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 فهرست مطالب

 أ  ................................................................ مطالب فهرست
 ١ ..................................................................... جهاد کتاب

ِينَ ٱ َ�َۡسَ�َّ  َوَ� ﴿: دیفرما یم که متعال الله سخن نیا درباره):۱( باب َّ�  ْ  قُتِلُوا
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ۡمَ�ٰتَۢ� �َّ

َ
 متعال الله راه در که را یکسان و( ].۱۶۹: عمران آل[ ﴾أ

 ١ .............................. شھدا ارواح از یادی و) مپندار مرده اند،شده کشته
 ٢ .......................... رھاستیشمش ی هیسا ریز بھشت یھا دروازه): ۲( باب
 ٢ ............................................ آن لتیفض و جھاد به قیتشو): ۳( باب
 ٣ ................................................. جھاد با بنده درجات رفع): ۴( باب
 متعال الله راه در مالش و جان با که است یکس انسان، نیبھتر): ۵( باب

 ٤ .......................................................................... کندیم جھاد
باشد نداشته ھم جھاد تین و نکند جھاد و ردیبم که یکس یدرباره): ۶( باب

 .......................................................................................... ٤ 
 ٤ ..................................................... ایدر در جھاد لتیفض): ۷( باب
 ٦ .............................................. الله راه در ینگھبان لتیفض): ۸( باب
 وجود آن در آنچه و ایدن از رفتن متعال الله راه در شام و صبح کی): ۹( باب

 ٦ ....................................................................... است بھتر دارد،
 حجاج به دادن آب ایآ: دیفرما یم که متعال الله سخن نیا یدرباره): ۱۰( باب

 ٦ ..................................................................................... ...را
 ٧ .......................................... شھادت درخواست به قیتشو): ۱۱( باب
 ٧ ............................................. الله راه در شھادت لتیفض): ۱۲( باب
 ٨ ............................................................ اعمال در تین): ۱۳( باب
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 ٨ ..... متعال الله از شھدا یخشنود و شھدا از متعال الله یخشنود): ۱۴( باب
 ٩ ....................................................... گروھند پنج شھدا): ۱۵( باب
 ٩ ........ است دیشھ رد،یبم طاعون یماریب اثر در که یمسلمان ھر): ۱۶( باب
 ١٠ ................. شوند یم دهیبخش دیشھ گناھان تمام قرض، بجز): ۱۷( باب

 ١١ .......... است دیشھ شود، کشته مالش از دفاع خاطر به ھرکس): ۱۸( باب

ْ  رَِجالٞ ﴿: دیفرما یم که متعال الله سخن نیا درباره): ۱۹( باب  َما َصَدقُوا
 ْ َ ٱ َ�َٰهُدوا  ١١ ...... نمودند عمل متعال الله با مانشانیپ با که یمردان ﴾َعلَۡيهِ�  �َّ

 ١٢ ........... بجنگد الله یکلمه یاعال خاطر به که یکس ی درباره): ۲۰( باب

 ١٢ ................... بجنگد شھرت و ایر خاطر به که یکس ی درباره): ۲۱( باب

 ١٤ .................... شود کشته الله، راه در که یکس فراوان پاداش): ۲۲( باب

 بدست متیغن ای گردد مجروح و کند جھاد که یشخص ی درباره): ۲۳( باب
 ١٤ ................................................................................... آورد

 ١٥ ........................... دینما مجھز را یمجاھد که یکس پاداش): ۲۴( باب

 برگ و ساز دیبا شد، ضیمر و شد آماده جھاد یبرا یشخص اگر): ۲۵( باب
 ١٥ ................................... کند یم جھاد که بدھد یکس به را اشینظام

 یسرپرست که یکس و مجاھدان ھمسران حرمت ی درباره): ۲۶( باب
 ١٦ ........................... کند انتیخ او به و کند قبول را یمجاھد ی خانواده

 ھمچنان: «دیفرما یم که ص اکرم ینب سخن نیا ی درباره): ۲۷( باب
 با یھمکار عدم و اندحق بر امتیق شدن برپا ھنگام تا من امت از یگروھ
 برپا( رسد، فرا متعال الله دستور که یزمان تا و رساند ینم آنھا به یضرر آنان،
 ١٦ .......................................................... »اند نگونهیا) امتیق شدن

 وارد ھردو و رساند یم قتل به را یگرید یکی که ینفر دو ی درباره): ۲۸( باب
 ١٧ ..................................................................... شوند یم بھشت

 وارد بماند، یباق اسالم بر و برساند قتل به را یکافر که یکس): ۲۹( باب
 ١٨ ...................................................................... شود ینم جھنم

 ١٨ ..... دینما اھدا مجاھدان، یسوار یبرا یا ناقه که یکس لتیفض): ۳۰( باب
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ْ ﴿: دیفرما یم که متعال الله سخن نیا ی درباره): ۳۱( باب وا ِعدُّ
َ
ا لَُهم َوأ  مَّ

�ٖ  ّمِن ۡسَتَطۡعُتمٱ  روین آنان، با ی مبارزه یبرا شماست توان در که آنجا تا( ﴾قُوَّ
 ١٩ ......................................................................... )دیکن فراھم

 ١٩ ................................................... یراندازیت به قیتشو): ۳۲( باب

 ٢٠ ....... دارد وجود برکت و ریخ امت،یق روز تا ھااسب یشانیپ در): ۳۲( باب

 ٢٠ ............................... شکال اسب دانستن ناپسند ی درباره): ۳۴( باب

 ٢٠ ......... آنھا ساختن کیبار کمر و الغر و ھااسب انیم ی مسابقه): ۳۵( باب

 شرکت جھاد در توانندینم یعذر خاطر به که یکسان ی درباره): ۳۶( باب

 ِمنَ  َ�ِٰعُدونَ لۡ ٱ َتوِي�َسۡ  �َّ ﴿: دیفرما یم که متعال الله سخن نیا و کنند
ۡ ٱ ْوِ�  َ�ۡ�ُ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

ُ
رِ ٱ أ َ  ٢١ ....................................................... ﴾ل�َّ

 ٢١ ........ برود جھاد به نتواند ،یماریب سبب به که یفرد ی درباره): ۳۷( باب

 ٢٣ ................................................ )جهاد ابواب( ریَ ِس  کتاب ـ۳۵

 ٢٣ .......... الزم یھا هیتوص و ھا هیسر و سپاه رانیام نییتع ی درباره): ۱( باب

 ٢٤ .................................................. یریگ آسان به دستور): ۲( باب

 رود، یم جھاد به که یشخص نکهیا و ینظام یھا دسته ی درباره): ۳( باب
 ٢٥ .................................................. ماند یم که است یفرد نیجانش

 یبرا افتنین اجازه و افتنی اجازه جھت بزرگ و کوچک انیم مرز): ۴( باب
 ٢٥ .................................................................................. جھاد

 ٢٥ ............................. شود برده دشمن نیسرزم به دینبا قرآن): ۵( باب

راه در گذراندن شب و یخشکسال و یسرسبز ھنگام در کردن سفر): ۶( باب
 ........................................................................................ ٢٦ 

 ٢٦ ............................................. است عذاب از یبخش سفر،): ۷( باب

 ٢٦ ............ سفر از بازگشت ھنگام شب، در خانه به رفتن تیکراھ): ۸( باب

 ٢٧ .......................... دشمن به ھجوم و جنگ از قبل کردن دعا): ۹( باب

 یسو به آنان دادن دعوت و پادشاھان به ص اکرم ینب یھا نامه): ۱۰( باب
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 ٢٧ .................................................................................... الله

 ٢٨ ............................ اسالم به او دعوت و ھرقل به ص الله رسول ی نامه

 اشیبردبار و صبر و متعال، الله نزد ص اکرم ینب یدعا ی درباره): ۱۱( باب
 ٣٢ ....................................................... منافقان آزار و تیاذ برابر در

 ٣٣ ................................................ شکستن مانیپ از ینھ): ۱۲( باب

 ٣٣ ........................................................... عھد به یوفا): ۱۳( باب

 روبرو ھنگام یداریپا و صبر و دشمن، با ییارویرو یآرزو عدم): ۱۴( باب
 ٣٤ .................................................................................. شدن

 ٣٥ ..................................................... دشمن هیعل یدعا): ۱۵( باب

 ٣٥ ................................................ است یبکاریفر جنگ،): ۱۶( باب

 ٣٥ .................................. جنگ در نیمشرک از گرفتن کمک): ۱۷( باب

 ٣٦ ................................ انیجنگجو ھمراه زنان رفتن رونیب): ۱۸( باب

 ٣٨ ............................ جنگ در کودکان و زنان کشتن از ینھ): ۱۹( باب

 ٣٨ ....... زدن خونیشب ھنگام نیمشرک فرزندان شدن کشته حکم): ۲۰( باب

 ٣٨ ..................... آنھا سوزاندن و دشمن یھا نخل کردن قطع): ۲۱( باب

 ٣٩ ....................................... دشمن نیسرزم از غذا گرفتن): ۲۲( باب

 ٣٩ .......................... باشد یم حالل امت، نیا یبرا فقط میغنا): ۲۳( باب

 ٤٠ ......................................................... میغنا ی درباره): ۲۴( باب

 ٤١ .................................... ینظام یھا دسته به دادن زهیجا): ۲۵( باب

 ٤١ .................................. قسمت پنج به میغنا کردن میتقس): ۲۶( باب

 ٤١ ............. )جھاد در( قاتل به مقتول اموال کردن عطا ی درباره): ۲۷( باب

 ٤٣ ............ اجتھاد یرو از قاتالن از یبعض به مقتول اموال دادن): ۲۸( باب

 ستادهیا جھاد صف در بدر روز: دیگو یم س عوف بن الرحمن عبد: ترجمه
 دو انیم که شدم متوجه کردم نگاه خود، چپ و راست سمت به و بودم

یم قرار یتریقو افراد انیم! کاش یا کردم آرزو. دارم قرار یانصار نوجوان
 را ابوجھل! عموجان: گفت و زد میپھلو به آنھا از یکی اثنا، نیا در. گرفتم
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 من به: گفت ؟یدار کار چه او با! برادرزاده یا ،یبل: گفتم ؟یشناس یم
 در جانم که یذات به سوگند دھد؛ یم دشنام را ج خدا رسول که اند گفته

 که ما از کیھر اجل تا شد نخواھم جدا او از نم،یبب را او اگر اوست، دست
 نوجوان سپس،. کردم تعجب سخن، نیا دنیشن از. رسد فرا است، ترکینزد

 درنگ، یب. آورد زبان به را اول نوجوان سخنان ھمان و زد میپھلو به گر،ید
یم را او ایآ: گفتم. زدیم گشت مردم، انیم در که افتاد ابوجھل به نگاھم

 آندو ھنگام، نیا در. دیگرفت من از را سراغش که است یکس ھمان او د؟ینیب
 یپا از را او ر،یشمش ضربات با و کردند حمله یو به شانیرھایشمش با بالفاصله

 ماجرا از را ص اکرم امبریپ و برگشتند ص الله رسول نزد سپس،. آوردند در
گاه  قتل به را او شما، از کی کدام: «دیپرس ص الله رسول. ساختند آ

 ایآ: «فرمود ص اکرم رسول. کشتم را او من: گفت آنھا از کیھر ؟»رساند
 به ص اکرم ینب. ریخ: گفتند ؟»دیاکرده پاک را تانیرھایشمش
 برگ و ساز و د؛یاکشته را او شما یدو ھر: «فرمود و کرد نگاه شانیرھایشمش
 که است ذکر قابل». نمود تیعنا جموح، بن عمرو بن معاذ به را او یجنگ

.بود جموح بن عمرو بن معاذ ،یگرید و عفراء بن معاذ نوجوان، دو آن از یکی
 ........................................................................................ ٤٣ 

 ٤٤ ............ اجتھاد یرو از قاتل یبرا مقتول اموال کردن ممنوع): ۲۹( باب

 ٤٥ .................... مقتول به قاتل ینظام برگ و ساز ی ھمه دادن): ۳۰( باب

 ٤٦ ................... یجنگ رانیاس ی مبادله و دادن جائزه ی درباره): ۳۱( باب

 تعلق ییروستاھا به المال تیب پنجم کی و نیمجاھد یسھما): ۳۲( باب
 ٤٧ ................................................ شود فتح دن،یجنگ با که ردیگ یم

 ٤٧ ......... )دیآ یم بدست کفار از جنگ بدون که یاموال( فئ حکم): ۳۳( باب

 ٥٣ ...................... متیغن اموال از ادهیپ فرد و سوار اسب سھم): ۳۴( باب

 آنھا از یاندک آنان، به یول ندارند یسھم مت،یغن اموال در زنان): ۳۵( باب
 ٥٣ .................................. جنگ در کودکان کشتن حکم و شود یم داده

 ٥٥ ......................... آنان بر گذاشتن منت و رانیاس کردن رھا): ۳۶( باب
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 ٥٦ .................................... نهیمد از ھودی کردن وطن یجال): ۳۷( باب

 ٥٧ ............. عربستان ی رهیجز شبه از نصارا و ھودی کردن رونیب): ۳۸( باب

 ٥٧ .......................................... شکن مانیپ و محارب حکم): ۳۹( باب

 ٥٩ .................................................. غزوات و ت هجر کتاب ـ۳۶

 ٥٩ ................................. آن معجزات و ص اکرم ینب ھجرت): ۱( باب

 ٦١ .....................................................بدر ی غزوه ی درباره): ۲( باب

 و رانیاس از گرفتن هیفد فرشتگان، ی لهیبوس شدن کمک ی درباره): ۳( باب
 ٦٣ ......................................................... متیغن اموال شدن حالل

 ٦٦ .......... مردنشان از بعد بدر شدگان کشته با امبریپ گفتن سخن): ۴( باب

 ٦٧ .................................................... احد ی غزوه ی درباره): ۵( باب

 ٦٨ ...................... احد جنگ روز در ص اکرم ینب شدن یزخم): ۶( باب

 ٦٩ ..... احد جنگ روز در ص اکرم ینب از لیکائیم و لیجبرئ دفاع): ۷( باب

 شود، کشته ص الله رسول توسط که یکس بر متعال الله خشم): ۸( باب
 ٦٩ ................................................................... است دیشد اریبس

 ٦٩ ........................... اشقوم توسط ص اکرم ینب آزار و تیاذ): ۹( باب

 ٧٢ ............................... شانقوم آزار و تیاذ بر امبرانیپ صبر): ۱۰( باب

 ٧٢ ................................................... ابوجھل شدن کشته): ۱۱( باب

 ٧٣ .......................................... اشرف بن کعب شدن کشته): ۱۲( باب

 ٧٤ ............................................................ رقاع ی غزوه): ۱۳( باب

 ٧٥ ........... است خندق ی غزوه ھمان که احزاب ی غزوه ی درباره): ۱۴( باب

 ٧٧ .................................................. ظهیقر یبن از یسخن): ۱۵( باب

 ٧٨ ........................................................ قرد یذ ی غزوه): ۱۶( باب

 ٨٩ .................. شیقر با ص اکرم ینب صلح و هیبیحد داستان): ۱۷( باب

 ٩٠ ........................................................... بریخ ی غزوه): ۱۸( باب

 یبرا انصار که را یگوسفندان و درختان نیمھاجر فتوحات، از بعد): ۱۹( باب
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 ٩١ ...... برگرداندند بودند داده قرار ارشانیاخت در رشانیش و وهیم از استفاده

 امبریپ احسان و لطف و ریشمش زور با آن به شدن وارد و مکه فتح): ۲۰( باب
 ٩٢ .............................................................. مکه اھل به صاکرم

 ٩٥ ................................. کعبه اطراف از ھا بت کردن رونیب): ۲۱( باب

 کشته اسارت، حالت در ش،یقر ی لهیقب از کس چیھ فتح، از بعد): ۲۲( باب
 ٩٦ .............................................................................. شود ینم

 ٩٦ ..... شودیم عتیب خوب، یکارھا و جھاد و اسالم بر فتح، از بعد): ۲۳( باب

 آن، تین و جھاد اما ندارد، وجود) مکه از( یھجرت مکه، فتح از بعد): ۲۴( باب
 ٩٧ ............................................................................ است یباق

 ٩٧ ....... دھد انجام ر،یخ شد،کار دشوار شیبرا ھجرت که کس ھر): ۲۵( باب

 داده ینینش هیباد یاجازه او به ھجرت از بعد که یکس مورد در): ۲۶( باب
 ٩٧ ................................................................................... شود

 ٩٨ .......................................................... نیحن ی غزوه): ۲۷( باب

 ١٠١ .............................................. طائف ی غزوه ی درباره): ۲۸( باب

 ١٠١ ................................... ص الله رسول یھا غزوه تعداد): ۲۹( باب

 ١٠٣ ............................................................ امارت کتاب ـ۳۷

 ١٠٣ ................................................. ھستند شیقر از خلفا): ۱( باب

 ١٠٤ ...................................... آن عدم و نیجانش نییتع حکم): ۲( باب

 ١٠٥ .............................. عتیب بیترت به خلفا با عتیب به یوفا): ۳( باب

 ١٠٧ ................................... گرفتند عتیب فه،یخل دو یبرا اگر): ۴( باب

 سؤال دستانتان ریز مورد در شما از و دیھست مسئول شما ی ھمه): ۵( باب
 ١٠٧ ......................................................................... شد خواھد

 ١٠٨ .................. آن به داشتن عالقه و امارت درخواست تیکراھ): ۶( باب

 ١٠٩ ......... میدھ ینم باشد، آن خواھان که یکس به را ھاتیمسئول): ۷( باب

دیآ یم بحساب پاداش شیبرا دھد دستور عدالت، و تقوا به امام اگر): ۸( باب
 ...................................................................................... ١١٠ 
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 ١١٠ ... کند عدالت و ردیبگ عھده به را یتیمسئول که یکس ی درباره): ۹( باب

 آسان ای سخت و گرفت عھده به یتیمسئول که یکس ی درباره): ۱۰( باب
 ١١١ ............................................................................... گرفت

 ١١١ .............................................. است یرخواھیخ ن،ید): ۱۱( باب

 ١١٢ ورزد غیدر آنان حتینص از و کند انتیخ تشیرع به که یکس): ۱۲( باب

 ١١٣ ...... آن بزرگ گناه و متیغن اموال در حکام انتیخ ی درباره): ۱۳( باب

 ١١٤ . شود یم شمرده انتیخ کنند، یم پنھان ران،یام که را یاموال): ۱۴( باب

 ١١٤ ............................................. رانیام یایھدا ی درباره): ۱۵( باب

 ١١٥ .............. فرار عدم بر درخت ریز در ص اکرم ینب با عتیب): ۱۶( باب

 ١١٦ ......................................................... مرگ بر عتیب): ۱۷( باب

 ١١٦ ....................... ییتوانا ی اندازه به طاعت و سمع بر عتیب): ۱۸( باب

 مشاھده آشکار، یکفر کهیزمان تا کردن اطاعت و دنیشن بر عتیب): ۱۹( باب
 ١١٧ ......................................................................... است نشده

 ١١٧ .................................. مؤمن زنان از گرفتن عتیب روش): ۲۰( باب

 ١١٨ ............................................. امام از اطاعت ی درباره): ۲۱( باب

 ١١٩ ......... کند عمل یالھ کتاب به که یکس از اطاعت و دنیشن): ۲۲( باب

 یکارھا در فقط اطاعت کرد، اطاعت دینبا تیمعص یکارھا در): ۲۳( باب
 ١١٩ ......................................................................... است خوب

ندارد وجود یطاعت و سمع شد، داده دستور یتیمعص به گاه ھر): ۲۴( باب
 ...................................................................................... ١٢٠ 

 ١٢٠ ................. نکنند تیرعا را حقوق چه اگر رانیام از طاعت): ۲۵( باب

 ١٢١ ............................... انیشوایپ نیبدتر و نیبھتر ی درباره): ۲۶( باب

 نماز که یزمان تا آنان با دنینجنگ و حکام کردن منکر از ینھ): ۲۷( باب
 ١٢١ .......................................................................... خوانند یم

 ١٢٢ ......................... ضیتبع ھنگام یبردبار و صبر به دستور): ۲۸( باب

 ١٢٢ .................. میباش جماعت ھمراه دیبا ھا فتنه ظھور ھنگام): ۲۹( باب
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) مسلمانان( جماعت از و نکند یرویپ امام، از که یکس ی درباره): ۳۰( باب
 ١٢٣ .......................................................................... گردد جدا

 دارند، نظر اتفاق امام کی بر که یامت انیم در که یکس ی درباره): ۳۱( باب
 ١٢٤ ................................................................ کند جادیا اختالف

 ١٢٤ ...................... ستین ما از بردارد، اسلحه ما هیعل ھرکس،): ۳۲( باب

 ١٢٥ ........... تفرقه از یدور و یالھ سمانیر به زدن چنگ دستور): ۳۳( باب

 ١٢٥ ............................................ ھابدعت شمردن مردود): ۳۴( باب

 عمل آن، به خودش اما کند یم معروف به امر که یکس ی درباره): ۳۵( باب
 ١٢٦ ............................................................................ کند ینم

 ١٢٧ ................................................ ها حهیذب و شکار کتاب ـ۳۸

 ١٢٧ ................... یانداز ریت ھنگام گفتن الله بسم و ریت با شکار): ۱( باب

 ١٢٧ .. افتهی تیترب ریغ و افتهی تیترب سگ و کمان با شکار ی درباره): ۲( باب

 فرستادن ھنگام گفتن الله بسم و پر یب ریت ی لهیبوس شکار ی درباره): ۳( باب
 ١٢٨ ................................................................................ سگ

 ١٢٩ ............... شد دایپ روز، سه از بعد و دیگرد دیناپد یشکار اگر): ۴( باب

 ١٢٩ .................... است مباح گله، سگ و یشکار سگ یدارنگه): ۵( باب

 ١٣٠ .............................................. ھا سگ کشتن ی درباره): ۶( باب

 ١٣٠ ............................................ زهیسنگر پرتاب تیممنوع): ۷( باب

 ١٣٠ ................................ واناتیح دادن قرار ھدف تیممنوع): ۸( باب

 را واناتیح و میکن زیت را چاقو که است شده داده دستور ما به): ۹( باب
 ١٣١ .................................................................. میکن ذبح یبخوب

 و گردد خون شدن یجار باعث که یا لهیوس با کردن ذبح): ۱۰( باب
 ١٣٢ ................................................. ناخن و دندان با ذبح تیممنوع

 ١٣٣ ........................................................... یقربان کتاب ـ۳۹

 دیداشت میتصم شما و دیگرد آغاز حجه یذ ی دھه که یامھنگ): ۱( باب
 ١٣٣ ........................ دینکن کوتاه را تانیھاناخن و موھا د،یکن ذبح یقربان
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 ١٣٣ ....................................................... یقربان ذبح وقت): ۲( باب

 ١٣٣ ...... ستین یکاف شیبرا کند، یقربان د،یع نماز از قبل کس، ھر): ۳( باب

 ١٣٤ .............................................................. یقربان سن): ۴( باب

 ١٣٤ ................................................... بزغاله کردن یقربان ):۵( باب

 با نمودن ذبح و دار شاخ دیسف قوچ دو کردن یقربان استحباب): ۶( باب
 ١٣٥ ........................................ گفتن اکبر الله و الله بسم و خود دست

 ذبح امتش، و تیب اھل خودش، طرف از را یقربان ص اکرم ینب): ۷( باب
 ١٣٥ ................................................................................ نمود

 ١٣٥ ........................ خورد دینبا روز سه از بعد را یقربان گوشت): ۸( باب

 و کردن رهیذخ و روز سه از بعد یقربان یھا گوشت خوردن ی اجازه): ۹( باب
 ١٣٦ .................................................. نمودن صدقه و برداشتن توشه

 ١٣٧ ........................................ ندارد وجود یا رهیعت و فرع): ۱۰( باب

 ١٣٧ ....................... کند ذبح الله، ریغ یبرا که یکس ی درباره): ۱۱( باب

 ١٣٩ ........................................................... هایدنینوش کتاب

 ١٣٩ ........................................................... شراب حرمت): ۱( باب

 ١٤١ ............................. است حرام آورد، یمست و نشئه چه ھر): ۲( باب

 ١٤١ ........................... است حرام باشد، آور نشئه که یشراب ھر): ۳( باب

 مگر شود یم محروم آن، از آخرت در بخورد، شراب ایدن در ھرکس،) ۴( باب
 ١٤٢ ..................................................................... کند توبه نکهیا

 ١٤٢ .................... سازند انگور و خرما درخت از که آنست شراب): ۵( باب

 ١٤٢ ..................................... دهیرس و نارس یخرما از شراب): ۶( باب

 ١٤٣ .................................. شود یم ساخته ز،یچ پنج از شراب): ۷( باب

 ١٤٣ ................. شود ساخته شراب دینبا ھم با خرما و کشمش از): ۸( باب

 ١٤٤ ........ کرد درست عصاره اندود ریق ظرف و کدو ظرف در دینبا): ۹( باب

 ١٤٤ ....................... است مباح ،یسنگ ظرف در گرفتن عصاره): ۱۰( باب

 ھر دنینوش از منع و ھاظرف یھمه در گرفتن عصاره ی اجازه): ۱۱( باب
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 ١٤٤ ...................................................................... آور نشئه زیچ

 ١٤٥ ........... اند نشده اندود ریق که ییھا کوزه از استفاده ی اجازه): ۱۲( باب

 ١٤٥ ......................................... آب در خرما گذاشتن مدت): ۱۳( باب

 ١٤٥ .......................... شود سرکه به لیتبد که یشراب ی درباره): ۱۴( باب

 ١٤٦ ...................................................... شراب با معالجه): ۱۵( باب

 ١٤٦ ..................................... ظرف دھان پوشاندن ی درباره): ۱۶( باب

 ١٤٦ .............. دیببند را مشک ی دھانه و دیبپوشان را ظرف یرو): ۱۷( باب

 ١٤٧ ...................... آب و ریش و دینب و عسل دنینوش ی درباره): ۱۸( باب

 ١٤٨ .................................................... وانیل در دنینوش): ۱۹( باب

 ١٤٩ ..................... است ممنوع مشک، ی دھانه از آب دنینوش): ۲۰( باب

 ١٤٩ ...... است ممنوع یا نقره و ییطال یھاظرف در دنینوش آب): ۲۱( باب

 قرار او راست سمت که است یفرد با حق د،ینوش آب یکس گاه ھر): ۲۲( باب
 ١٥٠ ................................................................................. دارد

 ١٥١ ...... بزرگترھا به آب دادن ھنگام کوچکترھا از خواستن اجازه): ۲۳( باب

 ١٥١ ...................................... است ممنوع ظرف، در تنفس): ۲۴( باب

 ١٥١ ............ نمود یم تنفس دن،ینوش آب ھنگام ص الله رسول): ۲۵( باب

 ١٥٢ ............................................ دینوش آب ستادهیا دینبا): ۲۶( باب

 ١٥٢ ................................ زمزم آب دنینوش ستادهیا ی اجازه): ۲۷( باب

 ١٥٣ ............................................................ هایخوردن کتاب

 ١٥٣ ................................. خوردن غذا ھنگام گفتن، الله بسم): ۱( باب

 ١٥٤ ................................................ راست دست با خوردن): ۲( باب

 ١٥٤ .............................. بخورد غذا خودش، یجلو از کس، ھر): ۳( باب

 ١٥٥ ............................................ انگشت سه با خوردن غذا): ۴( باب

 ١٥٥ .................... ساندیبل ای سدیبل را دستش خوردن غذا از بعد): ۵( باب

 ١٥٥ ............................................. کاسه و انگشتان دنیسیل): ۶( باب

 ١٥٥ ......................... آن خوردن و افتاد که یا لقمه کردن پاک): ۷( باب
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 ١٥٦ .......................... دنینوش و خوردن از بعد گفتن الحمدلله): ۸( باب

 ١٥٦ ........................... غذا و آب نعمت بخاطر شدن بازخواست): ۹( باب

 ١٥٧ .......................... غذا صرف یبرا هیھمسا دعوت رفتنیپذ): ۱۰( باب

برود او با یگرید شخص و شود غذا،دعوت صرف یبرا که یکس): ۱۱( باب
 ...................................................................................... ١٥٨ 

 ١٥٨ .......................................... مھمان حق در کردن ثاریا): ۱۲( باب

 ١٥٩ ........................... است یکاف نفر، سه یبرا نفر دو یغذا): ۱۳( باب

 ١٦٠ ....... معده ھفت در کافر و خورد یم غذا معده، کی در مؤمن): ۱۴( باب

 ١٦١ ............................................... کدو خوردن ی درباره): ۱۵( باب

 ١٦١ ......................................... است خورش نیبھتر سرکه): ۱۶( باب

 ١٦١ ..... انگشتان انیم ھا ھسته گذاشتن و خرما خوردن ی درباره): ۱۷( باب

 خرما و) گرفتن بغل در زانو و نشستن سرپا( نشستن چمباتمه): ۱۸( باب
 ١٦٢ ............................................................................. خوردن

 گرسنه باشد نداشته جود و خرما آن، در که یا خانه ساکنان): ۱۹( باب
 ١٦٣ .............................................................................. ھستند

 ١٦٣ ................... گذاشت دھان در ھمزمان خرما عدد دو دینبا): ۲۰( باب

 ١٦٣ ....................................... تازه یخرما با اریخ خوردن) : ۲۱( باب

 ١٦٤ ......................... اراک درخت رنگ اهیس ی وهیم ی درباره): ۲۲( باب

 ١٦٤ ..................................................... خرگوش خوردن): ۲۳( باب

 ١٦٤ .......................... )سوسمار ینوع( ضّب  خوردن ی درباره): ۲۴( باب

 ١٦٦ .......................................................... ملخ خوردن): ۲۵( باب

 ١٦٦ ....... اندازد یم رونیب ایدر که آنچه و ییایدر جانوران خوردن: )۲۶( باب

 ١٦٨ ..................................... اسب گوشت خوردن ی درباره): ۲۷( باب

 ١٦٨ ................. باشد یم ممنوع ،یاھل یھااالغ گوشت خوردن): ۲۸( باب

 ١٦٨ ........................ درنده واناتیح گوشت خوردن تیممنوع): ۲۹( باب

 ١٦٩ ................... گوشتخوار پرندگان گوشت خوردن تیممنوع): ۳۰( باب
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 ١٦٩ .............................................. ریس تیکراھ ی درباره): ۳۱( باب

 ١٧٠ ............................ غذا از گرفتن رادیا از کردن یخوددار): ۳۲( باب

 ١٧١ ..................................................... نتیز و لباس کتاب ـ۴۲

 اما. باشد نداشته یا بھره آخرت در که پوشد یم شمیابر ایدن در یکس): ۱( باب
 ١٧١ ................................ باشد یم مباح پولش، و شمیابر از گرفتن بھره

شودیم محروم آن، از آخرت در بپوشد، شمیابر ایدن در کس، ھر): ۲( باب
 ...................................................................................... ١٧٢ 

 ١٧٣ .............. ستین زگارانیپرھ ستهیشا یشمیابر یعبا دنیپوش): ۳( باب

باشد انگشت دو ی اندازه به نکهیا مگر است ممنوع شم،یابر دنیپوش): ۴( باب
 ...................................................................................... ١٧٣ 

 ١٧٤ .............................. است ممنوع ،یشمیابر یقبا دنیپوش): ۵( باب

 ١٧٤ ..................... یماریب ھنگام شمیابر لباس دنیپوش ی اجازه): ۶( باب

 ١٧٥ ........................ باشد شمیابر از لباس بانیگر نکهیا ی اجازه): ۷( باب

 یبرا یروسر کردن درست و یشمیابر ی پارچه نمودن قطعه قطعه): ۸( باب
 ١٧٦ ................................................................................. زنان

 زرد لباس و ھستند یشمیابر یھاخط یدارا که ییھالباس دنیپوش): ۹( باب
 ١٧٦ ............................................... باشد یم ممنوع ،ییطال انگشتر و

 ١٧٧ ........................ )لباس و بدن بر( زدن زعفران تیممنوع): ۱۰( باب

 ١٧٧ ............ دیسف یمو دادن رییتغ و موھا کردن رنگ ی درباره): ۱۱( باب

 ١٧٧ ........................ نمودن رنگ در ینصار و ھودی با مخالفت): ۱۲( باب

 ١٧٧ .................................... دار خط و رنگ سبز یمانی ُبرد): ۱۳( باب

 ١٧٧ ............... است شتر جھاز ریتصو یدارا که یلباس ی درباره): ۱۴( باب

 ١٧٨ ................................. ینمد لباس و کلفت ازار دنیپوش): ۱۵( باب

 ١٧٨ ....................................................... نمدھا ی درباره): ۱۶( باب

 ١٧٨ ................................. ازین ی اندازه به رختخواب ی هیتھ): ۱۷( ببا

 ١٧٩ ..... باشد خرما درخت افیال آن، داخل که نیچرم رختخواب): ۱۸( باب
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دست که چدیبپ لباس در را خود یطور شخص، نکهیا ی درباره): ۱۹( باب
 بستن نیھمچن و باشد مشکل آنھا آوردن رونیب و بمانند آن داخل شیھا

 ١٧٩ ........................................................... گریکدی با زانوھا و کمر

 ممنوع گذاشتن، یگرید یباال را پاھا از یکی و پشت بر دنیخواب): ۲۰( باب
 ١٧٩ ............................................................................ باشد یم

است مباح گر،ید یپا یرو پا کی گذاشتن و پشت به دنیکش دراز): ۲۱( باب
 ...................................................................................... ١٧٩ 

 ١٨٠ ....................................... ھاساق نصف تا ازار بردن باال): ۲۲( باب

 به متعال الله بکشد، نیزم یرو متکبرانه، را ازارش که یمرد): ۲۳( باب
 ١٨٠ ............................................................ کند ینم نگاه او یسو

کند ینم نگاه آنان، یسو به و زند ینم حرف گروه، سه با متعال الله): ۲۴( باب
 ...................................................................................... ١٨١ 

 ١٨١ ................ بکشد نیزم یرو متکبرانه، را لباسش که یکس): ۲۵( باب

 راه متکبرانه، و بود شده یخودپسند و غرور دچار مرد کی ،یروز): ۲۶( باب
 ١٨١ ................................................. رفت فرو ن،یزم در که رفت یم

 باشد، داشته وجود عکس، و سگ درآن، که یا خانه به فرشتگان): ۲۷( باب
 ١٨٢ ..................................................................... شوند ینم وارد

 وارد باشد، داشته وجود ریتصو آن، در که یا خانه به فرشتگان): ۲۸( باب
 ١٨٣ ..................................... باشد پارچه بر ینقش نکهیا مگر شوند ینم

 بالش، به و دیگرد قطعه قطعه نکهیا و دار، عکس ی پرده تیکراھ): ۲۹( باب
 ١٨٣ .......................................................................... شد لیتبد

 ١٨٤ ........................... باشد داشته ریتصو که ییمتکا مورد در): ۳۰( باب

 ١٨٥ ................ امتیق روز در کشند یم ریتصو که یکسان عذاب): ۳۱( باب

 ١٨٥ ...................... کشند یم ریتصو که یکسان بر یریگ سخت): ۳۲( باب

 ظرف در دنینوش و ییطال انگشتر نمودن دست در تیممنوع): ۳۳( باب
 ١٨٦ .... )سینف شمیابر ینوع( باجید و یشمیابر یھالباس دنیپوش و یا نقره
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 ١٨٦ ............................................. ییطال انگشتر انداختن): ۳۴( باب

 رسول محمد که نمود دست در یا نقره انگشتر کی ص اکرم ینب): ۳۵( باب
 دست در را انگشتر ھمان زین او از بعد یخلفا و بود شده حک آن بر الله

 ١٨٧ .............................................................................. نمودند

 دست در و باشد حبشه قیعق نشینگ که یا نقره انگشتر ی درباره): ۳۶( باب
 ١٨٨ ...................................................................... نمودن راست

 ١٨٩ ............................ چپ دست کوچک انگشت در انگشتر): ۳۷( باب

 ١٨٩ ..................... باشد سبابه و یانیم انگشت در دینبا انگشتر): ۳۸( باب

 ١٨٩ .................... ادیز کفش ی هیتھ و دنیپوش کفش ی درباره): ۳۹( باب

 ١٨٩ ..... چپ از آوردن رونیب و شود آغاز راست، از دنیپوش کفش): ۴۰( باب

 ١٩٠ ............................ کفش لنگ کی با رفتن راه تیممنوع): ۴۱( باب

گرید یبخش کردن ترک و سر یمو از یبخش دنیتراش تیممنوع): ۴۲( باب
 ...................................................................................... ١٩٠ 

 ١٩٠ ..................................... زنان یبرا مو وندیپ تیممنوع): ۴۳( باب

 ١٩٠ .................. )مو یبجا( زنان یبرا زیچ ھر وندیپ تیممنوع): ۴۴( باب

 جادیا فاصله شان،یھادندان انیم کهیکسان و ھاکوب خال نینفر): ۴۵( باب
 ١٩١ ............................................................................ کنند یم

 نگونهیا آنکه حال کند یم وانمود ریس را خود کهیکس ی درباره): ۴۶( باب
 ١٩٢ ............................................................................... نباشد

 انیعر و لخت واقع، در اما دهیپوش ظاھر، به که یزنان مورد در): ۴۷( باب
 ١٩٣ .............................................................................. ھستند

 ١٩٣ ........................واناتیح گردن از ھا قالده کندن ی درباره): ۴۸( باب

 خود با زنگ و سگ که یکسان با فرشتگان نکهیا و ھازنگ مورد در): ۴۹( باب
 ١٩٤ ................................................... شوند ینم ھمراه باشند داشته

 ١٩٤ ......... واناتیح ی چھره نمودن داغ و کردن نشان تیممنوع): ۵۰( باب

 ١٩٤ .................................. گوسفندان یھاگوش کردن داغ): ۵۱( باب
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 ١٩٥ ....................................... شتران کردن نشان ی درباره): ۵۲( باب

 ١٩٧ .............................................................. آداب کتاب ـ۴۳

 بعنوان مرا اسم: «فرمود که ص اکرم امبریپ سخن نیا ی هدربار): ۱( باب
 ١٩٧ ......... دینکن استفاده) ابوالقاسم( من ی هیکن از یول د؛یکن انتخاب اسم،

 ١٩٧ ............................ فرزندان یبرا محمد نام نمودن انتخاب): ۲( باب

ھستند عبدالرحمن و عبدالله متعال، الله نزد ھااسم نیترمحبوب): ۳( باب
 ...................................................................................... ١٩٨ 

 ١٩٨ ............................... فرزند یبرا عبدالرحمن اسم انتخاب): ۴( باب

 دعا و سرش بر دنیکش دست و فرزند یبرا عبدالله اسم انتخاب): ۵( باب
 ١٩٨ ..................................................................... او یبرا کردن

 ٢٠٠ ............................... صالحان و امبرانیپ یھااسم انتخاب): ۶( باب

 ٢٠٠ ...................................... فرزند یبرا میابراھ نام انتخاب): ۷( باب

 ٢٠١ ........................................ فرزند یبرا منذر اسم انتخاب): ۸( باب

 ٢٠١ ...................................... بھتر نام به نام کی دادن رییتغ): ۹( باب

 ٢٠١ ...................................... هیریجو به بّره نام دادن رییتغ): ۱۰( باب

 ٢٠٢ ............................................... نبیز به بّره نام رییتغ): ۱۱( باب

 ٢٠٢ ........................................... انگور گفتن کرم ی درباره): ۱۲( باب

 ٢٠٣ ........................ نافع و ساری رباح، افلح، یھانام تیممنوع): ۱۳( باب

 ٢٠٣ ............... فوق یھا نام به یگذار نام ی درباره افتنی اجازه): ۱۴( باب

 ٢٠٤ .................................... موال و زیکن و برده دنینام دیّ س): ۱۵( باب

 ٢٠٤ .............................. خردسال ی بچه یبرا گذاشتن هیکن): ۱۶( باب

 ٢٠٤ ...... !پسرکم یا: دیبگو یگرید مرد به مرد کی نکهیا ی درباره): ۱۷( باب

 دهینام شاھنشاه که است یکس نام متعال، الله نزد ھااسم نیبدتر): ۱۸( باب
 ٢٠٥ ................................................................................. شود

 ٢٠٥ ................................ دارد حق پنج مسلمان، بر مسلمان): ۱۹( باب

 ٢٠٦ .................... راه حق یادا و راه سر بر نشستن تیممنوع): ۲۰( باب
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شترندیب که یکسان به کمتر افراد و اده،یپ به سوار گفتن سالم): ۲۱( باب
 ...................................................................................... ٢٠٦ 

 ٢٠٦ ...................................... گفتن سالم و خواستن اجازه): ۲۲( باب

 ٢٠٧ .......................... شود یم شمرده اجازه پرده، کردن بلند): ۲۳( باب

 ٢٠٨ ............ خواستن ورود یاجازه ھنگام گفتن »من« تیکراھ): ۲۴( باب

 ٢٠٨ .... خواستن اجازه ھنگام خانه داخل به کردن نگاه تیممنوع): ۲۵( باب

 و کرد نگاه آنان، ی خانه داخل به ممرد ی اجازه بدون یکس اگر): ۲۶( باب
 ٢٠٩ ....................................................... کردند کور را چشمش آنھا

 ٢٠٩ .................. آن از چشم برگرداندن و یناگھان نگاه ی درباره): ۲۷( باب

 ٢٠٩ .. ندیبنش و دھد سالم و شود یمجلس وارد که یکس مورد در): ۲۸( باب

 ٢١٠ ....... آن در نشستن و شیجا از شخص کردن بلند تیممنوع): ۲۹( باب

 جا، آن به برگشت، آن به دوباره و شد بلند شیجا از یکس اگر): ۳۰( باب
 ٢١٠ ....................................................... است گرانیازد تر مستحق

 بدون گریکدی با نفر دو کردن صحبت یگوش در تیممنوع): ۳۱( باب
 ٢١٠ ................................................................. سوم نفر مشارکت

 ٢١١ .............................................. کودکان به دادن سالم): ۳۲( باب

 ٢١١ ..................................... دیندھ سالم ،ینصار و ھودی به): ۳۳( باب

 ٢١١ .............................................. کتاب اھل سالم جواب): ۳۴( باب

 ٢١٢ ... حجاب حکم شدن نازل از بعد زنان رفتن رونیب تیممنوع): ۳۵( باب

 ٢١٢ .................. حاجت یقضا یبرا زنان رفتن رونیب ی اجازه): ۳۶( باب

 ٢١٣ ............................. سر پشت در نامحرم زن نمودن سوار): ۳۷( باب

 ن،یا: دیبگو مرد د،ید گریکدی با یکس را ھمسرش و شوھر اگر): ۳۸( باب
 ٢١٤ ......................................................................... است یفالن

 ٢١٥ ......... بگذراند ست،ین محرمش که یزن نزد را شب دینبا مرد): ۳۹( باب

 منزل، در آنھا شوھر که یزنان ی خانه به شدن وارد تیممنوع): ۴۰( باب
 ٢١٦ ....................................................................... ندارد حضور
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 ٢١٦ .............................. زنان بر مخنث افراد ورود تیممنوع): ۴۱( باب

 ٢١٧ ............................. دنیخواب ھنگام آتش، کردن خاموش): ۴۲( باب

 ٢١٩ .......................................................... کردن َدم کتاب ـ۴۴

 ٢١٩ .................. کرد َدم را ص اکرم ینب لیجبر نکهیا ی ربارهد): ۱( باب

کردند سحر را ص اکرم ینب ان،یھودی نکهیا و سحرکردن یدرباره): ۲( باب
 ...................................................................................... ٢١٩ 

 ٢٢١ .. کردن فوت و ضیمر بر ناس و فلق اخالص، یھا سوره خواندن): ۳(باب

 ٢٢١ ................................ خواستن پناه و الله نام به کردن َدم): ۴( باب

 ٢٢١ ........................... نماز در وسوسه طانیش از خواستن پناه): ۵( باب

 ٢٢٢ .... است دهیگز را او عقرب که یفرد بر فاتحه یسوره خواندن): ۶( باب

 ٢٢٣ .......................... دار زھر جانواران تمام یدگیگز کردن َدم): ۷( باب

 ٢٢٣ ............................... پھلو شیر یماریب کردن َدم یدربارھ): ۸( باب

 ٢٢٣ ............................... یدگیگز عقرب از کردن دم یدربارھ): ۹( باب

 از یبعض که خواستند شما از اگر و دارد قتیحق زخم، چشم): ۱۰( باب
 ٢٢٤ ............................. دیدھ انجام را کار نیا د،ییبشو را بدنتان یاعضا

 ٢٢٤ ............................... زخم چشم یبرا کردن َدم یدرباره) ۱۱( باب

 ٢٢٥ ......................................... زخم چشم یبرا کردن َدم): ۱۲( باب

 ٢٢٥ ............................................ نیزم خاک با کردن َدم): ۱۳( باب

 َدم را او تواند یم شد، ضیمر شخص، یخانواده یاعضا از یکی اگر): ۱۴( باب
 ٢٢٦ ................................................................................. کند

 ٢٢٩ ................................................ طبابت و یضیمر کتاب ـ۴۵

 ٢٢٩ ................... شود یم دچار آن، به مؤمن که یدرد و یماریب): ۱( باب

 ٢٢٩ ............................................... مارانیب ادتیع لتیفض): ۲( باب

 ٢٣٠ ................................. است شده دیپل و ناپاک دلم دیینگو): ۳( باب

 ٢٣١ .............................................. دارد ییدارو ،یماریب ھر): ۴( باب

 آنرا آب، یلهیبوس پس است؛ جھنم یگرما از برگرفته تب، یگرما): ۵( باب



 ق   فهرست مطالب

 ٢٣١ .......................................................................... دیکن سرد

 ٢٣١ ......................................... برد یم نیب از را گناھان تب): ۶( باب

 ٢٣٢ .......................... آن ثواب و) شدن ھوشیب( صرع یدربارھ): ۷( باب

 اندوه و حزن رفتن نیب از و ضیمر قلب نشاط و آرامش باعث نهیتلب): ۸( باب
 ٢٣٢ ............................................................................ گردد یم

 ٢٣٣ ........................................................... غسل با مداوا): ۹( باب

 ٢٣٣ ......................................... )دانه اهیس( زیشون با مداوا): ۱۰( باب

 و زھر چیھ د،ینما آغاز عجوه، یخرما خوردن با را صبحش ھرکس،): ۱۱( باب
 ٢٣٣ ................................................... رساند ینم ضرر او به ییجادو

 ٢٣٤ ............. است چشم یشفا آن، آب و است نیترنجب از قارچ): ۱۲( باب

 ٢٣٤ ............. ندیگو یم زین قسط آن، به که یھند عود با معالجه): ۱۳( باب

 ٢٣٥ ........................ )ختنیر گلو در( دارو خوراندن با معالجه): ۱۴( باب

 ٢٣٥ ............... نمودن ینیب در قطره و کردن حجامت ی درباره): ۱۵( باب

 ٢٣٥ ............................................ داغ و حجامت با معالجه): ۱۶( باب

 ٢٣٧ .................................... کردن داغ و رگ قطع با معالجه): ۱۷( باب

 ٢٣٧ ............................................. داغ با ھازخم یمعالجه): ۱۸( باب

 ٢٣٧ ................................................... شراب با یمعالجه): ۱۹( باب

 ٢٣٩ .......................................................... طاعون کتاب -۴۶

 دینرو طاعون یمنطقه به پس است؛ یعذاب نکهیا و طاعون ی درباره): ۱( باب
 ٢٣٩ ......................................................... دینکن فرار آن، ترس از و

 ٢٤٣ ....................................... یماریب تیسرا و یبدفال کتاب – ۴۷

 ٢٤٣ ... ندارند یاصالت چگونهیھ ھامه، و صفر یبدفال ،یماریب تیسرا): ۱( باب

 اند،سالم واناتشیح که یکس نزد را مارشیب واناتیح دینبا کسچیھ): ۲( باب
 ٢٤٤ ................................................................................. ببرد

 ٢٤٥ ................................ شوند ینم باران و باد باعث ستارگان): ۳( باب

 ٢٤٦ .................................. کند گمراه را یکس تواند ینم غول): ۴( باب
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 ٢٤٦ ..................................................... ماریب فرد از زیپرھ): ۵( باب

 ٢٤٦ .................................................... گرفتن کین فال به): ۶( باب

 ٢٤٦ ..................................... اسب و زن و منزل بودن منیُ بد): ۷( ببا

 ٢٤٩ ....................................... )کردن ییگوبیغ( کهانت کتاب -۴۸

دنیکش خط با گرفتن فال از یادی و کاھنان نزد رفتن تیممنوع): ۱( باب
 ...................................................................................... ٢٤٩ 

 ٢٤٩ ................ کنند یم سمع اسراق ھا،جن که یسخنان یدرباره) ۲( باب

 ٢٥٠ ..... شود ینم رفتهیپذ نمازش برود، ریفالگ و کاھن نزد کس ھر): ۴( باب

 ٢٥١ .......................................... گرید یزهایچ و مارها کتاب -۴۹

 ٢٥١ ... شوند کشته دینبا کنند، یم یزندگ ھا خانه داخل که ییمارھا): ۱( باب

 ٢٥١ ........................ خانه داخل یمارھا به دادن ھشدار بار سه): ۲( باب

 ٢٥٣ ............................................................ مارھا کشتن): ۳( باب

 ٢٥٤ ............................................... ھا وزغ کشتن یدرباره ):۴( باب

 ٢٥٤ ............................................. ھا مورچه کشتن یدرباره): ۵( باب

 ٢٥٥ ................................................... گربه کشتن یدربارھ):۶( باب

 ٢٥٥ .................................. آنھا بودن مسخ و ھاموش یدربارھ): ۷( باب

 ٢٥٦ .................................................. واناتیح به دادن آب): ۸( باب

 ٢٥٧ ............................................ گرید یزهایچ و شعر کتاب -۵۰

 ٢٥٧ ................................................. خواندن شعر یدرباره): ۱( باب

 ٢٥٧ .................. است آورده زبان به شاعر کی که یسخن نیبھتر): ۲( باب

 ٢٥٧ .................................. شعر با ادیز شدن مشغول تیکراھ): ۳( باب

 ٢٥٨ .................................... مداحان یچھره به ختنیر خاک): ۴( باب

 ٢٥٨ ..................... افراد ستودن و کردن هیتزک تیکراھ یدرباره): ۵( باب

 ٢٥٩ ................................................................ نرد یباز): ۶( باب

 ٢٦١ ............................................... )دنید خواب( ایرؤ کتاب -۵۱

 ٢٦١ ................................... ص اکرم ینب یخوابھا یدرباره): ۱( باب
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دید خواب را کذاب یعنس اسود و کذاب یلمهیمس ص اکرم ینب): ۲( باب
 ...................................................................................... ٢٦٢ 

 در مرا ھرکس،: « فرمود که ص اکرم ینب سخن نیا یدرباره): ۳( باب
 ٢٦٣ .......................................... .»است دهید مرا قتاً یحق ند،یبب خواب

 جانب از شانیپر یھاخواب و متعال، الله جانب از کین خواب): ۴( باب
 ٢٦٣ ....................................................................... است طانیش

 یناپسند خواب کس، ھر و است متعال الله جانب از خوب خواب): ۵( باب
 ٢٦٤ ...................................................... دینگو گرانید به را آن د،ید

 را یطرف و ببرد پناه متعال، الله به د،ید یناپسند خواب ،یکس اگر): ۶( باب
 ٢٦٤ ................................................... دھد رییتغ ده،یخواب آن بر که

 بشمار نبوت بخش شش و چھل از بخش کی مؤمن، خوب خواب): ۷( باب
 ٢٦٥ .............................................................................. رود یم

 ٢٦٥ ..... رود یم بشمار نبوت بخش ھفتاد از بخش کی خوب خواب): ۸( باب

دیدرآ آب از دروغ مؤمن، خواب که افتد یم اتفاق کم امت،یق کینزد): ۹( باب
 ...................................................................................... ٢٦٥ 

 ٢٦٦ ...................... است شده وارد خواب، ریتعب مورد در آنچه): ۱۰( باب

 ٢٦٧ .... شوند فیتعر مردم، یبرا خواب، در یطانیش یھایباز دینبا): ۱۱( باب

 ٢٦٩ ................................. »ص اکرم ینب لیفضا« لیفضا کتاب -۵۲

 ٢٦٩ ................................................ ص اکرم ینب انتخاب): ۱( باب

ھستم آدم فرزندان سرور من که ص اکرم ینب سخن نیا ی درباره): ۲( باب
 ...................................................................................... ٢٦٩ 

است شده مبعوث آن، با ص اکرم ینب که یدانش و تیھدا مثال): ۳( باب
 ...................................................................................... ٢٦٩ 

 ٢٧١ ............ ص اکرم ینب با امبرانیپ افتنی خاتمه و شدن کامل): ۴( باب

 ٢٧١ ................................ ص اکرم ینب به سنگ دادن سالم): ۵( باب
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 ٢٧٢ ................ ص اکرم ینب انگشتان انیم از آب نمودن فوران): ۶( باب

 ٢٧٢ ....................... آب در ص اکرم ینب یمعجزه شدن آشکار): ۷( باب

 ٢٧٣ ......................................... غذا در ص اکرم ینب برکت): ۸( باب

 ٢٧٧ .......................... ریش در ص اکرم ینب برکت شدن آشکار): ۹( باب

 ٢٨٠ ................................ روغن در ص اکرم ینب برکت آثار): ۱۰( باب

 ٢٨١ .................................. ص اکرم ینب از درخت اطاعت): ۱۱( باب

 ٢٩٠ ............................. )ماه شدن مین دو( قمر شّق  مورد در): ۱۲( باب

کند آزار و تیاذ را ص اکرم ینب خواستیم که یکس یریجلوگ): ۱۳( باب
 ...................................................................................... ٢٩١ 

برساند قتل به را ص اکرم امبریپ خواستیم که یکس یریجلوگ): ۱۴( باب
 ...................................................................................... ٢٩٢ 

 ٢٩٣ .......................... مسموم گوسفند خوردن و سّم  مورد در): ۱۵( باب

 ٢٩٤ .................... ص اکرم ینب درست زدن نیتخم مورد در): ۱۶( باب

 تا رمیگ یم را تانیکمرھا من: «فرمود که ص اکرم ینب سخن نیا ):۱۷( باب
 ٢٩٥ ................................................................... »دیفتین آتش در

 از شتریب و شناختیم ھمه از بھتر را متعال الله ص اکرم ینب): ۱۸( باب
 ٢٩٦ ................................................ دیترسیم متعال الله از ھم ھمه

 خاطر به گرفتن انتقام و گناھان از ص اکرم ینب کردن یدور): ۱۹( باب
 ٢٩٦ ........................................................................ یالھ محارم

 و نمود ورم شیپاھا نکهیا تا ص اکرم ینب خواندن نماز یدرباره): ۲۰( باب
 ٢٩٧ ...................... ؟»نباشم یشکرگزار یبنده ایآ«فرمود که سخنش نیا

 بر شما یکننده استقبال من« فرمود که ص اکرم ینب سخن نیا): ۲۱( باب
 ٢٩٧ ............................................................... »ھستم کوثر حوض

 ٢٩٧ ............. آن به امتش ورود و ، ص اکرم ینب حوض یبزرگ): ۲۲( باب

 ٣٠٠ ..................... ص اکرم ینب سن و بعثت ،یظاھر صفات): ۲۳( باب
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 ٣٠١ ................................................... نبوت ُمھر مورد در): ۲۴( باب

 ٣٠٢ .......... ص اکرم ینب یپاھا پشت و چشمان دھان، تیفیک): ۲۵( باب

 ٣٠٣ ..................................... ص اکرم ینب) مبارک( شیر): ۲۶( باب

 ٣٠٣ ............................................. اکرم ینب دیسف یموھا): ۲۷( باب

 ٣٠٣ ..................................................... اکرم ینب یموھا): ۲۸( باب

 ٣٠٤ ...................... کردن باز فرق و یشانیپ بر موھا کردن رھا): ۲۹( باب

 ٣٠٤ ..................................................... الله رسول تبسم): ۳۰( باب

