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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مطالب فهرست

 أ  ................................................................ مطالب فهرست

 ١ ............................................................... مترجم ی مقدمه

 ١١ ......................... ینیشابور یریُقش حجاج بن ممسل امام حال شرح

 ١٨ ............................................................... ایمان کتاب -۱

 ١٨ .............................................. است گفتن الله إال إله ال مان،یا اول): ۱( باب

ندیبگو الله اال اله ال که یزمان تا بجنگم مردم با است شده داده دستور من به): ۲( باب
 .................................................................................................... ٢٢ 

 ٢٣ .................. برساند قتل به گفتن، الله اال اله ال از بعد ا ر یکافر که یکس): ۳(باب

 مالقات به باشد، نداشته وجود یدیترد و شک آن، در که یمانیا با کس، ھر): ۴(باب
 ٢٦ ................................................................ شود یم بھشت وارد برود، الله

 ٣١ ......................................... مانیا یھاخصلت انیب و ست؟یچ مانیا): ۵(باب

 ٣٢ ................................................... است الله به مانیا عمل، نیبھتر): ۶(باب

 ٣٣ .................... دیببر پناه الله به و دیاوریب مانیا طان،یش ی وسوسه ھنگام): ۷(باب

 ٣٤ ................................................. استقامت و الله به مانیا ی باره در): ۸(باب

 ٣٤ ............................. آنھا به مانیا و ص اکرم امبریپ معجزات ی درباره): ۹(باب

 ٣٥ ........... کندیم احساس را مانیا لذت باشد، داشته خصلت سه کس، ھر): ۱۰(باب

 ٣٦ ........ چشد یم را مانیا لذت ندیبرگز پروردگارش بعنوان را الله که یکس): ۱۱( باب

 ٣٦ ..................... است خالص منافق باشد، داشته خصلت چھار یکس اگر): ۱۲(باب

 ٣٧ ...................... است صنوبر مانند وکافر منافق و کشته، مانند مسلمان): ۱۳(باب

 ٣٨ ............................................... است خرما درخت مانند مسلمان): ۱۴( باب

 ٣٨ .................................................. باشد یم مانیا از یاشاخه ا،یح): ۱۵(باب



 مختصر صحیح مسلم (جلد اول)   ب 

 ٣٩ . رود یم بشمار مان،یا از یبخش مھمان، به گذاشتن احترام و جوار حسن): ۱۶(باب

 ٣٩ . شودینم بھشت وارد نباشد، امان در او آزار و تیاذ از اشهیھمسا که یکس):۱۷(باب

 ٤٠ ........................ است مانیا ی نشانه قلب، و زبان دست، با منکر رییتغ): ۱۸(باب

 ٤١ ................. ندارد دشمن منافق، بجز و ندارد دوست مؤمن، بجز را یعل): ۱۹(باب

است نفاق ی نشانه انصار، با یدشمن و مان،یا ی نشانه انصار، داشتن دوست): ۲۰( باب
 .................................................................................................... ٤١ 

 ٤٢ ........................................................ برد یم پناه نهیمد به مانیا): ۲۱(باب

 ٤٢ ........................................... است منی از حکمت و من،ی از مانیا): ۲۲(باب

 ٤٢ ...................... ندارد سودی او یبرا کین عمل اورد،ین مانیا که یکس): ۲۳(باب

 ٤٣ ............................ دیشو ینم بھشت وارد د،یاورین مانیا که یھنگام تا): ۲۴(باب

 ٤٣ .................................... ستین مؤمن زنا، عمل ارتکاب ھنگام زناکار): ۲۵(باب

 ٤٤ ..................................... شود ینم دهیگز بار دو سوراخ کی از مؤمن): ۲۶(باب

 ٤٤ ................................................................... مانیا در وسوسه): ۲۷(باب

 ٤٤ ....................................... است الله به شرک ره،یکب گناه نیتربزرگ): ۲۸(باب

 ٤٥ بزند را گرید یبرخ گردن شما از یبرخ که ییجا تا دینشو کافر من از بعد): ۲۹(باب

 ٤٥ .................................................... است کفر پدر، از یگردان یرو): ۳۰(باب

 ٤٦ ................................. دیبگو کافر مسلمانش، برادر به که یکس حکم): ۳۱(باب

 ٤٦ .......................................................... ست؟یچ گناه نیتربزرگ): ۳۲(باب

 ٤٧ ... شود یم بھشت وارد ورزد، ینم شرک الله به که ردیبم یحال در ھرکس،): ۳۳(باب

 ٤٨ ...... شود ینم بھشت وارد باشد، داشته وجود تکبر یا ذره ھرکس، دل در): ۳۴(باب

 ٤٨ ...................... رود یم بشمار کفر ،یخوان نوحه و نسب در زدن طعنه): ۳۵(باب

 ٤٨ ...... گردد یم کافر شوند، یم ما یبرا باران باعث ستارگان: دیبگو ھرکس،): ۳۶(باب

 ٤٩ ..................................................... رود یم بشمار کفر برده، فرار): ۳۷(باب

 ٤٩ ............................... ھستند من دوست کوکار،ین مؤمنان و الله ھمانا): ۳۸(باب

 شخص یول دینما یم افتیدر آخرت و ایدن در را شیھا یکین پاداش مؤمن): ۳۹(باب
 ٥٠ ..................................کند یم افتیدر ایدن در فقط را شیھا یکین پاداش کافر،

 ٥٠ ....................................................... آن صفات و ست؟یچ اسالم): ۴۰(باب

 ٥١ ..................................... است شده یگذار ادیبن ز،یچ پنج بر اسالم): ۴۱(باب



 ج   فهرست مطالب

 ٥١ ................................................... است؟ بھتر اسالم در کار کدام): ۴۲(باب

 ٥٢ ............. کنند یم نابود و محو را گذشته گناھان ھجرت، و حج و اسالم): ۴۳(باب

 ٥٣ ............. است کفر مسلمان، با دنیجنگ و فسق، مسلمان، دادن دشنام): ۴۴(باب

شود ینم مؤاخذه ت،یجاھل زمان اعمال بخاطر شود، یخوب مسلمان کهیکس): ۴۵(باب
 .................................................................................................... ٥٣ 

 ٥٤ .. شود یم نوشته برابر ده اش،یکین ھر باشد، یخوب مسلمان شما از ھرکس): ۴۶(باب

 ٥٥ ................ باشند امان در او از مسلمانان ریسا که است یکس مسلمان،): ۴۷(باب

شود مسلمان آن، از بعد و دھد انجام یکین کار ت،یجاھل دوران در که یکس): ۴۸(باب
 .................................................................................................... ٥٥ 

 ٥٥ ........................................................ شیآزما و امتحان از زیپرھ): ۴۹(باب

 انیم و گشت خواھد بر خود اول حالت به یبزود و شده آغاز غربت با اسالم): ۵۰(باب
 ٥٦ ........................................................... شود یم جمع نه،یمد و مکه مسجد

 ٥٦ ..................................................... ص الله رسول به یوح آغاز): ۵۱(باب

 ٥٩ .................................................................. یوح نزول کثرت): ۵۲(باب

 ٦٠ .................................... نمازھا شدن فرض و ص اکرم ینب معراج): ۵۳( باب

 ٦٣ ....................... † ایانب ریسا ی درباره ص اکرم ینب گفتن سخن): ۵۴( باب

 ٦٥ ....................... دجال و ÷ حیمس ی درباره ص اکرم ینب سخنان): ۵۵( باب

 ٦٦ ............................ خواندند نماز ص اکرم ینب امامت به † ایانب): ۵۶( باب

 ٦٧ ...................... دیرس یالمنتھ سدرة به اسراء شب در ص الله رسول): ۵۷(باب

وۡ  قَوَۡسۡ�ِ  قَاَب  فََ�نَ ﴿: دیفرما یم که متعال الله سخن نیا مورد در): ۵۸( باب
َ
ۡدَ�ٰ  أ

َ
 ﴾أ

 ٦٧ ....................... )بود ترکینزد ای کمان دو ی اندازه به ص محمد با او ی فاصله(

 ٦٨ .............................................................. أل الله تیرؤ درباره): ۵۹( باب

 ٧٥ ................................................ آتش از پرستان کتای آمدن رونیب): ۶۰(باب

 ٨١ .............................................................................. شفاعت): ۶۱(باب

 ھستم یکس نینخست من: «فرمود که ص اکرم ینب سخن نیا مورد در): ۶۲( باب
 را روانیپ نیشتریب امبران،یپ انیم از و کنم یم شفاعت بھشت به ورود یبرا که

 ٨٤ ............................................................................................. »دارم



 مختصر صحیح مسلم (جلد اول)   د 

 ٨٤ ............................................ ص اکرم ینب توسط بھشت افتتاح): ۶۳( باب

 یدعا کی امبر،یپ ھر: «فرمود که ص اکرم امبریپ سخن نیا یدرباره): ۶۴( باب
 ٨٥ ................................................................................. »دارد مستجاب

 ٨٥ ............................................ امتش یبرا ص اکرم امبریپ یدعا): ۶۵( باب

نِذرۡ ﴿: دیفرما یم متعال الله): ۶۶( باب
َ
قَۡر�ِ�َ ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 کتینزد شاوندانیخو« ﴾ۡ�

 ٨٧ ...................................................................................... »بترسان را

 ٨٨ .................................... طالب ابو به ص اکرم رسول رساندن نفع): ۶۷( باب

 وارد محاسبه، بدون من انیامت از نفر ھزار ھفتاد: «فرمود ص اکرم ینب): ۶۸( باب
 ٨٨ ............................................................................... »شوند یم بھشت

 اھل نصف شما دوارمیام: «فرمود که ص اکرم امبریپ سخن نیا یدرباره): ۶۹(باب
 ٩٠ ................................................................................... »دیباش بھشت

 و نود و صد نه نفر، ھزار ھر از: «فرمود آدم به که أل الله سخن نیا یدرباره): ۷۰( باب
 ٩١ ............................................................... »کن جدا جھنم یبرا را نفر نه

 ٩٣ ............................................................... وضو کتاب -۲

 ٩٣ ................................. ردیپذ ینم وضو بدون را ینماز چیھ عالمت الله): ۱( باب

 د،یینما ظرف وارد نکهیا از قبل خواب، از شدن داریب ھنگام را تانیھادست): ۲(باب
 ٩٣ ........................................................................................... دییبشو

 ٩٤ ............................................... هیسا و راه در حاجت یقضا از ینھ): ۳(باب

 ٩٤ ........... دینما یم پنھان بدان حاجت، یقضا ھنگام را خودش انسان آنچه): ۴( باب

 ٩٤ ................................ گفت؟ دیبا چه ییدستشو به شدن داخل ھنگام): ۵(باب

 قبله طرف به را خود پشت ای رو مدفوع، ای باشد ادرار چه حاجت یقضا ھنگام): ۶(باب
 ٩٤ ............................................................................................. دینکن

 ٩٥ ................................ دارد وجود جواز باره، نیا در ھاساختمان داخل): ۷(باب

 ٩٥ ................................ آن در نمودن غسل و آب در کردن ادرار از ینھ): ۸(باب

 ٩٦ ..................................................... آن از زیپرھ و ادرار کردن پاک): ۹( باب

 ٩٦ ............................................... نمود استنجا راست، دست با دینبا): ۱۰(باب

 ٩٦ ........................................... حاجت یقضا ھنگام آب با یاستنجا): ۱۱(باب



 ه   فهرست مطالب

 ٩٧ .......................... شود تیرعا فرد عدد سنگ، با کردن استنجا ھنگام): ۱۲(باب

 ٩٧ ............... استخوان و نیسرگ استعمال از ینھ و سنگ با کردن استنجا): ۱۳(باب

 ٩٧ ................................................... مرده واناتیح پوست استعمال): ۱۴(باب

 ٩٨ ............................................. گردد پاک شود، یدباغ پوست چون): ۱۵(باب

 ٩٨ .................... دییبشو بار ھفت را آن خورد، آب شما ظرف در سگ اگر): ۱۶(باب

 ٩٩ ........................................................................ وضو لتیفض): ۱۷(باب

 ٩٩ ...................................... شود یم انسان گناھان ختنیر باعث ضوو): ۱۸(باب

 ١٠٠ ............................................... گرفتن وضو ھنگام زدن مسواک): ۱۹(باب

 ١٠١ ................ کارھا ریسا و گرفتن وضو در راست سمت از نمودن شروع): ۲۰(باب

 ١٠١ .............................................. ص الله رسول یوضو یچگونگ): ۲۱(باب

 ١٠٢ .................................................................. ینیب کردن پاک): ۲۲(باب

 ١٠٢ ............... وضو نمودن کامل اثر بر پا و دست و صورت درخشش و نور): ۲۳(باب

 ١٠٤ ....................................................... ردیبگ وضو خوب ھرکس،): ۲۴(باب

 ١٠٥ ................................................ ھایسخت در وضو نمودن کامل): ۲۵(باب

 ١٠٥ ............................. برسد وضو آب که شوند یم ینوران ییجا تا اعضا): ۲۶(باب

 نماز دوباره و دیبشو آنرا دیبا نرسد، آب وضو، عضو کی از یقسمت به اگر): ۲۷(باب
 ١٠٦ .......................................................................................... بخواند

 ١٠٦ .................................. است یکاف وضو و غسل یبرا که یآب مقدار): ۲۸(باب

 ١٠٦ .................................................................. ھا موزه بر مسح) : ۲۹(باب

 ١٠٨ ............................................................ ھا موزه بر مسح مدت): ۳۰(باب

 ١٠٨ ....................................... عمامه و سر یجلو قسمت کردن مسح): ۳۱(باب

 ١٠٩ .................................................................... عمامه بر مسح): ۳۲(باب

 ١٠٩ .................................................. وضو کی با نماز چند خواندن): ۳۳(باب

 ١١٠ ................................................................. وضو از بعد یدعا): ۳۴(باب

 ١١٠ .............................................. آن از گرفتن وضو و یمذ شستن): ۳۵(باب

 ١١١ .............................................. شکند ینم را وضو نشسته، خواب): ۳۶(باب

 ١١١ ........................................... شتر گوشت خوردن از گرفتن وضو): ۳۷(باب

 ١١٢ ......................................است دهیرس آن به آتش که آنچه از وضو): ۳۸(باب



 مختصر صحیح مسلم (جلد اول)   و 

 ١١٢ .................... است دهیرس آن به آتش که آنچه از وضو شدن منسوخ): ۳۹(باب

 ١١٢ ......................... است شده وضو یب نماز، در کند یم گمان که یکس): ۴۰(باب

 ١١٣ .............................................................. غسل کتاب -۳

 یانزال اما شود؛ یم ھمبستر که یمرد مورد در و شود یم واجب یمن از غسل): ۱(باب
 ١١٣ .............................................................................. ردیگینم صورت

 مرد و زن یتناسل  ی آله ()تماس با که دانست دیبا و ،یقبل حکم شدن منسوخ): ۲(باب
 ١١٣ ......................................................................... شود یم واجب غسل

 ١١٤ . دینما یم غسل و ندیب یم خواب مرد، دنید خواب مانند که یزن یدرباره): ۳(باب

 ١١٥ .......................................................... جنابت از غسل یچگونگ): ۴(باب

 ١١٥ ............................ شود یم استفاده جنابت غسل یبرا که یآب مقدار): ۵(باب

 ١١٦ ............................................... پارچه با کننده غسل کردن پنھان): ۶(باب

 ١١٧ .................................. ستر تیرعا و جنابت از مرد کردن غسل تنھا): ۷(باب

 ١١٧ ........................................... زن و مرد عورت به کردن نگاه از ینھ): ۸(باب

 ١١٨ ....... شود دهید انیعر انسان، دینبا نکهیا و پوشش و ستر تیرعا  ی درباره): ۹(باب

 ١١٨ ........................................ ظرف کی از شوھر و زن جنابت غسل): ۱۰(باب

 ١١٨ .................... ردیبگ وضو بخوابد، ای بخورد خواست اگر جنب شخص): ۱۱(باب

 ١١٩ ........................................... نمودن غسل از قبل جنب دنیخواب): ۱۲(باب

 یھمبستر دوباره خواست ھمسرش، با شدن ھمبستر از بعد یکس اگر): ۱۳(باب
 ١١٩ ............................................................................. ردیبگ وضو د،ینما

 ١١٩ ..................................... است شده وارد آن  ی درباره آنچه و ممیت): ۱۴(باب

 ١٢٠ ........................................................................ جنب ممیت): ۱۵(باب

 ١٢١ .................................................. گفتن سالم جواب یبرا ممیت): ۱۶(باب

 ١٢٢ ........................................................... شود ینم نجس مؤمن): ۱۷(باب

 ١٢٢ .............................................................حالت ھر در الله ذکر): ۱۸(باب

 ١٢٣ ........................................ بخورد غذا وضو، بدون تواند یم انسان): ۱۹(باب

 ١٢٥ ........................................................... یقاعدگ کتاب -۴



 ز   فهرست مطالب

 یقاعدگ  ی درباره تو از و( _لَۡمِحيِض� ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� +  ی هیآ  ی رهدربا): ۱(باب
 ١٢٥ ..................................................................................... )پرسند یم

 ١٢٦ ...................................... جنابت و یقاعدگ از بعد زن غسل تیفیک): ۲(باب

 ١٢٧ ........................................... قاعده زن دادن سّجاده و پارچه حکم): ۳(باب

برد یم بسر یقاعدگ دوران در که یزن توسط شوھر سر زدن شانه و شستن): ۴(باب
 .................................................................................................. ١٢٧ 

 ١٢٧ ......................... میکر قرآن تالوت و حائض زن آغوش در دادن هیتک): ۵(باب

 ١٢٨ ............................................ لحاف کی در حائضه زن با دنیخواب): ۶(باب

 ١٢٨ ............................................... ازار یباال از حائض زن با مباشرت): ۷(باب

 ١٢٨ ........................................... ظرف کی از حائض زن با دنینوش آب):۸(باب

 ١٢٩ ......................... مستحاضه زن خواندن نماز و نمودن غسل  ی درباره): ۹(باب

 ١٢٩ ................. آورد یم قضا را روزه یول آورد ینم قضا را نماز حائض، زن): ۱۰(باب

 ١٣٠ ......................................................ھستند فطرت از رفتار پنج): ۱۱(باب

 ١٣٠ .................................................... ھستند فطرت جزو رفتار ده): ۱۲(باب

 ١٣٠ ........................................................ تربزرگ به مسواک دادن): ۱۳(باب

 ١٣١ ................................... دیبگذار را ھا شیر و دیکن کوتاه را ھا لیسب): ۱۴(باب

 ١٣١ .......................................................... مسجد در ادرار شستن): ۱۵(باب

 ١٣٢ ......................................... سال ُخرد پسر ادرار یرو آب دنیپاش): ۱۶(باب

 ١٣٢ ............................................................. لباس از یمن شستن): ۱۷(باب

 ١٣٢ .................................................. لباس از یقاعدگ خون شستن): ۱۸(باب

 ١٣٥ ............................................................... نماز کتاب -۵

 ١٣٥ ............................................................................. اذان آغاز): ۱(باب

 ١٣٥ ....................................................................... اذان یونگچگ): ۲(باب

 ١٣٦ ......................... دیبگو بار، کی را اقامه کلمات و بار دو را اذان کلمات): ۳(باب

 ١٣٦ ................................................................... مؤذن دو انتخاب): ۴(باب

 ١٣٦ ................................................................ نایناب مؤذن انتخاب): ۵(باب

 ١٣٦ ........................................................................ اذان لتیفض): ۶(باب
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 ١٣٧ .................................................................... ھا مؤذن لتیفض): ۷(باب

 ١٣٨ ................................................................. مؤذن دادن جواب: )۸(باب

 ١٣٨ ....................................................... مؤذن دادن جواب لتیفض): ۹(باب

 ١٣٩ .................................................................. نماز بودن فرض): ۱۰(باب

 ١٤١ ....................................... بود یرکعت دو فرض، ینمازھا ابتدا، در): ۱۱(باب

 ١٤١ ............................... شود یم گناھان کفاره باعث پنجگانه ینمازھا): ۱۲(باب

 ١٤٢ .............................................................. است کفر نماز، ترک): ۱۳(باب

 ١٤٢ ......................................................................... نماز اوقات): ۱۴(باب

 ١٤٣ ................................................... یکیتار در صبح نماز خواندن): ۱۵(باب

 ١٤٤ ................................................... عصر و صبح نماز بر مداومت): ۱۶(باب

 ١٤٤ ............................ آفتاب غروب و طلوع ھنگام خواندن نماز از ینھ): ۱۷(باب

 ١٤٥ ................................................. وقت اول در ظھر نماز خواندن): ۱۸(باب

 ١٤٥ ....... شود خوانده ھوا شدن سرد از بعد دیبا گرما، شدت ھنگام در نماز): ۱۹(باب

 ١٤٦ .............................................................. عصر نماز وقت اول): ۲۰(باب

 ١٤٦ ...................... آن از بعد خواندن نماز از ینھ و عصر نماز بر مداومت): ۲۱(باب

 ١٤٧ ....................... گردد فوت عصرش نماز که یکس یبرا یریگ سخت): ۲۲(باب

 ١٤٧ ........................................ است آمده یوسط نماز  ی باره در آنچه): ۲۳(باب

 ١٤٧ ................................. صبح و عصر نماز از بعد خواندن نماز از ینھ): ۲۴(باب

 ١٤٨ ............... ستین درست مردگان، کردن قبر و خواندن نماز وقت، سه): ۲۴(باب

 ١٤٨ ............................................ عصر نماز از بعد رکعت دو  ی درباره): ۲۶(باب

 ١٤٨ ..................................... آفتاب غروب از بعد عصر نماز آوردن قضا): ۲۷(باب

 ١٤٩ ............... آفتاب غروب از بعد و مغرب نماز از قبل رکعت دو  ی درباره): ۲۸( باب

 ١٥٠ .................. دینما غروب دیخورش که است یھنگام مغرب، نماز وقت): ۲۹(باب

 ١٥٠ .............................................. آن نمودن ریتأخ و عشا نماز وقت): ۳۰(باب

 ١٥٠ .......................................................... عشا نماز اسم  ی درباره): ۳۱(باب

 ١٥١ ....................................... انداخت ریتأخ به وقتش از دینبا را نماز): ۳۲(باب

 ١٥١ ............................... باشد یم وقتش در خواندن نماز عمل، نیبھتر): ۳۳(باب

 ١٥١ .............. است افتهیدر را نماز آن ابد،یدر را نماز از رکعت کی ھرکس،): ۳۴(باب
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 را نماز آن آمد، ادشی ھرگاه کرد، فراموش را ینماز ای افتاد خواب که یکس): ۳۵(باب
 ١٥٢ .......................................................................................... بخواند

 ١٥٥ .............................................. پارچه قطعه کی در خواندن نماز): ۳۶(باب

 ١٥٦ ................................................ دار نقش لباس در خواندن نماز): ۳۷(باب

 ١٥٦ .................................................. )ایبور( ریحص بر خواندن نماز): ۳۸(باب

 ١٥٧ ............................................................ کفش با خواندن نماز): ۳۹(باب

 ١٥٧ ................................... شد ساخته نیزم یرو که یمسجد نیاول): ۴۰(باب

 ١٥٧ ..................................................... ص یالنب مسجد ساختن): ۴۱(باب

 ١٥٨ ............ است شده یگذار انیبن تقوا، اساس بر که یمسجد  ی باره در): ۴۲(باب

 ١٥٩ ................................ مکه و نهیمد مسجد در خواندن نماز لتیفض): ۴۳(باب

 ١٥٩ ..................................... آن در خواندن نماز و قبا مسجد به رفتن): ۴۴(باب

 ١٦٠ ................................. بسازد مسجد الله خاطر به که یکس لتیفض): ۴۵(باب

 ١٦٠ ................................................................... مساجد لتیفض): ۴۶(باب

 ١٦٠ .......................................... مساجد یبسو ادیز زدن گام لتیفض): ۴۷(باب

 ١٦١ .......... گردد یم درجات رفع و گناھان محو باعث نماز یبسو زدن گام): ۴۸(باب

 ١٦١ .............. ستین درست دن،یدو و رفت نماز یبرا دیبا وقار و آرامش با): ۴۹(باب

 ١٦٢ ............................................................ مساجد به زنان رفتن): ۵۰(باب

 ١٦٢ ............................................. مساجد به رفتن از زنان یریجلوگ): ۵۱(باب

 ١٦٢ .............................. ازآن رفتن رونیب و مسجد به شدن وارد یدعا): ۵۲(باب

 ١٦٣ ....................... دیبخوان نماز رکعت دو مسجد، به شدن داخل ھنگام): ۵۳(باب

 ١٦٣ ...................................... رفت رونیب مسجد، از دینبا اذان، از بعد): ۵۴(باب

 ١٦٣ ................................................... مسجد در کردن تف  ی کفاره): ۵۵(باب

 ١٦٤ ...................................... رفتن مسجد به و ریس خوردن تیکراھ): ۵۶(باب

 ١٦٤ ................ کند یریگ کناره مسجد از خورد، ریس ای تره از،یپ کهیکس): ۵۷(باب

 مسجد، از دیبا د،یرس مشام به ریس و ازیپ یبو مسجد، داخل ،یشخص از اگر): ۵۸(باب
 ١٦٤ .................................................................................... گردد اخراج

 ١٦٦ .................................. مسجد داخل شده گم یایاش اعالن از ینھ): ۵۹(باب

 ١٦٦ ................................................... داد قرار مسجد دینبا را قبرھا): ۶۰(باب
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 ١٦٧ ................................................. قبرھا بر مسجد ساختن از ینھ): ۶۱(باب

 ١٦٧ ................. است شده داده قرار پاک و مسجد من یبرا نیزم  ی ھمه): ۶۲(باب

 ١٦٧ ........................................................ نمازگزار  ی ستره  ی اندازه): ۶۳(باب

 ١٦٨ ........................................................... ستره به شدن کینزد): ۶۴(باب

 ١٦٨ ............................................. نمازگزار یروبرو دنیخواب پھلو به): ۶۵(باب

 ١٦٩ ............................................................. قبله استقبال دستور): ۶۶(باب

 ١٦٩ ...................... کعبه یبسو) المقدس تیب( شام از قبله جھت رییتغ): ۶۷(باب

 درست فرض، نماز بجز ینماز چیھ شد گفته اقامه نماز، یبرا که یھنگام): ۶۸(باب
 ١٦٩ .......................................................................................... ستین

 ١٧٠ ......................................... شوند؟ بلند نماز یبرا مردم وقت چه): ۶۹(باب

 ١٧٠ ................................ دیآ یم امام که یھنگام نماز یبرا گفتن اقامه): ۷۰(باب

 ١٧٠ ..................... گفتن اقامه از بعد کردن غسل یبرا امام رفتن رونیب): ۷۱(باب

 ١٧١ ............................................................. ھاصف کردن راست): ۷۲(باب

 ١٧١ ................................................................. اول صف لتیفض): ۷۳(ببا

 ١٧٢ ......................................................... نماز وقت زدن، مسواک): ۷۴(باب

 ١٧٢ ................................................. نماز شروع ھنگام ذکر لتیفض): ۷۵(باب

 ١٧٣ ................................................................. نماز در نیدی رفع): ۷۶(باب

 ١٧٣ .................................................................. نماز انیپا و آغاز): ۷۷(باب

 ١٧٤ .............................................................. نماز در گفتن ریتکب): ۷۸(باب

 ١٧٤ ................................... گرفت سبقت امام، از دینبا گفتن ریتکب در): ۷۹(باب

 ١٧٥ ........................................................... امام به یمقتد یاقتدا): ۸۰(باب

 ١٧٥ ............................................. گرید دست بر دست کی گذاشتن): ۸۱(باب

 ١٧٦ .................................... شود یم خوانده قرائت و ریتکب انیم آنچه): ۸۲(باب

 ١٧٨ ...... شود ینم خوانده بلند یصدا با) نماز در( میالرح الرحمن الله بسم): ۸۳(باب

 ١٧٨ ............................................ میح الر الرحمن الله بسم  ی درباره): ۸۴(باب

 ١٧٩ .................................................. نماز در فاتحه خواندن وجوب): ۸۵(باب

 ١٨٠ ....................................................... است سریم آنچه خواندن): ۸۶(باب

 ١٨١ ............................................................. امام سر پشت قرائت): ۸۷(باب
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 ١٨١ .........................................................................گفتن نیآم):۸۸(باب

 ١٨٢ .............................................................. صبح نماز در قرائت): ۸۹(باب

 ١٨٢ ...................................................... عصر و ظھر نماز در قرائت): ۹۰(باب

 ١٨٣ ............................................................. مغرب نماز در قرائت): ۹۱(باب

 ١٨٣ ............................................................... عشا نماز در قرائت): ۹۲(باب

 ١٨٤ .................... ستین درست سجده، و رکوع در امام از گرفتن سبقت): ۹۳(باب

 ١٨٥ ...................................... ستین درست امام، از قبل برداشتن سر): ۹۴(باب

 ١٨٥ ................................................................... رکوع در قیتطب): ۹۵(باب

 ١٨٦ ..................................... قیتطب نسخ و زانوھا بر ھادست گذاشتن): ۹۶(باب

 ١٨٦ ......................................... شود یم گفته سجده و رکوع در آنچه): ۹۷(باب

 ١٨٧ ....................................... سجده و رکوع در قرآن خواندن از ینھ): ۹۸(باب

 ١٨٧ ................... شود یم گفته) قومه در( رکوع از شدن بلند ھنگام آنچه): ۹۹(باب

 ١٨٨ ............................ ادیز نمودن سجده به قیتشو و سجده لتیفض): ۱۰۰( باب

 ١٨٨ .................................................................. سجده در دعا): ۱۰۱( باب

 ١٨٩ .................................................... شود؟ سجده عضو چند بر): ۱۰۲(باب

 ١٨٩ .............................. نیزم از آرنج کردن بلند و سجده در اعتدال): ۱۰۳( باب

 ١٨٩ .............................. سجده در گریکدی از ھادست داشتن نگه دور): ۱۰۴(باب

 ١٨٩ ...................................................... نماز در نشستن تیفیک): ۱۰۵( باب

 ١٩٠ ............................................................... ھاقدم بر نشستن): ۱۰۶(باب

 ١٩٠ ................................................................... نماز در تشھد): ۱۰۷(ببا

 ١٩٣ ........................................ شود خواسته پناه آن از نماز در آنچه): ۱۰۸(باب

 ١٩٣ .............................................................. نماز در کردن دعا): ۱۰۹(باب

 ١٩٣ ............................. نماز در او از بردن پناه و طانیش کردن لعنت): ۱۱۰(باب

 ١٩٤ ........................................................ ص اکرم ینب بر درود): ۱۱۱(باب

 ١٩٥ ..................................................................... گفتن سالم): ۱۱۲(باب

 ١٩٥ .................. نماز آخر در گفتن سالم ھنگام دست با اشاره تیکراھ: )۱۱۳(باب

 ١٩٦ ............................................. گفت دیبا نماز سالم از بعد آنچه): ۱۱۴(باب

 ١٩٦ ........................................................ نماز از بعد گفتن ریتکب): ۱۱۵(باب
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 ١٩٧ ........................................... نماز از بعد ریتکب و دیتحم ح،یتسب): ۱۱۶(باب

 ١٩٧ .............................. راست و چپ سمت از نماز از دنیگردان یرو): ۱۱۷(باب

 ١٩٨ .................................... است؟ ترستهیشا امامت، یبرا یکس چه): ۱۱۸(باب

 ١٩٩ ....................................... او از پس کردن عمل و امام از یرویپ): ۱۱۹(باب

 ١٩٩ ..................... بخوانند کامل و مختصر را نمازھا دیبا مساجد امامان): ۱۲۰(باب

دینما امامت مردم یبرا را نماز تا کند نییتع نیجانش شد، ضیمر امام، اگر): ۱۲۱(باب
 .................................................................................................. ١٩٩ 

 ٢٠١ ............................ شود جلو گرید یکس امد،ین نماز یبرا امام اگر): ۱۲۲(باب

 ٢٠٢ .................. شنود یم را اذان که یکس یبرا مسجد به آمدن وجوب): ۱۲۳(باب

 ٢٠٣ .......................................................... جماعت نماز لتیفض): ۱۲۴(باب

 ٢٠٣ .................................. است تیھدا یھاراه از یکی جماعت نماز): ۱۲۵(باب

 ٢٠٣ .................................... جماعت نماز لتیفض و نماز یبرا انتظار): ۱۲۶(باب

 ٢٠٤ ......................................... جماعت با صبح و عشا نماز لتیفض): ۱۲۷(باب

 ٢٠٤ .............. کند یم تخلف عشا، و صبح نماز جماعت از که یکس دیتھد): ۱۲۸(باب

 ٢٠٥ ............... دارد یعذر که یکس یبرا جماعت نماز از تخلف  ی اجازه): ۱۲۹(باب

 ٢٠٦ .................................................... خواندن نماز خوب دستور): ۱۳۰(باب

 ٢٠٧ .......................................... آن خواندن کامل و نماز در اعتدال): ۱۳۱(باب

 ٢٠٧ ...................... باشد یطوالن آن، امیق که است ینماز نماز، نیبھتر): ۱۳۲(باب

 ٢٠٨ ........................................... نماز در آرامش و سکون به دستور): ۱۳۳(باب

 ٢٠٨ ................................................... نماز در اشاره با دادن سالم): ۱۳۴(باب

 ٢٠٩ ................................. است شده منسوخ نماز، در کردن صحبت): ۱۳۵(باب

 ٢١١ ....................................... ازین ھنگام نماز در گفتن الله سبحان): ۱۳۶(باب

 ٢١١ ........................... نماز در آسمان یبسو ھاچشم بردن باال از ینھ): ۱۳۷(باب

 ٢١٢ ................................................. گزار نماز یجلو از عبور گناه): ۱۳۸(باب

 ٢١٢ ......................................... نمازگزار یجلو از عبور از یریجلوگ): ۱۳۹(باب

 ٢١٣ ................................................................ نمازگزار  ی ستره): ۱۴۰(باب

 ٢١٣ ...................................................... زهین یبسو خواندن نماز): ۱۴۱(باب

 ٢١٣ .................................................... مرکب یبسو خواندن نماز): ۱۴۲(باب
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 ٢١٤ ....................................... ستره پشت از نمازگزار یجلو از عبور): ۱۴۳(باب

 ٢١٤ .......................................... خواندن نماز کمر، به دست از ینھ): ۱۴۴(باب

 ٢١٤ ..................................... نماز در جلو طرف به کردن تف از ینھ): ۱۴۵(باب

 ٢١٥ ................................. آن از یریجلوگ و نماز در دنیکش ازهیخم): ۱۴۶(باب

 ٢١٥ ............................................. نماز در اطفال گذاشتن دوش بر): ۱۴۷(باب

 ٢١٥ ..................................... مسجد در ھا زهیسنگر بر دنیکش دست): ۱۴۸(باب

 ٢١٦ ........................................................... کفش با بلغم دنیمال): ۱۴۹(باب

 ٢١٦ .................................... نماز در سر یموھا بستن و کردن جمع): ۱۵۰(باب

 ٢١٦ ................................... است حاضر غذا که یھنگام خواندن نماز): ۱۵۱(باب

 ٢١٧ ........................................... سھو  ی سجده و نماز در یفراموش): ۱۵۲(باب

 ٢١٨ .............................................................. تالوت یھا سجده): ۱۵۳(باب

 ٢١٨ .................................................. صبح نماز در قنوت خواندن): ۱۵۴(باب

 ٢١٩ .................................. نمازھا گرید و ظھر نماز در قنوت خواندن): ۱۵۵(باب

 ٢١٩ ................................................. مغرب نماز در قنوت خواندن): ۱۵۶(باب

 ٢٢٠ ................................................. فجر سنت رکعت دو  ی درباره): ۱۵۷(باب

 ٢٢٠ .................................................. فجر سنت رکعت دو لتیفض): ۱۵۸(باب

 ٢٢٠ ................................................... فجر سنت رکعت دو قرائت): ۱۵۹(باب

 ٢٢٠ .......................................... فجر یھا سنت از بعد دنیکش دراز): ۱۶۰(باب

 ٢٢٠ ..................................... صبح نماز از بعد نماز یجا در نشستن): ۱۶۱(باب

 ٢٢١ ........................................................... چاشت نماز  ی درباره): ۱۶۲(باب

 ٢٢١ .................................................. است رکعت دو چاشت، نماز): ۱۶۳(باب

 ٢٢٢ ............................................... است رکعت چھار چاشت، نماز): ۱۶۴(باب

 ٢٢٢ .............................................. است رکعت ھشت چاشت، نماز): ۱۶۵(باب

 ٢٢٢ .................................................. چاشت نماز  ی درباره هیتوص): ۱۶۶(باب

 ٢٢٣ ...................................................................... نیأواب نماز): ۱۶۷(باب

 ٢٢٣ ......................... رود یم بھشت به د،ینما سجده الله یبرا که یکس): ۱۶۸(باب

 ٢٢٣ ........... .خواند یم نماز رکعت دوازده روز، شبانه در کهیکس لتیفض): ۱۶۹(باب

 ٢٢٤ ..................................... دارد وجود ینماز اقامه، و اذان ھر نیب): ۱۷۰(باب
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 ٢٢٥ ............................................... نماز از بعد و قبل نفل خواندن): ۱۷۱(باب

 ٢٢٥ ................................................................ روز و شب نوافل): ۱۷۲(باب

 ٢٢٦ .................................................. مسجد در نفل نماز خواندن): ۱۷۳(باب

 ٢٢٦ ..................................................... خانه در نفل نماز خواندن): ۱۷۴(باب

دینیبنش د،یشد خسته ھرگاه، و د،یبخوان نماز د،یھست نشاط با که یوقت تا): ۱۷۵(باب
 .................................................................................................. ٢٢٧ 

 ٢٢٧ ............................ آنھاست نیتردوام با الله نزد اعمال نیمحبوبتر): ۱۷۶(باب

 ٢٢٧ .................................... دیینما عمل توان  ی اندازه به) نوافل در): (۱۷۷(باب

 ٢٢٨ ............................... ص اکرم امبریپ یدعا و شب نماز یدرباره): ۱۷۸(باب

 ٢٢٩ ........................... شب در برخاستن ھنگام ص اکرم ینب یدعا): ۱۷۹(باب

 ٢٣٠ ......................................... آن رکعات تعداد و شب نماز تیفیک): ۱۸۰(باب

 ٢٣٠ ........................................................................ شب نماز): ۱۸۱(باب

 ٢٣١ ........................................ ستادهیا و نشسته شب، نماز خواندن): ۱۸۲(باب

 ٢٣١ ............ شود خوانده ینماز نکهیا بدون شب تمام دنیخواب تیکراھ): ۱۸۳(باب

 ٢٣١ .......................................... دیبخواب د،یزد چرت نماز، در ھرگاه): ۱۸۴(باب

 ٢٣٢ .............................. شود یم طانیش یگرھھا شدن باز باعث آنچه):۱۸۵(باب

 ٢٣٢ ............. شود یم اجابت آن در دعا که دارد وجود یالحظه شب، در): ۱۸۶(باب

 ٢٣٣ ...................... آن شدن اجابت و شب آخر در ذکر و دعا به قیتشو): ۱۸۷(باب

 شب نماز نتوانست و(شد ضیمر ای و افتاد خواب که یکس حکم و شب نماز): ۱۸۸(باب
 ٢٣٣ ......................................................................................... )بخواند

 ٢٣٦ ............................................................... وتر نماز  ی درباره): ۱۸۹(باب

 ٢٣٦ .................................. فجر) سنت( رکعت دو و وتر نماز  ی درباره): ۱۹۰(باب

 ٢٣٧ .. بخواند را وتر نماز شب، اول نشود، داریب شب، آخر ترسد یم که یکس): ۱۹۱(باب

 ٢٣٧ ....................................... دیبخوان فجر طلوع از قبل را وتر نماز): ۱۹۲(باب

 ٢٣٨ ................................................ نماز در خواندن قرآن لتیفض  ):۱۹۳(باب

شود یم خوانده رکعت، کی در آنھا از سوره دو ھر که یمشابھ یھا سوره): ۱۹۴(باب
 .................................................................................................. ٢٣٨ 

 ٢٣٩ ................. است شده وارد رمضان در) حیتراو( نماز  ی باره در آنچه): ۱۹۵(باب
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 ٢٤٠ ........................................ آن به قیتشو و رمضان امیق ی درباره): ۱۹۶(باب

 ٢٤١ ............................................................. جمعه ابواب -۶

 ٢٤١ ................................................. امت نیا یبرا جمعه روز یمعرف): ۱(باب

 ٢٤١ ................................................................. جمعه روز لتیفض): ۲(باب

 ٢٤١ ....................... دارد وجود جمعه روز در که یاجابت  ی لحظه  ی درباره): ۳(باب

 ٢٤٢ .............................. شود یم خوانده جمعه روز فجر نماز در که آنچه): ۴(باب

 ٢٤٢ .............................................................. جمعه غسل یدرباره): ۵(باب

 ٢٤٣ ............................ جمعه روز در زدن مسواک و ،ییخوشبو استعمال): ۶(ببا

 ٢٤٣ .............................................. جمعه نماز یبرا رفتن زود لتیفض): ۷(باب

 ٢٤٤ .................................... )وقت اول در(آفتاب زوال ھنگام نمازجمعه): ۸(باب

 ٢٤٤ ...................... نماز در آن بر ستادنیا و ص الله رسول منبر ساختن): ۹(باب

 ٢٤٥ ................................................... شود یم گفته خطبه در آنچه  ):۱۰(باب

 ٢٤٦ ........................ شود یم گفته آن در آنچه و بلند یصدا با یسخنران): ۱۱(باب

 ٢٤٧ ............................................................. یسخنران در اختصار): ۱۲(باب

 ٢٤٨ .......................................ستین جائز یسخنران از آن حذف آنچه  ):۱۳(باب

 ٢٤٨ ............................................ یسخنران در منبر بر قرآن خواندن): ۱۴(باب

 ٢٤٨ ............................................ یسخنران یاثنا در انگشت با اشاره): ۱۵(باب

 ٢٤٩ .................................... خطبه یاثنا در شناخت ھدف به آموزش  ):۱۶(باب

 ٢٤٩ ................................... جمعه  ی خطبه دو انیم نشستن  ی درباره): ۱۷(باب

 ٢٥٠ .................................................. خطبه و نماز خواندن مختصر): ۱۸(باب

 رکعت دو خواند، یم خطبه امام که یحال در شد وارد جمعه روز یکس اگر): ۱۹(باب
 ٢٥٠ .................................................................................... بخواند نماز

 ٢٥٠ ......................... خطبه به دادن فرا گوش و نمودن سکوت  ی درباره): ۲۰(باب

 ٢٥١ ................ دینما سکوت و دھد فرا گوش جمعه، روز که یکس لتیفض): ۲۱(باب

 تو اطراف از دندید را  یسرگرم و تجارت که یھنگام: دیفرما یم متعال الله ): ۲۲(باب
 ٢٥١ ................................. کردند رھا ستاده،یا را تو و شدند پراکنده تجارت یبسو

 ٢٥٢ ................................ شود یم خوانده جمعه نماز در که ییھا سوره): ۲۳(باب
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 ٢٥٢ .................................... مسجد در جمعه نماز از بعد خواندن نماز): ۲۴(باب

 ٢٥٢ ....................................... خانه در جمعه نماز از بعد خواندن نماز): ۲۵(باب

 نماز د،یا نرفته رونیب ای دیا نکرده صحبت که یھنگام تا جمعه نماز از بعد) ۲۶( باب
 ٢٥٣ ......................................................................................... دینخوان

 ٢٥٣ ............................................................ جمعه نماز ترک گناه): ۲۷( باب

 ٢٥٥ ............................................................ دیع ینمازها -۷

 ٢٥٥ .............................................. دیع ینمازھا در اقامه و اذان ترک): ۱( باب

 ٢٥٥ ................................... شوند یم خوانده خطبه از قبل دیع ینمازھا): ۲(باب

 ٢٥٦ .............................. شود یم خوانده دیع ینمازھا در که ییھا سوره): ۳( باب

 ٢٥٦ ................................ یمصل در دیع نماز از بعد و قبل نماز نخواندن): ۴(باب

 ٢٥٦ ....................................................... دیع ینمازھا به زنان رفتن): ۵(باب

 ٢٥٧ ......................................... خوانند یم دیع روز ھا بچه دختر آنچه): ۶(  باب

 ٢٥٩ ............................................................. مسافر نماز -۸

 ٢٥٩ ......................... باشد داشته تیامن چه اگر مسافر یبرا نماز فیتخف): ۱( باب

 ٢٥٩ ................. شود یم خوانده) یرکعت دو( کوتاه آن، در نماز که یمسافت): ۲( باب

 ٢٦٠ ........................................................ حج در نماز خواندن کوتاه): ۳(باب

 ٢٦٠ ........................................................ منا در نماز خواندن کوتاه): ۴( باب

 ٢٦٠ ...................................................... سفر در نماز دو انیم جمع): ۵( باب

 ٢٦١ .......................................... بودن میمق ھنگام نماز دو انیم جمع): ۶( باب

 ٢٦١ ............................................. باران ھنگام منزل در خواندن نماز): ۷( باب

 ٢٦٢ ...................................................... سفر در ینفل ینمازھا ترک): ۸( باب

 ٢٦٢ ...................................... سفر در یسوار بر ینفل ینمازھا خواندن): ۹( باب

خواند یم نماز رکعت دو مسجد در آمد، یم یسفر از ص الله رسول گاه ھر): ۱۰( باب
 .................................................................................................. ٢٦٣ 

 ٢٦٣ .......................................... است آمده خوف نماز ی درباره آنچه): ۱۱( باب

 ٢٦٤ .............................................. )یگرفتگ دیخورش( کسوف نماز): ۱۲( باب

 ٢٦٥ ........................................... )باران طلب( استسقا نماز ی درباره): ۱۳( باب
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 ٢٦٦ ........................................................................ باران برکت): ۱۴(باب

 دنید از شدن خوشحال و باد، و ابر دنید ھنگام خواستن، پناه ی درباره: )۱۵( باب
 ٢٦٦ ............................................................................................ باران

 ٢٦٧ ..................................................... دبور باد و صبا باد ی درباره): ۱۶( باب

 ٢٦٩ ........................................................... ها جنازه کتاب-۹

 ٢٦٩ .......................................................... مارانیب ادتیع ی درباره) ۱( باب

 ٢٦٩ .......................................... شود یم گفته ت،یم و ضیمر نزد آنچه) ۲( باب

 ٢٧٠ ............................. اندمرگ حال در که یکسان به الله اال اله ال نیتلق) ۳( باب

دارد دوست را او مالقات ھم الله باشد، داشته دوست را الله مالقات ھرکس) ۴( باب
 .................................................................................................. ٢٧٠ 

 ٢٧١ ................................ مرگ ھنگام متعال الله به ظن حسن ی درباره): ۵( باب

 ٢٧٢ ............................. احتضار ھنگام شیبرا دعا و تیم چشمان بستن): ۶( باب

 ٢٧٢ ........................................................... تیم پوشاندن ی درباره): ۷( باب

 ٢٧٢ ......................................... کافران ارواح و مؤمنان ارواح ی درباره): ۸( باب

 ٢٧٣ ....................................................... آن آغاز در بتیمص بر صبر): ۹( باب

 ٢٧٤ .........بخواھد الله از را اجرش او و دینما فوت فرزندش که یکس پاداش) ۱۰( باب

 ٢٧٤ ........................................... شود یم فتهگ بتیمص ھنگام آنچه): ۱۱( باب

 ٢٧٥ ........................................................... تیم یبرا کردن هیگر) ۱۲( باب

 ٢٧٥ .......................................... خواندن نوحه ی درباره یریگ سخت): ۱۳( باب

 ٢٧٦ .............. ستین ما از کند، پاره بانیوگر بزند صورت و سر به که یکس): ۱۴( باب

 ٢٧٦ ...................... شود یم داده عذاب زنده افراد ی هیگر خاطر به تیم): ۱۵( باب

 ٢٧٦ .......... شوند یم راحت او از گرانید ای شود یم راحت خودش که یکس): ۱۶( باب

 ٢٧٧ ...................................................... تیم دادن غسل ی درباره): ۱۷( باب

 ٢٧٧ .............................................................. تیم کفن ی درباره): ۱۸( باب

 ٢٧٨ ......................................................... تیم کردن کفن خوب): ۱۹( باب

 ٢٧٨ ...................................................... تیم دفن در کردن عجله): ۲۰( باب

 ٢٧٨ ................................... جنازه عییتش در شرکت از زنان یریجلوگ): ۲۱( باب

 ٢٧٩ .......................................................... جنازه یبرا شدن بلند): ۲۲( باب
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 ٢٧٩ .................................. است شده منسوخ جنازه، یبرا شدن بلند): ۲۳( باب

 ٢٧٩ ........................... ستد؟یبا کجا جنازه؛ بر خواندن نماز ھنگام امام،): ۲۴( باب

 ٢٧٩ ..................................................... جنازه نماز در گفتن ریتکب): ۲۵( باب

 ٢٨٠ ................................................ جنازه نماز در ریتکب پنج گفتن): ۲۶( باب

 ٢٨٠ .................................................................... تیم یبرا دعا) ۲۷( باب

 ٢٨١ ........................................................... مسجد در جنازه نماز): ۲۸( باب

 ٢٨١ .............................................................. قبر بر خواندن نماز): ۲۹( باب

 ٢٨٢ .............................................. کند یخودکش که یکس مورد در): ۳۰( باب

 ٢٨٢ .................................. آن عییتش و جنازه بر خواندن نماز لتیفض): ۳۱( باب

 رفتهیپذ او حق در آنھا شفاعت بخواند، جنازه نماز نفر صد ھرکس، بر): ۳۲( باب
 ٢٨٢ ......................................................................................... شود یم

 رفتهیپذ او حق در آنان شفاعت بخواند، جنازه نماز نفر چھل ھرکس، بر): ۳۳( باب
 ٢٨٣ ......................................................................................... شود یم

 ٢٨٣ ......... رندیگ یم قرار مردم نکوھش ای شیستا مورد که یمردگان حکم): ۳۴( باب

 ٢٨٤ ......................... جنازه نماز از بازگشت ھنگام مرکب، بر شدن سوار): ۳۵( باب

 ٢٨٤ .............................................. قبر در پارچه قطعه کی گذاشتن): ۳۶( باب

 ٢٨٥ ...................................... خام خشت با آن بستن و لحد مورد در): ۳۷( باب

 ٢٨٥ ...................................................... قبرھا کردن ھموار دستور): ۳۸( باب

 ٢٨٥ ................................... آن یکار گچ و قبر بر بنا ساختن تیکراھ): ۳۹( باب

 و صبح گاھشیجا ،یجھنم چه باشد یبھشت چه کند، فوت یکس ھرگاه،): ۴۰( باب
 ٢٨٥ ..................................................................... شود یم عرضه او به شام

 ٢٨٦ ................. شود گذاشته قبر، در که یھنگام بنده، از فرشتگان سؤال): ۴۱( باب

ُ ٱ يُثَّبُِت +: دیفرما یم که رسد یم اثبات به قبر در متعال الله سخن نیا): ۴۲( باب َّ� 
ِينَ ٱ َّ�  ْ ِ  َءاَمنُوا ۡ�يَاٱ ۡ�َيَٰوةِ ٱ ِ�  �َّابِتِ ٱ لَۡقۡولِ ٱب  یزندگ در را مؤمنان الله« _�ِخَرةِ� ٱ َوِ�  �ُّ

 ٢٨٦ ...................................... »دارد یم نگه قدم ثابت حق، سخن با آخرت و ایدن

 ٢٨٧ ..................................... آن از خواستن پناه و قبر عذاب ی درباره): ۴۳( باب

 ٢٨٨ ................................ شوند یم داده عذاب شان،یقبرھا در انیھودی): ۴۴( باب

 ٢٨٨ ............................. آنان یبرا مغفرت طلب و قبرھا ارتیز ی درباره): ۴۵( باب
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 ٢٨٩ . آنھا حق در دعا و شان یبرا رحمت طلب قبور، ساکنان بر گفتن سالم): ۴۶( باب

 ٢٩١ .................................. آنھا بر خواندن نماز و قبرھا یباال نشستن): ۴۷( باب

 ٢٩١ ردیگ یم قرار شیستا مورد شیکارھا بخاطر که یکوکارین مرد مورد در): ۴۸( باب

 ٢٩٣ ............................................................. زکات کتاب -۱۰

 ٢٩٣ ................................................................. زکات شدن واجب): ۱( باب

 ٢٩٣ ...... ردیگ یم تعلق آنھا به زکات که یانیچھارپا و یکشاورز ،ینقد اموال): ۲( باب

 ٢٩٤ ...............شود یم واجب زکات ستم،یب کی ای دھم کی آن، در که آنچه): ۳( باب

 ٢٩٤ ........................ ستین واجب زکات مسلمانان، یھا برده و ھااسب در): ۴( باب

 ٢٩٤ ............................................... آن ندادن ای وقتش از زکات میتقد): ۵( باب

 ٢٩٥ ................................................ دھد ینم زکات که یکس ی درباره): ۶( باب

 ٢٩٨ ................................ آنھا بر یسخت و شدت و اندوزان مال ی درباره): ۷( باب

 ٢٩٩ ............................. زکات یآور جمع مأموران ساختن یراض دستور): ۸( باب

 ٢٩٩ ....................... اوردیب را اش صدقه خودش که یکس یبرا ریخ یدعا): ۹( باب

 ٢٩٩ ...................... رود یم مانشیا رفتن نیب از میب که یکس به بخشش): ۱۰( باب

 یقو یمانیا از که یکسان صبر و آنان ییدلجو یبرا مسلمانان تازه بر انفاق) ۱۱( باب
 ٣٠٠ .................................................................................... برخوردارند

 ٣٠٣ ... ستین حالل شان،یا تیب اھل و ص الله رسول یبرا زکات خوردن): ۱۲( باب

 ٣٠٣ ..................... زکات یآور جمع در امبریپ آل گرفتن کار به تیکراھ): ۱۳( باب

 ٣٠٥ ............ گردد اھدا ص اکرم امبریپ تیب اھل به که یا صدقه اباحت): ۱۴( باب

 ٣٠٦ ............رفتیپذ ینم را صدقه یول رفتیپذ یم را هیھد ص اکرم ینب): ۱۵( باب

 ٣٠٦ ............................. بدھد فطر ی هصدق جو، و خرما از دیبا مسلمان): ۱۶( باب

 ٣٠٦ .................. داد فطر ی هصدق بعنوان دیبا را کشمش و کشک طعام،): ۱۷( باب

 ٣٠٧ ................................. فطر دیع نماز از قبل فطر ی هصدق پرداخت): ۱۸( باب

 ٣٠٧ ................................................................. صدقه به قیتشو): ۱۹( باب

 ٣٠٨ .................................................................. انفاق به قیتشو): ۲۰( باب

 یبرا یکس که رسد فرا یزمان که آن از قبل تا دادن صدقه به قیتشو): ۲۱( باب
 ٣٠٨ ..................................................................... نشود افتی آن، رفتنیپذ
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 ٣٠٩ ................................. باشد فرزند و ھمسر به چه اگر دادن صدقه): ۲۲( باب

 ٣١٠ ................................................... شاوندانیخو به دادن صدقه): ۲۳( باب

 ٣١١ .......................................................... ھا ییدا به دادن صدقه): ۲۴( باب

 ٣١١ ...................................................... مشرک مادر با یرحم صله): ۲۵( باب

 ٣١١ .......................... است نموده فوت که یمادر طرف از دادن صدقه): ۲۶( باب

 روش نه،یزم نیا در که یکس پاداش و ازمندانین به دادن صدقه قیتشو): ۲۷( باب
 ٣١٢ ................................................................. دینما یگذار هیپا را ییکوین

 ٣١٣ .............................................. مسافر و نیمسک به دادن صدقه): ۲۸( باب

 ٣١٤ .......... باشد ییخرما نصف دادن صدقه با چه اگر دیکن یدور آتش، از): ۲۹( باب

 ٣١٤ ............................................... شتر ریش دادن صدقه به قیتشو): ۳۰( باب

 ٣١٥ .................................................... یپنھان دادن صدقه لتیفض): ۳۱( باب

 ٣١٥ ............................... لیبخ و تندرست انسان دادن صدقه لتیفض): ۳۲( باب

 ٣١٦ ....................... آن دادن پرورش و پاک مال از صدقه شدن رفتهیپذ): ۳۳( باب

 ٣١٧ ........................................ شمرد کوچک دینبا را اندک ی صدقه): ۳۴( باب

ِينَ ٱ+: دیفرما یم که متعال الله سخن نیا ی درباره): ۳۵(باب وِِّ��َ ٱ يَلِۡمُزونَ  �َّ  _لُۡمطَّ
 ٣١٧ ............................ »رندیگ یم مسخره به را صدقه مشتاق مؤمنان که یکسان«

 ٣١٧ ................. دھد انجام زین را کین یکارھا ریسا و دھد صدقه ھرکس،): ۳۶( باب

 ٣١٨ ........................................... رود یم بشمار صدقه ،یکین کار ھر): ۳۷( باب

 شمرده صدقه ھا، یکین ریسا و گفتن الله اال اله ال گفتن، الله سبحان): ۳۸( باب
 ٣١٩ ........................................................................................ شوند یم

 ٣١٩ ...................................... انسان بدن یھا َمفصل بر صدقه وجوب): ۳۹( باب

 ٣٢٠ ....................... برسد اشمستحق ریغ به که یا صدقه شدن رفتهیپذ): ۴۰(باب

 ٣٢١ ................................................ لیبخ و دھنده صدقه ی باره در): ۴۱(باب

 ٣٢١ ................................................. لیبخ و کننده انفاق ی درباره): ۴۲( باب

 ٣٢٢ ...................... رود یم بشمار دھندگان صدقه از یکی ن،یام انباردار): ۴۳( باب

 ٣٢٢ ........................... رینگ محکم را دستت و نکن حساب و کن انفاق): ۴۴( باب

 ٣٢٢ ....................................... دینما انفاق شوھرش ی خانه از زن اگر): ۴۵( باب

 ٣٢٣ ............................... دینما یم انفاق ش،یآقا مال از برده که را آنچه): ۴۶( باب
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 ٣٢٣ .............................. نمودن صبر و مردم کردن سؤال از یخوددار): ۴۷( باب

 ٣٢٤ ...................................... دنیورز قناعت و کفاف یروز ی درباره): ۴۸( باب

 ٣٢٤ ............................................... مردم کردن سؤال از یخوددار): ۴۹( باب

 ٣٢٥ ................................................. مردم از کردن سؤال تیکراھ): ۵۰( باب

 ٣٢٥ .......................................... است بھتر ن،ییپا دست از باال دست): ۵۱( باب

 سؤال زین مردم از حال، نیع در و ندارد یثروت که است یکس یواقع نیمسک): ۵۲(باب
 ٣٢٦ ........................................................................................ کند ینم

 ٣٢٦ ........... رود ینم بشمار دار هیسرما باشد، داشته یادیز یکاال ھرکس،): ۵۳( باب

 ٣٢٦ ............................................ ایدن یبرا خوردن حرص تیکراھ): ۵۴( باب

 خواھد یسوم دنبال به باشد داشته ثروت و مال از پر ی دره دو آدم فرزند اگر): ۵۵(باب
 ٣٢٧ ............................................................................................ رفت

 ٣٢٨ ................................................................... ایدن برق و زرق): ۵۶(باب

 ٣٢٨ ..... بدھند او به طمع و حرص و سؤال بدون که یکس یبرا مال گرفتن): ۵۷( باب

 ٣٢٩ ...................................... است جائز شیبرا کردن سؤال که یکس): ۵۸( باب

 ٣٣٠ ........................... کند یم سؤال خشونت، با که یکس به کردن عطا): ۵۹( باب

 ٣٣١ .............................................................. روزه کتاب -۱۱

 ٣٣١ ....................................................................... روزه لتیفض): ۱( باب

 ٣٣١ ....................................................... رمضان مبارک ماه لتیفض): ۲( باب

 ٣٣٢ ..................................... دیرینگ روزه رمضان، از قبل روز دو ای کی): ۳( باب

 ٣٣٢ .......................................................... ماه دنید با گرفتن روزه): ۴( باب

 ٣٣٢ ................................................... است روز نه و ستیب ماه، کی): ۵( باب

 ٣٣٣ ............................ است نموده یطوالن شدن دهید یبرا را ھالل الله): ۶( باب

 ٣٣٣ ......................... دارد اعتبار خودشان، یبرا نیسرزم ھر مردم دنید): ۷( باب

 ٣٣٤ ............................... شوند ینم ناقص) یاضح و فطر( نیدیع ماه دو): ۸( باب

 ٣٣٤ ....................................................... روزه یبرا خوردن یسحر): ۹( باب

 ٣٣٤ ............................................................ یسحر کردن ریتأخ): ۱۰( باب

 ٣٣٥ ............... گردد یم دار روزه خوردن ُحرمت باعث که یفجر تیفیک): ۱۱( باب
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ْ +: دیفرما یم که متعال الله سخن نیا ی درباره): ۱۲( باب ْ ٱوَ  َوُ�ُوا �ُوا َ�ۡ  ٰ َ  َح�َّ  يَتَبَ�َّ
ۡ�يَُض ٱ ۡ�َۡيُط ٱ لَُ�مُ 

َ
ۡسَودِ ٱ ۡ�َۡيِط ٱ مِنَ  ۡ�

َ
 نکهیا تا دیاشامیب و دیبخور یعنی _لَۡفۡجرِ� ٱ مِنَ  ۡ�

 ٣٣٥ ... گردد آشکار شما یبرا کامالً ) شب یکیتار( اهیس نخ از) صبح یروشن( دیسف نخ

 ٣٣٦ .... دیاشامیب و دیبخور لذا است؛ شب ھنوز که دھد یم اذان یزمان بالل): ۱۳( باب

 بسر جنابت در چنانھم او و کند یم طلوع فجر، که یکس گرفتن روزه): ۱۴( باب
 ٣٣٦ .......................................................................................... برد یم

 ٣٣٧ ................... بنوشد ای بخورد یفراموش بطور که یدار روزه ی درباره): ۱۵( باب

 ٣٣٧ .... ھستم روزه من: دیبگو دیبا شد، دعوت غذا صرف یبرا دار روزه اگر): ۱۶( باب

 ٣٣٧ ............. کند یھمبستر ھمسرش با رمضان ماه در که یکس ی کفاره): ۱۷( باب

 ٣٣٨ ................................... بوسد یم را ھمسرش که یدار روزه حکم): ۱۸( باب

 ٣٣٨ .. دیافطارنما دار روزه کرد، غروب دیخورش و دیرس فرا شب که یھنگام): ۱۹( باب

 ٣٣٩ ................................................................. افطار در لیتعج): ۲۰( باب

 ٣٤٠ ............................................................ وصال ی روزه از ینھ): ۲۱( باب

 ٣٤٠ ..................................... سفر در خوردن و گرفتن روزه ی درباره): ۲۲( باب

 ٣٤١ ....................... شود ینم محسوب یکین عمل سفر، در گرفتن روزه): ۲۳( باب

 ٣٤١ ..................... شوند ینم سرزنش) سفر در( دار روزه ریغ و دار روزه): ۲۴( باب

 ٣٤٢ ............... دھد یم انجام را کارھا و ستین روزه سفر، در که یکس اجر): ۲۵( باب

 ٣٤٢ ................ دشمن با ییارویرو یبرا شدن تیتقو بخاطر نگرفتن روزه): ۲۶( باب

 ٣٤٣ ............................. است یاریاخت سفر، در نگرفتن و گرفتن روزه): ۲۷( باب

 ٣٤٣ .................................... شعبان ماه در رمضان ی روزه آوردن قضا): ۲۸( باب

 ٣٤٤ ................................................ تیم طرف از روزه آوردن قضا): ۲۹( باب

ِينَ ٱ َوَ�َ +: دیفرما یم که متعال الله سخن نیا ی درباره): ۳۰( باب  فِۡديَةٞ  ۥيُِطيُقونَهُ  �َّ
 طعام نیمسک به و دھند هیفد دارند، را آن ییتوانا که یکسان یعنی _مِۡسِكٖ��  َطَعامُ 
 ٣٤٤ ............................................................................................ دھند

 ٣٤٥ ................................... ھاماه ریسا در نگرفتن روزه و گرفتن روزه): ۳۱( باب

 ٣٤٥ ...................................... )جھاد( الله راه در گرفتن روزه لتیفض): ۳۲( باب

 ٣٤٥ ...................................................... محرم ماه ی روزه لتیفض): ۳۳( باب
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 ٣٤٦ ........................................ )محرم دھم( عاشورا روز گرفتن روزه): ۳۴( باب

 ٣٤٦ ........................................................ است؟ یروز چه عاشورا): ۳۵( باب

 ٣٤٦ .............................................. عاشورا روز گرفتن روزه لتیفض): ۳۶( باب

 ٣٤٧ ....... ردیبگ روزه را روزش ی هیبق خورد، یزیچ عاشورا، روز در ھرکس): ۳۷( باب

 ٣٤٨ ............................................................... شعبان ماه ی روزه): ۳۸( باب

 ٣٤٨ ....................................... شعبان اواخر در گرفتن روزه ی درباره): ۳۹( باب

 ٣٤٨ ............................... رمضان از بعد شوال از روز شش گرفتن روزه): ۴۰( باب

 ٣٤٩ ....................................... الحجه ذو اول ی دھه در نگرفتن روزه): ۴۱( باب

 ٣٤٩ ...................................... )الحجه ذو نھم( عرفه روز گرفتن روزه): ۴۲( باب

 ٣٥٠ .................................... رندینگ روزه را عرفه روز عرفه، در حجاج): ۴۳( باب

 ٣٥١ .............................. فطر دیع و قربان دیع روز گرفتن روزه از ینھ): ۴۴( باب

 ذو زدھمیس و دوازدھم و ازدھمی( قیتشر یروزھا گرفتن روزه تیکراھ): ۴۵( باب
 ٣٥١ ......................................................................................... )الحجه

 ٣٥١ ....................................................... دوشنبه روز رفتنگ روزه): ۴۶( باب

 ٣٥١ ...................................ییتنھا به جمعه روز گرفتن روزه تیکراھ): ۴۷( باب

 ٣٥٢ ................................................. ماه ھر از روز سه گرفتن روزه): ۴۸( باب

 ٣٥٢ ............................................... گرفتن روزه یپ در یپ تیکراھ): ۴۹( باب

 روزه را روز کی که است داوود ی روزه گرفتن، روزه نیبھتر کهنیا ی درباره): ۵۰( باب
 ٣٥٣ .................................................. گرفت ینم روزه را گرید روز و گرفت یم

 ٣٥٤ ....... خورد یم سپس د،ینما یم صبح ،ینفل ی روزه با که یکس ی درباره): ۵۱( باب

 ٣٥٥ ........................................................... اعتکاف کتاب -۱۲

 ٣٥٥ ..................... برود؟ اعتکافش محل به ھنگام چه ن،ینش اعتکاف فرد): ۱( باب

 ٣٥٥ ................................ وسط ی دھه و اول ی دھه نشستن اعتکاف به): ۲( باب

 ٣٥٦ ........................................ رمضان آخر ی دھه نشستن اعتکاف به): ۳( باب

 ٣٥٦ ..................................................... آخر ی دھه در نمودن تالش): ۴( باب

 ٣٥٧ ................... رمضان آخر ی دھه در آن یجستجو و قدر شب ی درباره): ۵( باب

 ٣٥٧ ............... است رمضان ماه کمی و ستیب شب قدر، شب نکهیا ی درباره): ۶( باب

 ٣٥٧ ........................ باشد یم سوم و ستیب شب قدر، شب نکهیا ی درباره): ۷( باب



 مختصر صحیح مسلم (جلد اول)   خ 

 پنجم و ستیب و ھفتم و ستیب نھم، و ستیب یھا شب انیم در را قدر شب): ۸( باب
 ٣٥٨ ...................................................................... دیینما جستجو رمضان،

 ٣٥٩ ....................... باشد یم ھفتم و ستیب شب قدر، شب نکهیا ی درباره): ۹( باب

 ٣٦١ ............................................................... حج کتاب -۱۳

 ٣٦١ ............................................ باشد یم فرض عمر، در بار کی حج،): ۱( باب

 ٣٦١ .................................................................. عمره و حج ثواب): ۲( باب

 ٣٦٢ ............................................................ اکبر حج روز ی درباره): ۳( باب

 ٣٦٢ .................................................................. عرفه روز لتیفض): ۴( باب

 گفته سفرھا، ریسا و حج سفر به رفتن یبرا مرکب بر شدن سوار ھنگام آنچه): ۵( باب
 ٣٦٢ ......................................................................................... شود یم

 ٣٦٣ ................................................. َمحَرم ھمراه حج یبرا زن سفر): ۶( باب

 ٣٦٤ ......................... است برده حج به را او که یکس پاداش و کودک حج): ۷( باب

 ٣٦٤ . دارد نگه یسوار یباال را خودش تواند ینم که یکس طرف از کردن حج): ۸( باب

ببندد احرام خواھد یم نفاس، ای و انهیماھ عادت دوران در که یزن ی درباره): ۹( باب
 .................................................................................................. ٣٦٥ 

 ٣٦٥ ...................................................................... حج تیمواق): ۱۰( باب

 ٣٦٦ ...................................بستن احرام از قبل ُمحِرم زدن ییخوشبو): ۱۱( باب

 ٣٦٦ ............................................... است ییخوشبو نیبھتر مشک،): ۱۲( باب

 ٣٦٧ ...................................................................... کافور و عود): ۱۳( باب

 ٣٦٧ .................................................................. حانیر ی درباره): ۱۴( باب

 ٣٦٧ ............................................. فهیالحل ذو مسجد از بستن احرام): ۱۵( باب

 ٣٦٧ ........................................ یسوار برخاستن ھنگام بستن احرام): ۱۶( باب

 ٣٦٨ ................................................. مکه از حج یبرا بستن احرام): ۱۷( باب

 ٣٧٠ ...................................................................... گفتن کیلب): ۱۸( باب

 ٣٧٠ ................................................. حج و عمره یبرا گفتن کیلب): ۱۹( باب

 ٣٧١ ......................................................................... مفرد حج): ۲۰( باب

 ٣٧١ .................................... )ھم با عمره و حج انجام( ِقران ی درباره): ۲۱( باب

 ٣٧٢ .............................................................. تمتع حج ی درباره): ۲۲( باب
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 ٣٧٢ ... باشد داشته ھمراه) ُشکرانه( یھد و ببندد احرام حج، یبرا که یکس): ۲۳( باب

 ٣٧٣ ....................... آن کردن کامل دستور و احرام از آمدن رونیب نسخ): ۲۴( باب

 ٣٧٤ ........................................... )ھم با عمره و حج( ِقران در یھد): ۲۵( باب

 ٣٧٥ .............................................................. تمتع حج در یھد): ۲۶( باب

 ٣٧٦ .......................................................... عمره از بعد حج انجام): ۲۷( باب

 ٣٧٧ ................................................. عمره و حج در گذاشتن شرط): ۲۸( باب

 بر ییخوشبو اثر و دهیپوش ییعبا که یحال در ببندد احرام که یکس ی درباره): ۲۹( باب
 ٣٧٧ ............................................................................ دارد وجود بدنش،

 ٣٧٨ ............................................. بپوشد دینبا ُمحِرم که ییھالباس): ۳۰( باب

 ٣٧٩ ......................................................... ُمحِرم یبرا شکار حکم): ۳۱( باب

 فرد یبرا کند یم شکار آنرا ُمحِرم ریغ شخص که یشکار گوشت حکم): ۳۲( باب
 ٣٨٠ ........................................................................................... ُمحِرم

 ٣٨١ ............................................ بکشد تواند یم ُمحِرم که یواناتیح): ۳۳( باب

 ٣٨١ ............................................................ ُمحِرم یبرا حجامت): ۳۴( باب

 ٣٨١ ................................... کند مداوا را شیھاچشم که یُمحِرم حکم): ۳۵( باب

 ٣٨٢ ......................................................... ُمحِرم شستن سر حکم): ۳۶( باب

 ٣٨٢ ..................................................... ُمحِرم بر هیفد شدن واجب): ۳۷( باب

 ٣٨٣ ....... گردد؟ دفن و کفن چگونه نمود، فوت احرام، حالت در یکس اگر): ۳۸( باب

 به شدن وارد از قبل نمودن غسل و یطو یذ در کردن توتهیب ی درباره): ۳۹( باب
 ٣٨٤ ............................................................................................. مکه

 ٣٨٤ ......... گرید راه از رفتن رونیب و راه، کی از نهیمد و مکه به شدن وارد): ۴۰( باب

 ٣٨٤ ....................................... اش خانه به مکه در یحاج رفتن حکم): ۴۱( باب

 ٣٨٥ .......................................................... یسع و طواف در َرمل): ۴۲( باب

 ٣٨٦ ............................................... طواف در االسود حجر دنیبوس): ۴۳( باب

 ٣٨٦ ............................... طواف در یمانی رکن دو) زدن دست( استالم): ۴۴( باب

 ٣٨٧ ..................................................... نمودن طواف سواره، حکم): ۴۵( باب

 ٣٨٧ ........................ یعذر داشتن بخاطر مرکب بر سوار نمودن، طواف): ۴۶( باب
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: دیفرما یم که متعال الله سخن نیا و مروه و صفا انیم یسع ی درباره): ۴۷( باب
 ٣٨٨ ........................................... »ھستند یالھ یھا نشانه از مروه و صفا ھمانا«

 ٣٨٩ ....................... شود یم انجام بار کی مروه، و صفا انیم یسع ھفت): ۴۸( باب

 مکه به و بندد یم احرام حج، تین به که یکس یبرا الزم یسع و طواف): ۴۹( باب
 ٣٨٩ ........................................................................................... دیآ یم

 ٣٩٠ ..................... آن در کردن دعا و خواندن نماز و کعبه به شدن وارد): ۵۰( باب

 ٣٩١ ................................................... ص اکرم ینب حج ی درباره): ۵۱( باب

 ٤٠٠ .......................... عرفات به منا از رفتن ھنگام گفتن ریتکب و کیلب): ۵۲( باب

ْ  ُ�مَّ +: دیفرما یم که متعال الله سخن نیا و عرفه در وقوف ی درباره): ۵۳( باب �ِيُضوا
َ
 أ

فَاَض  َحۡيُث  مِنۡ 
َ
 حرکت زین شما کنند، یم حرکت مردم، که ییجا ھمان از«  _�َّاُس ٱ أ

 ٤٠٠ .......................................................................................... »دیکن

 ٤٠١ ................................ مزدلفه در خواندن نماز و عرفه از افتادن راه): ۵۴( باب

 ٤٠٢ ................................ عرفه از کردن حرکت ھنگام رفتن راه روش): ۵۵( باب

 ٤٠٢ .............................. مزدلفه در عشا و مغرب نماز خواندن ی درباره): ۵۶( باب

 ٤٠٢ .......................... اقامه کی با مزدلفه در عشا و مغرب نماز خواندن): ۵۷( باب

 ٤٠٣ .............................................مزدلفه در صبح نماز خواندن زود): ۵۸( باب

 ٤٠٣ ............... کنند حرکت مزدلفه، از توانند یم شبانه وزن، نیسنگ زنان): ۵۹( باب

 ٤٠٣ .................................................. مزدلفه از زنان فرستادن جلو): ۶۰( باب

 ٤٠٤ ............................... مزدلفه از ناتوان و فیضع افراد فرستادن جلو): ۶۱( باب

 ٤٠٥ ................... عقبه ی جمره زدن سنگ ھنگام تا یحاج گفتن کیلب): ۶۲( باب

 ٤٠٥ زهیسنگر ھر با گفتن ریتکب و یواد بطن از عقبه ی جمره یرم ی درباره): ۶۳( باب

 ٤٠٦ .......... مرکب بر سوار دھم، روز در عقبه ی جمره زدن سنگ ی درباره): ۶۴( باب

 ٤٠٦ ............................................................. ھا زهیسنگر ی اندازه): ۶۵( باب

 ٤٠٦ ................................................................ جمرات یرم وقت): ۶۶( باب

 ٤٠٦ ........................................................ باشد یم فرد ،یرم تعداد): ۶۷( باب

 ٤٠٧ ......................................... حج در ص اکرم ینب دنیتراش سر): ۶۸( باب

 ٤٠٧ ........................... آنھا کردن کوتاه و سر یموھا دنیتراش ی درباره): ۶۹( باب
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 و دنیتراش سر آن، از بعد و کردن یقربان آن، از پس و جمره یرم ی درباره): ۷۰( باب
 ٤٠٨ ................................................ گردد آغاز راست، سمت از دنیتراش نکهیا

 از قبل ای بتراشد را سرش ،یقربان نمودن ذبح از قبل که یکس ی درباره): ۷۱( باب
 ٤٠٨ ....................................................................... کند یقربان جمره، یرم

 ھنگام آن، کوھان یگذار عالمت و) شکرانه( یھد گردن به انداختن قالده): ۷۲( باب
 ٤٠٩ ........................................................................................... احرام

 ٤١٠ ...... بستن احرام از قبل آن، گردن به انداختن قالده و یھد فرستادن): ۷۳( باب

 ٤١٠ ...................................................... یقربان شتر بر شدن سوار): ۷۴( باب

 ٤١١ ................... ردیبم گاھشیجا به دنیرس از قبل که یا شکرانه حکم): ۷۵( باب

 ٤١١ .......................................................... یھد در شدن کیشر): ۷۶( باب

 ٤١١ ................................................................ گاو کردن یقربان): ۷۷( باب

 ٤١٢ ............................... بسته پا و دست و ستادهیا حالت در شتر نحر): ۷۸( باب

 ٤١٢ ...................... یقربان یشترھا وپاالن پوست گوشت، نمودن صدقه): ۷۹( باب

 ٤١٢ ................................................ قربان دیع روز در افاضه طواف): ۸۰( باب

 ٤١٢ ....................... شود یم رونیب احرام، از د،ینما کعبه طواف ھرکس،): ۸۱( باب

است یکاف طواف، کی عمره، و حج یبرا آورد یم یبجا قران حج که یکس): ۸۲( باب
 .................................................................................................. ٤١٤ 

د؟یآ یم رونیب احرام از وقت چه ببندد احرام عمره، و حج یبرا که یکس): ۸۳( باب
 .................................................................................................. ٤١٤ 

 در خواندن نماز و) الحجه ذو دوازدھم( نفر روز در محّصب در نمودن توقف): ۸۴( باب
 ٤١٤ ............................................................................................... آن

 تدارک آب حجاج، یبرا که یکسان یبرا مکه در منا یھاشب ماندن): ۸۵( باب
 ٤١٥ ........................................................................................ نندیب یم

 ٤١٦ .................... عمره و حج انجام از بعد مکه در مھاجر شخص ماندن): ۸۶( باب

 ٤١٦ .......... نرود رونیب مکه از) یحافظ خدا( وداع طواف بدون کس چیھ): ۸۷( باب

 ٤١٧ ............... شود انهیماھ عادت دچار وداع، طواف از قبل که یزن حکم): ۸۸( باب

 ٤١٧ ....................................... حج یھاماه در عمره انجام بودن زیجا): ۸۹( باب

 ٤١٨ ................................................... رمضان ماه در عمره لتیفض): ۹۰( باب
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 ٤١٨ .......................................... نمود؟ حج بار، چند ص اکرم ینب): ۹۱( باب

 ٤١٩ ........................................ نمود؟ عمره بار، چند ص اکرم ینب): ۹۲( باب

 ٤١٩ .............................................. عمره در سر یموھا کردن کوتاه): ۹۳( باب

 ٤١٩ .. آورد بجا را اشعمره یقضا تواند یم شود، ماھانه عادت دچار که یزن): ۹۴( باب

 ٤٢٠ ............. شود یم گفته سفرھا ریسا و حج سفر از بازگشت ھنگام آنچه): ۹۵( باب

عمره و حج از بازگشت ھنگام فهیذوالحل در خواندن نماز و نمودن توقف): ۹۶( باب
 .................................................................................................. ٤٢٠ 

 ٤٢١ ................. آن  ی شده گم و درخت و آن شکار مکه، حرمت  ی درباره): ۹۷( باب

 ٤٢٢ ................. شد مکه وارد احرام، بدون مکه، فتح روز ص اکرم ینب): ۹۸( باب

 ٤٢٣ ......................................... آن  ی دروازه و کعبه میحط  ی درباره): ۹۹( باب

 ٤٢٣ ...................................... کعبه ساختن و کردن خراب  ی درباره): ۱۰۰( باب

 ٤٢٦ ...... آن یبرا نمودن دعا و آن درخت و شکار حرمت و نهیمد حرمت): ۱۰۱( باب

 ٤٢٨ .... شیھایدشوار کردن تحمل و نهیمد در دنیگز سکونت به قیتشو): ۱۰۲( باب

 ٤٢٩ ..................................... شوند ینم نهیمد وارد دجال، و طاعون): ۱۰۳( باب

 ٤٣٠ ........................................... کند یم طرد را ناپاک افراد نهیمد): ۱۰۴( باب

 نابود را او متعال الله باشد، داشته یبد تین نهیمد اھل یبرا ھرکس): ۱۰۵( باب
 ٤٣٠ ......................................................................................... کند یم

 ٤٣١ ............................. شھرھا فتح ھنگام نهیمد در ماندن به قیتشو): ۱۰۶( باب

 ٤٣١ ....... کنند یم ترک آنرا ساکنانش که یھنگام نهیمد تیوضع  ی درباره): ۱۰۷( باب

 ٤٣٢ ............. است بھشت یھاباغ از یباغ ص امریپ منبر و خانه انیم): ۱۰۸( باب

 ٤٣٢ .... میدار دوست را آن زین ما و دارد دوست را ما که است یکوھ احد،): ۱۰۹( باب

 ٤٣٢ ............................. مسجد سه یبرا مگر ستین زیجا ارت،یز سفر): ۱۱۰( باب

 ٤٣٢ ..................... نیفیشر نیحرم مسجد دو در خواندن نماز لتیفض): ۱۱۱( باب

 ٤٣٢ ........... است شده یگذار انیبن تقوا اساس بر که یمسجد  ی درباره): ۱۱۲( باب

 ٤٣٣ ............................................ آن لتیفض و قبا مسجد  ی درباره): ۱۱۳( باب

 ٤٣٥ ............................................................. نکاح کتاب -۱۴

 ٤٣٥ .................................................................. ازدواج به قیتشو): ۱( باب
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 ٤٣٦ ........................................... است کوکارین زن ا،یدن یکاال نیبھتر): ۲( باب

 ٤٣٦ ............................................ نیمتد زن با کردن ازدواج  ی درباره): ۳( باب

 ٤٣٦ ................................................. دختر با نمودن ازدواج  ی درباره): ۴( باب

 نموده، یاستگارخو او از مسلمانش برادر که یکس از دینبا مسلمان): ۵( باب
 ٤٣٧ ............................................................................ دینما یخواستگار

 ٤٣٧ ........................... دارد ازدواج قصد که یکس یبرا زن به کردن نگاه): ۶( باب

 ٤٣٨ ............................ ازدواج ھنگام دختر، و وهیب زن با نمودن مشورت): ۷( باب

 ٤٣٨ ........................................................... نکاح در گذاشتن شرط): ۸( باب

 ٤٣٩ ....................................... سال و سن کم دختر با ازدواج  ی درباره): ۹( باب

 ٤٣٩ ........................................ او با نمودن ازدواج و زیکن کردن آزاد): ۱۰( باب

 ٤٤١ ........................................................................ شغار نکاح): ۱۱( باب

 ٤٤١ .......................................................... موقت ازدواج  ی درباره): ۱۲( باب

 ٤٤٢ .................................... آن حرمت و موقت ازدواج شدن منسوخ): ۱۳( باب

 ٤٤٤ ......................................... کند نکاح و یخواستگار دینبا ُمحِرم): ۱۴( باب

 ٤٤٤ .................... است حرام اش، خاله ای  عمه با زن کی ھمزمان ازدواج): ۱۵( باب

 ٤٤٥ .......................................... ص اکرم امبریپ ھمسران  ی هیمھر): ۱۶( باب

 ٤٤٥ .......................................... )درھم پنج(()نواه کی با کردن نکاح): ۱۷( باب

 ٤٤٦ ..................................... ازدواج در هیمھر عنوان به قرآن آموزش): ۱۸( باب

 ٤٤٧ .............. _مِۡنُهنَّ  �ََشآءُ  َمن تُرِۡ� +: متعال الله  ی فرموده نیا انیب در): ۱۹( باب

 ٤٤٧ .................................................... شوال ماه در نمودن ازدواج): ۲۰( باب

 ٤٤٨ ................................................................. ازدواج در مهیول): ۲۱( باب

 ٤٥٠ ........................................................ یعروس دعوت رفتنیپذ): ۲۲( باب

 ٤٥١ ........................................ ھمسر با شدن ھمبستر ھنگام یدعا): ۲۳( باب

 _لَُّ�مۡ  َحۡرثٞ  �َِسآؤُُ�مۡ +: دیفرما یم که متعال الله سخن نیا  ی درباره): ۲۴( باب
 ٤٥١ .......................................... »ھستند شما یافشان بذر محل شما ھمسران«

 ٤٥٢ .......... ورزد یم امتناع ھمسرش، با شدن ھمبستر از که یزن  ی درباره): ۲۵( باب

 ٤٥٢ ................................................... ھمسر اسرار پخش  ی درباره): ۲۶( باب



 مختصر صحیح مسلم (جلد اول)   ب ب 

کند یم آشکار را عملش بنده، خود یول پوشاند یم را بنده عمل متعال، الله): ۲۷( باب
 .................................................................................................. ٤٥٢ 

 ٤٥٣ ......................................................... یعیطب یریوگجل حکم): ۲۸( باب

 ٤٥٤ ......................................... ردهیش زن با شدن ھمبستر  ی درباره): ۲۹( باب

 ٤٥٤ ................................. باشد یم باردار که یریاس با شدن ھمبستر): ۳۰( باب

 ٤٥٥ .................................................... ھمسران انیم وقت میتقس): ۳۱( باب

 ٤٥٦ ........................................... وهیب زن و زهیدوش نزد ماندن مدت): ۳۲( باب

 ٤٥٧ .................. بخشد یم گرید ھمسر به را روزش که یھمسر  ی درباره): ۳۳( باب

 ٤٥٧ ........................................ زنان از یبرخ یبرا نوبت تیرعا عدم): ۳۴( باب

 اشوسوسه تا شود ھمبستر ھمسرش، با افتاد، یزن به یکس چشم اگر): ۳۵( باب
 ٤٥٨ .................................................................................. گردد برطرف

 ٤٥٨ ............... آنان مورد در نمودن هیتوص و زنان با کردن مدارا  ی درباره): ۳۶( باب

 ٤٥٩ .............. نورزد یدشمن و نهیک ھمسرش به نسبت ،یمؤمن مرد چیھ): ۳۷( باب

 ٤٥٩ ................... کرد ینم انتیخ شوھرش به یزن چیھ بود، ینم حوا اگر): ۳۸( باب

 فرصت او به بلکه نکند عجله ھمسرش، نزد رفتن در دیآ یم سفر از که یکس): ۳۹( باب
 ٤٦٠ ......................................... دھد سامان و سر و بزند شانه را شیموھا تا دھد

 ٤٦١ ............................................................. طالق کتاب -۱۵

 ٤٦١ ... دھد یم طالق ماھانه، عادت دوران در را ھمسرش که یمرد  ی درباره): ۱( باب

 ٤٦٢ ............................................. ص الله رسول عصر در طالق سه): ۲( باب

 ازدواج گر،ید یمرد با زن آن و دھد یم طالق را ھمسرش که یمرد  ی درباره): ۳( باب
 اولش شوھر به تواند ینم یزن نیچن شود؛ ینم ھمبستر یو با مرد آن اما کند یم

 ٤٦٢ .......................................................................................... برگردد

َهاَ�ٰٓ +:  دیفرما یم که متعال الله سخن نیا و حرام  ی درباره): ۴( باب ُّ�
َ
 ُ�َّرِمُ  لِمَ  �َِّ�ُّ ٱ �

 ٓ َحلَّ  َما
َ
ُ ٱ أ  است، ساخته حالل تیبرا متعال الله که را آنچه چرا! امبریپ یا یعنی _لََكۖ  �َّ

 ٤٦٣ ............................................................................. ؟یکن یم حرامش

 ٤٦٦ ................ نمود تیعنا انتخاب حق ھمسرش، به که یشوھر  ی درباره): ۵( باب
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 اگر یعنی _َعلَيۡهِ  تََ�َٰهَرا �ن+: دیفرما یم که متعال الله سخن نیا  ی درباره): ۶( باب
 ٤٦٨ ....................................................................... دیشو ھمدست او هیعل

 ٤٧٣ ............................................................... عده کتاب -۱۶

 ٤٧٣ ......... دینما حمل وضع ھمسرش، وفات از بعد که یباردار زن  ی درباره): ۱( باب

 دنیچ یبرا) و برد یم بسر عده دوران در( که یا مطلقه زن  ی درباره): ۲( باب
 ٤٧٤ ................................................................... رود یم رونیب شیخرماھا

 ٤٧٤ ... دینما خطر احساس که یصورت در اش خانه از مطلقه زن رفتن رونیب): ۳( باب

 ٤٧٥ ............... اشعده شدن تمام از بعد مطلقه زن نمودن ازدواج  ی درباره): ۴( باب

 ٤٧٦ . عده دوران در نکردن سرمه و تیم یبرا زن نشستن سوگ به  ی درباره): ۵( باب

 ٤٧٨ ........ سوگوار زن یبرا یرنگ لباس دنینپوش و ییخوشبو استعمال عدم): ۶( باب

 ٤٧٩ .............................................................. لعان کتاب -۱۷

 ٤٧٩ ......................... ندیبب یگرید مرد ھمره را زنش که یمرد  ی درباره): ۱( باب

 ٤٨٣ ..................................................... نژاد به شباھت و فرزند انکار): ۲( باب

 ٤٨٤ ......................................... است رختخواب صاحب به متعلق بچه): ۳( باب

 ٤٨٤ ................................. فرزند مورد در شناسان افهیق سخن رفتنیپذ): ۴( باب

 ٤٨٧ ............................................ )خوردن ریش( رضاع کتاب -۱۸

گرداند یم حرام زین یرخوارگیش کند، یم حرام ،ینسب یشاوندیخو که را آنچه): ۱( باب
 .................................................................................................. ٤٨٧ 

 ریش رایز گردد؛ یم ثابت زین دھنده ریش زن شوھر یبرا ،یرخوارگیش حرمت): ۲( باب
 ٤٨٧ .................................................................. باشد یم شوھر طرف از زن

 ٤٨٨ ........................................... یرضاع  ی برادرزاده حرمت  ی درباره): ۳( باب

 ٤٨٨ ................................ ھمسر خواھر و دختر با نمودن ازدواج حرمت): ۴( باب

 ٤٨٩ ............................................. خوردن ریش بار دو ای کی  ی درباره): ۵( باب

 ٤٨٩ .................................................... خوردن ریش بار پنج  ی درباره): ۶( باب

 ٤٨٩ ............................................... بزرگسال فرد دادن ریش  ی درباره): ۷( باب

 ٤٩٠ ............. دینما برطرف را یگرسنگ که رسد یم ثبوت به یزمان رضاعت،): ۸( باب
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 ٤٩٣ ........................................................... ها نفقه کتاب -۱۹

 ٤٩٣ ................................... شاوندانیخو و خانواده و خود از کردن آغاز): ۱( باب

 محروم شان،طعام از را آنان که یکس گناه و ھا برده بر نمودن نفقه  ی درباره): ۲( باب
 ٤٩٣ ............................................................................................ دینما

 ٤٩٤ .................................... ھمسر و تکفل تحت افراد بر انفاق لتیفض): ۳( باب

 ٤٩٤ ...... دینما انفاق فرزندانش بر شوھرش مال از عرف طبق دارد اجازه زن): ۴( باب

 ٤٩٥ ............................ ردیگ ینم تعلق او به نفقه شد، طالقه سه که یزن): ۵( باب

 ٤٩٧ ..................................................... بردگان یآزاد کتاب -۲۰

 ٤٩٧ .................................. دینما آزاد را یمؤمن  ی برده که یکس لتیفض): ۱( باب

 ٤٩٧ ....................................... دینما آزاد را پدرش که یفرزند  ی درباره): ۲( باب

 ٤٩٧ .................... نمود آزاد را خود سھم مشترک،  ی برده کی از یکس اگر): ۳( باب

 ٤٩٨ ................................................. خودش یآزاد یبرا برده تالش): ۴( باب

 ٤٩٨ ...................................................... شدن آزاد یبرا یکش قرعه): ۵( باب

 ٤٩٨ .......... است کننده آزاد آِن  از) مرگ از پس شده آزاد  ی برده اموال( والء): ۶( باب

 ٤٩٩ ...................................... ھمسرش  ی درباره شده آزاد زیکن اریاخت): ۷( باب

 ٥٠٠ .................................... آن دنیبخش و وال حق فروختن تیممنوع): ۸( باب

ببندد یدوست مانیپ گران،ید با شیموال  ی اجازه بدون که یا برده  ی درباره): ۹( باب
 .................................................................................................. ٥٠٠ 

 ٥٠١ ................................... نمود آزاد زد، کتک را اش برده که یمھنگا): ۱۰( باب

 ٥٠٢ .................................. کند زنا به متھم را اش برده که یکس دیتھد): ۱۱( باب

توان  ی اندازه به و میبپوشان خوب لباس م،یبدھ خوب یغذا دیبا را بردگان): ۱۲( باب
 ٥٠٢ ...................................................................... میریبگ کار آنان از شان

 را متعال الله و باشد شیموال رخواهیخ که یا برده پاداش و ثواب  ی درباره): ۱۳( باب
 ٥٠٣ ............................................................................. کند عبادت خوب

باشد نداشته گرید یمال مالکش که یھنگام مدبر، غالم فروختن  ی درباره): ۱۴( باب
 .................................................................................................. ٥٠٤ 

 ٥٠٥ .............................................................. وعیب کتاب -۲۱
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 ٥٠٥ ..................... باشند برابر ھم با دیبا شد، فروخته غذا برابر در غذا اگر): ۱( باب

)گرفتن لیتحو( کردن قبض از قبل طعام فروختن بودن ممنوع  ی درباره): ۲( باب
 .................................................................................................. ٥٠٥ 

 ٥٠٦ .................... ینیتخم طور به فروش صورت در طعام کردن جا به جا): ۳( باب

) شود یم مشخص مانهیپ با آن  ی اندازه که یطعام( یا مانهیپ طعام فروختن): ۴( باب
 ٥٠٦ ......................................................... کردن مانهیپ بدون نیتخم بصورت

 ٥٠٧ .......................................... برابر، بطور خرما برابر در خرما فروش): ۵( باب

 ٥٠٧ ............................................................ خرما من کی فروختن): ۶( باب

 ٥٠٧ ............................ است نشده پخته که یزمان تا وهیم فروش از ینھ): ۷( باب

 ٥٠٨ ................. است نشده استفاده قابل که یزمان تا وهیم فروختن از ینھ): ۸( باب

 ٥٠٨ .......................................................................... مزابنه عیب): ۹( باب

 ٥٠٩ ............................................. آن زدن نیتخم با هیعر  ی معامله): ۱۰( باب

 ٥٠٩ .......................... است حیصح ه،یعر  ی معامله که یمقدار  ی درباره): ۱۱( باب

 ٥٠٩ .................................................... شدند آفت دچار ھا وهیم اگر): ۱۲( باب

 ٥٠٩ ............ رندیبگ افتند،ی چه ھر طلبکاران کهنیا و یزدگ آفت  ی درباره): ۱۳( باب

 ٥١٠ ......................... بفروشد را وهیم یدارا یھا نخل که یکس  ی درباره): ۱۴( باب

 ٥١٠ ............................................................ محاقله و مخابره عیب): ۱۵( باب

 ٥١١ ....................................................................... معاومه عیب): ۱۶( باب

 ٥١٢ ........................................... برده دو برابر در برده کی فروختن): ۱۷( باب

 دهیدوش روز، چند یمشتر بیفر یبرا که یوانیح فروش بودن ممنوع): ۱۸( باب
 ٥١٢ ..................................................................................... است نشده

 ٥١٢ ............................................. حرام یھایخوردن فروش حرمت): ۱۹( باب

 ٥١٣ ......................................................... شراب فروختن حرمت): ۲۰( باب

 ٥١٣ .................................. ریخنز و بت مرده، وانیح فروختن حرمت): ۲۱( باب

باشد یم ممنوع د،یآ یم بدست کھانت از آنچه و زنا پول سگ، متیق خوردن): ۲۲( باب
 .................................................................................................. ٥١٤ 

 ٥١٤ .................................................... گربه متیق خوردن از ینھ): ۲۳( باب

 ٥١٤ ........................................................ است دیپل حّجام، کسب ):۲۴( باب
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 ٥١٤ .......................................................... حّجام مزد بودن مباح): ۲۵( باب

 ٥١٥ ............... )است مادر شکم در که یشتر حمل( الحبله حبل فروش): ۲۶( باب

 ٥١٥ ................................................... منابذه و مالمسه عیب از ینھ): ۲۷( باب

 ٥١٦ ...................... زهیسنگر  ی معامله و است بیفر آن، در که یا معامله): ۲۸( باب

 ٥١٦ ........... باشد یم حرام گران،ید دادن بیفر یبرا کاال متیق بردن باال): ۲۹( باب

 ٥١٧ ..................................... ستین زیجا گران،ید  ی معامله بر معامله): ۳۰( باب

 ٥١٧ ........................................... ستین زیجا رفتن، کاال استقبال به): ۳۱( باب

 ٥١٧ ................................................. نفروشد ییروستا یبرا یشھر): ۳۲( باب

 ٥١٧ .................................................................... احتکار از ینھ): ۳۳( باب

 ٥١٨ .................................................................. اریاخت  ی معامله): ۳۴( باب

 ٥١٨ ..................... کاال بیع انیب و معامله در صداقت و اریاخت  ی درباره): ۳۵( باب

 ٥١٨ ............................. خورد یم بیفر معامالت، در که یکس  ی درباره): ۳۶( باب

 ٥١٩ ............................................ ستین من از دھد، بیفر کس، ھر): ۳۷( باب

 ٥١٩ .............................. ینقد بطور نقره برابر در طال فروش و یصراف): ۳۸( باب

 ھمه و گندم برابر در گندم نقره؛ برابر در نقره طال؛ برابر در طال فروش): ۳۹( باب
 ٥٢٠ ...................................... باشد بدست دست و برابر بطور دیبا یربو یزھایچ

 ٥٢٠ ........................... ستین زیجا ه،ینس بطور نقره برابر در طال فروش): ۴۰( باب

 ٥٢١ ..... دینفروش درھم دو برابر در درھم کی و نار،ید دو برابر در نارید کی): ۴۱( باب

 ٥٢١ ............... طال برابر در است مھره و طال یدارا که یگردنبند فروش): ۴۲( باب

 ٥٢١ .................................................... ینقد معامالت در ربا حکم): ۴۳( باب

 ٥٢٣ ............................................ ربا  ی دھنده و رندهیگ شدن لعنت): ۴۴( باب

 ٥٢٣ ................................. شبھات ترک و آشکار حالل به نمودن عمل): ۴۵( باب

 و دینما پرداخت را آن از بھتر و ردیبگ قرض ،یزیچ که یکس  ی درباره): ۴۶( باب
 ٥٢٤ ................... بپردازد احسن، نحو به را شیھا یبدھ که است یکس شما، نیبھتر

 ٥٢٤ ................................................. دینخور سوگند فروش، ھنگام): ۴۷( باب

 ٥٢٥ ............. )ینیمع مسافت تا( آن یسوار کردن استثنا و شتر فروختن): ۴۸( باب

 ٥٢٦ ............................................. نیَد  از یبخش دنیبخش  ی درباره): ۴۹( باب

 ٥٢٧ .. باشد یم ستم وام، پرداخت در ثروتمند ریتأخ نکهیا و حواله  ی درباره): ۵۰( باب
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 ٥٢٧ ................... یریگ آسان و تنگدست انسان به دادن مھلت  ی درباره): ۵۱( باب

 ٥٢٨ .................... افتی) زیچ یب( مفلس فرد نزد را مالش نیع که یکس): ۵۲( باب

 ٥٢٨ ............................................... گذاشتن رھن و معامله  ی درباره): ۵۳( باب

 ٥٢٨ .............................................................. ھا وهیم در َسَلم عیب): ۵۴( باب

 ٥٢٩ ................................................................... شفعه  ی درباره): ۵۵( باب

 ٥٢٩ ................................................. هیھمسا وارید در خیم دنیکوب): ۵۶( ببا

 تا نیزم آن کند، تصاحب ناحق، به را یگرید نیزم از وجب کی کس، ھر): ۵۷( باب
 ٥٢٩ ................................................... شود یم او گردن در یطوق طبق، ھفت

 ٥٣٠ .... شود ذراع ھفت دیبا عرضش شد، اختالف راه،  ی اندازه  ی درباره اگر): ۵۸( باب

 ٥٣١ ........................................................... مزارعه کتاب -۲۲

 ٥٣١ ................................................ نیزم دادن اجاره از نمودن منع): ۱( باب

 ٥٣١ ....................................... یخوراک مواد برابر در نیزم دادن اجاره): ۲( باب

 ٥٣١ .......................................... نقره و طال برابر در نیزم دادن اجاره): ۳( باب

 ٥٣٢ ....................................................... نیزم دادن اجاره  ی درباره): ۴( باب

 ٥٣٢ ............................................................. نیزم دادن تیعار به): ۵( باب

 ای وهیم از یبخش برابر در نیزم دادن اجاره و) یاریآب( مساقاه  ی درباره): ۶( باب
 ٥٣٣ ........................................................................... یکشاورز محصول

 ٥٣٣ ................................................. بکارد یدرخت که یکس  ی درباره): ۷( باب

 ٥٣٤ ................................................................ اضافه آب فروختن): ۸( باب

 ٥٣٤ ...................................................اھانیگ از اضافه آب یریجلوگ): ۹( باب

 ٥٣٥ ............ دادن یعمر صورت به و بخشش صدقه، ها، تیوص کتاب -۲۳

 ٥٣٥ .. دارد نمودن تیوص یبرا یزیچ که یکس یبرا کردن تیوص به قیتشو): ۱( باب

 ٥٣٥ ........................... شود شامل را مال سوم کی از شتریب دینبا تیوص): ۲( باب

 ٥٣٦ ............................... الله کتاب به عمل یبرا ص اکرم ینب تیوص): ۳( باب

 و العرب رةیجز از نیمشرک  کردن رونیب  ی درباره ص اکرم ینب تیوص): ۴( باب
 ٥٣٧ ........................................................................... ھا کیپ دادن زهیجا

 ٥٣٨ ......................................................... گرفت پس دینبا را صدقه): ۵( باب
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 فرزندانش،  ی هیبق به و بدھد یبخشش و هیعط فرزندانش از یکی به که یکس): ۶( باب
 ٥٣٨ ................................................................................... ندھد یزیچ

 ٥٣٩ ......... دھد ھبه ،یعمر صورت به یگرید به را یزیچ که یکس  ی درباره): ۷( باب

 ٥٤١ .............................................................. ارث کتاب -۲۴

 ٥٤١ ............................. برد ینم ارث مسلمان، از کافر و کافر، از مسلمان): ۱( باب

 ٥٤١ ..................... دیبدھ صاحبانشان به را ارث  ی شده نیمع یھا هیسھم): ۲( باب

 ٥٤١ ........................................................................ کالله راثیم): ۳( باب

 ٥٤٢ ..................................... بود کالله  ی هیآ شد نازل که یا هیآ نیآخر): ۴( باب

 ٥٤٢ ........... ردیگ یم تعلق اشورثه به بگذارد یمال خودش، از بعد کس، ھر): ۵( باب

 ٥٤٥ ............................................................. وقف کتاب -۲۵

 ٥٤٥ .................................... آن درآمد نمودن صدقه و نیزم اصل وقف): ۱( باب

 ٥٤٥ .......................... رسد یم انسان به مرگ از پس آنھا ثواب که یاعمال): ۲( باب

 ٥٤٦ ..................... دینما فوت ت،یوص بدون که یکس طرف از دادن صدقه): ۳( باب

 ٥٤٧ ............................................................ نذرها کتاب -۲۶

 ٥٤٧ ............. باشد متعال الله طاعت جھت در که یوقت نذر به نمودن عمل): ۱( باب

 ٥٤٧ ..................................... )شده فوت( نذر به کردن عمل به دستور): ۲( باب

 ٥٤٨ ............................ برود کعبه به ادهیپ که کند نذر که یکس  ی درباره): ۳( باب

 ٥٤٨ ................. گرداند ینم بر را ییبال چیھ نذر نکهیا و نذر؛ از نمودن منع): ۴( باب

 و باشد متعال الله تیمعص جھت در که ینذر به نکردن عمل ی درباره): ۵( باب
 ٥٤٩ .............................. ستین آن مالک بنده، که ینذر به نکردن عمل نیھمچن

 ٥٥١ ............................................................. نذر ی کفاره ی درباره): ۶( باب

 ٥٥٣ ........................................................ سوگندها کتاب -۲۷

 ٥٥٣ ................................. است شده منع پدران، بنام خوردن سوگند از): ۱( باب

 ٥٥٣ ............................................. ھا بت نام به خوردن سوگند از ینھ): ۲( باب

 ٥٥٣ ........ دیبگو الله اال اله ال دیبا کند، ادی سوگند ،یعز و الت بنام کس، ھر): ۳( باب

 ٥٥٤ ................... است مستحب گفتن، الله شاء ان خوردن، سوگند ھنگام): ۴( باب
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 ٥٥٤ .......................... است معتبر دھنده سوگند تین خوردن، سوگند در): ۵( باب

 الزم ش،یبرا جھنم رد،یبگ ناحق به را یمسلمان مال خوردن، سوگند با ھرکس،): ۶( باب
 ٥٥٥ ........................................................................................ گردد یم

 کفاره و دھد انجام را کار آن بداند، بھتر آنرا خالف و کند ادی سوگند ھرکس،): ۷( باب
 ٥٥٦ ............................................................................................ بدھد

 ٥٥٧ ......................................................... سوگند ی کفاره ی درباره): ۸( باب

 ٥٥٩ ..................... بهاخون و قصاص بحث و هاخون حرمت کتاب -۲۸

 ٥٥٩ ........................................................ آبرو و مال و خون حرمت): ۱( باب

 ٥٦٠ .......................... است قتلھا مورد در امت،یق روز ی صلهیف نینخست): ۲( باب

 ٥٦٠ .............................. گرداند یم حالل را مسلمان کشتن که یموارد): ۳( باب

 ٥٦١ ............ بجنگد آنان، با و بکشد را مسلمانان و شود مرتد که یکس حکم): ۴( باب

 ٥٦١ .....................................................نھاد بنا را قتل که یکس گناه): ۵( باب

 داده عذاب جھنم، در زیچ ھمان ی لهیبوس کند، یخودکش یزیچ با ھرکس،): ۶( باب
 ٥٦٢ ......................................................................................... شود یم

 ٥٦٣ .......... شود یم کشته سنگ، با برساند قتل به سنگ ی لهیبوس که یکس): ۷( باب

 رونیب را اشنیشیپ یھادندان او و ردیگ یم گاز را یگرید دست که یکس): ۸( باب
 ٥٦٤ ......................................................................................... آورد یم

 ٥٦٤ .... شوند یراض ه،ید به زخم صاحبان نکهیا مگر است قصاص ھا،زخم در): ۹( باب

 او یول و شود سپرده مقتول یول به و کند اعتراف قتل، به که یکس ی درباره): ۱۰( باب
 ٥٦٥ ....................................................................................... ببخشد را

 و دینما نیجن سقط شکمش، به زدن ضربه اثر بر که یزن و نیجن ی هید): ۱۱( باب
 ٥٦٦ ................................................................... رندیبم نشیجن و خودش

 ٥٦٦ ................................................ ندارد هید که یا شده تلف زیچ): ۱۲( باب

 ٥٦٩ ......................................................... ()قسامت کتاب ـ۲۹

 ٥٦٩ ................................................. بخورند؟ سوگند دیبا یکسان چه): ۱(باب
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 ٥٧١ ............................................................. حدود کتاب -۳۰
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 ٥٧١ .......................................................................................... زنا حد

 ٥٧١ ................................ شوند زنا مرتکب که یزن و زهیدوش حد): ۱(باب

 ٥٧١ ........... شوند زنا مرتکب ازدواج، از بعد که یمرد و زن سنگسار): ۲( باب

 ٥٧٢ ......................................... کند اعتراف زنا به که یکس حّد ): ۳( باب

 یبرا کندن چاله و مرتبه چھار تا زنا به اعتراف رشیپذ عدم ی درباره): ۴( باب
 و حمل، وضع ھنگام تا باردار زن به دادن فرصت و شود یم سنگسار که یکس

 ٥٧٣ ...................................... گردد یم سنگسار که یکس بر خواندن نماز

 ٥٧٤ ........ شود زنا مرتکب که یصورت در  یذم یھودی کردن سنگسار): ۵( باب

 ٥٧٥ ..................... شود زنا مرتکب که یصورت در زیکن زدن شالق): ۶( باب

 ٥٧٦ ........................... کند یجار را حد اش،برده بر برده صاحب): ۷( باب

 ٥٧٦ ...................................................................................... یدزد حد

 ٥٧٦ ............... گرداند یم واجب را دست کردن قطع که یمال مقدار): ۱( باب

 ٥٧٦ .... است درھم سه متشیق که یزیچ خاطر به دست کردن قطع): ۲( باب

 ٥٧٧ ........................... مرغ تخم دنیدزد بخاطر دست شدن قطع): ۳( باب

 ٥٧٧ ........................................ حدود در شفاعت از کردن منع): ۴( باب

 ٥٧٨ ............................................................................. یخوار شراب حد

 ٥٧٨ ................................ بزنند؟ شالق ضربه چند را خوار شراب): ۱( باب

 ٥٧٩ ............................................. )یھیتنب( یریتعز ی انهیتاز): ۲( باب

 شد، آن،مجازات خاطر به و دارد حّد  که شود یگناھ مرتکب کس، ھر): ۳( باب
 ٥٧٩ .................................................... شود یم گناھش ی کفاره باعث

 ٥٨١ .............................................. ها یگواه و قضاوت کتاب -۳۱

 ٥٨١ ...................... دینما یم حکم ل،یدل انیب یچگونگ و ظاھر به عتیشر): ۱( باب

 ٥٨١ ............................................ لجوج و جو زهیست شخص ی درباره): ۲( باب

 ٥٨١ ........................................... هیعل یمدع خوردن سوگند با صلهیف): ۳( باب

 ٥٨٢ ............................................ گواه کی و سوگند با نمودن قضاوت): ۴( باب

 ٥٨٢ ...................................... کند قضاوت خشم، حالت در دینبا یقاض): ۵( باب

 ٥٨٢ ............ کرد؟ صادر یاشتباھ ای حیصح حکم و نمود اجتھاد حاکم، اگر): ۶( باب

 ٥٨٢ ..................................................... مجتھد دو ی صلهیف اختالف): ۷( باب
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 ٥٨٣ ............ دینما یم برقرار یآشت و صلح متخاصم، نفر دو انیم که یداور): ۸( باب

 ٥٨٤ ........................................................................ گواه نیبھتر): ۹( باب

 ٥٨٥ ........................................ )شده دایپ یایاش( لقطه کتاب -۳۲

 ٥٨٥ ............................................................ شده دایپ یایاش حکم): ۱( باب

 ٥٨٥ ........................................... )مکه در( یحاج ی شده گم مورد در): ۲( باب

 ٥٨٦ ........................................ )یمعرف بدون( را یا شده گم کس، ھر): ۳( باب

 ٥٨٦ ............................................ باشد یم گمراه خودش کند، ینگھدار

 ٥٨٦ .................... باشد یم ممنوع اجازه، بدون مردم یھاوانیح دنیدوش): ۴( باب

 ٥٨٧ .......................................................... افتیض کتاب -۳۳

 ٥٨٧ ..................................... کند ینم ادا را افتیض حق که یکس حکم): ۱( باب

 ٥٨٧ .......................................................... افتیض به دادن دستور): ۲( باب

 ٥٨٧ .......................................... اضافه اموال انفاق با نمودن یھمدرد): ۳( باب

 ٥٨٨ .......... باشند کم که یصورت در ھا توشه کردن جمع و نمودن یھمدرد): ۴( باب
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دَ  نِ إِ  َمْ ، هللاَِِّ، احلْ هُ دُ مَ ، نَحْ ينُهُ تَعِ نَسْ ، وَ هُ رُ فِ تَغْ نَسْ وذُ  وَ نَعُ نْ  بِاهللاَِّ وَ ورِ  مِ ُ نَا، رشُ سِ نْ  أَنْفُ مِ يِّئَاتِ  وَ  سَ

مَ  نْ  الِنَا،ـأَعْ هِ  مَ ْدِ لَّ  فَال اهللاَُّ هيَ ، مُضِ هُ نْ  لَ مَ لِلْ  وَ ادِيَ  فَال يُضْ ، هَ هُ دُ  لَ هَ أَشْ هَ  ال أَنْ  وَ هُ  اهللاَُّ إِال إِلَ دَ حْ  وَ

يكَ  ال ِ ، رشَ هُ أَنَّ  لَ ا وَ دً َمَّ هُ  حمُ بْدُ هُ  عَ ولُ سُ رَ  :وَ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا سۡ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ نُتم مُّ

َ
 ﴾١٠٢لُِمونَ َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

 .]۱۰۲[آل عمران: 
اید! آنگونه که شایسته است از الله بترسید و مرگ، شما را  ای کسانی که ایمان آورده«

 .»اینکه مسلمان باشیددرنیابد مگر 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا ٖ َ�ٰ  ٖس َخلََقُ�م ّمِن �َّفۡ  �َّ  َهاِمنۡ  وََخلَقَ  ِحَدة

ٓ  �َكثِ�ٗ  رَِجاٗ�  ُهَماِمنۡ  َوَ�ثَّ  َجَهاَزوۡ  ۚ َو�َِسا ْ ٱوَ  ٗء ُقوا َ ٱ �َّ ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  ۦبِهِ  َءلُونَ �ََسا
َ
ۚ رۡ ۡ�  َحاَم

َ ٱإِنَّ   .]۱[النساء:  ﴾١ا�ِيبٗ رَ  ُ�مۡ َ�َن َعلَيۡ  �َّ
ای مردم! از پروردگارتان بترسید؛ آن پروردگاری که شما را از یک نفس آفرید و «

ھمسر او را از خود آن نفس، خلق نمود و از آن دو، مردان و زنان بسیاری بیافرید، و از 
از نادیده گرفتن پیوند دھید و  بترسید که یکدیگر را به او سوگند می اللھییآن 

 .»خویشاوندی، پرھیز کنید؛ ھمانا الله، مراقب شما است

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ قَۡوٗ�  �َّ ۡعَ�ٰلَُ�ۡم  ٧٠اَسِديدٗ  َوقُولُوا

َ
يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ

َ ٱَوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع   ﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
 .]۷۱-۷۰[األحزاب: 

ی مومنان! از الله بترسید و سخن حق و درست بگویید؛ (در نتیجه) الله اعمالتان ا« 
آمرزد. و ھرکس که از الله و پیامبرش، اطاعت  نماید و گناھان شما را می را اصالح می

 .»رسد کند، قطعًا به کامیابی بزرگی می
سنت ص  باید دانست که به مجموعه اقوال، افعال و تقاریر رسول اللهاما بعد، 

بشمار  شود. و سنت بعد از قرآن کریم، دومین منبع از منابع شریعت اسالمی گفته می
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باشد؛ عام قرآن را خاص، مطلق آن را  ی شرح و توضیح قرآن کریم می رود و بمنزله می
نماید؛ ھمچنین اگر در فھم آیات،  کار میمقید، و مجمل آن را تفسیر و مفھوم آن را آش

 فرماید:  الله متعال می نماید؛ اشکال و اختالفی پیش آید، سنت آن را برطرف می

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ َوأ َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ۡ  رَ ّ�ِكۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا  .]۴۴[النحل:  ﴾ِهمۡ ِ�ُبَّ�ِ

 ».مردم، نازل شده است، بیان کنیقرآن را بسوی تو نازل نمودیم تا آنچه را که برای «

را بر ما واجب ص  نصوص زیادی در قرآن کریم وارد شده که اطاعت از رسول الله
پردازیم؛ بعنوان نمونه الله متعال اطاعت  نموده است؛ ما فقط به بیان برخی از آنھا می

 از پیامبر را در کنار اطاعت خودش ذکر نموده است: 

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك َفأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَ�ٰٓ  لِِحَ�ۚ ل�َّ
ُ
 .]۶۹[النساء:  ﴾٦٩اَر�ِيقٗ  �َِك وََحُسَن أ

عنایت  ھر کس، از الله و رسولش اطاعت کند ـ روز قیامت با کسانی که به آنھا نعمت«
ھا  شده که ھمان پیامبران و صدیقین و شھدا و صالحان باشندـ حشر خواھد شد و این

 .»چه دوستان خوبی ھستند
 ی محبت خویش قرار داده است: پیروی از پیامبر را نشانه ألھمچنین الله 

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوَ  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  �َّ َّ� 
 .]۳۱[آل عمران:  ﴾٣١رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 

بگو: اگر شما واقعًا الله را دوست دارید، از من پیروی نمایید؛ در این صورت، الله «
بخشد، و الله بخشنده و مھربان  دارد و گناھان شما را می متعال شما را دوست می

 .»است
 را پیروی از خودش، دانسته است:ص  پیروی از پیامبرای دیگر، الله متعال  در آیه

ن يُِطِع ﴿ َطاعَ  َ�َقدۡ  لرَُّسوَل ٱمَّ
َ
ۖ ٱ أ َ َّ�  ٰ ٓ  َوَمن تََو�َّ رۡ  َ�َما

َ
 ﴾٨٠اَحفِيظٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 .]۸۰[النساء: 
ھرکس از پیامبر، اطاعت کند، در حقیقت از الله، اطاعت نموده است؛ ما تو را به «

 ».نگھبان آنان نفرستادیمعنوان 

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



 ٣  ی مترجم مقدمه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ ِطلُوٓ َوَ� ُ�بۡ  لرَُّسوَل ٱَوأ عۡ  ا

َ
 ﴾٣٣لَُ�مۡ َ�ٰ أ

 .]۳۳[محمد: 
الله و پیامبرش، اطاعت کنید و اعمال خود را باطل  اید! از ای کسانی که ایمان آورده«

 .»مگردانید
 بر حذر داشته است:ص  و ما را از مخالفت با دستورات پیامبر

َ ٱ ِص َوَمن َ�عۡ ﴿  َعَذابٞ  ۥَوَ�ُ  �ِيَها اِ�ٗ َ�ٰ  نَاًرا هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥَوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
ِه�ٞ   .]۱۴[النساء:  ﴾١٤مُّ

از الله و رسولش نافرمانی کند و از حدود الھی تجاوز کند، الله متعال او را ھر کس «
ماند و به عذابی خوار کننده گرفتار  کند که برای ھمیشه در آن می می  وارد جھنمی

 .»شود می
پیروی کرده و از منھیات او ص  و به ما دستور داده تا از دستورات پیامبر اکرم

 دوری نماییم:

﴿ ٓ ٰ  َوَما ٰ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ ْ ٱوَ  نَتُهوا ۖ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ� 
 .]۷[الحشر:  ﴾عَِقابِ لۡ ٱَشِديُد 

چیزھایی را که پیامبر برای شما آورده، اجرا نمایید؛ و از چیزھایی که شما را از آن «
 ».بترسید که الله، عقوبتی سخت داردبازداشته است، دست بردارید و از الله 

را در تمام امور زندگی خویش، ص  دھد تا رسول الله به ما دستور می ألو الله 
 داور قرار دھیم و حکم و دستور او را معیار حق و باطل بدانیم: 

ٰ  ِمُنونَ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُؤۡ ﴿ ْ َ�ِ  َ�  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  ُدوا
َ
 أ

ا اَحرَجٗ  ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ  .]۶۵[النساء:  ﴾٦٥ايمٗ لِ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا
روند تا زمانی که تو را در  نه، سوگند به پروردگارت که آنان، مؤمن به شمار نمی«

شان، داور قرار ندھند و بعد از آن ھم ماللی از داوری تو به دل خود راه  اختالفات
 ».کامًال تسلیم قضاوت تو نباشندندھند و 

برای ما اسوه و ص  ھمچنین آن ذات بی ھمتا، به ما ابالغ نموده که رسول الله
 الگو است؛ لذا باید از او پیروی نموده و به او اقتدا نماییم:
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ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  َلُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا  ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

َ ٱَوَذَكَر   .]۲۱[األحزاب:  ﴾٢١�َكثِ�ٗ  �َّ
برای شما الگوی خوبی است؛ برای آن کسانی که به الله و ص  شخص رسول الله«

 .»روز قیامت امیدوار بوده و الله را بسیار یاد کنند
ص  ھای رسول الله چنین آیات زیادی در قرآن کریم ما را به پیروی از سنت ھم
و ایجاد بدعت و نوآوری در ص  نماید و از مخالفت با دستورات آنحضرت می تشویق

 فرماید: پردازیم. الله متعال می دارد؛ ما فقط به بیان برخی از آنھا می دین، بر حذر می

ُ ٱ قََ�  إَِذا ِمَنةٍ ُمؤۡ  َوَ�  ِمنٖ َوَما َ�َن لُِمؤۡ ﴿ مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ن ًراأ

َ
 ةُ َ�َ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

مۡ  ِمنۡ 
َ
َ ٱ ِص َ�عۡ  َوَمن رِهِۡمۗ أ بِينٗ  ٗ� َضَ�ٰ  َضلَّ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ   .]۳۶[األحزاب:  ﴾٣٦امُّ

ای را فیصله نمایند، ھیچ مرد و زن مؤمنی، حق انتخاب  ھر گاه الله و رسولش مسئله«
و رسولش، ندارند ـ باید فقط به دستور الله و رسولش گردن نھند ـ و ھر کس از الله 

 ».نافرمانی کند، آشکارا گمراه شده است

ِينَ ٱ فَۡلَيۡحَذرِ ﴿ َّ�  ِ ۡمرِه
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
 .]۶۳[النور:  ﴾٦٣أ
کنند باید از گرفتار شدن به فتنه یا عذابی  و کسانی که با دستورات او مخالفت می«

 . »بترسند دردناک

گوید: ھدف از دستورات پیامبر، ھمان راه و روش و سنت و  می /عالمه ابن کثیر 
ترازو و معیار ص  باشد؛ زیرا سخنان و اعمال پیامبر اکرم میص  شریعت پیامبر اکرم

باشند؛ در نتیجه، آنچه که موافق با اقوال و اعمال  ھا می سخنان و اعمال سایر انسان
ص  شود و آنچه که مخالف با اقوال و اعمال آنحضرت پذیرفته میباشد، ص  رسول الله

ی آن  کند که گوینده و انجام دھنده باشد، مردود و باطل است؛ دراین باره فرقی نمی
ص  که در صحیح بخاری و مسلم آمده است که، رسول الله چه کسی باشد؛ چنان

ْمرنَا َعلَيْهِ  لَيَْس  َ�َمالً  َعِمَل  َمنْ «فرمود: 
َ
ھر کس، کاری انجام دھد که دستور « .»رَدٌّ  ُهوَ �َ  أ

 .»ما بر آن نیست، آن کارش، مردود و باطل است
 .)١(باشد و ھدف از گرفتار شدن به فتنه، گرفتار شدن به کفر و نفاق و بدعت می

                                                 
 تفسیر ابن کثیر. -١



 ٥  ی مترجم مقدمه

و پرھیز از بدعت و ص  ی پیروی از نبی اکرم ھمچنین روایات زیادی درباره
که ما در این مختصر، فقط به بیان برخی از آنھا نوآوری در دین وارد شده است 

 پردازیم: می

ْكتُْم بِِهَما: ِكتاَب اِهللا «فرمود: ص  رسول الله تََر�ُت فُيُ�ْم اَمَر�ِْن لَْن تَِضلُّوا َما َ�َمسَّ
نمایم؛ تا زمانی که به آن دو چیز، چنگ بزنید،  دو چیز میان شما ترک می« .)١(»َو ُسنََّة رَُسوهِلِ 

 .»شوید: کتاب الله و سنت پیامبرش گمراه نمی ھرگز
فَاِنَُّه َمن يَِعش ِمنُ�ْم بَعِدی «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  عرباض بن ساریه

ُكوا بِِهمَ  َمْهِديَِّ�،َ�َمسَّ
ْ
اِشِديَن ال ُلَفاِء الرَّ

ْ
ا َو فََسَ�ی اِختِالفاً َكثِ�اً، َ�َعلَيُْ�ْم �ُِسنَّىِت َو ُسنَِّة اخل

وا َعلَيَْها بِانلََّواِجِذ، َو اِيَّاُ�ْم َو ُ�َْدثَاِت اُالُموِر، فَاِنَّ لُكَّ ُ�َْدثٍَة بِْدَعٌة، َو لُكُّ بِْدَعةٍ   َعضُّ
د، اختالف زیادی مشاھده خواھد نمود؛ در ینما یه بعد از من زندگکس از شما کھر« .)٢(»َضَاللَةٌ 

چنگ و دندان بگیرید و از امور تازه ـ در دین ـ  این صورت، سنت من وسنت خلفای راشدین را با
 ».  رود وھر بدعتی، گمراھی است ای ـ در دین ـ بدعت بشمار می پرھیز نمایید؛ چرا که ھر امر تازه
الَ «فرمود: ص  گوید: رسول الله مقدام بن معدیکرب می

َ
 َ�بْلُُغهُ  رَُجٌل  َعىَس  َهْل  أ

َِديُث 
ْ
ِر�َ�تِهِ  ىلَعَ  ُمتَِّكئٌ  وَُهوَ  َ��ِّ  احل

َ
ِ  ِكتَاُب  َو�َيْنَُ�مْ  بَيْنَنَا :َ�يَُقوُل  ،أ  ِ�يهِ  وََجْدنَا َ�َما ،ا�َّ

نَاهُ  الً َحالَ 
ْ
ْمنَاهُ  َحَراًما ِ�يهِ  وََجْدنَا َوَما ،اْستَْحلَل مَ  َما َو�ِنَّ  ،َحرَّ ِ  رَُسوُل  َحرَّ مَ  َكَما ا�َّ ُ  َحرَّ  .)٣(»ا�َّ

گوید: میان  رسد؛ او می تکیه زده است، یکی از احادیث من میاش  بزودی به مردی که به تخت«
دانیم و چیزی  ما و شما، کتاب الله حَکم و داور است؛ ھر چه در کتاب الله، حالل بود، حاللش می

ص  دانیم؛ شما باید بدانید آنچه را که رسول الله را که در کتاب الله، حرام یافتیم، حرامش می
 ».ان چیزی است که الله متعال حرام ساخته استحرام کرده است، مانند ھم

الَ «فرمود: ص  و در روایتی آمده است که آنحضرت
َ
وِ�يُت  ِإ�ِّ  أ

ُ
ِكتَاَب  أ

ْ
 َوِمثْلَهُ  ال

 ».قرآن و مانند آن ھمراه قرآن به من عنایت شده است« .)٤(»َمَعهُ 
                                                 

 دانسته است. ) آنرا حسن۱۸۶) و آلبانی در تخریج مشکاه (۱۶۲۸روایت امام مالک در موطا ( -١
اند. نگا  روایت ابوداود، ترمذی، احمد، ابن ماجه و حاکم. و حاکم و ترمذی آنرا صحیح دانسته -٢

 ) تألیف آلبانی.۲۷۳۵سلسله صحیحه (
روایت ترمذی، احمد و ابوداود و تحسین ترمذی و شیخ آلبانی آنرا در صحیح سنن ترمذی،  -٣

 صحیح دانسته است.
 روایت ابوداوود. -٤



 مختصر صحیح مسلم (جلد اول)   ٦

ْحَسنَ  إِنَّ «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  عبدالله بن مسعود
َ
َِديِث  أ

ْ
 ِكتَاُب  احل

 ِ ْحَسنَ  ،ا�َّ
َ
َهْدِي  َوأ

ْ
دٍ  َهْديُ  ال ھمانا بھترین سخن، کتاب الله است و بھترین « ».ص ُ�َمَّ

 .»باشد میص  رھنمود، رھنمود محمد

 فَلَيَْس  ُسنَّيِت  َ�نْ  رَِغَب  َمنْ « :فرمودص  گوید: رسول الله میس  انس بن مالک

 .»رویگردانی کند، از ـ امتیان ـ من نیستھر کس از سنت من « ».ِم�ِّ 

ْحَدَث  َمنْ «فرمود: ص  گوید: رسول الله میل  عایشه
َ
ْمِرنَا ىِف  أ

َ
 لَيَْس  َما َهَذا أ

 ».ھر کس در این دین ما چیزی ایجاد کند که از آن نیست، مردود است« .»رَدٌّ  َ�ُهوَ  ِمنْهُ 
شرایط پذیرفته شدن عمل، کنید این حدیث به یکی از  گونه که مالحظه می ھمان

باشد، اشاره دارد؛ زیرا برای پذیرفته شدن  میص  که ھمانا موافقت با سنت رسول الله
 ھر عمل، دو شرط وجود دارد:

 ألیکی اینکه فرد در کارش، اخالص داشته باشد؛ یعنی آن عمل را صرفًا برای الله 
 باشد. اال الله میو رسیدن به رضای او انجام دھد و این، ھمان مقتضای ال اله 

باشد، و این، مقتضای محمد ص  دوم اینکه کار شخص، بر اساس سنت رسول الله
 باشد. رسول الله می

يُُّ�مۡ  لَُوُ�مۡ ِ�َبۡ ﴿ی  در تفسیر آیه /فضیل بن عیاض 
َ
حۡ  �

َ
گوید:  می ﴾َ�َمٗ�ۗ  َسنُ أ

تر، انجام  صحیحتر و  کند که کدام یک از شما عملی خالص یعنی الله شما را آزمایش می
شود؛ ھمچنین اگر  دھد؛ زیرا اگر عمل، خالص باشد ولی صحیح نباشد، پذیرفته نمی می

شود؛ بله، صرفًا اعمال انسان،  عمل، صحیح باشد ولی خالص نباشد، باز ھم پذیرفته نمی
شوند که ھم خالص و ھم صحیح باشند و خالص به عملی گفته  زمانی پذیرفته می

 خاطر رضای الله انجام گیرد.شود که صرفًا ب می

يِت  لُكُّ «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره مَّ
ُ
َنَّةَ  يَْدُخلُونَ  أ

ْ
ىَب  َمنْ  إِال اجل

َ
 ،أ

ِ  رَُسوَل  يَا :قَالُوا ىَب  َوَمنْ  ،ا�َّ
ْ
َطاَعِ�  َمنْ  :قَاَل  ؟يَأ

َ
َنَّةَ  َدَخَل  أ

ْ
ىَب  َ�َقدْ  َعَصاِ�  َوَمنْ  ،اجل

َ
 .)١(»أ

شوند مگر کسی که امتناع ورزد. صحابه عرض کردند: یا  امتیان من وارد بھشت میی  ھمه«
شود  کس از من اطاعت کند، وارد بھشت میورزد؟ فرمود: ھر رسول الله! چه کسی امتناع می

 .»و ھر کس، از من نافرمانی کند، در حقیقت، امتناع ورزیده است
                                                 

 صحیح بخاری. -١



 ٧  ی مترجم مقدمه

 َ�نْهُ  َ�َهيْتُُ�مْ  َما«رمود: ف میص  گوید: شنیدم که رسول الله میس  ابوھریره
َمْرتُُ�مْ  َوَما فَاْجتَنِبُوُه،

َ
َما اْستََطْعتُْم، َما ِمنْهُ  َفاْ�َعلُوا بِهِ  أ إِ�َّ

ْهلََك  فَ
َ
ينَ  أ ِ

َّ
 قِبَِلُ�مْ  ِمنْ  اذل

ةِ  نِْبيَائِِهم ىلَعَ  َواْخِتالفِِهمْ  َمَسائِِلِهْم، بَِ�رْثَ
َ
آنھا منع از کارھایی که شما را از انجام « .)١(»أ

ی توان، انجام دھید؛ زیرا گذشتگان بخاطر  نمایم، پرھیز کنید و دستورات مرا به اندازه می
 ».کثرت سؤال و اختالف با پیامبرانشان، ھالک شدند

بخوبی «به حجر االسود نزدیک شد و آنرا بوسید و گفت: س  عمر بن خطاب
دیدم که  برسانی؛ اگر نمیتوانی نفع و ضرر  دانم که تو سنگی بیش نیستی و نمی می

 .)٢(»بوسیدم بوسد، ھرگز تو را نمی تو را میص  رسول الله

  َداَع  َمنْ « فرمود:ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره
َ

ُ  اَكنَ  ُهًدى ِإىل
َ

ْجرِ  ِمنَ  هل
َ
 األ

ُجورِ  ِمثُْل 
ُ
ُجورِِهمْ  ِمنْ  َذلَِك  َ�نُْقُص  الَ  تَِبَعهُ  َمنْ  أ

ُ
  َداَع  َوَمنْ  ،َشيْئًا أ

َ
 ِمنَ  َعلَيْهِ  اَكنَ  َضَاللَةٍ  إِىل

اگر کسی مردم را بسوی « .)٣(»َشيْئًا آثَاِمِهمْ  ِمنْ  َذلَِك  َ�نُْقُص  الَ  تَِبَعهُ  َمنْ  آثَامِ  ِمثُْل  اِإلثْمِ 
نمایند،  ی پاداش کسانی که از او پیروی می ھدایت ـ کار خیر و سنتی ـ دعوت کند، به اندازه

اینکه از پاداش آنان، چیزی کاسته شود؛ ھمچنین اگر کسی مردم برد بدون  اجر و پاداش می
کنند، گناھکار  ی گناه کسانی که از او پیروی می را بسوی گمراھی فرا خواند، به اندازه

 ».گردد بدون اینکه از گناه آنان، چیزی کاسته شود می
تشویق  ھا گونه که قرآن و سنت ما را به پیروی از سنت قابل یادآوری است که ھمان

اند، صحابه، تابعین و تبع تابعین نیز ما را بسوی سنت  ھا برحذر داشته نموده و از بدعت
اند. ما برای  و خطر بدعت را برای ما بیان نموده  ھا برحذر داشته فراخوانده، از بدعت

 نماییم: تأکید بیشتر به فرازھایی از سخنان آنان اشاره می

اتباع نمایید و « .)٤(»ُكِفيتُمْ  َ�َقدْ  تَبْتَِدُعوا َوالَ  اتَِّبُعوا،«گفت:  میس  عبدالله بن مسعود
 ».ی کافی، بیان شده است بدعت گذاری نکنید؛ زیرا دین به اندازه

رفتم و گفتم: مرا نصیحت کن.  بگوید: نزد ابن عباس  عثمان بن حاضر می

                                                 
 ).۱۳۳۷) و صحیح مسلم (۷۲۸۸صحیح بخاری ( -١
 )۱۲۷۰) و صحیح مسلم (۱۵۹۷صحیح بخاری ( -٢
 ).۲۶۷۴صحیح مسلم ( -٣
 ).۲۱۱( روایت دارمی -٤



 مختصر صحیح مسلم (جلد اول)   ٨

ِ  بِتَْقَوى َعلَيَْك َ�َعم، «گفت:  بلی، راه تقوا و استقامت « .)١(»تَبْتَِدعْ  َوالَ  اتَِّبعْ  ْسِتَقاَمةِ َواإل ا�َّ
 ».ھا ـ پیروی کن و بدعت مکن را پیشه کن و ـ از سنت

هُ  َمنْ «گوید:  میس  عبدالله بن مسعود نْ  رَسَّ
َ
ىَق  أ

ْ
َ  يَل يَُحافِْظ  ُمْسِلًما َغًدا ا�َّ

ْ
 ىلَعَ  فَل

لََواِت  َهُؤالءِ  ، ُ�نَاَدى َحيُْث  الصَّ إِنَّ  بِِهنَّ
َ  فَ عَ  ا�َّ ُهَدى ُسَنَ ص  نِلَِبيُِّ�مْ  رَشَ

ْ
 ِمنْ  َو�ِ�َُّهنَّ  ،ال

ُهَدى، ُسَنِ 
ْ
نَُّ�مْ  َولَوْ  ال

َ
ُمتََخلُِّف  َهَذا يَُص�ِّ  َكَما ُ�يُوتُِ�مْ  يِف  َصلَّيْتُمْ  �

ْ
تُمْ  بَيِْتِه، يِف  ال

ْ
�  ُسنَّةَ  لرََتَ

تُمْ  َولَوْ  نَِبيُِّ�ْم،
ْ
تُمْ  نَِبيُِّ�مْ  ُسنَّةَ  تََر�

ْ
خواھد فردا در حالی که مسلمان  ھرکس می« .)٢(»لََضلَل

شود، بخواند؛ زیرا  ھایی که اذان گفته می است به دیدار الله برود، پس این نمازھا را در مکان
ھای ھدایت را برای پیامبرتان بعنوان دین و شریعت، بیان نموده است و  الله متعال سنت

باشد. اگر شما مانند این متخلف در  ھای ھدایت می جماعت، یکی از سنتخواندن نمازھا با 
اید و بدانید که اگر سنت  ھایتان نماز بخوانید، در واقع، سنت پیامبرتان را ترک کرده خانه

 ».شوید پیامبرتان را ترک کنید، گمراه می

ر ھ« .)٣(»ان رآها الناس حسنةكل بدعة ضاللة و«گوید:  می بعبدالله بن عمر 
 .»رود اگر چه مردم آنرا خوب بدانند یبدعتی، گمراھی بشمار م

مْ «گوید:  میس  معاذ بن جبل اكُ إِيَّ ا فَ مَ عَ  وَ تُدِ إِنَّ  ابْ ا فَ عَ  مَ تُدِ ةٌ  ابْ الَلَ ھا  از بدعت«. )٤(»ضَ
 .»ھا، گمراھی ھستند پرھیز نمایید؛ زیرا بدعت

نوشت و از وی در مورد تقدیر پرسید. عمر  /ای به عمر بن عبدالعزیز  مردی نامه
اما بعد، تو را به تقوای الھی، میانه روی در «در جواب وی نوشت:  /بن عبدالعزیز 

دین، پیروی از پیامبر الله و رھا کردن امور جدیدی که بعد از ایشان، ایجاد کردند، 
 .)٥(»گردد ینمایم. سنت را محکم بگیر که به اذن الھی باعث حفاظت تو م توصیه می

ی دین الله سخنی به زبان  ھر کس، درباره«گوید:  سھل بن عبدالله شوشتری می
شود. اگر سخنش موافق سنت باشد،  آورد، روز قیامت از او در مورد آن، پرسیده می

                                                 
 ).۱۴۱( روایت دارمی -١
 ).۶۵۴روایت مسلم ( -٢
 ».السنه«روایت محمد بن نصر المروزی در کتاب  -٣
 ).۴۶۱۱روایت ابوداود ( -٤
 ).۴۶۱۲یت ابوداود (روا -٥



 ٩  ی مترجم مقدمه

 .)١(»شود کند. در غیر این صورت، گرفتار می نجات پیدا می
سخن و عمل، بر خود، حاکم ھر کس، سنت را در «گوید:  ابو عثمان نیشابوری می
گوید. و ھر کس، خواھشاتش را در سخن و عمل، بر خود،  نماید، با حکمت، سخن می

  .)٢(»گردد حاکم گرداند، دچار بدعت می
ھرکس، در اسالم، بدعتی ایجاد کند و تصور «گوید:  می /امام مالک بن انس 

م به خیانت در را متھص  نماید آن بدعتش، بدعتی حسنه است، در حقیقت، محمد

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿فرماید:  می ألرسالت نموده است؛ زیرا الله 
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 ُت َممۡ َو�

ام را بر شما  امروز دینتان را برای شما کامل نمودم و نعمت« .]۳[المائدة:  ﴾َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ 
امروز نیز جزو دین شد،  پس آن چیزی که در آن روز، دین شمرده نمی .»تمام ساختم

 .)٣(آید بحساب نمی
اصول سنت نزد ما چنگ زدن به راه و روش «گوید:  می /امام احمد بن حنبل 

باشد و باید دانست که  ھا می و اقتدای به آنان، و ترک بدعتص  ی رسول الله صحابه
 .)٤(»رود ھر بدعتی، گمراھی بشمار می

نزد سلف و گذشتگان این ص  لهبا توجه به آنچه که بیان گردید، سنت رسول ال
امت از اھمیت بسیار باالیی برخوردار بود. به ھمین خاطر، فرآیند حفظ و تدوین سنت 

ھای بعدی ادامه پیدا کرد  از دوران صحابه آغاز گردید و در میان نسلص  پیامبر اکرم
ی، تا جایی که از میان صحابه، افرادی مانند علی بن ابی طالب، سعد بن عباده انصار

ھایی داشتند که احادیث  ابوموسی اشعری، جابر بن عبدالله انصاری و دیگران، صحیفه
ھای بعدی یعنی  را در آنھا یادداشت نموده بودند. ھمچنین نسلص  رسول الله

تابعین و تبع تابعین به جمع آوری احادیث ھمت گماشتند و در قرن دوم، اندیشمندان 
زیادی به این مھم پرداختند. در قرن سوم، ستارگان علم حدیث، امثال محمد بن 
اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج نیشابوری، ابوداود سجستانی، محمد بن عیسی 

و ابن ماجه قزوینی طلوع نمودند و کتب سته (شیش ترمذی، ابو عبدالرحمن نسائی 

                                                 
 ).۱۳/۲۹۰فتح الباری ( -١
 ).۱۰/۲۴۴حلیه االولیاء ( -٢
 ) شاطبی.۱/۲۸االعتصام ( -٣
 ).۳۱۷شرح اصول اعتقاد اھل السنه اللکایی ( -٤
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ص  گونه، علم حدیث و سنت رسول الله ی تحریر در آوردند. و این گانه) حدیث را به رشته
را جاویدان ساختند و ھم اینک ما خوشه چینان خرمن آن بزرگواران ھستیم و خود را 

 دانیم. مدیون زحمات آنان می
ی جھان ترجمه  ھای زندهیثی، به بیشتر زبانخوشبختانه این شیش کتاب مھم حد

اند. اما به دالیلی از قبیل تعصبات مذھبی یا شاید دالیل دیگر، مورد کم  و چاپ شده
 اند تا جایی که تاکنون به زبان فارسی روان، ترجمه  مھری زبان فارسی قرار گرفته

ص  ربار نبی اکرماند. به ھر حال، به خاطر جایگاه بسیار باالیی که احادیث گھ نشده
در دین دارند، بنده با ھمکاری دوستان در انتشارات حرمین مختصر صحیح بخاری را 
ترجمه و به فارسی زبانان محترم تقدیم نمودم. خوشبختانه این کتاب از طرف بیشتر 

ی چاپ  مردم، مورد استقبال قرار گرفت و ھم اکنون، بعد از مدت کوتاھی، در آستانه
اگر چه تعدادی از متعصبان وکوردالن، آن کسانی که توان دیدن نور  پنجم قرار دارد؛

ھای مختلف تھمت و ترور  سنت را ندارند، ِنق زدند و سم پاشی کردند و از روش
راھشان را در دل مسلمانان ص  شخصیت و غیره کار گرفتند؛ اما سخنان رسول الله

سیاری از کشورھای دیگر مخلص و پیروان کتاب و سنت باز نمود و خوشبختانه، در ب
 به زیور طبع آراسته گردید.

ی مختصر صحیح  ھا توانستم ترجمه ھم اینک ھم بسیار خوشحالم که بعد از مدت
مسلم را به توفیق الھی، به پایان برسانم و خدمت فارسی زبانان عزیز تقدیم نمایم. از 

و مرا روز قیامت با نمایم که این عمل ناچیز را از من بپذیرد  الله متعال مسئلت می

  .]۸۸[الشعراء:  ﴾٨٨َ�ُنونَ  َوَ�  َمالٞ  يَنَفعُ  َ�  مَ يَوۡ ﴿صاحب این سخنان حشر نماید.
ھا را انتخاب نمودم؛ زیرا برای عموم  قابل یادآوری است که بنده، مختصر این کتاب

و ی مردم، نیازی به ذکر سند  ترند. و از طرفی دیگر، توده تر و قابل فھم مردم، آسان
توانند  طرق حدیث و تکرار آنھا ندارند و اھل فن غالبًا با زبان عربی آشنایی دارند و می

که وارد اصل مطلب شویم جا دارد که با  ھا مراجعه نمایند. اما قبل از این به اصل کتاب
ی آن؛  زندگی مؤلف کتاب ؛ امام مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری؛ و اختصار کنند

 العظیم منذری؛ آشنا شویم. حافظ زکی الدین عبد
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و به  ۲۰۴ابو الحسین مسلم بن حجاج بن ورد بن کوشاذ ُقشیری نیشابوری سال 
خراسان، دیده به جھان ھجری قمری در نیشابور یکی از شھرھای  ۲۰۶قول بعضی 

و اسحاق  در خراسان از یحیی بن یحیی تمیمی ۲۱۸گشود. وی برای اولین بار در سال 
را آغاز نمود. در سن بیست سالگی برای ص  بن راھویه فراگیری احادیث نبی اکرم

ی مکرمه از قعنبی، و در کوفه از احمد بن یونس و  ادای حج به مکه رفت. در مکه
دیار، کسب فیض نمود و به سرعت، به وطنش برگشت. اما عطش اساتید دیگر آن 

وی باعث گردید تا قبل از سی سالگی بار دیگر به سرزمین حجاز، مصر و عراق  علمی
سفر نماید و در برابر بسیاری از ستارگان علم حدیث، زانوی شاگردی خم کند و از آن 

 تند از:ترین آنان عباربزرگوارن، کسب فیض نمایدکه برخی از مھم
امام احمد بن حنبل، محمد بن اسماعیل بخاری، اسحاق بن راھویه، عثمان بن ابی 
شیبه، زھیر بن حرب، سعید بن منصور، عبد بن حمید، عبیدالله قواریری، بندار، ابوبکر 
بن ابی شیبه، محمد بن عبدالله بن نمیر، ھناد بن سری، یحیی بن معین، یحیی بن 

 عبداالعلی.یحیی نیشابوری و یونس بن 
ھمچنین شاگردان زیادی از او حدیث فرا گرفتند که ما فقط به ذکر بعضی از آنان 

 کنیم: اکتفا می
علی بن حسن بن ابی عیسی ھاللی، محمد بن عبدالوھاب الفراء، صالح بن محمد 
الجزره، ابو عیسی ترمذی، ابرھیم بن محمد بن سفیان فقیه، حافظ احمد بن سلمه، 

، حافظ ابوعوانه، حافظ نصر بن احمد بن نصر مروزی، حسین بن ابوبکر بن خزیمه
محمد قبانی، ابوبکر بن جارودی، علی بن حسین بن جنید رازی، احمد بن مبارک 

 مستملی، عبدالله بن یحیی سرخسی و فضل بن محمد بلخی.
 شابورییامام مسلم ن گاه علمییجا

برخوردار بود؛ عالمه ذھبی در کتاب از جایگاه بسیار باالیی  امام مسلم از نظر علمی
د، حجت و صادق می  نامد. سیر اعالم النبالء او را امام بزرگ، حافظ، مجوِّ

در دنیا چھار نفر حافظ حدیث «گفت:  گوید: محمد بن بشار می حافظ ابوقریش می
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در  وجود دارد: ابوزرعه رازی در ری، مسلم بن حجاج در نیشابور، عبدالله دارمی
 ».حمد بن اسماعیل بخاری در بخاراسمرقند و م

نیشابور سه شخصیت به «گوید:  حافظ ابوعبدالله محمد بن یعقوب بن اخرم می
 ».جامعه تقدیم نموده است: محمد بن یحیی، مسلم بن حجاج و ابراھیم بن ابی طالب

شیخی را «گفت:  می گوید: شنیدم که ابوعبدالرحمن سلمی حاکم نیشابوری می
ی زیبایی برخوردار بود و لباس خوبی پوشیده بود و عبای زیبایی به  دیدم که از چھره
ھایش آویزان بود. مردم گفتند: این، مسلم  اش میان شانه ی عمامه تن داشت وگوشه

است. در این ھنگام، افرادی از طرف حاکم وقت آمدند و گفتند: امیرالمؤمنین دستور 
تعیین گردد. اینگونه او را به عنوان داد تا مسلم بن حجاج به عنوان امام مسلمانان 

 ».امام در مسجد جامع، تعیین کردند. پس تکبیر گفت و مردم را امامت نمود
مسلم بن «گفت:  کند که محمد بن عبدالوھاب فراء می حاکم نیشابوری نقل می

 ».حجاج نیشابوری از دانشمندان، و دریای علم و دانش بود
ابوحاتم امام مسلم بن حجاج را در شناختن گوید: ابوزرعه و  احمد بن سلمه می

 دانستند. احادیث صحیح بر مشایخ عصر خود، مقدم می
 شابورییفات مسلم بن حجاج نیتأل

بود؛ به ھمین خاطر، آثار متعددی از  بیشتر مشغول کارھای علمی /امام مسلم 
 خود بجای گذاشت که عبارتند از:

ل، الوجدان، األفراد، األقران، سؤاالت الجامع الصحیح (صحیح مسلم)، التمییز، العل
احمد بن حنبل، االنتفاع، مشایخ مالک، مشایخ الثوری، مشایخ شعبه، من لیس له اال 

 .)١(حدثین، الطبقات و افراد الشامیینراو واحد، المخضرمین، اوالد الصحابه، أوھام الم
 ح مسلمیکتاب صح

یشابوری کتاب صحیح امام مسلم بن حجاج قشیری ن ترین شاھکار علمی بزرگ
اش را صرف جمع آوری این کتاب کم نظیر  باشد. او پانزده سال از زندگی مسلم می

 نمود و احادیث آنرا از میان سیصد ھزار حدیثی که شنیده بود، انتخاب کرد.
گوید: شنیدم که مسلم  مکی بن عبدان که یکی از حافظان حدیث نیشابور است، می

دیث، دویست سال، حدیث بنویسند، اساس و محور کار گفت: اگر اھل ح بن حجاج می

                                                 
که از اول بیوگرافی امام مسلم تا اینجا نوشته شده از کتاب سیر اعالم النبالء عالمه ذھبی  آنچه -١

 گرفته شده است.



 شرح حال امام مسلم بن حجاج ُقشیری نیشاپوری                                ١٣

 آنان بر صحیح مسلم خواھد بود.
گوید: این کتابم را به ابوزرعه رازی عرضه نمودم؛ در ھر  امام مسلم خودش می

حدیثی که به وجود علتی در آن، اشاره نمود، آنرا ترک کردم. و به صحت ھر حدیثی 
 تاب آوردم.که اذعان نمود، آنرا ذکر نمودم و در ک

گوید: ھیچ مطلبی در این کتاب، بدون حجت و دلیل، ننوشتم؛  در جایی دیگر می
 ھمچنین ھیچ حدیثی را بدون حجت و دلیل، ترک نکردم.

گوید: دانشمندان اتفاق نظر  ی شرح صحیح مسلم می در مقدمه /عالمه نووی 
صحیح مسلم ھستند. ھا بعد از قرآن کریم صحیح بخاری و  ترین کتاب دارند که صحیح

اند؛ البته کتاب امام بخاری از کتاب مسلم  آنھا را پذیرفته  ھمچنین امت اسالمی
باشد و فواید و معارف آشکار و پنھان بیشتری دارد. چنانچه به صحت  تر می صحیح

کرد که  نمود و اعتراف می رسیده است که امام مسلم از امام بخاری کسب فیض می
 دیث، بی نظیر است.امام بخاری در علم ح

گوید: تمام احادیثی را که امام مسلم به صحت آنھا  می /شیخ ابو عمرو بن صالح 
 در این کتاب، حکم نموده است، صحت آنھا قطعی است.

به ھمین خاطر است که ھرگاه محدثین، حدیثی را به بخاری و مسلم نسبت دھند، 
کنند که این حدیث  زه اکتفا میکنند؛ بلکه به ھمین اندا در مورد سند آنھا بحث نمی

در صحیح مسلم یا صحیح بخاری و یا ھر دوی آنھا وجود دارد و ھمین جایگاه برای 
 اش؛ کافی است. امام مسلم و کتاب صحیح

ھای مختلفی بر  باشد و شرح بله، کتاب صحیح مسلم حاوی چھار ھزار حدیث می
باشد.  صحیح مسلم می آن، نگاشته شده است که بھترین آنھا شرح امام نووی بر

سرانجام، امام مسلم بن حجاج نیشابوری بعد از یک عمر تالش و کوشش و کار 
ھجری قمری در سن پنجاه و ھفت سالگی در نصرآباد از توابع  ۲۶۱در سال  علمی

نیشابور، دار فانی را وداع گفت و در ھمانجا دفن گردید؛ روحش شاد و راھش پر رھرو 
 باد.

 ن منذرییلدزندگی حافظ زکی ا
حافظ زکی الدین ابو محمد عبدالعظیم بن عبدالقوی بن عبدالله بن سالمه بن سعد 

ھجری قمری در مصر دیده به  ۵۸۱بن سعید دمشقی منذری در اول شعبان سال 
ی علم و دانش بود. قرآن را از ارتاحی  جھان گشود. از ھمان دوران کودکی، شیفته



 مختصر صحیح مسلم (جلد اول)   ١٤

بن محمد قرشی فقه آموخت و برای فراگیری فراگرفت. از ابوالقاسم عبدالرحمن 
ادبیات و صرف و نحو نزد ابوالحسین علی بن یحیی نحوی زانوی تلمذ خم نمود. در 

یعنی در ده سالگی فراگیری حدیث را آغاز نمود و از تعداد زیادی از  ۵۹۱سال 
محدثین کسب فیض نمود و حدیث آموخت. حافظ ابوالحسن علی بن مفضل مقدسی 

رود. حافظ منذری مدت زیادی را با او سپری  ن استاد حدیث وی بشمار میتری بزرگ
نمود و از او حدیث آموخت. وی در مکه از یونس ھاشمی، در مدینه از حافظ جعفر بن 

را ص  محمد بن آموسان، در دمشق از عمر بن طبرزد و تعدادی دیگر، احادیث رسول الله
اسکندریه، رھا و بیت المقدس سفر نمود و از فرا گرفت. ھمچنین به شھرھای نجران، 

 نمود. ی علمی علمای آن دیار استفاده
الترغیب  -۱ھای زیادی تألیف نمود که مشھورترین آنھا عبارتند از:  کتاب او

شرح التنبیه ابو  -۴مختصر سنن ابی داود  -۳مختصر صحیح مسلم.  -۲ )١(والترھیب
االعالم  -۶حدیثًا فی فضل اصطناع المعروف. اربعون  -۵اسحاق شیرازی در فقه شافعی. 

 عمل الیوم واللیله. -۸معجم شیوخه.  -۷بأخبار شیخ البخاری محمد بن سالم. 
حافظ منذری در کنار تحقیق و تألیف، به درس و تدریس نیز اشتغال داشت و  

 شاگردان زیادی تربیت نمود که مشھورترین آنھا عبارتند از: حافظ دمیاطی، عالمه تقی
 الدین ابن دقیق العید، ابوالحسین بن الیونینی، اسماعیل بن عساکر و عزالدین شریف.

وی مدتی در دانشگاه ظاھری قاھره تدریس نمود. سپس شیخ الحدیثی دار کاملیه 
ھایش را قطع کرد و فقط به تدریس  ی فعالیت را بعھده گرفت و بیست سال تمام ھمه

جایگاه بسیار باالیی برخوردار بود تا جایی که حافظ از  مشغول گردید. او از نظر علمی
شیخ ما زکی الدین در تمام فنون علم حدیث، شخصی بی «گوید:  عز الدین شریف می

دانست، احادیث صحیح و ضعیف و معلول  نظیر بود، طرق مختلف حدیث را بخوبی می
خاصی داد، در شناخت احکام، معانی و احادیث مشکل تبحر  را بخوبی تشخیص می

داشت، با اعراب احادیث، اختالف الفاظ و احادیث غریب آشنایی کامل داشت، مھارت 
خاصی در شناخت راویان حدیث، جرح و تعدیل آنان، تاریخ والدت و وفات آنھا و 

ی آنان داشت. امام، حجت، محقق و پرھیزگار بود. در سخنانش، اخالص  نامه زندگی

                                                 
ناصر الدین آلبانی آنرا تحقیق نموده و احادیث صحیح و ضعیف آنرا از ھم جدا ساخته و در  عالمه ١-

به چاپ » ضعیف الترغیب والترھیب«و » صحیح الترغیب والترھیب«ھای  دو کتاب جداگانه بنام
 رسیده است.



 شرح حال امام مسلم بن حجاج ُقشیری نیشاپوری                                ١٣

 ».نمود نان داشت، روایت میداشت و احادیثی را که به آنھا اطمی
تر از وی وجود  در زمان حافظ منذری، فردی حافظ«گوید:  می /امام ذھبی  

 ».نداشت
داد. پس از مدتی، کار فتوا را رھا ساخت.  حافظ منذری در مصر به مردم فتوا می

خودداری او از فتوا، علت عجیبی دارد که دلیل بر انصاف، بزرگواری و کرامت و احترام 
گوید: شنیدم که پدرم  باشد. تاج الدین سبکی می شتن به صاحبان علم و فضل میگذا

گفت: شیخ عزالدین بن عبدالسالم در دمشق برای مردم، حدیث بیان  تقی سبکی می
نمود بلکه در جلسات شیخ زکی  که وارد قاھره شد، حدیث، بیان نمی کرد. و ھنگامی می

که  شنید. ھنگامی اگردانش از او حدیث میشد و مانند سایر ش الدین منذری حاضر می
حافظ منذری متوجه حضور شیخ عزالدین بن عبدالسالم شد، فتوا را رھا کرد و گفت: 

 اآلن که شیخ عزالدین آمده است، مردم نیازی به من ندارند.
و  سرانجام، این کوه علم ودانش و تقوی وپرھیزگاری بعد از یک عمر تالش علمی

 .)١(ھجری قمری در مصر وفات نمود ۶۵۶ سالتألیف و تدریس، در 

                                                 
طبقات  ھای الوافی للوفیات صفدی، توانید به کتاب وی می ۀآشنایی بیشتر با زندگی نام برای -١

 الشافعیه ابن قاضی شھبه، االعالم زرکلی، معجم المؤلفین مراجعه نمایید.





 
 

 ��م اهللا ا����ن ا����م
بالعيش هللا الغفار، مقلب القلوب واالبصار، عامل اجلهر واإلرسار، أمحده محداً دائمـاً احلمد

واإلبكار، وأشهد أن ال إله اال اهللا وحده ال رشيك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، 

وأشهد أن حممداً نبيه الـمختار، ورسوله الـمجتبي من أرشف نجار، صيل اهللا عليه وعيل أهله 

 :ة دائمة باقية الليل والنهار وبعد وأزواجه وأصحابه اجلدراء بالتعظيم واإلكبار، صال
این، کتابی است که من آنرا از صحیح امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری 

اختصار نمودم تا حفظ آن سھل و آسان گردد و خواننده زودتر به ھدف س  نیشابوری
ی مورد بحث در  برسد و طوری آن را ترتیب دادم که دانشجو زودتر بتواند به مسئله

د حجم اندک کتاب، بیشترین مقصود جای خاص خودش دسترسی پیدا کند و با وجو
 اصل را در بر دارد. 

ی آن  نمایم که این کتاب را برای من، خواننده و نویسنده مسئلت می ألاز الله 
 مفید گرداند. ھمانا الله متعال نزدیک و اجابت کننده است.



 
 

 کتاب ایمان -۱

 مان، ال إله إال الله گفتن استی): اول ا۱باب (
يِب مَجَْرَة قَاَل  -۱

َ
تَرِْجُم َ�ْ�َ يََدِي ابِْن َ�بَّاٍس َوَ�ْ�َ انلَّاِس  :َ�ْن أ

ُ
ٌة  ،ُكنُْت أ

َ
َ�تُْه اْمَرأ

َ
ُ فَأ

ُ
هل

َ
�َْسأ

َرِّ 
ْ
ِ  :َ�َقاَل  ،َ�ْن نَِبيِذ اجل تَْوا رَُسوَل ا�َّ

َ
َقيِْس أ

ْ
ِ  ،صإِنَّ َوفَْد َ�بِْد ال َمِن « :ص َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َوفْدُ 
ْ
َقْومُ  ؟ال

ْ
ْو َمِن ال

َ
َقْوِم « :قَاَل  ،َر�ِيَعةُ  :قَالُوا ؟»أ

ْ
وْ  -َمرَْحبًا بِال

َ
َوفِْد  :أ

ْ
 َ�ْ�َ َخَزايَا َوالَ  -بِال

ِ يَا رَ  :َ�َقالُوا :قَاَل  ».انلََّداَ�  ٍة بَِعيَدةٍ  ،ُسوَل ا�َّ ِ�يَك ِمْن ُشقَّ
ْ
يَحَّ  ،إِنَّا نَأ

ْ
َو�ِنَّ بَيْنَنَا َوَ�يْنََك َهَذا ال

اِر ُمرَضَ    َو�ِنَّا الَ  ،ِمْن ُكفَّ
َّ
ِ�يََك إِال

ْ
ْن نَأ

َ
ََرامِ  �َْستَِطيُع أ

ْ
ْرِبْ بِِه َمْن  ،يِف َشْهِر احل ْمٍر َفْصٍل �ُ

َ
َ�ُمْرنَا بِأ

َنَّةَ نَْدخُ  ،َوَراَءنَا
ْ
ْرَ�عٍ  :قَاَل  ،ُل بِِه اجل

َ
َمَرُهْم بِأ

َ
ْرَ�عٍ  ،فَأ

َ
ِ  :قَاَل  ،َوَ�َهاُهْم َ�ْن أ َمَرُهْم بِاِإليَماِن بِا�َّ

َ
أ

ِ : «َوقَاَل  ،وَْحَدهُ  ْعلَمُ  :قَالُوا ؟»َهْل تَْدُروَن َما اِإليَماُن بِا�َّ
َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ْن الَ : «قَاَل  ،ا�َّ

َ
َ  َشَهاَدُة أ

َ
إِهل

 
َّ
ُ  إِال ِ  ،ا�َّ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
الَ  ،َوأ اَكةِ  ،ةِ َو�ِقَاُم الصَّ ْن تُؤَدُّوا  ،وََصْوُم َرَمَضانَ  ،َو�ِيتَاُء الزَّ

َ
َوأ

َمْغَنمِ 
ْ
ُمَزفَِّت  ».مُخًُسا ِمَن ال

ْ
َنَْتِم َوال

ْ
بَّاِء َواحل و  - ،ِانلَِّق� :اَل َوُر�ََّما قَ  :قَاَل ُشْعبَةُ  -َوَ�َهاُهْم َعِن ادلُّ

ْخرِبُوا بِِه ِمْن َوَرائُِ�مْ « :قَاَل 
َ
�ِيِه قَاَل  ،اْحَفُظوُه َوأ

َ
قَاَل رَُسوُل  :َوَزاَد اْ�ُن ُمَعاٍذ يِف َحِديِثِه َ�ْن أ

 ِ َشجِّ  :صا�َّ
َ
َشجِّ  -لِأل

َ
َقيِْس  أ

ْ
ُ « :- َ�بِْد ال بُُّهَما ا�َّ مُ  :إِنَّ ِ�يَك َخْصلََتْ�ِ ُ�ِ

ْ
ِل

ْ
نَاةُ  احل

َ
 ».َواأل

 )۱۷(م/
رساندم و ترجمه  گوید: من سخنان ابن عباس را به مردم می : ابوجمره میترجمه

ھا)  کردم که زنی نزد او آمد و از وی در مورد نبیذ (شراب خرما و انگور و مانند این می
عبد القیس  که ھیئت اعزامی گفت: ھنگامی بعباس  پرسید. ابن  )١(سبوی سفالین
شما از کدام گروه یا کدام قوم «فرمود: ص  آمد، آنحضرتص  نزد رسول الله

به این ھیئت یا «فرمود: ص  نبی اکرم ی ربیعه ھستیم.  ؟ گفتند: ما از طایفه»ھستید
». گویم. امیدوارم ضرر و زیانی متوجه شما نگردد و پشیمان نشوید خیر مقدم می ،قوم

آییم و ھمانگونه که اطالع دارید میان ما و شما این  آنان گفتند: ما از سفری طوالنی می
توانیم نزد  ھای حرام میی کافر مضر، قرار دارد. به ھمین سبب ما فقط در ماه قبیله

                                                 
 سبوی سفالین، ظرفی است شبیه کوزه.  -١



 ١٩  کتاب ایمان -۱

شما بیاییم. لذا به ما دستوری واضح و روشن بدھید تا به کسانی که ھمراه ما 
آنان را به ص  با عمل کردن به آن، وارد بھشت شویم. رسول اللهاند، برسانیم و  نیامده

چھار چیز، دستور داد و از چھار چیز، منع فرمود. به آنان دستور داد تا به الله یکتا 
؟ گفتند: الله و »دانید ایمان به الله یکتا یعنی چه آیا می«ایمان بیاورند و فرمود: 

ی دادن به اینکه ھیچ معبود حقی بجز الله، یعنی گواھ«دانند. فرمود:  رسولش بھتر می
ی الله است. ھمچنین دستور داد تا نماز را برپا دارند،  وجود ندارد و محمد فرستاده

زکات بدھند، ماه رمضان را روزه بگیرند و یک پنجم مال غنیمت را پرداخت نمایند. و 
  آنھا را از استعمال ظرف کدو، خم و ظرف قیر اندود شده، منع نمود.

ھا  ی خرما نیز منع فرمود. (در آن زمان از این ظرف گوید: از ظرف تنه شعبه می
این مطالب را «فرمود: ص  شد) و در پایان، رسول الله برای ساختن شراب استفاده می

 ». بخاطر بسپارید و به دیگران نیز برسانید
ص  اکرمھا چنین آمده است که رسول در حدیث ابن معاذ از پدرش، عالوه بر این

تو از دو خصلت برخورداری که «ی عبدالقیس فرمود:  به اشج یعنی ھمان اشج قبیله
 ».الله آنھا را دوست دارد: عقل و بردباری

يِب ُهَر�َْرَة قَاَل  -۲
َ
ِ  :َ�ْن أ تَاُه رَُجٌل َ�َقاَل  ،يَْوًما بَاِرًزا لِلنَّاِس ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
يَا  :فَأ

 ِ ِ : «قَاَل  ؟ِإليَمانُ َما ا ،رَُسوَل ا�َّ ْن تُْؤِمَن بِا�َّ
َ
َوتُْؤِمَن  ،َورُُسِلهِ  ،َوِلَقائِهِ  ،َوِ�تَابِهِ  ،ئَِ�ِتهِ َوَمالَ  ،أ

َْعِث اآلِخر ِ َما اإلِْسالَ  :قَاَل  ».بِابلْ َ َوالَ اإلِْسالَ : «قَاَل  ؟مُ يَا رَُسوَل ا�َّ ْن َ�ْعبَُد ا�َّ
َ
�رُْشَِك بِِه  ُم أ

الَ َوتُِقيَم  ،َشيْئًا َمْكتُو�َةَ الصَّ
ْ
َمْفُروَضةَ  ،َة ال

ْ
اَكَة ال يَا رَُسوَل  :قَاَل  ».َوتَُصوَم َرَمَضانَ  ،َوتُؤَدَِّي الزَّ

ِ َما اإلِْحَسانُ  نََّك تََراهُ : «قَاَل  ؟ا�َّ
َ
َ َك� ْن َ�ْعبَُد ا�َّ

َ
َك إِْن الَ  ،أ

إِنَّ
إِنَُّه يََراكَ  فَ

يَا رَُسوَل  :قَاَل  ».تََراُه فَ
اَعةُ  ِ َمىَت السَّ ائِِل : «قَاَل  ؟ا�َّ ْعلََم ِمَن السَّ

َ
َمْسئُوُل َ�نَْها بِأ

ْ
ثَُك َ�ْن  ،َما ال َحدِّ

ُ
َولَِ�ْن َسأ

اِطَها رْشَ
َ
اِطَها :أ رْشَ

َ
َمُة َر�ََّها فََذاَك ِمْن أ

َ
ِت األ َ َُفاُة رُُءوَس انلَّاِس  ،إَِذا َودلَ

ْ
ُعَراُة احل

ْ
 َو�َِذا اَكنَِت ال

اِطَها رْشَ
َ
اِطَها ،فََذاَك ِمْن أ رْشَ

َ
ُنْيَاِن فََذاَك ِمْن أ

ْ
َْهِم يِف ابل  يِف مَخٍْس الَ  ،َو�َِذا َ�َطاَوَل راَِعُء ابلْ

 
َّ
ُ  َ�ْعلَُمُهنَّ إِال َ ٱإِنَّ ﴿ :ص ُ�مَّ تَالَ  »ا�َّ اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ ُِل  لسَّ  ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  َث َغيۡ لۡ ٱَوُ�َ�ّ

 ٱ
َ
اَذا ٞس َ�فۡ  رِيَوَما تَدۡ  َحاِم� رۡ ۡ� يِّ  ُسۢ َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما �ۖ َغدٗ  ِسُب تَ�ۡ  مَّ

َ
� بِأ

َ
َ ٱ إِنَّ  َ�ُموُتۚ  ٖض أ َّ� 

 ۢ . ]۳۴[لقمان:  ﴾٣٤َعلِيٌم َخبُِ�

ْدبََر الرَُّجُل  :قَاَل 
َ
ِ ، ُ�مَّ أ َّ الرَُّجَل « :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ وُه فَلَْم يََرْوا  .»رُدُّوا يلَعَ َخُذوا ِلَ�ُدُّ

َ
فَأ



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٢٠

ِ  ،َشيْئًا �ُل َجاَء يِلَُعلَِّم انلَّاَس ِدينَُهمْ «: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ  )۹(م/ ».َهَذا ِجرْبِ
برای پاسخ دادن به سؤاالت ص  گوید: روزی، رسول الله میس  : ابوھریرهترجمه

ص  ایمان چیست؟ آنحضرت مردم نشسته بود که مردی آمد و گفت: یا رسول الله! 
ایمان یعنی اینکه به الله، فرشتگانش، کتابھایش، دیدارش، پیامبرانش و « فرمود: 

آن مرد پرسید: یا رسول الله! ». ھمچنین به برانگیخته شدن روز قیامت، ایمان بیاوری
که الله را پرستش کنی و با او اسالم یعنی این«فرمود: ص  اسالم چیست؟ آنحضرت

شریک قرار ندھی، زکات فرض را پرداخت نمایی و ماه مبارک رمضان را روزه چیزی را 
فرمود: ص  آن مرد گفت: یا رسول الله! احسان چیست؟ رسول اکرم». بگیری

بینی؛ چرا که گر  ای پرستش کنی که گویا او را می که الله را بگونه احسان یعنی این«
ن مرد گفت: یا رسول الله! قیامت کی بر پا آ». بیند بینی ولی او تو را می چه تو او را نمی

شود از سؤال  کسی که در این مورد، سؤال می«فرمود: ص  شود؟ رسول الله می
ھای قیامت را برای  کننده، در این مورد، شناخت بیشتری ندارد. ولی برخی از نشانه

نیا اش را بد ھای قیامت، این است که کنیز، بی بی کنم: یکی از نشانه شما بیان می
ھای عریان و پابرھنه در  ھای قیامت این است که انسان آورد. یکی دیگر از نشانه می

ھای قیامت این است که چوپانان بره و  گیرند. یکی دیگر از نشانه رأس مردم قرار می
کنند. و بدانید که وقت قیامت یکی از آن  ھا به یکدیگر، افتخار می بزغاله در ساختمان

این آیه را ص  سپس رسول الله». داند ز الله، کسی دیگر نمیپنج چیزی است که بج

َ ٱإِنَّ ﴿تالوت فرمود:  اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ ُِل  لسَّ  ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  َث َغيۡ لۡ ٱَوُ�َ�ّ
َ
َوَما  َحاِم� رۡ ۡ�

اَذا ٞس َ�فۡ  رِيتَدۡ  يِّ  ُسۢ َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما �ۖ َغدٗ  ِسُب تَ�ۡ  مَّ
َ
� بِأ

َ
َ ٱ إِنَّ  َ�ُموُتۚ  ٖض أ َعلِيٌم  �َّ

 ۢ   .]۳۴[لقمان:  ﴾٣٤َخبُِ�
گاھی از فرا رسیدن قیامت، ویژه ی الله است. و اوست که باران را  یعنی ھمانا آ

داند که  داند و ھیچ کس نمی ھای (مادران) است، می باراند. و آنچه را که در رحم می
کدام سرزمین  داند که در آورد. و ھمچنین ھیچ کس نمی فردا چه چیزی بدست می

گاه و باخبر است. می  میرد؛ ھمانا الله، آ
فرمود: ص  گوید: سپس آن مرد، برخاست و رفت. بعد از آن، رسول الله راوی می

ص  مردم خواستند او را برگردانند اما اثری از او ندیدند. رسول الله». او را برگردانید«
 ».مردم را به آنھا بیاموزد این، جبرئیل بود و بخاطر این آمده بود تا دین«فرمود: 
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�ِيهِ  بِْن  َسِعيدِ  َ�نْ  -۳
َ
ُمَسيَِّب َ�ْن أ

ْ
َوفَاةُ  :قَاَل س  ال

ْ
بَا َطاِلٍب ال

َ
ا َحرَضَْت أ َجاَءُه رَُسوُل  ،لَمَّ

 ِ ُمِغَ�ةِ  ،صا�َّ
ْ
َميََّة ابِْن ال

ُ
يِب أ

َ
ِ ْ�َن أ بَا َجْهٍل َوَ�بَْد ا�َّ

َ
ِ  َ�َقاَل رَُسوُل  ،فَوََجَد ِعنَْدُه أ : صا�َّ

  قُْل الَ  ،يَا َ�مِّ «
َّ
َ إِال

َ
ُ  ِإهل ِ  ،ا�َّ ْشَهُد لََك بَِها ِعنَْد ا�َّ

َ
يِب ». لَكَِمًة أ

َ
ِ ْ�ُن أ بُو َجْهٍل َوَ�بُْد ا�َّ

َ
َ�َقاَل أ

َميَّةَ 
ُ
بَا َطاِلٍب  :أ

َ
ِلِب  ،يَا أ ُمطَّ

ْ
تَرَْغُب َ�ْن ِملَِّة َ�بِْد ال

َ
ِ  ؟أ  رَُسوُل ا�َّ

ْ
َ�ْعرُِضَها َعلَيِْه ص  فَلَْم يََزل

َمَقالَةَ 
ْ
َك ال

ْ
ُ تِل

َ
بُو َطاِلٍب آِخَر َما لَكََّمُهمْ  ،َوُ�ِعيُد هل

َ
ِلِب  :َحىتَّ قَاَل أ ُمطَّ

ْ
ىَب  ،ُهَو ىلَعَ ِملَِّة َ�بِْد ال

َ
َوأ

ْن َ�ُقوَل 
َ
  الَ  :أ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل ِ  .ا�َّ ِ : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ َما َوا�َّ

َ
نَْه َ�نَْك أ

ُ
ْستَْغِفَرنَّ لََك َما لَْم أ

َ
 ».أل

 ُ نَْزَل ا�َّ
َ
ِ وَ ﴿: ألفَأ ِينَ ٱَما َ�َن لِلنَِّ�ّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ن ا

َ
ْ َتغۡ �َسۡ  أ ْ َ�نُوٓ  َولَوۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ لِلۡ  فُِروا ْوِ�  ا

ُ
 َ�ٰ قُرۡ  أ

َ لَُهمۡ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َُّهمۡ  تَبَ�َّ
َ
ۡص  �

َ
يِب  ]۱۱۳[التوبة:  ﴾١١٣ِحيمِ �َۡ ٱ َ�ُٰب أ

َ
 يِف أ

َ
ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ

َ
َوأ

ِ  ،َطاِلٍب  َ َ�ْهِدي َمْن �ََشاُء  إِنََّك الَ « :صَ�َقاَل لِرَُسوِل ا�َّ ْحَببَْت َولَِ�نَّ ا�َّ
َ
َ�ْهِدي َمْن أ

ُمْهتَِدينَ 
ْ
ْعلَُم بِال

َ
  )۲۴(م/ ».وَُهَو أ

که مرگ ابوطالب فرا  ھنگامیگوید:  : سعید بن مسیب به روایت از پدرش میترجمه
نزد وی رفت و ابوجھل و عبدالله بن ابی امیه بن مغیره را دید ص  رسید، رسول الله

ای است که من نزد  عمو جان! الاله اال الله بگو. این کلمه«که آنجا ھستند. پس فرمود: 
آیا دین  ابوجھل و عبدالله بن ابی امیه گفتند: ای ابوطالب،». دھم الله برایت گواھی می

ھمچنان این کلمه را به او عرضه ص  کنی؟ ولی رسول اکرم عبدالمطلب را رھا می
کرد تا اینکه آخرین سخنی که ابوطالب به زبان آورد،  نمود و سخنش را تکرار می می

ص  گفت: من بر دین عبدالمطلب ھستم و حاضر نشد الاله اال الله بگوید. رسول الله
بعد ». نمایم ام، برایت طلب آمرزش می که منع نشده ھنگامی سوگند به الله، تا«فرمود: 

ِ وَ ﴿از آن، الله متعال این آیه را نازل فرمود:  ِينَ ٱَما َ�َن لِلنَِّ�ّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ن ا
َ
ْ َتغۡ �َسۡ  أ  ِفُروا

ْ َ�نُوٓ  َولَوۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ لِلۡ  ْوِ�  ا
ُ
َ لَُهمۡ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َ�ٰ ُقرۡ  أ �َُّهمۡ  تَبَ�َّ

َ
ۡص  �

َ
[التوبة:  ﴾١١٣ِحيمِ �َۡ ٱ َ�ُٰب أ

نند اگر چه کان، طلب آمرزش کمشر یه براکست یامبر و مؤمنان نیپ  ی ستهیشا« ]۱۱۳
 .»آنھا محرز شده است یبودنشان برا ه جھنمیک نیشاوند باشند آنھم بعد از این، خوکیمشر
در مورد ابوطالب نازل ص  ھمچنین الله متعال این آیه را خطاب به پیامبر اکرم 

حۡ  َمنۡ  ِديإِنََّك َ� َ�هۡ ﴿نمود: 
َ
َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  َت َببۡ أ ٓ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ ۚ �ََشا  .]۵۶[القصص:  ﴾ُء

ت یس را که بخواھد، ھداکالله ھر ی. ولینک یت نمی، ھدایس را که تو دوست داشته باشکھر«
  .»نماید یم
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بجنگم تا زمانی که ال اله اال الله تور داده شده است با مردم س): به من د۲باب (
 ندیبگو

يِب ُهَر�َْرةَ  -۴
َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َ رَُسوُل ا�َّ ا تُُو�ِّ بُو بَْ�ٍر َ�ْعَدهُ  ،صلَمَّ

َ
َوَ�َفَر  ،َواْستُْخِلَف أ

َعَرِب 
ْ
اِب  ،َمْن َ�َفَر ِمَن ال َطَّ

ْ
�َس  قَاَل ُ�َمُر ْ�ُن اخل

ّ
َكيَْف ُ�َقاتُِل انلَّاَس َوقَْد  :س يِب بَْ�رٍ ألِ

 ِ قَاتَِل انلَّاَس َحىتَّ َ�ُقولُوا: «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
  الَ  :أ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل َ  الَ  :َ�َمْن قَاَل  ،ا�َّ

َ
إهِل

  إِالَ 
َّ
ُ َوَ�ْفَسُه إِال ُ َ�َقْد َعَصَم ِم�ِّ َماهلَ هِ  ا�َّ ِ  ،حِبَقِّ بُو بَْ�رٍ  ».وَِحَسابُُه ىلَعَ ا�َّ

َ
ِ  :َ�َقاَل أ َوا�َّ

الَ  َق َ�ْ�َ الصَّ قَاتِلَنَّ َمْن فَرَّ
ُ
َمالِ أل

ْ
اَكَة َحقُّ ال إِنَّ الزَّ

اَكِة فَ ِ لَْو َمنَُعوِ� ِعَقاالً  ،ِة َوالزَّ اَكنُوا  َوا�َّ
 ِ  رَُسوِل ا�َّ

َ
ونَُه إىِل تُُهْم ىلَعَ َمنِْعهِ ص  يُؤَدُّ

ْ
اِب َ�َقاَل ُ�مَ  ،لََقاتَل َطَّ

ْ
�َ :س ُر ْ�ُن اخل

ّ
ِ َما ُهَو إَِال

 فََوا�َّ
 َ يُْت ا�َّ

َ
ْن َرأ

َ
ِ  ألأ يِب بَْ�ٍر ل

َ
َح َصْدَر أ َقُّ قَْد رَشَ

ْ
نَُّه احل

َ
ِقتَاِل َ�َعَرفُْت �

ْ
 )۲۰(م/ .ل

درگذشت و بعد از ایشان، ص  که رسول الله گوید: ھنگامی میس  : ابوھریرهترجمه
انتخاب گردید وتعداد زیادی از اعراب، کافر شدند، عمر بن به جانشینی وی س  ابوبکر

ص  جنگی در حالی که رسول الله به ابوبکر گفت: چگونه با مردم میس  خطاب
بگویند. پس  »ال اله اال اهللا«به من دستور داده شده است که با مردم بجنگم تا «فرمود: 

فاظت نموده است مگر به بگوید، مال و جانش را از من ح »ال اله اال اهللا«ھر کس، 

گفت: سوگند به الله ، با کسی که میان س  ابوبکر». حقش، وحساب آنھا با الله است
نماز و زکات، فرق قائل شود، خواھم جنگید. زیرا زکات، حق مال است. سوگند به الله ، 

 دادند، از من دریغ ورزند، بخاطر آن، با میص  اگر زانو بند اشتری را که به رسول الله
گوید: سوگند به الله، وقتی دیدم الله  میص  آنھا خواھم جنگید. عمر بن خطاب

متعال به ابوبکر صدیق در مورد جنگیدن با آنان، شرح صدر عنایت کرده است، به 
 حقانیت او پی بردم. 

ِ بِْن ُ�َمر -۵ ِ  :قَاَل ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ قَاتَِل : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
انلَّاَس أ

ْن الَ 
َ
َ إِ  َحىتَّ �َْشَهُدوا أ

َ
 إهِل

َّ
ُ  ال ِ  ،ا�َّ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
الَ  ،َوأ اَكةَ  ،ةَ َو�ُِقيُموا الصَّ فَإَِذا  ،َوُ�ْؤتُوا الزَّ

 
َّ
ْمَوالَُهْم إِال

َ
ِ  َ�َعلُوا َعَصُموا ِم�ِّ ِدَماَءُهْم َوأ َها وَِحَساُ�ُهْم ىلَعَ ا�َّ  )۲۲(م/ ».حِبَقِّ

به من دستور «فرمود: ص  گوید: رسول الله می ب: عبدالله بن عمر ترجمه 
داده شده است که با مردم بجنگم تا گواھی دھند که ھیچ معبودی بجز الله وجود 

ی الله است و نماز را بر پا دارند و زکات بدھند. پس وقتی که  ندارد و محمد فرستاده
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اند مگر به حقش، و  شان را از من حفاظت کردهاین کارھا را انجام دادند، خون و مال
 ». حساب آنھا با الله است

 قتل برسانده ا بعد از ال اله اال الله گفتن، ب ر یافرککه  کسی :)۳باب(
ْسوَدِ  -۶

َ
ِمْقَداِد بِْن األ

ْ
نَُّه قَاَل س  َعِن ال

َ
�:  ِ يَْت إِْن لَِقيُت رَُجالً  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َرأ

َ
ِمَن  أ

ا ُكفَّ
ْ
يِْف َ�َقَطَعَها ،ِر َ�َقاتَلَِ� ال ْسلَْمُت  :َذ ِم�ِّ �َِشَجَرٍة َ�َقاَل ُ�مَّ الَ  ،فرََضََب إِْحَدى يََديَّ بِالسَّ

َ
أ

 ِ ْن قَالََها ،ِ�َّ
َ
ِ َ�ْعَد أ ْ�تُلُُه يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
فَأ

َ
ِ  ؟أ هُ  الَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ُت  :قَاَل  ».َ�ْقتُل

ْ
يَا  :َ�ُقل

ِ إِنَُّه قَْد َ�َطَع يَِدي ْن َ�َطَعَها ،رَُسوَل ا�َّ
َ
ْ�تُلُهُ  ،ُ�مَّ قَاَل َذلَِك َ�ْعَد أ

َ
فَأ

َ
ِ  ؟أ  الَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

هُ 
ْ
تَهُ  ،َ�ْقتُل

ْ
إِْن َ�تَل

ْن َ�قُ  ،فَ
َ
ِِه َ�بَْل أ

َ
تل ْن َ�ْقتُلَُه َو�ِنََّك بَِمْ�ِ

َ
َِك َ�بَْل أ

َ
تل إِنَُّه بَِمْ�ِ

وَل لَكَِمتَُه الَّيِت فَ
ْوَزايِعُّ َواْ�ُن ُجَر�ٍْج فَيِف َحِديِثِهَما ».قَاَل 

َ
ا األ مَّ

َ
ِ  :قَاَل  :أ ْسلَْمُت ِ�َّ

َ
ا َمْعَمٌر فَيِف َحِديِثهِ  .أ مَّ

َ
 :َوأ

ْهَو�ُْت ألِ�َ
َ
ا أ   الَ  :ْ�تُلَُه قَاَل فَلَمَّ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل  )۹۵(م/ .ا�َّ

گفت: یا رسول الله! اگر با کافری، روبرو س  سود: روایت است که مقداد بن اترجمه
ھایم را با شمشیر زد و قطع کرد. بعد از آن، فرار  شدم و او با من جنگید و یکی از دست

نمود و به درختی پناه برد و گفت: مسلمان شدم. آیا بعد از اینکه این سخن را به زبان 
گوید: گفتم:  مقداد می». نکش او را«فرمود: ص  آورد، او را بقتل برسانم؟ رسول الله

یا رسول الله! او دستم را قطع کرده و بعد از آن، این کلمه را بزبان آورده است آیا او را 
او را به قتل نرسان؛ زیرا او مانند تو است قبل «فرمود: ص  به قتل برسانم؟ رسول الله

است، قتل او ھم حرام گونه که ریختن خون تو حرام که او را بقتل برسانی (ھماناز این
است. زیرا ھم اکنون با این کلمه، مسلمان شده است) و تو مانند او ھستی، قبل از 

گونه که او قبل از گفتن آن کلمه، مھدور الدم (ھمان» اینکه آن کلمه را بزبان بیاورد
 .)شوی بود تو با کشتن وی بعد از گفتن کلمه، مھدور الدم می

آمده است و در روایت معمر » اسالم آوردم«ج لفظ در روایت اوزاعی و ابن جری
که خواستم او را به قتل برسانم، ال اله اال الله  بجای آن چنین آمده است: ھنگامی

 گفت. 

َساَمَة بِْن َز�ْدٍ  -۷
ُ
ِ  :قَاَل  ب َ�ْن أ �َّةٍ ص  َ�َعثَنَا رَُسوُل ا�َّ َُرقَاِت  ،يِف رَسِ

ْ
فََصبَّْحنَا احل

  ،ِمْن ُجَهيْنَةَ 
َ
ُت رَُجالً فَأ

ْ
  الَ  :َقاَل ، �َ ْدَر�

َّ
َ ِإال ُ  إهِلَ  ،فََوَ�َع يِف َ�ْفيِس ِمْن َذلَِك  ، َ�َطَعنُْتُه،ا�َّ

ِ  ،صفََذَكْرتُُه لِلنَّيِبِّ  قَاَل : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
  الَ  :أ

َّ
َ إِال تَهُ  إهِلَ

ْ
ُ َوَ�تَل ُت  :قَاَل  ؟»ا�َّ

ْ
يَا  :قُل
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 ِ الَ  ،رَُسوَل ا�َّ فَالَ : «قَاَل  ،ِح إِ�ََّما قَالََها َخْوفًا ِمَن السِّ
َ
ْم  أ

َ
قَالََها أ

َ
ِبِه َحىتَّ َ�ْعلََم أ

ْ
َشَقْقَت َ�ْن قَل

ْسلَْمُت يَْوَمئِذٍ  ؟»الَ 
َ
�ِّ أ

َ
َّ َحىتَّ َ�َمنَّيُْت � رَُها يلَعَ ِ الَ  :َ�َقاَل َسْعدٌ  :قَاَل  ،َ�َما َزاَل يَُ�رِّ نَا َوا�َّ

َ
 َوأ

ْ�تُُل 
َ
َُطْ�ِ  أ َساَمةَ  ،ُمْسِلًما َحىتَّ َ�ْقتُلَُه ُذو ابلْ

ُ
ُ  :قَاَل رَُجٌل  :قَاَل  .َ�ْعِ� أ لَْم َ�ُقِل ا�َّ

َ
: أ

َ
 َ�َعاىل

ٰ  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ ِۚ  ۥُ�ُّهُ  ّ�ِينُ ٱ َوَ�ُ�ونَ  َنةٞ فِتۡ  تَُ�ونَ  َ�  َح�َّ نَا َحىتَّ الَ  :َ�َقاَل َسْعدٌ  ﴾ِ�َّ
ْ
 قَْد قَاتَل

ْن ُ�َقاتِلُوا َحىتَّ تَُ�وُن فِتْنَةٌ  ،تَُ�وَن فِتْنَةٌ 
َ
ْصَحابَُك تُِر�ُدوَن أ

َ
نَْت َوأ

َ
 )۹۶(م/ .َوأ

ما را برای انجام یک عملیات ص  گوید: رسول الله می ب: اسامه بن زید ترجمه 
ی جھینه رسیدیم. در آنجا، با مردی  قبیله» حرقات«اعزام نمود. ھنگام صبح به  نظامی
د نمودم. او الاله اال الله گفت؛ با این حال، او را با نیزه زدم (و به قتل رساندم.) برخور

بازگو نمودم. ص  بعد از آن، دچار شک و تردید شدم و ماجرا را برای رسول الله
؟ »اله اال الله گفت، او را به قتل رساندی آیا با وجود اینکه ال«فرمود: ص  آنحضرت

فرمود: ص  لمه را از ترس اسلحه به زبان آورد. آنحضرتگفتم: یا رسول الله! این ک
؟ و آنقدر این »آیا قلبش را نشکافتی تا بدانی که از ته دلش این سخن را گفته یا خیر«

شدم. آنگاه  جمله را تکرار نمود که من آرزو کردم: ای کاش، ھمان روز مسلمان می
انم تا ذوالبطین یعنی اسامه رس سعد گفت: سوگند به الله، ھیچ مسلمانی را به قتل نمی

 او را بکشد. 

ٰ  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ گوید: در این ھنگام، یکی گفت: آیا الله نفرموده است: راوی می  َ�  َح�َّ
ِۚ  ۥُ�ُّهُ  ّ�ِينُ ٱ َوَ�ُ�ونَ  َنةٞ فِتۡ  تَُ�ونَ  نماند و  یباق یا چ فتنهید تا ھین بجنگکیبا مشر« ﴾ِ�َّ

سعد گفت: ما جنگیدیم تا فتنه نباشد و لی تو و پیروانت  .»ن از آن الله گردد؟یی د ھمه
 خواھید بجنگید تا فتنه، ایجاد کنید.  می

ََجِ�َّ  :َ�ْن َصْفَواَن بِْن ُ�ِْرزٍ  -۸ ِ ابلْ نَّ ُجنَْدَب ْ�َن َ�بِْد ا�َّ
َ
 َعْسَعِس بِْن س  أ

َ
َ�َعَث إِىل

َ�ْ�ِ َسالَ  َ�ُهمْ  :َ�َقاَل  ،َمَة َزَمَن فِتْنَِة ابِْن الزُّ َحدِّ
ُ
 َ�بََعَث رَُسوالً  ،امْجَْع يِل َ�َفًرا ِمْن إِْخَوانَِك َحىتَّ أ

ِْهمْ 
َ

ْصَفرُ  ،إِيل
َ
ا اْجتََمُعوا َجاَء ُجنَْدٌب وََعلَيِْه بُْر�ٌُس أ ثُوَن بِهِ  :َ�َقاَل  ،فَلَمَّ َدَّ ثُوا بَِما ُكنْتُْم حتَ َدَّ  ،حتَ

َِديُث 
ْ
َدِ  ،َحىتَّ َداَر احل

ْ
ا َداَر احل ِسِه َ�َقاَل فَلَمَّ

ْ
�َُس َ�ْن َرأ رُبْ

ْ
ِْه َحرَسَ ال

َ
تَيْتُُ�ْم َوالَ  :يُث إِيل

َ
 إِ�ِّ أ

ُ�ْم َ�ْن نَِبيُِّ�مْ  ْخرِبَ
ُ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
ِ  ،أ  قَْوٍم  ،صإِنَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُمْسِلِمَ� إِىل

ْ
وََسلََّم َ�َعَث َ�ْعثًا ِمَن ال

 َ��ِ ُمرْشِ
ْ
ََقْوا ،ِمَن ال  رَُجٍل ِمَن  ،َو�ِ�َُّهُم اتلْ

َ
ْن َ�ْقِصَد إِىل

َ
ِ�َ� إَِذا َشاَء أ ُمرْشِ

ْ
فاََكَن رَُجٌل ِمَن ال

ُ َ�َقتَلَهُ  ُمْسِلِمَ� قََصَد هلَ
ْ
ُمْسِلِمَ� قََصَد َ�ْفلَتَهُ  َو�ِنَّ رَُجالً  ،ال

ْ
نَُّه  :قَاَل  ،ِمَن ال

َ
ُث � َدَّ َوُ�نَّا �ُ
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َساَمُة �ُْن َز�ْدٍ 
ُ
ا َرَ�َع َعلَيِْه  ،أ يَْف قَاَل فَلَمَّ   الَ  :السَّ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل  انلَّيِبِّ  ،َ�َقتَلَهُ  ،ا�َّ

َ
بَِشُ� إىِل

ْ
ص  فََجاَء ال

ْخرَبَهُ 
َ
ُ فَأ

َ
هل

َ
ْخرَبَُه َخرَبَ الرَُّجِل َكيَْف َصنَعَ  ،فََسأ

َ
ُ َ�َقاَل  ،َحىتَّ أ

َ
هل

َ
تَهُ : «فََداَعُه فََسأ

ْ
يَا  :قَاَل  ؟»لَِم َ�تَل

 ِ وَْجَع يِف  ،رَُسوَل ا�َّ
َ
ُمْسِلِم�َ أ

ْ
ُ َ�َفًرا وََس�َّ  ،نًانًا َوفُالَ َوَ�تََل فُالَ  ، ال

َ
ُت َعلَيْهِ  ،هل

ْ
ا  ،َو�ِ�ِّ مَحَل فَلَمَّ

يَْف قَاَل  ى السَّ
َ
  الَ  :َرأ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل ِ  ،ا�َّ تَهُ :«ص  قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َ�تَل

َ
فََكيَْف  : «قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟»أ

  تَْصنَُع بِالَ 
َّ
َ ِإال

َ
ِقيَاَمةِ  إهِل

ْ
ُ إَِذا َجاَءْت يَْوَم ال ِ اْستَْغِفْر يِل  :قَاَل ؟ [»ا�َّ  :قَاَل  ]يَا رَُسوَل ا�َّ

  َوَ�يَْف تَْصنَُع بِالَ «
َّ
َ إِال ِقيَاَمةِ  إهِلَ

ْ
ُ إَِذا َجاَءْت يَْوَم ال ْن  فََجَعَل الَ  :قَاَل  ؟»ا�َّ

َ
يَِز�ُدُه ىلَعَ أ

  نَُع بِالَ َكيَْف تَْص : «َ�ُقوَل 
َّ
َ إِال

َ
ِقيَاَمةِ  إهِل

ْ
ُ إَِذا َجاَءْت يَْوَم ال   )۹۷(م/ ؟»ا�َّ

گوید: جندب بن عبدالله بجلی شخصی را در زمان  : صفوان بن محرز میترجمه 
گفت: تعدادی از برادرانت را جمع کن  جنگ ابن زبیر، نزد عسعس بن سالمه فرستاد و 

که جمع  رستاد و آنھا را جمع کرد. ھنگامیتا برای آنھا صحبت کنم. عسعس قاصدی ف
که کالھی بلند و زرد رنگ پوشیده بود، آمد و گفت: به صحبت خود   شدند، جندب

که نوبت به او رسید، کاله را از سرش برداشت و  ادامه دھید تا نوبت من برسد. ھنگامی
ص  ول اللهام تا صرفا از پیامبر شما برایتان سخن بگویم. رس گفت: من نزد شما آمده

از مشرکین فرستاد؛ مسلمانان و مشرکین در برابر  گروھی از مسلمانان را بسوی قومی
خواست مسلمانی را ھدف قرار دھد، او را  ھم قرار گرفتند. یکی از مشرکین، ھرگاه می

رساند. در این اثنا، مردی از مسلمانان خواست او را  داد و به قتل می ھدف قرار می
اند آن مرد مسلمان، اسامه بن زید بود. به ھر  گوید: به ما گفته ندب میغافلگیر نماید. ج

که مرد مسلمان، شمشیرش را بلند کرد، آن فرد مشرک، الاله اال الله  حال، ھنگامی
 گفت. ولی آن مرد مسلمان او را بقتل رساند. 

ص  آمد؛ آنحضرتص  ی فتح و پیروزی نزد رسول اکرم سرانجام، بشارت دھنده
ی  مورد جنگ از او پرسید. او اخبار جنگ را برایش توضیح داد. ھمچنین شیوهدر 

او را ص  رسانید. آنحضرتص  برخورد آن شخص مسلمان را به اطالع رسول الله
؟ او گفت: یا رسول »چرا او را به قتل رساندی«فرا خواند و ماجرا را پرسید و فرمود: 
و چند نفر دیگر را نام برد ـ نی و فالنی را کشت الله! او مسلمانان را تار و مار کرد و فال
که چشمش به شمشیر افتاد، ال اله اال الله گفت.  ـ لذا من به او حمله کردم. اما ھنگامی

ص  ؟! گفت: بلی. رسول الله»آیا او را به قتل رساندی«فرمود: ص  رسول الله
؟ آن شخص »کنی چکار میکه ال اله اال الله بیاید، با آن،  روز قیامت، ھنگامی«فرمود: 
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بدون اینکه سخن دیگری ص  گفت: یا رسول الله! برایم آمرزش بخواه. اما رسول الله
که ال اله اال الله بیاید، با آن، چکار  روز قیامت، ھنگامی«به زبان آورد، فرمود: 

 .؟!»کنی می

قات ): هر کس، با ایمانی که در آن، شک و تردیدی وجود نداشته باشد، به مال۴باب( 
 شود الله برود، وارد بهشت می

ِ  :َ�ْن ُ�ثَْماَن قَاَل  -۹ نَّهُ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
  الَ  :َمْن َماَت وَُهَو َ�ْعلَُم �

َّ
َ إِال

َ
ُ َدَخَل  إهِل ا�َّ

َنَّةَ 
ْ
 .)۲۶(م/». اجل

ھر کس، با علم به اینکه ھیچ «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : عثمانترجمه
 ».شود الله، وجود ندارد، بمیرد، وارد بھشت میمعبودی بجز 

يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۰
َ
وْ  ،س َ�ْن أ

َ
يِب َسِعيدٍ  :أ

َ
ْ�َمُش  -س  َ�ْن أ

َ
ا اَكَن َغْزَوُة  :قَاَل  -َشكَّ األ لَمَّ

َصاَب انلَّاَس َ�َاَعةٌ 
َ
ِ  :َقالُوا�َ  ،َ�بُوَك أ َا َ�نََحْرنَا نََواِض  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ِذنَْت نل

َ
نَا  ،َحنَالَْو أ

ْ
َ�ل

َ
فَأ

َهنَّا ِ  ،َوادَّ َت قَلَّ  :فََجاَء ُ�َمُر َ�َقاَل  :قَاَل  ».اْ�َعلُوا:«صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
ِ إِْن َ�َعل يَا رَُسوَل ا�َّ

ْهرُ  ْزَواِدِهمْ  ،الظَّ
َ
َ�ةِ  ،َولَِ�ِن اْدُ�ُهْم بَِفْضِل أ رَبَ

ْ
َ لَُهْم َعلَيَْها بِال ْن َ�َْعَل  ،ُ�مَّ اْدُع ا�َّ

َ
َ أ لََعلَّ ا�َّ

ِ  ،يِف َذلَِك  ْزَواِدِهمْ  ،فََداَع بِِنَطٍع فَبََسَطهُ  :قَاَل  ».َ�َعمْ :«صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
 ،ُ�مَّ َداَع بَِفْضِل أ

ُء اآلَخُر َوَ�يِج  :قَاَل  ،َوَ�يِجُء اآلَخُر بَِ�فِّ َ�ْمرٍ  :قَاَل  ،فََجَعَل الرَُّجُل ييَِجُء بَِ�فِّ ُذَرةٍ  :قَاَل 
ةٍ  ٌء �َِس�ٌ  ،بَِ�رْسَ ِ  :قَاَل  ،َحىتَّ اْجتََمَع ىلَعَ انلَِّطِع ِمْن َذلَِك يَشْ َ�ةِ ص  فََداَع رَُسوُل ا�َّ رَبَ

ْ
 ،بِال

ْوِ�يَِتُ�مْ : «ُ�مَّ قَاَل 
َ
ْوِ�يَِتِهمْ  :قَاَل  ».ُخُذوا يِف أ

َ
َخُذوا يِف أ

َ
َعْسَكِر واَِعًء  ،فَأ

ْ
َحىتَّ َما تََرُ�وا يِف ال

 
َّ
َ�لُوا َحىتَّ َشِبُعوا َوفََضلَْت فَْضلَةٌ  :قَاَل  ،َملَئُوهُ  إِال

َ
ِ  ،فَأ ْن الَ « :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْشَهُد أ

َ
َ  أ

َ
إِهل

 
َّ
ِ  إِال �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
ُ َو� َنَّةِ  ،ا�َّ

ْ
َ بِِهَما َ�بٌْد َ�ْ�َ َشاكٍّ َ�يُْحَجَب َعِن اجل ىَق ا�َّ

ْ
 .)۲۷(م/ ».ال يَل

 (شک و تردید از راوی حدیث، اعمش است) س  یا ابوسعدس  : ابوھریرهترجمه
ی تبوک، دچارگرسنگی شدند و گفتند: یا رسول الله! اگر شما  گوید: مردم در غزوه می

خوریم و از چربی  کنیم و گوشت آنھا را می دھید ما شتران خود را ذبح می اجازه می
در این ». ھمین کار را انجام دھید«د: فرموص  گیریم. رسول الله آنھا روغن می

ای بدھید، با  آمد و گفت: یا رسول الله! اگر چنین اجازهس  ھنگام، عمر بن خطاب
ی غذاھایشان را بیاورند.  شویم. از مردم بخواھید باقیمانده کمبود سواری روبرو می

رکت عنایت آنگاه از الله متعال بخواھید تا به آنھا برکت عنایت کند. شاید الله ھم ب
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 (یعنی کار خوبی است). ». بلی«فرمود: ص  فرماید. رسول الله
ای خواست وآن را پھن نمود. سپس از مردم خواست  سفرهص  آنگاه رسول اکرم

ی غذاھایشان را بیاورند. مردم شروع به آوردن غذاھایشان نمودند. یکی،  تا باقیمانده
آورد و شخصی، پاره ای نان  میآورد، دیگری، یک مشت خرما  یک مشت ذرت می

دعای ص  غذا روی سفره، جمع شد. پس از آن، رسول اکرم آورد تا اینکه اندکی  می
ھایشان  ای در ظرف مردم به اندازه». ھایتان بریزید داخل ظرف«برکت نمود و فرمود: 

ھای سپاه را پر کردند. بعد از آن، تا سیر خوردند و باز ھم  ی ظرف ریختند که ھمه
دھم که ھیچ معبودی بجز الله،  گواھی می«فرمود: ص  داری باقی ماند. رسول اللهمق

ای که با این دو شھادت، بدون شک و  وجود ندارد و من رسول الله ھستم. ھر بنده
 ». شود تردید به آنھا، به مالقات الله برود، وارد بھشت می

َنابيِِحِّ  -۱۱ اِمِت  - َعِن الصُّ َموِْت  :قَاَل  -س  َ�ْن ُ�َباَدَة بِْن الصَّ
ْ
ُت َعلَيِْه وَُهَو يِف ال

ْ
 ،َدَخل

�َ ؟لَِم َ�بيِْك  ،َمْهالً  :َ�َقاَل  ،َ�بََكيُْت 
َ
ِ لنَِئِ اْستُْشِهْدُت أل

ْعُت  ،ْشَهَدنَّ لََك فََوا�َّ  َولنَِئْ ُشفِّ
َ
ْشَفَعنَّ �َأل

ْ�َفَعنََّك  ،لََك 
َ
ِ  :ُ�مَّ قَاَل  ،َولنَِئِ اْستََطْعُت أل ِ َما ِمْن َحِديٍث َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل ا�َّ ص  َوا�َّ

 
َّ
ْ�تُُكُموهُ  لَُ�ْم ِ�يِه َخْ�ٌ إِال   ،َحدَّ

َّ
َْومَ  ،َحِديثًا َواِحًدا إِال

ْ
ثُُ�ُموُه ايل َحدِّ

ُ
ِحيَط  ،وََسوَْف أ

ُ
َوقَْد أ

ِ  ،بِنَْفيِس  ْن  َمْن َشِهدَ «: َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ
  الَ أ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل ِ  ،ا�َّ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
 ،َوأ

ُ َعلَيِْه انلَّارَ  َم ا�َّ  )۲۹(م/ .»َحرَّ
برد که من به  در حالت مرگ بسر میس  گوید: عباده بن صامت : صنابحی میترجمه

 کنی؟ سوگند به اش رفتم و نزدش گریه نمودم. او گفت: صبر کن، چرا گریه می خانه
دھم، و اگر شفاعت من پذیرفته شود،  الله، اگر از من گواھی بخواھند، برایت گواھی می

رسانم. سوگند به الله، ھر  کنم، و اگر توانی داشته باشم، به تو نفع می برایت شفاعت می
شنیدم و حاوی خیر و نیکی برای شما بود، برایتان بیان ص  حدیثی که از رسول الله

کنم؛ از  آنرا امروز با نزدیک شدن موتم برای شما بیان می کردم مگر یک حدیث که
ھر کس، گواھی دھد که ھیچ معبودی بجز الله، «شنیدم که فرمود: ص  رسول الله

ی الله است، الله متعال آتش جھنم را برایش حرام  فرستادهص  وجود ندارد و محمد
 ».گرداند می
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يِب  -۱۲
َ
ِ ُكنَّا ُ�عُ  :قَاَل س   ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ بُو بَْ�ٍر َوُ�َمر  ،صوًدا َحْوَل رَُسوِل ا�َّ

َ
 بَمَعنَا أ

ِ  ،يِف َ�َفرٍ  ْظُهِرنَاص  َ�َقاَم رَُسوُل ا�َّ
َ
 َعلَيْنَا ،ِمْن َ�ْ�ِ أ

َ
ْ�َطأ

َ
ْن ُ�ْقتََطَع ُدوَ�نَا ،فَأ

َ
 ،وََخِشينَا أ

َل َمْن فَِزعَ  ،َ�ُقْمنَا ،َوفَِزْ�نَا وَّ
َ
ِ  ،فَُكنُْت أ ْ�تَيِغ رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�يُْت َحائًِطا  ،صفََخرَْجُت أ

َ
َحىتَّ أ

ارِ  نَْصاِر بِلَِ� انلَّجَّ
َ
ِجدْ  ،لِأل

َ
ُ بَابًا فَلَْم أ

َ
ِجُد هل

َ
إَِذا َر�ِيٌع يَْدُخُل يِف َجوِْف َحائٍِط  ،فَُدرُْت بِِه َهْل أ

فَ
�ِيعُ  -ِمْن برِْئٍ َخارَِجةٍ  َْدَوُل  :َوالرَّ

ْ
ِ فَاْحتَفَ  -اجل ُت ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ

ْ
 ْزُت َكَما َ�ْتَِفُز اثلَّْعلَُب فََدَخل

بُوُهَر�َْرةَ « :َ�َقاَل ص 
َ
ُت  ؟»أ

ْ
ِ  :َ�ُقل نَُك : «قَاَل  ،َ�َعْم يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
ُت  ؟»َما َشأ

ْ
ُكنَْت َ�ْ�َ  :قُل

َت َعلَيْنَا
ْ
ْ�َطأ

َ
ْظُهِرنَا َ�ُقْمَت فَأ

َ
ْن ُ�ْقتََطَع ُدو�َ  ،أ

َ
َل ِمْن فَِزعَ  ،َ�َفِزْ�نَا ،نَافََخِشينَا أ وَّ

َ
 ،فَُكنُْت أ

َائَِط فَاْحتََفْزُت َكَما َ�ْتَِفُز اثلَّْعلَُب 
ْ
َ�يُْت َهَذا احل

َ
بَا « :َ�َقاَل  ،ِء انلَّاُس َوَرايِئ وََهُؤالَ  ،فَأ

َ
يَا أ

ْ�َطاِ� َ�ْعلَيِْه  »ُهَر�َْرةَ 
َ
َائِِط �َْشَهُد َ�َمْن  ،اْذَهْب بِنَْعَ�َّ َهاَ�ْ�ِ « :قَاَل وَ َوأ

ْ
لَِقيَت ِمْن َوَراِء َهَذا احل

ْن الَ 
َ
  أ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل بُهُ  ،ا�َّ

ْ
َنَّةِ  ،ُمْستَيِْقنًا بَِها قَل

ْ
ُه بِاجل ْ َل َمْن لَِقيُت ُ�َمرُ  ».فَبرَشِّ وَّ

َ
َما « :َ�َقاَل  ،فاََكَن أ

بَا ُهَر�َْرةَ َهاتَاِن انلَّْعالَ 
َ
ُت  ؟»ِن يَا أ

ْ
ِ  َهاتَاِن َ�ْعالَ  :َ�ُقل َمْن لَِقيُت  :َ�َعثَِ� بِِهَماص  رَُسوِل ا�َّ

ْن الَ 
َ
  �َْشَهُد أ

َّ
َ إِال َنَّةِ  إهِلَ

ْ
تُُه بِاجل ْ بُُه �رَشَّ

ْ
ُ ُمْستَيِْقنًا بَِها قَل فرََضََب ُ�َمُر �ِيَِدهِ َ�ْ�َ ثَْدَيَّ  ،ا�َّ

بَا ُهرَ  :َ�َقاَل  ،ْسيِت فََخَررُْت الِ 
َ
ِ  ،�َْرةَ ارِْجْع يَا أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
ْجَهْشُت بَُ�اًء ، صفَرََجْعُت إِىل

َ
فَأ

ثَِري
َ
ِ  ،َوَرِ�بَِ� ُ�َمُر فَِإَذا ُهَو ىلَعَ أ بَا ُهَر�َْرةَ « :صَ�َقاَل يِل رَُسوُل ا�َّ

َ
ُت �َ  ؟»َما لََك يَا أ

ْ
 :ُقل

ي َ�َعثْتَِ� بِهِ  ،لَِقيُت ُ�َمرَ  ِ
َّ

تُُه بِاذل ْخرَبْ
َ
َ�ًة َخَررُْت الِ فَرَضََب �َ  ،فَأ  ،ارِْجعْ  :قَاَل  ،ْسيِت ْ�َ ثَْدَيَّ رَضْ

 ِ ُ رَُسوُل ا�َّ
َ

َت  ،يَا ُ�َمرُ « :ص َ�َقاَل هل
ْ
نَْت  :قَاَل  ؟»َما مَحَلََك ىلَعَ َما َ�َعل

َ
يِب أ

َ
ِ بِأ يَا رَُسوَل ا�َّ

 
ُ
بَا ُهَر�َْرَة بِنَْعلَيَْك  �َوأ

َ
َ�َعثَْت أ

َ
ْن  ،أ

َ
  الَ َمْن ليَِقَ �َْشَهُد أ

َّ
َ إِال ُه  إهِلَ َ بُُه �رَشَّ

ْ
ُ ُمْستَيِْقنًا بَِها قَل ا�َّ

َنَّةِ 
ْ
ْن َ�تَّلِكَ انلَّاُس َعلَيَْها ،َ�ْفَعْل  فَالَ  :قَاَل  ».َ�َعمْ « :قَاَل  ؟بِاجل

َ
ْخىَش أ

َ
إِ�ِّ أ

 ،فََخلِِّهْم َ�ْعَملُونَ  ،فَ
 ِ  )۳۱(م/ ».فََخلِِّهمْ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

نشسته بودیم. ابوبکر و ص  گوید: ما اطراف رسول الله میس  ابوھریره: ترجمه 
از میان ما برخاست و ص  و چند نفر دیگر نیز ھمراه ما بودند. رسول الله بعمر 

رفت و تأخیر نمود. و از آنجایی که تنھا بود، ما ترسیدیم که مشکلی برایش پیش آید. به 
که به کمک شتافتم. لذا بیرون رفتم  ھمین خاطر، برخاستیم. من نخستین کسی بودم

که به باغی از بنی نجار که انصاری بودند، رسیدم. باغ را  و به جستجو پرداختم تا این
دور زدم تا ببینم آیا دری دارد؟ ولی دری نیافتم. اما نھر کوچکی دیدم که از چاھی بیرون 

ص  و نزد رسول اللهرود. خود را جمع کردم و وارد باغ شدم  از باغ، به داخل باغ می
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؟ گفتم: بلی، یا رسول الله. فرمود: »ابوھریره ھستی«پرسید: ص  رفتم. آنحضرت
؟ گفتم: شما در میان ما بودید. اما ناگھان از میان ما برخاستید و »کاری داشتی«

تأخیرنمودید؛ ما ترسیدیم که در غیاب ما، مشکلی برای شما پیش آید. من نخستین 
و به این باغ آمدم و خود را مانند روباه، جمع کردم و وارد  کسی بودم که برخاستم

ھایش را به من داد و کفشص  شدم. مردم نیز پشت سر من ھستند. آنحضرت
ھایم را با خود ببر و ھرکس را بیرون از این باغ دیدی که از  ای ابوھریره! کفش«فرمود: 

ندارد، او را به بھشت، بشارت دھد که ھیچ معبودی بجز الله، وجود  ته دل، گواھی می
بود. او گفت: س  گوید: اولین کسی که با وی مالقات کردم، عمر میس  ابوھریره». بده

ھستند. ایشان ص  ھای رسول الله ھا چه ھستند؟ گفتم: کفش ای ابوھریره! این کفش
دھد:  با ھرکس، برخورد نمودی که گواھی می«ھا فرستاد و فرمود:  مرا با این کفش

معبودی بجز الله، وجود ندارد و قلبش به آن، یقین دارد، او را به بھشت، بشارت ھیچ 
 ». بده

ام زد که به پشت سر افتادم و گفت:  گوید: عمر طوری به سینه میس  ابوھریره 
برگشتم. عمر نیز بدنبالم آمد. ص  برگرد ای ابوھریره. من گریان، نزد رسول الله

؟ گفتم: عمر بن خطاب »ه! چه اتفاقی برایت افتادهای ابوھریر«فرمود: ص  رسول الله
ام زد که پشت سر افتادم  ای به سینه را دیدم و پیام شما را به او رساندم. او چنان ضربه

یا  ؟ عمر گفت:»ای عمر! چرا چنین کردی«فرمود: ص  و گفت: برگرد. رسول الله
ای که ھر  کفشھایت فرستادهرسول الله! پدر و مادرم فدایت باد؛ آیا شما ابوھریره را با 

کس، گواھی دھد که ھیچ معبودی بجز الله، وجود ندارد و قلبش بدان یقین داشته 
عمر گفت: این کار ». بلی«فرمود: ص  باشد، او را به بھشت، بشارت دھد؟ رسول الله

ص  ترسم که مردم بدان توکل کنند. بگذارید مردم عمل کنند. رسول الله را نکن؛ زیرا می
 ».پس بگذارید«د: فرمو

  ،صُكنُْت رِْدَف انلَّيِبِّ  :قَاَل س  َ�ْن ُمَعاِذ بِْن َجبَلٍ  -۱۳
َّ
ُمؤِْخَرةُ  لَيَْس بَيِْ� َو�َيْنَُه إِال

ُت  ».يَا ُمَعاَذ �َْن َجبَلٍ : «َ�َقاَل  ،الرَّْحلِ 
ْ
ِ وََسْعَديَْك  :قُل َّيَْك رَُسوَل ا�َّ

َ
يَا : «ُ�مَّ َساَر َساَعًة ُ�مَّ قَاَل  ،بل

ُت  ».ُمَعاَذ ْ�َن َجبَلٍ 
ْ
ِ وََسْعَديَْك  :قُل َّيَْك رَُسوَل ا�َّ

َ
 ».يَا ُمَعاَذ �َْن َجبَلٍ «، ُ�مَّ قَاَل  ،ُ�مَّ َساَر َساَعةً  ،بل

ُت 
ْ
َّيَْك  :قُل

َ
ِ وََسْعَديَْك يَا بل ِعبَاد: «قَاَل  ،رَُسوَل ا�َّ

ْ
ِ ىلَعَ ال ُت  :قَاَل  ».َهْل تَْدرِي َما َحقُّ ا�َّ

ْ
ُ  :قُل ا�َّ

ْعلَمُ 
َ
ُ أ

ُ
ْن َ�ْعبُُدوُه َوالَ : «قَاَل  ،َورَُسوهل

َ
ِعبَاِد أ

ْ
ِ ىلَعَ ال ُ�وا بِِه َشيْئًا فَإِنَّ َحقَّ ا�َّ ُ�مَّ  ،ُ�مَّ َساَر َساَعةً  ».�رُْشِ
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ُت  ».يَا ُمَعاَذ �َْن َجبٍَل : «قَاَل 
ْ
َّيَْك  :قُل

َ
ِ وََسْعَديَْك يَا بل ِعبَاِد ىلَعَ َهْل : «قَاَل  ،رَُسوَل ا�َّ

ْ
تَْدرِي َما َحقُّ ال

ِ إَِذا َ�َعلُوا َذلَِك  ُت  ؟»ا�َّ
ْ
ْعلَمُ  :قُل

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ْن الَ « :قَاَل  ،ا�َّ

َ
َ�ُهمْ  أ   )۳۰(م/ ».ُ�َعذِّ

بر مرکبی، سوار ص  گوید: من پشت سر رسول الله میس  : معاذ بن جبلترجمه 
ھاز شتر، فاصله انداخته بود. فقط چوب انتھای جص  بودم و میان من و آنحضرت

گفتم: یا رسول الله! گوش به فرمان و »! ای معاذ بن جبل«فرمود: ص  آنحضرت
مقداری به مسیرش ادامه داد؛ آنگاه فرمود: ص  ی خدمتم. سپس پیامبر اکرم آماده

آیا «ی خدمتم. فرمود:  گفتم: یا رسول الله! گوش به فرمان و آماده»! ای معاذ بن جبل«
دانند. فرمود:  ؟ گفتم: الله و رسولش بھتر می»ی حق الله بر بندگان چیستدان می

حق الله بر بندگان، این است که الله متعال را عبادت کنند و ھیچ چیز با او شریک «
ای معاذ بن «سپس مقداری به راھش ادامه داد و بعد ازآن، فرمود: ». قرار ندھند

دانی  آیا می«ی خدمتم. فرمود:  و آماده گفتم: یا رسول الله! گوش به فرمان»! جبل
؟ گفتم: الله و »که بندگان این کار را انجام دادند، حق آنان بر الله چیست ھنگامی

 ».حق آنان، این است که آنھا را عذاب ندھد«دانند فرمود:  رسولش بھتر می

�ِيعِ  بِْن  َ�ْن َ�ُْمودِ  -۱۴ َمِدينََة فَلَِقيُت  :قَاَل س  َ�ْن ِعتْبَاَن بِْن َمالٍِك س  الرَّ
ْ
قَِدْمُت ال

ُت  ،ِعتْبَانَ 
ْ
ءِ  :قَاَل  ،َحِديٌث بَلََغِ� َ�نَْك  :َ�ُقل ْ َصابَِ� يِف برََصِي َ�ْعُض اليشَّ

َ
 رَُسوِل  ،أ

َ
َ�بََعثُْت إىِل

 ِ َذُه ُمَص�ًّ  :صا�َّ ِ
َّ

خت
َ
ِ� فَ� َ يِف َمْ�ِ تِيَِ� َ�تَُص�ِّ

ْ
ْن تَأ

َ
ِحبُّ أ

ُ
�ِّ أ

َ
  :قَاَل  ،�

َ
َشاَء  َوَمنْ صىَت انلَّيِبُّ فَأ

ْصَحابِهِ 
َ
ُ ِمْن أ ِ�  ،فََدَخَل  ،ا�َّ ثُوَن بَيْنَُهمْ  ،وَُهَو يَُص�ِّ يِف َمْ�ِ ْصَحابُُه َ�تََحدَّ

َ
ْسنَُدوا ُ�ْظَم  ،َوأ

َ
ُ�مَّ أ

 َمالِِك بِْن ُدْخُشمٍ 
َ

نَُّه َداَع َعلَيِْه َ�َهلََك  :قَالُوا ،َذلَِك َوُ�رْبَُه إِىل
َ
َصابَُه رَشٌّ  ،وَدُّوا �

َ
نَُّه أ

َ
وا �  ،َووَدُّ

 ِ الَ ص  َ�َقىَض رَُسوُل ا�َّ ْن الَ : «َوقَاَل  ،ةَ الصَّ
َ
لَيَْس �َْشَهُد أ

َ
  أ

َّ
َ إِال

َ
ِ  إهِل �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
ُ َو�  ؟»ا�َّ

ِبهِ  ،إِنَُّه َ�ُقوُل َذلَِك  :قَالُوا
ْ
ْن الَ  الَ : «قَاَل  ،َوَما ُهَو يِف قَل

َ
َحٌد أ

َ
  �َْشَهُد أ

َّ
َ إِال

َ
ِ  إهِل �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
ُ َو� ا�َّ

ْو َ�ْطَعَمهُ 
َ
�ٌَس  ».َ�يَْدُخَل انلَّاَر أ

َ
َِديُث  :قَاَل أ

ْ
ْعَجَبِ� َهَذا احل

َ
ُت الِ  ،فَأ

ْ
تُبْهُ  :بِْ� َ�ُقل

ْ
 .فََكتَبَهُ  ،اك

 )۳۳(م/
گوید: به مدینه آمدم و عتبان بن مالک را مالقات  میس  : محمود بن ربیعترجمه 

خواھم صحت آنرا  نمودم و به او گفتم: از طرف تو به من حدیثی رسیده است (می
ھایم کم بینا شده بود. به ھمین خاطر، شخصی را با این پیام نزد  بدانم.) او گفت: چشم

فرستادم که: دوست دارم نزد من بیایی و در منزلم نماز بخوانی تا ص  رسول الله
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و تعدادی ص  ، اختصاص دھم. آنگاه پیامبر اکرممحل نماز خواندن شما را برای نماز
وارد منزل شد، شروع به ص  که رسول الله از یارانش نزد من آمدند. به محض این

ی نفاق  نماز خواندن نمود. اما صحابه رضوان الله علیھم اجمعین با یکدیگر درباره
ت دادند. آنھا ترین نفاق را به مالک بن ُدخُشم نسبکردند و بیشترین و بزرگ صحبت می

علیه او دعا کند تا ھالک شود یا به مصیبتی گرفتار ص  دوست داشتند رسول الله
دھد که ھیچ  آیا او گواھی نمی«بعد از اتمام نماز، فرمود: ص  آید. اما رسول الله

دھد اما  ؟! گفتند: گواھی می»معبودی بجز الله، وجود ندارد و من رسول الله ھستم
ھر کس، گواھی دھد که ھیچ معبودی «فرمود: ص  . آنحضرتاعتقادی به آن ندارد

ی  گردد یا طعمه ی الله ھستم، وارد جھنم نمی بجز الله، وجود ندارد و من فرستاده
گفت: این حدیث، مورد پسند من واقع گردیدغ پس به س  انس». شود جھنم نمی

 فرزندم گفتم: این حدیث را بنویس. و او آنرا نوشت.

 مانیا یها ان خصلتیست؟ و بیمان چی): ا۵باب(
ُْدرِيِّ  -۱۵

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :س َ�ْن أ َقيِْس قَِدُموا ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ

ْ
نَاًسا ِمْن َ�بِْد ال

ُ
نَّ أ

َ
ص  أ

ِ  :َ�َقالُوا اُر ُمرَض  ،إِنَّا يَحٌّ ِمْن َر�ِيَعةَ  ،يَا نيَِبَّ ا�َّ  َ�ْقِدُر َعلَ  َوالَ  ،ََوَ�يْنَنَا َوَ�يْنََك ُكفَّ
َّ
يِف  يَْك إِال

ُُرمِ 
ْ
ْشُهِر احل

َ
َخْذنَا بِهِ  ،أ

َ
ُْن أ

َ
َنََّة إَِذا �

ْ
ُمُر بِِه َمْن َوَراَءنَا َونَْدُخُل بِِه اجل

ْ
ْمٍر نَأ

َ
َ�َقاَل رَُسوُل  ،َ�ُمْرنَا بِأ

 ِ ْرَ�عٍ : «صا�َّ
َ
ْرَ�عٍ  ،آُمُرُ�ْم بِأ

َ
ْ�َهاُ�ْم َ�ْن أ

َ
َ َوالَ  :َوأ ُ�وا بِ  اْ�بُُدوا ا�َّ ِ�يُموا  ،ِه َشيْئًا�رُْشِ

َ
َوأ

الَ  اَكةَ  ،ةَ الصَّ َغنَائِمِ  ،وَُصوُموا َرَمَضانَ  ،َوآتُوا الزَّ
ْ
ُُمَس ِمَن ال

ْ
ْ�ُطوا اخل

َ
ْرَ�عٍ  ،َوأ

َ
ْ�َهاُ�ْم َ�ْن أ

َ
 :َوأ

ُمَزفَِّت َوانلَِّق�ِ 
ْ
َنْتَِم َوال

ْ
بَّاِء َواحل ُمَك بِانلَّ  :قَالُوا ».َعِن ادلُّ

ْ
ِ َما ِعل ِجْذٌع  ،بََ� « :قَاَل  ؟ِق�ِ يَا نيَِبَّ ا�َّ

ُقَطيَْعاءِ 
ْ
ْو قَاَل  :قَاَل َسِعيدٌ  - َ�نُْقُرونَُه َ�تَْقِذفُوَن ِ�يِه ِمَن ال

َ
ُ�مَّ تَُصبُّوَن ِ�يِه ِمَن  - ِمَن اتلَّْمرِ  :أ

َماءِ 
ْ
�ْتُُموهُ  ،ال َحَدُ�مْ  ،َحىتَّ إَِذا َسَ�َن َغلَيَانُُه رَشِ

َ
وْ  - َحىتَّ إِنَّ أ

َ
َحَدُهمْ  :أ

َ
رَْضُِب اْ�َن  - إِنَّ أ

َ
يل

يِْف  ِه بِالسَّ َصاَ�تُْه ِجَراَحٌة َكَذلَِك  :قَاَل  ».َ�مِّ
َ
َقْوِم رَُجٌل أ

ْ
ْخبَؤَُها َحيَاًء ِمْن  :قَاَل  ،َوِ� ال

َ
َوُ�نُْت أ

 ِ ُت  ،صرَُسوِل ا�َّ
ْ
ِ  :َ�ُقل  : «قَاَل  ؟فَِفيَم �رَْشَُب يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ْسِقيَِة األ

َ
ُث ىلَعَ َدِم الَّيِت يُالَ يِف أ

فَْواِهَها
َ
ِ  :قَالُوا ».أ ْرَذانِ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ ِ

ْ
رَْضنَا َكِثَ�ُة اجل

َ
َدمِ  َوالَ  ،إِنَّ أ

َ
ْسِقيَُة األ

َ
َ�َقاَل نيَِبُّ  ،َ�بىَْق بَِها أ

 ِ ْرَذانُ : «صا�َّ ِ
ْ
َ�لَتَْها اجل

َ
ْرَذانُ  ،َو�ِْن أ ِ

ْ
َ�لَتَْها اجل

َ
  ،َو�ِْن أ

َ
ْرَذانُ َو�ِْن أ ِ

ْ
َوقَاَل نيَِبُّ  :قَاَل  ».َ�لَتَْها اجل

 ِ َقيِْس ألِ�َص  ا�َّ
ْ
ُ : «َشجِّ َ�بِْد ال بُُّهَما ا�َّ َْصلَتَْ�ِ ُ�ِ

َ
نَاةُ  :إِنَّ ِ�يَك خل

َ
ُم َواأل

ْ
ِل

ْ
 )۱۸(م/ ».احل
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ی عبدالقیس نزد رسول  قبیله گوید: چند نفر از میس  : ابوسعید خدریترجمه
ی ربیعه ھستیم. میان  ای از قبیله آمدند و عرض کردند: ای پیامبر الله! ما تیره صالله

توانیم  ھای حرام میی مضر، قرار دارند. به ھمین خاطر، فقط در ماه ما و شما کفار قبیله
خدمت شما بیاییم. لذا به ما دستوری بدھید که اگر به آن عمل کنیم، وارد بھشت شویم و 

شما را «فرمود: ص  اند، برسانیم. رسول الله انی که ھمراه ما نیامدهھمچنین آنرا به کس
الله را پرستش کنید  -۱دارم:  و از چھار چیز، برحذر میدھم  به چھار چیز، دستور می

ماه  -۴بدھید زکات  -۳نماز را برپا دارید  -۲ا او ھیچ چیز، شریک قرار ندھید و ب
جم غنایم جنگ را به بیت المال پرداخت خمس یعنی یک پن -۵رمضان را روزه بگیرید 

 -۲ظرف کدو  -۱دارم عبارتند از:  نھا برحذر میکنید. و چھار چیزی که شما را از آ
ھایی بودندکه از آنھا درآن زمان، برای درست (ظرف». نقیر -۴د ظرف قیراندو -۳خم 

از نقیر  کردند). آنھا پرسیدند: ای پیامبر الله! شناخت شما کردن شراب استفاده می
کنید و  ی درخت خرمایی است که شما آنرا سوراخ می بلی، ھمان تنه«چیست؟ فرمود: 

اندازید.  خرما می«گوید: یا اینکه فرمود:  سعید می». اندازید درآن خرماھای کوچک می
کنید تا از جوش و خروش بیفتد. سپس آن را  ریزید و صبر می سپس در آن آب می

 ». زند رسد که یکی از شما پسر عمویش را با شمشیر می نوشید و کار بجایی می می
گوید: قابل یادآوری است که در میان آنان، مردی وجود داشت که  راوی می

پنھان ص  اش را به علت شرم و حیا، از رسول الله شده بود. من در حالی که زخم  زخمی
ھای  در مشک«کردم، گفتم: یا رسول الله! پس در چه چیزی آب بنوشیم؟ فرمود:  می

آنان گفتند: یا رسول الله! موش در ». شود ی آنھا با نخ، بسته می دباغی شده که دھانه
فرمود: ص  ھای دباغی شده در آن، دوام ندارد. رسول الله سرزمین ما زیاد است و مشک

ھا آنھا را  ھا آنھا را بخورند، اگر چه موش ھا آنھا را بخورند، اگر چه موش اگر چه موش«
تو از دو «ی عبدالقیس فرمود:  به أشّج قبیلهص  ھمچنین رسول اکرم». ندبخور

 ».خصلت برخورداری که الله متعال آنھا را دوست دارد: خرد و بردباری

 ستالله امان به ین عمل، ای): بهتر۶باب(
يِب َذرٍّ  -۱۶

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ُت يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
يُّ ا ،قُل

َ
 أ

َ
فَْضُل أل

َ
ِ : «قَاَل  ؟ْ�َماِل أ اِإليَماُن بِا�َّ

َهاُد يِف َسِبيِلهِ  ِ
ْ
ُت  :قَاَل  ».َواجل

ْ
فَْضُل  :قُل

َ
قَاِب أ يُّ الرِّ

َ
رَثَُها َ�َمنًا: «قَاَل  ؟أ

ْ
�

َ
ْهِلَها َوأ

َ
ْ�َفُسَها ِعنَْد أ

َ
 ».أ

ُت  :قَاَل 
ْ
ْ�َعْل  :قُل

َ
إِْن لَْم أ

ْو تَْصنَُع ألِ�َ: «قَاَل  ؟فَ
َ
ُت  :قَاَل  ».ْخَرَق تُِعُ� َصانًِعا أ

ْ
ِ  :قُل  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
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َعَمِل 
ْ
يَْت إِْن َضُعْفُت َ�ْن َ�ْعِض ال

َ
َرأ

َ
َك َعِن انلَّاِس « :قَاَل  ؟أ إِ�ََّها َصَدقٌَة ِمنَْك  ،تَُ�فُّ رَشَّ

فَ
 )۸۴(م/ ».ىلَعَ َ�ْفِسَك 
گوید: عرض کردم: یا رسول الله! بھترین عمل چیست؟ فرمود:  میس  : ابوذرترجمه

عرض کردم: آزاد کردن کدام برده، بھتر است؟ فرمود: ». و جھاد در راه اوایمان به الله «
عرض کردم: اگر ». ای که نزد صاحبش، مرغوبتر و از قیمت بیشتری برخوردار باشد برده«

انسان کارآمد و ماھری را کمک نما یا نادانی را «توانایی این کار را نداشم؟ فرمود: 
الله! اگر توانایی انجام ھیچ کاری نداشتم، چکار عرض کردم: یا رسول ». دستگیری کن
 ».دھی ای است که به خودت می شّرت را از مردم، کوتاه کن؛ این صدقه«کنم؟ فرمود: 

 دیببرالله پناه د و به یاوریمان بیطان، ایش ی ه): هنگام وسوس۷باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۷

َ
ِم يََزاُل انلَّ  الَ : «قَاَل ص  َعِن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ

ْ
ِعل

ْ
لُونَُ�ْم َعِن ال

َ
اُس �َْسأ

ُ َخلََقنَا :َحىتَّ َ�ُقولُوا َ  ،َهَذا ا�َّ ُ  :َ�َقاَل  ،وَُهَو آِخٌذ �ِيَِد رَُجٍل  :قَاَل  ؟»َ�َمْن َخلََق ا�َّ َصَدَق ا�َّ
 ُ
ُ

لَِ� اْ�نَاِن وََهَذا اثلَّاِلُث  ،َورَُسوهل
َ
ْو قَاَل  ،قَْد َسأ

َ
لَِ� َواِحدٌ  :أ

َ
  )۱۳۵(م/ .وََهَذا اثلَّاِ�  ،َسأ

ھمچنان مردم از شما در مورد «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  : ابوھریرهترجمه
گویند: این الله است که ما را آفریده است؛ پس الله را چه  پرسند تاجایی که می علم می

ت گفت که دس گوید: ابوھریره در حالی این سخنان را می ؟ راوی می»کسی آفریده است
گویند. دو نفر از من در این باره  مردی را گرفته بود و گفت: الله و رسولش درست می

 است.  است. و یا گفت: یک نفر از من پرسید و این، دومی پرسیدند و این، سومی

يِب ُهَر�َْرةَ  ب ـ۱۷
َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ لُونَ ْوَن اُل�َيَز الَ . «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
بَا کَ يَا �َْسأ

َ
أ

ُ  :ُهَر�َْرَة َحىتَّ َ�ُقولُوا َ  ، َهَذا ا�َّ َمْسِجِد إِْذ َجاَءِ� نَاٌس  :قَاَل  ؟»َ�َمْن َخلََق ا�َّ
ْ
نَا يِف ال

َ
َ�بَيَْنا أ

ْعَراِب 
َ
ُ  :َ�َقالُوا ،ِمَن األ بَا ُهَر�َْرَة َهَذا ا�َّ

َ
َ َخلَقنا،  يَا أ َخَذ َحىًص  :قَاَل  ؟َ�َمْن َخلََق ا�َّ

َ
فَأ

ِه   .)۱۳۵(م/ص  قُوُموا قُوُموا َصَدَق َخِليِ�  :ُ�مَّ قَاَل  بِهِ  فََرَماُهمْ بَِ�فِّ
ھمچنان مردم از شما در «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : ابوھریرهترجمه

گویند: این الله است (که ما را آفریده است) پس الله  پرسند تا جایی که می مورد علم می
گوید: روزی در مسجد بودم که تعدادی  میس  ؟ ابوھریره»را چه کسی آفریده است

بادیه نشین نزد من آمدند و گفتند: ای ابوھریره! این الله است که ما را آفریده است 
یک مشت سنگریزه برداشت و بسوی س  پس الله را چه کسی آفریده است؟ ابوھریره



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٣٤

 راست گفت.ص  آنھا پرتاب کرد و گفت: بلند شوید، بلند شوید، حقا که دوستم
توضیح: آنچه در عنوان باب، مطرح شده است، در احادیث فوق، نیامده است اما در 
روایات دیگر صحیح مسلم آمده است که ھرگاه، چنین سخنانی مطرح شد، شخص باید 

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

 و استقامت اللهمان به یا ی ه): در بار۸باب(
ِ اثلََّقيِفِّ  -۱۸ ُت  :قَاَل س  َ�ْن ُسْفيَاَن بِْن َ�بِْد ا�َّ

ْ
ِ  :قُل ِم قُْل يِل يِف اإلِْسالَ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َحًدا َ�ْعَدكَ  الَ  قَْوالً 
َ
ُل َ�نُْه أ

َ
ْسأ

َ
َساَمةَ  ،أ

ُ
يِب أ

َ
ِ  :ْقُل: «قَاَل  ،َ�ْ�َكَ  :َوِ� َحِديِث أ ُ�مَّ  ،آَمنُْت بِا�َّ

 )۳۸(م/ ».ِقمْ اْستَ 
گوید: عرض کردم: یا رسول الله! سخنی  میس  سفیان بن عبدالله ثقفی ترجمه: 

ی اسالم به من بگو که بعد از تو، از ھیچ کس نپرسم. و در حدیث ابواسامه آمده  درباره
بگو: به الله ایمان «فرمود: ص  است که: غیر از تو از ھیچ کس نپرسم. آنحضرت

 ».کن آوردم و سپس، استقامت

 مان به آنهایو اص  رمکاامبر یمعجزات پ ی ه): دربار۹باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۹

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
�ّ�َ: «قَاَل ص  أ

ّ
نِْبيَاِء ِمْن نيَِبٍّ إِال

َ
قَْد  َما ِمَن األ

برََش 
ْ
ْعِطَي ِمَن اآليَاِت َما ِمثْلُُه آَمَن َعلَيِْه ال

ُ
ي ،ُ أ ِ

َّ
َّ  َو�ِ�ََّما اَكَن اذل

َ
ُ إِيل ْوىَح ا�َّ

َ
وِ�يُت وَْحيًا أ

ُ
 ،أ

ِقيَاَمةِ 
ْ
رَثَُهْم تَابًِعا يَْوَم ال

ْ
�

َ
ُ�وَن أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
 )۱۵۲(م/ ».فَأ

ھیچ پیامبری در میان «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : ابوھریرهترجمه 
و این  ھایی ارزانی داشته است که الله به او آیات و نشانه پیامبران نیست مگر این

ھا باعث ایمان بشر گردیده است. ولی آنچه که به من ارزانی شده است، وحیی  نشانه
من فرستاده است. من امیدوارم که بیشترین پیروان را روز قیامت سوی  به است که الله
 ».داشته باشم

يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۰
َ
ِ س  َ�ْن أ نَُّه قَاَل ص  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

َ
ي َ�ْفُس : «� ِ

َّ
ٍد �ِيَِدهِ  َواذل  الَ  ،ُ�َمَّ

ةِ  مَّ
ُ
َحٌد ِمْن َهِذهِ األ

َ
اِ�ٌّ  َوالَ  ،َ�ُهوِديٌّ  ،�َْسَمُع يِب أ ُت بِهِ  ،نرَْصَ

ْ
رِْسل

ُ
ي أ ِ

َّ
 ،ُ�مَّ َ�ُموُت َولَْم يُْؤِمْن بِاذل

 
َّ
ْصَحاِب انلَّارِ  إِال

َ
  )۱۵۳(م/ ».اَكَن ِمْن أ

سوگند به ذاتی که جان «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : ابوھریرهترجمه 



 ٣٥  کتاب ایمان -۱

محمد در دست اوست، ھر کس از این امت، چه یھودی و چه نصرانی، پیام مرا بشنود و 
 ». بدون ایمان به رسالت من بمیرد، از جھنمیان است

َهْمَداِ�ِّ  -۲۱
ْ
ْعيِبِّ قَاَل  ،َ�ْن َصاِلِح بِْن َصاِلٍح ال يُْت رَُجالً  :َعِن الشَّ

َ
ْهِل ُخرَ  َرأ

َ
 ،اَسانَ ِمْن أ

ْعيِبَّ َ�َقاَل  َل الشَّ
َ
بَا َ�ْمٍرو :َسأ

َ
ْ�َتَق  ،يَا أ

َ
ْهِل ُخَراَساَن َ�ُقولُوَن يِف الرَُّجِل إَِذا أ

َ
إِنَّ َمْن قِبَلَنَا ِمْن أ

َمتَُه ُ�مَّ تََزوََّجَها
َ
اِكِب بََدَ�تَهُ  :أ ْعيِبُّ  ،َ�ُهَو اَكلرَّ   :َ�َقاَل الشَّ

َ
بُو بُْرَدَة ْ�ُن أ

َ
ثَِ� أ يِب ُموىَس َ�ْن َحدَّ

�ِيهِ 
َ
ِ  :أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�ْ�ِ ثَالَ : «قَاَل ص  أ ْجَرُهْم َمرَّ

َ
ِكتَاِب آَمَن  :ثٌَة يُْؤتَْوَن أ

ْ
ْهِل ال

َ
رَُجٌل ِمْن أ

ْدرََك انلَّيِبَّ 
َ
قَهُ  ،صبِنَِبيِِّه َوأ ْجَرانِ  ،فَآَمَن بِِه َوا�َّبََعُه وََصدَّ

َ
ِ  ،فَلَُه أ دَّى َحقَّ ا�َّ

َ
َوَ�بٌْد َمْملُوٌك أ

 وََحقَّ َسيِِّدهِ 
َ

ْجَرانِ  ،َ�َعاىل
َ
ْحَسَن ِغَذاَءَها ،فَلَُه أ

َ
اَها فَأ َمٌة َ�َغذَّ

َ
ُ أ َ�َها ،َورَُجٌل اَكنَْت هلَ دَّ

َ
 ،ُ�مَّ أ

َدَ�َها
َ
ْحَسَن أ

َ
ْ�تََقَها َوتََزوََّجَها ،فَأ

َ
ْجَرانِ  ،ُ�مَّ أ

َ
ْعيِبُّ ُ�مَّ قَاَل  ».فَلَُه أ ِ  الشَّ ُخَراَساِ�ِّ ل

ْ
ُخْذ َهَذا  :ل

ءٍ  َِديَث بَِغْ�ِ يَشْ
ْ
َمِدينَِة. ،احل

ْ
 ال

َ
  )۱۵۴(م/َ�َقْد اَكَن الرَُّجُل يَرَْحُل ِ�يَما ُدوَن َهَذا إىِل

گوید: یک مرد خراسانی را دیدم که از شعبی  : صالح بن صالح ھمدانی میترجمه 
ی مردی که کنیزش را آزاد  ِن طرف ما دربارهپرسد: ای ابوعمرو! اھل خراسا چنین می

اش  گویند: وی مانند کسی است که بر شتر شکرانه کند و با وی ازدواج نماید، می
شود. (و این کار، جایز  ر میگردد) سوا (شتری که به عنوان شکرانه حج در مکه ذبح می

ص  رسول اللهشعبی گفت: ابوبرده بن ابوموسی به روایت از پدرش به من گفت:  .)نیست
شخصی از  -۱دھند:  را دوبار اجر و پاداش میسه شخص «چنین ارشاد فرمود که: 

را دریابد و به ص  اھل کتاب که به پیامبر خود ایمان بیاورد و زمان پیامبر اکرم
نیز ایمان بیاورد و از او پیروی کند و او را تصدیق نماید. چنین شخصی ص  آنحضرت

دش را بجا ای که حق الله و حق سی برده -۲از دو اجر و پاداش برخوردار خواھد بود. 
شخصی که کنیزش را غذای خوب بدھد و او را خوب تربیت  -۳آورد، دو اجر دارد. 

». این شخص نیز دو اجر خواھد داشت نماید. سپس آزادش کند و با وی ازدواج نماید.
سپس شعبی به آن مرد خراسانی گفت: این حدیث را مجانی بیاموز. مردم برای کمتر 

 کردند. از این، به مدینه سفر می

 کند احساس میمان را یس، سه خصلت داشته باشد، لذت اک): هر ۱۰باب(
�ٍَس  -۲۲

َ
َوَة ُ�نَّ ِ�يِه وََجَد بِِهنَّ َحالَ ٌث َمْن ثَالَ «: قَاَل ص  َعِن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ

ا ِسَواُهَما :اِإليَمانِ  ِْه ِممَّ
َ

َحبَّ إِيل
َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل َمْرَء الَ  ،َمْن اَكَن ا�َّ

ْ
ْن ُ�ِبَّ ال

َ
بُُّه إِ�َ َوأ ِ�ُ 

َّ
ِ  ال ْن  ،ِ�َّ

َ
َوأ



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٣٦

ُ�ْفرِ 
ْ
ْن َ�ُعوَد يِف ال

َ
ُ ِمنْهُ  - يَْ�َرَه أ ْ�َقَذُه ا�َّ

َ
ْن أ

َ
ْن ُ�ْقَذَف يِف انلَّارِ  - َ�ْعَد أ

َ
. »َكَما يَْ�َرُه أ

 )۴۳(م/
فرمود: ھر کس، سه خصلت داشته باشد، ص  گوید: نبی اکرم میس  : انسترجمه 

تر  الله و رسولش نزد او از چیزھای دیگر محبوب -۱کند:  لذت ایمان را احساس می
بازگشت به کفر را بعد از  -۳مردم صرفا به خاطر الله باشد. اش با  دوستی -۲باشند.

 آن، نجات داده است مانند انداخته شدن در آتش، ناپسند بدارد.  اینکه الله او را از

�ٍَس قَاَل  -۲۳
َ
ِ  :َ�ْن أ ِْه ِمْن  الَ «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َحبَّ إِيل

َ
ُ�وَن أ

َ
يُْؤِمُن َ�بٌْد َحىتَّ أ

مْجَِع�َ 
َ
ْهِلِه َوَماهِلِ َوانلَّاِس أ

َ
 )۴۴(م/. »أ

آورد تا  ھیچ یک شما ایمان نمی«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : انسترجمه 
 ».تر نباشم که من از فرزندش، پدرش و ھمگی مردم نزد وی محبوب زمانی

�َِس بِْن َمالٍِك  -۲۴
َ
ْي َ�ْفيِسْ �ِيَِدهِ : «قَاَل ص  َعِن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ ِ

َّ
 َ�بْدٌ يُْؤِمُن  الَ َواذل

ْو قَاَل ألِ�َ - َحىتَّ ُ�ِبَّ جِلَارِهِ 
َ
 )۴۵(م/. »َما ُ�ِبُّ نِلَْفِسهِ  -ِخيِه أ

سوگند به ذاتی که جانم در «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  : انسترجمه
اش ـ یا برادرش ـ  آورد تا زمانیکه برای ھمسایه ای ایمان نمی دست اوست، ھیچ بنده

 ».خودش دوست دارددوست نداشته باشد آنچه را برای 

 چشد  مان را مییند لذت ایالله را بعنوان پروردگارش برگزکه  کسی ):۱۱( باب
ِلِب  -۲۵ ُمطَّ

ْ
َعبَّاِس بِْن َ�بِْد ال

ْ
ِ س  َعِن ال نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ

َ
َذاَق َطْعَم « :َ�ُقوُل ص  �

ِ َر�ًّا َو�ِاإلِْسالَ  ٍد رَُسوالً ِم ِدينًا اِإليَماِن َمْن ريَِضَ بِا�َّ  )۳۴(م/ .»َو�ُِمَحمَّ
فرمود: ص  گوید: شنیدم که رسول الله میس  : عباس بن عبدالمطلبترجمه

کسی که الله را به عنوان پروردگار، اسالم را به عنوان دین، و محمد را به عنوان «
 ». چشد پیامبر برگزیند، لذت ایمان را می

 چهار خصلت داشته باشد، منافق خالص است یسک): اگر ۱۲باب(
ِ بِْن َ�ْمٍرو قَاَل  -۲۶ ِ  :َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ْرَ�ٌع َمْن ُ�نَّ ِ�يِه اَكَن « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
أ

َث  ُمنَافًِقا َخالًِصا َوَمْن اَكنَْت ِ�يِه َخلٌَّة ِمنُْهنَّ اَكنَْت ِ�يِه َخلٌَّة ِمْن نَِفاٍق َحىتَّ يََدَ�َها إَِذا َحدَّ
ْخلََف َو�َِذا َخاَص فََجرَ 

َ
نَّ يِف َحِديِث ُسْفيَانَ  ؛»َكَذَب َو�َِذا اَعَهَد َغَدَر َو�َِذا وََعَد أ

َ
َو�ِْن « :َ�ْ�َ أ



 ٣٧  کتاب ایمان -۱

  )۵۸(م/. »اَكنَْت ِ�يِه َخْصلٌَة ِمنُْهنَّ اَكنَْت ِ�يِه َخْصلٌَة ِمَن انلَِّفاقِ 
ھرکس، چھار «فرمود: ص  گوید: رسول الله می ب: عبدالله بن عمرو ترجمه

خصلت داشته باشد، منافقی خالص است. و ھر کس یکی از آنھا را داشته باشد، 
ھنگام سخن گفتن، دروغ  -۱دارد تا وقتیکه آنرا رھا کند:  خصلتی از نفاق در او وجود

وعده نماید، وعده خالفی اگر  -۳کند  مانی ببندد، پیمان شکنی میاگر پی -۲گوید  می
 ». کند ھنگام اختالف و خصومت، از حق، عدول می -۴کند  می

آمده است که معنای آنھا یکی  »َخْصلَةٌ « ،»َخلَّةٌ «البته در حدیث سفیان بجای 
 است. 

يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۷
َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُمنَافِِق ثَالَ  :قَاَل ص  أ

ْ
َث « :ٌث آيَُة ال إَِذا َحدَّ

ْخلَ  ،َكَذَب 
َ
 )۵۹(م/ ».َو�َِذا اْؤتُِمَن َخانَ  ،َف َو�َِذا وََعَد أ

منافق سه عالمت دارد: «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
کند و اگر امین قرار  گوید و اگر وعده دھد، وعده خالفی می چون سخن گوید، دروغ می

 ». کند گیرد، امانت را خیانت می

 مانند صنوبر استافر کشته، و منافق وک): مسلمان مانند ۱۳باب(
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َكْعِب بِْن َمالٍِك  -۲۸ َاَمِة : «ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ُمْؤِمِن َكَمثَِل اخل

ْ
َمثَُل ال

�حُ  ْرِع تُِفيُئَها الرِّ ْخَرى َحىتَّ تَِهيجَ  ،ِمَن الزَّ
ُ
ًة َوَ�ْعِدلَُها أ ُ�َها َمرَّ ْرَزِة  ،ترَْصَ

َ
اَكفِِر َكَمثَِل األ

ْ
َوَمثَُل ال

ْصِلَها
َ
ُمْجِذيَِة ىلَعَ أ

ْ
ًة َواِحَدةً  الَ  ،ال َعاُ�َها َمرَّ ِ

ْ
ٌء َحىتَّ يَُ�وَن ا� َو يِف ِرَوايٍَة  ».يُِفيئَُها يَشْ

ةً « َجلُهُ ، َوَ�ْعِدلَُها َمرَّ
َ
ِ�يَُه أ

ْ
مُ  ،َحىتَّ يَأ

ْ
ْرَزِة ال

َ
ُمنَافِِق َمثَُل األ

ْ
ءٌ  ْجِذيَِة الَّيِت الَ َوَمثَُل ال  .»يُِصيبَُها يَشْ

 )۲۸۱۰(م/
مثال مسلمان مانند «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  کعب بن مالک ترجمه:

کند. یکبار آنرا به طرف  ای است که باد او را به ھر طرف، کج می ی تر و تازه کشته
کافر مانند درخت کند تا اینکه خشک شود. و مثال  برد و بار دیگر راست می زمین می

ی خود ثابت و استوار است. ھیچ چیز آنرا کج و متمایل  صنوبر است که بر ساقه
و بار دیگر، «و در روایتی چنین آمده است: ». کند تا اینکه یکبار از ریشه کنده شود نمی

کند تا مرگش فرا رسد. و منافق، مانند صنوبر، ثابت است که دچار ھیچ  آنرا راست می
 ».رددگ آفتی نمی



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٣٨

اش  گویند: معنی حدیث این است که مؤمن در جان و مال و خانواده : علما میشرح
ی گناھان و  ھا باعث کفاره ی این شود و ھمه ھای زیادی می ھا و گرفتاری دچار مصیبت

شود و اگر به مصیبتی  گردد. اما کافر، بسیار کم دچار مصیبت می رفع درجات وی می
شود. بلکه روز قیامت با تمام گناھان در  گناھان وی نمیی  گرفتار آید، باعث کفاره

 شود. (نووی). ی قیامت، حاضر می عرصه

 مسلمان مانند درخت خرما است  :)۱۴باب (
ِ  :قَاَل  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -۲۹ ْخرِبُوِ� �َِشَجَرٍة ِشبِْه « :َ�َقاَل ص  ُكنَّا ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ

َ
أ

ْو  -
َ
ُمْسِلِم  - اَكلرَُّجِل :أ

ْ
ُ�لََها ،َ�َتَحاتُّ َوَرُ�َها الَ ال

ُ
فََوَ�َع يِف  :اْ�ُن ُ�َمرَ  :قَاَل  .»لُكَّ ِح�ٍ  َوتُْؤِ� أ

�ََّها انلَّْخلَةُ 
َ
بَا بَْ�ٍر َوُ�َمَر الَ  ،َ�ْفيِس �

َ
يُْت أ

َ
قُوَل َشيْئًا ،َ�تلََكََّمانِ  َوَرأ

َ
ْو أ

َ
تََ�لََّم أ

َ
ْن أ

َ
 ،فََكرِْهُت أ

�َ :َ�َقاَل ُ�َمرُ 
َ
َّ ِمْن َكَذا َوَ�َذا. أل َحبُّ إِيلَ

َ
تََها أ

ْ
 )۲۸۱۱م/(ْن تَُ�وَن قُل

به «بودیم که فرمود: ص  گوید: نزد رسول الله می بعبدالله بن عمر  ترجمه:
ریزد و ھر وقت،  من بگویید درختی، که شبیه یا مانند مرد مسلمان است، برگھایش نمی

گوید: به دلم خطور کرد که آن  می ب؟ ابن عمر »دھد، چه درختی است ثمره می
کنند، لذا  صحبت نمی بدرخت، نخل(درخت خرما) است. اما دیدم ابوبکر و عمر 

گفت: اگر صحبت س  من ھم صحبت کردن و حرف زدن را ناپسند دانستم. عمر
 کردی، برایم از فالن و فالن چیز، بھتر بود.  می

 باشد میمان یاز ا یا ا، شاخهی): ح۱۵باب(
يِب ُهَر�َْرةَ �َ  -۳۰

َ
ِ : قَاَل س  ْن أ ْو بِْضٌع  - اِإليَماُن بِْضٌع وََسبُْعونَ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
أ

فَْضلَُها قَْوُل الَ ، ُشْعبَةً  -وَِستُّوَن 
َ
  فَأ

َّ
َ إِال ُ  إهِلَ ِر�ِق  ،ا�َّ َذى َعِن الطَّ

َ
ْدنَاَها إَِماَطُة األ

َ
َيَاُء  ،َوأ

ْ
َواحل

 )۳۵(م/». ُشْعبٌَة ِمَن اِإليَمانِ 
ایمان ھفتاد و اندی یا  «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:

ی  ترین مرتبه شصت و اندی شعبه دارد. برترین آنھا، گفتن ال اله اال الله است و پایین
 ». باشد ای از ایمان می آن، برطرف کردن اشیای آزار دھنده از راه است و حیا، شاخه

يب َ�تَ  -۳۱
َ
ِمنَّا َوِ�ينَا �َُشْ�ُ ْ�ُن  ،ُكنَّا ِعنَْد ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ يِف رَْهٍط  :قَاَل س  �َ اَدةَ َ�ْن أ

َ�نَا ِعْمَراُن يَْوَمئٍِذ قَاَل  ،َكْعٍب  ِ  :فََحدَّ ْو قَاَل « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َيَاُء َخْ�ٌ لُكُُّه أ

ْ
َيَاُء لُكُُّه  :احل

ْ
احل
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نَّ ِمنُْه َسِكينًَة َوَوقَاًرا  :َ�َقاَل �َُشْ�ُ ْ�ُن َكْعٍب  ».َخْ�ٌ 
َ
ِْكَمِة أ

ْ
ِو احل

َ
ُكتُِب أ

ْ
َِجُد يِف َ�ْعِض ال إِنَّا نلَ

 ِ َّ�ِ ،
َ

تَا َ�يْنَاهُ  :قَاَل  ،َوِمنُْه َضْعٌف  َ�َعاىل الَ  :َوقَاَل  ،َ�َغِضَب ِعْمَراُن َحىتَّ امْحَرَّ
َ
ثَُك  أ َحدِّ

ُ
َراِ� أ

َ
أ

ِ َ�ْن رَُسو َِديَث  :قَاَل  ؟َوُ�َعارُِض ِ�يهِ ص  ِل ا�َّ
ْ
اَعَد ِعْمَراُن احل

َ
اَعَد �َُشْ�ٌ  :قَاَل  ،فَأ

َ
َ�َغِضَب  ،فَأ

َا َ�ُقوُل  :قَاَل  ،ِعْمَرانُ 
ْ

َيْدٍ  :َ�َما ِزنل
ُ

بَا �
َ
َس بِِه.  إِنَُّه الَ  ،إِنَُّه ِمنَّا يَا أ

ْ
 )۳۷(م/بَأ

،که بشیر بن کعب نیز در میان ما بود، گوید: ما با گروھی  میس  ابو قتاده ترجمه:
نزد عمران بن حصین بودیم. در آنروز، عمران برای ما حدیثی بیان کرد و گفت: رسول 

بشیر بن کعب گفت: ما در بعضی از ». اش خیر است حیا ھمه«فرمود: ص  الله
کنیم که بخشی از حیا، سکینه و وقار برای  ھا و یا سخنان حکیمانه مشاھده می کتاب

ی ضعف است. عمران با شنیدن این  رود و بخشی دیگر از آن، نشانه لله بشمار میا
ھایش قرمز گشت و گفت: با علم به اینکه من  سخنان، خشمگین شد تا جایی که چشم

گوید: عمران  کنی؟ راوی می کنم، مخالفت می برایت روایت میص  از رسول الله
اش را تکرار کرد و عمران بیش از  گر سخندوباره حدیث را تکرار نمود. بشیر نیز بار دی

گفتیم: ای ابو ُنجید! (کنیه عمران) او از ماست و  پیش خشمگین شد و ما ھمچنان می
فق نیست شما فکر نکنید باشد و منا مشکلی ندارد. (یعنی بشیر از ما مسلمانان می

  .)منافق است

 رود میان، بشمار میاز ا یبخش ): حسن جوار و احترام گذاشتن به مهمان،۱۶باب(
َُزايِعِّ  -۳۲

ْ
�ٍْح اخل يِب رُشَ

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :س َ�ْن أ

َ
َْوِم « :قَاَل ص  أ ِ َوايلْ َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

 َجارِهِ 
َ

يُْحِسْن إِىل
ْ
يُْكِرْم َضيَْفهُ  ،اآلِخِر فَل

ْ
َْوِم اآلِخِر فَل ِ َوايلْ َوَمْن اَكَن  ،َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

ْو ِليَْسُكْت 
َ
ا أ يَُقْل َخْ�ً

ْ
َْوِم اآلِخِر فَل

ْ
ِ َوايل  )۴۸(م/. »يُْؤِمُن بِا�َّ

ھرکس، به الله و روز «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابو شریح خزاعی ترجمه:
اش احسان و نیکی نماید. و ھرکس، به الله و روز قیامت،  قیامت، ایمان دارد، به ھمسایه

دارد. و ھرکس، به الله و روز قیامت، ایمان دارد، سخن  دارد، مھمانش را گرامی ایمان 
 ».خوب بگوید یا سکوت نماید

 شود اش از اذیت و آزار او در امان نباشد، وارد بهشت نمی ):کسی که همسایه۱۷باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۳

َ
ِ  :س  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َنََّة َمْن الَ  الَ « :قَاَل ص  أ

ْ
َمُن َجارُُه  يَْدُخُل اجل

ْ
يَأ
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 )۴۶م/(. »بََوائَِقهُ 
کسی که «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره ترجمه:

 ». شود اش از اذیت و آزارش در امان نباشد، وارد بھشت نمی ھمسایه

 مان استیا ی هر با دست، زبان و قلب، نشانکر منیی): تغ۱۸باب(
الَ  :َ�ْن َطاِرِق بِْن ِشَهاٍب قَاَل  -۳۴ ِعيِد َ�بَْل الصَّ

ْ
ُْطبَِة يَْوَم ال

ْ
 بِاخل

َ
ُل َمْن بََدأ وَّ

َ
 ،َمْرَوانُ  ةِ أ

ِْه رَُجٌل َ�َقاَل 
َ

الَ  :َ�َقاَم إِيل ُْطبَةِ الصَّ
ْ
بُوَسِعيدٍ  :َ�َقاَل  ،قَْد تُِرَك َما ُهنَالَِك  :قَاَل  ،ُة َ�بَْل اخل

َ
ا َهَذا  :أ مَّ

َ
أ

ِ  ، َما َعلَيْهِ َ�َقْد قىََض  ُْه �ِيَِدهِ « َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ يَُغ�ِّ
ْ
ى ِمنُْ�ْم ُمنَْكًرا فَل

َ
 ،َمْن َرأ

إِْن لَْم �َْستَِطْع فَِبِلَسانِهِ 
ِبهِ  ،فَ

ْ
إِْن لَْم �َْستَِطْع فَِبَقل

يَمانِ  ،فَ ِ
ْ

ْضَعُف اإل
َ
 )۴۹(م/». وََذلَِك أ

گوید: مروان نخستین کسی بود که در روز عید قبل از  طارق بن شھاب می ترجمه:
نماز، خطبه خواند. پس مردی در برابر او بلند شد و گفت: نماز باید قبل از خطبه 

گفت: س  خوانده شود. مروان گفت: آنچه قبًال بود، ھم اکنون وجود ندارد. ابوسعید
ھرکس از «فرمود: ص  رسول الله اش عمل کرد. من شنیدم که این شخص، به وظیفه

شما منکری را مشاھده نمود، با دستش، تغییر دھد. اگر توانایی آنرا نداشت، با زبانش 
تغییر دھد. و اگر این را ھم نتوانست، با قلبش، تغییر دھد (آنرا زشت و ناپسند بدارد.) 

 ». ی ایمان است ترین مرحله و این، ضعیف

ِ بِْن  -۳۵ ِ س  :َمْسُعودٍ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ يِف « :قَالص  أ َما ِمْن نيَِبٍّ َ�َعثَُه ا�َّ

ٍة َ�بِْ� إِ  مَّ
ُ
 أ

َّ
ْصَحاٌب  ال

َ
ِتِه َحَواِر�ُّوَن َوأ مَّ

ُ
ُ ِمْن أ

َ
ْمِرهِ ، اَكَن هل

َ
ُخُذوَن �ُِسنَِّتِه َوَ�ْقتَُدوَن بِأ

ْ
ُ�مَّ إِ�ََّها  ،يَأ

ْلُُف ِمْن َ�ْعِدِهْم ُخلُوٌف  َ�َمْن َجاَهَدُهْم ، يُْؤَمُرونَ  َو�َْفَعلُوَن َما الَ  ،َ�ْفَعلُونَ  َ�ُقولُوَن َما الَ  ختَ
ِبِه َ�ُهَو ُمْؤِمنٌ  ،َوَمْن َجاَهَدُهْم بِِلَسانِِه َ�ُهَو ُمْؤِمنٌ  ،�ِيَِدهِ َ�ُهَو ُمْؤِمنٌ 

ْ
 ،َوَمْن َجاَهَدُهْم بَِقل

 ».َخْرَدلٍ َولَيَْس َوَراَء َذلَِك ِمَن اِإليَماِن َحبَُّة 
بُو َرافِعٍ  

َ
َّ  :قَاَل أ نَْ�َرُه يلَعَ

َ
ِ ْ�َن ُ�َمَر فَأ

ثُْت َ�بَْدا�َّ َل بَِقنَاةَ  ،َفَحدَّ ، َ�َقِدَم اْ�ُن َمْسُعوٍد َ�َ�َ
ِ ْ�ُن ُ�َمرَ 

ِْه َ�بُْدا�َّ
َ

ُت اْ�َن  ،فَاْ�َطلَْقُت َمَعهُ  ،َ�ُعوُدهُ س  فَاْستَتْبََعِ� إِيل
ْ
ل
َ
ا َجلَْسنَا َسأ فَلَمَّ

َِديِث 
ْ
ْ�تُُه اْ�َن ُ�َمرَ  ،َمْسُعوٍد َ�ْن َهَذا احل ثَنِيِه َكَما َحدَّ  )۵۰(م/ .فََحدَّ

ی پیامبرانی  ھمه«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  عبدالله بن مسعود ترجمه:
ران مخلص) و ھای قبل از من، فرستاده است، حواریون (یا را که الله متعال در امت



 ٤١  کتاب ایمان -۱

کردند.  اصحابی داشتند که راه و روش او را در پیش گرفته و از دستورات او پیروی می
زدند اما به  شدند که حرف می سپس با گذشت زمان، کسانی جانشین آنان می

آنھا دستوری   ی دادند که درباره کردند و کارھایی انجام می ھایشان عمل نمی گفته
، با آنھا جھاد کند، مؤمن است. و ھر کس، با زبان با آنھا نداشتند. پس ھرکس، با دست

جھاد کند، مؤمن است. و ھر کس، با قلب با آنھا جھاد کند، مؤمن است. و بعد ازآن، به 
 ».ی اسپند، ایمان وجود ندارد ی دانه اندازه

 بگوید: این حدیث را برای عبدالله بن عمر  ابورافع (راوی از ابن مسعود) می
آمد و در مکانی بنام س  . وی آنرا از من نپذیرفت تا اینکه ابن مسعودمطرح کردم

نیز  بقنات، سکنی گزید. من تصمیم گرفتم برای دیدار ابن مسعود بروم. ابن عمر 
ی  که نزد ابن مسعود نشستیم، در باره برای عیادت ابن مسعود ھمراه من آمد. ھنگامی
را ھمانگونه که من برای ابن عمر بیان  این حدیث از ابن مسعود پرسیدم. او این حدیث

 کرده بودم، بار دیگر، برای من بیان نمود. 

 من، دوست ندارد و بجز منافق، دشمن نداردرا بجز مؤ ی): عل۱۹باب(
ٌّ  :قَاَل س  َ�ْن ِزرِّ بِْن ُحبَيٍْش  -۳۶  النََّسَمةَ س  قَاَل يلَعِ

َ
َبََّة َوَ�َرأ

ْ
ي فَلََق احل ِ

َّ
إِنَُّه  ،َواذل

�
ُ
َّ  ص لََعْهُد انلَّيِبِّ األ

َ
ْن الَ  :إِيل

َ
  أ

َّ
بَِّ� إِال   َوالَ  ،ُمْؤِمنٌ  ُ�ِ

َّ
 )۷۸(م/ُمنَافٌِق.  ُ�بِْغَضِ� إِال

گفت: سوگند به ذاتی که س  گوید: علی بن ابی طالب میس  زّر بن حبیش ترجمه:
که: فقط مؤمن مرا دانه را شکافت و انسان را آفرید، این پیمان پیامبر با من است 

 ورزد. دوست دارد و فقط منافق با من دشمنی می

 ی نفاق است ی ایمان، و دشمنی با انصار، نشانه ): دوست داشتن انصار، نشانه۲۰باب (
ُث َعِن انلَّيِبِّ  :قَاَل س  َ�ْن َعِديِّ بِْن ثَابٍِت  -۳۷ رَبَاَء ُ�َدِّ

ْ
نَُّه قَاَل يِف  :صَسِمْعُت ال

َ
�

نَْصارِ 
َ
بُُّهْم إِ  الَ « :األ ِ�ُ 

َّ
  َوالَ  ،ُمْؤِمنٌ  ال

َّ
ُ  ،ُمنَافٌِق  ُ�بِْغُضُهْم ِإال َحبَُّه ا�َّ

َ
َحبَُّهْم أ

َ
ْ�َغَضُهْم  ،َمْن أ

َ
َوَمْن أ

 ُ ْ�َغَضُه ا�َّ
َ
 )۷۵(م/ ».أ

حدیث بیان ص  گوید: شنیدم که براء از نبی اکرم عدی بن ثابت می ترجمه:
فقط مؤمن، آنان را دوست «ی انصار فرمود:  دربارهص  گوید: آنحضرت کند و می می

ورزد. کسی که انصار را دوست داشته باشد، الله  دارد و فقط منافق با آنان، دشمنی می
 ».نماید او را دوست دارد و کسی که با انصار، دشمنی کند، الله با او دشمنی می



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٤٢

 برد مینه پناه یمان به مدی): ا۲۱باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۸

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َمِدينَِة َكَما : «قَاَل ص  أ

ْ
 ال

َ
ِرُز إىِل

ْ
َأ

َ
إِنَّ اِإليَماَن يل

 ُجْحرَِها
َ

َيَُّة إِىل
ْ
ِرُز احل

ْ
 )۱۴۷(م/ ».تَأ

شود و به  ایمان جمع می«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
 ». برد شود و به سوراخش پناه می برد ھمانگونه که مار جمع می مدینه پناه می

 من استیمت از کو ح ،منیمان از ی): ا۲۲باب(
يِبْ ُهَر�َْرةَ  -۳۹

َ
ََمِن « :يَُقوُل صَسِمْعُت انلَّيِبَّ  :قَاَل س  َ�ْن أ ْهُل ايلْ

َ
فْئَِدةً  ،َجاَء أ

َ
َرقُّ أ

َ
 ،ُهْم أ

ْضَعُف قُلُوً�ا
َ
ِْكَمُة َ�َماِ�يَةٌ ، اِإليَماُن َ�َمانٍ  ،َوأ

ْ
ْهِل ال ،َواحل

َ
ِكينَُة يِف أ َفْخرُ ، مَ نَ غالسَّ

ْ
ُيَالَ  َوال

ْ
ُء َواخل

َوَ�رِ 
ْ
ْهِل ال

َ
اِديَن أ َفدَّ

ْ
ْمِس  ،يِف ال  )۵۲(م/ ».قِبََل َمْطِلِع الشَّ

اھل یمن «فرمود:  میص  شنیدم که رسول اللهگوید:  میس  ابوھریره ترجمه:
ھا برخوردارند. ایمان از یمن است و  ترین قلب ترین دلھا و نازک آمدند. آنان از نرم

حکمت از یمن است. سکینه و وقار در میان گوسفند داران، و فخر و تکبر در میان 
وع باشد در ھمان طرف که خورشید طل شتربانان و گاو چرانان چادر نشین می

 (مشرق)». کند می
ص  : ایمان از یمن است؛ یعنی اھل یمنی که در آن زمان و بعد از رسول اکرمتوضیح

مسلمان شدند، امثال اویس قرنی و ابومسلم خوالنی و دیگران از ایمان کاملی برخوردار 
ایمان را به یمن نسبت داد و ھدف از آن، ص  بودند. به ھمین خاطر، رسول اکرم

ی اھل یمن و در ھر زمانی که باشند. (نووی با  باشند نه ھمه زمان می ھای ھمان یمنی
 تصرف)

ِ قَاَل  -۴۰ ِ  :َ�ْن َجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ ََفاُء يِف : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
ُقلُوِب َواجل

ْ
ِغلَُظ ال

قِ  َمرْشِ
ْ
َِجازِ  ،ال

ْ
ْهِل احل

َ
 )۵۳(م/. »َواِإليَماُن يِف أ

سخت دلی و «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  جابر بن عبدالله ترجمه:
 ».خشونت در مشرق، و ایمان در اھل حجاز است

 او سودی ندارد یبرا یکاورد، عمل نیمان نیاکه  کسی ):۲۳باب(
ُت  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۴۱

ْ
ِ  :قُل َاِهِليَِّة يَِصُل  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
اْ�ُن ُجْداَعَن اَكَن يِف اجل



 ٤٣  کتاب ایمان -۱

ِمْسِك�َ  ،الرَِّحمَ 
ْ
رَبِّ اْغِفْر يِل  :إِنَُّه لَْم َ�ُقْل يَْوًما ،َ�نَْفُعهُ  الَ « :قَاَل  ؟َ�َهْل َذاَك نَافُِعهُ  ،َوُ�ْطِعُم ال

يِن   )۲۱۴(م/. »َخِطيئيَِت يَْوَم ادلِّ
گوید: عرض کردم: یا رسول الله! ابن جدعان در دوران  میل  عایشه صدیقه ترجمه:

کرد و به مساکین، غذا  نمود، به خویشاوندان، احسان و نیکی می می رحمیجاھلیت، صله 
نفعی به او «فرمود: ص  رسانند؟ آنحضرت داد. آیا این کارھایش به او نفعی می می

 ».رسانند؛ زیرا یک روز ھم نگفت: پروردگارا! روز جزا، گناھانم را بیامرز نمی

 دیشو میهشت ند، وارد بیاوریمان نیکه ا می): تا هنگا۲۴باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۲

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َنََّة َحىتَّ تُْؤِمنُوا الَ  :ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
 َوالَ  ،تَْدُخلُوَن اجل

َابُّوا
َ

َوالَ  ،تُْؤِمنُوا َحىتَّ حت
َ
َابَبْتُمْ  أ

َ
تُُموُه حت

ْ
ٍء إَِذا َ�َعل ُدلُُّ�ْم ىلَعَ يَشْ

َ
الَ  ؟أ فُْشوا السَّ

َ
. »َم بَيْنَُ�مْ أ

 )۵۴(م/
شوید تا  وارد بھشت نمی«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:

که یکدیگر را دوست نداشته  آورید تا ھنگامی  که ایمان نیاورید. و ایمان نمی ھنگامی 
باشید. آیا عملی به شما معرفی نکنم که اگر آنرا انجام دادید با یکدیگر، دوست 

 .»خود، رواج دھید شوید؟ سالم دادن را میان می

 ستیاب عمل زنا، مؤمن نکار هنگام ارتک): زنا۲۵باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۳

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
اِ� ِحَ� يَْزِ� وَُهَو ُمْؤِمنٌ  الَ « :قَاَل ص  أ  ،يَْزِ� الزَّ

ُق وَُهَو ُمْؤِمنٌ  َوالَ  اِرُق ِحَ� �رَْسِ ُق السَّ ُ�َها وَُهَو ُمْؤِمنٌ  َوالَ  ،�رَْسِ َْمَر ِحَ� �رَْشَ
ْ
َوَ�َن  ».�رَْشَُب اخل

ِحُق َمَعُهنَّ 
ْ
بُو ُهَر�َْرَة يُل

َ
بَْصارَُهْم ِحَ�  َوالَ « :أ

َ
ِْه ِ�يَها أ

َ
يَنْتَِهُب ُ�ْهبًَة َذاَت رَشٍَف يَْرَ�ُع انلَّاُس إِيل

امٍ  ».يَنْتَِهبَُها وَُهَو ُمْؤِمنٌ  ْ�يُنَُهْم ِ�يَها وَُهَو ِحَ� يَنْتَِهبَُها يَرْ « :َوِ� َحِديِث َهمَّ
َ
ُمْؤِمنُوَن أ

ْ
ِْه ال

َ
َ�ُع إِيل

إِيَّاُ�ْم إِيَّاُ�مْ  َوالَ «ُمْؤِمٌن َوَزاَد 
َحُدُ�ْم ِحَ� َ�ُغلُّ وَُهَو ُمْؤِمٌن فَ

َ
 )۵۷(م/ ».َ�ُغلُّ أ

زناکار ھنگام «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره ترجمه:
عمل زنا، مؤمن نیست. دزد، ھنگام دزدی کردن، مؤمن نیست. شراب خوار ارتکاب 

 ».ھنگام خوردن شراب، مؤمن نیست
ملحق ص  ابوھریره با جمالت فوق، این کلمات را به روایت از رسول اکرم 
که  رباید، ھنگامی و کسی که کاالی با اھمیت و مورد توجه مردم را می«کرد:  می



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٤٤

عبارت فوق با الفاظ دیگری » ھمام«و در حدیث ». ستمشغول ربودن است، مؤمن نی
و «آمده است ولی ترجمه فارسی آنھا یکی است و عالوه بر آن نیز چنین آمده است: 

ھرکس از شما که در غنایم، خیانت کند، ھنگام خیانت در غنیمت، مؤمن نیست. پس 
 ». از این کارھا برحذر باشید. پس از این کارھا برحذر باشید

 شود می): مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده ن۲۶باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۴

َ
ُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد  الَ « :قَاَل ص  َعِن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ

ْ
 ال

ُ
غ َ يُ�ْ

 ِ�ْ�َ  ) ۲۹۹۸(م/. »َمرَّ
مؤمن از یک سوراخ «فرمود: ص  کند که نبی اکرم روایت میس  ابوھریره ترجمه:

 ».شود دوبار گزیده نمی

 مان ی): وسوسه در ا۲۷باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۵

َ
ْصَحاِب انلَّيِبِّ  :قَاَل س  َ�ْن أ

َ
لُوهُ ص  َجاَء نَاٌس ِمْن أ

َ
ُد يِف  :فََسأ ِ

َ
إِنَّا �

ْن َ�تلََكََّم بِهِ 
َ
َحُدنَا أ

َ
ْ�ُفِسنَا َما َ�تََعاَظُم أ

َ
�ُح « :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَالُوا ؟»َوقَْد وََجْدُ�ُموهُ « :قَاَل  ،أ َذاَك رَصِ

 )۱۳۲(م/ ».اِإليَمانِ 
آمدند و از ص  گوید: تعدادی از اصحاب نبی اکرم میس  ابوھریره ترجمه:

گذرد که به زبان آوردن آنھا برای ما  ھای ما می پرسیدند: اموری در دل صآنحضرت
؟ گفتند: »این حالت به شما دست داد«فرمود: ص  بسیار سنگین است. آنحضرت

 ».ی ایمان ناب و خالص است این، نشانه«بلی. فرمود: 

 است اللهبه  کره، شریبکن گناه یتر ): بزرگ۲۸باب(
يِب  -۴۶

َ
�ِيِه قَاَل س  بَْ�َرةَ  َ�ْن َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن أ

َ
ِ  :َ�ْن أ ص  ُكنَّا ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ

الَ : «َ�َقاَل 
َ
َكبَائِِر ثَالَ  أ

ْ
رَبِ ال

ْ
�

َ
نَبُِّئُ�ْم بِأ

ُ
يِْن  :ثًاأ َوادِلَ

ْ
ِ َوُ�ُقوُق ال اُك بِا�َّ ورِ  ،اِإلرْشَ و ،وََشَهاَدُة الزُّ

َ
 :ْأ

ورِ  ِ ». قَْوُل الزُّ نَا ،ُمتَِّكئًا فََجلََس ص  َوَ�َن رَُسوُل ا�َّ
ْ
رَُها َحىتَّ ُقل ْتَُه َسَكَت  :َ�َما َزاَل يَُ�رِّ

َ
 .يل

 )۸۷(م/
 گوید: ما نزد رسول الله عبدالرحمن بن ابی بکره به روایت از پدرش می ترجمه:

بار  ترین گناھان کبیره با خبر نسازم: ـ و سه آیا شما را از بزرگ«بودیم که فرمود: ص 
گواھی یا  -۳انی از پدر و مادر نافرم -۲شرک به الله  -۱این جمله را تکرار نمود ـ 



 ٤٥  کتاب ایمان -۱

 ی بعد از اینکه تکیه داده بود، نشست و این جملهص  آنگاه رسول الله». سخن دروغ
 نمود. اخیر را آنقدر تکرار نمود که ما با خود گفتیم: ای کاش! سکوت می

يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۷
َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُمو�َِقاِت « :قَاَل ص  أ

ْ
بَْع ال يَا  :ِ�يَل  ».اْجتَنِبُوا السَّ

ِ َوَما ُهنَّ  ِ « :قَاَل  ؟رَُسوَل ا�َّ ُْك بِا�َّ ْحرُ  ،الرشِّ   ،َوالسِّ
َّ
ُ إِال َم ا�َّ َقِّ  َوَ�تُْل انلَّْفِس الَّيِت َحرَّ

ْ
 ،بِاحل

َتِيمِ 
ْ

ُل َماِل ايل
ْ
�

َ
َ�ا ،َوأ ُل الرِّ

ْ
�

َ
 يَْوَم الزَّْحِف  ،َوأ

ِّ
َغافِالَ  ،َواتلََّو�

ْ
ُمْحِصنَاِت ال

ْ
ِت َوقَْذُف ال

ُمْؤِمنَاِت 
ْ
 )۸۹(م/». ال

از ھفت کار ھالک «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره ترجمه:
ھا چیست؟ فرمود:  صحابه عرض کردند: یا رسول الله! آن کار». کننده پرھیز نمایید

شرک به الله، سحر و جادو، قتل انسانی که الله کشتن آن را حرام کرده است مگر «
بحق آن، رباخواری، خوردن مال یتیم، فرار کردن از میدان جھاد و تھمت زدن زنان 

 ». ھا ھیچ اطالعی ندارند که از این تھمتمؤمن و پاکدامنی 

 دگر را بزنید یاز شما گردن برخ یبرخ تا جایی کهد یافر نشوک): بعد از من ۲۹باب(
ِ بِْن ُ�َمرَ  -۴۸ وََداِع :ص َعِن انلَّيِبِّ  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْ
ِة ال نَُّه قَاَل يِف َحجَّ

َ
َوْ�َُ�ْم « :�

ْو قَاَل  -
َ
اًرا يرَْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب َ�ْعٍض  َو�ْلَُ�ْم الَ  -أ  )۶۶(م/ ».تَرِْجُعوا َ�ْعِدي ُكفَّ

الوداع  حجةدر ص  کند که رسول الله روایت می بعبدالله بن عمر  ترجمه:
که برخی از شما گردن بعضی دیگر  وای بر شما، بعد از من، کافر نشوید طوری«فرمود: 
 ».را بزند

 فر استکاز پدر،  یگردان ی): رو۳۰باب(
يِب ُ�ثَْماَن قَاَل  -۴۹

َ
بَا بَْ�َرةَ  :َ�ْن أ

َ
يِعَ ِزَ�اٌد لَِقيُت أ ا ادُّ ُ س  لَمَّ

َ
ُت هل

ْ
ي  :َ�ُقل ِ

َّ
َما َهَذا اذل

يِب َوقَّاٍص َ�ُقوُل  ؟َصنَْعتُمْ 
َ
ِ  :إِ�ِّ َسِمْعُت َسْعَد ْ�َن أ ُذنَاَي ِمْن رَُسوِل ا�َّ

ُ
 :وَُهَو َ�ُقوُل ص  َسِمَع أ

بًا يِف اإلِْسالَ َمِن ادَّىَع «
َ
�ِيهِ أ

َ
�ِيهِ  ،ِم َ�ْ�َ أ

َ
نَُّه َ�ْ�ُ أ

َ
َنَُّة َعلَيِْه َحَرامٌ  ،َ�ْعلَُم �

ْ
بُو  ».فَاجل

َ
َ�َقاَل أ

ِ  :بَْ�َرةَ  نَا َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل ا�َّ
َ
 )۶۳(م/ ص.َوأ

که زیاد به شخصی غیر از پدرش، نسبت داده شد،  گوید: ھنگامی ابوعثمان می ترجمه:
اید؟ من از سعد بن ابی  کره را دیدم و گفتم: این چه کاری است که شما انجام دادهابوب

فرمود:  میص  ھای خود شنیدم که رسول الله گفت: با گوش شنیدم که میس  وقاص
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مسلمانی که دانسته، خودش را به شخصی غیر از پدرش، نسبت دھد، بھشت برایش «
 ام. شنیدهص  ن را از رسول اللهابوبکره گفت: من ھم این سخ». گردد حرام می

 دیافر بگوکبرادر مسلمانش،  بهکه  کسی ): حکم۳۱باب(
يِب َذرٍّ  -۵۰

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ

َ
�ِيِه « :َ�ُقوُل ص  �

َ
لَيَْس ِمْن رَُجٍل ادَّىَع ِلَغْ�ِ أ

 
َّ
ُ فَلَيَْس ِمنَّا ،َ�َفرَ  وَُهَو َ�ْعلَُمُه إِال

َ
 َمْقَعَدُه ِمَن انلَّارِ  ،َوَمِن ادَّىَع َما لَيَْس هل

ْ
أ َتَبَوَّ

ْ
َوَمْن َداَع  ،َويل

ْو قَاَل  رَُجالً 
َ
ُ�ْفِر أ

ْ
ِ  :بِال   ،َولَيَْس َكَذلَِك  ،َعُدوَّ ا�َّ

َّ
 )۶۱(م/ ».َحاَر َعلَيْهِ  إِال

ھرکس، دانسته «فرمود:  میص  گوید: شنیدم که رسول الله میس  ابوذر ترجمه:
خودش را به شخصی غیر از پدرش، نسبت دھد، کفر ورزیده است. و ھرکس، به ناحق، 
مدعی چیزی شود، جایش را در آتش، آماده کند. و ھرکس، مردی را کافر یا دشمن الله 

 ».گردد گونه نیست، کفر به خودش بر می بگوید، حال آنکه او این

 ست؟ین گناه چیتر ): بزرگ۳۲باب(
ِ بِْن َمْسُعوْدٍ  -۵۱ ِ  :قَاَل رَُجٌل  :قَاَل س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ رَبُ ِعنَْد  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
�

َ
نِْب أ يُّ اذلَّ

َ
أ

 ِ ا وَُهَو َخلََقَك « :قَاَل  ؟ا�َّ ِ نِدًّ ْن تَْدُعَو ِ�َّ
َ
يٌّ  :قَاَل  ».أ

َ
ْن « :قَاَل  ؟ُ�مَّ أ

َ
َك َ�َافََة أ َ ْن َ�ْقتَُل َودلَ

َ
أ

يٌّ  :قَاَل  ».َ�ْطَعَم َمَعَك 
َ
ْن تَُزاِ�َ َحِليلََة َجارِكَ « :قَاَل  ؟ُ�مَّ أ

َ
ُ  ».أ نَْزَل ا�َّ

َ
 :تَْصِديَقَها ألفَأ

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ َمعَ  ُعونَ َ� يَدۡ  �َّ َم  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ ُتلُونَ إَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�قۡ  �َّ ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
 قِّ �َۡ ٱإِ�َّ

ثَاٗما يَۡلقَ  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعۡل  َوَمن نَۚ نُوَوَ� يَزۡ 
َ
 )۸۶(م/ .]۶۸[الفرقان:  ﴾٦٨�

گوید: مردی عرض کرد: یا رسول الله! بزرگترین گناه  میس  عبدالله بن مسعود ترجمه:
شرک ورزیدن به الله در حالی که او تو را «فرمود: ص  نزد الله چه گناھی است؟ آنحضرت

کشتن فرزند از «آن، کدام گناه بزرگتر است؟ فرمود: آن مرد گفت: پس از ». آفریده است
تراست؟ فرمود:  آن مرد پرسید: بعد از آن، کدام گناه بزرگ». ترس اینکه با تو نان بخورد

این آیه را ص  سپس الله در جھت تصدیق سخنان پیامبر اکرم». زنا کردن با زن ھمسایه«

ِينَ ٱوَ ﴿نازل فرمود:  ِ ٱ َمعَ  ُعونَ َ� يَدۡ  �َّ ُ ٱَحرََّم  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ تُلُونَ إَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�قۡ  �َّ إِ�َّ  �َّ
 ِ ثَاٗما يَلۡقَ  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعۡل  َوَمن نُونَۚ َوَ� يَزۡ  قِّ �َۡ ٱب

َ
 یه با الله، معبودک یسانکو « .]۶۸[الفرقان:  ﴾٦٨�

رسانند مگر بحق، و  به قتل نمیرده است که الله قتل آن را حرام کرا  یخوانند و انسان گر را نمیید
 ». دیفر آن را خواھد دکین اعمال شود، یب اکس، مرتکنند. و ھرک زنا نمی
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 شود میورزد، وارد بهشت  مین کشرالله ه به کرد یبم یس، در حالک): هر۳۳باب(
ىَت انلَّيِبَّ  :قَاَل  ب َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد اهللاِ  -۵۲

َ
ِ  :َ�َقاَل  ،رَُجٌل ص  أ َما  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ُموِجبَتَانِ 
ْ
ِ َشيًْئا  َمْن َماَت الَ « :َ�َقاَل  ؟ال َنََّة َوَمْن َماَت �رُْشُِك بِا�َّ

ْ
ِ َشيْئًا َدَخَل اجل �رُْشُِك بِا�َّ

 )۹۳(م/ .»َدَخَل انلَّارَ 
آمد و گفت: ص  گوید: مردی خدمت نبی اکرم می بجابر بن عبدالله  ترجمه:

فرمود: ص  اند؟ آنحضرت شوند، کدام اعث رفتن به بھشت و جھنم میدو کاری که ب
شود. و ھرکس، در  ورزد، وارد بھشت می ھرکس، در حالی بمیرد که به الله، شرک نمی«

 ». شود ورزد. وارد جھنم می حالی بمیرد که به الله، شرک می

يِ�ِّ  -۵۳ ْسوَِد ادلِّ
َ
يِب األ

َ
بَا َذرٍّ  :َ�ْن أ

َ
نَّ أ

َ
ثَ س  أ نَّ َحدَّ

َ
َ�يُْت انلَّيِبَّ  :قَاَل  هُ ُه �

َ
 ،وَُهَو نَائِمٌ ص  أ

ْ�يَُض 
َ
تَيْتُُه َفإَِذا ُهَو نَائِمٌ  ،َعلَيِْه ثَوٌْب أ

َ
تَيْتُُه َوقَِد اْستَيَْقَظ ، ُ�مَّ أ

َ
ْهِ  ،ُ�مَّ أ

َ
َما « :َ�َقاَل  ،فََجلَْسُت إِيل

  ِمْن َ�بٍْد قَاَل الَ 
َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل   ،ا�َّ

َّ
َنَّةَ  ُ�مَّ َماَت ىلَعَ َذلَِك إِال

ْ
ُت  ».َدَخَل اجل

ْ
َق  :قُل  ؟َو�ِْن َزَ� َو�ِْن رَسَ

َق « :قَاَل  ُت ». َو�ِْن َزَ� َو�ِْن رَسَ
ْ
َق  :قُل َق « :قَاَل ؟ َو�ِْن َزَ� َو�ِْن رَسَ ُ�مَّ  ،ثًاثَالَ  ؟َو�ِْن َزَ� َو�ِْن رَسَ

ابَِعةِ  نْ « :قَاَل يِف الرَّ
َ
يِب َذرٍّ ىلَعَ رَْغِم أ

َ
بُوَذرٍّ َوُهَو َ�ُقوُل : قَاَل  ».ِف أ

َ
يِب َذرٍّ : َفَخَرَج أ

َ
ْ�ُف أ

َ
 .َو�ِْن رَِغَم أ

 )۹۴(م/
آمدم. ص  به من گفت: نزد رسول اللهس  گوید: ابوذر ابواألسود دیلی می ترجمه:

ی سفیدی روی خود انداخته و خوابیده بود. بار دوم که آمدم، ھنوز  ایشان پارچه
ص  بود. اما بار سوم که آمدم، بیدار شده بود. نزد ایشان نشستم. آنحضرتخوابیده 

گفتم: ». شود ای که ال اله اال الله بگوید و بر آن، بمیرد، وارد بھشت می ھر بنده«فرمود: 
اگر چه مرتکب عمل زنا شود و «اگر چه مرتکب عمل زنا شود و دزدی کند؟ فرمود: 

اگر «رتکب عمل زنا شود و دزدی کند؟ فرمود: دوباره گفتم: اگر چه م». دزدی کند
سه بار این جمله را تکرار نمود ص  آنحضرت». چه مرتکب عمل زنا شود و دزدی کند

یعنی بر خالف میل و خواھش ابوذر. راوی » علی رغم انف ابی ذر«و بار چھارم فرمود: 
خواھش گفت: اگر چه بر خالف میل و  گوید: ابوذر بیرون رفت در حالی که می می

 ابوذر باشد. 
شود که انسان موحد و یکتاپرست وارد بھشت  : از احادیث باال چنین استدالل میشرح

ای انجام دھد و بدون توبه، بمیرد، طبق  شود. اما اگر شخص موحد، گناھان کبیره می
گیرد، اگر الله او را  مذھب اھل سنت، چنین شخصی تحت مشیت و خواست الھی قرار می
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شود و  شود. در غیر اینصورت، مقداری عذاب داده می مان اول، وارد بھشت میببخشد، از ھ
 رود. (نگا شرح نووی) سرانجام از جھنم بیرون رفته و برای ھمیشه، به بھشت می

 

 شود میبر وجود داشته باشد، وارد بهشت نکتای  هس، ذرک): در دل هر۳۴باب(
ِ بِْن َمْسُعودٍ  -۵۴ َنََّة َمْن اَكَن يِف  الَ « :قَاَل ص  انلَّيِبِّ َعِن س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْ
يَْدُخُل اجل

ٍة ِمْن ِكرْبٍ  ِبِه ِمثَْقاُل َذرَّ
ْ
ْن يَُ�وَن ثَْوُ�ُه َحَسنًا :قَاَل رَُجٌل  .قَل

َ
 ؟َوَ�ْعلُُه َحَسنَةً  ،إِنَّ الرَُّجَل ُ�ِبُّ أ

ََماَل  :قَاَل 
ْ
يٌل ُ�ِبُّ اجل َ مَجِ ِكرْبُ َ�َطُر  ،إِنَّ ا�َّ

ْ
َقِّ َوَ�ْمُط انلَّاِس ال

ْ
 )۹۱(م/ ».احل

در دل «فرمود: ص  کند که نبی کرم روایت میس  عبدالله بن مسعود ترجمه:
مردی گفت: کسی دوست  .»شود ای تکبر وجود داشته باشد، وارد بھشت نمی ھرکس، ذره

ص  دارد لباس و کفشی زیبا و خوب داشته باشد، آیا این ھم تکبر است؟ رسول الله
الله زیباست و زیبایی را دوست دارد. تکبر به معنای انکار حق و تحقیر مردم «فرمود: 

 ».باشد می

 رود میفر بشمار ک، ی): طعنه زدن در نسب و نوحه خوان۳۵باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۵

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ  :اثْنَتَاِن يِف انلَّاِس ُهَما بِِهْم ُ�ْفرٌ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْعُن يِف النََّسِب  َميِِّت  ،الطَّ
ْ
 )۶۷(م/ ».َوانلِّيَاَحُة ىلَعَ ال

دو چیز در میان مردم، رواج «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
 ».رود: طعنه زدن در نسب و نوحه خوانی بر میت دارد که در حق آنان، کفر بشمار می

 اند. مؤمن باید از آنھا پرھیز کند. اخالق جاھلیتشرح : یعنی این کارھا از اعمال کفار و 

 گردد میافر کشوند،  میما  ید: ستارگان باعث باران برایس، بگوک): هر۳۶باب(
َُهِ�ِّ  -۵۶

ْ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َز�ِْد بِْن َخادِلٍ اجل بِْح َصالَ ص  َص�َّ بِنَا رَُسوُل ا�َّ َة الصُّ

َُديِْبيَِة يِف إِثِْر 
ْ
َماِء اَكنَْت ِمَن اللَّيِْل بِاحل ْ�بََل ىلَعَ انلَّاِس َ�َقاَل  ،السَّ

َ
ا انرَْصََف أ َهْل تَْدُروَن « :فَلَمَّ

ْعلَمُ  :قَالُوا ؟»َماَذا قَاَل َر�ُُّ�مْ 
َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ْصَبَح ِمْن ِعبَاِدي ُمْؤِمٌن يِب َوَ�فِرٌ  :قَاَل « :قَاَل  ،ا�َّ

َ
 ،أ

ا َمْن قَاَل ُمِطْرنَ  مَّ
َ
َكْوَكِب فَأ

ْ
ِ َورمَْحَِتِه فََذلَِك ُمْؤِمٌن يِب اَكفٌِر بِال ا َمْن قَاَل  ،ا بَِفْضِل ا�َّ مَّ

َ
 :َوأ

َكْوَكِب 
ْ
 )۷۱(م/ ».ُمِطْرنَا بِنَوِْء َكَذا َوَ�َذا فََذلَِك اَكفٌِر يِب ُمْؤِمٌن بِال

صبح یک شب بارانی در ص  گوید: رسول الله میس  زید بن خالد جھنی ترجمه:
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یه، نماز صبح را برای ما امامت کرد. و بعد از اتمام نماز، رو به مردم نمود و فرمود: حدیب
دانند. رسول  ؟ مردم گفتند: الله و رسولش بھتر می»دانید پروردگار شما چه فرمود آیا می«

الله متعال فرمود: برخی از بندگانم شب را به صبح رساندند در حالی که «گفت: ص  الله
ارند و برخی دیگر، نسبت به من کفر ورزیدند. کسانی که گفتند: فضل و به من ایمان د

رحمت الھی باعث نزول باران برای ما شده است، به من ایمان دارند و به ستارگان کفر 
ھا  اند. اما کسانی که گفتند: فالن و فالن ستاره باعث نزول باران برای ما گردید، این ورزیده

 ».اند گان، ایمان آوردهبه من کفر ورزیده و به ستار

 رود میفر بشمار ک): فرار برده، ۳۷باب(
ْعيِبِّ  -۵۷ نَُّه َسِمَعُه َ�ُقوُل  :س َ�ْن َجِر�رٍ  ،َعِن الشَّ

َ
َ�َق ِمْن َمَوايِلِه َ�َقْد  :�

َ
َما َ�بٍْد أ ُّ�

َ
�

ِْهمْ 
َ

ِ َرواه َعِن انلَّيِبِّ  :قَاَل َمنُْصورٌ  .َ�َفَر َحىتَّ يَرِْجَع إِيل ْن يُْرَوى ص  قَْد َوا�َّ
َ
َرُه أ

ْ
�

َ
َولَِك�ِّ أ

ةِ  َرْصَ  )۶۸(م/ .َ��ِّ َهُهنَا بِابلْ
که از جلوی صاحبانش،  گوید: ھر غالمی گوید: شنیدم که جریر می شعبی می ترجمه:

 . برد ته در کفران وناسپاسی بسر میفرار کند تا زمانی که برنگش
ص  گوید: سوگند به الله، جریر این حدیث را از نبی اکرم راویان) می منصور (یکی از

 پسندم که اینجا در بصره از من روایت شود.  روایت کرد ولی من نمی
شود یا اینکه کفران  : یعنی فرار غالم از اخالق کفار و اعمال آنھا شمرده میشرح

 رود.  نعمت بشمار می

ُ َصالَ « :قَاَل ص  َ�ْن َجِر�ٍر َعِن انلَّيِبِّ  -۵۸
َ

َعبُْد لَْم ُ�ْقبَْل هل
ْ
َ�َق ال

َ
 )۷۰(م/ ».ةٌ إَِذا أ

کند،  ھنگامی که برده، فرار می«فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  جریر ترجمه:
 ». شود ھیچ نمازی از او پذیرفته نمی

 ار، دوست من هستندکویکو مؤمنان ن الله): همانا ۳۸باب(
َعاِص  -۵۹

ْ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َ�ْمِرو بِْن ال  :ِجَهاًرا َ�ْ�َ رِسٍّ َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

الَ «
َ
يِب َ�ْعِ� فُالَ  أ

َ
ْويِلَاءَ إِنَّ آَل أ

َ
ُمْؤِمِن�َ  ،نًا لَيُْسوا يِل بِأ

ْ
ُ وََصاِلُح ال َ ا�َّ  )۲۱۵(م/ ».إِ�ََّما َوِليِّ

نه پوشیده و آشکارا ص  گوید: شنیدم که رسول الله میس  عمرو بن عاص ترجمه:
گاه باشید که فرزندان ابو فالن، دوستان من نیستند؛ بلکه الله و «فرمود:  پنھانی، می آ

 ».مؤمنان نیکوکار، دوستان من ھستند
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د ولی ینما میافت یا و آخرت دریش را در دنیها یکی): مؤمن پاداش ن۳۹باب(
 کند میافت یا دریش را فقط در دنیها یکیشخص کافر، پاداش ن

�َِس بِْن َمالٍِك  -۶۰
َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َ الَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ َ�ْظِلُم ُمْؤِمنًا َحَسنًَة  إِنَّ ا�َّ

ْ�يَا ِ يِف  ،َوُ�َْزى بَِها يِف اآلِخَرةِ  ،ُ�ْعَطى بَِها يِف ادلُّ اَكفُِر َ�يُْطَعُم حِبََسنَاِت َما َعِمَل بَِها ِ�َّ
ْ
ا ال مَّ

َ
َوأ

ْ�يَا ُ َحَسنٌَة ُ�َْزى بَِهاَحىتَّ  ،ادلُّ
َ

 اآلِخَرِة لَْم تَُ�ْن هل
َ

فىَْض إِىل
َ
  )۲۸۰۸(م/ ». إَِذا أ

الله نیکی ھیچ مؤمنی «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  انس بن مالک ترجمه:
دھد و آخرت ھم در قبال آن، به وی پاداش  گرداند؛ در دنیا به او عوض می را ضایع نمی

ھایی که بخاطر الله انجام نداده، در دنیا به  کافر در عوض نیکیفرماید. اما  عنایت می
گونه عمل نیکی، برای  رود، ھیچ که به آخرت می شود تا ھنگامی وی رزق داده می

 ». پاداش، نداشته باشد

 و صفات آن ؟ستی): اسالم چ۴۰باب(
۶۱-  ِ َحَة بِْن ُ�بَيِْد ا�َّ

ْ
 رَسُ  :قَاَل س  َ�ْن َطل

َ
ِ َجاَء رَُجٌل إِىل ْدٍ ص  وِل ا�َّ

َ
ْهِل �

َ
 ، ِمْن أ

ِس 
ْ
أ ِ  ،َ�ْفَقُه َما َ�ُقوُل  �َْسَمُع َدوِيَّ َصْوتِِه َوالَ  ،ثَائُِر الرَّ فَإَِذا ُهَو  ،صَحىتَّ َدنَا ِمْن رَُسوِل ا�َّ

ُل َعِن اإلِْسالَ 
َ
ِ  ،مِ �َْسأ َْوِم : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ َّ  :َ�َقاَل ». َواللَّيْلَةِ مَخُْس َصلََواٍت يِف ايلْ َهْل يلَعَ

  الَ « :قَاَل  ؟َ�ْ�ُُهنَّ 
َّ
وَّعَ  إِال ْن َ�طَّ

َ
َّ َ�ْ�ُهُ  :قَاَل  ».وَِصيَاُم َشْهِر َرَمَضانَ  ،أ   الَ «َ�َقاَل  ؟َهْل يلَعَ

َّ
ْن  إِال

َ
أ

وَّعَ  ِ  ».َ�طَّ ُ رَُسوُل ا�َّ
َ

اَكةَ ص  وََذَكَر هل َّ َ�ْ�ُ  :َ�َقاَل  ،الزَّ   الَ « :قَاَل  ؟َهاَهْل يلَعَ
َّ
وَّعَ  إِال ْن َ�طَّ

َ
 ».أ

ْدبََر الرَُّجُل وَُهَو َ�ُقوُل  :قَاَل 
َ
ِ  :فَأ ِز�ُد ىلَعَ َهَذا َوالَ  الَ َوا�َّ

َ
ْ�ُقُص ِمنْهُ  أ

َ
ِ  ،أ  :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

فْلََح إِْن َصَدَق «
َ
ِ  ».أ �ِيِه إِْن : «صو� رواية َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
فْلََح َوأ

َ
َنََّة  - َصَدَق أ

ْ
ْو َدَخَل اجل

َ
 -أ

�ِيِه إِْن َصَدَق 
َ
 )۱۱(م/ ».َوأ

اش  گوید: مردی از اھل نجد در حالی که زمزمه میس  طلحه بن عبیدالله ترجمه:
رسید ولی سخنش برای ما مفھوم نبود، با موھایی ژولیده بسوی رسول  بگوش ما می

ی  ، متوجه شدیم که دربارهنزدیک شدص  آمد و ھنگامی که به پیامبر اکرمص  الله
آن مرد ». پنج نماز در شبانه روز (فرض) است«فرمود: ص  پرسد. آنحضرت اسالم می
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و ». خیر، مگر اینکه نفل بخوانی«گفت: آیا نمازی دیگر ھم بر من الزم است؟ فرمود: 
ای دیگر ھم  آن مرد گفت: آیا روزه». و روزه گرفتن ماه مبارک رمضان«در ادامه فرمود: 

ھمچنین رسول ». ھای نفلی بگیری که روزه خیر، مگر این«ر من الزم است؟ فرمود: ب
زکات را برایش مطرح نمود. وی گفت: آیا زکاتی دیگر ھم بر من الزم است؟ ص  الله

بعد  گوید:  راوی می». ی نفلی بدھی خیر مگر اینکه صدقه«فرمود: ص  رسول رحمت
گفت: سوگند به الله، نه بر این کارھا  که می از این گفت و شنود، آن مرد رفت در حالی

فرمود: ص  کنم. رسول الله کنم و نه از این کارھا چیزی، کم می چیزی اضافه می
ص  و در یک روایت آمده است که رسول الله». گوید، رستگار شد اگر راست می«

گوید یا سوگند به پدرش که  سوگند به پدرش که رستگار شد اگر راست می«فرمود: 
 ».گوید وارد بھشت شد اگر راست می

ص  : آنچه مسّلم است سوگند خوردن به غیر الله، جائز نیست؛ زیرا رسول اکرمشرح
و ھمچنین فرمود: » الله شما را از سوگند خوردن به پدرانتان، منع نموده است«فرمود: 

لذا باید دانست که ». خواھد سوگند بخورد، به الله سوگند بخورد ھر کس از شما می«
حدیث این باب، قبل از این منع بوده است یا اینکه بر اساس عادت بر زبان آمده و 

 رود.  سوگند بشمار نمی

 شده است یاد گذاریز، بنی): اسالم بر پنج چ۴۱باب(
َد  :ُم ىلَعَ مَخٍْس بُِ�َ اإلِْسالَ « :َقاَل ص  َعِن انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -۶۲ ْن يُوَحَّ

َ
ىلَعَ أ

 ُ الةِ  ،ا�َّ اَكةِ  ،َو�ِقَاِم الصَّ َجِّ  ،وَِصيَاِم َرَمَضانَ  ،َو�ِيتَاِء الزَّ
ْ
َجُّ  :َ�َقاَل رَُجٌل  ».َواحل

ْ
وَِصيَاُم  احل

َجُّ  الَ  :قَاَل  ؟َرَمَضانَ 
ْ
ِ  ،ِصيَاُم َرَمَضاَن َواحل  )۱۶(م/ .صَهَكَذا َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل ا�َّ

اسالم بر پنج «فرمود: ص  کند که نبی اکرم روایت می بعبدالله بن عمر  ترجمه:
چیز، بنیاد گذاری شده است: بر توحید و یگانگی الله، برپا داشتن نماز، پرداختن زکات، 

 بی رمضان؟ ابن عمر  مردی گفت: حج و روزه». گرفتن ماه رمضان و ادای حج  روزه
 شنیدم. ص  ی رمضان و حج. به ھمین ترتیب من از رسول الله گفت: نه، روزه

 ار در اسالم بهتر است؟ک دامک): ۴۲باب(
ِ بِْن َ�ْمٍرو -۶۳ نَّ رَُجالً  :ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ِ  أ َل رَُسوَل ا�َّ

َ
يُّ اإلِْسالَ : صَسأ

َ
 ؟ِم َخْ�ٌ أ

َعامَ « :قَاَل  الَ  ،ُ�ْطِعُم الطَّ  السَّ
ُ
 )۳۹(م/ .»َم ىلَعَ َمْن َعَرفَْت َوَمْن لَْم َ�ْعرِْف َوَ�ْقَرأ
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پرسید: کدام کار در ص  گوید: مردی از رسول الله می بعبدالله بن عمر  ترجمه:
 ».غذا دادن و سالم گفتن به آشنا و غیر آشنا«فرمود: ص  اسالم بھتر است؟ آنحضرت

 نندک میگناهان گذشته را محو و نابود ): اسالم و حج و هجرت، ۴۳باب(
َمْهرِيِّ قَاَل  -۶۴

ْ
َعاِص  :َعِن ابِْن ِشَماَسَة ال

ْ
نَا َ�ْمَرو ْ�َن ال َموِْت س  َحرَضْ

ْ
 ،وَُهَو يِف ِسيَاقَِة ال

َدارِ  ،َ�بىََك َطِو�الً  ِ
ْ
 اجل

َ
َل وَْجَهُه إىِل َ�تَاهُ  :فََجَعَل اْ�نُُه َ�ُقوُل  ،وََحوَّ

َ
ِ  ،يَا أ ََك رَُسوُل ا�َّ َما �رَشَّ

َ
ص  أ

ِ  ؟بَِ�َذا ََك رَُسوُل ا�َّ َما �رَشَّ
َ
ْ�بََل بِوَْجِهِه َ�َقاَل  :قَاَل  ؟بَِ�َذاص  أ

َ
فَْضَل َما نُِعدُّ َشَهاَدةُ  :فَأ

َ
إِنَّ أ

ْن الَ 
َ
  أ

َّ
َ إِال

َ
ِ  إهِل ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ ْطبَاٍق ثَالَ قَد إِ�ِّ ، ا�َّ

َ
َحٌد  :ٍث ُكنُْت ىلَعَ أ

َ
يْتُِ� َوَما أ

َ
لََقْد رَأ

 ِ َشدَّ ُ�ْغًضا لِرَُسوِل ا�َّ
َ
تُهُ  َوالَ  ،ِم�ِّ ص  أ

ْ
ُ�وَن قَِد اْستَْمَكنُْت ِمنُْه َ�َقتَل

َ
ْن أ

َ
َّ أ َحبَّ إيِلَ

َ
فَلَْو ُمتُّ  ،أ

ْهِل انلَّارِ 
َ
َاِل لَُكنُْت ِمْن أ

ْ
َك احل

ْ
ُ اإلِْسالَ  ،ىلَعَ تِل ا َجَعَل ا�َّ َ�يُْت انلَّيِبَّ فَلَمَّ

َ
يِب أ

ْ
ُت ص  َم يِف قَل

ْ
 :َ�ُقل

بَايِْعَك 
ُ
ُت  :قَاَل  ؟»َما لََك يَا َ�ْمُرو« :قَاَل  ،َ�َقبَْضُت يَِدي ،فَبََسَط يَِمينَهُ  ،ا�ُْسْط يَِمينََك فَأل

ْ
 :قُل

ْشرَتَِط 
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
ُت  ؟»�َْشرَتُِط بَِماَذا« :قَاَل  ،أ

ْ
ْن ُ�ْغَفَر يِل  :قُل

َ
نَّ اإلِْسالَ : «قَاَل  ،أ

َ
َما َعِلْمَت أ

َ
َم َ�ْهِدُم أ

ِهْجَرةَ  ،َما اَكَن َ�بْلَهُ 
ْ
نَّ ال

َ
َجَّ َ�ْهِدُم َما اَكَن َ�بْلَهُ  ،َهاَ�ْهِدُم َما اَكَن َ�بْلَ  وَأ

ْ
نَّ احل

َ
َحبَّ  ».وَأ

َ
َحٌد أ

َ
َوَما اَكَن أ

 ِ َّ ِمْن رَُسوِل ا�َّ َجلَّ يِف َ�يِْ� ِمنْهُ  َوالَ ص  إيِلَ
َ
  ،أ

َ
ْمأل

َ
ْن أ

َ
ِطيُق أ

ُ
ُ  َ�يَْ�َّ ِمنُْه إِْجالالً  َوَما ُكنُْت أ

َ
 ،هل

نْ 
َ
ُت أ

ْ
َطْقُت  َولَْو ُسئِل

َ
ِصَفُه َما أ

َ
 َ�يَْ�َّ ِمنْهُ ألِ�َ ،أ

ُ
ْمأل

َ
ُ�ْن أ

َ
َاِل لَرََجوُْت  ،�ِّ لَْم أ

ْ
َك احل

ْ
َولَْو ُمتُّ ىلَعَ تِل

َنَّةِ 
ْ
ْهِل اجل

َ
ُ�وَن ِمْن أ

َ
ْن أ

َ
ْدرِي َما َحايِل ِ�يَها ،أ

َ
ْشيَاَء َما أ

َ
نَا ُمتُّ فَالَ  ،ُ�مَّ َويِلنَا أ

َ
ٌة تَْصَحبِْ� نَاحِئَ  فَإَِذا أ

َاَب َشنًّا ،نَارٌ  َوالَ  َّ الرتُّ ِ�يُموا َحْوَل َ�رْبِي قَْدَر َما ُ�نَْحُر َجُزوٌر  ،فَإَِذا َدَ�نْتُُموِ� فَُشنُّوا يلَعَ
َ
ُ�مَّ أ

ُْمَها
َ
�َِس بُِ�مْ  ،َو�ُْقَسُم حل

ْ
ْستَأ

َ
َراِجُع بِِه رُُسَل َر�ِّ  ،َحىتَّ أ

ُ
�ُْظَر َماَذا أ

َ
 )۱۲۱(م/ .وَأ

در حالت مرگ، بسر س  گوید: عمرو بن عاص عبدالرحمن بن شماسه مھری می ترجمه:
اش را بسوی دیوار برگرداند و بسیار گریه نمود.  برد که ما به حضور رسیدیم. او چھره می

به تو فالن و فالن مژده را نداد؟ آنگاه عمرو ص  پدر عزیرم! آیا رسول الله پسرش گفت: 
ا برگرداند و گفت: بھترین چیزی که ما تھیه و تدارک مسوی  به اش را چھرهس  بن عاص

ام، سه مرحله را پشت  ایم، شھادت ال اله اال الله محمد رسول الله است. من در زندگی دیده
دشمنی نداشت و ص  دورانی که ھیچ کس بیشتر از من با رسول الله -۱ام:  سر گذاشته

ُمردم، قطعًا  ؛ اگر با این حالت مینبودص  تر از قتل رسول الله ھیچ عملی نزد من محبوب
دورانی که الله متعال اسالم را در دلم جای داد؛ در این ھنگام، خدمت  -۲بودم.  جھنمی 
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 ات را دراز کن تا با تو بیعت کنم. آنحضرت آمدم و گفتم: دست راستص  رسول الله
فرمود: ص  اش را دراز نمود؛ اما من دستم را جمع کردم. نبی اکرم دست راستص 

؟ »گذاری چه شرطی می«خواھم شرط بگذارم. فرمود:  ؟ گفتم: می»چرا ای عمرو«
دانی که اسالم،  مگر نمی«گذارم که گناھانم بخشیده شوند. فرمود:  گفتم: شرط می

برد و حج ھم  کند، ھجرت نیز گناھان را از بین می گناھان گذشته را محو و نابود می
تر و  ؟ باید بگویم که در آنروز ھیچ کس محبوب»شود باعث بخشیده شدن گناھان می

ای در نگاھم بزرگ  به اندازهص  در نگاه من نبود. آنحضرتص  بزرگوارتر از رسول الله
بود که توان تحمل شگفتی تماشایش را نداشتم. و اگر از من بخواھند تا ایشان را توصیف 

نگاھش پر کنم. اگر در این  توانم توصیف کنم؛ زیرا نتوانستم چشمانم را از نمایم، نمی
ُمردم، امیدوار بودم بھشتی باشم. اما بعد از آن، اوضاعی بر ما چیره شد که  حالت می

ام را  که فوت کردم، ھیچ زن نوحه خوانی جنازه دانم حالم در آنھا چه باشد. ھنگامی نمی
د، بر من ھمراھی نکند. ھمچنین آتش، ھمراھم نیاورید. و ھنگامی که مرا در قبر گذاشتی

ای که یک شتر ذبح شود و گوشتش تقسیم گردد، کنار قبرم  خاک بریزید. سپس به اندازه
 دھم.  توقف کنید تا با شما انس بگیرم و ببینم که به قاصدان پروردگارم چه جوابی می

 فر استکدن با مسلمان، یو جنگ ،): دشنام دادن مسلمان، فسق۴۴باب(
ِ بِْن مَ  -۶۵ ِ  :قَاَل س  ْسُعودٍ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ُمْسِلِم فُُسوٌق « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
 ،ِسبَاُب ال

ُ ُ�ْفرٌ 
ُ

 )۶۴(م/ »َوقِتَاهل
دشنام دادن «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  عبدالله بن مسعود ترجمه:

 ». مسلمان، فسق، و جنگیدن با مسلمان، کفر است

زمان جاهلیت، مؤاخذه که مسلمان خوبی شود، بخاطر اعمال  ): کسی۴۵باب(
 شود نمی

ِ بِْن َمْسُعوْدٍ  نْ �َ  -۶۶ ِ  :قَاَل س  َ�بِْد ا�َّ نَاٌس لِرَُسوِل ا�َّ
ُ
ِ  :ص َقاَل أ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َاِهِليَّةِ 
ْ
نَا يِف اجل

ْ
نَُؤاَخُذ بَِما َعِمل

َ
ْحَسَن ِمنُْ�ْم يِف اإلِْسالَ « :قَاَل  ؟أ

َ
ا َمْن أ مَّ

َ
 ،يَُؤاَخُذ بَِها ِم فَالَ أ

َاِهِليَِّة َواإلِْسالَ 
ْ
ِخَذ بَِعَمِلِه يِف اجل

ُ
َساَء أ

َ
 )۱۲۰(م/ ».مِ َوَمْن أ

 گفتند: یا ص  گوید: چند نفر به رسول الله میس  عبدالله بن مسعود ترجمه:
شویم؟  ایم، مواخذه می آیا ما به خاطر اعمالی که در زمان جاھلیت انجام داده رسول الله!



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٥٤

ھر کس از شما، مسلمان خوبی شود (ظاھرا و باطنا مسلمان «فرمود: ص  آنحضرت
شود. و کسی که مسلمان خوبی نباشد  باشد)، بخاطر اعمال دوران جاھلیت، مؤاخذه نمی

 ». گردد (ظاھرا و باطنا مسلمان نشود)، بخاطر اعمال دوران جاھلیت و اسالم، مؤاخذه می

 شود اش، ده برابر نوشته می هر نیکیکس از شما مسلمان خوبی باشد، ): هر۴۶باب(
يِبْ ُهَر�َْرةَ  -۶۷

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ُ : «ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ ْن  :ألقَاَل ا�َّ

َ
َث َ�بِْدي بِأ َدَّ

َ
إَِذا حت

ُ َحَسنًَة َما لَْم َ�ْعَمْل 
َ

تُبَُها هل
ْ
�

َ
نَا أ

َ
ْمثَالَِها ،َ�ْعَمَل َحَسنًَة َفأ

َ
تُبَُها بَِعرْشِ أ

ْ
�

َ
نَا أ

َ
َو�َِذا  ،فَإَِذا َعِملََها فَأ

َها
ْ
ُ َما لَْم َ�ْعَمل

َ
ْغِفُرَها هل

َ
نَا أ

َ
ْن َ�ْعَمَل َسيِّئًَة فَأ

َ
َث بِأ َدَّ

َ
ُ بِِمثِْلَها ،حت

َ
تُبَُها هل

ْ
�

َ
نَا أ

َ
َوقَاَل  ».فَإَِذا َعِملََها فَأ

 ِ َمالَ : صرَُسوُل ا�َّ
ْ
ْن َ�ْعَمَل َسيِّئًَة  :ةُ ئِ�َ قَالَِت ال

َ
برَْصُ بِِه  -رَبِّ َذاَك َ�بُْدَك يُِر�ُد أ

َ
 –وَُهَو أ

ُ بِِمثِْلَها ،اْرُ�بُوهُ  :َ�َقاَل  تُبُوَها هلَ
ْ
ُ َحَسنَةً  ،فَإِْن َعِملََها فَاك

َ
تُبُوَها هل

ْ
إِ�ََّما تََرَ�َها ِمْن ، َو�ِْن تََرَ�َها فَاك

اَي  ِ  ».َجرَّ َحُدُ�ْم إِْسالَ « :صَوقَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْحَسَن أ

َ
َمُه فلَُكُّ َحَسنٍَة َ�ْعَملَُها تُْ�تَُب بَِعرْشِ إَِذا أ

 َسبِْع ِمائَِة ِضْعٍف 
َ

ْمثَالَِها إىِل
َ
َ  ،أ ىَق ا�َّ

ْ
 )۱۲۹(م/ ».ألَوُ�ُّ َسيِّئٍَة َ�ْعَملَُها تُْ�تَُب بِِمثِْلَها َحىتَّ يَل

فرماید:  می ألالله «فرمود: ص  الله کند که رسول روایت میس  ابوھریره ترجمه:
ام تصمیم بگیرد که کار خوبی انجام دھد تا زمانی که آن کار را انجام نداده  اگر بنده

که آنرا انجام دھد، برایش ده نیکی  نویسم. اما ھنگامی است، من برایش یک نیکی می
که به آن، عمل  ام تصمیم بگیرد که کار بدی انجام دھد، تا زمانی نویسم. و اگر بنده می

». نویسم بخشم. و اگر به آن، عمل کند، برایش یک بدی می نکرده است، او را می
گاھتر است، فرشتگان «فرمود: ص  ھمچنین رسول الله با علم به این که الله آ

فرماید:  خواھد کار بدی انجام دھد. الله متعال می ات می گویند: پرودگارا! فالن بنده می
ی ھمان بدی، برایش بنویسید. و اگر آن را  نرا انجام داد، به اندازهمواظب باشید اگر آ

ھمچنین ». انجام نداد، برایش یک نیکی بنویسید؛ زیرا بخاطر من آنرا انجام نداده است
فرمود: اگر یکی از شما، مسلمان خوبی باشد، ھر کار نیکی که انجام ص  رسول الله

شود. و ھر کار بدی که مرتکب  ته میدھد، از ده تا ھفت صد برابر برایش نوش می
 ». شود تا اینکه به مالقات الله برود شود، یک بدی برایش نوشته می می

يِب ُهَر�َْرةَ  -۶۸
َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َ : «صَقاَل رَُسوُل ا�َّ  إِنَّ ا�َّ

َ
َاَوَز ألِ�َُ�بَاَرکَ و َ�َعاىل

َ
يِت جت مَّ

ْ�ُفَسَها
َ
ثَْت بِِه أ ْو َ�ْعَملُوا بِهِ  ،َما َحدَّ

َ
 )۱۲۷(م/ ».َما لَْم َ�تلََكَُّموا أ

الله برای امتیان من، حدیث «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
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اند، عفو و گذشت نموده  اند و یا به آن عمل نکرده را تا زمانی که به زبان نیاورده )١(نفس
 ».نموده است

 انان از او در امان باشندر مسلمی): مسلمان، کسی است که سا۴۷باب(
َعاِص  -۶۹

ْ
ِ بِْن َ�ْمِرو بِْن ال نَّ رَُجالً  :ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ِ  أ َل رَُسوَل ا�َّ

َ
يُّ  :صَسأ

َ
أ

ُمْسِلِمَ� َخْ�ٌ 
ْ
ُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَ�ِدهِ « :قَاَل  ؟ال

ْ
 )۴۰(م/ ».َمْن َسِلَم ال

ص  کند که مردی از رسول الله روایت می بعبدالله بن عمرو بن عاص  ترجمه:
کسی که مسلمانان از دست «فرمود: ص  پرسید: کدام مسلمان، بھتر است؟ آنحضرت

 ».و زبانش در امان باشند

 در دوران جاهلیت، کار نیکی انجام دهد و بعد از آن، مسلمان شودکه  کسی ):۴۸باب(
َ�ْ�ِ  َ�ْن ُعْرَوةَ  -۷۰ ْخرَبَهُ  :بِْن الزُّ

َ
نَّ َحِكيَم ْ�َن ِحَزاٍم أ

َ
ِ  :أ نَُّه قَاَل لِرَُسوِل ا�َّ

َ
ی  :ص�

َ
أ

َاِهِليَّةِ رَُسْوَل اهللا، 
ْ
َنَُّث بَِها يِف اجل

َ
حت

َ
ُموًرا ُكنُْت أ

ُ
يَْت أ

َ
َرأ

َ
ْو ِصلَِة رَِحمٍ  ،أ

َ
ْو َ�تَاَقٍة أ

َ
 ،ِمْن َصَدقٍَة أ

ْجرٌ 
َ
ِ�يَها أ

َ
ِ  ؟أ  : «ص َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْسلَْفَت ِمْن َخْ�ٍ أ

َ
 )۱۲۳(م/ ».ْسلَْمَت ىلَعَ َما أ

ص  به من گفت: من از رسول اللهس  گوید: حکیم بن حزام عروه بن زبیر می ترجمه:
ھا و احسان به خویشاوندان که  پرسیدم: آیا کارھای خیری از قبیل صدقه، آزادی برده

ص  دارد؟ رسول الله دادم، اجر و ثوابی ھم در جاھلیت به عنوان عبادت انجام می
 ».اند ات باعث مسلمان شدن تو شده کارھای نیک گذشته«فرمود: 

 شیز از امتحان و آزمای): پره۴۹باب(
ِ  :قَاَل س  َ�ْن ُحَذْ�َفةَ  -۷۱ ِفُظ : «َ�َقاَل ص ُكنَّا َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْ
ْحُصوا يِل َ�ْم يَل

َ
أ

نَا :قَاَل  ».مَ اإلِْسالَ 
ْ
ِ  :َ�ُقل بِْع ِمائَةٍ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ  السَّ

َ
تِّ ِمائٍَة إِىل ُْن َما َ�ْ�َ السِّ

َ
َاُف َعلَيْنَا َو�

َ
خت

َ
 ؟أ

ْن تُبْتَلَْوا إِنَُّ�ْم الَ « :قَاَل 
َ
يَُص�ِّ  َحىتَّ َجَعَل الرَُّجُل ِمنَّا الَ  ،فَاْ�تُِليَنَا :َقاَل  ».تَْدُروَن لََعلَُّ�ْم أ

 
َّ
ا إِال  )۱۴۹(م/ .رِسًّ

یک آمار برایم «بودیم که فرمود: ص  وید: ما با رسول اللهگ میس  حذیفه ترجمه:
ما گفتیم: یا رسول الله! آیا نگران ما ھستید ». بگیرید که چند نفر مسلمان شده است

                                                 
 گذرد. ھا و آنچه را که در دل می وسوسه -١



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٥٦

شما «فرمود: ص  در حالی که ما شش صد تا ھفت صد نفر ھستیم؟ آنحضرت
از آن، دچار گوید: بعد  حذیفه می». دانید شاید دچار امتحان و آزمایش شوید نمی

 خواند. مصیبت شدیم تا جایی که ھر کدام از ما به طور پنھانی نماز می

به حالت اول خود بر خواهد گشت و  ی): اسالم با غربت آغاز شده و بزود۵۰باب(
 شود نه، جمع مییه و مدکان مسجد میم

 « :قَاَل ص  َعِن ابِْن ُ�َمَر َعِن انلَّيِبِّ  -٧٢ 
َ
وََسيَُعوُد َغِر�بًا َكَما  ،َغِر�بًاإِنَّ اإلِْسالَم بََدأ

 
َ
َيَُّة يِف ُجْحرَِها ،بََدأ

ْ
ِرُز احل

ْ
َمْسِجَديِْن َكَما تَأ

ْ
ِرُز َ�ْ�َ ال

ْ
  )١٤٦(م/ ».وَُهَو يَأ

اسالم با «فرمود: ص  کند که نبی اکرم روایت می بعبدالله بن عمر  ترجمه: 
گونه که مار  گشت. و ھمانغربت آغاز شد و بزودی به حالت اولیه (غربت) باز خواھد 

گردد، اسالم نیز میان مکه و مدینه، جمع خواھد  شود و به سوراخش برمی جمع می
 ». شد

 صبه رسول الله  ی): آغاز وح۵۱باب(
۷۳-  ِ�َْ� نَّ اَع�َِشَة َزْوَج انلَّيِبِّ  :َ�ْن ُعْرَوَة بِْن الزُّ

َ
�ََّها قَالَْت ص  أ

َ
تُْه � ْخرَبَ

َ
ُل َما  :أ وَّ

َ
اَكَن أ

 ِ اِدقََة يِف انلَّْومِ ص  بُِدَئ بِِه رَُسوُل ا�َّ ْؤ�َا الصَّ َويْحِ الرُّ
ْ
  فاََكَن الَ  ،ِمَن ال

َّ
َجاَءْت  يََرى ُرْؤ�َا إِال

بِْح  َالَ  ،ِمثَْل فَلَِق الصُّ
ْ
ِْه اخل

َ
 ،ُهَو اتلََّعبُّدُ وَ  ،فاََكَن َ�ْلُو بَِغاِر ِحَراٍء َ�تََحنَُّث ِ�يهِ  ،ءُ ُ�مَّ ُحبَِّب إيِل

ْوالَ 
ُ
ْهِلهِ اللَّيَايِلَ أ

َ
 أ

َ
ْن يَرِْجَع إىِل

َ
َعَدِد َ�بَْل أ

ْ
لَِك  ،ِت ال  َخِد�ََة َ�يزََتَوَُّد  ،َوَ�زَتَوَُّد ذِلَ

َ
ُ�مَّ يَرِْجُع إىِل

َقُّ وَُهَو يِف اَغِر ِحَراءٍ  ،لِِمثِْلَها
ْ
َملَُك َ�َقاَل  ،َحىتَّ فَِجئَُه احل

ْ
  :فََجاَءُه ال

ْ
نَا بَِقاِرئٍ « :قَاَل  ،اقَْرأ

َ
 ».َما أ

َْهدَ « :قَاَل 
ْ
ِ� َحىتَّ بَلََغ ِم�ِّ اجل َخَذِ� َ�َغطَّ

َ
رَْسلَِ� َ�َقاَل  ،فَأ

َ
  :ُ�مَّ أ

ْ
نَا بَِقاِرئٍ  :قَاَل ، اقَْرأ

َ
ُت َما أ

ْ
 ،قُل

ِ� اثلَّاِ�يَةَ  :قَاَل  َخَذِ� َ�َغطَّ
َ
َْهدَ  ،فَأ

ْ
رَْسلَِ� ُ�مَّ  ،َحىتَّ بَلََغ ِم�ِّ اجل

َ
  :َ�َقاَل  ،أ

ْ
قَْرأ

َ
ُت  ،أ

ْ
نَا  :َ�ُقل

َ
َما أ

ِ� اثلَّاثِلَةَ :«قَاَل  ».بَِقاِرئٍ  َخَذِ� َ�َغطَّ
َ
َْهدَ  ،فَأ

ْ
رَْسلَِ� َ�َقاَل  ،َحىتَّ بَلََغ ِم�ِّ اجل

َ
 قۡ ٱ﴿ :ُ�مَّ أ

ۡ
ِ  َرأ  مِ سۡ ٱب

ِيٱَرّ�َِك   قۡ ٱ ٢َعلَقٍ  ِمنۡ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱَخلََق  ١َخلَقَ  �َّ
ۡ
 ٱَوَر�َُّك  َرأ

َ
ِيٱ ٣ۡ�َرمُ ۡ� َعلََّم  �َّ

 ِ ِ  ]۵-۱[العلق:  ﴾٥َ�ۡعلَمۡ  َما لَمۡ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱَعلََّم  ٤َقلَمِ لۡ ٱب تَرُْجُف ص  فَرََجَع بَِها رَُسوُل ا�َّ
لُوِ� « :َحىتَّ َدَخَل ىلَعَ َخِد�ََة َ�َقاَل  ،بََواِدرُهُ  لُوِ� َزمِّ لُوُه َحىتَّ َذَهَب �َ  ».َزمِّ ْوعُ فََزمَّ ُ�مَّ  ،نُْه الرَّ

ْي َخِد�َُة َما يِل « :قَاَل خِلَِد�َةَ 
َ
رََبَ  ؟»أ

ْ
ْخرَبََها اخل

َ
ُ ف ».لََقْد َخِشيُت ىلَعَ َ�ْفيِس « :قَاَل  ،َوأ

َ
َقالَْت هل

ِ  الَكَّ  :َخِد�َةُ 
�رِْشْ فََوا�َّ

َ
بًَدا الَ أ

َ
ُ أ َِصُل الرَِّحمَ  ،ُ�ِْز�َك ا�َّ ِ إِنََّك تلَ َِديَث  ،َوا�َّ

ْ
 ،َوتَْصُدُق احل
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لَكَّ 
ْ
ِْمُل ال

َ
َمْعُدومَ  ،َوحت

ْ
يَْف  ،َوتَْ�ِسُب ال َقِّ  ،َوَ�ْقرِي الضَّ

ْ
فَاْ�َطلََقْت بِِه  ،َوتُِعُ� ىلَعَ نََوائِِب احل

ُعزَّى
ْ
َسِد بِْن َ�بِْد ال

َ
تَْت بِِه َوَرقََة ْ�َن نَْوفَِل ابِْن أ

َ
�ِيَهاوَُهَو اْ�ُن َ�مِّ َخدِ ، َخِد�َُة َحىتَّ أ

َ
يِخ أ

َ
 ،�ََة أ

َاِهِليَّةِ 
ْ
َ يِف اجل  َ�نرَصَّ

ً
َعَر�ِيَِّة َما  ،َوَ�َن اْمَرأ

ْ
يِل بِال ِ

ْ
َعَرِ�َّ َو�َْ�تُُب ِمَن اِإل�

ْ
ِكتَاَب ال

ْ
َوَ�َن يَْ�تُُب ال

ْن يَْ�تَُب 
َ
ُ أ ُ َخِد�َةُ  ،َوَ�َن َشيًْخا َكِبً�ا قَْد َعِ�َ  ،َشاَء ا�َّ

َ
يْ  :َ�َقالَْت هل

َ
اْسَمْع ِمِن ابِْن  ،َ�مِّ  أ

ِخيَك 
َ
يِخ َماَذا تََرى :قَاَل َوَرقَُة ْ�ُن نَْوفٍَل  ،أ

َ
ِ  ؟يَا اْ�َن أ ْخرَبَُه رَُسوُل ا�َّ

َ
 َ�َقاَل  ،َخرَبَ َما َرآهُ ص  فَأ

ُ َوَرقَةُ 
َ

نِْزَل ىلَعَ ُموىَس  :هل
ُ
ِي أ

َّ
ْتَِ� ِ�يَها َجذَ  ،صبن ُعمَران  َهَذا انلَّاُموُس اذل

َ
ْتَِ�  ،اًع يَا يل

َ
يَا يل

ُ�وُن َحيًّا ِحَ� ُ�ْرُِجَك قَْوُمَك 
َ
ِ  ،أ َو ُ�ِْريِجَّ ُهمْ « :ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
لَْم  !َ�َعمْ  :قَاَل َوَرقَةُ  ؟»أ

 
َّ
ِت رَُجٌل َ�طُّ بَِما ِجئَْت بِِه إِال

ْ
ًرا ،ُعوِدَي  يَأ ا ُمَؤزَّ نرُْصَْك نرَْصً

َ
ِ� يَْوُمَك أ

ْ
 )۱۶۰(م/ .َو�ِْن يُْدِر�

رسول  ، ھمسر گرامی لگوید: عایشه صدیقه  عروه بن زبیر روایت می ترجمه:
به صورت رؤیای صادقانه در خواب بود. ص  گفت: آغاز وحی به رسول اللهص  اکرم

شد. بعد از آن، رسول  دید مانند روز روشن، تعبیر می ھر خوابی که میص  آنحضرت
رفت و شبھای  گردید؛ به تنھایی به غار حرا میی خلوت و گوشه نشینی  شیفتهص  الله

پرداخت و برای این مدت،  اش بیاید، درآنجا به عبادت می متعددی بدون اینکه نزد خانواده
گشت و برای شبھای متعدد دیگری  برمیل  داشت. بعد از آن، نزد خدیجه توشه بر می
او وحی شد؛ فرشته آمد و داشت. تا اینکه در غار حراء به طور ناگھانی، بر  توشه بر می

گوید:  میص  آنحضرت». دانم من خواندن نمی«فرمود: ص  گفت: بخوان. رسول الله
ای فشار داد که من توان بیشتر از آن را نداشتم. سپس مرا  فرشته مرا گرفته و به اندازه«

برای بار «گوید:  میص  رسول الله». دانم رھاکرد و گفت: بخوان. گفتم: من خواندن نمی
ای فشار داد که تحمل بیشتر از آن را نداشتم. سپس مرا رھا کرد  دوم مرا گرفته و به اندازه

دانم. برای بار سوم مرا گرفته و تا جایی که توان  و گفت: بخوان. گفتم: من خواندن نمی

 قۡ ٱ﴿داشتم، فشار داد. سرانجام مرا رھا کرد و گفت: 
ۡ
ِ  َرأ ِيٱَر�َِّك  مِ سۡ ٱب  َخلَقَ  ١َخلَقَ  �َّ

 قۡ ٱ ٢َعلَقٍ  مِنۡ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ
ۡ
 ٱَوَر�َُّك  َرأ

َ
ِيٱ ٣ۡ�َرمُ ۡ� َّ�  ِ  َما لَمۡ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱَعلََّم  ٤َقلَمِ لۡ ٱَعلََّم ب

د و انسان را از یه تو را آفرک یبخوان به نام پرودگارت، ھمان پرودگار« ]۵-۱[العلق:  ﴾٥َ�ۡعلَمۡ 
ه انسان را با ک یتر است؛ ھمان پرودگار بخشندهد. بخوان؛ پروردگارت بزرگوارتر و یخون بسته آفر

 ». دانست ه نمیکبه انسان آموخت  ییزھایقلم آموخت و چ
با این آیات و قلبی لرزان ص  گوید: بعد از این ماجرا، رسول الله میل  عایشه
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آنھا ھم ». مرا در جامه بپیچید، مرا در جامه بپیچید«رفت و فرمود: ل  نزد خدیجه
خطاب به ص  پیچیدند تا ترسش برطرف گردید. بعد از آن، رسول اللهاو را در جامه 

؟ و او را از ماجرا »ای اتفاق افتاده است ای خدیجه! برایم چه حادثه«خدیجه فرمود: 
گفت: ھرگز ل  خدیجه». واقعًا احساس خطر نمودم«مطلع ساخت. آنگاه فرمود: 

الله متعال ھرگز تو را رسوا دھم. سوگند به الله که  چنین نیست. من تو را مژده می
کنی،  ھا کمک می کنی، به درمانده نخواھد کرد؛ تو به خویشاوندان، نیکی و احسان می

 کنی. کنی و ازحق، حمایت و پشتیبانی می رسانی، مھمان نوازی می به فقرا یاری می
را نزد پسر عمویش ؛ورقه بن ص  آنحضرتل  بعد از این سخنان، خدیجه 

عبدالعزی؛ برد. ورقه در دوران جاھلیت، نصرانی شده بود و به زبان نوفل بن اسد بن 
نوشت. قابل  نوشت. ھمچنین چیزھای زیادی از انجیل به زبان عربی می عربی، نامه می

 اش را از دست داده بود.  یاد آوری است که وی پیرمردی کھنسال بود و بینایی
گوید.  ات چه می رادرزادهگوش کن و ببین ب )١(به او گفت: ای عمویم!ل  خدیجه

آنچه را که دیده بود، برایش ص  بینی؟ رسول الله ام! چه می ورقه گفت: ای برادرزاده
نازل شده  ای است که بر موسی بن عمران  بیان کرد. ورقه گفت: این ھمان فرشته

کنند، زنده  است. ای کاش! من جوان بودم و تا آن روزھایی که قومت تو را بیرون می
؟! ورقه گفت: آری، »کنند آیا آنھا مرا بیرون می«فرمود: ص  ماندم. رسول الله می

مانند پیام تو آورده است، با وی دشمنی شده است. ولی اگر من آنروز را  ھرکس، پیامی
 شایانی خواھم نمود. دریابم به تو کمک 

بَا َسلََمةَ  :َ�َْ� قَاَل  َ�نْ  -۷۴
َ
ُت أ

ْ
ل
َ
نِْزَل َ�بُْل  :َسأ

ُ
ُقْرآِن أ

ْ
يُّ ال

َ
ثِّرُ  :قَاَل  ؟أ ُمدَّ

ْ
َها ال ُّ�

َ
 ،يَا �

ُت 
ْ
وْ  :َ�ُقل

َ
ِ  :َ�َقاَل  ؟ ﴾َرأقۡ ٱ﴿ أ ُت َجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ

ْ
ل
َ
نِْزَل َ�بُْل  :َسأ

ُ
ُقْرآِن أ

ْ
يُّ ال

َ
َهاَ�ٰٓ ﴿ :قَاَل  ؟أ ُّ�

َ
� 

ۡ ٱ ثِّرُ ل ُت  ﴾١ُمدَّ
ْ
ْو  :َ�ُقل

َ
ِ  :قَاَل َجابِرٌ  ؟﴾َرأقۡ ٱ﴿أ َ�نَا رَُسوُل ا�َّ ثُُ�ْم َما َحدَّ َحدِّ

ُ
 :قَاَل ص  أ

َراٍء َشْهًرا« َواِدي ،َجاَورُْت حِبِ
ْ
ُت فَاْستَبَْطنُْت َ�ْطَن ال

ْ
ا َقَضيُْت ِجَوارِي نََزل  ،َ�نُوِديُت  ،فَلَمَّ

َما�
َ
َحًدا َ�نََظْرُت أ

َ
َر أ

َ
يِف َوَ�ْن يَِميِ� َوَ�ْن ِشَمايِل فَلَْم أ

ْ
َر  ،ُ�مَّ نُوِديُت  ،وََخل

َ
َ�نََظْرُت فَلَْم أ

َحًدا
َ
َهَواءِ  ،ُ�مَّ نُوِديُت  ،أ

ْ
َعْرِش يِف ال

ْ
يِس فَإَِذا ُهَو ىلَعَ ال

ْ
الَ  ،فََرَ�ْعُت َرأ �َل َعلَيِْه السَّ  ،مَ�ْعِ� ِجرْبِ

                                                 
پسر  یث آمده است، ویه در اول حدکگونه  به خاطر احترام، او را عمو صدا زد و گرنه ھمان -١

 باشد. ش مییعمو
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َخذَ 
َ
ُت  ،تِْ� رَْجَفٌة َشِديَدةٌ فَأ

ْ
َ�يُْت َخِد�ََة َ�ُقل

َ
َّ َماءً  ،فََدثَُّروِ�  ،َدثُِّروِ�  :فَأ نَْزَل  ،فََصبُّوا يلَعَ

َ
فَأ

 ُ َهاَ�ٰٓ ﴿ :ألا�َّ ُّ�
َ
ۡ ٱ � ثِّرُ ل نِذرۡ  ١ُمدَّ

َ
ۡ  ٢ُ�ۡم فَأ   .]۳-۱[المدثر:  ﴾٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ

پرسیدم: نخستین آیاتی که از قران کریم س  گوید: از ابوسلمه یحیی می ترجمه:
ی  ی مّدثر ھستند. گفتم: یا آیات سوره اند؟ جواب داد: آیات سوره اند، کدام نازل شده

پرسیدم: نخستین آیاتی که از قران س  علق ھستند؟ او گفت: من از جابر بن عبدالله
ی  یا آیات سورهی مّدثر ھستند:  اند؟ جواب داد: آیات سوره اند، کدام کریم نازل شده

کنم؛  را برای شما نقل میص  علق ھستند؟ وی گفت: من سخنان رسول الله
که دوران اعتکافم  فرمود: یک ماه در غار حراء اعتکاف نشستم. ھنگامیص  آنحضرت

رسیدم. در آنجا، ندا آمد. جلو،  )١(به پایان رسید، پایین آمدم تا اینکه به داخل وادی
پشت سر، سمت راست و سمت چپم را نگاه کردم اما کسی را ندیدم. دوباره، ندا آمد. 
باز ھم نگاه کردم ولی کسی را ندیدم. برای بار سوم، ندا آمد. سرم را بلند کردم؛ 

کان جبرییل را دیدم که در آسمان، باالی تخت، قرار دارد. از دیدن این صحنه، بشدت ت
خوردم و لرزیدم. آنگاه نزد خدیجه آمدم و گفتم: مرا بپوشید، مرا بپوشید. آنھا مرا 

 پوشاندند و مقداری آب رویم ریختند. آنگاه الله متعال این آیات را نازل فرمود: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ۡ ٱ � ثِّرُ ل نِذرۡ  ١ُمدَّ

َ
ۡ  ٢ُ�ۡم فَأ ر سر ای کسی که جامه ب« ]۳-۱[المدثر:  ﴾٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ

 ». ای! برخیز و بترسان. و پرودگارت را به عظمت و بزرگی یاد کن و لباست را پاک بگردان کشیده
ی علق  ی سوره نازل گردید، آیات اولیهص  شرح: نخستین آیاتی که بر رسول الله

) بیان گرید بعد از آن، برای مدتی، وحی ۷۳ی ( (اقرأ) ھستند چنانچه در حدیث شماره
ی مدثر  از انقطاع وحی، نخستین آیاتی که نازل شد، آیات سوره قطع گردید. بعد

ھستند که در این حدیث آمده است. قابل یاد آوری است که در الفاظ دیگر ھمین 
روایت، تصریح شده است که در این حدیث، صحبت از نخستین آیات بعد از انقطاع 

 وحی است نه نخستین آیات به طور مطلق.

 یحثرت نزول وک): ۵۲باب(
�َِس بِْن َمالٍِك  -۷۵

َ
َ  قَاَل:س  َ�ْن أ نَّ ا�َّ

َ
ِ  ألأ َويْحَ ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ

ْ
َ�بَْل ص  تَاَ�َع ال

 َ ِ  ،َوفَاتِِه َحىتَّ تُُو�ِّ َ رَُسوُل ا�َّ َويْحُ يَْوَم تُُو�ِّ
ْ
رَثُ َما اَكَن ال

ْ
�

َ
 )۳۰۱۶(م/. ص َوأ

                                                 
 و رودخانه. دره -١
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ص  نزول وحی را بر رسول الله گوید: الله متعال جریان میس  انس بن مالک ترجمه:
قبل از وفاتش، شدت بخشید تا جایی که بیشترین وحی در دوران (نزدیک) وفات 

 نازل گردید. ص  رسول الله
دانید در آغاز دوران مکی، وحی برای مدتی، قطع شد. بعد از  شرح: ھمانطور که می

دینه بیشتر ھای بزرگ نازل گردید. سپس، در م آن، در مکه فقط تعدادی از سوره
وحی زیادی نازل گردید؛ ص  ھای بزرگ نازل شد. ولی در آخر حیات آنحضرت سوره

ھای زیادی مطرح  ھای زیادی مسلمان شدند و سؤال زیرا در این دوران، گروه
 با اندکی تصرف) » ۴۹۸۲«ی  کردند. (فتح الباری حدیث شماره می

 و فرض شدن نمازهاص  رمک): معراج نبی ا۵۳( باب
�َِس بِْن َمالٍِك  -۷۶

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
اِق « :قَاَل ص  أ رُبَ

ْ
ِ�يُت بِال

ُ
وَُهَو َدابٌَّة  -أ

ْ�يَُض َطِو�ٌل 
َ
َْغِل  ،أ َِماِر وَُدوَن ابلْ

ْ
فََرِ�بْتُُه َحىتَّ  :قَاَل  -يََضُع َحافَِرُه ِعنَْد ُمنَْتَ� َطْرفِِه  ،فَْوَق احل
َمْقِدِس 

ْ
َ�يُْت َ�يَْت ال

َ
نِْبيَاءُ  ،أ

َ
َقِة الَّيِت يَْر�ُِط بِِه األ

ْ
َل

ْ
َمْسِجدَ  :قَاَل  ،فََرَ�ْطتُُه بِاحل

ْ
ُت ال

ْ
 ،ُ�مَّ َدَخل

َعتَْ�ِ 
ْ
الَ  ،ُ�مَّ َخرَْجُت  ،فََصلَّيُْت ِ�يِه َر� �ُل َعلَيِْه السَّ م بِإِنَاٍء ِمْن مَخٍْر َو�ِنَاٍء ِمْن فََجاَءِ� ِجرْبِ

�ُل  ،فَاْخرَتُْت اللَّنَبَ  ،لنََبٍ  ِفْطَرةَ : ÷َ�َقاَل ِجرْبِ
ْ
َماِء فَاْستَْفتََح  :اْخرَتَْت ال  السَّ

َ
ُ�مَّ َعَرَج بِنَا إِىل

�ُل  نَْت  :فَِقيَل  ،ِجرْبِ
َ
�ُل  ؟َمْن أ دٌ  :قَاَل ؟ ِ�يَل َوَمْن َمَعَك  :قَاَل ِجرْبِ ْهِ  :ِ�يَل  ،ُ�َمَّ

َ
 ؟َوقَْد بُِعَث إِيل

ْهِ  :قَاَل 
َ

َ  ؟قَْد بُِعَث ِإيل
َ

نَا بِآَدمَ  ،اَ�ُفِتَح نل
َ
َب يِب وََداَع يِل خِبَْ�ٍ  ،فَإَِذا أ َماِء  ،فَرَحَّ  السَّ

َ
ُ�مَّ َعَرَج بِنَا إِىل

�ُل  ،اثلَّاِ�يَةِ  نَْت  :فَِقيَل  ،÷فَاْستَْفتََح ِجرْبِ
َ
�ُل  ؟َمْن أ ٌد  :قَاَل  ؟َوَمْن َمَعَك  :ِ�يَل  :قَاَل ِجرْبِ ُ�َمَّ

ْهِ  :ِ�يَل 
َ

ْهِ  ْد بُِعَث قَ  :قَاَل  ؟َوقَْد بُِعَث إِيل
َ

َا :قَاَل  ؟إِيل
َ

َالَِة ِعيىَس ابِْن  ،َ�ُفِتَح نل
ْ
نَا بِاْ�َ�ِ اخل

َ
فَإَِذا أ

 ا
َ

ْ�ٍ ُ�مَّ َعَرَج يِب إِىل
بَا وََدَعَوا يِل خِبَ ِ َعلَيِْهَما فَرَحَّ َماِء َمْرَ�َم َوَ�َْ� بِْن َزَ�ِر�َّاَء َصلََواُت ا�َّ لسَّ

�ُل فَاْستَْفتََح جِ  ،اثلَّاثِلَةِ  نَْت  :فَِقيَل  ،رْبِ
َ
�ُل  :قَاَل  ؟َمْن أ دٌ  :قَاَل  ؟َوَمْن َمَعَك  :ِ�يَل  ،ِجرْبِ ص  ُ�َمَّ

ْهِ  :ِ�يَل 
َ

ْهِ  :قَاَل  ؟َوقَْد بُِعَث إِيل
َ

َا ،قَْد بُِعَث إِيل
َ

نَا ِ�يُوُسَف  ،َ�ُفِتَح نل
َ
ْعِطَي ص  فَإَِذا أ

ُ
إَِذا ُهَو قَْد أ

ُْسِن 
ْ
َب  :قَاَل  ،َشْطَر احل ابَِعةِ  ،وََداَع يِل خِبَْ�ٍ يب فَرَحَّ َماِء الرَّ  السَّ

َ
فَاْستَْفَتَح  ،ُ�مَّ َعَرَج بِنَا إِىل

الَ  �ُل َعلَيِْه السَّ دٌ  :َوَمْن َمَعَك قَاَل  :م ِ�يَل ِجرْبِ ْهِ  :َل يقَ ص  ُ�َمَّ
َ

قَْد بُِعَث  :قَاَل  ؟َوقَْد بُِعَث ِإيل
ْهِ 

َ
نَا بِإِْدِر�َس  ،إِيل

َ
َا فَإَِذا أ

َ
َب وََداَع يِل خِبَْ�ٍ  ،َ�ُفِتَح نل ُ  ،فَرَحَّ هُ ﴿َوَرَفعۡ  :ألقَاَل ا�َّ ا َمَکاًنا َنٰ مَّ  ﴾َعِلی�ُ

َاِمَسِة فَاْستَْفتََح ِجرْبِ�ُل 
ْ
َماِء اخل  السَّ

َ
 ؟َوَمْن َمَعَك :ِجرْبِ�ُل ِ�يَل  :قَاَل  ؟َمْن َهَذا :ِ�يَل  ،َعَرَج بِنَا إىِل
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دٌ  :قَاَل  ْهِ  :ِ�يَل ص  ُ�َمَّ
َ

ْهِ  :قَاَل  ،َوقَْد بُِعَث إيِل
َ

َا ،قَْد بُِعَث إيِل
َ

نَا بَِهاُرونَ  ،َ�ُفتَِح نل
َ
ص  فَإَِذا أ

َب وََداَع يِل خِبَْ�ٍ  اِدَسةِ  ،فَرَحَّ َماِء السَّ  السَّ
َ

�ُل  ،ُ�مَّ َعَرَج بِنَا إِىل ِ�يَل َمْن ÷  فَاْستَْفتََح ِجرْبِ
�ُل ِ�يَل  :قَاَل  ؟َهَذا دٌ  :قَاَل  ؟َوَمْن َمَعَك  :ِجرْبِ ْهِ  :ِ�يَل ص  ُ�َمَّ

َ
قَْد بُِعَث  :قَاَل  ؟َوقَْد بُِعَث إِيل

ْهِ 
َ

نَا بُِموىَس  ،إِيل
َ
َا فَإَِذا أ

َ
َب وََداَع يِل خِبَْ�ٍ ص  َ�ُفِتَح نل ابَِعِة  ،فَرَحَّ َماِء السَّ  السَّ

َ
ُ�مَّ َعَرَج إِىل

�ُل ، �ُل ِ�يَل  :قَاَل  ؟َمْن َهَذا :فَِقيَل  ،فَاْستَْفتََح ِجرْبِ دٌ  :قَاَل  ؟َوَمْن َمَعَك  :ِجرْبِ  :ِ�يَل ص  ُ�َمَّ
ْهِ 

َ
ْهِ  :قَاَل  ؟َوقَْد بُِعَث إِيل

َ
َا ،قَْد بُِعَث إيِل

َ
نَا بِإِبَْراِهيمَ  ،َ�ُفِتَح نل

َ
َيِْت ص  فَإَِذا أ

ْ
 ابل

َ
ُمْسِنًدا َظْهَرُه إِىل

َمْعُمورِ 
ْ
َف َملٍَك َو�َِذا ُهَو يَْدُخلُُه لُكَّ يَْوٍم َسبْ  ،ال

ْ
ل
َ
ْهِ  الَ ، ُعوَن أ

َ
  ،َ�ُعوُدوَن إِيل

َ
ُ�مَّ َذَهَب يِب إِىل

ُمنْتََ� 
ْ
ْدَرِة ال ِفيَلَةِ  ،السِّ

ْ
ِقالَ  ،َو�َِذا َوَرُ�َها َكآَذاِن ال

ْ
ْمِر  :قَاَل  ،لِ َو�َِذا َ�َمُرَها اَكل

َ
ا َغِشيََها ِمْن أ فَلَمَّ

َْت  ِ َما َغيِشَ َ�َغ�َّ َحٌد ِمْن خَ  ،ا�َّ
َ
ْن َ�نَْعتََها ِمْن ُحْسِنَهاَ�َما أ

َ
ِ �َْستَِطيُع أ ِق ا�َّ

ْ
َّ  ،ل ُ ِإيلَ ْوىَح ا�َّ

َ
فَأ

ْوىَح 
َ
َّ مَخِْسَ� َصَالةً  ،َما أ ْلَةٍ  ،َ�َفَرَض يلَعَ

َ
 ُموىَس  ،يِف لُكّ يَْوٍم َويل

َ
ُت إِىل

ْ
ل َما  :َ�َقاَل ص  َ�َ�َ

ِتَك  مَّ
ُ
ُت  ؟فََرَض َر�َُّك ىلَعَ أ

ْ
ُ اتلَّْخِفيَف  :قَاَل  ،ةً مَخِْسَ� َصالَ  :قُل

ْ
هل

َ
 َر�َِّك فَاْسأ

َ
إِنَّ  ،ارِْجْع إِىل

فَ
تََك الَ  مَّ

ُ
ُ�ُهمْ  ،يُِطيُقوَن َذلَِك  أ اِ�يَل وََخرَبْ ُت  :قَاَل  ،فَإِ�ِّ قَْد بَلَوُْت بَِ� إرِْسَ

ْ
 َر�ِّ َ�ُقل

َ
 :فَرََجْعُت إِىل

يِت  مَّ
ُ
ْف ىلَعَ أ ُت َحطَّ َ��ِّ مَخًْسا ،فََحطَّ َ��ِّ مَخًْسا ،يَا رَبِّ َخفِّ

ْ
 ُموىَس َ�ُقل

َ
 :قَاَل  ،فَرََجْعُت إِىل

تََك الَ  مَّ
ُ
ُ اتلَّْخِفيَف  ،يُِطيُقوَن َذلَِك  إِنَّ أ

ْ
هل

َ
 َر�َِّك فَاْسأ

َ
رِْجُع َ�ْ�َ َر�ِّ  :قَاَل  ،فَارِْجْع إِىل

َ
 أ

ْ
َزل

َ
فَلَْم أ

 َوَ�ْ�َ ُموىَس 
َ

دُ يَا ُ�َ  :َحىتَّ قَاَل ÷  َ�بَارََك َوَ�َعاىل ْلَةٍ  ،مَّ
َ

ِللُكِّ  ،إِ�َُّهنَّ مَخُْس َصلََواٍت لُكَّ يَْوٍم َويل
�ّ ،ةً فََذلَِك مَخُْسوَن َصالَ  ،ٍة َعرْشٌ َصالَ  ُ َحَسنًَةّ َها ُكِتبَْت هلَ

ْ
فَِإْن  ،َوَمْن َهمَّ حِبََسنٍَة فَلَْم َ�ْعَمل

ا َوَمْن َهمَّ �َِسيِّئٍَة فَلَْم َ�عْ  ُ َعرْشً
َ

إِْن َعِملََها ُكِتبَْت َسيِّئًَة َعِملََها ُكِتبَْت هل
َها لَْم تُْ�تَْب َشيْئًا فَ

ْ
َمل

 ُموىَس  :قَاَل  ،َواِحَدةً 
َ

ُت َحىتَّ اْ�تََهيُْت إِىل
ْ
ل تُُه َ�َقاَل ص  َ�َ�َ ْخرَبْ

َ
ُ  :فَأ

ْ
هل

َ
 َر�َِّك فَاْسأ

َ
ارِْجْع إِىل

 ِ ُت ص  اتلَّْخِفيَف َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
  :َ�ُقل

َ
 ».َر�ِّ َحىتَّ اْستَْحيَيُْت ِمنْهُ  قَْد رََجْعُت إىِل

 )۱۶۲(م/
براق را که «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  انس بن مالک ترجمه:

تر از االغ و کوچکتر از قاطر بود، آوردند. این حیوان،  حیوانی سفید رنگ و طویل و بزرگ
اینکه به بیت گذاشت. من سوار بر آن شدم تا  ھای دید چشمش می قدمش را در منت

ای بستم که پیامبران سواریھایشان را به آن  المقدس رسیدم و براق را به ھمان حلقه
بستند. سپس وارد مسجد شدم و دو رکعت نماز بجای آوردم. بعد از آن، از مسجد  می

یک ظرف شراب و یک ظرف شیر آورد. من  ÷یرون رفتم. در این ھنگام، جبرئیل ب
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سوی  به فرمود: راه فطرت را برگزیدی. سپس ما را  ÷ ئیلشیر را انتخاب کردم. جبر
آسمان برد و جبرئیل درخواست نمود تا در را باز نمایند. پرسیده شد: شما؟ گفت: 

. پرسیده شد: آیا دعوت صجبرئیل؛ پرسیده شد: چه کسی ھمراه توست؟گفت: محمد 
ا باز شد. چون شده است؟ گفت: دعوت شده است. بعد از این گفت و شنود، در برای م

داخل شدم، آدم را دیدم. وی به من خیر مقدم گفت و برایم دعای خیر نمود. سپس ما 
به آسمان دوم برده شدیم و جبرئیل در خواست نمود تا در را باز نمایند. پرسیده شد: تو 

. ص کسیتی؟ گفت: جبرئیل. پرسیده شد: چه کسی ھمراه توست؟ گفت: محمد
ای برای ما  است؟ گفت: دعوت شده است. پس از آن، دروازه پرسیده شد: آیا دعوت شده

باز شد. به محض ورود، دو پسرخاله ؛عیسی بن مریم و یحیی بن زکریا؛ را دیدم. آنھا به 
من خیر مقدم گفتند و برای من دعای خیر نمودند. سپس ما را به آسمان سوم برد و 

د: تو کسیتی؟ جواب داد: جبرئیل. جبرئیل در خواست کرد تا در را باز نمایند. پرسیده ش
. پرسیده شد: آیا دعوت شده صپرسیده شد: چه کسی ھمراه توست؟ جواب داد: محمد

ای برای ما باز شد. چون  است؟ جبرئیل جواب داد: دعوت شده است. بعد از آن، دروازه
 داخل شدم، یوسف را دیدم و متوجه شدم که نصف زیبایی به او داده شده است. او ھم به
من خیرمقدم گفت و برایم دعای خیر نمود. سپس ما را به آسمان چھارم برد و جبرئیل 

. ص درخواست نمود تا در را باز نمایند. پرسیده شد: این کسیت؟ جواب داد: محمد
پرسیده شد: آیا دعوت شده است؟ جبرئیل گفت: دعوت شده است. بعد از آن، دروازه 

یس را دیدم. او نیز به من خیر مقدم گفت و برایم برای ما باز شد. چون داخل شدم، ادر

ما به او منزلت واالیی «﴾ َوَرَ�ۡعَ�ُٰه َمَ�نًا َعلِيًّا﴿فرماید:  دعای خیر نمود. الله عز وجل می
سپس ما را به آسمان پنجم برد و جبرئیل درخواست کرد تا در را باز  »عنایت کردیم

برئیل پرسیده شد: چه کسی ھمراه نمایند. پرسیده شد: این کسیت؟ جواب داد: ج
. پرسیده شد: آیا دعوت شده است؟ جبرئیل ص توست؟ جبرئیل جواب داد: محمد

جواب داد: دعوت شده است. پس از آن، دروازه برای ما باز شد. وقتی که وارد شدم، 
ھارون را دیدم. او ھم به من خیر مقدم گفت و برایم دعای خیر نمود. سپس ما را به 

م برد و جبرئیل درخواست نمود تا در را باز نمایند. پرسیده شد: تو کسیتی؟ آسمان شش
. ص جواب داد: جبرئیل. پرسیده شد: چه کسی ھمراه توست؟ جواب داد: محمد

پرسیده شد: آیا دعوت شده است؟ جبرئیل جواب داد: دعوت شده است. بدنبال آن، 
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او نیز به من خیر مقدم گفت و دروازه باز شد. ھنگامی که وارد شدم، موسی را دیدم. 
برایم دعای خیر نمود. بعد از آن، ما را به آسمان ھفتم برد و جبرئیل درخواست نمود تا 
دروازه را باز نمایند. پرسیده شد: تو کسیتی؟ جواب داد: جبرئیل؛ پرسیده شد: چه کسی 

اب . پرسیده شد: آیا دعوت شده است؟ جبرئیل جوص ھمراه توست؟ جواب داد: محمد
داد: دعوت شده است. آنگاه دروازه برای ما باز شد. وقتی وارد شدم، ابراھیم را دیدم که 
به بیت المعمور تکیه زده است و متوجه شدم که روزانه ھفتاد ھزار فرشته به بیت 

گردند. سپس مرا به سدره المنتھی برد. برگھای  آیند و دوباره به آن بر نمی المعمور می
که دستور الله  ی کوزه بود. و ھنگامی ھای آن به اندازه وش فیل و میوهی گ اندازه آن به

تواند زیبایی آنھا را توصیف  آنھا را فرا گرفت، تغییر کردند طوریکه ھیچ مخلوقی نمی
من وحی کرد و در ھر شبانه روز، پنجاه سوی  به نماید. سپس آنچه را که خواست الله بود

بسوی موسی پایین آمدم. موسی فرمود: پروردگارت  نماز بر من فرض گرداند. آنگاه من
چه چیزی بر امت تو فرض گرداند؟ گفتم: پنجاه نماز. موسی گفت: بسوی پرودگارت 
برگرد و از او بخواه تا تخفیف دھد؛ زیرا امت تو این توانایی را ندارد. من بنی اسرائیل را 

ارا! برای امتم تخفیف بده و آسان ام. آنگاه من نزد پرودگارم برگشتم و گفتم: پرودگ آزموده
بگردان. الله پنج نماز را برایم تخفیف داد. سپس نزد موسی برگشتم و گفتم: پنج نماز را 

ات توانایی این را ندارد. نزد پرودگارت برگرد و از او  برایم تخفیف داد. موسی گفت: امت
و موسی رفت  ھمچنان میان پرودگارم«فرماید:  میص  رسول اکرم». طلب تخفیف کن

نمودم تا اینکه الله فرمود: ای محمد! پنج نماز در ھر شبانه روز، فرض است و  و آمد می
شود. و ھر کس، اراده کند که کار  ھر نماز برابر با ده نماز است. در نتیجه، پنجاه نماز می

 شود. ولی اگر آن را نیکی انجام دھد ولی آن را انجام ندھد، یک نیکی برایش نوشته می
شود. و ھر کس، قصد انجام کار بدی نماید و آنرا  انجام دھد، ده نیکی برایش نوشته می
شود. و اگر آنرا عملی کند، فقط یک بدی برایش  عملی نکند، گناھی برایش نوشته نمی

آنگاه من پایین آمدم تا به موسی رسیدم و «فرماید:  میص  رسول الله». شود نوشته می
». ر دادم. موسی فرمود: نزد پرودگارت برگرد و از او تخفیف بخواهاو را در جریان امر قرا

ای به پرودگارم مراجعه کردم که از او  من گفتم: به اندازه«فرماید:  میص  رسول الله
 ». خجالت کشیدم و حیاکردم

  †ا یی سایر انب دربارهص  رمک): سخن گفتن نبی ا۵۴( باب
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ِ  :َقاَل ب  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۷۷ نَا َمَع رَُسوِل ا�َّ َمِدينَِة َ�َمَرْرنَا ص  رِسْ
ْ
َة َوال َ�ْ�َ َمكَّ

يُّ َواٍد َهَذا« :َ�َقاَل  ،بَِوادٍ 
َ
ْزَرقِ  ا:َ�َقالُو ؟»أ

َ
 ُموىَس « :َ�َقاَل  ،َواِدي األ

َ
ْ�ُظُر ِإىل

َ
�ِّ أ

َ
َعلَيِْه  َك�

َالُم،  ُذَ�يْهِ  ،َفْظُه َداوُدُ فََذَكَر ِمْن لَْونِِه وََشَعِرهِ َشيْئًا لَْم َ�ْ السَّ
ُ
  ،َواِضًعا إِْصبََعيِْه يِف أ

َ
ُ ُجَؤاٌر إِىل

َ
هل

ِبيَةِ 
ْ
ِ بِاتلَّل َواِدي ،ا�َّ

ْ
 ثَنِيَّةٍ  :قَاَل  ».َمارًّا بَِهَذا ال

تَيْنَا ىلَعَ
َ
نَا َحىتَّ أ يُّ ثَنِيٍَّة َهِذهِ « :َ�َقاَل  ،ُ�مَّ رِسْ

َ
 ؟»أ

ْو ِلْفٌت  :قَالُوا
َ
 يُو�َُس ىلَعَ نَاقٍَة مَحَْراءَ « :َ�َقاَل  ،َهرىَْش أ

َ
ْ�ُظُر ِإىل

َ
�ِّ أ

َ
 ،َعلَيِْه ُجبَُّة ُصوٍف  ،َك�

بَةٌ 
ْ
َواِدي ُملَبِّيًا ،ِخَطاُم نَاقَِتِه يِلٌف ُخل

ْ
  )۱۶۶(م/ .»َمارًّا بَِهَذا ال

در مسیر میان مکه و ص  گوید: ھمراه رسول الله می بابن عباس  ترجمه:
نام این «فرمود: ص  ای افتاد. رسول الله گذرمان به درهمدینه، در حرکت بودیم که 

گویا من «فرمود: ص  ی ازرق است. آنحضرت ؟ صحابه گفتند: این، دره»دره چیست
ھای رنگ و مویش را متذکر گردید  ویژگیص  بینم ـ و رسول اکرم را می  موسی

ھایش  وشولی داوود ،یکی از راویان، فراموش کرده است ـ که دو انگشتش را در گ
 بابن عباس ». کند گوید و از این وادی، عبور می گذاشته، با آواز بلند، لبیک می

ص  گوید: ھمچنان به راھمان ادامه دادیم تا اینکه به کوھی رسیدیم. آنحضرت می
؟ صحابه گفتند: این کوِه ھرشی یا لْفت نام دارد. رسول »این، چه کوھی است«پرسید: 

ای سرخ رنگ، سوار  کنم که بر ناقه سوی یونس نگاه میگویا من ب«فرمود: ص  الله
ای پشمینه به تن دارد و مھار شترش از لیف (پوست درخت خرما) است و  است و جبه

 ».گذرد لبیک گویان از این وادی می

يِب ُهَر�َْرةَ  -۷۸
َ
رْسَِي يِب لَِقيُت ُموىَس : «صقَاَل انلَّيِبُّ  :قَاَل س  َ�ْن أ

ُ
 -÷  ِحَ� أ

ِس  ،ُمْضَطرٌِب  –َحِسبُْتُه قَاَل  -فَإَِذا ُهَو رَُجٌل  -ص  َ�نََعتَُه انلَّيِبُّ 
ْ
أ نَُّه ِمْن رَِجاِل  ،رَِجُل الرَّ

َ
َك�

مْحَر -ص  َ�نََعتَُه انلَّيِبُّ  -َولَِقيُت ِعيىَس  :َشنُوَءَة قَاَل 
َ
�ََّما َخَرَج ِمْن ِديَماٍس  ،ُفَإَِذا َر�َْعٌة أ

َ
َك�

هِ بِهِ  :قَاَل  ،ًماَ�ْعِ� مَحَّا ِ
َ

ْشبَُه َودل
َ
نَا أ

َ
ِ َعلَيِْه َوأ يُْت إِبَْراِهيَم َصلََوات ا�َّ

َ
ِ�يُت بِإِنَاَءيِْن  :قَاَل  ،َوَرأ

ُ
فَأ

َحِدِهَما لنََبٌ َوِ� اآلَخِر مَخْرٌ 
َ
ُهَما ِشئَْت  :فَِقيَل يِل  ،يِف أ َّ�

َ
�ْتُهُ  ،ُخْذ � رَشِ

َخْذُت اللَّنَبَ فَ
َ
 :َ�َقاَل  ،فَأ

وْ ُهِدي
َ
ِفْطَرَة أ

ْ
ِفْطَرَة  - َت ال

ْ
َصبَْت ال

َ
تَُك  -أ مَّ

ُ
َْمَر َغوَْت أ

ْ
َخْذَت اخل

َ
ا إِنََّك لَْو أ مَّ

َ
 )۱۶۸(م/. »أ

شب اسراء با «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره ترجمه:
کنم که  موسی را توصیف کرد و فکر میص  و آنحضرت». مالقات کردم موسی

وی از قامت متوسطی برخوردار بود و موھای نه بسیار صاف و نه مجعد داشت «فرمود: 



 ٦٥  کتاب ایمان -۱

 ». ی شنوءه است تا جایی که گویا یکی از مردان قبیله
و او را چنین ». با عیسی نیز مالقات نمودم«فرمود: ص  چنین رسول اللهھم

شت و قرمز رنگ بود تا جایی که گویا از حمام وی قامت متوسطی دا«توصیف کرد: 
 ». بیرون آمده است

ی فرزندانش  را نیز دیدم و من از ھمه ابراھیم «افزود: ص  رسول مکرم اسالم
 ».به او شباھت بیشتری دارم

بعد از آن، دو ظرف که یکی از آنھا شیر، و «در ادامه فرمود: ص  پیامبر اکرم
خواھی بردار. من شیر  ردند و گفتند: ھر کدام را میدیگری، شراب داشت، برای من آو

را برداشتم و نوشیدم. صدا آمد که به فطرت راه یافتی یا اینکه به فطرت رسیدی. اگر 
 ». شد داشتی، امت تو گمراه می شراب را برمی

 و دجال ÷ح یمس ی دربارهص  رمک): سخنان نبی ا۵۵( باب
ِ بِْن ُ�َمرَ  -۷۹ ِ  :قَاَل ب  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ يَْوًما َ�ْ�َ َظْهَراَ�ِ انلَّاِس ص  َذَكَر رَُسوُل ا�َّ

اَل َ�َقاَل  جَّ َمِسيَح ادلَّ
ْ
ْعَورَ « :ال

َ
 لَيَْس بِأ

َ
َ َ�بَارََك َوَ�َعاىل   ،إِنَّ ا�َّ

َ
ْعَوُر  َال،أ

َ
اَل أ جَّ َمِسيَح ادلَّ

ْ
إِنَّ ال

ُْمَ�  نَّ َ�يْنَُه ِعنَبٌَة َطاِ�يَةٌ  ،َ�ْ�ِ ايلْ
َ
ِ  :قَاَل  ».َكأ َمنَاِم : «صَوقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َراِ� اللَّيْلََة يِف ال

َ
أ

َكْعبَةِ 
ْ
ْدِم الرَِّجالِ  ،ِعنَْد ال

ُ
ْحَسِن َما تََرى ِمْن أ

َ
تُُه َ�ْ�َ َمنِْكبَيِْه  ،فَإَِذا رَُجٌل آَدُم َكأ ترَْضُِب لِمَّ

ْعرِ  ُسُه َماًء َواِضًعا يََديْهِ  ،رَِجُل الشَّ
ْ
َيِْت  ،ىلَعَ َمنِْكيَبْ رَُجلَْ�ِ  َ�ْقُطُر َرأ

ْ
 ،وَُهَو بَيْنَُهَما َ�ُطوُف بِابل

ُت 
ْ
َمِسيُح اْ�ُن َمْرَ�مَ  :َ�َقالُوا ؟َمْن َهَذا :َ�ُقل

ْ
يُْت َوَراَءُه رَُجالً  ،ال

َ
ْعَوَر َ�ْ�ِ  ،َجْعًدا َ�َطًطا َوَرأ

َ
أ

ُْمَ�  يُْت ِمَن انلَّاِس بِابِْن َ�َطٍن  ،ايلْ
َ
ْشبَِه َمْن َرأ

َ
َ�ُطوُف  ،َواِضًعا يََديِْه ىلَعَ َمنِْكيَبْ رَُجلَْ�ِ  ،َكأ

َيِْت 
ْ

ُت  ،بِابل
ْ
اُل  :قَالُوا ؟َمْن َهَذا :َ�ُقل جَّ َمِسيُح ادلَّ

ْ
 )۱۶۹(م/. »َهَذا ال

، در میان مردمص  گوید: روزی رسول الله می بعبدالله بن عمر  ترجمه:
ھمانا الله سبحانه و تعالی نابینا نیست. «سخن از مسیح دجال به میان آورد و فرمود: 

گاه باشید و بدانید که چشم راست مسیح دجال، کور است و مانند دانه ی انگور بیرون  آ
 ».آمده است

من دیشب در نزدیکی «فرمود: ص  گوید: ھمچنین رسول الله می بابن عمر  
ھای گندم گونی که  ی انسان ا خواب دیدم. وی از ھمهکعبه، شخص گندم گونی ر

سراغ دارید، زیباتر بود. موھای سرش نه بسیار مجّعد و نه بسیار صاف و فروھشته بود و 
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چکید. او در میان دو مرد  رسید و از سرش آب می ھایش می بلندی آنھا به وسط شانه
پیرامون کعبه، طواف  ھای آنھا گذاشته بود و ھایش را بر شانه قرار داشت و دست

نمود. پرسیدم: این کیست؟ جواب دادند: مسیح بن مریم است. پشت سر او مرد  می
دیگری را دیدم که موھای بسیار مجّعد و پیچانی داشت و چشم چپش کور بود. وی از 

ام، بیشتر از ھمه به ابن قطن شباھت داشت. او ھم  که من دیده میان مردمی
کرد.  دو مرد گذاشته بود و پیرامون کعبه طواف می ھای ھایش را بر شانه دست

 ». پرسیدم: این کیست؟ جواب دادند: این، مسیح دجال است

 نماز خواندندص  رمکا یبه امامت نب †ا ی): انب۵۶( باب
يِب ُهَر�َْرةَ  -۸۰

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ِْجرِ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
يْتُِ� يِف احل

َ
َوقَُر�ٌْش  ،لََقْد َرأ

اَي  لُِ� َ�ْن َمرْسَ
َ
ثِْبتَْها ،�َْسأ

ُ
َمْقِدِس لَْم أ

ْ
ْشيَاَء ِمْن َ�يِْت ال

َ
ِْ� َ�ْن أ تلَ

َ
فَُكِر�ُْت ُكْرَ�ًة َما  ،فََسأ

ْهِ  :قَاَل  ،ُكِر�ُْت ِمثْلَُه َ�طُّ 
َ

ْ�ُظُر إِيل
َ
ُ يِل أ ٍء إِ  ،فََرَ�َعُه ا�َّ لُوِ� َ�ْن يَشْ

َ
 َما �َْسأ

َّ
ُ�هُ  ال

ْ
ْ�بَأ

َ
َوقَْد  ،ْم بِهِ أ

نِْبيَاءِ 
َ
يْتُِ� يِف مَجَاَعٍة ِمَن األ

َ
نَُّه ِمْن  ،فَإَِذا رَُجٌل رَضٌْب َجْعدٌ  ،قَائٌِم يَُص�ِّ  ÷ فَإَِذا ُموىَس  ،َرأ

َ
َك�

قَْرُب انلَّاِس بِِه َشبًَها ُعْرَوُة ْ�ُن  ،قَائٌِم يَُص�ِّ  ÷َو�َِذا ِعيىَس اْ�ُن َمْرَ�َم  ،رَِجاِل َشنُوَءةَ 
َ
أ

ْشبَُه انلَّاِس بِِه َصاِحُبُ�ْم  ،قَائٌِم يَُص�ِّ  ÷َو�َِذا إِبَْراِهيُم  ،َمْسُعوٍد اثلََّقيِفُّ 
َ
 -َ�ْعِ� َ�ْفَسُه  -أ

الَ  َمْمتُُهمْ  ،ةُ فََحانَِت الصَّ
َ
الَ  ،فَأ ا فَرَْغُت ِمَن الصَّ ُد َهَذا َمالٌِك َصاِحُب يَ  :ِة قَاَل قَائٌِل فَلَمَّ ا ُ�َمَّ

ِْه  ،فََسلِّْم َعلَيْهِ  ،انلَّارِ 
َ

ََفتُّ إيِل الَ ،فَاتلْ ِ� بِالسَّ
َ
 )۱۷۲(م/ .»مِ َ�بََدأ

فرمود: در ِحجر اسماعیل ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره ترجمه:
چیزھایی از بیت   ی بودم که جمعی از قریش در مورد اسراء از من پرسیدند. آنھا درباره

المقدس سؤاالتی کردند که من آنھا را خوب بخاطر نسپرده بودم. و این مسئله به 
شدت مرا اندوھگین ساخت تا جایی که ھرگز دچار چنین اندوھی نشده بودم. در این 

که من بسویش نگاه  ھنگام، الله متعال بیت المقدس را برایم نمایان ساخت طوری
قریش، پاسخ دادم. ھمچنین در آنجا خودم را میان گروھی  سؤاالت  ی کردم و به ھمه

خواند. وی مردی باریک و  ایستاده بود و نماز می از پیامبران دیدم. موسی
ی شنوءه است.  الغراندام بود و موھایی مجّعد داشت طوریکه گویا یکی از مردان قبیله

ی مردم  ود ثقفی از ھمهخواند. عروه بن مسع عیسی بن مریم نیز ایستاده بود و نماز می
ترین مردم به وی  ھم مشغول نماز بود. شبیه به او شباھت بیشتری دارد. ابراھیم 
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در ادامه فرمود: ص  خودش بود. آنحضرتص  ھدف آنحضرت». رفیق شماست
که نماز بپایان  چون وقت نماز فرا رسید، من امامت آنھا را به عھده گرفتم. و ھنگامی«

جمع گفت: ای محمد! این مالک، مسئول جھنم است؛ به او سالم رسید، یکی از میان 
 ».او نگاه کردم. او پیشی گرفت و به من سالم کردسوی  به بده. من

 دیرس یالمنته سدرةدر شب اسراء به  ص ): رسول الله۵۷باب(
۸۱-  ِ ِ  :قَاَل س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ رْسَِي بِرَُسوِل ا�َّ

ُ
ا أ ُمنْتََ� اْ�ُتِ�َ بِِه ص  لَمَّ

ْ
 ِسْدَرِة ال

َ
 ،إِىل

اِدَسةِ  َماِء السَّ َْها يَنْتَِ� َما ُ�ْعَرُج بِِه ِمَن االَ  ،َوِ�َ يِف السَّ
َ

َْها يَنَْتِ�  ،رِْض َ�يُْقبَُض ِمنَْها�َإِيل
َ

َو�يِل
دۡ ٱ َ�ۡغَ�  إِذۡ ﴿ :قَاَل  ،َما ُ�ْهبَُط بِِه ِمْن فَْوقَِها َ�يُْقَبُض ِمنَْها فََراٌش  :قَاَل  ﴾١٦َ�ٰ َما َ�غۡ  َرةَ لّسِ

ِ  ،ِمْن َذَهٍب  ْعِطَي رَُسوُل ا�َّ
ُ
َْمَس  :ثًاثَالَ ص  قَاَل فَأ

ْ
لََواِت اخل ْعِطَي الصَّ

ُ
ْعِطَي َخَواِ�يَم  ،أ

ُ
َوأ

ََقَرةِ  ُمْقِحَماُت.  ،ُسوَرِة ابلْ
ْ
ِتِه َشيْئًا ال مَّ

ُ
ِ ِمْن أ  )۱۷۳(م/وَُغِفَر لَِمْن لَْم �رُْشِْك بِا�َّ

به اسراء برده ص  گوید: شبی که رسول الله میس  عبدالله بن مسعود ترجمه:
بود. قابل یادآوری است که سدرة المنتھی در  )١(المنتھی ۀرشد، پایان راه ایشان، تا سد

رسد و از آنجا  شود به آنجا می آسمان ششم قرار دارد و ھر چه از زمین باال برده می
رسد و آنجا  المنتھی می ۀرآید، به سد فرود میشود و ھر چه از باال  تحویل گرفته می

دۡ ٱ َ�ۡغَ�  إِذۡ ﴿فرماید:  شود. الله متعال می تحویل گرفته می  ﴾١٦َ�ٰ َما َ�غۡ  َرةَ لّسِ
ھای طالیی  گوید: پروانه راوی می »المنتھی را پوشاند آنچه که پوشاند ۀکه سدر ھنگامی«

سه چیز عنایت گردید: ص  المنتھی را فرا گرفت و پوشاند و به رسول الله ۀرسد
ی امت وی،  ی بقره. ھمچنین گناھان کبیره نمازھای پنجگانه و آیات پایانی سوره

 مغفرت گردید البته بشرط اینکه شرک نکرده باشند. 

ۡدَ�ٰ ﴿د: یفرما ): در مورد این سخن الله متعال که می۵۸( باب
َ
ۡو أ

َ
 ﴾فََ�َن قَاَب قَوَۡسۡ�ِ أ

 تر بود) کیا نزدیمان کی دو  به اندازه ص ی او با محمد (فاصله
يْبَاِ�ِّ قَاَل  -۸۲ ُت ِزرَّ ْ�َن ُحَبيٍْش  :َعِن الشَّ

ْ
ل
َ
ِ س  َسأ فََ�َن قَاَب ﴿ :ألَ�ْن قَْوِل ا�َّ

وۡ  َسۡ�ِ قَوۡ 
َ
دۡ  أ

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :قَاَل  ]۹[النجم:  ﴾٩َ�ٰ أ

َ
ِ� اْ�ُن َمْسُعوٍد أ ْخرَبَ

َ
ُ ِستُّ ص  أ

َ
�َل هل ى ِجرْبِ

َ
َرأ

                                                 
 .)۲/۳۵۳ه:ین درخت بھشت است (النھایباالتر ینار است. و سدرة المنتھک، ھمان درخت ِسدر -١
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  )۱۷۴(م/ ِمائَِة َجنَاٍح.

وۡ  َسۡ�ِ فََ�َن قَاَب قَوۡ ﴿ی  گوید: از زر بن حبیش در مورد آیه شیبانی می ترجمه:
َ
 أ

دۡ 
َ
به من گفت: رسول س  پرسیدم. وی فرمود: عبدالله بن مسعود ]۹[النجم:  ﴾٩َ�ٰ أ

 را مشاھده نمود که شش صد بال داشت. جبرئیل  صالله

ىٰٓ  ُفَؤادُ لۡ ٱَما َكَذَب ﴿: قَاَل  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۸۳
َ
َ�ُتَ�ٰ  ١١َما َرأ

َ
ٰ  ُرونَُهۥأ  َما َ�َ

ۡخَرىٰ  نَۡزلَةً  رََءاهُ  َولََقدۡ  ١٢يََرىٰ 
ُ
. :قَاَل   ]۱۳-۱۱[النجم:  ﴾١٣أ ِ�ْ�َ   )۱۷۶(م/ َرآُه بُِفَؤاِدهِ َمرَّ

ىٰٓ  ُفَؤادُ لۡ ٱَما َكَذَب ﴿این آیه را تالوت نمود:  ب: ابن عباس ترجمه
َ
 ١١َما َرأ

َ�ُتَ�ٰ 
َ
ٰ  ۥُرونَهُ أ خۡ  لَةً نَزۡ  رََءاهُ  َولََقدۡ  ١٢يََرىٰ  َما َ�َ

ُ
آنچه را که « ]۱۳-۱۱[النجم:  ﴾١٣َرىٰ أ

با چشم دید، قلبش تکذیب نکرد. آیا با او در مورد چیزی که دیده است، مجادله  صمحمد

دو ص  و گفت: پیامبر اکرم .»کنید؟ و بار دیگر او را ـ در شب معراج ـ مشاھده نمود می
 .)١(بار الله را با قلبش دید

 أل ت اللهی): درباره رؤ۵۹( باب
وٍق قَاَل  -۸۴ بَا اَع�َِشةَ  :َ�َقالَْت  ،ل ُكنُْت ُمتَِّكئًا ِعنَْد اَع�َِشةَ  :َ�ْن َمرْسُ

َ
ٌث ثَالَ  ،يَا أ

ِفْرَ�ةَ 
ْ
ِ ال ْ�َظَم ىلَعَ ا�َّ

َ
ُت َما ُهنَّ  ،َمْن تََ�لََّم بَِواِحَدٍة ِمنُْهنَّ َ�َقْد أ

ْ
نَّ  :قَالَْت  ؟قُل

َ
َمْن َزَ�َم أ

ًدا ِ ص  ُ�َمَّ ْ�َظَم ىلَعَ ا�َّ
َ
ى َر�َُّه َ�َقْد أ

َ
ِفْرَ�ةَ َرأ

ْ
ُت  ،َوُ�نُْت ُمتَِّكئًا فََجلَْسُت  :قَاَل  ، ال

ْ
يَا  :َ�ُقل

                                                 
الله را با چشم، ص  ه آنحضرتکن است یه موقوف است مفھومش اکنیث با وجود ایحد این -١

ت را یرؤد و یآ نده مییدر باب آل  شهیه از عاک یثیث، با حدین حدیجه، ایت ننمود. در نتیرؤ
ن با یند. ھمچنک می یت با چشم را نفیرؤل  شهیرا عایند، تضاد ندارد؛ زک می یبه صراحت نف

ث یآن حد ت با چشم است چنانچه دریت، رؤیرا مراد از رؤیز تناقض ندارد؛ زینس  ث ابوذریحد

د: ؟ فرمویدیا پرودگارت را دیدم : آیپرسص  د: از رسول اللهیگو میس  ن آمده است: ابوذریچن
ل  شهیث عایجھت با حد یکث ابن عباس از ینم. البته حدیب است؛ چگونه او را می ینور

در ص  از رسول اللهل  شهیه عاکن آمده است یچنل  شهیث عایرا در حدیتضاد دارد؛ ز

ۡخَرىٰ +: ی هیمورد آ
ُ
 د. رسول اللهی، پرس»دیگر او را دیبار د« ]۱۳[النجم:  _١٣َولََقۡد رََءاهُ نَۡزلًَة أ

د یبا ین موردیدر چن». دمیاش د یل اصلکه وی را در شکل بود یاو جبرئ«جواب داد: ص 
 )یث موقوف، مقدم است. (آلبانیبر حد ث مرفوعیحد رایوجود ندارد؛ ز یلکچ مشیگفت: ھ
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نِْظِر�ِ� َوالَ 
َ
ُمْؤِمِنَ� أ

ْ
مَّ ال

ُ
ُ  ،َ�ْعَجِليِ�  أ لَْم َ�ُقِل ا�َّ

َ
 بِٱ رََءاهُ  َولََقدۡ ﴿ :ألأ

ُ
ۡ ٱ فُقِ ۡ�  ﴾٢٣ُمبِ�ِ ل

خۡ  لَةً نَزۡ  رََءاهُ  َولََقدۡ ﴿ ]٢٣ر:یوکالت[
ُ
ِة ل  َ�َقالَْت  ]١٣النجم:[ ﴾١٣َرىٰ أ مَّ

ُ
ُل َهِذهِ األ وَّ

َ
نَا أ

َ
:أ

َل َ�ْن َذلَِك رَُسوَل 
َ
رَُه ىلَعَ ُصوَرتِِه الَّيِت ُخِلَق َعلَيَْها « :َ�َقاَل ، ص�ِ اهللاَ َسأ

َ
�ُل لَْم أ َما ُهَو ِجرْبِ إِ�َّ

 ِ�ْ�َ َمرَّ
ْ
َماءِ  ،َ�ْ�َ َهاَ�ْ�ِ ال ْ�تُُه ُمنَْهِبًطا ِمَن السَّ

َ
  ،َرأ

َ
َماِء إِىل ِقِه َما َ�ْ�َ السَّ

ْ
ا ِعَظُم َخل َسادًّ

رِْض 
َ
َ َ�ُقوُل  :َ�َقالَْت  ».األ نَّ ا�َّ

َ
َو لَْم �َْسَمْع أ

َ
 ٱ رُِ�هُ �َّ تُدۡ ﴿ :أ

َ
 ٱ رِكُ وَُهَو يُدۡ  َ�ٰرُ بۡ ۡ�

َ
ۖ بۡ ۡ� َوُهَو  َ�َٰر

َ  ]١٠٣األنعام:[ ﴾١٠٣بِ�ُ �َۡ ٱ للَِّطيُف ٱ نَّ ا�َّ
َ
َو لَْم �َْسَمْع أ

َ
ن لِبََ�ٍ  َ�نَ  َوَما﴿ :َ�ُقوُل  أ

َ
 يَُ�ّلَِمهُ  أ

ُ ٱ وۡ  ًياإِ�َّ وَحۡ  �َّ
َ
ٓ  ِمن أ وۡ  ِحَجاٍب  يِٕ َوَرا

َ
ٓ  ۦنِهِ �ِإِذۡ  َ�ُيوِ�َ  رَُسوٗ�  ِسَل يُرۡ  أ ۚ َما �ََشا ٌّ  ۥإِنَّهُ  ُء ِ�َ

ِ  :قَالَْت  ]۵۱[الشوری:  ﴾٥١َحِكيمٞ  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ َكتََم ص  َوَمْن َزَ�َم أ َشيْئًا ِمْن ِكتَاِب ا�َّ

ِفْرَ�ةَ 
ْ
ِ ال ْ�َظَم ىلَعَ ا�َّ

َ
ُ َ�ُقوُل  ،َ�َقْد أ َها﴿  :َوا�َّ ُّ�

َ
� ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ َ�ٰٓ نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن إَِ�َۡك  أ  �ن رَّ

ۥۚ  بَلَّۡغَت  َ�َما َ�ۡفَعۡل  لَّمۡ  نَُّه ُ�ْرِبُ بَِما يَُ�وُن يِف َغٍد  :قَالَْت  ]٦٧المائدة:[ ﴾رَِساَ�َُه
َ
َوَمْن َزَ�َم �

ِفْرَ�ةَ 
ْ
ِ ال ْ�َظَم ىلَعَ ا�َّ

َ
ُ َ�ُقوُل  ،َ�َقْد أ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َمن لَمُ قُل �َّ َ�عۡ ﴿ :َوا�َّ  ٱوَ  لسَّ

َ
 َب َغيۡ لۡ ٱ ِض �ۡ�

ۚ ٱإِ�َّ  ُ   .]٦٥النمل:[ ﴾�َّ

دٌ  :قَاَل  :َوَزاَد َداوُدُ   نِْزَل َعلَيِْه لََكتََم َهِذهِ اآليَةَ ص  َولَْو اَكَن ُ�َمَّ
ُ
ا أ  �ذۡ ﴿ اَكتًِما َشيْئًا ِممَّ

ِيٓ  َ�ُقوُل  �ۡ  لِ�َّ
َ
ُ ٱ َعمَ � �ۡ  هِ َعلَيۡ  �َّ

َ
مۡ  هِ يۡ َعلَ  َت َعمۡ َو�

َ
َ ٱ تَّقِ ٱوَ  َجَك َزوۡ  َك َعلَيۡ  ِسۡك أ  ِ�  ِ� َوُ�ۡ  �َّ

ُ ٱ َما ِسَك َ�فۡ  ُ ٱوَ  �َّاَس ٱ َ� َوَ�ۡ  ِديهِ ُمبۡ  �َّ ن َ�ۡ  �َّ
َ
َحقُّ أ

َ
 )١٧٧(م/ .]۳۷[األحزاب:  ﴾َشٮُٰهۖ أ

 )١(تکیه زده بودم که فرمود: ای ابو عایشه!ل  گوید: نزد عایشه : مسروق میترجمه
سه چیزند که ھر کس در مورد یکی از آنھا صحبت کند، دروغ بزرگی به الله نسبت داده 

ص  اند؟ فرمود: ھرکس، معتقد باشد که محمد است. پرسیدم: آن سه چیز کدام
گوید: من  پرودگارش را دیده است، دروغ بزرگی به الله نسبت داده است. مسروق می

که تکیه زده بودم، با شنیدن این سخن، نشستم و گفتم: ای ام المؤمنین! صبر کن و 

ِ ﴿فرماید:  مرا مھلت بده. آیا الله نمی فُقِ ٱَولََقۡد رََءاهُ ب
ُ
او را در « ]٢٣ر:یوکت[ ﴾٢٣لُۡمبِ�ِ ٱ ۡ�

خۡ  َلةً نَزۡ  رََءاهُ  َولََقدۡ ﴿ ».افق روشن و آشکار دید
ُ
 »او را بار دیگر دید؟« ]١٣نجم:[ ﴾١٣َرىٰ أ

پاسخ داد: من از میان امت، نخستین کسی بودم که در این باره از رسول ل  عایشه

                                                 
 باشد. ه مسروق میینکشه یابوعا -١
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جبرئیل است. من مقصود در آیات فوق، «فرمود: ص  پرسیدم. آنحضرتص  الله
اش که الله وی را آفریده، فقط دو بار مشاھده  را در شکل و صورت اصلی  جبرئیل

اش فضای  آمد و عظمت و بزرگی نمودم. او را دیدم در حالی که از آسمان پایین می
 ».میان آسمان و زمین را فرا گرفته بود

بَۡ�ٰرُ ٱ تُۡدرُِ�ُه �َّ ﴿فرماید:  ای که الله می گفت: آیا نشنیدهل  ھمچنین عایشه 
َ
�ۡ 

ۖ ٱوَُهَو يُۡدرُِك  بَۡ�َٰر
َ
ھا کنه ذات او را در  چشم« ]١٠٣انعام:[ ﴾١٠٣ۡ�َبِ�ُ ٱ للَِّطيُف ٱوَُهَو  ۡ�

گاه است ھا را در می یابند و او چشم نمی ای که  ھمچنین آیا نشنیده ».یابد و او ریز بین و آ

ن يَُ�ّلَِمُه ﴿فرماید:  الله متعال می
َ
ُ ٱَوَما َ�َن لِبََ�ٍ أ ۡو  �َّ

َ
ۡو ِمن َوَرآيِٕ ِحَجاٍب أ

َ
إِ�َّ وَۡحًيا أ

ۚ إِنَّهُ  ۦيُۡرِسَل رَُسوٗ� َ�ُيوِ�َ �ِإِۡذنِهِ  ٌّ َحِكيمٞ  ۥَما �ََشآُء ی ھیچ  شایسته« .]٥١شوری:[ ﴾٥١َ�ِ
به وی وحی نماید ـ به قلب  انسانی نیست که الله بطور مستقیم با وی سخن بگوید مگر اینکه

او الھام نماید ـ یا از پشت پرده با وی صحبت کند یا اینکه قاصدی ـ جبرئیل ـ را بفرستد و او 
  ».به دستور الله بخواھد به وی وحی نماید. ھمانا الله بسیار بلند مرتبه و با حکمت است

ص  لهدر ادامه سخناننش فرمود: ھرکس، معتقد باشد که رسول الل  عایشه
چیزی از کتاب الله را کتمان نموده است، مرتکب دروغ بزرگی شده است؛ زیرا الله 

َها ﴿ :فرماید می ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ بَّلِۡغ َما

پرودگارت بر تو نازل شده است، ای پیامبر! ھر آنچه را که از سوی « .]٦٧:همائد[ ﴾ۥۚ رَِساَ�َهُ 
  ».ای تبلیغ کن و اگر چنین نکردی رسالت پرودگارت را نرسانده

شود، دروغ  دانم فردا چه می فرمود: ھر کس، بگوید: من میل  ھمچنین عایشه

َ�َٰ�ٰتِ ٱقُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ﴿فرماید:  گوید؛ زیرا الله متعال می می �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
�َّ إِ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ�

ۚ ٱ ُ دانند؛  ھا و زمین ھستند، غیب نمی ن بگو: بجز الله، کسانی که در آسما« .]٦٥النمل:[ ﴾�َّ
  ».داند یعنی فقط الله است که غیب می

ص  فرمود: اگر محمدل  کند که عایشه داوود یکی از راویان حدیث، اضافه می
نماید، این آیه را کتمان خواست مطلبی را از آنچه که بر وی نازل شده است، کتمان  می

ۡ�َعَم ﴿ کرد: می
َ
ِٓي � ُ ٱ�ۡذ َ�ُقوُل لِ�َّ ۡمِسۡك َعلَۡيَك َزوَۡجَك وَ  �َّ

َ
ۡ�َعۡمَت َعلَۡيهِ أ

َ
 تَّقِ ٱَعلَۡيهِ َو�

َ ٱ ُ ٱَوُ�ِۡ� ِ� َ�ۡفِسَك َما  �َّ ُ ٱوَ  �َّاَس ٱُمۡبِديهِ َوَ�َۡ�  �َّ ن َ�َۡشٮُٰهۖ  �َّ
َ
َحقُّ أ

َ
] ٣٧احزاب:[ ﴾أ

یعنی به یاد آور زمانی را که به کسی (زید بن حارثه) که الله به او نعمت اسالم عنایت 
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گفتی: ھمسرت (زینب  کرده بود و تو ھم (با آزاد نمودن وی) به او احسان کردی، می
کردی که الله آنرا  دختر جحش) را نگھدار و از الله بترس و در دلت چیزی را پنھان می

 که سزاوار تر است که از الله بترسی.  ترسیدی در حالی د و از مردم میکن آشکار می
الھام کرده بود که زید بن ص  شرح: قابل یاد آوری است که الله به پیامبر اکرم

؛ زینب را طالق خواھد داد و توی پیامبر باید صی رسول الله  ی آزاد شده حارثه ؛برده
بر خالف میل و سنت جاھلیت او را نکاح کنی تا سنت نادرست جاھلیت یعنی عدم 

کرد و به زید  این نکته را پنھان میص  پیامبرصحت نکاح پسر خوانده از بین برود. 
 گفت: ھمسرت را نگه دار. آنگاه این آیه نازل گردید.  می

يِب  -۸۵
َ
ِ  :قَاَل س  ُموىَس  َ�ْن أ َ « :خِبَْمِس لَكَِماٍت َ�َقاَل ص  قَاَم ِ�ينَا رَُسوُل ا�َّ  ألإِنَّ ا�َّ

ْن َ�نَامَ  َوالَ  ،َ�نَامُ  الَ 
َ
ُ أ ِقْسَط َوَ�ْرَ�ُعهُ  ،يَنْبَيِغ هلَ

ْ
ِْه َ�َمُل اللَّيِْل َ�بَْل َ�َمِل  ،َ�ِْفُض ال

َ
يُْرَ�ُع إِيل

ْحَرقَْت  ـانلَّارُ  :َوِ� ِرَوايَةٍ  ـِحَجابُُه انلُّورُ  ،بَْل َ�َمِل اللَّيِْل َوَ�َمُل انلََّهاِر �َ  ،انلََّهارِ 
َ
لَْو َكَشَفُه أل

ِقهِ 
ْ
ُه ِمْن َخل ِْه برََصُ

َ
 )۱۷۹(م/ .»ُسبَُحاُت وَْجِهِه َما اْ�تََ� إِيل

در میان ما برخاست و پنج ص  گوید: رسول الله میس  : ابوموسی اشعریترجمه
ی او نیست که  خوابد و اصًال شایسته الله نمی«فرمود: ص  آنحضرتنکته بیان نمود. 

نماید. اعمال شب، قبل از  بخوابد؛ زیرا ترازوی (اعمال و رزق بندگان را) باال و پایین می
شود. آنچه  روز (بعد)، و اعمال روز، قبل از اعمال شب (بعد) بسوی او باال برده می

آتش است ـ «ـ و در روایتی آمده است که » استگردد، نور  حجاب و مانع دیدن الله می
 ». سوزاند ی مخلوقات را می اگر الله این حجاب را بردارد، انوار جاللش ھمه

يِب ُهَر�َْرةَ  -۸۶
َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ أنَاًسا قَالُوا لِرَُسوِل ا�َّ

َ
ِ  :صأ َهْل نََرى َر�َّنَا  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
ِ َ�َقاَل رَ  ؟يَْوَم ال َْدرِ « :صُسوُل ا�َّ ْلََة ابلْ

َ
َقَمِر يل

ْ
يَا  الَ  :قَالُوا ؟»َهْل تَُضارُّوَن يِف ُرْؤَ�ِة ال

 ِ ْمِس لَيَْس ُدوَ�َها َسَحاٌب « :قَاَل  ،رَُسوَل ا�َّ ِ  الَ  :قَالُوا ؟»َهْل تَُضارُّوَن يِف الشَّ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
إِنَُّ�ْم تََرْونَُه َكَذلَِك « :قَاَل 

ِقيَاَمةِ  ،فَ
ْ
ُ انلَّاَس يَْوَم ال َمْن اَكَن َ�ْعبُُد َشيْئًا  :َ�يَُقوُل  ،َ�َْمُع ا�َّ

يَتَِّبْعهُ 
ْ
ْمَس  ،فَل ْمَس الشَّ َقَمرَ  ،َ�يَتَِّبُع َمْن اَكَن َ�ْعبُُد الشَّ

ْ
َقَمَر ال

ْ
َوَ�تَِّبُع  ،َوَ�تَِّبُع َمْن اَكَن َ�ْعبُُد ال

َواِ�يَت  َواِ�يَت َمْن اَكَن َ�ْعبُُد الطَّ ُة ِ�يَها ُمنَافُِقوَها ،الطَّ مَّ
ُ
ُ َ�بَاَرَك  ،َوَ�بىَْق َهِذهِ األ ِ�يِهُم ا�َّ

ْ
َ�يَأ

 يِف ُصوَرٍة َ�ْ�ِ ُصوَرتِِه الَّيِت َ�ْعِرفُونَ 
َ

نَا َر�ُُّ�مْ  :َ�يَُقوُل  ،َوَ�َعاىل
َ
ِ ِمنَْك  :َ�يَُقولُونَ  ،أ  ،َ�ُعوُذ بِا�َّ

تِيَ 
ْ
 يِف ُصوَرتِِه الَّيِت  ،نَا َر�ُّنَا فَإَِذا َجاَء َر�ُّنَا َعَرْ�نَاهُ َهَذا َماَكُ�نَا َحىتَّ يَأ

َ
ُ َ�َعاىل ِ�يِهُم ا�َّ

ْ
َ�يَأ
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نَا َر�ُُّ�مْ  :َ�يَُقوُل  ،َ�ْعِرفُونَ 
َ
نَْت َر�ُّنَا :َ�يَُقولُونَ  ،أ

َ
اُط َ�ْ�َ َظْهَرْي  ،َ�يَتَِّبُعونَهُ  ،أ َ َوُ�رْضَُب الرصِّ

نَ  ،َجَهنَّمَ 
َ
ُ�وُن أ

َ
�ُ فَأ َل َمْن ُ�ِ وَّ

َ
يِت أ مَّ

ُ
  َوالَ  ،ا َوأ

َّ
 :وََدْعَوى الرُُّسِل يَْوَمئِذٍ  ،الرُُّسُل  َ�تلََكَُّم يَْوَمئٍِذ إِال

ْعَدانِ َوِ� َجَهنََّم الَكَ  ،اللَُّهمَّ َسلِّْم َسلِّمْ  ْعَدانَ  ،يِلُب ِمثُْل َشوِْك السَّ ْ�تُُم السَّ
َ
َ�َعْم  :قَالُوا ؟»َهْل َرأ

ِ يَا رَُسوَل  ْعَدانِ « :قَاَل  ،ا�َّ إِ�ََّها ِمثُْل َشوِْك السَّ
نَُّه الَ  ،فَ

َ
� َ�ْ�َ  

َّ
ُ  َ�ْعلَُم َما قَْدُر ِعَظِمَها إِال  ،ا�َّ

ْ�َمالِِهمْ 
َ
َْطُف انلَّاَس بِأ

َ
ُمْؤِمُن بيَِقَ بَِعَمِلهِ  ،خت

ْ
ُمَجازَى َحىتَّ ُ�نَىجَّ  ،فَِمنُْهُم ال

ْ
َحىتَّ َِذا  ،َوِمنُْهُم ال

ِعبَادِ 
ْ
َقَضاِء َ�ْ�َ ال

ْ
ُ ِمَن ال  ا�َّ

َ
ْهِل انلَّارِ  ،فََرغ

َ
َراَد ِمْن أ

َ
ْن ُ�ِْرَج بِرمَْحَِتِه َمْن أ

َ
َراَد أ

َ
َمَر  ،َوأ

َ
أ

َمالَ 
ْ
ْن ُ�ْرُِجوا ِمَن انلَّاِر َمْن اَكَن الَ ال

َ
ُ َ�عَ  ئَِ�َة أ َراَد ا�َّ

َ
ْن أ ِ َشيْئًا ِممَّ ْن يَرمَْحَهُ �رُْشُِك بِا�َّ

َ
 أ

َ
 ،اىل

ْن َ�ُقوُل    الَ  :ِممَّ
َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل ُجودِ  ،َ�يَْعِرفُوَ�ُهْم يِف انلَّارِ  ،ا�َّ ثَِر السُّ

َ
ُ�ُل انلَّاُر ِمِن ابِْن  ،َ�ْعِرفُوَ�ُهْم بِأ

ْ
تَأ

 
َّ
ُجودِ  آَدَم إِال ثََر السُّ

َ
جُ  ،أ ثََر السُّ

َ
ُ�َل أ

ْ
ْن تَأ

َ
ُ ىلَعَ انلَّاِر أ َم ا�َّ َ�يُْخرَُجوَن ِمَن انلَّاِر َوقَِد  ،ودِ َحرَّ

َيَاةِ  ،اْمتََحُشوا
ْ
يِْل  ،َ�يَُصبُّ َعلَيِْهْم َماُء احل يِل السَّ ِبَُّة يِف مَحِ

ْ
ُ�مَّ  ،َ�يَنْبُتُوَن ِمنُْه َكَما تَنْبُُت احل

ِعبَادِ 
ْ
َقَضاِء َ�ْ�َ ال

ْ
 ِمَن ال

َ
ُ َ�َعاىل  ا�َّ

ُ
ْهِل  ،وَْجِهِه ىلَعَ انلَّارِ َوَ�بىَْق رَُجٌل ُمْقِبٌل بِ  ،َ�ْفُرغ

َ
وَُهَو آِخُر أ

َنَِّة ُدُخوالً 
ْ
َنَّةَ  اجل

ْ
ْي رَبِّ ارْصِْف وَْجِ� َعِن انلَّار :َ�يَُقوُل  ،اجل

َ
إِنَُّه قَْد قََشبَِ� ِر�َُها ،ِأ

 ،فَ
ْحَرقَِ� َذاَكُؤَها

َ
ْن يَْدُعَوهُ  ،َوأ

َ
ُ أ َ َما َشاَء ا�َّ  ُ�مَّ َ�ُقو ،َ�يَْدُعو ا�َّ

َ
ُ َ�بَارََك َوَ�َعاىل َهْل  :ُل ا�َّ

َل َ�ْ�َهُ 
َ
ْن �َْسأ

َ
ُت َذلَِك بَِك أ

ْ
لَُك َ�ْ�َهُ  الَ  :َ�َيُقوُل  ؟َعَسيَْت إِْن َ�َعل

َ
ْسأ

َ
َوُ�ْعِطي َر�َُّه ِمْن ُ�ُهوٍد  ،أ

 ُ ُ وَْجَهُه َعِن انلَّارِ  ،َوَمَواِ�يَق َما َشاَء ا�َّ ْ�بََل  ،َ�يرَْصُِف ا�َّ
َ
َنَِّة َوَرآَهافَإَِذا أ

ْ
َسَكَت َما  ،ىلَعَ اجل

ْن �َْسُكَت 
َ
ُ أ َنَّةِ  :ُ�مَّ َ�ُقوُل  ،َشاَء ا�َّ

ْ
 بَاِب اجل

َ
ْمِ� إِىل ْي رَبِّ قَدِّ

َ
ُ  ،أ

َ
ُ هل لَيَْس قَْد  :َ�يَُقوُل ا�َّ

َ
أ

ْ�َطيَْت ُ�ُهوَدَك َوَمَواِ�يَقَك الَ 
َ
ْ�َطيُْتَك  أ

َ
ي أ ِ

َّ
لُِ� َ�ْ�َ اذل

َ
ْغَدرَكَ َو�ْلََك  ؟�َْسأ

َ
 !يَا اْ�َن آَدَم َما أ

ْي رَبِّ  :َ�يَُقوُل 
َ
َ  !أ ُ  ،َوَ�ْدُعو ا�َّ

َ
َل َ�ْ�َهُ  :َحىتَّ َ�ُقوَل هل

َ
ْن �َْسأ

َ
ْ�َطيْتَُك َذلَِك أ

َ
 ؟َ�َهْل َعَسيَْت إِْن أ

تَِك  الَ  :َ�يَُقوُل  ُ ِمْن ُ�ُهوٍد َوَمَواِ�يَق  ،وَِعزَّ َنَّةِ  ،َ�يُْعِطي َر�َُّه َما َشاَء ا�َّ
ْ
 بَاِب اجل

َ
ُمُه إِىل  ،َ�يَُقدِّ

َنَّةُ 
ْ
ُ اجل

َ
َنَِّة اْ�َفَهَقْت هل

ْ
ورِ  ،فَإَِذا قَاَم ىلَعَ بَاِب اجل ُ َْ�ِ َوالرسُّ

ْ
ى َما ِ�يَها ِمَن اخل

َ
فَيَْسُكُت َما  ،فََرأ

ْن �َْسُكَت 
َ
ُ أ َنَّةَ  :ُ�مَّ َ�ُقوُل  ،َشاَء ا�َّ

ْ
ِ� اجل

ْ
ْدِخل

َ
ْي رَبِّ أ

َ
ُ  َ�يَُقوُل  ،أ

َ
 هل

َ
ُ َ�بَارََك َوَ�َعاىل لَيَْس  :ا�َّ

َ
أ

ْن الَ 
َ
ْ�َطيَْت ُ�ُهوَدَك َوَمَواِ�يَقَك أ

َ
ْعِطيَت  قَْد أ

ُ
َل َ�ْ�َ َما أ

َ
ْغَدرَكَ  ؟�َْسأ

َ
 !َو�ْلََك يَا اْ�َن آَدَم َما أ

ْي رَبِّ الَ  :َ�يَُقوُل 
َ
ِقَك  أ

ْ
ْشىَق َخل

َ
ُ�وُن أ

َ
َ َحىتَّ  فَالَ  ،أ  يََزاُل يَْدُعو ا�َّ

َ
ُ َ�بَارََك َوَ�َعاىل يَْضَحَك ا�َّ

ُ ِمنُْه قَاَل  ،ِمنْهُ  َنَّةَ  :فَإَِذا َضِحَك ا�َّ
ْ
ُ  ،اْدُخِل اجل

َ
ُ هل ُل َر�َُّه  ،َ�َمنَّهْ  :فَإَِذا َدَخلََها قَاَل ا�َّ

َ
فَيَْسأ

ُرُه ِمْن َكَذا َوَ�َذا ،َوَ�تََم�َّ  َُذكِّ َ يلَ  َحىتَّ إَِذا ا�ْ  ،َحىتَّ إِنَّ ا�َّ
َ

ُ َ�َعاىل َماِ�ُّ قَاَل ا�َّ
َ
 :َقَطَعْت بِِه األ
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يِب ُهَر�َْرَة الَ  :قَاَل َ�َطاُء ْ�ُن يَِز�دَ  ».َذلَِك لََك َوِمثْلُُه َمَعهُ 
َ
ُْدرِيُّ َمَع أ

ْ
بُو َسِعيٍد اخل

َ
يَُردُّ َعلَيِْه  َوأ

بُو ُهَر�َْرةَ  ،ِمْن َحِديِثِه َشيْئًا
َ
َث أ َ  :َحىتَّ إَِذا َحدَّ نَّ ا�َّ

َ
لَِك الرَُّجِل أ بُو  »َوِمثْلُُه َمَعهُ « : قَاَل ذِلَ

َ
قَاَل أ

ْمثَاهِلِ َمَعهُ «وَ  :َسِعيدٍ 
َ
ُة أ بَا ُهَر�َْرةَ  »َعرَشَ

َ
بُو ُهَر�َْرةَ  ،يَا أ

َ
  :قَاَل أ

َّ
ُ  َما َحِفْظُت إِال

َ
َذلَِك لََك « :َقْوهل

بُو َسِعيدٍ  »َوِمثْلُُه َمَعهُ 
َ
ِ  :قَاَل أ �ِّ َحِفْظُت ِمْن رَُسوِل ا�َّ

َ
ْشَهُد �

َ
ُ ص  أ

َ
ُة « :قَْوهل َذلَِك لََك وََعرَشَ

ْمثَاهِلِ 
َ
بُو ُهَر�َْرةَ  ».أ

َ
َنَِّة ُدُخوالً  :قَاَل أ

ْ
ْهِل اجل

َ
َنََّة. وََذلَِك الرَُّجُل آِخُر أ

ْ
  )۱۸۲(م/ اجل

گفتند: یا ص  کند که جمعی از مردم به رسول الله روایت میس  : ابوھریرهترجمه
آیا در «فرمود: ص  بینیم؟ رسول الله رسول الله! آیا روز قیامت ما پرودگارمان را می

؟ »شود ید و مزاحمتی ایجاد می آ دیدن ماه شب چھارده برای شما مشکلی پپیش می
آیا در «فرمود: ص  صحابه رضوان الله علیھم جواب دادند: نه یا رسول الله. آنحضرت

؟ گفتند: نه یا »شود وز آفتابی برای شما مزاحمتی ایجاد میدیدن خورشید در یک ر
شما پرودگارتان را اینگونه بدون ھیچ مزاحمتی «فرمود: ص  رسول الله. آنحضرت

گوید: ھر کس از معبود خود،  نماید و می خواھید دید. الله روز قیامت، مردم را جمع می
کنند، ماه  ید حرکت میپیروی نماید. در نتیجه، خورشید پرستان به دنبال خورش

افتند.  ھا به راه می روند و طاغوت پرستان به دنبال طاغوت پرستان به دنبال ماه می
مانند در حالی که منافقان نیز در میان آنان ھستند. پس الله با  فقط این امت باقی می

از  گویند: گوید: من پرودگار شما ھستم. مردم می آید و می صورتی ناشناخته نزد آنھا می
کنیم تا پرودگار ما بیاید. اگر پرودگار ما  بریم. از جایمان حرکت نمی تو به الله پناه می
شناسند (از صفات  شناسیم. سپس الله در شکل و صورتی که او را می بیاید، ما او را می

گویند: تو پرودگار  گوید: من پرودگار شما ھستم. می آید و می شناسند) می الله او را می
شود. من و  کنند. در این ھنگام، پلی باالی جھنم نصب می ی و از او پیروی میما ھست

نماییم. در آن روز، فقط  امت من نخستین کسانی ھستیم که از آن پل، عبور می
گویند: بار الھا! سالم نگه دار، سالم نگه  کنند ومی زنند. آنھم دعا می پیامبران حرف می

وجود دارد. آیا شما خار سعدان رادیده  )١(ار سعدانھایی مانند خ دار. و در جھنم قالب
ھایی مانند خار سعدان  قالب«فرمود: ص  ؟ گفتند: بلی یا رسول الله. آنحضرت»اید

ھا مردم را به تناسب  داند. این قالب است؛ البته بزرگی آنھا را بجز الله، کسی دیگر نمی

                                                 
 رود.  ن غذا برای شتر بشمار مییاست خار دار و بھتر گیاھی -١
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گروھی ھم عبور می کنند و  شوند و شان ھالک می ربایند. گروھی با عمل اعمالشان می
رساند و  ی میان بندگان را به پایان می که الله فیصله کنند. و ھنگامی نجات پیدا می

تعدادی از جھنمیان را که بخواھد با رحمتش از جھنم بیرون بیاورد، به فرشتگان 
خواھد  یاند و الله م دھد تا گویندگان ال اله اال الله را که به الله شرک نورزیده دستور می

آنھا را با رحمت خود از آتش بیرون نماید، از جھنم بیرون کنند. فرشتگان آنھا را در 
سوزاند و  ی انسان را می شناسند؛ زیرا آتش بجز آثار سجده ھمه جھنم از آثار سجده می

 ھا را بر آتش حرام کرده است. برد و این الله است که سجده گاه از بین می
که آتش، بدنشان را سوخته و شوند  آورده میزخ بیرون آنان در حالی از دوپس 

شود و ھمانند  ھایشان را گداخته است. سپس آب حیات بر بدنشان پاشیده می گوشت
 الله متعالزنند. پس از آن،  زند، آنان نیز جوانه می ای که در کنار نھر آب، جوانه می دانه

سوی  به یکی از بندگانش ی شود که چھره از قضاوت بین بندگان در حالی فارغ می
گوید:  شود. او می است که وارد بھشت می بھشتیو او آخرین فرد  .دوزخ است

زند  زیرا وزش ھوای آتشین آن، حالم را به ھم می .ام را از دوزخ برگردان پرودگارا! چھره
اش را  بعد از آن، برای مدتی که الله متعال اندازهسوزاند.  ھای آتشینش، مرا می و شعله

ات را بر آورده  فرماید: اگر این خواسته می خواند. آنگاه الله متعال داند، الله را فرا می می
خواھم و چندین عھد و  نمیچیز دیگری گوید:  خواھی؟ می سازم، چیز دیگری نمی

اش را از جانب دوزخ  چھره الله متعال آنگاه .خواھم که چیز دیگری نمی بندد پیمان می
ی آن را  برای مدتی که الله اندازهشود،  بھشت میسوی  به اش چھرهگرداند. وقتی  برمی

بھشت ببر.  ی هگوید: پروردگارا! مرا نزدیک درواز سپس می .کند سکوت میداند،  می
گوید: مگر تو آن ھمه عھد و پیمان نبستی که چیز دیگری  به او می الله متعال
و  !گوید: پروردگارا میاو  .یچقدر عھد شکن ھستوای بر تو ای فرزند آدم! نخواھی؟! 

ات را بر آورده  اگر این خواستهفرماید:  خواند که الله متعال می آنقدر الله را فرا می
نه، سوگند به عزت تو که چیز دیگری گوید:  خواھی؟ می سازم، چیز دیگری نمی

 .خواھم که چیز دیگری نمی بندد می دیگر با الله خواھم و چندین عھد و پیمان نمی
گرداند. پس ھنگامی که کنار  ی بھشت نزدیک می آنگاه الله متعال او را به دروازه

ھا و  شود و خوبی اش به روی او باز می ایستد و دروازه ی بھشت می دروازه
کند.  ای که الله بخواھد، سکوت می کند، به اندازه ھای بھشت را مشاھده می خوشحالی

فرماید: مگر تو با من، آن  می الله متعالت گردان. ! مرا وارد بھشبار الھاگوید:  می سپس
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وای بر تو ای فرزند آدم! چقدر عھد  ؟ھمه عھد و پیمان نبستی که چیز دیگری نخواھی
و ھمچنان به دعا ات مگردان.  ترین بنده گوید: پروردگارا! مرا شقی می او شکن ھستی!

فرماید:  بعد از آن، الله متعال میخندد.  به این رفتار او می ألدھد تا اینکه الله  ادامه می
ھر چه آرزو می فرماید:  ألھنگامی که وارد بھشت می شود، الله  وارد بھشت شو.

کند. تا  خواھد و بسیار آرزو می از الله متعال چیزھای زیادی میداری، بخواه. پس او 
آرزوھا نیز به اندازد که چنین و چنان بخواه. تا اینکه این  به یادش می ألجایی که الله 

 ».فرماید: دو برابر آنچه که خواستی به تو عنایت فرمودم رسد. حق تعالی می پایان می
روایت نمود  ابوھریرهھم این حدیث را مانند ابوسعید خدری گوید:  عطا بن یزید می

به آن  ألالله گفت:  و ھیچ قسمت از حدیث او را رد نکرد. صرفا ھنگامی که ابو ھریره
دو برابر آنچه را که خواستی به تو عنایت کردم، ابو سعید خدری گفت: الله مرد فرمود: 

خاطر ندارم که ه ابوھریره گفت: من بمتعال فرمود: ده برابر آن را به تو عنایت کردم. 
دھم که  گواھی میبیشتر از دو برابر فرموده باشد. ابوسعید گفت: من ص  آنحضرت

حفظ ص  وھمین را از آنحضرت ».دھد ه او میده برابر ب الله«فرمود: ص  رسول الله
 کردم.
چنین ابو ھریره گفت: و این شخص، آخرین فرد بھشتی است که وارد بھشت  ھم

 گردد.  می

 تا پرستان از آتشیکرون آمدن ی): ب۶۰باب(
ُْدرِيِّ  -۸۷

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ْهُل انلَّاِر « :ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ا أ مَّ

َ
يَن ُهْم أ ِ

َّ
اذل

ْهلَُها
َ
إِ�َُّهْم الَ  ،أ

َصاَ�تُْهُم انلَّاُر بُِذنُو�ِِهمْ  ،َ�ْيَْونَ  َ�ُموتُوَن ِ�يَها َوالَ  فَ
َ
ْو قَاَل  -َولَِ�ْن نَاٌس أ

َ
 :أ

َفاَعةِ  -خِبََطايَاُهمْ  ِذَن بِالشَّ
ُ
َماَ�ُهْم إَِماتًَة َحىتَّ إَِذا اَكنُوا فَْحًما أ

َ
 ،َر َضبَائِرَ فَيِجَء بِِهْم َضبَائِ  ،فَأ

َنَّةِ 
ْ
ْ�َهاِر اجل

َ
ِ�يُضوا َعلَيِْهمْ  :ُ�مَّ ِ�يَل ، َ�بُثُّوا ىلَعَ أ

َ
َنَِّة أ

ْ
ْهَل اجل

َ
ِبَِّة تَُ�وُن  ،يَا أ

ْ
َ�يَنْبُتُوَن َ�بَاَت احل

يِْل  يِل السَّ َقْومِ  ».يِف مَحِ
ْ
ِ  :َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن ال نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َاِديَِة. ص  َكأ

ْ
  )۱۸۵(م/قَْد اَكَن بِابل

جھنمیان (کفار) که  «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : ابوسعید خدریترجمه
د (میان مرگ و زندگی بسر شون میرند و نه زنده می نه می اھل واقعی جھنم ھستند، 

ه (مسلمانان گناھکار) که به سبب گناھان و یا اشتباھاتشان ب اما کسانی  .)برند می
میراند تا  شوند) الله متعال آنھا را می اند (پس از اینکه مدتی عذاب داده می جھنم رفته
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شود. بعد از آن، آنھا  ی شفاعت داده می شوند. در این ھنگام، اجازه اینکه تبدیل به زغال می
گویند: ای بھشتیان!  نمایند. سپس می آورند و بر نھرھای بھشت پخش می را گروه گروه می

روید، زنده  ای که در گل و الی رودخانه می ات بر آنھا بریزید. پس آنھا مانند دانهآب حی
در صحرا ص  در این ھنگام، مردی از میان مردم گفت: گویا رسول اکرم». شوند می

زندگی کرده است. یعنی ویژگی روییدن دانه را در گل و الی رودخانه به خوبی 
 ت و شادابی خاصی دارد. روید و طراو دانست که خیلی سریع می می

�ٍَس َعِن ابِْن َمْسُعوٍد  -۸۸
َ
ِ  :بَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َنََّة « :َقاَل ص  أ

ْ
آِخُر َمْن يَْدُخُل اجل

ةً  ،رَُجٌل  ةً  ،َ�ْهَو َ�ْميِش َمرَّ ةً  ،َوَ�ْ�بُو َمرَّ َْها َ�َقاَل  ،َو�َْسَفُعُه انلَّاُر َمرَّ
َ

ََفَت إِيل  :فَإَِذا َما َجاَوزََها اتلْ
َّاِ� ِمنِْك 

َ
ي � ِ

َّ
ِلَ� َواآلِخِر�نَ  ،َ�بَارََك اذل وَّ

َ
َحًدا ِمَن األ

َ
ْ�َطاُه أ

َ
ُ َشيْئًا َما أ ْ�َطاِ� ا�َّ

َ
 ،لََقْد أ

ُ َشَجَرةٌ  َ�ُع هلَ َجرَ  :َ�يَُقوُل  ،َ�رُتْ ْدنِِ� ِمْن َهِذهِ الشَّ
َ
ْي رَبِّ أ

َ
 أ

َ
رْشََب ِمْن  ،ْستَِظلَّ بِِظلَِّهاِة فَأل

َ
َوأ

ُ  ،َمائَِها َِ� َ�ْ�ََها :ألَ�يَُقوُل ا�َّ تلْ
َ
ْ�َطيْتَُكَها َسأ

َ
 إِنَّ أ

 ،يَا رَبِّ  الَ  :َ�يَُقوُل  ؟يَا اْ�َن آَدَم لََع�ِّ
ْن 

َ
ُ َ�ْ�ََها َ الَوُ�َعاِهُدُه أ

َ
هل

َ
  َوَر�ُّهُ  ،�َْسأ

َ
ُ َعلَيْهِ  ُه يََرى َما الَ نَّ ألِ�َ ،َ�ْعِذرُهُ  َ�َعاىل

َ
َ�يُْدِ�يِه ِمنَْها  ،َصرْبَ هل

  ُ�مَّ تُْرَ�عُ  ،َو�رَْشَُب ِمْن َمائَِها ،فَيَْستَِظلُّ بِِظلَِّها
َ

و�
ُ
ْحَسُن ِمَن األ

َ
ُ َشَجَرٌة ِ�َ أ

َ
ْي  :َ�يَُقوُل  ،هل

َ
أ

ْدنِِ� ِمْن َهِذهِ ألِ�َ
َ
ْستَِظلَّ ِ ،رْشََب ِمْن َمائَِهارَبِّ أ

َ
لَُك َ�ْ�ََها الَ  ،ِظلَِّهابَوأ

َ
ْسأ

َ
 ،يَا اْ�َن آَدمَ  :َ�يَُقوُل  ،أ

ْن الَ 
َ
لَْم ُ�َعاِهْدِ� أ

َ
لَِ� َ�ْ�ََها أ

َ
لُکَ َغ�ها،�َْسأ

َ
سأ

َ
، َهذا ال أ لََع�ِّ إِْن  :َ�يَُقوُل  ؟ قَاَل : بََ� يا رَبِّ

لُِ� َ�ْ�ََها
َ
ْدنَيْتَُك ِمنَْها �َْسأ

َ
ْن الَ  ؟أ

َ
ُ َ�ْ�ََها َ�يَُعاِهُدُه أ

َ
هل

َ
َصرْبَ  نَُّه يََرى َما الَ َوَر�ُُّه َ�ْعِذرُُه ألِ�َ ،�َْسأ

ُ َعلَيْهِ 
َ

َنَّةِ  ،َ�يُْدِ�يِه ِمنَْها فَيَْسَتِظلُّ بِِظلَِّها َو�رَْشَُب ِمْن َمائَِها ،هل
ْ
ُ َشَجَرٌة ِعنَْد بَاِب اجل

َ
 ،ُ�مَّ تُْرَ�ُع هل

 ِ�َْ
َ

ويل
ُ
ْحَسُن ِمَن األ

َ
ْدنِِ� ِمْن َهِذهِ ألِ�َ :وُل َ�يَقُ  ،ِ�َ أ

َ
ْي رَبِّ أ

َ
رْشََب ِمْن َمائَِها ،ْستَِظلَّ بِِظلَِّهاأ

َ
 ،َوأ

لَُك َ�ْ�ََها الَ 
َ
ْسأ

َ
ْن الَ  :َ�يَُقوُل  ،أ

َ
لَْم ُ�َعاِهْدِ� أ

َ
لَِ� َ�ْ�ََها قَاَل  يَا اْ�َن آَدَم أ

َ
َهِذهِ  ،بََ� يَا رَبِّ  :�َْسأ

لَُك َ�ْ�ََها الَ 
َ
ْسأ

َ
ُ َعلَيَْها نَُّه يََرى َما الَ ُه َ�ْعِذرُُه ألِ�ََوَر�ُّ  ،أ

َ
ْدنَاُه ِمنَْها  ،َ�يُْدِ�يِه ِمنَْها ،َصرْبَ هل

َ
فَإَِذا أ

َنَّةِ 
ْ
ْهِل اجل

َ
ْصَواَت أ

َ
ْي رَبِّ  :َ�يَُقوُل  ،فَيَْسَمُع أ

َ
ِنيَها ،أ

ْ
ْدِخل

َ
�ِ� ِمنَْك  :َ�يَُقوُل  ،أ  ؟يَا اْ�َن آَدَم َما يرَْصِ

ْن 
َ
يُرِْضيَك أ

َ
ْ�يَا َوِمثْلََها َمَعَهاأ ْعِطيََك ادلُّ

ُ
َعالَِم�َ  ،يَا رَبِّ  :قَاَل  ؟أ

ْ
نَْت رَبُّ ال

َ
�َْستَْهِزُئ ِم�ِّ َوأ

َ
 ».أ

الَ  :َ�َقاَل  ،فََضِحَك اْ�ُن َمْسُعودٍ 
َ
ْضَحُك  أ

َ
لُوِ� ِممَّ أ

َ
َهَكَذا  :قَاَل  ؟ِممَّ تَْضَحُك  :َ�َقالُوا ؟�َْسأ

 ِ ِ  :َ�َقالُوا، صَضِحَك رَُسوُل ا�َّ َعالَِمَ� « :قَاَل  ؟ِممَّ تَْضَحُك يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
ِمْن ِضْحِك رَبِّ ال

َعالَِم�َ  :ِحَ� قَاَل 
ْ
نَْت رَبُّ ال

َ
�َْسَتْهِزُئ ِم�ِّ َوأ

َ
ْستَْهِزُئ ِمنَْك  ؟أ

َ
َولَِك�ِّ ىلَعَ َما  ،َ�يَُقوُل: إِ�ِّ ال أ

َشاُء قَاِدرٌ 
َ
 )۱۸۷(م/. »أ
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  فرمود:ص  کند که رسول الله روایت میس  ابن مسعود ازس  : انسترجمه
رود و گاھی به  شود، مردی است که گاھی راه می آخرین شخصی که وارد بھشت می«

که از جھنم عبور  سوزاند. ھنگامی اش را می افتد و گاھی، آتش چھره چھره به زمین می
است ذاتی که مرا از تو گوید: پاک و بلند مرتبه  کند و می آن نگاه میسوی  به کند، می

ھا عنایت نفرموده  نجات داد. الله به من چیزی عنایت فرمود که به ھیچ یک از انسان
گوید: پرودگارا! مرا به این درخت نزدیک  بیند و می است. آنگاه درختی را از دور می

شاید فرماید: ای فرزند آدم!  آب آن بنوشم. الله می ی آن بنشینیم و از  گردان تا در سایه
گوید: نه ای  ات را برآروده نمایم، چیز دیگری طلب نمایی؟ وی می اگر این خواسته

دھد که چیز دیگری درخواست ننماید. البته الله وی را معذور  پروردگارم! و تعھد می
که  تواند در برابر آنھا صبر نماید. خالصه این بیند که نمی داند زیرا او چیزھایی را می می

نشیند و از  ی درخت می نماید و وی در سایه را به آن درخت نزدیک می الله متعال او
شود. پس  نوشد. اما بار دیگر، درختی بھتر از درخت اول، برایش نمایان می آب آن می

ی آن  گوید: پرودگارم! مرا به این درخت نزدیک گردان تا از آب آن بنوشم و در سایه می
فرماید: ای فرزند آدم!  اھم کرد. الله متعال میبنشینم؛ چیز دیگری از تو درخواست نخو

آیا تعھد نکردی که درخواست دیگری نکنی؟ شاید اگر تو را به آن درخت نزدیک 
دھد که درخت دیگری  گردانم، درخت دیگری درخواست نمایی. وی به الله تعھد می

بیند که در  میداند؛ زیرا او چیزی را  درخواست ننماید. البته الله متعال او را معذور می
نماید. وی در  تواند صبر نماید. سرانجام، الله او را به آن درخت نزدیک می برابر آن نمی

ی بھشت  نوشد. سپس او از دور درختی را کنار دروازه نشیند و از آبش می اش می سایه
گوید: پرودگارم! مرابه این درخت نزدیک  بیند که از درخت اول بھتر است. می می

کنم.  ی آن بنشینم و از آب آن بنوشم؛ چیزی دیگر درخواست نمی در سایهگردان تا 
گوید: ای فرزند آدم! آیا تعھد نکردی که درخواست دیگری نکنی؟  الله متعال می

گوید: بلی، ای پرودگار! بجز این، درخواست دیگری نخواھم کرد. البته پرودگارش او  می
تواند در برابر آنھا صبر کند. آنگاه الله  که نمی بیند را معذور میداند؛ زیرا او چیزھایی می

نماید. او  نماید و او را به آن درخت، نزدیک می اش را ھم برآورده می متعال این خواسته
گوید: پرودگارا! مرا وارد  شنود و می با نزدیک شدن به آن درخت، صدای بھشتیان را می

نماید؟ آیا  ات را قطع می ز خواستهفرماید: ای فرزند آدم! چه چی بھشت گردان. الله می
گوید: پرودگارا! آیا مرا  اگر دنیا و مثل آن را به تو بدھم، راضی خواھی شد؟ او می
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؟! در اینجا ابن مسعود (راوی »کنی حال آنکه تو پوردگار جھانیان ھستی مسخره می
دی؟ خن پرسید؟ مردم پرسیدند: چرا می حدیث) خندید وگفت: آیا علت خندیدنم را نمی

خندی؟  اینگونه خندید. مردم پرسیدند: یا رسول الله! چرا میص  فرمود: رسول الله
که آن شخص به او گفت: آیا مرا مسخره  خندیدن پرودگار جھانیان، ھنگامی«فرمود: 

کنی در حالی که تو پرودگر جھانیان ھستی، باعث خندیدن من شد. سپس پرودگار  می
کنم بلکه من ھر چه بخواھم  را مسخره نمیگوید: من تو  در پاسخ آن شخص می

 ».توانم انجام دھم می

۸۹-  ِ�ْ�َ يِب الزُّ
َ
ِ  :َ�ْن أ نَُّه َسِمَع َجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ

َ
ُوُرودِ  ب �

ْ
ُل َعِن ال

َ
نيَِجُء  :َ�َقاَل  ؟�ُْسأ

ِقيَاَمِة َ�ْن َكَذا َوَ�َذا 
ْ
ُْن يَْوَم ال

َ
ْي َذلَِك فَْوَق انلَّ ـ اْ�ُظْر ـ �

َ
ْوثَانَِها  :قَاَل  ،اِس أ

َ
َمُم بِأ

ُ
َ�تُْدىَع األ

ُل  ،َوَما اَكنَْت َ�ْعبُدُ  وَّ
َ
ُل فَاأل وَّ

َ
تِينَا َر�ُّنَا َ�ْعَد َذلَِك َ�يَُقوُل  ،األ

ْ
 :َ�يَُقولُونَ  ؟َمْن َ�نُْظُرونَ  :ُ�مَّ يَأ

نَا َر�ُُّ�مْ  :َ�َيُقوُل  ،َ�نُْظُر َر�َّنَا
َ
َْك  :َ�يَُقولُونَ  ،أ

َ
 :قَاَل  ،َ�يَتََج�َّ لَُهْم يَْضَحُك  ،َحىتَّ َ�نُْظَر إِيل

ْو ُمْؤِمٍن نُوًرا ،َ�يَنَْطِلُق بِِهْم َوَ�تَِّبُعونَهُ 
َ
 إِ�َْساٍن ِمنُْهْم ُمنَافٍِق أ

ُ�مَّ يَتَِّبُعونَُه وىلََعَ ِجرْسِ  ،َوُ�ْعَطى لُكُّ
ُخُذ َمْن َشاَء اَجَهنََّم الَكَ 

ْ
ُ يِلُب وََحَسٌك تَأ َّ� ، َ ُمنَافِِق�َ َ�َعايلَ

ْ
 نُوُر ال

ُ
ُ�مَّ َ�نُْجو  ،ُ�مَّ ُ�ْطَفأ

ُمْؤِمنُونَ 
ْ
َْدرِ  ،ال ْلََة ابلْ

َ
َقَمِر يل

ْ
ُل ُزْمَرٍة وُُجوُهُهْم اَكل وَّ

َ
ًفا الَ  ،َ�تَنُْجو أ

ْ
ل
َ
يَن  ،ُ�َاَسبُونَ  َسبُْعوَن أ ِ

َّ
ُ�مَّ اذل

َماءِ  ٍْم يِف السَّ
َ

ْضَو�ِ �
َ
َفاَعةُ  ،مَّ َكَذلَِك �ُ  ،يَلُوَ�ُهْم َكأ لُّ الشَّ ِ

َ
َو�َْشَفُعوَن َحىتَّ َ�ُْرَج ِمَن انلَّاِر  ،ُ�مَّ حت

  َمْن قَاَل الَ 
َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل َْ�ِ َما يَِزُن َشِعَ�ةً  ،ا�َّ

ْ
ِبِه ِمَن اخل

ْ
َنَّةِ  ،َوَ�َن يِف قَل

ْ
َوَ�َْعُل  ،َ�يُْجَعلُوَن بِِفنَاِء اجل

و َنَِّة يَرُشُّ
ْ
ْهُل اجل

َ
يِْل َوَ�ْذَهُب ُحَراقُهُ أ ِء يِف السَّ ْ َماَء َحىتَّ يَنْبُتُوا َ�بَاَت اليشَّ

ْ
ُل  ،َن َعلَيِْهُم ال

َ
ُ�مَّ �َْسأ

ْمثَالَِها َمَعَها.
َ
ُة أ ْ�يَا وََعرَشَ ُ ادلُّ

َ
َْعَل هل

ُ
 )۱۹۱(م/ َحىتَّ جت

در مورد ورود  بگوید: شنیدم که مردم از جابر بن عبدالله  : ابو زبیر میترجمه
ھای دیگر با  آییم. امت ای باالتر از مردم می پرسیدند. وی گفت: ما روز قیامت، روی تپه

کردند، یکی پس از دیگری فرا خوانده  ھایشان و آنچه (در دنیا) پرستش می بت
گوید: منتظر چه کسی ھستید؟  آید و می شوند. بعد از آن، پرودگار ما نزد ما می می

فرماید: من پرودگار شما  پروردگارمان ھستیم. الله متعال میگویند: منتظر  مردم می
خواھیم تو را ببینیم. آنگاه الله متعال در حالی که  گویند: می ھستم. مردم می

گوید: سپس الله  می بشود. جابر بن عبدالله  نماید و ظاھر می خندد، تجلی می می
ی آنھا اعم از مومن و  ھمه کنند و به افتد و آنھا بدنبال او حرکت می متعال براه می
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کنند (تا اینکه به  شود و آنھا ھمچنان بدنبال پرودگار حرکت می منافق، نوری عنایت می
ھا و خارھایی وجود دارد که به خواست الھی،  رسند.) باالی پل جھنم، قالب جھنم می

شود و مؤمنان نجات پیدا  ربایند. در آنجا، نور منافقان خاموش می تعدادی را می
کنند، ھفتاد ھزار نفر  کنند. نخستین گروھی که بدون محاسبه، نجات پیدا می می

ی کسانی که بعد از  ھایشان مانند ماه شب چھارده است. سپس چھره ھستند و چھره
ی آسمان است و ھمچنان این جریان  ترین ستاره کنند، مانند نورانی آنھا نجات پیدا می

اش نور کمتری دارد.) سپس  آید، چھره تر میکند (ھرگروھی که بعد ادامه پیدا می
ی کلمه  کنند که ھمه ای شفاعت می شود و آنان به اندازه ی شفاعت داده می اجازه

ی جو خیر و نیکی وجود  ی وزن یک دانه شان به اندازه گویان و تمام کسانی که در قلب
گیرند. و اھل  ی بھشت قرار می شوند و درآستانه داشته است، از جھنم بیرون آورده می

پاشند تا اینکه مانند گیاھی که در رودخانه (شاداب و با طراوت)  بھشت بر آنھا آب می
رود. سپس آنھا آنقدر از الله  شوند و آثار سوختگی آنھا از بین می روید، زنده می می

 کند.  کنند که دنیا و ده برابر آنرا به آنان عنایت می متعال طلب و درخواست می

َفِقِ� قَاَل َ�ْن  -۹۰
ْ
ََواِرِج  :يَِز�ِد ال

ْ
ِي اخل

ْ
ٌي ِمْن َرأ

ْ
فََخرَْجنَا يِف  ،ُكنُْت قَْد َشَغَفِ� َرأ

ُْرَج ىلَعَ انلَّاِس  ،ِعَصابٍَة َذوِي َعَددٍ 
َ

ُجَّ ُ�مَّ �
َ

ْن �
َ
َمِدينَِة فَإَِذا َجابُِر  :قَاَل  ،نُِر�ُد أ

ْ
َ�َمَرْرنَا ىلَعَ ال

ُث  ِ ُ�َدِّ َقْومَ  ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ
ْ
 َساِرَ�ةٍ  ،ال

َ
ِ  ،َجالٌِس إِىل فَإَِذا ُهَو قَْد َذَكَر  :قَاَل  ،ص َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

ََهنَِّميِّ�َ 
ْ
ُ  :قَاَل  ،اجل

َ
ُت هل

ْ
ِ  :َ�ُقل ثُونَ  ،ص يَا َصاِحَب رَُسوِل ا�َّ َدِّ ي حتُ ِ

َّ
ُ َ�ُقوُل  ؟َما َهَذا اذل  :َوا�َّ

ۡخَزۡ�َتهُ  �َّارَ ٱإِنََّك َمن تُۡدِخِل ﴿
َ
ن َ�ۡرُُجواْ ِمۡنَهآ ﴿ وَ   ]۱۹۲[آل عمران:  ﴾ۥۖ َ�َقۡد أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
ُ�ََّمآ أ

ِ�يُدواْ �ِيَها
ُ
ي َ�ُقولُونَ  ]۲۰[السجدة:  ﴾أ ِ

َّ
ُقْرآنَ  :َ�َقاَل  :قَاَل  ؟َ�َما َهَذا اذل

ْ
 ال

ُ
َ�ْقَرأ

َ
ُت  ؟أ

ْ
 ،َ�َعمْ  :قُل

دٍ  :قَاَل  ُ ِ�يهص  َ�َهْل َسِمْعَت بَِمَقاِم ُ�َمَّ ي َ�بَْعثُُه ا�َّ ِ
َّ

ُت  ؟َِ�ْعِ� اذل
ْ
إِنَُّه َمَقاُم  :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قُل

فَ
دٍ  ُ بِِه َمْن ُ�ِْرجُ ص  ُ�َمَّ ي ُ�ِْرُج ا�َّ ِ

َّ
َمْحُموُد اذل

ْ
اِط َوَمرَّ انلَّاِس  :قَاَل  ،ال َ ُ�مَّ َ�َعَت وَْضَع الرصِّ

ْن الَ  :قَاَل  ،َعلَيْهِ 
َ
َخاُف أ

َ
حْ  َوأ

َ
ُ�وَن أ

َ
نَّ قَْوًما َ�ْرُُجوَن ِمَن  :قَاَل  ،َفُظ َذاكَ أ

َ
نَُّه قَْد َزَ�َم أ

َ
� َ�ْ�َ

ْن يَُ�ونُوا ِ�يَها
َ
َماِسمِ  :قَاَل  ،انلَّاِر َ�ْعَد أ �َُّهْم ِ�يَداُن السَّ

َ
َ�يَْدُخلُوَن  :قَاَل  ،َ�ْعِ� َ�يَْخرُُجوَن َك�

َنَّةِ 
ْ
ْ�َهاِر اجل

َ
َقَراِطيُس  ،َ�يَْغتَِسلُوَن ِ�يهِ  ،َ�َهًرا ِمْن أ

ْ
ُهُم ال َّ�

َ
نَا .َ�يَْخرُُجوَن َك�

ْ
 ،َوْ�َُ�مْ  :فَرََجْعنَا قُل

 ِ يَْخ يَْ�ِذُب ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ تَُرْوَن الشَّ
َ
ِ َما َخَرَج ِمنَّا َ�ْ�ُ رَُجٍل َواِحٍد  ،فَرََجْعنَاص  أ فَال َوا�َّ

بُو ُ�َعيٍْم. 
َ
ْو َكَما قَاَل أ

َ
 )۱۹۱(م/أ
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ی یکی از اعتقادات خوارج بودم (و آن اینکه  گوید: من شیفته می : یزید فقیرترجمه
مانند و ھر کس وارد جھنم شود  مرتکبین گناھان کبیره برای ھمیشه در جھنم باقی می

مان) به قصد  تا اینکه روزی با گروھی قابل توجه (از سرزمین .شود) از آن بیرون نمی
وارج، بیرون آمدیم و به مدینه انجام مناسک حج و دعوت مردم بسوی اعتقادات خ

را دیدیم که کنار ستونی نشسته است و احادیث  برفتیم. در آنجا جابر بن عبدالله 
کند. وی در این میان، در مورد جھنمیان، صحبت  را برای مردم بیان میص  رسول الله

کنید؟ در  کرد. من گفتم: ای صحابی رسول الله! این چه حدیثی است که شما بیان می

ۡخَزۡ�َتهُ  �َّارَ ٱإِنََّك َمن تُۡدِخِل ﴿فرماید:  الی که الله متعال میح
َ
  ]۱۹۲[آل عمران:  ﴾ۥۖ َ�َقۡد أ

ُ�ََّمآ ﴿و در جایی دیگر می فرماید: » ای ردهکس را تو به آتش درآری، خوار و زبونش کھر «
ْ �ِيَها ِ�يُدوا

ُ
ٓ أ ْ ِمۡنَها ن َ�ۡرُُجوا

َ
ْ أ َراُدٓوا

َ
ند، یرون آیھر گاه بخواھند از آتش ب« ]۲۰[السجدة:  ﴾أ

س  آورید؟ جابر پس این چه سخنی است که شما به زبان می». شوند بدانجا بازگردانده می
ای یعنی  کنید؟ گفتم: بلی. گفت: آیا مقام محمد را شنیده گفت: آیا شما قرآن تالوت می

بلی. فرمود: این، کند؟ گفتم:  که الله متعال روز قیامت به وی عنایت می ھمان مقامی 
ی آن ھر کس را بخواھد از  ھمان مقام محمودی است که الله بوسیلهص  مقام محمد

نصب پل صراط و عبور مردم از س  گوید: سپس جابر آورد. راوی می جھنم بیرون می
ترسم که توصیفش را خوب حفظ نکرده باشم (به ھمین  باالی آنرا توصیف نمود. می
نمایمز) ولی وی فرمود: گروھی بعد از اینکه مدتی را در  میخاطر از ذکر آن خودداری 

شوند که گویا چوب کنجد  اند، در حالی از آن بیرون آورده می جھنم سپری نموده
گردد ھمانگونه که  ھستند. (یعنی سیاه و الغرند و آثار سوختگی در آنھا مشاھده می
وخته، سیاه و نازک چوب کنجد بعد از قطع شدن و در آفتاب ماندن، مانند چوب س

نمایند و در  روند و در آن غسل می ھای بھشت می شودز) سپس به رودی از رودخانه می
شوند که مانند کاغذ (سفید و درخشان) ھستند. راوی  حالی از رودخانه بیرون می

ص  کنید که شیخ به رسول الله گوید: ھنگام بازگشت گفتیم: وای بر شما، آیا فکر می می
دھد؟! اینگونه ما از حج برگشتیم و سوگند به الله که بجز یک  نسبت میسخنان دروغ 

نفر، ھیچ کدام از ما اعتقادات خوارج را تبلیغ نکردیم (بلکه توبه کردیم و آن اعتقاد را رھا 
 کردیم.) یا اینکه ابونعیم (یکی از راویان حدیث) چیزی مشابه این بیان کرد.

�َِس بِْن َمالٍِك  -۹۱
َ
  :س َ�ْن أ

َ
ِ أ ْرَ�َعةٌ « :قَاَل ص  نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 ،َ�ُْرُج ِمَن انلَّاِر أ



 ٨١  کتاب ایمان -۱

 ِ َحُدُهْم َ�يَُقوُل  ،َ�يُْعَرُضوَن ىلَعَ ا�َّ
َ
تَِفُت أ

ْ
ْي رَبِّ  :َ�يَل

َ
ْخرَْجتَِ� ِمنَْها فَالَ  ،أ

َ
تُِعْدِ� ِ�يَها  إِْذ أ

ُ ِمنَْها  )۱۹۲(م/ ».َ�يُنِْجيِه ا�َّ
چھار نفر از «فرمود: ص  کند که رسول الله می روایتس  : انس بن مالکترجمه

اش را بر  شوند. یکی از آنان چھره روند و به پیشگاه الھی عرضه می آتش بیرون می
ای، دوباره به آن  گوید: پرودگارا! ھم اکنون که مرا از آتش بیرون آورده می گرداند و می

 ». دھد برنگردان. الله ھم او را از آتش نجات می

 شفاعت): ۶۱باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۹۲

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ يِتَ رَُسوُل ا�َّ

ُ
ْهِ  ،يَْوًما بِلَْحمٍ ص  أ

َ
َراُع َوَ�نَْت  فَُرفَِع إِيل اذلِّ

ِقيَاَمةِ « :َ�َقاَل  ،َ�نََهَس ِمنَْها َ�ْهَسةً  ،ُ�ْعِجبُهُ 
ْ
نَا َسيُِّد انلَّاِس يَْوَم ال

َ
َ�َْمُع  ؟وََهْل تَْدُروَن بَِم َذاكَ  ،أ

ِلَ� َواآلِخِر�َن يِف َصِعيٍد َواِحدٍ  وَّ
َ
ِقيَاَمِة األ

ْ
ُ يَْوَم ال ايِع  ،ا�َّ َرَصُ  ،فَيُْسِمُعُهُم ادلَّ  ،َوَ�نُْفُذُهُم ابلْ

ْمُس  َكْرِب َما  ،َوتَْدنُو الشَّ
ْ
َغمِّ َوال

ْ
ُل َ�يَُقو ،َ�ْتَِملُونَ  َوَما الَ  ،يُِطيُقونَ  الَ َ�يَبْلُُغ انلَّاَس ِمَن ال

الَ  :َ�ْعُض انلَّاِس بِلَْعٍض 
َ
ْ�تُْم ِ�يهِ  أ

َ
الَ  ؟تََرْوَن َما أ

َ
الَ  ؟تََرْوَن َما قَْد بَلََغُ�مْ  أ

َ
َ�نُْظُروَن َمْن  أ

 َر�ُِّ�مْ 
َ

تُوَن آَدمَ  ،اْ�ُتوا آَدمَ  :َ�يَُقوُل َ�ْعُض انلَّاِس بِلَْعٍض  ؟�َْشَفُع لَُ�ْم إىِل
ْ
يَا  :َ�يَُقولُونَ  ،َ�يَأ

نَْت 
َ
برََشِ  آَدُم أ

ْ
بُو ال

َ
ُ �ِيَِدهِ  ،أ َمَالئَِ�َة فََسَجُدوا لََك  ،َوَ�َفَخ ِ�يَك ِمْن ُروِحهِ  ،َخلََقَك ا�َّ

ْ
َمَر ال

َ
 ،َوأ

 َر�َِّك 
َ

َا إِىل
َ

الَ  ،اْشَفْع نل
َ
ُْن ِ�يهِ  أ

َ
 َما �

َ
الَ  ؟تََرى إىِل

َ
 َما قَْد بَلََغنَا أ

َ
إِنَّ َر�ِّ  :َ�يَُقوُل آَدمُ  ؟تََرى إِىل

َْوَم َغَضبًا لَْم َ�ْغَضْب َ�بْلَُه ِمثْلَهُ َغِضَب ا َجَرِة  ،َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدُه ِمثْلَهُ  ،يلْ َو�ِنَُّه َ�َهاِ� َعِن الشَّ
 َ�ْ�ِي ،َ�ْفيِس َ�ْفيِس  ،َ�َعَصيْتُهُ 

َ
 نُوٍح  ،اْذَهبُوا إِىل

َ
تُوَن نُوًحا َ�يَُقولُونَ  ،اْذَهبُوا إِىل

ْ
يَا نُوُح  :َ�يَأ

ُل  وَّ
َ
نَْت أ

َ
رِْض  أ

َ
 األ

َ
ُ َ�بًْدا َشُكوًرا ،الرُُّسِل إِىل اَك ا�َّ  َر�َِّك  ،وََسمَّ

َ
َا إِىل

َ
الَ  ،اْشَفْع نل

َ
ُْن  أ

َ
تََرى َما �

الَ  ؟ِ�يهِ 
َ
َْوَم َغَضبًا لَْم َ�ْغَضْب َ�بْلَُه  :َ�يَُقوُل لَُهمْ  ؟تََرى َما قَْد بَلََغنَا أ إِنَّ َر�ِّ قَْد َغِضَب ايلْ

 ،َ�ْفيِس َ�ْفيِس  ،َو�ِنَُّه قَْد اَكنَْت يِل َدْعَوٌة َدَعوُْت بَِها ىلَعَ قَْوِ�  ،َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدُه ِمثْلَهُ  ،ِمثْلَهُ 
 إِبَْراِهيَم 

َ
تُوَن إِبَْراِهيَم َ�َيُقولُونَ ، ÷اْذَهبُوا إِىل

ْ
رِْض  :َ�يَأ

َ
ْهِل األ

َ
ِ وََخِليلُُه ِمْن أ نَْت نيَِبُّ ا�َّ

َ
 ،أ

 َ
َ

 َر�َِّك اْشَفْع نل
َ

الَ  ،ا إِىل
َ
ُْن ِ�يهِ  أ

َ
 َما �

َ
الَ  ؟تََرى إِىل

َ
 َما قَْد بَلََغنَا أ

َ
لَُهْم إِبَْراِهيُم  :َ�يَُقوُل  ؟تََرى إِىل
َْوَم َغَضبًا لَْم َ�ْغَضْب َ�بْلَُه ِمثْلَهُ  وََذَكَر  ،َ�ْغَضُب َ�ْعَدُه ِمثْلَهُ  َوالَ  ،إِنَّ َر�ِّ قَْد َغِضَب ايلْ

 َ�ْ�ِي ،َ�ْفيِس َ�ْفيِس  ،َكَذبَاتِهِ 
َ

 ُموىَس  ،اْذَهبُوا إِىل
َ

تُوَن ُموىَس  ÷ اْذَهبُوا إِىل
ْ
 ÷َ�يَأ

ِ  :َ�يَُقولُونَ  نَْت رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ بِرَِساالَ  ،يَا ُموىَس أ لََك ا�َّ   ،تِِه َو�ِتلَْكِيِمِه ىلَعَ انلَّاِس فَضَّ

َ
َا إىِل

َ
اْشَفْع نل
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الَ  ،َر�َِّك 
َ
ْ  أ

َ
 َما �

َ
الَ  ؟ُن ِ�يهِ تََرى إِىل

َ
إِنَّ َر�ِّ قَْد  ÷َ�يَُقوُل لَُهْم ُموىَس  ؟تََرى َما َقْد بَلََغنَا أ

َْوَم َغَضبًا لَْم َ�ْغَضْب َ�بْلَُه ِمثْلَهُ  ُت َ�ْفًسا لَْم  ،َغِضَب ايلْ
ْ
َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدُه ِمثْلَُه َو�ِ�ِّ َ�تَل

وَمْر بَِقتِْلَها
ُ
 ِعيىَس  ،َ�ْفيِس َ�ْفيِس  ،أ

َ
تُوَن ِعيىَس ، ÷اْذَهبُوا إِىل

ْ
يَا  ،َ�يَُقولُونَ  ÷ َ�يَأ

 ِ نَْت رَُسوُل ا�َّ
َ
َمْهدِ  ،ِعيىَس أ

ْ
ْمَت انلَّاَس يِف ال

َّ
 َمْر�ََم َوُروٌح ِمنْهُ  ،َوَ�

َ
َقاَها إىِل

ْ
ل
َ
فَاْشَفْع  ،َوَ�َِمٌة ِمنُْه أ

 َر�َِّك 
َ

َا إىِل
َ

الَ  ،ففففنل
َ
ُْن ِ�يهِ  أ

َ
الَ  ؟تََرى َما �

َ
إِنَّ : ص لَُهْم ِعيىَس  :َ�يَُقوُل  ؟تََرى َما قَْد بَلََغنَا أ

َْوَم َغَضبًا لَْم َ�ْغَضْب َ�بْلَُه ِمثْلَهُ 
ْ

ُ َذ�ْبًا  ،َر�ِّ قَْد َغِضَب ايل
َ

َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدُه ِمثْلَُه َولَْم يَْذُكْر هل
 َ�ْ�ِي ،َ�ْفيِس َ�ْفيِس 

َ
دٍ  ،اْذَهبُوا إىِل  ُ�َمَّ

َ
تُو�ِّ َ�يَُقولُونَ ص  اذَْهبُوا إىِل

ْ
دُ  :َ�يَأ نَْت رَُسوُل  ،يَا ُ�َمَّ

َ
أ

نِْبيَاءِ 
َ
ِ وََخاَ�ُم األ رَ  ،ا�َّ خَّ

َ
َم ِمْن َذنْبَِك َوَما تَأ ُ لََك َما َ�َقدَّ  َر�َِّك  ،َوَ�َفَر ا�َّ

َ
َا إىِل

َ
الَ  ،اْشَفْع نل

َ
تََرى َما  أ

ُْن ِ�يهِ 
َ

الَ  ؟�
َ
َعرِْش  ؟ى َما قَْد بَلََغنَاتَرَ  أ

ْ
َْت ال

َ
�َْطِلُق فَآيِت حت

َ
َ�ُع َساِجًدا لَِر�ِّ  ،فَأ

َ
َّ  ،فَأ ُ يلَعَ ُ�مَّ َ�ْفتَُح ا�َّ
ِهُمِ� ِمْن َ�َاِمِدهِ وَُحْسِن اثلَّنَاِء َعلَيِْه َشيْئًا لَْم َ�ْفتَْحُه ألِ�َ

ْ
ُد اْرَ�عْ  :ُ�مَّ ُ�َقاُل  ،َحٍد َ�بِْ� َو�ُل  يَا ُ�َمَّ

َسَك 
ْ
عْ  ،َسْل ُ�ْعَطهِ  ،رَأ قُوُل  ،اْشَفْع �َُشفَّ

َ
يِس فَأ

ْ
ْرَ�ُع رَأ

َ
يِت  :فَأ مَّ

ُ
يِت أ مَّ

ُ
دُ  :َ�يَُقاُل  !يَا رَبِّ أ ْدِخِل  ،يَا ُ�َمَّ

َ
أ

تَِك َمْن الَ  مَّ
ُ
َنََّة ِمْن أ

ْ
َنَّةِ  اجل

ْ
بَْواِب اجل

َ
ْ�َمِن ِمْن أ

َ
َاِب األ

ْ
�َ  ،ِحَساَب َعلَيِْه ِمَن ابل ُء انلَّاِس وَُهْم رُشَ

بَْواِب 
َ
ٍد �ِيَِدهِ  ،ِ�يَما ِسوَى َذلَِك ِمَن األ ِي َ�ْفُس ُ�َمَّ

َّ
اَ�ْ�ِ ِمْن َمَصاِر�ِع  ،َواذل ِمرْصَ

ْ
إِنَّ َما َ�ْ�َ ال

َة وََهَجرٍ  َنَِّة لََكَما َ�ْ�َ َمكَّ
ْ
وْ  ،اجل

َ
َة َو�رُْصَى :أ   )۱۹۴(م/ ».َكَما َ�ْ�َ َمكَّ

مقداری گوشت آوردند و ص  گوید: روزی برای رسول الله میس  ابوھریره: ترجمه
به آن، گازی زد و فرمود: ص  دست گوسفند را که دوست داشت، به او دادند. آنحضرت

دانید؟ الله، اولین و آخریِن  روز قیامت، من سرور مردم خواھم بود. آیا علتش را می«
رسد و چشم،  ی آنھا می مهکند طوریکه صدا به ھ ھا را در یک میدان، جمع می انسان

شود. مردم به قدری ناراحت و غمگین  بیند و خورشید، نزدیک می ی آنھا را می ھمه
بینید که به چه  گویند: نمی دھند و می شوند که تاب و تحمل خود را از دست می می

کنید که نزد پروردگارتان برای شما شفاعت  اید؟ آیا کسی را پیدا نمی مشقتی گرفتار شده
روند و  گویند: نزد آدم بروید. پس نزد آدم می د؟ آنگاه، بعضی از آنھا به بعضی دیگر میکن

خودش   اش تو را آفرید و از روح گویند: ای آدم! تو ابو البشر ھستی. الله با دست به او می
در تو دمید و به فرشتگان دستور داد که تو را سجده کنند؛ برای ما نزد پروردگارت 

ایم؟ آدم  بینی که چه حالی داریم و به چه مشقتی، گرفتار آمده نمی شفاعت کن؛ آیا
گوید: امروز، پروردگارم چنان خشمگین است که قبل از این، ھرگز چنین خشمگین  می
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نشده است و بعد از این ھم، ھرگز اینگونه خشمگین نخواھد شد. ھمانا او مرا از خوردن 
و ھم اکنون به حال خود گرفتارم، بحال درخت، بازداشته بود ولی من نافرمانی کردم 

روند و  خود گرفتارم. نزد کسی دیگر بروید؛ نزد نوح بروید. بعد از آن، مردم نزد نوح می
ی  گویند: ای نوح! تو اولین پیامبر مردم، بر روی زمین ھستی و الله تو را بنده می

بینی که ما چه  سپاسگزار، نامیده است؛ نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن؛ آیا نمی
گوید: امروز، پروردگارم چنان خشمگین است که قبل از این، چنین  حالی داریم؟ نوح می

نخواھد کرد؛ ھمانا من یک دعای  خشمگین نشده و بعد از این ھم، ھرگز چنین خشمی 
ام بکار بردم؛ ھم اکنون به حال خود گرفتارم، به حال  مستجاب داشتم که آنرا علیه قوم

ای ابراھیم! تو   گویند: روند و می رم. نزد ابراھیم بروید. پس آنھا نزد ابراھیم میخود گرفتا
اش در میان اھل زمین ھستی؛ نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن؛  پیامبر الله و دوست

گوید: امروز، پروردگارم چنان  بینی که ما چه حالی داریم؟ ابراھیم به آنھا می آیا نمی
ز این، چنین خشمگین نشده و بعد از این ھم، ھرگز اینگونه خشمگین است که قبل ا

ام؛ ھم اکنون به حال خود گرفتارم، به حال  نخواھد شد. من سه دروغ، گفته دچار خشم 
روند و  خود گرفتارم. نزد کسی دیگر بروید؛ نزد موسی بروید. پس آنھا نزد موسی می

اش بر سایر مردم،  م با رسالت و کال گویند: ای موسی! تو رسول الله ھستی؛ الله تو را می
بینی که ما چه حالی  برتری داده است؛ نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن؛ آیا نمی

ھمانا امروز، پروردگارم چنان خشمگین است که قبل از این،   گوید: داریم؟ موسی می
نسانی خشمگین نخواھد شد؛ من ا چنین خشمگین نشده و بعد از این ھم، ھرگز اینگونه 

را کشتم که دستور آنرا نداشتم؛ ھم اکنون به حال خود گرفتارم، به حال خود گرفتارم؛ 
گویند: یا عیسی! تو رسول  روند و می نزد عیسی بن مریم بروید. پس آنھا نزد عیسی می

اش ھستی که به مریم القا کرد و روح او (الله) ھستی و ھنگام کودکی که در  الله و کلمه
بینی که  با مردم، سخن گفتی؛ نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن؛ آیا نمی گھواره بودی،

گوید: ھمانا امروز،  ایم؟ عیسی می ما چه حالی داریم؟ و به چه مصیبتی گرفتار آمده
پروردگارم چنان خشمگین است که قبل از این، چنین خشمگین نشده و بعد از این ھم، 

گوید: من به حال  کند اما می ناھی ذکر نمینخواھد شد و اگر چه گ اینگونه خشمگین 
خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم؛ نزد کسی دیگر بروید؛ نزد محمد بروید. پس 

گویند: ای محمد! تو پیامبر الله و خاتم انبیا ھستی؛ الله،  آیند و می مردم نزد من می
بینی  کن؛ آیا نمی گناھان اول و آخرت را بخشیده است؛ نزد پروردگارت برای ما شفاعت
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افتم و زیر  ایم؟ آنگاه، من به راه می که ما چه حالی داریم؟ و به چه مصیبتی گرفتار آمده
ھای  افتم. سپس الله دروازه ام به سجده می روم و برای پروردگار بلند مرتبه عرش می

ست. کند طوریکه برای احدی قبل از این، باز نکرده ا حمد و ثنایش را به روی من باز می
شود و شفاعت کن،  گوید: ای محمد! سرت را بردار و بخواه که اجابت می آنگاه می

گویم: پروردگارا! امتم، امتم. الله متعال  کنم و می شود. من سرم را بلند می پذیرفته می
ات را که حساب و کتابی ندارند از دِر سمت راست  آن گروه از امت فرماید: ای محمد! می

ھای بھشت،  توانند از سایر دروازه بھشت گردان. ھمچنین آنھا می درھای بھشت، وارد
سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، «افزود: ص  سپس نبی اکرم». وارد شوند

ی میان مکه و حمیر یا مکه و بصره  ی فاصله ی دو مصراع درھای بھشت به اندازه فاصله
 ». است

من نخستین کسی هستم که «رمود: که ف ص ): در مورد این سخن نبی اکرم۶۲باب (
 »کنم و از میان پیامبران، بیشترین پیروان را دارم برای ورود به بهشت شفاعت می

�َِس بِْن َمالٍِك  -۹۳
َ
َنَّةِ   :ص قَاَل انلَّيِبُّ  :قَاَل س  َ�ْن أ

ْ
ُل َشِفيٍع يِف اجل وَّ

َ
نَا أ

َ
ْق نيَِبٌّ  ،أ لَْم يَُصدَّ

قُْت  نِْبيَاِء َما ُصدِّ
َ
  ،ِمَن األ

َّ
تِِه إِال مَّ

ُ
قُُه ِمْن أ نِْبيَاِء نَِبيًّا َما يَُصدِّ

َ
 )۱۹۶(م/ ».رَُجٌل َواِحدٌ  َو�ِنَّ ِمَن األ

من نخستین شفاعت «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : انس بن مالکترجمه
ی من تصدیق نشده است و  کننده برای ورود به بھشت ھستم؛ ھیچ پیامبری به اندازه

 ». ، پیامبری وجود دارد که فقط یک نفر از امتش او را تصدیق نموده استدرمیان پیامبران

 صرم کا ی): افتتاح بهشت توسط نب۶۳( باب
�َِس بِْن َمالٍِك  -۹۴

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ِقيَاَمةِ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َنَِّة يَْوَم ال

ْ
 ،آيِت بَاَب اجل

ْستَْفِتحُ 
َ
َاِزنُ  ،فَأ

ْ
نَْت  :َ�يَُقوُل اخل

َ
قُوُل  ؟َمْن أ

َ
دٌ  :فَأ ِمْرُت الَ  :َ�يَُقوُل  ،ُ�َمَّ

ُ
ْ�َتُح ألِ�َ بَِك أ

َ
 ».َحٍد َ�بْلََك أ

 )۱۹۷(م/
روز قیامت به «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  : انس بن مالکترجمه

آن را باز کنند. خازن (نگھبان بھشت)   نمایم که درِ  روم و درخواست می دِر بھشت می
اند که در بھشت را  گوید: به من دستور داده گویم: محمد ھستم. می گوید: شما؟ می می

 ». فقط برای شما باز کنم و برای ھیچ کس قبل از شما باز نکنم
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 یک دعایامبر، یهر پ«که فرمود:  ص کرما امبرین سخن پیی ا ): درباره۶۴( باب
 »مستجاب دارد

يِب ُهَر�َْرةَ  -۹۵
َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َل  ،ِللُكِّ نيَِبٍّ َدْعَوٌة ُمْستََجابَةٌ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ َ�تََعجَّ
ُت َدْعَوِ� َشَفاَعًة ألِ�ُ ،لُكُّ نيَِبٍّ َدْعَوتَهُ 

ْ
يِت َو�ِ�ِّ اْختَبَأ ِقيَاَمةِ مَّ

ْ
ُ َمْن  ،يَْوَم ال فَِ�َ نَائِلٌَة إِْن َشاَء ا�َّ

يِت الَ  مَّ
ُ
ِ َشيْئًا َماَت ِمْن أ  )۱۹۹(م/. »�رُْشُِك بِا�َّ

فرمود: ھر پیامبر، یک دعای مستجاب ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره -۹۵
رای شفاعت امتم ی پیامبران در دعاھایشان شتاب کردند اما من دعایم را ب دارد. و ھمه

در روز قیامت ذخیره کردم. به خواست الھی، شفاعت من شامل حال افرادی از امتم 
 ».شود که بدون شرک بمیرند می

شود  : ھر پیامبر، یقین دارد که یکی از دعاھایش بطور قطع و یقین پذیرفته میشرح
ضی از در عین حال امیدوار است که سایر دعاھایش نیز پذیرفته شوند. البته بع

گوید: از ھر  شوند. قاضی عیاض می شوند و برخی پذیرفته نمی دعاھایش پذیرفته می
شود چنانکه در روایات دیگر صحیح مسلم بدان  پیامبر، یک دعا برای امتش پذیرفته می

 تصریح شده است. ھمچنین این حدیث بیانگر کمال شفقت و مھربانی رسول اکرم
دعایش را برای ص  ین خاطر رسول رحمتباشد. به ھم اش می نسبت به امتص 

گذاشته است که امت شدیدًا به آن نیاز دارد. ھمچنین قسمت پایانی حدیث  ھنگامی
ماند اگر چه گناھان  فرد موحد و یکتا پرست برای ھمیشه در جھنم باقی نمی  گوید: می

 ای ھم مرتکب شده باشد.  کبیره

 امتش یبراص  رمکامبر ایپ ی): دعا۶۵( باب
َعاِص  -۹۶

ْ
ِ بِْن َ�ْمِرو بِْن ال نَّ انلَّيِبَّ  :ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ِ  تَالَ : صأ يِف  ألقَْوَل ا�َّ

ۡض ﴿ :إِبَْراِهيمَ 
َ
�  ۥَ�َمن تَبَِعِ� فَإِنَّهُ  �َّاِس� ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  نَ لَلۡ َرّبِ إِ�َُّهنَّ أ  فَإِنََّك  َعَصاِ�  َوَمنۡ  ِمّ�ِ

�ۡ ﴿  :َوقَاَل ِعيىَس  ،اآليَةَ  ]۳۶ م:ی[إبراھ ﴾٣٦رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ   ِفرۡ َ�غۡ  �ن ِعَباُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ إِن ُ�َعّذِ
نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ 

َ
يِت « :فََرَ�َع يََديِْه َوقَاَل  ]۱۱۸[المائدة:  ﴾١١٨ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ مَّ

ُ
يِت أ مَّ

ُ
 »اللَُّهمَّ أ

ُ  ،َوَ�َ�ى ُه َما ُ�بِْكيَك  :ألَ�َقاَل ا�َّ
ْ
ْعلَُم فََسل

َ
ٍد َوَر�َُّك أ  ُ�َمَّ

َ
�ُل اْذَهْب إىِل تَاُه  ؟يَا ِجرْبِ

َ
فَأ

الَ  �ُل َعلَيِْه السَّ ِ ِجرْبِ ْخرَبَُه رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ فَأ

َ
هل

َ
ْعلَمُ ص  م فََسأ

َ
ُ  ،بَِما قَاَل وَُهَو أ �ُل  :َ�َقاَل ا�َّ يَا ِجرْبِ

ٍد َ�ُقْل إِ   ُ�َمَّ
َ

ِتَك َوالَ اْذَهْب إِىل مَّ
ُ
 )۲۰۲(م/�َُسوُءَك.  نَّا َسُ�ِْضيَك يِف أ
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این آیه ص  کند که : نبی اکرم روایت می ب: عبدالله بن عمرو بن عاص ترجمه

ۡض ﴿است تالوت کرد:  ÷را که حاوی قول ابراھیم 
َ
 �َّاِس� ٱ ّمِنَ  َكثِٗ�� لَۡلنَ َرّبِ إِ�َُّهنَّ أ

�  ۥَ�َمن تَبَِعِ� فَإِنَّهُ  پرودگارا! آنھا « ]۳۶م: ی[إبراھ ﴾٣٦رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  فَإِنََّك  َعَصاِ�  َوَمنۡ  مِّ�ِ
اند. پس ھر که از من پیروی کند، از من است وھرکس از من  بسیاری از مردم را گمراه کرده

 ÷ھمچنین این آیه را که حاوی سخن عیسی  ».نافرمانی کند، ھمانا تو بخشنده و مھربانی

�ۡ ﴿ است، تالوت کرد: نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  فِرۡ َ�غۡ  �ن ِعَباُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ إِن ُ�َعّذِ
َ
 َعِز�زُ لۡ ٱ أ

، بندگان تو ھستند و اگر آنان را ینکاگر آنان را مجازات « ]۱۱۸[المائدة:  ﴾١١٨ِكيمُ �َۡ ٱ
ھایش را بلند کرد و  سپس دست »یمکیره و توانا و حی، ـ در ھر حال ـ تو چییمغفرت نما

 ـو گریه نمود. الله متعال فرمود: ای جبرئیل! نزد محمد برو » الھی! امتم امتم«فرمود: 
کنی؟ جبرئیل نزد  داند ـ و از او سؤال کن که چرا گریه می حال آن که خودش بھتر می

علت را برایش گفت ص  اش را پرسید. رسول اکرم آمد و از او علت گریهص  پیامبر
ما «ای جبرئیل! نزد محمد برو و بگو:   ی که او بھتر میداند. الله متعال فرمود:در حال
 ». ی امتیانت، تو را خوشنود خواھیم ساخت و باعث حزن و اندوه تو نخواھیم شد درباره

 شرح: این حدیث، فوائد زیادی در بر دارد که برخی از آنھا عبارت اند از: 
ه این امت، چقدر زیاد است و چه نسبت بص  شفقت و مھربانی رسول رحمت -۱

 دھد.  اندازه به آنھا اھمیت می
بشارت بزرگی برای این امت است؛ زیرا الله متعال به پیامبرش وعده داده است  -۲

که او را در مورد امتش، راضی و خوشنود خواھد ساخت و این خودش بسیار 
 امیدوار کننده است. 

رساند و ھمچنین لطف زیاد  را نزد الله میص  بزرگی و عظمت رسول اکرم -۳
کند. اینکه الله برای اظھار شرافت و  اثبات میص  الله را نسبت به نبی اکرم

اش را بپرسد و سپس  جبرئیل را فرستاد تا علت گریهص  بزرگواری آنحضرت
 دارد.  می  باخوشنود ساختن، او را گرامی

َفيَْل ْ�َن َ�ْمٍرو س  َ�ْن َجابٍِر: -۹۷ نَّ الطُّ
َ
ىَت انلَّيِبَّ أ

َ
ويِْسَّ أ ِ  :َ�َقاَل ص  ادلَّ يَا رَُسوَل ا�َّ

َاِهِليَّةِ  :قَاَل  ؟َهْل لََك يِف ِحْصٍن َحِصٍ� َوَمنَْعةٍ 
ْ
وٍْس يِف اجل ىَب َذلَِك انلَّيِبُّ  ،ِحْصٌن اَكَن دِلَ

َ
ص  فَأ

نَْصارِ 
َ
ُ لِأل ي َذَخَر ا�َّ ِ

َّ
ا َهاَجَر انلَّيِبُّ  ،لِ�  ص  فَلَمَّ

ْ
 ال

َ
َفيُْل ْ�ُن َ�ْمٍروإِىل ِْه الطُّ

َ
 ،َمِدينَِة َهاَجَر إِيل
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َمِدينََة َ�َمرَِض فََجِزعَ  ،وََهاَجَر َمَعُه رَُجٌل ِمْن قَْوِمهِ 
ْ
ُ َ�َقَطَع بَِها  ،فَاْجتََوُوا ال

َ
َخَذ َمَشاقَِص هل

َ
فَأ

َفيُْل ْ�ُن َ�ْمٍرو  ،فََشَخَبْت يََداُه َحىتَّ َماَت  ،بََرامِجَهُ   ،فََرآُه وََهيْئَتُُه َحَسنَةٌ  ،يِف َمنَاِمهِ فََرآُه الطُّ
يًا يََديْهِ  ُ  ،َوَرآُه ُمَغطِّ

َ
 نَِبيِّهِ  :َ�َقاَل  ؟َما َصنََع بَِك َر�َُّك  :َ�َقاَل هل

َ
 :َ�َقاَل ص  َ�َفَر يِل بِِهْجَرِ� إِىل

يًا يََديَْك  َراَك ُمَغطِّ
َ
فَْسْدَت  :ِ�يَل يِل  :قَاَل  ؟َما يِل أ

َ
َفيُْل ىلَعَ  ،لَْن نُْصِلَح ِمنَْك َما أ َها الطُّ َ�َقصَّ

 ِ ِ  :َ�َقاَل ص  رَُسوِل ا�َّ  )۱۱۶(م/. »اللَُّهمَّ َويِلََديِْه فَاْغِفرْ « :صرَُسوُل ا�َّ
آمد و ص  مه طفیل بن عمرو دوسی نزد نبی اکرکند ک روایت میس  : جابرترجمه

ی  محکم و قوی باشی؟ قابل یاد آوری است که قبیلهای  خواھی در قلعه گفت: آیا می
نپذیرفت؛ زیرا الله متعال این ص  ای داشتز) رسول الله دوس در دوران جاھلیت، قلعه

به مدینه ص  که آنحضرت فضیلت را برای انصار ذخیره کرده بود. به ھر حال، ھنگامی
اما آب و  ھجرت کرد.ص  ھجرت نمود، طفیل با مردی از قومش بسوی رسول اکرم

ھوای مدینه برای آنھا ناسازگار بود و باعث بیماری آن مرد گردید و او را بی قرار ساخت. 
در نتیجه، آن مرد، تیر پھن و درازی برداشت و با آن بند انگشتانش را قطع نمود. و 

ھایش باعث مرگ وی گردید. بعد از آن، طفیل او را در خواب  اینگونه خونریزی زیاد دست
ھایش را پوشانده است. طفیل از او پرسید:  شکل و ھیئت زیبایی دارد؛ ولی دستدید که 

پیامبرش مرا بخشید. سوی  به پروردگارت چگونه با تو رفتار نمود؟ گفت: به خاطر ھجرت
ای؟ گفت: به من گفتند: آنچه را که خودت  ھایت را پوشانده طفیل پرسید: چرا دست

بیان نمود. ص  طفیل خوابش را برای رسول اکرمکنیم.  خراب کرده ای، ما اصالح نمی
 ».! دستانش را ھم مغفرت کنالھی«فرمود: ص  نبی اکرم

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿د: یفرما ): الله متعال می۶۶باب (
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
ت را یکشاوندان نزدیخو« ﴾ۡ�

 »بترسان
يِب ُهَر�َْرةَ  -۹۸

َ
نِْزلَْت َهِذهِ اآليَةُ  :قَاَل س  َ�ْن أ

ُ
ا أ نِذرۡ ﴿ :لَمَّ

َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 ﴾٢١٤َر�ِ�َ قۡ ۡ�

ِ  ]٢١٤الشعراء:[ يَا بَِ� َكْعِب بِْن « :َ�َقاَل  ،َ�َعمَّ وََخصَّ  ،قَُر�ًْشا فَاْجتََمُعواص  َداَع رَُسوُل ا�َّ
ْ�ُفَسُ�ْم ِمَن انلَّارِ 

َ
نِْقُذوا أ

َ
ْ�ُفَسُ�ْم ِمَن انلَّارِ  ،لَُؤيٍّ أ

َ
نِْقُذوا أ

َ
َة بِن َكْعٍب أ يَا بَِ�  ،يَا بَِ� ُمرَّ

ْ�ُفَسُ�ْم ِمَن انلَّارِ 
َ
نِْقُذوا أ

َ
ْ�ُفَسُ�ْم ِمَن انلَّارِ  ،َ�بِْد َشْمٍس أ

َ
نِْقُذوا أ

َ
يَا  ،يَا بَِ� َ�بِْد َمنَاٍف أ

ْ�ُفَسُ�ْم ِمَن انلَّاِر يَا 
َ
نِْقُذوا أ

َ
ْ�ُفَسُ�ْم ِمَن انلَّارِ بَِ� َهاِشٍم أ

َ
نِْقُذوا أ

َ
ِلِب أ ُمطَّ

ْ
يَا  ،بَِ� َ�بِْد ال

ِ َشيْئًا ْمِلُك لَُ�ْم ِمَن ا�َّ
َ
إِ�ِّ ال أ

نِْقِذي َ�ْفَسِك ِمَن انلَّاِر فَ
َ
نَّ لَُ�ْم رمَِحًا  ،فَاِطَمُة أ

َ
َ�ْ�َ أ
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بُلَُّها بِبَالَ 
َ
 )۲۰۴(م/. »لَِهاَسأ

نِذرۡ ﴿ی  که آیه  امیگوید: ھنگ میس  : ابوھریرهترجمه
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 ﴾٢١٤َر�ِ�َ قۡ ۡ�

قریش ص  یعنی خویشاوندان نزدیک ات را بترسان ، نازل شد، رسول الله ]٢١٤شعراء:[
ای فرزندان عبد شمس! «را دعوت نمود و بطور عام وخاص آنھا را ذکر کرد و فرمود : 

خود را از آتش، نجات دھید. ای خود را از آتش، نجات دھید. ای فرزندان عبدالمطلب! 
فاطمه! خودت را از آتش، نجات بده؛ زیرا من در برابر الله ھیچ کاری برای شما 

توانم انجام دھم؛ بله، شما خویشاوندان من ھستید و من این رشته را قطع  نمی
 ».کنم نمی

 به ابو طالبص  رمک): نفع رساندن رسول ا۶۷( باب
ِلِب  -۹۹ ُمطَّ

ْ
َعبَّاِس بِْن َ�بِْد ال

ْ
نَُّه قَاَل س  َعِن ال

َ
�:  ِ   ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
بَاَطاِلٍب َهْل َ�َفْعَت أ

ءٍ  إِنَُّه اَكَن َ�ُوُطَك َوَ�ْغَضُب لََك  ،�يَِشْ
نَا  ،َ�َعْم ُهَو يِف َضْحَضاٍح ِمْن نَارٍ « :ص قَاَل  ؟فَ

َ
َولَْوال أ

رْكِ  ْسَفِل  لاََكَن يِف ادلَّ
َ
 )۲۰۹(م/ ».ِمَن انلَّارِ  األ

گفتم: چه کاری ص  گوید: به نبی اکرم میس  : عباس بن عبدالمطلبترجمه
شد.  کرد و به خاطر توخشمگین می برای عمویت انجام دادی؟ زیرا از توحمایت می

برد. و اگر من نبودم، در درک اسفل  او در عمِق کِم جھنم به سر می«فرمود: 
 ».گرفت قرار میترین عمق) آتش،  (پایین

ِ  :ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۱۰۰ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
بُو « :قَاَل ص  أ

َ
ْهِل انلَّاِر َعَذابًا أ

َ
ْهَوُن أ

َ
أ

 )۲۱۲(م/ ».َطاِلٍب وَُهَو ُمنْتَِعٌل بِنَْعلَْ�ِ ِمْن نَاٍر َ�ْغِ� ِمنُْهَما ِدَماُغهُ 
ترین عذاب را در  آسان«فرمود: ص  گوید: رسول الله می ب: ابن عباس ترجمه

بییند؛ وی دو کفش آتشین پوشیده است که مغز سرش از  میان جھنمیان، ابوطالب می
 ».جوشد آنھا می

ان من بدون محاسبه، وارد یهفتاد هزار نفر از امت«فرمود: ص  رمکا ی): نب۶۸( باب
 »شوند بهشت می

ْ�ٍ َ�َقاَل ُكنُْت ِعنْ : قَاَل س  َ�ْن ُحَصْ�ِ بِْن َ�بِْد الرَّمْحَِن  ـ۱۰۱
يُُّ�ْم  :َد َسِعيِد بِْن ُجبَ

َ
�

َارَِحةَ 
ْ

ي اْ�َقضَّ ابل ِ
َّ

َكْوَكَب اذل
ْ
ى ال

َ
ُت  ؟َرأ

ْ
نَا :قُل

َ
ُت  ،أ

ْ
ُ�ْن يِف َصالةٍ  :ُ�مَّ قُل

َ
َما إِ�ِّ لَْم أ

َ
َولَِك�ِّ  ،أ
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ْغُت قَاَل  ِ
ُ

ُت  ؟َ�َماَذا َصنَْعَت  :دل
ْ
َ�يُْت  :قُل ُت  ؟َ�َما مَحَلََك ىلَعَ َذلَِك  :قَاَل  ،اْسرَتْ

ْ
َحِديٌث  :قُل

ْعيِبُّ  َ�نَاُه الشَّ ْعيِبُّ  :قَاَل  ،َحدَّ ثَُ�ُم الشَّ ُت  ؟َوَما َحدَّ
ْ
َ�نَا َ�ْن بَُر�َْدَة بِْن ُحَصيٍْب  :قُل َحدَّ

ْسلَ�
َ
نَُّه قَاَل  األ

َ
  الَ  :�

َّ
ْو مُحٍَة َ�َقاَل  ُرْ�يََة إِال

َ
ْحَسَن مَ  :ِمْن َ�ْ�ٍ أ

َ
 َما َسِمعَ قَْد أ

َ
 ،ِن اْ�َتَ� إِىل

َ�نَا اْ�ُن َ�بَّاٍس َعِن انلَّيِبِّ  َممُ « :قَاَل ص  َولَِ�ْن َحدَّ
ُ
َّ األ يُْت انلَّيِبَّ َوَمَعُه  ،ُعرَِضْت يلَعَ

َ
فََرأ

َحدٌ  ،نِ َوانلَّيِبَّ َوَمَعُه الرَُّجُل َوالرَُّجالَ  ،الرَُّهيُْط 
َ
يِل َسَواٌد َعِظيٌم  إِْذ ُرفِعَ  ،َوانلَّيِبَّ لَيَْس َمَعُه أ

يِت  مَّ
ُ
ُهْم أ َّ�

َ
 ا ،َوقَْوُمهُ ص  َهَذا ُموىَس  :فَِقيَل يِل  ،َ�َظنَنُْت �

َ
�َُولَِ�ِن اْ�ُظْر إِىل

ُ
َ�نََظْرُت فَإَِذا  ،فُِق أل

فُِق اآلَخِر فَإَِذا َسَواٌد َعِظيمٌ  :فَِقيَل يِل  ،َسَواٌد َعِظيمٌ 
ُ
 األ

َ
مَّ  :فَِقيَل يِل  ،اْ�ُظْر إِىل

ُ
َوَمَعُهْم  ،تَُك َهِذهِ أ

َنََّة بَِغْ�ِ ِحَساٍب َوالَ 
ْ
ًفا يَْدُخلُوَن اجل

ْ
ل
َ
ُ  ،ُ�مَّ َ�َهَض  ؛»َعَذاٍب  َسبُْعوَن أ

َ
هل فََخاَض  ،فََدَخَل َمْ�ِ

َنََّة بَِغْ�ِ ِحَساٍب َوالَ 
ْ
يَن يَْدُخلُوَن اجل ِ

َّ
َِك اذل

َ
وئل

ُ
فَلََعلَُّهِم  :َ�َقاَل َ�ْعُضُهمْ  ،َعَذاٍب  انلَّاُس يِف أ

 ِ يَن َصِحبُوا رَُسوَل ا�َّ ِ
َّ

ينَ  :َوقَاَل َ�ْعُضُهمْ  ،صاذل ِ
َّ

ُ�وا  فَلََعلَُّهِم اذل وا يِف اإلِْسالِم َولَْم �رُْشِ ُودِلُ
ْشيَاءَ 

َ
ِ وََذَكُروا أ ِ  ،بِا�َّ ُوُضوَن ِ�يهِ « :َ�َقاَل ص  فََخَرَج َعلَيِْهْم رَُسوُل ا�َّ ي ختَ ِ

َّ
 ؟»َما اذل

خْ 
َ
يَن الَ  ُهمُ « :َ�َقاَل  ،رَبُوهُ فَأ ِ

َّ
قُونَ  يَْرقُوَن َوالَ  اذل ُونَ  َوالَ  ،�َْسرَتْ ونَ  ،َ�تََط�َّ

ُ  ؛»وىلََعَ َر�ِِّهْم َ�تََو�َّ
َشُة ْ�ُن ِ�َْصٍن َ�َقاَل  ْن َ�َْعلَِ� ِمنُْهمْ  :َ�َقاَم ُعاكَّ

َ
َ أ نَْت ِمنُْهمْ « :َ�َقاَل  ،اْدُع ا�َّ

َ
ُ�مَّ قَاَم رَُجٌل  ،»أ

ْن َ�َْعلَِ� ِمنُْهمْ  :آَخُر َ�َقاَل 
َ
َ أ َشةُ « :َ�َقاَل  ،اْدُع ا�َّ  )۲۲۰(م/ .»َسبََقَك بَِها ُعاكَّ

گوید: نزد سعید بن جبیر بودم که گفت: چه  : حصین بن عبد الرحمن میترجمه
ای را که دیشب سقوط کرد، دید؟ گفتم: من. و اضافه نمودم که  کسی از شما ستاره

خواندن نبودم بلکه عقربی مرا نیش زده بود. سعید پرسید: تو  من مشغول نماز
چکارکردی؟ گفتم: دم کردم. پرسید: چرا دم کردی؟ گفتم: زیرا شعبی در این زمینه 
حدیثی برای ما بیان کرد. پرسید: شعبی چه حدیثی بیان کرد؟ گفتم: شعبی به نقل از 

نوران زھر دار، دم وجود فرمود: فقط برای چشم زخم و نیش زدن جا بریده اسلمی 
ھایش عمل نماید، کار بسیار خوبی انجام داده  دارد. سعید گفت: کسی که به شنیده

ھای  امت«فرمود: ص  چنین گفت که نبی اکرم باست. اما برای ما ابن عباس 
مختلف بر من عرضه گردید. پیامبری را دیدم که جمع اندکی ھمراه اوست. پیامبر 

نفر و دو نفر با اوست. و پیامبری را دیدم که ھیچ کس ھمراه او دیگری را دیدم که یک 
نیست. ناگھان، جمعی بزرگ ظاھر شد. فکر کردم آنھا امتیان من ھستند. ولی به من 

ی آسمان نگاه کن. به آن طرف ھم نگاه  گفتند: این، موسی و قوم او ھستند. به کرانه
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دیگر آسمان نگاه کن.   ی به کرانهکردم، باز ھم جمع بزرگی را مشاھده کردم. گفتند: 
به آن طرف ھم نگاه کردم. باز ھم جمع بزرگی را مشاھده کردم. به من گفتند: این، 
امت شماست و ھفتاد ھزار نفر از میان آنان، بودن محاسبه و مجازات، وارد بھشت 

 ».شوند می
  ی برخاست و به منزلش رفت. مردم دربارهص  گوید: سپس آنحضرت راوی می

شوند، با یکدیگر به گفتگو  سانی که بدون محاسبه و مجازات، وارد بھشت میک
ھستند. برخی دیگر گفتند: شاید ص  پرداختند؛ تعدادی گفتند: آنھا یاران رسول الله

اند. و آرای  اند و اصًال به الله شرک نورزیده کسانی ھستند که در زمان اسالم متولد شده
گفتگوی شما «بیرون آمد و فرمود: ص  سول اللهدیگری نیز مطرح کردند. آنگاه ر

بیان ص  ؟ آنھا موضوع بحث را برای رسول اکرم»چه موضوعی است  ی درباره
کنند، درخواست دم  آنھا کسانی ھستند که دم نمی«فرمود: ص  نمودند. آنحضرت

عکاشه بن محصن ». نمایند گیرند و به پرودگارشان توکل می کنند، فال نمی ھم نمی
فرمود: ص  ت و گفت: از الله متعال بخواه تا مرا جزو آنان قرار دھد. رسول اللهبرخاس

سپس مرد دیگری برخاست و گفت: از الله متعال بخواه تا مرا ». تو جزو آنان ھستی«
 ».عکاشه از تو سبقت گرفت«فرمود: ص  نیز جزو آنان قرار دھد. پیامبر اکرم

دوارم شما نصف اهل یام« که فرمود:ص  امبر اکرمین سخن پیی ا ): درباره۶۹باب(
 »دیبهشت باش

ِ بِْن َمْسُعودٍ  -۱۰۲ ِ  :قَاَل س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ًْوا ِمْن ص  ُكنَّا َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ

يِف ُ�بٍَّة �
ْرَ�ِعَ� رَُجالً 

َ
َنَّةِ « :َ�َقاَل  ،أ

ْ
ْهِل اجل

َ
ْن تَُ�ونُوا ُرُ�َع أ

َ
تَْرَضْوَن أ

َ
نَا :قَاَل  ؟»أ

ْ
 :َ�َقاَل  ،َ�َعمْ  :ُقل

َنَّةِ «
ْ
ْهِل اجل

َ
ْن تَُ�ونُوا ثُلَُث أ

َ
تَرَْضْوَن أ

َ
نَا ؟»أ

ْ
رُْجو « :َ�َقاَل  ،َ�َعمْ  :َ�ُقل

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ إِ�ِّ أل ِ

َّ
َواذل

َنَّةِ 
ْ
ْهِل اجل

َ
ْن تَُ�ونُوا نِْصَف أ

َ
َنََّة الَ  ،أ

ْ
نَّ اجل

َ
  وََذاَك أ

َّ
ْ�تُْم يِف وَ  ،َ�ْفٌس ُمْسِلَمةٌ  يَْدُخلَُها إِال

َ
َما أ

 
َّ
ِْك إِال ْهِل الرشِّ

َ
ْسوَدِ  أ

َ
ِ اثلَّْوِر األ

ْ
َيَْضاِء يِف ِج�

ْ
ْعَرِة ابل وْ  ،اَكلشَّ

َ
ِ اثلَّْوِر  :أ

ْ
وَْداِء يِف ِج� ْعَرِة السَّ اَكلشَّ

مْحَرِ 
َ
 ) ۲۲۱(م/. »األ

ص  گوید: ما حدود چھل نفر ھمراه رسول الله میس  : عبدالله بن مسعودترجمه
؟ »اگر شما یک چھارم اھل بھشت باشید، راضی ھستید«ای بودیم که فرمود:  در خیمه

؟ گفتیم: بلی. »اگر یک سوم اھل بھشت باشید، راضی ھستید«گفتیم: بلی. فرمود: 



 ٩١  کتاب ایمان -۱

سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، من امیدوارم که شما نصف اھل «فرمود: 
ما در میان مشرکان به شود. ش بھشت باشید؛ زیرا فقط مسلمان، وارد بھشت می

موھای سیاه در پوست   ی موھای سفید در پوست گاو سیاه ھستید یا به منزله  ی منزله
 ». گاو سرخ ھستید

از هر هزار نفر، نه صد و « که به آدم فرمود: ألن سخن الله یی ا ): درباره۷۰( باب
 »نکنود و نه نفر را برای جهنم جدا 

يِب َسِعيدٍ  -۱۰۳
َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ُ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ  :َ�يَُقوُل  ،يَاآَدمُ  :ألَ�ُقوُل ا�َّ

َّيَْك وََسْعَديَْك 
َ

َْ�ُ يِف يََديَْك  ،بل
ْ
ْخِرْج َ�ْعَث انلَّارِ  :َ�ُقوُل  :قَاَل  ،َواخل

َ
 :قَاَل  ؟َوَما َ�ْعُث انلَّارِ  :قَاَل  ،أ

ٍف �ِْسَع ِمائٍَة َو�ِْسَعًة َو�ِْسعِ 
ْ
ل
َ
ِغُ�  :اَل قَ  ،نَ وِمْن لُكِّ أ  لٍ َ�ۡ  ذَاتِ  ُ�ُّ  َوتََضعُ ﴿فََذاَك ِحَ� �َِشيُب الصَّ

ٰ  �َّاَس ٱ َوتََرى لََهاَ�ۡ  ٰ  ُهم َوَما َرىٰ ُسَ� ِ ٱ َعَذاَب  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َرىٰ �ُِسَ�  :قَاَل  ]۲[الحج:  ﴾َشِديدٞ  �َّ
نَا َذلَِك الرَُّجُل  :قَالُوا ،فَاْشتَدَّ َعلَيِْهمْ  ُّ�

َ
� ِ ِ  ؟يَا رَُسوَل ا�َّ وا« :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ �رِْشُ

َ
إِنَّ ِمْن  ،أ

فَ
ًفا َوِمنُْ�ْم رَُجٌل 

ْ
ل
َ
ُجوَج أ

ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
ي َ�ْفُس « :ُ�مَّ قَاَل  ،يَأ ِ

َّ
دٍ  َواذل ْن  ،�ِيَِدهِ  ُ�َمَّ

َ
ْطَمُع أ

َ
إِ�ِّ أل

َنَّةِ 
ْ
ْهِل اجل

َ
نَا ؛»تَُ�ونُوا ُرُ�َع أ ْ َ َوَ�ربَّ ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ « :اَل ُ�مَّ قَ  ،فََحِمْدنَا ا�َّ ِ

َّ
ْن  ،َواذل

َ
ْطَمُع أ

َ
إِ�ِّ أل

َنَّةِ 
ْ
ْهِل اجل

َ
نَا ؛»تَُ�ونُوا ثُلَُث أ ْ َ َوَ�ربَّ ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ « :ُ�مَّ قَاَل  ،فََحِمْدنَا ا�َّ ِ

َّ
�َ ،َواذل

َ
ْن إِ�ِّ أل

َ
ْطَمُع أ

َنَّةِ 
ْ
ْهِل اجل

َ
َممِ  ،تَُ�ونُوا َشْطَر أ

ُ
ِ اثلَّْوِر  ِإنَّ َمثَلَُ�ْم يِف األ

ْ
َيَْضاِء يِف ِج�

ْ
ْعَرِة ابل َكَمثَِل الشَّ

ْسوَدِ 
َ
وْ  ،األ

َ
َِمارِ  :أ

ْ
ْ�َمِة يِف ِذَراِع احل  )۲۲۲(م/ ».اَكلرَّ

فرماید:  الله متعال می«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : ابوسعید خدریترجمه
فقط در دست توست. گوید: آماده و گوش به فرمان توام و خیر  ای آدم. آدم در جواب می
گوید: جھنمیان چقدر ھستند؟  فرماید: جھنمیان را جدا کن. می الله متعال خطاب به او می

فرماید: از ھر ھزار نفر، نه صد و نود و نه نفر، جھنمی ھستند. و این، ھمان زمانی است  می

ٰ  �َّاَس ٱ َوتََرى لََهاَ�ۡ  لٍ َ�ۡ  ذَاتِ  ُ�ُّ  َوتََضعُ ﴿ شود که کودک، پیر می  ُهم َوَما َرىٰ ُسَ�
 ٰ ِ ٱ َعَذاَب  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َرىٰ �ُِسَ� نند و ک ن مییی زنان باردار، سقط جن و ھمه« ]۲[الحج:  ﴾َشِديدٞ  �َّ

صحابه » د و سخت استیه عذاب الله، شدکستند بلیمست ن یول ینیب مردمان را مست می
خوشحال باشید؛ زیرا یک نفر از «پرسیدند: آن یک نفر، از میان ما چه کسی است؟ فرمود: 

سوگند به ذاتی که «سپس افزود: ». رود شما و ھزار نفر از یأجوج و مأجوج به دوزخ می
ما تکبیر گفتیم. ». جانم در دست اوست، امیدوارم که یک چھارم بھشتیان، شما باشید



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٩٢

باز ھم ما تکبیر گفتیم. سپس ». یدوارم یک سوم بھشتیان، شما باشیدام«سپس فرمود: 
باز ھم ما تکبیر گفتیم. بعد از آن، فرمود: ». امیدوارم نصف اھل بھشت، شما باشید«فرمود: 

شما در میان مردم، مانند موی سفیدی ھستید که بر پوست گاو سیاھی باشد و یا مانند «
 .)یعنی تعداد شما اندک است». (شدبا خالی ھستید که در ذراع االغ می



 
 

 کتاب وضو -۲

 ردیپذ را بدون وضو نمی یچ نمازی): الله متعال ه۱( باب
ِ ْ�ُن ُ�َمرَ  :قَاَل س  َ�ْن ُمْصَعِب بِْن َسْعدٍ  -۱۰۴ ىلَعَ ابِْن اَعِمٍر ب  َدَخَل َ�بُْد ا�َّ

الَ  :َ�َقاَل  ،َ�ُعوُدُه وَُهَو َمِر�ٌض 
َ
َ يِل يَا اْ�َن ُ�َمرَ  أ ِ  :قَاَل  ؟تَْدُعو ا�َّ ص  إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ُ �َ  الَ « :َ�ُقوُل  ِة.  »لُولٍ ِمْن غُ  َصَدقَةً  َوالَ  ،بَِغْ�ِ ُطُهورٍ  ةً َصالَ  ْقبَُل ا�َّ َرْصَ  )۲۲۴(م/َوُ�نَْت ىلَعَ ابلْ
برای  بگوید: ابن عامر مریض بود و عبدالله بن عمر  : مصعب بن سعد میترجمه

کنی؟ ابن  اش رفت. ابن عامر گفت: ای ابن عمر! آیا برای من دعا نمی عیادت وی به خانه
بدون وضو و الله ھیچ نمازی را »  فرمود:ص  من شنیدم که رسول الله گفت:  بعمر 

 و تو فرماندار بصره بودی. » پذیرد ای را که از راه خیانت بدست آمده باشد، نمی ھیچ صدقه
ای و حقوق زیادی اعم  اینست که تو فرماندار بصره بوده ب: ھدف ابن عمر شرح

 شود.  از حقوق الله و بندگان به گردن توست و دعا برای چنین افرادی پذیرفته نمی
خواست ابن عامر را متوجه کند تا توبه و استغفار نماید و  می بظاھرًا ابن عمر 

خواست بطور یقین بگوید دعا برای فساق  بیش از این، مرتکب خالف نشود نه اینکه می
و سلف و خلف این امت ھمگی بطور مداوم ص  شود؛ زیرا پیامبر اکرم پذیرفته نمی

 کردند تا توبه کنند و ھدایت شوند. (امام نووی)  برای کفار و گناھکاران دعا می

د، ییه وارد ظرف نماکنیدار شدن از خواب، قبل از ایتان را هنگام بیها ): دست۲باب(
 دیبشوی

يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۰۵
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :س َ�ْن أ

َ
َحُدُ�ْم ِمْن نَْوِمِه فََال�َإِذَ « :قَاَل ص  أ

َ
 ا اْستَيَْقَظ أ

إِنَُّه الَ  ،ثًاَ�ْغِمْس يََدُه يِف اِإلنَاِء َحىتَّ َ�ْغِسلََها ثَالَ 
ْ�َن بَاتَْت يَُدهُ  فَ

َ
 )۲۷۸(م/ ».يَْدرِي أ

که از خواب  ھنگامی«فرمود: ص  نبی اکرمروایت است که س  از ابوھریره: ترجمه 
 سه بار نشسته اید،را  یتانھا دستتا زمانی که  بگیرید) بیدار شدید (و خواستید وضو

با چه چیز و  ھایتان تدس ،خوابھنگام دانید که  زیرا شما نمی نبرید؛داخل ظرف آب 
 .»اند کجا تماس پیدا کرده



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٩٤

 هیحاجت در راه و سا یاز قضا ی): نه۳باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۰۶

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
اَ�ْ�ِ « :قَاَل ص  أ انَاِن  :قَالُوا ».ا�َُّقوا اللَّعَّ َوَما اللَّعَّ

 ِ ْو يِف ِظلِِّهمْ « :قَاَل  ؟يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ي َ�تََخ�َّ يِف َطِر�ِق انلَّاِس أ ِ

َّ
 )۲۶۹(م/ .»اذل

از دو کار که باعث «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  : ابوھریرهترجمه
صحابه پرسیدند: آن دو کار کدامند؟ فرمود: ». دشوند، پرھیز کنی لعنت انسان می

 ».ھای مردم قضای حاجت بر سر راه یا در سایه«

 دینما حاجت، بدان پنهان می ی): آنچه انسان خودش را هنگام قضا۴( باب
ِ بِْن َجْعَفرٍ  -۱۰۷ ِ  :قَاَل  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ رَْدفَِ� رَُسوُل ا�َّ

َ
َفهُ ص  أ

ْ
 ،َذاَت يَْوٍم َخل

َّ َحِديثًا الَ  رَسَّ إِيلَ
َ
َحًدا ِمَن انلَّاِس  فَأ

َ
ُث بِِه أ َحدِّ

ُ
ِ  ،أ َحبَّ َما اْسترََتَ بِِه رَُسوُل ا�َّ

َ
ص  َوَ�َن أ

ْلٍ 
َ

ْو َحا�ُِش �
َ
ْسَماَء يِف َحِديِثهِ  ،حِلَاَجِتِه َهَدٌف أ

َ
ٍْل.  :قَاَل اْ�ُن أ  )۳۴۲(م/َ�ْعِ� َحائَِط �َ

مرا پشت سر خود ص  گوید: روزی، رسول الله می ب: عبدالله بن جعفر ترجمه
سوار نمود و سخنی بطور پنھانی و درگوشی به من گفت که آنرا برای ھیچ کس 

دوست داشت ھنگام قضای حاجت، ص  گویم. و بھترین چیزی که نبی اکرم نمی
 ی خاک و باغ خرما بود.  خودش را پشت آن، پنھان کند، تپه

 د گفت؟یچه با ییدستشو): هنگام داخل شدن به ۵باب(
�ٍَس قَاَل  -۱۰۸

َ
ِ  :َ�ْن أ َالَ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
ُعوُذ بَِك « :َء قَاَل إَِذا َدَخَل اخل

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َبَائِِث 
ْ
ُبِْث َواخل

ْ
 )۳۷۵(م/. »ِمَن اخل

 ءھنگام داخل شدن به بیت الخالص  رسول اللهگوید:  میس  انس: ترجمه

َبَائِِث « فرمود: (توالت) می
ْ
ُبُِث َواخل

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن اخل

َ
ن نر یطااز شر شی بار الھا!« .»اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 ».برم به توپناه میدیگر، وماده، یا ھر پلیدی وناپاکی 

به طرف خود را  ا پشتیرو  ا مدفوع،یچه ادرار باشد  حاجت یهنگام قضا ):۶باب(
 دینکقبله ن

يُّوَب  -۱۰۹
َ
يِب �

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :س َ�ْن أ

َ
َغائَِط فَالَ « :قَاَل ص  أ

ْ
تَيْتُُم ال

َ
ِقبْلََة  إَِذا أ

ْ
�َْستَْقِبلُوا ال

ُ�وا ،اَغئٍِط  �َْستَْدبُِروَها بِبَْوٍل َوالَ  َوالَ  ْو َغرِّ
َ
قُوا أ يُّوَب  ؛»َولَِ�ْن رَشِّ

َ
بُو �

َ
اَم  :قَاَل أ َ�َقِدْمنَا الشَّ



 ٩٥  کتاب وضو -٢

ِقبْلَةِ فَوََجْدنَا َمَراِحيَض قَْد بُنِيَْت قِبَ 
ْ
.  ،َ�نَنَْحرُِف َ�نَْها ،َل ال َ  )۲۶۴(م/َو�َْستَْغِفُر ا�َّ

که برای  ھنگامی«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : ابو ایوب انصاریترجمه
بلکه  ؛به طرف قبله نکنیدخود را  رو یا پشت یعنی ادرار یا مدفوع رفتید، قضای حاجت

 ».، رو کنیدبه طرف مشرق یا مغرب
واگر در  .ست که قبله در جھت جنوب یا شمال باشدا البته این زمانی :مالحظه 

، یا جنوب شمال وسوی  به باید رو، ھنگام قضای حاجت، جھت مشرق یا مغرب باشد
 نشست.

 ھایی یافتیم که رو گوید: بعد از آن، به شام رفتیم و در آنجا توالت میس  ابو ایوب
نمودیم و از الله متعال  به آنھا اجتناب میقبله ساخته شده بود. ما از رفتن سوی  به

 کردیم. طلب مغفرت می

 ن باره، جواز وجود داردیها در ا ): داخل ساختمان۷باب(
َمْسِجدِ  :َ�ْن َواِسِع بِْن َحبَّاَن قَاَل  -۱۱۰

ْ
َص�ِّ يِف ال

ُ
ِ ْ�ُن ُ�َمَر ُمْسِنٌد  ،ُكنُْت أ َوَ�بُْد ا�َّ

ِقبْلَةِ 
ْ
 ال

َ
ا قََضيُْت َصالَ  ،َظْهَرُه إِىل ِْه ِمْن ِشيقِّ فَلَمَّ

َ
فُْت إِيل ِ  ،يِت انرَْصَ  :َ�ُقوُل نَاٌس  :َ�َقاَل َ�بُْد ا�َّ

َحاَجِة فَالَ 
ْ
ِقبْلَِة َوالَ  إَِذا َ�َعْدَت لِل

ْ
َمْقِدِس  َ�ْقُعْد ُمْستَْقِبَل ال

ْ
ِ  ،َ�يِْت ال َولََقْد  :قَاَل َ�بُْد ا�َّ

ِ فَ  ،َرِ�يُت ىلَعَ َظْهِر َ�يٍْت  يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
ِنَتَْ�ِ ص  َرأ

َ
َمْقِدِس  ُمْستَْقِبالً  ،قَاِعًدا ىلَعَ بل

ْ
 ،َ�يَْت ال

 )۲۶۶(م/حِلَاَجِتِه. 
عبدالله بن عمر خواندم.  گوید: داخل مسجد نماز می واسع بن حبان می: ترجمه

 که نمازم تمام شد، از یک سمت قبله تکیه داده بود. ھنگامیسوی  به اش را پشت ب
نباید رو به طرف  ،قضای حاجت ھنگام گویند: مردم میاو برگشتم. او گفت: سوی  به

دیدم که  و بر پشت بام رفتم ،حال آنکه من روزی ،المقدس نشست  بیتیا  قبله و
  .بود نشسته ،بر دو خشت و رو به بیت المقدسص  رسول الله

 ردن در آب و غسل نمودن در آنکاز ادرار  ی): نه۸باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۱۱

َ
ائِِم ُ�مَّ  الَ « :قَاَل ص  َعِن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ َماِء ادلَّ

ْ
َحُدُ�ْم يِف ال

َ
َ�بُولَنَّ أ

ِي الَ  الَ «َوِ� ِرَوايٍَة: . »َ�ْغتَِسُل ِمنْهُ 
َّ

ائِِم اذل َماِء ادلَّ
ْ
 )۲۸۲(م/ .»ُ�مَّ َ�ْغتَِسُل ِمنْهُ  ،َ�ِْري َ�بُْل يِف ال

در مواظب باشید «فرمود: ص  اکرمنبی کند که  روایت میس  ھریره : ابوترجمه



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٩٦

 ».چه بسا که برای غسل و طھارت، بدان نیاز پیدا کنید ؛دیادرار نکن ،آب راکد
ادرار  که جریان ندارد، آب راکددر مواظب باش «فرمود: و در روایتی أمیه است که 

  ».چه بسا که برای غسل و طھارت، بدان نیاز پیدا کنی ؛نکن

 ): پاک کردن ادرار و پرهیز از آن۹(باب 
ِ  :قَاَل  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۱۱۲ �ِْن ص  َمرَّ رَُسوُل ا�َّ ُهَما :«َ�َقاَل  ،ىلَعَ َ�رْبَ َما إِ�َّ

َ
أ

بَانِ  َُعذَّ
َ

بَاِن يِف َكِب�ٍ  ،يل َحُدُهَما فاََكَن َ�ْميِش بِانلَِّميَمةِ  ،َوَما ُ�َعذَّ
َ
ا أ مَّ

َ
ا اآلَخُر فاََك  ،أ مَّ

َ
 َن الَ َوأ

ُه بِاثْنَْ�ِ  ،فََداَع بَِعِسيٍب َرْطٍب  :قَاَل  ؛»�َْسترَِتُ ِمْن بَْوهِلِ  ُ�مَّ َغَرَس ىلَعَ َهَذا َواِحًدا وىلََعَ  ،فََشقَّ
ُف َ�نُْهَما َما لَْم َ�يْبََسا« :َهَذا َواِحًدا ُ�مَّ قَاَل  ْن ُ�َفَّ

َ
 )۲۹۲(م/. »لََعلَُّه أ

، کرد عبور می ،قبردو از کنار که ص  گوید: رسول الله می ب: ابن عباس ترجمه
سخن  ،یکی از آنانشوند اما نه بخاطر گناه بزرگی؛  عذاب داده می ،این دو نفر«فرمود: 

گوید: آنگاه، رسول  راوی می .»کرد پرھیز نمی ،از ادرار خود ،و دیگری نمود. می یچین
روی مت کرد و ھر قسمت آنرا آن را دو قسخواست؛ درختی  ترِ   ی هشاخص  اکرم

خشک  ،شاخهدو است تا زمانی که این  امید«فرمود: و گذاشت ، بریکی از آن دو ق
 ».عذاب آنان را تخفیف دھد متعال ، اللهاست نشده

 د با دست راست، استنجا نمودی): نبا۱۰باب(
يِب َ�تَاَدةَ  -۱۱۳

َ
ِ بِْن أ �ِيِه قَاَل س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ِ  :َ�ْن أ  الَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َحُدُ�ْم َذَكَرُه �ِيَِميِنِه وَُهَو َ�بُوُل 
َ
َالَ  َوالَ ، ُ�ْمِسَ�نَّ أ

ْ
ْح ِمَن اخل ْس يِف  َوالَ  ،ِء �ِيَِميِنهِ َ�تََمسَّ يَتَنَفَّ

 )۲۶۷(م/. »اِإلنَاءِ 
ص  رسول الله گوید: از پدرش می روایتبه س  قتاده یاب عبد الله بن: ترجمه

استنجا ، آنبا نه  را بگیرید وخود آلت تناسلی  ،نه با دست راست ام ادرار،گنھ«فرمود: 
 ».تنفس نکنید ،در ظرف آب ،ھنگام آب خوردن . ھمچنینکنید

 ): استنجای با آب هنگام قضای حاجت۱۱باب(
�َِس بِْن َمالٍِك  -۱۱۴

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ٌم َمَعُه َدَخَل َحائًِطا َوتَِبَعُه ُغالَ ص  أ

ةٌ 
َ
ْصَغُرنَا ،ِميَضأ

َ
ِ  ،فَوََضَعَها ِعنَْد ِسْدَرةٍ  ،ُهَو أ َحاَجتَُه فََخَرَج َعلَيْنَا َوقَِد ص  َ�َقىَض رَُسوُل ا�َّ

َماِء. 
ْ
 )۲۷۰(م/اْستَنىَْج بِال



 ٩٧  کتاب وضو -٢

وارد باغی  ،برای قضای حاجتص  گوید: رسول الله میس  بن مالکانس  :ترجمه
از ما بود، با ظرف آبی بدنبال ایشان رفت و آنرا کنار درخت  تر ای که کوچک بچه پسرشد. و 

  .نمود و نزد ما آمد استنجاھا  با آن آب کرد،قضای حاجت ص  رسول اللهُکناری گذاشت. 

 ): هنگام استنجا کردن با سنگ، عدد فرد رعایت شود۱۲باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۱۵

َ
يَْستَْجِمْر « :قَاَل ص  َ�بْلُُغ بِِه انلَّيِبَّ س  َ�ْن أ

ْ
َحُدُ�ْم فَل

َ
إَِذا اْستَْجَمَر أ

نِْفِه َماًء ُ�مَّ يِلَنْتَرِثْ  ،ِوتًْرا
َ
َحُدُ�ْم فَِلَيْجَعْل يِف أ

َ
 أ
َ
أ  )۲۳۷(م/. »َو�َِذا تَوَضَّ

 ابیکی از شما  ،ھرگاه«فرمود: ص  نبی اکرمروایت است که س  : از ابوھریرهترجمه
 و ھرگاه یکی از شما خواست وضو بگیرد، .دماید، عدد فرد را رعایت نمواستنجا ن ،سنگ

 .»اش کند و آنرا پاک نماید آب، وارد بینی

 ن و استخوانیردن با سنگ و نهی از استعمال سرگک): استنجا ۱۳باب(
ُ  :قَاَل س  َمانَ يلَ َ�ْن سُ  -۱۱۶

َ
َِراَءةَ  :ِ�يَل هل

ْ
ٍء َحىتَّ اخل  ؟قَْد َعلََّمُ�ْم نَِبيُُّ�ْم صلُكَّ يَشْ

َجْل  :َ�َقاَل  :قَاَل 
َ
ْو بَْولٍ  ،أ

َ
ِقبْلََة ِلَغائٍِط أ

ْ
ْن �َْستَْقِبَل ال

َ
ْن  ،لََقْد َ�َهانَا أ

َ
ْو أ

َ
َِمِ� أ ْن �َْستَنيِْجَ بِايلْ

َ
ْو أ

َ
أ

قَلَّ ِمْن ثَالَ 
َ
ْحَجارٍ �َْستَنيِْجَ بِأ

َ
ْو بَِعْظٍم.  ،ثَِة أ

َ
ْن �َْستَنيِْجَ بِرَِجيٍع أ

َ
ْو أ

َ
 )۲۶۲(م/أ

روایت است که فرمود: به من گفتند: پیامبر شما ھمه چیز را س  : از سلیمانترجمه
ما را ص  به شما آموخته است حتی روش دستشویی رفتن را؟ گفتم: بلی، رسول اکرم

از رو به قبله نمودن ھنگام مدفوع و ادرار، استنجا کردن با دست راست، استنجا با 
 رمود. کمتر از سه سنگ و استنجا کردن با سرگین و استخون، نھی ف

 وانات مردهی): استعمال پوست ح۱۴باب(
َق ىلَعَ َمْوالَ  :قَاَل  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۱۱۷ َ�َمرَّ بَِها  ،ةٍ لَِميُْمونََة �َِشاٍة َ�َماتَْت تُُصدِّ

 ِ َخْذُ�ْم إَِهاَ�َها فََدَ�ْغتُُموُه فَاْ�تََفْعتُْم بِهِ  َهالَّ « :َ�َقاَل ص  رَُسوُل ا�َّ
َ
 :إِ�ََّها َميْتٌَة َ�َقاَل  :َ�َقالُوا ؟»أ

لَُها«
ْ
�

َ
 )۳۶۳(م/ ».إِ�ََّما َحُرَم أ

گوسفندی ل  گوید: به یکی از بردگان میمونه می ب: ابن عباس ترجمه

چرا «از کنار آن گذشت و فرمود: ص  صدقه دادند و آن گوسفند ُمرد. رسول الله
؟ گفتند: گوسفند، ُمردار »پوستش را بر نداشتید و دباغی نکردید تا ازآن استفاده نمایید



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٩٨

 ».فقط خوردن آن حرام است«است. فرمود: 

 گردد کشود، پا ی): چون پوست دباغ۱۵باب(
يِب َحِبيٍب  -۱۱۸

َ
ثَُه قَاَل  :َ�ْن يَِز�َد بِْن أ َْ�ِ َحدَّ

ْ
بَا اخل

َ
نَّ أ

َ
بَإِيِّ  :أ يُْت ىلَعَ ابِْن وَْعلََة السَّ

َ
َرأ

هُ  :َ�َقاَل  ،تُهُ سْ سَ َ�مَ  ،فَْرًوا ُت  ؟َما لََك َ�َمسُّ
ْ
ِ ْ�َن َ�بَّاٍس قُل ُت َ�بَْد ا�َّ

ْ
ل
َ
إِنَّا نَُ�وُن  :قَْد َسأ

َمْغرِِب 
ْ
َمُجوُس  ،بِال

ْ
َ�ُر َوال رَبْ

ْ
َكبِْش قَْد َذحَبُوهُ نُؤْ  ،َوَمَعنَا ال

ْ
ُْن الَ  ،َ� بِال

َ
ُ�ُل َذبَاحِئَُهمْ  َو�

ْ
تُونَا  ،نَأ

ْ
َوَ�أ

وََدكَ 
ْ
َقاِء َ�َْعلُوَن ِ�يِه ال ِ  :َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس  ؟بِالسِّ َا رَُسوَل ا�َّ

ْ
نل

َ
 :َ�ْن َذلَِك َ�َقاَل ص  قَْد َسأ

 )۳۶۶(م/. »ِدبَاُغُه َطُهورُهُ «
کند که ابوالخیر به من گفت: علی بن وعله  روایت می : یزید بن ابی حبیبترجمه

سبئی را دیدم که لباس پوستینی پوشیده بود. پس من آنرا لمس کردم. پرسید: چرا 
کنی؟ من در این باره از ابن عباس پرسیدم و گفتم: ما در مغرب با بربرھا  آنرا لمس می

دانید  د و ھمانگونه که میآورن کنیم. آنھا برای ما قوچ ذبح شده می و مجوس زندگی می
آورند که در آنھا چربی و  ھایی برای ما می خوریم. اما آنان مشک ی آنھا را نمی ما ذبیحه

در ص  فرمود: ما از رسول الله باند (آیا از آنھا بخوریم)؟ ابن عباس  پیه گذاشته
 ». شود دباغی باعث پاک شدن پوست می«فرمود: ص  این باره پرسیدیم. آنحضرت

 دییرا هفت بار بشو ): اگر سگ در ظرف شما آب خورد، آن۱۶باب(
ِل  -۱۱۹ ُمَغفَّ

ْ
ِ بِْن ال ِ  :قَاَل س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ َمَر رَُسوُل ا�َّ

َ
الِكَ ص  أ

ْ
 :ُ�مَّ قَاَل  ،ِب بَِقتِْل ال

الِكَ «
ْ
َغنَمِ  ؟»ِب َما بَالُُهْم َوَ�اُل ال

ْ
ِب ال

ْ
يِْد َوَ� ِب الصَّ

ْ
َص يِف لَك ُب يِف « :َوقَاَل  ،ُ�مَّ رَخَّ

ْ
لَك

ْ
إَِذا َولََغ ال

اٍت  َاِب  ،اِإلنَاِء فَاْغِسلُوُه َسبَْع َمرَّ ُروُه اثلَّاِمنََة يِف الرتُّ  :. َو يِف ِرَوايَِة َ�َْ� ابِْن َسِعيدٍ »َوَ�فِّ
ْرِع.  يِْد َوالزَّ َغنَِم َوالصَّ

ْ
ِب ال

ْ
َص يِف لَك  )۲۸۰(م/َورَخَّ

دستور داد تا سگھا ص  گوید: نخست، رسول الله میس  : عبدالله بن مغّفلترجمه
؟ سپس اجازه داد تا سگ »ھا چه کاری دارند آنھا با سگ«را بکشند و فرمود: 

ھر گاه سگ در ظرفی، آب خورد، «ھای گله، نگھداری شود و فرمود:  کشاورزی و سگ
 ». آن ظرف را ھفت بار بشویید و ھشتمین بار با خاک بشویید

اجازه داد تا سگھای گله، ص  بن سعید آمده است که رسول الله و در روایت یحیی
 ھای شکاری نگھداری شود.  کشاورزی و سگ



 ٩٩  کتاب وضو -٢

 لت وضوی): فض۱۷باب(
ْشَعِريِّ  -۱۲۰

َ
يِب َمالٍِك األ

َ
ِ  :قَاَل س  �ِ َ�ْن أ ُهوُر َشْطُر اِإليَمانِ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ  ،الطُّ

ِمَ�انَ 
ْ
 ال

ُ
ِ َ�ْمأل َْمُد ِ�َّ

ْ
وْ  ،َواحل

َ
ِ َ�ْمآلِن أ َْمُد ِ�َّ

ْ
ِ َواحل َماَواِت  :وَُسبَْحاَن ا�َّ  َما َ�ْ�َ السَّ

ُ
َ�ْمأل

رِْض 
َ
الَ  ،َواأل َدقَُة بُْرَهانٌ  ،ُة نُورٌ َوالصَّ رْبُ ِضيَاءٌ  ،َوالصَّ ْو َعلَيَْك  ،َوالصَّ

َ
ٌة لََك أ ُقْرآُن ُحجَّ

ْ
لُكُّ  ،َوال

ْو ُمو�ُِقَها :َ�بَايٌِع َ�ْفَسهُ  ،نلَّاِس َ�ْغُدوا
َ
 )۲۲۳(م/. »َ�ُمْعِتُقَها أ

پاکیزگی «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  : ابومالک اشعریترجمه
ی  کند. و سبحان الله و الحمد لله فاصله نصف ایمان است. و الحمد لله ترازو را پر می

ند. نماز، نور است و صدقه، برھان است و صبر، کن ھا و زمین را پر می میان آسمان
مردم در حالی   ی روشنایی است و قرآن، حجت برای تو یا حجت علیه توست. ھمه

 ».کنند نمایند یا ھالک می اند؛ پس یا خود را آزاد می کنند که خود را فروخته صبح می
است که باعث  ای زیاد یعنی اجرش به اندازه» کند الحمد لله ترازو را پر می: «شرح

شود. نصوص زیادی در کتاب و سنت وارد شده است که اعمال انسان  پری ترازو می
و سبحان الله و الحمد لله «شوند و سبک یا سنگین ھستند.  روز قیامت وزن می

، به این معنا است که اگر ثواب آنھا را ما »کنند ی میان آسمانھا و زمین را پر می فاصله
شوند؛ زیرا ما با سبحان الله گفتن،  پری آسمانھا و زمین می جسم تصور کنیم، باعث

و نماز «کنیم.  کنیم و با الحمد لله گفتن، نیاز خود را مطرح می پاکی الله را بیان می
شود نماز ھم راه انسان را  گونه که نور باعث روشنی راه می یعنی ھمان» نور است

و بسوی حق و راستی رھنمون  دارد انسان را از گناھان باز می کند،  روشن می
شود. و بعضی  اند: نماز، روز قیامت نوری برای صاحبش می گردد؛ برخی گفته می

شود و تعدادی  اند: نماز باعث شرح صدر، شناخت حقایق و توجه بسوی الله می گفته
شود  ی نمازگزار در روز قیامت می اند: نماز باعث نوری واضح و آشکار بر چھره ھم گفته

 گردد. ی نماز گزار نورانی می دنیا ھم چھرهو در 
و صدقه، برھان و دلیلی بر ایمان صدقه دھنده است. و قرآن را اگر تالوت کنی و به 

 آن عمل نمایی حجتی برای توست. در غیراینصورت، حجتی علیه توست. 

 شود ختن گناهان انسان میی): وضو باعث ر۱۸باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۲۱

َ
نَّ س  َ�ْن أ

َ
ِ  أ وِ « :قَاَل ص  رَُسوَل ا�َّ

َ
ُمْسِلُم أ

ْ
َعبُْد ال

ْ
 ال

َ
أ  :إَِذا تَوَضَّ

ُمْؤِمنُ 
ْ
َماءِ  ،َ�َغَسَل وَْجَههُ  ،ال

ْ
َْها بَِعيْنَيِْه َمَع ال

َ
وْ  ،َخَرَج ِمْن وَْجِهِه لُكُّ َخِطيئٍَة َ�َظَر إِيل

َ
َمَع آِخِر  :أ
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َماءِ 
ْ
َماءِ فَإَِذا َغَسَل يََديِْه َخَرَج ِمْن يَ  ،َ�ْطِر ال

ْ
وْ  ،َديِْه لُكُّ َخِطيئٍَة اَكَن َ�َطَشتَْها يََداُه َمَع ال

َ
َمَع  :أ

َماءِ 
ْ
َماءِ فَإَِذا َغَسَل رِْجلَيِْه َخرََجْت لُكُّ َخِطيئٍَة َمَشتَْها رِْجالَ  ،آِخِر َ�ْطِر ال

ْ
وْ  ،ُه َمَع ال

َ
َمَع آِخِر  :أ

نُو َماِء َحىتَّ َ�ُْرَج نَِقيًّا ِمَن اذلُّ
ْ
 )۲۴۴(م/. »ِب َ�ْطِر ال

مسلمان   ی که بنده ھنگامی«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : ابوھریرهترجمه
شوید، ھر گناھی را که با چشم مرتکب شده  گیرد و صورتش را می یا مؤمن وضو می

ھایش را  که دست ریزد. و ھنگامی ھای آب از صورتش می است، با آب یا با آخرین قطره
ھای  ھایش انجام داده است، با آب یا با آخرین قطره که با دستشوید، ھر گناھی را  می

شوید، ھر گناھی را که پاھایش  ریزد. و وقتی که پاھایش را می ھایش می آب از دست
ریزد به طوریکه شخص  بسوی آن رفته است، با آب یا آخرین قطرات آب از پاھایش می

شود و  صغیره بخشیده می(البته گناھان ». گردد از ھمه گناھانش پاک و صاف می
 گناھان کبیره نیاز به توبه دارد.) مترجم

 ): مسواک زدن هنگام وضو گرفتن۱۹باب(
نَُّه بَاَت ِعنَْد انلَّيِبِّ  :ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۱۲۲

َ
ْلَةٍ ص  �

َ
ِ  ،َذاَت يل ص  َ�َقاَم نيَِبُّ ا�َّ

َماءِ  ،ِمْن آِخِر اللَّيِْل   قِ إِنَّ ِ� َخلۡ ﴿  :َهِذهِ اآليََة يِف آِل ِعْمَرانَ  ُ�مَّ تَالَ  ،فََخَرَج َ�َنَظَر يِف السَّ
َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ۡ ٱ ِف تَِ� [آل عمران:  ﴾�َّارِ ٱ َعَذاَب  فَقَِنا﴿  :َحىتَّ بَلَغَ  ﴾�ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

َيِْت  ]۱۹۰-۱۹۱
ْ

 ابل
َ

  ،ُ�مَّ رََجَع إِىل
َ
أ  ،ُ�مَّ قَاَم فََخَرجَ  ،ُ�مَّ اْضَطَجعَ  ،ُ�مَّ قَاَم فََص�َّ  ،فَتََسوََّك َوتَوَضَّ

َماِء َ�تَالَ   السَّ
َ

  ،َهِذهِ اآليَةَ  َ�نََظَر إِىل
َ
أ .  ،ُ�مَّ رََجَع فَتََسوََّك َ�تَوَضَّ  )۲۵۶(م/ُ�مَّ قَاَم فََص�َّ

خوابیدم. رسول ص  ی نبی اکرم گوید: شبی، در خانه می ب: ابن عباس ترجمه
آسمان نگاه کرد و این سوی  به آخر شب بیدار شد و از منزل بیرون رفت وص  الله

َ�ٰ ٱ قِ إِنَّ ِ� َخلۡ ﴿ آیات را تالوت نمود: ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ۡ ٱ ِف تَِ�  تٖ �َ�ٰ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ْوِ� 
ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
ِينَ ٱ ١٩٠بِ َ�ٰ لۡ ۡ� َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ ُرونَ  ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ  قِ َخلۡ  ِ�  َوَ�َتَفكَّ

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
[آل  ﴾١٩١�َّارِ ٱ َعَذاَب  فَقَِنا َنَك َ�ٰ ُسبۡ  ِطٗ� َ�ٰ  َذاَ�ٰ  َت َر�ََّنا َما َخلَقۡ  ِض �ۡ�

ن و رفت و آمد شب و روز، یھا و زم نش آسمانیدر آفر یبراست«. ]۱۹۱-۱۹۰عمران: 
ستاده و نشسته و بر پھلو و یه الله را اک یسانکخردمندان وجود دارد؛  یبرا ییھا نشانه
شند و یاند ن مییھا و زم نش آسمانیفر آ  ی نند و دربارهک اد مییعنی در ھر حال، یده یخواب
ه ک نیـ از ا یک، تو منزه و پایا دهیافریھوده نیـ را عبث و ب ین ـ ھستیند: پرودگارا! ایگو می
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  ».ـ پس ما را از عذاب آتش، محفوظ بدار یانجام دھ ھودهیار عبث و بک
آنگاه به خانه برگشت و مسواک زد و وضو گرفت و نماز خواند. سپس دوباره 
خوابید. بعد از آن، بار دیگر بیدار شد، بیرون رفت و به آسمان نگاه کرد و ھمان آیات را 

 نماز ایستاد. تالوت نمود. سپس، به خانه برگشت، مسواک زد و وضو گرفت و به 

نَّ انلَّيِبَّ  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۲۳
َ
َواِك. ص أ  بِالسِّ

َ
 )۲۵۳(م/اَكَن إَِذا َدَخَل بَيْتَُه بََدأ

شد، نخست،  اش می وارد خانهص  گوید: ھرگاه، رسول الله میل  : عایشهترجمه
 زد. مسواک می

 ر کارهای): شروع نمودن از سمت راست در وضو گرفتن و سا۲۰باب(
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۲۴ َن يِف ُطُهورِهِ إَِذا ص  إِْن اَكَن رَُسوُل ا�َّ ُِحبُّ اتلَّيَمُّ يلَ

َل  ِلِه إَِذا تَرَجَّ َر َوِ� تَرَجُّ  )۲۶۸(م/ َوِ� انِْتَعاهِلِ إَِذا اْ�تََعَل. ،َ�َطهَّ
و شانه کردن موھا  ،در وضو گرفتنص  رسول اللهفرماید:  میل  : عایشهترجمه

 پسندید. پوشیدن کفش، شروع کردن از سمت راست را می

 صوضوی رسول الله  ی): چگونگ۲۱باب(
نَْصارِيِّ  -۱۲۵

َ
ِ بِْن َز�ِْد ابِْن اَعِصٍم األ ُ ُصْحبٌَة َقاَل س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ُ  :َوَ�نَْت هل

َ
 :ِ�يَل هل

 ِ َا وُُضوَء رَُسوِل ا�َّ
َ

 نل
ْ
أ  ِمنَْها ىلَعَ يََديِْه َ�َغَسلَُهَما ثَالَ  ،صتَوَضَّ

َ
َفأ

ْ
�

َ
ْدَخَل  ،ثًافََداَع بِإِنَاٍء فَأ

َ
ُ�مَّ أ

ْدَخَل يََدُه  ،ثًاَ�َفَعَل َذلَِك ثَالَ  ،َ�َمْضَمَض َواْستَنَْشَق ِمْن َكفٍّ َواِحَدةٍ  ،يََدُه فَاْستَْخرََجَها
َ
ُ�مَّ أ

ْدَخَل يََدُه فَاْستَْخرََجَها ،ثًاَ�َغَسَل وَْجَهُه ثَالَ  ،فَاْستَْخرََجَها
َ
ِمْرَ�َقْ�ِ  ،ُ�مَّ أ

ْ
 ال

َ
َ�َغَسَل يََديِْه إِىل

 ِ�ْ�َ َ�ْ�ِ َمرَّ ْدَخَل يََدُه فَاْستَْخرََجَها ،َمرَّ
َ
ْدبَرَ  ،ُ�مَّ أ

َ
ْ�بََل �ِيََديِْه َوأ

َ
ِسِه فَأ

ْ
ُ�مَّ َغَسَل  ،َ�َمَسَح بَِرأ

َكْعبَْ�ِ 
ْ
 ال

َ
ِ  :ُ�مَّ قَاَل  ،رِْجلَيِْه إِىل  )۲۳۵(م/. صَهَكَذا اَكَن وُُضوُء رَُسوِل ا�َّ
،که از یاران رسول س  بن عاصم انصاری زید له بنلعبدا: روایت است که به ترجمه

او  وضو بگیر.ص  رسول اللهی وضوبرای ما مانند : رود، گفتند بشمار میص  الله
، دستش را بعد .شست ش، آب ریخت و آنھا را سه بارھای دست و بر خواست مقداری آب

کرد و استنشاق مضمضه داخل ظرف نمود و از آن، آب برداشت و با یک کف آب، 
تکرار نمود. سپس، دستش را سه بار و این کار را  را شست)اش  و بینین ا(یعنی دھ

دستش را  ،بعد اش را سه بار شست. داخل ظرف نمود و از آن، آب برداشت وصورت
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آنگاه،  .شست  ھا را دو بار تا آرنج یشھا دست اشت وداخل ظرف نمود و از آن، آب برد
 یمسح را از پیشانی یعنی از ابتدا ؛دکررا مسح  شسردستش را داخل ظرف نمود و 

سپس به طرف ابتدای سر یعنی از  .ھا را تا پشت سر کشاند شروع نمود و دست ،سر
ھا شست و گفت:  گتا شتالنرا  یشو در پایان، پاھا .برگرداند ،جایی که شروع کرده بود

 .اینگونه بودص  وضوی رسول الله

 ینیردن بک ک): پا۲۲باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۲۶

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ يَْستَنِْشْق «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َحُدُ�ْم فَل

َ
 أ

َ
أ إَِذا تَوَضَّ

َماءِ 
ْ
 )۲۳۷(م/ ».ُ�مَّ يِلَنْتَرِثْ  ،بَِمنِْخَر�ِْه ِمَن ال

ھرگاه یکی از شما «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  : ابوھریرهترجمه
خواست وضو بگیرد، آب را از راه دو سوراخ بینی، استنشاق نماید (به باال ببرد.) سپس 

 ». اش را پاک کند بینی

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :س َ�ْن أ

َ
َحُدُ�ْم ِمْن َمنَاِمِه « :قَاَل ص  أ

َ
يَْستَنرِْثْ إَِذا اْستَيَْقَظ أ

ْ
فَل

اٍت ثَالَ  يَْط  ،َث َمرَّ  )۲۳۸(م/ .»اَن يَِبيُت ىلَعَ َخيَاِشيِمهِ فَإِنَّ الشَّ
که شما از خواب  ھنگامی«فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  : ابوھریرهترجمه
تان را شستشو دھید؛ زیرا شیطان شب را بر خیشوم (ته  شوید، سه بار بینی بیدار می

 ». کند بینی) افراد سپری می

 ): نور و درخشش صورت و دست و پا بر اثر کامل نمودن وضو۲۳باب(
ُمْجِمِر قَاَل  -۱۲۷

ْ
ِ ال   :َ�ْن ُ�َعيِْم بِْن َ�بِْد ا�َّ

ُ
أ بَا ُهَر�َْرَة َ�تَوَضَّ

َ
يُْت أ

َ
 ،َ�َغَسَل وَْجَههُ  ،َرأ

وُُضوءَ 
ْ
ْسبََغ ال

َ
َعُضدِ  ،فَأ

ْ
َع يِف ال رْشَ

َ
ُْمَ� َحىتَّ أ َع يِف  ،ُ�مَّ َغَسَل يََدُه ايلْ رْشَ

َ
يرُْسَى َحىتَّ أ

ْ
ُ�مَّ يََدُه ال

َعُضدِ 
ْ
َسهُ  ،ال

ْ
اقِ  ،ُ�مَّ َمَسَح َرأ َع يِف السَّ رْشَ

َ
ُْمَ� َحىتَّ أ ُ�مَّ َغَسَل رِْجلَُه  ،ُ�مَّ َغَسَل رِْجلَُه ايلْ

َع يِف  رْشَ
َ
يرُْسَى َحىتَّ أ

ْ
اقِ  ال ِ  ،السَّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
 ص  ُ�مَّ قَاَل َهَكَذا َرأ

ُ
أ قَاَل  :َوقَاَل  ،َ�تَوَضَّ

: ِ وُُضوءِ « صرَُسوُل ا�َّ
ْ
ِقيَاَمِة ِمْن إِْسبَاِغ ال

ْ
لُوَن يَْوَم ال ُمَحجَّ

ْ
ُغرُّ ال

ْ
ْ�تُُم ال

َ
َ�َمِن اْستََطاَع  ،أ

ِْجيلَهُ 
َ

تَُه َوحت يُِطْل ُغرَّ
ْ
 )۲۴۶(م/ .»ِمنُْ�ْم فَل
گیرد. او  گوید: ابوھریره را دیدم که وضو می : نعیم بن عبدالله ُمجمر میترجمه

که  اش را خوب و کامل شست. سپس دست راستش را شست طوری نخست، صورت
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قسمتی از بازویش را ھم در بر گرفت. بعد، دست چپش را شست تا جایی که قسمتی 
بعد از آن، پای راستش را شست از بازویش را ھم شست. آنگاه، سرش را مسح نمود. 

که قسمتی از ساقش را ھم شست و سرانجام پای چپش را ھم به ھمین ترتیب  طوری
گرفت و  را دیدم که اینگونه وضو میص  شست. آنگاه به من گفت: من رسول الله

شوند در  فرا خوانده می ،امت من روز قیامت«فرمود: ص  رسول اللهکه اضافه نمود 
صورت لذا ھرکس خواست این نور  ؛درخشد آنھا بر اثر وضو می یوضو یحالی که اعضا

 ».بیشتر گردد، آن را بیشتر کندو دست و پایش، 

يِب ُهَر�َْرَة: -۱۲۸
َ
ِ س  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َة َ�َقاَل ص  أ َمْقرُبَ

ْ
ىَت ال

َ
الَ « :أ ُم َعلَيُْ�ْم السَّ

ُ بُِ�ْم الَ  ،َداَر قَْوٍم ُمْؤِمِن�َ  ْ�َنا إِْخَواَ�نَا ،ِحُقونَ َو�ِنَّا إِْن َشاَء ا�َّ
َ
نَّا قَْد َرأ

َ
 :قَالُوا ؛»وَِدْدُت �

 ِ َولَْسنَا إِْخَوانََك يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ْصَحايِب َو�ِْخَواُ�نَا« :قَاَل  ؟أ

َ
ْ�تُْم أ

َ
تُوا َ�ْعدُ  أ

ْ
يَن لَْم يَأ ِ

َّ
 :َ�َقالُوا ؛»اذل

ِ َكيَْف َ�ْعرُِف َمْن  ِتَك يَا رَُسوَل ا�َّ مَّ
ُ
ِت َ�ْعُد ِمْن أ

ْ
نَّ رَُجالً « :َ�َقاَل  ؟لَْم يَأ

َ
يَْت لَْو أ

َ
َرأ

َ
ُ َخيٌْل  أ

َ
هل

لٌَة َ�ْ�َ َظْهَرْي َخيٍْل ُدْهٍم ُ�ْهمٍ  الَ  ،ُغرٌّ ُ�َجَّ
َ
ِ  :قَالُوا ؟»َ�ْعرُِف َخيْلَهُ  أ  :قَاَل  ،بََ� يَا رَُسوَل ا�َّ

تُوَن غُ «
ْ
ُهْم يَأ إِ�َّ

وُُضوءِ فَ
ْ
ِلَ� ِمَن ال ا ُ�َجَّ َوِْض  ،رًّ

ْ
نَا فََرُطُهْم ىلَعَ احل

َ
الَ  ،َوأ

َ
َُذاَدنَّ رَِجاٌل َ�ْن  أ

َ
يل

الُّ  َِعُ� الضَّ نَاِديِهمْ  ،َحويِْض َكَما يَُذاُد ابلْ
ُ
الَ  :أ

َ
لُوا َ�ْعَدكَ  :َ�يَُقاُل  ،َهلُمَّ  أ ُهْم قَْد بَدَّ قُوُل  ،إِ�َّ

َ
 :فَأ

 )۲۴۹(م/. »ُسْحًقا ُسْحًقا
فرمود: به قبرستان آمد وص  رسول اللهروایت است که س  : از ابوھریرهترجمه

سالم بر شما ای ساکنان مؤمن این سرزمین؛ ما ھم به خواست الھی بزودی به شما «
صحابه عرض کردند: یا ». دیدیم شویم. دوست داشتم که برادرانمان را می ملحق می

شما یاران من ھستید؛ برادران ما «رسول الله! آیا ما برادران شما نیستیم؟ فرمود: 
صحابه گفتند: یا رسول الله! کسانی را از ». اند کسانی ھستند که تا کنون نیامده

اگر شخصی در میان «شناسی؟ فرمود:  اند، چگونه می امتیانت که تا کنون نیامده
اسبھای بسیار سیاه، اسبھایی داشته باشد که پیشانی و دست وپای آنھا سفید باشد، آیا 

آنان «فرمود: ص  ؟ صحابه گفتند: بلی یا رسول الله. آنحضرت»شناسد اسبھایش را نمی
آیند و من ساقی آنھا بر حوض  روز قیامت، بر اثر وضو با چھره و دست پای درخشان می

، شوند رانده می ،گونه که شتران بیگانه از حوض ھمان، روز قیامت(کوثر) ھستم. بدانید که 
 آید که: زنم که بیایید. ندا می کرد؛ من آنان را صدا می ندخواھمن دور را از حوض افرادی 

 .»گویم: دور شوید، دور شوید آنان بعد از تو تغییر دادند. آنگاه من می
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 کس، خوب وضو بگیرد): هر۲۴اب(ب
 ُ�ثَْمانَ  ،َ�ْن مُحَْرانَ  -۱۲۹

َ
انَ  :َمْو� نَّ ُ�ثَْماَن ْ�َن َ�فَّ

َ
 س  أ

َ
أ َ�َغَسَل  :َداَع بِوَُضوٍء َ�تَوَضَّ

يِْه ثَالَ  اٍت َكفَّ اٍت ُ�مَّ َغَسَل وَْجَهُه ثَالَ  ،ُ�مَّ َمْضَمَض َواْستَنرَْثَ  ،َث َمرَّ ُ�مَّ َغَسَل يََدُه  ،َث َمرَّ
ِمْرفَِق ثَالَ 

ْ
 ال

َ
ُْمَ� إِىل اٍت ايلْ يرُْسَى ِمثَْل َذلَِك  ،َث َمرَّ

ْ
َسهُ  ،ُ�مَّ َغَسَل يََدُه ال

ْ
ُ�مَّ َغَسَل  ،ُ�مَّ َمَسَح َرأ

َكْعبَْ�ِ 
ْ
 ال

َ
ُْمَ� إىِل اٍت  ثَالَ رِْجلَُه ايلْ يرُْسَى ِمثَْل َذلَِك  ،َث َمرَّ

ْ
يُْت رَُسوَل  :ُ�مَّ قَاَل  ،ُ�مَّ َغَسَل ال

َ
َرأ

 ِ َْو وُُضوِ� َهَذاص  ا�َّ
َ

� 
َ
أ ِ  ،تَوَضَّ َْو وُُضوِ� َهَذا ُ�مَّ قَاَم : «صُ�مَّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
� 

َ
أ َمْن تَوَضَّ

َعتَْ�ِ الَ 
ْ
ُث ِ�يهِ  فََرَ�َع َر� َم ِمْن َذنِْبهِ ُ�َدِّ ُ َما َ�َقدَّ َوَ�َن  :قَاَل اْ�ُن ِشَهاٍب  ؛»َما َ�ْفَسُه ُغِفَر هلَ

الَ  :ُعلََماُؤنَا َ�ُقولُونَ  َحٌد لِلصَّ
َ
 بِِه أ

ُ
أ ْسبَُغ َما َ�تَوَضَّ

َ
وُُضوُء أ

ْ
 )۲۲۶(م/ِة. َهَذا ال

آب س  بن عفان عثمان گوید: میس  بن عفان عثمانحمران موالی : ترجمه
و مضمضه سپس  .را تا مچ شست یشھا دست سه بار ،نخست .وضو گرفتخواست و 
سه بار صورتش  ،بعد .را تمیز کردخود بینی یعنی آب در دھان نمود و  ؛کرداستنشاق 
بعد از آن، دست چپش را ھم  .سه بار شست ،را تا آرنج راستش دست آنگاه، .را شست

سه بار ھا،  تا شتالنگا ری راستش پاو را مسح نمود  شسرھمینگونه شست. سپس، 
را ص  گفت: رسول الله از آن بعد ھم ھمینگونه شست. . آنگاه پای چپش راشست

 ، مانند این وضوی من،ھرکس«فرمود: دیدم که مانند این وضوی من، وضو گرفت و 
تمام گناھان متعال دو رکعت نماز بخواند، الله  بلند شود و با اخالص،و بگیرد وضو 

  ».قرار خواھد داد عفو را مورد اش گذشته
ترین وضویی است که یک شخص  گفتند: این، کامل گوید: علماء ما می ابن شھاب می

 گیرد. برای نماز می

انَ ـ ۱۳۰ نَّ ُ�ثَْماَن ْ�َن َ�فَّ
َ
ِ س  َ�ْن مُحَْراَن: أ وُُضوَء «: صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َ�مَّ ال

َ
َمْن أ

،
َ

ُ َ�َعاىل َمَرُه ا�َّ
َ
اَراٌت لَِما بَيْنَُهنَّ  َكَما أ َمْكتُوَ�اُت َكفَّ

ْ
لََواُت ال  )۲۳۱(م/ ».فَالصَّ

فرمود: ص  گفت: رسول اللهس  کند که عثمان بن عفان : ُحمران روایت میترجمه
ھر کس، طبق دستور الله به طورکامل، وضو بگیرد، نمازھای فرض باعث بخشیده شدن «

 باشد). مترجم  (ھدف گناھان صغیره می». ردگی شود که میان نمازھا انجا می گناھانی می

انَ ـ ۱۳۱ ِ س  َ�ْن ُ�ثَْماَن بِْن َ�فَّ  «َ�ُقوُل: ص  قَاَل :َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ
أ َمْن تَوَضَّ

الَ  الَ لِلصَّ  الصَّ
َ

وُُضوَء، ُ�مَّ َمىَش إِىل
ْ
ْسبََغ ال

َ
َمْكتُوَ�ِة، فََصالَّ ِة فَأ

ْ
وْ ةِ ال

َ
ََماَعِة  :َها َمَع انلَّاِس أ

ْ
َمَع اجل
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ُ ُذنُوَ�هُ 
َ

ُ هل َمْسِجِد َ�َفَر ا�َّ
ْ
ْو يِف ال

َ
 )۲۳۲(م/. »أ

فرمود:  میص  گوید: شنیدم که رسول الله میس  عثمان بن عفان ترجمه:
ھرکس، برای نماز، خوب و کامل وضو بگیرد و برای ادای فریضه (به مسجد) برود و «

 ». بخشد جد بخواند، الله گناھانش را مینماز فرض را با مردم یا جماعت و یا در مس

 ها یامل نمودن وضو در سختک): ۲۵باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۳۲

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
الَ «قَاَل: ص  أ

َ
ُ بِِه  أ ُدلُُّ�ْم ىلَعَ َما َ�ْمُحو ا�َّ

َ
أ

رََجاِت  ََطايَا َوَ�ْرَ�ُع بِِه ادلَّ
ْ
ِ  :قَالُوا ؟»اخل َماَكرِهِ،  ،بََ�، يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
وُُضوِء ىلَعَ ال

ْ
 ال

ُ
قَاَل: إِْسبَاغ

الَ  َمَساِجِد، َوانِْتَظاُر الصَّ
ْ
 ال

َ
َُطا إِىل

ْ
ُة اخل الَ َوَ�رْثَ َ�اُط ِة َ�ْعَد الصَّ  )۲۵۱(م/. »ِة، فََذِلُ�ُم الرِّ

عملی  آیا به شما«فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  : ابوھریرهترجمه
بخشد و رفع درجات عنایت  ی آن، گناھان را می معرفی نکنم که الله متعال بوسیله

کامل «فرمود: ص  ؟ صحابه عرض کردند: بلی، یا رسول الله. آنحضرت»فرماید می
ھا (سرما، گرما، بیماری و غیره)، راه رفتن زیاد بسوی مساجد، و  نمودن وضو در سختی

(نگھداری نفس » ی نماز بعدی؛ این است رباط حقیقیبرابعد از ھر نماز، منتظر ماندن 
 .)بر طاعت

 ه آب وضو برسد کشوند  می ینوران یی): اعضا تا جا۲۶باب(
يِب َحاِزٍم قَاَل  -۱۳۳

َ
يِب ُهَر�َْرةَ  :َ�ْن أ

َ
َف أ

ْ
ِ س  ُكنُْت َخل  ل

ُ
أ الَ وَُهَو َ�تَوَضَّ فاََكَن َ�ُمدُّ  ،ةِ لصَّ

ُ  ،يََدُه َحىتَّ َ�بْلَُغ إِْ�َطهُ 
َ

ُت هل
ْ
بَا ُهَر�َْرةَ  :َ�ُقل

َ
وُُضوءُ  ،يَا أ

ْ
وخَ  :َ�َقاَل  ؟َما َهَذا ال ْ�ُتْم  ،يَا بَِ� فَرُّ

َ
أ

وُُضوءَ  ؟َهاُهنَا
ْ
ُت َهَذا ال

ْ
أ نَُّ�ْم َهاُهنَا َما تَوَضَّ

َ
َ�بْلُُغ « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت َخِليِ�  ،لَْو َعِلْمُت �

ُمْؤِمِن َحيُْث 
ْ
يَُة ِمَن ال

ْ
ِل

ْ
وَُضوءُ احل

ْ
 )۲۵۰(م/. »َ�بْلُُغ ال

بودم که ایشان برای نماز وضو س  گوید: من پشت سر ابوھریره : ابوحازم میترجمه
شست. من به او گفتم: ای ابوھریره! این چه  گرفت و دستھایش را تا زیر بغل می می

دانستم که شما اینجا  وضویی است؟ گفت: ای بنی فروخ! شما اینجا ھستید؟ اگر می
فرمود:  ) میصگرفتم. شنیدم که محبوبم (رسول الله  دارید، اینگونه وضو نمیحضور 

 ». گردد که آب وضو برسد مؤمن تا جایی نورانی می«
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د و دوباره نماز ید آنرا بشویک عضو وضو، آب نرسد، بایاز  ی): اگر به قسمت۲۷باب(
 بخواند
اِب  :قَاَل س  َ�ْن َجابِرٍ  ـ۱۳۴ َطَّ

ْ
ْخرَبَِ� ُ�َمُر ا�ُْن اخل

َ
نَّ رَُجالً  :س  أ

َ
  أ

َ
أ َ�رَتََك َموِْضَع ُظُفٍر  ،تَوَضَّ

برَْصَهُ انلَّيِبُّ  ،ىلَعَ قََدِمهِ 
َ
ْحِسْن وُُضوَءكَ « :َ�َقاَل ص  فَأ

َ
.  ،فَرََجعَ  ».ارِْجْع فَأ  )۲۴۳(م/�ُمَّ َص�َّ

ردی وضو گرفت؛ اما به به من گفت: مس  گوید: عمر بن خطاب میس  : جابرترجمه
برگرد و «آنرا دید و فرمود: ص  ی یک ناخن از پایش خشک ماند. رسول اکرم اندازه

 آن شخض برگشت (و خوب وضو گرفت) و سپس نمار خواند. ». خوب وضو بگیر

 است یافکغسل و وضو  یه براک ی): مقدار آب۲۸باب(
�ٍَس  -۱۳۵

َ
ُمدِّ ص  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَاَل س  َ�ْن أ

ْ
 بِال

ُ
أ اِع  ،َ�تَوَضَّ  مَخَْسِة  ،َوَ�ْغتَِسُل بِالصَّ

َ
إِىل

ْمَداٍد. 
َ
 )۳۲۵(م/أ

و گرفت  وضو می ،با یک مد آبص  نبی اکرمگوید:   میس  بن مالک انس :ترجمه
 .)١(کرد میغسل ، پنج مد آبیا با یک صاع 

 ها ) : مسح بر موزه۲۹باب(
اٍم قَاَل  -۱۳۶ يْهِ س  بَاَل َجِر�رٌ  :َ�ْن َهمَّ  َوَمَسَح ىلَعَ ُخفَّ

َ
أ  ؟َ�ْفَعُل َهَذا :فَِقيَل  ،ُ�مَّ تَوَضَّ

ِ  ،َ�َعمْ  :َ�َقاَل  يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
  ،بَاَل ص  َرأ

َ
أ يْهِ  ،ُ�مَّ تَوَضَّ ْ�َمُش  ،َوَمَسَح ىلَعَ ُخفَّ

َ
قَاَل  :قَاَل األ

َِديُث :إِبَْراِهيُم 
ْ
َمائَِدِة. مَ نَّ إِْسالَ ألِ�َ ،اَكَن ُ�ْعِجبُُهْم َهَذا احل

ْ
 )۲۷۲(م/ َجِر�ٍر اَكَن َ�ْعَد نُُزوِل ال

 شھای وضو گرفت و بر موزه وادرار کرد س  جریر بن عبداللهگوید:  ھمام می: ترجمه
را دیدم که ص  الله  رسول: نین کردی؟ گفتچرا چ کردند:سؤال  کشید. مردممسح 
 کرد. ھایش مسح  و بر موزهوضو گرفت نمود و  ادرار

ھا،  این حدیث را پذیرفتند (و بر مسح موزهمردم گفت:  د: ابراھیم میگوی اعمش می
مسلمان ی مائده، (نازل شدن روش وضو)  بعد از نزول سورهزیرا جریر یقین نمودند) 

  شده بود.

                                                 
ل و نزد امام طبرابر با دو ر ،ھا مد در اصل یک چھارم صاع است و نزد امام شافعی و حجازی -١

ری دو کِف پ هراق برابر با یک رطل ویک سوم آن است و برخی آنرا به اندازعابوحنیفه و اھل 
  اند. انستهدست د
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يِب َوائٍِل قَاَل  -۱۳۷
َ
َْولِ  :َ�ْن أ ُد يِف ابلْ بُو ُموىَس �َُشدِّ

َ
إِنَّ  :َوَ�ُقوُل  ،َوَ�بُوُل يِف قَاُروَرةٍ  ،اَكَن أ

َمَقاِر�ِض 
ْ
َحِدِهْم بَْوٌل قََرَضُه بِال

َ
َ أ َصاَب ِج�ْ

َ
اِ�يَل اَكَن إَِذا أ نَّ  :َ�َقاَل ُحَذْ�َفةُ  ،بَِ� إرِْسَ

َ
لَوَِدْدُت أ

ُد َهَذا التَّْشِديدَ  َصاِحبَُ�ْم الِ  ِ  ،�َُشدِّ نَا َورَُسوُل ا�َّ
َ
يْتُِ� أ

َ
ىَت  ،َ�تََماىَش ص  فَلََقْد َرأ

َ
 ُسبَاَطًة فَأ

َف َحائٍِط 
ْ
َحُدُ�مْ  ،َخل

َ
َّ  ،فَانْتَبَْذُت ِمنْهُ  ،َ�بَاَل  ،َ�َقاَم َكَما َ�ُقوُم أ

َ
َشاَر إِيل

َ
فَِجئُْت َ�ُقْمُت  ،فَأ

 .
َ
 )۲۷۳(م/ِعنَْد َعِقِبِه َحىتَّ فََرغ

نمود. به  ادرار بسیار سخت گیری می  ی گوید: ابو موسی درباره ابو وائل می: ترجمه
گفت: اگر ادراری روی پوست بنی  کرد و می ای ادرار می داخل شیشه ھمین خاطر،
ای کاش! دوست : گفتس  حذیفهکردند.  ریخت، آنرا با قیچی قطع می اسرائیل می

زدیم. آنحضرت  قدم میص  رسول اللهنمود. من و  شما اینقدر سخت گیری نمی
ادرار نمود و ایستاد رفت و مانند ایستادن شما پشت یک دیوار، کنار زباله دان قومی .

به من اشاره کرد که نزدیک بیا. من آمدم ص  من از ایشان فاصله گرفتم. رسول اکرم
  و پشت سر ایشان ایستادم تا اینکه کارش تمام شد.

وضو ص  آنحضرت فرمود: سپسس  آمده است که حذیفه دیگر، و در روایتی
 د.ھایش مسح نمو و بر موزهگرفت 

که به علت ضرورت، ایستاده ادرار کردن، اشکالی ندارد. و قابل یاد آوری است « 
به سبب عذری از قبیل درد کمر ص  گویند: ایستاده ادرار نمودن رسول الله علما می

یا کثیف بودن محل و عدم امکان نشستن بوده است. وگر نه، در احادیث متعددی از 
 ».ادرار کردن ایستاده، نھی شده است

ُمِغَ�ةِ  -۱۳۸
ْ
ْلٍَة يِف َمِسٍ� َ�َقاَل ص  ُكنُْت َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل س  بِْن ُشْعبَةَ  َ�ْن ال

َ
َذاَت يل

َمَعَك َماءٌ  :يِل 
َ
ُت  ؟أ

ْ
َل َ�ْن َراِحلَِتهِ  ،َ�َعمْ  :قُل  ،ُ�مَّ َجاءَ  ،َ�َمىَش َحىتَّ تََوارَى يِف َسَواِد اللَّيِْل  ،َ�َ�َ

فْرَْغُت َعلَيِْه ِمَن اإلَِداَوةِ 
َ
ْن ُ�ِْرَج  ،وََعلَيِْه ُجبٌَّة ِمْن ُصوٍف  ،َ�َغَسَل وَْجَههُ  ،فَأ

َ
فَلَْم �َْستَِطْع أ

ُبَّةِ 
ْ
ْسَفِل اجل

َ
ْخرََجُهَما ِمْن أ

َ
ِسهِ  ،ِذَراَ�يِْه ِمنَْها َحىتَّ أ

ْ
ْهَو�ُْت  ،َ�َغَسَل ِذَراَ�يِْه َوَمَسَح بَِرأ

َ
ُ�مَّ أ

يِْه َ�َقاَل ألِ�َ إِ�ِّ « :نِْزَع ُخفَّ
تُُهَما َطاِهَرَ�ْ� َدْ�ُهَما فَ

ْ
ْدَخل

َ
 )۲۷۴(م/َوَمَسَح َعلَيِْهَما.  ». أ

ص  گوید: شبی، در یکی از راھھا ھمراه رسول اکرم میس  : مغیره بن شعبهترجمه
اش پیاده  از سواریص  ؟ گفتم: بلی. رسول اکرم»آیا آب با شما ھست«بودم که فرمود: 

سپس آمد. من از آفتابه آب ریختم و  شد و آنقدر رفت که در تاریکی شب، پنھان گردید.
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به تن داشت و نتوانست   ای پشمی صورتش را شست و چون جّبهص  رسول الله
ھایش را از زیر جبه بیرون آورد و شست و سرش  ھایش را از آن بیرون بیاورد، دست دست

: فرمودص  ھایش را بیرون بیاورم، آنحضرت را مسح کرد. من سرم را پایین آوردم تا موزه
 و بر آنھا مسح نمود. ». بگذار؛ زیرا من وضو داشتم که آنھا را پوشیدم«

 ها : مدت مسح بر موزه)۳۰باب(
َ�يُْت اَع�َِشةَ  -۱۳۹

َ
�ِْح بِْن َهانٍِئ قَاَل: أ ْ�ِ ل  َ�ْن رُشَ

ُفَّ
ْ
َمْسِح ىلَعَ اخل

ْ
لَُها َعِن ال

َ
ْسأ

َ
أ

هُ 
ْ
يِب َطاِلٍب فََسل

َ
ِ  ،َ�َقالَْت: َعلَيَْك بِابِْن أ إِنَُّه اَكَن �َُسافُِر َمَع رَُسوِل ا�َّ

َاُه، َ�َقاَل:  ،صفَ
ْ

نل
َ
فََسأ

 ِ ُمَسافِرِ ثَالَ ص  َجَعَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
َايِلَُهنَّ لِل

َ
يَّاٍم َويل

َ
ُمِقيِم. ،ثََة �

ْ
ْلًَة لِل

َ
 )۲۷۶(م/ َوَ�ْوًما َويل

ھا  مسح بر موزه  ی رفتم و از او دربارهل  گوید: نزد عایشه : شریح بن ھانی میترجمه
برو و از او بپرس؛ زیرا ایشان ھمراه رسول س  پرسیدم. وی گفت: نزد علی بن ابی طالب

ص  رفت. ما از علی بن ابی طالب پرسیدیم. او گفت: رسول الله به سفر میص  الله
 برای مسافر سه شبانه روز، و برای مقیم یک شبانه روز، وقت تعیین نمود. 

 سر و عمامه یقسمت جلوردن ک): مسح ۳۱باب(
ُمِغَ�ِة بِْن ُشْعبَةَ  -۱۴۰

ْ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن ال َلََّف رَُسوُل ا�َّ َلَّْفُت َمَعهُ ص  ختَ ا َقىَض  ،َوختَ فَلَمَّ

َمَعَك َماءٌ « :َحاَجتَُه قَاَل 
َ
تَيْتُُه بِِمْطَهَرةٍ  ؟»أ

َ
يِْه َووَْجَههُ  ،فَأ ُ�مَّ َذَهَب َ�رِْسُ َ�ْن  ،َ�َغَسَل َكفَّ

ُبَّةِ  ،اَ�يْهِ ِذرَ 
ْ
ُبَّةِ  ،فََضاَق ُ�مُّ اجل

ْ
ِْت اجل

َ
ْخَرَج يََدُه ِمْن حت

َ
ُبََّة ىلَعَ َمنِْكبَيْهِ  ،فَأ

ْ
ىَق اجل

ْ
ل
َ
وََغَسَل  ،َوأ

ِعَماَمةِ  ،ِذَراَ�يْهِ 
ْ
يْهِ  ،َوَمَسَح بِنَاِصيَِتِه وىلََعَ ال َقوْ  ،ُ�مَّ َرِ�َب َوَرِ�بُْت  ،وىلََعَ ُخفَّ

ْ
 ال

َ
ِم فَاْ�تََهيْنَا إِىل

الَ  َعةً  ،يَُص�ِّ بِِهْم َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َعوٍْف  ،ةِ َوقَْد قَاُموا يِف الصَّ
ْ
َحسَّ  ،َوقَْد َرَ�َع بِِهْم َر�

َ
ا أ فَلَمَّ

ِْه فََص�َّ بِِهمْ ص  بِانلَّيِبِّ 
َ

 إِيل
َ
ْوَمأ

َ
ُر فَأ خَّ

َ
ا َسلََّم قَاَم انلَّيِبُّ  ،َذَهَب َ�تَأ فََرَ�ْعنَا  ،َوُ�ْمُت ص  فَلَمَّ

َعَة الَّيِت َسبََقتْنَا. 
ْ
ك  )۲۷۴(م/الرَّ

(از قافله) عقب ص  گوید: من ھمراه رسول الله میس  : مغیره بن شعبهترجمه
؟ من »آیا آب ھمراھت ھست«قضای حاجت نمود و پرسید: ص  ماندم. آنحضرت

ھایش را تا مچ و صورتش را شست و تالش  دستص  ظرف آب را آوردم. رسول اکرم
ھایش را از  ھایش را بیرون آورد اما آستین جبه تنگ بود؛ سرانجام، دست مود تا دستن

ھایش را شست و قسمت  ھایش انداخت و دست زیر جبه بیرون کرد و جبه را بر شانه
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ھایش را مسح کرد. سپس من و او سوار شدیم (و رفتیم) تا  جلوی سر و عمامه و موزه
به نماز ایستاده بودند س  مامت عبدالرحمن بن عوفکه به مردم رسیدیم. آنھا به ا این
ص  یک رکعت نماز خوانده بودند. ھنگامی که عبد الرحمن بن عوف وجود پیامبر اکرمو 

او اشاره کرد (که سر  بسویص  را احساس نمود، خواست عقب بیاید؛ اما آنحضرت
عبدالرحمن به نمازش ادامه داد و ھنگامی که سالم گفت، من و رسول  .)جایش بماند

 برخاستیم و یک رکعت فوت شده را بجا آوردیم.ص  الله

 ): مسح بر عمامه۳۲باب(
ِ  :س لٍ َ�ْن بِالَ  -۱۴۱ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َِماِر. ص  أ

ْ
ْ�ِ َواخل

ُفَّ
ْ
 )۲۷۵(م/َمَسَح ىلَعَ اخل

 ھا و عمامه مسح نمود.  بر موزهص  اللهگوید: رسول  میس  : باللترجمه

 وضو یک): خواندن چند نماز با ۳۳باب(
نَّ انلَّيِبَّ س  َ�ْن بَُر�َْدةَ  -۱۴۲

َ
َفتِْح بِوُُضوٍء َواِحدٍ ص  : أ

ْ
لََواِت يَْوَم ال َوَمَسَح  ،َص�َّ الصَّ

ُ ُ�َمرُ 
َ

يِْه، َ�َقاَل هل َ  :س ىلَعَ ُخفَّ َْوَم َشيْئًا ل َ�ْمًدا َصنَْعتُُه «ْم تَُ�ْن تَْصنَُعُه، قَاَل: لََقْد َصنَْعَت ايلْ
 )۲۷۷(م/. »يَا ُ�َمرُ 

نمازھا را با   ی روز فتح مکه، ھمهص  کند که نبی اکرم روایت میس  : بریدهترجمه
گفت: امروز ص  به آنحضرتس  ھایش مسح کرد. عمر یک وضو خواند و بر موزه

ای عمر! «فرمود: ص  رسول اکرمدادی؟  کاری انجام دادی که در گذشته انجام نمی
 ». قصدًا این کار را انجام دادم

ھمیشه به أفضل و بھتر، ص  شرح: در حدیث، تصریح شده است که رسول اکرم
  ی گرفت. اما روز فتح مکه برای بیان جواز، ھمه نمود و برای ھر نماز، وضو می عمل می

». ین کار را انجام دادمقصدًا ا«فرمود: س  نمازھا را با یک وضو خواند و به عمر
توان فھمید که اگر انسان مفضول (کسی که مقام  ھمچنین از این حدیث می

پایین تری دارد) دید که انسان فاضل و بزرگوار، کاری خالف عادتش انجام  علمی 
شود و  تواند علت آن را بپرسد؛ زیرا چه بسا انسان فاضل دچار فراموشی می میدھد، می

ای این کار را  که قصدًا بخاطر حکمت و فلسفه آید یا این یادش میبا تذکر دیگری به 
 کند.  دھد؛ در این صورت، انسان مفضول از او استفاده می انجام می
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 بعد از وضو ی): دعا۳۴باب(
ُتَها فََروَّحْ  ،فََجاَءْت نَْوَ�يِت  ،بِِل إلِ اَكنَْت َعلَيْنَا راَِعيَُة ا :قَاَل س  َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمرٍ  -۱۴۳

ِ  ،بَِعيِشٍّ  ُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
ْدَر�

َ
ُث انلَّاَس ص  فَأ ُت ِمْن قَْوهِلِ  ،قَائًِما ُ�َدِّ

ْ
ْدَر�

َ
َما ِمْن ُمْسِلٍم « :فَأ

 َ�يُْحِسُن وُُضوَءهُ 
ُ
أ ِبِه َووَْجِههِ  ،َ�تَوَضَّ

ْ
َعتَْ�ِ ُمْقِبٌل َعلَيِْهَما بَِقل

ْ
  ،ُ�مَّ َ�ُقوُم َ�يَُص�ِّ َر�

َّ
ُ  إِال

َ
وََجبَْت هل

َنَّةُ 
ْ
ْجوََد َهِذهِ  :قَاَل  ؛»اجل

َ
ُت َما أ

ْ
ْجوَدُ  :فَإَِذا قَائٌِل َ�ْ�َ يََديَّ َ�ُقوُل  ،َ�ُقل

َ
َ�نََظْرُت فَإَِذا  ،الَّيِت َ�بْلََها أ

ْ�تَُك ِجئَْت آنًِفا :قَاَل س  ُ�َمرُ 
َ
 َ�يُبْ « :قَاَل  ،إِ�ِّ قَْد َرأ

ُ
أ َحٍد َ�تَوَضَّ

َ
وَما ِمنُْ�ْم ِمْن أ

َ
فَيُْسِبُغ  :ِْلُغ أ

وَُضوءَ 
ْ
ْن الَ  :ُ�مَّ َ�ُقوُل  ،ال

َ
ْشَهُد أ

َ
  أ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل

ُ
ِ َورَُسوهل ًدا َ�بُْد ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ   ،ا�َّ

َّ
بَْواُب  إِال

َ
ُ أ

َ
فُِتَحْت هل

َنَِّة اثلََّماِ�يَةُ 
ْ
َها َشاءَ  ،اجل ِّ�

َ
 )۲۳۴(م/. »يَْدُخُل ِمْن �

بردیم. روزی  گوید: ما شترانمان را نوبتی برای چرا می میس  : عقبه بن عامرترجمه
که نوبت من فرا رسید، بعد از اینکه از چراندن شتران فارغ شدم و آنھا را در آخر روز 

رفتم. ایشان ایستاده بود و برای مردم، ص  به خوابگاھشان بردم، نزد رسول الله
ھر مسلمانی که «رمود: نمود. من به این قسمت از سخنانش رسیدم که ف صحبت می

خوب وضو بگیرد و دو رکعت نماز با دل و جان (خشوع و خضوع) بجا آورد، بھشت 
گوید: من گفتم: چه سخن خوبی است. ناگھان،  عقبه می». گردد برای وی واجب می

شخصی که روبرویم قرار داشت، گفت: سخن قبلی، بھتر از این بود. من نگاه کردم، 
ص  وی ادامه داد: من دیدم که شما االن آمدید. آنحضرت دیدم عمر بن خطاب است.

اشهد أن ال � إال اهللا «ھرکس از شما بطور کامل، وضو بگیرد، سپس «(قبًال) فرمود: 
بھشت برایش باز   ی ھای ھشت گانه بگوید، دروازه »أشهد أنَّ �مداً عبده و رسوهلو

 ». شوند؛ از ھر کدام که خواست، داخل شود می

 و وضو گرفتن از آن ی: شستن مذ)۳۵باب(
۱۴۴-  ٍّ اءً  ُكنُْت رَُجالً  :قَاَل س  َ�ْن يلَعِ َل انلَّيِبَّ  ،َمذَّ

َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
ْستَْحِي أ

َ
ص  َوُ�نُْت أ

ُ  ،لَِماَكِن ابْنَِتهِ 
َ

هل
َ
ْسوَِد فََسأ

َ
ِمْقَداَد ْ�َن األ

ْ
َمْرُت ال

َ
 « :َ�َقاَل  ،فَأ

ُ
أ  )٣٠٣. (م/»َ�ْغِسُل َذَكَرُه َوَ�تَوَضَّ

د: من فردی بودم که مذی زیادی از من گوی میس  بن ابی طالب علی :ترجمه
 خارج

کشیدم که حکم آنرا از  در نکاحم بود، خجالت میص  و چون دختر نبی اکرمشد  می 
او  .سؤال کندص  به مقداد بن اسود گفتم از رسول اللهبپرسم؛ لذا ص  آنحضرت



 ١١١  کتاب وضو -٢

 ».را بشوید و وضو بگیرد اش ی تناسلی آله«فرمود: ص  رسول اللهپرسید. 
ای است که ھنگام شھوت، بدون جھش بیرون  : آب سفید، رقیق و چسپندهمذی

آید و ھیچگونه سستی بدنبال ندارد و چه بسا شخص، خارج شدن آن را احساس  می
 (امام نووی)  آید.  کند و این حالت برای زن و مرد ھر دو پیش می نمی

 ندکش نمی): خواب نشسته، وضو را ۳۶باب(
�ٍَس  -۱۴۵

َ
الَ  :قَاَل س  َ�ْن أ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
ِ  ،ةُ أ نيَِجٌّ لِرَُجٍل َوِ� َحِديِث ص  َورَُسوُل ا�َّ

َوارِِث 
ْ
ِ  :َ�بِْد ال الَ ص  َونيَِبُّ ا�َّ  الصَّ

َ
َقْوُم. َوِ� َحِديِث ُ�نَايِج الرَُّجَل َ�َما قَاَم إِىل

ْ
ِة َحىتَّ نَاَم ال

 
ْ

ْصَحابُُه، ُ�مَّ َجاَء فََص�َّ بِِهْم. (م/ُشْعبََة فَلَْم يََزل
َ
 )٣٧٦ُ�نَاِجيِه َحىتَّ نَاَم أ

با ص  گوید: برای نماز، اقامه گفته شده بود و رسول الله میس  : انسترجمه
 نمود.  کرد یعنی درگوشی صحبت می مردی نجوا می

ای کرد و بر با مردی نجوا میص  و در روایت عبدالوارث آمده است که رسول الله
 نماز برنخاست تا اینکه مردم خوابیدند. 

مشغول نجوا باآن مرد ص  و در روایت شعبه آمده است که: ھمچنان رسول اکرم
 بود تا اینکه صحابه خواب رفتند. سپس آمد و نماز را برای آنھا امامت نمود. 

 ): وضو گرفتن از خوردن گوشت شتر۳۷باب(
نَّ رَُجالً  :س َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرةَ  -۱۴۶

َ
ِ  أ َل رَُسوَل ا�َّ

َ
َغنَمِ : صَسأ

ْ
ُوِم ال

ُ
 ِمْن حل

ُ
أ تَوَضَّ

َ
أ
َ
 ؟أ

 َو�ِْن ِشئَْت فَالَ « :قَاَل 
ْ
أ   إِْن ِشئَْت َ�تَوَضَّ

ْ
أ ُوِم اِإلبِِل  :قَاَل  ».تَوَضَّ

ُ
 ِمْن حل

ُ
أ تَوَضَّ

َ
  ،َ�َعمْ « :قَاَل  ؟أ

ْ
أ َ�تَوَضَّ

ُوِم اِإلبِلِ 
ُ
َص�ِّ يِف  :قَاَل  ».ِمْن حل

ُ
َغنَمِ  أ

ْ
َص�ِّ يِف َمبَارِِك ا :قَاَل  ».َ�َعمْ « :قَاَل  ؟َمَرابِِض ال

ُ
 :قَاَل  ؟بِِل إلِ أ

 )۳۶۰(م/. »الَ «
پرسید: آیا از خوردن ص  گوید: مردی از رسول الله میس  : جابر بن سمرهترجمه

اگر خواستی وضو بگیر و اگر «فرمود: ص  گوشت گوسفند وضو بگیرم؟ آنحضرت
آن مرد گفت: آیا از خوردن گوشت شتر، وضو بگیرم؟ رسول  ».نخواستی وضو نگیر

آن مرد گفت: در محل ». بله، از خوردن گوشت شتر، وضو بگیر«فرمود: ص  اکرم
آن مرد پرسید: در محل استراحت ». بلی«استراحت گوسفندان نماز بخوانم؟ فرمود: 

 ».نه«فرمود: ص  شتران، نماز بخوانم؟ رسول الله
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 ده استیآنچه که آتش به آن رس): وضو از ۳۸باب(
َعِز�زِ  -۱۴۷

ْ
ْخرَبَهُ :س  َ�ْن ُ�َمَر بِْن َ�بِْد ال

َ
ِ ْ�َن إِبَْراِهيَم بِْن قَاِرٍظ أ نَّ َ�بَْد ا�َّ

َ
نَُّه  :أ

َ
�

َمْسِجدِ 
ْ
 ىلَعَ ال

ُ
أ بَا ُهَر�َْرَة َ�تَوَضَّ

َ
  :َ�َقاَل  ،وََجَد أ

ْ
َ�ل

َ
قٍِط أ

َ
ثَْواِر أ

َ
 ِمْن أ

ُ
أ تَوَضَّ

َ
َما أ �ِ�َ ،ُتَهاإِ�َّ

َ
�ِّ َسِمْعُت أل

 ِ ِت انلَّارُ « :َ�ُقوُل ص  رَُسوَل ا�َّ ا َمسَّ ئُوا ِممَّ  )۳۵۲(م/. »تَوَضَّ
گوید: عبدالله بن ابراھیم بن قارض به من گفت:  : عمر بن عبدالعزیز میترجمه

ھایی کشک  گوید: چون قطعه گیرد و می را دیدم که در مسجد، وضو میس  ابوھریره
از آنچه که «فرمود:  شنیدم که میص  گیرم؛ زیرا من از رسول الله می ام، وضو خورده

 ». آتش به آن رسیده است، وضو بگیرید

 ده استی): منسوخ شدن وضو از آنچه که آتش به آن رس۳۹باب(
ْمِريِّ قَاَل  -۱۴۸ َميََّة الضَّ

ُ
ِ  :َ�ْن َ�ْمِرو بِْن أ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
اةٍ َ�زَْتُّ ِمْن َكِتِف شَ ص  َرأ

الَ   الصَّ
َ

َ�َل ِمنَْها فَُديِعَ إِىل
َ
.  ،ةِ فَأ

ْ
أ َ� وََص�َّ َولَْم َ�تَوَضَّ كِّ  )۳۵۵(م/َ�َقاَم َوَطَرَح السِّ

 را دیدم که گوشِت ص  گوید: رسول الله  میس  : عمرو بن امیه ضمریترجمه
کارد  ،که اذان گفته شد سپس ھنگامی .تناول فرمود و گوسفند را با کارد برید ی هشان

 .نماز خواند ،بدون اینکه وضو بگیردرا انداخت و 

نَّ انلَّيِبَّ  :ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۱۴۹
َ
َنًاص  أ

َ
ُ�مَّ َداَع بَِماٍء َ�تََمْضَمَض  ،رَشَِب بل

ُ َدَسًما« :َوقَاَل 
َ

 )٣٥٨. (م/»إِنَّ هل
سپس مضمضه کرد  .شیر نوشیدص  نبی اکرمگوید:   می ب: ابن عباس ترجمه
  ».چربی دارد، شیر«و فرمود: 

 وضو شده است یند در نماز، بک گمان میکه  کسی ):۴۰باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۵۰

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َحُدُ�ْم يِف َ�ْطِنِه : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ِإَذا وََجَد أ

ْم الَ  ،َشيْئًا
َ
ٌء أ َخَرَج ِمنُْه يَشْ

َ
ْشلَكَ َعلَيِْه أ

َ
َمْسِجِد َحىتَّ �َْسَمَع َصْوتًا فَالَ  ؟فَأ

ْ
ْو  ،َ�ْرَُجنَّ ِمَن ال

َ
أ

َد ِر�ًا  )٣٦٢(م/ ».َ�ِ
در شکمش  ،اگر شخصی«د: فرموص  گوید: رسول الله میس  ابو ھریره: ترجمه

تا وقتی آیا از شکمش خارج شده است یا خیر، د که افتابه شک  ) یافت و(بادیچیزی 
 ».است، از مسجد بیرون نروداحساس نکرده که صدایی نشنیده ویا بویی 



 
 

 کتاب غسل -۳

شود و در مورد مردی که همبستر می شود؛ اما  واجب می ی): غسل از من۱باب(
 گیرد انزالی صورت نمی

ُْدرِيِّ  َعبدالرمََحَن بِِن  َ�نْ  -۱۵۱
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
�ِيِه أ

َ
ِ  :قَاَل َعن أ ص  َخرَْجُت َمَع رَُسوِل ا�َّ

 ُ�بَاءَ 
َ

ِ  ،يَْوَم االثْنَْ�ِ إِىل ىلَعَ بَاِب ِعتْبَاَن ص  َحىتَّ إَِذا ُكنَّا يِف بَِ� َسالٍِم َوَ�َف رَُسوُل ا�َّ
َخ بِهِ  ِ  َ�َقاَل رَُسوُل  ،فََخَرَج َ�ُرُّ إَِزارَهُ  ،فرََصَ نَا الرَُّجَل : «صا�َّ

ْ
ْعَجل

َ
يَا  :َ�َقاَل ِعتْبَانُ  ،»أ

 ِ تِِه َولَْم ُ�ْمِن  ،رَُسوَل ا�َّ
َ
يَْت الرَُّجَل ُ�ْعَجُل َعِن اْمَرأ

َ
َرأ

َ
ِ  ؟َماَذا َعلَيْهِ  ،أ : صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َماءِ «
ْ
َماُء ِمَن ال

ْ
َما ال  )۳۴۳(م/. »إِ�َّ

گوید: پدرم گفت: روز دوشنبه،  میس  الرحمن بن ابوسعید خدریعبد :ترجمه
ی بنی  قبا رفتیم تا اینکه به به محلهسوی  به حرکت کردم وص  ھمراه رسول الله

کنار دِر منزل عتبان ایستاد و او را با آواز بلند ص  سالم رسیدیم. در آنجا رسول اکرم
الش صدا زد. پس عتبان بیرون آمد در حالی که ازارش را بدست گرفته بود و بدنب

عتبان گفت: یا رسول الله! ». اش کردیم دستپاچه«فرمود: ص  کشید. رسول الله می
اگر مردی با ھمسرش دچار عجله گردد و منی خارج نشود (انزالی صورت نگیرد) چه 

(البته این حکم، ». شود غسل از منی واجب می«فرمود: ص  دارد؟ رسول الله حکمی
 شود.)  ی بیان میکه در احادیث بعدمنسوخ شده است چنان

زن و  یتناسل  ی آله )١(ه با تماسکد دانست ی، و بایم قبلک): منسوخ شدن ح۲باب(
 شود میمرد غسل واجب 

يِب ُموىَس  -۱۵۲
َ
نَْصارِ  :قَاَل س  َ�ْن أ

َ
ُمَهاِجِر�َن َواأل

ْ
َ�َقاَل  ،اْختَلََف يِف َذلَِك رَْهٌط ِمَن ال

نَْصاِر�ُّونَ 
َ
  الَ  :األ

َّ
ُغْسُل إِال

ْ
ُب ال َماءِ  َ�ِ

ْ
ْو ِمَن ال

َ
فِْق أ ُمَهاِجُرونَ  ،ِمَن ادلَّ

ْ
بَْل إَِذا َخالََط  :َوقَاَل ال

ُغْسُل  َ�َقدْ 
ْ
بُو ُموىَس  :قَاَل  ،وََجَب ال

َ
ْشِفيُ�ْم ِمْن َذلَِك  :قَاَل أ

َ
نَا أ

َ
َذنُْت ىلَعَ  ،فَأ

ْ
َ�ُقْمُت فَاْستَأ

ِذَن يِل  ،ل اَع�َِشةَ 
ُ
ُت  ،فَأ

ْ
ٍء  :لََهاَ�ُقل لَِك َ�ْن يَشْ

َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
ُمْؤِمِنَ� إِ�ِّ أ

ْ
مَّ ال

ُ
ْو يَا أ

َ
اهْ أ مَّ

ُ
يَا أ

                                                 
 مرد، پنھان گردد. یتناسل  ی از آله یه مقدارکباشد  ید تماس طوریالبته با -١
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ْستَْحِييِك 
َ
ا ُكنَْت َسائِالً  الَ  :َ�َقالَْت  ،َو�ِ�ِّ أ لَِ� َ�مَّ

َ
ْن �َْسأ

َ
تَْك  �َْستَْحِي أ َ َك الَّيِت َودلَ مَّ

ُ
 ،َ�نُْه أ

َك  مُّ
ُ
نَا أ

َ
َما أ إِ�َّ

ُت  ،فَ
ْ
ُغْسَل َ�مَ  :قُل

ْ
َِبِ� َسَقْطَت  :قَالَْت  ؟ا يُوِجُب ال

ْ
ِ  ،ىلَعَ اخل : صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْرَ�عِ «
َ
ِتَانَ  ،إَِذا َجلََس َ�ْ�َ ُشَعِبَها األ

ْ
ِتَاُن اخل

ْ
ُغْسُل  ،َوَمسَّ اخل

ْ
 )۳۴۹(م/. »َ�َقْد وََجَب ال

انصار با گوید: در این باره، گروھی از مھاجرین و  میس  : ابوموسی اشعریترجمه
گفتند: غسل فقط از جھش آب منی یا بیرون آمدن  یکدیگر اختالف نمودند. انصار می

که آمیزش انجام گرفت، غسل  گفتند: بلکه ھنگامی شود. اما مھاجرین می آن، واجب می
گوید: من گفتم: این مشکل شما را  گردد (انزال بشود یا نشود.) ابو موسی می واجب می

ورود خواستم؛   ی اجازهل  رخاستم و از ام المومنین عایشهحل خواھم کرد. سپس ب
ای را  خواھم حکم مسئله ی دادند. گفتم: ای مادرم! یا ای مادر مومنان! می به من اجازه

ای را که از مادری که  گفت: مسئلهل  کنم. عایشه از شما بپرسم اما شرم و حیا می
بپرس و شرم نکن؛ زیرا من مادرت  توانی بپرسی، از من نیز ای، می از آن بدنیا آمده

گفت: نزد ل  کند؟ ام المومنین عایشه ھستم. گفتم: چه چیز غسل را واجب می
گاھی آمده ھرگاه شوھر میان اعضای چھار دست و «فرمود: ص  ای. رسول الله فرد آ

پای ھمسرش نشست و آله تناسلی زن و مرد با ھم تماس پیدا کردند، غسل واجب 
 ». شود می

ثُومٍ �َ  -۱۵۳
ْ
مِّ لُك

ُ
ِ َ�ْن أ  :قَالَْت ص  َزْوِج انلَّيِبِّ ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  ،ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ

ِ  إِنَّ رَُجالً  َل رَُسوَل ا�َّ
َ
ْهلَُه ُ�مَّ يُْ�ِسُل ص  َسأ

َ
ُغْسُل  ،َعِن الرَُّجِل ُ�َاِمُع أ

ْ
 ؟َهْل َعلَيِْهَما ال

ِ  ،واََع�َِشُة َجالَِسةٌ  �َ«ص  َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
نَا وََهِذهِ ُ�مَّ َ�ْغتَِسُل إِ�ِّ أل

َ
 )۳۵۰(م/. »ْ�َعُل َذلَِك أ

گوید: عایشه، ھمسر  به روایت از ام کلثوم میس  جابر بن عبدالله :ترجمه
پرسید: اگر ص  گفت: من نشسته بودم که مردی از رسول اللهص  نبی اکرم گرامی 

شود و سست گردد (انزال صورت نگیرد) آیا غسل بر آنھا مردی با ھمسرش ھمبستر 
این کار را من و این «با اشاره به طرف من فرمود: ص  شود؟ رسول اکرم واجب می
 ». کنیم دھیم و غسل می انجام می

 دینما میند و غسل یب میخواب مانند خواب دیدن مرد، زنی که  ی ): درباره۳باب(
َحةَ  -۱۵۴

ْ
يِب َطل

َ
�َِس  َ�ْن إِْسَحَق بِْن أ

َ
مُّ ُسلَيٍْم َوِ�َ  :قَاَل س  َمالٍِك  بِْن  َ�ْن أ

ُ
َجاَءْت أ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ُة إِْسَحَق إىِل ُ واََع�َِشُة ِعنَْدهُ ص  َجدَّ
َ

ِ  :َ�َقالَْت هل ُة تََرى َما يََرى  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
َمْرأ

ْ
ال
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َمنَامِ 
ْ
مَّ ُسلَيْمٍ  :َ�َقالَْت اَع�َِشةُ  ؟ى ِمْن َ�ْفِسَها َما يََرى الرَُّجُل ِمْن َ�ْفِسهِ َ�رَتَ  ،الرَُّجُل يِف ال

ُ
 ،يَا أ

�َْت يَِمينُِك « :َ�َقاَل ِلَعا�َِشةَ  ،فََضْحِت النَِّساَء تَِرَ�ْت يَِمينُِك  نِْت َ�رَتِ
َ
مَّ  ،بَْل أ

ُ
تَْغتَِسْل يَا أ

ْ
َ�َعْم فَل

ْت َذا
َ
 )۳۱۰/(م. »ِك لُسلَيٍْم إَِذا َرأ

ل  گفت: عایشهس  : از اسحق بن ابی طلحه روایت است که: انس بن مالکترجمه
آمد وگفت: یا رسول ص  حضور داشت که ام سلیم، مادر بزرگ اسحاق، نزد رسول الله

بیند و ھمان حالت مرد را در  بیند، زن نیز خواب می الله! آنچه را که مرد، خواب می
گفت: ای ام ل  بیند، حکم آن چیست؟) عایشه میکند (منی  خودش مشاھده می

بلکه تو خیر «به عایشه گفت: ص  سلیم! خیر نبینی، زنان را رسوا کردی. پیامبر اکرم
 ». نبینی، بله، ای ام سلیم! اگر زن این حالت را دید، باید غسل نماید

 غسل از جنابت ی): چگونگ۴باب(
ِ قَالَت:  ص َزْوِج انلَّيِبِّ ل  َ�ْن َميُْمونَةَ  -۱۵۵ ْدَ�يُْت لِرَُسوِل ا�َّ

َ
ُغْسلَُه ِمَن ص  أ

َنَابَةِ 
ْ
ْو ثَالَ  ،اجل

َ
َ�ْ�ِ أ يِْه َمرَّ ْدَخَل يََدُه يِف اِإلنَاءِ  ،ثًاَ�َغَسَل َكفَّ

َ
 بِِه ىلَعَ فَرِْجِه وََغَسلَُه  ،ُ�مَّ أ

َ
فَْرغ

َ
ُ�مَّ أ

رَْض فََدلََكَها  ،�ِِشَماهِلِ 
َ
اًك َشِديًداُ�مَّ رَضََب �ِِشَماهِلِ األ

ْ
الَ  ،َدل  وُُضوَءُه لِلصَّ

َ
أ   ،ةِ ُ�مَّ تَوَضَّ

َ
فَْرغ

َ
ُ�مَّ أ

ِسِه ثَالَ 
ْ
ُ�مَّ َ�نَىحَّ َ�ْن َمَقاِمِه َذلَِك  ،ِه ُ�مَّ َغَسَل َسائَِر َجَسِدهِ يَث َحَفنَاٍت ِمْلَء َكفِّ ىلَعَ َرأ

ِمنِْديِل  ،َ�َغَسَل رِْجلَيْهِ 
ْ
تَيْتُُه بِال

َ
ُه.  ،ُ�مَّ أ  )۳۱۷(م/فََردَّ

، کنار آب غسل جنابتید: گو می؛ ص نبی اکرم  ھمسر گرامی ؛میمونه :ترجمه
ھایش را تا مچ، دو یا سه بار شست.  دستص  گذاشتم. پیامبر اکرمص  رسول الله

سپس دستش را وارد ظرف آب نمود و بر شرمگاھش آب ریخت و با دست چپ آنرا 
دت مالید. بعد از آن، مانند وضوی شست. آنگاه دست چپش را به زمین زد وآنرا به ش

نماز، وضو گرفت و دو کف دستش را سه بار پر از آب کرد و بر سرش ریخت. سپس 
تمام بدنش را شست و در پایان، با اندکی جابجایی، پاھایش را شست. من برای ایشان 

 حوله آوردم. او آنرا نپذیرفت.

 شود می): مقدار آبی که برای غسل جنابت استفاده ۵باب(
يِب َسلََمَة بِْن َ�بِْد الرَّمْحَِن قَاَل  -۱۵۶

َ
ُت ىلَعَ اَع�َِشةَ  :َ�ْن أ

ْ
ُخوَها ِمَن ل  َدَخل

َ
نَا َوأ

َ
أ

لََها َ�ْن ُغْسِل انلَّيِبِّ  ،الرََّضاَعةِ 
َ
َنَابَةِ ص  فََسأ

ْ
اِع  ،ِمَن اجل  ،فَاْغتََسلَْت  ،فََدَعْت بِإِنَاٍء قَْدِر الصَّ
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ِسَها ثَالَ  ،رْتٌ َوَ�يْنَنَا َوَ�يْنََها سِ 
ْ
فْرََغْت ىلَعَ َرأ

َ
ْزَواُج انلَّيِبِّ  :قَاَل  ،ثًاَوأ

َ
ُخْذَن ِمْن ص  َوَ�َن أ

ْ
يَأ

َوفَْرِة. (م/
ْ
 )٣٢٠رُُءوِسِهنَّ َحىتَّ تَُ�وَن اَكل

به ل  گوید: من و برادر رضاعی عایشه : ابوسلمه بن عبدالرحمن میترجمه
کیفیت غسل جنابت رسول   ی بارهدر ل  رفتیم. او از عایشهل  عایشه ی خانه
یک صاع بود   ی ظرفی را طلب کرد که به اندازهل  پرسید. عایشه صدیقهص  اکرم

ای  و از آب آن غسل نمود. ایشان سه بار، آب بر سرش ریخت؛ البته بین ما و او پرده
کردند  موھای سرشان را کوتاه میص  گوید: ھمسران پیامبر وجود داشت. راوی می

 وھایشان مانند وفره بودند.طوریکه م
 گوید: وفره بیشتر از لمه است و لمه به مویی گفته  علیه می /: امام نووی شرح

ھا افتاده باشد. آنچه گذشت سخن اصمعی بود. اما دیگران  شود که روی شانه می
 شود که روی گوشھا قرار دارد.  گویند: وفره به مویی گفته می می

مشھور است که زنان عرب، گیسو داشتند. شاید گوید:  علیه می /قاضی عیاض 
چون دیگر نیازی به زینت و موی بلند ص  ازواج مطھرات بعد از وفات رسول اکرم

اند و  کردند. این سخن قاضی عیاض را دیگران نیز گفته نداشتند، موھایشان را کوتاه می
این کار ص  رود که آنھا در حیات رسول اکرم درست ھم ھمین است؛ زیرا گمان نمی

توانند موھایشان را کم کنند  کردند. و این حدیث دلیل بر این است که زنان می را می
 (مقداری کوتاه نمایند). 

ای باشد که با مردان مشابھت  قابل یاد آوری است که کوتاه کردن نباید به اندازه
موده است. پیدا کنند؛ زیرا الله متعال زنانی را که خود را شبیه مردان نمایند، لعنت ن

 (مترجم)

 ننده با پارچهکردن غسل ک پنهان): ۶باب(
يِب َطاِلٍب  -۱۵۷

َ
مِّ َهانٍِئ بِنِْت أ

ُ
�ََّها :ل َ�ْن أ

َ
�  ِ تَْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َفتِْح أ

ْ
ا اَكَن اَعُم ال  لَمَّ

ةَ ص  ىلْعَ َمكَّ
َ
ِ  ،وَُهَو بِأ  ُغْسِلهِ ص  قَاَم رَُسوُل ا�َّ

َ
َخَذ ثَْوَ�ُه  ،فََسرَتَْت َعلَيِْه فَاِطَمةُ  ،إِىل

َ
ُ�مَّ أ

ََحَف بِهِ  ىَح. (م/ ،فَاتلْ  )٣٣٦ُ�مَّ َص�َّ َ�َماَن َرَ�َعاٍت ُسبَْحَة الضُّ
سال فتح مکه در قسمت ص  الله رسولگوید:  میطالب  وابدختر ی نھا : امترجمه

کرد  استحمام می ،در آن لحظهص  ایشان رفتم. آنحضرتنزد من  باالی مکه بود، که
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خودش را در ص  سپس آنحضرت چادری را برایش پرده نموده بود.ل  و فاطمه
 ای پیچید و ھشت رکعت نماز چاشت خواند. پارچه

 ت ستری): تنها غسل کردن مرد از جنابت و رعا۷باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۵۸

َ
ِ س  َ�ْن أ ٍد رَُسوِل ا�َّ َحاِديَث  ،صَ�ْن ُ�َمَّ

َ
َوقَاَل  :ِمنَْها ،فََذَكَر أ

 ِ ِة َ�ْعٍض « :صرَُسوُل ا�َّ
َ
 َسْوأ

َ
اِ�يَل َ�ْغتَِسلُوَن ُعَراًة َ�نُْظُر َ�ْعُضُهْم إِىل َوَ�َن  ،اَكنَْت َ�نُو إرِْسَ

  :َ�َقالُوا ،َ�ْغتَِسُل وَْحَدهُ ÷  ُموىَس 
َّ
ْن َ�ْغتَِسَل َمَعنَا إِال

َ
ِ َما َ�ْمنَُع ُموىَس أ نَُّه آَدرُ  َوا�َّ

َ
 :اَل قَ  ،�

ًة َ�ْغتَِسُل  ََجُر بِثَْو�ِهِ  ،فَوََضَع ثَْو�َهُ  ،فََذَهَب َمرَّ
ْ
بِإِثِْرِه ص  فََجَمَح ُموىَس  :قَاَل  ،ىلَعَ َحَجٍر َ�َفرَّ احل

ِة ُموىَس  ،ثَْوِ� َحَجُر ثَْوِ� َحَجرُ  :َ�ُقوُل 
َ
 َسْوأ

َ
اِ�يَل ِإىل ِ َما : قَالُوا ،َحىتَّ َ�َظَرْت َ�نُو إرِْسَ َوا�َّ

ٍس بِ 
ْ
ِْه قَاَل  ،ُموىَس ِمْن بَأ

َ
ََجُر َحىتَّ نُِظَر إِيل

ْ
ً�ا :َ�َقاَم احل ََجِر رَضْ

ْ
َخَذ ثَْوَ�ُه َ�َطِفَق بِاحل

َ
بُو  »فَأ

َ
قَاَل أ

ََجِر نََدٌب  :ُهَر�َْرةَ 
ْ
ِ إِنَُّه بِاحل ْو َسبَْعةٌ  ،َوا�َّ

َ
ََجِر.  ،ِستٌَّة أ

ْ
 )۳۳۹(م/رَضُْب ُموىَس بِاحل

از محمد رسول الله چند حدیث روایت نمود من جمله گفت: نبی س  ھریره : ابوترجمه
اما  .کردند به یکدیگر نگاه می ه،کرد  برھنه غسل ،بنی اسرائیل«فرمود: ص  اکرم

موسی ورم سوگند به الله، چون گفتند:  بنی اسرائیل  .کرد تنھایی غسل می به موسی 
روی سنگی  و آورد دررا  یشاھ لباس موسی  ،روزی .کند مینغسل دارد، با ما بیضه 

 موسی  و فرار کرد؛ را برداشت موسی  ھای لباس ،آن سنگ .گذاشت تا غسل کند
(را کجا  ھایم لباس !سنگ؛ ای ھایم لباس !ای سنگ فریاد زد: دنبال سنگ به راه افتاد و

، موسی ھیچ به الله و گفتند: سوگند ندبنی اسرائیل موسی را دیدتا اینکه  بری)؟ می
چند گرفت و بررا ھایش  لباس سنگ توقف کرد و موسی  ،آنگاه .ندارد ای بیماری

روی ه، بر شش یا ھفت ضربسوگند به الله، اثر گوید:  . راوی می»زد سنگضربه به 
 .دیده شد سنگ

 ردن به عورت مرد و زنکاز نگاه  ی): نه۸باب(
ُْدرِيِّ  -۱۵۹

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 َعْوَرِة  الَ « :قَاَل ص  أ

َ
َ�نُْظُر الرَُّجُل إِىل

ةِ  َوالَ  ،الرَُّجِل 
َ
َمْرأ

ْ
 َعْوَرِة ال

َ
ُة إِىل

َ
َمْرأ

ْ
 الرَُّجِل يِف ثَوٍْب  َوالَ  ،ال

َ
ُ�ْفيِض  َوالَ  ،َواِحدٍ  ُ�ْفيِض الرَُّجُل إِىل

َواِحدِ 
ْ
ِة يِف اثلَّوِْب ال

َ
َمْرأ

ْ
 ال

َ
ُة إِىل

َ
َمْرأ

ْ
 )۳۳۸(م/. ال

مرد به عورت «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  : ابوسعید خدریترجمه
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 ».مرد، و زن به عورت زن نگاه نکند. ھمچنین مرد با مرد، و زن با زن وارد یک پارچه نشود

 ده شودیان دید انسان، عرینکه نبایت ستر و پوشش و ایرعا  ی ): درباره۹باب(
۱۶۰-  ِ ِ  :ب َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َِجاَرَة ص  أ

ْ
اَكَن َ�نُْقُل َمَعُهُم احل

َكْعبَِة وََعلَيِْه إَِزارُهُ 
ْ
هُ  ،لِل َعبَّاُس َ�مُّ

ْ
ُ ال يِخ  :َ�َقاَل هلَ

َ
تَُه ىلَعَ  ،يَا اْ�َن أ

ْ
َت إَِزارََك فََجَعل

ْ
لَْو َحلَل

َِجاَرةِ 
ْ
َ�َما ُرِ�َ  :قَاَل  ،فََسَقَط َمْغِشيًّا َعلَيْهِ  ،فََحلَُّه فََجَعلَُه ىلَعَ َمنِْكِبهِ  :قَاَل  ،َمنِْكِبَك ُدوَن احل

َْوِم ُعْرَ�انًا. (م/  )٣٤٠َ�ْعَد َذلَِك ايلْ
(قبل از بعثت) ھنگام ص  رسول الله گوید: می به ل: جابر بن عبدالترجمه

. قابل یاد آوری است کرد حمل می ھا را بر دوش خود گسن ،ھمراه سایر قریشتعمیرکعبه، 
؛ صعموی رسول الله ؛س  عباسدر آن ھنگام، ازار پوشیده بود. ص  که آنحضرت

و روی  ھا و آن را زیر سنگ کنیرا باز  ت، اگر ازاراستخوب چقدر  فرمود: برادر زاده!
 ھای و آنرا روی شانه ازار خود را باز نمودص  گوید: رسول الله می راوی. یرگذاب ات شانه
 .دیده نشدھرگز برھنه  روز، از آن بعد . امابیھوش به زمین افتادنھاد. سپس خود 

 ظرف یک): غسل جنابت زن و شوهر از ۱۰باب(
ِ :قَالَْت  :ب َ�ْن ُمَعاَذَة َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۶۱ نَا َورَُسوُل ا�َّ

َ
ْغتَِسُل أ

َ
ِمْن ص  ُكنُْت أ

قُوَل  ،َ�يُبَاِدُرِ�  ،َوَ�يْنَهُ إِنَاٍء َواِحٍد بَيِْ� 
َ
 )٣٢١وَُهَما ُجنُبَاِن. (م/ :قَالَْت  ،َدْع يِل َدْع يِل  :َحىتَّ أ

از یک ظرف ص  گفت: من و رسول اللهل  کند که عایشه : معاذه روایت میترجمه
گرفت بطوریکه من  از من پیشی میص  کردیم. آنحضرت که بین ما قرار داشت، غسل می

 گوید: ھر دو جنب بودند.  من بگذار، برای من بگذار. معاذه میگفتم: برای  می

 ، وضو بگیردا بخوابدی): شخص جنب اگر خواست بخورد ۱۱باب(
ِ  :الَْت قَ  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۶۲ ْو  ،إَِذا اَكَن ُجنُبًاص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
ُ�َل أ

ْ
ْن يَأ

َ
َراَد أ

َ
فَأ

الَ  ،َ�نَامَ   وُُضوَءُه لِلصَّ
َ
أ  )٣٠٥ِة. (م/تَوَضَّ
خواست بخورد  جنب بود و میص  گوید: ھرگاه رسول الله میل  عایشه :ترجمه

  .گرفت. (و این، مستحب است) یا بخوابد، مانند وضوی نماز، وضو می
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 دن جنب قبل از غسل نمودنی): خواب۱۲باب(
يِب قَيٍْس قَاَل  -۱۶۳

َ
ِ بِْن أ ُت اَع�َِشةَ  :َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْ
ل
َ
ِ  َ�نْ ل  َسأ ص  ِوتِْر رَُسوِل ا�َّ

َِديَث 
ْ
ُت  ،فََذَكَر احل

ْ
َنَابَةِ  :قُل

ْ
ْم َ�نَاُم َ�بَْل  ،َكيَْف اَكَن يَْصنَُع يِف اجل

َ
ْن َ�نَاَم أ

َ
َ�اَن َ�ْغتَِسُل َ�بَْل أ

َ
أ

ْن َ�ْغتَِسَل 
َ
 َ�نَامَ َوُر�ََّما تَوَ  ،ُر�ََّما اْغتََسَل َ�نَامَ  ،لُكُّ َذلَِك قَْد اَكَن َ�ْفَعُل  :قَالَْت  ؟أ

َ
أ ُت  ،ضَّ

ْ
 :قُل

ْمِر َسَعًة. (م/
َ
ي َجَعَل يِف األ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
 )٣٠٧احل

ص  وتر رسول الله  ی دربارهل  گوید: از عایشه عبدالله بن ابی قیس می :ترجمه
حدیث وتر را بیان کرد. سپس پرسیدم: ھنگام جنابت ل  پرسیدم. ام المؤمنین

کرد یا قبل از آنکه غسل نماید،  خوابیدن، غسل مینمود؟ آیا قبل از  چگونه عمل می
کرد و  داد؛ گاھی غسل می گفت: ھر دو کار را انجام میل  خوابید؟ عایشه می
گویم که در این  خوابید. گفتم: الله را سپاس می گرفت و می خوابید و گاھی وضو می می

 مسئله، وسعت قرار داده است. 