 یایح َبَرد، یم بسر پرده در که یا زهیدوش از ص اکرم ینب ):۳۱( باب
 ٣٠٤ .................................................................... داشت یشتریب

 ٣٠٤ ................................................. اکرم ینب ییخوشبو): ۳۲( باب

 ٣٠٥ ................................................ اکرم ینب کردن عرق): ۳۳( باب

 ٣٠٦ ........................................... اکرم ینب عرق ییخوشبو): ۳۴( باب

 ٣٠٦ .................................... اکرم ینب عرق از جستن تبرک): ۳۵( باب

 ٣٠٧ .............................................. اکرم ینب بودن کینزد): ۳۶( باب

 ٣٠٨ ............................................................. الله رسول): ۳۷( باب

 ٣٠٩ ..................................................... اکرم ینب شفقت): ۳۸( باب

 ٣١٠ ................................................... اکرم ینب شجاعت): ۳۹( باب

 ٣١٠ .............................................................. اکرم ینب): ۴۰( باب

 ٣١١ ..................................... اکرم ینب کردن صحبت روش: )۴۱( باب

 ٣١١ ............................................................. الله رسول): ۴۲( باب

 ٣١٢ .............................................................. اکرم ینب :)۴۳( باب

 ٣١٢ .................................................. الله رسول از ھرگاه): ۴۴( باب

 ٣١٣ ............................................................ ینب یعطا): ۴۵( باب

 ٣١٣ ................................................... اکرم ینب شمارش): ۴۶( باب

 ٣١٤ ............................................ اکرم ینب یاسمھا تعداد): ۴۷( ببا

 ٣١٤ .................................................. اکرم ینب مدت چه): ۴۸( باب
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 ٣١٥ ............................................... اکرم ینب وفات، ھنگام):۴۹( باب

 دھد، قرار رحمت مورد را یامت باشد خواسته متعال الله ھرگاه): ۵۰( باب
 ٣١٦ ........................ دینمایم روح قبض خودشان، از زودتر را امبرشانیپ

 َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا یباره در): ۵۱( باب
ٰ  يُۡؤِمُنونَ   مؤمن که پروردگارت به سوگند( ].۶۵: النساء[ ﴾ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ
 ٣١٦ ........................ )ندھند قرار داور را تو که یزمان تا شوندینم شمرده

یم که متعال الله سخن نیا و ص اکرم ینب از یرویپ یدرباره): ۵۲( باب

ْ  َٔ �َۡ�  َ� ﴿: دیفرما ۡشَيآءَ  َ�نۡ  لُوا
َ
 اگر که ییزھایچ از ﴾�َُسۡؤُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُ�ۡبدَ  إِن أ

 ٣١٧ ........................ .دینکن سؤال کنند،یم ناراحت را شما گردند، آشکار

 ٣١٩ ............................... اکرم ینب که ییکارھا از یددار خو): ۵۳( باب

 ٣١٩ .......................................... اکرم ینب سخنان مورد در): ۵۴( باب

 ٣٢٠ .............................................. اکرم ینب دنید یآرزو): ۵۵( باب

 ٣٢٠ ........................ اکرم ینب دنید یآرزو که یکس مورد در): ۵۶( باب

 ٣٢١ ................................. آنان لتیفض و امبرانیپ از یادی کتاب ـ۵۳

 ٣٢١ ...................................... ÷ آدم نشیآفر آغاز مورد در): ۱( باب

 ٣٢١ ................................ ÷ لیخل میابراھ لتیفض مورد در): ۲( باب

 ٣٢١ ............................................. ÷ میابراھ کردن ختنه): ۳( باب

 ٣٢٢ ............................ :گفت که÷  میابراھ سخن نیا مورد در): ۴( باب

 ٣٢٢ .......................... :گفت که÷  میابراھ سخنان نیا مورد در): ۵( باب

 ٣٢٤ ................................................... ÷ یموس از یادی): ۶( باب

 ٣٢٥ .............................. السالم ھمایعل خضر با یموس داستان): ۷( باب

 ٣٢٨ ......................................... اکرم ینب سخن نیا مورد در): ۸( باب

 ٣٣٠ ........................................... ÷ یموس وفات مورد در): ۹( باب

 ٣٣٠ ....................................... اکرم ینب سخن نیا مورد در): ۱۰( باب

 ٣٣١ ................................................. ÷ وسفی از یادی): ۱۱( باب
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 ٣٣١ ................................................... ÷ ایزکر از یادی): ۱۲( باب

 ٣٣١ .................................................. ÷ ونسی از یادی): ۱۳( باب

 ٣٣٢ ................................................. ÷ یسیع از یادی): ۱۴( ببا

 را او طانیش د،یآیم ایبدن که ینوزاد ھر مادرش، و میمر فرزند بجز): ۱۵( باب
 ٣٣٢ ...................................................................... کندیم لمس

کنمیم بیتکذ را خودم و دارم مانیا متعال، الله به: گفت یسیع ):۱۶( باب
 ...................................................................................... ٣٣٢ 

 ٣٣٣ ...................................... ص اکرم ینب ارانی لیفضا کتاب ـ۵۴

 ٣٣٣ ............................................................. :قیصد ابوبکر لیفضا

 دو مورد در تو گمان: «فرمود که ص اکرم ینب سخن نیا مورد در ):۱( باب
 ٣٣٣ ........................... ؟»ستیچ است، متعال الله آنھا، نیسوم که ینفر

 ٣٣٣ ......................................... اکرم ینب سخن نیا مورد در): ۲( باب

 ٣٣٤ ........................................................... قیصد ابوبکر): ۳( باب

 ٣٣٤ ............................. قیصد ابوبکر یبرا کین اعمال اجتماع): ۴( باب

 ٣٣٤ ......................................... اکرم ینب سخن نیا مورد در): ۵( باب

 ٣٣٥ ................................................ فارق و قیصد یھمراھ): ۶( باب

 ٣٣٦ ....................................................... ابوبکر ینیجانش): ۷( باب

 ٣٣٧ ................................................ خطاب بن عمر لیفضا): ۸( باب

 ٣٤٠ ............................................... عفان بن عثمان لیفضا): ۹( باب

 ٣٤٣ ........................................... طالب یاب بن یعل لیفضا): ۱۰( باب

 ٣٤٦ ......................................... الله دیعب بن طلحه لیفضا): ۱۱( باب

 ٣٤٦ ................................................. عوام بن ریزب لیفضا): ۱۲( باب

 ٣٤٧ ................................................. ریزب و طلحه لیفضا): ۱۳( باب

 ٣٤٧ .......................................... وقاص یاب بن سعد لیفضا): ۱۴( باب

 ٣٥١ .......................................... جراح بن دهیعب ابو لیفضا): ۱۵( باب

 ٣٥١ .............................................. نیحس و حسن لیفضا): ۱۶( باب



 مختصر صحیح مسلم    ض 

 ٣٥٢ ......................................... محمد دختر فاطمه لیفضا): ۱۷( باب

 ٣٥٤ .......................................... اکرم ینب تیب اھل لیفضا): ۱۸( باب

 ٣٥٦ .......................................... شهیعا نیالمؤمن ام لیفضا): ۱۹( باب

 ٣٦١ ...................... زرع ام ثیحد یادآوری و شهیعا لتیفض در): ۲۰( باب

 ٣٦٥ ........................................ جهیخد نیالمؤمن ام لیفضا): ۲۱( باب

 ٣٦٦ .................................... اکرم ینب یگرام ھمسر لیفضا): ۲۲( باب

 ٣٦٧ ....................................... سلمه ام نیالمؤمن ام لیفضا): ۲۳( باب

 ٣٦٨ ............................... مالک بن انس مادر میُسل ام لیفضا): ۲۴( باب

 ٣٦٨ ........ دیز بن اسامه مادر من؛یا ام اکرم؛ رسول یموال لیفضا): ۲۵( باب

 ٣٦٩ ................................................ حارثه بن دیز لیفضا): ۲۶( باب

 ٣٦٩ .............................. دیز بن اسامه و حارثه بن دیز لیفضا): ۲۷( باب

 ٣٦٩ ........................ قیصد ابوبکر یموال رباح بن بالل لیفضا): ۲۸( باب

 ٣٧٠ .................................... بالل و بیصھ و سلمان لیفضا): ۲۹( باب

 ٣٧١ ............................................... مالک بن انس لیفضا): ۳۰( باب

 که یکسان ریسا و سیُعم دختر اسماء طالب، یاب بن جعفر لیفضا): ۳۱( باب
 ٣٧٢ .......................... کردند ھجرت حبشه به آنان ھمراه یکشت بر سوار

 ٣٧٤ ........................... طالب یاب بن جعفر بن الله عبد لیفضا): ۳۲( باب

 ٣٧٤ .......................................... عباس بن الله عبد لیفضا): ۳۳( باب

 ٣٧٥ ............................................. عمر بن الله عبد لیفضا): ۳۴( باب

 ٣٧٦ ............................................. ریزب بن الله عبد لیفضا): ۳۵( باب

 ٣٧٦ ......................................... مسعود بن الله عبد لیفضا): ۳۶( باب

 ٣٧٨ ................................ حرام بن عمرو بن الله عبد لیفضا): ۳۷( باب

 ٣٧٨ ........................................... سالم بن الله عبد لیفضا): ۳۸( باب

 ٣٨٠ ................................................ معاذ بن سعد لیفضا): ۳۹( باب

 ٣٨١ ................... میُسل ام ھمسرش و یانصار طلحه ابو لیفضا): ۴۰( باب

 ٣٨٣ ................................................ کعب بن یاب لتیفض): ۴۱( باب
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 ٣٨٣ ............................................... یغفار ذر ابو لتیفض): ۴۲( باب

 ٣٩٠ .......................................... یاشعر یموس ابو لتیفض): ۴۳( باب

 ٣٩١ .............................. یاشعر عامر ابو و یموس ابو لتیفض): ۴۴( باب

 ٣٩٣ ............................................ یدوس رهیھر ابو لتیفض): ۴۵( باب

 ٣٩٦ ............................... ُخَرَشه بن سماک دجانه ابو لتیفض): ۴۶( باب

 ٣٩٦ ................................. حرب بن صخر انیسف ابو لتیفض): ۴۷( باب

 ٣٩٧ ..................................................... بیبیُجلَ  لتیفض): ۴۸( باب

 ٣٩٨ ............................................. ثابت بن حسان لتیفض): ۴۹( باب

 ٤٠٢ ................................... یبجل الله عبد بن ریجر لتیفض): ۵۰( باب

 ٤٠٣ ............................................... شجره اصحاب لیفضا): ۵۱( باب

 ٤٠٤ .................................................. بدر یشھدا لیفضا): ۵۲( باب

 ٤٠٥ .................................... گرانید و انصار و شیقر لیفضا): ۵۳( باب

 ٤٠٦ ................................................. شیقر زنان مورد در): ۵۴( باب

 ٤٠٦ .......................................................... انصار لیفضا): ۵۵( باب

 ٤٠٨ .............................................. انصار یھارهیت نیبھتر): ۵۶( باب

 ٤٠٨ ............................................ انصار به خدمت مورد در): ۵۷( باب

 ٤٠٩ ....................................................... ھایاشعر لیفضا): ۵۸( باب

 ٤١٠ ...................................................... اکرم ینب یدعا): ۵۹( باب

 ٤١٠ .......................... غفار و نهیجھ نه،یمز یھالهیقب لتیفض): ۶۰( باب

 ٤١١ ........................... است آمده ئیط یلهیقب مورد در آنچه): ۶۱( باب

 ٤١١ ........................... است آمده دوس یلهیقب مورد در آنچه): ۶۲( باب

 ٤١١ .................................................... میتم یبن لتیفض): ۶۳( باب

 ٤١٢ ..................... اکرم ینب ارانی انیم یبرادر و اخوت مانیپ): ۶۴( باب

 ٤١٣ ھستند من امت تیامن باعث ارانمی و ارانم،ی تیامن باعث من): ۶۵( باب

 ٤١٣ ........................................ اکرم ینب که یکس مورد در): ۶۶( باب

یم آنھا از بعد که یکسان عصر سپس صحابه، عصر عصر، نیبھتر): ۶۷( باب
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 ٤١٤ .................... ندیآیم دوم گروه از بعد که یکسان عصر ھم بعد و ند؛یآ

 ٤١٥ ......................................... ھستند  معادن مانند مردم، ):۶۸( باب

 ٤١٥ .................................... اکرم امبریپ سخن نیا مورد در): ۶۹( باب

 که یکسان بر آنان لتیفض و امبر،یپ اصحاب دادن دشنام از ینھ): ۷۰( باب
 ٤١٦ ................................................................. ندیآیم آنھا از بعد

 ٤١٦ ......... او لتیفض و است نیتابع جزو که یقرن سیُاو از یادی): ۷۱( باب

 ٤١٨ ................................ آن ساکنان و مصر مورد در یسخن): ۷۲( باب

 ٤١٩ .................................... است آمده عمان مورد در آنچه): ۷۳( باب

 ٤١٩ ......................... است آمده فارس نیسرزم مورد در آنچه): ۷۴( باب

 آنھا انیم در تواندینم شخص کی که ھستند شتر صد مانند مردم): ۷۵( باب
 ٤٢٠ ......................................................... کند دایپ بینج شتر کی

 ٤٢٠ ..................... فیثق یلهیقب قاتل و کذاب مورد در یسخن): ۷۶( باب

 ٤٢٣ ............................................ یرحم یصله و یکین کتاب ـ۵۵

 یشتریب احسان مستحق کی کدام به نکهیا و مادر و پدر به یکین): ۱( باب
 ٤٢٣ ................................................................................ است

 ٤٢٣ ............... )ینفل( عبادت بر مادر و پدر به یکین نمودن مقدم): ۲( باب

 ٤٢٦ .......... آنھا با یھمراھ و مادر و پدر به یکین بخاطر جھاد ترک): ۳( باب

 ٤٢٦ ...................................... اکرم امبریپ سخن نیا یدرباره): ۴( باب

 و ابدیدر یریپ حالت در را آنھا از یکی ای مادرش و پدر کهیکس ینیب): ۵( باب
 ٤٢٦ ....................... شود دهیمال خاک به نگردد، بھشت وارد ن،یا وجود با

 یکین پدرش، دوستان یخانواده با شخص که است آن یکین نیبھتر): ۶( باب
 ٤٢٧ ................................................................................. کند

 ٤٢٧ ................................... دختران به کردن احسان لتیفض): ۷( باب

 ٤٢٨ . گرددیم عمر شدن یطوالن باعث یشاوندیخو حق آوردن بجا): ۸( باب

 ٤٢٨ ........... اورندین یبجا آنان اگرچه یشاوندیخو حق آوردن بجا): ۹( باب

 ٤٢٩ ............. آن تیرعا عدم و یشاوندیخو حق تیرعا مورد در): ۱۰( باب
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 ٤٣٠ ............................................. میتی سرپرست مورد در): ۱۱( باب

 ن،یمساک و وه،یب زنان یازھاین نیتأم جھت در که یکس پاداش ):۱۲( باب
 ٤٣٠ ...................................................................... کندیم تالش

 داشته دوست را گریکدی متعال الله خاطر به که یکسان مورد در): ۱۳( باب
 ٤٣٠ ............................................................................... باشند

 ٤٣١ .................. شودیم حشر دوستانش با ھرکس امت،یق روز): ۱۴( باب

 بندگانش محبوب باشد، داشته دوست را یا بنده متعال الله ھرگاه،): ۱۵( باب
 ٤٣٢ .......................................................................... گرداندیم

 ٤٣٢ ... اندآمده ھم گرد که ھستند یمتنوع یلشکرھا مانند ارواح،): ۱۶( باب

 ٤٣٣ .............. است ساختمان کی ی منزله به مؤمن، یبرا مؤمن): ۱۷( باب

اندبدن کی مانند گریکدی با یمھربان و شفقت و یدوست در مؤمنان): ۱۸( باب
 ...................................................................................... ٤٣٣ 

 تنھا را او و کند ینم ستم او به است؛ مسلمان برادر مسلمان): ۱۹( باب
 ٤٣٣ .......................................................................... گذارد ینم

 ٤٣٤ .................................. بنده یھابیع پوشاندن مورد در): ۲۰( باب

 ٤٣٤ ....................................... نانیھمنش سفارش مورد در): ۲۱( باب

 ٤٣٥ ................................................ خوب نیھمنش مثال): ۲۲( باب

 ٤٣٥ ........................................... هیھمسا مورد در سفارش): ۲۳( ببا

 ٤٣٥ ....................................... مردم با ییخوشرو استحباب): ۲۴( باب

 ٤٣٦ ....................................... متیمال و ییخونرم مورد در): ۲۵( باب

 ٤٣٦ ...................دارد دوست را متیمال و ییخونرم متعال الله): ۲۶( باب

 ٤٣٦ .................................................. متکبر انسان عذاب): ۲۷( باب

 ٤٣٧ ............................. کند  یم ادی سوگند که یکس یدرباره): ۲۸( باب

یم رھا شیھایبد خاطر به را او مردم که یکس حکم و نمودن مدارا): ۲۹( باب
 ٤٣٧ ................................................................................ کنند

 ٤٣٨ .................................................. کردن عفو مورد در): ۳۰( باب
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 ٤٣٨ ..... کندیم کنترل را خودش خشم، ھنگام که یکس مورد در): ۳۱( باب

 ٤٣٨ ............. خشم ھنگام میالرج طانیالش من بالله اعوذ گفتن ):۳۲( باب

 کنترل را خودش تواندینم که است شده دهیآفر یابگونه انسان): ۳۳( باب
 ٤٣٩ ................................................................................. کند

 ٤٣٩ ............................................ گناه و کین کار مورد در): ۳۴( باب

 ٤٤٠ .......... داردیبرم راه از را خاشاک و خس که یکس مورد در): ۳۵( باب

 ٤٤٠ ........ دیآ گرفتار یبتیمص به و بخلد مؤمن بدن به یخار اگر): ۳۶( باب

 ٤٤١ ................... شودیم گرفتار بدان مؤمن که یاندوھ و درد): ۳۷( باب

 ممنوع گر،یکدی به کردن پشت و کردن یدشمن دن،یورز حسادت): ۳۸( باب
 ٤٤٢ ................................................................................ است

 ٤٤٢ ........... دینما گفتن سالم به آغاز که است یکس آنھا نیبھتر): ۳۹( باب

 ٤٤٢ ....................................... کردن قھر و یدشمن از ینھ): ۴۰( باب

 ٤٤٣ ..... است ممنوع کردن، بد گمان و) ایدن در( رقابت تجسس،): ۴۱( باب

 ٤٤٣ اندازد یم ھم جان به و کندیم کیتحر را گزاران نماز طانیش): ۴۲( باب

 ٤٤٣ .............................. دارد وجود طانیش کی انسان، ھر با): ۴۳( باب

 ٤٤٤ .......................................................... دینکن بتیغ): ۴۴( باب

 ٤٤٤ ............................................... ینیچ سخن مورد در): ۴۵( باب

 ٤٤٥ ......................... شود ینم بھشت وارد ،ینیچ سخن چیھ ):۴۶( باب

 ٤٤٥ ................................ )منافق( چھره دو شخص مورد در): ۴۷( باب

 ٤٤٥ ................................... ییدروغگو و ییراستگو مورد در): ۴۸( باب

 ٤٤٦ ....................... است زیجا آنھا در گفتن دروغ که یموارد): ۴۹( باب

 ٤٤٦ .......................................... تیجاھل دعوت تیممنوع): ۵۰( باب

. میبود ص اکرم ینب ھمراه غزوات، از یکی در ما: دیگو یم س جابر: ترجمه
 مرد. زد یانصار تحت ما به ریشمش ای پا ای دست با نیمھاجر از یمرد پس

 به! نیمھاجر یا: گفت مھاجر و. دیبرس من ادیفر به! انصار یا: گفت یانصار
 ؟»دیا داده سر ت،یجاھل دعوت چرا: «فرمود ص الله رسول. دیبرس من داد
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 ما به ریشمش ای پا ای دست با نیمھاجر از یمرد! الله رسول ای: گفتند مردم
 د؛یکن رھا را تیجاھل سخنان نیا: «فرمود ص اکرم اکبریپ. زد یانصار تحت

: گفت) نیمنافق سیرئ( سلول بن یاب بن الله عبد. »ھستند بو بد و زشت رایز
 با افراد م،یبرگشت نهیمد به اگر الله، به سوگند اند؟ داده انجام یکار نیچن

 ای: گفت عمر. کرد خواھند رونیب را لیذل و خوار اشخاص ارزشمند، و قدرت
 او: «فرمود ص اکرم ینب. بزنم را منافق نیا گردن تا دیبدھ اجازه! الله رسول

 قتل به را ارانشی محمد: ندیگویم مردم شود، کشته اگر رایز کن؛ رھا را
 ٤٤٦ ........................................................................ .»رساند یم

 ٤٤٧ .......................................... دادن دشنام از کردن منع): ۵۱( باب

 ٤٤٧ ........................ زمانه و روزگار دادن دشنام از کردن منع): ۵۲( باب

 ٤٤٨ ..... کند اشاره اسلحه، با مسلمانش برادر یسو به یکس دینبا): ۵۳( باب

 ٤٤٨ .......... مسجد داخل در رھایت زیت یلبه و کانیپ از محافظت): ۵۴( باب

 ٤٤٩ ............................................ چھره به زدن تیممنوع): ۵۵( باب

 ٤٤٩ ........... آن یدرباره یریگ سخت و واناتیح نینفر مورد در): ۵۶( باب

 ٤٥٠ ................................... دارد تیکراھ اد،یز کردن نینفر): ۵۷( باب

 ٤٥٠ .................. شدند ھالک مردم: دیگویم که یکس مورد در): ۵۸( باب

 ٤٥١ شوندیم ھالک کنند،یم یریگ سخت حد از شیب که یکسان): ۵۹( باب

 ٤٥١ ....................................... اکرم ینب که را یمسلمان ھر): ۶۰( باب

 ٤٥٥ .............................................................. ظلم کتاب ـ۵۶

 ٤٥٥ ................... توبه و استغفار به دستور و ظلم میتحر مورد در): ۱( باب

 ٤٥٧ ........................................ ظالم به دادن مھلت مورد در): ۲( باب

 چه و باشد ظالم چه کند کمک را مسلمانش برادر دیبا ھرکس): ۳( باب
 ٤٥٧ .............................................................................. مظلوم

 ٤٥٨ ..................... کنندیم شکنجه را مردم که یکسان مورد در): ۴( باب

 مگر دینشو وارد اند،کرده ستم خود، به که یکسان سکونت محل به): ۵( باب
 ٤٥٨ ................................................................ دیباش انیگر نکهیا
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 ٤٥٩ ....اندشده عذاب دچار که یکسان یچاھھا از دنیکش آب حکم): ۶( باب

 ٤٦١ ............................................... سرنوشت و ریتقد کتاب ـ۵۷

 و الزم یاندازه به را یزیچ ھر ما: که متعال الله سخن نیا مورد در): ۱( باب
 ٤٦١ ................................................ میا دهیآفر نظام و حساب یرو از

 یحت است نظام و حساب یرو از و الزم یاندازه به زیچ ھمه): ۲( باب
 ٤٦١ ................................................................... یزرنگ و یناتوان

 ٤٦٢ .................. یناتوان و عجز کردن رھا و بودن یقو به دستور): ۳( باب

 ٤٦٢ ............................ است شده نوشته نش،یآفر از قبل ریتقد): ۴( باب

 ٤٦٢ .................................................. ریتقد اثبات یدرباره): ۵( باب

:دیفرمایم که متعال الله سخن نیا و ریتقد گرفتن سبقت مورد در): ۶( باب
 ...................................................................................... ٤٦٣ 

 ٤٦٤ .................................. سعادت و شقاوت و ریتقد مورد در): ۷( باب

 ٤٦٥ ...................................... انسان اعمال یخاتمه مورد در): ۸( باب

 ٤٦٦ .............. یروز و رزق شدن میتقس و ھااجل نییتع مورد در): ۹( باب

 ٤٦٦ ............................. وسعادت شقاوت و نشیآفر یچگونگ): ۱۰( باب

 ٤٦٩ ................ است شده نوشته شیبرا زنا از آدم فرزند یبھره): ۱۱( باب

دھد یم سوق بخواھد، که ییسو و سمت ھر به را ھادل متعال الله): ۱۲( باب
 ...................................................................................... ٤٦٩ 

 ٤٦٩ ................................ دیآیم ایدن به فطرت بر ینوزاد ھر ):۱۳( باب

 ٤٧٠ ................. است شده وارد نیمشرک فرزندان مورد در آنچه): ۱۴( باب

 ٤٧٠ .............. رساند قتل به را او÷  خضر که یکودک مورد در): ۱۵( باب

 ٤٧٣ ............................................................... علم کتاب ـ۵۸

 ٤٧٣ ........................... ینادان و جھل ظھور و علم، رفتن نیب از): ۱( باب

 ٤٧٣ ....................................................... علم رفتن نیب از): ۲( باب

 ٤٧٣ ..................................... رودیم نیب از علما وفات با علم): ۳( ببا

 ٤٧٤ ....... کند یگذار هیپا اسالم در را یبد ای خوب روش که یکس): ۴( باب
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 ٤٧٥ ............ خواند فرا یگمراھ ای تیھدا یبسو را مردم که یکس): ۵( باب

 از داشتن برحذر و نوشتندیم را قرآن ریغ که یکسان مورد در): ۶( باب
 ٤٧٥ ...................................... الله رسول به دروغ سخنان دادن نسبت

 ٤٧٧ ............................................................... دعا کتاب ـ۵۹

 ٤٧٧ ........ کند حفظ را آنھا کهیکس و متعال الله یھااسم مورد در): ۱( باب

 ٤٧٧ ....................................................... الله رسول یدعا): ۲( باب

 و فرما تیعنا یتندرست فرما، رحم من به کن، مغفرت مرا! الھا بار): ۳( باب
 ٤٨٠ ......................................................................... ده امیروز

 عطا یکین ما به زین آخرت در و کن عطا یکین ما به ایدن در! الھا بار): (۴( باب
 ٤٨٠ ........................................... ده نجات دوزخ، عذاب از را ما و فرما

 ٤٨١ ........................................................................... ):۵( باب

 داده انجام الله یرضا یبرا که یکین اعمال به توسل با کردن دعا): ۶( باب
 ٤٨١ ................................................................................ است

 ٤٨٣ ...................................................... اندوه و غم یدعا): ۷( باب

 ٤٨٣ ............... نکند عجله که یزمان تا شودیم اجابت بنده یدعا): ۸( باب

 ٤٨٤ .............................. یخواست اگر: دینگو و دعا در تیقاطع): ۹( باب

شودیم اجابت لحظه، آن در دعا که دارد وجود یالحظه شب، در): ۱۰( باب
 ...................................................................................... ٤٨٤ 

 ٤٨٤ .... وقت آن در دعا اجابت و شب آخر در ذکر و دعا به قیتشو): ۱۱( باب

 ٤٨٥ .................................... خروس بانگ ھنگام کردن دعا): ۱۲( باب

 ٤٨٥ ............................... او ابیغ در مسلمان برادر یبرا دعا): ۱۳( باب

 ٤٨٦ ........................ ایدن در عقوبت لیتعج یبرا دعا تیکراھ): ۱۴( باب

یم گرفتار بدان انسان که یبتیمص بخاطر مرگ یآرزو تیکراھ): ۱۵( باب
 ٤٨٦ .................................................... نمود ریخ یدعا دیبا و شود؛

 ٤٨٩ ............................................................... ذکر کتاب ـ۶۰

 ٤٨٩ ........ ادشی استمرار با او به جستن تقرب و الله ذکر به قیتشو): ۱( باب



 مختصر صحیح مسلم    و و 

 ٤٨٩ ............................. آن ترک و الله ذکر بر مداومت مورد در): ۲( باب

 ٤٩٠ ...................................... میکر قرآن تالوت یبرا اجتماع): ۳( باب

 ٤٩١ ......................... باشد متعال الله ادی به و ندیبنش که یکس): ۴( باب

 ٤٩٢ .................. استغفار و دعا و متعال الله ذکر مجالس لتیفض): ۵( باب

 ٤٩٣ ................... کنندیم را الله ذکر که یمردان و زنان مورد در): ۶( باب

 ٤٩٣ .......................................... گفتن الله اال اله ال مورد در): ۷( باب

 ٤٩٤ ...................................... بلند آواز با کردن ذکر مورد در): ۸( باب

 ٤٩٤ ......................................... شب دنیفرارس ھنگام یدعا): ۹( باب

 ٤٩٥ ..................... رفتن رختخواب به و دنیخواب ھنگام یدعا): ۱۰( باب

 ٤٩٩ ..................................... صبح نماز از بعد گفتن حیتسب): ۱۱( باب

 ٥٠٠ ............................................... گفتن حیتسب لتیفض): ۱۲( باب

 ٥٠٠ .............. گفتن اکبر الله و لله الحمد الله، اال اله ال مورد در): ۱۳( باب

هِ  ُسْبَحاَن ): ۱۴( باب  ٥٠١ . است متعال الله نزد سخن نیترمحبوب َوِبَحْمِدهِ  اللَّ

هُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  بار صد روزانه، که یکس مورد در): ۱۵( باب  َلهُ  کیَشرِ  الَ  َوْحَدهُ  اللَّ
 ٥٠١ ............................................................................... دیبگو

 ٥٠٣ ........................................ گرید امور و خواستن پناه کتاب ـ۶۱

 ٥٠٣ ......................................... ھافتنه یبد از خواستن پناه): ۱( باب

 ٥٠٤ ............................. یتنبل و) یناتوان( عجز از خواستن پناه): ۲( باب

 ٥٠٤ ............................ بد یقضا و یبخت نگون از خواستن پناه): ۳( باب

دیبگو لله الحمد و بزند عطسه که یکس به گفتن» الله رحمکی): «۵( باب
 ...................................................................................... ٥٠٥ 

 ٥٠٧ ....... گرید امور و أل الله رحمت وسعت و آن رفتنیپذ و توبه کتاب ـ۶۲

 ٥٠٧ .......................................................... توبه به دستور): ۱( باب

 ٥٠٧ .......................................................... توبه به قیتشو): ۲( باب

 ٥٠٨ .................................... :یهیآ و توبه در صداقت مورد در): ۳( باب

 ٥١٩ ................. رساند قتل به را نفر صد که یشخص یتوبه قبول): ۴( باب
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توبه متعال الله کند، توبه مغرب، از دیخورش طلوع از قبل ھرکس،): ۵( باب
 ٥٢١ .................................................................... ردیپذیم را اش

 ٥٢١ ................... کندیم گناه روز، و شب که یکس یتوبه قبول): ۶( باب

 ٥٢١ ...................................... گناھان شدن دهیبخش مورد در): ۷( باب

دارد غلبه غضبش، بر رحمتش نکهیا و یالھ رحمت وسعت یدرباره): ۸( باب
 ...................................................................................... ٥٢١ 

 ٥٢٢ .................................................. یالھ عذاب و رحمت): ۹( باب

است مھربانتر فرزندش، به نسبت مادر از بندگانش، بر متعال الله): ۱۰( باب
 ...................................................................................... ٥٢٢ 

 ٥٢٣ ........................... گرددینم نجاتش باعث کسچیھ عمل): ۱۱( باب

 یشتریب صبر متعال الله از دن،یشن راهیب و بد برابر در کسچیھ): ۱۲( باب
 ٥٢٣ ................................................................................ ندارد

 ٥٢٤ ....................... ستین متعال الله از تر رتیغ با کس، چیھ): ۱۳( باب

 ٥٢٤ .. گناھانش به بنده اعتراف و کردن صحبت یدرگوش مورد در): ۱۴( باب

 ٥٢٥ ..................................................... متعال الله دنید): ۱۵( باب

 ٥٢٦ کنندیم اعتراف یالھ یھانعمت به منافق و کافر امت،یق روز): ۱۶( باب

 ٥٢٧ .................. عذابش از خوف شدت و یالھ تیخش مورد در): ۱۷( باب

 ٥٢٨ ................ دینما مغفرت طلب و کند گناه کهیکس مورد در): ۱۸( باب

 نماز و ردیبگ وضو سپس شود؛ یگناھ مرتکب کهیکس مورد در): ۱۹( باب
 ٥٢٨ .................................................................. بخواند را فرضش

 ٥٢٩ ............. رودیم جھنم به کفار از یکی مسلمان، ھر برابر در): ۲۰( باب

 ٥٣١ .......................................................... منافقان کتاب ـ٦٣

 ٥٣١ ...................... :دیفرمایم که متعال الله سخن نیا یدرباره): ۱( باب

 ٥٣٢ ................... اکرم ینب مغفرت طلب از منافقان یگردان یرو): ۲( باب

 ٥٣٢ ......................... آنان یھانشانه و منافقان مورد در یسخن): ۳( باب

 امبریپ خواستند که تبوک راه در( عقبه انیجر منافقان یدرباره): ۴( باب
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 ٥٣٣ ................................................. آنھا تعداد و) کنند ترور را اکرم

است سرگردان گله، دو انیم که است یگوسفند مانند منافق مثال): ۵( باب
 ...................................................................................... ٥٣٤ 

 ٥٣٤ ......................... منافق کی مرگ ھنگام دیشد یباد دنیوز): ۶( باب

 ٥٣٥ ................................... امتیق روز در منافق عذاب شدت): ۷( باب

 ٥٣٥ ........ انداخت رونیب و رفتینپذ را مرتد و منافق شخص نیزم): ۸( باب

 ٥٣٧ .................................................. امتیق فیتوص کتاب ـ۶۴

 ٥٣٧ .............. ردیگیم مشتش در را نیزم متعال الله امت،یق روز): ۱( باب

 ٥٣٧ ................................................... امتیق روز در نیزم): ۲( باب

است نموده فوت که شودمی ختهیبرانگ حالتی ھمان به بنده ھر): ۳( باب
 ...................................................................................... ٥٣٧ 

 ٥٣٨ .................................... اعمال اساس بر شدن ختهیبرانگ): ۴( باب

 ٥٣٨ ........... شد خواھند حشر ختنه، بدون و انیعر لخت، پا مردم،): ۵( باب

 ٥٣٨ .................... شد خواھند حشر یمختلف یگروھھا در مردم): ۶( باب

 ٥٣٩ ...................... گرددیم حشر اشچھره بر امتیق روز کافر،): ۷( باب

 ٥٣٩ ..................... امتیق روز در مردم به دیخورش شدن کینزد): ۸( باب

 ٥٤٠ ............................................ امتیق روز در عرق کثرت): ۹( باب

 ٥٤٠ ........................بدھد هیفد که خواھدیم کافر امت،یق روز): ۱۰( باب

 ٥٤١ ................................................... بهشت فیتوص کتاب ـ۶۵

 ٥٤١ ......................... شوندیم بھشت وارد که یگروھ نینخست): ۱( باب

 ٥٤٢ ...... بود خواھند آدم شکل به شوند، یم بھشت وارد که یکسان): ۲( باب

 پرندگان یھادل مانند ییھادل که شوندیم بھشت وارد یاقوام): ۳( باب
 ٥٤٢ ................................................................................ دارند

 ٥٤٢ .............. شودیم انیبھشت حال شامل متعال الله یخوشنود): ۴( باب

 ٥٤٣ ........................... ھاغرفه صاحبان به انیبھشت کردن نگاه): ۵( باب

 ٥٤٤ .................................. خورندیم غذا بھشت، در انیبھشت): ۶( باب
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 ٥٤٤ ...................................................... انیبھشت یتحفه): ۷( باب

 ٥٤٦ .............................. انیبھشت یھانعمت استمرار مورد در): ۸( باب

هیسا ریز در سال صد سواره، فرد که دارد وجود یدرخت بھشت، در): ۹( باب
 ٥٤٦ .............................. دیمایبپ آنرا تواندینم اما کند؛یم حرکت آن، ی

 ٥٤٦ .................................................... بھشت یھامهیخ): ۱۰( باب

 ٥٤٧ ........................................................... بھشت بازار): ۱۱( باب

 ٥٤٧ ............................. دارد وجود بھشت، ینھرھا از ایدن در): ۱۲( باب

 ٥٤٧ ........................... است ھایدشوار یمحاصره در بھشت،): ۱۳( باب

 ٥٤٨ ..................... ھستند بھشت ساکن زنان، از یترکم تعداد): ۱۴( باب

 ٥٤٨ ........ ایدن در آنان یھانشانه و انیدوزخ و انیبھشت مورد در): ۱۵( باب

 ٥٥٠مانندیم دوزخ و بھشت در شهیھم یبرا انیدوزخ و انیبھشت): ۱۶( باب

 ٥٥١ ................................................... جهنم فیتوص کتاب ـ۶۶

 ٥٥١ ....................................................... جھنم یافسارھا): ۱( باب

 ٥٥١ ................................................... جھنم حرارت شدت): ۲( باب

 ٥٥١ ....................................................... جھنم ادیز عمق): ۳( باب

 ٥٥٢ ...... ندیب یم را عذاب نیآسانتر که انیجھنم از یفرد مورد در): ۴( باب

 ٥٥٢ ................. ردیگیم فرا آتش که را انیجھنم از ییھاقسمت): ۵( باب

 ٥٥٢ .................... بھشت به فانیضع و روند یم جھنم به جباران): ۶( باب

 ٥٥٣ ................................... داد رواج را بهیسا که یکس عذاب): ۷( باب

 ٥٥٣ .......................................... جھنم در کافر دندان یبزرگ): ۸( باب

 ٥٥٤ ....................................... مردم کنندگان شکنجه عذاب): ۹( باب

دهید رنج دادن غوطه و جھنم، در ایدن فرد نیترمرفه دادن غوطه): ۱۰( باب
 ٥٥٥ ......................................................... بھشت در ایدن فرد نیتر

 ٥٥٧ ........................................................... هافتنه کتاب ـ۶۷

یم فرا ینابود و ھافتنه وقت شود، ادیز فجور و فسق که یھنگام): ۱( باب
 ٥٥٧ ................................................................................. رسد
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 ٥٥٧ ..................... باران قطرات نزول مانند ھافتنه شدن ریسراز): ۲( باب

 ٥٥٨ ................ آنھا در نقطه جادیا و ھادل بر ھا فتنه شدن عرضه): ۳( باب

 ٥٥٩ ..... کنند فتنه دچار را مردم تا فرستدیم را انشیلشکر طانیش): ۴( باب

 ٥٥٩ ................................... آنھا یھایژگیو و ھافتنه مورد در): ۵( باب

 ٥٦١ ................ داشتند حفظ را آنھا که یکسان و ھا فتنه مورد در): ۶( باب

 ٥٦٢ .................................................. مشرق سمت از فتنه): ۷( باب

 ٥٦٢ ............. شد خواھد میتقس الله راه در صریق و کسرا یھاگنج): ۸( باب

 ٥٦٣ ........................... شوندیم ھالک گر،یکدی توسط امت، نیا): ۹( باب

 ٥٦٤ ............ کرد دیخواھ یرویپ گذشته، یھاامت روش و راه از): ۱۰( باب

 ٥٦٤ .... آنان از یریگ کناره دستور و کندیم ھالک شیقر را امتم): ۱۱( باب

 فرد از نشسته فرد ھنگام، آن در که داد خواھد رخ ییھا فتنه): ۱۲( باب
 ٥٦٥ ................................................................است بھتر ستاده،یا

 و قاتل رند،یگ قرار ھم برابر در ر،یشمش با مسلمان فرد دو ھرگاه،): ۱۳( باب
 ٥٦٦ ........................................... رفت خواھند دوزخ به دو ھر مقتول

 ٥٦٦ ........................... رسدیم قتل به یباغ گروه توسط عمار): ۱۴( باب

 با دھند،یم دعوت زیچ کی یسو به که بزرگ گروه دو که یزمان تا): ۱۵( باب
 ٥٦٦ ........................... شد نخواھد برپا مت ایق نپردازند، جنگ به گریکدی

 نکند عبور یقبر کنار از فرد کی که یزمان تا شودینم برپا امتیق): ۱۶( باب
 ٥٦٧ ....................................... بودمیم او یبجا من! کاش یا: دینگو و

 ٥٦٧ ..... شد نخواھد برپا امتیق فتد،ین اتفاق یادیز مرج و ھرج تا): ۱۷( باب

 نخواھد برپا امتیق نشود، دایپ حجاز نیسرزم از یآتش که یزمان تا): ۱۹( باب
 ٥٦٨ .................................................................................. شد

 امتیق نکنند، عبادت را الخلصه ذو بت دوس یلهیقب که یزمان تا): ۲۰( باب
 ٥٦٨ ....................................................................... شودینم برپا

 ٥٦٨ .. شودینم برپا امتیق نگردد، عبادت یعزّ  و الت که یزمان تا): ۲۱( باب

 فرزندان از نفر ھزار ھفتاد که یزمان تا شود ینم برپا امتیق): ۲۲( باب
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 ٥٦٩ ............................................... نروند شھر فالن جنگ به اسحاق

ینم برپا امتیق نسازد، آشکار ییطال کوه کی فرات، که یزمان تا): ۲۳( باب
 ٥٧٠ ................................................................................ گردد

چھره که دینجنگ یقوم با شما که یزمان تا شودینم برپا امتیق): ۲۴( باب
 ٥٧٠ ............................................................ دارند سپر مانند ییھا

 برپا امتیق نکند ظھور قحطان، یلهیقب از یمرد که یزمان تا): ۲۵( باب
 ٥٧١ .........................................................................شد نخواھد

 حکومت به جھجاه نام به یفرد کهیزمان تا گرددینم برپا امتیق): ۲۶( باب
 ٥٧١ ................................................................................ نرسد

 را الله نام ن،یزم یرو در کس چیھ که گرددیم برپا یزمان امتیق): ۲۷( باب
 ٥٧١ ...................................................................... اوردین زبان بر

 قبض باشد، دلش در یمانیا که را ھرکس و وزدیم منی از یمینس): ۲۸( باب
 ٥٧١ ........................................................................ کندیم روح

 ٥٧٢ .............................. شودیم برپا مردم، نیبدتر بر امتیق): ۲۹( باب

 برپا امتیق نکنند، ظھور دروغگو، و دجال یافراد که یزمان تا): ۳۰( باب
 ٥٧٢ .........................................................................شد نخواھد

 ٥٧٢ .......................... انیھودی با مسلمانان دنیجنگ مورد در): ۳۱( باب

شترندیب ھمه از) کفار( ھایروم که شودیم برپا یحال در امتیق): ۳۲( باب
 ...................................................................................... ٥٧٣ 

 ٥٧٣ دجال ظھور ھنگام قتل کثرت و ھایروم با دنیجنگ مورد در): ۳۳( باب

 ٥٧٥ ........................... دجال ظھور از قبل مسلمانان فتوحات): ۳۴( باب

 ٥٧٦ ........................................... هیقسطنطن فتح یدرباره): ۳۵( باب

 ٥٧٧ . رودیم فرو نیزم در کند،یم حرکت کعبه قصد به که یسپاھ): ۳۶( باب

 ٥٧٨ .......... امتیق از قبل آن شدن آباد و نهیمد مساکن یدرباره): ۳۷( باب

کرد خواھد منھدم دارد، یکیبار یپاھا که حبشه از یمرد را کعبه): ۳۸( باب
 ...................................................................................... ٥٧٨ 
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 ٥٧٨ .................ردیگیم را درھمش یجلو عراق نکهیا مورد در): ۳۹( باب

 ٥٧٩ ...................... ھادل از مانیا و یدار امانت رفتن انیم از): ۴۰( باب

 ٥٨٠ ..... شودینم یآور جمع ،یامانهیپ و درھم چیھ عراق مردم از): ۴۱( باب

 ٥٨١ ................... گرددیم آشکار امت،یق از قبل که ییھانشانه): ۴۲( باب

 مانند ییھافتنه آنکه از قبل د؛یبشتاب کین یکارھا انجام یبسو): ۴۳( باب
 ٥٨٢ .............................................. گردد آشکار ک،یتار شب یھاپاره

دیبشتاب ریخ یکارھا انجام به امتیق میعال شدن آشکار از قبل): ۴۴( باب
 ...................................................................................... ٥٨٢ 

 ٥٨٢ ...................................... مرج و ھرج دوران در عبادت): ۴۵( باب

 ٥٨٣ .................................................... ادیص ابن داستان): ۴۶( باب

 ٥٩٧ ....... است مغرب از دیخورش طلوع امت،یق ینشانه نینخست): ۴۷( باب

 ٥٩٧ .............. جّساسه سخنان و او ظھور دجال، صفات مورد در): ۴۸( باب

 ٦٠٢ .. کنندیم یرویپ دجال از اصفھان انیھودی از نفر ھزار ھفتاد): ۴۹( باب

 تیجمع بودن کم و ھاکوه به دجال ترس از مردم فرار مورد در): ۵۰( باب
 ٦٠٣ ................................................................ زمان آن در اعراب

 ٦٠٣ ......................................................................... ):۵۱( باب

 ٦٠٣ . ریخنز کشتن و بیصل شکستن و÷  میمر بن یسیع نزول): ۵۲( باب

 ٦٠٥ .......................... اندکینزد گریکدی به امتیق و من بعثت): ۵۳( باب

 ٦٠٥ ...................................... امتیق بودن کینزد مورد در): ۵۴( باب

 از قبل اما است؛ ِده ریش وانیح کی دنیدوش مشغول شخص،): ۵۵( باب
 ٦٠٦ ........................... گرددیم برپا امتیق ببرد، دھانش به را ریش نکهیا

 از انسان، بدن یاعضا تمام و است؛ چھل صور، دو انیم یفاصله): ۵۶( باب
 ٦٠٦ ........................................... ُدمش خیب استخوان مگر رودیم نیب

 ٦٠٧ ...................... ھستند مردان یبرا فتنه نیانبارتریز زنان،): ۵۷( باب

 ٦٠٧ ...................................... زنان یفتنه از داشتن برحذر): ۵۸( باب

 ٦٠٩ ..................................................... رقائق و زهد کتاب ـ۶۸
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 ٦٠٩ ............. بده یروز َرَمق، سد یاندازھ به را محمد آل! الھا بار  ):۱( باب

 ٦٠٩ .............................................. الله رسول دشوار یزندگ): ۲( باب

 ٦١٠ ................................................................ اکرم ینب): ۳( باب

 سبقت شانثروتمندان از بھشت به رفتن در نیمھاجر یقراف): ۴( باب
 ٦١١ ............................................................................ رندیگیم

 ٦١١ ............. دھندیم لیتشک را انیبھشت تیجمع نیشتریب فقرا): ۵( باب

 ٦١٢ ................ متعال الله نزد ایدن بودن ارزش یب و ا،یدن در زھد): ۶( باب

 ٦١٣ ....................... آن در رقابت و ایدن مال افتنی گسترش میب): ۷( باب

 ٦١٤ ........... یروزیپ و فتح ھنگام دنیورز حسادت و رقابت از میب): ۸( باب

 ایدر آب از انگشت کی که است یآب یاندازھ به آخرت برابر در ایدن): ۹( باب
 ٦١٤ ........................................................................... دارد یبرم

 ٦١٥ ...................... آن با برخورد روش و ایدن در شدن شیآزما): ۱۰( باب

 ٦١٧ ........... درختان برگ خوردن و آن، برابر در صبر و ایدن قّلت): ۱۱( باب

 ٦١٩ ....... ماندیم یباق عملش و گردندیم بر تیم مال و خانواده): ۱۲( باب

دیکن نگاه است، ترنییپا شما از آنان یزندگ سطح کهیکسان به): ۱۳( باب
 ...................................................................................... ٦١٩ 

 ٦١٩ .... .دارد دوست را گمنام ثروتمندِ  زگارِ یپرھ یبنده متعال الله): ۱۴( باب

 ٦٢٠ ........ بگرداند کیشر را الله ریغ عملش در کهیکس یدرباره): ۱۵( باب

 ٦٢٠ دینمایم رو را دستش متعال الله باشد، شھرت بدنبال ھرکس،): ۱۶( باب

 ٦٢٠ شود جھنم آتش در انسان سقوط باعث سخن کی که بسا چه): ۱۷( باب

 ٦٢٠ .......................... است ریخ افتد، اتفاق ھرچه مؤمن یبرا): ۱۸( باب

 ٦٢١ ... أخدود اصحاب داستان و شدن شیآزما ھنگام نید بر صبر): ۱۹( باب

 ٦٢٧ ...................................................... قرآن لیفضا کتاب ـ۶۹

 ٦٢٧ ............................................... فاتحه یسوره یدرباره): ۱( باب

 ٦٢٧ ...... عمران آل و بقره یھاسوره قرائت و قرآن قرائت یدرباره): ۲( باب

 ٦٢٨ .................................................. یالکرس تیآ لتیفض): ۳( باب
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 ٦٢٨ ................................... بقره یسوره یانیپا اتیآ یدرباره): ۴( ببا

 ٦٢٨ ................................................. کھف یسوره لتیفض): ۵( باب

 ٦٢٩ .............................................. اخالص یسوره لتیفض): ۶( باب

 ٦٢٩ ............................. ناس و فلق یھاسوره خواندن لتیفض): ۷( باب

 ٦٣٠ ...... ابندییم رفعت و عزت قرآن یلهیبوس که یکسان یدرباره): ۸( باب

 ٦٣٠ .............................................. قرآن گرفتن ادی لتیفض): ۹( باب

 ٦٣١ .... خواندینم قرآن که یکس و خواندیم قرآن که یکس مثال): ۱۰( باب

 به که یکس و دارد مھارت قرآن، خواندن در که یکس مورد در): ۱۱( باب
 ٦٣١ ........................................................... خواندیم قرآن ،یسخت

 ٦٣٢ .................. شود یم نازل آرامش و سکون قرآن خواندن از): ۱۲( باب

 ٦٣٣ ................................ است زیجا مورد، دو در فقط غبطه): ۱۳( باب

 ٦٣٣ ............................. ادیز تالوت با قرآن از حفاظت دستور): ۱۴( باب

 ٦٣٤ ....................................... خوب یصدا با قرآن خواندن): ۱۵( باب

 ٦٣٤ ..................... قرآن تالوت ھنگام گلو در آواز دادن حرکت): ۱۶( باب

 ٦٣٥ ...... آن به دادن گوش و شب در بلند یصدا با قرآن خواندن): ۱۷( باب

 ٦٣٥ ......................................................................... ):۱۸( باب

 ٦٣٦ ...................... گرانید یبرا ص اکرم ینب خواندن قرآن): ۱۹( باب

 ٦٣٦ ........................ ھاجن یبرا ص اکرم ینب خواندن قرآن): ۲۰( باب

 ٦٣٧ ..... دادیم فرا گوش گران،ید خواندن قرآن به ص اکرم ینب): ۲۱( باب

 ٦٣٩ ................................. میکر قرآن در اختالف از ممانعت): ۲۲( باب

 ٦٤١ ............................................................ ریتفس کتاب ـ۷۰

 ٦٤١ ....................................................................... بقره یسوره

ْ ٱوَ ﴿ دیفرما یم که متعال الله سخن نیا مورد در): ١( باب دٗ  ۡ�َاَب ٱ ۡدُخلُوا  اُسجَّ
 ْ ةٞ  َوقُولُوا ! الھا بار: دییبگو و دیشو وارد شھرـ آن ـ یدروازه از یفروتن با( ﴾ِحطَّ

 ٦٤١ ................................................................. ببخش را ما گناھان
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 ٦٤١ .. ﴾... ۡلِ�ُّ ٱ َولَۡيَس ﴿ :دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٢( باب

رِِ�  َرّبِ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٣( باب
َ
 تُۡ�ِ  َكۡيَف  أ

 زنده چگونه را مردگان که بده نشان من به! پروردگارا]. «٢٦٠: البقرة[﴾ لَۡمۡوَ�ٰ ٱ
 ٦٤٢ .......................................................................... »یگردان یم

ْ  �ن﴿ :دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٤( باب  ِ�ٓ  َما ُ�ۡبُدوا
نُفِسُ�مۡ 

َ
وۡ  أ

َ
ُ ٱ بِهِ  ُ�َاِسۡبُ�م ُ�ُۡفوهُ  أ  ٦٤٢ ....................... ].٢٨٤: البقرة[ ﴾�َّ

 ٦٤٤ ................................................................ عمران آل یسوره

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ :دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٥( باب نَزَل  �َّ
َ
 َعلَۡيَك  أ

َۡكَ�ٌٰت  َءاَ�ٰتٞ  ِمۡنهُ  ۡلِكَ�َٰب ٱ  تو بر را قرآن که است یذات ھمان متعال، الله« ﴾�ُّ
 ٦٤٤ .................................... »اندمحکم اتیآ آن، اتیآ از یبرخ کرد؛ نازل

ِذیَن ٱ َتحَۡسَبنَّ  َال ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٦( باب  لَّ
َتواْ  ِبَمآ َیفَۡرُحوَن 

َ
وَن  أ ُیِحبُّ ن وَّ

َ
 ٦٤٥ ........................ ﴾...َیفَۡعُلواْ  َلمۡ  ِبَما ُیحَۡمُدواْ  أ

 ٦٤٧ ....................................................................... نساء یسوره

�َّ  ِخۡفُتمۡ  �نۡ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٧( باب
َ
�  ْ  ُ�ۡقِسُطوا

 ِ�  َو�َۡسَتۡفُتونََك ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا نیھمچن ﴾ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ ِ� 
 ٦٤٧ .............................................................................. ﴾لّنَِسآءِ ٱ

 �فَقِ�ٗ  َ�نَ  َوَمن﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٨( باب
ُ�ۡل 

ۡ
ِ  فَۡلَيأ  ٦٤٨ . »بخورد ستهیشا بطور است، ازمندین که ھرکس و«  ﴾لَۡمۡعُروِف ٱب

 لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ ِ�  لَُ�مۡ  َ�َما﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٩( باب
 ٦٤٩ ........ »د؟یاشده دسته دو منافقان مورد در ـ مؤمنان ـ شما چرا« ﴾فَِئتَۡ�ِ 

 اُمۡؤِمنٗ  َ�ۡقُتۡل  َوَمن﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ١٠( باب
َتَعّمِٗدا  ٦٤٩ ........................... »بکشد عمد، یرو از را یمؤمن کهیوکس« ﴾مُّ
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ْ  َوَ� ﴿ :دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ١١( باب ۡلَ�ٰٓ  لَِمنۡ  َ�ُقولُوا
َ
� 

َ�ٰمَ ٱ إَِ�ُۡ�مُ   مؤمن تو دیینگو کرد، سالم شما به که یکس به و« ﴾اُمۡؤِمنٗ  لَۡسَت  لسَّ
 ٦٥٠ ............................................................................... »یستین

ةٌ ٱ �نِ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ١٢( باب
َ
 ِمنۢ  َخافَۡت  ۡمَرأ

وۡ  �ُُشوًزا َ�ۡعلَِها
َ
 از شوھرش که داشت را آن میب یزن ھرگاه،« ﴾اإِۡعَراٗض  أ

 ٦٥٠ ....................................... »کند ییاعتنا یب و یدار خود یھمبستر

 ٦٥١ ...................................................................... مائده یسوره

ۡ�َمۡلُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ١٣( باب
َ
 لَُ�مۡ  أ

 ٦٥١ ........................... »نمودم کامل شما یبرا را نتانید امروز« ﴾دِيَنُ�مۡ 

 ٦٥٢ .......................................................................أنعام یسوره

ِينَ ٱ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ١٤( باب َّ�  ْ  َولَمۡ  َءاَمُنوا
 ْ  آلوده ستم، با را مانشانیا و آوردند مانیا که یکسان« ﴾بُِظۡل�ٍ  إِيَ�َٰنُهم يَۡلبُِسٓوا
 ٦٥٢ ...............................................................................»نکردند

 إِيَ�ُٰنَها َ�ۡفًسا يَنَفعُ  َ� ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ١٥( باب
 مانیا آن، از قبل که یافراد آوردن مانیا« ﴾َ�ۡبُل  ِمن َءاَمَنۡت  تَُ�نۡ  لَمۡ 

 ٦٥٢ ................................. »داشت نخواھد شانحال به یسود اند، اوردهین

 ٦٥٤ ..................................................................... اعراف یسورھ

ْ ﴿ :دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ١٦( باب  ِعندَ  زِ�نََتُ�مۡ  ُخُذوا
»دییارایب ـ یمعنو و یماد لباس با ـ را خود ،یگاھ سجده ھر در« ﴾َمۡسِجدٖ  ُ�ِّ 

 ........................................................................................ ٦٥٤ 

ْ ﴿ :دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ١٧( باب ن َونُوُدٓوا
َ
 ۡ�َنَّةُ ٱ تِۡلُ�مُ  أ

ورِۡ�ُتُموَها
ُ
 است شما بھشت نیا: شوند یم داده ندا مؤمنان« ﴾َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما أ

 ٦٥٤ ................  ».دیبر یم ارث به د،یا داده انجام که یاعمال خاطر به را آن که

 ٦٥٥ ...................................................................... أنفال یسوره
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ُ ٱ َ�نَ  َوَما﴿ :دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ١٨( باب َ�ُهمۡ  �َّ  ِ�َُعّذِ
نَت 

َ
ینم عذاب گرفتار را آنھا متعال الله ،یھست آنان انیم در تو تا« ﴾�ِيِهمۡ  َوأ

 ٦٥٥ .................................................................................. »کند

 ٦٥٦ ............................................................. )توبه( برائت یسوره

ٰٓ  تَُصّلِ  َوَ� ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ١٩( باب َحدٖ  َ�َ
َ
 أ

اَت  ّمِۡنُهم بَٗدا مَّ
َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  � َ�َ  ِ  ھرگز ُمرد، آنان از یکی ھرگاه،]. «٨٤: التوبة[ ﴾َ�ۡ�ِه

 ٦٥٦ ........................................ »ستینا گورش سر بر و مخوان نماز او بر

 ٦٥٦ .................... حشر و أنفال ،)توبه( برائت ی سوره مورد در): ۲۰( باب

 ٦٥٦ ....................................................................... ھود یسوره

 يُۡذهِۡ�َ  ۡ�ََسَ�ٰتِ ٱ إِنَّ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٢١( باب
ّ�ِ ٱ  ٦٥٦ ....................... برندیم نیب از را گناھان ک،ین اعمال ھمانا ﴾اتِ  َٔ لسَّ

 ٦٥٧ ......................................................... )اسراء( سبحان یسوره

 َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٢٢( باب
وحِ ٱ  ٦٥٧ ......................................... »پرسندیم روح یدرباره تو از« ﴾لرُّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٢٣( باب
ُ
ِينَ ٱ أ  يَۡدُعونَ  �َّ

 خودشان، خوانند یم ادیفر به آنان که را یکسان آن« ﴾لۡوَِسيلَةَ ٱ َرّ�ِِهمُ  إَِ�ٰ  يَۡبَتُغونَ 
 ٦٥٨ .................................. »ندیجو یم لهیوس پروردگارشان به تقّرب یبرا

 بَِصَ�تَِك  َ�َۡهرۡ  َوَ� ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٢٤( باب
 ٦٥٩ ............................. »مخوان آھسته ای بلند را نمازت« ﴾بَِها ُ�َافِۡت  َوَ� 

 ٦٦٠ ...................................................................... کھف یسوره

 يَۡومَ  لَُهمۡ  نُقِيمُ  فََ� ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٢٥( باب
 ٦٦٠ ........ »میشو ینم قائل آنان یبرا یارزش امت،یق روز در و« ﴾اَوۡزنٗ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱ

 ٦٦٠ ...................................................................... میمر یسوره
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نِذرُۡهمۡ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٢٦( باب
َ
ةِ ٱ يَۡومَ  َوأ َ�َۡ�ۡ﴾

 ........................................................................................ ٦٦٠ 

فََرَءيَۡت ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٢٧( باب
َ
ِيٱ أ  َ�َفرَ  �َّ

 ٦٦١ .........................»کرد؟ انکار را ما اتیآ که را یکس یدید ایآ« ﴾َ�ٰتَِنا�

 ٦٦٢ ...................................................................... اءیأنب یسوره

ٓ  َكَما﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٢٨( باب نَا
ۡ
َل  بََد� وَّ

َ
 َخۡلقٖ  أ

 را شما گرید بار م،یکرد خلق را شما نشیآفر بدو در که گونهھمان« ﴾نُّعِيُدهُ 
 ٦٦٢ .................................................................. »کرد میخواھ زنده

 ٦٦٣ ........................................................................ حج یسوره

 َخۡصَمانِ  َ�َٰذانِ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٢٩( باب
ْ ٱ  پروردگارشان، یدرباره ھم برابر در که اند دسته دو نانیا« ﴾َرّ�ِِهمۡ  ِ�  ۡخَتَصُموا

 ٦٦٣ ...................................................»اند پرداخته جنگ و یدشمن به

 ٦٦٣ ........................................................................ نور یسوره

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٣٠( باب  َجآُءو �َّ
 ِ ۡفكِ ٱب  ـ شهیعا مورد در ـ را بزرگ تھمت نیا که یکسان« ﴾ّمِنُ�مۡ  ُعۡصَبةٞ  ۡ�ِ

 ٦٦٣ ........................................... »ھستند شما از یگروھ کردند، سرھم

ْ  َوَ� ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٣١( باب  تُۡ�رُِهوا
 ٦٧٣ ...................... دینکن زنا به مجبور را تانزانیکن ﴾ۡ�َِغآءِ ٱ َ�َ  َ�َتَ�ٰتُِ�مۡ 

 ٦٧٤ ..................................................................... فرقان یسوره

ِينَ ٱوَ ﴿ :دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٣٢( باب  َمعَ  يَۡدُعونَ  َ�  �َّ
ِ ٱ »خوانند ینم ادیفر به را یگرید معبود الله، با که یکسان و« ﴾َءاَخرَ  إَِ�ًٰها �َّ
 ........................................................................................ ٦٧٤ 

 ٦٧٥ ......................................................... سجده لیتنز الم یسوره
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ٓ  َ�ۡفٞس  َ�ۡعلَمُ  فََ� ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٣٣( باب ا  مَّ
ۡخِ�َ 

ُ
ةِ  ّمِن لَُهم أ ۡ�ُ�ٖ  قُرَّ

َ
 ،یبخش مسّرت یھانعمت چه که داندینم کسچیھ« ﴾أ

 ٦٧٥ ................................................................ »است نھفته ش،یبرا

 عذاب قطعاً  ما: «دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٣٤( باب
 ٦٧٥ . »میچشان یم شانیبد ـ آخرت ـ تر بزرگ عذاب از شیپ را ـ ایدن ـ تر کینزد

 ٦٧٦ .................................................................... أحزاب یسوره

 ّمِن َجآُءوُ�م إِذۡ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٣٥( باب
ۡسَفَل  َوِمنۡ  فَۡوقُِ�مۡ 

َ
 که را یزمان دیاوریب خاطر به]. «١٠: األحزاب[ ﴾ِمنُ�مۡ  أ

 ٦٧٦ ....................... »آمدند شما یسو به شما، نییپا و باال طرف از دشمنان

 ٦٧٦ ........................................................................سی یسوره

ۡمُس ٱوَ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٣٦( باب  َ�ِۡري لشَّ
ََّها لُِمۡسَتَقرّٖ   ٦٧٦ ............ »است حرکت در خود قرارگاه یسو به دیخورش و« ﴾ل

 ٦٧٧ ........................................................................ زمر یسوره

ْ  َوَما﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٣٧( باب َ ٱ قََدُروا  َحقَّ  �َّ
 ِ  ٦٧٧ ...................... )نشناختند را الله است ستهیشا که آنگونه آنان،( ﴾قَۡدرِه

 ٦٧٧ ..................................................... )ُفّصلت( سجده حم یسوره

ونَ  ُكنُتمۡ  َوَما﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٣٨( باب ن �َۡستَِ�ُ
َ
 أ

 ٦٧٧ ....................................... ].٢٢: فصلت[ ﴾َسۡمُعُ�مۡ  َعلَۡيُ�مۡ  �َۡشَهدَ 

 ٦٧٨ ..................................................................... دخان یسوره

ِ�  يَۡومَ  ۡرتَقِۡب ٱفَ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٣٩( باب
ۡ
 تَأ

َمآءُ ٱ بِ�ٖ  بُِدَخانٖ  لسَّ  داریپد یآشکار دود آسمان، که باش یروز منتظر« ﴾١٠مُّ
 ٦٧٨ .............................................................................. »کندیم

 ٦٨٠ ....................................................................... فتح یسوره
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ِيٱ وَُهوَ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٤٠( باب  َكفَّ  �َّ
يِۡدَ�ُهمۡ 

َ
 از را کافران دست مکه، درون در که است یکس ھمان او« ﴾َعنُ�مۡ  �

 ٦٨٠ ..................................................................... »کرد کوتاه شما

 ٦٨١ ................................................................... حجرات یسوره

ْ  َ� ﴿ :دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٤١( باب ۡصَ�ٰتَُ�مۡ  تَۡرَ�ُعٓوا
َ
 أ

 ٦٨١ ........ »دیمکن بلندتر غمبر،یپ یصدا از را خود یصدا« ﴾�َِّ�ِّ ٱ َصۡوتِ  فَۡوَق 

 ٦٨٢ .......................................................................... ق یسوره

 َهلِ  ِ�ََهنَّمَ  َ�ُقوُل  يَۡومَ ﴿: دیفرمایم که أل الله سخن نیا مورد در): ٤٢( باب
تِ ٱ

ۡ
زِ�دٖ  ِمن َهۡل  َوَ�ُقوُل  ۡمَتَ�  ایآ: مییگویم دوزخ به که یروز]. «٣٠: ق[ ﴾٣٠مَّ

 ٦٨٢ ............................... »دھدیم سر دیمز من ھل یندا او و ؟ یا شده ُپر

 ٦٨٢ ................................................... )قمر( الساعة اقتربت یسوره

كِرٖ  ِمن َ�َهۡل ﴿: دیفرمایم که أل الله سخن نیا مورد در): ٤٣( باب دَّ  چیھ ایآ« ﴾مُّ
 ٦٨٢ ....................................................... »دارد؟ وجود یا رندهیگ پند

 ٦٨٣ ................................................................... الرحمن یسوره

ارِجٖ  ِمن ۡ�َآنَّ ٱ وََخلَقَ ﴿: دیفرمایم که أل الله سخن نیا مورد در): ٤٤( باب  مَّ
 ٦٨٣ ........................... »است دهیآفر آتش یشعله از را جن و« ﴾١٥نَّارٖ  ّمِن

 ٦٨٣ ...................................................................... دیحد یسوره

لَمۡ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٤٥( باب
َ
نِ  �

ۡ
ِينَ  يَأ ْ  لِ�َّ  َءاَمُنٓوا

ن
َ
ِ ٱ ِ�ِۡ�رِ  قُلُوُ�ُهمۡ  َ�َۡشعَ  أ  مؤمنان، یھادل که است دهینرس فرا آن وقت ایآ« ﴾�َّ

 ٦٨٣ ..................................... »کند؟ کرنش و بلرزد متعال، الله ادی ھنگام

 ٦٨٤ ...................................................................... حشر یسوره

ِينَ ٱوَ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٤٦( باب  ِمنۢ  َجآُءو �َّ
ِينَ ٱ َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا َ�َا ۡغفِرۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  َ�ۡعِدهِمۡ  ِ  َسَبُقونَا �َّ يَ�ٰنِ ٱب  که یکسان و« ﴾ۡ�ِ

 در که را ما برادران و ما!  پروردگارا: ندیگو یم ند،یآ یم انصار و نیمھاجر از بعد
 ٦٨٤ ................................ »کن مغفرت اند، گرفته یشیپ ما بر آوردن مانیا



 ش ش   فهرست مطالب

 ٦٨٤ ....................................................................... جن یسوره

وِ�َ  قُۡل ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٤٧( باب
ُ
نَّهُ  إَِ�َّ  أ

َ
� 

نِّ ٱ ّمِنَ  َ�َفرٞ  ۡسَتَمعَ ٱ  ـ ھاجن از یگروھ که است شده یوح من به: بگو« ﴾ۡ�ِ
 ٦٨٤ ................................................ »اند داده فرا گوش ـ من تالوت  به

 ٦٨٥ .................................................................... امتیق یسوره

 لَِسانََك  ۦبِهِ  ُ�َّرِكۡ  َ� ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٤٨( باب
 ٦٨٥ ......... »مده تکان آن، فراگرفتن یبرا را تیلبھا شتابزده« ﴾١٦ۦٓ بِهِ  ِ�َۡعَجَل 

 ٦٨٧ .................................................................. نیمطفف یسوره

 لَِرّبِ  �َّاُس ٱ َ�ُقومُ  يَۡومَ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٤٩( باب
یم حاضر ان،یجھان پروردگار شگاهیپ در ھاانسان که یروز« ﴾٦ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ

 ٦٨٧ ................................................................................. »شوند

 ٦٨٧ .................................................................... انشقاق یسوره

 ُ�َاَسُب  َف فََسوۡ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٥٠( باب
 ٦٨٧ ..................... »شد خواھد یآسان یمحاسبه یبزود« ﴾٨�َِسٗ�� اِحَسا�ٗ 

 ٦٨٨ ........................................................................ لیل یسوره

َكرَ ٱ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٥١( باب نَ�ٰٓ ٱوَ  �َّ
ُ
�ۡ﴾ . ٦٨٨ 

 ٦٨٨ ..................................................................... یضح یسوره

َعَك  َما﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٥٢( باب  َوَما َر�َُّك  َودَّ
 ٦٨٨ ................. »است نداشته دشمن و نکرده رھا را تو پروردگارت« ﴾٣قََ�ٰ 

 ٦٨٩ ...................................................................... تکاثر یسوره

لَۡهٮُٰ�مُ ﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٥٣( باب
َ
 ﴾١�ََّ�ثُرُ ٱ �

 ٦٨٩ .......................... »است ساخته مشغول و سرگرم را شما یطلب فزون«

 ٦٨٩ ............................................................... )نصر( فتح یسوره

ِ ٱ نَۡ�ُ  َجآءَ  إَِذا﴿: دیفرمایم که متعال الله سخن نیا مورد در): ٥٤( باب َّ� 
 ٦٨٩ »دیرس  فرا یروزیپ و متعال الله یاری که یھنگام]. «١: النصر[ ﴾١ۡلَفۡتحُ ٱوَ 





 
 
 
 

 کتاب جهاد

ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿فرماید:  میکه  الله متعال):درباره این سخن ۱باب ( قُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  �َّ
ِ ٱ ۡمَ�ٰتَۢ� �َّ

َ
اند، مرده  کشته شده الله متعالکه در راه را و کسانی ( .]۱۶۹[آل عمران:  ﴾أ

 و یادی از ارواح شهدا مپندار)
وقٍ  ـ۱۰۶۸ ِ َ�ْن َهِذهِ اآليَِة  س َ�ْن َمرْسُ َا َ�بَْد ا�َّ

ْ
نل

َ
ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿قَاَل َسأ قُتِلُواْ  �َّ

ِ ٱِ� َسبِيِل  ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُونَ  �َّ
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
َما إِنَّا قَْد  .]۱۶۹[آل عمران:  ﴾١٦٩أ

َ
قَاَل أ

َا َ�ْن َذلَِك َ�َقاَل 
ْ

نل
َ
ْرَواُحُهمْ «َسأ

َ
ُح ِمَن يِف  أ َعْرِش �رَْسَ

ْ
َجوِْف َطْ�ٍ ُخرْضٍ لََها َ�َناِديُل ُمَعلََّقٌة بِال

َنَِّة َحيُْث َشاَءْت 
ْ
الََعًة َ�َقاَل َهْل اجل ِْهْم َر�ُُّهُم اطِّ

َ
لََع إِيل َقنَاِديِل فَاطَّ

ْ
َك ال

ْ
 تِل

َ
وِى إِىل

ْ
ُ�مَّ تَأ

َنَِّة َحيُْث ِشئْنَا َ�َفَعَل َذلَِك بِِهْم 
ْ
ُح ِمَن اجل ُْن �رَْسَ

َ
ٍء �َْشتَِ� َو� ىَّ ىَشْ

َ
�َْشتَُهوَن َشيْئًا قَالُوا أ

 
َ
ْوا �

َ
ا َرأ اٍت فَلَمَّ ْرَواَحنَاثََالَث َمرَّ

َ
ْن تَُردَّ أ

َ
لُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُِر�ُد أ

َ
ْن �ُْسأ

َ
ُ�وا ِمْن أ ُهْم لَْن ُ�رْتَ يِف  �َّ

ْجَساِدنَا َحىتَّ ُ�ْقتََل 
َ
نْ يِف  أ

َ
ى أ

َ
ا َرأ ْخَرى. فَلَمَّ

ُ
ًة أ  ».لَيَْس لَُهْم َحاَجٌة تُِرُ�وا َسِبيِلَك َمرَّ

 )۱۸۷۷(م/
  مفھوم این آیه ی درباره س له بن مسعودگوید: از عبدالمی س مسروقترجمه: 

ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ فرماید: می الله متعالپرسیدیم که  ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ِ ٱقُتِلُوا ۚ بَۡل  �َّ ۡمَ�ٰتَۢ�
َ
أ

ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُونَ 
َ
 ، مرده مپندار؛اند هکشته شد الله متعالکسانی که در راه « ﴾١٦٩أ

 ».خورند میو نزد پروردگارشان روزی  اند هبلکه زند
پیامبر پرسیدیم.  صگفت: ما در این باره از رسول الله  سعبدالله بن مسعود 

شود. آن پرندگان،  میروح شھدا در پرندگان سبز رنگی وارد «فرمود:  ص اکرم
 و ھر کجای بھشت که بخواھند به اند یی به شکل چراغ دارند که به عرش آویزانھا هالن

نگاھی به آنان  الله متعالگردند.  مییشان برھا هپردازند. سپس به ھمین الن میچرا 
گویند: چه آرزویی داریم در حالی که  میفرماید: آیا آرزویی دارید؟ آنان  میاندازد و  می

سه بار سؤالش را  الله متعالپردازیم.  میھر کجای بھشت بخواھیم به تفریح و چرا 
شوند،  میبینند که سؤال ادامه دارد و رھا ن میھنگامی که شھدا  نماید. میتکرار 



 مختصر صحیح مسلم    ٢

جسدھایمان برگردند و یک بار دیگر در خواھیم ارواحمان به  میگویند: پروردگارا!  می
 به حال خودشانآنھا را که نیازی ندارند،  بیند می الله متعالوقتی  راه تو کشته شویم.

 ».گذارد می

 شمشیرهاست ی هر سایی بهشت زیها ه): درواز۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۰۶۹

َ
�ِيِه َقاَل أ

َ
ِ بِْن قَيٍْس َ�ْن أ يِب  :بَْ�ِر بِْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ِة  َسِمْعُت أ وَُهَو حِبرَْضَ

َعُدوِّ َ�ُقوُل 
ْ
ِ  :ال َ « :ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
بَْواَب اجل

َ
يُوِف إِنَّ أ َْت ِظَالِل السُّ

َ
َ�َقاَم رَُجٌل رَثُّ ». نَِّة حت

َهيْئَةِ 
ْ
بَا ُموىَس  :َ�َقاَل  ،ال

َ
  :قَاَل َ�َعْم. قَاَل  ؟َ�ُقوُل َهَذا ص آنَْت َسِمْعَت رَُسوَل  ،يَا أ

َ
فَرََجَع ِإىل

ْصَحابِهِ 
َ
َالَم،َ�َقاَل  ،أ  َعلَيُْ�ُم السَّ

ُ
قَْرأ

َ
َقاهُ  : أ

ْ
ل
َ
  ،ُ�مَّ َكرَسَ َجْفَن َسيِْفِه فَأ

َ
ُ�مَّ َمىَش �َِسيِْفِه إِىل

َعُدوِّ 
ْ
 )۱۷۴۲(م/ فرََضََب بِِه َحىتَّ قُِتَل. ،ال

که در برابر دشمن قرار در حالی پدرم  گوید: می ابوبکر بن عبدالله بن قیسترجمه: 
 .»شمشیرھاست ی هی بھشت زیر سایھا هدرواز«فرمود:  صگفت: رسول الله  داشت، 

لله عبدا ی هبا شنیدن این سخن، مردی ژنده پوش برخاست و گفت: ای ابوموسی! (کنی
فرمود؟ پدرم گفت: بلی.  میاینگونه  صبن قیس) آیا خودت شنیدی که رسول الله 

م. سپس غالف سپارمی را به الله متعال آن مرد نزد یارانش رفت و گفت: شما
انداخت و با شمشیرش بسوی دشمن رفت و آنقدر  ای هشمشیرش را شکست و به گوش

 شمشیر زد و جنگید تا اینکه کشته شد.

 تشویق به جهاد و فضیلت آن ):۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۰۷۰

َ
ِ  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ُ لَِمْن َخَرجَ « :ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ َن ا�َّ َسِبيِلِه يِف  تََضمَّ

 ِجَهاًدا
َّ
َّ  َ�ُهوَ  فَوتَْصِديًقا بِرُُسِلى ،َو�ِيَمانًا ىِب  ،َسِبيِ� يِف  َال ُ�ْرُِجُه إِال ْن يلَعَ

َ
ْدِخلَُه َضاِمٌن أ

ُ
أ

َنَّةَ 
ْ
 َمْسَكِنهِ  ،اجل

َ
رِْجَعُه إِىل

َ
ْو أ

َ
ي  أ ِ

َّ
ْو َغِنيَمٍة،َخَرَج ِمنُْه نَائًِال َما نَ اذل

َ
ْجٍر أ

َ
ي  اَل ِمْن أ ِ

َّ
َ�ْفُس َواذل

ٍم يُْ�لَمُ 
ْ
ٍد �ِيَِدهِ َما ِمْن لَك ِقيَاَمِة َكَهيْئَِتِه ِح�َ يِف  ُ�َمَّ

ْ
 َجاَء يَْوَم ال

َّ
ِ إِال لُكَِم لَْونُُه لَْوُن  َسِبيِل ا�َّ

ي  ،َوِر�ُُه ِمْسٌك  ،َدمٍ  ِ
َّ

ُمْسِلِمَ� َما َ�َعْدُت ِخَالَف َواذل
ْ
ْن �َُشقَّ ىلَعَ ال

َ
ٍد �ِيَِدهِ لَْوَال أ َ�ْفُس ُ�َمَّ

�ٍَّة َ�ْغُزو بًَدايِف  رَسِ
َ
ِ أ لَُهمْ  ،َسِبيِل ا�َّ مْحِ

َ
ِجُد َسَعًة فَأ

َ
ُدوَن سَ  ،َولَِ�ْن َال أ َعًة َو�َُشقُّ َوَال َ�ِ

ْن َ�تََخلَُّفوا َ��ِّ 
َ
ي  ،َعلَيِْهْم أ ِ

َّ
ٍد �ِيَِدهِ لَوَِدْدُت َواذل �ِّ  َ�ْفُس ُ�َمَّ

َ
ْغُزو�

َ
ْ�تَُل يِف  أ

ُ
ِ فَأ ُ�مَّ  ،َسِبيِل ا�َّ

ْ�تَُل 
ُ
ْغُزو فَأ

َ
ْ�تَُل أ

ُ
ْغُزو َفأ

َ
 )۱۸۷۶(م/ ».، ُ�مَّ أ



 ٣  کتاب جهاد

با که  کسی برای الله متعال«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
 بیرون شود، وارد الله متعالایمان به او و تصدیق پیامبرانش صرفًا برای جھاد در راه 

که از آن بیرون رفته  ای هاو را به خاناینکه یا و  شدن به بھشت را تضمین نموده است؛
ن محمد گرداند. سوگند به ذاتی که جا میھمراه پاداش و غنیمتی که بدست آورده، باز 

 دگرد می، روز قیامت، تازه ایجاد شود الله متعالدر دست اوست، ھر زخمی که در راه 
. و سوگند به ذاتی که جان محمد خواھد بودمشک  بوی ،رنگ خون، و بویش ش،رنگ و

الله که در راه  ییاھ هسری در تمام، شد مین در دست اوست، اگر برای مسلمانان، دشوار
توانم برای آنھا سواری  از آنجایی که نه من میولی  کردم؛ میشرکت د، نجنگمی متعال

، باز ماندن از ھمراھی من ،عین حال و درفراھم نمایم و نه آنھا این توانایی را دارند، 
سوگند به ذاتی که نمایم. ھمچنین  نمی ھا شرکت در تمام سریهدشوار است،  شانبرای

 بجنگم و کشته شوم؛ الله متعالجان محمد در دست اوست، دوست دارم که در راه 
 ».بجنگم و کشته شوم بجنگم وکشته شوم؛

 ): رفع درجات بنده با جهاد۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۰۷۱

َ
ُْدرِىِّ أ

ْ
ِ  س َسِعيٍد اخل نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِ «قَاَل  ص أ بَا َسِعيٍد َمْن رىَِضَ بِا�َّ

َ
يَا أ

َنَّةُ  ،َو�ِاإلِْسَالِم ِدينًا ،َر�ًّا
ْ
ُ اجل

َ
ٍد نَِبيًّا وََجبَْت هل بُو َسِعيدٍ ». َو�ُِمَحمَّ

َ
ِعْدَها :َ�َقاَل  ،َ�َعِجَب لََها أ

َ
 أ

 َّ ِ يلَعَ َعبُْد ِمائََة َدرََجةٍ « :ُ�مَّ قَاَل  ،َ�َفَعَل  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
ْخَرى يُْرَ�ُع بَِها ال

ُ
َنَّةِ يِف  َوأ

ْ
َما َ�ْ�َ لُكِّ  ،اجل

رِْض  َدرََجتَْ�ِ َكَما
َ
َماِء َواأل ِ ِ�َ  قَاَل َوَما». َ�ْ�َ السَّ َهادُ « :قَاَل  ؟يَا رَُسوَل ا�َّ ِ

ْ
ِ يِف  اجل  ،َسِبيِل ا�َّ

َهادُ  ِ
ْ
ِ يِف  اجل  )۱۸۸۴(م/ ».َسِبيِل ا�َّ

 ھرکس، ای ابوسعید!«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوسعید خدری ترجمه: 
 ه عنوانرا ب ص و محمد ،عنوان دینه اسالم را بعنوان پروردگار، ه را ب متعال الله

ابوسعید از این سخن ». شود می، بھشت برایش واجب انتخاب و پسند نمایدپیامبر، 
. پیامبر یک بار دیگر این کلمات را برایم تکرار کن! اللهرسول  یاتعجب نمود و گفت: 

 الله متعالو چیز دیگری وجود دارد که «را تکرار نمود و افزود: ھا گرامی اسالم آن
میان دو درجه به  ی هو فاصل .برد میاش را صد درجه در بھشت باال  بنده ،آن ی هبوسیل
! آن چیست؟ یا رسول اللهابوسعید گفت: » آسمان و زمین است ی هفاصل ی اندازه

 ».له متعالالجھاد در راه  ،الله متعالجھاد در راه «فرمود: 



 مختصر صحیح مسلم    ٤

 جهاد الله متعالکسی است که با جان و مالش در راه  انسان،): بهترین ۵باب (
 کند می

يِب  َ�نْ  ـ۱۰۷۲
َ
ُْدرِىِّ أ

ْ
ىَت  :س َسِعيٍد اخل

َ
نَّ رَُجًال أ

َ
  :َ�َقاَل  ،صانلَّيِبَّ  أ

َ
فَْضُل أ

َ
 ؟ىُّ انلَّاِس أ

ِ بَِماهِلِ َسِبييِف  رَُجٌل ُ�َاِهدُ « :َ�َقاَل  ِشْعٍب ِمَن يِف  ُمْؤِمنٌ : «قَاَل  ؟ُ�مَّ َمنْ  :قَاَل  .»َوَ�ْفِسهِ ِل ا�َّ
َ َر�َّهُ  َعاِب َ�ْعبُُد ا�َّ هِ الشِّ  )۱۸۸۸(م/ ».، َو�ََدُع انلَّاَس ِمْن رَشِّ

 آمد و گفت: بھترین ص: مردی نزد نبی اکرم گوید  می سابوسعید خدری ترجمه: 
مردی که با جان و مالش در راه «فرمود:  صپیامبر اکرم چه کسی است؟ ھا  انسان

مؤمنی انسان «پرسیدند: بعد از او چه کسی بھتر است؟ فرمود: ». جھاد کند الله متعال
 ».رساند میو به مردم، آسیبی نکند  می پرستش ھا هکه پروردگارش را در یکی از در

 کسی که بمیرد و جهاد نکند و نیت جهاد هم نداشته باشد ی ): درباره۶باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۰۷۳

َ
ِ  :َقاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ْث  ،َمْن َماَت َولَْم َ�ْغزُ « :ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ َولَْم ُ�َدِّ
 ». ُشْعبٍَة ِمْن نَِفاقٍ  بِِه َ�ْفَسُه َماَت يلَعَ 
ُمبَارَكِ  :قَاَل اْ�ُن َسْهمٍ 

ْ
ِ ْ�ُن ال ِ  يَ�ُ�َ  :قَاَل َ�بُْد ا�َّ نَّ َذلَِك اَكَن ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

َ
 .ص أ

 )۱۹۰۱(م/
ھر کس بمیرد و جھاد نکند «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 

 ». از نفاق مرده است ای هو نیت جھاد ھم نداشته باشد، بر شعب
کنیم که این مسئله به گفت: ما گمان میعبدالله بن مبارک می گوید: می ابن سھم

  اختصاص داشت. صدوران رسول الله 

 جهاد در دریا ): فضیلت۷باب (
�َِس بِْن َمالٍِك  ـ۱۰۷۴

َ
ِ  :س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
مِّ َحَراٍم  ص أ

ُ
بِنِْت اَكَن يَْدُخُل ىلَعَ أ

َحاَن َ�تُْطِعُمُه، 
ْ
اِمِت َوَ�نَْت ِمل َْت ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ

َ
مُّ َحَراٍم حت

ُ
 فََدَخَل َعلَيَْها  ،أ

 ِ ْطَعَمتْهُ  ،يَْوًما ص رَُسوُل ا�َّ
َ
َسهُ َ�ْفِ�  ُ�مَّ َجلََسْت  ،فَأ

ْ
ِ  ،َرأ ُ�مَّ اْستَيَْقَظ  ،ص َ�نَاَم رَُسوُل ا�َّ

ُت  :قَالَْت  ،وَُهَو يَْضَحُك 
ْ
ِ  :َ�ُقل يِت  نَاٌس ِمنْ « :قَاَل  ؟َما يُْضِحُكَك يَا رَُسوَل ا�َّ مَّ

ُ
َّ  ُعرُِضواأ يلَعَ

ِ يِف  ُغَزاةً  َْحرِ  ،َسِبيِل ا�َّ ةِ  ،يَْرَكبُوَن َ�بََج َهَذا ابلْ رِسَّ
َ
ُملُوِك ىلَعَ  ،ُملُوً� ىلَعَ األ

ْ
ْو ِمثَْل ال

َ
أ

ةِ  رِسَّ
َ
ُهَما قَاَل ». األ َّ�

َ
ُت  :قَالَْت  ،�َُشكُّ �

ْ
ْن َ�َْعلَِ� ِمنُْهمْ  :َ�ُقل

َ
َ أ ِ اْدُع ا�َّ  ،فََداَع لََها ،يَا رَُسوَل ا�َّ
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َسُه َ�نَامَ 
ْ
ُت  :قَالَْت  ،ُ�مَّ اْستَيَْقَظ وَُهَو يَْضَحُك  ،ُ�مَّ وََضَع رَأ

ْ
ِ  :َ�ُقل  :قَاَل  ؟َما يُْضِحُكَك يَا رَُسوَل ا�َّ

يِت  نَاٌس ِمنْ « مَّ
ُ
َّ أ ِ سَ يِف  ُغَزاةً  ُعرُِضوا يلَعَ  يِف  َكَما قَاَل ». ِبيِل ا�َّ

َ
و�

ُ
ُت  :قَالَْت  ،األ

ْ
َ  :َ�ُقل يَا رَُسوَل ا�َّ

ْن َ�َْعلَِ� ِمنُْهمْ 
َ
َ أ لِ�َ « :قَاَل  ،اْدُع ا�َّ وَّ

َ
نِْت ِمَن األ

َ
َْحرَ ». أ

ْ
َحاَن ابل

ْ
مُّ َحَراٍم بِنُْت ِمل

ُ
يِف  فََر�ِبَْت أ

َْحِر َ�َهلََكْت.فرَُصَِعْت َ�ْن َدابَّ  ،َزَمِن ُمَعاِو�َةَ 
ْ

 )۱۹۱۲(م/ تَِها ِحَ� َخرََجْت ِمَن ابل
 دختر حرام ام به منزل ص رسول الله یگاھ گوید: می س مالک بن انسترجمه: 

. نمود و ام حرام از وی پذیرایی می رفت یم بود، صامت بن عباده ھمسر که ملحان
 خاراندن به ع شرو ،ییرایپذ از بعد او و رفت شانیا ی خانه به ص اکرم رسول ،یروز
 داریب سپس رفت. خواب ص رسول الله نکهیا تا نمود ص م اکر رسول مبارک سر
 د.یخندیم که یحال در شد

 از یگروھ« فرمود: ؟یخندیم چرا! رسول الله یا: گفتممن  گوید: می حرام ام
 این دریا روی آنان کنند؛ می جھاد الله متعال راه در که شدند عرضه من به انمیامت

 گوید: می حرام ام». اندنشستهھا  تخت بر که ھستند یپادشاھان شوند و مانندیسوار م
 ص اکرم مبر ایپ دھد. قرار آنان جزو مرا که بخواه الله متعال از! رسول الله یا: گفتم

 کرد. دعا شیبرا ھم
 شد، داریب که یھنگام و .)دیخوابو ( گذاشت را سرش ص رسول الله دوباره

 از یگروھ«: فرمود ؟یخند می چرا! یا رسول الله گفتم: گوید: می حرام امد. یخند یم
 اول سخنان ھمان و» کنند... می جھاد الله متعال راه در که شدند عرضه من به انمیامت
 دھد. قرار آنان ز جزوین مرا که بخواه الله متعال از! الله رسول یا: کرد. گفتم تکرار را

 ».یھست نخست گروه از تو«: فرمود
 (ھمراه مجاھدان) انیسفیاب بن هیمعاو دوران در حرامام آنگاه گوید: می یراو

 و ن افتادیبه زم اش یسوار از آمد رونیب ایدر از که یھنگام و کرد عبور ایدر از
 کرد.  فوت

 صعلما اتفاق نظر دارند که ام حرام َمحَرم رسول الله «: گوید  می /امام نووی 
د. ابن عبدالبر و تعدادی کیفیت محرم بودن اختالف نظر دار ی هبوده است. اما دربار

: بلکه اند هبود و برخی گفت صی رضاعی رسول الله ھا ه: ام حرام یکی از خالاند هگفت
زیرا مادر عبدالمطلب از بنی نجار  بوده است؛ صبزرگ رسول الله  پدر یا پدر ی هخال
 مسلم) صحیحنووی بر . (شرح »بود



 مختصر صحیح مسلم    ٦

 ): فضیلت نگهبانی در راه الله۸باب (
َمانَ  ـ۱۰۷۵

ْ
ِ  :قَاَل  س َ�ْن َسل ْلٍَة َخْ�ٌ ِمْن « :َ�ُقوُل  ص َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
ِرَ�اُط يَْوٍم َويل

ي  َعلَيِْه َ�َملُهُ  يَو�ِْن َماَت َجرَ  ،ِصيَاِم َشْهٍر َوِ�يَاِمهِ  ِ
َّ

ْجرِ  ،اَكَن َ�ْعَملُهُ اذل
ُ
 ،َعلَيِْه ِرْزقُهُ  َي َوأ

َفتَّانَ 
ْ
ِمَن ال

َ
 )۱۹۱۳(م/ ».َوأ

یک شبانه روز «فرمود:  می صشنیدم که رسول الله  گوید: می سسلمان ترجمه: 
از روزه گرفتن و شب زنده داری یک ماه بھتر است. و اگر بر  الله متعالنگھبانی در راه 

داده ھمچنان به او  میانجام دوران حیاتش این حالت بمیرد، ثواب اعمالی که در 
 .»ماند میقبر در امان  ی هشود (مانند شھدا) و از فتن میرسد و به او روزی داده  می

رفتن از دنیا و آنچه در آن وجود دارد،  الله متعال): یک صبح و شام در راه ۹باب (
 بهتر است
�َِس بِْن َمالٍِك  ـ1076

َ
ِ  :قَاَل  س َ�ْن أ ْو يِف  لََغْدَوةٌ « :ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ِ أ َسِبيِل ا�َّ

ْ�يَا َوَما ِ�يَها  )۱۸۸۰(م/ ».َروَْحٌة َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ
در  یشام وصبح «فرمود:  ص رسول اللهه کندک یمت یروا س کبن مال انسترجمه: 

  ».ا و آنچه در آن وجود دارد، بھتر استیردن) از دنکرفتن (جھاد بیرون  الله متعالراه 

 فرماید: آیا آب دادن به حجاج را... میکه  الله متعالاین سخن  ی درباره): ۱۰باب (

ِ  :قَاَل  س �َِش�ٍ  َ�ْن انلُّْعَماِن بِْن  ـ1077  :َ�َقاَل رَُجٌل  ،ص ُكنُْت ِعنَْد ِمنرَْبِ رَُسوِل ا�َّ

ْ�َمَل َ�َمًال َ�ْعَد اإلِْسَالمِ 
َ
ْن َال أ

َ
بَاىِل أ

ُ
نْ  َما أ

َ
 أ

َّ
ْسيِقَ  إِال

ُ
،أ َاجَّ

ْ
بَايِل  :َوقَاَل آَخرُ  احل

ُ
ْن َال  َما أ

َ
أ

ْن 
َ
 أ

َّ
ْ�َمَل َ�َمًال َ�ْعَد اإلِْسَالِم إِال

َ
ََراَم،أ

ْ
َمْسِجَد احل

ْ
ْ�ُمَر ال

َ
َهادُ  :َوقَاَل آَخرُ  أ ِ

ْ
ِ َسِبيِل ايِف  اجل َّ�

تُْم،
ْ
ا قُل فَْضُل ِممَّ

َ
ْصَواتَ�ُ  :فَزََجَرُهْم ُ�َمُر َوقَاَل  أ

َ
 ْم ِعنَْد ِمنرَْبِ َال تَْرَ�ُعوا أ

 ِ ُُمَعةِ  ،ص رَُسوِل ا�َّ
ْ
ُت فَاْستَْفتَيْتُُه ِ�يَما  ،وَُهَو يَْوُم اجل

ْ
ُُمَعَة َدَخل

ْ
َولَِ�ْن إَِذا َصلَّيُْت اجل

ُ  تُْم ِ�يِه،اْختَلَفْ  نَْزَل ا�َّ
َ
َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ﴿ :ألفَأ

َ
َكَمۡن َءاَمَن  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَِعَماَرةَ  ۡ�َآجِّ ٱأ

 ِ ِ ٱب  آِخرَِها. .]١٩[التوبة:  ﴾�ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َ

  )١٨٧٩(م/ اآليََة إِىل
بودم که مردی  صکنار منبر رسول الله  گوید: می سنعمان بن بشیر ترجمه: 

ھیچ عمل دیگری انجام ندھم،  ،گفت: اگر بعد از مسلمان شدن بجز آب دادن حجاج
بجز تعمیر و آباد ساختن  ،لمان شدنسباکی ندارم. مرد دیگری گفت: اگر بعد از م
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کار دیگری انجام ندھم، باکی ندارم. و فرد دیگری گفت: جھاد در  ھیچ ،مسجد الحرام
د و نموآنان را سرزنش  سبھتر از کارھایی است که شما نام بردید. عمر  الله متعالراه 

بلند نکنید ـ قابل یادآوری است که این  صگفت: صدایتان را کنار منبر رسول الله 
 صرسول الله  ی هگفتگو در روز جمعه بود ـ ھنگامی که نماز جمعه را خواندم، به خان

 استفتا ص پیامبر اکرمکه شما با ھم اختالف نمودید از  مورد اموری روم و در می
 این آیه را نازل فرمود: الله متعالآنگاه ) .ا نمودرفت و استفت سعمر سپس کنم. ( می

َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ﴿
َ
ِ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَِعَماَرةَ  ۡ�َآجِّ ٱأ ِ ٱَكَمۡن َءاَمَن ب َوَ�َٰهَد  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ

ِۚ ٱِ� َسبِيِل  ِۗ ٱِعنَد  نَ ۥَ� �َۡسَتوُ  �َّ ُ ٱوَ  �َّ ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ  .]۱۹[التوبة:  ﴾١٩ل�َّ
دانید که  میکسی  عمیر کردن مسجد الحرام را مانند کارآیا کار آب دادن به حاجیان و ت«

 متعال نزد اللهاین افراد،  جھاد کرده است؟ به الله و روز آخرت ایمان آورده و در راه الله
 ».کند میستمگران را ھدایت ن الله متعالمنزلت یکسانی ندارند و 

 ): تشویق به درخواست شهادت۱۱باب (
نَّ  :س َسْهِل بِْن ُحنَيٍْف َ�ْن  ـ1078

َ
َهاَدَة بِِصْدٍق « :قَاَل  صانلَّيِبَّ  أ َ الشَّ َل ا�َّ

َ
َمْن َسأ

َهَداِء َو�ِْن َماَت ىلَعَ فَِراِشهِ  ُ َمنَاِزَل الشُّ  )۱۹۰۹(م/». بَلََّغُه ا�َّ
کس، صادقانه از ھر«فرمود:  ص: نبی اکرم گوید  می سسھل بن ُحَنیف ترجمه: 
در اگرچه  رساند میشھدا  ی هاو را به درج الله متعالشھادت بخواھد،  الله متعال

 ».رختخوابش بمیرد

 ): فضیلت شهادت در راه الله۱۲باب (
�ََس ْ�َن َمالٍِك  ـ۱۰۷۹

َ
ْن « :قَاَل  ص َعِن انلَّيِبِّ  س عن أ

َ
َنََّة ُ�ِبُّ أ

ْ
َحٍد يَْدُخُل اجل

َ
َما ِمْن أ

ْن يَرِْجَع �َ 
َ
إِنَُّه َ�تََم�َّ أ

ِهيِد فَ ٍء َ�ْ�ُ الشَّ رِْض ِمْن ىَشْ
َ
ُ َما ىلَعَ األ

َ
نَّ هل

َ
ْ�يَا َوأ  ادلُّ

َ
يُْقَتَل يَرِْجَع إِىل

اٍت  َكَراَمةِ  َعرْشَ َمرَّ
ْ
 )۱۸۷۷(م/ ».لَِما يََرى ِمَن ال

کس بعد از ورود به  ھیچ«فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می س بن مالک انسترجمه: 
ه بھشت، دوست ندارد که به دنیا برگردد و در روی زمین به چیزی برسد بجز شھید که ب

 ».نماید به دنیا بازگردد و ده بار کشته شود می، آرزو بیند می خاطر عزت و احترامی که
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 ): نیت در اعمال۱۳باب (
اِب  ـ۱۰۸۰ َطَّ

ْ
ِ  س َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخل ْ�َماُل بِانلِّيَّةِ « ص قَاَل قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َما األ  ،إِ�َّ

َما ِالْمِرٍئ َما نََوى ِ َورَُسوهِلِ  ،َو�ِ�َّ  ا�َّ
َ

ِ َورَُسوهِلِ فَِهْجَرتُُه إِىل  ا�َّ
َ

 ،َ�َمْن اَكنَْت ِهْجَرتُُه إِىل
يَ  ْ� وَُّجَها ،ا يُِصيبَُهاَوَمْن اَكنَْت ِهْجَرتُُه دِلُ ةٍ َ�زَتَ

َ
ِو اْمَرأ

َ
ْهِ  ،أ  َما َهاَجَر إِيلَ

َ
 ».فَِهْجَرتُُه إِىل

 )۱۹۰۷(م/
به نیت، انسان اعمال «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سعمر بن خطاب ترجمه: 

الله سوی ه ب ھرکس، شود. پسبستگی دارند و با ھر شخص، مطابق نیتش رفتار می
آید. و رسولش بحساب می الله متعالسوی ه و رسولش ھجرت نماید، ھجرتش ب متعال

یابد خاطر مقاصد دنیوی و یا ازدواج با زنی، ھجرت کند، به دنیا دست میه ب ھرکس، و
کس، ھمان چیزی است که کند. در نتیجه، دستاورد ھجرت ھرو با آن زن، ازدواج می

 ».به خاطر آن، ھجرت نموده است

 متعال از شهدا و خشنودی شهدا از الله متعال خشنودی الله ):۱۴باب (
�َِس بِْن َمالٍِك  ـ۱۰۸۱

َ
 انلَّيِبِّ  :قَاَل  س َ�ْن أ

َ
ِن اْ�َعْث َمَعنَا  :َ�َقالُوا :ص َجاَء نَاٌس إِىل

َ
أ

نََّة،رَِجاًال ُ�َعلِّ  ُقْرآَن َوالسُّ
ْ
اءُ  ُمونَا ال ُقرَّ

ْ
نَْصاِر ُ�َقاُل لَُهُم ال

َ
ِْهْم َسبِْعَ� رَُجًال ِمَن األ

َ
 ،َ�بََعَث إِيل

ُقْرآَن َوَ�تََدارَُسوَن بِاللَّيِْل َ�تََعلَُّمونَ  ،ِ�يِهْم َخاىِل َحَرامٌ 
ْ
يئُوَن  ،َ�ْقَرُءوَن ال َوَ�نُوا بِانلََّهاِر َ�ِ

َماِء َ�يََضُعونَهُ 
ْ
َمْسِجدِ يِف  بِال

ْ
ِة َوَ�ْ  ،ال فَّ ْهِل الصُّ

َ
َعاَم أل تَِطبُوَن َ�يَِبيُعونَُه َو�َْشرَتُوَن بِِه الطَّ

ُفَقَراءِ 
ْ
ِْهمْ  ص َ�بََعثَُهُم انلَّيِبُّ  ،َولِل

َ
َماَكَن،َ�َقتَلُوُهْم �َ  ،َ�َعَرُضوا لَُهمْ  ،إِيل

ْ
ْن َ�بْلُُغوا ال

َ
 :َ�َقالُوا بَْل أ

نَّا قَ 
َ
يَت  :قَاَل  –فََرِضينَا َ�نَْك َورَِضيَت َ�نَّا  ،ْد لَِقينَاكَ اللَُّهمَّ بَلِّْغ َ�نَّا نَِبيَّنَا �

َ
رَُجٌل َحَراًما َوأ

ِفِه َ�َطعَ 
ْ
�ٍَس ِمْن َخل

َ
ْ�َفَذُه،َخاَل أ

َ
َكْعبَةِ  :َ�َقاَل َحَرامٌ  نَُه بُِرْمٍح َحىتَّ أ

ْ
َ�َقاَل رَُسوُل  ،فُْزُت َورَبِّ ال

 ِ ْصَحابِهِ  ص ا�َّ
َ
 إِْخَوانَُ�ْم قَْد قُِتلُوا« :أل

ُهْم قَالُوا ،إِنَّ نَّا قَْد  :َو�ِ�َّ
َ
اللَُّهمَّ بَلِّْغ َ�نَّا نَِبيَّنَا �

 )۶۷۷(م/ ».لَِقينَاَك فََرِضينَا َ�نَْك َورَِضيَت َ�نَّا
آمدند و گفتند: مردانی را  صاکرم ای نزد نبیعده گوید: می سانس ترجمه: 

اد ھمراه آنان، ھفت صما بفرست تا قرآن و سنت را به ما بیاموزند. رسول الله  ھمراه
ام حرام نیز در میان آنان بود. این ند، فرستاد. داییشد می نفر از انصار را که قاری گفته

خواندند و یاد برای یکدیگر می ؛ بدین معنا کهکردند می ھا قرآن تالوت ھفتاد نفر، شب
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گذاشتند و ھیزم جمع آوری آوردند و داخل مسجد میم آب میگرفتند. روزھا ھمی
 خریدند. میفروختند و برای اھل صفه و فقرا غذا نمودند و میمی

سوی آنان فرستاد. اما قبل از اینکه به مقصد ه این قاریان را ب صپیامبر اکرم 
را به قتل به آنھا حمله کردند و آنان  قاری کرده بودند،درخواست  ی کهبرسند، کافران

! پیام ما را به پیامبرمان برسان که ما به دیدار تو رفتیم و از بار الھارساندند. آنھا گفتند: 
 تو خشنود شدیم و تو نیز از ما خشنود شدی.

ای در فردی از پشت سر به حرام؛ دایی انس؛ نزدیک شد و نیزه گوید: می راوی
 که رستگار شدم.  بدنش فرو برد. حرام گفت: سوگند به پروردگار کعبه

! پیام بار الھابرادران شما کشته شدند و گفتند: «به یارانش گفت:  صرسول الله 
ما را به پیامبرمان برسان که ما به مالقات تو رفتیم و از تو خشنود شدیم و تو نیز از ما 

 ».خشنودی شدی

 ): شهدا پنج گروهند۱۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۰۸۲

َ
ِ  :س ُهَر�َْرةَ أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
بَِطِر�ٍق وََجَد  بَيَْنَما رَُجٌل َ�ْميِش « :قَاَل  ص أ

َرهُ  خَّ
َ
ِر�ِق فَأ ُ  ،ُغْصَن َشوٍْك ىلَعَ الطَّ

َ
ُ هل ُ  ،فََشَكَر ا�َّ

َ
َهَداُء مَخَْسةٌ « :َوقَاَل ». َ�َغَفَر هل َمْطُعونُ  :الشُّ

ْ
 ،ال

َمبُْطونُ 
ْ
َغِرُق  ،َوال

ْ
َهْدمِ  ،َوال

ْ
ِهيدُ  ،وََصاِحُب ال ِ يِف  َوالشَّ  )۱۹۱۴(م/ ».ألَسِبيِل ا�َّ

 یخاردار ی هشاخ ،یشخص«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 
از او خشنود  الله متعالدر نتیجه، . نھاد ینارکبه  د، آن را برداشته ویر راه دیرا در مس

 پنج شھدا: «فرمود ص ھمچنین رسول الله». او را مورد مغفرت قرار داد و گردید
 ـ۳ .ردیدر اثر اسھال بمکه  کسی ـ۲ رد.یبم در اثر طاعون و وباکه  کسی ـ۱ :اند هگرو

که  کسی ـ۵ د.یفوت نما، ر آواریزکه  کسی ـ۴رد. یدر اثر غرق شدن در آب بمکه  کسی
 ».شته شودک ،متعال در راه الله

 شهید است): هر مسلمانی که در اثر بیماری طاعون بمیرد، ۱۶باب (
�َُس ْ�ُن َمالٍِك يِل  قَاَل  :َ�ْن َحْفَصَة بِنِْت ِسِ��َن قَالَْت  ـ۱۰۸۳

َ
 بَِما َماَت َ�َْ� ْ�نُ  :س أ

يِب 
َ
ُت  :قَالَْت  ؟َ�ْمَرةَ أ

ْ
اُعوِن،قُل ِ  :َ�َقاَل  :قَالَْت  : بِالطَّ اعُ « :ص قَاَل رَُسوُل ا�َّ وُن َشَهاَدٌة الطَّ

 )۱۹۱۶(م/ ».ِللُكِّ ُمْسِلمٍ 
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از من پرسید که: یحیی بن  سنس بن مالک ا گوید: می حفصه دختر سیرینترجمه: 
 صگفت: رسول الله  سابی عمره چگونه فوت نمود؟ گفتم: در اثر طاعون. انس 

 ».ھر مسلمانی که در اثر بیماری طاعون بمیرد، شھید است«فرمود: 

 شوند می): بجز قرض، تمام گناهان شهید بخشیده ۱۷باب (
َعاِص  ـ۱۰۸۴

ْ
ِ بِْن َ�ْمِرو بِْن ال ِ  :ل َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ�ْغَفُر « :قَاَل  ص أ

ْ�نَ   ادلَّ
َّ
ِهيِد لُكُّ َذنٍْب إِال   )۱۸۸۶(م/ ».لِلشَّ

بجز «فرمود:  صرسول الله  گوید: می لـ عبدالله بن عمرو بن عاص ۱۰۸۴
 ».شوند میتمام گناھان شھید بخشیده قرض، 

 ) نووی در شرح مسلم.شود میبا شھادت بخشیده نھا  انسان فقط حقوق(یعنی 

يِب  َ�نْ  ـ۱۰۸۵
َ
ِ  َ�نْ  سَ�تَاَدَة أ نَُّه قَاَم ِ�يِهْم فََذَكَر لَُهمْ ص رَُسوِل ا�َّ

َ
َهادَ « :: � ِ

ْ
نَّ اجل

َ
يِف  أ

ْ�َمالِ 
َ
فَْضُل األ

َ
ِ أ ِ َواِإليَماَن بِا�َّ ِ َ�َقاَم رَُجٌل ». َسِبيِل ا�َّ ُت  ،َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
يَْت إِْن قُِتل

َ
َرأ

َ
 أ

ِ يِف  ُ رَُسوُل ا�َّ
َ

ُر َ��ِّ َخَطايَاَى؟ َ�َقاَل هل ِ تَُ�فَّ َت : «ص َسِبيِل ا�َّ
ْ
، يِف  َ�َعْم، إِْن قُتِل ِ َسِبيِل ا�َّ

نَْت َصابٌِر ُ�ْتَِسٌب، ُمْقبٌِل َ�ْ�ُ ُمْدبِرٍ 
َ
ِ ُ�مَّ قَاَل رَُسوُل ». َوأ َت  َكيَْف : «ص ا�َّ

ْ
يَْت إِْن  ؟»قُل

َ
رَأ

َ
قَاَل: أ

ُت 
ْ
ِ يِف  قُتِل ُر َ��ِّ َخَطايَاَى؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ تَُ�فَّ

َ
ِ أ نَْت َصابٌِر ُ�ْتَِسٌب، : «ص َسِبيِل ا�َّ

َ
َ�َعْم، َوأ

 
َّ
َالمُ  ُمْقبٌِل َ�ْ�ُ ُمْدبٍِر، إِال ْ�َن، فَإِنَّ ِجرْبِ�َل َعلَيِْه السَّ ِ يِل  قَاَل  ادلَّ  )۱۸۸۵(م/ ».َك َذل

در میان آنان برخاست و  صروایت است که رسول الله  ساز ابوقتاده  ترجمه:
 اوو ایمان به  متعال جھاد در راه الله«به سخنرانی پرداخت و متذکر شد که: 

کشته  الله متعالمردی برخاست و گفت: اگر من در راه  .»بھترین اعمال ھستند
فرمود: بله، اگر صبر کنی و  صشوند؟ رسول الله  میشوم، آیا گناھانم بخشیده 

 تمام گناھان ،به سوی دشمن باشد و فرار نکنی ات چھرهنیت ثواب داشته باشی و 
آن مرد گفت:  ؟»چه گفتی«پرسید:  صسپس رسول الله ». شوند میبخشیده  تو

بله، «شوند؟ فرمود:  میاھانم بخشیده آیا گن ،کشته شوم الله متعالاگر من در راه 
بسوی دشمن باشد و فرار نکنی  ات چھرهاگر صبر کنی و نیت ثواب داشته باشی و 

جبریل این چیز  شود؛ میشوند) بجز قرض که بخشیده ن می(تمام گناھانت بخشیده 
 ».را به من گفت
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 خاطر دفاع از مالش کشته شود، شهید استه کس ب): هر۱۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۰۸۶

َ
  رَُجٌل  َجاءَ  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل   يَا :َ�َقاَل  ص ا�َّ

ِ  رَُسوَل  يَْت  ,ا�َّ
َ
َرأ

َ
ْخذَ  يُِر�دُ  رَُجٌل  َجاءَ  إِنْ  أ

َ
يَْت  :قَاَل  ،»َمالََك  ُ�ْعِطهِ  فَالَ « :قَاَل  ؟َمايِل  أ

َ
َرأ

َ
 إِنْ  أ

هُ « :قَاَل  ؟قَاتَلَِ� 
ْ
يَْت  :قَاَل  ،»قَاتِل

َ
َرأ

َ
نَْت « :قَاَل  ؟َ�تَلَِ�  إِنْ  أ

َ
يَْت  :قَاَل  ،»َشِهيدٌ  فَأ

َ
َرأ

َ
تُهُ  إِنْ  أ

ْ
 ؟َ�تَل

 )۱۴۰(م/ .»انلَّارِ يِف  ُهوَ « :قَاَل 
آمد و گفت: اگر شخصی  صمردی نزد رسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 

مالت را به او «فرمود:  صآمد و خواست مالم را از من بگیرد، چکار کنم؟ رسول الله 
گفت: اگر مرا ». با او بجنگ«آن مرد گفت: اگر با من جنگید، چکار کنم؟ فرمود: ». نده

گفت: اگر من او را ». تو شھید ھستی«شود؟ فرمود: به قتل برساند، تکلیفم چه می
  ».او در جھنم است«شود؟ فرمود:  میاش چه کشتم، تکلیف

ْ ﴿ فرماید: میکه  ه متعالالل): درباره این سخن ۱۹باب ( ْ َما َ�َٰهُدوا َ ٱرَِجاٞل َصَدقُوا َّ� 
 عمل نمودند الله متعالمردانی که با پیمانشان با  ﴾َعلَۡيهِ� 

�ٌَس  قَاَل  :قَاَل  ،ثَابٍِت  َ�نْ  ـ۱۰۸۷
َ
َ  :س أ ِي  َ��ِّ

َّ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  �َْشَهدْ  لَمْ  بِهِ  ُسمِّيُت اذل  ص ا�َّ

ُل  :قَاَل  ،َعلَيْهِ  فََشقَّ  :قَاَل  ،بَْدًرا وَّ
َ
ِ  رَُسوُل  َشِهَدهُ  َمْشَهدٍ  أ َراِ�َ  َو�ِنْ  ،َ�نْهُ  ُ�يِّبُْت  ص ا�َّ

َ
ُ  أ  ا�َّ

ِ  رَُسولِ  َمعَ  ،َ�ْعدُ  ِ�يَما ،َمْشَهًدا اِ�َ  ص ا�َّ ُ  لََ�َ ْصَنعُ  َما ا�َّ
َ
نْ  َ�َهاَب  :قَاَل  ،أ

َ
 ،َ�ْ�ََها َ�ُقوَل  أ

ِ  رَُسولِ  َمعَ  فََشِهدَ  قَاَل  ُحدٍ  يَْومَ  ص ا�َّ
ُ
ُ  َ�َقاَل  ُمَعاذٍ  ْ�نُ  َسْعدُ  فَاْستَْقبََل  :قَاَل  ،أ

َ
�ٌَس  هل

َ
بَا يَا :أ

َ
 أ

ْ�نَ  َ�ْمٍرو
َ
َنَّةِ  لِِر�ِح  َواًها :َ�َقاَل  ؟أ

ْ
ِجُدهُ  ،اجل

َ
ُحدٍ  ُدونَ  أ

ُ
يِف  فَوُِجدَ  :قَاَل  ،قُِتَل  َحىتَّ  َ�َقاتَلَُهمْ  :قَاَل  ،أ

َ�ةٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  ،َوَ�َمانُونَ  بِْضعٌ  َجَسِدهِ  ْختُهُ  َ�َقالَْت  - :قَاَل  - ،َوَرْميَةٍ  َوَطْعنَةٍ  رَضْ
ُ
يِتَ  ،أ َ�يِّعُ  َ�مَّ  الرُّ

يِخ  َعَرفُْت  َ�َما :انلَّرْضِ  بِنُْت 
َ
 أ

َّ
ْ  رَِجالٞ ﴿ :اآليَةُ  َهِذهِ  َونََزلَْت ، بِبَنَانِهِ  ِإال ْ  َما َصَدقُوا َ ٱ َ�َٰهُدوا َّ� 

ن قََ�ٰ َ�َۡبهُ  ْ َ�ۡبِديٗ�  ۥَعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ لُوا ۖ َوَما بَدَّ ن يَنَتِظُر  :قَاَل  .]۲۳[األحزاب:  ﴾َوِمۡنُهم مَّ
َها يَُرْونَ  فاََكنُوا َّ�

َ
ْصَحابِهِ َوِ�  ِ�يهِ  نََزلَْت  �

َ
 )۱۹۰۳(م/ .أ

گفت: عمویم (انس بن نضر) که نام او را بر من  س: انس گوید  می ثابتترجمه: 
بدر حضور نداشت، گفت: من در نخستین  ی هدر غزو صرسول الله  ھمراهو  اند هنھاد

 الله متعالدر آن حضور داشت، غایب بودم. اگر بعد از این،  صجنگی که رسول الله 
 کنم. میکه چه را به من عنایت کند، خواھد دید  صتوفیق جنگیدن در کنار رسول الله 
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: انس بن نضر ترسید که سخن دیگری به زبان بیاورد (یعنی عھدی گوید  می راوی
 عملی نماید.)آن را  که بعد نتواند بزرگتر بکند

احد شرکت کرد. در اثنای جنگ،  ی هدر غزو صھمراه رسول الله وی ھر حال، ه ب
بوی انس بن نضر گفت: به به، ! کجا؟ وگفت: ای ابوعمر ویبه  را دید واو سعد بن معاذ 

  رسد. و آنقدر جنگید تا اینکه کشته شد. میبھشت از کوه احد به مشامم 
 مشیر، اثر نیزه و جای تیر در بدن انس بن نضرش ی ه: ھشتاد و اندی ضربگوید  می انس

گفت: برادرم را فقط از انگشتانش  ؛ع دختر نضربیِّ ؛ ُر ی من و عمه خواھرش وجود داشت.