 یبا همسرش، خواست دوباره همبستر بعد از همبستر شدن یسک ): اگر۱۳باب(
 ردید، وضو بگینما

ُْدرِيِّ  -۱۶۴
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ْهلَُه : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
ىَت أ

َ
إَِذا أ

 
ْ
أ يَتَوَضَّ

ْ
ْن َ�ُعوَد فَل

َ
َراَد أ

َ
 )٣٠٨. (م/»ُ�مَّ أ

اگر کسی از « فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  : ابوسعید خدریترجمه
 ». شما با ھمسرش ھمبستری کرد و دوباره خواست ھمبستری نماید، وضو بگیرد

 آن وارد شده است  ی مم و آنچه دربارهی): ت۱۴باب(
َها قَالَْت : ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۶۵ َّ�

َ
ِ خَ  :� ْسَفارِهِ َحىتَّ ص  رَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
يِف َ�ْعِض أ

 َ
ْ

ِ إَِذا ُكنَّا بِابل قَاَم رَُسوُل ا�َّ
َ
َيِْش اْ�َقَطَع ِعْقٌد يِل فَأ

ْ
ْو بَِذاِت اجل

َ
َِماِسهِ ص  يَْداِء أ

ْ
قَاَم  ،ىلَعَ اتل

َ
َوأ

يِب بَْ�رٍ  ،َولَيُْسوا ىلَعَ َماٍء َولَيَْس َمَعُهْم َماءٌ  ،انلَّاُس َمَعهُ 
َ
 أ

َ
ىَت انلَّاُس إِىل

َ
الَ  :َ�َقالُواس  فَأ

َ
 أ

 َما َصنََعْت 
َ

ِ  ؟اَع�َِشةُ  تََرى إِىل قَاَمْت بِرَُسوِل ا�َّ
َ
بِانلَّاِس َمَعُه َولَيُْسوا ىلَعَ َماٍء َولَيَْس ص  أ

بُو بَْ�رٍ  ؟َمَعُهْم َماءٌ 
َ
ِ س  فََجاَء أ َسُه ىلَعَ فَِخِذي قَْد نَامَ ص  َورَُسوُل ا�َّ

ْ
 :َ�َقاَل  ،َواِضٌع َرأ

 ِ بُو  :قَالَْت  ؟َولَيُْسوا ىلَعَ َماٍء َولَيَْس َمَعُهْم َماءٌ  ،َوانلَّاَس ص  َحبَْسِت رَُسوَل ا�َّ
َ
َ�َعاتَبَِ� أ

ْن َ�ُقوَل 
َ
ُ أ ِ�  ،بَْ�ٍر َوقَاَل َما َشاَء ا�َّ َ�ْمنَُعِ� ِمَن اتلََّحرُِّك  فَالَ  ،وََجَعَل َ�ْطُعُن �ِيَِدهِ يِف َخارِصَ
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َّ
ِ م إِال ِ  َ�نَامَ  ،ىلَعَ فَِخِذيص  اَكُن رَُسوِل ا�َّ ْصبََح ص  رَُسوُل ا�َّ

َ
 ،ىلَعَ َ�ْ�ِ َماءٍ َحىتَّ أ

مِ  ُ آيََة اتلَّيَمُّ نَْزَل ا�َّ
َ
ُموا ،فَأ َُضْ�ِ  ،َ�تَيَمَّ

ْ
َسيُْد ْ�ُن احل

ُ
َحُد انلَُّقبَاءِ  ،َ�َقاَل أ

َ
ِل  :َوُهَو أ وَّ

َ
َما ِ�َ بِأ

يِب بَْ�رٍ 
َ
ي ُكنُْت َعلَيِْه فَوََجْدنَا َ�بَعَ  :ل َ�َقالَْت اَع�َِشةُ  ،بََرَ�ِتُ�ْم يَا آَل أ ِ

َّ
َِعَ� اذل ثْنَا ابلْ

ْتَُه.
َ

ِعْقَد حت
ْ
 )۳۶۷(م/ ال

 .بودیمص  اکرمنبی ھمراه  یکی از سفرھا،ید: در گو میل  : عایشهترجمه
 ص رسول الله .به ذات الجیش یا به بیداء رسیدیم، گلوبندم افتاد و گم شد که ھنگامی

آب  ،آنجا نه آبی بود و نه کاروان .مردم نیز توقف کردند ؛توقف کرد ،برای پیدا کردن آن
که عایشه چه کار کرده  بینی نمی: گفتند ند وآمدس  ای نزد ابوبکر عده .ھمراه داشت

و کاروان توقف کنند در حالیکه نه آب ھمراه ص  است؟ موجب شده که رسول الله
در حالی که  وید:گ میل  . عایشهآب وجود دارد ،دارند و نه در محل توقف آنان

نزد من  ؛ابوبکر ؛پدرم ،سر مبارکش را بر زانویم گذاشته بودو  خوابیدهص  رسول اکرم
اما  نثار من کرد. و سخنان زیادی زد به پھلویم می  با دست، مرا سرزنش نمود و آمد

. توانستم حرکت کنم نمی قرار داشت،زانویم روی ص  رسول الله )مبارک(چون سر 
ما، آبی در محل توقف  و ه بودکه صبح شدبرخاست ص  رسول الله سرانجام، زمانی

 .تیمم کردند مردمتیمم را نازل فرمود و  ی هآی متعال اللهوجود نداشت. در نتیجه، 
نخستین برکت شما  ه،آیاین نزول  !ی آل ابوبکراگفت: س اینجا بود که اسید بن حضیر

 .اند) ین خیر و برکاتی نایل آمدهشما به چن ی ه(بلکه قبال نیز مردم به وسیل .یستن
حرکت م را شتر که آنگاه، ھنگامیفرماید:  می ،در پایان این حدیثل  عایشه

  پیدا کردیم. آن،دادیم، گلوبند را زیر 

 مم جنبی): ت۱۵باب(
يِب ُموىَس  :َ�ْن َشِقيٍق قَاَل  -۱۶۶

َ
ِ وَأ بُو ُموىَس ص  ُكنُْت َجالًِسا َمَع َ�بِْد ا�َّ

َ
بَا  :َ�َقاَل أ

َ
يَا أ

نَّ رَُجالً  ،َ�بِْد الرَّمْحَِن 
َ
يَْت لَْو أ

َ
رَأ

َ
َماَء َشْهًرا أ

ْ
ِد ال ْجنََب فَلَْم َ�ِ

َ
الَ  ،أ َ�َقاَل َ�بُْد  ؟ةِ َكيَْف يَْصنَُع بِالصَّ

 ِ َماَء َشْهًرا الَ  :ا�َّ
ْ
ِد ال ُم َو�ِْن لَْم َ�ِ بُو ُموىَس  ،يَتَيَمَّ

َ
َمائَِدةِ  :َ�َقاَل أ

ْ
: فََكيَْف بَِهِذهِ اآليَِة يِف ُسوَرِة ال

ٓ َ�ِ  فَلَمۡ ﴿ ْ  ءٗ ُدواْ َما ُموا ِ  ]۶[المائدة:  ﴾اَطّيِبٗ  اَصعِيدٗ  َ�تَيَمَّ َص لَُهْم يِف َهِذهِ اآليَِة  :َ�َقاَل َ�بُْد ا�َّ لَْو رُخِّ
َ�
َ
ُموا أل ْن يَتَيَمَّ

َ
َماُء أ

ْ
ِعيدِ وَْشَك إَِذا بَرََد َعلَيِْهُم ال ِ  ،بِالصَّ بُو ُموىَس لَِعبِْد ا�َّ

َ
لَْم �َْسَمْع قَْوَل  :َ�َقاَل أ

َ
أ
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ارٍ  ِ  :َ�مَّ ْجنَبُْت  ،يِف َحاَجةٍ ص  َ�َعثَِ� رَُسوُل ا�َّ
َ
َماءَ  ،فَأ

ْ
ِجِد ال

َ
ِعيِد َكَما  ،فَلَْم أ َ�تََمرَّْغُت يِف الصَّ

ابَّةُ   ادلَّ
ُ
غ َ�يُْت انلَّيِبَّ  ،َ�َمرَّ

َ
ُ فََذكَ ص  ُ�مَّ أ

َ
ْن َ�ُقوَل �ِيََديَْك « :َ�َقاَل  ،رُْت َذلَِك هل

َ
إِ�ََّما اَكَن يَْ�ِفيَك أ

�ًَة َواِحَدةً  ؛»َهَكَذا رَْض رَضْ
َ
َِم�ِ  ،ُ�مَّ رَضََب �ِيََديِْه األ

ْ
َماَل ىلَعَ ايل يِْه  ،ُ�مَّ َمَسَح الشِّ وََظاِهَر َكفَّ

ِ  ؟َووَْجَههُ  َولَْم تََر ُ�مَ  :َ�َقاَل َ�بُْد ا�َّ
َ
ارٍ أ  )۳۶۸(م/. س َر لَْم َ�ْقنَْع بَِقْوِل َ�مَّ

گوید: من ھمراه عبدالله و ابو موسی نشسته بودم که ابو موسی  شقیق می :ترجمه
گفت: ای ابا عبدالرحمن! (کنیه عبد الله) اگر کسی جنب شد و یک ماه آب نیافت، 

افت. ابوموسی چگونه نماز بخواند؟ عبدالله گفت: تیمم نکند اگر چه یک ماه ھم آب نی

ٓ َ�ِ  فَلَمۡ ﴿ گوید: کنی که می مائده را چگونه تفسیر می  ی سوره  ی گفت: پس آیه ْ َما  ءٗ ُدوا
 ْ ُموا عبدالله  »د؟ینکمم ی، تکپا کد با خایافتیاگر آب ن« ]۶[المائدة:  ﴾اَطّيِبٗ  اَصِعيدٗ  َ�َتَيمَّ

محض اینکه آب سرد شد، ی تیمم داده شود، به  گفت: اگر با استدالل به این آیه، اجازه
گوید:  اید که می کنند. ابوموسی گفت: آیا شما حدیث عمار را نشنیده مردم تیمم می

آبی نیافتم (تا با آن  مرا برای انجام کاری فرستاد. من جنب شدم وص  رسول الله
ص  پس مثل حیوان در خاک غلط خوردم. بعد از آن، خدمت نبی اکرم .)غسل نمایم

اگر این کار را با «فرمود: ص  ا برایش تعریف کردم. آنحضرترسیدم و ماجرا ر
ھایش را  دستص  سپس رسول اکرم». دادی برایت کافی بود ھایت انجام می دست

ھای دست و  یک بار به زمین زد و دست چپش را روی دست راستش زد و پشت کف
 شد؟ صورتش را مسح کرد. عبدالله گفت: آیا ندیدی که عمر به قول عمار قانع ن

 س  : جریان بطور مختصر از این قرار است که عمار مدعی بود در حضور عمرشرح
این جریان را بخاطر س  روش تیمم را به عمار آموخته است. اما عمرص  رسول اکرم

نداشت. به ھمین سبب، ھنگامی که عمار حدیث را نقل کرد، عمر گفت: ای عمار! از 
گفت: نولیک ما تولیت. یعنی با س  ورزید، عمر الله بترس. ولی ھنگامی که عمار اصرار

 مسئولیت خودت، حدیث را نقل کن. 

 جواب سالم گفتن یمم برای): ت۱۶باب(
 ابِْن َ�بَّاٍس  -۱۶۷

َ
نَُّه َسِمَعُه َ�ُقوُل  :ب َ�ْن ُ�َمْ�ٍ َمْو�

َ
نَا َوَ�بُْد الرَّمْحَِن  :�

َ
ُت أ

ْ
ْ�بَل

َ
أ

 َميُْمونََة َزْوِج انلَّيِبِّ  ،ْ�ُن �ََسارٍ 
َ

ِة  ،صَمْو� مَّ َارِِث بِْن الصِّ
ْ
َْهِم بِْن احل

ْ
يِب اجل

َ
نَا ىلَعَ أ

ْ
َحىتَّ َدَخل

نَْصارِيِّ 
َ
َْهمِ  ،األ

ْ
بُو اجل

َ
ِ  :َ�َقاَل أ ْ�بََل رَُسوُل ا�َّ

َ
ِْو برِْئِ مَجٍَل ص  أ

َ
فَلَِقَيُه رَُجٌل فََسلََّم  ،ِمْن �
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ِ فَلَْم يَرُ  ،َعلَيْهِ  َدارِ ص  دَّ رَُسوُل ا�َّ ِ
ْ
ْ�بََل ىلَعَ اجل

َ
ُ�مَّ رَدَّ  ،َ�َمَسَح وَْجَهُه َوَ�َديْهِ  ،َعلَيِْه َحىتَّ أ

الَ   )۳۶۹(م/َم. َعلَيِْه السَّ
گفت: من و  گوید: شنیدم که ابن عباس می عمیر موالی ابن عباس می :ترجمه

ی ابوجھم بن حارث بن  خانه، به صعبدالله بن یسار، موالی میمونه ھمسر نبی اکرم 
آمد که  از طرف چاه جمل میص  رسول الله گفت:ابو جھم  صمه انصاری رفتیم.

نکه اینداد تا  جوابرا  اوسالم ص  اللهرسول  گفت.و سالم  سیدایشان ره شخصی ب
 یشھا و دست صورترا بر  (دستھایش) زد و آنھا آن دستبر آنگاه،  .به دیواری رسید
 داد.را جواب  سالم آن شخصسپس  .م کرد)مالید (یعنی تیم

 شود ): مؤمن نجس نمی۱۷باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۶۸

َ
نَُّه لَِقيَُه انلَّيِبُّ س  َ�ْن أ

َ
َمِدينَِة وَُهَو ُجنٌُب ص  �

ْ
 ،يِف َطِر�ٍق ِمْن ُطُرِق ال

َدُه انلَّيِبُّ  ،فَا�َْسلَّ فََذَهَب فَاْغتََسَل  ا َجاَءُه ، صَ�تََفقَّ بَا ُهَر�َْرةَ  :قَاَل فَلَمَّ
َ
ْ�َن ُكنَْت يَا أ

َ
يَا  :قَاَل  ؟»أ

 ِ نَا ُجنٌُب  ،رَُسوَل ا�َّ
َ
ْغتَِسَل  ،لَِقيتَِ� وَأ

َ
َجالَِسَك َحىتَّ أ

ُ
ْن أ

َ
ِ  ،فََكرِْهُت أ : صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

» ِ ُمْؤِمَن الَ  ،ُسبَْحاَن ا�َّ
ْ
 )۳۷۱(م/ ».َ�نُْجُس  إِنَّ ال

دید.  ،ھای مدینه در یکی از کوچه مراص  نبی اکرمگوید:  میس  ھریره : ابوترجمه
. پنھان کردمص  از چشم رسول اللهعقب کشیدم و خود را  ،جنب بودممن چون 

نمودن، خدمت  از غسل آنحضرت از مردم پرسید که ابو ھریره کجاست. سپس بعد
کردم:  ؟ عرض»کجا بودی! ابوھریره«: فرمودص  رسیدم. آنحضرتص  رسول الله

ص  را مناسب ندانستم. رسول اللهمجالست با شما  ت و عدم طھارت،باجنبه علت 
 ».شود مؤمن که نجس نمی !سبحان الله«فرمود: 

 ر الله در هر حالتک): ذ۱۸باب(
ْحيَانِِه. ص  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَالَْت  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۶۹

َ
َ ىلَعَ لُكِّ أ  )۳۷۳(م/يَْذُكُر ا�َّ

کرد.  در ھر حال، ذکر الله را میص  گوید: نبی اکرم میل  عایشه :ترجمه
 (یعنی نشسته، ایستاده، در حالت بی وضویی، جنابت و غیره). مترجم

 
 



 ١٢٣  کتاب غسل -٣

 تواند بدون وضو، غذا بخورد ): انسان می۱۹باب(
نَّ انلَّيِبَّ  :ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۱۷۰

َ
َالَ ص  أ

ْ
يِتَ بَِطَعاٍم، فََذَكُروا َخَرَج ِمَن اخل

ُ
ِء، فَأ

وُُضوَء، َ�َقاَل: 
ْ
ُ ال

َ
 «هل

َ
أ تَوَضَّ

َ
َ فَأ َص�ِّ

ُ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
 )۳۷۴(م/؟! »أ

از بیت الخالء بیرون ص  کند که: نبی اکرم روایت می بابن عباس  :ترجمه
غذا آوردند و وضو را برایش یاد آوری نمودند. ص  آمد. بعد از آن، برای آنحضرت

 ؟!»خواھم نماز بخوانم که وضو بگیرم مگر می«فرمود: ص  رمرسول اک





 
 

 یکتاب قاعدگ -۴

 یقاعدگ  ی (و از تو درباره _لَۡمِحيِض� ٱلُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� +  ی هیآ  ی ): درباره۱باب(
 پرسند) می

�ٍَس  -۱۷۱
َ
ُة ِ�يِهْم لَْم يَُؤالِكُوَها :س َ�ْن أ

َ
َمْرأ

ْ
َُهوَد اَكنُوا إَِذا َحاَضِت ال

ْ
نَّ ايل

َ
َولَْم  ،أ

ُيُوِت  ُ�َاِمُعوُهنَّ 
ْ

ْصَحاُب انلَّيِبِّ  ،يِف ابل
َ
َل أ

َ
 ص  انلَّيِبَّ ص  فََسأ

َ
ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ

َ
: فَأ

ۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ ذٗ  ُهوَ  ُقۡل  َمِحيِض� ل
َ
ْ �ۡ فَٱ ىأ ٓ ٱ َ�ِلُوا ۡ ٱِ�  ءَ لنَِّسا   ]۲۲۲[البقرة:  ﴾َمِحيِض ل

َ
إِىل

ِ  :آِخِر اآليَةِ   « :ص َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َّ
ٍء إِال َُهوَد َ�َقالُوا ».انلِّاَكحَ  اْصنَُعوا لُكَّ يَشْ

ْ
 :َ�بَلََغ َذلَِك ايل

 
َّ
ْمِرنَا َشيْئًا إِال

َ
ْن يََدَع ِمْن أ

َ
َسيُْد ْ�ُن ُحَضْ�ٍ َوَ�بَّاُد  ،َخالََفنَا ِ�يهِ  َما يُِر�ُد َهَذا الرَُّجُل أ

ُ
فََجاَء أ

َُهوَد َ�ُقوُل َكَذا َوَ�َذا :ْ�ُن �رِْشٍ َ�َقاالَ 
ْ

ِ إِنَّ ايل َ وَْجُه رَُسوِل  أَفالَ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ ؟ َ�تََغ�َّ َاِمُعُهنَّ
ُ

�
 ِ ْن قَْد وََجَد َعلَيِْهَماص  ا�َّ

َ
 انلَّيِبِّ  ،افََخرَجَ  ،َحىتَّ َظنَنَّا أ

َ
، صفَاْستَْقبَلَُهَما َهِديٌَّة ِمْن لنََبٍ إِىل

رَْسَل يِف آثَارِِهَما فََسَقاُهَما
َ
ْد َعلَيِْهَما.  ،فَأ ْن لَْم َ�ِ

َ
 )۳۰۲(م/َ�َعَرفَا أ

که زنی در میان یھود دچار عادت ماھیانه  گوید: ھنگامی میس  انس :ترجمه
کردند. صحابه رضوان  با او در یک خانه زندگی نمیخوردند و  شد، آنھا با او غذا نمی می

در این باره پرسیدند. آنگاه الله متعال این آیه ص  الله علیھم اجمعین از رسول اکرم

ۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿را نازل فرمود:  ذٗ  ُهوَ  قُۡل  َمِحيِض� ل
َ
ْ �ۡ فَٱ ىأ ٓ ٱ َ�ِلُوا ۡ ٱِ�  ءَ لّنَِسا  ﴾َمِحيِض ل

پرسند؛ بگو: قاعدگی ضرر و زیان است؛ پس  قاعدگی زنان می  ی دربارهاز تو « ]۲۲۲[ابلقرة: 
  ».در دوران قاعدگی، از زنان کناره گیری کنید

». ھرکار بکنید بجز آمیزش جنسی«(در تفسیر این آیه) فرمود: ص  رسول الله
(خوردن و خوابیدن و سایر امور معاشرتی با زن در دوران قاعدگی، اشکالی ندارد). 

امور با ما   ی خواھد در ھمه به گوش یھود رسید. آنھا گفتند: این مرد میمسئله 
مخالفت کند. پس از شنیدن این سخن، اسید بن حضیر و عباد بن بشر آمدند و گفتند: 

گویند. آیا ما با زنان در دوران قاعدگی آمیزش  یا رسول الله! یھود چنین و چنان می
از این سخن، ص  رسول الله  ی م.) چھرهنکنیم؟ (تا بیشتر با آنھا مخالفت کنی



 صحیح مسلم (جلد اول)    ١٢٦

تغییرکرد طوریکه ما گمان کردیم بر آنھا خشم و غضب نمود. به ھر حال، آن دو بیرون 
به عنوان ھدیه آوردند. ص  رفتند. از روبروی آنھا مقداری شیر برای رسول الله

آنھا (شخصی را) بدنبال آنھا فرستاد و به آنھا شیر نوشاند. و اینگونه، ص  آنحضرت
 از آنان، ناراحت نیست. ص  دانستند که نبی اکرم

 و جنابت  یت غسل زن بعد از قاعدگیفکی): ۲باب(
ْسَماءَ  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۷۲

َ
نَّ أ

َ
لَِت انلَّيِبَّ  أ

َ
َمِحيِض ص  َسأ

ْ
 :َ�َقاَل  ؟َ�ْن ُغْسِل ال

ُخُذ إِْحَداُ�نَّ َماَءَها وَِسْدَرَ�َها«
ْ
ُهورَ  ،تَأ ُر َ�تُْحِسُن الطُّ ِسَها َ�تَْدلُُكُه  ،َ�تََطهَّ

ْ
ُ�مَّ تَُصبُّ ىلَعَ َرأ

ِسَها
ْ
اًك َشِديًدا َحىتَّ َ�بْلَُغ ُشُؤوَن َرأ

ْ
َماءَ  ،َدل

ْ
َكًة  ،ُ�مَّ تَُصبُّ َعلَيَْها ال ُخُذ فِرَْصًة ُمَمسَّ

ْ
ُ�مَّ تَأ

ُر بَِها ْسَماءُ  ».َ�تََطهَّ
َ
ِ « :َ�َقاَل  ؟ُر بَِهاَوَ�يَْف َ�َطهَّ  :َ�َقالَْت أ ِر�َن بَِها ،ُسبَْحاَن ا�َّ َ�َقالَْت  ».َ�َطهَّ

يِْف َذلَِك ـ اَع�َِشُة 
ُ

�ََّها خت
َ
مِ  ـ: َك� ثََر ادلَّ

َ
َنَابَةِ  ،تَتَبَِّعَ� أ

ْ
ُْه َ�ْن ُغْسِل اجل تلَ

َ
ُخُذ َماًء « :َ�َقاَل  ؟وََسأ

ْ
تَأ

وْ 
َ
ُهوَر أ ُر َ�تُْحِسُن الطُّ ُهورَ ُ�بِْلُغ ا :َ�تََطهَّ ِسَها َ�تَْدلُُكُه َحىتَّ َ�بْلَُغ ُشُؤوَن  ،لطُّ

ْ
ُ�مَّ تَُصبُّ ىلَعَ َرأ

ِسَها
ْ
َماءَ  ،َرأ

ْ
نَْصارِ  :ل َ�َقالَْت اَع�َِشةُ  ».ُ�مَّ تُِفيُض َعلَيَْها ال

َ
لَْم يَُ�ْن  ،نِْعَم النَِّساُء �َِساُء األ

يِن.  ْهَن يِف ادلِّ ْن َ�تََفقَّ
َ
َيَاُء أ

ْ
 )۳۳۲(م/َ�ْمنَُعُهنَّ احل
ص  روایت است که: اسماء دختر یزید انصاری از نبی اکرمل  از عایشه :ترجمه

شما آب و سدرتان را بر «فرمود: ص  در مورد کیفیت غسل قاعدگی پرسید. آنحضرت
 ریزید گیرید. سپس بر سرتان آبمی شویید و خوب وضو می ھای آلوده را می دارید، مکان می

موھا برسد. بعد از آن، روی خود آب   ی که آب به ریشه مالید طوری و بشدت آنرا می
آن، خود را پاک   ی دارید و بوسیله خوشبو بر می  ی ریزید. سپس یک قطعه پشم یا پنبه می
فرمود: ص  آن خود را پاک کنم؟ رسول الله  ی اسماء پرسید: چگونه بوسیله». کنید می

خواست  که می طوریل  ایشهع». آن خود را پاک نمایید  ی سبحان الله! بوسیله«
 پنبه اثر خون را پاک کن.   ی این سخن پوشیده بماند و دیگران نشنوند، گفت: بوسیله

کیفیت غسل جنابت پرسید.   ی دربارهص  از رسول اللهل  ھمچنین اسماء
کند و وضو  دارد و خوب و کامل نظافت می زن آب بر می«فرمود: ص  آنحضرت

موھایش برسد.   ی مالد تا آب به ریشه ریزد و خوب می گیرد. سپس بر سرش آب می می
گفت: بھترین زنان، زنان انصار  میل  عایشه». ریزد بعد از آن، بر خودش آب می

 شد که احکام دینشان را یاد نگیرند.  بودند؛ زیرا حیا باعث نمی



 ١٢٧  دگیکتاب قاع -٤

 ): حکم پارچه و سّجاده دادن زن قاعده۳باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۷۳

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َمْسِجدِ ص  بَيْنََما رَُسوُل ا�َّ

ْ
يَا اَع�َِشُة « :َ�َقاَل  ،يِف ال

ُْه.  ».إِنَّ َحيَْضَتِك لَيَْسْت يِف يَِدكِ « :َ�َقاَل  ،إِ�ِّ َحائٌِض  :َ�َقالَْت  ؛»نَاِويِلِ� اثلَّوَْب 
َ

َ�نَاَوتل
 )۲۹۹(م/

که به در مسجد بود ص  گوید: روزی، رسول الله میس  ابوھریره :ترجمه
گفت: من در دوران قاعدگی بسر ل  عایشه». پارچه را به من بده«فرمود:  لعایشه

ل  اینگونه عایشه». ھایت نیست قاعدگی تو در دست«فرمود: ص  برم. رسول اکرم می
 داد. ص  پارچه را به آنحضرت

به این معنا است که جسم و دست زنی » ھایت نیست قاعدگی تو در دست: «شرح
 برد، نجس نیست. مترجم قاعدگی بسر می که در دوران

 برد ): شستن و شانه زدن سر شوهر توسط زنی که در دوران قاعدگی بسر می۴باب(
َحاَجةِ  :قَالَْت ص  َزْوَج انلَّيِبِّ  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۷۴

ْ
َيَْت لِل

ْ
ْدُخُل ابل

َ
 ،إِْن ُكنُْت أل

َمِر�ُض ِ�يهِ 
ْ
�َ ،َوال

َّ
ُل َ�نُْه إِال

َ
ْسأ

َ
ةٌ  َ�َما أ نَا َمارَّ

َ
ِ  ،َوأ َسُه ص  َو�ِْن اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
َّ َرأ ُْدِخُل يلَعَ

َ
يل

َمْسِجدِ 
ْ
لُهُ  ،وَُهَو يِف ال رَجِّ

ُ
  َوَ�َن الَ  ،فَأ

َّ
َيَْت إِال

ْ
 )۲۹۷(م/إَِذا اَكَن ُمْعتَِكًفا.  ،حِلَاَجةٍ  يَْدُخُل ابل

ر حالت گاھی ـ دگوید:  می، صرسول الله  ،ھمسر گرامیل  : عایشهترجمه
شدم؛ در آنجا، بیماری وجود داشت. من  اعتکاف ـ بخاطر ضرورت و نیاز، وارد خانه می

ص  شدم. ھمچنین گاھی رسول الله ھمچنان که در حرکت بودم، حال بیمار را جویا می
و من ساخت  من متمایل میسوی  به ش رادر حالی که در مسجد معتکف بود، سر مبارک

که معتکف بود، بدون  ھنگامیص  گفتنی است که آنحضرت. زدم را شانه می شموھای
 شد.  ضرورت، وارد خانه نمی

 میرکه دادن در آغوش زن حائض و تالوت قرآن کی): ت۵باب(
ِ : قَالَْت  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۷۵ نَا َحائٌِض ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
 ،َ�تَِّكُئ يِف ِحْجِري َوأ

ُقْرآَن.
ْ
 ال

ُ
 )۳۰۱(م/ َ�يَْقَرأ

رسول الله بر  بردم که بسر میدوران قاعدگی  در گوید: من میل  : عایشهترجمه
 کرد. قرآن تالوت می نھاد) و (سر بر زانوی من مینمود  میمن تکیه 
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 لحاف یکدر  هدن با زن حائضی): خواب۶باب(
مَّ َسلََمةَ  -۱۷۶

ُ
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن أ نَا ُمْضَطِجَعٌة َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
َِميلَِة ص  بَيْنََما أ

ْ
يِف اخل

َخْذُت ِ�يَاَب ِحيَضيِت  ،إِْذ ِحْضُت 
َ
ُت فَأ

ْ
ِ  ،فَا�َْسلَل نَِفْسِت :«ص  َ�َقاَل يِل رَُسوُل ا�َّ

َ
ُت  ؟»أ

ْ
 :قُل

َِميلَةِ  ،َْ�َعم
ْ
ِ  :قَالَْت  ،فََداَعِ� فَاْضَطَجْعُت َمَعُه يِف اخل ِن يِف َ�ْغتَِسالَ ص  َوَ�نَْت ِ�َ َورَُسوُل ا�َّ

َنَابَِة. 
ْ
َواِحِد ِمَن اجل

ْ
 )۲۹۶(م/اِإلنَاِء ال

خوابیده بودم  ،چادریک  زیردر ص  ا رسول اللهبگوید:  میل  : ام سلمهترجمه
. رسول پوشیدم لباس حیض و مکشید بیرون خود را ،آھسته م.قاعدگی شد دچار که
دوباره مرا ص  آنحضرت. بلی: گفتم ؟»آیا دچار قاعدگی شدی« پرسید:ص  الله

ص  من و رسول اللهگوید:  راوی می ھمان چادر خوابیدم. با ایشان زیرفراخوند و من 
 .کردیم برای غسل جنابت، استفاده میاز یک ظرف آب 

 ازار یاز باال شرت با زن حائض): مبا۷باب(
ِ  ،اَكَن إِْحَدانَا إَِذا اَكنَْت َحائًِضا :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۷۷ َمَرَها رَُسوُل ا�َّ

َ
ص  أ

تَِزَر يِف فَْوِر َحيَْضِتَها
ْ
ْن تَأ

َ
َها ،أ يُُّ�ْم َ�ْمِلُك إِْرَ�ُه َكَما اَكَن رَُسوُل ا�َّ  :قَالَْت  ،ُ�مَّ ُ�بَارِشُ

َ
 �ِص َو�

 )۲۹۳(م/َ�ْمِلُك إِْرَ�ُه. 
دچار ص  فرماید: ھرگاه یکی از ھمسران رسول الله میل  : عایشهترجمه
داد که  به او دستور می ،بخوابددر کنارش خواست  میص  آنحضرت شد و میقاعدگی 

چه افزود: ل  خوابید. عایشه میدر کنار او آنگاه  ؛پوشدبازار  ،در حین شدت حیض
 ؟! کنترل نمایددر چنین حالتی خودش را ص  تواند مانند رسول الله کسی از شما می

 ظرف یکدن با زن حائض از ی):آب نوش۸باب(
نَا َحائٌِض  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۷۸

َ
رْشَُب َوأ

َ
ُ انلَّيِبَّ  ،ُكنُْت أ

ُ
نَاِوهل

ُ
َ�يََضُع ص  ُ�مَّ أ

نَا َحائٌِض  ،فَيرَْشَُب  ،فَاُه ىلَعَ َموِْضِع يِفَّ 
َ
َعْرَق َوأ

ْ
ُق ال َ�َعرَّ

َ
ُ انلَّيِبَّ  ،َوأ

ُ
نَاِوهل

ُ
َ�يََضُع فَاُه ىلَعَ  ،صُ�مَّ أ

 .  )۳۰۰(م/َموِْضِع يِفَّ
نوشیدم و ظرف آب را  گوید: من در دوران قاعدگی آب می میل  عائشه :ترجمه

گذاشت  دھانش را ھمان جای دھان من میص  دادم. آنحضرت میص  به نبی اکرم
خوردم.  کندم و می نوشید. ھمچنین من گوشت را از استخوان با دندان می و آب می
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دھانش را ھمان جای دھان من ص  دادم. آنحضرت میص  سپس آنرا به نبی اکرم
 خورد.)  کند و می گذاشت (و گوشت را می می

 زن مستحاضهغسل نمودن و نماز خواندن   ی ): درباره۹باب(
مُّ َحِبيبََة بِنُْت َجْحٍش رَُسوَل  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۷۹

ُ
�ََّها قَالَْت: اْستَْفتَْت أ

َ
�  ِ ص  ا�َّ

ْستََحاُض؟ َ�َقا
ُ
. فاََكنَْت َ�ْغتَِسُل ِعنَْد لُكِّ َ�َقالَْت: إِ�ِّ أ َما َذلِِك ِعْرٌق فَاْغتَِسِ�، ُ�مَّ َص�ِّ َل: إِ�َّ

ِ َصالَ  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
مَّ َحِبيبََة بِنَْت ص  ٍة، قَاَل اللَّيُْث ْ�ُن َسْعٍد: لَْم يَْذُكِر اْ�ُن ِشَهاٍب أ

ُ
َمَر أ

َ
أ

ْن َ�ْغتَِسَل ِعنَْد لُكِّ َصالَ 
َ
. ٍة َولَ َجْحٍش أ ٌء َ�َعلَتُْه ِ�َ  )۳۳۴(م/ِكنَُّه يَشْ

ص  نبی اکرمنزد  ام حبیبه دختر جحشگوید:   می ؛لعایشه  ؛منینؤ: ام المترجمه
 ؟شوم ناپاک میبه دلیل خون حیض، مدت زیادی آمد و عرض کرد: ای پیامبر گرامی! 

نیست حیض (خون  ،این«فرمود: ص  ؟ رسول الله)نماز را ترک کنم ،آیا در این مدت(
گوید: لذا  راوی می». نماز بخوان ن وکغسل که پاره شده است؛  رگی است خونبلکه) 

 نمود. ام حبیبه برای ھر نماز، غسل می
به ام حبیبه دستور داد ص  گوید: ابن شھاب نگفت که رسول الله لیث بن سعد می

داد. (باید دانست  تا برای ھر نماز، غسل نماید؛ بلکه این کار را خود ام حبیبه انجام می
 باشد.)  که در این صورت، وضو گرفتن، کافی می

 آورد روزه را قضا می یآورد ول می): زن حائض، نماز را قضا ن۱۰باب(
ُت اَع�ِشَ  :َ�ْن ُمَعاَذَة قَالَْت  -۱۸۰

ْ
ل
َ
ُت لَة َسأ

ْ
ْوَم َوالَ  :: َ�ُقل َائِِض َ�ْقيِض الصَّ

ْ
 َما بَاُل احل

الَ  نِْت  :َ�َقالَْت  ؟ةَ َ�ْقيِض الصَّ
َ
َحُروِر�ٌَّة أ

َ
ُت  ؟أ

ْ
ُل  ،لَْسُت حِبَُروِر�َّةٍ  :قُل

َ
ْسأ

َ
اَكَن  :قَالَْت  ،َولَِك�ِّ أ

ْوِم َوالَ  ،يُِصيبُنَا َذلَِك  الَ  نُْؤَمُر بَِقَضاءِ  َ�نُْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّ  )۳۳۵(م/ِة. الصَّ
پرسیدم: چرا زن حائض، روزه را قضا ل  گوید: از عایشه معاذه می :ترجمه

گفت: آیا تو از جماعت خوارج ھستی؟! ل  آورد؟ عایشه آورد ولی نماز را قضا نمی می
گفت: ما دچار ل  پرسم. عایشه گفتم: من از خوارج نیستم ولی این مسئله را می

دادند  دادند تا روزه را قضا بیاوریم. ولی دستور نمی شدیم؛ به ما دستور می قاعدگی می
 که نماز را قضا بیاوریم. 
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 ): پنج رفتار از فطرت هستند۱۱باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۸۱

َ
ِفْطَرُة مَخٌْس « :قَاَل ص  َعِن انلَّيِبِّ  :س َ�ْن أ

ْ
ِفْطَرةِ  ،ال

ْ
ْو مَخٌْس ِمَن ال

َ
 :أ

ِتَانُ 
ْ
ْظَفارِ  ،ْسِتْحَدادُ َواالِ  ،اخل

َ
ارِِب  َوقَصُّ  ،َوَ�تُْف اِإلبِِط  ،َوَ�ْقِليُم األ  )۲۵۷(م/. »الشَّ

رفتارھای فطری پنج تا «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابوھریره :ترجمه
ھستند یا پنج رفتار جزو فطرت ھستند: ختنه کردن، تراشیدن موی زیر ناف، کوتاه 

 ». ھا، کندن موی زیر بغل و کوتاه نمودن سبیل کردن ناخن

 ): ده رفتار جزو فطرت هستند۱۲باب(
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۸۲ ِفْطَرةِ  َعرْشٌ ِمنَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
قَصُّ  :ال

ارِِب  َواكُ  ،َو�ِْ�َفاُء اللِّْحيَةِ  ،الشَّ َماءِ  ،َوالسِّ
ْ
ْظَفارِ  ،َواْسِتنَْشاُق ال

َ
رَبَاِجمِ  ،َوَقصُّ األ

ْ
 ،وََغْسُل ال

َعانَةِ  ،َوَ�تُْف اِإلبِِط 
ْ
ُق ال

ْ
َماءِ  ،وََحل

ْ
َعا :قَاَل ُمْصَعٌب  :قَاَل َزَ�ِر�َّاءُ  ».َوانِْتَقاُص ال

ْ
ةَ َو�َِسيُت ال  ،رِشَ

 
َّ
َمْضَمَضةَ  إِال

ْ
ْن تَُ�وَن ال

َ
َماِء َ�ْعِ� االِ  :قَاَل َوِ�يعٌ  :َزاَد ُ�تَيْبَةُ  ،أ

ْ
 )۲۶۱(م/ْستِنَْجاَء. انِْتَقاُص ال

 ده رفتار جزو فطرت «فرمود: ص  گوید: رسول الله میل  عایشه :ترجمه
استشناق  -۴مسواک زدن  -۳گذاشتن ریش  -۲کوتاه کردن سبیل  -۱ھستند: 

شستن بند انگشتان و مفاصل  -۶ھا  کوتاه کردن ناخن -۵(یعنی آب در بینی کردن) 
زکریا (یکی از ». استنجا کردن -۹تراشیدن موی زیر ناف  -۸کندن موی زیر بغل  -۷

ام؛ شاید  را فراموش کرده گوید: مصعب (راوی دیگر) گفت: من دھمی  راویان) می
 مضمضه باشد. 

 تر بزرگ): دادن مسواک به ۱۳باب(
ِ بِْن ُ�َمرَ  -۱۸۳ ِ  :ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
�ََسوَُّك «قَاَل: ص  أ

َ
َمنَاِم أ

ْ
َراِ� يِف ال

َ
أ

رَبُ ِمَن اآلَخرِ فََجَذبَِ� رَُجالَ  ،�ِِسَواكٍ 
ْ
�

َ
َحُدُهَما أ

َ
ْصَغَر ِمنُْهَما ،ِن أ

َ
َواَك األ ُت السِّ

ْ
فَِقيَل  ،َ�نَاَول

ْ  :يِل  رَبِ فََد�َ  ،َكربِّ
ْ
�

َ
 األ

َ
 )۲۲۷۱(م/. »ْعتُُه إِىل

در خواب دیدم که مسواک «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم می ب: ابن عمر ترجمه
مسواک را  . منتر تر بود و دیگری کوچک یکی بزرگ ؛دو نفر نزد من آمدند . پسزنم می

تر  بزرگفرد مسواک را به  آنگاه .به بزرگتر بدهآنرا به من گفته شد:  .تر دادم به کوچک
 .»دادم
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 دیها را بگذار شید و رینکوتاه کرا  ها لی): سب۱۴باب(
ِ�َ� « :َقاَل ص  : َعِن انلَّيِبِّ ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -۱۸۴ ُمرْشِ

ْ
َوارَِب َخاِلُفوا ال ْحُفوا الشَّ

َ
أ

ْ�ُفوا اللِّىَح 
َ
 )۲۵۹(م/ ».َوأ

کنید؛  با مشرکین مخالفت«فرمود: ص  گوید: نبی اکرم می بابن عمر  :ترجمه
 ».ھا را بگذارید ھا را کوتاه کنید و ریش سبیل

�َِس بِْن َمالٍِك  -۱۸۵
َ
ارِِب  :قَاَل س  َ�ْن أ َا يِف قَصِّ الشَّ

َ
ْظَفارِ  ،ُوقَِّت نل

َ
 ،َوَ�ْقِليِم األ

َعانَةِ  ،َوَ�تِْف اِإلبِِط 
ْ
ِق ال

ْ
ْن الَ : وََحل

َ
ْلًَة.  أ

َ
ْرَ�ِعَ� يل

َ
رَثَ ِمْن أ

ْ
�

َ
 )۲۵۸(م/َ�رْتَُك أ

کوتاه کردن سبیل، گرفتن   ی گوید: برای ما درباره میس  انس بن مالک :ترجمه
ناخن، کندن موی زیر بغل، و تراشیدن موی زیر ناف، چھل روز وقت تعیین گردید که 

ص  نباید بیشتر از آن بگذاریم. (باید دانست که این تعیین وقت از طرف رسول الله
  .ست)باشد چنانچه در احادیث دیگر آمده ا می

 ): شستن ادرار در مسجد۱۵باب(
�َِس بِْن َمالٍِك  -۱۸۶

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َمْسِجِد َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْ
ُْن يِف ال

َ
إِْذ َجاَء ص  بَيْنََما �

َمْسِجدِ 
ْ
ْعَرايِبٌّ َ�َقاَم َ�بُوُل يِف ال

َ
ِ  ،أ ْصَحاُب رَُسوِل ا�َّ

َ
قَاَل رَُسوُل  :قَاَل  ،َمْه َمهْ ص  َ�َقاَل أ

 ِ ُ�وُه َحىتَّ بَاَل  ».تُْزِرُموُه َدُعوهُ  الَ « :صا�َّ ِ  ،َ�رَتَ ُ ص  ُ�مَّ إِنَّ رَُسوَل ا�َّ
َ

إِنَّ َهِذهِ « :َداَعُه َ�َقاَل هل
َمَساِجَد الَ 

ْ
َْوِل َوالَ  ال ٍء ِمْن َهَذا ابلْ َقَذرِ  تَْصلُُح ليَِشْ

ْ
ِ  ،ال ِر ا�َّ

ْ
ك الَ أل  إِ�ََّما ِ�َ ذِلِ َوقَِراَءِة ِة َوالصَّ

ُقْرآنِ 
ْ
ِ  »ال ْو َكَما قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َمَر رَُجالً  :قَاَل . صأ

َ
َقْومِ  فَأ

ْ
ٍو ِمْن َماٍء فََشنَُّه  ،ِمَن ال

ْ
فََجاَء بَِدل

 )۲۸۵(م/َعلَيِْه. 
در مسجد ص  گوید: روزی، ما ھمراه رسول الله میس  انس بن مالک :ترجمه

ایستاد و شروع به ادرار کردن نمود. یاران  بودیم که یک صحرا نشین آمد و در مسجد
ادرارش «فرمود: ص  گفتند: دست نگھدار، دست نگھدار. رسول اللهص  رسول الله

پس او را گذاشتند تا ادرار نمود. سپس ». را قطع نکنید و او را به حال خودش بگذارید
است، چیزھایی مانند ادرار و نج«او را صدا کرد و به او فرمود: ص  رسول الله

ی این مساجد نیست؛ بلکه این مساجد برای ذکر الله، نماز و تالوت قرآن  شایسته
سخنی شبیه این فرمود. سپس به یک نفر از ص  که آنحضرت یا این». اند ساخته شده

 میان مردم دستور داد و او یک سطل آب آورد و روی آن ادرار ریخت. 
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 ادرار پسر ُخرد سال  یدن آب روی): پاش۱۶باب(
مِّ قَيٍْس بِنِْت ِ�َْصٍن  -۱۸۷

ُ
ِ  :َ�ْن أ تَْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َها أ َّ�

َ
ُ�َل ص  �

ْ
ْن يَأ

َ
بِابٍْن لََها لَْم َ�بْلُْغ أ

َعامَ  ِ  ،الطَّ ِ  :قَاَل ُ�بَيُْد ا�َّ نَّ اْ�نََها َذاَك بَاَل يِف َحْجِر رَُسوِل ا�َّ
َ
تِْ� أ ْخرَبَ

َ
فََداَع رَُسوُل ص  أ

 ِ ُه َغْسالً  ،َ�نََضَحُه ىلَعَ ثَْو�ِهِ بَِماٍء ص  ا�َّ
ْ
 )۲۸۷(م/. َولَْم َ�ْغِسل

 غذا گوید: پسر کوچکم را که ھنوز  میل  دختر محصن: ام قیس ترجمه
گوید: فرزندش در  عبید الله (یکی از راویان) می .آوردمص  رسول الله نزدخورد،  نمی

 و ریخت شھای و بر لباسخواست آب ص  آنحضرت .ادرار کردص  بغل رسول الله
  .)عنی فقط به ریختن آب، اکتفا نمود(ی شست.نرا آنھا 

 از لباس ی): شستن من۱۷باب(
َْوالَ  -۱۸۸

ْ
ِ بِْن ِشَهاٍب اخل  ،ل ىلَعَ اَع�َِشةَ  ُكنُْت نَاِزالً  :ِ�ِّ قَاَل َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َماءِ  ،فَاْحتَلَْمُت يِف ثَْوَ�َّ 
ْ
تِْ� َجاِرَ�ٌة ِلَعا�َِشةَ  ،َ�َغَمْستُُهَما يِف ال

َ
ْ�َهال  فََرأ ْخرَبَ

َ
َّ  ،فَأ ْت إِيلَ

َ�بََعثَ
ُت  :قَاَل  ؟َما مَحَلََك ىلَعَ َما َصنَْعَت بِثَْوَ�يَْك  :اَع�َِشُة َ�َقالَْت 

ْ
يُْت َما يََرى انلَّائُِم يِف َمنَاِمهِ  :قُل

َ
 ،َرأ

يَْت ِ�يِهَما َشيْئًا :قَالَْت 
َ
ُت  ؟َهْل َرأ

ْ
تَهُ  :الَْت قَ  ،الَ  :قُل

ْ
يَْت َشيْئًا َغَسل

َ
يْتُِ� َو�ِ�ِّ  ،فَلَْو َرأ

َ
لََقْد َرأ

َ�
َ
ِ أل ُه ِمْن ثَوِْب رَُسوِل ا�َّ  )۲۹۰(م/يَا�ًِسا بُِظُفِري. ص  ُحكُّ

بودم که در ھر ل  گوید: مھمان عایشه صدیقه : عبدالله بن شھاب خوالنی میترجمه
مرا ل  ھر دو را در آب گذاشتم. کنیز عایشهدو لباسم (پیراھن و ازار) احتالم شدم. لذا 

شخصی را نزد من فرستاد و گفت: چرا ھر دو ل  دید و عایشه را اطالع داد. عایشه
 لباست را در آب گذاشتی؟ گفتم: آنچه را که انسان خواب در خوابش 

ھایت چیزی دیدی؟ گفتم: نه. گفت: اگر  بیند، من خواب دیدم. گفت: آیا در لباس می
با ص  شستی. من منی خشک را از لباس رسول الله شد، آنھا را می ده میچیزی دی
 کردم.  مالیدم و پاک می ناخن می

 از لباس ی): شستن خون قاعدگ۱۸باب(
يب بَْ�رٍ  -۱۸۹

َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
 انلَّيِبِّ  :قَالَْت ل  َ�ْن أ

َ
ٌة إِىل

َ
 :َ�َقالَْت ص  َجاَءِت اْمَرأ

َيَْضةِ 
ْ
ُتُّهُ « :قَاَل  ؟َكيَْف تَْصنَُع بِهِ  ،إِْحَدانَا يُِصيُب ثَْوَ�َها ِمْن َدِم احل

َ
َماءِ  ،حت

ْ
ُ�مَّ  ،ُ�مَّ َ�ْقُرُصُه بِال

 )۲۹۱(م/. »ُ�مَّ تَُص�ِّ ِ�يهِ  ،َ�نَْضُحهُ 



 ١٣٣  دگیکتاب قاع -٤

آمد و ص  نبی اکرمنزد  ،است که زنی روایت بدختر ابوبکر از اسماء : ترجمه
فرمود: ص  با خون حیض آلوده شود، چه باید کرد؟ رسول الله ،اسعرض کرد: اگر لب

نماز  ،در آن آنگاه ی.و سپس با آب بمال و بشو ،بدون آب، آن را با دست ،نخست«
 ».بخوان





 
 

 کتاب نماز -۵

 ): آغاز اذان۱باب(
ِ بِْن ُ�َمرَ  -۱۹۰ نَُّه قَاَل ب  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
َمِدينََة  :�

ْ
ُمْسِلُموَن ِحَ� قَِدُموا ال

ْ
اَكَن ال

لََواِت  َحدٌ  ،َ�ْتَِمُعوَن َ�يَتََحيَّنُوَن الصَّ
َ
َ�َقاَل  ،َ�تلََكَُّموا يَْوًما يِف َذلَِك  ،َولَيَْس ُ�نَاِدي بَِها أ

ُذوا نَاقُوًسا ِمثَْل  :َ�ْعُضُهمِ  ِ
َّ

َُهودِ  :َوقَاَل َ�ْعُضُهمْ  ،نَاقُوِس انلََّصارَى اخت
ْ

َ�َقاَل  ،قَْرنًا ِمثَْل قَْرِن ايل
َوالَ  :س ُ�َمرُ 

َ
الَ  َ�بَْعثُوَن رَُجالً  أ ِ  ؟ةِ ُ�نَاِدي بِالصَّ ُل ُ�ْم َ�نَاِد يَا بِالَ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

الَ   )۳۷۷(م/ ».ةِ بِالصَّ
ه به مدینه آمدتازه  ،که مسلمانانزمانی گوید:  می به بن عمر ل: عبدالترجمه

کردند و منتظر وقت  تجمع میشد، مردم  چون برای اوقات نماز، اذان گفته نمید، بودن
 کردند.تبادل نظر با یکدیگر، روزی مسلمانان در این باره سرانجام،  .ماندند می نماز

 شیپورمانند  شیپوری :گفتنددیگر  بعضیو  اناقوسی مانند ناقوس نصار گفتند: بعضی
تا مردم  را بفرستیمکسی  ،: بھتر است وقت نمازگفتس  عمر یم.به صدا درآوریھود، 

برخیز و مردم را به نماز  !ای بالل«فرمود: ص  الله  رسول فرا خواند.را به نماز 
 ».فراخوان

 اذان ی): چگونگ۲باب(
يِب َ�ُْذوَرَة  -۱۹۱

َ
ِ  :سَ�ْن أ نَّ نيَِبَّ ا�َّ

َ
َذانَ ص  أ

َ
رَبُ « :َعلََّمُه َهَذا األ

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ  ،ا�َّ

ْن الَ 
َ
ْشَهُد أ

َ
  أ

َّ
َ إِال ُ  إهِلَ ْن الَ  ،ا�َّ

َ
ْشَهُد أ

َ
  أ

َّ
َ إِال ُ  إهِلَ ِ  ،ا�َّ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
نَّ  ،أ

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

 ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ ْن الَ  :ُ�مَّ َ�ُعوُد َ�يَُقوُل  ،ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
َ إِ  أ

َ
 إهِل

َّ
ُ  ال ْن الَ  ،ا�َّ

َ
ْشَهُد أ

َ
  أ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إِهل ْشَهُد  ،ا�َّ

َ
أ

 ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
ِ  ،أ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
الَ  ،أ َفالَ يَحَّ ىلَعَ الصَّ

ْ
َ�ْ�ِ يَحَّ ىلَعَ ال ِح ِة َمرَّ

 ِ�ْ�َ رَبُ «َزاَد إِْسَحُق  »َمرَّ
ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ   الَ  ،ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل  )۳۷۹(م/. »ا�َّ

 این اذان را به او یاد داد:ص  کند که پیامبر الله : ابومحذوره روایت میترجمه

 » ُ ربَ ُ اهللاَُّ أَكْ ربَ دُ أَنْ الَ  ،اهللاَُّ أَكْ هَ هَ إِالَّ  أَشْ دُ أَنْ الَ  ،اهللاَُّ  إِلَ هَ هَ إِالَّ  أَشْ ولُ اهللاَِّ ،اهللاَُّ  إِلَ سُ ا رَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ  ،أَشْ

ولُ اهللاَِّ  سُ ا رَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ دُ أَنْ الَ  گفت: سپس دوباره می، أَشْ هَ هَ إِ  أَشْ دُ أَنْ الَ  ،اهللاَُّ الَّ إِلَ هَ  إِلَهَ إِالَّ  أَشْ
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ولُ اهللاَِّ  ،اهللاَُّ سُ ا رَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ َ  ،أَشْ دُ أَنَّ حمُ هَ ولُ اهللاَِّ أَشْ سُ ا رَ دً الَ  ،مَّ ىلَ الصَّ يَّ عَ ىلَ  باردو  »ةِ حَ يَّ عَ حَ

ُ « کند: اسحاق (یکی از راویان) اضافه می ».دو بار حِ الْفَالَ  ربَ ُ اهللاَُّ أَكْ ربَ هَ إِالَّ  الَ  ،اهللاَُّ أَكْ  .»اهللاَُّ إِلَ
شود چنانچه در  قابل یادآوری است که الله اکبر در ابتدای اذان، چھار بار گفته می

 بعضی از روایات ابومحذوره با سند صحیح آمده است.  

 دیگوب ،بار یکرا ه لمات اقامکبار و  لمات اذان را دوک ):۳باب(
�ٍَس  -۱۹۲

َ
ِمَر بِالَ  :قَاَل س  َ�ْن أ

ُ
َذانَ أ

َ
ْن �َْشَفَع األ

َ
َزاَد َ�َْ� يِف  ،َوُ�وتَِر اِإلقَاَمةَ  ،ٌل أ

يُّوَب  :َحِديِثِه َعِن ابِْن ُعلَيَّةَ 
َ
ثُْت بِِه �   :َ�َقاَل  ،فََحدَّ

َّ
 )۳۷۸(م/اِإلقَاَمَة.  إِال

بار و  دستور داده شد که کلمات اذان را دوس  گوید: به بالل میس  : انسترجمه
 .گویدب ،را یک باره کلمات اقام

کند که: این حدیث را برای ایوب بیان  ز ابن علیه اضافه مییحیی در روایتش ا

 شود. میکه دوبار گفته  »ةقامت الصال قد«جز نمودم. او گفت: ب

 ): انتخاب دو مؤذن۴باب(
ِ  :قَاَل ب  َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -۱۹۳ مِّ َمْكتُوٍم  ،ٌل بِالَ  :ُمؤَذِّنَانِ ص  اَكَن لِرَُسوِل ا�َّ

ُ
َواْ�ُن أ

 ا
َ
 )۳۸۰(م/ْ�َ�. أل

دو موذن داشت: بالل و عبدالله ص  گوید: رسول الله می بابن عمر  :ترجمه
 ابن مکتوم که نابینا بود.

 نای): انتخاب مؤذن ناب۵باب(
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۹۴ مِّ َمْكتُوٍم يُؤَذُِّن لِرَُسوِل ا�َّ

ُ
ْ�َ�. ص  اَكَن اْ�ُن أ

َ
وَُهَو أ

 )۳۸۱(م/
فرماید: عبد الله ابن ام مکتوم که فردی نابینا بود،  میل  صدیقهعایشه  :ترجمه

 گفت.  اذان میص  برای رسول الله

 لت اذانی): فض۶باب(
�َِس بِْن َمالٍِك  -۱۹۵

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َفْجرُ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
َوَ�َن  ،يُِغُ� إَِذا َطلََع ال

َذانَ 
َ
ْمَسَك  ،�َْستَِمُع األ

َ
َذانًا أ

َ
إِْن َسِمَع أ

  ،فَ
َّ
اَغرَ  َو�ِال

َ
رَبُ  :َ�ُقوُل  فََسِمَع رَُجالً  ،أ

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ ا�َّ



 ١٣٧  کتاب نماز -٥

 ِ ِفْطَرةِ «ص  َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْن الَ  :ُ�مَّ قَاَل ». ىلَعَ ال

َ
ْشَهُد أ

َ
  أ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل ْن الَ  ،ا�َّ

َ
ْشَهُد أ

َ
  أ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

 ُ ِ �َ  ،ا�َّ  )۳۸۲(م/َ�نََظُروا فَإَِذا ُهَو َرايِع ِمْعًزى.  ».َخرَْجَت ِمَن انلَّارِ : «ص َقاَل رَُسوُل ا�َّ
 ھنگام طلوع فجر، حمله را آغاز ص  گوید: رسول الله میس  انس بن مالک :ترجمه

نمود. در غیر  شنید، حمله نمی داد اگر صدای اذان را می کرد. نخست، گوش می می
گوید.  شنید که مردی الله اکبر، الله اکبر میص  کرد. آنحضرت حمله میاینصورت، 

سپس آن مرد گفت: أشھد ان ال اله اال ». این شخص بر فطرت (اسالم) است«فرمود: 
(نجات » از آتش بیرون رفتی«فرمود: ص  الله، أشھد ان ال اله اال الله. رسول الله

 .یافتی). صحابه نگاه کردند، دیدند چوپانی است

يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۹۶
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :س َ�ْن أ

َ
الَ « :قَاَل ص  أ ُ إَِذا نُوِدَي لِلصَّ

َ
يَْطاُن هل ْدبََر الشَّ

َ
ِة أ

اٌط  ِذينَ  َحىتَّ الَ  ،رُضَ
ْ
ْ�بََل  ،�َْسَمَع اتلَّأ

َ
ِذيُن أ

ْ
الَ  ،فَإَِذا قيُِضَ اتلَّأ ْدبَرَ َحىتَّ إَِذا ثُوَِّب بِالصَّ

َ
َحىتَّ  ،ِة أ

ْ�بََل 
َ
ُ  ،إَِذا قيُِضَ اتلَّثِْو�ُب أ

َ
َمْرِء َوَ�ْفِسِه َ�ُقوُل هل

ْ
لَِما  ،َواْذُكْر َكَذا ،اْذُكْر َكَذا :َحىتَّ َ�ُْطَر َ�ْ�َ ال

 )۳۸۹(م/. »َحىتَّ َ�َظلَّ الرَُّجُل َما يَْدرِي َ�ْم َص�َّ  ،لَْم يَُ�ْن يَْذُكُر ِمْن َ�بُْل 
اذان  ،که برای نماز ھنگامی« فرمود:ص  الله  رسولید: گو میس  : ابوھریرهترجمه
کند تا صدای اذان را  ھوا خارج می ،کند و از عقب خود شود، شیطان فرار می داده می

 ،دوبارهو کند  فرار میبار دیگر، ھنگام اقامه گفتن،  .گردد برمی ،و بعد از اذان .نشنود
و  چیزگوید: فالن  میو ار وسوسه کند چاران را دزگردد تا نمازگ میپس از اتمام آن، بر 

ی آنچه را که فراموش کرده است به یادش  به خاطر بیاور؛ یعنی ھمهرا چیز فالن 
 ».کند که نداند چند رکعت، نمازخوانده است آورد و او را چنان سرگرم می می

 ها لت مؤذنی): فض۷باب(
َحَة قَاَل  -۱۹۷

ْ
يِب ُسْفيَانَ  :َ�ْن ِعيىَْس بِْن َطل

َ
فََجاَءُه  ،ب ُكنُْت ِعنَْد ُمَعاِوَ�َة بِْن أ

الَ   الصَّ
َ

ُمؤَذُِّن يَْدُعوُه إىِل
ْ
ِ  :َ�َقاَل ُمَعاِوَ�ةُ  ،ةِ ال ْطَوُل « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
ُمؤَذِّنُوَن أ

ْ
ال

ِقيَاَمةِ 
ْ
ْ�نَاقًا يَْوَم ال

َ
 )۳۸۷(م/. »انلَّاِس أ

بودم که  بگوید: من نزد معاویه بن ابی سفیان  عیسی بن طلحه می :ترجمه
ص  مؤذن آمد و او را برای نماز فراخواند. معاویه گفت: شنیدم که رسول الله

 ». مردم، بلندتر است  ی ھا از گردن ھمه روز قیامت، گردن مؤذن«فرمود:  می
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 ): جواب دادن مؤذن۸باب(
َعاِص  -۱۹۸

ْ
ِ بِْن َ�ْمِرو بِْن ال نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  :ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
إَِذا « :َ�ُقوُل ص  �

ُمؤَذَِّن َ�ُقولُوا ِمثَْل َما َ�ُقوُل 
ْ
َّ  ،َسِمْعتُُم ال َّ َصالَ  ،ُ�مَّ َصلُّوا يلَعَ إِنَُّه َمْن َص�َّ يلَعَ

ُ َعلَيِْه فَ ًة َص�َّ ا�َّ
ا وَِسيلَةَ ُ�مَّ سَ  ،بَِها َعرْشً

ْ
َ يِل ال َنَّةِ  ،لُوا ا�َّ

ْ
لٌَة يِف اجل إِ�ََّها َمْ�ِ

  الَ  ،فَ
َّ
ِ  تَنْبَيِغ إِال  ،ِلَعبٍْد ِمْن ِعبَاِد ا�َّ

نَا ُهوَ 
َ
ُ�وَن أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
َفاَعةُ  ،َوأ ُ الشَّ

َ
وَِسيلََة َحلَّْت هل

ْ
َل يِل ال

َ
 )۳۸۴(م/. »َ�َمْن َسأ

ص  گوید: شنیدم که نبی اکرم می بعبدالله بن عمرو بن عاص  :ترجمه
ھایش را تکرار کنید. سپس بر  ھنگامی که صدای مؤذن را شنیدید، گفته«فرمود:  می

من درود بفرستید؛ زیرا ھر کس، یک درود بر من بفرستد، الله متعال در عوض آن، ده 
فرستد. سپس از الله متعال برای من وسیله طلب کنید؛ چرا که  بار برایش درود می

یک بنده از بندگان الله   ی یله، مقام و منزلتی در بھشت است که فقط شایستهوس
باشد. و من امیدوارم که آن بنده، من باشم. پس ھر کس برای من درخواست  می

 ». گردد وسیله کند، شفاعت (من) برایش واجب می

 لت جواب دادن مؤذنی): فض۹باب(
اِب  -۱۹۹ َطَّ

ْ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخل ُ  :إَِذا قَاَل : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ ُمؤَذُِّن ا�َّ

ْ
ال

َحُدُ�مُ 
َ
رَبُ َ�َقاَل أ

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
رَبُ  :أ

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ ْن الَ  :ُ�مَّ قَاَل  ،ا�َّ

َ
ْشَهُد أ

َ
َ  أ

َ
 إِهل

َّ
ُ  إِال  :قَاَل  ،ا�َّ

ْن الَ 
َ
ْشَهُد أ

َ
  أ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل ِ قَاَل  :ُ�مَّ قَاَل  ،ا�َّ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ًدا رَُسوُل  :أ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

 ِ الَ  :ُ�مَّ قَاَل  ،ا�َّ   َحْوَل َو الَ  الَ  :قَاَل  ،ةِ يَحَّ ىلَعَ الصَّ
َّ
َة إِال ِ  قُوَّ َفالَ  :ُ�مَّ قَاَل  ،بِا�َّ

ْ
 :قَاَل  ،ِح يَحَّ ىلَعَ ال

  َحْوَل َو الَ  الَ 
َّ
َة إِال ِ ُ�مَّ قَاَل  قُوَّ رَبُ  :بِا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ  :قَاَل  ،ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ  الَ  :ُ�مَّ قَاَل  ،ا�َّ

 
َّ
  إِال

َّ
ُ  إِال   الَ  :قَاَل  ،ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ِبهِ  إهِل

ْ
ُ ِمْن قَل َنََّة.  ،ا�َّ

ْ
 )۳۸۵(م/َدَخَل اجل

اگر ھنگامی که «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  عمر بن خطاب :ترجمه

ُ « مؤذن ربَ ُ اهللاَُّ أَكْ ربَ ُ «گفت، شما ھم  »اهللاَُّ أَكْ ربَ ُ اهللاَُّ أَكْ ربَ  بگویید و ھنگامی که مؤذن »اهللاَُّ أَكْ

دُ أَنْ الَ « هَ هَ  أَشْ دُ أَنْ الَ « گفت، شما ھم »اهللاَُّ إِالَّ إِلَ هَ هَ  أَشْ دُ «بگویید و چون  »اهللاَُّ إِالَّ إِلَ هَ أَنَّ  أَشْ

ولُ اهللاَِّ سُ ا رَ دً َمَّ ولُ اهللاَِّ«گفت، شما ھم  »حمُ سُ ا رَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ يَّ «که  بگویید و وقتی »أَشْ حَ

الَ  ىلَ الصَّ لَ وَ الَ  الَ « گفت، شما »ةِ عَ وْ ةَ إِالَّ  حَ وَّ ىلَ «که  بگویید و ھنگامی »بِاهللاَِّ قُ يَّ عَ حَ

الَ  فَ لَ وَ الَ  الَ «گفت، شما  »حِ الْ وْ ةَ إِالَّ  حَ وَّ ُ «بگویید. و چون  »بِاهللاَِّ قُ ربَ ُ اهللاَُّ أَكْ ربَ گفت،  »اهللاَُّ أَكْ



 ١٣٩  کتاب نماز -٥

ُ «شما ھم  ربَ ُ اهللاَُّ أَكْ ربَ هَ  الَ « که بگویید و زمانی »اهللاَُّ أَكْ تان  گفت: شما ھم از قلب »اهللاَُّ إِالَّ إِلَ

هَ  الَ «  ». شوید بگویید، وارد بھشت می »اهللاَُّ إِالَّ إِلَ

يِب َوقَّاٍص  -۲۰۰
َ
ِ س  َ�ْن َسْعِد بِْن أ نَُّه قَاَل ص  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

َ
َمْن قَاَل ِحَ� �َْسَمُع « :�

ُمؤَذِّنَ 
ْ
ْن الَ  :ال

َ
ْشَهُد أ

َ
  أ

َّ
َ إِال

َ
ُ وَْحَدُه الَ  إهِل ُ  ا�َّ

َ
�َك هل ُ  ،رَشِ

ُ
ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ

َ
ِ  ،َوأ رَِضيُت بِا�َّ

ٍد رَُسوالً  ،َر�ًّا ُ َذْ�بُهُ  ،ِم ِدينًاَو�ِاإلِْسالَ  ،َو�ُِمَحمَّ
َ

 )۳۸۶(م/. »ُغِفَر هل
ھر کس بعد «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  : سعد بن ابی وقاصترجمه

ْن الَ « از شنیدن اذان مؤذن،
َ
ْشَهُد أ

َ
  أ

َّ
َ إِال

َ
ُ وَْحَدُه الَ  إهِل ُ  ا�َّ

َ
�َك هل ُ  ،رَشِ

ُ
ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ

َ
 ،وَأ

ِ َر�ًّا ٍد رَُسوالً  ،رَِضيُت بِا�َّ   ».شوند بگوید، گناھانش بخشیده می »ِم ِدينًاَو�ِاإلِْسالَ  ،َو�ُِمَحمَّ

 ): فرض بودن نماز۱۰باب(
�َِس بِْن َمالٍِك  -۲۰۱

َ
ِ س  َ�ْن أ َل رَُسوَل ا�َّ

َ
ْن �َْسأ

َ
ٍء، فاََكَن  َ�نْ ص  قَاَل: نُِهينَا أ يَشْ

 
َ
ُْن �َْسَمُع، فََجاَء رَُجٌل ِمْن أ

َ
ُ َو�

َ
هل

َ
َعاقُِل، فَيَْسأ

ْ
َاِديَِة ال

ْ
ْهِل ابل

َ
ْن ييَِجَء الرَُّجُل ِمْن أ

َ
ْهِل ُ�ْعِجبُنَا أ

تَانَا رَُسولَُك 
َ
ُد! أ َاِديَِة، َ�َقاَل: يَا ُ�َمَّ

ْ
رْ  ،ابل

َ
َ أ نَّ ا�َّ

َ
نََّك تَْزُ�ُم أ

َ
َا �

َ
، »َصَدَق «قَاَل:  ؟َسلََك فََزَ�َم نل

َماَء؟ قَاَل:  ُ «قَاَل: َ�َمْن َخلََق السَّ  ، قَاَل: َ�َمْن َخلََق ا»ا�َّ
َ
ُ «رَْض؟ قَاَل: أل ، قَاَل: َ�َمْن نََصَب »ا�َّ

بَاَل وََجَعَل ِ�يَها َما َجَعَل؟ قَاَل:  ِ
ْ
ُ «َهِذهِ اجل رَْض »ا�َّ

َ
َماَء وََخلََق األ ي َخلََق السَّ ِ

َّ
، قَاَل: فَِباذل

رَْسلََك؟ قَاَل: 
َ
ُ أ بَاَل، آ�َّ ِ

ْ
نَّ َعلَيْنَا مَخَْس  :، قَاَل: َوَزَ�َم رَُسولَُك »َ�َعمْ «َونََصَب َهِذهِ اجل

َ
أ

رَْسلََك،
َ
ي أ ِ

َّ
ْلَِتنَا، قَاَل: َصَدَق، قَاَل: فَِباذل

َ
َمَرَك بَِهَذا؟ قَاَل: َ�َعْم،  َصلََواٍت يِف يَْوِمنَا َويل

َ
ُ أ آ�َّ

ْمَوانِلَا. قَاَل: 
َ
نَّ َعلَيْنَا َزَ�ًة يِف أ

َ
َمَرَك »َصَدَق «قَاَل: َوَزَ�َم رَُسولَُك أ

َ
ُ أ رَْسلََك، آ�َّ

َ
ي أ ِ

َّ
، قَاَل: فَِباذل

نَّ َعلَيْنَا َصْوَم َشْهرِ  :، قَاَل: َوَزَ�َم رَُسولَُك »َ�َعمْ «بَِهَذا؟ قَاَل: 
َ
َرَمَضاَن يِف َسنَِتنَا. قَاَل: َصَدَق،  أ

َمَرَك بَِهَذا؟ قَاَل: 
َ
ُ أ رَْسلََك، آ�َّ

َ
ي أ ِ

َّ
نَّ َعلَيْنَا َحجَّ  :، قَاَل: َوَزَ�َم رَُسولَُك »َ�َعمْ «قَاَل: فَِباذل

َ
أ

ِْه َسِبيًال�ٌ
َ

َيِْت َمِن اْستََطاَع إِيل
ْ

ِ »َصَدَق «. قَاَل: ابل
َّ

 قَاَل: َواذل
َّ

، الَ ، ُ�مَّ َو� َقِّ
ْ
ِز�ُد  ي َ�َعثََك بِاحل

َ
أ

. َ�َقاَل انلَّيِبُّ  َعلَيِْهنَّ َوالَ  ْ�ُقُص ِمنُْهنَّ
َ
َنَّةَ «: صأ

ْ
َْدُخلَنَّ اجل  )۱۲(م/. »لنَِئْ َصَدَق يلَ

منع شده ص  گوید: ما از پرسیدن از رسول الله میس  : انس بن مالکترجمه



 صحیح مسلم (جلد اول)    ١٤٠

از بادیه نشینان بیاید و از  . به ھمین سبب، دوست داشتیم مردی فھمیده)١(بودیم
بپرسد و ما گوش کنیم. تا اینکه روزی، مردی بادیه نشین آمد و گفت: ای ص  آنحضرت

گوید: تو مدعی ھستی که الله تو را فرستاده  ات نزد ما آمده است و می محمد! فرستاده
آن مرد پرسید: چه کسی آسمان را ». گوید راست می«فرمود: ص  است؟ پیامبر اکرم

پرسید: چه کسی زمین را آفریده است؟ ». الله«فرمود: ص  است؟ رسول اللهریده آف
ھا را برافراشته  مرد بادیه نشین پرسید: چه کسی این کوه». الله«فرمود: ص  نبی اکرم

آن مرد ». الله«فرمود: ص  است و چیزھای مختلفی در آنھا قرار داده است؟ رسول الله
ھا را برافراشته است، آیا الله تو را  زمین را آفریده و کوه گفت: سوگند به ذاتی که آسمان و

گوید: در  تو می  ی وی گفت: فرستاده». بله«فرمود: ص  فرستاده است؟ پیامبر اکرم
او ». گوید راست می«فرمود: ص  روز، پنج نماز بر ما واجب است؟ رسول اللهشبانه 

چنین دستوری به تو داده است؟  گفت: سوگند به ذاتی که تو را فرستاده است، آیا الله
گوید: در اموال ما زکات  تو می  ی آن مرد گفت: فرستاده». بلی«فرمود: ص  آنحضرت

او گفت: سوگند به ذاتی که تو را ». گوید راست می«فرمود: ص  واجب است؟ نبی اکرم
وی گفت: ». بلی«فرمود: ص  فرستاده است، این دستور الله است؟ پیامبر اکرم

فرمود: ص  ماه رمضان در سال بر ما واجب است؟ رسول الله  ی گوید: روزه ات می فرستاده
صحرا نشین گفت: سوگند به ذاتی که تو را فرستاده است، آیا الله این ». گوید راست می«

ات  او گفت: ھمچنین فرستاده». بلی«فرمود:ص  دستور را به تو داده است؟ پیامبر اکرم
توانایی رسیدن به کعبه را دارد، حج بیت الله فرض است؟  گوید: برای کسی از ما که می

گوید: مرد بادیه نشین بعد از این گفت  راوی می». گوید راست می«فرمود: ص  نبی اکرم
گفت: سوگند به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است،  و شنود، برگشت در حالی که می

اگر «فرمود: ص  کاھم. نبی اکرم می کنم و نه از آنھا چیزی نه بر اینھا چیزی اضافه می
 ». در گفتارش صادق باشد، وارد بھشت خواھد شد

 
 

                                                 
ھای غیر ضروری منع شده بودند و اگر نه در حدیثی دیگر در صحیح مسلم آمده  البته از پرسیدن سؤال -١

 لذا از پرسیدن امور ضروری منع نشده بودند.». از من بپرسید«فرمود: ص  است که رسول الله



 ١٤١  کتاب نماز -٥

 بود یعتکفرض، دو ر ی): در ابتدا، نمازها۱۱باب(
الَ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۲۰۲ َعتَْ�ِ الصَّ

ْ
ُل َما فُرَِضْت َر� وَّ

َ
قِرَّْت َصالَ  ،ُة أ

ُ
َفرِ فَأ  ،ُة السَّ

ْت َصالَ  تِمَّ
ُ
رََضِ ُة َوأ

ْ
ُت ِلُعْرَوةَ  :قَاَل الزُّْهِريُّ  ،احل

ْ
َفِر؟َما بَاُل اَع�َِشَة تُِتمُّ  :َ�ُقل لَْت  :قَاَل يِف السَّ وَّ

َ
تَأ

َل ُ�ثَْماُن.  وَّ
َ
 )۶۸۵(م/َكَما تَأ

گوید: در ابتدا، نمازھا به صورت دو رکعتی، فرض گردید.  میل  : عایشهترجمه
نماز حضر (غیر سفر) کامل (چھار رکعتی) گونه باقی ماند و  آنگاه، نماز سفر ھمان

 گردید. 
 نمازھا را در سفر کامل ل  گوید: از عروه پرسیدم: چرا عایشه زھری می

 کند.  خواند؟ جواب داد: مثل عثمان تأویل می می
س  : اصل این است که نمازھا باید در سفر، دو رکعتی خوانده شود؛ اما عثمانشرح

ھا را دو رکعتی بخواند و اگر  معتقد بود که اگر انسان در سفر در حال حرکت است، نماز
در حال حرکت نیست، نمازھا را کامل بخواند. چنانچه به این مطلب در حدیث مسند 

 احمد بن حنبل تصریح شده است. 
خواند؛  ھمچنین بیھقی روایت کرده است که عثمان در مکه نمازھا را کامل می

در آن سال تعداد زیادی از گوشه و کنار دنیا برای حج آمده بودند، عثمان چون 
دانند، این مطلب را سنت  که نمی گفت: اگر من نمازھا را دو رکعتی بخوانم، مردمی می

قصر (دو رکعت خواندن) را رخصت، و کامل ل  دھند. ھمچنین عایشه قرار می
بیھقی، وقتی از ایشان پرسیدند: دانست؛ لذا طبق روایت صحیح  خواندن را افضل می

 خوانی؟ فرمود: خواندن چھار رکعت برایم دشوار نیست. ھا را در سفر کامل می چرا نماز

 شود فاره گناهان میکپنجگانه باعث  ی): نمازها۱۲باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۰۳

َ
ِ  :س  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َْمُس « :َل اقَ ص  أ

ْ
لََواُت اخل ُْمعَ  ،الصَّ

ْ
 َواجل

َ
ُة إِىل

ُْمَعةِ 
ْ
َكبَائِرَ  ،اجل

ْ
َراٌت َما بَيْنَُهنَّ إَِذا اْجتََنَب ال  َرَمَضاَن ُمَ�فِّ

َ
 )۲۳۳(م/. »َوَرَمَضاُن إِىل

نمازھای پنجگانه و «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره :ترجمه
میان نمازھا انجام شوند که در اوقات  گناھانی می  ی دیگر باعث کفاره  ی جمعه تا جمعه

ای انجام نشود. ھمچنین رمضان تا رمضان دیگر  گیرند؛ البته تازمانی که گناه کبیره می
 ». شود به شرطی که انسان از گناھان کبیره پرھیز نماید ی گناھان می باعث کفاره



 صحیح مسلم (جلد اول)    ١٤٢

 فر استکنماز،  ک): تر۱۳باب(
ِْك « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت انلَّيِبَّ  :قَاَل س  َ�ْن َجابِرٍ  -۲۰۴ إِنَّ َ�ْ�َ الرَُّجِل َوَ�ْ�َ الرشِّ

الَ  ُ�ْفِر تَْرَك الصَّ
ْ
 )۸۲(م/. »ةِ َوال

آنچه میان انسان، و «گوید:  میص  گوید: شنیدم که نبی اکرم میس  جابر :ترجمه
گردد،  (یعنی آنچه مانع کافر شدن شخص می». اندازد، نماز است کفر وشرک، فاصله می

شود و  که شخص، نماز را ترک کرد، مانع برداشته می ترک نکردن نماز است؛ وقتی
 گردد. (نووی)  شخص وارد کفر می

 ): اوقات نماز۱۴باب(
ِ بِْن َ�ْمٍرو -۲۰۵ ِ : ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْهِر إَِذا َزالَِت « :قَاَل ص  أ َوقُْت الظُّ

ْمُس  َعرْصُ  ،َوَ�َن ِظلُّ الرَُّجِل َكُطوهِلِ  ،الشَّ
ْ
ْمُس  ،َما لَْم َ�رُْضِ ال َعرْصِ َما لَْم تَْصَفرَّ الشَّ

ْ
 ،َوَوقُْت ال

َفُق َوَوقُْت َصالَ  َمْغرِِب َما لَْم يَِغِب الشَّ
ْ
وَْسِط َوَوقُْت َصالَ  ،ِة ال

َ
 نِْصِف اللَّيِْل األ

َ
ِعَشاِء إِىل

ْ
 ،ِة ال

َفْجِر َما لَمْ َوَوقُْت َصالَ 
ْ
بِْح ِمْن ُطلُوِع ال ْمُس  ِة الصُّ ْمِسْك  ،َ�ْطلُِع الشَّ

َ
ْمُس فَأ فَإَِذا َطلََعِت الشَّ

الَ    )۶۱۲(م/فَإِ�ََّها َ�ْطلُُع َ�ْ�َ َقْرَ�ْ َشيَْطاٍن.  ،ةِ َعِن الصَّ
وقت نماز «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت می بعبدالله بن عمر  :ترجمه

خودش نشده و   ی به اندازهشخص   ی که سایه ظھر از زوال آفتاب، آغاز شده و تا ھنگامی
کند. و وقت نماز عصر (از وقتیکه  وقت نماز عصر فرا نرسیده است، ادامه پیدا می

باشد. و  شود) تا ھنگام زرد شدن خورشید می خودش می  ی ی شخص به اندازه سایه
وقت نماز مغرب (از غروب آفتاب) تا زمانی است که شفق (سرخی) پنھان نشده است. 

شا (بعد از پنھان شدن شفق) تا نصف شب است. و وقت نماز صبح از و وقت نماز ع
کند،  که خورشید طلوع می طلوع فجر تا قبل از طلوع خورشید است. البته ھنگامی

 ». کند نماز نخوانید؛ زیرا خورشید در میان دو طرف سر شیطان (وسط آن) طلوع می

ْشَعِريِّ  -۲۰۶
َ
يِب ُموىَس األ

َ
ِ س  َ�ْن أ ُ َ�ْن : صَ�ْن رَُسوِل ا�َّ هلُ

َ
تَاُه َسائٌِل �َْسأ

َ
نَُّه أ

َ
�

الَ  َفْجرُ  :قَاَل  ،فَلَْم يَُردَّ َعلَيِْه َشيْئًا ،ةِ َمَواِ�يِت الصَّ
ْ
َفْجَر ِحَ� ا�َْشقَّ ال

ْ
قَاَم ال

َ
َمَر بِالًال فَأ

َ
 ،فَأ

َمَرهُ  ،يََ�اُد َ�ْعرُِف َ�ْعُضُهْم َ�ْعًضا َوانلَّاُس الَ 
َ
ْمُس  ُ�مَّ أ ْهِر ِحَ� َزالَِت الشَّ قَاَم بِالظُّ

َ
َقائُِل  ،فَأ

ْ
َوال

ْعلََم ِمنُْهمْ  ،قَِد اْ�تََصَف انلََّهارُ  :َ�ُقوُل 
َ
ْمُس ُمْرتَِفَعةٌ  ،وَُهَو اَكَن أ َعرْصِ َوالشَّ

ْ
قَاَم بِال

َ
َمَرُه فَأ

َ
 ،ُ�مَّ أ

ْمُس  َمْغرِِب ِحَ� َوَ�َعِت الشَّ
ْ
قَاَم بِال

َ
َمَرُه فَأ

َ
َفُق  ،ُ�مَّ أ ِعَشاَء ِحَ� اَغَب الشَّ

ْ
قَاَم ال

َ
َمَرُه فَأ

َ
ُ�مَّ  ،ُ�مَّ أ
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َقائُِل َ�ُقوُل 
ْ
َغِد َحىتَّ انرَْصََف ِمنَْها َوال

ْ
َفْجَر ِمَن ال

ْ
َر ال خَّ

َ
ْو اَكَدْت  :أ

َ
ْمُس أ َر  ،قَْد َطلََعِت الشَّ خَّ

َ
ُ�مَّ أ

 
َ
َعرْصِ بِاأل

ْ
ْهَر َحىتَّ اَكَن قَِر�بًا ِمْن َوقِْت ال َقائُِل  ،ْمِس الظُّ

ْ
َعرْصَ َحىتَّ انرَْصََف ِمنَْها َوال

ْ
َر ال خَّ

َ
ُ�مَّ أ

ْمُس  :َ�ُقوُل  َفِق  ،قَِد امْحَرَِّت الشَّ َمْغرَِب َحىتَّ اَكَن ِعنَْد ُسُقوِط الشَّ
ْ
َر ال خَّ

َ
ِعَشاَء َحىتَّ  ،ُ�مَّ أ

ْ
َر ال خَّ

َ
ُ�مَّ أ

ْصبَحَ 
َ
ِل ُ�مَّ أ وَّ

َ
ائَِل فََداَع  ،اَكَن ثُلُُث اللَّيِْل األ َوقُْت َ�ْ�َ َهَذيِْن : «َ�َقاَل  ، السَّ

ْ
  )۶۱۴(م/. »ال

آمد و ص  کند که شخصی، نزد رسول الله روایت میس  ابوموسی اشعری :ترجمه
به او جوابی نداد و به ص  اوقات نمازھا پرسید. پیامبر اکرم  ی دربارهص  از آنحضرت

مردم یکدیگر را خوب بالل دستور داد تا ھنگام طلوع فجر، زمانی که ھنوز 
شناختند، نماز را برگزار نماید. سپس دستور داد تا نماز ظھر را ھنگام زوال آفتاب  نمی

بھتر از آنھا ص  گفتند: نیمروز است؛ ولی رسول اکرم برگزار نماید زمانی که بعضی می
دانست. سپس دستور داد تا نماز عصر را زمانی که خورشید بلند بود و ارتفاع  می

برگزار نماید. بعد از آن امر نمود تا نماز مغرب را ھنگام غروب آفتاب برگزار  داشت،
اما  نماید. آنگاه دستور داد تا نماز عشا را ھنگام پنھان شدن قرمزی برگزار نماید.

ای تأخیر نمود که ھنگام تمام شدن نماز، برخی  فردای آنروز، نماز فجر را به اندازه
است یا نزدیک است طلوع کند. و نماز ظھر را تا  گفتند: خورشید طلوع کرده می

ای به تأخیر  نزدیک وقت دیروز نماز عصر به تأخیر انداخت. و نماز عصر را به اندازه
انداخت که ھنگام تمام شدن نماز، برخی گفتند: رنگ خورشید، قرمز شده است. و 

عشا را تا یک نماز مغرب را تا نزدیک غروب شفق (سرخی) به تأخیر انداخت، و نماز 
سوم اول شب به تأخیر انداخت. سپس ھنگام صبح، سؤال کننده را طلب کرد و فرمود: 

 ». وقت ھر نماز، میان این دو وقت است«

 یکی): خواندن نماز صبح در تار۱۵باب(
ِد بِْن َ�ْمرٍ  -۲۰۷ َمِدينَةَ  :و َقاَل َ�ْن ُ�َمَّ

ْ
اُج ال َجَّ

ْ
ا قَِدَم احل َا َجابِ  ،لَمَّ

ْ
نل

َ
ِ فََسأ َر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ

ِ  :َ�َقاَل  َهاِجَرةِ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْهَر بِال ْمُس نَِقيَّةٌ  ،يَُص�ِّ الظُّ َعرْصَ َوالشَّ

ْ
َمْغرَِب إَِذا  ،َوال

ْ
َوال

ُل  ،وََجبَْت  ْحيَانًا ُ�َعجِّ
َ
ُرَها َوأ ْحيَانًا يُؤَخِّ

َ
ِعَشاَء أ

ْ
َل  :َوال َو�َِذا َرآُهْم  ،اَكَن إَِذا َرآُهْم قَِد اْجتََمُعوا َعجَّ

رَ  خَّ
َ
ْ�َطئُوا أ

َ
بَْح اَكنُوا ،قَْد أ ْو قَاَل اَكَن انلَّيِبُّ  ،َوالصُّ

َ
 )۶۴۶(م/يَُصلِّيَها بَِغلٍَس. ص  أ

 بن عبد جابرکه حجاج به مدینه آمد، از  گوید: ھنگامی محمد بن عمرو می: ترجمه
از پس نماز ظھر را ص  الله  : رسولوقت نمازھا پرسیدیم. او گفت  ی در باره به لال
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و نماز مغرب را  .خواند می ،خوب روشن بود ،و نماز عصر را موقعی که آفتاب ،زوال
و نماز عشاء را گاھی زود و گاھی دیر، یعنی اگر مردم دیر  ،بالفاصله بعد از غروب

ص  الله  را رسولصبح و نماز  .خواند می زودو در غیر آین صورت، آمدند، دیر،  می
 خواند. می که ھوا تاریک بود، ھنگامی

 ): مداومت بر نماز صبح و عصر۱۶باب(
ِ  :َ�ْن ُ�َماَرَة بِْن ُرَؤ�ْبََة قَاَل  -۲۰۸ َحٌد « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
لَْن يَِلَج انلَّاَر أ

ْمِس  َعرْصَ  »ُغُرو�َِهاَوَ�بَْل  ،َص�َّ َ�بَْل ُطلُوِع الشَّ
ْ
َفْجَر َوال

ْ
ْهِل  ،َ�ْعِ� ال

َ
ُ رَُجٌل ِمْن أ َ�َقاَل هلَ

ةِ  َرْصَ ِ  :ابلْ �ِّ َسِمْعتُُه  :َ�َعْم قَاَل الرَُّجُل  :قَاَل  ؟صآنَْت َسِمْعَت َهَذا ِمْن رَُسوِل ا�َّ
َ
ْشَهُد �

َ
نَا أ

َ
َوأ

 ِ ُذنَاَي ص  ِمْن رَُسوِل ا�َّ
ُ
يِب. َوواََعُه قَ  ،َسِمَعتُْه أ

ْ
 )۶۳۴(م/ل

ھیچ «شنیدم که فرمود: ص  گوید: من از رسول الله عماره بن رویبه می :ترجمه
خوانند، وارد آتش  کس از افرادی که قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن، نماز می

و ھدفش، نماز صبح و عصر بود. مردی از اھل بصره به او گفت: آیا ». شود جھنم نمی
شنیدید؟ عماره گفت: بله؛ آن مرد گفت: من ھم ص  رسول الله شما این مطلب را از

با گوشھای خود، شنیدم و با قلبم ص  دھم که این مطلب را از رسول الله گواھی می
 به خاطر سپردم. 

ْشَعرِّي  -۲۰۹
َ
يِب ُموىَس األ

َ
ِ  :س �ِ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
رَبَْديِْن َدَخَل « :قَاَل ص  أ

ْ
َمْن َص�َّ ال

 َ
ْ
 )۶۳۵(م/. »نَّةَ اجل

ھای نماز ،ھرکس«فرمود: ص  الله  گوید: رسول میس  اشعری: ابوموسی ترجمه

 .»شود وارد بھشت می ،را بخواند صبح و عصر

 از نماز خواندن هنگام طلوع و غروب آفتاب  ی): نه۱۷باب(
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۲۱۰ َعتَْ�ِ ص  لَْم يََدْع رَُسوُل ا�َّ

ْ
ك َعرْصِ الرَّ

ْ
 :قَاَل  ،َ�ْعَد ال

ِ  :َ�َقالَْت اَع�َِشةُ  ْمِس َوالَ  الَ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ ْوا ُطلُوَع الشَّ ُغُروَ�َها َ�تَُصلُّوا ِعنَْد  َ�تََحرَّ
 )۸۳۳(م/. »َذلَِك 

خواندن دو رکعت بعد از ص  کند که رسول الله روایت میل  عایشه :ترجمه
ص  گفت: رسول اللهل  وید: ھمچنین عایشهگ نماز عصر را ترک نکرد. راوی می
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 .»تالش نکنید که ھنگام طلوع و غروب آفتاب، نماز بخوانید«فرمود: 
است و ص  قابل یاد آوری است که دو رکعت بعد از نماز عصر، ویژگی رسول الله«

 . مترجم»تواند این دو رکعت را بخواند کسی دیگر نمی
 

 ): خواندن نماز ظهر در اول وقت۱۸باب(
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َخبَّاٍب  -۲۱۱ تَيْنَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ْمَضاءِ ، صأ ِْه َحرَّ الرَّ

َ
فَلَْم ، فََشَكْونَا إِيل

ُت ألِ�َ :قَاَل زَُهْ�ٌ  ،�ُْشِكنَا
ْ
ْهر :يِب إِْسَحَق قُل يِف الظُّ

َ
ُت ،َ�َعْم  :قَاَل  ؟ِأ

ْ
يِف َ�ْعِجيِلَها :قُل

َ
َ�َعْم.  :قَاَل  ؟أ

 )۶۱۹(م/
ھا ابراز  آمدیم و از گرمای شنص  گوید: نزد رسول الله میس  خباب :ترجمه

به ناراحتی ما ترتیب اثری نداد. زھیر (یکی از راویان) ص  ناراحتی کردیم. آنحضرت
گوید: من به ابو اسحاق (راوی دیگر) گفتم: آیا ناراحتی آنھا از وقت ظھر بود؟ گفت:  می

 : بله. بله. گفتم: از زود خواندن آن ناراحت بودند؟ گفت
شد و شنھای زمین زیاد گرم بود و  : چون نماز ظھر دراول وقت خوانده میشرح

خواستند که نماز را ص  شد، از آنحضرت ھایشان می باعث سوختن پیشانی و دست
ترتیب اثری نداد و در روایت دیگری ص  مقداری به تأخیر بیندازد. اما رسول اکرم

 ». د، نماز بخوانیدھنگام زوال خورشی«آمده است که فرمود: 

 ه شودهوا خواند بعد از سرد شدند یشدت گرما، با در هنگام نماز): ۱۹باب(
يِب َذرّ  -۲۱۲

َ
ِ  :قَاَل س  �ٍ َ�ْن أ ذََّن ُمؤَذُِّن رَُسوِل ا�َّ

َ
ْهرِ ص  أ  :صَ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،بِالظُّ

بْرِدْ «
َ
بْرِْد أ

َ
ْو قَاَل  ».أ

َ
َرِّ ِمْن َ�يِْح َجَهنَّمَ «َوقَاَل  »اْ�تَِظِر اْ�تَِظرْ « :أ

ْ
َة احل َرُّ  ،إِنَّ ِشدَّ

ْ
فَإَِذا اْشتَدَّ احل

الَ  بْرُِدوا َعِن الصَّ
َ
بُو َذرٍّ  ».ةِ فَأ

َ
ْ�نَا يَفَْء اتلُّلُوِل.  :قَاَل أ

َ
 )۶۱۶(م/َحىتَّ َرأ

 .یمبودص  الله  رسول ھمراه ،گوید: در سفری میس  : ابوذر غفاریترجمه
اندکی صبرکن تا «فرمود: ص  الله  رسول .اذان گوید ،خواست برای نماز ظھر ذن ؤم

؛ ھمانا شدت گرما از بخار جھنم اندکی صبرکن تا ھوا سردتر شود، ھوا سردتر شود
ابوذر ». که گرما شدید شد، بعد از سرد شدن ھوا، نماز بخوانید باشد. ھنگامی می
 .افتاد رتأخیه ب ،ھا هپت ی هتا ظاھر شدن سایظھر اینگونه اذان  گوید: می
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 ): اول وقت نماز عصر۲۰باب(
�َِس بِْن َمالٍِك  -۲۱۳

َ
ْمُس ُمْرتَِفَعٌة  :س  َ�ْن أ َعرْصَ َوالشَّ

ْ
ِ صاَكَن يَُص�ِّ ال نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

َعَوايِل  ،َحيَّةٌ 
ْ
 ال

َ
اِهُب إِىل ْمُس ُمْرتَِفَعٌة َولَْم يَْذُكْر  ،َ�يَْذَهُب اذلَّ َعَوايِلَ َوالشَّ

ْ
يِت ال

ْ
يِت َ�يَأ

ْ
ُ�تَيْبَُة َ�يَأ

. َعَوايِلَ
ْ
 )۶۲۱(م/ ال

خواند  زمانی مینماز عصر را ص  الله  گوید: رسول میس  : انس بن مالکترجمه
اگر کسی و ) .بودشده ھنوز بلند و بسیار روشن بود (یعنی مایل به زردی ن ،آفتابکه 

 .رسید ھنوز آفتاب بلند بود که آنجا می ،رفت به عوالی مدینه میپس از نماز عصر، 
از ـ حدود شش کیلومتر ـ ھار میل چحدود  ،ھایی از عوالی(قابل یادآوری است که بخش

 .)فاصله داردمنوره،  ی مدینه

َعالَ  -۲۱۴
ْ
�َِس بِْن َمالٍِك  :ِء بِْن َ�بِْد الرَّمْحَِن َعِن ال

َ
نَُّه َدَخَل ىلَعَ أ

َ
ةِ س  � َرْصَ  ،يِف َدارِهِ بِابلْ

ْهرِ  َمْسِجدِ  ،ِحَ� انرَْصََف ِمَن الظُّ
ْ
نَا َعلَيِْه قَاَل  ،وََدارُُه جِبَنِْب ال

ْ
ا َدَخل َعرْصَ  :فَلَمَّ

ْ
َصلَّيْتُُم ال

َ
 ؟أ

 ُ
َ

نَا هل
ْ
ْهرِ  :َ�ُقل اَعَة ِمَن الظُّ ْ�نَا السَّ َما انرَْصَ َعرْصَ َ�ُقْمنَا فََصلَّيْنَا :قَاَل  ،إِ�َّ

ْ
ْ�نَا  ،فََصلَُّوا ال ا انرَْصَ فَلَمَّ

ِ  :قَاَل  َك َصالَ « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
ْمَس تِل ُمنَافِِق َ�ِْلُس يَْرقُُب الشَّ

ْ
َحىتَّ إَِذا  ،ُة ال

ْرَ�ًعا
َ
يَْطاِن قَاَم َ�نََقَرَها أ   الَ  ،اَكنَْت َ�ْ�َ قَْرَ�ِ الشَّ

َّ
َ ِ�يَها إِال  )۶۲۲(م/. »قَِليالً  يَْذُكُر ا�َّ

در بصره بعد از س  که انس بن مالک گوید: ھنگامی عالء بن عبدالرحمن می :ترجمه
اش در کنار مسجد برگشت، ما نزد او رفتیم. وی گفت: آیا  خواندن نماز ظھر به خانه

اید؟ گفتیم: ما االن نماز ظھر را خواندیم. او گفت: نماز عصر را  نماز عصر را خوانده
ز عصر را خواندیم. وقتی که نماز تمام شد، گفت: من بخوانید. ما برخاستیم و نما

ماند تا  نشیند و منتظر می این منافق است که می«گوید:  میص  شنیدم که رسول الله
شود و (مانند مرغ) چھار  اینکه خورشید وسط سر شیطان قرار گیرد؛ آنگاه بلند می

(یعنی اینکه در ». نماید زند و الله را در این نمازش بسیار کم ذکر می رکعت را نوک می
 کند.) مترجم  خواند و خشوع و خضوع نماز را رعایت نمی آخر وقت با عجله نماز می

 از نماز خواندن بعد از آن ی): مداومت بر نماز عصر و نه۲۱باب(
ِغَفارِيِّ  -۲۱۵

ْ
َة ال يِب برَْصَ

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ِص ص  َص�َّ بِنَا رَُسوُل ا�َّ ُمَخمَّ

ْ
َعرْصَ بِال

ْ
ال

الَ « :َ�َقاَل ، ُ  ،َة ُعرَِضْت ىلَعَ َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم فََضيَُّعوَهاإِنَّ َهِذهِ الصَّ
َ

َ�َمْن َحاَ�َظ َعلَيَْها اَكَن هل
 ِ�ْ�َ ْجُرُه َمرَّ

َ
اِهدُ َصالَ  َوالَ  ،أ اِهُد انلَّْجُم.  ».َة َ�ْعَدَها َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ  )۸۳۰(م/َوالشَّ
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در مخّمص (اسم مکانی) نماز ص  گوید: رسول الله میس  ابو بصره غفاری :رجمهت
این نماز به امتھای گذشته عرضه شد؛ اما آنھا «عصر را برای ما برگزار نمود و فرمود: 

آنرا ضایع کردند. پس ھر کس بر آن مداومت نماید، دو پاداش دارد و بعد از آن، تا 
 ».اردطلوع ستاره، نماز دیگری وجود ند

 نماز عصرش فوت گرددکه  کسی ): سخت گیری برای۲۲باب(
ِ  :ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -۲۱۶ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ي َ�ُفوتُُه َصالَ « :قَاَل ص  أ ِ

َّ
َعرْصِ اذل

ْ
ُة ال

 ُ
َ

ْهلَُه َوَماهل
َ
َما ُوتَِر أ َّ�

َ
 )۶۲۶(م/. »َك�

نماز  کسی که«فرمود: ص  اللهگوید: رسول  می ب الله بن عمر : عبدترجمه
 ».باشداھل ومالش را از دست داده گردد، مانند این است که فوت  شعصر

 آمده است ینماز وسط  ی ): آنچه در باره۲۳باب(
ِ بِْن َمْسُعوْدٍ  -۲۱۷ ِ  :قَاَل س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ُ�وَن رَُسوَل ا�َّ ُمرْشِ

ْ
َ�ْن ص  َحبََس ال

َعرْصِ َصالَ 
ْ
ْمُس  ،ِة ال ِو اْصَفرَّْت َحىتَّ امْحَرَِّت الشَّ

َ
ِ  ،أ َشَغلُونَا َعِن « :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

الَ  وُْسَطى َصالَ الصَّ
ْ
َعرْصِ ِة ال

ْ
وْ  ،ِة ال

َ
ْجَواَ�ُهْم َوُ�بُورَُهْم نَاًرا أ

َ
ُ أ  ا�َّ

َ
ُ  ]قَال[ :َمأل َحَشا ا�َّ

ْجَواَ�ُهْم َوُ�بُورَُهْم نَاًرا
َ
 )۶۲۸(م/ .»أ

ص  گوید: مشرکین نگذاشتند که رسول الله میس  عبدالله بن مسعود :ترجمه
فرمود: ص  نماز عصر را بخواند تا اینکه رنگ خورشید سرخ یا زرد شد. رسول الله

ھا و قبرھایشان را پر از  نگذاشتند نماز وسطی یعنی نماز عصر را بخوانیم. الله شکم«
  .احزاب بود)  ی (این جریان در غزوه». آتش نماید

 ماز خواندن بعد از نماز عصر و صبحاز ن ی): نه۲۴باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۱۸

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
الَ ص  أ َعرْصِ َحىتَّ َ�َ� َعِن الصَّ

ْ
ِة َ�ْعَد ال

ْمُس  الَ  ،َ�ْغُرَب الشَّ ْمُس. وََعِن الصَّ بِْح َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ  )۸۲۵(م/ِة َ�ْعَد الصُّ
از نماز  پساز نماز خواندن ص  رسول الله روایت است کهس  از ابوھریره: ترجمه

  نھی فرمودند. ،از نماز عصر تا غروب آفتاب پس و ،صبح تا طلوع آفتاب
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 ستیردن مردگان، درست نک): سه وقت، نماز خواندن و قبر ۲۴باب(
ِّ بِْن رَ�اٍح قَاَل  -۲۱۹ َُهِ�َّ  :َ�ْن يلُعَ

ْ
ُث ثَالَ  :َ�ُقوُل س  َسِمْعُت ُ�ْقبََة ْ�َن اَعِمٍر اجل

 ِ ْن َ�ْقرُبَ ِ�يِهنَّ َمْوتَانَاص  َسااَعٍت اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
ْو أ

َ
َ ِ�يِهنَّ أ ْن نَُص�ِّ

َ
ِحَ� َ�ْطلُُع  :َ�نَْهانَا أ

ْمُس بَازَِغًة َحىتَّ تَْرتَِفعَ  ْمُس  ،الشَّ ِهَ�ِة َحىتَّ تَِميَل الشَّ وَِحَ� تََضيَُّف  ،وَِحَ� َ�ُقوُم قَائُِم الظَّ
ُغُروِب َحىتَّ َ�ْغُرَب. الشَّ 

ْ
 )۸۳۱(م/ْمُس لِل
گوید: رسول  گوید: من شنیدم که عقبه بن عامر جھنی می : علی بن رباح میترجمه

ھنگام  -۱ما را از نماز خواندن و قبر کردن مردگان در سه وقت، نھی فرمود: ص  الله
سمان است تا که خورشید وسط آ ھنگامی -۲طلوع آفتاب تا زمانیکه باال نیامده است. 

شود تا اینکه  ھنگامی که خورشید برای غروب مایل می -۳وقتی که مایل نشده است. 
 غروب نماید. 

 عت بعد از نماز عصرکدو ر  ی ): درباره۲۶باب(
يِب َسلََمةَ  -۲۲۰

َ
َل اَع�َِشةَ  :َ�ْن أ

َ
نَُّه َسأ

َ
ِ ل  � ْجَدَ�ْ�ِ اللَّتَْ�ِ اَكَن رَُسوُل ا�َّ ص  َعِن السَّ

َعرْص 
ْ
َعرْصِ  :َ�َقالَْت  ؟ِيَُصلِّيِهَما َ�ْعَد ال

ْ
ْو �َِسيَُهَما ،ُ�مَّ إِنَُّه ُشِغَل َ�نُْهَما ،اَكَن يَُصلِّيِهَما َ�بَْل ال

َ
 ،أ

َعرْصِ فََصالَّ 
ْ
ثْبََتُهَما ،ُهَما َ�ْعَد ال

َ
ثْبَتََهاَوَ�َن إَِذا َص�َّ َصالَ  ،ُ�مَّ أ

َ
يُّوَب  ،ًة أ

َ
 :اَل قَ  :قَاَل َ�َْ� ْ�ُن �

 )۸۳۵(م/إِْسَمِعيُل َ�ْعِ� َداَوَم َعلَيَْها. 
دو رکعتی که رسول   ی دربارهل  از ابوسلمه روایت است که وی از عایشه :ترجمه

این دو ص  گفت: آنحضرتل  خواند، پرسید. عایشه بعد از نماز عصر میص  الله
و نگذاشتند آنھا را خواند. بعد از آن، با مردم مشغول شد  رکعت را قبل از نماز عصر می

که فراموش نمود. در نتیجه، آنھا را بعد از نماز عصر خواند و بعد از آن، بر  بخواند یا این
خواند، بر  بر این بود که اگر نمازی میص  آنھا مداومت کرد؛ زیرا عادت رسول الله

 نمود.  آن، مداومت می
اختصاص ص  الله قابل یاد آوری است که دو رکعت بعد از نماز عصر، به رسول«

 . مترجم »تواند این دو رکعت را بخواند دارد و کسی دیگر نمی

 ): قضا آوردن نماز عصر بعد از غروب آفتاب۲۷باب(
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۲۲۱-  ِ اِب  :س َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ َطَّ
ْ
نَّ ُ�َمَر ْ�َن اخل

َ
َنَْدِق َجَعَل �َُسبُّ س  أ

ْ
يَْوَم اخل

اَر قَُر�ٍْش  ِ  يَا :َوقَاَل  ،ُكفَّ ْن َ�ْغُرَب  ،رَُسوَل ا�َّ
َ
َعرْصَ َحىتَّ اَكَدْت أ

ْ
َ ال َص�ِّ

ُ
ْن أ

َ
ِ َما ِكْدُت أ َوا�َّ

ْمُس  ِ  ،الشَّ ِ ِإْن َصلَّيْتَُها: «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
 ُ�ْطَحانَ  ».فََوا�َّ

َ
َا إِىل

ْ
نل  رَُسوُل  ،َ�َ�َ

َ
أ َ�تَوَضَّ

 ِ نَاص ا�َّ
ْ
أ ِ  ،َوتَوَضَّ ْمُس ص  فََص�َّ رَُسوُل ا�َّ َعرْصَ َ�ْعَد َما َغَرَ�ِت الشَّ

ْ
ُ�مَّ َص�َّ َ�ْعَدَها  ،ال

َمْغرَِب. 
ْ
 )۶۳۱(م/ال

عمر روِز خندق،  آفتاِب  از غروِب پس گوید:  می به لال بن عبد : جابرترجمه
و رسید ص  کرد، خدمت رسول اکرم نفرین می را در حالی که کفار قریشس  فاروق

ص  الله  م. رسولدخوان نزدیک غروب آفتاب، من نماز عصر رایا رسول الله! گفت: 
یم طحان رفتبه بُ  ،بعد از آن». ام نماز عصر را نخوانده ھنوز من سوگند به الله،«فرمود: 

نماز  ،نماز عصر و سپس، نخست، از غروب آفتابپس ص  الله  وضو گرفتیم و رسول و
 د.مغرب را خوان

 از غروب آفتاب عت قبل از نماز مغرب و بعدکدو ر  ی درباره): ۲۸( باب
ُفٍل قَاَل  -۲۲۲

ْ
�ََس ْ�َن َمالٍِك  :َ�ْن ُ�ْتَاِر بِْن فُل

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
َعرْصِ س  َسأ

ْ
ِع َ�ْعَد ال  ،َعِن اتلََّطوُّ

يِْدي ىلَعَ َصالَ  :َ�َقاَل 
َ
َعرْصِ اَكَن ُ�َمُر يرَْضُِب األ

ْ
ص  َوُ�نَّا نَُص�ِّ َعلَىَعْهِد انلَّيِبِّ  ،ةٍ َ�ْعَد ال

ْمِس َ�بَْل َصالَ  َعتَْ�ِ َ�ْعَد ُغُروِب الشَّ
ْ
َمْغرِِب َر�

ْ
ُ  ،ِة ال

َ
ُت هل

ْ
ِ  :َ�ُقل َ�اَن رَُسوُل ا�َّ

َ
ص  أ

ُمْرنَا َولَْم َ�نَْهنَا.  ،اَكَن يََرانَا نَُصلِّيِهَما :قَاَل  ؟ُهَماَصالَّ 
ْ
 )۸۳۶(م/فَلَْم يَأ

(حکم) نفل   ی در بارهس  گوید: از انس بن مالک ار بن ُفلُفل میمخت :ترجمه
کسانی را که بعد از نماز س  خواندن بعد از نماز عصر پرسیدم. اوگفت: عمر بن خطاب

بعد از غروب ص  کرد. البته ما در زمان نبی اکرم خواندند، تنبیه می عصر، نماز می
آن دو ص  . پرسیدم: آیا رسول اللهخواندیم آفتاب و قبل از نماز مغرب، دو رکعت می

خوانیم؛ نه به ما در این  دید که ما می میص  خواند؟ انس گفت: آنحضرت رکعت را می
 نمود.  داد و نه ما را از این کار منع می زمینه، دستوری می

میان «سه بار فرمود: ص  : در روایت صحیح بخاری آمده است که رسول اللهشرح
 ». که بخواھدالبته برای کسی«سوم فرمود:  و بار» وجود دارد ھر اذان و اقامه، نمازی

 



 صحیح مسلم (جلد اول)    ١٥٠

 دید غروب نمایه خورشکاست  می): وقت نماز مغرب، هنگا۲۹باب(
َوِع  -۲۲۳

ْ
�

َ
ِ  :س َ�ْن َسلََمَة بِْن األ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َمْغرَِب إَِذا َغَرَ�ِت ص  أ

ْ
اَكَن يَُص�ِّ ال

َِجاِب. 
ْ
ْمُس َوتََوارَْت بِاحل  )۶۳۶(م/الشَّ

نماز مغرب را ص  کند که: رسول الله روایت میس  سلمه بن اکوع :ترجمه
  ھنگامی

 گردید.  کرد و پنھان می خواند که خورشید غروب می می

 ر نمودن آنی): وقت نماز عشا و تأخ۳۰باب(
ْ�تََم انلَّيِبُّ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۲۲۴

َ
ْلٍَة َحىتَّ َذَهَب ص  أ

َ
ُة اللَّيِْل َذاَت يل  ،اَعمَّ

َمْسِجدِ 
ْ
ْهُل ال

َ
يِت  لَْوالَ  ،إِنَُّه لََوْ�تَُها« :ُ�مَّ َخَرَج فََص�َّ َ�َقاَل  ،وََحىتَّ نَاَم أ مَّ

ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
. »أ

 )۶۳۸(م/
منتظر ماند تا ھوا ص  گوید: شبی، رسول الله میل  : عایشه صدیقهترجمه

شب گذشت و اھل مسجد، خواب افتادند.  خوب تاریک شود تا جایی که بخش بزرگی از
وقت نماز عشا، این «(از خانه) بیرون آمد و نماز خواند و فرمود: ص  سپس آنحضرت

 ». شد است اگر برای امتم دشوار نمی

 اسم نماز عشا  ی ): درباره۳۱باب(
ِ  :قَاَل  بَعِن ابِْن ُ�َمَر  -۲۲۵ ْعَراُب ىلَعَ اْسِم  الَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َ�ْغِلبَنَُّ�ُم األ

ِعَشاءِ َصالَ 
ْ
ِعَشاءُ  ،تُِ�ُم ال

ْ
ِ ال إِ�ََّها يِف ِكتَاِب ا�َّ

َها ُ�ْعِتُم حِبِالَ  ،فَ  )۶۴۴(م/. »ِب اِإلبِِل َو�ِ�َّ
مواظب باشید «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت می بابن عمر  :ترجمه

ایتان شما را تحت تاثیر قرار ندھند؛ زیرا در کتاب اسم نماز عش  ی بادیه نشینان درباره
الله، اسم آن، نماز عشا آمده است؛ ولی اعراب چون آنرا با دوشیدن شیر شتران (به 

(شما این ». گویند گذارند ھوا خوب تاریک شود، آنرا عتمه می اندازند و) می تأخیر می
  .)دکار را نکنید و آنرا عتمه نگویی

آنرا عتمه نامیدند به ص  حیح وارد شده است که آنحضرت(البته در روایات ص
شود و گفتن عتمه ھم جواز دارد  ھمین خاطر، این نھی، بر کراھت تنزیھی حمل می

 مترجم  .ھر چند بھتر این است که نماز عشا گفته شود)
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 ر انداختید از وقتش به تأخی): نماز را نبا۳۲باب(
يِب َذرٍّ  -۲۲۶

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ نَْت إَِذا اَكنَْت َعلَيَْك : «ص قَاَل يِل رَُسوُل ا�َّ

َ
َكيَْف أ

الَ  ُروَن الصَّ َمَراُء يُؤَخِّ
ُ
وْ  ؟َة َ�ْن َوقِْتَهاأ

َ
الَ  :أ ُت  :قَاَل  ؟»َة َ�ْن َوقِْتَهايُِميتُوَن الصَّ

ْ
ُمُرِ�  :قُل

ْ
 ؟َ�َما تَأ

الَ « :قَاَل  تََها  ،َة لَِوقِْتَهاَصلِّ الصَّ
ْ
ْدَر�

َ
إِ�ََّها لََك نَافِلَةٌ  ،َمَعُهْم فََصلِّ فَإِْن أ

 )۶۴۸(م/ .»فَ
حال تو چگونه خواھد «به من فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوذر :ترجمه

کنند و نماز را از اول وقتش(وقت فضیلت) به  بر تو حکومت می بود زمانی که حکامی 
؟ گفتم: شما به من »کنند میاندازند؟ یا با تأخیر نمودن نماز، آن را بی روح  تأخیر می

نماز را در وقتش بخوان؛ البته اگر «فرمود: ص  دھید؟ پیامبر اکرم چه دستوری می
 ». گردد نماز را با آنھا دریافتی، دوباره بخوان؛ زیرا برایت نافله محسوب می

 باشد ن عمل، نماز خواندن در وقتش میی): بهتر۳۳باب(
ِ بِْن َمسْ  -۲۲۷ ِ  :قَاَل س  ُعودٍ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
ل
َ
فَْضُل ص  َسأ

َ
َعَمِل أ

ْ
يُّ ال

َ
 ؟أ

الَ « :قَاَل  ُت [ :قَاَل  »ُة لَِوقِْتَهاالصَّ
ْ
يٌّ  ]:قُل

َ
يِْن « :قَاَل  ؟ُ�مَّ أ َوادِلَ

ْ
ُت [ :قَاَل  ».بِرُّ ال

ْ
يٌّ  ]:قُل

َ
 :قَاَل  ؟ُ�مَّ أ

» ِ َهاُد يِف َسِبيِل ا�َّ ِ
ْ
  ؟»اجل

َّ
�ُدُه إِال ْسزَتِ

َ
ُت أ

ْ
 )۸۵(م/إِراَْعًء َعلَيِْه.  َ�َما تََر�

 ،: کدام عملپرسیدمص  رسول اللهگوید: از  میس  بن مسعودعبد الله : ترجمه
عرض کردم:  .»خوانده شود ،نمازی که در وقتش«تر است؟ فرمود:  سندیدهپنزد الله 
جھاد در راه «ن ؟ فرمود: آاز  م: بعدگفت .»در و مادرپ هنیکی ب«ن؟ فرمود: آبعد از 

 بیشترص  صرفا به خاطر شفقت بر آنحضرتگوید:  میس  ابن مسعود». الله
 .رسیدمنپ

 افته استیابد، آن نماز را دریعت از نماز را درکر یکس، ک): هر۳۴باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۲۸

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :س َ�ْن أ

َ
َعًة ِمَن « :قَاَل ص  أ

ْ
ْدرََك َر�

َ
الَ َمْن أ ِة َ�َقْد الصَّ

الَ  ْدرََك الصَّ
َ
 )۶۰۷(م/. »ةَ أ

ھرکس یک رکعت از «فرمود: ص  کندکه نبی اکرم روایت میس  ابوھریره :ترجمه
 ».نماز را دریابد، آن نماز را دریافته است

گوید: نزد اصحاب ما در این حدیث، سه مسئله وجود دارد:  می /: امام نووی شرح
اگر کسی که نماز بر او واجب نیست مثل کودک نابالغ، زن حائضه و غیره در آخر  -۱



 صحیح مسلم (جلد اول)    ١٥٢

 تواند یک رکعت را بخواند فرصت پیدا کرد، نماز بر او واجب  ای که می وقت به اندازه
 ه، پاک شد، باید آن نماز را بخواند. گردد؛ یعنی مثًال کودک، بالغ گردید و زن حائض می

اگر کسی نماز را در آخر وقت شروع کرد طوری که بعد از خواندن یک رکعت، وقت  -۲
 -۳گردد.  نماز تمام شد، در واقع، نماز این شخص ادا شده است و قضا محسوب نمی

 اگر مقتدی یک رکعت را با امام دریافت، ثواب نماز جماعت را دریافته است. (شرح
ھم به این دو مورد اخیر اشاره  /نووی بر صحیح مسلم با اختصار) عالمه ابن حجر 

 ) ۵۸۰نموده است. فتح الباری: (

ادش آمد، آن نماز یرد، هرگاه کرا فراموش  یا نمازیخواب افتاد که  کسی ):۳۵باب(
 را بخواند
يِب َ�تَاَدةَ  -۲۲۹

َ
ِ  :قَاَل : س َ�ْن أ إِنَُّ�ْم �َِسُ�وَن « :َ�َقاَل ص  َخَطبَنَا رَُسوُل ا�َّ

ْلَتَُ�مْ 
َ

ُ َغًدا ،َعِشيَّتَُ�ْم َويل َماَء إِْن َشاَء ا�َّ
ْ
تُوَن ال

ْ
َحدٌ  فَاْ�َطلََق انلَّاُس الَ  ».َوتَأ

َ
وِي أ

ْ
ىلَعَ  ،يَل

َحدٍ 
َ
بُو َ�تَاَدةَ  ،أ

َ
ِ  :قَاَل أ  ص  َ�بَيْنََما رَُسوُل ا�َّ

َ
 َجنِْبهِ �َِسُ� َحىتَّ اْ�َهارَّ اللَّيُْل َوأ

َ
 :قَاَل  ،نَا إِىل

 ِ وقَِظهُ  ،َ�َماَل َ�ْن َراِحلَِتهِ ص  َ�نََعَس رَُسوُل ا�َّ
ُ
ْن أ

َ
تَيْتُُه فََدَ�ْمتُُه ِمْن َ�ْ�ِ أ

َ
َحىتَّ اْ�تََدَل  ،فَأ

َر اللَّيُْل َماَل َ�ْن َراِحلَِتهِ  :قَاَل  ،ىلَعَ َراِحلَِتهِ  ْن فََدَ�ْمتُ  :قَاَل  ،ُ�مَّ َساَر َحىتَّ َ�َهوَّ
َ
ُه ِمْن َ�ْ�ِ أ

وقَِظُه َحىتَّ اْ�تََدَل ىلَعَ َراِحلَِتهِ 
ُ
َحِر َماَل َميْلًَة ِ�َ  :قَاَل  ،أ ُ�مَّ َساَر َحىتَّ إَِذا اَكَن ِمْن آِخِر السَّ

َْ�ِ َحىتَّ اَكَد َ�نَْجِفُل 
َ

ويل
ُ
َميْلَتَْ�ِ األ

ْ
َشدُّ ِمَن ال

َ
تَيْتُُه فََدَ�ْمتُهُ  ،أ

َ
َسُه َ�َقاَل  ،فَأ

ْ
 ؟»َمْن َهَذا« :فََرَ�َع َرأ

ُت �َ 
ْ
بُو َ�تَاَدةَ  :ُقل

َ
ُت  ؟»َمىَت اَكَن َهَذا َمِسَ�َك ِم�ِّ « :قَاَل  ،أ

ْ
 ،َما َزاَل َهَذا َمِس�ِي ُمنُْذ اللَّيْلَةِ  :قُل

ُ بَِما َحِفْظَت بِِه نَِبيَّهُ « :قَاَل  ْ « :ُ�مَّ قَاَل  ».َحِفَظَك ا�َّ
َ

َهْل « :ُ�مَّ قَاَل  ؟»ىَف ىلَعَ انلَّاِس َهْل تََرانَا �
َحدٍ 

َ
ُت  ؟»تََرى ِمْن أ

ْ
ُت  ،َهَذا َراِكٌب  :قُل

ْ
َحىتَّ اْجتََمْعنَا فَُكنَّا َسبَْعَة  ،َهَذا َراِكٌب آَخرُ  :ُ�مَّ قُل

ٍب 
ْ
ِ  :قَاَل  ،َر� َسهُ ص  َ�َماَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ِر�ِق فَوََضَع َرأ َعلَيْنَا اْحَفُظوا « :ُ�مَّ قَاَل  ،َعِن الطَّ

ِ  »َ�نَاَصالَ  َل َمِن اْستَيَْقَظ رَُسوُل ا�َّ وَّ
َ
ْمُس يِف َظْهِرهِ ص  فاََكَن أ ُ�مَّ  ،َ�ُقْمنَا فَِزِ��َ  :قَاَل  ،َوالشَّ

نَا ».اْرَكبُوا« :قَاَل  ْمُس نََزَل  ،فََرِ�بْنَا فَرِسْ ٍة اَكنَْت َميِع  ،َحىتَّ إَِذا اْرَ�َفَعِت الشَّ
َ
 ُ�مَّ َداَع بِِميَضأ

ٌء َمْن َماءٍ   ِمنَْها وُُضوًءا ُدوَن وُُضوءٍ  :قَاَل  ،ِ�يَها يَشْ
َ
أ ٌء ِمْن َماءٍ  :قَاَل  ،َ�تَوَضَّ ُ�مَّ  ،َوَ�يِقَ ِ�يَها يَشْ

تََك « :يِب َ�تَاَدةَ قَاَل ألِ�َ
َ
  ،اْحَفْظ َعلَيْنَا ِميَضأ

ٌ
ذََّن بِالَ  ».فََسيَُكوُن لََها َ�بَأ

َ
الَ ُ�مَّ أ ِة فََص�َّ ٌل بِالصَّ

 ِ َعَتْ�ِ ص  رَُسوُل ا�َّ
ْ
َغَداةَ  ،َر�

ْ
 َوَرِ�َب  :قَاَل  ،فََصنََع َكَما اَكَن يَْصنَُع لُكَّ يَْومٍ  ،ُ�مَّ َص�َّ ال

 ِ  َ�ْعٍض  :قَاَل  ،َوَرِ�بْنَا َمَعهُ ص  رَُسوُل ا�َّ
َ

اَرُة َما َصنَْعَنا  :فََجَعَل َ�ْعُضنَا َ�ْهِمُس إِىل َما َكفَّ
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ْسَوةٌ « :ُ�مَّ قَاَل  ؟تِنَابِتَْفِر�ِطنَا يِف َصالَ 
ُ
َما لَُ�ْم يِفَّ أ

َ
َما إِنَُّه لَيَْس يِف انلَّْوِم َ�ْفِر�ٌط « :ُ�مَّ قَاَل  ؟»أ

َ
 ،أ

الَ  الَ إِ�ََّما اتلَّْفِر�ُط ىلَعَ َمْن لَْم يَُصلِّ الصَّ ْخَرىَة َحىتَّ ييَِجَء َوقُْت الصَّ
ُ
َ�َمْن َ�َعَل َذلَِك  ،ِة األ

يَُصلَِّها ِحَ� 
ْ
يَُصلَِّها ِعنَْد َوقِْتَها ،يَنْتَِبُه لََهافَل

ْ
َغُد فَل

ْ
َما تََرْوَن انلَّاَس « :ُ�مَّ قَاَل  ».فَإَِذا اَكَن ال

ْصبََح انلَّاُس « :ُ�مَّ قَاَل  :قَاَل  ؟»َصنَُعوا
َ
بُو بَْ�ٍر َوُ�َمرُ  ،َ�َقُدوا نَِبيَُّهمْ  ،أ

َ
ِ : َ�َقاَل أ ص  رَُسوُل ا�َّ

ِ  :َوقَاَل انلَّاُس  ،لَْم يَُ�ْن يِلَُخلَِّفُ�مْ  ،َ�ْعَدُ�مْ  يِْديُ�مْ ص  إِنَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
إِْن  ،َ�ْ�َ أ

فَ
بَا بَْ�ٍر َوُ�َمَر يَرُْشُدوا

َ
 انلَّاِس ِحَ� اْمتَدَّ انلََّهاُر وََح� :قَاَل  ».يُِطيُعوا أ

َ
ءٍ  فَاْ�تََهيَْنا إِىل  ،لُكُّ يَشْ

ِ َهلَْكنَايَا رَُسو ،وَُهْم َ�ُقولُونَ  َك َعلَيُْ�مْ  الَ « :َ�َقاَل  ،َعِطْشنَا ،َل ا�َّ
ْ
ْطِلُقوا يِل « :ُ�مَّ قَاَل  ».ُهل

َ
أ

ةِ  :قَاَل  ».ُ�َمِري
َ
ِميَضأ

ْ
ِ  ،وََداَع بِال بُو َ�تَاَدَة �َْسِقيِهمْ  ،يَُصبُّ ص  فََجَعَل رَُسوُل ا�َّ

َ
فَلَْم َ�ْعُد  ،َوأ

ِميَض 
ْ
ى انلَّاُس َماًء يِف ال

َ
ْن َرأ

َ
ِة تََ�ابُّوا َعلَيَْهاأ

َ
ِ  ،أ �َ: «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َمأل

ْ
ْحِسنُوا ال

َ
 ،أ

ِ  ،َ�َفَعلُوا :قَاَل  ».لُكُُّ�ْم َسَ�َْوى ْسِقيِهْم َحىتَّ َما بيَِقَ َ�ْ�ِي ص  فََجَعَل رَُسوُل ا�َّ
َ
يَُصبُّ َوأ

 ِ ِ  :قَاَل  ،صَوَ�ْ�ُ رَُسوِل ا�َّ ُت  ».ارْشَْب « :َ�َقاَل يِل ص  ُ�مَّ َصبَّ رَُسوُل ا�َّ
ْ
رْشَُب  الَ  :َ�ُقل

َ
أ

 ِ ً�ا« :قَاَل  ،َحىتَّ �رَْشََب يَا رَُسوَل ا�َّ َقْوِم آِخُرُهْم رُشْ
ْ
�ُْت  :قَاَل  ».إِنَّ َسايِقَ ال رَشِ

َورَشَِب رَُسوُل  ،فَ
 ِ َ� ِرَواًء قَاَل  :قَاَل ص  ا�َّ َماَء َجامِّ

ْ
ىَت انلَّاُس ال

َ
ِ ْ�ُن َرَ�اٍح  :فَأ ُث  :َ�َقاَل َ�بُْد ا�َّ َحدِّ

ُ
إِ�ِّ أل

َاِمِع إِْذ قَاَل ِعْمَراُن ْ�ُن ُحَصْ�ٍ 
ْ
َِديَث يِف َمْسِجِد اجل

ْ
ُث  :َهَذا احل َدِّ َفىَت َكيَْف حتُ

ْ
َها ال ُّ�

َ
 ،اْ�ُظْر �

َك اللَّيْلَةَ 
ْ
ِب تِل

ْ
ك َحُد الرَّ

َ
إِ�ِّ أ

ُت  :قَاَل  ،فَ
ْ
ْعلَُم  :قُل

َ
نَْت أ

َ
َِديِث فَأ

ْ
نَْت  :َ�َقاَل  ،بِاحل

َ
ْن أ ُت  ؟ِممَّ

ْ
 :قُل

نَْصارِ 
َ
ْعلَُم حِبَِديِثُ�ْم قَاَل  :قَاَل  ،ِمَن األ

َ
ْ�تُْم أ

َ
ْث فَأ َقْومَ  :َحدِّ

ْ
ثُْت ال لََقْد  :َ�َقاَل ِعْمَرانُ  ،فََحدَّ

َك اللَّيْلَةَ 
ْ
َحًدا َحِفَظُه َكَما َحِفْظتُُه.  ،َشِهْدُت تِل

َ
نَّ أ

َ
 )۶۸۱م/(َوَما َشَعْرُت أ

برای ما سخنرانی کرد و فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : ابو قتادهترجمه
اینگونه مردم ». رسید شما امشب به راھتان ادامه دھید و فردا انشاء الله به آب می«

ص  بدون اینکه به ھم توجه کنند و منتظر یکدیگر باشند، به راه افتادند. رسول الله
دچار ص  از شب گذشت. آنگاه آنحضرت  اینکه نیمی نیز به مسیرش ادامه داد تا

خواب آلودگی گردید و از باالی مرکبش به یک طرف، کج شد. من خودم را به او رساندم و 
بدون اینکه ایشان را بیدارکنم، بدنم را برایش ستون قرار دادم تا اینکه باالی مرکبش راست 

عظم شب، سپری گردید. دوباره از باالی شد. بعد از آن، به راھش ادامه داد تا اینکه بخش ا
را بیدار نمایم، بدنم را ص  مرکبش به یک طرف، کج شد. بار دیگر بدون اینکه آنحضرت

برایش ستون قرار دادم تا اینکه باالی مرکبش راست شد. سپس تا اواخر وقت سحر 
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از باالی ھمچنان به راھش ادامه داد و برای بار سوم، بسیار شدیدتر از بار اول و دوم 
مرکبش، کج شد طوری که نزدیک بود به زمین بیفتد. این بار ھم من به او نزدیک 

سرش را ص  شدم و خودم را برایش ستون قرار دادم و راستش کردم. آنگاه آنحضرت
چه «فرمود: ص  ؟ گفتم: ابوقتاده ھستم. رسول الله»این کیست«بلند کرد و فرمود: 

؟ گفتم: از اول شب، »نمایی و مرا راست می مدت است که اینگونه ھمراھم ھستی
الله تو را حفظ نماید؛ زیرا تو «فرمود: ص  کنم. پیامبر اکرم اینگونه تو را ھمراھی می

ایم؟ آیا کسی را  آیا ما مردم را گم کرده«سپس فرمود: ». پیامبرش را حفظ نمودی
تا اینکه یک  ؟ گفتم: این، یک اسب سوار است و این اسب سوار دیگری است»بینی می

اندکی از راه، فاصله گرفت و سرش را ص  جمع ھفت نفری شدیم. سپس رسول الله
بعد از آن، نخستین ». مواظب نمازمان باشید«به زمین گذاشت وخوابید و فرمود: 

تابید. ما  بود؛ آنھم زمانی که خورشید بر پشتش میص  کسی که بیدار شد، رسول الله
سوار شدیم و به ». سوار شوید«فرمود: ص  یم. آنحضرتھم ھراسان از خواب بیدار شد
پیاده شد و ظرف ص  که خورشید باال آمد، پیامبر اکرم راھمان ادامه دادیم. ھنگامی

آبی را که با من بود، خواست و از آب آن، وضوی سبکی گرفت طوری که مقداری آب 
استانی خواھد ظرف آبت را حفظ کن؛ زیرا د«در آن باقی ماند. سپس به من فرمود: 

دو رکعت نماز خواند و ص  اذان گفت. آنگاه رسول اکرمس  بعد از آن، بالل». داشت
بر مرکبش ص  بعد از آن، نماز صبح را مانند ھمیشه بجای آورد. بعد از نماز، آنحضرت

گوید: در این ھنگام، یکی از ما آھسته به گوش  سوار شد. ما نیز سوار شدیم. راوی می
آیا من «فرمود: ص  رسول اللهاین کوتاھی در نماز چیست؟   ی کفارهگفت:  دیگری می

اسوه و الگوی شما نیستم؟ خواب رفتن، کوتاھی نیست؛ کوتاھی زمانی است که کسی 
رسد. اگر کسی این کار را کرد، ھنگامی که  خواند تا وقت نماز دیگر، فرا می نمازش را نمی

(یعنی اگر یک بار، ». از را در وقتش بجای آوردمتوجه شد نمازش را بخواند؛ اما فردا آن نم
کنید  فکر می«کند.) سپس فرمود:  نمازش قضا شد و قضا را بجا آورد، وقت نماز، تغییر نمی

اند. ابوبکر  اند که پیامبرشان را گم کرده حال مردم چطور است؟ مردم در حالی صبح نموده
گذارد. مردم  شت سر نمیپشت سر شماست و شما را پص  و عمر گفتند: رسول الله

کردند، به  جلوی شماست. اگر آنان از ابوبکر و عمر اطاعت میص  گفتند: رسول الله
که ھمه چیز  گوید: ما نیمروز به مردم رسیدیم در حالی راوی می». رسیدند حقیقت می
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ص  گفتند: یا رسول الله! از تشنگی ھالک شدیم. رسول الله داغ شده بود و مردم می
گوید: سپس ظرف آبم را  ابوقتاده می». شوید؛ لیوانم را باز کنید شما ھالک نمی«فرمود: 

دادم. ھنگامی که مردم  ریخت و من مردم را آب می آب میص  طلب کرد و آنحضرت
خوب برخورد کنید؛ «فرمود: ص  ظرف آب را دیدند به آن ھجوم آوردند. رسول الله

گوید: ھمچنان رسول  ت کردند. راوی میمردم ھم اطاع». شما سیراب خواھید شد  ی ھمه
ص  که بجز من و رسول الله دادم تا این ریخت و من به آنھا آب می آب میص  الله

». بنوش«آب ریخت و به من فرمود: ص  کسی دیگر باقی نماند. سپس رسول اکرم
ساقی بعد از «فرمود: ص  نوشم. آنحضرت گفتم: یا رسول الله! تا شما ننوشید من نمی

نیز آب نوشید. سرانجام، ص  آنگاه، من آب نوشیدم و رسول الله». نوشد آب می ھمه،
 مردم با نشاط و سیراب به آب رسیدند. 

گوید: عبدالله بن رباح گفت: من این حدیث را در مسجد جامع بیان  راوی می
کردم که عمران بن حصین گفت: ای جوان! مواظب باش چگونه این حدیث را بیان  می
گوید: من  کنی؛ زیرا من یکی از اسب سواران آن شب بودم. عبدالله بن رباح می می

پرسید: شما از کدام گروه ھستید؟  دانید. وی گفتم: پس شما این حدیث را بھتر می
دانید. عبدالله بن  گفتم: از انصار. گفت: حدیث را بیان کن. شما حدیثتان را بھتر می

گوید: من حدیث را برای مردم بیان کردم. عمران گفت: من آن شب حضور  رباح می
 کردم این حدیث را کسی مثل من حفظ کرده باشد.  داشتم و فکر نمی

 قطعه پارچه یکخواندن در ): نماز ۳۶باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۳۰

َ
نَّ َسائِالً  :س َ�ْن أ

َ
ِ  أ َل رَُسوَل ا�َّ

َ
الَ ص  َسأ ِة يِف اثلَّوِْب َعِن الصَّ

َواِحدِ 
ْ
َوِللُكُِّ�ْم ثَْوَ�انِ « :َ�َقاَل  ؟ال

َ
 )۵۱۵(م/. »أ

نماز  ی هدربارص  الله ابوھریره روایت است که شخصی از رسول : ازترجمه
مگر ھر کدام از شما «فرمود: ص  رسول الله .سؤال کردقطعه پارچه، خواندن در یک 

 ؟»دارد قطعه پارچه دو
يِب َسلََمةَ  -۲۳۱

َ
ِ  :قَاَل  ب َ�ْن ُ�َمَر بِْن أ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
يَُص�ِّ يِف ثَوٍْب َواِحٍد ص  َرأ

مِّ َسلََمةَ  ُمْشتَِمالً 
ُ
 )۵۱۷(م/َرَ�يِْه ىلَعَ اَعتَِقيِْه. َواِضًعا َط  ،بِِه يِف َ�يِْت أ
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ام   ی را در خانهص  گوید: من رسول الله می بعمر بن ابی سلمه  :ترجمه
دیدم در حالی که خود را در یک پارچه پیچیده بود و دو طرفش را بر ل  سلمه
 خواند. ھایش انداخته بود و نماز می شانه

 ): نماز خواندن در لباس نقش دار۳۷باب(
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۲۳۲ ْعالَ ص  قَاَم رَُسوُل ا�َّ

َ
يَصٍة َذاِت أ  ،مٍ يَُص�ِّ يِف مَخِ

 َعلَِمَها
َ

ا قىََض َصالَ  ،َ�نََظَر إِىل يِب َجْهِم بِْن ُحَذْ�َفةَ « :تَُه قَاَل فَلَمَّ
َ
 أ

َ
َِميَصِة إِىل

ْ
 ،اْذَهبُوا بَِهِذهِ اخل

نِْبَجاِ�يِّهِ 
َ
تُوِ� بِأ

ْ
إِ�َّ  ،َوأ

َهتِْ� آنًِفا يِف َصالَ فَ
ْ
ل
َ
 )۵۵۶(م/. »يِت َها أ

در لباسی که دارای نقش و نگار ص  نبی اکرمفرماید:  میل  : عایشهترجمه
این چادر را «فرمود:  ،از اتمام نمازھای آن، افتاد. پس  و نظرش به نقشنماز خواند  ،بود

زیرا ھم  ؛را برای من بیاورید اوبه ابوجھم بدھید و چادر خشن و بی نقش و نگار 
 ».بسوی خود جلب کرد ،توجه مرا از نماز ،این نقش و نگارھا ،اکنون

 ا)یر (بوری): نماز خواندن بر حص۳۸باب(
�َِس بِْن َمالٍِك  -۲۳۳

َ
ِ  :س َ�ْن أ تَُه ُملَيَْكَة َدَعْت رَُسوَل ا�َّ نَّ َجدَّ

َ
ِلَطَعاٍم ص  أ

َ�َل ِمنْهُ  ،َصنََعتْهُ 
َ
َ لَُ�مْ « :ُ�مَّ قَاَل  ،فَأ َص�ِّ

ُ
�َُس ْ�ُن َمالٍِك  ».قُوُموا فَأ

َ
 َحِصٍ�  :قَاَل أ

َ
َ�ُقْمُت إِىل

َا قَِد اْسوَدَّ ِمْن ُطوِل َما لُِبَس 
َ

ِ  ،َ�نََضْحتُُه بَِماءٍ  ،نل نَا  ،ص َ�َقاَم َعلَيِْه رَُسوُل ا�َّ
َ
وََصَفْفُت أ

َتِيُم َوَراَءهُ 
ْ

َعُجوُز ِمْن وَ  ،َوايل
ْ
ِ  ،َرائِنَاَوال َا رَُسوُل ا�َّ

َ
َعتَْ�ِ ُ�مَّ انرَْصََف. ص  فََص�َّ نل

ْ
َر�

 )۶۵۸(م/
صرف  هرا بص  الله  رسول ؛ملیکه؛ ممادر بزرگ گوید: میس  بن مالک : انسترجمه

از صرف پس ص  الله  رسول نمود.کرده بود، دعوت تھیه ص  ایشانغذایی که برای 
گوید: بلند شدم و  میس  انس». بلند شوید تا برای شما نماز بخوانم«فرمود:  ،غذا

و مقداری آب  رفتمسیاه شده بود، از کثرت استعمال، که  مانیھاحصیربسوی یکی از 
 شت سرکودکی یتیم، پمن و  .روی آن ایستادص  الله  رسول .اشیدمپ ،روی آن
دو رکعت ص  اکرم د. رسولشت سر ما ایستاپ ،و پیر زنصف بستیم ص  آنحضرت

 برای ما خواند و تشریف برد. ،نماز
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 فشک): نماز خواندن با ۳۹باب(
ُت ألِ�َ :َ�ْن َسِعيِد بِْن يَِز�َد قَاَل  -۲۳۴

ْ
ِ  :س  �َِس بِْن َمالٍِك قُل َ�اَن رَُسوُل ا�َّ

َ
ص  أ

 )۵۵۵(م/َ�َعْم.  :قَاَل  ؟يَُص�ِّ يِف انلَّْعلَْ�ِ 
ص  رسول الله: آیا پرسیدمس  ابن مالک انسگوید: از  سعید بن یزید می: ترجمه

 بله. : خواند؟ گفت با کفش نماز می

 ن ساخته شدیزم یه روک ین مسجدی): اول۴۰باب(
يِب َذرٍّ  -۲۳۵

َ
ُت  :قَاَل س  َ�ْن أ

ْ
ِ  :قُل ُل  ،يَا رَُسوَل ا�َّ وَّ

َ
رِْض أ

َ
يُّ َمْسِجٍد وُِضَع يِف األ

َ
 ؟أ

ََرامُ « :قَاَل 
ْ
َمْسِجُد احل

ْ
ُت  ،»ال

ْ
يٌّ  :قُل

َ
قىَْص « :قَاَل  ؟ُ�مَّ أ

َ
َمْسِجُد األ

ْ
ُت  ،»ال

ْ
 :َقاَل  ؟َ�ْم بَيَْنُهَما :قُل

ْرَ�ُعوَن َسنَةً «
َ
الَ  ،أ ْدَرَ�تَْك الصَّ

َ
ْ�نََما أ

َ
 )۵۲۰(م/. »َمْسِجدٌ  َ�ُهوَ  ،ُة فََصلِّ َوأ

عرض کردم: یا رسول الله! نخستین مسجدی که روی  گوید: میس  بوذرا: ترجمه
پرسیدم: ». مسجد الحرام«فرمود: ص  زمین، ساخته شد، کدام است؟ رسول اکرم

گفتم: بین ساختن آنھا، ». مسجد االقصی«کدام مسجد ساخته شد؟ فرمود:   سپس،
، ھر جا وقت نماز فرا رسید«و افزود: ». چھل سال«چند، سال فاصله افتاد؟ فرمود: 

 ».ھمانجا نماز بخوان زیرا ھمانجا، مسجد است

 ص ی): ساختن مسجد النب۴۱باب(
�َِس بِْن َمالٍِك  -۲۳۶

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َمِدينَةَ ص  أ

ْ
َمِدينَِة يِف  ،قَِدَم ال

ْ
ِو ال

ْ
َل يِف ُعل َ�َ�َ

ْلَةً  ،َ�نُو َ�ْمِرو بِْن َعوٍْف  :يَحٍّ ُ�َقاُل لَُهمْ 
َ

َة يل ْر�ََع َعرْشَ
َ
قَاَم ِ�يِهْم أ

َ
 َمإلَ�ِ ،فَأ

َ
رَْسَل إىِل

َ
بَِ�  ُ�مَّ إِنَُّه أ

ارِ  يَن �ُِسيُوفِِهمْ  ،انلَّجَّ ِ
ِّ

ِ  :قَاَل  ،فََجاُءوا ُمتََق�  رَُسوِل ا�َّ
َ

�ُْظُر إىِل
َ
�ِّ أ

َ
بُو ص  فََك�

َ
ىلَعَ َراِحلَتِِه َوأ

 بَِ� انلَّجَّ  ،بَْ�ٍر رِْدفُهُ 
ُ
يُّوَب َوَمأل

َ
يِب �

َ
ىَق بِِفنَاِء أ

ْ
ل
َ
ُ َحىتَّ أ ِ  :قَاَل  ،اِر َحْوهلَ ص  فاََكَن رَُسوُل ا�َّ

الَ  ْدَرَ�تُْه الصَّ
َ
َغنَمِ  ،ةُ يَُص�ِّ َحيُْث أ

ْ
َمْسِجدِ  ،َو�َُص�ِّ يِف َمَرابِِض ال

ْ
َمَر بِال

َ
  :قَاَل  ،ُ�مَّ إِنَُّه أ

َ
رَْسَل إىِل

َ
فَأ

اِر فََجا َمإلَ�ِ اِر ثَاِمنُوِ� حِبَائِِطُ�ْم َهَذا« :ُءوا َ�َقاَل بَِ� انلَّجَّ ِ الَ  الَ  :قَالُوا ».يَا بَِ� انلَّجَّ َ�ْطلُُب  َوا�َّ
 
َّ
ِ  َ�َمنَُه إِال  ا�َّ

َ
�ٌَس  ،إىِل

َ
قُوُل  :قَاَل أ

َ
ٌْل  :فاََكَن ِ�يِه َما أ

َ
�َِ� وَِخرٌَب  ،اَكَن ِ�يِه � ُمرْشِ

ْ
َمَر  ،َوُ�بُوُر ال

َ
فَأ

 ِ �َِ� َ�نُِبَشْت  ،بِانلَّْخِل َ�ُقِطعَ ص  رَُسوُل ا�َّ ُمرْشِ
ْ
�َْت  ،َو�ُِقبُوِر ال َِرِب فَُسوِّ

ْ
وا  :قَاَل  ،َو�ِاخل فََصفُّ

ُزونَ  :قَاَل  ،وََجَعلُوا ِعَضاَدَ�يِْه ِحَجاَرةً  ،انلَّْخَل قِبْلَةً  ِ
َ

ِ  ،فاََكنُوا يَْرجت  وَُهمْ  ،َمَعُهمْ ص  َورَُسوُل ا�َّ
  َ�ُقولُوَن: اللَُّهمَّ إِنَُّه الَ 

َّ
ُمَهاِجَرهْ.  َخْ�َ إِال

ْ
نَْصاَر َوال

َ
 )۵۲۴(م/َخْ�ُ اآلِخَرهْ فَانرُْصِ األ



 صحیح مسلم (جلد اول)    ١٥٨

 )ھجرت (از سفرص  الله  رسولکه  ھنگامیفرماید:  میس  ابن مالک : انسترجمه
مدت دو ه ب بن عوف عمرو ی هقبیلنزد  ،مدینه قسمت باالیدر  ،نخست ،وارد مدینه شد

شمشیرھایشان که  آنان در حالی فراخواند.بنی نجار را سپس سران  .سکونت گزید ،ھفته
برابر نان در چجریان آن گوید:  میس  . انسبه خدمت رسیدند بودند، را حمایل کرده

س  حالی که ابوبکر را درص  الله  من رسولھم اکنون، که گویی دیدگانم قرار دارد 
، اند گرد آمدهص  الله رسولپیرامون بنی نجار  ی هو طایف استشت سر ایشان سوار پ

رحل س  رفت تا اینکه کنار منزل ابو ایوبپیش ھمچنان ص  الله  رسول .بینم می
دوست داشت ھرجا که وقت نماز ص  الله  رسولقابل یادآوری است که  اقامت افکند.

 بعد از آن بود که خواند. مینیز نماز آغل گوسفندان برسد، ھمانجا نماز بخواند حتی در 
بنی نجار را دعوت کرد و  بنا کنند.و ماجرا از این قرار بود که مسجد رادستور داد تا 

سوگند  . بنی نجار»برای من تعیین کنید را تانباغاین قیمت «خطاب به آنان فرمود: 
اغ، در آن بید: گو میس  ابن مالک . انسگیریم خوردند که قیمت آنرا فقط از الله می

ھای  قبور مشرکین، درخت خرما و ویرانهکنم:  چیزھایی وجود داشت که من بیان می
نبش  مشرکین، دستور داد تا قبورص  الله  رسولدر آن باغ، وجود داشت. سپس زیادی 
مسجد   ی ھا، ھموار گردد. آنگاه دیوار سمت قبله و خرابهد شوقطع  ،خرما ناتدرخ گردد،

ی درختان خرما و دو طرف آن را با سنگ ساختند. و ھنگام  را با ردیف قرار دادن تنه
 : ندگفت خواندند و می رجز میص  الله  رسولساختن، صحابه ھمراه 

 ِخَرهْ ا�َّ ال َخْ�َ إِال َخْ�ُ اآل
 

ُمَهاِجَرهْ لِأل فَانرُْصِ  
ْ
 نَْصاِر َوال

 

ن و یمھاجرپس  ؛ردیآخرت انجام گ یه فقط براکر آن است یار خک !روردگاراپ«
 ».کمک کنرا انصار 

 ان گذاری شده استیه بر اساس تقوا، بنک یمسجد  ی ): در باره۴۲باب(
يِب َسلََمَة ْ�َن َ�بِْد الرَّمْحَِن قَاَل  -۲۳۷

َ
ُْدرِيِّ  :َ�ْن أ

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
س  َمرَّ يِب َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن أ

ُ  :قَاَل 
َ

ُت هل
ْ
َس ىلَعَ اتلَّْقوَى :قُل سِّ

ُ
ِي أ

َّ
َمْسِجِد اذل

ْ
بَاَك يَْذُكُر يِف ال

َ
يِب  :قَاَل  ؟َكيَْف َسِمْعَت أ

َ
 :قَاَل أ

 ِ ُت ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
ْ
ُت  ،يِف َ�يِْت َ�ْعِض �َِسائِهِ ص  َدَخل

ْ
ِي  :َ�ُقل

َّ
َمْسِجَديِْن اذل

ْ
يُّ ال

َ
ِ أ يَا رَُسوَل ا�َّ

َس ىلَعَ اتلَّْقوَى سِّ
ُ
رَْض ُ�مَّ قَاَل  :قَاَل  ؟أ

َ
ا ِمْن َحْصبَاَء فرََضََب بِِه األ َخَذ َكفًّ

َ
ُهَو َمْسِجُدُ�ْم « :فَأ

َمِدينَِة قَاَل  »َهَذا
ْ
ُت  :لَِمْسِجِد ال

ْ
بَاَك َهَكَذا يَْذُكُرهُ.  :َ�ُقل

َ
�ِّ َسِمْعُت أ

َ
ْشَهُد �

َ
 )۱۳۹۸(م/أ
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از س  سعید خدریگوید: عبدالرحمن فرزند ابو  ابوسلمه بن عبدالرحمن می :ترجمه
گذشت. به او گفتم: از پدرت در مورد مسجدی که بر اساس تقوا، پایه گذاری  کنارم می

یکی از   ی در خانهص  ای؟ گفت: پدرم فرمود: نزد رسول الله شده است چه شنیده
ھمسرانش رفتم و گفتم: یا رسول الله! کدام مسجد است که بر اساس تقوا، بنیان 

یک مشت سنگریزه برداشت و به زمین زد و با اشاره ص  تگذاری شده است؟ آنحضر
گوید: گفتم: من نیز  ابوسلمه می». این مسجد شماست«بسوی مسجد مدینه فرمود: 

 دھم که از پدرت ھمینگونه شنیدم.  گواھی می

 ه کنه و میلت نماز خواندن در مسجد مدی): فض۴۳باب(
ًة اشْ  :ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۲۳۸

َ
نَّ اْمَرأ

َ
ُ  :تََكْت َشْكَوى َ�َقالَْت أ إِْن َشَفاِ� ا�َّ
َمْقِدِس 

ْ
َصلَِّ�َّ يِف َ�يِْت ال

ُ
ْخرَُجنَّ فََأل

َ
ْت  ،أل

َ
ُُروجَ  ،َ�رَبَأ

ْ
َزْت تُِر�ُد اخل َهَّ

َ
فََجاَءْت َميُْمونََة  ،ُ�مَّ جت

ْ�َها َذلَِك  ،�َُسلُِّم َعلَيَْهاص  َزْوَج انلَّيِبِّ  ْخرَبَ
َ
وََص�ِّ يِف  ،يِس فَيلُكِ َما َصنَْعِت َ�َقالَْت: اْجلِ  ،فَأ

ِ ، صَمْسِجِد الرَُّسوِل  إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ِف َصالَ « :َ�ُقوُل ص  فَ

ْ
ل
َ
فَْضُل ِمْن أ

َ
ٌة ِ�يِه أ

 َصالَ 
َّ
َمَساِجِد إِال

ْ
َكْعبَةِ  ٍة ِ�يَما ِسَواُه ِمَن ال

ْ
 )۱۳۹۶(م/. »َمْسِجَد ال

کند که: زنی به یک بیماری، مبتال گردید و  روایت می بابن عباس  :ترجمه
خوانم. سرانجام،  روم و در بیت المقدس نماز می گفت: اگر الله متعال مرا شفا دھد، می

آن زن شفا یافت و خودش را برای رفتن آماده کرد. در ھمین اثنا، میمونه ھمسر 
را در جریان ل  ونهبرای سالم و احوالپرسی وی آمد. او میمص  نبی اکرم گرامی 

ای، بخور و در  گذاشت. ام المؤمنین میمونه گفت: بنشین و آنچه را که تدارک دیده
نماز «فرمود:  میص  نماز بخوان؛ زیرا من شنیدم که رسول اللهص  مسجد پیامبر

(یعنی ». باشد بجز مسجد کعبه خواندن در آن، بھتر از ھزار نماز در سایر مساجد می
 باشد). ماز خواندن درآن، بھتر از صد ھزار نماز در سایر مساجد میمسجد الحرام که ن

 ): رفتن به مسجد قبا و نماز خواندن در آن۴۴باب(
ِ  :قَاَل : بُ�َمَر  َعِن ابِْن  -۲۳۹ يِت َمْسِجَد ُ�بَاٍء َراِكبًا َوَماِشيًاص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
 ،يَأ

 . َعتَْ�ِ
ْ
 )۱۳۹۹(م/َ�يَُص�ِّ ِ�يِه َر�
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رفت  سوار و پیاده به مسجد قبا میص  گوید: رسول الله می بابن عمر  :ترجمه
 خواند. و دو رکعت نماز در آن می

 به خاطر الله مسجد بسازدکه  کسی لتی): فض۴۵باب(
ِيدٍ  -۲۴۰

َ
انَ  :س َ�ْن َ�ُْموِد بِْن بل نَّ ُ�ثَْماَن ْ�َن َ�فَّ

َ
َمْسِجدِ  :س أ

ْ
َراَد بِنَاَء ال

َ
فََكِرَه  ،أ

ْن يََدَعُه ىلَعَ َهيْئَِتهِ  ،انلَّاُس َذلَِك 
َ
َحبُّوا أ

َ
ِ  :َ�َقاَل  ،فَأ َمْن َ�َ� « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َنَِّة ِمثْلَهُ 
ْ
ُ يِف اجل

َ
ُ هل ِ َ�َ� ا�َّ  )۵۳۳(م/. »َمْسِجًدا ِ�َّ

خواست مسجد النبی را  میس  بن عفان عثمانگوید:  محمود بن لبید می: ترجمه
بازسازی نماید. مردم این کار را نپسندیدند؛ زیرا دوست داشتند آنرا به حالت خودش 

ھرکس «فرمود:   میشنیدم که ص  الله  از رسول گفت:س  بن عفان عثمانبگذارد. 
 ش بنادر بھشت برای ،ای مانند آن ، الله خانهبنا کندمسجدی الله برای خوشنودی 

 ».کردخواھد 

 لت مساجدی): فض۴۶باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۴۱

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِالَ « :قَاَل ص  أ

ْ
َحبُّ ابل

َ
ِ َمَساِجُدَهاأ  ا�َّ

َ
 ،ِد إِىل

ِالَ 
ْ

ْ�َغُض ابل
َ
ْسَواُ�َهاَوأ

َ
ِ أ  ا�َّ

َ
 )۶۷۱(م/. »ِد إِىل

ترین  محبوب«فرمود: ص  کندکه: رسول الله روایت میس  ابوھریره :ترجمه
 ».ھا نزد الله، بازارھا ھستند ھا نزد الله، مساجد ھستند. و مبغوض ترین مکان مکان

 مساجد یاد بسویلت گام زدن زی): فض۴۷باب(
يَبِّ بِْن َكْعٍب  -۲۴۲

ُ
َمِدينَةِ  :قَاَل س  َ�ْن أ

ْ
قىَْص َ�يٍْت يِف ال

َ
نَْصاِر بَيْتُُه أ

َ
 ،اَكَن رَُجٌل ِمَن األ

الَ  فاََكَن الَ  ِْطئُُه الصَّ
ُ

ِ خت ُ  :قَاَل ، صُة َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ

ْعنَا هل ُت  ،َ�تَوَجَّ
ْ
ُ يَا فُالَ  :َ�ُقل نََّك هلَ

َ
ُن لَْو �

ْمَضاء �َْت مِحَاًرا يَِقيَك ِمَن الرَّ رِْض  ،ِاْشرَتَ
َ
مَ  :قَاَل  ،َو�َِقيَك ِمْن َهَوامِّ األ

َ
نَّ بَييِْت  اأ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ِ َما أ َوا�َّ

دٍ ُمَطنٌَّب  ُت بِِه مِحْالً  :قَاَل ص  بِبَيِْت ُ�َمَّ
ْ
ِ  فََحَمل َ�يُْت نيَِبَّ ا�َّ

َ
تُهُ ،ص  َحىتَّ أ ْخرَبْ

َ
 :قَاَل  ،فَأ

ُ ِمثَْل َذلَِك 
َ

ْجرَ  ،فََداَعُه َ�َقاَل هل
َ
ثَرِهِ األ

َ
نَُّه يَرُْجو يِف أ

َ
� ُ

َ
ُ  ،وََذَكَر هل

َ
إِنَّ لََك َما : «صانلَّيِبُّ  :َ�َقاَل هل

 )۶۶۳(م/. »اْحتََسبَْت 
یک مرد   ی ی منوره، خانه گوید: دورترین خانه در مدینه میس  ابی بن کعب :ترجمه
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شد. من از وضعیت او  فوت نمیص  انصاری بود. اما نمازش پشت سر رسول الله
خریدی تا با سوار  ناراحت شدم و به او گفتم: ای فالنی! چقدر خوب بود اگر االغی می

حشرات زمین در امان بمانی. او گفت: سوگند به الله! من دوست شدن بر آن، از گرما و 
باشد. (بلکه دوست دارم دور باشم تا ص  محمد  ی ام دیوار به دیوار با خانه ندارم خانه

گوید: من  میس  با گام زدن بسوی مسجد، ثواب بیشتری بدست آورم). ابی بن کعب
آمدم و ماجرا را برایش ص  اکرم این کلمات را به سختی تحمل کردم تا اینکه نزد نبی

او را طلب کرد. وی دوباره ھمان سخنانش را در محضر ص  بازگو نمودم. رسول الله
به ص  تکرار کرد و گفت: من از قدم زدنھایم، امید اجر دارم. نبی اکرمص  آنحضرت

 ». رسد اجر آن به تو می«او فرمود: 

 گردد رفع درجات مینماز باعث محو گناهان و  ی): گام زدن بسو۴۸باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۴۳

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ  : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َر يِف بَيِْتِه ُ�مَّ َمىَش إىِل َمْن َ�َطهَّ

 ِ ِ  ،َ�يٍْت ِمْن ُ�يُوِت ا�َّ ُطُّ َخِطيئَةً  ،يِلَْقيِضَ فَِر�َضًة ِمْن فََرائِِض ا�َّ
َ

 ،اَكنَْت َخْطَوتَاُه إِْحَداُهَما حت
ْخَرى تَْرَ�ُع َدرََجةً 

ُ
 )۶۶۶(م/. »َواأل

ھرکس، در «فرمود: ص  کند که: رسول الله روایت میس  ابوھریره :ترجمه
ھای الله برود تا فرضی از فرایض  ای از خانه طھارت نماید. سپس بسوی خانه اش خانه

گردد وگام دیگرش باعث رفع  الله را ادا نماید، یک گامش باعث ریختن گناھی می
 ».شود ای می جهدر

 ستیدن، درست نینماز رفت و دو ید برای): با آرامش و وقار با۴۹باب(
يِب َ�تَاَدةَ  -۲۴۴

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ُْن نَُص�ِّ َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
 ،فََسِمَع َجلَبَةً ص  بَيْنََما �

نُُ�مْ « :َ�َقاَل 
ْ
الَ  :قَالُوا ؟»َما َشأ  الصَّ

َ
نَا إِىل

ْ
الَ  ،َ�ْفَعلُوا فَالَ « :قَاَل  ،ةِ اْستَْعَجل تَيْتُُم الصَّ

َ
َة إَِذا أ

ِكينَةُ  تُْم فََصلَّْوا ،َ�َعلَيُْ�ُم السَّ
ْ
ْدَر�

َ
وا ،َ�َما أ تِمُّ

َ
 )۶۰۳(م/. »َوَما َسبََقُ�ْم فَأ

مشغول نماز خواندن بودیم که ص  اللهگوید: با رسول  میس  : ابوقتادهترجمه
خطاب ص  از اتمام نماز، رسول اکرم . پسبگوش رسیدای،  جست وخیز عده صدای

 ،: برای رسیدن به نماز جماعتگفتند؟»این چه کاری بود که کردید«به آنان فرمود: 
که برای نماز  ھنگامی دوباره این کار را نکنید؛«فرمود: ص  الله  . رسولداشتیم عجله



 صحیح مسلم (جلد اول)    ١٦٢

 خوانید واز نماز را دریافتید، بچه ھر  خود را حفظ نمایید؛آیید، سکون و آرامش  می
 ».بقیه را خودتان، کامل کنید

 ): رفتن زنان به مساجد۵۰باب(
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن َز�ْنََب اثلََّقِفيَّةِ  -۲۴۵ َا رَُسوُل ا�َّ

َ
إَِذا َشِهَدْت : «صقَاَل نل

َمْسِجَد فَالَ 
ْ
 )۴۴۳(م/. »َ�َمسَّ ِطيبًا إِْحَداُ�نَّ ال

ھرگاه یکی از «به ما فرمود: ص  گوید: رسول الله میل  زینب ثقفی :ترجمه
 ». شما خواست در مسجد حضور پیدا نماید، نباید خوشبویی استعمال کند

 

 زنان از رفتن به مساجد یری): جلوگ۵۱باب(
�ََّها َسِمَعْت اَع�َِشةَ  :َ�ْن َ�ْمَرَة بِنِْت َ�بِْد الرَّمْحَِن  -۲۴۶

َ
 :َ�ُقوُل ص  َزْوَج انلَّيِبِّ ل  �

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َمْسِجَد َكَما ُمِنَعْت �َِساُء بَِ� ص  لَْو أ

ْ
ْحَدَث النَِّساُء لََمنََعُهنَّ ال

َ
ى َما أ

َ
َرأ

اِ�يَل  ُت ِلَعْمَرةَ  :قَاَل  ،إرِْسَ
ْ
َمْسِجدَ  :َ�ُقل

ْ
اِ�يَل ُمِنْعَن ال �َِساُء بَِ� إرِْسَ

َ
 )۴۴۵(م/َ�َعْم.  :قَالَْت  ؟أ

ھمسر ل  گوید: شنیدم که عایشه حمن میعمره دختر عبدالر :ترجمه
این اعمال جدید زنان (آرایش و ص  گفت: اگر رسول الله میص  رسول الله گرامی 

دید، آنان را از رفتن به مسجد،  استعمال خوشبویی و پوشیدن لباسھای شیک) را می
: به گوید نمود آنگونه که زنان بنی اسرائیل منع شدند. یکی از راویان حدیث می منع می

 عمره گفتم: آیا زنان بنی اسرائیل از رفتن به مسجد، منع شدند؟گفت: بله.

 رون رفتن ازآنیوارد شدن به مسجد و ب یدعا): ۵۲باب(
َسيْدٍ  -۲۴۷

ُ
يِب أ

َ
ْو َ�ْن أ

َ
يِب مُحَيٍْد أ

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ إَِذا َدَخَل « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

يَُقِل 
ْ
َمْسِجَد فَل

ْ
َحُدُ�ُم ال

َ
بَْواَب رمَْحَِتَك  :أ

َ
َيُقِل  ،اللَُّهمَّ اْ�تَْح يِل أ

ْ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ  :َو�َِذا َخَرَج فَل

لَُك ِمْن فَْضِلَك 
َ
ْسأ

َ
 )۷۱۳(م/. »أ

کی از یگاه ھر«فرمود: ص  د: رسول اللهیگو میس  دیا ابو اسید یابوحم :ترجمه

بَْواَب رمَْحَِتَك اللَُّهمَّ اْ�تَْح يِل «د: یشما خواست وارد مسجد شود، بگو
َ
بار الھا! « »أ

کی از شما خواست که از مسجد، یو ھر گاه  »نکات را به روی من باز  ھای رحمت دروازه

لَُك ِمْن فَْضِلَك «د: یرون برود، بگویب
َ
ْسأ

َ
 »نمک بار الھا! فضل تو را طلب می« .»اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ
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 دیخوانعت نماز بک): هنگام داخل شدن به مسجد، دو ر۵۳باب(
يِب َ�تَاَدةَ  -۲۴۸

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َمْسِجَد َورَُسوُل ا�َّ

ْ
ُت ال

ْ
َجالٌِس َ�ْ�َ َظْهَراَ�ِ ص  َدَخل

ِ  ،فََجلَْسُت  :قَاَل  ،انلَّاِس  ِْلَس : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

ْن جت
َ
َعتَْ�ِ َ�بَْل أ

ْ
ْن تَْرَكَع َر�

َ
 ؟»َما َمنََعَك أ

ُت  :قَاَل 
ْ
ِ  :َ�ُقل ْ�تَُك َجالًِسا َوانلَّاُس ُجلُوٌس  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َحُدُ�ُم « :قَاَل  ،َرأ

َ
إَِذا َدَخَل أ

فَ
َمْسِجَد فَالَ 

ْ
َعتَْ�ِ  ال

ْ
 )۷۱۴(م/. »َ�ِْلْس َحىتَّ يَْرَكَع َر�

در مسجد، میان مردم نشسته بود که ص  گوید: رسول الله میس  ابوقتاده :ترجمه
چرا قبل از نشستن، دو رکعت نماز «فرمود: ص  آنحضرتمن وارد شدم و نشستم. 

اید (من ھم نشستم.)  ؟ گفتم: یا رسول الله! دیدم شما و مردم ھمگی نشسته»نخواندی
ھر گاه یکی از شما وارد مسجد شد، قبل از نشستن، دو «فرمود: ص  پیامبر اکرم

 ». رکعت نماز بخواند

 ن رفتروید از مسجد، بی): بعد از اذان، نبا۵۴باب(
ْعثَاِء قَاَل  -۲۴۹ يِب الشَّ

َ
يِب ُهَر�َْرةَ  :َ�ْن أ

َ
َمْسِجِد َمَع أ

ْ
ُمؤَذُِّن  ،س  ُكنَّا ُ�ُعوًدا يِف ال

ْ
ذََّن ال

َ
فَأ

َمْسِجِد َ�ْميِش 
ْ
َمْسِجدِ  ،َ�َقاَم رَُجٌل ِمَن ال

ْ
ُه َحىتَّ َخَرَج ِمَن ال بُو ُهَر�َْرَة برََصَ

َ
ْ�بََعُه أ

َ
بُو  ،فَأ

َ
َ�َقاَل أ

َقاِسِم  :ةَ ُهَر�ْرَ 
ْ
بَا ال

َ
ا َهَذا َ�َقْد َعىَص أ مَّ

َ
 )۶۵۵(م/ .صأ

در مسجد نشسته بودیم که مؤذن س  گوید: با ابوھریره میس  ابوالشعثاء :ترجمه
س  اذان گفت. بعد از اذان، مردی از داخل مسجد برخاست و به راه افتاد. ابوھریره

گفت: این س  سپس ابوھریرهھمچنان به او نگاه کرد تا اینکه از مسجد بیرون رفت. 
 نافرمانی کرد.ص  شخص از ابو القاسم

: خارج شدن از مسجد بعد از اذان، کراھیت دارد مگر اینکه شخص عذری شرح
 داشته باشد. مترجم

 ردن در مسجدکتف   ی فارهک): ۵۵باب(
�َِس ابِْن َمالٍِك  -۲۵۰

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ زُبَاُق يِف : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َمْسِجِد َخِطيئَةٌ  ال

ْ
 ،ال

اَرُ�َها َدْ�نَُها  )۵۵۲(م/. »َوَ�فَّ
ن در اانداختن آب دھ«فرمود: ص  رسول اللهد: گوی میس  ابن مالک : انسترجمه

 ».باشد بین بردن آن، میاز ی آن، دفن کردن و  کفارهگناه است و  ،مسجد
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 ر و به مسجد رفتنیت خوردن سیراهک): ۵۶باب(
ِ  :ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -۲۵۱ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�ـَل ِمـْن « :قَاَل يِف َغْزَوِة َخيْـرَبَ ص  أ

َ
َمـْن أ

َجَرِة َ�ْعِ� اثلُّوَم فَالَ  َمَساِجدَ  َهِذهِ الشَّ
ْ
ِ�َ�َّ ال

ْ
 )۵۶۱(م/. »يَأ

کس از این ھر«فرمود: ص  کند که رسول الله روایت می بابن عمر  :ترجمه
(چرا که باعث اذیت و آزار مردم و فرشتگان ». به مسجد نیایدگیاه یعنی سیر خورد، 

 مترجم .شود چنانچه در روایات دیگر، تصریح شده است) می

 ندک یریناره گکر خورد، از مسجد یاز، تره یا سیه پکیسک): ۵۷باب(
۲۵۲-  ِ ِ  :ب َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�َل « :قَاَل ص  أ

َ
ْو َمْن أ

َ
ثُوًما أ

َا بََصالً 
ْ

نل يَْعزَتِ
ْ
 َمْسِجَدنَا ،فَل

ْ
ل ْو يِلَْعزَتِ

َ
َْقُعْد يِف بَيِْتهِ  ،أ اٌت ِمْن  ».َويلْ يِتَ بِِقْدٍر ِ�يِه َخرِضَ

ُ
َو�ِنَُّه أ

ُُقولِ  ،فَوََجَد لََها ِر�ًا ،ُ�ُقولٍ  ْخرِبَ بَِما ِ�يَها ِمَن ابلْ
ُ
َل فَأ

َ
ُ�وَها« :َ�َقاَل  ،فََسأ   »قَرِّ

َ
َ�ْعِض إِىل

ْصَحابِهِ 
َ
لََها َقاَل  ،أ

ْ
�

َ
ا َرآُه َكِرَه أ نَايِج َمْن الَ « :فَلَمَّ

ُ
إِ�ِّ أ

 )۵۶۴(م/. »ُ�نَايِج  لُكْ فَ
ھرکس که سیر یا «فرمود: ص  الله گوید: رسول می به لال بن عبد : جابرترجمه

خود   ی هو در خان به مساجد ما نیاید«یا فرمود: » کناره گیری نمایدخورد، از ما  پیاز
آوردند که در آن، چند نوع سبزی ص  نزد آنحضرت دیگیک  ،روزیھمچنین، ». بنشیند

از ص  رسید؛ لذا آنحضرتص  وجود داشت و بوی تندی از آنھا، به مشام رسول اکرم
محتویات آن (دیگ) پرسید. آنھا سبزیجاتی را که در آن، وجود داشت، نام بردند. 

نزد «یکی از صحابه که ھمراھش بود، فرمود: سوی  به نخورد و با اشارهص  آنحضرت
فرمود: بخور زیرا من ص  او نیز از خوردن آنھا، خودداری کرد. رسول الله». او ببرید

 ». گویید گویم که شما سخن نمی با کسی (جبرئیل) از نزدیک سخن می

د از یبا به مشام رسید،ر یاز و سیپ یداخل مسجد، بو از شخصی،): اگر ۵۸باب(
 اخراج گردد ،مسجد

َحةَ  -۲۵۳
ْ
يِب َطل

َ
اِب  :َ�ْن َمْعَداَن ابِْن أ َطَّ

ْ
نَّ ُ�َمَر ْ�َن اخل

َ
ُُمَعِة فََذَكَر س  أ

ْ
َخَطَب يَْوَم اجل

 ِ بَا بَْ�رٍ ، صنيَِبَّ ا�َّ
َ
نَّ ِديً�ا َ�َقَرِ� ثَالَ  :قَاَل  ،س وََذَكَر أ

َ
يُْت َكأ

َ
 َو�ِ�ِّ الَ  ،َث َ�َقَراٍت إِ�ِّ َرأ

 
َّ
َراُه إِال

ُ
َجِ�  أ

َ
ْستَْخِلَف  ،ُحُضوَر أ

َ
ْن أ

َ
ُمُرونَِ� أ

ْ
قَْواًما يَأ

َ
َ لَْم يَُ�ْن يِلَُضيَِّع ِدينَُه  ،َو�ِنَّ أ َو�ِنَّ ا�َّ

ي َ�َعَث بِِه نَِبيَّهُ  َوالَ  ،َ�تَهُ ِخالَ  َوالَ  ِ
َّ

ِالَ ص  اذل
ْ
ْمٌر فَاخل

َ
إِْن َعِجَل يِب أ

ِء فَُة ُشورَى َ�ْ�َ َهُؤالَ فَ
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ِ ا َ رَُسوُل ا�َّ يَن تُُو�ِّ ِ
َّ

تَِّة اذل قَْواًما َ�ْطَعنُوَن يِف  ،وَُهَو َ�نُْهْم َراٍض ص  لسِّ
َ
نَّ أ

َ
َو�ِ�ِّ قَْد َعِلْمُت أ

ْمرِ 
َ
�ْتُُهْم �ِيَِدي َهِذهِ ىلَعَ اإلِْسالَ  ،َهَذا األ نَا رَضَ

َ
َ�فَ  ،مِ أ

ْ
ِ ال ْعَداُء ا�َّ

َ
َِك أ

َ
وئل

ُ
َرةُ فَإِْن َ�َعلُوا َذلَِك فَأ

الَّ  الَكَ  ُ�مَّ إِ�ِّ الَ  ،ُل الضُّ
ْ
َهمَّ ِعنِْدي ِمَن ال

َ
َدُع َ�ْعِدي َشيْئًا أ

َ
ِ أ يِف ص  لَِة َما َراَجْعُت رَُسوَل ا�َّ

الَكَ 
ْ
ٍء َما َراَجْعتُُه يِف ال ْغلََظ يِل ِ�يهِ  ،لَةِ يَشْ

َ
ٍء َما أ ْغلََظ يِل يِف يَشْ

َ
َحىتَّ َطَعَن بِإِْصبَِعِه يِف  ،َوَما أ

الَ « :َ�َقاَل  ،ْدرِيَص 
َ
يِْف الَّيِت يِف آِخِر ُسوَرِة النَِّساءِ  يَا ُ�َمُر أ  إِْن  ».تَْ�ِفيَك آيَُة الصَّ

َو�ِ�ِّ
ُقْرآَن َوَمْن الَ 

ْ
 ال

ُ
قِْض ِ�يَها بَِقِضيٍَّة َ�ْقيِض بَِها َمْن َ�ْقَرأ

َ
ِعْش أ

َ
ُقْرآنَ  أ

ْ
 ال

ُ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ  :ُ�مَّ قَاَل  ،َ�ْقَرأ

ْشِهدُ 
ُ
ْمَصارِ أ

َ
َمَراِء األ

ُ
َما َ�َعثْتُُهْم َعلَيِْهمْ  ،َك ىلَعَ أ  إِ�َّ

يِلَْعِدلُوا َعلَيِْهْم َويِلَُعلُِّموا انلَّاَس  ،َو�ِ�ِّ
ْمرِِهمْ  ،َوَ�ْقِسُموا ِ�يِهْم َ�يْئَُهمْ  ،صِدينَُهْم وَُسنََّة نَِبيِِّهْم 

َ
ْشلَكَ َعلَيِْهْم ِمْن أ

َ
َّ َما أ ُ�مَّ  ،َوَ�ْرَ�ُعوا إِيلَ

ُ�لُوَن َشَجَرَ�ْ�ِ 
ْ
َها انلَّاُس تَأ ُّ�

َ
َراُهَما إِال َخِبيثَتَْ�ِ  الَ  ،إِنَُّ�ْم �

َ
ََصَل َواثلُّومَ  ،أ يُْت  ،َهَذا ابلْ

َ
لََقْد َرأ

 ِ َِقيعِ ص  رَُسوَل ا�َّ  ابلْ
َ

ْخِرَج إِىل
ُ
َمَر بِِه فَأ

َ
َمْسِجِد أ

ْ
َمْن �َ  ،إَِذا وََجَد ِر�َُهَما ِمَن الرَُّجِل يِف ال

يُِمتُْهَما َطبًْخا. 
ْ
َ�لَُهَما فَل

َ
 )۵۶۷(م/أ

روز جمعه، سخنرانی س  گوید: عمر بن خطاب معدان بن ابی طلحه می :ترجمه
سخن به میان آورد وگفت: من خواب دیدم که س  و ابوبکرص  نمود و از رسول الله

اشد. ب کنم تنھا تعبیرش فرارسیدن مرگم می خروسی سه بار مرا منقار زد. فکر می
دانم که الله ھیچ یک از دین و  خواھند تا جانشینی تعیین کنم؛ من می بعضی از من می

گرداند. اگر مرگم زود فرا رسید پس در مورد  خالفت و رسالت پیامبرش را ضایع نمی
خالفت این شش نفر (عثمان، علی ، طلحه ، زبیر، سعد بن ابی و قاص و عبدالرحمن 

از دنیا ص  پردازند. آن شش نفری که رسول الله ه میبن عوف) با یکدیگر به مشور
ام ھمان افرادی که من  رفت در حالی که از آنھا راضی و خشنود بود. من اطالع یافته

ام، ھم اکنون در امر خالفت، زبان  آنھا را با این دست خودم به خاطر اسالم، کتک زده
 مراه خواھند بود. اند؛ اگر چنین کنند، کافر، دشمن الله و گ بدگویی گشوده

گذارم و در ھیچ  ی کالله، بعد از خودم، نمی ای مھمتر از مسئله من ھیچ مسئله
مراجعه نکردم. ھمچنین ص  ی کالله به رسول الله مسئله  ی ای به اندازه مسئله

ی کالله با من تند صحبت نکرد  مسئله  ی ای به اندازه در ھیچ مسئلهص  رسول الله
ای که در  ی صیف (آیه ای عمر! آیا آیه«ام زد و فرمود:  سینه طوریکه با انگشتش به

؟ اگر حیاتی »ی نساء است، برایت کافی نیست تابستان نازل شد)، که در آخر سوره
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که قرآن نیمردم، چه کسا  ی ای خواھم کرد که ھمه باقی باشد در مورد کالله، فیصله
 یرند.خوانند، آنرا بپذ خوانند وچه کسانی که قران نمی می

ام تا با  گیرم؛ من آنھا را فرستاده بار الھا! من تو را بر فرمانداران شھرھا گواه می
مردم به عدالت رفتار کنند و به مردم، دین و سنت پیامبرشان را بیاموزند و غنایم و 
مالیات را میان آنان تقسیم کنند و اگر در کارشان دچار مشکلی شدند، به من ابالغ 

 نمایند. 
خورید که من آنھا را ناپاک  ایان، شما ای مردم! دو گیاه پیاز و سیر را میو در پ

را دیدم که اگر بوی آنھا را در داخل مسجد از شخصی، ص  دانم. رسول الله می
داد تا آن شخص را از مسجد بیرون کنند و به بقیع ببرند.  نمود، دستور می احساس می

 ا را بپزد تا بویشان از بین برود. خواھد سیر و پیاز بخورد، آنھ پس ھر کس می

 ای گم شده داخل مسجدی): نهی از اعالن اش۵۹باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۵۴

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ يَنُْشُد َضالًَّة يِف  َمْن َسِمَع رَُجالً : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

يَُقْل 
ْ
َمْسِجِد فَل

ْ
ُ َعلَيَْك  الَ  :ال َها ا�َّ َمَساِجَد لَْم ُ�نْبَ لَِهَذا ،رَدَّ

ْ
إِنَّ ال

 )۵۶۸(م/. »فَ
اگر کسی شنید که «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره :ترجمه

کند، بگوید: الله آنرا به تو  شخصی برای چیزی که گم شده است در مسجد، اعالم می
 ».اند برنگرداند؛ زیرا مساجد برای این کار، ساخته نشده

 د مسجد قرار دادی): قبرها را نبا۶۰باب(
ِ بِْن َ�بَّاٍس  -۲۵۵ ِ   َ�ْن اَع�َِشَة َوَ�بِْد ا�َّ ا نُِزَل بِرَُسوِل ا�َّ َطِفَق ص  قَاال: لَمَّ

ُ ىلَعَ وَْجِهِه، فَإَِذا اْ�تَمَّ َكَشَفَها َ�ْن وَْجِهِه َ�َقاَل وَُهَو َكَذلَِك: 
َ

يَصًة هل ِ «َ�ْطَرُح مَخِ ىلَعَ  لَْعنَُة ا�َّ
نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ 

َ
َُذوا ُ�بُوَر أ َُهوِد َوانلََّصارَى اختَّ

ْ
ُر ِمثَْل َما َصنَُعوا.  »ايل  )۵۳۱(م/ُ�َذِّ

، بیماری وفاتدر ص  رسول الله گویند: می شالله ابن عباس : عایشه و عبدترجمه
را  آن ،داش کامال پوشیده ش که چھره انداخت و ھنگامیش مبارک ی هھرچبر  ش راچادر

 ھایقبررا لعنت کند که الله یھود و نصاری «فرمود: و در ھمان حال برداشت 
این بود ص  ھدف آنحضرت گوید: راوی می». کردندمسجد تبدیل به پیامبرانشان را 

 که ما را از این اعمال، برحذر دارد.



 ١٦٧  کتاب نماز -٥

 ): نهی از ساختن مسجد بر قبرها ۶۱باب(
مَّ َسلََمَة  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -۲۵۶

ُ
مَّ َحِبيبََة َوأ

ُ
نَّ أ

َ
َبََشِة  بأ

ْ
ْ�نََها بِاحل

َ
َذَكَرتَا َكِنيَسًة َرأ

 ِ ِ ، صِ�يَها تََصاِو�ُر لِرَُسوِل ا�َّ ِِك إَِذا اَكَن ِ�يِهُم الرَُّجُل : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

وئل
ُ
إِنَّ أ

اِلُح َ�َماَت َ�نَْوا ىلَعَ َ�رْبِهِ َمْسِجًدا ِ وَ  ،الصَّ ِق ِعنَْد ا�َّ
ْ
َل

ْ
اُر اخل ِِك رِشَ

َ
وئل

ُ
َوَر أ ِك الصُّ

ْ
ُروا ِ�يِه تِل َصوَّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
 )۵۲۸(م/. »يَْوَم ال

از ص  برای رسول الله بام حبیبه و ام سلمه گوید:  میل  : عایشهترجمه
کلیسایی که در زمان ھجرت به حبشه، آنرا دیده بودند و مملو از عکس و تصویر بود، سخن 

فوت  ن،فرد نیکوکاری از آناھرگاه، که ھستنند آنھا کسانی «فرمود: ص  رسول اللهگفتند. 
کردند و در آن، تصاویر و تمثالھای آن شخص را نقاشی  ی بنا میمسجدش، بر قبر ،کرد می
 ».قیامت، این افراد، بدترین مخلوقات، نزد الله خواھند بود کردند. روز می

 قرار داده شده است کمن مسجد و پا ین برایزم  ی ): همه۶۲باب(
يِب ُهَر�َْرة -۲۵۷

َ
ِ :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
نِْبيَاِء �ِِستٍّ « :قَاَل ص  أ

َ
ُت ىلَعَ األ

ْ
ل  :ُفضِّ

لَكِمِ 
ْ
ْعِطيُت َجَواِمَع ال

ُ
َغنَائِمُ  ،أ

ْ
ِحلَّْت يِلَ ال

ُ
رُْض َطُهوًرا  ،َونرُِصُْت بِالرُّْعِب َوأ

َ
وَُجِعلَْت يِلَ األ

ِق اَكفَّةً  ،َوَمْسِجًدا
ْ
َل

ْ
 اخل

َ
ُت إِىل

ْ
رِْسل

ُ
 )۵۲۳(م/. »وَُخِتَم يِبَ انلَِّبيُّونَ  ،َوأ

من در شش چیز بر «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره :ترجمه
مختصر از نظر لفظ، و پر بار از «کلمات جامع به من  -۱ن دیگر، برتری دارم: پیامبرا

 -۳. ام شده یترسیدن دشمنان از من) یار با رعب ( -۲ .عنایت شده است »نظر معنا
یم مسجد و پاک قرار گرفته است. زمین برا  ی ھمه -۴غنایم برایم حالل شده است. 

 ». خاتم پیامبران ھستم -۶ ام. کائنات فرستاده شده  ی بسوی ھمه -۵

 نمازگزار  ی ستره  ی ): اندازه۶۳باب(
يِب َذرٍّ  -۲۵۸

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َحُدُ�ْم يَُص�ِّ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
إِنَُّه �َْسرُتُُه  ،إَِذا قَاَم أ

فَ
إِنَُّه َ�ْقَطُع  ،فَإَِذا لَْم يَُ�ْن َ�ْ�َ يََديِْه ِمثُْل آِخَرةِ الرَّْحِل  ،إَِذا اَكَن َ�ْ�َ يََديِْه ِمثُْل آِخَرةِ الرَّْحِل 

فَ
َِمارُ َصالَ 

ْ
ةُ  ،تَُه احل

َ
َمْرأ

ْ
ْسوَدُ  ،َوال

َ
ُب األ

ْ
لَك

ْ
ُت  ».َوال

ْ
بَاَذرٍّ  :قُل

َ
ِب  ،يَا أ

ْ
لَك

ْ
ْسوَِد ِمَن ال

َ
ِب األ

ْ
لَك

ْ
َما بَاُل ال

ْصَفرِ 
َ
ِب األ

ْ
لَك

ْ
مْحَِر ِمَن ال

َ
يِخ  :قَاَل  ؟األ

َ
َِ�  ،يَا اْ�َن أ تلْ

َ
ِ صَكَما َسأ ُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
ل
َ
 :َ�َقاَل  ،َسأ

ْسوَُد َشيَْطانٌ «
َ
ُب األ

ْ
لَك

ْ
 )۵۱۰(م/. »ال
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ھرگاه، یکی از شما به نماز «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوذر :ترجمه
یش چوب پایانی رحل قرار داشت، آن چیز، برا  ی ایستاد و جلویش چیزی به اندازه

رود. اما اگر جلویش، چیزی مانند چوب پایانی رحل قرار نداشت،  ستره بشمار می
گوید:  راوی می». شوند (عبور) االغ، زن و سگ سیاه، باعث قطع شدن نمازش می

گفتم: ای ابوذر! سگ سیاه و سرخ و زرد چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ گفت: ای برادر 
فرمود: ص  پرسیدم. آنحضرتص  ول اللهام! من ھمین سؤال شما را از رس زاده

 ». سگ سیاه، شیطان است«

 شدن به ستره یک): نزد۶۴باب(
اِعِديِّ  -۲۵۹ ِ  :قَاَل س  َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد السَّ َوَ�ْ�َ ص  اَكَن َ�ْ�َ ُمَص�َّ رَُسوِل ا�َّ

اِة.  َداِر َمَمرُّ الشَّ ِ
ْ
 )۵۰۸(م/اجل

و ص  الله  جای نماز رسول  ی هکه: فاصلکند  روایت میس  : سھل بن سعدترجمه
 توانست از آنجا عبور کند. ای بود که گوسفندی می ندازهه اب(مقابل) دیوار 

 نمازگزار یدن روبروی): به پهلو خواب۶۵باب(
الَ ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۲۶۰ ةُ  :ةَ وَُذِكَر ِعنَْدَها َما َ�ْقَطُع الصَّ

َ
َمْرأ

ْ
َِماُر َوال

ْ
ُب َواحل

ْ
لَك

ْ
 ،ال

الِكَ  :ل َ�َقالَْت اَع�َِشةُ 
ْ
َِمِ� َوال

ْ
ِ  ؟ِب قَْد َشبَّْهتُُمونَا بِاحل يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
ِ لََقْد َرأ ص  َوا�َّ

ِقبْلَِة ُمْضَطِجَعةً 
ْ
�ِر بَيْنَُه َوَ�ْ�َ ال ِ

َاَجةُ  ،يَُص�ِّ َو�ِ�ِّ ىلَعَ الرسَّ
ْ
ْجِلَس  ،َ�تَبُْدو يِلَ احل

َ
ْن أ

َ
َرُه أ

ْ
�

َ
فَأ

وِذَي 
ُ
ِ  فَأ �َْسلُّ ِمْن ِعنِْد رِْجلَيِْه.  ،صرَُسوَل ا�َّ

َ
 )۵۱۲(م/فَأ

سخن از این به میان آمد که عبور سگ و االغ و زن از ل  عایشهنزد  :ترجمه 
: شما زنان را گفتل  گردد. عایشه جلوی نمازگزار باعث قطع شدن نماز وی می

 دانید؛ حال آن که خودم دیدم که  (در عبور از جلوی نمازگزار) با سگ و االغ برابر می
دراز  و قبله،ص  ، میان آنحضرتباالی تختخواند و من  نماز میص  الله رسول

دوست نداشتم با نشستنم باعث  آمد و چون . پس برایم کاری پیش میبودم کشیده
 سمت پاھای تخت، بسترم را ترک آھسته ازشوم، ص  اذیت و آزار رسول الله

 .کردم می
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 ): دستور استقبال قبله۶۶باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۶۱

َ
َمْسِجَد فََص�َّ  :س َ�ْن أ

ْ
نَّ رَُجًال َدَخَل ال

َ
ِ  ،أ يِف نَاِحيٍَة ص  َورَُسوُل ا�َّ

الَ «َوِ�يِه   الصَّ
َ

وُُضوءَ إَِذا ُ�ْمَت إِىل
ْ
ْسِبِغ ال

َ
ْ  ،ِة فَأ ِقبْلََة فََكربِّ

ْ
 )۳۹۷(م/. »ُ�مَّ اْستَْقِبِل ال

ای از مسجد نشسته بود که  در گوشهص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره :ترجمه
ص  حدیث آمده است که رسول الله  ی مردی وارد شد و به نماز ایستاد.... و در ادامه

بگیر. سپس رو بسوی ھرگاه خواستی به نماز بایستی، بطور کامل وضو «به او فرمود: 
 )۲۸۲(نگا حدیث شماره:». قبله بایست و تکبیر بگو

 کعبه  یت المقدس) بسویر جهت قبله از شام (بیی): تغ۶۷باب(
رَبَاِء بِْن اَعزٍِب  -۲۶۲

ْ
َمْقِدِس ِستََّة ص  َصلَّيُْت َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل س  َعِن ال

ْ
 َ�يِْت ال

َ
إِىل

ََقَرةِ  ،َعرَشَ َشْهًرا واْ  ُکنُتمۡ َما ُث َوَحیۡ﴿: َحىتَّ نََزلَِت اآليَُة الَّيِت يِف ابلْ  ۥۗ﴾َرهُ َشطۡ ُوُجوَھُکمۡ  َفَولُّ

لَْت َ�ْعَدَما َص�َّ انلَّيِبُّ  ]۱۴۴[البقرة:  َقْوِم َ�َمرَّ بِنَاٍس ِمَن  ،صَ�َ�َ
ْ
فَاْ�َطلََق رَُجٌل ِمَن ال

َ�ُهْم  نَْصاِر وَُهْم يَُصلُّوَن فََحدَّ
َ
َيِْت. بِاحلَديث، األ

ْ
  )۵۲۵(م/فََولَّْوا وُُجوَهُهْم قِبََل ابل

بسوی بیت ص  گوید: شانزده ماه ھمراه نبی اکرم میس  براء بن عازب :ترجمه
نمازش را خوانده بود، این ص  از اینکه رسول اللهالمقدس نماز خواندم. سپس بعد 

[البقرة:  ﴾ۥۗ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّواْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ ﴿بقره نازل گردید که:   ی سوره  ی آیه

یعنی ھر جا که بودید، بسوی مسجدالحرام روی کنید. بعد از آن، مردی از میان  ]۱۴۴
مردم برخاست و رفت و گذرش به گروھی از انصار افتاد که درحال خواندن نماز 
بودندز او جریان تغییر قبله را برای آنان، بیان کردز آنان (در اثنای نماز) رویشان را 

 بسوی بیت الله برگرداندند. 

بجز نماز فرض، درست  یچ نمازینماز، اقامه گفته شد ه یه براک می): هنگا۶۸باب(
 ستین

يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۶۳
َ
الَ « :قَاَل ص  َعِن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
 َصالَ  ُة فَالَ إَِذا أ

َّ
 َة إِال

َمْكتُوَ�ةُ 
ْ
 )۷۱۰(م/. »ال

ھنگامیکه برای نماز «فرمود: ص  کند که نبی اکرم روایت میس  ابوھریره :ترجمه
 ».اقامه گفته شد، ھیچ نمازی، بجز نماز فرض، درست نیست
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 نماز بلند شوند؟  ی): چه وقت مردم برا۶۹باب(
يِب َ�تَاَدةَ  -۲۶۴

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ الَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
َ�ُقوُموا  ُة فَالَ إَِذا أ

 )۶۰۴(م/. »َحىتَّ تََرْوِ� 
اقامه  ،که برای نماز ھنگامی«فرمود: ص  گوید. رسول الله میس  ابوقتاده: ترجمه

 ».گفته شد تا من نیامدم و مرا ندیدید از سر جایتان بلند نشوید

 دیآ میه امام ک مینماز هنگا ی): اقامه گفتن برا۷۰باب(
يُِقيُم َحىتَّ َ�ُْرَج  فَالَ  ،ٌل يُؤَذُِّن إَِذا َدَحَضْت اَكَن بِالَ  :َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة قَاَل  -۲۶۵

الَ ، صانلَّيِبُّ  قَاَم الصَّ
َ
 )۶۰۶(م/َة ِحَ� يََراُه. فَإَِذا َخَرَج أ

شد، (خورشید به طرف  که زوال می گوید: ھنگامی میس  جابر بن سمره :ترجمه
آمد،  نمیص  که نبی اکرم گفت و تا ھنگامی اذان میس  شد) بالل مغرب مایل می

دید، اقامه  او را میس  آمد و بالل میص  و وقتی که آنحضرتگفت  اقامه نمی
 گفت.  می

 ردن بعد از اقامه گفتنکغسل  یرون رفتن امام برای): ب۷۱باب(
يِب َسلََمَة ْ�ُن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن َعوٍْف  -۲۶۶

َ
بَا ُهَر�َْرَة َ�ُقوُل  :َ�ْن أ

َ
الَ  :َسِمَع أ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
ُة أ

ِ  ،َ�ُقْمنَا ْنَا رَُسوُل ا�َّ
َ

ْن َ�ُْرَج إِيل
َ
ُفوَف َ�بَْل أ َا الصُّ

ْ
نل ِ ص  َ�َعدَّ ىَت رَُسوُل ا�َّ

َ
َحىتَّ إَِذا ص  فَأ

َ قَاَم يِف ُمَصالَّ  ْن يَُ�ربِّ
َ
َا ،فَانرَْصََف  ،َذَكرَ  ،ُه َ�بَْل أ

َ
 ِ�يَاًما نَنْتَِظُرُه  »َماَكنَُ�مْ « :َوقَاَل نل

ْ
فَلَْم نََزل

ْنَا َوقَِد اْغتََسَل  َحىتَّ َخَرجَ 
َ

ُسُه َماءً  ،إِيل
ْ
َ فََص�َّ بِنَا.  ،َ�نُْطُف َرأ  )۶۰۵(م/فََكربَّ

گوید:  میس  ابوھریره گوید: شنیدم که ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف می :ترجمه
تشریف ص  رسول الله . سپس،بسته شد ،نماز ی هھا برای اقام صفاقامه گفته شد و 

: فرمود . پس به مااستجنب که ش آمد ، یادمصالی نماز ایستادکه بر  ھنگامی آورد. و
غسل سپس برگشت و  .ھای نماز را بھم نزنید) یعنی (صف». جای خود بمانید سر«

 تکبیر گفت وآنگاه،  .چکید ھنوز آب از موھایش می ما آمد کهسوی  به در حالیو  دنمو
 .نماز را برای ما امامت نمود
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 ها ردن صفک): راست ۷۲باب(
يِب َمْسُعودٍ  -۲۶۷

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ الَ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ ِة َ�ْمَسُح َمنَاِكبَنَا يِف الصَّ

ْتَِلُفوا َ�تَْختَِلَف قُلُو�ُُ�مْ  اْستَُووا َوالَ « :َوَ�ُقوُل 
َ

ْحالَ  ،خت
َ
ولُو األ

ُ
ُ�مَّ  ،ِم َوانلَُّ� يِلَِلِ� ِمنُْ�ْم أ

يَن يَلُوَ�ُهمْ  ِ
َّ

يَن يَلُوَ�ُهمْ  ،اذل ِ
َّ

بُو َمْسُعودٍ  ».ُ�مَّ اذل
َ
َشدُّ اْخِتالَ  :قَاَل أ

َ
َْوَم أ ْ�تُُم ايلْ

َ
 )۴۳۲(م/فًا. فَأ

ھای ما را با دستھایش  در نماز، شانهص  گوید: رسول الله میس  ابومسعود :ترجمه
دچار راست و برابر بایستد و اختالف نکنید؛ مبادا دلھایتان «فرمود:  نمود و می برابر می

اختالف شود. و صاحبان خرد و اندیشه پشت سر و نزدیک من قرار گیرند. سپس 
کسانی که در خرد و اندیشه بعد از آنان قرار دارند و بعد ھم کسانی که در خرد و 

در پایان، ابومسعود گفت: شما امروز، زیاد اختالف ». اندیشه بعد از گروه دوم قرار دارند
 دارید. 

 اول لت صفی): فض۷۳باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۶۸

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
لَْو َ�ْعلَُم انلَّاُس َما يِف انلَِّداِء « :قَاَل ص  أ

لِ  وَّ
َ
فِّ األ   ،َوالصَّ

َّ
ُدوا ِإال ْن �َْستَِهُموا َعلَيِْه الَ  ُ�مَّ لَْم َ�ِ

َ
َولَْو َ�ْعلَُموَن َما يِف اتلَّْهِجِ�  ،ْستََهُمواأ

ْهِ ْستَبَُقوا الَ 
َ

�َ ،إِيل
َ
بِْح أل َعتََمِة َوالصُّ

ْ
 )۴۳۷(م/. »تَوُْهَما َولَْو َحبًْواَولَْو َ�ْعلَُموَن َما يِف ال

اداش اذان و پاگر مردم از «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره: ترجمه
گاه مینماز، صف اول  ، چاره ای جز قرعه کشی نداشتندبرای دستیابی به آن،  و بودند آ

دانستند، برای رسیدن  اگر ثواب اول وقت را می ،نینچھم کردند. قرعه کشیمیحتما 
با (نماز عشا و صبح پاداش اگر از  ھمینطور .گرفتند از یکدیگر سبقت می ،به آن

 ».کردند آنھا شرکت میبا خزیدن ھم که شده بود در بودند،  مطلع می )جماعت

يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۶۹
َ
ِ قَاَل رَسُ  :قَاَل س  َ�ْن أ لَُها: «صوُل ا�َّ وَّ

َ
 ،َخْ�ُ ُصُفوِف الرَِّجاِل أ

َها آِخُرَها لَُها ،وََخْ�ُ ُصُفوِف النَِّساِء آِخُرَها ،َورَشُّ وَّ
َ
َها أ  )۴۴۰(م/. »َورَشُّ

بھترین صفوف مردان، صف «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره :ترجمه
باشد. ولی بھترین صفوف زنان، صف آخر، و  اول؛ و بدترین صفوف آنھا، صف آخر می

 ». باشد بدترین صفوف آنھا، صف اول می
گوید: بطور مطلق، بھترین صفوف مردان، صف اول و  می /: امام نووی شرح

ان باید گفت که ھدف باشد. اما نسبت به صفوف زن بدترین صفوف آنھا صف آخر می
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خوانند. اما زنانی که جداگانه نماز  حدیث، زنانی ھستند که با مردان نماز می
خوانند، حکم صفوف آنان مثل حکم صفوف مردان است. به این معنا که بھترین  می

 باشد. ھای آنان، صف آخر می صفھای آنان، صف اول، و بدترین صف
که ثواب و فضیلت آن، کمتر است. و گفتنی است که بدترین به این معنا است 

بھترین به این معنا است که ثواب و فضیلت آن، بیشتر است. و آخرین صف زنانی که با 
خوانند، ثواب و فضیلت بیشتری دارد؛ زیرا کمتر در معرض اختالط و  مردان نماز می

مالقات با مردان بیگانه ھستند. و اولین صف آنھا مذمت شده است؛ زیرا احتمال 
 اختالط و فتنه در آن بیشتر است. (شرح نووی با اختصار)

 وقت نماز ،زدن ک): مسوا۷۴باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۷۰

َ
ُمْؤِمِنَ�  لَْوالَ « :قَاَل ص  َعِن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ

ْ
ُشقَّ ىلَعَ ال

َ
ْن أ

َ
َوِ� ـ أ

يِت  :َحِديِث زَُهْ�ٍ  مَّ
ُ
�َ ـ ىلَعَ أ

َ
َواِك ِعنَْد أل  )۲۵۲(م/ .»ةٍ لُكِّ َصالَ َمْرُ�ُهْم بِالسِّ

اگر بر مؤمنان، «فرمود: ص  کند که نبی اکرم روایت میس  ابوھریره :ترجمه
 ».دادم تا وقت ھر نماز، مسواک بزنند شد، دستور می دشوار نمی

دادم  شد، دستور می اگر بر امتم دشوار نمی«و در روایت زھیر آمده است که فرمود: 
 ».تا وقت ھر نماز، مسواک بزنند

 ر هنگام شروع نمازکلت ذی): فض۷۵باب(
�ٍَس  -۲۷۱

َ
فَّ َوقَْد َحَفَزُه انلََّفُس  :س َ�ْن أ نَّ رَُجًال َجاَء فََدَخَل الصَّ

َ
َْمُد  :َ�َقاَل  ،أ

ْ
احل

ِ مَحًْدا َكِثً�ا َطيِّبًا ُمبَاَرً� ِ�يهِ  َّ�ِ،  ِ ا قىََض رَُسوُل ا�َّ يُُّ�ُم « :َصالتَُه قَاَل ص  فَلَمَّ
َ
ُمتلََكُِّم �

ْ
ال

لَكَِماِت 
ْ
َقْومُ  ؟»بِال

ْ
َرمَّ ال

َ
ُمتلََكُِّم بَِها« :َ�َقاَل  ،فَأ

ْ
يُُّ�ُم ال

َ
ًسا ،�

ْ
إِنَُّه لَْم َ�ُقْل بَأ

ِجئُْت  :َ�َقاَل رَُجٌل  ».فَ
تَُها ،َوقَْد َحَفَزِ� انلََّفُس 

ْ
يُْت اْ�َ�ْ َعرَشَ َملاًَك يَبْتَِدُروَ�َها« :َ�َقاَل  ،َ�ُقل

َ
ُهْم يَْرَ�ُعَها لََقْد َرأ ُّ�

َ
�« .

 )۶۰۰(م/
گوید: مردی نفس زنان آمد و به صف (نمازگزاران) پیوست و  میس  انس :ترجمه

ا فِيهِ «گفت:  كً بَارَ ا طَيِّبًا مُ ريً
ثِ ا كَ ْدً دُ هللاَِِّ محَ َمْ نمازش را تمام ص  ھنگامی که رسول الله ».احلْ

؟ مردم سکوت کردند. رسول »آوردکدامیک از شما این کلمات را بزبان «کرد، پرسید: 
کدامیک از شما این کلمات را بزبان آورد؟ او چیز بدی به «دوباره فرمود: ص  الله

مردی گفت: من نفس زنان آمدم و این کلمات را به زبان آوردم. ». زبان نیاورد
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من دوازده فرشته را دیدم که برای باال بردن آنھا از یکدیگر «فرمود: ص  آنحضرت
 ». گرفتند سبقت می

 ن در نمازیدی): رفع ۷۶باب(
ِ  :قَاَل  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -۲۷۲ الَ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ ِة َرَ�َع يََديِْه َحىتَّ إَِذا قَاَم لِلصَّ

 َ ْن يَْرَكَع َ�َعَل ِمثَْل َذلَِك  ،تَُ�ونَا َحْذَو َمنِْكبَيِْه ُ�مَّ َكربَّ
َ
َراَد أ

َ
ُكوِع َ�َعَل  ،فَإَِذا أ َو�َِذا َرَ�َع ِمَن الرُّ

ُجوِد.  َوالَ  ،ِمثَْل َذلَِك  َسُه ِمَن السُّ
ْ
 )۳۹۰(م/َ�ْفَعلُُه ِحَ� يَْرَ�ُع َرأ

ھنگامی که برای نماز بر ص  الله : رسولگوید می به بن عمر لال : عبدترجمه
گفت.  برد و سپس تکبیر می ھایش باال می ھایش را تا برابر شانه خاست، دست می

داد؛ یعنی  خواست رکوع نماید، ھمین کار را انجام می که می ھمچنین ھنگامی
برد. ھمینگونه ھنگام برخاستن از رکوع نیز  ھایش باال می ھایش را تا برابر شانه دست

 کرد. نمود. ولی بلند شدن از سجده، چنین نمی رفع یدین می

 ان نمازی): آغاز و پا۷۷باب(
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۲۷۳ الَ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ  ،َة بِاتلَّْكِب�ِ �َْستَْفِتُح الصَّ

ِقَراَءَة 
ْ
ِ َرّبِ  ۡمدُ �َۡ ٱ﴿ِب َوال �ُْه  ﴾َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱِ�َّ َسُه َولَْم يَُصوِّ

ْ
َوَ�َن إَِذا َرَ�َع لَْم �ُْشِخْص َرأ

ُكوِع لَْم �َْسُجْد َحىتَّ �َْستَوَِي قَائًِما َوَ�َن إَِذا  ،َولَِ�ْن َ�ْ�َ َذلَِك  َسُه ِمَن الرُّ
ْ
َوَ�َن إَِذا َرَ�َع َرأ

ْجَدِة لَْم �َْسُجْد َحىتَّ �َْستَوَِي َجالًِسا َسُه ِمَن السَّ
ْ
َعتَْ�ِ اتلَِّحيَّةَ  ،َرَ�َع َرأ

ْ
 ،َوَ�َن َ�ُقوُل يِف لُكِّ َر�

ُْمَ� َوَ�َن َ�ْفرُِش رِْجلَُه  يرُْسَى َوَ�نِْصُب رِْجلَُه ايلْ
ْ
يَْطانِ  ،ال َوَ�نَْ�  ،َوَ�َن َ�نَْ� َ�ْن ُ�ْقبَِة الشَّ

بُعِ  ْن َ�ْفرَتَِش الرَُّجُل ِذَراَ�يِْه افرِْتَاَش السَّ
َ
الَ  ،أ  )۴۹۸(م/َة بِالتَّْسِليِم. َوَ�َن َ�ِْتُم الصَّ

را با تکبیر، و قرائت را نماز ص  گوید: رسول الله میل  : عایشه صدیقهترجمه

ِ َرّبِ  ۡمدُ �َۡ ٱ﴿ با کرد نه سرش را باال  که رکوع می نمود و ھنگامی آغاز می ﴾َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱِ�َّ
نمود. و ھنگام برخاستن از رکوع، تا  گرفت و نه پایین؛ بلکه تعادل را رعایت می می

اول بر   ی رفت. و زمانی که سرش را از سجده ایستاد، به سجده نمی راست نمی
رفت. و بعد از ھر دو رکعت، تشھد  نشست، دوباره به سجده نمی داشت تا راست نمی می
کرد. و از نشستن شیطان  خواند و پای چپش را فرش و پای راستش را نصب می می

ھا) منع فرمود.  ھا بر روی زمین و نصب کردن ساق (گذاشتن نشیمن گاه و دست
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ان درنده ساعدھایش را روی زمین فرش نماید، منع ھمچنین از اینکه انسان مانند حیو
 رساند.  نمود و نمازش را با سالم گفتن به پایان می

 ر گفتن در نمازیبک): ت۷۸باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۷۴

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ الَ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ  الصَّ

َ
ُ ِحَ� إَِذا قَاَم إِىل ِة يَُ�ربِّ

ُ ِحَ� يَْرَكعُ  ،َ�ُقومُ  َدهُ « :ُ�مَّ َ�ُقوُل  ،ُ�مَّ يَُ�ربِّ ُ لَِمْن مَحِ ُكوِع  »َسِمَع ا�َّ بَُه ِمَن الرُّ
ْ
 ،ِحَ� يَْرَ�ُع ُصل

َْمدُ «ُ�مَّ َ�ُقوُل وَُهَو قَائٌِم 
ْ
ُ ِحَ� َ�ْهوِي َساِجًدا »َر�َّنَا َولََك احل ُ ِحَ� يَْرَ�ُع  ،ُ�مَّ يَُ�ربِّ ُ�مَّ يَُ�ربِّ

سَ 
ْ
ُ ِحَ� �َْسُجدُ  ،هُ َرأ َسهُ  ،ُ�مَّ يَُ�ربِّ

ْ
ُ ِحَ� يَْرَ�ُع َرأ الَ  ،ُ�مَّ يَُ�ربِّ ِة ُ�مَّ َ�ْفَعُل ِمثَْل َذلَِك يِف الصَّ

ُلُوِس  ،لُكَِّها َحىتَّ َ�ْقِضيََها
ْ
َمثَْ� َ�ْعَد اجل

ْ
ُ ِحَ� َ�ُقوُم ِمَن ال بُو ُهَر�َْرةَ  ،َوُ�َ�ربِّ

َ
إِ�ِّ  :ُ�مَّ َ�ُقوُل أ

َ�
َ
ِ شْ أل  )۳۹۲(م/. صبَُهُ�ْم َصالًة بِرَُسوِل ا�َّ

خاست و  ھنگامی که برای نماز برمیص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره :ترجمه
گفت. و زمانی که کمرش را از رکوع بلند  رفت، تکبیر می که به رکوع می ھنگامی

َدهُ «نمود،  می ُ لَِمْن مَحِ َْمدُ «گفت. و در حالت ایستاده  می »َسِمَع ا�َّ
ْ
@»َر�َّنَا َولََك احل

  ی گفت و در ھمه گفت. سپس ھنگام سجده کردن و بلند شدن از سجده، تکبیر می می
که بعد از خواندن دو رکعت از  نمود. ھمچنین ھنگامی نماز تا پایان، اینگونه عمل می

 گفت.  خاست، تکبیر می تشھد، بر می
ص  شما به نماز رسول الله  ی ماز ھمهگفت: نماز من بیشتر از نس  در پایان، ابوھریره

 شباھت دارد. 

 سبقت گرفت ،د از امامیر گفتن نبایبک): در ت۷۹باب(
يِب ُهَر�َْرة -۲۷۵

َ
ِ  :قَاَل  :س �َ َ�ْن أ ُ�بَاِدُروا  الَ « :َ�ُقوُل  ،ُ�َعلُِّمنَاص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ُوا ،اِإلَمامَ  َ فََكربِّ آٱَوَ� ﴿ :َو�َِذا قَاَل  ،إَِذا َكربَّ َو�َِذا  ،َو�َِذا َرَ�َع فَاْرَكُعوا ،آِم�َ  :َ�ُقولُوا ﴾ّلِ�َ لضَّ
َدهُ  :قَاَل  ُ لَِمْن مَحِ َْمدُ  :َ�ُقولُوا ،َسِمَع ا�َّ

ْ
 )۴۱۵(م/ .»اللَُّهمَّ َر�َّنَا لََك احل

از «فرمود:  داد و می ما را آموزش میص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره :ترجمه

َوَ� ﴿امام سبقت نگیرید؛ ھنگامی که امام تکبیر گفت، شما تکبیر بگویید؛ ھنگامی که 
آٱ @که گفت، شما آمین بگویید؛ وقتی که رکوع کرد، شما رکوع کنید؛ ھنگامی@﴾ّلِ�َ لضَّ

َدهُ « ُ لَِمْن مَحِ نَا«گفت، شما  »َسِمَع ا�َّ بَّ مَّ رَ دُ  اللَّهُ َمْ  ».بگویید »لَكَ احلْ



 ١٧٥  کتاب نماز -٥

 به امام یمقتد ی): اقتدا۸۰باب(
�َِس بِْن َمالٍِك  -۲۷۶

َ
ُه ص  َسَقَط انلَّيِبُّ  :قَاَل س  َ�ْن أ َ�ْن فََرٍس فَُجِحَش ِشقُّ

ْ�َمنُ 
َ
نَا َعلَيِْه َ�ُعوُدهُ  ،األ

ْ
الةُ  ،فََدَخل ا  ،فََص�َّ بِنَا قَاِعًدا فََصلَّيْنَا َوَراَءُه ُ�ُعوًدا ،فََحرَضَِت الصَّ فَلَمَّ

الَة قَاَل  ُوا« :قىََض الصَّ َ فََكربِّ َو�َِذا  ،َو�َِذا َسَجَد َفاْسُجُدوا ،إِ�ََّما ُجِعَل اِإلَماُم يِلُْؤَ�مَّ بِِه فَإَِذا َكربَّ
ُ لَِمْن  :َو�َِذا قَاَل  ،َرَ�َع فَاْرَ�ُعوا َدُه َ�ُقولُواَسِمَع ا�َّ َْمدُ  :مَحِ

ْ
َو�َِذا َص�َّ قَاِعًدا  ،َر�َّنَا َولََك احل

مْجَُعونَ 
َ
 )۴۱۱(م/. »فََصلَّْوا ُ�ُعوًدا أ

از باالی اسبی به زمین افتاد و ص  گوید: نبی اکرم میس  انس بن مالک :ترجمه
گردید. ما برای عیادت و احوال پرسی نزد  سمت راست بدنش، خراش برداشت و زخمی

نشسته نماز خواند. ما نیز پشت سر ایشان نشسته نماز ص  ایشان رفتیم. آنحضرت
امام برای آن «نماز را به پایان رساند، فرمود: ص  که پیامبر اکرم خواندیم. ھنگامی

که امام تکبیر گفت، شما تکبیر بگویید؛ وقتی  است که به وی اقتدا شود؛ پس ھنگامی
زمانی که سر از سجده برداشت، شما سر از سجده که سجده نمود، شما سجده نمایید؛ 

َدهُ «بردارید؛ چون  ُ لَِمْن مَحِ َْمدُ « گفت، شما »َسِمَع ا�َّ
ْ
بگویید. و اگر امام،  »َر�َّنَا َولََك احل

 ». نشسته نماز خواند، ھمگی شما نشسته نماز بخوانید

 گریدست بر دست د یک): گذاشتن ۸۱باب(
ى انلَّيِبَّ  :س رٍ َ�ْن َوائِِل بِْن ُحجْ  -۲۷۷

َ
نَُّه َرأ

َ
الَ ص  � ِة َرَ�َع يََديِْه ِحَ� َدَخَل يِف الصَّ

ََحَف بِثَْو�ِهِ  ُذَ�يِْه ُ�مَّ اتلْ
ُ
اٌم ِحيَاَل أ َ وََصَف َهمَّ يرُْسَى ،َكربَّ

ْ
ُْمَ� ىلَعَ ال َراَد  ،ُ�مَّ وََضَع يََدُه ايلْ

َ
ا أ فَلَمَّ

ْخَرَج يََديِْه ِمَن اثلَّوِْب ُ�مَّ َرَ�َعُهَما
َ
ْن يَْرَكَع أ

َ
َ فََرَ�عَ  ،أ ا قَاَل  ،ُ�مَّ َكربَّ َدهُ « :فَلَمَّ ُ لَِمْن مَحِ  »َسِمَع ا�َّ

يِْه. ،َرَ�َع يََديْهِ  ا َسَجَد َسَجَد َ�ْ�َ َكفَّ  )۴۰۱(م/ فَلَمَّ
را دیدم که ھنگام شروع ص  نبی اکرمگوید: من  میس  وائل بن حجر :ترجمه

ھایش ـ بلند نمود و تکبیر گفت.  گوش ھایش را ـ طبق روایت ھمام تا برابر نماز دست
اش گذاشت. بعد  اش پیچید و دست راستش را باالی دست چپ سپس خود را در پارچه

ھایش را از پارچه بیرون نمود و  که خواست رکوع نماید، دست از آن، ھنگامی
ھایش) باال برد. سپس تکبیر گفت و رکوع نمود. ھمچنین  یش را (تا برابر گوشھا دست

َدهُ «که  ھنگامی ُ لَِمْن مَحِ و  .ھایش را بلند کرد) گفت، رفع یدین نمود (دست »َسِمَع ا�َّ
 چون به سجده رفت، میان دو کف دستش، سجده نمود. 



 صحیح مسلم (جلد اول)    ١٧٦

 شود میر و قرائت خوانده یبکان تی): آنچه م۸۲باب(
يِب َطاِلٍب  -۲۷۸

َ
ِّ بِْن أ ِ س  َ�ْن يلَعِ الَ : صَ�ْن رَُسوِل ا�َّ  الصَّ

َ
نَُّه اَكَن إَِذا قَاَم إِىل

َ
 :ِة قَاَل �

» َ��ِ ُمرْشِ
ْ
نَا ِمَن ال

َ
رَْض َحِنيًفا َوَما أ

َ
َماَواِت َواأل ي َ�َطَر السَّ ِ

َّ
ْهُت وَْجِ�َ لِ� يِت إِنَّ َصالَ  ،وَجَّ

َعالَِم�َ َو�ُُسيِك َوَ�ْيَاَي 
ْ
ِ رَبِّ ال ُ  الَ  ،َوَمَمايِت ِ�َّ

َ
�َك هل ِمْرُت  ،رَشِ

ُ
ُمْسِلِم�َ  ،َو�َِذلَِك أ

ْ
نَا ِمَن ال

َ
 ،َوأ

َمِلُك 
ْ
نَْت ال

َ
  الَ  ،اللَُّهمَّ أ

َّ
َ إِال

َ
نَْت  إهِل

َ
نَا َ�بُْدكَ  ،أ

َ
نَْت َر�ِّ َوأ

َ
فُْت بَِذنيِْب  ،أ َظلَْمُت َ�ْفيِس َواْ�رَتَ

يًعافَاْغِفْر يِل ُذنُوِ�  نُوَب إِ  إِنَُّه الَ  ، مَجِ  َ�ْغِفُر اذلُّ
ّ
نَْت  �ََال

َ
 ْحَسِن اَواْهِدِ� ألِ�َ ،أ

َ
َ�ْهِدي  ِق الَ ْخالَ أل

 ألِ�َ
َّ
نَْت  ْحَسِنَها إِال

َ
  َوارْصِْف َ��ِّ َسيِّئََها الَ  ،أ

َّ
نَْت  يرَْصُِف َ��ِّ َسيِّئََها إِال

َ
َّيَْك وََسْعَديَْك  ،أ

َ
 ،بل

َْ�ُ لُكُُّه يِف 
ْ
َْك  ، يََديَْك َواخل

َ
ُّ لَيَْس إِيل َْك  ،َوالرشَّ

َ
نَا بَِك َو�يِل

َ
َْت  ،أ

َ
َت َوَ�َعايل

ْ
ْستَْغِفُرَك  ،َ�بَاَر�

َ
أ

َْك 
َ

تُوُب إِيل
َ
ْسلَْمُت  ،َو�َِك آَمنُْت  ،اللَُّهمَّ لََك َرَ�ْعُت « :َو�َِذا َرَ�َع قَاَل  »َوأ

َ
َخَشَع لََك َسْميِع  ،َولََك أ

َْمدُ « :َو�َِذا َرَ�َع قَاَل  »وََعَصيِب  َوُميخِّ َوَ�ْظ� ،َوَ�رَصِي
ْ
َماَواِت  ،اللَُّهمَّ َر�َّنَا لََك احل ِمْلَء السَّ

رِْض 
َ
ٍء َ�ْعدُ  ،َوِمْلَء َما بَيْنَُهَما ،َوِمْلَء األ اللَُّهمَّ لََك « :َو�َِذا َسَجَد قَاَل  »َوِمْلَء َما ِشئَْت ِمْن يَشْ
ْسلَْمُت  ،َو�َِك آَمنُْت  ،َسَجْدُت 

َ
رَهُ  ،َولََك أ ي َخلََقُه وََصوَّ ِ

َّ
هُ  ،َسَجَد وَْجِ� لِ�  ،وََشقَّ َسْمَعُه َوَ�رَصَ

َاِلِق�َ 
ْ
ْحَسُن اخل

َ
ُ أ ِد َوالتَّْسِليمِ  »َ�بَارََك ا�َّ اللَُّهمَّ « :ُ�مَّ يَُ�وُن ِمْن آِخِر َما َ�ُقوُل َ�ْ�َ التََّشهُّ

 
َ
ْمُت َوَما أ ْرُت اْغِفْر يِل َما قَدَّ فُْت  ،خَّ رْسَ

َ
ْعلَنُْت َوَما أ

َ
رُْت َوَما أ رْسَ

َ
ْعلَُم بِِه  ،َوَما أ

َ
نَْت أ

َ
َوَما أ

رُ  ،ِم�ِّ  ُمؤَخِّ
ْ
نَْت ال

َ
ُم َوأ ُمَقدِّ

ْ
نَْت ال

َ
  الَ  ،أ

َّ
َ إِال نَْت  إهِلَ

َ
ِ  »أ إَِذا ص  َو يِف ِرَوايٍَة: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

الَ  َ ُ�مَّ قَاَل اْستَْفتََح الصَّ ْهُت وَْجِ� « :َة َكربَّ  آِخِره.  ...»وَجَّ
َ

 )۷۷۱(م/إِىل
 خاست،  برای نماز برمیص  گوید: ھرگاه، رسول الله : علی بن ابی طالب میترجمه

�َِ�، إِنَّ «فرمود:  می ُمرْشِ
ْ
نَا ِمَن ال

َ
رَْض َحنِيًفا َوَما أ

َ
َماَواِت َواأل ي َ�َطَر السَّ ِ

َّ
ْهُت وَْجِ�َ لِ� وَجَّ

َعال َصَاليِت َو�ُُسيِك 
ْ
ِ رَبِّ ال نَا ِمَن ـَ َوَ�ْيَاَي َوَمَمايِت ِ�َّ

َ
ِمرُْت، وَأ

ُ
ُ، َو�َِذلَِك أ

َ
�َك هل ِمَ�، َال رَشِ

نَْت الـْ ال
َ
فُْت ـْ ُمْسِلِمَ�، اللَُّهمَّ أ نَا َ�بُْدَك، َظلَْمُت َ�ْفيِس َواْ�رَتَ

َ
نَْت َر�ِّ َوأ

َ
نَْت، أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
َمِلُك، َال إهِل

ْخَالِق َال َ�ْهِدي بَِذنيِْب فَاغْ 
َ
نَْت، َواْهِدِ� ألِ�َْحَسِن األ

َ
�َ أ

ّ
نُوَب إَِال يًعا، إِنَُّه َال َ�ْغِفُر اذلُّ ِفْر يِل ُذنُوِ� مَجِ

َّيَْك وََسْعَديَْك 
َ

نَْت، بل
َ
 أ

َّ
نَْت، َوارْصِْف َ��ِّ َسيِّئََها َال يرَْصُِف َ��ِّ َسيِّئََها إِال

َ
 أ

َّ
َ ألِ�َْحَسنَِها إِال

ْ
ْ�ُ ، َواخل

تُوُب 
َ
ْستَْغِفُرَك وَأ

َ
َْت، أ

َ
َت َوَ�َعايل

ْ
َْك، َ�بَاَر�

َ
نَا بَِك َو�يِل

َ
َْك، أ

َ
ُّ لَيَْس إيِل َْك لُكُُّه يِف يََديَْك، َوالرشَّ

َ
 . »إيِل

ھا و زمین را  ام که آسمان ام را به سوی ذاتی متوجه کرده (من چھره: دعا  ی ترجمه
ام و از مشرکان  ان شده و به سوی حق آمدهدر حالی که من از باطل روی گرد ؛آفرید



 ١٧٧  کتاب نماز -٥

 .نماز، عبادت، زندگی و مرگم از آِن پروردگار جھانیان است که شریکی ندارد .نیستم
ی پادشاه، یپروردگارا! تو .باشم ام که چنین کنم و من از فرمانبرداران می دستور یافته

بر  ھستم. ی تو ندهتو پروردگار من ھستی و من ب .وجود ندارد ]بحق[بجز تو، معبودی 
ی گناھانم را ببخشای، ھمانا بجز تو  ھمه ؛خود ظلم کردم و به گناھم اعتراف نمودم

  نم را نمی آمرزد.اکسی گناھ
ھا، رھنمون فرما، ھمانا بجز تو کسی نیست  الھی! مرا به نیکوترین اخالق و خصلت

زیرا بجز تو  ؛ھای بد را از من دور گردان الھی! خصلت .که مرا بسوی آنھا ھدایت کند
 از تو من در بارگاھت حاضرم و برای اطاعت .ھا را از من دور گرداند کسی نیست که آن

الھی!  .بدی را به سوی تو راھی نیست ؛ھرگونه خیر و نیکی در اختیار توست .ام آماده
از تو  ؛یـبرکت و برتر ھست ر باتو بسیا ؛ام من به لطف تو موجودم و به سوی تو متوجه

 .کنم) توبه می تو رزش می خواھم و در بارگاهـآم

ْسلَْمُت  ،َو�َِك آَمنُْت  ،اللَُّهمَّ لََك َرَ�ْعُت «فرمود:  نمود می که رکوع می و ھنگامی 
َ
 ،َولََك أ

دم، به تو نمووع ک! برای تو ربار الھا« .»وََعَصيِب  َوُميخِّ َوَ�ْظ� ،َخَشَع لََك َسْميِع َوَ�رَصِي
 گوش، چشم، مخ، استخوان، پی و رگم برای تو خشوع و . وشدمتو م یتسل مان آوردم ویا

 ».فروتنی نمودند

َْمدُ «فرمود:  نمود، می که سرش را از رکوع بلند می ھنگامی و
ْ
ِمْلَء  ،اللَُّهمَّ َر�َّنَا لََك احل

مَ  رِْض ـالسَّ
َ
ٍء َ�ْعدُ  ،اـَ ُهمَوِمْلَء َما بَيْنَ  ،اَواِت َوِمْلَء األ ای  !الھی« .»َوِمْلَء َما ِشئَْت ِمْن يَشْ

ھا و ھر  ان آنین و میھا و زم ه آسمانکی ؛ ستایشش از آِن تو استی! حمد و ستاما پروردگار
 .»ندکپر  ،تو بخواھیرا که چه 

َولََك  ،َو�َِك آَمنُْت  ،اللَُّهمَّ لََك َسَجْدُت « فرمود: نمود، می که سجده می ھنگامی  و
ْسلَْمُت 

َ
رَهُ  ،أ ي َخلََقُه وََصوَّ ِ

َّ
هُ  ،َسَجَد وَْجِ� لِ� ْحَسُن  ،وََشقَّ َسْمَعُه َوَ�رَصَ

َ
ُ أ َ�بَارََك ا�َّ

َاِلِق�َ 
ْ
 ؛م شدمیفرمان تو تسل برابرمان آوردم و در یردم، به تو اکالھی! برای تو سجده « .»اخل

ی در آن قرار داد، ینایی و بیو عضو شنوا دیو صورت بخش آفریده آن را ک ذاتیام برای  چھره
 .»است آفریدگارن یه بھترک الھیت است کبا بر ؛دنموسجده 

اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل «فرمود:  و یکی از آخرین دعاھایش میان تشھد وسالم این بود که می
ْرُت  خَّ

َ
ْمُت َوَما أ فُْت  ،َما قَدَّ رْسَ

َ
ْعلَنُْت َوَما أ

َ
رُْت َوَما أ رْسَ

َ
ْعلَُم بِِه ِم�ِّ  ،َوَما أ

َ
نَْت أ

َ
نَْت  ،َوَما أ

َ
أ

رُ  ُمؤَخِّ
ْ
نَْت ال

َ
ُم َوأ ُمَقدِّ

ْ
  الَ  ،ال

َّ
َ إِال نَْت  إهِلَ

َ
گذشته و آینده، پنھان و آشکار،  گناھانبار الھا! « .»أ
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ر بدست یم و تأخیتقددانی، مغفرت کن؛ چرا که  تجاوزھای مرا و آنچه را که تو بھتر از من می
 .»، جز تو، وجود نداردیتوست وھیچ معبود برحق

گفت و دعای  ھنگام آغاز نماز، تکبیر میص  و در روایتی آمده است که رسول الله

يَ « هِ جْ تُ وَ هْ جَّ  خواند. را تا آخر می »....وَ

 شود میبلند خوانده ن یبا صدا(در نماز) م یبسم الله الرحمن الرح): ۸۳باب(
�ٍَس  -۲۷۹

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ يِب بَْ�ٍر َوُ�َمَر َوُ�ثَْمانَ ص  َصلَّيُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
 ، َوأ

 
ُ
َحًدا ِمنُْهْم َ�ْقَرأ

َ
ْسَمْع أ

َ
ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ « :فَلَْم أ  )۳۹۹(م/. »� ا�َّ

 شو عثمان   ، ابوبکر، عمرصگوید: من با رسول الله  میس  انس بن مالک :ترجمه
 کدام از آنھا نشنیدم که بسم الله الرحمن الرحیم را بخواند.نماز خواندم؛ اما از ھیچ

 میبسم الله الرحمن الر ح  ی ): درباره۸۴باب(
�ٍَس  -۲۸۰

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ْ�ىَف إِْ�َفاَءةً َذاَت يَْوٍم ص  بَيْنَا رَُسوُل ا�َّ

َ
ْظُهِرنَا إِْذ أ

َ
 ،َ�ْ�َ أ

ًما َسُه ُمتَبَسِّ
ْ
نَا ،ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

ْ
ِ  :َ�ُقل ْضَحَكَك يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َّ آنًِفا ُسوَرةٌ زَ نَ « :قَاَل  ؟َما أ  ،»لَْت يلَعَ

 
َ
ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ  :َ�َقَرأ ٓ ﴿  � ا�َّ ا �ۡ  إِ�َّ

َ
إِنَّ َشانَِئَك  ٢ۡ�َرۡ ٱَصّلِ لَِرّ�َِك وَ فَ  ١ثَرَ َكوۡ لۡ ٱ َ�َٰك َطيۡ أ

ۡ�َ�ُ ٱُهَو 
َ
َكْوثَرُ  :ُ�مَّ قَاَل  ]۳-۱وثر: ک[ال ﴾٣ۡ�

ْ
تَْدُروَن َما ال

َ
نَا ؟»أ

ْ
ْعلَمُ  :َ�ُقل

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل  :قَاَل  ،ا�َّ

إِنَُّه َ�ْهٌر وََعَدِ�يِه َر�ِّ «
ِقيَاَمةِ  ،َعلَيِْه َخْ�ٌ َكِث�ٌ  ،ألفَ

ْ
يِت يَْوَم ال مَّ

ُ
آنِيَتُُه  ،ُهَو َحوٌْض تَرُِد َعلَيِْه أ

َعبُْد ِمنُْهمْ  ،َعَدُد انلُُّجومِ 
ْ
قُوُل  ،َ�يُْختَلَُج ال

َ
يِت  :فَأ مَّ

ُ
ْحَدثَْت  :َ�يَُقوُل  ،رَبِّ إِنَُّه ِمْن أ

َ
َما تَْدرِي َما أ

 )۴۰۰(م/. »َ�ْعَدكَ 
در میان ما به خوابی سبک فرو ص  گوید: روزی، رسول الله میس  انس :ترجمه

رفت. سپس با تبسم سرش را بلند کرد. ما گفتیم: یا رسول الله! چه چیز باعث تبسم 
و این آیات را تالوت نمود: » ای بر من نازل گردید ھم اکنون سوره«شما گردید؟ فرمود: 

يمِ  حِ َنِ الرَّ محْ مِ اهللاَِّ الرَّ ٓ ﴿ بِسْ ا �ۡ  إِ�َّ
َ
إِنَّ َشانَِئَك ُهَو  ٢ۡ�َرۡ ٱفََصّلِ لَِرّ�َِك وَ  ١رَ ثَ َكوۡ لۡ ٱ َ�َٰك َطيۡ أ

ۡ�َ�ُ ٱ
َ
ھمانا ما به تو کوثر عطا کردیم؛ پس برای پرودگارت نماز بخوان و « ]۳-۱وثر: ک[ال ﴾٣ۡ�

بعد  »قربانی کن؛ ھمانا دشمن تو ُدم بریده ـ بی خیر و برکت و بی نام و نشان ـ خواھد بودز
؟ ما گفتیم: الله و رسولش »دانید کوثر چیست آیا می«فرمود: ص  اؤ آن، رسول الله

نھری است که الله آنرا به من وعده داده است؛ در آن، خیر و «دانند. فرمود:  بھتر می
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آیند.  برکت زیادی وجود دارد؛ در آن، حوضی است که امت من روز قیامت آنجا می
شود  ای از امتیان من جدا می دهتعداد ستارگان است؛ بن  ی ھایش به اندازه تعداد ظرف

الله متعال ». پرودگارا! او از امتیان من است«گویم: شود). من می (از حوض رانده می
 ».دانی آنھا بعد از تو چه کارھایی کردند فرماید: تو نمی می

شوند اقوال مختلفی وجود دارد که  : در مورد کسانی که از حوض رانده میشرح
 عبارت اند از: 

شوند؛ اما چون آثار وضو بر  رانده میص  و مرتدین از حوض پیامبر اکرم منافقین -۱
داند؛ ولی به  آنھا را جزو امتیان خود میص  آنھا وجود دارد، رسول اکرم

 شود: آنھا بعد از تو مرتد شدند و دین الله را تغییر دادند. گفته میص  آنحضرت
اند؛ اینھا ھم به دلیل اینکه  نشدهکاران و بدعت گزارانی که از اسالم خارج  گناه -۲

کند. اما الله متعال  از آنھا دفاع میص  از آثار وضو برخوردارند، رسول الله
دانی. قابل  اند که تو نمی فرماید: آنھا در نبودن تو کارھای زیادی انجام داده می

شوند و شاید الله  یادآوری است که این گروه به ھدف تنبیه، از حوض رانده می
ال آنھا را مغفرت نماید یا بعد از عقوبت و عذاب، مغفرت نماید. والله اعلم. متع

 )۲۴۹ی  (شرح نووی با اختصار. شرح حدیث شماره

 ): وجوب خواندن فاتحه در نماز۸۵باب(
يِب ُهَر�َْرة -۲۸۱

َ
مِّ َمْن َص�َّ َصالَ « :قَاَل ص  َعِن انلَّيِبِّ  :س َ�ْن أ

ُ
 ِ�يَها بِأ

ْ
ًة لَْم َ�ْقَرأ

 
ْ
 ؟إِنَّا نَُ�وُن َوَراَء اِإلَمامِ  :يِب ُهَر�َْرةَ فَِقيَل ألِ�َ »َ�ْ�ُ َ�َمامٍ  ـ ثًاثَالَ ـ ٌج َخَدا ُقْرآِن فَِ�َ اهللال

 بَِها يِف َ�ْفِسَك  :َ�َقاَل 
ْ
ِ  ،اقَْرأ إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

 « :َ�ُقوُل ص  فَ
َ

ُ َ�َعاىل قََسْمُت  :قَاَل ا�َّ
الَ  َل  ،َوَ�ْ�َ َ�بِْدي نِْصَفْ�ِ َة بَيِْ� الصَّ

َ
َعبْدُ  ،َوِلَعبِْدي َما َسأ

ْ
ِ َرّبِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ :فَإَِذا قَاَل ال َّ�ِ

  ﴾َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ
َ

ُ َ�َعاىل َدِ� َ�بِْدي َو�َِذا قَاَل  :قَاَل ا�َّ   ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿  :مَحِ
َ

ُ َ�َعاىل ْ�َ�  :قَاَل ا�َّ
َ
أ

َّ َ�بِْدي َو�َِذا قَاَل  َّ َ�بِْدي :قَاَل  ﴾ّ�ِينِ ٱ مِ َ�ٰلِِك يَوۡ ﴿ :يلَعَ ًة فَوََّض إِيلَ  ،َ�ََّدِ� َ�بِْدي َوقَاَل َمرَّ

َل  ،َهَذا بَيِْ� َوَ�ْ�َ َ�بِْدي :َقاَل  ﴾٥�َۡسَتعِ�ُ  �يَّاكَ  ُبدُ إِيَّاَك َ�عۡ ﴿ :فَإَِذا قَاَل 
َ
 ،َوِلَعبِْدي َما َسأ

َ�َٰط ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿: فَإَِذا قَاَل  ۡ ٱ لّصِ ِينَ ٱِصَ�َٰط  ٦َتقِيمَ ُمسۡ ل َّ�  ۡ�
َ
ۡ ٱ َ�ۡ�ِ  ِهمۡ َعلَيۡ  َت َعمۡ �  ِهمۡ َعلَيۡ  ُضوِب َمغۡ ل

آٱ َوَ�  َل  ،َهَذا ِلَعبِْدي :قَاَل  ﴾٧ّلِ�َ لضَّ
َ
 )۳۹۵(م/ .»َوِلَعبِْدي َما َسأ
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کسی که نمازی «سه بار فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابوھریره :ترجمه
شخصی به ». بخواند و فاتحه را در آن نخواند، آن نماز، ناقص است و کامل نیست

گفت: س  ام ھستیم، چه کار کنیم؟ ابوھریرهکه پشت سر ام گفت: ھنگامیس  ابوھریره
الله « گفت: شنیدم که میص  اللهفاتحه را در دلت (آھسته) بخوان؛ زیرا من از رسول 

ام و به  ام به دو نیم، تقسیم نموده را میان خودم و بنده فرموده است: من نماز

ِ َرّبِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿که بنده  دھم. پس ھنگامی ام پاسخ مثبت می درخواست بنده َّ�ِ
 لرَّ�ٱ﴿ام مرا ستایش کرد. و وقتی که بنده  گوید: بنده بگوید، الله می ﴾َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ
 مِ َ�ٰلِِك يَوۡ ﴿ که بنده ام مرا ثنا گفت. و ھنگامی بندهگوید:  بگوید، الله می ﴾لرَِّحيمِ ٱ
ام  گوید: بنده ام عظمت مرا بیان کرد ـ و یک بار می گوید: بنده بگوید، الله می ﴾ّ�ِينِ ٱ

بگوید،  ﴾٥�َۡسَتِع�ُ  �يَّاكَ  ُبدُ إِيَّاَك َ�عۡ ﴿که بنده  اختیارش را به من سپردـ. و ھنگامی
ام  ام است (ارتباط عبودیت و بندگی) و بنده ) میان من و بندهگوید: این (ارتباط الله می

َ�َٰط ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿دھم. و وقتی که  ھر چه بخواھد به او می ۡ ٱ لّصِ ِينَ ٱِصَ�َٰط  ٦َتِقيمَ ُمسۡ ل َّ� 
 ۡ�
َ
ۡ ٱ َ�ۡ�ِ  ِهمۡ َعلَيۡ  َت َعمۡ � آٱ َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ُضوبِ َمغۡ ل گوید: این  بگوید، الله می ﴾٧ّلِ�َ لضَّ

 ».ام را پاسخ مثبت دادم ام را برآورده نمودم و سؤال بنده بنده  ی خواسته

 سر استی): خواندن آنچه م۸۶باب(
يِب ُهَر�َْرَة: -۲۸۲

َ
ِ س  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َمْسِجَد فََدَخَل رَُجٌل فََص�َّ ص  أ

ْ
ُ�مَّ  ،َدَخَل ال

 ِ ِ فَرَدَّ ، صَجاَء فََسلََّم ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ فَرََجَع  ،»ارِْجْع فََصلِّ فَإِنََّك لَْم تَُصلِّ « :َقاَل �َ ص  رَُسوُل ا�َّ
 انلَّيِبِّ  ،الرَُّجُل فََص�َّ َكَما اَكَن َص�َّ 

َ
ِ  ،فََسلََّم َعلَيْهِ ص  ُ�مَّ َجاَء إىِل : صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

الَ « إِنَّ « :ُ�مَّ قَاَل  »مُ وََعلَيَْك السَّ
اٍت َحىتَّ َ�َعَل َذلَِك ثَالَ  »َك لَْم تَُصلِّ ارِْجْع فََصلِّ فَ َ�َقاَل  ،َث َمرَّ

ْحِسُن َ�ْ�َ َهَذا :الرَُّجُل 
ُ
َقِّ َما أ

ْ
ي َ�َعثََك بِاحل ِ

َّ
الَ « :َعلِّْمِ� قَاَل  ،َواذل  الصَّ

َ
ْ إَِذا ُ�ْمَت إىِل  ،ِة فََكربِّ

ُقْرآنِ 
ْ
َ َمَعَك ِمَن ال  َما تَيرَسَّ

ْ
ُ�مَّ اْرَ�ْع َحىتَّ َ�ْعتَِدَل  ،َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َجالًِسا ُ�مَّ اْرَكعْ  ،ُ�مَّ اقَْرأ

ُ�مَّ اْ�َعْل َذلَِك يِف  ،ُ�مَّ اْرَ�ْع َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َجالًِسا ،ُ�مَّ اْسُجْد َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َساِجًدا ،قَائًِما
 )۳۹۷(م/. »تَِك لُكَِّهاَصالَ 

شد. بعد از مسجد وارد ص  الله که: رسولاست  روایتس  ابوھریرهاز : ترجمه
ص  ایشان، شخص دیگری وارد شد و نماز خواند. پس از اتمام نماز، خدمت نبی اکرم
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سالم او را جواب داد و فرمود: ص  سالم کرد. رسول اکرمص  رسید و به آنحضرت
اش، نماز خواند.  او رفت و مانند نماز قبلی». برو نماز بخوان؛ زیرا تو نماز نخواندی«

برو نماز «دوباره فرمود: ص  ه، دوباره به خدمت رسید و سالم کرد. آنحضرتآنگا
اینگونه آن شخص، سه بار نماز خواند. آنگاه، گفت: ». بخوان؛ زیرا تو نماز نخواندی

دانم؛ مرا آموزش  سوگند به ذاتی که تو را به حق فرستاده است، من بھتر از این، نمی
خواھی نماز بخوانی، نخست، تکبیر بگو.  یھرگاه م«فرمود: ص  دھید. رسول اکرم

سپس، آنچه را که از قرآن برایت میسر است، بخوان. بعد از آن، با آرامش کامل، رکوع 
کن. پس از اینکه سرت را از رکوع برداشتی، راست بایست و اندکی مکث کن. آنگاه، با 

ینان، بنشین آرامش کامل، سجده کن. پس از اینکه سرت را از سجده برداشتی، با اطم
 ».و ھمین شیوه را در تمام نمازھایت، رعایت کن

 ): قرائت پشت سر امام۸۷باب(
ِ  :قَاَل س  َ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ  -۲۸۳ ِو َصالَ ص  َص�َّ بِنَا رَُسوُل ا�َّ

َ
ْهِر أ َة الظُّ

َعرْصِ 
ْ
يِف « :َ�َقاَل  ،ال

ْ
 َخل

َ
يُُّ�ْم قََرأ

َ
 ٱَرّ�َِك  مَ سۡ ٱَسّبِِح ﴿ ِب  �

َ
نَا :َ�َقاَل رَُجٌل  ﴾١ۡ�َ ۡ�

َ
رِْد  ،أ

ُ
َولَْم أ

 
َّ
َْ�َ  بَِها إِال

ْ
َِنيَها« :قَاَل  ،اخل

َ
نَّ َ�ْعَضُ�ْم َخاجل

َ
 )۳۹۸(م/. »قَْد َعِلْمُت أ

نماز ظھر یا عصر را برای ما ص  گوید: رسول الله میس  عمران بن حصین :ترجمه

 ٱَر�َِّك  مَ سۡ ٱَسّبِِح ﴿کدامیک از شما پشت سر من « برگزار نمود. آنگاه فرمود:
َ
را  ﴾١ۡ�َ ۡ�

ص  ؟ مردی گفت: من، و بجز کسب ثواب، ھدف دیگری نداشتم. رسول اکرم»خواند
 ». من متوجه شدم که یکی از شما با من کشمکش و نزاع دارد«فرمود: 

اعلی را با آواز بلند خواند تا   ی رسد که این شخص، سوره شرح: چنین به نظر می
صدایش را شنید و این کارش را نپسندید و او را سرزنش ص  اکرمجایی که رسول 

 نمود.

 ن گفتنی):آم۸۸باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۸۴

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
نُوا« :قَاَل ص  أ مِّ

َ
َن اإلَِماُم فَأ مَّ

َ
فَإِنَُّه َمْن َواَ�َق  ،إَِذا أ

َم ِمْن َذنْبِهِ  ُ َما َ�َقدَّ
َ

َمالئَِ�ِة ُغِفَر هل
ْ
ِمَ� ال

ْ
ِمينُُه تَأ

ْ
ِ  :قَاَل اْ�ُن ِشَهاٍب  »تَأ  :َ�ُقوُل ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ
 )۴۱۰(م/. »آِم�َ «
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که امام  ھنگامی«فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره :ترجمه
نیز آمین بگویید؛ زیرا آمین ھر کس با آمین فرشتگان، ھمزمان شود، آمین گفت، شما 

نیز آمین ص  گوید: رسول الله ابن شھاب می». شوند اش مغفرت می گناھان گذشته
 گفت.  می

آٱَوَ� ﴿که امام  : در حدیث صحیح آمده است که ھنگامیشرح گفت، شما  ﴾ّلِ�َ لضَّ
ز حدیث فوق این است که ھرگاه امام آمین بگویید و صحیح ھم ھمین است و ھدف ا

قصد آمین گفتن نمود، شما آمین بگویید؛ نباید از حدیث اینگونه فھمید که بعد از آمین 
گفتن امام، مقتدی آمین بگوید؛ بلکه ھمزمان با امام باید آمین گفت. در ھمین زمان، 

با  گویند چنانچه در حدیث صحیح وارد شده است. (نووی فرشتگان نیز آمین می
 تصرف و اختصار)

 نماز صبح در): قرائت ۸۹باب(
ُت َجابَِر ْ�َن َسُمَرةَ  :بِْن َحْرٍب قَاَل  َ�ْن ِسَماكِ  -۲۸۵

ْ
ل
َ
ص  َ�ْن َصالِة انلَّيِبِّ س  َسأ

الةَ  :َ�َقاَل  ُف الصَّ ِ  :قَاَل  ،يَُص�ِّ َصالَة َهُؤالءِ  َوالَ  ،اَكَن ُ�َفِّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ� أ

َ
ْ�بَأ

َ
اَكَن ص  َوأ

َفْجرِ 
ْ
 يِف ال

ُ
ْوَِها.      ب  َ�ْقَرأ

َ
 )۴۵۸(م/َو�

ص  نماز رسول الله  ی دربارهس  گوید: از جابر بن سمره : سماک بن حرب میترجمه
ھا طوالنی  خواند و مانند این نماز را مختصر میص  پرسیدم. وی گفت: آنحضرت

قاف و   ی در نماز فجر، سورهص  اللهکرد؛ ھم چنین به من گفت که رسول  نمی
 خواند. ھایی مانند آن می سوره

 ): قرائت در نماز ظهر و عصر۹۰باب(
يِب َ�تَاَدةَ  -۲۸۶

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َعتَْ�ِ  ،يَُص�ِّ بِنَاص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
ك  يِف الرَّ

ُ
َ�يَْقَرأ

َعرْصِ 
ْ
ْهِر َوال َْ�ِ ِمَن الظُّ

َ
ويل

ُ
ِكتَاِب وَُسوَرةٍ  :األ

ْ
ْحيَانًا ،بَِفاحِتَِة ال

َ
 يِف  ،َو�ُْسِمُعنَا اآليََة أ

ُ
َو�َْقَرأ

ِكتَاِب. 
ْ
ْخَرَ�ْ�ِ بَِفاحِتَِة ال

ُ
َعتَْ�ِ األ

ْ
ك  )۴۵۱(م/الرَّ

نمود و در  نماز را برای ما امامت میص  گوید: رسول الله میس  : ابو قتادهترجمه
خواند. گاھی ھم یک آیه را  ای دیگر می و سورهدو رکعت اول نماز ظھر و عصر، فاتحه 

 خواند. شنواند و در دو رکعت آخر، فاتحه را می به ما می
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ُْدرِيِّ  -۲۸۷
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :س َ�ْن أ

َ
 يِف َصالَ ص  أ

ُ
ْهِر يِف اَكَن َ�ْقَرأ ِة الظُّ

َعٍة قَْدَر ثَالَ 
ْ
َْ�ِ يِف لُكِّ َر�

َ
ويل

ُ
َعتَْ�ِ األ

ْ
ك َة آيَةً  ،ِ�َ� آيَةً الرَّ ْخَرَ�ْ�ِ قَْدَر مَخَْس َعرْشَ

ُ
ْو  ،َوِ� األ

َ
أ

َعرْصِ  ،نِْصَف َذلَِك  :قَاَل 
ْ
َْ�ِ  :َوِ� ال

َ
ويل

ُ
َعتَْ�ِ األ

ْ
ك َة  :يِف الرَّ َعٍة قَْدَر قَِراَءِة مَخَْس َعرْشَ

ْ
يِف لُكِّ َر�

ْخَر�َْ�ِ قَْدَر نِْصِف َذلَِك.  ،آيَةً 
ُ
 )۴۵۲(م/َوِ� األ
در ھر رکعت از دو ص  کند که نبی اکرم روایت میس  ابوسعید خدری :ترجمه

  ی خواند و در ھر رکعت از دو رکعت آخر به اندازه سی آیه می  ی رکعت اول نماز به اندازه
خواند. و در ھر رکعت از دو رکعت اول نماز عصر  ھای اولی می پانزده آیه یا نصف رکعت

 خواند.  نصف آنھا می  ی خواند و در دو رکعت آخر به اندازه پانزده آیه می  ی به اندازه

 ): قرائت در نماز مغرب۹۱باب(
  :قَاَل  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۲۸۸

ُ
َارِِث َسِمَعتُْه وَُهَو َ�ْقَرأ

ْ
َفْضِل بِنَْت احل

ْ
مَّ ال

ُ
 إِنَّ أ

ۡ ٱوَ ﴿ وَرةَ  ،يَا ُ�َ�َّ  :َ�َقالَْت  ]۱[المرسالت:  ﴾١افٗ ُعرۡ  َسَ�ِٰت ُمرۡ ل ْرتَِ� بِِقَراَءتَِك َهِذهِ السُّ  ،لََقْد َذكَّ
 ِ َمْغرِِب. ص  إِ�ََّها آلِخُر َما َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
 بَِها يِف ال

ُ
 )۴۶۲(م/َ�ْقَرأ

خواندم  مرسالت را می  ی هسور ،گوید: روزی می ب عبد الله ابن عباس :ترجمه
 یاد ه مرا ب ،تالوت این سوره : فرزندم! باگفت آنرا شنید و ،ام فضل، که مادرم
انداختی؛ زیرا آخرین قرائتی که از ایشان شنیدم، ھمین سوره بود که ص  رسول الله

 خواند. در نماز مغرب، آنرا می

 ): قرائت در نماز عشا۹۲باب(
يِت َ�يَُؤمُّ  ،صاَكَن ُمَعاٌذ يَُص�ِّ َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل س  َ�ْن َجابِرٍ  -۲۸۹

ْ
َص�َّ فَ  ،قَْوَمهُ ُ�مَّ يَأ

ْلًَة َمَع انلَّيِبِّ 
َ

ِعَشاءَ ص  يل
ْ
ُهمْ  ،ال مَّ

َ
ىَت قَْوَمُه فَأ

َ
ََقَرةِ  ،ُ�مَّ أ ََرَف رَُجٌل  ،فَاْ�تَتََح �ُِسوَرِة ابلْ

ْ
فَا�

ُ  ،ُ�مَّ َص�َّ وَْحَدُه َوانرَْصََف  ،فََسلَّمَ 
َ

ِ  الَ  :قَاَل  ،نُ نَاَ�ْقَت يَا فُالَ  :َ�َقالُوا هل َ  ،َوا�َّ ِ َوآل  ِ�َ�َّ رَُسوَل ا�َّ
نَّهُ ص  ْخرِبَ

ُ
ِ  ،فَأل ىَت رَُسوَل ا�َّ

َ
ِ  :َ�َقاَل ص  فَأ ْصَحاُب نََواِضحَ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�ْعَمُل  ،إِنَّا أ

ِعَشاءَ  ،بِانلََّهارِ 
ْ
ََقَرةِ  ،َو�ِنَّ ُمَعاًذا َص�َّ َمَعَك ال ىَت فَاْ�تَتََح �ُِسوَرِة ابلْ

َ
ْ�بََل رَ  ،ُ�مَّ أ

َ
ِ فَأ ص  ُسوُل ا�َّ

نَْت  ،يَا ُمَعاذُ « :َ�َقاَل  ،ىلَعَ ُمَعاذٍ 
َ
َ�تَّاٌن أ

َ
 بَِ�َذا ؟أ

ْ
 بَِ�َذا َواقَْرأ

ْ
 ».اقَْرأ
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ُت ِلَعْمٍرو :قَاَل ُسْفيَانُ 
ْ
نَُّه قَاَل  :َ�ُقل

َ
َ�نَا َ�ْن َجابٍِر � َ�ْ�ِ َحدَّ بَا الزُّ

َ
 « :إِنَّ أ

ْ
مۡ ٱوَ ﴿ :اقَْرأ  ِس لشَّ

َ�ٰ ٱوَ ﴿ ﴾١َوُضَحٮَٰها ۡ ٱوَ ﴿ ﴾١لضُّ  ٱَرّ�َِك  مَ سۡ ٱَسّبِِح ﴿ وَ  ﴾٤َشٮَٰهاَ�غۡ  إَِذا لِ �َّ
َ
�ۡ َ�ۡ١﴾ 

َْو َهَذا :َ�َقاَل َ�ْمٌرو[
َ

 )۴۶۵(م/. ]�
خواند؛  نماز میص  با رسول اللهس  گوید: معاذ بن جبل میس  جابر ترجمه:
را با نماز عشا س  نمود. طبق عادت، شبی معاذ آمد و قومش را امامت می سپس می
بقره را آغاز   ی خواند. سپس نزد قومش آمد و به امامت پرداخت و سورهص  نبی اکرم

نمود. مردی، سالم داد و نماز جماعت را رھا کرد و به تنھایی نماز خواند و رفت. مردم 
ای؟ گفت: نه، سوگند به الله؛ حتمًا نزد رسول  به او گفتند: ای فالنی! مگر منافق شده

ص  و ایشان را در جریان خواھم گذاشت. آنگاه او نزد پیامبر اکرممی روم ص  الله
کنیم. معاذ با شما  رفت و گفت: یا رسول الله! ما کشاورز ھستیم و در طول روز، کار می

ص  کند. رسول الله بقره را شروع می  ی آید و سوره خواند و نزد ما می نماز عشا را می
اندازی؟ فالن و فالن  یا تو مردم را در فتنه میای معاذ! آ«رو بطرف معاذ کرد و فرمود:

 ».سوره را بخوان
مۡ ٱَو ﴿فرمود: ص  و در روایت دیگری آمده است که رسول الله  ﴾١َوُضَحٰیَھا ِس لشَّ

َحٰی ٱ﴿َو  یۡٱَو ﴿ ﴾١لضُّ ِح  و ﴾٤َشٰیَھاَیغۡ ِإَذا ِل لَّ َك  َم سۡ ٱ﴿َسبِّ عۡلۡٱَربِّ
َ
  را بخوان. ﴾١َلیأ

  درست نیست ه،دوع و سجکدر راز امام ن ): سبقت گرفت۹۳باب(
�ٍَس  -۲۹۰

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ الَ  ،َذاَت يَْومٍ ص  َص�َّ بِنَا رَُسوُل ا�َّ ا قىََض الصَّ ْ�بََل فَلَمَّ

َ
َة أ

َها انلَّاُس « :َعلَيْنَا بِوَْجِهِه َ�َقاَل  ُّ�
َ
 إَِماُمُ�مْ  ،�

ُكوِع َوالَ  فَالَ  ،إِ�ِّ  ُجوِد َوالَ بِالسُّ  �َْسِبُقوِ� بِالرُّ
ِقيَاِم َوالَ 

ْ
اِف بِاالِ  بِال َما� ،نرِْصَ

َ
َراُ�ْم أ

َ
إِ�ِّ أ

يِف  فَ
ْ
ٍد �ِيَِدهِ « :ُ�مَّ قَاَل  »َوِمْن َخل ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ

َّ
 ،َواذل

يُْت لََضِحْكتُْم قَِليالً 
َ
ْ�تُْم َما َرأ

َ
ََكيْتُْم َكِثً�ا لَْو َرأ ِ  :قَالُوا »َوبلَ يَْت يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
 :قَاَل  ؟َوَما َرأ

َنََّة َوانلَّارَ «
ْ
يُْت اجل

َ
 )۴۲۶م/(. »َرأ

نماز را برای ما امامت نمود. و ص  گوید: روزی، رسول الله میس  انس :ترجمه
ای مردم! «ما برگرداند و فرمود: سوی  به ھنگامی که نماز را به پایان رساند، صورتش را

من امام شما ھستم؛ پس در رکوع، سجده، بلند شدن و منصرف شدن (سالم گفتن) از 
سوگند به «و افزود: ». بینم من سبقت نگیرید؛ زیرا من شما را روبرو و پشت سرم می

کنم شما مشاھده  ذاتی که جانم در دست اوست، اگر آنچه را من مشاھده می
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مردم گفتند: یا رسول الله! شما چه ». کردید خندیدید و زیاد گریه می م میکردید، ک می
 ».بینم بھشت و جھنم را می«بینید؟ فرمود:  می

  ، درست نیستامامبرداشتن قبل از ): سر ۹۴باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۹۱

َ
َسُه « :ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ  :قَاَل س  َ�ْن أ

ْ
ي يَْرَ�ُع َرأ ِ

َّ
َمُن اذل

ْ
يِف َما يَأ

ُ ُصوَرتَُه يِف ُصوَرِة مِحَارٍ  َل ا�َّ ْن ُ�َوِّ
َ
 )۴۲۷(م/. »َصالتِِه َ�بَْل اِإلَماِم أ

کسی که سرش را قبل از «فرمود: ص  اللهگوید: رسول  میس  : ابوھریرهترجمه
و یا صورتش را به  ،سرش را به سر االغ متعال که اللهرود  بیم آن میکند،  می بلند  ،امام

  ».تبدیل نماید ،صورت االغ

 وعکق در ری): تطب۹۵باب(
َقَمَة قَاال -۲۹۲

ْ
ْسوَِد وََعل

َ
ِ ْ�َن َمْسُعودٍ  :َعِن األ تَيْنَا َ�بَْد ا�َّ

َ
َص�َّ  :َ�َقاَل  ،يِف َدارِهِ س  أ

َ
أ

َفُ�مْ 
ْ
نَا ؟َهُؤالِء َخل

ْ
َذاٍن َوال إِقَاَمةٍ  ،َ�ُقوُموا فََصلُّوا :قَاَل  ،ال :َ�ُقل

َ
ُمْرنَا بِأ

ْ
وََذَهبْنَا  :قَاَل  ،فَلَْم يَأ

َفهُ 
ْ
يِْدينَا ،نِلَُقوَم َخل

َ
َخَذ بِأ

َ
َحَدنَا َ�ْن يَِميِنِه َواآلَخَر َ�ْن ِشَماهِلِ  :فَأ

َ
ا َرَ�َع  :قَاَل  ،فََجَعَل أ فَلَمَّ

يِْدَ�نَا ىلَعَ ُرَكِبنَا
َ
يِْدَ�نَ  :قَاَل  ،وََضْعنَا أ

َ
يْهِ  :افرََضََب أ ْدَخلَُهَما َ�ْ�َ فَِخَذيْهِ  ،َوَطبََّق َ�ْ�َ َكفَّ

َ
 ،ُ�مَّ أ

ا َص�َّ قَاَل  :قَاَل  الَة َ�ْن ِميَقاتَِها :فَلَمَّ ُروَن الصَّ َمَراُء يُؤَخِّ
ُ
َوَ�ْنُُقوَ�َها  ،إِنَُّه َستَُكوُن َعلَيُْ�ْم أ

َمْوَ� 
ْ
ِق ال  رَشَ

َ
ْ�تُُموُهْم قَْد َ�َعلُ  ،إِىل

َ
الَة لِِميَقاتَِهافَإَِذا َرأ َواْجَعلُوا َصالتَُ�ْم  ،وا َذلَِك فََصلُّوا الصَّ

يًعاَو�َِذا ُكنْتُْم ثَالَ  ،َمَعُهْم ُسبَْحةً  َحُدُ�مْ  ،ثًَة فََصلُّوا مَجِ
َ
ُ�ْم أ يَُؤمَّ

ْ
رَثَ ِمْن َذلَِك فَل

ْ
�

َ
 ،َو�َِذا ُكنْتُْم أ

يُْفرِْش ِذَراَ�يِْه ىلَعَ 
ْ
َحُدُ�ْم فَل

َ
يْهِ  ، فَِخَذيْهِ َو�َِذا َرَ�َع أ َُطبِّْق َ�ْ�َ َكفَّ

ْ
 َويل

ْ
َْجنَأ ْ�ُظُر  ،َويلْ

َ
�ِّ أ

َ
فَلََك�

 اْخِتالَ 
َ

ِ إِىل َصابِِع رَُسوِل ا�َّ
َ
َراُهْم. ص  ِف أ

َ
 ۱۲۳۴۵ )۵۳۴(م/فَأ

آمدیم. او گفت: س  عبدالله بن مسعود  ی گویند: به خانه أسود و علقمه می :ترجمه
او) که پشت سر شما ھستند، نماز خواندند؟ گفتیم: نه. ھا (حاکم و پیروان  آیا این

گفت: بلند شوید و نماز بخوانید. گفتنی است که به ما دستور نداد تا اذان و اقامه 
بگوییم. ما خواستیم پشت سر او بایستیم. اما او یکی از ما را سمت راستش، و دیگری 

رکوع کردیم و  که وی رکوع کرد، ما نیز را سمت چپش قرار داد. و ھنگامی
ھایمان زد و دو کف  ھایمان گذاشتیم. اما او روی دست ھایمان را روی زانو دست
که نماز تمام شد،  ھایش گذاشت. و ھنگامی ھایش را به ھم چسپاند و وسط ران دست
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گفت: امیرانی بر شما حکومت خواھند کرد که نماز را از وقتش چنان به تأخیر 
که  شود. ھنگامی  کنند که خورشید به غروب نزدیک می اندازند و وقت را تنگ می می

کنند، شما نماز را در وقتش بخوانید و نمازی را که با آنھا  دیدید حکام این کار را می
که سه نفر بودید، کنار یکدیگر نماز بخوانید  خوانید، نفل به حساب آورید. و ھنگامی می

کند،  که یکی از شما رکوع می و ھنگامیو اگر بیشتر از سه نفر بودید، یکی را جلو کنید. 
ھایش فرش نماید و انعطاف داشته باشد و دو کفش را به  باید، ساعدھایش را روی ران

را مشاھده ص  ھمدیگر بچسپاند؛ گویا من ھم اکنون اختالف انگشتان رسول الله
 بینم.  کنم و می می

ھم نماز بخوانند،  : ھمگی صحابه و علما معتقدند که اگر سه نفر خواستند باشرح
یک نفر به عنوان امام، جلو شود و دو نفر دیگر پشت سر او قرار گیرند و صحیح ھم 

ھا در رکوع باید بر زانوھا گذاشته شوند چنانچه در حدیث  ھمین است. ھمچنین دست
 شود. بعدی، بیان می

 قیها بر زانوها و نسخ تطب ): گذاشتن دست۹۶باب(
يِب  :َسْعٍد قَاَل َ�ْن ُمْصَعِب ابِْن  -۲۹۳

َ
 َجنِْب أ

َ
ُت يََديَّ َ�ْ�َ  :قَاَل  ،َصلَّيُْت إِىل

ْ
وََجَعل

بَيَتَّ 
ْ
يِب  ،ُرك

َ
بَتَيَْك  :َ�َقاَل يِل أ

ْ
يَْك ىلَعَ ُرك ْخَرى َفرَضََب  :قَاَل  ،ارْضِْب بَِ�فَّ

ُ
ًة أ ُت َذلَِك َمرَّ

ْ
ُ�مَّ َ�َعل

َكِب.  ،إِنَّا نُِهينَا َ�ْن َهَذا :َوقَاَل  ،يََديَّ  ُ�فِّ ىلَعَ الرُّ
َ
ْن نرَْضَِب بِاأل

َ
ِمْرنَا أ

ُ
 )۵۳۵(م/َوأ

 کنار پدرم نماز ،گوید: روزی میس  : مصعب بن سعد بن ابی وقاصترجمه
: گفت به منپدرم  .ھایم گذاشتمزانوم را میان یاھ دست ،ھنگام رکوع و خواندم می

ھمین کار را انجام دادم. ھایت را روی زانوھایت بگذار. بعد از آن، یک بار دیگر  دست
منع شدیم و به ما دستور داده شد که این کار، ما از ھایم زد و گفت:  وی روی دست

 ھا را روی زانوھا بگذاریم. دست

 شود میوع و سجده گفته کنچه در رآ): ۹۷باب(
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  ـ۲۹۴ ْن َ�ُقوَل يِف ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
ُرُكوِعِه يُْ�رِثُ أ

ُقْرآَن.  ».اللَُّهمَّ اْغِفْرِ�  ،ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َر�َّنَا َوحِبَْمِدكَ « :وَُسُجوِدهِ 
ْ
ُل ال وَّ

َ
 )۴۸۴/(مَ�تَأ

اش  این دعا را در رکوع و سجدهص  گوید: رسول الله میل  عایشه ترجمه:

و در واقع با این کارش  »اللَُّهمَّ اْغِفْرِ�  ،ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َر�َّنَا َوحِبَْمِدكَ «@خواند: بسیار می
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 َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿ زیرا در قرآن چنین آمده است که:«نمود.  به قرآن عمل می
ۢ  ۥإِنَّهُ  ُهۚ ِفرۡ َتغۡ سۡ َوٱ ابَ یعنی پاکی پرودگارت را بیان کن و او را ستایش   ]۳[النصر:  ﴾٣�َ�َن تَوَّ

 . »که او توبه پذیر استکن و از او مغفرت بخواه؛ چرا 

 وع و سجدهکخواندن قرآن در راز  ی): نه۹۸باب(
ِ  :قَاَل  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۲۹۵ تَاَرةَ ص  َكَشَف رَُسوُل ا�َّ َوانلَّاُس ُصُفوٌف  ،السِّ

يِب بَْ�رٍ 
َ
َف أ

ْ
اِت « :َ�َقاَل س  َخل َ َها انلَّاُس إِنَُّه لَْم َ�بَْق ِمْن ُمبرَشِّ ُّ�

َ
� 

َّ
ِة إِال احِلَةُ  انلُّبُوَّ ْؤَ�ا الصَّ  ،الرُّ

 ُ
َ

ْو تَُرى هل
َ
ُمْسِلُم أ

ْ
الَ  ،يََراَها ال

َ
ْو َساِجًدا أ

َ
ُقْرآَن َراِكًعا أ

ْ
 ال

َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
ُكوُع  ،َو�ِ�ِّ نُِهيُت أ ا الرُّ مَّ

َ
فَأ

ُموا ِ�يِه الرَّبَّ  اَعءِ  ،ألَ�َعظِّ ُجوُد فَاْجتَِهُدوا يِف ادلُّ ا السُّ مَّ
َ
ْن �ُْستََجاَب لَُ�مْ �َ  ،َوأ

َ
. »َقِمٌن أ

 )۴۷۹(م/
برای نماز صف بسته س  گوید: مردم پشت سر ابوبکر می بابن عباس  :ترجمه

ھای نبوت بجز  ای مردم! از مژده«پرده را کنار زد و فرمود: ص  بودند که رسول الله
نمانده شود، چیز دیگری باقی  بیند یا به او نشان داده می خواب خوبی که مسلمان می

گاه باشید که من از خواندن قران در رکوع و سجده، منع شده ام. پس شما در  است. آ
رکوع، عظمت و بزرگی پرودگار را بیان کنید و در سجده، زیاد دعا کنید. چرا که 

 ». شایسته است دعای شما پذیرفته شود

 شود میدر قومه) گفته وع (ک): آنچه هنگام بلند شدن از ر۹۹باب(
ُْدرِيِّ �َ  -۲۹۶

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :قَاَل س  ْن أ ُكوِع ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ َسُه ِمَن الرُّ

ْ
إَِذا َرَ�َع َرأ

ٍء َ�ْعدُ « :قَاَل  رِْض َوِمْلُء َما ِشئَْت ِمْن يَشْ
َ
َماَواِت َواأل َْمُد ِمْلُء السَّ

ْ
ْهَل اثلََّناِء  ،َر�َّنَا لََك احل

َ
أ

َمْجدِ 
ْ
نَا لََك َ�بٌْد اللَُّهمَّ الَ  ،َوال

ُّ
َعبُْد َوُ�

ْ
َحقُّ َما قَاَل ال

َ
ْ�َطيَْت  أ

َ
ُمْعِطَي لَِما  َوالَ  ،َمانَِع لَِما أ

َدُّ  َوالَ  ،َمنَْعَت 
ْ
َدِّ ِمنَْك اجل

ْ
 )۴۷۷(م/. »َ�نَْفُع َذا اجل

سرش را از رکوع ص  که رسول الله گوید: ھنگامی میس  : ابوسعید خدریترجمه

ٍء «گفت:  د میکر بلند می رِْض َوِمْلُء َما ِشئَْت ِمْن يَشْ
َ
َماَواِت َواأل َْمُد ِمْلُء السَّ

ْ
َر�َّنَا لََك احل

َمْجدِ  ،َ�ْعدُ 
ْ
ْهَل اثلَّنَاِء َوال

َ
نَا لََك َ�بْدٌ  ،أ

ُّ
َعبُْد َوُ�

ْ
َحقُّ َما قَاَل ال

َ
ْ�َطيَْت  اللَُّهمَّ الَ  ،أ

َ
 َوالَ  ،َمانَِع لَِما أ

َدُّ  َوالَ  ،ْعَت ُمْعِطَي لَِما َمنَ 
ْ
َدِّ ِمنَْك اجل

ْ
وستایش از آن توست؛  حمد پروردگارا!« ».َ�نَْفُع َذا اجل

الھی! تو  .ندکپر  ،تو بخواھیرا که ھا و ھر چه  ان آنین و میھا و زم ه آسمانک آنگونه ستایشی
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 تو ھمگی ما بندگان ؛ش بندگان ھستییی ستا ستهیتو شا !الھی .ش و عظمت ھستییاھل ستا
یزی را که تو رد و چیگبجلوی آن را  تواند نمی سکچ یھ را که تو عنایت کنی،آن چه  ؛میھست

از اش  هیسرمارا  یا هیچ صاحب سرمایھالھی!  .دکنآن را عطا تواند  نمیسی ک منع نمایی،
 ».دھد عذاب تو نجات نمی

اند، کسانی که تفصیل بیشتری  را معانی دیگری ھم کرده» جّد «ی  البته کلمه
 ) مراجعه نمایند. ۸۴۴ی ( خواھند به شرح نووی و فتح الباری حدیث شماره می

 
 

 ادیق به سجده نمودن زیلت سجده و تشوی): فض۱۰۰( باب
َْعَمرِيِّ قَاَل  -۲۹۷

ْ
َحَة ايل

ْ
يِب َطل

َ
ِ  :َ�ْن َمْعَداَن بِْن أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
ُت ص  لَِقيُت ثَْو�َاَن َمْو�

ْ
 :َ�ُقل

َنَّةَ 
ْ
ُ بِِه اجل ْ�َملُُه يُْدِخلُِ� ا�َّ

َ
ْخرِبِْ� بَِعَمٍل أ

َ
ْو قَاَل  ،أ

َ
ُت  :أ

ْ
ِ  :قُل  ا�َّ

َ
ْ�َماِل إىِل

َ
َحبِّ األ

َ
ُ�مَّ  ،فََسَكَت  ،بِأ

ُُه فََسَكَت 
ْ

تل
َ
ُُه اثلَّاثِلََة َ�َقاَل  ،َسأ

ْ
تل

َ
ِ  :ُ�مَّ َسأ ُت َ�ْن َذلَِك رَُسوَل ا�َّ

ْ
ل
َ
ةِ َعلَ « :َ�َقاَل ص  َسأ يَْك بَِ�رْثَ

 ِ ِ فَإِنََّك ال �َْسُجُد ِ�َّ ُجوِد ِ�َّ ُ بَِها َدرََجةً  ،السُّ  َرَ�َعَك ا�َّ
َّ
قَاَل  ».وََحطَّ َ�نَْك بَِها َخِطيئَةً  ،َسْجَدًة إِال

ُهُ  :َمْعَدانُ 
ْ

تل
َ
رَْداِء فََسأ بَا ادلَّ

َ
  )۴۸۸(م/َ�َقاَل يِل ِمثَْل َما قَاَل يِل ثَْو�َاُن.  ،ُ�مَّ لَِقيُت أ

رسول   ی آزاد شده  ی ؛ بردهیعمری میگوید: ثوبان  ی : معدان بن ابی طلحهترجمه
؛ را مالقات نمودم و به او گفتم: عملی به من معرفی کن که با انجام دادن آن، صالله

ترین اعمال نزد الله چیست؟ او سکوت کرد. دوباره  وارد بھشت شوم یا گفتم: محبوب
سکوت نمود. برای بار سوم پرسیدم. گفت: من در این باره از پرسیدم. این بار ھم 

برای الله، زیاد سجده کن؛ زیرا ھر بار که «پرسیدم. ایشان فرمود: ص  رسول اکرم
برد و یکی از گناھانت را  کنی، باری تعالی یک درجه تو را باال می برای الله سجده می

ات کردم و ھمین سؤال را برایش را مالقس  گوید: سپس ابودرداء معدان می». ریزد می
 مطرح کردم؛ او نیز ھمین سخن ثوبان را برایم بیان نمود. 

 دعا در سجده): ۱۰۱باب (
ىِب  َ�نْ  -۲۹۸

َ
نَّ : س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ قَْرُب « :قَاَل ص  ا�َّ

َ
َعبْدُ  يَُ�ونُ  َما أ

ْ
 َر�ِّهِ  ِمنْ  ال

رِثُوا َساِجدٌ  وَُهوَ 
ْ
�

َ
اَعءَ  فَأ  .»ادلُّ
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بنده در حالت «فرمود: ص  رسول اللهروایت است که: س  : از ابو ھریرهترجمه
 ».سجده، بیشتر از ھر وقت دیگری به الله، نزدیک است؛ پس در آن، زیاد دعا کنید

 ؟بر چند عضو سجده شود): ۱۰۲باب(
ِ  :ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۲۹۹ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْسُجدَ « :قَاَل ص  أ

َ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
ىلَعَ َسبَْعِة  أ

ْ�ُظمٍ 
َ
ََديِْن  :أ نِْفِه َوايلْ

َ
َشاَر �ِيَِدهِ ىلَعَ أ

َ
َبَْهِة َوأ

ْ
َقَدَمْ�ِ  ،اجل

ْ
ْطَراِف ال

َ
نَْ�ِفَت  َوالَ  ،َوالرِّْجلَْ�ِ َوأ

ْعرَ  اثلِّيَاَب َوالَ   )۴۹۰(م/ .»الشَّ
دستور داده شده به من «فرمود: ص  الله  رسولگوید:  می ب : ابن عباسترجمه

و با دستش به ـ : پیشانی نمایمسجده ) ھفت عضو(ھفت استخوان بدن  اکه ب است
 .دو دست، دو زانو و سر انگشتان پا (یعنی پیشانی و بینی با ھم)ـبینی خود اشاره کرد 

جمع خود را موھای سر و لباس  ،ھمچنین به ما دستور داده شده است که در نماز
 .»نکنیم

 نیردن آرنج از زمکند ): اعتدال در سجده و بل۱۰۳( باب
�ٍَس  -۳۰۰

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ُجودِ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ يَبُْسْط  َوالَ  ،اْ�تَِدلُوا يِف السُّ

ِب 
ْ
لَك

ْ
َحُدُ�ْم ِذَراَ�يِْه انِْبَساَط ال

َ
 )۴۹۳(م/. »أ

آرامش  ،در سجده«فرمود: ص  الله  گوید: رسول میس  ابن مالک: انس ترجمه
 .»ھیچ یک از شما ساعدھایش را مانند سگ، بر زمین نگذاردکنید و خود را حفظ 

 ها از یکدیگر در سجده دور نگه داشتن دست): ۱۰۴باب(
ِ بِْن َمالٍِك ابِْن حُبَيْنَةَ  -۳۰۱ َج َ�ْ�َ  :س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ِ صاَكَن إَِذا َص�َّ فَرَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

 )۴۹۵(م/يََديِْه َحىتَّ َ�بُْدَو َ�يَاُض إِْ�َطيِْه. 
 ،ھنگام سجدهص  الله  گوید: رسول میس  : عبدالله بن مالک بن بحینهترجمه

 شد. دیده می ،شھای یدی زیر بغلپداشت که س ھلو دور میپنان از چھایش را  دست

 ت نشستن در نمازیفکی): ۱۰۵( باب
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۳۰۲-  ِ�ْ�َ ِ بِْن الزُّ ِ  :قَاَل  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ الَ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ ِة إَِذا َ�َعَد يِف الصَّ
يرُْسَى َ�ْ�َ فَِخِذهِ وََساقِهِ 

ْ
ُْمَ�  ،َجَعَل قََدَمُه ال بَِتِه  ،َوفََرَش قََدَمُه ايلْ

ْ
يرُْسَى ىلَعَ ُرك

ْ
َووََضَع يََدُه ال

يرُْسَى
ْ
ُْمَ�  ،ال ُْمَ� ىلَعَ فَِخِذهِ ايلْ َشاَر بِإِْصبَِعِه.  ،َووََضَع يََدُه ايلْ

َ
 )۵۷۹(م/َوأ

در نماز (برای ص  که رسول الله گوید: ھنگامی می بعبدالله بن زبیر  :ترجمه
داد و قدم راستش را (بر  قرار میقدم چپش را میان ران و ساقش   نشست، تشھد) می

و دست چپش را بر زانوی  .)روش نشستن تورک نام داردکرد (این  زمین) فرش می
 نمود.  گذاشت و با انگشت سبابه، اشاره می چپ، و دست راستش را بر ران راستش می

 ها ): نشستن بر قدم۱۰۶باب(
نَا الِ  :ٍس قَاَل وَ�ْن َطاوُ  -۳۰۳

ْ
َقَدَمْ�ِ  ب بِْن َ�بَّاٍس قُل

ْ
ِ�َ  :َ�َقاَل  ؟يِف اِإلْ�َعاِء ىلَعَ ال

نَّةُ  ُ  ،السُّ
َ

نَا هل
ْ
اُه َجَفاًء بِالرَُّجِل  :َ�ُقل . ص بَْل ِ�َ ُسنَُّة نَِبيَِّك  :َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس  ؟إِنَّا لََ�َ

 )۵۳۶(م/
ھا پرسیدیم.  نشستن بر قدم  ی درباره بگوید: از ابن عباس  طاووس می :ترجمه

دانیم. گفت: بلکه سنت  سنت است. گفتیم: ما آنرا نوعی ستم در حق شخص می گفت:
 پیامبر توست.