ْ  رَِجالٞ ﴿ این آیه نازل گردید: در این ھنگام،شناختم.  َ ٱواْ َ�َٰهدُ  َما َصَدقُوا ن  �َّ َعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ
لُواْ َ�ۡبِديٗ�  ۥقََ�ٰ َ�ۡبَهُ  ن يَنتَِظُرۖ َوَما بَدَّ پیمانشان با  مردانی که در« .]۲۳[األحزاب:  ﴾َومِۡنُهم مَّ
برخی از آنان به شھادت رسیدند و برخی دیگر در انتظار بسر  ؛ پسراست بودند الله متعال

 ».اند هایجاد نکرد ،برند و ھیچگونه تغییری در عھد و پیمان خود می
انس بن نضر و یارانش نازل  ی هصحابه معتقد بودند که این آیه دربار گوید: می راوی

 گردید.

 الله بجنگد ی خاطر اعالی کلمهه کسی که ب ی ه): دربار۲۰باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۰۸۸

َ
ْشَعِرىُّ أ

َ
نَّ رَُجًال  :س ُموىَس األ

َ
ْعَرا�ِيًّاأ

َ
ىَت  أ

َ
 رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  صانلَّيِبَّ  أ

 ِ َمْغنَمِ  ُ�َقاتُِل  الرَُّجُل  ،ا�َّ
ْ
 َسِبيِل يِف  َ�َمنْ  ،َماَكنُهُ  ِلُ�َى ُ�َقاتُِل  َوالرَُّجُل  ،يِلُْذَكرَ  ُ�َقاتُِل  َوالرَُّجُل  ،لِل

 ِ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ؟ا�َّ ِ  لَكَِمةُ  تِلَُكونَ  قَاتََل  َمنْ « :ص ا�َّ ىلْعَ  ا�َّ
َ
ِ  َسِبيِل يِف  َ�ُهوَ  أ  )۱۹۰۴(م/.»ا�َّ

 ص: مردی بادیه نشین خدمت نبی اکرم گوید  می سابوموسی اشعری ترجمه: 
و آن یکی  ،دیگری بخاطر نام و نشانخاطر غنیمت، ه ! یکی بیا رسول اللهآمد و گفت: 

رود؟ رسول بشمار می الله متعالکدام یک مجاھد در راه  جنگد؛ میخاطر ریا ه ھم ب
الله (ال اله اال الله) بجنگد، او مجاھد  ی کسی که برای اعالی کلمه«فرمود:  صالله 

 ».است الله متعالدر راه 

 بجنگدخاطر ریا و شهرت ه کسی که ب ی ه): دربار۲۱باب (
َق  :قَاَل  �ََسارٍ  بِْن  ُسلَيَْمانَ  َ�نْ  ـ۱۰۸۹ يِب  َ�نْ  انلَّاُس  َ�َفرَّ

َ
ُ  َ�َقاَل  ،س ُهَر�َْرةَ أ

َ
 نَاتُِل  هل

ْهِل 
َ
امِ  أ َها :الشَّ ُّ�

َ
يْخُ  � �ْنَا الشَّ ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتَهُ  َحِديثًا َحدِّ  َسِمْعُت  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ،ص ا�َّ

ِ  رَُسوَل  َل  إِنَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ وَّ
َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ُ�ْقىَض  انلَّاِس  أ

ْ
يِتَ  ،اْستُْشِهدَ  رَُجٌل  ،َعلَيْهِ  ال

ُ
 ،بِهِ فَأ
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فَهُ  َت  َ�َما :قَاَل  ،َ�َعَرَ�َها نَِعَمهُ  َ�َعرَّ
ْ
ُت  :قَاَل  ؟ِ�يَها َعِمل

ْ
 :قَاَل  ،اْستُْشِهْدُت  َحىتَّ  ِ�يَك  قَاتَل

َت  َولَِكنََّك  ،َكَذبَْت 
ْ
نْ  قَاتَل

َ
ِمرَ  ُ�مَّ ، ِ�يَل  َ�َقدْ  ،َجِرىءٌ  ُ�َقاَل  أل

ُ
 َحىتَّ  وَْجِههِ  ىلَعَ  فَُسِحَب  بِهِ  أ

ىِقَ 
ْ
ل
ُ
مَ  َ�َعلَّمَ  َورَُجٌل  ،انلَّارِ يِف  أ

ْ
ِعل

ْ
  وََعلََّمهُ  ال

َ
ُقْرآنَ  َوقََرأ

ْ
يِتَ  ،ال

ُ
فَهُ  ،بِهِ  فَأ  :قَاَل  ،َ�َعَرَ�َها نَِعَمهُ  َ�َعرَّ

َت  َ�َما
ْ
مَ  َ�َعلَّْمُت  :قَاَل  ؟ِ�يَها َعِمل

ْ
ِعل

ْ
ُت  وََعلَّْمتُهُ  ال

ْ
ُقْرآنَ  ِ�يَك  َوقََرأ

ْ
 َولَِكنََّك  َكَذبَْت  :قَاَل  ،ال

مَ  َ�َعلَّْمَت 
ْ
ِعل

ْ
َت  ،اَعلِمٌ  يِلَُقاَل  ال

ْ
ُقْرآنَ  َوقََرأ

ْ
ِمرَ  ُ�مَّ  ،ِ�يَل  َ�َقدْ  ،قَاِرئٌ  ُهوَ  يِلَُقاَل  ال

ُ
 فَُسِحَب  بِهِ  أ

يِقَ  َحىتَّ  وَْجِههِ  ىلَعَ 
ْ
ل
ُ
عَ  َورَُجٌل  ،انلَّارِ يِف  أ ُ  وَسَّ ْ�َطاهُ  َعلَيْهِ  ا�َّ

َ
ْصنَاِف  ِمنْ  َوأ

َ
َمالِ  أ

ْ
يِتَ  ،لُكِّهِ  ال

ُ
 بِهِ فَأ

فَهُ  َت  َ�َما :قَاَل  ،َ�َعَرَ�َها نَِعَمهُ  َ�َعرَّ
ْ
ُت  َما :قَاَل  ؟ِ�يَها َعِمل

ْ
ِبُّ  َسِبيٍل  ِمنْ  تََر�

ُ
نْ  حت

َ
 ِ�يَها ُ�نَْفَق  أ

 
َّ
ْ�َفْقُت  إِال

َ
َت  َولَِكنََّك  ،َكَذبَْت  ،قَاَل  ،لََك  ِ�يَها أ

ْ
ِمرَ  ُ�مَّ  ،ِ�يَل  َ�َقدْ  ،َجَوادٌ  ُهوَ  يِلَُقاَل  َ�َعل

ُ
 بِهِ  أ

ىِقَ  ُ�مَّ  ،وَْجِههِ  ىلَعَ  فَُسِحَب 
ْ
ل
ُ
 )۱۹۰۵(م/ .»انلَّارِ يِف  أ

پراکنده  سمردم از اطراف ابوھریره ھنگامی که : گوید  می سلیمان بن یسارترجمه: 
 صحدیثی برای ما بیان کن که از رسول الله ای شیخ! گفت:  ویناتل شامی به  شدند،
که  کسی نخستین«فرمود:  ص. ابوھریره گفت: بله، شنیدم که رسول الله ای هشنید

روز  مردی است که به شھادت رسیده است؛ شود، میروز قیامت، علیه او فیصله 
او ھم به داشتن  شمارد؛ میرا برایش برھایش  نعمت الله متعالآورند و  میقیامت، او را 

چه ھا  نعمت فرماید: در برابر این می الله متعالآنگاه،  کند. میاعتراف ھا  نعمت این
جنگیدم تا اینکه به  رضایت و خوشنودی توخاطر ه ب گوید: می ای؟ او هکاری انجام داد

 :بگویندمردم بلکه جنگیدی تا  گویی؛ میفرماید: دروغ  می الله متعالشھادت رسیدم. 
داده  دستور سپس ».به ھدفت رسیدی«مردم ھم این را گفتند و  .انسان شجاعی بود

 اندازند. می داخل جھنمو  کشند روی زمین می اش، چھره این شخص را برشود و  می
مردی است که شود،  میچنین یکی از نخستین کسانی که در مورد او فیصله ھم

او را ھنگامی که  درس داده و قرآن تالوت نموده است؛به دیگران،  درس خوانده و
شمارد. او ھم به برایش بر میکه به او ارزانی داشته، را  ھایی نعمت الله متعال آورند، می

ھا  نعمت فرماید: در برابر این می الله متعالسپس نماید.  میاعتراف ھا  نعمت وجود این
آموزش  نیز فرا گرفتم و به دیگرانو دانش : علم گوید  میاو  ؟ای انجام داده یکاره چ

فرماید: دروغ  می الله متعالتو قرآن تالوت کردم. رضایت و خوشنودی خاطر ه دادم و ب
. و بگویندبه تو عالم و قاری مردم تا و قرآن تالوت کردی بلکه علم آموختی  گویی، می

سپس دستور داده  ».رسیدیو تو به ھدفت «مردم ھم به تو عالم و قاری گفتند. 



 مختصر صحیح مسلم    ١٤

کشند و داخل جھنم  اش، روی زمین می شود و این شخص را ھم بر چھره می
 اندازند. می

الله شود، مردی است که  میکسانی که در مورد او فیصله نخستین و یکی دیگر از 
است؛  وی عنایت نمودهبه رزق و روزی فراوان و انواع مختلف مال و سرمایه  متعال

بر که به وی ارزانی داشته، را  ییھا نعمت الله متعال آورند، میو را ا ھنگامی که
فرماید:  می الله متعالبعد از آن، . کند می اعترافھا  نعمت او ھم به وجود آن شمارد. می

که  خیری یھاراه ی ه: در ھمگوید  می ؟ای هچه عملی انجام دادھا  نعمت در مقابل این
 الله متعالانفاق کردم. به خاطر رضایت و خوشنودی تو  مورد پسند تو بودند،

بگویند: فالنی، فردی جواد و بلکه انفاق کردی تا مردم  گویی؛ میفرماید: دروغ  می
شود و این شخص را ھم بر  سپس دستور داده میت رسیدی. سخی است. و به این ھدف

 ».اندازند کشند و داخل جھنم می اش، روی زمین می چھره

 ، کشته شودالله فراوان کسی که در راه: پاداش )۲۲باب (
رَبَاءِ  َعِن  ـ۱۰۹۰

ْ
نَْصارِ  ِمنَ  قَِبيٍل  ـــ انلَِّبيِت بَِ�  ِمنْ  رَُجٌل  َجاءَ  :قَاَل  س ال

َ
 :َ�َقاَل  ـــ األ

ْشَهدُ 
َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال نََّك  ،ا�َّ

َ
ُ  َ�بُْدهُ  َو�

ُ
مَ  ُ�مَّ  ،َورَُسوهل  :صانلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ،قُِتَل  َحىتَّ  َ�َقاتََل  َ�َقدَّ

ِجرَ  ،�َِسً�ا َهَذا َعِمَل «
ُ
 )۱۹۰۰(م/ .»َكِثً�ا َوأ

گوید: مردی از بنی نبیت ـ یکی از قبایل انصار ـ آمد و می س براء بن عازبترجمه: 
 ی وجود ندارد و تو بنده و فرستاده ،بجز الله دھم که ھیچ معبود حقی میگفت: گواھی 

 صرفت و جنگید تا اینکه کشته شد. نبی اکرم  به سوی دشمنھستی. آنگاه،  او
 ».برخوردار گردید، فراوانیپاداش از ولی  ؛انجام داد یاندک این مرد، عمل«فرمود: 

 بدست آوردد یا غنیمت گرد مجروح و جهاد کندکه  شخصی ی ه): دربار۲۳باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۰۹۱ ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ل َ�ْمٍرو بِْن  ا�َّ وْ  اَغِزَ�ةٍ  ِمنْ  َما« ص ا�َّ

َ
�َّةٍ  أ  رَسِ

  َو�َْسلَمُ  َ�تَْغنَمُ  َ�ْغُزو
َّ
لُوا قَدْ  اَكنُوا إِال ُجورِِهمْ  ثُلىَُثْ  َ�َعجَّ

ُ
وْ  اَغِزَ�ةٍ  ِمنْ  َوَما ،أ

َ
�َّةٍ  أ ِْفُق  رَسِ  ختُ

  َوتَُصاُب 
َّ
ُجورُُهمْ  َ�مَّ  إِال

ُ
 )۱۹۰۶(م/ .»أ

ھر گروه یا «فرمود:  ص: رسول الله گوید  می ل بن عمروعبدالله ترجمه: 
که جھاد کند و غنیمت بگیرد و سالم بماند، دو سوم پاداش خود را دریافت  ای هسری
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گردد،  میکه غنیمتی بدست نیاورد و کشته و زخ ای هنموده است. و ھر گروه و سری
 ».اش را به طور کامل، دریافت خواھد نمود پاداش

 پاداش کسی که مجاهدی را مجهز نماید): ۲۴باب (
َُهِ�ِّ  َخادِلٍ  بِْن  َز�ْدِ  َ�نْ  ـ۱۰۹۲

ْ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  س اجل نَّهُ  ص ا�َّ

َ
زَ  َمنْ « :قَاَل  � يِف  اَغِزً�ا َجهَّ

ِ  َسِبيِل  ْهِلهِ يِف  َخلََفهُ  َوَمنْ  ،َغَزا َ�َقدْ  ا�َّ
َ
 )۱۸۹۵(م/ .»َغَزا َ�َقدْ  خِبَْ�ٍ  أ

 ،سکھر«فرمود:  صه رسول الله ککند  می تیروا س یجھن د بن خالدیزـ ۱۰۹۲
رده کجھاد  در حقیقت، ،، فراھم سازدالله متعالرا در راه  یمجاھد یساز و برگ نظام

در ز ید، او نینما یسته، سرپرستینحو شاه را ب یمجاھد ی هه خانوادکھرکس  است. و
 ».رده استکجھاد حقیقت، 

د، باید ساز و برگ و مریض ش برای جهاد آماده شد اگر شخصی): ۲۵باب (
 کند می اش را به کسی بدهد که جهاد نظامی

�َِس  َ�نْ  ـ۱۰۹۳
َ
نَّ  :س أ

َ
ْسلَمَ  ِمنْ  َ�ىًت  أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :قَاَل  أ ِر�دُ إِ�ِّ  ،ا�َّ

ُ
َغْزوَ  أ

ْ
 َولَيَْس  ال

زُ  َما َمىِع  َهَّ جتَ
َ
نًا ائِْت « :قَاَل  ،هِ بِ  أ إِنَّهُ  فُالَ

زَ  اَكنَ  قَدْ  فَ َهَّ تَاهُ . »َ�َمِرَض  جتَ
َ
  إِنَّ  :َ�َقاَل  فَأ

ِ  رَُسوَل  َالمَ  ُ�ْقِرئَُك  ص ا�َّ ْعِطِ�  :َو�َُقوُل  السَّ
َ
ي  أ ِ

َّ
ْزَت اذل َهَّ ْعِطيهِ  فَُالنَةُ  يَا :قَاَل  ،بِهِ  جتَ

َ
 أ

ي  ِ
َّ

ْزُت اذل َهَّ ِْبىِس  َوالَ  ،بِهِ  جتَ
َ

ِ  ،َشيْئًا َ�نْهُ  حت ِْبىِس  الَ  فََوا�َّ
َ

 .ِ�يهِ  لَِك  َ�يُبَاَركَ  َشيْئًا ِمنْهُ  حت
 )۱۸۹۴(م/

خواھم ! من مییا رسول اللهاسلم گفت:  ی هجوانی از قبیل گوید: می سانس ترجمه: 
زیرا او ساز و  نزد فالنی برو؛«فرمود:  صاما ابزار جنگ ندارم. رسول الله  ؛جھاد کنم

نزد آن مرد رفت و گفت:  اسلمی جوان». اما بیمار شد ؛برگ نظامی فراھم ساخت
برای جھاد تدارک دیده به تو سالم رساند و فرمود: ساز و برگی را که  صرسول الله 

را بدون کم  مای فالنی! ساز و برگبه ھمسرش گفت: خطاب بودی، به من بده. آن مرد 
 یتبرا برکتیخیر و ، دریغ کنیاز آن را  ی، اگر چیزبه الله سوگند ؛او بده و کاست به

 نخواھد داشت.
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 ی هحرمت همسران مجاهدان و کسی که سرپرستی خانواد ی ه): دربار۲۶باب (
 را قبول کند و به او خیانت کند یمجاهد

�ِيهِ  َ�نْ  بَُر�َْدةَ  بِْن  ُسلَيَْمانَ  َ�نْ  ـ۱۰۹۴
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ،أ  �َِساءِ  ُحْرَمةُ « :ص ا�َّ

ُمَجاِهِدينَ 
ْ
َقاِعِدينَ  ىلَعَ  ال

ْ
َهاتِِهمْ  َكُحْرَمةِ  ال مَّ

ُ
َقاِعِدينَ  ِمنَ  رَُجٍل  ِمنْ  َوَما ،أ

ْ
 ِمنَ  رَُجالً  َ�ْلُُف  ال

ُمَجاِهِدينَ 
ْ
ْهِلهِ  ىف ال

َ
  ،ِ�يِهمْ  َ�يَُخونُهُ  أ

َّ
ُ  ُوقَِف  إِال

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  هل

ْ
ُخذُ  ،ال

ْ
 َ�َما ،َشاءَ  َما َ�َمِلهِ  ِمنْ  َ�يَأ

 )۱۸۹۷(م/ ؟»َظنُُّ�مْ 
فرمود:  ص: رسول الله گوید  می سلیمان بن بریده به روایت از پدرشترجمه: 

مانند حرمت مادرانشان  ،اند هحرمت ھمسران مجاھدان برای کسانی که به جھاد نرفت«
ی ھا هکه به جھاد نرفته و سرپرستی یکی از خانواد افرادیاست. و اگر یکی از 

 ،خیانت کند، روز قیامت یمجاھدی  نسبت به خانواده ،عھده دارده مجاھدان را ب
؛ پس گمان ش بردارداز اعمال ھر اندازه که بخواھد آن مجاھد تا گیرند جلویش را می

 ؟ »شما چیست

همچنان گروهی از «فرماید:  میکه  ص این سخن نبی اکرم ی ه): دربار۲۷باب (
به آنها اند و عدم همکاری با آنان، ضرری  امت من تا هنگام برپا شدن قیامت بر حق

 »اند هاینگون (برپا شدن قیامت) فرا رسد، الله متعالرساند و تا زمانی که دستور  مین
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ثَْوَ�انَ  َ�نْ  ـ۱۰۹۵ يِت  ِمنْ  َطائَِفةٌ  تََزاُل  الَ « :ص ا�َّ مَّ

ُ
 ىلَعَ  َظاِهِر�نَ أ

َقِّ 
ْ
ُهمْ  الَ  ،احل ىِتَ  َحىتَّ  ،َخَذلَُهمْ  َمنْ  يرَُضُّ

ْ
ْمرُ  يَأ

َ
ِ  أ  )۱۹۲۰(م/ .»َكَذلَِك  وَُهمْ  ا�َّ

ھمچنان گروھی از امت من بر «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سثوبان ترجمه: 
تا زمانی که آنان رسانند و حقاند و کسانی که با آنان ھمکاری نکنند، ضرری به آنھا نمی

 ».اند ه) اینگونفرا رسیدن قیامتفرا رسد ( الله متعالدستور 

َمْهِرىِّ ا ُشَماَسةَ  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ عن  ـ۱۰۹۶
ْ
ٍ  بِْن  َمْسلََمةَ  ِعنْدَ  ُكنُْت  :قَاَل  ل

َّ
 وَِعنَْدهُ  ،ُ�َ�

ِ  َ�بْدُ  َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو ْ�نُ  ا�َّ
ْ
ِ  َ�بْدُ  َ�َقاَل  ،ل ال اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ  :ا�َّ   السَّ

َّ
ارِ  ىلَعَ  إِال ِق  رِشَ

ْ
َل

ْ
 ،اخل

ْهِل  ِمنْ  رَشٌّ  ُهمْ 
َ
َاِهِليَّةِ  أ

ْ
َ  يَْدُعونَ  الَ  ،اجل ءٍ  ا�َّ   �ىَِشْ

َّ
هُ  إِال ْ�بََل  َذلَِك  ىلَعَ  ُهمْ  َ�بَيْنََما ،َعلَيِْهمْ  رَدَّ

َ
 أ

ُ  َ�َقاَل  ،اَعِمرٍ  ْ�نُ  ُ�ْقبَةُ 
َ

ِ  َ�بْدُ  َ�ُقوُل  َما اْسَمعْ  ُ�ْقبَةُ  يَا :َمْسلََمةُ  هل ْعلَمُ  ُهوَ  :ُ�ْقبَةُ  َ�َقاَل  ،ا�َّ
َ
 ،أ

ا مَّ
َ
نَا َوأ

َ
ِ  رَُسوَل  فََسِمْعُت  أ يِت  ِمنْ  ِعَصابَةٌ  تََزاُل  الَ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ مَّ

ُ
ْمرِ  ىلَعَ  ُ�َقاتِلُونَ أ

َ
ِ  أ  ،ا�َّ

ِ�يَُهمُ  َحىتَّ  ،َخالََفُهمْ  َمنْ  يرَُضُُّهمْ  الَ  ،لَِعُدوِِّهمْ  قَاِهِر�نَ 
ْ
اَعةُ  تَأ ِ  َ�بْدُ  َ�َقاَل . »َذلَِك  ىلَعَ  وَُهمْ  ،السَّ  :ا�َّ
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َجْل 
َ
ُ  َ�بَْعُث  ُ�مَّ  ،أ ِمْسِك  َكِر�ِح  ِر�ًا ا�َّ

ْ
َها ،ال َِر�رِ  َمسُّ  َمسُّ

ْ
بِهِ يِف  َ�ْفًسا َ�رْتُكُ  فَالَ  ،احل

ْ
 ِمثَْقاُل  قَل

  اِإليَمانِ  ِمنَ  َحبَّةٍ 
َّ
ارُ  َ�بىَْق  ُ�مَّ  ،َ�بََضتْهُ  إِال اَعةُ  َ�ُقومُ  َعلَيِْهمْ  ،انلَّاِس  رِشَ  )۱۹۲۴(م/ .السَّ

عبدالله  ّلد بودم ونزد مسلمه بن مخ گوید: می عبدالرحمن بن شماسه مھریترجمه: 
بر پا ھا  انسان گفت: قیامت بر بدترین س نیز آنجا بود. عبدالله لبن عمرو بن عاص 

 ألالله بکنند،  الله متعالمردم دوران جاھلیت ھم بدترند. ھر دعایی نزد  زآنان ا شود؛ می
آمد. مسلمه به او  سعقبه بن عامر  گرداند. در این اثنا، میدعایشان را به خودشان بر 

من ولی داند. گوید. عقبه گفت: او بھتر میگفت: ای عقبه! گوش کن، عبدالله چه می
خاطر دین ه ھمچنان گروھی از امتیان من ب«فرمود:  می صشنیدم که رسول الله 

کسانی که با آنان  و و بر دشمن خود غالب و پیروزند.کنند  می جھاد الله متعال
ادامه شان  راه رسانند. و تا برپا شدن قیامت بهورزند، ضرری به آنھا نمیمخالفت می

 ».دھندمی
نسیمی به خوشبویی مشک و  الله متعال ولی بعد از آن،، گفت: بلی سعبدالله 

یک  ی هبه اندازدر قلبش را  فردیآن نسیم، ھر  فرستد و میلطافت و نرمی ابریشم 
ھای  انسان فقط. بعد از آن، کند می اسپند ایمان وجود داشته باشد، قبض روح ی دانه

 شود. میقیامت بر آنان برپا  مانند و میبد باقی 

يِب  بِْن  َسْعدِ  َ�نْ  ـ۱۰۹۷
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َوقَّاٍص أ ْهُل  يََزاُل  الَ « :ص ا�َّ

َ
َغْرِب  أ

ْ
 ال

َقِّ  ىلَعَ  َظاِهِر�نَ 
ْ
اَعةُ  َ�ُقومَ  َحىتَّ  احل  )۱۹۲۵(م/ .»السَّ

ھمچنان اھل «فرمود:  ص: رسول الله گوید  می سسعد بن ابی وقاص ترجمه: 
 ».اند تا زمانی که قیامت برپا شود غرب (شام) بر حق

دو وارد بهشت ند و هرارس میدو نفری که یکی دیگری را به قتل  ی ه): دربار۲۸باب (
 شوند می

ِ  رَُسولِ قال: قال  س ُهَر�َْرةَ ايب  عن ـ۱۰۹۸ ُ  يَْضَحُك «: ص ا�َّ َحُدُهَما َ�ْقتُُل  لِرَُجلَْ�ِ  ا�َّ
َ
 أ

َنَّةَ  يَْدُخُل  الِكَُهَما ،اآلَخرَ 
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا َكيَْف  :قَالُوا .»اجل َنَّةَ  َ�يَِلجُ  َهَذا ُ�ْقتَُل « :قَاَل  ؟ا�َّ

ْ
 َ�تُوُب  �ُمَّ  ،اجل

 ُ   َ�يَْهِديهِ  اآلَخرِ  ىلَعَ  ا�َّ
َ

ِ  َسِبيلِ يِف  ُ�َاِهدُ  ُ�مَّ  ،اإلِْسَالمِ  إىِل  )۱۸۹۰(م/ .»فَيُْستَْشَهدُ  ا�َّ
به دو نفری که  الله متعال«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 

مردم  .»خندد میشوند،  میوارد بھشت ھردو  رساند و مییکی دیگری را به قتل 
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شود.  میرسد، وارد بھشت  میکسی که به قتل «؟ فرمود: یا رسول الله  هپرسیدند: چگون
 نماید؛ میسوی اسالم ھدایت ه پذیرد و او را ب میقاتل را  ی هتوب الله متعال بعد از آن،

 ».رسد میو به شھادت کند  می جھاد الله متعالاو در راه  سپسس

رد جهنم ): کسی که کافری را به قتل برساند و بر اسالم باقی بماند، وا۲۹باب (
 شود مین

يِب  َ�نْ  ـ۱۰۹۹
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ  يرَُضُّ  اْجتَِمااًع  انلَّارِ يِف  َ�ْتَِمَعانِ  الَ « :ص ا�َّ

َحُدُهَما
َ
ِ  رَُسوَل  يَا ُهمْ  َمنْ  :ِ�يَل . »اآلَخرَ  أ دَ  ُ�مَّ  اَكفًِرا َ�تََل  ُمْؤِمنٌ « :قَاَل  ؟ا�َّ  )۱۸۹۱(م/ .»َسدَّ

با ھم وارد جھنم  نفر دو آن«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
 کدام دو نفرصحابه عرض کردند: ». شوند طوری که یکی به دیگری ضرری برساند مین

التزامش باقی  را به قتل برساند و بر اسالم و یک کافرمؤمنی که «فرمود:  ؟یا رسول الله
 مترجم) .شوند می(یعنی او و قاتلش با ھم وارد جھنم ن .»بماند

 برای سواری مجاهدان، اهدا نماید ای ه): فضیلت کسی که ناق۳۰باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۱۰۰

َ
نَْصاِرىِّ  َمْسُعودٍ أ

َ
 َهِذهِ  :َ�َقاَل  ،َ�ُْطوَمةٍ  بِنَاقَةٍ  رَُجٌل  َجاءَ  :قَاَل  س األ

ِ  َسِبيِل يِف  ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ا�َّ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ،بَِها لََك « :ص ا�َّ
ْ
 لُكَُّها ،نَاقِةٍ  َسبُْعِمائَةِ  ال

 )۱۸۹۲(م/ .»َ�ُْطوَمةٌ 
نزد  بود،مھار را که دارای  یا هناق ،مردیک : گوید  می سابومسعود انصاری ترجمه: 
 ص(جھاد) است. رسول الله  الله متعالآورد و گفت: این، وقف راه  صرسول الله 

 ».شود میعنایت در برابر این یک شتر، به تو ھفت صد شتر مھار دار، روز قیامت، «فرمود: 

يِب  َ�نْ  ـ۱۱۰۱
َ
نَْصارِىِّ  َمْسُعودٍ أ

َ
  رَُجٌل  َجاءَ  :قَاَل  س األ

َ
بِْدعَ إِ�ِّ  :َ�َقاَل  ص انلَّيِبِّ  إِىل

ُ
 أ

ِ� يِب 
ْ
ل ِ  رَُسوَل  يَا :رَُجٌل  َ�َقاَل . »ِعنِْدي َما« :َ�َقاَل  ،فَامْحِ نَا ا�َّ

َ
ُ  أ

ُّ
ُدهل

َ
 َ�َقاَل  ،َ�ِْملُهُ  َمنْ  يلَع  أ

ِ  رَُسوُل  ْجرِ  ِمثُْل  فَلَهُ  َخْ�ٍ  ىلَعَ  َدلَّ  َمنْ « :ص ا�َّ
َ
 )۱۸۹۳(م/ .»فَاِعِلهِ  أ

اسبم : گفتآمد و  صمردی خدمت نبی اکرم  گوید: می سابومسعود انصاری ترجمه: 
فرمود:  صرسول الله  ».شرکت کنم جھادتا در «عنایت کن  اسبیبه من  مرده است؛

یک کنم که به او  می! من او را نزد کسی راھنمایی یا رسول اللهمردی دیگر گفت: ». ندارم«
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از ی راھنمایی کند، نیککس، مردم را به امر ھر«ود: فرم صسواری بدھد. رسول الله 
  ».پاداشی مانند پاداش انسان نیکوکار، برخوردار خواھد شد

ا ﴿ فرماید: میکه  الله متعالاین سخن  ی ه: دربار)۳۱باب ( ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
ّمِن  ۡسَتَطۡعُتمٱَوأ

 ٖ�  )با آنان، نیرو فراهم کنید ی هتا آنجا که در توان شماست برای مبارز( ﴾قُوَّ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت قال:  س اَعِمرٍ  ْ�نَ  ُ�ْقبَةَ عن  ـ۱۱۰۲ ِمنرَْبِ  ىلَعَ  وَُهوَ  ص ا�َّ

ْ
 :َ�ُقوُل  ،ال

ا ﴿ واْ لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
�ٖ  ۡسَتَطۡعُتمٱَوأ الَ  .]۶۰[األنفال:  ﴾ّمِن قُوَّ

َ
ةَ  إِنَّ  أ ُقوَّ

ْ
ْ�ُ  ال الَ  ،الرَّ

َ
ةَ  إِنَّ  أ ُقوَّ

ْ
ْ�ُ  ال  ،الرَّ

الَ 
َ
ةَ  إِنَّ  أ ُقوَّ

ْ
ْ�ُ  ال َ قَ  »الرَّ  )۱۹۱۷(م/. ثاً الَ ا ثَ هَ ال

از باالی منبر  ص: شنیدم که رسول الله گوید  می سعقبه بن عامر ترجمه: 

ا ﴿فرمود:  می واْ لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
�ٖ  ۡسَتَطۡعُتمٱَوأ تا آنجا که در توان شماست برای مبارزه « ﴾ّمِن ُقوَّ

گاه باشید که نیرو، ».با آنان، نیرو فراھم کنید  رو اندازی است؛نیرو، تی تیراندازی است؛ آ
 و این جمله را سه بار تکرار نمود. .»نیرو، تیراندازی است

 ): تشویق به تیراندازی۳۲باب (
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  س اَعِمرٍ  بِْن  ُ�ْقبَةَ  َ�نْ  ـ۱۱۰۳  َعلَيُْ�مْ  َستُْفتَحُ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

رَُضونَ 
َ
ُ  َوَ�ْ�ِفيُ�مُ  أ َحُدُ�مْ  َ�ْعِجزُ  فَالَ  ،ا�َّ

َ
نْ  أ

َ
ُهوَ  أ

ْ
ْسُهِمهِ  يَل

َ
 )۱۹۱۸(م/ .»بِأ

فرمود:  می صشنیدم که رسول الله  گوید: می سعقبه بن عامر ترجمه: 
 نماید؛ میشما را کفایت متعال سرزمینھای زیادی برای شما فتح خواھد شد و الله «

 ».و بازی با تیرھا از خود، سستی نشان دھیدکردن مبادا در تمرین 

نَّ  :َشَماَسةَ  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۱۰۴
َ
ْتَِلُف  :ساَعِمرٍ  بِْن  ِلُعْقبَةَ  قَاَل  اللَّْخِ�َّ  ُ�َقيًْما أ

َ
 خت

َغَرَضْ�ِ  َهَذيِْن  َ�ْ�َ 
ْ
نَْت  ،ال

َ
 رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتُهُ  الَكَمٌ  لَْوالَ  :س ُ�ْقبَةُ  قَاَل  ،َعلَيَْك  �َُشقُّ  َكِب�ٌ  َوأ

 ِ اَع�ِ  لَمْ ص ا�َّ
ُ
َارُِث  قَاَل  ،هِ يأ

ْ
ُت  :احل

ْ
 َعِلمَ  َمنْ « :قَاَل  إِنَّهُ  :قَاَل  ؟َذاكَ  َوَما :ُشَماَسةَ  ِالبِْن  َ�ُقل

 َ�ْ وْ  ،ِمنَّا َفلَيَْس  تََرَ�هُ  ُ�مَّ  الرَّ
َ
 .»َعىَص  قَدْ  أ

گفت:  سیم لخمی به عقبه بن عامر : ُفَق گوید  می عبدالرحمن بن شماسهترجمه: 
کنی حال آن که سن شما باال است و این کار برای  میمیان این دو نشانه، رفت و آمد 

شنیدم، این  مین صگفت: اگر سخنی از رسول الله  سباشد. عقبه  میشما دشوار 
 دادم. میزحمت را به خود ن
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 ص: به ابن شماسه گفتم: این سخن چه بود؟ جواب داد: رسول الله گوید  می حارث
ترک کند، از ما نیست یا نافرمانی را  آن کس، تیراندازی را یاد بگیرد، سپسھر«فرمود: 

 ».کرده است

 ها تا روز قیامت، خیر و برکت وجود دارد ): در پیشانی اسب۳۲باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجِر�رِ  َ�نْ  ـ۱۱۰۵ يُْت  :قَاَل  س ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  رَأ وِى ص ا�َّ

ْ
 ،بِإِْصبَِعهِ  فَرٍَس  نَاِصيَةَ  يَل

َيُْل « :َ�ُقوُل  وَُهوَ 
ْ
َْ�ُ  بِنََواِصيَها َمْعُقودٌ  اخل

ْ
  اخل

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومِ  إىِل

ْ
ْجرُ  :ال

َ
َغنِيَمةُ  األ

ْ
 )۱۸۷۲(م/ .»َوال

را دیدم که موی پیشانی  ص: رسول الله گوید  می سجریر بن عبدالله ترجمه: 
پیشانی اسبھا، تا روز قیامت، خیر و  با«فرمود:  میداد و  میاسبی را با انگشتش، تاب 

 یعنی صاحب اسب، جھاد( .»است خوردهبرکت که ھمان پاداش و غنیمت باشد، گره 
 )آورد. میغنیمت بدست و پاداش و کند  می

�َِس  َ�نْ  ـ۱۱۰۶
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س أ َ�ةُ « :ص ا�َّ رَبَ

ْ
َيِْل  نََواىِص يِف  ال

ْ
 )۱۸۷۴(م/ .»اخل

 یشانیت در پکبر ر ویخ«فرمود:  جرسول الله  گوید: می س کمالبن انس ـ ۱۱۰۶
 ».نھفته است ھااسب

 ناپسند دانستن اسب شکال ی ه): دربار۳۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۱۰۷

َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ اَكَل  يَْ�َرهُ  ص ا�َّ َيِْل  ِمنَ  الشِّ

ْ
، اخل

اَكُل  نْ  َوالشِّ
َ
َفَرُس  يَُ�ونَ  أ

ْ
ُْمَ�  رِْجِلهِ يِف  ال يرُْسَى يَِدهِ َوِ�  َ�يَاٌض  ايلْ

ْ
وْ  ،ال

َ
ُْمَ�  يَِدهِ يِف  أ  ايلْ

يرُْسَى َورِْجِلهِ 
ْ
 )۱۸۷۵(م/ .ال

دانست. و  میاسب شکال را ناپسند  ص: رسول الله گوید  می سابوھریره ترجمه: 
یا دست راست و پای  ،ای راست و دست چپشپ شود که در میِشکال به اسبی گفته 

 چپش، سفیدی وجود داشته باشد.

 ها و الغر و کمر باریک ساختن آنها میان اسب ی ه): مسابق۳۵باب (
نَّ  :ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۱۰۸

َ
ِ  رَُسوَل  أ َيِْل  َساَ�َق  ص ا�َّ

ْ
ْضِمَرْت  قَدْ الَّيِت  بِاخل

ُ
 ِمنَ  أ

َْفيَاءِ 
ْ
َمُدَها َوَ�نَ  ،احل

َ
وََداِع  ثَنِيَّةَ  أ

ْ
َيِْل  َ�ْ�َ  وََساَ�َق  ،ال

ْ
  اثلَِّنيَّةِ  ِمنَ  تُْضَمرْ  لَمْ الَّيِت  اخل

َ
 َمْسِجدِ  إِىل

 )۱۸۷۰(م/ .بَِها َساَ�َق  ِ�يَمنْ  ُ�َمرَ  اْ�نُ  َوَ�نَ  ،ُزَر�ٍْق بَِ� 



 ٢١  کتاب جهاد

میان اسبھایی که الغر  صروایت است که رسول الله  ل از ابن عمرترجمه: 
برپا نمود که مسافت آن از حفیا تا  ای ه، مسابقاند هو برای دویدن تربیت یافت اند هشد

از ثنیه  ،اند هو برای دویدن تربیت نشد ر نشدهو برای اسبھایی که الغثنیه الوداع بود. 
جزو کسانی بود که در این  ل تعیین فرمود. و ابن عمر الوداع تا مسجد بنی زریق،

  مسابقه، شرکت داشت.

و در جهاد شرکت کنند  توانند نمیخاطر عذری ه کسانی که ب ی ه): دربار۳۶باب (
ۡ ٱِمَن  َ�ٰعُِدونَ لۡ ٱ َتوِي�َّ �َسۡ ﴿ فرماید: میکه  الله متعالاین سخن  ْوِ�  َ�ۡ�ُ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

ُ
رِ ٱ أ َ   ﴾ل�َّ

يِب  َ�نْ  ـ۱۱۰۹
َ
نَّهُ  إِْسَحاَق أ

َ
رَبَاءَ  َسِمعَ  �

ْ
َقاِعُدونَ  �َْستَوِى الَ « :اآليَةِ  َهِذهِ يِف  َ�ُقوُل  س ال

ْ
 ال

ُمْؤِمِن�َ  ِمنَ 
ْ
ُمَجاِهُدونَ  ال

ْ
ِ  َسِبيِل يِف  َوال َمرَ  »ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  فَأ  بَِ�ِتٍف  فََجاءَ  َز�ًْدا ص ا�َّ

ْهِ  فََشاَك  ،يَْ�تُبَُها
َ

مِّ  اْ�نُ  إِيل
ُ
اَرتَهُ  َمْكتُومٍ  أ لَْت  ،رَضَ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  ۡلَ�ٰعُِدونَ ٱ�َّ �َۡسَتوِي ﴿ :َ�َ�َ

ْوِ� 
ُ
رِ ٱَ�ۡ�ُ أ َ  )۱۸۹۸(م/ .]۹۵[النساء:  ﴾ل�َّ

�َّ �َۡستَوِي ﴿ ی آیه ی هدربار س: شنیدم که براء گوید  می ابواسحاقترجمه: 
ْوِ�  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱمَِن  لَۡ�ٰعُِدونَ ٱ

ُ
رِ ٱَ�ۡ�ُ أ َ ِ ٱِ� َسبِيِل  لُۡمَ�ٰهُِدونَ ٱوَ  ل�َّ  ]۹۵[النساء:  ﴾�َّ

 کنند، برابر نیستند، می، جھاد الله متعالبا کسانی که در راه  اند هکه نشست کسانییعنی 
آورد و شروع به  ای هاستخوان شان زید به زید دستور داد و ص: رسول الله گفت می

اش شکایت نمود. در این  از نابینایی سنوشتن آن نمود. در این اثنا، عبدالله بن ام مکتوم 

ْوِ�  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱمَِن  لَۡ�ٰعُِدونَ ٱ�َّ �َۡستَوِي ﴿که:  گردیدھنگام اینگونه نازل 
ُ
رِ ٱَ�ۡ�ُ أ َ  ل�َّ

ِ ٱِ� َسبِيِل  لُۡمَ�ِٰهُدونَ ٱوَ  روند  مییعنی مسلمانانی که بدون عذر به جھاد ن .]۹۵[النساء:  ﴾�َّ
 نیستند.با مجاھدان در راه الله، برابر 

 دبروبه جهاد نتواند  بیماری،به سبب که  فردی ی ه): دربار۳۷باب (
َمِدينَةِ  إِنَّ « :َ�َقاَل  ،َغَزاةٍ يِف  ص انلَّىِبِّ  َمعَ  ُكنَّا :قَاَل  س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۱۱۰

ْ
 َما لَرَِجاالً  بِال

ُ�مْ    ،َواِديًا َ�َطْعتُمْ  َوالَ  َمِسً�ا رِسْ
َّ
َمَرُض  َحبََسُهمُ  ،َمَعُ�مْ  اَكنُوا إِال

ْ
 )۱۹۱۱(م/ .»ال

بودیم که  ص: در یکی از غزوات، ھمراه نبی اکرم گوید  می سجابر ترجمه: 
را که شما طی  ای هدر مدینه، مردانی وجود دارند که ھر دره و رودخان«فرمود: 
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زیرا بیماری، مانع  د (در اجر و ثواب با شما شریکند.)کنید، آنان ھمراه شما ھستن می
  آمدن آنھا با شما شد.



 
 
 
 

 ِسَیر (ابواب جهاد) کتابـ ۳۵

 ی الزمها هو توصی ها هتعیین امیران سپاه و سری ی ه): دربار۱باب (
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  س بَُر�َْدةَ  َ�نْ  ـ۱۱۱۱ رَ  إَِذا ص ا�َّ مَّ

َ
ِمً�ا أ

َ
وْ  َجيٍْش  ىلَعَ  أ

َ
�َّةٍ  أ  رَسِ

وَْصاهُ 
َ
ِتهِ يِف  أ ِ  بِتَْقَوى َخاصَّ ُمْسِلِم�َ  ِمنَ  َمَعهُ  َوَمنْ  ا�َّ

ْ
ا ال ِ  بِاْسمِ  اْغُزوا« :قَاَل  ُ�مَّ  ،َخْ�ً يِف  ا�َّ

ِ  َسِبيِل  ِ  َ�َفرَ  َمنْ  قَاتِلُوا ،ا�َّ  َ�ْقتُلُوا َوالَ  ،َ�ْمثُلُوا َوالَ  ،َ�ْغِدُروا َوالَ  ،َ�ُغلُّوا الَ  وَ  ْغُزوااُ  ،بِا�َّ
ِ��َ  ِمنَ  َعُدوَّكَ  لَِقيَت  َو�َِذا ،َويِلًدا ُمرْشِ

ْ
  فَاْدُ�ُهمْ  ال

َ
وْ  ِخَصالٍ  ثََالِث  إِىل

َ
تُُهنَّ  :ِخَاللٍ  أ َّ�

َ
 َما فَ�

َجابُوكَ 
َ
  اْدُ�ُهمْ  ُ�مَّ  ،َ�نُْهمْ  َوُ�فَّ  ِمنُْهمْ  فَاْ�بَْل  أ

َ
َجابُوكَ  فَإِنْ  ،اإلِْسَالمِ  إِىل

َ
 َوُ�فَّ  ِمنُْهمْ  فَاْ�بَْل  أ

  اْدُ�ُهمْ  ُ�مَّ  ،َ�نُْهمْ 
َ

لِ  إِىل   َدارِِهمْ  ِمنْ  اتلََّحوُّ
َ

ُمَهاِجِر�نَ  َدارِ  إِىل
ْ
ْخرِبُْهمْ  ،ال

َ
�َُّهمْ  َوأ

َ
 َذلَِك  َ�َعلُوا إِنْ  �

ُمَهاِجِر�نَ  َما فَلَُهمْ 
ْ
ُمَهاِجِر�نَ  ىلَعَ  َما وََعلَيِْهمْ  لِل

ْ
إِنْ  ،ال

بَْوا فَ
َ
نْ  أ

َ
لُوا أ ْخرِبُْهمْ  ِمنَْها َ�تََحوَّ

َ
�َُّهمْ  فَأ

َ
� 

ْعَراِب  يَُ�ونُونَ 
َ
ُمْسِلِم�َ  َكأ

ْ
ِ  ُحْ�مُ  َعلَيِْهمْ َ�ِْري  ،ال ي ا�َّ ِ

َّ
ُمْؤِمِن�َ  ىلَعَ َ�ِْري  اذل

ْ
 َوالَ  ،ال

َغِنيَمةِ يِف  لَُهمْ  يَُ�ونُ 
ْ
يَفْ  ال

ْ
ءٌ  ءِ َوال   ىَشْ

َّ
نْ  إِال

َ
ُمْسِلِم�َ  َمعَ  ُ�َاِهُدوا أ

ْ
إِنْ  ،ال

بَْوا ُهمْ  فَ
َ
ُهمُ  أ

ْ
 فََسل

ْزَ�ةَ  ِ
ْ
إِنْ  ،اجل

َجابُوكَ  ُهمْ  فَ
َ
إِنْ  ،َ�نُْهمْ  َوُ�فَّ  ِمنُْهمْ  فَاْ�بَْل  أ

بَْوا ُهمْ  فَ
َ
ِ  فَاْستَِعنْ  أ ُهمْ  بِا�َّ

ْ
 َو�َِذا ،َوقَاتِل

ْهَل  َحارَصَْت 
َ
َراُدوكَ  ،ِحْصٍن  أ

َ
نْ  فَأ

َ
َْعَل  أ

َ
ةَ  لَُهمْ  جت ِ  ِذمَّ ةَ  ا�َّ َْعْل  فَالَ  نَِبيِّهِ  وَِذمَّ

َ
ةَ  لَُهمْ  جت ِ  ِذمَّ  َوالَ  ا�َّ

ةَ  تََك  لَُهمْ  اْجَعْل  َولَِ�ِن  ،نَِبيِّهِ  ِذمَّ ةَ  ِذمَّ ْصَحابَِك  وَِذمَّ
َ
نْ  فَإِنَُّ�مْ  ،أ

َ
ِْفُروا أ

ُ
 وَِذَممَ  ِذَمَمُ�مْ  خت

ْصَحابُِ�مْ 
َ
ْهَونُ  أ

َ
نْ  ِمنْ  أ

َ
ِْفُروا أ

ُ
ةَ  خت ِ  ِذمَّ ةَ  ا�َّ ْهَل  َحارَصَْت  َو�َِذا ،رَُسوهِلِ  وَِذمَّ

َ
َراُدوكَ  ،ِحْصٍن  أ

َ
 فَأ

نْ 
َ
لَُهمْ  أ ِ  ُحْ�مِ  ىلَعَ  ُ�ْ�ِ ُهمْ  فَالَ  ،ا�َّ

ْ
ل ِ  ُحْ�مِ  ىلَعَ  ُ�ْ�ِ ُهمْ  َولَِ�نْ  ،ا�َّ

ْ
نِْزل

َ
 فَإِنََّك  ،ُحْكِمَك  ىلَعَ  أ

تُِصيُب  تَْدرِى الَ 
َ
ِ  ُحْ�مَ  أ   ِ�يِهمْ  ا�َّ

َ
وْ  َهَذا :ييع� ابن مهد ،الرَّمْحَِن  َ�بْدُ  قَاَل . »الَ  وْ أ

َ
َْوهُ  أ

َ
� .