ھا بر دو نوع  حق اینست که نشستن بر قدم«گوید:  علیه می /: امام نووی شرح
ھایش را نصب نماید و  ھایش را به زمین بچسپاند و ساق که انسان باسن این -۱است: 
نشیند. این روش نشستن، مکروه  نگونه که سگ میھایش را به زمین بگذارد، آ دست

ھایش را در میان دو سجده  که انسان باسن این -۲است چنانچه از آن منع شده است. 
و ». (داند این نوع نشستن را سنت می بپاھایش بگذارد. ابن عباس   ی بر پاشنه

  .)این، خالف رأی جمھور صحابه است

 ): تشهد در نماز۱۰۷باب(
قَايِشِّ قَاَل  -۳۰۴ ِ الرَّ اَن بِْن َ�بِْد ا�َّ ْشَعرِيِّ  :َ�ْن ِحطَّ

َ
يِب ُموىَس األ

َ
 ،ةً َصالَ س  َصلَّيُْت َمَع أ

َقْومِ 
ْ
َقْعَدِة قَاَل رَُجٌل ِمَن ال

ْ
ا اَكَن ِعنَْد ال اَكةِ  :فَلَمَّ رِبِّ َوالزَّ

ْ
الُة بِال قِرَِّت الصَّ

ُ
بُو  :قَاَل  ،أ

َ
ا قىََض أ فَلَمَّ

َقائُِل لَكَِمَة َكَذا َوَ�َذا :َ�َقاَل  ،َة وََسلََّم انرَْصََف الَ ُموىَس الصَّ 
ْ
يُُّ�ُم ال

َ
َقْومُ  :قَاَل  ؟�

ْ
َرمَّ ال

َ
 :ُ�مَّ قَاَل  ،فَأ

َقائُِل لَكَِمَة َكَذا َوَ�َذا
ْ
يُُّ�ُم ال

َ
َقْومُ  ؟�

ْ
َرمَّ ال

َ
تََها :َ�َقاَل  ،فَأ

ْ
اُن قُل تَُها :َقاَل  ؟لََعلََّك يَا ِحطَّ

ْ
لََقْد وَ  ،َما قُل

ْن َ�بَْكَعِ� بَِها
َ
َقْومِ  ،رَِهبُْت أ

ْ
تَُها :َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن ال

ْ
نَا قُل

َ
  ،أ

َّ
رِْد بَِها إِال

ُ
َْ�َ  َولَْم أ

ْ
بُو ُموىَس  ،اخل

َ
 :َ�َقاَل أ
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َما َ�ْعلَُموَن َكيَْف َ�ُقولُوَن يِف َصالَ 
َ
ِ  ،تُِ�مْ أ َا ُسنَّ  ،َخَطبَنَاص  إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َ نل وََعلََّمنَا  ،تَنَاَ�بَ�َّ

ِ�يُموا ُصُفوفَُ�مْ « :َ�نَا َ�َقاَل َصالَ 
َ
َحُدُ�مْ  ،إَِذا َصلَّيْتُْم فَأ

َ
ُ�ْم أ َُؤمَّ

ْ
ُوا ،ُ�مَّ يل َ فََكربِّ َو�ِْذ  ،فَإَِذا َكربَّ

ۡ ٱ َ�ۡ�ِ ﴿ :قَاَل  آٱ َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ُضوِب َمغۡ ل ُ  ،آِم�َ  :َ�ُقولُوا ﴾ّلِ�َ لضَّ بُْ�ُم ا�َّ َ َوَرَ�َع  ،ُ�ِ فَإَِذا َكربَّ
ُوا َواْرَكُعوا �ِ ،فََكربِّ

ْ
ِ  »َماَم يَْرَكُع َ�بْلَُ�ْم َو�َْرَ�ُع َ�بْلَُ�مْ فَإِنَّ اإل َك : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
فَِتل

َك 
ْ
َدهُ  :َو�َِذا قَاَل  ،بِِتل ُ لَِمْن مَحِ َْمدُ  :َ�ُقولُوا ،َسِمَع ا�َّ

ْ
ُ لَُ�مْ  ،اللَُّهمَّ َر�َّنَا لََك احل َ  ،�َْسَمُع ا�َّ فَإِنَّ ا�َّ

 قَاَل ىلَعَ لَِساِن نَِبيِّهِ 
َ

َدهُ ص  َ�بَارََك َوَ�َعاىل ُ لَِمْن مَحِ ُوا  ،َسِمَع ا�َّ َ وََسَجَد فََكربِّ َو�َِذا َكربَّ
ِ َ�َقاَل رَُسوُل  ،»َو�َْرَ�ُع َ�بْلَُ�مْ  ،فَإِنَّ اإلَِماَم �َْسُجُد َ�بْلَُ�مْ  ،َواْسُجُدوا َك : «صا�َّ

ْ
َك بِِتل

ْ
فَِتل

َحِدُ�مُ 
َ
ِل قَْوِل أ وَّ

َ
يَُ�ْن ِمْن أ

ْ
َقْعَدِة فَل

ْ
ِ  :َو�َِذا اَكَن ِعنَْد ال لََواُت ِ�َّ يِّبَاُت الصَّ  ،اتلَِّحيَّاُت الطَّ

ِ َو�ََرَ�تُهُ الَ السَّ  َها انلَّيِبُّ َورمَْحَُة ا�َّ ُّ�
َ
الَ  ،ُم َعلَيَْك � احِلِ�َ ُم َعلَيْنَا وىلََعَ السَّ ِ الصَّ ْشَهُد  ، ِعبَاِد ا�َّ

َ
أ

ْن الَ 
َ
  أ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل

ُ
ًدا َ�بُْدهُ َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ  )۴۰۴(م/. »ا�َّ

گوید: یکی از نمازھا را به امامت ابوموسی  حطان بن عبدالله رقاشی می :ترجمه
بود، مردی از میان  برای تشھد نشستهس  که ابوموسی خواندم. ھنگامیس  اشعری

مردم گفت: نماز در کنار احسان و زکات ذکر شده است (و باید به ھمه عمل کرد). 
مردن برگرداند و سوی  به اش را نماز را به پایان رساند، چھرهس  که ابوموسی ھنگامی

گفت: کدام یک از شما فالن کلمه را به زبان آورد؟ مردم سکوت کردند. او دوباره 
ار نمود. باز ھم مردم سکوت نمودند. ابوموسی گفت: ای حطان! شاید تو سؤالش را تکر

را بزبان آوردی؟ حطان گفت: من این کلمه را به زبان نیاوردم؛ ولی این ترس را  آن
داشتم که به سبب آن، مورد سرزنش قرار گیرم. در این اثنا، یک نفر گفت: من آن 

گفت: مگر شما س  نداشتم. ابوموسیکلمات را بزبان آوردم و ھدفی بجز خیر و نیکی 
برای ما سخنرانی نمود و ص  دانید که در نمازھایتان چه بخوانید؟ رسول الله نمی

خواھید نماز  که می ھنگامی«سنت را برای ما بیان کرد و نماز را به ما آموخت و فرمود: 
که  نگامیھایتان را راست کنید. آنگاه یک نفر از شما امامت نماید. پس ھ بخوانید، صف

ۡ ٱ َ�ۡ�ِ ﴿امام تکبیر گفت، شما نیز تکبیر بگویید؛ وقتی که   َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ُضوبِ َمغۡ ل
آٱ که امام  کند. و ھنگامی گفت، شما آمین بگویید؛ الله دعای شما را اجابت می ﴾ّلِ�َ لضَّ

تکبیر گفت و رکوع نمود، شما نیز تکبیر بگویید و رکوع نمایید؛ زیرا امام قبل از شما 
شود و این لحظه، عوض آن لحظه است  کند و قبل از شما از رکوع بلند می رکوع می
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ای که شما بعد از رکوع بلند  رکوع رفت با لحظه ای که امام جلوتر از شما به (لحظه

عَ اهللاَُّ ل«که امام  شود) و ھنگامی شوید، جبران می می مِ هُ ـِ سَ ِدَ نْ محَ مَّ «گفت: شما  »مَ اللَّهُ

دُ  َمْ نَا لَكَ احلْ بَّ کند)؛ زیرا الله به زبان  شنود (اجابت می بگویید؛ الله دعای شما را می »رَ
شنود. و ھنگامی که امام  دعای ستایش کنندگان را می پیامبرش فرموده است: الله

تکبیر گفت و به سجده رفت، شما نیز تکبیر بگویید و به سجده بروید؛ زیرا امام قبل از 
شود. پس این لحظه، در عوض  رود و قبل از شما از سجده بلند می شما به سجده می

نان شما باید این آن لحظه است. و ھنگامیکه امام برای تشھد نشست، نخستین سخ

اتُ هللاَِِّ«کلمات باشند:  لَوَ يِّبَاتُ الصَّ يَّاتُ الطَّ اتُهُ الَ السَّ  ،التَّحِ كَ رَ بَ َةُ اهللاَِّ وَ محْ رَ َا النَّبِيُّ وَ لَيْكَ أَهيُّ  ،مُ عَ

الَ  نيَ السَّ احلِِ بَادِ اهللاَِّ الصَّ ىلَ عِ عَ يْنَا وَ لَ دُ أَنْ الَ  ،مُ عَ هَ هَ إِالَّ  أَشْ هُ اهللاَُّ وَ  إِلَ بْدُ ا عَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ أَشْ

هُ  ولُ سُ رَ   ».وَ

سالم و رحمت  !ای پیامبر .ی، رحمت و برکت و پاکی مخصوص الله استیفرمانروا«
دھم که ھیچ  می یگواھ ؛بندگان صالح الله تمامسالم بر ما و  ؛و برکات الله بر تو باد

 ».اوست  ی فرستادهوجود ندارد و محمد بنده و  ،بجز الله حقی معبود

نَُّه قَاَل  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۳۰۵
َ
�:  ِ َد َكَما ُ�َعلُِّمنَا ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ ُ�َعلُِّمنَا التََّشهُّ

ُقْرآنِ 
ْ
وَرَة ِمَن ال ِ « :فاََكَن َ�ُقوُل  ،السُّ يِّبَاُت ِ�َّ لََواُت الطَّ ُمبَاَرَ�ُت الصَّ

ْ
الَ  ،اتلَِّحيَّاُت ال ُم السَّ

ِ َوَ�َرَ�تُهُ َعلَ  َها انلَّيِبُّ َورمَْحَُة ا�َّ ُّ�
َ
الَ  ،يَْك � احِلِ�َ السَّ ِ الصَّ ْن الَ  ،ُم َعلَيْنَا وىلََعَ ِعبَاِد ا�َّ

َ
ْشَهُد أ

َ
 أ

 
َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل ِ  ،ا�َّ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
  :َوِ� ِرَوايَِة ابِْن ُرْمٍح  »َوأ

ْ
 )۴۰۳/(مُقْرآَن. َكَما ُ�َعلُِّمنَا ال

ھای قران به  تشھد را مانند سورهص  گوید: رسول الله می بابن عباس  :ترجمه

ِ Dفرمود:  آموخت و می ما می يِّبَاُت ِ�َّ لََواُت الطَّ ُمبَاَرَ�ُت الصَّ
ْ
الَ  ،اتلَِّحيَّاُت ال ُم َعلَيَْك السَّ

ِ َوَ�َرَ�تُهُ  َها انلَّيِبُّ َورمَْحَُة ا�َّ ُّ�
َ
الَ  ،� احِلِ�َ السَّ ِ الصَّ ْن الَ  ،ُم َعلَيْنَا وىلََعَ ِعبَاِد ا�َّ

َ
ْشَهُد أ

َ
  أ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

 ُ ِ  ،ا�َّ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
  ».َوأ

تشھد را مانند قران به ما ص  و در روایت ابن رمح آمده است که رسول الله
 آموخت.  می
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 آن پناه خواسته شود): آنچه در نماز از ۱۰۸باب(
۳۰۶-  ِ�ْ�َ نَّ اَع�َِشَة َزْوَج انلَّيِبِّ  :َ�ْن ُعْرَوَة بِْن الزُّ

َ
تْهُ ص  أ ْخرَبَ

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :أ

َ
اَكَن ،صأ

الَ  َقرْبِ « :ةِ يَْدُعو يِف الصَّ
ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب ال

َ
َمِسيِح ،اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ال

َ
َوأ

الِ ادلَّ  َمَماِت  ،جَّ
ْ
َمْحيَا َوال

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ال

َ
َمْغَرمِ  ،َوأ

ْ
ثَِم َوال

ْ
َمأ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
 »اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ُ قَائٌِل  :قَالَْت 
َ

ِ  :َ�َقاَل هل َمْغَرِم يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
رَثَ َما �َْستَِعيُذ ِمَن ال

ْ
�

َ
إِنَّ الرَُّجَل إَِذا « :َ�َقاَل  ؟َما أ

َث فََكَذَب  ْخلََف  ،َغِرَم َحدَّ
َ
 )۵۸۹(م/. »َووََعَد فَأ

ص  نبی اکرمکند که  روایت میص  لهرسول ال  ھمسر گرامیل  : عایشهترجمه

َقرْبِ «کرد:  در نماز چنین دعا می
ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب ال

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن فِتَْنِة  ،اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
َوأ

الِ  جَّ َمِسيِح ادلَّ
ْ
َمَماِت  ،ال

ْ
َمْحيَا َوفِتْنَِة ال

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ال

َ
ثَِم  ،َوأ

ْ
َمأ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َمْغَرمِ 
ْ
 .مبر به تو پناه می گ،و مر یزندگ هفتن و َدجال  ی هپروردگارا! از عذاب قبر، فتن« .»َوال

 !ارسول اللهید: یپرس ی. شخص)مبر یه مار شوم به تو پناکه مقروض و بدھک نیاز ا ! پروردگارا
د و یگو یدروغ م ار،کرا انسان بدھیز فرمود:د؟ یبر اد به الله پناه میین، زار شدکشما از بدھ

 ».ندک یوعده مخلف 

 ردن در نمازک): دعا ۱۰۹باب(
يِب بَْ�رٍ  -۳۰۷

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَُّه قَاَل لِرَُسوِل ا�َّ

َ
ْدُعو : ص�

َ
يِت بِِه يِف َصالَ َعلِّْمِ� ُداَعًء أ

ًما َكِبً�ا :قُِل « :َقاَل �َ 
ْ
  َكِثً�ا َوالَ « :َو� ِرَوايَةٍ  »اللَُّهمَّ إِ�ِّ َظلَْمُت َ�ْفيِس ُظل

َّ
نُوَب إِال  َ�ْغِفُر اذلُّ

نَْت 
َ
َغُفوُر الرَِّحيمُ  ،َوارمَْحِْ�  ،فَاْغِفْر يِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدكَ  ،أ

ْ
نَْت ال

َ
 )۲۷۰۵(م/ .إِنََّك أ

به من بیاموز تا دعایی گفتم: ص  الله  رسولبه : گوید میس  صدیق ابوبکر: رجمهت

ًما َكِثً�ا«این دعا را بخوان: فرمود:  .بخوانمآنرا در نمازم 
ْ
َوال  ،اللَُّهمَّ إِ�ِّ َظلَْمُت َ�ْفيِس ُظل

نَْت فَاْغِفْر يِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك َوارمَْحِْ� 
َ
نُوَب إِال أ َغُفوُر الرَِّحيمُ  ،َ�ْغِفُر اذلُّ

ْ
نَْت ال

َ
 N»إِنَّك أ

ه گناھان مرا کوجود ندارد  گرید یسکتو  جزبم و ا هردکستم اد یا زی اریبس مخود هپروردگارا! ب«
 ».یھمانا تو بخشنده و مھربان ؛نکبر من رحم امرز و یت خود، مرا بیامرزد؛ بار الھا! با عنایب

 در نماز بردن از او طان و پناهیش ردنک): لعنت ۱۱۰باب(
رَْداءِ  -۳۰۸ يِب ادلَّ

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ِ ِمنَْك « :فََسِمْعنَاُه َ�ُقوُل ص  قَاَم رَُسوُل ا�َّ ُعوُذ بِا�َّ

َ
 »أ

ِ « :ُ�مَّ قَاَل  َعنَُك بِلَْعنَة ا�َّ
ْ
ل
َ
نَُّه يَتَنَاَوُل َشيْئًا، ثًاثَالَ  »أ

َ
الَ  ،َو�ََسَط يََدُه َك�  ِمَن الصَّ

َ
ا فََرغ نَا ،ةِ فَلَمَّ

ْ
 :قُل



 صحیح مسلم (جلد اول)    ١٩٤

 ِ الَ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ ْ�نَاَك �ََسْطَت قَْد َسِمْعنَاَك َ�ُقوُل يِف الصَّ
َ
ُ َ�بَْل َذلَِك؟ َوَرأ

ُ
ِة َشيْئًا لَْم �َْسَمْعَك َ�ُقوهل

ِ إِبِْليَس َجاَء �ِِشَهاٍب ِمْن نَاٍر يِلَْجَعلَُه يِف وَْجِ� إِنَّ عَ  :قَاَل  ،يََدكَ  ُت  ،ُدوَّ ا�َّ
ْ
ِ  :َ�ُقل ُعوُذ بِا�َّ

َ
أ

اٍت ثَالَ  ،ِمنَْك  ُت  ،َث َمرَّ
ْ
ة :ُ�مَّ قُل ِ اتلَّامَّ َعنَُك بِلَْعنَِة ا�َّ

ْ
ل
َ
ِخرْ  ،ِ أ

ْ
اٍت ثَالَ  ،فَلَْم �َْستَأ رَْدُت  ،َث َمرَّ

َ
ُ�مَّ أ

ْخَذهُ 
َ
ِ لَْوالَ َوا ،أ َّ� َ�

َ
ِخينَا ُسلَيَْماَن أل

َ
َمِدينَةِ َدْعَوُة أ

ْ
ْهِل ال

َ
اُن أ َ َعُب بِِه ِودلْ

ْ
 )۵۴۲(م/. »ْصبََح ُموَ�ًقا يَل

(به نماز) ایستاد و شنیدم ص  کند که: رسول الله روایت میس  ابودرداء :ترجمه
و » نفرین الله بر تو باد«بعد از آن، سه بار گفت: ». برم از تو به الله پناه می«گوید:  که می

ص  خواھد چیزی را بگیرد. ھنگامی که رسول الله دستش را دراز کرد طوریکه گویا می
نمازش را به پایان رساند، ما گفتیم: یا رسول الله! سخنانی از شما در نماز شنیدیم که 

ص  کنی؟ پیامبر اکرم قبال آنھا را نشنیده بودیم؟ ھمچنین دیدیم که دستت را دراز می
ای آورد و خواست روی صورتم بگذارد. به ھمین  دشمن الله، ابلیس، شعله«فرمود: 

برم. سپس سه بار گفتم: نفرین کامل الله  سبب، من سه بار گفتم: از تو به الله پناه می
بر تو باد. با وجود این، ابلیس عقب نشینی نکرد. سرانجام، تصمیم گرفتم او را دستگیر 

شد  بود، شیطان به بند کشیده می ه، اگر دعای برادرم سلیمان نمینمایم. سوگند به الل
 ». کردند ھای مدینه با آن، بازی می و بچه

َحدٖ  يَ�َبِ�  �َّ  ُمۡلٗ�  ِ�  ِ� َوَهۡب  فِرۡ غۡ ٱَرّبِ ﴿ : سلیمان نزد الله دعا نمود که:توضیح
َ
�ِ 

  ی ستهیه شاکت کن یای به من عنا پروردگارا! مرا مغفرت کن و چنان پادشاھی« ﴾َ�ۡعِدٓي�  ّمِنۢ 
الله ھم دعای او را اجابت نمود و به او قدرت و پادشاھی  »بعد از من نباشد یسکچ یھ

بست  بزرگی عنایت فرمود تا جایی که باد در اختیار ایشان قرار گرفت و شیاطین را می
 . )١(گرفت کشید و از آنھا کار می و به ُغل و زنجیر می

 ص  رمکا ینب ): درود بر۱۱۱باب(
نَْصارِيِّ  -۳۰۹

َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ تَانَا رَُسوُل ا�َّ

َ
ُْن يِف َ�ِْلِس َسْعِد ص  أ

َ
َو�

ُ �َِشُ� �ُْن َسْعدٍ  ،بِْن ُ�بَاَدةَ 
َ

ِ  :َ�َقاَل هل َ َعلَيَْك يَا رَُسوَل ا�َّ نَّ نَُص�ِّ
َ
 أ

َ
ُ َ�َعاىل َمَرنَا ا�َّ

َ
فََكيَْف نَُص�ِّ  ،أ

ِ  :قَاَل  ؟َعلَيَْك  ُ ص  فََسَكَت رَُسوُل ا�َّ
ْ

هل
َ
نَُّه لَْم �َْسأ

َ
ِ  ،َحىتَّ َ�َمنَّيْنَا �  :قُولُوا«ص  ُ�مَّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ

دٍ  ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ دٍ َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم َوَ�ارِْك ىلَعَ  ،اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ وىلََعَ آِل  ، ُ�َمَّ

                                                 
 و بعد از آن.ص  ی سوره ۳۵ی  مفھوم آیه -١



 ١٩٥  کتاب نماز -٥

دٍ  يدٌ  ،ُ�َمَّ يٌد َ�ِ َعالَِمَ� إِنََّك مَحِ
ْ
َت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم يِف ال

ْ
الَ  ،َكَما بَاَر� . »ُم َكَما قَْد َعِلْمتُمْ َوالسَّ

  )۴۰۵(م/
نشسته س  گوید: ما در محفل سعد بن عباده میس  ابومسعود انصاری :ترجمه

ف آورد. بشیر بن سعد گفت: یا رسول الله! الله متعال به تشریص  بودیم که رسول الله
ص  ما دستور داده است تا بر شما درود بفرستیم؛ چگونه درود بفرستیم؟ پیامبر اکرم

پرسید.  ای سکوت نمود که ما آرزو کردیم ای کاش! بشیر این سؤال را نمی به اندازه

دٍ اللَُّهمَّ َصلِّ «بگویید: «فرمود: ص  سپس رسول الله ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ َكَما  ،ىلَعَ ُ�َمَّ
دٍ  دٍ  ،َصلَّيَْت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم َوَ�ارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ َت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم يِف  ،وىلََعَ آِل ُ�َمَّ

ْ
َكَما بَاَر�

يدٌ  يٌد َ�ِ َعالَِمَ� إِنََّك مَحِ
ْ
در «». یدا و سالم گفتن ھم ھمانگونه است که شما یاد گرفته »ال

الَ گویید:  تشھد می هُ السَّ اتُ كَ رَ بَ َةُ اهللاَِّ وَ محْ رَ َا النَّبِيُّ وَ لَيْكَ أَهيُّ  .»مُ عَ

 ): سالم گفتن۱۱۲باب(
�ِيهِ  ،َ�ْن اَعِمِر بِْن َسْعدٍ  -۳۱۰

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ رَى رَُسوَل ا�َّ

َ
�َُسلُِّم َ�ْن ص  ُكنُْت أ

هِ.  ،يَِميِنِه َوَ�ْن �ََسارِهِ  رَى َ�يَاَض َخدِّ
َ
 )۵۸۲(م/َحىتَّ أ

به ص  دیدم که رسول الله گوید: من می عامر بن سعد بروایت از پدرش می :ترجمه
گرداند که سفیدی  ای صورتش را بر می داد و به اندازه سمت راست و چپش سالم می

 کردم. رخسارش را مشاھده می

 آخر نمازدر ت اشاره با دست هنگام سالم گفتن یراهک): ۱۱۳باب(
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرةَ  -۳۱۱ نَاص  ُكنَّا إَِذا َصلَّيْنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْ
الَ  :ُقل ُم السَّ

 ِ الَ  ،َعلَيُْ�ْم َورمَْحَُة ا�َّ ِ السَّ َانِبَْ�ِ  ،ُم َعلَيُْ�ْم َورمَْحَُة ا�َّ
ْ
 اجل

َ
َشاَر �ِيَِدهِ إِىل

َ
َ�َقاَل رَُسوُل  ،َوأ

 ِ يِْديُ�مْ َعالَ « :صا�َّ
َ
�ََّها « :َو يف ِرَوايَةٍ  ؟»َم تُوِمئُوَن بِأ

َ
يِْديُ�ْم َك�

َ
َراُ�ْم َرافِيِع أ

َ
َما يِل أ

ْذنَاُب َخيٍْل ُشْمٍس 
َ
ْن يََضَع يََدُه ىلَعَ فَِخِذهِ  ؟أ

َ
َحَدُ�ْم أ

َ
ِخيِه َمْن  ،إِ�ََّما يَْ�يِف أ

َ
ُ�مَّ �َُسلُِّم ىلَعَ أ

 )۴۳۰،۴۳۱(م/ . » يَِميِنِه وَِشَماهِلِ ىلَعَ 
نماز ص  که با رسول الله گوید: در ابتدا، ھنگامی  میس  جابر بن سمره :ترجمه

الَ «گفتیم:  خواندیم، می می َةُ اهللاَِّالسَّ محْ رَ مْ وَ يْكُ لَ الَ  ،مُ عَ َةُ اهللاَِّالسَّ محْ رَ مْ وَ يْكُ لَ و با  »مُ عَ

 ھایتان با دست«فرمود: ص  کردیم. پیامبر اکرم دستمان به دو طرف اشاره می
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چرا من شاھد بلند شدن «؟ و در روایتی فرمود: »کنید چه کسی اشاره میسوی  به
برید!؟ ھمین کافی  ھای توسن و سرکش باال می ھایتان ھستم که مانند دم اسب دست

ھایش بگذارد و بر برادرانش که سمت  نھایش را بر را است که ھر یک از شما دست
 ». راست و چپ او قرار دارند، سالم بدھد

: این سالم گفتن نمازگزار، شامل سایر نمازگزاران سمت راست وچپ او و شرح
 شود که آنجا حضور دارند.  فرشتگانی می

 د گفتی): آنچه بعد از سالم نماز با۱۱۴باب(
ُمِغ�َ  -۳۱۲

ْ
 ال

َ
اٍد َمْو�  ُمَعاِوَ�ةَ  :قَاَل س  ِة بِْن ُشْعبَةَ َ�ْن َورَّ

َ
ُمِغَ�ُة ْ�ُن ُشْعبََة ِإىل

ْ
 َكتََب ال

ِ  :س نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
الَ ص  أ  ِمَن الصَّ

َ
  الَ « :ِة وََسلََّم قَاَل اَكَن إَِذا فََرغ

َّ
َ إِال

َ
ُ وَْحَدُه الَ  إهِل �َك  ا�َّ رَشِ

 ُ
َ

ٍء َقِديرٌ  ،هل َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل

َ
ُك َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ْ�َطيَْت  اللَُّهمَّ الَ  ،هل

َ
ُمْعِطَي لَِما  َوالَ  ،َمانَِع لَِما أ

َدُّ  َوالَ  ،َمنَْعَت 
ْ
َدِّ ِمنَْك اجل

ْ
 )۵۹۳(م/ .»َ�نَْفُع َذا اجل

عاویه نوشت که: ای به م گوید: مغیره نامه وّراد، موالی مغیره بن شعبه، می :ترجمه

  الَ «گفت:  شد، چنین می از نماز فارغ میص  که رسول الله ھنگامی 
َّ
َ إِال

َ
ُ وَْحَدُه  إهِل ا�َّ

ُ  الَ 
َ

�َك هل ٍء قَِديرٌ  ،رَشِ َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل

َ
ُك َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ْ�َطيَْت  اللَُّهمَّ الَ  ،هل

َ
 َوالَ  ،َمانَِع لَِما أ

َدُّ  َوالَ  ،ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت 
ْ
َدِّ ِمنَْك اجل

ْ
چ معبود بحقی جز الله، وجود ندارد؛ یھ«. »َ�نَْفُع َذا اجل

یکتا است و شریک و انبازی ندارد؛ پادشاھی و حمد و ستایش از آِن اوست و بر انجام ھر 
و  .ردیگبآن را جلوی  تواند نمی سکچ یھ را که تو عنایت کنی،آنچه  !الھیکاری تواناست؛ 

را  یا هیچ صاحب سرمایھ و دکنآن را عطا تواند  نمیسی ک یزی را که تو منع نمایی،چ
@».دھد از عذاب تو نجات نمیاش  هیسرما

 ر گفتن بعد از نمازیبک): ت۱۱۵باب(
ِ ُكنَّا َ�ْعرُِف انِْقَضاَء َصالَ  :قَاَل  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۳۱۳ بِاتلَّْكِبِ�. ص  ِة رَُسوِل ا�َّ

 )۵۸۳(م/
را از (صدای) تکبیر ص  گوید: ما پایان نماز رسول الله می بابن عباس  :ترجمه

 .دانستیم. (یعنی بعد از پایان نماز، تکبیر می گفتند) می
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 ر بعد از نمازیبکد و تیح، تحمی): تسب۱۱۶باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۱۴

َ
ِ س  َ�ْن أ َ يِف ُدبُِر لُكِّ َصالٍة « :قَاَل ص  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ َمْن َسبََّح ا�َّ

َ ثَالثًا َوثَالِ��َ  ،ثَالثًا َوثَالِ��َ  َد ا�َّ َ ثَالثًا َوثَالِ��َ  ،ومََحِ َ ا�َّ  ،َ�تِْلَك �ِْسَعٌة َو�ِْسُعونَ  ،َوَ�ربَّ
ِمائَةِ 

ْ
  الَ  :َوقَاَل َ�َماَم ال

َّ
َ إِال

َ
ُ وَْحَدُه الَ  إهِل ُ  ا�َّ

َ
�َك هل ُ  ،رَشِ

َ
ُك هل

ْ
ُمل

ْ
َْمدُ  ، ال

ْ
ُ احل

َ
ٍء  ،َوهل وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

َْحرِ  ،ُغِفَرْت َخَطايَاهُ  ،قَِديرٌ   )۵۹۷(م/. »َو�ِْن اَكنَْت ِمثَْل َز�َِد ابلْ
ھر کس بعد از ھر «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره :ترجمه

ِ «، سی و سه بار »ُسبَْحاَن ا�َّ «نماز (فرض) سی و سه بار  َْمُد ِ�َّ
ْ
، سی و سه بار »احل

رَبُ «
ْ
�

َ
ُ أ   الَ «و برای کامل شدن صد، @»ا�َّ

َّ
َ إِال ُ وَْحَدُه الَ  إِهلَ ُ  ا�َّ

َ
�َك هل ُك  ،رَشِ

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ  ،هل

َ
َوهل

َْمدُ 
ْ
ٍء قَِديرٌ  ،احل شوند اگر چه مانند کف  بگوید، گناھانش بخشیده می@»وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
 ».ریا (زیاد) باشندد

ھیچ معبود حقی بجز الله، وجود ندارد؛ یکتا است و شریک و انبازی ندارد؛ پادشاھی و «
 ».ت و او بر انجام ھر کاری تواناستحمد و ستایش از آِن اوس

ُ «: در بعضی از روایات صحیح آمده است که سی و چھار بار مالحظه ربَ بگوید؛ لذا » اهللاَُّ أَكْ

ُ «روایات عمل شود، بھتر است سی و چھار بار   ی ھمهبرای اینکه به  ربَ  گفته شود. » اهللاَُّ أَكْ

 ): روی گردانیدن از نماز از سمت چپ و راست۱۱۷باب(
۳۱۵-  ِ يَْطاِن ِمْن َ�ْفِسِه ُجْزًءا الَ  :قَاَل س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ َحُدُ�ْم لِلشَّ

َ
يََرى  الَ  :َ�َْعلَنَّ أ

ا َعلَيْ  نَّ َحقًّ
َ
 أ

ّ
 َ�ْن يَِميِنهِ إِال

َّ
ْن ال َ�نرَْصَِف إِال

َ
ِ  ،ِه أ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
رَثُ َما َرأ

ْ
�

َ
َ�نرَْصُِف َ�ْن ص  أ

 .  )۷۰۷(م/ِشَماهِلِ
در نمازھای شما شیطان  باشید که مواظبگوید:  میس  ه بن مسعودل: عبدالترجمه

رفتن، پس از  بدین معنا که نمازگزار فکر کند روی گردانیدن یا نداشته باشد؛  سھمی
را بیشتر وقتھا ص  نماز، از سمت راست، ضروری است؛ حال آنکه من رسول الله

 رفت. نمود یا بیرون می دیدم که از سمت چپ، رو به مردم می می
ص  در صحیح مسلم آمده است که رسول اللهس  : در حدیثی دیگر از انسشرح

 /رفت. امام نووی  ون مینمود یا بیر بیشتر وقتھا از سمت راست، روی به مردم می
گاھی از سمت چپ و گاھی از سمت راست، رو به مردم ص  گوید: رسول الله می
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این، ھرکس، اعتقاد خودش را مبنی بر اینکه رسول  رفت؛ بنابر نمود یا بیرون می می
س  نماید؛ البته آنچه ابن مسعود از ھمان سمت، بیرون رفته است، روایت میص  الله
داند این است که کسی برگشتن از یک طرف را بر خود الزم بداند.  را مکروه می آن

ھای دیگر برای جمع  بعد از ذکر سخن امام نووی و روش /عالمه ابن حجر عسقالنی 
گوید: مستحب است امام از ھر سمت که کار دارد، بیرون برود و  بین احادیث فوق می

مت راست، بھتر است؛ زیرا اگر ھر دو جھت در حق او یکسان است، بیرون رفتن از س
در این باره ممدوح و پسندیده  تیامن (از راست شروع کردن) بنابر احادیث عمومی

). البته اگر کسی بیرون رفتن از یک سمت را بر خود، الزم ۸۵۲است ( فتح الباری
 تصریح نموده است. س  بداند، کراھیت دارد ھمانگونه که ابن مسعود

 ؟تر است ستهیشا ،امامت یبرا یسک): چه ۱۱۸باب(
نَْصارِيِّ  -۳۱۶

َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ قَْرُؤُهْم : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َقْوَم أ

ْ
يَُؤمُّ ال

 ِ نَّةِ  ،ِلِكتَاِب ا�َّ ْعلَُمُهْم بِالسُّ
َ
ِقَراَءِة َسَواًء فَأ

ْ
نَِّة َسَواًء  ،فَإِْن اَكنُوا يِف ال قَْدُمُهْم فَإِْن اَكنُوا يِف السُّ

َ
فَأ

ًما ،ِهْجَرةً 
ْ
قَْدُمُهْم ِسل

َ
ِهْجَرِة َسَواًء فَأ

ْ
َطانِهِ  َوالَ  ،فَإِْن اَكنُوا يِف ال

ْ
نَّ الرَُّجُل الرَُّجَل يِف ُسل  َوالَ  ،يَُؤمَّ

 
َّ
  )۶۷۳(م/. »بِإِْذنِهِ  َ�ْقُعْد يِف بَيِْتِه ىلَعَ تَْ�ِرَمِتِه إِال

مردم را کسی «فرمود: ص  رسول اللهگوید:  میس  ابو مسعود انصاری :ترجمه
ساوی بودند، کند. اگر در قرائت با ھم م امامت نماید که کتاب الله را بھتر قرائت می

که در فھم سنت ھم برابر بودند، کسی داند، امامت نماید. اگر که سنت را بھتر میکسی
که زودتر . اگر در ھجرت، برابر بودند، کسیرزودتر ھجرت نموده است، امامت نماید

که سن بیشتری از روایات صحیح آمده است که کسی مسلمان شده است ـ در بعضی
اش امامت  کس، کسی دیگر را در محل فرمانرواییچنین ھیچدارد ـ امامت نماید. ھم

ننماید (امامت حق صاحب خانه، صاحب مجلس و امام مسجد است؛ مگر اینکه 
دیگری بر فرش و متکای او   ی در خانهخودشان به دیگری اجازه بدھند) و ھیچ کس 

 ». ننشیند مگر اینکه صاحب خانه، اجازه دھد
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 از او از امام و عمل کردن پس یروی): پ۱۱۹باب(
رَبَاءِ  -۳۱۷

ْ
ِ  :س َعِن ال �َُّهْم اَكنُوا يَُصلُّوَن َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
َو�َِذا  ،فَإَِذا َرَ�َع َرَ�ُعواص  �

ُكوِع َ�َقاَل  َسُه ِمَن الرُّ
ْ
َدهُ « :َرَ�َع َرأ ُ لَِمْن مَحِ  ِ�يَاًما َحىتَّ نََراُه قَْد وََضَع وَْجَهُه  »َسِمَع ا�َّ

ْ
لَْم نََزل

رِْض ُ�مَّ نَتَِّبُعُه. 
َ
 )۴۷۴(م/يِف األ

خواندیم و پس از  نماز میص  گوید: ما با رسول الله میس  براء بن عازب :ترجمه
 که سرش را از رکوع بلند  کردیم. و ھنگامی نمود، ما رکوع می ه ایشان رکوع میآنک

َدهُ «نمود و  می ُ لَِمْن مَحِ دیدیم  که می گفت، ما ھمچنان ایستاده بودیم تا این می@»َسِمَع ا�َّ
اش) را به زمین گذاشت؛ سپس ما از او پیروی  (پیشانی اش چھرهص  رسول الله

 رفتیم).  (و به سجده می» کردیم می

 امل بخوانندکرا مختصر و  هاد نمازیبا ): امامان مساجد۱۲۰باب(
نَْصارِيِّ  -۳۱۸

َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
إِ�ِّ  :َ�َقاَل ص  َجاَء رَُجٌل إِىل

ُر َ�ْن َص  خَّ
َ
تَأ

َ
ْجِل فُالَ الَ أل

َ
بِْح ِمْن أ ا يُِطيُل بِنَاِة الصُّ يُْت انلَّيِبَّ  ،ٍن ِممَّ

َ
َغِضَب يِف ص  َ�َما َرأ

ا َغِضَب يَْوَمئِذٍ  َشدَّ ِممَّ
َ
ِر�نَ « :َ�َقاَل  ،َموِْعَظٍة َ�طُّ أ َها انلَّاُس إِنَّ ِمنُْ�ْم ُمنَفِّ ُّ�

َ
مَّ  ،يَا �

َ
يُُّ�ْم أ

َ
فَ�

يُوِجزْ 
ْ
َاَجةِ  ،انلَّاَس فَل

ْ
ِعيَف وََذا احل َكِبَ� َوالضَّ

ْ
إِنَّ ِمْن َوَرائِِه ال

 )۴۶۶(م/. »فَ
آمد و ص  للهرسول ا خدمتکند که شخصی  روایت میس  : ابومسعودترجمه

نماز را بسیار طوالنی  یکه فالن دلیل اینه من ب به الله، سوگندیا رسول الله! گفت: 
من در ھیچ یک  گوید: میس  ابو مسعود کنم. شرکت نمی ،صبحجماعت کند، در نماز  می

ص  م؛ پیامبر اکرمرا مانند آن روز، خشمگین ندیده بودص  ھا، رسول الله از سخنرانی
ه نماز را ب امامت ،ھرکس از شما ،بنابراین ؛کنید مردم را متنفر می ،بعضی از شما«فرمود: 

ضعیف، پیر و کسانی  ، افرادزیرا در میان نمازگزاران ؛مختصر بخواندآنرا عھده گرفت، 
 ».که کار فوری دارند، وجود دارد

ند تا نماز را برای مردم امامت کن یین تعیض شد، جانشیمر ،): اگر امام۱۲۱باب(
 نماید 

ِ قَاَل  -۳۱۹ ِ بِْن َ�بِْد ا�َّ ُت ىلَعَ اَع�َِشةَ  :َ�ْن ُ�بَيِْد ا�َّ
ْ
ُت لََهال  َدَخل

ْ
الَ  :َ�ُقل

َ
 أ

 ِ ثِيِ� َ�ْن َمَرِض رَُسوِل ا�َّ َدِّ َص�َّ انلَّاُس « :َ�َقاَل ص  َ�ُقَل انلَّيِبُّ  ،بََ�  :قَالَْت ؟ صحتُ
َ
 ؟»أ
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نَا
ْ
ِ  ،الَ  :قُل ِمْخَضِب « :قَاَل  ،وَُهْم يَنْتَِظُرونََك يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
نَا »َضُعوا يِل َماًء يِف ال

ْ
 ،فَاْغتََسَل  ،َ�َفَعل

ْغ� ،وءَ ُ�مَّ َذَهَب يِلَنُ 
ُ
فَاَق  ،َعلَيْهِ  فَأ

َ
َص�َّ انلَّاُس « :َ�َقاَل  ،ُ�مَّ أ

َ
نَا ؟»أ

ْ
وَُهْم يَنْتَِظُرونََك يَا  ،الَ  :قُل

 ِ ِمْخَضِب « :َ�َقاَل  ،رَُسوَل ا�َّ
ْ
نَا فَاْغتََسَل  »َضُعوا يِل َماًء يِف ال

ْ
 ،ُ�مَّ َذَهَب يِلَنُوءَ  ،َ�َفَعل

ْغ�
ُ
فَاَق  ،َعلَيْهِ  فَأ

َ
َص�َّ انلَّاُس « :َ�َقاَل  ،ُ�مَّ أ

َ
نَا ؟»أ

ْ
ِ  ،الَ  :قُل  :َ�َقاَل  ،وَُهْم يَنْتَِظُرونََك يَا رَُسوَل ا�َّ

ِمْخَضِب «
ْ
نَا فَاْغتََسَل  »َضُعوا يِل َماًء يِف ال

ْ
ْغ� ،ُ�مَّ َذَهَب يِلَنُوءَ  ،َ�َفَعل

ُ
فَاَق  ،َعلَيْهِ  فَأ

َ
 :َ�َقاَل  ،ُ�مَّ أ

َص�َّ انلَّاُس «
َ
نَا ؟»أ

ْ
ِ  ،الَ  :َ�ُقل َوانلَّاُس ُعُكوٌف يِف  :قَالَْت  ،وَُهْم يَنْتَِظُرونََك يَا رَُسوَل ا�َّ

َمْسِجدِ 
ْ
ِ  ،ال ِعَشاِء اآلِخَرةِ لَِصالَ ص  يَنْتَِظُروَن رَُسوَل ا�َّ

ْ
ِ  :قَالَْت  ،ِة ال رَْسَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ص  فَأ

يِب بَْ�رٍ 
َ
 أ

َ
َ بِانلَّاِس س  إِىل ْن يَُص�ِّ

َ
تَاُه ا ،أ

َ
ِ  :لرَُّسوُل َ�َقاَل فَأ َ ص  إِنَّ رَُسوَل ا�َّ ْن تَُص�ِّ

َ
ُمُرَك أ

ْ
يَأ

بُو بَْ�رٍ  ،بِانلَّاِس 
َ
نَْت  :س َ�َقاَل ُ�َمرُ  ،يَا ُ�َمُر َصلِّ بِانلَّاِس  :َرِ�يًقا َوَ�َن رَُجالً  ،س َ�َقاَل أ

َ
أ

َحقُّ بَِذلَِك 
َ
بُوَ�ْ�رٍ  :قَالَْت  ،أ

َ
َك س  فََص�َّ بِِهْم أ

ْ
يَّامَ تِل

َ
ِ  ،األ وََجَد ِمْن ص  ُ�مَّ إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

ةً  َعبَّاُس  ،َ�ْفِسِه ِخفَّ
ْ
َحُدُهَما ال

َ
ْهرِ لَِصالَ س  فََخَرَج َ�ْ�َ رَُجلَْ�ِ أ بُو بَْ�ٍر يَُص�ِّ  ،ِة الظُّ

َ
َوأ

رَ  ،بِانلَّاِس  خَّ
َ
بُوَ�ْ�ٍر َذَهَب يِلَتَأ

َ
ا َرآُه أ ِْه انلَّ  ،فَلَمَّ

َ
 إِيل

َ
ْوَمأ

َ
ْن الَ ص  يِبُّ فَأ

َ
رَ  أ خَّ

َ
 :َوقَاَل لَُهَما ،َ�تَأ

 َجنِْبهِ «
َ

ْجِلَساِ� إِىل
َ
يِب بَْ�رٍ  ،أ

َ
 َجنِْب أ

َ
ْجلََساُه إِىل

َ
بُو بَْ�رٍ  ،فَأ

َ
يَُص�ِّ وَُهَو قَائٌِم س  َوَ�َن أ

يِب بَْ�رٍ َوانلَّاُس يَُصلُّوَن بَِصالَ ص  ِة انلَّيِبِّ بَِصالَ 
َ
ِ  قَاِعدٌ ص  َوانلَّيِبُّ  ،ِة أ  :قَاَل ُ�بَيُْد ا�َّ
 ُ
َ

ُت هل
ْ
ِ بِْن َ�بَّاٍس َ�ُقل ُت ىلَعَ َ�بِْد ا�َّ

ْ
الَ  :فََدَخل

َ
ثَتِْ� اَع�َِشُة َ�ْن  أ ْعرُِض َعلَيَْك َما َحدَّ

َ
أ

 ِ نَْ�َر ِمنُْه َشيْئًا ،َ�َعَرْضُت َحِديثََها َعلَيْهِ  ،َهاِت  :َ�َقاَل ؟ صَمَرِض رَُسوِل ا�َّ
َ
  ،َ�َما أ

َ
نَُّه َ�ْ�َ �

َعبَّاِس  :قَاَل 
ْ
ي اَكَن َمَع ال ِ

َّ
ْت لََك الرَُّجَل اذل َسمَّ

َ
ُت  ؟أ

ْ
ٌّ  :قَاَل  ،الَ  :قُل  )۴۱۸(م/. س ُهَو يلَعِ

رفتم و گفتم: آیا ل  عایشه  ی گوید: به خانه عبید الله بن عبد الله می: ترجمه
که  ھنگامیکنی؟ گفت: بله،  برای ما صحبت نمیص  بیماری رسول اکرم  ی درباره

؟ گفتیم: خیر، آنھا »آیا مردم نماز خواندند«، فرمود: یافتشدت ص  رسول اللهبیماری 
یم. طشت آوردگوید:  عایشه می». طشت آبی برایم بیاورید«منتظر شما ھستند. فرمود: 

وقتی  .ھوشی شد دچار بی ،بلند شودخواست  که می ھنگامیغسل کرد و ص  پیامبر اکرم

آنان منتظر شما ھستند.  ،خیر یم:؟ گفت»آیا مردم نماز خواندند: «به ھوش آمد، فرمود

برای بار  ،خواست بلند شود وقتی اما  .سل نموددوباره آب خواست و غص  الله  رسول

 ؟»آیا مردم نماز خواندند«وقتی به ھوش آمد، پرسید:  ،چند لحظه بعد .ھوش شد بی ،دوم
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است که مردم ھم برای نماز عشا در مسجد، آنھا منتظر شما ھستند. گفتنی گفتیم: خیر، 
فرستاد تا نماز را برگزار س  نزد ابوبکرشخصی را ص  الله  رسولآنگاه بودند.  منتظر ایشان

بود، به رقیق القلب چون مردی س  بکررساند. ابو ه اورفت و پیام را بابوبکر کند. قاصد نزد 
 .شما برای امامت سزاوارتریدگفت: س  . عمریدنماز را برگزار کنشما گفت: س  عمر
 خطیر امامت را به عھده گرفت.  ی گونه بود که ابوبکر در آن روزھا، وظیفه این

س  احساس بھبودی نمود. پس در حالی که ابوبکرص  در آن اثنا، رسول الله
در میان دو نفر که یکی از آنھا عباس بود، ص  نمود، پیامبر اکرم مردم را امامت می

را مشاھده نمود، ص  رسول اللهس  که ابوبکر بیرون رفت. ھنگامی برای نماز ظھر
به او اشاره نمود که عقب نیاید و به آن دو ص  خواست عقب بیاید؛ ولی پیامبر اکرم

گونه  را کنار ابوبکر نشاندند؛ اینص  نفر گفت: مرا کنار او بنشانید. آنھا نبی اکرم
که نشسته بود، اقتدا نمود و مردم ص  مکه ایستاده بود به نماز پیامبر اکرس  ابوبکر

 به نماز ابوبکر اقتدا نمودند.
رفتم و گفتم: آیا آنچه  بگوید: بعد از آن، نزد عبد الله بن عباس  عبید الله می 

برای ما بیان نمود، برای شما بیان ص  بیماری رسول الله  ی دربارهل  را که عایشه
را برایش بیان نمودم. او به ھیچ ل  نکنم؟ عبد الله گفت: بگو. من حدیث عایشه

ایرادی نگرفت؛ فقط گفت: آیا نام شخصی را که ھمراه ل  یک از سخنان عایشه
 بود.س  بود، برایت ذکر کرد؟ گفتم: نه. گفت: علیس  عباس

 گر جلو شودید یسک ،امدینماز ن ی): اگر امام برا۱۲۲باب(
ُمِغَ�ِة بِْن ُشْعبَةَ  -۳۲۰

ْ
ِ  :س َعِن ال نَُّه َغَزا َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
ُمِغَ�ةُ  ،َ�بُوكَ ص  �

ْ
َز  :قَاَل ال َ�تَرَبَّ

 ِ َغائِِط ص  رَُسوُل ا�َّ
ْ
ُت َمَعُه إَِداَوةً  ،قِبََل ال

ْ
َفْجرِ َ�بَْل َصالَ  ،فََحَمل

ْ
ِ  ،ِة ال ا رََجَع رَُسوُل ا�َّ  فَلَمَّ

َهِر�ُق ىلَعَ يََديِْه ِمَن اص 
ُ
َخْذُت أ

َ
َّ أ اٍت وََغَسَل يََديِْه ثَالَ  ،َداَوةِ إلِ إِيلَ  ،ُ�مَّ َغَسَل وَْجَههُ  ،َث َمرَّ

ا ُجبَِّتهِ  ،ُ�مَّ َذَهَب ُ�ِْرُج ُجبَّتَُه َ�ْن ِذَراَ�يْهِ  ُبَّةِ  ،فََضاَق ُكمَّ
ْ
ْدَخَل يََديِْه يِف اجل

َ
ْخَرَج  ،فَأ

َ
َحىتَّ أ

ُبَّةِ 
ْ
ْسَفِل اجل

َ
ِمْرَ�َقْ�ِ وََغَسَل ِذَراَ�يِْه إِ  ،ِذَراَ�يِْه ِمْن أ

ْ
 ال

َ
يْهِ  ،ىل  ىلَعَ ُخفَّ

َ
أ ْ�بََل  ،ُ�مَّ تَوَضَّ

َ
قَاَل  ،ُ�مَّ أ

ُمِغَ�ةُ 
ْ
ُموا َ�بَْد الرَّمْحَِن ْ�َن َعوٍْف  :ال ُد انلَّاَس قَْد قَدَّ ِ

َ
ُت َمَعُه َحىتَّ �

ْ
ْ�بَل

َ
 ،فََص�َّ لَُهمْ س  فَأ

 ِ ْدرََك رَُسوُل ا�َّ
َ
َعتَْ�ِ ص  فَأ

ْ
ك َعَة اآلِخَرةَ  ،إِْحَدى الرَّ

ْ
ك ا َسلََّم َ�بُْد  ،َفَص�َّ َمَع انلَّاِس الرَّ فَلَمَّ
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ِ س  الرَّمْحَِن ْ�ُن َعوٍْف  ُمْسِلِم�َ  ،تَهُ يُِتمُّ َصالَ ص  قَاَم رَُسوُل ا�َّ
ْ
فَْزَع َذلَِك ال

َ
رَثُوا  ،فَأ

ْ
�

َ
فَأ

ا قىََض انلَّيِبُّ  ،التَّْسِبيحَ  ْ�بََل َعلَيْهِ َصالَ ص  فَلَمَّ
َ
ْحَسنْتُمْ « :ُ�مَّ قَاَل  ،مْ تَُه أ

َ
ْو قَاَل  »أ

َ
قَْد « :أ

َصبْتُمْ 
َ
الَ  »أ ْن َصلَُّوا الصَّ

َ
م الجماعة یتاب الصالة، باب تقدک۱۰۵/۲۷۴(م/َة لَِوقِْتَها. َ�ْغِبُطُهْم أ

  .بھم إذا تأخر اإلمام) یصلیمن 
ص  تبوک، ھمراه رسول الله  ی گوید: در غزوه میس  مغیره بن شعبه :ترجمه

بودم. ایشان برای قضای جاحت، بیرون رفت. من قبل از نماز فجر، ھمزمان با ایشان، 
برگشت، دست بکار شدم و بر ص  که رسول الله ظرف آبی را برداشتم و ھنگامی
ھایش را شست. سپس صورتش  سه بار دستص  دستھایش آب ریختم. پیامبر اکرم

بیرون نماید؛ اما به سبب، تنگی  ھایش از جبه را شست. بعد از آن، تالش کرد تا دست
ھایش را به داخل آن برد و از زیر جبه، بیرون آورد و تا آرنج شست  جبه، دستھای  آستین

(بسوی مردم) براه افتاد. من نیز ص  ھایش مسح نمود. بعد از آن، رسول الله و بر موزه
س  عبدالرحمن اند و را جلو کردهس  ھمراه ایشان آمدم و دیدم مردم عبدالرحمن بن عوف

که  به یک رکعت رسید و آنرا با مردم خواند. ھنگامیص  خواند. رسول الله نماز می
برخاست تا نمازش را کامل ص  سالم گفت، رسول اللهس  عبدالرحمن بن عوف

نماید. دیدن این صحنه، مردم را به وحشت انداخت و بسیار، سبحان الله گفتند. 
کار «تمام کرد، رو بسوی مردم کرد و فرمود: نمازش را ص  که رسول الله ھنگامی

گفتنی است که خواندن نماز در ». حق با شماست«یا اینکه فرمود: » خوبی کردید
 گردید. ص  وقت توسط مردم باعث غبطه و خوشحالی رسول الله

 شنود میاذان را که  کسی ی): وجوب آمدن به مسجد برا۱۲۳باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۲۱

َ
ىَت انلَّيِبَّ  :قَاَل س  َ�ْن أ

َ
ْ�َ� ص  أ

َ
ِ  :َ�َقاَل  ،رَُجٌل أ إِنَُّه  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َمْسِجدِ 
ْ
 ال

َ
ِ  ،لَيَْس يِل قَائٌِد َ�ُقوُدِ� إِىل َل رَُسوَل ا�َّ

َ
َ يِف بَيِْتهِ ص  فََسأ ُ َ�يَُص�ِّ

َ
َص هل ْن يُرَخِّ

َ
 ،أ

 ُ
َ

َص هل  َداَعُه َ�َقاَل  ،فَرَخَّ
َّ

ا َو� الَ َهْل �َسْ « :فَلَمَّ ِجْب « :َقاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟»ةِ َمُع انلَِّداَء بِالصَّ
َ
. »فَأ

 )۶۵۳(م/
گوید: مردی نابینا (عبدالله بن ام مکتوم) نزد نبی  میس  ابوھریره :ترجمه

آمد و گفت: یا رسول الله! من عصاکشی ندارم که مرا به مسجد بیاورد و از ص اکرم
ھم به او ص  بخواند. پیامبر اکرم اجازه خواست تا در منزلش نمازص  رسول الله
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آیا اذان را «او را صدا زد و فرمود: ص  که برگشت، پیامبر اکرم اجازه داد؛ اما ھنگامی
 (به نماز بیا).» پس اجابت کن«؟ گفت: بله. فرمود: »شنوی می

 لت نماز جماعتی): فض۱۲۴باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۲۲

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
فَْضُل ِمْن َصالِة َصالَ « :قَاَل ص  أ

َ
ََماَعِة أ

ْ
ُة اجل

�َن ُجْزًءا َحِدُ�ْم وَْحَدُه خِبَْمَسٍة وَِعرْشِ
َ
 )۶۴۹(م/. »أ

که  نمازیبر نماز با جماعت «فرمود:  ص  اللهگوید: رسول  میس  ابوھریره :ترجمه
 ». دارد ، برتریبیست و پنج برابر ،شود تنھایی خوانده میه ب

 ت استیهدا یها از راه یکی): نماز جماعت ۱۲۵باب(
ِ بِْن َمْسُعوْدٍ  -۳۲۳ الَ  :قَاَل س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ يْتُنَا َوَما َ�تََخلَُّف َعِن الصَّ

َ
 لََقْد َرأ

َّ
 ِة إِال

ْو َمِر�ٌض 
َ
َْميِش َ�ْ�َ رَُجلَْ�ِ َحىتَّ  ،ُمنَافٌِق قَْد ُعِلَم نَِفاقُُه أ َمِر�ُض يلَ

ْ
الَ إِْن اَكَن ال يِتَ الصَّ

ْ
 ،ةَ  يَأ

ِ  :َوقَاَل  ُهَدىص  إِنَّ رَُسوَل ا�َّ
ْ
الَ  ،َعلََّمنَا ُسَنَ ال ُهَدى الصَّ

ْ
َمْسِجِد َو�ِنَّ ِمْن ُسَنِ ال

ْ
َة يِف ال

ي يُؤَذَُّن ِ�يِه.  ِ
َّ

 )۶۵۴(م/اذل
گوید: من خودم شاھد بودم که بجز منافق معلوم  میس  عبدالله بن مسعود :ترجمه
کرد؛ حتی  مریض، ھیچ کس دیگری ازآمدن به نماز (جماعت) تخلف نمیالحال یا 

ھای ھدایت  راهص  آمد؛ ھمانا رسول الله رفت و به نماز می مریض میان دو نفر راه می
را به ما آموخت و باید دانست که نماز خواندن در مسجدی که درآن، اذان گفته 

 ھای ھدایت است.  شود، یکی از راه می

 لت نماز جماعتینماز و فض یتظار برا): ان۱۲۶باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -ب۳۲۳

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ُة الرَُّجِل يِف مَجَاَعٍة تَِز�ُد َصالَ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

�َن َدرََجةً تِِه يِف بَيِْتِه وََصالَ ىلَعَ َصالَ    ،تِِه يِف ُسوقِِه بِْضًعا وَِعرْشِ
َ
أ َحَدُهْم إَِذا تَوَضَّ

َ
نَّ أ

َ
وََذلَِك أ

وُُضوءَ 
ْ
ْحَسَن ال

َ
َمْسِجَد الَ  ،فَأ

ْ
ىَت ال

َ
  ُ�مَّ أ

َّ
الَ  َ�نَْهُزُه ِإال   الَ  ،ةُ الصَّ

َّ
الَ  يُِر�ُد إِال َة فَلَْم َ�ُْط َخْطَوًة الصَّ

 
َّ
ُ بَِها َدرََجةٌ  إِال َمْسِجدَ َحىتَّ يَْدخُ  ،وَُحطَّ َ�نُْه بَِها َخِطيَئةٌ  ،ُرفَِع هلَ

ْ
َمْسِجدَ  ،َل ال

ْ
 ،فَإَِذا َدَخَل ال

الَ  الَ اَكَن يِف الصَّ ِْبُسهُ ِة َما اَكنَِت الصَّ
َ

َمالَ  ،ُة ِ�َ حت
ْ
َحِدُ�ْم َما َداَم يِف َوال

َ
ئَِ�ُة يَُصلُّوَن ىلَعَ أ

ي َص�َّ ِ�يهِ  ِ
َّ

ُ  ،اللَُّهمَّ ارمَْحْهُ  :َ�ُقولُونَ  ،َ�ِْلِسِه اذل
َ

 ،َما لَْم يُؤِْذ ِ�يهِ  ،اللَُّهمَّ تُْب َعلَيْهِ  ،اللَُّهمَّ اْغِفْر هل



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٢٠٤

تاب المساجد و مواضع الصالة، باب فضل صالة ک ۲۷۲/۶۴۹(م/َما لَْم ُ�ِْدْث ِ�يِه. 
 .الجماعة و انتظار الصالة)

نماز بر نماز جماعت «فرمود: ص  للهکند که رسول ا روایت میس  : ابوھریرهترجمه
و درست وضو بگیرید  یک مسلمان،زیرا اگر  ؛داردبیست و اندی درجه، برتری  ،بازارو خانه 

با ھر تا وارد شدن به مسجد، ای بجز نماز نداشته باشد،  به مسجد برود و ھیچگونه انگیزه
گناھانش کم شود و گناھی از  ه میضافاش یک درجه به درجات ،دارد که برمی قدمی

مانی که در انتظار نماز، نشسته باشد، به حساب نماز گردد و پس از ورود به مسجد، تا ز می
گردد و تا زمانی که شما در جای نمازتان نشسته باشید، فرشتگان برای شما  منظور می

گویند: بار الھی! او را مغفرت کن و بر او رحم فرما؛ ھمچنین تا  کنند و می دعای خیر می
 ». کنند ا دعای خیر میزمانی که وضو داشته باشید، ھمچنان فرشتگان برای شم

 و صبح با جماعت لت نماز عشای): فض۱۲۷باب(
يِب َ�ْمَرَة قَاَل  -۳۲۴

َ
انَ  :َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن أ َمْسِجَد َ�ْعَد س  َدَخَل ُ�ثَْماُن ْ�ُن َ�فَّ

ْ
ال

َمْغرِِب َصالَ 
ْ
ِْه َ�َقاَل  ،ِة ال

َ
يِخ  :َ�َقَعَد وَْحَدُه َ�َقَعْدُت إِيل

َ
ِ  ،يَا اْ�َن أ  :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َما قَاَم نِْصَف اللَّيِْل « َّ�
َ
ِعَشاَء يِف مَجَاَعٍة فََك�

ْ
َما  ،َمْن َص�َّ ال َّ�

َ
بَْح يِف مَجَاَعٍة فََك� َوَمْن َص�َّ الصُّ

 )۶۵۶(م/. »َص�َّ اللَّيَْل لُكَّهُ 
نماز مغرب، وارد  بعد ازس  گوید: عثمان بن عفان عبدالله بن ابی عمره می :ترجمه

ام!  مسجد شد و تنھا نشست. من ھم رفتم و نزد او نشستم. وی فرمود: ای برادر زاده
ھرکس، نماز عشا را با جماعت بخواند، گویا نصف «فرمود: ص  شنیدم که رسول الله

  ی شب را زنده نگه داشته است. و ھرکس، نماز صبح را با جماعت بخواند، گویا ھمه
 ». داشته استشب را زنده نگه 

 دکن جماعت نماز صبح و عشا، تخلف می ازکه  کسی تهدید): ۱۲۸باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۲۵

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ْ�َقَل َصالَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ُمنَافِِقَ� إِنَّ أ

ْ
ٍة ىلَعَ ال

ِعَشاِء وََصالَ 
ْ
َفْجرِ َصالُة ال

ْ
تَوُْهَما َولَْو َحبًْوا ،ُة ال

َ
ْن آُمَر  ،َولَْو َ�ْعلَُموَن َما ِ�يِهَما أل

َ
َولََقْد َهَمْمُت أ

الَ  َ بِانلَّاِس  ُ�مَّ آُمَر رَُجالً  ،ِة َ�تَُقامَ بِالصَّ ْ�َطِلَق َميِع بِرَِجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم ِمْن َحَطٍب  ،َ�يَُص�ِّ
َ
ُ�مَّ أ

 قَْوٍم الَ 
َ

الَ  إِىل َق َعلَيِْهْم ُ�ُيوَ�ُهْم بِانلَّارِ �َْشَهُدوَن الصَّ َحرِّ
ُ
َحُدُهْم «. َزاَد يف ِرَوايٍَة: »َة فَأ

َ
َولَْو َعِلَم أ

ُد َ�ْظًما َسِمينًا لََشِهَدَها َ�ْعِ� َصالَ  نَُّه َ�ِ
َ
ِعَشاءِ �

ْ
 )۶۵۱(م/. »َة ال



 ٢٠٥  کتاب نماز -٥

نمازھای عشا و «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره :ترجمه
روند؛ البته اگر آنھا اجر و ثواب این دو  دشوارترین نمازھا برای منافقان، بشمار میفجر، 

آمدند (و در نماز جماعت، حاضر  دانستند، سینه خیز ھم که شده بود، می نماز را می
شدند.) ھمانا من تصمیم گرفتم دستور دھم تا نماز برگزار گردد و شخصی را برای  می

کسانی سوی  به ھای ھیزم با خود دارند افرادی که دسته امامت مردم بگمارم؛ سپس با
 ». ھایشان به آتش بکشم شوند و آنھا را با خانه بروم که برای نماز جماعت حاضر نمی

دانستند که  اگر آنھا می«ھا آمده است که فرمود:  در روایتی دیگر، عالوه بر این و
رای نماز عشا حضور پیدا شود، حتمًا ب شان می استخوانی فربه (گوشت خوبی) نصیب

 ». کردند می

ِ بِْن َمْسُعوْدٍ  -۳۲۶ نَّ انلَّيِبَّ  :س َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
ُُمَعةِ ص  أ

ْ
 :قَاَل ِلَقْوٍم َ�تََخلَُّفوَن َعِن اجل

ْن آُمَر رَُجالً «
َ
ُُمَعِة  ،يَُص�ِّ بِانلَّاِس  لََقْد َهَمْمُت أ

ْ
َق ىلَعَ رَِجاٍل َ�تََخلَُّفوَن َعِن اجل َحرِّ

ُ
ُ�مَّ أ

 )۶۵۲(م/. »ُ�يُوَ�ُهمْ 
که به نماز  مردمی  ی دربارهص  گوید: نبی اکرم میس  عبدالله بن مسعود ترجمه:
ھمانا تصمیم گرفتم مردی را دستور دھم تا نماز را برای «روند، فرمود:  جمعه نمی

ھایشان  کنند، با خانه کسانی را که از نماز جمعه تخلف میمردم، امامت نماید؛ سپس 
 ».آتش بزنم

 دارد یعذرکه  کسی یتخلف از نماز جماعت برا  ی ): اجازه۱۲۹(باب
�ِيِع َ�ْن ِعتْبَاَن بِْن َمالٍِك قَاَل  -ب۱۴ َمِدينََة فَلَِقيُت ِعتْبَانَ  :َ�ْن َ�ُْموِد بِْن الرَّ

ْ
 ،قَِدْمُت ال

ُت 
ْ
ِ  :قَاَل  ،َحِديٌث بَلََغِ� َ�نَْك  :َ�ُقل  رَُسوِل ا�َّ

َ
ِء َ�بََعثُْت إىِل ْ َصابَِ� يِف برََصِي َ�ْعُض اليشَّ

َ
ص  أ

َذُه ُمَص�ًّ  ِ
َّ

خت
َ
ِ� فَ� َ يِف َمْ�ِ تِيَِ� َ�تَُص�ِّ

ْ
ْن تَأ

َ
ِحبُّ أ

ُ
�ِّ أ

َ
ىَت انلَّيِبُّ  :قَاَل  ،�

َ
ُ ِمْن ص  فَأ َوَمْن َشاَء ا�َّ

ْصَحابِهِ 
َ
ِ�  ،أ ْسنَُدوا ُ�ْظَم َذلَِك  ،فََدَخَل وَُهَو يَُص�ِّ يِف َمْ�ِ

َ
ثُوَن بَيْنَُهْم ُ�مَّ أ ْصَحابُُه َ�تََحدَّ

َ
َوأ

 َمالِِك بِْن ُدْخُشٍم قَالُوا
َ

َصابَُه رَشٌّ َ�َقىَض  :َوُ�رْبَُه إِىل
َ
نَُّه أ

َ
وا � نَُّه َداَع َعلَيِْه َ�َهلََك َووَدُّ

َ
وا � وَدُّ

 ِ الَ ص  رَُسوُل ا�َّ ْن الَ « :َة َوقَاَل الصَّ
َ
لَيَْس �َْشَهُد أ

َ
  أ

َّ
َ ِإال

َ
ُ  ِإهل ِ  ،ا�َّ �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
إِنَُّه  :قَالُوا ؟»َو�

ِبهِ 
ْ
ْن الَ  الَ « :قَاَل  ،َ�ُقوُل َذلَِك َوَما ُهَو يِف قَل

َ
َحٌد أ

َ
َ إِ  �َْشَهُد أ

َ
 إهِل

َّ
ُ  ال ِ َ�يَْدُخَل  ،ا�َّ �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
َو�

ْو َ�ْطَعَمهُ 
َ
�ٌَس  ».انلَّاَر أ

َ
َِديُث  :قَاَل أ

ْ
ْعَجبَِ� َهَذا احل

َ
ُت  ،فَأ

ْ
تُبُْه فََكتَبَُه.الِ  :َ�ُقل

ْ
 )۳۳(م/ بِْ� اك

کند،  نقل میس  در حدیثی که از عتبان بن مالکس  محمود بن ربیع :ترجمه



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٢٠٦

طرف شما  گوید: به مدینه آمدم و عتبان را مالقات نمودم و به وی گفتم: حدیثی از می
ھایم کم بینا شده  به من رسیده است (ممکن است آنرا برایم بیان کنی.) او گفت: چشم

فرستادم و گفتم: دوست دارم نزد من بیایی و ص  بود؛ لذا شخصی را نزد رسول الله
ام نماز بخوانی تا من محل نماز خواندن شما را به نماز، اختصاص دھم. آنگاه  درخانه

وارد منزل شد و ص  ی از یارانش نزد من آمدند. رسول اللهو تعدادص  نبی اکرم
نفاق،   ی شروع به نماز خواندن نمود و صحابه رضوان لله تعالی علیھم با یکدیگر درباره

کردند. آنان بیشترین و بزرگترین نفاق را به مالک بن ُدخُشم نسبت دادند و  صحبت می
الک شود یا به مصیبتی گرفتار علیه او دعا کند تا ھص  دوست داشتند رسول الله

دھد که ھیچ معبود  مگر گواھی نمی«بعد از اتمام نماز، فرمود: ص  آید. پیامبر اکرم
دھد اما نه از  ؟! گفتند: گواھی می»بحقی، جز الله، وجود ندارد و من رسول الله ھستم

من ھرکس، گواھی دھد که ھیچ معبود بحقی، بجز الله، وجود ندارد و «قلبش. فرمود: 
 ». چشد شود و طعم آنرا ھم نمی الله ھستم، وارد جھنم نمی  ی فرستاده
گفت: این حدیث بسیار مورد پسند من قرار گرفت؛ لذا به فرزندم گفتم: س  انس

 این حدیث را بنویس. وی ھم آنرا نوشت.

 خوب نماز خواندن دستور): ۱۳۰باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۲۷

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ يَا « :يَْوًما ُ�مَّ انرَْصََف َ�َقاَل ص  َص�َّ بِنَا رَُسوُل ا�َّ

الَ فُالَ 
َ
ِْسُن َصالَ  ُن أ

ُ
الَ  ؟تََك حت

َ
ُمَص�ِّ إَِذا َص�َّ َكيَْف يَُص�ِّ  أ

ْ
إِ�ََّما يَُص�ِّ نِلَْفِسهِ  ؟َ�نُْظُر ال

إِ�ِّ  ،فَ
برِْصُ ِمْن �َ 

ُ
برِْصُ ِمْن َوَرايِئ َكَما أ

ُ
ِ أل  )۴۲۳(م/. »ْ�ِ يََديَّ َوا�َّ

نماز را برای ما امامت نمود. ص  گوید: روزی، رسول الله میس  ابوھریره :ترجمه
ای فالنی! آیا نمازت را خوب ادا «ما برگرداند و فرمود: سوی  به اش را سپس چھره

خواند؟! او  کنی؟ آیا نمازگزار ھنگام نمازخواندن نباید دقت کند که چگونه نماز می نمی
خواند؛ سوگند به الله، من ھمانگونه که جلویم را  بداند که برای خودش نماز می باید
 ». بینم بینم، پشت سرم را نیز می می

 
 
 



 ٢٠٧  کتاب نماز -٥

 امل خواندن آنک): اعتدال در نماز و ۱۳۱باب(
رَبَاِء بِْن اَعزٍِب  -۳۲۸

ْ
الَ  :قَاَل س  َعِن ال دٍ َرَمْقُت الصَّ  ،فَوََجْدُت ِ�يَاَمهُ ص  َة َمَع ُ�َمَّ

َعتَهُ 
ْ
ُ َ�ْعَد ُرُكوِعهِ  ،فََر�

َ
ْجَدَ�ْ�ِ  ،فََسْجَدتَهُ  ،فَاْعِتَداهل َستَُه َ�ْ�َ السَّ

ْ
َستَُه َما  ،فََسْجَدتَهُ  ،فََجل

ْ
فََجل

اِف  َواِء.  ،َ�ْ�َ التَّْسِليِم َواإلنرِْصَ  )۴۷۱(م/قَِر�بًا ِمَن السَّ
گرفتم؛ پس متوجه را زیر نظر ص  گوید: نماز محمد میس  براء بن عازب :ترجمه

  ی شدم که قیام، رکوع، اعتدال بعد از رکوع، سجده، نشستن میان دو سجده، سجده
ھمه (از نظر مدت زمان) ص  دوم و نشستن میان سالم گفتن و رفتن رسول الله

 تقریبًا با ھم مساوی است.
و : در روایات دیگر آمده است که سایر اعمال با یکدیگر مساوی بودند اما قیام شرح

تر بودند و اکثر اوقات، چنین بوده است؛ البته بعضی وقتھا ھم رسول  تشھد، طوالنی
 خواندند.  طبق حدیث باال، نماز میص  الله

�ٍَس  -۳۲۹
َ
ِ  إِ�ِّ الَ  :قَاَل س  َ�ْن أ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َ بُِ�ْم َكَما َرأ َص�ِّ

ُ
ْن أ

َ
يَُص�ِّ ص  آلُو أ

�ٌَس يَْص  :قَاَل  ،بِنَا
َ
َراُ�ْم تَْصنَُعونَهُ  نَُع َشيْئًا الَ فاََكَن أ

َ
ُكوِع  ،أ َسُه ِمَن الرُّ

ْ
اَكَن إَِذا َرَ�َع َرأ

َقائُِل قَْد �يَِسَ 
ْ
ْجَدِة َمَكَث َحىتَّ َ�ُقوَل  ،اْ�تََصَب قَائًِما َحىتَّ َ�ُقوَل ال َسُه ِمَن السَّ

ْ
َو�َِذا َرَ�َع َرأ

 . َقائُِل قَْد �يَِسَ
ْ
 )۴۷۲(م/ال

گیرم تا ھمان نمازی را برای شما  گوید: تمام تالشم را بکار می میس  : انسترجمه
 خواند. برای ما میص  بخوانم که رسول

بینم شما انجام  داد که من نمی کاری را انجام میس  گوید: انس راوی از انس می
ایستاد (و به  نمود، آنقدر راست می که سرش را از رکوع بلند می دھید؛ او ھنگامی

کردند سجده را فراموش کرده است. ھمچنین  که مردم فکر میرفت)  سجده نمی
نمود که مردم فکر  کرد، آنقدر مکث می که سرش را از سجده، بلند می ھنگامی

 ی بعدی را) فراموش کرده است. کردند (سجده می

 باشد یطوالن ،ام آنیه قکاست  ین نماز، نمازی): بهتر۱۳۲باب(
ِ قَاَل: ُسئَِل س  َ�ْن َجابِرٍ  -۳۳۰ الَ صرَُسوُل ا�َّ يُّ الصَّ

َ
فَْضُل؟ قَاَل: : أ

َ
ُطوُل «ِة أ

ُقنُوِت 
ْ
 )۷۵۶(م/. »ال

سؤال کردند: کدام نماز، فضیلت ص  گوید: از رسول الله میس  جابر :ترجمه
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  .)نی نمازی که قیام آن طوالنی باشد(یع» قیام طوالنی«بیشتری دارد؟ فرمود: 

 نمازون و آرامش در ک): دستور به س۱۳۳باب(
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرةَ  -۳۳۱ َراُ�ْم « :َ�َقاَل ص  َخَرَج َعلَيْنَا رَُسوُل ا�َّ

َ
َما يِل أ

ْذنَاُب َخيٍْل ُشْمٍس 
َ
َها أ َّ�

َ
يِْديُ�ْم َك�

َ
الَ  ؟َرافِيِع أ ُ�مَّ َخَرَج َعلَيْنَا فََرآنَا  :قَاَل  ».ةِ اْسُكنُوا يِف الصَّ

َراُ�ْم ِعِز�نَ  َمايِل « :َحلًَقا َ�َقاَل 
َ
الَ « :َ�َقاَل  ،ُ�مَّ َخَرَج َعلَيْنَا :قَاَل  ».أ

َ
وَن َكَما تَُصفُّ  أ تَُصفُّ

َمالَ 
ْ
َمالَ  ؟»ئَِ�ُة ِعنَْد َر�َِّهاال

ْ
ِ َوَ�يَْف تَُصفُّ ال نَا يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
 :قَاَل  ؟»ئَِ�ُة ِعنَْد َر�َِّهاَ�ُقل

َوَل «
ُ
ُفوَف األ وَن الصُّ فِّ َوَ�رَتَاصُّ  ،يُِتمُّ  )۴۳۰(م/. »وَن يِف الصَّ

نزد ما تشریف آورد و فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  جابر بن سمره :ترجمه
برید؟  ھایتان ھستم که مانند دم اسبھای توسن وسرکش، باال می چرا من شاھد دست«

 ». در نماز، سکون وآرامش داشته باشید
ھای  آورد و ما را در حلقه نزد ما تشریفص  گوید: بار دیگر رسول الله راوی می

ص  ؟ بار سوم که پیامبر اکرم»بینم چرا شما را پراکنده می«متعددی دید و فرمود: 
آیا آنگونه که فرشتگان نزد پرودگارشان به صف «نزد ما تشریف آورد، فرمود: 

؟ ما پرسیدیم: فرشتگان چگونه نزد پرودگارشان »ایستید ایستند، شما به صف نمی می
کنند و استوار و به ھم پیوسته  ھای اول را کامل می صف«یستند؟ فرمود: ا به صف می
 ». ایستند در صف می

ھا ھنگام  ھا که از آن، منع شده است، ھمان بلند کردن دست شرح: بلند کردن دست
 ) بدان تصریح شده است. ۳۱۱ی ( سالم گفتن در پایان نماز است که در حدیث شماره

 اشاره در نماز): سالم دادن با ۱۳۴باب(
ِ س  َ�ْن َجابِرٍ  -۳۳۲ نَُّه قَاَل: إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
تُُه وَُهَو �َِسُ�، ص  �

ْ
ْدَر�

َ
َ�َعثَِ� حِلَاَجٍة، ُ�مَّ أ

 َداَعِ�  :قَاَل ُ�تَيْبَةُ 
َ
ا فََرغ ، فَلَمَّ َّ َشاَر إِيلَ

َ
نَا  إِنََّك َسلَّْمَت آنًِفا«َ�َقاَل:  ،يَُص�ِّ فََسلَّْمُت َعلَيِْه فَأ

َ
َوأ

َص�ِّ 
ُ
ِق.  ».أ َمرْشِ

ْ
ٌه ِحينَئٍِذ قِبََل ال  )۵۴۰(م/وَُهَو ُموَجِّ

مرا برای انجام کاری فرستاد. سپس من ص  گوید: رسول الله میس  : جابرترجمه
داد ـ طبق روایت قتیبه ـ و مشغول  به ایشان رسیدم در حالی که به مسیرش ادامه می

من سوی  به سالم گفتم. ایشان با دستشص  نماز خواندن بود. من به پیامبر اکرم
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تو پیش از «که از نماز، فراغت یافت، مرا صدا زد و فرمود:  اشاره نمود. سپس ھنگامی
گوید: در آن  میس  جابر». این، سالم گفتی ولی من مشغول حال نماز خواندن بودم

 به سمت مشرق بود. ص  رسول الله  ی ھنگام، چھره
رسد  شده است که به سمت قبله نبود. چنین به نظر می در روایات دیگر، تصریح«

دانید قبله در جنوب آن،  گونه که می که این واقعه، در مدینه، رخ داده است و ھمان
قرار دارد. قابل یادآوری است که بعضی از علما، جواب دادن سالم را در نماز با اشاره، 

  ».دانند دانند و برخی دیگر، جایز نمی جایز می

 منسوخ شده است ،ردن در نمازک): صحبت ۱۳۵باب(
لَ� -۳۳۳ ََ�ِم السُّ

ْ
ِ  :قَاَل س   َ�ْن ُمَعاِوَ�َة ابِْن احل َص�ِّ َمَع رَُسوِل ا�َّ

ُ
نَا أ

َ
إِْذ ص  بَيْنَا أ

ُت 
ْ
َقْوِم َ�ُقل

ْ
ُ  :َ�َطَس رَُجٌل ِمَن ال بَْصارِِهمْ  ،يَرمَْحَُك ا�َّ

َ
َقْوُم بِأ

ْ
ُت  ،فََرَماِ� ال

ْ
َوا ثُْ�َل  :َ�ُقل

يَاهْ  مِّ
ُ
َّ  ،أ

َ
نُُ�ْم َ�نُْظُروَن إِيل

ْ
فَْخاِذِهمْ  ؟َما َشأ

َ
يِْديِهْم ىلَعَ أ

َ
ُ�وَن بِأ ْ�تُُهْم  ،فََجَعلُوا يرَْضِ

َ
ا َرأ فَلَمَّ

تُونَِ�  ِ  ،لَِك�ِّ َسَكتُّ  ،يَُصمِّ ا َص�َّ رَُسوُل ا�َّ �ِّ ص  فَلَمَّ
ُ
يِب ُهَو َوأ

َ
يُْت ُمَعلِّمً  ،فَِبأ

َ
ا َ�بْلَُه َما َرأ

ِ َما َكَهَرِ�  َوالَ 
ْحَسَن َ�ْعِليًما ِمنُْه فََوا�َّ

َ
�َِ�  َوالَ  ،َ�ْعَدُه أ إِنَّ َهِذِه « :قَاَل  ،َشتََمِ�  َوالَ  ،رَضَ

الَ  ٌء ِمْن الَكَ  َة الَ الصَّ ُقرْ  ،ِم انلَّاِس يَْصلُُح ِ�يَها يَشْ
ْ
َما ُهَو التَّْسِبيُح َواتلَّْكِبُ� َوقَِراَءُة ال ْو  »آنِ إِ�َّ

َ
أ

 ِ ُت ، صَكَما قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
ِ إِ�ِّ َحِديُث َ�ْهٍد جِبَاِهِليَّةٍ  :قُل ُ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ َوقَْد َجاَء ا�َّ

انَ  َو�ِنَّ ِمنَّا رَِجاالً  ،مِ بِاإلِْسالَ  ُكهَّ
ْ
تُوَن ال

ْ
تِِهمْ  فَالَ « :قَاَل  ،يَأ

ْ
ُوَن  :قَاَل  »تَأ  :قَاَل َوِمنَّا رَِجاٌل َ�تََط�َّ

ُدونَُه يِف ُصُدورِِهْم فَالَ « ٌء َ�ِ �َُّهمْ  َذاَك يَشْ بَّاِح  »يَُصدَّ نَُّ�مْ  فَالَ « :قَاَل اْ�ُن الصَّ  :قَاَل  »يَُصدَّ
ونَ  ُت َوِمنَّا رَِجاٌل َ�ُطُّ

ْ
نِْبيَاِء َ�ُطُّ « :قَاَل  ،قُل

َ
ُه فََذاكَ  ،اَكَن نيَِبٌّ ِمَن األ  :قَاَل  »َ�َمْن َواَ�َق َخطَّ

اِ�يَّةِ  َوَّ
ْ
ُحٍد َواجل

ُ
لَْعُت َذاَت يَْومٍ  ،َوَ�نَْت يِل َجاِر�ٌَة تَْرىَع َ�نًَما يِل قِبََل أ يُب قَْد  ،فَاطَّ فَإَِذا اذلِّ

َسُفونَ  ،َذَهَب �َِشاٍة ِمْن َ�نَِمَها
ْ
نَا رَُجٌل ِمْن بَِ� آَدَم آَسُف َكَما يَأ

َ
ةً  ،َوأ  ،لَِك�ِّ َصَكْكتَُها َصكَّ

َ�يُْت 
َ
ِ  فَأ َّ ص  رَُسوَل ا�َّ َم َذلَِك يلَعَ ُت  ،َ�َعظَّ

ْ
فَالَ  :قُل

َ
ِ أ ْعِتُقَها يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ
 ».ائْتِِ� بَِها« :قَاَل  ؟أ

تَيْتُُه بَِها َ�َقاَل لََها
َ
ُ « :فَأ ْ�َن ا�َّ

َ
َماءِ  :قَالَْت  ؟»أ نَا« :قَاَل  ،يِف السَّ

َ
ِ  :قَالَْت  ؟»َمْن أ نَْت رَُسوُل ا�َّ

َ
 ،أ

ْعِتْقَها فَِإ�ََّها ُمْؤِمنَةٌ « :قَاَل 
َ
 )۵۳۷(م/. »أ

خواندم  نماز میص  گوید: ھمراه رسول الله میس   معاویه بن حکم سلمی :ترجمه
مردم با   ی گفتم. پس ھمه» یرحمک الله«که فردی از میان مردم، عطسه زد. من 
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به من نگاه تعجب به من نگاه کردند. من گفتم: مادرم به عزایم بنشیند، چرا اینگونه 
که  ھایشان بر روی رانھایشان نمودند. ھنگامی کنید!؟ مردم شروع به زدن دست می

ص  نمایند، سکوت نمودم. وقتی که رسول الله متوجه شدم مرا به سکوت دعوت می
در حسن آموزش نه قبل و نه بعد از  سالم داد ـ پدر و مادرم فدایش باد؛ ھیچ معلمی

نه سرم داد کشید، نه مرا کتک زد و نه بد و بیراه گفت؛ بلکه  ام ـ ایشان، مانند او ندیده
این نماز نیست؛ بلکه نماز، عبارت از   ی ھیچ یک از سخنان مردم، شایسته«فرمود: 

 یا چیزی شبیه این، فرمود. من پرسیدم: یا ». تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن است
اکنون الله متعال اسالم را به ما  زیادی با جاھلیت ندارم؛ ولی ھم  ی فاصله  رسول الله!

ص  روند؟ رسول الله عنایت نموده است. تعدادی از مردم ما نزد کاھنان (غیبگویان) می
این چیزی «گیرند؟ فرمود:  گفتم: تعدادی از ما بدفالی می». تو نزد کاھنان نرو«فرمود: 

از انجام عملی  کنند؛ مبادا بدفالی آنھا شما را ھایشان احساس می است که آنھا در دل
(اشاره به این است که فال گرفتن ھیچ اعتباری ندارد بلکه شما کارتان را ». باز دارد

طبق معمول انجام دھید.) من گفتم: بعضی از ما با خط کشیدن روی زمین، ھمواره 
یکی از پیامبران با خط کشیدن، فال «فرمود: ص  گیرند؟ پیامبر اکرم فال می

ھر کس با خط کشیدن آن پیامبر، موافق باشد، خوب گرفت. پس خط کشیدن  می
داند که خط کشیدن او موافق با خط  است (و اگر نه جایز نیست و چون ھیچ کس نمی

حرمت خط کشیدن و فال گرفتن اتفاق نظر   ی کشیدن آن پیامبر است یا نه؛ لذا درباره
 .)شود ھای ھمان پیامبر شمرده می ژگیوجود دارد و این کار از وی

 گوید: من کنیزی داشتم که گوسفندانم را در اطراف کوه احد و جوانیه  اوی میر
چرانید. روزی خبر شدم که گرگ یکی از گوسفندان را برده است و از آنجایی که  می

شوم، یک سیلی به او زدم. پس  ھا خشمگین می من انسان ھستم و مانند سایر انسان
آن را (گناه و اشتباه) خیلی بزرگ ص  مآمدم. پیامبر اکرص  ازآن، نزد رسول الله

او را «فرمود: ص  بحساب آورد. من گفتم: یا رسول الله! آنرا آزاد نکنم؟ پیامبر اکرم
الله «به او فرمود: ص  بردم. نبی اکرمص  من او را نزد رسول الله». نزد من بیاور

وایات (یعنی باال است چنانچه در بعضی ر». در آسمان است«؟ کنیز گفت: »کجاست
من «پرسید: ص  آمده است که با انگشتش به طرف باال اشاره کرد.) رسول الله

(خطاب به معاویه بن ص  ؟کنیز گفت: تو پیامبر الله ھستی. رسول الله»کیستم
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 ». او را آزاد کن؛ زیرا او مؤمن است«حکم) گفت: 

ْرَ�مَ  -۳۳۴
َ
الَ  :قَاَل س  َ�ْن َز�ِْد بِْن أ   ،ةِ ُكنَّا َ�تلََكَُّم يِف الصَّ

َ
يَُ�لُِّم الرَُّجُل َصاِحبَُه وَُهَو إِىل

الَ  ْ ﴿ :َحىتَّ نََزلَْت  ،ةِ َجنِْبِه يِف الصَّ ِ  َوقُوُموا ُكوِت  ﴾َ�ٰنِتِ�َ  ِ�َّ ِمْرنَا بِالسُّ
ُ
الَكَ  ،فَأ

ْ
ِم. َونُِهينَا َعِن ال

 )۵۳۹(م/
ای اسالم، ھنگام نماز خواندن، با گوید: ما در ابتد میس  زید بن ارقم: ترجمه

ْ ﴿کردیم؛ اما زمانی که این آیه نازل گردید که:  یکدیگر صحبت می ِ  َوقُوُموا  ﴾َ�ٰنِتِ�َ  ِ�َّ
 را رعایت سکوت ،به ما دستور داده شد تا در نماز ،»دیستیبا یالله با فروتن یبرا و«

 و از صحبت کردن منع شدیم. نماییم

 ازیگفتن در نماز هنگام ن): سبحان الله ۱۳۶باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۳۵

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ِ : صقَاَل رَُسوُل ا�َّ َواتلَّْصِفيُق  ،لرَِّجالِ التَّْسِبيُح ل

الةِ «. َو يِف ِرَوايٍَة: »لِلنَِّساءِ   )۴۲۲(م/. »يِف الصَّ
مردان   ی تسبیح گفتن، ویژه«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره :ترجمه

 ». در نماز«و در روایتی آمده است که: ». زنان است  ی است و دست زدن، ویژه
ای پیش بیاید، مثل  گوید: اگر در نماز برای کسی، مسئله می /: امام نووی شرح

خواھد امام را متوجه کند (که  اینکه از او برای داخل شدن اجازه بگیرند یا اینکه می
اشتباه نموده است) و امور دیگر، سنت است نمازگزار مرد، سبحان الله بگوید و نمازگزار 
زن، دست بزند (با کف دست راست بر پشت کف دست چپ بزند نه اینکه کف 

 دستھایش را به حالت لھو و لعب به یکدیگر بزند). 

 آسمان در نماز یبسو ها از باال بردن چشم ی): نه۱۳۷باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۳۶

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
قَْواٌم َ�ْن َرفِْعِهْم « :قَاَل ص  أ

َ
َنْتَِهَ�َّ أ

َ
يل

الَ  اَعِء يِف الصَّ بَْصارَُهْم ِعنَْد ادلُّ
َ
َماءِ أ  السَّ

َ
بَْصارُُهمْ  ،ِة إِىل

َ
ُْخَطَفنَّ أ ْو تلَ

َ
 )۴۲۹(م/. »أ

اگر افرادی که «مود: فرص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره :ترجمه
کنند، از این کارشان، خود داری نکنند،  ھنگام دعای در نماز بسوی آسمان نگاه می

 ».شود ھای آنان ربوده می چشم
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 نماز گزار یعبور از جلو ): گناه۱۳۸باب(
َُهِ�َّ  :َ�ْن �رُْسِ بِْن َسِعيدٍ  -۳۳۷

ْ
نَّ َز�َْد �َْن َخادِلٍ اجل

َ
يِب س  أ

َ
 أ

َ
رَْسلَُه إىِل

َ
ُ  أ

ُ
هل

َ
َماَذا  :ُجَهيٍْم �َْسأ

 ِ ُمَص�ِّ ص  َسِمَع ِمْن رَُسوِل ا�َّ
ْ
َمارِّ َ�ْ�َ يََدِي ال

ْ
بُو ُجَهيْمٍ  ؟يِف ال

َ
ِ  :س قَاَل أ : صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْرَ�ِعَ� َخْ�ًا «
َ
ْن يَِقَف أ

َ
ُمَص�ِّ َماَذا َعلَيِْه لاََكَن أ

ْ
َمارُّ َ�ْ�َ يََدِي ال

ْ
ْن َ�ُمرَّ َ�ْ�َ لَْو َ�ْعلَُم ال

َ
ُ ِمْن أ

َ
هل

بُو انلَّرْضِ  »يََديْهِ 
َ
ْدرِي قَاَل  الَ  :قَاَل أ

َ
ْرَ�ِعَ� يَْوًما :أ

َ
ْو َشْهًرا ،أ

َ
ْو َسنًَة.  ،أ

َ
 )۵۰۷(م/أ

فرستاد تا س  ھیمُج  ابوگوید: زید بن خالد ُجھنی مرا نزد  ُبسر بن سعید می: ترجمه
ی شخصی که از جلوی نمازگذار  ارهدربص  از وی در مورد حدیثی که از رسول الله

ار زکه از جلوی نمازگ شخصی«فرمود: ص  رسول اکرم کند، بپرسم. او گفت: عبور می
 نمود ھل (سال) توقف میچ، تا داردقدر گناه چ ،دانست که این کار گذرد، اگر می می

 الله  گوید: یادم نیست که رسول راوی می». کرد عبور نمی ،ارزولی از جلوی نماز گ
 فرمود: چھل روز، ماه یا سال. ص 

 نمازگزار یاز عبور از جلو یری): جلوگ۱۳۹باب(
اِن قَاَل  -۳۳۸ مَّ يِب َصالٍِح السَّ

َ
يِب َسِعيدٍ  :َ�ْن أ

َ
نَا َمَع أ

َ
ٍء س  بَيْنََما أ  يَشْ

َ
ُُمَعِة إىِل

ْ
يَُص�ِّ يَْوَم اجل

يِب ُمَعيٍْط إِْذ َجاَء رَُجٌل َشابٌّ ِمْن بَِ�  ،�َْسرُتُهُ ِمَن انلَّاِس 
َ
ْن َ�ْتَاَز َ�ْ�َ يََديْهِ  ، أ

َ
َراَد أ

َ
ْرِهِ  ،أ

َ
 ،فََدَ�َع يِف �

 
َّ
ْد َمَسااًغ إِال يِب َسِعيدٍ  َ�نََظَر فَلَْم َ�ِ

َ
  ،َ�َعادَ  ،َ�ْ�َ يََدْي أ

َ
و�

ُ
ْ�َعِة األ َشدَّ ِمَن ادلَّ

َ
ْرِهِ أ

َ
 ،فََدَ�َع يِف �

يِب َسِعيدٍ  ،َ�َمثََل قَائًِما
َ
ِْه َما ليَِقَ  ،فََدَخَل ىلَعَ َمْرَوانَ  ،ُ�مَّ َزاَحَم انلَّاَس فََخَرجَ  ،َ�نَاَل ِمْن أ

َ
 ،فََشاَك إيِل

بُو َسِعيٍد ىلَعَ َمْرَوانَ  :قَاَل 
َ
ُ َمْرَوانُ  :وََدَخَل أ

َ
ِخيَك َما لََك َوالِ  :َ�َقاَل هل

َ
بُو  ،َجاَء �َْشُكوكَ  ؟بِْن أ

َ
َ�َقاَل أ

ِ  :َسِعيدٍ  ٍء �َْسرُتُُه ِمَن انلَّاِس « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ  يَشْ
َ

َحُدُ�ْم إىِل
َ
َراَد  ،إَِذا َص�َّ أ

َ
فَأ

ْرِهِ 
َ

يَْدَ�ْع يِف �
ْ
ْن َ�ْتَاَز َ�ْ�َ يََديِْه فَل

َ
َحٌد أ

َ
هُ  ،أ

ْ
يَُقاتِل

ْ
ىَب فَل

َ
 )۵۰۵(م/. »فَإِ�ََّما ُهَو َشيَْطانٌ  ،فَإِْن أ

را میان یزی چ ،روز جمعه ابوسعید خدریسّمان می گوید:  ابو صالح: ترجمه
بنی   ی هیکی از جوانان قبیلکه  خواند ز میداده بود و نما خودش و مردم، ُستره قرار 

اش زد و او را  ابو سعید با دست به سینه ؛خواست از جلویش بگذرد  و می آمد معیط
جز گذشتن اما چون راھی (تا از جایی دیگر برود) به اطرافش نگاه کرد وی  .عقب راند

ابوسعید با شدت  ،این بار .بگذردآنجا ت، دوباره سعی کرد تا از یافجلوی ابو سعید ناز 
نزد مروان رفت . سپس گفتناسزا ابوسعید ایستاد و به  ،جوان .بیشتری او را عقب راند

ان، نزد مروان آمد. مروان به آن جوبدنبال شکایت کرد. ابوسعید  برخورد ابو سعیدو از 



 ٢١٣  کتاب نماز -٥

در گرفته است که آمده  یه نزاعچ )جوان(این  ات تو و برادرزادهبین  !گفت: ابوسعیداو 
 ،ھرگاه«فرمود: ص  الله  گفت: شنیدم که رسولس  ابوسعید کند؟ و از تو شکایت می

ت و شخصی خواسنماز خواند ، چیزی را بین خود و مردم، ستره قرار داد و از شما یکی
 ».زیرا او شیطان است ؛با وی بجنگدنپذیرفت، اگر ؛ ع کنددفاز جلویش بگذرد، او را 

 نمازگزار  ی ): ستره۱۴۰باب(
َحَة بِْن ُ�بَيِْد اهللاِ  -۳۳۹

ْ
يِْدينَا :قَاَل س  َ�ْن َطل

َ
َوابُّ َ�ُمرُّ َ�ْ�َ أ فََذَكْرنَا  ،ُكنَّا نَُص�ِّ َوادلَّ

 ِ َحِدُ�مْ  ،ِمثُْل ُمؤِْخَرِة الرَّْحِل « :َ�َقاَل  ،�َصَذلَِك لِرَُسوِل ا�َّ
َ
ُه  ُ�مَّ الَ  ،تَُ�وُن َ�ْ�َ يََدْي أ يرَُضُّ

 )۴۹۹(م/. »َما َمرَّ َ�ْ�َ يََديْهِ 
 خواندیم و حیوانات از جلوی ما  گوید: ما نماز می میس  طلحه بن عبیدالله :ترجمه

اگر »  فرمود:ص  آنحضرتصحبت کردیم؛ ص  گذشتند؛ در این باره با رسول الله می
چوب پایانی رحل، جلوی شما باشد، ھر چه از جلوی شما بگذرد به   ی چیزی به اندازه
 ». رساند شما ضرری نمی

 نماز خواندن بسوی نیزه ):۱۴۱باب(
ِ  :ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -۳۴۰ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َْرَ�ةِ ص  أ

ْ
َمَر بِاحل

َ
ِعيِد أ

ْ
 اَكَن إَِذا َخَرَج يَْوَم ال

َفرِ  ،َ�تُوَضُع َ�ْ�َ يََديْهِ  َْها َوانلَّاُس َوَراَءُه َوَ�َن َ�ْفَعُل َذلَِك يِف السَّ
َ

 إِيل
ََذَها  ،َ�يَُص�ِّ فَِمْن َ�مَّ اختَّ

َمَراُء. 
ُ
 )۵۰۱(م/األ

ھنگام  ،روزھای عیدص  الله  است که رسول روایت ب ه بن عمرلال عبد : ازترجمه
و مردم خواند  بسوی آن، نماز می ،آنگاه .دکنننصب ش جلویای  تا نیزهداد  دستور می ،نماز

ھمین کار را انجام ص  ھم آنحضرتخواندند. در سفر  نماز می، ص الله  شت سر رسولپ
 کنند. نیز از نیزه استفاده می امراء و حکام داد؛ به ھمین خاطر، می

 بکمر ی): نماز خواندن بسو۱۴۲باب(
نَّ انلَّيِبَّ  :ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -۳۴۱

َ
َْها.  ،َ�ْعرُِض َراِحلَتَهُ  اَكنَ صأ

َ
 إِيل

وَُهَو يَُص�ِّ
 )۵۰۲(م/

مرکبش (سواری) ص  الله  کند که رسول روایت می ب : عبد الله ابن عمرترجمه
 خواند.  آن نماز میسوی  به وداد  میرا جلوی خود قرار 
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 نمازگزار از پشت ستره ی): عبور از جلو۱۴۳باب(
يِب ُجَحيَْفةَ  -۳۴۲

َ
بَاهُ  :َ�ْن َعْوِن بِْن أ

َ
نَّ أ

َ
ِ س  أ ى رَُسوَل ا�َّ

َ
يِف ُ�بٍَّة مَحَْراَء ِمْن ص  َرأ

َدمٍ 
َ
يُْت بِالَ  ،أ

َ
ْخَرَج وَُضوءاً  الً َوَرأ

َ
وَُضوءَ  ،أ

ْ
يُْت انلَّاَس يَبْتَِدُروَن َذلَِك ال

َ
َصاَب ِمنُْه  ،فََرأ

َ
َ�َمْن أ

َح بِهِ  َخَذ ِمْن بَلَِل يَِد َصاِحِبهِ َوَمْن  ،َشيْئًا َ�َمسَّ
َ
يُْت بِالَ  ،لَْم يُِصْب ِمنُْه أ

َ
ًة  الً ُ�مَّ َرأ ْخَرَج َ�َ�َ

َ
أ

ِ  ،فََرَ�َزَها ًراص  وََخَرَج رَُسوُل ا�َّ َعَتْ�ِ  ،يِف ُحلٍَّة مَحَْراَء ُمَشمِّ
ْ
ِة بِانلَّاِس َر� َعَ�َ

ْ
 ال

َ
 إِىل

 ،فََص�َّ
ِة.  َعَ�َ

ْ
وَن َ�ْ�َ يََدِي ال َوابَّ َ�ُمرُّ يُْت انلَّاَس َوادلَّ

َ
 )۵۰۳(م/َوَرأ

سرخ رنگ  و  ای چرمی در خیمهرا ص  الله  گوید: رسول میس  جحیفه ابو :ترجمه
ص  . (و رسول اکرمآوردوضو آب ص  پیامبر اکرم برایرا دیدم که س  بالل. و دیدم
 ؛گرفتند از یکدیگر سبقت میص  الله  رسولوضوی برای گرفتن آب  مردم .)ساخت وضو

 ،یافت دست نمی نکه به آ یمالید و کس خود میصورت آن را بر سر و  ،شد ھرکس موفق می
در  ای برگرفت و نیزهرا دیدم که س  بالل. سپس کرد استفاده می انش،از تری دست ھمراھ

ھایش را باال  شت و آستیندا بر تن رنگی سرخعبای که ص  الله  رسولو  .زمین فرونشاند
. اقامه نمودو دو رکعت نماز، برای مردم،  و رو به نیزه کردآمد برای نماز بیرون زده بود، 
 .کردند ، عبور میاز پشت آن نیزه را دیدم که مردم و حیواناتھمچنین 

 نماز خواندن  ،مرکاز دست به  ی): نه۱۴۴باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۴۳

َ
ا. : صَعِن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ َ الرَُّجُل ُ�ْترَِصً ْن يَُص�ِّ

َ
نَُّه َ�َ� أ

َ
 )۵۴۵(م/�

 هدست بکه شخص در نماز،  ایناز ص  اکرم نبی: گوید میس  : ابوھریرهترجمه
 .بزند و نماز بخواند، منع فرمودکمر 

 ردن به طرف جلو در نمازکاز تف  ی): نه۱۴۵باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۴۴

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َمْسِجدِ ص  أ

ْ
َاَمًة يِف قِبْلَِة ال

ُ
ى �

َ
ْ�بََل ىلَعَ  ،َرأ

َ
فَأ

َحِدُ�ْم َ�ُقوُم ُمْستَْقِبَل َر�ِّهِ « :انلَّاِس َ�َقاَل 
َ
َماَمهُ  ،َما بَاُل أ

َ
ُع أ ْن  ؟َ�يَتَنَخَّ

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
ُ�ِبُّ أ

َ
أ

َع يِف وَْجِههِ  َْت قََدِمهِ  ؟�ُْستَْقبََل َ�يُتَنَخَّ
َ

ْع َ�ْن �ََسارِهِ حت يَتَنَخَّ
ْ
َحُدُ�ْم فَل

َ
َع أ إِْن لَْم  ،فَإَِذا َ�نَخَّ

فَ
يَُقْل َهَكَذا

ْ
ْد فَل َقاِسمُ  »َ�ِ

ْ
 )۵۵۰(م/ُ�مَّ َمَسَح َ�ْعَضُه ىلَعَ َ�ْعٍض.  ،َ�تََفَل يِف ثَْو�ِهِ  :َووََصَف ال

مسجد دید؛   ی قبله در جھت بلغمیص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره :ترجمه
چرا بعضی از شما روبروی پرودگارشان «پس رو به طرف مردم نمود و فرمود: 
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اندازند؟ آیا شما دوست دارید که روبروی شما بایستند و در  ایستند و بلغم می می
خواھید بلغم بیاندازید، سمت چپ و زیر  شما بلغم بیندازند؟ لذا ھرگاه می  ی چھره

قاسم ـ یکی از  .»ا اگر سمت چپ جایی نیافتید، این کار را بکنیدپایتان بیندازید. ام
 اش تف کرد و آن را به ھم مالید. گونه توصیف نمود که در پارچه رویان ـ کار را این

 از آن یریدن در نماز و جلوگیشکازه ی): خم۱۴۶باب(
يِب َسِعيٍد  -۳۴۵

َ
ُْدرِيِّ َعِن أ

ْ
ِ  :قَاَل س  اخل َحُدُ�ْم يِف «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
إَِذا َ�ثَاوََب أ

الَ  يَْكِظْم َما اْستََطاعَ الصَّ
ْ
يَْطاَن يَْدُخُل  ،ِة فَل إِنَّ الشَّ

يُْمِسْك «. َو يِف ِرَوايٍَة: »فَ
ْ
�ِيَِدهِ ىلَعَ ِ�يِه  فَل

يَْطاَن يَْدُخُل  إِنَّ الشَّ
 )۲۹۹۵(م/ .»فَ

ھرگاه یکی «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوسعید خدری :ترجمه
تواند جلویش را بگیرد؛ زیرا شیطان وارد  از شما خواست در نماز، خمیازه بکشد، تا می

دستش را جلوی دھانش «و در روایتی دیگر آمده است که فرمود: ». شود (دھانش) می
 ». شود بگیرد؛ زیرا شیطان وارد (دھانش) می

 ): بر دوش گذاشتن اطفال در نماز۱۴۷باب(
نَْصارِيِّ �َ  -۳۴۶

َ
يِب َ�تَاَدَة األ

َ
يُْت انلَّيِبَّ  :قَاَل س  ْن أ

َ
يِب ص  َرأ

َ
َماَمُة بِنُْت أ

ُ
يَُؤمُّ انلَّاَس َوأ

َعاِص َوِ�َ اْ�نَُة َز�ْنََب بِنِْت انلَّيِبِّ 
ْ
َو�َِذا َرَ�َع ِمَن  ،فَإَِذا َرَ�َع وََضَعَها ،ىلَعَ اَعتِِقهِ ص  ال

اَعَدَها. 
َ
ُجوِد أ  )۵۴۳(م/السُّ

مردم را ص  گوید: من شاھد بودم که نبی اکرم میس  ابو قتاده انصاری :جمهتر
ص  نمود در حالی که امامه دختر ابوالعاص که مادرش زینب دختر پیامبر می امامت

وقتی که رکوع ص  قرار داشت؛ رسول اللهص  ی پیامبر) بردوش آنحضرت بود (نوه
شد، دوباره او را بر  از سجده بلند میکه  گذاشت و ھنگامی کرد، او را روی زمین می می

 گذاشت. دوشش می

 در مسجد ها زهیدن بر سنگریشک): دست ۱۴۸باب(
َمْسِجدِ ص  َذَكَر انلَّيِبُّ  :قَاَل س  َ�ْن ُمَعيِْقيٍب  -۳۴۷

ْ
َمْسَح يِف ال

ْ
ىََص  ،ال

ْ
 :قَاَل  ،َ�ْعِ� احل

 )۵۴۶(م/. »فََواِحَدةً  بُدَّ فَاِعالً  إِْن ُكنَْت الَ «
دست کشیدن بر   ی دربارهص  گوید: نبی اکرم میس  ُمعیقیب :ترجمه
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اگر دست کشیدن بر آنھا، الزم وضروری «ھای مسجد، سخن گفت و فرمود:  سنگریزه
(یعنی اگر ناھموارند و در سجده، باعث اذیت و آزار ». است، فقط یک بار، دست بکشد

  .)ک بار دست کشیدن، اشکالی نداردشوند، ی انسان می

 فشکدن بلغم با ی): مال۱۴۹باب(
۳۴۸-  ِ� خِّ ِ بِْن الشِّ ِ  :قَاَل س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ عَ ص  َصلَّيُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ ْ�تُُه َ�نَخَّ

َ
 ،فََرأ

 )۵۵۴(م/فََدلََكَها بِنَْعِلِه. 
یر :ترجمه نماز خواندم و دیدم ص  گوید: ھمراه رسول الله میس  عبدالله بن شخِّ

 بلغم انداخت و با کفشش آنرا مالید (تا محو شود و از بین برود.)ص  که پیامبر اکرم

 سر در نماز یردن و بستن موهاک): جمع ۱۵۰باب(
ِ بِْن َ�بَّاٍس  -۳۴۹ ُسُه  :ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْ
َارِِث يَُص�ِّ َوَرأ

ْ
ِ ْ�َن احل ى َ�بَْد ا�َّ

َ
نَُّه َرأ

َ
�

 ابِْن َ�بَّاٍس  ،لُّهُ َ�َقاَم فََجَعَل َ�ُ  ،َمْعُقوٌص ِمْن َوَرائِهِ 
َ

ْ�بََل ِإىل
َ
ا انرَْصََف أ َما  :َ�َقاَل  بفَلَمَّ

يِس 
ْ
ِ  :َ�َقاَل  ؟لََك َوَرأ ي يَُص�ِّ وَُهَو « :َ�ُقوُل ص  إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ِ

َّ
َما َمثَُل َهَذا َمثَُل اذل إِ�َّ

 )۴۹۲(م/. »َمْكتُوٌف 
روایت است که ایشان، عبد الله بن حارث را دید  باز عبدالله بن عباس  :ترجمه

اند؛ پس از جایش  خواند در حالی که موھایش پشت سرش بسته شده که نماز می
که عبد الله بن حارث نمازش را  برخاست و شروع به باز کردن موھای او نمود. ھنگامی

عباس گفت:  به پایان رساند، رو به ابن عباس کرد و گفت: تو با سرم چکار داری؟ ابن
چنین شخصی مانند نمازگزاری است که «فرمود: ص  من شنیدم که رسول الله

 ». ھایش بسته باشند ھایش را به شانه دست

 است  غذا حاضرکه  ): نماز خواندن هنگامی۱۵۱باب(
�َِس بِْن َمالٍِك  -۳۵۰

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َعَشاُء وََحرَضَِت  :قَاَل ص  أ

ْ
إَِذا قُرَِّب ال

َمْغرِِب 
ْ
ْن تَُصلُّوا َصالَة ال

َ
الُة فَابَْدُءوا بِِه َ�بَْل أ  )۵۵۸/(م. »َوال َ�ْعَجلُوا َ�ْن َعَشائُِ�مْ  ،الصَّ

که  ھنگامی«فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  انس بن مالک ترجمه:
از خواندن نماز مغرب، نخست، شام  شام آورده شد و وقت نماز ھم فرا رسید، قبل

 ». بخورید و در خوردن آن ھم عجله نکنید
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 سهو  ی در نماز و سجده ی): فراموش۱۵۲باب(
ُْدرِيِّ  -۳۵۱

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َحُدُ�ْم يِف : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
إَِذا َشكَّ أ

ْرَ�ًعا ،َصالتِهِ 
َ
ْم أ

َ
نَْبِ ىلَعَ َما اْستَيَْقنَ  ،فَلَْم يَْدِر َ�ْم َص�َّ ثَالثًا أ

ْ
كَّ َويل يَْطَرِح الشَّ

ْ
ُ�مَّ  ،فَل

ْن �َُسلِّمَ 
َ
ُ َصالتَهُ  ،�َْسُجُد َسْجَدَ�ْ�ِ َ�بَْل أ

َ
إِْن اَكَن َص�َّ مَخًْسا َشَفْعَن هل

 إِْ�َماًما  ،فَ
َو�ِْن اَكَن َص�َّ

ْرَ�ٍع اَك�َ 
َ
يَْطانِ أل  )۵۷۱(م/. »تَا تَْرِ�يًما لِلشَّ

اگر یکی از شما در «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوسعید خدری :ترجمه
نمازش، شک کرد و ندانست که سه یا چھار رکعت، خوانده است، شک را رھا نماید و 
اساس را بر یقین (سه رکعت) بگذارد؛ آنگاه قبل از اینکه سالم دھد، دو سجده بجا 

شوند و  آورد؛ اگر پنج رکعت، خوانده است، این دو سجده، باعث زوج شدن نمازش می
اگر چھار رکعتش، کامل شده است، این دو سجده، باعث ذلت و خواری شیطان 

 گردد.  می

يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۵۲
َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َعيِشِّ ص  َص�َّ بِنَا رَُسوُل ا�َّ

ْ
ا  :إِْحَدى َصاليَتِ ال إِمَّ

َعرْصَ 
ْ
ا ال ْهَر َو�ِمَّ َعتَْ�ِ  ،الظُّ

ْ
َْها ُمْغَضبًا  ،فََسلََّم يِف َر�

َ
َمْسِجِد فَاْستَنََد إِيل

ْ
ىَت ِجْذاًع يِف قِبْلَِة ال

َ
ُ�مَّ أ

بُو بَْ�ٍر َوُ�َمرَ 
َ
َقْوِم أ

ْ
ْن َ�تلََكََّماس  َوِ� ال

َ
الَ  :وََخَرَج رَسَاَعُن انلَّاِس  ،َ�َهابَا أ  ،ةُ قرُِصَِت الصَّ

ََديِْن َ�َقاَل  ْم �َِسيَت  :َ�َقاَم ُذو ايلْ
َ
الُة أ قُرِصَِت الصَّ

َ
ِ أ يَِمينًا ص  َ�نََظَر انلَّيِبُّ  ؟يَا رَُسوَل ا�َّ

ََديِْن « :وَِشَماًال َ�َقاَل  َعتَْ�ِ  ،َصَدَق  :قَالُوا ؟»َما َ�ُقوُل ُذو ايلْ
ْ
 َر�

ّ
 إِال

َعتَْ�ِ  ،لَْم تَُصلِّ
ْ
فََص�َّ َر�

َ ُ�مَّ َسَجدَ  ،وََسلَّمَ  َ فََرَ�عَ  ،ُ�مَّ َكربَّ َ َوَرَ�عَ  ،ُ�مَّ َكربَّ َ وََسَجَد ُ�مَّ َكربَّ ْخرِبُْت َ�ْن  :قَاَل  ،ُ�مَّ َكربَّ
ُ
َوأ

نَُّه قَاَل 
َ
 )۵۷۳(م/وََسلََّم.  :ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ �

یعنی یکی از نمازھای بعد از زوال ص  الله  رسولگوید:  میس  ھریره: ابوترجمه
  ی جھت قبلهوبی که در بسوی چسپس  .را دو رکعت خواند و سالم گفت ظھر یا عصر

قرار داشت، رفت و مانند کسی که عصبانی باشد، بر آن تکیه زد. گفتنی است مسجد 
به  ویند.گبیزی چ ترسیدند که اما بودنددر میان جمعیت  نیز بابوبکر و عمر که 

کوتاه شده  ،گفتند: نمازیرون رفتند و بداشتند از مسجد عجله  که کسانیھر حال، 
یا شما ! نماز تخفیف یافته برخاست و گفت: یا رسول اللهذوالیدین این ھنگام، در  .است

به سمت راست و چپش نگاھی انداخت و ص  رسول اکرم ؟ر فراموشی شدیدادچ
 گوید. شما فقط دو ؟! مردم گفتند: ذوالیدین راست می»گوید ذوالیدین چه می«فرمود: 
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بعد تکبیر  داد. سالم دو رکعت دیگر خواند وص  الله رسول رکعت نماز خواندید. آنگاه
گفت و سجده نمود. سپس تکبیر گفت و سرش را بلند کرد. و بعد تکبیر گفت و به 

گوید: و از عمران بن  سجده رفت. سپس تکبیر گفت و سرش را بلند نمود. راوی می
 .دادسالم  ز آن،حصین به اطالع من رساندند که: بعد ا

 تالوت یها ): سجده۱۵۳باب(
نَّ انلَّيِبَّ  :ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -۳۵۳

َ
ُقْرآنَ صأ

ْ
 ال

ُ
 ُسوَرًة ِ�يَها َسْجَدٌة  ،اَكَن َ�ْقَرأ

ُ
َ�يَْقَرأ

ُد َ�ْعُضنَا َموِْضًعا لَِماَكِن َجبَْهِتِه.  ،فَيَْسُجُد َو�َْسُجُد َمَعهُ   )۵۷۵(م/َحىتَّ َما َ�ِ
نمود و  قران تالوت میص  نبی اکرم گوید: می بعبد الله بن عمر  ترجمه:

ھمراه ما نیز  .کرد سجده می ،نمود ھای دارای سجده را تالوت می یکی از سورهھرگاه، 
و چه بسا که (به سبب ازدحام) جایی برای نھادن پیشانی بر کردیم  سجده می ایشان،

 کردیم. زمین، پیدا نمی

يِب َرافٍِع قَاَل  -۳۵۴
َ
يِب ُهَر�َْرةَ  :َ�ْن أ

َ
 َصالَ س  َصلَّيُْت َمَع أ

َ
َعتََمِة َ�َقَرأ

ْ
َمآءُ ٱإَِذا ﴿: َة ال  لسَّ

ۡت ٱ ُ  ،فََسَجَد ِ�يَها ]۱[االنشقاق:  ﴾١�َشقَّ
َ

ُت هل
ْ
ْجَدةُ  :َ�ُقل َسَجْدُت بَِها  :َ�َقاَل  ؟َما َهِذهِ السَّ

َقاِسمِ 
ْ
يِب ال

َ
َف أ

ْ
َقاُه. فَالَ ص  َخل

ْ
ل
َ
ْسُجُد بَِها َحىتَّ أ

َ
َزاُل أ

َ
 )۵۷۸(م/ أ

را  انشقاق  ی خواندم. او سورهس  ابوھریره بانماز عشا را گوید:  ابورافع می: ترجمه
گفت: به سبب خواندن این سوره،  به او گفتم: این سجده چیست؟ .خواند و سجده کرد

بمیرم و به مالقات سجده کردم و ھمچنان تا زمانی که ص  پشت سر ابو القاسم
 بروم، سجده خواھم نمود.ص  رسول الله

 نماز صبح ): خواندن قنوت در۱۵۴باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۵۵

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ  ِمْن َصالَ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ُ
َفْجِر َ�ُقوُل ِحَ� َ�ْفُرغ

ْ
ِة ال

 ُ ِقَراَءِة َو�َُ�ربِّ
ْ
َسهُ  ،ِمَن ال

ْ
َْمدُ َسِمَع « :َوَ�ْرَ�ُع َرأ

ْ
َدُه َر�َّنَا َولََك احل ُ لَِمْن مَحِ ُ�مَّ َ�ُقوُل وَُهَو  »ا�َّ

يِب َر�ِيَعةَ « :قَائِمٌ 
َ
َويِلِد وََسلََمَة ْ�َن ِهَشاٍم َوَ�يَّاَش ْ�َن أ

ْ
َويِلَد ْ�َن ال

ْ
نِْج ال

َ
ُمْستَْضَعِفَ�  ،اللَُّهمَّ أ

ْ
َوال

ُمْؤِمِن�َ 
ْ
تََك  ،ِمَن ال

َ
َها َعلَيِْهْم َكِسِ� يُوُسَف  ،ىلَعَ ُمرَضَ اللَُّهمَّ اْشُدْد َوْطأ

ْ
َعْن  ،َواْجَعل

ْ
اللَُّهمَّ ال

َواَن وَُعَصيَّةَ  حِلْيَاَن َورِْعالً 
ْ
ُ  ،وََذك

َ
َ َورَُسوهل نِْزلَ  »َعَصِت ا�َّ

ُ
ا أ نَُّه تََرَك َذلَِك لَمَّ

َ
 ت:ُ�مَّ بَلََغنَا �
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 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿
َ
وۡ  ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

َ
وۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ُتوَب  أ

َ
َ�ُهمۡ  أ : عمران آل[ ﴾١٢٨َ�ٰلُِمونَ  فَإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ

  )۶۷۵(م/ .]۱۲۸
که قرائت را به  در نماز صبح، ھنگامیص  الله  رسول: گوید میس  : ابوھریرهترجمه

َسِمَع «، کرد رکوع بلند میسرش را از  نمود) و گفت (و رکوع می رساند و تکبیر می پایان می
ُ لَِمْن  َْمدُ ا�َّ

ْ
َدُه َر�َّنَا َولَك احل بار : «فرمود . سپس، ھمچنان که ایستاده بود، میگفت می» مَحِ

 ؛! ولید بن ولید، سلمه بن ھشام، عیاش بن ربیعه و سایر مؤمنان مستضعف را نجات بدهالھا
مانند خشکسالی  ای نازل کن و آنان را دچار خشکسالی ،رَض مُ قوم الھی! قھر و غضبت را بر 

. بار لھا! قبایل لحیان و رعل و ذکوان و عصیه را که از الله ورسولش، بگردان ،یوسفدوران 
ص  سپس به ما خبر رسید که پیامبر اکرم گوید: راوی می». عصیان کردند، نفرین کن

 ٱ مِنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿  ی بعد از نزول آیه
َ
وۡ  ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

َ
وۡ  هِمۡ َعلَيۡ  َ�تُوَب  أ

َ
َ�ُهمۡ  أ  فَإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ

 . این دعا را ترک نمود ]۱۲۸: عمران آل[ ﴾١٢٨َ�ٰلُِمونَ 
ی  : ای پیامبر! چیزی از کار (بندگان) در دست تو نیست. الله یا توبهآیه  ی ترجمه
 دھد چرا که آنان ستمگرند. پذیرد و یا آنھا را عذاب می آنان را می

 گر نمازهای): خواندن قنوت در نماز ظهر و د۱۵۵باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۵۶

َ
�ُ :قَاَل س  َ�ْن أ

َ
ِ أل �َنَّ بُِ�ْم َصالَ َوا�َّ ِ قَرِّ بُو ُهَر�َْرةَ ص  َة رَُسوِل ا�َّ

َ
فاََكَن أ

ِعَشاِء اآلِخَرةِ وََصالَ 
ْ
ْهِر َوال بِْح َ�ْقنُُت يِف الظُّ ُمْؤِمنِ�َ  ،ةِ الصُّ

ْ
اَر.  ،َو�َْدُعو لِل ُكفَّ

ْ
َعُن ال

ْ
 )۶۷۶(م/َو�َل

 گفت: سوگند به الله که شما را به نماز  روایت است که میس  ریرهاز ابوھ :ترجمه
نمایم. و او در نمازھای ظھر و عشا و صبح (دعای) قنوت  نزدیک میص  رسول الله

 کرد.  نمود و کفار را نفرین می خواند و برای مؤمنان، دعا می می

 ): خواندن قنوت در نماز مغرب۱۵۶باب(
رَبَاِء بِْن اَعزٍِب  -۳۵۷

ْ
ِ س َعِن ال نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َمْغرِِب. ص: أ

ْ
بِْح َوال اَكَن َ�ْقنُُت يِف الصُّ

 )۶۷۸(م/
در نمازھای صبح و مغرب، ص  گوید: رسول الله میس  براء بن عازب :ترجمه

 خواند.  دعای قنوت می
 



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٢٢٠

 عت سنت فجرکدو ر  ی ): درباره۱۵۷باب(
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن َحْفَصةَ  -۳۵۸ َفْجُر الَ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
  إَِذا َطلََع ال

َّ
 يَُص�ِّ إِال

 . َعتَْ�ِ َخِفيَفتَْ�ِ
ْ
 )۷۲۳(م/َر�

فقط ص  کرد، رسول الله که فجر طلوع می گوید: ھنگامی میل  حفصه :ترجمه
 خواند. دو رکعت نماز مختصر می

 عت سنت فجرکلت دو ری): فض۱۵۸باب(
ْ�يَا َوَما ِ�يَها« :قَاَل ص  َعِن انلَّيِبِّ ل  ةَ َ�ْن اَع�ِشَ  -۳۵۹ َفْجِر َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ

ْ
َعتَا ال

ْ
. »َر�

 )۷۲۵(م/
دو رکعت «فرمود: ص  کند که نبی اکرم روایت میل  عایشه صدیقه :ترجمه

 ». مافیھا بھتر استا و(سنت) فجر از دنی

 عت سنت فجرک): قرائت دو ر۱۵۹باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۶۰

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َفْجرِ ص  أ

ْ
َعيَتِ ال

ْ
 يِف َر�

َ
َها قُۡل ﴿:قََرأ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ 

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ وَ   ﴾١َ�ٰفُِرونَ لۡ ٱ َحدٌ  �َّ
َ
 )۷۲۶(م/ ﴾١أ

ھای  در دو رکعت (سنت فجر) سورهص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره :ترجمه
 کافرون و اخالص را خواند.

 فجر یها دن بعد از سنتیشک): دراز ۱۶۰باب(
َفْجرِ ص  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۳۶۱

ْ
َعيَتِ ال

ْ
إِْن ُكنُْت  :إَِذا َص�َّ َر�

فَ
ثَِ�    ،ُمْستَيِْقَظًة َحدَّ

َّ
 )۷۴۳(م/اْضَطَجَع.  َو�ِال

دو رکعت (سنت) فجر را ص  که نبی اکرم گوید: ھنگامی میل  عایشه ترجمه:
کرد. در غیر اینصورت، بر پھلو دراز  خواند، اگر من بیدار بودم با من صحبت می می
 کشید.  می

 نماز بعد از نماز صبح ی): نشستن در جا۱۶۱باب(
ُت جِلَابِِر بِْن َسُمَرةَ  :َ�ْن ِسَماِك بِْن َحرٍْب قَاَل  -۳۶۲

ْ
ِ  :س قُل َالُِس رَُسوَل ا�َّ

ُ
ُ�نَْت جت

َ
؟ ص أ

َغَداَة َحىتَّ َ�ْطلَُع َ�ُقوُم ِمْن ُمَصالَّ  اَكَن الَ  ،َكِثً�ا ،َ�َعمْ  :قَاَل 
ْ
ِو ال

َ
بَْح أ ي يَُص�ِّ ِ�يِه الصُّ ِ

َّ
ُه اذل



 ٢٢١  کتاب نماز -٥

ْمُس  ْمُس قَامَ  ،الشَّ ثُونَ  ،فَإَِذا َطلََعِت الشَّ َاِهِليَّةِ  ،َوَ�نُوا َ�تََحدَّ
ْ
ْمِر اجل

َ
ُخُذوَن يِف أ

ْ
 ،َ�يَأ

ُم.   )۶۷۰(م/َ�يَْضَحُكوَن َو�َتَبَسَّ
ص  گفتم: آیا تو با رسول اللهس  گوید: به جابر بن سمره : سماک بن حرب میترجمه

از جایی که ص  نمودی؟ وی گفت: بله، بسیار. رسول اکرم نشست و برخاست می
که خورشید  خاست. و ھنگامی خواند تا طلوع آفتاب بر نمی نماز صبح را در آن می

کردند و  امور جاھلیت، با یکدیگر صحبت می  ی شد. مردم درباره کرد، بلند می می طلوع
 نمود.  تبسم میص  خندیدند و رسول اکرم می

 نماز چاشت  ی ): درباره۱۶۲باب(
�ََّها قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۳۶۳

َ
�:  ِ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
ىَح َ�طُّ ص  َما َرأ يَُص�ِّ ُسبَْحَة الضُّ

َسبُِّحَهاَو�ِ�ِّ 
ُ
ِ  ، أل ْن َ�ْعَمَل بِهِ ص  َو�ِْن اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
َعَمَل وَُهَو ُ�ِبُّ أ

ْ
ََدُع ال ْن  ،يلَ

َ
َخْشيََة أ

 )۷۱۸(م/َ�ْعَمَل بِِه انلَّاُس َ�يُْفَرَض َعلَيِْهْم. 
نماز چاشت بخواند. ص  من ھرگز ندیدم که رسول اللهگوید:  میل  عایشه :ترجمه

عملی را دوست داشت که انجام دھد، ولی ص  خوانم. چه بسا، رسول الله میولی من آنرا 
 نمود. از ترس اینکه مبادا مردم به آن عمل کنند و بر آنان، فرض گردد، آنرا ترک می

 عت استکدو ر ): نماز چاشت،۱۶۳باب(
�ِي -۳۶۴

َ
نَُّه قَاَل ص  َعِن انلَّيِبِّ س  َذرٍّ َ�ْن أ

َ
َحِدُ�ْم ُسالَ يُْصِبُح ىلَعَ لُكِّ « :�

َ
َ� ِمْن أ

ِْميَدٍة َصَدقَةٌ  ،فلَُكُّ �َْسِبيَحٍة َصَدقَةٌ  ،َصَدقَةٌ 
َ

 ،َوُ�ُّ تَْ�ِبَ�ٍة َصَدقَةٌ  ،َوُ�ُّ َ�ْهِليلٍَة َصَدقَةٌ  ،َوُ�ُّ حت
َمْعُروِف َصَدقَةٌ 

ْ
ْمٌر بِال

َ
ُمنَْكِر َصَدقَةٌ  ،َوأ

ْ
َعتَ  ،َوَ�ْ�ٌ َعِن ال

ْ
اِن يَْرَكُعُهَما ِمَن َوُ�ِْزُئ ِمْن َذلَِك َر�

ىَح   )۷۲۰(م/. »الضُّ
بر ھر مفصل انسان، «فرمود: ص  کند که نبی اکرم روایت میس  ابوذر :ترجمه

یک صدقه، واجب است. ھر سبحان الله گفتن، یک صدقه است. ھر الحمدلله گفتن، 
 یک صدقه است. ھر الاله اال الله گفتن، یک صدقه است. ھر الله اکبر گفتن، یک صدقه

اینھا   ی است. امر به معروف، صدقه است. نھی از منکر، صدقه است. و بجای ھمه
 نماید.  خواندن دو رکعت نماز چاشت، کفایت می

 



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٢٢٢

 عت استکچهار ر ): نماز چاشت،۱۶۴باب(
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۳۶۵ ْرَ�ًعاص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
ىَح أ َوَ�ِز�ُد َما  ،يَُص�ِّ الضُّ

 . ُ  )۷۱۹(م/َشاَء ا�َّ
چھار رکعت نماز چاشت ص  گوید: رسول الله میل  عایشه صدیقه :ترجمه

 افزود.  خواند و ھر چه خواست الله بود، به آنھا می می

 عت استکهشت ر ): نماز چاشت،۱۶۵باب(
َارِِث بِْن نَْوفٍَل قَاَل  -۳۶۶

ْ
ِ بِْن احل َحًدا ِمَن  :َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ِجَد أ

َ
ْن أ

َ
ُت وََحَرْصُت ىلَعَ أ

ْ
ل
َ
َسأ

 �ِ ِ  :انلَّاِس ُ�ْرِبُ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ىَح ص  أ ثُِ� َذلَِك  ،َسبََّح ُسبَْحَة الضُّ َحًدا ُ�َدِّ

َ
ِجْد أ

َ
َ�ْ�َ  ،فَلَْم أ

تِْ�  ْخرَبَ
َ
يِب َطاِلٍب أ

َ
مَّ َهانٍِئ بِنَْت أ

ُ
نَّ أ

َ
ِ  :أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 ص  أ

َ
ىَت َ�ْعَد َما اْرَ�َفَع انلََّهاُر يَْوَم أ

َفتِْح 
ْ
يِتَ بِثَوٍْب فَُسرِتَ َعلَيْهِ  ،ال

ُ
ْدرِي ،فََرَ�َع َ�َماِ�َ َرَ�َعاٍت  ،ُ�مَّ قَامَ  ،فَاْغتََسَل  ،فَأ

َ
ِ�يَاُمُه ِ�يَها  :ال أ

َ
أ

ْم ُسُجوُدهُ 
َ
ْم ُرُكوُعُه أ

َ
ْطَوُل أ

َ
رَُه َسبََّحَها َ�بُْل َوال َ�ْعُد.  :ْت قَالَ  ،لُكُّ َذلَِك ِمنُْه ُمتََقارٌِب  ،أ

َ
فَلَْم أ

 کتاب صالة المسافرین وقصرھا، باب استحباب صالة الضحی) ۸۱/۳۳۶(م
گوید: جستجو نمودم و بسیار عالقه مند بودم  عبدالله بن حارث بن نوفل می :ترجمه

سرانجام نماز چاشت، خوانده است. ص  شخصی را بیابم که به من بگوید رسول الله
روز فتح مکه، بعد ص  کسی جز ام ھانی دختر ابوطالب را نیافتم. او گفت: رسول الله

ص  از برآمدن آفتاب، تشریف آورد؛ پارچه ای برایش آوردند و آنرا برای پیامبر اکرم
غسل نمود. سپس ص  این کار را انجام داد.) پیامبر اکرمل  پرده کردند. (فاطمه

ایشان، بسیار نزدیک   ی بجای آورد. قیام و رکوع و سجده برخاست و ھشت رکعت نماز،
گوید: من  میل  تر بود. ام ھانی دانم کدامیک طوالنی به ھم بودند تا جایی که نمی

 قبل یا بعد از آن، این نماز را بخواند.ص  ندیدم که رسول الله
گونه که در احادیث فوق، مالحظه نمودید، وقت نماز چاشت، ھنگام  : ھمانتوضیح

 باشد.  باال آمدن آفتاب است و حداقل آن، دو رکعت، و حداکثر آن، ھشت رکعت می

 نماز چاشت  ی بارهه دری): توص۱۶۶باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۶۷

َ
وَْصاِ� َخِليِ�  :قَاَل س  َ�ْن أ

َ
يَّاٍم ِمْن لُكِّ  ثَةِ بِِصيَاِم ثَالَ  :ٍث بِثَالَ ص  أ

َ
�

ىَح  ،َشْهرٍ  َعيَتِ الضُّ
ْ
ْرقَُد.  ،َوَر�

َ
ْن أ

َ
وتَِر َ�بَْل أ

ُ
ْن أ

َ
 )۷۲۱(م/َوأ



 ٢٢٣  کتاب نماز -٥

سه توصیه به من فرمود: ؛ صالله  رسول؛ گوید: دوستم میس  ابوھریره :ترجمه
قبل از  ،وترنماز نماز چاشت و خواندن خواندن روزه گرفتن در ھر ماه،  ،سه روز

 خوابیدن.

 نی: نماز أواب)۱۶۷باب(
يْبَاِ�ّ  -۳۶۸ َقاِسِم الشَّ

ْ
ْرَ�مَ  :َِعِن ال

َ
نَّ َز�َْد اْ�َن أ

َ
ىَح س  أ ى قَْوًما يَُصلُّوَن ِمَن الضُّ

َ
 ،َرأ

الَ  :َ�َقاَل  نَّ الصَّ
َ
َما لََقْد َعِلُموا أ

َ
فَْضُل أ

َ
اَعِة أ ِ  ،َة يِف َ�ْ�ِ َهِذهِ السَّ  :قَاَل ص  إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

ِفَصاُل ُة َصالَ «
ْ
اِ�َ� ِحَ� تَْرَمُض ال وَّ

َ
 )۷۴۸(. »األ
گروھی را دید که وقت س  گوید: چون زید بن ارقم قاسم شیبانی می :ترجمه

دانند که نماز در وقتی  خوانند، گفت: آیا آنان نمی چاشت (برآمدن آفتاب) نماز می
وقتی نماز اوابین خوانده «فرمود: ص  دیگر، غیر از این لحظه، بھتر است؟ رسول الله

 ». ھای داغ بسوزد ھا از ریگ شود که دست و پای شتر بچه می

 رود مید، به بهشت یسجده نما الله یبراکه  کسی ):۱۶۸باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۶۹

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ْجَدَة فََسَجَد : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ  اْ�ُن آَدَم السَّ

َ
إَِذا َقَرأ

يَْطاُن َ�بيِْك اْ�زَتَ  يِب ُكَر�ٍْب ـ يَا َو�ْلَُه  :َ�ُقوُل  ،َل الشَّ
َ
ِمَر اْ�ُن آَدَم ـ يَا َو�ِْ�  :َوِ� ِرَوايَِة أ

ُ
أ

َنَّةُ 
ْ
ُجوِد فََسَجَد فَلَُه اجل َ�يُْت فَِ�َ انلَّارُ  ،بِالسُّ

َ
ُجوِد فَأ ِمْرُت بِالسُّ

ُ
 )۸۱(م/. »َوأ

که فرزند  ھنگامی«فرمود: ص  اللهکند که رسول  روایت میس  ابوھریره ترجمه:
خزد و  ای می کند، شیطان به گوشه نماید و سجده می آدم آیات سجده را تالوت می

گوید: وای بر او ـ و طبق روایت ابو کریب: وای بر من ـ  کند ومی شروع به گریه می
رود. اما  فرزند آدم دستور داده شد تا سجده کند. پس او سجده کرد و به بھشت می

 ». روم که به من دستور سجده رسید، قبول نکردم؛ پس به جھنم می گامیھن

 خواند. میعت نماز کدوازده ر ،ه در شبانه روزکیسکلت ی): فض۱۶۹باب(
مِّ َحِبيبَةَ  -۳۷۰

ُ
�ََّها قَالَْت : صَزْوِج انلَّيِبِّ ل  َ�ْن أ

َ
�:  ِ ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َعًة َ�َطوُّاًع َ�ْ�َ فَِر�َضةٍ  ،َما ِمْن َ�بٍْد ُمْسِلمٍ « :َ�ُقوُل 
ْ
َة َر� ِ لُكَّ يَْوٍم ثِنيَْتْ َعرْشَ  َ�َ�  ،يَُص�ِّ ِ�َّ

ّ
إِال

وْ 
َ
َنَِّة أ

ْ
ُ بَيْتًا يِف اجل

َ
ُ هل   :ا�َّ

َّ
َنَّةِ  إِال

ْ
ُ َ�يٌْت يِف اجل

َ
مُّ َحِبيبَةَ  »بُِ�َ هل

َ
َصلِّيِهنَّ َ�ْعدُ  :قَالَْت أ

ُ
 ،َ�َما بَرِْحُت أ



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٢٢٤

َصلِّيِهنَّ َ�ْعدُ و قَاَل �َ 
ُ
ْلَةٍ «َو� ِرَوايٍَة:  ،ِمثَْل َذلَِك  :و قَاَل انلُّْعَمانُ  ،ْمٌرو َما بَرِْحُت أ

َ
. »يِف يَْوٍم َويل

 )۷۲۸(م/
شنیدم ص  گوید: از رسول الله میص  نبی اکرم ام حبیبه، ھمسر گرامی  :ترجمه

رض، دوازده رکعت نماز مسلمانی که روزانه، عالوه بر نمازھای ف  ی ھر بنده«که فرمود: 
سازد یا اینکه  ای در بھشت می نفل برای خوشنودی الله بخواند، الله برایش خانه

، عمرو و نعمان (راویان این لام حبیبه ». شود ای در بھشت برایش ساخته می خانه
خوانیم. و دریک  گویند: ما بعد از آن، ھمیشه این دوازده رکعت را می حدیث) می

 آمده است. » شبانه روز«روزانه،   ی مهروایت، بجای کل
: این دوازده رکعت، ھمان نمازھای سنت ھستند که عارتند از: دو رکعت قبل شرح

از نماز صبح، چھار رکعت قبل از نماز ظھر، دو رکعت بعد از نماز ظھر، دو رکعت بعد از 
  شود. نماز مغرب و دو رکعت بعد از نماز عشا که در مجموع، دوازده رکعت می

 وجود دارد ینماز ،ن هر اذان و اقامهی): ب۱۷۰باب(
ُمَزِ�ِّ  -۳۷۱

ْ
ٍل ال ِ ابِْن ُمَغفَّ ِ  :قَاَل س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ َذاَ�ْ�ِ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َ�ْ�َ لُكِّ أ

 )۸۳۸(م/ »لَِمْن َشاءَ « :يِف اثلَّاثِلَةِ  :قَاَل  ،قَالََها ثَالثًا »َصالةٌ 
میان ھر اذان «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  مغفل مزنی: عبدالله بن ترجمه

البته «و این جمله را سه بار تکرار نمود و بار سوم فرمود: » و اقامه، نمازی وجود دارد
 ».برای ھر کس که بخواھد

اقامه، گونه که در حدیث، وارد شده است، خواندن نماز نفل بین اذان و  : ھمانشرح
باره اختالفی وجود ندارد مگر در مورد دو رکعت قبل از نماز مغرب مستحب است و در این 

در ص  نمایید رسول الله دانند. اما چنانچه مالحظه می که برخی آنرا مستحب نمی
حدیث فوق، مشروعیت این دو رکعت را مورد تأیید قرار دادند. ھمچنین در روایت 

ز نماز مغرب، نماز قبل ا«سه بار فرمود: ص  دیگری آمده است که رسول اکرم
البته ھرکس خواست، نماز بخواند تا مبادا مردم آنرا سنت «و بار سوم فرمود: » بخوانید

که اذان مغرب گفته  گوید: ھنگامی میس  . ھمچنین انس)١((مؤکده) قرار دھند
شتافتند و به  ھا می (برای خواندن نماز) بسوی ستونص  شد، یاران رسول الله می

                                                 
 . ۱۱۸۳بخاری  -١



 ٢٢٥  کتاب نماز -٥

آمد و آنان ھمچنان مشغول نماز بودند. و  میص  تا اینکه رسول الله ایستادند نماز می
شد، فکر  ای وارد مسجد می در روایت صحیح مسلم آمده است که اگر فرد بیگانه

کرد که نماز برگزار شده است چون تعداد زیادی از صحابه، مشغول خواندن دو  می
احادیث فوق، خواندن دو رکعت  . لذا طبق)١(رکعت نماز نافله قبل از نماز مغرب، بودند

 نفل قبل از نماز مغرب، مستحب وجایز است. 

 ازاز نم ): خواندن نفل قبل و بعد۱۷۱باب(
ِ  :قَاَل  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -۳۷۲ ْهِر َسْجَدَ�ْ�ِ ص  َصلَّيُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ  ،َ�بَْل الظُّ

َمْغرِِب َسْجَدَ�ْ�ِ  ،َوَ�ْعَدَها َسْجَدَ�ْ�ِ 
ْ
ِعَشاِء َسْجَدَ�ْ�ِ  ،َوَ�ْعَد ال

ْ
ُُمَعةِ  ،َوَ�ْعَد ال

ْ
 َوَ�ْعَد اجل

ُُمَعةُ  ،َسْجَدَ�ْ�ِ 
ْ
ِعَشاُء َواجل

ْ
َمْغرُِب َوال

ْ
ا ال مَّ

َ
 )۷۲۹(م/يِف بَيِْتِه. ص  فََصلَّيُْت َمَع انلَّيِبِّ  ،فَأ

رکعت قبل از نماز ظھر، دو ص  گوید: ھمراه رسول الله می بابن عمر  :ترجمه
دو رکعت بعد از نماز ظھر، دو رکعت بعد از نماز مغرب، دو رکعت بعد از نماز عشا و دو 
رکعت بعد از نماز جمعه خواندم. البته دو رکعت بعد از نماز مغرب و عشا و جمعه را 

 اش خواندم.  در خانهص  ھمراه رسول الله

 ): نوافل شب و روز۱۷۲باب(
ِ بِْن َشِقيٍق  -۳۷۳ ُت اَع�َِشةَ  :قَاَل س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْ
ل
َ
ِ َ�ْن َصالَ ل  َسأ ص  ِة رَُسوِل ا�َّ

ْر�ًَعا ُ�مَّ َ�ُْرجُ  :َ�َقالَْت  ،َ�ْن َ�َطوُِّعهِ 
َ
ْهِر أ َ�يَُص�ِّ بِانلَّاِس ُ�مَّ يَْدُخُل  ،اَكَن يَُص�ِّ يِف بَييِْت َ�بَْل الظُّ

َعتَْ�ِ 
ْ
َعتَْ�ِ  ،َ�يَُص�ِّ َر�

ْ
َمْغرَِب ُ�مَّ يَْدُخُل َ�يَُص�ِّ َر�

ْ
َو�َُص�ِّ بِانلَّاِس  ،َوَ�َن يَُص�ِّ بِانلَّاِس ال

َعتَْ�ِ 
ْ
ِعَشاَء َوَ�ْدُخُل بَييِْت َ�يَُص�ِّ َر�

ْ
ِوتْرُ  ،ال

ْ
َوَ�َن  ،َوَ�َن يَُص�ِّ ِمَن اللَّيِْل �ِْسَع َرَ�َعاٍت ِ�يِهنَّ ال

ْالً 
َ

ْالً  الً َطِو� يَُص�ِّ يل
َ

 وَُهَو قَائٌِم َرَ�َع وََسَجَد وَُهَو قَائِمٌ  ،قَاِعًدا َطِو�الً  قَائًِما َويل
َ
َو�َِذا  ،َوَ�َن إَِذا قََرأ

 قَاِعًدا َرَ�َع وََسَجَد وَُهَو قَاِعدٌ 
َ
.  ،قََرأ َعتَْ�ِ

ْ
َفْجُر َص�َّ َر�

ْ
 )۷۳۰(م/َوَ�َن إَِذا َطلََع ال

 نمازھای نفلی  ی دربارهل  گوید: از عایشه میس  عبدالله بن شفیق :ترجمه
من،   ی قبل از نماز ظھر در خانهص  پرسیدم. فرمود: رسول اکرمص  رسول الله

کرد و به خانه  رفت و نماز را برای مردم برگزار می خواند. بعد از آن می چھار رکعت می
نماز عشا برای خواند. ھمچنین بعد از برگزار نمودن  گشت و دو رکعت دیگر می بر می

                                                 
 د.ینکمراجعه  ۸۳۷ث یح مسلم حدیو صح ۶۵۲ث یحد یبخار صحیحبه  -١



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٢٢٦

ھا با نماز وتر، نه رکعت  خواند. و شب شد و دو رکعت نماز می من می  ی مردم، وارد خانه
ھا بطور طوالنی، ایستاده  بعضی از شبص  خواند. گفتنی است که رسول الله نماز می
که  خواند. البته ھنگامی ھا بطور طوالنی، نشسته نماز می خواند و برخی از شب نماز می

آورد و اگر نشسته نماز  خواند، رکوع و سجده را ایستاده بجا می ده نماز میایستا
خاست) و  نمود. (برای انجام رکوع و سجده بر نمی خواند، نشسته رکوع و سجده می می

 خواند.  کرد، دو رکعت نماز می که فجر طلوع می ھنگامی

 ): خواندن نماز نفل در مسجد۱۷۳باب(
ِ  :قَاَل س  بٍِت َ�ْن َز�ِْد بِْن ثَا -۳۷۴ ْو َحِص�ٍ ص  اْحتََجَر رَُسوُل ا�َّ

َ
ًة خِبََصَفٍة أ  ،ُحَجْ�َ

 ِ ِْه رَِجاٌل  :قَاَل  ،يَُص�ِّ ِ�يَهاص  فََخَرَج رَُسوُل ا�َّ
َ

 :قَاَل  ،تِهِ وََجاُءوا يَُصلُّوَن بَِصالَ  ،َ�تَتَبََّع إِيل
ْلَةً 

َ
ِ  ،ُ�مَّ َجاُءوا يل  رَُسوُل ا�َّ

َ
ْ�َطأ

َ
وا َوأ ِْهمْ  :قَاَل  ،َ�نُْهمْ ص  فََحرَضُ

َ
فََرَ�ُعوا  ،فَلَْم َ�ُْرْج إِيل

ْصَواَ�ُهمْ 
َ
َاَب  ،أ

ْ
ِ  ،وََحَصبُوا ابل ِْهْم رَُسوُل ا�َّ

َ
ِ  ،ُمْغَضبًاص  فََخَرَج إِيل َ�َقاَل لَُهْم رَُسوُل ا�َّ

نَُّه َسيُْكتَُب َعلَيُْ�مْ َما َزاَل بُِ�ْم َصِنيُعُ�ْم َحىتَّ َظنَ : «ص
َ
الَ  ،نُْت � ِة يِف َ�َعلَيُْ�ْم بِالصَّ

 فَإِنَّ َخْ�َ َصالَ  ،ُ�يُوتُِ�مْ 
َّ
َمْرِء يِف بَيِْتِه إِال

ْ
الَ  ِة ال َمْكتُو�َةَ الصَّ

ْ
نَّ انلَّيِبَّ »َة ال

َ
ص  . َو يف ِرَوايٍَة: أ

َمْسِجِد ِمْن َحِصٍ�. 
ْ
ََذ ُحْجَرًة يِف ال  )۷۸۱(م/اختَّ

ای از مسجد با برگ  در گوشهص  گوید: رسول الله میس  زید بن ثابت :مهترج
خواند. تعدادی از مردم کنار  ای ساخت و در آن، نماز می درخت خرما یا حصیر، حجره

جمع شدند و به او اقتدا کردند. سپس شبی، مردم جمع شدند ولی ص  رسول الله
اش را  را بلند کردند و دِر خانه تأخیر نمود و نیامد. مردم صداھایشانص  رسول الله

ای این کار را  شما به اندازه«خشمگین نزد آنان آمد و فرمود: ص  زدند. رسول الله
ھایتان نماز بخوانید؛  شود. لذا در خانه انجام دادید که من گمان کردم بر شما فرض می

مازی زیرا بجز نمازھای فرض (که در مسجد باید خوانده شود) بھترین نماز شخص، ن
 ».است که در خانه خوانده شود

 ): خواندن نماز نفل در خانه۱۷۴باب(  
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َجابِرٍ  -۳۷۵ الَة يِف َمْسِجِدهِ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ َحُدُ�ُم الصَّ

َ
 ،إَِذا قىََض أ

يَْجَعْل بِلَيِْتِه نَِصيبًا ِمْن َصالتِهِ 
ْ
َ َجاِعٌل يِف بَيِْتِه  ،فَل  )۷۷۸(م/. »ِمْن َصالتِِه َخْ�ًافَإِنَّ ا�َّ



 ٢٢٧  کتاب نماز -٥

که نماز شما  ھنگامی«فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  جابر :ترجمه
ھایتان را ھم از نماز، بھره مند سازید؛ زیرا الله نماز  در مسجد به پایان رسید، خانه

 ». گرداند خواندن در خانه را باعث خیر و برکت آن می
نافله در خانه، مستحب است؛ زیرا باعث خیر و برکت، نزول : خواندن نمازھای شرح

گردد. ھمچنین به سبب دور بودن از  رحمت و فرشتگان و فرار شیطان از خانه می
 آید. نگاه مردم، احتمال ریا، پایین می

 دینید، بنشیخسته شد ،و هرگاه ،دید، نماز بخوانینشاط هست با هکوقتی تا  ):۱۷۵باب(
�ٍَس  -۳۷۶

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َمْسِجدَ ص  َدَخَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
 ،وََحبٌْل َمْمُدوٌد َ�ْ�َ َساِرَ�تَْ�ِ  ،ال

ْمَسَكْت بِهِ  ،لَِز�َْنَب تَُص�ِّ  :قَالُوا ؟»َما َهَذا« :َ�َقاَل 
َ
ْو َ�رَتَْت أ

َ
ُحلُّوُه « :َ�َقاَل  ،فَإَِذا َكِسلَْت أ

َحُدُ�ْم �ََشاَطهُ 
َ
ْو َ�رَتَ َ�َعدَ  ،يِلَُصلِّ أ

َ
 )۷۸۴(م/. »فَإَِذا َكِسَل أ

 و وارد مسجد شدص  رسول الله ،گوید: روزی میس  انس بن مالک :ترجمه
این «فرمود:  .بسته شده است ،به ریسمانی افتاد که میان دو ستون مسجد شھانگ

ھر وقت، از خواندن  ؛است بستهل  زینبآنرا  ؟ مردم گفتند:»چیست ،ریسمان
 . رسول الله)دھد ادامه می ،نمازد و(به کمک آن، به ریگ میشود، آن را  خسته مینماز، 
 ،و ھرگاه .بانشاط ھستید، نماز بخوانید که شما تا زمانی ؛آن را باز کنید«فرمود:ص 

 ».خسته شدید، بنشینیدسست یا 

 ن آنهاستیتر دوام با الله دن اعمال نزی): محبوبتر۱۷۶باب(
َقَمَة  -۳۷۷

ْ
ُمْؤِمِنَ� اَع�َِشةَ  :قَاَل َ�ْن َعل

ْ
مَّ ال

ُ
ُت أ

ْ
ل
َ
ُت  :قَاَل ل  َسأ

ْ
ُمْؤِمِنَ�  :قُل

ْ
مَّ ال

ُ
يَا أ

 ِ يَّامِ ، صَكيَْف اَكَن َ�َمُل رَُسوِل ا�َّ
َ
اَكَن َ�َملُُه  ،الَ  :قَالَْت  ؟َهْل اَكَن َ�ُصُّ َشيْئًا ِمَن األ

ِ  ،ِديَمةً  يُُّ�ْم �َْستَِطيُع َما اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
 )۷۸۳(م/�َْستَِطيُع؟ ص  َو�

پیامبر آیا چگونه بود؟ ص  عبادت رسول الله: پرسیدندل  از عایشه ترجمه:
خیر؛ و افزود که داد؟ گفت:  اختصاص می عبادت،را برای روزھای خاصی  صاکرم

و مقاومت و کدام یک از شما توان  .کرد مداومت می ،بر ھر عملیص  الله  رسول
 .!را دارد؟ص  الله رسول

 دییتوان عمل نما  ی به اندازه ): (در نوافل)۱۷۷باب(
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َسِد  :صَزْوِج انلَّيِبِّ ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  ـ۳۷۸
َ
َْوالَء بِنَْت تَُو�ِْت بِْن َحِبيِب بِْن أ

ْ
نَّ احل

َ
أ

 ِ ُعزَّى َمرَّْت بَِها وَِعنَْدَها رَُسوُل ا�َّ
ْ
ُت ، صابِْن َ�بِْد ال

ْ
َْوالُء بِنُْت تَُو�ٍْت  :َ�ُقل

ْ
 ،َهِذهِ احل

�ََّها ال َ�نَاُم اللَّيَْل 
َ
ِ  ،َوَزَ�ُموا � َعَمِل َما  ؟للَّيَْل َ�نَاُم ا الَ : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ُخُذوا ِمَن ال

ُموا ،تُِطيُقونَ 
َ
ُ َحىتَّ �َْسأ ُم ا�َّ

َ
ِ ال �َْسأ

 )۷۸۵(م/. »فََوا�َّ
نزد من بود ص  فرماید: رسول الله میص  نبی اکرم  عایشه، ھمسر گرامی :ترجمه

که حوالء دختر تویت بن حبیب از کنارم گذشت. من گفتم: این حوالء دختر تویت 
فرمود: ص  کند). رسول الله خوابد (عبادت می ھا نمی گویند: او شب ردم میاست. م

خوابد؟! اعمالی را انجام دھید که توان آن را داشته باشید. سوگند به الله  شبھا نمی«
 ». شود مگر اینکه شما خود خسته شوید که الله خسته نمی

 

 صرم کامبر ایپ یو دعا شب نماز ی ه): دربار۱۷۸باب(
ْلًَة ِعنَْد َخاليَِت َميُْمونَةَ  :قَاَل  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۳۷۹

َ
ِمَن ص  َ�َقاَم انلَّيِبُّ  ،بِتُّ يل

ىَت َحاَجتَهُ 
َ
ْطلََق ِشنَاَ�َها ،ُ�مَّ قَامَ  ،ُ�مَّ نَامَ  ،ُ�مَّ َغَسَل وَْجَهُه َوَ�َديْهِ  ،اللَّيِْل فَأ

َ
ِقْرَ�َة فَأ

ْ
ىَت ال

َ
ُ�مَّ  ،فَأ

 وُُضوًءا
َ
أ وُُضوَءيِْن َولَْم يُْ�رِثْ  تَوَضَّ

ْ
بْلَغَ  ،َ�ْ�َ ال

َ
يُْت  ،ُ�مَّ قَاَم َفَص�َّ  ،َوقَْد أ َكَراِهيََة  ،َ�ُقْمُت َ�تََمطَّ

 ُ
َ

نْتَِبُه هل
َ
�ِّ ُكنُْت أ

َ
ْن يََرى �

َ
ُت  ،أ

ْ
أ َداَرِ�  ،َ�ُقْمُت َ�ْن �ََسارِهِ  ،َ�َقاَم فََص�َّ  ،َ�تَوَضَّ

َ
َخَذ �ِيَِدي فَأ

َ
فَأ

ْت َصالَ  ،هِ َ�ْن يَِمينِ  ِ َ�تَتَامَّ َعةً ِمَن اللَّيِْل ثَالَ ص  ُة رَُسوِل ا�َّ
ْ
َة َر� ُ�مَّ اْضَطَجَع َ�نَاَم  ،َث َعرْشَ

تَاُه بِالَ  ،َوَ�َن إَِذا نَاَم َ�َفخَ ص  َحىتَّ َ�َفخَ 
َ
الَ فَأ   ،ةِ ٌل فَآَذنَُه بِالصَّ

ْ
أ َوَ�َن  ،َ�َقاَم فََص�َّ َولَْم َ�تَوَضَّ

يِب نُوًرا« :يِف ُداَعئِهِ 
ْ
 ،َوَ�ْن يَِميِ� نُوًرا ،َوِ� َسْميِع نُوًرا ،َوِ� برََصِي نُوًرا ،اللَُّهمَّ اْجَعْل يِف قَل

يِْت نُوًرا ،َوفَْوِ� نُوًرا ،َوَ�ْن �ََسارِي نُوًرا
َ

َما� ،َوحت
َ
يِف نُوًرا ،نُوًرا َوأ

ْ
ْم يِل نُوًرا ،وََخل قَاَل  »َوَ�ظِّ

َعبَّاِس وََسبًْعا يِف  :ُكَر�ٌْب 
ْ
ِ ال

َ
ثَِ� بِِهنَّ فََذَكرَ  ،اتلَّابُوِت فَلَِقيُت َ�ْعَض َودل ْ�« :فََحدَّ

َ
  َعَصيِب َوحل

.  »وََشْعِري َو�رََشِي  وََد�  )۷۶۳(م/وََذَكَر َخْصلَتَْ�ِ
خوابیدم. شب ل  ام میمونه گوید: شبی، نزد خاله می بابن عباس  :ترجمه

ھایش را شست  حاجت نمود وصورت و دستبرخاست و قضای ص  ھنگام، نبی اکرم
ی مشک را باز کرد و با آب  و خوابید. سپس برخاست و بسوی مشک رفت و نخ دھانه

نه خیلی زیاد و نه خیلی کم بطور کامل، وضو گرفت. سپس شروع به نماز خواندن 
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نمود. من از ترس اینکه مرا ببیند و متوجه من شود، آھسته بلند شدم و وضو گرفتم 
دستم را گرفت و سمت راستش قرار داد. ص  چپ ایشان ایستادم. رسول اکرم وسمت

 سیزده رکعت کامل گردید. آنگاه رسول اللهص  قابل یادآوری است که نماز رسول الله
ص  به پھلو دراز کشید و خوابید طوری که صدای نفسش بلند شد. و ایشانص 

 .شد عادت داشت که ھنگام خوابیدن، صدای نفسش بلند می
برخاست و ص  آمد و وقت نماز را اعالن نمود. آنگاه رسول اللهس  سپس بالل

ھایم،  بار الھا! در دلم، چشم«که وضو بگیرد، نماز خواند و در دعایش فرمود:  بدون این
و پیش رویم، نوری بزرگ قرار  ھایم، سمت راستم، سمت چپم، باالی سرم، بر پایم گوش

 .»بده
یگر ھم ذکر کرد که من فراموش نمودم. بعدھا یکی از گوید: ھفت چیز د کریب می

فرزندان عباس را دیدم. او گفت: آن چیزھا عبارتند از: عصب، گوشت، خون، مو، پوست 
 و دو چیز دیگر نیز متذکر گردید. 

ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَالَْت ل  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -۳۸۰ َ  اللَّيِْل  ِمنَ  قَامَ  إَِذاص  ا�َّ  اْ�تَتَحَ  يِلَُص�ِّ
َعَتْ�ِ  َصَالتَهُ 

ْ
 .َخِفيَفتَْ�ِ  بَِر�
برای خواندن نماز شب، ص  که رسول الله گوید: ھنگامی میل  : عایشهترجمه
 نمود. شد، نمازش را با دو رکعت نماز مختصر، آغاز می بیدار می

 هنگام برخاستن در شبص  رمکا ینب ی): دعا۱۷۹باب(
ِ  :ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۳۸۱ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
الَ ص  أ  الصَّ

َ
ِة ِمْن اَكَن َ�ُقوُل إَِذا قَاَم إِىل

رِْض « :َجوِْف اللَّيِْل 
َ
َمَواِت َواأل نَْت نُوُر السَّ

َ
َْمُد أ

ْ
َمَواِت  ،اللَُّهمَّ لََك احل نَْت َ�يَّاُم السَّ

َ
َْمُد أ

ْ
َولََك احل

رِْض 
َ
َمَواِت  ،َواأل نَْت رَبُّ السَّ

َ
َْمُد أ

ْ
رِْض َوَمْن ِ�يِهنَّ  َولََك احل

َ
َقُّ  ،َواأل

ْ
نَْت احل

َ
َقُّ  ،أ

ْ
 ،َووَْعُدَك احل

َقُّ 
ْ
َنَُّة َحقٌّ  ،َوِلَقاُؤَك َحقٌّ  ،َوقَْولَُك احل

ْ
اَعُة َحقٌّ  ،َوانلَّاُر َحقٌّ  ،َواجل ْسلَْمُت  ،َوالسَّ

َ
َو�َِك  ،اللَُّهمَّ لََك أ

ُت  ،آَمنُْت 
ْ َ�بُْت  ،وََعلَيَْك تََو�َّ

َ
َْك أ

َ
ْمُت  ،�َِك َخاَصْمُت وَ  ،َو�يِل َْك َحاَكْمُت فَاْغِفْر يِل َما قَدَّ

َ
َو�يِل

ْرُت  خَّ
َ
ْعلَنُْت  ،َوأ

َ
رُْت َوأ رْسَ

َ
نَْت إِلَِ�  ،َوأ

َ
  الَ  ،أ

َّ
َ إِال

َ
نَْت  إهِل

َ
 )۷۶۹(م/. »أ

ص  که رسول الله ی شب، ھنگامی گوید: در نیمه می ب: ابن عباس ترجمه
َمَواِت « خواند: میخاست، این دعا را  برای نماز بر می نَْت نُوُر السَّ

َ
َْمُد أ

ْ
اللَُّهمَّ لََك احل

رِْض 
َ
رِْض  ،َواأل

َ
َمَواِت َواأل نَْت َ�يَّاُم السَّ

َ
َْمُد أ

ْ
َمَواِت  ،َولََك احل نَْت رَبُّ السَّ

َ
َْمُد أ

ْ
َولََك احل
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رِْض َوَمْن ِ�يِهنَّ 
َ
َقُّ  ،َواأل

ْ
نَْت احل

َ
َقُّ  ،أ

ْ
َ  ،َووَْعُدَك احل

ْ
َنَُّة َحقٌّ  ،َوِلَقاُؤَك َحقٌّ  ،قُّ َوقَْولَُك احل

ْ
 ،َواجل

اَعُة َحقٌّ  ،َوانلَّاُر َحقٌّ  ْسلَْمُت  ،َوالسَّ
َ
ُت  ،َو�َِك آَمنُْت  ،اللَُّهمَّ لََك أ

ْ َ�بُْت  ،وََعلَيَْك تََو�َّ
َ
َْك أ

َ
 ،َو�يِل

ْرُت  ،َو�َِك َخاَصْمُت  خَّ
َ
ْمُت َوأ َْك َحاَكْمُت فَاْغِفْر يِل َما قَدَّ

َ
  ،َو�يِل

َ
ْعلَنُْت َوأ

َ
رُْت َوأ نَْت  ،رْسَ

َ
أ

  الَ  ،إِلَِ� 
َّ
َ إِال

َ
نَْت  إهِل

َ
ھا و زمین، تو  ھا از آن توست؛ روشنی آسمان بار الھا! تمام تعریف« ».أ

ی آسمان و زمین ھستی؛ تمام  توست؛ تو نگھدارنده  ی ھستی؛ حمد و ستایش، شایسته
و آنچه میان آنھا وجود دارد، تو ھا و زمین  ھا از آِن توست؛ زیرا پروردگار آسمان ستایش

ات نیز حق است؛ سخن تو، حق است؛ مالقات تو حق، بھشت تو  ھستی؛ تو بر حقی و وعده
حق، دوزخ تو حق و قیامت، حق است. بار الھا! تسلیم تو شدم، به تو ایمان آوردم، به تو توکل 

ا حکم و فیصل، قرار نمودم، به تو روی آوردم، به کمک تو با دشمنان، مبارزه کردم و تو ر
دادم. بار الھا! گناھان اول و آخر و ظاھر و باطن مرا بیامرز؛ تو معبود منی و ھیچ معبود حقی 

 ».جز تو وجود ندارد

 عات آنکت نماز شب و تعداد ریفکی): ۱۸۰باب(
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۳۸۲ َة َث يَُص�ِّ ِمَن اللَّيِْل ثَالَ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ َعرْشَ

َعةً 
ْ
  الَ  ،يُوتُِر ِمْن َذلَِك خِبَْمٍس  ،َر�

َّ
ٍء إِال  )۷۳۷(م/يِف آِخرَِها.  َ�ِْلُس يِف يَشْ

خواند  سیزده رکعت نماز میص  ھا رسول الله گوید: شب میل  عایشه :ترجمه
 نشست.  داد و فقط در آخر آنھا می که پنج رکعت آنھا را وتر قرار می

در روایات صحیح، ھفت، نه، یازده، سیزده و پانزده ص  : نماز شب رسول اللهشرح
رکعت، نقل شده است که در صورت اخیر؛ یعنی پانزده رکعت، دو رکعت سنت فجر ھم 
به حساب آمده است. آنچه مسلم است نماز شب، عبادتی است که ھر چه بیشتر باشد، 

 بھتر است.
لی، خستگی و غیره ھای مختلف از قبیل بیماری، بزرگسا در حالتص  رسول الله

ھفت، نه، یازده و سیزده رکعت، و بیشتر اوقات، دو رکعتی خوانده است؛ و گاھی ھم 
 برای بیان جواز، چند رکعت را با یک سالم، خوانده است. 

 
 

 ): نماز شب۱۸۱باب(



 ٢٣١  کتاب نماز -٥

نَّ رَُجالً  :ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -۳۸۳
َ
ِ  أ َل رَُسوَل ا�َّ

َ
 :َ�َقاَل  ،َ�ْن َصالِة اللَّيِْل ص  َسأ

 ِ َعًة َواِحَدًة  ،َصالُة اللَّيِْل َمثَْ� َمثَْ� : «صرَُسوُل ا�َّ
ْ
بَْح َص�َّ َر� َحُدُ�ُم الصُّ

َ
فَإَِذا َخيِشَ أ

ُ َما قَْد َص�َّ 
َ

 )۷۴۹(م/. »تُوتُِر هل
 ،نماز شب ی هدربارص  گوید: شخصی از رسول الله می ب: ابن عمر ترجمه

نماز شب، دو رکعت، دو رکعت خوانده شود. اگر «فرمود: ص  رسول اکرمسؤال کرد. 
نمازھایی را که تا ، یک رکعت بخواند نزدیک استطلوع فجر داد که احتمال کسی 
 ».شوندوتر  است، خوانده

 ستادهینشسته و ا ): خواندن نماز شب،۱۸۲باب(
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  ـ۳۸۴ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
 ص  َما َرأ

ُ
ٍء ِمْن َصالَ  َ�ْقَرأ ِة اللَّيِْل يِف يَشْ

 َجالًِسا ،َجالًِسا
َ
ْرَ�ُعوَن آيًَة قَاَم  ،َحىتَّ إَِذا َكرِبَ َقَرأ

َ
ْو أ

َ
وَرِة ثَالثُوَن أ َحىتَّ إَِذا بيَِقَ َعلَيِْه ِمَن السُّ

ُهنَّ 
َ
 )۷۳۱(م/ُ�مَّ َرَ�َع.  ،َ�َقَرأ

نماز را ندیدم که ص  : من رسول اللهگوید ؛ میلعایشه  ؛: ام المومنینترجمه
ھنگام، قرائت را نشسته پا به سن گذاشت. در این مگر زمانی که نشسته بخواند شب را 

 ،شد و حدود سی تا چھل آیه به رکوع برود، بلند میخواست  وقتی که میخواند و  می
 رفت. به رکوع می سپس، .نمود ت میئقرا

 وانده شودخ یه نمازکنیدن تمام شب بدون ایت خوابیراهک): ۱۸۳باب(
ِ بِْن َمْسُعوْدٍ  -۳۸۵ ِ  :قَاَل س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ْلًَة َحىتَّ ص  ُذِكَر ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ

َ
رَُجٌل نَاَم يل

ْصبَحَ 
َ
ُذَ�يْهِ « :قَاَل  ،أ

ُ
يَْطاُن يِف أ ْو قَاَل  »َذاَك رَُجٌل بَاَل الشَّ

َ
ُذنِهِ « :أ

ُ
 )۷۷۴(م/. »يِف أ

از شخصی که تمام ص  گوید: نزد رسول الله میس  عبدالله بن مسعود :ترجمه
او شخصی «فرمود: ص  شب را تا صبح خوابیده است، سخن به میان آمد. رسول الله

 ».اش، ادرار کرده است ھا یا گوش است که شیطان در گوش
 
 
 

 چرت زدید، بخوابید ،نماز ): هرگاه در۱۸۴باب(
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نَّ انلَّيِبَّ  :لَ�ْن اَع�َِشَة  -۳۸۶
َ
الَ « :قَاَل ص  أ َحُدُ�ْم يِف الصَّ

َ
قُْد إَِذا َ�َعَس أ ْ�َ

ْ
ِة فَل

َحَدُ�ْم إَِذا َص�َّ وَُهَو نَاِعٌس  ،َحىتَّ يَْذَهَب َ�نُْه انلَّْومُ 
َ
لََعلَُّه يَْذَهُب �َْستَْغِفُر فَيَُسبُّ  ،فَإِنَّ أ

 )۷۸۶(م/. »َ�ْفَسهُ 
کسی از  ،ھرگاه«فرمود: ص  الله روایت است که رسولل  : از عایشهترجمه

تا خوابش برطرف شود؛ زیرا چه بسا کسی از شما که در چرت زد، بخوابد  ،شما در نماز
خواند، بدون اینکه بداند، بجای استغفار، خودش را نفرین  حالت خواب آلودگی نماز می

 ». کند

 شود میطان یش ی):آنچه باعث باز شدن گرهها۱۸۵باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۸۷

َ
ِس : «صِه انلَّيِبَّ َ�بْلُُغ بِ س  َ�ْن أ

ْ
يَْطاُن ىلَعَ قَاِ�يَِة َرأ َ�ْعِقُد الشَّ

َحِدُ�ْم ثَالَ 
َ
ْالً  :بُِ�لِّ ُ�ْقَدٍة يرَْضُِب  ،َث ُ�َقٍد إَِذا نَامَ أ

َ
فَإَِذا اْستَيَْقَظ فََذَكَر  ،َطِو�الً  َعلَيَْك يل

َلَّْت ُ�ْقَدةٌ  َ ا�ْ َلَّْت َ�نُْه ُ�ْقَدتَانِ  ،ا�َّ  ا�ْ
َ
أ ُعَقدُ  ،َو�َِذا تَوَضَّ

ْ
َلَِّت ال ْصبََح �َِشيًطا  ،فَإَِذا َص�َّ ا�ْ

َ
فَأ

  ،َطيَِّب انلَّْفِس 
َّ
ْصبََح َخِبيَث انلَّْفِس َكْسالَ  َو�ِال

َ
 )۷۷۶(م/. »نَ أ

که شما شب ھنگام «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره :ترجمه
گوید: شب طوالنی  میزند و  میھای شما سه گره  گردنپشت  شیطان برخوابید،  می

بیدار شد و ذکر الله را بر از خواب  )به حرف او گوش نکرد وکسی (است، بخواب. اگر 
، گره دوم باز گرفتو اگر وضو  .شود باز می ،ھای شیطان یکی از گرهزبان آورد، 

او صبح، خوشحال ود. در این حال، ش شد، گره سوم باز می مشغول نمازاگر  و .شود می
 ». شود و با نشاط است و اگر نه صبح، تنبل و افسرده، از خواب بیدار می

 شود میه دعا در آن اجابت کوجود دارد  یا لحظه ،): در شب۱۸۶باب(
نَّ انلَّيِبَّ  :س َ�ْن َجابِرٍ  -۳۸۸

َ
َال يَُوافُِقَها رَُجٌل ُمْسِلٌم  ،إِنَّ يِف اللَّيِْل لََساَعةً «قَاَل: ص  أ

 
َّ
ْ�يَا َواآلِخَرِة إِال ْمِر ادلُّ

َ
َ َخْ�ًا ِمْن أ ُل ا�َّ

َ
ْ�َطاُه إِيَّاهُ  �َْسأ

َ
ْلَةٍ  ،أ

َ
 )۷۵۷/(م. »وََذلَِك لُكَّ يل

ای وجود  در شب، لحظه«فرمود: ص  کند که نبی اکرم روایت میس  جابر :ترجمه
ھای دنیا و آخرت از الله  دریابد و در آن، چیزی از خوبیدارد که ھر فرد مسلمانی آن را 

ھا وجود  شب  ی نماید. و این لحظه، در ھمه متعال درخواست کند، الله به او عنایت می
 ». دارد
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 ر در آخر شب و اجابت شدن آنکق به دعا و ذی): تشو۱۸۷باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۸۹

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْ�يَا لُكَّ « :قَاَل ص  أ َماِء ادلُّ  السَّ

َ
ُ إِىل ُل ا�َّ ِ�ْ�َ

ْلَةٍ 
َ

ُل  ،يل وَّ
َ
ي يَْدُعوِ�  :َ�يَُقوُل  ،ِحَ� َ�ْميِض ثُلُُث اللَّيِْل األ ِ

َّ
َمِلُك َمْن َذا اذل

ْ
نَا ال

َ
َمِلُك أ

ْ
نَا ال

َ
أ

 ُ
َ

ْستَِجيَب هل
َ
ْعِطيَهُ  ؟فَأ

ُ
لُِ� فَأ

َ
ي �َْسأ ِ

َّ
َ  ؟َمْن َذا اذل ي � ِ

َّ
ُ َمْن َذا اذل

َ
ْغِفَر هل

َ
يََزاُل  فَالَ  ،ْستَْغِفُرِ� فَأ

َفْجرُ 
ْ
 )۷۵۸(م/. »َكَذلَِك َحىتَّ ييُِضَء ال

الله متعال، ھر شب پس از «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره :ترجمه
گوید: آیا کسی ھست  فرماید و می گذشتن یک سوم اول شب، به آسمان دنیا نزول می

اجابت کنم؟ آیا کسی ھست که از من طلب کند تا به او عنایت که مرا بخواند تا او را 
نمایم؟ آیا کسی ھست که از من طلب بخشش کند تا او را ببخشم؟ و این جریان تا 

 ».کند طلوع فجر ادامه پیدا می
نزول بعد از یک سوم اول «قابل یادآوری است که در بعضی از روایات، بجای «
ده است و بسیاری از محدثین ھم ھمین روایت آم» نزول در یک سوم آخر شب«، »شب

  ».اند و صحیح ھم ھمین است را ترجیح داده

ض شد(و نتوانست نماز یا مریخواب افتاد و که  کسی مک): نماز شب و ح۱۸۸باب(
 شب بخواند)

ِ  :َ�ْن َ�تَاَدَة َ�ْن ُزَراَرةَ  -۳۹۰ ْن َ�ْغُزَو يِف َسِبيِل ا�َّ
َ
َراَد أ

َ
نَّ َسْعَد ْ�َن ِهَشاِم بِْن اَعِمٍر أ

َ
 ،أ

ُ بَِها ْن يَِبيَع َ�َقاًرا هلَ
َ
َراَد أ

َ
َمِدينََة فَأ

ْ
ُكَراِع  ،َ�َقِدَم ال

ْ
َالِح َوال وَم  ،َ�يَْجَعلَُه يِف السِّ َوُ�َاِهَد الرُّ

َمِدينَةَ  ،َحىتَّ َ�ُموَت 
ْ
ا قَِدَم ال َمِدينَةِ  فَلَمَّ

ْ
ْهِل ال

َ
نَاًسا ِمْن أ

ُ
ْخرَبُوهُ  ،َ�نََهوُْه َ�ْن َذلَِك  ،ليَِقَ أ

َ
نَّ  :َوأ

َ
أ

 ِ َراُدوا َذلَِك يِف َحيَاِة نيَِبِّ ا�َّ
َ
ِ  ،صرَْهًطا ِستًَّة أ لَيَْس لَُ�ْم يِفَّ « :َوقَاَل ص  َ�نََهاُهْم نيَِبُّ ا�َّ

َ
أ

ْسَوةٌ 
ُ
ثُوُه بَِذلَِك رَ  ؟»أ ا َحدَّ تَُه َوَقْد اَكَن َطلََّقَهافَلَمَّ

َ
ْشَهَد ىلَعَ رَْجَعِتَها ،اَجَع اْمَرأ

َ
ىَت اْ�َن  ،َوأ

َ
فَأ

 ِ ُ َ�ْن ِوتِْر رَُسوِل ا�َّ
َ

هل
َ
الَ  :َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس ؟ ص َ�بَّاٍس فََسأ

َ
رِْض  أ

َ
ْهِل األ

َ
ْعلَِم أ

َ
ُدلَُّك ىلَعَ أ

َ
أ

 ِ َها ،ل اَع�َِشةُ  :قَاَل  ؟َمنْ  :قَاَل ص  بِِوتِْر رَُسوِل ا�َّ
ْ
ل
َ
تَِها فَاْسأ

ْ
َها  ،فَأ ِ� بَِردِّ ْخرِبْ

َ
ُ�مَّ ائْتِِ� فَأ

َْها ،َعلَيَْك 
َ

فْلَحَ  ،فَاْ�َطلَْقُت إِيل
َ
َ�يُْت ىلَعَ َحِكيِم بِْن أ

َ
َْها ،فَأ

َ
َحْقتُُه إِيل

ْ
نَا  :َ�َقاَل  ،فَاْستَل

َ
َما أ

ْن َ�ُقوَل يِف َهاألِ�َ ،بَِقاِر�َِها
َ
يَعتَْ�ِ َشيْئًا�ِّ َ�َهيْتَُها أ   ،َ�ْ�ِ الشِّ

َّ
بَْت ِ�يِهَما إِال

َ
 :قَاَل  ،ُمِضيًّا فَأ

قَْسْمُت َعلَيِْه فََجاءَ 
َ
 اَع�َِشةَ  ،فَأ

َ
َذنَّا َعلَيَْهال  فَاْ�َطلَْقنَا إِىل

ْ
َا ،فَاْستَأ

َ
ِذنَْت نل

َ
نَا  ،فَأ

ْ
فََدَخل

َحِكيمٌ  :َ�َقالَْت  ،َعلَيَْها
َ
 ،َسْعُد ْ�ُن ِهَشامٍ  :قَاَل  ؟َمْن َمَعَك  :َ�َقالَْت  ،َ�َعمْ  :َ�َقاَل  ،َ�َعَرَ�تْهُ  ؟أ



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٢٣٤

َْت َعلَيْهِ  ،اْ�ُن اَعِمرٍ  :قَاَل  ؟َمْن ِهَشامٌ  :قَالَْت  ِصيَب يَْوَم  :قَاَل َ�تَاَدةُ  ،َوقَالَْت َخْ�ًا ،َ�رَتمَحَّ
ُ
َوَ�َن أ

ُت 
ْ
ُحٍد َ�ُقل

ُ
نِْبئِيِ� َ�ْن ُخلُِق رَُسولِ  :أ

َ
ُمْؤِمِنَ� أ

ْ
مَّ ال

ُ
ِ  يَا أ ُقْرآنَ  :قَالَْت ص  ا�َّ

ْ
 ال

ُ
لَْسَت َ�ْقَرأ

َ
 ؟أ

ُت 
ْ
ِ  :قَالَْت  ،بََ�  :قُل إِنَّ ُخلَُق نيَِبِّ ا�َّ

ُقْرآنَ ص  فَ
ْ
قُوَم َوالَ  :قَاَل  ،اَكَن ال

َ
ْن أ

َ
َل  َ�َهَمْمُت أ

َ
ْسأ

َ
أ

ُموَت 
َ
ٍء َحىتَّ أ َحًدا َ�ْن يَشْ

َ
ُت  ،أ

ْ
ِ  :ُ�مَّ بََدا يِل َ�ُقل نِْبئِيِ� َ�ْن ِ�يَاِم رَُسوِل ا�َّ

َ
 :َ�َقالَْت ص  أ

 
ُ
لَْسَت َ�ْقَرأ

َ
َهاَ�ٰٓ ﴿ :أ ُّ�

َ
ۡ ٱ � ّمُِل ل ُت  ؟﴾١ُمزَّ

ْ
َ  :قَالَْت  ،بََ�  :قُل إِنَّ ا�َّ

ِل  ألفَ وَّ
َ
اْ�رَتََض ِ�يَاَم اللَّيِْل يِف أ

وَرةِ  ِ  ،َهِذهِ السُّ ْصَحابُُه َحْوالً ص  َ�َقاَم نيَِبُّ ا�َّ
َ
ُ َخاتَِمتََها اْ�َ�ْ َعرَشَ َشْهًرا يِف  ،َوأ ْمَسَك ا�َّ

َ
َوأ
وَرِة اتلَّْخِفيَف  ُ يِف آِخِر َهِذهِ السُّ نَْزَل ا�َّ

َ
َماِء َحىتَّ أ  ،فََصاَر ِ�يَاُم اللَّيِْل َ�َطوُّاًع َ�ْعَد فَِر�َضةٍ  ،السَّ

ُت  :قَاَل 
ْ
نِْبئِيِ� َ�ْن ِوتْرِ  :قُل

َ
ُمْؤِمِنَ� أ

ْ
مَّ ال

ُ
ِ  يَا أ ُ ِسَواَكُه  :َ�َقالَْت ص  رَُسوِل ا�َّ ُكنَّا نُِعدُّ هلَ

ْن َ�بَْعثَُه ِمَن اللَّيِْل  ،َوَطُهورَهُ 
َ
ُ َما َشاَء أ  َوُ�َص�ِّ �ِْسَع َرَ�َعاٍت  ،َ�يَبَْعُثُه ا�َّ

ُ
أ  الَ  ،َ�يَتََسوَُّك َوَ�تَوَضَّ

 
َّ
َ  ،يِف اثلَّاِمنَةِ  َ�ِْلُس ِ�يَها إِال ُ�مَّ َ�ُقوُم  ،�َُسلِّمُ  ُ�مَّ َ�نَْهُض َوالَ  ،َوَ�َْمُدُه َوَ�ْدُعوهُ  َ�يَْذُكُر ا�َّ
َ َوَ�َْمُدُه َوَ�ْدُعوهُ  ،َ�يَُصلِّ اتلَّاِسَعةَ  ُ�مَّ يَُص�ِّ  ،ُ�مَّ �َُسلُِّم �َْسِليًما �ُْسِمُعنَا ،ُ�مَّ َ�ْقُعُد َ�يَْذُكُر ا�َّ

َعتَْ�ِ َ�ْعَد َما �َُسلُِّم وَُهَو قَا
ْ
َعًة يَا ُ�َ�َّ  ،ِعدٌ َر�

ْ
َة َر� َك إِْحَدى َعرْشَ

ْ
ِ  ،َوتِل ا َسنَّ نيَِبُّ ا�َّ ص  فَلَمَّ

ْوتََر �َِسبْعٍ 
َ
َخَذُه اللَّْحُم أ

َ
لِ  ،َوأ وَّ

َ
َعتَْ�ِ ِمثَْل َصِنيِعِه األ

ْ
ك َك �ِْسٌع يَا ُ�َ�َّ  ،وََصنََع يِف الرَّ

ْ
َوَ�َن  ،فَِتل

 ِ ْن يَُداِوَم َعلَيَْهاإَِذا َص�َّ َصالَ ص  نيَِبُّ ا�َّ
َ
َحبَّ أ

َ
ْو وََجٌع َ�ْن ِ�يَاِم  ،ًة أ

َ
َوَ�َن إَِذا َغلَبَُه نَْوٌم أ

َعةً 
ْ
َة َر� ِ  َوالَ  ،اللَّيِْل َص�َّ ِمَن انلََّهاِر ثِنيَْتْ َعرْشَ ْعلَُم نيَِبَّ ا�َّ

َ
ْلَةٍ ص  أ

َ
ُقْرآَن لُكَُّه يِف يل

ْ
 ال

َ
 ،قََرأ

 ا َوالَ 
َ

ْلًَة إِىل
َ

بِْح َص�َّ يل  ابِْن  :قَاَل  ،َ�ْ�َ َرَمَضانَ  َصاَم َشْهًرا اَكِمالً  َوالَ  ،لصُّ
َ

فَاْ�َطلَْقُت إِىل
ْ�تُُه حِبَِديِثَها تَيْتَُها َحىتَّ  ،َصَدقَْت  :َ�َقاَل  ،َ�بَّاٍس فََحدَّ

َ
ْدُخُل َعلَيَْها أل

َ
ْو أ

َ
قَْرُ�َها أ

َ
لَْو ُكنُْت أ

نََّك الَ  :قَاَل  ،ِ�َُشافَِهِ� بِه
َ
ُت لَْو َعِلْمُت �

ْ
ْ�تَُك َحِديثََها.  قُل  )۷۴۶(م/تَْدُخُل َعلَيَْها َما َحدَّ

گوید: سعد بن ھشام بن عامر تصمیم گرفت تا  قتاده به روایت از زراره می  :ترجمه
را در آن به فروش   خواست امالک خود در راه الله جھاد کند؛ پس به مدینه آمد و می

ھا جھاد نماید.  آنھا اسلحه و اسب بخرد و تا فرا رسیدن مرگ با رومی برساند و از پول
ز این  که وارد مدینه شد، با تعدادی از مردم مدینه مالقات کرد. آنان او را ا اما ھنگامی

ص  کار، جاوگیری نمودند و گفتند: گروھی شش نفره در حیات نبی اکرم
آنھا را از این کار منع نمود و ص  لهخواستند این کار را انجام دھند؛ اما رسول ال می

که آنان این حدیث را برایش  ؟ ھنگامی»!آیا من برای شما اسوه و الگو نیستم«فرمود: 
بیان کردند، او که ھمسرش را طالق داده بود، رجوع کرد و بر رجوعش گواه گرفت. سپس 



 ٢٣٥  کتاب نماز -٥

بن عباس پرسید. اص  نماز وتر رسول الله  ی آمد و از او درباره بنزد ابن عباس 
ص  گفت: آیا تو را نزد داناترین شخص روی زمین نسبت به نماز وتر نبی اکرم ب

معرفی نکنم؟ سعد پرسید: آن شخص کیست؟ ابن عباس گفت: عایشه است؛ نزد او برو 
 و از وی در این باره بپرس. بعد از آن، نزد من بیا و جوابش را برای من نیز بازگو کن. 

براه افتادم. در راه، حکیم بن افلح را دیدم و از او ل  گوید: بسوی عایشه سعد می
روم؛ زیرا من  بیاید. او گفت: من نزد عایشه نمیل  خواستم تا ھمراه من نزد عایشه

ای که با ھم اختالف داشتند) چیزی  این دو گروه (صحابه  ی از ایشان خواستم تا درباره
حکیم را سوگند دادم تا با من  گوید: من نگوید؛ اما او سخنم را نپذیرفت. راوی می

ورود   ی رفتیم و از وی اجازهل  بیاید. سرانجام او پذیرفت و ما با ھم نزد عایشه
که حکیم را ل  اش شدیم. عایشه خواستیم. ایشان اجازه داد و ما وارد خانه

پرسید: ھمراه ل  شناخت، پرسید: آیا تو حکیم ھستی؟ حکیم گفت: بلی. عایشه
گفت: کدام ھشام؟ ل  حکیم گفت: سعد بن ھشام. عایشه شما چه کسی است؟

برای ھشام دعای رحمت نمود و از او به ل  حکیم گفت: ھشام بن عامر. عایشه
 شده بود.  گوید: ھشام در جنگ احد زخمی نیکی سخن گفت. قتاده (راوی حدیث) می

ت برایم صحبص  گوید: من گفتم: ای مادر مومنان! از اخالق رسول الله سعد می
کنی؟ گفتم: چرا. گفت: قرآن اخالق  گفت: آیا تو قرآن تالوت نمیل  کن. عایشه
گوید: خواستم بلند شوم و تا ھنگام مرگ از ھیچ کس،  بود. سعد میص  رسول الله

چیزی نپرسم؛ اما آنچه در جستجویش بودم به فکرم رسید. پس پرسیدم: نماز شب 
مزمل را   ی : آیا شما سورهگفتل  چگونه بود؟ عایشهص  (تھجد) رسول الله

خوانید؟ گفتم: بله. گفت: الله در اول این سوره، نماز شب (تھجد) را فرض قرار  نمی
و یارانش یک سال، نماز شب (تھجد) خواندند. آنگاه، ص  داد. در نتیجه، رسول الله

در این سوره را دوازده ماه در آسمان نگه داشت تا آنکه سرانجام،   ی الله متعال خاتمه
 گونه فرضیت نماز شب به نفل تبدیل شد.  پایان این سوره، تخفیف را نازل فرمود و این

برایم صحبت کن. ص  وتر رسول الله  ی گوید: آنگاه من گفتم: درباره راوی می
 کردیم. آماده میص  گفت: ما مسواک و آب وضو برای پیامبر اکرمل  عایشه

زد؛  شد؛ مسواک می واست، بیدار میخ در بخشی از شب که الله میص  رسول الله
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نشست و به ذکر و  خواند که فقط در رکعت ھشتم می گرفت و نه رکعت نماز می وضو می
کرد و قبل از سالم گفتن،  گفت و دعا می پرداخت، حمد و سپاس می یاد الله می

شد  نشست و به ذکر الله مشغول می آورد. سپس می خاست و رکعت نھم را بجا می برمی
گفت که صدایش به  کرد و در پایان، طوری سالم می گفت و دعا می مد و سپاس میو ح

خواند که مجموع آنھا  ما برسد و بعد از سالم گفتن، دو رکعت نماز درحالت نشسته می
پا به سن گذاشت و ص  که رسول الله شود. ای فرزندم! ھنگامی یازده رکعت می

خواند و دو رکعت،  ھمان روش گذشته میمقداری چاق شد، ھفت رکعت نماز وتر را به 
ص  شد. ای فرزندم! ھرگاه رسول الله آورد که مجموع آنھا نه رکعت می نشسته بجا می

افتاد یا بیمار  خواند، دوست داشت تا برآن مداومت نماید، و اگر خواب می نمازی می
ند. قابل خوا (تھجد) بخواند، در روز، دوازده رکعت می  توانست نماز شب شد ونمی می

قران را بخواند   ی در یک شب، ھمهص  یاد آوری است که من سراغ ندارم پیامبر اکرم
که غیر از رمضان، یک ماه را بطور کامل،  یا اینکه یک شب تا صبح نماز بخواند یا این

 روزه بگیرد. 
را برایش ل  رفتم و حدیث عایشه بگوید: پس از آن، نزد ابن عباس  سعد می

 گوید. اگر من با عایشه صحبت  بیان کردم. وی گفت: عایشه راست می
رفتم تا این حدیث را از زبان خودش  نمودم، حتمًا نزدش می کردم یا با او مالقات می می

روی، حدیثش را برایت بیان  دانستم که تو نزد عایشه نمی بشنوم. من گفتم: اگر می
 کردم. نمی

 نماز وتر  ی درباره): ۱۸۹باب(
ِ  :قَالَْت ل  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -۳۹۱ ْوتََر رَُسوُل ا�َّ

َ
ِل اللَّيِْل  ،صِمْن لُكِّ اللَّيِْل قَْد أ وَّ

َ
ِمْن أ

وَْسِطهِ 
َ
َحِر.  ،َوآِخِرهِ  ،َوأ  السَّ

َ
 )۷۴۵(م/فَاْ�تََ� ِوتُْرُه إىِل

ھای اول، وسط و  قسمتدر تمام ص  گوید: رسول الله میل  : عایشهترجمه
 و آخرین وقت خواندن وتر، ھنگام سحر بود. .خواند نماز وتر را میآخر شب، 

 عت (سنت) فجرکنماز وتر و دو ر  ی ): درباره۱۹۰باب(
�َِس بِْن ِسِ��َن قَاَل  -۳۹۲

َ
ُت اْ�َن ُ�َمرَ  :َ�ْن أ

ْ
ل
َ
ُت  ،َسأ

ْ
َعَتْ�ِ َ�بَْل َصالَ  :قُل

ْ
ك يَْت الرَّ

َ
َرأ

َ
ةِ أ

 
َ
َغَداِة أ

ْ
ِقَراَءةَ ال

ْ
ِ  :قَاَل  ؟ُؤِطيُل ِ�يِهَما ال يَُص�ِّ ِمَن اللَّيِْل َمثَْ� َمثَْ� َوُ�وتُِر ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ
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َعةٍ 
ْ
ُت  :قَاَل  ،بَِر�

ْ
لَُك قَاَل  :قُل

َ
ْسأ

َ
الَ  ،إِنََّك لََضْخمٌ  :إِ�ِّ لَْسُت َ�ْن َهَذا أ

َ
ْستَْقِرُئ لََك  أ

َ
تََدُعِ� أ

َِديَث 
ْ
ِ  :احل َعةٍ  ،يَُص�ِّ ِمَن اللَّيِْل َمثَْ� َمثَْ� ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
َعَتْ�ِ  ،َوُ�وتُِر بَِر�

ْ
َوُ�َص�ِّ َر�

ُذَ�يِْه. 
ُ
َذاَن بِأ

َ
نَّ األ

َ
َغَداِة َكأ

ْ
 )۱۵۶/۷۴۹(م/َ�بَْل ال

پرسیدم: نظر شما در مورد دو  بگوید: از ابن عمر  انس بن سیرین می :ترجمه
گفت:  بماز فجر چیست؟ آیا قرائت آنھا را طوالنی نمایم؟ ابن عمر رکعت قبل از ن

خواند و یک رکعت، نماز وتر  ھا دو رکعت دو رکعت، نماز می شبص  رسول الله
پرسم. ابن عمر گفت: تو مردی نادان ھستی،  خواند. من گفتم: در این باره از تو نمی می

ھا دو رکعت دو رکعت،  شبص  هگذاری حدیث را برایت کامل کنم؟ رسول الل چرا نمی
که نزدیک  خواند و قبل از نماز فجر، ھنگامی خواند و یک رکعت، نماز وتر می نماز می

خواند. (یعنی این دو رکعت نسبت به  ھایش را نوازش دھد، دو رکعت می بود اقامه گوش
 بسیار مختصر بود).ص  سایر نمازھای رسول الله

 اول شب، نماز وتر را بخوانددار نشود، یب ،ترسد آخر شب میکه  کسی ):۱۹۱باب(
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َجابِرٍ  -۳۹۳ ْن َال َ�ُقوَم ِمْن آِخِر اللَّيِْل : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َمْن َخاَف أ

 ُ
َ

هل وَّ
َ
يُوتِْر أ

ْ
يُوتِْر آِخَر اللَّيِْل  ،فَل

ْ
ْن َ�ُقوَم آِخَرُه فَل

َ
إِنَّ َصَالَة آِخِر اللَّيِْل َمْشُهوَدةٌ  ،َوَمْن َطِمَع أ

 ،فَ
فَْضُل 

َ
 )۷۵۵(م/. »وََذلَِك أ

ھرکس بیم دارد که «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  جابر :ترجمه
آخر شب، بیدار نشود، اول شب، نماز وتر را بخواند. و ھرکس امیدوار است که آخر شب، 

شود، آخر شب نماز وتر را بخواند؛ زیرا آخر شب، فرشتگان رحمت حاضر  بیدار می
 ». شوند و نماز در این وقت، بھتر است می

 دین): نماز وتر را قبل از طلوع فجر بخوا۱۹۲باب(
يِب َسِعيدٍ  -۳۹۴

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :س َ�ْن أ

َ
ْن تُْصِبُحوا« :قَاَل ص  أ

َ
ْوتُِروا َ�بَْل أ

َ
 .)۷۵۴(م/ .»أ

نماز وتر را قبل از «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابوسعید خدری :ترجمه
 ».طوع فجر بخوانید
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 لت قرآن خواندن در نمازیفض  ):۱۹۳باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۹۵

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ْهِلِه : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
 أ

َ
َحُدُ�ْم إَِذا رََجَع إِىل

َ
ُ�ِبُّ أ

َ
أ

َد ِ�يِه ثَالَ  ْن َ�ِ
َ
نَا ؟»َث َخِلَفاٍت ِعَظاٍم ِسَمانٍ أ

ْ
 بِِهنَّ « :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قُل

ُ
َ�ثََالُث آيَاٍت َ�ْقَرأ

ُ ِمْن ثََالِث 
َ

َحُدُ�ْم يِف َصَالتِِه َخْ�ٌ هل
َ
 )۸۰۲(م/ .»َخِلَفاٍت ِعَظاٍم ِسَمانٍ أ

آیا ھر یک از شما «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره :ترجمه
دوست دارد که ھنگام بازگشت به خانه، سه شتر آبستن و بزرگ و چاق داشته 

ای را که ھر یک از شما در  سه آیه«فرمود: ص  ما گفتیم: بله. رسول اکرم ؟ »باشد
 ». خواند، برایش از سه شتر آبستن و بزرگ و چاق، بھتر است د مینماز خو

 شود های مشابهی که هر دو سوره از آنها در یک رکعت، خوانده می ): سوره۱۹۴باب(
يِب َوائٍِل قَاَل  -۳۹۶

َ
ِ ابِْن َمْسُعودٍ  :َ�ْن أ َغَداةَ س  َغَدْونَا ىلَعَ َ�بِْد ا�َّ

ْ
 ،يَْوًما َ�ْعَد َما َصلَّيْنَا ال

َا
َ

ِذَن نل
َ
َاِب فَأ

ْ
َاِب ُهنَيَّةً  :قَاَل  ،فََسلَّْمنَا بِابل

ْ
َاِر�َُة َ�َقالَْت  :قَاَل  ،َ�َمَكثْنَا بِابل

ْ
الَ  :فََخرََجِت اجل

َ
أ

نَا فَإَِذا ُهَو َجالٌِس �َُسبِّحُ  ؟تَْدُخلُونَ 
ْ
ِذَن لَُ�مْ  :َ�َقاَل  ،فََدَخل

ُ
ْن تَْدُخلُوا َوقَْد أ

َ
نَ  ؟َما َمنََعُ�ْم أ

ْ
 :اَ�ُقل

  ،الَ 
َّ
َيِْت نَائِمٌ  إِال

ْ
ْهِل ابل

َ
نَّ َ�ْعَض أ

َ
نَّا َظنَنَّا أ

َ
مِّ َ�بْدٍ  :قَاَل  ،�

ُ
ْ�بََل �َُسبُِّح  :قَاَل ؟ َظنَنْتُْم بِآِل ابِْن أ

َ
ُ�مَّ أ

ْمَس قَْد َطلََعْت  نَّ الشَّ
َ
فَإَِذا ِ�َ لَْم َ�نََظَرْت  :قَاَل  ؟يَا َجاِر�َُة ا�ُْظرِي َهْل َطلََعْت  :َ�َقاَل  ،َحىتَّ َظنَّ أ

ْمَس قَْد َطلََعْت  ،َ�ْطلُعْ  نَّ الشَّ
َ
ْ�بََل �َُسبُِّح َحىتَّ إَِذا َظنَّ أ

َ
 ؟يَا َجاِر�َُة ا�ُْظرِي َهْل َطلََعْت  :قَاَل  ،فَأ

َا يَْوَمنَا َهَذا :َ�َقاَل  ،َ�نََظَرْت فَإَِذا ِ�َ قَْد َطلََعْت 
َ

قَانل
َ
ِي أ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
ْحِسبُُه قَاَل  :ْهِديٌّ َ�َقاَل مَ  ،احل

َ
 :َوأ

َقْومِ  :قَاَل  ،َولَْم ُ�ْهِلْكنَا بُِذنُو�ِنَا
ْ
َارَِحَة لُكَّهُ  :َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن ال

ْ
َل ابل ُمَفصَّ

ْ
ُت ال

ْ
َ�َقاَل َ�بُْد  :قَاَل  ،قََرأ

 ِ ْعرِ  :ا�َّ ا َكَهذِّ الشِّ َقَرائِنَ  ،َهذًّ
ْ
َقَرائَِن الَّيِت اَكَن َ�ْقَرؤُُهنَّ رَُسوُل  ،إِنَّا لََقْد َسِمْعنَا ال

ْ
ْحَفُظ ال

َ
َو�ِ�ِّ أل

 ِ ِل : صا�َّ ُمَفصَّ
ْ
  )۸۲۲(م/ .﴾حمٓ ﴿وَُسوَرَ�ْ�ِ ِمْن آِل  ،َ�َماِ�يََة َعرَشَ ِمَن ال

س  گوید: روزی، بعد از خواندن نماز فجر، نزد عبدالله بن مسعود ابو وائل می: ترجمه
ورود دادند؛ اما   ی ی وی رسیدیم، سالم گفتیم. ایشان اجازه رفتیم. ھنگامی که به دِر خانه

آیید؟! پس  ما اندکی کنار در، درنگ کردیم. کنیزش بیرون آمد و گفت: داخل منزل نمی
گوید. با دیدن ما گفت: با  وارد خانه شدیم و دیدیم که عبدالله نشسته است و تسبیح می

جازه داده شد، چرا وارد نشدید؟ گفتیم: مشکلی وجود نداشت بجز اینکه ما اینکه به شما ا
اند. وی گفت: گمان کردید فزرندان ابن ام عبد  فکر کردیم بعضی از اھل خانه خوابیده

برند. سپس به تسبیحاتش ادامه داد تا اینکه گمان  (لقب ابن مسعود) در غفلت بسر می
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به کنیزش گفت: نگاه کن آیا خورشید طلوع  کرد که خورشید طلوع کرده است. آنگاه
کرده است؟ کنیز نگاه کرد و متوجه شد که خورشید طلوع نکرده است. عبدالله ھمچنان 
به تسبیح گفتن ادامه داد تا اینکه بار دیگر فکر کرد خورشید طلوع نموده است. این بار نیز 

ه کرد و متوجه شد که به کنیزش گفت: نگاه کن آیا خورشید طلوع کرده است؟ کنیز نگا
گویم که امروز از ما  خورشید طلوع کرده است. عبدالله گفت: الله متعال را سپاس می

 گذشت نمود و ما را بخاطر گناھانمان ھالک نکرد. 
ھای مفصل (از  ی سوره گوید: مردی از میان مردم گفت: من دیشب ھمه راوی می

ه گفت: قرآن را مانند شعر، تند و با ق تاآخر قرآن) را در (یک رکعت) خواندم. عبدالل
ھایی را که شبیه ھم ھستند، شنیده ایم. من  ای. ھمانا ما تالوت سوره عجله خوانده

کرد، خوب  آنھا را تالوت میص  ھایی را که شبیه ھم ھستند و رسول الله سوره
» مح«ھایی بودند که با  ھای مفصل، و دو سوره از سوره دانم. ھیجده سوره از سوره می

 شوند.  شروع می

 ح) در رمضان وارد شده استی(تراو نماز  ی ): آنچه در باره۱۹۵باب(
ِ  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -۳۹۷ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
فََص�َّ يِف  ،َخَرَج ِمْن َجوِْف اللَّيِْل ص  أ

َمْسِجدِ 
ْ
ثُوَن بَِذلَِك  ،تِهِ فََص�َّ رَِجاٌل بَِصالَ  ،ال ْصبََح انلَّاُس َ�تََحدَّ

َ
رَثُ ِمنُْهمْ  ،فَأ

ْ
�

َ
 ،فَاْجتََمَع أ

 ِ ْصبََح انلَّاُس يَْذُكُروَن َذلَِك  ،تِهِ يِف اللَّيْلَِة اثلَّاِ�يَِة فََصلَّْوا بَِصالَ ص  فََخَرَج رَُسوُل ا�َّ
َ
 ،فَأ

َمْسِجِد ِمَن اللَّيْلَِة اثلَّاثِلَةِ 
ْ
ْهُل ال

َ
ا اكَ  ،تِهِ فََخَرَج فََصلَّْوا بَِصالَ  ،فََكرُثَ أ ابَِعُة فَلَمَّ نَِت اللَّيْلَُة الرَّ

ْهِلهِ 
َ
َمْسِجُد َ�ْن أ

ْ
ِ  ،َعَجَز ال ِْهْم رَُسوُل ا�َّ

َ
 :َ�َطِفَق رَِجاٌل ِمنُْهْم َ�ُقولُونَ ، صفَلَْم َ�ُْرْج إِيل

الَ  ِ  ،ةَ الصَّ ِْهْم رَُسوُل ا�َّ
َ

َفْجرِ َحىتَّ َخَرَج لَِصالَ ص  فَلَْم َ�ُْرْج إِيل
ْ
ا قىََض  ،ِة ال ْ�بََل فَلَمَّ

َ
َفْجَر أ

ْ
ال

دَ  ا َ�ْعدُ  :َ�َقاَل  ،ىلَعَ انلَّاِس ُ�مَّ �ََشهَّ مَّ
َ
نُُ�ُم اللَّيْلَةَ  ،أ

ْ
َّ َشأ إِنَُّه لَْم َ�َْف يلَعَ

ْن  ،فَ
َ
َولَِك�ِّ َخِشيُت أ

 )۷۶۱م/(. َو يف ِرَوايٍَة: وَذلَِك يِفْ َرَمَضاَن. »ُة اللَّيِْل َ�تَْعِجُزوا َ�نَْهاُ�ْفَرَض َعلَيُْ�ْم َصالَ 
در دل شب (از خانه) بیرون رفت و ص  گوید: رسول الله میل  عایشه :ترجمه

اقتدا کردند و صبح آنروز، ص  در مسجد نماز خواند. تعدادی به نماز پیامبر اکرم
(برای نماز) ص  کردند. شب دوم نیز رسول الله مردم در این باره با ھم صحبت می

آن صحبت   ی اقتدا نمودند و صبح آن روز دربارهبیرون رفت. مردم نیز به نمار ایشان 
ھم بیرون رفت ص  نمودند. اینگونه شب سوم، تعداد مردم بیشتر گردید و رسول الله
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اقتدا کردند. شب چھارم مردم در ص  و نماز خواند و مردم ھم به نماز پیامبر اکرم
صدا زدند و به مسجد نرفت. تعدادی از آنان ص  شدند؛ اما رسول الله مسجد جا نمی

درخانه ماند تا اینکه برای نماز فجر بیرون رفت. ص  نماز. اما رسول الله  گفتند:
مردم نمود و بعد از به زبان آوردن سوی  به که نماز فجر را بجا آورد، رو ھنگامی

اما بعد، دیشب اوضاع «فرمود:  »اشهد ان ال اله اال اهللا واشهد ان رسول اهللا«شھادتین 
دور نماند ولی من ترسیدم که (در صورت استمرار) نماز شب بر شما شما از نگاھم 

 ». آن بر نیایید  ی فرض گردد و شما از عھده
 و در یک روایت آمده است که این ماجرا در ماه رمضان بود. 

 ق به آنیام رمضان و تشویق  ی ): درباره۱۹۶باب(
يِب ُهَر�َْرة -۳۹۸

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ْن ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
ُب يِف ِ�يَاِم َرَمَضاَن ِمْن َ�ْ�ِ أ يُرَغِّ

ُمَرُهْم ِ�يِه بَِعِز�َمةٍ 
ْ
َم ِمْن َذنِْبهِ  ،َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا« :َ�يَُقوُل  ،يَأ ُ َما َ�َقدَّ

َ
 »ُغِفَر هل

 ِ َ رَُسوُل ا�َّ ِ ص  َ�تُُو�ِّ ْمُر ىلَعَ َذل
َ
ْمُر ىلَعَ َذلَِك يِف ِخالَ  ،َك َواأل

َ
يِب بَْ�رٍ ُ�مَّ اَكَن األ

َ
 ،فَِة أ

 )۷۵۹(م/فَِة ُ�َمَر ىلَعَ َذلَِك. وََصْدًرا ِمْن ِخالَ 
برای قیام (نماز تراویح) تشویق ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره :ترجمه

ه رمضان را از کسی که ما«فرمود:  بگرداند و می کرد بدون اینکه آنرا واجب یا حتمی  می
او مغفرت   ی روی ایمان و برای حصول اجر و پاداش در عبادت بگذراند، گناھان گذشته

فوت کرد در حالی که مسئله اینگونه بود. ھمچنین در ص  پس رسول الله». شوند می
دوران خالفت ابوبکر و ابتدای خالفت عمر مسئله اینگونه بود. (یعنی در این مدت، ھر 

مردم را جمع س  خواند. سپس عمر اش نماز تراویح می ی در خانهکس بطور انفراد
گونه تماز تراویح با جماعت  نمود و از ابی بن کعب خواست تا آنان را امامت نماید و این

 استمرار پیدا کرد). 



 
 

 ابواب جمعه -۶

 روز جمعه برای این امت ): معرفی۱باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۹۹

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ لُوَن يَْوَم : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ وَّ

َ
ُْن اآلِخُروَن األ

َ
�

ِقيَاَمةِ 
ْ
َنَّةَ  ،ال

ْ
ُل َمْن يَْدُخُل اجل وَّ

َ
ُْن أ

َ
ِكتَاَب ِمْن َ�بِْلنَا ،َو�

ْ
وتُوا ال

ُ
ُهْم أ َّ�

َ
وتِينَاُه ِمْن  ،َ�يَْد �

ُ
َوأ

َقِّ  ،فَاْختَلَُفوا ،ِهمْ َ�ْعدِ 
ْ
ُ لَِما اْختَلَُفوا ِ�يِه ِمَن احل ي اْختَلَُفوا ِ�يِه  ،َ�َهَدانَا ا�َّ ِ

َّ
َ�َهَذا يَْوُمُهِم اذل

ُ قَاَل 
َ

ُ هل َا :َهَدانَا ا�َّ
َ

َْوَم نل ُُمَعِة فَايلْ
ْ
يَُهودِ  ،يَْوُم اجل

ْ
 )۸۵۵(م/َوَ�ْعَد َغٍد لِلنََّصارَى.  ،وََغًدا لِل

ُامت آخرین  ،دنیا ما در«فرمود: ص  الله گوید: رسول میس  ابوھریره: ترجمه
قبل از ما با وجودی که آنھا خواھیم بود ھا  ھستیم ولی در قیامت، پیشاپیش سایر امت

اند. سپس، الله روز جمعه را برای اھل کتاب، فرض نمود (تا  آسمانی شدهکتاب صاحب 
در مورد آن، دچار اختالف نظر شدند. آنگاه،  شعائرشان را در آن، انجام دھند) ولی آنان

الله ما را بدان (روز جمعه) راھنمایی فرمود و بقیه مردم (اھل کتاب) پشت سر ما قرار 
 ».دارند. شنبه روز عبادت یھود و یکشنبه روز عبادت نصارا است

 ): فضیلت روز جمعه۲باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۰۰

َ
نَّ انلَّيِبَّ : س َ�ْن أ

َ
ْمُس يَْوُم « :قَاَل ص  أ َخْ�ُ يَْوٍم َطلََعْت َعلَيِْه الشَّ

ُُمَعةِ 
ْ
َنَّةَ  ،ِ�يِه ُخِلَق آَدمُ  ،اجل

ْ
ْدِخَل اجل

ُ
ْخِرَج ِمنَْها ،َوِ�يِه أ

ُ
 يِف يَْوِم  ،َوِ�يِه أ

َّ
اَعُة إِال َوَال َ�ُقوُم السَّ

ُُمَعةِ 
ْ
 )۸۵۴(م/. »اجل

بھترین روزی که «فرمود: ص  کند که نبی اکرم روایت میس  ابوھریره :ترجمه
خورشید در آن طلوع کرده است، روز جمعه است؛ در این روز، آدم آفریده شد، و در 
ھمین روز، به بھشت برده شد، و در ھمین روز، از بھشت، اخراج گردید و قیامت نیز در 

 ».شود روز جمعه برپا می

 دارد ه در روز جمعه وجودکاجابتی   ی لحظه  ی ): درباره۳باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۰۱

َ
َقاِسِم  :قَاَل س  َ�ْن أ

ْ
بُو ال

َ
ُُمَعِة لََساَعةً : «صقَاَل أ

ْ
َال يَُوافُِقَها  ،إِنَّ يِف اجل

ْ�َطاُه إِيَّاهُ  ،ُمْسِلٌم قَائٌِم يَُص�ِّ 
َ
 أ

َّ
َ َخْ�ًا إِال ُل ا�َّ

َ
ُدَها.  :َوقَاَل �ِيَِدهِ ُ�َقلِّلَُها »�َْسأ  )۸۵۲(م/يَُزهِّ
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در روز جمعه، ساعتی وجود « فرمود:ص  ابو القاسمگوید:  میس  ابوھریره :ترجمه
ی مؤمن، در آن لحظه، به نماز بایستد و از الله متعال خیری طلب کند،  دارد که اگر بنده

 .و با حرکات دست، کوتاھی آن لحظه را نشان داد». نماید الله دعایش را اجابت می

ْشَعِريِّ  -۴۰۲
َ
يِب ُموىَس األ

َ
يِب بُْرَدَة بِْن أ

َ
ِ ْ�ُن ُ�َمرَ  :قَاَل س  َ�ْن أ  :ب قَاَل يِل َ�بُْد ا�َّ

 ِ ُث َ�ْن رَُسوِل ا�َّ بَاَك ُ�َدِّ
َ
َسِمْعَت أ

َ
ُُمَعةِ ص  أ

ْ
ِن َساَعِة اجل

ْ
ُت  :قَاَل  ؟يِف َشأ

ْ
َسِمْعتُُه  ،َ�َعمْ  :قُل

ِ  :َ�ُقوُل  َالةُ « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ْن ُ�ْقىَض الصَّ
َ
 أ

َ
ْن َ�ِْلَس اِإلَماُم إِىل

َ
. »ِ�َ َما َ�ْ�َ أ

 )۸۵۳(م/
به من گفت:  بگوید: عبدالله بن عمر  : ابو برده فرزند ابوموسی اشعری میترجمه

اجابت دعا در روز جمعه، بیان نماید؟   ی لحظه  ی ای که حدیثی درباره آیا از پدرت شنیده
آن «شنیدم که فرمود: ص  گفت: من از رسول الله لی؛ شنیدم که پدرم میمن گفتم: ب

 ».لحظه بین نشستن امام (بر منبر) تا ھنگام تمام شدن نماز است
که این لحظه در چه قسمتی از روز جمعه، قرار دارد، علما  : در مورد اینشرح

آنچه را  /اختالف نظر دارند و آثار متعددی در این باره نقل شده است. امام نووی 
 که در حدیث فوق آمده است، ترجیح داده است. 

 شود میدر نماز فجر روز جمعه خوانده که ): آنچه ۴باب(
نَّ انلَّيِبَّ  :ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۴۰۳

َ
ُُمَعةِ صأ

ْ
َفْجِر يَْوَم اجل

ْ
 يِف َصَالِة ال

ُ
 :اَكَن َ�ْقَرأ

﴿ ٓ ْجَدِة وَ  ﴾تَ�ِ�ُل  ١مٓ ال َ�ٰ  َهۡل ﴿ السَّ
َ
هۡ ٱ ّمِنَ  ِح�ٞ  �َ�ٰنِ ۡ�ِ ٱ َ�َ  � نَّ انلَّيِبَّ  ﴾رِ �َّ

َ
اَكَن ص  َوأ

ُمنَافِِقَ�. 
ْ
ُُمَعِة َوال

ْ
ُُمَعِة ُسوَرَة اجل

ْ
 يِف َصَالِة اجل

ُ
 )۸۷۹(م/َ�ْقَرأ

در نماز فجر روز جمعه، ص  گوید: نبی اکرم می بابن عباس  :ترجمه
ھای جمعه و  خواند و در نماز جمعه، سوره را می» انسان«و » الم سجده«ھای  سوره

 خواند.  منافقین را می

 غسل جمعه ی ه): دربار۵باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۰۴

َ
اِب  :قَاَل س  َ�ْن أ َطَّ

ْ
ُُمَعةِ س  بَيْنََما ُ�َمُر ْ�ُن اخل

ْ
 ،َ�ُْطُب انلَّاَس يَْوَم اجل

انَ  ُروَن َ�ْعَد  :َ�َقاَل س  َ�َعرََّض بِِه ُ�َمرُ س  إِْذ َدَخَل ُ�ثَْماُن اْ�ُن َ�فَّ خَّ
َ
َما بَاُل رَِجاٍل َ�تَأ

ُمْؤِمِن�َ  :ثَْمانُ َ�َقاَل �ُ  ؟انلَِّداءِ 
ْ
ِمَ� ال

َ
ُت  ،يَا أ

ْ
ْ�بَل

َ
ُت ُ�مَّ أ

ْ
أ ْن تَوَضَّ

َ
 ،َما زِْدُت ِحَ� َسِمْعُت انلَِّداَء أ



 ٢٤٣  ابواب جمعه -٦

يًْضا :َ�َقاَل ُ�َمرُ 
َ
وُُضوَء أ

ْ
ِ  ؟َوال لَْم �َْسَمُعوا رَُسوَل ا�َّ

َ
 « :َ�ُقوُل ص  أ

َ
َحُدُ�ْم إِىل

َ
إَِذا َجاَء أ

يَْغتَِسْل 
ْ
ُُمَعِة فَل

ْ
 )۸۴۵(م/. »اجل

مشغول سخنرانی بود س  گوید: روز جمعه، عمر بن خطاب میس  ابوھریره :ترجمه
به او گفت: چرا برخی از مردم بعد از   ی وارد شد. عمر با اشارهس  عثمان بن عفان که

آیند؟ عثمان گفت: یا امیرالمؤمنین، با شنیدن اذان،  شنیدن اذان با تأخیر به مسجد می
گفت: س  انجام دھم، فقط وضو گرفتم و به مسجد آمدم. عمر بدون اینکه کار دیگری
ھر گاه یکی از «فرمود: ص  ای که رسول الله ای؟ مگر نشنیده آنھم فقط وضو گرفته

 ». رود، غسل نماید شما برای ادای نماز جمعه می

 زدن در روز جمعه کو مسوا ی،ی): استعمال خوشبو۶باب(
ُْدرِيِّ  -۴۰۵

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُُمَعِة ىلَعَ لُكِّ « :قَاَل ص  أ

ْ
ُغْسُل يَْوِم اجل

يِب َما قََدَر َعلَيْهِ  ،وَِسَواكٌ  ،ُ�ْتَِلمٍ   )۸۴۶. (م/»َوَ�َمسُّ ِمَن الطِّ
روز جمعه، ھر فرد «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوسعید خدری :ترجمه

 ».توانایی، خوشبویی استعمال کند  ی غسل نماید و مسواک بزند و به اندازه بالغ،

 نماز جمعه یلت زود رفتن برای): فض۷باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۰۶

َ
ِ  :قَاَل س  َعِن أ ُُمَعِة اَكَن ىلَعَ لُكِّ «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
إَِذا اَكَن يَْوُم اجل

َمْسِجِد َمالَ 
ْ
بَْواِب ال

َ
َل بَاٍب ِمْن أ وَّ

َ
َل فَاأل وَّ

َ
فَإَِذا َجلََس اِإلَماُم َطَوُوا  ،ئَِ�ٌة يَْ�تُبُوَن األ

ُحَف  رَ  ،الصُّ
ْ
ك ََدنَةَ  ،وََجاُءوا �َْستَِمُعوَن اذلِّ ي ُ�ْهِدي ابلْ ِ

َّ
ِر َكَمثَِل اذل ُمَهجِّ

ْ
ي  ،َوَمثَُل ال ِ

َّ
ُ�مَّ اَكذل

َكبَْش  ،ُ�ْهِدي َ�َقَرةً 
ْ
ي ُ�ْهِدي ال ِ

َّ
َجاَجةَ  ُ�مَّ  ،ُ�مَّ اَكذل ي ُ�ْهِدي ادلَّ ِ

َّ
ي ُ�ْهِدي  ،اَكذل ِ

َّ
ُ�مَّ اَكذل

َيَْضةَ 
ْ

 )۸۵۰(م/ .»ابل
 که روز جمعه فرا  ھنگامی«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره :ترجمه

شوند و نامھا را یکی  یک از درھای مسجد، مستقر میرسد، تعدادی فرشته کنار ھر می
که امام بر منبر  نمایند و ھنگامی پس از دیگری به ترتیب آمدن به مسجد، ثبت می

دھند. و مثال  آیند و به خطبه، گوش فرا می کنند و می نشیند، دفترھا را جمع می می
کند. و شخص  آید، مانند کسی است که شتری قربانی می کسی که زود به مسجد می

آید، مانند  نماید. و کسی که بعد از او می بعدی، مانند کسی است که گاوی قربانی می
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نماید. و فرد بعدی، مانند کسی است که مرغی قربانی  کسی است که قوچی قربانی می
 ». نماید کند. و شخص آخر، مانند کسی است که تخم مرغی قربانی می می

، فضیلت زیادی دارد و مراتب مردم بر اساس : زود رفتن برای نماز جمعهشرح
 اعمال آنھا است. 

 هنگام زوال آفتاب(در اول وقت) نمازجمعه): ۸باب(
َوِع  -۴۰۷

ْ
�

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َسلََمَة بِْن األ ُع َمَع رَُسوِل ا�َّ َمِّ إَِذا َزالَِت ص  ُكنَّا �ُ

ْمُس  َء.  ،الشَّ يَفْ
ْ
 )۸۶۰(م/ُ�مَّ نَرِْجُع نَتَتَبَُّع ال

ھنگام زوال آفتاب، نماز ص  ما با رسول الله  گوید: میس  سلمه بن اکوع :ترجمه
خواندیم و ھنگام بازگشت (به خانه) در جستجوی سایه بودیم (تا در سایه  جمعه می

 حرکت کنیم).
ص  شود که نماز جمعه در عصر رسول الله : از حدیث فوق، چنین فھمیده میشرح

ھا بسیار کوتاه بود و صحابه در جستجوی  شد تا جایی که سایه در اول وقت خوانده می
 دیوارھا از مسجد به خانه برگردند.   ی سایه بودند تا در سایه

 ستادن بر آن در نمازیو اص  ): ساختن منبر رسول الله۹باب(
يِب َحاِزمٍ  -۴۰۸

َ
 َسْهِل بِْن  :َ�ْن أ

َ
نَّ َ�َفًرا َجاُءوا إِىل

َ
يِّ س  َسْعدٍ أ

َ
ِمنرَْبِ ِمْن أ

ْ
قَْد َ�َماَرْوا يِف ال

ِ  :َ�َقاَل  ؟ُعوٍد ُهوَ  َما َوا�َّ
َ
يِّ ُعوٍد ُهوَ  ،أ

َ
ْعرُِف ِمْن أ

َ
ِ  ؟َوَمْن َعِملَهُ  ؟إِ�ِّ أل يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
ص  َوَرأ

َل يَْوٍم َجلََس َعلَيِْه قَاَل  وَّ
َ
ُ  :أ

َ
ُت هل

ْ
ْ�نَا :َ�ُقل بَا َ�بَّاٍس فََحدِّ

َ
ِ  :قَاَل  ،يَا أ رَْسَل رَُسوُل ا�َّ

َ
 ص  أ

َ
إِىل

بُو َحاِزمٍ 
َ
ٍة قَاَل أ

َ
َها يَْوَمئِذٍ  :اْمَرأ َ�لُِّم اْ�ُظِري ُغالَ « :إِنَُّه لَيَُسمِّ

ُ
ْعَواًدا أ

َ
اَر َ�ْعَمْل يِل أ َمِك انلَّجَّ

ِ  ،اٍت َث َدرَجَ َ�َعِمَل َهِذهِ اثلَّالَ  »انلَّاَس َعلَيَْها َمَر بَِها رَُسوُل ا�َّ
َ
فَوُِضَعْت َهَذا ص  ُ�مَّ أ

َموِْضعَ 
ْ
َغابَةِ  ،ال

ْ
ِ  ،فَِ�َ ِمْن َطْرفَاِء ال يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َ انلَّاُس ص  َولََقْد َرأ َ َوَ�ربَّ قَاَم َعلَيِْه فََكربَّ

ِمنرَْبِ  ،َوَراَءهُ 
ْ
َقْهَقرَ جَ ُ�مَّ رَ  ،وَُهَو ىلَعَ ال

ْ
َل ال ِمنرَْبِ َع َ�َ�َ

ْ
ْصِل ال

َ
ُ�مَّ اَعَد َحىتَّ  ،ى َحىتَّ َسَجَد يِف أ

 ِمْن آِخِر َصالَ 
َ
ْ�بََل ىلَعَ انلَّاِس َ�َقاَل  ،تِهِ فََرغ

َ
َها انلَّاُس « :ُ�مَّ أ ُّ�

َ
وا  ،يَا � َ�مُّ

ْ
إِ�ِّ َصنَْعُت َهَذا تِلَأ

 )۵۴۴(م/ .»يِت َوتِلََعلَُّموا َصالَ  ،يِب 
با ص  ی نوع چوب منبر رسول اکرم نفر که دربارهگوید: چند  ابوحازم می :ترجمه

آمدند. سھل گفت: سوگند به الله، س  یکدیگر بحث کرده بودند، خدمت سھل بن سعد
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را ص  دانم از چه چوبی است؟ و چه کسی آنرا ساخت؟ ھمچنین رسول الله من می
 دیدم که برای اولین بار، باالی آن نشست.

ابو عباس! ماجرایش را برای ما بیان کن. سھل  گوید: به سھل گفتم: ای ابوحازم می
گوید: سھل آنروز آن  فردی را نزد یک زن فرستاد ـ ابوحازم میص  گفت: رسول الله

ھایی درست کند که  به خدمتگزار نجارت بگو تا برایم چوب«زن را نام برد ـ و فرمود: 
 ».باالی آنھا برای مردم، صحبت کنم

دستور داد و اینجا گذاشته ص  ت. آنگاه رسول اللهی منبر را ساخ او این سه درجه
ساخته شد. من دیدم که رسول  شد. قابل یادآوری است که منبر از گزھای جنگلی

روی آن ایستاد و تکبیر گفت. مردم نیز پشت سر ایشان که روی منبر بود،  صالله
د. تکبیر گفتند. سپس اندکی به عقب برگشت و پایین منبر (روی زمین) سجده نمو

 گونه نمازش را به پایان رساند. بعد از اتمام نماز، رو آنگاه به باالی منبر برگشت و این
ای مردم! من این عمل را انجام دادم تا شما به من اقتدا «مردم نمود و فرمود: سوی  به

 .»کنید و کیفیت نماز خواندن مرا بیاموزید

 شود آنچه در خطبه گفته می  ):۱۰باب(
ةَ  :ب ابِْن َ�بَّاٍس َعِن  -۴۰۹ نَّ ِضَماًدا قَِدَم َمكَّ

َ
زِْد َشنُوَءةَ  ،أ

َ
َوَ�َن يَْرِ� ِمْن ،َوَ�َن ِمْن أ

�ِح  َة َ�ُقولُونَ  ،َهِذهِ الرِّ ْهِل َمكَّ
َ
ًدا َ�ْنُونٌ  :فََسِمَع ُسَفَهاَء ِمْن أ يُْت َهَذا  :َ�َقاَل  ،إِنَّ ُ�َمَّ

َ
�ِّ َرأ

َ
لَْو �

َ �َْشِفيِه ىلَعَ يََديَّ  ،الرَُّجَل  �ِح  :َ�َقاَل  ،فَلَِقيَهُ  :قَاَل  ،لََعلَّ ا�َّ ْرِ� ِمْن َهِذهِ الرِّ
َ
ُد إِ�ِّ أ َو�ِنَّ  ،يَا ُ�َمَّ

َ �َْشيِف ىلَعَ يَِدي َمْن َشاءَ  ِ  ؟َ�َهْل لََك  ،ا�َّ ِ : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ َْمَد ِ�َّ
ْ
َْمُدُه  ،إِنَّ احل

َ
�

ُ فَالَ  ،ينُهُ َو�َْستَعِ  ُ  َمْن َ�ْهِدهِ ا�َّ
َ

ُ  َوَمْن يُْضِلْل فَالَ  ،ُمِضلَّ هل
َ

ْن الَ  ،َهاِدَي هل
َ
ْشَهُد أ

َ
  َوأ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل ا�َّ

ُ  وَْحَدُه الَ 
َ

�َك هل ُ  ،رَشِ
ُ

ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
ا َ�ْعدُ  ،َوأ مَّ

َ
َّ لَكَِماتَِك  :َ�َقاَل  :قَاَل  ،»أ ِعْد يلَعَ

َ
أ

ِ  ،ءِ ُؤالَ هَ  اَعَدُهنَّ َعلَيِْه رَُسوُل ا�َّ
َ
اٍت ثَالَ ص  فَأ َكَهَنةِ  :َ�َقاَل  :قَاَل  ،َث َمرَّ

ْ
 ،لََقْد َسِمْعُت قَْوَل ال

َحَرةِ  َعَراءِ  ،َوقَْوَل السَّ َْحرِ  ،ءِ َ�َما َسِمْعُت ِمثَْل لَكَِماتَِك َهُؤالَ  ،َوقَْوَل الشُّ  ،َولََقْد بَلَْغَن نَاُعوَس ابلْ
بَايِْعَك ىلَعَ اإلِْسالَ  :َ�َقاَل  :قَاَل 

ُ
ِ  ،َ�بَاَ�َعهُ  :قَاَل  ،مِ َهاِت يََدَك أ وىلََعَ : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ِ  :قَاَل  ،وىلََعَ قَْوِ�  :قَاَل  »قَْوِمَك  وا بَِقْوِمهِ ص  َ�بََعَث رَُسوُل ا�َّ �ًَّة َ�َمرُّ َ�َقاَل َصاِحُب  ،رَسِ
َجيِْش 

ْ
�َِّة لِل ِ

َصبْتُْم ِمْن َهُؤالَ َهْل  :الرسَّ
َ
َقْومِ  ؟ِء َشيْئًاأ

ْ
َصبُْت ِمنُْهْم ِمْطَهَرةً  :َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن ال

َ
 ،أ

 )۸۶۸(م/ِء قَْوُم ِضَماٍد. رُدُّوَها فَإِنَّ َهُؤالَ  :َ�َقاَل 
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أزد شنوءه بود و   ی گوید: ضماد که مردی از قبیله می بابن عباس  :ترجمه
گویند:  زد، به مکه آمد و از نادانان اھل مکه شنید که می ھای جن زده را دم می انسان

دیدم؛ شاید الله او را بدست من  محمد دیوانه است. وی گفت: ای کاش این مرد را می
 شفا دھد. 

مالقات کرد و گفت: ای محمد! من ص  گوید: وی با رسول الله راوی می
دھد. آیا  له ھر که را بخواھد بدست من شفا میزنم و ال ھای جن زده را دم می انسان

ِ  إِنِ «  فرمود:ص  خواھی تو را دم بزنم؟ رسول الله می َْمَد ِ�َّ
ْ
َْمُدُه َو�َْستَِعينُهُ  ،احل

َ
َمْن  ،�

ُ فَالَ  ُ  َ�ْهِدهِ ا�َّ
َ

ُ  َوَمْن يُْضِلْل فَالَ  ،ُمِضلَّ هل
َ

ْن الَ  ،َهاِدَي هل
َ
ْشَهُد أ

َ
  َوأ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل �َك   وَْحَدُه الَ ا�َّ رَشِ

 ُ
َ

ُ  ،هل
ُ

ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
ا َ�ْعدُ  ،َوأ مَّ

َ
حمد وستایش از آِن الله است؛ ھرکس را الله « .»أ

تواند  تواند گمراه کند. و ھر که را او گمراه نماید، ھیچ کس نمی ھدایت نماید، ھیچ کس نمی
قی، بجز الله یکتا، وجود ندارد. او ھیچ دھم که ھیچ معبود بح ھدایت کند. و گواھی می
  .»اوست؛ اما بعد  ی دھم که محمد، بنده و فرستاده شریکی ندارد و گواھی می

ص  گوید: ضماد گفت: دوباره این کلمات را برایم تکرار کن. رسول الله راوی می
این کلمات را سه بار برایش تکرار نمود. ضماد گفت: من سخنان کاھنان، ساحران و 

 ام.  اعران را شنیده ام؛ اما سخنانی مانند سخنان تو که به عمق دریا رسیدند، نشنیدهش
فرمود: پس دستت را دراز کن تا با تو بر اسالم بیعت کنم. ضماد ص  رسول الله

از طرف قومت ھم بیعت «فرمود: ص  دستش را دراز نمود و بیعت کرد. رسول الله
 کنم.  از طرف قومم ھم بیعت می  ؟ ضماد گفت:»کنی می

(برای انجام  ای نظامی  دستهص  گوید: بعد از مدتی، رسول الله راوی می
ی ضماد عبور کردند. فرمانده دسته به افراد خود  مأموریتی) فرستاد. آنھا از کنار قبیله

ام. فرمانده  اید؟ یک نفر گفت: من یک آفتابه برداشته ھا چیزی برداشته گفت: آیا از این
 ضماد ھستند.   ی گفت: آنرا برگردانید؛ زیرا آنھا، قبیله

 شود میبلند و آنچه در آن گفته  یبا صدا یسخنران): ۱۱باب(
ِ  ـ۴۱۰ ِ  :قَاَل  ب َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ َ�يْنَاُه إَِذا َخَطَب امْحَرَّْت ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

نَُّه ُمنِْذُر َجيٍْش  ،َواْشتَدَّ َغَضبُهُ  ،َصْوتُهُ  وََعالَ 
َ
اُ�مْ « :َ�ُقوُل  ،َحىتَّ َك�  ،»َصبََّحُ�ْم َوَمسَّ

اَعُة َكَهاَ�ْ�ِ « :َوَ�ُقوُل  نَا َوالسَّ
َ
وُْسَطى :َوَ�ْقُرُن َ�ْ�َ إِْصبََعيْهِ  »بُِعثُْت أ

ْ
بَّابَِة َوال ا « :َوَ�ُقوُل  ،السَّ مَّ

َ
أ
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َِديِث ِكتَاُب  ،دُ َ�عْ 
ْ
إِنَّ َخْ�َ احل

ِ افَ دٍ  ،�َّ ُهَدى ُهَدى ُ�َمَّ
ْ
ُموِر ُ�َْدثَاُ�َهاص  وََخْ�ُ ال

ُ
 ،َورَشُّ األ

 بُِ�لِّ ُمْؤِمٍن ِمْن َ�ْفِسهِ « :ُ�مَّ َ�ُقوُل  »لَةٌ َوُ�ُّ بِْدَعٍة َضالَ 
َ

ْو�
َ
نَا أ

َ
ِ�َ َمْن تََرَك َماالً  ،أ َوَمْن  ،ْهِلهِ فَأل

َّ تََرَك دَ  َّ َويلَعَ إِيلَ
ْو َضَيااًع فَ

َ
 )۸۶۷(م/. »ْ�نًا أ
سخنرانی ص  که رسول الله گوید: ھنگامی می ب: جابر بن عبد الله ترجمه

گرفت  شد، و خشم و غضبش شدت می شد، صدایش بلند می نمود، چشمانش قرمز می می
». خواھند کردصبح و شام به شما حمله «گوید:  ترساند و می تا جایی که گویا از لشکری می

و دو » ایم برانگیخته شده  من و قیامت مانند این دو«فرمود:  اش می ھمچنین در سخنرانی
داد). (ھمچنین در  داد. (و به ما نشان می انگشت سبابه و وسطی را کنار ھم قرار می

اما بعد، ھمانا بھترین سخن، کتاب الله است و بھترین رھنمود، «فرمود:  اش) می سخنرانی
ود محمد است و بدترین امور، بدعت (نوآوری در دین) است و ھر بدعت، گمراھی رھنم
من از ھر مؤمنی نسبت به خودش، اولویت بیشتری دارم؛ ھر «فرمود:  سپس می». است

گیرد. و ھر کس، قرض یا فرزندانی  اش تعلق می کس مالی از خود باقی گذاشت، به خانواده
 ». من است  ی هاز خود باقی گذاشت، بر من و به عھد

 ی): اختصار در سخنران۱۲باب(
يِب َوائٍِل  -۴۱۱

َ
ارٌ  :قَاَل س  َ�ْن أ بْلَغَ س  َخَطبَنَا َ�مَّ

َ
وَْجَز َوأ

َ
نَا ،فَأ

ْ
ا نََزَل قُل بَا  :فَلَمَّ

َ
يَا أ

َْقَظانِ  وَْجْزَت  ،ايلْ
َ
بْلَْغَت َوأ

َ
ْسَت  ،لََقْد أ ِ  :َ�َقاَل  ،فَلَْو ُكنَْت َ�نَفَّ ص  إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

الَ  ،ِة الرَُّجِل َوقرَِصَ ُخْطَبِتِه َمئِنٌَّة ِمْن ِفْقِههِ إِنَّ ُطوَل َصالَ « :َ�ُقوُل  ِطيلُوا الصَّ
َ
وا فَأ َة َواقرُْصُ

ُْطبَةَ 
ْ
َيَاِن ِسْحًرا ،اخل

ْ
 )۸۶۹(م/. »َو�ِنَّ ِمَن ابل

و مفید سخنرانی نمود. پس برای ما مختصر س  گوید: عمار ابو وائل می :ترجمه
که (از منبر) پایین آمد، گفتیم: ای ابویقظان! بسیار مختصر و مفید سخنرانی  ھنگامی 

کردی. عمار گفت: من شنیدم که رسول  تر می نمودی؛ چقدر خوب بود اندکی طوالنی
 فرمود:ص  الله

س ھمانا نماز طوالنی شخص، و سخنرانی کوتاھش، دلیل فقه و دانش وی است. پ«
 ».ھا، سحر است نماز را طوالنی کنید و کوتاه سخنرانی نمایید؛ ھمانا برخی از سخنرانی
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 ستیجائز ن یآنچه حذف آن از سخنران  ):۱۳باب(
نَّ رَُجالً  :س َ�ْن َعِديِّ بِْن َحاتِمٍ  -۴۱۲

َ
َ  :َ�َقاَل ص  َخَطَب ِعنَْد انلَّيِبِّ  أ َمْن يُِطِع ا�َّ

ُ َ�َقْد رََشدَ 
َ

ِ  ،َوَمْن َ�ْعِصِهَما َ�َقْد َغَوى ،َورَُسوهل نَْت « :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َِطيُب أ

ْ
 ،بِئَْس اخل

ُ  :قُْل 
َ

َ َورَُسوهل  )۸۷۰(م/َ�َقْد َغوَِي.  :قَاَل اْ�ُن ُ�َمْ�ٍ  ».َوَمْن َ�ْعِص ا�َّ
سخنرانی کرد ص  گوید: مردی در حضور نبی اکرم میس  عدی بن حاتم :ترجمه

الله و رسولش اطاعت نماید، ھدایت یافته است و ھر کس از آنان،  و گفت: ھر کس از
چه سخنران بدی ھستی؛ «فرمود: ص  نافرمانی کند، گمراه شده است. رسول الله
 ». بگو: ھر کس از الله و رسولش نافرمانی کند

این است که توضیح و تفصیل در سخنرانی پسندیده ص  : ھدف پیامبر اکرمشرح
تر است.  استفاده از نام الله و رسولش پسندیده» آنان«  ی ل کلمهاست و بجای استعما

 والله اعلم. 

 ی): خواندن قرآن بر منبر در سخنران۱۴باب(
مِّ ِهَشاٍم بِنِْت َحاِرثََة بِْن انلُّْعَمانِ  -۴۱۳

ُ
لََقْد اَكَن َ�نُّوُرنَا َوَ�نُّوُر رَُسوِل  :قَالَْت ل  َ�ْن أ

 ِ ْو َسنًَة َو�َْعَض َسنَةٍ َواِحًدا ص  ا�َّ
َ
َخْذُت  ،َسنَتَْ�ِ أ

َ
ۡ ٱ َءانِ ُقرۡ لۡ َوٱ ٓقۚ ﴿َوَما أ  ]۱[ق:  ﴾١َمِجيدِ ل

 
َّ
ِ  إِال ِمنرَْبِ إَِذا َخَطَب انلَّاَس. ، صَ�ْن لَِساِن رَُسوِل ا�َّ

ْ
 )۸۷۳(م/َ�ْقَرؤَُها لُكَّ يَْوِم مُجَُعٍة ىلَعَ ال

گوید: دو سال یا یک سال و اندی تنور ما  میام ھشام دختر حارثه بن نعمان  :ترجمه
یاد ص  ق را فقط از زبان رسول اکرم  ی یکی بود. من سورهص  و تنور رسول الله

ھر روز جمعه، ھنگام سخنرانی برای مردم، باالی منبر ص  گرفتم؛ زیرا پیامبر اکرم
 کرد.  آن را تالوت می

 یسخنران ی): اشاره با انگشت در اثنا۱۵باب(
ِمنرَْبِ َرافًِعا  :َ�ْن ُ�َماَرَة بِْن ُرَؤ�ْبََة قَاَل  ،ْن ُحَصْ�ٍ �َ  -۴۱۴

ْ
ى �رِْشَ ْ�َن َمْرَواَن ىلَعَ ال

َ
َرأ

ََديِْن  :َ�َقاَل  ،يََديْهِ  ُ َهاَ�ْ�ِ ايلْ ِ  ،َ�بََّح ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
ْن َ�ُقوَل �ِيَِدهِ ص  لََقْد َرأ

َ
َما يَِز�ُد ىلَعَ أ

ُمَسبَِّحِة. 
ْ
َشاَر بِإِْصبَِعِه ال

َ
 )۸۷۴(م/َهَكَذا َوأ

بشر بن مروان را دید که س  که عماره بن رویبه گوید: ھنگامی حصین می :ترجمه
ھایش را بلند کرده است، گفت: الله این دو دست را زشت و نامبارک  باالی منبر دست
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را دیدم که بجز این ـ اشاره با انگشت سبابه ـ کار دیگری ص  للهگرداند؛ رسول ا
 انجام نداد.

 ھا باالی منبر، جایز نیست؛ زیرا  خواھد بگوید که بلند کردن دست : راوی میشرح
چنین کاری انجام نداده است؛ البته فقط در دعای استسقاء به ثبوت ص  رسول الله

کش را طوری بلند کردند که سفیدی ھای مبار دستص  رسیده است که رسول الله
ھا در دعای استسقاء اشکالی  زیر بغل ایشان مشاھده گردید؛ لذا بلند کردن دست

 ندارد؛ بلکه سنت است. والله اعلم 

 خطبه یآموزش به هدف شناخت در اثنا  ):۱۶باب(
يِب ِرفَاَعَة قَاَل  -۴۱۵

َ
 انلَّيِبِّ  :َ�ْن أ

َ
ُت  :قَاَل  ،َ�ُْطُب وَُهَو ص  اْ�تََهيُْت إِىل

ْ
يَا رَُسوَل  :َ�ُقل

 ِ ُل َ�ْن ِديِنهِ  ،ا�َّ
َ
ِ  :قَاَل  ؟يَْدرِي َما ِدينُهُ  الَ  ،رَُجٌل َغِر�ٌب َجاَء �َْسأ َّ رَُسوُل ا�َّ ْ�بََل يلَعَ

َ
ص  فَأ

 َّ
َ

يِتَ بُِ�ريِْسٍّ َحِسبُْت قََوائَِمُه َحِديًدا ،َوتََرَك ُخْطبَتَُه َحىتَّ اْ�تََ� إِيل
ُ
َ�َقَعَد َعلَيِْه  :قَاَل  ،فَأ

 ِ ُ ص  رَُسوُل ا�َّ ا َعلََّمُه ا�َّ َ�مَّ آِخَرَها.  ،وََجَعَل ُ�َعلُِّمِ� ِممَّ
َ
ىَت ُخْطبَتَُه فَأ

َ
 )۸۷۶(م/ُ�مَّ أ

مشغول سخنرانی بود که من نزد ص  گوید: نبی اکرم میس  ابو رفاعه :ترجمه
داند، آمده  بیگانه که دینش را نمیایشان مشرف شدم و گفتم: یا رسول الله! مردی 

اش را رھا  خطبهص  دینش بپرسد. با شنیدن این سخنان، رسول الله  ی است تا درباره
کرد و بسوی من حرکت نمود تا اینکه به من رسید. آنگاه یک صندلی آوردند که من فکر 

ه به او آنچه که الل روی صندلی نشست و ازص  ھای آھنی داشت. رسول الله کنم پایه می
  اش پرداخت و آخرش را کامل نمود. یاد داده بود، به من آموخت. سپس به خطبه

 جمعه  ی نشستن میان دو خطبه  ی ): درباره۱۷باب(
ِ : س َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرةَ  -۴۱۶ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ�مَّ  ،ُ�مَّ َ�ِْلُس  ،اَكَن َ�ُْطُب قَائًِماصأ

نَُّه اَكَن َ�ُْطُب َجالًِسا َ�َقْد َكَذَب  ،َ�ُقوُم َ�يَْخُطُب قَائًِما
َ
َك �

َ
ِ َصلَّيُْت َمَعُه  ،َ�َمْن َ�بَّأ َ�َقْد َوا�َّ

يَفْ َصالَ 
ْ
ل
َ
رَثَ ِمْن أ

ْ
�

َ
 )۸۶۲(م/ٍة. أ

خواند.  ایستاده خطبه میص  گوید: رسول الله میس  جابر بن سمره :ترجمه
خواند. لذا ھر کس به تو  شد و ایستاده خطبه می د از آن، بلند مینشست و بع سپس می
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گوید. سوگند به الله که  خواند، دروغ می نشسته خطبه میص  گفت که رسول الله
 بیشتر از دو ھزار نماز خواندم. ص  من با پیامبر اکرم

 ): مختصر خواندن نماز و خطبه۱۸باب(
ِ :قَاَل س  َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرةَ  -۴۱۷ َص�ِّ َمَع رَُسوِل ا�َّ

ُ
فاََكنَْت َصَالتُُه  ،صُكنُْت أ

 )۸۶۶(م/قَْصًدا وَُخْطبَتُُه قَْصًدا. 
خواندم. نماز و  نماز میص  گوید: با رسول الله میس  جابر بن سمره :ترجمه

 میانه (نه بسیار طوالنی و نه بسیار کوتاه) بود.ص  پیامبر اکرم  ی خطبه

عت کخواند، دو ر میه امام خطبه ک یجمعه وارد شد در حال روز یسک): اگر ۱۹باب(
 نماز بخواند

نَُّه قَاَل س  َ�ْن َجابِرٍ  -۴۱۸
َ
ُُمَعة :�

ْ
َغَطَفاِ�ُّ يَْوَم اجل

ْ
ِ  ،َِجاَء ُسلَيٌْك ال ص  َورَُسوُل ا�َّ

ِمنرَْبِ 
ْ
َ  ،قَاِعٌد ىلَعَ ال ْن يَُص�ِّ

َ
ُ انلَّيِبُّ  ،َ�َقَعَد ُسلَيٌْك َ�بَْل أ

َ
َعتَْ�ِ : «صَ�َقاَل هل

ْ
َرَ�ْعَت َر�

َ
 :قَاَل  ؟»أ

 )۸۷۵(م/. »ُ�ْم فَاْرَكْعُهَما« :قَاَل  ،الَ 
گوید: روز جمعه، ُسَلیک غطفانی آمد در حالی که  می بجابر بن عبدالله  :ترجمه
خواند). آنگاه ُسَلیک قبل از اینکه  بر منبر نشسته بود (و خطبه میص  رسول الله

؟ سلیک »آیا دو رکعت نماز خواندی«به او فرمود: ص  ز بخواند، نشست. نبی اکرمنما
 ». بلند شو و دو رکعت بخوان«فرمود: ص  گفت: خیر. رسول الله

ای «فرمود: ص  و در روایتی دیگر، در صحیح مسلم آمده است که رسول الله
ھرگاه «فرمود: سپس ». سلیک! بلند شو و دو رکعت نماز بخوان و آنھا را مختصر کن

یکی از شما در روز جمعه آمد در حالی که امام مشغول ایراد خطبه بود، دو رکعت نماز 
 )۸۷۵/ ۵۹(م/». بخواند و آنھا را مختصر نماید

 دن و گوش فرا دادن به خطبهوت نموکس  ی ): درباره۲۰باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۱۹

َ
ِ : س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
نِْصْت يَْوَم إَِذا « :قَاَل ص  أ

َ
َت لَِصاِحِبَك أ

ْ
قُل

ُُمَعةِ 
ْ
 )۸۵۱(م/ .»َواِإلَماُم َ�ُْطُب َ�َقْد لََغوَْت  ،اجل
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اگر روز جمعه که امام «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : ابوھریرهترجمه
، سخن ساکت باش ، به کسی که کنارت نشسته است، بگویی:مشغول ایراد خطبه است

 .»ای ای گفته بیھوده

 دیوت نماکگوش فرا دهد و س ،روز جمعهکه  کسی لتیفض): ۲۱باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۲۰

َ
ُُمَعةَ « :قَاَل ص  َعِن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ

ْ
ىَت اجل

َ
فََص�َّ َما  ،َمِن اْغتََسَل ُ�مَّ أ

 ُ
َ

َر هل  ِمْن ُخْطبَِتهِ  ،قُدِّ
َ
نَْصَت َحىتَّ َ�ْفُرغ

َ
ُُمَعِة  ،ُ�مَّ يَُص�ِّ َمَعهُ  ،ُ�مَّ أ

ْ
ُ َما بَيْنَُه َوَ�ْ�َ اجل ُغِفَر هلَ

ْخَرى
ُ
يَّامٍ َوفَْضُل ثَالَ  ،األ

َ
 )۸۵۷(م/. »ثَِة �

ھرکس، غسل نماید و برای «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابوھریره :ترجمه
  ی نماز جمعه بیاید و مقدار نمازی را که برایش مقدر شده است، بخواند و تا پایان خطبه

قبل تا این جمعه و   ی ت نماید و با امام نماز بخواند، تمام گناھانش از جمعهامام، سکو
(یعنی در مجموع، گناھان ده روز او بخشیده ». سه روز دیگر، بخشیده خواھند شد

ای نشده باشد؛ چنانچه در روایتی دیگر آمده  شود. البته اگر مرتکب گناه کبیره می
 باشد، گناه کبیره، نیاز به توبه دارد.) ای شده  است؛ و اگر مرتکب گناه کبیره

دند از اطراف تو یرا د ه تجارت و سرگرمی ک د: هنگامییفرما الله متعال می ): ۲۲باب(
 ردندکستاده، رها ینده شدند و تو را اکتجارت پرا یبسو

۴۲۱-  ِ نَّ انلَّيِبَّ : ب َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ
َ
ُُمَعةِ اَكَن َ�ُْطُب قَائًِما ص  أ

ْ
 ،يَْوَم اجل

امِ  َْها ،فََجاَءْت ِ�ٌ� ِمَن الشَّ
َ

  ،فَاْ�َفتََل انلَّاُس إِيل
َّ
نِْزلَْت َهِذِه  ،اْ�نَا َعرَشَ رَُجالً  َحىتَّ لَْم َ�بَْق إِال

ُ
فَأ

ُُمَعةِ 
ْ
وۡ ﴿ :اآليَُة الَّيِت يِف اجل

َ
ْ �َذا َرأ وۡ  تَِ�َٰرةً  ا

َ
وٓ ٱ ًوالَهۡ  أ ْ نَفضُّ ٓ  َوتََرُ�وكَ  َهاإَِ�ۡ  ا ۚ �ِمٗ قَا  ]۱۱[الجمعة:  ﴾ا

 .)۸۶۳(م/
روز جمعه ایستاده مشغول ص  گوید: نبی اکرم می بجابر بن عبدالله  :ترجمه

خواندن خطبه بود که کاروانی از شام آمد. مردم برخاستند و بسوی کاروان رفتند تا 
جمعه نازل   ی سوره  ی جایی که فقط دوازده نفر باقی ماند. این جا بود که این آیه

وۡ ﴿ گردید:
َ
ْ �َذا َرأ وۡ  تَِ�َٰرةً  ا

َ
وٓ ٱ ًوالَهۡ  أ ْ نَفضُّ ٓ  َوتََرُ�وكَ  َهاإَِ�ۡ  ا ۚ �ِمٗ قَا که  یعنی ھنگامی ﴾قُۡل  ا

 . ای را دیدند از اطراف تو پراکنده شدند و تو را ایستاده رھا کردند تجارت یا سرگرمی
: طبق روایتی که ابن حجر در فتح الباری نقل کرده است آن دوازده نفرعبارت شرح

بودند از: ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عبد الله بن مسعود و تعدادی از انصار. قابل 
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یادآوری است که این واقعه در ابتدای نزول احکام اسالم بود و مردم با احکام دین، 
 آشنایی زیادی نداشتند. 

 شود میه در نماز جمعه خوانده ک ییها سوره ):۲۳باب(
ِ  :قَاَل س  َعِن انلُّْعَماِن بِْن �َِش�ٍ  -۴۲۲ ُُمَعةِ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
ِعيَديِْن َوِ� اجل

ْ
 يِف ال

ُ
 َ�ْقَرأ

 ٱَرّ�َِك  مَ سۡ ٱَسّبِِح ﴿ب 
َ
تَٮَٰك  َهۡل ﴿ وَ  ]۱[األعلی:  ﴾١ۡ�َ ۡ�

َ
 ﴾١َ�ِٰشَيةِ لۡ ٱ َحِديُث  �

.  :قَاَل  ]۱ة: ی[الغاش الَ�ْ�ِ يًْضا يِف الصَّ
َ
 بِِهَما أ

ُ
ُُمَعُة يِف يَْوٍم َواِحٍد َ�ْقَرأ

ْ
ِعيُد َواجل

ْ
َو�َِذا اْجتََمَع ال

 )۸۷۸/(م
در نمازھای عید و جمعه، ص  گوید: رسول الله میس  نعمان بن بشیر :ترجمه

روز، واقع خواند. ھمچنین اگر نماز عید و جمعه در یک  علی و غاشیه را میاھای  سوره
 خواند. ھا را می شدند، در ھر دو نماز، ھمین سوره می

 ): نماز خواندن بعد از نماز جمعه در مسجد۲۴باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۲۳

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ُُمَعِة فََصلُّوا : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
إَِذا َصلَّيْتُْم َ�ْعَد اجل

ْرَ�ًعا
َ
َمْسِجدِ «قَاَل ُسَهيٌْل:  :َو يِف ِرَوايَةٍ  »أ

ْ
َعتَْ�ِ يِف ال

ْ
ٌء، فََصلِّ َر� إِْن َعِجَل بَِك يَشْ

َعتَْ�ِ  ،فَ
ْ
َوَر�

 )۸۸۱(م/. »إَِذا رََجْعَت 
اگر خواستید بعد از «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره :ترجمه

آمده است که  و در روایت سھیل». نماز جمعه، نماز بخوانید، چھار رکعت بخوانید
اگر عجله داشتید، دو رکعت در مسجد بخوانید و دو رکعت «فرمود: ص  رسول الله

 ». ھنگام بازگشت (به خانه) بخوانید
: خواندن حداکثر چھار رکعت و حداقل دو رکعت، بعد از نماز جمعه، سنت است؛ شرح

 /وی به ثبوت رسیده است. امام نوص  زیرا خواندن دو رکعت نیز از رسول الله
و بھتر » خواند بیشتر اوقات چھار رکعت میص  بدیھی است که رسول الله«گوید:  می

 نماید.  ھم ھمین است؛ چرا که حدیث قولی فوق، چھار رکعت را تأیید می

 ): نماز خواندن بعد از نماز جمعه در خانه۲۵باب(
۴۲۴-  ِ ُُمَعَة انرَْصََف فََسَجَد َسْجَدَ�ْ�ِ يِف بَيِْتهِ  :س َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْ
نَُّه اَكَن إَِذا َص�َّ اجل

َ
�، 

ِ  :ُ�مَّ قَاَل   )۸۸۲(م/يَْصنَُع َذلَِك. ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ
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گشت و دو  بعد از خواندن نماز جمعه، به خانه بر می بعبدالله بن عمر  ترجمه:
 نمود.  چنین میص  فرمود: رسول الله خواند و می رکعت نماز می

، نماز اید هیا بیرون نرفتاید  که صحبت نکرده هنگامی) بعد از نماز جمعه تا ۲۶باب (
 دینخوان

ْخِت نَِمرٍ  :َ�َطاءٍ  بِْن  ُ�َمرَ  َ�نْ  -۴۲۵
ُ
ائِِب ابِْن أ  السَّ

َ
رَْسلَُه إِىل

َ
ْ�ٍ أ

نَّ نَافَِع ْ�َن ُجبَ
َ
ُ  ،أ

ُ
هل

َ
�َْسأ

الةِ  ٍء َرآُه ِمنُْه ُمَعاِوَ�ُة يِف الصَّ َمْقُصوَرةِ  ،َ�َعمْ  :َ�َقاَل  ،َ�ْن يَشْ
ْ
ُُمَعَة يِف ال

ْ
ا  ،َصلَّيُْت َمَعُه اجل فَلَمَّ

َّ  ،لَّيُْت فََص  َماُم ُ�ْمُت يِف َمَقا�إلِ َسلََّم ا
َ

رَْسَل إِيل
َ
ا َدَخَل أ َت  :َ�َقاَل  ،فَلَمَّ

ْ
إَِذا  ،الَ�ُعْد لَِما َ�َعل

َها بَِصالَ 
ْ
ُُمَعَة فَال تَِصل

ْ
ُْرجَ َصلَّيَْت اجل

َ
ْو خت

َ
ِ  ،ٍة َحىتَّ تََ�لََّم أ إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

َمَرنَا بَِذلَِك ص  فَ
َ
 :أ

ْن ال تُوَصَل َصالٌة بَِصالٍة َحىتَّ َ�تلََكَّ 
َ
ُْرجَ أ

َ
ْو �

َ
 )۸۸۳(م/ .َم أ

نمر   ی گوید: نافع بن جبیر مرا نزد سائب خواھر زاده : عمر بن عطاء میترجمه
فرستاد تا از او در مورد چیزی که معاویه در نمازش دیده است، بپرسم. سائب گفت: 

که در مسجد ساخته شده (اش  ی مخصوص بله، من نماز جمعه را با معاویه در حجره
که  خواندم. وقتی که امام سالم داد، سرجایم بلند شدم و نماز خواندم. ھنگامیبود) 

معاویه وارد شد، شخصی نزد من فرستاد و به من گفت: این کارت را تکرار نکن؛ 
ای یا بیرون  که نماز جمعه را خواندی، متصل به آن، تا وقتی که صحبت نکرده ھنگامی

به ما دستور داد که ھیچ نمازی را با نماز ص  ای، نماز نخوان؛ زیرا رسول الله نرفته
 ایم، بطور متصل نخوانیم. ایم یا بیرون نرفته که صحبت نکرده دیگری تا ھنگامی

 ): گناه ترک نماز جمعه۲۷باب (
ََ�مِ  عن -۴۲۶

ْ
بَا ُهَر�َْرةَ  بِْن  احل

َ
ِ ْ�َن ُ�َمَر َوأ نَّ َ�بَْد ا�َّ

َ
ثَاهُ  ب ِمينَاَء أ ُهَما  :َحدَّ َّ�

َ
�

ِ سَ  ْعَواِد ِمنرَْبِهِ ص  ِمَعا رَُسوَل ا�َّ
َ
ْو « :َ�ُقوُل ىلَعَ أ

َ
ُُمَعاِت أ

ْ
قَْواٌم َ�ْن وَْدِعِهْم اجل

َ
َنْتَِهَ�َّ أ

َ
يل

َغافِِل�َ 
ْ
َُكوُ�نَّ ِمْن ال ُ ىلَعَ قُلُو�ِِهْم ُ�مَّ يلَ َْخِتَمنَّ ا�َّ  )۸۶۵(م/». يلَ

گفتند:  بکند که: عبدالله بن عمر و ابوھریره  : حکم بن میناء روایت میترجمه
فرمود:  بر منبرش که از چوب ساخته شده بود، میص  شنیدیم که رسول الله

ھایشان مھر  که الله بر دل دارند یا این ھایی از ترک نمازھای جمعه، دست بر می گروه«
 ».روند زند و آنگاه جزو غافالن بشمار می می





 
 

 نمازهای عید -۷

 ): ترک اذان و اقامه در نمازهای عید۱باب (
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرةَ  -۴۲۷ ِعيَدْ�نَ ص  َصلَّيُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْ
ٍة َوالَ  ال  َ�ْ�َ َمرَّ

 ِ�ْ�َ َذاٍن َوال إِقَاَمةٍ  ،َمرَّ
َ
 )۸۸۷(م/. بَِغْ�ِ أ

ص  گوید: بیشتر از یک بار و دوبار، ھمراه رسول الله میس  : جابر بن سمرهترجمه
 نمازھای عید فطر و قربان را بدون اذان و اقامه خواندم.

 شوند ): نمازهای عید قبل از خطبه خوانده می۲باب(
ِ  :قَاَل  ب َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۴۲۸ ِفْطِر َمَع نيَِبِّ ا�َّ

ْ
يِب بَْ�ٍر ص  َشِهْدُت َصالَة ال

َ
َوأ

ُْطَبِة ُ�مَّ َ�ُْطُب  ،ش َوُ�َمَر َوُ�ثَْمانَ 
ْ
ِ  :قَاَل  ،فلَُكُُّهْم يَُصلِّيَها َ�بَْل اخل َل نيَِبُّ ا�َّ �ِّ ص  َ�َ�َ

َ
َك�

ِْه ِحَ� ُ�َلُِّس الرَِّجاَل �ِيَِدهِ 
َ

ْ�ُظُر إِيل
َ
ُهْم َحىتَّ َجاَء النَِّساَء َوَمَعُه بِالٌل  ،أ ْ�بََل �َُشقُّ

َ
: َ�َقاَل  ،ُ�مَّ أ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  إَِذا ٱ�َِّ�ُّ  � ۡ  َءكَ َجا ٰٓ  َنَك ُ�َبايِعۡ  ِمَ�ُٰت ُمؤۡ ٱل ن َ�َ

َ
ِ  نَ �ۡ �ُۡ�ِ  �َّ  أ َ�تَال َهِذهِ  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  بِٱ�َّ

 ِمنَْها
َ
 ِمنَْها ،اآليََة َحىتَّ فََرغ

َ
ْ�نُتَّ ىلَعَ َذلِِك « :ُ�مَّ قَاَل ِحَ� فََرغ

َ
بُْه  ».أ ٌة َواِحَدٌة لَْم ُ�ِ

َ
َ�َقالَْت اْمَرأ

ِ  :َ�ْ�َُها ِمنُْهنَّ  ْ�نَ « :قَاَل  ،ال يُْدرَى ِحينَئٍِذ َمْن ِ�َ  ،َ�َعْم يَا نيَِبَّ ا�َّ  ،فَبََسَط بِالٌل ثَْوَ�هُ  ».َ�تََصدَّ
�ِّ  :ُ�مَّ قَاَل 

ُ
يِب َوأ

َ
ََواتَِم يِف ثَوِْب بِاللٍ  ،َهلُمَّ فًِدى لَُ�نَّ أ

ْ
َفتََخ َواخل

ْ
ِقَ� ال

ْ
َن يُل

ْ
 )۸۸۴(م/. فََجَعل

  ، ابوبکر، عمر و عثمانص  گوید: ھمراه نبی اکرم می ب: ابن عباس ترجمه
از خواندند و بعد  آنان، قبل از خطبه، نماز می  ی در نماز عید فطر، شرکت کردم. ھمه

 پرداختند. آن، به ایراد خطبه می
کنم که مردان را با  نگاه میص  گوید: گویا من ھم اکنون به رسول الله راوی می

ھای مردان گذشت و  کند که بنشینید. آنگاه ھمراه بالل از میان صف دستش اشاره می

َهاَ�ٰٓ ﴿نزد زنان رفت و این آیه را تالوت نمود که:  ُّ�
َ
ٓ  إَِذا ٱ�َِّ�ُّ  � ۡ  َءكَ َجا  َنَك ُ�َبايِعۡ  ِمَ�ُٰت ُمؤۡ ٱل

 ٰٓ ن َ�َ
َ
ِ  نَ �ۡ �ُۡ�ِ  �َّ  أ که زنان مؤمن نزد تو آمدند که با تو  ای پیامبر! ھنگامی« ﴾ا ٔٗ َشۡ�  بِٱ�َّ

این آیه را تا ص  پیامبر اکرم »بیعت نمایند تا با الله ھیچ چیز را شریک قرار ندھند...
؟ یک زن که »آیا شما بر ھمین بیعت ھستید«پایان، تالوت نمود و بعد از آن، فرمود: 
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 بجز او کسی دیگر، پاسخ نداد، گفت: بلی، یا رسول الله.
ص  گوید: در آن وقت، دانسته نشد که او کیست. به ھر حال، نبی اکرم راوی می

الل چادرش را پھن کرد و گفت: صدقه آنگاه ب». پس صدقه بدھید«ادامه داد و فرمود: 
دھید؛ پدر و مادرم فدای شما شوند. سپس زنان، شروع به ریختن انگشترھای بزرگ و 

 کوچک در چادر بالل، نمودند.

 دشو مییی که در نمازهای عید خوانده ها ): سوره۳باب (
۴۲۹-  ِ ِ بِْن َ�بِْد ا�َّ اِب  :َ�ْن ُ�َبيِْد ا�َّ َطَّ

ْ
نَّ ُ�َمَر ْ�َن اخل

َ
بَا َواِقٍد اللَّييِْثَّ س  أ

َ
َل أ

َ
َما  :َسأ

 ِ  بِِه رَُسوُل ا�َّ
ُ
ِفْطرِ ص  اَكَن َ�ْقَرأ

ْ
ْضىَح َوال

َ
 ِ�يِهَما :َ�َقاَل  ؟يِف األ

ُ
 ٓقۚ ﴿ب  اَكَن َ�ْقَرأ

ۡ  َءانِ ُقرۡ َوٱلۡ  َ�تِ ٱ�ۡ ﴿ وَ  ]۱[ق:  ﴾١َمِجيدِ ٱل اَعةُ  َ�َ  .]۱[القمر:  ﴾١َقَمرُ ٱلۡ  ٱ�َشقَّ وَ  ٱلسَّ
 )۸۹۱(م/

 از ابو واقد لیثی پرسید: س  گوید: عمر بن خطاب : عبیدالله بن عبدالله میترجمه
خواند؟ وی گفت:  ھایی را می در نمازھای عید قربان و فطر چه سورهص  رسول الله

 خواند. ھای ق و قمر را می در ھر دوی آنھا (عید فطر و قربان) سورهص  پیامبر اکرم

 نخواندن نماز قبل و بعد از نماز عید در مصلی :)۴(باب
ِ  :ب َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۴۳۰ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْو فِْطرٍ ص  أ

َ
ْضىَح أ

َ
فََص�َّ  ،َخَرَج يَْوَم أ

َعتَْ�ِ 
ْ
ىَت النَِّساَء َوَمَعُه بِالَ  ،َ�ْعَدَها لَْم يَُصلِّ َ�بْلََها َوالَ  ،َر�

َ
َدقَةِ  ،ٌل ُ�مَّ أ َمَرُهنَّ بِالصَّ

َ
فََجَعلَْت  ،فَأ

يِق ِسَخاَ�َها
ْ
يِق ُخْرَصَها َوتُل

ْ
ُة تُل

َ
َمْرأ

ْ
 )۸۹۰(م/ .ال

روز عید قربان و یا فطر، آمد و ص  گوید: رسول الله می ب: ابن عباس ترجمه
نخواند. آنگاه در حالی  ـدو رکعت نماز (عید) خواند و قبل و بعد از آنھا ـ نمازی دیگر 

کرد، نزد زنان رفت و آنان را به صدقه دادن، امر نمود. زنان  الل وی را ھمراھی میکه ب
 ھا و گردنبندھایشان نمودند. شروع به انداختن گوشواره

 رفتن زنان به نمازهای عید :)۵(ببا
مِّ  -۴۳۱

ُ
ِ  :قَالَْت  ب َعِطيَّةَ  َ�ْن أ َمَرنَا رَُسوُل ا�َّ

َ
ْرَِجُهنَّ يِف ص  أ

ُ
ْن �

َ
ِفْطِر أ

ْ
ال

ْضىَح 
َ
ُُدورِ  :َواأل

ْ
ُيََّض وََذَواِت اخل

ْ
َعَواتَِق َواحل

ْ
الةَ  ،ال َن الصَّ

ْ
ل ُيَُّض َ�َيْعزَتِ

ْ
ا احل مَّ

َ
َْ�َ  ،فَأ

ْ
َو�َْشَهْدَن اخل

ُمْسِلِم�َ 
ْ
ُت  ،وََدْعَوَة ال

ْ
ِ  :قُل بَاٌب  :يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
ِبْسَها« :قَاَل  ؟إِْحَدانَا ال يَُ�وُن لََها ِجل

ْ
ْختَُها  تِلُل

ُ
أ
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بَابَِها
ْ
 )۸۹۰(م/». ِمْن ِجل

به ما دستور داد تا دختران جوان، ص  گوید: رسول الله میل  : ام عطیهترجمه
برند، برای نماز عید فطر و قربان  زنان محجبه و زنانی را که در دوران قاعدگی بسر می

دعوت  ببریم. البته زنان حائضه نباید وارد مصال شوند. فقط در این مجلس خیر و
 مسلمانان، شرکت کنند.

گوید: من گفتم: یا رسول الله! اگر یکی از ما روپوشی برای حجاب  ام عطیه می
 ».ھای خودش به او بدھد خواھرش از روپوش«نداشت، چکار کند؟ فرمود: 

 خوانند میعید  ها روز ): آنچه دختر بچه۶( باب 
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۴۳۲ وَِعنِْدي َجاِر�َتَاِن ُ�َغنِّيَاِن ص  َدَخَل رَُسوُل ا�َّ

َل وَْجَههُ  ،بِِغنَاِء ُ�َعاٍث  ِفَراِش وََحوَّ
ْ
بُو بَْ�رٍ  ،فَاْضَطَجَع ىلَعَ ال

َ
فَا�ْتََهَرِ� س  فََدَخَل أ

ِ  :َوقَاَل  يَْطاِن ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ ِ  ؟صِمْزَماُر الشَّ ْ�بََل َعلَيِْه رَُسوُل ا�َّ
َ
 :َ�َقاَل  ،صفَأ

ا َ�َفَل َ�َمْزُ�ُهَما فََخرََجتَا ».َدْ�ُهَما« َرِق  ،َوَ�َن يَْوَم ِ�يدٍ  ،فَلَمَّ وَداُن بِادلَّ َعُب السُّ
ْ
يَل

َِراِب 
ْ
ِ  ،َواحل ُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
ل
َ
ا َسأ إِمَّ

ا قَاَل ص  فَ ُت  ».�َْشتَِهَ� َ�نُْظِر�نَ « :َو�ِمَّ
ْ
 ،َ�َعمْ  :َ�ُقل

قَاَمِ� َوَراَءهُ 
َ
ي ىلَعَ  ،فَأ هِ َخدِّ ْرفَِدةَ « :َوُهَو َ�ُقوُل  ، َخدِّ

َ
ُت  ».ُدونَُ�ْم يَا بَِ� أ

ْ
َحىتَّ إَِذا َمِلل

ُت  ؟»َحْسبُِك « :قَاَل 
ْ
 )۸۹۲(م/ ».فَاذَْهيِب « :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قُل

گوید: دو دختر بچه نزد من مشغول خواندن شعر بعاث  میل  : عایشهترجمه
 وارد شد و برای استراحت به رختخواب رفت و دراز کشید و ص  بودند که رسول الله

وارد شد و با دیدن این صحنه، مرا به شدت س  اش را برگرداند. سپس ابوبکر چھره
رو به ابوبکر ص  پیامبر!؟ رسول الله  ی سرزنش نمود و گفت: صدای شیطان در خانه

س  د: پس از اینکه ابوبکرگوی میل  عایشه». آنان را به حال خود بگذار«نمود و فرمود: 
سرگرم کاری دیگر شد، من اشاره کردم و آنھا رفتند. ھمچنین در یکی از روزھای عید، 

کردند. من از رسول  تعدادی حبشی با نیزه و سپرھای ساخته شده از چوب، بازی می
آیا دوست داری «که بازی آنھا را نگاه کنم) یا خودش فرمود: (درخواست نمودم ص  الله

؟ گفتم: بلی. پس مرا پشت سر خود، قرار داد و در حالی که رخسارم به »ا کنیتماش
تا اینکه من خسته » ای فرزندان ارفده! بازی کنید«فرمود:  رخسارش چسبیده بود، می

 ».پس برو«؟ گفتم: بلی. فرمود: »کافی است«فرمود: ص  شدم. آنگاه رسول اکرم





 
 

 نماز مسافر -۸

 ): تخفیف نماز برای مسافر اگر چه امنیت داشته باشد۱باب (
َميَّةَ  -۴۳۳

ُ
اِب  :قَاَل س  َ�ْن َ�ْعَ� بِْن أ َطَّ

ْ
ُت ِلُعَمَر بِْن اخل

ْ
 ُ�مۡ َعلَيۡ  َس فَلَيۡ ﴿ :س قُل

ن ُجَناحٌ 
َ
ْ َ�قۡ  أ وا لَوٰ ٱ ِمنَ  ُ�ُ ن ُتمۡ ِخفۡ  إِنۡ  ةِ لصَّ

َ
ِينَ ٱ تَِنُ�مُ َ�فۡ  أ َّ�  ْۚ َ�َقْد  ]۱۰۱[النساء:  ﴾َ�َفُرٓوا

ِمَن انلَّاُس 
َ
ا َعِجبَْت ِمنْهُ  :َ�َقاَل  ؟أ ِ  ،َعِجبُْت ِممَّ ُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
ل
َ
 :َ�ْن َذلَِك َ�َقاَل ص  فََسأ

ُ بَِها َعلَيُْ�ْم فَاْ�بَلُوا َصَدَ�تَهُ « َق ا�َّ  )۶۸۶(م/ ».َصَدقٌَة تََصدَّ

 َس فَلَيۡ ﴿گوید: به عمر به خطاب گفتم: الله متعال می فرماید:  : یعلی بن امیه میترجمه
ن ُجنَاحٌ  ُ�مۡ َعلَيۡ 

َ
ْ َ�قۡ  أ وا لَوٰ ٱ مِنَ  ُ�ُ ن تُمۡ ِخفۡ  إِنۡ  ةِ لصَّ

َ
ِينَ ٱ تِنَُ�مُ َ�فۡ  أ َّ�  ْۚ [النساء:  ﴾َ�َفُرٓوا

بر سر شما بیاورند، گناھی بر شما بردید و ترسیدید که کفار بالیی  اگر در مسافرت بسر می« .]۱۰۱
اما ھم اکنون، که مردم، امنیت دارند، حکم » نیست که نمازھا را کوتاه ـ دو رکعتی ـ بخوانید

چیست؟ عمر بن خطاب گفت: از آنچه شما تعجب کردید من نیز تعجب نمودم؛ لذا از 
متعال آنرا  ای است که الله این، صدقه«فرمود: ص  پرسیدم. پیامبر اکرمص  رسول الله

 ».اش را بپذیرید به شما عنایت کرده است؛ پس شما ھم صدقه

الَ  :قَاَل  ب َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۴۳۴ ُ الصَّ رََضِ ص  َة ىلَعَ لَِساِن نَِبيُِّ�مْ فََرَض ا�َّ
ْ
يِف احل

َعتَْ�ِ 
ْ
َفِر َر� ْرَ�ًعا َوِ� السَّ

َ
َعةً  ،أ

ْ
َوِْف َر�

ْ
 )۶۸۷(م/. َوِ� اخل

گوید: الله متعال نماز را به زبان پیامبرتان در حضر،  می بس : ابن عباترجمه
 چھار رکعت؛ در سفر، دو رکعت؛ و در حالت خوف، یک رکعت، فرض گردانید.

اند: نماز خوف، یک رکعت  اند وگفته : بعضی به ظاھر این حدیث، عمل نمودهشرح
گویند: یک رکعت را با امام بخواند و یک رکعت دیگر را تنھا بخواند  است؛ اما جمھور می

 چنانچه در احادیث صحیح به آن تصریح شده است. 

 شود میدر آن، کوتاه (دو رکعتی) خوانده  نماز): مسافتی که ۲باب (
�َِس عن  -۴۳۵

َ
ِ  :َ�ُقوُل س  َمالٍِك  بِْن  أ ْرَ�ًعاص  َصلَّيُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
َمِدينَِة أ

ْ
ْهَر بِال  ،الظُّ

 
ْ
َعتَْ�ِ وََصلَّيُْت َمَعُه ال

ْ
ُلَيَْفِة َر�

ْ
 )۶۹۰(م/. َعرْصَ بِِذي احل



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٢٦٠

چھار ص  گوید: نماز ظھر را در مدینه با رسول الله میس  : انس بن مالکترجمه
 در ذو الحلیفه دو رکعت خواندم. ص  خواندم و نماز عصر را با پیامبر اکرمرکعت 

 کوتاه خواندن نماز در حج :)۳(باب
�َِس بِْن َمالٍِك  -۴۳۶

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َة ص  َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ  َمكَّ

َ
َمِدينَِة إِىل

ْ
ِمْن ال

َعتَْ�ِ َحىتَّ رََجعَ 
ْ
َعتَْ�ِ َر�

ْ
ُت  ،فََص�َّ َر�

ْ
ةَ  :قُل قَاَم بَِمكَّ

َ
ا و  :قَاَل  ؟َ�ْم أ َخرَْجَنا  :يةٍ ىف رواَعرْشً

َجِّ 
ْ
 احل

َ
َمِدينَِة إِىل

ْ
 )۶۹۳(م/ .ِمْن ال

از مدینه به مکه رفتیم. ص  گوید: ھمراه رسول الله میس  : انس بن مالکترجمه
دو (از ھنگام بیرون رفتن از مدینه) تا زمانی که برگشت، نمازھا را ص  رسول اکرم
چقدر در مکه ص  گوید: من از انس پرسیدم: پیامبر اکرم خواند. راوی می رکعتی می

 ماند؟ گفت: ده روز.
 و در روایتی آمده است که انس گفت: ما از مدینه برای حج، بیرون رفتیم.

 ا): کوتاه خواندن نماز در من۴باب (
بُوَ�ْ�ٍر َوُ�َمُر بِِمً� ص  َص�َّ انلَّيِبُّ  :قَاَل  ب َعن ابِْن ُ�َمرَ  -۴۳۷

َ
ُمَسافِِر َوأ

ْ
َصالَة ال

ْو قَاَل  ،َ�َماِ�َ ِسنِ�َ    َوُ�ثَْمانُ 
َ
َوَ�َن اْ�ُن ُ�َمَر : )(َ�ْعِ� ابَن اَعِصمٍ قَاَل َحْفٌص  ،ِستَّ ِسنِ�َ  :أ

َعتَْ�ِ 
ْ
يِت فَِراَشهُ  ،يَُص�ِّ بِِم� َر�

ْ
ُت  ،ُ�مَّ يَأ

ْ
ْي َ�مِّ  :َ�ُقل

َ
َعتَْ�ِ لَْو َصلَّيَْت �َ  !أ

ْ
لَْو  :قَاَل  ؟ْعَدَها َر�

الَ  ْ�َمْمُت الصَّ
َ
ُت أل

ْ
 )۶۹۴(م/. ةَ َ�َعل

در منا نمازھا  ب، ابوبکر و عمر صگوید: رسول الله  می ب: ابن عمر ترجمه
 خواندند. عثمان نیز ھشت یا شش سال، چنین کرد. را مانند نماز مسافر می

خواند و به  نیز در منا دو رکعت می بگوید: ابن عمر  حفص بن عاصم می
خواندی،  رفت. من گفتم: عمو جان! اگر بعد از آنھا دو رکعت دیگر می رختخواب می

 نمودم. خوب بود. او گفت: اگر بخواھم چنین کاری انجام دھم، نمازم را کامل می

 ): جمع میان دو نماز در سفر۵باب (
�َس -۴۳۸

َ
ِل �ُ إَِذا َعِجَل َعلَيِْه السَّ : صَ�ْن انلَّيِبِّ س  بن مالك َ�ْن أ وَّ

َ
 أ

َ
ْهَر إىِل ُر الظُّ  يُؤَخِّ

َعرْصِ َ�يَْجَمُع بَيْنَُهَما
ْ
ِعَشاءِ  ،َوقِْت ال

ْ
َمْغرَِب َحىتَّ َ�َْمَع بَيْنََها َو�َْ�َ ال

ْ
ُر ال َفُق  ،َو�ُؤَخِّ . ِحَ� يَِغيُب الشَّ

 )۷۰۴(م/



 ٢٦١  نماز مسافر -٨

در سفرھایش عجله ص  للهگاه، رسول اگوید: ھر میس  : انس بن مالکترجمه
انداخت و ھر دو را با ھم  داشت، نماز ظھر را تا اول وقت نماز عصر به تأخیر می

که شفق (قرمزی)  انداخت و ھنگامی خواند. ھمچنین نماز مغرب را به تأخیر می می
 خواند. شد، نماز مغرب و عشا را با ھم می ناپدید می

 ودنمیان دو نماز هنگام مقیم ب): جمع ۶باب (
ِ  :قَـاَل ب  َ�ْن ابْـِن َ�بَّـاٍس  -۴۳۹ ـص  مَجَـَع رَُسـوُل ا�َّ َعرْصِ

ْ
ْهـِر َوال  ،َ�ـْ�َ الظُّ

ِعَشاءِ 
ْ
َمْغرِِب َوال

ْ
َمِدينَِة يِف َ�ْ�ِ َخوٍْف َوال َمَطـٍر يِف َحـِديِث َوِ�يـٍع قَـاَل  ،َوال

ْ
ـُت الِ  :بِال

ْ
بْـِن قُل

تَهُ  :قَاَل  ؟لَِم َ�َعَل َذلَِك  :َ�بَّاٍس  مَّ
ُ
ْ ال ُ�ِْرَج أ

َ
يِب ُمَعاِوَ�ةَ  ،يك

َ
َمـا  :بِْن َ�بَّاٍس ِ�يَل الِ  :َوِ� َحِديِث أ

 َذلَِك 
َ

َراَد إِىل
َ
ْن الَ  :قَاَل  ؟أ

َ
َراَد أ

َ
تَهُ  أ مَّ

ُ
 )۷۰۵(م/. ُ�ِْرَج أ

در مدینه بدون ھیچگونه ترس و ص  گوید: رسول الله می ب: ابن عباس ترجمه
 را با ھم، و مغرب و عشا را نیز با ھم خواند. بارانی، نمازھای ظھر و عصر

این ص  در روایت وکیع آمده است که وکیع به ابن عباس گفت: چرا پیامبر اکرم
کار را انجام داد؟ ابن عباس گفت: برای اینکه امتش را در تنگنا قرار ندھد. و در روایت 

از این کار، چه  ص ابومعاویه آمده است که از ابن عباس پرسیدند: ھدف پیامبر اکرم
 بود؟ گفت: ھدفش این بود که امتش را در تنگنا قرار ندھد.

 ): نماز خواندن در منزل هنگام باران۷باب (
ْلٍَة َذاِت بَْرٍد َوِر�ٍح َوَمَطرٍ  :ب َ�ْن ابِْن ُ�َمرَ  -۴۴۰

َ
الِة يِف يل نَُّه نَاَدى بِالصَّ

َ
َ�َقاَل يِف  ،�

الَ  :آِخِر نَِدائِهِ 
َ
الَ  ،َحاِلُ�مْ َصلُّوا يِف رِ  أ

َ
ِ  :ُ�مَّ قَاَل  ،َصلُّوا يِف الرَِّحالِ  أ اَكَن ص  إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

ْن َ�ُقوَل 
َ
َفِر أ ْو َذاُت َمَطٍر يِف السَّ

َ
ْلٌَة بَارَِدٌة أ

َ
ُمؤَذَِّن إَِذا اَكنَْت يل

ْ
ُمُر ال

ْ
الَ « :يَأ

َ
». َصلُّوا يِف رَِحاِلُ�مْ  أ

 )۶۹۷(م/
وزید، اذان  ھای سرد و بارانی که باد نیز می در یکی از شب بابن عمر  ترجمه:

ھا نماز بخوانید.  ھایتان نماز بخوانید؛ ھان! در خانه گفت و در پایان افزود: ھان! در خانه
به ص  شد، رسول الله بعد از آن، گفت: شبی که در مسافرت، ھوا بارانی و یا سرد می

 ».ماز بخوانیدھایتان، ن ھان! در خانه«داد تا بگوید:  مؤذن دستور می
 



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٢٦٢

 ): ترک نمازهای نفلی در سفر۸باب (
ةَ ب  َصِحبُْت اْ�َن ُ�َمرَ  :قَاَل  َحْفِص بِْن اَعِصمٍ عن  -۴۴۱  :قَاَل  ،يِف َطِر�ِق َمكَّ

َعتَْ�ِ 
ْ
ْهَر َر� َا الظُّ

َ
نَا َمَعُه َحىتَّ َجاَء رَْحلَهُ  ،فََص�َّ نل

ْ
ْ�بَل

َ
ْ�بََل َوأ

َ
 ،وََجلََس وََجلَْسنَا َمَعهُ  ،ُ�مَّ أ

َْو َحيُْث َص�َّ 
َ

َِفاتٌَة �
ْ

ى نَاًسا ِ�يَاًما ،فََحانَْت ِمنُْه اتل
َ
ُت  ؟ءِ َما يَْصنَُع َهُؤالَ  :َ�َقاَل  ،فََرأ

ْ
 :قُل

�َ :قَاَل  ،�َُسبُِّحونَ 
َ
ِ  ،ْ�َمْمُت َصاليِت لَْو ُكنُْت ُمَسبًِّحا أل يِخ إِ�ِّ َصِحبُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
ص  يَا اْ�َن أ

 ُ َعتَْ�ِ َحىتَّ َ�بََضُه ا�َّ
ْ
َفِر فَلَْم يَزِْد ىلَعَ َر� َعَتْ�ِ  ،يِف السَّ

ْ
بَا بَْ�ٍر فَلَْم يَزِْد ىلَعَ َر�

َ
وََصِحبُْت أ

 ُ ُ  وََصِحبُْت ُ�َمرَ  ،َحىتَّ َ�بََضُه ا�َّ َعتَْ�ِ َحىتَّ َ�بََضُه ا�َّ
ْ
َماَن ُ�مَّ َصِحبُْت ُ�ثْ  ،فَلَْم يَزِْد ىلَعَ َر�

 ُ َعتَْ�ِ َحىتَّ َ�بََضُه ا�َّ
ْ
ُ  ،فَلَْم يَزِْد ىلَعَ َر� َقدۡ  :َوقَْد قَاَل ا�َّ هِ ٱ َرُسوِل  ِفي َلُکمۡ  َکاَن  ﴿لَّ سۡ للَّ

ُ
 َوٌة أ

 )۶۸۹(م/ ﴾ٞ◌ َحَسَنة
بودم. او نماز  بگوید: در راه مکه، ھمراه ابن عمر  : حفص بن عاصم میترجمه

ظھر را دو رکعت، برگزار نمود. آنگاه ما و ایشان برگشتیم تا اینکه به اقامتگاه خود آمد و 
نشست. ما نیز ھمراه او نشستیم. ناگھان، نگاھش به جایی افتاد که نماز خوانده بود. 

کنند؟ گفتم: نماز  اند. پرسید: آنان چکار می در آنجا افرادی را دید که ایستاده
ام!  نمودم. ای برادرزاده خوانند. گفت: اگر قرار بود نفل بخوانم، فرضم را کامل می می

تا زمانی که وفات نمود بیشتر ص  ام. ایشان بودهص  من در سفر، ھمراه رسول الله
ام. ایشان ھم تا ھنگام  بودهس  از دو رکعت (فرض) نخواند. ھمچنین ھمراه ابوبکر

ام. وی نیز تا ھنگام  را نیز ھمراھی کردهس  عمر وفات، بیشتر از دو رکعت نخواند.
ام. او ھم تا ھنگام وفات، بیشتر  نیز بودهس  وفات، بیشتر از دو رکعت نخواند. با عثمان

برای شما الگوی ص  شخص رسول الله«فرماید:  از دو رکعت نخواند. و الله متعال می
 ».خوبی است

 فر): خواندن نمازهای نفلی بر سواری در س۹باب (
ِ  :قَاَل  بعن ابن عمر -۴۴۲ يِّ وَْجـٍه ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
اِحلَـِة قِبَـَل أ �َُسـبُِّح ىلَعَ الرَّ

هَ  نَُّه الَ  ،َوُ�وتُِر َعلَيَْها ،تَوَجَّ
َ
َمْكتُوَ�ةَ  َ�ْ�َ �

ْ
 )۷۰۰(م/ .يَُص�ِّ َعلَيَْها ال

که سوار بر مرکب به ھر جھتی ص  گوید: رسول الله می ب: ابن عمر ترجمه
 خواند. خواند. البته نماز فرض را بر مرکب نمی رفت نماز نفل و وتر می می
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در مسجد دو رکعت نماز  آمد، میاز سفری ص  الله رسول): هر گاه ۱۰باب (
 خواند می

۴۴۳-  ِ ِ  :قَاَل ب  َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ   ،يِف َغَزاةٍ ص  َخرَْجُت َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
ْ�َطأ

َ
فَأ

 �َ�ْ
َ
ِ  ،يِب مَجَِ� َوأ َغَداةِ ص  ُ�مَّ قَِدَم رَُسوُل ا�َّ

ْ
َمْسـِجدَ  ،َ�بِْ� َوقَِدْمُت بِال

ْ
فَوََجْدتُـُه  ،فَِجئُْت ال

َمْسِجدِ 
ْ
ُت  ؟»اآلَن ِحَ� قَِدْمَت « :قَاَل  ،ىلَعَ بَاِب ال

ْ
َواْدُخْل فََصـلِّ  ،فََدْع مَجَلََك « :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قُل

َعتَ 
ْ
ُت فََصلَّيُْت ُ�مَّ رََجْعُت  :قَاَل  ».ْ�ِ َر�

ْ
 )۷۱۵(م/. فََدَخل

ص  گوید: در یکی از غزوات، ھمراه رسول الله می ب: جابر بن عبدالله ترجمه
قبل ص  بیرون رفتم. شترم خسته شد و مرا معطل کرد. به ھمین خاطر رسول الله

کنار ص  کرماز من رسید. من ھنگام صبح رسیدم و به مسجد رفتم. پیامبر ا
آیی؟ گفتم: بلی. فرمود:  ی مسجد بود و به من گفت: ھمین اآلن از راه می دروازه

من نیز وارد مسجد شدم و دو ». شترت را بگذار، به مسجد برو و دو رکعت نماز بخوان«
 رکعت نماز خواندم و برگشتم.

 نماز خوف آمده است ی ): آنچه درباره۱۱باب (
ِ  :قَاَل  بعبدا� بن  َ�ْن َجابِرِ  -۴۴۴  ،قَْوًما ِمْن ُجَهيْنَةَ ص  َغَزْونَا َمَع رَُسوِل ا�َّ

ُ�ونَ  ،َشِديًدا َ�َقاتَلُونَا قِتَاالً  ُمرْشِ
ْ
ْهَر َقاَل ال ا َصلَّيْنَا الظُّ نَا َعلَيِْهْم َميْلًَة الَ  :فَلَمَّ

ْ
ْ�تََطْعنَاُهْم لَْو ِمل

 ِ �ُل رَُسوَل ا�َّ ْخرَبَ ِجرْبِ
َ
ِ  ،َذلَِك ص  فَأ َا رَُسوُل ا�َّ

َ
َوقَالُوا إِنَُّه  :قَاَل  ،صفََذَكَر َذلَِك نل

ِ�يِهْم َصالَ 
ْ
ِْهْم ِمْن اَستَأ

َ
َحبُّ إِيل

َ
 ٌة ِ�َ أ

َ
َعرْصُ  ،دِ ْوالَ أل

ْ
ا َحرَضَْت ال ُ�وَن  ،فَلَمَّ ُمرْشِ

ْ
ْ�ِ َوال

نَا َصفَّ َصفَّ
ِقبْلَةِ 

ْ
ِ  :قَاَل  ،بَيْنَنَا َوَ�ْ�َ ال َ رَُسوُل ا�َّ ُ�مَّ َسَجَد وََسَجَد َمَعُه  ،َرَ�ْعنَاوَ َوَرَ�َع  ،بَّْرنَاَك�َ�َفص  فََكربَّ

ُل  وَّ
َ
فُّ األ فُّ اثلَّاِ�  ،الصَّ ا قَاُموا َسَجَد الصَّ فُّ اثلَّاِ�  ،فَلَمَّ َم الصَّ ُل َوَ�َقدَّ وَّ

َ
فُّ األ َر الصَّ خَّ

َ
ُ�مَّ تَأ

 َ�َقاُموا َمَقاَم ا
َ
لِ أل ِ فَ  ،وَّ َ رَُسوُل ا�َّ نَافَ ص  َكربَّ ْ فُّ  ،َوَرَ�َع فََرَ�ْعنَا ،َكربَّ ُ�مَّ َسَجَد َمَعُه الصَّ

ُل  وَّ
َ
ِ  ،َوقَاَم اثلَّاِ�  ،األ يًعا َسلََّم َعلَيِْهْم رَُسوُل ا�َّ فُّ اثلَّاِ� ُ�مَّ َجلَُسوا مَجِ ا َسَجَد الصَّ  ،صفَلَمَّ

 ِ�ْ�َ بُو الزُّ
َ
ْن قَاَل ُ�مَّ َخصَّ جَ  :قَاَل أ

َ
َمَراُؤُ�ْم َهُؤالَ  :ابٌِر أ

ُ
 )۸۴۰(م/. ءِ َكَما يَُص�ِّ أ

به جنگ با گروھی از ص  گوید: ما ھمراه رسول الله می ب: جابر بن عبدالله ترجمه
که نماز ظھر را خواندیم.  ی جھینه رفتیم. آنان سرسختانه با ما جنگیدند. ھنگامی طایفه

ناگھانی حمله کنیم، آنان را تکه پاره و ریشه کن مشرکین با خود گفتند: اگر بطور 
نیز ص  را از ماجرا باخبر ساخت. پیامبر اکرمص  رسول الله  کنیم. جبریل می
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 ماجرا را برای ما بیان نمود.
گوید: ھمچنین آنھا به یکدیگر گفته بودند: مسلمانان، نمازی پیش رو  راوی می

 ر است. ت دارند که برای آنان از فرزندانشان محبوب
ما را به دو گروه، تقسیم ص  که وقت نماز عصر فرا رسید، پیامبر اکرم لذا ھنگامی

 نمود. 
تکبیر ص  قابل یادآوری است که مشرکین سمت قبله ما قرار داشتند. آنگاه رسول الله

گفت و ما نیز تکبیر گفتیم. رکوع کرد و ما نیز رکوع کردیم، سجده نمود و ما نیز سجده 
که این گروه، بلند شدند، گروه دوم سجده کردند. سپس گروه اول، عقب  گامینمودیم. ھن

تکبیر ص  رفتند و گروه دوم جلو آمدند و بجای گروه اول، ایستادند. آنگاه رسول الله
گفت و ما نیز تکبیر گفتیم. رکوع کرد و ما نیز رکوع کردیم. آنگاه گروه اول با ایشان، 

که گروه دوم، سجده نمودند و ھمگی  د. ھنگامیسجده کردند و گروه دوم برخاستن
گوید: سپس  و بقیه نیز سالم دادند). ابو زبیر می(سالم گفت ص  نشستند، رسول الله

 خوانند. این جمله را افزود که: ھمانگونه که این امیران شما نماز میس  جابر

 ): نماز کسوف (خورشید گرفتگی)۱۲باب (
ْمُس يِف َ�ْهدِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۴۴۵ ِ  َخَسَفْت الشَّ َ�َقاَم رَُسوُل  ،صرَُسوِل ا�َّ

 ِ ا ،يَُص�ِّ ص  ا�َّ ِقيَاَم ِجدًّ
ْ
َطاَل ال

َ
ا ،فَأ ُكوَع ِجدًّ َطاَل الرُّ

َ
َطاَل  ،ُ�مَّ َرَ�َع فَأ

َ
َسُه فَأ

ْ
ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

لِ  وَّ
َ
ِقيَاِم األ

ْ
ا َوُهَو ُدوَن ال ِقيَاَم ِجدًّ

ْ
لِ ُ�مَّ َرَ�َع فَ  ،ال وَّ

َ
ُكوِع األ ا وَُهَو ُدوَن الرُّ ُكوَع ِجدًّ َطاَل الرُّ

َ
 ،أ

لِ  ،ُ�مَّ َسَجدَ  وَّ
َ
ِقيَاِم األ

ْ
ِقيَاَم وَُهَو ُدوَن ال

ْ
َطاَل ال

َ
ُكوَع وَُهَو ُدوَن  ،ُ�مَّ قَاَم فَأ َطاَل الرُّ

َ
ُ�مَّ َرَ�َع فَأ

لِ  وَّ
َ
ُكوِع األ َسُه َ�َقامَ  ،الرُّ

ْ
  ،ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

ْ
َطاَل ال

َ
لِ فَأ وَّ

َ
ِقيَاِم األ

ْ
َطاَل  ،ِقيَاَم وَُهَو ُدوَن ال

َ
ُ�مَّ َرَ�َع فَأ

ُكوِع ا ُكوَع وَُهَو ُدوَن الرُّ  الرُّ
َ
لِ أل ِ  ،ُ�مَّ َسَجدَ  ،وَّ َلَّْت ص  ُ�مَّ انرَْصََف رَُسوُل ا�َّ َوقَْد جتَ

ْمُس  ْ�َ� َعلَيْهِ  ،فََخَطَب انلَّاَس  ،الشَّ
َ
َ َوأ َقَمَر ِمْن آيَاِت « :ُ�مَّ قَاَل  ،فََحِمَد ا�َّ

ْ
ْمَس َوال إِنَّ الشَّ

 ِ َحٍد َوالَ  ،ا�َّ
َ
ُوا ،حِلَيَاتِهِ  َو�ِ�َُّهَما ال َ�نَْخِسَفاِن لَِموِْت أ ْ�تُُموُهَما فََكربِّ

َ
َ  ،فَإَِذا َرأ َواْدُعوا ا�َّ

قُوا دٍ  ،وََصلُّوا َوتََصدَّ َة ُ�َمَّ مَّ
ُ
ِ  ،يَا أ ْ�َ�َ ِمْن ا�َّ

َ
َحٍد أ

َ
َمتُهُ إِْن ِمْن أ

َ
ْو تَْزِ�َ أ

َ
ْن يَْزِ�َ َ�بُْدُه أ

َ
يَا  ، أ

دٍ  َة ُ�َمَّ مَّ
ُ
ََكيْتُْم َكِثً�ا َولََضِحْكتُْم قَِليالً  ،أ ْعلَُم بلَ

َ
ِ لَْو َ�ْعلَُموَن َما أ   ،َوا�َّ

َ
 ».َهْل بَلَّْغُت  الَ أ

 )۹۰۱(م/
خورشید گرفتگی ایجاد ص  گوید: در زمان رسول الله میل  : عایشهترجمه
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برخاست و نماز خواند و قیامش را بسیار طوالنی نمود. آنگاه ص  شد. پیامبر اکرم
رکوع کرد و رکوعش را نیز بسیار طوالنی نمود. سپس سرش را از رکوع، بلند کرد و 

تر بود. آنگاه دوباره رکوع کرد و رکوع را  بسیار طوالنی، ایستاد. البته از قیام اول، کوتاه
تر بود. سپس سجده نمود. بعد از آن،  بته از رکوع اول، کوتاهبسیار طوالنی نمود. ال

تر بود. سپس  از قیام اول) کوتاه(برخاست و قیامش را طوالنی نمود. البته این قیام 
تر بود. آنگاه سرش را  رکوع کرد و رکوعش را نیز طوالنی نمود، البته از رکوع اول، کوتاه

تر بود. بعد از آن،  ود. البته از قیام اول، کوتاهبلند کرد و ایستاد و قیامش را طوالنی نم
تر بود. سپس  دوباره رکوع کرد و رکوعش را طوالنی نمود. البته از رکوع اول، کوتاه

نمازش را تمام کرد که خورشید گرفتگی ص  سجده نمود. و در حالی رسول الله
 برطرف شده بود.

بدانید که ماه و خورشید «رمود: پس از آن، خطبه خواند و بعد از حمد و ثنای الله، ف
 ھای (قدرت) الله ھستند و بخاطر مرگ و زندگی کسی، دچار گرفتگی  دو نشانه از نشانه

ھایی را مشاھده نمودید، تکبیر بگویید، دعا کنید، نماز  شوند. ھر گاه چنین پدیده نمی
مرد یا زن، بخوانید و صدقه بدھید. ای امت محمد! ھر گاه، یکی از بندگان الله، خواه 

آید. ای امت  ی غیرت الله به جوش نمی مرتکب زنا شود، غیرت ھیچ کس، به اندازه
کردید و  دانستید، زیاد گریه می دانم شما می محمد! سوگند به الله، اگر آنچه را من می

 ؟»خندیدید. آیا من رساندم کم می
ِ  :قَاَل ب  َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۴۴۶ ْمُس َ�َماَن حِ ص  َص�َّ رَُسوُل ا�َّ َ� َكَسَفْت الشَّ

ْرَ�ِع َسَجَداٍت 
َ
 .)۹۰۸(م/ .َرَ�َعاٍت يِف أ
خورشید گرفتگی رخ داد، رسول که  گوید: ھنگامی می ب: ابن عباس ترجمه

نماز خواند و در آن، ھشت رکوع (در ھر رکعت، چھار رکوع) و چھار سجده  صالله
 بجای آورد.

 (طلب باران) ی نماز استسقا ه): دربار۱۳باب (
نَْصارِيَّ  َ�بْدِ عن  -۴۴۷

َ
ِ ْ�َن َز�ٍْد األ ِ س  ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْخرَبَُه أ

َ
 ص  أ

َ
َخَرَج إِىل

ُمَص�َّ �َْستَْسيِق 
ْ
َل رَِداَءهُ  ،ال ِقبْلََة وََحوَّ

ْ
ْن يَْدُعَو اْستَْقبََل ال

َ
َراَد أ

َ
ا أ نَُّه لَمَّ

َ
َخَرَج  :ةٍ ، و ىف روايَو�

ِقبْلَةَ إِ ص  انلَّيِبُّ 
ْ
ُمَص�َّ فَاْستَْسىَق َواْستَْقبََل ال

ْ
 ال

َ
َعتَْ�ِ  لحوَّ  ،ىل

ْ
 )۸۹۴(م/. رَِداَءُه وََص�َّ َر�



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٢٦٦

برای دعای باران از ص  گوید: رسول الله میس  انصاری: عبدالله بن زید ترجمه
 خواست دعا کند رو که می خانه بیرون شد و به مصلی (عیدگاه) رفت. و ھنگامی

 ھایش انداخته بود) وارونه نمود. ایستاد و چادرش را (که بر روی شانه قبلهسوی  به
مردم کرده، سوی  به به قبله و پشت روص  و در روایتی آمده است که: پیامبر اکرم

 چادرش را وارونه نمود و دعا کرد. سپس دو رکعت نماز خواند.

 ): برکت باران۱۴باب(
�ٍَس  -۴۴۸

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ُْن َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
َصاَ�نَا َو�

َ
فََحرَسَ رَُسـوُل  :قَاَل  ،َمَطرٌ ص  أ

 ِ َمَطرِ ص  ا�َّ
ْ
َصابَُه ِمْن ال

َ
ِ لِـَم َصـنَْعَت َهـَذا ،ثَْوَ�ُه َحىتَّ أ نَا يَا رَُسـوَل ا�َّ

ْ
ُه ألِ�َ« :قَـاَل  ؟َ�ُقل نَـّ

 )۸۹۸(م/ ».َحِديُث َ�ْهٍد بَِر�ِّهِ 
بودیم که باران بارید. پیامبر ص  ھمراه رسول الله گوید: ما میس  : انسترجمه

قسمتی از بدنش را لخت نمود تا باران بر آن بریزد. عرض کردیم: یا رسول ص  اکرم
(یعنی ». زیرا آن، تازه از جانب پروردگارش آمده است«الله! چرا چنین کردی؟ فرمود: 

 .)ریده است به ھمین خاطر، تبرک استالله آنرا تازه آف

پناه خواستن، هنگام دیدن ابر و باد، و خوشحال شدن از  ی ه): دربار۱۵باب (
 دیدن باران

�ََّها قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۴۴۹
َ
�ُح قَاَل ص  اَكَن انلَّيِبُّ  :� اللَُّهمَّ إِ�ِّ « :إَِذا َعَصَفت الرِّ

لَُك َخْ�ََها وََخْ�َ َما ِ�يَها
َ
ْسأ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشَِّها َورَشِّ َما ِ�يَها ،أ

َ
رِْسلَْت بِِه َوأ

ُ
َورَشِّ َما  ،وََخْ�َ َما أ

رِْسلَْت بِهِ 
ُ
َ لَْونُهُ  :قَالَْت  ».أ َماُء َ�َغ�َّ َيَّلَْت السَّ

َ
ْدبَرَ  ،وََخَرَج وََدَخَل  ،َو�َِذا خت

َ
ْ�بََل َوأ

َ
فَإَِذا َمَطَرْت  ،َوأ

ُهُ  :ل قَالَْت اَع�َِشةُ  ،لَِك يِف وَْجِههِ رُسَِّي َ�نُْه َ�َعَرفُْت ذَ  تلْ
َ
لََعلَُّه يَا اَع�َِشُة َكَما « :َ�َقاَل  ،فََسأ

ۡوهُ َ�رِٗض ﴿: قَاَل قَْوُم اَعدٍ 
َ
ا َرأ ۡسَتۡقبَِل  افَلَمَّ ۡودِيَتِِهمۡ  مُّ

َ
ْ  أ ۚ  َ�رِٞض  َ�َٰذا قَالُوا ۡمِطُرنَا [األحقاف:  ﴾مُّ

۲۴[. 
: فرمود میص  شد، نبی اکرم ھوا طوفانی میگوید: ھرگاه،  میل  : عایشهترجمه

لَُك َخْ�ََها وََخْ�َ َما ِ�يَها«
َ
ْسأ

َ
َها َورَشِّ َما  ،اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ

َ
رِْسلَْت بِِه َوأ

ُ
وََخْ�َ َما أ

رِْسلَْت بِهِ  ،ِ�يَها
ُ
بار الھا! من خیر آن و خیر چیزی را که در آن، وجود دارد و خیر « .»َورَشِّ َما أ

نمایم. و از بدی آن و بدی آنچه که  آنچه را که بخاطر آن، فرستاده شده است از تو مسئلت می
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 ».برم در آن، وجود دارد و بدی آنچه که بخاطر آن فرستاده شده است، به تو پناه می
 ی بارندگی  که ھوا خوب ابری و آماده گوید: ھمچنین ھنگامی میل  عایشه

رفت و  شد، از خانه، بیرون می دگرگون میص  ی مبارک رسول الله شد، چھره می
بارید، این حالتش  رفت. و ھمین که باران می گشت و به جلو و عقب می دوباره برمی
 .شدم اش متوجه می گردید. من این چیز را از چھره برطرف می

ای عایشه! شاید این، مانند «گوید: من علتش را جویا شدم. فرمود:  میل  عایشه

وۡ ﴿ھمان ابری باشد که قوم عاد ھنگام دیدنش گفتند: 
َ
ا َرأ سۡ  اَ�رِٗض  هُ فَلَمَّ  بَِل َتقۡ مُّ

وۡ 
َ
ْ  دِيَتِِهمۡ أ مۡ  َ�رِٞض  َذاَ�ٰ  قَالُوا ۚ مُّ ما  این، ابری است که اکنون بر« .]۲۴[األحقاف:  ﴾ِطُرنَا

 ».ترسم بارد.) (ولی در واقع، عذاب بود به ھمین خاطر، من می می

 باد صبا و باد دبور ی درباره): ۱۶باب (
نَُّه قَاَل ص  انلَّيِبِّ  َ�نْ  ب َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۴۵۰

َ
بَا« :� ْهِلَكْت اَعٌد  ،نرُِصُْت بِالصَّ

ُ
َوأ

بُورِ   .)۹۰۰(م/ »بِادلَّ
 ی هبوسیل متعال الله«فرمود: ص  رسول اللهگوید:  یم بابن عباس  :ترجمه

  ».نابود گردید ی)غربدبور ( باد ی هکرد و قوم عاد بوسیل ی) مرا یاری(باد شرق باد صبا





 
 

 ها کتاب جنازه-۹

 ی عیادت بیماران ) درباره۱باب (
ِ بِْن  -۴۵۱ نَُّه قَاَل  ب ُ�َمرَ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
�:  ِ إِْذ َجاَءُه ص  ُكنَّا ُجلُوًسا َمَع رَُسوِل ا�َّ

نَْصارِ 
َ
ْدبََر ا ،فََسلََّم َعلَيْهِ  ،رَُجٌل ِمْن األ

َ
 ُ�مَّ أ

َ
ِ  ،نَْصارِيُّ أل َخا ا« :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
 يَا أ

َ
نَْصاِر أل

يِخ َسْعُد ْ�ُن ُ�بَ 
َ
ِ  ،َصاِلحٌ  :َ�َقاَل  ؟»اَدةَ َكيَْف أ  ؟»َمْن َ�ُعوُدُه ِمنُْ�مْ « :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ُْن بِْضَعَة َعرَشَ َما َعلَيْنَا نَِعاٌل َوالَ  ،َ�َقاَم َوُ�ْمنَا َمَعهُ 
َ

 ،ُ�ُمٌص  �ُِس َوالَ قَالَ  ِخَفاٌف َوالَ  َو�
بَاِخ َحىتَّ ِجئْنَاهُ  َك السِّ

ْ
َخَر قَْوُمُه ِمْن َحْوهِلِ  ،َ�ْميِش يِف تِل

ْ
ِ  ،فَاْستَأ ص  َحىتَّ َدنَا رَُسوُل ا�َّ

يَن َمَعهُ  ِ
َّ

ْصَحابُُه اذل
َ
 )۹۲۵م/( .َوأ

نشسته بودیم که ص  گوید: ما نزد رسول الله می ب: عبدالله بن عمر ترجمه
ص  مردی از انصار خدمت ایشان آمد و سالم کرد و پس از اندکی، برگشت. رسول الله

؟ او گفت: خوب »ای برادر انصاری! حال برادرم سعد بن عباده، چطور است: «فرمود
چه کسی از شما به عیادت او «رو به خطاب به مردم فرمود: ص  است. رسول الله

برخاست. ما نیز که ده نفر و اندی بودیم با وی بلند ص  ؟ سپس پیامبر اکرم»رود می
پوشیده باشیم، در این شوره زارھا براه  شدیم و بدون اینکه کفش، موزه، کاله و پیراھن

افتادیم تا اینکه به سعد رسیدیم. با دیدن ما، خویشاوندانش از اطراف او فاصله گرفتند 
 کردند، نزدیک او بنشینند.  و یارانش که وی را ھمراھی میص  تا رسول الله

 شود می) آنچه نزد مریض و میت، گفته ۲باب (
مِّ َسلََمةَ  -۴۵۲

ُ
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن أ َميَِّت « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْو ال

َ
َمِر�َض أ

ْ
ُ�ْم ال إَِذا َحرَضْ

َمالَ  ،َ�ُقولُوا َخْ�ًا
ْ
نُوَن ىلَعَ َما َ�ُقولُونَ فَإِنَّ ال َ�يُْت  :قَالَْت  ».ئَِ�َة يَُؤمِّ

َ
بُو َسلََمَة أ

َ
ا َماَت أ فَلَمَّ

ُت ص  انلَّيِبَّ 
ْ
ِ  :َ�ُقل   ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ  :قُوِ� « :قَاَل  ،بَا َسلََمَة قَْد َماَت إِنَّ أ

َ
ْعِقبِْ�  ،اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َوهل

َ
وَأ

ُت  :قَالَْت  ».ِمنُْه ُ�ْقىَب َحَسنَةً 
ْ
ُ َمْن ُهَو َخْ�ٌ يِل ِمنْهُ  ،َ�ُقل ْ�َقبَِ� ا�َّ

َ
ًدا ،فَأ  )۹۱۹(م/.ص ُ�َمَّ

نزد بیمار یا میت،  ھر گاه«فرمود: ص  گوید: رسول الله میل  : ام سلمهترجمه
 ».گویند حضور یافتید، دعای خیر کنید؛ زیرا فرشتگان دعای شما را آمین می
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رفتم و عرض ص  که ابو سلمه فوت نمود، نزد نبی اکرم گوید: ھنگامی ام سلمه می
بگو بار الھا! من و «فرمود: ص  کردم: ای رسول الله! ابوسلمه فوت نمود. پیامبر اکرم

ل  ام سلمه». جانشین خوبی بجای او به من عنایت فرمااو را مغفرت کن و 
گوید: من این کلمات را گفتم؛ لذا الله متعال کسی را که برایم از او بھتر بود؛ یعنی  می

 را به من عنایت فرمود.ص  محمد

 اند ) تلقین ال اله اال الله به کسانی که در حال مرگ۳باب (
ىَب عن  -۴۵۳

َ
ُـْدرِيِّ  أ

ْ
ِ :ص  :قَـاَل س  َسِعيٍد اخل نُـوا َمْوتَـاُ�ْم الَ «رَُسـوُل ا�َّ   لَقِّ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

 ُ  )۹۱۶(م/ ».ا�َّ
ال اله اال الله را به کسانی «فرمود: ص  گوید: رسول الله : ابوسعید خدری میترجمه

 ». اند، تلقین نمایید که در حال مرگ

 هم مالقات او را دوست دارد الله ،باشد را دوست داشته اللهمالقات هرکس  )۴باب (
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۴۵۴ ُ «:ص  قَاَل رَُسوُل ا�َّ َحـبَّ ا�َّ

َ
ِ أ َحـبَّ ِلَقـاَء ا�َّ

َ
َمْن أ

ُ ِلَقاَءهُ  ،ِلَقاَءهُ  ِ َكِرَه ا�َّ ُت  ».َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء ا�َّ
ْ
ِ  :َ�ُقل َموِْت  ،يَا نيَِبَّ ا�َّ

ْ
َ�َراِهيَُة ال

َ
نَا نَْ�َرُه فلَُكُّ  ؟أ

َموَْت 
ْ
َحبَّ ِلَقاَء  ،لَيَْس َكَذلِِك « :َ�َقاَل  ،ال

َ
ِ َورِْضَوانِِه وََجنَِّتِه أ َ بِرمَْحَِة ا�َّ ُمْؤِمَن إَِذا �رُشِّ

ْ
َولَِ�نَّ ال

 ِ ُ ِلَقاَءهُ  ،ا�َّ َحبَّ ا�َّ
َ
ِ وََسـَخِطهِ  ،فَأ َ بَِعَذاِب ا�َّ اَكفَِر إَِذا �رُشِّ

ْ
ُ َكـرِ  ،َو�ِنَّ ال ِ َوَ�ـِرَه ا�َّ َه ِلَقـاَء ا�َّ

 )۲۶۸۴(م/ ».ِلَقاَءهُ 
يِب ُهَر�َْرةَ : ةٍ رواي و يف

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َحـبَّ : «ص  قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ِ أ َحبَّ ِلَقـاَء ا�َّ

َ
َمْن أ

ُ ِلَقاَءهُ  ُ ِلَقاَءهُ  ،ا�َّ ِ َكِرَه ا�َّ ُت  :قَاَل  ».َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء ا�َّ
ْ
َ�يُْت اَع�َِشَة َ�ُقل

َ
ُمـْؤِمِن�َ  :فَأ

ْ
مَّ ال

ُ
 ،يَـا أ

بَا ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ س  َسِمْعُت أ  ،إِْن اَكَن َكـَذلَِك َ�َقـْد َهلَْكنَـا ،َحـِديثًاص  يَْذُكُر َ�ـْن رَُسـوِل ا�َّ

ِ  :َ�َقالَْت  َهالَِك َمْن َهلََك بَِقْوِل رَُسوِل ا�َّ
ْ
ِ قَـ :قَـاَل  ؟َوَما َذاكَ  ،ص إِنَّ ال  :ص اَل رَُسـوُل ا�َّ

ُ ِلَقاَءهُ « َحبَّ ا�َّ
َ
ِ أ َحبَّ ِلَقاَء ا�َّ

َ
ُ ِلَقاَءهُ  ،َمْن أ ِ َكِرَه ا�َّ َحـٌد  ».َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء ا�َّ

َ
َولَيَْس ِمنَّـا أ

 
َّ
َموَْت  إِال

ْ
ِ  :َ�َقالَْت  ؟وَُهَو يَْ�َرُه ال ُ رَُسوُل ا�َّ

َ
ْهِ  ،ص قَْد قَاهل

َ
ي تَْذَهُب إِيل ِ

َّ
َولَِ�ْن  ،َولَيَْس بِاذل

َرَصُ  ْدرُ  ،إَِذا َشَخَص ابلْ َج الصَّ ُ  ،وََحرْشَ
ْ

� ِ
ْ
َصـابِعُ  ،َواقَْشَعرَّ اجل

َ
فَِعنْـَد َذلِـَك َمـْن  ،َو�ََشنََّجْت األ

ُ ِلَقاَءهُ  َحبَّ ا�َّ
َ
ِ أ َحبَّ ِلَقاَء ا�َّ

َ
ُ  ،أ ِ َكِرَه ا�َّ  )۲۶۸۵(م/ . ِلَقاَءهُ َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء ا�َّ

کس، مالقات ھر«فرمود: ص  روایت است که: رسول اللهل  : از عایشهترجمه
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الله را دوست داشته باشد، الله ھم مالقات او را دوست دارد. و ھر کس، مالقات الله را 
گوید: من  میل  عایشه». دوست نداشته باشد، الله ھم مالقات او را دوست ندارد

رسول الله! آیا ھدف، دوست نداشتن مرگ است؟ ھیچ کس از ما مرگ را  عرض کردم: یا
که مؤمن را به رحمت و  گونه نیست؛ ولی ھنگامی این«دوست ندارد؟! فرمود: 

گردد. و ھمچنین  خشنودی و بھشت الله مژده دھند، به مالقات الله، عالقه مند می
، مالقات با الله را ناپسند که کافر را به عذاب و ناخشنودی الله، مژده دھند ھنگامی

 ».دارد دارد. لذا الله ھم مالقات با وی را ناپسند می می
ص  گفت: رسول اللهس  ھانی آمده است که ابوھریره و در روایتی از شریح بن 

یز مالقات او را دوست دارد. ھر کس مالقات الله را دوست داشته باشد، الله ن«فرمود: 
 ».دارد اپسند داشته باشد، الله نیز مالقات با او را ناپسند میکس، مالقات با الله را نو ھر

آمدم و گفتم: ای مادر مؤمنان! ل  گوید: بعد از آن، نزد عایشه شریح بن ھانی می
ی  کند. اگر اینگونه باشد، ھمه حدیثی بیان میص  شنیدم که ابوھریره از رسول الله

ص  که رسول اللهشود  گفت: کسی ھالک میل  شویم. عایشه ما ھالک می
 اش تأیید نماید. موضوع چیست؟ ھالکت او را با سخن

ھر کس، مالقات الله را دوست «فرمود: ص  گوید: رسول الله شریح گفت: ابوھریره می
داشته باشد، الله مالقات او را دوست دارد. و ھر کس، مالقات الله را ناپسند دارد، الله نیز 

و در میان ما کسی وجود ندارد که از مرگ، نفرت نداشته  ».دارد مالقات با او را ناپسند می
ایراد فرموده است. اما تفسیر شما ص  گفت: این حدیث را رسول اللهل  باشد؟ عایشه

ھا به سمت باال، خیره شوند و نَفس در  که چشم از آن، تفسیر درستی نیست. ھنگامی
، در این ھنگام، ھر کس، سینه، بند آید و مو بر بدن، راست شود و انگشتان جمع شوند

مالقات الله را دوست داشته باشد، الله ھم مالقات او را دوست دارد و ھر کس، مالقات الله 
 ». را دوست نداشته باشد، الله نیز مالقات او را دوست ندارد

 متعال هنگام مرگ اللهظن به  حسن ی ): درباره۵باب (
َ�ُمـوَ�نَّ  الَ « :ٍث َ�ُقـوُل َ�بَْل َوفَاتِِه بِـثَالَ ص  َسِمْعُت انلَّيِبَّ  :قَاَل س  َ�ْن َجابِرٍ  -۴۵۵

 
َّ
َحُدُ�ْم إِال

َ
نَّ  أ ِ الظَّ  )۲۸۷۷(م/ ».وَُهَو ُ�ِْسُن بِا�َّ

سه روز قبل از وفاتش ص  گوید: شنیدم که نبی اکرم میس  : جابرترجمه
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 ».نیک باشد ألبه الله  مبادا کسی از شما بمیرد مگر اینکه گمانش نسبت«فرمود:  می

 میت و دعا برایش هنگام احتضار چشمان): بستن ۶باب (
مِّ َسلََمةَ  -۴۵۶

ُ
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن أ ُه ص  َدَخَل رَُسوُل ا�َّ يِب َسلََمَة َوقَْد َشقَّ برََصُ

َ
ىلَعَ أ

ْ�َمَضُه ُ�مَّ قَاَل 
َ
َرَصُ « :فَأ وَح إَِذا قُِبَض تَِبَعُه ابلْ ْهِلهِ  ».إِنَّ الرُّ

َ
تَـْدُعوا  الَ « :َ�َقاَل  ،فََضجَّ نَاٌس ِمْن أ

 
َّ
ْ�ُفِسُ�ْم إِال

َ
َمالَ  ،خِبَْ�ٍ  ىلَعَ أ

ْ
إِنَّ ال

نُوَن ىلَعَ َما َ�ُقولُونَ فَ يِب اللَُّهمَّ اْغِفْر ألِ�َ« :ُ�مَّ قَاَل  ،»ئَِ�َة يَُؤمِّ
َمْهِديِّ�َ  ،َسلََمةَ 

ْ
َغـابِِر�نَ  َواْخلُْفُه يِف  ،َواْرَ�ْع َدرََجتَُه يِف ال

ْ
ُ يَـا رَبَّ  ،َعِقِبـِه يِف ال

َ
َـا َوهل

َ
َواْغِفـْر نل

َعالَِم�َ 
ْ
ُ ِ�يهِ  ،ال

َ
ْر هل ُ يِف َ�رْبِهِ َونَوِّ

َ
 )۹۲۰(م/ ».َوافَْسْح هل

رفت در حالی که س  نزد ابوسلمهص  گوید: رسول الله میل  : ام سلمهترجمه
ھنگام «بست و فرمود: چشمانش را ص  چشمان ابوسلمه باز مانده بود. پیامبر اکرم

با شنیدن این سخن، تعدادی از افراد ». کنند ھا روح را دنبال می قبض روح، چشم
خود را نفرین «فرمود: ص  ی ابوسلمه به آه و فغان در آمدند. رسول الله خانواده

نکنید؛ بلکه در حق خود، دعای خیر نمایید؛ زیرا فرشتگان دعاھای شما را آمین 
بار الھا! ابوسلمه را مغفرت فرما و درجاتش را در میان «مود: سپس فر». گویند می

ھدایت یافتگان، عالی بگردان و بعد از او، جانشینی برای بازماندگانش باش. پروردگارا! 
 ».ما و ایشان را مغفرت فرما و قبرش را وسیع و نورانی بگردان

 پوشاندن میت ی درباره): ۷باب (
مِّ عن  -۴۵۷

ُ
مُ  اَع�َِشَة أ

ْ
ِ  :قَالَْت ل  ْؤِمِن�َ ال َ رَُسوُل ا�َّ ِحَ� َماَت بِثَـوِْب  ص  ُسيجِّ

ةٍ   )۹۴۲(م/ .ِحرَبَ
وفات نمود، ص  که رسول الله گوید: ھنگامی میل  : ام المؤمنین عایشهترجمه

 با یک چادر سبز یمنی پوشانده شد.