 )۱۷۳۱(م/
 امیری برای یک سپاه یا سریه، صھر گاه رسول الله  گوید: می سبریده ترجمه: 

نمود، او را به رعایت تقوای الھی در حق خودش و مسلمانان ھمراھش و  میتعیین 
به نام الله، در راه «فرمود:  مینمود. سپس  میھمچنین نیکی به ھمراھانش، توصیه 

ورزند بجنگید. جھاد نمایید و  می، جھاد کنید. با کسانی که به الله کفر متعال الله
کنید، کشته شدگان را مثله نکنید، دراموال غنیمت، خیانت نکنید، پیمان شکنی ن
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(گوش و دھان و بینی و سایر اعضای بدنشان را نبرید) ھیچ کودکی را به قتل 
کردی، آنان را به سه چیز دعوت نرسانید. و ھنگامی که با دشمنان مشرک، برخورد 

از این سه چیز را پذیرفتند، از آنھا قبول کن و دست از جنگ بردار. ھریک  کن؛
وی اسالم دعوت کن. اگر پذیرفتند، اسالم آنان را قبول کن و با آنھا نخست، به س

جنگ مکن. سپس آنھا را به تغییر مکان و آمدن به مدینه دعوت کن و به آنان بگو که 
اگر ھجرت کنند و به مدینه بیایند از امتیازات مھاجران (غنیمت و غیره) بھره مند 

آنھاست. اما اگر  ی هارزه) نیز بر عھدمھاجران (جھاد و مبھای  شوند و مسئولیت می
قبول نکردند که به مدینه بیایند، به آنان بگو که مانند بادیه نشینان مسلمان با آنھا 

شود، در حق آنان نیز اجرا  میرفتار خواھد شد و احکامی که بر سایر مؤمنان اجرا 
ھمراه  از غنایم جنگی و مالیات ندارند مگر اینکه ای هخواھد شد. و ھیچ سھمی

مسلمانان جھاد کنند. و اگر اسالم را نپذیرفتند، از آنان مالیات بخواه، اگر آماده 
شدند که مالیات بدھند از آنان، قبول کن و به جنگ ادامه مده. اما اگر مالیات ھم 

 کمک بخواه و با آنان بجنگ.متعال  ندادند از الله
و خواستند که بر اساس عھد و را محاصره نمودی و آنھا از ت ای هو اگر ساکنان قلع

بلکه بر اساس پیمان خودت و  و رسولش، صلح کنند، نپذیر؛ الله متعالپیمان 
زیرا اگر آنان، عھد و پیمان تو و ھمراھانت را بشکنند،  با آنان، صلح کن؛ھمراھانت 

و پیامبرش را بشکنند. و اگر ساکنان  الله متعالتر است تا اینکه عھد و پیمان  آسان
ه را بر آنان جاری کنی، قبول را محاصره کردی، و از تو خواستند که حکم الل ای هقلع

دانی که به  میزیرا تو ن را بر آنان، جاری نمایی؛بلکه تعھد بده که حکم خودت  نکن؛
 نمایی یا نه. میآنان اجرا  ی هرا دربار الله متعالرسی و واقعًا حکم  میحق 

 ): دستور به آسان گیری۲باب (
نَّ : س موىسايب  عن ـ۱۱۱۲

َ
  َوُمَعاًذا َ�َعثَهُ  صانلَّيِبَّ  أ

َ
ََمِن  ِإىل ا« :َ�َقاَل  ،ايلْ َ  َوالَ  �رَسِّ

ا َ ا ،ُ�َعرسِّ َ َرا َوالَ  َو�رَشِّ ْتَِلَفا َوالَ  َوَ�َطاواََع  ،ُ�نَفِّ
َ

 )۱۷۳۲(م/ .»خت
او و معاذ را به یمن  صروایت است که نبی اکرم  ساز ابوموسی اشعری ترجمه: 

آسان بگیرید و سخت نگیرید. بشارت دھید و تنفر ایجاد نکنید. «فرستاد و فرمود: 
 ».یکسان حکم نمایید و با یکدیگر، اختالف نکنید
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رود، جانشین  میی نظامی و اینکه شخصی که به جهاد ها هدست ی ه): دربار۳باب (
 ماند میفردی است که 

يِب  َ�نْ  ـ۱۱۱۳
َ
ُْدرِىِّ  َسِعيدٍ أ

ْ
نَّ  :س اخل

َ
ِ  رَُسوَل  أ   َ�َعَث  ص ا�َّ

َ
ْيَانَ بَِ�  إِىل

َ
 يِلَْخُرجْ « :حل

َقاِعدِ  قَاَل  ُ�مَّ . »رَُجٌل  رَُجلَْ�ِ  لُكِّ  ِمنْ 
ْ
يُُّ�مْ « :لِل

َ
َاِرجَ  َخلََف  �

ْ
ْهِلهِ يِف  اخل

َ
ُ  اَكنَ  ،خِبَْ�ٍ  َوَماهِلِ  أ

َ
 هل

ْجرِ  نِْصِف  ِمثُْل 
َ
َاِرِج  أ

ْ
 )۱۸۹۶(م/ .»اخل

سوی ه نظامی ب ی یک دسته صرسول الله  گوید: می سابوسعید خدری ترجمه: 
سپس خطاب ». نفر، یک نفر به جھاد برودھردو  از«بنی لحیان فرستاد و فرمود:  ی هقبیل

 براییک از شما، جانشین خوبی ھر«ند و به جھاد نرفتند، فرمود: به کسانی که ماند
 ».رسدمیپاداش نصف پاداش مجاھد به او  ی هباشد، به انداز اموال مجاھدخانواده و 

 ): مرز میان کوچک و بزرگ جهت اجازه یافتن و اجازه نیافتن برای جهاد۴باب (
ِ  رَُسوُل  َعَرَضِ�  :قَاَل  س ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۱۱۴ ُحدٍ  يَْومَ  ص ا�َّ

ُ
ِقتَالِ يِف  أ

ْ
نَا ،ال

َ
 اْ�نُ  َوأ

ْرَ�عَ 
َ
ةَ  أ ْزِ�  فَلَمْ  َسنَةً  َعرْشَ َنَْدقِ  يَْومَ  وََعَرَضِ�  ،ُ�ِ

ْ
نَا ،اخل

َ
ةَ  مَخَْس  اْ�نُ  َوأ َجاَزِ�  َسنَةً  َعرْشَ

َ
 قَاَل  ،فَأ

َعِز�زِ  َ�بْدِ  بِْن  ُ�َمرَ  ىلَعَ  َ�َقِدْمُت  :نَافِعٌ 
ْ
ْ�تُهُ  ،َخِليَفةٌ  يَْوَمئِذٍ  وَُهوَ  ،ال َِديَث  َهَذا فََحدَّ

ْ
 :َ�َقاَل  ،احل

َدٌّ  َهَذا إِنَّ 
َ
ِغ�ِ  َ�ْ�َ  حل َكِب�ِ  الصَّ

ْ
  فََكتََب  ،َوال

َ
اهِلِ  إىِل نْ  ُ�مَّ

َ
ةَ  مَخَْس  اْ�نَ  اَكنَ  لَِمنْ  َ�ْفرُِضوا أ  َعرْشَ

ِعيَالِ يِف  فَاْجَعلُوهُ  َذلَِك  ُدونَ  اَكنَ  َوَمنْ  ،َسنَةً 
ْ
 )۱۸۶۸(م/ .ال

روز جنگ احد مرا که چھارده سال  صرسول الله  گوید: می سابن عمر ترجمه: 
شرکت در جنگ نداد. ھمچنین روز جنگ خندق که  ی هداشتم، ورانداز نمود و اجاز

 شرکت داد.  ی هپانزده ساله بودم ورانداز نمود و اجاز
نزد وی رفتم و این حدیث را  س : در دوران خالفت عمر بن عبدالعزیزگوید  می نافع

. کند می ن حدیث، مرز میان کوچک و بزرگ را تعیینبرایش بیان نمودم. او گفت: ای
به استاندارانش نوشت که برای سپاھیانی حقوق تعیین کنند که پانزده  ای هپس نام

 بشمار آورند. خانوادهسال دارند و کسانی را که کمتر از پانزده سال دارند، جزو افراد 

 ): قرآن نباید به سرزمین دشمن برده شود۵باب (
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  س ُ�َمرَ  بِْن ا َ�نْ  ـ۱۱۱۵ نَّهُ  :ص ا�َّ

َ
نْ  َ�نَْ�  اَكنَ  �

َ
ُقْرآنِ  �َُسافَرَ  أ

ْ
  بِال

َ
 إِىل

رِْض 
َ
َعُدوِّ  أ

ْ
نْ  َ�َافَةَ  ،ال

َ
ُ  أ

َ
َعُدوُّ  َ�نَاهل

ْ
 )۱۸۶۹(م/ .ال
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 ،از بردن قرآن به سرزمین دشمن ص: رسول الله گوید  می ل ابن عمرترجمه: 
 که مبادا دشمن به آن، ھتک حرمت کند. ؛ چرافرمود منع

 ): سفر کردن در هنگام سرسبزی و خشکسالی و شب گذراندن در راه۶باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۱۱۶ 

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ِْصِب يِف  َسافَْرُ�مْ  إَِذا« :ص ا�َّ

ْ
ْ�ُطوا اخل

َ
 فَأ

َها اِإلبَِل  رِْض  ِمنَ  َحظَّ
َ
نَةِ يِف  َسافَْرُ�مْ  َو�َِذا ،األ رْسُِعوا السَّ

َ
ْ�َ  َعلَيَْها فَأ  بِاللَّيِْل  َعرَّْستُمْ  َو�َِذا ،السَّ

ِر�َق  فَاْجتَنِبُوا إِ�ََّها ،الطَّ
َوى فَ

ْ
َهَوامِّ  َمأ

ْ
 )۱۹۲۶(م/ .»بِاللَّيِْل  ال

اگر در زمین سرسبز به سفر «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
بخورد. و اگر ھنگام قحط سالی و در  ھا هاش را از سبز رفتید، بگذارید تا شتر سھمیه

زمین خشک و بی آب و علف به سفر رفتید، شتر را با شتاب ببرید. و اگر در شب 
حشرات  محلزیرا راه در شب،  حت نمایید، سر راه استراحت نکنید؛خواستید استرا

 ».ستا

 ): سفر، بخشی از عذاب است۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۱۱۷

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َفرُ « :قَاَل  ص ا�َّ َعَذاِب  ِمنَ  قِْطَعةٌ  السَّ

ْ
 َ�ْمنَعُ  ،ال

َحَدُ�مْ 
َ
ابَهُ  َوَطَعاَمهُ  نَْوَمهُ  أ َحُدُ�مْ  قىََض  فَإَِذا ،َورَشَ

َ
ْل  وَْجِههِ  ِمنْ  َ�ْهَمتَهُ  أ يَُعجِّ

ْ
  فَل

َ
ْهِلهِ  إِىل

َ
 .»أ

 )۱۹۲۷(م/
از  یبخش ،سفر«فرمود:  صالله   ه رسولکت است یروا سره یاز ابوھرترجمه: 
پس از  ،نیبنابرادارد.  می بازدن، یدن و خوابیاز خوردن، نوشرا انسان را یز ؛عذاب است

 ».د ھر چه زودتر به خانه برگشتی، باکار و برآورده ساختن نیاز انجام 

 هنگام بازگشت از سفر ،رفتن به خانه در شب ): کراهیت۸باب (
ِ  رَُسوُل  َ�َ�  :قَاَل  ل بن عبدا� َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۱۱۸ نْ  ص ا�َّ

َ
ْهلَهُ  الرَُّجُل  َ�ْطُرَق  أ

َ
 أ

ْالً 
َ

ُ�ُهمْ  ،يل وْ  َ�تََخوَّ
َ
تَِمُس  أ

ْ
 )۷۱۵(م/ .َ�رَثَاتِِهمْ  يَل

از وارد شدن به خانه در  صرسول الله  گوید: می ل جابر بن عبداللهترجمه: 
ھای اھل خانه یا جستجوی  خیانتاز اطالع یافتن  ھدفشب، (بدون اطالع قبلی) به 

 لغزشھایشان، منع فرمود.



 ٢٧  کتاب ِسَیر (ابو جهاد) -۳۵

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۱۱۹
َ
نَّ  :س أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْهلَهُ  َ�ْطُرُق  الَ  اَكنَ ص ا�َّ

َ
ْالً  أ

َ
ِ�يِهمْ  َوَ�نَ  ،يل

ْ
 ُغْدَوةً  يَأ

وْ 
َ
 )۱۹۲۸(م/. َعِشيَّةً  أ

ھنگام  )،در بازگشت از سفر( صالله  ل ه رسوکت است یروا ساز انس ترجمه: 
 .رفت به منزلش می ،ا بعد از ظھریه صبح کبل رفت؛ ، به خانه نمیشب

 ): دعا کردن قبل از جنگ و هجوم به دشمن۹باب (
  َكتَبُْت  :قَاَل  س َعْونٍ  ابِْن  َعِن  ـ۱۱۲۰

َ
ُ  نَافِعٍ  إِىل

ُ
هل

َ
ْسأ

َ
اَعءِ  َعِن  أ ِقتَالِ  َ�بَْل  ادلُّ

ْ
 :قَاَل  ؟ال

َّ  فََكتََب 
َ

لِ يِف  َذلَِك  اَكنَ  إِ�ََّما :إِىل وَّ
َ
اَغرَ  قَدْ  ،اإلِْسَالمِ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  أ ُمْصَطِلِق بَِ�  ىلَعَ  ص ا�َّ

ْ
 وَُهمْ  ال

ْ�َعاُمُهمْ  ،اَغرُّونَ 
َ
َماءِ  ىلَعَ  �ُْسىَق  َوأ

ْ
َصاَب  َسبْيَُهمْ  وََسىَب  ُمَقاتِلَتَُهمْ  َ�َقتََل  ،ال

َ
 :َ�َْ�  قَاَل  - يَْوَمئِذٍ  َوأ

ْحِسبُهُ 
َ
وْ  - ُجَو�ِْرَ�ةَ  :قَاَل  أ

َ
َتَّةَ  قَاَل  أ

ْ
َارِِث  اْ�نَةَ  - ابل

ْ
ثَِ�  ،احل َِديَث  َهَذاوََحدَّ

ْ
ِ  َ�بْدُ  احل  ْ�نُ  ا�َّ

َيِْش  َذاكَ يِف  َوَ�نَ  ،ُ�َمرَ 
ْ
 )۱۷۳۰(م/ .اجل

فراخواندن به  ی هبه نافع نوشتم و از وی دربار ای هنام گوید: می س ابن عونترجمه: 
در اول  فراخواندن و دعوت دادن،وشت: قبل از جنگ پرسیدم. او در جوابم ن اسالم

بنی مصطلق را غافلگیر نمود و در حالی که  ی هقبیل ص. رسول الله اسالم بود
را به قتل  جنگجویان آنھا خوردن بودند، به آنان، حمله نمود؛چھارپایانشان مشغول آب 

 لو در ھمان روز جویره دختر حارث  ان و کودکانشان را به اسارت گرفترساند و زن
 گردید. صرسول الله  ی هسھمی

که در ھمان لشکر بود، بیان  ل : این حدیث را برایم عبدالله بنگوید  می راوی
 نمود.

 اللهسوی ه به پادشاهان و دعوت دادن آنان ب صی نبی اکرم ها ه): نام۱۰باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۱۲۱

َ
نَّ  :س أ

َ
ِ  نىَِبَّ  أ   َكتََب  ص ا�َّ

َ
  ،ِكرْسَى إىِل

َ
  ،َ�يرَْصَ  َو�ىِل

َ
  ،انلََّجاىِشِّ  َو�ىِل

َ
 َو�ىِل

  يَْدُعوُهمْ  ،َجبَّارٍ  لُكِّ 
َ

ِ  إىِل   ا�َّ
َ

ِي  بِانلََّجاىِشِّ  َولَيَْس  ،َ�َعاىل
َّ

 )۱۷۷۴(م/ .ص انلَّىِبُّ  َعلَيْهِ  َص�َّ اذل
 ای هبه کسری (پادشاه ایران)، نام ای هنام ص رسول الله گوید: می سانس ترجمه: 

 ی هی به ھمھا هبه نجاشی (پادشاه حبشه) و نام ای هبه قیصر (پادشاه روم)، نام
، دعوت نمود. قابل یادآوری است که این متعال سوی اللهه ستمگران نوشت و آنھا را ب

 نماز جنازه خواند. (غائبانه)بر او  صبود که پیامبر اکرم ن پادشاھیآن  ،پادشاه حبشه
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 اسالم رقل و دعوت او بهبه ھ ص رسول الله ی هنام
نَّ  :ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۱۲۲

َ
بَا أ

َ
ْخرَبَهُ  ُسْفيَانَ  أ

َ
  ِ�يهِ  ِمنْ  ،أ

َ
يِف  اْ�َطلَْقُت  قَاَل  ،ِ�يهِ  إِىل

ةِ  ُمدَّ
ْ
ِ  رَُسولِ  َوَ�ْ�َ بَيِْ�  اَكنَْت الَّيِت  ال نَا َ�بَيْنَا :قَاَل  ،ص ا�َّ

َ
مِ  أ

ْ
أ  ِمنْ  بِِ�تَاٍب  ءَ يِج  إِذْ  ،بِالشَّ

ِ  رَُسولِ    ص ا�َّ
َ

ومِ  َعِظيمَ  َ�ْعِ�  :ِهَرقَْل  إِىل ىِبُّ  ِدْحيَةُ  َوَ�نَ  :قَاَل  ،الرُّ
ْ
لَك

ْ
  فََدَ�َعهُ  ،بِهِ  َجاءَ  ال

َ
 إِىل

  برُْصَى َعِظيمُ  فََدَ�َعهُ  ،برُْصَى َعِظيمِ 
َ

َحدٌ  ُهنَا َها َهْل  :ِهَرقُْل  َ�َقاَل  ،ِهَرقَْل  إِىل
َ
 َهَذا قَْومِ  ِمنْ  أ

ي  الرَُّجِل  ِ
َّ

نَّهُ  يَْزُ�مُ اذل
َ
نَا ،قَُر�ٍْش  ِمنْ  َ�َفرٍ يِف  فَُدِ�يُت  :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَالُوا ؟نىَِبٌّ  �

ْ
 ،ِهَرقَْل  ىلَعَ  فََدَخل

ْجلََسنَا
َ
يُُّ�مْ  :َ�َقاَل  ،يََديْهِ  َ�ْ�َ  فَأ

َ
قْرَ  �

َ
ي  الرَُّجِل  َهَذا ِمنْ  �ََسًبا ُب أ ِ

َّ
نَّهُ  يَْزُ�مُ اذل

َ
بُو َ�َقاَل  ؟نىَِبٌّ  �

َ
 أ

ُت  :ُسْفيَانَ 
ْ
نَا :َ�ُقل

َ
ْجلَُسوِ� . أ

َ
ْجلَُسوا ،يََديْهِ  َ�ْ�َ  فَأ

َ
ْصَحاىِب  َوأ

َ
ىِف  أ

ْ
 َ�َقاَل  برَِتمُْجَانِهِ  َداَع  ُ�مَّ  ،َخل

 ُ
َ

ي  الرَُّجِل  َعِن  َهَذا َسائٌِل إِ�ِّ  :لَُهمْ  قُْل  :هل ِ
َّ

نَّهُ  يَْزُ�مُ اذل
َ
بُوهُ  َكَذبَِ�  فَإِنْ  ،نىَِبٌّ  �  َ�َقاَل  :قَاَل  ،فََكذِّ

بُو
َ
ِ  َواْ�مُ  :ُسْفيَانَ  أ نْ  َ�َافَةَ  لَْوالَ  ،ا�َّ

َ
َّ  يُْؤثَرَ  أ َكِذُب يلَعَ

ْ
هُ  :ِلرَتمُْجَانِهِ  قَاَل  ُ�مَّ  ،لََكَذبُْت  ال

ْ
 ،َسل

ُت  قَاَل  ؟ِ�يُ�مْ  َحَسبُهُ  َكيَْف 
ْ
ُت  ؟َمِلٌك  آبَائِهِ  ِمنْ  اَكنَ  َ�َهْل  :قَاَل  ،َحَسٍب  ُذو ِ�ينَا ُهوَ  :قُل

ْ
: قُل

َكِذِب  َ�تَِّهُمونَهُ  ُكنْتُمْ  َ�َهْل  :قَاَل ، الَ 
ْ
نْ  َ�بَْل  بِال

َ
ُت  ؟قَاَل  َما َ�ُقوَل  أ

ْ
 ؟يَتَِّبُعهُ  َوَمنْ  :قَاَل  ،الَ  :قُل

اُف  رْشَ
َ
مْ  انلَّاِس  أ

َ
ُت  ،قَاَل  ؟ُضَعَفاُؤُهمْ  أ

ْ
يَِز�ُدونَ  :قَاَل  ،ُضَعَفاُؤُهمْ  بَْل  :قُل

َ
مْ  أ

َ
 قَاَل  ؟َ�نُْقُصونَ  أ

ُت 
ْ
َحدٌ  يَْرتَدُّ  َهْل  :قَاَل  ،يَِز�ُدونَ  بَْل  ،الَ  :قُل

َ
نْ  َ�ْعدَ  ،ِديِنهِ  َ�نْ  ِمنُْهمْ  أ

َ
ُ  َسْخَطةً  ،ِ�يهِ  يَْدُخَل  أ

َ
 ؟هل

ُت  قَاَل 
ْ
تُُموهُ  َ�َهْل  :قَاَل  ،الَ  :قُل

ْ
ُت  ؟قَاتَل

ْ
ُت  قَاَل  ؟إِيَّاهُ  قِتَالُُ�مْ  اَكنَ  فََكيَْف  :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قُل

ْ
 ،قُل

َْرُب  تَُ�ونُ 
ْ
ُت  ؟َ�ْغِدرُ  َ�َهْل  قَاَل . ِمنْهُ  َونُِصيُب  ِمنَّا يُِصيُب  ِسَجاالً  َوَ�يْنَهُ  بَيْنَنَا احل

ْ
 ،الَ  :قُل

ْنُ 
َ

ةٍ يِف  ِمنْهُ  َو� ِ  :قَاَل  ،ِ�يَها َصانِعٌ  ُهوَ  َما نَْدرِى الَ  ُمدَّ ْمَكنَِ�  َما فََوا�َّ
َ
ْدِخُل  لَكَِمةٍ  ِمنْ  أ

ُ
 ِ�يَها أ

َقْوَل  َهَذا قَاَل  َ�َهْل  :قَاَل  ،َهِذهِ  َ�ْ�َ  َشيْئًا
ْ
َحدٌ  ال

َ
ُت  قَاَل  ؟َ�بْلَهُ  أ

ْ
ُ  قُْل  :ِلرَتمُْجَانِهِ  قَاَل  ،الَ  :قُل

َ
إِ�ِّ  :هل

َُك  تلْ
َ
نَّهُ  فََزَ�ْمَت  َحَسِبهِ  َ�نْ  َسأ

َ
ْحَساِب يِف  ُ�بَْعُث  الرُُّسُل  َوَ�َذلَِك  ،َحَسٍب  ُذو ِ�يُ�مْ  �

َ
 أ

َُك  ،قَْوِمَها تلْ
َ
نْ  فََزَ�ْمَت  ؟َمِلٌك  آبَائِهِ يِف  اَكنَ  َهْل  :وََسأ

َ
ُت  ،الَ  أ

ْ
 َمِلٌك  آبَائِهِ  ِمنْ  اَكنَ  لَوْ  :َ�ُقل

ُت 
ْ
َك  َ�ْطلُُب  رَُجٌل  قُل

ْ
َُك  ،آبَائِهِ  ُمل تلْ

َ
ْ�بَاِعهِ  َ�نْ  وََسأ

َ
ُضَعَفاُؤُهمْ  ،أ

َ
مْ  أ

َ
اُ�ُهمْ  أ رْشَ

َ
َت  ؟أ

ْ
 بَْل  :َ�ُقل

ْ�بَاعُ  وَُهمْ  ،ُضَعَفاُؤُهمْ 
َ
َُك  ،الرُُّسِل  أ تلْ

َ
َكِذِب  َ�تَِّهُمونَهُ  ُكنْتُمْ  َهْل  :وََسأ

ْ
نْ  َ�بَْل  بِال

َ
 ؟قَاَل  َما َ�ُقوَل  أ

نْ  فََزَ�ْمَت 
َ
نَّهُ  َعَرفُْت  َ�َقدْ  ،الَ  أ

َ
َكِذَب  يِلََدعَ  يَُ�نْ  لَمْ  �

ْ
 ىلَعَ  َ�يَْكِذَب  يَْذَهَب  مَّ �ُ  انلَّاِس  ىلَعَ  ال

 ِ َُك  ،ا�َّ تلْ
َ
َحدٌ  يَْرتَدُّ  َهْل  :وََسأ

َ
نْ  َ�ْعدَ  ِديِنهِ  َ�نْ  ِمنُْهمْ  أ

َ
ُ  َسْخَطةً  يَْدُخلَهُ  أ

َ
نْ  َفَزَ�ْمَت  ؟هل

َ
 ،الَ  أ

ُقلُوِب  �ََشاَشةَ  َخالََط  إَِذا اِإليَمانُ  َوَ�َذلَِك 
ْ
َُك  ،ال تلْ

َ
وْ  يَِز�ُدونَ  َهْل  :وََسأ

َ
 فََزَ�ْمَت  ؟َ�نُْقُصونَ  أ
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�َُّهمْ 
َ
َُك . يَِتمَّ  َحىتَّ  اِإليَمانُ  َوَ�َذلَِك  يَِز�ُدونَ  � تلْ

َ
تُُموهُ  َهْل  وََسأ

ْ
نَُّ�مْ  فََزَ�ْمَت  ؟قَاتَل

َ
 قَدْ  �

تُُموهُ 
ْ
َْرُب  َ�تَُكونُ  ،قَاتَل

ْ
 الرُُّسُل  َوَ�َذلَِك . ِمنْهُ  َوَ�نَالُونَ  ِمنُْ�مْ  َ�نَاُل  ِسَجاالً  َوَ�يْنَهُ  بَيَْنُ�مْ  احل

َعاقِبَةُ  لَُهمُ  تَُ�ونُ  ُ�مَّ  تُبْتََ� 
ْ
َُك  ال تلْ

َ
نَّهُ  فََزَ�ْمَت  َ�ْغِدرُ  َهْل  وََسأ

َ
 الَ  الرُُّسُل  َوَ�َذلَِك . َ�ْغِدرُ  الَ  �

َُك . َ�ْغِدرُ  تلْ
َ
َقْوَل  َهَذا قَاَل  َهْل  وََسأ

ْ
َحدٌ  ال

َ
نْ  فََزَ�ْمَت  ؟َ�بْلَهُ  أ

َ
ُت ، الَ  أ

ْ
َقْوَل  َهَذا َل قَا لَوْ  :َ�ُقل

ْ
 ال

َحدٌ 
َ
ُت  ،َ�بْلَهُ  أ

ْ
ُمرُ  بِمَ  :قَاَل  ُ�مَّ  :قَاَل  ،َ�بْلَهُ  ِ�يَل  بَِقْولٍ  اْ�تَمَّ  رَُجٌل  :قُل

ْ
ُت  ؟ُ�مْ  يَأ

ْ
ُمُرنَا قُل

ْ
 يَأ

َالةِ  اَكةِ  بِالصَّ لَةِ  َوالزَّ َعَفاِف  َوالصِّ
ْ
ا ِ�يهِ  َ�ُقوُل  َما يَُ�نْ  إِنْ  :قَاَل  ،َوال إِنَّهُ  َحقًّ

 ُكنُْت  َوقَدْ  ،نىَِبٌّ  فَ
ْعلَمُ 

َ
نَّهُ  أ

َ
ُ�نْ  َولَمْ  ،َخاِرجٌ  �

َ
ُظنُّهُ  أ

َ
�ِّ  َولَوْ  ،ِمنُْ�مْ  أ

َ
ْعلَمُ �

َ
�ِّ  أ

َ
ْخلُُص �

َ
ْهِ  أ

َ
ْحبَبُْت  إِيل

َ
 َولَوْ  ،ِلَقاَءهُ  أل

ُت  ِعنَْدهُ  ُكنُْت 
ْ
َبْلَُغنَّ  ،قََدَميْهِ  َ�نْ  لََغَسل

َ
ُكهُ  َويل

ْ
َْت  َما ُمل

َ
 رَُسولِ  بِِ�تَاِب  َداَع  ُ�مَّ  قَاَل  ،قََدَ�َّ  حت

 ِ هُ  ص ا�َّ
َ
ِ  � « :ِ�يهِ  فَإَِذا ،َ�َقَرأ دٍ  ِمنْ  ،الرَِّحيمِ  الرَّمْحَِن  ا�َّ ِ  رَُسولِ  ُ�َمَّ   ا�َّ

َ
 َعِظيمِ  ِهَرقَْل  إىِل

ومِ  ُهَدى ا�َّبَعَ  َمِن  ىلَعَ  َسَالمٌ  ،الرُّ
ْ
ا ،ال مَّ

َ
إِ�ِّ  ،َ�ْعدُ  أ

ْدُعوكَ  فَ
َ
ْسِلمْ  ،اإلِْسَالمِ  بِِداَعيَةِ  أ

َ
 ،�َْسلَمْ  أ

ْسِلمْ 
َ
ُ  يُْؤتَِك  َوأ ْجَركَ  ا�َّ

َ
َ�ْ�ِ  أ َْت  َو�ِنْ  ،َمرَّ

َّ
إِنَّ  تََويل

ِر�ِسيِّ�َ  إِْ�مَ  َعلَيَْك  فَ
َ
ۡهَل ﴿ وَ  ،األ

َ
أ ٰٓ�َ

ِۢ  َ�َعالَۡواْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ �َّ  َوَ�ۡيَنُ�مۡ  بَۡيَنَنا َسَوآء
َ
َ ٱ إِ�َّ  َ�ۡعُبدَ  �  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�َِك بِهِ  �َّ

ۡرَ�اٗ�ا َ�ۡعًضا َ�ۡعُضَنا َ�تَِّخذَ 
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن أ َّ�  ْ ْ َ�ُقولُوا ْ ٱفَإِن تََولَّۡوا ِ  ۡشَهُدوا نَّاب

َ
[آل  ﴾ُمۡسلُِمونَ  �

ا .]۶۴عمران:    فَلَمَّ
َ
ِكتَاِب  قَِراَءةِ  ِمنْ  فََرغ

ْ
ْصَواُت  اْرَ�َفَعِت  ال

َ
َمرَ  ،اللَّْغُط  َوَ�رُثَ  ِعنَْدهُ  األ

َ
 بِنَا َوأ

ْخرِْجنَا
ُ
ُت  :قَاَل  ،فَأ

ْ
ْصَحاىِب  َ�ُقل

َ
ِمرَ  لََقدْ  :َخرَْجنَا ِح�َ  أل

َ
ْمرُ  أ

َ
يِب  ابِْن  أ

َ
ََخافُهُ  إِنَّهُ  ،َكبَْشةَ أ  َمِلُك  يلَ

ْصَفرِ بَِ� 
َ
ُت  َ�َما :قَاَل  ،األ

ْ
ْمرِ  ُموقِنًا ِزل

َ
ِ  رَُسولِ  بِأ نَّهُ  ص ا�َّ

َ
ْدَخَل  َحىتَّ  ،َسيَْظَهرُ  �

َ
ُ  أ َّ  ا�َّ يلَعَ

 )۱۷۷۳(م/ .اإلِْسَالمَ 
به من  وشفاھی بطور مستقیم سابوسفیان  گوید: می لابن عباس ترجمه: 

 مسافرتبه برقرار بود،  صمیان من و رسول الله که  یآتش بس دوراندر من گفت: 
به ھرقل پادشاه روم رسید.  صاز طرف رسول الله  ای هرفتم. در شام بودم که نام

امیر  و ده بود و به امیر ُبصری داده بودنامه را دحیه کلبی آورقابل یادآوری است که 
در سرزمین گفت: آیا  بعد از خواندن نامه بود. ھرقل فرستادهھرقل  برایآن را  ُبصری

ش وجود دارد؟ اطرافیانپیامبر است،  ،کند میاین شخص که فکر  ی هکسی از قبیلما 
قریش فراخواندند. ما نزد ھرقل رفتیم. او ما را  ازدیگر چند نفر با آنگاه مرا  گفتند: بله.

 دارد،نبوت  ادعایکه  فردییک از شما با  روبروی خود نشاند و گفت: کدام
 ؟دارد یخویشاوندی نزدیکتر
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ی ھرقل، و ھمراھانم را پشت سر من گفتم: من. پس مرا روبرو گوید: می ابوسفیان
مترجم خود را خواست و به او گفت: به ھمراھان او بگو: ھرقل، نشاندند. سپس 

مدعی نبوت است، اطالعاتی کسب کنم؛ اگر مردی که  ی هخواھم از این مرد دربار می
 من دروغ گفت، او را تکذیب کنید. به

ترسیدم که مرا متھم به  میاگر از ھمراھانم نسوگند به الله،  گوید: می ابوسفیان
از او بپرس م. سپس ھرقل به مترجمش گفت: گفت می غگویی کنند، حتمًا دروغدرو
نسب او در میان شما چگونه است؟ گفتم: او در میان ما از نسب باالیی برخوردار که: 

است. گفت: آیا کسی از نیاکان او پادشاه بوده است؟ گفتم: خیر. پرسید: آیا قبل از این 
ید؟ گفتم: خیر. گفت: آیا اشراف و کرد می وییایش، شما او را متھم به دروغگادع

یا فقرا و مستضعفان؟ جواب دادم: مستضعفان. گفت: آیا کنند  می بزرگان از او پیروی
 شوند. ھرقل پرسید: آیا میشوند یا کمتر؟ گفتم: بیشتر  میروز بیشتر ھر پیروانش 

ده و از اطر ناپسند شمردن دینش، منحرف شه خدین محمد را پذیرفته، بکه  کسی
د؟ گفتم: بله. پرسید: نتیجه ای هدینش برگشته؟ گفتم: خیر. گفت: آیا شما با او جنگید

م. گفت: ای هجنگ چه بوده است؟ جواب دادم: گاھی او پیروز شده و گاھی ما پیروز شد
م ای ه؟ گفتم: خیر، و در حال حاضر ما با وی پیمان صلحی بستکند می آیا پیمان شکنی

فوق،  ی ه، بجز جملبه الله : سوگندگوید  می چه خواھد کرد؟ ابوسفیاندانیم که  میو ن
 نتوانستم چیز دیگری علیه پیامبر بگویم.

ھرقل گفت: آیا قبل از او، کسی دیگر چنین ادعایی کرده است؟ گفتم: خیر. سپس 
ھرقل به مترجمش گفت: به ابوسفیان بگو: من از نسب او پرسیدم، تو اذعان نمودی 

از میان  که اند هیان شما از نسب باالیی برخوردار است. و پیامبران اینگونکه او در م
شوند. پرسیدم: آیا کسی از نیاکان او پادشاه بوده است.  میافراد دارای نسب مبعوث 

توانستم بگویم که او مدعی میراث پدران خویش است.  می: خیر. اگر چنین بود، یگفت
یا از مستکبران. گفتی از ضعفا ھستند و پیروان  پرسیدم: که پیروان او از ضعفا ھستند

ا قبل از این ادعایش، شما او را متھم به ه آیانبیا ھم از ھمین قشرند. و از تو پرسیدم ک
با مردم، دروغ که  کسی ید. پاسخ دادی: خیر. لذا یقین نمودم کهکرد می دروغگویی

به دین او که  کسی پرسیدم: آیاالله، دروغ بگوید. از تو  ی هتواند دربار مینگفته است، ن
جواب باز ھم گراییده است، دوباره بخاطر ناپسند شمردن دینش، منحرف شده است؟ 

گیرد.   یدل، جادر سویدا و وسط که ھنگامی ینگونه است ھممنفی بود. و ایمان ھم 
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یابند یا کاھش. جواب دادی: افزایش  میافزایش  با گذشت زمان، پیروانشپرسیدم که 
ند. و این، صفت ایمان است تا اینکه کامل گردد. ھمچنین از تو پرسیدم که آیا یاب می

م و گاھی او پیروز شده است و گاھی ای هد. جواب دادی که جنگیدای هشما با او جنگید
ولی سرانجام، آنان، پیروز  ؛گیرند میھم شما. و پیامبران اینگونه مورد آزمایش، قرار 

. گفتی: خیر. آری، پیامبران، عھد شکنی کند میشکنی خواھند شد. پرسیدم: آیا عھد 
کنند. پرسیدم: آیا قبل از او کسی ادعای نبوت کرده است. جواب منفی دادی. اگر  مین

گویم او از ھمان توانستم ب میکسی قبل از او در میان شما، ادعای نبوت کرده بود، 
 .کند می مدعی قبلی تقلید

دھد؟ گفتم: به نماز، زکات،  میھایی شما را دستور چه کار، ھرقل گفت: به بعد از آن
حقیقت داشته . گفت: اگر آنچه را که گفتی، کند می رحم و پاک دامنی امر ی هصل

اما  که چنین پیامبری ظھور خواھد کرد؛ دانستم میمن  باشد، او پیامبر است؛
ه او برسم، توانم ب میدانستم که  اگر می ستم که او از میان شما خواھد بود؛دان مین

 شستم؛ میبودم، شخصًا پاھایش را  میدیدارش را دوست داشتم. واگر نزد ایشان 
 ی هسپس ھرقل نام گوید: می جای پاھایم خواھد رسید. ابوسفیانپادشاھی او به ھمین 

 در آن نامه چنین نوشته شده بود: را خواست و قرائت نمود؛ صرسول الله 
 بسم الله الرحمن الرحیم

ھدایت را برگزیند. که  کسی به ھرقل پادشاه روم: سالم بر اللهحمد پیامبر از جانب م
کنم. اگر دعوت اسالم را بپذیری، در امان  میاما بعد: من شما را بسوی اسالم، دعوت 

پاداشی دو چندان خواھی داشت. و اگر (از قبول دعوت  ،الله متعالخواھی بود و نزد 

ۡهَل ﴿ زیردستانت بر گردن تو خواھد بود ومن) روی بگردانی، گناه رعیت و 
َ
أ ٰٓ�َ

ِۢ  َ�َعالَۡواْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ �َّ  َوَ�ۡيَنُ�مۡ  بَۡيَنَنا َسَوآء
َ
َ ٱ إِ�َّ  َ�ۡعُبدَ  �  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�َِك بِهِ  �َّ

ۡرَ�اٗ�ا َ�ۡعًضا َ�ۡعُضَنا َ�تَِّخذَ 
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن أ ْ فَإِن تََولَّ  �َّ ْ َ�ُقولُوا ْ ٱۡوا ِ  ۡشَهُدوا نَّاب

َ
[آل  ﴾ُمۡسلُِمونَ  �

به این  چیزی که میان ما و شما مشترک است؛سوی ه ب بیایید ،ای اھل کتاب« .]۶۴عمران: 
و ھیچ یک از ما  قرار ندھیمرا نپرستیم و چیزی را با وی شریک  دیگر ، کسیاللهکه بجز معنا 

کردند، بگویید: اگر روی گردانی پس  خود قرار ندھد. ، پروردگارالله متعالجای ه دیگری را ب
  ».ـ ای اھل کتاب! ـ گواه باشید که ما مسلمانیم

 ای ه: پس از اینکه ھرقل، نامه را قرائت کرد، شلوغ شد و ھمھمگوید  می ابوسفیان
بپا گردید و دستور صادر کرد و ما را از آنجا بیرون کردند. من خطاب به ھمراھانم 
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ه (محمد) چنان پیشرفت کرده است که پادشاه دید دین فرزند ابوکبشکر گفتم: توجه
: از ھمان گوید  می آن به وحشت افتاده است. ابوسفیانھا) ھم از  میزردپوستان (رو

مرا  الله متعالپیروز خواھد شد، تا اینکه  صزمان، یقین پیدا کردم که دین رسول الله 
 مشرف به اسالم کرد.

اش در  ، و صبر و بردباریمتعال نزد الله ص دعای نبی اکرم ی ه): دربار۱۱باب (
 برابر اذیت و آزار منافقان

َساَمةَ عن  ـ۱۱۲۳
ُ
نَّ  :س َز�ْدٍ  ْ�نَ  أ

َ
ْتَهُ  ،إِاَكٌف  َعلَيْهِ  ،مِحَاًرا َرِ�َب  صانلَّيِبَّ  أ

َ
 قَِطيَفةٌ  حت

رَْدَف  ،فََدِكيَّةٌ 
َ
َساَمةَ  َوَراَءهُ  َوأ

ُ
َارِِث بَِ�  يِف  ُ�بَاَدةَ  ْ�نَ  َسْعدَ  َ�ُعودُ  وَُهوَ  ،أ

ْ
َْزَرِج  بِْن  احل

ْ
 وََذاكَ  ،اخل

ْخَالٌط  ِ�يهِ  بَِمْجِلٍس  َمرَّ  َحىتَّ  ،بَْدرٍ  َوْ�َعةِ  َ�بَْل 
َ
ُمْسِلِم�َ  ِمنَ  أ

ْ
ِ��َ  ال ُمرْشِ

ْ
ْوثَانِ  َ�بََدةِ  َوال

َ
 األ

َُهودِ 
ْ

ِ  َ�بْدُ  ِ�يِهمْ  ،َوايل ىَبٍّ  ْ�نُ  ا�َّ
ُ
َمْجِلِس َوِ�  ،أ

ْ
ِ  دُ َ�بْ  ال ا ،َرَواَحةَ  ْ�نُ  ا�َّ َمْجِلَس  َغِشيَِت  فَلَمَّ

ْ
 ال

ابَّةِ  َعَجاَجةُ  ِ  َ�بْدُ  مَخَّرَ  ،ادلَّ ىَبٍّ  ْ�نُ  ا�َّ
ُ
ْ�َفهُ  أ

َ
ُوا الَ  :قَاَل  ُ�مَّ  ،بِرَِدائِهِ  أ  َعلَيِْهمُ  فََسلَّمَ ، َعلَيَْنا ُ�َغربِّ

َل  َوَ�َف  ُ�مَّ  ،صانلَّيِبُّ    فََداَعُهمْ  ،َ�َ�َ
َ

ِ  إِىل   ا�َّ
َ
ُقْرآنَ  َعلَيِْهمُ  َوقََرأ

ْ
  َ�َقاَل  ،ال

ِ  َ�بْدُ  ىَبٍّ  ْ�نُ  ا�َّ
ُ
َها :أ ُّ�

َ
َمْرءُ  �

ْ
ْحَسنَ  الَ  ،ال

َ
ا َ�ُقوُل  َما اَكنَ  إِنْ  ،َهَذا ِمنْ  أ يِف  تُؤِْذنَا فَالَ  ،َحقًّ

  َوارِْجعْ  ،َ�َالِِسنَا
َ

ِ  َ�بْدُ  َ�َقاَل  ،َعلَيْهِ  فَاقُْصْص  ِمنَّا َجاَءكَ  َ�َمنْ  ،رَْحِلَك  إِىل  :َرَواَحةَ  ْ�نُ  ا�َّ
إِنَّا ،َ�َالِِسنَايِف  اْغَشنَا

ِبُّ  فَ
ُ

ُمْسِلُمونَ  فَاْستَبَّ  :قَاَل  ،َذلَِك  �
ْ
ُ�ونَ  ال ُمرْشِ

ْ
َُهودُ  َوال

ْ
وا َحىتَّ  ،َوايل  َهمُّ

نْ 
َ
ُضُهمْ  ص انلَّىِبُّ  يََزلِ  فَلَمْ  ،َ�تََواَ�بُوا أ تَهُ  َرِ�َب  ُ�مَّ  ،ُ�َفِّ  ُ�بَاَدةَ  بِْن  َسْعدِ  ىلَعَ  َدَخَل  َحىتَّ  َدا�َّ

ىْ « :َ�َقاَل 
َ
لَمْ  ،َسْعدُ  أ

َ
  �َْسَمعْ  أ

َ
بُو قَاَل  َما إىِل

َ
ِ  َ�بْدَ  يُِر�دُ  ـــ ُحبَاٍب  أ ىَبٍّ  ْ�نَ  ا�َّ

ُ
 َكَذا :قَاَل  ــــ أ

ِ  رَُسوَل  يَا :َ�نْهُ  اْ�ُف  :قَاَل . »َوَ�َذا ِ  َواْصَفحْ  ،ا�َّ ْ�َطاكَ  لََقدْ  ،فََوا�َّ
َ
ُ  أ ي  ا�َّ ِ

َّ
ْ�َطاكَ اذل

َ
 َولََقدِ  ،أ

ْهُل  اْصَطلَحَ 
َ
ةِ  َهِذهِ  أ َُحْ�َ نْ  ابلْ

َ
بُوهُ  ،ُ�تَوُِّجوهُ  أ ِعَصابَةِ  َ�يَُعصِّ

ْ
ا ،بِال ُ  رَدَّ  َفلَمَّ َقِّ  َذلَِك  ا�َّ

ْ
ي  بِاحل ِ

َّ
اذل

ْ�َطاَكهُ 
َ
َق  ،أ يَْت  َما بِهِ  َ�َعَل  فََذلَِك  ،بَِذلَِك  رَشِ

َ
 )۱۷۹۸(م/ .ص انلَّىِبُّ  َ�نْهُ  َ�َعَفا ،َرأ

قبل از جنگ بدر بر االغی  صروایت است که نبی اکرم  ساز اسامه بن زید ترجمه: 
، چادری ساخت فدک وجود داشت، سوار شد و اسامه را نیز پشت سر خود، زیر پاالنشکه 

برد،  میبنی حارث بن خزرج بسر  ی هسوار کرد و به عیادت سعد بن عباده که در محل
رفت. در مسیر راه، از کنار مجلسی که در آن ترکیبی از مسلمانان، مشرکین بت پرست و 
یھودیان بود، گذشت. قابل یادآوری است که عبدالله بن أبی و عبدالله بن رواحه نیز در آن 

. پس ھنگامی که گرد و غبار االغ به مجلس رسید، عبدالله بن ابی حضور داشتندمجلس 
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به آنان  صچادرش گرفت و گفت: ما را گرد و خاک ندھید. رسول الله اش را با  بینی
د و از مرکب، پایین آمد و آنان را بسوی الله دعوت نمود و بر آنان، قرآن کرتوقف  سالم داد و

انی بھتر از سخنان تو وجود تالوت کرد. عبدالله بن أبی بن سلول گفت: ای مرد! سخن
 و وات بر بلکه به خانه اذیت و آزار مرسان؛ ،ما در مجالس ما را اند، پس ھا حقندارد؛ اگر آن

یا رسول از ما که نزد تو آمد، برایش داستان سرایی کن. عبدالله بن رواحه گفت: ھرکس 
 چرا که ما آنھا را دوست داریم. ! سخنانت را در مجالس ما بگو؛الله

در نتیجه، مسلمانان، مشرکین و یھود به یکدیگر ناسزا گفتند تا جایی که  گوید: می راوی
 .کرد می ھمچنان آنان را به آرامش دعوت صدرگیر شوند. و رسول الله  ھمخواستند با 
شد و به راھش ادامه داد تا اینکه به منزل  شبرکَ سوار مَ  صپیامبر اکرم سپس 

حباب  ای سعد! آیا سخنان ابو«فرمود: خطاب به سعد ، در آنجاسعد بن عباده رسید. 
یا رسول گفت:  سسعد ». گوید می ؟ او چنین و چنانای ه(عبدالله بن أبی) را شنید

که مردم مدینه، اتفاق  ھنگامی، الله متعالسوگند به  ! او را ببخش و از او درگذر؛الله
حق را به  الله متعال، بر سر او بگذارند ای گذاری کرده و عمامه تاج او را کرده بودند تا

با این حقی که بر تو نازل فرمود، نخواست  الله متعالتو عنایت کرد. پس ھنگامی که 
و برخوردی که از او مشاھده نمودی،  شداین کار، عملی شود، لقمه برایش گلوگیر 

  بخشید.او را  صبدین جھت بود. آنگاه رسول الله 

 ): نهی از پیمان شکستن۱۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۱۲۴

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َسِعيدٍ أ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  لَِواءٌ  اَغِدرٍ  ِللُكِّ « :ص ا�َّ

ْ
 يُْرَ�عُ  ال

 ُ
َ

الَ  ،َغْدرِهِ  بَِقْدرِ  هل
َ
ْ�َظمُ  اَغِدرَ  َوالَ  أ

َ
ِم�ِ  ِمنْ  َغْدًرا أ

َ
ةٍ  أ  )۱۷۳۸(م/ .»اَعمَّ

روز قیامت، ھر فرد «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوسعید خدری ترجمه: 
گاه  میاش باال برده  پیمان شکنی ی هپیمان شکن، پرچمی دارد که به انداز شود. آ

 ».باشید که خیانت ھیچ پیمان شکنی به بزرگی پیمان شکنی امیر بزرگ نیست

 ): وفای به عهد۱۳باب (
ََمانِ  ْ�نُ  ُحَذْ�َفةُ عن  ـ۱۱۲۵ نْ  َمنََعِ�  َما :قَاَل  س ايلْ

َ
ْشَهدَ  أ

َ
  بَْدًرا أ

َّ
�ِّ  إِال

َ
نَا َخرَْجُت �

َ
 أ

ىِب 
َ
َخَذنَا :قَاَل  ،ُحَسيٌْل  ،َوأ

َ
ارُ  فَأ ًدا تُِر�ُدونَ  إِنَُّ�مْ  :قَالُوا ،قَُر�ٍْش  ُكفَّ نَا ؟ُ�َمَّ

ْ
 َما ،نُِر�ُدهُ  َما :َ�ُقل

  نُِر�دُ 
َّ
َمِدينَةَ  إِال

ْ
َخُذوا ،ال

َ
ِ  َ�ْهدَ  ِمنَّا فَأ َ�نَّ  َوِميثَاقَهُ  ا�َّ َنرَْصِ

َ
  نل

َ
َمِدينَةِ  إِىل

ْ
 ،َمَعهُ  ُ�َقاتُِل  َوالَ  ال
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تَيْنَا
َ
ِ  رَُسوَل  فَأ نَاهُ  ص ا�َّ ْخرَبْ

َ
رََبَ  فَأ

ْ
فَا« :َ�َقاَل  اخل َ  َو�َْستَِع�ُ  ،بَِعْهِدِهمْ  لَُهمْ  نىَِف  ،انرَْصِ  ا�َّ

 )۱۷۸۷(م/ .»َعلَيِْهمْ 
بدر این بود  ی حضور من در غزوه علت عدم گوید: می سحذیفه بن یمان ترجمه: 

ھنگام بیرون رفتن، توسط کفار قریش دستگیر شدیم. آنھا  ١که من و پدرم ُحَسیل
بلکه  ؛رویم میخواھید به محمد ملحق شوید. ما گفتیم: نزد محمد ن میگفتند: شما 

ینه خواھیم به مدینه برویم. آنگاه، ما را به عھد و پیمان الھی سوگند دادند که به مد می
رفتیم و ماجرا را  ص. ما نزد رسول الله در جنگ، شرکت نکنیم برویم و ھمراه محمد

ما به پیمان آنان، عمل  برگردید؛«فرمود:  صبرایش تعریف نمودیم. پیامبر اکرم 
 ».خواھیم می، علیه آنان، کمک الله متعالکنیم و از  می

 ی هنگام روبرو شدن): عدم آرزوی رویارویی با دشمن، و صبر و پایدار۱۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۱۲۶

َ
ْسلَمَ  ِمنْ  رَُجٍل  ِكتَاِب  َ�نْ  انلَّرْضِ أ

َ
ْصَحاِب  ِمنْ  أ

َ
ُ  ُ�َقاُل  ص انلَّىِبِّ  أ

َ
 هل

ِ  َ�بْدُ  يِب  ْ�نُ  ا�َّ
َ
ْوَ� أ

َ
  فََكتََب  ،س أ

َ
ِ  ُ�بَيْدِ  بِْن  ُ�َمرَ  إِىل   َسارَ  ِح�َ  ،ا�َّ

َ
َُروِر�َّةِ  إِىل

ْ
نَّ  ُ�ْرِبُهُ  ،احل

َ
 أ

ِ  رَُسوَل  يَّاِمهِ  َ�ْعِض يِف  ،اَكنَ  ص ا�َّ
َ
َعُدوَّ  ِ�يَها ليَِقَ الَّيِت  �

ْ
ْمُس  َمالَِت  إَِذا َحىتَّ  يَنْتَِظرُ  ،ال  الشَّ

َها يَا« :َ�َقاَل  ِ�يِهمْ  قَامَ  ُّ�
َ
َعُدوِّ  ِلَقاءَ  َ�تََمنَّْوا الَ  انلَّاُس  �

ْ
لُوا ال

َ
َ  َواْسأ َعاِ�يَةَ  ا�َّ

ْ
 لَِقيتُُموُهمْ  فَإَِذا ،ال

نَّ  َواْعلَُموا ،فَاْصرِبُوا
َ
َنَّةَ  أ

ْ
َْت  اجل

َ
يُوِف  ِظَاللِ  حت َل  اللَُّهمَّ « :َوقَاَل  ص انلَّيِبُّ  قَامَ  ُ�مَّ  .»السُّ  ُمْ�ِ

ِكتَاِب 
ْ
َحاِب  َوُ�ْرَِى  ،ال ْحَزاِب  وََهاِزمَ  ،السَّ

َ
نَا اْهِزْمُهمْ  ،األ  )۱۷۴۲(م/ .»َعلَيِْهمْ  َوانرُْصْ

اسلم بنام  ی از قبیله صیکی از یاران نبی اکرم  ی هابونضر به نقل از نامترجمه: 
 ای هسوی خوارج، نامه او به عمر بن عبیدالله ھنگام رفتن ب گوید: می سعبدالله بن اوفی 

با  صنوشت و به او اطالع داد که: در یکی از روزھا (روز جنگ احزاب) که رسول الله 
سپس  به سمت غروب، متمایل گردد؛، منتظر ماند تا آفتاب، روبرو گردیددشمن، 

ای مردم! رویارویی با دشمن را آرزو «برخاست و میان مردم، سخنرانی کرد و فرمود: 
ولی اگر با دشمن، مواجه شدید، صبر کنید و  ، عافیت بخواھید؛الله متعالنکنید و از 

الھی! ای نازل «ا کرد: سپس چنین دع». شمشیرھاست ی هبدانید که بھشت زیر سای

                                                 
 باشد که به لقبش شھرت دارد. می حذیفه، و یمان لقب اوُحَسیل اسم پدر  ١-
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احزاب! آنان را  ی هشکست دھندای ابرھا و  ی هحرکت دھندای کتاب،  ی هکنند
 ».گردانشکست بده و ما را بر آنھا پیروز 

 ): دعای علیه دشمن۱۵باب (
 ، و قد تقدم ىف ابلاب قبله.او�ايب  فيه حديث عبدا� بن

 ابی اوفی است، مراجعه کنید.در این باره به حدیث فوق که روایت عبدالله بن 

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۱۲۷
َ
نَّ  :س أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُحدٍ  يَْومَ  َ�ُقوُل  اَكنَ  ص ا�َّ

ُ
  إِنْ  إِنََّك  اللَُّهمَّ « :أ

ْ
 الَ  �ََشأ

رِْض يِف  ُ�ْعبَدْ 
َ
 )۱۷۴۳(م/ .»األ
الھی! «فرمود:  میروز جنگ احد  صروایت است که رسول الله  ساز انس ترجمه: 

 ».شوی میتو باشد، دیگر در روی زمین، پرستش ن اگر خواست و مشیت
 ) مترجم.(قابل یادآوری است که ھدف از این جمله، طلب فتح و پیروزی است

 ): جنگ، فریبکاری است۱۶باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل قال:  ل عن جابر بن عبدا� ـ۱۱۲۸ َْرُب « :ص ا�َّ

ْ
 .»َخْدَعةٌ  احل

 )۱۷۳۹(م/
جنگ، فریبکاری «فرمود:  ص: رسول الله گوید  می لجابر بن عبدالله ترجمه: 

 ».است

 ): کمک گرفتن از مشرکین در جنگ۱۷باب (
�ََّها صانلَّيِبِّ  َزْوِج  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۱۲۹

َ
ِ  رَُسوُل  َخَرجَ  :قَالَْت  �  ،بَْدرٍ  قِبََل  ص ا�َّ

ا ةِ  اَكنَ  فَلَمَّ َوَ�َرةِ  حِبَرَّ
ْ
ْدَرَ�هُ  ال

َ
ةٌ  ِمنْهُ  يُْذَكرُ  اَكنَ  قَدْ  ،رَُجٌل  أ

َ
َْدةٌ  ُجْرأ

َ
ْصَحاُب  َ�َفِرحَ  ،َو�

َ
 رَُسولِ  أ

 ِ وْهُ  ِح�َ  ص ا�َّ
َ
ا ،َرأ ْدَرَ�هُ  فَلَمَّ

َ
ِ  لِرَُسولِ  قَاَل  أ تَِّبَعَك  ِجئُْت  :ص ا�َّ

َ
ِصيَب  أل

ُ
 قَاَل  ،،َمَعَك  َوأ

 ُ
َ

ِ  رَُسوُل  هل ِ  تُْؤِمنُ «: ص ا�َّ ْستَِع�َ  فَلَنْ  ،فَارِْجعْ « :قَاَل  ،الَ  :قَاَل . »؟َورَُسوهِلِ  بِا�َّ
َ
. »بُِمرْشِكٍ  أ

َجَرةِ  ُكنَّا إَِذا َحىتَّ  ،َمىَض  ُ�مَّ  :قَالَْت  ْدَرَ�هُ  بِالشَّ
َ
ُ  َ�َقاَل  ،الرَُّجُل  أ

َ
َل  قَاَل  َكَما هل وَّ

َ
ةٍ  أ ُ  َ�َقاَل  ،َمرَّ

َ
 هل

َل  قَاَل  َكَما ص انلَّىِبُّ  وَّ
َ
ةٍ  أ ْستَِع�َ  فَلَنْ  فَارِْجعْ « :قَاَل  ،َمرَّ

َ
ْدَرَ�هُ  رََجعَ  ُ�مَّ  :قَاَل . »بُِمرْشِكٍ  أ

َ
 فَأ

َيَْداءِ 
ْ

ُ  َ�َقاَل  .،بِابل
َ

َل  قَاَل  َكَما هل وَّ
َ
ةٍ  أ ِ  تُْؤِمنُ « َمرَّ ُ  َ�َقاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟»َورَُسوهِلِ  بِا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  هل  ا�َّ