 ارواح مؤمنان و ارواح کافران ی ): درباره۸باب (
يِب  -۴۵۸

َ
اَها َملاََكِن يُْصِعَدانَِها :قَاَل س  ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ ُمْؤِمِن تَلَقَّ

ْ
قَاَل  ،إَِذا َخرََجْت ُروُح ال

ِمْسَك  :مَحَّادٌ 
ْ
َماءِ  :قَاَل  ،فََذَكَر ِمْن ِطيِب ِرِ�َها وََذَكَر ال ْهُل السَّ

َ
َجـاَءْت  ،ُروٌح َطيِّبَـةٌ  :َوَ�ُقوُل أ

رِْض 
َ
ُ عَ  ،ِمْن قِبَِل األ  َر�ِّـهِ  ،لَيِْك وىلََعَ َجَسٍد ُكنِْت َ�ْعُمِر�نَهُ َص�َّ ا�َّ

َ
ُ�ـمَّ أل  ،َ�يُنَْطلَُق بِِه إِىل

َجِل  :َ�ُقوُل 
َ
 آِخِر األ

َ
اَكفَِر إَِذا َخرََجْت ُروُحهُ  :قَاَل  ،اْ�َطِلُقوا بِِه إِىل

ْ
وََذَكَر ِمـْن  :قَاَل مَحَّادٌ  ،َو�ِنَّ ال
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َماءِ  ،نَتِْنَها وََذَكَر لَْعنًا ْهُل السَّ
َ
رِْض  :َوَ�ُقوُل أ

َ
 :َ�يَُقـاُل  :قَـاَل  ،ُروٌح َخِبيثٌَة َجاَءْت ِمـْن قِبَـِل األ

َجِل 
َ
 آِخِر األ

َ
بُو ُهَر�َْرةَ  ،اْ�َطِلُقوا بِِه إِىل

َ
ِ  :قَاَل أ نِْفـِه ص  فََردَّ رَُسوُل ا�َّ

َ
َر�َْطًة اَكنَْت َعلَيِْه ىلَعَ أ

 )۲۸۷۲(م/. َهَكَذا
رود، دو فرشته آنرا  که روح مؤمن، بیرون می گوید: ھنگامی میس  ه: ابوھریرترجمه

از خوشبویی آن س  گوید: ابوھریره برند. حماد می گیرند و به سمت باال می تحویل می
گویند: این، روح پاکی است  نیز سخن به میان آورد و ادامه داد که: ساکنان آسمان می

ر جسدی که تو در آن، سکونت داشتی. که از جانب زمین آمده است؛ سالم بر تو و ب
 المنتھی ببرید. ۀدرگوید: او را به س برند. الله می آنگاه او را بسوی پروردگارش می

گوید:  رود. حماد که یکی از راویان است، می که روح کافر، بیرون می اما ھنگامی
افزود: ساکنان از بدبویی او سخن به میان آورد و او را نفرین کرد و س  آنگاه ابوھریره

گویند:  گویند: این، روح پلیدی است که از جانب زمین آمده است. آنگاه می آسمان می
 ی ھفتم زیر زمین که ارواح کفار و فجار آنجا ھستند) ببرید. او را به سجین (طبقه

ای را که پوشیده بود، اینگونه  مالفهص  گوید: آنگاه رسول الله میس  ابوھریره
 روی

 شت.اش گذا بینی 

 ): صبر بر مصیبت در آغاز آن۹باب (
�َِس بِْن َمالٍِك  -۴۵۹

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ٍة َ�بيِْك ىلَعَ َصـيِبٍّ لََهـاص  أ

َ
ىَت ىلَعَ اْمَرأ

َ
 ،أ

َ َواْصرِبِي« :َ�َقاَل لََها ا َذَهَب ِ�يَل لََها ،َوَما ُ�بَايِل بُِمِصيبيَِت  :َ�َقالَْت  ».اتَّيِق ا�َّ إِنَُّه رَُسـوُل  :فَلَمَّ
 ِ َموِْت  ،صا�َّ

ْ
َخَذَها ِمثُْل ال

َ
ا�ِ�َ  ،فَأ ْد ىلَعَ بَابِِه بَوَّ ِ

َ
تَْت بَابَُه فَلَْم جت

َ
ِ  :َ�َقالَْت  ،فَأ يَـا رَُسـوَل ا�َّ

ْعِرفَْك 
َ
ِل َصْدَمةٍ « :َ�َقاَل  ،لَْم أ وَّ

َ
رْبُ ِعنَْد أ ْو قَا ».إِ�ََّما الصَّ

َ
ْدَمةِ « :َل أ ِل الصَّ وَّ

َ
 )۶۲۶(م/». ِعنَْد أ

اش  از کنار زنی که بخاطر بچهص  گوید: رسول الله میس  : انس بن مالکترجمه
آن زن گفت: تو ». از الله بترس و صبر، پیشه کن«کرد، عبور نمود و فرمود:  گریه می

رفت، به او ص  که پیامبر اکرم برای مصیبت من چه پروایی داری؟ بعد از آن، ھنگامی
خواست بمیرد.  بود. با شنیدن این سخن، از شدت ناراحتی میص  گفتند: او رسول الله

ص  آمد و آنجا، نگھبانی نیافت. پس به پیامبر اکرمص  ی رسول الله لذا به دِر خانه
صبر، ھمان است که «فرمود: ص  گفت: (ببخشید) من شما را نشناختم. رسول الله
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 ». در آغاز مصیبت باشد

 بخواهد اللهفرزندش فوت نماید و او اجرش را از که  کسی ) پاداش۱۰باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۶۰

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
نَْصـارِ  قَاَل ص  أ

َ
َ�ُمـوُت  الَ « :ِلنِْسـَوٍة ِمـْن األ

ِ ْحَداُ�نَّ ثَالَ ِإل�ِ
َ

َودل
ْ
  ،َ�تَْحتَِسبَهُ  ،ثٌَة ِمْن ال

َّ
َنَّةَ  إِال

ْ
ٌة ِمنُْهنَّ  ».َدَخلَْت اجل

َ
ْو اْ�نَ  :َ�َقالَْت اْمَرأ

َ
ِن يَـا اأ

 ِ ْو اْ�نَ « :قَاَل  ؟رَُسوَل ا�َّ
َ
:  ».نِ اأ

ً
ُمْسـِلِمَ� َ�ُمـوُت ألِ�َ الَ «َو�ِإِسنَاٍد آَخَر َعنُه َمرفُـواع

ْ
َحـٍد ِمـْن ال

ُه انلَّارُ ثَالَ  ِ َ�تََمسَّ
َ

َودل
ْ
  ،ثٌَة ِمْن ال

َّ
َقَسمِ  إِال

ْ
لََّة ال ِ

َ
 )۲۶۳۲(م/ ».حت

خطاب به گروھی از زنان انصار فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : ابوھریرهجمهتر
ھر کس از شما سه فرزندش را از دست بدھد و اجر و پاداش آنان را از الله بخواھد، وارد «

زنی از میان آنان گفت: یا رسول الله! اگر دو فرزندش را از دست بدھد؟ ». گردد بھشت می
 شود). (باز ھم وارد بھشت می». را از دست بدھد اگر دو فرزندش«فرمود: 

ھر «فرمود: ص  آمده است که پیامبر اکرمس  و در روایت دیگری از ابوھریره
ای که  رسد مگر به اندازه مسلمانی که سه فرزندش را از دست بدھد، آتش به او نمی

ھر یک از  یعنی» ان منکم اال واردھا«که فرموده است:  (چنان». قسم الله، کفاره شود
ا از باالی پل صراط ی افراد بدون استثن شود. به این معنا که ھمه شما وارد جھنم می

 .)کنند عبور می

 شود می): آنچه هنگام مصیبت گفته ۱۱باب (
مِّ عن  -۴۶۱

ُ
ِ قالت:ل  َسلََمةَ  أ َما ِمْن َ�بٍْد تُِصيبُُه « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ِْه َراِجُعونَ  :ُمِصيبٌَة َ�يَُقوُل 
َ

ِ َو�ِنَّا إيِل ُجْرِ� يِف ُمِصيبيَِت  ،إِنَّا ِ�َّ
ْ
ْخِلْف يِل َخْ�ًا ِمنَْها ،اللَُّهمَّ أ

َ
 ،َوأ

 
َّ
ا ِمنَْها إِال ُ َخْ�ً

َ
ْخلََف هل

َ
ُ يِف ُمِصيبَِتِه َوأ َجَرُه ا�َّ

َ
َمَرِ�  :قَالَْت  ».أ

َ
ُت َكَما أ

ْ
بُوَسلََمَة قُل

َ
َ أ ا تُُو�ِّ فَلَمَّ

ِ رَ  ُ يِل َخْ�ًا ِمنُْه رَُسوَل اللَِّهصص  ُسوُل ا�َّ ْخلََف ا�َّ
َ
 )۹۱۸(م/ .فَأ

ای  ھر بنده«فرمود:  میص  گوید: شنیدم که رسول الله میل  : ام سلمهترجمه

ِْه َراِجُعونَ « که به مصیبتی گرفتار آید و
َ

ا إِيل
ِ َو�ِنَّ ُجْرِ� يِف ُمِصيبيَِت  ،إِنَّا ِ�َّ

ْ
ْخِلْف  ،اللَُّهمَّ أ

َ
َوأ

دھد و جانشین بھتری به  بگوید، الله بخاطر آن مصیبت به او پاداش می »يِل َخْ�ًا ِمنَْها
 ».فرماید وی عنایت می

ص  که ابوسلمه فوت نمود، آنگونه که رسول الله گوید: ھنگامی میل  ام سلمه
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از او یعنی به من دستور داده بود، دعا نمودم؛ لذا الله متعال به من جانشینی بھتر 
 را عنایت فرمود.ص  رسول الله

اوست. بار الھا! بخاطر این سوی  به ما از آِن الله ھستیم و بازگشت ما: «ترجمه دعا
 ».مصیبتم به من پاداش بده و جانشین بھتری به من عنایت فرما

 ) گریه کردن برای میت۱۲باب (
ِ بِْن ُ�َمرَ  -۴۶۲ ُ  :قَاَل  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ىَت رَُسوُل  ؛اْشتىََك َسْعُد ْ�ُن ُ�بَاَدَة َشْكَوى هل

َ
فَأ

 ِ ِ بِْن َمْسُعودٍ ص  ا�َّ يِب َوقَّاٍص َوَ�بِْد ا�َّ
َ
 ، َ�ُعوُدُه َمَع َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن َعوٍْف وََسْعِد بِْن أ

ا َدَخَل َعلَيِْه وََجَدُه يِف َغِشيٍَّة َ�َقاَل  قَْد قىََض « :فَلَمَّ
َ
ِ  :الُواقَ  ؟»أ ِ  ،ال يَا رَُسوَل ا�َّ  َ�بىََك رَُسوُل ا�َّ

ِ  ،ص َقْوُم بَُ�اَء رَُسوِل ا�َّ
ْ
ى ال

َ
ا َرأ ال �َْسَمُعونَ « :َ�َقاَل  ،بََ�ْواص  فَلَمَّ

َ
ُب  ؟أ َ ال ُ�َعذِّ إِنَّ ا�َّ

َعْ�ِ 
ْ
ِب  َوالَ  ،بَِدْمِع ال

ْ
َقل

ْ
ُب بَِهَذا  ،حِبُْزِن ال َشا -َولَِ�ْن ُ�َعذِّ

َ
 لَِسانِهِ َوأ

َ
ْو يَرَْحمُ  - َر إىِل

َ
 )۹۲۴(م/». أ

 بیمار شد. رسول اللـهس  گوید: سعد بن عباده میب  الله بن عمر عبد :ترجمه
عیادت  یبراش  وقاص و عبدالله بن مسعود یبن اب عبدالرحمن بن عوف، سعد باص 

 ی هخـانواداعضـاي خانـه شـد، وارد ص  پیامبر اکـرمکه  تشریف برد. ھنگامیایشان، 
؟ گفتند: »آیا فوت کرده است«پرسید: ص  اطراف او را گرفته بودند. رسول الله ،سعد
را در ص  رسـول اللـه مردم چونبه گریه افتاد. ص  . رسول اکرمیا رسول الله ،خیر

دانید کـه اللـه  نمیمگر «فرمود: ص  حال گریه دیدند، ھمگي گریه کردند. رسول الله
سـوی  به ـ واین  ه سبببلکه ب ؛دھد عذاب نمی ،اشك ریختن و اندوھگین شدن ه سببب

   ».کند دھد یا رحم می می عذاب نمود ـاشاره زبانش 

 ی نوحه خواندن گیری درباره ): سخت۱۳باب (
ىَب  عن -۴۶۳

َ
ْشـَعِريَّ  أ

َ
نَّ انلَّـيِبَّ  :س َمالٍِك األ

َ
ْمـِر « :قَـاَل ص  أ

َ
ـيِت ِمـْن أ مَّ

ُ
ْرَ�ـٌع يِف أ

َ
أ

َاِهِليَّةِ 
ْ
ُكوَ�ُهنَّ  الَ  ،اجل ْحَساِب  :َ�رْتُ

َ
َفْخُر يِف األ

ْ
�َْساِب  ،ال

َ
ْعُن يِف األ  ،َواالْستِْسَقاُء بِـانلُُّجومِ  ،َوالطَّ

َ�اٌل ِمْن قَِطـَراٍن  :َوقَاَل  ،َوانلِّيَاَحةُ  ِقيَاَمِة وََعلَيَْها رِسْ
ْ
انلَّاحِئَُة إَِذا لَْم َ�تُْب َ�بَْل َمْوتَِها ُ�َقاُم يَْوَم ال

 )۹۳۴(م/». َجَرٍب  وَِدْرٌع ِمنْ 
گوید: چھار عمل از اعمال جاھلیت در میان امت  میس  : ابو مالک اشعریترجمه

کنند: افتخار به اصل و نسب، طعنه زدن در نسب،  من وجود دارد که آنھا را ترک نمی
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زن نوحه خوان اگر قبل از مرگ، توبه «طلب باران از ستارگان و نوحه خواندن. و افزود: 
شود که پیراھنی از قطران (ماده سیاه، بد بو و  یامت در حالی برانگیخته مینکند، روز ق

 ».است، به تن دارد  قابل اشتعال) و لباسی که دارای بیماری گری

 به سر و صورت بزند وگریبان پاره کند، از ما نیستکه  کسی :)۱۴باب (
۴۶۴-  ِ ِ  :قَاَل س  بن مسعودَ�ْن َ�بِْد ا�َّ لَيَْس ِمنَّـا َمـْن رَضََب : «ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُُدودَ 
ْ
ُيُوَب  ،اخل

ْ
ْو َشقَّ اجل

َ
َاِهِليَّةِ  ،أ

ْ
ْو َداَع بَِدْعَوى اجل

َ
 ».أ

 )۱۰۳(م/بغ� ألٍف. ». وََداَع  ...وََشقَّ « و ىف لفٍظ:
 کسي«فرمود: ص  کند که: رسول الله میروایت س  الله بن مسعود عبد :ترجمه

یا سخن جاھلي  کندگریبانش را پاره  یا به سر وصورت خود بزند(ھنگام مصیبت) که 
 ».زبان بیاورد، از ما نیست به

 آمده است.» واو«بجای » یا«و در یک روایت، 

 شود ی افراد زنده عذاب داده می میت به خاطر گریه :)۱۵باب (
�ََّها َسِمَعْت اَع�َِشةَ  :ب َ�ْن َ�ْمَرَة بِنِْت َ�بِْد الرَّمْحَِن  -۴۶۵

َ
نَّ ـ ل  �

َ
وَُذِكَر لََها أ

ِ ْ�َن ُ�َمَر َ�ُقوُل  يَحِّ  :َ�بَْد ا�َّ
ْ
ُب بِباَُكِء ال َُعذَّ

َ
َميَِّت يل

ْ
ُ ألِ�َ :َ�َقالَْت اَع�َِشةُ  ـ إِنَّ ال يِب َ�ْغِفُر ا�َّ

َما إِنَُّه لَْم يَْ�ِذْب  ،َ�بِْد الرَّمْحَِن 
َ
  ،أ

َ
 َولَِكنَُّه �يَِسَ أ

َ
ْخَطأ

َ
ِ  ،ْو أ َما َمرَّ رَُسوُل ا�َّ ىلَعَ ص  إِ�َّ

َبُْكوَن َعلَيَْها« :َ�َقاَل  ،َ�ُهوِديٍَّة ُ�بىَْك َعلَيَْها
َ

ُب يِف َ�رْبَِها ،إِ�َُّهْم يل َُعذَّ  )۹۳۲(م/». َو�ِ�ََّها تلَ
گفتند: عبدالله بن ل  گوید: به عایشه می ب: عمره دختر عبدالرحمن ترجمه

گفت: ل  شود. عایشه ی افراد زنده، عذاب داده می میت بخاطر گریهگوید:  عمر می
الله ابو عبدالرحمن را ببخشد. او دروغ نگفته است؛ بلکه فراموش یا اشتباه نموده 

کردند.  از کنار قبر یک زن یھودی گذشت که برای او گریه میص  است. رسول الله
 ».شود او در قبرش، عذاب داده میکنند در حالی که  آنھا برای او گریه می«پس فرمود: 

 شوند میدیگران از او راحت ا ی شود میخودش راحت که  کسی ):۱۶باب (
يِب َ�تَاَدَة بِْن ِر�يِْعٍّ  -۴۶۶

َ
ُث س  َ�ْن أ نَُّه اَكَن ُ�َدِّ

َ
�:  ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُمرَّ َعلَيِْه ص  أ

�ٌح َوُمْسرَتَاٌح ِمنْهُ « :َ�َقاَل  ،جِبَنَاَزةٍ  ِ  :قَالُوا ».ُمْسرَتِ ُمْسرَتَاُح ِمنْهُ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
�ُح َوال ُمْسرَتِ

ْ
 ؟َما ال

ْ�يَا« :َ�َقاَل  �ُح ِمْن نََصِب ادلُّ ُمْؤِمُن �َْسرَتِ
ْ
َعبُْد ال

ْ
ِالَ  ،ال

ْ
ِعبَاُد َوابل

ْ
�ُح ِمنُْه ال َفاِجُر �َْسرَتِ

ْ
َعبُْد ال

ْ
ُد َوال
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َوابُّ  َجُر َوادلَّ  )۹۵۰(م/ ».َوالشَّ
بردند. ص  ای را از کنار رسول الله گوید: جنازه میس  و قتاده بن ربعیاب ترجمه:

صحابه ». شوند شود یا دیگران از او راحت می راحت می«فرمود: ص  پیامبر اکرم
شود؟ و از چه کسی دیگران راحت  عرض کردند: ای رسول الله! چه کسی راحت می

ی  شود. و از دست بنده یی مؤمن از خستگی دنیا، راحت م بنده«شوند؟ فرمود:  می
 ».شوند فاسق و فاجر، شھرھا، درختان و حیوانات، راحت می

 غسل دادن میت ی ه): دربار۱۷باب (
مِّ َعِطيَّةَ  -۴۶۷ 

ُ
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن أ ا َماتَْت َز�ْنَُب بِنُْت رَُسوِل ا�َّ َا رَُسوُل ص  لَمَّ

َ
قَاَل نل

 ِ نََها ِوتًْرا« :صا�َّ
ْ
ْو مَخًْسا ثاً ثَالَ  :اْغِسل

َ
َاِمَسِة اَكفُوًرا ،أ

ْ
َن يِف اخل

ْ
ْو َشيْئًا ِمْن اَكفُورٍ  ،َواْجَعل

َ
 ،أ

ْعِلْمنَِ� 
َ
تُنََّها َفأ

ْ
ْعلَْمنَاهُ  :قَالَْت  ».فَإَِذا َغَسل

َ
ْ�َطانَا َحْقَوُه َوقَاَل  ،فَأ

َ
ْشِعْرَ�َها إِيَّاهُ « :فَأ

َ
 )۹۳۹(م/ ».أ

فوت نمود، ص  دختر رسول الله که زینب گوید: ھنگامی میل  : ام عطیهترجمه
ھا، عدد فرد را رعایت کنید و او را سه  در تعداد شستن«به ما فرمود: ص  پیامبر اکرم

ی کافور، استفاده کنید. و یا پنج بار بشویید. و در شستن پنجم از کافور یا مقدار
لع ما نیز پس از غسل، ایشان را مط». که او را غسل دادید، مرا اطالع دھیدھنگامی 

بستند) را داد و فرمود:  ازارش (پارچه بلندی که دور کمر میص  ساختیم. رسول الله
 یعنی قبل از کفن نمودن. ». او را با این پارچه، بپوشانید«

 میتی کفن  ): درباره۱۸باب (
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۴۶۸ َن رَُسوُل ا�َّ ثَْواٍب �ِيٍض يِف ثَالَ ص  ُكفِّ

َ
َسـُحويِلٍَّة ثَِة أ

إِ�ََّمـا ُشـبَِّه ىلَعَ انلَّـاِس ِ�يَهـا ،ِعَماَمةٌ  لَيَْس ِ�يَها قَِميٌص َوالَ  ،ِمْن ُكرُْسٍف 
ُلَُّة فَ

ْ
ا احل مَّ

َ
�ََّهـا  ،أ

َ
�

ُلَّةُ 
ْ
َ�ْت احل َن ِ�يَها َ�رُتِ ُ يِلَُكفَّ

َ
�َْت هل َن يِف ثَالَ  ،اْشرُتِ ثَْواٍب �ِيٍض َسُحويِلَّةٍ َوُ�فِّ

َ
َخذَ  ،ثَِة أ

َ
ِ فَأ َها َ�بُْد ا�َّ

يِب بَْ�رٍ 
َ
�َ :َ�َقاَل  ،ْ�ُن أ

َ
َن ِ�يَها َ�ْفيِس أل َ�فِّ

ُ
ُ  :ُ�مَّ قَاَل  ،ْحِبَسنََّها َحىتَّ أ هِ أل  لَْو رَِضيََها ا�َّ ص  نِلَِبيِـّ

نَُه ِ�يَها َق بِثََمِنَها ،لََكفَّ  )۹۴۱(م/. َ�بَاَ�َها َوتََصدَّ
ی کتانی سفید  در سه قطعه پارچهص  گوید: رسول الله میل  : عایشهترجمه

ی ازار و  که در آنھا پیراھن و عمامه، وجود نداشت، کفن گردید. باید دانست که درباره
اند. واقعیت این است که ازار وردایی یمنی خریدند  ردای یمنی، مردم دچار شبھه شده
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ص  سول اللهرا در آنھا کفن نمایند؛ اما این کار را نکردند. بلکه رص  تا پیامبر اکرم
ی کتانی سفید که ساخت یمن بودند، کفن نمودند. آنگاه آن ازار  را در سه قطعه پارچه

کنم تا در  ھا را نگه داری می برداشت و گفت: من این بو ردا را عبدالله بن ابی بکر 
پسندید،  ھا کفن شوم؛ اما سرانجام گفت: اگر الله اینھا را برای پیامبرش می ھمین

 اخت. اینجا بود که آنھا را فروخت و پولشان را صدقه داد.س نصیب او می

 : خوب کفن کردن میت)۱۹باب (
ِ  بِْن  َجابِرِ عن  -۴۶۹ نَّ انلَّيِبَّ  :ب َ�بِْد ا�َّ

َ
ِمْن  فََذَكَر رَُجالً  ،َخَطَب يَْوًماص  أ

َن يِف َكَفٍن َ�ْ�ِ َطائٍِل  ْصَحابِِه قُِبَض فَُكفِّ
َ
ْالً  ،أ

َ
ْن ُ�ْقرَبَ الرَُّجُل ص  فَزََجَر انلَّيِبُّ  ،َوقُرِبَ يل

َ
أ

  ،بِاللَّيِْل َحىتَّ يَُص�َّ َعلَيْهِ 
َّ
 َذلَِك  إِال

َ
ْن يُْضَطرَّ إِ�َْساٌن إىِل

َ
َحُدُ�ْم «َوقَاَل انلَّيِبُّ :ص  ،أ

َ
َن أ إَِذا َكفَّ

ْن َكَفنَهُ  يَُحسِّ
ْ
َخاُه فَل

َ
 )۹۴۳(م/». أ

سخنرانی کرد و ص  زی، نبی اکرمگوید: رو می ب: جابر بن عبدالله ترجمه
ی یکی از یارانش که فوت کرده بود و شب ھنگام با کفنی کوتاه، دفن شده بود،  درباره

میت را شب ھنگام، دفن نکنید تا بر او نماز بخوانند مگر اینکه ناچار «سخن گفت و فرمود: 
 ».خوب، کفن نماییدکنید، او را  که برادر مسلمانتان را کفن می ھنگامی«و افزود: ». باشید

 ): عجله کردن در دفن میت۲۰باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۷۰

َ
َنَـاَزةِ « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ

ْ
رْسُِعوا بِاجل

َ
فَـإِْن تَـُك َصـاحِلًَة  ،أ

ُموَ�َها  : ـلََعلَُّه قَاَل  ـ فََخْ�ٌ  ْهِ اَ ُ�َقدِّ
َ

ـ تََضـُعونَُه َ�ـْن ِرقَـابُِ�مْ  ،يل  ».َو�ِْن تَُ�ْن َ�ْ�َ َذلَِك فَرَشٌّ
 )۹۴۴(م/

جنازه را ھر چه زودتر به «فرمود: ص  رسول الله گوید: میس  ابوھریره: ترجمه
گورستان ببرید؛ اگر انسان نیکی باشد، پس او را زودتر به خیری که در انتظارش 

ھای خود، بر  باشد، زودتر، شّری را از روی شانهرسانید. و اگر انسان بدی  باشد، می می
 ».گذارید زمین می

 ): جلوگیری زنان از شرکت در تشییع جنازه۲۱باب (
مِّ عن  -۴۷۱

ُ
َنَـائِزِ قالت: ل  َعِطيَّةَ  أ

ْ
. َولَـْم ُ�ْعـَزْم َعلَيْنَـا ،ُكنَّا ُ�نَْ� َ�ْن ا�ِّبَـاِع اجل

 )۹۳۸(م/
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 ؛شدیم منع ،از شرکت در تشییع جنازه ھا زنگوید: ما  میل  ام عطیه: ترجمه
 قطعی نبود. ،ولی این منع

 برای جنازه بلند شدن): ۲۲باب (
۴۷۲-  ِ ِ  ،َمـرَّْت َجنَـاَزةٌ  :قَاَل ب  َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ ص  َ�َقـاَم لََهـا رَُسـوُل ا�َّ
نَا ،َوُ�ْمنَا َمَعهُ 

ْ
ِ  :َ�ُقل َها َ�ُهوِديَّةٌ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ َموَْت فَـَزعٌ « :َ�َقاَل  !إِ�َّ

ْ
َنَـاَزَة  ،إِنَّ ال

ْ
ْ�ـتُْم اجل

َ
فَـإَِذا َرأ

 )۹۶۰(م/». لََها َ�ُقوُموا
از جلوی ما عبور کرد. رسول  ای گوید: جنازه می به لال بن عبد جابر: ترجمه

گفتیم: یا رسول  سپسبلند شدیم. ھمراه ایشان، بلند شد و ما نیز بخاطر او  صالله
مرگ چیز وحشتناکی است؛ «فرمود: ص  پیامبر اکرماین جنازه یھودی است. ! الله

 .»بلند شویدبخاطر آن، دیدید، ای  ھرگاه جنازه

 ): بلند شدن برای جنازه، منسوخ شده است۲۳باب (
۴۷۳-  ٍّ ِ  :قَاَل س  َ�ْن يلَعِ ْ�نَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�ْعـِ� يِف  ،َوَ�َعـَد َ�َقَعـْدنَا ،قَاَم َ�ُقْمنَـاص  َرأ

َنَاَزةِ 
ْ
 )۹۶۲(م/». اجل

شود، ما  بخاطر جنازه، بلند میص  گوید: دیدیم که رسول الله میس  : علیترجمه
 نشیند، ما نیز نشستیم. که دیدیم می نیز بلند شدیم؛ اما ھنگامی

 کجا بایستد؟ ؛): امام، هنگام نماز خواندن بر جنازه۲۴باب (
َف انلَّيِبِّ  :قَاَل س  َسُمَرَة بِْن ُجنُْدٍب َ�ْن  -۴۷۴

ْ
مِّ َكْعـٍب ص  َصلَّيُْت َخل

ُ
 ،وََص�َّ ىلَعَ أ

ِ  ،َماتَْت َوِ�َ ُ�َفَساءُ  الَ ص  َ�َقاَم رَُسوُل ا�َّ  )۹۶۴(م/ .ِة َعلَيَْها وََسَطَهالِلصَّ
ی ام کعب که در  بر جنازهص  گوید: نبی اکرم میس  : سمره بن جندبترجمه

حالت نفاس، فوت نموده بود، نماز جنازه خواند. من نیز پشت سر ایشان نماز خواندم. 
 ھنگام نماز خواندن بر او چنان ایستاد که مقابل کمر میت، قرار گرفت.ص  پیامبر اکرم

 ): تکبیر گفتن در نماز جنازه۲۵باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۷۵

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ي ص  أ ِ

َّ
َـْوِم اذل

ْ
َ�ىَع لِلنَّـاِس انلََّجـايِشَ يِف ايل

ُمَص�َّ  ،َماَت ِ�يهِ 
ْ
 ال

َ
ْرَ�َع تَْ�ِبَ�اٍت  ،فََخَرَج بِِهْم إِىل

َ
َ أ  )۹۵۱(م/. َوَ�ربَّ



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٢٨٠

خبر مرگ نجاشی را در ھمان روز ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره: ترجمه
 .چھار تکبیر گفتو  را به صف کشید مردمو  مصلی رفت هسپس ب .اعالم کرد ،وفاتش

 .)نماز جنازه خوانداو بر (

 ): گفتن پنج تکبیر در نماز جنازه۲۶باب (

َْ� قَاَل  -۴۷۶
َ

يِب يل
َ
ْرَ�ًعاس  اَكَن َز�ْدٌ :َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن أ

َ
ُ ىلَعَ َجنَائِِزنَا أ ُه  ،يَُ�ربِّ َو�ِنَـّ

َ ىلَعَ َجنَاَزٍة مَخًْسا ُهُ  ،َكربَّ تلْ
َ
ِ  :َ�َقاَل  ؟فََسأ َُهاص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ  )۹۵۷(م/. يَُ�ربِّ

 ھای ما چھار تکبیر  بر جنازهس  گوید: زید : عبدالرحمن بن ابی لیلی میترجمه
ص  رسول اللهھا، پنج تکبیر گفت. علت را جویا شدم. گفت:  گفت؛ اما بر یکی از جنازه می

 کرد. گاھی چنین می
 (از نظر بسیاری از علما، این حکم، منسوخ شده است. مترجم) 

 ) دعا برای میت۲۷باب (
ِ  قال:س  َمالٍِك  بِْن  َعوِْف عن  -۴۷۷ فََحِفْظـُت ِمـْن  ،ىلَعَ َجنَـاَزةٍ ص  َص�َّ رَُسـوُل ا�َّ

ُ « :ُداَعئِِه وَُهَو َ�ُقوُل 
َ

ـْع ُمْدَخلَـهُ  ،واََعفِِه َواْ�ـُف َ�نْـهُ  ،َوارمَْحْهُ اللَُّهمَّ اْغِفْر هل ُ َووَسِّ
َ

ـِرْم نُـُزهل
ْ
�

َ
 ،َوأ

رَبَدِ 
ْ
ِج َوال

ْ
َماِء َواثلَّل

ْ
ُه بِال

ْ
�َِس  ،َواْغِسل ْ�يََض ِمْن ادلَّ

َ
يَْت اثلَّوَْب األ ََطايَا َكَما َ�قَّ

ْ
ِه ِمْن اخل ُ  ،َوَ�قِّ

ْ
بْـِدهل

َ
َوأ

هْ  ،َداًرا َخْ�ًا ِمْن َدارِهِ 
َ
ْهِلهِ  الً َوأ

َ
َنَّـةَ  ،َوَزوًْجا َخْ�ًا ِمْن َزوِْجهِ  ،َخْ�ًا ِمْن أ

ْ
ُه اجل

ْ
ْدِخل

َ
ِعـْذُه ِمـْن  ،َوأ

َ
َوأ

َقرْبِ 
ْ
ْو ِمْن َعَذاِب انلَّارِ  ،َعَذاِب ال

َ
َميَِّت  ».أ

ْ
نَا َذلَِك ال

َ
ُ�وَن أ

َ
ْن أ

َ
 )۹۶۳(م/ .َحىتَّ َ�َمنَّيُْت أ

ای نماز خواند؛ یکی  بر جنازهص  رسول اللهگوید:  میس  : عوف بن مالکترجمه
  از دعاھایی که من از ایشان حفظ کردم این بود که فرمود:

َماِء «
ْ
ُه بِال

ْ
ْع ُمْدَخلَُه َواْغِسل ُ َووَسِّ ِرْم نُُزهلَ

ْ
�

َ
ُ َوارمَْحُْه واََعفِِه َواْ�ُف َ�نُْه َوأ اللَُّهمَّ اْغِفْر هلَ

ِه ِمْن  رَبَِد َوَ�قِّ
ْ
ِج َوال

ْ
ُ َداًرا َخْ�ًا ِمْن َواثلَّل

ْ
بِْدهل

َ
�َِس َوأ ْ�يََض ِمْن ادلَّ

َ
يَْت اثلَّوَْب األ ََطايَا َكَما َ�قَّ

ْ
اخل

قَ 
ْ
ِعْذُه ِمْن َعَذاِب ال

َ
َنََّة َوأ

ْ
ُه اجل

ْ
ْدِخل

َ
ْهِلِه َوَزوًْجا َخْ�ًا ِمْن َزوِْجِه َوأ

َ
ْهًال َخْ�ًا ِمْن أ

َ
ْو َدارِهِ َوأ

َ
رْبِ أ

 بودم. تا جایی که من آرزو کردم: ای کاش! من آن میت می. »ِمْن َعَذاِب انلَّارِ 

: بار الھا! او را مورد مغفرت و رحمت قرار ده، او را عفو کن و از وی در ی دعا ترجمه
بدار و با آب ، یخ و برف او را غسل ده و از  گذر، جای او را وسیع بگردان، او را گرامی 

ای  شود، او را خانه ھا پاک می ز چرکی سفید ا گناھان چنان پاکش بگردان که پارچه
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ای بھتر از این خانواده و ھمسری بھتر از این ھمسر، عنایت  بھتر از این خانه، خانواده
 فرما. پروردگارا! او را در بھشت داخل نما و از عذاب قبر و عذاب دوزخ، نجات بده.

 ): نماز جنازه در مسجد۲۸باب (
يِب َوقَّاٍص  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -۴۷۸

َ
َ َسْعُد ْ�ُن أ ا تُُو�ِّ �ََّها لَمَّ

َ
ْزَواُج انلَّـيِبِّ س  �

َ
رَْسَل أ

َ
ص  أ

َمْسِجدِ 
ْ
وا جِبَنَاَزتِِه يِف ال ْن َ�ُمرُّ

َ
يَُصـلَِّ�  ،َ�َفَعلُـوا فَُوقِـَف بِـِه ىلَعَ ُحَجـرِِهنَّ  ،َ�يَُصلَِّ� َعلَيْهِ  ،أ

َنَائِ  ،َعلَيْهِ 
ْ
ْخِرَج بِِه ِمْن بَاِب اجل

ُ
َمَقاِعدِ أ

ْ
 ال

َ
ي اَكَن إِىل ِ

َّ
نَّ انلَّـاَس اَعبُـوا َذلِـَك  ،ِز اذل

َ
 ،َ�ـبَلََغُهنَّ أ

َمْسِجدَ  :َوقَالُوا
ْ
َنَائُِز يُْدَخُل بَِها ال

ْ
ْن  :َ�َقالَْت  ،َ�بَلََغ َذلَِك اَع�َِشةَ ! َما اَكنَْت اجل

َ
 أ

َ
َع انلَّاَس إىِل رْسَ

َ
َما أ

َم لَُهْم بِهِ  يَِعيبُوا َما الَ 
ْ
َمْسِجدِ  !ِعل

ْ
ْن ُ�َمرَّ جِبَنَاَزٍة يِف ال

َ
ِ  ،اَعبُوا َعلَيْنَا أ ىلَعَ ص  َوَما َص�َّ رَُسوُل ا�َّ

 
َّ
َمْسِجدِ  ُسَهيِْل بِْن َ�يَْضاَء إِال

ْ
 )۹۷۳(م/. يِف َجوِْف ال

وفات نمود، س  می گوید: ھنگامی که سعد بن ابی وقاصل  : عایشهترجمه
اش را به مسجد بیاورند تا بر او  که جنازهدرخواست نمودند ص  ھمسران نبی اکرم

اش را به مسجد آوردند  نماز جنازه بخوانند. مردم ھم ھمین کار را انجام دادند و جنازه
گذاشتند و آنھا بر او نماز جنازه خواندند و ص  ھای ھمسران پیامبر اکرم و کنار حجره

شد، بیرون  از میاو را از باب جنایز که بسوی محل نشستن مردم در کنار مسجد ب
خبر رسید که مردم از این کار ایراد گرفته ص  بردند. بعد از آن، به ھمسران نبی اکرم

آوردند. و سرانجام این سخن به  ھا را داخل مسجد نمی اند: در گذشته، جنازه و گفته
کنند و از کارھایی که نسبت به  رسید. وی گفت: مردم چقدر عجله میل  عایشه

اند؛  گیرند. آنھا از آوردن جنازه به مسجد از ما ایراد گرفته رند، ایراد میآنھا شناختی ندا
 بر ُسھیل بن بیضا در وسط مسجد نماز جنازه خواند. ص  باید بدانند که رسول الله

 ): نماز خواندن بر قبر۲۹باب (
يِب ُهَر�َْرَة: -۴۷۹

َ
َمْسجِ س  َ�ْن أ

ْ
ًة َسوَْداَء اَكنَْت َ�ُقمُّ ال

َ
نَّ اْمَرأ

َ
ْو َشابًّاـ َد أ

َ
َ�َفَقَدَها ـ  أ

 ِ َل َ�نَْهاص  رَُسوُل ا�َّ
َ
ْو َ�نُْه ـ  فََسأ

َ
فَالَ « :قَاَل  ،َماَت  :َ�َقالُواـ أ

َ
 :قَاَل  ؟»ُكنْتُْم آَذْ�تُُموِ�  أ

ْمَرهُ 
َ
ْو أ

َ
ْمَرَها أ

َ
ُروا أ �َُّهْم َصغَّ

َ
إِنَّ « :ُ�مَّ قَاَل  ،فََص�َّ َعلَيَْها ،فََدلُّوهُ  ».ُدلُّوِ� ىلَعَ َ�رْبِهِ « :َ�َقاَل  ،فََك�

ْهِلَها
َ
َمًة ىلَعَ أ

ْ
ُقبُوَر َمْملُوَءٌة ُظل

ْ
َ  ،َهِذهِ ال  )۹۵۶(م/». يِت َعلَيِْهمْ ُ�نَوِّرَُها لَُهْم بَِصالَ أل  َو�ِنَّ ا�َّ



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٢٨٢

 گوید: یک زن حبشی یا یک مرد جوان، مسجد را جارو  میس  : ابوھریرهترجمه
ی او از مردم پرسید. گفتند: فوت  او را ندید؛ لذا دربارهص  هزد. روزی، رسول الل می

گوید: گویا  راوی می .»چرا مرا خبر نکردید؟ قبرش را به من نشان دھید«کرد. فرمود: 
دانستند. به ھر حال، قبرش را نشان دادند و  مردم او را فردی کوچک و بی اھمیت می

بدانید که این قبرھا برای ساکنانشان، «بر آن، نماز خواند و فرمود: ص  رسول الله
 ».گرداند با نماز خواندن من، آنھا را نورانی می ألاند و الله  بسیار تاریک

 خودکشی کندکه  کسی ): در مورد۳۰باب (
يِتَ انلَّيِبُّ  :قَاَل س  َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرةَ  -۴۸۰

ُ
فَلَـْم  ،بَِمَشاقَِص  بِرَُجٍل َ�تََل َ�ْفَسهُ ص  أ

 )۹۷۸(م/. يَُصلِّ َعلَيْهِ 
ی مردی را آوردند که با  جنازهص  گوید: نزد نبی اکرم میس  : جابر بن سمرهترجمه

 بر او نماز جنازه نخواند.ص  تیرھای پیکان دار و پھن، خودکشی کرده بود. پیامبر اکرم

 ): فضیلت نماز خواندن بر جنازه و تشییع آن۳۱باب (
ىَب  عن -۴۸۱

َ
ِ  :قَاَل س  ُهَر�َْرةَ  أ َنَـاَزَة َحـىتَّ يَُصـ�َّ « :ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َمْن َشـِهَد اجل

ِقَ�اَطانِ  :ِ�يَل  ».َوَمْن َشِهَدَها َحىتَّ تُْدَ�َن فَلَُه ِ�َ�اَطانِ  ،َعلَيَْها فَلَُه ِ�َ�اٌط 
ْ
ِمثْـُل « :قَاَل  ؟َوَما ال

َعِظيَمْ�ِ 
ْ
َبَلَْ�ِ ال

ْ
 )۹۴۵(م/». اجل

ھر کس، تا ھنگام نماز «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : ابوھریرهترجمه
رسد. و ھر  ی یک قیراط پاداش می خواندن بر جنازه، حضور داشته باشد، به او به اندازه

ی دو قیراط پاداش  کس تا پایان مراسم دفن، حضور داشته باشد، به او به اندازه
 ».ی دو کوه بزرگ به اندازه«چقدر است؟ فرمود:  پرسیدند: دو قیراط،». رسد می

شفاعت آنها در حق او پذیرفته  بخواند،جنازه کس، صد نفر نماز ): بر هر۳۲باب (
 شود می

ـٌة ِمـْن « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۴۸۲ مَّ
ُ
ٍت تَُصـ�ِّ َعلَيْـِه أ َما ِمْن َميِـّ

ُمْسِلِمَ� َ�بْلُُغوَن ِمائَةً 
ْ
ُ ـ  ال

َ
 ـ  لُكُُّهْم �َْشَفُعوَن هل

َّ
ُعوا ِ�يهِ  إِال  )۹۴۷(م/ ».ُشفِّ

بر میتی که گروھی از «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میل  : عایشهترجمه
مسلمانان، نماز بخوانند و تعدادشان به صد نفر برسد و ھمگی برایش شفاعت کنند، 
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 ».شود شفاعت آنان در حق او پذیرفته می
 
 

کس، چهل نفر نماز جنازه بخواند، شفاعت آنان در حق او پذیرفته ): بر هر۳۳باب (
 شود می

ْو بُِعْسَفانَ  :ب بِْن َ�بَّاٍس اَ�ْن  -۴۸۳
َ
ُ بُِقَديٍْد أ

َ
نَُّه َماَت اْ�ٌن هل

َ
 ،يَـا ُكَر�ْـُب  :َ�َقاَل  ،�

ُ ِمْن انلَّاِس 
َ

ُ فَإَِذا نَـاٌس قَـْد اْجتَ  ،فََخرَْجُت  :قَاَل  ،اْ�ُظْر َما اْجتََمَع هل
َ

تُـُه َ�َقـاَل  ،َمُعـوا هل ْخرَبْ
َ
 :فَأ

ْرَ�ُعونَ  :َ�ُقوُل 
َ
ْخرُِجوهُ  :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟ُهْم أ

َ
ِ  ،أ إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َمـا ِمـْن « :َ�ُقـوُل ص  فَ
ْرَ�ُعوَن رَُجالً  ،رَُجٍل ُمْسِلٍم َ�ُموُت 

َ
ِ َشـيْئًا الَ  ،َ�يَُقوُم ىلَعَ َجنَاَزتِِه أ ُ�وَن بِـا�َّ   ،�رُْشِ

َّ
َعُهْم  إِال َشـفَّ

ُ ِ�يهِ   )۹۴۸(م/ ».ا�َّ
در قدید یا عسفان، فوت  ب: روایت است که یکی از فرزندان ابن عباس ترجمه

 کرد. ابن عباس گفت: ای کریب! نگاه کن چند نفر جمع شده است؟ کریب 
ند. ابن عباس را اطالع دادم. ا گوید: من بیرون رفتم و دیدم که تعدادی، جمع شده می

کنی چھل نفر ھستند؟ گفتم: بلی. گفت: جنازه را بیرون ببرید؛ زیرا من  گفت: فکر می
ھر مسلمانی که بمیرد و چھل مسلمان یکتا پرست «فرمود: ص  شنیدم که رسول الله

 ».پذیرد اش نماز بخوانند، الله متعال شفاعت آنان را در حق او می بر جنازه

 گیرند میوهش مردم قرار ستایش یا نک موردحکم مردگانی که  :)۳۴باب (
�َِس بِْن َمالٍِك  -۴۸۴

َ
ثِْ�َ َعلَيَْها َخْ�ٌ  :قَاَل س  َ�ْن أ

ُ
ِ  ،ُمرَّ جِبَنَاَزٍة فَأ : صَ�َقاَل نيَِبُّ ا�َّ

ا ».وََجبَْت وََجبَْت وََجبَْت « ثِْ�َ َعلَيَْها رَشًّ
ُ
ِ :صَ�َقاَل ، َوُمرَّ جِبَنَاَزٍة فَأ وََجبَْت وََجبَْت « نيَِبُّ ا�َّ

�ِّ  :س قَاَل ُ�َمرُ  ».وََجبَْت 
ُ
يِب وَأ

َ
َت  ،فًِدى لََك أ

ْ
ثِْ�َ َعلَيَْها َخْ�ٌ َ�ُقل

ُ
وََجبَْت وََجبَْت  :ُمرَّ جِبَنَاَزٍة فَأ

َت  ،وََجبَْت 
ْ
ثِْ�َ َعلَيَْها رَشٌّ َ�ُقل

ُ
ِ  ؟ْت وََجبَْت وََجبَْت وََجبَ  :َوُمرَّ جِبَنَاَزةٍ فَأ َمْن « :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َنَّةُ 
ْ
ُ اجل

َ
ثْنَيْتُْم َعلَيِْه َخْ�ًا وََجبَْت هل

َ
ُ انلَّارُ  ،أ

َ
ا وََجبَْت هل ثْنَيْتُْم َعلَيِْه رَشًّ

َ
ِ  ،َوَمْن أ ْ�تُْم ُشَهَداُء ا�َّ

َ
أ

رِْض 
َ
رِْض  ،يِف األ

َ
ِ يِف األ ْ�تُْم ُشَهَداُء ا�َّ

َ
رِْض  ،أ

َ
ِ يِف األ ْ�تُْم ُشَهَداُء ا�َّ

َ
 )۹۴۹(م/ ».أ

ای را از کنار صحابه بردند و آنان از او  گوید: جنازه میس  : انس بن مالکترجمه
سپس ». واجب شد، واجب شد، واجب شد«فرمود: ص  تعریف کردند. نبی اکرم
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ص  الله ی دیگری را از کنار آنان بردند و آنھا او را نکوھش کردند. رسول جنازه
گفت: پدر و مادرم فدایت باد؛ س  عمر». واجب شد، واجب شد، واجب شد«فرمود: 

ای را از کنار شما بردند که مورد ستایش قرار گرفت؛ شما در مورد او فرمودید:  جنازه
ی دیگری را از کنار شما بردند که مورد  و جنازه». واجب شد، واجب شد، واجب شد«

؟ فرمود: »واجب شد، واجب شد، واجب شد«ما فرمودید: نکوھش قرار گرفت؛ باز ھم ش
کسی را که شما تعریف کردید، بھشت برایش واجب گردید. و کسی را که شما «

نکوھش نمودید، جھنم برایش واجب گردید. شما گواھان الله بر روی زمین ھستید، 
 .»شما گواھان الله بر روی زمین ھستید، شما گواھان الله بر روی زمین ھستید

 جنازه از نماز هنگام بازگشت بر مرکب، ): سوار شدن ۳۵باب (
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرةَ  -۴۸۵ ْحـَداِح ص  َص�َّ رَُسوُل ا�َّ يِتَ  ،ىلَعَ ابِْن ادلَّ

ُ
ُ�ـمَّ أ

َفـهُ  ،َ�َعَقلَُه رَُجٌل فََرِ�بَهُ  ،بَِفَرٍس ُعْرٍي 
ْ
ُْن نَتَِّبُعُه �َْسىَع َخل

َ
َ�َقـاَل  :قَـاَل  ،فََجَعَل َ�تََوقَُّص بِِه َو�

َقْومِ 
ْ
َنَّـِة ِال�ِ�ِ�ِ�ِ« :قَـاَل ص  إِنَّ انلَّـيِبَّ  :رَُجٌل ِمْن ال

ْ
 يِف اجل

ًّ
ْو ُمـَدىل

َ
ٍق أ بْـِن َ�ـْم ِمـْن ِعـْذٍق ُمَعلَـّ

ْحَداِح   )۹۶۵(م/ ».ادلَّ
بر ابن دحداح نماز جنازه ص  رسول اللهگوید:  میس  : جابر بن سمرهترجمه

خواند. آنگاه (بعد از دفن) اسبی بدون زین آوردند و شخصی آنرا نگه داشت و پیامبر 
داد. ما  را تکان میص  دوید و رسول الله بر آن، سوار شد. آن اسب، آھسته میص  اکرم

ص  نبی اکرم گوید: شخصی از میان مردم گفت: دویدیم. راوی می نیز بدنبال ایشان، می
ھای خرمایی که تر و تازه ھستند و برای ابن  در بھشت چه بسیارند خوشه«فرماید:  می

 ».دحداح آویزانند

 قطعه پارچه در قبریک ): گذاشتن ۳۶باب (
ِ  :قَـاَل ب  َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۴۸۶  .قَِطيَفـٌة مَحْـَراءُ ص  ُجِعـَل يِف َ�ـرْبِ رَُسـوِل ا�َّ

 )۹۶۷(م/
ی قرمز  یک قطعه پارچهص  گوید: در قبر رسول الله می ب: ابن عباس ترجمه

 رنگ گذاشتند.
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 لحد و بستن آن با خشت خام ): در مورد۳۷باب (
يِب َوقَّاٍص  :َ�ْن اَعِمِر بِْن َسْعدٍ  -۴۸۷

َ
نَّ َسْعَد ْ�َن أ

َ
ي َهلََك ِ�يـهِ س  أ ِ

َّ
 :قَاَل يِف َمَرِضِه اذل

ًْدا
َ
َُدوا يِل حل

ْ
َّ اللَّنِبَ نَْصبًا ،احل ِ  ،َوانِْصبُوا يلَعَ  )۹۶۶(م/ .صَكَما ُصِنَع بِرَُسوِل ا�َّ

در بیماری وفاتش گفت: س  گوید: سعد بن ابی وقاص میس  : عامر بن سعدترجمه
ی آن را با خشت خام  لحد حفر کردند و دھانهص  ھمانگونه که برای رسول الله

 ی آنرا با خشت خام ببندید. انهبستند، برای من نیز لحد حفر کنید ودھ

 ): دستور هموار کردن قبرها۳۸باب (
َسِديِّ قَاَل  -۴۸۸

َ
َهيَّاِج األ

ْ
يِب ال

َ
يِب َطاِلٍب  :َ�ْن أ

َ
ُّ ْ�ُن أ الَ : س  قَاَل يِل يلَعِ

َ
ْ�َعثَُك ىلَعَ َمـا  أ

َ
أ

 ِ ْن الَ : «صَ�َعثَِ� َعلَيِْه رَُسوُل ا�َّ
َ
  تََدَع تِْمثَاالً  أ

َّ
  َوالَ  ،َطَمْستَهُ  إِال

َّ
ا إِال

ـفً �ْتَهُ  َ�رْبًا ُمرْشِ  ».َسـوَّ
 )۹۶۹(م/

به من گفت: آیا تو را به س  گوید: علی بن ابی طالب : ابوھّیاج اسدی میترجمه
ی تصویرھا را  ھمه«مرا برای آن فرستاد: ص  ھمان مأموریتی نفرستم که رسول الله

 ».ھموار کنی قبرھای مرتفع را با زمین،  از بین ببر و ھمه

 بر قبر و گچ کاری آن بناساختن ): کراهیت ۳۹باب (
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َجابِرٍ  -۴۸۹ ْن ُ�ْقَعـَد َعلَيْـهِ ص  َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

َ
َقـرْبُ َوأ

ْ
َص ال ْن ُ�َصَّ

َ
 ،أ

ْن يُبَْ� َعلَيْهِ 
َ
 )۹۷۰(م/ .َوأ

و  از گچ کاری قبر، نشستن روی آنص  گوید: رسول الله میس  : جابرترجمه
 ساختن بنا بر قبر، منع فرمود.

جایگاهش صبح و  ،فوت کند، چه بهشتی باشد چه جهنمی ): هرگاه، کسی۴۰باب (
 شود میشام به او عرضه 

ِ  :ب َ�ْن ابِْن ُ�َمرَ  -۴۹۰ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َحَدُ�ْم إَِذا َماَت ُعرَِض َعلَيِْه « :قَاَل ص  أ

َ
إِنَّ أ

َغَداِة 
ْ
َعيِشِّ َمْقَعُدُه بِال

ْ
َنَّةِ  :َوال

ْ
ْهِل اجل

َ
َنَِّة فَِمْن أ

ْ
ْهِل اجل

َ
ْهِل انلَّاِر فَِمْن  ،إِْن اَكَن ِمْن أ

َ
َو�ِْن اَكَن ِمْن أ

ْهِل انلَّارِ 
َ
ِقيَاَمةِ  :ُ�َقاُل  ،أ

ْ
ِْه يَْوَم ال

َ
ُ إِيل  )۲۸۶۶(م/». َهَذا َمْقَعُدَك َحىتَّ َ�بَْعثََك ا�َّ

ھرگاه، یکی از شما «فرمود: ص  رسول الله گوید: می به بن عمر لعبدال: ترجمه
شود؛ اگر بھشتی باشد جایگاھش در  فوت کند، صبح و شام، جایگاھش به او عرضه می
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گویند:  شود و به او می بھشت، و اگر دوزخی باشد، جایگاھش در دوزخ، به او نشان داده می
  ».و خواھد بودکه الله متعال تو را حشر نماید، این، جایگاه ت روز قیامت، ھنگامی

 گذاشته شود در قبر، که میهنگااز بنده، ال فرشتگان ): سؤ۴۱باب (
�َِس  عن -۴۹۱

َ
ِ :ص  :قَاَل س  َمالٍِك  بِْن  أ َعبْـَد إَِذا وُِضـَع يِف َ�ـرْبِهِ «قَـاَل نَـيِبُّ ا�َّ

ْ
 ،إِنَّ ال

ْصَحابُهُ 
َ
 َ�نُْه أ

َّ
فُوا] ةٍ [َزاَد ىِف َرَوايَ إِنَُّه لَيَْسَمُع قَْرَع نَِعالِِهْم  ،َوتََو� ِ�يِه َملَـاَكِن  :قَاَل : إَِذا انرَصَ

ْ
يَأ

ُ َ�يَُقوالَ  ،َ�يُْقِعَدانِهِ 
َ

ُمْؤِمُن َ�يَُقوُل  :قَاَل  ؟َما ُكنَْت َ�ُقوُل يِف َهَذا الرَُّجِل  :ِن هل
ْ
ا ال مَّ

َ
ُه  :فَأ نَـّ

َ
ْشـَهُد �

َ
أ

 ُ
ُ

ِ َورَُسوهل ُ  :قَاَل  ،َ�بُْد ا�َّ
َ

ُ بِـِه َمْقَعـًدا ِمـْن  اْ�ُظرْ  :َ�يَُقاُل هل بَْدلََك ا�َّ
َ
 َمْقَعِدَك ِمْن انلَّاِر قَْد أ

َ
إِىل

َنَّةِ 
ْ
ِ  ».اجل يًعا: «صقَاَل نيَِبُّ ا�َّ  ».َ�َ�َاُهَما مَجِ

ُ يِف َ�رْبِهِ َسبُْعوَن ِذَرااًع  :قَاَل َ�تَاَدةُ 
َ

نَُّه ُ�ْفَسُح هل
َ
َا �

َ
ـا إِ  ،وَُذِكَر نل  َعلَيْـِه َخرِضً

ُ
 يَـْوِم َوُ�ْمأل

َ
ىل

 )۲۸۷۰(م/. ُ�بَْعثُونَ 
که بنده در  ھنگامی«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : انس بن مالکترجمه

شنود. در این  قبرش گذاشته شود و دوستانش برگردند، او صدای پای آنان را می
ی این  پرسند: درباره نشانند و از وی می آیند و او را می ھنگام، دو فرشته نزد وی می

دھم که او بنده  گوید: من گواھی می گفتی؟ مؤمن می چه میص  یعنی محمدشخص 
گویند: به جایگاه خود در دوزخ نگاه کن. الله آنرا به  و رسول الله است. فرشتگان می

پس ھر دو جا «افزود: ص  پیامبر اکرم». باغی در بھشت، برایت عوض نموده است
 ».بیند (بھشت و دوزخ) را می

ی  گوید: برای ما گفتند که: ھمچنین قبرش به اندازه اویان) میقتاده (یکی از ر
 ».گردد اش سبز می کند و تا ھنگام برانگیخته شدن، ھمه ھفتاد ذراع، جا باز می

ُ يُثَّبُِت +فرماید:  رسد که می ): این سخن الله متعال در قبر به اثبات می۴۲باب (  ٱ�َّ
ِينَ  ِ  ٱ�َّ  ب

ْ ِ  ٱۡلَقۡولِ َءاَمُنوا َيٰوةِ ِ�  ِت ٱ�َّاب ۡ�َيا ٱۡ�َ الله مؤمنان را در زندگی دنیا و « _ٱ�ِخَرةِ� َوِ�  ٱ�ُّ
 »دارد آخرت با سخن حق، ثابت قدم نگه می

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب  -۴۹۲
ْ
ُ ٱيُثَّبُِت ﴿ :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ س  َ�ْن ال ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ  لِ َقوۡ لۡ ٱَءاَمنُواْ ب

َقرْبِ قَاَل  ﴾�َّابِتِ ٱ
ْ
ُ  ،نََزلَْت يِف َعَذاِب ال

َ
ُ  :َ�يَُقوُل  ؟َمْن َر�َُّك  :َ�يَُقاُل هل َ ا�َّ ٌد  ،َر�ِّ ، صَونَِبيِّ ُ�َمَّ
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 ُ
ُ

ُ يُثَّبُِت + :ألفََذلَِك قَْوهل ِينَ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ ْ ب ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  ٱ�َّابِتِ  ٱۡلَقۡولِ َءاَمُنوا  _ٱ�ِخَرةِ� َوِ�  ٱ�ُّ
 .)۲۸۷۱(م/ ]٢٧م:یإبراھ[

ُ ٱيُثَّبُِت ﴿ی  آیه«فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  : براء بن عازبترجمه ِينَ ٱ �َّ َّ� 
 ِ  ب

ْ پرسند: پروردگارت  ی عذاب قبر، نازل شد. از مؤمن می درباره ﴾�َّابِتِ ٱ لِ َقوۡ لۡ ٱَءاَمنُوا
دھد: پروردگار من، الله است و پیامبر من، محمد است. اینجاست که  کیست؟ جواب می

ُ يُثَّبُِت +فرماید:  می ألالله  ِينَ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ ۡ�يَا ٱۡ�َيَٰوةِ ِ�  ٱ�َّابِتِ  ٱلَۡقۡولِ َءاَمنُواْ ب  _ٱ�ِخَرةِ� َوِ�  ٱ�ُّ
 ». دارد یعنی الله مؤمنان را در زندگی دنیا و آخرت با سخن حق، ثابت قدم نگه می

 عذاب قبر و پناه خواستن از آن ی درباره): ۴۳باب (
ـاِر ىلَعَ َ�ْغلَـٍة ص  بَيْنََما انلَّيِبُّ  :قَاَل س  ثَابٍِت  بِْن  َز�ْدِ  عن -۴۹۳ يِف َحائٍِط بِلَِ� انلَّجَّ

 ُ
َ

ُْن َمَعهُ  ،هل
َ

ِقيهِ  ،َو�
ْ
ْرَ�َعةٌ  ،إِْذ َحاَدْت بِِه فاََكَدْت تُل

َ
ْو أ

َ
ْو مَخَْسٌة أ

َ
ْ�رُبٌ ِستٌَّة أ

َ
َكَذا اَكَن  :قَاَل  - َو�َِذا أ

َُر�ِْريُّ 
ْ
ْ�رُبِ « :َ�َقاَل  –َ�ُقوُل اجل

َ
ْصَحاَب َهِذهِ األ

َ
نَـا :َ�َقاَل رَُجـٌل  ؟»َمْن َ�ْعرُِف أ

َ
َ�َمـىَت « :قَـاَل  ،أ

اكِ  :قَاَل  ؟»ءِ َهُؤالَ  َماَت  َة تُبْـتََ� يِف ُ�بُورَِهـا« :َ�َقاَل  ،َماتُوا يِف اِإلرْشَ مَّ
ُ
ْن الَ  فَلَـْوالَ  ،إِنَّ َهِذهِ األ

َ
 أ

ْسَمُع ِمنْهُ 
َ
ي أ ِ

َّ
َقرْبِ اذل

ْ
ْن �ُْسِمَعُ�ْم ِمْن َعَذاِب ال

َ
َ أ َعوُْت ا�َّ َ  ».تََداَ�نُوا دلَ

ْ�بََل َعلَيْنَا بِوَْجِههِ 
َ
ِ ِمْن َعَذاِب انلَّارِ « :َ�َقاَل  ُ�مَّ أ ِ ِمـْن  :َقـالُواف ».َ�َعوَُّذوا بِا�َّ َ�ُعـوُذ بِـا�َّ

َقرْبِ « :َ�َقال ، قَاََل:َعَذاِب انلَّارِ 
ْ
ِ ِمْن َعَذاِب ال ِ ِمـْن َعـَذاِب  :َقـالُواف ».َ�َعوَُّذوا بِا�َّ َ�ُعـوُذ بِـا�َّ

َقرْبِ 
ْ
ِ « :قَاَل  ،ال ِفنَتِ َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َ�َطنَ َ�َعوَُّذوا بِا�َّ

ْ
ِفـنَتِ  :قَالُوا ».ِمْن ال

ْ
ِ ِمْن ال َمـا  ،َ�ُعوُذ بِا�َّ

الِ « :قَاَل  ،َظَهَر ِمنَْها َوَما َ�َطنَ  جَّ ِ ِمْن فِتْنَِة ادلَّ الِ  :قَالُوا ».َ�َعوَُّذوا بِا�َّ جَّ ِ ِمْن فِتْنَِة ادلَّ . َ�ُعوُذ بِا�َّ
 )۲۸۶۷(م/

سوار بر قاطرش در یکی از ص  گوید: روزی، نبی اکرم میس  بن ثابت : زیدترجمه
ھای بنی نجار بود. ما نیز ھمراه ایشان بودیم. ناگھان، قاطر رم کرد و از راه،  باغ

را بیندازد. در آنجا شیش یا پنج یا چھار ص  منحرف شد و نزدیک بود که پیامبر اکرم
 قبر، وجود داشت.

؟ مردی گفت: »شناسد سی صاحبان این قبرھا را میچه ک«فرمود: ص  رسول الله
ھمانا «؟ آن مرد گفت: در دوران شرک. فرمود: »اند چه وقت فوت کرده«من. فرمود: 

رفت که مردگانتان را  شوند؛ اگر بیم آن نمی این امت در قبرھایشان، گرفتار عذاب می
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خواستم تا قسمتی از سر و صدای عذاب قبر را که من  می ألدفن نکنید از الله 
 ».شنوم به شما نیز بشنواند می

از عذاب جھنم به «ما برگرداند و فرمود: سوی  به اش را چھرهص  سپس رسول الله
بریم. بعد از آن، فرمود:  صحابه گفتند: از عذاب جھنم به الله پناه می». الله پناه ببرید

بریم. آنگاه  صحابه گفتند: از عذاب قبر به الله پناه می».پناه ببرید از عذاب قبر به الله«
ھای  صحابه گفتند: از فتنه». ھای پنھان و آشکار به الله پناه ببرید از فتنه«فرمود: 

ی دجال به الله پناه  از فتنه«بریم. سرانجام، فرمود:  پنھان و آشکار به الله پناه می
 بریم. ی دجال به الله پناه می صحابه گفتند: از فتنه». ببرید

 شوند میدر قبرهایشان، عذاب داده  یهودیان): ۴۴باب (
يُّوَب  -۴۹۴

َ
يِب �

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ْمُس ص  َخَرَج رَُسوُل ا�َّ فََسـِمَع  ،َ�ْعَد َما َغَرَ�ْت الشَّ

ُب يِف ُ�بُورَِها« :َ�َقاَل  ،َصْوتًا  )۲۸۶۹(م/». َ�ُهوُد ُ�َعذَّ
بعد از غروب آفتاب از خانه بیرون ص  گوید: رسول الله میس  : ابو ایوبترجمه

 ».شوند یھودیان در قبرھایشان، عذاب داده می«رفت. آنگاه، صدایی شنید و فرمود: 

 زیارت قبرها و طلب مغفرت برای آنان ی ه): دربار۴۵باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۹۵

َ
هِ ص  َزاَر انلَّيِبُّ  :قَاَل س  َ�ْن أ مِّ

ُ
ُ  ،َ�رْبَ أ

َ
بَْ�ى َمْن َحْوهل

َ
 ،َ�بىََك َوأ

ْستَْغِفَر لََها« :صَ�َقاَل 
َ
ْن أ

َ
َذنُْت َر�ِّ يِف أ

ْ
ُزوَر َ�رْبََها  ،فَلَْم يُؤَْذْن يِل  ،اْستَأ

َ
ْن أ

َ
َذْ�تُُه يِف أ

ْ
َواْستَأ

ِذَن يِل 
ُ
ُقبُورَ  ،فَأ

ْ
َموَْت  ،فَُزوُروا ال

ْ
ُر ال إِ�ََّها تَُذكِّ

 )۹۷۶(م/». فَ
قبر مادرش را زیارت کرد و گریه نمود ص  گوید: نبی اکرم میس  : ابوھریرهترجمه

از پروردگارم اجازه خواستم که برای مادرم «و اطرافیانش را نیز گریاند. آنگاه فرمود: 
طلب مغفرت نمایم اما به من اجازه ندادند. پس اجازه خواستم تا قبرش را زیارت نمایم؛ 

 ».اندازد بروید؛ زیرا انسان را به یاد مرگ میبه من اجازه داده شد. لذا به زیارت قبرھا 
ِ  :قَاَل س  بَُر�َْدةَ عن  -۴۹۶ ُقبُوِر فَُزوُروَها« :ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
، َ�َهيْتُُ�ْم َ�ْن ِزَ�اَرِة ال

َضايِحِّ فَْوَق ثَالَ 
َ
ُوِم األ

ُ
ْمِسُكوا َما بََدا لَُ�مْ َوَ�َهيْتُُ�ْم َ�ْن حل

َ
َوَ�َهيْتُُ�ْم َ�ْن انلَِّبيِذ  ،ٍث فَأ

 
َّ
ْسِقيَِة لُكَِّها ،يِف ِسَقاءٍ  إِال

َ
ُ�وا يِف األ ُ�وا َوالَ  ،فَارْشَ  )۹۷۷(م/». ُمْسِكًرا �رَْشَ

قبًال شما را از زیارت قبور، منع «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : بریدهترجمه
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شما را از خوردن گوشت قربانی کرده بودم؛ ولی اکنون، به زیارت آنھا بروید. ھمچنین 
بیشتر از سه روز، جلوگیری کرده بودم. اما ھم اکنون ھر مدتی که خواستید گوشت 

ی خرما در سایر  قربانی را نگه داری کنید. ھمینطور شما را از درست کردن شیره
ھا بنوشید به شرط  ی ظرف ھا بجز مشک، منع کرده بودم. اما ھم اکنون از ھمه ظرف

 ».ت کننده نباشداینکه مس

 ان و دعا در حق آنهاش رحمت برای): سالم گفتن بر ساکنان قبور، طلب ۴۶باب (
نَُّه قَاَل يَْوًما -۴۹۷

َ
ِد بِْن قَيِْس � الَ  :َ�ْن ُ�َمَّ

َ
�ِّ  أ

ُ
ثُُ�ْم َ��ِّ َوَ�ْن أ َحدِّ

ُ
نَُّه  :قَاَل  ؟أ

َ
َ�َظنَنَّا �

تْهُ  َ ُه الَّيِت َودلَ مَّ
ُ
الَ  :قَالَْت اَع�َِشةُ  :قَاَل  ،يُِر�ُد أ

َ
ِ  أ ثُُ�ْم َ��ِّ َوَ�ْن رَُسوِل ا�َّ َحدِّ

ُ
نَا؟ صأ

ْ
 :قُل

ْليَِت الَّيِت اَكَن انلَّيِبُّ  :قَالَْت  :قَاَل  ،بََ� 
َ

ا اَكنَْت يل  ،ُِ�يَها ِعنِْدي اْ�َقلََب فَوََضَع رَِداَءهص  لَمَّ
بَْث إِ  ،�ََسَط َطَرَف إَِزارِهِ ىلَعَ فَِراِشِه فَاْضَطَجعَ وَ  ،وََخلََع َ�ْعلَيِْه فَوََضَعُهَما ِعنَْد رِْجلَيْهِ 

ْ
 فَلَْم يَل

َّ
 ال

ْن قَْد َرقَْدُت 
َ
َخَذ رَِداَءُه ُرَو�ًْدا ،َر�ْثََما َظنَّ أ

َ
َجافَُه  ،َواْ�تََعَل ُرَو�ًْدا ،فَأ

َ
َاَب فََخَرَج ُ�مَّ أ

ْ
َوَ�تََح ابل

يِس  ،ُرَو�ًْدا
ْ
ُت ِدْريِع يِف َرأ

ْ
 إِثِْرهِ  ،َوَ�َقنَّْعُت إَِزارِي ،َواْختََمْرُت  ،فََجَعل

َحىتَّ  ،ُ�مَّ اْ�َطلَْقُت ىلَعَ
َِقيعَ  ِقيَامَ  ،َجاَء ابلْ

ْ
َطاَل ال

َ
اٍت ُ�مَّ َرَ�َع يََديِْه ثَالَ  ،َ�َقاَم فَأ ََرَف  ،َث َمرَّ

ْ
ََرفُْت  ،ُ�مَّ ا�

ْ
َع  ،فَا� رْسَ

َ
فَأ

رْسَْعُت 
َ
ُت  ،فَأ

ْ
حْ  ،َ�َهْرَوَل َ�َهْرَول

َ
ْحرَضُْت فَأ

َ
ُت  ،فََسبَْقُتهُ  ،رَضَ فَأ

ْ
 ،فََدَخل

َّ
ْن  فَلَيَْس إِال

َ
أ

ُت  :قَالَْت  ».َما لَِك يَا اَع�ُِش َحْشيَا َرا�ِيَةً « :فََدَخَل َ�َقاَل  ،اْضَطَجْعُت 
ْ
ءَ يب  الَ  :قُل  :قَاَل  ،يَشْ

َِب�ُ «
ْ
�ِّ اللَِّطيُف اخل ُْخرِبَ ْو يلَ

َ
�ِ� أ ُْخرِبِ ُت  :قَالَْت  ».تلَ

ْ
ِ  :قُل �ِّ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ
نَْت َوأ

َ
يِب أ

َ
 ،بِأ

تُهُ  ْخرَبْ
َ
َماِ� « :قَاَل  ،فَأ

َ
يُْت أ

َ
ي َرأ ِ

َّ
َواُد اذل نِْت السَّ

َ
ُت َ�َعمْ  ».فَأ

ْ
فَلََهَدِ� يِف َصْدرِي لَْهَدًة  ،قُل

وَْجَعتِْ� 
َ
ُ « :ُ�مَّ قَاَل  ،أ

ُ
ُ َعلَيِْك َورَُسوهل يَف ا�َّ ْن َ�ِ

َ
َظنَنِْت أ

َ
َمْهَما يَْ�تُِم انلَّاُس  :قَالَْت  ؟»أ

 ُ ْخَفاُه ِمنِْك « :قَاَل  ،َ�َعمْ  ،َ�ْعلَْمُه ا�َّ
َ
يِْت َ�نَاَداِ� فَأ

َ
تَاِ� ِحَ� َرأ

َ
�َل أ إِنَّ ِجرْبِ

ْخَفيْتُُه  ،فَ
َ
َجبْتُُه فَأ

َ
فَأ

ْن  ،َولَْم يَُ�ْن يَْدُخُل َعلَيِْك َوقَْد وََضْعِت ِ�يَابَِك  ،ِمنِْك 
َ
ْن قَْد َرقَْدِت فََكرِْهُت أ

َ
َوَظنَنُْت أ

وقَِظِك 
ُ
ْن �َْستَوِْحيِش  ،أ

َ
َِقيعِ  :َ�َقاَل  ،وََخِشيُت أ ْهَل ابلْ

َ
يِتَ أ

ْ
ْن تَأ

َ
ُمُرَك أ

ْ
فَتَْستَْغِفَر  ،إِنَّ َر�ََّك يَأ

ُت  :قَالَْت  ».لَُهمْ 
ْ
ِ  :قُل قُوُل لَُهْم يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
الَ « :قَاَل  ؟َكيَْف أ يَاِر ِمْن  مُ السَّ ْهِل ادلِّ

َ
ىلَعَ أ

ُمْسِلِم�َ 
ْ
ُمْؤِمِنَ� َوال

ْ
ِخِر�نَ  ،ال

ْ
ُمْستَأ

ْ
ُمْستَْقِدِمَ� ِمنَّا َوال

ْ
ُ ال ُ بُِ�ْم  ،َوَ�رَْحُم ا�َّ َو�ِنَّا إِْن َشاَء ا�َّ

 )۹۷۴(م/». ِحُقونَ لَالَ 
را : روزی، محمد بن قیس خطاب به مردم گفت: آیا ماجرای خودم و مادرم ترجمه
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گوید: ما فکر کردیم ھدفش ھمان مادری است که از او  برای شما بیان نکنم؟ راوی می
ص  فرمود: آیا داستان خودم با رسول اللهل  بدنیا آمده است؛ اما او گفت: عایشه

ص  شبی که نوبت من بود و رسول الله«را برای شما بیان نکنم؟ گفتیم: بلی. فرمود: 
به زمین گذاشت و کفشھایش را نیز بیرون آورد و  برد، ردایش را نزد من بسر می

ی ازارش را باالی رختخوابش پھن نمود و به پھلو  نزدیک پاھایش نھاد. ھمچنین گوشه
ام، درنگ نمود؛ بعد از  ای که گمان نمود من خواب افتاده دراز کشید. سپس به اندازه

باز نمود و بیرون شد  آن، به آھستگی، ردایش را برداشت و کفشھایش را پوشید و در را
و دوباره به آھستگی، در را بست. با دیدن این صحنه، من نیز روسری و مقنعه به سر 

به ص  گذاشتم وپیراھن و ازارم را پوشیدم و به دنبالش راه افتادم. پیامبر اکرم
ھایش را  قبرستان بقیع رفت و در آنجا مدت زیادی ایستاد و در این مدت، سه بار دست

با شتاب، راه ص  د (و دعا کرد). آنگاه برگشت. من نیز برگشتم. نبی اکرمبلند نمو
شروع به دویدن نمود؛ من نیز ص  رفت؛ من نیز شتاب نمودم. سپس رسول الله می

دویدم. سرانجام، به خانه رسید. ولی من قبل از ایشان به خانه رسیدم و وارد خانه 
ص  کشیدم. به ھر حال، رسول اللهشدم و فقط ھمین اندازه فرصت داشتم که دراز 

زند و دچار تنگی نفس  ای عایشه! چرا نفست تند می«وارد خانه شد و فرمود: 
گویی یا اینکه الله لطیف و خبیر  به من می«؟ گفتم: من مشکلی ندارم. فرمود: »ای شده

بیان گفتم: یا رسول الله! پدر و مادرم فدایت باد و ماجرا را برایش ». دھد مرا اطالع می
پس آن شبحی که من جلوی خودم، دیدم، تو «فرمود: ص  نمودم. پیامبر اکرم

ام زد طوریکه  با دستش به سینهص  ؟ گفتم: بلی. در این ھنگام، رسول اکرم»بودی
آیا گمان کردی که الله و رسولش در حق تو ستم «ام به درد آمد و فرمود:  سینه

 ؟ »کنند می
داند.  ه، ھر چه را مردم پنھان کنند، الله میگفت: بلل  گوید: عایشه راوی می

ھمان وقت، جبریل نزد من آمد و طوری که تو متوجه «ادامه داد: ص  رسول الله
نشوی، مرا صدا زد. من نیز بدون اینکه تو متوجه شوی، جواب دادم. و چون تو لباس 
راحت پوشیده بودی، جبریل نخواست نزد تو بیاید. من نیز گمان کردم که تو 

ای. چون بیم آنرا داشتم که وحشت کنی، دوست نداشتم تو را بیدار نمایم. به  خوابیده
دھد تا نزد اھل بقیع بروی و  ھر حال، جبریل به من گفت: پروردگارت به تو دستور می
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گوید: در این ھنگام، من گفتم: یا  میل  عایشه». برای آنان، طلب مغفرت کنی

الَ «مود: رسول الله! به آنان چه بگویم؟ فر نْ الْ السَّ ارِ مِ يَ لِ الدِّ ىلَ أَهْ الْ ـمُ عَ نِنيَ وَ مِ ؤْ نيَ ـمُ لِمِ سْ  ،مُ

مُ اهللاَُّ ال حَ رْ يَ الـْوَ نَّا وَ نيَ مِ مِ دِ تَقْ سْ ينَ ـْمُ رِ تَأْخِ سْ مْ لَالَ  ،مُ اءَ اهللاَُّ بِكُ ا إِنْ شَ إِنَّ ونَ وَ قُ یعنی سالم بر  .»حِ
ید؛ الله بر گذشتگان و آیندگان ما شما مؤمنان و مسلمانانی که ساکن این دیار ھست

 رحم بفرماید و ما نیز به خواست الله به شما خواھیم پیوست.

 قبرها و نماز خواندن بر آنها باالی): نشستن ۴۷باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۴۹۸

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َحُدُ�ْم ىلَعَ مَجْـَرٍة « :ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْن َ�ِْلَس أ

َ
أل

هِ َ�تُْحِرَق  ِ
ْ

 ِج�
َ

ْن َ�ِْلَس ىلَعَ َ�رْبٍ  ،ِ�يَابَُه َ�تَْخلَُص إِىل
َ
ُ ِمْن أ

َ
 )۹۷۱(م/ ».َخْ�ٌ هل

اگر یکی از شما باالی «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : ابوھریرهترجمه
اخگری بنشیند طوریکه لباسش را بسوزد و به پوستش برسد، برایش بھتر از این است 

 ».که باالی قبری بنشیند
َغنَوِّي  -۴۹۹

ْ
يِب َمْرثٍَد ال

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ُقبُوِر َوالَ  الَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ِْلُسوا ىلَعَ ال

َ
 جت

َْها
َ

وا إِيل
 )۹۷۲(م/». تَُصلُّ

باالی قبرھا ننشینید «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : ابو مرثد غنویترجمه
 ».و بسوی آنھا نماز نخوانید

 گیرد میمرد نیکوکاری که بخاطر کارهایش مورد ستایش قرار  ): در مورد۴۸باب (
يِب َذرٍّ  -۵۰۰

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َعَمـَل ِمـْن « :صِ�يَل لِرَُسوِل ا�َّ

ْ
يَْت الرَُّجَل َ�ْعَمـُل ال

َ
َرأ

َ
أ

َْ�ِ َوَ�َْمُدُه انلَّاُس َعلَيْهِ 
ْ
ُمْؤِمِن « :قَاَل  ؟اخل

ْ
َك اَعِجُل �رُْشَى ال

ْ
 )۲۶۴۲(م/ ».تِل

گفتند: نظر شما در مورد شخصی که ص  گوید: به رسول الله میس  ابوذر ترجمه:
این، «کنند، چیست؟ فرمود:  دھد و مردم او را بخاطر آن، تعریف می کار نیکی انجام می

 ». بشارت دنیوی مؤمن است





 
 

 زکات کتاب -۱۰

 ): واجب شدن زکات۱باب (
نَّ ُمَعاًذا: بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۵۰۱

َ
ِ  :قَاَل س  أ إِنََّك « :َقاَل فص  َ�َعثَِ� رَُسوُل ا�َّ

ِكتَاِب 
ْ
ْهِل ال

َ
يِت قَْوًما ِمْن أ

ْ
ْن الَ  ،تَأ

َ
 َشَهاَدِة أ

َ
َ إِالَ  فَاْدُ�ُهْم إِىل

َ
ِ  إهِل �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
ُ َو� فَإِْن ُهْم  ،ا�َّ

لَِك  َطاُعوا ذِلَ
َ
ْلَةٍ  :أ

َ
َ اْ�رَتََض َعلَيِْهْم مَخَْس َصلََواٍت يِف لُكِّ يَْوٍم َويل نَّ ا�َّ

َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
إِْن ُهْم  ،فَأ

فَ
لَِك  َطاُعوا ذِلَ

َ
ْغِنيَائِِهْم َ�رُتَ : أ

َ
َ اْ�رَتََض َعلَيِْهْم َصَدقًَة تُؤَْخُذ ِمْن أ نَّ ا�َّ

َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
 ،دُّ يِف ُ�َقَرائِِهمْ فَأ

لَِك  َطاُعوا ذِلَ
َ
إِْن ُهْم أ

ْمَوالِِهمْ  :فَ
َ
إِيَّاَك َوَ�َرائَِم أ

َمْظلُومِ  ،فَ
ْ
إِنَُّه لَيَْس بَيْنََها َوَ�ْ�َ  ،َواتَِّق َدْعَوَة ال

فَ
ِ ِحَجاٌب   )۱۹(م/ ».ا�َّ

مرا (به یمن) ص  گفت: رسول اللهس  گوید: معاذ می ب: ابن عباس ترجمه
روی؛ آنان را به توحید یعنی گواھی  تو نزد گروھی از اھل کتاب می«و فرمود:  فرستاد

دادن به وحدانیت الله و رسالت من، فرا خوان. اگر این را پذیرفتند، به آنان بگو: الله 
متعال در شبانه روز، پنج نماز بر آنھا فرض گردانیده است. اگر نماز را ھم پذیرفتند، به 

نان زکاتی فرض گردانیده که از ثروتمندانشان گرفته شده و به آنان بگو: الله بر آ
شود. اگر این را ھم پذیرفتند، از گرفتن بھترین مال  نیازمندان آنھا برگردانیده می

 ».مردم، پرھیز کن و از دعای مظلوم بترس؛ زیرا بین او و الله، حجابی وجود ندارد

 گیرد میزکات به آنها تعلق و چهارپایانی که  کشاورزی): اموال نقدی، ۲باب (
۵۰۲- : ُْدرِيِّ

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
نَّ انلَّيِبَّ س  َ�ْن أ

َ
َ�ْمٍر َصَدقٌَة  لَيَْس يِف َحبٍّ َوالَ « :قَاَل ص  أ

وُْسـٍق 
َ
َواىق َوالَ  ،ِ�يَمـا ُدوَن مَخْـِس َذوٍْد َصـَدقَةٌ  َوالَ  ،َحىتَّ َ�بْلَُغ مَخَْسـَة أ

َ
 ِ�يَمـا ُدوَن مَخْـِس أ

 )۹۷۹م/( ».َصَدقَةٌ 
گندم و خرما تا «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  : ابو سعید خدریترجمه

زمانی که به پنج وسق نرسیده باشد و ھمچنین در کمتر از پنج شتر و مالی که کمتر از 
 ».شود پنج اوقیه باشد، زکات واجب نمی
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شود، وسیصد صاع حدود  ھر وسق، شصت صاع است، و پنج وسق، سیصد صاع می«
 ».شود و پنج اوقیه، دویست درھم می شود. وپنجاه وسه کیلو گندم می ششصد

 شود می، یک دهم یا یک بیستم، زکات واجب آن): آنچه که در ۳باب (
ِ  بِْن  َجابِرِ عن  -۵۰۳ نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  :ب َ�بِْد ا�َّ

َ
ْ�َهاُر « :قَاَل ص  �

َ
ِ�يَما َسَقْت األ

ُعُشورُ 
ْ
َغيُْم ال

ْ
ُعرْشِ  ،َوال

ْ
اِ�يَِة نِْصُف ال  )۹۸۱(م/ ».َوِ�يَما ُسيِقَ بِالسَّ

زکات «فرمود: ص  گوید: شنیدم که نبی اکرم می ب: جابر بن عبدالله ترجمه
شود، یک دھم است. و زکات  ھا یا آب باران آبیاری می محصولی که از آب رودخانه

 ».باشد ل میشود یک بیستم محصو محصولی که با کشیدن آب از چاه، آبیاری می

 ی مسلمانان، زکات واجب نیستها ها و برده ): در اسب۴باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۰۴

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُمْسِلِم يِف َ�بِْدهِ َوال « :قَاَل ص  أ

ْ
لَيَْس ىلَعَ ال

 )۹۸۲(م/ ».فَرَِسِه َصَدقَةٌ 
ھای  ھا و اسب بردهدر «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره :ترجمه

 .(البته وقتی که برای خدمت باشند نه برای تجارت)». مسلمانان، زکات واجب نیست

 ): تقدیم زکات از وقتش یا ندادن آن۵باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۰۵

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َدقَةِ ص  َ�َعَث رَُسوُل ا�َّ َمنََع  :فَِقيَل  ،ُ�َمَر ىلَعَ الصَّ

 ِ َعبَّاُس َ�مُّ رَُسوِل ا�َّ
ْ
َويِلِد َوال

ْ
يٍل وََخادِلُ ْ�ُن ال ِ  ،صاْ�ُن مَجِ َما َ�نِْقُم « :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

 
َّ
يٍل إِال ُ  اْ�ُن مَجِ ْ�نَاُه ا�َّ

َ
نَُّه اَكَن فَِقً�ا فَأ

َ
ا ،� إِنَُّ�ْم َ�ْظِلُموَن َخادِلً

ا َخادِلٌ فَ مَّ
َ
َس قَْد اْحتَبَ  ،َوأ

 ِ ْ�تَاَدُه يِف َسِبيِل ا�َّ
َ
ْدَراَعُه َوأ

َ
َّ َوِمثْلَُها َمَعَها ،أ َعبَّاُس فَِ�َ يلَعَ

ْ
ا ال مَّ

َ
َما  ،يَا ُ�َمرُ « :ُ�مَّ قَاَل  ».َوأ

َ
أ

�ِيهِ 
َ
نَّ َ�مَّ الرَُّجِل ِصنُْو أ

َ
 )۹۸۳(م/». َشَعْرَت أ

آوری زکات را برای جمع س  عمرص  گوید: رسول الله میس  : ابوھریرهترجمه
 زکات ص  فرستاد. خبر دادند که ابن جمیل، خالد بن ولید و عباس عموی رسول الله

ابن جمیل حق دارد؛ زیرا فقیر و تنگدست بود، «فرمود: ص  دھند. پیامبر اکرم نمی
کنید؛  الله به او مال و ثروت زیاد عنایت فرمود. اما شما در حق خالد بن ولید ظلم می

ز و برگ جنگی خود را در راه الله وقف نموده است. و در مورد زیرا او اسلحه و سا



 ٢٩٥  زکاتکتاب  -١٠

ای «سپس افزود: ». نمایم ی دو برابر زکات واجبش را تعھد می عباس، من به اندازه
 ».باشد دانی که عموی شخص، مانند پدرش می عمر! مگر نمی

 دهد میزکات نکه  کسی ی ): درباره۶باب (
يِب َذرٍّ  -۵۰۶

َ
 انلَّيِبِّ ا�ْ  :قَاَل س  َ�ْن أ

َ
َكْعبَةِ ص  تََهيُْت إِىل

ْ
ا  ،وَُهَو َجالٌِس يِف ِظلِّ ال فَلَمَّ

َكْعبَةِ « :َرآِ� قَاَل 
ْ
وَن َورَبِّ ال ْخرَسُ

َ
ْن ُ�ْمُت  ،قَاَل فَِجئُْت َحىتَّ َجلَْسُت  ».األ

َ
َ�َقارَّ أ

َ
 ،فَلَْم أ

ُت 
ْ
ِ  :َ�ُقل �ِّ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ
يِب َوأ

َ
 ُهْم ا« :قَاَل  ؟َمْن ُهمْ  ،فَِداَك أ

َ
ْمَواالً أل

َ
رَثُوَن أ

ْ
 إِ  ،�

َّ
َمْن قَاَل  ال

ِفِه َوَ�ْن يَِميِنِه َوَ�ْن ِشَماهِلِ  -َهَكَذا وََهَكَذا وََهَكَذا 
ْ
 ،َوقَِليٌل َما ُهمْ  -ِمْن َ�ْ�َ يََديِْه َوِمْن َخل

ْ�َظَم َما إِ  ،ال يُؤَدِّي َزَ�َ�َها ،َما ِمْن َصاِحِب إِبٍِل َوال َ�َقٍر َوال َ�نَمٍ 
َ
ِقيَاَمِة أ

ْ
 َجاَءْت يَْوَم ال

ّ
ال

ْسَمنَهُ 
َ
ْظالَ  ،َ�نَْطُحُه بُِقُرونَِها ،اَكنَْت َوأ

َ
والَ  ،فَِهاَوَ�َطُؤُه بِأ

ُ
ْخَراَها اَعَدْت َعلَيِْه أ

ُ
 ،َهالُكََّما نَِفَدْت أ

 )۹۹۰(م/ ».َحىتَّ ُ�ْقىَض َ�ْ�َ انلَّاِس 
ی کعبه نشسته بود که  ی خانه سایهدر ص  گوید: رسول الله میس  : ابوذرترجمه

سوگند به «مرا دید، فرمود: ص  که رسول اکرم من به ایشان پیوستم. ھنگامی
گوید: به ھر حال،  میس  ابوذر». برند پروردگار کعبه که آنان در ضرر و زیان بسر می

نزدیک شدم و نشستم؛ اما نتوانستم آرام بگیرم و خود را کنترل ص  من به رسول الله
ایم؛ لذا برخاستم و گفتم:یا رسول الله! پدر و مادرم فدایت شوند، چه کسانی در ضرر نم

کسانی که مال و «ی دست فرمود:  با اشارهص  برند؟ پیامبر اکرم و زیان بسر می
گونه ـ روبرو، پشت سر،  گونه و این گونه و این ثروت زیادی دارند؛ مگر اینکه آنرا این

ھا بسیار کم است. ھر  الله انفاق نمایند و تعداد این سمت راست و چپشان ـ در راه
صاحب شتر و گاو و گوسفندی که زکات آنھا را ندھد، روز قیامت، آن حیوانات با 

آیند و صاحبشان را شاخ  اند، می ترین حالتی که در دنیا داشته بزرگترین شکل و چاق
خرین حیوان، شاخ بزند و او کنند تا جایی که ھرگاه، آ ھایشان، ِله می زنند و زیر سم می

گردد و این وضعیت تا زمانی که میان مردم،  را زیر دست و پا بگیرد، دوباره اولی بر می
 ».کند فیصله شود، ادامه پیدا می

ىَب عن  -۵۰۷
َ
ِ  قال:س  ُهَر�َْرةَ  أ ةٍ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ  ،َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َوال فِضَّ
َهاال يُؤَدِّي ِمنَْها حَ    ،قَّ

َّ
ِقيَاَمةِ  إِال

ْ
ُ َصَفائُِح ِمْن نَارٍ  ،إَِذا اَكَن يَْوُم ال

َ
َحْت هل ْح� ،ُصفِّ

ُ
َعلَيَْها يِف  فَأ

ُ  ،َ�يُْكَوى بَِها َجنْبُُه وََجِبينُُه َوَظْهُرهُ  ،نَاِر َجَهنَّمَ 
َ

ِ�يَدْت هل
ُ
يِف يَْوٍم اَكَن ِمْقَدارُُه  ،لُكََّما بََرَدْت أ
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َف 
ْ
ل
َ
ِعبَادِ  ،َسنَةٍ مَخِْسَ� أ

ْ
 انلَّارِ  :َ�َ�َى َسِبيلَهُ  ،َحىتَّ ُ�ْقىَض َ�ْ�َ ال

َ
ا إِىل َنَِّة َو�ِمَّ

ْ
 اجل

َ
ا إِىل  ». إِمَّ

ِ  :ِ�يَل  َها َوالَ « :قَاَل  ؟فَاِإلبُِل  ،يَا رَُسوَل ا�َّ َها  ،َصاِحُب إِبٍِل ال يُؤَدِّي ِمنَْها َحقَّ َوِمْن َحقِّ
 إِ  ،َحلَبَُها يَْوَم ِورِْدَها

َّ
ِقيَاَمةِ  ال

ْ
ْوفََر َما اَكنَْت  ؛إَِذا اَكَن يَْوُم ال

َ
الَ�ْفِقُد ِمنَْها  ،بُِطَح لََها بَِقاٍع قَْرقٍَر أ

فَْواِهَها ،َواِحًدا فَِصيالً 
َ
ُه بِأ ْخَفافَِها َوَ�َعضُّ

َ
والَ  ،َ�َطُؤُه بِأ

ُ
ْخَراَهالُكََّما َمرَّ َعلَيِْه أ

ُ
يِف  ،َها رُدَّ َعلَيِْه أ

َف َسنَةٍ يَْوٍم اكَ 
ْ
ل
َ
ِعبَادِ  ،َن ِمْقَدارُُه مَخِْسَ� أ

ْ
َنَِّة « :َ�َ�َى َسِبيلَهُ  ،َحىتَّ ُ�ْقىَض َ�ْ�َ ال

ْ
 اجل

َ
ا إِىل إِمَّ

 انلَّارِ 
َ

ا إِىل  ».َو�ِمَّ
ِ  :ِ�يَل  َغنَمُ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
ََقُر َوال ا يُؤَدِّي ِمنْهَ  َ�نٍَم الَ  َوال َصاِحُب َ�َقٍر َوالَ « :قَاَل  ؟فَابلْ

َها   ،َحقَّ
َّ
ِقيَاَمِة بُِطَح لََها بَِقاٍع قَْرقَرٍ  إِال

ْ
لَيَْس ِ�يَها َ�ْقَصاُء  ،َ�ْفِقُد ِمنَْها َشيْئًا الَ  ،إَِذا اَكَن يَْوُم ال

َحاُء َوالَ  َوالَ 
ْ
ْظالَ  َجل

َ
والَ  ،فَِهاَعْضبَاُء َ�نَْطُحُه بُِقُرونَِها َوَ�َطُؤُه بِأ

ُ
رُدَّ َعلَيِْه َها لُكََّما َمرَّ َعلَيِْه أ

ْخَراَها
ُ
َف َسنَةٍ  ،أ

ْ
ل
َ
ِعبَادِ  ،يِف يَْوٍم اَكَن ِمْقَدارُُه مَخِْسَ� أ

ْ
ا « :َ�َ�َى َسِبيلَهُ  ،َحىتَّ ُ�ْقىَض َ�ْ�َ ال إِمَّ

 انلَّارِ 
َ

ا إىِل َنَِّة َو�ِمَّ
ْ
 اجل

َ
 ».إِىل

ِ  :ِ�يَل  َيُْل  !يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
َيُْل ثَالَ « :قَاَل  ؟فَاخل

ْ
َوِ�َ  ،َوِ�َ لِرَُجٍل ِسرْتٌ  ، لِرَُجٍل ِوْزرٌ ِ�َ  :ثَةٌ اخل

ْجرٌ 
َ
ُ ِوْزرٌ  ،لِرَُجٍل أ

َ
ا الَّيِت ِ�َ هل مَّ

َ
ْهِل اإلِْسالَ  :فَأ

َ
ُ  ،مِ فَرَُجٌل َرَ�َطَها ِرَ�اًء َوفَْخًرا َونَِواًء ىلَعَ أ

َ
فَِ�َ هل

ُ ِسرْتٌ  ،ِوْزرٌ 
َ

ا الَّيِت ِ�َ هل مَّ
َ
ِ فَرَُجٌل َرَ�َطَها يِف سَ  :َوأ ِ يِف ُظُهورَِها َوالَ  ،ِبيِل ا�َّ  ُ�مَّ لَْم يَنَْس َحقَّ ا�َّ
ُ ِسرْتٌ  ،ِرقَابَِها

َ
ْجرٌ  ،فَِ�َ هل

َ
ُ أ

َ
ا الَّيِت ِ�َ هل مَّ

َ
ِ ألِ�َ :َوأ يِف  ،مِ ْهِل اإلِْسالَ َفرَُجٌل َرَ�َطَها يِف َسِبيِل ا�َّ

َمْرِج  ،َمْرٍج َوَروَْضةٍ 
ْ
َ�لَْت ِمْن َذلَِك ال

َ
  َ�َما أ

َّ
ٍء إِال وَْضِة ِمْن يَشْ ْو الرَّ

َ
ُ  أ

َ
َ�لَْت  ،ُكِتَب هل

َ
َعَدَد َما أ

بَْوالَِها َحَسنَاٌت  ،َحَسنَاٌت 
َ
ْرَواثَِها َوأ

َ
ُ َعَدَد أ ْو  َوالَ  ،َوُ�ِتَب هلَ

َ
فًا أ َ�ْقَطُع ِطَولََها فَاْستَنَّْت رَشَ

 
َّ
َ�ْ�ِ إِال ْرَوا رَشَ

َ
ُ َعَدَد آثَارَِها َوأ ُ هلَ َمرَّ بَِها َصاِحبَُها ىلَعَ َ�ْهٍر  َوالَ  ،ثَِها َحَسنَاٍت َكتََب ا�َّ

َ�ْت ِمنُْه َوالَ  رَشِ
ْن �َْسِقيََها فَ

َ
  ،يُِر�ُد أ

َّ
َ�ْت َحَسنَاٍت  إِال ُ َعَدَد َما رَشِ

َ
ُ هل  ».َكتََب ا�َّ

ِ  :ِ�يَل  ُُمرُ  !يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
ُُمِر « :َقاَل  ؟فَاحل

ْ
َّ يِف احل نِْزَل يلَعَ

ُ
 َما أ

َّ
ٌء إِال ُة  يَشْ َفاذَّ

ْ
َهِذهِ اآليََة ال

َاِمَعةُ 
ْ
�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿ :اجل �ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ  ﴾٨ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ
 )۹۸۷(م/

ای که  ھر صاحب طال و نقره«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  : ابوھریرهترجمه
ھای آتشین، تبدیل شده با  زکات آنھا را ندھد، روز قیامت، آن طال و نقره برایش به ورق

گردد. و ھر  اش داغ می ی آنھا پشت، پھلو و پیشانی شوند و بوسیله آتش جھنم گرم می
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ی پنجاه ھزار  هشوند. و این کار، در روزی که به انداز گاه، سرد شوند، دوباره داغ می
شود تا اینکه میان بندگان، فیصله گردد و راھش را بسوی  سال (دنیا) است، تکرار می

 ». بھشت یا جھنم، مشاھده کند
ھمچنین ھر صاحب شتری «مردم گفتند: یا رسول الله! حکم شتر چیست؟ فرمود: 

، آنھا را و یکی از حقوق آنھا این است که در محل آبشخور ـکه حق آنھا را ادا نکند 
روز قیامت، روی زمینی  ـبدوشد (تا اگر فقیری و رھگذری آمد، از آن شیر به او بدھد) 

اند  شود و شتران با بیشترین تعدادی که در دنیا داشته ھموار و پھناور، خوابانده می
بدون اینکه حتی یک بچه شتر از آنھا کم شده باشد، او را زیر دست و پای خود، ِله 

گیرند. و ھرگاه، آخرین شتر از باالی او عبور کند، اولین  دھانشان گاز می کنند و با می
ی پنجاه ھزار سال (دنیا)  گردد. و این کار، در روزی که به اندازه شتر، دوباره بر می

شود تا اینکه میان بندگان، فیصله گردد و راھش را بسوی بھشت یا  است، تکرار می
 ».دوزخ مشاھده کند

دارند؟ فرمود:  تند: یا رسول الله! گاو و گوسفند چه حکمیمردم دوباره گف
دھد)  کند (زکاتشان را نمی چنین صاحب گاو و گوسفندی که حق آنھا را ادا نمی ھم«

شود و آن گاو و گوسفندان در  روز قیامت، روی زمینی ھموار و پھناور، خوابانده می
اند، او  ھای صحیح و سالم حالی که حتی یک عدد از آنھا کم نیست و ھمگی دارای شاخ

زنند. و ھر گاه، آخرین رأس حیوان از باالی او  گیرند و شاخ می ھای خود، می را زیر سم
ی پنجاه ھزار سال  گردد. و این کار، در روزی که به اندازه بگذرد، دوباره اولی بر می

ا بسوی شود تا اینکه میان بندگان، فیصله گردد و راھش ر باشد، تکرار می (دنیا) می
 ».بھشت یا دوزخ، مشاھده کند

ھا سه  اسب«بار دیگر مردم گفتند: یا رسول الله! حکم اسب چیست؟ فرمود: 
اند: نگھداری اسب برای بعضی باعث گناه، برای بعضی باعث نجات و برای بعضی  دسته

شود. شخصی که اسب را برای فخر و ریا و دشمنی با  دیگر باعث اجر وثواب می
گھداری کند، آن اسب برایش باعث گناه خواھد شد. و شخصی که اسب را مسلمانان، ن

برای خشنودی الله نگھداری کند و حق سواری و نگھداری آن را ادا کند، آن اسب، 
باعث نجات وی خواھد شد. و کسی که اسب را برای جھاد در راه الله و دفاع از 

چنین اسبی برای صاحبش، اجر ای نگھداری کند،  مسلمانان، در چراگاه بزرگ یا باغچه
آورد و ھر اندازه که از آن چراگاه یا باغچه تغذیه کند، به ھمان  و پاداش به ارمغان می
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ھا و ادرارھای  ی سرگین شود. ھمچنین به اندازه اندازه برای صاحبش، نیکی نوشته می
یا گردد. و اگر طنابش پاره شود و آن اسب، یک  آن اسب برای صاحبش، نیکی ثبت می

دو تپه را پشت سر بگذارد، در برابر ھر قدم و ھر سرگین، به صاحبش، اجر و پاداش 
رسد. و اگر این اسب از کنار نھری عبور کند و بدون اینکه صاحبش قصد آب دادن  می

 ».رسد آن را داشته باشد، آب بنوشد، باز ھم به صاحبش، اجر و ثواب می
در این باره، چیزی بر من «چیست؟ فرمود: ھا  مردم گفتند: یا رسول الله! حکم االغ

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿ی جامع و بی نظیر:  نازل نشده است مگر این آیه  ٧ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ
�ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ی یک ذره، عمل نیک  یعنی ھر کس، به اندازه  ﴾٨ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ

ی یک ذره، عمل بد انجام  دید. و ھر کس، به اندازهانجام دھد، پاداش آن را خواھد 
 ».را خواھد دید دھد، سزای آن

 ی مال اندوزان و شدت و سختی بر آنها ): درباره۷باب (
ْحنَِف بِْن قَيٍْس قَاَل  -۵۰۸

َ
بُوَذرٍّ  :َ�ْن األ

َ
ْ  :وَُهَو َ�ُقوُل س  ُكنُْت يِف َ�َفٍر ِمْن قَُر�ٍْش َ�َمرَّ أ �رَشِّ

اَكنِِز�َن بَِ�يٍّ يِف ُظُهورِِهْم َ�ُْرُج ِمْن ُجنُو�ِِهمْ 
ْ
ْ�َفائِِهْم َ�ُْرُج ِمْن ِجبَاِهِهمْ  ،ال

َ
 ،َو�َِ�يٍّ ِمْن قِبَِل أ

ُت  :قَاَل  ،ُ�مَّ َ�نىَحَّ َ�َقَعدَ  :قَاَل 
ْ
بُوَذرٍّ  :قَالُوا ؟َمْن َهَذا :قُل

َ
ُت  :قَاَل  ،َهَذا أ

ْ
ِْه َ�ُقل

َ
ٌء  :َ�ُقْمُت إيِل َما يَشْ

  :قَاَل  ؟َسِمْعتَُك َ�ُقوُل ُ�بَيُْل 
َّ
ُت إِال

ْ
ُت  :قَاَل ، صَشيْئًا قَْد َسِمْعتُُه ِمْن نَِبيِِّهْم  َما قُل

ْ
َما َ�ُقوُل يِف  :قُل

َعَطاءِ 
ْ
َْوَم َمُعونَةً  :قَاَل  ؟َهَذا ال

ْ
ينَِك فََدْعهُ  ،ُخْذهُ فَإِنَّ ِ�يِه ايل  )۹۹۲(م/. فَإَِذا اَكَن َ�َمنًا دِلِ

گوید: من در میان گروھی از قریش، نشسته بودم. در آن  : احنف بن قیس میترجمه
مال اندوزان را به داغی در «گفت:  از آنجا گذشت در حالی که میس  اثنا، ابوذر

شود و داغی در پشت سرشان که آثار آن از  پشتھایشان که آثار آن از پھلو، آشکار می
 ».ت دھیدگردد، بشار پیشانی، ظاھر می

از راه به کناری رفت و نشست. من از آن جمع س  گوید: آنگاه ابوذر راوی می
پرسیدم: این شخص، کیست؟ گفتند: این، ابوذر است. من برخاستم و نزد او رفتم و 
گفتم: سخنانی را که چند لحظه قبل از شما شنیدم، چه بودند؟ ابوذر گفت: من فقط 

ام. گفتم: در مورد این بخشش (که  یامبرشان شنیدهسخنانی را به زبان آوردم که از پ
گویی؟ گفت: آن را بردار؛ زیرا امروز، کمکی به توست؛ اما اگر  اند) چه می به من داده

 ی آن، دینت را بخرند، رھایش کن. خواستند بوسیله
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 ): دستور راضی ساختن مأموران جمع آوری زکات۸باب (
ِ َ�ْن َجِر�ِر بِْن َ�بِْد  -۵۰۹ ِ  :قَاَل ب  ا�َّ  رَُسـوِل ا�َّ

َ
ْعـَراِب إىِل

َ
ص  َجاَء نَاٌس ِمْن األ

تُوَ�نَا َ�يَْظِلُموَ�نَـا :َ�َقالُوا
ْ
ِ�َ� يَأ ُمَصدِّ

ْ
ِ  َ�َقـاَل رَُسـوُل  :قَـاَل  ،إِنَّ نَاًسا ِمْن ال رُْضـوا « :صا�َّ

َ
أ

ِ�يُ�مْ   ».ُمَصدِّ
ٌق  :قَاَل َجِر�رٌ  ِ  ،َما َصَدَر َ��ِّ ُمَصدِّ  ص  ُمنُْذ َسِمْعُت َهَذا ِمْن رَُسوِل ا�َّ

َّ
وَُهَو َ�ـ�ِّ  إِال

 )۹۸۹/(م .َراٍض 
ص  گوید: گروھی بادیه نشین نزد رسول الله می بجریر بن عبدالله  :ترجمه

آیند و به ما ستم  شرفیاب شدند و گفتند: برخی از مأموران جمع آوری زکات نزد ما می
 ».مأموران جمع آوری زکات را راضی کنید« فرمود:ص  کنند. پیامبر اکرم می

ی  شنیدم، ھمهص  که این سخن را از رسول الله گوید: از زمانی میس  جریر
 مأموران زکات از نزد من با رضایت برگشتند.

 که خودش صدقه اش را بیاورد ): دعای خیر برای کسی۹باب (
ِ بِْن  َ�بْدِ  ـ عن۵۱۰ ْوَ�  ا�َّ

َ
يِب أ

َ
ِ  :قَاَل س  أ تَاُه قَْوٌم بَِصَدقَِتِهمْ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
 ،إَِذا أ

ْوَ� بَِصَدقَِتهِ  ».َصلِّ َعلَيِْهمْ  ،اللَُّهمَّ « :قَاَل 
َ
بُو أ

َ
يِب أ

َ
تَاُه أ

َ
ْوَ� « :َ�َقاَل  ،فَأ

َ
يِب أ

َ
 ».اللَُّهـمَّ َصـلِّ ىلَعَ آِل أ

 )۱۰۷۸سلم:(م
گوید: ھر گاه، گروھی از مردم، صدقاتشان را  می ب: عبدالله بن ابی اوفی ترجمه

نمود  در حق آنان، دعای خیر میص  آوردند، پیامبر اکرم میص  خدمت رسول الله
که پدرم ابو اوفی  ھمچنین ھنگامی». بار الھا! بر آنان، رحمت نازل فرما«فرمود:  و می

عای خیر برایش دص  تقدیم نمود، پیامبر اکرمص  صدقاتش را خدمت رسول الله
 ».پروردگارا! بر آل ابی اوفی رحمت نازل فرما«نمود و فرمود: 

 رود میکه بیم از بین رفتن ایمانش  ): بخشش به کسی۱۰( باب
ِ  :قَاَل س  سعِد بِن اىب وقاٍص َ�ْن  -۵۱۱ ُت ص  قََسَم رَُسوُل ا�َّ

ْ
يَا رَُسـوَل  :قَْسًما َ�ُقل

 ِ ْعِط فُالَ  !ا�َّ
َ
إِنَُّه أ

ْو ُمْسِلمٌ « :صَ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،ُمْؤِمنٌ نًا فَ
َ
قُولَُها ثَالَ  ؟»أ

َ
َّ ثَالَ أ ُدَهـا يلَعَ ثًـا ثًا َوُ�َردِّ

ْو ُمْسِلمٌ «
َ
ُ « :ُ�مَّ قَاَل  ؟»أ ْن يَُ�بَّـُه ا�َّ

َ
َّ ِمنُْه َ�َافَـَة أ َحبُّ إِيلَ

َ
ْعِطي الرَُّجَل َوَ�ْ�ُُه أ

ُ
يِف   إِ�ِّ أل

 )۱۵۰/(م». انلَّارِ 
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اموالی را میان مسلمانان ص  گوید: رسول الله میس  سعد بن ابی وقاص :ترجمه
تقسیم نمود. عرض کردم: یا رسول الله! به فالنی نیز بده؛ زیرا او فردی مؤمن است. 

؟ من درخواستم را سه بار تکرار کردم »مؤمن است یا مسلمان«فرمود: ص  نبی اکرم
؟ سرانجام »مؤمن است یا مسلمان«د: فرمو ھر سه بار در جوابم میص  و پیامبر اکرم

ترسم از اسالم برگردند و بخاطر  نمایم که می من به افرادی مال عطا می«فرمود: 
انصراف از اسالم، الله آنان را با صورت به دوزخ بیاندازد حال آنکه دیگران را بیشتر از 

 ».ھا دوست دارم این

آنان و صبر کسانی که از ایمانی قوی ) انفاق بر تازه مسلمانان برای دلجویی ۱۱باب (
 برخوردارند

�َِس بِْن َمالٍِك  -۵۱۲
َ
ْ�بَلَْت َهَواِزُن َوَ�َطَفاُن َوَ�ْ�ُُهْم  :قَاَل س  َ�ْن أ

َ
ا اَكَن يَْوُم ُحنَْ�ٍ أ لَمَّ

ُة آالَ ص  َوَمَع انلَّيِبِّ  ،بَِذَراِر�ِِّهْم َوَ�َعِمِهمْ  لَقَ  ،ٍف يَْوَمئٍِذ َعرَشَ ْدبَُروا َ�نُْه َحىتَّ  ،اءُ َوَمَعُه الطُّ
َ
فَأ

ََفَت َ�ْن يَِميِنِه َ�َقاَل  :قَاَل  ،َ�نَاَدى يَْوَمئٍِذ نَِداَءيِْن لَْم َ�ِْلْط بَيَْنُهَما َشيْئًا :قَاَل  ،بيَِقَ وَْحَدهُ   :فَاتلْ
نَْصارِ «

َ
َّيَْك  :َ�َقالُوا ».يَا َمْعرَشَ األ

َ
ِ  ،بل ُْن َمعَ  !يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
�رِْشْ �

َ
ََفَت َ�ْن �ََسارِهِ  :قَاَل  ،َك أ ُ�مَّ اتلْ

نَْصارِ « :َ�َقاَل 
َ
َّيَْك  :قَالُوا ».يَا َمْعرَشَ األ

َ
ُْن َمَعَك  ،بل

َ
�رِْشْ �

َ
ِ أ وَُهَو ىلَعَ َ�ْغلٍَة  :قَاَل  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َل َ�َقاَل  ،َ�يَْضاءَ  َ�َ�َ:  ُ
ُ

ِ َورَُسوهل نَا َ�بُْد ا�َّ
َ
ُ�ونَ  ،أ ُمرْشِ

ْ
ِ  ،فَاْ�َهَزَم ال َصاَب رَُسوُل ا�َّ

َ
ص  َوأ

لََقاءِ  ،َ�نَائَِم َكِثَ�ةً  ُمَهاِجِر�َن َوالطُّ
ْ
نَْصاَر َشيْئًا ،َ�َقَسَم يِف ال

َ
نَْصارُ  ،َولَْم ُ�ْعِط األ

َ
إَِذا  :َ�َقالَْت األ

ُة َ�نَْحُن نُْدىَع  دَّ نَا ،اَكنَْت الشِّ َغنَائُِم َ�ْ�َ
ْ
يَا « :فََجَمَعُهْم يِف ُ�بٍَّة َ�َقاَل  ،َ�بَلََغُه َذلَِك  ،َوُ�ْعَطى ال

نَْصاِر َما َحِديٌث بَلََغِ� َ�نُْ�مْ 
َ
نَْصارِ « :َ�َقاَل  ،فََسَكتُوا ؟»َمْعرَشَ األ

َ
َما تَرَْضْوَن  !يَا َمْعرَشَ األ

َ
أ

ُوُزونَُه إِ  ٍد حتَ ْ�يَا َوتَْذَهبُوَن بُِمَحمَّ ْن يَْذَهَب انلَّاُس بِادلُّ
َ
 ُ�ُيوتُِ�مْ أ

َ
ِ  :قَالُوا ؟»ىل بََ� يَا رَُسوَل ا�َّ

�َ« :َ�َقاَل  :قَاَل  ،رَِضينَا
َ
نَْصاُر ِشْعبًا أل

َ
نَْصارِ لَْو َسلََك انلَّاُس َواِديًا وََسلََكْت األ

َ
 ».َخْذُت ِشْعَب األ

ُت  :قَاَل ِهَشامٌ 
ْ
نَْت َشاِهٌد َذاكَ  :َ�ُقل

َ
بَا مَحَْزَة أ

َ
  ؟يَا أ

َ
ْ�َن أ

َ
 )۱۰۵۹/(م ؟ِ�يُب َ�نْهُ قَاَل َوأ

گوید: روز جنگ حنین، قبایل ھوازن و غطفان و  میس  : انس بن مالکترجمه
دیگران با فرزندان و حیواناتشان به میدان جنگ آمدند. قابل یادآوری است که در آن 

کردند که آزادشدگان فتح مکه (تازه  را ھمراھی میص  روز، ده ھزار نفر نیز نبی اکرم
نیز در میان آنان بودند؛ با وجود این، ھمه پشت کردند و رفتند تا جایی که مسلمانان) 
 تنھا ماند.ص  رسول الله



 ٣٠١  زکاتکتاب  -١٠

دوبار ندا داد بدون اینکه در میان آنھا، ص  گوید: در آن روز، نبی اکرم راوی می
ای «به سمت راستش نگاه کرد و فرمود: ص  چیزی بگوید؛ نخست، پیامبر اکرم

دھیم که ما در کنار شما  دادند: لبیک یا رسول الله! شما را مژده میآنان جواب »! انصار
آنان »! ای انصار«به سمت چپش نگاه کرد و فرمود: ص  ھستیم. بعد از آن، نبی اکرم

 دھیم که ما در کنار شما ھستیم. جواب دادند: لبیک یا رسول الله! شما را مژده می
قاطری سفید سوار بود، پایین آمد و که بر ص  گوید: آنگاه، پیامبر اکرم راوی می

سرانجام، مشرکین شکست خوردند و رسول ». من بنده و پیامبر الله ھستم«فرمود: 
ی آنھا را میان مھاجرین و تازه مسلمانانی که  غنایم زیادی بدست آورد و ھمهص  الله

ر گفتند: پیامبر آنان را آزاد اعالم نموده بود، تقسیم کرد و به انصار چیزی نداد. انصا
شوند!! این خبر به  ھنگام سختی ما فراخوانده شدیم ولی غنایم به دیگران داده می

آیا «ای جمع کرد و فرمود:  انصار را در خیمهص  رسید. رسول اللهص  رسول اکرم
ھایتان ببرید و  شما راضی نیستید که مردم با مال و دنیا بروند و شما محمد را به خانه

؟ انصار عرض کردند: بلی، یا رسول الله! راضی شدیم. »باشیددر کنار خود، داشته 
ی مردم در یک وادی، حرکت کنند و انصار راه دیگری را در پیش  اگر ھمه«فرمود: 

 ».گیرند، من به وادی انصار خواھم رفت
ی انس) شما در آنجا حضور داشتید؟  گوید: من گفتم: ای ابوحمزه! (کنیه ھشام می

 ھایی حضور ندارم. ین صحنهگفت: چگونه من در چن
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َرافِِع بِْن َخِديٍج  -۵۱۳ ْ�َطى رَُسوُل ا�َّ

َ
بَـا ُسـْفيَاَن ْ�ـَن َحـْرٍب ص  أ

َ
 ،أ

َميَّةَ 
ُ
قَْرَع ْ�ـَن َحـا�ٍِس  ،َوُ�يَيْنََة ْ�َن ِحْصٍن  ،وََصْفَواَن ْ�َن أ

َ
 إِ�َْسـاٍن ِمـنُْهمْ  ،َواأل

ِمائَـًة ِمـْن  ،لُكَّ
ْ�َطى َ�بَّاَس ْ�َن ِمْرَداٍس ُدوَن َذلَِك  ،اِإلبِِل 

َ
 :َ�َقاَل َ�بَّاُس ْ�ُن ِمْرَداٍس  ،َوأ

ــــــ ْ ــــــدِ ـأَجتَ بَيْ عُ ــــــبَ الْ ْ هنَ ــــــي وَ ْبِ لُ هنَ  عَ
 

ـــــــــــــ  يْ يَ ـبَ ــــــــــــــنَ عُ ــــــــــــــيْ األَقْ عِ ـنَةَ وَ  ؟رَ
 

ــــــ مَ ـــــــفَ ــــــانَ بَ الَ ـا كَ رٌ وَ ــــــابِسٌ  دْ  حَ
 

ـــــــــ  دَاسَ يفِ الْ ـــــــــرْ ـــــــــانِ مِ وقَ فُ عِ ـيَ مَ جْ  مَ
 

ـــــتُ  نْ ـــــا كُ مَ نْهُ وَ ئٍ مِ ـــــرِ ــــــدُونَ امْ  اـمَ
 

مَ الَ   ــــــــوْ يَ ــــــــضْ الْ ْفِ ــــــــنْ ختَ مَ ــــــــعِ  وَ فَ رْ  يُ
 

ِ  :قَاَل  ُ رَُسوُل ا�َّ
َ

َ�مَّ هل
َ
 )۱۰۶۰(م/. ِمائَةً ص  فَأ
به ھر یک از ابوسفیان بن حرب، ص  گوید: رسول الله میس  رافع بن خدیج ترجمه:

صفوان بن امیه، عینیه بن حصن و اقرع بن حابس، صد شتر، عطا نمود و به عباس بن 
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ی  مرداس کمتر از این عطا فرمود. عباس بن ِمرداس گفت: آیا غنایم بدست آمده بوسیله
ان) در نمایی؟ بدر و حابس (پدران آن من و اسبم ؛ُعبید؛ را میان عینیه و اقرع تقسیم می

اند. من ھم مردی پایین تر از آنان نیستم. وباید  مجالس از مرداس (پدر من) باالتر نبوده
 کند. دانست که ھر کس امروز، پایین بحساب آید، دیگر ارتقا پیدا نمی

صد شتر را برایش کامل نمود یعنی به او نیز ص  گوید: آنگاه رسول الله راوی می
 صد شتر عطا کرد.

ىَب عن  -۵۱۴
َ
ُْدرِيِّ  أ

ْ
يِب َطالٍِب قال: س  َسِعيٍد اخل

َ
ُّ ْ�ُن أ ِ س  َ�َعَث يلَعِ  رَُسـوِل ا�َّ

َ
ص  إىِل

ََمِن 
ْ

ِديٍم َمْقُروٍظ  ،ِمْن ايل
َ
ْل ِمْن تَُرابَِها ،بَِذَهبٍَة يِف أ َصَّ

ُ
ْر�ََعـِة َ�َفـرٍ  :قَاَل  ،لَْم حت

َ
َ�ـْ�َ  :َ�َقَسَمَها َ�ـْ�َ أ

قَْرِع بِْن َحا�ٍِس  ،ُ�يَيْنََة بِْن ِحْصٍن 
َ
َيِْل  ،َواأل

ْ
َقَمُة ْ�ُن ُعالَ  ،َوَز�ِْد اخل

ْ
ا َعل ابُِع إِمَّ ا اَعِمُر ْ�ُن َوالرَّ ثََة َو�ِمَّ

َفيِْل  ْصَحابِهِ  ،الطُّ
َ
َحقَّ بَِهَذا ِمْن َهُؤالَ  :َ�َقاَل رَُجٌل ِمْن أ

َ
ُْن أ

َ
ص  َ�بَلَـَغ َذلِـَك انلَّـيِبَّ  :قَاَل  ،ءِ ُكنَّا �

 « :َ�َقاَل 
َ
َمنُوِ�  الَ أ

ْ
َماءِ  ؟تَأ ِمُ� َمْن يِف السَّ

َ
نَا أ

َ
َماِء َصبَاًحا َوَمَساءً  ،َوأ تِيِ� َخرَبُ السَّ

ْ
 ».يَأ

ِس  :قَاَل 
ْ
أ َبَْهِة َكثُّ اللِّْحيَِة َ�ْلُوُق الرَّ

ْ
وَْجنَتَْ�ِ نَازِشُ اجل

ْ
َعيْنَْ�ِ ُمرْشُِف ال

ْ
َ�َقاَم رَُجٌل اَغئُِر ال

ُر اِإلَزارِ  ِ  :َ�َقاَل  ،ُمَشمَّ َ  !يَا رَُسوَل ا�َّ ْن « :َ�َقاَل  ،اتَِّق ا�َّ
َ
رِْض أ

َ
ْهـِل األ

َ
َحـقَّ أ

َ
َولَْسـُت أ

َ
َو�ْلََك أ

 َ َويِلدِ  :قَاَل  ».َ�تَّيِقَ ا�َّ
ْ
 الرَُّجُل َ�َقاَل َخادِلُ ْ�ُن ال

َّ
ِ  :ُ�مَّ َو� الَ  !يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
رْضُِب ُ�نَُقهُ  أ

َ
 :َ�َقاَل  ؟أ

ْن يَُ�وَن يَُص�ِّ  ،الَ «
َ
ِبهِ  :قَاَل َخادِلٌ  ».لََعلَُّه أ

ْ
َ�َقاَل  ،َوَ�ْم ِمْن ُمَصلٍّ َ�ُقوُل بِِلَسانِِه َما لَيَْس يِف قَل

 ِ ْ�ُقَب َ�ْن قُلُوِب انلَّاِس « :صرَُسوُل ا�َّ
َ
ْن أ

َ
وَمْر أ

ُ
ُشقَّ ُ�ُطوَ�ُهمْ  َوالَ  ،إِ�ِّ لَْم أ

َ
 ».أ

ْهِ  :قَاَل 
َ

ِ « :َ�َقاَل  ،وَُهَو ُمَقفٍّ  ُ�مَّ َ�َظَر إِيل إِنَُّه َ�ُْرُج ِمْن ِضئِْضِئ َهَذا قَْوٌم َ�تْلُوَن ِكتَاَب ا�َّ
ِميَّةِ  ،ُ�َاِوُز َحنَاِجَرُهمْ  َرْطبًا الَ  ْهُم ِمْن الرَّ يِن َكَما َ�ْمُرُق السَّ ُظنُُّه قَاَل  :قَاَل  ».َ�ْمُرقُوَن ِمْن ادلِّ

َ
 :أ

» ْ�
َ
تُُهْم أل

ْ
ْدَر�

َ
 )۱۰۶۴(م/ ».تُلَنَُّهْم َ�تَْل َ�ُمودَ لنَِئْ أ

از یمن، یک قطعه س  گوید: علی بن ابی طالب میس  ابوسعید خدری: ترجمه
 فرستاد. پیامبر اکرمص  دباغی شده برای رسول الله  طالی ناخالص را در چرمی

آنرا میان چھار نفر یعنی عیینه بن بدر، اقرع بن حابس، زید الخیل و علقمه یا ص 
بن طفیل تقسیم نمود. مردی از یارانش گفت: ما نسبت به این طال از اینھا عامر 

آیا شما مرا امین «رسید. فرمود: ص  استحقاق بیشتری داریم. این خبر به رسول الله
دانید در حالی که من امین اھل آسمان ھستم و صبح و شب، اخبار آسمان به من  نمی
ھای بر  گود رفته بود و پیشانی و گونه؟ در این ھنگام، مردی که چشمانش »رسد می
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اش پر پشت و سرش تراشیده و ازارش باال زده بود، برخاست و  ای داشت و ریش آمده
وای بر تو، آیا من «فرمود: ص  گفت: یا رسول الله! از الله بترس. پیامبر اکرم

 ؟»ترین فرد روی زمین نیستم که از الله بترسم مستحق
د، پشت کرد و رفت. خالد بن ولید گفت: یا رسول الله! گوید: سپس، آن مر راوی می

خالد گفت: بسیارند نماز ». خواند خیر، شاید او نماز می«آیا گردنش را نزنم؟ فرمود: 
فرمود: ص  شان نیست. رسول الله گویند که در دل گزارانی که به زبان، چیزی می

 ».من دستور ندارم که دل و درون مردم را بشکافم«
رفت، نگاه کرد و فرمود:  بسوی او که پشت کرده بود و میص  اکرمسپس رسول 

کنند  آیند که کتاب الله را بسیار خوب تالوت می از نسل این مرد، کسانی بوجود می«
شوند آنگونه که تیر از  گذرد و از دین، خارج می ھایشان نمی ولی (تأثیر آن) از حنجره

 ».شود ھدف (شکار) خارج می
اگر آنھا را دریابم، مانند قوم ثمود به قتل  «کنم که فرمود:  مان میگوید: گ راوی می

 ».رسانم می

 حالل نیست ،و اهل بیت ایشانص  الله رسولزکات برای خوردن ): ۱۲باب (
ىَب عن  -۵۱۵

َ
ٍّ  :َ�ُقوُل س  ُهَر�َْرةَ  أ ََسُن ْ�ُن يلَعِ

ْ
َخَذ احل

َ
َدقَةِ ب  أ  ،َ�ْمَرًة ِمْن َ�ْمِر الصَّ

ِ  ،فََجَعلََها يِف ِ�يهِ  نَّا الَ  ،اْرِم بَِها ،ِكْخ ِكخْ « :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َما َعِلْمَت �

َ
َا  أ

َ
لُّ نل ِ

َ
حت

َدقَةُ   )۱۰۶۹/(م ؟»الصَّ
خرمایی از خرماھای زکات  بگوید: حسن بن علی  میس  ابوھریره ترجمه:

آنرا بینداز. مگر ِکخ ِکخ، «فرمود: ص  برداشت و در دھانش گذاشت. رسول الله
 ؟»دانی که صدقه برای ما حالل نیست نمی

 کار گرفتن آل پیامبر در جمع آوری زکاته ): کراهیت ب۱۳باب (
َارِِث قَاَل  َ�بْدِ عن  -۵۱۶

ْ
ِلِب ْ�َن َر�ِيَعَة بِْن احل ُمطَّ

ْ
َارِِث  :ال

ْ
اْجتََمَع َر�ِيَعُة ْ�ُن احل

ِلِب  ُمطَّ
ْ
َعبَّاُس ْ�ُن َ�بِْد ال

ْ
ُغالَمْ�ِ  :االَ�قَ  ،َوال

ْ
ِ لَْو َ�َعثْنَا َهَذيِْن ال َفْضِل بِْن  :قَالـ  َوا�َّ

ْ
يِل َولِل

ِ  ـ َ�بَّاٍس   رَُسوِل ا�َّ
َ

َدقَاِت  ،فلََكََّماهُ ص  إِىل َرُهَما ىلَعَ َهِذهِ الصَّ مَّ
َ
يَا َما يُؤَدِّي انلَّاُس  ،فَأ دَّ

َ
 ،فَأ

ا يُِصيُب انلَّاُس  َصابَا ِممَّ
َ
يِب َطاِلٍب  :قَاَل ، َوأ

َ
ُّ ْ�ُن أ فََوَ�َف  ،س َ�بَيْنََما ُهَما يِف َذلَِك َجاَء يلَعِ

ُ َذلَِك  ،َعلَيِْهَما
َ

يِب َطالٍِب  ،فََذَكَرا هل
َ
ُّ ْ�ُن أ ِ َما ُهَو بَِفاِعلٍ  ،ال َ�ْفَعال :س َ�َقاَل يلَعِ

فَا�ْتََحاهُ  ،فََوا�َّ
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َارِِث َ�َقاَل 
ْ
ِ َما  :َر�ِيَعُة �ُْن احل  َوا�َّ

َّ
َت ِصْهَر  ،َ�َفاَسًة ِمنَْك َعلَيْنَا تَْصنَُع َهَذا إِال

ْ
ِ لََقْد نِل

فََوا�َّ
 ِ رِْسلُوُهَما ،َ�َما نَِفْسنَاهُ َعلَيَْك ص  رَُسوِل ا�َّ

َ
ٌّ أ ٌّ ،قَاَل يلَعِ  .سفَا�َْطلََقا َواْضَطَجَع يلَعِ

ِ  :قَاَل  ا َص�َّ رَُسوُل ا�َّ ْهَر َسبَْقنَاهُ ص  فَلَمَّ ُْجَرةِ  الظُّ
ْ
 احل

َ
َحـىتَّ َجـاَء  ،َ�ُقْمنَا ِعنْـَدَها ،إِىل

َخَذ بِآَذانِنَا
َ
َرانِ « :ُ�مَّ قَاَل  ،فَأ ْخرَِجا َما ترَُصِّ

َ
نَا َعلَيْهِ  ».أ

ْ
وَُهَو يَْوَمئٍِذ ِعنَْد َز�ْنََب  ،ُ�مَّ َدَخَل وََدَخل

الَكمَ  :قَاَل ، بِنِْت َجْحٍش 
ْ
نَا ال

ْ
حَ  ،َ�تََوالَك

َ
ِ  :ُدنَا َ�َقاَل ُ�مَّ تََ�لََّم أ بَـرُّ انلَّـاِس  !يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
نَْت أ

َ
أ

وَْصُل انلَّاِس 
َ
َدقَاِت  ،َوقَْد بَلَْغنَا انلِّاَكحَ  ،َوأ َرنَا ىلَعَ َ�ْعِض َهِذهِ الصَّ ْـَك ، فَِجئْنَا تِلَُؤمِّ

َ
َي إِيل

َ�نُـؤَدِّ
ْن نَُ�لَِّمهُ  َت َطِو�الً فََسكَ  :قَاَل ، َونُِصيَب َكَما يُِصيبُونَ  ،َكَما يُؤَدِّي انلَّاُس 

َ
رَْدنَا أ

َ
 :قَاَل ، َحىتَّ أ

ْن ال تَُ�لَِّماهُ 
َ
َِجاِب أ

ْ
ِمُع َعلَيْنَا ِمْن َوَراِء احل

ْ
ـَدقََة الَ  :ُ�مَّ قَـاَل  :قَاَل ، وََجَعلَْت َز�ْنَُب تُل  إِنَّ الصَّ

دٍ  وَْساُخ انلَّاِس  ،تَنْبَيِغ آلِل ُ�َمَّ
َ
ُُمِس  -ِميََة اْدُعَوا يِل َ�ْ  ،إِ�ََّما ِ�َ أ

ْ
َونَْوفَـَل ْ�ـَن  -َوَ�َن ىلَعَ اخل

ِلِب  ُمطَّ
ْ
َارِِث بِْن َ�بِْد ال

ْ
ُغـالَ « :َ�َقـاَل لَِمْحِميَـةَ  ،فََجاَءاهُ  :قَاَل  ».احل

ْ
نِْ�ـْح َهـَذا ال

َ
 ».َم ابْنَتَـَك أ

َفْضِل بِْن َ�بَّاٍس 
ْ
نَْ�َحهُ  ،لِل

َ
َارِِث  ،فَأ

ْ
نِْ�ـحْ « :َوقَاَل نِلَْوفَِل بِْن احل

َ
ُغـالَ  أ

ْ
يِل  ».َم ابْنَتَـَك َهـَذا ال

نَْ�َحِ� َوقَاَل لَِمْحِميَةَ 
َ
ُُمِس َكَذا َوَ�َذا« :فَأ

ْ
ْصِدْق َ�نُْهَما ِمْن اخل

َ
 ».أ

ِه يِل  :قَاَل الزُّْهِريُّ   )۱۰۷۲/(م .َولَْم �َُسمِّ
گوید: ربیعه بن حارث (پدرم) و عباس  عبدالمطلب بن ربیعه بن حارث می ترجمه:

با ھم نشستند و با اشاره به من و فضل بن عباس گفتند: چقدر خوب بن عبدالمطلب 
ی مأموریت  فرستادیم تا با ایشان درباره میص  بود که این دو جوان را نزد رسول الله

یافتن برای جمع آوری زکات، صحبت کنند و مثل سایر مردم، زکات را تحویل دھند و 
 ی خود را بردارند. سھمیه

ن اثنا، علی بن ابی طالب آمد و کنار آنان ایستاد. آنھا موضوع را گوید: در ای راوی می
ص  برای او بازگو نمودند. علی گفت: صحبت نکنید. سوگند به الله که پیامبر اکرم

دھد. ربیعه بن مالک به او تعرض کرد و گفت: سوگند به الله، تو به  این کار را انجام نمی
ص  یی. تو به شرافت دامادی پیامبر اکرمگو خاطر حسادتی که به ما داری، چنین می

گفت: آنان را بفرستید. سپس آندو س  نایل آمدی ولی ما به تو حسادت نورزیدیم. علی
نماز ظھر را ص  که رسول الله گوید: ھنگامی دراز کشید. راوی میس  رفتند و علی

ص  اینکه رسول اللهخواند، ما جلوتر از ایشان خود را به حجره رساندیم و آنجا ایستادیم تا 
آنچه را که در سینه دارید، بیرون «ھایمان را گرفت و فرمود:  تشریف آورد و گوش
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بود، وارد حجره شد و ما ل  سپس او که در آن روز نزد زینب دختر جحش». بریزید
نیز ھمراه ایشان، وارد شدیم. سپس ھر یک از ما از دیگری درخواست نمود تا سخن را 

ی  جام، یکی از ما سخن را آغاز نمود و گفت: یا رسول الله! شما از ھمهآغاز نماید. سران
ایم.  نمایید. ما به سن ازدواج رسیده می مردم، نیکوکارترید و بیشتر از ھمه، صله رحمی

ایم تا مسئولیت جمع آوری بخشی از اموال زکات را به ما بسپاری تا مانند سایر  آمده
 ای نیز ببریم. مردم، انجام وظیفه نماییم و بھره

مدتی طوالنی، سکوت نمود تا جایی که ما تصمیم ص  گوید: پیامبر اکرم راوی می
کرد که  از پشت پرده به ما اشاره میل  گرفتیم دوباره سخن بگوییم. ولی زینب

 حرف نزنید.
زکات برای آل محمد، شایسته نیست؛ زیرا چرک «فرمود: ص  سرانجام، رسول الله
». میه مسئول ُخمس و نوفل بن حارث بن عبدالمطلب را بیاورید(مال) مردم است. مح

با اشاره بسوی فضل بن ص  گوید: آنان به خدمت رسیدند. پیامبر اکرم راوی می
او نیز نکاح کرد. سپس ». دخترت را با این جوان، نکاح کن«عباس به محمیه فرمود: 

ترت را با این جوان، دخ«با اشاره به من به نوفل بن حارث فرمود: ص  پیامبر اکرم
ی  مھریه«او نیز مرا با دخترش نکاح کرد. آنگاه خطاب به محمیه فرمود: ». نکاح کن

 ».آنھا را از اموال خمس، اینقدر و اینقدر پرداخت کن
 گوید: روای برای من مبلغ مھریه را ذکر نکرد. زھری می

 دداهدا گرص  اهل بیت پیامبر اکرمای که به  ه): اباحت صدق۱۴باب (
�َِس عن  -۵۱۷

َ
 انلَّـيِبِّ  :قَاَل س  َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ْهـَدْت بَِر�ـَرُة إِىل

َ
َق بِـِه ص  أ ًْمـا تُُصـدِّ

َ
حل

َا َهِديَّةٌ  ،ُهَو لََها َصَدقَةٌ « :َ�َقال ،َعلَيَْها
َ

 )۱۰۷۴/(م». َونل
گوید: بریره گوشتی را که به وی صدقه داده بودند، به  میس  انس بن مالک ترجمه:
این گوشت برای او (بریره) «فرمود: ص  ھدیه نمود. پیامبر اکرمص  نبی اکرم

 (یعنی از حالت صدقه، خارج شده است.)». رود صدقه است و برای ما ھدیه بشمار می
مِّ َعِطيَّةَ  -۵۱۸

ُ
ِ  :قَالَـْت ل  َ�ْن أ َّ رَُسـوُل ا�َّ ـَدقَةِ ص  َ�َعـَث إِيلَ  ،�َِشـاٍة ِمـْن الصَّ

 اَع�َِشَة مِ 
َ

ءٍ َ�بََعثُْت إِىل ِ  ،نَْها �يَِشْ ا َجاَء رَُسوُل ا�َّ  اَع�َِشَة قَـاَل ص  فَلَمَّ
َ

َهـْل ِعنْـَدُ�ْم « :إِىل
ءٌ    ،ال :قَالَْت  ؟»يَشْ

َّ
َْها إِال

َ
اِة الَّيِت َ�َعثْتُْم بَِها إِيل ْنَا ِمْن الشَّ

َ
ْت إِيل

نَّ �َُسيْبََة َ�َعثَ
َ
إِ�ََّهـا قَـْد « :قَـاَل  ،أ
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 )۱۰۷۶/(م». بَلََغْت َ�ِلََّها
گوسفندی از ص  گوید: رسول الله میل  ام عطیه (ُنسیبه انصاری) ترجمه:

فرستادم. ل  اموال زکات برایم فرستاد. من مقداری از گوشت آنرا برای عایشه
آیا چیزی برای خوردن «آمد، فرمود: ل  نزد عایشه که رسول الله  ھنگامی

فندی را که شما عنایت ؟ عایشه گفت: خیر، فقط ُنسیبه مقداری از گوشت گوس»داری
صدقه به محل خود (ام «فرمود: ص  اید، برای ما فرستاده است. رسول الله فرموده

 (یعنی اکنون خوردن آن برای ما اشکالی ندارد.) مترجم». عطیه) رسیده است

 پذیرفت میپذیرفت ولی صدقه را ن میهدیه را ص  : نبی اکرم)۱۵باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۱۹

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :س َ�ْن أ

َ
َل َ�نْـهُ ص  أ

َ
يِتَ بَِطَعـاٍم َسـأ

ُ
 :فَـإِْن ِ�يـَل  ،اَكَن إَِذا أ

َ�َل ِمنَْها ،َهِديَّةٌ 
َ
ُ�ْل ِمنَْها ،َصَدقَةٌ  :َو�ِْن ِ�يَل  ،أ

ْ
 )۱۰۷۷/(م. لَْم يَأ

شد،  آورده میص  گوید: ھر گاه، غذایی نزد رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
فرمود. و اگر  گفتند: ھدیه است، از آن تناول می د؛ اگر میپرسی ی آن می ایشان درباره

 فرمود. شد: صدقه است، تناول نمی گفته می

 فطر بدهد ی ه: مسلمان باید از خرما و جو، صدق)۱۶باب (
ِ  :ب بِْن ُ�َمرَ عن عبدا�  -۵۲۰ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن ص  أ

ْ
فََرَض َزَ�َة ال

ْو َصااًع ِمـْن َشـِع�ٍ  ،ىلَعَ انلَّاِس 
َ
ْو َ�بْـدٍ  ،َصااًع ِمْن َ�ْمٍر أ

َ
ْ�ـىَث ِمـْن  ،ىلَعَ لُكِّ ُحـرٍّ أ

ُ
ْو أ

َ
َذَكـٍر أ

ُمْسِلِم�َ 
ْ
 )۹۸۴(م/. ال

ی فطر رمضان را بر  صدقهص  گوید: رسول الله می ب: عبدالله بن عمر ترجمه
یک صاع خرما یا یک ھر برده و آزاده و زن و مرد مسلمان، فرض قرار داد و مقدار آن را 

 صاع جو، تعیین فرمود.

 فطر داد ی ه، کشک و کشمش را باید بعنوان صدق): طعام۱۷باب (
ُْدرِيِّ  -۵۲۱

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِْرجُ  :قَاَل س  َ�ْن أ

ُ
ِ  ،ُكنَّا � َزَ�َة ص  إِْذ اَكَن ِ�ينَا رَُسوُل ا�َّ

ِفْطِر َ�ْن لُكِّ َصِغٍ� َوَ�ِب�ٍ 
ْ
ْو َمْملُوكٍ  ،ال

َ
قٍِط  ،َصااًع ِمْن َطَعامٍ  ،ُحرٍّ أ

َ
ْو َصااًع ِمْن أ

َ
ْو َصااًع  ،أ

َ
أ

ْو َصااًع ِمْن َ�ْمرٍ  ،ِمْن َشِع�ٍ 
َ
ْو َصااًع ِمْن َز�ِيٍب  ،أ

َ
ْرُِجُه َحىتَّ قَِدَم َعلَيْنَا ُمَعاِوَ�ُة  ،أ

ُ
� 

ْ
فَلَْم نََزل

ا يِب ُسْفيَاَن َحاجًّ
َ
ْو ُمْعتَِمًرا ،ْ�ُن أ

َ
ِمنرَْبِ فَ  ،أ

ْ
ْن قَاَل  ،لَكََّم انلَّاَس ىلَعَ ال

َ
 :فاََكَن ِ�يَما لَكََّم بِِه انلَّاَس أ
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اِم َ�ْعِدُل َصااًع ِمْن َ�ْمرٍ  يِْن ِمْن َسْمَراِء الشَّ نَّ ُمدَّ
َ
رَى أ

َ
َخَذ انلَّاُس بَِذلَِك  ،إِ�ِّ أ

َ
 .فَأ

بُو َسِعيدٍ 
َ
نَا فَالَ  :قَاَل أ

َ
ا أ مَّ

َ
ْخرُِجهُ  فَأ

ُ
َزاُل أ

َ
بًَدا، أ

َ
ْخرُِجُه أ

ُ
 )۹۸۵/(م. َما ِعْشُت  ،َكَما ُكنُْت أ

در میان ما بود، از ص  که رسول الله گوید: ھنگامی میس  ابوسعید خدری ترجمه:
دادیم. و مقدار آن، یک صاع  ی فطر می طرف ھر کوچک وبزرگ، آزاده و برده، صدقه

صاع کشمش بود. و طعام یا یک صاع کشک یا یک صاع جو، یا یک صاع خرما یا یک 
کردیم تا اینکه معاویه برای انجام حج یا عمره آمد و باالی  ھمیشه اینگونه پرداخت می

منبر برای مردم، سخنرانی کرد و در میان سخنانش گفت: من دو ُمّد از گندم شام را با 
 دانم. پس از آن، مردم به آن، عمل کردند. یک صاع خرما، برابر می

ی فطر را تا زمانی که زنده باشم برای  ھمچنان صدقه گوید: من ابو سعید می
 نمایم. ھمیشه مانند گذشته، پرداخت می

 فطر قبل از نماز عید فطر ی ه): پرداخت صدق۱۸باب (
ِ بِْن ُ�َمر -۵۲۲ ِ  :ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْن ص  أ

َ
ِفْطـِر أ

ْ
َمَر بِإِْخَراِج َزَ�ِة ال

َ
أ

الةِ  ،تُؤَدَّى  الصَّ
َ

 )۹۸۶(م/. َ�بَْل ُخُروِج انلَّاِس إِىل
ی فطر  دستور داد تا صدقهص  گوید: رسول الله می بعبدالله بن عمر  ترجمه:

 قبل از رفتن مردم به نماز عید، پرداخت گردد.

 ): تشویق به صدقه۱۹باب (
يِب ُهَر�َْرةَ ـ ۵۲۳

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :س َ�ْن أ

َ
ُحًدا َذَهبًاَما « :قَاَل ص  أ

ُ
نَّ يِل أ

َ
ِ� أ َّ  ،�رَُسُّ يِت يلَعَ

ْ
تَأ

  ،ثَاثِلٌَة وَِعنِْدي ِمنُْه ِدينَارٌ 
َّ
َّ  إِال يٍْن يلَعَ رُْصُدُه دِلَ

َ
 )۹۹۱(م/ ».ِدينَاٌر أ

اگر کوه احد برایم تبدیل به «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابوھریره ترجمه:
گذرد و یک دینار از آن نزد من بماند مگر طال شود، دوست ندارم که روز سوم بر من ب

 ».دیناری که آن را برای پرداخت وام، نگه داشته باشم
ِ بِْن ُ�َمرَ  -۵۲۴ ِ  :ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَُّه قَاَل ص  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

َ
يَا َمْعرَشَ النَِّسـاِء « :�

َن االِ  رِثْ
ْ
�

َ
ْ�َن َوأ ْهِل انلَّارِ  ،ْسِتْغَفارَ تََصدَّ

َ
رَثَ أ

ْ
�

َ
ْ�تُُ�نَّ أ

َ
إِ�ِّ َرأ

ٌة ِمنُْهنَّ  ».فَ
َ
َوَما  :َجْزلَةٌ  ،َ�َقالَْت اْمَرأ

ْهِل انلَّارِ 
َ
رَثَ أ

ْ
�

َ
ِ أ َا يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َن اللَّْعنَ « :قَاَل  ؟نل َعِش�َ  ،تُْ�رِثْ

ْ
يْـُت ِمـْن  ،َوتَْ�ُفْرَن ال

َ
َوَما َرأ

ْغلَ 
َ
ي لُبٍّ ِمنُْ�نَّ نَاقَِصاِت َ�ْقٍل وَِديٍن أ َعْقـِل  :قَالَْت  ».َب ذِلِ

ْ
ِ َوَمـا ُ�ْقَصـاُن ال يَا رَُسـوَل ا�َّ
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يِن  َ�ْ�ِ َ�ْعِدُل َشَهاَدَة رَُجٍل « :قَاَل  ؟َوادلِّ
َ
َعْقِل فََشَهاَدُة اْمَرأ

ْ
ا ُ�ْقَصاُن ال مَّ

َ
َعْقـِل  ،أ

ْ
 ،َ�َهَذا ُ�ْقَصاُن ال

يِن  ،ُر يِف َرَمَضانَ َوُ�ْفطِ  ،َوَ�ْمُكُث اللَّيَايِل َما تَُص�ِّ   )۷۹/(م». َ�َهَذا ُ�ْقَصاُن ادلِّ
ای گروه زنان! «فرمود: ص  گوید: رسول الله می بعبدالله بن عمر  ترجمه:

زنی عاقل ». صدقه دھید و بسیار استغفار نمایید؛ زیرا شما را بیشترین اھل دوزخ دیدم
دوزخ ھستیم؟ فرمود:  از میان آنان، عرض کرد: یا رسول الله! چرا ما بیشترین اھل

کنید. و  کنید و از شوھرانتان نافرمانی نموده و ناسپاسی می شما به کثرت نفرین می«
آن زن، ». تواند مانند شما، مردان عاقل را مغلوب نماید ھیچ ناقص عقل و دینی نمی

نقصان عقل شما این «عرض کرد: یا رسول الله! نقصان عقل و دین ما چیست؟ فرمود: 
واھی دو زن، با گواھی یک مرد، برابر است. پس این، نقصان عقل است. و است که گ

کند بدون اینکه نماز بخواند و بخشھایی از رمضان را  اینکه زن، شبھایی را سپری می
 ».آید اش به حساب می گیرد، نقصان دین روزه نمی

 ): تشویق به انفاق۲۰باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۲۵

َ
 « :قَاَل ص  نلَّيِبَّ َ�بْلُُغ بِِه اس  َ�ْن أ

َ
ُ َ�بَارََك َوَ�َعاىل يَا اْ�َن آَدَم  :قَاَل ا�َّ

نِْفْق َعلَيَْك 
ُ
نِْفْق أ

َ
ى« :َوقَاَل  ».أ

َ
ِ َمأل اُء الَ «َوقَاَل اْ�ُن ُ�َمْ�ٍ  »:يَِمُ� ا�َّ ٌء  َمآلُن َسحَّ يَِغيُضَها يَشْ

 )۹۹۳/(م». اللَّيَْل َوانلََّهارَ 
فرماید: انفاق  می ألالله «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:

دست راست الله، پر «فرمود: ص  ھمچنین پیامبر اکرم». کن تا من بر تو انفاق نمایم
 ». بخشد کند. او شب و روز می است و انفاق، چیزی از آن، کم نمی

برای فرا رسد که کسی  ): تشویق به صدقه دادن تا قبل از آن که زمانی۲۱باب (
 پذیرفتن آن، یافت نشود

ِ  قال:س  وَْهٍب  بِْن  َحاِرثَةِ عن  -۵۲۶ قُوا َ�يُوِشُك « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ تََصدَّ
ْعِطيََها ،الرَُّجُل َ�ْميِش بَِصَدقَِتهِ 

ُ
ي أ ِ

َّ
تَُها :َ�يَُقوُل اذل

ْ
ْمِس قَِبل

َ
ا اآلَن فَالَ  ،لَْو ِجئْتَنَا بَِها بِاأل مَّ

َ
 فَأ

ُد َمْن َ�ْقبَلَُها فَالَ  ،َة يِل بَِهاَحاجَ   )۱۰۱۱(م/». َ�ِ
صدقه «فرمود:  میص  گوید: شنیدم که رسول الله میس  حارثه بن وھب ترجمه:

افتد ولی  اش براه می دھید؛ زیرا بزودی زمانی فرا خواھد رسید که شخص، با صدقه
آوردی، قبول  ات را می گوید: اگر دیروز، صدقه دھد می کسی که صدقه را به او می
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کند که  کردم؛ اما اکنون به آن، نیازی ندارم. لذا صدقه دھنده، کسی را پیدا نمی می
 ».یرداش را بپذ صدقه

يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۲۷
َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ فْـالَ : «صقَـاَل رَُسـوُل ا�َّ

َ
رُْض أ

َ
َذ َكِبـِدَها تَـيِقُء األ

ةِ  ِفضَّ
ْ
َهِب َوال ْسُطَواِن ِمْن اذلَّ

ُ
ْمثَاَل األ

َ
َقاتُِل َ�يَُقوُل  ،أ

ْ
ُت  :َ�يَيِجُء ال

ْ
َقـاِطُع  ،يِف َهَذا َ�تَل

ْ
َوَ�يِجُء ال

اِرُق َ�يَُقوُل  ،ْعُت رَِحِ� يِف َهَذا َ�َط  :َ�يَُقوُل   ُ�مَّ يََدُعونَُه فَالَ  ،يِف َهَذا قُِطَعْت يَِدي :َوَ�يِجُء السَّ
ُخُذوَن ِمنُْه َشيْئًا

ْ
 )۱۰۱۳/(م». يَأ

ھایش  زمین جگر گوشه«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
طال و نقره، بیرون ھایی از  اش) را به شکل ستون (چیزھای محبوب و دوست داشتنی

گوید: به خاطر این، انسان کشتم. و کسی که  آید و می اندازد. پس شخص قاتل می می
را بجای   گوید: به خاطر این، صله رحمی آید و می را بجا نیاورده است، می صله رحمی

ی آنان، آن  گوید: به خاطر این، دستم قطع شد. آنگاه ھمه آید و می نیاوردم. دزد می
 ».دارند کنند و چیزی از آن بر نمی قره را رھا میطال و ن

 همسر و فرزند باشد دادن اگر چه به صدقه): ۲۲باب (
۵۲۸-  ِ ِة َ�بِْد ا�َّ

َ
ِ  :قَالَْت ل  بن مسعودَ�ْن َز�ْنََب اْمَرأ ْ�نَ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ  ،تََصدَّ

ُت  :قَالَْت ». يَا َمْعرَشَ النَِّساِء َولَْو ِمْن ُحِليُِّ�نَّ 
ْ
ِ َ�ُقل  َ�بِْد ا�َّ

َ
إِنََّك رَُجٌل َخِفيُف  :فَرََجْعُت إىِل

َدِ 
ْ

ِ  ،َذاِت ايل َدقَةِ ص  َو�ِنَّ رَُسوَل ا�َّ َمَرنَا بِالصَّ
َ
ُ  ،قَْد أ

ْ
هل

َ
تِِه فَاْسأ

ْ
  ،فَأ

َّ
 فَإِْن اَكَن َذلَِك َ�ْزِي َ��ِّ َو�ِال

ُ�مْ  ِ�ْ�َ 
َ

ْ�تَُها إىِل ِ َ�َقاَل يِل �َ  :قَالَْت  ،رَصَ نِْت  :بُْد ا�َّ
َ
ٌة ِمْن  :قَالَْت ، بَْل ائْتِيِه أ

َ
فَا�َْطلَْقُت فَإَِذا اْمَرأ

 ِ نَْصاِر بِبَاِب رَُسوِل ا�َّ
َ
ِ  :قَالَْت  ،َحاَجيِت َحاَجتَُهاص  األ ِقيَْت َعلَيِْه ص  َوَ�َن رَُسوُل ا�َّ

ْ
ل
ُ
قَْد أ

َمَهابَةُ 
ْ
 قَالَْت فََخَرَج َعلَيْنَا بِالَ  ،ال

ْ
ُ ٌل َ�ُقل

َ
ِ  :نَا هل َاِب ص  ائِْت رَُسوَل ا�َّ

ْ
َ�ْ�ِ بِابل

َ
نَّ اْمَرأ

َ
ْخرِبُْه أ

َ
فَأ

الَ 
َ
َدقَُة َ�نُْهَما :نَِك �َْسأ ْزُِئ الصَّ

ُ
جت

َ
ْزَواِجِهَما ،أ

َ
ْ�تَاٍم يِف ُحُجورِِهَما ،ىلَعَ أ

َ
ْنُ  َوالَ  ؟وىلََعَ أ

َ
رِْبُْه َمْن �

ُ
 ،خت

ِ ٌل ىلَعَ رَُسوِل فََدَخَل بِالَ  :قَالَْت  ُ ص  ا�َّ
َ

هل
َ
ِ  ،فََسأ ُ رَُسوُل ا�َّ

َ
 :َ�َقاَل  ؟»َمْن ُهَما: «صَ�َقاَل هل

نَْصاِر َوَز�ْنَُب 
َ
ٌة ِمْن األ

َ
ِ  ،اْمَرأ �َانِِب : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ يُّ الزَّ

َ
ِ  :قَاَل  ؟»أ ُة َ�بِْد ا�َّ

َ
ُ  ،اْمَرأ

َ
َ�َقاَل هل

 ِ ْجَرانِ : «صرَُسوُل ا�َّ
َ
ْجرُ  :لَُهَما أ

َ
َدقَةِ  أ ْجُر الصَّ

َ
َقَرابَِة َوأ

ْ
 )۱۰۰۰(م/». ال

ای «فرمود: ص  گوید: رسول الله می بزینب ھمسر عبدالله بن مسعود  ترجمه:
گوید: من نزد شوھرم  راوی می». تان باشد گروه زنان! صدقه دھید اگر چه از زیور آالت

به ما دستور صدقه داده است و تو فردی ص  عبدالله برگشتم و گفتم: رسول الله
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برو و از ایشان بپرس. اگر ھمین صدقه دادن من ص  تنگدست ھستی. نزد پیامبر اکرم
 کند، خوب است. در غیر این صورت، به دیگران، صدقه بدھم. به تو مرا کفایت می

ی  برو. لذا من بسوی خانهص  عبدالله بن من گفت: تو خودت نزد رسول الله
ص  ی پیامبر اکرم براه افتادم. در آنجا زنی از انصار را کنار دِر خانهص  اکرمپیامبر 

از ص  دیدم که سؤالی ھمانند سؤال من داشت. قابل یاد آوری است که رسول اکرم
بیرون آمد. به او گفتیم: نزد رسول س  ھیبت زیادی برخوردار بود؛ در این اثنا، بالل

پرسند که: آیا  اند و از شما می ایستاده  ر دِر خانهبرو و به او بگو: دو زن کناص  الله
برند، آنان را  صدقه دادن آنان به ھمسرانشان و یتیمانی که تحت تکفل آنان بسر می

 ذکر مکن.ص  نماید؟ البته نام ما را برای نبی اکرم کفایت می
ص  رفت و از ایشان پرسید. رسول اللهص  گوید: بالل نزد رسول الله راوی می

فرمود: ص  ؟ بالل گفت: یک زن انصاری و زینب. رسول الله»آنھا کیستند«د: فرمو
آنان دو اجر «فرمود: ص  ؟ گفت: ھمسر عبدالله بن مسعود. رسول اکرم»کدام زینب«

 ». دارند: اجر خویشاوندی و اجر صدقه

 ): صدقه دادن به خویشاوندان۲۳باب (
�َِس عن  -۵۲۹

َ
َمِدينَِة َماالً  قال:س  َمالٍِك  بِْن  أ

ْ
نَْصارِيٍّ بِال

َ
رَثَ أ

ْ
�

َ
َحَة أ

ْ
بُو َطل

َ
َوَ�َن  ،اَكَن أ

ىَح  ِْه َ�ْ�َ
َ

ْمَواهِلِ إِيل
َ
َحبُّ أ

َ
َمْسِجدِ  ،أ

ْ
ِ  ،َوَ�نَْت ُمْستَْقِبلََة ال يَْدُخلَُها َو�رَْشَُب ص  َوَ�َن رَُسوُل ا�َّ

�ٌَس  ،ِمْن َماٍء ِ�يَها َطيٍِّب 
َ
ا نَزَ  :قَاَل أ ٰی  ِبرَّ ٱلۡ َتَناُلواْ  َلن﴿ :لَْت َهِذهِ اآليَةُ فَلَمَّ ا ُتنِفُقواْ  َحتَّ  ِممَّ

وَنۚ ِ  ]۹۲[آل عمران:  ﴾ُتِحبُّ  رَُسوِل ا�َّ
َ

َحَة إِىل
ْ
بُو َطل

َ
َ َ�ُقوُل يِف ِكتَابِهِ  :َ�َقاَل ص  قَاَم أ  :إِنَّ ا�َّ

ٰی  ِبرَّ ٱلۡ َتَناُلواْ  َلن﴿ ا ُتنِفُقواْ  َحتَّ وَنۚ ِممَّ ىَح  ﴾ُتِحبُّ َ�ْ�َ َّ ْمَوايِل إِيلَ
َ
َحبَّ أ

َ
ِ  ،َو�ِنَّ أ  ،َو�ِ�ََّها َصَدقٌَة ِ�َّ

 ِ رُْجو بِرََّها وَُذْخَرَها ِعنَْد ا�َّ
َ
ِ  ،أ ِ  ،َحيُْث ِشئَْت  ،فََضْعَها يَا رَُسوَل ا�َّ  ،بَخْ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َت ِ�يَها ،َذلَِك َماٌل َرابِحٌ  ،َذلَِك َماٌل َرابِحٌ 
ْ
قَْر�ِ�َ  ،قَْد َسِمْعُت َما قُل

َ
َْعلََها يِف األ

َ
ْن جت

َ
رَى أ

َ
 ».َو�ِ�ِّ أ

هِ  قَاِر�ِِه َوَ�ِ� َ�مِّ
َ
َحَة يِف أ

ْ
بُو َطل

َ
 )۹۹۸/(م. َ�َقَسَمَها أ

، مدینهدر انصار  ی هاز میان ھمس  گوید: ابوطلحه میس  بن مالک انس ترجمه:
روبروی مسجد نبوی بود.  ،وی بنام بیرحاءل بیشتری داشت. بھترین نخلستان ما

گوید:  میس  نوشید. انس می ،شد و از آب آن گھگاھی وارد این باغ میص  رسول الله
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ْ  لَن﴿ :گردید کهوقتی که این آیه نازل  ٰ  ِ�َّ ٱلۡ  َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا س  ابوطلحه، ﴾ُ�ِبُّونَۚ  ِممَّ
فرماید: تا زمانی که  میمتعال الله  !اللهرفت و گفت: یا رسول ص  نزد رسول الله

 ،دست نخواھید یافت. باغ بیرحاء ،به نیکی ،اید انفاق نکردهرا ترین اموالتان  محبوب
و اجر آن را از الله  نمایم صدقهخواھم آنرا در راه الله  من است. می ترین ثروت محبوب

. یدتصمیم بگیر ،آنورد دانید، در م میمناسب شما که طور ھر ،. بنابر ایندریافت کنم
آنچه را  مند.سود مالاین است  .این است مال سودمند !آفرین«فرمود: ص  رسول الله
. »تقسیم کنی ،آنرا میان خویشاوندانتکه  ین استنظر من ا شنیدم. ،که گفتی

را  آنس  ابوطلحه ،کار را خواھم کرد. سپسیا رسول الله! ھمین گفت: س  ابوطلحه
 خویشاوندانش تقسیم نمود.عموھا و  میان پسر

 ها ): صدقه دادن به دایی۲۴باب (
َارِِث  -۵۳۰

ْ
ِ  :لَ�ْن َميُْمونََة بِنِْت احل ْ�تََقـْت َويِلـَدًة يِف َزَمـاِن رَُسـوِل ا�َّ

َ
َها أ َّ�

َ
، ص�

 ِ ْخَوالَِك « :َ�َقاَل ص  فََذَكَرْت َذلَِك لِرَُسوِل ا�َّ
َ
ْ�َطيِْتَها أ

َ
ْ�َظَم ألِ�َ ،لَْو أ

َ
 )۹۹۹/(م». ْجِركِ اَكَن أ

روایت است که ایشان، کنیزی را ل  از ام المؤمنین میمونه دختر حارث ترجمه:
را باخبر ساخت. رسول ص  آزاد نمود. سپس پیامبر اکرمص  در زمان رسول الله

دادی، از اجر بیشتری، بھره مند  ھایت می اگر او را به دایی«فرمود: ص  الله
 ».شدی می

 با مادر مشرک می): صله رح۲۵باب (
ْسَماَء  -۵۳۱

َ
ُت  :قَالَْت  ببنِت اىب ب�ٍر َ�ْن أ

ْ
ِ  :قُل � !يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ
َّ  إِنَّ أ  ،قَِدَمْت يلَعَ

ِصلَُها
َ
فَأ

َ
ْو َراِهبٌَة أ

َ
 )۱۰۰۳(م/». َ�َعمْ « :قَاَل  ؟َوِ�َ َراِغبٌَة أ

گوید: عرض کردم: ای رسول الله! مادرم (که  می باسماء دختر ابوبکر  ترجمه:
ترسد که  ی من آمده است و از من انتظار نیکی دارد یا اینکه می مشرک است) به خانه

 ». بلی«فرمود: ص  کنم؟ رسول الله او را برگردانم؛ آیا با او صله رحمی

 ): صدقه دادن از طرف مادری که فوت نموده است۲۶باب (
نَّ رَُجالً  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -۵۳۲

َ
ىَت انلَّيِبَّ  أ

َ
ِ  :َ�َقاَل ص  أ � !يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ
اْ�تُِلتَْت  إِنَّ أ

قَْت  ،َ�ْفَسَها َولَْم تُوِص  ُظنَُّها لَْو تََ�لََّمْت تََصدَّ
َ
قُْت َ�نَْها ،وَأ ْجٌر إِْن تََصدَّ

َ
فَلََها أ

َ
». َ�َعمْ « :قَاَل  ؟أ



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٣١٢

 )۱۰۰۴/(م
آمد و گفت: یا رسول الله! ص  نزد نبی اکرمگوید: مردی  میل  عایشه ترجمه:

کنم که اگر فرصت  مادرم بطور ناگھانی، فوت نمود و نتوانست وصیت نماید. فکر می
داد؛ لذا اگر من از طرف ایشان، صدقه بدھم،  کرد، صدقه می سخن گفتن، پیدا می

 ».بلی«فرمود: ص  رسد؟ پیامبر اکرم پاداشی به او می

در این زمینه، روش که  کسی دادن به نیازمندان و پاداش): تشویق صدقه ۲۷باب (
 نیکویی را پایه گذاری نماید

ِ  :قَاَل  ب جر�ر بن عبد�َ�ْن  -۵۳۳  ،يِف َصْدِر انلََّهارِ ص  ُكنَّا ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ
َعبَاءِ  :قَاَل 

ْ
ْو ال

َ
يُوِف  ،فََجاَءُه قَْوٌم ُحَفاٌة ُعَراٌة ُ�َْتايِب انلَِّماِر أ ي السُّ ِ

ِّ
تُُهْم ِمْن ُمرَضَ  ،ُمتََق� بَْل  ،اَعمَّ

ِ  ،لُكُُّهْم ِمْن ُمرَضَ  َر وَْجُه رَُسوِل ا�َّ َفاقَةِ ص  َ�تََمعَّ
ْ
ى بِِهْم ِمْن ال

َ
َمَر  ،لَِما َرأ

َ
فََدَخَل ُ�مَّ َخَرَج فَأ

قَامَ  الً بِالَ 
َ
ذََّن َوأ

َ
هَ َ�ٰٓ ﴿ :فََص�َّ ُ�مَّ َخَطَب َ�َقاَل  ،فَأ ُّ�

َ
ْ  ٱ�َّاُس  ا� ِيَر�َُّ�ُم  ٱ�َُّقوا َخلََقُ�م ّمِن  ٱ�َّ

 آِخِر اآليَةِ  ﴾َ�ِٰحَدةٖ  ٖس �َّفۡ 
َ

َ إِنَّ ﴿ :إِىل رَْشِ  ﴾اَر�ِيبٗ  ُ�مۡ َ�َن َعلَيۡ  ٱ�َّ
ْ
: َواآليََة الَّيِت يِف احل

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ َ  ٱ�َُّقوا ا ٞس َ�فۡ  نُظرۡ َوۡ�َ  ٱ�َّ َمۡت  مَّ ْ  لَِغدٖ�  قَدَّ ۚ  َوٱ�َُّقوا َ َق رَُجٌل ِمْن  ﴾ٱ�َّ تََصدَّ

هِ  ،ِمْن ثَْو�ِهِ  ،ِمْن ِدرَْهِمهِ  ،ِدينَارِهِ   ».َولَْو �ِِشقِّ َ�ْمَرةٍ « :َحىتَّ قَاَل  ،ِمْن َصاِع َ�ْمِرهِ  ،ِمْن َصاِع بُرِّ
ُه َ�ْعِجُز َ�نَْها :قَاَل  ٍة اَكَدْت َكفُّ نَْصاِر برُِصَّ

َ
ُ�مَّ َ�تَاَ�َع  :قَاَل  ،بَْل قَْد َعَجَزْت  ،فََجاَء رَُجٌل ِمْن األ

 ِ يُْت وَْجَه رَُسوِل ا�َّ
َ
يُْت َكْوَمْ�ِ ِمْن َطَعاٍم َوِ�يَاٍب َحىتَّ َرأ

َ
نَُّه ص  انلَّاُس َحىتَّ َرأ

َ
َ�تََهلَُّل َك�

ِ �َ  ،ُمْذَهبَةٌ  ْجُر َمْن َعِمَل َمْن َسنَّ يِف اإلِْسالَ : «صَقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْجُرَها َوأ

َ
ِم ُسنًَّة َحَسنًَة فَلَُه أ

ءٌ  ،بَِها َ�ْعَدهُ  ُجورِِهْم يَشْ
ُ
ْن َ�نُْقَص ِمْن أ

َ
اَكَن َعلَيِْه  ،ِم ُسنًَّة َسيِّئَةً َوَمْن َسنَّ يِف اإلِْسالَ  ،ِمْن َ�ْ�ِ أ

ءٌ  ،َمْن َعِمَل بَِها ِمْن َ�ْعِدهِ  ِوْزرَُها َوِوْزرُ  ْوَزارِِهْم يَشْ
َ
ْن َ�نُْقَص ِمْن أ

َ
 ) ۱۰۱۷(م/ ».ِمْن َ�ْ�ِ أ

بودیم. ص  گوید: ما اول روز نزد رسول الله می بجریر بن عبدالله  ترجمه:
گروھی پا برھنه و لخت که فقط چادرھای پشمینی را از وسط سوراخ کرده و پوشیده 

ی مضر  ان را حمایل کرده بودند و بیشترشان بلکه ھمگی از قبیلهبودند و شمشیرھایش
اش  شدت تنگدستی آنان را دید، چھرهص  که رسول الله بودند، آمدند. ھنگامی 

دستور داد تا اذان س  دگرگون گردید. پس داخل خانه رفت و بیرون آمد. آنگاه به بالل

َهاَ�ٰٓ ﴿ود: و اقامه گوید. سپس نماز خواند و سخنرانی نمود و فرم ُّ�
َ
ْ  ٱ�َّاُس  � َر�َُّ�ُم  ٱ�َُّقوا
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ِي ای مردم! بترسید از پروردگارتان که شما را « ]۱[النساء:  ﴾َ�ِٰحَدةٖ  ٖس َخلََقُ�م ّمِن �َّفۡ  ٱ�َّ

َ إِنَّ ﴿فرماید:  تا آخر آیه که می »...از یک انسان آفرید ھمانا « ﴾اَر�ِيبٗ  ُ�مۡ َ�َن َعلَيۡ  ٱ�َّ

َهاَ�ٰٓ ﴿ی سوره حشر را تالوت نمود:  سپس آیه ».نظر داردالله شما را زیر  ُّ�
َ
ِينَ  � َءاَمُنواْ  ٱ�َّ

 ْ َ  ٱ�َُّقوا ا ٞس َ�فۡ  نُظرۡ َوۡ�َ  ٱ�َّ َمۡت  مَّ ْ  لَِغدٖ�  قَدَّ ُقوا ۚ  َوٱ�َّ َ ای مؤمنان! از الله بترسید و ھر « ﴾ٱ�َّ
ھر کس، از دینارش، « ».کس، بنگرد که برای فردایش چه فرستاده است و از الله بترسید

تا آنجا که فرمود: ». اش و صاع خرمایش صدقه بدھد اش، صاع گندم درھمش، لباس
 ».صدقه بدھید اگر چه نصف خرمایی باشد«

ای آورد که دستش توانایی برداشتن آنرا  گوید: مردی از انصار، کیسه راوی می
، پی در پی، صدقات خود توانست آن را بردارد. و اینگونه مردم نداشت؛ بلکه اصًال نمی

ی  که من دو خرمن غذا و لباس، مشاھده نمودم. در این ھنگام، چھره را آوردند تا این
 درخشد.  را دیدم که از خوشحالی مانند طال میص  رسول الله

ھر کس در اسالم، روش نیکویی را پایه گذاری نماید، «فرمود: ص  آنگاه رسول الله
رسد بدون  که بعد از او به آن، عمل نمایند، به او میپاداش آن و پاداش عمل کسانی 

ھا چیزی بکاھد. و ھر کس در اسالم، روش بدی را پایه گذاری  اینکه از پاداش بعدی
رسد بدون اینکه  نماید، گناه آن، و گناه کسانی که بعد از او به آن، عمل کنند، به او می

 ».ھا چیزی بکاھد از گناھان بعدی

 دادن به مسکین و مسافر): صدقه ۲۸باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۳۴

َ
رِْض بَيْنَا رَُجٌل بَِفالَ « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ  ،س َ�ْن أ

َ
فََسِمَع  ،ٍة ِمْن األ

َحاُب  ،نٍ اْسِق َحِديَقَة فُالَ  :َصْوتًا يِف َسَحابَةٍ  ةٍ  ،َ�تَنَىحَّ َذلَِك السَّ  َماَءُه يِف َحرَّ
َ
فَْرغ

َ
فَإَِذا  ،فَأ

َماَء لُكَّهُ 
ْ
اِج قَْد اْستَْوَ�بَْت َذلَِك ال َ َك الرشِّ

ْ
َماءَ  ،رَشَْجٌة ِمْن تِل

ْ
فَِإَذا رَُجٌل قَائٌِم يِف  ،َ�تَتَبََّع ال

َماَء بِِمْسَحاتِهِ 
ْ
ُل ال ُ  ،َحِديَقِتِه ُ�َوِّ

َ
ِ َما اْسُمَك  :َ�َقاَل هل ِ ٌن لِالِ فُالَ  :قَاَل  ؟يَا َ�بَْد ا�َّ

َّ
ي َسِمَع ْسِم اذل

َحابَةِ  ُ  ،يِف السَّ
َ

لُِ� َ�ْن اْسِ�  :َ�َقاَل هل
َ
ِ لَِم �َْسأ إِ�ِّ َسِمْعُت َصْوتًا يِف  :َ�َقاَل  ؟يَا َ�بَْد ا�َّ

ي َهَذا َماُؤُه َ�ُقوُل  ِ
َّ

َحاِب اذل ا إِْذ  :قَاَل  ؟َ�َما تَْصنَُع ِ�يَها ،ْسِمَك الِ  ،نٍ اْسِق َحِديَقَة فُالَ  :السَّ مَّ
َ
أ

َت هَ 
ْ
 َما َ�ُْرُج ِمنَْها ،َذاقُل

َ
ْ�ُظُر إِىل

َ
إِ�ِّ أ

ُق بِثُلُِثهِ  ،فَ تََصدَّ
َ
نَا َوِ�يَايِل ثُلُثًا ،فَأ

َ
رُدُّ ِ�يَها  ،َوآُ�ُل أ

َ
َوأ

ِبيِل : «ةٍ و ىف رواي ».ثُلُثَهُ  ائِِلَ� َوابِْن السَّ َمَساِكِ� َوالسَّ
ْ
ْجَعُل ثُلَُثُه يِف ال

َ
 )۲۹۸۴/(م». َوأ
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روزی، یک شخص در بیابانی «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابوھریره ترجمه:
ی فالنی را  گفت: باغچه برد. ناگھان، صدایی از درون ابری به گوشش رسید که می بسر می

آبیاری کن. با شنیدن این صدا، ابر حرکت کرد و در یک زمین سنگالخ، شروع به باریدن 
و به حرکت در آمد. آن مرد به  ی آب آن در مسیر یک سیالب، جمع گردید نمود و ھمه

اش ایستاده است و آب را با بیل  دنبال آب، براه افتاد و یک مرد را دید که در باغچه
ی الله! نام تو چیست؟ جواب داد:  نماید. مرد اولی به او گفت: ای بنده خودش، جابجا می

صدا از ابری که پرسی؟ آن مرد گفت: یک  ی الله! چرا اسم مرا می فالنی و افزود: ای بنده
ی فالنی را آبیاری کن و نام تو را  گفت: باغچه آب آن، اینجا است به گوشم رسید که می

کنی؟ آن مرد، جواب داد: ھم اکنون که این چیز را  کرد. تو با این باغچه چکار می ذکر می
دھم؛ یک سوم دیگر آنرا من و  گفتی، ھنگام محصول دادن، یک سوم آن را صدقه می

 ».نمایم ی آنرا در خود زمین، ھزینه می کنیم و باقیمانده م استفاده میفرزندان
یک سوم آنرا میان مساکین، سائالن و «و در روایتی آمده است که آن مرد گفت: 

 ». نمایم مسافران، تقسیم می

 ): از آتش، دوری کنید اگر چه با صدقه دادن نصف خرمایی باشد۲۹باب (
ِ  :قَاَل س  َحاتِمٍ َ�ْن َعِديِّ بِْن  -۵۳۵ َشاحَ ص  َذَكَر رَُسوُل ا�َّ

َ
ْعَرَض َوأ

َ
ُ�مَّ  ،انلَّاَر فَأ

َْها ».ا�َُّقوا انلَّارَ « :قَاَل 
َ

َما َ�نُْظُر إِيل َّ�
َ
نَُّه َك�

َ
َشاَح َحىتَّ َظنَنَّا �

َ
ْعَرَض َوأ

َ
ا�َُّقوا انلَّاَر « :ُ�مَّ قَاَل  ،ُ�مَّ أ

دْ َ�َمْن لَْم  ،َولَْو �ِِشقِّ َ�ْمَرةٍ   )۱۰۱۶/(م ».فَِبلَكَِمٍة َطيِّبَةٍ  ،َ�ِ
سخن از آتش به میان آورد و ص  گوید: رسول الله میس  عدی بن حاتم ترجمه:

خود را از آتش دوزخ، «اش را برگرداند و فرمود:  بیند، چھره مانند کسی که آتش را می
ما گمان اش را برگرداند تا جایی که  چھرهص  دوباره رسول اکرم». دور نگه دارید
خود را از آتش دوزخ، دور نگه «کند و فرمود:  به آتش، نگاه میص  نمودیم پیامبر

دارید اگر چه با صدقه دادن نصف خرمایی باشد؛ و اگر این ھم در توان شما نبود، با 
 ».سخن پسندیده (و اخالق خوب) خود را از آتش، نجات دھید

 ): تشویق به صدقه دادن شیر شتر۳۰باب (
يِب ُهَر�َْرةَ �َ  -۵۳۶

َ
الَ « :َ�بْلُُغ بِهِ س  ْن أ

َ
ْهَل َ�يٍْت نَاقَةً  أ

َ
َوتَُروُح  ،َ�ْغُدو بُِعسٍّ  ،رَُجٌل َ�ْمنَُح أ

ْجَرَها لََعِظيمٌ  ،بُِعسٍّ 
َ
 )۱۰۱۹(م/». إِنَّ أ
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بدانید مردی که شتری به «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابوھریره ترجمه:
شتر، ھر صبح و شام، یک ظرف شیر بدھد، چنین یک خانواده، به عاریت دھد و آن 

 ».مردی، پاداش بسیار بزرگی دریافت خواھد نمود

 ): فضیلت صدقه دادن پنهانی۳۱باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۳۷

َ
ُ يِف ِظلِِّه يَْوَم الَ « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ ِظلَّ  َسبَْعٌة يُِظلُُّهْم ا�َّ

 إِ 
َّ
َعاِدُل  اِإلَمامُ  :ِظلُّهُ  ال

ْ
ِ  ،ال  بِِعبَاَدِة ا�َّ

َ
َمَساِجدِ  ،وََشابٌّ �ََشأ

ْ
بُُه ُمَعلٌَّق يِف ال

ْ
ِن َورَُجالَ  ،َورَُجٌل قَل

 ِ َابَّا يِف ا�َّ
َ

قَا َعلَيْهِ  ،حت ٌة َذاُت َمنِْصٍب ومََجَاٍل َ�َقاَل  ،اْجتََمَعا َعلَيِْه َوَ�َفرَّ
َ
إِ�ِّ  :َورَُجٌل َدَ�تُْه اْمَرأ

 َ َخاُف ا�َّ
َ
ْخَفاَها َحىتَّ الَ  ،أ

َ
َق بَِصَدقٍَة فَأ ُ  َورَُجٌل تََصدَّ

ُ
َورَُجٌل َذَكَر  ،َ�ْعلََم يَِمينُُه َما ُ�نِْفُق ِشَماهل

َ َخايِلًا َ�َفاَضْت َ�يْنَاهُ   )۱۰۳۱/(م ».ا�َّ
را الله، ھفت گروه «فرمود: ص  الله  کند که رسول روایت میس  ابوھریره ترجمه:

 دھد: ی خود، جای می ی او وجود ندارد، در زیر سایه ای جز سایه روزی که ھیچ سایه
. ی اطاعت و بندگی الله، رشد یافته باشد سایه جوانی که در -۲فرمانروای عادل.  -۱
که صرفا بخاطر خوشنودی الله با  نیدو مسلما -۴جد باشد. امسدلش با  کسی که -۳

کسی  -۵ شوند. دوست باشند و بر اساس آن، با ھم جمع یا از یکدیگر جدا می یکدیگر
وبگوید: من از الله  نپذیرد ولی او صاحب مقام، او را به فحشا بخواند که زنی زیبا و

 -۷. کسی که طوری با دست راستش صدقه دھد که دست چپش نداند -۶ترسم.  می
 ».رس او، اشک بریزدالله بیفتد و از ت یاده کسی که در تنھایی ب

 ): فضیلت صدقه دادن انسان تندرست و بخیل۳۲باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۳۸

َ
 انلَّيِبِّ  :قَاَل س  َ�ْن أ

َ
ِ ص  َجاَء رَُجٌل إِىل يُّ  ،َ�َقاَل يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ْجًرا
َ
ْ�َظُم أ

َ
َدقَِة أ َق « :َ�َقاَل  ؟الصَّ ْن تََصدَّ

َ
نَُّه أ

َ
ُنَبَّ� �ِيَك تلَ

َ
َما َوأ

َ
ْىَش أ نَْت َصِحيٌح َشِحيٌح ختَ

َ
َوأ

ََقاءَ  ُمُل ابلْ
ْ
َفْقَر َوتَأ

ْ
َت  َوالَ  ،ال

ْ
ُقوَم قُل

ْ
ُل

ْ
 ،ٍن َكَذاَوِلُفالَ  ،ٍن َكَذاِلُفالَ  :ُ�ْمِهَل َحىتَّ إَِذا بَلََغْت احل

 )۱۰۳۲/(م». نٍ َوقَْد اَكَن ِلُفالَ 
: گفتشرفیاب شد و ص  رسول الله خدمتگوید: مردی  میس  ابوھریره ترجمه:

 ای که صدقه«فرمود: ص  اجر بیشتری دارد؟ رسول الله ،کدام صدقه الله!رسول یا 
ترس از فقر و امید به ثروتمند  ھنگام تندرستی و در زمان حرص جمع آوری مال و 
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که منتظر بمانی تا لحظات مرگت فرا رسد؛ آنگاه، (صدقه دھی و)  شدن، بدھی؛ نه این
در حالی که در آن لحظه، مال و به فالنی اینقدر بدھید به فالنی اینقدر بدھید بگویی: 

 (و از آِن تو نیست).». از آِن دیگران (وراث) است

 از مال پاک و پرورش دادن آن صدقه): پذیرفته شدن ۳۳باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۳۹

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسـوَل ا�َّ

َ
َحـٌد بِتَْمـَرٍة ِمـْن  الَ « :قَـاَل ص  أ

َ
ُق أ َ�تََصـدَّ

  ،َكْسٍب َطيٍِّب 
َّ
ُ �ِيَِميِنهِ  إِال َخَذَها ا�َّ

َ
ْو قَلُوَصـهُ  ،أ

َ
َحـُدُ�ْم فَلُـوَُّه أ

َ
�ِّيَها َكَما يَُر�ِّ أ َحـىتَّ  ،َ�ُ�َ

َبَِل 
ْ
ْ�َظمَ  ،تَُ�وَن ِمثَْل اجل

َ
ْو أ

َ
 )۱۰۱۴/(م». أ

ی خرما از  ھر کس، یک دانه«ود: فرمص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
گیرد و برای صاحبش چنان  مال حالل، صدقه دھد، الله آنرا در دست راستش، می

دھید تا جایی  کند) که شما کره اسب خود را پرورش می دھد (و بزرگ می پرورش می
 ».شود تر از آن می ی خرما مانند کوه یا بزرگ که آن دانه

يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۴۰
َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َ َطيٌِّب الَ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ َها انلَّاُس إِنَّ ا�َّ ُّ�

َ
َ�ْقبَُل  �

 
َّ
ُمرَْسِلَ� َ�َقاَل  ،َطيِّبًا إِال

ْ
َمَر بِِه ال

َ
ُمْؤِمِنَ� بَِما أ

ْ
َمَر ال

َ
َ أ َهاَ�ٰٓ ﴿ :َو�ِنَّ ا�َّ ُّ�

َ
ْ ِمَن  ٱلرُُّسُل  � ُ�ُوا

ّيَِ�ِٰت  ْ ٱ�ۡ وَ  ٱلطَّ ۖ  َملُوا َها ﴿ :َوقَاَل  ]۵۱[المومنون: ﴾٥١َعلِيمٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما إِّ�ِ  َ�ٰلًِحا ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ� 

َفرَ  ]۱۷۲[البقرة:  ﴾َ�ُٰ�مۡ َءاَمُنواْ ُ�ُواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَقۡ  ْشَعَث  ،ُ�مَّ َذَكَر الرَُّجَل يُِطيُل السَّ
َ
أ

ْ�رَبَ 
َ
َماءِ  ،أ  السَّ

َ
ُ�ُه َحَرامٌ  ،يَا رَبِّ يَا رَبِّ َوَمْطَعُمُه َحَرامٌ  ،َ�ُمدُّ يََديِْه إِىل بَُسُه َحَرامٌ  ،َوَمرْشَ

ْ
 ،َوَمل

ََرامِ 
ْ
لَِك  ،وَُغِذَي بِاحل �َّ �ُْستََجاُب ذِلَ

َ
 )۱۰۱۵(م/؟ »فَ�

ای مردم! الله پاک است و فقط «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
که  به مؤمنان ھمان دستور الله به پیامبران است چنان پذیرد. دستور الله پاکیزه را می

َها ﴿فرماید:  می ُّ�
َ
ْ مَِن  ٱلرُُّسُل َ�ٰٓ� ّيَِ�ٰتِ ُ�ُوا ْ وَ  ٱلطَّ ۖ إِّ�ِ بَِما َ�ۡعَملُوَن َعلِيمٞ  ٱۡ�َملُوا  ﴾٥١َ�ٰلًِحا

به ای پیامبران! از چیزھای پاک، تناول کنید و کارھای نیک، انجام دھید؛ من « ]۵۱[المومنون:

گاھم َها ﴿ ».اعمال شما آ ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� ای « ]۱۷۲[البقرة:  ﴾َ�ُٰ�مۡ َءاَمنُواْ ُ�ُواْ مِن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَقۡ  �َّ

 ».ایم، بخورید اید! از چیزھای پاکی که ما به شما عنایت کرده کسانی که ایمان آورده
مو و غبار سپس از مردی سخن به میان آورد که سفرش را طوالنی کرده، ژولیده 

گوید  کند و پروردگارا و پروردگارا می ھایش را بسوی آسمان بلند می آلود است و دست
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در حالی که آب و لباس وغذایش، حرام است و با حرام، تغذیه شده است. دعای چنین 
 ».شود شخصی چگونه پذیرفته می

 اندک را نباید کوچک شمرد ی ه): صدق۳۴باب (
يِب  -۵۴۱

َ
ِ صاَكَن َ�ُقوُل  :س ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُمْسِلَماِت الَ « :أ

ْ
ِْقـَرنَّ  يَا �َِساَء ال

َ
حت

 )۱۰۳۰/(م». َولَْو فِرِْسَن َشاةٍ  ،َجاَرٌة جِلَاَرتَِها
ھیچ ای زنان مسلمان! «فرمود:  میص  رسول اللهگوید:  میس  ابوھریره ترجمه:

 ».م گوسفندی باشدُس چه ، اگر و کوچک نشمارد حقیردادن به ھمسایه را   ، ھدیهزنی

ِينَ +فرماید:  ی این سخن الله متعال که می ): درباره۳۵باب( وِِّ��َ يَۡلِمُزوَن  ٱ�َّ  _ٱلُۡمطَّ
 »گیرند کسانی که مؤمنان مشتاق صدقه را به مسخره می«

يِب َمْسُعودٍ  -۵۴۲
َ
َدقَةِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ِمْرنَا بِالصَّ

ُ
َاِمُل  :قَاَل  ،أ

ُ
بُو  :قَاَل  ،ُكنَّا �

َ
َق أ َ�تََصدَّ

رَثَ ِمنْهُ  :قَاَل  ،َعِقيٍل بِِنْصِف َصاٍع 
ْ
�

َ
ٍء أ ُمنَافُِقونَ  ،وََجاَء إِ�َْساٌن �يَِشْ

ْ
َ لََغِ�ٌّ َ�ْن  :َ�َقاَل ال إِنَّ ا�َّ

  ،َصَدقَِة َهَذا
َّ
لَْت  ،ِرَ�اءً  َوَما َ�َعَل َهَذا اآلَخُر إِال ِذیَن ﴿: َ�َ�َ ِعیَن  ِمُزوَن لۡ یَ  ٱلَّ وِّ ِمَن  ٱۡلُمطَّ

ِت ِفي  ٱلُۡمۡؤِمِنیَن  َدَقٰ ِذیَن َو  ٱلصَّ  .﴾َدُھمَۡال َیِجُدوَن ِإالَّ ُجھۡ ٱلَّ
 کشیدیم و مزد  ھایمان بار می گوید: زمانی که ما بر پشت میس  ابو مسعود ترجمه:

ابو عقیل، نصف صاع، صدقه داد  .گرفتیم به ما دستور داده شد تا صدقه بدھیم می
ی این شخص،  وشخص دیگری، چیزی بیشتر از او آورد. منافقان گفتند: الله از صدقه

بی نیاز است؛ و آن دیگری بخاطر خودنمایی، صدقه داد. لذا الله متعال این آیه را نازل 

ِينَ ﴿فرمود:  وِِّ��َ  ِمُزونَ يَلۡ  ٱ�َّ َدَ�ٰتِ ٱِ�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِمَن  ٱلُۡمطَّ ِينَ وَ  لصَّ َ� َ�ُِدوَن إِ�َّ  ٱ�َّ
ی  یعنی کسانی که مؤمنان مشتاق به صدقه و مؤمنانی را که به اندازه ﴾َدُهمۡ ُجهۡ 

کند و دچار  گیرند، الله آنان را مسخره می دھند، به تمسخر می شان صدقه می توان
 عذابی دردناک خواھند شد.

 کارهای نیک را نیز انجام دهدکس، صدقه دهد و سایر ): هر۳۶باب (
يِب ُهَر�َْرةَ عن  -۵۴۳

َ
ِ  :س أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِ « :قَاَل ص  أ ْ�َفَق َزوَْجْ�ِ يِف َسِبيِل ا�َّ

َ
َمْن أ

َنَّةِ 
ْ
ِ َهَذا َخْ�ٌ  :نُوِدَي يِف اجل الَ  ،يَا َ�بَْد ا�َّ ْهِل الصَّ

َ
الَ  ،ةِ َ�َمْن اَكَن ِمْن أ ِة ُديِعَ ِمْن بَاِب الصَّ

َهادِ  ِ
ْ
َهاِد ُديِعَ ِمْن بَاِب اجل ِ

ْ
ْهِل اجل

َ
َدقَِة ُديِعَ ِمْن بَاِب  ،َوَمْن اَكَن ِمْن أ ْهِل الصَّ

َ
َوَمْن اَكَن ِمْن أ
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َدقَةِ  �َّانِ  ،الصَّ يَاِم ُديِعَ ِمْن بَاِب الرَّ ْهِل الصِّ
َ
يُق  ».َوَمْن اَكَن ِمْن أ دِّ بُو بَْ�ٍر الصِّ

َ
يَا  :س قَاَل أ

 ِ وَرةٍ رَُسوَل ا�َّ بَْواِب ِمْن رَضُ
َ
َك األ

ْ
َحٍد يُْدىَع ِمْن تِل

َ
َك  ،َما ىلَعَ أ

ْ
َحٌد ِمْن تِل

َ
َ�َهْل يُْدىَع أ

بَْواِب لُكَِّها
َ
ِ  ؟األ ْن تَُ�وَن ِمنُْهمْ  ،َ�َعمْ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
رُْجو أ

َ
 )۱۰۲۷/(م». َوأ

بار از دو  ،ھرکس«فرمود: ص  الله روایت است که رسولس  از ابوھریره ترجمه:
گویند: ای  زنند و می یک چیز در راه الله انفاق نماید، او را از داخل بھشت صدا می

ی الله! این دروازه برای ورود شما،  ی کار خیر؛ یا ای بنده ی الله ! این است نتیجه بنده
قه ی جھاد، صد ی نماز، مجاھدان را از دروازه خوب است؛ واینگونه، نمازگذاران را از دروازه

ابوبکر ». زنند ی َریان، صدا می ی صدقه، و روزه داران را از دروازه دھندگان را از دروازه
ھا  ی این دروازه گفت: یا رسول الله! اگر چه ھیچ کس نیاز ندارد که از ھمهس  صدیق

ھا  ی این دروازه فراخوانده شود؛ اما با وجود این، آیا افرادی وجود دارند که از ھمه
 ».بلی، و امیدوارم که شما یکی از آنان باشید«فرمود: ص  وند؟ رسول اللهفراخوانده ش

يِب ُهَر�َْرةَ  -م۵۴۳
َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َْوَم : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ ْصبََح ِمنُْ�ْم ايلْ

َ
َمْن أ

بُو بَْ�رٍ  ؟»َصائًِما
َ
نَا :س قَاَل أ

َ
َْوَم َجنَاَزةً « :قَاَل  ،أ بُو بَْ�رٍ  ؟»َ�َمْن تَِبَع ِمنُْ�ْم ايلْ

َ
نَا :س قَاَل أ

َ
 ،أ

َْوَم ِمْسِكينًا« :قَاَل  ْطَعَم ِمنُْ�ْم ايلْ
َ
بُو بَْ�رٍ  ؟»َ�َمْن أ

َ
نَا :س قَاَل أ

َ
َ�َمْن اَعَد ِمنُْ�ْم « :قَاَل  ،أ

َْوَم َمِر�ًضا بُو بَْ�رٍ  ؟»ايلْ
َ
نَا :س قَاَل أ

َ
ِ  ،أ  : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َّ
 َما اْجَتَمْعَن يِف اْمِرٍئ إِال

َنَّةَ 
ْ
 )۱۰۲۸/(م». َدَخَل اجل

چه کسی از شما امروز، «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
چه کسی از شما امروز، در تشییع «گفت: من. فرمود: س  ؟ ابوبکر»روزه بوده است

چه کسی از شما امروز به «گفت: من. فرمود: س  ؟ ابوبکر»ای شرکت نموده است جنازه
چه کسی از شما امروز «گفت: من. فرمود: س  ؟ ابوبکر»طعام داده استمسکینی 

فرمود: ص  گفت: من. رسول اللهس  ؟ ابوبکر»بیماری را عیادت نموده است
 ». شود ی این کارھای خیر را انجام دھد، وارد بھشت می ھرکس، ھمه«

 رود می): هر کار نیکی، صدقه بشمار ۳۷باب (
 )۱۰۰۵/(م». لُكُّ َمْعُروٍف َصَدقَةٌ « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ  :س َ�ْن ُحَذْ�َفةَ  -۵۴۴

ھر کار نیکی، صدقه «فرمود: ص  کند که نبی اکرم روایت میس  حذیفه ترجمه:
 ». آید به حساب می
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ها، صدقه شمرده  ): سبحان الله گفتن، ال اله اال الله گفتن و سایر نیکی۳۸باب (
 شوند می

يِب َذرٍّ  -۵۴۵
َ
ْصَحاِب انلَّيِبِّ  :س َ�ْن أ

َ
نَّ نَاًسا ِمْن أ

َ
يَا رَُسوَل : صقَالُوا لِلنَّيِبِّ ص  أ

ُجورِ 
ُ
ثُوِر بِاأل ْهُل ادلُّ

َ
ِ َذَهَب أ قُوَن  ،َوَ�ُصوُموَن َكَما نَُصومُ  ،يَُصلُّوَن َكَما نَُص�ِّ  ،ا�َّ َوَ�تََصدَّ

ْمَوالِِهمْ 
َ
ُ « :قَاَل  ،بُِفُضوِل أ َو لَيَْس قَْد َجَعَل ا�َّ

َ
قُونَ أ دَّ إِنَّ بُِ�لِّ �َْسِبيَحٍة  ؟ لَُ�ْم َما تَصَّ

ِْميَدٍة َصَدقَةً  ،َوُ�ِّ تَْ�ِبَ�ٍة َصَدقَةً  ،َصَدقَةً 
َ

َمْعُروِف  ،َوُ�ِّ َ�ْهِليلٍَة َصَدقَةً  ،َوُ�ِّ حت
ْ
ْمٌر بِال

َ
َوأ

َحِدُ�ْم َصَدقَةٌ  ،َوَ�ْ�ٌ َ�ْن ُمنَْكٍر َصَدقَةٌ  ،َصَدقَةٌ 
َ
ِ  :قَالُوا ».َوِ� بُْضِع أ يَأيِت  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ْجرٌ 
َ
ُ ِ�يَها أ

َ
َحُدنَا َشْهَوتَُه َوَ�ُ�وُن هل

َ
َ�اَن َعلَيِْه ِ�يَها ِوْزرٌ « :قَاَل  ؟أ

َ
ْ�تُْم لَْو وََضَعَها يِف َحَراٍم أ

َ
َرأ

َ
 ؟أ

َالَ 
ْ
ْجرفََكَذلَِك إَِذا وََضَعَها يِف احل

َ
ُ أ

َ
 )۱۰۰۶/(م». ِل اَكَن هل

عرض کردند: یا رسول ص  گوید: تعدادی از یاران نبی اکرم میس  ابوذر ترجمه:
خوانند، مانند ما روزه  ھا را بردند؛ آنان مانند ما نماز می الله! ثروتمندان، پاداش

فرمود: ص  دھند. پیامبر اکرم شان را صدقه می گیرند و عالوه بر آن، اموال اضافه می
ت که صدقه بدھید؟ ھر سبحان الله گفتن، آیا الله برای شما چیزھایی قرار نداده اس«

آید. ھر الحمد لله گفتن،  رود. ھر الله اکبر گفتن، صدقه به حساب می صدقه بشمار می
شود. امر به معروف،  شود. ھر ال اله اال الله گفتن، صدقه شمرده می صدقه محسوب می

». ودر صدقه است. نھی از منکر، صدقه است و نکاح کردن شما، صدقه بشمار می
اش را ارضا کند، به  صحابه عرض کردند: یا رسول الله! آیا اگر یکی از ما تمایالت جنسی

اش را از راه حرام،  آیا اگر تمایالت جنسی«فرمود: ص  رسد؟ پیامبر اکرم او پاداش می
 شود؟ ھمچنین اگر از راه حالل، ارضا نماید، به او پاداش  ارضا کند گناھکار نمی

 ».رسد می

 ی بدن انسانها ): وجوب صدقه بر َمفصل۳۹(باب 
ِ أ :ل اَع�َِشةَ عن  -۵۴۶  إِ�َْساٍن ِمْن بَِ� آَدَم ىلَعَ « :قَاَل ص  نَّ رَُسوَل ا�َّ

إِنَُّه ُخِلَق لُكُّ
َ  ،ِث ِمائَِة َمْفِصٍل ِستَِّ� َوثَالَ  َ ا�َّ َ  ،َ�َمْن َكربَّ َد ا�َّ َ لَّ وَهَ  ،ومََحِ َ  ،َل ا�َّ َ  ،وََسبََّح ا�َّ  ،َواْستَْغَفَر ا�َّ

ْو َ�ْظًما َ�ْن َطِر�ِق انلَّاِس  ،وََعَزَل َحَجًرا َ�ْن َطِر�ِق انلَّاِس 
َ
ْو َشْوَكًة أ

َ
َمَر بَِمْعُروٍف  ،أ

َ
ْو  ،َوأ

َ
أ

تَِّ� َواثلَّالَ  ،َ�َ� َ�ْن ُمنَْكرٍ  َك السِّ
ْ
الَ َعَدَد تِل إِنَُّه َ�ْميِش يَْوَمئٍِذ َوقَْد زَْحَزَح  ،َ� ِث ِمائَِة السُّ

فَ
بُو تَْوَ�ةَ  ».َ�ْفَسُه َ�ْن انلَّارِ 

َ
 )۱۰۰۷/(م». ُ�ْميِس « :َوُر�ََّما قَاَل  :قَاَل أ
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در بدن ھر انسان از «فرمود: ص  گوید: رسول الله میل  عایشه ترجمه:
کبر بگوید، فرزندان آدم، سیصد و شصت َمفصل آفریده شده است. پس ھر کس، الله ا

الحمد لله بگوید، ال اله اال الله بگوید، سبحان الله بگوید، استغفار کند، سنگ، خار یا 
استخوانی از سِر راه مردم، دور نماید و امر به معروف یا نھی از منکر کند طوریکه تعداد 

ھا یعنی سیصد و شصت برسند، در آن روز، به فعالیتش ادامه  این کارھا به تعداد مفصل
ابو توبه که یکی از راویان ». دھد در حالی که خودش را از آتش، نجات داده است، یم

رساند  آن روز را در حالی به شب می«فرمود: ص  گوید: شاید ھم نبی اکرم است، می
 ».که خودش را از آتش، نجات داده است

 اش برسد که به غیر مستحق ای ه): پذیرفته شدن صدق۴۰باب(
يِب  -۵۴۷

َ
َ�نَّ اللَّيْلََة بَِصَدقَةٍ  :قَاَل رَُجٌل « :َقاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ  :س ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ تََصدَّ

َ
 ،أل

ثُونَ  ،فََخَرَج بَِصَدقَِتِه فَوََضَعَها يِف يَِد َزاِ�يَةٍ  ْصَبُحوا َ�تََحدَّ
َ
َق اللَّيْلََة ىلَعَ َزاِ�يَةٍ  :فَأ  :قَاَل  ،تُُصدِّ

َْمُد ىلَعَ زَ 
ْ
َ�نَّ بَِصَدقَةٍ  ،اِ�يَةٍ اللَُّهمَّ لََك احل تََصدَّ

َ
 ،فََخَرَج بَِصَدقَِتِه فَوََضَعَها يِف يَِد َغِ�ٍّ  ،أل

ثُونَ  ْصبَُحوا َ�تََحدَّ
َ
َق ىلَعَ َغِ�ٍّ  :فَأ َْمُد ىلَعَ َغِ�ٍّ  :قَاَل  ،تُُصدِّ

ْ
َ�نَّ بَِصَدقَةٍ  ،اللَُّهمَّ لََك احل تََصدَّ

َ
 ،أل

ثُونَ  ، يَِد َساِرقٍ فََخَرَج بَِصَدقَِتِه فَوََضَعَها يِف  ْصبَُحوا َ�تََحدَّ
َ
َق ىلَعَ َساِرقٍ  :فَأ اللَُّهمَّ  :َ�َقاَل  ،تُُصدِّ

َْمُد ىلَعَ َزاِ�يٍَة وىلََعَ َغِ�ٍّ وىلََعَ َساِرقٍ 
ْ
ُ  ،لََك احل

َ
يِتَ فَِقيَل هل

ُ
ا َصَدَ�تَُك َ�َقْد قُِبلَْت  :فَأ مَّ

َ
ا  ،أ مَّ

َ
أ

اِ�يَُة فَلََعلََّها �َْستَِعفُّ  ُ  ،بَِها َ�ْن ِزنَاَها الزَّ ْ�َطاُه ا�َّ
َ
ا أ َغِ�َّ َ�ْعتَرِبُ َ�يُنِْفُق ِممَّ

ْ
َولََعلَّ  ،َولََعلَّ ال

قَِتهِ  اِرَق �َْستَِعفُّ بَِها َ�ْن رَسِ  )۱۰۲۲/(م». السَّ
 شخصی گفت:«فرمود: ص  کند که رسول الله نقل میس  ابوھریره ترجمه:

 امشب، 
بدون اینکه (بیرون رفت و و اش را برداشته صدقه ،. سپسای بدھم صدقه خواھم می

ه ای صدقه داده شد مردم گفتند: به فاحشهصبح روز بعد، داد.  ای فاحشهبه آنرا  )بداند
ای  ام بدست فاحشه گویم. صدقه مرد صدقه دھنده گفت: بار الھا! تو را سپاس می. است
بیرون  و اش را برداشته صدقه ،سپس صدقه دھد. ،که دوبارهتصمیم گرفت و  افتاد

 بهگفتند: مردم . صبح روز بعد، دادثروتمندی به آنرا  )بدون اینکه بداند( رفت و
مرد صدقه دھنده گفت: بار الھا! تو را سپاس . ه استصدقه داده شد ثروتمندی

ام بدست ثروتمندی افتاد. و تصمیم گرفت بار دیگر، صدقه دھد و این  گویم. صدقه می
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افتاد. روز بعد، مردم گفتند: به دزدی صدقه داده شده  دزدی اش بدست هبار، صدق
ام،  که به سارق و فاحشه و ثروتمند، صدقه داده است. آن شخص، گفت: بار الھا! از این

آورم. سرانجام، شخصی را (خواب دید) که نزد او آمد و گفت:  شکر تو را به جا می
ات به زن فاحشه نیز باعث پاکدامنی او  ات پذیرفته شده است. امید است صدقه صدقه

ات  ات به ثروتمند باعث عبرت او شود و در راه الله، انفاق کند. و صدقه گردد. و صدقه
 ».به دزد، باعث دست برداشتن او، از دزدی بشود

 صدقه دهنده و بخیل ی ): در باره۴۱باب(
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۴۸

َ
ِق َمثَُل رَُجلَْ�ِ « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ  :س َ�ْن أ ُمتََصدِّ

ْ
َِخيِل َوال َمثَُل ابلْ

ثََرهُ  ،َعلَيِْهَما ُجنَّتَاِن ِمْن َحِديدٍ 
َ
َ أ ََّسَعْت َعلَيِْه َحىتَّ ُ�َعيفِّ ُق بَِصَدقٍَة ا� ُمتََصدِّ

ْ
َو�َِذا َهمَّ  ،إَِذا َهمَّ ال

َِخيُل بَِصَدَقٍة َ�َقلََّصْت َعلَيْهِ  ْت يََداُه إِ  ،ابلْ  تََراِ�يهِ َوانَْضمَّ
َ

  ،ىل
َ

َقٍة ِإىل
ْ
َواْ�َقبََضْت لُكُّ َحل

ِ  :قَاَل  ».َصاِحبَِتَها َعَها فَالَ « :َ�ُقوُل ص  فََسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ْن يُوَسِّ
َ
». �َْستَِطيعُ  َ�يَْجَهُد أ

 )۱۰۲۱(م/
مثال صدقه دھنده «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره ترجمه:

مردی است که زره آھنی بر تن کرده باشند. شخص صدقه دھنده،  و بخیل، مانند دو
شود که رد  ای گشاد و بلند می خواھد صدقه بدھد، آن زره به اندازه که می ھنگامی

خواھد  که بخیل می نماید) ولی ھنگامی برد. (گناھانش را محو می پایش را از بین می
ی زره  چسبند و ھر حلقه یشود، دستانش به گردنش م صدقه بدھد، آن زره، تنگ می

 ».چسبد اش می ی کناری به حلقه
بخیل ھر چه سعی «فرمود: ص  گوید: ھمچنین شنیدم که رسول الله راوی می

 ».تر نماید تواند آنرا گشاده کند، نمی می

 ی انفاق کننده و بخیل ): درباره۴۲باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۴۹

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ِعبَاُد ِ�يهِ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
  ،َما ِمْن يَْوٍم يُْصِبُح ال

َّ
 إِال

الَ  َحُدُهَما ،نِ َملاََكِن َ�ْ�ِ
َ
ْعِط ُمنِْفًقا َخلًَفا :َ�يَُقوُل أ

َ
ْعِط ُمْمِساًك  :َوَ�ُقوُل اآلَخرُ  ،اللَُّهمَّ أ

َ
اللَُّهمَّ أ

 )۱۰۱۰/(م». تَلًَفا
روزی که ھر «فرمود: ص  نبی اکرمکند که  روایت میس  ریرهابوھ ترجمه:

به الھا! بار گوید:  یکی میشود.  نازل میدو فرشته از آسمان  کنند، می صبحبندگان، 
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که از  یکسبه الھا! بار گوید:  مییگری کند، عوض بده. د میانفاق کسی که در راه تو 
 ».ضرر و زیان برسانکند،  داری می خود ،انفاق

 رود میهندگان بشمار ): انباردار امین، یکی از صدقه د۴۳باب (
يِب ُموىَس  -۵۵۰

َ
ِمَ� « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ : س األشعریَ�ْن أ

َ
ُمْسِلَم األ

ْ
َاِزَن ال

ْ
إِنَّ اخل

ِمَر بِهِ 
ُ
ي ُ�نِْفُذ َوُر�ََّما قَاَل ُ�ْعِطي َما أ ِ

َّ
  ،َطيِّبًَة بِِه َ�ْفُسهُ  ،ُمَوفًَّرا َ�يُْعِطيِه اَكِمالً  ،اذل

َ
َ�يَْدَ�ُعُه إِىل

ُ بِهِ 
َ

ِمَر هل
ُ
ي أ ِ

َّ
َ�ْ�ِ  - اذل ُمتََصدِّ

ْ
َحُد ال

َ
 )۱۰۲۳(م/ ».أ

انبار دار مسلمان و «فرمود: ص  اکرمنبی گوید:  میس  ابوموسی اشعری ترجمه:
امینی که مأموریت خود را به طور کامل و با طیب خاطر، انجام دھد و صدقه را به 

 ».رود برساند، یکی از صدقه دھندگان بشمار میکسی که دستور داده شده است، 

 ): انفاق کن و حساب نکن و دستت را محکم نگیر۴۴باب (
يِب  -۵۵۱

َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
َها َجاَءْت انلَّيِبَّ  :ب بَْ�رٍ َ�ْن أ َّ�

َ
ِ  :َ�َقالَْت ص  � يَا نيَِبَّ ا�َّ

 
َّ
ٌء إِال َ�ْ�ُ  لَيَْس يِل يَشْ َّ الزُّ ْدَخَل يلَعَ

َ
َّ  ،َما أ ا يُْدِخُل يلَعَ رَْضَخ ِممَّ

َ
ْن أ

َ
َّ ُجنَاٌح أ  :َ�َقاَل  ؟َ�َهْل يلَعَ

ُ َعلَيِْك  َوالَ  ،ارَْضيِخ َما اْستََطْعِت «  )۱۰۲۹(م/». تُويِع َ�يُويِعَ ا�َّ
آمد و ص  روایت است که نزد نبی اکرم باز اسماء دختر ابوبکر صدیق  ترجمه:

ام آورده است، چیز دیگری  (شوھرم) به خانهگفت: یا رسول الله! من بجز آنچه زبیر 
به «فرمود: ص  شوم؟ رسول الله کار می ندارم. آیا اگر اندکی از آن را صدقه دھم، گناه

ی توان خود، انفاق کن و دستت را محکم نگیر؛ زیرا در آن صورت، الله نیز با تو  اندازه
 باشد. مترجم)ی شوھر  (البته انفاق زن، باید با اجازه». چنین خواھد کرد

 شوهرش انفاق نماید ی ): اگر زن از خانه۴۵باب (
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۵۵۲ ُة ِمـْن َطَعـاِم : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َمـْرأ

ْ
ْ�َفَقـْت ال

َ
إَِذا أ

ْ�َفَقْت  ،بَيِْتَها َ�ْ�َ ُمْفِسَدةٍ 
َ
ْجُرَها بَِما أ

َ
ْجُرُه بَِما َكَسـَب  ،اَكَن لََها أ

َ
ِ  ،َولَِزوِْجَها أ َخـاِزِن ِمثْـُل َول

ْ
ل

ْجَر َ�ْعٍض َشيْئًا الَ  ،َذلَِك 
َ
 )۱۰۲۴/(م». َ�نُْقُص َ�ْعُضُهْم أ

بدون زنی  ،ھرگاه«فرمود: ص  الله کند که رسول نقل میل  عایشه ترجمه:
به او ثواب انفاق و به شوھرش، ثواب  ،صدقه کندرا چیزی از مال شوھرش  ،اسراف

رسد. و خادم و خزانه دار نیز در صورت انفاق، چنین وضعی دارند. و  کسب آن می
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 ».کاھد ھیچکدام از ثواب دیگری نمی

 نماید می): آنچه را که برده از مال آقایش، انفاق ۴۶باب (
  ُ�َمْ�ٍ عن  -۵۵۳

َ
 َمْو�

َ
َمَرِ� مَ  :قَاَل ب  يِب اللَّْحمِ أ

َ
ًْماْوالَ أ

َ
َد حل قَدِّ

ُ
ْن أ

َ
فََجاَءِ�  ،َي أ

ْطَعْمتُُه ِمنْهُ 
َ
َ�ِ� َ�َعِلَم بَِذلَِك َمْوالَ  ،ِمْسِكٌ� فَأ ِ  ،َي فرََضَ َ�يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
فََذَكْرُت َذلَِك ص  فَأ

 ُ
َ

�ْتَهُ « :فََداَعُه َ�َقاَل  ،هل ْن آُمَرهُ  ُ�ْعِطي َطَعا� :َ�َقاَل  ؟»لَِم رَضَ
َ
ْجُر بَيْنَُكَما« :َ�َقاَل  !بَِغْ�ِ أ

َ
». األ

 )۱۰۲۵/(م
گوید: آقایم به من دستور داد تا  می بی ابو لحم  ی آزاد شده عمیر برده ترجمه:

برایش گوشت، خشک کنم. در این اثنا، فقیری نزدم آمد. من مقداری از آن گوشت را 
رفتم و ص  هبه او دادم. آقایم از ماجرا باخبر شد و مرا کتک زد. من نزد رسول الل

آقایم را خواست و خطاب به وی فرمود: ص  ماجرا را برایش بازگو نمودم. پیامبر اکرم
ام را بدون اینکه دستور من باشد، (به فقراء)  ؟ گفت: طعام»چرا او را کتک زدی«

 ». رسد ولی به ھر دو نفر شما پاداش می«فرمود: ص  دھد. پیامبر اکرم می
که از  رسد. بدون این دھی، به ھر دو نفر شما پاداش می(در صورتی که به او اجازه 

 پاداش تو چیزی کاسته شود. چنانچه در احادیث گذشته بیان گردید). 

ىُب عن  -۵۵۴
َ
ِ  : قالقَاَل س  ُهَر�َْرةَ  أ   الَ « :صرَُسوُل ا�َّ

َّ
ُة َوَ�ْعلَُها َشاِهٌد إِال

َ
َمْرأ

ْ
 تَُصْم ال

َذْن يِف بَيْ  َوالَ  ،بِإِْذنِهِ 
ْ
 تَأ

َّ
ْمِرهِ فَِإنَّ  ،بِإِْذنِهِ  ِتِه وَُهَو َشاِهٌد إِال

َ
ْ�َفَقْت ِمْن َكْسِبِه ِمْن َ�ْ�ِ أ

َ
َوَما أ

 ُ
َ

ْجِرهِ هل
َ
 )۱۰۲۶/(م». نِْصَف أ

زن نباید ھنگام «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره ترجمه:
اش روزه (نفلی) بگیرد. ھمچنین نباید ھنگام حضور شوھر،  حضور شوھر، بدون اجازه

اش راه دھد. و آنچه را که بدون دستور شوھر، انفاق  ی او کسی را به خانه بدون اجازه
(البته به شرطی که شوھر راضی باشد در غیر ». رسد کند، نصف اجرش به شوھر می

 .)اصًال انفاق زن، جایز نیست صورت،این 

 ): خودداری از سؤال کردن مردم و صبر نمودن۴۷باب (
ُْدرِيِّ  -۵۵۵

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :س َ�ْن أ لُوا رَُسوَل ا�َّ

َ
نَْصاِر َسأ

َ
نَّ نَاًسا ِمْن األ

َ
ص  أ

ْ�َطاُهمْ 
َ
ْ�َطاُهمْ  ،فَأ

َ
لُوُه فَأ

َ
َما يَُ�ْن ِعنِْدي ِمْن َخْ�ٍ فَلَْن « :َحىتَّ إَِذا نَِفَد َما ِعنَْدُه قَاَل  ،ُ�مَّ َسأ
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ِخَرُه َ�نُْ�مْ  دَّ
َ
ُ  ،أ ُه ا�َّ ُ  ،َوَمْن �َْستَْعِفْف يُِعفَّ ُ  ،َوَمْن �َْستَْغِن ُ�ْغِنِه ا�َّ ُْه ا�َّ  ،َوَمْن يَْصرِبْ يَُصربِّ

َحٌد ِمْن َ�َطاٍء َخْ�ٌ 
َ
ْعِطَي أ

ُ
وَْسُع ِمْن َوَما أ

َ
ربَوأ  )۱۰۵۳/(م». الصَّ

چیزی ص  از رسول الله ،از انصاربرخی گوید:  میس  ابوسعید خدری ترجمه:
نمود. دوباره و سه باره طلب  هرا بر آورد نآنا ی هخواستص  طلب کردند. رسول الله

  ؛کردند
نزد رسول مالی که تا اینکه آنچه را خواسته بودند، به آنھا عطا فرمود ص  رسول الله

 اگر چیزی نزد من وجود داشته«فرمود: ص  اللهبود، تمام شد. آنگاه رسول ص  الله
اجتناب کند، الله سؤال، ھرکس از ولی باید بدانید که . نمایم از شما دریغ نمی آنرا باشد،
و  ؛دنمای ، الله او را بی نیاز میکندبی نیازی اظھار  ،ھرکس و گرداند؛ بی نیاز می او را

به که  توجه داشته باشید. کند عنایت می ،او صبربه ، الله صبر را پیشه سازدھرکس 
  ».نشده استعنایت  ،از صبرو فراختر نعمتی بھتر  ،کس ھیچ

 ورزیدن روزی کفاف و قناعتی  درباره): ۴۸باب (
َعاِص  -۵۵۶

ْ
ِ بِْن َ�ْمِرو بِْن ال ِ  :ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
فْلَـَح « :قَاَل ص  أ

َ
قَْد أ

ْسلَمَ 
َ
ُ بَِما آتَاهُ  ،َوُرِزَق َكَفافًا ،َمْن أ  )۱۰۵۴/(م». َوَ�نََّعُه ا�َّ

ھر «فرمود: ص  گوید: رسول الله می بعبدالله بن عمرو بن عاص  ترجمه:
ی ضرورت و نیاز، روزی عنایت شود و الله  کس، مشّرف به اسالم شود و به او به اندازه

 ».شود عنایت فرموده است، قانع و خرسند بگرداند، رستگار میاو را به آنچه که 

 ): خودداری از سؤال کردن مردم۴۹باب (
ِ  :قَاَل س  َ�ْن ُمَعاِوَ�ةَ  -۵۵۷ لَةِ  الَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َمْسأ

ْ
ِحُفوا يِف ال

ْ
ِ الَ  ،تُل

 فََوا�َّ
َحٌد ِمنُْ�ْم َشيْئًا

َ
لُِ� أ

َ
ُُه ِم�ِّ َشيْئًا ،�َْسأ تلَ

َ
ُ َمْسأ ُ اَكرِهٌ  ،َ�تُْخِرَج هلَ نَا هلَ

َ
ُ ِ�يَما  ،َوأ َ�يُبَارََك هلَ

ْ�َطيْتُهُ 
َ
 )۱۰۳۸/(م ».أ

ھنگام سؤال کردن، اصرار «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  معاویه ترجمه:
یلی نکنید؛ سوگند به الله، اگر یکی از شما از من چیزی درخواست کند و من با بی م

 ».آنرا به او بدھم، آن چیز برایش برکتی ندارد
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 ): کراهیت سؤال کردن از مردم۵۰باب (
ِ عن  -۵۵۸ نَّ انلَّيِبَّ  :ببن عمر َ�بِْد ا�َّ

َ
َحِدُ�ْم  الَ : «قَاَل ص  أ

َ
لَُة بِأ

َ
َمْسأ

ْ
تََزاُل ال

 َ ىَق ا�َّ
ْ
ْمٍ  ،َحىتَّ يَل

َ
 )۱۰۴۰/(م ».َولَيَْس يِف وَْجِهِه ُمزَْعُة حل

ھا ھمیشه  بعضی«فرمود: ص  گوید: نبی اکرم می بعبدالله بن عمر  ترجمه:
 ألکنند تا اینکه روز قیامت در حالی به مالقات الله  دست تکدی پیش این و آن دراز می

 ».روند که بر صورتشان، ھیچ گوشتی باقی نمانده است می
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۵۹

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ  « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
َحُدُ�ْم أل

َ
ْن َ�ْغُدَو أ

َق بِِه َو�َْستَْغِ�َ بِِه ِمْن انلَّاِس  ،َ�يَْحِطَب ىلَعَ َظْهِرهِ  َل رَُجالً  ،َ�يَتََصدَّ
َ
ْن �َْسأ

َ
ُ ِمْن أ

َ
ْ�َطاُه  ،َخْ�ٌ هل

َ
أ

ْو َمنََعُه َذلَِك 
َ
ْفَ�  ،أ َِد السُّ فَْضُل ِمْن ايلْ

َ
يَا أ

ْ
ُعل

ْ
ََد ال إِنَّ ايلْ

 بَِمْن َ�ُعوُل َوا ،فَ
ْ
 )۱۰۴۲(م/ ».بَْدأ

اگر یکی از شما «فرمود: ص  گوید: شنیدم که رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
ی آن از مردم، بی نیاز گردد،  اش ھیزم حمل کند و از آن، صدقه دھد و بوسیله بر پشت

برایش از سؤال کردن مردم، بھتر است. آن ھم شاید به او چیزی بدھند یا ندھند. 
دست باال (صدقه دھنده) از دست پایین (صدقه گیرنده) بھتر است. ھمچنین صدقه را 

 ».نخست از افرادی شروع کنید که تحت تکفل شما ھستند

 ): دست باال از دست پایین، بهتر است۵۱باب (
ِ بِْن ُ�َمرَ  -۵۶۰ ِ  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِمنرَْبِ  ،قَاَل ص  أ

ْ
وَُهَو  ،وَُهَو ىلَعَ ال

لَةِ 
َ
َمْسأ

ْ
َف َ�ْن ال َدقََة َواتلََّعفُّ ْفَ� « :يَْذُكُر الصَّ َِد السُّ يَا َخْ�ٌ ِمْن ايلْ

ْ
ُعل

ْ
َُد ال َيا  ،ايلْ

ْ
ُعل

ْ
َُد ال َوايلْ

ُمنِْفَقةُ 
ْ
ائِلَةُ  ،ال ْفَ� السَّ  )۱۰۳۳(م/». َوالسُّ

بر منبر رفت و در باب ص  لهرسول الگوید:  می بالله بن عمر  عبد ترجمه:
صدقه دادن، چیز خواستن از دیگران و دوری جستن از آن، سخن گفت و فرمود: 

باشد. دست باال ھمان دست دھنده است و دست  دست باال بھتر از دست پایین می«
 ».ـ سؤال کننده ـ است پایین، دست گیرنده

ُت انلَّيِبَّ  :قَاَل س  َ�ْن َحِكيِم بِْن ِحَزامٍ  -۵۶۱
ْ
ل
َ
ْ�َطاِ� ص  َسأ

َ
ْ�َطاِ�  ،فَأ

َ
ُُه فَأ تلْ

َ
 ،ُ�مَّ َسأ

ْ�َطاِ� 
َ
ُُه فَأ تلْ

َ
َوةٌ « :ُ�مَّ قَاَل  ،ُ�مَّ َسأ

ْ
ٌة ُحل َماَل َخرِضَ

ْ
ُ  ،إِنَّ َهَذا ال

َ
َخَذُه بِِطيِب َ�ْفٍس بُورَِك هل

َ
َ�َمْن أ

ُ  ،ِ�يهِ 
َ

اِف َ�ْفٍس لَْم ُ�بَارَْك هل َخَذُه بِإِرْشَ
َ
ُ�ُل َوالَ  ، ِ�يهِ َوَمْن أ

ْ
ي يَأ ِ

َّ
َيا  ،�َْشبَعُ  َوَ�َن اَكذل

ْ
ُعل

ْ
َُد ال َوايلْ

ْفَ�  َِد السُّ   )۱۰۳۵/(م». َخْ�ٌ ِمْن ايلْ



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٣٢٦

چیزی درخواست نمودم. ص  اللهاز رسول  گوید: میس  حکیم بن حزام ترجمه:
درخواست  ،برای بار دوم و سومآنرا به من عنایت فرمود. سپس ص  پیامبر اکرم

و بسیار شیرین دنیا، چیز مال «فرمود: کردم و ایشان ھمچنان به من عطا نمود. آنگاه 
، آن را سخاوتمندانه دریافت کند، برایش باعث خیر و برکت ھرکس ؛استای  پسندیده

شود. و ھر کس، از روی حرص و طمع، طالب آن باشد، برایش برکتی نخواھد  می
شود. وباید بدانید  خورد و سیر نمی ی است که میداشت. (و چنین شخصی) مانند کس

 ».که دست باال (دھنده) از دست پایین (گیرنده) بھتر است

): مسکین واقعی کسی است که ثروتی ندارد و در عین حال، از مردم نیز ۵۲باب(
 کند سؤال نمی

يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۶۲
َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
وَّاِف لَيَْس « :قَاَل ص  أ ِمْسِكُ� بَِهَذا الطَّ

ْ
ال

ي َ�ُطوُف ىلَعَ انلَّاِس  ِ
َّ

ُه اللُّْقَمُة َواللُّْقَمتَانِ  ،اذل ِمْسِك�ُ  :قَالُوا ».َواتلَّْمَرُة َواتلَّْمَرتَانِ  ،َ�رَتُدُّ
ْ
 ؟َ�َما ال

 ِ ِي الَ « :قَاَل  ؟يَا رَُسوَل ا�َّ
َّ

ُد ِغً� ُ�ْغِنيهِ  اذل ُ �َ  َوالَ  ،َ�ِ َق َعلَيْهِ ُ�ْفَطُن هلَ ُل  الَ وَ  ،يُتََصدَّ
َ
�َْسأ

 )۱۰۳۹/(م». انلَّاَس َشيْئًا
کسی  ،مسکین«فرمود: ص  که رسول اللهکند  میروایت س  ابوھریره ترجمه:
یکی دو لقمه نان و یا یکی دو عدد خرما، رود و  میھای مردم  خانه درِ به نیست که 
است که چیزی ندارد و مردم گردد؛ بلکه مسکین واقعی کسی  کند و بر می دریافت می

ھم از حال او اطالعی ندارند تا به او صدقه دھند و خودش ھم از کسی سؤال 
 ».کند نمی

 رود بشمار نمیکس، کاالی زیادی داشته باشد، سرمایه دار ): هر۵۳باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۶۳

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ِغَ� َ�ْن : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َعَرِض لَيَْس ال

ْ
ِة ال  ،َكرْثَ

ِغَ� ِغَ� انلَّْفِس 
ْ
 )۱۰۵۱/(م». َولَِ�نَّ ال

غنی و سرمایه دار، کسی «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
 ».نیست که کاالی زیادی داشته باشد؛ بلکه کسی است که دارای قلبی غنی باشد

 ): کراهیت حرص خوردن برای دنیا۵۴باب (
�َِس َ�ْن  -۵۶۴

َ
ِ  :قَاَل س  ٍك بِن مال أ َ�ْهَرُم اْ�ُن آَدَم َو�َِشبُّ ِمنُْه : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ



 ٣٢٧  زکاتکتاب  -١٠

َمالِ  :اثْنَتَانِ 
ْ
ِْرُص ىلَعَ ال

ْ
ِْرُص ىلَعَ  ،احل

ْ
ُعُمرِ  َواحل

ْ
 )۱۰۴۷/(م ».ال

فرزند آدم، پیر «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  انس بن مالک ترجمه:
 ».شود: حرص مال و حرص عمر او، جوان میشود؛ اما دو چیز در  می

داشته باشد به دنبال  پر از مال و ثروت ی ه): اگر فرزند آدم دو در۵۵(باب
 خواهد رفت میسو

ْسوَِد قَاَل عن  -۵۶۵
َ
يِب األ

َ
ْشَعرِيُّ  :أ

َ
بُو ُموىَس األ

َ
ةِ س  َ�َعَث أ َرْصَ ْهِل ابلْ

َ
اِء أ  قُرَّ

َ
فََدَخَل  ،إىِل

ُقْرآنَ  ُث ِمائَةِ َعلَيِْه ثَالَ 
ْ
اُؤُهمْ  :َ�َقاَل  ،رَُجٍل قَْد قََرُءوا ال ِة َوقُرَّ َرْصَ ْهِل ابلْ

َ
ْ�تُْم ِخيَاُر أ

َ
 َوالَ  ،فَاتْلُوهُ  ،أ

َمُد َ�تَْقُسَو قُلُو�ُُ�مْ 
َ
  ،َكَما قََسْت قُلُوُب َمْن اَكَن َ�بْلَُ�مْ  ،َ�ُطولَنَّ َعلَيُْ�ْم األ

ُ
َو�ِنَّا ُكنَّا َ�ْقَرأ

ُ  ،ُسوَرةً  ِة ُكنَّا � دَّ وِل َوالشِّ ٓ ﴿َشبُِّهَها يِف الطُّ ٞ بََرا �ِْسيتَُها ﴾َءة
ُ
�ِّ قَْد َحِفْظُت ِمنَْها ،فَأ

َ
لَْو اَكَن  :َ�ْ�َ �

  َوالَ  ،اْ�تىََغ َواِديًا ثَاثِلً بِْن آَدَم َواِديَاِن ِمْن َماٍل الَ الِ 
َّ
 َجوَْف ابِْن آَدَم إِال

ُ
َاُب  َ�ْمأل   ،الرتُّ

ُ
َوُ�نَّا َ�ْقَرأ

ُمَسبَِّحاِت 
ْ
�ِْسيتَُها ،ُسوَرًة ُكنَّا �َُشبُِّهَها بِإِْحَدى ال

ُ
�ِّ َحِفْظُت ِمنَْها ،فَأ

َ
يَن آَمنُوا لَِم  :َ�ْ�َ � ِ

َّ
َها اذل ُّ�

َ
يَا �

ْ�نَاقُِ�مْ  َ�ُقولُوَن َما الَ 
َ
لُوَن َ�نَْها يَْومَ  ،َ�ْفَعلُوَن َ�تُْكتَُب َشَهاَدًة يِف أ

َ
ِقيَاَمةِ  فَتُْسأ

ْ
 )۱۰۵۰(م/. ال

قاریان بصره را به حضور طلبید. س  گوید: ابو موسی اشعری ابو االسود می ترجمه:
سیصد قاری قرآن نزد او آمدند. آنگاه به آنان گفت: شما قاریان و بھترین مردم اھل 

ھای  بصره ھستید. پس قرآن را تالوت کنید. مبادا بر شما زمانی طوالنی بگذرد و دل
خواندیم که از نظر طول و شدت  ای را می مانند گذشتگان، سخت گردد. ما سورهشما 

 .)نرا از یادم بردند. (منسوخ گردیددانستیم. پس آ ی برائت می لحن ما آنرا شبیه سوره
فقط از آن سوره این را به خاطر دارم که: اگر فرزند آدم، دو دره پر از مال و ثروت 

کند. ھمچنین  اھد رفت و شکم او را فقط خاک، پر میخو داشته باشد، به دنبال سومی
دانستیم؛ آن نیز از یادم  می )١(خواندیم که ما آنرا شبیه یکی از مسبحات ای را می سوره

برده شد. (منسوخ گردید.) فقط از آن سوره، این را به خاطر دارم که: ای مؤمنان! چرا 
. سخن شما به عنوان یک کنید آورید که خود به آن عمل، نمی سخنی به زبان می

گردد و روز قیامت، در مورد آن از شما  گواھی نوشته و به گردن شما آویزان می
 ». شود پرسیده می

                                                 
ی  شوند و آنھا عبارتند از : سوره شود که با لفظ سبحان یا سبح شروع می گفته می ھایی به سوره -١

 اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلی.
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 ): زرق و برق دنیا ۵۶باب(
ىَب  -۵۶۶

َ
ُْدرِيَّ  َ�ْن أ

ْ
ِ  قال:س  َسِعيٍد اخل  الَ « :فََخَطَب انلَّاَس َ�َقاَل ص  قَاَم رَُسوُل ا�َّ

ْخىَش َعلَيُْ�مْ 
َ
ِ َما أ َها انلَّاُس  ،َوا�َّ ُّ�

َ
�،  

َّ
ْ�يَا إِال ُ لَُ�ْم ِمْن زَْهَرِة ادلُّ يَا  :َ�َقاَل رَُجٌل  ».َما ُ�ِْرُج ا�َّ

 ِ ِّ  ،رَُسوَل ا�َّ َْ�ُ بِالرشَّ
ْ
يِت اخل

ْ
يَأ

َ
ِ  ؟أ َت « :ُ�مَّ قَاَل  ،َساَعةً ص  فََصَمَت رَُسوُل ا�َّ

ْ
 :قَاَل  ؟»َكيَْف قُل

ُت 
ْ
ِّ  :قُل َْ�ُ بِالرشَّ

ْ
يِت اخل

ْ
يَأ

َ
ِ أ ِ  ؟يَا رَُسوَل ا�َّ ُ رَُسوُل ا�َّ

َ
َْ�َ الَ « :صَ�َقاَل هل

ْ
يِت إِ  إِنَّ اخل

ْ
 يَأ

َّ
َو  ال

َ
خِبَْ�ٍ أ

ْو يُِلمُّ  ،َخْ�ٌ ُهوَ 
َ
�ِيُع َ�ْقتُُل َحبًَطا أ   ،إِنَّ لُكَّ َما يُنْبُِت الرَّ

َّ
رَِضِ  إِال

ْ
َ�لَ  ،آِ�لََة اخل

َ
ْت  ،ْت أ

َ
َحىتَّ إَِذا اْمتَأل

ْمَس  تَاَها اْستَْقبَلَْت الشَّ ْو بَالَْت  ،َخارِصَ
َ
َ�لَْت  ،ُ�مَّ اْجرَتَّْت  ،ثَلََطْت أ

َ
ُخْذ َماالً  ،َ�َعاَدْت فَأ

ْ
 َ�َمْن يَأ

ُ ِ�يهِ 
َ

ِه ُ�بَارَْك هل ُخْذ َماالً  ،حِبَقِّ
ْ
ُ�ُل َوالَ  َوَمْن يَأ

ْ
ِي يَأ

َّ
ِه َ�َمثَلُُه َكَمثَِل اذل  )۱۰۵۲/(م». �َْشبَعُ  بَِغْ�ِ َحقِّ

برخاست و برای مردم، ص  گوید: رسول الله میس  ابو سعید خدری ترجمه:
ی  نه، به الله سوگند، من از ھیچ چیزی برای شما به اندازه«سخنرانی نمود و فرمود: 

رسول مردی گفت: یا ». ترسم کند، نمی شما عنایت میزرق و برق دنیایی که الله آنرا به 
چه «سکوت نمود. سپس فرمود:  صشود؟ رسول الله الله! مگر خیر ھم باعث شر می

ص  شود؟ رسول الله ؟ آن مرد گفت: یا رسول الله! آیا خیر ھم باعث شر می»گفتی
شر در واقع، خیر، موجب «سپس افزود: ». شود خیر، فقط باعث خیر می«فرمود: 

میرند یا  روید که حیوانات از خوردن آن، می شود. اما در جوی آب، نوعي گیاه می نمی
کشد و آنھا را دفع  که پس از سیر شدن، زیر آفتاب دراز می یشوند مگر حیوان مریض می

چرد. پس ھر کس، مالی را به حق بگیرد، در آن مال، برایش برکت  کند و دوباره، می می
گیرد، مثال او مانند کسی است که  کس که مالی را به ناحق میشود. و ھر  عنایت می

 ».کند خورد ولی سیر نمی می

 بدون سؤال و حرص و طمع به او بدهندکه  کسی ): گرفتن مال برای۵۷باب (
اِب  :ب ابِن عمرَ  عن -۵۶۷ َطَّ

ْ
ِ صاَكَن ُ�ْعِطي ُ�َمَر �َْن اخل نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َعَطاَء س  أ

ْ
ال

ُ ُ�َمرُ َ�يَُقوُل 
َ

ْعِطهِ  :هل
َ
ِْه ِم�ِّ  ،أ

َ
ْ�َقَر إيِل

َ
ِ أ ِ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ ُ رَُسوُل ا�َّ

َ
ْو : صَ�َقاَل هل

َ
ُ أ

ْ
هل ُخْذُه َ�تََموَّ

ْق بِهِ  نَْت َ�ْ�ُ ُمرْشٍِف َوالَ  ،تََصدَّ
َ
َماِل وَأ

ْ
تُتْبِْعُه  فَالَ  ،َوَما الَ  ،فَُخْذهُ  ،َسائٍِل  َوَما َجاَءَك ِمْن َهَذا ال

 ».ْفَسَك �َ 
ْجِل َذلَِك اَكَن اْ�ُن ُ�َمَر الَ  :قَاَل َسالِمٌ 

َ
َحًدا َشـيْئًا فَِمْن أ

َ
ُل أ

َ
ْعِطيَـهُ  َوالَ  ،�َْسأ

ُ
 .يَـُردُّ َشـيْئًا أ

 )۱۰۴۵/(م



 ٣٢٩  زکاتکتاب  -١٠

س  چیزھایی به عمر به خطابص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:
را به کسانی بده که از من  گفت: یا رسول الله! اینھا به ایشان میس  نمود. عمر عطا می

آنھا را بردار؛ یا برای خودت، سرمایه گذاری کن «فرمود: ص  نیازمندترند. رسول الله
و یا صدقه بده. اگر چیزی از این اموال بدون سؤال و حرص وطمع به تو دادند، آنھا را 

 ».بردار. و اگر ندادند، حرص و طمع نداشته باش
خواست و  از ھیچ کس، چیزی نمی ببن عمر گوید: به ھمین خاطر، ا سالم می

 گرداند. دادند، بر نمی اگر چیزی به او می

 سؤال کردن برایش جائز استکه  کسی ):۵۸باب (
ِهالَ  -۵۶۸

ْ
ُت مَحَالَةً  :قَاَل س  يِلِّ َ�ْن قَبِيَصَة بِْن ُ�َاِرٍق ال

ْ
ل َمَّ

َ
ِ  ،حت َ�يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
ص  فَأ

ُ ِ�يَها
ُ

هل
َ
ْسأ

َ
َدقَةُ « :َ�َقاَل  ،أ تِيَنَا الصَّ

ْ
قِْم َحىتَّ تَأ

َ
ُمَر لََك بَِها ،أ

ْ
لََة « :ُ�مَّ قَاَل  :قَاَل  ».َ�نَأ

َ
َمْسأ

ْ
يَا قَبِيَصُة إِنَّ ال

  الَ 
َّ
ِلُّ إِال

َ
لَُة َحىتَّ يُِصيبََها ُ�مَّ ُ�ْمِسُك  :ثَةٍ َحِد ثَالَ ألِ�َ حت

َ
َمْسأ

ْ
ُ ال

َ
َل مَحَالًَة فََحلَّْت هل َمَّ

َ
 َورَُجٌل  ،رَُجٍل حت

لَُة َحىتَّ يُِصيَب قَِواًما ِمْن َعيٍْش 
َ
َمْسأ

ْ
ُ ال

َ
ُ فََحلَّْت هل

َ
َصاَ�تُْه َجاحِئٌَة اْجتَاَحْت َماهل

َ
ْو قَاَل ِسَداًدا  -أ

َ
أ

َصاَ�تُْه فَاقٌَة َحىتَّ َ�ُقوَم ثَالَ  -ِمْن َعيٍْش 
َ
َِجا ِمْن قَْوِمهِ َورَُجٌل أ

ْ
َصابَْت فُالَ  :ثٌَة ِمْن َذوِي احل

َ
ا نً لََقْد أ

لَةُ  ،فَاقَةٌ 
َ
َمْسأ

ْ
ُ ال

َ
ْو قَاَل ِسَداًدا ِمْن َعيٍْش  -َحىتَّ يُِصيَب قَِواًما ِمْن َعيٍْش  ،فََحلَّْت هل

َ
َ�َما ِسَواُهنَّ  -أ

لَةِ 
َ
َمْسأ

ْ
ُ�لَُها َصاِحبَُها ُسْحتًا ،ِمْن ال

ْ
 )۱۰۴۴/(م». يَا قَبِيَصُة ُسْحتًا يَأ

تاوانی به گردنم افتاد. لذا نزد رسول گوید:  میس  قبیصه بن مخارق ھاللی ترجمه:
صبر کن «فرمود: ص  آمدم و از ایشان درخواست کمک نمودم. پیامبر اکرمص  الله

ای قبیصه! «سپس افزود: ». دھیم تا از آنھا به تو بدھند ھا برسند؛ دستور می تا زکات
 مردی که تاوان و غرامتی -۱سؤال کردن از مردم فقط برای سه شخص، جائز است: 

بر گردنش بیفتد؛ پس برای او سؤال کردن، جایز است تا اینکه آن غرامتش، پرداخت 
ھمچنین مردی که به مصیبتی گرفتار آید طوری  -۲گردد و بعد از آن، سؤال نکند. 

ای  ی اموالش نابود گردد برای او نیز سؤال کردن از مردم، جایز است با اندازه که ھمه
مردی که دچار گرسنگی شود و سه نفر از افراد  -۳که بتواند امرار معاش کند. 

اش بگویند: فالنی دچار گرسنگی شده است. ای قبیصه! بجز در موارد  ی قوم فھمیده
 ».فوق، سؤال کردن، حرام است، حرام است

 



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٣٣٠

 کند میال با خشونت، سؤکه  کسی عطا کردن به ):۵۹باب (
�َِس بِْن َمالٍِك  -۵۶۹

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ْميِش َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
وََعلَيِْه رَِداٌء  ،صُكنُْت أ

َاِشيَةِ 
ْ
َْراِ�ٌّ َغِليُظ احل

َ
ْعَرايِبٌّ فََجبََذُه بِرَِدائِِه َجبَْذًة َشِديَدةً  ،�

َ
ْدَرَ�ُه أ

َ
 َصْفَحِة ُ�نُِق  ،فَأ

َ
َ�َظْرُت إىِل

 ِ ثََّرْت بَِها َحاِشيَُة الرَِّداءِ ص  رَُسوِل ا�َّ
َ
ِة َجبَْذتِهِ  ،َوقَْد � ُد ُمْر يِل ِمْن  :ُ�مَّ قَاَل  ،ِمْن ِشدَّ يَا ُ�َمَّ

ي ِعنَْدكَ  ِ
َّ

ِ اذل ِ  ،َماِل ا�َّ ِْه رَُسوُل ا�َّ
َ

ََفَت إِيل ُ بَِعَطاءٍ  ،فََضِحَك ص  فَاتلْ
َ

َمَر هل
َ
 )۱۰۵۷(م/ .ُ�مَّ أ

زدم. ایشان چادری  قدم میص  گوید: با رسول الله میس  بن مالک  انس ترجمه:
ای ضخیم بود، به تن داشت. مردی بادیه نشین به پیامبر  نجرانی که دارای حاشیه

ص  رسید و چادرش را به سختی کشید طوریکه من به گردن نبی اکرم صاکرم
ی چادر را که بشدت کشیده شده بود، دیدم. سپس آن مرد،  نگاه کردم و اثر حاشیه

ختیار توست، به من ھم چیزی گفت: ای محمد! دستور بده تا از مال الله که در ا
به او نگاه کرد و تبسم نمود و دستور داد تا به او ھم چیزی ص  بدھند. رسول الله

 بدھند.

ِمْسَوِر بِْن َ�َْرَمةَ  -۵۷۰
ْ
نَُّه قَاَل س  َ�ْن ال

َ
�:  ِ قِْبيَـًة َولَـْم ُ�ْعـِط ص  قََسـَم رَُسـوُل ا�َّ

َ
أ

ِ  :َ�َقاَل َ�َْرَمةُ  ،َ�َْرَمَة َشيْئًا  رَُسوِل ا�َّ
َ

اْدُخْل  :قَاَل  ،فَاْ�َطلَْقُت َمَعهُ  ،صيَا ُ�َ�َّ اْ�َطِلْق بِنَا إِىل
ُ  :قَاَل  ،فَاْدُعُه يِل 

َ
ِْه وََعلَيِْه َ�بَاٌء ِمنَْها َ�َقـاَل  ،فََدَعْوتُُه هل

َ
ُت َهـَذا لَـَك « :فََخَرَج إِيل

ْ
 :قَـاَل  ».َخبَـأ

ِْه َ�َقاَل 
َ

 )۱۰۵۸/(م». َمةُ ريَِضَ َ�ْرَ « :َ�نََظَر إِيل
اما  نمود.قبا تقسیم تعدادی ص  الله  گوید: رسول میس  بن مخرمه سورمِ  ترجمه:
ببر. ص  الله  مرا نزد رسولپسرم! مخرمه به من گفت:  از آنھا نداد. ، چیزیبه مخرمه

، پدرم )رسیدیمص  الله  وقتی به منزل رسول( براه افتادم.پدرم با گوید:  سور میمِ 
رسول رفتم و نیز من  بگو تا نزد من بیاید.را ص  الله  برو و رسولخانه داخل به گفت: 

را پوشیده از ھمان قباھا در حالی که یکی ص  پیامبر اکرم. را صدا کردمص  الله
به مه رمخ .»بودمشما گذاشته این را برای : «به پدرم گفتو بود، بیرون تشریف آورد 

 . »شدراضی  ،مخرمه«فرمود: ص  نگاه کرد. رسول الله ،آن



 
 

 کتاب روزه -۱۱

 ): فضیلت روزه۱باب (
ىَب  عن -۵۷۱

َ
ِ  قَاَل:س  ُهَر�َْرةَ  أ ُ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ ُ  :ألقَاَل ا�َّ

َ
لُكُّ َ�َمِل ابِْن آَدَم هل

 
َّ
ْجِزي بِهِ  إِال

َ
نَا أ

َ
إِنَُّه يِل َوأ

يَاَم فَ يَاُم ُجنَّةٌ  ،الصِّ َحِدُ�مْ  ،َوالصِّ
َ
يَْرُفْث  فَالَ  ،فَإَِذا اَكَن يَْوُم َصْوِم أ

ْو قَاتَلَهُ  ،�َْسَخْب  يَْوَمئٍِذ َوالَ 
َ
َحٌد أ

َ
يَُقْل  ،فَإِْن َسابَُّه أ

ْ
ٍد  ،إِ�ِّ اْمُرٌؤ َصائِمٌ  :فَل ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ

َّ
َواذل

 ِ� ِ ْطَيُب ِعنَْد ا�َّ
َ
ائِِم أ ُلُوُف فَِم الصَّ

َ
ِقيَاَمةِ  ،يَِدهِ خل

ْ
ِمْسِك  ،يَْوَم ال

ْ
ائِِم فَرَْحتَاِن  ،ِمْن ِر�ِح ال َولِلصَّ

ْ�َطَر فَِرَح بِِفْطِرهِ  :َ�ْفرَُحُهَما
َ
 )۱۱۵۱(م/. َو�َِذا ليَِقَ َر�َُّه فَِرَح بَِصْوِمهِ  ،إَِذا أ

فرماید: ھر عملی  می ألالله «فرمود: ص  رسول اللهگوید:  میس  ابوھریره ترجمه:
باشد، جز روزه که مخصوص من است و من  که فرزند آدم، انجام دھد، برای خودش می

خودم پاداش آنرا خواھم داد. روزه، سپری (در برابر آتش جھنم) است. پس ھر گاه، 
ی با او درگیر شد یا یکی از شما روزه بود، ناسزا نگوید و سر و صدا راه نیندازد. اگر کس

ناسزا گفت، در جوابش بگوید: من روزه ھستم. سوگند به ذاتی که جان محمد در 
دست اوست، بوی دھان روزه دار نزد الله از بوی مشک، خوشبوتر است. روزه دار دو 

کند. و دیگری، زمانی که با  که افطار می شود: یکی، ھنگامی بار، خوشحال می
 ».شود اش شادمان می اید از روزهنم پروردگارش مالقات می

 ): فضیلت ماه مبارک رمضان۲باب (
يِب ُهَر�َْرَة: -۵۷۲

َ
ِ س  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
بَْواُب « :قَاَل ص  أ

َ
إَِذا َجاَء َرَمَضاُن ُ�تَِّحْت أ

َنَّةِ 
ْ
بَْواُب انلَّارِ  ،اجل

َ
يَاِط�ُ  ،وَُغلَِّقْت أ َدْت الشَّ  )۱۰۷۹(م/». وَُصفِّ

رمضان ماه وقتی « فرمود:ص  الله  روایت است که رسولس  ابوھریره از ترجمه:
و شیاطین  گردد میبسته  ،درھای دوزخ شوند، میدرھای بھشت گشوده رسد،  فرا می

 ».دونش می به زنجیر کشیده
 
 



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٣٣٢

 ): یک یا دو روز قبل از رمضان، روزه نگیرید۳باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۷۳

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ُموا َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم َوالَ  الَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ  َ�َقدَّ

 إِ  ،يَْوَمْ�ِ 
َّ
يَُصْمهُ  ،رَُجٌل اَكَن يَُصوُم َصْوًما ال

ْ
 )۱۰۸۲(م/ ».فَل

شما نباید یک یا دو «فرمود: ص  کند که رسول الله روایت میس  ابوھریره ترجمه:
کسی که مقید به روزه گرفتن(به عنوان مثال، ، مگر دیروزه بگیر ،از رمضان قبلروز 

 ».روزھای دوشنبه و پنجشنبه) بوده است. چنین شخصی، روزه بگیرد

 ): روزه گرفتن با دیدن ماه۴باب (
يِب ُهَر�َْرَة  سَقاَل  -۵۷۴

َ
ِ  :َ�ْن أ ِهالَ ص  َذَكَر رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْ�تُُموُه « :َل َ�َقاَل ال

َ
إَِذا َرأ

  ،فَُصوُموا
َ
فِْطُرواَو�َِذا َرأ

َ
ْغ� ،ْ�تُُموُه فَأ

ُ
إِْن أ

وا ثَالَ ،َعلَيُْ�ْم  فَ  )۱۰۸۱/(م». ِ��َ َ�ُعدُّ
سخن از ھالل رمضان به میان آورد ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
ھر گاه، ھالل رمضان را دیدید، روزه بگیرید. و ھر گاه، ھالل شوال را «و فرمود: 

اگر آسمان، ابری بود، (و ھالل را ندیدید) سی روز را مشاھده کردید، افطار کنید. و 
 ترشابی». کامل نمایید

 ): یک ماه، بیست و نه روز است۵باب (
مِّ  عن -۵۷۵

ُ
تْهُ ل  َسلََمةَ  أ ْخرَبَ

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :أ

َ
ْن الَ ص  أ

َ
يَْدُخَل ىلَعَ َ�ْعِض  َحلََف أ

ْهِلِه َشْهًرا
َ
وَن يَْوًما ،أ ا َمىَض �ِْسَعٌة وَِعرْشُ ْو َراحَ  ،فَلَمَّ

َ
ُ  ،َغَدا َعلَيِْهْم أ

َ
يَا نيَِبَّ  ،َحلَْفَت  :فَِقيَل هل

ْن الَ 
َ
ِ أ �َن يَْوًما«قَاَل  ،تَْدُخَل َعلَيْنَا َشْهًرا ا�َّ ْهَر يَُ�وُن �ِْسَعًة وَِعرْشِ  )۱۰۸۵/(م ».إِنَّ الشَّ

سوگند یاد کرد که تا یک ماه، شب ص  الله  رسول گوید: میل  ام سلمه ترجمه:
نزد ھمسران خود نرود. پس از گذشت بیست و نه روز، ھنگام صبح یا شب، نزد 

گفتند: شما برای یک ماه، سوگند یاد ص  ھمسران خود رفت. به پیامبر اکرم
 ».یک ماه، بیست و نه روز است«اید!؟ فرمود:  کرده

يَّةٌ : «َقاَل ص  انلَّيِبِّ َ�ْن  :ب ُ�َمرَ  ابِْن  عن -۵۷۶ مِّ
ُ
ٌة أ مَّ

ُ
ُْسُب  نَْ�تُُب َوالَ  الَ  ،إِنَّا أ

َ
�، 

ْهُر َهَكَذا وََهَكَذا وََهَكَذا ْهُر َهَكَذا وََهَكَذا وََهَكَذا«َوَ�َقَد اِإلْ�َهاَم يِف  ».الشَّ  ».اثلَّاثِلَِة َوالشَّ
 )۱۰۸۰(م/ .ِ��َ َ�ْعِ� َ�َماَم ثَالَ 

ھستیم. نوشتن و  ما ملتی امی«فرمود: ص  گوید: نبی اکرم می بابن عمر  ترجمه:



 ٣٣٣  کتاب روزه -١١

شود (ھر بار تمام انگشتان  دانیم. ماه، گاھی اینقدر، اینقدر و اینقدر می حساب کردن را نمی
شود و  کرد و بار سوم، انگشت ابھام را بست) یعنی بیست و نه روز می دستش را باز می

  گردد. یعنی سی روز کامل می» شود گاھی ماه، اینقدر، اینقدر و اینقدر می

 ): الله هالل را برای دیده شدن طوالنی نموده است۶باب (
َْخرَتِيِّ  -۵۷۷ يِب ابلْ

َ
ُعْمَرةِ  :قَاَل س  َ�ْن أ

ْ
ْلََة قَاَل  ،َخرَْجنَا لِل َا بِبَْطِن �َ

ْ
ا نََزنل تََراَءْ�نَا  :فَلَمَّ

ِهالَ 
ْ
َقْومِ  ،َل ال

ْ
َقْومِ  ،ٍث ُهَو اْ�ُن ثَالَ  :َ�َقاَل َ�ْعُض ال

ْ
ْلََتْ�ِ  :َوقَاَل َ�ْعُض ال

َ
فَلَِقينَا  :قَاَل  ،ُهَو اْ�ُن يل

نَاب  اْ�َن َ�بَّاٍس 
ْ
ِهالَ  :َ�ُقل

ْ
ْ�نَا ال

َ
َقْومِ  ،َل إِنَّا َرأ

ْ
َوقَاَل َ�ْعُض  ،ٍث ُهَو اْ�ُن ثَالَ  :َ�َقاَل َ�ْعُض ال

َقْومِ 
ْ
ْلَتَْ�ِ  :ال

َ
يَّ  :َ�َقاَل  ،ُهَو اْ�ُن يل

َ
ْ�تُُموهُ  أ

َ
ْلٍَة َرأ

َ
نَا :قَاَل  ؟يل

ْ
ْلََة َكَذا َوَ�َذا :َ�ُقل

َ
َ�َقاَل إِنَّ رَُسوَل  ،يل

 ِ ْ�تُُموهُ « :قَاَل ص  ا�َّ
َ
ْؤَ�ِة َ�ُهَو لِلَيْلٍَة َرأ ُه لِلرُّ َ َمدَّ  )۱۰۸۸/(م». إِنَّ ا�َّ

که به بطن  گوید: ما برای ادای عمره، بیرون رفتیم. ھنگامی ابو بختری می ترجمه:
نخله رسیدیم، برای پیدا کردن ھالل، تالش نمودیم. برخی از مردم گفتند: ھالل، سه 
شبه است. برخی دیگر گفتند: دو شبه است. به ھر حال بعد از مدتی، ابن عباس را 

یم. ولی برخی از ما گفتند: ھالل، سه شبه دیدیم و به ایشان گفتیم: ما ھالل را دید
گفت: چه شبی آنرا  باست و بعضی دیگر گفتند: ھالل، دو شبه است. ابن عباس 

فرمود: ص  گفت: رسول الله بدیدید؟ ما گفتیم: فالن شب آنرا دیدیم. ابن عباس 
مان ھالل از آِن ھ». الله زمان ماندن آنرا بخاطر اینکه دیده شود، طوالنی نموده است«

 اید. یعنی یک شبه بوده است.  شبی بوده است که شما دیده

 ): دیدن مردم هر سرزمین برای خودشان، اعتبار دارد۷باب (
 ُمَعاِوَ�ةَ  :َ�ْن ُكَر�ٍْب  -۵۷۸

َ
َارِِث َ�َعثَتُْه إِىل

ْ
َفْضِل بِنَْت احل

ْ
مَّ ال

ُ
نَّ أ

َ
امِ ب  أ  :قَاَل  ،بِالشَّ

امَ  امِ  ،َ�َقَضيُْت َحاَجتََها ،َ�َقِدْمُت الشَّ نَا بِالشَّ
َ
َّ َرَمَضاُن َوأ ِهالَ  ،َواْستُِهلَّ يلَعَ

ْ
يُْت ال

َ
ْلََة فََرأ

َ
َل يل

ُُمَعةِ 
ْ
ْهرِ  ،اجل َمِدينََة يِف آِخِر الشَّ

ْ
ِ ْ�ُن َ�بَّاٍس  ،ُ�مَّ قَِدْمُت ال لَِ� َ�بُْد ا�َّ

َ
ُ�مَّ َذَكَر  ،ب فََسأ

ِهالَ 
ْ
�ْ  :َل َ�َقاَل ال

َ
ِهالَ َمىَت َرأ

ْ
ُت  ؟َل تُْم ال

ْ
ُُمَعةِ  :َ�ُقل

ْ
ْلََة اجل

َ
ْ�نَاُه يل

َ
ْ�تَهُ  :َ�َقاَل  ،َرأ

َ
نَْت َرأ

َ
ُت  ؟أ

ْ
 :َ�ُقل

بِْت  :َ�َقاَل  ،وََصاُموا وََصاَم ُمَعاِوَ�ةُ  ،َوَرآُه انلَّاُس  ،َ�َعمْ  ْلََة السَّ
َ

ْ�نَاُه يل
َ
نََزاُل نَُصوُم  فَالَ  ،لَِكنَّا َرأ

ْو نََراهُ  ،ِ��َ َحىتَّ نُْ�ِمَل ثَالَ 
َ
ُت  ،أ

ْ
َو الَ  :َ�ُقل

َ
، الَ  :َ�َقاَل  ؟تَْ�تيَِف بُِرْؤَ�ِة ُمَعاِوَ�َة وَِصيَاِمهِ  أ

 ِ َمَرنَا رَُسوُل ا�َّ
َ
ْو تَْ�تىَِف  :وََشكَّ َ�َْ� ْ�ُن َ�َْ� يِف  ،صَهَكَذا أ

َ
 )۱۰۸۷/(م. نَْ�تيَِف أ
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از ُکریب روایت است که ام فضل دختر حارث او را نزد معاویه در شام  ترجمه:
گوید: من به شام رفتم و کار ام فضل را انجام دادم. و من در شام  فرستاد. ُکریب می

بودم که ماه رمضان در حق من آغاز گردید. من شب جمعه، ھالل را دیدم. سرانجام، 
سخن از ھالل به میان آورد و گفت:  ب اواخر ماه به مدینه آمدم. عبدالله بن عباس

شما چه شبی ھالل را دیدید؟ گفتم: شب جمعه ما ھالل را دیدیم. پرسید: آیا خودت 
دیدی؟ گفتم: بلی، مردم نیز دیدند و روزه گرفتند و معاویه نیز روزه گرفت. گفت: ولی 

سی روز را دھیم تا  ما ھالل را شب شنبه دیدیم. پس ھمچنان، روزه گرفتن را ادامه می
اش کفایت  کامل کنیم یا ھالل را ببینیم. گفتم: آیا رؤیت معاویه و روزه گرفتن

 به ما اینگونه دستور داده است.ص  کند؟ گفت: خیر؛ رسول الله نمی

 شوند می): دو ماه عیدین (فطر و اضحی) ناقص ن۸باب (
يِب بَْ�َرةَ عن  -۵۷۹

َ
َرَمَضاُن وَُذو  :َ�نُْقَصانِ  ِ�يٍد الَ َشْهَرا « :َقاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ  :س أ

ةِ  ِجَّ
ْ
 )۱۰۸۹/(م». احل

دو ماه عید، یعنی ماه «فرمود: ص  اکرم نبی بکره روایت است که  واز اب ترجمه:
کمتر ھر دو  ،در یک سالھمزمان یعنی اینکه (». شوند حجه کم نمیوالرمضان و ماه ذ

باشند، اجر و ثواب ھم  نه روز بیست و ،یا اینکه اگر این دو ماه .شوند روز نمی ۳۰از 
 ..) والله اعلمسی روز را دارند

 ): سحری خوردن برای روزه۹باب (
�ٍَس  -۵۸۰

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ُحوِر بََرَ�ةً : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ إِنَّ يِف السُّ

ُروا فَ ». �ََسحَّ
 )۱۰۹۵(م/

زیرا  ؛سحری بخورید«فرمود: ص  اکرم نبی گوید:  میس  انس بن مالک ترجمه:
 ».خیر و برکت نھفته است ،سحریخوردن در 

 خیر کردن سحری): تأ۱۰باب (
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َز�ِْد بِْن ثَابٍِت  -۵۸۱ ْرنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ الَ ص  �ََسحَّ  الصَّ

َ
 ،ةِ ُ�مَّ ُ�ْمنَا إِىل

ُت 
ْ
 )۱۰۹۷/(م .مَخِْسَ� آيَةً  :قَاَل  ؟َ�ْم اَكَن قَْدُر َما بَيْنَُهَما :قُل

ص  الله با رسولما فرمود: س  بن ثابت کند که زید روایت میس  انس ترجمه:
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 پرسیدم:گوید:  میس  . انسبرخاستیمنماز صبح ی  اقامهبرای  سپس، یم.سحری خورد
ه ؟ زید بن ثابت جواب داد: بوجود داشتقدر فاصله چ ،سحری و نماز صبحخوردن  بین
 نجاه آیه.پتالوت  ی هانداز

 گردد ): کیفیت فجری که باعث ُحرمت خوردن روزه دار می۱۱(باب 
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َسُمَرَة بِْن ُجنُْدٍب  -۵۸۲ نَُّ�ْم ِمْن  الَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ َ�ُغرَّ

َذاُن بِالَ 
َ
ُمْستَِطيُل َهَكَذا َوالَ  ،لٍ َسُحوِرُ�ْم أ

ْ
فُِق ال

ُ
وََحاَكُه مَحَّاٌد  ».َحىتَّ �َْستَِطَ� َهَكَذا ،َ�يَاُض األ

 )۱۰۹۴/(م. َ�ْعِ� ُمْعرَتًِضا :�ِيََديِْه قَاَل 
مواظب باشید «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  سمره بن جندب ترجمه:

ی سحری خوردن، اذان بالل و سفیدی آسمان که اینگونه (عمودی) است شما  درباره
و حماد، ». گسترش یابدکه سفیدی اینگونه (افقی)  را فریب ندھد. تا آن ھنگامی

 ھایش، نشان داد.  گسترش سفیدی بطور افقی را با دست

ْ َوُ�ُواْ وَ +فرماید:  ی این سخن الله متعال که می ): درباره۱۲باب ( ُ�وا َ لَُ�ُم  ٱۡ�َ ٰ يَتََب�َّ َح�َّ
ۡ�َيُض  ٱۡ�َۡيُط 

َ
ۡسَودِ  ٱۡ�َۡيِط ِمَن  ٱۡ�

َ
یعنی بخورید و بیاشامید تا اینکه نخ سفید  _ٱۡلَفۡجرِ� ِمَن  ٱۡ�

 (روشنی صبح) از نخ سیاه (تاریکی شب) کامًال برای شما آشکار گردد
ا نََزلَْت َهِذهِ اآليَةُ  :قَاَل ب  َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ ـ ۵۸۳ ْ ﴿ :لَمَّ ْ ۡ�َ َوٱ َوُ�ُوا ٰ  ُ�وا  َح�َّ

 َ  ٱ ۡيُط �َۡ ٱ لَُ�مُ  يَتََب�َّ
َ
 ٱ ۡيِط �َۡ ٱِمَن  ۡ�َيُض ۡ�

َ
َراَد  :قَاَل  ]۱۸۷[البقرة:  ﴾ۡسَودِ ۡ�

َ
فاََكَن الرَُّجُل إَِذا أ

ْومَ  ْ�يََض  ،الصَّ
َ
َيَْط األ

ْ
ْسوََد َواخل

َ
َيَْط األ

ْ
َحُدُهْم يِف رِْجلَيِْه اخل

َ
ُ�ُل َو�رَْشَُب  فَالَ  ،َرَ�َط أ

ْ
يََزاُل يَأ

ُ ِرْ�يُُهَما َ هلَ ُ َ�عْ  ،َحىتَّ يَتَبَ�َّ نَْزَل ا�َّ
َ
َما َ�ْعِ� بَِذلَِك اللَّيَْل  ﴾ِرَۖفجۡٱلۡ﴿ِمَن  :َد َذلَِك فَأ َّ�

َ
َ�َعِلُموا �

 )۱۰۹۱/(م.َوانلََّهارَ 

ْ ﴿که این آیه نازل شد:  گوید: ھنگامی می بسھل بن سعد  ترجمه: ْ ۡ�َ َوٱ َوُ�ُوا  ُ�وا
 ٰ َ  َح�َّ  ٱ ُط يۡ �َۡ ٱ َلُ�مُ  يَتََب�َّ

َ
 ٱ ِط يۡ �َۡ ٱِمَن  َيُض �ۡ ۡ�

َ
یعنی بخورید و  ]١٨٧:هبقرال[ ﴾َودِ سۡ ۡ�

 بیاشامید تا اینکه نخ سفید از نخ سیاه کامًال برای شما آشکار گردد.
خواست روزه بگیرد، به پاھایش یک نخ سفید و  ھنگام نزول آیه فوق، ھر کس می

داد تا اینکه آنھا را  بست و ھمچنان به خوردن و نوشیدن، ادامه می یک نخ سیاه می

را نازل فرمود. در نتیجه، مردم  ﴾رِ� َفجۡ ٱلۡ ِمَن ﴿  ی الله متعال جملهبخوبی ببیند. لذا 
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 باشد. دانستند که ھدف از نخ سفید و سیاه، روز و شب می

 لذا بخورید و بیاشامید دهد که هنوز شب است؛ ): بالل زمانی اذان می۱۳(باب 
ِ  :قَاَل ب  بِْن ُ�َمرَ عبدا� َ�ْن  -۵۸۴ مِّ بِالَ  :ُمؤَذِّنَانِ ص  اَكَن لِرَُسوِل ا�َّ

ُ
ٌل َواْ�ُن أ

 �َ�ْ
َ
ُ�وا َحىتَّ يُؤَذَِّن اْ�ُن  ،يُؤَذُِّن بِلَيْلٍ  الً إِنَّ بِالَ : «ص َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ  ،َمْكتُوٍم األ فلَُكُوا َوارْشَ
مِّ َمْكتُومٍ 

ُ
  :قَاَل  ».أ

َّ
َل َهَذا َوَ�ْرَ� َهَذا َولَْم يَُ�ْن بَيْنَُهَما إِال ْن َ�ْ�ِ

َ
 )۱۰۹۲/(م .أ

دو مؤذن داشت: بالل و ص  گوید: رسول الله می بعبدالله بن عمر  ترجمه:
دھد که ھنوز شب  بالل زمانی اذان می«فرمود: ص  ابن ام مکتوم نابینا. پیامبر اکرم

است (قبل از طلوع فجر) بنابراین شما پس از اذان بالل، بخورید و بیاشامید تا اینکه 
 ».ن گویدعبدالله بن ام مکتوم اذا

ای بود که یکی پایین  ی میان اذان آن دو نفر فقط به اندازه گوید: فاصله راوی می
 بیاید و دیگری، باال برود.

 برد  چنان در جنابت بسر می کند و او هم که فجر، طلوع می ): روزه گرفتن کسی۱۴باب (
مِّ َسلََمةَ  -۵۸۵

ُ
َاص  َزْويَجْ انلَّيِبِّ  ب َ�ْن اَع�َِشَة َوأ

َ
�َُّهَما قَاتل

َ
�:  ِ ص  إِْن اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ُْصِبُح ُجنُبًا ِمْن مِجَاٍع   )۱۱۰۹(م/. ُ�مَّ يَُصومُ  ،يِف َرَمَضانَ  ،مٍ َ�ْ�ِ اْحِتالَ  ،يلَ
، روایت است که: صنبی اکرم  ، دو ھمسر گرامیباز عایشه و ام سلمه  ترجمه:

مبارک رمضان به علت ھمبستری در ماه ص  کرد و رسول الله گاھی، فجر طلوع می
 گرفت. برد و روزه ھم می نه احتالم، در جنابت بسر می

نَّ رَُجالً : لَ�ْن اَع�َِشَة  -۵۸۶
َ
 انلَّيِبِّ  أ

َ
َوِ�َ �َْسَمُع ِمْن َوَراِء  ،�َْسَتْفِتيهِ ص  َجاَء إِىل

َاِب 
ْ

الَ  :َ�َقاَل  ،ابل ِ تُْدِرُ�ِ� الصَّ نَا يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ُصومُ  ،ُجنٌُب ُة َوأ

َ
فَأ

َ
ِ  ؟أ : صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

الَ « نَا تُْدِرُ�ِ� الصَّ
َ
ُصومُ َوأ

َ
نَا ُجنٌُب فَأ

َ
ِ  :َ�َقاَل  ».ُة َوأ ُ لََك  ،لَْسَت ِمثْلَنَا يَا رَُسوَل ا�َّ قَْد َ�َفَر ا�َّ

رَ  خَّ
َ
َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تَأ �َ« :َ�َقاَل  ،َما َ�َقدَّ

َ
ِ ِإ�ِّ أل ِ رْ َوا�َّ ْخَشاُ�ْم ِ�َّ

َ
ُ�وَن أ

َ
ْن أ

َ
ْعلََمُ�ْم  ،ُجو أ

َ
َوأ

تَّيِق 
َ
 )۱۱۱۰(م/». بَِما �

ص  آمد تا از ایشانص  روایت است که: مردی نزد نبی اکرمل  از عایشه ترجمه:
شنید. آن مرد  صدایش را از پشت دروازه میل  استفتا نماید در حالی که عایشه

برم؛ آیا روزه  رسد و من در جنابت بسر می را میگفت: یا رسول الله! وقت نماز (فجر) ف
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برم  رسد و من نیز در جنابت بسر می وقت نماز فرا می«فرمود: ص  بگیرم؟ رسول الله
آن مرد گفت: یا رسول الله! تو مانند ما نیستی؛ الله گناھان ». گیرم و روزه ھم می
کنم من بیشتر از  میفکر «فرمود: ص  ات را بخشیده است. رسول الله گذشته و آینده

 ».دانم ترسم و امور تقوا را بھتر از شما می ی شما از الله می ھمه

 فراموشی بخورد یا بنوشد ی روزه داری که بطور ): درباره۱۵باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۸۷

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ْو  ،َمْن �يَِسَ وَُهَو َصائِمٌ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َ�َل أ

َ
فَأ

يُِتمَّ َصْوَمهُ فَ  ،رَشَِب 
ْ
ُ وََسَقاهُ  ،ل ْطَعَمُه ا�َّ

َ
َما أ إِ�َّ

 )۱۱۵۵/(م». فَ
اگر کسی روزه بود و در «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:

اش را کامل کند؛ زیرا الله به او آب و غذا  حال فراموشی، چیزی خورد و یا نوشید، روزه
 ».داده است

 برای صرف غذا دعوت شد، باید بگوید: من روزه هستم): اگر روزه دار ۱۶باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۸۸

َ
 َطَعامٍ « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ

َ
َحُدُ�ْم إِىل

َ
وَُهَو  ،إَِذا ُديِعَ أ

يَُقْل  ،َصائِمٌ 
ْ
 )۱۱۵۰/(م». إِ�ِّ َصائِمٌ  :فَل

شما در حالت ھرگاه، یکی از «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابوھریره ترجمه:
 ».روزه، برای صرف غذا دعوت شد، بگوید: من روزه ھستم

 در ماه رمضان با همسرش همبستری کندکه  کسی ی ): کفاره۱۷باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۵۸۹

َ
 انلَّيِبِّ  :قَاَل س  َ�ْن أ

َ
ِ  :َ�َقاَل ص  َجاَء رَُجٌل إِىل  ،َهلَْكُت يَا رَُسوَل ا�َّ

ْهلََكَك « :قَاَل 
َ
يِت يِف َرَمَضانَ  :قَاَل  ؟»َوَما أ

َ
ُد َما ُ�ْعِتُق َرَ�بَةً « :قَاَل  ،َوَ�ْعُت ىلَعَ اْمَرأ ِ

َ
 ؟»َهْل جت

ْن تَُصوَم َشْهَر�ِْن ُمتَتَابَِعْ�ِ « :قَاَل  ،الَ  :قَاَل 
َ
ُد َما ُ�ْطِعُم « :قَاَل  ،الَ  :قَاَل  ؟»َ�َهْل �َْستَِطيُع أ ِ

َ
َ�َهْل جت

يِتَ انلَّيِبُّ  ،ُ�مَّ َجلََس « :اَل قَ  ،الَ  :قَاَل  ؟»ِستَِّ� ِمْسِكينًا
ُ
ْق « :َ�َقاَل  ،بَِعَرٍق ِ�يِه َ�ْمرٌ ص  فَأ تََصدَّ

ْ�َقَر ِمنَّا :قَاَل  ».بَِهَذا
َ
ِْه ِمنَّاَ�َما َ�ْ�َ الَ  ؟أ

َ
ْحَوُج إِيل

َ
ْهُل َ�يٍْت أ

َ
َحىتَّ ص  فََضِحَك انلَّيِبُّ  ،بَتَيَْها أ

ْ�يَابُهُ 
َ
ْهلََك  اْذَهْب « :ُ�مَّ قَاَل  ،بََدْت أ

َ
ْطِعْمُه أ

َ
  )۱۱۱۱/(م ».فَأ

رسول الله!  یاآمد و گفت: ص  الله  نزد رسولمردی گوید:  میس  ابوھریره ترجمه:
؟ گفت: »ده استیزی تو را ھالک کرچه چ«فرمود: ص  الله  من ھالک شدم. رسول

 با ھمسرم ھمبستری کردم. )در حال روزه(ماه رمضان 
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 .؟ گفت: خیر»داری که او را آزاد کنی  آیا غالمی«فرمود: ص  الله  رسول
 .؟ گفت: خیر»روزه بگیری ،توانی دو ماه متوالی می«فرمود: ص  الله  رسول
. راوی ؟ گفت: خیر»توانی شصت مسکین را خوراک بدھی می«فرمود:  صالله  رسول

ای پر از خرما نزد  کیسهگوید: سپس آن مرد ھمانجا نشست. در آن اثنا،  می
آن  .»صدقه کن خرماھا رااین «فرمود: ص  پیامبر اکرمد. نآورد صالله  رسول

سنگالخ در میان این دو  به الله، سوگندآیا فقیرتر از ما ھم وجود دارد؟ گفت: شخص، 
با شنیدن این ص  رسول اللهنیست. ی من  ای نیازمندتر از خانه ھیچ خانه ،مدینه

برو، «. سپس، فرمود: ظاھر شد ش)مبارک( دندانھایای که  سخن، خندید به گونه
  ».ات بده خرماھا را به خانواده

�ََّها قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۵۹۰
َ
�:  ِ  رَُسوِل ا�َّ

َ
قُْت  :َ�َقاَل ص  َجاَء رَُجٌل إِىل  ،اْحرَتَ

 ِ يِت يِف َرَمَضاَن َ�َهاًرا :قَاَل  ؟»لِمَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْق  ،ْق تََصدَّ « :قَاَل  ،َوِطئُْت اْمَرأ  ».تََصدَّ

ءٌ  :قَاَل  ْن َ�ِْلَس  ،َما ِعنِْدي يَشْ
َ
َمَرُه أ

َ
ِ  ،فَأ َمَرُه رَُسوُل ا�َّ

َ
ْن ص  فََجاَءُه َعَرقَاِن ِ�يِهَما َطَعاٌم فَأ

َ
أ

َق بِهِ   )۱۱۱۲/(م .َ�تََصدَّ
آمد و گفت: سوختم. ص  گوید: مردی نزد رسول الله میل  عایشه ترجمه:

؟ گفت: روز ماه مبارک رمضان با ھمسرم، ھمبستر »چرا«فرمود: ص  پیامبر اکرم
به ص  آن مرد گفت: چیزی ندارم. رسول اکرم». صدقه بده، صدقه بده«شدم. فرمود: 

 ص آن مرد، دستور داد تا بنشیند. در این اثنا، دو زنبیل، مواد خوراکی نزد رسول الله
 .دستور داد تا آنھا را صدقه کندص  آوردند. پس پیامبر اکرم

 بوسد ): حکم روزه داری که همسرش را می۱۸باب (
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۵۹۱ َوُ�بَارِشُ وَُهَو  ،ُ�َقبُِّل وَُهَو َصائِمٌ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْملَُكُ�ْم ِإلْر�ِهِ  ،َصائِمٌ 
َ
 )۱۱۰۶/(م. َولَِكنَُّه أ

ھمسرانش  ،در حالت روزهص  رسول اللهروایت است که ل  از عایشه ترجمه:
ی شما  بھتر از ھمهص  ولی پیامبر اکرمبوسید.  میگرفت و  میرا در آغوش 

 توانست غرایز خویش را کنترل نماید.  می

 که شب فرا رسید و خورشید غروب کرد، روزه دار افطارنماید ): هنگامی۱۹باب (
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ْوَ�  -۵۹۲
َ
يِب أ

َ
ِ بِْن أ ِ  :قَاَل س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ يِف َسَفٍر يِف َشْهِر ص  ُكنَّا َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْمُس قَاَل  ،َرَمَضانَ  ا اَغبَْت الشَّ َايَا فُالَ « :فَلَمَّ
َ

 فَاْجَدْح نل
ْ

ِ إِنَّ َعلَيَْك  :قَاَل  ،»ُن انِْزل يَا رَُسوَل ا�َّ
َا« :قَاَل  ،َ�َهاًرا

َ
 فَاْجَدْح نل

ْ
َل فََجَدحَ  :قَاَل  ».انِْزل تَا ،َ�َ�َ

َ
رَشَِب انلَّيِبُّ َ  ،ُه بِهِ فَأ

ُ�مَّ قَاَل  ،ص فَ
ْمُس ِمْن َهُهنَا« :�ِيَِدهِ  ائِمُ  ،وََجاَء اللَّيُْل ِمْن َها ُهنَا ،إَِذا اَغبَْت الشَّ ْ�َطَر الصَّ

َ
 )۱۱۰۱/(م». َ�َقْد أ

در یکی از سفرھا در ماه مبارک گوید:  می ب بن ابی اوفیعبدالله  ترجمه:
ص  که آفتاب غروب کرد، پیامبر اکرم امیگھنبودیم. ص  الله  رسولرمضان، ھمراه 

ما تھیه برای جو) شربتی آرد از و (پیاده شو ای فالنی! «فرمود:  ،خطاب به یکی از ھمراھان
ص  . پیامبر اکرمآفتاب ھنوز غروب نکرده استالله!  گفت: یا رسولآن شخص، ». کن

پیاده شد و شربت  ،آن شخص .»کنشربت درست  ما پیاده شو و برای«دوباره فرمود: 
. سپس با را نوشیدآن ص  الله  رسولآورد. ص  خدمت رسول اکرمدرست کرد و 

سیاھی شب از  ، خورشید از اینجا پنھان گردید وھرگاه«فرمود: دستش، اشاره نمود و 
 .»افطار فرا رسیده است وقتکه آشکار شد، بدانید  ،این قسمت

 ): تعجیل در افطار۲۰باب (
ِ  :س َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ  -۵۹۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْ�ٍ َما  الَ « :قَاَل ص  أ

يََزاُل انلَّاُس خِبَ
ِفْطرَ 

ْ
لُوا ال  )۱۰۹۸/(م ».َعجَّ

مردم تا زمانی در «فرمود: ص  الله  گوید: رسول می بسھل ابن سعد  ترجمه:
فاصله پس از غروب (یعنی بال ». برند که در افطار نمودن، عجله کنند خیر، بسر می

 مترجم آفتاب، افطار نمایند.)

يِب َعِطيَّةَ  -۵۹۴
َ
وٌق ىلَعَ اَع�َِشَة  :قَاَل س  َ�ْن أ نَا َوَمرْسُ

َ
ُت أ

ْ
َ�َقاَل لََها  ،لَدَخل

وٌق  ٍد رَُجالَ  :َمرْسُ ْصَحاِب ُ�َمَّ
َ
َْ�ِ  ُهَما الَ الِكَ صِن ِمْن أ

ْ
لُو َ�ْن اخل

ْ
ُل  ،يَأ َحُدُهَما ُ�َعجِّ

َ
أ

َمْغرَِب َواِإلْ�َطارَ 
ْ
َمْغرَِب َوا ،ال

ْ
ُر ال َمْغرَِب َواِإلْ�َطارَ  :َ�َقالَْت  ،ْ�َطارَ إلِ َواآلَخُر يُؤَخِّ

ْ
ُل ال  ؟َمْن ُ�َعجِّ

 ِ ِ  :َ�َقالَْت  ،قَاَل َ�بُْد ا�َّ  )۱۰۹۹/(م. يَْصنَعُ ص  َهَكَذا اَكَن رَُسوُل ا�َّ
رفتیم. مسروق به ل  ی عایشه د: من و مسروق به خانهگوی ابو عطیه می ترجمه:

ھستند که ھیچ کدام در انجام کارھای خیر، ص  او گفت: دو نفر از اصحاب رسول الله
نماید و  خواند و افطار می کنند. اما یکی از آنھا زود نماز مغرب را می کوتاھی نمی
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پرسید: چه کسی زود، ل  اندازد؟ عایشه دیگری، نماز مغرب و افطار را به تأخیر می
ل  گوید: گفتیم: عبدالله. عایشه کند؟ راوی می خواند و افطار می نماز مغرب را می
  .)کرد نمود. (تعجیل می گونه عمل می اینص  فرمود: رسول الله

 وصالی  ): نهی از روزه۲۱باب (
ىَب  عن -۵۹۵

َ
ِ  :قَاَل س  ُهَر�َْرةَ  أ وَِصالِ َ�ْن ص  َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

ْ
َ�َقاَل رَُجٌل ِمْن  ،ال

ُمْسِلِم�َ 
ْ
إِنََّك  :ال

ِ تَُواِصُل  ،فَ ِ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ يُُّ�ْم ِمثِْ� : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
�ِيُت  ؟َو�

َ
إِ�ِّ أ

وَِصاِل َواَصَل بِِهْم يَْوًما ُ�مَّ يَْوًما ».ُ�ْطِعُمِ� َر�ِّ َو�َْسِقيِ� 
ْ
ْن يَنْتَُهوا َ�ْن ال

َ
بَْوا أ

َ
ا أ ْوا  ،فَلَمَّ

َ
ُ�مَّ َرأ

ِهالَ 
ْ
ِهالَ « :َل َ�َقاَل ال

ْ
َر ال خَّ

َ
ْن يَنْتَُهوا ».ُل لَزِْدتُُ�مْ لَْو تَأ

َ
بَْوا أ

َ
ِ لَُهْم ِحَ� أ

ُمنلَكِّ
ْ
 )۱۱۰۳/(م. اَكل

 ی هروز هروزه ب از وصل کردنص  الله که رسول روایت استس  از ابوھریره ترجمه:
ی وصال  ، روزهخودالله! شما  رسولمسلمانان پرسید: یا یکی از  فرمود.منع  ،دیگر
فرمود: ص  الله  رسولگیرید؟)  گیرید؟ (بدون افطار و سحری، روز بعد ھم، روزه می می

. اما وقتی »دھد متعال آب و غذا می اللهچه کسی از شما مانند من است!؟ مرا شبانه، «
آیند، سه روز پی در پی، ھمراه آنان، روزه  باز نمیل اوصی  روزهآنان از مشاھده کرد که 

اگر «فرمود: ص  گرفت تا اینکه ھالل ماه نو (شوال) را رؤیت کردند. آنگاه، پیامبر اکرم
گوید: این عمل  راوی می». افزودم شد، چند روز دیگر، بر آن می ھالل، رؤیت نمی

 ی وصال، باز آیند.  به خاطر مجازات آنھا بود که حاضر نشدند از روزه صپیامبر

 ی روزه گرفتن و خوردن در سفر ): درباره۲۲باب (
ِ  :قَاَل ب  َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۵۹۶ يِف َرَمَضاَن فََصاَم َحىتَّ بَلََغ ص  َساَفَر رَُسوُل ا�َّ

َ�ُه َ�َهاًرا ،ُعْسَفانَ  رَشِ
اٌب فَ اُه انلَّاُس  ،ُ�مَّ َداَع بِإِنَاٍء ِ�يِه رَشَ ةَ  ،ِلَ�َ ْ�َطَر َحىتَّ َدَخَل َمكَّ

َ
قَاَل  ،ُ�مَّ أ

ِ  :س اْ�ُن َ�بَّاٍس  ْ�َطرَ ص  فََصاَم رَُسوُل ا�َّ
َ
ْ�َطرَ  ،َ�َمْن َشاَء َصامَ  ،َوأ

َ
 )۱۱۱۳/(م. َوَمْن َشاَء أ

در ماه رمضان به مسافرت رفت و تا ص  گوید: رسول الله می بابن عباس  ترجمه:
که به عسفان رسید، روزه بود. سپس ظرف آبی خواست و در حالی که ھنوز، روز  ھنگامی

بود، آبھا را خورد تا مردم او را ببینند. سپس ھمچنان، روزه نگرفت تا اینکه وارد مکه شد. 
گرفت و گاھی، روزه  ) گاھی، روزه می(در سفرھاص  گوید: رسول الله میس  ابن عباس

 توانند، روزه نگیرند.  توانند روزه بگیرند و ھم می گرفت. لذا مردم ھم می نمی
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۵۹۷-  ِ نَّ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ
َ
ِ  أ َة يِف ص  رَُسوَل ا�َّ  َمكَّ

َ
َفتِْح إِىل

ْ
َخَرَج اَعَم ال

  ،َرَمَضانَ 
ْ
ُ�مَّ َداَع بَِقَدٍح ِمْن َماٍء فََرَ�َعُه َحىتَّ  ،فََصاَم انلَّاُس  ،َغِميمِ فََصاَم َحىتَّ بَلََغ ُكَراَع ال

ْهِ 
َ

ُ َ�ْعَد َذلَِك  ،ُ�مَّ رَشَِب  ،َ�َظَر انلَّاُس إِيل
َ

َِك « :َ�َقاَل  ،إِنَّ َ�ْعَض انلَّاِس قَْد َصامَ  :فَِقيَل هل
َ

وئل
ُ
أ

ُعَصاةُ 
ْ
ُعَصاةُ  ،ال

ْ
َِك ال

َ
وئل

ُ
 )۱۱۱۴/(م ».أ

سال فتح مکه در ماه ص  گوید: رسول الله می بجابر بن عبدالله  ترجمه:
تا ھنگام رسیدن به ُکراع ص  مبارک رمضان، بسوی مکه حرکت کرد. رسول مکّرم

لیوانی آب، طلب ص  الغمیم روزه داشت و مردم نیز روزه بودند. آنگاه پیامبر اکرم
شید. بعد از آن، به رسول کرد و آنرا بلند نمود طوری که مردم دیدند و سپس آنرا نو

اند؛ آنان،  آنان، نافرمان«اند. فرمود:  گفتند: بعضی از مردم، ھمچنان روزهص  الله
 ».اند نافرمان

 شود می): روزه گرفتن در سفر، عمل نیکی محسوب ن۲۳باب (
۵۹۸-  ِ ِ  :قَاَل  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ ى رَُجالً  ،يِف َسَفرٍ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
قَْد  فََرأ

ُ : «َ�َقاَل  ،َوقَْد ُظلَِّل َعلَيْهِ  ،اْجتََمَع انلَّاُس َعلَيْهِ 
َ

ِ  ،رَُجٌل َصائِمٌ  :قَالُوا ؟»َما هل : صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َفرِ « ْن تَُصوُموا يِف السَّ

َ
رِبِّ أ

ْ
 )۱۱۱۵(م/ ».لَيَْس ِمْن ال

مردی را ص  الله  رسولیکی از سفرھا، گوید: در  می بالله  جابر بن عبد ترجمه:
او را چه شده « پرسید: بودند.زیر سایه گرفته دید که مردم اطراف او جمع شده و او را 

 ».شود عمل نیکی محسوب نمی ،روزه گرفتن در سفر«روزه است. فرمود: گفتند: ؟ »است

 شوند سرزنش نمی ): روزه دار و غیر روزه دار (در سفر)۲۴باب (
ُْدرِيِّ  -۵۹۹

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َة ص  َغَزْونَا َمَع رَُسوِل ا�َّ لِِستَّ َعرْشَ

ْ�َطرَ  ،َمَضْت ِمْن َرَمَضانَ 
َ
ُمْفِطرِ  ،فَِمنَّا َمْن َصاَم َوِمنَّا َمْن أ

ْ
ائُِم ىلَعَ ال  َوالَ  ،فَلَْم يَِعْب الصَّ

ائِمِ  ُمْفِطُر ىلَعَ الصَّ
ْ
 )۱۱۱۶/(م .ال

 گوید: شانزده روز از رمضان گذشته بود که ھمراه  میس  و سعید خدریاب ترجمه:
به جھاد رفتیم. برخی از ما روزه داشتند و بعضی دیگر، روزه نبودند. ص  رسول الله

روزه داران کسانی را که روزه نبودند، سرزنش نکردند. ھمچنین کسانی که روزه 
 نداشتند، روزه داران را سرزنش نکردند.
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 دهد که در سفر، روزه نیست و کارها را انجام می اجر کسی ):۲۵باب (
�ٍَس  -۶۰۰

َ
َفرِ ص  ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل س  َ�ْن أ ُمْفِطرُ  ،يِف السَّ

ْ
ائُِم َوِمنَّا ال  ،فَِمنَّا الصَّ

َا َمْ�ِالً  :قَاَل 
ْ

نَا ِظالًّ  ،يِف يَْوٍم َحارٍّ  َ�َ�َنل رَثُ
ْ
�

َ
ِكَساءِ  أ

ْ
ْمَس �ِيَِدهِ  ،َصاِحُب ال  :قَاَل  ،َوِمنَّا َمْن َ�تَّيِق الشَّ

وَّامُ  ُمْفِطُرونَ  ،فََسَقَط الصُّ
ْ
اَكَب  ،َوقَاَم ال بْنِيَة وََسَقْوا الرِّ

َ
�ُوا األ ِ  ،فرََضَ َذَهَب « :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ْجرِ 
َ
َْوَم بِاأل ُمْفِطُروَن ايلْ

ْ
 )۱۱۱۹/(م». ال

بودیم. بعضی از ص  سفرھا، ھمراه نبی اکرمگوید: در یکی از  میس  انس ترجمه:
ما روزه داشتند و بعضی دیگر، روزه نبودند. در یکی از روزھای گرم، در جایی، توقف 
کردیم. کسانی از بیشترین سایه برخوردار بودند که چادری ھمراه داشتند. بعضی از ما 

 کرد که با دستش جلوی گرمای خورشید را بگیرد. ھم سعی می
وید: روزه داران روی زمین افتادند و کسانی که روزه نبودند، برخاستند گ راوی می

امروز، تمام اجر «فرمود: ص  ھا را برپا کردند و شتران را آب دادند. رسول الله و خیمه
 ».را کسانی بردند که روزه نداشتند

 ): روزه نگرفتن بخاطر تقویت شدن برای رویارویی با دشمن۲۶باب (
ُْدرِيَّ  :قَزََعُة قَاَل  عن -۶۰۱

ْ
بَا َسِعيٍد اخل

َ
َ�يُْت أ

َ
َق  ،وَُهَو َمْكثُوٌر َعلَيْهِ س  أ ا َ�َفرَّ فَلَمَّ

ُت  ،انلَّاُس َ�نْهُ 
ْ
لَُك َهُؤالَ  إِ�ِّ الَ  :قُل

َ
ا �َْسأ لَُك َ�مَّ

َ
ْسأ

َ
َفرِ  ،ِء َ�نْهُ أ ْوِم يِف السَّ ُُه َ�ْن الصَّ تلْ

َ
 ،َسأ

ِ  َسافَْرنَا َمَع رَُسولِ  :َ�َقاَل  ُْن ِصيَامٌ ص  ا�َّ
َ

َة َو�  َمكَّ
َ

الً  :قَاَل  ،إِىل َا َمْ�ِ
ْ

نل َ�َ�َ،  ِ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
قَْوى لَُ�مْ  ،إِنَُّ�ْم قَْد َدنَْوُ�ْم ِمْن َعُدوُِّ�مْ : «ص

َ
ِفْطُر أ

ْ
فَِمنَّا َمْن َصاَم  ،فاََكنَْت رُْخَصةً  ،»َوال

ْ�َطرَ 
َ
َا مَ  ،َوِمنَّا َمْن أ

ْ
الً ُ�مَّ نََزنل قَْوى لَُ�مْ  ،إِنَُّ�ْم ُمَصبُِّحو َعُدوُِّ�مْ « :َ�َقاَل  ،آَخرَ  ْ�ِ

َ
ِفْطُر أ

ْ
 ،َوال

فِْطُروا
َ
ْ�َطْرنَا ،َوَ�نَْت َعْزَمةً  ».فَأ

َ
يْتُنَا نَُصومُ  :ُ�مَّ قَاَل  ،فَأ

َ
ِ  ،لََقْد َرأ  ،َ�ْعَد َذلَِك ص  َمَع رَُسوِل ا�َّ

َفرِ    )۱۱۲۰(م/. يِف السَّ
گوید: نزد ابوسعید خدری رفتم. افراد زیادی اطراف او جمع شده  َقَزَعه می ترجمه:

که  که مردم از اطرافش پراکنده شدند، گفتم: سؤال من با سؤال مردمی بودند. ھنگامی
ی روزه گرفتن در سفر پرسیدم. او  اطراف شما بودند، تفاوت دارد. آنگاه از وی درباره

که، سفر کردیم. در مسیر راه، توقف نمودیم. به مص  گفت: ما ھمراه رسول الله
اید و خوردن، شما را بیشتر  شما به دشمن، نزدیک شده«فرمود: ص  رسول الله
 ».کند تقویت می
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آمد. لذا  ای برای خوردن روزه به حساب می اجازهص  این سخن پیامبر اکرم
دند. سپس ی خودشان ادامه دادند و بعضی دیگر، خور چنان به روزه بعضی از ما ھم

شما ھنگام صبح، با دشمن روبرو «فرمود: ص  جایی دیگر، توقف نمودیم. رسول اکرم
گوید:  راوی می». شود؛ لذا بخورید خواھید شد و خوردن باعث تقویت بیشتر شما می

این سخن، دستور اکیدی محسوب شد؛ لذا ما خوردیم. سپس راوی افزود: بعد از آن، 
 گرفتیم. ، روزه میدر سفرص  ما ھمراه رسول الله

 ): روزه گرفتن و نگرفتن در سفر، اختیاری است۲۷باب (
ْسلَ� -۶۰۲

َ
نَُّه قَاَل س   َ�ْن مَحَْزَة بِْن َ�ْمٍرو األ

َ
يَاِم  :� ًة ىلَعَ الصِّ ِجُد يِب قُوَّ

َ
ِ أ يَا رَُسوَل ا�َّ

َفرِ  َّ ُجنَاحٌ  ،يِف السَّ ِ  ؟َ�َهْل يلَعَ ِ  ِ�َ : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ َخَذ بَِها  ،رُْخَصٌة ِمْن ا�َّ
َ
َ�َمْن أ

ْن يَُصوَم فَالَ 
َ
َحبَّ أ

َ
 )۱۱۲۱/(م ».ُجنَاَح َعلَيْهِ  فََحَسٌن َوَمْن أ

روایت است که گفت: یا رسول الله! من س   از حمزه بن عمرو اسلمی ترجمه:
ص  هشوم؟ رسول الل توانایی روزه گرفتن در سفر را دارم؛ اگر روزه بگیرم گناھکار می

این (روزه نگرفتن) رخصتی (تخفیفی) از جانب الله متعال است؛ ھر کس به «فرمود: 
 ».آن، عمل کند، خوب است. و ھر کس، خواست که روزه بگیرد، گناھی بر او نیست

رَْداءِ  -۶۰۳ يِب ادلَّ
َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ يِف َحرٍّ  ،يِف َشْهِر َرَمَضانَ ص  َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ

َرِّ  ،َشِديدٍ 
ْ
ِة احل ِسِه ِمْن ِشدَّ

ْ
ََضُع يََدُه ىلَعَ َرأ َحُدنَا يلَ

َ
  ،َوَما ِ�ينَا َصائِمٌ  ،َحىتَّ إِْن اَكَن أ

َّ
رَُسوُل  إِال

 ِ ِ ْ�ُن َرَواَحةَ ص  ا�َّ  )۱۱۲۲(م/. َوَ�بُْد ا�َّ
ھمراه رسول وا بسیار گرم که ماه رمضان بود و ھگوید:  میس  درداء ابو ترجمه:

ھای خود را روی سرشان  به سفر رفتیم. مردم از شدت گرما، دست صالله
 و عبدالله بن رواحه، روزه نبود. ص  گذاشتند. و از میان ما کسی غیر از رسول الله می

 ی رمضان در ماه شعبان ): قضا آوردن روزه۲۸باب (
يِب َسلََمَة قَاَل ـ ۶۰۴

َ
ْوُم ِمْن  :َ�ُقوُل ل  َسِمْعُت اَع�َِشةَ  :َ�ْن أ َّ الصَّ اَكَن يَُ�وُن يلَعَ

  ،َرَمَضانَ 
َّ
قِْضيَُه إِال

َ
ْن أ

َ
ْستَِطيُع أ

َ
ِ  ،يِف َشْعبَانَ  َ�َما أ ْغُل ِمْن رَُسوِل ا�َّ ْو بَِرُسوِل ، صالشُّ

َ
أ

 ِ  ) ۱۱۴۶(م/.صا�َّ
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گفت: روزه از ماه مبارک  میل  گوید: شنیدم که عایشه میس  ابو سلمه ترجمه:
توانستم قضای  نمیص  بر من واجب بود و من بخاطر مشغولیت با رسول الله رمضان

 آنرا بجای آورم مگر در شعبان.

 ): قضا آوردن روزه از طرف میت۲۹باب (
ِ ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۶۰۵ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َمْن َماَت وََعلَيِْه ِصيَاٌم َصاَم َ�نُْه « :قَاَل ص  أ

  )۱۱۴۷/(م». َويِلُّهُ 
بمیرد و  ،ھرکس«فرمود: ص  الله روایت است که رسولل  از عایشه ترجمه:

  ».روزه بگیرد اواز  ه باشد، َولی وی به نیابتباقی مانداش  ای بر ذمه روزه

ِ  :قَاَل س  بَُر�َْدةَ  عن -۶۰۶ نَا َجالٌِس ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ
َ
ٌة َ�َقالَْت ص  بَيْنَا أ

َ
َ�تُْه اْمَرأ

َ
 :إِْذ أ

�
ُ
قُْت ىلَعَ أ ْجُركِ « :َ�َقاَل  :قَاَل  ،َو�ِ�ََّها َماتَْت  ،جِبَاِرَ�ةٍ  إِ�ِّ تََصدَّ

َ
َها َعلَيِْك  ،وََجَب أ َورَدَّ

ِمَ�اُث 
ْ
ُصوُم َ�نَْها :قَالَْت  ».ال

َ
َفأ

َ
ِ إِنَُّه اَكَن َعلَيَْها َصْوُم َشْهٍر أ  ».َ�نَْها ُصو�« :قَاَل  ؟يَا رَُسوَل ا�َّ

ُجَّ َ�طُّ  :قَالَْت 
َ

ُحجُّ َ�نَْها ،إِ�ََّها لَْم حت
َ
فَأ

َ
 )۱۱۴۹/(م ».ُحيجِّ َ�نَْها« :قَاَل  ؟أ

نشسته بودم که زنی نزد ص  گوید: روزی نزد رسول الله میس  بریده ترجمه:
ایشان آمد و گفت: من کنیزی به مادرم، صدقه دادم و او (مادرم) فوت نمود. رسول 

رسیده و او (کنیز) را قانون میراث به تو برگردانده ات به تو  پاداش«فرمود: ص  الله
ی او (مادرم) بود؛ آیا  ی یک ماه به عھده آن زن، عرض کرد: یا رسول الله! روزه». است

آن زن گفت: او ھرگز حج ». از طرف او روزه بگیر«من از طرف او روزه بگیرم؟ فرمود: 
 ».به نیابت از او، حج کن« ننموده است؛ آیا من به نیابت از او حج نمایم؟ فرمود:

ِينَ َوَ�َ +فرماید:  ی این سخن الله متعال که می ): درباره۳۰باب ( فِۡديَةٞ َطَعاُم  ۥيُِطيُقونَهُ  ٱ�َّ
 را دارند، فدیه دهند و به مسکین طعام دهند یعنی کسانی که توانایی آن _ِمۡسِكٖ�� 

َوِع ـ ۶۰۷
ْ
�

َ
ا نََزلَْت َهِذهِ اآليَةُ  :قَاَل س  َ�ْن َسلََمَة بِْن األ ِينَ َوَ�َ ﴿ :لَمَّ  ۥيُِطيُقونَهُ  ٱ�َّ

ْن ُ�ْفِطَر َوَ�ْفتَِدَي  ]١٨٤البقرة:[ ﴾ِمۡسِكٖ��  َطَعامُ  فِۡديَةٞ 
َ
َراَد أ

َ
َحىتَّ نََزلَْت اآليَُة الَّيِت  ،اَكَن َمْن أ

 )۱۱۴۵/(م. َ�ْعَدَها فَنََسَختَْها

ِينَ َوَ�َ ﴿ی  که آیه گوید: ھنگامی میس  سلمه بن اکوع ترجمه: فِۡديَةٞ  ۥيُِطيُقونَهُ  ٱ�َّ
گرفت و فدیه  خواست، روزه نمی نازل گردید، ھر کس، می ]١٨٤:هبقر[  ﴾َطَعاُم ِمۡسِكٖ�� 
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ی  ی بعد از آن نازل شد و این آیه را نسخ نمود. (و اینگونه روزه داد تا اینکه آیه می
 ی که توانایی فدیه دادن دارند، باید روزه بگیرند.) رمضان فرض گردید و حتی کسان

 ها نگرفتن در سایر ماه ): روزه گرفتن و روزه۳۱باب (
ُت ِلَعا�َِشةَ  -۶۰۸

ْ
ِ بِْن َشِقيٍق قَاَل قُل ِ  :ل َ�ْن َ�بِْد ا�َّ َ�اَن رَُسوُل ا�َّ

َ
يَُصوُم ص  أ

  :قَالَْت  ؟َشْهًرا لُكَّهُ 
َّ
ُه إِال

ْ�َطَرُه لُكَُّه َحىتَّ يَُصوَم ِمنُْه  الَ وَ  ،َرَمَضانَ  َما َعِلْمتُُه َصاَم َشْهًرا لُكَّ
َ
أ

 )۱۱۵۶(م/ص  َحىتَّ َمىَض لَِسِبيِلهِ 
افتاد  گفتم: آیا اتفاق میل  گوید: به عایشه می بعبد الله بن شفیق  ترجمه:

یک ماه را به طور کامل، روزه بگیرد؟ گفت: تا جایی که من سراغ ص  که رسول الله
که دنیا را وداع  گرفت. البته تا ھنگامی دارم فقط ماه رمضان را به طور کامل روزه می

حتما بخشی از آن را نمود ھیچ گاه اتفاق نیفتاد که در یک ماه، اصال روزه نگیرد. (بلکه 
  .)گرفت روزه می

 (جهاد) اللهه گرفتن در راه ): فضیلت روز۳۲باب (
ُْدرِيِّ  -۶۰۹

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َما ِمْن َ�بٍْد يَُصوُم يَْوًما « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

 ِ   ،يِف َسِبيِل ا�َّ
َّ
َْوِم وَْجَهُه َ�ْن انلَّاِر َسبِْعَ� َخِر�ًفا إِال ُ بَِذلَِك ايلْ  )۱۱۵۳/(م ».بَاَعَد ا�َّ

ای که یک  ھر بنده«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابو سعید خدری ترجمه:
اش را به مسافت ھفتاد سال، از  روز در راه الله (جھاد) روزه بگیرد، الله متعال، چھره

که  به معنای این است» فی سبیل الله«اند:  (بعضی از علما گفته». نماید دوزخ، دور می
 .)برای خشنودی الله روزه بگیرد

 ماه محرم ی ): فضیلت روزه۳۳ب (با
يِب ُهَر�َْرةَ  -۶۱۰

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ يَامِ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ فَْضُل الصِّ

َ
َشْهُر  ،َ�ْعَد َرَمَضانَ  ،أ

مُ  ُمَحرَّ
ْ
ِ ال الَ  ،ا�َّ فَْضُل الصَّ

َ
َفِر�َضِة َصالَ  ةَوأ

ْ
 )۱۱۶۳(م/ ».ُة اللَّيِْل َ�ْعَد ال

بھترین روزه بعد از «فرمود: ص  است که رسول الله روایتس  از ابوھریره ترجمه:
ی ماه محرم الله متعال است وبرترین نماز بعد از  ی ماه مبارک رمضان، روزه روزه

 ».فرایض، نماز شب است
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 (دهم محرم) ): روزه گرفتن روز عاشورا۳۴باب (
نَّ قَُر�ًْشا :ل اَع�َِشةَ عن  -۶۱۱

َ
َاِهِليَّةِ اَكنَْت تَُصوُم اَعُشوَراَء يِف  أ

ْ
َمَر رَُسوُل  ،اجل

َ
ُ�مَّ أ

 ِ ِ  ،بِِصيَاِمِه َحىتَّ فُرَِض َرَمَضانُ ص  ا�َّ يَُصْمهُ : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
َوَمْن َشاَء  ،َمْن َشاَء فَل

يُْفِطْرهُ 
ْ
 )۱۱۲۵(م/». فَل

گوید: قریش در دوران جاھلیت، روز عاشورا را روزه  میل  عایشه ترجمه:
که  نیز دستور داد که (مسلمانان) آنرا روزه بگیرند تا اینص  پیامبر اکرمگرفتند.  می

ھر «فرمود: ص  ی ماه مبارک رمضان، فرض گردید؛ در این ھنگام، رسول الله روزه
 ».کس، دوست دارد، روز عاشورا را روزه بگیرد و ھر کس، دوست ندارد، روزه نگیرد

 ): عاشورا چه روزی است؟۳۵باب (
ْعَرِج َ�ْن  -۶۱۲

َ
ََ�ِم بِْن األ

ْ
 ابِْن َ�بَّاٍس  :قَاَل س  احل

َ
ٌد ب  اْ�تََهيُْت إِىل وَُهَو ُمتَوَسِّ

ُ  ،رَِداَءُه يِف َزْمَزمَ 
َ

ُت هل
ْ
ِ� َ�ْن َصْوِم اَعُشوَراءَ  :َ�ُقل ْخرِبْ

َ
يَْت ِهالَ  :َ�َقاَل  ؟أ

َ
ِم إَِذا َرأ ُمَحرَّ

ْ
َل ال

ْصِبْح يَْوَم اتلَّاِسِع َصائِمً  ،فَاْعُددْ 
َ
ُت  ،اَوأ

ْ
ِ  :قُل  .َ�َعمْ  :قَاَل  ؟يَُصوُمهُ ص  َهَكَذا اَكَن رَُسوُل ا�َّ

 )۱۱۳۳/(م
رسیدم در  باز َحَکم روایت است که أعَرج گفت: به عبدالله بن عباس  ترجمه:

 حالی که او ردایش را کنار زمزم، بالش قرار داده بود (و تکیه زده بود).
که ھالل ماه  برایم بگو. گفت: ھنگامیی روز عاشورا  ی روزه به وی گفتم: درباره

گوید: گفتم: آیا  محرم را مشاھده نمودی، بشمار و روز نھم آنرا روزه بگیر. راوی می
 گرفت؟ گفت: بلی. اینگونه روزه میص  رسول الله

باید دانست که این، اجتھاد ابن عباس است و اگر نه نزد جمھور علما و ھمچنین «
 مترجم ».باشد عاشورا ھمان روز دھم محرم می شود که از روایات، معلوم می

 ): فضیلت روزه گرفتن روز عاشورا۳۶باب (
ِ  :ب َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۶۱۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َُهوَد ِصيَاًماص  أ

ْ
َمِدينََة فَوََجَد ايل

ْ
يَْوَم  ،قَِدَم ال

ِ  ،اَعُشورَاءَ  َْومُ « :صَ�َقاَل لَُهْم رَُسوُل ا�َّ
ْ

ِي تَُصوُمونَهُ  َما َهَذا ايل
َّ

نىَْج  ،َهَذا يَْوٌم َعِظيمٌ  :َ�َقالُوا ؟»اذل
َ
أ

ُ ِ�يِه ُموىَس َوقَْوَمهُ  َق فِرَْعْوَن َوقَْوَمهُ  ،ا�َّ َ�َقاَل رَُسوُل  ،َ�نَْحُن نَُصوُمهُ  ،فََصاَمُه ُموىَس ُشْكًرا ،وََغرَّ
 ِ  بُِموىَس ِمنُْ�مْ « :صا�َّ

َ
ْو�

َ
َحقُّ وَأ

َ
ِ فََص  ».َ�نَْحُن أ َمَر بِِصيَاِمهِ ص  اَمُه رَُسوُل ا�َّ

َ
 .وَأ
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 )۱۱۳۰/(م
وارد مدینه شد، دید ص  که رسول الله گوید: ھنگامی می بابن عباس  ترجمه:

 این، چه روزی است که شما روزه «گیرند. پرسید:  که یھودیان روز عاشورا را روزه می
متعال موسی و قومش را ؟ گفتند: این، روز بزرگی است؛ در این روز، الله »گیرید می

نجات داد و فرعون و قومش را غرق نمود. لذا موسی آنرا به خاطر سپاسگزاری، روزه 
ما از شما به موسی «فرمود: ص  گیریم. رسول الله گرفت؛ ما نیز آن را روزه می می

عاشورا را روزه گرفت و دستور داد تا مردم ص  در نتیجه، رسول اکرم». تریم نزدیک
 گیرند.نیز روزه ب
يِب يَِز�دَ  -۶۱۴

َ
ِ بِْن أ نَّ  :َ�ْن ُ�َبيِْد ا�َّ

َ
وَُسئَِل َ�ْن ِصيَاِم يَْوِم  ،ب َسِمَع اْ�َن َ�بَّاٍس  ه�

ِ  :َ�َقاَل  ؟اَعُشوَراءَ  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
يَّامِ  ،َصاَم يَْوًماص  َما َعِلْمُت أ

َ
  ،َ�ْطلُُب فَْضلَُه ىلَعَ األ

َّ
َهَذا  إِال

َْومَ    ال و ،ايلْ
َّ
ْهر َشْهًرا إِال  )۱۱۳۲/(م.َرَمَضانَ�ْعِ�  ،ََهَذا الشَّ

ی  درباره بکه از ابن عباس  گوید: ھنگامی عبدالله فرزند ابو یزید می ترجمه:
بجز این ص  ی روز عاشورا پرسیدند، شنیدم که گفت: سراغ ندارم که رسول الله روزه

زھا بداند و ھمچنین سراغ ندارم که روز، روز دیگری را روزه بگیرد و آنرا برتر از سایر رو
بجز این ماه یعنی رمضان، ماه دیگری را روزه بگیرد و آنرا از سایر ص  رسول الله

 ماھھا برتر بداند.