 )۱۸۱۷(م/ .»فَاْ�َطِلْق « :ص
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ه ب ص: رسول الله گوید  می صھمسر گرامی نبی اکرم  ل عایشهترجمه: 
(چھار میلی مدینه)  »حره الوبره«کرد. و ھنگامی که در مکانی بنام سوی بدر، حرکت 

 ص اللهیاران رسول  بود، از راه رسید.ھا  زبان سر ش، مردی که جرأت و شجاعترسید
ام  رسید، گفت: آمده صخوشحال شدند. ھنگامی که آن مرد به رسول الله  از دیدن او

و  الله متعالبه «فرمود:  ص پیامبر اکرمتو را ھمراھی کنم و با تو کشته شوم. تا 
زیرا من از شخص  پس برگرد؛«آن مرد گفت: خیر. فرمود: » آوری؟ میپیامبرش، ایمان 

 ».گیرم میمشرک، کمک ن
 به راھش ادامه داد تا اینکه به ذو صآنگاه، رسول الله  گوید: می لعایشه 

 صدوباره ھمان مرد آمد و سخنان اولش را تکرار کرد. رسول الله  الحلیفه رسیدیم؛
برگرد، زیر من از شخص مشرک کمک، «ھم ھمان پاسخ اولیه را به او داد و فرمود: 

 ».گیرم مین
 آمد و  صآن مرد برگشت. سپس دوباره در بیداء نزد نبی اکرم  گوید: می راوی

و پیامبرش، ایمان  الله متعالبه «مانند نخستین بار به او فرمود:  صرسول الله 
 (و با ما بیا.)» حرکت کنپس «فرمود:  صگفت: بلی. رسول الله آن مرد » آوری؟ می

 ): بیرون رفتن زنان همراه جنگجویان۱۸باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۱۳۰

َ
نَّ  :س أ

َ
مَّ  أ

ُ
ََذْت  ُسلَيْمٍ  أ

َّ
بُو فََرآَها ،َمَعَها فاََكنَ  ،ِخنَْجًرا ُحنَْ�ٍ  يَْومَ  اخت

َ
َحةَ  أ

ْ
 َطل

ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  مُّ  َهِذهِ  ،ا�َّ
ُ
ِ  رَُسوُل  لََها َ�َقاَل  ،َخنَْجرٌ  َمَعَها ُسلَيْمٍ  أ َنَْجرُ  َهَذا َما«: ص ا�َّ

ْ
 ؟»اخل

َْذتُهُ  :قَالَت
َّ

َحدٌ  ِم�ِّ  َدنَا إِنْ  ،اخت
َ
�ِ�َ  ِمنَ  أ ُمرْشِ

ْ
ِ  رَُسوُل  فََجَعَل  ،َ�ْطنَهُ  بِهِ  َ�َقرُْت  ال  ص ا�َّ

ِ  رَُسوَل  يَا :قَالَْت  ،يَْضَحُك  لََقاءِ  ِمنَ  َ�ْعَدنَا َمنْ  اْ�تُْل  ا�َّ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،بَِك  ا�َْهَزُموا الطُّ  :ص ا�َّ
مَّ  يَا«

ُ
َ  إِنَّ  ُسلَيْمٍ  أ ْحَسنَ  َكىَف  قَدْ  ا�َّ

َ
 )۱۸۰۹(م/ .»َوأ

روز جنگ حنین، خنجری با  ل: ام سلیم انصاری گوید  می سانس ترجمه: 
! این ام یا رسول اللهگفت:  صخنجر را دید و به رسول الله  سخود، برداشت. ابوطلحه 

این خنجر «به ام سلیم فرمود:  صسلیم است که خنجری با خود دارد. رسول الله 
برداشتم تا اگر کسی از مشرکین به من نزدیک شود، آن را  گفت: ل ام سلیم ؟»چیست

گفت:  لخندید. ام سلیم  با شنیدن این سخنان، صش را پاره کنم. رسول الله شکم
این زیرا  مسلمان شدند، به قتل برسان؛ ! آزاد شدگانی را که در فتح مکه،یا رسول الله
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کفایت  متعال الله«فرمود:  صشکست شما شدند. رسول الله  عثباآنان بودند که 
 ».نمود و احسان کرد

�َِس  َ�نْ  ـ۱۱۳۱
َ
ا :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ ُحدٍ  يَْومُ  اَكنَ  لَمَّ

ُ
 انلَّيِبِّ  َعِن  انلَّاِس  ِمنَ  نَاٌس  ا�َْهَزمَ  أ

بُو ص
َ
َحةَ  َوأ

ْ
بُو َوَ�نَ  :قَاَل  ،حِبََجَفةٍ  َعلَيْهِ  ُ�َوٌِّب  ص انلَّيِبِّ يََدِي  َ�ْ�َ  َطل

َ
َحةَ  أ

ْ
 َراِميًا رَُجالً  َطل

ِْع  َشِديدَ  وْ  قَوَْسْ�ِ  يَْوَمئِذٍ  َوَ�رَسَ  ال�َّ
َ
َْعبَةُ  َمَعهُ  َ�ُمرُّ  الرَُّجُل  فاََكنَ  :قَاَل  ،ثََالثًا أ

ْ
 :َ�يَُقوُل  انلَّبِْل  ِمنَ  اجل

ىِب  اْ�رُثَْها«
َ
َحةَ  أل

ْ
ِ  نيَِبُّ  َو�رُْشُِف  :قَاَل  ،»َطل   َ�نُْظرُ  ص ا�َّ

َ
َقْومِ  إىِل

ْ
بُو َ�يَُقوُل  ،ال

َ
َحةَ  أ

ْ
ِ  نىَِبَّ  يَا :َطل  ا�َّ

ىِب 
َ
نَْت  بِأ

َ
�ِّ  أ

ُ
َقْومِ  ِسَهامِ  ِمنْ  َسْهمٌ  يُِصبَْك  الَ  �رُْشِْف  الَ  وَأ

ْ
ْرِى ،ال

َ
ْرِكَ  ُدونَ  �

َ
يُْت  َولََقدْ  :قَاَل  ،�

َ
 رَأ

يِب  بِنَْت  اَع�َِشةَ 
َ
مَّ  بَْ�رٍ أ

ُ
َرتَانِ  َو�ِ�َُّهَما ُسلَيْمٍ  َوأ رَى ،لَُمَشمِّ

َ
ِقَرَب  َ�نُْقَالنِ  ،ُسوقِِهَما َخَدمَ  أ

ْ
 ىلَعَ  ال

فَْواِهِهمْ يِف  ُ�ْفراَِغنِهِ  ُ�مَّ  ،ُمتُونِِهَما
َ
يئَانِ  ُ�مَّ  َ�تَْمآلنَِها تَرِْجَعانِ  ُ�مَّ  ،أ ِ

َ
فَْواهِ يِف  ُ�ْفراَِغنِهِ  جت

َ
َقْومِ  أ

ْ
 َولََقدْ  ،ال

يُْف  َوَ�عَ  يِب  يََدىْ  ِمنْ  السَّ
َ
َحةَ أ

ْ
ا َطل َ�ْ�ِ  إِمَّ ا َمرَّ  )۱۸۱۱(م/ .انلَُّعاِس  ِمنَ  ،ثََالثًا َو�ِمَّ

 صرم کا یه مردم در روز احد از اطراف نبک یھنگام گوید: می سانس ترجمه: 
شان، یقرار داشت و با سپرش از ا ص رسول اللهش یشاپینده شدند، ابو طلحه پکپرا

مان، در دستش کا سه یدو   بود، در آنروز، یر انداز ماھریه تکرد. او ک یمحافظت م
 صرم کا یگذشت، نب یم ی از کنارشانریت ی هه با جعبک یست. و ھر شخصکش

کرد  می سرش را بلند صرم کا یو ھرگاه، نب». ابو طلحه بگذار یرا برا آن«فرمود:  می
ت؛ یالله! پدر و مادرم فداامبر یپ یگفت: ا یند، ابو طلحه مکدشمن، نگاه  یسوه تا ب

 یام جلو نهیس ند؛کدشمن به تو اصابت  یرھایاز ت یریمبادا ت ر؛یسرت را باال مگ
 .)ام ردهکت، سپر یام را برا نهی(س ات قرار دارد نهیس

را  ل انصاری میر و ام ُسلکشه دختر ابوبیعاھمچنین در آن روز،  گوید: می یراو
مشاھده شان را یساق پا یاھ ه خلخالیکشان را باال زده بودند طوریھا ه لباسکدم ید
آب را بر دوش خود  یھا کآنان مش ه حجاب بود.)یحادثه قبل از نزول آن ی(ا ردمک یم

 رده وکآنھا را پر از آب  گشتند و دوباره یدادند و بر م یو به مردم، آب مکردند  می حمل
ا سه بار، یعلت خواب آلودگی، دو ه ب دادند. و در آنروز، می آمدند و به مردم، آب یم

 ن افتاد.یدست ابو طلحه به زمر از یشمش

مِّ  َ�نْ  ـ۱۱۳۲
ُ
نَْصاِر�َّةِ  ل َعِطيَّةَ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َغَزوُْت  :قَالَْت  األ  ،َغَزَواٍت  َسبْعَ  ص ا�َّ

ْخلُُفُهمْ 
َ
ْصنَعُ  ،رَِحالِِهمْ يِف  أ

َ
َعامَ  لَُهمُ  فَأ َداوِى ،الطَّ

ُ
َْريَح  وَأ

ْ
قُومُ  ،اجل

َ
َمرىَْض  ىلَعَ  َوأ

ْ
 )۱۸۱۲(م/ .ال
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در  بودم؛ صدر ھفت غزوه، ھمراه رسول الله  گوید: می لام عطیه ترجمه: 
نمودم  میھا را مداوا  م، زخمیکرد می ماندم، برای آنھا غذا درست میمحل اقامت آنان 

 م.کرد می و بیماران را سرپرستی

 ): نهی از کشتن زنان و کودکان در جنگ۱۹باب (
ةٌ  وُِجَدِت  :قَاَل  ُ�َمرَ  ِن عبدا� ب َعِن  ـ۱۱۳۳

َ
َك  َ�ْعِض يِف  َمْقتُولَةً  اْمَرأ

ْ
َمَغازِ  تِل

ْ
 َ�نََ�  ،يال

ِ  رَُسوُل  بْيَانِ  النَِّساءِ  َ�تِْل  َ�نْ  ص ا�َّ  )۱۷۴۴(م/ .َوالصِّ
در یکی از غزوات، زنی را دیدند که کشته  گوید: می لعبدالله بن عمر ترجمه: 

 از کشتن زنان وکودکان، منع فرمود. صشده بود. لذا رسول الله 

 ): حکم کشته شدن فرزندان مشرکین هنگام شبیخون زدن۲۰باب (
ْعِب  َعِن  ـ۱۱۳۴ َرارِىِّ  َعِن  ص انلَّيِبُّ  ُسئَِل  :قَاَل  َجثَّاَمةَ  بِْن  الصَّ ِ��َ  ِمنَ  اذلَّ ُمرْشِ

ْ
 ؟ال

 )۱۷۴۵(م/ .»ِمنُْهمْ  ُهمْ « :َ�َقاَل . وََذَراِر�ِِّهمْ  �َِسائِِهمْ  ِمنْ  َ�يُِصيبُونَ  يُبَيَّتُونَ 
شبیخون زدن بر  ی درباره صاز رسول الله  گوید: می سصعب بن جثامه ترجمه: 

زنان وکودکانشان جزو «مشرکین و کشته شدن زنان و کودکان آنان پرسیدند. فرمود: 
 ».آنان ھستند

 ): قطع کردن نخل های دشمن و سوزاندن آنها۲۱باب (
نَّ  : ُ�َمرَ  بِْن عبدا�  َعِن  ـ۱۱۳۵

َ
ِ  رَُسوَل  أ َْل  َ�َطعَ  :ص ا�َّ َق  ،انلَِّض�ِ بَِ�  �َ  َولََها ،وََحرَّ

انُ  َ�ُقوُل   :َحسَّ
ـــــــانَ  هَ ـــــــىلَ  وَ اةِ  عَ َ ـــــــي  رسَ نِ ـــــــؤَ بَ  يٍّ لُ

 

ـــــــــــقٌ   ي رِ ةِ  حَ رَ يْ بُوَ ـــــــــــالْ ريُ  بِ
ـــــــــــتَطِ سْ  مُ

 

ُصولَِها فَبِإِۡذِن ﴿ :نََزلَْت  َذلَِك  َوِ� 
ُ
ٰٓ أ ۡو تََرۡ�ُتُموَها قَآ�َِمًة َ�َ

َ
َنٍة أ ِ ٱَما َ�َطۡعُتم ّمِن ّ�ِ َّ�﴾ 

 )۱۷۴۶(م/ .اآليَةَ  .]۵[الحشر: 
خل بنی نضیر را درختان ن صرسول الله  گوید: می ل عبدالله بن عمرترجمه: 

 : گوید می ھمین ماجرا است که حسان ی هو دربار قطع کرد و سوزاند

ـــــــانَ  هَ ـــــــىلَ  وَ اةِ  عَ َ ـــــــي  رسَ نِ ـــــــؤَ بَ  يٍّ لُ
 

ـــــــــــقٌ   ي رِ ةِ  حَ رَ يْ بُوَ ـــــــــــالْ ريُ  بِ
ـــــــــــتَطِ سْ  مُ
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د. و در ندر بویره ببینرا آسان شد که آتش شعله ور ـ قریش (برای سران بنی لوی ـ 

ُصولَِها ﴿ھمین باره این آیه نازل گردید: 
ُ
ٰٓ أ ۡو تََرۡ�ُتُموَها قَآ�َِمًة َ�َ

َ
َنٍة أ َما َ�َطۡعُتم ّمِن ّ�ِ

ِ ٱفَبِإِۡذِن  ی خود بر ھا هو ریش ھا هیعنی: ھر درخت خرمایی را که بریدید یا بر پای ﴾�َّ
 بوده است. الله متعال ی هجای گذاشتید به اجاز

 ): گرفتن غذا از سرزمین دشمن۲۲باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۱۳۶ ٍل  بِْن  ا�َّ َصبُْت  :قَاَل  س ُمَغفَّ

َ
 :قَاَل  ،َخيرَْبَ  يَْومَ  َشْحمٍ  ِمنْ  ِجَرابًا أ

ْمتُهُ  زَتَ
ْ
ُت  ،فَال

ْ
ْعِطى الَ  :َ�ُقل

ُ
َْومَ  أ َحًدا ايلْ

َ
ََفتُّ  :قَاَل  ،َشيْئًا َهَذا ِمنْ  أ ِ  رَُسوُل  فَإَِذا فَاتلْ  ص ا�َّ

ًما  )۱۷۷۲(م/ .ُمتَبَسِّ
روز جنگ خیبر، یک مشک چربی و پیه  گوید: می سل مغفّ  عبدالله بنترجمه: 

دھم. آنگاه  میاین، چیزی ن را ازکس  ھیچ یافتم و محکم به آن چسبیدم و گفتم: امروز
 را دیدم که تبسم بر لبانش نقش بسته بود. صصورتم را برگردانم، ناگھان رسول الله 

 باشد می): غنایم فقط برای این امت، حالل ۲۳باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل قال:  س ُهَر�َْرةَ  ىبأ عن ـ۱۱۳۷ نِْبيَاءِ  ِمنَ نيَِبٌّ  َغَزا« :ص ا�َّ

َ
 َ�َقاَل  ،األ

ةٍ  بُْضعَ  َملََك  قَدْ  رَُجٌل  يَتْبَْعِ�  الَ  :ِلَقْوِمهِ 
َ
نْ  يُِر�دُ  وَُهوَ  ،اْمَرأ

َ
ا ،بَِها يَبِْ�َ  أ  قَدْ  آَخرُ  َوالَ  ،َ�نْبِ  َولَمَّ

ا ،بُنْيَانًا َ�َ�  وْ  َ�نًَما اْشرَتَى قَدِ  آَخرُ  َوالَ  ،ُسُقَفَها يَْرَ�عْ  َولَمَّ
َ
 ،ِوالََدَها ُمنْتَِظرٌ  وَُهوَ  ،َخِلَفاٍت  أ

ْدَ�  ،َ�َغَزا :قَاَل 
َ
َقْرَ�ةِ  فَأ

ْ
َعرْصِ  َصَالةِ  ِح�َ  لِل

ْ
وْ  ،ال

َ
ْمِس  َ�َقاَل  ،َذلَِك  ِمنْ  قَِر�بًا أ نِْت  :لِلشَّ

َ
ُموَرةٌ  أ

ْ
 َمأ

نَا
َ
ُمورٌ  َوأ

ْ
َّ  اْحِبْسَها اللَُّهمَّ  ،َمأ ُ  َ�تَحَ  َحىتَّ  َعلَيْهِ  فَُحِبَسْت  ،َشيْئًايلَعَ  َما فََجَمُعوا :قَاَل  ،َعلَيْهِ  ا�َّ
ْ�بَلَِت  ،َغِنُموا

َ
ُ�لَهُ  انلَّارُ  فَأ

ْ
بَْت  ،تِلَأ

َ
نْ  فَأ

َ
يُبَايِْعِ�  ،ُغلُوٌل  ِ�يُ�مْ  :َ�َقاَل  ،َ�ْطَعَمهُ  أ

ْ
 لُكِّ  ِمنْ  فَل

ُغلُوُل  ِ�يُ�مُ  َ�َقاَل  ،�ِيَِدهِ  رَُجٍل  يَدُ  فَلَِصَقْت  ،َ�بَاَ�ُعوهُ  ،رَُجٌل  قَِبيلَةٍ 
ْ
تُبَايِْعِ�  ،ال

ْ
 ،قَِبيلَتَُك  فَل

وْ  رَُجلَْ�ِ  �ِيَدِ  َفلَِصَقْت  :قَاَل  َ�بَاَ�َعتْهُ 
َ
ُغلُوُل  ِ�يُ�مُ  :َ�َقاَل  ،ثََالثَةٍ  أ

ْ
ْ�تُمْ  ،ال

َ
تُمْ  أ

ْ
 :قَاَل  ،َغلَل

ْخرَُجوا
َ
ُ  فَأ

َ
ِس  ِمثَْل  هل

ْ
َمالِ يِف  فَوََضُعوهُ  :قَاَل  ،َذَهٍب  ِمنْ  َ�َقَرةٍ  َرأ

ْ
ِعيدِ  وَُهوَ  ال ْ�بَلَِت  ،بِالصَّ

َ
 انلَّارُ  فَأ

َ�لَتْهُ 
َ
ِلَّ  فَلَمْ  ،فَأ

َ
َغنَائِمُ  حت

ْ
َحدٍ  ال

َ
نَّ  َذلَِك  ،َ�بِْلنَا ِمنْ  أل

َ
َ  بِأ   َ�بَارَكَ  ا�َّ

َ
ى َوَ�َعاىل

َ
 ،وََعْجَزنَا َضْعَفنَا َرأ

َا َ�َطيَّبََها
َ

 )۱۷۴۷(م/ .»نل
وشع بن یامبران (یاز پ یکی«فرمود:  ص رسول الله گوید: می سره یابوھرترجمه: 

رده کاح کرا ن یه زنک ھرکسبه قومش گفت: پس برود.  یخواست به جنگ ینون) م



 مختصر صحیح مسلم    ٤٠

خواھد او را به خانه  یو م یعنی عروسی نکرده استاورده یاش ن ھنوز او را به خانه یول
گوسفند و که  کسی و ساخته و سقفش را نزده است، یا خانهکه  کسی ھمچنین اورد،یب

 ند.کن یباشد، مرا ھمراھ می دن آنھاییده است و منتظر زایخر یشتر
حا) یمورد نظر (ار یآن، به روستا نزدیک بها یراه افتاد. ھنگام نماز عصر ه سپس ب

! آن را بار الھاز مأمورم. یو من ن ید گفت: تو مأموریشد. پس خطاب به خورش یکنزد
، او را الله متعاله ک ید، ثابت نگه داشته شد تا زمانیخورشپس ما ثابت نگھدار.  یبرا

آمد تا آن اموال را بخورد و نابود  ینمود. آنگاه آتش یم را جمع آورید و غنایروز گردانیپ
 نشد. یکبه آنھا نزد یند. ولک

مت، صورت گرفته است. از یاز مال غن یان شما، سرقتیامبر گفت: ھمانا در میآن پ
نفر از آنان به دست او  یکدست  عت،یند. ھنگام بکعت ینفر با من، ب یکله، یقبھر 

د با یات با لهیشما انجام گرفته است. قب ی هلیگفت: سرقت توسط قبآن پیامبر د. یچسب
د. یچسبله، به دست او یا سه نفر از افراد آن قبیند. سرانجام، دست دو کعت یمن ب

ه از طال کمانند سر گاو را  یزید. آنگاه، آنان، چیا ردهکگفت: شما سرقت یوشع بن نون 
آن اموال را خورد و  ی هساخته شده بود، آوردند و آنجا گذاشتند. سپس آتش آمد و ھم

 ولی قبل از ما حالل نبوده است.کس  ھیچ یم برا یغناگفتنی است که نابود ساخت. 
 ».ما حالل ساخت یم را براید، غنایما را د یو ناتوانه ضعف ک الله متعال

 غنایم ی ه): دربار۲۴باب (
�ِيهِ  َ�نْ  َسْعدٍ  بِْن  ُمْصَعِب  َ�نْ  ـ۱۱۳۸

َ
ْرَ�عُ يِف  نََزلَْت  :قَاَل  ،أ

َ
َصبُْت  :آيَاٍت  أ

َ
يَت  َسيًْفا أ

َ
 بِهِ  فَأ

ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ،صانلَّيِبَّ  ِنيهِ  ا�َّ
ْ
ل ُ  َ�َقاَل  قَامَ  ُ�مَّ  »َضْعهُ « :َ�َقاَل  ،َ�فِّ

َ
 ِمنْ  َضْعهُ « :صانلَّيِبُّ  هل

َخْذتَهُ  َحيُْث 
َ
ِنيهِ  :َ�َقاَل  قَامَ  ُ�مَّ . »أ

ْ
ل ِ  رَُسوَل  يَا َ�فِّ ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  َ�َقامَ . »َضْعهُ « :َ�َقاَل . ا�َّ  ا�َّ

ِنيهِ 
ْ
ل ْجَعُل  ،َ�فِّ

ُ
أ
َ
ُ  َ�نَاءَ  الَ  َكَمنْ  أ

َ
ُ  َ�َقاَل  ؟هل

َ
َخْذتَهَ  َحيُْث  ِمنْ  َضْعهُ « :صانلَّيِبُّ  هل

َ
لَْت  :قَاَل  »أ َ�َ�َ 

نَفاِل� ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ :اآليَةُ  َهِذهِ 
َ
نَفاُل ٱقُِل  ۡ�

َ
ِ وَ  ۡ�  )۱۷۴۸(م/ .]۱[األنفال:  ﴾لرَُّسولِ ٱِ�َّ

: در گردیدمن چھار آیه نازل  ی ه: دربارفتگ مپدر گوید: می مصعب بن سعدترجمه: 
یا رسول آوردم و گفتم:  صنزد رسول الله آن را  شمشیری بدستم افتاد؛ از غزوات،یکی 

و ھنگامی که برخاستم، ». را بگذار آن«فرمود:  صبه من ببخش. پیامبر اکرم آن را  !الله
یا سعد دوباره گفت: ». ، بگذارای هاز ھمان جایی که برداشت«فرمود:  صپیامبر اکرم 

سعد دوباره برخاست و گفت: ». را بگذار آن«ببخش. پیامبر فرمود: به من آن را  !رسول الله
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دھید که به آن، نیاز ندارد  میآیا مرا مانند کسی قرار  به من ببخش؛آن را  !یا رسول الله
، ای هھمان جایی که برداشت ازآنرا «فرمود:  ص) باز ھم نبی اکرم ؟(شجاعت کافی ندارد

نَفاِل� ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ آنگاه این آیه نازل گردید:». بگذار
َ
نَفاُل ٱقُِل  ۡ�

َ
ِ وَ  ۡ� از تو « ﴾لرَُّسولِ ٱِ�َّ

 ».ھستند پیامبرو متعال  اللهپرسند. بگو: غنایم از آِن  میغنایم جنگی  مورد در

 ی نظامیها ه): جایزه دادن به دست۲۵باب (
ِ  رَُسوُل  َ�َعَث  :قَاَل  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۱۳۹ �َّةً  ص ا�َّ   رَسِ

َ
ْدٍ  إىِل

َ
 ،ِ�يَها فََخرَْجُت  ،�

َصبْنَا
َ
لَنَا ،بَِعً�ا َعرَشَ  ا�َْ�ْ  ُسْهَماُ�نَا َ�بَلََغْت  ،َوَ�نًَما إِبِالً  فَأ ِ  رَُسوُل  َوَ�فَّ  .بَِعً�ا ،بَِعً�ا ص ا�َّ

 )۱۷۴۹(م/
سوی نجد ه نظامی ب ی هیک دست صرسول الله  گوید: می لابن عمر ترجمه: 

فرستاد که من نیز ھمراه آنان بودم. ما شتران و گوسفندان زیادی به غنیمت گرفتیم 
به ھر نفر از  صطوریکه سھم ھر کدام از ما دوازده شتر شد. عالوه بر آن، رسول الله 

 ما یک شتر به عنوان جایزه داد.

 قسمتپنج تقسیم کردن غنایم به ): ۲۶باب (
نَّ : ل ابن عمر َ�نْ  ـ۱۱۴۰

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُل  اَكنَ  قَدْ  ص ا�َّ  ِمنَ  َ�بَْعُث  َمنْ  َ�ْعَض  ُ�نَفِّ

ايَا َ �ُْفِسِهمْ  ،الرسَّ
َ
ةً  أل ةِ  قَْسمِ  ِسوَى ،َخاصَّ َيِْش  اَعمَّ

ْ
ُْمُس  ،اجل

ْ
 )۱۷۵۰(م/ .لُكِّهِ  َواِجٌب  َذلَِك يِف  َواخل

ی ھا هبه بعضی از دست صروایت است که: رسول الله  لاز ابن عمر ترجمه: 
نمود. البته  مینظامی بجز تقسیم عمومی غنایم در میان سپاه، جایزه و بخشش عنایت 

 (که به بیت المال تعلق گیرد.) این غنایم، واجب بود. ی هیک پنجم از میان ھم

 عطا کردن اموال مقتول به قاتل (در جهاد) ی ه): دربار۲۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۱۴۱

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َخرَْجنَا :قَاَل  س َ�تَاَدةَ أ ا ،ُحنَْ�ٍ  اَعمَ  ص ا�َّ ََقيْنَا فَلَمَّ  اتلْ

ُمْسِلِم�َ  اَكنَْت 
ْ
يُْت  :قَاَل  ،َجْولَةٌ  لِل

َ
ِ��َ  ِمنَ  رَُجالً  فََرأ ُمرْشِ

ْ
ُمْسِلِم�َ  ِمنَ  رَُجالً  َعالَ  قَدْ  ال

ْ
 ،ال

ْهِ  فَاْستََدرُْت 
َ

تَيْتُهُ  َحىتَّ  إِيل
َ
�ْتُهُ  ،َوَرائِهِ  ِمنْ  أ ْ�بََل  ،اَعتِِقهِ  َحبِْل  ىلَعَ  َفرَضَ

َ
َّ  َوأ ِ� يلَعَ ةً  فََضمَّ  َضمَّ

َموِْت  ِر�حَ  ِمنَْها وََجْدُت 
ْ
ْدَرَ�هُ  ُ�مَّ  ،ال

َ
َموُْت  أ

ْ
رَْسلَِ�  ،ال

َ
اِب  ْ�نَ  ُ�َمرَ  فَلَِحْقُت  ،فَأ َطَّ

ْ
 َما :َ�َقاَل  ،اخل

ُت  ؟لِلنَّاِس 
ْ
ْمرُ  :َ�ُقل

َ
ِ  أ ِ  رَُسوُل  وََجلََس  ،رََجُعوا انلَّاَس  ِإنَّ  ُ�مَّ  ،ا�َّ  َ�تََل  َمنْ « :َ�َقاَل  ص ا�َّ

ُ  قَِتيالً 
َ

ُت  َ�ُقْمُت  قَاَل . »َسلَبُهُ  فَلَهُ  بَيِّنَةٌ  َعلَيْهِ  هل
ْ
 ِمثَْل  قَاَل  ُ�مَّ  ،َجلَْسُت  ُ�مَّ  ؟يِل  �َْشَهدُ  َمنْ  :َ�ُقل
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ُت  َ�ُقْمُت  :َ�َقاَل  ،َذلَِك 
ْ
 َ�َقاَل  َ�ُقْمُت  ،اثلَّاثِلَةَ  َذلَِك  قَاَل  ُ�مَّ  ،َجلَْسُت  ُ�مَّ  ؟يِل  �َْشَهدُ  َمنْ  :َ�ُقل

ِ  رَُسوُل  بَا يَا ؟لََك  َما« :ص ا�َّ
َ
ةَ  َعلَيْهِ  َ�َقَصْصُت  ؟»َ�تَاَدةَ  أ ِقصَّ

ْ
َقْومِ  ِمنَ  رَُجٌل  َ�َقاَل  ،ال

ْ
 :ال

ِ  رَُسوَل  يَا َصَدَق  َقِتيِل  َذلَِك  َسلَُب  ،ا�َّ
ْ
رِْضهِ  ،ِعنِْدي ال

َ
هِ  ِمنْ  فَأ بُو َوقَاَل  ،َحقِّ

َ
يُق  بَْ�رٍ  أ دِّ  :الصِّ

ِ  الََها   َ�ْعِمدُ  الَ  إًِذا ،ا�َّ
َ

َسدٍ  إِىل
َ
ُسدِ  ِمنْ  أ

ُ
ِ  أ ِ  َعِن  ُ�َقاتُِل  ا�َّ  ،َسلَبَهُ  َ�يُْعِطيَك  ،رَُسوهِلِ  َوَ�نْ  ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ْعِطهِ  ،َصَدَق « :ص ا�َّ
َ
ْ�َطاِ� . »إِيَّاهُ  فَأ

َ
ْرعَ  فَِبْعُت  :قَاَل  ،فَأ  َ�َْرفًا بِهِ  فَاْ�تَْعُت  ادلِّ

إِنَّهُ  ،َسِلَمةَ بَِ�  يِف 
ُل  فَ وَّ

َ
تُهُ  َمالٍ  أل

ْ
ثَّل

َ
 )۱۷۵۱(م/ .اإلِْسَالمِ يِف  تَ�

بیرون  ص: سال جنگ حنین، ھمراه رسول الله گوید  می سابو قتاده ترجمه: 
رفتیم. ھنگامی که روبروی ھم قرار گرفتیم، مسلمانان به نوعی شکست خوردند. در 
این میان، مردی از مشرکین را دیدم که بر مردی از مسلمانان فایق آمده است (و 

به  ای هبسوی او رفتم و از پشت سرش دور زدم و ضرب خواھد او را به قتل برساند) می
مرگ را استشمام د و آنقدر محکم مرا فشار داد که بوی اش زدم. او بسوی من آم شانه

 سو مرا رھا کرد. بعد از آن، به عمر بن خطاب  نمودم. آنگاه مرگ او را امان نداد
است. سرانجام،  الله متعالکار این، رسیدم. او گفت: مردم را چه شده است؟ گفتم: 

ه را به قتل رساندھر کس، کافری «نشست و فرمود:  صمردم برگشتند و رسول الله 
 ».، و برای این کارش، گواه دارد، اموال مقتول از آِن اوستاست

دھد؟ و  می: من برخاستم و گفتم: چه کسی برای من گواھی گوید  می ابو قتاده
ش را تکرار کرد. باز ھم من بلند شدم و گفتم: سخن صنشستم. بار دیگر، رسول الله 
برای سومین بار  صم. رسول الله دھد؟ و نشست میچه کسی برای من گواھی 

ای ابوقتاده! «فرمود:  صش را تکرار کرد. باز ھم من برخاستم. رسول الله سخن
در این تعریف کردم.  ص پیامبر اکرممن داستان را برای  ؟»موضوع شما چیست

نزد  ،اموال آن مقتول گوید؛ ! راست مییا رسول اللهمردی از میان مردم گفت: ھنگام، 
گفت: نه، سوگند  سپس او را بجای این حقش، راضی بگردان. ابوبکر صدیق  ؛من است

بجنگد، آنگاه اموال مقتولش  اللهدر راه  اللهشود که شیری از شیران  می، چنین ناللهبه 
آن ». آن اموال را به او بده گوید؛ می راست«فرمود:  صرا به تو بدھند. رسول الله 

 مرد اموال مقتول را به من داد.



 ٤٣  کتاب ِسَیر (ابو جهاد) -۳۵

: من زره او را فروختم و از پولش یک باغ از بنی سلمه گوید  می سبو قتاده ا
  خریدم. و این، اولین مالی بود که در اسالم بدست آوردم.

 ): دادن اموال مقتول به بعضی از قاتالن از روی اجتهاد۲۸باب (
نَّهُ  َعوٍْف  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۱۴۲

َ
نَا بَيْنَا :قَاَل  �

َ
فِّ يِف  َواقٌِف  أ  َ�َظْرُت  ،بَْدرٍ  يَْومَ  الصَّ

نَا فَإَِذا ،وَِشَماىِل  يَِميِ�  َ�نْ 
َ
نَْصارِ  ِمنَ  ُغالََمْ�ِ  َ�ْ�َ  أ

َ
ْسنَاُ�ُهَما َحِديثَةٍ  ،األ

َ
 ُكنُْت  لَوْ  َ�َمنَّيُْت  ،أ

ْضلَعَ  َ�ْ�َ 
َ
َحُدُهَما َ�َغَمَزِ�  ،ِمنُْهَما أ

َ
بَا َ�ْعرُِف  َهْل  َ�مِّ  يَا :َ�َقاَل  ،أ

َ
ُت  :قَاَل  ؟َجْهٍل  أ

ْ
 َوَما ،َ�َعمْ  :قُل

ْهِ  َحاَجتَُك 
َ

يِخ  اْ�نَ  يَا إِيل
َ
ْخرِبُْت  :قَاَل  ؟أ

ُ
نَّهُ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  �َُسبُّ  � ي  ،ص ا�َّ ِ

َّ
 لنَِئْ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس َواذل

ْ�تُهُ 
َ
ْعَجُل  َ�ُموَت  َحىتَّ  َسَواَدهُ  َسَواِدى ُ�َفاِرُق  الَ  َرأ

َ
بُْت  :قَاَل  ،ِمنَّا األ لَِك  َ�تََعجَّ  َ�َغَمَزِ�  ،ذِلَ

�َْشْب  فَلَمْ  :قَاَل  ،ِمثْلََها َ�َقاَل  اآلَخرُ 
َ
نْ  أ

َ
  َ�َظْرُت  أ

َ
يِب  إِىل

َ
ُت  ،انلَّاِس يِف  يَُزوُل  َجْهٍل أ

ْ
الَ  :َ�ُقل

َ
 أ

ي  َصاِحبُُكَما َهَذا ؟تََرَ�انِ  ِ
َّ

َالنِ اذل
َ
َ�اهُ  ،فَاْ�تََدَراهُ  :قَاَل  ،َ�نْهُ  �َْسأ  ،َ�تََالهُ  َحىتَّ  ،َفيِْهَما�َِسيْ  فرََضَ

فَا ُ�مَّ    انرَْصَ
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل ْخرَبَاهُ  ص ا�َّ
َ
يُُّ�َما« :َ�َقاَل  ،فَأ

َ
نَا :ِمنُْهَما َواِحدٍ  لُكُّ  َ�َقاَل  ؟»َ�تَلَهُ  �

َ
 أ

تُ 
ْ
يَْفْ�ِ يِف  َ�نََظرَ  ،الَ  :قَاالَ  ؟»َسيَْفيُْكَما َمَسْحتَُما َهْل « :َ�َقاَل  ه،َ�تَل . »َ�تَلَهُ  الِكَُ�َما« :َ�َقاَل  السَّ

َُموِح  بِْن  َ�ْمِرو بِْن  لُِمَعاذِ  �َِسلَِبهِ  َوقىََض 
ْ
َُموِح  بِْن  َ�ْمِرو ْ�نُ  ُمَعاذُ  :َوالرَُّجَالنِ  ،اجل

ْ
 َوُمَعاذُ  اجل

 )۱۷۵۲(م/ .َ�ْفَراءَ  اْ�نُ 

و به ستاده بودم یاجھاد روز بدر در صف  گوید: می سعبد الرحمن بن عوف ترجمه: 
قرار  یان دو نوجوان انصاریه مک متوجه شدم ردمکسمت راست و چپ خود، نگاه 

آنھا از  یکیدر این اثنا، گرفتم.  یقرار م یتر یان افراد قویم !اشک یردم اکدارم. آرزو 
برادرزاده! با او  یا ،ی: بل؟ گفتمیشناس می ! ابوجھل رام زد و گفت: عموجانیبه پھلو

سوگند به  دھد؛ می را دشنام جه رسول خدا ک اند همن گفت ؟ گفت: بهیار دارکچه 
از ھریک  نم، از او جدا نخواھم شد تا اجلیه جانم در دست اوست، اگر او را ببک یذات
ردم. سپس، نوجوان کن سخن، تعجب یدن ایتر است، فرا رسد. از شن یکه نزدکما 

درنگ، نگاھم به  یآورد. بم زد و ھمان سخنان نوجوان اول را به زبان یگر، به پھلوید
 یسکد؟ او ھمان ینیب یا او را میزد. گفتم: آ یان مردم، گشت میه در مکابوجھل افتاد 

 یشان به ویرھایآندو بالفاصله با شمش در این ھنگام، د.یه سراغش را از من گرفتکاست 
 ص اللهدر آوردند. سپس، نزد رسول  یر، او را از پایردند و با ضربات شمشکحمله 
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گاه ساختند. رسول  ص پیامبر اکرمبرگشتند و  دام ک«د: یپرس ص اللهرا از ماجرا آ
 صرم کشتم. رسول اکاز آنھا گفت: من او را ھریک  ؟»از شما، او را به قتل رساند یک

به  ص نبی اکرمر. ی؟ گفتند: خ»دیا ردهک کتان را پایرھایا شمشیآ«فرمود: 
 او یساز و برگ جنگ ؛ ودیا شتهکشما او را  یھر دو«رد و فرمود: کشان نگاه یرھایشمش

از آن دو نوجوان،  یکیه کر است کقابل ذ». عنایت نمودبه معاذ بن عمرو بن جموح،  را
 ، معاذ بن عمرو بن جموح بود.یگریمعاذ بن عفراء و د

 ): ممنوع کردن اموال مقتول برای قاتل از روی اجتهاد۲۹باب (
َعُدوِّ  ِمنَ  رَُجالً  مِحَْ�َ  ِمنْ  رَُجٌل  َ�تََل  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  َعوِْف  َ�نْ  ـ۱۱۴۳

ْ
َرادَ  ،ال

َ
 ،َسلَبَهُ  فَأ

َويِلدِ  ْ�نُ  َخادِلُ  َ�َمنََعهُ 
ْ
ىَت  ،َعلَيِْهمْ  َوايِلًا َوَ�نَ  ،ال

َ
ِ  رَُسوَل  َفأ ْخرَبَهُ  ،َمالٍِك  ْ�نُ  َعوُْف  ص ا�َّ

َ
 ،فَأ

نْ  َمنََعَك  َما« :خِلَادِلٍ  َ�َقاَل 
َ
تُهُ  :قَاَل  ؟»َسلَبَهُ  ُ�ْعِطيَهُ  أ   يَا اْستَْكرَثْ

ِ  رَُسوَل  ْهِ  اْدَ�ْعهُ « :قَاَل  ،ا�َّ
َ

َْزُت  َهْل  :قَاَل  ُ�مَّ  ،بِرَِدائِهِ  فََجرَّ  بَِعوٍْف  َخادِلٌ  َ�َمرَّ . »إِيل
ْ

�
َ
 َما لََك  أ

ِ  رَُسولِ  ِمنْ  لََك  َذَكْرُت  ِ  رَُسوُل  فََسِمَعهُ  ؟ص ا�َّ  يَا ُ�ْعِطهِ  الَ « :َ�َقاَل  ،فَاْستُْغِضَب  ص ا�َّ
ْ�تُمْ  َهْل  ،َخادِلُ  يَا ُ�ْعِطهِ  الَ  ،َخادِلُ 

َ
َمَراىِئ يِل  تَاِرُ�ونَ  أ

ُ
َما ؟أ  رَُجٍل  َكَمثَِل  َوَمثَلُُهمْ  َمثَلُُ�مْ  إِ�َّ

ىِعَ  وْ  إِبِالً  اْسرُتْ
َ
َ  ُ�مَّ  ،فََراَعَها َ�نًَما أ َّ�َ

َ
ْورََدَها ،َسْقيََها حت

َ
َ�ْت  ِ�يهِ  فَرَشََعْت  ،َحوًْضا فَأ رَشِ

 َصْفَوهُ  فَ
 )۱۷۵۳(م/ .»َعلَيِْهمْ  َوَ�َدرُهُ  لَُ�مْ  فََصْفُوهُ  ،َكَدرَهُ  َوتََرَ�ْت 

روایت است که: یک مرد حمیری یک نفر از دشمن را  ساز عوف بن مالک ترجمه: 
که فرمانده سبه قتل رساند و خواھان ساز و برگ نظامی مقتول گردید. خالد بن ولید 

آنان بود، از دادن ساز و برگ نظامی مقتول به قاتل، خودداری کرد. عوف بن مالک 
خالد  به صآمد و او را از ماجرا باخبر ساخت. رسول اکرم  صخدمت رسول الله 

! فکر کردم بسیار زیاد یا رسول اللهخالد گفت: » چرا این کار را انجام ندادی؟«فرمود: 
گذشت. عوف  میروزی، خالد از کنار عوف ». به او بده«ود: فرم صاست. رسول الله 

برایت نقل  صردای خالد را گرفت و به او گفت: آیا به سخنی که از رسول خدا 
سخن عوف را شنید و خشمگین شد  صنمودم، نیازت را برآورده نمودم؟! رسول الله 

فرماندھانم را یا رگ نظامی مقتول را به قاتل مده؛ آای خالد! ساز و ب«و فرمود: 
خواھند تا شتران یا  میگذارید؟ مثال شما و آنان مانند مردی است که از او  می

مل کرد. و چون، وقت آب دادن، گوسفندان را بچراند. او ھم به مسئولیت خویش، ع
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، آنھا را کنار حوض آب برد. آنھا شروع به نوشیدن آب کردند و آبھای صاف و رسید فرا
ب صاف و زالل از . لذا آقط آب ته حوض که آلوده است باقی ماندزالل را نوشیدند و ف

(یعنی شما از خدمات آنان ». آِن شما و آلوده و ته مانده از آن فرماندھان و امیران است
  کنند.) میشوید و زحمت و مشکالت را آنان تحمل  میبرخوردار 

 ساز و برگ نظامی قاتل به مقتول ی ه): دادن هم۳۰باب (
َوِع  بِْن  َ�ْن َسلََمةَ  ـ۱۱۴۴

ْ
�

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َغَزْونَا :قَاَل  س األ ْنُ  َ�بَيْنَا ،َهَواِزنَ  ص ا�َّ

َ
� 

ِ  رَُسولِ  َمعَ  َ�تََضىحَّ  مْحَرَ  مَجٍَل  ىلَعَ  رَُجٌل  َجاءَ  إِذْ  ص ا�َّ
َ
نَاَخهُ  ،أ

َ
 َحَقِبهِ  ِمنْ  َطلًَقا اْ�زَتَعَ  ُ�مَّ  ،فَأ

ََمَل  بِهِ  َ�َقيَّدَ 
ْ
مَ  ُ�مَّ  ،اجل ى َ�َقدَّ َقْومِ  َمعَ  َ�تََغدَّ

ْ
ْهرِ يِف  َوِرقَّةٌ  َضْعَفةٌ  َوِ�ينَا ،َ�نُْظرُ  وََجَعَل  ،ال  ،الظَّ

ىَت  ،�َْشتَدُّ  َخَرجَ  إِذْ  ،ُمَشاةٌ  َوَ�ْعُضنَا
َ
ْطلََق  مَجَلَهُ  فَأ

َ
نَاَخهُ  ُ�مَّ  ،َ�يَْدهُ  فَأ

َ
ثَارَهُ  ،َعلَيْهِ  َوَ�َعدَ  أ

َ
 فَاْشتَدَّ  ،فَأ

ََمُل  بِهِ 
ْ
بََعهُ  ،اجل ْشتَدُّ  وََخرَْجُت  :َسلََمةُ  قَاَل  ،َوْرقَاءَ  نَاقَةٍ  ىلَعَ  رَُجٌل  فَا�َّ

َ
 ،انلَّاقَةِ  َورِكِ  ِعنْدَ  فَُكنُْت  ،أ

ْمُت  ُ�مَّ  ََمِل  َورِكِ  ِعنْدَ  ُكنُْت  َحىتَّ  ،َ�َقدَّ
ْ
ْمُت  ُ�مَّ  ،اجل َخْذُت  َحىتَّ  َ�َقدَّ

َ
َطامِ  أ ََمِل  خِبِ

ْ
ْتُهُ  اجل

َ
�

َ
 ،فَأ

ا بَتَهُ  وََضعَ  فَلَمَّ
ْ
رِْض يِف  ُرك

َ
�ُْت  َسيىِْف  اْخرَتَْطُت  األ َس  فرََضَ

ْ
ََمِل  ِجئُْت  ُ�مَّ  ،َ�نََدرَ  ،الرَُّجِل  َرأ

ْ
 بِاجل

قُوُدهُ 
َ
ِ  رَُسوُل  فَاْستَْقبَلَِ�  ،وَِسالَُحهُ  رَْحلُهُ  َعلَيْهِ  ،أ  َ�َتَل  َمنْ « :َ�َقاَل  ،َمَعهُ  َوانلَّاُس  ص ا�َّ

َوِع  اْ�نُ  :قَالُوا ؟»الرَُّجَل 
ْ
�

َ
ُ « :قَاَل  ،األ

َ
مْجَعُ  َسلَبُهُ  هل

َ
 )۱۷۵۴(م/ .»أ

 .بودیم صھوازن، ھمراه رسول الله  ی درغزوه گوید: می سسلمه بن اکوع ترجمه: 
مشغول خوردن نھار بودیم، ناگھان یک مرد که بر  ص پیامبر اکرمھنگامی که ما با 

اش بیرون  شتر نر قرمزی سوار بود آمد و شترش را خوابانید و طنابی چرمین از جعبه
کشید و شتر را قید کرد. آنگاه جلو آمد و با مردم، شروع به نھار خوردن نمود و اوضاع 

ان بودیم و تعدادی از ما پایید. قابل یادآوری است که ما خسته و کوفته و ناتو میرا 
پیاده بودند. آن مرد، ناگھان و با عجله، بیرون دوید و خود را به شترش رساند و قیدش 

حرکت داد. شتر به سرعت، حرکت کرد. آن را  را باز کرد و خوابانید و بر آن سوار شد و
ن م گوید: می پرداخت. سلمهاو به تعقیب خاکستری سوار شد و  ی همردی، با شتر ماد

ھم پیاده، به سرعت، حرکت کردم. ابتدا به سرین شتر ماده رسیدم. سپس از آن 
بر آن را  گذشتم و به کپل شتر نر رسید. آنگاه جلو رفتم و مھار شتر نر را گرفتم و

زمین خواباندم. ھنگامی که شتر زانوھایش را بر زمین زد، شمشیرم را از نیام بیرون 
مین افتاد. سپس شتر را با پاالن و اسلحه، مھار کشیدم و گردنش را زدم. سرش به ز
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چه کسی «ھمراه مردم به استقبال من آمد و فرمود:  صکردم و آوردم. رسول الله 
ساز و برگ نظامی  ی هھم«؟ مردم گفتند: فرزند اکوع. فرمود: »آن مرد را به قتل رساند

 ».گیرد تعلق میاو (فرزند اکوع)  بهآن مرد 

 اسیران جنگی ی هجائزه دادن و مبادل ی ه): دربار۳۱باب (
�ِيهِ  َ�نْ  ِإيَاِس بِن َسلََمةَ  َ�نْ  ـ۱۱۴۵

َ
بُو وََعلَيْنَا فََزاَرةَ  َغَزْونَا :قَاَل  أ

َ
َرهُ  ،بَْ�رٍ  أ مَّ

َ
  أ

ِ  رَُسوُل  ا ،َعلَيْنَا ص ا�َّ َماءِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَنَا اَكنَ  فَلَمَّ
ْ
َمَرنَا ،َساَعةٌ  ال

َ
بُو أ

َ
 َشنَّ  ُ�مَّ  ،َ�َعرَّْسنَا بَْ�رٍ  أ

َغاَرةَ 
ْ
َماءَ  فََورَدَ  ،ال

ْ
ْ�ُظرُ  وََسىَب  ،َعلَيْهِ  َ�تََل  َمنْ  َ�َقتََل  ال

َ
  َوأ

َ
َرارِىُّ  ِ�يِهمُ  ،انلَّاِس  ِمنَ  ُ�نٍُق  إِىل  ،اذلَّ

نْ  فََخِشيُت 
َ
  �َْسِبُقوِ�  أ

َ
َبَِل  إىِل

ْ
َبَِل  َوَ�ْ�َ  بَيْنَُهمْ  �َِسْهمٍ  فََرَميُْت  ،اجل

ْ
ا ،اجل ُوا فَلَمَّ

َ
ْهمَ  َرأ  ،َوَ�ُفوا السَّ

ُسوُ�ُهمْ  بِِهمْ  فَِجئُْت 
َ
ةٌ  َوِ�يِهمُ  ،أ

َ
َدمٍ  ِمنْ  قِْشعٌ  َعلَيَْها ،فََزاَرةَ بَِ�  ِمنْ  اْمَرأ

َ
ِقْشعُ  :قَاَل  – أ

ْ
 - انلَِّطعُ  ال

ْحَسِن  ِمنْ  لََها اْ�نَةٌ  َمَعَها
َ
َعَرِب  أ

ْ
َ�يُْت  َحىتَّ  فَُسْقتُُهمْ  ،ال

َ
بَا بِِهمْ  أ

َ
لَِ�  ،بَْ�رٍ  أ بُو َ�نَفَّ

َ
 بَْ�رٍ  أ

َمِدينَةَ  َ�َقِدْمنَا ،ابْنََتَها
ْ
ِ  رَُسوُل  فَلَِقيَِ�  ،ثَْوً�ا لََها َكَشْفُت  َوَما ال وقِ يِف  ص ا�َّ  يَا« :َ�َقاَل  ،السُّ

ةَ يِل  َهْب  َسلََمةُ 
َ
َمْرأ

ْ
ُت . »ال

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل ِ  ،ا�َّ ْعَجبَتِْ�  لََقدْ  َوا�َّ

َ
 ُ�مَّ  ،ثَْوً�ا لََها َكَشْفُت  َوَما ،أ

ِ  رَُسوُل  لَِقيَِ�  َغدِ  ِمنَ  ص ا�َّ
ْ
وقِ يِف  ال ةَ يِل  َهْب  َسلََمةُ  يَا« :يِل  َ�َقاَل  السُّ

َ
َمْرأ

ْ
ِ  ،ال بُوكَ  ِ�َّ

َ
. »أ

ُت 
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا لََك ِ�َ  :َ�ُقل ِ  ،ا�َّ ِ  رَُسوُل  بَِها َ�بََعَث  ،ثَْوً�ا لََها َكَشْفُت  َما فََوا�َّ   ص ا�َّ

َ
ْهِل  إِىل

َ
 أ

ةَ  ُمْسِلِم�َ  ِمنَ  نَاًسا بَِها َ�َفَدى ،َمكَّ
ْ
وا اَكنُوا ،ال رِسُ

ُ
ةَ  أ  )۱۷۵۵(م/ .بَِمكَّ

فزاره  ی ه: برای جنگ با قبیلگوید  می ایاس بن سلمه به روایت از پدرشترجمه: 
امیر ما بود.  صطبق دستور رسول الله  سرفتیم. در آن جنگ، ابوبکر صدیق 

 سیک ساعت راه، باقی مانده بود، ابوبکر  ی هھنگامی که میان ما و آبادی فزاره به انداز
دستور داد و ما آخر شب را در آنجا به استراحت پرداختیم. پس از آن، ھجوم را آغاز 

و تعدادی از آنان را در کنار آب به قتل رساند و تعدادی را ھم به اسارت گرفت.  نمود
من به گروھی از مردم افتاد که زنان و کودکان ھم در میان آنان بودند. ترسیدم  نگاه

که زودتر از من به کوه برسند. به ھمین خاطر، تیری میان آنان و کوه، پرتاب کردم. 
ھنگامی که تیر را دیدند، ایستادند. آنھا را جلو گرفتم و آوردم. در میان آنان، زنی از 

شمار ه ود که آن دختر یکی از زیباترین دختران عرب ببنی فزاره ھمراه دخترش ب
من ه عنوان جایزه به آن دختر را ب سآوردم. ابوبکر  سرفت. آنھا را خدمت ابوبکر  می

 صھر حال، ما به مدینه آمدیم و من با آن دختر، ھم بستر نشدم. رسول الله ه داد. ب



 ٤٧  کتاب ِسَیر (ابو جهاد) -۳۵

رسول الله!  یاگفتم: ». ببخش ای سلمه! آن دختر را به من«مرا در بازار دید و فرمود: 
ام. فردای آنروز،  واقع شد ولی با او ھمبستر نشده من او مورد پسند به الله که سوگند

 الله متعالای سلمه! «مرا در بازار دید و خطاب به من فرمود:  صدوباره، رسول الله 
 تو بخشیدم؛ ! او را بهیا رسول اللهگفتم:  .»آن دختر را به من ببخش را بیامرزد؛ پدرت

عنوان فدیه در ه او را ب صام. آنگاه رسول الله  که با او ھمبستر نشده به الله سوگند
 برابر آزادی اسیران مسلمانان در مکه برای اھل مکه فرستاد.