 ی روزش را روزه بگیرد ): هرکس در روز عاشورا، چیزی خورد، بقیه۳۷باب (
َ�يِِّع بِنِْت ُمَعوِِّذ بِْن َ�ْفَراءَ  -۶۱۵ ِ  :قَالَْت  ب َ�ْن الرُّ رَْسَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َغَداَة ص  أ

نَْصارِ 
َ
 قَُرى األ

َ
َمِدينَةِ  ،اَعُشوَراَء إِىل

ْ
يُِتمَّ َصْوَمهُ « :الَّيِت َحْوَل ال

ْ
ْصبََح َصائًِما فَل

َ
َوَمْن  ،َمْن اَكَن أ

يُِتمَّ بَِقيََّة يَْوِمهِ 
ْ
ْصبََح ُمْفِطًرا فَل

َ
َغاَر  ،وُمهُ نَُص  ،َ�ْعَد َذلَِك  ،فَُكنَّا ».اَكَن أ ُم ِصبْيَاَ�نَا الصِّ َونَُصوِّ
ُ  ،ِمنُْهمْ  َمْسِجدِ  ،إِْن َشاَء ا�َّ

ْ
 ال

َ
ِعْهِن  ،َونَْذَهُب إِىل

ْ
فَإَِذا بََ�ى  ،َ�نَْجَعُل لَُهْم اللُّْعبََة ِمْن ال

َعامِ  َحُدُهْم ىلَعَ الطَّ
َ
ْ�َطيْنَاَها إِيَّاُه ِعنَْد اِإلْ�َطارِ  ،أ

َ
 )۱۱۳۶/(م .أ

ص  گوید: صبح روز عاشورا، رسول الله می بُرَبیع دختر معوذ بن عفراء  ترجمه:
پیکی به روستاھای انصار که در اطراف مدینه واقع شده بودند، فرستاد تا به آنھا بگوید: 

اش را کامل کند. و ھر کس از صبح، روزه  ھر کس، از صبح، روزه بوده است، روزه«
گرفتیم و  بعد از آن، ما روز عاشورا را روزه می». دی روز را روزه بگیر نگرفته است، بقیه
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کردیم. و  فرزندان خردسال خود را نیز به توفیق الھی، وادار به روزه گرفتن می
ساختیم. ھر گاه، یکی  می  ھای پشمی رفتیم، برای آنان، عروسک که به مسجد می ھنگامی

ر با آن عروسک، سرگرم کرد، او را تا فرارسیدن وقت افطا از آنھا برای غذا گریه می
 کردیم. می

 ماه شعبان ی هوزر): ۳۸باب (
يِب َسلََمةَ  -۶۱۶

َ
ُت اَع�َِشةَ  :قَاَل س  َ�ْن أ

ْ
ل
َ
ِ ل  َسأ  :َ�َقالَْت ص  َ�ْن ِصيَاِم رَُسوِل ا�َّ

ْ�َطرَ  :َو�ُْفِطُر َحىتَّ َ�ُقوَل  ،قَْد َصامَ  :اَكَن يَُصوُم َحىتَّ َ�ُقوَل 
َ
رَُه َصائًِما ِمْن َشْهٍر َ�طُّ  ،قَْد أ

َ
َولَْم أ

رَثَ ِمْن ِصيَاِمِه ِمْن َشْعبَانَ 
ْ
�

َ
  ،اَكَن يَُصوُم َشْعبَانَ  ،أ

َّ
 )۱۱۵۶/(م. قَلِيالً  لُكَُّه اَكَن يَُصوُم َشْعبَاَن إِال

ص  ی رسول الله ی روزه دربارهل  گوید: از عایشه میل  ام سلمه ترجمه:
گرفت که ما  گاھی طوری (پشت سر ھم) روزه میص  اکرمپرسیدم. وی گفت: پیامبر 

گرفت  گیرد. و گاھی، طوری (پشت سر ھم) روزه نمی کردیم برای ھمیشه روزه می فکر می
ھیچ ص  گیرد. ھمچنین ندیدم که نبی اکرم کردیم ھرگز، روزه نمی که ما خیال می

ی ماه شعبان را  بقیهی شعبان روزه بگیرد. ایشان، بجز چند روزی،  ماھی را به اندازه
 گرفت. روزه می

 روزه گرفتن در اواخر شعبان ی ): درباره۳۹باب (
نَّ : لُحَصْ�ٍ َ�ْن ِعْمَراَن بِْن  -۶۱۷

َ
ِ  أ ْو آلِ ص  رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ أ

َ
ُصْمَت ِمْن « :َخرَ قَاَل هل

َ
أ

ِر َشْعبَانَ  ْ�َطْرَت فَُصْم يَْوَمْ�ِ « :قَاَل  ،الَ  :َقاَل  ؟»رُسَ
َ
 )۱۱۶۱(م/ ».فَإَِذا أ

ری گاو یا مرد دی بهص  اکرم نبی روایت است که س  از عمران بن حصین ترجمه:
 فرمود:ص  الله  رسول .: خیرجواب داد ؟»روزه گرفتیشعبان، آخر  ازآیا : « فرمود

  .»بنابراین، پس از عید (فطر)، دو روز، روزه بگیر«

 ش روز از شوال بعد از رمضان): روزه گرفتن ش۴۰باب (
نَْصارِيِّ  -۶۱۸

َ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ثَُه أ نَُّه َحدَّ

َ
َمْن َصاَم « :قَاَل ص  �
اٍل اَكَن َكِصيَامِ  ْ�بََعُه ِستًّا ِمْن َشوَّ

َ
ْهرِ  َرَمَضاَن ُ�مَّ أ  )۱۱۶۴/(م ».ادلَّ

ھر کس، ماه رمضان «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابو ایوب انصاری ترجمه:
را روزه بگیرد. و بعد از آن، شش روز از شوال را نیز روزه بگیرد، مانند این است که 
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 ».ی ُعمر را روزه گرفته است ھمه

 الحجه اول ذو ی ه): روزه نگرفتن در ده۴۱باب (
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۶۱۹ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َعرْشِ َ�طُّ َصائًِما يِف ص  َما رَأ

ْ
. ال

 )۱۱۷۶/(م
ی اول ذو  را ندیدم که در دھهص  گوید: ھرگز رسول الله میل  عایشه ترجمه:

 الحجه روزه باشد.
(باید دانست که روزه گرفتن نه روز اول ذوالحجه بویژه روز نھم که روز عرفه است، 

به احادیث  ثواب زیادی دارد و احادیثی نیز در این باره وارد شده است. در این زمینه
تواند دلیلی برای روزه نگرفتن پیامبر  نمیل  بعدی توجه نمایید. لذا ندیدن عایشه

ندیده ل  روزه گرفته اما عایشهص  باشد. یعنی چه بسا پیامبر اکرمص  اکرم
است. پس باید دانست که انجام کارھای نیک و روزه گرفتن نه روز اول ذوالحجه، 

 مترجم .و تصرف اندک) مستحب است. شرح نووی با اختصار

 ): روزه گرفتن روز عرفه (نهم ذو الحجه)۴۲باب (
يِب َ�تَاَدةَ  -۶۲۰

َ
ىَت انلَّيِبَّ  :س َ�ْن أ

َ
َ�َغِضَب رَُسوُل  ؟َكيَْف تَُصومُ  :َ�َقاَل ص  رَُجٌل أ

 ِ ى ُ�َمرُ ، صا�َّ
َ
ا َرأ ِ َر�ًّا :َغَضبَُه قَاَل س  فَلَمَّ ٍد نَِبيًّا ،ِدينًاِم َو�ِاإلِْسالَ  ،رَِضينَا بِا�َّ  ،َو�ُِمَحمَّ

ِ وََغَضِب رَُسوهِلِ  ِ ِمْن َغَضِب ا�َّ الَكَ س  فََجَعَل ُ�َمرُ  ،َ�ُعوُذ بِا�َّ
ْ
ُد َهَذا ال َم َحىتَّ َسَ�َن يَُردِّ

ْهَر لُكَّهُ  :َ�َقاَل ُ�َمرُ  ،َغَضبُهُ  ِ َكيَْف بَِمْن يَُصوُم ادلَّ ْ�َطرَ  الَ َصاَم وَ  الَ « :قَاَل  ؟يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ْو ( ».أ

َ
أ

َوُ�ِطيُق َذلَِك « :قَاَل  ؟َكيَْف َمْن يَُصوُم يَْوَمْ�ِ َو�ُْفِطُر يَْوًما :قَاَل  ».لَْم يَُصْم َولَْم ُ�ْفِطرْ « :)قَاَل 
َحدٌ 

َ
الَ  ،َذاَك َصْوُم َداوُدَ « :قَاَل  ؟َكيَْف َمْن يَُصوُم يَْوًما َوُ�ْفِطُر يَْوًما :قَاَل  ؟»أ  :قَاَل  ».مَعلَيِْه السَّ

قُْت َذلَِك « :قَاَل  ؟َكيَْف َمْن يَُصوُم يَْوًما َو�ُْفِطُر يَْوَمْ�ِ  �ِّ ُطوِّ
َ
 ُ�مَّ قَاَل  ».وَِدْدُت �

 ِ  َرَمَضانَ  ،ٌث ِمْن لُكِّ َشْهرٍ ثَالَ : «صرَُسوُل ا�َّ
َ

هِ  ،َوَرَمَضاُن إِىل
ِّ
ْهِرُ� ِصيَاُم  ،َ�َهَذا ِصيَاُم ادلَّ

حْ  ،يَْوِم َعَرفَةَ 
َ
نََة الَّيِت َ�بْلَهُ أ َر السَّ ْن يَُ�فِّ

َ
ِ أ نََة الَّيِت َ�ْعَدهُ  ،تَِسُب ىلَعَ ا�َّ وَِصيَاُم يَْوِم  ،َوالسَّ

نََة الَّيِت َ�بْلَهُ  ،اَعُشوَراءَ  َر السَّ ْن يَُ�فِّ
َ
ِ أ ْحتَِسُب ىلَعَ ا�َّ

َ
 )۱۱۶۲(م/. أ
 فت: چگونه روزه آمد و گص  گوید: مردی نزد نبی اکرم میس  ابو قتاده ترجمه:



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٣٥٠

ناراحتی س  که عمر ھنگامی .)١(از سخن او خشمگین شدص  گیری؟ رسول اکرم می
را مشاھده نمود، گفت: الله را به عنوان پروردگار، اسالم را به عنوان ص  پیامبر اکرم

دین، و محمد را به عنوان پیامبر، انتخاب کردیم. از خشم الله و رسولش به الله پناه 
 فروکش نمود. ص  آنقدر این سخن را تکرار کرد تا اینکه خشم رسول اللهبریم. و  می

گفت: یا رسول الله! حکم کسی که ھمیشه روزه است، چیست؟ س  آنگاه عمر
چنین کسی روزه نگرفته است (چون با سنت مخالفت نموده) و غذایی ھم «فرمود: 

روز را روزه گیرد و یک  عمر گفت: کسی که دو روز را روزه می». نخورده است
؟ عمر گفت: کسی »آیا کسی این توانایی را دارد«اش چیست؟ فرمود:  گیرد حکم نمی

گیرد، حکمش چیست؟ فرمود:  گیرد و روز دیگر را روزه نمی که یک روز، روزه می
گیرد و دو روز  عمر گفت: کسی که یک روز، روزه می». است ÷ی داوود  این، روزه«

و ». داشتم ای کاش! من این توانایی را می«ت؟ فرمود: اش چیس گیرد حکم را روزه نمی
روزه گرفتن سه روز از ھر ماه، و رمضان تا رمضان دیگر، مانند روزه گرفتن «افزود: 

ی روز عرفه، گناھان سال  ی روزه بوسیله ألی ُعمر است. و امیدوارم که الله  ھمه
ی روز عاشورا،  ی روزه هبوسیل ألگذشته و آینده را ببخشد. ھمچنین امیدوارم که الله 

 ».گناھان سال گذشته را ببخشد

 ): حجاج در عرفه، روز عرفه را روزه نگیرند۴۳باب (
َارِِث  -۶۲۱

ْ
َفْضِل بِنِْت احل

ْ
مِّ ال

ُ
نَّ نَاًسا َ�َماَرْوا ِعنَْدَها :ل َ�ْن أ

َ
يِف ِصيَاِم  ،يَْوَم َعَرفَةَ  ،أ

 ِ ِْه بَِقَدِح  ،لَيَْس بَِصائِمٍ  :َوقَاَل َ�ْعُضُهمْ  ،ُهَو َصائِمٌ  :َ�َقاَل َ�ْعُضُهمْ ، صرَُسوِل ا�َّ
َ

ُت إِيل
ْ
رَْسل

َ
فَأ

َ�هُ  ،وَُهَو َواقٌِف ىلَعَ بَِعِ�هِ بَِعَرَفةَ  ،لنََبٍ  رَشِ
 )۱۱۲۳(م/ .فَ

گوید: روز عرفه، در حضور من، مردم  می بام فضل دختر حارث  ترجمه:
اختالف نظر شدند. تعدادی گفتند: پیامبر دچار ص  ی روزه بودن رسول الله درباره
ای شیر خدمت  روزه است. تعدادی دیگر گفتند: روزه نیست. من کاسهص  اکرم

بر شترش سوار بود و در عرفه، ص  فرستادم در حالی که پیامبر اکرمص  رسول الله
 آن شیرھا را نوشید.ص  در حال وقوف بود. رسول الله

                                                 
نادرست بود، نبی  پرسید که: من چگونه روزه بگیرم. اما چون روش سؤال کننده باید می سؤال -١

 اکرم خشمگین شد. شرح نووی.



 ٣٥١  کتاب روزه -١١

 ز عید قربان و عید فطرگرفتن رو روزه): نهی از ۴۴باب (
نَُّه قَاَل  -۶۲۲

َ
زَْهَر �

َ
 ابِْن أ

َ
يِب ُ�بَيٍْد َمْو�

َ
اِب  :َ�ْن أ َطَّ

ْ
ِعيَد َمَع ُ�َمَر بِْن اخل

ْ
 ،س َشِهْدُت ال

ِ  :َ�َقاَل  ،فََجاَء فََص�َّ ُ�مَّ انرَْصََف فََخَطَب انلَّاَس  َ�ْن ص  إِنَّ َهَذيِْن يَْوَماِن َ�َ� رَُسوُل ا�َّ
ُ�لُوَن ِ�يِه ِمْن �ُُسِكُ�مْ  ،يَْوُم فِْطِرُ�ْم ِمْن ِصيَاِمُ�مْ  :ِمِهَماوَص 

ْ
 )۱۱۳۷/(م. َواآلَخُر يَْوٌم تَأ

در نماز عید، شرکت  سگوید: با عمر بن خطاب  ابوعبید موالی ابن ازھر می ترجمه:
، به ایراد نمودم. ایشان نماز عیِد قربان را قبل از ایراد خطبه، اقامه نمود. سپس برای مردم

شما را از ص  خطبه پرداخت و فرمود: ھمانا این دو روز، روزھایی ھستند که رسول الله
ھایتان را  روزه گرفتن آنھا منع فرمود؛ زیرا یکی از آندو، روز عید فطر است که شما روزه

 خورید.  ھایتان را می کنید. و دیگری، روزی است که شما گوشت قربانی افطار می

 (یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذواهیت روزه گرفتن روزهای تشریق ر): ک۴۵باب (
 الحجه)
ُهَذيِلِّ  -۶۲۳

ْ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن ُ�بَيَْشَة ال ٍل « :ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
�

َ
يَّاُم أ

َ
�ِق � رْشِ

يَّاُم التَّ
َ
�

ِ  - ةٍ و ىف روايَ  - َورُشٍْب  ٍر ِ�َّ
ْ
 )۱۱۴۱(م/». وَِذك

روزھای تشریق، «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ُنبیشه ُھذلی ترجمه:
ھمچنین «و در روایتی آمده است که فرمود: ». روزھای خوردن و نوشیدن ھستند

 ».روزھای یاد الله ھستند

 ): روزه گرفتن روز دوشنبه۴۶باب (
يِب َ�تَاَدةَ  -۶۲۴

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِ�يِه « :َ�َقاَل  ؟ثْنَْ�ِ ُسئَِل َ�ْن َصْوِم االِ ص  أ

 َّ نِْزَل يلَعَ
ُ
ُت َوِ�يِه أ  )۱۱۶۲/(م». ُودِلْ

ی روزه گرفتن روز دوشنبه  دربارهص  گوید: از رسول الله میس  ابو قتاده ترجمه:
در این روز، متولد شدم و در ھمین روز، قرآن بر من نازل «پرسیده شد. فرمود: 

 مترجم .)وزه گرفتن این روز را تأیید نمود(یعنی ر». گردید

 ): کراهیت روزه گرفتن روز جمعه به تنهایی۴۷باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۶۲۵

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ُُمَعةِ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َحُدُ�ْم يَْوَم اجل

َ
  ،ال يَُصْم أ

َّ
 إِال

ْو يَُصوَم َ�ْعَدهُ 
َ
ْن يَُصوَم َ�بْلَُه أ

َ
 )۱۱۴۴(م/». أ
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ھیچ یک از شما روز جمعه «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
 ».که روز قبل یا روز بعد از آن را روزه بگیرد را روزه نگیرد مگر این

يِب ُهَر�َْرةَ ـ ۶۲۶
َ
ُُمَعِة بِِقيَاٍم ِمْن َ�ْ�ِ « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ

ْ
ْلََة اجل

َ
وا يل ْتَصُّ

َ
الخت

ُُمَعِة بِِصيَاٍم ِمْن َ�ْ�ِ  َوالَ  ،اللَّيَايِل 
ْ
وا يَْوَم اجل ُصُّ  ختَ

َ
 األ

َّ
ْن يَُ�وَن يِف َصْوٍم يَُصوُمُه  يَّاِم إِال

َ
أ

َحُدُ�مْ 
َ
 )۱۱۴۴/(م». أ

شب جمعه را از میان سایر «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابوھریره ترجمه:
میان سایر  ھا برای شب زنده داری، اختصاص ندھید. ھمچنین روز جمعه را از شب

ی  روزھا برای روزه گرفتن، اختصاص ندھید مگر اینکه یکی از شما روزه داشتید و روزه
 ».شما به طور اتفاقی در ھمین روز، واقع شد

 ): روزه گرفتن سه روز از هر ماه۴۸باب (
َعَدِو�َّةِ  ُمَعاَذةَ  عن -۶۲۷

ْ
َها ال َّ�

َ
لَْت اَع�َِشةَ  :�

َ
َ�اَن رَُسوُل : صَزْوَج انلَّيِبِّ ل  َسأ

َ
أ

 ِ يَّامٍ يَُصوُم ِمْن لُكِّ َشْهٍر ثَالَ  صا�َّ
َ
ُت لََها ،َ�َعمْ  :قَالَْت  ؟ثََة �

ْ
ْهِرَ�َن  :َ�ُقل يَّاِم الشَّ

َ
يِّ �

َ
ِمْن أ

ْهِر يَُصومُ  :قَالَْت  ؟يَُصومُ  يَّاِم الشَّ
َ
يِّ �

َ
 )۱۱۶۰(م/. لَْم يَُ�ْن ُ�بَايِل ِمْن أ

ص  نبی اکرم ھمسر گرامی ل  ز عایشهگوید: ا ی عدوی می معاذه ترجمه:
گرفت؟ گفت: بلی. از ایشان  سه روز از ھر ماه را روزه میص  پرسیدم: آیا رسول الله

نمود که کدام  گرفت؟ گفت: برایش فرقی نمی پرسیدم: کدام روزھای ماه را روزه می
 روزھای ماه را روزه بگیرد.

 ): کراهیت پی در پی روزه گرفتن۴۹باب (
ِ بِْن  َ�بْدِ  عن -۶۲۸ َعاِص  ا�َّ

ْ
رْسُدُ ص  بَلََغ انلَّيِبَّ  قال: بَ�ْمِرو بِْن ال

َ
ُصوُم أ

َ
�ِّ أ

َ
�، 

َص�ِّ اللَّيَْل 
ُ
ا لَِقيتُُه َ�َقاَل  ،َوأ َّ َو�ِمَّ رَْسَل إِيلَ

َ
ا أ إِمَّ

نََّك تَُصوُم َوالَ « :فَ
َ
ْخرَبْ �

ُ
لَْم أ

َ
َوتَُص�ِّ  ،ُ�ْفِطرُ  أ

ا ،َ�ْفَعْل  فَالَ  ؟اللَّيَْل  إِنَّ ِلَعيِْنَك َحظًّ
ا ،فَ اَوألِ�َ ،َونِلَْفِسَك َحظًّ فِْطرْ  ،ْهِلَك َحظًّ

َ
وََصلِّ  ،فَُصْم َوأ

يَّاٍم يَْوًما ،َوَ�مْ 
َ
ِة � ْجُر �ِْسَعةٍ  ،وَُصْم ِمْن لُكِّ َعرْشَ

َ
قَْوى ِمْن َذلَِك يَا نيَِبَّ  :قَاَل  ».َولََك أ

َ
ِجُدِ� أ

َ
إِ�ِّ أ

 ِ ِ  ؟َوَ�يَْف اَكَن َداوُُد يَُصومُ  :قَاَل  ».÷فَُصْم ِصيَاَم َداوَُد « :قَاَل  ،ا�َّ اَكَن يَُصوُم  :قَاَل  ؟يَا نيَِبَّ ا�َّ
ِ  :قَاَل  ».ىَق يَِفرُّ إَِذا الَ  َوالَ  ،يَْوًما َوُ�ْفِطُر يَْوًما ْدرِي  فَالَ  :قَاَل َ�َطاءٌ  ؟َمْن يِل بَِهِذهِ يَا نيَِبَّ ا�َّ

َ
أ

بَدِ َكيَْف َذَكَر ِص 
َ
بَدَ  الَ : «صَ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،َياَم األ

َ
بََد  الَ  ،َصاَم َمْن َصاَم األ

َ
َصاَم َمْن َصاَم األ
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بَدَ  الَ 
َ
 )۱۱۵۹(م/ ».َصاَم َمْن َصاَم األ

خبر رسید که ص  گوید: به نبی اکرم می بعبدالله بن عمرو بن عاص  ترجمه:
ایستم. لذا  را به نماز میگیرم و تمام شب  من پشت سر ھم (پی در پی) روزه می

آیا این سخن که شما روزھا «شخصی را نزدم فرستاد یا من ایشان را دیدم. پس فرمود: 
گیری و تمام شب را به نماز  را پشت سرھم (پی در پی) و بدون فاصله، روزه می

ات بھره و  ایستی، صحیح است؟ این کار را نکن؛ زیرا چشمت، نفست و خانواده می
؛ لذا گاھی روزه بگیر و گاھی، نگیر؛ پاسی از شب را نماز بخوان و قسمتی نصیبی دارند

از شب را بخواب. از ھر ده روز، یک روز را روزه بگیر؛ پاداش نه روز دیگر نیز به تو 
 ».رسد می

بینم.  گوید: من گفتم: یا رسول الله! من خودم را توانمندتر از این می عبدالله می
گفتم: یا رسول الله! داوود چگونه روزه ». روزه بگیر ÷پس مانند داود «فرمود: 

گرفت و ھر گاه (با  گرفت و روز دیگر را روزه نمی یک روز، روزه می«گرفت؟ فرمود:  می
گفتم: یا رسول الله! این خصلت اخیر (عدم فرار ».کرد شد، فرار نمی دشمن) مواجه می

دانم که  گوید: نمی است می از دشمن) را چگونه بدست آورم؟ عطاء که یکی از راویان
ود: ی ھمیشگی سخن به میان آورد. به ھر حال فرم چگونه از روزهص  نبی اکرم

که  ت که اصًال روزه نگرفته است. کسیکه ھمیشه روزه بگیرد، مانند این اس کسی«
 ». ھمیشه، روزه بگیرد، مانند این است که اصًال روزه نگرفته است

ود است که یک روز را ودا ی ههترین روزه گرفتن، روزکه ب این ی ه): دربار۵۰باب (
 گرفت میگرفت و روز دیگر را روزه ن میروزه 

ِ بِْن  -۶۲۹ ِ  :َقَال بَ�ْمٍرو َ�ْن َ�بِْد ا�َّ  : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

يَاِم إىِل َحبَّ الصِّ
َ
إِنَّ أ

ِ ِصيَاُم َداوُدَ  الَ  ،ا�َّ َحبَّ الصَّ
َ
ِ َوأ  ا�َّ

َ
َوَ�ُقوُم  ،اَكَن َ�نَاُم نِْصَف اللَّيِْل  ،÷ ،ُة َداوُدَ َصالَ ِة إِىل

 )۱۱۵۹(م/». َوَ�َن يَُصوُم يَْوًما َوُ�ْفِطُر يَْوًما ،َوَ�نَاُم ُسُدَسهُ  ،ثُلُثَهُ 
فرمود: ص  گوید: رسول الله می بعاص   ه بن عمرو بنلال عبد ترجمه:

 ؛ و بھترین نماز، نزد الله، نماز داوود ی داوود  بھترین روزه، نزد الله، روزه«
ماند و (نماز  خوابید؛ آنگاه یک سوم آنرا بیدار می است؛ ایشان تا نصف شب می

گرفت  خوابید. و یک روز، روزه می خواند). و بعد از آن، یک ششم دیگر را دوباره می می
 ».گرفت و روز دیگر، روزه نمی
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 خورد نماید، سپس می نفلی، صبح میی  با روزهکه  کسی ی ): درباره۵۱باب (
َّ انلَّيِبُّ  :قَالَْت ل  اَع�َِشةَ َ�ْن  -۶۳۰ َهْل ِعنَْدُ�ْم « :َذاَت يَْوٍم َ�َقاَل ص  َدَخَل يلَعَ

ءٌ  نَا ؟»يَشْ
ْ
إِ�ِّ إِذً « :قَاَل  ،الَ  :َ�ُقل

نَا »َصائِمٌ  افَ
ْ
تَانَا يَْوًما آَخَر َ�ُقل

َ
َا  :ُ�مَّ أ

َ
ْهِدَي نل

ُ
ِ أ يَا رَُسوَل ا�َّ

ْصبَْحُت َصائًِما« :َ�َقاَل  ،َحيٌْس 
َ
ِر�نِيِه فَلََقْد أ

َ
َ�َل  »أ

َ
 )۱۱۵۴(م/. فَأ

آیا «ام آمد و فرمود:  به خانهص  گوید: روزی، نبی اکرم میل  عایشه ترجمه:
آن، بعد از ». پس من روزه ھستم«؟ گفتیم: خیر. فرمود: »نزد شما چیزی وجود دارد

نزد ما آمد. ما گفتیم: یا رسول الله! به ما حلوایی (که از ص  یک روز دیگر، رسول الله
آنرا به من نشان دھید؛ من «اند. فرمود:  خرما، روغن و کشک درست شده) ھدیه داده

 آنگاه از آن، میل فرمود.». صبح خودم را با روزه؛ آغاز نمودم



 
 

 کتاب اعتکاف -۱۲

 ): فرد اعتکاف نشین، چه هنگام به محل اعتکافش برود؟۱باب (
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۶۳۱ ْن َ�ْعتَِكَف ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
َراَد أ

َ
َص�َّ  ،إَِذا أ

َفْجَر ُ�مَّ َدَخَل ُمْعتََكَفهُ 
ْ
بَائِِه فرَُضَِب  ،ال َمَر خِبِ

َ
َراَد االَ  ،َو�ِنَُّه أ

َ
َواِخِر ِمْن أ

َ
َعرْشِ األ

ْ
ْعِتاَكَف يِف ال

بَائَِها فرَُضَِب  ،َرَمَضانَ  َمَرْت َز�ْنَُب خِبِ
َ
ْزَواِج انلَّيِبِّ  ،فَأ

َ
َمَر َ�ْ�َُها ِمْن أ

َ
بَائِِه َفرُضَِب ص  َوأ  ،خِبِ

 ِ ا َص�َّ رَُسوُل ا�َّ َفجْ ص  فَلَمَّ
ْ
ْخِبيَةُ  ،رَ ال

َ
إَِذا األ

رِبَّ تُرِْدنَ « :َ�َقاَل  ،َ�َظَر فَ
ْ
بَائِِه  ؟»آل َمَر خِبِ

َ
فَأ

ِل ِمْن َشوَّالٍ  ،ْعِتاَكَف يِف َشْهِر َرَمَضانَ َوتََرَك االِ  ،َ�ُقوَِّض  وَّ
َ
َعرْشِ األ

ْ
 .َحىتَّ اْ�تََكَف يِف ال

 )۱۱۷۳/(م
خواست به اعتکاف  میص  گوید: ھر گاه رسول الله میل  عایشه ترجمه:

خواست  رفت. باری که می خواند و به محل اعتکافش می بنشیند، نماز صبح را می
اش برپا گردد. با دیدن  ی آخر رمضان را به اعتکاف بنشیند، دستور داد که خیمه دھه

اش نصب گردد. و به دنبال آن، سایر ھمسران  این صحنه، زینب دستور داد تا خیمه
ص  که نبی اکرم ھایشان برپا گردد. ھنگامی تور دادند تا خیمهدسص  پیامبر اکرم

ی انجام  ھا اراده آیا این«ھا افتاد. فرمود:  نماز صبح را خواند، ناگھان نگاھش به خیمه
اش را خراب کنند و از اعتکاف نشستن  ؟ سپس دستور داد تا خیمه»کار نیکی را دارند

 شوال را به اعتکاف نشست. ی اول ماه  ماه رمضان، صرف نظر نمود و دھه

 وسط ی هاول و ده ی ه): به اعتکاف نشستن ده۲باب (
ُْدرِيِّ  -۶۳۲

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َل ِمْن ص  إِنَّ رَُسوَل ا�َّ وَّ

َ
َعرْشَ األ

ْ
اْ�تََكَف ال

وَْسَط  ،َرَمَضانَ 
َ
َعرْشَ األ

ْ
تَِها َحِص�ٌ  ،ُ�مَّ اْ�تََكَف ال َِصَ�  :قَاَل  ،يِف ُ�بٍَّة تُْرِكيٍَّة ىلَعَ ُسدَّ

ْ
َخَذ احل

َ
فَأ

ُقبَّةِ 
ْ
اَها يِف نَاِحيَِة ال َسُه فلََكََّم انلَّاَس  ،�ِيَِدهِ َ�نَحَّ

ْ
ْطلََع َرأ

َ
إِ�ِّ اْ�تََكْفُت « :فََدنَْوا ِمنُْه َ�َقاَل  ،ُ�مَّ أ

َل  وَّ
َ
َعرْشَ األ

ْ
َِمُس َهِذهِ ال ،ال تلْ

َ
وَْسَط  ،لَّيْلَةَ أ

َ
َعرْشَ األ

ْ
ِ�يُت فَِقيَل يِل  ،ُ�مَّ اْ�تََكْفُت ال

ُ
إِ�ََّها يِف  :ُ�مَّ أ

َواِخرِ 
َ
َعرْشِ األ

ْ
يَْعتَِكْف  ،ال

ْ
ْن َ�ْعتَِكَف فَل

َ
َحبَّ ِمنُْ�ْم أ

َ
 :قَاَل  ،فَاْ�تََكَف انلَّاُس َمَعهُ  ».َ�َمْن أ

ْلََة ِوتْرٍ «
َ

ْر�ِئْتَُها يل
ُ
ْسُجُد َصِبيَحتََها يِف ِطٍ� َوَماءٍ  َو�ِ�ِّ  ،َو�ِ�ِّ أ

َ
ْلَِة إِْحَدى  ».أ

َ
ْصبََح ِمْن يل

َ
فَأ
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�نَ  بِْح  ،وَِعرْشِ  الصُّ
َ

َمْسِجدُ  ،َوقَْد قَاَم إِىل
ْ
َماُء فََوَ�َف ال َماءَ  ،َ�َمَطَرْت السَّ

ْ
َ� َوال برَْصُْت الطِّ

َ
 ،فَأ

 ِمْن َصالَ 
َ
بِْح فََخَرَج ِحَ� َفَرغ َماءُ وََجِبينُُه وَ  ،ِة الصُّ

ْ
ُ� َوال نِْفِه ِ�يِهَما الطِّ

َ
ْلَُة  ،َرْوثَُة أ

َ
َو�َِذا ِ�َ يل

َواِخرِ 
َ
َعرْشِ األ

ْ
�َن ِمْن ال  )۱۱۶۷(م/. إِْحَدى وَِعرْشِ

ی اول ماه مبارک  دھهص  گوید: رسول الله میس  ابو سعید خدری ترجمه:
ی که بر ای ترک ی وسط (دوم) را نیز در خیمه رمضان، به اعتکاف نشست. سپس دھه

 ی آن، حصیری آویزان بود، به اعتکاف نشست. دروازه
حصیر را با دستش، کنار زد و سرش را از خیمه بیرون ص  گوید: رسول الله راوی می

ص  نمود و با مردم، سخن گفت. مردم نیز به ایشان، نزدیک شدند. آنگاه نبی اکرم
اعتکاف نشستم. آنگاه ی اول را به  من در جستجوی این شب (قدر) دھه«فرمود: 

ی وسط (دوم) را نیز به اعتکاف نشستم. سرانجام نزد من آمدند و به من گفتند:  دھه
خواھد به اعتکاف بنشیند،  باشد. ھر کس از شما می ی آخر رمضان می شب قدر در دھه

ص  در نتیجه، مردم نیز با ایشان به اعتکاف نشستند. پیامبر اکرم». معتکف شود
شبی فرد، به من نشان داده شد و من صبح آنروز در میان آب و گل، و در «فرمود: 

 ».سجده نمودم
برای نماز صبح ص  که پیامبر اکرم گوید: شب بیست و یکم ھنگامی راوی می

برخاست، باران باریده و سقف مسجد، آب داده بود. لذا من آب و ِگل را (در مسجد) 
به پایان رسید، آب و ِگل بر ص  رمکه نماز صبح پیامبر اک مشاھده نمودم. ھنگامی

 ی آخر رمضان بود. اش آشکار بود و آن، شب بیست و یکم دھه ی بینی پیشانی و کناره

 آخر رمضان ی ه): به اعتکاف نشستن ده۳باب (
نَّ انلَّيِبَّ  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -۶۳۳

َ
َواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َحىتَّ صأ

َ
َعرْشَ األ

ْ
اَكَن َ�ْعَتِكُف ال

 ُ ْزَواُجُه ِمْن َ�ْعِدهِ  ،ألتََوفَّاُه ا�َّ
َ
 )۱۱۷۲/(م. ُ�مَّ اْ�تََكَف أ

آخر  ی هدھتا زمانی که فوت نمود، ص  نبی اکرم گوید: میل  عایشه ترجمه:
 نشستند. نیز به اعتکاف می. سپس، بعد از او، ھمسرانش نشست اعتکاف میبه رمضان را 

 آخر ی ه): تالش نمودن در ده۴باب (
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۶۳۴ َعرْشُ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْحيَا اللَّيَْل  ،إَِذا َدَخَل ال

َ
أ



 ٣٥٧  کتاب اعتکاف -١٢

ْهلَهُ 
َ
ْ�َقَظ أ

َ
ِمزْئَرَ  ،َوأ

ْ
 )۱۱۷۴(م/. وََجدَّ وََشدَّ ال

رسول  ،رسید می فرا ،آخر رمضان ی هکه دھ : ھنگامیگوید میل  عایشه ترجمه:
و  دکر اش را نیز بیدار می خانوادهداشت،  شب خود را با عبادت، زنده نگه میص  الله

 گزید.) بست. (از ھمسرانش، دوری می ش را محکم میکمرنمود و  تالش می

 ی آخر رمضان ی شب قدر و جستجوی آن در دهه ): درباره۵باب (
ِ  :ُل َ�ُقوب  ُ�َمرَ  ابِْن  عن -۶۳۵ َعرْشِ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َِمُسوَها يِف ال اتلْ

َواِخرِ 
َ
َقْدرِ  -األ

ْ
ْلََة ال

َ
ْو َعَجزَ  -َ�ْعِ� يل

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
إِْن َضُعَف أ

ََوايِق  فَالَ  ،فَ بِْع ابلْ ». ُ�ْغلنََبَّ ىلَعَ السَّ
 )۱۱۶۵/(م

ی  دھهشب قدر را در «فرمود: ص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:
آخر رمضان، جستجو کنید و اگر نتوانستید، پس ھفت شب باقیمانده را از دست 

 ».ندھید

 اینکه شب قدر، شب بیست و یکم ماه رمضان است ی ه): دربار۶باب (
) مختصر صحیح مسلم بیان ۶۳۲ی ( در این باره حدیث ابو سعید خدری با شماره

 گردید.

 باشد میاینکه شب قدر، شب بیست و سوم  ی ه): دربار۷باب (
نَيٍْس  -۶۳۶

ُ
ِ بِْن أ ِ  :س َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َقْدِر ُ�مَّ « :قَاَل ص  أ

ْ
ْلََة ال

َ
ِر�ُت يل

ُ
أ

�ِْسيتَُها
ُ
ْسُجُد يِف َماٍء َوِط�ٍ  ،أ

َ
َراِ� ُصبَْحَها أ

َ
ْلََة ثَالَ  :قَاَل  ».َوأ

َ
�نَ َ�ُمِطْرنَا يل فََص�َّ بِنَا  ،ٍث وَِعرْشِ

 ِ نِْفهِ ص  رَُسوُل ا�َّ
َ
ِ� ىلَعَ َجبَْهِتِه َوأ َماِء َوالطِّ

ْ
ثََر ال

َ
ِ ْ�ُن  :قَاَل  ،فَانرَْصََف َو�ِنَّ أ َوَ�َن َ�بُْد ا�َّ

نَيٍْس َ�ُقوُل ثَالَ 
ُ
�نَ أ  )۱۱۶۸(م/. ٍث وَِعرْشِ

به من شب قدر «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  عبدالله بن ُاَنیس ترجمه:
کردید که در  نشان داده شد. سپس از یادم برده شد. و شما صبح آنروز مرا مشاھده می

 ».میان آب و ِگل، سجده نمودم
در ص  گوید: شب بیست و سوم باران بارید. و رسول الله عبدالله بن ُانیس می

و حالی نماز صبح را برای ما اقامه نمود که ھنگام برگشت، اثر آب و ِگل بر پیشانی 
 بینی مبارکش، ھویدا بود.
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گوید: به ھمین خاطر، عبدالله بن ُانیس معتقد بود که شب بیست و سوم،  راوی می
 شب قدر است.

ست و نهم، بیست و هفتم و بیست و پنجم های بی ): شب قدر را در میان شب۸(باب 
 رمضان، جستجو نمایید

ُْدرِيِّ  -۶۳۷
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ وَْسَط ِمْن ص  اْ�تََكَف رَُسوُل ا�َّ

َ
َعرْشَ األ

ْ
ال

ُ  ،َرَمَضانَ 
َ

ْن ُ�بَاَن هل
َ
َقْدِر َ�بَْل أ

ْ
ْلََة ال

َ
تَِمُس يل

ْ
ِنَاِء َ�ُقوَِّض  ،يَل

ْ
َمَر بِابل

َ
ا اْ�َقَضْ�َ أ بِينَْت  ،فَلَمَّ

ُ
ُ�مَّ أ

َواِخرِ 
َ
َعرْشِ األ

ْ
�ََّها يِف ال

َ
� ُ

َ
  ،هل

ُ
ِنَاِء فَأ

ْ
َمَر بِابل

َ
َها انلَّاُس « :ُ�مَّ َخَرَج ىلَعَ انلَّاِس َ�َقاَل  ،ِ�يدَ َفأ ُّ�

َ
يَا �

َقْدرِ 
ْ
ْلَُة ال

َ
بِيَنْت يِل يل

ُ
ُ�ْم بَِهاَو�ِ�ِّ َخرَْجُت ألِ�ُ ،إِ�ََّها اَكنَْت أ اِن َمَعُهَما فََجاَء رَُجالَ  ،ْخرِبَ ِن َ�ْتَقَّ

يَْطانُ  يتَُها ،الشَّ َعرْشِ  ،فَنُسِّ
ْ
َِمُسوَها يِف ال َواِخِر ِمْن َرَمَضانَ فَاتلْ

َ
َِمُسوَها يِف اتلَّاِسَعِة  ، األ اتلْ

َاِمَسةِ 
ْ
ابَِعِة َواخل  ».َوالسَّ

ُت  :قَاَل 
ْ
بَا َسِعيدٍ  :قُل

َ
َعَدِد ِمنَّا !يَا أ

ْ
ْعلَُم بِال

َ
َجْل  :قَاَل  ،إِنَُّ�ْم أ

َ
َحقُّ بَِذلَِك ِمنُْ�مْ  ،أ

َ
ُْن أ

َ
�، 

ُت  :قَاَل 
ْ
ا :قُل َاِمَسةُ َما اتلَّاِسَعُة َوالسَّ

ْ
وَن فَالَّيِت تَِليَها  :قَاَل  ؟بَِعُة َواخل إَِذا َمَضْت َواِحَدٌة وَِعرْشُ

�َن َوِ�َ اتلَّاِسَعةُ  ابَِعةُ فَإَِذا َمَضْت ثَالَ  ،ثِنْتَْ�ِ وَِعرْشِ وَن فَالَّيِت تَِليَها السَّ فَإَِذا َمىَض  ،ٌث وَِعرْشُ
َامِ 

ْ
وَن فَالَّيِت تَِليَها اخل  )۱۱۶۷(م/ .َسةُ مَخٌْس وَِعرْشُ

قبل از آشکار شدن مسئله ص  گوید: رسول الله میس  ابو سعید خدری ترجمه:
ی وسط رمضان را در جستجوی شب قدر، به اعتکاف نشست. و  برایش، دھه

اش برداشته شود.  ی وسط (دوم) سپری گردید، دستور داد تا خیمه که دھه ھنگامی
باشد. لذا دستور  آخر ماه رمضان می ی سپس برایش آشکار گردید که شب قدر در دھه

شب قدر برایم آشکار «اش نصب گردد. آنگاه نزد مردم آمد و فرمود:  داد تا دوباره خیمه
شد و من آمدم تا شما را اطالع دھم؛ اما دو نفر آمدند که اختالف داشتند و ھر کدام از 

شب قدر از یادم کرد. لذا  آنھا ادعای حقانیت داشت وشیطان نیز آنان را ھمراھی می
 ».ھای نھم، ھفتم و پنجم آخر رمضان، جستجو نمایید برده شد. پس آنرا در شب

دانید. گفت: بلی، ما  گوید: گفتم: ای ابوسعید! شما اعداد را بھتر از ما می راوی می
دانیم. گفتم: ھدف از نھم و ھفتم و پنجم چیست؟ گفت:  در این باره بھتر از شما می

آید، بیست و دوم است  که بیست و یک شب، سپری شد، شبی که بعد از آن می ھنگامی
که بیست و سه شب سپری شد، شبی که بعد از آن  باشد. و ھنگامی و این، نھم می



 ٣٥٩  کتاب اعتکاف -١٢

که بیست و پنج شب گذشت، شبی که بعد از آن  باشد. و ھنگامی آید، ھفتم می می
 ». باشد آید، شب پنجم می می

 

 باشد ی اینکه شب قدر، شب بیست و هفتم می ): درباره۹باب (
يَبَّ ْ�َن َكْعٍب  قال:س  ُحبَيٍْش  بِْن  ِزرِّ  عن -۶۳۸

ُ
ُت أ

ْ
ل
َ
ُت ، س َسأ

ْ
َخاَك اْ�َن  :َ�ُقل

َ
إِنَّ أ

َقْدرِ  :َمْسُعوٍد َ�ُقوُل 
ْ
ْلََة ال

َ
َْوَل يُِصْب يل

ْ
ُ  :َ�َقاَل  ،َمْن َ�ُقْم احل ْن الَ  ،رمَِحَُه ا�َّ

َ
َراَد أ

َ
 ،َ�تَّلِكَ انلَّاُس  أ

�ََّها يِف َرَمَضانَ 
َ
َما إِنَُّه قَْد َعِلَم �

َ
�ََّها  ،أ

َ
َواِخرِ َو�

َ
َعرْشِ األ

ْ
�نَ  ،يِف ال ْلَُة َسبٍْع وَِعرْشِ

َ
�ََّها يل

َ
ُ�مَّ  ،َو�

�نَ  ،�َْستَثِْ�  َحلََف الَ  ْلَُة َسبٍْع وَِعرْشِ
َ

�ََّها يل
َ
ُت  ،�

ْ
ُمنِْذرِ  :َ�ُقل

ْ
بَا ال

َ
ٍء َ�ُقوُل َذلَِك يَا أ يِّ يَشْ

َ
 :قَاَل  ؟بِأ

َعالَ 
ْ
نَا  ،َمةِ بِال ْخرَبَ

َ
ْو بِاآليَِة الَّيِت أ

َ
ِ أ �ََّها َ�ْطلُُع يَْوَمئِذٍ ص  رَُسوُل ا�َّ

َ
 )۷۶۲(م/. ُشَعاَع لََها الَ  ،�

 گفتم: برادرت ابن مسعودس  گوید: به ابی بن کعب میس  ِزّر بن ُحَبیش ترجمه:
یابد؟ ِزّر  ھای سال را زنده نگه دارد، شب قدر را در می گوید: ھر کس، تمام شب میس 

کند؛ ھدفش این بوده است که مردم به یک رأی  بن ُحَبیش گفت: الله او را رحمت
داند که  ھا را رھا کنند. او می ای که شب زنده داری سایر شب اعتماد نکنند به گونه

 باشد. ی آخر آن است و آنھم شب بیست و ھفتم می شب قدر در ماه رمضان و در دھه
، سوگند یاد گوید: آنگاه ابی بن کعب بدون ان شاء الله گفتن، بطور قطعی راوی می

ات  باشد. من گفتم: ای ابو منذر! دلیل این گفته نمود که شب بیست و ھفتم می
برای ما بیان فرمود مبنی بر ص  چیست؟ گفت: نشان و عالمتی است که رسول الله

 نماید. اینکه در این روز، خورشید، بدون شعاع (پرتو و نور شدید) طلوع می





 
 

 کتاب حج -۱۳

 باشد ): حج، یک بار در عمر، فرض می۱باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۶۳۹

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َها انلَّاُس قَْد فََرَض « :َ�َقاَل ص  َخَطبَنَا رَُسوُل ا�َّ ُّ�

َ
�

وا َجَّ فَُحجُّ
ْ
ُ َعلَيُْ�ْم احل ِ  :َ�َقاَل  ».ا�َّ ُ�لَّ اَعٍم يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
 ،ثًاَحىتَّ قَالََها ثَالَ  ،فََسَكَت  ؟رَُجٌل أ

: ِ ُت « صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
ُتُ�مْ « :ُ�مَّ قَاَل  ».َولََما اْستََطْعتُمْ  ،َ�َعْم لَوََجبَْت  :لَْو قُل

ْ
 ،َذُروِ� َما تََر�

ِة ُسَؤالِِهْم َواْخِتالَ  إِ�ََّما َهلََك َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم بَِ�رْثَ
نِْبيَائِِهمْ فَ

َ
ٍء  ،فِِهْم ىلَعَ أ َمْرتُُ�ْم �يَِشْ

َ
فَإَِذا أ

تُوا ِمنُْه َما اْستََطْعتُمْ 
ْ
ٍء فََدُعوهُ  ،فَأ  )۱۳۳۷(م/». َو�َِذا َ�َهيْتُُ�ْم َ�ْن يَشْ

برای ما سخنرانی نمود و فرمود: ص  للهگوید: رسول ا میس  ابوھریره ترجمه:
مردی ». ای مردم! ھمانا الله متعال حج را بر شما فرض گردانده است؛ لذا حج نمایید«

سکوت نمود تا جایی که آن مرد، ص  گفت: یا رسول الله، ھر سال؟! پیامبر اکرم
بلی، گفتم:  اگر می«فرمود: ص  اش را سه بار، تکرار کرد. سرانجام، رسول الله سخن

ھر گاه شما را به «سپس افزود: ». شد و شما توانایی آنرا نداشتید ھر سال، واجب می
ھای گذشته به خاطر کثرت سؤال و اختالف  حال خود گذاشتم، مرا بگذارید؛ زیرا امت

ی  بر پیامبرانشان، ھالک شدند. لذا ھر وقت، شما را به چیزی دستور دادم، به اندازه
 ».و ھر گاه، شما را از انجام کاری، منع نمودم، آنرا ترک کنیدتوانتان، انجام دھید. 

 ): ثواب حج و عمره۲باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۶۴۰

َ
ِ : س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
اَرٌة لَِما « :قَاَل ص  أ ُعْمَرِة َكفَّ

ْ
 ال

َ
ُعْمَرُة إِىل

ْ
ال

  ،بَيْنَُهَما
َّ
ُ َجَزاٌء إِال

َ
َمرْبُوُر لَيَْس هل

ْ
َجُّ ال

ْ
َنَّةُ  َواحل

ْ
 )۱۳۴۹(م/ ».اجل

عمره تا یک «فرمود: ص  الله  روایت است که رسولس  از ابوھریره ترجمه:
انجام  ،دو عمره آنشود که میان  گناھانی می ی هموجب بخشش و کفار ،دیگر ی هعمر

 ».و حج مقبول پاداشی جز بھشت ندارد .اند گرفته

يِب ُهَر�َْرةَ  -۶۴۱
َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َيَْت فَلَْم يَْرفُْث « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ىَت َهَذا ابل

َ
َمْن أ

هُ  مُّ
ُ
تُْه أ َ  )۱۳۵۰/(م ».َولَْم َ�ْفُسْق رََجَع َكَما َودلَ



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٣٦٢

به این خانه  ،ھرکس«فرمود: ص  الله  گوید: شنیدم که رسول میس  ابوھریره ترجمه:
مقاربت جنسی و مقدمات آن، (در زمان حج) پرھیز نماید و مرتکب  و از (الله) بیاید

 ».شود که گویی تازه از مادر، متولد شده است معصیت نشود، چنان از گناه پاک می

 ی روز حج اکبر ): درباره۳باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۶۴۲

َ
يُق  :قَاَل س  َ�ْن أ دِّ بُو بَْ�ٍر الصِّ

َ
َرُه  -س  َ�َعثَِ� أ مَّ

َ
ِة الَّيِت أ َجَّ

ْ
يِف احل

 ِ وََداِع ، صَعلَيَْها رَُسوُل ا�َّ
ْ
ِة ال َ�ُجُّ  الَ  :يُؤَذِّنُوَن يِف انلَّاِس يَْوَم انلَّْحرِ  ،يِف رَْهٍط  -َ�بَْل َحجَّ

َعاِم ُمرْشِكٌ 
ْ
َيِْت ُعْرَ�انٌ  َوالَ  ،َ�ْعَد ال

ْ
فاََكَن مُحَيُْد ْ�ُن َ�بِْد الرَّمْحَِن  :قَاَل اْ�ُن ِشَهاٍب  ،َ�ُطوُف بِابل

رَبِ  :َ�ُقوُل 
ْ
�

َ
َجِّ األ

ْ
يِب ُهَر�َْرةَ  ،يَْوُم انلَّْحِر يَْوُم احل

َ
ْجِل َحِديِث أ

َ
 )۱۳۴۷(م/. ِمْن أ

 در حجی که س  گوید: قبل از حجه الوداع، ابوبکر صدیق میس  ابوھریره ترجمه:
ه بود، مرا ھمراه گروھی، اعزام نمود تا او را بعنوان امیر، تعیین فرمودص  رسول الله

در روز نحر (دھم ذو الحجه) در میان مردم، اعالن نماییم که: بعد از امسال، ھیچ 
 مشرکی به حج نیاید و ھیچ شخص لخت و عریانی، بیت الله را طواف نکند.

گفت: به دلیل حدیث ابوھریره،  گوید: لذا حمید بن عبدالرحمن می ابن شھاب می
 باشد. ، روز حج اکبر میروز نحر

 ): فضیلت روز عرفه۴باب (
ِ أ :ل اَع�َِشةَ  عن -۶۴۳ ُ « :قَاَل ص  نَّ رَُسوَل ا�َّ ْن ُ�ْعِتَق ا�َّ

َ
رَثَ ِمْن أ

ْ
�

َ
َما ِمْن يَْوٍم أ

َمالَ  ،ِمْن يَْوِم َعَرفَةَ  ،ِ�يِه َ�بًْدا ِمْن انلَّارِ 
ْ
َْدنُو ُ�مَّ ُ�بَاِ� بِِهْم ال

َ
َراَد  :َ�يَُقوُل  ،ئَِ�ةَ َو�ِنَُّه يل

َ
َما أ

 )۱۳۴۸(م/؟ »ءِ َهُؤالَ 
الله متعال در ھیچ روزی به «فرمود: ص  گوید: رسول الله میل  عایشه ترجمه:

شود و  نماید. او نزدیک می ی روز عرفه، بندگان را از آتش جھنم، آزاد نمی اندازه
 ». خواھند گوید: اینھا چه می نماید و می ی آنان بر فرشتگان، افتخار می بوسیله

): آنچه هنگام سوار شدن بر مرکب برای رفتن به سفر حج و سایر سفرها، ۵باب (
 شود گفته می

ٍّ  عن -۶۴۴ زِْديِّ  يلَعِ
َ
ِ صاَكَن إَِذا  :س األ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
نَّ اْ�َن ُ�َمَر َعلََّمُهْم أ

َ
ْخرَبَُه أ

َ
أ

 َسَفرٍ 
َ

َ ثَالَ  ،اْستََوى ىلَعَ بَِعِ�هِ َخارًِجا إِىل َا َهَذا َوَما ُكنَّا « :ُ�مَّ قَاَل  ،ثًاَكربَّ
َ

َر نل ي َسخَّ ِ
َّ

ُسبَْحاَن اذل



 ٣٦٣  کتاب حج -١٣

 ُ  َر�ِّنَا لَُمنَْقِلبُونَ  ،ُمْقِرِ��َ هلَ
َ

رِبَّ َواتلَّْقَوى ،َو�ِنَّا إِىل
ْ
لَُك يِف َسَفِرنَا َهَذا ال

َ
َوِمْن  ،اللَُّهمَّ إِنَّا �َْسأ

َعَمِل َما تَْرىَض 
ْ
ْن َعلَيْنَا َسَفَرنَا َهَذا ،ال اِحُب  ،َواْطِو َ�نَّا ُ�ْعَدهُ  ،اللَُّهمَّ َهوِّ نَْت الصَّ

َ
يِف اللَُّهمَّ أ

َفرِ  ْهِل  ،السَّ
َ
َِليَفُة يِف األ

ْ
َفرِ  ،َواخل ُعوُذ بَِك ِمْن َوْ�ثَاِء السَّ

َ
َمنَْظرِ  ،اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
وَُسوِء  ،َوَ�آبَِة ال

ُمنَْقلَِب 
ْ
ْهِل  ،ال

َ
َماِل َواأل

ْ
لَِر�ِّنَا  ،اَعبُِدونَ  ،تَائِبُونَ  ،آيِبُونَ « :َوَزاَد ِ�يِهنَّ  ،َو�َِذا رََجَع قَالَُهنَّ  ».يِف ال

 )۱۳۴۲/(م». َحاِمُدونَ 
آموخت که:  به آنھا می باز علی ازدی روایت است که ابن عمر  ترجمه:

شد، سه بار،  به قصد سفر، به طور کامل بر شترش، سوار میص  که رسول الله ھنگامی
ُ «فرمود:  گفت و می الله اکبر می

َ
َا َهَذا َوَما ُكنَّا هل

َ
َر نل ي َسخَّ ِ

َّ
  ُسبَْحاَن اذل

َ
ا إِىل

ُمْقِرِ�َ� َو�ِنَّ
َعَمِل َما تَْرىَض 

ْ
رِبَّ َواتلَّْقَوى َوِمْن ال

ْ
لَُك يِف َسَفِرنَا َهَذا ال

َ
اللَُّهمَّ َر�ِّنَا لَُمنَْقِلبُوَن اللَُّهمَّ إِنَّا �َْسأ

اِحُب يِف  نَْت الصَّ
َ
ْن َعلَيْنَا َسَفَرنَا َهَذا َواْطِو َ�نَّا ُ�ْعَدُه اللَُّهمَّ أ ْهِل َهوِّ

َ
َِليَفُة يِف األ

ْ
َفِر َواخل السَّ

ْهِل 
َ
َماِل َواأل

ْ
ُمنَْقلَِب يِف ال

ْ
َمنَْظِر وَُسوِء ال

ْ
َفِر َوَ�آبَِة ال ُعوُذ بَِك ِمْن َوْ�ثَاِء السَّ

َ
  ».اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

: پاک است آن ذاتی که این سواری را در اختیار ما قرار داد حال آنکه ما یعنی
فرمانبردار خود نماییم و ما بسوی پروردگارمان، خواھیم رفت. بار توانستیم آنرا  نمی

نماییم.  الھا! در این سفرمان از تو نیکی و تقوا و عملی مورد رضایت تو، مسئلت می
بارالھا! این سفر ما را آسان بگردان و مسافت آنرا برایمان کوتاه فرما. الھی! تو ھمراه 

ھای سفر، حزن و اندوه و تغییرات  لھا! از سختیسفر و جانشین در خانواده ھستی. بار ا
 برم. ناگوار در مال و خانواده به تو پناه می

آيِبُوَن «افزود:  ھنگام بازگشت، عالوه بر دعای فوق، میص  ھمچنین پیامبر اکرم
یعنی: رجوع و بازگشت ما بسوی اوست. ما بندگان  »تَائِبُوَن اَعبُِدوَن لَِر�ِّنَا َحاِمُدونَ 

 نماییم. پروردگارمان ھستیم و او را ستایش میدرگاه 

 ): سفر زن برای حج همراه َمحَرم۶باب (
ُْدرِيِّ  -۶۴۵

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ِ َ�ِلُّ الِ  الَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ ٍة تُْؤِمُن بِا�َّ

َ
ْمَرأ

َْوِم اآلِخرِ  ْن �َُسافَِر َسَفًرا يَُ�وُن ثَالَ  ،َوايلْ
َ
يَّاٍم فََصاِعًدا ثَةَ أ

َ
�،  

َّ
ْو  إِال

َ
ُخوَها أ

َ
ْو أ

َ
بُوَها أ

َ
َوَمَعَها أ

ْو ُذو َ�َْرٍم ِمنَْها
َ
ْو اْ�نَُها أ

َ
 )۱۳۴۰(م/ ».َزوُْجَها أ

برای زنی که به الله «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابو سعید خدری ترجمه:
و روز قیامت، ایمان دارد، جایز نیست که مسافت سه روز یا بیشتر از آن را به مسافرت 
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 ».دیگر، ھمراھش باشد برود مگر اینکه پدر، پسر، شوھر، برادر یا َمحَرمی
يِب ُهَر�َْرةَ  -۶۴۶

َ
ٍة تُؤِمُن بِاِهللا َوايلَوِم  الَ « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ : س َ�ْن أ

َ
لُّ ِال�َمَرأ ِ�َ

ن 
َ
 اآلِخِر، أ

َّ
ْلٍَة إِال

َ
ُة َمِسَ�َة يَْوٍم َويل

َ
َمْرأ

ْ
 )۱۳۳۹(م/ ».َمَع ِذي َ�َْرمٍ  �َُسافُِر ال

الله برای زنی که به «فرمود: ص  اکرم نبیکند که  روایت میس  ابوھریره ترجمه:
به  ،محَر روز راه را بدون مَ شبانه سیر یک نیست که مجایز  و روز قیامت ایمان دارد،

 ».مسافرت برود

َ�ْلَُونَّ رَُجٌل  الَ « :َ�ُْطُب َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت انلَّيِبَّ  قال: ب َ�بَّاٍس  ابِْن  عن -۶۴۷
ٍة إِ 

َ
 بِاْمَرأ

َّ
  َوالَ  ،َوَمَعَها ُذو َ�َْرمٍ  ال

َّ
ُة إِال

َ
َمْرأ

ْ
يَا رَُسوَل  :َ�َقاَم رَُجٌل َ�َقاَل  ».َمَع ِذي َ�َْرمٍ  �َُسافِْر ال

ةً  يِت َخرََجْت َحاجَّ
َ
ِ إِنَّ اْمَرأ تُتِبُْت يِف َغْزَوِة َكَذا َوَ�َذا ،ا�َّ

ْ
اْ�َطِلْق فَُحجَّ َمَع « :قَاَل  ،َو�ِ�ِّ اك

تَِك 
َ
 )۱۳۴۱(م/ ».اْمَرأ

ھیچ مردی با «فرمود: ص  گوید: شنیدم که نبی اکرم می بعباس   ابن ترجمه:
». خلوت نکند. و ھیچ زنی بدون َمحَرم، به مسافرت نرود (بیگانه) بدون َمحَرم،زنی 

ام و ھمسرم  مردی برخاست و گفت: یا رسول الله! من برای فالن غزوه، ثبت نام شده
 ».ھمراه ھمسرت، به حج برو«فرمود: ص  خواھد به حج برود؟ پیامبر اکرم می

 حج برده است او را بهکه  کسی ): حج کودک و پاداش۷باب (
وَْحاءِ  :صَ�ْن انلَّيِبِّ  :ب َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۶۴۸ بًا بِالرَّ

ْ
َقْومُ « :َ�َقاَل  ،ليَِقَ َر�

ْ
 ؟»َمْن ال

ُمْسِلُمونَ  :قَالُوا
ْ
نَْت  ،ال

َ
ِ « :قَاَل  ؟َ�َقالُوا َمْن أ ٌة َصِبيًّا َ�َقالَْت  ».رَُسوُل ا�َّ

َ
ِْه اْمَرأ

َ
لَِهَذا  :فََرَ�َعْت إِيل

َ
أ

ْجرٌ  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟َحجٌّ 
َ
 )۱۳۳۶/(م». َولَِك أ

کاروانی را در روحاء ص  روایت است که رسول الله باز ابن عباس  ترجمه:
؟ گفتند: مسلمانیم. شما کی ھستید؟ »دید و فرمود: شما جزو چه گروھی ھستید

آیا این ھم حجی آنگاه، زنی یک کودک را باال گرفت و پرسید: ». پیامبر الله«فرمود: 
 ».رسد بلی و پاداش آن به تو می«دارد؟ فرمود: 

 تواند خودش را باالی سواری نگه دارد نمیکه  کسی ): حج کردن از طرف۸باب (
ِ بِْن َ�بَّاٍس  -۶۴۹ نَُّه قَاَل  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
َفْضُل ْ�ُن َ�بَّاٍس رَِديَف رَُسوِل  :�

ْ
اَكَن ال

 ِ ٌة ِمْن َخثَْعَم �َْستَْفِتيهِ فََجاَءتُْه ، صا�َّ
َ
ْهِ  ،اْمَرأ

َ
َْها َوَ�نُْظُر إِيل

َ
َفْضُل َ�نُْظُر إِيل

ْ
فََجَعَل  ،فََجَعَل ال
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 ِ قِّ اآلَخرِ ص  رَُسوُل ا�َّ  الشِّ
َ

َفْضِل إِىل
ْ
ِ  :قَالَْت  ،يرَْصُِف وَْجَه ال ِ  !يَا رَُسوَل ا�َّ إِنَّ فَِر�َضَة ا�َّ

َجِّ 
ْ
يِب َشيًْخا َكِبً�ا ىلَعَ ِعبَاِدهِ يِف احل

َ
ْدَرَ�ْت أ

َ
اِحلَةِ  الَ  ،أ ْن يَثْبَُت ىلَعَ الرَّ

َ
ُحجُّ َ�نْهُ  ،�َْستَِطيُع أ

َ
فَأ

َ
 ؟أ

وََداِع  ».َ�َعمْ « :قَاَل 
ْ
ِة ال  )۱۱۳۴(م/. وََذلَِك يِف َحجَّ

ص  الله  گوید: فضل بن عباس پشت سر رسول می بالله بن عباس  عبد ترجمه:
. فضل استفتا نمودص  و از رسول الله خثعم آمد ی هسوار بود. زنی از طایف ،مرکببر 

 فضل را ی هچھرص  الله  رسولو . نگریست مینیز به فضل او کرد و  به آن زن نگاه می
یا رسول الله! الله متعال حج را بر بندگانش  :فتگ گرداند. آن زن میدیگر برسوی  به

تواند خود  باشد ولی پیر و ناتوان است و نمی می فرض گردانده است. پدرم واجد شرایط
فرمود: ص  توانم بجای او، حج نمایم؟ پیامبر اکرم را بر روی سواری، نگه دارد؛ آیا می

 بود. حجة الوداعگوید: این پرسش و پاسخ، در زمان  راوی می». بلی«

 حرام ببنددخواهد ا ی زنی که در دوران عادت ماهیانه و یا نفاس، می ): درباره۹باب (
يِب بَْ�رٍ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۶۵۰

َ
ِد بِْن أ ْسَماُء بِنُْت ُ�َميٍْس بُِمَحمَّ

َ
 ،نُِفَسْت أ

َجَرةِ  ِ  ،بِالشَّ َمَر رَُسوُل ا�َّ
َ
بَا بَْ�رٍ ص  فَأ

َ
ْن َ�ْغتَِسَل َوتُِهلَّ  ،أ

َ
ُمُرَها أ

ْ
 )۱۲۰۹(م/. يَأ

در شجره (اسم مکانی) ل  گوید: اسماء دختر ُعمیس میل  عایشه ترجمه:
به ابوبکر (شوھر اسماء) ص  زایمان نمود و محمد بن ابی بکر بدنیا آمد. رسول الله
 دستور داد تا به اسماء بگوید: غسل نماید و احرام ببندد.

 ): مواقیت حج۱۰باب (
ِ  :قَاَل  بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۶۵۱ �َص  َوقََّت رَُسوُل ا�َّ

َ
َمِدينَةِ أل

ْ
ُلَيَْفةِ  :ْهِل ال

ْ
 ،َذا احل

امِ َوألِ�َ ُْحَفةَ  :ْهِل الشَّ
ْ
�َ ،اجل

َ
ْدٍ َوأل

َ
َمَناِزلِ  :ْهِل �

ْ
ََمِن َوألِ�َ ،قَْرَن ال  ،َ�ُهنَّ لَُهنَّ « :قَاَل  ،يَلَْملَمَ  :ْهِل ايلْ

ْهِلِهنَّ 
َ
ىَت َعلَيِْهنَّ ِمْن َ�ْ�ِ أ

َ
ُعْمَرةَ  ،َولَِمْن أ

ْ
َجَّ َوال

ْ
َراَد احل

َ
ْن أ ْهِلهِ  َ�َمْن اَكنَ  ،ِممَّ

َ
 ،ُدوَ�ُهنَّ فَِمْن أ

َة يُِهلُّوَن ِمنَْها ،َوَ�َذا فََكَذلَِك  ْهُل َمكَّ
َ
 )۱۱۸۱(م/». َحىتَّ أ

را برای اھالی  »لحلیفهو اذ«ص  الله  گوید: رسول می بابن عباس  ترجمه:
را  »مملَ یلَ «و را برای اھالی نجد » قرن المنازل«را برای اھالی شام،  »فهحج«مدینه، 

میقاتھای «(محل احرام بستن) مقرر نمود و فرمود. میقات  به عنوان برای اھالی یمن
یاد شده برای ساکنان این مناطق و ھمچنین کسانی که از آن نواحی، برای حج و 
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ھا، قرار دارند، از سر جای  روند، معین شده است. و کسانی که بعد از میقات عمره می
 ».ی که اھل مکه از شھر مکه، احرام ببندندخودشان، احرام ببندند تا جای

ىبعن  -۶۵۲
َ
َ�ْ�ِ  أ ِ  :الزُّ نَُّه َسِمَع َجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ

َ
ُمَهلِّ  ب�

ْ
ُل َ�ْن ال

َ
 :َ�َقاَل  ؟�ُْسأ

 انلَّيِبِّ  -َسِمْعُت 
َ

ْحَسبُُه َرَ�َع إِىل
َ
ُلَيَْفةِ « :َ�َقاَل ص  أ

ْ
َمِدينَِة ِمْن ِذي احل

ْ
ْهِل ال

َ
ِر�ُق  ،ُمَهلُّ أ َوالطَّ

ُْحَفةُ 
ْ
ِعَراِق ِمْن َذاِت ِعْرقٍ  ،اآلَخُر اجل

ْ
ْهِل ال

َ
ٍْد ِمْن قَْرنٍ  ،َوُمَهلُّ أ

َ
ْهِل �

َ
ْهِل  ،َوُمَهلُّ أ

َ
َوُمَهلُّ أ

ََمِن ِمْن يَلَْملَمَ   )۱۱۸۳(م/». ايلْ
ھای  ی محل درباره بگوید: شنیدم که از جابر بن عبدالله  ابو زبیر می ترجمه:

محل «ـ فرمود: ص  کنم نبی اکرم فکر می ـپرسیدند. گفت: شنیدم که احرام بستن 
، اھل »ذات عرق«، اھل عراق »جحفه«، راه دیگر »ذو الحلیفه«احرام بستن اھل مدینه 

 ».باشد می »یلملم«، و اھل یمن »قرن«نجد 

 ): خوشبویی زدن ُمحِرم قبل از احرام بستن۱۱باب (
ِ  :قَالَْت ص  انلَّيِبِّ َزْوِج ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۶۵۳ �ِيَِدي حِلُْرِمِه ص  َطيَّبُْت رَُسوَل ا�َّ
ْحَرمَ 

َ
َحلَّ  ،ِحَ� أ

َ
َيِْت  ،َوحِلِلِِّه ِحَ� أ

ْ
ْن َ�ُطوَف بِابل

َ
 )۱۱۸۹/(م. َ�بَْل أ

گوید: من با دست خودم، بدن  میص  نبی اکرم عایشه؛ ھمسر گرامی  ترجمه:
آمدن از احرام، قبل از  بستن، و ھنگام بیرون را ھنگام احرام ص  (مبارک) رسول الله

 زدم. طواف بیت، خوشبویی می
ِ قالت:ل  اَع�َِشةَ  عن -۶۵۴ ِمْسِك يِف َمْفِرِق رَُسوِل ا�َّ

ْ
 َو�ِيِص ال

َ
ْ�ُظُر إِىل

َ
�ِّ أ

َ
َك�

 )۱۱۹۰/(م .وَُهَو ُ�ِْرمٌ  ،ص
سر فرق  برخوشبویی را  درخشش نون،ھم اک افرماید: گوی میل  عایشه ترجمه:
 .برند بسر می ایشان در احرام نمایم در حالی که مشاھده میص  رسول الله

 ): مشک، بهترین خوشبویی است۱۲باب (
ُْدرِيِّ  -۶۵۵

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ س  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ًة ِمْن بَِ� ص  أ

َ
وََسلََّم َذَكَر اْمَرأ

اِ�يَل  يِب  ،َحَشْت َخاَ�َمَها ِمْساًك  ،إرِْسَ ْطيَُب الطِّ
َ
ِمْسُك أ

ْ
 )۲۲۵۲/(م. َوال

ی زنی از بنی اسرائیل  دربارهص  گوید: رسول الله میس  ابو سعید خدری ترجمه:
سخن به میان آورد که انگشترش را پر از مشک نموده بود و باید دانست که مشک، 
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 بھترین خوشبویی است.

 ): عود و کافور۱۳باب (
ةِ ب  اْ�ُن ُ�َمرَ  اَكنَ :َ�ْن نَافٍِع قَاَل  -۶۵۶ لُوَّ

َ
اةٍ  ،إَِذا اْستَْجَمَر اْسَتْجَمَر بِاأل  ،َ�ْ�َ ُمَطرَّ

ةِ  ،َو�َِ�افُورٍ  لُوَّ
َ
ِ  :ُ�مَّ قَاَل  ،َ�ْطرَُحُه َمَع األ  )۲۲۵۴/(م .ص َهَكَذا اَكَن �َْستَْجِمُر رَُسوُل ا�َّ

خواست خوشبویی بزند، عود خالص  می بگوید: ھرگاه، ابن عمر  نافع می ترجمه:
نمود. البته گاھی، مقداری  ھا مخلوط نماید، استعمال می بدون اینکه با سایر خوشبویی

اینگونه ص  گفت: رسول الله زد و می ریخت و خوشبویی می کافور باالی عود می
 زد. خوشبویی می

 ی ریحان ): درباره۱۴باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۶۵۷

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ  فَالَ  ،َمْن ُعرَِض َعلَيِْه َرْ�َانٌ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

هُ  �ِح  ،يَُردُّ َمْحِمِل َطيُِّب الرِّ
ْ
إِنَُّه َخِفيُف ال

 )۲۲۵۳/(م». فَ
به ھر کس، ریحانی، ھدیه «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:

 ».شد، آنرا برنگرداند؛ زیرا سبک و خوشبو است

 الحلیفه ): احرام بستن از مسجد ذو۱۵(باب 
بَاهُ  -۶۵۸

َ
نَُّه َسِمَع أ

َ
� ِ َ�يَْداُؤُ�ْم َهِذهِ الَّيِت تَْ�ِذبُوَن  :َ�ُقوُل س  َ�ْن َسالِِم بِْن َ�بِْد ا�َّ

 ِ ِ  ،ِ�يَهاص  ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ َهلَّ رَُسوُل ا�َّ
َ
 ص  َما أ

َّ
َمْسِجدِ  إِال

ْ
ُلَيَْفةِ  ،ِمْن ِعنِْد ال

ْ
. َ�ْعِ� َذا احل

 )۱۱۸۶/(م
گفت:  ) میبگوید: شنیدم که پدرم (عبدالله بن عمر  سالم بن عبدالله می ترجمه:

احرام بست، ص  گویید رسول الله سرزمین ھموار و صافی را که شما به دروغ می
فقط از مسجد یعنی ذوالحلیفه احرام ص  مطلب صحیحی نیست؛ بلکه رسول الله

 بست. می

 ): احرام بستن هنگام برخاستن سواری۱۶باب (
ِ بِْن ُ�َمرَ  -۶۵۹ نَُّه قَاَل ِلَعبِْد ا�َّ

َ
بَا َ�بِْد الرَّمْحَِن  :ب َ�ْن ُ�بَيِْد بِْن ُجَر�ٍْج �

َ
يَا أ

ْصَحابَِك يَْصنَُعَها
َ
َحًدا ِمْن أ

َ
َر أ

َ
ْرَ�ًعا لَْم أ

َ
ْ�تَُك تَْصنَُع أ

َ
 :قَاَل  ؟َر�ٍْج َما ُهنَّ يَا اْ�َن جُ  :قَاَل  ،َرأ
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ْ�تَُك الَ 
َ
  َرأ

َّ
ْراَكِن إِال

َ
ََمانِيَْ�ِ  َ�َمسُّ ِمْن األ بِْتيَّةَ  ،ايلْ بَُس انلَِّعاَل السِّ

ْ
ْ�تَُك تَل

َ
ْ�تَُك تَْصُبُغ  ،َوَرأ

َ
َوَرأ

ْفَرةِ  ْ�تَُك  ،بِالصُّ
َ
ةَ  ،َوَرأ ِهالَ  ،إَِذا ُكنَْت بَِمكَّ

ْ
ْوا ال

َ
َهلَّ انلَّاُس إَِذا َرأ

َ
نَْت َحىتَّ َولَْم �ُ  ،َل أ

َ
ْهِلْل أ

ِْوَ�ةِ  ِ ْ�ُن ُ�َمرَ  ،يَُ�وَن يَْوُم الرتَّ ْراَكنُ  :َ�َقاَل َ�بُْد ا�َّ
َ
ا األ مَّ

َ
ِ  ،أ َر رَُسوَل ا�َّ

َ
إِ�ِّ لَْم أ

ص  فَ
 
َّ
ََمانِيَْ�ِ  َ�َمسُّ إِال بِْتيَّةُ  ،ايلْ ا انلَِّعاُل السِّ مَّ

َ
ِ  ،َوأ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
بَُس انلَِّعاَل الَّيِت ص  فَِإ�ِّ َرأ

ْ
يَل

 ِ�يَها ،لَيَْس ِ�يَها َشَعرٌ 
ُ
أ بََسَها ،َوَ�تَوَضَّ

ْ
ل
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
نَا أ

َ
ْفَرةُ  ،فَأ ا الصُّ مَّ

َ
ِ  ،َوأ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
إِ�ِّ َرأ

 فَ
ْصبَُغ بَِها ،يَْصبُُغ بَِهاص 

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
نَا أ

َ
ا اإلِْهالَ  ،فَأ مَّ

َ
رَ َوأ

َ
إِ�ِّ لَْم أ

ِ  ُل فَ يُِهلُّ َحىتَّ ص  رَُسوَل ا�َّ
 )۱۱۸۷/(م .تَنْبَِعَث بِِه َراِحلَتُهُ 

تو چھار  ابو عبدالرحمن!گفت: ای  بعبدالله بن عمر به  عبید بن جریج ترجمه:
؟ عبدالله بن دھند! ھیچ یک از سایر ھمراھانت آنھا را انجام نمیی که ھد میعمل انجام 

، عمل کدامند؟ گفت: اول اینکه در طواف آن چھارای فرزند جریج! گفت:  بعمر 
 .)نمایی لمس نمیکنی ( ارکان دیگر را استالم نمی ،سوداالبجز رکن یمانی وحجر

 زرد استفاده  گرناز سوم: اینکه  .پوشی میپوستی (دباغی شده) که: کفش  دوم این
رام احلباس  ،حجهو الیت ھالل، یعنی اول ذؤبا ر، که: تمام حجاج چھارم اینکنی.  می
 .پوشی نمی احرام لباس اما تو قبل از روز ھشتم (روز ترویه) ؛پوشند می

کنم؛  ) من فقط دو رکن را استالم میدرست است(گفت:  ،در جوابس  عبدالله 
را ندیدم که بجز آنھا، رکن دیگری را استالم کند. و کفش  زیرا ھیچ گاه رسول الله 

پوشید و با آنھا وضو  می کفش چرمیص  پوشم زیرا من دیدم که رسول الله می  چرمی
گرفت. من نیز دوست دارم از ھمین نوع کفش، استفاده کنم. و از رنگ زرد  می

کرد. لذا من  را دیدم که از رنگ زرد، استفاده میص  کنم؛ زیرا رسول الله استفاده می
رگز پوشم زیرا ھ ھم دوست دارم که از آن، استفاده کنم. و روز ھشتم، لباس احرام می

یعنی » منا«سوی  به اش (وحرکت را ندیدم که قبل از برخاستن سواریص  رسول الله
 قبل از روز ھشتم) احرام ببندد.

 ): احرام بستن برای حج از مکه۱۷باب (
نَُّه قَاَل س  َ�ْن َجابِرٍ  -۶۶۰

َ
�:  ِ نَا ُمِهلَِّ� َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْ
ْ�بَل

َ
ْ�بَلَْت  ،حِبَجٍّ ُمْفَردٍ ص  أ

َ
َوأ

َفا  ،بُِعْمَرةٍ ل  اَع�َِشةُ  َكْعبَِة َوالصَّ
ْ
َحىتَّ إَِذا ُكنَّا �رَِسَِف َعَرَ�ْت َحىتَّ إَِذا قَِدْمنَا ُطْفنَا بِال

َمْرَوةِ 
ْ
ِ  ،َوال َمَرنَا رَُسوُل ا�َّ

َ
لَّ ِمنَّا َمْن لَْم يَُ�ْن َمَعُه َهْدٌي ص  فَأ ْن َ�ِ

َ
نَا :قَاَل  ،أ

ْ
ِحلُّ  :َ�ُقل
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ِلُّ لُكُّهُ « :قَاَل  ؟َذاَما
ْ
يِب  ،فََواَ�ْعنَا النَِّساءَ  ».احل َولَيَْس بَيْنَنَا َوَ�ْ�َ  ،َولَِبْسنَا ِ�يَاَ�نَا ،َوَ�َطيَّبْنَا بِالطِّ

 
َّ
َالٍ  َعَرفََة إِال

َ
ْرَ�ُع يل

َ
ِْوَ�ةِ  ،أ نَا يَْوَم الرتَّ

ْ
ْهلَل

َ
ِ  ،ُ�مَّ أ ل  ىلَعَ اَع�َِشةَ ص  ُ�مَّ َدَخَل رَُسوُل ا�َّ

نُِك « :َ�َقاَل  ،فَوََجَدَها َ�بيِْك 
ْ
�ِّ قَْد ِحْضُت  :قَالَْت  ؟»َما َشأ

َ
� �ِ

ْ
ْحِلْل  ،َشأ

َ
 ،َوقَْد َحلَّ انلَّاُس َولَْم أ

َيِْت 
ْ

ُطْف بِابل
َ
َجِّ اآلنَ  ،َولَْم أ

ْ
 احل

َ
ُ ىلَعَ َ�نَاِت « :َ�َقاَل  ،َوانلَّاُس يَْذَهبُوَن إىِل ْمٌر َكتَبَُه ا�َّ

َ
 إِنَّ َهَذا أ

َجِّ  ،آَدمَ 
ْ
ِه�ِّ بِاحل

َ
َمَواقَِف  ».فَاْغتَِسِ� ُ�مَّ أ

ْ
َكْعبَِة  ،َ�َفَعلَْت َوَوَ�َفْت ال

ْ
َحىتَّ إَِذا َطَهَرْت َطافَْت بِال

َمْرَوةِ 
ْ
َفا َوال يًعا« :ُ�مَّ قَاَل  ،َوالصَّ ِك َوُ�ْمَرتِِك مَجِ ِت ِمْن َحجِّ

ْ
ِ  :َ�َقالَْت  ».قَْد َحلَل  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َيِْت َحىتَّ َحَجْجُت إِ�ِّ 
ْ

ُطْف بِابل
َ
�ِّ لَْم أ

َ
ِجُد يِف َ�ْفيِس �

َ
يَا َ�بَْد الرَّمْحَِن  ،فَاْذَهْب بَِها« :قَاَل  ، أ

ْعِمْرَها ِمْن اتلَّنِْعيمِ 
َ
َْصبَةِ  ».فَأ

ْ
ْلََة احل

َ
 )۱۲۱۳(م/ .وََذلَِك يل

(تنھا) برای حج مفرد ص  گوید: در حالی که با رسول الله میس  جابر ترجمه:
دچار ل  رسیدیم. در آنجا، عایشه» َسِرف«احرام بسته بودیم، آمدیم تا اینکه به 

عادت ماھیانه شد. ما به راھمان ادامه دادیم تا اینکه به مکه رسیدیم. در آنجا کعبه را 
به کسانی ص  طواف کردیم و سعی میان صفا و مروه را انجام دادیم. آنگاه رسول الله

رانه) ھمراه خود نداشتند، دستور داد تا از احرام بیرون بیایند (و از ما که ھدی (ُشک
ھمه «شود؟ فرمود:  ھمه چیز برای آنان، حالل شود.) ما پرسیدیم: چه چیز حالل می

 .)آیید ور کامل از احرام، بیرون می(شما به ط» شود چیز حالل می
ستعمال نمودیم گوید: آنگاه ما با ھمسرانمان، ھمبستر شدیم، خوشبویی ا راوی می

ھایمان را پوشیدیم و فقط با روز عرفه، چھار روز فاصله داشتیم. سپس روز  و لباس
رفت و ل  نزد عایشهص  ھشتم ذوالحجه، احرام بستیم. در این اثنا، رسول الله

؟ گفت: مشکل من این است »کنی چرا گریه می«نماید. پرسید:  دید که ایشان گریه می
دم؛ مردم از احرام، بیرون آمدند ولی من نتوانستم از احرام که دچار عادت ماھیانه ش

ناسک حج بیرون بیایم و کعبه را طواف نمایم و ھم اکنون ھم مردم برای انجام م
این، چیزی است که الله متعال «فرمود: ص  رسول الله .)توانم روند (و من نمی می

 ».ام ببندبرای دختران آدم، مقدر ساخته است؛ غسل کن و برای حج، احر
غسل کرد و احرام بست و سایر احکام حج را انجام داد ل  گوید: عایشه راوی می

تا اینکه پاک گردید. آنگاه کعبه را طواف نمود و میان صفا و مروه، سعی کرد. بعد از 
 ».از احرام حج و عمره ھر دو، بیرون آمدی«فرمود: ص  آن، رسول الله
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اینکه تا ھنگام حج نتوانستم کعبه را طواف گفت: یا رسول الله! من از ل  عایشه
 ای «فرمود: ص  رسول الله .)ام انجام نشده است کنم که عمره یکنم، نگرانم. (فکر م

عبد الرحمن! (برادر عایشه) او را به تنعیم ببر تا از آنجا عمره نماید. و این، شب 
 بود. )١(حصبه

 ): لبیک گفتن۱۸باب (
۶۶۱-  ِ ِ  ب بِْن ُ�َمرَ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
اَكَن إَِذا اْستَوَْت بِِه َراِحلَتُُه ص  :أ

َهلَّ َ�َقاَل 
َ
ُلَيَْفِة أ

ْ
َّيَْك « :قَائَِمًة ِعنَْد َمْسِجِد ِذي احل

َ
َّيَْك اللَُّهمَّ بل

َ
َّيَْك الَ  ،بل

َ
َّيَْك  بل

َ
�َك لََك بل  ،رَشِ

َك 
ْ
ُمل

ْ
َْمَد َوانلِّْعَمَة لََك َوال

ْ
�َك لََك  الَ  إِنَّ احل ِ ْ�ُن ُ�َمَر  :قَالُوا ».رَشِ َاهللاُ  َرِضیَ َوَ�َن َ�بُْد ا�َّ

ِ  :َ�ُقوُل  ُهَما ْ    َعن ِبيَُة رَُسوِل ا�َّ
ْ
ِ  :قَاَل نَافِعٌ ، صَهِذهِ تَل َّيَْك  :يَِز�ُد َمَع َهَذاس  اَكَن َ�بُْد ا�َّ

َ
بل

َّيَْك وََسْعَديَْك 
َ

َّيَْك  ،بل
َ

َْ�ُ �ِيََديَْك بل
ْ
َعَمُل  ،َواخل

ْ
َْك َوال

َ
ْ�بَاُء إِيل  )۱۱۸۴(م/ .َوالرَّ

کنار ص  که سواری رسول الله گوید: ھنگامی می بعبدالله بن عمر  ترجمه:
نیت احرام ص  ایستاد، پیامبر اکرم خاست و راست می مسجد ذو الحلیفه بر می

َّيَْك «فرمود:  نمود و می می
َ

َّيَْك الَ بل
َ

َّيَْك بل
َ

َْمَد َوانلِّْعَمَة لََك  اللَُّهمَّ بل
ْ
َّيَْك إِنَّ احل

َ
�َك لََك بل رَشِ

َك الَ 
ْ
ُمل

ْ
�َك لََك  َوال  .»رَشِ

ص  گفت: این لبیک رسول الله می بگویند: عبدالله بن عمر  برخی می
َّيَْك «گفت:  کرد و می گوید: عبدالله خودش کلماتی نیز اضافه می باشد. نافع می می بلَ

َعَمُل 
ْ
َْك َوال

َ
ْ�بَاُء إِيل َّيَْك َوالرَّ

َ
َْ�ُ �ِيََديَْك بل

ْ
َّيَْك وََسْعَديَْك َواخل

َ
 ».بل

 ): لبیک گفتن برای عمره و حج۱۹باب (
�ٍَس  عن -۶۶۲

َ
ِ س  أ يًعا: صقَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ َهلَّ بِِهَما مَجِ

َ
َّيَْك ُ�ْمَرًة « :أ

َ
بل

ا ا ،وََحجًّ َّيَْك ُ�ْمَرًة وََحجًّ
َ

 )۱۲۵۱(م/». بل
برای حج و عمره احرام بست و ص  گوید: شنیدم که رسول الله میس  انس ترجمه:

ا«فرمود:  َّيَْك ُ�ْمَرةً وََحجًّ
َ

ا بل َّيَْك ُ�ْمَرةً وََحجًّ
َ

 ی خدتم برای انجام عمره و حج. یعنی آماده» بل
ىبعن  -۶۶۳

َ
ُِهلَّنَّ اْ�ُن َمْرَ�َم « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ س  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ يل ِ

َّ
َواذل

                                                 
 یعنی حجاج در این شب در مکانی به نام حصبه بودند. -١
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وَْحاءِ  ْو ُمْعتَِمًرا ،بَِفجِّ الرَّ
َ
ا أ َثِْنيَنَُّهَما ،َحاجًّ

َ
ْو يل

َ
 )۱۲۵۲/(م ».أ

سوگند به ذاتی که جانم در «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابوھریره ترجمه:
فج روحاء برای حج یا عمره یا ھر دوی آنھا دست اوست، (عیسی) فرزند مریم از مکان 

 .)(ھنگام نزولش در آخر زمان». بندد با ھم، احرام می

 ): حج مفرد۲۰باب (
ِ  :قَاَل  ب َ�ْن ابِْن ُ�َمرَ  -۶۶۴ نَا َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْ
ْهلَل

َ
َجِّ ُمْفَرًداص  أ

ْ
 :َوِ� ِرَوايَِة�ٍ ،بِاحل

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َهلَّ ص  أ

َ
َجِّ ُمْفَرًداأ

ْ
 )۱۲۳۱/(م. بِاحل

برای حج مفرد، احرام ص  گوید: ما ھمراه رسول الله می بابن عمر  ترجمه:
 برای حج مفرد، احرام بست. ص  بستیم. و در روایتی آمده است که: رسول الله

ِ : لاَع�َِشَة عن  -۶۶۵ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َجَّ ص  أ

ْ
فَْرَد احل

َ
 )۱۲۱۱/(م. أ

 حج مفرد، بجا آورد.ص  گوید: رسول الله میل  عایشه ترجمه:

 ی ِقران (انجام حج و عمره با هم) ): درباره۲۱باب (
�ٍَس  بن عبد اهللا، َ�ْن بَْ�ر -۶۶۶

َ
َجِّ ص  َسِمْعُت انلَّيِبَّ  :قَاَل س  َ�ْن أ

ْ
يُليَبِّ بِاحل

يًعا ُعْمَرِة مَجِ
ْ
ثُْت بَِذلَِك اْ�َن ُ�َمرَ  :قَاَل بَْ�رٌ ، َوال َجِّ وَْحَدهُ  :َقاَل �َ  ،فََحدَّ

ْ
�ًَسا  ،لىَبَّ بِاحل

َ
فَلَِقيُت أ

�ٌَس 
َ
ْ�تُُه بَِقْوِل ابِْن ُ�َمَر َ�َقاَل أ وَ�نَا إِ  :فََحدَّ  َما َ�ُعدُّ

َّ
ِ  ،ِصبْيَانًا ال  :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ا« َّيَْك ُ�ْمَرًة وََحجًّ
َ

 )۱۲۳۲(م/». بل
برای ص  گفت: شنیدم که نبی اکرمس  گوید: انس بکر بن عبدالله می ترجمه:

 گوید. حج و عمره با ھم لبیک می
ازگو نمودم. وی گفت: پیامبر ب بگوید: این سخن را برای ابن عمر  بکر می

 برای حج مفرد، لبیک گفت. صاکرم
آنگاه انس را دیدم و سخن ابن عمر را برایش بازگو نمودم. انس گفت: شما ما را 

ا«فرمود:  میص  رسول اللهپندارید. شنیدم که  کودک می َّيَْك ُ�ْمَرًة وََحجًّ
َ

لبیک « .»بل

 ».برای انجام عمره و حج
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 ی حج تمتع ): درباره۲۲باب (
ِ  :قَاَل س  َ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ  -۶۶۷  ِ�يِه ، صَ�َمتَّْعنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْ
ل َولَْم َ�ْ�ِ

ُقْرآنُ 
ْ
يِِه َما َشاءَ  ،ال

ْ
 )۱۲۲۶/(م .قَاَل رَُجٌل بَِرأ

انجام  ،حج تمتعص  الله  گوید: در زمان رسول میس  عمران بن حصین ترجمه:
در باب  ،مردی بر اساس رأی خود ًا،د. ولی بعدنگردینازل ای،  هآی ،آن ی هدادیم و دربار

 .آن، نظر داد

ِ  :قَاَل س  َ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ  -۶۶۸  )۱۲۲۶/(م. َوَ�َمتَّْعنَا َمَعهُ ص  َ�َمتََّع نيَِبُّ ا�َّ
حج تمتع انجام داد و ما ص  گوید: پیامبر الله میس  عمران بن حصین ترجمه:

 نیز ھمراه ایشان، حج تمتع انجام دادیم.

۶۶۹-  ِ ِ  :قَاَل  ،بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ ُْن َ�ُقوُل ص  قَِدْمنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ

 :َو�
َجِّ 

ْ
َّيَْك بِاحل

َ
ِ  ،بل َمَرنَا رَُسوُل ا�َّ

َ
َْعلََها ُ�ْمَرةً ص  فَأ

َ
ْن �

َ
 )۱۲۱۶/(م. أ

گوید: ما که نیت حج کرده بودیم، ھمراه پیامبر  می بجابر بن عبدالله  ترجمه:
مان را تبدیل به عمره  به ما دستور داد تا نیت حجص  آمدیم. رسول اللهص  اکرم

 نماییم.

 برای حج، احرام ببندد و هدی (ُشکرانه) همراه داشته باشدکه  کسی ):۲۳باب (
َة ُمتََمتًِّعا بُِعْمَرةٍ  :نَافٍِع قَاَل  ُموىَس بِْن  عن -۶۷۰ يَّامٍ  ،قَِدْمُت َمكَّ

َ
ْرَ�َعِة �

َ
ِوَ�ِة بِأ ْ  ،َ�بَْل الرتَّ

يَّةً  :َ�َقاَل انلَّاُس  تَُك اآلَن َمكِّ يِب َرَ�اٍح فَاْستَْفتَيْتُهُ  ،تَِصُ� َحجَّ
َ
ُت ىلَعَ َ�َطاِء بِْن أ

ْ
َ�َقاَل  ،فََدَخل

نَْصارِيُّ  :َ�َطاءٌ 
َ
ِ األ ثَِ� َجابُِر ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ ِ  بَحدَّ نَُّه َحجَّ َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
اَعَم َساَق ص  �

َهْدَي َمَعهُ 
ْ
َجِّ ُمْفَرًدا ،ال

ْ
َهلُّوا بِاحل

َ
ِ َ�َقاَل رَُسو ،َوقَْد أ ِحلُّوا ِمْن إِْحَراِمُ�مْ «: صُل ا�َّ

َ
َ�ُطوفُوا  ،أ

َمْرَوةِ 
ْ
َفا َوال َيِْت َوَ�ْ�َ الصَّ

ْ
وا ،بِابل ُ ِ�يُموا َحالَ  ،َوقرَصِّ

َ
ِهلُّوا  الً َوأ

َ
ِوَ�ِة فَأ ْ َحىتَّ إَِذا اَكَن يَْوُم الرتَّ

َجِّ 
ْ
َجَّ  :قَالُوا ».َواْجَعلُوا الَّيِت قَِدْمتُْم بَِها ُمتَْعةً  ،بِاحل

ْ
يْنَا احل َْعلَُها ُمتَْعًة َوقَْد َسمَّ

َ
 :قَاَل  ؟َكيَْف �

إِ�ِّ لَْوالَ  ،اْ�َعلُوا َما آُمُرُ�ْم بِهِ «
َمْرتُُ�ْم بِهِ  فَ

َ
ي أ ِ

َّ
ُت ِمثَْل اذل

ْ
َهْدَي لََفَعل

ْ
�ِّ ُسْقُت ال

َ
َولَِ�ْن  ،�

َهْدُي َ�ِلَّهُ  الَ 
ْ
 )۱۲۱۶/(م. َفَعلُوا�َ  ».َ�ِلُّ ِم�ِّ َحَراٌم َحىتَّ َ�بْلَُغ ال

گوید: چھار روز قبل از روز ھشتم ذوالحجه برای انجام  موسی بن نافع می ترجمه:
شود (مثل حج اھل مکه  عمره به مکه آمدم. مردم گفتند: ھم اکنون، حج تو، مکی می
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من نزد عطاء بن ابی رباح رفتم و از وی استفتا نمودم. عطا گفت: جابر بن  .)گردد می
ھدی (ُشکرانه) ھمراھش آورده ص  به من گفت: سالی که رسول اللهس  اریعبدالله انص

فرمود: ص  بود با ایشان حج نمودم. مردم برای حج مفرد، احرام بسته بودند. پیامبر اکرم
ی الله را طواف نمایید، سعی میان صفا و مروه، انجام دھید، موھایتان را کوتاه  خانه«

کنید و از احرام، بیرون بیایید و تا روز ھشتم (بدون احرام) بمانید. روز ھشتم برای 
صحابه ». آورید اید، عمره بحساب می حج، احرام ببندید و کارھایی را که انجام داده

ایم؟! فرمود:  ونه عمره قرار دھیم در حالی که ما نیت حج کردهعرض کردند: چگ
دھم، انجام دھید. اگر من ھدی ھمراھم  کاری را که من شما را به آن، دستور می«

دادم. اما ھیچ  آوردم، ھمان کاری را که شما را به آن دستور دادم، انجام می نمی
راوی ». به محل خودش نرسدشود تا زمانی که َھدی  برایم حالل و جایز نمی حرامی 

 گوید: آنگاه صحابه چنین کردند.  می

 ): نسخ بیرون آمدن از احرام و دستور کامل کردن آن۲۴باب (
يِب ُموىَس  -۶۷۱

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َْطَحاءِ ص  قَِدْمُت ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ  :َ�َقاَل  ،وَُهَو ُمِنيٌخ بِابلْ

َت «
ْ
ْهلَل

َ
ُت  :َقاَل  ؟»بَِم أ

ْ
هْ  :قُل

َ
ُت بِإِْهالَ أ

ْ
ُت  ؟»َهْل ُسْقَت ِمْن َهْدٍي « :قَاَل  ،ص ِل انلَّيِبِّ لَل

ْ
 ،الَ  :قُل

َمْرَوةِ « :قَاَل 
ْ
َفا َوال َيِْت َو�ِالصَّ

ْ
َمْرَوةِ  ».ُ�مَّ ِحلَّ  ،َ�ُطْف بِابل

ْ
َفا َوال َيِْت َو�ِالصَّ

ْ
َ�يُْت  ،َ�ُطْفُت بِابل

َ
ُ�مَّ أ

ًة ِمْن قَْو�
َ
يِس َ�َمَشَطتِْ�  اْمَرأ

ْ
يِب بَْ�ٍر  ،وََغَسلَْت َرأ

َ
فيِْت انلَّاَس بَِذلَِك يِف ِإَماَرِة أ

ُ
َفُكنُْت أ

َموِْسِم إِْذ َجاَءِ� رَُجٌل َ�َقاَل  ،ب َو�َِماَرِة ُ�َمرَ 
ْ
إِ�ِّ لََقائٌِم بِال

ِمُ�  إِنََّك الَ  :فَ
َ
ْحَدَث أ

َ
تَْدرِي َما أ

ِن النُُّسِك 
ْ
ُمْؤِمِنَ� يِف َشأ

ْ
ُت  ،ال

ْ
  :َ�ُقل

َ
َيتَّئِدْ �

ْ
ٍء فَل ْ�تَيْنَاُه �يَِشْ

َ
َها انلَّاُس َمْن ُكنَّا أ ِمُ�  ،�ُّ

َ
َ�َهَذا أ

ُمْؤِمِنَ� قَاِدٌم َعلَيُْ�مْ 
ْ
وا ،ال َ�مُّ

ْ
ُت  ،فَِبِه فَأ

ْ
ا قَِدَم قُل ْحَدثَْت  :فَلَمَّ

َ
ي أ ِ

َّ
ُمْؤِمِنَ� َما َهَذا اذل

ْ
ِمَ� ال

َ
يَا أ

ِن النُُّسِك 
ْ
  :قَاَل  ؟يِف َشأ

ْ
َ إِْن نَأ إِنَّ ا�َّ

ِ فَ ْ ﴿: قَاَل  ألُخْذ بِِ�تَاِب ا�َّ وا تِمُّ
َ
 َرةَ ُعمۡ لۡ ٱوَ  جَّ �َۡ ٱَوأ

 ِۚ ُخْذ �ُِسنَِّة نَِبيِّنَا  ]۱۹۶[البقرة:  ﴾ِ�َّ
ْ
إِنَّ انلَّيِبَّ ، صَو�ِْن نَأ

َهْدَي ص  فَ
ْ
ََر ال

َ
لَّ َحىتَّ �  .لَْم َ�ِ

 )۱۲۲۱(م/
م در حالی که ایشان شترش دآمص  الله  رسولنزد گوید:  میس  ابوموسی: ترجمه

؟ عرض کردم: »ای بسته  احرامبه چه نیتی «از من پرسید:  .بودخوابانده بطحاء را در 
آیا «پرسید: ص  پیامبر اکرم. استاحرام بسته ص  الله  رسولبه ھمان نیتی که 

پس از طواف  :دفرموص  رسول اکرم؟ عرض کردم: خیر. »یا ھدی آورده ،خودھمراه 
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نزد  سپس،. ھم، چنین کردم. من »بیرون بیااز احرام  ،صفا و مروهیت و سعی میان ب
من در دوران یا سر مرا شست. زد خود رفتم. او موھای مرا شانه بستگان زنی از 

دادم. روزی، در موسم حج، ایستاده بودم که  خالفت ابوبکر و عمر نیز اینگونه فتوا می
دانید که امیر المؤمنین چه چیز جدیدی در  نمیمردی نزد من آمد و گفت: شما 

ه ما در مورد مناسک حج ایجاد نموده است. من گفتم: ای مردم! ھر شخصی را ک
آید و شما به وی اقتدا کنید.  ایم، صبر کند؛ زیرا امیر المؤمنین می ای فتوا داده مسئله

ست که در که عمر آمد، گفتم: ای امیر المؤمنین! این چه چیز جدیدی ا ھنگامی
بخواھیم به دستور کتاب الله عمل کنیم، قرآن اگر اید؟ گفت:  مناسک حج، ایجاد نموده

واْ ﴿ فرماید: کریم دستور داده است تا حج و عمره را کامل نماییم؛ چنانکه می تِمُّ
َ
 جَّ �َۡ ٱَوأ

ِۚ  َرةَ ُعمۡ لۡ ٱوَ  و اگر بخواھیم به  ».حج و عمره را برای الله، کامل نمایید« ]۱۹۶[البقرة:  ﴾ِ�َّ
 عمل کنیم، ایشان قبل از ذبح ھدی، از احرام بیرون نیامد.ص  سنت رسول الله

 ): هدی در ِقران (حج و عمره با هم)۲۵باب (
يِب َذرٍّ  -۶۷۲

َ
َجِّ ألِ�َ :قَاَل س  َ�ْن أ

ْ
ُمتَْعُة يِف احل

ْ
دٍ اَكنَْت ال ةً ص  ْصَحاِب ُ�َمَّ . َخاصَّ

 )۱۲۲۴(م/
 بود.ص  ی یاران محمد گوید: فسخ حج به عمره، ویژه میس  : ابوذرترجمه

ِ ْ�َن  :َ�ْن نَافِعٍ  -۶۷۳ نَّ َ�بَْد ا�َّ
َ
ِفتْنَِة ُمْعتَِمًرا بُ�َمَر أ

ْ
إِْن  :َوقَاَل  ،َخَرَج يِف ال

 ِ َيِْت َصنَْعنَا َكَما َصنَْعنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ
ْ

َهلَّ بُِعْمَرةٍ ، صُصِدْدُت َ�ْن ابل
َ
وََساَر َحىتَّ  فََخَرَج فَأ

ْصَحابِِه َ�َقاَل 
َ
 أ

َ
ََفَت إِىل َيَْداِء اتلْ

ْ
  :إَِذا َظَهَر ىلَعَ ابل

َّ
ْمُرُهَما إِال

َ
�ِّ قَْد  ،َواِحدٌ  َما أ

َ
ْشِهُدُ�ْم �

ُ
أ

ُعْمَرةِ 
ْ
َجَّ َمَع ال

ْ
وَْجبُْت احل

َ
َيَْت َطاَف بِِه َسبًْعا ،أ

ْ
َفا ،فََخَرَج َحىتَّ إَِذا َجاَء ابل َمْرَوِة  َوَ�ْ�َ الصَّ

ْ
َوال

نَُّه ُ�ِْزٌئ َ�نْهُ  ،لَْم يَزِْد َعلَيْهِ  ،َسبًْعا
َ
ى �

َ
ْهَدى ،َوَرأ

َ
 )۱۲۳۰/(م. َوأ

در زمان فتنه (جنگ حجاج با عبدالله  بگوید: عبدالله بن عمر  نافع می ترجمه:
بن زبیر) به قصد انجام عمره (از مدینه) بیرون آمد و گفت: اگر مرا از رسیدن به بیت 

(سال ص  دھیم که ھمراه رسول الله الله جلوگیری کنند، ھمان کاری را انجام می
 )١(ه بیداءحدیبیه) انجام دادیم. لذا برای انجام عمره، احرام بست و حرکت کرد تا اینک

                                                 
 ای است بسیار نزدیک به ذوالحلیفه (محل احرام بستن). منطقه بیداء -١
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آشکار گردید. در آنجا رو به یارانش کرد و گفت: حکم حج و عمره (در صورتی که مانع 
گیرم که من حج و عمره را بر خود، واجب نمودم.  ما شوند) یکی است. شما را گواه می

آنگاه به مسیرش ادامه داد تا به کعبه رسید. ھفت بار، اطراف کعبه، طواف کرد و ھفت 
بار دیگر  و مروه، سعی نمود، و بیشتر از این، کاری انجام نداد (یعنیبار میان صفا 

نماید. قابل  و معتقد بود که ھمان یک طواف وسعی، کفایت می .)طواف و سعی نکرد
 یادآوری است که ھدی ھمراه خود، آورده بود.

 ): هدی در حج تمتع۲۶باب (
ِ ْ�َن ُ�َمَر  -۶۷۴ نَّ َ�بَْد ا�َّ

َ
ِ أ ِ  :قَاَل  بَ�ْن َسالِِم بِْن َ�بِْد ا�َّ ص  َ�َمتََّع رَُسوُل ا�َّ

ُلَيَْفةِ 
ْ
َهْدَي ِمْن ِذي احل

ْ
ْهَدى فََساَق َمَعُه ال

َ
َجِّ َوأ

ْ
 احل

َ
ُعْمَرِة إِىل

ْ
وََداِع بِال

ْ
ِة ال  رَُسوُل  ،يِف َحجَّ

َ
َوَ�َدأ

 ِ  ص  ا�َّ
ْ
َهلَّ بِال

َ
َجِّ  ،ُعْمَرةِ فَأ

ْ
َهلَّ بِاحل

َ
ِ  ،ُ�مَّ أ  ص  َوَ�َمتََّع انلَّاُس َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
ُعْمَرِة ِإىل

ْ
بِال

َجِّ 
ْ
َهْدَي  ،احل

ْ
ْهَدى فََساَق ال

َ
ِ  ،َوِمنُْهْم َمْن لَْم ُ�ْهدِ  ،َفاَكَن ِمْن انلَّاِس َمْن أ ا قَِدَم رَُسوُل ا�َّ  فَلَمَّ

َة قَاَل لِلنَّاِس ص  ْهَدى َمنْ « :َمكَّ
َ
إِنَُّه الَ  ،اَكَن ِمنُْ�ْم أ

ٍء َحُرَم ِمنُْه َحىتَّ  فَ لُّ ِمْن يَشْ ِ�َ
هُ  ْهَدى ،َ�ْقيِضَ َحجَّ

َ
ْ  ،َوَمْن لَْم يَُ�ْن ِمنُْ�ْم أ َُقرصِّ َمْرَوِة َويلْ

ْ
َفا َوال َيِْت َو�ِالصَّ

ْ
يَُطْف بِابل

ْ
فَل

َْحِلْل  ُْهدِ  ،َويلْ
ْ

َجِّ َويل
ْ
ْد َهْديًاَ�مَ  ،ُ�مَّ يِلُِهلَّ بِاحل يَُصْم ثَالَ  ،ْن لَْم َ�ِ

ْ
َجِّ وََسبَْعًة إَِذا فَل

ْ
يَّاٍم يِف احل

َ
ثََة �

ْهِلهِ 
َ
 أ

َ
ِ  ».رََجَع إِىل ءٍ  ،ِحَ� قَِدمَ ص  َوَطاَف رَُسوُل ا�َّ َل يَشْ وَّ

َ
ْ�َن أ َة فَاْستَلََم الرُّ ُ�مَّ  ،َمكَّ

بْعِ َخبَّ ثَالَ  ْطَواٍف ِمْن السَّ
َ
ْطَواٍف  ،ثََة أ

َ
ْرَ�َعَة أ

َ
َيِْت  ،َوَمىَش أ

ْ
ُ�مَّ َرَ�َع ِحَ� قىََض َطَوافَُه بِابل

َعتَْ�ِ 
ْ
َمَقاِم َر�

ْ
ْطَواٍف  ،ُ�مَّ َسلََّم فَانرَْصََف  ،ِعنَْد ال

َ
َمْرَوِة َسبَْعَة أ

ْ
َفا َوال َفا َ�َطاَف بِالصَّ ىَت الصَّ

َ
 ،فَأ

ٍء َحُرَم ِمنُْه َحىتَّ  هُ ُ�مَّ لَْم َ�ِْلْل ِمْن يَشْ ََر َهْديَُه يَْوَم انلَّْحرِ  ، قىََض َحجَّ
َ

فَاَض  ،َو�
َ
َ�َطاَف  ،َوأ

ٍء َحُرَم ِمنْهُ  َيِْت ُ�مَّ َحلَّ ِمْن لُكِّ يَشْ
ْ

ِ  ،بِابل ْهَدى ص  َوَ�َعَل ِمثَْل َما َ�َعَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َمْن أ

َهْدَي ِمْن انلَّاِس 
ْ
 )۱۲۲۷. (م/وََساَق ال

در ص  گفت: رسول الله بگوید: عبدالله بن عمر  سالم بن عبدالله می ترجمه:
حجه الوداع، نیت عمره را به حج، تبدیل نمود. و ھدی از ذوالحلیفه ھمراه خود برد. 

برای عمره، احرام بست. سپس نیت حج ص  ماجرا اینگونه بود که در آغاز، رسول الله
دی، ھمراه عمل نمودند. بعضی از مردم ھص  نمود. و مردم ھم مانند رسول الله

 خود داشتند و بعضی ھم نداشتند.
ھر کس از شما «به مکه رسید، خطاب به مردم، فرمود: ص  که رسول الله ھنگامی



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٣٧٦

که ھدی، ھمراه خود آورده است، ھمه چیزھایی که (به سبب احرام) برایش حرام 
مانند. و ھر کس از شما که  اند، ھمچنان تا حجش تمام نشده است، حرام می شده

ھمراه خود نیاورده است، کعبه را طواف کند، میان صفا و مروه، سعی نماید، ھدی، 
موھایش را کوتاه کند و از احرام، بیرون بیاید و بعدًا برای حج، احرام ببندد و ھدی 
(شکرانه) ذبح نماید. و اگر کسی، ھدی نداشت، سه روز در ایام حج، روزه بگیرد و 

 ».گردد میاش بر که به خانواده ھفت روز ھنگامی
به مکه رسید، نخست، حجر االسود را ص  که رسول الله گوید: ھنگامی راوی می

ھای نزدیک به ھم و  بوسید. آنگاه در سه طواف از ھفت طواف، رمل نمود (یعنی گام
داد) و چھار طواف دیگر را به طور عادی، راه  ھایش را تکان می تندی برداشت و شانه

تمام شد، دو رکعت نماز، نزدیکی مقام (ابراھیم) خواند. که طوافش  رفت. و ھنگامی می
بعد از سالم دادن، به صفا رفت و ھفت بار میان صفا و مروه، سعی نمود. سپس ھیچ 
چیز از اموری که (به سبب احرام) برایش حرام شده بودند، حالل نشد تا اینکه حجش 

ی الله را طواف نمود.  هرا انجام داد و در روز دھم، ھدیش را ذبح نمود و رفت و خان
که ھدی ھمراه خود  ی چیزھای ممنوع (به سبب احرام) جایز شد. و مردمی آنگاه ھمه

 عمل نمودند.ص  آورده بودند مانند رسول الله

 ): انجام حج بعد از عمره۲۷باب (
�ََّها قَالَْت  ب َ�ْن اَع�َِشةَ  -۶۷۵

َ
�:  ِ ةِ ص  َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ وََداِع  اَعَم َحجَّ

ْ
فَِمنَّا  ،ال

َهلَّ حِبَجٍّ 
َ
َهلَّ بُِعْمَرٍة َوِمنَّا َمْن أ

َ
ةَ  ،َمْن أ ِ  ،َحىتَّ قَِدْمنَا َمكَّ ْحَرَم بُِعْمَرٍة « :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َمْن أ

ْهَدى فَالَ 
َ
ْحَرَم بُِعْمَرٍة َوأ

َ
يَْحِلْل َوَمْن أ

ْ
َهلَّ حِبَجٍّ  ،َ�ِلُّ َحىتَّ َ�نَْحَر َهْديَهُ  َولَْم ُ�ْهِد فَل

َ
يُِتمَّ  ،َوَمْن أ

ْ
فَل

هُ   َحائًِضا َحىتَّ اَكَن يَْوُم َعَرفَةَ  ،فَِحْضُت  :لقَالَْت اَع�َِشُة  ».َحجَّ
ْ

َزل
َ
ْهلِ  ،فَلَْم أ

ُ
 َولَْم أ

َّ
 ْل ِإال

ِ  ،بُِعْمَرةٍ  َمَرِ� رَُسوُل ا�َّ
َ
يِس ص  فَأ

ْ
ْ�ُقَض َرأ

َ
ْن أ

َ
ْمتَِشَط  ،أ

َ
ِهلَّ حِبَجٍّ  ،َوأ

ُ
ُعْمَرةَ  ،َوأ

ْ
تُْرَك ال

َ
 :قَالَْت  ،َوأ

ُت َذلَِك 
ْ
ِ  ،َ�َفَعل يِت َ�َعَث َميِع رَُسوُل ا�َّ يِب بَْ�رٍ ص  َحىتَّ إَِذا قََضيُْت َحجَّ

َ
 ،َ�بَْد الرَّمْحَِن ْ�َن أ

ْ�تَِمَر ِمْن اتلَّنِْعيِم َماَكَن ُ�ْمَرِ� 
َ
ْن أ

َ
َمَرِ� أ

َ
  ،َوأ

َ
َجُّ َولَْم أ

ْ
ْدَرَ�ِ� احل

َ
 )۱۲۱۱(م/. ْحِلْل ِمنَْهاالَّيِت أ

از مدینه، ص  ھمراه رسول الله حجة الوداعگوید: سال  میل  عایشه ترجمه:
که به  خارج شدیم. بعضی از ما برای حج، و برخی برای عمره، احرام بسته بودیم تا این

ھرکس، برای عمره، احرام بسته است و ھدی «فرمود: ص  مکه رسیدیم. رسول الله
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ندارد، از احرام، بیرون بیاید. و ھرکس، به نیت عمره، احرام بسته است و ھمراه خود 
ھدی ھمراه خود دارد تا وقتی که ھدیش را ذبح نکرده است از احرام، بیرون نشود. و 

 ».ھرکس، برای حج، احرام بسته است، حجش را کامل کند
ادت گوید: من که صرفًا برای عمره، احرام بسته بودم، دچار ع میل  عایشه

به ص  بردم. رسول الله ماھیانه شدم و تا روز عرفه ھمچنان در عادت ماھیانه بسر می
من دستور داد تا موھای سرم را باز کنم و سرم را شانه بزنم و برای حج، احرام ببندم و 

 عمره را رھا کنم.
ص  من ھم، چنین کردم تا اینکه حج خودم را به پایان رساندم. آنگاه رسول الله

ای  برادرم عبدالرحمن بن ابی بکر را ھمراھم فرستاد و به من دستور داد تا بجای عمره
که از احرام آن بیرون نیامده بودم تا اینکه زمان حج فرا رسید، از تنعیم (احرام ببندم 

 و) عمره نمایم.

 ): شرط گذاشتن در حج و عمره۲۸باب (
نَّ ُضبَاَعَة بِ  :ب َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۶۷۶

َ
ِلِب أ ُمطَّ

ْ
َ�ْ�ِ بِْن َ�بِْد ال تَْت رَُسوَل س  نَْت الزُّ

َ
أ

 ِ ٌة ثَِقيلَةٌ  :َ�َقالَْت ص  ا�َّ
َ
َجَّ  ،إِ�ِّ اْمَرأ

ْ
ِر�ُد احل

ُ
ُمُرِ�  ،َو�ِ�ِّ أ

ْ
يِط « :قَاَل  ؟َ�َما تَأ َجِّ َواْشرَتِ

ْ
ِه�ِّ بِاحل

َ
أ

ِْبُسِ� 
َ

نَّ َ�ِ�ِّ َحيُْث حت
َ
ْدَرَ�ْت  :قَاَل  ».أ

َ
 )۱۲۰۸(م/. فَأ

گوید: ضباعه دختر زبیر بن عبدالمطلب خدمت رسول  می بابن عباس  ترجمه:
خواھم به حج بروم. شما به  آمد و گفت: من زنی سنگین وزن ھستم و میص  الله

برای حج، احرام ببند و شرط «فرمود: ص  دھید؟ پیامبر اکرم من چه دستوری می
ی است که تو (الله) مرا جلوگیری کن که مکان بیرون آمدنم از احرام، ھمان جای

 ». کنی می
دون اینکه برایش مشکلی پیش گوید: او حج را به طور کامل، انجام داد (ب راوی می

 .)بیاید

که عبایی پوشیده و اثر خوشبویی  احرام ببندد در حالیکه  کسی ی ره): دربا۲۹باب (
 بر بدنش، وجود دارد

َميَّةَ  -۶۷۷
ُ
 انلَّيِبِّ  :قَاَل س  َ�ْن َ�ْعَ� بِْن أ

َ
ْعَرانَةِ ص  َجاَء رَُجٌل إِىل ِ

ْ
َعلَيِْه ُجبٌَّة  ،وَُهَو بِاجل

ثَُر ُصْفَرٍة َ�َقاَل  ،وََعلَيَْها َخلُوٌق 
َ
ْو قَاَل أ

َ
ْصنََع يِف ُ�ْمَرِ�  :أ

َ
ْن أ

َ
ُمُرِ� أ

ْ
نِْزَل ىلَعَ  :قَاَل  ؟َكيَْف تَأ

ُ
َوأ



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٣٧٨

َويْحُ ص  انلَّيِبِّ 
ْ
رَى انلَّيِبَّ  :َن َ�ْعَ� َ�ُقوُل َو�َ  ،فَُسرِتَ بِثَوٍْب  ،ال

َ
�ِّ أ

َ
َوقَْد نََزَل َعلَيِْه ص  وَِدْدُت �

َويْحُ 
ْ
 انلَّيِبِّ  :َ�َقاَل  :قَاَل  ،ال

َ
ْن َ�نُْظَر إىِل

َ
َك أ �رَُسُّ

َ
َويْحُ ص  أ

ْ
نِْزَل َعلَيِْه ال

ُ
 فََرَ�َع ُ�َمرُ  :قَاَل  ؟َوقَْد أ

ُ س  ِْه هلَ
َ

ْحَسبُُه قَاَل  :َقاَل  ،َغِطيٌط َطَرَف اثلَّوِْب َ�نََظْرُت إِيل
َ
َْكرِ  :َوأ ا  :قَاَل  ،َكَغِطيِط ابلْ فَلَمَّ

ُعْمَرةِ « :رُسَِّي َ�نُْه قَاَل 
ْ
ائُِل َ�ْن ال ْ�َن السَّ

َ
ْفَرِة  ؟أ ثََر الصُّ

َ
ْو قَاَل ـ اْغِسْل َ�نَْك أ

َ
َلُوِق  :أ

ْ
ثََر اخل

َ
ـ أ

َك  َواْصنَْع يِف ُ�ْمَرتَِك َما ،َواْخلَْع َ�نَْك ُجبَّتََك  نَْت َصانٌِع يِف َحجِّ
َ
 )۱۱۸۰/(م». أ

در جعرانه بود. در آنجا، مردی ص  گوید: نبی اکرم میس  یعلی بن امیه ترجمه:
که آثار خوشبویی بر عبایش وجود  که عبایی به تن داشت و خوشبویی زده بود یا این

آمد و گفت: چگونه عمره نمایم؟ دستور شما چیست؟ ص  داشت، نزد پیامبر اکرم
وحی نازل گردید. پس ایشان را با ص  گوید: در این ھنگام بر نبی اکرم راوی می

را ھنگام نزول ص  گفت: من دوست دارم که نبی اکرم ای پوشاندند. یعلی می پارچه
را ھنگام نزول ص  به یعلی گفت: آیا دوست داری که رسول اللهس  وحی ببینم. عمر

 وحی، ببینی؟
را دیدم ص  ی پارچه را بلند کرد و من پیامبر اکرم گوشهس  گوید: آنگاه عمر یعلی می

کنم یعلی گفت: صدای  گوید: فکر می راوی می ـکشید  در حالی که نفس عمیق می
که حالت وحی، برطرف گردید، فرمود:  ھنگامی ـاش مانند صدای شتران جوان بود  نفس

، عبایت را بیرون پرسید، کجاست؟ آثار خوشبویی را بشوی ی عمره می کسی که درباره«
(یعنی از آن چیزھایی که ». دھی، در عمره نیز انجام بده بیاور وآنچه را که در حج انجام می

کنی در احرام عمره نیز پرھیز کن. و ھمچنین طواف و سعی و  در احرام حج، پرھیز می
 تراشیدن سر مانند طواف و سعی و تراشیدن سر در حج است). مترجم

 که ُمحِرم نباید بپوشد هایی ): لباس۳۰باب (
نَّ رَُجالً  :بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۶۷۸

َ
ِ  أ َل رَُسوَل ا�َّ

َ
ُمْحِرُم ِمْن : صَسأ

ْ
بَُس ال

ْ
َما يَل

ِ  ؟اثلِّيَاِب  ُقُمَص  الَ «: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
بَُسوا ال

ْ
َعَمائِمَ  َوالَ  ،تَل

ْ
اِو�الَ  َوالَ  ،ال َ  َوالَ  ،ِت الرسَّ

رَبَا�َِس 
ْ
َِفاَف  َوالَ  ،ال

ْ
  ،اخل

َّ
َحٌد الَ  إِال

َ
ُد انلَّْعلَْ�ِ  أ ِ�َ،  ِ�ْ ُفَّ

ْ
بَْس اخل

ْ
يَل

ْ
ْسَفَل ِمْن  ،فَل

َ
َْقَطْعُهَما أ َويلْ

َكْعبَْ�ِ 
ْ
ْ�َفَراُن َوالَ  َوالَ  ،ال ُه الزَّ بَُسوا ِمْن اثلِّيَاِب َشيْئًا َمسَّ

ْ
َورُْس  تَل

ْ
 )۱۱۷۷/(م». ال

پرسید: ُمحِرم چه لباسی ص  گوید: مردی از رسول الله می بابن عمر  ترجمه:
پیراھن، عمامه، شلوار، عبا و موزه نپوشید. مگر کسی «فرمود: ص  بپوشد؟ رسول الله
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ھا را از زیر استخوان قوزک پا، قطع نماید و  تواند موزه که کفشی نیابد؛ چنین کسی می
 ».ته شده باشد، نپوشیدبپوشد. ھمچنین لباسی را که با عطر یا زعفران، آغش

ِ  :قَاَل  بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۶۷۹  :وَُهَو َ�ُْطُب َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
اِو�ُل « َ ْد اِإلَزارَ  ،الرسَّ انِ  ،لَِمْن لَْم َ�ِ ُفَّ

ْ
ْد انلَّْعلَْ�ِ  ،َواخل ُمْحِرمَ  ».لَِمْن لَْم َ�ِ

ْ
 )۱۱۷۸/(م. َ�ْعِ� ال

در حال خطبه ص  گوید: شنیدم که رسول الله می بابن عباس  ترجمه:
تواند  تواند شلوار بپوشد که ازاری نیابد، و شخصی می کسی می«فرمود:  خواندن می

 و ھدفش شخص ُمحِرم بود.». موزه بپوشد که کفش نداشته باشد

 ): حکم شکار برای ُمحِرم۳۱باب (
ْعِب بِْن َجثَّاَمَة اللَّييِْثِّ  -۶۸۰ ِ س  َ�ْن الصَّ ْهَدى لِرَُسوِل ا�َّ

َ
نَُّه أ

َ
 ،مِحَاًرا وَْحِشيًّاص  �

انَ  ْو بِوَدَّ
َ
بَْواِء أ

َ
ِ  ،وَُهَو بِاأل ُه َعلَيِْه رَُسوُل ا�َّ ِ  :قَاَل ، صفََردَّ ى رَُسوُل ا�َّ

َ
ْن َرأ

َ
ا أ َما يِف ص  فَلَمَّ

 « :قَاَل  ،وَْجِ� 
َّ
ُه َعلَيَْك إِال نَّا ُحُرمٌ  إِنَّا لَْم نَُردَّ

َ
 )۱۱۹۳(م/ ».�

را در محلی به نام گورخری روایت است که وی  یصعب ابن جثامه لیثاز  ترجمه:
آنرا نپذیرفت. (صعب، ص  پیامبر اکرمد. نمواھدا ص  الله رسولابواء یا َوّدان به 

آثار پریشانی را در ص  که رسول اکرم گوید: ھنگامی غمگین و افسرده شد). صعب می
 ».بریم، آنرا نپذیرفتیم در احرام بسر میچون «ام دید، فرمود:  چھره

ْرَ�مَ  :قَاَل  بَ�ْن َطاوٍُس َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۶۸۱
َ
ِ ْ�ُن  ،قَِدَم َز�ُْد ْ�ُن أ ُ َ�بُْد ا�َّ

َ
َ�َقاَل هل

ِ  :�َْستَْذِكُرهُ  ب َ�بَّاٍس   رَُسوِل ا�َّ
َ

ْهِدَي إِىل
ُ
ِْم َصيٍْد أ

َ
تَِ� َ�ْن حل ْخرَبْ

َ
َوُهَو ص  َكيَْف أ

هُ  :قَاَل  ؟َرامٌ حَ  ِْم َصيٍْد فََردَّ
َ
ُ ُعْضٌو ِمْن حل

َ
ْهِدَي هل

ُ
ُ�لُهُ  إِنَّا الَ « :َ�َقاَل  ،أ

ْ
 )۱۱۹۵/(م». إِنَّا ُحُرمٌ  ،نَأ

آمد. عبدالله س  گوید: زید بن ارقم می بطاووس به روایت از ابن عباس  ترجمه:
ص  او را یادآوری نمود و گفت: یادت ھست به ما گفتی که به رسول الله ببن عباس 

در حالت احرام، گوشت شکاری اھدا گردید؟ زید بن ارقم گفت: به او یک عضو از 
ما آنرا «آنرا نپذیرفت و فرمود: ص  گوشت شکار، اھدا گردید. اما رسول اکرم

 ». بریم خوریم؛ زیرا در احرام بسر می نمی
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کند برای فرد  ): حکم گوشت شکاری که شخص غیر ُمحِرم آنرا شکار می۳۲(باب 
 ُمحِرم

ِ  :قَاَل س  َ�تَاَدةَ أيب  عن -۶۸۲ اص  َخَرَج رَُسوُل ا�َّ فرََصََف  :قَاَل  ،وََخرَْجنَا َمَعهُ  ،َحاجًّ
بُو َ�تَاَدةَ 

َ
ْصَحابِِه ِ�يِهْم أ

َ
َْحِر َحىتَّ « :َ�َقاَل  ،ِمْن أ َقْوِ�  ُخُذوا َساِحَل ابلْ

ْ
َخُذوا َساِحَل  :قَاَل  ».تَل

َ
فَأ

َْحرِ  ِ  ،ابلْ فُوا قِبََل رَُسوِل ا�َّ ا انرَْصَ ْحَرُموا لُكُُّهمْ ص  فَلَمَّ
َ
  ،أ

َّ
بَا َ�تَاَدةَ  إِال

َ
َ�بَيَْنَما  ،فَإِنَُّه لَْم ُ�ِْرم ،أ

ْوا مُحَُر وَْحٍش 
َ
تَانًا ،ُهْم �َِسُ�وَن إِْذ َرأ

َ
بُو َ�تَاَدَة َ�َعَقَر ِمنَْها أ

َ
َ�لُوا ِمْن  ،فََحَمَل َعلَيَْها أ

َ
لُوا فَأ َ�َ�َ

ِْمَها
َ
ُْن ُ�ِْرُمونَ  :َ�َقالُوا :قَاَل  ،حل

َ
ًْما َو�

َ
نَا حل

ْ
َ�ل

َ
تَانِ  :قَاَل  ،أ

َ
ِْم األ

َ
تَْوا  ،فََحَملُوا َما بيَِقَ ِمْن حل

َ
ا أ فَلَمَّ

 ِ ْحَرْمنَايَ  :قَالُواص  رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ إِنَّا ُكنَّا أ بُو َ�تَاَدَة لَْم ُ�ِْرمْ  ،ا رَُسوَل ا�َّ

َ
ْ�نَا مُحَُر  ،َوَ�َن أ

َ
فََرأ

تَانًا ،وَْحش
َ
بُو َ�تَاَدَة َ�َعَقَر ِمنَْها أ

َ
ِْمَها ،فََحَمَل َعلَيَْها أ

َ
نَا ِمْن حل

ْ
َ�ل

َ
َا فَأ

ْ
نل نَا ،َ�َ�َ

ْ
َْم  :َ�ُقل

َ
ُ�ُل حل

ْ
نَأ

ُْن 
َ

ِْمَها ،ُ�ِْرُمونَ َصيٍْد َو�
َ
نَا َما بيَِقَ ِمْن حل

ْ
ِْه « :َ�َقاَل  ،فََحَمل

َ
َشاَر إِيل

َ
ْو أ

َ
َمَرُه أ

َ
َحٌد أ

َ
َهْل ِمنُْ�ْم أ

ءٍ  ِْمَها« :قَاَل  ،الَ  :قَالُوا :قَاَل  ؟»�يَِشْ
َ
 )۱۱۹۶(م/ ».فلَُكُوا َما بيَِقَ ِمْن حل

(از مدینه) بیرون رفت؛ به قصد بیت الله ص  گوید: رسول الله ابو قتاده می ترجمه:
 ما نیز ھمراه ایشان بیرون رفتیم.

گروھی از یارانش را که ابوقتاده نیز در ص  گوید: پیامبر اکرم راوی از ابوقتاده می
راه ساحل دریا را در پیش بگیرید تا اینکه به «میان آنان بود، برگرداند و به آنان فرمود: 

سوی  به که از ساحل پیش گرفتند. ھنگامی آنان نیز راه ساحل دریا را در». ما برسید
حرکت کردند بجز ابو قتاده، بقیه ھمگی احرام بستند. در مسیر راه، ص  رسول الله

تعدادی گورخر دیدند. ابو قتاده به آنھا حمله کرد و یک گور خر ماده را شکار نمود. 
در حالت بعد از آن، آنان پیاده شدند و از گوشت آن خوردند. سپس با خود گفتند: 

 .احرام، گوشت شکار خوردیم!
که  ی گوشت شکار را با خود برداشتند؛ ھنگامی گوید: آنان باقیمانده راوی می

آمدند، گفتند: ما در احرام بودیم ولی ابو قتاده، ُمحِرم نبود. در ص  خدمت رسول الله
را شکار کرد.  ای گورخر دیدیم. ابو قتاده به آنھا حمله کرد و یکی از آنھا این اثنا، دسته

ما پیاده شدیم و از گوشت آن خوردیم. آنگاه با خود گفتیم: در حالت احرام، گوشت 
فرمود: ص  اش را با خود برداشتیم. پیامبر اکرم ی گوشت خوریم؟! لذا بقیه شکار می

پس «؟ گفتند: خیر. فرمود: »ای کرد آیا کسی از شما ابو قتاده را دستوری داد یا اشاره«
 ».اش را نیز بخورید ی گوشت باقیمانده
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 تواند بکشد ): حیواناتی که ُمحِرم می۳۳باب (
نَُّه قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ ، لَ�ْن اَع�َِشَة  -۶۸۳ 

َ
ِلِّ « :�

ْ
َن يِف احل

ْ
مَخٌْس فََواِسُق ُ�ْقتَل

ََرمِ 
ْ
َيَّةُ  :َواحل

ْ
ْ�َقعُ  ،احل

َ
ُغَراُب األ

ْ
َرةُ  ،َوال

ْ
َفأ

ْ
َعُقورُ  ،َوال

ْ
ُب ال

ْ
لَك

ْ
َُديَّا ،َوال

ْ
 )۱۱۹۸(». َواحل

پنج حیوان موذی ھستند «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میل  عایشه ترجمه:
شوند و آنھا عبارتند از: موش،  که در سرزمین حل (خارج از حرم) و حرم، کشته می

 ».عقرب، کالغ، باز شکاری و سگ ھار

ُجنَاَح ىلَعَ َمْن َ�تَلَُهنَّ يِف  مَخٌْس الَ « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ  ب ابِن عمرَ َ�ْن  -۶۸۴
ََرِم َواإلِْحَرامِ 

ْ
َرةُ  :احل

ْ
َفأ

ْ
َعْقَرُب  ،ال

ْ
ُغَراُب  ،َوال

ْ
ةُ  ،َوال

َ
َِدأ

ْ
َعُقورُ  ،َواحل

ْ
ُب ال

ْ
لَك

ْ
 )۱۱۹۹/(م ».َوال

پنج حیوان ھستند که با «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم می بابن عمر  ترجمه:
شود. و آنھا عبارتند  ام، کسی گناھکار نمیکشتن آنھا در سرزمین حرم و در حالت احر

 ».از: موش، عقرب، کالغ، باز شکاری و سگ ھار

 ): حجامت برای ُمحِرم۳۴باب (
نَّ انلَّيِبَّ  :بَ�ْن ابِْن حُبَيْنََة  -۶۸۵

َ
ةَ ص  أ وََسَط  ،وَُهَو ُ�ِْرمٌ  ،اْحتََجَم بَِطِر�ِق َمكَّ

ِسهِ 
ْ
 )۱۲۰۳(م/. َرأ

در راه مکه در حالت احرام، فرق ص  گوید: نبی اکرم می ب: ابن ُبحینه ترجمه
 (وسط) سرش را حجامت نمود.

 هایش را مداوا کند که چشم می): حکم ُمحِر ۳۵باب (
بَاَن بِْن ُ�ثَْمانَ  :قَاَل س  َ�ْن نُبَيِْه بِْن وَْهٍب  -۶۸۶

َ
 ،َحىتَّ إَِذا ُكنَّا بَِملٍَل  ،َخرَْجنَا َمَع أ

ِ َ�يْنَيْهِ اْشتىََك ُ�َمُر �ُْن  وَْحاِء اْشتَدَّ وََجُعهُ  ،ُ�بَيِْد ا�َّ ا ُكنَّا بِالرَّ بَاَن بِْن ُ�ثَْماَن  ،فَلَمَّ
َ
 أ

َ
رَْسَل إىِل

َ
فَأ

 ُ
ُ

هل
َ
رِبِ  ،�َْسأ ْن اْضِمْدُهَما بِالصَّ

َ
ِْه أ

َ
رَْسَل إيِل

َ
ِ س  فَإِنَّ ُ�ثَْمانَ  ،فَأ َث َ�ْن رَُسوِل ا�َّ يِف الرَُّجِل ص  َحدَّ

رِبِ  ،وَُهَو ُ�ِْرمٌ  ،تَىَك َ�يْنَيْهِ إَِذا اشْ  َدُهَما بِالصَّ  )۱۲۰۴/(م. َضمَّ
گوید: با ابان بن عثمان بیرون رفتیم تا اینکه به مکانی به  ُنبیه بن وھب می ترجمه:

که به  ھای عمر بن عبیدالله درد گرفت؛ و ھنگامی نام َمَلل رسیدیم. در آنجا چشم
روحاء رسیدیم، درد آنھا شدت گرفت. او شخصی را نزد ابان بن عثمان فرستاد تا از او 

س  در این باره بپرسد. وی گفت: بر چسمانت، صبر (نوعی گیاه دارویی) بگذار؛ زیرا عثمان
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در حالت احرام،  ی شخصی که دربارهص  حدیثی روایت کرده است که رسول الله
 ».صبر باالی آنھا بگذار«دچار درد چشم گردید، فرمود: 

 ): حکم سر شستن ُمحِرم۳۶باب (
ِ بِْن ُحنَْ�ٍ عن  -۶۸۷ ِمْسَوِر بِْن َ�َْرَمةَ  ،َ�بِْد ا�َّ

ْ
ِ بِْن َ�بَّاٍس َوال ُهَما   َ�ْن َ�بِْد ا�َّ َّ�

َ
�

بَْواءِ 
َ
ِ ْ�ُن َ�بَّاٍس  ،اْختَلََفا بِاأل َسهُ  :َ�َقاَل َ�بُْد ا�َّ

ْ
ُمْحِرُم َرأ

ْ
ِمْسَورُ  ،َ�ْغِسُل ال

ْ
َ�ْغِسُل  الَ  :َوقَاَل ال

َسهُ 
ْ
ُمْحِرُم َرأ

ْ
نَْصارِيِّ  ،ال

َ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
 أ

َ
رَْسلَِ� اْ�ُن َ�بَّاٍس إِىل

َ
ُ َ�ْن َذلَِك س  فَأ

ُ
هل

َ
ْسأ

َ
فَوََجْدتُُه  ،أ

َقْر�َ 
ْ
ُت  ؟َمْن َهَذا :َ�َقاَل  ،فََسلَّْمُت َعلَيْهِ  :قَاَل  ،ْ�ِ وَُهَو �َْسترَِتُ بِثَوٍْب َ�ْغتَِسُل َ�ْ�َ ال

ْ
نَا  :َ�ُقل

َ
أ

ِ ْ�ُن ُحنَْ�ٍ  ِ  ،َ�بُْد ا�َّ لَُك َكيَْف اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
ْسأ

َ
ِ ْ�ُن َ�بَّاٍس أ َْك َ�بُْد ا�َّ

َ
رَْسلَِ� إيِل

َ
ص  أ

َسُه وَُهَو ُ�ِْرمٌ 
ْ
يُّوَب  ؟َ�ْغِسُل َرأ

َ
بُو �

َ
ُسُه ُ�مَّ س  فَوََضَع أ

ْ
ُه َحىتَّ بََدا يِل َرأ

َ
َطأ

ْ
يََدُه ىلَعَ اثلَّوِْب َ�َطأ

ِسهِ  ،اْصبُْب  :قَاَل ِإل�َْساٍن يَُصبُّ 
ْ
َسُه �ِيََديْهِ  ،فََصبَّ ىلَعَ َرأ

ْ
ْدبَرَ  ،ُ�مَّ َحرََّك َرأ

َ
ْ�بََل بِِهَما َوأ

َ
ُ�مَّ  ،فَأ

ْ�تُهُ  :قَاَل 
َ
 )۱۲۰۵/(م .َ�ْفَعُل ص  َهَكَذا َرأ

در ابواء  شگوید: عبدالله بن عباس و مسور بن محزمه  عبدالله بن حنین می ترجمه:
تواند سرش را بشوید.  دچار اختالف نظر شدند. عبدالله بن عباس گفت: ُمحِرم می

س  ِمسور گفت: ُمحِرم نباید سرش را بشوید. لذا ابن عباس مرا نزد ابو ایوب انصاری
ای خودش را ستر  این باره از او بپرسم. من ابو ایوب را دیدم که با پارچه فرستاد تا در

نماید. سالم کردم.  اند، غسل می نموده و میان دو چوبی که در دو طرف چاه نصب شده
پرسید: کیستی؟ گفتم: من عبدالله بن ُحنین ھستم. مرا عبدالله بن عباس فرستاده 

شست؟  ر حالت احرام، چگونه سرش را میدص  است تا از شما بپرسم که رسول الله
ای پایین آورد که سرش ظاھر  ابو ایوب دستش را بر پارچه گذاشت و آن را به اندازه

ریخت، گفت: آب بریز. او بر سرش آب ریخت.  شد. سپس به کسی که بر سرش، آب می
، و ھا را از جلو به عقب آنگاه ابو ایوب سرش را با دستانش، حرکت داد. و نخست، دست

 کرد. را دیدم که چنین میص  سپس از پشت سر به جلو آورد و گفت: رسول الله

 ): واجب شدن فدیه بر ُمحِرم۳۷باب (
ِ بِْن َمْعِقٍل  -۶۸۸  َكْعٍب  :قَاَل س  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
َمْسِجدِ ، س َ�َعْدُت إِىل

ْ
ُُه  ،وَُهَو يِف ال تلْ

َ
فََسأ

وۡ  ِصَيا�ٍ  ّمِن يَةٞ فَفِدۡ ﴿ :َ�ْن َهِذهِ اآليَةِ 
َ
وۡ  أ

َ
 :س َكْعٌب  :َ�َقاَل  ]۱۹۶[البقرة:  ﴾�ُُسٖك�  َصَدقٍَة أ
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يِس  ،نََزلَْت يِفَّ 
ْ
ًذى ِمْن َرأ

َ
ِ  ،اَكَن يِب أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
ُت إِىل

ْ
َقْمُل يَتَنَاثَُر ىلَعَ وَْجِ� ص  فَُحِمل

ْ
 ،َوال

رَى« :َ�َقاَل 
َ
َْهَد بَلََغ ِمنَْك َما أ

ْ
نَّ اجل

َ
رَى أ

ُ
ُد َشاةً  ،َما ُكنُْت أ ِ

َ
جت

َ
ُت  ؟»أ

ْ
لَْت َهِذهِ اآليَةُ  ،الَ  :َ�ُقل َ�َ�َ: 

وۡ  ِصَيا�ٍ  ّمِن يَةٞ فَفِدۡ ﴿
َ
وۡ  أ

َ
يَّامٍ َصْوُم ثَالَ  :َقاَل  ﴾�ُُسٖك�  َصَدقٍَة أ

َ
ْو إِْطَعاُم ِستَِّة َمَساِك�َ  ،ثَِة �

َ
 ،أ

ةً  :قَاَل  ،نِْصَف َصاٍع َطَعاًما ِللُكِّ ِمْسِك�ٍ  لَْت يِفَّ َخاصَّ ةً  ،َ�َ�َ  )۱۲۰۱/(م. َوِ�َ لَُ�ْم اَعمَّ
در مسجد بود که من س  گوید: کعب بن عجره میس  عبدالله بن معقل ترجمه:

فرماید:  ی این آیه پرسیدم که الله متعال می رفتم و کنارش نشستم و از او درباره

وۡ  ِصَيا�ٍ  ّمِن يَةٞ فَفِدۡ ﴿
َ
وۡ  أ

َ
فدیه بدھد به این که  یعنی این ]۱۹۶[البقرة:  ﴾�ُُسٖك�  َصَدقٍَة أ

 صورت که یا روزه بگیرد و یا صدقه بدھد و یا گوسفندی ذبح نماید.
کعب گفت: این آیه در مورد من نازل گردید. سرم، مشکلی داشت. پس در حالی 

فرمود: ص  ریخت. پیامبر اکرم بردند که شپش بر صورتم میص  مرا نزد رسول الله
؟ »توانی گوسفندی پیدا کنی ای. آیا می کردم اینگونه دچار مشکل شده فکر نمی«

وۡ  ِصَيا�ٍ  ّمِن يَةٞ فَفِدۡ ﴿گفتم: خیر. آنگاه این آیه نازل شد: 
َ
وۡ  أ

َ
 ]۱۹۶[البقرة:  ﴾�ُُسٖك�  َصَدقٍَة أ

ی یعنی اینکه فدیه بدھد به این صورت که یا روزه بگیرد و یا صدقه بدھد و یا گوسفند
 ذبح نماید.

روزه گرفتن سه روز یا طعام دادن شیش مسکین «فرمود: ص  سپس رسول الله
 ».به ھر کدام نصف صاع

ی مذکور به طور خاص در مورد من نازل شد؛ ولی حکم آن،  گوید: آیه کعب می
 برای ھمگی شماست.

 ): اگر کسی در حالت احرام، فوت نمود، چگونه کفن و دفن گردد؟۳۸باب (
 ،َ�َماَت  ،فَُوقَِص  ،قَاَل: َخرَّ رَُجٌل ِمْن بَِعِ�هِ ص  َ�ْن انلَّيِبِّ  بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۶۸۹

نُوُه يِف ثَْوَ�يْهِ  ،اْغِسلُوُه بَِماٍء وَِسْدرٍ « :َ�َقاَل  َسهُ  َوالَ  ،َوَ�فِّ
ْ
ُروا َرأ َمِّ ِقيَاَمِة  ،ختُ

ْ
َ َ�بَْعثُُه يَْوَم ال إِنَّ ا�َّ

فَ
 )۱۲۰۶(م/». ُملَبِّيًا

گوید: مردی از باالی شترش به زمین افتاد و گردنش  می بابن عباس  ترجمه:
او را با آب و ِسدر، غسل دھید و با دو «فرمود: ص  شکست (و وفات نمود). رسول الله

ھای احرام) کفن کنید و سرش را نپوشانید؛ زیرا روز قیامت، الله  اش (پارچه پارچه
 ».نماید متعال او را لبیک گویان، حشر می
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 ی بیتوته کردن در ذی طوی و غسل نمودن قبل از وارد شدن به مکه ): درباره۳۹باب (
نَّ اْ�َن  :َ�ْن نَافِعٍ  -۶۹۰

َ
  اَكَن الَ  بُ�َمَر أ

َّ
َة إِال

بَاَت بِِذي َطًوى َحىتَّ يُْصِبَح  َ�ْقَدُم َمكَّ
َة َ�َهاًرا ،َوَ�ْغتَِسَل  نَُّه َ�َعلَهُ ص  َوَ�ْذُكُر َ�ْن انلَّيِبِّ  ،ُ�مَّ يَْدُخُل َمكَّ

َ
 )۱۲۵۹(م/. �

ی ذی طوی  آمد، در منطقه به مکه می بگوید: ھر گاه ابن عمر  نافع می ترجمه:
کرد و روز، وارد  شد. آنگاه غسل می که صبح می نمود تا این (نزدیک مکه) بیتوته می

 نمود. میچنین ص  کرد که رسول الله شد. و روایت می مکه می

 و بیرون رفتن از راه دیگر ،): وارد شدن به مکه و مدینه از یک راه۴۰باب (
ِ  :ب َ�ْن ابِْن ُ�َمرَ  -۶۹۱ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َجَرةِ صأ َو�َْدُخُل ِمْن  ،اَكَن َ�ُْرُج ِمْن َطِر�ِق الشَّ

ُمَعرَِّس 
ْ
ةَ  ،َطِر�ِق ال يَا ،َو�َِذا َدَخَل َمكَّ

ْ
ُعل

ْ
ْفَ�  ،َدَخَل ِمْن اثلَّنِيَِّة ال  )۱۲۵۷(م/ .َوَ�ُْرُج ِمْن اثلَّنِيَِّة السُّ

از راه شجره (از مدینه) بیرون ص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:
ی باالیی  شد، از گردنه که وارد مکه می شد. و ھنگامی رفت و از راه معّرس، وارد می می

 رفت.  ی پایینی، بیرون می نهشد، و از گرد وارد می

 اش ): حکم رفتن حاجی در مکه به خانه۴۱باب (
َساَمَة بِْن َز�ِْد بِْن َحاِرثَةَ  -۶۹۲

ُ
نَُّه قَاَل ب  َ�ْن أ

َ
�:  ِ ُل يِف َداِرَك  ،يَا رَُسوَل ا�َّ ِ�ْ�َ

َ
أ

ةَ  ْو ُدورٍ « :َ�َقاَل  ؟بَِمكَّ
َ
َا َعِقيٌل ِمْن ِرَ�اٍع أ

َ
بَا َطاِلٍب  ؟»وََهْل تََرَك نل

َ
ُهَو  ،َوَ�َن َعِقيٌل َورَِث أ

ٌّ َشيْئًا َوَطاِلٌب َولَْم يَِرثُْه َجْعَفٌر َوالِ  ُهَما اَكنَا ُمْسِلَمْ�ِ ألِ�َ ،يلَعِ . َوَ�َن َعِقيٌل َوَطاِلٌب اَكفَِر�ِْن  ،�َّ
 )۱۳۵۱/(م

به  ،رسیدم: آیا در مکهپص  الله گوید: از رسول می باسامه بن زید  ترجمه:
؟ »گذاشته استباقی کی برای ما لخانه و م ،مگر عقیل«؟ فرمود: روی می ات خانه

از س  جعفر وس  علی اما ارث بردند؛ابوطالب از گفتنی است که عقیل و طالب 
و طالب و عقیل (در آن زمان) شده بودند مسلمان  ،زیرا این دو ؛رث نبردنداابوطالب 

که بدر  ی هدر غزوکافر ماند و ان شد ولی طالب بعدھا عقیل مسلمالبته ( کافر بودند.
 مترجم .)االثر گردید مفقود ،سپاه کفر بودھمراه 
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 ): َرمل در طواف و سعی۴۲باب (
ِ  :ب ُ�َمرَ ابِْن  َعِن  -۶۹۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُعْمَرةِ صأ

ْ
َجِّ َوال

ْ
َل َما  ،اَكَن إَِذا َطاَف يِف احل وَّ

َ
أ

إِنَُّه �َْسىَع ثَالَ  ،مُ َ�ْقدَ 
َيِْت فَ

ْ
ْطَواٍف بِابل

َ
ْرَ�َعةً  ،ثََة أ

َ
ُ�مَّ َ�ُطوُف  ،ُ�مَّ يَُص�ِّ َسْجَدَ�ْ�ِ  ،ُ�مَّ َ�ْميِش أ

َمْرَوةِ 
ْ
َفا َوال   )۱۲۶۱/(م. َ�ْ�َ الصَّ

شد و  وارد مکه میص  که رسول الله گوید: ھنگامی می بابن عمر  ترجمه:
را انجام دھد، در سه شوط اول کعبه، َرمل خواست طواف نخست حج و عمره  می
داد.) و  ھایش را تکان می داشت و شانه ھای نزدیک به ھم و تندی بر می نمود (گام می

خواند و میان  رفت. سپس دو رکعت نماز می در چھار شوط بعدی، بطور عادی راه می
 نمود. صفا و مروه، سعی می

ِ َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد  -۶۹۴   با�َّ
َ
ِ  :نَُّه قَاَل � يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
ََجِر ص  َرأ

ْ
َرَمَل ِمْن احل

ِْه ثَالَ 
َ

ْسوَِد َحىتَّ اْ�تََ� إِيل
َ
ْطَواٍف األ

َ
 )۱۲۶۳(م/. ثََة أ

را دیدم که در سه شوط، ص  گوید: رسول الله می بجابر بن عبدالله  ترجمه:
  نمود. از حجر االسود تا رسیدن به آن، َرمل می

َفيِْل َ�ْن  -۶۹۵ يِب الطُّ
َ
ُت الِ  :قَاَل س  أ

ْ
َيِْت ثَالِ  :بِْن َ�بَّاٍس قُل

ْ
َمَل بِابل يَْت َهَذا الرَّ

َ
َرأ

َ
ثََة أ

ْطَواٍف 
َ
ْطَواٍف  ،أ

َ
ْرَ�َعِة أ

َ
ُسنٌَّة ُهوَ  ،َوَميْشَ أ

َ
نَُّه ُسنَّةٌ  ؟أ

َ
إِنَّ قَْوَمَك يَْزُ�ُموَن �

 ،َصَدقُوا :َ�َقاَل  :قَاَل  ،فَ
ُت  ،َوَ�َذبُوا

ْ
ِ  :قَاَل  ؟َصَدقُوا َوَ�َذبُوا :َما قَْولَُك  :قَاَل قُل ةَ ص  إِنَّ رَُسوَل ا�َّ َ�َقاَل  ،َقِدَم َمكَّ

ُ�ونَ  ُمرْشِ
ْ
ْصَحابَُه الَ  :ال

َ
ًدا َوأ ُهَزالِ  إِنَّ ُ�َمَّ

ْ
َيِْت ِمْن ال

ْ
ْن َ�ُطوفُوا بِابل

َ
َوَ�نُوا  ،�َْستَِطيُعوَن أ

ِ  :قَاَل  ،َ�ُْسُدونَهُ  َمَرُهْم رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن يَْرُملُوا ثَالَ ص  فَأ

َ
ْرَ�ًعا ،ثًاأ

َ
ُ  :قَاَل  ،َوَ�ْمُشوا أ

َ
ُت هل

ْ
 :قُل

َمْرَوِة َراِكبًا
ْ
َفا َوال َواِف َ�ْ�َ الصَّ ِ� َ�ْن الطَّ ْخرِبْ

َ
ُسنٌَّة ُهوَ  ،أ

َ
نَُّه ُسنَّةٌ  ؟أ

َ
إِنَّ قَْوَمَك يَْزُ�ُموَن �

 ،فَ
ُت  :قَاَل  ،َصَدقُوا َوَ�َذبُوا :قَاَل 

ْ
ِ  :قَاَل  ؟َصَدقُوا َوَ�َذبُوا :َوَما قَْولَُك  :قُل َكرُثَ صإِنَّ رَُسوَل ا�َّ

دٌ  :َ�ُقولُونَ  ،َعلَيِْه انلَّاُس  دٌ  ،َهَذا ُ�َمَّ ُيُوِت  َهَذا ُ�َمَّ
ْ

َعَواتُِق ِمْن ابل
ْ
َوَ�َن  :قَاَل  ،َحىتَّ َخَرَج ال

 ِ ا َكرُثَ َعلَيِْه َرِ�َب  ،ْ�َ يََديْهِ يرُْضَُب انلَّاُس �َ  الَ ص  رَُسوُل ا�َّ فَْضُل  ،فَلَمَّ
َ
يْعُ أ َميْشُ َوالسَّ

ْ
 .َوال

 )۱۲۶۴/(م
گفتم: نظر شما در مورد رمل  بگوید: به ابن عباس  ابو طفیل می ترجمه:

نمودن در سه شوط، و راه رفتن عادی در چھار شوط چیست؟ آیا این عمل، سنت 
گفت: ھم  بکنند که این کار، سنت است. ابن عباس  است؟ زیرا قومت گمان می
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اند و ھم دروغ،  ات از اینکه ھم راست گفته اند ھم دروغ. گفتم: ھدف راست گفته
به مکه آمد، مشرکین گفتند: محمد و ص  رسول الله که چیست؟ گفت: ھنگامی

توانند پیرامون کعبه، طواف کنند. قابل یادآوری  یارانش از شدت بیماری و الغری نمی
ص  ورزیدند. اینجا بود که رسول الله حسادت میص  است که آنھا نسبت به محمد

زدیک به ھم و ھای ن به آنان دستور داد تا در سه شوط اول طواف، رمل نمایند (گام
ھایشان را حرکت دھند تا مشرکان چنین نپندارند که آنان، ضعیف  تندی بردارند و شانه

گوید: به  و ناتوان ھستند) و چھار شوط دیگر طواف را بطور عادی راه بروند. راوی می
ی سعی میان صفا و مروه بگو. آیا سعی کردن سوار  گفتم: برایم درباره بابن عباس 

 بکنند که سنت است. ابن عباس  است؟ زیرا قومت گمان می بر مرکب، سنت
 اند و ھم دروغ. گفت: ھم راست گفته

اند ھم دروغ، چیست؟  ات از اینکه ھم راست گفته گوید: من گفتم: ھدف راوی می
جمع شدند تا جایی که زنان خانه نشین ص  جواب داد: مردم زیادی اطراف رسول الله

گفتند: این، محمد است. این، محمد است. و  و ھمگی می ھا بیرون آمدند نیز از خانه
که ازدحام، زیاد گردید،  شدند. لذا ھنگامی دور نمیص  مردم از روبروی رسول الله

 سوار شد. و باید دانست که پیاده راه رفتن و سعی نمودن، بھتر است.ص  پیامبر اکرم

 ): بوسیدن حجر االسود در طواف۴۳باب (
ِ بِْن رَسِْجَس قَاَل َ�ْن َ�بِْد  -۶۹۶ ْصلَعَ  :ا�َّ

َ
يُْت األ

َ
اِب ـ  َرأ َطَّ

ْ
ـ س  َ�ْعِ� ُ�َمَر ْ�َن اخل

ََجَر َوَ�ُقوُل 
ْ
َ�بِّلَُك  :ُ�َقبُِّل احل

ُ
ِ إِ�ِّ أل نََّك َحَجرٌ  ،َوا�َّ

َ
ْعلَُم �

َ
نََّك الَ  ،َو�ِ�ِّ أ

َ
 ،َ�نَْفعُ  ترَُضُّ َوالَ  َو�

يُْت رَُسوَل ا َولَْوالَ 
َ
�ِّ َرأ

َ
� ِ تَُك ص  �َّ

ْ
 )۱۲۷۰(م/ .َ�بَّلََك َما َ�بَّل

را س  گوید: مرد کله طاس یعنی عمر بن خطاب عبدالله بن سرجس می ترجمه:
بوسم ولی  گوید: سوگند به الله، من تو را می بوسد و می دیدم که حجر االسود را می

اگر توانی نفع و ضرری برسانی.  دانم که تو سنگی بیش نیستی و نمی بخوبی می
 بوسیدم. بوسد، تو را نمی میتو را ص  دیدم که رسول الله نمی

 ): استالم (دست زدن) دو رکن یمانی در طواف۴۴باب (
ُت اْسِتالَ  :قَاَل  ب َ�ْن ابِْن ُ�َمرَ  -۶۹۷

ْ
نَْ�ِ َما تََر�

ْ
ك ََجرَ  ،َم َهَذيِْن الرُّ

ْ
ََماِ�َ َواحل ُمْذ  ،ايلْ

 ِ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
ٍة َوالَ  ،ُهَما�َْستَِلمُ ص  َرأ  )۱۲۶۸(م/. رََخاءٍ  يِف ِشدَّ
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که استالم دو رکن یمانی و حجراالسود را  بعد از اینگوید:  می ب ابن عمر ترجمه:
 دیدم در ھیچ شرایطی ـ چه سھل و چه دشوار ـ آن را ترک نکردم.ص  از رسول الله

ِ  قال:ب َ�بَّاٍس  ابِْن  عن -۶۹۸ َر رَُسوَل ا�َّ
َ
ََمانِيَْ�ِ ص  لَْم أ ْ�ِ ايلْ

نَ
ْ
ك . �َْستَِلُم َ�ْ�َ الرُّ

 )۱۲۶۸/(م
بجز رکن یمانی و ص  گوید: ندیدم که رسول الله می بابن عباس  ترجمه:

 حجر االسود، جایی دیگر را استالم نماید.

 ): حکم سواره، طواف نمودن۴۵باب (
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َجابِرٍ  -۶۹۹ َيِْت وََسلََّم ص  َطاَف رَُسوُل ا�َّ

ْ
وََداِع  ،بِابل

ْ
ِة ال ىلَعَ  ،يِف َحجَّ

ََجَر بِِمْحَجنِهِ  ،رَاِحلَتِهِ 
ْ
لُوهُ  ،َولِيرُْشَِف  ،ْن يََراُه انلَّاُس ألِ�َ ،�َْستَلُِم احل

َ
. فَإِنَّ انلَّاَس َغُشوهُ  ،َولِيَْسأ

 )۱۲۷۳/(م
در حجه الوداع، سوار بر شترش، طواف ص  گوید: رسول الله میس  جابر ترجمه:

نمود بخاطر اینکه مردم او را ببینند و به  و با عصایش، حجر االسود را استالم مینمود 
وی دسترسی داشته باشند و سؤاالت خود را از وی بپرسند؛ زیرا مردم، اطراف وی 

 ازدحام نموده بودند.

 ): طواف نمودن، سوار بر مرکب بخاطر داشتن عذری۴۶باب (
مِّ َسلََمةَ  -۷۰۰

ُ
�ََّها  ب َ�ْن أ

َ
ِ  :قَالَْت �  رَُسوِل ا�َّ

َ
ْشتَيِك ص  َشَكوُْت إِىل

َ
�ِّ أ

َ
 :َ�َقاَل  ،�

نِْت َراِكبَةٌ «
َ
ِ  ،َ�ُطْفُت  :قَالَْت  ».ُطوِ� ِمْن َوَراِء انلَّاِس َوأ  ص  َورَُسوُل ا�َّ

َ
 إِىل

ِحينَئٍِذ يَُص�ِّ
َيِْت 

ْ
  ،َجنِْب ابل

ُ
ورِ ٱوَ ﴿ ِب  :وَُهَو َ�ْقَرأ سۡ  َو�َِ�ٰبٖ  ١لطُّ  )۱۲۷۶/(م ]۲-۱[الطور:  ﴾٢ُطورٖ مَّ

گفتم: من مریض ھستم. ایشان ص  گوید: به رسول الله میل  ام سلمه: ترجمه
 ل  ام سلمه». شترت را سوار شو و از ورای طواف کنندگان، طواف کن«فرمود: 

در آن ھنگام، کنارکعبه به نماز ص  گوید: من طواف کردم در حالی که رسول الله می
 خواند. طور را میی  ایستاده بود و سوره

 
 
 



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٣٨٨

فرماید:  میمتعال که  اللهسعی میان صفا و مروه و این سخن  ی ه): دربار۴۷باب (
 »هستند های الهی مانا صفا و مروه از نشانهه«

ُت ِلَعا�َِشةَ  :ُعْرَوَة قَاَل  عن -۷۰۱
ْ
ْن الَ  َما :ب قُل

َ
َّ ُجنَاًحا أ رَى يلَعَ

َ
َفا  أ َ�َطوََّف َ�ْ�َ الصَّ

َ
أ

َمْرَوةِ 
ْ
ُت  ؟لِمَ  :قَالَْت  ،َوال

ْ
َ ألِ�َ :قُل َفاٱ إِنَّ ﴿ :َ�ُقوُل  ألنَّ ا�َّ ۡ ٱوَ  لصَّ ِۖ ٱِمن َشَعآ�ِرِ  َوةَ َمرۡ ل  َ�َمنۡ  �َّ

وِ  َت يۡ ۡ�َ ٱ َحجَّ 
َ
ن هِ فََ� ُجَناَح َعلَيۡ  َتَمرَ �ۡ ٱأ

َ
وَّ  أ ۚ َ�طَّ لَْو اَكَن  :َ�َقالَْت  ]۱۵۸[البقرة:  ﴾َف بِِهَما

ْن الَ  فَالَ  :لاََكنَ  ،َكَما َ�ُقوُل 
َ
وََّف بِِهَما ُجنَاَح َعلَيِْه أ نَْصارِ  ،َ�طَّ

َ
نَاٍس ِمْن األ

ُ
نِْزَل َهَذا يِف أ

ُ
َما أ  ،إِ�َّ

َاِهِليَّةِ 
ْ
َهلُّوا لَِمنَاَة يِف اجل

َ
َهلُّوا أ

َ
فُوا فَالَ  ،اَكنُوا إَِذا أ وَّ ْن َ�طَّ

َ
لُّ لَُهْم أ َمْرَوةِ  َ�ِ

ْ
َفا َوال ا  ،َ�ْ�َ الصَّ فَلَمَّ

َحجِّ ص  قَِدُموا َمَع انلَّيِبِّ 
ْ
ُ  ،لِل

َ
 َهِذهِ اآليَةَ  ،َذَكُروا َذلَِك هل

َ
ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ

َ
َ�مَّ  ،فَأ

َ
فَلََعْمِري َما أ

َمْرَوةِ 
ْ
َفا َوال ُ َحجَّ َمْن لَْم َ�ُطْف َ�ْ�َ الصَّ  ،ا�َّ

َ�مَّ : ةٍ و ىف رواي
َ
َمْرَوةِ َما أ

ْ
َفا َوال ُ َحجَّ اْمِرٍئ َوال ُ�ْمَرتَُه لَْم َ�ُطْف َ�ْ�َ الصَّ  )۱۲۷۷/(م .ا�َّ

کنم اگر میان صفا و مروه  گفتم: فکر میل  گوید: به عایشه عروه می ترجمه:
گفت: چرا؟ گفتم: زیرا الله متعال ل  شوم. عایشه سعی نکنم، گناھکار نمی

َفاٱ إِنَّ ﴿فرماید:  می ۡ ٱوَ  لصَّ ِۖ ٱِمن َشَعآ�ِرِ  َوةَ َمرۡ ل وِ  َت يۡ ۡ�َ ٱ َحجَّ  َ�َمنۡ  �َّ
َ
َفَ� ُجَناَح  َتَمرَ �ۡ ٱأ

ن هِ َعلَيۡ 
َ
وَّ  أ ۚ َ�طَّ ھای الھی ھستند.  یعنی ھمانا صفا و مروه از نشانه ]١٥٨ :هبقرال[  ﴾َف بِِهَما

را پس ھر کس، حج یا عمره انجام داد، بر او گناھی نیست که سعی میان صفا و مروه 
 انجام دھد.

 بود که شما تفسر کردید، الله متعال  گفت: اگر اینطور میل  عایشه

ن هِ َفَ� ُجَناَح َعلَيۡ ﴿فرمود:  می
َ
وََّف  أ ۚ  َ�طَّ یعنی اگر میان صفا و مروه، سعی نکرد،  ﴾بِِهَما

 بر او گناھی نیست.
جاھلیت ی گروھی از انصار، نازل گردید؛ آنان در  باید دانست که این آیه درباره

بستند. در این  خواستند، احرام ببندند، برای منات (اسم بت) احرام می که می ھنگامی 
که ھمراه نبی  صورت، برای آنان جایز نبود که میان صفا و مروه، سعی کنند. ھنگامی

ی فوق را  آیه ألبرای حج آمدند، ماجرا را برایش یادآوری نمودند. آنگاه الله ص  اکرم
 نازل نمود.

د به عمرم که ھر کس، سعی میان صفا و مروه را انجام ندھد، الله متعال سوگن
 کند. حجش را کامل نمی
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ی کسی را که  گفت: الله متعال، حج و عمرهل  و در روایتی آمده است که عایشه
 نماید. سعی میان صفا و مروه را انجام ندھد، کامل نمی

 شود می ): هفت سعی میان صفا و مروه، یک بار انجام۴۸باب (
ِ  بِْن  َجابِرِ عن  -۷۰۲ َفا  َوالَ ص  لَْم َ�ُطْف انلَّيِبُّ  قال: بَ�بِْد ا�َّ ْصَحابُُه َ�ْ�َ الصَّ

َ
أ

َمْرَوةِ 
ْ
  ،َوال

َّ
 )۱۲۷۹/(م .َطَوافًا َواِحًدا إِال
و یارانش میان صفا و مروه ص  گوید: نبی اکرم می بجابر بن عبدالله  ترجمه:

 نمودند. میفقط یک بار (ھفت) سعی 

بندد و به مکه  به نیت حج، احرام میکه  کسی ): طواف و سعی الزم برای۴۹باب (
 آید می

فََجاَءهُ  ،ب ُكنُْت َجالًِسا ِعنَْد ابِْن ُ�َمرَ  :قَاَل  (یعنی: ابن عبدالرحمن)َ�ْن َو�ََرَة  -۷۰۳
َمْوقَِف  :رَُجٌل َ�َقاَل 

ْ
ْن آيِتَ ال

َ
َيِْت َ�بَْل أ

ْ
ُطوَف بِابل

َ
ْن أ

َ
يَْصلُُح يِل أ

َ
فَإِنَّ اْ�َن  :َ�َقاَل  ،َ�َعمْ  :َ�َقاَل  ،أ
َمْوقَِف  الَ  :َ�بَّاٍس َ�ُقوُل 

ْ
يِتَ ال

ْ
َيِْت َحىتَّ تَأ

ْ
ِ  :َ�َقاَل ا�ُْن ُ�َمرَ  ،َ�ُطْف بِابل ص  َ�َقْد َحجَّ رَُسوُل ا�َّ

َيِْت �َ 
ْ

َمْوقَِف َ�َطاَف بِابل
ْ
يِتَ ال

ْ
ْن يَأ

َ
ِ  ،بَْل أ ُخذَ ص  فَِبَقْوِل رَُسوِل ا�َّ

ْ
ْن تَأ

َ
َحقُّ أ

َ
ْو بَِقْوِل ابِْن  ،أ

َ
أ

 ؟!إِْن ُكنَْت َصاِدقًا ،َ�بَّاٍس 
ِ  :قَاَل  ةٍ � روايو ْ�نَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َفا ص  َرأ َيِْت وََسىَع َ�ْ�َ الصَّ

ْ
َجِّ َوَطاَف بِابل

ْ
ْحَرَم بِاحل

َ
أ

َمْرَوةِ 
ْ
 )۱۲۳۳(م/ .َوال

نشسته بودم که  بگوید: نزد عبدالله بن عمر  : وبره بن عبدالرحمن میترجمه
ی الله را  مردی آمد و پرسید: آیا برای من شایسته است که قبل از وقوف (در عرفات) خانه

گوید: تا وقوف عرفات  می بطواف نمایم؟ ابن عمر گفت: بله. آن مرد گفت: ابن عباس 
حج نمود و ص  گفت: رسول الله بجام نداده ای، کعبه را طواف مکن. ابن عمر را ان

ات)  ی الله را طواف نمود. اگر تو (در ایمان قبل از اینکه در عرفات، وقوف نماید، خانه
تر است که از آن، پیروی نماییم یا سخن  شایستهص  صداقت داری، سخن رسول الله

 ابن عباس؟
برای ص  گفت: ما دیدیم که رسول الله بو در روایتی آمده است که ابن عمر 

  حج، احرام بست و بیت الله را طواف نمود و بین صفا و مروه، سعی کرد.
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َا اْ�َن ُ�َمرَ  :َ�ْن َ�ْمِرو بِْن ِدينَاٍر َقاَل  -۷۰۴
ْ

نل
َ
َ�َطاَف  ،َ�ْن رَُجٍل قَِدَم بُِعْمَرةٍ  ب َسأ

َيِْت َولَْم 
ْ

َمْرَوةِ بِابل
ْ
َفا َوال تَه ،َ�ُطْف َ�ْ�َ الصَّ

َ
يِت اْمَرأ

ْ
يَأ

َ
ِ  :َ�َقاَل  ؟أ َ�َطاَف ص  قَِدَم رَُسوُل ا�َّ

َيِْت َسبًْعا
ْ

َمْرَوةِ  ،بِابل
ْ
َفا َوال َعتَْ�ِ َوَ�ْ�َ الصَّ

ْ
َمَقاِم َر�

ْ
َف ال

ْ
َوقَْد اَكَن لَُ�ْم يِف  ،َسبًْعا ،وََص�َّ َخل

ْسَوٌة حَ 
ُ
ِ أ  )۱۲۳۴(م/ .َسنَةٌ رَُسوِل ا�َّ
پرسیدیم: اگر شخصی  ب از عبدالله بن عمرگوید:  میس  عمرو بن دینار ترجمه:

 به قصد ادای عمره، بیت را طواف نماید ولی سعی بین صفا و مروه را انجام ندھد، آیا 
جواب  ؟)احرام عمره خارج شوداز تواند  می( ھمبستری کند؟ ،با ھمسرشتواند  می

دو رکعت و بیت را طواف نمود  ، نخست،که به مکه تشریف آوردص  الله  رسولداد: 
سپس  نماز، پشت مقام ابراھیم خواند (طوری که مقام بین ایشان و کعبه قرار گرفت).

  بھترین الگو برای شماست.ص  پیامبر اکرم و .سعی نمود ،و مروه بین صفا

 ): وارد شدن به کعبه و نماز خواندن و دعا کردن در آن۵۰باب (
ِ  :قَاَل  ب َ�ْن ابِْن ُ�َمرَ  -۷۰۵ َفتِْح ص  قَِدَم رَُسوُل ا�َّ

ْ
َكْعبَةِ  ،يَْوَم ال

ْ
َل بِِفنَاِء ال َ�َ�َ، 

ِمْفتَِح 
ْ
َحَة َفَجاَء بِال

ْ
 ُ�ثَْماَن بِْن َطل

َ
رَْسَل إِىل

َ
َاَب  ،َوأ

ْ
ٌل َو�ِالَ ص  ُ�مَّ َدَخَل انلَّيِبُّ  :قَاَل  ،َ�َفتََح ابل

َحَة 
ْ
َساَمُة ْ�ُن َز�ٍْد َوُ�ثَْماُن ْ�ُن َطل

ُ
ْغِلَق  َوأ

ُ
َاِب فَأ

ْ
َمَر بِابل

َ
ُ�مَّ َ�تََح  ،فَلَِبثُوا ِ�يِه َمِليًّا ،َوأ

َاَب 
ْ

ِ  ،ابل ِ  :َ�َقاَل َ�بُْد ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ  إِثِْرهِ َو�ِالَ  ،َخارًِجاص  َ�بَاَدرُْت انلَّاَس َ�تَلَقَّ
 ،ٌل ىلَعَ

 
ْ
ِ  :لٍ ُت بِلِالَ َ�ُقل ُت  ،َ�َعمْ  :قَاَل ؟ صَهْل َص�َّ ِ�يِه رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْ�نَ  :قُل

َ
َعُموَديِْن  :قَاَل  ؟أ

ْ
 ،َ�ْ�َ ال

َقاَء وَْجِههِ 
ْ
ُ  :قَاَل  ،تِل

َ
هل

َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
 )۱۳۲۹(م/ .َ�ْم َص�َّ  :َو�َِسيُت أ

روز فتح مکه آمد و کنار کعبه، ص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:
توقف نمود و فردی را به دنبال عثمان بن طلحه فرستاد. او کلید کعبه را آورد و در را 

 باز کرد. 
، بالل، اسامه بن زید و عثمان بن طلحه، وارد شدند. آنگاه، رسول صنبی اکرم 

عبدالله بن  دستور داد و دروازه، بسته شد. آنان، اندکی در آن، درنگ کردند.ص  الله
بیرون شده است و بالل ص  گوید: از مردم، جلوتر رفتم و دیدم که رسول الله عمر می

داخل کعبه، نماز خواند؟ گفت: بله. ص  آید. به او گفتم: آیا رسول الله به دنبالش می
گوید:  پرسیدم: کجا؟ گفت: میان دو ستون، روبروی خودش. عبد الله بن عمر می



 ٣٩١  کتاب حج -١٣

 چند رکعت نماز خواند. ص  بپرسم که پیامبر اکرم فراموش کردم از بالل

ُت ِلَعَطاءٍ  :ُجَر�ٍْج قَاَل  ابِْن  عن -۷۰۶
ْ
َسِمْعَت اْ�َن َ�بَّاٍس  :قُل

َ
ِمْرُ�ْم  :َ�ُقوُل ب  أ

ُ
َما أ إِ�َّ

َواِف َولَْم تُْؤَمُروا بُِدُخوهِلِ   :ُه َ�ُقوُل َولَِك�ِّ َسِمْعتُ  ،لَْم يَُ�ْن َ�نَْ� َ�ْن ُدُخوهِلِ  :قَاَل  ،بِالطَّ
َساَمُة ْ�ُن َز�ْدٍ 

ُ
ِ� أ ْخرَبَ

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :ب أ

َ
َيَْت َداَع يِف نََواِحيِه لُكَِّهاص  أ

ْ
ا َدَخَل ابل َولَْم يَُصلِّ  ،لَمَّ

َعتَْ�ِ  ،ِ�يِه َحىتَّ َخَرجَ 
ْ
َيِْت َر�

ْ
ا َخَرَج َرَ�َع يِف ُ�بُِل ابل ِقبْلَةُ « :َوَقاَل  ،فَلَمَّ

ْ
ُ  ».َهِذهِ ال

َ
ُت هل

ْ
َما  :قُل

يِف َزَوايَاَها ؟نََواِحيَها
َ
َيِْت  :قَاَل  ؟أ

ْ
 )۱۳۳۰/(م. بَْل يِف لُكِّ قِبْلٍَة ِمْن ابل

گوید: به  ای که ابن عباس می گوید: به عطا گفتم: آیا شنیده ابن جریج می ترجمه:
، شما دستور داده شده که طواف نمایید نه اینکه وارد کعبه شوید؟ گفت: از وارد شدن

که نبی  گفت: اسامه بن زید به من گفت: ھنگامی کرد. ولی شنیدم که می منع نمی
ی کعبه شد، در تمام نواحی آن، دعا نمود و در آن، نماز نخواند تا  وارد خانهص  اکرم

که بیرون شد، روبروی کعبه، دو رکعت نماز خواند و فرمود:  اینکه بیرون شد. و ھنگامی
ھای آن ھستند؟  رسیدم: آیا ھدف از نواحی آن، ھمان زاویهاز او پ». این، قبله است«

 ھای کعبه. جواب داد: بلکه در تمام گوشه

 صی حج نبی اکرم  ): درباره۵۱باب (
�ِيِه قَاَل  -۷۰۷

َ
ٍد َ�ْن أ ِ  :َ�ْن َجْعَفِر بِْن ُ�َمَّ نَا ىلَعَ َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ

ْ
َل َ�ْن ، َدَخل

َ
فََسأ

َقْوِم َحىتَّ 
ْ
َّ ال

َ
ُت  ،اْ�تََ� إِيل

ْ
ِّ بِْن ُحَسْ�ٍ  :َ�ُقل ُد ْ�ُن يلَعِ نَا ُ�َمَّ

َ
يِس َ�َ�ََع  ،أ

ْ
 َرأ

َ
ْهَوى �ِيَِدهِ إىِل

َ
فَأ

ىلْعَ 
َ
ْسَفَل  ،ِزرِّي األ

َ
نَا يَْوَمئٍِذ ُغالَ  ،ُ�مَّ نََزَع ِزرِّي األ

َ
ُه َ�ْ�َ ثَْدَيَّ َوأ  :َ�َقاَل  ،ٌم َشابٌّ ُ�مَّ وََضَع َكفَّ

يِخ َمرَْحبًا 
َ
ا ِشئَْت ،بَِك يَا اْ�َن أ ُهُ  ،َسْل َ�مَّ تلْ

َ
ْ�َ�  ،فََسأ

َ
الَ  ،وَُهَو أ َ�َقاَم يِف  ،ةِ وََحرَضَ َوقُْت الصَّ

تَِحًفا بَِها
ْ
ِْه ِمْن ِصَغرَِها ،�َِساَجٍة ُمل

َ
  ،لُكََّما وََضَعَها ىلَعَ َمنِْكِبِه رََجَع َطَرفَاَها إِيل

َ
َورَِداُؤُه إِىل

  ،َجنِْبهِ 
ْ
ُت  ،فََص�َّ بِنَا ،ِمْشَجِب ىلَعَ ال

ْ
ِ  :َ�ُقل ِة رَُسوِل ا�َّ ِ� َ�ْن َحجَّ ْخرِبْ

َ
 ،َ�َقاَل �َِيِدهِ ، صأ

ِ  :َ�َقاَل  ،َ�َعَقَد �ِْسًعا ذََّن يِف انلَّاِس يِف  ،َمَكَث �ِْسَع ِسنَِ� لَْم َ�ُجَّ ص  إِنَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ�مَّ أ

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِة أ َعارِشَ

ْ
َمِدينََة �رََشٌ َكِث�ٌ  ،َحاجٌّ ص  ال

ْ
َ�مَّ بِرَُسوِل  ،َ�َقِدَم ال

ْ
ْن يَأ

َ
تَِمُس أ

ْ
لُكُُّهْم يَل

 ِ ُلَيَْفةِ  ،فََخرَْجنَا َمَعهُ  ،َوَ�ْعَمَل ِمثَْل َ�َمِلهِ ، صا�َّ
ْ
تَيْنَا َذا احل

َ
ْسَماُء بِنُْت  ،َحىتَّ أ

َ
ْت أ َ فََودلَ

يِب بَْ�رٍ 
َ
َد ْ�َن أ   ،ُ�َميٍْس ُ�َمَّ

َ
ِ فَأ  رَُسوِل ا�َّ

َ
ْصنَعُ : صرَْسلَْت إِىل

َ
اْغتَِسِ� « :قَاَل  ؟َكيَْف أ

ْحِرِ� 
َ
 ».َواْستَثِْفِري بِثَوٍْب َوأ



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٣٩٢

 ِ َمْسِجدِ ص  فََص�َّ رَُسوُل ا�َّ
ْ
َقْصَواءَ  ،يِف ال

ْ
َحىتَّ إَِذا اْستَوَْت بِِه نَاَ�تُُه ىلَعَ  ،ُ�مَّ َرِ�َب ال

َيَْداءِ 
ْ

 َمدِّ  ،ابل
َ

َوَ�ْن  ،َوَ�ْن يَِميِنِه ِمثَْل َذلَِك  ،ِمْن َراِكٍب َوَماٍش  ،برََصِي َ�ْ�َ يََديْهِ  َ�َظْرُت إِىل
ِفِه ِمثَْل َذلَِك  ،�ََسارِهِ ِمثَْل َذلَِك 

ْ
ِ  ،َوِمْن َخل ْظُهِرنَاص  َورَُسوُل ا�َّ

َ
ُقْرآنُ  ،َ�ْ�َ أ

ْ
ُل ال  ،وََعلَيِْه َ�ْ�ِ

ِو�لَهُ 
ْ
نَا بِهِ  ،وَُهَو َ�ْعرُِف تَأ

ْ
ٍء َعِمل َهلَّ بِاتلَّوِْحيدِ  ،َوَما َعِمَل بِِه ِمْن يَشْ

َ
َّيَْك « :فَأ

َ
َّيَْك اللَُّهمَّ بل

َ
 ،بل

َّيَْك الَ 
َ

َّيَْك  بل
َ

�َك لََك بل َْمَد َوانلِّْعَمَة لََك  ،رَشِ
ْ
َك الَ  ،إِنَّ احل

ْ
ُمل

ْ
�َك لََك  َوال َهلَّ انلَّاُس  ».رَشِ

َ
َوأ

ي يُِهلُّونَ  ِ
َّ

ِ  ،بِهِ  بَِهَذا اذل ِ  ،َعلَيِْهْم َشيْئًا ِمنْهُ ص  فَلَْم يَُردَّ رَُسوُل ا�َّ ص  َولَِزَم رَُسوُل ا�َّ
ِبيَتَهُ 

ْ
 : س قَاَل َجابِرٌ ، تَل

َّ
َجَّ  لَْسنَا َ�نْوِي إِال

ْ
ُعْمَرةَ  ،احل

ْ
َيَْت َمَعهُ  ،لَْسنَا َ�ْعرُِف ال

ْ
تَيْنَا ابل

َ
 ،َحىتَّ إَِذا أ

ْ�َن فََرَمَل  ْرَ�ًعاثَالَ  اْستَلََم الرُّ
َ
 َمَقاِم إِبَْراِهيَم  ،ثًا َوَمىَش أ

َ
  ،÷ُ�مَّ َ�َفَذ إِىل

َ
ْ َوٱ﴿ :َ�َقَرأ ُِذوا َّ� 

َقاِم إِبۡ  �  مَ  ِۧ� َ�ٰ ِمن مَّ
َيِْت  ]۱۲۵[البقرة:  ﴾ُمَصّ�ٗ

ْ
َمَقاَم بَيْنَُه َوَ�ْ�َ ابل

ْ
يِب َ�ُقوُل  ،فََجَعَل ال

َ
 -فاََكَن أ

  َوالَ 
َّ
ْعلَُمُه َذَكَرُه إِال

َ
َعتَْ�ِ  -ص  َ�ْن انلَّيِبِّ  أ

ْ
ك  يِف الرَّ

ُ
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿اَكَن َ�ْقَرأ َحدٌ  �َّ

َ
 ﴾١أ

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ وَ  ]۱[اإلخالص:  ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ � ْ�ِن فَاْستَلََمهُ  ]۱افرون: ک[ال ﴾١فُِرونَ َ�  الرُّ

َ
ُ�مَّ  ،ُ�مَّ رََجَع إِىل

َفا  الصَّ
َ

َاِب إِىل
ْ

  ،َخَرَج ِمْن ابل
َ
َفا قََرأ ا َدنَا ِمْن الصَّ َفاٱ إِنَّ ﴿  :فَلَمَّ ۡ ٱوَ  لصَّ ِۖ ٱِمن َشَعآ�ِِر  َوةَ َمرۡ ل َّ�﴾ 

ُ بِهِ « ]۱۵۸[البقرة:   ا�َّ
َ
 بَِما بََدأ

ُ
بَْدأ

َ
 ».أ

َفا  بِالصَّ
َ
َيَْت  ،َ�بََدأ

ْ
ى ابل

َ
َهُ  ،فََرِ�َ َعلَيِْه َحىتَّ َرأ َ َوَ�ربَّ َد ا�َّ ِقبْلََة فَوَحَّ

ْ
 الَ « :َوقَاَل  ،فَاْستَْقبََل ال

 
َّ
َ إِال

َ
ُ وَْحَدُه الَ  إهِل ُ  ا�َّ

َ
�َك هل ٍء قَِديرٌ  ،رَشِ َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ احل

َ
ُك َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
  الَ  ،هل

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل ا�َّ

ََز وَْعَدهُ  ،وَْحَدهُ 
ْ

�
َ
ْحَزاَب وَْحَدهُ  ،َدهُ َونرََصَ َ�بْ  ،أ

َ
قَاَل ِمثَْل َهَذا  ،ُ�مَّ َداَع َ�ْ�َ َذلَِك  ».وََهَزَم األ

اٍت ثَالَ  َمْرَوةِ  ،َث َمرَّ
ْ
 ال

َ
َواِدي َسىَع  ،ُ�مَّ نََزَل إِىل

ْ
َحىتَّ إَِذا  ،َحىتَّ إَِذا انَْصبَّْت قََدَماُه يِف َ�ْطِن ال

َمْرَوةَ  ،َصِعَدتَا َمىَش 
ْ
ىَت ال

َ
َفاَ�فَ  ،َحىتَّ أ َمْرَوِة َكَما َ�َعَل ىلَعَ الصَّ

ْ
َحىتَّ إَِذا اَكَن آِخُر  ،َعَل ىلَعَ ال

َمْرَوِة َ�َقاَل 
ْ
تَُها « :َطَوافِِه ىلَعَ ال

ْ
َهْدَي وََجَعل

ْ
ُسْق ال

َ
ْمِري َما اْستَْدبَْرُت لَْم أ

َ
ُت ِمْن أ

ْ
�ِّ اْستَْقبَل

َ
لَْو �

َها ُ�ْمَرةً َ�َمْن اَكَن ِمنُْ�ْم لَيَْس َمَعُه هَ  ».ُ�ْمَرةً 
ْ
َْجَعل يَِحلَّ َويلْ

ْ
اقَُة ْ�ُن َمالِِك ، ْدٌي فَل َ�َقاَم رُسَ

ْم ألِ�َ :َ�َقاَل  ،بِْن ُجْعُشمٍ 
َ
ِلَعاِمنَا َهَذا أ

َ
ِ أ ِ  ؟بَدٍ يَا رَُسوَل ا�َّ َصابَِعُه ص  فََشبََّك رَُسوُل ا�َّ

َ
أ

ْخَرى
ُ
ُعْمَرُة يِف « :َوقَاَل  ،َواِحَدًة يِف األ

ْ
َجِّ َدَخلَْت ال

ْ
َ�ْ�ِ ـ  احل بَدٍ بَْل ألِ�َ الَ ـ  َمرَّ

َ
 ».بٍَد أ

 ٌّ ََمِن بِبُْدِن انلَّيِبِّ س  َوقَِدَم يلَعِ ْن َحلَّ ل  فَوََجَد فَاِطَمةَ ، صِمْن ايلْ َولَِبَسْت ِ�يَابًا  ،ِممَّ
تََحلَْت  ،َصِبيًغا

ْ
نَْ�َر َذلَِك َعلَيَْها ،َواك

َ
َمَرِ� بِهَ  :َ�َقالَْت  ،فَأ

َ
يِب أ

َ
ٌّ  :قَاَل ، َذاإِنَّ أ س  فاََكَن يلَعِ

ِعَراقِ 
ْ
ِ  :َ�ُقوُل بِال  رَُسوِل ا�َّ

َ
ي َصَنَعْت ص  فََذَهبُْت إِىل ِ

َّ
ُمْستَْفِتيًا  ،ُ�َرًِّشا ىلَعَ فَاِطَمَة لِ�
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 ِ نَْ�ْرُت َذلَِك َعلَيَْها ،ِ�يَما َذَكَرْت َ�نْهُ ص  لِرَُسوِل ا�َّ
َ
�ِّ أ

َ
تُُه � ْخرَبْ

َ
قَْت َصدَ « :َ�َقاَل  ،فَأ

َجَّ  ،َصَدقَْت 
ْ
َت ِحَ� فََرْضَت احل

ْ
ُت  :قَاَل  ؟»َماَذا قُل

ْ
َهلَّ بِِه رَُسولَُك  :قُل

َ
ِهلُّ بَِما أ

ُ
 :قَاَل  ،اللَُّهمَّ ِإ�ِّ أ

َهْدَي فَالَ «
ْ
إِنَّ َميِعَ ال

لُّ  فَ ِ
َ

ََمِن  :َقَال ».حت ٌّ ِمْن ايلْ ي قَِدَم بِِه يلَعِ ِ
َّ

َهْدِي اذل
ْ
ىَت فاََكَن مَجَاَعُة ال

َ
ي أ ِ

َّ
َواذل

  :قَاَل  ،ِمائَةً ص  بِِه انلَّيِبُّ 
َّ
وا إِال ُ ، َوَمْن اَكَن َمَعُه َهْديٌ ص  انلَّيِبَّ  فََحلَّ انلَّاُس لُكُُّهْم َوقرَصَّ

 ِمً� 
َ

ُهوا إِىل ِوَ�ِة تَوَجَّ ْ ا اَكَن يَْوُم الرتَّ َجِّ  ،فَلَمَّ
ْ
َهلُّوا بِاحل

َ
ِ  ،فَأ  بَِها فََص�َّ ص  َوَرِ�َب رَُسوُل ا�َّ
َفْجرَ 

ْ
ِعَشاَء َوال

ْ
َمْغرَِب َوال

ْ
َعرْصَ َوال

ْ
ْهَر َوال ْمُس  ُ�مَّ َمَكَث قَِليالً  ،الظُّ َمَر  ،َحىتَّ َطلََعْت الشَّ

َ
َوأ

ُ بِنَِمَرةَ 
َ

ِ  ،بُِقبٍَّة ِمْن َشَعٍر ترُْضَُب هل   َوالَ ص  فََساَر رَُسوُل ا�َّ
َّ
نَُّه َواقٌِف ِعنَْد  �َُشكُّ قَُر�ٌْش إِال

َ
�

ََرامِ ا
ْ
َمْشَعِر احل

ْ
َاِهِليَّةِ  ،ل

ْ
ِ  ،َكَما اَكنَْت قَُر�ٌْش تَْصنَُع يِف اجل َجاَز رَُسوُل ا�َّ

َ
ىَت ص  فَأ

َ
َحىتَّ أ

َل بَِها ،َعَرفَةَ  ُ بِنَِمَرَة َ�َ�َ
َ

َ�ْت هل ُقبََّة قَْد رُضِ
ْ
َقْصَواِء  ،فَوََجَد ال

ْ
َمَر بِال

َ
ْمُس أ َحىتَّ إَِذا َزاَغْت الشَّ

ُ  فَرُِحلَْت 
َ

َواِدي فََخَطَب انلَّاَس َوقَاَل  ،هل
ْ
ىَت َ�ْطَن ال

َ
ْمَوالَُ�ْم َحَراٌم : «فَأ

َ
إِنَّ ِدَماَءُ�ْم َوأ

ُ�ْم َهَذا ،يِف َشْهِرُ�ْم َهَذا ،َكُحْرَمِة يَْوِمُ�ْم َهَذا ،َعلَيُْ�مْ  الَ  ،يِف بََ�ِ
َ
ْمِر  أ

َ
ٍء ِمْن أ لُكُّ يَشْ

َْت قََد�
َ

َاِهِليَِّة حت
ْ
َاِهِليَِّة َموُْضوَعةٌ  ،َموُْضوعٌ  اجل

ْ
َضُع ِمْن ِدَمائِنَا َدُم ابِْن  ،وَِدَماُء اجل

َ
َل َدٍم أ وَّ

َ
َو�ِنَّ أ

َارِِث 
ْ
َاِهِليَِّة َموُْضوعٌ ـ  اَكَن ُمْسرَتِْضًعا يِف بَِ� َسْعٍد َ�َقتَلَتُْه ُهَذيٌْل ـ  َر�ِيَعَة بِْن احل

ْ
 ،َوِرَ�ا اجل

َضُع ِرَ�انَا
َ
ُل ِرً�ا أ وَّ

َ
ِلِب رِ  ،َوأ ُمطَّ

ْ
إِنَُّه َموُْضوٌع لُكُّهُ  ،َ�ا َ�بَّاِس بِْن َ�بِْد ال

َ يِف النَِّساءِ  ،فَ  ،فَا�َُّقوا ا�َّ
 ِ َماِن ا�َّ

َ
َخْذُ�ُموُهنَّ بِأ

َ
إِنَُّ�ْم أ

ِ  ،فَ تُْم فُُروَجُهنَّ بَِ�ِلَمِة ا�َّ
ْ
ْن الَ  ،َواْستَْحلَل

َ
 َولَُ�ْم َعلَيِْهنَّ أ

َحًدا تَْ�َرُهونَهُ 
َ
ٍح  ،يُوِطنْئَ فُرَُشُ�ْم أ ً�ا َ�ْ�َ ُمرَبِّ �ُوُهنَّ رَضْ َن َذلَِك فَارْضِ

ْ
إِْن َ�َعل

َولَُهنَّ  ،فَ
َمْعُروِف 

ْ
ُت ِ�يُ�ْم َما لَْن تَِضلُّوا َ�ْعَدُه إِْن اْ�تََصْمُتْم  ،َعلَيُْ�ْم ِرْزُ�ُهنَّ َوِ�ْسَوُ�ُهنَّ بِال

ْ
َوقَْد تََر�

ِ ِكتَابِِه  لُوَن َ��ِّ  ،ُب ا�َّ
َ
�ْتُْم �ُْسأ

َ
�ْتُْم قَائِلُونَ  ،َوأ

َ
دَّيَْت  :قَالُوا ؟»َ�َما أ

َ
نََّك قَْد بَلَّْغَت وَأ

َ
�َْشَهُد �

بَّابَةِ  ،َونََصْحَت   انلَّاِس  ،َ�َقاَل بِإِْصبَِعِه السَّ
َ

َماِء َو�َنُْكتَُها إىِل  السَّ
َ

ُهمَّ اللَُّهمَّ اْشَهْد اللَّ « :يَْرَ�ُعَها إىِل
اٍت ثَالَ  ».اْشَهدْ  ذَّنَ ، َث َمرَّ

َ
ْهرَ  ،ُ�مَّ أ قَاَم فََص�َّ الظُّ

َ
َعرْصَ  ،ُ�مَّ أ

ْ
قَاَم فََص�َّ ال

َ
َولَْم يَُصلِّ بَيْنَُهَما  ،ُ�مَّ أ

ِ ، َشيْئًا َمْوقَِف ص  ُ�مَّ َر�َِب رَُسوُل ا�َّ
ْ
ىَت ال

َ
 ا ،َحىتَّ أ

َ
َقْصَواِء إىِل

ْ
َخَراِت فََجَعَل َ�ْطَن نَاقَتِِه ال  ،لصَّ

ُمَشاِة َ�ْ�َ يََديْهِ 
ْ
ِقبْلَةَ  ،وََجَعَل َحبَْل ال

ْ
ْمُس  ،َواْستَْقبََل ال  َواقًِفا َحىتَّ َغَر�َْت الشَّ

ْ
وََذَهبَْت  ،فَلَْم يََزل

ْفَرُة قَِليالً  ُقرُْص  الصُّ
ْ
َفهُ  ،َحىتَّ اَغَب ال

ْ
َساَمَة َخل

ُ
رَْدَف أ

َ
ِ  ،وَأ نََق َوقَْد شَ ص  وََدَ�َع رَُسوُل ا�َّ

َمامَ  َقْصَواِء الزِّ
ْ
ُِصيُب َمْورَِك رَْحِلهِ  ،لِل َسَها يلَ

ْ
ُْمَ�  ،َحىتَّ إِنَّ َرأ َها انلَّاُس « :َوَ�ُقوُل �ِيَِدهِ ايلْ ُّ�

َ
�

ِكينَةَ  ِكينََة السَّ ىَت َحبْالً  ».السَّ
َ
ْرىَخ لََها قَِليالً  لُكََّما أ

َ
ِبَاِل أ

ْ
ىَت  ،َحىتَّ تَْصَعدَ  ِمْن احل

َ
َحىتَّ أ
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ُمْزَدِلَفةَ 
ْ
َذاٍن َواِحٍد َو�ِقَاَمتَْ�ِ  ،ال

َ
ِعَشاَء بِأ

ْ
َمْغرَِب َوال

ْ
ُ�مَّ  ،َولَْم �َُسبِّْح بَيْنَُهَما َشيْئًا ،فََص�َّ بَِها ال

 ِ َفْجرُ ص  اْضَطَجَع رَُسوُل ا�َّ
ْ
َفْجرَ  ،َحىتَّ َطلََع ال

ْ
بْحُ  ،وََص�َّ ال ُ الصُّ َ هلَ َذاٍن  ،ِحَ� تَبَ�َّ

َ
بِأ

ََرامَ ، اَمةٍ َو�ِقَ 
ْ
َمْشَعَر احل

ْ
ىَت ال

َ
َقْصَواَء َحىتَّ أ

ْ
ِقبْلَةَ  ،ُ�مَّ َرِ�َب ال

ْ
َُه وََهلَّلَُه  ،فَاْستَْقبََل ال فََداَعُه َوَ�ربَّ

ا ْسَفَر ِجدًّ
َ
 َواقًِفا َحىتَّ أ

ْ
َدُه فَلَْم يََزل ْمُس  ،َووَحَّ ْن َ�ْطلَُع الشَّ

َ
َفْضَل ْ�نَ  ،فََدَ�َع َ�بَْل أ

ْ
رَْدَف ال

َ
 َوأ

ْ�يََض وَِسيًما َوَ�َن رَُجالً ـ  َ�بَّاٍس 
َ
ْعِر أ ِ ـ  َحَسَن الشَّ ا َدَ�َع رَُسوُل ا�َّ َمرَّْت بِِه ُظُعٌن ص  فَلَمَّ

ِْهنَّ  ،َ�ِْر�نَ 
َ

َفْضُل َ�نُْظُر ِإيل
ْ
ِ  ،َ�َطِفَق ال َفْضِل ص  فَوََضَع رَُسوُل ا�َّ

ْ
َل  ،يََدُه ىلَعَ وَْجِه ال فََحوَّ

َفْضُل وَْجهَ 
ْ
قِّ اآلَخِر َ�نُْظرُ ال  الشِّ

َ
ِ  ،ُه إىِل َل رَُسوُل ا�َّ قِّ اآلَخِر ىلَعَ وَْجِه ص  فََحوَّ يََدُه ِمْن الشِّ

قِّ اآلَخِر َ�نُْظرُ  َفْضِل يرَْصُِف وَْجَهُه ِمْن الشِّ
ْ
ٍ  ،ال ىَت َ�ْطَن ُ�رَسِّ

َ
ُ�مَّ َسلََك  ،فََحرََّك قَِليالً  ،َحىتَّ أ

وُْسَطى الَّ 
ْ
ِر�َق ال ُكرْبَىالطَّ

ْ
َْمَرِة ال

ْ
ُْرُج ىلَعَ اجل

َ
َجَرةِ  ،يِت خت َْمَرَة الَّيِت ِعنَْد الشَّ

ْ
ىَت اجل

َ
 ،َحىتَّ أ

َْذِف  ،فََرَماَها �َِسبِْع َحَصيَاٍت 
ْ
ُ َمَع لُكِّ َحَصاٍة ِمنَْها ِمثِْل َحىَص اخل َرَ� ِمْن َ�ْطِن  ،يَُ�ربِّ

َواِدي
ْ
َمنَْحِر َ�نَحَ  ،ال

ْ
 ال

َ
ْ�َطى َعِليًّا ،ثًا وَِستَِّ� �ِيَِدهِ َر ثَالَ ُ�مَّ انرَْصََف إِىل

َ
 ،َ�نََحَر َما َ�رَبَ ، س ُ�مَّ أ

َ�ُه يِف َهْديِهِ  رْشَ
َ
َمَر ِمْن لُكِّ بََدنٍَة بِبَْضَعةٍ  ،َوأ

َ
َ�الَ  ،فَُجِعلَْت يِف قِْدٍر َ�ُطِبَخْت  ،ُ�مَّ أ

َ
ِْمَها  فَأ

َ
ِمْن حل

َ�ا ِمْن َمَرقَِها ِ ُ�مَّ َرِ�َب ، َورَشِ َيِْت ص  رَُسوُل ا�َّ
ْ

 ابل
َ

فَاَض إِىل
َ
ْهرَ  ،فَأ َة الظُّ ىَت  ،فََص�َّ بَِمكَّ

َ
فَأ

ِلِب �َْسُقوَن ىلَعَ َزْمَزمَ  ُمطَّ
ْ
ِلِب « :َ�َقاَل  ،بَِ� َ�بِْد ال ُمطَّ

ْ
ْن َ�ْغِلبَُ�ْم  فَلَْوالَ  ،انْزُِعوا بَِ� َ�بِْد ال

َ
أ

رَشَِب ِمنْهُ  ».مْ انلَّاُس ىلَعَ ِسَقايَِتُ�ْم لََ�َْعُت َمَع�ُ 
ًوا فَ

ْ
 )۱۲۱۸(م/ .َ�نَاَولُوُه َدل

رفتیم. وی  بگوید: پدرم گفت: نزد جابر بن عبدالله  جعفر بن محمد می ترجمه:
از ما خواست تا خودمان را معرفی کنیم تا اینکه نوبت من رسید. گفتم: من محمد بن 

ی اول  دکمهعلی بن حسین ھستم. او دستش را بسوی سرم پایین آورد و نخست، 
ام گذاشت  ی بعدی را باز نمود و دستش را روی سینه پیراھنم را باز نمود؛ سپس دکمه

ام! خوش آمدی. ھر چه  و به من که در آن ھنگام، نوجوان بودم، گفت: ای برادرزاده
خواھی بپرس. قابل یادآوری است که او نابینا بود و من از او مسائلی پرسیدم.  می

ی بافتنی پیچیده بود،  ا رسید. پس او که خودش را در یک پارچهآنگاه، وقت نماز فر
ای کوتاه بود  اش به اندازه برخاست و نماز را برای ما اقامه نمود. گفتنی است که پارچه

افتاد. و این در حالی  انداخت، دو طرفش، پایین می ھایش می گاه آنرا باالی شانه که ھر
 آویزان بود.بود که ردای او کنارش باالی جالباسی 

برایم بگو. او نه انگشت دستش را بست و ص  ی حج رسول الله من گفتم: درباره



 ٣٩٥  کتاب حج -١٣

نه سال در مدینه ماند بدون اینکه حج نماید. آنگاه در سال ص  گفت: رسول الله
رود. لذا جمع کثیری به مدینه آمدند.  به حج میص  دھم، اعالن نمود که رسول الله

اقتدا نمایند و مانند ایشان، عمل کنند. به ھر ص  اللهخواستند به رسول  ھمگی می
حال، ما با ایشان براه افتادیم تا اینکه به ذو الحلیفه رسیدیم. در آنجا، اسماء دختر 

 زایمان نمود و محمد بن ابی بکر بدنیا آمد. او قاصدی نزد رسول الله بُعمیس 
ای استفاده  پارچه غسل کن،«فرمود: ص  فرستاد که: چکار کنم؟ پیامبر اکرمص 

 ».کن (مثل نوارھای بھداشتی امروزی) و احرام ببند
(بعد از غسل نمودن) دو رکعت نماز در مسجد خواند و بر ص  آنگاه رسول الله

اش ؛قصواء؛ سوار شد تا اینکه به بیداء رسید. در آنجا، من نگاھی انداختم تا جایی  ناقه
، سمت راست و سمت چپش را جمعیت که با چشم قابل مشاھده بود، روبرو، پشت سر

در میان ما بود، قرآن ص  سواره و پیاده فرا گرفته بود. فراموش نکنید که رسول الله
دانست و ھر آنچه که رسول  شد و تفسیرش را خوب می نازل میص  بر پیامبر اکرم

 دادیم. داد ما نیز انجام می انجام میص  الله

َّيَْك « :ر داد و فرمودلبیک یکتاپرستی سص  آنگاه رسول اکرم
َ

َّيَْك، بل
َ

َّيَْك اللَُّهمَّ بل
َ

بل

�َك لََك  َك َال رَشِ
ْ
ُمل

ْ
َْمَد َوانلِّْعَمَة لََك، َوال

ْ
َّيَْك، إِنَّ احل

َ
�َك لََك بل و مردم با کلماتی که  .»َال رَشِ

که از برخی از گویند، لبیک گفتند. (اشاره به بعضی از الفاظ لبیک  امروزه لبیک می
به ھیچ یک از الفاظ آنھا ایراد نگرفت ولی ص  رسول الله .)نقل شده استصحابه 

خودش بر ھمان الفاظ لبیک یکتاپرستی، پایبند بود. (لفظ دیگری استفاده نکرد و 
 .)را بگوییمص  سنت ھم ھمین است که ما ھمان الفاظ رسول الله

نداشتیم تا  گوید: ما فقط قصد انجام حج داشتیم و از عمره، اطالعی میس  جابر
رکن حجر االسود ص  ی الله آمدیم. پیامبر اکرم به خانهص  اینکه ھمراه رسول الله

ھای نزدیک  را استالم نمود (روی آن، دست کشید) و در سه شوط اول، رمل نمود (گام
ھایش را تکان داد) و در چھار شوط دیگر، بطور عادی،  به ھم و تندی برداشت و شانه

ْ َوٱ﴿ ی حرکت کرد و آیه ÷مقام ابراھیم راه رفت. سپس بسوی  ُِذوا َقاِم إِبۡ  �َّ  مَ  ِۧ� َ�ٰ ِمن مَّ
 �
را تالوت نمود و مقام را بین  »مقام ابراھیم را جای نماز قرار دھید« ]١٢٥:هبقر[  ﴾ُمَصّ�ٗ

  .)قرار داد (و دو رکعت نماز خواند ی الله خود و خانه
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کرد که ایشان  نقل میص  اللهگوید: پدرم گفت: مطمئنم که از رسول  جعفر می
ی کافرون و اخالص را خواند. سپس دوباره به حجر االسود برگشت  در دو رکعت، سوره

که به صفا نزدیک شد،  ی صفا بیرون رفت. ھنگامی و آنرا استالم نمود. آنگاه از دروازه

َفاٱ إِنَّ ﴿این آیه را تالوت فرمود که:  ۡ ٱوَ  لصَّ ِۖ ٱِمن َشَعآ�ِرِ  َوةَ َمرۡ ل ھمانا صفا « ]١٥٨:هبقر[ ﴾�َّ
با ھمان چیزی که الله، آغاز نموده است، «و فرمود:  »ھای الھی ھستند و مروه از نشانه

 ».نمایم آغاز می
ای بر آن، باال رفت تا اینکه کعبه را مشاھده  لذا سعی را از صفا آغاز نمود و به اندازه

هَ إِالَّ «فرمود:  ألنمود. آنگاه روبروی آن ایستاد و بعد از بیان یگانگی و بزرگی الله  الَ إِلَ

هُ الْ  ، لَ هُ يكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ ىلَ كُ ـاهللاَُّ وَ وَ عَ هُ دُ وَ َمْ هُ احلْ لَ لْكُ وَ ، مُ هُ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاَُّ وَ ، الَ إِلَ يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ

هُ  دَ حْ ابَ وَ زَ مَ األَحْ زَ هَ ، وَ هُ بْدَ َ عَ نَرصَ ، وَ هُ دَ عْ زَ وَ یعنی ھیچ معبودی بجز الله، وجود  .»أَنْجَ
ندارد؛ او یکتا است و شریکی ندارد؛ پادشاھی و حمد و ثنا فقط از آن اوست؛ او بر 

اش را عملی  ھیچ معبودی بجز الله یگانه، وجود ندارد؛ وعده انجام ھر کاری تواناست؛
 اش را یاری کرد واحزاب را به تنھایی، شکست داد. نمود، بنده

سپس دعا نمود و در این میان، کلمات فوق را سه بار، تکرار نمود. آنگاه بسوی مروه 
د، آغاز شد. آنگاه، به راه افتاد تا اینکه به وسط وادی رسید؛ در آنجا، دوید تا اینکه صعو

بطور عادی راه رفت تا اینکه به مروه رسید؛ پس ھمان کارھایی را که باالی صفا انجام 
اگر آنچه را «داده بود، باالی مروه نیز انجام داد. و در آخرین سعی، باالی مروه فرمود: 

م) را آوردم و این (اعمال دانستم، ھدی (شکرانه) با خود نمی دانم، اول می که اکنون می
دادم. پس ھر کس از شما که َھدی با خود، ھمراه ندارد، از احرام بیرون  عمره قرار می

 ».بیاید و آنرا عمره به حساب آورد
ی این  در این ھنگام، سراقه بن مالک بن جعشم برخاست و گفت: آیا این کار، ویژه

انگشتان یک دستش را در دست ص  سال ماست یا ھمیشگی است؟ رسول الله
عمره در حج، داخل شده «گرش، تشبیک کرد (تو در تو نمود) و دو بار فرمود: دی

 ».نه، برای ھمیشه و ابدی است«و افزود: ». است
را از یمن آورد و متوجه شد که ص  شتران نبی اکرمس  قابل ذکر است که علی

جزو کسانی است که از احرام بیرون آمده، لباس رنگ شده، پوشیده و ل  فاطمه
را نپسندید و ایراد ل  این کار فاطمهس  را سرمه نموده است. علی چشمانش
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 گفت: پدرم مرا به انجام این کار، دستور داده است.ل  گرفت. فاطمه
 آنگاه من نزد «در عراق، سخنرانی نمود و گفت: س  گوید: بعد از آن، علی راوی می

ود، سرزنش را به خاطر کاری که انجام داده بل  رفتم و فاطمهص  رسول الله
آنچه را که فاطمه از ایشان نقل کرد، استفتا ص  کردم. در عین حال از رسول الله

گفتم که من از فاطمه به خاطر این کارش، انتقاد نمودم. ص  نمودم و به پیامبر اکرم
فاطمه، راست گفته است؛ راست گفته است. تو ھنگام نیت «فرمود: ص  رسول الله

 ؟»حج، چه گفتی
بندم که پیامبرت  : من گفتم: بار الھا! من به ھمان نیتی احرام میگوید علی می

ام. پس تو از  من ھدی ھمراه خود آورده«فرمود: ص  احرام بسته است. رسول الله
 ».احرام، بیرون نیا

به عنوان ھدی، ھمراه خود از یمن آورده بود  سگوید: شترانی را که علی  راوی می
 با خود آورده بود، در مجموع، صد شتر بودند.ص  و شترانی را که پیامبر اکرم

و کسانی که ھمراه خود، ھدی آورده بودند، سایر ص  به ھر حال، بجز نبی اکرم
مردم، موھایشان را کوتاه کردند و از احرام، بیرون آمدند. و روز ھشتم (ذوالحجه) برای 

ص  ول اللهمنا حرکت کردند. قابل یادآوری است که رسسوی  به حج، احرام بستند و
مسیر را سواره طی نمود و نمازھای ظھر، عصر، مغرب، عشا و صبح (روز بعد) را در منا 

ای  که خورشید طلوع کرد. آنگاه دستور داد تا خیمهخواند و مقداری صبر نمود تا این
به راه افتاد. قریش، ص  مویین برایش در َنِمره برپا کنند. بعد از آن، پیامبر اکرم

در مشعر الحرام، ھمان جایی که آنان در دوران ص  که پیامبر اکرممطمئن بودند 
از مشعر الحرام عبور ص  نماید؛ اما رسول الله کردند، توقف می جاھلیت، توقف می

اند. لذا در  نمود و به عرفه رسید. در آنجا دید که خیمه را برایش در َنِمره، برپا کرده
اش  ید. در این ھنگام، دستور داد تا ناقهآنجا توقف نمود تا اینکه خورشید مائل گرد

قصواء را برایش پاالن کنند. آنگاه به وسط وادی (ُعرنه) آمد و برای مردم، سخنرانی 
ھمانا مال و جان شما مانند این روز، این ماه و این سرزمین، محترم «نمود و فرمود: 

دوران جاھلیت، ھای  ی امور جاھلیت را زیر پا گذاشتم؛ قتل ھستند؛ بدانید که ھمه
نمایم، خون ربیعه  ھایمان گذشت می شوند. و اولین خونی که از خون نادیده گرفته می

ی بنی سعد،  بن حارث است (قابل یادآوری است که او به ھدف شیرخوارگی در قبیله
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رباھای دوران جاھلیت نیز نادیده  .)ی ھذیل، کشته شد د که توسط قبیلهبر به سر می
نمایم، ربای عباس بن  اولین ربایی که از رباھایمان گذشت می شوند. و گرفته می

ی زنان از الله بترسید.  ی آن، بخشیده شده است. درباره عبدالمطلب است. ھمانا ھمه
اید و طبق شریعت الھی،  زیرا شما آنان را با عھد و پیمان الله به عقد خود در آورده

کی از حقوق شما بر آنان، این است که اید. ی شرمگاھھایشان را برای خود، حالل ساخته
ھایتان راه ندھند. اگر این کار را کردند، آنان را  کسی را که شما دوست ندارید به خانه

تنبیه کنید نه تنبیھی بسیار سخت. و حق آنان بر شما این است که آنان را بخوبی و به 
ذاشتم که اگر به ی توان، خوراک و پوشاک بدھید. ھمانا در میان شما چیزی گ اندازه

شوید. و آن، کتاب الله متعال است. از شما در مورد من  آن چنگ بزنید، گمراه نمی
 ؟»دھید (روز قیامت) خواھند پرسید؛ چه جوابی می

دھیم که شما پیام را  صحابه رضوان الله علیھم اجمعین عرض کردند: ما گواھی می
 رساندید، امانت را ادا کردید و نصیحت نمودید.

نمود  اش را بسوی آسمان بلند می که انگشت سبابهص  این ھنگام، رسول اللهدر 
و ». بار الھا! گواه باش، بار الھا! گواه باش«کرد، فرمود:  مردم، اشاره میسوی  به و مرتب

 این جمله را سه بار تکرار نمود.
میان سپس اذان و اقامه گفت و نماز ظھر را خواند. آنگاه، اقامه گفت و بدون اینکه 

 نماز ظھر و عصر، نماز دیگری بخواند، نماز عصر را خواند.
ھا  صخرهسوی  به اش شد و شکم شترش را سوار بر مرکبص  بعد از آن، رسول الله

ھای کوه رحمت) قرار داد طوریکه راه افراد پیاده، روبرویش قرار گرفت و  (تخته سنگ
شید غروب نمود و زردی آن، ھمچنان ایستاد تا اینکه خور قبله نمود. وسوی  به رو

را پشت س  اندکی از بین رفت و قرص آن، ناپدید گردید. قابل یادآوری است که اسامه
طوری مھار شتر را ص  سرش سوار نموده بود. آنگاه حرکت نمود. پیامبر اکرم

نمود  کشید که سر شتر به قسمت جلوی پاالن آن، چسبیده بود (شتر را کنترل می می
ای مردم! آرامش را «فرمود:  نمود و می برود) و با دست راستش اشاره میتا آھسته راه 

 ». حفظ کنید، آرامش را حفظ کنید
نمود تا شتر باالی تپه  رسید، اندکی مھار شتر را شل می ھای ریگ می ھر گاه به تپه

 برود.
دو که به مزدلفه رسید؛ در آنجا با یک اذان و و اینگونه به مسیرش ادامه داد تا این
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که میان آنھا نفلی بخواند. سپس دراز اقامه، نماز مغرب و عشا را خواند؛ بدون این
که صبح برایش ھویدا گردید، نماز صبح را با  کشید تا اینکه فجر، طلوع نمود. و ھنگامی
اش قصواء، سوار شد تا اینکه به مشعر الحرام  یک اذان و یک اقامه خواند. آنگاه بر ناقه

رو به قبله نمود و دعا کرد و تکبیر و ال اله اال الله گفت و یگانگی الله را آمد. در آنجا، 
بیان نمود و ھمچنان ایستاد تا اینکه ھوا خوب روشن شد. و قبل از اینکه خورشید 

ای سفید و  را که دارای چھره بطلوع کند، حرکت نمود. این بار، فضل بن عباس 
 وار نمود.زیبا بود و موھای قشنگی داشت، پشت سرش س

دویدند از کنار ایشان، عبور  حرکت نمود، زنانی که میص  که رسول الله ھنگامی
دستش را روی صورت ص  کردند. فضل شروع به نگاه کردن به آنان نمود. رسول الله

ص  کرد. رسول اکرم اش را به طرف دیگر، برگرداند و نگاه می فضل گذاشت. فضل چھره
دیگر نیز برگرداند. ولی فضل از آن طرف دیگر، نگاه ی فضل را از آن طرف  چھره

به مسیرش ادامه داد تا اینکه به وادی ص  کرد. به ھر حال، اینگونه رسول الله می
ی  محّسر رسید. در آنجا، اندکی شتر را تندتر راند. سپس راه وسطی را که به جمره

ی  است (جمرهای که کنار درخت  رسد، در پیش گرفت تا اینکه به جمره بزرگ می
ی دانه باقال) زد.  بزرگ) رسید. پس آنرا با ھفت سنگ ریزه از وسط وادی (به اندازه

گفت. آنگاه به محل قربانی نمودن رفت و شصت و سه  ھنگام زدن ھر یک، تکبیر می
داد تا ذبح س  ی شترھا را به علی شتر را با دست (مبارکش) ذبح نمود. سپس بقیه

اش، شریک نمود.  را در ھدیس  گونه علی و این .)شتر بودندنماید. (مجموع آنھا صد 
و ص  سپس دستور داد تا از ھر شتر، یک قطعه در دیگ بگذارند. آنگاه پیامبر اکرم

ص  ھر دو از گوشت و آبگوشت درست شده، میل نمودند. سپس رسول اللهس  علی
جا فرزندان سوار شتر شد و به کعبه آمد و نماز ظھر را در مکه خواند. و در آن

ای «دھند. فرمود:  اند و مردم را آب می عبدالمطلب را دید که کنار زمزم ایستاده
رفت که مردم به شما ھجوم آورند و  فرزندان عبدالمطلب! آب بکشید؛ اگر بیم آن نمی

آنان یک دلو ». کشیدم خدمت آب دادن را از شما بگیرند، من ھم ھمراه شما آب می
 از آن آب، میل فرمود.ص  یم نمودند و پیامبر اکرمتقدص  آب به رسول الله

 
 



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٤٠٠

 ): لبیک و تکبیر گفتن هنگام رفتن از منا به عرفات۵۲باب (
ِ بِْن ُ�َمرَ  عن -۷۰۸ ِ  :قَاَل  ب َ�بِْد ا�َّ  ص  َغَدْونَا َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
ِمْن ِمً� إىِل

ُمليَبِّ  ،َعَرفَاٍت 
ْ
ُ  ،ِمنَّا ال ُمَكربِّ

ْ
 )۱۲۸۴(م/ .َوِمنَّا ال

از منا ص  گوید: ھنگام صبح، ھمراه رسول الله می بعبدالله بن عمر  ترجمه:
 گفتیم. به عرفات رفتیم؛ بعضی از ما لبیک، و برخی دیگر، تکبیر می

يِب بَْ�ٍر اثلََّقيِفِّ  -۷۰۹
َ
ِد بِْن أ �ََس ْ�َن َمالٍِك  :س َ�ْن ُ�َمَّ

َ
َل أ

َ
نَُّه َسأ

َ
وَُهَما اَغِديَاِن ـ س  �

 َعَرفَةَ  ِمنْ 
َ

ِ ـ  ِمً� إىِل َْوِم َمَع رَُسوِل ا�َّ اَكَن يُِهلُّ  :َ�َقاَل ؟ صَكيَْف ُكنْتُْم تَْصنَُعوَن يِف َهَذا ايلْ
ُمِهلُّ ِمنَّا

ْ
ُ ِمنَّا ،ُ�نَْكُر َعلَيْهِ  فَالَ  ،ال ُمَكربِّ

ْ
ُ ال  )۱۲۸۵/(م. ُ�نَْكُر َعلَيْهِ  فَالَ  ،َو�َُ�ربِّ

از  باز محمد بن ابی بکر ثقفی روایت است که ایشان با انس بن مالک  ترجمه:
رفت. در این اثنا، محمد بن ابی بکر خطاب به انس گفت: در این روز،  منا به عرفات می
ای  جواب داد: برخی لبیک، و عدهس  کردید؟ انس چکار میص  ھمراه رسول الله

 گرفت. ار نمیگفتند و ھیچکدام مورد اعتراض قر دیگر تکبیر می

�ِيُضواْ +فرماید:  ی وقوف در عرفه و این سخن الله متعال که می ): درباره۵۳باب (
َ
ُ�مَّ أ

فَاَض 
َ
کنند، شما نیز حرکت  از همان جایی که مردم، حرکت می«  _ٱ�َّاُس ِمۡن َحۡيُث أ

 »کنید
ُمْزَدِلَفةِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۷۱۰

ْ
َوَ�نُوا  ،اَكَن قَُر�ٌْش َوَمْن َداَن ِدينََها يَِقُفوَن بِال

ُْمَس 
ْ
ْوَن احل َعَرِب يَِقُفوَن بَِعَرفَةَ  ،�َُسمَّ

ْ
ا َجاَء اإلِْسالَ  ،َوَ�َن َسائُِر ال ُ فَلَمَّ َمَر ا�َّ

َ
ص  نَِبيَّهُ  ألُم أ

يِتَ َعَرفَاٍت َ�يَِقَف بَِها
ْ
ْن يَأ

َ
ُ  ،ِمنَْها ُ�مَّ يُِفيَض  ،أ

ُ
فَاَض + :ألفََذلَِك قَْوهل

َ
�ِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
ُ�مَّ أ

 )۱۲۱۹(م/ ]١٩٩البقرة:[ _ٱ�َّاُس 
گوید: قریش و کسانی که بر مذھب آنان بودند، در مزدلفه،  میل  عایشه ترجمه:
گفتند. ولی سایر عرب در عرفه،  نمودند و به آنان حمس (متشدد در دین) می وقوف می
که اسالم آمد، الله متعال به پیامبرش دستور داد تا به عرفه  نمودند. ھنگامی وقوف می

 فرماید: می ألند. این است که الله برود و در آنجا وقوف نماید و از ھمانجا حرکت ک

فَاَض +
َ
�ِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
سپس از ھمانجایی که مردم، حرکت « ]١٩٩البقرة:[ _ٱ�َّاُس ُ�مَّ أ

 ».افتند، شما نیز حرکت کنید کنند و براه می می
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ْ�ِ بِْن ُمْطِعمٍ عن جُ  -۷۱۱
ُت بَِعً�ا يِل  :قَاَل س  بَ

ْ
ْضلَل

َ
ْطلُبُُه يَْوَم َعَرفَةَ  ،أ

َ
 ،فََذَهبُْت أ

 ِ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
ُت  ،َواقًِفا َمَع انلَّاِس بَِعَرفَةَ ص  فََرأ

ْ
ُْمِس  :َ�ُقل

ْ
ِ إِنَّ َهَذا لَِمْن احل َ�َما  ،َوا�َّ

نُُه َهاُهنَا
ْ
ُْمِس  ؟َشأ

ْ
 )۱۲۲۰/(م. َوَ�نَْت قَُر�ٌْش ُ�َعدُّ ِمْن احل

روز عرفه، برای پیدا کردن آن، گم شد. شترم، گوید:  میس  جبیر بن مطعم ترجمه:
دیدم. گفتم: در حال وقوف،  ،عرفاتھمراه مردم، در را ص  الله  . رسولبیرون رفتم
! (چون قریش در کند؟ اینجا چه کار می این مرد، از قریش است؛ که اللهسوگند به 

 نمودند.) دوران جاھلیت، در مزدلفه وقوف می

 فتادن از عرفه و نماز خواندن در مزدلفه): راه ا۵۴باب (
َساَمَة ْ�َن  :ُكَر�ٍْب  عن -۷۱۲

ُ
َل أ

َ
نَُّه َسأ

َ
َصنَْعتُْم ِحَ� رَِدفَْت رَُسوَل  َكيَْف : بَز�ٍْد �

 ِ َمْغرِِب  :َ�َقاَل  ؟َعِشيََّة َعَرفَةَ ص  ا�َّ
ْ
ي يُنِيُخ انلَّاُس ِ�يِه لِل ِ

َّ
ْعَب اذل نَاَخ رَُسوُل  ،ِجئْنَا الشِّ

َ
فَأ

 ِ َماءَ  :نَاَ�تَُه َوَ�اَل َوَما قَاَل ص  ا�َّ
ْ
َهَراَق ال

َ
وَُضوءِ ـ  أ

ْ
َاِلغِ ـ  ُ�مَّ َداَع بِال

ْ
 وُُضوًءا لَيَْس بِابل

َ
أ  ،َ�تَوَضَّ

ُت 
ْ
الَ  :َ�ُقل ِ الصَّ الَ « :َ�َقاَل  ؟ةَ يَا رَُسوَل ا�َّ َماَمَك الصَّ

َ
ُمزْ  ».ُة أ

ْ
قَاَم  ،َدِلَفةَ فََرِ�َب َحىتَّ ِجئْنَا ال

َ
فَأ

َمْغرَِب 
ْ
نَاَخ انلَّاُس يِف َمَناِزلِِهمْ  ،ال

َ
ِعَشاَء اآلِخَرةَ  ،ُ�مَّ أ

ْ
قَاَم ال

َ
 ،فََص�َّ ُ�مَّ َحلُّوا ،َولَْم َ�ُلُّوا َحىتَّ أ

ُت 
ْ
ْصَبْحتُمْ  :قُل

َ
تُْم ِحَ� أ

ْ
َفْضُل ْ�ُن َ�بَّاٍس  :قَاَل  ؟فََكيَْف َ�َعل

ْ
نَا يِف ُسبَّاِق  ،رَِدَفُه ال

َ
َواْ�َطلَْقُت أ

 )۱۲۸۰(م/. قَُر�ٍْش ىلَعَ رِْجَ�َّ 
گفتم: شما غروب روز عرفه، آن  بگوید: به اسامه بن زید  کریب می ترجمه:

کردید؟ گفت: به ھمان  سوار بودی، چکار میص  که پشت سر رسول الله ھنگامی
ند، آمدیم. در آنجا رسول کن شان را برای نماز مغرب متوقف میوادی که مردم شتران

شترش را خواباند (متوقف نمود) و قضای حاجت (ادرار) نمود. ـ راوی ص  الله
آب خواست و بطور ص  سخنی از ریختن آب، به میان نیاورد ـ سپس پیامبر اکرم

جلوتر نماز «خوانیم؟ فرمود:  مختصر، وضو ساخت. من گفتم: یا رسول الله! نماز می
که به مزدلفه آمدیم. در آنجا، نماز مغرب را ر شترش سوار شد تا اینآنگاه ب». خوانیم می

ص  شان ماندند و حرکت نکردند تا اینکه رسول اکرماقامه نمود. سپس مردم سرجای
گوید:  نماز عشا را اقامه نمود. پس نماز خواند و بعد از آن، بار انداختند. کریب می

ص  بن عباس پشت سر رسول اللهپرسیدم: ھنگام صبح، چکار کردید؟ گفت: فضل 
 ی قریش، پیاده براه افتادم.  سوار شد و من ھمراه افراد پیاده
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 ): روش راه رفتن هنگام حرکت کردن از عرفه۵۵باب (
َساَمةُ  :قَاَل  َعن عروة -۷۱۳

ُ
نَا َشاِهٌد  ،ُسئَِل أ

َ
ْو قَاَل  -َوأ

َ
َساَمَة ْ�َن َز�ْدٍ  :أ

ُ
ُت أ

ْ
ل
َ
 - ب َسأ

 ِ رَْدفَُه ِمْن َعَرفَاٍت ص  َوَ�َن رَُسوُل ا�َّ
َ
ُت  ،أ

ْ
ِ  :قُل ِحَ� ص  َكيَْف اَكَن �َِسُ� رَُسوُل ا�َّ

فَاَض ِمْن َعَرَفةَ 
َ
َعنََق  :قَاَل  ؟أ

ْ
 )۱۲۸۶/(م .فَإَِذا وََجَد فَْجَوًة نَصَّ  ،اَكَن �َِسُ� ال

ص  شت سر رسول اللهگوید: از اسامه که ھنگام حرکت از عرفه، پ عروه می ترجمه:
ص  سوار شده بود، در حضور من پرسیدند یا اینکه خودم پرسیدم که: پیامبر اکرم

رفت و ھرگاه راه  رفت؟ گفت: عادی راه می ھنگام حرکت کردن از عرفه، چگونه راه می
 رفت. دید، تندتر می را باز می

 خواندن نماز مغرب و عشا در مزدلفه ی ه): دربار۵۶باب (
ِ  :قَاَل  بابِْن ُ�َمَر  َعِن  -۷۱۴ ِعَشاءِ ص  مَجََع رَُسوُل ا�َّ

ْ
َمْغرِِب َوال

ْ
 ،جِبَْمعٍ  ،َ�ْ�َ ال

َمْغرَِب ثَالَ  ،لَيَْس بَيْنَُهَما َسْجَدةٌ 
ْ
َعتَْ�ِ  ،َث َرَ�َعاٍت وََص�َّ ال

ْ
ِعَشاَء َر�

ْ
ِ  ،وََص�َّ ال فاََكَن َ�بُْد ا�َّ

َِق 
َ
  يَُص�ِّ جِبَْمٍع َكَذلَِك َحىتَّ حل

َ
ِ َ�َعاىل  )۱۲۸۸(م/. بِا�َّ

در مزدلفه، نماز مغرب و عشا را با ص  گوید: رسول الله می ب: ابن عمر ترجمه
که میان آنھا نماز نفلی بخواند. گفتنی است که نماز مغرب را سه ھم خواند بدون این

 رکعت، و نماز عشا را دو رکعت خواند.
خواند تا اینکه به دیدار  در مزدلفه، اینگونه نماز می بگوید: ابن عمر  راوی می

 الله متعال شتافت.

 ): خواندن نماز مغرب و عشا در مزدلفه با یک اقامه۵۷باب (
تَيْنَا مَجًْعا قال: ُجبَْ�ٍ  بِْن  َسِعيدِ  عن -۷۱۵

َ
فَْضنَا َمَع ابِْن ُ�َمَر َحىتَّ أ

َ
َمْغرَِب  ،أ

ْ
فََص�َّ بِنَا ال

ِعَشاَء بِ 
ْ
ِ  :ُ�مَّ انرَْصََف َ�َقاَل  ،إِقَاَمٍة َواِحَدةٍ َوال َماَكنِ ص  َهَكَذا َص�َّ بِنَا رَُسوُل ا�َّ

ْ
. يِف َهَذا ال

 )۱۲۸۸/(م
حرکت کردیم تا اینکه به  بگوید: ھمراه ابن عمر  سعید بن جبیر می ترجمه:

مزدلفه رسیدیم. او نماز مغرب و عشا را با یک اقامه، برای ما امامت نمود و گفت: 
 در این مکان، اینگونه ما را امامت نمود.ص  رسول الله

(قابل یادآوری است که از ابن عمر در روایت ابو داوود وارد شده است که رسول 
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که در امت نمود و صحیح ھم ھمین است چنانھر نماز را با یک اقامه، امص  الله
 .روایات دیگر نیز آمده است)

 ): زود خواندن نماز صبح در مزدلفه۵۸باب (
۷۱۶-  ِ ِ  :قَاَل س  بِن مسعودٍ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
 َص�َّ َصالَ ص  َما َرأ

َّ
 ًة إِال

  ،لِِميَقاتَِها
َّ
ِعَشاِء جِبَْمعٍ َة َ�ْ�ِ َصالَ َصالَ  إِال

ْ
َمْغرِِب َوال

ْ
َفْجَر يَْوَمئٍِذ َ�بَْل ِميَقاتَِها ،ال

ْ
 .وََص�َّ ال

 )۱۲۸۹/(م
را ندیدم که بجز دو نماز، ص  گوید: رسول الله میس  عبدالله بن مسعود ترجمه:

ھیچ نماز دیگری را در غیر وقتش بخواند: نماز مغرب و عشا را در مزدلفه (نماز مغرب 
اش) خواند. (یعنی  عشا خواند.) و نماز صبح آنروز را ھم قبل از وقت (عادیرا در وقت 

 .زودتر از ھمیشه، بعد از طلوع فجر خواند)

  نندحرکت کتوانند از مزدلفه،  شبانه می ،سنگین وزن ان): زن۵۹باب (
�ََّها قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۷۱۷

َ
�:  ِ َذنَْت َسوَْدُة رَُسوَل ا�َّ

ْ
ْ ص  اْستَأ

َ
ُمْزَدِلَفةِ يل

ْ
 ،لََة ال

ًة ثَِبَطة ،تَْدَ�ُع َ�بْلَهُ 
َ
َقاِسمُ ـ  َوَ�بَْل َحْطَمِة انلَّاِس َوَ�نَْت اْمَرأ

ْ
ـ  َواثلَِّبَطُة اثلَِّقيلَةُ  :َ�ُقوُل ال

ِذَن لََها ت:قَالَ 
َ
ْصبَْحنَا فََدَ�ْعنَا بَِدفِْعهِ  ،فََخرََجْت َ�بَْل َدفِْعهِ  ،فَأ

َ
ُ�وَن  ،وََحبََسنَا َحىتَّ أ

َ
ْن أ

َ
َوأل

 ِ َذنُْت رَُسوَل ا�َّ
ْ
َذَ�تُْه َسوَْدةُ ص  اْستَأ

ْ
ْدَ�ُع بِإِْذنِهِ  ،َكَما اْستَأ

َ
ُ�وَن أ

َ
َّ ِمْن َمْفُروٍح  ،فَأ َحبُّ إِيلَ

َ
أ

 )۱۲۹۰/(م. بِهِ 
که زنی سنگین وزن بود از ل  گوید: شب مزدلفه، سوده میل  عایشه ترجمه:
و ازدحام مردم، حرکت کند. ص  ز ایشاناجازه خواست تا قبل اص  رسول الله
به راه افتاد. ص  او را اجازه داد. لذا وی قبل از حرکت رسول اللهص  رسول الله

حرکات کردیم . اگر من ھم ص  ولی ما را تا صبح نگه داشتند. آنگاه ھمراه رسول الله
اھی کردم، برایم از خوشحالی ھمر گرفتم و با اجازه، حرکت می مثل سوده اجازه می

 بھتر بود.ص  رسول اکرم

 ): جلو فرستادن زنان از مزدلفه۶۰باب (
ْسَماَء قَاَل  َ�بْدِ  عن -۷۱۸ 

َ
 أ

َ
ِ َمْو� ْسَماءُ  :ا�َّ

َ
ُمْزَدِلَفةِ  ،ل قَالَْت يِل أ

ْ
 :َوِ�َ ِعنَْد َداِر ال

َقَمرُ 
ْ
ُت  ؟َهْل اَغَب ال

ْ
َقَمرُ  :ُ�مَّ قَالَْت  :فََصلَّْت َساَعةً  ،الَ  :قُل

ْ
ُت  ؟يَا ُ�َ�َّ َهْل اَغَب ال

ْ
 ،َ�َعمْ  :قُل
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َْمَرةَ  ،ارَْحْل يِب  :قَالَْت 
ْ
نَا َحىتَّ َرَمْت اجل

ْ
َل لَِها ،فَاْرحتَ ُت لََها ،ُ�مَّ َصلَّْت يِف َمْ�ِ

ْ
ْي َهنْتَاهْ لََقْد  :َ�ُقل

َ
أ

ْي ُ�َ�َّ إِنَّ انلَّيِبَّ  ،الَكَّ  :قَالَْت  ،َغلَّْسنَا
َ
ِذَن ص  أ

َ
ُعِن أ  )۱۲۹۱/(م .لِلظُّ

ر مزدلفه دکه  بگوید: اسماء دختر ابوبکر  می عبد الله موالی اسماء ترجمه:
پس ساعتی نماز : خیر. مغروب کرده است؟ گفت ،گفت: آیا ماهه بود، به من توقف کرد

: بلی. گفت: پس مگفت ؟غروب کرده است ،آیا ماه !گفت: ای پسرمخواند. سپس، 
عقبه را  ی هجمرل  تا اینکه اسماءحرکت کردیم و رفتیم آنگاه، ما . دحرکت کنی

بجا آورد. به  ا،در من ،برگشت و نماز صبح را در محل توقف خودسپس، سنگ زد و 
ھرگز ای گفت: اسماء حرکت کردیم.  ،کنم در تاریکی فکر میای فالنی! گفتم: ایشان 
 اجازه داده است. ،زنان را برای این کارص  الله  رسول !فرزندم

 ): جلو فرستادن افراد ضعیف و ناتوان از مزدلفه۶۱باب (
ِ قال:  ب َ�بَّاٍس  ابِْن عن  -۷۱۹ َعَفِة  ـ يِف اثلََّقِل ص  َ�َعثَِ� رَُسوُل ا�َّ ْو قَاَل يِف الضَّ

َ
أ

 )۱۲۹۳/(م. ِمْن مَجٍْع بِلَيٍْل ـ 
یا مرا شبانه از مزدلفه، با وسایل ص  گوید: رسول الله می بابن عباس  ترجمه:

 ھمراه افراد ضعیف و ناتوان فرستاد.
ِ  بِْن  َسالِمِ عن  -۷۲۰ نَّ َ�بَْد ا�َّ

َ
ِ أ ْهِلهِ  ب ْ�َن ُ�َمرَ  َ�بِْد ا�َّ

َ
ُم َضَعَفَة أ  ،اَكَن ُ�َقدِّ

ُمْزَدِلَفِة بِاللَّيِْل 
ْ
ََراِم بِال

ْ
َمْشَعِر احل

ْ
َ َما بََدا لَُهمْ  ،َ�يَِقُفوَن ِعنَْد ال ُ�مَّ يَْدَ�ُعوَن َ�بَْل  ،َ�يَْذُكُروَن ا�َّ
ْن يَِقَف اِإلَمامُ 

َ
ْن يَْدَ�عَ  ،أ

َ
َفْجرِ فَِمنُْهْم َمْن َ�ْقَدُم ِمً� لَِصالَ  ،َوَ�بَْل أ

ْ
َوِمنُْهْم َمْن َ�ْقَدُم َ�ْعَد  ،ِة ال

َْمَرةَ  ،َذلَِك 
ْ
َِك  :َوَ�َن اْ�ُن ُ�َمَر َ�ُقوُل  ،فَإَِذا قَِدُموا َرَمْوا اجل

َ
وئل

ُ
رَْخَص يِف أ

َ
ِ أ . صرَُسوُل ا�َّ

 )۱۲۹۵/(م
افراد ناتوان و ضعیف  بگوید: عبدالله بن عمر  : سالم بن عبدالله میترجمه

نمودند و به  فرستاد. آنان، شب در مشعر الحرام، توقف می اش را جلوتر می خانواده
کردند. سپس قبل از توقف و حرکت امام، حرکت  خواستند، ذکر می ای که می اندازه

آمدند.  آمدند و تعدادی ھم بعد از آن به منا می ای برای نماز صبح به منا می کردند؛ عده می
گفت:  می بزدند. ابن عمر  ی عقبه را سنگ می رسیدند، جمره که به منا می و ھنگامی

 اجازه داده است.ص  ھا رسول الله ی این درباره
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 قبهع ی گفتن حاجی تا هنگام سنگ زدن جمره ): لبیک۶۲باب (
نَّ انلَّيِبَّ : بَ�بَّاٍس  ابِْن  عن -۷۲۱

َ
َفْضَل ص  أ

ْ
رَْدَف ال

َ
ِ�  :قَاَل  ،ِمْن مَجْعٍ س  أ ْخرَبَ

َ
فَأ

ْخرَبَهُ  :اْ�ُن َ�بَّاٍس 
َ
َفْضَل أ

ْ
نَّ ال

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :أ

َ
َعَقبَةِ ص  أ

ْ
 يُليَبِّ َحىتَّ َرَ� مَجَْرَة ال

ْ
. لَْم يََزل

 )۱۲۸۱/(م
فضل را از مزدلفه، پشت ص  گوید: رسول الله می بعبدالله بن عباس  ترجمه:

 سر خود، سوار نمود.
به من گفت: فضل مرا اطالع داد که  بگوید: عبدالله بن عباس  راوی حدیث می

 گفت. ی عقبه، ھمچنان لبیک می جمره تا رمیص  رسول الله
فَاَض ِمْن مَجْعٍ  :َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن يَِز�دَ ـ ۷۲۲

َ
ِ لىَبَّ ِحَ� أ نَّ َ�بَْد ا�َّ

َ
ْعَرايِبٌّ  :َفِقيَل  ،أ

َ
أ

ِ  ؟َهَذا ْم َضلُّوا :َ�َقاَل َ�بُْد ا�َّ
َ
�يَِسَ انلَّاُس أ

َ
ََقَرةِ  ؟أ نِْزلَْت َعلَيِْه ُسوَرُة ابلْ

ُ
ي أ ِ

َّ
َ�ُقوُل  ،َسِمْعُت اذل

َماَكنِ 
ْ
َّ « :يِف َهَذا ال

َ
َّيَْك اللَُّهمَّ بل

َ
 )۱۲۸۳/(م ».يَْك بل

که از مزدلفه، حرکت کرد،  گوید: عبدالله ھنگامی عبدالرحمن بن یزید می ترجمه:
لبیک گفت. مردم گفتند: این، بادیه نشین است؟! عبدالله گفت: آیا مردم فراموش 

ی بقره بر او نازل شده است، شنیدم که در  اند؟ از کسی که سوره اند یا گمراه شده کرده

بَّيْكَ «فت: گ این مکان می مَّ لَ بَّيْكَ اللَّهُ   .»لَ

 عقبه از بطن وادی و تکبیر گفتن با هر سنگریزه ی هجمر ی رمی ): درباره۶۳باب (
ْ�َمِش قَاَل  -۷۲۳

َ
اَج ْ�َن يُوُسَف َ�ُقوُل  :َ�ْن األ َجَّ

ْ
ِمنرَْبِ  ،َسِمْعُت احل

ْ
 :وَُهَو َ�ُْطُب ىلَعَ ال

�ُل  لََّفُه ِجرْبِ
َ
ُقْرآَن َكَما �

ْ
لُِّفوا ال

َ
ََقَرةُ  ،� وَرُة الَّيِت يُْذَكُر ِ�يَها ابلْ وَرُة الَّيِت يُْذَكُر ِ�يَها  ،السُّ َوالسُّ

وَرُة الَّيِت يُْذَكُر ِ�يَها آُل ِعْمَرانَ  ،النَِّساءُ  تُُه بَِقْوهِلِ  ،َوالسُّ ْخرَبْ
َ
َسبَُّه فَ  ،قَاَل فَلَِقيُت إِبَْراِهيَم فَأ

ِ بِْن َمْسُعودٍ  :َوقَاَل  نَُّه اَكَن َمَع َ�بِْد ا�َّ
َ
ثَِ� َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن يَِز�َد � َعَقبَةِ س  َحدَّ

ْ
ىَت مَجَْرَة ال

َ
 ،فَأ

َواِدي
ْ
َواِدي �َِسبِْع َحَصيَاٍت  ،فَاْستَْعَرَضَها ،فَاْستَبَْطَن ال

ْ
ُ َمَع لُكِّ  ،فََرَماَها ِمْن َ�ْطِن ال يَُ�ربِّ

ُت  :قَاَل  ،َحَصاةٍ 
ْ
بَا َ�بِْد الرَّمْحَِن إِنَّ انلَّاَس يَْرُموَ�َها ِمْن فَْوقَِها :َ�ُقل

َ
ِي الَ ـ  َهَذا :َ�َقاَل  ؟يَا أ

َّ
 َواذل

َ َ�ْ�ُهُ 
َ

ََقَرةِ ـ  إهِل نِْزلَْت َعلَيِْه ُسوَرُة ابلْ
ُ
ي أ ِ

َّ
 )۱۲۹۶/(م .َمَقاُم اذل

 کند و  شنیدم که حجاج بن یوسف بر منبر، سخنرانی می گوید: اعمش می ترجمه:
ای را که  گونه ترتیب دھید که جبریل ترتیب داده است: نخست، سورهگوید: قرآن را آن می

 ی آل عمران را بنویسید. ی نساء و سوره در آن از بقره سخن گفته شده است. سپس سوره
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حجاج را به اطالع او رساندم. گوید: بعد از آن، ابراھیم را دیدم و سخن  اعمش می
ابراھیم حجاج را دشنام داد و گفت: عبدالرحمن بن یزید به من گفت: من ھمراه 

ی عقبه آمد و در بطن وادی (ته دره) ایستاد  عبدالله بن مسعود بودم که به جمره
طوریکه ُمشرف بر جمره بود و جمره را از بطن وادی با ھفت سنگریزه زد و با ھر 

 گفت. کبیر میسنگریزه، ت
زنند؟  گوید: گفتم: ای ابا عبدالرحمن! مردم از باالی جمره، سنگ می اعمش می

گفت: سوگند به ذاتی که معبودی بجز او وجود ندارد، این، جای ایستادن کسی است 
 ی بقره بر او نازل شده است. که سوره

 در روز دهم، سوار بر مرکب ی عقبه ی سنگ زدن جمره ه): دربار۶۴باب (
يُْت انلَّيِبَّ  قال:س  َجابِرٍ  عن -۷۲۴

َ
 :َوَ�ُقوُل  ،ىلَعَ َراِحلَِتِه يَْوَم انلَّْحرِ  يَْر�ص  َرأ

ُخُذوا َمنَاِسَكُ�مْ «
ْ
إِ�ِّ الَ  ،تِلَأ

ْدرِي لََع�ِّ الَ  فَ
َ
يِت َهِذهِ  أ ُحجُّ َ�ْعَد َحجَّ

َ
 )۱۲۹۷/(م». أ

که سوار بر  را در روز دھم دیدمص  گوید: نبی اکرم میس  جابر ترجمه:
تان را یاد  احکام«فرماید:  زند) و می کند (سنگریزه می می اش، جمره را رمی مرکب

 ».دانم شاید بعد از این حجم، حج دیگری نداشته باشم بگیرید؛ زیرا من نمی

 ها سنگریزه ی ه): انداز۶۵باب (
ِ  بِْن  َ�ْن َجابِرِ  -۷۲۵ يُْت انلَّيِبَّ  قال: بَ�بِْد ا�َّ

َ
َْمَرَة بِِمثِْل َحىَص ص  َرأ

ْ
َرَ� اجل

َْذِف 
ْ
 )۱۲۹۹/(م. اخل

ھایی به  را دیدم که جمره را با سنگریزهص  گوید: نبی اکرم میس  جابر ترجمه:
 زند. ی باقال، می ی دانه اندازه

 جمرات می): وقت ر۶۶باب (
ِ  :قَاَل  بَ�ْن َجابٍِر  -۷۲۶ َْمَرَة يَْوَم ص  َرَ� رَُسوُل ا�َّ

ْ
ا َ�ْعدَ  ،انلَّْحِر ُضىًح اجل مَّ

َ
 َوأ

ْمُس  ذلک  )۱۲۹۹/(م .فَإَِذا َزالَْت الشَّ
روز عید، ھنگام چاشت، ص  گوید: رسول الله می بجابر بن عبدالله  ترجمه:

 جمره نمود. و روزھای بعد از آن، بعد از زوال آفتاب. رمی

 باشد می): تعداد رمی، فرد ۶۷باب (
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ِ  :قَاَل س  َ�ْن َجابِرٍ  -۷۲۷ َماِر تَوٌّ   َوَر� ،ْسِتْجَماُر تَوٌّ االِ «: صَقاَل رَُسوُل ا�َّ ِ
ْ
 ،اجل

َمْرَوِة تَوٌّ 
ْ
َفا َوال يْعُ َ�ْ�َ الصَّ َواُف تَوٌّ  ،َوالسَّ يَْستَْجِمْر بِتَوٍّ  ،َوالطَّ

ْ
َحُدُ�ْم فَل

َ
». َو�َِذا اْستَْجَمَر أ

 )۱۳۰۰/(م
جمرات،  استنجا نمودن، رمی«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  جابر ترجمه:

سعی میان صفا و مروه و طواف، ھمگی فرد ھستند. و ھرگاه یکی از شما خواست با 
 ».ھای فرد، استنجا کند سنگ، استنجا نماید، با سنگ

 در حجص  تراشیدن نبی اکرم سر): ۶۸باب (
ِ : بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۷۲۸ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َسُه يِف ص  أ

ْ
وََداِع َحلََق َرأ

ْ
ِة ال . َحجَّ

 )۱۳۰۴/(م
در حجه الوداع موھای سرش را ص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:

 تراشید. 

 تراشیدن موهای سر و کوتاه کردن آنها ی ه): دربار۶۹باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۷۲۹

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ُمَحلِِّق�َ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
يَا  :قَالُوا ».اللَُّهمَّ اْغِفْر لِل

�نَ  ِ
ُمَقرصِّ

ْ
ِ َولِل ُمَحلِِّق�َ « :قَاَل  ؟رَُسوَل ا�َّ

ْ
�نَ  :قَالُوا ».اللَُّهمَّ اْغِفْر لِل ِ

ُمَقرصِّ
ْ
ِ َولِل  ؟يَا رَُسوَل ا�َّ

ُمَحلِِّق�َ « :قَاَل 
ْ
�نَ  :قَالُوا ».اللَُّهمَّ اْغِفْر لِل ِ

ُمَقرصِّ
ْ
ِ َولِل �نَ « :قَاَل  ؟يَا رَُسوَل ا�َّ ِ

ُمَقرصِّ
ْ
 ».َولِل

 )۱۳۰۲/(م
بار الھا! بر کسانی که در «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:

صحابه عرض کردند: یا رسول الله! ». تراشند، رحم فرما حج موھای سرشان را می
بار الھا! بر کسانی که «دوباره فرمود: ص  کنند، چی؟ رسول اکرم کسانی که کوتاه می

صحابه عرض کردند: یا رسول الله! ». تراشند، رحم فرما موھای سرشان را میدر حج 
بار الھا! بر کسانی که «باز ھم فرمود: ص  کنند، چی؟ پیامبر اکرم کسانی که کوتاه می

صحابه عرض کردند: یا رسول ». تراشند، رحم فرما که در حج موھای سرشان را می
برای کسانی «فرمود: ص  جام، پیامبر اکرمکنند، چی؟ سران الله! کسانی که کوتاه می

 ». کنند، نیز رحم فرما که کوتاه می
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جمره و پس از آن، قربانی کردن و بعد از آن، سر تراشیدن  میر ی ه): دربار۷۰باب (
 و اینکه تراشیدن از سمت راست، آغاز گردد

�َِس بِْن َمالٍِك  -۷۳۰
َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َعَقبَةِ َرَ� ص  أ

ْ
  ،مَجَْرَة ال

َ
ُ�مَّ انرَْصََف إِىل

ُْدِن َ�نََحَرَها اُم َجالٌِس  ،ابلْ َجَّ
ْ
ِسهِ  ،َواحل

ْ
ْ�َمَن َ�َقَسَمُه ِ�يَمْن  ،َوقَاَل �ِيَِدهِ َ�ْن َرأ

َ
ُه األ فََحلََق ِشقَّ

قَّ اآلَخرَ « :ُ�مَّ قَاَل  ،يَِليهِ  َحةَ « :َ�َقاَل  ».اْحِلْق الشِّ
ْ
بُو َطل

َ
ْ�َن أ

َ
ْ�َطاُه إِيَّاهُ  ؟»أ

َ
 )۱۳۰۵/(م. فَأ

نمود  ی عقبه را رمی  جمرهص  گوید: رسول الله میس  انس بن مالک ترجمه:
شترھا رفت و آنھا را ذبح کرد در حالی که سلمانی نشسته سوی  به (سنگ زد) سپس

سرش اشاره کرد و سلمانی، سمت راست سرش را تراشید سوی  به بود. آنگاه با دستش
سمت «میان کسانی که اطراف او بودند، تقسیم نمود. سپس فرمود: و موھایش در 

 ی موھایش را به او داد. ؟ و بقیه»ابوطلحه کجاست«و افزود: ». دیگرش را بتراش

سرش را بتراشد یا قبل از  ،یقبل از ذبح نمودن قربانکه  کسی ی ه): دربار۷۱باب (
 جمره، قربانی کند میر

ِ بِْن  َ�بْدِ  عن -۷۳۱ َعاِص  ا�َّ
ْ
ِ  :قال ب َ�ْمِرو بِْن ال ىلَعَ ص  َوَ�َف رَُسوُل ا�َّ

لُونَهُ  ،َراِحلَِتهِ 
َ
َقائُِل ِمنُْهمْ  ،َ�َطِفَق نَاٌس �َْسأ

ْ
ِ  :َ�يَُقوُل ال نَّ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ْشُعُر أ

َ
ُ�ْن أ

َ
إِ�ِّ لَْم أ

� ْ�ِ  ،َ�بَْل انلَّْحرِ  الرَّ ِ َ�َقاَل رَسُ  ،َ�نََحْرُت َ�بَْل الرَّ َوَطِفَق  :قَاَل  ».َحَرجَ  فَاْرِم َوالَ «  ص:وُل ا�َّ
ِق  :آَخُر َ�ُقوُل 

ْ
َل

ْ
نَّ انلَّْحَر َ�بَْل احل

َ
ْشُعْر أ

َ
َرَ  ،إِ�ِّ لَْم أ

ْ
�

َ
ْن أ

َ
َْر َوالَ « :َ�َيُقوُل  ،فََحلَْقُت َ�بَْل أ

ْ
 ا�

ْمرٍ  :قَاَل  ».َحَرجَ 
َ
ُل يَْوَمئٍِذ َ�ْن أ

َ
َمْرُء َوَ�َْهُل  ،َ�َما َسِمْعتُُه �ُْسأ

ْ
ا يَنىَْس ال ِمْن َ�ْقِديِم َ�ْعِض ـ ِممَّ

ُموِر َ�بَْل َ�ْعٍض 
ُ
ْشبَاِهَها ،األ

َ
 ـ  َوأ

َّ
ِ  إِال  ».َحَرجَ  اْ�َعلُوا َذلَِك َوالَ «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

 )۱۳۰۶/(م
 سوار بر ص  گوید: رسول الله می بعبدالله بن عمرو بن عاص  ترجمه:

نمود. مردم، شروع به مسئله پرسیدن از ایشان نمودند. یکی از آنان اش توقف  مرکب
کنم (جمره را سنگ  دانستم که قبل از قربانی، باید رمی گفت: یا رسول الله! من نمی می

کن؛ ھیچ  رمی«فرمود: ص  جمره، ذبح نمودم؟ رسول الله بزنم) لذا قبل از رمی
تم که ذبح، قبل از سر تراشیدن دانس گفت: من نمی می فرد دیگری». اشکالی ندارد

ذبح کن؛ ھیچ «فرمود: ص  است؛ لذا قبل از قربانی، سرم را تراشیدم. پیامبر اکرم
 ».اشکالی ندارد
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در مورد ھر کاری که انسان ص  گوید: در آنروز دیدم که از رسول الله راوی می
ر و امثال اینھا داند از قبیل تقدیم بعضی از کارھا بر بعضی دیگ نماید یا نمی فراموش می

 ».این کار را انجام دھید، ھیچ اشکالی ندارد«فرمود:  پرسیدند، می
ِ بِْن َ�ْمِرو بِْن  -۷۳۲ َعاِص َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْ
ِ  :قَاَل  ب ال تَاُه ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
َوأ

َْمَرةِ 
ْ
ِ  :َ�َقاَل  ،رَُجٌل يَْوَم انلَّْحِر وَُهَو َواقٌِف ِعنَْد اجل ْرِ�َ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ْن أ

َ
 ؟إِ�ِّ َحلَْقُت َ�بَْل أ

تَاُه آَخُر َ�َقاَل  ».َحَرجَ  اْرِم َوالَ « :َ�َقاَل 
َ
ْرِ�َ  :َوأ

َ
ْن أ

َ
تَاُه  ».َحَرجَ  اْرِم َوالَ « :قَاَل  ؟إِ�ِّ َذحَبُْت َ�بَْل أ

َ
َوأ

رْ  :آَخُر َ�َقاَل 
َ
ْن أ

َ
َيِْت َ�بَْل أ

ْ
 ابل

َ
فَْضُت إِىل

َ
ْ�تُُه ُسِئَل  :قَاَل  ».َحَرجَ  اْرِم َوالَ « :قَاَل  ؟ِ�َ إِ�ِّ أ

َ
َ�َما َرأ

 
َّ
ٍء إِال  )۱۳۰۶/(م». َحَرجَ  اْ�َعلُوا َوالَ « :قَاَل  يَْوَمئٍِذ َ�ْن يَشْ

روز عید، کنار ص  گوید: رسول الله می بعبدالله بن عمرو بن عاص  ترجمه:
الله! من قبل از اینکه جمره ایستاده بود. شنیدم که مردی آمد و گفت: یا رسول 

فرمود: ص  جمره کنم، سرم را تراشیدم؟ (حکمش چیست؟) پیامبر اکرم رمی
جمره  مردی دیگر آمد و گفت: من قبل از اینکه رمی». کن، ھیچ اشکالی ندارد رمی«

مردی دیگر آمد و گفت: من ». کن؛ ھیچ اشکالی ندارد رمی«کنم، ذبح نمودم؟ فرمود: 
راوی ». کن؛ ھیچ اشکالی ندارد رمی«ه انجام دادم؟ فرمود: قبل از رمی، طواف افاض

انجام دھید، ھیچ «پرسیدند، فرمود: ص  گوید: در آن روز ھر چه از رسول الله می
 ».اشکالی ندارد

): قالده انداختن به گردن هدی (شکرانه) و عالمت گذاری کوهان آن، ۷۲باب (
 هنگام احرام

ِ  :قَاَل  بَ�بَّاٍس َ�ْن ابِْن  -۷۳۳ ُلَيَْفةِ ص  َص�َّ رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْهَر بِِذي احل ُ�مَّ َداَع  ،الظُّ

ْ�َمِن 
َ
ْشَعَرَها يِف َصْفَحِة َسنَاِمَها األ

َ
مَ  ،بِنَاقَِتِه فَأ َها َ�ْعلَْ�ِ  ،وََسلََت ادلَّ َ  ،ُ�مَّ َرِ�َب َراِحلَتَهُ  ،َوقَ�َّ

 َ
ْ
َهلَّ بِاحل

َ
َيَْداِء أ

ْ
ا اْستَوَْت بِِه ىلَعَ ابل  )۱۲۴۳(م/ .جِّ فَلَمَّ

نماز ظھر را در ذوالحلیفه خواند ص  گوید: رسول الله می بابن عباس  ترجمه:
ی سمت راست کوھانش را عالمت گذاشت  و دستور داد تا شترش را بیاورند و دامنه

طوریکه خون از آن، جاری گردید و دو نعل بر گردن شتر آویزان نمود. سپس 
 به بیداء رسید، برای حج، لبیک گفت.که  اش را سوار شد و ھنگامی مرکب
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 قبل از احرام بستن ،و قالده انداختن به گردن آن هدی): فرستادن ۷۳باب (
۷۳۴-  ِ نَّ َ�بَْد ا�َّ

َ
 اَع�َِشَة أ

َ
نَّ اْ�َن ِز�َاٍد َكتََب إىِل

َ
تُْه أ ْخرَبَ

َ
�ََّها أ

َ
 َ�ْن َ�ْمَرَة بِنِْت َ�بِْد الرَّمْحَِن �

َاجِّ  :قَاَل  بْ�َن َ�بَّاٍس 
ْ
ْهَدى َهْديًا َحُرَم َعلَيِْه َما َ�ُْرُم ىلَعَ احل

َ
َهْديُ  ،َمْن أ

ْ
َوقَْد  ،َحىتَّ ُ�نَْحَر ال

ْمرِكِ  ،َ�َعثُْت بَِهْدِي 
َ
َّ بِأ تيُِب إيِلَ

ْ
نَا  ،لَيَْس َكَما قَاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس  :قَالَْت اَع�َِشةُ  :قَالَْت َ�ْمَرةُ  ،فَاك

َ
أ

ُت قَالَ 
ْ
ِ  ئَِد َهْدِي َ�تَل ِ ص  رَُسوِل ا�َّ َها رَُسوُل ا�َّ َ يِب  ،�ِيَِدهِ ص  �ِيََديَّ ُ�مَّ قَ�َّ

َ
 ،ُ�مَّ َ�َعَث بَِها َمَع أ

 ِ ُ ص  فَلَْم َ�ُْرْم ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
َ

ُ هل َحلَُّه ا�َّ
َ
ٌء أ َهْدُي  ،يَشْ

ْ
َر ال ِ

ُ
 )۱۳۰۶(م/. َحىتَّ �

ای نوشت مبنی  نامهل  گوید: زیاد به عایشه عمره دختر عبدالرحمن می ترجمه:
گوید: ھر کس، شکرانه بفرستد، تمام چیزھایی که  می ببر اینکه: عبدالله بن عباس 

رود) تا ھنگام ذبح شکرانه، حرام ھستند،  بر حاجی (کسی که احرام بسته وبه حج می
 ام؛ فتوایت را برایم بنویس. فرستاده شوند؛ من نیز شکرانه بر این شخص نیز حرام می

گوید؛ زیرا من با دستان  می بگفت: اینطور نیست که ابن عباس ل  عایشه
با دستان خودش ص  را بافتم و پیامبر اکرمص  ھای ھدی رسول الله خودم قالده

بر گردن شتران ھدی انداخت و با پدرم فرستاد. و تا روز ذبح ھدی (عید قربان) آنچه 
 حالل کرده بود، حرام نشد.ص  له متعال برای رسول اللهرا که ال

ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۷۳۵ ْهَدى رَُسوُل ا�َّ
َ
َهاص  أ َ َيِْت َ�نًَما َ�َق�َّ

ْ
 ابل

َ
ًة إِىل . َمرَّ

 )۱۳۲۱/(م
یکبارگوسفندی را برای ذبح به حرم ص  گوید: رسول الله میل  عایشه ترجمه:

 انداخت. فرستاد و قالده در گردن آن

 ): سوار شدن بر شتر قربانی۷۴باب (
يِب ُهَر�َْرةَ ـ ۷۳۶

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ى رَُجالً ص  أ

َ
 ».اْرَكبَْها« :َ�َقاَل  ،�َُسوُق بََدنَةً  َرأ

ِ إِ�ََّها بََدنَةٌ  :قَاَل  ْو يِف اثلَّاثِلَةِ  ».اْرَكبَْها َو�ْلََك « :َ�َقاَل  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
 )۱۳۲۲/(م .يِف اثلَّاِ�يَِة أ

شخصی را دید که شتر قربانی را ص  الله  : رسولگوید میس  ابوھریره ترجمه:
شتر قربانی  ،گفت: این ،آن شخص». سوار شوبر او «برد. فرمود:  و با خود میکشید  می

وای برتو، سوار « فرمود: بار دوم یا سومو ». سوار شو«فرمود: ص  الله  است. رسول
 ».شو

ِ  بِْن  َجابِرِ  عن -۷۳۷ َهْدِي  بَ�بِْد ا�َّ
ْ
ص  َسِمْعُت انلَّيِبَّ  :َ�َقاَل  ؟ُسئَِل َ�ْن ُرُكوِب ال
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َد َظْهًرا« :َ�ُقوُل  ِ
َ

َْها َحىتَّ جت
َ

ئَْت إِيل ِ
ْ
جل

ُ
َمْعُروِف إَِذا أ

ْ
 )۱۳۲۴/(م». اْرَكبَْها بِال

ی سوار شدن شتر قربانی  درباره بروایت است که از جابر بن عبدالله  ترجمه:
اگر به آن نیاز پیدا کردی و «فرمود:  میص  پرسیدند. وی گفت: شنیدم که رسول الله

 ».ای، بر آن، سوار شو مجبور شدی، تا زمانی که سواری دیگری، پیدا نکرده

 که قبل از رسیدن به جایگاهش بمیرد ای ه): حکم شکران۷۵باب (
ثَهُ  :ب َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۷۳۸ بَا قَِبيَصَة َحدَّ

َ
نَّ ُذَؤ�ْبًا أ

َ
ِ  :أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
اَكَن ص  أ

ُْدِن ُ�مَّ َ�ُقوُل  ءٌ « :َ�بَْعُث َمَعُه بِابلْ َْرَها ،فََخِشيَت َعلَيِْه َمْوتًا ،إِْن َعِطَب ِمنَْها يَشْ
ْ

ُ�مَّ  ،فَا�
نَْت َوالَ  َوالَ  ،ُ�مَّ ارْضِْب بِِه َصْفَحتََها ،ْغِمْس َ�ْعلََها يِف َدِمَهاا

َ
ْهِل  َ�ْطَعْمَها أ

َ
َحٌد ِمْن أ

َ
أ

 )۱۳۲۶/(م». ُرْ�َقِتَك 
رسول روایت است که ابو قبیصه ذؤیب به او گفت:  باز ابن عباس  ترجمه:

اگر یکی از «فرمود:  فرستاد و می شترھای قربانی خود را با من (به حرم) می صالله
رفت، آنرا ذبح کن و نعل آنرا در خونش بزن و به  آنھا از پای در آمد و بیم مردنش می

ی کوھانش بمال. و نه خودت از آن بخور و نه ھمراھانت حق دارند از آن  کناره
 گوشت آن را بخورند.)  توانند (البته سایر مردم می». بخورند

 ): شریک شدن در هدی۷۶باب (
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َجابِرٍ  -۷۳۹ َجِّ ص  َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْ
ِ  ،ُمِهلَِّ� بِاحل َمَرنَا رَُسوُل ا�َّ

َ
 فَأ

ََقرِ ص  ْن �َْشرَتَِك يِف اِإلبِِل َوابلْ
َ
 )۱۳۱۸/(م. لُكُّ َسبَْعٍة ِمنَّا يِف بََدنَةٍ  ،أ

گوید: ما که برای حج، احرام بسته بودیم ھمراه  می بجابر بن عبدالله  ترجمه:
ی گاو و شتر به ما  دربارهص  (از مدینه) بیرون رفتیم. پیامبر اکرمص  رسول الله

 دستور داد که ھر ھفت نفر در یک قربانی، شریک شوند.

 ): قربانی کردن گاو۷۷باب (
ِ  :قَاَل  ببِن عبِد اِهللا  َ�ْن َجابِرِ  -۷۴۰ َ�ْن اَع�َِشَة َ�َقَرًة يَْوَم ص  َذبََح رَُسوُل ا�َّ

 )۱۳۱۹/(م. انلَّْحرِ 
ل  روز قربانی برای عایشهص  گوید: رسول الله می بجابر بن عبدالله  ترجمه:

 یک گاو، ذبح نمود.
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 ): نحر شتر در حالت ایستاده و دست و پا بسته۷۸باب (
نَّ اْ�َن ُ�َمَر  :َ�ْن ِزَ�اِد بِْن ُجبَْ�ٍ  -۷۴۱

َ
ىَت ىلَعَ رَُجٍل وَُهَو َ�نَْحُر بََدَ�تَُه بَاِرَ�ةً  بأ

َ
 ،أ

 )۱۳۲۰/(م.ص  ُسنََّة نَِبيُِّ�مْ  ،اْ�َعثَْها ِ�يَاًما ُمَقيََّدةً  :َ�َقاَل 
نزد مردی آمد در حالی که او شترش  بگوید: ابن عمر  زیاد بن جبیر می ترجمه:

ابن عمر گفت: شتر را بلند کن و ایستاده و دست و پا  را خوابانده بود تا آنرا ذبح کند.
 ».بسته، طبق سنت پیامبرتان، ذبح کن

 ): صدقه نمودن گوشت، پوست وپاالن شترهای قربانی۷۹باب (
۷۴۲-  ٍّ ِ  :قَاَل س  َ�ْن يلَعِ َمَرِ� رَُسوُل ا�َّ

َ
قُوَم ىلَعَ بُْدنِهِ ص  أ

َ
ْن أ

َ
َق بِلَْحِمَها  ،أ تََصدَّ

َ
ْن أ

َ
َوأ

ِجلَِّتَها
َ
ْن الَ  ،وَُجلُوِدَها َوأ

َ
اَر ِمنَْها َوأ َزَّ

ْ
ْعِطَي اجل

ُ
ُْن ُ�ْعِطيِه ِمْن ِعنِْدنَا« :قَاَل  ،أ

َ
 )۱۳۱۷/(م ».�

اش را  به من دستور داد تا شتر قربانیص  گوید: رسول الله میس  علی ترجمه:
صدقه نمایم و قصاب را از آن، چیزی ندھم. و ذبح کنم و گوشت، پوست و پاالنش را 

 ».دھیم ما دستمزد قصاب را از خودمان می«فرمود: 
توانیم به  (دستمزد قصاب را نباید از گوشت قربانی بدھیم؛ ولی از گوشت آن، می

 .قصاب به عنوان صدقه بدھیم)

 ): طواف افاضه در روز عید قربان۸۰باب (
نَّ ب َ�ْن ابِْن ُ�َمرَ  -۷۴۳

َ
ِ  : أ فَاَض يَْوَم انلَّْحرِ ص  رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ�مَّ رََجَع فََص�َّ  ،أ

ْهَر بِِمً�  ْهَر بِِمً�  ،فاََكَن اْ�ُن ُ�َمَر يُِفيُض يَْوَم انلَّْحرِ  :قَاَل نَافِعٌ  ،الظُّ  ،ُ�مَّ يَرِْجُع َ�يَُص�ِّ الظُّ
نَّ انلَّيِبَّ 

َ
 )۱۳۰۸/(م. َ�َعلَهُ ص  َوَ�ْذُكُر أ

روز عید قربان، طواف افاضه نمود. ص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:
 سپس برگشت ونماز ظھر را در منا خواند.

 روز عید قربان، طواف افاضه  بگوید: به ھمین خاطر، ابن عمر  نافع می
نمود که نبی  خواند و یادآوری می گشت و نماز ظھر را در منا می نمود. سپس بر می می

 نمود. ونه عمل میاین گص  اکرم

 شود میطواف کعبه نماید، از احرام، بیرون ): هرکس، ۸۱باب (
ِ� َ�َطاٌء قَاَل  :ُجَر�ٍْج  ابِْن  عن -۷۴۴ ْخرَبَ

َ
َ�ُطوُف  الَ  :َ�ُقوُل  باَكَن اْ�ُن َ�بَّاٍس  :أ
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َيِْت َحاجٌّ َوالَ 
ْ

  بِابل
َّ
ُت ِلَعَطاءٍ  ،َحلَّ  َ�ْ�ُ َحاجٍّ ِإال

ْ
ْ�َن َ�ُقوُل َذلَِك  :قُل

َ
ِ  :قَاَل  ؟ِمْن أ ِمْن قَْوِل ا�َّ

 
َ

ٓ  ُ�مَّ ﴿ :َ�َعاىل ُت  :قَاَل  ]۳۳[الحج:  ﴾َعتِيقِ لۡ ٱ ِت يۡ ۡ�َ ٱ إَِ�  َ�ِلَُّها
ْ
ُمَعرَِّف  :قُل

ْ
إِنَّ َذلَِك َ�ْعَد ال

 :َ�َقاَل  ،فَ
ُمَعرَِّف َوَ�بْلَهُ  :َ�ُقوُل  باَكَن اْ�ُن َ�بَّاٍس 

ْ
ْمِر انلَّيِبِّ  ،ُهَو َ�ْعَد ال

َ
ُخُذ َذلَِك ِمْن أ

ْ
، صَوَ�َن يَأ

وََداِع 
ْ
ِة ال لُّوا يِف َحجَّ ْن َ�ِ

َ
َمَرُهْم أ

َ
 )۱۲۴۵(م/. ِحَ� أ

گوید: ھر شخصی  می بگوید: عطا به من گفت: ابن عباس  ابن جریج می ترجمه:
به که قصد انجام حج را داشته باشد و ھر کسی که قصد انجام عمره را داشته باشد، 

 شود. محض طواف کعبه، از احرام، بیرون می
گوید: به عطا گفتم: استداللش برای این مطلب چیست؟ گفت: این  ابن جریج می

ٓ  ُ�مَّ ﴿ فرماید: سخن الله متعال است که می یعنی  ]۳۳[الحج:  ﴾َعتِيقِ لۡ ٱ تِ يۡ ۡ�َ ٱ إَِ�  َ�ِلَُّها
 باشد. ی کعبه می آنگاه احرام او تا رسیدن به خانه

باشد.  گوید: من گفتم: بیرون شدن از احرام بعد از وقوف در عرفه می ابن جریج می
 گوید: بیرون شدن قبل از وقوف در عرفه و بعد از آن،  می بگفت: ابن عباس 

که به آنان دستور داد تا در حجه الوداع ص  باشد. و ھمچنین از سخن رسول الله می
 نمود. استنباط میاز احرام، بیرون بیایند، این مسئله را 

است؛ اما جمھور سلف و خلف  ب: آنچه بیان گردید، مذھب ابن عباس شرح
شود؛ بلکه تا زمانی  گویند: فرد حاجی به محض انجام طواف قدوم از احرام، بیرون نمی می

نکند و سر نتراشد و طواف زیارت را انجام ندھد، به طور کامل  که وقوف عرفه ننماید و رمی
شوند)....باید دانست که  (یعنی ھمه ممنوعات احرام برایش جایز نمی شود حالل نمی

اش را در  استدالل ابن عباس به آیه، درست نیست؛ زیرا مفھوم آیه این است که قربانی
ای به بیرون آمدن از احرام، وجود ندارد؛ زیرا اگر  گونه اشارهحرم، ذبح نماید و در آیه، ھیچ
م باشد، باید به محض رسیدن قربانی به حرم، قبل از طواف، ھدف آیه، بیرون آمدن از احرا

 شخص از احرام بیرون بیاید. در صورتی که چنین چیزی به اتفاق درست نیست. 
ص  نیز درست نیست؛ زیرا پیامبر اکرمص  استنباط ایشان از دستور پیامبر اکرم

ایند. (شرح امام در آن سال به آنھا دستور داد تا نیت حج شان را به عمره، تبدیل نم
 نووی بر صحیح مسلم با اندکی تصرف). مترجم
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کافی  ،عمره، یک طواف آورد برای حج و میقران بجای حج که  کسی ):۸۲باب (
 است

�ََّها َحاَضْت �رَِسَِف : لَ�ْن اَع�َِشَة  -۷۴۵
َ
َرْت بَِعَرفَةَ  ،� ِ  ،َ�تََطهَّ : صَ�َقاَل لََها رَُسوُل ا�َّ

َمْرَوةِ ُ�ِْزُئ َ�نِْك «
ْ
َفا َوال ِك َوُ�ْمَرتِِك  ،َطَوافُِك بِالصَّ  )۱۲۱۱/(م». َ�ْن َحجِّ

روایت است که ایشان در مکانی بنام َسِرف دچار عادت ل  از عایشه ترجمه:
سعیی که میان صفا و مروه «خطاب به ایشان فرمود: ص  ماھانه گردید. رسول الله

 ».ای برای حج و عمره ات، کافی است انجام داده

 ؟آید میبرای حج و عمره، احرام ببندد چه وقت از احرام بیرون که  کسی ):۸۳باب (
�ََّهال  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۷۴۶

َ
ِ  :قَالَْت  � وََداِع ص  َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْ
ِة ال  ،اَعَم َحجَّ

َهلَّ بُِعْمَرةٍ 
َ
َهلَّ حِبَجٍّ َوُ�ْمَرةٍ  ،فَِمنَّا َمْن أ

َ
َجِّ  ،َوِمنَّا َمْن أ

ْ
َهلَّ بِاحل

َ
ِ  ،َوِمنَّا َمْن أ َهلَّ رَُسوُل ا�َّ

َ
ص  َوأ

َجِّ 
ْ
َهلَّ بُِعْمَرٍة فََحلَّ  ،بِاحل

َ
ا َمْن أ مَّ

َ
ُعْمَرةَ  ،فَأ

ْ
َجَّ َوال

ْ
ْو مَجََع احل

َ
َهلَّ حِبَجٍّ أ

َ
ا َمْن أ مَّ

َ
لُّوا ،َوأ َحىتَّ  ،فَلَْم َ�ِ

 )۱۲۱۱/(م. اَكَن يَْوُم انلَّْحرِ 
 رسولھمراه  ،الوداع ةحجگوید: در سال  میل  عایشهیتی دیگر، و در روا ترجمه:

، و برخی برای حج و عمره بعضی از ما مدینه، بیرون رفتیم؛از  ،حجبه قصد ص  الله
فقط نیت ص  الله رسول .احرام بسته بودیم ،تنھا برای حجای  عدهو  ،تنھا برای عمره

(یعنی  عمره را با ھم کرده بودندیا نیت حج و ، حج کرده بود. کسانی که فقط نیت حج
  از احرام بیرون نیامدند. ،قارن بودند) تا روز عید

الحجه) و نماز  (دوازدهم ذوب در روز نفر ): توقف نمودن در محّص ۸۴باب (
 خواندن در آن

نَّ انلَّيِبَّ  :ب َ�ْن ابِْن ُ�َمرَ  -۷۴۷
َ
بَا بَْ�ٍر َوُ�َمرَ ص  أ

َ
لُوَن ل  َوأ اَكنُوا َ�ْ�ِ

ْ�َطحَ 
َ
 )۱۳۱۰/(م. األ

در محّصب،  ب، ابوبکر و عمر صگوید: نبی اکرم  می بابن عمر  ترجمه:
 نمودند.  توقف می
ْ�َطِح لَيَْس �ُِسنَّةٍ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ ـ ۷۴۸

َ
ِ  ،نُُزوُل األ ُ رَُسوُل ا�َّ َما نََزهلَ ص  إِ�َّ

ْسَمَح خِلُُروِجِه إَِذا َخَرجَ ألِ�َ
َ
 )۱۳۱۱/(م .نَُّه اَكَن أ
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گوید: توقف نمودن در ابطح (محّصب) سنت نیست؛ اما  میل  عایشه ترجمه:
 تر بود. توقف نمود؛ زیرا بیرون رفتن از آنجا برایش راحتص  رسول الله

ىب عن -۷۴۹
َ
ِ  :قَاَل س  ُهَر�َْرةَ  أ َا رَُسوُل ا�َّ

َ
ُْن بِِمً� ص  قَاَل نل

َ
ُْن نَاِزلُوَن َغًدا « :َو�

َ
�

ُ�ْفرِ  ،بَِ� ِكنَانَةَ �َِخيِْف ب
ْ
َالََفْت ىلَعَ بَِ�  ».َحيُْث َ�َقاَسُموا ىلَعَ ال

َ
وََذلَِك إِنَّ قَُر�ًْشا َو�َِ� ِكنَانََة حت

ِلِب  ُمطَّ
ْ
ْن الَ  :َهاِشٍم َو�َِ� ال

َ
ِ  ،ُ�بَايُِعوُهمْ  َوالَ  ،ُ�نَاِكُحوُهمْ  أ ِْهْم رَُسوَل ا�َّ

َ
، صَحىتَّ �ُْسِلُموا إيِل

َب َ�ْعِ� بِ  ُمَحصَّ
ْ
 )۱۳۱۴/(م. َذلَِك ال

ما «به ما فرمود: ص  گوید: ما در منا بودیم که رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
فردا در خیف بنی کنانه، جایی که قریش برای باقی ماندن بر کفر، عھد و پیمان بستند، 

یعنی در محّصب؛ وآن جایی بود که قریش و بنی کنانه علیه ». منزل خواھیم گرفت
ھاشم و بنی عبدالمطلب عھد و پیمان بسته بودند که تا محمد را به آنھا تحویل  بنی

 ندھند، ھیچگونه داد و ستد و ازدواجی با آنان، صورت نخواھد گرفت.

تدارک آب های منا در مکه برای کسانی که برای حجاج،  ): ماندن شب۸۵باب (
 بینند می

نَّ : بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۷۵۰
َ
ِلِب أ ُمطَّ

ْ
َعبَّاَس ْ�َن َ�بِْد ال

ْ
ِ س  ال َذَن رَُسوَل ا�َّ

ْ
ص  اْستَأ

َايِل ِمً� 
َ

َة يل ْن يَِبيَت بَِمكَّ
َ
ْجِل ِسَقايَِتهِ  ،أ

َ
ُ  ،ِمْن أ

َ
ِذَن هل

َ
 )۱۳۱۵(م/ .فَأ

 هاجازص  الله  از رسولس  بن عبدالمطلب گوید: عباس می بابن عمر  ترجمه:
ی آب آشامیدنی آنھا در  گذرانند، برای تھیه منا میھایی را که حجاج در  شبخواست تا 
 او اجازه داد.نیز به ص  الله  رسول مکه بماند.

ُمَزِ�ِّ قَاَل  -۷۵۱
ْ
ِ ال ِعنَْد  ب ُكنُْت َجالًِسا َمَع ابِْن َ�بَّاٍس  :َ�ْن بَْ�ِر بِْن َ�بِْد ا�َّ

َكْعبَةِ 
ْ
ْعَرايِبٌّ َ�َقاَل  ،ال

َ
تَاُه أ

َ
ْ�تُْم �َْسُقوَن  :فَأ

َ
َعَسَل َواللَّنَبَ َوأ

ْ
ُ�ْم �َْسُقوَن ال رَى بَِ� َ�مِّ

َ
َما يِل أ

ْم ِمْن خُبٍْل  ؟انلَِّبيذَ 
َ
ِمْن َحاَجٍة بُِ�ْم أ

َ
ِ  :َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس  ؟أ َْمُد ِ�َّ

ْ
 َما بِنَا ِمْن َحاَجٍة َوالَ  ،احل

َساَمةُ ىلَعَ َراِحلَِتِه وَ ص  قَِدَم انلَّيِبُّ  ،خُبٍْل 
ُ
َفُه أ

ْ
رَشَِب  ،َخل

اُه بِإِنَاٍء ِمْن نَِبيٍذ فَ
تَيْنَ

َ
 ،فَاْستَْسىَق فَأ

َساَمةَ 
ُ
ُتمْ « :َوقَاَل  ،وََسىَق فَْضلَُه أ

ْ
مْجَل

َ
ْحَسنْتُْم َوأ

َ
َمَر بِِه  فَالَ  ».َكَذا فَاْصنَُعوا ،أ

َ
نُِر�ُد َ�ْغِيَ� َما أ

 ِ  )۱۳۱۶(م/.ص  رَُسوُل ا�َّ
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کنار کعبه نشسته  بگوید: من با ابن عباس  : بکر بن عبدالله مزنی میترجمه
بودیم که یک مرد بادیه نشین آمد و گفت: چرا پسر عموھایتان عسل و شیر، میان 

نمایید؟! به  کنند؛ اما شما نبیذ (آب کشمش یا خرما) تقسیم می حجاج، تقسیم می
لله، ما نه فقیریم ونه  گفت: الحمد بخاطر فقر یا بخیلی شماست؟! ابن عباس 

در حالی که اسامه پشت سرش سوار بود، تشریف آورد وآب ص  بخیل. نبی اکرم
خواست. ما به ایشان یک ظرف نبیذ (آبی که در آن از شب ، خرما یا کشمش 

اش را به اسامه داد و  نوشید و باقیماندهص  اند) تقدیم نمودیم. پیامبر اکرم انداخته
خواھیم  لذا ما نمی». بایی انجام دادید؛ اینگونه عمل کنیدکار خوب و زی«فرمود: 

 را تغییر دھیم.ص  دستور رسول الله

 ): ماندن شخص مهاجر در مکه بعد از انجام حج و عمره۸۶باب (
َعِز�ِز َ�ُقوُل جِلُلََسائِهِ  :َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن مُحَيٍْد قَاَل  -۷۵۲

ْ
َما  :َسِمْعُت ُ�َمَر ْ�َن َ�بِْد ال

ةَ  ائُِب ْ�ُن يَِز�دَ  ؟َسِمْعتُْم يِف ُسْكَ� َمكَّ َعالَ  :َ�َقاَل السَّ
ْ
َعالَ ـ َء َسِمْعُت ال

ْ
ْو قَاَل ال

َ
َء ْ�َن أ

� رَْضَ
ْ
ِ  :قَاَل ـ   احل ةَ : «ص  قَاَل رَُسوُل ا�َّ ُمَهاِجُر بَِمكَّ

ْ
». ثًاثَالَ  ،َ�ْعَد قََضاِء �ُُسِكهِ  ،يُِقيُم ال

 )۱۳۵۲/(م
گوید: از عمر بن عبدالعزیز شنیدم که به  لرحمن بن ُحمید میعبدا ترجمه:

اید؟ سائب بن یزید  ی سکونت گزیدن در مکه چه شنیده گفت: درباره ھمنشینانش می
مھاجر بعد از «فرمود: ص  گفت: رسول الله شنیدم که می گفت: از عالء بن حضرمی 

 ».تواند سه روز در مکه بماند انجام احکام حج، می

 حافظی) از مکه بیرون نرودخدا ): هیچ کس بدون طواف وداع (۸۷(باب 
فُوَن يِف لُكِّ وَجْ  :قَاَل  بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۷۵۳ َ�َقاَل رَُسوُل  ،هٍ ااَكَن انلَّاُس َ�نرَْصِ

 ِ َيِْت  الَ : «صا�َّ
ْ

َحٌد َحىتَّ يَُ�وَن آِخُر َ�ْهِدهِ بِابل
َ
 )۱۳۲۷(م/ ».َ�نِْفَرنَّ أ

نمودند  میردم از ھر طرف داشتند مکه را ترک گوید: م می بابن عباس  ترجمه:
ھیچ کس، حق ندارد از مکه بیرون شود مگر اینکه آخرین «فرمود: ص  که رسول الله

 ».کارش، طواف (وداع) باشد
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 دچار عادت ماهیانه شود ،): حکم زنی که قبل از طواف وداع۸۸باب (
فَاَضْت ل  َحاَضْت َصِفيَُّة بِنُْت ُحَيٍّ  :قَالَْت  باَع�َِشَة  عن -۷۵۴

َ
قَالَْت  ،َ�ْعَد َما أ

ِ  :اَع�َِشةُ  ِ ، صفََذَكْرُت ِحيَضتََها لَِرُسوِل ا�َّ َحا�َِستُنَا ِ�َ «: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
قَالَْت  ؟»أ

ُت 
ْ
َ  :َ�ُقل

ْ
فَاَضْت َوَطافَْت بِابل

َ
ِ إِ�ََّها قَْد اَكنَْت أ  ،ُ�مَّ َحاَضْت َ�ْعَد اِإلفَاَضةِ  ،يِْت يَا رَُسوَل ا�َّ

 ِ تَنِْفرْ « ص:َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
 )۱۲۱۱/(م ».فَل

) بعد از طواف صگوید: صفیه دختر حیی (ھمسر رسول الله  میل  عایشه ترجمه:
گفتم. ص  گوید: موضوع را به رسول الله میل  افاضه، دچار عادت ماھانه شد. عایشه

 ؟»شود آیا او مانع از رفتن ما می«فرمود: ص  رسول اکرم
گوید: عرض کردم: یا رسول الله! طواف افاضه را انجام داده و بعد  میل  عایشه

در این صورت، بیرون «فرمود: ص  از آن، دچار عادت ماھانه شده است. رسول الله
 ».برود

َيِْت  :قَاَل  بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۷۵۵
ْ

ْن يَُ�وَن آِخُر َ�ْهِدِهْم بِابل
َ
ِمَر انلَّاُس أ

ُ
  ،أ

َّ
نَُّه  إِال

َ
�

َائِِض 
ْ
ِة احل

َ
َمْرأ

ْ
َف َ�ْن ال  )۱۳۲۸(م/. ُخفِّ

شد که آخرین دستور داده  ،: به مردمروایت است که فرمود بابن عباس : از ترجمه
 قانون، استثنا ھستند.مگر زنان حائضه که از این باشد (وداع) طواف  ،شان در ایام حج عمل

 های حج ): جایز بودن انجام عمره در ماه۸۹باب (
فَْجِر  :قَاَل  بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۷۵۶

َ
َجِّ ِمْن أ

ْ
ْشُهِر احل

َ
ُعْمَرَة يِف أ

ْ
نَّ ال

َ
اَكنُوا يََرْوَن أ

رِْض 
َ
ُفُجوِر يِف األ

ْ
َم َصَفًرا ،ال ُمَحرَّ

ْ
بَرْ  :َوَ�ُقولُونَ  ،َوَ�َْعلُوَن ال  ادلَّ

َ
ثَرْ  ،إَِذا بََرأ

َ
َوا�َْسلََخ  ،َوَ�َفا األ

ُعْمَرُة لَِمْن اْ�تََمرْ  ،َصَفرْ 
ْ
ْصَحابُُه َصِبيَحَة َرابَِعةٍ ص  َ�َقِدَم انلَّيِبُّ  ،َحلَّْت ال

َ
َجِّ ، َوأ

ْ
 ،ُمِهلَِّ� بِاحل

ْن َ�َْعلُوَها ُ�ْمَرةً 
َ
َمَرُهْم أ

َ
ِلِّ  :الُواَ�قَ  ،َ�تََعاَظَم َذلَِك ِعنَْدُهمْ  ،فَأ

ْ
يُّ احل

َ
ِ أ ِلُّ « :قَاَل  ؟يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
احل

 )۱۲۴۰(م/». لُكُّهُ 
(اعراب دوران جاھلیت) معتقد بودند که گوید:  می ب عبد الله بن عباس ترجمه:

آید؛ بدین جھت، ماه  بحساب می ،زمین، بدترین گناه روی عمره نمودن در ایام حج
و التیام یابد  ،پشت شتری ھا گفتند: زمانی که زخم میدادند و  محّرم را صفر، قرار می

اما شود.  عمره کردن حالل می ،گاه از بین برود و ماه صفر به پایان رسد، آنآنھا اثر پای 
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حجه  و یارانش در حالی که احرام حج بسته بودند، در تاریخ چھارم ذی صالله  رسول
 ،تا احرام حج را به احرام عمرهبه یارانش دستور داد ص  رسول اکرم ؛وارد مکه شدند

این چه ! الله  : یا رسوللذا پرسیدند ؛دشوار بود، قدری نمایند. این کار برای مردمبدل 
 ».کاملشدن بجا و حالل «فرمود: ص  الله  نوع حالل شدنی است؟ رسول

 ): فضیلت عمره در ماه رمضان۹۰باب (
نَّ انلَّيِبَّ : بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۷۵۷

َ
نَْصارِ قَاَل الِ ص  أ

َ
ٍة ِمْن األ

َ
مُّ  ،ْمَرأ

ُ
ُ�َقاُل لََها أ

ْن تَُ�وِ� َحَجْجِت َمَعنَا« :ِسنَانٍ 
َ
ـ  َزوِْجَهاـ  نٍ يِب فُالَ نَاِضَحاِن اَكنَا ألِ�َ :قَالَْت  ؟»َما َمنََعِك أ

َحِدِهَما
َ
َ�ُعْمَرٌة يِف َرَمَضاَن َ�ْقيِض « :اَل قَ  ،ُمنَاَوَ�َن اآلَخُر �َْسيِق َعلَيِْه ُغالَ  ،َحجَّ ُهَو َواْ�نُُه ىلَعَ أ

ةً  ًة َميِع  ،َحجَّ ْو َحجَّ
َ
 )۱۲۵۶(م/». أ

 خطاب به زنی از انصار که ص  گوید: نبی اکرم می بابن عباس  ترجمه:
؟ آن زن گفت: ابو فالن »چرا ھمراه ما حج ننمودی«ام سنان نام داشت، فرمود: 

با یکی از آنھا به حج رفتند. و  (شوھرم) دو شتر برای آب کشیدن داشت. او و پسرش
ثواب «فرمود: ص  کرد. رسول الله ی ما نخلستانمان را آبیاری می برده با شتر دومی 

یک عمره در ماه رمضان، برابر با حج است. یا برابر با حجی است که ھمراه من ادا 
 ».شود

 چند بار، حج نمود؟ص  ): نبی اکرم۹۱باب (
يِب إِْسَحَق قَا -۷۵۸

َ
ْرَ�مَ  :َل َ�ْن أ

َ
ُت َز�َْد ْ�َن أ

ْ
ل
َ
ِ : س َسأ ؟ صَ�ْم َغَزوَْت َمَع رَُسوِل ا�َّ

ةَ  :قَاَل  ْرَ�مَ  :قَاَل  ،َسبَْع َعرْشَ
َ
ثَِ� َز�ُْد ْ�ُن أ ِ  :س وََحدَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ةَ ص  أ نَُّه  ،َغَزا �ِْسَع َعرْشَ

َ
َو�

ًة َواِحَدةً  وََداِع  ،َحجَّ َ�ْعَد َما َهاَجَر َحجَّ
ْ
َة ال بُو إِْسَحَق  ،َحجَّ

َ
ْخَرى :قَاَل أ

ُ
َة أ  )۱۲۵۴/(م. َو�َِمكَّ

ص  گوید: از زید بن ارقم پرسیدم: چند بار ھمراه رسول الله ابو اسحاق می ترجمه:
 به جھاد رفتی؟ گفت: ھفده بار.

در نوزده غزوه، شرکت ص  به من گفت: رسول اللهس  چنین زید بن ارقمھم
 ھجرت، یک بار، حج نمود و آن ھم حجه الوداع بود.داشت و بعد از 

 که در مکه بود، یک بار، حج نمود. گوید: و ھنگامی ابو اسحاق می
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 چند بار، عمره نمود؟ص  ): نبی اکرم۹۲باب (
�ٍَس  عن -۷۵۹

َ
ِ : س أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْخرَبَُه أ

َ
ْرَ�َع ُ�َمرٍ ص  أ

َ
َقْعَدِة  ،اْ�تََمَر أ

ْ
لُكُُّهنَّ يِف ِذي ال

 
َّ
ِتهِ  إِال َُديِْبيَةِ  :الَّيِت َمَع َحجَّ

ْ
َُديِْبيَةِ  ،ُ�ْمَرًة ِمْن احل

ْ
ْو َزَمَن احل

َ
َقْعَدةِ  ،أ

ْ
َعاِم  ،يِف ِذي ال

ْ
َوُ�ْمَرًة ِمْن ال

ُمْقِبِل 
ْ
َقْعَدةِ  ،ال

ْ
َقْعَدةِ َوُ�ْمَرًة ِمْن ِجْعَرانََة َحيُْث قََسَم َ�نَائَِم حُ  ،يِف ِذي ال

ْ
َوُ�ْمَرًة  ،نَْ�ٍ يِف ِذي ال

ِتهِ   )۱۲۵۳/(م .َمَع َحجَّ
ی  چھار بار، عمره نمود که بجز عمرهص  گوید: رسول الله میس  انس ترجمه:

ی حدیبیه که در ماه  ھمراه حجش، ھمگی را در ماه ذوالقعده انجام داد: نخست، عمره
ی  ده سال بعد، انجام داد. عمرهی دوم را در ماه ذوالقع ذوالقعده صورت گرفت. عمره

ی جعرانه است که ھنگام تقسیم غنایم جنگ حنین در ماه ذوالقعده، انجام  سوم، عمره
 انجام شد. ص  ی چھارم ھم با حج نبی اکرم گرفت. و عمره

 ): کوتاه کردن موهای سر در عمره۹۳باب (
يِب ُسْفيَانَ  :َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس ـ ۷۶۰

َ
نَّ ُمَعاِوَ�َة ْ�َن أ

َ
ْخرَبَُه قَاَل س  أ

َ
ُْت َ�ْن رَُسوِل  :أ قَرصَّ

 ِ َمْرَوةِ  ،بِِمْشَقٍص  صا�َّ
ْ
ُ َ�نُْه بِِمْشَقٍص  ،وَُهَو ىلَعَ ال ْ�تُُه ُ�َقرصَّ

َ
ْو َرأ

َ
وَُهَو ىلَعَ  ،أ

َمْرَوةِ 
ْ
 )۱۲۴۶/(م.ال

گفت: موھای سر  بگوید: معاویه بن ابی سفیان  می بابن عباس  ترجمه:
 را که باالی کوه مروه بود، با سر نیزه کوتاه کردم.ص  رسول الله

را دیدم که باالی کوه مروه بود و ص  گفت: رسول اللهس  یا اینکه معاویه
 کردند.  ای کوتاه می موھایش را با سرنیزه

 اش را بجا آورد قضای عمره تواند می): زنی که دچار عادت ماهانه شود، ۹۴باب (
ُمْؤِمِن�َ  -۷۶۱

ْ
مِّ ال

ُ
ُت  :قَالَْت ل  َ�ْن أ

ْ
ِ يَْصُدُر انلَّاُس بِنُُسَكْ�ِ  :قُل يَا رَُسوَل ا�َّ

ْصُدُر بِنُُسٍك َواِحدٍ 
َ
ِه�ِّ ِمنْهُ  ،اْ�تَِظِري« :قَاَل  ؟َوأ

َ
 اتلَّنِْعيِم َفأ

َ
إَِذا َطَهْرِت فَاْخُريِج ِإىل

َقيْنَا  ،فَ
ْ
ُ�مَّ ال

ُظنُُّه قَاَل  -ِعنَْد َكَذا َوَ�َذا 
َ
ْو قَاَل َ�َفَقِتِك  - َغًدا :قَاَل أ

َ
 )۱۲۱۱/(م».َولَِكنََّها ىلَعَ قَْدِر نََصِبِك أ

مردم   ی گوید: عرض کردم: یا رسول الله! ھمه میل  ام المؤمنین عایشه ترجمه:
فرمود: ص  گردم؟ رسول الله گردند و من با یک عبادت بر می با دو عبادت بر می

تا پاک شوی. آنگاه به تنعیم برو؛ از آنجا احرام ببند. سپس فردا در فالن منتظر بمان «
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زحمت و   ی تو به اندازه  ی مکان به ما ملحق شو. ولی این را بدان که پاداش عمره
 ». تو خواھد بود  ی ھزینه

 شود می): آنچه هنگام بازگشت از سفر حج و سایر سفرها گفته ۹۵باب (
ِ بِْن ُ�َمَر  -۷۶۲ ِ  :قَاَل  بَ�ْن َ�بِْد ا�َّ ُيُوِش ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْو  ،إَِذا َ�َفَل ِمْن اجل

َ
أ

ُعْمَرةِ 
ْ
ْو ال

َ
َجِّ أ

ْ
ْو احل

َ
ايَا أ َ ْو فَْدفَدٍ  ،الرسَّ

َ
 ثَنِيٍَّة أ

ْوَ� ىلَعَ
َ
َ ثَالَ  ،إَِذا أ   الَ « :ُ�مَّ قَاَل  ،ثًاَكربَّ

َّ
َ إِال

َ
ُ  إهِل ا�َّ

ُ  الَ وَْحَدُه 
َ

�َك هل ٍء قَِديرٌ  ،رَشِ َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل ُك َوهلَ

ْ
ُمل

ْ
ُ ال آيُِبوَن تَائِبُوَن اَعبُِدوَن  ،هلَ

ُ وَْعَدهُ  ،لَِر�ِّنَا َحاِمُدونَ  ،َساِجُدونَ  ْحَزاَب وَْحَدهُ ،َونرََصَ َ�بَْدُه  ،َصَدَق ا�َّ
َ
 ».وََهَزَم األ

 )۱۳۴۴/(م
وقت بازگشت از جھاد، حج ص  گوید: رسول الله می بعبدالله بن عمر  ترجمه:

 گفت و  می رفت، سه بار تکبیر که از مکان مرتفع یا سختی باال می یا عمره، ھنگامی

َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ «فرمود:  می
ْ
ُ احل

َ
ُك َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
�َك هل ُ وَْحَدُه َال رَشِ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ٍء قَِديٌر، َال إهِل

ُ وَْعَدُه، َونرََصَ َ�بَْدُه ،وََهَزَم  آيِبُوَن تَائِبُوَن اَعبُِدوَن َساِجُدوَن، لَِر�ِّنَا َحاِمُدوَن، َصَدَق ا�َّ
ْحَزاَب وَْحَدهُ 

َ
یعنی بجز الله یگانه، ھیچ معبود بر حقی وجود ندارد؛ او شریکی  .»األ

اوست؛ بر ھر چیزی توانایی دارد؛   ی تهندارد؛ پادشاھی از آن اوست؛ حمد و ثنا شایس
رجوع و بازگشت ما بسوی اوست؛ ما بندگان و سجده گزاران درگاه پروردگارمان 

خویش را کمک کرد و به تنھایی، لشکر کفار   ی وفا نمود؛ بنده  اش  ھستیم؛ الله به وعده
 را شکست داد.

بازگشت از حج و ): توقف نمودن و نماز خواندن در ذوالحلیفه هنگام ۹۶باب (
 عمره

ِ بِْن ُ�َمرَ  -۷۶۳ ِ  :ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َْطَحاِء الَّيِت بِِذي ص  أ نَاَخ بِابلْ

َ
أ

ُلَيَْفِة فََص�َّ بَِها
ْ
ِ ْ�ُن ُ�َمَر َ�ْفَعُل َذلَِك  ،احل  )۱۲۵۷(م/. َوَ�َن َ�بُْد ا�َّ

در زمین ھموار ص  ل اللهروایت است که: رسو باز عبدالله بن عمر  ترجمه:
نیز ھمین کار را  بذوالحلیفه، شترش را خواباند و در آنجا نماز خواند. ابن عمر 

 داد. انجام می

ِ ْ�َن ُ�َمَر  :َ�ْن نَافِعٍ  -۷۶۴ نَّ َ�بَْد ا�َّ
َ
ُعْمَرةِ بأ

ْ
ْو ال

َ
َجِّ أ

ْ
نَاَخ  ،اَكَن إَِذا َصَدَر ِمْن احل

َ
أ



 ٤٢١  کتاب حج -١٣

َْطَحاِء الَّيِت بِِذي  ُلَيَْفةِ بِابلْ
ْ
ِ  ،احل  )۱۲۵۷/(م .ص  الَّيِت اَكَن يُنِيُخ بَِها رَُسوُل ا�َّ

ھنگام بازگشت از حج یا عمره، در زمین  بگوید: ابن عمر  نافع می ترجمه:
خواباند، او نیز شترش  شترش را میص  ھموار ذوالحلیفه، ھمان جایی که رسول الله

 را خواباند.
نَّ انلَّيِبَّ  :ب بِْن ُ�َمرَ عن ا -۷۶۵

َ
ُلَيَْفِة يِف َ�ْطِن ص  أ

ْ
يِتَ وَُهَو يِف ُمَعرَِّسِه ِمْن ِذي احل

ُ
أ

َواِدي
ْ
َمْسِجِد  :قَاَل ُموىَس  ،إِنََّك بِبَْطَحاَء ُمبَاَرَ�ةٍ  :فَِقيَل  ،ال

ْ
ُمنَاِخ ِمْن ال

ْ
نَاَخ بِنَا َسالٌِم بِال

َ
َوقَْد أ

ِ يُنِيُخ بِهِ  ي اَكَن َ�بُْد ا�َّ ِ
َّ

ِ َ�تَ  ،اذل ي ، صَحرَّى ُمَعرََّس رَُسوِل ا�َّ ِ
َّ

َمْسِجِد اذل
ْ
ْسَفُل ِمْن ال

َ
وَُهَو أ

َواِدي
ْ
ِقبْلَةِ  ،بِبَْطِن ال

ْ
 )۱۲۵۷(م/. وََسًطا ِمْن َذلَِك  ،بَيْنَُه َوَ�ْ�َ ال

که در توقفگاھش در بطن وادی ص  گوید: نبی اکرم می بابن عمر  ترجمه:
به ایشان گفته شد: تو در دشت مبارکی ھستی. ذوالحلیفه قرار داشت، خواب دید که 

گوید: سالم شتران ما را در خوابگاه شتران مسجد،  موسی (که یکی از راویان است) می
را ص  خواباند و اینگونه محل توقف رسول الله ھمان جایی که عبدالله، شترش را می

از مسجدی است تر  نمود، خواباند. قابل یادآوری است که این مکان، پایین جستجو می
 شود.  که در بطن وادی قرار دارد و میان مسجد و قبله، واقع می

 آن  ی هدرخت و گم شد آن و حرمت مکه، شکار  ی ه): دربار۹۷باب (
ىب عن -۷۶۶

َ
ُ  :قَاَل س  ُهَر�َْرةَ  أ ا َ�تََح ا�َّ ِ  أللَمَّ ةَ ص  ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ قَاَم يِف  ،َمكَّ

ْ�َ� َعلَيْهِ 
َ
َ َوأ ِفيَل « :ُ�مَّ قَاَل  ،انلَّاِس فََحِمَد ا�َّ

ْ
َة ال َ َحبََس َ�ْن َمكَّ وََسلََّط َعلَيَْها  ،إِنَّ ا�َّ

 ُ
َ

ُمْؤِمنِ�َ ص  رَُسوهل
ْ
ِلَّ ألِ�َ ،َوال

َ
ِحلَّْت يِل َساَعًة ِمْن َ�َها ،َحٍد اَكَن َ�بِْ� َو�ِ�ََّها لَْن حت

ُ
َو�ِ�ََّها  ،رٍ َو�ِ�ََّها أ

ِلَّ ألِ�َ
َ

ُر َصيُْدَها فَالَ  ،َحٍد َ�ْعِديلَْن حت   َوالَ  ،ُ�ْتََ� َشْوُكَها َوالَ  ،ُ�نَفَّ
َّ
ِلُّ َساقَِطتَُها إِال

َ
َوَمْن  ،لُِمنِْشدٍ  حت

ُ قَتِيٌل َ�ُهَو خِبَْ�ِ انلََّظَر�ِْن 
َ

ْن ُ�ْقتََل « :قُتَِل هل
َ
ا أ ْن ُ�ْفَدى َو�ِمَّ

َ
ا أ َعبَّاُس  َ�َقاَل  ».إِمَّ

ْ
  :ال

َّ
يَا  ،اإلِذِْخرَ  إِال

 ِ َْعلُُه يِف ُ�بُوِرنَا َو�ُيُوتِنَا ،رَُسوَل ا�َّ
َ

ِ  ،فَإِنَّا �  «: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َّ
بُو َشاهٍ  ».اإلِذِْخرَ  إِال

َ
 ،َ�َقاَم أ

ََمِن 
ْ

ْهِل ايل
َ
تُبُوا يِل  :َ�َقاَل  ،رَُجٌل ِمْن أ

ْ
ِ  ،اك ِ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ تُبُوا ألِ�َ«: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
 ».يِب َشاهٍ اك

َويِلدُ 
ْ
ْوَزايِعِّ  :قَاَل ال

َ
ُت لِأل

ْ
ُ  :َ�ُقل

ُ
ِ  :َما قَْوهل تُبُوا يِل يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
ُْطبََة الَّيِت  :قَاَل  ؟اك

ْ
َهِذهِ اخل

 ِ  )۱۳۵۵/(م. صَسِمَعَها ِمْن رَُسوِل ا�َّ
فتح ص  مکه رابرای رسول الله ألکه الله  گوید: ھنگامی میس  ابوھریره ترجمه:



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٤٢٢

الله «در میان مردم برخاست و پس از حمد و ثنای الله، فرمود: ص  نمود، رسول اکرم
و مؤمنان را بر اھل مکه، غالب ص  ھا به مکه شد و رسول الله ی فیل مانع حمله

کسی بعد از من، حالل گردانید؛ بدانید که مکه نه برای کسی قبل از من و نه برای 
قرار داده شده است. و فقط بخشی از یک روز برای من حالل قرار داده شد. و بدانید 

شود؛ لذا نه به شکارش تعرض شود، نه  که بعد از من، برای ھیچ کسی حالل نمی
آن برداشته شود. مگر اینکه به صاحبش   ی خارش کنده شود و نه مال گم شده

سی در آن، کشته شود، اولیای دم مختارند که: یا دیه (خونبھا) برگردانیده شود. و اگرک
 ».بگیرند و یا قاتل را قصاص کنند

گفت: یا رسول الله! اذخر (نوعی گیاه) را استثنا کنید؛ زیرا ما آنرا در س  عباس
». مگر اذخر«فرمود: ص  دھیم. رسول الله ھا و قبرھایمان مورد استفاده قرار می خانه

 .اشکالی ندارد)(که کندن آن، 
در این ھنگام، مردی یمنی بنام ابوشاه برخاست و گفت: یا رسول الله! برای من 

 ».برای ابوشاه بنویسید«فرمود: ص  بنویسید. رسول الله
گوید: به اوزاعی (راوی دیگر) گفتم: ھدف ابوشاه از اینکه  ولید (یکی از راویان) می

چه چیزی بود؟ اوزاعی گفت: ھدفش گفت: ای رسول الله! برایم بنویسید، نوشتن 
 شنید.ص  ای بود که از رسول الله نوشتن ھمین سخنرانی

ْن َ�ِْمَل َ�ِلُّ ألِ�َ الَ « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت انلَّيِبَّ  :قَاَل س  َ�ْن َجابِرٍ  -۷۶۷
َ
َحِدُ�ْم أ

الَ  َة السِّ  )۱۳۵۶/(م». حَ بَِمكَّ
برای ھیچ یک از «فرمود:  میص  گوید: شنیدم که نبی اکرم میس  جابر ترجمه:

 ».شما جایز نیست که در مکه، سالح بردارد
(این در صورتی است که نیازی نباشد؛ اما اگر ضرورت و نیاز بود، حمل سالح، 

حدیبیه و فتح مکه،   ی ھنگام قضا آوردن عمرهص  که رسول الله اشکالی ندارد؛ چنان
 ) شرح نووی با اختصار. مترجمسالح حمل نمود

 فتح مکه، بدون احرام، وارد مکه شد روزص  ): نبی اکرم۹۸(باب 
نَْصارِيِّ  -۷۶۸

َ
ِ األ ِ : ب َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ةَ ص  أ َوقَاَل ـ  َدَخَل َمكَّ

ةَ  :ُ�تَيْبَةُ   )۱۳۵۸/(م .وََعلَيِْه ِعَماَمٌة َسوَْداُء بَِغْ�ِ إِْحَرامٍ ـ  َدَخَل يَْوَم َ�تِْح َمكَّ
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ای سیاه  که عمامهص  گوید: رسول الله می بجابر بن عبدالله انصاری  ترجمه:
 بر سر داشت، روز فتح مکه بدون احرام، وارد مکه شد.