گیرد که  می): سهمای مجاهدین و یک پنجم بیت المال به روستاهایی تعلق ۳۲باب (
 با جنگیدن، فتح شود

ِ  رَُسوُل  اَل : قَ اَل قَ  س َر�َْرةَ هُ ايب  َ�نْ  ـ۱۱۴۶ َما«: ص ا�َّ ُّ�
َ
تَيْتُُموَها قَْرَ�ةٍ  �

َ
َ�ْمتُمْ  أ

َ
 ،ِ�يَها َوأ

َما ،ِ�يَها فََسْهُمُ�مْ  ُّ�
َ
َ  َعَصِت  قَْرَ�ةٍ  َو� ُ  ا�َّ

َ
إِنَّ  ،َورَُسوهل

ِ  مُخَُسَها فَ  .»لَُ�مْ ِ�َ  ُ�مَّ  ،َولِرَُسوهِلِ  ِ�َّ
  )۱۷۵۶(م/

ھر روستایی که شما به آن، «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
 ١.وارد شدید و در آن، سکونت کردید (بدون جنگ و خونریزی) سھم شما در آن ھست

 .باشد) میو رسول و فقرای مسلمین  الله از آِن  آن، (یعنی حکم فئ را دارد و یک پنجم
و پیامبرش، نافرمانی کند (و با جنگ فتح شود) یک پنجم  اللهو ھر روستایی از دستور 

 ریفقمسلمانان (به  .»گردد میبه شما بر نیز سھم  باشد و آن میو رسولش  الله آن از آِن 
 .)رسد میو مستمند 

 آید) می): حکم فئ (اموالی که بدون جنگ از کفار بدست ۳۳باب (
وٍْس  ْ�نَ  َمالَِك عن  ـ۱۱۴۷

َ
رَْسَل  :قَاَل  س أ

َ
َّ  أ اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ إِيلَ َطَّ

ْ
  ِح�َ  فَِجئْتُهُ  ،اخل

َ
 َ�َعاىل

�رٍ  ىلَعَ  َجالًِسا بَيِْتهِ يِف  فَوََجْدتُهُ  :قَاَل  ،انلََّهارُ    ُمْفِضيًا ،رَسِ
َ

َدمٍ  ِمنْ  وَِساَدةٍ  ىلَعَ  ُمتَِّكئًا ِرَماهِلِ  إِىل
َ
 ،أ

ْهُل  َدفَّ  قَدْ  إِنَّهُ  ،َماُل  يَا :يِل  َ�َقاَل 
َ
ْ�يَاٍت  أ

َ
َمْرُت  َوقَدْ  ،قَْوِمَك  ِمنْ  أ

َ
 فَاقِْسْمهُ  فَُخْذهُ  ،بَِرْضٍخ  ِ�يِهمْ  أ

ُت  :قَاَل ، بَيْنَُهمْ 
ْ
َمْرَت  لَوْ  :قُل

َ
 ،لََك  َهْل  :َ�َقاَل  يَْرفَا فََجاءَ  :قَاَل  ،َماُل  يَا ،ُخْذهُ  :قَاَل  ؟َ�ْ�ِى بَِهَذا أ

ِم�َ  يَا
َ
ُمْؤِمِن�َ  أ

ْ
�َْ�ِ  َعوٍْف  بِْن  الرَّمْحَِن  َوَ�بْدِ  ُ�ثَْمانَ يِف  ،ال ِذنَ  ،َ�َعمْ  :ُ�َمرُ  َ�َقاَل  ؟وََسْعدٍ  َوالزُّ

َ
 فَأ

                                                 
شود و به شما بر  ی زکات آمده است که: گرفته می گردد؛ چنانکه درباره یعنی به مسلمانان بر می ١-

 گردد. گردد؛ بدین معنا که به فقرای شما بر می می
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ٍّ  َ�بَّاٍس يِف  لََك  َهْل  :َ�َقاَل . َجاءَ  ُ�مَّ  ،فََدَخلُوا ،لَُهمْ  ِذنَ  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟وىلََعِ
َ
 يَا :َ�بَّاٌس  َ�َقاَل  ،لَُهَما فَأ

ِم�َ 
َ
ُمْؤِمِن�َ  أ

ْ
َقْومُ  َ�َقاَل : اَل قَ  ـماً الكر كو ذ ـ َهَذا َوَ�ْ�َ بَيِْ�  اقِْض  ،ال

ْ
َجْل  :ال

َ
ِم�َ  يَا أ

َ
 أ

ُمْؤِمِن�َ 
ْ
رِْحُهمْ  بَيَْنُهمْ  فَاقِْض  ال

َ
وٍْس  ْ�نُ  َمالُِك  َ�َقاَل  ،َوأ

َ
َّ  ُ�َيَُّل  :أ �َُّهمْ إِيلَ

َ
ُموُهمْ  اَكنُوا قَدْ  �  قَدَّ

لَِك  �ُْشُدُ�مْ  ،اتَّئَِدا :ُ�َمرُ  َ�َقاَل  ،ذِلَ
َ
ِ  أ ي  بِا�َّ ِ

َّ
َماءُ  َ�ُقومُ  بِإِْذنِهِ اذل رُْض  السَّ

َ
َ�ْعلَُمونَ  ،َواأل

َ
نَّ  أ

َ
 أ

ِ  رَُسوَل  نَا َما ،نُورَُث  الَ  « :قَاَل  ص ا�َّ
ْ
ْ�بََل  ُ�مَّ  ،َ�َعمْ  :قَالُوا ؟»َصَدقَةٌ  تََر�

َ
َعبَّاِس  ىلَعَ  أ

ْ
ٍّ  ال  وىلََعِ

�ُْشُدُكَما :َ�َقاَل 
َ
ِ  أ ِي  بِا�َّ

َّ
َماءُ  َ�ُقومُ  بِإِذْنِهِ اذل رُْض  السَّ

َ
َ�ْعلََمانِ  َواأل

َ
نَّ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  الَ « :قَاَل  ص ا�َّ

نَاهُ  َما ،نُورَُث 
ْ
َ  إِنَّ  :ُ�َمرُ  َ�َقاَل  ،َ�َعمْ  :قَاالَ  ؟»َصَدقَةٌ  تََر� ُ  َخصَّ  اَكنَ  وََعزَّ  َجلَّ  ا�َّ

َ
 ص رَُسوهل

ةٍ  ْص  لَمْ  خِبَاصَّ َحًدا بَِها ُ�َصِّ
َ
فَآَء ﴿ :قَاَل  ،َ�ْ�َهُ  أ

َ
ٓ أ ا ُ ٱمَّ ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ ۡهِل  ۦَ�َ

َ
فَلِلَّهِ  ۡلُقَرىٰ ٱِمۡن أ

ْدرِى َما .]۷[الحشر:  ﴾َولِلرَُّسولِ 
َ
  َهْل  أ

َ
مْ  َ�بْلََهاالَّيِت  اآليَةَ  قََرأ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقَسمَ  :قَاَل  ،الَ  أ  ص ا�َّ

ْمَواَل  بَيْنَُ�مْ 
َ
ِ  ،انلَِّض�ِ بَِ�  أ ثَرَ  َما فََوا�َّ

ْ
َخَذَها َوالَ  ،َعلَيُْ�مْ  اْستَأ

َ
 َهَذا بىَِقَ  َحىتَّ  ،ُدونَُ�مْ  أ

َماُل 
ْ
ِ  رَُسوُل  فاََكنَ  ،ال ُخذُ  ص ا�َّ

ْ
ْسَوةَ  بىَِقَ  َما َ�َْعُل  ُ�مَّ  ،َسنَةٍ  َ�َفَقةَ  ِمنْهُ  يَأ

ُ
َمالِ  أ

ْ
 :قَاَل  ُ�مَّ  ،ال

�ُْشُدُ�مْ 
َ
ِ  أ ِي  بِا�َّ

َّ
َماءُ  َ�ُقومُ  بِإِذْنِهِ اذل رُْض  السَّ

َ
َ�ْعلَُمونَ  َواأل

َ
 َ�بَّاًسا �ََشدَ  ُ�مَّ  ،َ�َعمْ  :قَالُوا ؟َذلَِك  أ

َقْومَ  بِهِ  �ََشدَ  َما بِِمثِْل  وََعِليًّا
ْ
َ�ْعلََمانِ  :ال

َ
ا :قَاَل  ،َ�َعمْ  قَاالَ  ؟َذلَِك  أ َ  فَلَمَّ ِ  رَُسوُل  تُُو�ِّ بُو قَاَل  ص ا�َّ

َ
 أ

نَا :بَْ�رٍ 
َ
ِ  رَُسولِ  َوِ�ُّ  أ ِخيَك  ابِْن  ِمنَ  ِمَ�اثََك  َ�ْطلُُب  ،فَِجئْتَُما ص ا�َّ

َ
 ِمَ�اَث  َهَذا َوَ�ْطلُُب  ،أ

تِهِ 
َ
�ِيَها ِمنْ  اْمَرأ

َ
بُو َ�َقاَل  ،أ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :بَْ�رٍ  أ نَا َما ،نُورَُث  َما« :ص ا�َّ

ْ
. »َصَدقَةٌ  تََر�

ْ�تَُماهُ 
َ
ُ  ،َخائِنًا اَغِدًرا آثًِما اَكِذبًا فََرأ َحقِّ  تَابِعٌ  َراِشدٌ  بَارٌّ  لََصاِدٌق  إِنَّهُ  َ�ْعلَمُ  َوا�َّ

ْ
َ  ُ�مَّ  ،لِل بُو تُُو�ِّ

َ
 أ

نَا ،بَْ�رٍ 
َ
ِ  رَُسولِ  َوِ�ُّ  َوأ يِب  َوَوِ�ُّ  ص ا�َّ

َ
ْ�تَُماِ�  ،بَْ�رٍ أ

َ
ُ  ،َخائِنًا اَغِدًرا آثًِما اَكِذبًا فََرأ  َوا�َّ

َحقِّ  تَابِعٌ  َراِشدٌ  بَارٌّ  لََصاِدٌق إِ�ِّ  َ�ْعلَمُ 
ْ
نَْت  ِجئْتَِ�  ُ�مَّ  ،فََويِلتَُها ،لِل

َ
ْ�تَُما ،وََهَذا أ

َ
يعٌ  َوأ  ،مَجِ

ْمُرُكَما
َ
تَُما ،َواِحدٌ  َوأ

ْ
ْنَا اْدَ�ْعَها :َ�ُقل

َ
ُت  ،إِيل

ْ
ُْكَما َدَ�ْعتَُها ِشئْتُمْ  إِنْ  :َ�ُقل

َ
نَّ  ىلَعَ  إِيل

َ
 َ�ْهدَ  َعلَيُْكَما أ

 ِ نْ  ا�َّ
َ
ى ِ�يَها َ�ْعَمالَ  أ ِ

َّ
ِ  رَُسوُل  َ�ْعَمُل  اَكنَ  بِاذل َخْذُ�َماَها ،ص ا�َّ

َ
َ�َذلَِك  :قَاَل  ،بَِذلَِك  فَأ

َ
 ؟أ

قىِْضَ  ِجئْتَُماِ�  ُ�مَّ  :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَاالَ 
َ
ِ  َوالَ  ،بَيْنَُكَما أل قىِْض  الَ  َوا�َّ

َ
 َ�ُقومَ  َحىتَّ  َذلَِك  بَِغْ�ِ  بَيْنَُكَما أ

اَعةُ  إِنْ  ،السَّ
اَها َ�نَْها َعَجْزُ�َما فَ َّ  فَُردَّ

َ
 )۱۷۵۷(م/ .إِىل

شخصی بدنبال من فرستاد.  سعمر بن خطاب  گوید: می سمالک بن اوس ترجمه: 
ایشان باالی تختی از حصیر  ، به خدمت رسیدم؛من ھنگامی که خورشید باال آمده بود

یه زده بود. پس بدون اینکه زیراندازی داشته باشد، نشسته بود و بر بالشتی چرمین، تک
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یی از قوم شما شتابان نزد من آمدند. من ھا هخطاب به من گفت: ای مالک! خانواد
. ل را بگیر و میان آنان، تقسیم کندستور دادم تا اندکی مال به آنان بدھند. آن ما

ای سپردی، چقدر خوب بود. گفت:  میگفتم: اگر این مسئولیت را به فرد دیگری 
) آمد سبعد از آن، یرفأ (خدمتگذار عمر بن خطاب  .انجام دھیدمالک! شما این کار را 

 ی هو گفت: ای امیر المؤمنین! آیا به عثمان، عبدالرحمن بن عوف، زبیر و سعد اجاز
 گفت: بلی. پس آنان، اجازه یافتند و وارد شدند. سدھید؟ عمر  میورود 

عمر دھید؟  میورود  ی هاجاز لدوباره یرفأ آمد و گفت: آیا به علی و عباس 
ورود داد. عباس گفت: ای امیر المؤمنین! میان  ی هگفت: بلی. لذا یرفأ به آنان، اجاز

من و این ـ و سخنی بزبان آورد ـ فیصله کن. کسانی که آنجا حضور داشتند، گفتند: 
 بلی ای امیر المؤمنین! میان آنان فیصله کن تا راحت شوند.

به ھمین خاطر، جلوتر  نیز ایر صحابهکنم س میمن فکر  گوید: می مالک بن اوس
خطاب به آن دو نفر گفت: مقداری صبر کنید و مھلت دھید. آنگاه  سآمده بودند. عمر 

او پابرجا  ی هکه آسمان و زمین به اجاز معبودیخطاب به حاضران گفت: شما را به 
ث از ما ار«فرمود:  صدھم، آیا شما اطالع دارید که رسول الله  میھستند، سوگند 

اش را  چھره؟ گفتند: بلی. سپس »گذاریم، صدقه است میآنچه ما باقی  شود؛ میبرده ن
که آسمان و زمین به  معبودیو گفت: شما را به  برگرداند ل سوی علی و عباسه ب

فرمود:  صدھم، آیا شما اطالع دارید که رسول الله  میاو استوارند، سوگند  ی هاجاز
؟ گفتند: بلی. عمر »گذاریم، صدقه است میآنچه ما باقی  شود؛ میاز ما ارث برده ن«

 قایل شد که بجز ایشان برای صخصوصیتی برای رسول الله  الله متعالگفت: 

فَآَء ﴿فرماید:  می الله متعالدیگری، قایل نگردید. کس  ھیچ
َ
ٓ أ ا ُ ٱمَّ ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ ِمۡن  ۦَ�َ

ۡهِل 
َ
ھا (بدون  از اھالی این آبادی الله متعالچیزھایی را که ( ﴾فَلِلَّهِ َولِلرَُّسولِ  ۡلُقَرىٰ ٱأ

ـ و پیامبر و خویشاوندان  الله جنگ و خونریزی) به پیامبرش ارزانی داشته است، از آِن 
 )باشد. میو یتیمان و مستمندان و مسافران در راه مانده  پیامبر ـ

 نه ـ. قبل از این را ھم خواند یا ی هدانم که آی می: نگوید می ـ راوی
بنی نضر را میان شما تقسیم نمود؛  اموال صعمر بن خطاب ادامه داد: رسول الله 

خودش را بر شما ترجیح نداد و به تنھایی آنھا را برنداشت تا  ، ایشانسوگندبه الله 
یک سالش  ی هنفق ص بعد از آن، رسول اللهاینکه (بعد از تقسیم) این مال، باقی ماند. 
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طبق دستور (میان شما، فقرا و مستمندان) تقسیم آن را  ی باقیماندهداشت و  میرا بر 
او استوارند،  ی هکه آسمان و زمین به اجاز معبودینمود. (ای مردم!) شما را به  می

دانید؟ گفتند: بلی. آنگاه علی و عباس را نیز مانند  میدھم، آیا این مطلب را  میسوگند 
دانید؟  می: آیا شما دو نفر ھم این مطلب را افراد حاضر در جلسه، سوگند داد و گفت

وفات  صگفتند: بلی. سپس عمر بن خطاب ادامه داد و گفت: ھنگامی که رسول الله 
توی  ھستم. پس شما دو نفر آمدید؛ و صیافت، ابوبکر گفت: من جانشین رسول الله 

 ،از پدرخواستی و این علی ھم میراث ھمسرش را  میات  عباس میراثت را از برادرزاده
آنچه ما  ؛شود میاز ما ارث برده ن«فرمود:  صگفت: رسول الله  سطلب کرد. ابوبکر 

اھکار، پیمان شکن و خائن پس شما او را درغگو، گن». گذاریم، صدقه است میباقی 
و پیرو  هداند که او راستگو، نیکوکار، ھدایت یافت می الله متعالدر حالی که  دانستید؛

حق بود. بعد از آن، ابوبکر وفات یافت و من جانشین رسول الله و ابوبکر شدم. شما مرا 
داند که  می الله متعالدر حالی که  اھکار، پیمان شکن و خائن دانستید؛ھم دروغگو، گن

دست ه ھر حال، سرپرستی به من راستگو، نیکوکار، ھدایت یافته و پیرو حق ھستم. ب
ما و ایشان آمدید در حالی که با یکدیگر وحدت داشتید و یک ادعا من افتاد. سپس ش

ه دھم ب میخواھید به شما  میداشتید. و گفتید: آنھا را به ما بدھید. من گفتم: اگر 
تصرف  صمانند رسول الله در این اموال پیمان ببندید که  الله متعالشرطی که با 

آیا اینگونه نیست؟ گفتند: بلی.  ؛گرفتیدبر این پیمان، اموال را تحویل  نمایید. شما می
نه،  ما فیصله نمایم؛د تا میان شای هعمر بن خطاب گفت: ھم اکنون ھم نزد من آمد

اگر توانایی  دیگری میان شما نخواھم کرد؛ ی هکه تا قیام قیامت، فیصل به الله سوگند
 آنھا را ندارید، به من برگردانید. ی هادار

نَّ : ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۱۴۸
َ
ِ  رَُسولِ  بِنَْت  فَاِطَمةَ  أ رَْسلَْت  ص ا�َّ

َ
  أ

َ
يِب  إِىل

َ
 بَْ�رٍ أ

يِق  دِّ ُ  الصِّ
ُ

هل
َ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  ِمَ�اَ�َها �َْسأ ا، ص ا�َّ فَاءَ  ِممَّ

َ
ُ  أ َمِدينَةِ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ْ
 بيَِقَ  َوَما ،َوفََدكٍ  بِال

بُو َ�َقاَل  ،َخيرَْبَ  مُخِْس  ِمنْ 
َ
ِ  رَُسوَل  إِنَّ  :بَْ�رٍ  أ نَا َما ،نُورَُث  الَ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
 إِ�ََّما ،َصَدقَةٌ  تََر�

ُ�ُل 
ْ
دٍ  آُل  يَأ َمالِ  َهَذايِف  ُ�َمَّ

ْ
ِ  َو�ِ�ِّ . »ال ُ  الَ  َوا�َّ ِّ��َ

ُ
ِ  رَُسولِ  َصَدقَةِ  ِمنْ  َشيْئًا أ  َحالَِها َ�نْ  ص ا�َّ

ِ  رَُسولِ  َ�ْهدِ يِف  ،َعلَيَْها اَكنَْت الَّيِت  ْ�َملَنَّ ، ص ا�َّ
َ
ِ  رَُسوُل  بِهِ  َعِمَل  بَِما ،ِ�يَها َوأل  ،ص ا�َّ

يَب 
َ
بُو فَأ

َ
نْ  بَْ�رٍ  أ

َ
  يَْدَ�عَ  أ

َ
يِب  ىلَعَ  فَاِطَمةُ  فَوََجَدْت  ،َشيْئًا فَاِطَمةَ  إِىل

َ
 :قَاَل  ،َذلَِك يِف  بَْ�رٍ أ

يَْت  َحىتَّ  تَُ�لِّْمهُ  فَلَمْ  ،َ�َهَجَرتْهُ  ِ  رَُسولِ  َ�ْعدَ  واََعَشْت  ،تُُو�ِّ ْشُهرٍ  ِستَّةَ  ص ا�َّ
َ
ا ،أ يَْت  فَلَمَّ  تُُو�ِّ
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ُّ  َزوُْجَها َدَ�نََها يِب  ْ�نُ  ىلَعِ
َ
ْالً  َطاِلٍب أ

َ
بَا بَِها يُؤِْذنْ  َولَمْ  ،يل

َ
ٌّ  َعلَيَْها وََص�َّ  ،بَْ�رٍ  أ  ِلَعِ�ٍّ  َوَ�نَ  ،ىلَعِ

ا ،فَاِطَمةَ  َحيَاةَ  وِْجَهةٌ  انلَّاِس  ِمنَ  يَِت  فَلَمَّ ٌّ  اْستَنَْكرَ  تُُو�ِّ ََمَس  ،انلَّاِس  وُُجوهَ  ىلَعِ َةَ  فَاتلْ
َ
يِب  ُمَصاحل

َ
أ

َك  بَاَ�عَ  يَُ�نْ  َولَمْ  ،َوُمبَاَ�َعَتهُ  بَْ�رٍ 
ْ
ْشُهرَ  تِل

َ
رَْسَل  ،األ

َ
  فَأ

َ
يِب  إِىل

َ
نِ  :بَْ�رٍ أ

َ
تَِنا َوالَ  ،ائْتِنَا أ

ْ
 يَأ

َحدٌ  َمَعَك 
َ
اِب  بِْن  ُ�َمرَ  َ�رَْضِ  َكَراِهيَةَ  - أ َطَّ

ْ
ىِب  ،ُ�َمرُ  َ�َقاَل  - اخل

َ
ِ  :بَْ�رٍ  أل  تَْدُخْل  الَ  َوا�َّ

بُو َ�َقاَل  ،وَْحَدكَ  َعلَيِْهمْ 
َ
نْ  َعَساُهمْ  َوَما :بَْ�رٍ  أ

َ
ِ إِ�ِّ  ،ىِب  َ�ْفَعلُوا أ  َعلَيِْهمْ  فََدَخَل  ،آلتِيَنَُّهمْ  َوا�َّ

بُو
َ
دَ  ،بَْ�رٍ  أ ُّ  فَتََشهَّ يِب  ْ�نُ  ىلَعِ

َ
بَا يَا ،َعَرْ�نَا قَدْ  إِنَّا :قَاَل  ُ�مَّ  ،َطاِلٍب أ

َ
 َوَما فَِضيلَتََك  بَْ�رٍ  أ

ْ�َطاكَ 
َ
ُ  أ ُ  َساقَهُ  َخْ�ًا َعلَيَْك  َ�نَْفْس  َولَمْ  ،ا�َّ َْك  ا�َّ

َ
ْمرِ  َعلَيْنَا اْستَبَْدْدَت  َولَِكنََّك  ،إِيل

َ
 ،بِاأل

ْنُ  َوُ�نَّا
َ

َا نََرى �
َ

ا نل ِ  رَُسولِ  ِمنْ  ِلَقَرابَتِنَا َحقًّ   فَلَمْ  ،ص ا�َّ
ْ

بَا يَُ�لِّمُ  يََزل
َ
 فَاَضْت  َحىتَّ  بَْ�رٍ  أ

يِب  َ�يْنَا
َ
ا ،بَْ�رٍ أ بُو تََ�لَّمَ  فَلَمَّ

َ
ي  :قَاَل  بَْ�رٍ  أ ِ

َّ
ِ  رَُسولِ  لََقَرابَةُ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس َواذل  ص ا�َّ

َحبُّ 
َ
َّ  أ نْ إِيلَ

َ
ِصَل  أ

َ
ا ،قََرابىَِت  ِمنْ  أ مَّ

َ
ي  َوأ ِ

َّ
ْمَوالِ  َهِذهِ  ِمنْ  َوَ�يْنَُ�مْ بَيِْ�  َشَجرَ اذل

َ
 آُل  لَمْ  فَإِ�ِّ  ،األ

َقِّ  َعِن  ِ�يهِ 
ْ
تُْركْ  َولَمْ  ،احل

َ
ْمًرا أ

َ
يُْت  أ

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ   ِ�يَها يَْصَنُعهُ  ص ا�َّ

َّ
ٌّ  َ�َقاَل  ،َصنَْعتُهُ  إِال ىِب  ىلَعِ

َ
 أل

َعِشيَّةُ  َموِْعُدكَ  :بَْ�رٍ 
ْ
بَيَْعةِ  ال

ْ
ا ،لِل بُو َص�َّ  فَلَمَّ

َ
ْهرِ  َصَالةَ  بَْ�رٍ  أ ِمنرَْبِ  ىلَعَ  َرِ�َ  ،الظُّ

ْ
دَ  ،ال  ،فَتََشهَّ

نَ  وََذَكرَ 
ْ
ٍّ  َشأ َلَُّفهُ  ىلَعِ َيَْعةِ  َعِن  َوختَ

ْ
ى وَُعْذرَهُ  ابل ِ

َّ
ْهِ  اْ�تََذرَ  بِاذل

َ
دَ  ،اْستَْغَفرَ  ُ�مَّ  ،إِيل ُّ  َو�ََشهَّ  ْ�نُ  ىلَعِ

يِب 
َ
مَ  َطاِلٍب أ يِب  َحقَّ  َ�َعظَّ

َ
نَّهُ  ،بَْ�رٍ أ

َ
هُ  لَمْ  َو�

ْ
ي  ىلَعَ  َ�ِْمل ِ

َّ
يِب  ىلَعَ  َ�َفاَسةً  َصنَعَ اذل

َ
 َوالَ  ،بَْ�رٍ أ

ى إِنَْ�اًرا ِ
َّ

لَهُ  لِ� ُ  فَضَّ َا نََرى ُكنَّا َولَِكنَّا ،بِهِ  ا�َّ
َ

ْمرِ يِف  نل
َ
 فَوََجْدنَا ،بِهِ  َعلَيْنَا فَاْستُِبدَّ  ،نَِصيبًا األ

ْ�ُفِسنَايِف 
َ
ُمْسِلُمونَ  بَِذلَِك  فَرُسَّ  ،أ

ْ
َصبَْت  :َوقَالُوا ،ال

َ
ُمْسِلُمونَ  فاََكنَ  ،أ

ْ
  ال

َ
ٍّ  إىِل  ِح�َ  ،قَِر�بًا ىلَعِ

ْمرَ  َراَجعَ 
َ
َمْعُروَف  األ

ْ
 )۱۷۵۹(م/ .ال

فردی را نزد ابوبکر  صفاطمه دختر رسول الله  گوید: می لعایشه ترجمه: 
در مدینه به ارث  صفرستاد و از او خواست تا اموالی را که از رسول الله  سصدیق 

از ما «فرمود:  صگفت: رسول الله  سبرده و ھمچنین فدک را به او بدھد. ابوبکر 
این اموال،  اھل بیت محمد از ، صدقه است؛مای هآنچه ما باقی گذاشت شود؛ میارث برده ن
را از  صکه من ھیچ چیز از صدقات رسول الله  به الله سوگند». کنند میاستفاده 

دھم و به ھمان روش  می، تغییر ناند هداشت ص پیامبر اکرموضعیتی که در دوران 
چیزی  ل نپذیرفت که به فاطمه سنمایم. لذا ابوبکر  میدر آنھا تصرف  صرسول الله 

ا او سخن نگفت بر ابوبکر، خشمگین شد و او را ترک کرد و بل  فاطمه ،بدھد. بعد از آن
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شش ماه  صبعد از رسول الله  ل قابل یادآوری است که فاطمه تا اینکه فوت نمود.
شبانه بدون اینکه  ،سزنده ماند. و ھنگامی که فوت نمود، شوھرش، علی بن ابی طالب 

 ابوبکر را اطالع دھد، بر او نماز جنازه خواند و او را دفن نمود. در دوران حیات فاطمه
میان مردم از جایگاه خوبی برخوردار بود. اما بعد از وفات ایشان، در  سعلی  ل
فکر ی مردم نسبت به وی تغییر کرده است. لذا به ھا همتوجه شد که چھر سعلی 

چرا که در این مدت، بیعت نکرده بود. لذا شخصی نزد  آشتی و بیعت با ابوبکر افتاد؛
داشت،  میآمدن عمر را ناپسند  ابوبکر فرستاد و از وی خواست تا نزدش بیاید و چون

که نباید  اللهعمر به ابوبکر گفت: سوگند به  ھمراه شما نیاید.کس  ھیچ شد که متذکر
سوگند که نزد آنان  ه اللهتنھا نزد آنان بروی. ابوبکر گفت: با من چه کار خواھند کرد. ب

زبان ه بعد از ب سنزد آنان رفت. علی بن ابی طالب  سخواھم رفت. آنگاه ابوبکر 
به تو عنایت  الله متعالھایی را که  و خوبی فضایلآوردن شھادتین گفت: ای ابوبکر! ما 

عنایت به تو آن را  الله متعالدانیم، و بخاطر خیری (خالفتی) که  میکرده است بخوبی 
ورزیم. ولی شما در امر خالفت، خودسرانه عمل کردید و با ما  میحسادت ن نموده

داشتیم، برای  صخاطر خویشاوندی و قرابتی که با رسول الله ه مشورت نکردید. ما ب
صحبت کرد که اشک از چشمان ابوبکر  سخودمان حقی قایل بودیم. و آنقدر با ابوبکر 

 جاری شد.
بعد از آن، ھنگامی که ابوبکر شروع به صحبت کردن نمود، گفت: سوگند به ذاتی 

را بیشتر از خویشاوندان  ص که جانم در دست اوست، من خویشاوندان رسول الله
خاطر این اموال، اتفاق ه اختالفی که میان من و شما ب ی هخودم دوست دارم. دربار

کارھا فقط ھمان  ی هدر ھم که من در اجرای حق، کوتاھی نکردم؛افتاد، باید بگویم 
داد. آنگاه علی به ابوبکر گفت:  میانجام  صدادم که رسول الله  میکاری را انجام 

، باالی بعد از خواندن نماز ظھرابوبکر  آنگاهباشد.  میما برای بیعت بعد از زوال  ی هوعد
 ی همنبر رفت و شھادتین را به زبان آورد و مقام و منزلت علی را یادآوری نمود و دربار

عقب ماندن وی از بیعت و عذری را که برایش بیان کرده بود، صحبت نمود و در پایان 
مغفرت خواست. سپس علی بن ابی طالب بعد از شھادتین، حق ، الله متعالھم از 

ام از تأخیر در بیعت، حسادت به ابوبکر و انکار  ابوبکر را بزرگ شمرد و گفت: انگیزه
ولی ما معتقد بودیم  ست، نبود؛بوسیله آنھا او را برتر گردانده ا الله متعالفضایلی که 
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 ما مشورت نشد؛تصمیم گرفته شد و با داریم اما خودسرانه  ای هکه در امر خالفت بھر
لذا ما ناراحت شدیم. مسلمانان از این سخنان، خوشحال شدند و گفتند: حق با تو 

 ،به آن کار خوب (خالفت ابوبکر) رجوع نمود ساست. بعد از آن ھنگامی که علی 
 مسلمانان به او بسیار نزدیک شدند.

يِب  َ�نْ  ـ۱۱۴۹
َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُت  َما ،ِديِنَاًرا َوَرثيَِت  َ�ْقتَِسمُ  الَ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
 تََر�

 )۱۷۶۰(م/ .»َصَدقَةٌ  َ�ُهوَ  ،اَعِمِ�  َوَمئُونَةِ  �َِسايِئ  َ�َفَقةِ  َ�ْعدَ 
(باز ماندگان) وارثان «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: ـ ۱۱۴۹

 ی هگذاشتم، بعد از نفق یمن از خود، بجاآنچه  ,نندک یم نمیتقس یدرھم و نارید ،من
 ».رود یشمار مه ارگرانم، صدقه بکھمسرانم و پرداخت مزد 

 از اموال غنیمت پیاده اسب سوار و فرد  ): سهم۳۴باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۱۵۰ نَّ  :س ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َفَرِس  :انلََّفِل يِف  قََسمَ  ص ا�َّ

ْ
 ،َسْهَمْ�ِ  لِل

 )۱۷۶۲(م/ .َسْهًما َولِلرَُّجِل 
و به  ،دو سھم اسوار به اسب صرسول الله  گوید: می سعبدالله بن عمر ترجمه: 

 فرد پیاده یک سھم از اموال غنیمت، داد.

): زنان در اموال غنیمت، سهمی ندارند ولی به آنان، اندکی از آنها داده ۳۵باب (
 شود و حکم کشتن کودکان در جنگ می

نَّ  :ُهْرُمزَ  بِْن  يَِز�دَ  َ�نْ  ـ۱۱۵۱
َ
َْدةَ  أ

َ
  َكتََب  �

َ
ُ  َ�بَّاٍس  ابِْن  إِىل

ُ
هل

َ
 ،ِخَاللٍ  مَخِْس  َ�نْ  �َْسأ

نْ  لَْوالَ  :َ�بَّاٍس  اْ�نُ  َ�َقاَل 
َ
تُمَ  أ

ْ
�

َ
ًما أ

ْ
ْهِ  َكتَبُْت  َما ِعل

َ
ْهِ  َكتََب  ،إِيل

َ
َْدةُ  إيِل

َ
ا :� مَّ

َ
ِ�  ،َ�ْعدُ  أ ْخرِبْ

َ
 َهْل  فَأ

ِ  رَُسوُل  اَكنَ  بْيَانَ  َ�ْقتُُل  اَكنَ  وََهْل  ؟�َِسْهمٍ  لَُهنَّ  يرَْضُِب  اَكنَ  وََهْل  ؟بِالنَِّساءِ  َ�ْغُزو ص ا�َّ  ؟الصِّ
َتِيمِ  ُ�تْمُ  َ�نَْقىِض  َوَمىَت 

ْ
ُْمِس  وََعِن  ؟ايل

ْ
ْهِ  فََكتََب  ؟ُهوَ  لَِمنْ  اخل

َ
لُِ�  َكتَبَْت  :َ�بَّاٍس  اْ�نُ  ِإيل

َ
 �َْسأ

ِ  رَُسوُل  اَكنَ  َهْل  َْرىَح  َ�يَُداِو�نَ  بِِهنَّ  َ�ْغُزو اَكنَ  َوقَدْ  ؟بِالنَِّساءِ  َ�ْغُزو ص ا�َّ
ْ
 ِمنَ  َوُ�َْذْ�نَ  اجل

َغِنيَمةِ 
ْ
ا ،ال مَّ

َ
ِ  رَُسوَل  َو�ِنَّ  ،لَُهنَّ  يرَْضِْب  فَلَمْ  �َِسْهمٍ  َوأ بْيَانَ  َ�ْقتُُل  يَُ�نْ  لَمْ  ص ا�َّ  فَالَ  ،الصِّ

بْيَانَ  َ�ْقتُِل  لُِ�  َوَ�تَبَْت  ،الصِّ
َ
َتِيمِ  ُ�تْمُ  َ�نَْقىِض  َمىَت  :�َْسأ

ْ
َنْبُُت  الرَُّجَل  إِنَّ  فَلََعْمِرى ؟ايل

َ
 حِلْيَتُهُ  تل

ْخذِ  لََضِعيُف  َو�ِنَّهُ 
َ
َعَطاءِ  َضِعيُف  ،نِلَْفِسهِ  األ

ْ
َخذَ  فَإَِذا ،ِمنَْها ال

َ
ُخذُ  َما َصاِلِح  ِمنْ  نِلَْفِسهِ  أ

ْ
 يَأ
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ُتْمُ  َ�نْهُ  َذَهَب  َ�َقدْ  ،انلَّاُس 
ْ

لُِ�  َوَ�تَبَْت  ،ايل
َ
ُْمِس  َعِن  �َْسأ

ْ
َا ُهوَ  :َ�ُقوُل  ُكنَّا َو�ِنَّا ؟ُهوَ  لَِمنْ  اخل

َ
 ،نل

ىَب 
َ
 )۱۸۱۲(م/ .َذاكَ  قَْوُمنَا َعلَيْنَا فَأ

نوشت و از او  ل به ابن عباس ای هنجده نام گوید: می یزید بن ھرمزترجمه: 
رفت، جواب  میبیم کتمان علم نگفت: اگر  ل ابن عباس پنج چیز پرسید. ی هدربار
 ١دادم. میاو را ن

برد؟ و آیا به  میزنان را به جھاد  صاش نوشت اما بعد: آیا رسول الله  نجده در نامه
کشت؟ و چه ھنگام حکم یتیم  میداد؟ و آیا کودکان را  میآنان سھمی از مال غنیمت 

رسد؟ و یک پنجم مال غنیمت به چه کسی تعلق  میبودن یک شخص به پایان 
 گیرد؟ می

 صکه آیا رسول الله  ای هات پرسید در جوابش نوشت: در نامه ل ابن عباس
زخمی به افراد زنان را برای مداوای  ص بلی، رسول اللهبرد؟  میزنان را به جھاد 

اموال غنیمت بلکه فقط اندکی از  ؛داد میسھمی از غنیمت به آنان ن لیو ؛برد میجھاد 
کودکان را به  صو پیامبر اکرم  .دنمو میعنایت به عنوان عطیه و بخشش به آنان 

 رساند. پس تو ھم کودکان را به قتل مرسان. میقتل ن
که چه ھنگامی حکم یتیم بودن شخص به پایان  ای هات پرسید ھمچنین در نامه

او در  ،عین حال ولی در ؛شود میکنم که گاھی ریش شخص، ظاھر  میرسد؟ تاکید  می
پس ھنگامی که مصلحت خود را  داند؛ میش را نداد و ستد خود ضعیف است و مصلحت

 گردد. میبرطرف  ویدانست، حکم یتیم بودن از  مانند سایر مردم 
به چه کسی  )غنیمت اموالیک پنجم (که ُخمس  ای هات پرسید ھمچنین در نامه

آن را  اما قوم ما ؛گیرد میودیم که به ما تعلق گیرد؟ ما (بنی ھاشم) معتقد ب میتعلق 
بلکه بر اساس مصلحت،  گیرد؛ مینپذیرفتند. (و گفتند که بطور مشخص به شما تعلق ن

  .شود) میمصرف 

                                                 
ترس اینکه مبادا باعث خواست جوابش را بدھد؛ ولی از  چون نجده از خوارج بود، ابن عباس نمی ١-

 کتمان علم گردد، پاسخ داد.
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 ): رها کردن اسیران و منت گذاشتن بر آنان۳۶باب (
ِ  رَُسوُل  َ�َعَث قال:  س ُهَر�َْرةَ ايب  عن ـ۱۱۵۲ ْدٍ  قِبََل  َخيْالً  ص ا�َّ

َ
 بِرَُجٍل  فََجاَءْت  ،�

ُ  ُ�َقاُل  َحِنيَفةَ بَِ�  ِمنْ 
َ

ثَالٍ  ْ�نُ  ُ�َماَمةُ  :هل
ُ
ْهِل  َسيِّدُ  ،أ

َ
ََماَمةِ  أ  َسَوارِى ِمنْ  �َِساِرَ�ةٍ  فََرَ�ُطوهُ  ،ايلْ

َمْسِجدِ 
ْ
ْهِ  فََخَرجَ  ،ال

َ
ِ  رَُسوُل  إِيل  يَا ِعنِْدي :َ�َقاَل . »؟ُ�َماَمةُ  يَا ِعنَْدكَ  َماَذا « :َ�َقاَل  ص ا�َّ

دُ  َماَل  تُِر�دُ  ُكنَْت  َو�ِنْ  ،َشاِكرٍ  ىلَعَ  ُ�نِْعمْ  ُ�نِْعمْ  َو�ِنْ  ،َدمٍ  َذا َ�ْقتُْل  َ�ْقتُْل  إِنْ  ،َخْ�ٌ  ُ�َمَّ
ْ
 فََسْل  ال

َ�هُ  ،ِشئَْت  َما ِمنْهُ  ُ�ْعَط  ِ  رَُسوُل  َ�رَتَ َغدِ  َ�ْعدَ  اَكنَ  َحىتَّ  ص ا�َّ
ْ
 يَا ؟ِعنَْدكَ  َما « :َ�َقاَل  ،ال

ُت  َما :قَاَل . »؟ُ�َماَمةُ 
ْ
 تُِر�دُ  ُكنَْت  َو�ِنْ  َدمٍ  َذا َ�ْقتُْل  َ�ْقتُْل  َو�ِنْ  ،َشاِكرٍ  ىلَعَ  ُ�نِْعمْ  ُ�نِْعمْ  إِنْ  ،لََك  قُل

َماَل 
ْ
َ�هُ  ِشئَْت  َما ِمنْهُ  ُ�ْعَط  فََسْل  ال ِ  رَُسوُل  َ�رَتَ َغدِ  ِمنَ  اَكنَ  َحىتَّ  ص ا�َّ

ْ
 َماَذا « :َ�َقاَل  ،ال

ُت  َما ِعنِْدي :َ�َقاَل  »؟ُ�َماَمةُ  يَا ؟ِعنَْدكَ 
ْ
 َذا َ�ْقتُْل  َ�ْقتُْل  َو�ِنْ  ،َشاِكرٍ  ىلَعَ  ُ�نِْعمْ  ُ�نِْعمْ  إِنْ  ،لََك  قُل

َماَل  تُِر�دُ  ُكنَْت  َو�ِنْ  ،َدمٍ 
ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ِشئَْت  َما ِمنْهُ  ُ�ْعَط  فََسْل  ال ْطِلُقوا« :ص ا�َّ

َ
. »ُ�َماَمةَ  أ

  فَاْ�َطلََق 
َ

ٍْل  إِىل
َ

َمْسِجدِ  ِمنَ  قَِر�ٍب  �
ْ
َمْسِجدَ  َدَخَل  ُ�مَّ  ،فَاْغتََسَل  ال

ْ
ْشَهدُ  :َ�َقاَل  ال

َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إهِل

َّ
 إِال

 ُ ْشَهدُ  ا�َّ
َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ ُ  َ�بُْدهُ  ُ�َمَّ

ُ
دُ  يَا، َورَُسوهل ِ  ،ُ�َمَّ رِْض  ىلَعَ  اَكنَ  َما َوا�َّ

َ
ْ�َغَض  وَْجهٌ  األ

َ
َّ  أ  ِمنْ إِيلَ

ْصبَحَ  َ�َقدْ  ،وَْجِهَك 
َ
َحبَّ  وَْجُهَك  أ

َ
وُُجوهِ  أ

ْ
َّ  لُكَِّها ال

َ
ِ  ،إِىل ْ�َغَض  ِديٍن  ِمنْ  اَكنَ  َما َوا�َّ

َ
َّ  أ  ِمنْ إِيلَ

ْصبَحَ  ،ِديِنَك 
َ
َحبَّ  ِدينَُك  فَأ

َ
يِن  أ َّ  لُكِّهِ  ادلِّ

َ
ِ  ،إِىل ْ�َغَض  بََ�ٍ  ِمنْ  اَكنَ  َما َوا�َّ

َ
َّ  أ كَ  ِمنْ إِيلَ ْصَبحَ  ،بََ�ِ

َ
 فَأ

كَ  َحبَّ  بََ�ُ
َ
ِالَدِ  أ

ْ
َّ  لُكَِّها ابل

َ
َخَذتِْ�  َخيْلََك  َو�ِنَّ  ،إىِل

َ
نَا أ

َ
ِر�دُ  َوأ

ُ
ُعْمَرةَ  أ

ْ
هُ  ؟تََرى َ�َماَذا ،ال َ  رَُسوُل  فَبرَشَّ

 ِ َمَرهُ  ص ا�َّ
َ
نْ  َوأ

َ
ا ،َ�ْعتَِمرَ  أ ةَ  قَِدمَ  فَلَمَّ ُ  قَاَل  َمكَّ

َ
َصبَوَْت  :قَائٌِل  هل

َ
ْسلَْمُت  َولَِك�ِّ  ،الَ  :َ�َقاَل  ؟أ

َ
 أ

ِ  رَُسولِ  َمعَ  ِ  َوالَ  ص ا�َّ ِ�يُ�مْ  الَ  ،َوا�َّ
ْ
ََماَمةِ  ِمنَ  يَأ َذنَ  َحىتَّ  ِحنَْطةٍ  َحبَّةُ  ايلْ

ْ
 رَُسوُل  ِ�يَها يَأ

 ِ  )۱۷۶۴(م/ .ص ا�َّ
نجد فرستاد.  یسوه ب سوارتعدادی اسب  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 

مامه یه ثمامه بن اثال، نام داشت و سردار مردم کرا فه یحنبنی  ی هفیاز طامرد  یکآنان 
او  یه سوب صرسول الله در این اثنا، مسجد، بستند.  یاز ستونھا یکیآوردند و به  بود،

با تو چگونه  ینک یر مک؟ (ف»یھمراه خود دار یزیثمامه! چه چ یا«رفت و فرمود: 
 ،یاگر مرا به قتل برسان ر است؛یمحمد! نزد من، خ یثمامه گفت: ارد؟) کرفتار خواھم 

 خون او را خواھند گرفت. (یا اینکهکه قومش  ای کشتهانسان شریف و محترمی را 
) بر ینک(و مرا آزاد  یو اگر منت بگذار .)ه مستحق قتل استک یا شتهکرا  یسک

، طلب یخواھ ی، ھر چه میخواھ ی. و اگر مال میا منت گذاشته یانسان سپاسگذار
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ر کف«. آنگاه به او فرمود: نموداو را تا فردا به حال خود، رھا  صرم کامبر این. پک
اگر منت  ه به تو گفتم؛کاو گفت: ھمان ؟ »ردکبا تو چگونه رفتار خواھم  ینک یم

، انسان شریف و یاگر مرا به قتل برسان یا منت گذاشته ی، بر انسان سپاسگذاریبگذار
 یا شتهکرا  یسکومش خون او را خواھند گرفت. (یا اینکه ای که ق محترمی را کشته

ن. باز ھم ک، طلب یخواھ ی، ھر چه میخواھ یو اگر مال م ه مستحق قتل است.)ک
 ینک یر مکف«. آنگاه، به او فرمود: ا تا فردا به حال خود، رھا ساختاو ر صرسول الله 

، بر یاگر منت بگذار تو گفتم؛ه به ک یزیاو گفت: ھمان چ؟ »ردکبا تو چگونه رفتار خواھم 
، انسان شریف و محترمی را یاگر مرا به قتل برسانو  یا منت گذاشته یانسان سپاسگذار

ه مستحق قتل ک یا شتهکرا  یسکای که قومش خون او را خواھند گرفت. (یا اینکه  کشته
ثمامه «فرمود:  ص اللهن. رسول ک، طلب یخواھ ی، ھر چه میخواھ یو اگر مال م است.)
رد و برگشت کمسجد بود، رفت و غسل  یکه نزدک یآنگاه، او به نخلستان». دینکرا آزاد 

بجز الله، وجود ندارد و  یچ معبودیه ھکدھم  یم یوارد مسجد شد و گفت: گواھ و
 یا ه چھرهک اللهمحمد! سوگند به  یا الله است؛ ی هه محمد، فرستادکدھم  یم یگواھ

 یا امروز، چھره یول ت؛ن، وجود نداشیزم یمن در رو یشما برا ی منفورتر از چھره
ن تو یمنفورتر از د ینیه دک اللهسوگند به  تو نزد من وجود ندارد؛ ی هتر از چھر محبوب

سوگند به  ن نزد من است؛ین دیتر دهیتو پسند نینون، دکا نزد من وجود نداشت و ھم
تو  امروز، شھر یتر از شھر تو نزد من وجود نداشت ول مبغوض یه شھرک الله

ه کردند کر یدستگ یمرا در حال شماسواران اسب  ن شھرھا نزد من است؛یتر محبوب
رد تا کبه او بشارت داد و امر  صست؟ رسول الله یقصد عمره داشتم، نظر شما چ

؟ یا ن شدهید یب به او گفت: یه رفت، شخصکه به مک یآورد. پس ھنگام یعمره، بجا
، اللهام و سوگند به  ؛ مسلمان شدهص؛ محمد اللهه توسط رسول کر، بلیگفت: خثمامه 
  شما نخواھد آمد. یمامه، برایگندم از  یا اجازه ندھد، دانه ص اللهه رسول ک یتا زمان

 ): جالی وطن کردن یهود از مدینه۳۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۱۵۳

َ
نَّهُ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ْنُ  بَيْنَا :قَاَل  �

َ
َمْسِجدِ يِف  �

ْ
ْنَا َخَرجَ  إِذْ  ،ال

َ
ِ  رَُسوُل  إيِل  ص ا�َّ

  ا�َْطِلُقوا« :َ�َقاَل 
َ

ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ  ،ِجئْنَاُهمْ  َحىتَّ  ،َمَعهُ  فََخرَْجنَا ،»َ�ُهودَ  إىِل  :َ�َقاَل  ،َ�نَاَداُهمْ  ص ا�َّ
ْسِلُموا َ�ُهودَ  َمْعرَشَ  يَا«

َ
بَا يَا بَلَّْغَت  قَدْ  :َ�َقالُوا ،»�َْسلَُموا أ

َ
َقاِسمِ  أ

ْ
ِ  رَُسوُل  لَُهمْ  َ�َقاَل  ،ال  :ص ا�َّ



 ٥٧  کتاب ِسَیر (ابو جهاد) -۳۵

ِر�دُ  َذلَِك «
ُ
ْسِلُموا ،أ

َ
بَا يَا بَلَّْغَت  قَدْ  :َ�َقالُوا ،»�َْسلَُموا أ

َ
َقاِسمِ  أ

ْ
ِ  رَُسوُل  لَُهمْ  َ�َقاَل  ،ال  :ص ا�َّ

ِر�دُ  َذلَِك «
ُ
َما اْعلَُموا« :َ�َقاَل  ،اثلَّاثِلَةَ  لَُهمُ  َ�َقاَل  ،»أ َّ�

َ
رُْض  �

َ
ِ  األ �ِّ  ،َورَُسوهِلِ  ِ�َّ

َ
ِر�دُ  َو�

ُ
نْ  أ

َ
 أ

ْجِليَُ�مْ 
ُ
رِْض  َهِذهِ  ِمنْ  أ

َ
يَِبْعهُ  َشيْئًا بَِماهِلِ  ِمنُْ�مْ  وََجدَ  َ�َمنْ  ،األ

ْ
  ،فَل

َّ
نَّ  فَاْعلَُموا َو�ِال

َ
رَْض  أ

َ
 األ

 ِ  )۱۷۶۵(م/ .»َورَُسوهِلِ  ِ�َّ
نزد ما  صما در مسجد بودیم که رسول الله  ،روزی گوید: می سابوھریره ترجمه: 

ما ھمراه ایشان به راه افتادیم تا اینکه ». سوی یھودیان حرکت کنیده ب«آمد و فرمود: 
ای یھودیان! مسلمان «آنان را صدا زد و فرمود:  صبه یھودیان رسیدیم. رسول اکرم 

شما پیامتان را رساندید. رسول القاسم!  یھودیان گفتند: ای ابو». شوید تا در امان بمانید
». مسلمان شوید تا در امان بمانید ید؛ھدفم این بود که شما اعتراف کن«فرمود:  صالله 

 بار دیگر صیھودیان دوباره گفتند: ای ابوالقاسم! شما پیام خود را رساندید. رسول الله 
 تکرار نمود؛ خنش را برای بار سوم،و س». ھدفم این بود که شما اعتراف کنید«فرمود: 

در برابر  ھرکس، پس باشد؛ میش پیامبرو  اللهبدانید که زمین از آِن «آنگاه فرمود: 
در غیر این صورت، بدانید که زمین از بفروشد؛ آن را  یابد، میش به چیزی دست زمین
 ».باشد میش پیامبرو  اللهآِن 

 عربستان ی ه): بیرون کردن یهود و نصارا از شبه جزیر۳۸باب (
اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ عن  ـ۱۱۵۴ َطَّ

ْ
نَّهُ  :س اخل

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمعَ  � ْخرَِجنَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ُ
َُهودَ  أل

ْ
 ايل

َعَرِب  َجِز�َرةِ  ِمنْ  َوانلََّصارَى
ْ
َدعَ  الَ  َحىتَّ  ،ال

َ
  أ

َّ
 )۱۷۶۷(م/ .»ُمْسِلًما إِال

و یھود «فرمود:  می صشنیدم که رسول الله  گوید: می سعمر بن خطاب ترجمه: 
ی عربستان بیرون خواھم راند و بجز مسلمان، کسی دیگر را در  نصارا را از شبه جزیره

 ». آن، باقی نخواھم گذاشت

 حکم محارب و پیمان شکن ):۳۹باب (
ِصيَب  :قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۱۵۵

ُ
َنَْدقِ  يَْومَ  َسْعدٌ  أ

ْ
 ُ�َقاُل  قَُر�ٍْش  ِمنْ  رَُجٌل  َرَماهُ  ،اخل

 ُ
َ

َعِرقَةِ  اْ�نُ  هل
ْ
َحِل يِف  َرَماهُ  ،ال

ْ
�

َ
ِ  رَُسوُل  َعلَيْهِ  فرََضََب  ،األ َمْسِجدِ يِف  َخيَْمةً  ص ا�َّ

ْ
 ِمنْ  َ�ُعوُدهُ  ال

ا ،قَِر�ٍب  ِ  رَُسوُل  رََجعَ  فَلَمَّ َنَْدقِ  ِمنَ  ص ا�َّ
ْ
َالحَ  وََضعَ  ،اخل تَاهُ  ،فَاْغتََسَل  ،السِّ

َ
�ُل  فَأ  وَُهوَ  ِجرْبِ

َسهُ  َ�نُْفُض 
ْ
ُغبَارِ  ِمنَ  َرأ

ْ
َالحَ  وََضْعَت  :َ�َقاَل  ،ال ِ  ؟السِّ ِْهمْ  اْخُرجْ  ،وََضْعنَاهُ  َما َوا�َّ

َ
 َ�َقاَل  ،إِيل



 مختصر صحیح مسلم    ٥٨

ِ  رَُسوُل  ْ�نَ  « :ص ا�َّ
َ
َشارَ . »؟فَأ

َ
  فَأ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاتَلَُهمْ  ،قَُر�َْظةَ بَِ�  إِىل لُوا ،ص ا�َّ  ىلَعَ  َ�َ�َ

ِ  رَُسولِ  ُحْ�مِ  ِ  رَُسوُل  َفَردَّ  ص ا�َّ ُْ�مَ  ص ا�َّ
ْ
  ِ�يِهمْ  احل

َ
إِ�ِّ  :قَاَل  ،َسْعدٍ  إِىل

ْحُ�مُ  فَ
َ
 أ

نْ  ِ�يِهمْ 
َ
ُمَقاتِلَةُ  ُ�ْقتََل  أ

ْ
نْ  ،ال

َ
�َّةُ  �ُْسىَب  َوأ رِّ ْمَوالُُهمْ  َوُ�ْقَسمَ  ،َوالنَِّساءُ  اذلُّ

َ
، قال هشام: قال أىب: أ

رواية: و ىف » ألم اهللا �مت فيهم حبكلقد ح«قال:  صفأخربت: ان رسول اهللا 
 )۱۷۶۹(م/». كملـم ال�مت حبكلقد ح«و قال مرة: » م اهللا�مت حبكح«

گوید : مردی از قریش بنام ابن عرقه در روز جنگ خندق،  می لعایشه ترجمه: 
پرتاب کرد و شاھرگ دستش را مورد اصابت قرار داد.  ستیری به سوی سعد بن معاذ 

ای در مسجد برپا نمود تا از نزدیک، مراقب حال او باشد. گفتنی  خیمه صرسول الله 
ھنگامی که از خندق بازگشت، اسلحه به زمین گذاشت و  صاست که رسول اکرم 

کرد، نزد پیامبر  می غسل نمود. در این لحظه، جبرئیل که گرد و غبار را از سرش دور
الله که ما اسلحه به زمین آمد و گفت: شما اسلحه به زمین گذاشتید؟ سوگند به 

به سوی ÷  ؟ جبرئیل»کجا«فرمود:  صایم؛ به سوی آنان برو. رسول الله  نگذاشته
با بنی قریظه جنگید. سرانجام، آنان  صبنی قریظه اشاره نمود. آنگاه پیامبر اکرم 

داوری در مورد آنان را به سعد بن  صشدند. نبی اکرم  صتسلیم دستور رسول الله 
د. سعد گفت: داوری من این است که جنگجویان آنان را به قتل برسانید سپر سمعاذ 

در مورد آنان، طبق دستور «فرمود:  صو زنان و فرزندانشان را اسیر کنید. رسول الله 
 ».الله، داوری کردی

ودر روایتی فرمود: ». مطابق دستور الله، داوری کردی«و در روایتی فرمود: 
 ».داوری نمودیمطابق حکم پادشاه (الله) «



 
 
 
 

 ت و غزوات هجر کتابـ ۳۶

 و معجزات آن ص): هجرت نبی اکرم ۱باب (
رَبَاءَ  َسِمْعُت  :قَاَل  إِْسَحاَق ايب  عن ـ۱۱۵۶

ْ
بُو َجاءَ  :َ�ُقوُل  اَعزٍِب  ْ�نَ  ال

َ
يُق  بَْ�رٍ  أ دِّ   الصِّ

َ
 إِىل

يِب 
َ
هِلِ يِف أ هُ  اْ�نََك  َمىِعَ  اْ�َعْث  ،ِلَعازٍِب  َ�َقاَل  ،رَْحالً  ِمنْهُ  فَاْشرَتَى ،َمْ�ِ

ْ
  َمىِع  َ�ِْمل

َ
ِ�  إِىل  ،َمْ�ِ

ىِب يِل  َ�َقاَل 
َ
هُ  :أ

ْ
ل تُهُ  ،امْحِ

ْ
يِب  وََخَرجَ  ،فََحَمل

َ
ُ  َ�َقاَل  ،َ�َمنَهُ  يَنْتَِقدُ  َمَعهُ أ

َ
ىِب  هل

َ
بَا يَا :أ

َ
ثِْ�  ،بَْ�رٍ  أ  َحدِّ

ْلَةَ  َصنَْعتَُما َكيَْف 
َ

�َْت  يل ِ  رَُسولِ  َمعَ  رَسَ �ْنَا َ�َعمْ  :قَاَل  ؟ ص ا�َّ رْسَ
َ
ْلَتَنَا أ

َ
 قَائِمُ  قَامَ  َحىتَّ  لُكََّها يل

ِهَ�ةِ  ِر�ُق  وََخالَ  ،الظَّ َحدٌ  ِ�يهِ  َ�ُمرُّ  فَالَ  الطَّ
َ
َا ُرفَِعْت  َحىتَّ  ،أ