�َِس بِْن َمالٍِك  -۷۶۹
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :س َ�ْن أ

َ
ِسِه ِمْغَفرٌ ص  أ

ْ
َفتِْح وىلََعَ َرأ

ْ
َة اَعَم ال  ،َدَخَل َمكَّ

ا نَزََعُه َجاَءُه رَُجٌل َ�َقاَل  َكْعبَةِ  :فَلَمَّ
ْ
ْستَاِر ال

َ
 )۱۳۵۷/(م ».اْ�تُلُوهُ « :َ�َقاَل  ،اْ�ُن َخَطٍل ُمتََعلٌِّق بِأ

در سال فتح مکه ص  الله  روایت است که رسولس  از انس بن مالک ترجمه:
اشت، که آنرا از سرش بردوقتی  .وارد مکه شد ،بر سر داشت یخود حالی که کاله

ص  الله  است. رسولپناه آورده کعبه   ی پردهبه  : ابن خطلمردی رسید و گفت
 مترجم .)انی را کشته و خودش مرتد شده بود(ابن خطل، مسلم .»او را بکشید«فرمود: 

 آن  ی حطیم کعبه و دروازه  ی درباره): ۹۹باب (
ِ  :قَالَْت  بَ�ْن اَع�َِشَة  -۷۷۰ ُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
ل
َ
َْدرِ ص  َسأ

ْ
َيِْت ُهوَ  ؟َ�ْن اجل

ْ
ِمْن ابل

َ
 ؟أ

ُت  ».َ�َعمْ « :قَاَل 
ْ
َيِْت  :قُل

ْ
َْت بِِهْم انلََّفَقةُ « :قَاَل  ؟فَِلَم لَْم يُْدِخلُوُه يِف ابل ُت  ».إِنَّ قَْوَمِك قرَصَّ

ْ
 :قُل

ُن بَابِِه ُمْرتَِفًعا
ْ
 َولَْوالَ  ،َوَ�ْمنَُعوا َمْن َشاُءواَ�َعَل َذلِِك قَْوُمِك يِلُْدِخلُوا َمْن َشاُءوا « :قَاَل  ؟َ�َما َشأ

َاِهِليَّةِ 
ْ
نَّ قَْوَمِك َحِديٌث َ�ْهُدُهْم يِف اجل

َ
ْن ُ�نِْكَر قُلُوُ�ُهمْ  ،أ

َ
َخاُف أ

َ
َْدَر  ،فَأ

ْ
ْدِخَل اجل

ُ
ْن أ

َ
ََظْرُت أ

َ
نل

َيِْت 
ْ

رِْض  ،يِف ابل
َ
ِزَق بَابَُه بِاأل

ْ
ل
ُ
ْن أ

َ
 )۱۳۳۳(م/ ».َوأ

جزو کعبه  نیز پرسیدم: آیا حطیمص  الله  رسولگوید: از  میل  عایشه ترجمه:
؟ فرمود: اند جزو بنای کعبه، قرار نداده. عرض کردم: پس چرا آنرا »یبل«است؟ فرمود: 

  ی هدروازچرا : گفتمدوباره ». برای این کار، کافی نبود(یعنی قریش) قومت   ی زیرا ھزینه«
 مایل باشند،رای اینکه قومت کسی را که ب «؟ فرمود: اند را در ارتفاع زیاد، قرار داده کعبه
ورود دھند و کسی را که نخواھند، از ورود به آن، جلوگیری نمایند. و اگر قومت   ی اجازه

ی  رفت که این کار را نپسندند، حطیم را جزو بنای خانه تازه مسلمان نبودند و بیم آن نمی
 ».ساختم می کعبه را نیز ھم سطح زمین،  ی دادم و دروازه الله قرار می

 خراب کردن و ساختن کعبه  ی درباره): ۱۰۰باب (
َيُْت َزَمَن يَِز�َد بِْن ُمَعاِوَ�ةَ  :َ�ْن َ�َطاٍء قَاَل  -۷۷۱

ْ
َق ابل ا اْحرَتَ ْهُل  ،لَمَّ

َ
ِحَ� َغَزاَها أ

امِ  ْمِرهِ َما اَكنَ  ،الشَّ
َ
َموِْسمَ  ،فاََكَن ِمْن أ

ْ
َ�ْ�ِ َحىتَّ قَِدَم انلَّاُس ال َ�ُهمْ  ،تََرَ�ُه اْ�ُن الزُّ ْن ُ�َرِّ

َ
ْو  ،يُِر�ُد أ

َ
أ

امِ  ْهِل الشَّ
َ
َ�ُهْم ىلَعَ أ ا َصَدَر انلَّاُس قَاَل  ،ُ�َرِّ َكْعبَةِ  :فَلَمَّ

ْ
َّ يِف ال ِشُ�وا يلَعَ

َ
َها انلَّاُس أ ُّ�

َ
 ،يَا �
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بِْ� بِنَاءَ 
َ
ْ�ُقُضَها ُ�مَّ أ

َ
ْصِلُح َما َوَ� ِمنَْها ،َهاأ

ُ
ْو أ

َ
ٌي ِ�يَها :قَاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس  ؟أ

ْ
إِ�ِّ قَْد فُِرَق يِل َرأ

 ،فَ
ْن تُْصِلَح َما َوَ� ِمنَْها

َ
رَى أ

َ
ْسلََم انلَّاُس َعلَيْهِ  ،أ

َ
ْسلََم انلَّاُس َعلَيَْها  ،َوتََدَع بَيْتًا أ

َ
ْحَجاًرا أ

َ
َوأ

َ�ْ�ِ  ص َوُ�ِعَث َعلَيَْها انلَّيِبُّ  َق بَيْتُهُ  :َ�َقاَل اْ�ُن الزُّ َحُدُ�ْم اْحرَتَ
َ
َما ريَِضَ َحىتَّ  ،لَْو اَكَن أ

هُ  دَّ ْمِري ،ثًاإِ�ِّ ُمْستَِخٌ� َر�ِّ ثَالَ  ؟فََكيَْف َ�يُْت َر�ُِّ�مْ  ،ُ�ِ
َ
ا َمىَض اثلَّالَ  ،ُ�مَّ اَعِزٌم ىلَعَ أ ُث فَلَمَّ

ْن َ�نُْقَضهَ 
َ
يَُه ىلَعَ أ

ْ
مْجََع َرأ

َ
ْمٌر ِمْن  ،اأ

َ
ِل انلَّاِس يَْصَعُد ِ�يِه أ وَّ

َ
َل بِأ ْن َ�ْ�ِ

َ
َ�تََحاَماُه انلَّاُس أ

َماءِ  ىَق ِمنُْه ِحَجاَرةً  ،َحىتَّ َصِعَدُه رَُجٌل  ،السَّ
ْ
ل
َ
ٌء َ�تَاَ�ُعوا ،فَأ َصابَُه يَشْ

َ
ا لَْم يََرُه انلَّاُس أ  ،فَلَمَّ

رَْض 
َ
ْعِمَدةً فَجَ  ،َ�نََقُضوُه َحىتَّ بَلَُغوا بِِه األ

َ
َ�ْ�ِ أ تُورَ  ،َعَل اْ�ُن الزُّ َ َعلَيَْها السُّ َحىتَّ اْرَ�َفَع  ،فََسرتَّ

َ�ْ�ِ  ،بِنَاُؤهُ  نَّ انلَّاَس  لَْوالَ « :قَاَل ص  إِنَّ انلَّيِبَّ  :َ�ُقوُل ل  إِ�ِّ َسِمْعُت اَع�َِشةَ  :َوقَاَل اْ�ُن الزُّ
َ
أ

ُت ِ�يِه  ،َولَيَْس ِعنِْدي ِمْن انلََّفَقِة َما ُ�َقوِّي ىلَعَ بِنَائِهِ  ،َحِديٌث َ�ْهُدُهْم بُِ�ْفرٍ 
ْ
ْدَخل

َ
لَُكنُْت أ

ْذُرٍع 
َ
ِْجِر مَخَْس أ

ْ
ُت لََها بَابًا يَْدُخُل انلَّاُس ِمنْهُ  ،ِمْن احل

ْ
ََعل

َ
نَا  :قَاَل  ».َوَ�ابًا َ�ْرُُجوَن ِمنْهُ  ،َوجل

َ
فَأ

نِْفُق 
ُ
ِجُد َما أ

َ
َْوَم أ َخاُف انلَّاَس َولَسْ  ،ايلْ

َ
ِْجرِ  :قَاَل  ،ُت أ

ْ
ْذُرٍع ِمْن احل

َ
َحىتَّ  ،فََزاَد ِ�يِه مَخَْس أ

ْهِ 
َ

ا َ�َظَر انلَّاُس إِيل سًّ
ُ
بَْدى أ

َ
ِنَاءَ  ،أ

ْ
َة ِذَرااًع  ،َ�َبَ� َعلَيِْه ابل َكْعبَِة َ�َماِ�َ َعرْشَ

ْ
ا  ،َوَ�َن ُطوُل ال فَلَمَّ

هُ  ْذُرٍع فََزاَد يِف ُط  ،َزاَد ِ�يِه اْستَْقرَصَ
َ
ُ بَاَ�ْ�ِ  ،وهِلِ َعرْشَ أ

َ
َحُدُهَما يُْدَخُل ِمنْهُ  :وََجَعَل هل

َ
َواآلَخُر  ،أ

َمِلِك بِْن َمْرَواَن ُ�ْرِبُُه بَِذلَِك  ،ُ�َْرُج ِمنْهُ 
ْ
 َ�بِْد ال

َ
اُج إِىل َجَّ

ْ
َ�ْ�ِ َكتََب احل ا قُِتَل اْ�ُن الزُّ  ،فَلَمَّ

َ�ْ�ِ قَ  نَّ اْ�َن الزُّ
َ
ةَ َوُ�ْرِبُُه أ ْهِل َمكَّ

َ
ُعُدوُل ِمْن أ

ْ
ِْه ال

َ
سٍّ َ�َظَر إِيل

ُ
ِنَاَء ىلَعَ أ

ْ
ِْه  ،ْد وََضَع ابل

َ
فََكتََب إيِل

َمِلِك 
ْ
ءٍ  :َ�بُْدال َ�ْ�ِ يِف يَشْ ِطيِخ ابِْن الزُّ

ْ
هُ  ،إِنَّا لَْسنَا ِمْن تَل قِرَّ

َ
ا َما َزاَد يِف ُطوهِلِ فَأ مَّ

َ
ا َما َزاَد  ،أ مَّ

َ
َوأ

ِْجرِ 
ْ
 بِنَائِهِ  ِ�يِه ِمْن احل

َ
ُه إِىل

ي َ�تََحهُ  ،فَُردَّ ِ
َّ

َاَب اذل
ْ

 بِنَائِهِ  ،وَُسدَّ ابل
َ

اَعَدُه إِىل
َ
 )۱۳۳۳(م/. َ�نََقَضُه َوأ

که مردم شام در دوران یزید بن معاویه به کعبه،  گوید: ھنگامی عطاء می ترجمه:
دالله بن افتاد، اتفاق افتاد، عب حمله کردند و کعبه سوخت و آنچه که نباید اتفاق می

زبیر آنرا بحال خود گذاشت تا اینکه مردم برای حج آمدند. و ھدفش از این کار، این بود 
 که آنان را برای جنگیدن با مردم شام، تحریک نماید.

کعبه به من مشورت   ی که مردم برگشتند، گفت: ای مردم! درباره پس ھنگامی
ا که خراب شده است بازسازی کنم؟ بدھید؛ آیا آنرا خراب کنم و دوباره بسازم یا آنچه ر

گفت: در این مورد، چیزی به نظرم رسید؛ رأی من این است که آنچه را  بابن عباس 
اند و  ای را که مردم بر اساس آن، اسالم آورده که خراب شده است، بازسازی نمایی و خانه

بر اساس ص  اند و پیامبر اکرم ھایی را که مردم بر اساس آنھا اسالم آورده ھمچنین سنگ
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یکی از شما بسوزد   ی آن، مبعوث شده است، بحال خود بگذار. ابن زبیر گفت: اگر خانه
پروردگارتان راضی   ی شود؛ پس چگونه برای خانه به کمتر از بازسازی آن، راضی نمی

 گیرم. نمایم. بعد از آن، تصمیم می شوید؟ من سه روز، از پروردگارم استخاره می می
روز، تصمیم گرفت که آنرا خراب کند. اما مردم از تخریب آن، پس از گذشت سه 

خودداری کردند. زیرا بیم آنرا داشتند که اولین کسی که (برای تخریب) باال برود، از 
آسمان عذابی نازل شود. تا اینکه سرانجام، مردی باال رفت و سنگی از آن، انداخت. 

دامه دادند و آنرا خراب نمودند تا چون مردم دیدند که به او آسیبی نرسید، کار را ا
ھایی نصب کرد و بر آنھا پرده  اینکه با زمین ھم سطح گردید. آنگاه ابن زبیر ستون

 انداخت تا اینکه دیوارھایش را بلند کردند.
ص  گفت: نبی اکرم میل  گفت: من شنیدم که عایشه ببعد از آن، ابن زبیر 

 ساختن آن، ھزینه   ی و من به اندازهبودند  اگر مردم، تازه مسلمان نمی«فرمود: 
 دادم و یک دروازه برای آن در نظر  داشتم، پنج ذراع از حطیم را جزو کعبه قرار می می
گرفتم تا  ای دیگر برای آن در نظر می گرفتم که مردم از آن، وارد شوند. و دروازه می

مردم نیز  ساختن آنرا دارم و از  ی من امروز ھزینه». مردم از آن، خارج شوند
 ترسم. نمی

گوید: اینگونه ابن زبیر پنج ذراع از حطیم را بر کعبه افزود. تا اینکه  راوی می
 بنیادی گذاشت و مردم آنرا دیدند. و بنا را بر آن، ساخت.

که کعبه را اضافه   قابل یادآوری است که ارتفاع کعبه، ھیجده ذراع بود. ھنگامی
ده زراع دیگر به ارتفاعش افزود. و دو دروازه برای  نمود، این ارتفاع را کم دانست، لذا

 آن قرار داد که از یکی از آنھا مردم وارد شوند و از دیگری، بیرون بروند.
ای به عبدالملک بن مروان نوشت و او را از  که ابن زبیر کشته شد، حجاج نامه ھنگامی

عبه را بر بنیادی نھاده ماجرا مطلع ساخت و ھمچنین به او اطالع داد که ابن زبیر بنای ک
ھای ابن  اند. عبدالملک به حجاج نوشت: ما با آلودگی است که افراد عادل مکه، نظر داده

زبیر کاری نداریم. آنچه را که به ارتفاع کعبه افزوده است به حال خودش بگذار و آنچه را 
ه باز کرده است، ای را ک که از حطیم به کعبه افزوده است، به بنای اولش برگردان. و دروازه

  ببند. لذا حجاج کعبه را خراب کرد و به حالت اولش بازگرداند. 

يِب قَزََعةَ  -۷۷۲
َ
َمِلِك ْ�َن َمْرَوانَ  :َ�ْن أ

ْ
نَّ َ�بَْد ال

َ
َيِْت إِْذ قَاَل  ،أ

ْ
قَاتََل  :بَيْنََما ُهَو َ�ُطوُف بِابل

ُمْؤِمِن�َ 
ْ
مِّ ال

ُ
َ�ْ�ِ َحيُْث يَْ�ِذُب ىلَعَ أ ُ اْ�َن الزُّ ِ  :َسِمْعتَُها َ�ُقوُل  :َ�ُقوُل  ،ا�َّ : صقَاَل رَُسوُل ا�َّ
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ِْجرِ  يَا اَع�َِشُة لَْوالَ «
ْ
ِز�َد ِ�يِه ِمْن احل

َ
َيَْت َحىتَّ أ

ْ
ََقْضُت ابل

َ
ُ�ْفِر نل

ْ
فَإِنَّ  ،ِحْدثَاُن قَْوِمِك بِال

ِنَاءِ قَ 
ْ

وا يِف ابل ُ يِب َر�ِيَعةَ  ».ْوَمِك قرَصَّ
َ
ِ بِْن أ َارُِث ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ

ْ
ِمَ�  الَ  :َ�َقاَل احل

َ
َ�ُقْل َهَذا يَا أ

ُمْؤِمِن�َ 
ْ
ُث َهَذا ،ال َدِّ ُمْؤِمِنَ� حتُ

ْ
مَّ ال

ُ
نَا َسِمْعُت أ

َ
  :قَاَل  ،فَأ

ْ
� ْهِدَمُه لرََتَ

َ
ْن أ

َ
تُُه لَْو ُكنُْت َسِمْعتُُه َ�بَْل أ

 ِ�ْ�َ  )۱۳۳۳(م/. ىلَعَ َما َ�َ� اْ�ُن الزُّ
الله   ی گوید: روزی، عبدالملک بن مروان مشغول طواف خانه ابو قزعه می ترجمه:

بودکه گفت: الله ابن زبیر را نابود کند؛ به ام المؤمنین (عایشه) سخنان دروغی نسبت 
 ای«فرمود: ص  گوید: رسول الله میل  گفت: شنیدم که عایشه داد و می می

کردم تا از حطیم به آن  بودند، کعبه را خراب می عایشه! اگر قوم تو تازه مسلمان نمی
حارث بن عبدالله بن ». بیفزایم؛ زیرا آنان در ساختن آن، با کمبود ھزینه مواجه شدند

ابی ربیعه گفت: ای امیرالمؤمنین! این حرف را نزن؛ من شنیدم که ام المؤمنین این 
کرد. عبدالملک بن مروان گفت: اگر قبل از منھدم ساختن آن، این  بیان میحدیث را 

 گذاشتم. شنیدم، آنرا بر بنای ابن زبیر می حدیث را می

 ): حرمت مدینه و حرمت شکار و درخت آن و دعا نمودن برای آن۱۰۱باب (
ِ بِْن َز�ِْد بِْن اَعِصمٍ عن  -۷۷۳ ِ : س َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َم « :قَاَل  ص أ إِنَّ إِبَْراِهيَم َحرَّ

َة وََداَع ألِ�َ ةَ  ،ْهِلَهاَمكَّ َم إِبَْراِهيُم َمكَّ َمِدينََة َكَما َحرَّ
ْ
ْمُت ال َو�ِ�ِّ َدَعوُْت يِف َصاِعَها  ،َو�ِ�ِّ َحرَّ

َها بِِمثَْ�ْ َما َداَع بِِه إِبَْراِهيُم ألِ�َ ةَ َوُمدِّ  )۱۳۶۰/(م ».ْهِل َمكَّ
 ابراھیم «فرمود: ص  رسول اللهگوید:  میس  بن عاصم  الله بن زید عبد ترجمه:

 ھمان گونه که ابراھیم نیز من  ؛دنمودعا  ،آنمردم مکه را حرم قرار داد و برای 
مکه را حرم قرار داد، مدینه را حرم قرار دادم و دو برابر دعای ابراھیم برای اھل 

 ».دعای برکت نمودممکه،برای مد و صاع (پیمانه و وزن) مدینه 

ِ  :قَاَل س  سعد بِن أىب وقاصَ�ْن  -۷۷۴ ُم َما َ�ْ�َ الَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ َحرِّ
ُ
َ�يَتْ إِ�ِّ أ

َمِدينَةِ 
ْ
ْن ُ�ْقَطَع ِعَضاُهَها ،ال

َ
ْو ُ�ْقتََل َصيُْدَها ،أ

َ
 ».أ

َمِدينَُة َخْ�ٌ لَُهْم لَْو اَكنُوا َ�ْعلَُمونَ « :َوقَاَل 
ْ
  الَ  ،ال

َّ
َحٌد َرْ�بًَة َ�نَْها إِال

َ
ُ  يََدُ�َها أ بَْدَل ا�َّ

َ
أ

  ،ِ�يَها َمْن ُهَو َخْ�ٌ ِمنْهُ 
َّ
َوائَِها وََجْهِدَها ِإال

ْ
َحٌد ىلَعَ أل

َ
ُ َشِفيًعا َوال يَثْبُُت أ

َ
ْو َشِهيًدا  ـ ُكنُْت هل

َ
ـ أ

ِقيَاَمةِ 
ْ
 )۱۳۶۳/(م ».يَْوَم ال
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من حد فاصل دو «فرمود: ص  ل اللهگوید: رسو میس  سعد بن ابی وقاص ترجمه:
و افزود: ». سنگالخ مدینه را حرم قرار دادم. کندن خار و کشتن شکار آن، ممنوع است

دانستند. ھر کس، از آن، روی  مدینه برای مردم، بھتر است. ای کاش! این امر را می«
نماید. و ھر  یگردانی نماید و آنرا ترک کند، الله افرادی بھتر از او در مدینه، جایگزین م

ھای مدینه، صبر کند، من روز قیامت، برایش شفاعت  کس، بر گرسنگی و سختی
 ».دھم کنم یا گواھی می می

نَّ َسْعًدا :َ�ْن اَعِمِر بِْن َسْعدٍ  -۷۷۵
َ
َعِقيِق  س أ

ْ
 قرَْصِهِ بِال

َ
فَوََجَد َ�بًْدا َ�ْقَطُع  ،َرِ�َب إِىل

ْو َ�ِْبُطهُ ـ  َشَجًرا
َ
ا رََجَع َسْعدٌ  ،فََسلَبَهُ ـ  أ ْن يَُردَّ ىلَعَ ُغالَ  ،َفلَمَّ

َ
َعبِْد فلََكَُّموُه أ

ْ
ْهُل ال

َ
ـ  ِمِهمْ َجاَءُه أ

ْو َعلَيِْهمْ 
َ
َخَذ ِمْن ُغالَ ـ  أ

َ
ِ  :َ�َقاَل  ،ِمِهمْ َما أ لَِنيِه رَُسوُل ا�َّ رُدَّ َشيْئًا َ�فَّ

َ
ْن أ

َ
ِ أ ىَب ، صَمَعاَذ ا�َّ

َ
َوأ

ْن يَُردَّ َعلَيِْهمْ 
َ
 )۱۳۶۴/(م. أ

اش سوار شد و به قصرش در  بر مرکبس  گوید: سعد عامر بن سعد می ترجمه:
ای را دید که مشغول قطع کردن درختی است و یا مشغول  عقیق رفت. در آنجا برده

اموالش را مصادره کرد.   ی ھایش بریزند. با دیدن این صحنه، ھمه زدن آن است تا برگ
آمدند و با سعد صحبت کردند تا اموال مصادره ھنگام بازگشت سعد، صاحبان برده 

برم از اینکه  آنان را به آنھا و یا برده برگرداند. سعد گفت: به الله پناه می  ی برده  ی شده
به من به عنوان غنیمت، عنایت فرموده است، برگردانم. و ص  آنچه را که رسول الله

 نپذیرفت که چیزی به آنان برگرداند.
�َِس  -۷۷۶

َ
ِ  :قَاَل  سبِْن َمالٍِك  َ�ْن أ َمِدينَِة ِضْعيَفْ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
اللَُّهمَّ اْجَعْل بِال

َ�ةِ  رَبَ
ْ
َة ِمْن ال  )۱۳۶۹/(م». َما بَِمكَّ

بار الھا! دو برابر برکاتی «فرمود: ص  اکرم نبیروایت است که س  از انس ترجمه:
 ».ای، به مدینه، عنایت فرما که به مکه عطا کرده

�ِيِه قَاَل  َ�ْن إِبَْراِهيَم اتلَّيْ� -۷۷۷
َ
يِب َطاِلٍب  :َ�ْن أ

َ
ُّ ْ�ُن أ َمْن َزَ�َم  :َ�َقاَل  سَخَطبَنَا يلَعِ

 
َّ
نَّ ِعنَْدنَا َشيْئًا َ�ْقَرُؤُه إِال

َ
ِحيَفةَ  أ ِ وََهِذهِ الصَّ  قَاَل وََصِحيَفٌة ُمَعلََّقٌة يِف قَِراِب َسيِْفهِ ـ  ِكتَاَب ا�َّ

ْسنَاُن اِإلبِِل  ،َذَب َ�َقْد كَ ـ 
َ
َراَحاِت  ،ِ�يَها أ ِ

ْ
ْشيَاُء ِمْن اجل

َ
َمِدينَُة : «ص قَاَل انلَّيِبُّ  :َوِ�يَها ،َوأ

ْ
ال

 ثَْورٍ 
َ

ْحَدَث ِ�يَها َحَدثًا ،َحَرٌم َما َ�ْ�َ َ�ْ�ٍ إِىل
َ
ْو آَوى ُ�ِْدثًا ،َ�َمْن أ

َ
ِ  ،أ َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ

َمالَ 
ْ
مْجَِع�َ ئَِ�ِة َوال

َ
فًا َوالَ  الَ  ،َوانلَّاِس أ ِقيَاَمِة رَصْ

ْ
ُ ِمنُْه يَْوَم ال ُة  ،َعْدالً  َ�ْقبَُل ا�َّ وَِذمَّ



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٤٢٨

ُمْسِلِمَ� َواِحَدةٌ 
ْ
�ِيهِ  ،ال

َ
 َ�ْ�ِ أ

َ
ْدنَاُهْم َوَمْن ادَّىَع إِىل

َ
 َ�ْ�ِ َمَوايِلِه  ،�َْسىَع بَِها أ

َ
ْو اْ�تََ� إىِل

َ
أ

 ِ َمالَ َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ
ْ
مْجَِع�َ  َوال

َ
فًا َوالَ  الَ  ،ئَِ�ِة َوانلَّاِس أ ِقيَاَمِة رَصْ

ْ
ُ ِمنُْه يَْوَم ال  َ�ْقبَُل ا�َّ

 )۱۳۷۰/(م ».َعْدالً 
برای ما س  بن ابی طالب ید: علیگو به روایت از پدرش می ابراھیم تیمی  ترجمه:

ـ و این صحیفه الله بجز کتاب ھرکس، گمان کند که فرمود:  سخنرانی کرد و
وجود دارد، دروغ چیز دیگری نزد ما ای که به غالف شمشیرش آویزان بود ـ  صحیفه

در آن ھا آمده است. ھمچنین  و در آن، سن شتران و برخی از احکام زخم گفته است.
حرم است.  کوه ثور،مدینه از کوه عایر تا «فرمود: ص  الله  رسول که آمده است

بر  ،فرشتگان و تمام مردمالله،  را پناه دھد، لعنت  ظالمییا ظلم کند در مدینه  ،ھرکس
. و »را اش و نه عبادات نفلید پذیر چنین کسی را مینه فرایض و الله روز قیامت،  .او باد

، نمایدرا نقض  یمسلمانتعھد  ،ھرکس .یکی است ،مسلمانانتعھد و پیمان «فرمود: 
و نه عبادت شود  فرایضش قبول مینه  .مردم بر او باد  ی ھمهفرشتگان و الله،  لعنت
بدون ای که  برده ھرھر کس که خودش را به غیر پدرش نسبت دھد و یا اش.  نفلی
فرشتگان و مردم بر او  الله،لعنت  ببندد،با دیگران پیمان دوستی صاحبش   ی هاجاز

 .»را اش و نه عبادات نفلید پذیر چنین کسی را مینه فرایض الله روز قیامت،  .باد

يِب ُهَر�َْرَة  -۷۷۸
َ
ِ : سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِل اثلََّمِر َ�يَُقوُل صأ وَّ

َ
اللَُّهمَّ بَارِْك « :اَكَن يُْؤَ� بِأ
نَا َوِ� َصاِعنَا بََرَ�ًة َمَع بََرَ�ةٍ  َا يِف َمِدينَِتنَا َوِ� ثَِماِرنَا َوِ� ُمدِّ

َ
ُه ». نل ْصَغَر َمْن َ�رُْضُ

َ
ُ�مَّ ُ�ْعِطيِه أ

انِ  َ ِودلْ
ْ
 )۱۳۷۳/(م. ِمْن ال

 ص  رسید، خدمت رسول الله ھایی که می گوید: اولین میوه میس  ابوھریره ترجمه:
 ھا، صاع و مدھا بار الھا! در شھر، میوه«فرمود:  میص  آوردند. رسول اکرم می

ھا را به  آن میوهص  آنگاه رسول الله». (واحدھای وزن) برکت زیاد، عنایت فرما
 فرمود. ای که در جمع حضور داشت، عنایت می بچهترین  کوچک

 هایش ): تشویق به سکونت گزیدن در مدینه و تحمل کردن دشواری۱۰۲باب (
َمْهِريِّ  -۷۷۹

ْ
 ال

َ
يِب َسِعيٍد َمْو�

َ
ُْدرِيَّ  :َ�ْن أ

ْ
بَا َسِعيٍد اخل

َ
نَُّه َجاَء أ

َ
ةِ  س� َرَّ

ْ
َايِل احل

َ
 ،يل

َالَ 
ْ
َمِدينَةِ ِء ِمْن فَاْستََشارَُه يِف اجل

ْ
َة ِ�يَاهِلِ  ،ال ْسَعارََها َوَ�رْثَ

َ
ِْه أ

َ
ْن الَ  ،وََشاَك إِيل

َ
ْخرَبَُه أ

َ
ُ ىلَعَ  َوأ

َ
َصرْبَ هل

َوائَِها
ْ
َمِدينَِة َوأل

ْ
ُ  ،َجْهِد ال

َ
ِ  َوْ�ََك الَ  :َ�َقاَل هل  :َ�ُقوُل ص  آُمُرَك بَِذلَِك إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ



 ٤٢٩  کتاب حج -١٣

  الَ «
ْ
َحٌد ىلَعَ أل

َ
  ،َوائَِها َ�يَُموَت يَْصرِبُ أ

َّ
ُ َشِفيًعا إِال

َ
وْ ـ  ُكنُْت هل

َ
ِقيَاَمةِ ـ  َشِهيًدا :أ

ْ
إَِذا اَكَن  ،يَْوَم ال

 )۱۳۷۶/(م». ُمْسِلًما
ای که  ھای حره (فتنه روایت است که ابوسعید موالی مھری در یکی از شب ترجمه:

مشورت خواست آمد و از او س  در آن، مدینه غارت و چپاول شد) نزد ابوسعید خدری
ھای مدینه و کثرت فرزندانش نزد او شکایت کرد  تا از مدینه جالی وطن شود و از نرخ

ھای مدینه را تحمل کند.  تواند گرسنگی و دشواری و به اطالع وی رساند که نمی
دھم؛ زیرا  به او گفت: وای بر تو، من به تو چنین دستوری نمیس  ابوسعید خدری

ھای مدینه، صبر کند و  ھرکس، بر دشواری«فرمود:  میص  شنیدم که رسول الله
دھم؛ البته به شرطی که  کنم یا گواھی می بمیرد، من روز قیامت، برایش شفاعت می

 ».مسلمان باشد

َمِدينََة َوِ�َ َو�ِيئَةٌ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۷۸۰
ْ
بُو بَْ�ٍر َواْشتىََك  ،قَِدْمنَا ال

َ
فَاْشتَىَك أ

ِ فَلَمَّ  ،ٌل بِالَ  ى رَُسوُل ا�َّ
َ
ْصَحابِِه قَاَل ص  ا َرأ

َ
َمِدينََة َكَما « :َشْكَوى أ

ْ
ْنَا ال

َ
اللَُّهمَّ َحبِّْب إِيل

َشدَّ 
َ
ْو أ

َ
َة أ ْحَها ،َحبَّبَْت َمكَّ َها ،وََصحِّ َا يِف َصاِعَها َوُمدِّ

َ
ُْحَفةِ  ،َوَ�ارِْك نل

ْ
 اجل

َ
 مُحَّاَها إِىل

ْ
ل  ».وََحوِّ

 )۱۳۷۶/(م
گوید: ما به مدینه آمدیم. و آن، سرزمینی وبا خیز بود. لذا  میل  عایشه ترجمه:

بیماری یارانش را مشاھده ص  که رسول الله ابوبکر و بالل، بیمار شدند. ھنگامی
بار الھا! محبت مدینه را مانند مکه یا بیشتر از آن، در دلھای ما جای بده «نمود، فرمود: 

و مد ما (واحدھای وزن) برکت عنایت  و صحت و سالمت را به آن بازگردان و به صاع
 ».فرما و تب مدینه را به ُجحفه منتقل کن

 شوند می): طاعون و دجال، وارد مدینه ن۱۰۳باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۷۸۱

َ
ِ  :قَاَل  سَ�ْن أ َمِدينَِة َمالَ «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْ�َقاِب ال

َ
 الَ  ،ئَِ�ةٌ ىلَعَ أ

اُعوُن َوالَ  اُل  يَْدُخلَُها الطَّ جَّ  )۱۳۷۹/(م». ادلَّ
 ،مدینه ر گوشه وکنارد«فرمود: ص  کند که رسول الله ھریره روایت میابو ترجمه:

 ».شوند آن می بهدجال  طاعون وورود وجود دارند که مانع  گانیفرشت
 
 



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٤٣٠

 کند ): مدینه افراد ناپاک را طرد می۱۰۴باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۷۸۲

َ
ِ : سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
يِت ىلَعَ انلَّاِس َزَماٌن يَْدُعو الرَُّجُل « :قَاَل ص  أ

ْ
يَأ

ِه َوقَِر�بَهُ   الرََّخاءِ  :اْ�َن َ�مِّ
َ

 الرََّخاِء َهلُمَّ إِىل
َ

َمِدينَُة َخْ�ٌ لَُهْم لَْو اَكنُوا َ�ْعلَُمونَ  ،َهلُمَّ إِىل
ْ
 ،َوال

ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ الَ  ِ
َّ

َحدٌ  َواذل
َ
 إِ ـ  ًة َ�نَْهاَرْ�بَ ـ  َ�ُْرُج ِمنُْهْم أ

َّ
ُ ِ�يَها َخْ�ًا ِمنْهُ  ال ْخلََف ا�َّ

َ
الَ  ،أ

َ
 أ

ِك�ِ 
ْ
َمِدينََة اَكل

ْ
َِبيَث  ،إِنَّ ال

ْ
ِْرُج اخل

ُ
ارََها َكَما َ�نيِْف  الَ  ،خت َمِدينَُة رِشَ

ْ
اَعُة َحىتَّ َ�نيِْفَ ال َ�ُقوُم السَّ

َِديدِ 
ْ
ِكُ� َخبََث احل

ْ
 )۱۳۸۱/(م». ال

زمانی فرا خواھد رسید که «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
 رفاه و آسایش بیا؛سوی  به گوید: زند و می ھرکس، پسر عمو و خویشاوندش را صدا می

دانستند، مدینه برای آنان بھتر بود.  رفاه و آسایش بیا. در صورتی که اگر میسوی  به
که با اعراض و روی گردانی از سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، ھرکس از آنان 

نماید. بدانید که مدینه مانند  مدینه، بیرون برود، الله فردی بھتر از او جایگزین وی می
اندازد. ھمچنین تا زمانی که مدینه افراد  آھنگر است که ناپاک را بیرون می  ی کوره

کند،  ا میآھنگر ناخالصی را از آھن جد  ی شرور را بیرون نیندازد، آنگونه که کوره
 ».شود قیامت برپا نمی

ِ  :قَاَل  سَ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة  -۷۸۳  َس�َّ « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ

َ َ�َعاىل إِنَّ ا�َّ
َمِدينََة َطابَةَ 

ْ
 )۱۳۸۵/(م». ال

الله «فرمود:  میص  گوید: شنیدم که رسول الله میس  جابر بن سمره ترجمه:
 ».طابه (سرزمین پاک) نامیدمتعال، مدینه را 

او را نابود  الله متعالکس برای اهل مدینه نیت بدی داشته باشد، ): هر۱۰۵باب (
 کند می

ىب عن -۷۸۴
َ
ِ  :َ�ُقوُل  سُهَر�َْرَة  أ ْهلََها �ُِسوءٍ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َراَد أ

َ
يُِر�ُد ـ  َمْن أ

َمِدينَةَ 
ْ
َماءِ  ـ ال

ْ
ُح يِف ال

ْ
ِمل

ْ
ُ َكَما يَُذوُب ال َذابَُه ا�َّ

َ
 )۱۳۸۶/(م ».أ
ھر کس، برای اھل مدینه، قصد «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:

 ».شود کند آنگونه که نمک در آب، ذوب و نابود می بدی داشته باشد، الله او را نابود می
 
 



 ٤٣١  کتاب حج -١٣

 مدینه هنگام فتح شهرها): تشویق به ماندن در ۱۰۶باب (
يِب زَُهْ�ٍ  -۷۸۵

َ
ِ  :قَاَل  سَ�ْن ُسْفيَاَن بِْن أ ََمنُ « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ  ،ُ�ْفتَُح ايلْ

ونَ  يِت قَْوٌم يَبُسُّ
ْ
َطاَ�ُهمْ  ،َ�يَأ

َ
ْهِليِهْم َوَمْن أ

َ
لُوَن بِأ َمِدينَُة َخْ�ٌ لَُهمْ  ،َ�يَتََحمَّ

ْ
 ،لَْو اَكنُوا َ�ْعلَُمونَ  ،َوال

َطاَ�ُهمْ 
َ
ْهِليِهْم َوَمْن أ

َ
لُوَن بِأ وَن َ�يَتََحمَّ يِت قَْوٌم يَبُسُّ

ْ
اُم َ�يَأ َمِدينَُة َخْ�ٌ لَُهمْ  ،ُ�مَّ ُ�ْفتَُح الشَّ

ْ
لَْو  ،َوال

ونَ  ،اَكنُوا َ�ْعلَُمونَ  يِت قَْوٌم يَبُسُّ
ْ
ِعَراُق َ�يَأ

ْ
لُونَ  ،ُ�مَّ ُ�ْفتَُح ال َطاَ�ُهمْ  َ�يَتََحمَّ

َ
ْهِليِهْم َوَمْن أ

َ
 ،بِأ

َمِدينَُة َخْ�ٌ لَُهمْ 
ْ
 )۱۳۸۸/(م». لَْو اَكنُوا َ�ْعلَُمونَ  ،َوال

شنیدم که فرمود: ص  الله  از رسول :گوید میس  سفیان بن ابی زھیر ترجمه:
دارانشان از مدینه به یمن  خانواده و ھوا ییمن فتح خواھد شد و گروھی ھمراه اعضا«

! دانستند کاش این را می ؛بھتر است ،حال آنکه مدینه برای آنان .رفتخواھند 
از دارانشان  خانواده و ھوا یگروھی ھمراه اعضا و شام فتح خواھد شدھمچنین، 

کاش این را  ؛بھتر است ،در حالی که مدینه برای آنان ؛به طرف آن خواھند رفتمدینه 
شان  داران خانواده و ھوا یاه اعضاگروھی ھمرو  .عراق فتح خواھد شد! و دانستند می

بھتر است. ای کاش  ،حال آنکه مدینه برای آنان ؛د رفتنخواھ ،به طرف آناز مدینه 
 »!دانستند این را می

 کنند که ساکنانش آنرا ترک می وضعیت مدینه هنگامی  ی ): درباره۱۰۷باب (
ىب عن -۷۸۶

َ
ِ  :قَاَل  سُهَر�َْرَة  أ َمِدينََة ىلَعَ « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
ُكوَن ال َ�رْتُ

 َ�ْغَشاَها إِ  الَ  ،َخْ�ِ َما اَكنَْت 
َّ
َعَوايِف  ال

ْ
ْ�ِ  ـ ال بَاِع َوالطَّ ُ�مَّ َ�ُْرُج َراِ�يَاِن ِمْن  ـ يُِر�ُد َعَوايِفَ السِّ

َمِدينَةَ  ،ُمَز�ْنَةَ 
ْ
وََداِع  ،اَ�يَِجَدانَِها وَْحشً  ،َ�نِْعَقاِن بَِغنَِمِهَما ،يُِر�َداِن ال

ْ
ا  ،َحىتَّ إَِذا بَلََغا ثَنِيََّة ال َخرَّ

 )۱۳۸۹». (ىلَعَ وُُجوِهِهَما
مدینه  ،مردم«فرمود: شنیدم که ص  اللهرسول گوید: از  میس  ابوھریره ترجمه:

حیوانات درنده و پرندگان، آن  ،آنگاه ساخت؛رھا خواھند وضعی که دارد، را در بھترین 
مزینه   ی هشوند دو چوپان از طایف که حشر می کسانیرا اشغال خواھند کرد. و آخرین 

رسند، آن  روند و وقتی به آنجا می مدینه میسوی  به شان که با گوسفندانخواھند بود 

بر ره، به چھ ،رسند الوداع می هثنیکه به  و ھنگامی بینند؛ میرا پر از جانوران وحشی 
 .»شوند بیھوش می وافتند  میزمین 



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٤٣٢

 های بهشت است باغی از باغص  ): میان خانه و منبر پیامر۱۰۸باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۷۸۷

َ
ِ : سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َما َ�ْ�َ بَييِْت َوِمنرَْبِي َروَْضٌة ِمْن « :قَاَل ص  أ

َنَّةِ 
ْ
 )۱۳۹۱/(م». َوِمنرَْبِي ىلَعَ َحويِْض  ،ِرَ�اِض اجل

میان خانه و منبر من، باغی «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
 ». از باغھای بھشت است. و منبر من، بر روی حوض من (کوثر) قرار دارد

 ): احد، کوهی است که ما را دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم۱۰۹باب (
�َِس  ـ عن۷۸۸

َ
ِ  َ�َظرَ  :قَاَل  سَمالٍِك  بِْن  أ  إِ ص  رَُسوُل ا�َّ

َ
ُحدٍ  ىل

ُ
ُحًدا َجبٌَل : «َ�َقاَل  أ

ُ
إِنَّ أ

بُّهُ  ِ
ُ

بُّنَا َو�  )۱۳۹۳/(م». ُ�ِ
به کوه احد، نگاه کرد و فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  انس بن مالک ترجمه:

 ».احد، کوھی است که ما را دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم«

 زیارت، جایز نیست مگر برای سه مسجد): سفر ۱۱۰باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۷۸۹

َ
  الَ « :صَ�بْلُُغ بِِه انلَّيِبَّ  سَ�ْن أ

َّ
 ثَالثَِة َمَساِجدَ  �َُشدُّ الرَِّحاُل إِال

َ
 :إِىل

ََراِم َوَمْسِجِد ا ،َمْسِجِدي َهَذا
ْ
 َوَمْسِجِد احل

َ
 )۱۳۹۷/(م ».قىَْص أل

رخت سفر نبندید مگر برای « فرمود:ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
 -۳حرام ال مسجد -۲) ص النبی مسجداین مسجد من ( -۱زیارت سه مسجد: 

 االقصی. سجدم

 مین شریفینفضیلت نماز خواندن در دو مسجد حر): ۱۱۱باب (

يِب ُهَر�َْرةَ  -۷۹۰
َ
ِ  :قَاَل  س َ�ْن أ َخْ�ٌ ِمْن  ،ٌة يِف َمْسِجِدي َهَذاَصالَ «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ِف َصالَ 
ْ
ل
َ
  َما ِسَواُه،ٍة ِ�يأ

َّ
ََرامَ  إِال

ْ
َمْسِجَد احل

ْ
 )۱۳۹۴/(م». ال

خواندن یک نماز در این «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
مسجد من (مسجد النبی) بھتر از خواندن ھزار نماز در سایر مساجد است بجز مسجد 

نماید؛  ن، با صد ھزار نماز در سایر مساجد، برابری می(که نماز خواندن در آ». الحرام
 که در حدیث صحیح آمده است). مترجم. چنان

 مسجدی که بر اساس تقوا بنیان گذاری شده است  ی ه): دربار۱۱۲باب (



 ٤٣٣  کتاب حج -١٣

ىب عن -۷۹۱
َ
ُْدرِيِّ  :َسلََمَة ْ�َن َ�بِْد الرَّمْحَِن قَاَل  أ

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
 ،َمرَّ يِب َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن أ

ُ  :قَاَل 
َ

ُت هل
ْ
َس ىلَعَ اتلَّْقَوى :قُل سِّ

ُ
ي أ ِ

َّ
َمْسِجِد اذل

ْ
بَاَك يَْذُكُر يِف ال

َ
يِب  :قَاَل  ؟َكيَْف َسِمْعَت أ

َ
 :قَاَل أ

 ِ ُت ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
ْ
ُت  ،يِف َ�يِْت َ�ْعِض �َِسائِهِ ص  َدَخل

ْ
ِ  :َ�ُقل َمْسِجَديِْن  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
يُّ ال

َ
أ

َس ىلَعَ اتلَّْقَوى سِّ
ُ
ي أ ِ

َّ
رَْض  :قَاَل  ؟اذل

َ
ا ِمْن َحْصبَاَء فرََضََب بِِه األ َخَذ َكفًّ

َ
ُهَو « :ُ�مَّ قَاَل  ،فَأ

َمِدينَِة قَاَل  ».َمْسِجُدُ�ْم َهَذا
ْ
ُت  :لَِمْسِجِد ال

ْ
بَاَك هَ  :َ�ُقل

َ
�ِّ َسِمْعُت أ

َ
ْشَهُد �

َ
 .َكَذا يَْذُكُرهُ أ

 )۱۳۹۸/(م
گوید: عبد الرحمن بن ابی سعید خدری از  الرحمن میابو سلمه فرزند عبد ترجمه:

مسجدی که بر اساس تقوا بنیان گذاری   ی کنار من گذشت. من به وی گفتم: درباره
یکی از   ی ای؟ جواب داد: پدرم به من گفت: در خانه شده است از پدرت چه شنیده

رسیدم و عرض کردم: یا رسول الله! ص  خدمت پیامبر اکرمص  اکرم ھمسران نبی
یک ص  کدام یک از این دو مسجد، بر اساس تقوا پایه گذاری شده است؟ پیامبر اکرم

کوچک برداشت و به زمین زد؛ سپس با اشاره به مسجد النبی   ی مشت سنگریزه
دھم  من ھم گواھی میگوید: گفتم:  ابو سلمه می». آن، این مسجد شما است«فرمود: 

 که از پدرت اینگونه شنیدم.

 مسجد قبا و فضیلت آن  ی ): درباره۱۱۳باب (
ِ  :قَاَل  ب َ�ْن ابِْن ُ�َمرَ  -۷۹۲ يِت َمْسِجَد ُ�بَاءٍ ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
 ،َراِكبًا َوَماِشيًا ،يَأ

َعتَْ�ِ 
ْ
 )۱۳۹۹(م/ .َ�يَُص�ِّ ِ�يِه َر�

سواره و پیاده به مسجد قبا ص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:
 خواند. برد و در آن، دو رکعت نماز می تشریف می

يِت ُ�بَاًء لُكَّ َسبٍْت : ب ُ�َمرَ  ابِْن  َ�نْ  -۷۹۳
ْ
يُْت انلَّيِبَّ  :َوَ�َن َ�ُقوُل  ،اَكَن يَأ

َ
ص  َرأ

ِ�يِه لُكَّ َسبٍْت 
ْ
 )۱۳۹۹/(م. يَأ

 روایت است که ایشان روزھای شنبه به مسجد قبا  باز ابن عمر  ترجمه:
را دیدم که روزھای شنبه به مسجد قبا تشریف ص  گفت: من رسول الله رفت و می می
 برد. می
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 ): تشویق به ازدواج۱باب (
َقَمَة  -۷۹۴

ْ
ِ بِِمً�  :قَاَل  سَ�ْن َعل ْميِش َمَع َ�بِْد ا�َّ

َ
َ�َقاَم ، س فَلَِقيَُه ُ�ثَْمانُ  ،ُكنُْت أ

ثُهُ  ُ ُ�ثَْمانُ  ،َمَعُه ُ�َدِّ الَ  :َ�َقاَل هلَ
َ
بَا َ�بِْد الرَّمْحَِن أ

َ
ُرَك  ،نَُزوُِّجَك َجاِرَ�ًة َشابَّةً  يَا أ لََعلََّها تَُذكِّ

ِ  قَاَل  ،َ�ْعَض َما َمىَض ِمْن َزَمانَِك  َت َذاكَ  :َ�َقاَل َ�بُْد ا�َّ
ْ
ِ  ،لنَِئْ قُل َا رَُسوُل ا�َّ

َ
: صلََقْد قَاَل نل

جْ « يَزَتَوَّ
ْ
َاَءَة فَل

ْ
بَاِب َمْن اْستََطاَع ِمنُْ�ْم ابل َبرَصِ  ،يَا َمْعرَشَ الشَّ

ْ
َغضُّ لِل

َ
إِنَُّه أ

ْحَصُن  ،فَ
َ
َوأ

َفْرِج 
ْ
ْومِ  ،لِل ُ وَِجاءٌ  ،َوَمْن لَْم �َْستَِطْع َ�َعلَيِْه بِالصَّ

َ
إِنَُّه هل

 )۱۴۰۰/(م ».فَ
در آنجا س  زدم. عثمان گوید: ھمراه عبد الله در منا قدم می میس  علقمه ترجمه:

نمود. عثمان به او گفت: ای ابو  او را دید. لذا عبدالله با ایشان ایستاد و صحبت می
وانی را به نکاح تو درنیاوریم؟ شاید او تو را به یاد بعضی از عبدالرحمن! آیا دختر ج

 ات بیندازد. ھای گذشته خاطره
خطاب به ما ص  عبدالله گفت: حاال که این مسئله را یاد آوری نمودی، رسول الله

ای گروه جوانان! ھر کس از شما توانایی ازدواج دارد، ازدواج کند؛ زیرا این کار «فرمود: 
م و شرمگاه بھتر است. و ھر کس که توانایی ازدواج را ندارد، روزه برای حفاظت چش

 ».کند بگیرد؛ چرا که روزه، شھوت را ضعیف و کنترل می
�ٍَس  -۷۹۵

َ
ْصَحاِب انلَّيِبِّ  :س َ�ْن ثَابٍِت َ�ْن أ

َ
نَّ َ�َفًرا ِمْن أ

َ
ْزَواَج انلَّيِبِّ ص  أ

َ
لُوا أ

َ
ص  َسأ

 ِّ ُج النَِّساءَ  الَ  :َ�َقاَل َ�ْعُضُهمْ  ؟َ�ْن َ�َمِلِه يِف الرسِّ تََزوَّ
َ
َوقَاَل  ،آُ�ُل اللَّْحمَ  الَ  :َوقَاَل َ�ْعُضُهمْ  ،أ

نَاُم ىلَعَ فَِراٍش  الَ  :َ�ْعُضُهمْ 
َ
ْ�َ� َعلَيْهِ  ،أ

َ
َ َوأ قَْواٍم قَالُوا َكَذا َوَ�َذا« :َ�َقاَل  ،َفَحِمَد ا�َّ

َ
 ؟َما بَاُل أ

نَامُ 
َ
َص�ِّ َوأ

ُ
فِْطرُ  ،لَِك�ِّ أ

ُ
ُصوُم َوأ

َ
ُج النَِّساءَ  ،َوأ تََزوَّ

َ
». َ�َمْن رَِغَب َ�ْن ُسنَّيِت فَلَيَْس ِم�ِّ  ،َوأ

 )۱۴۰۱(م/
  ی از ھمسرانش دربارهص  گوید: تعدادی از یاران نبی اکرم میس  انس ترجمه:

عبادتش را ص  در خانه پرسیدند. (ھمسران پیامبر اکرمص  عبادت پیامبر اکرم
  .)ضیح دادندتو

  خورم. سومی کنم. دیگری گفت: من گوشت نمی یکی از آنان گفت: من ازدواج نمی
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از ماجرا مطلع شد، پس ص  که رسول الله خوابم. ھنگامی گفت: من بر رختخواب نمی
اند؟ من ھم نماز  ھا چنین سخنانی به زبان آورده چرا بعضی«از حمد و ثنای الله فرمود: 

گیرم؛ با  گیرم، بعضی روزھا روزه نمی ھا روزه میخوابم؛ بعضی روز خوانم ھم می می
نمایم. پس ھر کس از راه و روش من روی گردانی کند، از من  زنان نیز ازدواج می

 ».نیست

يِب َوقَّاٍص  بِْن  َسْعدِ  عن -۷۹۶
َ
ْن يَتَبَتََّل  :َ�ُقوُل  سأ

َ
َراَد ُ�ثَْماُن ْ�ُن َمْظُعوٍن أ

َ
َ�نََهاُه  ،أ

 ِ ُ َذلَِك  َولَوْ ص  رَُسوُل ا�َّ
َ

َجاَز هل
َ
 )۱۴۰۲(م/. ْختََصيْنَاالَ  ،أ

خواست به  میس  گوید: عثمان بن مظعون میس  سعد بن ابی وقاص ترجمه:
او را از این کار، منع فرمود. راوی ص  خاطر عبادت، ازدواج نکند. رسول الله

 کردیم. میداد، ما خود را اخته  ای می به او چنین اجازهص  گوید: اگر پیامبر اکرم می

 ): بهترین کاالی دنیا، زن نیکوکار است۲باب (
ِ بِْن َ�ْمٍرو -۷۹۷ ِ  ؛ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْ�يَا َمتَاٌع وََخْ�ُ « :قَاَل ص  أ ادلُّ

احِلَةُ  ُة الصَّ
َ
َمْرأ

ْ
ْ�يَا ال  )۱۴۶۷/(م». َمتَاِع ادلُّ

دنیا، متاعی «فرمود: ص  گوید: رسول الله می بعبدالله بن عمرو  ترجمه:
 ».بیش نیست و بھترین متاع دنیا زن نیکوکار است

 متدین با زندن کر ازدواج  ی ه): دربار۳باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۷۹۸

َ
 « :َقاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ : سَ�ْن أ

َ
ُة أل

َ
َمْرأ

ْ
 ،َوحِلََسِبَها ،لَِمالَِها :ْرَ�عٍ ُ�نَْكُح ال

يِن تَِرَ�ْت يََداكَ  ،َوجِلََمالَِها يِنَها فَاْظَفْر بَِذاِت ادلِّ  )۱۴۶۶/(م». َودِلِ
زن بخاطر چھار چیز، نکاح «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابوھریره ترجمه:

ھایت، خاک آلود گردد؛ زن  اش و دینش. دست اش، زیبایی شود: بخاطر مالش، نسب می
 ».دیندار را انتخاب کن

 ازدواج نمودن با دختر  ی ه): دربار۴باب (
ِ َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بْدِ  -۷۹۹

ِ َهلََك َوتََرَك �ِْسَع َ�نَاٍت ؛ با�َّ نَّ َ�بَْد ا�َّ
َ
ْو قَاَل ـ  أ

َ
 َسبْعَ  :أ

ًة ثَيِّبًاـ 
َ
ِ  ،َ�زَتَوَّْجُت اْمَرأ ُت : قَاَل  ؟»تََزوَّْجَت  !ا َجابِرُ يَ : «صَ�َقاَل يِل رَُسوُل ا�َّ

ْ
 :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قُل

ْم َ�يٌِّب «
َ
ُت  :قَاَل  ؟»فَِبْكٌر أ

ْ
ِ  ،بَْل َ�يٌِّب  :قُل  ».ِعبَُك ِعبَُها َوتُالَ َجاِرَ�ًة تُالَ  َ�َهالَّ « :قَاَل  !يَا رَُسوَل ا�َّ
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ْو قَاَل 
َ
ُ  :قَاَل  ».تَُضاِحُكَها َوتَُضاِحُكَك « :أ

َ
ُت هل

ْ
ِ َهلََك َوتََرَك �ِْسَع َ�نَاٍت  :قُل  ـ إِنَّ َ�بَْد ا�َّ

َ
 :وْ أ

ْن آِ�يَُهنَّ ـ  َسبْعَ 
َ
ِجيئَُهنَّ ـ  َو�ِ�ِّ َكرِْهُت أ

َ
ْو أ

َ
ٍة َ�ُقوُم  ،بِِمثِْلِهنَّ ـ أ

َ
يِجَء بِاْمَرأ

َ
ْن أ

َ
ْحبَبُْت أ

َ
فَأ

ُ لََك « :قَاَل  ،َعلَيِْهنَّ َوتُْصِلُحُهنَّ  وْ  ».َ�بَارََك ا�َّ
َ
 )۷۱۵/(م .قَاَل يِل َخْ�ًا :أ

گوید: پدرم عبدالله فوت کرد و بعد از خودش، نه یا  می بجابر بن عبدالله  ترجمه:
ص  ھفت دختر بجا گذاشت. به ھمین خاطر، من با بیوه زنی ازدواج نمودم. رسول الله

؟ »با دختری یا بیوه زنی«؟ گفتم: بلی. فرمود: »ای به من فرمود: ای جابر! ازدواج کرده
ای ازدواج نکردی تا با ھم بازی  شیزهچرا با دو«ای یا رسول الله. فرمود:  گفتم: با بیوه

؟ گفتم: پدرم ؛عبدالله؛ فوت نمود و »تا با یکدیگر، لبخند بزنید«؟ یا اینکه فرمود: »کنید
نه یا ھفت دختر (شک از راوی است) بعد از خودش بجا گذاشت؛ لذا من نپسندیدم که 

اورم که آنان را دختری مانند آنان به خانه بیاورم؛ بلکه دوست داشتم زنی به خانه بی
پس الله متعال «فرمود: ص  سرپرستی کند و به نظافت آنان بپردازد. رسول الله

 برایم دعای خیر فرمود. ص  و یا اینکه رسول اکرم». برایت مبارک گرداند

برادر مسلمانش از او خواستگاری نموده، که  کسی ): مسلمان نباید از۵باب (
 خواستگاری نماید

نَُّه َسِمَع ُ�ْقبََة ْ�َن اَعِمرٍ  :الرَّمْحَِن بِْن ِشَماَسةَ َ�ْن َ�بِْد  -۸۰۰
َ
ِمنرَْبِ َ�ُقوُل  س �

ْ
إِنَّ  :ىلَعَ ال

 ِ ُمْؤِمِن « :قَاَل ص  رَُسوَل ا�َّ
ْ
ُخو ال

َ
ُمْؤِمُن أ

ْ
ِخيهِ  فَالَ  ،ال

َ
ْن يَبْتَاَع ىلَعَ َ�يِْع أ

َ
ُمْؤِمِن أ

ْ
لُّ لِل  َوالَ  ،َ�ِ

ِخي
َ
 )۱۴۱۴/(م». ِه َحىتَّ يََذرَ َ�ُْطَب ىلَعَ ِخْطبَِة أ

باالی منبر س  گوید: شنیدم که عقبه بن عامر عبدالرحمن بن شماسه می ترجمه:
مؤمن، برادر مؤمن است؛ لذا برای مؤمن، جایز «فرمود: ص  گفت: رسول الله می

برادرش را بھم زند. ھمچنین مؤمن نباید از کسی که   ی نیست که بخاطر خود، معامله
برادر مؤمنش از او خواستگاری نموده است تا زمانی که او را ترک نکرده، خواستگاری 

 ». نماید

 واج داردقصد ازدکه  کسی ): نگاه کردن به زن برای۶باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۸۰۱

َ
 انلَّيِبِّ  :قَاَل  س َ�ْن أ

َ
ًة ِمْن  :َ�َقاَل ص  َجاَء رَُجٌل إىِل

َ
إِ�ِّ تََزوَّْجُت اْمَرأ

نَْصارِ 
َ
ُ انلَّيِبُّ  ،األ

َ
َْها«: صَ�َقاَل هل

َ
نَْصاِر َشيْئًا ؟َهْل َ�َظرَْت إيِل

َ
قَْد َ�َظرُْت  :قَاَل  ».فَإِنَّ يِف ُ�يُوِن األ
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َْها
َ

َواقٍ  :قَاَل  ؟»ىلَعَ َ�ْم تََزوَّْجتََها« :قَاَل  ،إيِل
َ
ْر�َِع أ

َ
ُ انلَّيِبُّ  ،ىلَعَ أ

َ
َواقٍ «: صَ�َقاَل هل

َ
ْر�َِع أ

َ
 ؟ىلَعَ أ

َبَلِ 
ْ
َة ِمْن ُعرِْض َهَذا اجل ِفضَّ

ْ
�ََّما َ�نِْحتُوَن ال

َ
ْن َ�بَْعثََك  ،َما ِعنَْدنَا َما ُ�ْعِطيَك  ،َك�

َ
َولَِ�ْن َعىَس أ

 بَِ� َعبٍْس  :قَاَل  ».َ�ْعٍث تُِصيُب ِمنْهُ  يِف 
َ

 )۱۴۲۴/(م. َ�َعَث َذلَِك الرَُّجَل ِ�يِهمْ  ،َ�بََعَث َ�ْعثًا إىِل
آمد و گفت: من با یک زن ص  گوید: مردی نزد نبی اکرم میس  ابوھریره ترجمه:

دیدی؟ آیا او را (قبل از ازدواج) «به او فرمود: ص  انصاری ازدواج نمودم. نبی اکرم
اش  مھریه«آن مرد گفت: به او نگاه کردم. فرمود: ». زیرا چشمان انصار، مشکلی دارند

؟! گویا شما از »چھار اوقیه«؟ گفت: چھار اوقیه. فرمود: »را چقدر تعیین نمودی
تراشید. ما چیزی نداریم که به تو بدھیم؛ ولی شاید بزودی تو  این کوه، نقره می  ی دامنه

گوید:  راوی می». بفرستیم و به تو چیزی از آن، برسد  نظامی  ی را ھمراه یک دسته
 بنی عبس فرستاد.سوی  به نظامی  ی آن مرد را با یک دستهص  آنگاه نبی اکرم

 هنگام ازدواج ،): مشورت نمودن با زن بیوه و دختر۷باب (
ىب َعن -۸۰۲

َ
ِ  :سُهَر�َْرَة  أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َمرَ  الَ « :قَاَل ص  أ

ْ
ُم َحىتَّ �ُْستَأ ِّ�

َ
 َوالَ  ،ُ�نَْكُح األ

َذنَ 
ْ
ِْكُر َحىتَّ �ُْستَأ

ْ
ْن �َْسُكَت « :قَاَل  ؟َوَ�يَْف إِْذُ�َها !يَا رَُسوَل ا�َّ  :قَالُوا ».ُ�نَْكُح ابل

َ
 ».أ

 )۱۴۱۹/(م
زن بیوه بدون مشورت با او، «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:

مردم گفتند: یا رسول الله! ». شوند اش، به نکاح داده نمی بدون اجازهو دختر باکره 
 ».اینکه سکوت نماید«دختر باکره، چگونه است؟ فرمود:   ی اجازه

نَّ انلَّيِبَّ  :ب َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۸۰۳
َ
 ا« :قَاَل ص  أ

َ
َحقُّ بِنَْفِسَها ِمْن َويِلَِّهاأل

َ
ُم أ ِّ�، 

َذُن يِف �َ 
ْ
ِْكُر �ُْستَأ

ْ
 )۱۴۲۱/(م». َو�ِْذُ�َها ُصَماُ�َها ،ْفِسَهاَوابل

زن بیوه در نکاح «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم می بابن عباس  ترجمه:
تر است. و از دختر باید در مورد ازدواجش، اجازه گرفته شود. و  خودش از ولی، اولی
 ».باشد ی او می اجازه  ی سکوت وی به منزله

 ): شرط گذاشتن در نکاح۸باب (
ِ  :قَاَل  س َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمرٍ  -۸۰۴ ْن يُوَ� بِهِ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ِط أ ْ َحقَّ الرشَّ

َ
 ،ِإنَّ أ

ُفُروجَ 
ْ
تُْم بِِه ال

ْ
 )۱۴۱۸/(م ».َما اْستَْحلَل
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شروطی که عمل «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  عقبه بن عامر ترجمه:
آنھا   ی باشد که شما بوسیله است، شروطی میتر  شروط، الزم  ی کردن به آنھا از ھمه

 (شروط نکاح.)» ھا را حالل قرار میدھید شرمگاه

 ازدواج با دختر کم سن و سال  ی ه): دربار۹باب (
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۸۰۵ نَا  ،لِِستِّ ِسنِ�َ ص  تََزوََّجِ� رَُسوُل ا�َّ

َ
َوَ�َ� يِب َوأ

َمِدينََة فَوُِعْكُت َشْهًرا :لَْت قَا، بِنُْت �ِْسِع ِسنِ�َ 
ْ
مُّ  ،فََوَ� َشْعِري مُجَيَْمةً  ،َ�َقِدْمنَا ال

ُ
تَتِْ� أ

َ
فَأ

رُْجوَحةٍ  ،ُروَمانَ 
ُ
نَا ىلَعَ أ

َ
تَيْتَُها ،َوَميِع َصَواِحيِب  ،َوأ

َ
ْدرِي َما تُِر�ُد يِب  ،فرََصََخْت يِب فَأ

َ
 ،َوَما أ

َخَذْت �ِيَِدي
َ
َاِب  ،فَأ

ْ
ْوَ�َفتِْ� ىلَعَ ابل

َ
ُت  ،فَأ

ْ
ْدَخلَتِْ� بَيْتًا ،َحىتَّ َذَهَب َ�َفيِس  ،َهْه َههْ  :َ�ُقل

َ
 ،فَأ

نَْصارِ 
َ
نَ  ،فَإَِذا �ِْسَوٌة ِمْن األ

ْ
َ�ةِ  :َ�ُقل رَبَ

ْ
َْ�ِ َوال

ْ
ِْهنَّ  ،وىلََعَ َخْ�ِ َطائِرٍ  ،ىلَعَ اخل

َ
ْسلََمتِْ� إِيل

َ
َن  ،فَأ

ْ
َ�َغَسل

ْص 
َ
يِس َوأ

ْ
  ،لَْحنَِ� َرأ

َّ
ِ  فَلَْم يَرُْعِ� إِال ْهِ  ،ُضىًح ص  َورَُسوُل ا�َّ

َ
ْسلَْمنَِ� إِيل

َ
 )۱۴۲۲/(م. فَأ

مرا به ص  گوید: دختری شش ساله بودم که رسول الله میل  عایشه ترجمه:
 خود برد.  ی نکاح خود در آورد. و نه ساله بودم که مرا به خانه

گوید: ما به مدینه آمدیم؛ در آنجا تب شدم (که در اثر آن، موھایم  میل  عایشه
ھایم رسید. سرانجام، روزی با  ریخت) پس از مدتی دوباره رویید تا اینکه به شانه

 دوستانم مشغول تاب بازی بودم که مادرم ام رومان آمد و مرا صدا زد. نزد او رفتم ولی 
زدم، کنار  تم را گرفت و مرا که نفس نفس میخواھد. او دس دانستم از من چه می نمی

که نفس زدنم برطرف گردید. سپس مرا به داخل خانه  خانه نگه داشت تا این  ی دروازه
برد. چند زن انصاری آنجا نشسته بودند. آنان به من تبریک وخوش آمد گفتند. مادرم 

را نترساند مگر مرا به آنھا سپرد. آنان سرم را شستند و مرا آراستند. وھیچ چیزی م
 که قبل از ظھر آمد و مرا به او سپردند.ص  دیدن رسول الله

 ): آزاد کردن کنیز و ازدواج نمودن با او۱۰باب (
�ٍَس  -۸۰۶

َ
ِ : سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َغَداِة فََصلَّيْنَا ِعنَْدَها َصالَ  :قَاَل  ،َغَزا َخيرَْبَ ص  أ

ْ
َة ال

ِ  ،بَِغلٍَس  َحةَ ص  فََر�َِب نيَِبُّ ا�َّ
ْ
يِب َطل

َ
نَا رَِديُف أ

َ
َحَة َوأ

ْ
بُو َطل

َ
ِ  ،َوَر�َِب أ ْجَرى نيَِبُّ ا�َّ

َ
يِف ص  فَأ

ِ  ،ُزقَاِق َخيرَْبَ  ََمسُّ فَِخَذ نيَِبِّ ا�َّ
َ

بيَِت تل
ْ
ِ ص  َو�ِنَّ ُرك رََسَ اِإلَزاُر َ�ْن فَِخِذ نيَِبِّ ا�َّ

ْ
فَإِ�ِّ ص  َوا�

َ�
َ
ِ رَى أل َقْرَ�َة قَاَل ، صَ�يَاَض َفِخِذ نيَِبِّ ا�َّ

ْ
ا َدَخَل ال رَبُ َخِرَ�ْت َخيرَْبُ « :فَلَمَّ

ْ
�

َ
ُ أ ا إَِذا  ،ا�َّ

إِنَّ
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ُمنَْذِر�نَ 
ْ
َا �َِساَحِة قَْوٍم فََساَء َصبَاُح ال

ْ
اٍت قَالََها ثَالَ  ».نََزنل   :قَاَل  ،َث َمرَّ

َ
َقْوُم إِىل

ْ
َوقَْد َخَرَج ال

ْ�َمالِِهمْ 
َ
ِ  :َ�َقالُوا ،أ ٌد َوا�َّ َعِز�زِ  ـ ُ�َمَّ

ْ
ْصَحابِنَا :قَاَل َ�بُْد ال

َ
َِميُس  :َوقَاَل َ�ْعُض أ

ْ
ٌد َواخل ـ  ُ�َمَّ

َصبْنَاَها َ�نَْوةً  :قَاَل 
َ
يْبُ  ،َوأ َع السَّ ْعِطِ� َجاِرَ�ًة ِمْن  :فََجاَءُه ِدْحيَُة َ�َقاَل  ،ومَُجِ

َ
ِ أ يَا رَُسوَل ا�َّ

يْبِ 
َخَذ َصِفيََّة بِنَْت ُحَيٍّ  ».اْذَهْب فَُخْذ َجاِرَ�ةً « :َ�َقاَل  ؟السَّ

َ
ِ  ،فَأ  نيَِبِّ ا�َّ

َ
ص  فََجاَء رَُجٌل إىِل

ْ�َطيَْت ِدْحيَةَ  :َ�َقاَل 
َ
ِ أ  ،لََك  َما تَْصلُُح إِال ؟َسيِِّد قَُر�َْظَة َوانلَِّض�ِ  ،َصِفيََّة بِنَْت ُحَيٍّ  ،يَا نيَِبَّ ا�َّ

َْها انلَّيِبُّ  ،فََجاَء بَِها :قَاَل  ».ُعوُه بَِهاادْ « :قَاَل 
َ

ا َ�َظَر إيِل يْبِ « :قَاَل ص  فَلَمَّ
ُخْذ َجاِر�ًَة ِمْن السَّ

ُ ثَابٌِت  :قَاَل  ».َ�ْ�ََها
َ

ْ�تََقَها َوتََزوََّجَها َ�َقاَل هل
َ
ْصَدَ�َها :وَأ

َ
بَا مَحَْزَة َما أ

َ
ْ�تََقَها  ،َ�ْفَسَها :قَاَل  ؟يَا أ

َ
أ

مُّ ُسلَيْمٍ  ،َجَهاَوتََزوَّ 
ُ
ُ أ

َ
َز�َْها هل ِر�ِق َجهَّ ُ ِمْن اللَّيْلِ  ،َحىتَّ إَِذا اَكَن بِالطَّ

َ
ْهَد�َْها هل

َ
ْصبََح انلَّيِبُّ  ،فَأ

َ
ص  فَأ

يَِجْئ بِهِ « :َ�َقاَل  ،َعُروًسا
ْ
ٌء فَل فََجَعَل الرَُّجُل ييَِجُء  :قَاَل  ،َو�ََسَط نَِطًعا :قَاَل  ».َمْن اَكَن ِعنَْدُه يَشْ

قِِط 
َ
ْمِن  ،وََجَعَل الرَُّجُل ييَِجُء بِاتلَّْمرِ  ،بِاأل فاََكنَْت  ،فََحاُسوا َحيًْسا ،وََجَعَل الرَُّجُل ييَِجُء بِالسَّ

 ِ  )۱۳۶۵/(م.صَويِلَمَة رَُسوِل ا�َّ
ما  .، به راه افتادبرای جھاد با اھل خیبرص  رسول الله گوید: میس  انس ترجمه:

بر  ،از نماز فجرپس ص  پیامبر اکرم خواندیم. ، در تاریکینماز فجر را نزدیک خیبر
ابوطلحه . ابوطلحه نیز بر مرکب خود، سوار شد. من ھم پشت سر سوار شدمرکب خود، 

ھای خیبر، تنگ  ھای خیبر براه افتاد. چون کوچه در کوچهص  نبی اکرم م.شدسوار 
ص  کرمرسول ا ازار. کرد ورد میخبرص  رسول الله(مبارک) زانوی من به ران بود، 

ص  اکرم رسول. را دیدمایشان من سفیدی ران  تا جایی که ی رانش دور شدباالاز 
ما وارد سرزمین ھرگاه الله اکبر، نابود گشت خیبر!! «: ، فریاد زدخیبرپس از ورود به 

و این ». ی خواھد بوداند، آنروز، برای آن قوم، بامداد بد که بیم داده شده شویم قومی
 جمله را سه بار تکرار نمود.

به خیبر، مردم سر کارھایشان بودند. ص  گوید: ھنگام ورود رسول الله راوی می
آنھا با دیدن لشکر مسلمانان، گفتند: سوگند به الله، محمد با لشکرش آمد. سر انجام، 

  ی هدحی ی شدند،، جمع آورجنگ که اسیران ھنگامی. گردیدفتح  ،زور شمشیره خیبر ب
ص  رسول الله .کنیزی به من بده،از این اسیران !الله رسول یاآمد و گفت:  کلبی

بعد  .. او صفیه بنت ُحیّی را انتخاب کرد»کنیزی برای خود انتخاب کنو برو «فرمود: 
سردار  ؛ُحیّی  صفیه دختر !الله یا رسولگفت: ص  شخصی آمد و به رسول الله از آن،
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 .استشما   ی هرا به دحیه عنایت کردی؟ صفیه تنھا شایست ؛قریظه و بنی نظیر بنی
ص  رسول اللهکه  ھنگامی. »را صدا کنیدصفیه  ودحیه «فرمود: ص  رسول الله

 .»توانی کنیز دیگری انتخاب کنی می بجای او«صفیه را دید، به دحیه فرمود: 
: فتگس  انسریه داد؟ ثابت (راوی از انس) به انس گفت: چه چیزی به او مھ

  ی همھری ،ھمین آزادیو صفیه را آزاد کرد و سپس با وی ازدواج نمود ص  رسول الله
عنھا آراسته شد و   الله  ام سلیم رضی  ی هبه وسیل ه، صفیبازگشت راه . درقرار گرفتاو 

 ،ھر چه دارد ،ھر کس«فرمود:  روز بعد،صبح ص  . رسول اللهزفاف انجام گرفت
  و بعضی ،روغن ھا برخیھا خرما،  بعضی .را پھن کرد نیچرمی  ی هسفر سپس ».بیاورد
یک نوع شیرینی  ،از مواد غذایی موجود و روی سفره چیدند ند وآرد جو آورد دیگر،

 بود.ص  رسول الله  ی هولیم ،و ھمین .درست کردند

يِب ُموىَس  -۸۰۷
َ
ِ  :قَاَل  س َ�ْن أ ي ص  قَاَل رَُسوُل ا�َّ ِ

َّ
 :ُ�ْعِتُق َجاِرَ�تَُه ُ�مَّ َ�زَتَوَُّجَهايِف اذل

ْجَرانِ «
َ
ُ أ

َ
 )۱۵۴/(م». هل

 شکنیزکسی که   ی دربارهص  گوید: رسول الله میس  ابوموسی اشعری ترجمه:
 .»دو پاداش دارد« فرمود:  کند،ازدواج نماید و با وی را آزاد 

 ): نکاح شغار۱۱باب (
نَّ رَُسوَل  بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۸۰۸

َ
ِ أ َغارِ ص  ا�َّ َج ، َ�َ� َ�ْن الشِّ ْن يَُزوِّ

َ
َغاُر أ َوالشِّ

ْن يَُزوَِّجُه ابْنَتَهُ 
َ
 )۱۴۱۵/(م .َولَيَْس بَيَْنُهَما َصَداٌق  ،الرَُّجُل ابْنَتَُه ىلَعَ أ

از نکاح شغار، منع فرمود. و شغار ص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:
به ازدواج مرد دیگری در آورد به شرطی که آن بدین صورت است که مردی دخترش را 

 ای برای آنھا در نظر نگیرند. مرد نیز دخترش را به ازدواج او در آورد و مھریه

 ازدواج موقت  ی ه): دربار۱۲باب (
ِ  :َ�ْن قَيٍْس قَاَل  -۸۰۹ ِ  قال: سبَن مسعوٍد َسِمْعُت َ�بَْد ا�َّ ص  ُكنَّا َ�ْغُزو َمَع رَُسوِل ا�َّ

َا �َِساءٌ 
َ

نَا ،لَيَْس نل
ْ
الَ  :َ�ُقل

َ
َة  ،َ�نََهانَا َ�ْن َذلَِك  ؟�َْستَْخيِص  أ

َ
َمْرأ

ْ
ْن َ�نِْكَح ال

َ
َا أ

َ
َص نل ُ�مَّ رَخَّ

َجٍل 
َ
 أ

َ
ِ  ،بِاثلَّوِْب إِىل  َ�بُْد ا�َّ

َ
َهاَ�ٰٓ ﴿ :ُ�مَّ قََرأ ُّ�

َ
ِينَ  � ٓ  ٱ�َّ َحلَّ  َءاَمُنواْ َ� ُ�َّرُِمواْ َطّيَِ�ِٰت َما

َ
ُ  أ  ٱ�َّ

ْۚ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  لَُ�مۡ  َ  إِنَّ  ا ۡ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ  )۱۴۰۴/(م .]٨٧[المائدة: ﴾٨٧َتِدينَ ُمعۡ ٱل
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به ص  گفت: با نبی اکرمس  از قیس روایت است که عبدالله بن مسعود ترجمه:
ھمراه ما نبودند؛ لذا گفتیم: آیا خود را اخته نکنیم؟  جھاد رفته بودیم و ھمسرانمان، 

ما را از این کار، منع نمود. و بعد از آن، به ما اجازه داد تا در برابر یک ص  اللهرسول 
قطعه پارچه ھم که شده است با زنان برای مدت معینی، ازدواج کنیم. آنگاه عبدالله بن 

َهاَ�ٰٓ ﴿مسعود این آیه را تالوت نمود:  ُّ�
َ
ِينَ  � ٓ  ٱ�َّ ْ َطّيَِ�ِٰت َما ْ َ� ُ�َّرُِموا   َءاَمُنوا

َ
ُ  َحلَّ أ  ٱ�َّ

ْۚ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  لَُ�مۡ  َ  إِنَّ  ا ۡ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ چیزھای   ای مؤمنان!« ]٨٧[المائدة: ﴾٨٧َتِدينَ ُمعۡ ٱل
ای را که الله متعال برای شما حالل ساخته بر خود حرام مکنید؛ ھمانا الله متعال  پاکیزه

 ».تجاوز کنندگان را دوست ندارد

ِ  بِْن  َجابِرِ  عن -۸۱۰ ِ�يِق  ،ُكنَّا �َْستَْمِتعُ  :َ�ُقوُل  بَ�بِْد ا�َّ َقبَْضِة ِمْن اتلَّْمِر َوادلَّ
ْ
 ،بِال

يَّامَ 
َ
ِ  ،األ يِب بَْ�رٍ ص  ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

َ
ِن َ�ْمِرو بِْن ، س َوأ

ْ
َحىتَّ َ�َ� َ�نُْه ُ�َمُر يِف َشأ

 )۱۴۰۵/(م. ُحَر�ٍْث 
، ابوبکر و عمر صگوید: در زمان رسول الله  می بجابر بن عبدالله  ترجمه:

نمودیم تا اینکه  در برابر یک مشت خرما و آرد، برای چند روز ازدواج موقت می ب
 از آن در ماجرای ازدواج موقت عمرو بن حریث، منع نمود. س  عمر

را نسخ  ھیچ کس حق ندارد حکمیص  باید دانست که بعد از وفات رسول اکرم«
را که بسیاری از آن، اطالع ص  حکم تحریم رسول اللهس  خاطر، عمرکند به ھمین 

که در روایت ابن ماجه، بیھقی و ابن منذر تصریح شده  نداشتند، اعالن نمود. چنان
 اش، اعالن کرد.) مترجم  در سخنرانیص  است که حکم تحریم را از زبان رسول الله

 ): منسوخ شدن ازدواج موقت و حرمت آن۱۳باب (
يِب َطاِلٍب  -۸۱۱

َ
ِّ بِْن أ ِ  :س َ�ْن يلَعِ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
يَْوَم  ،َ�ْن ُمتَْعِة النَِّساءِ  ،َ�َ� ص  أ

ُُمِر اِإل�ِْسيَّةِ  ؛َخيرَْبَ 
ْ
ُوِم احل

ُ
ِل حل

ْ
�

َ
 )۱۴۰۷/(م .َوَ�ْن أ

روز خیبر، از ص  روایت است که رسول اللهس  از علی بن ابی طالب ترجمه:
 ھای اھلی، منع فرمود. و خوردن گوشت االغزنان (صیغه کردن)   ی متعه

ةَ  -۸۱۲ �ِيِع بِْن َسرْبَ ِ  :س َ�ْن الرَّ بَاُه َغَزا َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
نَّ أ

َ
ةَ ص  أ َ�ْمنَا  :قَاَل  ،َ�تَْح َمكَّ

َ
فَأ

ةَ  ْلٍَة َوَ�ْومٍ ثَالَ ـ  بَِها مَخَْس َعرْشَ
َ

ِ ـ  ِ�َ� َ�ْ�َ يل َا رَُسوُل ا�َّ
َ

ِذَن نل
َ
 ،ُمتَْعِة النَِّساءِ يِف ص  فَأ



 ٤٤٣  کتاب نکاح -١٤

نَا َورَُجٌل ِمْن قَْوِ� 
َ
ََمالِ  ،فََخرَْجُت أ

ْ
َماَمةِ  ،َوِ� َعلَيِْه فَْضٌل يِف اجل َمَع لُكِّ  ،وَُهَو قَِر�ٌب ِمْن ادلَّ

ا بُْرُد ابِْن َع� ،َ�رُبِْدي َخلٌَق  ،َواِحٍد ِمنَّا بُْردٌ  مَّ
َ
ْسَفِل  َحىتَّ إَِذا ُكنَّا ؛َغضٌّ  ،َ�رُبٌْد َجِديدٌ  َوأ

َ
بِأ

ةَ  ْعالَ  ،َمكَّ
َ
ْو بِأ

َ
َعنَْطنََطةِ  ،َهاأ

ْ
َْكَرِة ال

ْ
تْنَا َ�تَاٌة ِمثُْل ابل نَا ،َ�تَلَقَّ

ْ
َحُدنَا :َ�ُقل

َ
ْن �َْستَْمتَِع ِمنِْك أ

َ
 ؟َهْل لَِك أ

 الرَّ  ،فَنرََشَ لُكُّ َواِحٍد ِمنَّا بُرَْدهُ  ؟نِ َوَماَذا َ�بُْذالَ  :قَالَْت 
َ

َو�ََراَها َصاِحيِب  ،ُجلَْ�ِ فََجَعلَْت َ�نُْظُر إىِل
 ِعْطِفَها

َ
َس بِهِ  بُرُْد َهَذا الَ  :َ�تَُقوُل  ،إِنَّ بُرَْد َهَذا َخلٌَق َو�ُرِْدي َجِديٌد َغضٌّ  :َ�َقاَل  ،َ�نُْظُر إىِل

ْ
 ،بَأ

َ�ْ�ِ ثَالَ  ْو َمرَّ
َ
ِ  ،ُ�مَّ اْستَْمتَْعُت ِمنَْها ،َث ِمَراٍر أ َمَها رَُسوُل ا�َّ ْخُرْج َحىتَّ َحرَّ

َ
. صفَلَْم أ

 )۱۴۰۶/(م
فتح مکه،   ی را در غزوهص  گوید: پدرم با رسول الله ربیع بن سبره می ترجمه:

شود در  حضور داشت. او گفت: پانزده شبانه روز که مجموع آنھا سی شب و روز می
ان (ازدواج موقت) را دادند. پس متعه با زن  ی به ما اجازهص  مکه ماندیم. رسول الله

ام که من از او زیباتر بودم و او تقریبًا بد ریخت بود، بیرون  من و یک مرد از قبیله
رفتیم. گفتنی است که ھر یک از ما یک چادر داشتیم. چادر من، کھنه اما چادر پسر 

باالی مکه عمویم نو و تازه بود. و به راھمان ادامه دادیم تا اینکه به قسمت پایین یا 
رسیدیم. در آنجا، دختری که مانند شتر جوان، قد بلند و رعنا بود، با ما روبرو شد. به او 

دھید؟ در  گفتیم: آیا حاضری که یکی از ما با تو متعه (ازدواج موقت) کند؟ او گفت: چه می
در  این ھنگام، ھر یک از ما چادرش را پھن کرد. آن دختر، شروع به نگاه کردن به ما نمود.

کند. رفیقم گفت: چادر این رفیقم کھنه  اش را نگاه می این ھنگام، ھمراھم دید که او بغل
ی به من گفت: چادر این ھم بد  است اما چادر من نو و جدید است. آن دختر با اشاره

نیست. و این جمله اش را دو یا سه بار، تکرار کرد. پس من با او متعه (ازدواج موقت) 
 آنرا حرام گرداند.ص  ام تمام نشده بود که رسول الله وران متعهنمودم. و ھنوز د

ةِ  -۸۱۳ َُهِ�ِّ  َ�ْن َسرْبَ
ْ
ِ  :س اجل نَُّه اَكَن َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
َها انلَّاُس إِ�ِّ قَْد « :َ�َقاَل ص  � ُّ�

َ
يَا �

ِذنُْت لَُ�ْم يِف االِ 
َ
ِقيَاَمةِ  ،ْسِتْمتَاِع ِمْن النَِّساءِ ُكنُْت أ

ْ
 يَْوِم ال

َ
َم َذلَِك إِىل َ قَْد َحرَّ َ�َمْن  ،َو�ِنَّ ا�َّ

يَُخلِّ َسِبيلَهُ 
ْ
ٌء فَل ا آتَيْتُُموُهنَّ َشيْئًا َوالَ  ،اَكَن ِعنَْدُه ِمنُْهنَّ يَشْ ُخُذوا ِممَّ

ْ
 )۱۴۰۶/(م ».تَأ

ای «بودم که فرمود: ص  گوید: ھمراه رسول الله میس  سبره ُجھنی ترجمه:
من به شما اجازه داده بودم که با زنان، ازدواج موقت نمایید؛ بدانید که الله  مردم!

ای دارد، او  متعال این کار را تا روز قیامت، حرام گردانید؛ لذا ھر کس از این زنان صیغه
 ».اید، چیزی نگیرید را آزاد کند و از آنچه که به آنان داده



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٤٤٤

 ندم نباید خواستگاری و نکاح کحِر ): ُم ۱۴باب (
َحَة ْ�َن ُ�َمرَ  :َ�ْن نُبَيِْه بِْن وَْهٍب  -۸۱۴

ْ
َج َطل ْن يَُزوِّ

َ
َراَد أ

َ
ِ أ نَّ ُ�َمَر ْ�َن ُ�بَيِْد ا�َّ

َ
بِنَْت  ،أ

َجِّ  ،َشيْبََة بِْن ُجبَْ�ٍ 
ْ
ِمُ� احل

َ
بَاَن بِْن ُ�ثَْماَن َ�رُْضُ َذلَِك َوُهَو أ

َ
 أ

َ
رَْسَل إِىل

َ
بَانُ  ،فَأ

َ
َسِمْعُت  :َ�َقاَل أ

انَ  ِ  :َ�ُقوُل س  ُ�ثَْماَن ْ�َن َ�فَّ ُمْحِرُم َوالَ  الَ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
 ُ�نَْكُح َوالَ  َ�نِْكُح ال

 )۱۴۰۹/(م». َ�ُْطُب 
خواست طلحه بن عمر را با دختر  گوید: عمر بن عبیدالله می نبیه بن وھب می ترجمه:

شیبه بن جبیر نکاح کند؛ لذا فردی را نزد ابان بن عثمان که امیر حج بود، فرستاد تا در 
گوید:  میس  این مراسم، حضور پیدا کند. ابان گفت: من شنیدم که عثمان بن عفان

تواند او را  تواند نکاح کند و نه دیگری می ُمحِرم نه خودش می«فرمود: ص  رسول الله
 ». به نکاح بدھد و حق خواستگاری ھم ندارد

نَّ انلَّيِبَّ  :بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۸۱۵
َ
َج ص  أ  )۱۴۱۰/(م. َميُْمونََة وَُهَو ُ�ِْرمٌ بتََزوَّ

ل  با میمونه ،احرام در حالص  الله  گوید: رسول می بابن عباس  ترجمه:
 د.نموازدواج 

نکاح ُمحِرم، میان علما اختالف نظر وجود دارد؛ جمھور علما نکاح   ی در باره«
صحابه اینگونه روایت   ی گویند: حدیث فوق را بقیه دانند و می محرم را درست نمی

ص  ھای رسول الله اند. ودر صورت صحت، با توجه به حدیث قبلی، شاید از ویژگی نکرده
 والله اعلم  .»باشد

َصمِّ  -۸۱۶
َ
َارِِث : لَ�ْن يَِز�َد بِْن األ

ْ
ثَتِْ� َميُْمونَُة بِنُْت احل نَّ رَُسوَل : لَحدَّ

َ
أ

 ِ  )۱۴۱۱(م/. َوَ�نَْت َخاليَِت وََخالََة ابِْن َ�بَّاٍس  :قَاَل  ،ٌل تََزوََّجَها وَُهَو َحالَ  صا�َّ
به من گفت: ل  گوید: میمونه دختر حارث می بیزید بن اصم  ترجمه:

ل  گوید: میمونه با من ازدواج کرد، در احرام نبود. راوی میص  که رسول الله ھنگامی
 من و ابن عباس بود.   ی خاله

 اش، حرام است یا خاله  ازدواج همزمان یک زن با عمه): ۱۵باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۸۱۷

َ
ِ : سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْرَ�ِع �ِسْ ص  أ

َ
ْن ُ�َْمَع بَيْنَُهنَّ َ�َ� َ�ْن أ

َ
 :َوةٍ أ

ِتَها ِة َوَ�مَّ
َ
َمْرأ

ْ
َِها ،ال

َ
ِة وََخاتل

َ
َمْرأ

ْ
 )۱۴۰۹/(م. َوال



 ٤٤٥  کتاب نکاح -١٤

گوید: از نکاح کردن چھار زن با یکدیگر، منع فرمود که عبارتند  میس  ابوھریره ترجمه:
 اش. اش و ھمچنین نکاح کردن خاله و خواھرزاده از: نکاح کردن عمه و برادر زاده

 صهمسران پیامبر اکرم   ی ): مهریه۱۶(باب 
يِب َسلََمَة بِْن َ�بِْد الرَّمْحَِن  -۸۱۸

َ
نَُّه قَاَل  ؛َ�ْن أ

َ
ُت اَع�َِشةَ  :�

ْ
ل
َ
: صَزْوَج انلَّيِبِّ ل  َسأ

 ِ وِ�يًَّة اَكَن َصَداقُُه ألِ�َ :قَالَْت  ؟صَ�ْم اَكَن َصَداُق رَُسوِل ا�َّ
ُ
َة أ اْزَواِجِه ثِنيَْتْ َعرْشَ  ،َو�َشًّ

تَْدرِي َما النَّشُّ  :قَالَْت 
َ
ُت  :قَاَل  ؟أ

ْ
وِ�يَّةٍ  :قَالَْت  ،الَ  :ُقل

ُ
َك مَخُْس ِمائَِة ِدرَْهمٍ  ،نِْصُف أ

ْ
َ�َهَذا  ،فَِتل

 ِ  )۱۴۲۶/(م. ْزَواِجهِ ألِ�َص  َصَداُق رَُسوِل ا�َّ
ص  نبی اکرم ھمسر گرامی ل  گوید: از عایشه ابو سلمه بن عبدالرحمن می ترجمه:

ھمسران رسول   ی چقدر بود؟ گفت: مھریهص  ھمسران رسول الله  ی پرسیدم: مھریه
دانی َنّش چیست؟ گفتم: نه.  دوازده اوقیه و یک َنّش بود. و افزود: آیا میص  اکرم

ھمسران   ی شود. این بود مھریه گفت: نصف اوقیه که مجموع آنھا پانصد درھم می
 .صرسول الله 

 (پنج درهم))١(یک نواه ): نکاح کردن با۱۷باب (
�َِس بِْن َمالٍِك  -۸۱۹

َ
نَّ انلَّيِبَّ : سَ�ْن أ

َ
ى ىلَعَ َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن َعوٍْف ص  أ

َ
ثََر س  َرأ

َ
أ

ِ  :قَاَل  ؟»َما َهَذا« :َ�َقاَل  ،ُصْفَرةٍ  ًة ىلَعَ َوْزِن نََواٍة ِمْن َذَهٍب  !يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
 :قَاَل  ،إِ�ِّ تََزوَّْجُت اْمَرأ

ُ لََك « ْولِْم َولَْو �َِشاةٍ  ،َ�بَارََك ا�َّ
َ
 )۱۴۲۷(م/». أ

عبدالرحمن بن عوف را دید که ص  گوید: نبی اکرم میس  انس بن مالک ترجمه:
؟ عبدالرحمن »این چیست«آثار زعفران و خوشبویی بر لباسش، وجود داشت. فرمود: 

به او مھریه دادم. پیامبر  گفت: یا رسول الله! من با زنی ازدواج نمودم و پنج درھم طال
الله متعال او را برایت مبارک گرداند؛ ولیمه بده اگر چه یک «فرمود: ص  اکرم

 ».گوسفند باشد
 

                                                 
باشد ھمچنانکه اوقیه، چھل درھم  شمارشی در طال بوده است که مساوی با پنج درھم می واحد -١

 باشد. امام نووی در شرح صحیح مسلم. می



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٤٤٦

 عنوان مهریه در ازدواجه ): آموزش قرآن ب۱۸باب (
اِعِديِّ  -۸۲۰ ِ  :قَاَل  سَ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد السَّ  رَُسوِل ا�َّ

َ
ٌة ِإىل

َ
 :َ�َقالَْت ص  َجاَءْت اْمَرأ

َهُب لََك َ�ْفيِس 
َ
ِ ِجئُْت أ ِ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ َْها رَُسوُل ا�َّ

َ
َد انلََّظَر ِ�يَها ص  َ�نََظَر إِيل َفَصعَّ

َ�هُ  ِ  ،وََصوَّ  رَُسوُل ا�َّ
َ
َطأ

ْ
َسهُ ص  ُ�مَّ َطأ

ْ
نَُّه لَْم َ�ْقِض ِ�يَها َشيْئًا، َرأ

َ
ُة �

َ
َمْرأ

ْ
ْت ال

َ
ا َرأ  ،َجلََسْت  ،فَلَمَّ

ْصَحابِِه َ�َقاَل َ�قَ 
َ
ِ  :اَم رَُجٌل ِمْن أ  :َ�َقاَل  ،إِْن لَْم يَُ�ْن لََك بَِها َحاَجٌة َفَزوِّْجِنيَها ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ءٍ « ِ  الَ  :َ�َقاَل  ؟»َ�َهْل ِعنَْدَك ِمْن يَشْ ِ  !َوا�َّ ْهِلَك « :َ�َقاَل  !يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
 أ

َ
فَاْ�ُظْر َهْل  ،اْذَهْب إِىل

ُد َشيْ  ِ
َ

ِ  الَ  :فََذَهَب ُ�مَّ رََجَع َ�َقاَل  ؟»ئًاجت ِ  ،َما وََجْدُت َشيْئًا !َوا�َّ اْ�ُظْر «: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ِ  الَ  :فََذَهَب ُ�مَّ رََجَع َ�َقاَل  ».َولَْو َخاتًِما ِمْن َحِديدٍ  ِ  !َوا�َّ  ،َخاتًِما ِمْن َحِديدٍ  َوالَ  !يَا رَُسوَل ا�َّ
ُ رَِداءٌ  ،َولَِ�ْن َهَذا إَِزارِي ِ  ،فَلََها نِْصُفهُ  ،قَاَل َسْهٌل َما هلَ َما تَْصَنُع «: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ءٌ  ؟بِإَِزارِكَ  ءٌ  ،إِْن لَِبْستَُه لَْم يَُ�ْن َعلَيَْها ِمنُْه يَشْ  ».َو�ِْن لَِبَستُْه لَْم يَُ�ْن َعلَيَْك ِمنُْه يَشْ
ِ  ،َحىتَّ إَِذا َطاَل َ�ِْلُسُه قَامَ  ،فََجلََس الرَُّجُل  ًاص  فََرآُه رَُسوُل ا�َّ

ِّ
َمَر بِِه فَُديِعَ  ،ُمَويل

َ
ا  ،فَأ فَلَمَّ

ُقْرآنِ « :َجاَء قَاَل 
ْ
َدَها ،َميِع ُسوَرُة َكَذا وَُسوَرُة َكَذا :قَاَل  ؟»َماَذا َمَعَك ِمْن ال  :َ�َقاَل  ،َعدَّ

ِبَك «
ْ
ُقْرآنِ « :قَاَل  ،َ�َعمْ  :َقاَل  ؟»َ�ْقَرُؤُهنَّ َ�ْن َظْهِر قَل

ْ
 ».اْذَهْب َ�َقْد ُملِّْكتََها بَِما َمَعَك ِمْن ال

 )۱۴۲۵/(م
 آمد و گفت: یا ص  گوید: زنی نزد رسول الله میس  ساعدی سھل بن سعد ترجمه:

سرش را بلند کرد و ص  ام تا خود را به تو ببخشم. رسول الله رسول الله! آمده
 کرد؛ آنگاه، سرش را پایین انداخت.سرتاپایش را خوب نگاه 

نگرفت، ھمانجا نشست.  در مورد او تصمیمیص  آن زن، وقتی دید که رسول الله
در این اثنا، مردی از میان صحابه برخاست و گفت: یا رسول الله! اگر شما به وی نیاز 

 ؟»آیا چیزی ھم داری«فرمود: ص  ندارید، او را به نکاح من در آورید. پیامبر اکرم
ات برو آیا چیزی پیدا  نزد خانواده«گفت: نه، سوگند به الله یا رسول الله. فرمود: 

؟ آن مرد رفت و پس از بازگشت، گفت: نه، سوگند به الله که ھیچ چیز پیدا »کنی می
آن مرد رفت ». نگاه کن، اگر چه انگشتری آھنی باشد«فرمود: ص  نکردم. رسول الله

ند به الله که ھیچ چیز حتی انگشتر آھنی ھم پیدا و پس از بازگشت، گفت: نه، سوگ
 توانم نصفش را به او بدھم.  نکردم؛ البته این ازارم، وجود دارد که می

ازارت چه «فرمود: ص  گوید: آن مرد، ردایی ھم نداشت. لذا رسول الله سھل می



 ٤٤٧  کتاب نکاح -١٤

، چیزی ماند و اگر او آنرا بپوشد شود؟ اگر تو آنرا بپوشی، چیزی برای او باقی نمی می
آنگاه آن مرد، ھمانجا نشست. و بعد از مدتی طوالنی، ». برای تو باقی نخواھد ماند

او را دید و دستور داد تا صدایش بزنند. ص  نبی اکرم برخاست و رفت. در این ھنگام،
؟ گفت: فالن و فالن سوره »چقدر قرآن یاد داری«که آمد، خطاب به او فرمود:  ھنگامی

 وره را برشمرد.را یاد دارم و چند س
؟ »ھا را خوب حفظ داری آیا این سوره«خطاب به آن مرد فرمود: ص  رسول اکرم

او را در مقابل قرآنی که یاد داری، به نکاح تو در «فرمود: ص  گفت: بلی. پیامبر اکرم
 ». آوردم

  _تُرِۡ� َمن �ََشآُء ِمۡنُهنَّ +متعال:  الله  ی ه): در بیان این فرمود۱۹باب (
اَغُر ىلَعَ الالَّ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۸۲۱

َ
ِ ُكنُْت أ ْ�ُفَسُهنَّ لِرَُسوِل ا�َّ

َ
، صيِت وََهنْبَ أ

قُوُل 
َ
ُة َ�ْفَسَها :َوأ

َ
َمْرأ

ْ
ُ  ؟َوَ�َهُب ال نَْزَل ا�َّ

َ
ا أ ٓ  َمن ِ� تُرۡ ﴿ :ألَفلَمَّ  َمن َك إَِ�ۡ  وِيٓ  ٔۡ َوُ�  ُهنَّ ِمنۡ  ءُ �ََشا

 ٓ ۖ �ََشا نۡ  َت َتَغيۡ ٱ�ۡ  َوَمنِ  ُء ُت  :قَالَْت  ]۵۱[األحزاب:  ﴾َت َعَزلۡ  ِممَّ
ْ
  :قُل

َّ
رَى َر�ََّك ِإال

َ
ِ َما أ  َوا�َّ

 )۱۴۶۴/(م. �َُساِرُع لََك يِف َهَواكَ 
ص  گوید: من نسبت به زنانی که خود را به رسول الله میل  عایشه ترجمه:

کند؟  میگفتم: چگونه یک زن، خودش را ھبه  آمدم و می کردند، به غیرت می ھبه می

ٓ  َمن ِ� تُرۡ ﴿ که الله متعال این آیه را نازل فرمود: پس ھنگامی  َك إَِ�ۡ  وِيٓ  ٔۡ َوُ�  ُهنَّ ِمنۡ  ءُ �ََشا
ٓ  َمن ۖ �ََشا نۡ  َت َتَغيۡ ٱ�ۡ  َوَمنِ  ُء یعنی ھر کدام را که خواستی، از او  ]۵۱[األحزاب:  ﴾َت َعَزلۡ  ِممَّ

دوری کن. و ھر کدام را که خواستی، نزد خود، جای بده. و اگر یکی از آنھا را که از او 
 ای، انتخاب نمایی، گناھی بر تو نیست.  دوری کرده

 شتابد. ھایت می بینم که پروردگارت برای برآورده ساختن خواسته گفتم: می    

 در ماه شوال): ازدواج نمودن ۲۰باب (
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۸۲۲ الٍ ص  تََزوََّجِ� رَُسوُل ا�َّ  ،َو�ََ� يِب يِف َشوَّالٍ  ،يِف َشوَّ

 ِ يُّ �َِساِء رَُسوِل ا�َّ
َ
ْحَظى ِعنَْدُه ِم�ِّ ص  فَأ

َ
ْن تُْدِخَل  :قَاَل  ؟اَكَن أ

َ
َوَ�نَْت اَع�َِشُة �َْستَِحبُّ أ

 )۱۴۲۳/(م .�َِساَءَها يِف َشوَّالٍ 
در ماه شوال مرا نکاح نمود و در ماه ص  گوید: رسول الله میل  عایشه ترجمه:



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٤٤٨

ص  نزد آنحضرتص  خود برد؛ کدام یک از ھمسران رسول الله  ی شوال مرا به خانه
 جایگاھی بھتر از جایگاه من داشت؟

دانست که زنان  مستحب میل  گوید: ھمچنین عایشه میل  راوی از عایشه
 شوھر بفرستد.   ی فامیلش را در ماه شوال به خانه

 ): ولیمه در ازدواج۲۱باب (
�َِس  عن -۸۲۳

َ
ِ  قال: س َمالٍِك  بِْن  أ ْولََم رَُسوُل ا�َّ

َ
ْو ص  َما أ

َ
رَثَ أ

ْ
�

َ
ٍة ِمْن �َِسائِِه أ

َ
ىلَعَ اْمَرأ

ْولََم ىلَعَ َز�ْنََب 
َ
ا أ فَْضَل ِممَّ

َ
ُنَاِ�ُّ َ�َقاَل  ،أ

ْ
ْولَمَ  :ثَابٌِت ابل

َ
ًْما َحىتَّ  :قَاَل  ؟بَِما أ

َ
ْطَعَمُهْم ُخزْبًا َوحل

َ
أ

 )۱۴۲۸/(م. تََرُ�وهُ 
برای ھیچ یک از ھمسرانش، ص  گوید: رسول الله میس  انس بن مالک ترجمه:

زینب نداد. ثابت بنانی پرسید: برای زینب چه ولیمه   ی ای بھتر و بیشتر از ولیمه ولیمه
ای نان و گوشت داد که سیر کردند و  جواب داد: به مردم به اندازهس  انس داد؟

 رفتند.

�َِس بِْن َمالٍِك  -۸۲۴
َ
ِ  :قَاَل  سَ�ْن أ َج رَُسوُل ا�َّ ْهِلهِ ص  تََزوَّ

َ
فََصنََعْت  :قَاَل  ،فََدَخَل بِأ

�
ُ
مُّ ُسلَيٍْم َحيًْسا  أ

ُ
�َُس  :َ�َقالَْت  ،فََجَعلَتُْه يِف تَْورٍ  ،أ

َ
ِ ، يَا أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
 :َ�ُقْل ، صاْذَهْب بَِهَذا إِىل

 ِّ�
ُ
َْك أ

َ
الَ  ،َ�َعثَْت بَِهَذا إِيل ِ  :َم َوَ�ُقوُل َوِ�َ ُ�ْقِرئَُك السَّ  :قَاَل  ،إِنَّ َهَذا لََك ِمنَّا قَِليٌل يَا رَُسوَل ا�َّ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ُت ص  فََذَهبُْت بَِها إِىل
ْ
� :َ�ُقل

ُ
الَ  إِنَّ أ إِنَّ َهَذا لََك ِمنَّا قَِليٌل  :َم َوَ�ُقوُل ُ�ْقِرئَُك السَّ

 ِ  ».َوَمْن لَِقيَت  ،نًانًا َوفُالَ نًا َوفُالَ اْذَهْب فَاْدُع يِل فُالَ « :ُ�مَّ قَاَل  ».َضْعهُ « :َ�َقاَل  !يَا رَُسوَل ا�َّ
ُت ألِ�َ :اَل قَ  ،فََدَعوُْت َمْن َس�َّ َوَمْن لَِقيُت  :قَاَل  ،وََس�َّ رَِجاالً 

ْ
 :قَاَل  ؟َعَدَد َ�ْم اَكنُوا :�ٍَس قُل

ِ  ،ِث ِمائَةٍ زَُهاَء ثَالَ  �َُس َهاِت اتلَّْورَ «: صَوقَاَل يِل رَُسوُل ا�َّ
َ
فََدَخلُوا َحىتَّ  :قَاَل  ».يَا أ

ُْجَرةُ 
ْ
ُة َواحل فَّ ْت الصُّ

َ
ِ  ،اْمتَأل ٌة « ص:َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ  إِ�َْساٍن يِلَتََحلَّْق َعرَشَ

ُ�ْل لُكُّ
ْ
َأ

ْ
ٌة َويل َعرَشَ

ا يَِليهِ  َ�لُوا َحىتَّ َشِبُعوا :قَاَل  ».ِممَّ
َ
َ�لُوا لُكُُّهمْ  :قَاَل  ،فَأ

َ
 ،فََخرََجْت َطائَِفٌة وََدَخلَْت َطائَِفٌة َحىتَّ أ

�َُس « :َ�َقاَل يِل 
َ
ْدرِي ِحَ� وََضْعُت اَكَن  ،فََرَ�ْعُت  :قَاَل  ».اْرَ�عْ  !يَا أ

َ
ْم ِحَ� َرَ�ْعُت َ�َما أ

َ
رَثَ أ

ْ
�

َ
 ،أ

ِ  :قَاَل  ثُوَن يِف َ�يِْت رَُسوِل ا�َّ ِ ص  وََجلََس َطَوائُِف ِمنُْهْم َ�تََحدَّ  ،َجالٌِس ص  َورَُسوُل ا�َّ
َائِِط 

ْ
 احل

َ
ٌَة وَْجَهَها إِىل

ِّ
ِ  ،َوَزوَْجتُُه ُمَويل ِ ، صَ�ثَُقلُوا ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ ص  فََخَرَج رَُسوُل ا�َّ

ِ  ،ُ�مَّ رََجعَ  ،َسلََّم ىلَعَ �َِسائِهِ فَ  ْوا رَُسوَل ا�َّ
َ
ا َرأ ُهْم قَْد َ�ُقلُوا َعلَيْهِ ص  فَلَمَّ َّ�

َ
 ،قَْد رََجَع َظنُّوا �
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َاَب فََخرَُجوا لُكُُّهمْ  :قَاَل 
ْ

ِ  ،فَاْ�تََدُروا ابل رْتَ ص  وََجاَء رَُسوُل ا�َّ ْرىَخ السِّ
َ
نَا  ،َحىتَّ أ

َ
وََدَخَل َوأ

ُْجَرةِ 
ْ
بَْث إِ  ،َجالٌِس يِف احل

ْ
 فَلَْم يَل

َّ
نِْزلَْت َهِذهِ اآليَةُ  ال

ُ
َّ َوأ فََخَرَج رَُسوُل  ،�َِسً�ا َحىتَّ َخَرَج يلَعَ

 ِ ُهنَّ ىلَعَ انلَّاِس ص  ا�َّ
َ
َهاَ�ٰٓ ﴿: َوقََرأ ُّ�

َ
ِينَ  � ْ َءاَمُنواْ َ� تَدۡ  ٱ�َّ ٓ  ٱ�َِّ�ِّ  ُ�ُيوَت  ُخلُوا ن إِ�َّ

َ
 َذنَ يُؤۡ  أ

ْ فَٱدۡ  ُدِ�يُتمۡ  إَِذا َ�ِٰظرِ�َن إِنَٮُٰه َوَ�ِٰ�نۡ  َ�ۡ�َ  َطَعا�ٍ  إَِ�ٰ  لَُ�مۡ  ْ  ُتمۡ فَإَِذا َطعِمۡ  ُخلُوا وا َوَ�  فَٱنتَِ�ُ
 آِخِر اآليَةِ  ]۵۳[األحزاب:  ﴾ٱ�َِّ�َّ  ذِيَ�َن يُؤۡ  َ�ٰلُِ�مۡ  إِنَّ  ِ�َِديٍث�  نِِس�َ  ٔۡ َ� ُمسۡ 

َ
 .إِىل

َْعدُ قَاَل 
ْ
�َُس ْ�ُن َمالٍِك  :اجل

َ
ْحَدُث انلَّاِس َ�ْهًدا بَِهِذهِ اآليَاِت  :قَاَل أ

َ
نَا أ

َ
وَُحِجنْبَ �َِساُء  ،أ

 )۱۴۲۸/(م. صانلَّيِبِّ 
ازدواج نمود و ھمسرش را به ص  گوید: رسول الله میس  انس بن مالک ترجمه:

یک ظرف آب خوری خود برد. مادرم ام سلیم حلوایی درست کرد و آنرا در   ی خانه
ببر و بگو: مادرم این حلوا را ص  گذاشت و گفت: ای انس! این را خدمت رسول الله

برسان و بگو: یا رسول الله! ص  خدمت شما فرستاد و گفت: سالم مرا به پیامبر اکرم
 این، قابل شما را ندارد.

سالم بردم و گفتم: مادرم شما را ص  گوید: من حلوا را برای رسول الله انس می
». بگذار«فرمود: ص  رسانید و گفت: یا رسول الله! این، قابل شما را ندارد. رسول الله

و تعدادی را نیز » برو فالنی، فالنی و فالنی و ھر کس را که دیدی، دعوت کن«و افزود: 
 نام برد.

نام برد و کسانی را که دیدم، دعوت ص  گوید: من کسانی را که رسول الله انس می
 گوید: از انس پرسیدم: تعداد آنھا چند نفر بود؟ گفت: حدود سیصد نفر. راوی میکردم. 

گفتنی است که ». حلوا را بیاور«به من فرمود: ص  گوید: آنگاه رسول الله انس می
پر شد. ص  پیامبر اکرم  ی تعداد زیادی جمع شدند تا جایی که سایبان مسجد و حجره

ھم حلقه بزنند و ھر کس از جلوی خودش  ھر ده نفر، دور«فرمود: ص  رسول الله
رفتند و  پس ھمگی خوردند و سیر شدند بدین گونه که گروھی بیرون می». بخورد

 شدند تا جایی که ھمه سیر شدند. گروھی دیگر، وارد می
من ھم برداشتم. ولی ». ای انس! بردار«خطاب به من فرمود: ص  آنگاه رسول الله

 ذاشتن بیشتر بود یا ھنگام برداشتن. دانم که این حلوا ھنگام گ نمی
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نشستند و صحبت ص  رسول الله  ی به ھر حال، تعدادی از مردم در خانه
و ھمسرش که رو به دیوار کرده بود نیز در آنجا نشسته بودند. ص  کردند. پیامبر اکرم می

از خانه بیرون ص  خسته شد. لذا رسول اکرمص  آنان آنقدر نشستند که رسول الله
ص  که پیامبر به ھمسرانش سری زد و به آنان، سالم کرد و برگشت. ھنگامیرفت، 

اند؛ لذا بسوی دروازه شتافتند و ھمگی بیرون  برگشت، آنان متوجه شدند که مزاحم
 رفتند.

آمد و پرده را پایین انداخت. من ھم (پشت پرده) داخل حجره، ص  پیامبر اکرم
زیر نازل گردید.   ی زد من آمد و آیهنص  نشسته بودم. طولی نکشید که رسول الله

َهاَ�ٰٓ ﴿بیرون رفت و این آیه را برای مردم خواند: ص  آنگاه پیامبر اکرم ُّ�
َ
ِينَ  � َءاَمُنواْ  ٱ�َّ

ْ َ� تَدۡ  ٓ  ٱ�َِّ�ِّ  ُ�ُيوَت  ُخلُوا ن إِ�َّ
َ
 إَِذا َوَ�ِٰ�نۡ  إِنَٮٰهُ  َ�ِٰظرِ�نَ  َ�ۡ�َ  َطَعا�ٍ  إَِ�ٰ  لَُ�مۡ  َذنَ يُؤۡ  أ

ْ فَٱدۡ  ُدِ�يُتمۡ  ْ  ُتمۡ فَإَِذا َطعِمۡ  ُخلُوا وا  ذِيَ�َن يُؤۡ  َ�ٰلُِ�مۡ  إِنَّ  ِ�َِديٍث�  نِِس�َ  ٔۡ َ� َوَ� ُمسۡ  فَٱنتَِ�ُ
ھای پیامبر مگر اینکه برای  اید! به خانه ای کسانی که ایمان آورده« ]۵۳[األحزاب:  ﴾ٱ�َِّ�َّ 

اگرـ برای صرف غذا ـ دعوت شدید، وارد  صرف غذا به شما اجازه داده شود، داخل نشوید. اما
که غذا خوردید، پراکنده گردید. در آنجا مجلس ُانس و گفتگو تشکیل ندھید.  شوید و ھنگامی

 ».داد زیرا این کار شما، پیامبر را آزار می
گفت: من زودتر از سایر مردم، این آیات را دانستم و س  گوید: انس جعدی می

 حجاب کردند. ص  ماینگونه ھمسران پیامبر اکر

 ): پذیرفتن دعوت عروسی۲۲باب (
نَّ اْ�َن ُ�َمَر  :َ�ْن نَافِعٍ  -۸۲۵

َ
َحُدُ�ْم « ص:اَكَن َ�ُقوُل َ�ْن انلَّيِبِّ  بأ

َ
إَِذا َداَع أ

يُِجْب 
ْ
َخاُه فَل

َ
َْوهُ  ،أ

َ
ْو �

َ
 )۱۴۲۹/(م». ُعرًْسا اَكَن أ

ھر «فرمود: ص  گفت: نبی اکرم میس  از نافع روایت است که ابن عمر ترجمه:
گاه، یکی از شما برادر مسلمانش را دعوت نمود، او باید دعوتش را بپذیرد؛ فرق 

 ».کند که این دعوت، برای عروسی یا چیزی مانند آن باشد نمی

يِب ُهَر�َْرَة  -۸۲۶
َ
ِ  :قَاَل  سَ�ْن أ يُِجْب : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َحُدُ�ْم فَل

َ
فَإِْن  ،إَِذا ُديِعَ أ

يَُصلِّ 
ْ
يَْطَعمْ  ،اَكَن َصائًِما فَل

ْ
 )۱۴۳۱/(م». َو�ِْن اَكَن ُمْفِطًرا فَل
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ھرگاه، یکی از شما دعوت «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
 ».شد، باید دعوت را بپذیرد؛ البته اگر روزه داشت، دعا کند و اگر روزه نبود، غذا بخورد

يِب ُهَر�َْرَة  -۸۲۷
َ
نَّ انلَّيِبَّ : سَ�ْن أ

َ
َويِلَمةِ « :قَاَل ص  أ

ْ
َعاِم َطَعاُم ال ُ�ْمنَُعَها َمْن  ،رَشُّ الطَّ

بَاَها
ْ
َْها َمْن يَأ

َ
ِ�يَها َوُ�ْدىَع إِيل

ْ
ُ  :يَأ

َ
َ َورَُسوهل ْعَوَة َ�َقْد َعىَص ا�َّ ْب ادلَّ  )۱۴۳۲/(م». َوَمْن لَْم ُ�ِ

ای  بدترین غذا، غذای ولیمه«فرمود: ص  : نبی اکرمگوید میس  ابوھریره ترجمه:
کنند. و کسانی را که  آیند (فقراء) از آمدن، جلوگیری می است که کسانی را که می

کنند. و ھر کس، دعوت را نپذیرد، از الله متعال و  آیند (ثروتمندان را) دعوت می نمی
 ».رسولش نافرمانی نموده است

 شدن با همسر): دعای هنگام همبستر ۲۳باب (
ِ  :قَاَل  بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۸۲۸ َحَدُهمْ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
نَّ أ

َ
ْن  ،لَْو أ

َ
َراَد أ

َ
إَِذا أ

ْهلَهُ 
َ
يِتَ أ

ْ
ِ  :قَاَل  ،يَأ يَْطانَ  ،بِاْسِم ا�َّ يَْطاَن َما َرَزْ�تَنَا ،اللَُّهمَّ َجنِّبْنَا الشَّ إِنَّهُ  ،وََجنِّْب الشَّ

ْر  ،فَ إِْن ُ�َقدَّ
ٌ يِف َذلَِك 

َ
بًَدا ،بَيْنَُهَما َودل

َ
ُه َشيَْطاٌن أ  )۱۴۳۴/(م ».لَْم يرَُضَّ

اگر شخص، ھنگام «فرمود: ص  گوید: رسول الله می ب: ابن عباس ترجمه

يَْطانَ «ھمبستر شدن با ھمسرش بگوید:  يَْطاَن، وََجنِّْب الشَّ ، اللَُّهمَّ َجنِّبْنَا الشَّ ِ َما  بِاْسِم ا�َّ
 ».رساند اگر از آن ھمبستری فرزندی بوجود آید، شیطان ھرگز به او ضرری نمی» َرَزْ�تَنَا

 کنی، دور نگھدار. : بنام الله، الھی! شیطان را از ما و از آنچه به ما عنایت میدعا  ی ترجمه

 _�َِسآؤُُ�ۡم َحۡرٞث لَُّ�مۡ +فرماید:  این سخن الله متعال که می  ی ): درباره۲۴باب (
 »همسران شما محل بذر افشانی شما هستند«

ُمنَْكِدِر َسِمَع َجابًِرا  -۸۲۹
ْ
َُهوُد َ�ُقوُل  :َ�ُقوُل  سَ�ْن ابِْن ال

ْ
ىَت الرَُّجُل  :اَكنَْت ايل

َ
إَِذا أ

ْحَوَل 
َ
ُ أ َودلَ

ْ
تَُه ِمْن ُدبُرَِها يِف ُ�بُِلَها اَكَن ال

َ
لَْت  ،اْمَرأ ُکمۡ ٞ◌ ثَحرۡ ِنَسآُؤُکمۡ﴿ :َ�َ�َ  َثُکمۡ َحرۡ ُتواْ َفأۡ لَّ
ٰی  نَّ

َ
 )۱۴۳۵( ]۲۲۳[البقرة:  ﴾ُتمِۡۖشئۡ أ

ھا معتقد بودند که  گفت: یھودی میس  گوید: شنیدم که جابر ابن ُمنَکدر می ترجمه:
ھر کس، با ھمسرش از پشت در راه جلو، ھمبستر شود، فرزندش لوچ و احول (دارای 

 �َِسآؤُُ�مۡ ﴿آید؛ به ھمین خاطر، این آیه نازل گردید:  چشم دور بین و کج) به دنیا می
  لَُّ�مۡ  ثٞ َحرۡ 

ۡ
ْ َف� ٰ  ثَُ�مۡ َحرۡ  تُوا َّ�

َ
یعنی زنان شما محل بذرافشانی  .]۲۲۳[البقرة:  ﴾ُتۡمۖ ِشئۡ  �
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افشانی) شما ھستند؛ پس ھر گونه و از ھر جھتی که خواستید به آن محل (محل بذر 
 .)در آیید (زناشویی نمایید

 ورزد زنی که از همبستر شدن با همسرش، امتناع می  ی ): درباره۲۵باب (
يِب  -۸۳۰

َ
ِ  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ  فَِراِشِه  إَِذا َداَع الرَُّجُل « ص:قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
تَُه إِىل

َ
اْمَرأ

تِِه َ�بَاَت َغْضبَاَن َعلَيَْها
ْ
َمالَ  ،فَلَْم تَأ

ْ
 )۱۴۳۶/(م». ئَِ�ُة َحىتَّ تُْصِبحَ لََعنَتَْها ال

ھر گاه، مرد ھمسرش را به «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
و شوھرش، شب را با خشم بر او سپری نماید، رختخواب فرا خواند و زن، امتناع ورزد 

 ».کنند فرشتگان تا صبح، آن زن را لعنت می

 پخش اسرار همسر   ی ه): دربار۲۶باب (
ىب عن -۸۳۱

َ
ُْدرِيَّ  أ

ْ
ِ  قال: سَسِعيٍد اخل رَشِّ انلَّاِس ِعنَْد «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
إِنَّ ِمْن أ

ِقيَاَمةِ 
ْ
لًَة يَْوَم ال ِ َمْ�ِ ْهِ  ا�َّ

َ
تِِه َوُ�ْفيِض إِيل

َ
 اْمَرأ

َ
َها ،الرَُّجَل ُ�ْفيِض إِىل  )۱۴۳۷/(م». ُ�مَّ يَنرُْشُ رِسَّ

بدترین جایگاه را «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابو سعید خدری ترجمه:
شود و ھمسرش  نزد الله متعال در روز قیامت، مردی دارد که با ھمسرش ھمبستر می

یان آنھا گذشته، (آنچه را که م» کند شود. آنگاه رازش را پخش می مینیز با او ھمبستر 
 .)گوید به مردم می

را آشکار ولی خود بنده، عملش پوشاند  میرا  ، عمل بندهمتعال): الله ۲۷باب (
 کند می

ىب عن -۸۳۲
َ
ِ  قال: سُهَر�َْرَة  أ يِت ُمَعافَاٌة « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ مَّ

ُ
 لُكُّ أ

َّ
 إِال

ُمَجاِهِر�نَ 
ْ
َعبُْد بِاللَّيِْل َ�َمالً  ،ال

ْ
ْن َ�ْعَمَل ال

َ
 :َ�يَُقوُل  ،ُ�مَّ يُْصِبُح قَْد َسرَتَُه َر�ُّهُ  ،َو�ِنَّ ِمْن اإلِْجَهاِر أ

َارَِحَة َكَذا َوَ�َذا ،نُ يَا فُالَ 
ْ

ُت ابل
ْ
َوُ�ْصِبُح  ،هُ َ�يَِبيُت �َْسرُتُُه َر�ُّ  ،َوقَْد بَاَت �َْسرُتُُه َر�ُّهُ  ،قَْد َعِمل

ِ َ�نْهُ   )۲۲۹۰/(م ».يَْ�ِشُف ِسرْتَ ا�َّ
ی افراد  ھمه«فرمود:  میص  گوید: شنیدم که رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:

امت من بخشیده خواھند شد مگر کسانی که به طور علنی، مرتکب گناه شوند. و یکی 
از انواع گناھان علنی این است که شخص، شب ھنگام، مرتکب گناھی شود و در حالی 
صبح کند که الله متعال، گناھش را پوشانده است؛ اما او بگوید: ای فالنی! دیشب، فالن 
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الن کار را انجام دادم. این در حالی است که الله متعال گناھش را پنھان کرده کار و ف
 ». ی الله متعال را از روی خودش برداشت بود؛ ولی او پرده

 ): حکم جلوگیری طبیعی ۲۸باب (
ُْدرِيِّ  عن -۸۳۳

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
َعْزُل ِعنَْد انلَّيِبِّ  :قَاَل  سأ

ْ
َوَما « :َ�َقاَل  ،صُذِكَر ال

ُة تُرِْضُع َ�يُِصيُب ِمنَْها :قَالُوا ؟»اُ�مْ ذَ 
َ
َمْرأ

ْ
ُ ال ِْمَل ِمنْهُ  ،الرَُّجُل تَُ�وُن هلَ

َ
ْن حت

َ
 ،َوَ�ْ�َرُه أ

َمُة َ�ُيِصيُب ِمنَْها
َ
ُ األ

َ
ِْمَل ِمنْهُ  ،َوالرَُّجُل تَُ�وُن هل

َ
ْن حت

َ
ْن الَ  َفالَ « :قَاَل  ،َوَ�ْ�َرُه أ

َ
 َعلَيُْ�ْم أ

َقَدرُ  ،َ�ْفَعلُوا َذاُ�مْ 
ْ
َما ُهَو ال إِ�َّ

 ».فَ
ََسَن َ�َقاَل  :قَاَل اْ�ُن َعْونٍ 

ْ
ثُْت بِِه احل نَّ َهَذا زَْجرٌ  :فََحدَّ

َ
ِ لََكأ  )۱۴۳۸/(م .َوا�َّ

از جلوگیری طبیعی، ص  گوید: نزد نبی اکرم میس  ابو سعید خدری ترجمه:
یک  ؟ صحابه عرض کردند:»آن چیست«فرمود: ص  سخن به میان آمد. رسول الله

شود  دھد. این مرد، با ھمسرش، ھمبستر می اش را شیر می مرد، ھمسری دارد که بچه
خواھد که ھمسرش، باردار شود. ھمچنین مردی دیگر، کنیزی دارد؛ با او  اما نمی

ر، بطور خواھد که این کنیز از او باردار گردد (به ھمین خاط شود اما نمی ھمبستر می
 .)نماید طبیعی، جلوگیری می

عدم جلوگیری برای شما ضرری ندارد؛ زیرا ھمه چیز با «فرمود: ص  رسول اکرم
 ».تقدیر الھی است
گوید: این حدیث را برای حسن بیان کردم. وی گفت: به الله سوگند،  ابن عون می

 رود. گویا این جمله، نوعی منع بشمار می

۸۳۴-  ِ َل رَُجٌل  :قَاَل  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ
َ
إِنَّ ِعنِْدي  :َ�َقاَل ص  انلَّيِبَّ  َسأ

ْعِزُل َ�نَْها ،َجاِر�ًَة يِل 
َ
نَا أ

َ
ِ  ،وَأ ُ «: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ َراَدُه ا�َّ

َ
 :قَاَل  ».إِنَّ َذلَِك لَْن َ�ْمنََع َشيْئًا أ

ِ  :فََجاَء الرَُّجُل َ�َقاَل  َاِر�ََة الَّيِت ُكنُْت َذَكْرُ�َها لََك مَحَلَْت  !يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
ِ  ،إِنَّ اجل َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ُ «: ص
ُ

ِ َورَُسوهل نَا َ�بُْد ا�َّ
َ
 )۱۴۳۹/(م ».أ

پرسید و گفت: ص  گوید: مردی از نبی اکرم می بجابر بن عبدالله  ترجمه:
چیزی را «فرمود: ص  کنم. رسول الله من کنیزی دارم و بطور طبیعی، جلوگیری می

 ». گیرد که الله متعال بخواھد، این کار شما جلویش را نمی
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گوید: آن مرد، پس از مدتی آمد و گفت: یا رسول الله! کنیزی را که در  راوی می
من بنده و «فرمود: ص  مورد او با شما صحبت کردم، باردار شد. رسول الله

 .اند) (سخنانم حق». الله ھستم  ی فرستاده

 همبستر شدن با زن شیرده  ی ه): دربار۲۹باب (
َشَة  -۸۳۵ ْخِت ُعاكَّ

ُ
ِ  :قَالَْت  بَ�ْن ُجَداَمَة بِنِْت وَْهٍب أ يِف ص  َحرَضُْت رَُسوَل ا�َّ

نَاٍس 
ُ
ِغيلَةِ « :وَُهَو َ�ُقوُل  ،أ

ْ
ْ�َ� َ�ْن ال

َ
ْن أ

َ
وِم َوفَارَِس  ،لََقْد َهَمْمُت أ فَإَِذا ُهْم يُِغيلُوَن  ،َ�نََظرُْت يِف الرُّ

ْوالَ 
َ
ْوالَ  فَالَ  ،َدُهمْ أ

َ
َعْزلِ  ».َدُهْم َذلَِك َشيْئًايرَُضُّ أ

ْ
لُوُه َ�ْن ال

َ
ِ  ؟ُ�مَّ َسأ َذلَِك «: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

يَِفُّ 
ْ
ُد اخل

ْ
َوأ

ْ
 )۱۴۴۲/(م ».ال

گوید: با گروھی نزد  می بجذامه دختر وھب اسدی؛ خواھر عکاشه؛  ترجمه:
خواستم از «فرمود:  میص  شرفیاب شدم در حالی که پیامبر اکرمص  رسول الله

ھمبستر شدن با زنان شیرده، جلوگیری کنم؛ اما متوجه شدم که اھل روم و فارس در 
شان، ھیچ ضرری  دھند و این کار به فرزندان ھایشان را شیر می دوران بارداری، بچه

 ».رساند نمی
این کار، «جلوگیری طبیعی پرسیدند. فرمود:   ی دربارهص  س از رسول اللهسپ

  .(با زنده به گور کردن، شباھت دارد)». زنده به گور کردن پنھان است
اند و  (علما طبق احادیث دیگر، جلوگیری طبیعی را به سبب عذر، جایز دانسته

 شرح نووی  .)اند برخی بدون عذر، مکروه دانسته

 باشد میهمبستر شدن با اسیری که باردار ): ۳۰باب (
رَْداِء  -۸۳۶ يِب ادلَّ

َ
حٍّ ىلَعَ بَاِب فُْسَطاٍط : صَ�ْن انلَّيِبِّ  سَ�ْن أ ٍة ُ�ِ

َ
ىَت بِاْمَرأ

َ
نَُّه أ

َ
 :َ�َقاَل  ،�

ْن يُِلمَّ بَِها«
َ
ِ ، َ�َعمْ  :َ�َقالُوا ؟»لََعلَُّه يُِر�ُد أ َعنَُه لَْعنًا  لََقْد َهَمْمُت « ص:َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ل
َ
ْن أ

َ
أ

ثُُه وَُهَو الَ  ،يَْدُخُل َمَعُه َ�رْبَهُ  ُ  َكيَْف يَُورِّ
َ

ُ  َكيَْف �َْستَْخِدُمُه وَُهَو الَ  ؟َ�ِلُّ هل
َ

 )۱۴۴۱/(م ؟»َ�ِلُّ هل
گوید: یک مرد، زنی باردار را (که اسیر شده بود) به  میس  ابودرداء ترجمه:

خواھد با او ھمبستر  شاید آن مرد می«فرمود: ص  فسطاط آورد. نبی اکرم  ی دروازه
تصمیم گرفتم او را چنان نفرینی «فرمود: ص  ؟ صحابه گفتند: بلی. رسول الله»شود

دھد در حالی که این کار،  کنم که با وی وارد قبرش شود. چگونه او را وارث قرار می
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حالی که این کار گیرد در  برایش جایز نیست. و چگونه او را (به عنوان برده) بکار می
 ».برایش جایز نیست

گونه است که در صورت نزدیکی کردن با این زن، این شبھه  (صورت مسئله این
برد در حالی  آید که فرزند از آن ھمین مرد باشد و در این صورت از او ارث می پیش می

برد.  که در اصل، این فرزند از آِن شوھر زن است که در این صورت، از این مرد، ارث نمی
شود و از او کار  و اگر فرزند از آِن شوھر آن زن باشد در این صورت، برده محسوب می

شود در حالی که شاید در اصل، این فرزند از آِن ھمین مرد باشد که در این  گرفته می
شرح نووی بر صحیح  .)شود ز نیست؛ زیرا آزاد، محسوب میصورت، کار گرفتن او جای

 مسلم با اندکی تصرف

ُْدرِيِّ  -۸۳۷
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ : سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
  ،يَْوَم ُحنَْ�ٍ ، صأ

َ
َ�َعَث َجيًْشا إِىل

ْوَطاَس 
َ
ا ،أ َصابُوا لَُهْم َسبَايَا ،َ�َظَهُروا َعلَيِْهمْ  ،َ�َقاتَلُوُهمْ  ،فَلَُقوا َعُدوًّ

َ
نَّ نَاًسا ِمْن  ،َوأ

َ
َفَكأ

 ِ ْصَحاِب رَُسوِل ا�َّ
َ
ِ��َ ص  أ ُمرْشِ

ْ
ْزَواِجِهنَّ ِمْن ال

َ
ْجِل أ

َ
َرَُّجوا ِمْن ِغْشيَانِِهنَّ ِمْن أ نَْزَل  ،حتَ

َ
فَأ

 ُ ۡ َوٱ﴿ :يِف َذلَِك  ألا�َّ ٓ ٱِمَن  ُمۡحَصَ�ُٰت ل يَۡ�ُٰنُ�ۡمۖ  إِ�َّ َما َملََكۡت  ءِ لّنَِسا
َ
ْي  ]۲۴[النساء:  ﴾�

َ
أ

ُ�ُهنَّ َ�ُهنَّ لَُ�ْم َحالَ   )۱۴۵۶(م/ .ٌل إَِذا اْ�َقَضْت ِعدَّ
سپاھی ص  گوید: روز جنگ حنین، رسول الله میس  ابو سعید خدری ترجمه:

بسوی اوطاس فرستاد. در آنجا، آنان با دشمن مواجه شدند و جنگیدند و بر آنان، پیروز 
از ص  شدند و تعدادی از آنھا را اسیر نمودند. گویا تعدادی از یاران رسول الله

ران مشرکی که آن زنان داشتند، احساس گناه ھمبستر شدن با آنھا به خاطر شوھ

ۡ َوٱ﴿  کردند؛ لذا الله متعال در این باره این آیه را نازل فرمود: ٓ ٱِمَن  ُمۡحَصَ�ُٰت ل إِ�َّ  ءِ لّنَِسا
يَۡ�ُٰنُ�ۡمۖ  َما َملََكۡت 

َ
زنان شوھردار بر شما حرام ھستند مگر زنانی را که « ]۲۴[النساء:  ﴾�

یعنی این زنان، بعد از سپری شدن عدت، برای  ».آنھا شدیدشما (اسیر کردید و) مالک 
 شود. نووی  شان باطل می شما حالل ھستند؛ زیرا عقد آنھا با شوھران مشرک

 ): تقسیم وقت میان همسران۳۱باب (
�ٍَس  -۸۳۸

َ
  فاََكَن إَِذا قََسَم بَيْنَُهنَّ الَ  ،�ِْسُع �ِْسَوةٍ ص  اَكَن لِلنَّيِبِّ  :قَاَل  سَ�ْن أ

َ
يَنْتَِ� إىِل

 
َّ
 ِإال

َ
و�

ُ
ِة األ

َ
َمْرأ

ْ
ِ�يَها ،يِف �ِْسعٍ  ال

ْ
ْلٍَة يِف َ�يِْت الَّيِت يَأ

َ
 ،فاََكَن يِف َ�يِْت اَع�َِشةَ  ،َفُ�نَّ َ�ْتَِمْعَن لُكَّ يل

َْها ،فََجاَءْت َز�ْنَُب 
َ

َا َحىتَّ  ،يََدهُ ص  فََكفَّ انلَّيِبُّ  ،َهِذهِ َز�ْنَُب  :َ�َقالَْت  ،َ�َمدَّ يََدُه إِيل
َ

َ�تََقاَوتل
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الَ  ،اْستََخبَتَا ِ�يَمْت الصَّ
ُ
بُو بَْ�رٍ  ،ةُ َوأ

َ
ْصَواَ�ُهَما ،ىلَعَ َذلَِك س  َ�َمرَّ أ

َ
يَا  ،اْخُرجْ  :َ�َقاَل  ،فََسِمَع أ

 ِ الَ  !رَُسوَل ا�َّ  الصَّ
َ

َاَب  ،ةِ إِىل فَْواِهِهنَّ الرتُّ
َ
اآلَن  :اَع�َِشةُ َ�َقالَْت ، صفََخَرَج انلَّيِبُّ  ،َواْحُث يِف أ

بُو بَْ�ٍر َ�يَْفَعُل يِب َوَ�ْفَعُل َصالَ ص  َ�ْقيِض انلَّيِبُّ 
َ
ا قىََض انلَّيِبُّ  ،تَُه َ�يَيِجُء أ ص  فَلَمَّ

بُو بَْ�رٍ َصالَ 
َ
تَاَها أ

َ
تَْصنَِعَ� َهَذا :َوقَاَل  ،َشِديًدا َ�َقاَل لََها قَْوالً  ،تَُه أ

َ
 )۱۴۶۲/(م؟. أ

نه ھمسر داشت. پس ھنگام تقسیم وقت، ص  اکرم گوید: نبی میس  انس ترجمه:
ھر ص  ھمسران پیامبر اکرم  ی شد؛ لذا ھمه بعد از گذشتن ُنه شب، نوبت ھمسر اولی می

  ی در خانهص  شدند که نوبت او بود. شبی، نبی اکرم ھمان زنی جمع می  ی شب در خانه
 دستش راص  مبود. زینب ھم آمده بود و آنجا حضور داشت. پیامبر اکرل  عایشه

دستش را ص  زینب دراز کرد. عایشه گفت: این، زینب است. آنگاه رسول اللهسوی  به
جمع کرد. آندو (زینب و عایشه) با یکدیگر بگو مگو کردند تا جایی که نسبت به یکدیگر 

گذشت و  از آنجا میس  کلمات بدی بکار بردند. در این ھنگام، وقت نماز فرا رسید و ابوبکر
صدای آنان گفت: یا رسول الله! برای نماز بیا و در دھان آنھا خاک بریز. آنگاه  با شنیدن
ص  با خود گفت: ھم اکنون، نبی اکرمل  برای نماز رفت. عایشهص  رسول الله

نزد س  کند. بعد از تمام شدن نماز، ابوبکر نماید و ابوبکر مرا تنبیه می نمازش را تمام می
 کنی؟ گونه رفتار می حرف زد و گفت: آیا اینآمد و به تندی با او ل  عایشه

 ): مدت ماندن نزد دوشیزه و زن بیوه۳۲باب (
مِّ َسلََمَة  -۸۳۹

ُ
ِ : لَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
قَاَم ِعنَْدَها ثَالَ ص  أ

َ
مَّ َسلََمَة أ

ُ
َج أ ا تََزوَّ  ،ثًالَمَّ

ْهِلِك َهَوانٌ « :َوقَاَل 
َ
َو�ِْن َسبَّْعُت لَِك َسبَّْعُت  ،إِْن ِشئِْت َسبَّْعُت لَِك  ،إِنَُّه لَيَْس بِِك ىلَعَ أ

 )۱۴۶۰/(م». ِلنَِسايِئ 
با من، ازدواج نمود، ص  که رسول الله گوید: ھنگامی میل  ام سلمه ترجمه:

خواھی  ات خوار و ذلیل نیستی؛ اگر می تو نزد خانواده«سه روز نزد من ماند و فرمود: 
 ».مانم در این صورت، نزد سایر ھمسرانم نیز ھفت روز میمانم. و  ھفت روز نزد تو می

�َِس بِْن َمالٍِك  -۸۴۰
َ
قَاَم ِعنَْدَها َسبًْعا :قَاَل  سَ�ْن أ

َ
ِْكَر ىلَعَ اثلَّيِِّب أ

ْ
َج ابل َو�َِذا  ،إَِذا تََزوَّ

قَاَم ِعنَْدَها ثَالَ 
َ
ِْكِر أ

ْ
َج اثلَّيَِّب ىلَعَ ابل ُت َولَْو  :قَاَل َخادِلٌ . ثًاتََزوَّ

ْ
َولَِكنَُّه  ،إِنَُّه َرَ�َعُه لََصَدقُْت  :قُل

نَُّة َكَذلَِك  :قَاَل   )۱۴۶۱/(م. السُّ
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قبلی   ی ای بر زن بیوه گوید: اگر مردی با دختر باکره میس  انس بن مالک ترجمه:
قبلی   ی ای بر ھمسر باکره خود، ازدواج کند، یک ھفته نزد او بماند. و اگر با زن بیوه

 ».نماید، سه روز نزد او بماندخود، ازدواج 
 این حدیث را به پیامبر اکرمس  گوید: اگر بگویم انس خالد (یکی از راویان) می

 ام. او گفت: سنت، اینگونه است. نسبت داد، راست گفتهص 

 بخشد میهمسری که روزش را به همسر دیگر   ی ه): دربار۳۳باب (
يُْت  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۸۴۱

َ
ُ�وَن يِف ِمْسالَ َما َرأ

َ
ْن أ

َ
َّ أ َحبَّ إِيلَ

َ
ًة أ

َ
ِخَها ِمْن اْمَرأ

ةٌ  ،َسوَْدَة بِنِْت َزْمَعةَ  ٍة ِ�يَها ِحدَّ
َ
ِ  :قَالَْت  ،ِمْن اْمَرأ ا َكرِبَْت َجَعلَْت يَْوَمَها ِمْن رَُسوِل ا�َّ ص  فَلَمَّ

ُت يَْو� :قَالَْت  ،ِلَعا�َِشةَ 
ْ
ِ قَْد َجَعل ِ  ،ِمنَْك ِلَعا�َِشةَ   يَا رَُسوَل ا�َّ َ�ْقِسُم ص  فاََكَن رَُسوُل ا�َّ

 )۱۴۶۳/(م .َوَ�ْوَم َسوَْدةَ  ،يَْوَمَها :ِلَعا�َِشَة يَْوَمْ�ِ 
گوید: از میان زنانی که من دیدم، سوده دختر زمعه تنھا  میل  عایشه ترجمه:

برخوردار زنی بود که من دوست داشتم مانند او باشم. زیرا او از توان روحی باالیی 
آمد، به  نزد او میص  که پا به سن گذاشت، روزی را که رسول الله بود. وی ھنگامی

دو روز یعنی روز عایشه و سوده را نزد ص  من (عایشه) واگذار نمود. لذا رسول الله
 .ماند) ماند (و نزد سایر ھمسرانش، یک روز می میل  عایشه

 رعایت نوبت برای برخی از زنان عدم): ۳۴باب (
نَا :قَاَل  َ�َطاءٍ  عن -۸۴۲ ص  َزْوِج انلَّيِبِّ  ،َجنَاَزَة َميُْمونَةَ ، ب َمَع ابِْن َ�بَّاٍس  ،َحرَضْ

 َوالَ  ،تُزَْعزُِعوا فَإَِذا َرَ�ْعتُْم َ�ْعَشَها َفالَ ص  َهِذهِ َزْوُج انلَّيِبِّ  :َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس  ،�رَِسَِف 
ِزلُوا

ْ
ِ  ،َواْرُ�ُقوا ،تَُزل إِنَُّه اَكَن ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ

َ�ْقِسُم  فاََكَن َ�ْقِسُم ثِلََماٍن َوالَ  ،�ِْسعٌ ص  فَ
 ،لَِواِحَدةٍ 

ْخَطَب  الَّيِت الَ  :قَاَل َ�َطاءٌ 
َ
 )۱۴۶۵/(م .َ�ْقِسُم لََها َصِفيَُّة بِنُْت ُحَيِّ بِْن أ

  ھمسر گرامی در تشییع جنازه میمونه، بگوید: ھمراه ابن عباس  عطاء می ترجمه:
 بدر سرف (محلی در نزدیکی مکه) حضور پیدا کردیم. ابن عباس ص  نبی اکرم

با اش را برداشتید،  که جنازه است؛ ھنگامیص  نبی اکرم گفت: این، ھمسر گرامی
ُنه ھمسر داشت که برای ھشت نفر از آنان، ص  آرامش بردارید و تکان ندھید. رسول الله
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بود ل  بود. ولی یک نفر از آنھا نوبت نداشت. (آن ھم سودهتقسیم وقت و نوبت نموده 
 واگذار نموده بود).ل  که نوبتش را به عایشه

او با نوبت، رفتار   ی دربارهص  گوید: زنی که رسول الله عطاء (یکی از راویان) می
 کرد، صفیه دختر حی بن اخطب بود. نمی

یج است که از عطا مطلب فوق گویند: این، اشتباه ابن جر گوید: علما می (نووی می
که در  بود؛ چنانل  را نقل کرده است. بلکه صحیح این است که آن زن، سوده

 .حدیث قبلی بیان گردید)

اش  ش، همبستر شود تا وسوسهر): اگر چشم کسی به زنی افتاد، با همس۳۵باب (
 برطرف گردد

ِ  :ب َ�ْن َجابِرٍ  -۸۴۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ى ص  أ

َ
ةً َرأ

َ
تَُه َز�ْنََب  ،اْمَرأ

َ
ىَت اْمَرأ

َ
َوِ�َ  ،فَأ

ْصَحابِِه َ�َقاَل  ،َ�َقىَض َحاَجتَهُ  ،َ�ْمَعُس َمِنيئًَة لََها
َ
 أ

َ
َة ُ�ْقِبُل يِف ُصوَرةِ « :ُ�مَّ َخَرَج إِىل

َ
َمْرأ

ْ
إِنَّ ال

ًة  ،َوتُْدبُِر يِف ُصوَرِة َشيَْطانٍ  ،َشيَْطانٍ 
َ
َحُدُ�ْم اْمَرأ

َ
برَْصَ أ

َ
ْهلَهُ فَإَِذا أ

َ
ِت أ

ْ
يَأ

ْ
إِنَّ َذلَِك يَُردُّ َما  ،فَل

فَ
 )۱۴۰۳/(م ».يِف َ�ْفِسهِ 

به زنی افتاد. پس ص  گوید: چشم رسول الله می بجابر بن عبدالله  ترجمه:
؛ رفت و نیازش را بر آورده نمود (با وی ھمبستر شد) سپس لنزد ھمسرش؛ زینب 

شیطان است (یعنی مثل شیطان، انسان آمد و شد زن مانند «نزد یارانش آمد و فرمود: 
 اندازد) پس ھر گاه، یکی از شما زنی را دید (و وسوسه شد) نزد را به وسوسه می

 ».نماید اش را برطرف می زیرا این کار، وسوسه .)ھمسرش برود (و با او ھمبستر شود

 مدارا کردن با زنان و توصیه نمودن در مورد آنان  ی ): درباره۳۶باب (
يِب ُهَر�َْرَة  َ�نْ  -۸۴۴

َ
َْوِم اآلِخرِ « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ  سأ ِ َوايلْ فَإَِذا  ،َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

ْو ِليَْسُكْت 
َ
ْ�ٍ أ

يََتلَكَّْم خِبَ
ْ
ْمًرا فَل

َ
َة ُخِلَقْت ِمْن ِضلَعٍ  ،َواْستَوُْصوا بِالنَِّساءِ  ،َشِهَد أ

َ
َمْرأ

ْ
إِنَّ ال

َو�ِنَّ  ،فَ
ْعالَ 

َ
لَِع أ ٍء يِف الضِّ ْعَوَج يَشْ

َ
تَهُ  ،هُ أ ْعَوجَ  ،إِْن َذَهبَْت تُِقيُمُه َكرَسْ

َ
 أ

ْ
تَُه لَْم يََزل

ْ
اْستَوُْصوا  ،َو�ِْن تََر�

 )۱۴۶۸/(م». بِالنَِّساِء َخْ�ًا
ھرکس به الله متعال و روز «فرمود: ص  اکرمگوید: نبی  میس  ابوھریره ترجمه:

ای حضور پیدا کرد، حرف خوب بزند یا سکوت نماید.  قیامت، ایمان دارد، اگر در جلسه
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و با زنان، بخوبی رفتار کنید و سفارش مرا در مورد آنان، بپذیرید؛ چرا که آنھا از پھلو 
 ترین بخش دنده، قسمت باالی آن است. اگر اند. و ھمانا کج (دنده) آفریده شده

ماند.  شکند. و اگر رھایش کنی، ھمچنان کج، باقی می بخواھی، آنرا راست کنی، می
 ». پس با زنان به خوبی رفتار کنید و سفارش مرا در مورد آنان، مد نظر داشته باشید

 ): هیچ مرد مؤمنی، نسبت به همسرش کینه و دشمنی نورزد۳۷باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۸۴۵

َ
ِ قَاَل رَسُ  :قَاَل  سَ�ْن أ إِْن َكِرَه  ،َ�ْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنَةً  الَ « ص:وُل ا�َّ

ْو قَاَل  ».ِمنَْها ُخلًُقا ريَِضَ ِمنَْها آَخرَ 
َ
 )۱۴۶۹/(م ».َ�ْ�َهُ « :أ

ھیچ مرد مؤمنی نسبت به «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
پسندد،  اخالقش را نمیزن مؤمنی (ھمسرش) دشمنی و کینه نورزد؛ زیرا اگر یک 

 ».پسندد اخالق دیگرش را می
ھای خوبش ھم نظر  (شاید زن، یک اخالق نادرست داشته باشد؛ مرد باید به اخالق

 .ھای خوبی ھم دارد) داشته باشد یعنی حتمًا اخالق

 کرد بود، هیچ زنی به شوهرش خیانت نمی ): اگر حوا نمی۳۸باب (
ىب عن -۸۴۶

َ
ِ : سُهَر�َْرَة  أ َحاِديَث ، صَ�ْن رَُسوِل ا�َّ

َ
ِمنَْها َوقَاَل رَُسوُل فََذَكَر أ

 ِ َعامُ  لَْوالَ : «صا�َّ اِ�يَل لَْم َ�ْبُْث الطَّ ْ�ىَث  َولَْوالَ  ،َولَْم َ�َْ�ْ اللَّْحمُ  ،َ�نُو إرِْسَ
ُ
ُْن أ اُء لَْم ختَ َحوَّ

ْهرَ   )۱۴۷۰/(م». َزوَْجَها ادلَّ
احادیثی نقل نمود و گفت: ھمچنین رسول ص  اللهاز رسول س  ابوھریره ترجمه:

شد. و اگر حوا  بودند، غذا وگوشت، فاسد نمی اگر بنی اسرائیل نمی«فرمود: ص  الله
(مقصود از خیانت در اینجا این ». کرد بود، ھیچ زنی به شوھرش، ھرگز خیانت نمی نمی

خود، آنرا برای   ی هاست که شیطان، درخت را برای حوا، خوب جلوه داد و او نیز به نوب
ھای شیطان  آدم، خوب نشان داد. و زنان نیز که مادرشان حوا است در پذیرش وسوسه

به مادرشان شباھت دارند؛ در نتیجه، مردان باید صبر و حوصله داشته باشند و زنان 
 .نیز در جھت اصالح خویش تالش نمایند)
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، عجله نکند بلکه به او آید در رفتن نزد همسرش از سفر میکه  کسی ):۳۹باب (
 فرصت دهد تا موهایش را شانه بزند و سر و سامان دهد

ِ ـ ۸۴۷ ِ  :قَاَل  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ نَا  ،يِف َغَزاةٍ ص  ُكنَّا َمَع رَُسوِل ا�َّ
ْ
ْ�بَل

َ
ا أ فَلَمَّ

ُت ىلَعَ بَِعٍ� يِل َ�ُطوٍف 
ْ
ل يِف  ،َ�َعجَّ

ْ
ٍة اَكنَْت َمَعهُ  ،فَلَِحَقِ� َراِكٌب َخل  ،َ�نََخَس بَِعِ�ي بَِعَ�َ

نَْت َراٍء ِمْن اِإلبِِل 
َ
ْجوَِد َما أ

َ
ِ  ،فَاْ�َطلََق بَِعِ�ي َكأ نَا بِرَُسوِل ا�َّ

َ
ََفتُّ فَإَِذا أ َما « :َ�َقاَل ، صفَاتلْ

ُت  ؟»ُ�ْعِجلَُك يَا َجابِرُ 
ْ
ِ  :قُل ْم « :َ�َقاَل  ،إِ�ِّ َحِديُث َ�ْهٍد بُِعْرٍس  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
بِْ�ًرا تََزوَّْجتََها أ

َ
أ

ُت  ؟»ثَيِّبًا
ْ
َمِدينََة  :قَاَل  ؟»ِعبَُك ِعبَُها َوتُالَ َجاِرَ�ًة تُالَ  َهالَّ « :قَاَل  ،بَْل ثَيِّبًا :قَاَل قُل

ْ
ا قَِدْمنَا ال فَلَمَّ

ْالً « :َ�َقاَل  ،َذَهبْنَا نِلَْدُخَل 
َ

ْمِهلُوا َحىتَّ نَْدُخَل يل
َ
ْي ِعَشاءً ـ  أ

َ
ِعثَُة َو�َْستَِحدَّ ـ  أ ْ َ�ْمتَِشَط الشَّ

َ
يك

ُمِغيبَةُ 
ْ
َكيَْس « :َوقَاَل  :قَاَل  ».ال

ْ
َكيَْس ال

ْ
 )۱۴۶۶/(م». إَِذا قَِدْمَت فَال

ص  گوید: در یکی از غزوات، ھمراه رسول الله می بجابر بن عبدالله  ترجمه:
سوار بودم و در رفت،  بودیم. ھنگام بازگشت، من بر شترم که آھسته و کند، راه می

عین حال، عجله داشتم. در این ھنگام، سواری از پشت سر به من رسید و با عصایی که 
است. پس فرمود: ص  در دست داشت، شترم را راند. نگاه کردم؛ دیدم که رسول الله

با «ام. فرمود:  ؟ گفتم: یا رسول الله! من تازه، عروسی کرده»ای جابر! چرا عجله داری«
ای  چرا با دوشیزه«؟ گفتم: با بیوه زنی. فرمود: »ای یا بیوه زنی زدواج کردهای ا دوشیزه

 ؟»ازدواج نکردی تا با یکدیگر، بازی کنید
ھایمان برویم. رسول  که به مدینه رسیدیم، خواستیم به خانه گوید: ھنگامی جابر می

موھایشان  ھا برویم تا زنان ژولیده، صبر کنید که ھنگام عشا به خانه«فرمود: ص  الله
 ».را شانه زده و سر و سامان دھند و موھای زائد بدنشان را برطرف کنند

ھر گاه، نزد ھمسرت رفتی، با «افزود: ص  گوید ھمچنین رسول الله میس  جابر
 ». عقل و اندیشه به نیت صاحب فرزند شدن با او ھمبستر شو



 
 

 کتاب طالق -۱۵

 دهد مردی که همسرش را در دوران عادت ماهانه، طالق می  ی ): درباره۱باب (
نَّ اْ�َن ُ�َمَر  :َ�ْن نَافِعٍ  -۸۴۸

َ
تَُه َوِ�َ َحائٌِض  بأ

َ
َل ُ�َمُر انلَّيِبَّ  ،َطلََّق اْمَرأ

َ
ص  فََسأ

ْن يَرِْجَعَها 
َ
َمَرُه أ

َ
ْخَرىفَأ

ُ
يَض َحيَْضًة أ ِ

َ
ُ�مَّ ُ�ْمِهلََها َحىتَّ َ�ْطُهَر ُ�مَّ ُ�َطلَِّقَها  ،ُ�مَّ ُ�ْمِهلََها َحىتَّ حت

َها ْن َ�َمسَّ
َ
ْن ُ�َطلََّق لََها النَِّساءُ  ،َ�بَْل أ

َ
ُ أ َمَر ا�َّ

َ
ُة الَّيِت أ ِعدَّ

ْ
َك ال

ْ
فَاَكَن اْ�ُن ُ�َمَر إَِذا  :قَاَل  ،فَِتل

تَُه َوِ�َ َحائٌِض َ�ُقوُل ُسئَِل َ�ْن الرَّجُ 
َ
ْو اثْنََتْ�ِ  :ِل ُ�َطلُِّق اْمَرأ

َ
نَْت َطلَّْقتََها َواِحَدًة أ

َ
ا أ مَّ

َ
إِنَّ  ،أ

 ِ ْن يَرِْجَعَهاص  رَُسوَل ا�َّ
َ
َمَرُه أ

َ
ْخَرى ،أ

ُ
يَض َحيَْضًة أ ِ

َ
ُ�مَّ ُ�ْمِهلََها َحىتَّ  ،ُ�مَّ ُ�ْمِهلََها َحىتَّ حت

َهاُ�مَّ ُ�َطلِّقَ  ،َ�ْطُهرَ  ْن َ�َمسَّ
َ
نَْت َطلَّْقتََها ثَالَ  ،َها َ�بَْل أ

َ
ا أ مَّ

َ
َمَرَك  ،ثًاَوأ

َ
َ�َقْد َعَصيَْت َر�ََّك ِ�يَما أ

تَِك بِِه ِمْن َطالَ 
َ
 )۱۴۷۱/(م. َوَ�انَْت ِمنَْك  ،ِق اْمَرأ

ھمسرش را که در دوران قاعدگی بسر  بگوید: عبدالله بن عمر  نافع می ترجمه:
پرسید. نبی ص  در این باره از رسول اللهس  عمر بن خطاببرد، طالق داد.  می

به او دستور داد تا به ھمسرش، رجوع کند و به او مھلت دھد تا دوباره دچار  صاکرم
که با او ھمبستر شود، طالقش دھد. این،  قاعدگی شود و پاک گردد. آنگاه قبل از این

 ».، طالق داده شوندھمان عدتی است که الله، دستور داده است تا زنان در آن
مردی که ھمسرش را در دوران عادت   ی گوید: ھرگاه از ابن عمر درباره نافع می

گفت: اگر تو ھمسرت را یک یا دو طالق  پرسیدند، می ماھانه طالق داده است، می
ای، در چنین موردی رسول الله دستور داده است که شخص به ھمسرش، رجوع  داده

ھد تا دوباره دچار عادت ماھانه شود و پاک گردد. بعد از آن، کند. آنگاه به او مھلت د
ای،  قبل از اینکه با او ھمبستر شود، طالقش دھد. اما اگر تو ھمسرت را سه طالق داده

ای و  روش طالق ھمسرت، سرپیچی کرده  ی در حقیقت از دستور پروردگارت درباره
 ھمسرت از تو جدا شده است.

ثُِ� َمْن الَ  :قَاَل  َ�ْن ابِْن ِسِ��نَ  -۸۴۹ �َن َسنًَة ُ�َدِّ نَّ اْ�َن ُ�َمَر  َمَكثُْت ِعرْشِ
َ
تَِّهُم أ

َ
�

تَُه ثَالَ 
َ
ْن يَُراِجَعَها ،ثًا َوِ�َ َحائٌِض َطلََّق اْمَرأ

َ
ِمَر أ

ُ
ُت الَ  ،فَأ

ْ
تَِّهُمُهمْ  فََجَعل

َ
َِديَث  َوالَ  ،�

ْ
ْعرُِف احل

َ
 ،أ

بَا َغالَّ 
َ
َاِهِ�َّ  ،ٍب َحىتَّ لَِقيُت أ

ْ
ْ�ٍ ابل

َل اْ�َن ُ�َمرَ  ،َوَ�َن َذا َ�بٍَت  ،يُو�َُس ْ�َن ُجبَ
َ
نَُّه َسأ

َ
ثَِ� �  ،فََحدَّ
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تَُه َ�ْطِليَقًة َوِ�َ َحائٌِض 
َ
نَُّه َطلََّق اْمَرأ

َ
ثَُه � ْن يَرِْجَعَها ،فََحدَّ

َ
ِمَر أ

ُ
ُت  :قَاَل  ،فَأ

ْ
َفُحِسبَْت َعلَيْهِ  :قُل

َ
 ؟أ

َو إِنْ  ،َ�َمهْ  :قَاَل 
َ
 )۱۴۷۱/(م ؟.َعَجَز َواْستَْحَمَق  أ
گوید: بیست سال از عمرم را سپری نمودم و در طول این  ابن سیرین می ترجمه:

 بگفت: ابن عمر  نمایم، به من می مدت، کسی که او را متھم به دروغگویی نمی
ھمسرش را در دوران قاعدگی، سه طالق داد. پس به او دستور داده شد تا به 

کردم و  کند. من راویان حدیث را متھم به کذب و دروغگویی نمیھمسرش، مراجعه 
که ابو غالب یونس بن جبیر باھلی را که مردی مورد  دانستم. تا این حدیث را ھم نمی

در این باره پرسیدم. او گفت:  باعتماد بود، دیدم. وی به من گفت: من از ابن عمر 
من ھمسرم را در دوران قاعدگی، یک طالق دادم؛ پس به من دستور داده شد تا به او 

 رجوع کنم.
گفت: چرا  گوید: ازابن عمر پرسیدم: آیا آن، یک طالق، محسوب شد؟ ابن سیرین می

آن محسوب نشود؟! اگر شخصی ناتوان و نادان گردد (و به سنت، عمل نکند باز ھم 
 .گردد) یک طالق، طالق محسوب می

 ص): سه طالق در عصر رسول الله ۲باب (
الَ  :قَاَل  بابِْن َ�بَّاٍس َعن  -۸۵۰ ِ اَكَن الطَّ يِب بَْ�ٍر ص  ُق ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

َ
وَأ

اِب  ،ِث َواِحَدةً ُق اثلَّالَ َطالَ ، ب فَِة ُ�َمرَ وََسنَتَْ�ِ ِمْن ِخالَ  َطَّ
ْ
إِنَّ انلَّاَس قَْد  :َ�َقاَل ُ�َمُر ْ�ُن اخل

نَاةٌ 
َ
ْمٍر قَْد اَكنَْت لَُهْم ِ�يِه أ

َ
ْمَضيْنَاهُ َعلَيِْهمْ  ،اْستَْعَجلُوا يِف أ

َ
ْمَضاهُ َعلَيِْهمْ ، فَلَْو أ

َ
 )۱۴۷۲/(م. فَأ

، ابوبکر و دو صگوید: سه طالق در دوران رسول الله  می بابن عباس  ترجمه:
گفت: مردم در کاری س  رفت. عمر یک طالق، به شمار میس  خالفت عمر سال اول

که فرصت داشتند، عجله کردند. لذا چقدر خوب است که این حکم را برای آنھا اجرا 
آنگاه این حکم را  .دھند ما ھم آنرا سه طالق بشمار آوریم) کنیم (چون سه طالق می

 .)سه طالق را سه طالق به حساب آورداجرا کرد. (

دهد و آن زن با مردی دیگر، ازدواج  مردی که همسرش را طالق می  ی ): درباره۳باب (
 تواند به شوهر اولش برگردد شود؛ چنین زنی نمی کند اما آن مرد با وی همبستر نمی می

تَُه َ�بَتَّ َطالَ  قالت:ل  اَع�َِشةَ عن  -۸۵۱
َ
ُقَريِظَّ َطلََّق اْمَرأ

ْ
نَّ ِرفَاَعَة ال

َ
وََّجْت َ�زَتَ  ،َ�َهاأ

 ِ�ِ� ِ  :َ�َقالَْت ص  فََجاَءْت انلَّيِبَّ  ،َ�ْعَدُه َ�بَْد الرَّمْحَِن ْ�َن الزَّ َْت  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
َ

إِ�ََّها اَكنَْت حت
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�ِ�ِ  ،ِث َ�ْطِليَقاٍت َ�َطلََّقَها آِخَر ثَالَ  ،ِرفَاَعةَ  ِ  ،َو�ِنَّهُ  ،َ�زَتَوَّْجُت َ�ْعَدُه َ�بَْد الرَّمْحَِن ْ�َن الزَّ َما  !َوا�َّ
 َمَعُه إِ 

َّ
ُهْدبَةِ  ال

ْ
بَابَِها قَاَل  ،ِمثُْل ال

ْ
َخَذْت بُِهْدبٍَة ِمْن ِجل

َ
ِ  :َوأ َم رَُسوُل ا�َّ  ،َضاِحاًك ص  َ�تَبَسَّ

 ِرفَاَعةَ « :َ�َقاَل 
َ

ْن تَرِْجيِع إِىل
َ
 ».َحىتَّ يَُذوَق ُعَسيْلَتَِك َوتَُذوِ� ُعَسيْلَتَهُ  ،الَ  ،لََعلَِّك تُِر�ِديَن أ

يُق  دِّ بُو بَْ�ٍر الصِّ
َ
ِ س  َوأ َعاِص َجالٌِس ص  َجالٌِس ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ

ْ
وََخادِلُ ْ�ُن َسِعيِد بِْن ال

 ُ
َ

ُْجَرِة لَْم يُؤَْذْن هل
ْ
بَا بَْ�رٍ  :قَاَل  ،بِبَاِب احل

َ
الَ  :َ�َطِفَق َخادِلٌ ُ�نَاِدي أ

َ
َْهُر بِِه  أ

َ
ا جت تَزُْجُر َهِذهِ َ�مَّ

ِ ِعنَْد رَُسوِل ا  )۱۴۳۳/(م ؟ص�َّ
قرظی ھمسرش را طالق قطعی داد (ھر سه   ی گوید: رفاعه میل  عایشه ترجمه:

طالقش واقع شدند). ھمسرش بعد از او با عبد الرحمن بن زبیر، ازدواج کرد. سپس 
آمد و گفت: یا رسول الله! من در نکاح رفاعه بودم. او ص  (ھمسرش) نزد نبی اکرم
سوم) را نیز واقع نمود. بعد از ایشان، من با عبد الرحمن بن آخرین سه طالق (طالق 

این لباس ـ با اشاره به   ی زبیر، ازدواج نمودم. به الله سوگند که او چیزی مانند ریشه
با دیدن این صحنه، ص  چادرش ـ دارد (قدرت ھمبستری ندارد.) رسول الله  ی گوشه

برگردی؟ تا زمانی که عبد الرحمن از خواھی نزد رفاعه  شاید می«تبسم نمود و فرمود: 
 ».اید) این کار، ممکن نیست ای (ھمبستر نشده تو لذت نبرده است و تو از او لذت نبرده
نشسته ص  در این ھنگام، نزد رسول اللهس  قابل یادآوری است که ابوبکر صدیق

  ی دروازهورود نداده بودند، کنار   ی بود. و خالد بن سعید بن عاص نیز که به وی اجازه
گوید: خالد صدا زد و گفت: ای ابوبکر! آیا این زن را از به  اتاق، نشسته بود. راوی می

 کنی؟  منع نمیص  زبان آوردن این سخنان نزد رسول الله

َهاَ�ٰٓ + فرماید:  میکه  متعال اللهحرام و این سخن   ی ه): دربار۴باب ( ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ �  لَِم ُ�َّرُِم َما

َحلَّ 
َ
ُ ٱ أ یعنی ای پیامبر! چرا آنچه را که الله متعال برایت حالل ساخته است،  _لََكۖ  �َّ

 کنی؟  حرامش می
ُرَها :قَاَل  بَ�بَّاٍس  ابِْن  عن -۸۵۲ تَُه فَِ�َ يَِمٌ� يَُ�فِّ

َ
َم الرَُّجُل َعلَيِْه اْمَرأ  ،إَِذا َحرَّ

ِ  :َوقَاَل  ْسَوٌة َحَسنَةٌ ص  لََقْد اَكَن لَُ�ْم يِف رَُسوِل ا�َّ
ُ
 )۱۴۷۳/(م. أ

گوید: اگر کسی ھمسرش را بر خود، حرام ساخت، این  می بابن عباس  ترجمه:
ص  رسول الله آنرا بدھد. و افزود:  ی شود که باید کفاره سخنش، سوگندی محسوب می

 برای شما بھترین الگو است.



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٤٦٤

نَّ انلَّيِبَّ  :باَع�َِشَة  عن -۸۵۳
َ
ِعنَْد َز�ْنََب بِنِْت َجْحٍش فَيرَْشَُب اَكَن َ�ْمُكُث : صأ

يَّتَنَا َما َدَخَل َعلَيَْها انلَّيِبُّ  :قَالَْت  ،ِعنَْدَها َعَسالً 
َ
نَّ �

َ
نَا وََحْفَصُة أ

َ
تَُقْل ص  َ�تََواَطيُْت أ

ْ
ِإ�ِّ  :فَل

ِجُد ِمنَْك ِر�َح َمَغاِ��َ 
َ
َت َمَغاِ��َ  ،أ

ْ
َ�ل

َ
ُ فََدَخَل ىلَعَ إِْحَداُهَما َ�َقا ؟أ

َ
بَْل « :َ�َقاَل  ،لَْت َذلَِك هل

�ُْت َعَسالً  ُ  رَشِ
َ

ُعوَد هل
َ
َل  ».ِعنَْد َز�ْنََب بِنِْت َجْحٍش َولَْن أ َهاَ�ٰٓ ﴿  :َ�َ�َ ُّ�

َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � َحلَّ  لَِم ُ�َّرُِم َما

َ
 أ

ُ ٱ  قَْوهِلِ  ]۱م: ی[التحر ﴾لََكۖ  �َّ
َ

ٓ ﴿ :إىِل َ�َّ  �ذۡ ﴿ِلَعا�َِشَة وََحْفَصَة  ]۴م: ی[التحر ﴾إِن َ�ُتوَ�ا
َ
 ٱ�َِّ�ُّ  أ

زۡ  ِض إَِ�ٰ َ�عۡ 
َ
�ُْت َعَسالً  ]۳م: ی[التحر ﴾اَحِديثٗ  ۦَ�ِٰجهِ أ   )۱۴۷۴/(م. ِلَقْوهِلِ بَْل رَشِ
برای خوردن عسل، نزد زینب دختر ص  گوید: نبی اکرم میل  عایشه ترجمه:

ه، رسول کردیم که ھر گاماند. من و حفصه توافق  رفت و آنجا می میل  جحش
آید؛ آیا مغافیر  نزد ھر یک از ما آمد، به او بگوید: از تو بوی مغافیر به مشام می صالله

نزد یکی از آندو آمد. او ھم ھمین چیز را به پیامبر ص  ای؟ سپس رسول الله خورده
ام  بلکه نزد زینب دختر جحش، عسل خورده«فرمود: ص  گفت. رسول اکرمص  اکرم

َهاَ�ٰٓ ﴿ در نتیجه، این آیات، نازل گردید:». خورم ره ھرگز نمیو دوبا ُّ�
َ
 لَِم ُ�َّرُِم َمآ  �َِّ�ُّ ٱ �

َحلَّ 
َ
ُ ٱ أ ای پیامبر! چرا آنچه را که الله متعال برایت حالل کرده است، بر « ]۱م: ی[التحر ﴾لََكۖ  �َّ

إِن ﴿فرمود: ب و در ادامه، الله متعال خطاب به عایشه و حفصه  »کنی؟ خود، حرام می
 ٓ . و آنجا که الله »الله برگردید و توبه کنید، بھتر است...سوی  به اگر« ]۴م: ی[التحر ﴾َ�ُتوَ�ا

َ�َّ  �ذۡ ﴿فرماید:  متعال می
َ
زۡ  ِض إَِ�ٰ َ�عۡ  ٱ�َِّ�ُّ  أ

َ
نبی  که آنگاه« ]۳م: ی[التحر ﴾اَحِديثٗ  ۦَ�ِٰجهِ أ

ص  اشاره به این سخن پیامبر اکرم »نھاد میان در را رازی ھمسرانش از یکی باص  اکرم
  ».ام بلکه عسل خورده«دارد که فرمود: 

ِ  :قَالَْت  بَ�ْن اَع�َِشَة  -۸۵۴ َعَسَل ص  اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ْ
َواَء َوال

ْ
َل

ْ
فاََكَن إَِذا  ،ُ�ِبُّ احل

َعرْصَ 
ْ
ا  ،فََدَخَل ىلَعَ َحْفَصَة فَاْحتَبََس  ،َ�يَْدنُو ِمنُْهنَّ  ،َداَر ىلَعَ �َِسائِهِ  ،َص�َّ ال رَثَ ِممَّ

ْ
�

َ
ِعنَْدَها أ

ُت َ�ْن َذلَِك  ،اَكَن َ�ْتَِبُس 
ْ
ل
َ
ًة ِمْن َعَسٍل  :فَِقيَل يِل  ،فََسأ ٌة ِمْن قَْوِمَها ُعكَّ

َ
ْهَدْت لََها اْمَرأ

َ
 ،أ

 ِ َ�ةً  ِمنْهُ ص  فََسَقْت رَُسوَل ا�َّ ُت  ،رَشْ
ْ
ُ  :َ�ُقل

َ
َْحتَالَنَّ هل ِ نلَ َما َوا�َّ

َ
 ،فََذَكْرُت َذلَِك لَِسوَْدةَ  ،أ

ُت 
ْ
إِنَُّه َسيَْدنُو ِمنِْك  :َوقُل

ُ  ،إَِذا َدَخَل َعلَيِْك فَ
َ

َت َمَغاِ��َ  :َ�ُقوِ� هل
ْ
َ�ل

َ
ِ أ إِنَُّه  ؟يَا رَُسوَل ا�َّ

فَ
ُ  ،الَ  :َسيَُقوُل لَِك 

َ
�حُ َما هَ  :َ�ُقوِ� هل ِ  ؟ِذهِ الرِّ ْن يُوَجَد ِمنُْه ص  َوَ�َن رَُسوُل ا�َّ

َ
�َْشتَدُّ َعلَيِْه أ

�حُ  إِنَُّه َسيَُقوُل لَِك  ،الرِّ
َ�َة َعَسٍل  :فَ ُ  ،َسَقتِْ� َحْفَصُة رَشْ

َ
ُعْرُ�َط  :َ�ُقوِ� هل

ْ
ْلُُه ال

َ
 ،َجرََسْت �
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 ُ
َ

قُوُل َذلِِك هل
َ
نِْت يَا َصِفيَّةُ  ،وََسأ

َ
ا َدَخَل ىلَعَ َسوَْدةَ  ،َوقُويِلِه أ ي الَ  :َ�ُقوُل َسوَْدةُ  :قَالَْت  ،فَلَمَّ ِ

َّ
 َواذل

 
َّ
َ إِال

َ
َاِب  إهِل

ْ
ِت يِل َو�ِنَُّه لََعَ� ابل

ْ
ي قُل ِ

َّ
بَاِدئَُه بِاذل

ُ
ْن أ

َ
ا َدنَا رَُسوُل  ،فََرقًا ِمنِْك  ،ُهَو لََقْد ِكْدُت أ فَلَمَّ

 ِ ِ  :قَالَْت ص  ا�َّ �َ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
َت َمَغاِ��َ أ

ْ
�حُ  :قَالَْت  ،»الَ « :قَاَل  ؟ل  :قَاَل  ؟َ�َما َهِذهِ الرِّ

َ�َة َعَسلٍ « ُعْرُ�َط  :قَالَْت  ».َسَقتِْ� َحْفَصُة رَشْ
ْ
ْلُُه ال

َ
ُ ِمثَْل  ،َجرََسْت �

َ
ُت هل

ْ
َّ قُل ا َدَخَل يلَعَ فَلَمَّ

ا َدَخَل ىلَعَ َحْفَصَة قَالَْت فَ  ،ُ�مَّ َدَخَل ىلَعَ َصِفيََّة َ�َقالَْت بِِمثِْل َذلَِك  ،َذلَِك  ِ  :لَمَّ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
الَ 

َ
ْسِقيَك ِمنْهُ  أ

َ
ِ  :َ�ُقوُل َسوَْدةُ  :قَالَْت  ».َحاَجَة يِل بِهِ  الَ « :قَاَل  ؟أ ِ لََقْد َحَرْمنَاهُ  !ُسبَْحاَن ا�َّ  ،َوا�َّ

ُت لََها :قَالَْت 
ْ
 )۱۴۷۴/(م .اْسُكيِت  :قُل

عسل و شیرینی را دوست داشت. و ص  رسول الله گوید: میل  عایشه ترجمه:
 رفت و با آنان، خوش و ِبش  گشت، نزد ھمسرانش می که از نماز عصر برمی ھنگامی

نمود. روزی، نزد حفصه دختر عمر رفت و بیش از حد معمول، نزد او ماند. علت را  می
وده است. جویا شدم. گفتند: زنی از خویشاوندان حفصه، یک مشک عسل به او اھدا نم

دھد. با خود گفتم: سوگند به الله که  میص  پس او قدری از آن عسل را به رسول الله
ای بکار خواھم برد؛ لذا موضوع را برای سوده دختر زمعه یادآوری کردم و به او  حیله

شود. تو به او بگو:  نزد تو آمد، حتما به تو نزدیک میص  که رسول الله گفتم: ھنگامی
پس به او بگو: ». خیر«ای؟ او به تو خواھد گفت:  مغ گیاه بد بو) خوردهآیا مغافیر (ص

حفصه مقداری «رسد، چیست؟ او به تو خواھد گفت:  ام می این بویی که از تو به مشام
پس به او بگو: زنبورھای آن، از گل درخت مغافیر، تغذیه ». عسل به من داده است

م گفت. تو ھم ای صفیه! ھمین سخنان اند. من ھم ھمین سخنان را به او خواھ نموده
 را به او بگو. 

ه سوگند، به محض اینکه رسول گفت: به اللل  گوید: سوده میل  عایشه
کالم را بدست بگیرم و سخن   ی کنار دروازه ایستاد، از ترس تو، خواستم رشته صالله

 بگویم.
رسول الله! به او نزدیک شد، سوده گفت: یا ص  که رسول الله به ھر حال، ھنگامی

ام  سوده گفت: پس این بویی که از تو به مشام». خیر«ای؟ فرمود:  آیا مغافیر خورده
سوده گفت: ». حفصه، مقداری عسل به من داده است«رسد، چیست؟ فرمود:  می

که نزد من آمد، من ھم  اند. ھنگامی زنبورھای آن، از گل درخت مغافیر، تغذیه نموده
که نزد صفیه رفت، او نیز به ایشان، ھمین  و ھنگامی ھمین سخنان را به او گفتم.
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سخنان را گفت. پس زمانی که دوباره نزد حفصه رفت، حفصه گفت: یا رسول الله! آیا 
 ». نیازی به آن ندارم«برایت قدری عسل نیاورم؟ فرمود: 

را از آن عسل، ص  گوید: سوده گفت: سوگند به الله که ما پیامبر اکرم عایشه می
 ساختیم. من گفتم: ساکت باش.محروم 

 عنایت نمودحق انتخاب شوهری که به همسرش،   ی درباره): ۵باب (
۸۵۵-  ِ ِ  :قَاَل  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ ِذُن ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ

ْ
بُو بَْ�ٍر �َْستَأ

َ
ص  َدَخَل أ

�ِ�َ ،فَوََجَد انلَّاَس ُجلُوًسا بِبَابِهِ 
َ
ِذَن ألِ�َ :قَاَل  ،ُهمْ َحٍد ِمنْ لَْم يُؤَْذْن أل

ُ
ْ�بََل  ،فََدَخَل  ،يِب بَْ�رٍ فَأ

َ
ُ�مَّ أ

 ُ
َ

ِذَن هل
ُ
َذَن فَأ

ْ
ُ �َِساُؤهُ  ،َجالًِساص  فَوََجَد انلَّيِبَّ  ،ُ�َمُر فَاْستَأ  :َ�َقاَل  :قَاَل  ،َوامِجًا َساِكتًا ،َحْوهلَ

َ�
َ
ْضِحُك انلَّيِبَّ أل

ُ
ِْ� انلََّفَقَة  :َ�َقاَل ، صقُولَنَّ َشيْئًا أ تلَ

َ
يَْت بِنَْت َخارَِجَة َسأ

َ
ِ لَْو َرأ يَا رَُسوَل ا�َّ

ُت ُ�نَُقَها
ْ
َْها فَوََجأ

َ
ِ  ،َ�ُقْمُت إِيل َِ�  ،ُهنَّ َحْوِ� َكَما تََرى« :َوقَاَل ، صفََضِحَك رَُسوُل ا�َّ نلْ

َ
�َْسأ

 ُ�نُ  ،انلََّفَقةَ 
ُ
 اَع�َِشَة َ�َأ

َ
بُو بَْ�ٍر إِىل

َ
 ُ�نَُقَها ،َقَهاَ�َقاَم أ

ُ
 َحْفَصَة َ�َأ

َ
ُهَما الِكَ  ،َ�َقاَم ُ�َمُر إِىل

ِ  :َ�ُقوُل  َن رَُسوَل ا�َّ
ْ
ل
َ
نَ  ،َما لَيَْس ِعنَْدهُ ص  �َْسأ

ْ
ِ  :َ�ُقل ِ  الَ  ،َوا�َّ ُل رَُسوَل ا�َّ

َ
َشيْئًا ص  �َْسأ

بًَدا لَيَْس ِعنَْدهُ 
َ
ْو �ِْسًعا وَعِ  ،أ

َ
لَُهنَّ َشْهًرا أ �نَ ُ�مَّ اْ�زَتَ َهاَ�ٰٓ ﴿ :ُ�مَّ نََزلَْت َعلَيِْه َهِذهِ اآليَةُ  ،رْشِ ُّ�

َ
� 

زۡ  ٱ�َِّ�ُّ 
َ
جۡ  ِمنُ�نَّ  ِسَ�ٰتِ ُمحۡ لِلۡ ﴿ :َحىتَّ بَلَغَ  ﴾َ�ِٰجَك قُل ّ�ِ

َ
 :قَاَل  ]۲۹[األحزاب:  ﴾اَعِظيمٗ  ًراأ

 بَِعا�َِشةَ 
َ
ْعرَِض « :َ�َقاَل  ،َ�بََدأ

َ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
ْن الَ يَا اَع�َِشُة إِ�ِّ أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ْمًرا أ

َ
َ�ْعَجِ� ِ�يِه َحىتَّ  َعلَيِْك أ

بََو�ِْك 
َ
ِ  :قَالَْت  ».�َْستَِشِ�ي أ ِ�يَك يَا رَُسوَل  :قَالَْت  ،َعلَيَْها اآليَةَ  َ�تَالَ  ؟َوَما ُهَو يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

بََويَّ 
َ
ْستَِشُ� أ

َ
ِ أ ارَ  ؟ا�َّ ُ َوادلَّ َ َورَُسوهلَ ْختَاُر ا�َّ

َ
ْن الَ  ،اآلِخَرةَ  بَْل أ

َ
لَُك أ

َ
ْسأ

َ
ًة ِمْن  َوأ

َ
ْرِبَ اْمَرأ ختُ

ُت 
ْ
ي قُل ِ

َّ
  الَ « :قَاَل  ،�َِسائَِك بِاذل

َّ
ٌة ِمنُْهن إِال

َ
لُِ� اْمَرأ

َ
ُ�َها �َْسأ ْخرَبْ

َ
َ لَْم َ�بَْعثِْ� ُمَعنِّتًا َوالَ  ،أ  إِنَّ ا�َّ

ا ،ُمتََعنِّتًا ً  )۱۴۷۸/م(». َولَِ�ْن َ�َعثَِ� ُمَعلًِّما ُميرَسِّ
خواست برای وارد شدن  آمد و میس  گوید: ابوبکر می بجابر بن عبدالله  ترجمه:

  ی خانه  ی اجازه بگیرد؛ در آنجا، مردم را دید که کنار دروازهص  رسول الله  ی به خانه
 ورود، داده نشده است.  ی اند و به ھیچ یک از آنان، اجازه نشستهص  پیامبر اکرم

خواست. به او اجازه داده شد. وی ھنگام وارد شدن، دید که پیامبر اجازه س  ابوبکر
اند. بعد از  ساکت و اندوھگین نشسته است و ھمسرانش نیز اطراف او نشستهص  اکرم

 ورود دادند.  ی ورود خواست؛ به او نیز اجازه  ی آمد و اجازه س آن، عمر
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را ص  کرمگویم که نبی ا با خود گفت: چیزی می س گوید: عمر راوی می
بخندانم. لذا عرض کرد: یا رسول الله! اگر دختر خارجه (ھمسر من) از من نفقه 

ص  گویید؟ رسول الله بخواھد و من بلند شوم و یکی به گردنش بزنم شما چه می
اند و از من  ھا اطراف مرا گرفته کنی این ھمانگونه که مشاھده می«خندید و فرمود: 

 ».خواھند نفقه می
زد و عمر برخاست و با  عایشه رفت و با دست به گردنش میسوی  به سپس ابوبکر

چیزی ص  گفتند: از رسول الله زد. و ھر دوی آنھا می دست به گردن حفصه می
 خواھید که در توانش نیست؟!!  می

یک ماه یا بیست و نه روز از ھمسرانش، ص  گوید: پس از آن، رسول الله راوی می

َهاَ�ٰٓ ﴿ن آیات بر او نازل گردید: کناره گیری نمود. آنگاه ای ُّ�
َ
زۡ  ٱ�َِّ�ُّ  �

َ
 ﴾َ�ِٰجَك قُل ّ�ِ

جۡ  ِمنُ�نَّ  ِسَ�ٰتِ ُمحۡ لِلۡ ﴿تا
َ
ای پیامبر! به ھمسرانت بگو: اگر شما زندگی و « ﴾اَعِظيمٗ  ًراأ

ای مناسب بدھم و به طرز نیکویی، شما  خواھید، بیایید تا به شما ھدیه زرق و برق دنیا را می
خواھید، الله متعال برای نیکوکاران شما  سازم. و اگر الله، پیامبرش و روز آخرت را میرا رھا 

 ».پاداش بزرگی را آماده ساخته است
ای «با عایشه آغاز نمود و خطاب به ایشان فرمود: ص  گوید: رسول الله راوی می

، مشورت کنم؛ ولی دوست دارم تا با پدر و مادرت عایشه! موضوعی را به تو پیشنھاد می
 ».ای، در تصمیم گیری عجله نکنی نکرده

فوق را برایش   ی آیهص  گفت: یا رسول الله! چه موضوعی؟ پیامبر اکرمل  عایشه
 تالوت نمود. عایشه گفت: یا رسول الله! در مورد شما با پدر و مادرم، مشورت 

خواھم این  مینمایم و از تو  کنم؟! بلکه، الله، پیامبرش و سرای آخرت را انتخاب می می
ھر یک از آنان از من «فرمود: ص  سخن مرا به ھیچ یک از ھمسرانت نگویی. رسول اکرم

بپرسد، به او خواھم گفت؛ زیرا الله متعال مرا نفرستاده است تا به مردم، ضرری برسانم یا 
 ».فرستاده است که سھل و آسان بگیرم سخت گیری نمایم؛ بلکه مرا به عنوان معلمی 

وٍق قَاَل  َ�نْ  -۸۵۶ ًفا :َمرْسُ
ْ
ل
َ
ْو أ

َ
ْو ِمائًَة أ

َ
يِت َواِحَدًة أ

َ
ُْت اْمَرأ بَايِل َخ�َّ

ُ
ْتَاَرِ�  ،َما أ

َ
ْن خت

َ
 ،َ�ْعَد أ

ُت اَع�َِشَة َ�َقالَْت 
ْ
ل
َ
ِ  :َولََقْد َسأ نَا رَُسوُل ا�َّ َ فاََكَن َطالَ ص  قَْد َخ�َّ

َ
 )۱۴۷۷/(م؟ قًاأ

گوید: باکی ندارم که ھمسرم را یک، صد یا ھزار بار، حق انتخاب  مسروق می ترجمه:
پرسیدم؛ ل  بدھم البته به شرط اینکه مرا انتخاب کند؛ زیرا در این باره از عایشه
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 به ما حق انتخاب داد. آیا طالقی محسوب شد؟!!ص  وی گفت: رسول الله

یعنی اگر  _�ن تََ�َٰهَرا َعلَۡيهِ +ید: فرما این سخن الله متعال که می  ی ): درباره۶باب (
 دیعلیه او همدست شو

ِ بِْن  َ�بْدِ  عن -۸۵۷ ُث قَاَل  بَ�بَّاٍس  ا�َّ َل  :ُ�َدِّ
َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
نَا أ

َ
َمَكثُْت َسنًَة َوأ

اِب  َطَّ
ْ
ُ  ،َ�ْن آيَةٍ  سُ�َمَر ْ�َن اخل

َ
ُ َهيْبًَة هل

َ
هل

َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
ْستَِطيُع أ

َ
ا فََخرَْجُت  ،َ�َما أ َحىتَّ َخَرَج َحاجًّ

ا رََجعَ  ،َمَعهُ  ِر�ِق  ،فَلَمَّ ُ  ،فَُكنَّا بِبَْعِض الطَّ
َ

َراِك حِلَاَجٍة هل
َ
 األ

َ
 ُ�مَّ  ،َعَدَل إِىل

َ
ُ َحىتَّ فََرغ

َ
فََوَ�ْفُت هل

ُت  ،رِسُْت َمَعهُ 
ْ
ُمْؤِمِن�َ  :َ�ُقل

ْ
ِمَ� ال

َ
ِ لَّتَاِن َ�َظاَهَرتَا ىلَعَ رَسُ لَمْن ا ،يَا أ ْزَواِجهِ ص  وِل ا�َّ

َ
 ؟ِمْن أ

َك َحْفَصُة واََع�َِشةُ  :َ�َقاَل 
ْ
ُ  ،تِل

َ
ُت هل

ْ
ِ  :قَاَل َ�ُقل لََك َ�ْن َهَذا ُمنُْذ  ،َوا�َّ

َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ َ
إِْن ُكنُْت أل

ْستَِطيُع َهيْبًَة لََك 
َ
  ،َ�ْفَعْل  فَالَ  :قَاَل  ،َسنٍَة َ�َما أ

ْ
نَّ ِعنِْدي ِمْن ِعل

َ
ِ� َ�نْهُ َما َظنَنَْت أ

ْ
إِْن  ،ٍم فََسل

فَ
تَُك  ْخرَبْ

َ
ْعلَُمُه أ

َ
ْمًرا :َوقَاَل ُ�َمرُ  :قَاَل  ،ُكنُْت أ

َ
َاِهِليَِّة َما َ�ُعدُّ لِلنَِّساِء أ

ْ
ِ إِْن ُكنَّا يِف اجل َحىتَّ  ،َوا�َّ

نَْزَل 
َ
 ِ�يِهنَّ َما أ

َ
ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ

َ
تَِمُرهُ  :قَاَل  ،َوقََسَم لَُهنَّ َما قََسمَ  ،أ

ْ
أ
َ
ْمٍر أ

َ
نَا يِف أ

َ
إِْذ قَالَْت يِل  ،َ�بَيْنََما أ

يِت 
َ
ُت لََها ،لَْو َصنَْعَت َكَذا َوَ�َذا :اْمَرأ

ْ
نِْت َولَِما َهاُهنَا :َ�ُقل

َ
ْمٍر  ؟َوَما لَِك أ

َ
َوَما تََ�لُُّفِك يِف أ

ِر�ُدهُ 
ُ
اِب  ،َعَجبًا لََك  :َ�َقالَْت يِل  ؟أ َطَّ

ْ
نَْت  َما تُِر�دُ  !يَا اْ�َن اخل

َ
ْن تَُراَجَع أ

َ
َو�ِنَّ ابْنَتََك لرَُتَاِجُع  ،أ

 ِ ْخُرُج َماَكِ�  :قَاَل ُ�َمرُ  ،َحىتَّ َ�َظلَّ يَْوَمُه َغْضبَانَ ص  رَُسوَل ا�َّ
َ
َحىتَّ  ،فَآُخُذ رَِدايِئ ُ�مَّ أ

ْدُخَل ىلَعَ َحْفَصةَ 
َ
ُت لََها ،أ

ْ
ِ  يَا بُنَيَُّة إِنَِّك لرَُتَاِجِعَ� رَُسوَل  :َ�ُقل َحىتَّ َ�َظلَّ يَْوَمُه ص  ا�َّ

ِ إِنَّا لَُ�َاِجُعهُ  :َ�َقالَْت َحْفَصةُ  ؟َغْضبَانَ  ُت  ،َوا�َّ
ْ
ِ وََغَضَب  :َ�ُقل رُِك ُ�ُقو�ََة ا�َّ َحذِّ

ُ
�ِّ أ

َ
َ�ْعلَِمَ� �

ْعَجبََها ُحْسنَُها يَا بُنَيَُّة الَ ، ص رَُسوهِلِ 
َ
نَِّك َهِذهِ الَّيِت قَْد أ ِ وَحُ  ،َ�ُغرَّ ُ�مَّ  ،إِيَّاَهاص  بُّ رَُسوِل ا�َّ

مِّ َسلََمةَ 
ُ
ْدُخَل ىلَعَ أ

َ
مُّ َسلََمةَ  ،فلََكَّْمتَُها ،ِلَقَرابيَِت ِمنَْها ،َخرَْجُت َحىتَّ أ

ُ
َعَجبًا لََك يَا  :َ�َقالَْت يِل أ

اِب  َطَّ
ْ
ِ  ،اْ�َن اخل ْن تَْدُخَل َ�ْ�َ رَُسوِل ا�َّ

َ
ٍء َحىتَّ تَبْتَيِغَ أ َت يِف لُكِّ يَشْ

ْ
ْزَواِجهِ ص  َقْد َدَخل

َ
 ،َوأ

ِجدُ  :َقَال
َ
تِْ� َ�ْن َ�ْعِض َما ُكنُْت أ ْخًذا َكرَسَ

َ
َخَذتِْ� أ

َ
َوَ�َن يِل  ،فََخرَْجُت ِمْن ِعنِْدَها ،فَأ

نَْصارِ 
َ
  ،َصاِحٌب ِمْن األ

َ
رََبِ إَِذا ِغبُْت أ

ْ
رََبِ  ،تَاِ� بِاخل

ْ
نَا آِ�يِه بِاخل

َ
ُْن ِحينَئٍِذ  ،َو�َِذا اَغَب ُكنُْت أ

َ
َو�

انَ  ْنَا ،َ�تََخوَُّف َمِلاًك ِمْن ُملُوِك َغسَّ
َ

ْن �َِسَ� إِيل
َ
نَُّه يُِر�ُد أ

َ
َا �

َ
ْت ُصُدوُرنَا  ،ُذِكَر نل

َ
َ�َقْد اْمتََأل

نَْصارِيُّ يَدُ  ،ِمنْهُ 
َ
ىَت َصاِحيِب األ

َ
َاَب فَأ

ْ
اِ�ُّ  ،اْ�تَحْ  ،اْ�تَحْ  :َوقَاَل  ،قُّ ابل َغسَّ

ْ
ُت َجاَء ال

ْ
 :َ�َقاَل  ؟َ�ُقل

َشدُّ ِمْن َذلَِك 
َ
ِ  ،أ َل رَُسوُل ا�َّ ْزَواَجهُ ص  اْ�زَتَ

َ
ُت  ،أ

ْ
ْ�ُف َحْفَصَة واََع�َِشةَ  :َ�ُقل

َ
ُ�مَّ آُخُذ  ،رَِغَم أ

ْخُرُج َحىتَّ ِجئُْت 
َ
ِ  ،ثَْوِ� فَأ َْها بَِعَجلَةٍ ص  فَإَِذا رَُسوُل ا�َّ

َ
ُ يُْرَ�ىَق إِيل َ�ٍة هلَ ٌم وَُغالَ  ،يِف َمرْشُ
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 ِ رََجةِ ص  لِرَُسوِل ا�َّ ِس ادلَّ
ْ
ْسوَُد ىلَعَ َرأ

َ
ُت  ،أ

ْ
ِذَن يِل  ،َهَذا ُ�َمرُ  :َ�ُقل

ُ
َ�َقَصْصُت  :قَاَل ُ�َمرُ  ،فَأ

 ِ َِديَث ص  ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
ْ
ِ  ،َهَذا احل َم رَُسوُل ا�َّ مِّ َسلََمَة تَبَسَّ

ُ
ا بَلَْغُت َحِديَث أ َو�ِنَُّه ، صفَلَمَّ

ءٌ  َدٍم َحْشوَُها يِلٌف  ،لََعَ� َحِصٍ� َما بَيْنَُه َوَ�يْنَُه يَشْ
َ
ِسِه وَِساَدٌة ِمْن أ

ْ
َْت َرأ

َ
َو�ِنَّ ِعنَْد رِْجلَيِْه  ،َوحت

ُهبً  ،بُوًراْص قََرًظا مَ 
ُ
ِسِه أ

ْ
ِ  ،ا ُمَعلََّقةً وَِعنَْد َرأ َِصِ� يِف َجنِْب رَُسوِل ا�َّ

ْ
ثََر احل

َ
يُْت أ

َ
 ،صفََرأ

ُت  ؟»َما ُ�بِْكيَك « :َ�َقاَل  ،َ�بََكيُْت 
ْ
ِ إِنَّ ِكرْسَى َوَ�يرَْصَ ِ�يَما ُهَما ِ�يهِ  :َ�ُقل نَْت  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َوأ

 ِ ِ  ؟رَُسوُل ا�َّ  : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َما تَْرىَض أ

َ
ْ�يَا َولََك اآلِخَرةُ أ  ؟»ْن تَُ�وَن لَُهَما ادلُّ

 )۱۴۷۹(م/
خواستم در  گوید: مدت یک سال بود که می می بعبدالله بن عباس  ترجمه:

توانستم  بپرسم؛ ولی بخاطر ھیبتی که داشت نمیس  ای از عمر بن خطاب مورد آیه
شد. من نیز ھمراه که برای ادای حج از مدینه، بیرون  سؤالم را مطرح کنم. تا این

 ایشان، بیرون شدم. ھنگام بازگشت در مسیر، از ما جدا شد و برای قضای حاجت
که کارش تمام شد. آنگاه ھمراه او  درختی بنام اراک رفت. من ایستادم تا اینسوی  به

که علیه ص  براه افتادم و گفتم: ای امیر المؤمنین! آن دو زن از ھمسران رسول الله
ھا بودند؟ جواب داد: آنھا، حفصه و  و با ھم ھمکاری نمودند، کداماو ھمدست شدند 

خواستم در این باره از  عایشه بودند. گفتم: سوگند به الله، مدت یک سال است که می
گفت: س  توانستم سؤالم را مطرح کنم. عمر شما بپرسم ولی بخاطر ھیبت شما نمی

د من وجود دارد، از من بپرس. اگر این کار را نکن؛ ھر گاه، فکر کردی علم و دانشی نز
 گویم. در آن مورد، اطالعی داشته باشم، به تو می

که  سوگند به الله، ما در دوران جاھلیت برای زنان، ھیچ ارزشی قایل نبودیم تا این
الله در مورد آنان، آیاتی نازل فرمود و حقوقی برای آنان، در نظر گرفت. بله، روزی، 

کردی،  کردم که ھمسرم به من گفت: اگر اینگونه عمل می فکر میانجام کاری،   ی درباره
بسیار خوب بود. به او گفتم: این کار به تو چه ربطی دارد؟ چرا در کاری که مربوط به 

کنم که  نمایی؟ ھمسرم گفت: ای فرزند خطاب! از تو تعجب می من است، دخالت می
صحبت ص  نزد رسول الله ای خواھی نظری بدھم در حالی که دخترت به اندازه نمی
تمام روزش را با خشم و ص  نماید که گاھی پیامبر اکرم کند و اظھار نظر می می

 نماید. ناراحتی، سپری می
پوشیدند) را  عمر گفت: با شنیدن این موضوع، ردایم (چادری که بجای پیراھن می
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ای  اندازهتو به برداشتم و حرکت کردم تا اینکه نزد حفصه رفتم؛ به او گفتم: ای دخترم! 
آن روزش را با ناراحتی و ص  نمایی که رسول اکرم اظھار نظر میص  نزد رسول الله

اظھار ص  نماید؟ حفصه گفت: سوگند به الله که ما نزد پیامبر اکرم خشم، سپری می
نماییم. گفتم: باید بدانی که من تو را از عذاب و خشم پیامبرش بر حذر  نظر می

نسبت به او ص  دا این زن (عایشه) که زیبایی و محبت پیامبردارم. دخترم! مبا می
حفصه، بیرون   ی باعث غرور و خودپسندی وی گردیده، تو را فریب دھد. سپس از خانه

آمدم و به خاطر قرابتی که با ام سلمه داشتم، نزد وی رفتم و با ایشان نیز در این باره، 
کارھا   ی کنم؛ در ھمه و تعجب میصحبت کردم. ام سلمه گفت: ای فرزند خطاب! از ت

و ھمسرانش نیز دخالت ص  خواھی در امور پیامبر دخالت نمودی تا جایی که می
ای روی من تأثیر گذاشت که مقداری از  نمایی؟ این سخن ام سلمه به اندازه

 ھایم را برطرف نمود؛ لذا از نزد وی، بیرون رفتم. نگرانی
حضور ص  که من نزد رسول الله میبله، من یک دوست انصاری داشتم؛ ھنگا

که او حضور نداشت، من اخبار را برایش  آورد و ھنگامی نداشتم، او اخبار را برایم می
آوردم. در آن روزھا ما بیم آن را داشتیم که یکی از پادشاھان غسانی به ما حمله  می

له ما را ما حرکت کند. این مسئسوی  به خواھد کند؛ زیرا به ما گفته بودند که وی می
 بطور کلی به ھراس انداخته بود.

گوید: باز کن، باز کن.  زند و می ام در می در این اثنا، متوجه شدم که دوست انصاری
تر است؛ پیامبر  پرسیدم: آیا پادشاه غسانی، حمله کرده است؟ گفت: از این ھم مھم

به  از ھمسرانش، کناره گیری نموده است. گفتم: بینی حفصه و عایشهص  اکرم
 خاک مالیده شد.

رفتم. در آنجا ص  آنگاه لباسم را برداشتم و به راه افتادم تا اینکه نزد رسول الله
  ی را دیدم که در اتاقی نشسته است و برای وارد شدن به آن از تنهص  پیامبر اکرم

  ی بردهص  کند. ھمچنین رسول الله درخت خرمایی به عنوان نردبان، استفاده می
که باالی نردبان، ایستاده بود. گفتم: من عمر ھستم. پس به من سیاھی داشت 

 ورود دادند.  ی اجازه
که به سخن ام  تعریف نمودم؛ ھنگامیص  گوید: ماجرا را برای رسول الله عمر می

ص  تبسم نمود. قابل یادآوری که رسول اللهص  رسیدم، پیامبر اکرمل  سلمه
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نداشت، خوابیده و سرش بر بالشی که باالی حصیری که چیز دیگری روی آن، وجود 
از پوست و محتوایش برگ درخت خرما بود، نھاده بود. و نزد پاھایش یک دسته برگ 
درخت قرظ (نوعی درخت تناور) وجود داشت و باالی سرش، چند عدد پوست دباغی 

 .اش وجود نداشت) نشده آویزان بود. (و چیز دیگری در خانه
دیدم، گریه کردم. ص  ھلوی (مبارک) رسول اللهکه آثار حصیر را بر پ ھنگامی
؟ گفتم: یا رسول الله! کسری »کنی ای عمر! چرا گریه می«فرمود: ص  پیامبر اکرم

برند حال آنکه تو  (پادشاه ایران) و قیصر (پادشاه روم) در چه ناز و نعمتی بسر می
ص  رسول الله .نمایی) ات را سپری می پیامبر الله ھستی (و با این وضعیت، زندگی

 ». آیا راضی نیستی که دنیا از آِن آنان باشد و آخرت از آِن ما باشد«فرمود: 





 
 

 کتاب عده -۱۶

 زن بارداری که بعد از وفات همسرش، وضع حمل نماید  ی ): درباره۱باب (
ِ بِْن  ُ�بَيْدِ عن  -۸۵۸ ِ بِْن ُ�تْبَةَ  ا�َّ ِ بِْن  :َ�بِْد ا�َّ  ُ�َمَر بِْن َ�بِْد ا�َّ

َ
بَاُه َكتََب إِىل

َ
نَّ أ

َ
أ

ْرقَِم الزُّْهِريِّ 
َ
ْسلَِميَّةِ  ،األ

َ
َارِِث األ

ْ
ْن يَْدُخَل ىلَعَ ُسبَيَْعَة بِنِْت احل

َ
ُمُرُه أ

ْ
لََها َ�ْن َحِديِثَها  ،يَأ

َ
فَيَْسأ

ا قَاَل لََها  ِ َوَ�مَّ ِ بِْن  ،ِحَ� اْستَْفتَتْهُ ص  رَُسوُل ا�َّ  َ�بِْد ا�َّ
َ

ِ إِىل فََكتََب ُ�َمُر ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ
َْت َسْعِد بِْن َخْولَةَ 

َ
�ََّها اَكنَْت حت

َ
تُْه � ْخرَبَ

َ
نَّ ُسبَيَْعَة أ

َ
 ،وَُهَو يِف بَِ� اَعِمِر بِْن لَُؤيٍّ  ،ُ�تْبََة ُ�ْرِبُُه أ

ْن َشهِ  وََداِع  ،َد بَْدًراَوَ�َن ِممَّ
ْ
ِة ال َ َ�نَْها يِف َحجَّ ْن وََضَعْت  ،َوِ�َ َحاِمٌل  ،َ�تُُو�ِّ

َ
فَلَْم تَنَْشْب أ

اِب  ،مَحْلََها َ�ْعَد َوفَاتِهِ  ُخطَّ
ْ
لَْت لِل َمَّ

َ
ا َ�َعلَّْت ِمْن نَِفاِسَها جت نَابِِل ْ�ُن  ،فَلَمَّ بُو السَّ

َ
فََدَخَل َعلَيَْها أ

ارِ َ�ْعَكٍك رَُجٌل ِمْن بَ  لَةً  :َ�َقاَل لََهاـ  ِ� َ�بِْد ادلَّ َراِك ُمتََجمِّ
َ
 ؟لََعلَِّك تَرِْجَ� انلِّاَكحَ  ،َما يِل أ

ْشُهٍر وََعرْشٌ 
َ
ْرَ�َعُة أ

َ
نِْت بِنَاِكٍح َحىتَّ َ�ُمرَّ َعلَيِْك أ

َ
ِ َما أ ا قَاَل يِل  :قَالَْت ُسبَيَْعةُ ، إِنَِّك َوا�َّ فَلَمَّ

ْمَسيُْت 
َ
َّ ِ�يَايِب ِحَ� أ ِ  ،َذلَِك مَجَْعُت يلَعَ َ�يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
ُُه َ�ْن َذلَِك ص  فَأ تلْ

َ
ْ�َتاِ�  ؟فََسأ

َ
فَأ

ُت ِحَ� وََضْعُت مَحِْ� 
ْ
�ِّ قَْد َحلَل

َ
ِج  ،بِ� َوُّ َمَرِ� بِالزتَّ

َ
رَى  فَالَ  :قَاَل اْ�ُن ِشَهاٍب  ،إِْن بََدا يِل  ،َوأ

َ
أ

َج ِحَ� وََضَعْت َو�ِْن اَكنَْت يِف َدِمَها ْن َ�زَتَوَّ
َ
ًسا أ

ْ
ْن الَ  ،بَأ

َ
. َ�ْقَرُ�َها َزوُْجَها َحىتَّ َ�ْطُهرَ  َ�ْ�َ أ

 )۱۴۸۴/(م
ای به عمر بن عبدالله بن  گوید: پدرم نامه عبیدالله بن عبدالله بن عتبه می ترجمه:

برود و از او در  سبیعه دختر حارث اسلمی  ارقم زھری نوشت و به او دستور داد تا نزد
 که از ایشان استفتا نمود، بپرسد.  ھنگامیص  مورد سخن رسول الله

عمر بن عبدالله در پاسخ عبدالله بن عتبه نوشت: سبیعه به من گفت: من در نکاح 
بنی عامر بن لوی و از اھل بدر است، بودم. من حامله   ی سعد بن خوله که از قبیله

ه سعد در حجه الوداع وفات نمود. اندکی بعد از وفات ایشان، وضع حمل نمودم. بودم ک
که دوران نفاسم تمام شد و پاک گردیدم، خود را برای خواستگاران، آرایش  ھنگامی

نمودم. مردی از بنی عبدالدار بنام ابو سنابل بن بعکک نزد من آمد و گفت: چرا خودت 
ازدواج کنی؟ سوگند به الله، تا زمانی که چھار ماه خواھی  ای؟! شاید می را آرایش کرده

 توانی نکاح کنی. و ده روز از فوت شوھرت نگذرد، نمی
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ھایم را پوشیدم و نزد  گوید: با شنیدن این سخنان، شب آنروز، لباس سبیعه می
به من فتوا داد ص  رفتم و در این باره از ایشان پرسیدم. پیامبر اکرمص  رسول الله
ام تمام شده است و ھمچنین به من گفت که اگر خواستی،  وضع حمل، عدهکه ھنگام 

 توانی ازدواج کنی. می
بینم که زن بعد از وضع حمل، ازدواج کند  گوید: لذا من اشکالی نمی ابن شھاب می

اگر چه در دوران نفاس باشد؛ البته تا زمانی که پاک نشده است، شوھرش نباید با او 
 ھمبستر شود.

برد و) برای چیدن  ای که (در دوران عده بسر می زن مطلقه  ی درباره): ۲باب (
 رود خرماهایش بیرون می

ِ  بِْن  َجابِرِ  عن -۸۵۹ ْلََها ،ُطلَِّقْت َخاليَِت  :َ�ُقوُل  بَ�بِْد ا�َّ ُدَّ �َ ْن جتَ
َ
َراَدْت أ

َ
 ،فَأ

ُْرجَ 
َ

ْن خت
َ
تَْت انلَّيِبَّ  ،فَزََجَرَها رَُجٌل أ

َ
ْلَِك بَ « :َ�َقاَل ص  فَأ ي �َ ْن  ،َ� َفُجدِّ

َ
إِنَِّك َعىَس أ

فَ
ْو َ�ْفَعِ� َمْعُروفًا

َ
يِق أ  )۱۴۸۳/(م». تََصدَّ

ام طالق داده شد و تصمیم گرفت که  گوید: خاله می بجابر بن عبدالله  ترجمه:
ام نزد نبی  رحذر داشت. خالهخرماھایش را بچیند. شخصی او را از بیرون رفتن، ب

برو، خرماھایت را بچین؛ چه بسا که صدقه «فرمود: ص  رفت. رسول الله صاکرم
 ».کنی یا کار نیکی، انجام دھی

 ): بیرون رفتن زن مطلقه از خانه اش در صورتی که احساس خطر نماید۳باب (
ُت  :قَالَْت  بَ�ْن فَاِطَمَة بِنِْت قَيٍْس  -۸۶۰

ْ
ِ  :قُل  ،ثًاَزْويِج َطلََّقِ� ثَالَ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

 َّ ْن ُ�ْقتََحَم يلَعَ
َ
َخاُف أ

َ
لَْت  :قَاَل  ،َوأ َمَرَها َ�تََحوَّ

َ
 )۱۴۸۲/(م. فَأ

روایت است که گفت: یا رسول الله! شوھرم مرا ل  از فاطمه دختر قیس ترجمه:
ص  گوید: رسول الله ترسم که مورد تعرض قرار گیرم. راوی می سه طالقه کرد و من می

 به وی دستور داد تا جایش را تغییر دھد. 

ىب عن -۸۶۱
َ
نَّ فَاِطَمَة بِنَْت قَيٍْس  :َسلََمَة ْ�َن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن َعوٍْف  أ

َ
ْخرَبَُه أ

َ
ل  أ

تْهُ  ْخرَبَ
َ
ُمِغَ�ةِ  :أ

ْ
يِب َ�ْمِرو بِْن َحْفِص بِْن ال

َ
َْت أ

َ
�ََّها اَكنَْت حت

َ
 ،يَقاٍت ِث َ�ْطلِ َ�َطلََّقَها آِخَر ثَالَ  ،�

 ِ �ََّها َجاَءْت رَُسوَل ا�َّ
َ
  ،�َْستَْفِتيِه يِف ُخُروِجَها ِمْن بَيِْتَهاص  فََزَ�َمْت �

َ
ْن تَنْتَِقَل ِإىل

َ
َمَرَها أ

َ
فَأ



 ٤٧٥  کتاب عده -۱۶

 �َ�ْ
َ
مِّ َمْكتُوٍم األ

ُ
ُمَطلََّقِة ِمْن بَيِْتَها ،ابِْن أ

ْ
َقُه يِف ُخُروِج ال ْن يَُصدِّ

َ
ىَب َمْرَواُن أ

َ
 :َوةُ و قَاَل ُعرْ  ،فَأ

نَْ�َرْت َذلَِك ىلَعَ فَاِطَمَة بِنِْت قَيٍْس 
َ
 )۱۴۸۰/(م .إِنَّ اَع�َِشَة أ
گوید: فاطمه دختر قیس به من گفت  ابو سلمه بن عبدالرحمن بن عوف می ترجمه:

که وی در نکاح ابو عمرو بن حفص بن مغیره بود. ابو عمرو سومین طالقش را واقع 
رفته و از ایشان در مورد ص  نمود. بعد از آن، فاطمه ادعا کرد که نزد رسول الله

به وی دستور داده است ص  ر اکرمبیرون رفتن از خانه، استفتا نموده است و پیامب
که نزد ابن ام مکتوم نابینا، منتقل شود. اما مروان این سخنش را که زن مطلقه 

 اش بیرون برود، تصدیق نکرد. تواند از خانه می
 نیز این مسئله (بیرون رفتن زن مطلقه از ل  گوید: عایشه ھمچنین عروه می

 اش) را از فاطمه دختر قیس نپذیرفت. خانه
ما صحیح این است که طبق روایات فوق، زن مطلقه در دوران عده در صورتی که (ا

رفت که مورد تعرض قرار  عذری داشته باشد مثل فاطمه دختر قیس که بیم آن می
تواند از  می گیرد یا مانند آن زن دیگر که برای چیدن خرماھایش که ضروری بود،

 .)اش بیرون برود خانه

 اش اج نمودن زن مطلقه بعد از تمام شدن عدهازدو  ی ه): دربار۴باب (
فَلَْم َ�َْعْل لََها رَُسوُل  ،ثًاَ�ُقوُل إِنَّ َزوَْجَها َطلََّقَها ثَالَ ل  قَيٍْس  فَاِطَمَة بِنِْت  عن -۸۶۲

 ِ ِ  :قَالَْت  ،َ�َفَقةً  ُسْكَ� َوالَ ص  ا�َّ ِت َفآِذنِيِ� : «صقَاَل يِل رَُسوُل ا�َّ
ْ
 ،فَآَذْ�تُهُ  ».إَِذا َحلَل

َساَمُة ْ�ُن َز�ٍْد 
ُ
بُو َجْهٍم َوأ

َ
ِ ، فََخَطبََها ُمَعاِوَ�ُة َوأ ا ُمَعاِوَ�ُة فَرَُجٌل « :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ مَّ

َ
أ

ُ  تَرٌِب الَ 
َ

اٌب لِلنَِّساءِ  ،َماَل هل بُو َجْهٍم فَرَُجٌل رَضَّ
َ
ا أ مَّ

َ
َساَمُة ْ�ُن َز�ْدٍ  ،َوأ

ُ
يَِدَها َ�َقالَْت �ِ  ».َولَِ�ْن أ

َساَمةُ  :َهَكَذا
ُ
َساَمُة أ

ُ
ِ  ،أ ِ َوَطاَعُة رَُسوهِلِ َخْ�ٌ لَِك « :صَ�َقاَل لََها رَُسوُل ا�َّ  :قَالَْت  ».َطاَعُة ا�َّ

 )۱۴۸۰/(م. َ�زَتَوَّْجتُُه فَاْ�تَبَْطُت 
روایت است که: شوھرش او را سه طالقه نمود ل  از فاطمه دختر قیس ترجمه:

گوید: رسول  ای در نظر نگرفت. وی می برایش حق سکونت و نفقهص  و رسول الله
». ات به پایان رسید، مرا اطالع بده ھر گاه، دوران عده«خطاب به من فرمود: ص  الله

را اطالع دادم. آنگاه معاویه، ابو جھم ص  ام پیامبر اکرم من ھم بعد از تمام شدن عده
معاویه مردی «فرمود: ص  سول اللهاز من خواستگاری نمودند. ر شو اسامه بن زید 



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٤٧٦

زند ولی اسامه  ای ندارد؛ ابو جھم ھم زنان را بسیار کتک می فقیر است و ھیچ سرمایه
(مرد خوبی است) فاطمه با دستش اشاره نمود که اسامه، فردی مورد عالقه » بن زید

 ».اطاعت از الله و پیامبرش، برایت بھتر است«به او فرمود: ص  نیست. رسول الله
 گوید: سرانجام، من با اسامه بن زید ازدواج نمودم و بسیار خوشحال شدم.  فاطمه می

 به سوگ نشستن زن برای میت و سرمه نکردن در دوران عده  ی ): درباره۵باب (
يِب َسلََمةَ  ،َ�ْن مُحَيِْد بِْن نَافِعٍ  -۸۶۳

َ
تُْه َهِذهِ ل  َ�ْن َز�ْنََب بِنِْت أ ْخرَبَ

َ
�ََّها أ

َ
َحاِديَث �

َ
األ

مِّ َحبِيبََة َزْوِج انلَّيِبِّ  :قَالَْت َز�ْنَُب  :قَاَل  ،ثَةَ اثلَّالَ 
ُ
ُت ىلَعَ أ

ْ
بُو ُسْفيَانَ ص  َدَخل

َ
بُوَها أ

َ
َ أ  ،ِحَ� تُُو�ِّ

مُّ َحبِيبََة بِِطيٍب ِ�يِه ُصْفَرةٌ 
ُ
ْو َ�ْ�ُهُ  ،فََدَعْت أ

َ
 ،ْت بَِعارَِضيَْهاُ�مَّ َمسَّ  ،فََدَهنَْت ِمنُْه َجاِر�َةً  ،َخلُوٌق أ

ِ  :ُ�مَّ قَالَْت  يِب ِمْن َحاَجةٍ  ،َوا�َّ ِ  ،َما يِل بِالطِّ �ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ
ِمنرَْبِ ص  َ�ْ�َ �

ْ
 :َ�ُقوُل ىلَعَ ال

َْوِم اآلِخرِ َ�ِلُّ الِ  الَ « ِ َوايلْ ةٍ تُْؤِمُن بِا�َّ
َ
دُّ ىلَعَ َميٍِّت فَْوَق ثَالَ  ،ْمَرأ ِ

ُ
  ،ٍث حت

َّ
ْرَ�َعَة  ،ىلَعَ َزْوٍج  إِال

َ
أ

ا ْشُهٍر وََعرْشً
َ
 )۱۴۸۶(م/». أ

ُخوَها :ل قَالَْت َز�ْنَُب 
َ
َ أ ُت ىلَعَ َز�ْنََب بِنِْت َجْحٍش ِحَ� تُُو�ِّ

ْ
فََدَعْت بِِطيٍب  ،ُ�مَّ َدَخل

ْت ِمنْهُ  يِب ِمْن َحاَجةٍ  ،َ�َمسَّ ِ َما يِل بِالطِّ ِ  ،ُ�مَّ قَالَْت َوا�َّ �ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ
ص  َ�ْ�َ �

ِمنرَْبِ 
ْ
دُّ ىلَعَ َميٍِّت فَْوَق ثَالَ َ�ِلُّ الِ  الَ « ،َ�ُقوُل ىلَعَ ال ِ

ُ
َْوِم اآلِخِر حت ِ َوايلْ ٍة تُْؤِمُن بِا�َّ

َ
  ،ٍث ْمَرأ

َّ
ىلَعَ  إِال

ا ْشُهٍر وََعرْشً
َ
ْرَ�َعَة أ

َ
 )۱۴۸۷/(م». َزْوٍج أ

� قَالَْت َز�ْنَُب َسِمْعُت 
ُ
مَّ َسلََمةَ   أ

ُ
ِ  :َ�ُقوُل ل  أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
ٌة إِىل

َ
ص  َجاَءْت اْمَرأ

ِ  :َ�َقالَْت  َ َ�نَْها َزوُْجَها ،يَا رَُسوَل ا�َّ َ�نَْكُحلَُها ،َوقَْد اْشتََكْت َ�يْنَُها ،إِنَّ ابْنيَِت تُُو�ِّ
َ
َ�َقاَل  ؟أ

 ِ ْو ثَالَ  ،»الَ « :ص رَُسوُل ا�َّ
َ
َ�ْ�ِ أ ْشُهٍر « :ُ�مَّ قَاَل ، »الَ « :لُكَّ َذلَِك َ�ُقوُل  ،ثًاَمرَّ

َ
ْرَ�َعُة أ

َ
إِ�ََّما ِ�َ أ

َاِهِليَِّة تَْر� ،وََعرْشٌ 
ْ
َْولِ  َوقَْد اَكنَْت إِْحَداُ�نَّ يِف اجل

ْ
ِس احل

ْ
َْعَرِة ىلَعَ َرأ  )۱۴۸۸(م/». بِابلْ

ُت لَِز�ْنََب ف :قَاَل مُحَيْدٌ 
ْ
َْعَرةِ  َوَما تَْر� :ل ُقل

ْ
َْولِ  بِابل

ْ
ِس احل

ْ
اَكنَْت  :َ�َقالَْت َز�ْنَُب  ؟ىلَعَ رَأ

ةُ 
َ
َمْرأ

ْ
َ َ�نَْها َزوُْجَها ،ال َحىتَّ  ،َشيْئًا َولَْم َ�َمسَّ ِطيبًا َوالَ  ،َولَِبَسْت رَشَّ ِ�يَابَِها ،َدَخلَْت ِحْفًشا ،إَِذا تُُو�ِّ

ْو ـ ُ�مَّ تُْؤَ� بَِدابٍَّة  ،َ�ُمرَّ بَِها َسنَةٌ 
َ
ْو َطْ�ٍ مِحَاٍر أ

َ
  ،َ�تَْفتَضُّ بِهِ  - َشاٍة أ

َّ
ٍء إِال  ،َماَت  َ�َقلََّما َ�ْفتَضُّ �يَِشْ

ُْرُج َ�تُْعَطى َ�ْعَرةً َ�رَتْ�
َ

ْو َ�ْ�ِهِ  ،َ�ْعدُ  ،ُ�مَّ تَُراِجعُ  ،بَِها ُ�مَّ خت
َ
 )۱۴۸۹(م/. َما َشاَءْت ِمْن ِطيٍب أ

دیث ذیل را برای من گوید: زینب دختر ابو سلمه سه ح حمید بن نافع می ترجمه:
رفتم که ص  نبی اکرم بیان کرد: او گفت: من زمانی نزد ام حبیبه ھمسر گرامی 



 ٤٧٧  کتاب عده -۱۶

عطری زرد رنگ که از زعفران یا ل  پدرش ابوسفیان فوت کرده بود. ام حبیبه
ای را خوشبویی زد. آنگاه  چیزی دیگر، درست شده بود، طلب نمود و دختر بچه

مالید و گفت: سوگند به الله که من نیازی به خوشبویی ھایش  مقداری از آن را به گونه
برای زنی که به الله «فرمود:  شنیدم که باالی منبر میص  ندارم؛ ولی از رسول الله

متعال و روز قیامت، ایمان دارد، حالل نیست که برای ھیچ میتی، بیشتر از سه شب، 
 ».وگ بنشیندبه سوگ بنشیند مگر برای شوھرش که چھار ماه و ده شب، به س

نزد زینب دختر جحش رفتم که برادرش، فوت کرده  او گفت: ھمچنین ھنگامی
بود. او نیز خوشبویی، درخواست نمود و مقداری از آن را استعمال نمود و گفت: 

باالی ص  سوگند به الله که من به خوشبویی، نیازی ندارم. ولی شنیدم که رسول الله
الله متعال و روز قیامت، ایمان دارد، حالل نیست که برای زنی که به «فرمود:  منبر می

برای ھیچ میتی بیشتر از سه شب به سوگ بنشیند مگر برای شوھرش که چھارماه و 
 ».ده شب به سوگ بنشیند

 گفت: زنی نزد  شنیدم که میل  ھمچنین زینب گفت: از مادرم ام سلمه
نموده است و چشمان  آمد و گفت: یا رسول الله! شوھِر دخترم فوتص  رسول الله

دو یا ص  توانیم چشمانش را سرمه بکشیم؟ رسول الله کنند؛ آیا می دخترم، درد می
باشد در  دوران عده فقط چھار ماه و ده شب می«سپس فرمود: ». خیر«سه بار فرمود: 

تمام   ی حالی که در دوران جاھلیت، شما سرگین را بعد از یک سال کامل (به نشانه
گوید:  حمید بن نافع (راوی حدیث از زینب) می». کردید ) پرتاب میشدن دوران عده

به زینب گفتم: ھدف از پرتاب کردن سرگین بعد از یک سال چیست؟ وی گفت: ھر گاه 
ی بسیار کوچک و  کرد، آن زن، وارد یک خانه (در دوران جاھلیت) شوھر زنی فوت می

تعمال ھر گونه خوشبویی یا چیز پوشید و از اس ھایش را می شد، بدترین لباس محقر می
نمود تا یک سال، بگذرد.  اش را سپری می نمود. و اینگونه زندگی دیگر، خودداری می

آوردند و آن زن بدنش را با پوست،  ای می آنگاه، حیوانی از قبیل االغ، گوسفند یا پرنده
، تمیز کند و افتاد که زن، خودش را با آن کرد. و کمتر اتفاق می پشم یا پر آن، تمیز می

دادند  رفت. آنگاه سرگینی به دستش می آن حیوان نمیرد. پس از آن، از خانه بیرون می
توانست خوشبویی و سایر  تا (با عبور یک سگ) آنرا بسوی آن، پرتاب کند. بعد از آن می

 لوازم آرایشی را استعمال کند.



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٤٧٨

 سوگوار ): عدم استعمال خوشبویی و نپوشیدن لباس رنگی برای زن ۶باب (
مِّ َعِطيََّة  -۸۶۴

ُ
ِ  :لَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ٌة ىلَعَ َميٍِّت فَْوَق  الَ « :قَاَل ص  أ

َ
دُّ اْمَرأ ِ

ُ
حت

  ،ٍث ثَالَ 
َّ
ا ،ىلَعَ َزْوٍج  إِال ْشُهٍر وََعرْشً

َ
ْرَ�َعَة أ

َ
  َوالَ  ،أ

َّ
بَُس ثَْوً�ا َمْصبُواًغ إِال

ْ
 َوالَ  ،ثَوَْب َعْصٍب  تَل

  ،َ�َمسُّ ِطيبًا َوالَ  ،تَْ�تَِحُل 
َّ
ْظَفارٍ  ،إَِذا َطُهَرْت  إِال

َ
ْو أ

َ
 )۱۴۹۱/(م ».ُ�بَْذًة ِمْن قُْسٍط أ

ھیچ زنی بیشتر از سه «فرمود: ص  گوید: رسول الله میل  ام عطیه ترجمه:
شب برای ھیچ میتی، به سوگ ننشیند مگر برای شوھرش که چھار ماه و ده شب باید 

عصب (نوعی لباس یمنی خشن) لباس رنگی  برایش به سوگ بنشیند. و بجز لباس
دیگر نپوشد، سرمه به چشم نکشد و خوشبویی نیز استعمال نکند مگر بعد از پاک شدن 

 ».تواند اندکی خوشبویی استعمال کند (و غسل نمودن) که می



 
 

 کتاب لعان -۱۷

 مردی که زنش را همره مرد دیگری ببیند  ی ): درباره۱(باب 
اِعِديَّ  بِْن  َسْهِل  عن -۸۶۵ َعْجالَ  :َسْعٍد السَّ

ْ
نَّ ُعَو�ِْمًرا ال

َ
ْخرَبَُه أ

َ
 اَعِصِم بِْن َعِديٍّ أ

َ
ِ�َّ َجاَء إىِل

 ُ
َ

نَْصارِيِّ َ�َقاَل هل
َ
نَّ رَُجالً  :األ

َ
يَْت يَا اَعِصُم لَْو أ

َ
رَأ

َ
تِِه رَُجالً  أ

َ
َ�ْقتُلُُه َ�تَْقتُلُونَهُ  ،وََجَد َمَع اْمَرأ

َ
ْم  ؟أ

َ
أ

ِ  ؟َكيَْف َ�ْفَعُل  ِ ، صفََسْل يِل َ�ْن َذلَِك يَا اَعِصُم رَُسوَل ا�َّ َل اَعِصٌم رَُسوَل ا�َّ
َ
فََكرِهَ ، صفََسأ

 ِ َمَسائَِل واََعَ�َهاص  رَُسوُل ا�َّ
ْ
ِ َحىتَّ َكرُبَ ىلَعَ اَعِصٍم  ،ال ا رََجَع ، صَما َسِمَع ِمْن رَُسوِل ا�َّ فَلَمَّ

ْهِلِه َجاَءهُ ُعَو�ِْمٌر َ�َقاَل 
َ
 أ

َ
ِ  :اَعِصٌم إىِل  :قَاَل اَعِصٌم ِلُعَو�ِْمرٍ  ؟صيَا اَعِصُم َماَذا قَاَل لََك رَُسوُل ا�َّ

تِِ� خِبَْ�ٍ 
ْ
ِ  ،لَْم تَأ لََة الَّيِت ص  قَْد َكِرَه رَُسوُل ا�َّ

َ
َمْسأ

ْ
ُُه َ�نَْهاال تلْ

َ
ِ  :قَاَل ُعَو�ِْمرٌ  ،َسأ  الَ  ،َوا�َّ

ُ َ�نَْها هلَ
َ
ْسأ

َ
ْ�تَِ� َحىتَّ أ

َ
ِ  ،أ ىَت رَُسوَل ا�َّ

َ
ْ�بََل ُعَو�ِْمٌر َحىتَّ أ

َ
يَا  :َ�َقاَل  ،وََسَط انلَّاِس ص  فَأ

 ِ يَْت رَُجالً  ،رَُسوَل ا�َّ
َ
َرأ

َ
تِِه رَُجالً  أ

َ
َ�ْقتُلُُه �َ  ،وََجَد َمَع اْمَرأ

َ
ْم َكيَْف َ�ْفَعُل  ؟تَْقتُلُونَهُ أ

َ
َ�َقاَل  ؟أ

 ِ ِت بَِها ،قَْد نََزَل ِ�يَك َوِ� َصاِحبَِتَك « :صرَُسوُل ا�َّ
ْ
نَا  ،َ�نَاَ�تَالَ  :قَاَل َسْهٌل  ».فَاْذَهْب فَأ

َ
َوأ

ِ  ،َمَع انلَّاِس  ا فََراَغ قَاَل ُعَو�ِْمرٌ ، صِعنَْد رَُسوِل ا�َّ ِ َكَذبُْت َعلَيْهَ  :فَلَمَّ إِْن  ،ا يَا رَُسوَل ا�َّ
ْمَسْكتَُها

َ
ِ  ،ثًاَ�َطلََّقَها ثَالَ  ،أ ُمَرُه رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْن يَأ

َ
فاََكنَْت ُسنََّة  :قَاَل اْ�ُن ِشَهاٍب ، صَ�بَْل أ

ُمتَالَ 
ْ
 )۱۴۹۲(م/ .ِعنَْ�ِ ال

عویمر عجالنی نزد عاصم بن عدی گوید:  میس  ساعدی سھل بن سعد ترجمه:
گفت: ای عاصم! نظر شما در مورد مردی که زنش را با مردی دیگر انصاری آمد و 

ببیند، چیست؟ آیا آن مرد را بکشد؟ که در این صورت، شما او را خواھید کشت. پس 
در ص  در این مورد برایم بپرس. عاصم از نبی اکرمص  چه کار کند؟ از رسول الله

یب دانست. تا جایی که سؤال او را ناپسند و عص  این باره پرسید. پیامبر اکرم
اش برگشت،  برای عاصم، دشوار آمد. وقتی که عاصم به خانهص  سخنان رسول اکرم

به تو چه پاسخی داد؟ عاصم گفت: تو برای ص  عویمر نزد او آمد وگفت: رسول الله
این سؤال را ناپسند دانست. ص  من خیری به ارمغان نیاوردی؛ ھمانا رسول الله

نشینم.  نپرسم، از پای نمیص  الله، تا در این باره از رسول اللهعویمر گفت: سوگند به 
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  که در میان جمعی از مردم بود، آمد و گفت: یا رسول الله!ص  آنگاه، نزد نبی اکرم
مردی با زنش، مرد دیگری را دید؛ آیا آن مرد را به قتل برساند؟ در این صورت، شما او 

الله در مورد تو و «فرمود: ص  ول اللهرسانید. پس چه کار کند؟ رس را به قتل می
 ». ھمسرت، وحی نازل کرد؛ برو او را ھمراه خود بیاور

 )١(بودم که آن دو مالعنهص  گوید: ھمراه گروھی از مردم نزد رسول الله سھل می
کردند. بعد از تمام شدن مالعنه، عویمر گفت: یا رسول الله! اگر به زندگی با او ادامه 

ص  رسد. پس او را قبل از اینکه رسول الله ن من به اثبات میدھم، دروغ گو بود
 دستور دھد، سه طالق داد. 

گوید: این روش، سنتی شد برای زن و شوھری که بعد از آن، مالعنه  ابن شھاب می
 نمایند. 

يِب ُهَر�َْرَة  -۸۶۶
َ
ِ : س قَاَل َسْعُد ْ�ُن ُ�بَاَدةَ  :قَاَل  سَ�ْن أ لَْو وََجْدُت َمَع  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ْهِ� رَُجالً 
َ
ْرَ�َعِة ُشَهَداءَ  ،أ

َ
ُه َحىتَّ آيِتَ بِأ َمسَّ

َ
ِ  ؟لَْم أ ي  ،الَكَّ  :َقاَل  ».َ�َعمْ «: ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ ِ

َّ
َواذل

َقِّ 
ْ
يِْف َ�بَْل َذلَِك  ،َ�َعثََك بِاحل اَعِجلُُه بِالسَّ

ُ َ
ِ  ،إِْن ُكنُْت أل  َما اْسَمعُ «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
وا إِىل

ْ�َ�ُ ِمنْهُ  ،إِنَُّه لََغيُورٌ  ،َ�ُقوُل َسيُِّدُ�مْ 
َ
نَا أ

َ
ْ�َ�ُ ِم�ِّ  ،َوأ

َ
ُ أ  )۱۴۹۸(م/». َوا�َّ

عرض کرد: یا رسول الله! اگر با س  گوید: سعد بن عباده میس  ابوھریره ترجمه:
باشم؟! رسول  ام بااو کاری نداشته ھمسرم مردی (بیگانه) را دیدم، تا چھار گواه نیاورده

سعد گفت: سوگند به ذاتی که تو را به حق، فرستاده است، ». بلی«فرمود: ص  الله
به سخنان «فرمود: ص  رسم. رسول الله قبل از آن، با شمشیر به حسابش می

سردارتان گوش کنید؛ او مرد با غیرتی است و بدانید که غیرت من از غیرت او بیشتر 
 ».یشتر استاست و غیرت الله از غیرت من ب

۸۶۷-  ٍ�ْ
ُمتَالَ  :قَاَل  سَ�ْن َسِعيِد بِْن ُجبَ

ْ
ُت َ�ْن ال

ْ
ُق  ،ِعنَْ�ِ يِف إِْمَرِة ُمْصَعٍب ُسئِل ُ�َفرَّ

َ
أ

قُوُل  :قَاَل  ؟بَيْنَُهَما
َ
ةَ  ،َ�َما َدَر�ُْت َما أ ِل ابِْن ُ�َمَر بَِمكَّ  َمْ�ِ

َ
ُغالَ  ،َ�َمَضيُْت إِىل

ْ
ُت لِل

ْ
 :مِ َ�ُقل

ِذْن يِل 
ْ
ُت  ؟اْ�ُن ُجبَْ�ٍ :قَاَل  ،فََسِمَع َصْوِ�  ،إِنَُّه قَائٌِل  :قَاَل  ،اْستَأ

ْ
ِ  ،اْدُخْل  :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قُل َما  ،فََوا�َّ

اَعةَ  ،َجاَء بَِك    ،َهِذهِ السَّ
َّ
ُت  ،َحاَجةٌ  إِال

ْ
ٌد وَِساَدًة َحْشوَُها  ،فَإَِذا ُهَو ُمْفرَتٌِش بَْرَذَعةً  ،فََدَخل ُمتَوَسِّ

ُت  ،يِلٌف 
ْ
ُمتَالَ  :قُل

ْ
بَا َ�بِْد الرَّمْحَِن ال

َ
ُق بَيَْنُهَما ،ِعنَانِ أ ُ�َفرَّ

َ
ِ  :قَاَل  ؟أ َل َمْن  ،َ�َعمْ  ،ُسبَْحاَن ا�َّ وَّ

َ
إِنَّ أ

                                                 
 ) خواھد آمد.۸۶۷ی ( ث شمارهیل آن در حدیه تفصکردند کگر را لعنت یدیک یعنی -١
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َل َ�ْن َذلَِك فُالَ 
َ
ِ  :قَاَل  ،نٍ ُن ْ�ُن فُالَ َسأ تَُه ىلَعَ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َحُدنَا اْمَرأ

َ
ْن لَْو وََجَد أ

َ
يَْت أ

َ
َرأ

َ
أ

ْمٍر َعِظيمٍ  ؟َكيَْف يَْصنَعُ  ،فَاِحَشةٍ 
َ
 ،َو�ِْن َسَكَت َسَكَت ىلَعَ ِمثِْل َذلَِك  ،إِْن تََ�لََّم تََ�لََّم بِأ

بْهُ ص  فََسَكَت انلَّيِبُّ  :قَاَل  تَاُه َ�َقاَل  ،فَلَْم ُ�ِ
َ
ا اَكَن َ�ْعَد َذلَِك أ َُك َ�نُْه قَْد  :فَلَمَّ تلْ

َ
ي َسأ ِ

َّ
إِنَّ اذل

نْ  ،اْ�تُِليُت بِهِ 
َ
ُ فَأ ِينَ وَ ﴿: ِء اآليَاِت يِف ُسوَرِة انلُّورِ َهُؤالَ  ألَزَل ا�َّ ۡزَ�َٰجُهمۡ  ٱ�َّ

َ
[النور: ﴾ يَۡرُموَن أ

َرهُ َ�تَالَ  ]۶ ْهَوُن ِمْن َعَذاِب اآلِخَرةِ  ،ُهنَّ َعلَيِْه َوَوَ�َظُه وََذكَّ
َ
ْ�يَا أ نَّ َعَذاَب ادلُّ

َ
ْخرَبَُه أ

َ
 :قَاَل  ،َوأ

َقِّ َما َكَذبُْت َعلَيَْها ،الَ 
ْ
ي َ�َعثََك بِاحل ِ

َّ
نَّ َعَذاَب  ،َواذل

َ
ْخرَبََها أ

َ
َرَها َوأ ُ�مَّ َداَعَها فََوَ�َظَها وََذكَّ

ْهَوُن ِمْن َعَذاِب اآلِخَرةِ 
َ
ْ�يَا أ َقِّ إِنَُّه لاََكِذٌب  ،الَ  :قَالَْت  ،ادلُّ

ْ
ي َ�َعثََك بِاحل ِ

َّ
 بِالرَُّجِل  ،َواذل

َ
َ�بََدأ

ِ َعلَيِْه إِْن اَكَن ِمْن فََشهِ  نَّ لَْعنََة ا�َّ
َ
َاِمَسُة أ

ْ
اِدِ�َ� َواخل ِ إِنَُّه لَِمْن الصَّ ْرَ�َع َشَهاَداٍت بِا�َّ

َ
َد أ
اَكِذ�ِ�َ 

ْ
اَكِذ�ِ�َ  ،ال

ْ
ِ إِنَُّه لَِمْن ال ْرَ�َع َشَهاَداٍت بِا�َّ

َ
ِة فََشِهَدْت أ

َ
َمْرأ

ْ
  ،ُ�مَّ َ��َّ بِال

َ
َاِمَسُة أ

ْ
نَّ َواخل

اِدِ��َ  ِ َعلَيَْها إِْن اَكَن ِمْن الصَّ َق بَيْنَُهَما ،َغَضَب ا�َّ  )۱۴۹۳(م/ .ُ�مَّ فَرَّ
حکم دو   ی گوید: در دوران امارت مصعب از من درباره سعید بن جبیر می ترجمه:

کنند، پرسیدند و گفتند: آیا باید از یکدیگر، جدا شوند؟  نفری که با یکدیگر مالعنه می
در  بستم که چه جوابی به آنھا بدھم؛ به ھمین خاطر به منزل ابن عمر من ندان

ورود بگیر. او گفت:   ی ای که در آنجا بود، گفتم: برایم اجازه مکه رفتم و به پسر بچه
عبدالله بن عمر خوابیده است. ابن عمر صدایم را شنید و گفت: ابن جبیر ھستی؟ 
گفتم: بلی. گفت: بیا داخل؛ سوگند به الله که در این لحظه، نیازی تو را به اینجا 

 کشانده است.
ید: به ھر حال، من وارد خانه شدم و ابن عمر را دیدم که بر پاالن گو سعید می

باشد، تکیه داده است.  شتری نشسته و بر بالشی که محتوایش برگ درخت خرما، می
کنند، باید جدا شوند؟  گفتم: ای ابو عبدالرحمن! زن و شوھری که با یکدیگر، لعان می

اره پرسید، فالنی فرزند فالنی بود؛ گفت: سبحان الله، بله؛ نخستین کسی که در این ب
او گفت: یا رسول الله! اگر کسی ھمسرش را در حال ارتکاب عمل زنا دید، چکار کند؟ 

امر بزرگی، سخن گفته است. و اگر سکوت کند، باز ھم بر کار   ی اگر حرف بزند، درباره
 سکوت نمود و به او پاسخی نداد.ص  بزرگی سکوت نموده است. نبی اکرم

ای که در  آمد و عرض کرد: مسئلهص  ز مدتی، آن مرد دوباره نزد رسول اللهپس ا
 ام. مورد آن از شما پرسیدم، خودم به آن، مبتال شده
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ِينَ وَ ﴿ی نور را نازل فرمود:  اینجا بود که الله متعال این آیات سوره يَۡرُموَن  ٱ�َّ
ۡزَ�َٰجُهمۡ 

َ
 کنند... به زنا می یعنی کسانی که ھمسرانشان را متھم ]۶[النور: ﴾ أ

این آیات را بر آن مرد، تالوت نمود و او را نصیحت کرد و ص  آنگاه، پیامبر اکرم
یادآوری نمود که عذاب دنیا از عذاب آخرت، آسانتر است. آن مرد گفت: نه، سوگند به 

 گویم. ذاتی که تو را به حق، مبعوث نموده است، دروغ نمی
را خواند و او را نیز نصیحت کرد و از ھمسر آن مرد را فص  سپس رسول الله

 عذاب الھی برایش، صحبت نمود.
لعان را با آن مرد، آغاز نمود؛ لذا آن مرد، چھار بار، الله را ص  آنگاه پیامبر اکرم

گواه گرفت که در سخنانش، صادق است، و پنجمین بار گفت: نفرین الله بر من باد اگر 
نیز چھار بار، الله را گواه گرفت که شوھرش،  گویم. سپس، نوبت زن رسید؛ او دروغ می
گوید.  گوید و پنجمین بار گفت: خشم الله بر من باد اگر شوھرم راست می دروغ می

 آنھا را از یکدیگر، جدا ساخت.ص  آنگاه، رسول الله

ِ  :قَاَل  بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۸۶۸ ُمتَالَ ص  قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
ىلَعَ ِحَسابُُ�َما « :ِعنَْ�ِ لِل

 ِ َحُدُكَما اَكِذٌب  ،ا�َّ
َ
ِ  :قَاَل  ».ال َسِبيَل لََك َعلَيَْها ،أ إِْن  ،َماَل لََك  الَ « :قَاَل  ؟َمايِل  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َت ِمْن فَرِْجَها
ْ
ْ�َعُد  ،ُكنَْت َصَدقَْت َعلَيَْها َ�ُهَو بَِما اْستَْحلَل

َ
َو�ِْن ُكنَْت َكَذبَْت َعلَيَْها فََذاَك أ

 )۱۴۹۳/(م ».َهالََك ِمنْ 
به دو نفری که با یکدیگر لعان ص  گوید: نبی اکرم میب ابن عمر  ترجمه:

گوید. تو (ای  حساب شما با الله است؛ حتما یکی از شما دروغ می«کردند، فرمود: 
مرد گفت: یا رسول الله! تکلیف مالم ». شوھر) بعد از این، ھیچ حقی بر این زن نداری

رسد؛  چیزی به تو نمی«شود؟ فرمود:  ام) چه می پرداخت نموده(که به عنوان مھریه 
ای، مالت در مقابل ھمبستر شدن، از آِن اوست. و  زیرا اگر تو در مورد او راست گفته

 ».رسد ای، به طریق اولی، چیزی به تو نمی اگر دروغ گفته

نَّ رَُجالً : بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۸۶۹
َ
تَُه ىلَعَ َ�هْ الَ  أ

َ
ِ َ�َن اْمَرأ َق ، صِد رَُسوِل ا�َّ َ�َفرَّ

 ِ هِ ص  رَُسوُل ا�َّ مِّ
ُ
َ بِأ

َ
َودل

ْ
ََق ال

ْ
حل

َ
 )۱۴۹۴/(م .بَيْنَُهَما َوأ

با ھمسرش، مالعنه ص  گوید: مردی در زمان رسول الله می بابن عمر  ترجمه:
 آنان را از یکدیگر، جدا ساخت و فرزند را به مادرش، ملحق نمود. ص  کرد. پیامبر اکرم
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دٍ  -۸۷۰ �ََس ْ�َن َمالٍِك  :قَاَل ـ هو ابُن س��َن ـ  َ�ْن ُ�َمَّ
َ
ُت أ

ْ
ل
َ
نَّ ِعنَْدُه ، سَسأ

َ
رَى أ

ُ
نَا أ

َ
َوأ

ًما
ْ
�ِك ابِْن َسْحَماءَ إِنَّ ِهالَ  :َ�َقاَل  ،ِمنُْه ِعل تَُه �رَِشِ

َ
َميََّة قََذَف اْمَرأ

ُ
رَبَاِء بِْن  ،َل ْ�َن أ

ْ
َخا ال

َ
َوَ�َن أ

هِ َمالٍِك ألِ�ُ َل رَُجٍل الَ  ،مِّ وَّ
َ
ِ  ،َ�نََهافَالَ  :قَاَل  ،مِ َ�َن يِف اإلِْسالَ َوَ�َن أ : صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

وَها« برِْصُ
َ
َعيْنَْ�ِ َ�ُهَو لِِهالَ  ،أ

ْ
ْ�يََض َسِبًطا قيَِضَء ال

َ
إِْن َجاَءْت بِِه أ

َميَّةَ فَ
ُ
َو�ِْن َجاَءْت بِِه  ،ِل بِْن أ

ا�َ  َحَل َجْعًدا مَحَْش السَّ
ْ
�

َ
�ِك ابِْن َسْحَماءَ أ َحَل  :قَاَل  ».ْ�ِ َ�ُهَو لرَِشِ

ْ
�

َ
�ََّها َجاَءْت بِِه أ

َ
نِْبئُْت �

ُ
فَأ

اَ�ْ�ِ   )۱۴۹۶/(م. َجْعًدا مَحَْش السَّ
در مورد لعان که س  گوید: از انس بن مالک محمد بن سیرین می ترجمه:

ھمسرش را دانستم در این باره، شناخت دارد، پرسیدم. او گفت: ھالل بن امیه  می
متھم کرد که با شریک بن سحماء برادر ناتنی (از طرف مادر فقط) براء بن مالک 
مرتکب زنا شده است. قابل یادآوری است که او نخستین مردی است که در اسالم، با 

ببینید اگر این زن، فرزندی سفید، «فرمود: ص  ھمسرش، مالعنه کرد. رسول الله
مان قرمز، به دنیا آورد، پس از آِن ھالل بن امیه دارای موھای نرم و فروھشته و چش

ھای باریک، به  است. و اگر فرزندی دارای چشمان سیاه، موھای پیچان و مجعد و ساق
 ».دنیا آورد، از آِن شریک بن سحماء است

گوید: سپس مرا اطالع دادند که: آن زن، فرزندی دارای چشمان  انس بن مالک می
 و ساقھای باریک به دنیا آورده است. سیاه، موھای پیچان و مجعد 

 ): انکار فرزند و شباهت به نژاد۲باب (
يِب ُهَر�َْرَة َعن  -۸۷۱

َ
ِ : سأ ىَت رَُسوَل ا�َّ

َ
ْعَرا�ِيًّا أ

َ
نَّ أ

َ
ِ  :َ�َقاَل ص  أ إِنَّ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ْت ُغالَ  َ يِت َودلَ
َ
ْسوَدَ اْمَرأ

َ
نَْ�ْرتُهُ  ،ًما أ

َ
ُ انلَّيِبُّ  ،َو�ِ�ِّ أ

َ
 ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟»َهْل لََك ِمْن إِبٍِل «: صَ�َقاَل هل

َواُ�َها« :قَاَل 
ْ
ل
َ
ْوَرَق « :قَاَل  ،مُحْرٌ  :قَاَل  ؟»َما أ

َ
ِ  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟»َ�َهْل ِ�يَها ِمْن أ  ص:قَاَل رَُسوُل ا�َّ

�َّ ُهوَ «
َ
ِ يَُ�وُن نَزََعهُ  :قَاَل  ؟»فَ� ُ  لََعلَُّه يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ انلَّيِبُّ  ،ِعْرٌق هل

َ
وََهَذا لََعلَُّه «: ص َ�َقاَل هل

 ُ
َ

  )۱۵۰۰/(م ».يَُ�وُن نَزََعُه ِعْرٌق هل
 آمد و گفت: یا ص  گوید: مردی بادیه نشین نزد رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:

ای سیاه رنگ به دنیا آورده است و من (که مردی سفید  رسول الله! ھمسرم پسر بچه
به او ص  ھستم) تعجب کردم که از من چنین فرزندی بدنیا بیاید. نبی اکرمرنگ 

؟ گفت: قرمز ھستند. »چه رنگی دارند«؟ گفت: بلی. فرمود: »آیا شتر داری«فرمود: 



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٤٨٤

این شتر «؟ گفت: بلی. فرمود: »آیا در میان آنھا شتر خاکستری ھم وجود دارد«فرمود: 
ه یکی از اجدادش، شباھت پیدا کرده ؟ گفت: شاید ب»خاکستری از کجا آمده است

 ». شاید این فرزند ھم به یکی از اجدادش، شباھت پیدا کرده است«است. فرمود: 

 ): بچه متعلق به صاحب رختخواب است۳باب (
�ََّها قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۸۷۲

َ
يِب َوقَّاٍص َوَ�بُْد ْ�ُن َزْمَعَة يِف  :�

َ
اْختََصَم َسْعُد ْ�ُن أ

ِ  ،َهَذا :َ�َقاَل َسْعدٌ  ،مٍ ُغالَ  يِخ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
يِب َوقَّاٍص  ،اْ�ُن أ

َ
نَُّه اْ�نُهُ  ،ُ�تْبََة بِْن أ

َ
� َّ  ،َعِهَد إِيلَ

 َشبَِههِ 
َ

يِخ  :َوقَاَل َ�بُْد ْ�ُن َزْمَعةَ  ،اْ�ُظْر إِىل
َ
ِ  ،َهَذا أ يِب  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ِمْن  ،ُودِلَ ىلَعَ فَِراِش أ

ِ  ،َويِلَدتِهِ   َشبَِههِ ص  َ�نََظَر رَُسوُل ا�َّ
َ

ى َشبًَها بَيِّنًا بُِعتْبَةَ  ،إِىل
َ
 ،ُهَو لََك يَا َ�بْدُ « :َ�َقاَل  ،فََرأ

ََجرُ 
ْ
َعاِهِر احل

ْ
ِفَراِش َولِل

ْ
ُ لِل َودلَ

ْ
 .فَلَْم يََر َسوَْدَة َ�طُّ  :قَالَْت  ».َواْحتَِجيِب ِمنُْه يَا َسوَْدُة بِنَْت َزْمَعةَ  ،ال

 )۱۴۵۷/(م
پسر   ی دربارهعبد بن زمعه بن ابی وقاص و سعد  گوید: میل  عایشه ترجمه:

ن ؛پسر م  ی هبرادر زاد ،این یا رسول الله! سعد گفت:ای با یکدیگر اختالف نمودند؛  بچه
 ؛سفارش کرده استبرادرم مرا در مورد نگھداری او  است وعتبه بن ابی وقاص؛ 
پدرم برادر من است؛ زیرا فرزند  ،این پسر عبد بن زمعه گفت:شباھتش را نگاه کن. 

شباھتش را نگاه کرد ص  رسول الله. ه استمددنیا آه بپدرم در رختخواب باشد و  می
بچه ای عبد! «و دید که شباھت بسیار آشکاری با عتبه دارد. در عین حال، فرمود: 

 ». گیرد سنگ تعلق می ،و به زناکاراست رختخواب صاحب به متعلق 
فرمود:  ) نمود وخویشزمعه (ھمسر دختر رو به سوده ص  مبر اکرمپیا ،سپس

بود.) شبیه عتبه  وازیرا ( .»(پسر کنیز زمعه) حجاب کن از اوای سوده دختر زمعه!«
  .را ھرگز ندیدسوده به ھمین خاطر، او  گوید: میلعایشه 

 ): پذیرفتن سخن قیافه شناسان در مورد فرزند۴باب (
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۸۷۳ َّ رَُسوُل ا�َّ وًراص  َدَخَل يلَعَ يَا « :َ�َقاَل  ،َذاَت يَْوٍم َمرْسُ

َساَمَة َوَز�ًْدا وََعلَيِْهَما َقِطيَفٌة قَ 
ُ
ى أ

َ
َّ فََرأ ُمْدِليِجَّ َدَخَل يلَعَ

ْ
ًزا ال نَّ ُ�َزِّ

َ
لَْم تََرْي أ

َ
يَا اَع�َِشُة أ ْد َ�طَّ

قَْداُمُهمَ  ،رُُءوَسُهَما
َ
قَْداَم َ�ْعُضَها ِمْن َ�ْعٍض  :َ�َقاَل  ،اَوَ�َدْت أ

َ
 )۱۴۵۹/(م». إِنَّ َهِذهِ األ

با خوشحالی نزد من آمد و ص  گوید: روزی رسول الله میل  عایشه ترجمه:
خبر داری که مجّزز مدلجی نزد من آمد و دید که اسامه و زید، چادری باالی «فرمود: 
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ھایشان، لخت بود. او با  پوشیده و قدماند طوریکه سرھایشان  خود انداخته و خوابیده
(قابل یاد آوری است ». ھا از دیگری، بوجود آمده است دیدن آنان گفت: یکی از این قدم

 که اسامه فرزند زید است). 





 
 

 کتاب رضاع (شیر خوردن) -۱۸

کند، شیرخوارگی نیز حرام  که خویشاوندی نسبی، حرام می): آنچه را ۱باب (
 گرداند می

ِ : لاَع�َِشَة  َعن -۸۷۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َو�ِ�ََّها َسِمَعْت َصوَْت رَُجٍل  ،اَكَن ِعنَْدَهاص  أ

ِذُن يِف َ�يِْت َحْفَصةَ 
ْ
ُت  :قَالَْت اَع�َِشةُ  ،�َْستَأ

ْ
ِ  :َ�ُقل ِذُن يِف بَيِْتَك  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
 ،َهَذا رَُجٌل �َْستَأ

 ِ َراُه فُالَ «: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ُ
يَا رَُسوَل  :َ�َقالَْت اَع�َِشةُ  )ِلَعمِّ َحْفَصَة ِمْن الرََّضاَعةِ ( ».نًاأ

 ِ َها ِمْن الرََّضاَعةِ (ٌن َحيًّا لَْو اَكَن فُالَ  ،ا�َّ َّ  )ِلَعمِّ ِ  ؟َدَخَل يلَعَ إِنَّ  ،َ�َعمْ «: ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ِوالَ 

ْ
ُم ال َرِّ

ُ
ُم َما حت َرِّ

ُ
 )۱۴۴۴/(م». َدةُ الرََّضاَعَة حت
من بود که من صدای   ی در خانهص  گوید: رسول الله میل  عایشه ترجمه:

حفصه شود. من گفتم: یا   ی خواست تا وارد خانه مردی را شنیدم؛ آن مرد، اجازه می
فرمود: ص  شما شود. رسول الله  ی خواھد تا وارد خانه میرسول الله! این مرد، اجازه 

گفتم: یا رسول الله! اگر فالنی ». کنم فالنی (عموی رضاعی حفصه) باشد فکر می«
فرمود: ص  ام بیاید؟ رسول الله توانست به خانه بود، می (عموی رضاعی من) زنده می

 ».گرداند ی نیز حرام میکند، شیرخوارگ بلی، آنچه را که خویشاوندی نسبی، حرام می«

گردد؛ زیرا  ): حرمت شیرخوارگی، برای شوهر زن شیر دهنده نیز ثابت می۲باب (
 باشد شیر زن از طرف شوهر می

َّ   َجاَء َع� :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۸۷۵ ِذُن يلَعَ
ْ
ُ  ،ِمْن الرََّضاَعِة �َْستَأ

َ
ْن آَذَن هل

َ
َ�يُْت أ

َ
فَأ

 ِ ِمَر رَُسوَل ا�َّ
ْ
ْستَأ

َ
ِ ، صَحىتَّ أ ا َجاَء رَُسوُل ا�َّ ُت ص  فَلَمَّ

ْ
ِمْن الرََّضاَعِة   إِنَّ َع� :قُل

 ُ
َ

ْن آَذَن هل
َ
َ�يُْت أ

َ
َّ فَأ َذَن يلَعَ

ْ
ِ  ،اْستَأ ِك «: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ يَِلْج َعلَيِْك َ�مُّ

ْ
ُت  ».فَل

ْ
َما إِ�َّ  :قُل

ُة َولَْم يُرِْضْعِ� الرَُّجُل 
َ
َمْرأ

ْ
رَْضَعتِْ� ال

َ
يَِلْج َعلَيِْك « :قَاَل  ،أ

ْ
ِك فَل  )۱۴۴۵/(م».إِنَُّه َ�مُّ

گوید: عموی رضاعی من (افلح برادر ابو القیس) آمد و از  میل  عایشه ترجمه:
 ام بیاید؛ من از اجازه دادن او خودداری نمودم تا اینکه با  من اجازه خواست تا به خانه

آمد، گفتم: عموی رضاعی ص  که پیامبر اکرم مشورت نمایم. ھنگامیص  رسول الله
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ص  ن به او اجازه ندادم. رسول اللهام بیاید؛ اما م من از من اجازه خواست تا به خانه
گفتم: زن (ھمسر ابو القعیس) به من شیر ». ات بیاید تواند به خانه عمویت می«فرمود: 

ات  تواند به خانه او عموی توست و می«داده است نه شوھرش (ابو القعیس). فرمود: 
 ».بیاید

 رضاعی  ی حرمت برادرزاده  ی ): درباره۳باب (
۸۷۶-  ٍّ ُت  :قَاَل  سَ�ْن يلَعِ

ْ
ِ  :قُل ُق يِف قَُر�ٍْش َوتََدُ�نَا ،يَا رَُسوَل ا�َّ  :َ�َقاَل  ؟َما لََك َ�نَوَّ

ءٌ « ُت  ؟»وَِعنَْدُ�ْم يَشْ
ْ
ِ  ،بِنُْت مَحَْزةَ  ،َ�َعمْ  :قُل َها الَ : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ لُّ يِل  إِ�َّ ِ

َ
إِ�ََّها  ،حت

يِخ ِمْن الرََّضاَعةِ 
َ
 )۱۴۴۶/(م ».اْ�نَُة أ

گوید: عرض کردم: یا رسول الله! چرا (ھمسرانت را) ھمیشه از  میس  علی ترجمه:
آیا در میان شما ھم «نمایی؟ فرمود:  کنی و به ما توجھی نمی میان قریش، انتخاب می

او برای من حالل «فرمود: ص  ؟ گفتم: بلی، دختر حمزه. رسول الله»کسی ھست
 ».ی رضاعی من است باشد؛ زیرا برادرزاده نمی

 ): حرمت ازدواج نمودن با دختر و خواهر همسر۴باب (
يِب ُسْفيَاَن  -۸۷۷

َ
مِّ َحِبيبََة بِنِْت أ

ُ
ِ  :قَالَْت  بَ�ْن أ َّ رَُسوُل ا�َّ ُت ، صَدَخَل يلَعَ

ْ
َ�ُقل

 ُ
َ

يِب ُسْفيَانَ  :هل
َ
ْخيِت بِنِْت أ

ُ
ْ�َعُل َماَذا« :َ�َقاَل  ؟َهْل لََك يِف أ

َ
ُت  ؟»أ

ْ
بَِّ� « :قَاَل  ،َ�نِْكُحَها :ُقل ِ

ُ
َو حت

َ
أ

ُت  ؟»َذلِِك 
ْ
ْخيِت  ،لَْسُت لََك بُِمْخِليَةٍ  :قُل

ُ
َْ�ِ أ

ْ
َ�ِ� يِف اخل َحبُّ َمْن رَشِ

َ
لُّ يِل  فَإِ�ََّها الَ « :قَاَل  ،َوأ ِ

َ
 ».حت

ُت 
ْ
يِب َسلََمةَ  :قُل

َ
َة بِنَْت أ ُْطُب ُدرَّ

َ
نََّك خت

َ
ْخرِبُْت �

ُ
إِ�ِّ أ

مِّ َسلَمَ « :قَاَل  ،فَ
ُ
ُت  ؟»ةَ بِنَْت أ

ْ
 :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قُل

َها لَْم تَُ�ْن َر�ِيبَيِت يِف ِحْجِري« َّ�
َ
يِخ ِمْن الرََّضاَعةِ  ،َما َحلَّْت يِل  ،لَْو �

َ
َها اْ�نَُة أ رَْضَعتِْ�  ،إِ�َّ

َ
أ

بَاَها ثَُو�ْبَةُ 
َ
َّ َ�نَاتُِ�نَّ َوالَ  فَالَ  ،َوأ َخَواتُِ�نَّ  َ�ْعرِْضَن يلَعَ

َ
 )۱۴۴۹/(م ».أ

نزد من آمد. ص  گوید: رسول الله می بام حبیبه دختر ابوسفیان  ترجمه:
؟ »چکار کنم«گفتم: یا رسول الله! آیا به خواھرم ؛دختر ابوسفیان؛ عالقه داری؟ فرمود: 

گفتم: من تنھا و بدون  ؟ »آیا تو این کار را دوست داری«گفتم: با او ازدواج کن. فرمود: 
ت دارم در خیری با من شریک شود، خواھرم ترین کسی که دوس ھوو نیستم و محبوب

گویند:  گفتم: مردم می». این کار، برایم حالل نیست«فرمود: ص  باشد. نبی اکرم می
؟! گفتم: »دختر ام سلمه«خواھید با دّره دختر ام سلمه ازدواج کنید. فرمود:  شما می
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باز ھم برایم  ام قرار نداشت، اگر او دختر ھمسرم نبود و تحت سرپرستی«بلی. فرمود: 
باشد؛ من و ابوسلمه را ثویبه شیر داده  من می  رضاعی  ی حالل نبود؛ چرا که برادرزاده

 ».است؛ پس دختران و خواھرانتان را به من پیشنھاد نکنید

 یک یا دو بار شیر خوردن  ی ه): دربار۵باب (
َفْضِل  -۸۷۸

ْ
مِّ ال

ُ
ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن أ ْعَرايِبٌّ ىلَعَ نيَِبِّ ا�َّ

َ
 :َ�َقاَل  ،وَُهَو يِف بَييِْت ص  َدَخَل أ

 ِ ْخَرى ،يَا نيَِبَّ ا�َّ
ُ
ٌة َ�زَتَوَّْجُت َعلَيَْها أ

َ
رَْضَعْت  ،إِ�ِّ اَكنَْت يِل اْمَرأ

َ
َها أ َّ�

َ
� 

َ
و�

ُ
يِت األ

َ
َفَزَ�َمْت اْمَرأ

ْو رَْضَعتَْ�ِ 
َ
 رَْضَعًة أ

َ
ُْدىث

ْ
يِت احل

َ
ِ  ،اْمَرأ ُم اِإلْمالَ  الَ : «صَ�َقاَل نيَِبُّ ا�َّ َرِّ

ُ
 ».َجتَانِ َجُة َواِإلْمالَ حت

 )۱۴۵۱/(م
من بود که مردی بادیه   ی در خانهص  گوید: رسول الله میل  ام فضل ترجمه:

نشین نزد ایشان آمد و گفت: من یک ھمسر داشتم. سپس بعد از او با زنی دیگر، 
است که ھمسر دوم مرا یک بار یا دو بار شیر داده  ازدواج نمودم. ھمسر اولم مدعی

یک بار شیر خوردن و ھمچنین دو بار شیر خوردن «فرمود: ص  است. نبی اکرم
 ».شود باعث حرمت نمی

 پنج بار شیر خوردن  ی ): درباره۶باب (
�ََّها قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۸۷۹

َ
ُقْرآنِ  :�

ْ
نِْزَل ِمْن ال

ُ
رََضَعاٍت  َعرْشُ ( :اَكَن ِ�يَما أ

ْمنَ  ِ  ،ُ�مَّ �ُِسْخَن خِبَْمٍس َمْعلُوَماٍت  )َمْعلُوَماٍت ُ�َرِّ َ رَُسوُل ا�َّ  ِمْن ص  َ�تُُو�ِّ
ُ
َوُهنَّ ِ�يَما ُ�ْقَرأ

ُقْرآنِ 
ْ
 )۱۴۵۲/(م. ال

گوید: از میان آیاتی که در قران، نازل گردید، این آیه بود  میل  عایشه ترجمه:
شود.) سپس این آیه با (پنج بار شیر  باعث حرمت می که (ده بار شیر خوردن مشخص،

فوت نمود (و ھنوز برخی از ص  خوردن مشخص) منسوخ گردید. آنگاه، رسول الله
ن از منسوخ شدن آن اطالع کردند (چو دانستند و تالوت می مردم آنرا) جزو قرآن می

  .)نداشتند

 شیر دادن فرد بزرگسال  ی ): درباره۷باب (
ْهِلِه يِف : ل�َِشَة َ�ْن اَع  -۸۸۰

َ
يِب ُحَذْ�َفَة َوأ

َ
يِب ُحَذْ�َفَة اَكَن َمَع أ

َ
 أ

َ
نَّ َسالًِما َمْو�

َ
أ

تَْت  ،بَيِْتِهمْ 
َ
 ،إِنَّ َسالًِما قَْد بَلََغ َما َ�بْلُُغ الرَِّجاُل  :َ�َقالَْت ص  انلَّيِبَّ ـ َ�ْعِ� اْ�نََة ُسَهيٍْل ـ  فَأ
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يِب ُحَذْ�َفَة ِمْن َذلَِك َشيْئًا ،َو�ِنَُّه يَْدُخُل َعلَيْنَا ،َوَ�َقَل َما َ�َقلُوا
َ
نَّ يِف َ�ْفِس أ

َ
ُظنُّ أ

َ
َ�َقاَل  ،َو�ِ�ِّ أ

ُْر�«: صلََها انلَّيِبُّ 
َ

رِْضِعيِه حت
َ
يِب ُحَذْ�َفةَ  ،َعلَيْهِ  أ

َ
ي يِف َ�ْفِس أ ِ

َّ
فَرََجَعْت  ».َوَ�ْذَهْب اذل

رَْضْعتُ  :َ�َقالَْت 
َ
يِب ُحَذْ�َفةَ  ،هُ إِ�ِّ قَْد أ

َ
ي يِف َ�ْفِس أ ِ

َّ
 )۱۴۵۳/(م. فََذَهَب اذل

گوید: سالم موالی ابوحذیفه ھمراه ابوحذیفه و خانواده اش در  میل  عایشه ترجمه:
آمد ص  کرد. سھله دختر سھیل (ھمسر ابوحذیفه) نزد نبی اکرم آنان، زندگی می  ی خانه

فھمد، او  و ھر آنچه را که یک مرد میباشد  و گفت: سالم، بالغ شده و مانند مردان می
کنم که ابوحذیفه از این چیز،  ما رفت و آمد دارد؛ من فکر می  ی فھمد و در خانه نیز می

او را شیر بده تا بر او حرام شوی و نگرانی «فرمود: ص  نگران است. نبی اکرم
و آمد ص  سپس سھله بار دیگر، نزد رسول الله». گردد ابوحذیفه نیز برطرف می

 گفت: او را شیر دادم و نگرانی ابوحذیفه برطرف گردید. 
ھمین خانواده است و کسی دیگر، حق ندارد به   ی (باید دانست که این کار، ویژه

 .باشد) فرد بزرگسال شیر دھد. و ھمین، اعتقاد جمھور اھل سنت می

يِب َسلََمةَ  َز�ْنََب بِنِْت عن  -۸۸۱
َ
مَّ َسلََمَة َزْوَج انلَّيِبِّ  :أ

ُ
َها أ مَّ

ُ
نَّ أ

َ
تُْه أ ْخرَبَ

َ
اَكنَْت ص  أ

ْزَواِج انلَّيِبِّ  :َ�ُقوُل 
َ
ىَب َسائُِر أ

َ
َك الرََّضاَعةِ ص  أ

ْ
َحًدا بِِتل

َ
َن َعلَيِْهنَّ أ

ْ
ْن يُْدِخل

َ
َن ِلَعا�َِشةَ  ،أ

ْ
 :َوقُل

 ِ   ،َوا�َّ
َّ
ِ  َما نََرى َهَذا إِال رَْخَصَها رَُسوُل ا�َّ

َ
ةً ص  رُْخَصًة أ َ�َما ُهَو بَِداِخٍل َعلَيَْنا  ،لَِسالٍِم َخاصَّ

َحٌد بَِهِذهِ الرََّضاَعةِ 
َ
 )۱۴۵۴/(م. َرائِينَا َوالَ  ،أ

ص  زینب دختر ام سلمه میگوید: مادرم ام سلمه ھمسر نبی اکرم ترجمه:
با این نوع رضاعت (شیر  پذیرفتند که نمیص  گفت: سایر ھمسران نبی اکرم می

گفتند: سوگند به الله،  میل  خوردن فرد بزرگسال) کسی نزد آنان برود. و به عایشه
بطور ویژه برای سالم قایل ص  دانیم که رسول الله ای می ما این کار را صرفا اجازه

 تواند با این رضاعت نزد ما بیاید و یا ما را ببیند. شده است؛ لذا ھیچ کس نمی

 رسد که گرسنگی را برطرف نماید می): رضاعت، زمانی به ثبوت ۸باب (
ِ قالت: ل  اَع�َِشةَ  عن -۸۸۲ َّ رَُسوُل ا�َّ فَاْشتَدَّ  ،وَِعنِْدي رَُجٌل قَاِعدٌ ص  َدَخَل يلَعَ

َغَضَب يِف وَْجِهِه قَالَْت  ،َذلَِك َعلَيْهِ 
ْ
يُْت ال

َ
ُت  ،َوَرأ

ْ
ِ  :َ�ُقل يِخ ِمْن الرََّضاَعةِ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
 ،إِنَُّه أ

َمَجاَعةِ  ،اْ�ُظْرَن إِْخَوتَُ�نَّ ِمْن الرََّضاَعةِ « :َ�َقاَل  :قَالَْت 
ْ
َما الرََّضاَعُة ِمْن ال إِ�َّ

 )۱۴۵۵/(م ».فَ
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وارد ص  گوید: مردی نزد من نشسته بود که رسول الله میل  عایشه ترجمه:
  ی که آثار ناراحتی را در چھره شد. این مسئله برایش سنگین تمام شد تا جایی

مبارکش، مشاھده نمودم. من گفتم: یا رسول الله! او برادر رضاعی من است. رسول 
خوب دقت کنید چه کسانی برادران رضاعی شما ھستند؛ زیرا «فرمود: ص  اکرم

 ».رسد که گرسنگی را برطرف نماید رضاعت، زمانی به ثبوت می





 
 

 ها کتاب نفقه -۱۹

 ): آغاز کردن از خود و خانواده و خویشاوندان۱باب (
ُ َ�ْن ُدبُرٍ  :قَاَل  سَ�ْن َجابٍِر  -۸۸۳

َ
ْ�َتَق رَُجٌل ِمْن بَِ� ُعْذَرَة َ�بًْدا هل

َ
َ�بَلََغ َذلَِك رَُسوَل  ،أ

 ِ لََك َماٌل َ�ْ�ُهُ « :َ�َقاَل ص  ا�َّ
َ
�ِه ِم�ِّ « :َ�َقاَل  ،الَ  :َ�َقاَل  ؟»أ اُه ُ�َعيُْم ْ�ُن  ؟»َمْن �َْشرَتِ فَاْشرَتَ

َعَدوِيُّ بِثََماِن ِمائَِة ِدرَْهمٍ 
ْ
ِ ال ِ  ،َ�بِْد ا�َّ ِْه ُ�مَّ قَاَل ص  فََجاَء بَِها رَُسوَل ا�َّ

َ
 « :فََدَ�َعَها إِيل

ْ
ابَْدأ

ْق  ِ�َ ،َعلَيَْهابِنَْفِسَك َ�تََصدَّ ٌء َفأل إِْن فََضَل يَشْ
ي  ،ْهِلَك فَ ٌء فَِ�ِ ْهِلَك يَشْ

َ
إِْن فََضَل َ�ْن أ

فَ
ٌء َ�َهَكَذا وََهَكَذا ،قََرابَِتَك  إِْن َفَضَل َ�ْن ِذي قََرابَِتَك يَشْ

َ�بَْ�َ يََديَْك َوَ�ْن يَِميِنَك  :َ�ُقوُل  ».فَ
 )۹۹۷/(م .َوَ�ْن ِشَمالَِك 

ای را مدبر ساخت (به او گفت:  د: مردی از بنی عذره، بردهگوی میس  جابر ترجمه:
رسید، فرمود: ص  که این سخن به رسول الله بعد از مرگ من، آزاد ھستی.) ھنگامی

چه کسی او را «؟ آن مرد گفت: نه. فرمود: »آیا بجز این برده، مال دیگری ھم داری«
ص  خرید. رسول الله ؟ پس نعیم بن عبدالله عدوی او را به ھشت صد درھم»خرد می

از خودت، آغاز کن و بر خودت، انفاق کن؛ اگر «پولھا را آورد و به آن مرد داد و فرمود: 
ات اضافه شد، به  ات بده. و اگر چیزی از خانواده چیزی، اضافه شد، به خانواده

خویشاوندانت بده. و اگر از خویشاوندانت چیزی اضافه شد، اینگونه و اینگونه ـ با اشاره 
 ».به سمت راست و چپ و روبرو ـ انفاق کن

شان، محروم  آنان را از طعامکه  کسی و گناه ها نفقه نمودن بر برده  ی ه): دربار۲باب (
 نماید

ِ بِْن َ�ْمٍرو :َ�ْن َخيْثََمَة قَاَل  -۸۸۴ إِْذ َجاَءُه  ،ُهَما ْ   اَُهللا َعن رىَِضَ  ُكنَّا ُجلُوًسا َمَع َ�بِْد ا�َّ
 ُ
َ

ِ�يَق قُوَ�ُهمْ  :َ�َقاَل  ،فََدَخَل  ،َ�ْهَرَماٌن هل ْ�َطيَْت الرَّ
َ
ْعِطِهمْ  :قَاَل  ،الَ  :قَاَل  ؟أ

َ
قَاَل  :قَاَل  ،فَاْ�َطِلْق فَأ

 ِ ْن َ�ِْبَس « ص:رَُسوُل ا�َّ
َ
َمْرِء إِْ�ًما أ

ْ
ْن َ�ْمِلُك  ،َكىَف بِال  )۹۹۶/(م». قُوتَهُ  ،َ�مَّ

نشسته بودیم که متصدی  بگوید: ما با عبد الله بن عمرو  خیثمه می ترجمه:
 گفت: آیا غذای بردگان رابه آنان  بکارھایش وارد شد. عبدالله بن عمرو 
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ص  شان را به آنان بده. رسول الله ای؟ گفت: نه. عبدالله گفت: برو و غذای داده
 ».نش را به آنان ندھدھمین گناه برای شخص، کافی است که غذای زیر دستا«فرمود: 

 ): فضیلت انفاق بر افراد تحت تکفل و همسر۳باب (
ِ  :قَاَل  سَ�ْن ثَْوَ�اَن  -۸۸۵ فَْضُل ِدينَاٍر ُ�نِْفُقُه الرَُّجُل : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ِدينَاٌر  :أ

ِ  ،ُ�نِْفُقُه ىلَعَ ِ�يَاهِلِ  ْصَحابِِه يِف  ،وَِدينَاٌر ُ�نِْفُقُه الرَُّجُل ىلَعَ َدابَِّتِه يِف َسِبيِل ا�َّ
َ
وَِدينَاٌر ُ�نِْفُقُه ىلَعَ أ

 ِ  ».َسِبيِل ا�َّ
بُو قِالَ 

َ
ِعيَالِ  :بَةَ قَاَل أ

ْ
 بِال

َ
بُو قِالَ  ،َوَ�َدأ

َ
ْجًرا ِمْن رَُجٍل ُ�نْ  :بَةَ ُ�مَّ قَاَل أ

َ
ْ�َظُم أ

َ
يُّ رَُجٍل أ

َ
ِفُق َوأ

ُهمْ  ُ بِهِ  ،ىلَعَ ِ�يَاٍل ِصَغاٍر يُِعفُّ ْو َ�نَْفُعُهْم ا�َّ
َ
 )۹۹۴/(م. َوُ�ْغِنيِهمْ  ،أ

بھترین دیناری که شخص، «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ثوبان ترجمه:
نماید. سپس دیناری  کند، دیناری است که بر افراد تحت تکفلش انفاق می انفاق می

کند. و بعد  نماید، انفاق می برای جھاد در راه الله نگھداری میاست که بر حیوانی که 
 ».نماید از آن، دیناری است که بر دوستان مجاھدش، انفاق می

با افراد تحت تکفل ص  گوید: رسول الله ابو قالبه (که یکی از راویان است) می
 (زن و فرزند و غیره) آغاز نمود.

بزرگتر از پاداش کسی است که بر سپس ابوقالبه گفت: اجر و پاداش چه کسی 
  ی فرزندان کوچکش انفاق کند و اینگونه آنان را پاکدامن، تربیت نماید یا الله به وسیله

 او به آنان، نفع برساند و بی نیاز گرداند. 

َْدرِيِّ  -۸۸۶ يِب َمْسُعوٍد ابلْ
َ
ْ�َفَق « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ  سَ�ْن أ

َ
ُمْسِلَم إَِذا أ

ْ
ْهِلِه إِنَّ ال

َ
ىلَعَ أ

ُ َصَدقَةً  ،وَُهَو َ�ْتَِسبَُها ،َ�َفَقةً 
َ

 )۱۰۰۲/(م ».اَكنَْت هل
 ھر گاه، مسلمان، بر «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابو مسعود بدری ترجمه:

 ».آید خانواده اش به نیت ثواب، انفاق نماید، برایش صدقه به حساب می

 وهرش بر فرزندانش انفاق نماید): زن اجازه دارد طبق عرف از مال ش۴باب (
 انلَّيِبِّ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۸۸۷

َ
ِ  :َ�َقالَْت ص  َجاَءْت ِهنٌْد إِىل ِ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ َوا�َّ

ْهِل ِخبَائَِك 
َ
ُ ِمْن أ َُّهْم ا�َّ ْن يُِذل

َ
َّ ِمْن أ َحبَّ إِيلَ

َ
ْهُل ِخبَاٍء أ

َ
رِْض أ

َ
َوَما ىلَعَ  ،َما اَكَن ىلَعَ َظْهِر األ

ْهِل ِخبَائَِك 
َ
ُ ِمْن أ ْن يُِعزَُّهْم ا�َّ

َ
َّ ِمْن أ َحبَّ إِيلَ

َ
ْهُل ِخبَاٍء أ

َ
رِْض أ

َ
: صَ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،َظْهِر األ



 ٤٩٥  ها کتاب نفقه -١٩

يًْضا«
َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ  ،َوأ ِ

َّ
ِ  :ُ�مَّ قَالَْت  ».َواذل بَا ُسْفيَاَن رَُجٌل ُمْمِسٌك  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َّ  َ�َهْل  ،إِنَّ أ يلَعَ

نِْفَق ىلَعَ ِ�يَاهِلِ ِمْن َماهِلِ بَِغْ�ِ إِْذنِهِ 
ُ
ْن أ

َ
ْن ُ�نِْفيِق  الَ «: صَ�َقاَل انلَّيِبُّ  ؟َحَرٌج أ

َ
َحَرَج َعلَيِْك أ

َمْعُروِف 
ْ
 )۱۷۱۴/(م». َعلَيِْهْم بِال

آمد وگفت: یا ص  گوید: ھند دختر عتبه نزد نبی اکرم میل  عایشه ترجمه:
ای در روی زمین، وجود نداشت که ذلیل شدن آنان را توسط  خانوادهرسول الله! ھیچ 

تو دوست داشته باشم؛ اما امروز، ھیچ   ی الله متعال، بیشتر از ذلت برای خانواده
ای در روی زمین وجود ندارد که عزت را برای آنان، بیشتر از عزت برای  خانواده
سوگند به ذاتی که جانم در «د: فرموص  رسول الله تو دوست داشته باشم.  ی خانواده

؛ بخیلی است مرد ؛ابوسفیان؛ : شوھرمگفت بعد از آن،». گونه است دست اوست، ھمین
ص  الله  ؟ رسولبر فرزندانش انفاق نمایم ش،از مالآیا اشکال دارد که من بدون اجازه، 

 ».نیاز بر آنان انفاق نمایی  ی اشکالی ندارد که طبق عرف و به اندازه«فرمود: 

 گیرد می): زنی که سه طالقه شد، نفقه به او تعلق ن۵باب (
ُمَطلََّقِة ثَالَ ص  َ�ْن انلَّيِبِّ ل  َ�ْن فَاِطَمَة بِنِْت قَيٍْس  -۸۸۸

ْ
لَيَْس لََها « :ثًا قَاَل يِف ال

 )۱۴۸۱/(م». َ�َفَقةٌ  َوالَ  ،ُسْكَ� 
 زنی که سه  ی دربارهص  گوید: نبی اکرم میل  فاطمه دختر قیس ترجمه:

 ».گیرد مسکن و نفقه به او تعلق نمی«طالقه شود، فرمود: 
�ََّها قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۸۸۹

َ
ْن تَْذُكَر َهَذا :�

َ
 قَاَل َ�ْعِ� قَْولََها الَ ـ  َما ِلَفاِطَمَة َخْ�ٌ أ

 )۱۴۸۱/(م. َ�َفَقةَ  ُسْكَ� َوالَ 
اصًال خوب روایت است که گفت: برای فاطمه دختر قیس ل  از عایشه ترجمه:

 گیرد. نیست که بگوید: به زنی که سه طالقه شده است، مسکن و نفقه تعلق نمی
يِب إِْسَحَق  -۸۹۰

َ
ْ�َظمِ  :قَاَل س  َ�ْن أ

َ
َمْسِجِد األ

ْ
ْسوَِد بِْن يَِز�َد َجالًِسا يِف ال

َ
 ،ُكنُْت َمَع األ

ْعيِبُّ  ْعيِبُّ حِبَِديِث فَاِطَمَة بِنِْت قَيٍْس  ،َوَمَعنَا الشَّ َث الشَّ ِ  ،فََحدَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
لَْم َ�َْعْل لََها ص  أ

ا ِمْن َحىًص فََحَصبَُه بِهِ  ،َ�َفَقةً  ُسْكَ� َوالَ  ْسوَُد َكفًّ
َ
َخَذ األ

َ
ُث بِِمثِْل  ،َو�ْلََك  :َ�َقاَل  ،ُ�مَّ أ َدِّ حتُ

ِ وَُسنََّة نَِبيِّنَا َ�رْتُكُ  الَ  :قَاَل ُ�َمرُ  ،َهَذا ةٍ ص  ِكتَاَب ا�َّ
َ
ْو  الَ  ،ِلَقْوِل اْمَرأ

َ
نَْدرِي لََعلََّها َحِفَظْت أ
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ْكَ� َوانلََّفَقةُ  ،�َِسيَْت  ُ  ،لََها السُّ ٓ  نَ رُجۡ َ�ۡ  َوَ�  ُ�ُيوتِِهنَّ  ِمنۢ  رُِجوُهنَّ ُ�ۡ  َ� ﴿ :ألقَاَل ا�َّ ن إِ�َّ
َ
 أ

 
ۡ
َبّيَِنةٖ�  بَِ�ِٰحَشةٖ  �ِ�َ يَأ  )۱۴۸۰/(م ]۱[الطالق:  ﴾مُّ

گوید: با اسود بن یزید در مسجد بزرگ شھر، نشسته بودم.  ابو اسحاق می ترجمه:
شعبی نیز ھمراه ما بود. او حدیث فاطمه دختر قیس را بیان کرد مبنی بر اینکه رسول 

برایش مسکن و نفقه (در دوران عده) معین نفرمود. با شنیدن این سخن، ص  الله
اسود یک مشت سنگریزه برداشت و به طرف او پرتاب کرد وگفت: وای بر تو، چرا 

گفت: کتاب الله و سنت پیامبرمان را به خاطر س  کنی؟ عمر چنین حدیثی را بیان می
دانیم خوب حفظ نموده یا دچار فراموشی شده است، ترک  سخن زنی که نمی

گیرد. الله  کن و نفقه، تعلق میکنیم؛ به چنین زنی (که سه طالقه شده باشد) مس نمی

َبّيَِنٖة� ﴿ فرماید: متال می �َِ� بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ  ﴾َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجَن إِ�َّ

ھایشان، بیرون نکنید و زنان ھم  یعنی زنان مطلقه را (در دوران عده) از خانه ]١الطالق:[
 اینکه مرتکب عمل زشت آشکاری شوند.نباید بیرون بروند مگر 



 
 

 کتاب آزادی بردگان -۲۰

 مؤمنی را آزاد نماید  ی بردهکه  کسی ): فضیلت۱باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۸۹۱

َ
ِ  :قَاَل  سَ�ْن أ ْ�تََق َرَ�بًَة « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
ُمؤِمنًَة، َمْن أ

ْعَضائِِه ِمْن انلَّارِ 
َ
ُ بُِ�لِّ ُعْضٍو ِمنَْها ُعْضًوا ِمْن أ ْ�تََق ا�َّ

َ
 )۱۵۰۹/(م». َحىتَّ فَرَْجُه بَِفرِْجهِ  ،أ

ھر کس، «فرمود:  میص  گوید: شنیدم که رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
در برابر ھر عضو آن برده، ھمان عضو آزاد کننده مؤمنی را آزاد کند، الله متعال   ی برده

دھد تا جایی که در برابر شرمگاه برده، شرمگاه آزاد کننده را  را از آتش دوزخ، نجات می
 ».دھد نجات می

 فرزندی که پدرش را آزاد نماید  ی ): درباره۲باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۸۹۲

َ
ِ  :قَاَل  سَ�ْن أ   الَ «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َّ
ا إِال ٌ َوادِلً َدُه  َ�ِْزي َودلَ ْن َ�ِ

َ
أ

َ�ُه َ�يُْعِتَقهُ   )۱۵۱۰/(م ».َمْملُوً� فَيَْشرَتِ
تواند  ھیچ فرزندی نمی«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:

 ».که پدر، برده باشد و فرزندش او را بخرد و آزاد نماید پاداش پدرش را بدھد مگر این

 مشترک، سهم خود را آزاد نمود  ی کسی از یک برده ): اگر۳باب (
ِ  :قَاَل  بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۸۹۳ ُ يِف َ�بْدٍ « ص:قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
اًك هل ْ�تََق رِشْ

َ
 ،َمْن أ

َعبْدِ 
ْ
ُ َماٌل َ�بْلُُغ َ�َمَن ال َعْدلِ  ،فاََكَن هلَ

ْ
َم َعلَيِْه ِ�يَمَة ال َ�َءُه ِحَصَصهُ  ،قُوِّ ْ�َطى رُشَ

َ
َوَ�تََق  ،مْ فَأ

َعبْدُ 
ْ
  ،َعلَيِْه ال

َّ
         )۱۵۰۱/(م ».َ�َقْد َ�تََق ِمنُْه َما َ�تََق  َو�ِال

اگر کسی از «فرمود: ص  الله گوید: رسول می بالله بن عمر  عبدترجمه: 
غالم ، داشتمال  ،قیمت غالم  ی کرد و به اندازهسھم خود را آزاد  ،مشترک غالمیک 

آزاد  ،و غالمرا عادالنه قیمت گذاری کنند و او سھم سایر شرکای خود را بپردازد 
، فقط ھمان سھم خودش، آزاد مال نداشت ،قیمت غالم  ی هاندازه اگر ب شود. و می
 ».گردد می
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 ): تالش برده برای آزادی خودش۴باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۸۹۴

َ
ُ يِف َ�بْدٍ  َمنْ « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ  سَ�ْن أ

َ
ْ�تََق ِشْقًصا هل

َ
ُصُه فََخالَ  ،أ

ُ َماٌل  َعبُْد َ�ْ�َ َمْشُقوٍق َعلَيْهِ  ،يِف َماهِلِ إِْن اَكَن هلَ
ْ
ُ َماٌل اْستُْسيِعَ ال  ».فَإِْن لَْم يَُ�ْن هلَ

 )۱۵۰۳/(م
از  را خودسھم  ،اگر کسی«فرمود: ص  نبی اکرم: گوید میس  ھریرهابو ترجمه: 
واگر مالی  نماید.آزاد  ،خود را از مال خودسھم شریک ، باید نمودآزاد  ،مشترکای  برده

کنند. سپس از او بخواھند ای قیمت گذاری  به قیمت عادالنهغالم را  ،نداشتدر بساط 
 ».ای که برایش دشوار نباشد (تا برای پرداخت سھم شریک) تالش نماید، بگونه

 ): قرعه کشی برای آزاد شدن۵باب (
نَّ رَُجالً : بَ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ  -۸۹۵

َ
ُ ِعنَْد َمْوتِهِ  أ

َ
ْ�تََق ِستََّة َمْملُوِ�َ� هل

َ
لَْم  ،أ

ُ َماٌل َ�ْ�َُهمْ 
َ

ِ  ،يَُ�ْن هل ثْالَ ص  فََداَع بِِهْم رَُسوُل ا�َّ
َ
ُهْم أ

َ
أ قَْرَع بَيْنَُهمْ  ،ثًافََجزَّ

َ
ْ�َتَق  ،ُ�مَّ أ

َ
فَأ

ْر�َ 
َ
َرقَّ أ

َ
ُ قَْوالً  ،َعةً اثْنَْ�ِ َوأ

َ
 )۱۶۶۸/(م .َشِديًدا َوقَاَل هل

گوید: مردی که فقط، مالک شیش برده بود و  می بعمران بن ُحصین  ترجمه:
ص  آنان را آزاد کرد. رسول الله  ی مال دیگری نداشت، ھنگام فرا رسیدن مرگش، ھمه

قرعه انداخت و دو بردگان را فرا خواند و آنان را به سه گروه، تقسیم نمود و میان آنان، 
نفر از آنان را آزاد نمود و چھار نفر دیگر آنان را ھمچنان در بردگی گذاشت و سخنان 

 تندی نثار آن مرد (آزاد کننده) نمود.

 آزاد شده پس از مرگ) از آِن آزاد کننده است  ی ): والء (اموال برده۶باب (
َّ بَِر�َرُة َ�َقالَْت  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۸۹۶ ْهِ� اَكَ�بُوِ� ىلَعَ �ِْسِع  :َدَخلَْت يلَعَ

َ
إِنَّ أ

َواٍق يِف �ِْسِع ِسنِ�َ 
َ
وِ�يَّةٌ  ،أ

ُ
ِ�يِنيِ�  ،يِف لُكِّ َسَنٍة أ

َ
ُت لََها ،فَأ

ْ
َها لَُهْم  :َ�ُقل ُعدَّ

َ
ْن أ

َ
ْهلُِك أ

َ
إِْن َشاَء أ

ًة َواِحَدةً  ْعِتَقِك  ،َعدَّ
ُ
وَ  ،َوأ

ْ
ُت الَ َوَ�ُ�وَن ال

ْ
�َ ،ْهِلَهافََذَكَرْت َذلَِك ألِ�َ ،ُء يِل َ�َعل

ّ
بَْوا إَِال

َ
ْن  فَأ

َ
أ

َوالَ 
ْ
تَتِْ� فََذَكَرْت َذلَِك  ،ُء لَُهمْ يَُ�وَن ال

َ
ِ إَِذا الَ  :َ�َقالَْت  ،فَاْ�تََهْرُ�َها :قَالَْت  ،فَأ  :قَالَْت  ،َها ا�َّ

 ِ تُهُ ص  فََسِمَع رَُسوُل ا�َّ ْخرَبْ
َ
لَِ� فَأ

َ
ْعِتِقيَها« :َ�َقاَل  ،فََسأ

َ
�َها َوأ َوالَ  ،»اْشرَتِ

ْ
يِط لَُهْم ال  ،ءَ َواْشرَتِ

َوالَ 
ْ
إِنَّ ال

ْ�تََق فَ
َ
ُت  ».َء لَِمْن أ

ْ
ِ  :قَالَْت  ،َ�َفَعل ْ�َ�  ،َعِشيَّةً ص  ُ�مَّ َخَطَب رَُسوُل ا�َّ

َ
َ َوأ َفَحِمَد ا�َّ

ْهلُهُ 
َ
ا َ�ْعدُ « :ُ�مَّ قَاَل  ،َعلَيِْه بَِما ُهَو أ مَّ

َ
ِ  ،أ وًطا لَيَْسْت يِف ِكتَاِب ا�َّ قَْواٍم �َْشرَتُِطوَن رُشُ

َ
 ؟َ�َما بَاُل أ
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 ِ ٍط  ،َ�ُهَو بَاِطٌل  ألَما اَكَن ِمْن رَشٍْط لَيَْس يِف ِكتَاِب ا�َّ َحقُّ  ،َو�ِْن اَكَن ِمائََة رَشْ
َ
ِ أ  ،ِكتَاُب ا�َّ

ْوَ�ُق 
َ
ِ أ َحُدُهمْ  ،َورَشُْط ا�َّ

َ
ْعِتْق فُالَ  :َما بَاُل رَِجاٍل ِمنُْ�ْم َ�ُقوُل أ

َ
َوالَ أ

ْ
َوالَ  ،ُء يِل نًا َوال

ْ
َما ال ُء إِ�َّ

ْ�تََق 
َ
 )۱۵۰۴/(م ».لَِمْن أ

گوید: بریره نزد من آمد و گفت: صاحبانم با من قراردادی  میل  عایشه ترجمه:
ام، پرداخت نمایم؛  برابر آزادی که نه اوقیه به مدت نه سال در اند مبنی بر این امضا کرده

پس مرا کمک کنید. من به او گفتم: اگر مالکان تو موافقت کنند، من نه اوقیه را یکجا 
نمایم که در این صورت، والی تو (اموالی که بعد از  کنم و تو را آزاد می پرداخت می

اما  ؛رضه کردگیرد. بریره این پیشنھاد را به مالکانش، ع ماند) به من تعلق می مرگت می
آنان نپذیرفتند و گفتند: حتمًا باید والیش از آِن ما باشد. بریره نزد من آمد و ماجرا را 
تعریف کرد. من او را سرزنش نمودم. او گفت: سوگند به الله که در این صورت، کاری 

 شود. انجام نمی
ماجرا ص  رسید. پیامبر اکرمص  گوید: خبر به گوش رسول الله میل  عایشه

بریره را بخر و آزاد کن به «را از من پرسید. من موضوع را برایش تعریف نمودم. فرمود: 
شرطی که والی او از آِن آنان باشد؛ ھمانا حق وال از آِن کسی است که او را آزاد 

 گوید: من ھمین کار را انجام دادم. میل  عایشه». کند می
پس از آنکه الله متعال را  شب ھمان روز، سخنرانی نمود وص  آنگاه، رسول الله
چرا برخی از مردم، «اوست، حمد و ستایش نمود، فرمود:   ی آنگونه که شایسته

گذارند که در کتاب الله نیست؟! ھر کس، شرطی بگذارد که در کتاب الله  شرطھایی می
وجود ندارد، آن شرط، باطل است؛ اگر چه، صد بار ھم شرط بگذارد. باید دانست که 

تر است. و شرطی را که الله متعال بگذارد،  برای عمل نمودن، شایستهکتاب الله 
گویند: فالنی را آزاد کن؛ ولی والی او از آِن من  باشد. چرا برخی از شما می تر می محکم

 ». است؛ ھمانا حق وال، از آِن کسی است که او را آزاد کرده است

 همسرش  ی ه): اختیار کنیز آزاد شده دربار۷باب (
َها قَالَْت ص  َزْوِج انلَّيِبِّ ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۸۹۷ َّ�

َ
َْت  :ُث ُسَنٍ اَكَن يِف بَِر�َرَة ثَالَ  :� ُخ�ِّ

ِ  ،ىلَعَ َزوِْجَها ِحَ� َ�تََقْت  َّ رَُسوُل ا�َّ ٌْم فََدَخَل يلَعَ
َ
ْهِدَي لََها حل

ُ
َمُة ىلَعَ انلَّارِ ص  َوأ رُبْ

ْ
 ،َوال

َيِْت  ،فََداَع بَِطَعامٍ 
ْ

ُدِم ابل
ُ
ُدٍم ِمْن أ

ُ
زْبٍ َوأ

يِتَ خِبُ
ُ
ْمٌ « :َ�َقاَل  ،فَأ

َ
َر بُْرَمًة ىلَعَ انلَّاِر ِ�يَها حل

َ
لَْم أ

َ
 :َ�َقالُوا ؟»أ
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ِ  ،بََ�  َق بِِه ىلَعَ بَِر�َرةَ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ ٌْم تُُصدِّ
َ
ْن ُ�ْطِعَمَك ِمنْهُ  ،َذلَِك حل

َ
ُهَو « :َ�َقاَل  ،فََكرِْهنَا أ

َا َهِديَّةٌ َعلَيْهَ 
َ

َوالَ « :ِ�يَهاص  َوقَاَل انلَّيِبُّ  ».ا َصَدقٌَة وَُهَو ِمنَْها نل
ْ
َما ال ْ�تََق إِ�َّ

َ
». ُء لَِمْن أ

 )۱۵۰۴/(م
ل  گوید: در ماجرای بریره میص  نبی اکرم  ھمسر گرامیل  عایشه ترجمه:

داده شد که سه سنت، واضح و آشکار گردید. یکی اینکه ھنگام آزاد شدن به وی اختیار 
با شوھرش (که برده بود)، زندگی کند یا خیر. دوم اینکه بریره را مقداری گوشت به 

من،   ی به خانهص  عنوان ھدیه دادند؛ دیگ گوشت باالی آتش بود که رسول اکرم
ھای خانه به وی تقدیم  تشریف آورد. و غذا خواست؛ مقداری نان و خورشت از خورشت

؟ اھل خانه گفتند: بلی، یا رسول »گوشت باالی آتش نبودآیا دیگ «نمودند. فرمود: 
اند؛ به ھمین خاطر، ما ناپسند دانستیم  الله! این، گوشت زکاتی است که به بریره داده

برای ایشان، زکات محسوب «فرمود: ص  که از آن گوشت به شما بدھیم. پیامبر اکرم
در ص  م اینکه رسول اللهسو». رود شود ولی از طرف او به ما، ھدیه به شمار می می

وال (اموالش پس از مرگ) از آِن کسی است که او را آزاد «فرمود: ل  ماجرای بریره
 ».کرده است

 و بخشیدن آن ): ممنوعیت فروختن حق وال۸باب (
ِ : بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۸۹۸ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َوالَ ص  أ

ْ
 .ِء َوَ�ْن ِهبَِتهِ َ�َ� َ�ْن َ�يِْع ال

 )۱۵۰۶/(م
از فروختن حق وال و بخشیدن آن، ص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:

 منع فرمود.

موالیش با دیگران، پیمان دوستی   ی اجازهکه بدون  ای هبرد  ی ه): دربار۹باب (
 ببندد

يِب ُهَر�َْرَة  -۸۹۹
َ
ِ  سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 قَْوًما بَِغْ�ِ « :قَاَل ص  أ

َّ
 ،إِْذِن َمَوايِلهِ َمْن تََو�

َمالَ 
ْ
ِ َوال مَجع�، ئَِ�ِة َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ

َ
 )۱۵۰۸/(م». َعْدٌل  ُ�ْقبَُل ِمنُْه رَصٌْف َوالَ  الَ َوانلَّاِس أ

  ی ای که بدون اجازه ھر برده«فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابوھریره ترجمه:
د: فالنی مرا آزاد کرده و موالی من موالیش با دیگران، پیمان دوستی ببندد (یعنی بگوی

گونه نیست) لعنت الله، فرشتگان و مردم بر او باد؛ نه فرایضش،  است در حالی که این
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 ».اش شود و نه عبادات نفلی پذیرفته می

 اش را کتک زد، آزاد نمود که برده ): هنگامی۱۰باب (
نَْصارِيِّ  -۹۰۰

َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
رْضُِب ُغالَ  :قَاَل  سَ�ْن أ

َ
يِف  ،ًما يِل ُكنُْت أ

ْ
فََسِمْعُت ِمْن َخل

بَا َمْسُعودٍ  ،اْعلَمْ « :َصْوتًا
َ
قَْدُر َعلَيَْك ِمنَْك َعلَيْهِ  ،أ

َ
ُ أ َّ�َ.«  ِ ََفتُّ فَإَِذا ُهَو رَُسوُل ا�َّ ، صفَاتلْ

ُت 
ْ
ِ  :َ�ُقل ِ ُهَو ُحرٌّ لِوَْجِه ا�َّ َما « :َ�َقاَل  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
تَْك  ،لَْو لَْم َ�ْفَعْل لَلََفَحتَْك انلَّارُ أ ْو لََمسَّ

َ
أ

 )۱۶۵۹/(م». انلَّارُ 
ام بود که صدایی از  گوید: مشغول کتک زدن برده میس  ابو مسعود انصاری ترجمه:

ای ابو مسعود! بدان که توانایی الله متعال بر تو، بیشتر از توانایی « پشت سرم شنیدم: 
است. گفتم: یا رسول الله! او را به ص  ه کردم، دیدم رسول اللهنگا». باشد تو بر او می

 ».سوزاند کردی، آتش جھنم تو را می اگر این کار را نمی«خاطر الله، آزاد کردم. فرمود: 

نَّ اْ�َن ُ�َمَر  :َ�ْن َزاَذانَ  -۹۰۱
َ
ُ َداَع بُِغالَ  بأ

َ
ثًَرا ،ٍم هل

َ
ى بَِظْهِرهِ أ

َ
ُ  ،َفَرأ

َ
 :َ�َقاَل هل

وَْجْعتَُك 
َ
نَْت َعِتيٌق  :قَاَل  ،الَ  :قَاَل  ؟أ

َ
رِْض َ�َقاَل  :قَاَل  ،فَأ

َ
َخَذ َشيْئًا ِمْن األ

َ
َما يِل ِ�يِه ِمْن  :ُ�مَّ أ

ْجِر َما يَِزُن َهَذا
َ
ِ  ،األ ُ َمْن رَضََب ُغالَ « :َ�ُقوُل ص  إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
تِهِ  ،ًما هل

ْ
ا لَْم يَأ  ،َحدًّ

ْو لََطَمهُ 
َ
ْن ُ�ْعِتَقهُ  ،أ

َ
اَرتَُه أ إِنَّ َكفَّ

 )۱۶۵۷/(م ».فَ
اش را صدا زد و بر پشتش آثار کتک را  برده بگوید: ابن عمر  زاذان می ترجمه:

مشاھده کرد و به او گفت: باعث اذیت و آزار شما شدم؟ غالم گفت: نه. ابن عمر گفت: 
  ی تو را آزاد کردم. سپس چیزی از زمین برداشت و گفت: سوگند به الله که به اندازه

ھر «فرمود:  میص  رسد؛ زیرا شنیدم که رسول الله وزن این، به من اجر و پاداش نمی
اش،  اش را به خاطر گناھی که انجام نداده است، کتک یا سیلی بزند، کفاره کس، برده

 ».باشد آزاد نمودن او می

ٍن  -۹۰۲ ُ لََطَمَها إِ�َْسانٌ : سَ�ْن ُسَو�ِْد بِْن ُمَقرِّ
َ

نَّ َجاِرَ�ًة هل
َ
ُ ُسَو�ْدٌ  ،أ

َ
َما َعِلْمَت  :َ�َقاَل هل

َ
أ

وَرَة ُ�َرَّ  نَّ الصُّ
َ
يْتُِ�  :َ�َقاَل  ؟َمةٌ أ

َ
ِ  ،َو�ِ�ِّ لََسابُِع إِْخَوٍة يِل  ،لََقْد َرأ َا ص  َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
َوَما نل

َحُدنَا فَلََطَمهُ  ،َخاِدٌم َ�ْ�ُ َواِحدٍ 
َ
ِ  ،َ�َعَمَد أ َمَرنَا رَُسوُل ا�َّ

َ
ْن ُ�ْعِتَقهُ ص  فَأ

َ
 )۱۶۵۸/(م .أ

از سوید بن مقرن روایت است که شخصی، کنیزش را یک سیلی زد. سوید  ترجمه:
دانی که زدن به صورت، حرام است؟ ما ھفت برادر ھمراه رسول  به او گفت: مگر نمی
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بودیم و فقط یک خادم داشتیم. یک نفر از ما آن خادم را یک سیلی زد. ص  الله
 به ما دستور داد تا او را آزاد کنیم.ص  پیامبر اکرم

 اش را متهم به زنا کند بردهکه  کسی ): تهدید۱۱باب (
ىب عن -۹۰۳

َ
َقاِسِم  :قَاَل  سُهَر�َْرَة  أ

ْ
بُو ال

َ
نَا ُ�َقاُم : «صقَاَل أ َمْن قََذَف َمْملُوَ�ُه بِالزِّ

 
َّ
ِقيَاَمِة إِال

ْ
َدُّ يَْوَم ال

ْ
ْن يَُ�وَن َكَما قَاَل  َعلَيِْه احل

َ
 )۱۶۶۰/(م ».أ

 زنا به متھم را اش برده ھرکس،« :فرمودص  القاسم ابو :گوید میس  ابوھریره ترجمه:
 ».باشد درست او مورد در سخنش اینکه مگر شد؛ خواھد زده شالق قیامت، روز کند،

  ی ه): بردگان را باید غذای خوب بدهیم، لباس خوب بپوشانیم و به انداز۱۲باب (
 از آنان کار بگیریم شان توان

َمْعُرورِ  -۹۰۴
ْ
َ�َذةِ  :بِْن ُسَو�ٍْد قَاَل  َ�ْن ال يِب َذرٍّ بِالرَّ

َ
 ،ِمِه ِمثْلُهُ وََعلَيِْه بُْرٌد وىلََعَ ُغالَ  ،َمَرْرنَا بِأ

نَا
ْ
بَا َذرٍّ  :َ�ُقل

َ
إِنَُّه اَكَن بَيِْ� َوَ�ْ�َ رَُجٍل ِمْن إِْخَواِ�  :َ�َقاَل  ،لَْو مَجَْعَت بَيَْنُهَما اَكنَْت ُحلَّةً  ،يَا أ

ْعَجِميَّةً َوَ�نَ  ،مٌ الَكَ 
َ
ُه أ مُّ

ُ
هِ  ،ْت أ مِّ

ُ
تُُه بِأ ْ  انلَّيِبِّ  ،َ�َع�َّ

َ
 :َ�َقاَل ص  فَلَِقيُت انلَّيِبَّ ص  فََشاَكِ� إِىل

بَا َذرٍّ «
َ
ُت  ».إِنََّك اْمُرٌؤ ِ�يَك َجاِهِليَّةٌ  ،يَا أ

ْ
ِ  :قُل هُ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ مَّ

ُ
بَاُه َوأ

َ
 ،َمْن َسبَّ الرَِّجاَل َسبُّوا أ

بَا َذرٍّ إِنََّك اْمُرٌؤ ِ�يَك َجاِهِليَّةٌ « :قَاَل 
َ
يِْديُ�مْ  ،ُهْم إِْخَوانُُ�مْ  ،يَا أ

َ
َْت أ

َ
ُ حت  ،َجَعلَُهْم ا�َّ

ُ�لُونَ 
ْ
ا تَأ ْطِعُموُهْم ِممَّ

َ
بَُسونَ  ،فَأ

ْ
ا تَل ِبُسوُهْم ِممَّ

ْ
ل
َ
إِْن لَكَّْفتُُموُهْم  ،تَُ�لُِّفوُهْم َما َ�ْغِلبُُهمْ  َوالَ  ،َوأ

فَ
ِ�ينُو

َ
 )۱۶۶۱/(م ».ُهمْ فَأ

گوید: گذرمان به ابوذر در ربذه افتاد؛ یک چادر، خودش  معرور بن سوید می ترجمه:
اش پوشیده بود. گفتیم: ای ابوذر! اگر این دو  پوشیده بود و چادری مانند ھمان چادر، غالم

رانم شوند. او گفت: میان من و یکی از براد چادر را یکجا کنی، لباسی کامل (ازار و رداء) می
(بردگانم) که مادرش، عجم (غیر عرب) بود، بگو مگو شد. من او را به خاطر مادرش، طعنه 

را دیدم، ص  که من نبی اکرم از من شکایت کرد. ھنگامیص  زدم. او نزد نبی اکرم
گفتم: یا رسول الله! ھر کس، ». ای ابوذر! ھنوز عادت جاھلیت در تو وجود دارد«فرمود: 

دھند. (اشاره به اینکه او مرا دشنام داده  د، پدر و مادرش را دشنام میدیگران را دشنام دھ
ای ابوذر! ھنوز عادت «فرمود: ص  به ھمین خاطر من او را طعنه زدم.) رسول الله

جاھلیت در تو وجود دارد. آنان (غالمان و زیردستان) برادران شما ھستند که الله متعال 



 ٥٠٣  آزادی بردگانکتاب  -٢٠

خورید، به آنان نیز بدھید  ؛ لذا غذایی را که خودتان میآنان را در اختیار شما قرار داده است
پوشید، به آنان نیز بپوشانید. و آنان را مکلف به انجام کاری  و لباسی را که خودتان می

 ».نکنید که توان آن را ندارند؛ و اگر چنین کردید، با آنان ھمکاری نمایید
يِب ُهَر�َْرَة  -۹۰۵

َ
ِ  :قَاَل  سَ�ْن أ َحِدُ�ْم َخاِدُمُه إَِذا َصنََع ألِ�َ«: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُه وَُدَخانَهُ  ،َطَعاَمُه ُ�مَّ َجاَءُه بِهِ  يُْقِعْدُه َمَعهُ  ،َوقَْد َوِ�َ َحرَّ
ْ
ُ�ْل  ،فَل

ْ
يَأ

ْ
َعاُم َمْشُفوًها  ،فَل إِْن اَكَن الطَّ

فَ
  ،قَِليالً 

ْ
�

ُ
ْو أ

َ
لًَة أ

ْ
�

ُ
يََضْع يِف يَِدهِ ِمنُْه أ

ْ
ْو لُْقَمتَْ�ِ  :قَاَل َداوُدُ  ».لَتَْ�ِ فَل

َ
 )۱۶۶۳/(م. َ�ْعِ� لُْقَمًة أ

فرمود: ھرگاه، خدمتگزارتان برای ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
یکی از شما، غذایی درست کرد، از آنجایی که او گرما و دودش را متحمل شده است، او 

با توجه به تعداد افراد، غذا کم بود، حداقل یک  را با خود، بنشانید و غذا بدھید. و اگر
 ».یا دو لقمه به او بدھید

ای که خیرخواه موالیش باشد و الله متعال  ثواب و پاداش برده  ی ): درباره۱۳باب (
 را خوب عبادت کند

ِ  :بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۹۰۶ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َعبَْد إَِذا نََصَح « :قَاَل ص  أ

ْ
 ،لَِسيِِّدهِ إِنَّ ال

 ِ ْحَسَن ِعبَاَدَة ا�َّ
َ
َ�ْ�ِ  ،َوأ ْجُرُه َمرَّ

َ
 )۱۶۶۴/(م ».فَلَُه أ

ای خیرخواه  اگر برده«فرمود: ص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:
 ».رسد موالیش باشد و الله متعال را ھم خوب عبادت کند، دو پاداش به او می

ىب عن -۹۰۷
َ
ِ  :قَاَل  سُهَر�َْرَة  أ ْجَرانِ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ُمْصِلِح أ

ْ
َمْملُوِك ال

ْ
َعبِْد ال

ْ
». لِل

يِب ُهَر�َْرَة �ِيَِدهِ لَْوالَ 
َ
ي َ�ْفُس أ ِ

َّ
ِ  َواذل َهاُد يِف َسِبيِل ا�َّ ِ

ْ
َجُّ  ،اجل

ْ
�ِّ  ،َواحل

ُ
ُموَت  ،َو�ِرُّ أ

َ
ْن أ

َ
ْحبَبُْت أ

َ
أل

نَا َمْملُوكٌ 
َ
  :قَاَل  ،َوأ

َ
نَّ أ

َ
هُ َوَ�لََغنَا أ مُّ

ُ
 )۱۶۶۵/(م .لُِصْحبَِتَها ،بَا ُهَر�َْرَة لَْم يَُ�ْن َ�ُجُّ َحىتَّ َماتَْت أ

نیکوکار،   ی برده«فرمود: ص  روایت است که: رسول اللهس  از ابوھریره ترجمه:
گفت: سوگند به ذاتی که جان ابوھریره در دست س  سپس ابوھریره». دو پاداش دارد

بود، دوست داشتم که برده  حج و نیکی به مادرم نمی اوست، اگر جھاد در راه الله،
 باشم و در ھمین حالت بمیرم.

زنده بود، ابوھریره به س  اند که تا وقتی مادر ابوھریره گوید: به ما گفته راوی می
ص  خاطر ھمراھی با مادرش به حج (نفلی) نرفت. (او حج فرض را ھمراه رسول الله

 .)ادا کرده بود



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٥٠٤

 که مالکش مالی دیگر نداشته باشد فروختن غالم مدبر، هنگامی  ی ): درباره۱۴باب (
  ی شماره» ھا کتاب نفقه«در اول  بدر این باره، حدیث جابر بن عبدالله انصاری 

 ) بیان گردید.۸۸۳(



 
 

 کتاب بیوع -۲۱

 اگر غذا در برابر غذا فروخته شد، باید با هم برابر باشند): ۱باب (
۹۰۸-  ِ رَْسَل ُغالَ  :َ�ْن َمْعَمِر بِْن َ�بِْد ا�َّ

َ
نَُّه أ

َ
بِْعُه ُ�مَّ اْشرَتِ بِِه  :َ�َقاَل  ،َمُه بَِصاِع َ�ْمٍح �

ُغالَ  ،َشِعً�ا
ْ
َخَذ َصااًع َوِزَ�اَدَة َ�ْعِض َصاٍع فََذَهَب ال

َ
ْخرَبَُه بَِذلَِك  ،ُم فَأ

َ
ا َجاَء َمْعَمًرا أ َ�َقاَل  ،فَلَمَّ

ُ َمْعَمرٌ 
َ

َت َذلَِك  :هل
ْ
هُ  ؟لَِم َ�َعل   َوالَ  ،اْ�َطِلْق فَُردَّ

َّ
 إِال

ُخَذنَّ
ْ
ْسَمُع رَُسوَل  ،بِِمثٍْل  ِمثْالً  تَأ

َ
إِ�ِّ ُكنُْت أ

فَ
 ِ َعاِم ِمثْالً « :َ�ُقوُل ص  ا�َّ َعاُم بِالطَّ ِع�َ  ،يَْوَمئِذٍ  ،َوَ�َن َطَعاُمنَا :قَاَل  ».بِِمثٍْل  الطَّ ُ  ،الشَّ

َ
 :ِ�يَل هل

إِنَُّه لَيَْس بِِمثِْلهِ 
ْن يَُضاِرعَ  :قَاَل  ،فَ

َ
َخاُف أ

َ
 )۱۵۹۲/(م. إِ�ِّ أ

روایت است که معمر بن عبدالله به غالمش یک صاع گندم داد و به او  ترجمه:
از یک صاع، جو آورد.  گفت: گندم را بفروش و جو بخر. غالم رفت و مقداری بیشتر

که معمر آمد، او را اطالع داد. معمر گفت: چرا این کار را کردی؟ برو جوھا را  ھنگامی
ص  گندم (یک صاع) جو بگیر؛ زیرا من شنیدم که رسول الله  ی برگردان و فقط به اندازه

ی است قابل یادآور». اگر طعام در برابر طعام، فروخته شد، باید برابر باشند«فرمود:  می
که طعام ما در آن ھنگام، جو بود. به او گفتند: گندم مانند جو نیست (جنسش فرق 

 ترسم که با ربا مشابھت پیدا کند. کند.) وی گفت: می می
فوق نزد جمھور   ی (باید گفت که آنچه بیان گردید، اجتھاد معمر است وگرنه، معامله

دارد. اضافه گرفتن در صورتی جایز علما با توجه به روایات صحیح و صریح ھیچ اشکالی ن
 .نیست که جنس آنھا یکی باشد؛ اما جو و گندم دو جنس متفاوت ھستند)

 ممنوع بودن فروختن طعام قبل از قبض کردن (تحویل گرفتن)  ی ): درباره۲باب (
ِ : ب باٍس بِْن عاَ�ْن  -۹۰۹ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
يَِبْعُه  َمْن اْ�تَاَع َطَعاًما فَالَ « :قَاَل ص  أ

ٍء ِمثْلَهُ  :قَاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس ». َحىتَّ �َْستَْوِ�يَهُ  ْحِسُب لُكَّ يَشْ
َ
 )۱۵۲۵/(م .َوأ

خرید،  ھر کس، طعامی «فرمود: ص  گوید: رسول الله می بابن عباس  ترجمه:
گوید: من فکر  میس  ابن عباس». نباید قبل از قبض کردن (تحویل گرفتن) آنرا بفروشد

 .)قبل از تحویل گرفتن، فروخته شود چیز، ھمین حکم را دارد (نباید کنم که ھمه می



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٥٠٦

يِب ُهَر�َْرَة  -۹۱۰
َ
نَُّه قَاَل لَِمْرَوانَ  سَ�ْن أ

َ
َ�ا :� َت َ�يَْع الرِّ

ْ
ْحلَل

َ
ُت  :َ�َقاَل َمْرَوانُ  ؟أ

ْ
 ،َما َ�َعل

بُو ُهَر�َْرةَ 
َ
اَككِ  :َ�َقاَل أ َت َ�يَْع الصِّ

ْ
ْحلَل

َ
ِ  َوقَْد َ�َ� رَُسوُل  ،أ َعاِم َحىتَّ ص  ا�َّ َ�ْن َ�يِْع الطَّ

 َحَرٍس  :قَاَل ُسلَيَْمانُ ، َ�نََ� َ�ْن َ�يِْعَها ،فََخَطَب َمْرَواُن انلَّاَس  :قَاَل  ،�ُْستَْوَ� 
َ

َ�نََظْرُت إِىل
يِْدي انلَّاِس 

َ
ُخُذوَ�َها ِمْن أ

ْ
 )۱۵۲۸/(م. يَأ

معامالت ربوی را حالل روایت است که به مروان گفت: س  از ابوھریره ترجمه:
ھای  گفت: فروختن قبالهس  ام. ابوھریره ای؟! مروان گفت: چنین کاری نکرده کرده

از فروختن طعام، قبل از ص  ای در حالی که رسول الله مواد غذایی را حالل نموده
تحویل گرفتن، منع فرمود. سپس مروان برای مردم، سخنرانی نمود و خرید و فروش 

گوید: من  غذایی را ممنوع اعالم کرد. سلیمان (راوی از ابوھریره) میھای مواد  قباله
 کرد. ھا را از دست مردم، جمع آوری می پلیس را دیدم که قباله

 جا به جا کردن طعام در صورت فروش به طور تخمینی  ):۳باب (
ِ : بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۹۱۱ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
يَِبْعُه َحىتَّ  َطَعاًما َفالَ َمْن اْشرَتَى « :قَاَل ص  أ

بَاِن ِجَزافًا :قَاَل ». �َْستَْوِ�يَهُ 
ْ
ك َعاَم ِمْن الرُّ ِ  ،َوُ�نَّا �َْشرَتِي الطَّ ْن نَِبيَعهُ ص  َ�نََهانَا رَُسوُل ا�َّ

َ
 ،أ

 )۱۵۲۷/(م. َحىتَّ َ�نُْقلَُه ِمْن َماَكنِهِ 
خرید، تا   طعامیھر کس، «فرمود: ص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:

گوید: ما از  ابن عمر رضی الله عنھما می». زمانی که آنرا تحویل نگرفته است، نفروشد
ما را ص  خریدیم؛ رسول الله کاروانھا بصورت تخمینی و بدون وزن و کیل، طعام می

 ایم، منع فرمود. از فروختن آن، تا زمانی که جابجا نکرده

شود)  مشخص می آن با پیمانه  ی هکه انداز میعا(ط ای ه): فروختن طعام پیمان۴باب (
 کردن پیمانهمین بدون بصورت تخ

ِ  :قَاَل  بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۹۱۲ ُمَزاَ�نَةِ ص  َ�َ� رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْن يَِبيَع َ�َمَر  :َ�ْن ال

َ
أ

ْالً  ،َحائِِطهِ 
َ

ْن يَِبيَعُه بَِز�ِيٍب َكيْالً  ،َو�ِْن اَكَن َكْرًما ،بِتَْمٍر َكيْالً  ،إِْن اَكنَْت �
َ
 ،َو�ِْن اَكَن َزراًْع  ،أ

ْن يَِبيَعُه بَِ�يِْل َطَعامٍ 
َ
 )۱۵۴۲/(م .َ�َ� َ�ْن َذلَِك لُكِّهِ  ،أ

از مزابنه، منع فرمود. و مزابنه عبارت ص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:
خرمای خشک بفروشد. یا که: خرماھای نخلستانش را در برابر چند پیمانه  است از این



 ٥٠٧  کتاب بیوع -٢١

انگورھای باغش را در برابر چند پیمانه کشمش بفروشد. و یا محصول کشتزارش را در برابر 
چند پیمانه طعام، بفروشد (مثل اینکه محصول کشتزار گندمش را در برابر ده پیمانه گندم 

 .دارد)این موارد، منع فرمود. (چون احتمال ربا وجود   ی از ھمهص  بفروشد) رسول الله

 ): فروش خرما در برابر خرما بطور برابر، ۵باب (
ىب -۹۱۳

َ
ىب ُهَر�َْرةَ  عن أ

َ
ِ : ب َسِعيدٍ  َوأ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َخا بَِ� َعِديٍّ ص  أ

َ
َ�َعَث أ

نَْصارِيَّ فَاْستَْعَملَُه ىلَعَ َخيرَْبَ 
َ
ِ  ،َ�َقِدَم بِتَْمٍر َجِنيٍب  ،األ ُ رَُسوُل ا�َّ ُ�لُّ َ�ْمِر «: صَ�َقاَل هلَ

َ
أ

َْمعِ  ،الَ  :قَاَل  ؟»َخيرَْبَ َهَكَذا
ْ
اَ�ْ�ِ ِمْن اجل اَع بِالصَّ ِ إِنَّا لَنَْشرَتِي الصَّ ِ يَا رَُسوَل ا�َّ َ�َقاَل  ،َوا�َّ

 ِ ْو �ِيُعوا َهَذا َواْشرَتُوا بِثََمِنِه ِمْن َهَذا ،بِِمثٍْل  َولَِ�ْن ِمثْالً  ،َ�ْفَعلُوا الَ « :صرَُسوُل ا�َّ
َ
 ،أ

ِمَ�انُ 
ْ
 )۱۵۹۳/(م». َوَ�َذلَِك ال

برادر ص  الله روایت است که رسول بابوسعید خدری  واز ابو ھریره  ترجمه:
ص  الله  رسولمرغوب نزد او قدری خرمای بر خیبر گماشت؛ را  بنی عدی انصاری

؟ او گفت: »اند اینگونه مرغوبآیا تمام خرماھای خیبر، «پرسید: ص  پیامبر اکرمآورد. 
. ما یک صاع از این خرما را در مقابل دو چنین نیسترسول الله! سوگند به الله،  خیر یا

؛ ھمان اندازه که چنین نکنید«فرمود: ص  الله  رسول خریم. صاع، خرمای مخلوط می
خرمای ط را بفروشید و از پول آن، مخلوخرمای دھید، ھمان اندازه بگیرید؛ یا  می

 ».شوند ؛ ھمین است حکم اشیایی که وزن میبخریدمرغوب 

 ): فروختن یک من خرما۶باب (
ِ  بِْن  َجابِرِ  عن -۹۱۴ ِ  :َ�ُقوُل  بَ�بِْد ا�َّ ِة ِمْن ص  َ�َ� رَُسوُل ا�َّ رْبَ َ�ْن َ�يِْع الصُّ

ُمَس�َّ ِمْن اتلَّْمرِ ـ  ُ�ْعلَُم َمِكيلَتَُها الَ ـ  اتلَّْمرِ 
ْ
َكيِْل ال

ْ
 )۱۵۳۰/(م .بِال

از فروش یک خرمن خرما ص  گوید: رسول الله می بجابر بن عبدالله  ترجمه:
 ».معین خرما، منع فرمود  ی که معلوم نیست چند پیمانه است، در برابر چند پیمانه

 ): نهی از فروش میوه تا زمانی که پخته نشده است۷باب (
ْو َ�َهانَاـ  َ�َ�  :قَاَل س  َجابِرٍ َ�ْن  -۹۱۵

َ
ِ ـ  أ . َ�ْن َ�يِْع اثلََّمِر َحىتَّ يَِطيَب ص  رَُسوُل ا�َّ

 )۱۵۳۶/(م
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نشده پخته از فروش میوه تا زمانی که ص  نبی اکرمگوید:  میس  جابر ترجمه:
 .است، منع فرمود

ُت اْ�َن َ�بَّاٍس  -۹۱۶
ْ
ل
َ
َْخرَتِيِّ َسأ يِب ابلْ

َ
ص  َ�َ� انلَّيِبُّ  :َ�َقاَل  ؟انلَّْخِل بيِع َ�ْن : َ�ْن أ

ْو يُْؤلَكَ 
َ
ُ�َل أ

ْ
ُت  ، قال:وََحىتَّ يُوَزنَ  ،َ�ْن َ�يِْع انلَّْخِل َحىتَّ يَأ

ْ
 :َقاَل رَُجٌل ِعنَْدهُ ف ؟َوَما يُوَزنُ  :قُل

 )۱۵۳۷/(م. َحىتَّ ُ�َْرزَ 
حکم فروختن خرماھای باالی  بگوید: از ابن عباس  ابوالبختری می ترجمه:

از فروختن خرماھای باالی نخل تا زمانی که ص  نخل را پرسیدم؟ گفت: رسول الله
اند، منع فرمود. (زیرا تا  خودش از آن نخورده است یا قابل خوردن و تخمین زدن نشده
شود که مقدار آنھا  نمی قبل از این، شاید آنھا را آفت از بین ببرد و ھمچنین مشخص

 .)ر استچقد

 ): نهی از فروختن میوه تا زمانی که قابل استفاده نشده است۸باب (
ِ : بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۹۱۷ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َوَ�ْن  ،َ�َ� َ�ْن َ�يِْع انلَّْخِل َحىتَّ يَْزُهوَ ص  أ
َعاَهةَ 

ْ
َمَن ال

ْ
نْبُِل َحىتَّ يَبْيَضَّ َوَ�أ ُمْشرَتَِي  ،السُّ

ْ
َائَِع َوال

ْ
 )۱۵۳۵/(م. َ�َ� ابل

از فروختن خرمای باالی نخل تا ص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:
اش سخت  زمانی که زرد و قرمز نشده و ھمچینین از فروختن خوشه تا زمانی که دانه

ن منع، شامل فروشنده و خریدار نشده و از آفت، نجات نیافته است، منع فرمود. و ای
 شود. دو میھر

 مزابنه): بیع ۹باب (
 بَِ� َحاِرثَةَ  بِْن  �َُشْ�ِ  َعن -۹۱۸

َ
يِب َحثَْمَة  :�ََساٍر َمْو�

َ
نَّ َرافَِع ْ�َن َخِديٍج وََسْهَل ْ�َن أ

َ
أ

ثَاهُ  ِ  :َحدَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُمَزاَ�َنةِ ص  أ

ْ
  ،اثلََّمِر بِاتلَّْمرِ  :َ�َ� َ�ْن ال

َّ
َعَرايَا إِال

ْ
ْصَحاَب ال

َ
إِنَُّه قَْد  ،أ

فَ
ِذَن لَُهمْ 

َ
 )۱۵۴۰/(م. أ

گوید: رافع بن خدیج و سھل بن ابی  بشیر بن یسار موالی بنی حارثه می ترجمه:
از مزابنه، منع فرمود. و مزابنه عبارت است از فروختن ص  حثمه گفتند: رسول لله

عریه   ی معاملهخرماھای نخلستان در برابر چند پیمانه خرما. البته بعد، استثنا فرمود و 
 باالی درخت را با خرمای کھنه) جایز قرار داد.  ی را (خرمای تازه
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 عریه با تخمین زدن آن  ی ): معامله۱۰باب (
ِ : سثَابٍِت  بِْن  َز�ْدِ  َعن -۹۱۹ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َيِْت ص  أ

ْ
ْهُل ابل

َ
ُخُذَها أ

ْ
َعِر�َِّة يَأ

ْ
َص يِف ال رَخَّ

ُ�لُ 
ْ
 )۱۵۳۹/(م .وَ�َها ُرَطبًاخِبَرِْصَها َ�ْمًرا يَأ

عریه را اجازه داد تا یک   ی معاملهص  گوید: رسول الله میس  زید بن ثابت ترجمه:
  ی خانواده، برای خوردن خرمای تازه، خرماھای باالی درخت را با خرمایی که اندازه

 آنھا تخمین زده شده است، معامله کنند.

 عریه، صحیح است  ی هکه معامل مقداری  ی ه): دربار۱۱باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۹۲۰

َ
ِ : سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َعَرايَا خِبَرِْصَها ِ�يَما ُدوَن ص  أ

ْ
َص يِف َ�يِْع ال رَخَّ

ْو يِف مَخَْسِة �َُشكُّ َداوُدُ 
َ
وُْسٍق أ

َ
ْو ُدوَن مَخَْسةٍ  :قَاَل  ،مَخَْسِة أ

َ
 )۱۵۴۱/(م .مَخَْسٌة أ

بیع عریه را با تخمین زدن ص  الله  که رسولکند  روایت میس  ابوھریره ترجمه:
 جایز قرار داد.آن، یا در کمتر از صاع)  ۳۰۰(واحد وزن یعنی در پنج وسق خرماھا، 

 پنج وسق یا کمتر از پنج وسق، شک کرد.  ی داوود (یکی از راویان) درباره

 دچار آفت شدند ها ): اگر میوه۱۲باب (

۹۲۱-  ِ ِ : بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِخيَك « :قَاَل ص  أ

َ
إِْن بِْعَت ِمْن أ

َصاَ�تُْه َجاحِئَةٌ 
َ
ُخَذ ِمنُْه َشيْئًا فَالَ  ،َ�َمًرا فَأ

ْ
ْن تَأ

َ
لُّ لََك أ ِخيَك بَِغْ�ِ َحقٍّ  ،َ�ِ

َ
ُخُذ َماَل أ

ْ
 ؟»بَِم تَأ

 )۱۵۵۴/(م
اگر به برادر «فرمود: ص  گوید: رسول الله می بجابر بن عبدالله  ترجمه:

ای فروختی و آن میوه، دچار آفت گردید، برایت حالل نیست که از او  مسلمانت میوه
 ؟ »گیری چیزی بگیری؛ در مقابل چه چیزی، مال برادرت را به ناحق می

 که طلبکاران هر چه یافتند، بگیرند آفت زدگی و این  ی ): درباره۱۳باب (
ُْدرِيِّ �َ  -۹۲۲

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :قَاَل  سْن أ ِصيَب رَُجٌل يِف َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

ُ
يِف ثَِماٍر ص  أ

ِ  ،فََكرُثَ َدْ�نُهُ  ،اْ�تَاَ�َها قُوا َعلَيْهِ «: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ َق انلَّاُس َعلَيْهِ  ».تََصدَّ فَلَْم  ،َ�تََصدَّ
ِ  ،َ�بْلُْغ َذلَِك َوفَاَء َديِْنهِ    ،ُخُذوا َما وََجْدُ�مْ « :ِلُغَرَمائِهِ ص  َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َّ
 َولَيَْس لَُ�ْم إِال

 )۱۵۵۶/(م ».َذلَِك 
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ھایی را که یک شخص، خریده بود در  گوید: میوه میس  ابو سعید خدری ترجمه:
ص  دچار آفت شدند؛ لذا بدھکاریش،ز یاد گردید. رسول اللهص  زمان رسول الله

مردم ھم به او صدقه دادند؛ اما این صدقه، بدھکاریھایش ». او صدقه بدھید به«فرمود: 
آنچه یافتید، «به کسانی که از او طلب داشتند، فرمود: ص  را کامل نکرد. رسول الله

 ». بگیرید و حقی بیشتر از این ندارید

 میوه را بفروشددارای ی ها نخلکه  کسی  ی ه): دربار۱۴باب (
ِ بِْن ُ�َمَر َ�ْن َ�بِْد ا -۹۲۳ ِ  :قَاَل  ب�َّ َمْن اْ�تَاَع « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ْالً  ْن تَُؤ�َّرَ  �َ
َ
ي بَاَ�َها ،َ�ْعَد أ ِ

َّ
  ،َ�ثََمَرُ�َها لِ�

َّ
ُمبْتَاعُ  إِال

ْ
ْن �َْشرَتَِط ال

َ
ُ  ،أ

ُ
َوَمْن اْ�تَاَع َ�بًْدا َ�َماهل

ي بَاَعهُ  ِ
َّ

  ،لِ�
َّ
ُمبْتَاعُ  إِال

ْ
ْن �َْشرَتَِط ال

َ
 )۱۵۴۳/(م ».أ

فرمود:  شنیدم که میص  الله  رسولگوید: از  می بالله بن عمر  عبد ترجمه:
مال فروشنده است مگر اینکه  ،آن، نخلی را بعد از گرد افشانی بخرد، محصول ھرکس«

برده، آن و خرد ای ب ، بردهھرکس و نماید (که محصول، از آِن او باشد).شرط خریدار 
 ».نمایدشرط خریدار، مگر اینکه  ؛از آِن فروشنده است ،آن مالی داشته باشد؛ مال

 له): بیع مخابره و محاق۱۵باب (
نَيَْسَة  -۹۲۴

ُ
يِب أ

َ
ُّ قال: َ�ْن َز�ِْد بِْن أ َميكِّ

ْ
َويِلِد ال

ْ
بُو ال

َ
َ�نَا أ وَُهَو َجالٌِس ِعنَْد َ�َطاِء بِْن  ،َحدَّ

يِب َرَ�اٍح َ�ْن َجابِرِ 
َ
ِ  أ ِ : ببِْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُمَزاَ�نَِة ص  أ

ْ
ُمَحاقَلَِة َوال

ْ
َ�َ� َ�ْن ال

ُمَخابََرةِ 
ْ
ْن �ُْشرَتَى انلَّْخُل َحىتَّ �ُْشِقهَ  ،َوال

َ
ءٌ  :َواإلِْشَقاهُ . َوأ ْو يُْؤلَكَ ِمنُْه يَشْ

َ
ْو يَْصَفرَّ أ

َ
ْن َ�َْمرَّ أ

َ
، أ

ْن ُ�بَاعَ 
َ
ُمَحاقَلَُة أ

ْ
َعاِم َمْعلُومٍ  َوال َْقُل بَِ�يٍْل ِمْن الطَّ

ْ
وَْساٍق ِمْن ، احل

َ
ْن ُ�بَاَع انلَّْخُل بِأ

َ
ُمَزاَ�نَُة أ

ْ
َوال

ْشبَاُه َذلَِك ، اتلَّْمرِ 
َ
�ُُع َوأ ُمَخابََرُة اثلُّلُُث َوالرُّ

ْ
يِب َرَ�اٍح  :قَاَل َز�ْدٌ ، َوال

َ
ُت ِلَعَطاِء بِْن أ

ْ
َسِمْعَت  :قُل

َ
أ

 ِ ِ يَْذُكُر َهَذا َ�ْن رَُسوِل ا�َّ  )۱۵۳۶/(م. َ�َعمْ  :قَاَل ؟ صَجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ
گوید: ابو الولید مکی که نزد عطا بن ابی رباح نشسته بود،  زید بن انیسه می ترجمه:

از معامالت زیر منع کرد: ص  گفت: رسول الله ببه روایت از جابر بن عبدالله 
 له، مزابنه، مخابره و خریدن خرمای باالی نخل قبل از اشقاء. محاق

یعنی » محاقله«یعنی اینکه خرما، سرخ یا زرد و قابل خوردن شود. و » اشقاء«و 
یعنی اینکه » مزابنه«مشخص، فروخته شود. و   ی اینکه یک مزرعه در برابر چند پیمانه
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خرمای چیده شده، فروخته شود. و خرمای باالی درخت در برابر چند وسق (یا کیلو) 
ای مانند  یعنی کرایه دادن زمین در برابر یک سوم یا یک چھارم و یا اندازه» مخابره«

 اینھا از محصول.
این  بگوید: به عطا بن ابی رباح گفتم: آیا شنیدی که جابر بن عبد الله  زید می

 کند؟ گفت: بلی.  نقل میص  حدیث را از رسول الله
ری است که بیع مخابره را بسیاری از علما با توجه به روایات دیگر، جایز (قابل یادآو

ھای شروح حدیث،  توانید به کتاب اند؛ برای تفصیل بیشتر این موضوع می دانسته
  .)مراجعه نمایید

 ): بیع معاومه۱۶باب (
 ۹۲۵-  ِ َ�ْ�ِ وََسِعيِد بِْن ِمينَاَء َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ يِب الزُّ

َ
َ�َ� رَُسوُل  :َقاَل  بَ�ْن أ

 ِ ُمَحاقَلَةِ ص  ا�َّ
ْ
ُمَزاَ�نَةِ  ،َ�ْن ال

ْ
ُمَعاَوَمةِ  ،َوال

ْ
ُمَخابََرةِ  ،َوال

ْ
َحُدُهَماـ  َوال

َ
نَِ� ِ�َ  :قَاَل أ َ�يُْع السِّ

ُمَعاَوَمةُ 
ْ
َعَرايَاَوَ�ْن اـ  ال

ْ
َص يِف ال  )۱۵۳۶/(م .ثلُّنْيَا َورَخَّ

ص  گفت: رسول الله بگویند: جابر بن عبدالله  ابو زبیر و جابر بن مینا می ترجمه:
عرایا را جایز قرار   ی از بیع محاقله، مزابنه، معاومه، مخابره و ُثنیا، منع فرمود و معامله

 داد.
به این معنا  »معاومه«ی اصطالحات در حدیث گذشته بیان گردید. اما  (توضیح بقیه

ھای باغش را به مدت دو یا سه سال به کسی بفروشد. این  است که: شخصی، میوه
گوید: من این خرمن  به این معنا است که: شخصی می »ُثنیا«معامله، جایز نیست. و 

از آن. این معامله ھم به خاطر مجھول  گندم را به شما فروختم به استثنای بعضی
عبارت است از معامله کردن خرمای چیده  »عریه«بودن مقدار بعض، جایز نیست. و 

 .جایز قرار داد)ص  شده با خرمای باالی درخت که این معامله را رسول الله

ِ  :قَاَل  سَ�ْن َجابٍِر  -۹۲۶ نِ�َ ص  َ�َ� رَُسوُل ا�َّ ىب  ةِ ىِف رواي. َو َ�ْن َ�يِْع السِّ
َ
ابِن أ

  )۱۵۴۳/(م. ِسنِ�َ َمِر َ�ْن َ�يِْع اثلَ : ةَ شيب
چند ساله   ی از معاملهص  گوید: رسول الله می بجابر بن عبدالله  ترجمه:

 ھای باغ به مدت دو یا سه سال یا بیشتر) منع فرمود. (فروختن میوه
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 ): فروختن یک برده در برابر دو برده۱۷باب (
ِهْجَرةِ ص  َجاَء َ�بٌْد َ�بَاَ�َع انلَّيِبَّ  :قَاَل  س َجابِرٍ َ�ْن  -۹۲۷

ْ
نَُّه َ�بْدٌ  ،ىلَعَ ال

َ
 ،َولَْم �َْشُعْر �

ُ انلَّيِبُّ  ،فََجاَء َسيُِّدُه يُِر�ُدهُ 
َ

ْسوََديِْن  ».بِْعِنيهِ « :صَ�َقاَل هل
َ
اُه بَِعبَْديِْن أ َحًدا  ،فَاْشرَتَ

َ
ُ�مَّ لَْم ُ�بَايِْع أ

َ�بٌْد ُهوَ  ،َ�ْعدُ 
َ
ُ أ

َ
هل

َ
 )۱۶۰۲/(م؟ »َحىتَّ �َْسأ

بر ھجرت، بیعت کرد. ص  ای آمد و با نبی اکرم گوید: برده میس  جابر ترجمه:
آنگاه ». او را به من بفروش«فرمود: ص  سپس صاحبش بدنبال او آمد. نبی اکرم

که از برده سیاه خرید. بعد از آن، تا زمانی   ی او را در برابر دو بردهص  پیامبر اکرم
 نمود. شد، با او بیعت نمی نبودن کسی مطمئن نمی

فروش حیوانی که برای فریب مشتری چند روز، دوشیده  ): ممنوع بودن۱۸باب (
 نشده است

يِب ُهَر�َْرَة  -۹۲۸
َ
ِ : سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
اًة َ�ُهَو ِ�يَها « :قَاَل ص  أ َمْن اْ�تَاَع َشاًة ُمرَصَّ

ِيَاِر ثَالَ 
ْ
يَّامٍ بِاخل

َ
َها ،ثََة � ْمَسَكَها َو�ِْن َشاَء رَدَّ

َ
 )۱۵۲۴/(م». َورَدَّ َمَعَها َصااًع ِمْن َ�ْمرٍ  ،إِْن َشاَء أ

ھر کس، گوسفندی را خرید «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
یا تواند آنرا نگه دارد  که مدت زیادی، دوشیده نشده است تا سه روز، اختیار دارد؛ می

 ».برگرداند. و در این صورت (در مقابل دوشیدن آن) یک صاع خرما ھم با آن، برگرداند

 های حرام ): حرمت فروش خوردنی۱۹باب (
نَّ َسُمَرةَ  :قَاَل  بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۹۲۹

َ
ُ  :َ�َقاَل  ،بَاَع مَخًْراس  بَلََغ ُ�َمَر أ قَاتََل ا�َّ

ِ  ،َسُمَرةَ  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
لَْم َ�ْعلَْم أ

َ
َُهودَ « :قَاَل ص  أ

ْ
ُ ايل ُحوُم  ،لََعَن ا�َّ َمْت َعلَيِْهْم الشُّ ُحرِّ

 )۱۵۸۲/(م ؟»فََجَملُوَها َ�بَاُعوَها
خبر رسید که َسمره س  گوید: وقتی به عمر بن خطاب می بابن عباس  ترجمه:

نابود کند؛ مگر اطالع ندارد که رسول شراب فروخته است، گفت: الله متعال سمره را 
الله متعال یھود را لعنت کرد؛ زیرا وقتی که چربی برای آنان، حرام «فرمود: ص  الله

 ». شد، آنرا ذوب کردند و فروختند
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 ): حرمت فروختن شراب۲۰باب (
بَ  -۹۳۰ ْهِل ِمرْصَ ـ  يئِّ َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن وَْعلََة السَّ

َ
ِ ْ�َن ـ  ِمْن أ َل َ�بَْد ا�َّ

َ
نَُّه َسأ

َ
�

ِعنَِب  بَ�بَّاٍس 
ْ
ا ُ�ْعرَصُ ِمْن ال ِ  إِنَّ رَُجالً  :َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس  ؟َ�مَّ ْهَدى لِرَُسوِل ا�َّ

َ
ص  أ

ِ  ،َراِوَ�َة مَخْرٍ  ُ رَُسوُل ا�َّ َمَها: «صَ�َقاَل هلَ َ قَْد َحرَّ نَّ ا�َّ
َ
فََسارَّ  ،الَ  :قَاَل  ؟»َهْل َعِلْمَت أ

ِ  ،إِ�َْسانًا ُ رَُسوُل ا�َّ
َ

َمْرتُُه بِبَيِْعَها :َ�َقاَل  ؟»بَِم َساَرْرتَهُ « ص:َ�َقاَل هل
َ
َم « :َ�َقاَل  ،أ ي َحرَّ ِ

َّ
إِنَّ اذل

َم َ�يَْعَها َ�َها َحرَّ َمَزاَدَة َحىتَّ َذَهَب َما ِ�يَها :قَاَل  ».رُشْ
ْ
 )۱۵۷۹/(م .َ�َفتََح ال

صری روایت است که وی از ابن سبئی م  ی از عبد الرحمن بن وعله ترجمه:
گفت: مردی یک مشک شراب  بآب انگور پرسید. ابن عباس   ی درباره بعباس

دانی که الله  آیا می«به او فرمود: ص  ھدیه نمود. پیامبر اکرمص  به رسول الله
با فرد دیگری، در ؟ آن مرد گفت: نه. سپس آن مرد »متعال شراب را حرام نموده است
؟ گفت: »در گوشی به او چه گفتی«فرمود: ص  گوشی صحبت کرد. رسول الله

ھمان کسی که نوشیدن آن را حرام نموده، «دستور دادم تا آنرا بفروشد. فرمود: 
 ».فروختن آنرا نیز، حرام ساخته است

 ): حرمت فروختن حیوان مرده، بت و خنزیر۲۱باب (
ِ َ�ْن َجابِِر بِْن �َ  -۹۳۱ ِ : ببِْد ا�َّ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ

َ
َفتِْح  ،َ�ُقوُل ص  �

ْ
وَُهَو  ،اَعَم ال

ةَ  ْصنَامِ « :بَِمكَّ
َ
�ِر َواأل ِ�ِْ

ْ
َميْتَِة َواخل

ْ
َْمِر َوال

ْ
َم َ�يَْع اخل ُ َحرَّ َ َورَُسوهلَ ِ  :فَِقيَل  ».إِنَّ ا�َّ يَا رَُسوَل ا�َّ

ُلُوُد َو�َْستَْصِبُح بَِها انلَّاُس 
ْ
ُفُن َوُ�ْدَهُن بَِها اجل إِنَُّه ُ�ْطَ� بَِها السُّ

َميْتَِة فَ
ْ
يَْت ُشُحوَم ال

َ
َرأ

َ
 :َ�َقاَل  ؟أ
ِ  ».ُهَو َحَرامٌ  ،الَ « َُهودَ « :ِعنَْد َذلَِك ص  ُ�مَّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ُ ايل َ إِنَّ ا ،قَاتََل ا�َّ َم  أل�َّ ا َحرَّ لَمَّ

مْجَلُوُه ُ�مَّ بَاُعوهُ 
َ
َ�لُوا َ�َمنَهُ  ،َعلَيِْهْم ُشُحوَمَها أ

َ
 )۱۵۸۱/(م ».فَأ

در سال فتح شنیدم که ص  الله  رسول گوید: از می بالله  جابر بن عبد ترجمه:
را حرام خوک ، خرید و فروش شراب، بت، مردار و متعال و پیامبرش الله«مکه فرمود: 

با  حیواِن مرده، حالل استچربی و پی آیا  !رسول الله یامردم پرسیدند:  .»اند کرده
ھا و برای روشنایی چراغ،  ھا، پوست برای چرب کردن چوب کشتیمردم توجه به اینکه 

 الله: «و افزود» خیر، حرام است«فرمود: ص  کنند؟ پیامبر اکرم از آن استفاده می
و شد، آنرا ذوب کردند حرام  ،چربی برای آنانکه وقتی را ؛ زیکندنابود یھود را  متعال،

 ».استفاده کردند ،فروختند و از قیمت آن
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آید، ممنوع  میاز کهانت بدست  ): خوردن قیمت سگ، پول زنا و آنچه۲۲باب (
 باشد می

نَْصارِيِّ  -۹۳۲
َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
ِ : سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِب َ�َ� َ�ْن َ�َمِن ص  أ

ْ
لَك

ْ
َوَمْهِر  ،ال

َيِغِّ  اَكِهِن  ،ابلْ
ْ
َواِن ال

ْ
 )۱۵۶۷/(م .وَُحل
از خوردن قیمت ص  الله روایت است که رسولس  مسعود انصاری واز اب ترجمه:

 آید، منع فرمود.  پول زنا و آنچه از کھانت (غیب گویی) بدست می ،سگ

 ): نهی از خوردن قیمت گربه۲۳باب (
يِب  -۹۳۳

َ
َ�ْ�ِ قَاَل َ�ْن أ ُت َجابًِرا  :الزُّ

ْ
ل
َ
نَّْورِ  سَسأ ِب َوالسِّ

ْ
لَك

ْ
زََجَر  :قَاَل  ؟َ�ْن َ�َمِن ال

 )۱۵۶۹/(م. َ�ْن َذلَِك  صانلَّيِبُّ 
استفاده کردن از قیمت سگ و گربه   ی دربارهس  گوید: از جابر ابو زبیر می ترجمه:

 از این کار، منع فرمود.ص  پرسیدم. گفت: نبی اکرم

 ام، پلید استکسب حّج  ):۲۴(باب 
ِ  سَخِديٍج  بِْن  َرافِعِ  َعن -۹۳۴ ِب َخِبيٌث « :قَاَل ص  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

ْ
لَك

ْ
َوَمْهُر  ،َ�َمُن ال

َيِغِّ َخِبيٌث  اِم َخِبيٌث  ،ابلْ َجَّ
ْ
 )۱۵۶۸( ».َوَ�ْسُب احل

قیمت سگ، پلید است؛ «فرمود: ص  گوید: رسول الله رافع بن خدیج می ترجمه:
 ».زنا، پلید است؛ کسب حجام (رگ زن) پلید استپول 

حجامت نمود و ص  گوید: رسول الله (نزد جمھور به دلیل حدیث بعدی که می
نووی در  .حجام را پول داد، کسب حجام، حرام نیست. بلکه این نھی، تنزیھی است)

 شرح مسلم

 ام): مباح بودن مزد حّج ۲۵باب (
ْ�َطاُه انلَّيِبُّ  ،َ�بٌْد بِلَِ� َ�يَاَضةَ ص  َحَجَم انلَّيِبَّ  :قَاَل  بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۹۳۵

َ
 فَأ

ْجَرهُ ص 
َ
�بَِتهِ  ،أ َف َ�نُْه ِمْن رَضِ َم َسيَِّدُه فََخفَّ

َّ
 .صَولَْو اَكَن ُسْحتًا لَْم ُ�ْعِطِه انلَّيِبُّ  ،َوَ�

 )۱۲۰۲/(م
را ص  بنی بیاضه نبی اکرم  ی گوید: غالم قبیله می بابن عباس  ترجمه:

مزدش را پرداخت نمود؛ ھمچنین با صاحبش صحبت ص  حجامت کرد و رسول الله
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به آن ص  بود، نبی اکرم کرد تا مالیاتش را تخفیف دھد. اگر مزد حجام، حرام می
 داد. غالم، مزد نمی

�َُس ْ�ُن َمالٍِك  :َ�ْن مُحَيٍْد قَاَل  -۹۳۶
َ
امِ  سُسئَِل أ َجَّ

ْ
اْحتََجَم  :َ�َقاَل  ،َ�ْن َكْسِب احل

 ِ بُو َطيْبَةَ ، صرَُسوُل ا�َّ
َ
ُ بَِصاَ�ْ�ِ ِمْن َطَعامٍ  ،َحَجَمُه أ

َ
َمَر هل

َ
ْهلَُه فَوََضُعوا َ�نُْه ِمْن  ،فَأ

َ
َم أ

َّ
َوَ�

َِجاَمةُ « :َوقَاَل  ،َخَراِجهِ 
ْ
فَْضَل َما تََداَو�ْتُْم بِِه احل

َ
ْمثَِل َدَوائُِ�مْ  ،إِنَّ أ

َ
ْو ُهَو ِمْن أ

َ
 )۱۵۷۷/(م ».أ

کسب حّجام پرسیدند. گفت:   ی دربارهس  گوید: از انس بن مالک ُحمید می ترجمه:
دستور داد ص  را حجامت نمود. پیامبر اکرمص  شخصی به نام ابوطیب رسول الله

تا او را دو صاع، طعام بدھند. ھمچنین با صاحبانش صحبت نمود و آنان، مالیاتش را 
آن، معالجه   ی ھترین چیزی که شما بوسیلهب«تخفیف دادند و عالوه بر آن، فرمود: 

 ». کنید، حجامت است. یا حجامت، از بھترین داروھای شماست می

 ): فروش حبل الحبله (حمل شتری که در شکم مادر است)۲۶باب (
 َحبَِل  :قَاَل  بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۹۳۷

َ
َُزوِر إِىل

ْ
َْم اجل

َ
َاِهِليَِّة يَتَبَاَ�ُعوَن حل

ْ
ْهُل اجل

َ
اَكَن أ

َبَلَةِ 
ْ
ِْمَل الَّيِت نُِتَجْت  ،احل

َ
ْن تُنْتََج انلَّاقَُة ُ�مَّ حت

َ
َبَلَِة أ

ْ
ِ  ،وََحبَُل احل َ�ْن ص  َ�نََهاُهْم رَُسوُل ا�َّ

 )۱۵۱۴/(م. َذلَِك 
خرید و فروش از ص  الله  روایت است که: رسول بالله بن عمر  از عبد ترجمه:

جاھلیت رواج  دورانحبل الحبله که در فرا رسیدن  گوشت شتر و پرداخت قیمت آن تا 
آن بچه  ،ای بزاید و بعد بچه ،شترمنع فرمود. و حبل الحبله به این معنا است که  ،داشت

آنھا را ص  رسول الله .ازدآن گوشت را بپردقیمت  ،ای بزاید، آنگاه د و بچهوشگ بزر ،شتر
 ای منع فرمود. از چنین معامله

 ): نهی از بیع مالمسه و منابذه۲۷باب (
ىب َعن -۹۳۸

َ
ُْدرِيَّ  أ

ْ
ِ  :قَاَل  سَسِعيٍد اخل  ،َ�ْن َ�يَْعَتْ�ِ َوِلبَْستَْ�ِ ص  َ�َهانَا رَُسوُل ا�َّ

ُمالَ 
ْ
َيْعِ َ�َ� َ�ْن ال

ْ
ُمنَابََذِة يِف ابل

ْ
ُمالَ ، َمَسِة َوال

ْ
ْو َوال

َ
َمَسُة لَْمُس الرَُّجِل ثَوَْب اآلَخِر �ِيَِدهِ بِاللَّيِْل أ

  َوالَ  ،بِانلََّهارِ 
َّ
 الرَُّجِل بِثَْو�ِهِ ، بَِذلَِك  َ�ْقِلبُُه إِال

َ
ْن يَنِْبَذ الرَُّجُل إِىل

َ
ُمنَابََذُة أ

ْ
ِْه  ،َوال

َ
َو�َنِْبَذ اآلَخُر إِيل

 )۱۵۱۲/(م .تََراٍض  ا ِمْن َ�ْ�ِ َ�َظٍر َوالَ ثَْوَ�ُه َوَ�ُ�وُن َذلَِك َ�يَْعُهمَ 
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ما را از دو معامله و دو نوع ص  گوید: رسول الله میس  ابو سعید خدری ترجمه:
ای که منع فرمود، عبارتند از: مالمسه و منابذه.  لباس پوشیدن، منع فرمود. دو معامله

یا روز، دست دیگری را در شب   ی مالمسه بدین معنا است که اگر شخصی، پارچه
شد. و منابذه  زد، به محض دست زدن بدون اینکه آنرا جابجا کند، معامله الزم می می

کرد و آن فرد دوم ھم  اش را پرتاب می دیگری، پارچهسوی  به بدین معنا است که فردی
گونه، بدون نگاه کردن و رضایت،  کرد؛ پس این اولی، پرتاب میسوی  به اش را پارچه

 گرفت.  یمعامله انجام م
طوری  خود را شخص، که این : اشتمال صماء یعنیاز(دو نوع لباس پوشیدن عبارتند 

. و و بیرون آوردن آنھا مشکل باشد  بمانندداخل آن  یشھا که دستدر لباس بپیچد
کمر و بستن احتباء یعنی . و شود می که موجب کشف عورتاست  ییاحتبادیگری، 

ھا در روایات  این .شود) دن ازار، کشف عورت میبا یکدیگر که در صورت پوشی زانوھا
 دیگر وارد شده است.

 سنگریزه  ی ای که در آن، فریب است و معامله ه): معامل۲۸باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۹۳۹

َ
ِ  :قَاَل  سَ�ْن أ َغَررِ ص  َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

ْ
ََصاِة َوَ�ْن َ�يِْع ال

ْ
. َ�ْن َ�يِْع احل

 )۱۵۱۳/(م
 سنگریزه و غرر، منع فرمود.  ی از معاملهص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
گوید: ھر گاه من  سنگریزه بدین معنا است که فروشنده یا خریدار می  ی (معامله

فریب، شامل   ی تو پرتاب کردم، باید معامله، انجام بگیرد. و معاملهسوی  به ای سنگریزه
وا و که وجود ندارد، فروختن مرغ در ھمعامالتی مثل فروختن غالم فراری، چیزی 

 .)شود چیزھایی از این قبیل می

 باشد می): باال بردن قیمت کاال برای فریب دادن دیگران، حرام ۲۹باب (
ِ : بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۹۴۰ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 )۱۵۱۶/(م. َ�َ� َ�ْن انلَّْجِش ص  أ

نجش، منع فرمود.   ی از معاملهص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:
(نجش به این معنا است که یک شخص، قیمت کاالی شخص دیگری را بدون قصد 

و آنرا بخرد. این کار، صحیح برد تا اینکه فرد دیگری، تشویق شود  خرید، باال می
  .)نیست
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 دیگران، جایز نیست  ی ): معامله بر معامله۳۰باب (
 ) بیان گردید.۸۰۰(  ی کتاب نکاح، حدیث شمارهدر س  در این باره، روایت عقبه

 ): به استقبال کاال رفتن، جایز نیست۳۱باب (
ىب َعن -۹۴۱ 

َ
ِ : سُهَر�َْرَة  أ َلََب  الَ « :قَاَل ص  َ�ُقوُل إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

ْ
ْوا اجل اُه  ،تَلَقَّ َ�َمْن تَلَقَّ

وَق  ،فَاْشرَتَى ِمنْهُ  ىَت َسيُِّدُه السُّ
َ
ِيَارِ  ،فَإَِذا أ

ْ
 )۱۵۱۹/(م». َ�ُهَو بِاخل

به استقبال کاالیی که از «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
شود، نروید. پس اگر کسی، به استقبال رفت و از آن کاال خرید،  شھری دیگر، آورده می

 .(که کاالیش را پس بگیرد)» که صاحبش، وارد بازار شد، اختیار دارد ھنگامی 

 ): شهری برای روستایی نفروشد۳۲(باب 
ِ  :َقاَل  بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۹۴۲ ْن يَِبيَع ص  َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

َ
بَاُن َوأ

ْ
ك ْن ُ�تَلىَقَّ الرُّ

َ
أ

ُت الِ  :قَاَل  ،َحارِضٌ بِلَادٍ 
ْ
ُ  :بِْن َ�بَّاٍس َ�ُقل

ُ
ُ ِسْمَساًرا الَ  :قَاَل  ؟َحارِضٌ بِلَادٍ  :َما قَْوهل . يَُ�ْن هلَ

 )۱۵۲۱/(م
از رفتن به استقبال کاروانھا و ص  گوید: رسول الله می بابن عباس  ترجمه:

ھمچنین از فروختن فرد شھری برای روستایی، منع فرمود. طاووس (روای از ابن 
گوید: به ابن عباس رضی الله عنھما گفتم: شھری برای روستایی نفروشد؛  عباس) می

 یعنی چه؟ گفت: دالل او نشود.

 نهی از احتکار ):۳۳باب (
ِ  :قَاَل  سبِن عبِد اهللا  َمْعَمرِ  َعن -۹۴۳  ».َمْن اْحتََكَر َ�ُهَو َخاِطئٌ « ص:قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْتَِكرُ  :فَِقيَل لَِسِعيدٍ 
َ

إِنََّك حت
َِديَث اَكَن  :قَاَل َسِعيدٌ  ؟فَ

ْ
ُث َهَذا احل ي اَكَن ُ�َدِّ ِ

َّ
إِنَّ َمْعَمًرا اذل

 )۱۶۰۵/(م. َ�ْتَِكرُ 
ھر کس، احتکار «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  معمر بن عبدالله ترجمه:

 ».شود کند، گناھکار می
کنی؟! او گفت: معمر  به سعید (راوی حدیث از معمر) گفتند: خودت احتکار می

 نمود. کرد نیز احتکار می که این حدیث را بیان می
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جامعه ھستند بویژه  عمومی(احتکار عبارت است از خریدن کاالھایی که مورد نیاز 
مواد خوراکی ھنگام تورم. و این کار، حرام است. اما اینکه در روایت آمده است که 

خریدند که نیاز  کردند؛ باید دانست که آنان، روغن می سعید و معمر، احتکار می
 نووی در شرح مسلم. .ھا ھم باال نبود) به آنھا شدید نبود و قیمت عمومی 

 اختیار  ی ه): معامل۳۴باب (
ِ  بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۹۴۴ نَُّه َقاَل ص  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

َ
ِن فلَُكُّ إَِذا َ�بَاَ�َع الرَُّجالَ « :�

قَا ِيَاِر َما لَْم َ�تََفرَّ
ْ
يًعا ،َواِحٍد ِمنُْهَما بِاخل َحُدُهَما اآلَخرَ  ،َوَ�نَا مَجِ

َ
ُ أ ْو ُ�َ�ِّ

َ
َحُدُهَما  ،أ

َ
َ أ إِْن َخ�َّ

فَ
َيْعُ  ،اآلَخَر َ�تَبَاَ�َعا ىلَعَ َذلِِك 

ْ
ْن َ�بَاَ�َعا َولَْم َ�رْتُْك َواِحٌد ِمنُْهَما  ،َ�َقْد وََجَب ابل

َ
قَا َ�ْعَد أ َو�ِْن َ�َفرَّ

َيْعَ 
ْ

َيْعُ  ،ابل
ْ

 )۱۵۳۱/(م». َ�َقْد وََجَب ابل
که دو نفر با  نگامیھ«فرمود: ص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:

اند یا یکی به  یکدیگر، معامله کردند تا زمانی که یکجا ھستند و از یکدیگر، جدا نشده
دیگری، حق انتخاب نداده است، اختیار فسخ دارند. اما اگر یکی به دیگری، حق 
انتخاب داد و اینگونه معامله کردند (حق انتخاب خود را لغو کردند) معامله، الزم 

چنین اگر بعد از معامله از یکدیگر جدا شدند و معامله را فسخ نکردند، شود. ھم می
 ».شود معامله، الزم می

 اختیار و صداقت در معامله و بیان عیب کاال  ی ه): دربار۳۵باب (
قَا« :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ  سَ�ْن َحِكيِم بِْن ِحَزاٍم  -۹۴۵ ِيَاِر َما لَْم َ�تََفرَّ

ْ
َيَِّعاِن بِاخل

ْ
 ،ابل

إِْن َصَدقَا َوَ�يَّنَا بُورَِك لَُهَما يِف َ�يِْعِهَما
 )۱۵۳۲/(م ».َو�ِْن َكَذبَا َوَ�تََما ُ�َِق بََرَ�ُة َ�يِْعِهَما ،فَ

فروشنده و  «فرمود: ص  نبی اکرمروایت است که س  از حکیم بن حزام ترجمه:
راست ؛ پس اگر دارندرا معامله اند، اختیار فسخ  خریدار تا زمانی که از ھم جدا نشده

 ؛ اماخیر و برکت بوجود خواھد آمد ،آنان  ی هکنند، در معاملبیان بگویند و عیب کاال را 
 ».آنھا بی برکت خواھد شد  ی معاملهعیب کاال را پنھان کنند،  و اگر دروغ بگویند

 خورد میمعامالت، فریب  درکه  کسی  ی ه): دربار۳۶باب (
ِ قال:  بُ�َمَر  َ�ْن ابِْن  -۹۴۶ ُيُوِع ص  َذَكَر رَُجٌل لَِرُسوِل ا�َّ

ْ
نَُّه ُ�َْدُع يِف ابل

َ
َ�َقاَل  ،�

 ِ  )۱۵۳۳/(م .ِخيَابَةَ  الَ  :فاََكَن إَِذا بَاَ�َع َ�ُقوُل  ».بَةَ ِخالَ  الَ  :َمْن بَاَ�ْعَت َ�ُقْل « ص:رَُسوُل ا�َّ
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ص  الله  شخصی نزد رسول :روایت است کهب  الله بن عمر از عبد ترجمه:
ص  الله  رسولدھند، سخن به میان آورد.  از اینکه در معامالت، او را فریب میآمد و 

بعد از آن،  ».نباشدکار کنی، بگو: به شرط اینکه فریبی در  ھرگاه معامله می«فرمود: 
 .نباشدکار به شرط اینکه فریبی در گفت:  کرد، می ھرگاه آن مرد معامله می

 از من نیست ،): هر کس، فریب دهد۳۷باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۹۴۷

َ
ِ : سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِة َطَعامٍ ص  أ ْدَخَل يََدُه ِ�يَها ،َمرَّ ىلَعَ ُصرْبَ

َ
 ،فَأ

َصابُِعُه بَلَالً 
َ
َعامِ « :َ�َقاَل  ،َ�نَالَْت أ ِ  :قَاَل  ؟»َما َهَذا يَا َصاِحَب الطَّ َماُء يَا رَُسوَل ا�َّ َصاَ�تُْه السَّ

َ
 ،أ

فَالَ  :قَاَل 
َ
ْ يََراُه انلَّاُس  أ

َ
َعاِم يك َتُه فَْوَق الطَّ

ْ
 )۱۰۲/(م». َمْن َغشَّ فَلَيَْس ِم�ِّ  ،َجَعل

 که از کنار یک توده از حبوبات ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
ای صاحب «گذشت، دستش را در آنھا فرو برد و انگشتانش خیس شد. پس فرمود:  می

صاحب حبوبات گفت: یا رسول الله! باران باریده است. فرمود:  ؟»حبوبات! این چیست
ای تا مردم ببینند؟ ھر کس، فریب دھد، از  چرا حبوبات خیس را روی توده نگذاشته«

 ».من نیست

 رافی و فروش طال در برابر نقره بطور نقدی): ص۳۸باب (
نَُّه قَاَل  -۹۴۸

َ
ََدثَاِن �

ْ
وِْس بِْن احل

َ
قُوُل  :َ�ْن َمالِِك بِْن أ

َ
ُت أ

ْ
ْ�بَل

َ
َراِهمَ  :أ  ؟َمْن يَْصَطرُِف ادلَّ

اِب  َطَّ
ْ
ِ وَُهَو ِعنَْد ُ�َمَر بِْن اخل َحُة ْ�ُن ُ�بَيِْد ا�َّ

ْ
ِرنَا َذَهبََك : ُهَما ْ   اَُهللا َعن رىَِضَ َ�َقاَل َطل

َ
ُ�مَّ  ،أ

َ  ،ُ�ْعِطَك َوِرقََك  ،إَِذا َجاَء َخاِدُمنَا ،ائْتِنَا
ْ
اِب َ�َقاَل ُ�َمُر ْ�ُن اخل ُْعِطيَنَُّه َوِرقَهُ  ،الَكَّ  :طَّ ِ تلَ ْو  ،َوا�َّ

َ
أ

ِْه َذَهبَهُ 
َ

 إِيل
ِ  ،لرََتُدَّنَّ إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

 « :قَاَل ص  فَ
َّ
َهِب ِرً�ا إِال َوِرُق بِاذلَّ

ْ
رُبِّ  ،َهاَء وََهاءَ  ال

ْ
رُبُّ بِال

ْ
َوال

 
َّ
  ،َهاَء وََهاءَ  ِرً�ا إِال

َّ
ِعِ� ِرً�ا إِال ِعُ� بِالشَّ   ،َهاَء وََهاءَ  َوالشَّ

َّ
 ».َهاَء وََهاءَ  َواتلَّْمُر بِاتلَّْمِر ِرً�ا إِال

 )۱۵۸۶/(م
گفتم: چه کسی  رفتم و می گوید: راه می مالک بن اوس بن حدثان می ترجمه:

نشسته بود، گفت: س  خرد؟ طلحه بن عبیدالله که نزد عمر بن خطاب درھم می
دھم. عمر بن  که خدمتگزار ما آمد، به تو نقره می را بده تا نگاه کنم؛ ھنگامی طالیت
ھایش را ھم اکنون به او  شود. سوگند به الله، یا نقره گفت: ھرگز چنین نمیس  خطاب

نقره در برابر «فرمود: ص  گردانی؛ زیرا رسول الله دھی و یا طالیش را به او بر می می
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ت بدست باشد. گندم در مقابل گندم، ربا است مگر اینکه طال، ربا است مگر اینکه دس
دست بدست باشد. جو در مقابل جو، ربا است مگر اینکه دست بدست باشد. خرما در 

 ».مقابل خرما، ربا است مگر اینکه دست بدست باشد

): فروش طال در برابر طال؛ نقره در برابر نقره؛ گندم در برابر گندم و همه ۳۹باب (
 بطور برابر و دست بدست باشد وی بایدچیزهای رب

اِمِت  -۹۴۹ ِ  :قَاَل  سَ�ْن ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ َهِب « ص:قَاَل رَُسوُل ا�َّ َهُب بِاذلَّ  ،اذلَّ
ةِ  ِفضَّ

ْ
ُة بِال ِفضَّ

ْ
رُبِّ  ،َوال

ْ
رُبُّ بِال

ْ
ِع�ِ  ،َوال ِعُ� بِالشَّ ِح  ،َواتلَّْمُر بِاتلَّْمرِ  ،َوالشَّ

ْ
ِمل

ْ
ُح بِال

ْ
ِمل

ْ
 ،بِِمثٍْل  ِمثْالً  ،َوال

ْصنَاُف  ،يًَدا �ِيَدٍ  ،َسَواًء �َِسَواءٍ 
َ
». إَِذا اَكَن يًَدا �ِيَدٍ  ،فَِبيُعوا َكيَْف ِشئْتُمْ  ،فَإَِذا اْختَلََفْت َهِذهِ األ

 )۱۵۸۷/(م
طال را در برابر «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  عباده بن صامت ترجمه:

را در برابر گندم، جو را در برابر جو، خرما را در برابر طال، نقره را در برابر نقره، گندم 
خرما و نمک را در برابر نمک، مثل ھم بطور مساوی و دست بدست بفروشید. اما اگر 
نوع آنھا با ھم تفاوت داشت (مثًال طال را در برابر نقره خواستید بفروشید) ھر گونه که 

 ».اشدفروختید، اشکالی ندارد؛ به شرط اینکه دست بدست ب

 ): فروش طال در برابر نقره بطور نسیه، جایز نیست۴۰باب (
ِمنَْهاِل قَاَل  -۹۵۰

ْ
يِب ال

َ
َموِْسمِ  :َ�ْن أ

ْ
 ال

َ
�ٌك يِل َوِرقًا بِنَِسيَئٍة إِىل َجِّ  ،بَاَع رَشِ

ْ
 احل

َ
ْو إِىل

َ
 ،أ

 �ِ ْخرَبَ
َ
َّ فَأ ُت  ،فََجاَء إِيلَ

ْ
ْمٌر الَ  :َ�ُقل

َ
وقِ  :قَاَل  ،يَْصلُحُ  َهَذا أ َّ  ،قَْد بِْعتُُه يِف السُّ فَلَْم ُ�نِْكْر َذلَِك يلَعَ

َحدٌ 
َ
ُهُ  ،أ تلْ

َ
رَبَاَء ْ�َن اَعزٍِب فََسأ

ْ
َ�يُْت ال

َ
َيْعَ ص  قَِدَم انلَّيِبُّ  :َ�َقاَل  ،فَأ

ْ
ُْن نَِبيُع َهَذا ابل

َ
َمِدينََة َو�

ْ
 ،ال

َس بِهِ  َما اَكَن يًَدا �ِيٍَد فَالَ « :َ�َقاَل 
ْ
إِنَُّه  ».�َِسيئًَة َ�ُهَو ِرً�ا َوَما اَكنَ  ،بَأ

ْرَ�َم فَ
َ
َوائِْت َز�َْد ْ�َن أ

ْ�َظُم جِتَاَرًة ِم�ِّ 
َ
ُهُ  ،أ تلْ

َ
تَيْتُُه فََسأ

َ
 )۱۵۸۹/(م. َ�َقاَل ِمثَْل َذلَِك  ،فَأ

گوید: شریکم مقداری نقره را (در برابر طال) بطور نسیه تا فرا  ابو منھال می ترجمه:
زد من آمد و مرا اطالع داد. گفتم: این، کار درستی رسیدن موسم حج فروخت. سپس ن

گوید: نزد  نیست. او گفت: من در بازار معامله کردم و کسی اعتراض نکرد. ابو براء می
ص  براء بن عازب رفتم و در این باره از ایشان پرسیدم. او گفت: زمانی که نبی اکرم

اگر دست بدست «دادیم. پس فرمود:  به مدینه آمد، ما این نوع معامله را انجام می
در عین حال، نزد ». شود باشد، اشکالی ندارد؛ اما اگر بطور نسیه باشد، ربا محسوب می
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گوید: پس از آن، نزد زید  کند. راوی می زید بن ارقم برو؛ زیرا او بیشتر از من تجارت می
 یشان نیز پرسیدم. او نیز ھمین حرف را زد.بن ارقم رفتم و از ا

 ): یک دینار در برابر دو دینار، و یک درهم در برابر دو درهم نفروشید۴۱باب (
اَن  -۹۵۱ ِ : سَ�ْن ُ�ثَْماَن بِْن َ�فَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ينَاَر  الَ « :قَاَل ص  أ تَِبيُعوا ادلِّ

ينَاَر�ِْن َوالَ  رَْهمَ  بِادلِّ رَْهَم بِادلِّ  )۱۵۸۵/(م». ْ�ِ ادلِّ
یک دینار در برابر «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  عثمان بن عفان ترجمه:

 ». دو دینار، و یک درھم در برابر دو درھم نفروشید

 ): فروش گردنبندی که دارای طال و مهره است در برابر طال۴۲باب (
نَْصارِيَّ  َعن -۹۵۲

َ
ِ  قال: سفََضالََة ْ�َن ُ�بَيٍْد األ يِتَ رَُسوُل ا�َّ

ُ
 ،وَُهَو خِبَيرَْبَ ص  أ

َمَغانِِم ُ�بَاعُ بِِقالَ 
ْ
ِ  ،َدٍة ِ�يَها َخَرٌز وََذَهٌب َوِ�َ ِمْن ال َمَر رَُسوُل ا�َّ

َ
ي يِف ص  فَأ ِ

َّ
َهِب اذل بِاذلَّ

ِقالَ 
ْ
ِ  ،َدِة َ�ُ�َِع وَْحَدهُ ال َهُب « :صُ�مَّ قَاَل لَُهْم رَُسوُل ا�َّ َهِب َوْزنًا بَِوْزنٍ اذلَّ  )۱۵۹۱/(م». بِاذلَّ

در خیبر بود که ص  گوید: رسول الله فضاله بن عبید انصاری می ترجمه:
گردنبندی دارای طال و مھره، خدمت ایشان آوردند. قابل یادآوری است که این 

دستور داد ص  گردنبند از اموال غنیمت بود و به فروش گذاشته شده بود. رسول الله
طال را در برابر طال با وزن مساوی «گردنبند را جدا کنند. آنگاه فرمود:  تا طالی
 ».بفروشید

 ): حکم ربا در معامالت نقدی۴۳باب (
يِب َرَ�اٍح  بِْن  َ�َطاءِ  َعن -۹۵۳

َ
ُْدرِيَّ  :أ

ْ
بَا َسِعيٍد اخل

َ
نَّ أ

َ
ُ  بأ

َ
 :ليَِقَ اْ�َن َ�بَّاٍس َ�َقاَل هل

ِْف  يَْت قَْولََك يِف الرصَّ
َ
َرأ

َ
ِ  ،أ َشيْئًا َسِمْعتَُه ِمْن رَُسوِل ا�َّ

َ
ِ ص  أ ْم َشيْئًا وََجْدتَُه يِف ِكتَاِب ا�َّ

َ
أ

قُوُل  الَ  ،الَكَّ  :َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس  ؟أل
َ
ِ  ،أ ا رَُسوُل ا�َّ مَّ

َ
ْعلَُم بِِه ص  أ

َ
ْ�تُْم أ

َ
ا ِكتَاُب م�، فَأ مَّ

َ
َوأ

ِ فَالَ  ْعلَُمهُ  ا�َّ
َ
  ،أ

ُ
ثَِ� أ ِ  ُهَما ْ   اَُهللا َعن رىَِضَ َساَمُة ْ�ُن َز�ٍْد َولَِ�ْن َحدَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 :قَاَل ص  أ

الَ «
َ
َ�ا يِف النَِّسيئَةِ  أ َما الرِّ  )۱۵۹۶/(م». إِ�َّ

ب  با ابن عباسس  گوید: ابو سعید خدری عطاء بن ابی رباح می ترجمه:
آیا در این باره  معامالت نقدی چیست؟  ی مالقات کرد و به او گفت: نظر شما درباره

ای؟ ابن عباس رضی الله  ای یا در کتاب الله دیده شنیدهص  چیزی از رسول الله
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باید بگویم که شما نسبت به ایشان از من ص  رسول الله  ی عنھما گفت: ھرگز؛ درباره
شناخت بیشتری دارید. و در کتاب الله (قرآن) من چیزی در این باره، سراغ ندارم. 

بدانید که ربا «فرموده است: ص  به من گفت که رسول اللهس  زیدالبته اسامه بن 
 ».فقط در نسیه است

احادیث بعدی منسوخ شده است.   ی (باید دانست که این حدیث نزد علما بوسیله
ن خود، دلیل بر منسوخ و مسلمانان بر عمل نکردن به این حدیث، اتفاق نظر دارند و ای

 نووی در شرح مسلم  .)شدن آن است

َة قَاَل  -۹۵۴ يِب نرَْضَ
َ
ُت اْ�َن ُ�َمَر َواْ�َن َ�بَّاٍس  :َ�ْن أ

ْ
ل
َ
ِْف فَلَْم يََرَ�ا بِِه  شَسأ َ�ْن الرصَّ

ًسا
ْ
ِْف  ،بَأ ُُه َ�ْن الرصَّ تلْ

َ
ُْدرِيِّ فََسأ

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
إِ�ِّ لََقاِعٌد ِعنَْد أ

 ،َما َزاَد َ�ُهَو ِرً�ا :َ�َقاَل  ؟فَ
نَْ�ْرُت َذلَِك 

َ
  الَ  :س َ�َقاَل  ،ْولِِهَماِلقَ  ،فَأ

َّ
ثَُك إِال َحدِّ

ُ
ِ  أ َجاَءُه ، صَما َسِمْعُت ِمْن رَُسوِل ا�َّ

ِْلِه بَِصاٍع ِمْن َ�ْمٍر َطيٍِّب  ُ انلَّيِبُّ  ،َهَذا اللَّْونَ ص  َوَ�َن َ�ْمُر انلَّيِبِّ  ،َصاِحُب �َ
َ

: صَ�َقاَل هل

�َّ لََك َهَذا«
َ
اعَ  :قَاَل  ؟»� �ُْت بِِه َهَذا الصَّ وِق  ،اْ�َطلَْقُت بَِصاَ�ْ�ِ فَاْشرَتَ إِنَّ ِسْعَر َهَذا يِف السُّ

فَ
ِ  ،وَِسْعَر َهَذا َكَذا ،َكَذا ْرَ�يَْت « ص:َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
رَْدَت َذلَِك فَِبْع َ�ْمَرَك  ؟َو�ْلََك أ

َ
إَِذا أ

َعةٍ 
ْ
يَّ �َ  ،�ِِسل

َ
َعِتَك أ

ْ
بُو َسِعيدٍ  ».ْمٍر ِشئَْت ُ�مَّ اْشرَتِ �ِِسل

َ
ْن يَُ�وَن ِرً�ا  :قَاَل أ

َ
َحقُّ أ

َ
فَاتلَّْمُر بِاتلَّْمِر أ

ةِ  ِفضَّ
ْ
ُة بِال ِفضَّ

ْ
ْم ال

َ
َ�يُْت اْ�َن ُ�َمرَ  :قَاَل  ؟أ

َ
ثَِ�  :قَاَل  ،َ�نََهاِ� َولَْم آِت اْ�َن َ�بَّاٍس  ،َ�ْعدُ  ،فَأ فََحدَّ
َل اْ�َن �َ 

َ
نَُّه َسأ

َ
ْهبَاِء � بُو الصَّ

َ
ةَ أ  )۱۵۹۴/(م. فََكرَِههُ  ،بَّاٍس َ�نُْه بَِمكَّ

معامالت نقدی   ی دربارهش  گوید: از ابن عمر و ابن عباس ابو نضره می ترجمه:
(که جنس ثمن و مثمن ھر دو یکی باشد و یکی از دیگری بیشتر باشد) پرسیدم. آنھا 

نشسته بودم س  در این معامله، اشکالی ندیدند. بعد از آن، روزی نزد ابو سعید خدری
و از ایشان نیز در مورد معامالت نقدی پرسیدم. وی گفت: اگر یکی از دو چیز معامله 

شود. من این مطلب را با توجه به سخنان ابن عمر و  شده، بیشتر باشد، ربا شمرده می
ام، برایت  شنیدهص  ابن عباس نپذیرفتم. او گفت: من فقط آنچه را که از رسول الله

یک صاع خرمای مرغوب، خدمت ایشان آورد ص  باغبان پیامبر اکرم کنم. بیان می
به ص  از نوع نامرغوب بودند؛ لذا نبی اکرمص  حال آنکه خرماھای پیامبر اکرم

؟ او گفت: دو صاع خرما بردم و با آنھا، »ای این خرما را از کجا آورده«ایشان فرمود: 
غوب، اینقدر است و نرخ این یک صاع از این خرما خریدم؛ زیرا نرخ این خرمای مر
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  ی وای بر تو، آیا معامله«فرمود: ص  باشد. رسول الله خرمای نامرغوب، اینقدر می
؟ ھر گاه خواستی، خرمای مرغوب بخری، خرمای خودت را در برابر »ربوی انجام دادی

ابو سعید ادامه ». کاالیی دیگر بفروش؛ آنگاه با کاالیت ھر خرمایی که خواستی، بخر
 : پس خرما در برابر خرما، سزاوارتر است که ربا باشد یا نقره در برابر نقره؟داد

گوید: بعدھا نزد ابن عمر آمدم. او نیز مرا از این نوع معامله، منع کرد؛  ابو نضره می
اما نزد ابن عباس نرفتم. البته ابو صھبا به من گفت: من از ابن عباس در مکه در این 

 معامله را ناپسند دانست. باره پرسیدم؛ او نیز این

 ربا  ی هشدن گیرنده و دهند لعنت): ۴۴باب (
ِ  :قَاَل  سَ�ْن َجابٍِر  -۹۵۵ َ�اص  لََعَن رَُسوُل ا�َّ  ،وََشاِهَديْهِ  ،َوَ�تِبَهُ  ،َوُمْؤلِكَهُ  ،آِ�َل الرِّ

 )۱۵۹۸/(م». ُهْم َسَواءٌ « :َوقَاَل 
دھنده، نویسنده و گواھان ربا گیرنده، ص  گوید: رسول الله میس  جابر ترجمه:

 ».ھمه (در گناه) با ھم برابرند«را لعنت کرد و فرمود: 

 ): عمل نمودن به حالل آشکار و ترک شبهات۴۵باب (
ِ  :قَاَل  سَ�ْن انلُّْعَماِن بِْن �َِشٍ�  -۹۵۶ ْهَوى انلُّْعَماُن ـ  َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
َوأ

 
َ

ُذَ�يْهِ بِإِْصبََعيِْه إِىل
ُ
َالَ «ـ :  أ

ْ
ٌ َوَ�يْنَُهَما ُمْشتَِبَهاٌت الَ إِنَّ احل ََراَم َ��ِّ

ْ
ٌ َو�ِنَّ احل َ�ْعلَُمُهنَّ َكِثٌ�  َل َ��ِّ

يِنِه وَِعرِْضهِ  ،ِمْن انلَّاِس   دِلِ
َ
بَُهاِت اْسترَْبَأ ََرامِ  ،َ�َمْن ا�َّىَق الشُّ

ْ
بَُهاِت َوَ�َع يِف احل  ،َوَمْن َوَ�َع يِف الشُّ

َِ� اكَ 
ْ
ايِع يَْرىَع َحْوَل احل ْن يَْرَ�َع ِ�يهِ  ،لرَّ

َ
الَ  ،يُوِشُك أ

َ
الَ  ،َو�ِنَّ ِللُكِّ َمِلٍك ِحً�  أ

َ
ِ  أ َو�ِنَّ ِحَ� ا�َّ

الَ  ،َ�َاِرُمهُ 
َ
ََسِد ُمْضَغةً  أ

ْ
ََسُد لُكُّهُ  ،َو�ِنَّ يِف اجل

ْ
ََسُد  ،إَِذا َصلََحْت َصلََح اجل

ْ
َو�َِذا فََسَدْت فََسَد اجل

الَ  ،هُ لُكُّ 
َ
ُب  أ

ْ
َقل

ْ
 )۱۵۹۹/(م ».َوِ�َ ال

کرد، گفت:  ھایش اشاره می که با دو انگشتش به گوشس  نعمان بن بشیر ترجمه:
(مشخص ھر دو واضح و آشکارند  ،حرام و حالل« :فرمود میص  هلکه رسول الشنیدم 
حالل و حرام، امور مشتبھی وجود دارد که بسیاری از مردم، آنھا میان و در ) .ھستند

و  نموده است.دین و ایمانش را حفاظت  ،پرھیز کند آنھااز  ،ھرکسدانند.  را را نمی
مانند شود.  مرتکب حرام می )،از شبھات پرھیز نکند( خود را با آنھا بیاالید کسی که

راگاه چوارد دارد، احتمال  ،و ھر آن بچراندھای خود را  دام ،راگاهحریم چکسی که در 
گاه باشیدنبشو  مات او ھستند.محّر  ،اللهدارد و حریم  ھر پادشاه، حریمی که  !د. آ
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به صالح و  ،اعضاسایر وجود دارد که صالح و فساد  یعضو، ید که در بدنھمچنین بدان
 ».قلب است ،بستگی دارد و آن ،فساد آن

چیزی، قرض بگیرد و بهتر از آن را پرداخت نماید و که  کسی  ی ): درباره۴۶باب (
 یش را به نحو احسن، بپردازدها بهترین شما، کسی است که بدهی

يِب ُهَر�َْرَة  -۹۵۷
َ
ِ  :قَاَل  سَ�ْن أ ُ  ،َحقٌّ ص  اَكَن لِرَُجٍل ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ

َ
ْغلََظ هل

َ
َ�َهمَّ بِِه  ،فَأ

ْصَحاُب انلَّيِبِّ 
َ
َقِّ َمَقاالً «: صَ�َقاَل انلَّيِبُّ ، صأ

ْ
ُ ِسنًّا « :َ�َقاَل لَُهمْ  ».إِنَّ لَِصاِحِب احل

َ
اْشرَتُوا هل

ْ�ُطوُه إِيَّاهُ 
َ
  إِنَّا الَ  :َ�َقالُوا ».فَأ

َّ
ُد إِال ِ

َ
ْ�ُطوُه إِيَّاه« :قَاَل  ،ِسنًّا ُهَو َخْ�ٌ ِمْن ِسنِّهِ  �

َ
فَإِنَّ  ،ُفَاْشرَتُوُه فَأ

ُ�مْ  ُ�مْ ـ  ِمْن َخْ�ِ ْو َخْ�َ
َ
ْحَسنُُ�ْم قََضاءً ـ  أ

َ
 )۱۶۰۱/(م». أ

آمد  خواست، َدینی میص  اکرم نبی  از که شخصی گوید: میس  ابوھریره ترجمه:
 خواستند او را تنبیه کنند.صحابه با لحن تندی، َدین خود را از ایشان، مطالبه کرد. و 

فرمود:  سپس، .»، حق سخن گفتن داردصاحب حق«فرمود: ص  الله اما رسول
 ،شتری مثل شتر اوالله!  رسول یا: گفتندصحابه  .»به او بدھیدش مانند شترشتری «

به او  آن را بخرید و«فرمود: ص  اکرم  رسولوجود ندارد. ولی شتر بھتر، وجود دارد. 
 ».بپردازد ،ھایش را به نحو احسن کسی است که بدھی ،زیرا بھترین شما ؛بدھید

 ، سوگند نخورید): هنگام فروش۴۷باب (
نَْصارِيِّ  -۹۵۸ 

َ
يِب َ�تَاَدَة األ

َ
ِ : سَ�ْن أ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ

َ
َة « :َ�ُقوُل ص  � إِيَّاُ�ْم َوَ�رْثَ

َيْعِ 
ْ

َِلِف يِف ابل
ْ
ُق ُ�مَّ َ�ْمَحُق  ،احل إِنَُّه ُ�نَفِّ

 )۱۶۰۷/(م». فَ
از «فرمود:  میص  گوید: شنیدم که رسول الله میس  انصاری  ی ابو قتاده ترجمه:

سوگند خوردن زیاد در معامله، پرھیز نمایید؛ زیرا سوگند زیاد، باعث فروش کاال 
 ».برد شود؛ ولی خیر و برکت آنرا از بین می می

يِب ُهَر�َْرَة  -۹۵۹
َ
ِ  :قَاَل  سَ�ْن أ ُ يَْوَم  ٌث الَ ثَالَ « ص:قَاَل رَُسوُل ا�َّ يَُ�لُِّمُهْم ا�َّ

ِقيَاَمِة َوالَ 
ْ
ِْهْم َوالَ �َ  ال

َ
يِلمٌ  نُْظُر إِيل

َ
يِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أ َفالَ  :يَُز�ِّ

ْ
ِة َ�ْمنَُعُه رَُجٌل ىلَعَ فَْضِل َماٍء بِال

ِبيِل  َخَذَها بَِ�َذا َوَ�َذا  َورَُجٌل بَاَ�َع رَُجالً  ،ِمْن ابِْن السَّ
َ
ِ أل ُ بِا�َّ

َ
َعرْصِ فََحلََف هل

ْ
َعٍة َ�ْعَد ال

ْ
�ِِسل

قَهُ    َورَُجٌل بَاَ�َع إَِماًما الَ  ،َو ىلَعَ َ�ْ�ِ َذلَِك وَهُ  ،فََصدَّ
َّ
ْ�يَا ُ�بَايُِعُه إِال ْ�َطاُه ِمنَْها َوَ�  ،دِلُ

َ
إِْن أ

َو�ِْن  ،فَ
 )۱۰۸/(م ».لَْم ُ�ْعِطِه ِمنَْها لَْم يَِف 
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سه نفرند که روز قیامت، «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
گرداند و  کند، آنان را پاک نمی گوید، بسوی آنان نگاه نمی سخن نمیالله متعال با آنان 

مردی که در بیابان، آب اضافه را از مسافر،  -۱نماید:  به عذابی دردناک، گرفتار می
شخصی که کاالیش را بعد از عصر به شخصی دیگر بفروشد و سوگند  -۲کند.  دریغ می

ام و مشتری ھم او را تصدیق کند در  ریدهیاد کند که من این کاال را اینقدر و آنقدر خ
کسی که با رھبر خود، صرفًا به خاطر منافع مادی،  -۳حالی که حقیقت، این نیست. 

کند و اگر چیزی  بیعت کند؛ بدین معنا که اگر چیزی به او بدھد، به تعھدش، عمل می
 ». کند به او ندھد، به تعھدش، عمل نمی

 ردن سواری آن (تا مسافت معینی)): فروختن شتر و استثنا ک۴۸باب (

۹۶۰-  ِ ِ  :قَاَل  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ يِْت  ،َحَق يِب َ�تَالَ ص  َغَزوُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ

َوحت
ْ�يَا َوالَ 

َ
ُت  ؟»َما بِلَِعِ�كَ «َ�َقاَل يِل  :قَاَل  ،يََ�اُد �َِس�ُ  نَاِضٌح يِل قَْد أ

ْ
 :قَاَل  ،َعِليٌل  :قَاَل قُل

 ِ ُ ص  َ�تََخلََّف رَُسوُل ا�َّ
َ

اَمَها �َِس�ُ  ،َفزََجَرُه وََداَع هل َ�َقاَل  :قَاَل  ،َ�َما َزاَل َ�ْ�َ يََدْي اِإلبِِل قُدَّ
ُت  :قَاَل  ؟»َكيَْف تََرى بَِع�َكَ « :يِل 

ْ
َصاَ�تُْه بََرَ�تَُك  ،خِبَْ�ٍ  :قُل

َ
َ�تَِبيُعنِيهِ « :قَاَل  ،قَْد أ

َ
 ،فَاْستَْحيَيُْت  ؟»أ

َا نَاِضٌح َ�ْ�ُهُ 
َ

ُت  :قَاَل  ،َولَْم يَُ�ْن نل
ْ
بْلَُغ  ،َ�َعمْ  :َ�ُقل

َ
نَّ يِل َ�َقاَر َظْهرِهِ َحىتَّ أ

َ
فَبِْعتُُه إِيَّاُه ىلَعَ أ

َمِدينَةَ 
ْ
ُ  :قَاَل  ،ال

َ
ُت هل

ْ
ِ إِ�ِّ َعُروٌس  :َ�ُقل َذ�ْتُهُ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
ِذَن يِل  ،فَاْستَأ

َ
ْمُت انلَّ  ،فَأ  َ�تََقدَّ

َ
اَس إىِل

َمِدينَةِ 
ْ
َِع�ِ  ،َحىتَّ ا�ْتََهيُْت  ،ال

ْ
لَِ� َ�ْن ابل

َ
تُُه بَِما َصنَْعُت ِ�يهِ  ،فَلَِقيَِ� َخايِل فََسأ ْخرَبْ

َ
، َمِ� ِ�يهِ فَالَ  ،فَأ

ِ  :قَاَل  َذْ�تُهُ ص  َوقَْد اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْم ثَيِّ  ؟َما تََزوَّْجَت « :قَاَل يِل ِحَ� اْستَأ

َ
بِْ�ًرا أ

َ
ُ  ؟»بًاأ

َ
ُت هل

ْ
 :َ�ُقل

فَالَ « :قَاَل  ،تََزوَّْجُت ثَيِّبًا
َ
ُ  ؟»ِعبَُهاِعبَُك َوتُالَ تََزوَّْجَت بِْ�ًرا تُالَ  أ

َ
ُت هل

ْ
َ  :َ�ُقل ِ تُُو�ِّ يَا رَُسوَل ا�َّ

ْو اْستُْشِهدَ ـ  َوادِلِي
َ
َخَواٌت ِصَغارٌ ـ  أ

َ
ِْهنَّ ِمثْلَهُ  ،َوِ� أ

َ
َج إيِل تََزوَّ

َ
ْن أ

َ
 تُؤَدُِّ�ُهنَّ َوالَ  فَالَ  ،نَّ فََكرِْهُت أ

ِ  :قَاَل  ،َ�زَتَوَّْجُت ثَيِّبًا تِلَُقوَم َعلَيِْهنَّ َوتُؤَدَِّ�ُهنَّ  ،َ�ُقوُم َعلَيِْهنَّ  ا قَِدَم رَُسوُل ا�َّ َمِدينَةَ ص  فَلَمَّ
ْ
 ،ال

َِع�ِ 
ْ

ِْه بِابل
َ

ْ�َطاِ� َ�َمنَهُ  ،َغَدوُْت إيِل
َ
َّ  ،فَأ  ])۷۱۵ب(، ۱۵۹۹/(م[ .َورَدَّهُ يلَعَ

ای رفتم.  به غزوهص  گوید: ھمراه رسول الله میب  جابر بن عبدالله ترجمه:
ای خسته شده بود که  از پشت سر به من رسید. شترم به اندازهص  پیامبر اکرم

شترت «به من فرمود: ص  اکرم نزدیک بود توان راه رفتنش را از دست بدھد. پیامبر
پشت سر رفت و بر او بانگ زد و ص  رسول الله؟ گفتم: بیمار است. »را چه شده است

؟ گفتم: خوب؛ برکت شما »بینی شترت را چگونه می«برایش دعا نمود. آنگاه به من فرمود: 
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؟ من شتری غیر از او نداشتم، در »فروشی آیا او را می«شامل حال او شده است. فرمود: 
فروختم به ص  سول اللهعین حال، خجالت کشیدم و گفتم: بلی. و اینگونه شترم را به ر

 شرط اینکه تا مدینه بر آن، سوار شوم.
گفتم: یا رسول الله! من تازه داماد ھستم. و از ایشان، ص  آنگاه به رسول الله

ھم به من اجازه داد. لذا جلوتر از مردم، ص  اجازه خواستم تا جلوتر بروم. پیامبر اکرم
ام مرا دید و از من در مورد شتر  ییحرکت کردم تا ینکه به مدینه رسیدم. در آنجا، دا

 پرسید. ماجرایم را برایش تعریف نمودم. او مرا سرزنش کرد.
با «اجازه خواستم، به من فرمود: ص  که از رسول الله گوید: ھنگامی میس  جابر

چرا با «؟ گفتم: با بیوه زنی ازدواج کردم. فرمود: »دختری ازدواج کردی یا بیوه زنی
؟ گفتم: یا رسول الله! پدرم وفات نمود »نکردی که با یکدیگر بازی کنیدای ازدواج  دوشیزه

ـ یا به شھادت رسید ـ در حالی که من چند خواھر کوچک داشتم. لذا نخواستم دختری 
(کم سن و سال) مانند آنان، به خانه بیاورم که نتواند آنھا را تربیت و سرپرستی نماید. به 

 ردم تا آنان را سرپرستی و تربیت کند.ای ازدواج ک ھمین خاطر، با بیوه
به مدینه، تشریف آوردند، شتر را ص  که رسول الله گوید: ھنگامی میس  جابر

قیمتش را به من عنایت فرمود و شتر را نیز به من ص  نزد ایشان بردم. پیامبر اکرم
 برگرداند.

 بخشی از َدین بخشیدن  ی ه): دربار۴۹باب (
ُ َعلَيِْه يِف َ�ْهِد : سْعِب بِْن َمالٍِك َعن كَ  -۹۶۱

َ
يِب َحْدرٍَد َدْ�نًا اَكَن هل

َ
نَُّه َ�َقاىَض اْ�َن أ

َ
�

 ِ َمْسِجدِ ص  رَُسوِل ا�َّ
ْ
ْصَواُ�ُهَما ،يِف ال

َ
ِ  ،فَاْرَ�َفَعْت أ وَُهَو يِف ص  َحىتَّ َسِمَعَها رَُسوُل ا�َّ

ِ  ،بَيِْتهِ  ِْهَما رَُسوُل ا�َّ
َ

 ،َونَاَدى َكْعَب ْ�َن َمالٍِك  ،َحىتَّ َكَشَف ِسْجَف ُحْجَرتِهِ ص  فََخَرَج إِيل
ِ  :َ�َقاَل  ،»يَا َكْعُب « :َ�َقاَل  َّيَْك يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ْطَر ِمْن َديِْنَك  ،بل ْن َضْع الشَّ

َ
ِْه �ِيَِدهِ أ

َ
َشاَر إِيل

َ
قَاَل  ،فَأ

ُت :َكْعٌب 
ْ
ِ  ،قَْد َ�َعل ِ قَاَل رَُسوُل ا ،يَا رَُسوَل ا�َّ  )۱۵۵۸/(م ».ُ�ْم فَاقِْضهِ « ص:�َّ

طلب خود را ص  در زمان رسول اللهس  کعب بن مالکروایت است که  ترجمه:
 که بلند شد ای آن دو به اندازهو صدای  سر و کرد مطالبه  ،ابوحدرد در مسجداز 

  ی هردپص  پس پیامبر اکرمشنید.  ی آنان را و صدا سر ،داخل حجرهاز صالله   رسول
 رسول یا: او جواب داد »!ای کعب«: ا نمود و گفتصدکعب بن مالک را و کنار زد حجره را 



 ٥٢٧  کتاب بیوع -٢١

نصف قرض خود با دست (مبارکش) اشاره کرد که ص  الله! گوش به فرمانم. پیامبر اکرم
به ابوحدرد ص  الله  رسول ،معاف کردم. آنگاه کعب گفت: یا رسول الله .را معاف کن

 .»ردازپرا بآنر نصف دیگ بلند شو و«گفت: 

 باشد میثروتمند در پرداخت وام، ستم حواله و اینکه تأخیر   ی ه): دربار۵۰باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۹۶۲

َ
ِ  سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
مٌ « :قَاَل ص  أ

ْ
َغِ�ِّ ُظل

ْ
تِْبَع  ،َمْطُل ال

ُ
َو�َِذا أ

يَتْبَعْ 
ْ
َحُدُ�ْم ىلَعَ َمِ�ٍء فَل

َ
 )۱۵۶۴/(م ».أ

در ، اگر ثروتمند«فرمود: ص  اکرم نبی روایت است که س  ابوھریرهاز  ترجمه:
ست. و ھر کس، نزد پولداری حواله ا  تأخیر کند، مرتکب ظلم شدهخود، پرداخت وام 

 ».داده شد، به او مراجعه کند

 انسان تنگدست و آسان گیریبه مهلت دادن   ی درباره): ۵۱باب (
نَّ رَُجالً « ص: َ�ْن انلَّيِبِّ  سَ�ْن ُحَذْ�َفَة  -۹۶۳

َ
َنَّةَ  أ

ْ
ُ  ،َماَت فََدَخَل اجل

َ
َما  :فَِقيَل هل

رَ  :قَاَل ـ  ؟ُكنَْت َ�ْعَمُل  ا ُذكِّ ا َذَكَر َو�ِمَّ إِمَّ
بَايُِع انلَّاَس  :َ�َقاَل ـ  فَ

ُ
نِْظُر  ،إِ�ِّ ُكنُْت أ

ُ
فَُكنُْت أ

ةِ  كَّ ُز يِف السِّ َوَّ جتَ
َ
ُمْعرِسَ َوأ

ْ
ْو يِف انلَّْقدِ ـ  ال

َ
ُ ـ  أ

َ
بُو َمْسُعودٍ  ».َ�ُغِفَر هل

َ
نَا َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل  :َ�َقاَل أ

َ
َوأ

 ِ  )۱۵۶۰/(م .صا�َّ
مردی، فوت کرد و وارد «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  حذیفه ترجمه:

گوید: به یادش آمد یا  ؟ راوی می»دادی بھشت شد. به او گفته شد. چه کاری، انجام می
کردم. شخص تنگدست را مھلت  پس گفت: با مردم، معامله می او را یادآوری نمودند.

کردم. به ھمین خاطر، الله  دادم و در دریافت سکه یا پول نقد، آسان گیری می می
ص  ابو مسعود گفت: من ھم ھمین مطلب را از رسول الله». متعال او را بخشید

 شنیدم.

يِب َ�تَاَدةَ  -۹۶۴
َ
ِ بِْن أ نَّ : َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
بَا َ�تَاَدَة أ

َ
ُ َ�تََوارَى َ�نْهُ  سأ

َ
ُ�مَّ  ،َطلََب َغِر�ًما هل

ِ  :َ�َقاَل  ،إِ�ِّ ُمْعرِسٌ  :َ�َقاَل  ،وََجَدهُ  ِ  :قَاَل  ؟آ�َّ ِ  :قَاَل  ،آ�َّ إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
 :َ�ُقوُل ص  فَ

ِقيَاَمِة «
ْ
ُ ِمْن ُكَرِب يَْوِم ال ْن ُ�نِْجيَُه ا�َّ

َ
ُه أ ْس َ�ْن ُمْعرِسٍ َمْن رَسَّ يُنَفِّ

ْ
ْو يََضْع َ�نْهُ  ،فَل

َ
 ».أ

 )۱۵۶۳/(م
گوید: پدرم ابوقتاده بدنبال شخصی که به وی  عبدالله بن ابی قتاده می ترجمه:
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گشت و او پنھان شده بود. سرانجام، او را دید. آن شخص بدھکار گفت:  بدھکار بود، می
گفت: سوگند به الله. پدرم  من تنگدست ھستم. پدرم گفت: سوگند به الله؟ آن مرد

ھر کس، دوست دارد که الله متعال او را «فرمود  میص  گفت: شنیدم که رسول الله
و گدست را مھلت دھد یا بخشی از ھای روز قیامت، نجات دھد، شخص تن از دشواری

 ».را معاف کند اشام

 عین مالش را نزد فرد مفلس (بی چیز) یافتکه  کسی ):۵۲باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۹۶۵

َ
ِ : سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
فْلََس الرَُّجُل « :قَاَل ص  أ

َ
فَوََجَد الرَُّجُل  ،إَِذا أ

َعتَُه بَِعيِْنَها
ْ
َحقُّ بَِها ،ِعنَْدُه ِسل

َ
 )۱۵۵۹/(م». َ�ُهَو أ

اگر شخصی، مفلس شد و «فرمود: ص  گوید: رسول الله ابوھریره می ترجمه:
د او یافت، این شخص، نسبت به کاالیش از سایر طلبکاران، طلبکار، عین کاالیش را نز

 ».سزاوارتر است

 معامله و رهن گذاشتن  ی ه): دربار۵۳باب (
ِ  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -۹۶۶ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َجٍل ص  أ

َ
 أ

َ
 ،اْشرَتَى ِمْن َ�ُهوِديٍّ َطَعاًما إِىل

ُ ِمْن َحِديدٍ 
َ

 )۱۶۰۳/(م .َورََهنَُه ِدراًْع هل
مقداری طعام (جو) از یک نفر ص  گوید: رسول الله میل  عایشه ترجمه:

 اش را نزد او رھن گذاشت. یھودی خرید تا پولش را مدتی بعد، پرداخت کند و زره آھنی
  

 ها ): بیع َسَلم در میوه۵۴باب (
َمِدينَةَ ص  قَِدَم انلَّيِبُّ  :قَاَل  بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۹۶۷

ْ
 ،وَُهْم �ُْسِلُفوَن يِف اثلَِّمارِ  ،ال

نَتَْ�ِ  نََة َوالسَّ ْسلََف يِف َ�ْمرٍ « :َ�َقاَل  ،السَّ
َ
يُْسِلْف يِف َكيٍْل َمْعلُومٍ  ،َمْن أ

ْ
  ،َوْزٍن َمْعلُومٍ  وَ  ،فَل

َ
إِىل

َجٍل َمْعلُومٍ 
َ
 )۱۶۰۴/(م». أ

در حالی  به مدینه تشریف آوردص  الله  گوید: رسول میب  ابن عباس ترجمه:
بیع َسَلم  ،ھا برای مدت یک سال و دو سال میوه در داد و ستدمردم مدینه  که
فرمود: ص  الله  رسول .کردند) کردند (یعنی قبًال قیمت محصول را پرداخت می می

به را  کند، الزم است که مقدار خرمای مورد معامله م میلَ بیع َس  ،در خرما ،ھرکس«



 ٥٢٩  کتاب بیوع -٢١

 ».کندمشخص را  تحویل آن ن وقتھمچنی ووزن یا کیل   ی هوسیل

 شفعه  ی ه): دربار۵۵باب (
ِ  :قَاَل  سَ�ْن َجابٍِر  -۹۶۸ َكٍة لَْم ُ�ْقَسمْ ص  َقىَض رَُسوُل ا�َّ ْفَعِة يِف لُكِّ رِشْ  ،بِالشُّ

ْو َحائٍِط 
َ
�َ�هُ  الَ  ،َر�َْعٍة أ ْن يَِبيَع َحىتَّ يُؤِْذَن رَشِ

َ
ُ أ

َ
لُّ هل َخَذ َو�ِْن َشاَء تََركَ  ،َ�ِ

َ
إِْن َشاَء أ

إَِذا  ،فَ
فَ

َحقُّ بِهِ 
َ
 )۱۶۰۸/(م. بَاَع َولَْم يُؤِْذنُْه َ�ُهَو أ

در ھر چیز مشترکی از قبیل ملک و باغ ص  گوید: رسول الله میس  جابر ترجمه:
برای شخص، جایز نیست «که تقسیم نشده است، حق شفعه را ثابت دانست و فرمود: 

تواند آنرا بگیرد یا نگیرد.  ع شریکش آنرا بفروشد؛ شریک بعد از اطالع، میکه بدون اطال
 ». تر به آن است اما اگر بدون اطالع او فروخت، شریک مستحق

 ): کوبیدن میخ در دیوار همسایه۵۶باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۹۶۹

َ
ِ : سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْن َ�ْغِرَز  الَ « :قَاَل ص  أ

َ
َحُدُ�ْم َجارَُه أ

َ
َ�ْمنَْع أ

بُو ُهَر�َْرةَ  :قَاَل ».َخَشبًَة يِف ِجَدارِهِ 
َ
َراُ�ْم َ�نَْها ُمْعرِِض�َ  :ُ�مَّ َ�ُقوُل أ

َ
ْرِمَ�َّ بَِها  ؟َما يِل أ

َ
ِ أل َوا�َّ

تَافُِ�مْ 
ْ
�

َ
 )۱۶۰۹/(م .َ�ْ�َ أ

 یک از شما  ھیچ«فرمود: ص  الله روایت است که رسولس  از ابوھریره ترجمه:
س  سپس، ابوھریره». میخی به دیوار (مشترک) بکوبد، منع ننمایداش را از اینکه  ھمسایه

کنید؟! سوگند به  بینم که از این حدیث، روی گردانی می گفت: چرا اکنون شما را می
علت اھمیت حق ھمسایه چنین  ھایتان خواھم زد. (به الله که من آن میخ را به شانه

 .)مودفر

): هر کس، یک وجب از زمین دیگری را به ناحق، تصاحب کند، آن زمین تا ۵۷باب (
 شود میهفت طبق، طوقی در گردن او 

َعْت ىلَعَ َسِعيِد بِْن َز�ْدٍ : سبِن الز�ِ� ُعْرَوَة  َعن -۹۷۰ َو�ٍْس ادَّ
ُ
ْرَوى بِنَْت أ

َ
نَّ أ

َ
 :س أ

رِْضَها
َ
َخَذ َشيْئًا ِمْن أ

َ
نَُّه أ

َ
ََ�مِ  ،�

ْ
 َمْرَواَن بِْن احل

َ
نَا ُكنُْت آُخُذ ِمْن  :َ�َقاَل َسِعيدٌ  ،فََخاَصَمتُْه إِىل

َ
أ

 ِ ي َسِمْعُت ِمْن رَُسوِل ا�َّ ِ
َّ

رِْضَها َشيْئًا َ�ْعَد اذل
َ
ِ  :قَاَل  ؟صأ ؟ صَوَما َسِمْعَت ِمْن رَُسوِل ا�َّ

ِ  :قَاَل  َخَذ « :َ�ُقوُل ص  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ
 َسبِْع َمْن أ

َ
قَُه إِىل ًما ُطوِّ

ْ
رِْض ُظل

َ
ِشرْبًا ِمْن األ

رَِض�َ 
َ
ُ َمْرَوانُ  ».أ

َ
لَُك بَيِّنًَة َ�ْعَد َهَذا الَ  :َ�َقاَل هل

َ
ْسأ

َ
َها  :َ�َقاَل  ،أ اللَُّهمَّ إِْن اَكنَْت اَكِذبًَة َ�َعمِّ برََصَ
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رِْضَها
َ
َها يِف أ

ْ
رِْضَها إِْذ  ،َهاَ�َما َماتَْت َحىتَّ َذَهَب برََصُ  :قَاَل  ،َواْ�تُل

َ
ُ�مَّ بَيْنَا ِ�َ َ�ْميِش يِف أ

 )۱۶۱۰/(م. َوَ�َعْت يِف ُحْفَرةٍ َ�َماتَْت 
گوید: اروی دختر اویس مدعی شد که سعید بن زید  عروه بن زبیر می ترجمه:

بخشی از زمینش را تصاحب نموده است؛ لذا نزد مروان بن حکم از او شکایت کرد. 
ص  کنم بعد از اینکه آن جمله را از رسول الله را تصاحب میسعید گفت: من زمین او 

ص  چه شنیدی؟ گفت: شنیدم که رسول اللهص  شنیدم؟!! مروان گفت: از رسول الله
ھر کس، یک وجب از زمین دیگری را به ناحق، تصاحب کند، آن زمین تا «فرمود:  می

خنان، از تو گواه مروان گفت: بعد از این س». شود ھفت طبق، طوقی در گردن او می
گوید، او را نابینا گردان  خواھم. سعید بن زید گفت: با رالھا! اگر این زن، دروغ می نمی

ای زنده ماند  گوید: آن زن به اندازه و داخل زمین خودش، به ھالکت برسان. عروه می
رفت که داخل چاھی افتاد و فوت  که نابینا گردید و روزی، در زمین خودش، راه می

 کرد. 

 ش باید هفت ذراع شودعرض راه، اختالف شد،  ی هانداز  ی ه): اگر دربار۵۸باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۹۷۱

َ
نَّ انلَّيِبَّ : سَ�ْن أ

َ
ِر�ِق ُجِعَل َعرُْضُه « :قَاَل ص  أ إَِذا اْختَلَْفتُْم يِف الطَّ

ْذُرٍع 
َ
 )۱۶۱۳/(م». َسبَْع أ

راه با   ی اندازه  ی اگر درباره«فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابوھریره ترجمه:
 ».یکدیگر، اختالف کردید، عرضش را ھفت ذراع، تعیین کنید



 
 

 کتاب مزارعه -۲۲

 ): منع نمودن از اجاره دادن زمین۱باب (
ِ  بِْن  َجابِرِ  َعن -۹۷۲ نَّ  :ب َ�بِْد ا�َّ

َ
رٌْض «قَاَل ص  انلَّيِبَّ أ

َ
ُ أ َمْن اَكنَْت هلَ

َ�َْرْ�َها
ْ
َخاهُ  ،فَل

َ
ْو ِلُ�ِْرْ�َها أ

َ
 )۱۵۳۶/(م. يُْ�رَِها َوالَ  ،أ

ھر کس، زمینی «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میب  جابر بن عبدالله ترجمه:
 ».دارد، خودش کشت نماید یا بدھد تا برادرش کشت کند و اجاره ندھد

 اجاره دادن زمین در برابر مواد خوراکی): ۲باب (
ِ  :قَاَل  سَ�ْن َرافِِع بِْن َخِديٍج  -۹۷۳ رَْض ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

َ
َاقُِل األ

ُ
ص  ُكنَّا �

ُمَس�َّ 
ْ
َعاِم ال ُ�ِع َوالطَّ َ�َهانَا  :َ�َقاَل  ،فََجاَءنَا َذاَت يَْوٍم رَُجٌل َمْن ُ�ُموَميِت  ،َ�نُْكِر�َها بِاثلُّلُِث َوالرُّ

 ِ َا نَافًِعاص  رَُسوُل ا�َّ
َ

ْمٍر اَكَن نل
َ
َا ،َ�ْن أ

َ
ْ�َفُع نل

َ
ِ َورَُسوهِلِ أ َاقَِل  ،َوَطَواِ�يَُة ا�َّ

ُ
ْن �

َ
َ�َهانَا أ

ُمَس�َّ 
ْ
َعاِم ال ُ�ِع َوالطَّ رِْض َ�نُْكِرَ�َها ىلَعَ اثلُّلُِث َوالرُّ

َ
ْن يَْزَرَ�َها  ،بِاأل

َ
رِْض أ

َ
َمَر رَبَّ األ

َ
ْو َوأ

َ
أ

 )۱۵۴۸/(م .َوَما ِسَوى َذلَِك  ،َوَ�ِرَه ِكَراَءَها ،يُْزِرَ�َها
ھایمان را در  زمینص  گوید: در زمان رسول الله میس  رافع بن خدیج ترجمه:

برابر یک سوم محصول، یک چھارم محصول و ھمچنین مقدار معینی مواد خوراکی به 
ما را از ص  و گفت: رسول اللهدادیم. روزی، یکی از عموھایم نزد من آمد  اجاره می

کاری که برای ما مفید بود، منع فرمود؛ اما باید دانست که اطاعت از الله و رسولش 
ھایمان در برابر یک  ما را از اجاره دادن زمینص  برای ما مفیدتر است. پیامبر اکرم

سوم محصول، یک چھارم محصول و ھمچنین مقدار معینی مواد خوراکی، منع فرمود. 
به صاحب زمین، دستور داد تا آنرا کشت کند یا به دیگری بدھد تا برای خودش و 

 کشت نماید و اجاره دادن و امور دیگر را ناپسند دانست.

 ): اجاره دادن زمین در برابر طال و نقره۳باب (
نَْصارِيِّ  بِْن  َحنَْظلَةَ  َعن -۹۷۴

َ
ُت َرافَِع ْ�َن َخِديٍج  :قَاَل  قَيٍْس األ

ْ
ل
َ
ِكَراِء  َ�نْ  سَسأ

َوِرقِ 
ْ
َهِب َوال رِْض بِاذلَّ

َ
َس بِهِ  الَ  :َ�َقاَل  ؟األ

ْ
ص  ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ  ،إِ�ََّما اَكَن انلَّاُس يَُؤاِجُرونَ  ،بَأ
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َماِذيَانَاِت 
ْ
ْرِع  ،ىلَعَ ال ْشيَاَء ِمْن الزَّ

َ
ََداِوِل َوأ

ْ
ْ�بَاِل اجل

َ
َهَذا  َو�َْسلَمُ  ،َ�يَْهِلُك َهَذا َو�َْسلَُم َهَذا ،َوأ

  ،َوَ�ْهِلُك َهَذا
َّ
لَِك زُِجَر َ�نْهُ  ،َهَذا فَلَْم يَُ�ْن لِلنَّاِس ِكَراٌء إِال ٌء َمْعلُوٌم َمْضُمون ،فَِ�َ ا يَشْ مَّ

َ
 ،ٌ فَأ

َس بِهِ  فَالَ 
ْ
 )۱۵۴۷/(م. بَأ

اجاره دادن   ی گوید: از رافع بن خدیج درباره حنظله بن قیس انصاری می ترجمه:
مردم ص  زمین در برابر طال و نقره پرسیدم. گفت: اشکالی ندارد؛ در زمان رسول الله

روید و  ھا، می ھای آب و باالی جدول ھایشان را در برابر محصولی که داخل جوی زمین
دادند؛ لذا گاھی این محصول  ول، اجاره میھمچنین در برابر بخشی (مجھول) از محص

ماند و  آن)، سالم می  ی شود و آن محصول (بقیه ھا نابود می ھا و جدول داخل جوی
دیگری   ی شد. و مردم ھم بجز این نوع اجاره، اجاره گاھی ھم بر عکس می

از آن، منع فرمود؛ اما اگر اجاره دادن ص  دانستند؛ به ھمین خاطر، رسول الله نمی
 زمین در برابر چیزی معین و تضمینی باشد، اشکالی ندارد.

 اجاره دادن زمین  ی ه): دربار۴باب (
ائِِب  -۹۷۵ ِ بِْن السَّ َاُه َ�ْن  :قَاَل  سَ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْ
نل

َ
ِ بِْن َمْعِقٍل فََسأ نَا ىلَعَ َ�بِْد ا�َّ

ْ
َدَخل

ُمَزارََعةِ 
ْ
ِ  :َ�َقاَل  ؟ال نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُمَزارََعةِ ص  َزَ�َم ثَابٌِت أ

ْ
ُمَؤاَجَرةِ  ،َ�َ� َ�ْن ال

ْ
َمَر بِال

َ
 :َوقَاَل  ،َوأ

َس بَِها الَ «
ْ
 )۱۵۴۹/(م». بَأ

گوید: نزد عبدالله بن معقل رفتیم و از وی  میس  عبدالله بن سائب ترجمه:
مثل یک سوم از محصول) مزارعه (اجاره دادن زمین در برابر مقدار معینی   ی درباره

از مزارعه، منع فرمود و دستور داد تا ص  گوید: رسول الله پرسیدیم. گفت: ثابت می
 ».اشکالی ندارد«زمینھا را اجاره (در برابر طال و نقره) بدھند و فرمود: 

 ): به عاریت دادن زمین۵باب (
نَُّه اَكَن ُ�َابِرُ وَ�ْن َطاوُ  -۹۷۶

َ
ُ َ�قُ  :قَاَل َ�ْمٌرو ،ٍس �

َ
ُت هل

ْ
َت  ،ل

ْ
بَا َ�بِْد الرَّمْحَِن لَْو تََر�

َ
يَا أ

نَّ انلَّيِبَّ 
َ
ُهْم يَْزُ�ُموَن أ إِ�َّ

ُمَخابََرَة فَ
ْ
ُمَخابََرةِ ص  َهِذهِ ال

ْ
ِ�  :َ�َقاَل  ،َ�َ� َ�ْن ال ْخرَبَ

َ
ْي َ�ْمُرو أ

َ
أ

ْعلَُمُهْم بَِذلَِك 
َ
نَّ انلَّيِبَّ ـ ب  َ�ْعِ� اْ�َن َ�بَّاٍس ـ  أ

َ
َ�ْمنَُح « :إِ�ََّما قَاَل  ،َ�نَْه َ�نَْهالَْم ص  أ

ُخَذ َعلَيَْها َخرًْجا َمْعلُوًما
ْ
ْن يَأ

َ
ُ ِمْن أ

َ
َخاُه َخْ�ٌ هل

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
 )۱۵۵۰/(م ».أ

داد. عمرو بن  ھایش را به اجاره می از طاووس روایت است که ایشان، زمین ترجمه:
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کردی؛ زیرا  اجاره دادن را رھا میگوید: من به او گفتم: چقدر خوب بود اگر  دینار می
از اجاره دادن زمین، منع فرموده است. طاووس گفت: ص  گویند: نبی اکرم مردم می

داند یعنی ابن عباس به من گفت: نبی  ای عمرو! کسی که این مسئله را از آنھا بھتر می
سلمان به عاریت دادن زمین به برادر م«از این کار، منع ننمود؛ بلکه فرمود: ص  اکرم

 ».ای معین، بھتر است برای شما از گرفتن اجاره

مساقاه (آبیاری) و اجاره دادن زمین در برابر بخشی از میوه یا   ی ه): دربار۶باب (
 محصول کشاورزی

ِ  :قَاَل ب  َ�ْن ابِْن ُ�َمرَ  -۹۷۷  ْ�َطى رَُسوُل ا�َّ
َ
َخيرَْبَ �َِشْطِر َما َ�ُْرُج ِمْن ص  أ

ْو َزْرٍع 
َ
ْزَواَجُه لُكَّ َسنٍَة ِمائََة وَْسٍق  ،َ�َمٍر أ

َ
�َن وَْسًقا  ،َ�َماِ�َ� وَْسًقا ِمْن َ�ْمرٍ  ،فاََكَن ُ�ْعِطي أ وَِعرْشِ

ا َوِ�َ ُ�َمرُ  ،ِمْن َشِع�ٍ  ْزَواَج انلَّيِبِّ  ،قََسَم َخيرَْبَ س  فَلَمَّ
َ
َ أ رَْض ص  َخ�َّ

َ
ْن ُ�ْقِطَع لَُهنَّ األ

َ
أ

َماءَ 
ْ
َ  ،َوال ْو يَْضَمَن ل

َ
وَْساَق لُكَّ اَعمٍ أ

َ
َماءَ  ،فَاْختَلَْفنَ  ،ُهنَّ األ

ْ
رَْض َوال

َ
َوِمنُْهنَّ  ،فَِمنُْهنَّ َمْن اْختَاَر األ

وَْساَق لُكَّ اَعمٍ 
َ
ْن اْختَاَرتَا  ُهَما ْ   اَُهللا َعن رىَِضَ فاََكنَْت اَع�َِشُة وََحْفَصُة  ،َمْن اْختَاَر األ ِممَّ

َماءَ 
ْ
رَْض َوال

َ
 )۱۵۵۱/(م .األ

ھای) خیبر را در  ھا و باغ (زمینص  گوید: رسول الله میب  ابن عمر ترجمه:
برابر نصف میوه و محصولش، اجاره داد. و ھمسرانش را ساالنه از محصوالتش صد 

داد که ھشتاد وسق آن، خرما و بیست وسق آن، جو بود.  وسق (واحد پیمانه) می
را تقسیم نمود، ھمسران نبی  ھای خیبر به خالفت رسید و زمینس  که عمر ھنگامی 

را در گرفتن آب و زمین یا صد وسق در سال، حق انتخاب داد. آنھا با ص  اکرم
ھا را انتخاب  یکدیگر، اختالف نمودند؛ بعضی از آنان، آب و زمین و برخی دیگر، وسق

 از جمله کسانی بودند که آب و زمین را انتخاب کردند. ب  نمودند. عایشه و حفصه

 درختی بکاردکه  کسی  ی هدربار ):۷باب (
ِ  :قَاَل  سَ�ْن َجابِرٍ  -۹۷۸  «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َّ
اَكَن َما  َما ِمْن ُمْسِلٍم َ�ْغرُِس َغرًْسا إِال

ُ َصَدقَةً 
َ

ِ�َل ِمنُْه هل
ُ
ُ َصَدقَةٌ  ،أ

َ
َق ِمنُْه هل ُ َصَدقَةٌ  ،َوَما رُسِ

َ
بُُع ِمنُْه َ�ُهَو هل َ�َل السَّ

َ
َ�لَْت  ،َوَما أ

َ
َوَما أ

ُ َصَدقَةٌ 
َ

ْ�ُ َ�ُهَو هل   َوالَ  ،الطَّ
َّ
َحٌد إِال

َ
ُ َصَدقَةٌ  يَْرَزُؤُه أ

َ
 )۱۵۵۲/(م». اَكَن هل

ھر مسلمان که درختی، غرس «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  جابر ترجمه:
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شود؛ و آنچه که از آن،  نماید، آنچه از آن، خورده شود، برایش صدقه محسوب می
رود. و آنچه که حیوانات و پرندگان نیز بخورند،  شود، برایش صدقه بشمار میدزدیده 

آید. و به طور کلی ھر کس، از آن، چیزی بکاھد، برای  برایش صدقه بحساب می
 ».شود صاحبش، صدقه محسوب می

 ): فروختن آب اضافه۸باب (
۹۷۹-  ِ ِ  :قَاَل  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ َماءِ ص  َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

ْ
. َ�ْن َ�يِْع فَْضِل ال

 )۱۵۶۵(م/
از فروختن آب اضافه، ص  گوید: رسول الله میب  جابر بن عبدالله ترجمه:
 منع فرمود.

 گیاهان ): جلوگیری آب اضافه از۹باب (
ىب َعن -۹۸۰

َ
ِ  :قَاَل  سُهَر�َْرَة  أ َماِء تِلَْمنَُعوا بِِه  الَ «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َ�ْمنَُعوا فَْضَل ال

 
َ
ألَك

ْ
 )۱۵۶۶/(م». ال

جلوی آب اضافه را نگیرید «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
 ».تا اینگونه باعث جلوگیری آب از گیاھان نشوید



 
 

 ها، صدقه، بخشش و به صورت عمری دادن کتاب وصیت -۲۳

 چیزی برای وصیت نمودن داردکه  کسی ): تشویق به وصیت کردن برای۱باب (
ِ  :ب ابِن عمرَ َ�ْن َسالٍِم َ�ْن  -۹۸۱ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ

َ
َما َحقُّ اْمِرٍئ « :قَاَل ص  �

ٌء يُويِص ِ�يهِ  ُ يَشْ
َ

 يَِبيُت ثَالَ  ،ُمْسِلٍم هل
َّ
َاٍل إِال

َ
ِ ْ�ُن  ».َووَِصيَّتُُه ِعنَْدُه َمْكتُوَ�ةٌ  َث يل قَاَل َ�بُْد ا�َّ

ِ  :ُ�َمرَ  ْلٌَة ُمنُْذ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ

َّ يل   ،قَاَل َذلَِك ص  َما َمرَّْت يلَعَ
َّ
 .وَِعنِْدي وَِصيَّيِت  إِال

 )۱۶۲۷/(م
فرمود: ص  شنیدم که رسول اللهگفت: ب  گوید: ابن عمر سالم می ترجمه:

آن، وصیت کند، جایز نیست که سه شب   ی برای مسلمانی که مالی دارد و باید درباره«
 ».بر او بگذرد بدون اینکه وصیتش را نوشته باشد

را ص  که این سخن رسول الله گوید: از ھنگامی میب  عبدالله بن عمر
 نزدم بود.شنیدم، یک شب ھم بر من نگذشت مگر اینکه وصیتم 

 ): وصیت نباید بیشتر از یک سوم مال را شامل شود۲باب (
يِب  ِن ب َ�ْن َسْعدِ  -۹۸۲

َ
ِ  :قَاَل  س وقاٍص  أ وََداِع ص  اَعَدِ� رَُسوُل ا�َّ

ْ
ِة ال ِمْن  ،يِف َحجَّ

َموِْت 
ْ
ْشَفيُْت ِمنُْه ىلَعَ ال

َ
ُت  ،وََجٍع أ

ْ
وََجعِ  :َ�ُقل

ْ
ِ بَلََغِ� َما تََرى ِمْن ال نَا ُذو َمالٍ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
 ،َوأ

  َوالَ 
َّ
ُق بُِثليَُثْ َمايِل  ،اْ�نٌَة يِل َواِحَدةٌ  يَِرثُِ� إِال تََصدَّ

َ
فَأ

َ
ُت  :قَاَل  ».الَ « :قَاَل  ؟أ

ْ
ُق  :قُل تََصدَّ

َ
فَأ

َ
أ

ْن تََذرَُهْم  ،َواثلُّلُُث َكِث�ٌ  ،اثلُّلُُث  ،الَ « :قَاَل  ؟�َِشْطِرهِ 
َ
ْغِنيَاَء َخْ�ٌ ِمْن أ

َ
ْن تََذَر َوَرَ�تََك أ

َ
إِنََّك أ

ُفوَن انلَّاَس    ،اَعلًَة َ�تََكفَّ
َّ
ِ إِال ِجْرَت بَِها َولَْسَت ُ�نِْفُق َ�َفَقًة تَبْتَيِغ بَِها وَْجَه ا�َّ

ُ
َحىتَّ اللُّْقَمُة  ،أ

تَِك 
َ
َْعلَُها يِف يِف اْمَرأ

َ
ُت  :قَاَل  ».جت

ْ
ِ  :قُل ْصَحايِب  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َخلَُّف َ�ْعَد أ

ُ
إِنََّك لَْن « :قَاَل  ؟أ

َلََّف َ�تَْعَمَل َ�َمالً    ختُ
َّ
ِ إِال َلَُّف َحىتَّ  ،ازَْدْدَت بِِه َدرََجًة َوِرْ�َعةً  تَبْتَيِغ بِِه وَْجَه ا�َّ َولََعلََّك ختُ

قَْواٌم َوُ�رَضَّ بَِك آَخُرونَ 
َ
ْمِض ألِ�َاللَّ  ،ُ�نَْفَع بَِك أ

َ
ْ�َقابِِهمْ  ْصَحايِب ِهْجَرَ�ُهْم َوالَ ُهمَّ أ

َ
ُهْم ىلَعَ أ  ،تَُردَّ

َا�ُِس َسْعُد ْ�ُن َخْولَةَ 
ْ

ِ  :قَاَل  ».لَِ�ْن ابل ُ رَُسوُل ا�َّ
َ

 هل
َ

ةَ ص  َر� َ بَِمكَّ ْن تُُو�ِّ
َ
 )۱۶۲۸/(م .ِمْن أ

بیمار شدم تا ، به شدت الوداع هحجگوید: سال  میس  سعد بن ابی وقاص ترجمه:

به عیادت من آمد. عرض کردم: ھمینطور ص  جایی که نزدیک بود بمیرم. رسول الله
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فرمایید من به شدت بیمارم و ثروت زیادی دارم و بجز تنھا دخترم،  که مشاھده می
ص  ام را صدقه دھم؟ پیامبر اکرم توانم دو سوم سرمایه وارث دیگری ندارم؛ آیا می

». خیر«فرمود: ص  ام را چطور؟ رسول الله ف سرمایهگفتم: نص». خیر«فرمود: 
اگر «و افزود: ». یک سوم آنرا صدقه بده؛ اگر چه این ھم زیاد است«سپس، فرمود: 

وارثانت را پس از (مرگ) خود، بی نیاز بگذاری، بھتر است از اینکه آنھا را فقیر رھا کنی 
برای  اللهخاطر خوشنودی تو به که  ھرچه؛ دراز کنند ،تا دست گدایی پیش این و آن

نانی را که در دھن ھمسرت   انفاق کنی، اجر خواھی برد حتی لقمهزیردستان خود، 
مانم؟ رسول  میزنده  ،آیا من پس از یارانم الله!رسول  یاعرض کردم: ». دھی قرار می

موجب رفع درجات  ،دھی اگر چنین بشود، ھر عملی را که انجام می«فرمود: ص  الله
تو خواھد شد. و شاید اگر زنده بمانی، گروھی از تو نفع ببرند و گروھی دیگر (مشرکان 
وکافران) متضرر شوند. پروردگارا! ھجرت یارانم را بپذیر و آنان را دوباره به کفر 

برای  ،با این جملهص  رسول الله». ... بن خوله اما بیچاره سعد ؛وگمراھی برنگردان
و موفق نشد  درگذشتزیرا وی در مکه ماند و ھمانجا  ؛دتأسف نمواظھار  ،خولهسعد بن 

 که ھجرت کند.

ُ�عِ  :َقاَل  بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۹۸۳  الرُّ
َ

وا ِمْن اثلُّلُِث إِىل نَّ انلَّاَس َغضُّ
َ
إِنَّ رَُسوَل  ،لَْو أ

فَ
 ِ  )۱۶۲۹(م/ ».َواثلُّلُُث َكِث�ٌ  ،اثلُّلُُث « :قَاَل ص  ا�َّ

گفت: اگر مردم، یک سوم را به یک چھارم، کاھش ب  ابن عباس ترجمه:
یک سوم مالت را صدقه کن و «فرمود: ص  دادند، بسیار خوب بود؛ زیرا رسول الله می

 ».یک سوم ھم زیاد است

 برای عمل به کتاب اللهص  ): وصیت نبی اکرم۳باب (
َحَة بِْن ُمرَصٍِّف  -۹۸۴

ْ
ْوَ�  :قَاَل  سَ�ْن َطل

َ
يِب أ

َ
ِ ْ�َن أ ُت َ�بَْد ا�َّ

ْ
ل
َ
: ُهَما ْ   اَُهللا َعن رىَِضَ َسأ

ِ ص وىَْص رَُسوُل ا�َّ
َ
ُت  ،الَ  :َ�َقاَل ؟ َهْل أ

ْ
وَِصيَّةُ  :قُل

ْ
ُمْسِلِمَ� ال

ْ
وْ  ،فَِلَم ُكِتَب ىلَعَ ال

َ
ِمُروا  :أ

ُ
فَِلَم أ

وَِصيَّةِ 
ْ
ِ  :قَاَل  ؟بِال وىَْص بِِ�تَاِب ا�َّ

َ
 )۱۶۳۴/(م .ألأ

آیا رسول پرسیدم: س  الله بن ابی اوفی گوید: از عبد میطلحه بن مصّرف  ترجمه:
. گفتم: پس چرا برای مردم، وصیت کردن، بود؟ گفت: خیر کردهوصیتی ص  الله

برای ص  اند؟ گفت: رسول الله الزم شده است؟ یا چرا مردم را به آن، دستور داده



 ٥٣٧ ها، صدقه،  بخشش و به صورت عمری دادن کتاب وصیت -٢٣

 عمل به کتاب الله، وصیت کرده بود.

ِ  :قَالَْت ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۹۸۵  ،َشاةً  َوالَ  ،ِدرَْهًما َوالَ  ،ِدينَاًراص  َما تََرَك رَُسوُل ا�َّ
ءٍ  َوالَ  ،بَِعً�ا َوالَ  وىَْص �يَِشْ

َ
 )۱۶۳۵/(م .أ

ھیچ دینار و درھم و گوسفند و ص  گوید: رسول الله میل  عایشه ترجمه:
 نفرمود.شتری از خودش، بجای نگذاشت و به چیزی ھم وصیت 

ْسوَِد بِْن يَِز�َد قَاَل  -۹۸۶
َ
نَّ َعِليًّا : ل َذَكُروا ِعنَْد اَع�َِشةَ  :َ�ْن األ

َ
 ،اَكَن وَِصيًّا سأ

ْهِ  :َ�َقالَْت 
َ

وىَْص إِيل
َ
 َصْدرِي ؟َمىَت أ

َ
ْو قَالَْت  ،َ�َقْد ُكنُْت ُمْسِنَدتَُه إِىل

َ
فََداَع  ،َحْجِري :أ

ْسِت  َنََث يِف َحْجِري ،بِالطَّ
ْ

نَُّه َماَت  ،فَلََقْد ا�
َ
ْهِ  ،َوَما َشَعْرُت �

َ
وىَْص إِيل

َ
 )۱۶۳۶/(م؟ َ�َمىَت أ

برای ص  گفتند: پیامبر اکرمل  گوید: نزد عایشه اسود بن یزید می ترجمه:
گفت: چه وقت برایش وصیت ل  علی، وصیت نمود (تا جانشین وی باشد.) عایشه

ام تکیه داده بودم یا در آغوش گرفته بودم که  به سینهرا ص  نمود؟ من رسول الله
طشتی خواست و گردنش در آغوشم کج شد (و فوت کرد.) و من نفھمیدم که پیامبر 

 پس کی برایش وصیت نمود؟  ؛فوت نمودص  اکرم

العرب و  ةبیرون کردن  مشرکین از جزیر  ی دربارهص  ): وصیت نبی اکرم۴باب (
 ها جایزه دادن پیک

ْ�ٍ قَاَل  -۹۸۷
َِميِس : ب قَاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس  :َ�ْن َسِعيِد بِْن ُجبَ

ْ
َِميِس َوَما يَْوُم اخل

ْ
 ،يَْوُم اخل

ىََص 
ْ
ُت  ،ُ�مَّ بََ�ى َحىتَّ بَلَّ َدْمُعُه احل

ْ
َِميِس  :َ�ُقل

ْ
اْشتَدَّ بَِرُسوِل  :قَاَل  ؟يَا اْ�َن َ�بَّاٍس َوَما يَْوُم اخل

 ِ تُْب لَُ�ْم ِكتَابًا الَ « :َ�َقاَل  ،وََجُعهُ ص  ا�َّ
ْ
�

َ
َوَما يَنْبَيِغ  ،َ�تَنَازَُعوا ».تَِضلُّوا َ�ْعِدي اْ�تُوِ� أ

نُهُ  :َوقَالُوا ،ِعنَْد نيَِبٍّ َ�نَاُزعٌ 
ْ
َهَجرَ  ؟َما َشأ

َ
نَا ِ�يِه َخْ�ٌ  ،َدُعوِ� « :قَاَل  ،اْستَْفِهُموهُ  ؟أ

َ
ي أ ِ

َّ
 ،فَاذل

وِصيُ�ْم بِثَالَ 
ُ
ُمرْشِ  :ٍث أ

ْ
ْخرُِجوا ال

َ
َعَرِب أ

ْ
َوفَْد بِنَْحِو َما ُكنُْت  ،ِ�َ� ِمْن َجِز�َرِة ال

ْ
ِجُ�وا ال

َ
َوأ

ِج�ُُهمْ 
ُ
�ِْسيتَُها :قَاَل  ».أ

ُ
ْو قَالََها فَأ

َ
 )۱۶۳۷/(م .وََسَكَت َ�ْن اثلَّاثِلَِة أ

گفت: روز پنج شنبه؛ روز پنج ب  عباس  گوید: ابن می سعید بن جبیر ترجمه:
ھا را خیس کرد.  آنقدر گریه نمود که اشکھایش، سنگریزهشنبه، چه روزی بود؟ آنگاه، 

در روز پنج ص  من گفتم: روز پنج شنبه چه اتفاقی افتاد؟ گفت: بیماری رسول الله
دفتری بیاورید تا برای شما مطالبی بنویسم که بعد از آن، «شنبه، شدت یافت و فرمود: 
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حضور ھیچ پیامبری،  مردم، دچار اختالف شدند حاالنکه در». ھرگز گمراه نشوید
گوید؟! (ھرگز  ھذیان میص  اختالف، شایسته نیست. بعضی گفتند: مگر رسول الله

مرا به حال «فرمود: ص  رسول الله .)را اطاعت کنیدگوید؛ دستورش  ھذیان نمی
خواھم، بھتر است؛ شما را به سه چیز وصیت  خود، رھا کنید؛ زیرا آنچه را که من می

ھا و قاصدان، جایزه دھید  العرب، بیرون کنید، به پیک ةاز جزیرنمایم: مشرکین را  می
 گوید: وصیت سوم را فراموش کردم. راوی می». دادم ھمانگونه که من جایزه می

 ): صدقه را نباید پس گرفت۵باب (
اِب  َ�ْن ُ�َمَر بِْن  -۹۸۸ َطَّ

ْ
ِ  :قَاَل  ساخل ُت ىلَعَ فََرٍس َعِتيٍق يِف َسِبيِل ا�َّ

ْ
َضاَعُه  ،مَحَل

َ
فَأ

نَُّه بَائُِعُه بِرُْخٍص  ،َصاِحبُهُ 
َ
ِ  ،َ�َظنَنُْت � ُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
ل
َ
 تَبْتَْعُه َوالَ  الَ « :َ�َقاَل  ؟َ�ْن َذلَِك ص  فََسأ

ِب َ�ُعوُد يِف َ�يْئِهِ  ،َ�ُعْد يِف َصَدقَِتَك 
ْ
لَك

ْ
َعائَِد يِف َصَدقَِتِه اَكل

ْ
إِنَّ ال

 )۱۶۲۰(م/ ».فَ
به کسی صدقه  ،را در راه الله خوبی گوید: اسب میس  بن خطاب عمر ترجمه:

آن را با قیمت ارزان خواھد  کردم که میگمان  ؛کرد به وضع آن رسیدگی نمیاو دادم. 
ص  پرسیدم. رسول اکرمص  رسول اللهاز . در این باره )خواستم آن را بخرم( .فروشدب

اش را پس  کسی که صدقهات را پس مگیر؛ زیرا  خریداری مکن و صدقهآن را «فرمود: 
 ».خورد کند و دوباره آن را می بگیرد، مانند سگی است که استفراغ می

ِ  ب َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۹۸۹ ِب « :قَاَل ص  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ
ْ
لَك

ْ
َعائُِد يِف ِهبَِتِه اَكل

ْ
ييَِقُء  ،ال

 )۱۶۲۲(م/». ُ�مَّ َ�ُعوُد يِف َ�يْئِهِ 
را پس اش  کسی که ھبه«فرمود: ص  رسول اللهگوید:  میب  ابن عباس ترجمه:

 .»خورد سپس دوباره استفراغش را می ،کند گیرد، مانند سگی است که استفراغ می می

  ی بدهد و به بقیه که به یکی از فرزندانش عطیه و بخششی ): کسی۶باب (
 فرزندانش، چیزی ندهد

يِب بِبَْعِض َماهِلِ  :قَاَل  سَ�ْن انلُّْعَماِن بِْن �َِشٍ�  -۹۹۰
َ
َّ أ َق يلَعَ � ،تََصدَّ

ُ
َ�ْمَرُة  َ�َقالَْت أ

ِ  الَ  :بِنُْت َرَواَحةَ  رىَْض َحىتَّ �ُْشِهَد رَُسوَل ا�َّ
َ
 انلَّيِبِّ  ،صأ

َ
يِب إِىل

َ
ِليُْشِهَدُه ىلَعَ ص  فَاْ�َطلََق أ

ِ  ،َصَدقَيِت  ُ رَُسوُل ا�َّ َت َهَذا « :صَ�َقاَل هلَ
ْ
َ�َعل

َ
َك لُكِِّهمْ أ ِ

َ
َ « :قَاَل  ،الَ  :قَاَل  ؟»بَِودل ا�َُّقوا ا�َّ

ْوالَ 
َ
يِب  ».ِدُ�مْ َواْعِدلُوا يِف أ

َ
َدقَةَ  ،فَرََجَع أ َك الصَّ

ْ
 )۱۶۲۳/(م. فََردَّ تِل



 ٥٣٩ ها، صدقه،  بخشش و به صورت عمری دادن کتاب وصیت -٢٣

ی از مالش را به من بخشید. مادرم؛ گوید: پدرم بخش نعمان بن بشیر می ترجمه:
گواه نگیری، من راضی نخواھم شد. را ص  عمره دختر رواحه؛ گفت: تا رسول الله

ص  اش، گواه بگیرد. رسول الله رفت تا ایشان را بر این ھدیهص  پدرم نزد رسول الله
از الله «؟ گفت: خیر. فرمود: »ای ای داده آیا به سایر فرزندانت نیز چنین ھدیه«فرمود: 

اه، پدرم برگشت گوید: آنگ نعمان می». بترسید و میان فرزندانتان با عدالت، رفتار کنید
 و بخشش خود را پس گرفت.

ِ  :قَاَل  س َ�ْن انلُّْعَماِن بِْن �َِش�ٍ  -۹۹۱  رَُسوِل ا�َّ
َ

يِب َ�ِْملُِ� إِىل
َ
 :َ�َقاَل ، صاْ�َطلََق يِب أ

ُت انلُّْعَماَن َكَذا َوَ�َذا ِمْن َمايِل 
ْ
َل �ِّ قَْد �َ

َ
ِ اْشَهْد � ُ�لَّ « :َ�َقاَل  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َت أ

ْ
َل بَنِيَك قَْد �َ

َت انلُّْعَمانَ 
ْ
َل ْشِهْد ىلَعَ َهَذا َ�ْ�ِي« :قَاَل  ،الَ  :قَاَل  ؟»ِمثَْل َما �َ

َ
ْن « :ُ�مَّ قَاَل  ».فَأ

َ
َك أ �رَُسُّ

َ
أ

رِبِّ َسَواءً 
ْ
َْك يِف ال

َ
 )۱۶۲۳/(م». إًِذا فَالَ « :قَاَل  ،بََ�  :قَاَل  ؟»يَُ�ونُوا إِيل

برد و عرض ص  گوید: پدرم مرا نزد رسول الله میس  نعمان بن بشیر ترجمه:
ام را به نعمان، ھبه کردم.  کرد: یا رسول الله! شما گواه باشید که من اینقدر از سرمایه

ای به سایر فرزندانت نیز  ای که به نعمان بخشیده آیا به اندازه«فرمود: ص  پیامبر اکرم
سپس ». ن کارت، گواه بگیرکسی دیگر را بر ای«؟ گفت: خیر. فرمود: »ای بخشیده
؟ گفت: بله. »آیا دوست داری که فرزندانت بطور مساوی به تو نیکی کنند«افزود: 
 .)بدھی و دیگران را محروم کنی(که به یکی ھدیه » پس این کار را نکن«فرمود: 

 که چیزی را به دیگری به صورت عمری، هبه دهد کسی  ی ه): دربار۷باب (
ِ : س َجابِرٍ َعن  -۹۹۲ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْ�َمَر رَُجالً « :قَاَل ص  أ

َ
َما رَُجٍل أ ُّ�

َ
�  ُ

َ
ُ�ْمَرى هل

َحدٌ  :َ�َقاَل  ،َوِلَعِقِبهِ 
َ
ْ�َطيْتَُكَها وََعِقبََك َما بيَِقَ ِمنُْ�ْم أ

َ
ْعِطيََها ،قَْد أ

ُ
َها لَِمْن أ إِ�َّ

 َو�ِ�ََّها الَ  ،فَ
 َصاِحِبَها

َ
  ،تَرِْجُع إِىل

َ
نَُّه أ

َ
ْجِل �

َ
َمَواِر�ُث ِمْن أ

ْ
 )۱۶۲۵/(م». ْ�َطى َ�َطاًء َوَ�َعْت ِ�يِه ال

ھر کس، چیزی را به شخص «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  جابر ترجمه:
دیگری و فرزندانش، بصورت عمری، ھبه نماید و بگوید: این چیز را به تو و نسل بعد از 

ھمان کسی تعلق  تو تا زمانی که کسی از آنھا وجود دارد، ھبه نمودم؛ آن چیز به
ای نموده  گردد؛ زیرا او ھبه گیرد که به او ھبه نموده است و به صاحبش بر نمی می

 ».گیرد است که ارث به آن، تعلق می
ِ  :قَاَل  ب بِن عبِدا�ِ َ�ْن َجابِر  -۹۹۳ ْمِسُكوا َعلَيُْ�ْم : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
أ
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ْمَوالَُ�ْم َوالَ 
َ
إِنَُّه  ،ُ�ْفِسُدوَها أ

ْعِمَرَهافَ
ُ
ي أ ِ

َّ
ْ�َمَر ُ�ْمَرى فَِ�َ لِ�

َ
 ».َوِلَعِقِبهِ  ،َحيًّا َوَميِّتًا ،َمْن أ

 )۱۶۲۵/(م
ری کنید و ھایتان را نگھدا مال«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  جابر ترجمه:

کس، چیزی را به صورت عمری، ھبه کند، در زندگی وی و پس از ضایع ننمایید؛ زیرا ھر
 ».گیرد له و نسلش، تعلق میمرگ به موھوب 



 
 

 کتاب ارث -۲۴

 برد ): مسلمان از کافر، و کافر از مسلمان، ارث نمی۱باب (
َساَمَة بِْن َز�ْدٍ  -۹۹۴ 

ُ
نَّ انلَّيِبَّ  :ب َ�ْن أ

َ
اَكفِرَ  الَ « :قَاَل ص  أ

ْ
ُمْسِلُم ال

ْ
 َوالَ  ،يَرُِث ال

ُمْسِلمَ 
ْ
اَكفُِر ال

ْ
 )۱۶۱۴(م/». يَرُِث ال

مسلمان از کافر، و «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میب  اسامه بن زید ترجمه:
 ».برد کافر از مسلمان، ارث نمی

 بدهید ارث را به صاحبانشان  ی های معین شده ): سهمیه۲باب (
ِ  بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۹۹۵ ْهِلَها« :قَاَل ص  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

َ
َفَرائَِض بِأ

ْ
ُِقوا ال

ْ
حل

َ
َ�َما  ،أ

َ�ِ َفَرائُِض فَأل
ْ
 رَُجٍل َذَكرٍ تََرَ�ْت ال

َ
 )۱۶۱۵/(م». ْو�

 یھا سھمیه« :فرمودص  اکرم نبی که است روایتب  عباس ابن از ترجمه:
 خویشاوندِ  نزدیکترین به آنرا  ی و باقیمانده بدھید صاحبانشان به را ارث  ی شده معین

 ». بدھید مرِد میت

 ): میراث کالله۳باب (
ِ  بِْن  َجابِرِ  َعن -۹۹۶ ِ  قَال: ب َ�بِْد ا�َّ َّ رَُسوُل ا�َّ نَا َمِر�ٌض الَ ص  َدَخَل يلَعَ

َ
 َوأ

ْعِقُل 
َ
  ،أ

َ
أ َّ ِمْن وَُضوئِهِ  ،َ�تَوَضَّ ُت  ،فََصبُّوا يلَعَ

ْ
ُت  ،َ�َعَقل

ْ
ِ إِ�ََّما يَِرثُِ� الَكَ  :َ�ُقل  ،لَةٌ يَا رَُسوَل ا�َّ

ِمَ�اِث 
ْ
لَْت آيَُة ال ُمنَْكِدرِ  ،َ�َ�َ

ْ
ِد بِْن ال ُت لُِمَحمَّ

ْ
هُ ٱ ُقِل  ُتوَنَك َتفۡ﴿َیسۡ :َ�ُقل َلةِۚ لۡٱ ِفي ِتیُکمُۡیفۡ للَّ  ﴾َکَلٰ

نِْزلَْت  :قَاَل  ]۱۷۶[النساء: 
ُ
 )۱۶۱۶/(م .َهَكَذا أ

ص  ھوش بودم که رسول الله گوید: بیمار و بی میب  بن عبد الله جابر ترجمه:
سر و (بر را وضویش آب   ی هوضو گرفت و باقیماندص  رسول اکرم آمد. عیادت من به

وارث من  !عرض کردم: ای رسول گرامی ،آنگاه .بالفاصله به ھوش آمدم .من پاشید )روی
و من آن را برای محمد بن منکدر  ل شد.ناز ث،میرا  ی هآی ؟ آنگاهباشد تنھا یک کالله می

هُ َیسَۡتفُۡتوَنَك ُقِل ﴿ (راوی از جابر) خواندم: َلِةُۚیفِۡتیُکۡم ِفي  ٱللَّ از تو استفتا « ]١٧٦النساء:[ ﴾ٱلَۡکَلٰ
 گونه نازل شده است. او گفت: این ».دھد کالله به شما فتوا می  ی کنند؛ بگو الله درباره می
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   .)باشدشودکه فرزند و پدر نداشته  میتی اطالق می به کالله:(

َحةَ  -۹۹۷
ْ
يِب َطل

َ
اِب  :َ�ْن َمْعَداَن بِْن أ َطَّ

ْ
نَّ ُ�َمَر ْ�َن اخل

َ
فََذَكَر  ،َخَطَب يَْوَم مُجَُعةٍ س  أ

 ِ بَا بَْ�ٍر ص  نيَِبَّ ا�َّ
َ
الَكَ  إِ�ِّ الَ  :ُ�مَّ قَاَل ، سوََذَكَر أ

ْ
َهمَّ ِعنِْدي ِمْن ال

َ
َدُع َ�ْعِدي َشيْئًا أ

َ
 ،لَةِ أ

 ِ الَكَ ص  َما َراَجْعُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
ٍء َما َراَجْعتُُه يِف ال ْغلََظ  ،لَةِ يِف يَشْ

َ
ٍء َما أ ْغلََظ يِل يِف يَشْ

َ
َوَما أ

الَ « :َوقَاَل  ،َحىتَّ َطَعَن بِإِْصبَِعِه يِف َصْدرِي ،يِل ِ�يهِ 
َ
يِْف الَّيِت يِف  يَا ُ�َمُر أ تَْ�ِفيَك آيَُة الصَّ

قِْض ِ�يَها بَِقِضيَّةٍ  ؟»آِخِر ُسوَرِة النَِّساءِ 
َ
ِعْش أ

َ
 إِْن أ

ُقْرآَن َوَمْن الَ  ،َو�ِ�ِّ
ْ
 ال

ُ
 َ�ْقيِض بَِها َمْن َ�ْقَرأ

ُقْرآنَ 
ْ
 ال

ُ
 )۱۶۱۷/(م .َ�ْقَرأ

سخنرانی روز جمعه، س  گوید: عمر بن خطاب معدان بن ابی طلحه می ترجمه:
و ابوبکر، سخن به میان آورد و گفت: من بعد از خودم، ص  نمود و از پیامبر الله

ای که در مورد کالله به  گذارم؛ به اندازه تر از کالله باشد، نمی چیزی را که نزد من مھم
دیگری، مراجعه ننمودم.   ی مراجعه کردم در مورد ھیچ مسئلهص  رسول الله

کالله با من به تندی   ی ای مانند مسئله ھیچ مسئله درص  ھمچنین پیامبر اکرم
نساء   ی آخر سوره  ی آیا آیه«ام زد و فرمود:  سخن نگفت تا جایی که با انگشتش به سینه

ای در  ؟ و اگر من زنده بمانم، فیصله»که در تابستان نازل گردید، برایت کافی نیست
خوانند، به  کسانی که قرآن نمیخوانند و  مورد آن خواھم نمود که کسانی که قرآن می

 آن، فیصله نمایند. 

 کالله بود  ی هکه نازل شد آی ای ه): آخرین آی۴باب (
رَبَاِء  -۹۹۸

ْ
ًة ُسوَرُة اتلَّْوَ�ةِ : ب بِن اعزٍب َ�ْن ال نِْزلَْت تَامَّ

ُ
نَّ آِخَر ُسوَرٍة أ

َ
نَّ آِخَر آيٍَة  ،أ

َ
َوأ

الَكَ 
ْ
نِْزلَْت آيَُة ال

ُ
 )۱۶۱۸/(م .لَةِ أ

ای که بطور کامل، نازل گردید،  گوید: آخرین سوره میس  براء بن عازب ترجمه:
 کالله بود.  ی ای که نازل شد، آیه توبه بود وآخرین آیه  ی سوره

 گیرد میاش تعلق  ): هر کس، بعد از خودش، مالی بگذارد به ورثه۵باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۹۹۹

َ
ِ : سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َميِِّت اَكَن صأ

ْ
ْ�نُ  ،يُْؤَ� بِالرَُّجِل ال  ،َعلَيِْه ادلَّ

ُل 
َ
يِْنِه ِمْن َقَضاءٍ :«فَيَْسأ نَُّه تََرَك َوفَاًء َص�َّ َعلَيْهِ  ؟»َهْل تََرَك دِلَ

َ
َث � إِْن ُحدِّ

  ،فَ
َّ
َصلُّوا « :قَاَل  َو�ِال

ُفتُوَح قَاَل  ».ىلَعَ َصاِحِبُ�مْ 
ْ
ُ َعلَيِْه ال ا َ�تََح ا�َّ  « :فَلَمَّ

َ
ْ�ُفِسِهمْ أ

َ
ُمْؤِمِنَ� ِمْن أ

ْ
 بِال

َ
ْو�

َ
َ�َمْن  ،نَا أ



 ٥٤٣  ارثکتاب  -٢٤

َ وََعلَيِْه َدْ�ٌن َ�َعَ�َّ قََضاُؤهُ   )۱۶۱/(م ».َ�ُهَو لَِوَرثَِتهِ  َوَمْن تََرَك َماالً  ،تُُو�ِّ
شخص بدھکاری را نزد رسول   ی گوید: ھر گاه، جنازه میس  ابوھریره ترجمه:

ای که دینش پرداخت شود، مال گذاشته  آیا به اندازه«پرسید:  آوردند، می می صاللھ
کافی، مال گذاشته است، بر او نماز   ی دادند که به اندازه ؟ اگر ایشان را اطالع می»است

». تان، نماز جنازه بخوانید بر دوست«فرمود:  خواند؛ در غیر این صورت، می جنازه می
من از خود مؤمنان، «فتح و پیروزی عنایت کرد، فرمود:  که الله متعال اما ھنگامی

ترم؛ بنابراین، اگر کسی در حالی فوت نمود که بدھکار بود،  نسبت به آنھا نزدیک
من است. و ھر کس از خود، مالی بجای گذاشت، به   ی پرداخت بدھی او به عھده

 ».گیرد اش، تعلق می ورثه





 
 

 کتاب وقف -۲۵

 ): وقف اصل زمین و صدقه نمودن درآمد آن۱باب (
َصاَب ُ�َمُر  :قَاَل  ب ابِْن ُ�َمرَ  َعِن  -۱۰۰۰

َ
رًْضا خِبَيرَْبَ  سأ

َ
ىَت انلَّيِبَّ  ،أ

َ
ِمُرُه ص  فَأ

ْ
�َْستَأ

ِ  :َ�َقاَل  ،ِ�يَها رًْضا خِبَيرَْبَ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
َصبُْت أ

َ
ِصْب َماالً  ،إِ�ِّ أ

ُ
ْ�َفُس ِعنِْدي ِمنْهُ  لَْم أ

َ
 ،َ�طُّ ُهَو أ

ُمُرِ� بِهِ 
ْ
قَْت بَِها« :قَاَل  ؟َ�َما تَأ ْصلََها َوتََصدَّ

َ
َق بَِها ُ�َمرُ  ».إِْن ِشئَْت َحبَْسَت أ نَُّه  :قَاَل َ�تََصدَّ

َ
�

ْصلَُها الَ 
َ
ُفَقَراءِ  :قَاَل  ،يُوَهُب  َوالَ  ،يُورَُث  َوالَ  ،يُبْتَاعُ  َوالَ  ،ُ�بَاُع أ

ْ
َق ُ�َمُر يِف ال َوِ�  ،َ�تََصدَّ

ُقْرَ� 
ْ
قَاِب  ،ال ِ  ،َوِ� الرِّ ِبيِل  ،َوِ� َسِبيِل ا�َّ يِْف  ،َوابِْن السَّ ْن  الَ  ،َوالضَّ

َ
ُجنَاَح ىلَعَ َمْن َويِلََها أ

َمْعُروِف 
ْ
ُ�َل ِمنَْها بِال

ْ
ْو ُ�ْطِعَم َصدِ  ،يَأ

َ
ٍل ِ�يهِ  ،يًقاأ  )۱۶۳۲(م/ .َ�ْ�َ ُمتََموِّ

س  روایت است که: زمینی از غنایم خیبر به عمر بن خطابب  از ابن عمر ترجمه:
آمد و گفت: یا ص  آن، نزد نبی اکرم  ی تعلق گرفت. او برای مشورت نمودن درباره

 رسول الله! زمینی در خیبر به من تعلق گرفته است که ھرگز زمینی بھتر از آن
خواھی،  اگر می«دھید؟ فرمود:  ام. شما در مورد آن به من چه دستوری می نداشته

 ».اصل آنرا وقف نما و درآمد آنرا صدقه کن
ھم درآمد آنرا صدقه نمود. به این صورت که خرید و س  گوید: عمر راوی می

 فروش نشود، به ارث برده نشود و به کسی، ھبه ھم نگردد. و در آمد آن، برای فقرا،
خویشاوندان، بردگان (برای آزادی آنان)، مجاھدان، مسافران و مھمانان، انفاق شود. 
ھمچنین بر کسی که مسئولیت آنرا به عھده دارد، گناھی نیست که از آن، بخوبی 

 استفاده کند و به دوستانش بخوراند؛ البته حق ذخیره کردن آنرا ندارد.

 رسد میانسان  ): اعمالی که ثواب آنها پس از مرگ به۲باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۱۰۰۱

َ
ِ  سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
إَِذا َماَت اِإل�َْساُن اْ�َقَطَع َ�نُْه « :قَاَل ص  أ

 
َّ
  :ثَةٍ ِمْن ثَالَ  َ�َملُُه إِال

َّ
ٍم يُنْتََفُع بِهِ  ،ِمْن َصَدقٍَة َجاِرَ�ةٍ  إِال

ْ
ْو ِعل

َ
ُ  ،أ

َ
ٍ َصاِلٍح يَْدُعو هل

َ
ْو َودل

َ
». أ

 )۱۶۳۱/(م



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٥٤٦

ھر گاه، انسان بمیرد، ثواب «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
که بعد از مرگ،  علمی -۲جاری.   ی صدقه -۱شود مگر از سه چیز:  اعمالش قطع می

 ».فرزند نیکوکاری که برایش دعا کند -۳مورد استفاده قرار گیرد. 

 نمایدبدون وصیت، فوت که  کسی ): صدقه دادن از طرف۳باب (
 ) بیان گردید.۵۳۲شماره (» کتاب زکات«در ل  در این باره، روایت عایشه



 
 

 کتاب نذرها -۲۶

 باشد الله متعال): عمل نمودن به نذر وقتی که در جهت طاعت ۱باب (
اِب  :ب ُ�َمرَ  بِْن ا َعِن  -۱۰۰۲ َطَّ

ْ
نَّ ُ�َمَر ْ�َن اخل

َ
َل س  أ

َ
ِ َسأ وَُهَو ص  رَُسوَل ا�َّ

ْعَرانَةِ  ِ
ْ
ائِِف  ،بِاجل ْن رََجَع ِمْن الطَّ

َ
ِ  :َ�َقاَل  ،َ�ْعَد أ ْن  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َاِهِليَِّة أ

ْ
إِ�ِّ نََذرُْت يِف اجل

ََرامِ 
ْ
َمْسِجِد احل

ْ
ْ�تَِكَف يَْوًما يِف ال

َ
َوَ�َن  :قَاَل  ».اْذَهْب فَاْ�تَِكْف يَْوًما« :قَاَل  ؟فََكيَْف تََرى ،أ

 ِ ُْمِس ص  رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْ�َطاُه َجاِرَ�ًة ِمْن اخل

َ
ِ  ،قَْد أ ْ�تََق رَُسوُل ا�َّ

َ
ا أ  ،َسبَايَا انلَّاِس ص  فَلَمَّ

اِب  َطَّ
ْ
ْصَواَ�ُهْم َ�ُقولُونَ س  َسِمَع ُ�َمُر ْ�ُن اخل

َ
ِ  :أ ْ�تََقنَا رَُسوُل ا�َّ

َ
 :َ�َقالُوا ؟َما َهَذا :َ�َقاَل ، صأ

ْ�تََق رَ 
َ
ِ أ َاِرَ�ِة فََخلِّ  :َ�َقاَل ُ�َمرُ  ،َسبَايَا انلَّاِس ص  ُسوُل ا�َّ

ْ
َك اجل

ْ
 تِل

َ
ِ اْذَهْب إِىل يَا َ�بَْد ا�َّ

 )۱۶۵۶(م/ .َسِبيلََها
ھنگام بازگشت از طائف، در ص  گوید: رسول الله می بابن عمر  ترجمه:

الله! من در دوران از ایشان پرسید و گفت: یا رسول س  جعرانه بود که عمر بن خطاب
جاھلیت، نذر نمودم که یک روز در مسجد الحرام به اعتکاف بنشینم؛ نظر شما در این باره 

ص  قابل یادآوری است که رسول الله». برو، یک روز، اعتکاف بنشین«چیست؟ فرمود: 
که  عنایت فرموده بود. ھنگامیس  کنیزی از ُخمس اموال غنیمت به عمر بن خطاب

سایر مردم بودند، آزاد نمود، عمر بن خطاب   ی اسیرانی را که سھمیهص  رسول الله
گفت: این س  ما را آزاد کرد. عمرص  گفتند: رسول الله صدای آنان را شنید که می

اسیران مردم را آزاد نمود. در ص  چه سر و صدایی است؟ مردم گفتند: رسول الله
 را آزاد کن. این ھنگام، عمر گفت: ای عبد الله! برو و آن کنیز 

 به عمل کردن به نذر (فوت شده) ): دستور۲باب (
نَُّه قَاَل  ب َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۱۰۰۳

َ
�:  ِ يِف نَْذٍر ص  اْستَْفىَت َسْعُد ْ�ُن ُ�بَاَدَة رَُسوَل ا�َّ

هِ  مِّ
ُ
ْن َ�ْقِضيَهُ  ،اَكَن ىلَعَ أ

َ
يَْت َ�بَْل أ ِ  ،تُُو�ِّ  )۱۶۳۸/(م». َ�نَْهافَاقِْضِه «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

  ی دربارهص  از رسول اللهس  گوید: سعد بن عباده میب  ابن عباس ترجمه:
مادرش بود و قبل از عمل نمودن به آن، فوت کرده بود، استفتا   ی نذری که به عھده



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٥٤٨

 ».به جای مادرت آن را انجام بده«فرمود: ص  نمود. رسول الله

 پیاده به کعبه برودکه نذر کند که  کسی  ی ه): دربار۳باب (
ِ َحاِ�يَةً  :قَاَل  س َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمرٍ  -۱۰۰۴  َ�يِْت ا�َّ

َ
ْن َ�ْميِشَ إِىل

َ
ْخيِت أ

ُ
 ،نََذرَْت أ

 ِ ْستَْفيِتَ لََها رَُسوَل ا�َّ
َ
ْن أ

َ
َمَرتِْ� أ

َ
َكْب « :َ�َقاَل  ،فَاْستَْفتَيْتُهُ ، صفَأ رَتْ

ْ
 )۱۶۴۴/(م ».تِلَْمِش َول

زیارت به و پا برھنه گوید: خواھرم نذر کرده بود که پیاده  میس  بن عامرعقبه  ترجمه:
ھم کنم. من سؤال ص  الله  از رسولپس از من خواست تا در این باره  ؛برود الله  ی خانه

 ».شود سوارگاھی، پیاده برود و گاھی، «فرمود: ص  . ایشانپرسیدمص  پیامبر اکرماز 

�ٍَس  -۱۰۰۵
َ
نَّ  :س َ�ْن أ

َ
ى َشيًْخا ُ�َهاَدى َ�ْ�َ ابْنَيْهِ ص  انلَّيِبَّ أ

َ
َما بَاُل « :َ�َقاَل  ،َرأ

ْن َ�ْميِشَ  :قَالُوا ؟»َهَذا
َ
َ َ�ْن َ�ْعِذيِب َهَذا َ�ْفَسُه لََغِ�ٌّ « :قَاَل  ،نََذَر أ ْن يَْرَكَب  ».إِنَّ ا�َّ

َ
َمَرُه أ

َ
. َوأ

 )۱۶۴۲/(م
پیرمردی را دید که به کمک دو پسرش، ص  گوید: نبی اکرم میس  انس ترجمه:

که پیاده به  است نذر کردهگفتند:  ؟»این را چه شده است«فرمود: رفت.  تلو تلو راه می
متعال نیازی ندارد که این شخص، این ھمه  الله«فرمود: ص  الله  رود. رسولبحج 

 .)به حج برود و دستور داد تا سوار شود (و». خود را به زحمت اندازد

 گرداند میهیچ بالیی را بر ن ؛ و اینکه نذر): منع نمودن از نذر۴(باب 
نَُّه َ�َ� َ�ْن انلَّْذِر َوقَاَل : صَ�ْن انلَّيِبِّ  ب َ�ْن ابِْن ُ�َمرَ  -۱۰۰۶

َ
يِت خِبَْ�ٍ  إِنَُّه الَ « :�

ْ
 ،يَأ

َِخيِل  َما �ُْستَْخَرُج بِِه ِمْن ابلْ  )۱۶۳۹/(م ».َو�ِ�َّ
از نذر کردن، منع نمود و فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میب  ابن عمر ترجمه:

آن، چیزی از دست بخیل، بیرون   ی آورد؛ فقط بوسیله خیری به ارمغان نمی«
 ».شود می

يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۰۰۷
َ
نَّ انلَّيِبَّ س  َ�ْن أ

َ
ُ�َقرُِّب ِمْن ابِْن آَدَم َشيْئًا  إِنَّ انلَّْذَر الَ « :قَاَل ص  أ

 ُ
َ

رَُه هل ُ قَدَّ َقَدرَ  ،لَْم يَُ�ْن ا�َّ
ْ
َِخيِل َما لَْم يَُ�ْن  ،َولَِ�ْن انلَّْذُر يَُوافُِق ال َ�يُْخَرُج بَِذلَِك ِمْن ابلْ

ْن ُ�ِْرجَ 
َ
َِخيُل يُِر�ُد أ  )۱۶۴۰/(م ».ابلْ



 ٥٤٩  کتاب نذرها -٢٦

چیزی را که الله متعال برای «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابوھریره ترجمه:
شود؛ بلکه نذر با تقدیر، مطابقت پیدا  نذر برآورده نمی  ی انسان، مقدر ننموده است، بوسیله

 ». شود خواھد بدھد، از دست او بیرون می گونه چیزی را که بخیل نمی کند و این می

د و باشمتعال  اللهعمل نکردن به نذری که در جهت معصیت  ی ه): دربار۵باب (
 نکردن به نذری که بنده، مالک آن نیست عملهمچنین 
رَسَْت  ،اَكنَْت ثَِقيُف ُحلََفاَء بِلَِ� ُ�َقيٍْل  :قَاَل س  َ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ  -۱۰۰۸

َ
فَأ

 ِ ْصَحاِب رَُسوِل ا�َّ
َ
ِ ، صثَِقيُف رَُجلَْ�ِ ِمْن أ ْصَحاُب رَُسوِل ا�َّ

َ
رَسَ أ

َ
ِمْن بَِ�  رَُجالً ص  َوأ

َعْضبَاءَ  ،ُ�َقيٍْل 
ْ
َصابُوا َمَعُه ال

َ
ِ  ،َوأ ىَت َعلَيِْه رَُسوُل ا�َّ

َ
َوثَاقِ ص  فَأ

ْ
دُ  :قَاَل  ،وَُهَو يِف ال  ،يَا ُ�َمَّ

تَاهُ 
َ
نَُك « :َ�َقاَل  ،فَأ

ْ
َخْذتَِ�  :َ�َقاَل  ؟»َما َشأ

َ
َاجِّ  ؟بَِم أ

ْ
َخْذَت َسابَِقَة احل

َ
إِْ�َظاًما  ،َ�َقاَل  ؟َو�َِم أ

َخْذتَُك جِبَِر�َرِة ُحلََفائَِك ثَِقيَف « :لَِك ذِلَ 
َ
دُ  :َ�َقاَل  ،ُ�مَّ انرَْصََف َ�نُْه َ�نَاَداهُ  ».أ ُد يَا ُ�َمَّ  ،يَا ُ�َمَّ

 ِ ِْه َ�َقاَل  ،رَِحيًما َرِ�يًقاص  َوَ�َن رَُسوُل ا�َّ
َ

نَُك « :فَرََجَع إِيل
ْ
لَْو « :قَاَل  ،إِ�ِّ ُمْسِلمٌ  :قَاَل  ؟»َما َشأ

 
ْ
َفالَ قُل

ْ
فْلَْحَت لُكَّ ال

َ
ْمَرَك أ

َ
نَْت َ�ْمِلُك أ

َ
دُ  :َ�َقاَل  ،َ�نَاَداهُ  ،ُ�مَّ انرَْصََف  ».ِح تََها َوأ ُد يَا ُ�َمَّ  ،يَا ُ�َمَّ

تَاُه َ�َقاَل 
َ
نَُك « :فَأ

ْ
ْطِعْمِ�  :قَاَل  ؟»َما َشأ

َ
ْسِقِ�  ،إِ�ِّ َجائٌِع فَأ

َ
 ».َهِذهِ َحاَجتَُك « :قَاَل  ،َوَظْمآُن فَأ

نَْصارِ  :قَاَل  ،َ�ُفِدَي بِالرَُّجلَْ�ِ 
َ
ٌة ِمْن األ

َ
رِسَْت اْمَرأ

ُ
َعْضبَاءُ  ،َوأ

ْ
ِصيبَْت ال

ُ
ُة يِف  ،َوأ

َ
َمْرأ

ْ
فاََكنَْت ال

َوثَاقِ 
ْ
َقْوُم يُِر�ُوَن َ�َعَمُهْم َ�ْ�َ يََدْي ُ�يُوتِِهمْ  ،ال

ْ
تَْت  ،َوَ�َن ال

َ
َوثَاِق فَأ

ْ
ْلٍَة ِمْن ال

َ
 فَاْ�َفلَتَْت َذاَت يل

ُكهُ  ،اِإلبَِل  َِعِ� راََغ َ�تَرْتُ َعْضبَاءِ  ،فََجَعلَْت إَِذا َدنَْت ِمْن ابلْ
ْ
 ال

َ
  ،َحىتَّ تَنْتَِ�َ إِىل

ُ
 :قَاَل  ،فَلَْم تَْرغ

قَةٌ  ْعَجَزْ�هُ  ،َ�َقَعَدْت يِف َعُجزَِها ُ�مَّ زََجَرْ�َها فَاْ�َطلََقْت  ،َونَاقٌَة ُمنَوَّ
َ
 ،مْ َونَِذُروا بَِها َ�َطلَُبوَها فَأ

َنَْحَر�ََّها :قَاَل 
َ

ُ َعلَيَْها تل َّاَها ا�َّ
َ

ِ إِْن � َمِدينََة َرآَها انلَّاُس  ،َونََذرَْت ِ�َّ
ْ
ا قَِدَمْت ال  :َ�َقالُوا ،فَلَمَّ

َعْضبَاءُ 
ْ
ِ  ،ال َنَْحَر�َّ  :َ�َقالَْت ، صنَاقَُة رَُسوِل ا�َّ

َ
ُ َعلَيَْها تل َّاَها ا�َّ

َ
تَْوا  ،َهاإِ�ََّها نََذرَْت إِْن �

َ
َفأ

 ِ ُ ص  رَُسوَل ا�َّ
َ

ِ بِئَْسَما َجَزْ�َها« :َ�َقاَل  ،فََذَكُروا َذلَِك هل َّاَها  ،ُسبَْحاَن ا�َّ
َ

ِ إِْن � نََذرَْت ِ�َّ
َنَْحَر�ََّها

َ
ُ َعلَيَْها تل َعبْدُ  ِ�يَما الَ  َوالَ  ،َوفَاَء نِلَْذٍر يِف َمْعِصيَةٍ  الَ  ،ا�َّ

ْ
 )۱۶۴۱/(م ».َ�ْمِلُك ال

ی ثقیف با بنی عقیل ھم پیمان بودند. آنھا  گوید: قبیله عمران بن حصین می ترجمه:
ص  را به اسارت گرفتند. در عوض، یاران رسول اللهص  دو نفر از یاران رسول الله

ی بنی عقیل را اسیر کردند و ھمراه وی، غصباء (اسم شتر) را به  مردی از قبیله
گذشت. وی صدا  از کنارش میص  بود که رسول الله غنیمت گرفتند. آن مرد در بند



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٥٥٠

؟ آن مرد گفت: »خواھی چه می«نزدش رفت و فرمود: ص  زد: ای محمد. پیامبر اکرم
گیرد، به غنیمت  ی حجاج، سبقت می ای؟ و چرا شترم را که از ھمه چرا مرا اسیر کرده

ی  ان تو؛ قبیلهتو را به خاطر جنایتی که ھم پیمان«فرمود: ص  ای؟ رسول اکرم گرفته
سپس برگشت تا برود. دوباره آن مرد، او را ». ام اند، به اسارت گرفته ثقیف؛ مرتکب شده

مردی مھربان و ص  صدا زد و گفت: ای محمد! ای محمد. از آنجایی که رسول الله
؟ گفت: من مسلمان شدم. فرمود: »خواھی چه می«رقیق القلب بود، برگشت و فرمود: 

زدی، به طور کامل، رستگار  ه به اختیار خودت بودی، این حرف را میک اگر تو ھنگامی«
سپس برگشت تا برود. بار دیگر، آن مرد، صدا زد و گفت: ای محمد، ای ». شدی می

؟ گفت: من گرسنه و تشنه »خواھی چه می«برگشت و فرمود: ص  محمد. رسول الله
یعنی به او آب و غذا ». (این نیاز توست«ھستم؛ به من آب و غذا بدھید. فرمود: 

 گوید: سرانجام آن مرد، با ھمان دو نفر، مبادله شد. بدھید.) راوی می
) نیز به صی رسول الله  ھمچنین زنی از انصار به اسارت گرفته شدو عضباء (ناقه
برد و اسیر کنندگان وی،  تاراج، برده شد. گفتنی است که آن زن در زنجیر بسر می

کردند. شبی، آن زن از زنجیر  ھای خود برای استراحت، رھا می خانهشترانشان را جلوی 
زد؛ لذا آن  شد، آن شتر، بانگ می رھا شد و بسوی شتران رفت. به ھر شتری که نزدیک می

گوید: عضباء، شتری آرام  کرد تا اینکه به عضباء رسید. عضباء، بانگ نزد. راوی می را رھا می
 ین شتر، نشست و آنرا حرکت داد و به راه افتاد.بود. به ھر حال آن زن، باالی سر

 آنان، متوجه فرار او شدند؛ لذا بدنبالش حرکت کردند؛ اما نتوانستند به او برسند.
ی شتر،  گوید: آن زن، نذر کرده بود که اگر الله متعال او را به وسیله راوی می

و مردم او را دیدند،  نجات دھد، آنرا در راه الله، ذبح نماید. وقتی که وارد مدینه شد
ام که  باشد. آن زن گفت: من نذر کرده ؛ میصی رسول الله  گفتند: این عضباء ؛ناقه

ی آن، نجات دھد، آنرا ذبح خواھم نمود. مردم نزد رسول  اگر الله متعال مرا به وسیله
سبحان «فرمود: ص  آمدند و ماجرا را برایش تعریف نمودند. پیامبر اکرمص  الله

ی  دھد؛ نذر نموده است که اگر الله متعال او را بوسیله پاداش بدی به شتر می الله، چه
نماید! عمل کردن به نذری که در جھت معصیت باشد و  او، نجات دھد، آنرا ذبح می

 ».باشد چنین نذر نمودن چیزی که بنده مالک آن نیست، صحیح نمی ھم
 



 ٥٥١  کتاب نذرها -٢٦

 نذر ی ی کفاره ه): دربار۶باب (

ِ س  ُ�ْقبََة بِْن اَعِمرٍ َ�ْن  -۱۰۰۹ اَرُة « :َقاَل ص  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ اَرُة انلَّْذِر َكفَّ َكفَّ
َِم�ِ   )۱۶۴۵/(م». ايلْ

ی نذر ھمان  کفاره«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  عقبه بن عامر ترجمه:
 ».باشد ی سوگند می کفاره

ه آن در توانش (اگر کسی برای انجام معصیتی نذر کرد یا نذری کرد که عمل ب
 .ی سوگند، کفاره بدھد) ی کفاره نیست، به اندازه





 
 

 کتاب سوگندها -۲۷

 ): از سوگند خوردن بنام پدران، منع شده است۱باب (
اِب  -۱۰۱۰ َطَّ

ْ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن ُ�َمَر ْ�َن اخل َ : صقَاَل رَُسوُل ا�َّ ْن أل  إِنَّ ا�َّ

َ
َ�نَْهاُ�ْم أ

ِْلُفوا بِآبَائُِ�مْ 
َ

ِ  :قَاَل ُ�َمرُ  ».حت ِ َما َحلَْفُت بَِها ُمنُْذ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
 ،َ�َ� َ�نَْهاص  َفَوا�َّ

 )۱۶۴۶/(م .آثًِرا َذاِكًرا َوالَ 
شما را از أل  الله«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  عمر بن خطاب ترجمه:

 ».فرماید سوگند خوردن بنام پدرانتان، منع می
را شنیدم، نه خودم به پدرم، ص  که منع رسول الله گوید: از ھنگامی میس  عمر

 سوگند یاد کردم و نه از دیگران، نقل نمودم.
ِ  :قَاَل  بُ�َمَر  ابِْن  َعِن  -۱۰۱۱   َحاِلًفا فَالَ َمْن اَكَن «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َّ
 َ�ِْلْف ِإال

 ِ ِْلُف بِآبَائَِها ».بِا�َّ
َ

ِْلُفوا بِآبَائُِ�مْ  الَ « :َ�َقاَل  ،َوَ�نَْت قَُر�ٌْش حت
َ

 )۱۶۴۶/(م». حت
خواھد  کسی که می«فرمود: ص  گوید: رسول الله میب  ابن عمر ترجمه:

 و چون قریش به نام پدرانشان، سوگند ». سوگند یاد کند، فقط به نام الله، سوگند بخورد
 ». به نام پدرانتان، سوگند نخورید«فرمود: ص  خوردند، پیامبر اکرم می

 ها ): نهی از سوگند خوردن به نام بت۲باب (
ِ  :قَاَل س  َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن َسُمَرةَ  -۱۰۱۲ َوايِغ  الَ « ص:قَاَل رَُسوُل ا�َّ ِْلُفوا بِالطَّ

َ
حت

 )۱۶۴۸/(م». بِآبَائُِ�مْ  َوالَ 
ھا  به نام بت«فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  عبدالرحمن بن سمره ترجمه:

 ».و نام پدرانتان، سوگند یاد نکنید

 اال الله بگوید): هر کس، بنام الت و عزی، سوگند یاد کند، باید ال اله ۳باب (
ىب َعن -۱۰۱۳

َ
ِ  :قَاَل س  ُهَر�َْرةَ  أ َ�َقاَل يِف  ،َمْن َحلََف ِمنُْ�مْ : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

يَُقْل  ،ِت بِالالَّ  :َحِلِفهِ 
ْ
  الَ  :فَل

َّ
َ إِال

َ
ُ  ِإهل قَاِمْركَ  :َوَمْن قَاَل لَِصاِحِبهِ  ،ا�َّ

ُ
ْق  ،َ�َعاَل أ يَتََصدَّ

ْ
َوِ�  ».َفل

ُعزَّىَحلََف بِالالَّ  َمنْ « :ةٍ رواي
ْ
 )۱۶۴۷/(م ».ِت َوال



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٥٥٤

ھر کس، از شما به الت «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:

بگوید. و ھر کس به دوستش بگوید: بیا  »ال اهل اال اهللا«(اسم بت) سوگند یاد کرد، باید 
 ».تا قمار کنیم، باید صدقه بدھد
ھرکس، به الت و عزی، سوگند یاد کند، «فرمود: ص  و در روایتی، پیامبر اکرم

 ».بگوید »ال اهل اال اهللا«باید 

 ): هنگام سوگند خوردن، ان شاء الله گفتن، مستحب است۴باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۰۱۴

َ
ِ « :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ  قَاَل ُسلَيَْماُن ْ�ُن َداوَُد نيَِبُّ ا�َّ

 َعلَيِهَما اَلَسَالم: 
ُ
ةً يطِ أل

َ
يِت بُِغالَ  ،َفنَّ اللَّيْلََة ىلَعَ َسبِْعَ� اْمَرأ

ْ
ِ لُكُُّهنَّ تَأ  ،ٍم ُ�َقاتُِل يِف َسِبيِل ا�َّ

َملَُك 
ْ
ْو ال

َ
ُ َصاِحُبُه أ

َ
ُ  :ُقْل  :َ�َقاَل هل ِت َواِحَدٌة ِمْن �َِسائِِه  ،َو�يَِسَ  ،فَلَْم َ�ُقْل  ،إِْن َشاَء ا�َّ

ْ
فَلَْم تَأ

 إِ 
َّ
ِ  ،مٍ َجاَءْت �ِِشقِّ ُغالَ  َواِحَدةٌ  ال ُ  :َولَْو قَاَل : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ َوَ�َن  ،لَْم َ�ْنَْث  ،إِْن َشاَء ا�َّ

ُ يِف َحاَجِتهِ 
َ

 )۱۶۵۴/(م ».َدَرً� هل
سلیمان بن داود علیھما السالم؛ گفت:  ؛هگوید: پیامبر الل میس  ابوھریره ترجمه:

نمایم تا ھر کدام از آنان،  ی ھفتاد ھمسرم، نزدیکی می به الله سوگند، امشب با ھمه
 "ان شاء الله"صاحب پسری شود که در راه الله متعال جھاد کند. فرشته به او گفت: 

د مگر بگو. او نگفت و فراموش کرد. در نتیجه، ھیچ یک از ھمسرانش، صاحب پسر نش
 ».یکی از آنان که نصف انسانی به دنیا آورد

شکست (به  گفت، سوگندش نمی می »ان شاء الله«اگر او «افزود: ص  رسول الله
 ». شد اش برآورده می رسید) و خواسته اش می ھدف

شود؛  بگوید، ھدفش برآورده می »ان شاء الله«(البته اینگونه نیست که ھر کس، 
 فتح الباری .)شود برآورده شدن ھدف، بیشتر مید بلکه با گفتن آن، امی

 ): در سوگند خوردن، نیت سوگند دهنده معتبر است۵باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۰۱۵

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ ُمْستَْحِلِف : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َِمُ� ىلَعَ ِ�يَِّة ال ». ايلْ

 )۱۶۵۳/(م
سوگند بر اساس نیت «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:

 ».باشد سوگند دھنده می



 ٥٥٥  گندهاکتاب سو  -٢٧

کس، با سوگند خوردن، مال مسلمانی را به ناحق بگیرد، جهنم برایش، ): هر۶باب (
 گردد میالزم 

َماَمةَ  -۱۰۱۶
ُ
يِب أ

َ
َاِرِ�َّ ـ  َ�ْن أ

ْ
ِ : َ�ْعِ� احل نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َمْن اْ�تََطَع َحقَّ « :قَاَل ص  أ

ُ انلَّارَ  ،�َِيِميِنهِ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم 
َ

ُ هل وَْجَب ا�َّ
َ
َنَّةَ  ،َ�َقْد أ

ْ
َم َعلَيِْه اجل ُ رَُجٌل  ».وََحرَّ

َ
َو�ِْن اَكَن  :َ�َقاَل هل

ِ  ،َشيْئًا �َِسً�ا َراكٍ « :قَاَل  ؟يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
 )۱۳۷/(م ».َو�ِْن قَِضيبًا ِمْن أ

ھرکس با سوگند «د: فرموص  گوید: رسول الله میس  ی حارثی ابو امامه ترجمه:
خوردن دروغین، مال مسلمانی را به ناحق، تصاحب کند، الله متعال جھنم را برایش 

مردی عرض کرد: یا رسول الله! اگر چه ». گرداند واجب، و بھشت را برایش حرام می
 ».ای از درخت اراک باشد اگر چه شاخه«چیز اندکی باشد؟ فرمود: 

  :قَاَل س  بِن ُحجرٍ  َعن َوائِِل  -۱۰۱۷
َ

َموَْت َورَُجٌل ِمْن ِكنَْدَة إِىل َجاَء رَُجٌل ِمْن َحرْضَ
ِ�ُّ ، صانلَّيِبِّ  رَْضَ

ْ
ِ  :َ�َقاَل احل رٍْض يِل اَكنَْت  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
 إِنَّ َهَذا قَْد َغلَبَِ� ىلَعَ أ

َ
َ�َقاَل  ،يِب ِأل

ِكنِْديُّ 
ْ
ُ  :ال

َ
ْزَرُ�َها لَيَْس هل

َ
ريِْض يِف يَِدي أ

َ
ِ  ،ِ�يَها َحقٌّ ِ�َ أ ِ�ِّ ص  َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ َحرْضَ

ْ
 :لِل

لََك بَيِّنَةٌ «
َ
ِ  :قَاَل  ».فَلََك يَِمينُهُ « :قَاَل  ،الَ  :قَاَل  ؟»أ ُ�بَايِل ىلَعَ َما  إِنَّ الرَُّجَل فَاِجٌر الَ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ءٍ  ،َحلََف َعلَيْهِ   لَيْ « :َ�َقاَل  ،َولَيَْس َ�تََورَُّع ِمْن يَشْ
َّ
 ،فَاْ�َطلََق يِلَْحِلَف  ».َذلَِك  َس لََك ِمنُْه إِال

 ِ ْدبَرَ ص  َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ا أ َ وَُهَو َ�نُْه « :لَمَّ َقَ�َّ ا�َّ

ْ
َل ًما يلَ

ْ
ُ�لَُه ُظل

ْ
َما لنَِئْ َحلََف ىلَعَ َماهِلِ يِلَأ

َ
أ

 )۱۳۹/(م». ُمْعرٌِض 
گوید: مردی از حضرموت و مرد دیگری از کنده، خدمت  وائل بن حجر می ترجمه:

گفت: یا رسول الله! زمینی را که من از پدرم به  آمدند. مرد حضرمی ص  رسول الله
ای گفت: زمین از آِن من و در  ام، این مرد به زور از من گرفته است. مرد کنده ارث برده

به ص  ھیچ حقی در آن، ندارد. نبی اکرمکنم و او  دست من است. من آنرا کشت می
ای فرمود:  ؟ گفت: خیر. آنگاه خطاب به مرد کنده»آیاد گواه داری«گفت:  مرد حضرمی 

گفت: یا رسول الله! او انسان فاسقی است؛ از  مرد حضرمی». تو باید سوگند بخوری«
فرمود:  ص کند. رسول الله سوگند خوردن، ھیچ باکی ندارد و از ھیچ چیز، پرھیز نمی

سپس آن مرد، خواست سوگند ». تو بجز سوگند دادن، حق دیگری بر او نداری«
که از سوگند خوردن، منصرف گردید،  بخورد؛ (ولی در نھایت، منصرف شد.) ھنگامی 

خورد تا مال او را به ناحق، بخورد، در حالی به  اگر سوگند می«فرمود: ص  رسول الله
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 ».له از او روی گردان بودرفت که ال مالقات الله متعال می

را انجام دهد و کار  کس، سوگند یاد کند و خالف آنرا بهتر بداند، آن): هر۷باب (
 کفاره بدهد
ْشَعِريِّ  -۱۰۱۸

َ
يِب ُموىَس األ

َ
َ�يُْت انلَّيِبَّ  :قَاَل س  َ�ْن أ

َ
ْشَعِر�َِّ� ص  أ

َ
يِف رَْهٍط ِمْن األ

ِ الَ « :َ�َقاَل  ،�َْستَْحِملُهُ  لُُ�مْ  َوا�َّ مْحِ
َ
لُُ�ْم َعلَيْهِ  ،أ مْحِ

َ
فَلَِبثْنَا َما َشاَء  :قَاَل ». َوَما ِعنِْدي َما أ

 ُ يِتَ بِِإبٍِل  ،ا�َّ
ُ
َا بَِثالَ  ،ُ�مَّ أ

َ
َمَر نل

َ
رَىفَأ نَا ،ِث َذوٍْد ُغرِّ اذلُّ

ْ
ا اْ�َطلَْقنَا قُل وْ ـ  فَلَمَّ

َ
قَاَل َ�ْعُضنَا  :أ

َ  الَ : بِلَْعٍض 
َ

ُ نل ِ  ،اُ�بَارُِك ا�َّ تَيْنَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ْن الَ ص  أ

َ
، ُ�مَّ مَحَلَنَا ،َ�ِْملَنَا �َْستَْحِملُُه فََحلََف أ

ْخرَبُوهُ 
َ
تَوُْه فَأ

َ
تُُ�مْ « :َ�َقاَل  ،فَأ

ْ
نَا مَحَل

َ
َ مَحَلَُ�مْ  ،َما أ ُ  َو�ِ�ِّ  ،َولَِ�نَّ ا�َّ ِ إِْن َشاَء ا�َّ  الَ  َوا�َّ

 
َ
ْحِلُف ىلَعَ يَِمٍ� ُ�مَّ أ

َ
  ،رَى َخْ�ًا ِمنَْهاأ

َّ
ي ُهَو َخْ�ٌ  إِال ِ

َّ
َ�يُْت اذل

َ
ْرُت َ�ْن يَِميِ� َوأ ». َ�فَّ

 )۱۶۴۹/(م
ص  ھا خدمت نبی اکرم گوید: با گروھی از اشعری میس  ابو موسی اشعری ترجمه:

فرمود: ص  آمدیم و خواستار مرکب شدیم (تا در جنگ تبوک شرکت کنیم.) پیامبر اکرم
گوید:  راوی می». دھم و مرکبی ندارم که به شما بدھم به شما مرکب نمیبه الله سوگند، «

سپس، مدتی که خواست الله متعال بود، در آنجا ماندیم تا اینکه شتر آوردند. رسول 
دستور داد تا به ما سه شتِر کوھان سفید بدھند. ھنگام حرکت، به یکدیگر  صالله

آمدیم و ص  نماید؛ زیرا ما نزد رسول الله گفتیم: الله متعال خیر و برکتی، نصیب ما نمی
دھم.  سوگند یاد نمود که به شما مرکب نمیص  خواستار مرکب شدیم؛ پیامبر اکرم

رفتیم و در این زمینه، صحبت ص  سپس به ما مرکب داد. بعد از آن، نزد رسول اکرم
ا مرکب، من به شما مرکب ندادم؛ بلکه این الله متعال بود که به شم«نمودیم. فرمود: 

ھر سوگندی یاد کنم و سپس  ـان شاء الله  ـعنایت فرمود. و سوگند به الله که من 
 ».دھم دھم و ھمان کار بھتر را انجام می خالف آنرا بھتر بدانم، برای سوگندم، کفاره می

يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۰۱۹
َ
ْ�تََم رَُجٌل ِعنَْد انلَّيِبِّ  :قَاَل س  َ�ْن أ

َ
 ص  أ

َ
ْهِلِه فَوََجَد  ُ�مَّ رََجَع إِىل

َ
أ

بْيََة قَْد نَاُموا ْهلُُه بَِطَعاِمهِ  ،الصِّ
َ
تَاُه أ

َ
ُ�ُل  فََحلََف الَ  ،فَأ

ْ
ْجِل ِصبْيَِتهِ  ،يَأ

َ
َ�َل  ،ِمْن أ

َ
ُ فَأ

َ
 ،ُ�مَّ بََدا هل

 ِ ىَت رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ ص  فَأ

َ
ِ  ،فََذَكَر َذلَِك هل ى فَ  ،َمْن َحلََف ىلَعَ يَِم�ٍ : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َرأ

تَِها ،َ�ْ�ََها َخْ�ًا ِمنَْها
ْ
يَأ

ْ
ْر َ�ْن يَِميِنهِ  ،فَل َُ�فِّ  )۱۶۵۰/(م». َويلْ

ص  گوید: مردی، ھنگام تاریک شدن ھوا نزد نبی اکرم میس  ابوھریره ترجمه:



 ٥٥٧  گندهاکتاب سو  -٢٧

اند.  اش، متوجه شد که کودکان خردسالش، خواب رفته آمد و ھنگام بازگشت به خانه
ھایش، غذا نخورد. سپس  یاد نمود که به خاطر بچهھمسرش غذا آورد. او سوگند 

آمد و داستانش را برای ص  تصمیمش عوض شد و غذا خورد. آنگاه، نزد رسول الله
ھرکس، سوگندی یاد کند؛ «فرمود: ص  تعریف نمود. رسول اللهص  پیامبر اکرم

 ».ی سوگندش را ادا کند سپس خالف آنرا بھتر بداند، آنرا انجام دھد و کفاره

 سوگند ی هکفار ی ه): دربار۸اب (ب
يبَعن  -۱۰۲۰

َ
ِ : قَاَل س  ُهَر�َْرةَ  أ َحُدُ�ْم « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْن يَلَجَّ أ

َ
ِ أل َوا�َّ

ْهِلهِ 
َ
ُ  ،�ِيَِميِنِه يِف أ اَرتَُه الَّيِت فََرَض ا�َّ ْن ُ�ْعِطَي َكفَّ

َ
ِ ِمْن أ ُ ِعنَْد ا�َّ

َ
 )۱۶۵۵/(م». آَ�ُم هل

 گناه که الله به سوگند«: فرمودص  الله رسول گوید: میس  ابوھریره ترجمه:
 کرده یاد اش به خانواده رساندن برای ضرر شما از یکی که سوگندی بر ورزیدن اصرار
 فرض او بر الله که ای کفاره پرداخت و سوگند شکستن گناه از الله متعال نزد است،

 ».است بیشتر قرار داده،





 
 

 بها ها و بحث قصاص و خون کتاب حرمت خون -۲۸

 ): حرمت خون و مال و آبرو۱باب (
يِب بَْ�َرةَ  -۱۰۲۱

َ
نَُّه قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ

َ
َماَن قَْد اْستََداَر َكَهيْئَِتِه « :� إِنَّ الزَّ

رَْض يَْوَم َخلََق 
َ
َماَواِت َواأل ُ السَّ نَُة اْ�نَا َعرَشَ َشْهًرا ،ا�َّ ْرَ�َعٌة ُحُرمٌ  ،السَّ

َ
ثٌَة ثَالَ  ،ِمنَْها أ

مُ  :ُمتََوايِلَاٌت  ُمَحرَّ
ْ
ِة َوال ِجَّ

ْ
َقْعَدِة وَُذو احل

ْ
ي َ�ْ�َ مُجَاَدى وََشْعبَانَ  ،َشْهُر ُمرَضَ  ،َورََجٌب  ،ُذو ال ِ

َّ
 ».اذل

يُّ َشهْ « :ُ�مَّ قَاَل 
َ
نَا ؟»ٍر َهَذاأ

ْ
ْعلَمُ  :قُل

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل يِه بَِغْ�ِ  :قَاَل  ،ا�َّ نَُّه َسيَُسمِّ

َ
فََسَكَت َحىتَّ َظنَنَّا �

ةِ « :قَاَل  ،اْسِمهِ  ِجَّ
ْ
لَيَْس َذا احل

َ
نَا ؟»أ

ْ
يُّ بََ�ٍ َهَذا« :قَاَل  ،بََ�  :قُل

َ
نَا ؟»فَأ

ْ
ْعلَمُ  :قُل

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل  :قَاَل  ،ا�َّ

يِه بَِغْ�ِ اْسِمهِ  نَُّه َسيَُسمِّ
َ
ةَ « :قَاَل  ،فََسَكَت َحىتَّ َظنَنَّا � َ ْ�َ لَيَْس ابلْ

َ
نَا ؟»أ

ْ
يُّ يَْوٍم « :قَاَل  ،بََ�  :قُل

َ
فَأ

نَا ».؟َهَذا
ْ
ْعلَمُ  :قُل

َ
ُ أ ُ َورَُسوهلُ يِه بَِغْ�ِ اْسِمهِ  :قَاَل  ،ا�َّ نَُّه َسيَُسمِّ

َ
 :اَل قَ  ،فََسَكَت َحىتَّ َظنَنَّا �

لَيَْس يَْوَم انلَّْحرِ «
َ
نَا ؟»أ

ْ
ِ قَاَل  ،بََ�  :قُل ْمَوالَُ�مْ « :يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
إِنَّ ِدَماَءُ�ْم َوأ

دٌ  - فَ  :قَاَل ُ�َمَّ
ْحِسبُُه قَاَل 

َ
ْعَراَضُ�مْ : َوأ

َ
ُ�ْم َهَذا ،َكُحْرَمِة يَْوِمُ�ْم َهَذا ،َحَراٌم َعلَيُْ�مْ  - َوأ يِف  ،يِف بََ�ِ

ْ�َماِلُ�مْ  ،َهَذا َشْهِرُ�مْ 
َ
لُُ�ْم َ�ْن أ

َ
َقْوَن َر�َُّ�ْم فَيَْسأ

ْ
ْو  فَالَ  ،وََستَل

َ
اًرا أ تَرِْجُعنَّ َ�ْعِدي ُكفَّ

َغائَِب فَلََعلَّ َ�ْعَض َمْن ُ�بَلُِّغُه  ،يرَْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب َ�ْعٍض  الً ُضالَّ 
ْ
اِهُد ال ال يِلُبَلِّْغ الشَّ

َ
أ

ُ ِمْن �َ 
َ

ْوىَع هل
َ
الَ « :ُ�مَّ قَاَل  ».ْعِض َمْن َسِمَعهُ يَُ�وُن أ

َ
 )۱۶۷۹/(م ؟»َهْل بَلَّْغُت  أ

زمان به وضع اولش که الله «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  هابوبکر ترجمه:
ھا و زمین (ھفت آسمان و ھفت زمین) را آفرید، بر گشته است. سال،  متعال، آسمان

ھای حرام ھستند؛ سه ماه ذوالعقده، ذوالحجه  دوازده ماه است که چھار ماه از آنھا، ماه
ی) مضر که میان جمادی الثانی  و محرم که پشت سر ھم قرار دارند و ماه رجب (قبیله

الله ورسولش بھتر  ؟ گفتیم:»این کدام ماه است«سپس افزود: ». و شعبان، قرار دارد
کردیم  تصور  اکه م دنموسکوت ای  به اندازهص  گوید: رسول الله راوی می دانند. می

آیا این ماه، ذوالحجه «. بعد فرمود: نام دیگری سوای این نام، برایش در نظر دارد
الله ورسولش بھتر  ؟ گفتیم:»این، چه شھری است« فرمود: بلی.؟ گفتیم: »یستن

کردیم  تصور  که ما دنموسکوت ای  به اندازهص  گوید: رسول الله راوی می دانند. می
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گفتیم: ؟ »شھر مکه نیست آیا«. فرمود: ن نام، برایش در نظر داردنام دیگری غیر از ای
راوی  دانند. الله ورسولش بھتر می گفتیم: ؟»چه روزی است ،امروز«فرمود:  بلی.
نام دیگری سوای کردیم  تصور  که ما دنموسکوت ای  به اندازهص  گوید: رسول الله می

بلی یا  ؟ گفتیم:»یستنروز قربانی  ،آیا امروز«. فرمود: این نام، برایش در نظر دارد
این ماه و این  و مانند این روز ،شماو آبروی ھمانا مال و جان «فرمود:  رسول الله.

به زودی به مالقات پروردگارتان خواھید رفت و از شما در محترم ھستند و ،سرزمین
خونریزی جنگ وبا تا کافر یا گمراه نشوید از من  پس بعد مورد اعمالتان خواھد پرسید؛

کسانی که حضور به این احکام را را نابود سازید. ھر یک از شما حاضرین، دیگر کی
س پس .»چه بسا فرد غایب از شخص حاضر، مطلب را بھتر دریابد ؛ندارند، برساند

 ؟»آیا رساندم«افزود: 

 روز قیامت، در مورد قتلها است ی ): نخستین فیصله۲باب (
ِ ـ ۱۰۲۲ ِ  :قَاَل س  َمسعودٍ  بِن َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ُل َما ُ�ْقىَض َ�ْ�َ « :ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ وَّ

َ
أ

ِقيَاَمةِ  ،انلَّاِس 
ْ
َماءِ  ،يَْوَم ال  )۱۶۷۸/(م ».يِف ادلِّ
 نخستین،« فرمود:ص  رسول الله: گوید میس  مسعود بن عبدالله ترجمه:

) ھا قتل( ھا خون مورد در گیرد، می صورت ھا انسان میان قیامت، که روز ای فیصله
 .(و اولین پرسش از حقوق الھی، در مورد نماز است)». است

 دگردان می): مواردی که کشتن مسلمان را حالل ۳باب (
۱۰۲۳-  ِ ِ  :قَاَل س  بِن َمسعودٍ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ لُّ َدُم اْمِرٍئ  الَ « ص:قَاَل رَُسوُل ا�َّ ِ�َ

ْن الَ ـ  ُمْسِلمٍ 
َ
  �َْشَهُد أ

َّ
َ إِال ُ  ِإهلَ ِ  ،ا�َّ �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
 ـ  َو�

َّ
اِ�  :ٍث بِإِْحَدى ثَالَ  إِال  ،اثلَّيُِّب الزَّ

يِنهِ  ،َوانلَّْفُس بِانلَّْفِس  َجَماَعةِ  ،َواتلَّارُِك دِلِ
ْ
ُمَفاِرُق لِل

ْ
 )۱۶۷۶/(م ».ال

 مسلمانی، ھر«: فرمودص  الله رسول: گوید میس  مسعود بن عبد الله ترجمه:
 ریختن ھستم، الله ی فرستاده من و ندارد وجود الله، بجز معبودی ھیچ دھدکه گواھی

 و باشد کرده ازدواج که فردی -۱ :مورد این سه از یکی بخاطر مگر نیست خونش جایز
 -۳ شود. بکشد،کشته می را دیگری اگر انسان -۲شود.  زنا مرتکب آن، از بعد
 ».شود کند، کشته می رھا را مسلمانان جماعت و شود خارج دین از که چنین کسی ھم

 



 ٥٦١ بها ها و بحث قصاص و خون نکتاب حرمت خو -٢٨

 

 که مرتد شود و مسلمانان را بکشد و با آنان، بجنگد ): حکم کسی۴باب (
�َِس  -۱۰۲۴

َ
نَّ َ�َفًرا ِمْن ُعلْكٍ : س بِن َمالٍك  َ�ْن أ

َ
ِ  ،َ�َماِ�يَةً  ،أ ص  قَِدُموا ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ

ْجَساُمُهمْ  ،مِ َ�بَاَ�ُعوُه ىلَعَ اإلِْسالَ 
َ
رَْض وََسِقَمْت أ

َ
ِ  ،فَاْستَومَْخُوا األ  رَُسوِل ا�َّ

َ
ص  فََشَكْوا َذلَِك إىِل

الَ « :َ�َقاَل 
َ
َانَِها أ

ْ
بل

َ
بَْوالَِها َوأ

َ
ْرُُجوَن َمَع َراِ�ينَا يِف إِبِِلِه َ�تُِصيبُوَن ِمْن أ

َ
فََخرَُجوا  ،بََ�  :َ�َقالُوا ؟خت

بَْوالَِها وَ 
َ
�ُوا ِمْن أ َانَِهافرََشِ

ْ
بل

َ
وا ،أ ايِعَ وََطرَُدوا اِإلبَِل  ،فََصحُّ ِ  ،َ�َقتَلُوا الرَّ ص  َ�بَلََغ َذلَِك رَُسوَل ا�َّ

ْدِرُ�وا ،َ�بََعَث يِف آثَارِِهمْ 
ُ
ْ�يُنُُهمْ  ،فيَِجَء بِِهمْ  ،فَأ

َ
رُْجلُُهْم وَُسِمَر أ

َ
يِْديِهْم وَأ

َ
َمَر بِِهْم َ�ُقِطَعْت أ

َ
ُ�مَّ  ،فَأ

 )۱۶۷۱/(م .ْمِس َحىتَّ َماتُوانُبُِذوا يِف الشَّ 
 ی عکل نزد رسول الله گوید: ھشت نفر از طایفه میس  انس بن مالک ترجمه:

آمدند و با ایشان بر اسالم، بیعت نمودند. سپس به علت ناسازگاری آب و ھوای ص 
آیا «فرمود: ص  شکایت بردند. پیامبر اکرمص  مدینه، بیمار شدند و نزد رسول الله

؟ گفتند: چرا. »شوید تا از ادرار و شیر آنھا بخورید چوپان ما با شتران، بیرون نمیھمراه 
و رفتند و از ادرار و شیر آنھا نوشیدند و شفا یافتند. آنگاه، چوپان را کشتند وشتران را 

رسید. بالفاصله دستور داد تا آنان را تعقیب کنند. ص  بردند. خبر به رسول الله
دستور داد تا دست و پایشان را ص  ردند و آوردند. پیامبر اکرمصحابه آنھا را پیدا ک

 شان را کور کنند؛ سپس جلوی آفتاب بیندازند تا بمیرند. قطع، و چشمان

 که قتل را بنا نهاد ): گناه کسی۵باب (
۱۰۲۵-  ِ ِ  :قَاَل س  بِن َمسعودٍ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ًما الَ « ص:قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
 ،ُ�ْقتَُل َ�ْفٌس ُظل

 
َّ
ِل ِكْفٌل ِمْن َدِمَها إِال وَّ

َ
  ،اَكَن ىلَعَ ابِْن آَدَم األ

َ
َقتَْل ِأل

ْ
َل َمْن َسنَّ ال وَّ

َ
 )۱۶۷۷/(م .»نَُّه اَكَن أ

انسانی که به ھر «فرمود: ص  اللهرسول گوید:  میس  بن مسعود الله عبد ترجمه:
با گناھش، شریک است؛ زیرا او  ناحق، کشته شود، نخستین فرزند آدم (قابیل)

 ».نخستین کسی بود که سنت قتل را بنا نھاد
 
 



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٥٦٢

همان چیز در جهنم، عذاب  ی کس، با چیزی خودکشی کند، بوسیلهر): ه۶باب (
 شود میداده 

يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۰۲۶
َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ َمْن َ�تََل َ�ْفَسُه حِبَِديَدٍة : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

بًَدا
َ
ا ِ�يَها أ  بَِها يِف َ�ْطِنِه يِف نَاِر َجَهنََّم َخادِلً

ُ
أ ا َ�َقتََل  ،فََحِديَدتُُه يِف يَِدهِ َ�تَوَجَّ َوَمْن رَشَِب َسمًّ

بًَدا
َ
ا ِ�يَها أ ً ا ُ�َ�َّ اُه يِف نَاِر َجَهنََّم َخادِلً َسُه َوَمْن تََردَّى ِمْن َجبٍَل َ�َقتََل َ�فْ  ،َ�ْفَسُه َ�ُهَو َ�تََحسَّ

بًَدا
َ
ا ِ�يَها أ ً ا ُ�َ�َّ  )۱۰۹/(م ».َ�ُهَو َ�رَتَدَّى يِف نَاِر َجَهنََّم َخادِلً

ھرکس با آھنی، «فرمود: ص  روایت است که نبی اکرمس  از ابوھریره ترجمه:
خودکشی کند، برای ھمیشه و به طور دایم، آن آھن را در آتش جھنم بدست خواھد 

و ھرکس، با خوردن زھر، خود کشی کند، برای  داشت و در شکمش فرو خواھد برد.
ھمیشه و به طور دایم آن زھر را در آتش جھنم در دست خواھد داشت و جرعه جرعه، 
آن را خواھد نوشید. و ھرکس، خودش را از باالی کوھی بیندازد و خودکشی کند، برای 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ».کند ھمیشه و بطور دایم در آتش جھنم، سقوط می
اِعِديِّ  -۱۰۲۷ ِ : س َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد السَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َىَق ُهَو َواص  أ ُ�وَن اتلْ ُمرْشِ

ْ
ل

ِ  ،فَاْ�تَتَلُوا ا َماَل رَُسوُل ا�َّ  َعْسَكِرهِ ص  فَلَمَّ
َ

 َعْسَكرِِهمْ  ،إِىل
َ

َوِ�  ،َوَماَل اآلَخُروَن إِىل
 ِ ْصَحاِب رَُسوِل ا�َّ

َ
  رَُجٌل الَ ص  أ

َّ
ًة إِال

ُ�َها �َِسيِْفهِ  يََدُع لَُهْم َشاذَّ   :َ�َقالُوا ،ا�َّبََعَها يرَْضِ
َ
ْجَزأ

َ
َما أ

 فُالَ مِ 
َ
ْجَزأ

َ
َحٌد َكَما أ

َ
َْوَم أ ِ  ،نٌ نَّا ايلْ ْهِل انلَّارِ « :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َما ِإنَُّه ِمْن أ

َ
َ�َقاَل رَُجٌل ». أ

َقْومِ 
ْ
بًَدا قَاَل فََخَرَج َمَعهُ  :ِمْن ال

َ
نَا َصاِحبُُه أ

َ
َع َمَعهُ  ،لُكََّما َوَ�َف َوَ�َف َمَعهُ  ،أ رْسَ

َ
َع أ رْسَ

َ
 ،َو�َِذا أ

َموَْت  ،قَاَل فَُجِرَح الرَُّجُل ُجرًْحا َشِديًدا
ْ
رِْض  ،فَاْستَْعَجَل ال

َ
وَُذبَابَُه َ�ْ�َ  ،فَوََضَع نَْصَل َسيِْفِه بِاأل

َاَمَل ىلَعَ َسيِْفهِ  ،ثَْدَ�يْهِ 
َ

ِ  ،َ�َقتََل َ�ْفَسهُ  ،ُ�مَّ حت  رَُسوِل ا�َّ
َ

ْشَهُد  :َ�َقاَل ص  فََخَرَج الرَُّجُل إِىل
َ
أ

نََّك 
َ
�  ِ ْهِل انلَّارِ  :قَاَل  ؟»َوَما َذاكَ « :قَاَل  ،رَُسوُل ا�َّ

َ
نَُّه ِمْن أ

َ
ي َذَكْرَت آنًِفا � ِ

َّ
ْ�َظَم  ،الرَُّجُل اذل

َ
فَأ

ُت  ،انلَّاُس َذلَِك 
ْ
نَا لَُ�ْم بِهِ  :َ�ُقل

َ
فَاْستَْعَجَل  ،فََخرَْجُت يِف َطلَِبِه َحىتَّ ُجِرَح ُجرًْحا َشِديًدا ،أ

َموَْت 
ْ
رِْض وَُذبَابَُه َ�ْ�َ ثَْدَ�يْهِ  فَوََضعَ  ،ال

َ
َاَمَل َعلَيِْه َ�َقتََل َ�ْفَسهُ  ،نَْصَل َسيِْفِه بِاأل

َ
َ�َقاَل  ،ُ�مَّ حت

 ِ َ « :ِعنَْد َذلَِك ، صرَُسوُل ا�َّ
َ

َنَِّة ِ�يَما َ�بُْدو لِلنَّاِس إِنَّ الرَُّجَل يل
ْ
ْهِل اجل

َ
وَُهَو ِمْن  ،ْعَمُل َ�َمَل أ

ْهِل انلَّارِ 
َ
َ  ،أ

َ
َنَّةِ َو�ِنَّ الرَُّجَل يل

ْ
ْهِل اجل

َ
ْهِل انلَّاِر ِ�يَما َ�بُْدو لِلنَّاِس وَُهَو ِمْن أ

َ
». ْعَمُل َ�َمَل أ

 )۱۱۲/(م
و مشرکین در یکی از ص  رسول اللهگوید:  میس  سھل بن سعد ساعدی ترجمه:



 ٥٦٣ بها ها و بحث قصاص و خون نکتاب حرمت خو -٢٨

غزوات در برابر ھم قرار گرفتند و با ھم جنگیدند. سپس، ھر یک از آنھا به 
گاھھایشان برگشتند. در میان مسلمانان، مردی وجود داشت که ھر مشرکی را که پای

زد. مردم گفتند: یا رسول الله! ھیچ  کرد و با شمشیر می یافت، دنبال می یکه و تنھا می
او از دوزخیان «فرمود: ص  ی فالنی نجنگیده است؟ پیامبر اکرم کس به اندازه

پردازم. پس در تند رفتن و کند  عقیب او میمردی از آن میان، گفت: من به ت». است
شد و برای ُمردن،  رفتن (به ھرحال) ھمراه او بود تا اینکه آن شخص، به شدت، زخمی

ی  ی شمشیرش را بر زمین نھاد و لبه عجله نمود (درد را تحمل نکرد.) پس دسته
شت. آن اش قرار داد و بر آن فشار وارد کرد و اینگونه خود را ک تیزش را وسط سینه

 دھم که تو رسول الله ھستی. آمد و گفت: گواھی میص  مرد، نزد نبی اکرم
؟ آن مرد، گفت: مردی را که »چه اتفاقی افتاده است«فرمود: ص  پیامبر اکرم

شما ھم اکنون از دوزخیان معرفی کردید و برای مردم گران تمام شد، من با خود 
را تعقیب کردم تا اینکه به شدت،  آورم. آنگاه او گفتم: خبر او را برای شما می

ی شمشیرش را  شد و برای ُمردن، عجله نمود (درد را تحمل نکرد). پس دسته زخمی
اش قرار داد و بر آن، فشار آورد و اینگونه  ی تیزش را وسط سینه بر زمین نھاد و لبه

بعضی از مردم، ظاھرًا اعمال بھشتی انجام «فرمود: ص  خود را کشت. رسول الله
دھند ولی در واقع، دوزخی ھستند. و گروھی از مردم، ظاھرًا رفتار دوزخی دارند؛  می

 ».اند ولی در حقیقت، اھل بھشت

 شود میسنگ به قتل برساند با سنگ، کشته  ی که بوسیله ): کسی۷باب (
�َِس بِْن َمالٍِك  -۱۰۲۸

َ
ُسَها قَْد رُضَّ َ�ْ�َ  :س َ�ْن أ

ْ
نَّ َجاِر�ًَة وُِجَد َرأ

َ
 ،َحَجَر�ِْن أ

لُوَها
َ
ِسَها ،َحىتَّ َذَكُروا َ�ُهوِديًّا ؟نٌ فُالَ  ؟نٌ فُالَ  ؟َمْن َصنََع َهَذا بِِك  :فََسأ

ْ
ْوَمْت بَِرأ

َ
ِخَذ  ،فَأ

ُ
فَأ

قَرَّ 
َ
َُهوِديُّ فَأ

ْ
ِ  ،ايل َمَر بِِه رَُسوُل ا�َّ

َ
َِجاَرةِ ص  فَأ

ْ
ُسُه بِاحل

ْ
ْن يَُرضَّ َرأ

َ
 )۱۶۷۲/(م. أ

ای را یافتند که سرش، میان دو  گوید: دختر بچه میس  انس بن مالک ترجمه:
سنگ کوبیده شده بود. از او پرسیدند که چه کسی تو را به این روز انداخته است؟ 
فالنی؟ فالنی؟ تا اینکه یک نفر یھودی را نام بردند. در این ھنگام، او با سرش اشاره 

یز اعتراف کرد. آنگاه نمود که (بلی.) سپس آن مرد یھودی را دستگیر نمودند و او ن
 دستور داد تا سرش با سنگ، کوبیده شود (و قصاص گردد.)ص  رسول الله



 صحیح مسلم (جلد اول)    ٥٦٤

اش را بیرون  های پیشین گیرد و او دندان میکه دست دیگری را گاز  ): کسی۸باب (
 آورد می

نَّ رَُجالً  :س َ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ  -۱۰۲۹
َ
فَاْ�زَتََع يََدُه فََسَقَطْت  ،َعضَّ يََد رَُجٍل  أ

ْو َ�نَايَاهُ 
َ
ِ  ،ثَنِيَّتُُه أ ِ ، صفَاْستَْعَدى رَُسوَل ا�َّ ُمُرِ� «: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْن آُمَرُه  ؟َما تَأ

َ
ُمُرِ� أ

ْ
تَأ

َفْحُل 
ْ
ْن يََدَع يََدُه يِف ِ�يَك َ�ْقَضُمَها َكَما َ�ْقَضُم ال

َ
ْ�َهااْدَ�ْع يََدَك َحىتَّ َ�َعضَّ  ؟أ ». َها ُ�مَّ اْ�زَتِ

 )۱۶۷۳/(م
گوید: مردی دست دیگری را گزید. نفر دوم دستش را  عمران بن ُحصین می ترجمه:

ص  ھای جلویی او افتادند. وی از رسول الله از دھان اولی، بیرون کشید؛ در نتیجه، دندان
خواھی  دھی؟ می چه دستوری می«فرمود: ص  خواست که به دادش برسد. رسول الله

به او بگویم تا دستش را در اختیار تو قرار دھد و تو آنرا مانند شتر مست، بجوی؟ اگر راست 
(یعنی ھیچ » گویی، دستت را در اختیار او قرار بده تا آنرا بجود و سپس بیرون بیاور می

 .)دست شما دیه نداردپس  دھد که دستش را بجوند کند و اجازه نمی کس، این کار را نمی

 زخم به دیه، راضی شوند ها، قصاص است مگر اینکه صاحبان ): در زخم۹باب (
�ٍَس  -۱۰۳۰

َ
َ�يِّعِ  :س َ�ْن أ ْخَت الرُّ

ُ
نَّ أ

َ
مَّ َحاِرثَةَ  ،أ

ُ
  ،َجرََحْت إِ�َْسانًاس  أ

َ
فَاْختََصُموا إِىل

ِ ، صانلَّيِبِّ  ِقَصاَص : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
ِقَصاَص  ،ال

ْ
�ِيعِ  ».ال مُّ الرَّ

ُ
ِ  :َ�َقالَْت أ يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ�ْقتَصُّ ِمْن فُالَ 
َ
ِ الَ  ؟نَةَ أ �ِيعِ «: صَ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،ُ�ْقتَصُّ ِمنَْها َوا�َّ مَّ الرَّ

ُ
ِ يَا أ  ،ُسبَْحاَن ا�َّ

 ِ ِقَصاُص ِكتَاُب ا�َّ
ْ
ِ الَ  ،الَ  :قَالَْت  ».ال بًَداُ�ْقتَصُّ ِمنْ  َوا�َّ

َ
َ�َما َزالَْت َحىتَّ قَِبلُوا  :قَاَل  ،َها أ

يَةَ  ِ  ،ادلِّ هُ : «صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ بَرَّ
َ
ِ أل قَْسَم ىلَعَ ا�َّ

َ
ِ َمْن لَْو أ  )۱۶۷۵/(م». إِنَّ ِمْن ِعبَاِد ا�َّ

؛ فردی را مجروح ساخت. لگوید: خواھر ربیع؛ مادر حارثه  میس  انس ترجمه:
باید قصاص شود، باید «فرمود: ص  بردند. رسول للهص  نبی اکرماختالف را نزد 

شود؟! سوگند به الله  مادر ربیع گفت: یا رسول الله! آیا فالنی، قصاص می». قصاص شود
ای مادر ربیع! سبحان الله، قصاص، حکم «فرمود: ص  شود. نبی اکرم که قصاص نمی

 شود. او ھرگز قصاص نمی گفت: نه، سوگند به الله که». کتاب الله (قرآن) است
گوید: این گفتگو ھمچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه آنان به دیه، راضی  راوی می

در میان بندگان الله، کسانی ھستند که «فرمود: ص  شدند. در این ھنگام، رسول الله
 ».گرداند اگر به الله سوگند یاد کنند، الله، سوگندشان را راست می
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به قتل، اعتراف کند و به ولی مقتول سپرده شود و ولی که  یکس ی ه): دربار۱۰باب (
 او را ببخشد
َقَمَة بِْن َعن  -۱۰۳۱

ْ
بَاهُ  :َوائٍِل  َعل

َ
نَّ أ

َ
ثَُه قَاَل س  أ إِْذ ص  إِ�ِّ لََقاِعٌد َمَع انلَّيِبِّ  :َحدَّ

ِ  :َ�َقاَل  ،َجاَء رَُجٌل َ�ُقوُد آَخَر بِنِْسَعةٍ  يِخ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ  ،َهَذا َ�تََل أ  :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

تَهُ «
ْ
َ�تَل

َ
َيِّنَةَ  :َ�َقاَل  ؟»أ

ْ
َ�ْمُت َعلَيِْه ابل

َ
تُ  :قَاَل  ،إِنَُّه لَْو لَْم َ�ْعرَتِْف أ

ْ
تَهُ « :قَاَل  ،هُ َ�َعْم َ�تَل

ْ
 ؟»َكيَْف َ�تَل

ْتَِبُط ِمْن َشَجَرةٍ  :قَاَل 
َ

نَا وَُهَو �
َ
  ،ُكنُْت أ

َ
تُهُ  ،ْغَضبَِ� فََسبَِّ� فَأ

ْ
ِس ىلَعَ قَْرنِِه َ�َقتَل

ْ
َفأ

ْ
�ْتُُه بِال  ،فرََضَ

ُ انلَّيِبُّ  ٍء تُؤَدِّيِه َ�ْن َ�ْفِسَك «: صَ�َقاَل هلَ   :قَاَل  ؟»َهْل لََك ِمْن يَشْ
َّ
ِكَسايِئ  َما يِل َماٌل إِال

يِس 
ْ
ْهَوُن ىلَعَ  :قَاَل  ؟»َ�رَتَى قَْوَمَك �َْشرَتُونََك « :قَاَل  ،َوفَأ

َ
نَا أ

َ
ِْه بِنِْسَعِتِه  ،ِمْن َذاكَ   قَْو�أ

َ
فََرَ� إِيل

ِ  ،فَاْ�َطلََق بِِه الرَُّجُل  ».ُدونََك َصاِحبََك « :َوقَاَل   قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َّ

ا َو� إِْن َ�تَلَُه َ�ُهَو «: صفَلَمَّ
َت  :َ�َقاَل  ،فَرََجعَ  ».ِمثْلُهُ 

ْ
نََّك قُل

َ
ِ إِنَُّه بَلََغِ� � َخْذتُُه  ».إِْن َ�تَلَُه َ�ُهَو ِمثْلُهُ « :يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َوأ

ْمِركَ 
َ
ِ  ،بِأ ْن َ�بُوَء بِإِثِْمَك َو�ِثِْم َصاِحِبَك «: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َما تُِر�ُد أ

َ
ِ  :َقاَل  ؟»أ ـ  يَا نيَِبَّ ا�َّ

إِنَّ َذاَك َكَذاكَ « :قَاَل  ،بََ�  ـ لََعلَُّه قَاَل 
 )۱۶۸۰/(م. ِه وََخ�َّ َسِبيلَهُ فََرَ� بِنِْسَعتِ  :قَاَل  ».فَ

نشسته ص  گوید: پدرم گفت: من ھمراه نبی اکرم علقمه بن وائل می ترجمه:
بودم که مردی آمد در حالی که مرد دیگری را با ریسمان چرمینی بسته بود و با خود 

آیا «فرمود: ص  کشید و گفت: یا رسول الله! این، برادرم را کشته است. رسول الله می
آورم. مرد دیگر گفت:  ؟ مرد اولی گفت: اگر اعتراف نکند، گواه می»ای برادرش را کشته

؟ گفت: »چگونه او را کشتی«فرمود: ص  بله، برادرش را به قتل رساندم. پیامبر اکرم
زدیم تا برگھایش بریزد؛ او مرا دشنام داد و  من و او با یکدیگر، درختی را با عصا می

خاطر، من با تبر به فرق سرش کوبیدم و او را به قتل خشمگین ساخت. به ھمین 
؟ گفت: »آیا چیزی داری که در قبال خودت، بدھی«فرمود: ص  رساندم. نبی اکرم

؟ (و آزاد »خرند آیا قومت تو را می«بجز چادر و تبرم، چیز دیگری ندارم. فرمود: 
طناب را ص  رمتر از این ھستم. پیامبر اک ام بی ارزش کنند؟) گفت: من نزد قوم می

که  آن مرد او را برد. اما ھنگامی». ھمراھت را بگیر«بسوی آن مرد انداخت و فرمود: 
ھیچ کس بر ». (شود اگر قاتل را بکشد، مثل او می«فرمود: ص  رفت، رسول الله

سپس ولی مقتول برگشت و گفت: یا رسول الله! به من اطالع  .)دیگری منتی ندارد
در صورتی که من او را » شود اگر قاتل را بکشد، مثل او می: «اید دادند که شما فرموده
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 به دستور شما دستگیر کردم!
؟ »خواھی که او گناه تو و برادرت را متحمل شود آیا نمی«فرمود: ص  رسول الله

راوی ». شود پس اینگونه می«فرمود: ص  گفت: ای پیامبر الله! بلی. رسول الله
ولی مقتول ریسمانش را انداخت و او (قاتل) را آزاد  گوید: پس از این گفت و شنود، می

 ساخت. 

ین نماید و سقط جن ،شزنی که بر اثر ضربه زدن به شکم جنین و ی ): دیه۱۱باب (
 ش بمیرندخودش و جنین

ىب -۱۰۳۲
َ
تَاِن ِمْن ُهَذيْلٍ  :قَاَل س  ُهَر�َْرةَ  َ�ْن أ

َ
ْخَرى  ،اْ�تَتَلَْت اْمَرأ

ُ
فََرَمْت إِْحَداُهَما األ

ِ  ،حِبََجٍر َ�َقتَلَتَْها َوَما يِف َ�ْطِنَها  رَُسوِل ا�َّ
َ

ِ ، صفَاْختََصُموا إِىل نَّ ِديََة : صَ�َقىَض رَُسوُل ا�َّ
َ
أ

ْو َويِلَدةٌ 
َ
ٌة َ�بٌْد أ ِة ىلَعَ اَعقِلَِتَها ،َجِنيِنَها ُغرَّ

َ
َمْرأ

ْ
�َ  ،َوقىََض بِِديَِة ال َها َوَمْن َمَعُهمْ َوَورَّ َ َ�َقاَل  ،َها َودلَ

ُهَذيِلُّ 
ْ
ِ  :مَحَُل ْ�ُن انلَّابَِغِة ال ْغَرُم َمْن الَ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�َل  رَشَِب َوالَ  َكيَْف أ

َ
 َ�َطَق َوالَ  َوالَ  ،أ

ِ  ،فَِمثُْل َذلَِك ُ�َطلُّ  ؟اْستََهلَّ  َما َهَذا ِمْن إِْخَوا«: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ انِ إِ�َّ ُكهَّ
ْ
ْجِل  ».ِن ال

َ
ِمْن أ

ي َسَجعَ  ِ
َّ

 )۱۶۸۱/(م .َسْجِعِه اذل
ی ُھذیل با یکدیگر درگیر شدند؛ پس  گوید: دو زن از قبیله میس  ابوھریره ترجمه:

یکی از آنھا سنگی بسوی دیگری، پرتاب کرد و آن زن و جنینش را به قتل رساند. 
داوری فرمود که خون بھای  چنینص  بردند. پیامبرص  اختالف را نزد رسول الله

ی عاقله (خویشاوندان  ی مقتول را به عھده باشد و دیه جنین، یک برده یا یک کنیز می
پدری) قاتل گذاشت و آنرا به عنوان ارث فرزندان مقتول و سایر وارثانش، قرار داد. 
آنگاه، َحَمل بن نابغه ُھذلی گفت: یا رسول الله! چگونه برای کسی که نخورده و 

اشامیده و سخن نگفته و حیات نداشته است، جریمه پرداخت کنم؟ چنین کسی نی
این شخص، «بخاطر سخن موزونی که بکار برد، فرمود: ص  خونبھا ندارد. رسول الله

 .زند) (مثل آنھا حرف می» برادر کاھنان است

 که دیه ندارد ای ه): چیز تلف شد۱۲باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۰۳۳

َ
ِ َ�ْن رَسُ س  َ�ْن أ نَُّه قَاَل ص  وِل ا�َّ

َ
ِرْئُ َجرُْحَها ُجبَارٌ « :�

ْ
 ،ابل

َمْعِدُن َجرُْحُه ُجبَارٌ 
ْ
َعْجَماُء َجرُْحَها ُجَبارٌ  ،َوال

ْ
ُْمُس  ،َوال

ْ
اَكِز اخل  )۱۷۱۰(م/ ».َوِ� الرِّ
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ھرکس، در چاه «فرمود: ص  روایت است که رسول اللهس  از ابو ھریره ترجمه:
رود و دیه ندارد. و کسی که در معدن، آسیب ببیند و  میکسی بیفتد، حقش به ھدر 

رود و دیه ندارد. و آنچه را حیوانی (بدون ھدایت کسی)  نابود شود، حقش به ھدر می
 ».رود و دیه ندارد. و زکات گنج، یک پنجم آن است تلف کند، حقش به ھدر می





 
 

 )١(ـ کتاب قسامت۲۹

 ): چه کسانی باید سوگند بخورند؟۱(باب
يِب َحثَْمةَ  -۱۰۳۴

َ
ِ ْ�َن َسْهٍل  ،َ�ْن َسْهِل بِْن أ نَّ َ�بَْد ا�َّ

َ
َ�ْن رَِجاٍل ِمْن ُكرَبَاِء قَْوِمِه أ

 َخيرَْبَ 
َ

َصاَ�ُهمْ  ،َوُ�َيَِّصَة َخرََجا إِىل
َ
ِ ْ�َن َسْهٍل قَْد  ،ِمْن َجْهٍد أ نَّ َ�بَْد ا�َّ

َ
ْخرَبَ أ

َ
ىَت ُ�َيَِّصُة فَأ

َ
فَأ

ْو فَِق�ٍ 
َ
ىَت َ�ُهوَد َ�َقاَل  ،قُِتَل َوُطِرَح يِف َ�ْ�ٍ أ

َ
تُُموهُ  :َفأ

ْ
ِ َ�تَل ْ�تُْم َوا�َّ

َ
نَاهُ  :قَالُوا ،أ

ْ
ِ َما َ�تَل ُ�مَّ  ،َوا�َّ

ْ�بََل َحىتَّ قَدِ 
َ
ُخوُه ُحَو�َِّصُة ، فََذَكَر لَُهْم َذلَِك  ،َم ىلَعَ قَْوِمهِ أ

َ
ْ�بََل ُهَو َوأ

َ
رَبُ ِمنْهُ ـ ُ�مَّ أ

ْ
�

َ
ـ  وَُهَو أ

ِي اَكَن خِبَيرَْبَ  ،فََذَهَب ُ�َيَِّصُة يِلَتلََكَّمَ  ،َوَ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َسْهٍل 
َّ

ِ  ،وَُهَو اذل : صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ « :لُِمَحيَِّصةَ  ْ ،َكربِّ نَّ  ».َكربِّ ِ  ،ُ�مَّ تََ�لََّم ُ�َيَِّصةُ  ،َ�تلََكََّم ُحَو�َِّصةُ  ،يُِر�ُد السِّ : صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ْن يُؤِْذنُوا حِبَْرٍب «
َ
ا أ ْن يَُدوا َصاِحبَُ�ْم َو�ِمَّ

َ
ا أ ِ  ؟»إِمَّ ِْهْم يِف َذلَِك ص  فََكتََب رَُسوُل ا�َّ

َ
 ،إِيل

نَاهُ  فََكتَبُوا إِنَّا
ْ
ِ َما َ�تَل ِ  ،َوا�َّ ِْلُفوَن « :حِلَُو�َِّصَة َوُ�َيَِّصَة َوَ�بِْد الرَّمْحَِن ص  َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
حت

َ
أ

وَن َدَم َصاِحِبُ�مْ   ،لَيُْسوا بُِمْسِلِم�َ  :قَالُوا ؟»َ�تَْحِلُف لَُ�ْم َ�ُهودُ « :قَاَل ، الَ  :قَالُوا ؟»َو�َْستَِحقُّ
 ِ ِ  ،ِمْن ِعنِْدهِ ص  فََواَداُه رَُسوُل ا�َّ ِْهْم رَُسوُل ا�َّ

َ
ْدِخلَْت ص  َ�بََعَث إِيل

ُ
ِمائََة نَاقٍَة َحىتَّ أ

ارَ   )۱۶۶۹(م/. فَلََقْد َرَ�َضتِْ� ِمنَْها نَاقٌَة مَحَْراءُ  :َ�َقاَل َسْهٌل  ،َعلَيِْهْم ادلَّ
گوید: عبدالله  رگان قومش میسھل بن ابی حثمه به روایت از جمعی از بز ترجمه:

بن سھل و محّیصه از شدت فقر و تنگدستی به خیبر رفتند. سپس محّیصه آمد و 
اند. آنگاه  ی آب یا چاھی انداخته اند و در چشمه اطالع داد که عبدالله بن سھل را کشته

اید. آنان گفتند:  محّیصه نزد یھود رفت و گفت: سوگند به الله که شما او را کشته
ایم. بعد از آن، محیصه آمد تا اینکه به قومش رسید و  گند به الله، ما او را نکشتهسو

ماجرا را برای آنان، تعریف کرد. آنگاه محّیصه و برادر بزرگش حوّیصه و عبدالرحمن بن 
رفتند. پس محّیصه که ھمراه عبدالله بن سھل به خیبر رفته ص  سھل نزد نبی اکرم

                                                 
این معنا است که اگر کسی گویند: به  ی تعریف قسامت، اختالف نظر دارند. برخی می در باره فقھا -١

ای کشته شده بود پنجاه نفر از اولیای خون سوگند بخورند و دیه آنرا از اھل محله  در محله
ایم و  گویند: پنجاه نفر از اھل ھمان محله، سوگند بخورند که ما نکشته بگیرند. بعضی دیگر می

 اش را پرداخت نمایند. دانیم چه کسی کشته است و دیه نمی
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بگذار تا «خطاب به محّیصه فرمود: ص  د. رسول اللهبود، شروع به سخن گفتن نمو
پس نخست، حوّیصه و ». تر از تو سخن بگوید بزرگتر از تو سخن بگوید؛ بگذار تا بزرگ

یھود باید یا خون بھای «فرمود: ص  بعد از آن، محّیصه صحبت کرد. رسول الله
ی در این باره به ا نامهص  ؟ آنگاه رسول الله»دوست شما را بدھند یا اعالن جنگ کنند

به ص  ایم. رسول الله آنان نوشت. آنھا در پاسخ نوشتند که: سوگند به الله، ما او را نکشته
آیا برای اثبات خون دوستتان سوگند «حوّیصه و محّیصه و عبدالرحمن فرمود: 

آنان گفتند: آنھا ». خورند پس یھود، سوگند می«؟ گفتند: خیر. فرمود: »خورید می
از طرف خودش به آنان، دیه پرداخت نمود؛ ص  ند. آنگاه رسول اللهمسلمان نیست

گوید: یک شتر  شان به آنھا تحویل داد. سھل می صد شتر برای آنان فرستاد و در منزل
 سرخ از میان آن شتران، مرا لگد زد.

 ): باقی گذاشتن قسامت به حالت قبلی۲باب (
ْصَحاِب رَُسوِل  -۱۰۳۵

َ
ِ َ�ْن رَُجٍل ِمْن أ نَْصارِ ص  ا�َّ

َ
ِ  :ِمْن األ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ص  أ

َاِهِليَّةِ 
ْ
َقَساَمَة ىلَعَ َما اَكنَْت َعلَيِْه يِف اجل

ْ
قَرَّ ال

َ
 )۱۶۷۰(م/ .أ

قسامت را ص  فرمود: رسول اللهص  مردی انصاری از یاران رسول الله ترجمه:
 به ھمان حالت و دوران جاھلیت، باقی گذاشت.



 
 

 کتاب حدود -۳۰

 حد زنا

 ): حد دوشیزه و زنی که مرتکب زنا شوند۱(باب

اِمِت  -۱۰۳۶ ِ  :قَاَل س  َ�ْن ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ نِْزَل َعلَيِْه ُكرَِب ص  اَكَن نيَِبُّ ا�َّ
ُ
إَِذا أ

ُ وَْجُههُ 
َ

لَِك َوتََر�ََّد هل نِْزَل َعلَيِْه َذاَت يَْومٍ  :قَاَل  ،ذِلَ
ُ
ا رُسَِّي َ�نُْه قَاَل  ،فَليُِقَ َكَذلَِك  ،فَأ ُخُذوا « :فَلَمَّ

ُ لَُهنَّ َسِبيالً  ،َ��ِّ  ِْكرِ  ،َ�َقْد َجَعَل ا�َّ
ْ

ِْكُر بِابل
ْ

ُ ِمائَةٍ  ،اثلَّيُِّب بِاثلَّيِِّب َوابل ُ�مَّ رَْجٌم  ،اثلَّيُِّب َج�ْ
َِجاَرةِ 

ْ
ِْكرُ  ،بِاحل

ْ
ُ ِمائٍَة ُ�مَّ َ�يْفُ َسنَةٍ  َوابل  )۱۶۹۰(م/ ».َج�ْ

شد،  وحی نازل میص  گوید: ھرگاه بر نبی اکرم میس  عباده بن صامت ترجمه:
وحی ص  گشت. روزی بر رسول الله اش دگرگون می شد و چھره کار برایش دشوار می

گردید، که این حالت، برطرف  نازل شد و ھمین حالت به ایشان، دست داد. ھنگامی
احکام را از من یاد بگیرید؛ الله متعال تکلیف زنان زناکار را مشخص نمود؛ اگر «فرمود: 

مردی که ازدواج نموده با زنی که ازدواج نموده، مرتکب زنا شدند، باید صد ضربه شالق 
ای با پسری که ازدواج نکرده،  زده شده و بعد از آن، سنگسار شوند. و اگر دوشیزه

 ».د، باید صد ضربه شالق زده شوند و یک سال، تبعید گردندمرتکب زنا شدن

 و مردی که بعد از ازدواج، مرتکب زنا شوند زن): سنگسار ۲باب (
ِ بِْن  َ�ْن ُ�بَيْدِ  -۱۰۳۷ ِ بِْن ُ�تْبَةَ  ا�َّ ِ ْ�َن َ�بَّاٍس  :َ�بِْد ا�َّ نَُّه َسِمَع َ�بَْد ا�َّ

َ
 ب �

اِب َ�ُقوُل: قَاَل ُ�َمُر ْ�ُن  َطَّ
ْ
ِ س  اخل َ قَْد َ�َعَث  :صوَُهَو َجالٌِس ىلَعَ ِمنرَْبِ رَُسوِل ا�َّ إِنَّ ا�َّ

ًدا نِْزَل ص  ُ�َمَّ
ُ
ا أ ِكتَاَب، فاََكَن ِممَّ

ْ
نَْزَل َعلَيِْه ال

َ
، َوأ َقِّ

ْ
نَاَها  بِاحل

ْ
َعلَيِْه آيَُة الرَّْجِم، قََرأ

نَاَها، فَرََجَم رَُسوُل 
ْ
ِ  َوَوَ�يْنَاَها َوَ�َقل ْخىَش، إِْن َطاَل بِانلَّاِس َزَماٌن، ص  ا�َّ

َ
َورمََجْنَا َ�ْعَدُه، فَأ

، َو�ِنَّ ا ُ نَْزلََها ا�َّ
َ
، َ�يَِضلُّوا برَِتِْك فَِر�َضٍة أ ِ ُد الرَّْجَم يِف ِكتَاِب ا�َّ ِ

َ
ْن َ�ُقوَل قَائٌِل، َما �

َ
لرَّْجَم يِف أ

ِ َحقٌّ ىلَعَ َمْن َزَ�  ْحَصَن إِ  ـ ِكتَاِب ا�َّ
َ
ْو اَكَن  ـَذا أ

َ
َيِّنَُة، أ

ْ
ِمْن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء، إَِذا قَاَمْت ابل

ْو االِْعرِتَاُف. 
َ
َبَُل أ

ْ
 )۱۶۹۱/(ماحل
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ب  گوید: شنیدم که عبدالله بن عباس عبیدالله بن عبدالله بن عتبه می ترجمه:
أل  گفت: اللهنشسته بود، ص  که باالی منبر رسول اللهس  گوید: عمر بن خطاب می

را به حق، مبعوث نمود و قرآن را بر او نازل فرمود. یکی از مواردی که ص  محمد
ی رجم (سنگسار) بود. این آیه را ما تالوت کردیم، حفظ کردیم و  بروی نازل گردید، آیه

سنگسار نمود و ما ھم بعد از ایشان، ص  خوب فھمیدیم. بر اساس این آیه، رسول الله
من از آن  .)نسخ گردید ولی حکم آن، باقی ماند(البته تالوت آن، سنگسار نمودیم. 

ترسم که گذشت زمان باعث شود تا بعضی بگویند: ما حکم سنگسار را در کتاب الله  می
بینیم و اینگونه با ترک فرضی که الله متعال نازل فرموده است، گمراه  (قرآن) نمی

ی زن و مردی که بعد از ازدواج، شوند. باید بدانید که سنگسار در قرآن کریم برا
مرتکب زنا شوند و گواه بر زنا وجود داشته باشد یا زن، حامله شود و یا اعتراف کنند، 

 ثابت و حق است.

 به زنا اعتراف کندکه  کسی ): حّد ۳باب (
ِ  قَاَل:س  َسُمَرةَ  بِْن  َ�ْن َجابِرِ  -۱۰۳۸ يِتَ رَُسوُل ا�َّ

ُ
ْشَعَث  ،بِرَُجٍل قَِص�ٍ ص  أ

َ
ِذي  ،أ

َ�ْ�ِ  ،َوقَْد َزَ�  ،َعلَيِْه إَِزارٌ  ،ٍت َعَضالَ  ُه َمرَّ َمَر بِِه فَرُِجمَ  ،فََردَّ
َ
ِ  ،ُ�مَّ أ لُكََّما «: صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

 ِ َحُدُ�ْم يَِنبُّ نَِبيَب اتلَّيِْس  ،َ�َفْرنَا اَغِز�َن يِف َسِبيِل ا�َّ
َ
َلََّف أ ُكثْبَ  ،ختَ

ْ
إِنَّ  ،ةَ َ�ْمنَُح إِْحَداُهنَّ ال

َ الَ    ا�َّ
َّ
َحٍد ِمنُْهْم إِال

َ
تُُه نََ�االً  ُ�ْمِك�ِّ ِمْن أ

ْ
تُهُ  ».َجَعل

ْ
ل ْو نَ�َّ

َ
ْ�ٍ  :قَاَل  ،أ

ْ�تُُه َسِعيَد ْ�َن ُجبَ فََحدَّ
اٍت  :َ�َقاَل  ْرَ�َع َمرَّ

َ
ُه أ ْو ثَالَ ِرَوايٍَة: َوِ�  ،إِنَُّه رَدَّ

َ
َ�ْ�ِ أ ُه َمرَّ  )۱۶۹۲(م/. ثًافََردَّ

گوید: مردی قد کوتاه را با موھایی ژولیده که ازاری  میس  جابر بن سمره :ترجمه
ھای نیرومندی داشت و مرتکب زنا شده بود، نزد رسول الله  پوشیده بود و عضله

دو بار از او نپذیرفت. سرانجام، ص  آوردند. (او اعتراف به زنا کرد.) پیامبر اکرمص
ھرگاه، ما برای جھاد «فرمود: ص  رسول اللهدستور داد و آن مرد، سنگسار شد. آنگاه 

مانند و صدای بز نر مست،  شویم، بعضی از شما در خانه می در راه الله متعال بیرون می
دھند. الله متعال مرا به ھر یک از آنھا  آورند و زنان را با شیر اندکی، فریب می در می

 ».ران شودکنم که باعث عبرت دیگ مسلط گرداند، او را چنان تنبیھی می
گوید: این حدیث را برای سعید بن جبیر بیان کردم. وی گفت: پیامبر  راوی می

او را چھار بار برگرداند و از او نپذیرفت. و در روایتی آمده است که: دو یا سه ص  اکرم
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 بار او را برگرداند.

 برایو چاله کندن عدم پذیرش اعتراف به زنا تا چھار مرتبه  ی ه): دربار۴باب (
شود و فرصت دادن به زن باردار تا ھنگام وضع حمل، و  میسنگسار که  سیک

 گردد میسنگسار که  کسی نماز خواندن بر

ْسلَ� :س َ�ْن بَُر�َْدةَ  -۱۰۳۹
َ
نَّ َماِعَز ْ�َن َمالٍِك األ

َ
ِ  أ ىَت رَُسوَل ا�َّ

َ
يَا  :َ�َقاَل ، صأ

 ِ َرِ�  ،رَُسوَل ا�َّ ْن ُ�َطهِّ
َ
ِر�ُد أ

ُ
هُ  ،إِ�ِّ قَْد َظلَْمُت َ�ْفيِس َوَزَ�يُْت َو�ِ�ِّ أ َغِد  ،فََردَّ

ْ
ا اَكَن ِمْن ال فَلَمَّ

تَاُه َ�َقاَل 
َ
ِ إِ�ِّ َقْد َزَ�يُْت  :أ ُه اثلَّاِ�يَةَ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ ِ  ،فََردَّ رَْسَل رَُسوُل ا�َّ

َ
 قَْوِمِه َ�َقاَل ص  فَأ

َ
 :إِىل

» َ�
َ
ًسا ُ�نِْكُروَن ِمنُْه َشيْئًاأ

ْ
  :َ�َقالُوا ؟»ْعلَُموَن بَِعْقِلِه بَأ

َّ
َعْقِل  َما َ�ْعلَُمُه إِال

ْ
ِمْن َصاحِلِينَا  ،َوِ�َّ ال

تَاُه اثلَّاثِلَةَ  ،ِ�يَما نَُرى
َ
نَُّه الَ  ،فَأ

َ
ْخرَبُوُه �

َ
َل َ�نُْه فَأ

َ
يًْضا َفَسأ

َ
ِْهْم أ

َ
رَْسَل إِيل

َ
َس بِِه َوالَ  فَأ

ْ
 ،بَِعْقِلهِ  بَأ

َمَر بِِه فَرُِجمَ 
َ
ُ ُحْفَرًة ُ�مَّ أ

َ
ابَِعَة َحَفَر هل ا اَكَن الرَّ َغاِمِديَُّة َ�َقالَْت ، فَلَمَّ

ْ
يَا رَُسوَل  :قَاَل فََجاَءْت ال

ْرِ�  ِ إِ�ِّ قَْد َزَ�يُْت َ�َطهِّ َها ،ا�َّ َغُد قَالَْت  ،َو�ِنَُّه رَدَّ
ْ
ا اَكَن ال ِ  :فَلَمَّ ِ� يَا رَُسوَل ا�َّ لََعلََّك  ؟ لَِم تَُردُّ

ِ� َكَما رََدْدَت َماِعًزا ْن تَُردَّ
َ
ُبَْ�  ،أ

َ
ِ إِ�ِّ حل

ا الَ « :قَاَل  ،فََوا�َّ ي ،إِمَّ ْت  ».فَاْذَهيِب َحىتَّ تَِ�ِ َ ا َودلَ فَلَمَّ
يِبِّ يِف ِخْرقَةٍ  َ�تُْه بِالصَّ

َ
تُهُ  :قَالَْت  ،أ ْ رِْضِعيِه َحىتَّ َ�ْفِطِميهِ اْذَهيِب « :قَاَل  ،َهَذا قَْد َودلَ

َ
ا  ».َفأ فَلَمَّ

ُة ُخزْبٍ َ�َقالَْت  يِبِّ يِف يَِدهِ ِكرْسَ َ�تُْه بِالصَّ
َ
ِ قَْد َ�َطْمتُهُ  ،َهَذا :َ�َطَمتُْه أ َ�َل  ،يَا نيَِبَّ ا�َّ

َ
َوقَْد أ

َعامَ  ُمْسِلِم�َ  ،الطَّ
ْ
 رَُجٍل ِمْن ال

َ
يِبَّ إِىل َمَر بِهَ  ،فََدَ�َع الصَّ

َ
 َصْدرَِهاُ�مَّ أ

َ
َمَر  ،ا فَُحِفَر لََها إىِل

َ
َوأ

َويِلِد حِبََجرٍ  ،انلَّاَس فَرمََجُوَها
ْ
َسَها ،َ�يُْقِبُل َخادِلُ ْ�ُن ال

ْ
ُم ىلَعَ وَْجِه َخادِلٍ  ،فََرَ� َرأ َح ادلَّ  ،َ�تَنَضَّ

ِ  ،فََسبََّها ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لََقْد تَابَْت  ،يَا َخادِلُ  َمْهالً « :َسبَُّه إِيَّاَها َ�َقاَل ص  فََسِمَع نيَِبُّ ا�َّ ِ
َّ

فََواذل
 ُ
َ

َمَر بَِها». تَْوَ�ًة لَْو تَاَ�َها َصاِحُب َمْكٍس لَُغِفَر هل
َ
 )۱۶۹۵م/. (وَُدفِنَْت  ،فََص�َّ َعلَيَْها ،ُ�مَّ أ

آمد و گفت: ص  نزد رسول الله گوید: مالک بن ماعز اسلمی میس  بریده ترجمه:
خواھم که مرا  خودم، ستم کردم ومرتکب زنا شدم و از شما مییا رسول الله! من به 

او را برگرداند (از او نپذیرفت.) فردای آن روز، دوباره ص  پاک بگردانید. رسول الله
او را ص  ام. این بار ھم پیامبر اکرم آمد و گفت: یا رسول الله! من مرتکب زنا شده

آیا در عقل «ش فرستاد و فرمود: شخصی را نزد قومص  برگردانید. آنگاه، رسول الله
؟ گفتند: به اعتقاد ما، او از نظر »او مشکلی سراغ دارید که کارھای ناپسندی انجام دھد

ای سومین بار آمد (و رود. ماعز بر خرد و اندیشه، جزو افراد خردمند ما بشمار می
کند. ی او تحقیق  شخصی را فرستاد تا دربارهص  بار دیگر رسول الله .)اعتراف کرد
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باز ھم خبر آوردند که او انسانی طبیعی است و از نظر عقلی، مشکلی ندارد. چھارمین 
 ای حفر کردند و او را سنگسار نمودند. دستور داد تا چالهص  بار، رسول الله
ی بنی غامد آمد و گفت: یا رسول الله!  گوید: بعد از آن، یک زن از قبیله راوی می

او را برگردانید. فردای آن ص  ک گردان. رسول اکرمام؛ مرا پا من مرتکب زنا شده
گردانی؟ شاید مانند ماعز مرا بر  روز، زن غامدی گفت: یا رسول الله! چرا مرا بر می

ھم اکنون که «فرمود: ص  گردانی. سوگند به الله که من حامله ھستم. نبی اکرم می
که  یا.) سرانجام، ھنگامی(آنگاه ب» ورزی، برو تا وضع حمل نمایی بر اعترافت، اصرار می

ص  ای پیچیده بود و خدمت نبی اکرم آن زن، وضع حمل نمود، بچه را داخل کھنه
که او را  برو تا ھنگامی«فرمود: ص  آمد و گفت: این بچه، بدنیا آمده است. رسول الله

 ».ای، به او شیر بده از شیر نگرفته
عه نانی در دست داشت، که کودک را از شیر گرفت، او را که قط آن زن، ھنگامی

ام و  آورد و گفت: یا رسول الله! این کودک است که از شیر گرفتهص  نزد رسول الله
کودک را به مردی از مسلمانان سپرد و دستور داد ص  خورد. آنگاه رسول الله غذا می
اش، حفر نمایند و او را سنگسار کنند. در آن اثنا، خالد بن  ای به ارتفاع سینه تا چاله

ی او ریخت.  ھای خونی بر چھره لید سنگی آورد و به سر آن زن زد. در نتیجه، قطرهو
سخنانش را شنید و فرمود: ص  خالد آن زن را بد و بی راه گفت. نبی اکرم

ای نموده  خالد! سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، این زن چنان توبهای  آھسته «
سپس پیامبر ». گرفت مورد مغفرت، قرار میکرد،  توبه می )١(است که اگر صاحب َمکس

 بر او نماز جنازه خواند و طبق دستور وی، دفن گردید.ص  اکرم

 در صورتی که مرتکب زنا شود می یھودی ذ کردن): سنگسار ۵باب (

ِ بِْن  َ�ْن َ�بْدِ  -۱۰۴۰ ِ : بُ�َمَر  ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
يِتَ �ِيَُهوِديٍّ َوَ�ُهوِديٍَّة ص  أ

ُ
قَْد أ

ِ  ،َزَ�يَا ُدوَن يِف اتلَّْوَراةِ ىلَعَ َمْن َزَ� « :َ�َقاَل  ،َحىتَّ َجاَء َ�ُهودَ ص  فَاْ�َطلََق رَُسوُل ا�َّ ِ
َ

 ؟»َما جت
لُُهَما :قَالُوا َمِّ َاِلُف َ�ْ�َ وُُجوِهِهَما ،�َُسوُِّد وُُجوَهُهَما َو�ُ

ُ
تُوا بِاتلَّْوَراِة « :قَاَل  ،َوُ�َطاُف بِِهَما ،َو�

ْ
فَأ

                                                 
گیرد و در حق مردم، ستم  نماید یا گمرکی می گویند که مالیات را جمع آوری می کسی می به -١

شود که خوردن مال مردم، گناه بسیار  گیرد. پس معلوم می کند و پول اضافی از آنان می می
 بزرگی است.
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وا بِآيَِة الرَّْجمِ  ،فََجاُءوا بَِها َ�َقَرُءوَها ».إِْن ُكنْتُْم َصاِدِ��َ  َفىَت  ،َحىتَّ إَِذا َمرُّ
ْ
  ،وََضَع ال

ُ
ي َ�ْقَرأ ِ

َّ
 ،اذل

 َما َ�ْ�َ يََدْ�َها َوَما َوَراَءَها ،يََدُه ىلَعَ آيَِة الرَّْجمِ 
َ
ِ  ،َوقََرأ ُ َ�بُْد ا�َّ

َ
وَُهَو َمَع  ،مٍ  ْ�ُن َسالَ َ�َقاَل هل

 ِ َ�ْع يََدهُ : صرَُسوِل ا�َّ ْ�َ
ْ
ْتََها آيَُة الرَّْجمِ  ،فََرَ�َعَها ،ُمْرُه فَل

َ
ِ  ،فَإَِذا حت َمَر بِِهَما رَُسوُل ا�َّ

َ
ص  فَأ

ِ ْ�ُن ُ�َمَر  ،فَرمُِجَا ْ�تُُه  ،ُكنُْت ِ�يَمْن رمََجَُهَما :بقَاَل َ�بُْد ا�َّ
َ
َِجاَرةِ فَلََقْد َرأ

ْ
يَِقيَها ِمْن احل

 )۱۶۹۹(م/ .بِنَْفِسهِ 
گوید: مرد و زنی از یھودیان را که مرتکب زنا  میب  عبدالله بن عمر ترجمه:

نزد یھودیان رفت و فرمود: ص  آوردند. پیامبر اکرمص  شده بودند، نزد رسول الله
؟ گفتند: ما »آمده است ی کسی که مرتکب زنا شود، در تورات چه حکمی درباره«

نماییم و داخل  کنیم و پشت به یکدیگر (بر االغی) سوار می ھای آنان را سیاه می چھره
 گردانیم.  شھر می

رات را آنان تو». گویید، تورات را بیاورید اگر راست می«فرمود: ص  رسول الله
ی سنگسار رسید،  خواند، ھمین که به آیه آوردند و خواندند. جوانی که تورات را می

دستش را باالی آن گذاشت و قبل و بعد از آن را خواند. عبدالله بن سالم که ھمراه 
گفت: دستور دھید تا دستش را ص  بود، خطاب به پیامبر اکرمص  رسول الله

 ی سنگسار را زیر دستش دیدند.  بردارد. او دستش را برداشت و آیه
آن دو، سنگسار شدند. عبدالله بن عمر رضی ص  آنگاه، طبق دستور رسول الله

گوید: من جزو کسانی بودم که آنھا را سنگسار کردند. لذا آن مرد یھودی  الله عنھما می
 ھا به زن برخورد نکنند. دھد تا سنگ را دیدم که خودش را سپر قرار می

 زدن کنیز در صورتی که مرتکب زنا شود ): شالق۶باب (
يِب ُهَر�َْرَة  -۱۰۴۱

َ
ِ  :سَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِْصنْ ص  أ

ُ
َمِة إَِذا َزنَْت َولَْم حت

َ
 ؟ُسئَِل َ�ْن األ

وَها« :قَاَل  وَها ،إِْن َزنَْت فَاْجِ�ُ وَها ،ُ�مَّ إِْن َزنَْت فَاْجِ�ُ ُ�مَّ �ِيُعوَها َولَْو  ،ُ�مَّ إِْن َزنَْت فَاْجِ�ُ
ْدرِي الَ  :قَاَل اْ�ُن ِشَهاٍب ». بَِضِف�ٍ 

َ
ابَِعةِ  ،أ ْو الرَّ

َ
َ�ْعَد اثلَّاثِلَِة أ

َ
 )۱۷۰۳(م/ .أ

ی کنیزی که قبل از  دربارهص  گوید: از رسول الله میس  ابوھریره ترجمه:
بزنید. اگر اگر مرتکب زنا شد، او را شالق «ازدواج، مرتکب زنا شود، پرسیدند. فرمود: 

دوباره ھم مرتکب زنا شد، باز ھم او را شالق بزنید. اگر برای بار سوم، مرتکب زنا شد، 
این بار نیز او را شالق بزنید. و اگر بار دیگر، مرتکب زنا شد، او را بفروشید اگر چه در 
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 ».برابر یک ریسمان باشد
فروش را پیامبر دانم که دستور  گوید: نمی ابن شھاب (یکی از راویان حدیث) می

 بعد از سومین بار یا چھارمین بار، مطرح نمود.ص  اکرم

 اش، حد را جاری کند ): صاحب برده بر برده۷باب (
يِب َ�بِْد الرَّمْحَِن  -۱۰۴۲

َ
ٌّ َ�َقاَل  :قَاَل س  َ�ْن أ ِ�يُموا ىلَعَ  :َخَطَب يلَعِ

َ
َها انلَّاُس أ ُّ�

َ
يَا �

َدَّ 
ْ
ِرقَّائُِ�ْم احل

َ
ْحَصَن ِمنُْهْم َوَمْن لَْم ُ�ِْصنْ  ،أ

َ
ِ  ،َمْن أ َمًة لِرَُسوِل ا�َّ

َ
إِنَّ أ

َمَرِ�  ،َزنَْت ص  فَ
َ
فَأ

َها ْجِ�َ
َ
ْن أ

َ
ُ�َها ،فََخِشيُت  ،فَإَِذا ِ�َ َحِديُث َ�ْهٍد بِِنَفاٍس  ،أ نَا َجَ�ْ

َ
ْ�تُلََها ،إِْن أ

َ
ْن أ

َ
فََذَكْرُت  ،أ

حْ « :َ�َقاَل ص  َذلَِك لِلنَّيِبِّ 
َ
َها َحىتَّ َ�َماثََل « :ةٍ روايَوَزاَد يِف ». َسنَْت أ

ْ
 )۱۷۰۵(م/». اتُْرك

سخنرانی نمود و گفت: ای مردم! س  گوید: علی میس  ابو عبد الرحمن ترجمه:
اند، اجرا کنید؛ زیرا یک بار، کنیز  اند چه نکرده ھایتان، چه ازدواج کرده حد را بر برده

به من دستور داد تا او را شالق بزنم. ص  اکرممرتکب زنا شد؛ پیامبر ص  رسول الله
من متوجه شدم که او تازه وضع حمل نموده است؛ لذا ترسیدم که اگر شالقش بزنم، 

کار «را در جریان گذاشتم. فرمود: ص  بدستم کشته شود. به ھمین خاطر، نبی اکرم
تا شفا  بگذار«و در روایتی آمده است که فرمود:  .ای) (که شالق نزده» خوبی کردی

  .)بزن (آنگاه شالقش» یابد

 حد دزدی

 گرداند ): مقدار مالی که قطع کردن دست را واجب می۱باب (

ِ ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۰۴۳   الَ « :قَاَل ص  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ
َّ
اِرِق إِال يِف ُر�ِْع  ُ�ْقَطُع يَُد السَّ

 )۱۶۸۴(م/». ِدينَاٍر فََصاِعًدا
دست دزد تنھا در صورتی «فرمود: ص  الله گوید: رسول میل  عایشه ترجمه:

 ».شود که یک چھارم دینار یا بیشتر از آن، دزدیده باشد قطع می

 ش سه درھم استطع کردن دست به خاطر چیزی که قیمت): ق۲باب (
ِ  :بابِْن ُ�َمَر  َعِن  -۱۰۴۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ثَُة َ�َطَع َساِرقًا يِف ِ�َنٍّ ِ�يَمتُُه ثَالَ ص  أ

 )۱۶۸۶/(م .َدَراِهمَ 
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دست دزدی را بخاطر سپری که ص  گوید: رسول الله میب  ابن عمر ترجمه:
 قیمتش سه درھم بود، قطع نمود.

 ): قطع شدن دست بخاطر دزدیدن تخم مرغ۳باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۰۴۵

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ اِرَق « ص:قَاَل رَُسوُل ا�َّ ُ السَّ َيَْضَة  ،لََعَن ا�َّ

ْ
ُق ابل �رَْسِ

َبَْل َ�ُتْقَطُع يَُدهُ  ،َ�تُْقَطُع يَُدهُ 
ْ
ُق احل  )۱۶۸۷/(م ».َو�رَْسِ

دزد را لعنت  ،الله« فرمود:ص  روایت است که نبی اکرمس  از ابوھریره ترجمه:
. (نخست، »گرددشود تا دستش قطع  باعث می ،دزدیدن تخم مرغ و ریسمان اکند که ب

شود که دستش  نه باعث میبعد چیزھای بزرگتر، و اینگو کند و تخم مرغ سرقت می
 .)قطع گردد

 ): منع کردن از شفاعت در حدود۴باب (
قَْت : صَزْوِج انلَّيِبِّ ل  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۰۴۶ ِة الَّيِت رَسَ

َ
َمْرأ

ْ
ُن ال

ْ
ُهْم َشأ َهمَّ

َ
نَّ قَُر�ًْشا أ

َ
أ

َفتِْح ص  يِف َ�ْهِد انلَّيِبِّ 
ْ
ِ  :َ�َقالُوا ،يِف َغْزَوِة ال َوَمْن  :َ�َقالُوا؟ صَمْن يَُ�لُِّم ِ�يَها رَُسوَل ا�َّ

 
َّ
َساَمُة ْ�ُن َز�ْدٍ  َ�رَْتُِئ َعلَيِْه إِال

ُ
ِ  ،أ ِ ؟ صِحبُّ رَُسوِل ا�َّ يِتَ بَِها رَُسوُل ا�َّ

ُ
فلََكََّمُه ، ص َفأ

َساَمُة ْ�ُن َز�ْدٍ 
ُ
ِ  ،ِ�يَها أ َن وَْجُه رَُسوِل ا�َّ ِ « :َ�َقاَل ص  َ�تَلَوَّ �َْشَفُع يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد ا�َّ

َ
 ؟»أ

َساَمةُ 
ُ
ُ أ

َ
ِ  :َ�َقاَل هل ِ  ،اْستَْغِفْر يِل يَا رَُسوَل ا�َّ َعيِشُّ قَاَم رَُسوُل ا�َّ

ْ
ا اَكَن ال فَاْختََطَب ص  فَلَمَّ

ْهلُهُ 
َ
ِ بَِما ُهَو أ ْ�َ� ىلَعَ ا�َّ

َ
ا َ�ْعدُ « :ُ�مَّ قَاَل  ،فَأ مَّ

َ
يَن ِمْن َ�بِْلُ�مْ  ،أ ِ

َّ
ْهلََك اذل

َ
َما أ إِ�َّ

�َُّهْم اَكنُوا  ،فَ
َ
�

�ُف تََرُ�وهُ  ِ
َق ِ�يِهْم الرشَّ َدَّ  ،إَِذا رَسَ

ْ
قَاُموا َعلَيِْه احل

َ
ِعيُف أ َق ِ�يِهْم الضَّ ي  ،َو�َِذا رَسَ ِ

َّ
َو�ِ�ِّ َواذل

قَْت لَ  ٍد رَسَ نَّ فَاِطَمَة بِنَْت ُ�َمَّ
َ
ِة الَّيِت ». َقَطْعُت يََدَهاَ�ْفيِس �ِيَِدهِ لَْو أ

َ
َمْرأ

ْ
َك ال

ْ
َمَر بِِتل

َ
ُ�مَّ أ

قَْت َ�ُقِطَعْت يَُدَها َوتََزوََّجْت َوَ�نَْت تَأتِيِ�  ،فََحُسَنْت تَْوَ�تَُها َ�ْعدُ  :ل قَالَْت اَع�َِشةُ ، رَسَ
ِ  ،َ�ْعَد َذلَِك   رَُسوِل ا�َّ

َ
ْرَ�ُع َحاَجتََها إِىل

َ
 )۱۶۸۸/(م. صفَأ
که در  گوید: یک زن مخزومی ؛ میصنبی اکرم  ؛ ھمسر گرامی لایشه ع ترجمه:

در فتح مکه، دزدی کرد، باعث نگرانی قریش گردید. لذا گفتند: ص  دوران رسول الله
ای جواب دادند: چه  کند؟ عده صحبت میص  ی او با رسول الله چه کسی درباره

دارد؟ اینجا بود که  ؛ چنین جسارتیص کسی بجز اسامه بن زید؛ محبوب رسول الله
صحبت کرد. ص  ی آن زن، با پیامبر اکرم را آوردند. او دربارهب  اسامه بن زید
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آیا در مورد حدی از حدود الله، شفاعت «تغییر نمود و فرمود: ص  ی رسول الله چھره
؟ اسامه گفت: یا رسول الله! برای من طلب مغفرت کن. سپس، ھنگام عشا، »کنی می

الله متعال ص  ست و به سخنرانی پرداخت. نخست، پیامبر اکرمبرخاص  رسول الله
اما بعد، آنچه باعث ھالک «ی اوست، حمد و ثنا گفت و فرمود:  را آنگونه که شایسته

شد، او را رھا  امتھای گذشته گردید، این بود که اگر فرد مشھوری، مرتکب دزدی می
ساختند  بر او جاری می شد، حد را کردند. و اگر فرد ضعیفی، مرتکب دزدی می می

کرد  کردند.) سوگند به الله، اگر فاطمه دختر محمد ھم دزدی می (دستش را قطع می
 آنگاه دستور داد و دست آن زن، قطع گردید.». نمودم دستش را قطع می

گفت: ل  کند که عایشه یونس از ابن شھاب، و ابن شھاب ازعروه روایت می
 آمد و من نیازش را به  واج نمود و گاھی نزد من میبعدھا، آن زن، خوب توبه کرد و ازد

 گفتم. میص  رسول الله

 حد شراب خواری

 ): شراب خوار را چند ضربه شالق بزنند؟۱باب (

يب بِْن  ْ�ِ َص حُ  ـ َعن۱۰۴۷
َ
ُمنِْذِر أ

ْ
انَ  :َساَساَن قَاَل  ال يِتَ س  َشِهْدُت ُ�ثَْماَن ْ�َن َ�فَّ

ُ
َوأ

َويِلدِ 
ْ
َعَتْ�ِ  ،بِال

ْ
بَْح َر� ِز�ُدُ�مْ  :ُ�مَّ قَاَل  ،قَْد َص�َّ الصُّ

َ
َحُدُهَما ـ نِ فََشِهَد َعلَيِْه رَُجالَ  ؟أ

َ
 مُحَْرانُ  أ

نَُّه ـ 
َ
َْمَر وََشِهَد آَخُر �

ْ
نَُّه رَشَِب اخل

َ
�ََها :َ�َقاَل ُ�ثَْمانُ  قَاَءَه،�  َحىتَّ رَشِ

ْ
ُّ  :َ�َقاَل  ،إِنَُّه لَْم َ�تََقيَّأ  ،يَا يلَعِ

هُ  ٌّ  ،ُ�ْم فَاْجِ�ْ هُ  ،ُ�مْ  :َ�َقاَل يلَعِ ََسنُ  ،يَا َحَسُن فَاْجِ�ْ
ْ
 قَارََّها :َ�َقاَل احل

َّ
نَُّه  ،َولِّ َحارََّها َمْن تََو�

َ
فََك�

ِ �َْن َجْعَفرٍ  ،وََجَد َعلَيْهِ  هُ  ،َ�َقاَل يَا َ�بَْد ا�َّ هُ  ،ُ�ْم فَاْجِ�ْ ٌّ  ،فََجَ�َ ْر�َِع�َ َ�ُعدُّ َحىتَّ س  َويلَعِ
َ
 ،بَلََغ أ

ْمِسْك  :َ�َقاَل 
َ
ْر�َِع�َ ص  َجَ�َ انلَّيِبُّ  :ُ�مَّ قَاَل  ،أ

َ
بُو بَْ�رٍ  ،أ

َ
ْر�َِع�َ س  وََجَ�َ أ

َ
س  َوُ�َمرُ  ،أ

َّ  ،َوُ�ٌّ ُسنَّةٌ  ،َ�َماِ��َ 
َ

َحبُّ إيِل
َ
 )۱۷۰۷/(م .وََهَذا أ

بودم س  عفانگوید: من نزد عثمان بن  حصین بن منذر؛ می ؛ابو ساسان ترجمه:
که ولید بن عقبه را آوردند. او نماز صبح را دو رکعت، خوانده بود و بعد از آن، به مردم 
گفته بود: آیا بیشتر از این برای شما بخوانم؟ سپس دو نفر علیه او گواھی دادند؛ یکی 
از آنان بنام ُحمران به شراب خوردن او گواھی داد و دیگری گفت: او شراب، استفراغ 

کرد. و افزود: ای  خورد، شراب استفراغ نمی گفت: اگر شراب نمیس  . عثماننمود
علی! بلند شو و او را شالق بزن. علی گفت: ای حسن! برخیز و شالقش بزن. حسن که 
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گویا، ناراحت شد، گفت: مشکالت خالفت را باید ھمان کسی، متحمل شود که از 
بن جعفر! بلند شو وشالقش بزن. کند. علی گفت: ای عبدالله  لذتھایش، استفاده می

شمرد تا اینکه چھل تازیانه زد. آنگاه  زد و علی آنھا را می پس عبدالله او را شالق می
و ابوبکر چھل تازیانه زدند و عمر ص  علی گفت: بس کن. سپس گفت: نبی اکرم

 اند. ولی چھل تازیانه نزد من بھتر است. ھشتاد تازیانه زد و ھر دوی اینھا، سنت

۱۰۴۸-  ٍّ ا َ�يَُموَت ِ�يهِ  :قَاَل س  َ�ْن يلَعِ َحٍد َحدًّ
َ
ِ�يُم ىلَعَ أ

ُ
ِجَد ِمنُْه يِف  ،َما ُكنُْت أ

َ
فَأ

  ،َ�ْفيِس 
َّ
َْمرِ  إِال

ْ
نَُّه  ،َصاِحَب اخل

َ
  ،إِْن َماَت وََدْ�تُهُ ِأل

َ
ِ ِأل  )۱۷۰۷/(م .لَْم �َُسنَّهُ ص  نَّ رَُسوَل ا�َّ

 گوید: بر ھرکس، حدی جاری سازم و از آن، بمیرد، ناراحت  میس  علی ترجمه:
ص  نمایم؛ زیرا رسول الله اش را پرداخت می شوم مگر شراب خوار که اگر بمیرد، دیه نمی

 حدی را برایش معین نفرمود.

 تعزیری (تنبیھی) ی ): تازیانه۲باب (
نَْصارِيِّ  -۱۰۴۹

َ
يِب بُْرَدَة األ

َ
نَُّه َسِمَع  :س َ�ْن أ

َ
� ِ َحٌد  الَ « :َ�ُقوُل ص  رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ�َْ�ُ أ

ْسَواٍط 
َ
ِة أ   ،فَْوَق َعرَشَ

َّ
ِ  إِال  )۱۷۰۸/(م». يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد ا�َّ

حدود  بجز« :فرمود میص  شنیدم که رسول الله: گوید میس  ابوُبرده ترجمه:
دیگری  کس به ھیچ است) شده معین حدیث، و قرآن در ھایشان تعداد شالق (که الھی
 ».زد شالق ده از بیشتر نباید

خاطر آن،مجازات شد، و به  کس، مرتکب گناھی شود که حّد دارد ): ھر۳باب (
 شود میگناھش  ی باعث کفاره

اِمِت  -۱۰۵۰ ِ  :قَاَل س  َ�ْن ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ َخَذ َعلَيْنَا رَُسوُل ا�َّ
َ
َخَذ ىلَعَ ص  أ

َ
َكَما أ

ْن الَ  :النَِّساءِ 
َ
ِ َشيًْئا أ َق  َوالَ  ،�رُْشَِك بِا�َّ ْوالَ  َوالَ  ،نَْزِ�َ  َوالَ  ،�رَْسِ

َ
َ�ْعَضَه َ�ْعُضَنا  َوالَ  ،َدنَاَ�ْقتَُل أ

ِ «َ�ْعًضا  ْجُرُه ىلَعَ ا�َّ
َ
اَرتُهُ  ،َ�َمْن َوَ� ِمنُْ�ْم فَأ ِ�يَم َعلَيِْه َ�ُهَو َكفَّ

ُ
ا فَأ ىَت ِمنُْ�ْم َحدًّ

َ
 ،َوَمْن أ

ِ  َوَمْن َسرَتَهُ   ا�َّ
َ

ْمُرُه إِىل
َ
ُ َعلَيِْه فَأ بَهُ  ،ا�َّ ُ  ،إِْن َشاَء َعذَّ

َ
 )۱۷۰۹/(م». َو�ِْن َشاَء َ�َفَر هل

ھمان گونه که از زنان، ص  گوید: رسول الله میس  عباده بن صامت ترجمه:
بیعت گرفت از ما نیز بیعت گرفت مبنی بر اینکه: با الله، چیزی را شریک قرار ندھیم، 
دزدی نکنیم، زنا نکنیم، فرزندانمان را به قتل نرسانیم و یکدیگر را تھمت نزنیم. و 

ھا، وفا کند، الله متعال پاداش اعمالش را  پس ھر کس از شما به این وعده«فرمود: 
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واھد داد. و ھر کس، مرتکب عملی از اعمال فوق شود و در دنیا مجازات گردد، باعث خ
ی گناھش خواھد شد. و اگر الله متعال گناھش را پنھان نمود، این با الله متعال  کفاره

 ».نماید رت میدھد؛ و اگر نخواھد، مغف است که اگر بخواھد، عذابش می



 
 

 ها کتاب قضاوت و گواهی -۳۱

 نماید می): شریعت به ظاهر و چگونگی بیان دلیل، حکم ۱باب (
مِّ َسلََمَة  -۱۰۵۱

ُ
ِ : صَزْوِج انلَّيِبِّ  ،لَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َسِمَع َجلَبََة َخْصٍم ص  أ

ِْهمْ  ،بِبَاِب ُحْجَرتِهِ 
َ

نَا �رََشٌ « :َ�َقاَل  ،فََخَرَج إِيل
َ
َما أ َْصمُ  ،إِ�َّ

ْ
تِيِ� اخل

ْ
ْن  ،َو�ِنَُّه يَأ

َ
فَلََعلَّ َ�ْعَضُهْم أ

بْلََغ ِمْن َ�ْعٍض 
َ
نَُّه َصاِدٌق  ،يَُ�وَن أ

َ
ْحِسُب �

َ
ُ  ،فَأ

َ
قيِْض هل

َ
ُ حِبَقِّ ُمْسِلمٍ  ،فَأ

َ
َما  ،َ�َمْن قََضيُْت هل فَإِ�َّ

  ،ِ�َ قِْطَعٌة ِمْن انلَّارِ 
ْ
يَْحِمل

ْ
ْو يََذرَْهافَل

َ
 )۱۷۱۳/(م ».َها أ

روایت است که ؛ ص  الله  رسول گرامی ھمسر  ؛باز ام سلمه  ترجمه:
به و رفت بیرون پس  .شنیدشان  جلوی خانهصدایی  و سرص  روزی، پیامبر اکرم

برای حل خصومتی نزد من  ،ھرگاه (مانند شما). بشری ھستمھم من : «آنھا گفت
ماھرتر باشد و من به خیال اینکه راست  ،در نطقآیید، ممکن است یکی از شما  می
گونه) حق مسلمانی را  پس به ھر کسی که من (این ؛به نفع او قضاوت کنم ،گوید می

ام؛ حال او آزاد است که آنرا بردارد یا  ای از آتش را به او داده بدھم، در واقع، قطعه
 ».کند رھایش

 شخص ستیزه جو و لجوج ی ه): دربار۲باب (

ِ  :قَالَْت ، بَ�ْن اَع�َِشَة  -۱۰۵۲ ِ «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ  ا�َّ
َ

ْ�َغَض الرَِّجاِل إِىل
َ
ِإنَّ أ

َِصمُ 
ْ
ُّ اخل دلَ

َ
 )۲۶۶۸/(م».األ

اشخاص، بدترین «فرمود: ص  رسول اللهاست که روایت  باز عایشه  ترجمه:
 ».شخص ستیزه جو و لجوج استنزد الله متعال، 

 سوگند خوردن مدعی علیه ): فیصله با۳باب (

نَّ انلَّيِبَّ  :بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۱۰۵۳
َ
لَْو ُ�ْعَطى انلَّاُس بَِدْعَواُهْم « :قَاَل ص  أ

ْمَوالَُهمْ الَ 
َ
ىَع َعلَيْهِ  ،دَّىَع نَاٌس ِدَماَء رَِجاٍل َوأ ُمدَّ

ْ
َِمَ� ىلَعَ ال

ْ
 )۱۷۱۱/(م». َولَِ�نَّ ايل

اگر به محض ادعا «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم می بابن عباس  ترجمه:
کردند؛  گرفت، بسیاری، خون و مال دیگران را ادعا می کردن، چیزی به مردم، تعلق می
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تواند با سوگند خوردن، دعوای  (مدعی علیه می». باشد ولی سوگند بر مدعی علیه می
 .)مدعی را باطل کند

 قضاوت نمودن با سوگند و یک گواه): ۴باب (
ِ  :بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۱۰۵۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 )۱۷۱۲/(م. َقىَض �ِيَِمٍ� وََشاِهدٍ ص  أ

با سوگند خوردن (مدعی) و ص  گوید: رسول الله می بابن عباس  ترجمه:
 یک گواه، قضاوت نمود.

 ): قاضی نباید در حالت خشم، قضاوت کند۵باب (
يِب بَْ�َرَة قَاَل َعن  -۱۰۵۵

َ
يِب  :َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن أ

َ
ِ بِْن أ  ُ�بَيِْد ا�َّ

َ
ُ إِىل

َ
يِب َوَ�تَبُْت هل

َ
َكتََب أ

ْن الَ  :بَْ�َرَة وَُهَو قَاٍض �ِِسِجْستَانَ 
َ
نَْت َغْضبَانُ  أ

َ
ُْ�َم َ�ْ�َ اثْنَْ�ِ َوأ

َ
فَإِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل  ،حت

 ِ َحٌد َ�ْ�َ اثْنَْ�ِ َوُهَو َغْضبَانُ  الَ « :َ�ُقوُل ص  ا�َّ
َ
 )۱۷۱۷/(م ».َ�ُْ�ْم أ

ای را که من برایش نوشتم  گوید: پدرم نامه عبدالرحمن بن ابی بکره می ترجمه:
برای عبید الله بن ابی بکره که در سیستان، قاضی بود، فرستاد مبنی بر اینکه: در 

فرمود:  میص  م که رسول اللهحالت خشم، میان دو نفر، قضاوت نکن؛ زیرا من شنید
 ».ھیچ کس، در حالت خشم، میان دو نفر، داوری نکند«

 ؟دکم صحیح یا اشتباهی صادر کر): اگر حاکم، اجتهاد نمود و ح۶باب (
َعاِص  -۱۰۵۶

ْ
ِ : س َ�ْن َ�ْمِرو بِْن ال نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ

َ
إَِذا َحَ�َم « :قَاَل ص  �

َاِ�ُم فَاْجَتَهَد ُ�مَّ 
ْ
َصاَب  احل

َ
ْجَرانِ  ،أ

َ
  ،َو�َِذا َحَ�َم فَاْجتََهدَ  ،فَلَُه أ

َ
ْخَطأ

َ
ْجرٌ  ،ُ�مَّ أ

َ
 ».فَلَُه أ

 )۱۷۱۶/(م

 :فرمود می که شنیدص  اکرم نبی ازس  عاص بن عمرو که است روایت ترجمه:
 او به پاداش دو باشد، درست که نماید صادر را حکمی  و کند اجتھاد حاکم، اگر«

 شود، یک اشتباه دچار آن، در ولی نماید؛ صادر را حکمی  و کند اجتھاد اگر و رسد. می
  .»رسد می او به پاداش

 ی دو مجتهد ): اختالف فیصله۷باب (
يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۰۵۷

َ
تَاِن َمَعُهَما اْ�نَاُهَما« :قَاَل ص  َ�ْن انلَّيِبِّ س  َ�ْن أ

َ
َجاَء  ،بَيْنََما اْمَرأ

ئُْب فََذَهَب بِابِْن إِْحَداُهَما نِْت  :َ�َقالَْت َهِذهِ لَِصاِحبَِتَها ،اذلِّ
َ
َما َذَهَب بِابِْنِك أ َوقَالَْت  ،إِ�َّ



 ٥٨٣  ها کتاب قضاوت و گواهی

ْخَرى
ُ
َما َذَهَب بِابِْنِك  :األ  َداوُدَ  ،إِ�َّ

َ
ُكرْبَى ،َ�تََحاَكَمتَا إِىل

ْ
فََخرََجتَا ىلَعَ ُسلَيَْماَن  ،َ�َقىَض بِِه لِل

الَ بِْن دَ  تَاهُ  ،ماوَُد َعلَيِْهَما السَّ ْخرَبَ
َ
ُه بَيْنَُكَما :َ�َقاَل  ،فَأ ُشقُّ

َ
ِ� أ كِّ ْغَرى ،اْ�تُوِ� بِالسِّ  :َ�َقالَْت الصُّ

ُ ُهَو اْ�نَُها ،الَ  ْغَرى ،يَرمَْحَُك ا�َّ  ».َ�َقىَض بِِه لِلصُّ

بُو ُهَر�َْرةَ  :قَاَل 
َ
�ِ  :قَاَل أ كِّ ِ إِْن َسِمْعُت بِالسِّ  َوا�َّ

َّ
  ،يَْوَمئِذٍ   َ�طُّ إِال

َّ
ُمْديَةَ  َما ُكنَّا َ�ُقوُل إِال

ْ
 .ال

 )۱۷۲۰/(م
روزی، دو زن ھمراه دو «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  ابوھریره ترجمه:

فرزند خود بودند که گرگ آمد و فرزند یکی از آنھا را برد. دیگری گفت: گرگ، فرزند تو 
 ÷آن یکی گفت: فرزند تو را برده است. سپس برای داوری نزد داود  را برده است. و

ه، نزد رفتند. او به نفع زن بزرگتر قضاوت کرد. (در حالی که حق با دیگری بود.) آنگا
سلیمان فرزند داوود رفتند و ماجرا را برایش بازگو نمودند. سلیمان گفت: کاردی 
بیاورید تا این فرزند را دو نیم کنم و بین آنھا تقسیم نمایم. زن کوچکتر گفت: الله بر تو 
رحم کند؛ این کار را نکن؛ این، فرزند اوست. در نتیجه، سلیمان به نفع زن کوچکتر 

 ». دک را به او دادقضاوت کرد و کو

(کارد) را قبل از آنروز، ھرگز نشنیده  »سکین«ی  گوید: من کلمه میس  ابوھریره
 نامیدیم. می »المدیه«بودم؛ ما کارد را فقط 

 نماید ): داوری که میان دو نفر متخاصم، صلح و آشتی برقرار می۸باب (
ىبـ ۱۰۵۸

َ
ِ  قَاَل  قَاَل:س  ُهَر�َْرةَ  َ�ْن أ ُ «: صرَُسوِل ا�َّ

َ
 ،اْشرَتَى رَُجٌل ِمْن رَُجٍل َ�َقاًرا هل

ًة ِ�يَها َذَهٌب  َعَقاَر يِف َ�َقارِهِ َجرَّ
ْ
ي اْشرَتَى ال ِ

َّ
َعَقارَ  ،فَوََجَد الرَُّجُل اذل

ْ
ي اْشرَتَى ال ِ

َّ
ُ اذل

َ
 :َ�َقاَل هل

رَْض  ،ُخْذ َذَهبََك ِم�ِّ 
َ
�ُْت ِمنَْك األ َما اْشرَتَ َهَب  َولَمْ  ،إِ�َّ ْ�تَْع ِمنَْك اذلَّ

َ
ي رَشَى  ،أ ِ

َّ
َ�َقاَل اذل

رَْض 
َ
رَْض َوَما ِ�يَها :األ

َ
َما بِْعتَُك األ  رَُجٍل  :قَاَل  ،إِ�َّ

َ
ْهِ  ،َ�تََحاَكَما إِىل

َ
َاَكَما إِيل

َ
ي حت ِ

َّ
 :َ�َقاَل اذل

 ٌ
َ

لَُكَما َودل
َ
َحُدُهَما ؟أ

َ
ُغالَ  :قَاَل  ،يِل َجاِرَ�ةٌ  :َوقَاَل اآلَخرُ  ،مٌ يِل ُغالَ  :َ�َقاَل أ

ْ
نِْ�ُحوا ال

َ
َاِرَ�ةَ أ

ْ
 ،َم اجل

ْ�ُفِسُكَما ِمنْهُ 
َ
نِْفُقوا ىلَعَ أ

َ
قَا ،َوأ  )۱۷۲۱/(م». َوتََصدَّ

مردی از مردی «فرمود: ص  کند که نبی اکرم میروایت س  ابوھریره ترجمه:
ای پر از طال یافت. پس به فروشنده  دیگر، زمینی خرید. مرد خریدار در آن زمین، کوزه

ام نه طالی  گفت: طالھایت را از من تحویل بگیر؛ زیرا من از تو فقط زمین را خریده
ام. سرانجام،  آنرا. صاحب زمین گفت: من زمین و آنچه را که در آن است، به تو فروخته

برای داوری نزد مردی دیگر رفتند. آن مرد گفت: آیا شما فرزند دارید؟ یکی از آنان 
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گفت: من یک پسر دارم. دیگری گفت: من یک دختر دارم. آن مرد گفت: این پسر و 
دختر را به نکاح یکدیگر درآورید و از این طالھا برای خودتان، انفاق کنید و صدقه 

 ».دھید

 ): بهترین گواه۹باب (
َُهِ�ِّ  -۱۰۵۹

ْ
نَّ انلَّيِبَّ : س َ�ْن َز�ِْد بِْن َخادِلٍ اجل

َ
الَ « :قَاَل ص  أ

َ
َهَداِء  أ ْ�ِ الشُّ

ُ�ْم خِبَ ْخرِبُ
ُ
أ

لََها
َ
ْن �ُْسأ

َ
يِت �َِشَهاَدتِِه َ�بَْل أ

ْ
ي يَأ ِ

َّ
 )۱۷۱۹/(م». اذل

آیا بھترین گواه «فرمود: ص  گوید: نبی اکرم میس  زید بن خالد ُجھنی ترجمه:
شما معرفی ننمایم؟ بھترین گواه، کسی است که بدون اینکه از او درخواست را برای 

 ».شود، گواھی دھد



 
 

 کتاب لقطه (اشیای پیدا شده) -۳۲

  ): حکم اشیای پیدا شده۱باب (
َُهِ�َّ  بِْن  َ�ْن َز�ْدِ  -۱۰۶۰

ْ
ِ  َصاِحِب س  َخادِلٍ اجل ُسئَِل رَُسوُل  :قَاَل ص  رَُسوِل ا�َّ

 ِ َوِرقِ  صا�َّ
ْ
ْو ال

َ
َهِب أ ْ�َها َسنَةً  ،اْعرِْف ِوَ�َءَها وَِعَفاَصَها« :َ�َقاَل  ؟َ�ْن اللَُّقَطِة اذلَّ  ،ُ�مَّ َعرِّ

إِْن لَْم َ�ْعرِْف فَاْستَنِْفْقَها
َُ�ْن وَِديَعًة ِعنْ  ،فَ َها  ،َدكَ َوتلْ دِّ

َ
ْهِر فَأ إِْن َجاَء َطابِلَُها يَْوًما ِمْن ادلَّ

فَ
ْهِ 

َ
ُ َ�ْن َضالَِّة اِإلبِِل ». إِيل

َ
هل

َ
تَرُِد  ،فَِإنَّ َمَعَها ِحَذاَءَها وَِسَقاَءَها ،َدْ�َها ؟َما لََك َولََها :َ�َقاَل  ؟وََسأ

َجرَ  ُ�ُل الشَّ
ْ
َماَء َوتَأ

ْ
َدَها َر�َُّها ،ال اةِ  ».َحىتَّ َ�ِ ُ َ�ْن الشَّ

َ
هل

َ
ْو  ،ُخْذَها« :َ�َقاَل  ؟وََسأ

َ
إِ�ََّما ِ�َ لََك أ

فَ
 
َ
ئِْب ِأل ْو لِ�ِّ

َ
 )۱۷۲۲/(م ».ِخيَك أ

ص  گوید: از رسول الله ؛ میصزید بن خالد جھنی؛ صحابی رسول الله  ترجمه:
برخی از «ای که پیدا شده است، پرسیدند. فرمود:  ی گم شده در مورد طال و نقره

آنرا مانند ظرف و چیزی را که دور آن، بسته شده است، به مدت یک سال،  مشخصات
برای مردم، اعالم کن؛ اگر صاحبش را نشناختی، آنھا را مصرف کن. و اینھا حکم ودیعه 

 ».شان پیدا شد، آنھا را به او برگردان را دارند؛ اگر روزی، صاحب
تو با شتر چه «پرسید. فرمود: ای که پیدا شود،  ی شتر گم شده چنین سائل درباره ھم

ی آب و مقاومتی که دارد، ھر  کار داری؟ شتر را به حال خودش بگذار؛ زیرا شتر با ذخیره
کند تا اینکه  کند و ھر گاه، گرسنه شود، از درختان، تغذیه می گاه، تشنه شود، آب پیدا می

رسید. فرمود: ی گوسفند پیدا شده پ ھمچنین سائل درباره». صاحبش او را پیدا نماید
 .»آنرا بگیر؛ زیرا گوسفند از آِن تو یا از آِن برادرت یا از آِن گرگ خواھد بود«

 ی حاجی (در مکه) ): در مورد گم شده۲باب (
ِ : س  َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن ُ�ثَْماَن اتلَّيْ� -۱۰۶۱ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�َ� َ�ْن لَُقَطِة ص  أ

َاجِّ 
ْ
 )۱۷۲۴/(م. احل

از برداشتن ص  گوید: رسول الله میس   عبدالرحمن بن عثمان تیمی ترجمه:
 چیزی که از زائران بیت الله گم شده است، منع فرمود. 
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(البته اگر این برداشتن به نیت اعالن و معرفی باشد، اشکالی ندارد؛ اما اگر کسی به 
 قصد مالک شدن بردارد، جائز نیست).

  رفی)بدون مع(را  ای ه): هر کس، گم شد۳باب (

 باشد نگھداری کند، خودش گمراه می

۱۰۶۲-  ِ َُهِ�ِّ َ�ْن رَُسوِل ا�َّ
ْ
نَُّه قَاَل ص  َ�ْن َز�ِْد بِْن َخادِلٍ اجل

َ
َمْن آَوى َضالًَّة َ�ُهَو « :�

ْ�َها ،َضالٌّ      )۱۷۲۵/(م». َما لَْم ُ�َعرِّ
ھرکس، گم «فرمود: ص  گوید: رسول الله میس  زید بن خالد جھنی ترجمه:

 ».باشد ای را بدون اینکه به مردم، اعالم نماید، نگھداری کند، خودش گمراه می شده

 باشد میهای مردم بدون اجازه، ممنوع  ): دوشیدن حیوان۴باب (
ِ  :بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر  -۱۰۶۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
  الَ « :قَاَل ص  أ

َّ
َحٍد إِال

َ
َحٌد َماِشيََة أ

َ
 َ�ْلنَُبَّ أ

َ�تُهُ  ،بِإِْذنِهِ  ْن تُْؤَ� َمرْشُ
َ
َحُدُ�ْم أ

َ
ُ�ِبُّ أ

َ
ُْزُن لَُهْم  ؟َ�يُنْتََقَل َطَعاُمهُ  ،َ�تُْكرَسَ ِخَزاَ�تُهُ  ،أ

َ
إِ�ََّما خت

ْطِعَمتَُهمْ 
َ
وُع َمَواِشيِهْم أ   َفالَ  ،رُضُ

َّ
َحٍد إِال

َ
َحٌد َماِشيََة أ

َ
 )۱۷۲۶/(م ».بِإِْذنِهِ  َ�ْلنَُبَّ أ

ھیچ کس، حق ندارد «فرمود: ص  گوید: رسول الله می ب ابن عمر ترجمه:
حیوان شخص دیگری را بدوشد مگر اینکه از او اجازه بگیرد؛ آیا یکی از شما دوست 
دارد که انبار غذایش را بشکنند و غذایش را ببرند؟ باید بدانید که پستان حیوانھای 

یوان شخص دیگری را کند؛ لذا ھیچ کس، حق ندارد ح مردم، غذای آنان را انبار می
 ».بدوشد مگر اینکه از او اجازه بگیرد



 
 

 کتاب ضیافت -۳۳

 کند میحق ضیافت را ادا نکه  کسی ): حکم۱باب (
نَُّه قَاَل س  َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمرٍ  -۱۰۶۴

َ
نَا :�

ْ
ُل بَِقْوٍم  :قُل ِ�ْ

ِ إِنََّك َ�بَْعثُنَا َ�نَ يَا رَُسوَل ا�َّ
ِ  ؟َ�َما تََرى ،َ�ْقُروَ�نَا فَالَ  َا رَُسوُل ا�َّ

َ
َمُروا لَُ�ْم بَِما يَنْبَيِغ «: صَ�َقاَل نل

َ
ُْم بَِقْوٍم فَأ إِْن نََزتلْ

يِْف  ي يَنْبَيِغ لَُهمْ  ،فَاْ�بَلُوا ،لِلضَّ ِ
َّ

يِْف اذل إِْن لَْم َ�ْفَعلُوا فَُخُذوا ِمنُْهْم َحقَّ الضَّ
 )۱۷۲۷/(م». فَ

الله!   رسول یا :عرض کردیمص  الله  گوید: به رسول میس  عقبه بن عامر ترجمه:
چه آن مردم، ما را پذیرایی نکردند اگر  ؛کنید اعزام می(به مناطق مختلف) شما ما را 

ی مھمان است  با شما آنطور که شایستهاگر «فرمود: ص  الله  رسولباید کرد؟ 
 ».و اگر نه، حق مھمان را از آنان بگیرید .پذیریدبرخورد کردند، ب

 ): دستور دادن به ضیافت۲باب (

َُزايِعِّ  -۱۰۶۵
ْ
�ٍْح اخل يِب رُشَ

َ
ِ  :قَاَل س  َ�ْن أ يَافَُة ثَالَ «: صقَاَل رَُسوُل ا�َّ يَّامٍ ثَُة الضِّ

َ
�، 

ْلَةٌ 
َ

ِخيِه َحىتَّ يُْؤثَِمهُ  َوالَ  ،وََجائَِزتُُه يَْوٌم َويل
َ
ْن يُِقيَم ِعنَْد أ

َ
لُّ لِرَُجٍل ُمْسِلٍم أ يَا رَُسوَل  :قَالُوا »:َ�ِ

ِ َوَ�يَْف يُْؤثُِمهُ  ُ َ�ْقِر�ِه بِهِ  َوالَ  ،يُِقيُم ِعنَْدهُ « :قَاَل  ؟ا�َّ
َ

َء هل  ])۴۸، ب(۱۷۲۶/(م[ ».يَشْ
مھمانی، سه روز است و «فرمود: ص  گوید: رسول الله ابو شریح خزاعی می ترجمه:

باشد (یا اینکه یک  ی یک شبانه روز می ی نفقه عطیه و بخشش به مھمان به اندازه
شبانه روز باید برای مھمان، غذای ویژه، درست کرد و بعد از آن، ھر چه خودش خورد 

ای نزد برادرش بماند تا او را  ز نیست که به اندازهبه او ھم بدھد.) و برای مسلمان، جای
کند؟ فرمود:  صحابه عرض کردند: یا رسول الله! چگونه او را گناھکار می». گناھکار کند

 ».اش کند ماند در حالی که او چیزی ندارد تا مھمانی بدین صورت که نزد او می«

 ): همدردی نمودن با انفاق اموال اضافه۳باب (
ُْدرِيِّ َ�ْن  -۱۰۶۶

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ُْن يِف َسَفٍر َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل س  أ

َ
إِْذ َجاَء رَُجٌل ص  بَيْنََما �

 ُ
َ

ُه يَِمينًا وَِشَماالً  :قَاَل  ،ىلَعَ َراِحلٍَة هل ِ  ،فََجَعَل يرَْصُِف برََصَ َمْن اَكَن َمَعُه « :ص َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
يَُعْد بِِه ىلَعَ 

ْ
ُ   َمْن الَ فَْضُل َظْهٍر فَل

َ
يَُعْد بِِه ىلَعَ َمْن الَ  ،َظْهَر هل

ْ
ُ فَْضٌل ِمْن َزاٍد فَل

َ
ُ  َوَمْن اَكَن هل

َ
». َزاَد هل
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َماِل َما َذَكرَ  :قَاَل 
ْ
ْصنَاِف ال

َ
نَُّه الَ  ،فََذَكَر ِمْن أ

َ
ْ�نَا �

َ
 َحقَّ  َحىتَّ رَأ

َ
 )۱۷۲۸/(م. َحٍد ِمنَّا يِف فَْضلٍ ِأل

در مسافرتی بودیم ص  گوید: ما ھمراه نبی اکرم میس  ابو سعید خدری ترجمه:
که مردی، سوار بر مرکبش آمد و شروع کرد به چپ و راست، نگاه کردن (اشاره به 

ھرکس، مرکب اضافی دارد، به کسی «فرمود: ص  اینکه من نیازمندم.) رسول الله
غذا بدھد که مرکب ندارد. و ھر کس، توشه و غذای اضافی دارد، به کسی بدھد که 

چیزھای زیاد دیگری را نیز نام برد تا جایی ص  گوید: پیامبر اکرم راوی می». ندارد
 ای داشته باشد. که ما فکر کردیم ھیچ کس از ما حق ندارد چیز اضافه

 که کم باشند در صورتی ها ): همدردی نمودن و جمع کردن توشه۴باب (
بيهِ  َ�نْ ، َسلََمةَ  بِْن  َ�ْن إِيَاِس  -۱۰۶۷

َ
ِ  :اَل قَ س  أ  ،يِف َغْزَوةٍ ص  َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ

َصاَ�نَا َجْهدٌ 
َ
ْن َ�نَْحَر َ�ْعَض َظْهِرنَا ،فَأ

َ
ِ  ،َحىتَّ َهَمْمنَا أ َمَر نيَِبُّ ا�َّ

َ
 ،فََجَمْعنَا َمَزاوَِدنَاص  فَأ

ُ نَِطًعا
َ

َقْوِم ىلَعَ انلَِّطعِ  ،فَبََسْطنَا هل
ْ
ُت  :قَاَل  ،فَاْجتََمَع َزاُد ال

ْ
 َ�تََطاَول

َ
فََحَزْرتُُه  ؟ْحِزرَُه َ�ْم ُهوَ ِأل

َعْ�ِ 
ْ
َة ِمائَةً  ،َكَر�َْضِة ال ْرَ�َع َعرْشَ

َ
ُْن أ

َ
يًعا :قَاَل  ،َو� نَا َحىتَّ َشِبْعنَا مَجِ

ْ
َ�ل

َ
 ،ُ�مَّ َحَشْونَا ُجُرَ�نَا ،فَأ

 ِ ُ ِ�يَها ُ�ْطَفةٌ فََجاَء رَُجٌل بِ  :قَاَل  ».َ�َهْل ِمْن وَُضوءٍ «: صَ�َقاَل نيَِبُّ ا�َّ
َ

فَْرَ�َها يِف  ،إَِداَوٍة هل
َ
فَأ

نَا لُكُّنَا نَُدْغِفُقُه َدْ�َفَقةً  ،قََدٍح 
ْ
أ َة ِمائَةً  ،َ�تَوَضَّ ْرَ�َع َعرْشَ

َ
 ،ُ�مَّ َجاَء َ�ْعَد َذلَِك َ�َماِ�يَةٌ  :قَاَل  ،أ

ِ  ؟َهْل ِمْن َطُهورٍ  :َ�َقالُوا وَُضوءُ « :صَ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
 ال

َ
  )۱۷۲۹/(م». فَِرغ

یکی از غزوات که ھمراه رسول گوید: پدرم گفت: در  ایاس بن سلمه می ترجمه:
بودیم، آنقدر دچار مشکل و گرسنگی شدیم که تصمیم گرفتیم شتران  صالله

ھای غذایمان را جمع  دستور داد تا خرجینص  مان را ذبح کنیم. رسول الله سواری
ی مردم، روی آن، جمع شد.  ھمه  ی ای چرمی، پھن نمودیم و توشه کنیم. لذا ما سفره

مساحت خوابیدن   ی من سر کشیدم تا ببینم چقدر ھستند؟ آن غذا، مساحتی به اندازه
ما   ی ودیم. ھمهرا اشغال کرده بود. قابل یادآوری است که ما ھزار و چھارصد نفر بیک بز 

ص  ھایمان را نیز پر کردیم. بعد از آن، نبی اکرم از آن غذا خوردیم و سیر شدیم و خرجین
؟ مردی، مشک کوچکی آورد که اندکی، »آیا آبی برای وضو گرفتن، وجود دارد«فرمود: 

آن آب را داخل ظرفی ریخت و ھمگی ما از آن، وضو ص  آب داشت. رسول الله
اش نمودیم. بعد از آن، ھشت نفر دیگر آمدند و گفتند: آیا آبی برای گرفتیم و ریخت و پ

 ». آب وضو، تمام شد«فرمود: ص  وضو گرفتن، وجود دارد؟ رسول الله
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