َ
ِت  لَمْ  ،ِظلٌّ  لََها َطِو�لَةٌ  َصْخَرةٌ  نل

ْ
 َعلَيْهِ  تَأ

ْمُس  َا ،َ�ْعدُ  الشَّ
ْ

نل َ�يُْت  ،ِعنَْدَها َ�َ�َ
َ
ْخَرةَ  فَأ �ُْت  الصَّ يِف  ص انلَّىِبُّ  ِ�يهِ  َ�نَامُ  ،َماَكنًا �ِيَِدى فََسوَّ

ُت  ُ�مَّ  ،فَْرَوةً  َعلَيْهِ  �ََسْطُت  ُ�مَّ  ،ِظلَِّها
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�مْ  :قُل نَا ،ا�َّ

َ
ْ�ُفُض  َوأ

َ
 ،َ�نَامَ  َحْولََك  َما لََك  أ

ْ�ُفُض  وََخرَْجُت 
َ
ُ  َما أ

َ
نَا فَإَِذا ،َحْوهل

َ
  بَِغنَِمهِ  ُمْقِبٍل  َ�نَمٍ  بَِراىِع  أ

َ
ْخَرةِ  إِىل ي  ِمنَْها يُِر�دُ  ،الصَّ ِ

َّ
اذل

رَْدنَا
َ
ُت  فَلَِقيتُهُ  ،أ

ْ
نَْت  لَِمنْ  :َ�ُقل

َ
ْهِل  ِمنْ  لِرَُجٍل  :َ�َقاَل  ؟ُغَالمُ  يَا أ

َ
َمِدينَةِ  أ

ْ
ُت  ،ال

ْ
ُ  قُل

َ
ىِف  :هل

َ
 َ�نَِمَك  أ

ُت  اَل:قَ ، َ�َعمْ  :قَاَل  ؟لنََبٌ 
ْ
َ�َتْحلُُب  :قُل

َ
َخذَ  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟يِل  أ

َ
ُت  ،َشاةً  فَأ

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
عَ  اْ�ُفِض  :هل ْ  ِمنَ  الرضَّ

َعرِ  َاِب  الشَّ َقَذي  َوالرتُّ
ْ
يُْت  :قَاَل  ــــَوال

َ
رَبَاءَ  فََرأ

ْ
ْخَرى ىلَعَ  �ِيَِدهِ  يرَْضُِب  ال

ُ
 ــــ َ�نُْفُض  األ

ْرتَوِى إَِداَوةٌ  َوَمىِع  :قَاَل  ،لنََبٍ  ِمنْ  ُكثْبَةً  ،َمَعهُ  َ�ْعٍب يِف  ،يِل  فََحلََب 
َ
 ِليرَْشََب  ص لِلنَّىِبِّ  ِ�يَها أ

  ِمنَْها
َ
أ َ�يُْت : قَاَل  ،َوَ�تَوَضَّ

َ
نْ  َوَ�ِرْهُت  صانلَّيِبَّ  فَأ

َ
وقَِظهُ  أ

ُ
 ،اْستَيَْقَظ  فََواَ�ْقتُهُ  ،نَْوِمهِ  ِمنْ  أ

َماءِ  ِمنَ  اللَّنَبِ  ىلَعَ  فََصبَبُْت 
ْ
ْسَفلُهُ  بََردَ  َحىتَّ  ال

َ
ُت  ،أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل ، اللَّنَبِ  َهَذا ِمنْ  ارْشَْب  ا�َّ

رَشَِب  :قَاَل 
لَمْ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،رَِضيُت  َحىتَّ  فَ

َ
نِ  أ

ْ
ُت  ؟»لِلرَِّحيِل  يَأ

ْ
نَا :قَاَل  اهللا، وَل سُ ا رَ يَ  بََ�  :قُل

ْ
َل  فَاْرحتَ

ْمُس  َزالَِت  َما َ�ْعدَ  اقَةُ  َوا�َّبََعنَا ،الشَّ ْنُ : قَاَل  ،َمالٍِك  ْ�نُ  رُسَ
َ

رِْض  ِمنَ  َجَ�ٍ يِف  َو�
َ
ُت  ،األ

ْ
 يَا َ�ُقل

ِ  رَُسوَل  تِيَنا ا�َّ
ُ
َْزنْ  الَ « :َ�َقاَل  ،أ

َ
َ  إِنَّ  حت ِ  رَُسوُل  َعلَيْهِ  فََداَع . »َمَعنَا ا�َّ  فَاْرَ�َطَمْت  ص ا�َّ

  فَرَُسهُ 
َ

رَى ،َ�ْطِنَها إِىل
ُ
نَُّ�َما َعِلْمُت  قَدْ ِإ�ِّ  :َ�َقاَل  أ

َ
َّ  َدَعْوُ�َما قَدْ  � ُ  ،يِل  فَاْدُعَوا ،ىلَعَ  لَُكَما فَا�َّ

نْ 
َ
رُدَّ  أ

َ
لََب  َ�نُْكَما أ َ  فََداَع ، الطَّ يَق  الَ  فَرََجعَ  ا،َ�نَجَ  ا�َّ

ْ
َحًدا يَل

َ
  أ

َّ
 ،َهُهنَا َما َكَفيْتُُ�مْ  قَدْ  :قَاَل  إِال

يَق  فَالَ 
ْ
َحًدا يَل

َ
  أ

َّ
هُ  إِال َا َوَوَ�  :قَاَل  ،رَدَّ

َ
 )۲۰۰۹(م/ .نل
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: ابوبکر صدیق گوید  می ل : شنیدم که براء بن عازبگوید میابو اسحاق ترجمه: 
گفت: فرزندت را ھمراھم بفرست تا و  درم آمد و از او پاالن شتری خریددر منزل نزد پ

پاالن را با من به منزل برساند. من پاالن را برداشتم. پدرم ھم برای گرفتن پول ھمراه او از 
به  صخانه بیرون آمد. آنگاه پدرم به او گفت: ای ابوبکر! از شبی که ھمراه رسول الله 

را راه رفتیم تا روز  برایم بگو. چکار کردید؟ ابوبکر گفت: بلی، تمام شب ،ھجرت رفتی
در آن، رفت و آمد کس  ھیچ خلوت گردید طوری که ،بعد که کامًال ظھر شد. و راه

. در این ھنگام نگاه ما به سنگ بلند و سایه داری افتاد که آفتابگیر نبود. در کرد مین
آن، مکانی را که رسول  ی هآنجا به استراحت پرداختیم. من کنار سنگ رفتم و در سای

 ص پیامبر اکرمھایم، ھموار ساختم. سپس چادری روی  بخوابد، با دست صاکرم 
پایم (که کسی  می! شما بخوابید. من اطراف شما را یا رسول اللهانداختم و گفتم: 

 ،ناگھان م؛کرد می خوابید و من بیرون رفتم و اطراف را نگاه صپیامبر اکرم  .)نباشد
ام به چوپانی افتاد که گوسفندانش را به ھمان ھدف ما یعنی استراحت، بسوی  چشم

آورد. با او مالقات کردم و به او گفتم: شما پسر کی ھستید؟ جواب  میھمین سنگ 
داد: فردی از اھل مدینه. گفتم: آیا گوسفندانت شیر دارند؟ گفت: بله. گفتم: آیا برای 

ی را گرفت. به او گفتم: مو و خاک و خس و دوشی؟ گفت: بله. آنگاه گوسفند میمن 
من براء را دیدم که یک  گوید: می خاشاک را از پستان گوسفند، پاک کن. ـ راوی

سپس او  داد. ـ میزد (و به عالمت تمیز کردن) تکان  میدستش را روی دیگری 
مقداری شیر داخل لیوان چوبی برایم دوشید. من ظرف آبی ھمراھم داشتم که رسول 

بردم و  صساخت. شیرھا را نزد نبی اکرم  مینوشید و وضو  میاز آن، آب  ص اکرم
 صرا بیدار کنم. اما با رسیدن من، پیامبر اکرم  ص رسول اللهناپسند دانستم که 

 یا ب ریختم تا اینکه سرد گردید. آنگاه گفتم: ظرف شیر، آبیدار شد. من باالی 
نوشید که من راضی  ای هبه انداز ص اکرم پیامبر! از این شیر میل فرمایید. رسول الله

یا ؟ گفتم: بلی، »آیا وقت حرکت فرا نرسیده است«و خوشحال شدم. آنگاه فرمود: 
ما در سرزمینی سخت و ھموار  . سپس بعد از زوال آفتاب، حرکت کردیم.رسول الله

د. ! به ما رسیدنیا رسول اللهبودیم که سراقه بن مالک به دنبال ما آمد. من گفتم: 
او را  صآنگاه رسول الله ». غمگین مباش، الله با ماست«فرمود:  صرسول اکرم 
 اسب سراقه تا شکم در زمین فرو رفت.که  اینجا بودنفرین نمود. 



 ٦١  کتاب هجرت و غزوات -۳۶

 دانم که شما میکنم که در این ھنگام، سراقه گفت: من  میمن فکر  گوید: می راوی
به ھرکس  کهگیرم  میرا گواه  الالله متعمن  برایم دعای خیر کنید؛ مرا نفرین کردید؛

برایش دعا نمود و او نجات پیدا کرد.  صگردانم. لذا رسول اکرم تعقیب شما بیاید، بر
را من بررسی نمودم، کسی  منطقه: این گفت می دید، میکه را کس ھرآنگاه برگشت و 

ش وفا سخنگرداند و به  مینمود او را بر  میکه مالقات ھرکس  وجود ندارد. و اینگونه با
 کرد.

 بدر ی هغزو ی ه): دربار۲باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۱۵۷

َ
نَّ  :س أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ يِب  إِْ�بَاُل  بَلََغهُ  ِح�َ  َشاَورَ  ص ا�َّ

َ
 :قَاَل  ،ُسْفيَانَ أ

بُو َ�تلََكَّمَ 
َ
ْعَرَض  بَْ�رٍ  أ

َ
ْعَرَض  ُ�َمرُ  تََ�لَّمَ  ُ�مَّ  ،َ�نْهُ  فَأ

َ
 :َ�َقاَل  ُ�بَاَدةَ  ْ�نُ  َسْعدُ  َ�َقامَ  ،َ�نْهُ  فَأ

ِ  رَُسوَل  يَا تُِر�دُ  إِيَّانَا ي  ؟ا�َّ ِ
َّ

َمْرَ�نَا لَوْ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس َواذل
َ
نْ  أ

َ
يَضَها أ ِ

ُ
َْحرَ  � َخْضنَاَها ابلْ

َ
 َولَوْ  ،أل

َمْرَ�نَا
َ
نْ  أ

َ
بَاَدَها نرَْضَِب  أ

ْ
�

َ
  أ

َ
ِغَمادِ  بَْركِ  إِىل

ْ
نَا ال

ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َنَدَب  :قَاَل  ،لََفَعل  ،انلَّاَس  ص ا�َّ

ْسوَدُ  ُغَالمٌ  َوِ�يِهمْ  ،قَُر�ٍْش  َرَوايَا َعلَيِْهمْ  َوَورََدْت  ،بَْدًرا نََزلُوا َحىتَّ  فَاْ�َطلَُقوا
َ
اِج  بِلَِ�  أ َجَّ

ْ
 ،احل

َخُذوهُ 
َ
ْصَحاُب  فاََكنَ  ،فَأ

َ
ِ  رَُسولِ  أ لُونَهُ  ص ا�َّ

َ
يِب  َ�نْ  �َْسأ

َ
ْصَحابِهِ  ُسْفيَانَ أ

َ
يِل  َما :َ�يَُقوُل  ؟َوأ

مٌ 
ْ
ىِب  ِعل

َ
بُو َهَذا َولَِ�نْ  ،ُسْفيَانَ  بِأ

َ
َميَّةُ  وََشيْبَةُ  َوُ�تْبَةُ  َجْهٍل  أ

ُ
 َذلَِك  قَاَل  فَإَِذا ،َخلٍَف  ْ�نُ  َوأ

ُ�وهُ  نَا ،َ�َعمْ  :َ�َقاَل  ،رَضَ
َ
ُ�مْ  أ ْخرِبُ

ُ
بُو َهَذا ،أ

َ
لُوهُ  تََرُ�وهُ  فَإَِذا ،ُسْفيَانَ  أ

َ
يِب يِل  َما :َ�َقاَل  فََسأ

َ
 بِأ

مٌ  ُسْفيَانَ 
ْ
بُو َهَذا َولَِ�نْ  ،ِعل

َ
َميَّةُ  َوُ�تْبَةُ  َجْهٍل  أ

ُ
يًْضا َهَذا قَاَل  فَإَِذا ،انلَّاِس يِف  َخلٍَف  ْ�نُ  َوأ

َ
 أ

ُ�وهُ  ِ  َورَُسوُل  ،رَضَ ا ،يَُص�ِّ  قَائِمٌ  ص ا�َّ ى فَلَمَّ
َ
ى« :قَاَل  ،انرَْصََف  َذلَِك  َرأ ِ

َّ
 �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  َواذل

ُ�وهُ  َرْضِ ُكوهُ  َصَدقَُ�مْ  إَِذا تلَ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  :قَاَل . »َكَذبَُ�مْ  إَِذا َوَ�رْتُ عُ  َهَذا« :ص ا�َّ  َمرْصَ
رِْض  ىلَعَ  يََدهُ  َو�ََضعُ  :قَاَل . »فَُالنٍ 

َ
َحُدُهمْ  َماَط  َ�َما :قَاَل  وََهُهنَا َهُهنَا ،األ

َ
 يَدِ  َموِْضعِ  َ�نْ  ،أ

ِ  رَُسولِ   )۱۷۷۹(م/ .ص ا�َّ
 صھنگامی که خبر آمدن ابوسفیان به رسول الله  گوید: می سانس ترجمه: 

از او روی  ص رسول اکرمصحبت کرد.  سرسید، با یارانش مشورت نمود. ابوبکر 
از ایشان نیز روی گردانی  صصحبت کرد. پیامبر اکرم  سگردانی نمود. سپس عمر 

خطاب شما ! ما طرف یا رسول اللهبرخاست و گفت:  سنمود. آنگاه سعد بن عباده 
اگر شما دستور دھید که با سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست،  ھستیم؛
شویم. واگر به ما دستور دھید که اسبھایتان را  میان وارد دریا شوید، ما وارد اسبھایت
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به مردم دستور داد و آنان  صدوانیم. آنگاه رسول الله  میتا برک الغماد بدوانید، ما 
بدر، منزل گرفتند. در این ھنگام، ساقیان قریش نیز آمدند.  در حرکت کردند تا اینکه

از  صسیاھی از بنی حجاج نیز وجود داشت. یاران رسول الله  ی هدر میان آنان، برد
گفت: من از ابوسفیان ھیچ  پرسیدند. او می میابوسفیان و ھمراھانش  ی هاو دربار

لف در میان لشکر ھستند. وقتی شیبه و امیه بن خ دارم؛ ولی ابوجھل، عتبه،اطالعی ن
، گویم می: بله، به شما گفت می زدند. پس او میزد، او را کتک  میرا ھا  حرف که این

 پرسیدند، میو کردند  می و ھنگامی که او را رھا ابوسفیان نیز در میان آنان است.
شیبه و امیه بن خلف  ،عتبهعی ندارم ولی ابوجھل، : من از ابوسفیان ھیچ اطالگفت می

زدند. در این اثنا،  میزد دوباره کتک  میدر میان لشکر ھستند. وقتی که این حرف را 
نمازش را  واند. ھنگامی که این صحنه را دید،خ میایستاده بود و نماز  صرسول الله 

سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، ھنگامی که به شما «به پایان رساند و فرمود: 
، رھایش گوید  می زنید و ھنگامی که به شما دروغ می گوید، او را کتک می راست

 ».کنید می
این، «با گذاشتن دستش بر روی زمین فرمود:  صآنگاه رسول الله  گوید: می راوی

اینجا مکان کشته شدن فالنی است، اینجا مکان کشته ». مکان کشته شدن فالنی است
 صھیچ یک از آنھا از جایی که رسول الله  لذا مکان کشته شدن». شدن فالنی است

  دستش را گذاشته بود، تغییر نکرد.

�َِس  َ�نْ  ـ۱۱۵۸
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َعَث  :قَاَل  َمالٍِك  بِْن  س أ  َصنََعْت  َما َ�نُْظرُ  َ�يْنًا ،�َُسيَْسةَ  ص ا�َّ

يِب  ِ��ُ 
َ
َيِْت يِف  َوَما فََجاءَ  ،ُسْفيَانَ أ

ْ
َحدٌ  ابل

َ
ِ  رَُسولِ  َوَ�ْ�ُ  َ�ْ�ِى أ ْدرِى الَ  :قَاَل ، ص ا�َّ

َ
 َما أ

ثَهُ  :قَاَل  ،�َِسائِهِ  َ�ْعَض  اْستَثَْ�  َِديَث  فََحدَّ
ْ
ِ  رَُسوُل  فََخَرجَ  :قَاَل  ،احل َا إِنَّ « :َ�َقاَل  ،َ�تلََكَّمَ  ص ا�َّ

َ
 نل

ا َظْهُرهُ  اَكنَ  َ�َمنْ  ،َطِلبَةً  َ�َْكْب  َحارِضً
ْ
ِذنُونَهُ  رَِجاٌل  فََجَعَل . »َمَعنَا فَل

ْ
وِ يِف  ُظْهَرانِِهمْ يِف  �َْستَأ

ْ
 ُعل

َمِدينَةِ 
ْ
  ،الَ « :َ�َقاَل  ،ال

َّ
ا َظْهُرهُ  اَكنَ  َمنْ  إِال ِ  رَُسوُل  فَا�َْطلََق . »َحارِضً ْصَحابُهُ  ص ا�َّ

َ
 َسبَُقوا َحىتَّ  ،َوأ

 َ�ِ� ُمرْشِ
ْ
  ال

َ
ُ�ونَ  وََجاءَ  ،بَْدرٍ  إىِل ُمرْشِ

ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ال َمنَّ  الَ «: ص ا�َّ َحدٌ  ُ�َقدِّ

َ
  ِمنُْ�مْ  أ

َ
ءٍ  إىِل  ىَشْ

ُ�ونَ  َحىتَّ 
َ
نَا أ

َ
ُ�ونَ  فََدنَا. »ُدونَهُ  أ ُمرْشِ

ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ال   قُوُموا« :ص ا�َّ

َ
َمَواُت  َعرُْضَها َجنَّةٍ  إىِل  السَّ

رُْض 
َ
َُمامِ  �ْنُ  ُ�َمْ�ُ  َ�ُقوُل  :قَاَل . »َواأل

ْ
نَْصارِىُّ  احل

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :األ َمَواُت  َعرُْضَها َجنَّةٌ  ا�َّ  السَّ

رُْض 
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،بٍَخ  بَخٍ  :قَاَل . »َ�َعمْ « :قَاَل  ؟َواأل  :قَاَل  ؟»بَخٍ  بَخٍ  :قَْولَِك  ىلَعَ  َ�ِْملَُك  َما« :ص ا�َّ
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ِ  الَ  ِ  رَُسوَل  يَا َوا�َّ   ،ا�َّ
َّ
نْ  رََجاءَ  إِال

َ
ُ�ونَ  أ

َ
ْهِلَها ِمنْ  أ

َ
ْهِلَها ِمنْ  فَإِنََّك « :قَاَل  ،أ

َ
ْخَرجَ . »أ

َ
 ِمنْ  َ�َمَراٍت  فَأ

ُ�ُل  فََجَعَل  قَْرنِهِ 
ْ
نَا لنَِئْ  :قَاَل  ُ�مَّ  ،ِمنُْهنَّ  يَأ

َ
َيَاةٌ  إِ�ََّها َهِذهِ  َ�َمَراىِت  آُ�َل  َحىتَّ  َحيِيُت  أ

َ
: قَاَل  ،َطِو�لَةٌ  حل

 )۱۹۰۱(م/ .قُتَِل  َحىتَّ  قَاتَلَُهمْ  ُ�مَّ  ،اتلَّْمرِ  ِمنَ  َمَعهُ  اَكنَ  بَِما فََرَ� 
عنوان جاسوس ه برا ُبَسیسه  صرسول الله  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 

داخل  ص رسول اکرمبرای زیر نظر گرفتن قافله ابوسفیان فرستاد. و فقط من و 
دانم شاید یکی از  می: نگوید  می راوی .منزل بودیم که ُبسیسه از مأموریتش آمد

 صماجرای قافله را برای پیامبر اکرم  ، ُبسیسهھر حاله ب ھمسرانش ھم آنجا بود.
برای انجام کاری ما «بیرون رفت و صحبت کرد و فرمود:  صبیان نمود. رسول الله 

بعضی از مردم از ». است، ھمراه ما بیاید و آماده که حاضرھرکس  سواری لذا رویم؛ می
باالی مدینه بیاورند.  ھایشان را از قسمت سواری تااجازه خواستند  ص نبی اکرم

». است و آماده راضشان ح نه، فقط کسانی بیایند که سواری«فرمود:  صپیامبر اکرم 
و یارانش حرکت نمودند و جلوتر از مشرکین به بدر رسیدند. رسول  صآنگاه رسول الله 

سرانجام، ». اقدام به انجام کاری نکندکس  ھیچ تا من جلو نشدم«فرمود:  صالله 
سوی بھشتی که پھنای آن به ه ب«فرمود:  صمشرکین آمدند و نزدیک شدند. رسول الله 

یا گفت:  سُعمیر بن حمام انصاری ». و زمین است، برخیزیدھا  آسمان پھنای ی هانداز
 و زمین است؟ ھا  آسمان ی ه! بھشتی که پھنایش به اندازرسول الله

ات از  فرمود: انگیزه صمیر گفت: به به. رسول الله عُ ». بلی«فرمود:  صاکرم پیامبر 
! بجز اینکه امیدوارم اھل آن بھشت باشم یا رسول اللهمیر گفت: به به گفتن چه بود؟ عُ 

میر بعد از آن، عُ  .»تو اھل بھشتی«فرمود:  صدیگری ندارم. رسول الله  ی هھیچ انگیز
آورد و شروع به خوردن آنھا کرد. سپس گفت: اگر آنقدر اش بیرون  چند خرما از جعبه

زنده بمانم که این خرماھایم را بخورم، یک زندگی طوالنی خواھد شد. آنگاه خرماھایی 
 را که بدست داشت به زمین انداخت و آنقدر با کفار جنگید تا اینکه کشته شد.

اسیران و حالل  فرشتگان، فدیه گرفتن از ی هکمک شدن بوسیل ی ه): دربار۳باب (
 شدن اموال غنیمت

ِ  َ�بْدُ عن  ـ۱۱۵۹ ثَِ�  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ْ�نُ  ا�َّ اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  َحدَّ َطَّ
ْ
ا :قَاَل  اخل  يَْومُ  اَكنَ  لَمَّ

ِ  رَُسوُل  َ�َظرَ  بَْدرٍ    ص ا�َّ
َ

ِ��َ  إِىل ُمرْشِ
ْ
ٌف  وَُهمْ  ال

ْ
ل
َ
ْصَحابُهُ  ،أ

َ
 ،رَُجالً  َعرَشَ  َو�ِْسَعةَ  ثََالثُِمائَةٍ  َوأ
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ِ نيَِبُّ  فَاْستَْقبََل  ِقبْلَةَ  ص ا�َّ
ْ
زْ  ،اللَُّهمَّ « :بَِر�ِّهِ  َ�ْهِتُف  فََجَعَل  يََديْهِ  َمدَّ  ُ�مَّ  ،ال ِ

ْ
�

َ
 ،وََعْدتَِ�  َمايِل  أ

ِعَصابَةُ  َهِذهِ  َ�ْهِلْك  إِنْ  ،اللَُّهمَّ  ،وََعْدتَِ�  َما آِت  ،اللَُّهمَّ 
ْ
ْهِل  ِمنْ  ال

َ
يِف  ُ�ْعبَدْ  الَ  اإلِْسَالمِ  أ

رِْض 
َ
ا ،بَِر�ِّهِ  َ�ْهِتُف  َ�َماَزاَل . »األ ِقبْلَةِ  ُمْستَْقِبَل  ،يََديْهِ  َمادًّ

ْ
 ،َمنِْكبَيْهِ  َ�نْ  رَِداُؤهُ  َسَقَط  َحىتَّ  ،ال

تَاهُ 
َ
بُو فَأ

َ
َخذَ  ،بَْ�رٍ  أ

َ
َقاهُ  رَِداَءهُ  فَأ

ْ
ل
َ
َمهُ  ُ�مَّ  ،َمنِْكبَيْهِ  ىلَعَ  فَأ زَتَ

ْ
ِ  نىَِبَّ  يَا :َوقَاَل  َوَرائِهِ  ِمنْ  ال  ،ا�َّ

إِنَّهُ  ،َر�ََّك  ُمنَاَشَدتَُك  َكَذاكَ 
نَْزَل  ،وََعَدكَ  َما لََك  َسيُنِْجزُ  فَ

َ
ُ  فَأ إِۡذ �َۡسَتغِيُثوَن َر�َُّ�ۡم ﴿ :أل ا�َّ

ۡلٖف  ۡسَتَجاَب ٱفَ 
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
هُ  .]۹[األنفال:  ﴾٩ُمۡردِ�ِ�َ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱ ّمِنَ  َلُ�ۡم � َمدَّ

َ
ُ  فَأ  ا�َّ

َمَالئَِ�ةِ 
ْ
بُو قَاَل . بِال

َ
ثَِ�  :ُزَميٍْل  أ ُمْسِلِم�َ  ِمنَ  رَُجٌل  بَيْنََما :قَاَل  َ�بَّاٍس  اْ�نُ  َفَحدَّ

ْ
 يَْوَمئِذٍ  ال

ثَرِ يِف  �َْشتَدُّ 
َ
ِ��َ  ِمنَ  رَُجٍل  أ ُمرْشِ

ْ
َماَمهُ  ال

َ
َ�ةً  َسِمعَ  إِذْ  ،أ ْوِط  رَضْ َفارِِس  وََصوَْت  ،فَْوقَهُ  بِالسَّ

ْ
 ال

قِْدمْ  :ُقوُل �َ 
َ
  َ�نََظرَ  ،َحْ�ُومُ  أ

َ
ُمرْشِكِ  إِىل

ْ
َماَمهُ  ال

َ
ِقيًا فََخرَّ  أ

ْ
ْهِ  َ�نََظرَ  ،ُمْستَل

َ
 ُخِطمَ  قَدْ  ُهوَ  فَِإَذا إِيل

ْ�ُفهُ 
َ
َ�ةِ  وَْجُههُ  وَُشقَّ  ،أ ْوِط  َكرَضْ مْجَعُ  َذلَِك  فَاْخرَضَّ  ،السَّ

َ
نَْصارِىُّ  فََجاءَ  ،أ

َ
َث  األ  بَِذلَِك  فََحدَّ

ِ  رَُسوَل  َماءِ  َمَددِ  ِمنْ  َذلَِك  ،َصَدقَْت « :َ�َقاَل  ،ص ا�َّ  ،َسبِْع�َ  يَْوَمئِذٍ  َ�َقتَلُوا. »اثلَّاثِلَةِ  السَّ
وا رَسُ

َ
بُو قَاَل  ،َسبِْع�َ  َوأ

َ
ا :َ�بَّاٍس  اْ�نُ  قَاَل  :ُزَميٍْل  أ وا فَلَمَّ رَسُ

َ
َسارَى أ

ُ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  األ  ص ا�َّ

ىِب 
َ
َسارَى َهُؤالَءِ يِف  تََرْونَ  َما« :َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  أل

ُ
بُو َ�َقاَل  ؟»األ

َ
ِ  نىَِبَّ  يَا :بَْ�رٍ  أ َعمِّ  َ�نُو ُهمْ  ا�َّ

ْ
 ال

َعِشَ�ةِ 
ْ
رَى ،َوال

َ
نْ  أ

َ
ُخذَ  أ

ْ
َا َ�تَُكونُ  ،فِْديَةً  ِمنُْهمْ  تَأ

َ
ةً  نل ارِ  ىلَعَ  قُوَّ ُكفَّ

ْ
ُ  َ�َعىَس  ،ال نْ  ا�َّ

َ
 َ�ْهِدَ�ُهمْ  أ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،لِإلِْسَالمِ  اِب  اْ�نَ  يَا تََرى َما« :ص ا�َّ َطَّ
ْ
ُت  ؟»اخل

ْ
ِ  الَ  :قُل ِ  رَُسوَل  يَا َوا�َّ  َما ،ا�َّ

رَى
َ
ي  أ ِ

َّ
ىاذل

َ
بُو َرأ

َ
رَى َولَِك�ِّ  ،بَْ�رٍ  أ

َ
نْ  أ

َ
نَّا أ ْ�نَاَ�ُهمْ  َ�نرَْضَِب  ُ�َمكِّ

َ
نَ  ،أ  ِمنْ  َعِليًّا َ�تَُم�ِّ

�ِّ  ،ُ�نَُقهُ  َ�يرَْضَِب  َعِقيٍل  رْضَِب  - ِلُعَمرَ  �َِسيبًا - فَُالنٍ  ِمنْ  َوُ�َمكِّ
َ
إِنَّ  ،ُ�نَُقهُ  فَأ

ةُ  َهُؤالَءِ  فَ ئِمَّ
َ
 أ

ُ�ْفرِ 
ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َهوَِى  ،وََصنَاِديُدَها ال بُو قَاَل  َما ص ا�َّ

َ
ُت  َما َ�ْهوَ  َولَمْ  بَْ�رٍ  أ

ْ
ا ،قُل  اَكنَ  فَلَمَّ

َغدِ  ِمنَ 
ْ
ِ  رَُسوُل  فَإَِذا ِجئُْت  ال بُو ص ا�َّ

َ
ُت  ،َ�بِْكيَانِ  قَاِعَديِْن  بَْ�رٍ  َوأ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل  ا�َّ

 �ِ ْخرِبْ
َ
  ِمنْ  أ

َ
نَْت  َ�بيِْك  ءٍ يَشْ  يِّ أ

َ
ِجدْ  لَمْ  َو�ِنْ  بََ�يُْت  بَُ�اءً  وََجْدُت  فَِإنْ  ؟وََصاِحبَُك  أ

َ
 بَُ�اءً  أ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،بِلاَُكئُِ�َما َ�بَاَكيُْت  بِْ�ى« :ص ا�َّ
َ
ى أ ِ

َّ
َّ  َعَرَض  لِ� ْصَحابَُك يلَعَ

َ
ْخِذِهمُ  ِمنْ  أ

َ
 أ

ِفَداءَ 
ْ
َّ  ُعرَِض  لََقدْ  ،ال ْدَ�  َعَذاُ�ُهمْ يلَعَ

َ
َجَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  أ ِ  نيَِبِّ  ِمنْ  قَِر�بَةٍ  َشَجَرةٍ  ـــــ » الشَّ  ص ا�َّ

نَْزَل  ــــ
َ
ُ  َوأ ن يَُ�وَن َ�ُ ﴿ :أل ا�َّ

َ
ٰ ُ�ۡثِخَن ِ�  ۥٓ َما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ ٰى َح�َّ َ�ۡ

َ
�ِض ٱأ

َ
�ۡ﴾ 

  .]۶۷[األنفال: 
َ

ا َغنِۡمُتۡم َحَ�ٰٗ� ﴿ قَْوهِلِ  إِىل ْ ِممَّ َحلَّ  .]۶۹[األنفال:  ﴾َطّيِٗبا َفُ�ُوا
َ
ُ  فَأ َغِنيَمةَ  ا�َّ

ْ
 ال

 )۱۷۶۳(م/ .لَُهمْ 
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به من گفت: روز جنگ بدر،  س: عمر بن خطاب گوید  می ل ابن عباسترجمه: 
به مشرکان که تعدادشان ھزار نفر بود و مسلمانان که سیصد و نوزده  صرسول الله 

سوی قبله نمود و دستھایش را بلند کرد و ه نفر بودند، نگاھی انداخت و رو ب
ات وفا  ! به وعدهبار الھا ات را عملی کن؛ ! وعدهبار الھا«پروردگارش را صدا زد و گفت: 

و ». اگر این گروه از مسلمانان را ھالک کنی، روی زمین عبادت نخواھی شد کن؛
خواست تا اینکه  میھمچنان رو به قبله، دستھایش بلند بود و از پروردگارش کمک 

نزدیک آمد و  سیش به زمین افتاد. در این ھنگام، ابوبکر ھا هردایش از باالی شان
از پشت، دست به گردنش انداخت و  یش گذاشت وھا هردایش را برداشت و باالی شان

اش  وعدهبه  الله متعالکافی است.  الله متعال! دعا و درخواست از یا رسول اللهگفت: 

إِۡذ �َۡسَتِغيُثوَن ﴿که: فرمود این آیه را نازل  الله متعال در این بارهخواھد نمود.  عمل
ۡلٖف  ۡسَتَجاَب ٱَر�َُّ�ۡم فَ 

َ
ُ�م بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
 .]۹[األنفال:  ﴾٩ُمۡردِ�ِ�َ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱَن مِّ  لَُ�ۡم �

نمودید و او  مییاد آورید زمانی را که از پروردگارتان درخواست کمک و یاری ه یعنی: ب
درخواست شما را پذیرفت (و گفت): من شما را با یک ھزار فرشته کمک و یاری 

 ی دیگری را پشت سر خواھند داشت.ھا گروه کنم و آنان، می
 پیامبرش را با فرشتگان کمک کرد. الله متعالدر نتیجه، 

ه به من گفت: در آن روز، یک مرد مسلمان، ب ل : ابن عباسگوید  می ابو زمیل
ناگھان، صدای شالق را از باالی سرش شنید و ھم  دوید؛ میدنبال یک نفر از مشرکین 

 : ای حیزوم! جلو برو.گفت می چنین صدای اسب سواری را شنید که
آن مسلمان به مشرکی که جلویش قرار داشت نگاه کرد و دید که به پشت سر به 

اش پاره شده  اش وجود دارد و چھره شالق روی بینی ی هزمین افتاد و اثری مانند ضرب
 اش سبز شده است. و رنگ تمام چھره

 صآمد و ماجرا را برایش بیان نمود. رسول اکرم  صآن مرد انصاری نزد رسول الله 
 ».گویی، او از فرشتگان آسمان سوم بوده است میراست «فرمود: 

در آن روز، مسلمانان ھفتاد نفر از مشرکان را کشتند و ھفتاد قابل یادآوری است که 
 نفر را به اسارت گرفتند.

گفت: بعد از به اسارت گرفتن اسیران،  ل : ابن عباسگوید  میابو زمیل 
؟ ابوبکر »این اسیران چیست ی هنظر شما دربار«د: به ابوبکر و عمر فرمو صرسول الله 



 مختصر صحیح مسلم    ٦٦

این است که از آنان  نظر من سر عموھا و خویشاوندان ما ھستند؛! آنان پیا رسول اللهگفت: 
ھم آنان  الله متعالشود و چه بسا که  میچرا که باعث تقویت ما در برابر کفار  فدیه بگیرید؛

فرزند  ای«به عمر بن خطاب فرمود:  صسوی اسالم، ھدایت نماید. آنگاه رسول الله ه را ب
به الله که ، سوگند یا رسول اللهمن گفتم: نه،  گوید: می ؟ عمر»خطاب! نظر شما چیست

اختیار دھی تا گردنشان را  نظر من این است که به ما نظر من مانند نظر ابوبکر نیست؛
ار علی قرار دھی تا گردنش را بزند و فالن خویشاوند مرا در اختیعقیل را در اختیار  بزنیم؛

 زیرا اینھا سران و بزرگان کفر ھستند. من قرار دھی تا گردنش را بزنم؛
 به رأی ابوبکر تمایل نشان داد و به سخنان من تمایلی نشان نداد. صرسول الله 

و  اند هبوبکر نشستو ا صفردای آنروز آمدم و دیدم که رسول الله  گوید: می سعمر 
کنید؟ اگر  می! به من بگو که تو و ھمراھت چرا گریه یا رسول اللهکنند. گفتم:  میگریه 
شما، خود را به گریه  ی هگریه سبب ام نیاید، ب کنم. و اگر گریه میگریه  ،ام بیاید گریه
خاطر پیشنھاد دوستانت مبنی بر این که از اسیران ه ب«فرمود:  صزنم. رسول الله  می

تر از این درخت ـ اشاره به درختی نزدیک ـ  عذاب آنان نزدیک کنم؛ میفدیه بگیرم، گریه 

ن يَُ�وَن َ�ُ ﴿این آیات را نازل فرمود که:  الله متعالبه من عرضه گردید. و 
َ
 ۥٓ َما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ

ٰ ُ�ۡثِخَن ِ�  ٰى َح�َّ َ�ۡ
َ
�ِض� ٱأ

َ
ۡ�يَاٱتُرِ�ُدوَن َعَرَض  ۡ� ُ ٱوَ  �ُّ ۗ ٱيُرِ�ُد  �َّ ُ ٱوَ  �ِخَرةَ َعزِ�ٌز  �َّ

ِ ٱلَّۡوَ� كَِ�ٰٞب ّمَِن  ٦٧َحِكيمٞ  َخۡذُ�ۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ  �َّ
َ
ٓ أ ُ�ۡم �ِيَما ا  ٦٨َسبََق لََمسَّ ْ ِممَّ فَُ�ُوا

ھیچ پیامبری حق ندارد اسیر جنگی داشته «یعنی:  .]۶۹-۶۷[األنفال:  ﴾َغنِۡمتُۡم َحَ�ٰٗ� َطّيِٗبا
شما  .»باشد تا زمانی که شدت عمل به خرج نداده و دشمن را خسته و زخمی ننموده است

، الله متعالخواھد و  میآخرت را  الله متعالخواھید در صورتی که  میمتاع ناپایدار دنیا را 
(مبنی بر عدم عذاب بدون ابالغ یا تقدیر  الله متعالغالب و با حکمت است. اگر حکم سابق 

ید. شد می د، دچار عذاب بزرگیای هعنوان فدیه) گرفته الھی) نبود بخاطر چیزی که (ب
 بخورید.د، حالل و پاکیزه ای هاکنون از آن چیزی که به غنیمت گرفت

 غنیمت را برای آنان، حالل ساخت. الله متعالو اینگونه 

 ا کشته شدگان بدر بعد از مردنشان): سخن گفتن پیامبر ب۴باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۱۶۰

َ
نَّ  :س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ تَاُهمْ  ُ�مَّ  ،ثََالثًا بَْدرٍ  َ�تَْ�  تََركَ  ص ا�َّ

َ
 َ�َقامَ  أ

بَا يَا« :َ�َقاَل  َ�نَاَداُهمْ  َعلَيِْهمْ 
َ
َميَّةَ  يَا ِهَشامٍ  ْ�نَ  َجْهِل  أ

ُ
 َشيْبَةَ  يَا َر�ِيَعةَ  ْ�نَ  ُ�تْبَةَ  يَا َخلٍَف  ْ�نَ  أ
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لَيَْس  َر�ِيَعةَ  ْ�نَ 
َ
ا َر�ُُّ�مْ  وََعدَ  َما وََجْدُ�مْ  قَدْ  أ إِ�ِّ  ؟َحقًّ

ا َر�ِّ  وََعَدِ�  َما وََجْدُت  َقدْ  فَ . »َحقًّ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ص انلَّىِبِّ  قَْوَل  ُ�َمرُ  فََسِمعَ  �َّ  �َْسَمُعوا َكيَْف  ،ا�َّ

َ
يبُوا َو�  ؟َجيَُّفوا َوقَدْ  ُ�ِ

ى« :قَاَل  ِ
َّ

ْ�تُمْ  َما �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  َواذل
َ
ْسَمعَ  أ

َ
قُوُل  لَِما بِأ

َ
نْ  َ�ْقِدُرونَ  الَ  َولَِكنَُّهمْ  ،ِمنُْهمْ  أ

َ
يبُوا أ  ُ�مَّ . »ُ�ِ

َمرَ 
َ
ُقوا ،فَُسِحُبوا بِِهمْ  أ

ْ
ل
ُ
 )۲۸۷۵(م/ .بَْدرٍ  قَِليِب يِف  فَأ

کشته شدگان بدر را سه روز  صرسول الله  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 
ای «گذاشت. آنگاه کنار آنان رفت و باالی سرشان ایستاد و صدایشان زد و فرمود: 

ابوجھل بن ھشام! ای امیه بن خلف! ای عتبه بن ربیعه! و ای شیبه بن ربیعه! آیا 
که را  ای ه، تحقق پیدا کرد؟ ھمانا وعده بودپروردگارتان به شما داد که را ای هوعد
این سخن پیامبر را شنید و عرض  سعمر ». دگارم به من داد، تحقق پیدا نمودپرور

 ؟اند هکه متعفن شددھند حال آن شنوند و جواب می چگونه می! آنان یا رسول اللهکرد: 
سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، شما سخنان مرا «فرمود:  ص پیامبر اکرم

 صآنگاه رسول اکرم ». توانند پاسخ دھند میولی آنھا ن شنوید؛ میبھتر از آنان ن
 دستور داد و آنان را کشیدند و در چاه بدر انداختند.

 احد ی هغزو ی ه): دربار۵باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۱۶۱

َ
نَّ  َمالٍِك  بِْن  س أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ فْرِدَ  ص ا�َّ

ُ
ُحدٍ  يَْومَ  أ

ُ
نَْصارِ  ِمنَ  َسبَْعةٍ يِف  أ

َ
 األ

ا ،قَُر�ٍْش  ِمنْ  َورَُجلَْ�ِ  ُهمْ  َمنْ « :قَاَل  رَِهُقوهُ  فَلَمَّ ُ  َ�نَّا يَُردُّ
َ

َنَّةُ  َوهل
ْ
وْ  ،اجل

َ
َنَّةِ يِف  َرِ�ييِق  ُهوَ  أ

ْ
. »؟اجل

مَ  نَْصارِ  ِمنَ  رَُجٌل  َ�تََقدَّ
َ
يًْضا رَِهُقوهُ  ُ�مَّ  ،قُِتَل  َحيتَّ  َ�َقاتََل  ،األ

َ
ُهمْ  َمنْ « :َ�َقاَل  أ ُ  َ�نَّا يَُردُّ

َ
 َوهل

َنَّةُ 
ْ
وْ  ،اجل

َ
َنَّةِ يِف  َرِ�يىِق  ُهوَ  أ

ْ
مَ  ؟»اجل نَْصارِ  ِمنَ  رَُجٌل  َ�تََقدَّ

َ
  فَلَمْ  ،قُِتَل  َحيتَّ  َ�َقاتََل  ،األ

ْ
 َكَذلَِك  يََزل

بَْعةُ  قُِتَل  َحيتَّ  ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،السَّ نَْصْفنَا َما« :لَِصاِحبَيْهِ  ص ا�َّ
َ
ْصَحاَ�نَا أ

َ
 )۱۷۸۹(م/ .»أ

با ھفت نفر از  صروز جنگ احد، رسول الله  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 
ھنگامی که مشرکین به او نزدیک  و نفر از قریش (مھاجران) تنھا ماند؛انصار و دو 

د یا رفیقم در بروبھشت به اینکه  تاکند  می چه کسی آنان را از ما دور«شدند، فرمود: 
شته شد. دوباره ؟ پس مردی از انصار جلو آمد و آنقدر جنگید تا اینکه ک»بھشت باشد

 تاکند  می چه کسی آنان را از ما دور«فرمود:  صمشرکین نزدیک شدند. رسول اکرم 
؟ این بار، مرد دیگری از انصار جلو آمد و آنقدر »د یا رفیقم در بھشت باشدبھشت بروبه 

جنگید تا اینکه کشته شد. و این ماجرا ھمچنان ادامه پیدا نمود تا اینکه ھر ھفت 
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» ما با ھمراھانمان انصاف نکردیم«فرمود:  صرسول الله آنگاه شدند.  انصاری کشته
 ).(ھر ھفت نفر آنان کشته شدند و دو نفر مھاجر ھمچنان باقی ماندند

 در روز جنگ احد صن نبی اکرم شد می): زخ۶باب (
يِب  عن ـ۱۱۶۲

َ
نَّهُ  :َحاِزمٍ أ

َ
ُل  َسْعدٍ  ْ�نَ  َسْهَل  َسِمعَ  �

َ
ِ  رَُسولِ  ُجْرِح  َ�نْ  �ُْسأ  يَْومَ  ص ا�َّ

ُحدٍ 
ُ
ِ  رَُسولِ  وَْجهُ  ُجِرحَ  َ�َقاَل  ،أ َيَْضةُ  وَُهِشَمِت  ،َرَ�اِ�يَتُهُ  َوُ�رِسَْت  ص ا�َّ

ْ
ِسهِ  ىلَعَ  ابل

ْ
 ،َرأ

ِ  رَُسولِ  بِنُْت  فَاِطَمةُ  فاََكنَْت  مَ  َ�ْغِسُل  ص ا�َّ ُّ  َوَ�نَ  ،ادلَّ يِب  ْ�نُ  ىلَعِ
َ
 َعلَيَْها �َْسُكُب  َطاِلٍب أ

ِمَجنِّ 
ْ
ا ،بِال ْت  فَلَمَّ

َ
نَّ  فَاِطَمةُ  َرأ

َ
َماءَ  أ

ْ
مَ  يَِز�دُ  الَ  ال   ادلَّ

َّ
ةً  إِال َخَذْت  ،َكرْثَ

َ
ْحَرَ�تْهُ  َحِص�ٍ  قِْطَعةَ  أ

َ
 فَأ

َصَقتْهُ  ُ�مَّ  ،َرَماًدا َصارَ  َحىتَّ 
ْ
ل
َ
ُْرِح  أ

ْ
مُ  فَاْستَْمَسَك  ،بِاجل  )۱۷۹۰(م/ .ادلَّ

 ن شد میزخ ی هدربار سشنیدم که از سھل بن سعد  گوید: می ابو حازمترجمه: 
زخمی  صرسول الله  ی هدر روز جنگ احد پرسیدند. او گفت: چھر صرسول الله 

اشت، روی سرش و کاله خودی را که بر سر دشکستند اش  ھای پیشین دندان گردید،
 لریخت و فاطمه  میبا سپر، آب باالی زخمش  س. علی بن ابی طالب شکست

شود،  میدید که آب باعث افزایش خونریزی  ل شست. و چون فاطمه میرا ھا  خون
آنگاه آن  تا اینکه تبدیل به خاکستر گردید؛ سوختآن را  قطعه حصیری برداشت و

 خاکستر را باالی زخم گذاشت. پس خونریزی قطع شد.
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۱۶۳

َ
نَّ  :س أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُحدٍ  يَْومَ  َرَ�اِ�يَتُهُ  ُكرِسَْت ص ا�َّ

ُ
ِسهِ يِف  وَُشجَّ  ،أ

ْ
 ،َرأ

مَ  �َْسلُُت  فََجَعَل  وا قَْومٌ  ُ�ْفِلحُ  َكيَْف « :َوَ�ُقوُل  َ�نْهُ  ادلَّ وا نَِبيَُّهمْ  َشجُّ  وَُهوَ  ،َرَ�اِ�يَتَهُ  َوَ�رَسُ
  يَْدُعوُهمْ 

َ
ِ  إِىل نَْزَل  !»ا�َّ

َ
ُ  فَأ ۡمرِ ٱلَۡيَس لََك ِمَن ﴿ :أل ا�َّ

َ
ءٌ  ۡ�  .]۱۲۸[آل عمران:  ﴾َ�ۡ

 صروز جنگ احد، دندانھای رباعی (پیشین) رسول الله  گوید: می سانس ترجمه: 
را از ھا  خون در حالی که ص پیامبر اکرمشکست و سر مبارک، زخمی گردید. 

سوی الله، سر ه قومی که به خاطر دعوت ب«فرمود:  می، کرد می اش پاک چھره
الله پس  !؟»شود میھایش را بشکند، چگونه رستگار  و دندان کند  میپیامبرش را زخ

ۡمرِ ٱلَۡيَس لََك ِمَن ﴿ این آیه را نازل فرمود: متعال
َ
ءٌ  ۡ� ای پیامبر! « .]۱۲۸[آل عمران:  ﴾َ�ۡ

 .»چیزی از کار بندگان در دست تو نیست
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 در روز جنگ احد ص): دفاع جبرئیل و میکائیل از نبی اکرم ۷باب (
يُْت  :قَاَل  س وقاصايب  بن َسْعدٍ  َ�نْ  ـ۱۱۶۴

َ
ِ  رَُسولِ  يَِم�ِ  َ�نْ  َرأ  ِشَماهِلِ  َوَ�نْ  ص ا�َّ

ُحدٍ  يَْومَ 
ُ
ْ�تُُهَما َما ،َ�يَاٍض  ِ�يَاُب  َعلَيِْهَما رَُجلَْ�ِ  أ

َ
�َل  َ�ْعِ�  ،َ�ْعدُ  َوالَ  َ�بُْل  َرأ  َوِمياَكِ�يَل  ِجرْبِ

َالمُ  َعلَيِْهَما  ك نهُ عَ  نِ الَ اتِ قَ : �ُ ةٍ ايَ وَ رِ يِف  ، وَ السَّ
َ
 .الِ تَ القِ  دِّ شَ أ

 روز غزوه احد، سمت راست و چپ  گوید: می سسعد بن ابی وقاص ترجمه: 
قبل از آنروز ندیده بودم و بعد از آنھا را که  دو مرد سفید پوش را دیدم صرسول الله 

 دفاع صشدت از رسول الله ه دو ب و در روایتی آمده است که: آن .آن ھم ندیدم
 .کردند می

کشته شود، بسیار  ص رسول الله بر کسی که توسط الله متعال): خشم ۸باب (
 شدید است

ِ  رَُسولِ قال: قال  س ُهَر�َْرةَ ايب  عن ـ۱۱۶۵ ِ  َغَضُب  اْشتَدَّ « :ص ا�َّ  َهَذا َ�َعلُوا قَْومٍ  ىلَعَ  ا�َّ
ِ  بِرَُسولِ    �ُِش�ُ  ِحينَئِذٍ  وَُهوَ . »ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  َوقَاَل  ،َر�َاِ�يَتِهِ  إىِل ِ  َغَضُب  اْشتَدَّ « :ص ا�َّ  ىلَعَ  أل ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َ�ْقتُلُهُ  رَُجٍل  ِ  َسِبيِل يِف  ا�َّ  )۱۷۹۳(م/ .»ا�َّ
ه در کاش ( نیشیبا اشاره به دندان پ صرسول الله  گوید: می سره یبوھراترجمه: 

ن رفتار یچنامبرش یه با پک ی، بر قومالله متعال«سته شده بود) فرمود: کجنگ احد ش
ه کامبرش یتوسط پکه  کسی بر الله متعالن، یشود. ھمچن ین میشدت خشمگه نند، بک

 ».گردد ین میشدت خشمگه شود، ب شتهکجنگد،  یدر راه او م

 اش توسط قوم ص): اذیت و آزار نبی اکرم ۹باب (
�ََّها :ص انلَّىِبِّ  َزْوجَ  ل اَع�َِشةَ عن  ـ۱۱۶۶

َ
ِ  لِرَُسولِ  قَالَْت  �   يَا :ص ا�َّ

ِ  رَُسوَل  ىَت  َهْل  ا�َّ
َ
َشدَّ  اَكنَ  يَْومٌ  َعلَيَْك  أ

َ
ُحدٍ  يَْومِ  ِمنْ  أ

ُ
 َوَ�نَ  ،قَْوِمِك  ِمنْ  لَِقيُت  لََقدْ « :َ�َقاَل  ؟أ

َشدَّ 
َ
َعَقبَةِ  يَْومَ  ِمنُْهمْ  لَِقيُت  َما أ

ْ
 فَلَمْ  ،الُكَلٍ  َ�بْدِ  بِْن  يَايِلَل  َ�بْدِ  ابِْن  ىلَعَ  َ�ْفيِس  َعرَْضُت  إِذْ  ،ال

بِْ�  ِ�ُ  
َ

رَْدُت  َما إىِل
َ
نَا فَا�َْطلَْقُت  ،أ

َ
ْستَِفْق  فَلَمْ  ،وَْجِ�  ىلَعَ  َمْهُمومٌ  َوأ

َ
  أ

َّ
 فََرَ�ْعُت  ،اثلََّعالِِب  بَِقْرنِ  إِال

ىِس 
ْ
نَا فَإَِذا رَأ

َ
َظلَّتِْ�  قَدْ  �َِسَحابَةٍ  أ

َ
َ  إِنَّ  :َ�َقاَل  َ�نَاَداِ�  ،ِجرْبِ�ُل  ِ�يَها فَإَِذا َ�نََظرُْت  ،أ  َسِمعَ  قَدْ  أل ا�َّ

وا َوَما لََك  قَْوِمَك  قَْوَل  َْك  َ�َعَث  َوقَدْ  ،َعلَيَْك  رَدُّ
َ

بَالِ  َملََك  إيِل ِ
ْ
ُمَرهُ  اجل

ْ
 :قَاَل  ،ِ�يِهمْ  ِشئَْت  بَِما تِلَأ

بَالِ  َملَُك  َ�نَاَداِ�  ِ
ْ
َّ  وََسلَّمَ  اجل دُ  يَا :قَاَل  ُ�مَّ  ،ىلَعَ َ  إِنَّ  ُ�َمَّ نَا ،لََك  قَْوِمَك  قَْوَل  َسِمعَ  قَدْ  ا�َّ

َ
 َملَُك  َوأ
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بَالِ  ِ
ْ
َْك  َر�َُّك  َ�َعثَِ�  َوقَدْ  ،اجل

َ
ُمَرِ�  إيِل

ْ
ْمِركَ  تِلَأ

َ
نْ  ِشئَْت  إِنْ  ؟ِشئَْت  َ�َما ،بِأ

َ
ْطِبَق  أ

ُ
 َعلَيِْهمُ  أ

ْخَشبَْ�ِ 
َ
ُ  َ�َقاَل  ،األ

َ
ِ  رَُسوُل  هل رُْجو بَْل « :ص ا�َّ

َ
نْ  أ

َ
ُ  ُ�ِْرجَ  أ ْصَالبِِهمْ  ِمنْ  ا�َّ

َ
َ  َ�ْعبُدُ  َمنْ  أ  ا�َّ

 )۱۷۹۵(م/ .»َشيْئًا بِهِ  �رُْشِكُ  الَ  ،وَْحَدهُ 
شان از یه اکت است ی؛ روا صرم کا ینب ی؛ ھمسر گرامبشه یاز عاترجمه: 
پیامبر تر از روز احد بر سر شما آمده است؟  ، سختیا روزید: آیپرس ص رسول الله

ن یدتریام. اما شد را متحمل شده یادیز یھایقومت، سخت یاز سو«فرمود:  ص اکرم
ه خود را به ک یھنگام یعنی با آن، مواجه شدم، روز عقبه بود؛ آنھا یه از سوک یلکمش

رفت؛ در یاوآنرا نپذ و )ام را به او گفتم خواسته ردم (وکالل، عرضه کل بن عبدیابن عبدل
گاه، به سویغمگ آن ھنگام، بسیار ام به آن طرف بود، براه  ه چھرهک یین شدم و ناخود آ

ردم. که در قرن الثعالب ھستم. سرم را بلند کدم یه بخود آمدم، دک یھنگام افتادم؛
ردم. کاخته است. به آن ابر نگاه اند  هیه بر سرم ساکافتاد  یناگھان چشمم به ابر

ات و  م، سخنان قوالله متعالدم. مرا صدا زد و گفت: ھمانا یان آن دیل را در میجبر
تو فرستاده است تا ھر چه را  یسوه را بھا  کوه ی هنون، فرشتکھم ا د؛یپاسخشان را شن

مرا صدا زد و ھا  کوه ی ه. سپس فرشتی، در مورد آنھا به او دستور دھیه دوست دارک
د. من یات و پاسخشان را شن ، سخنان قومالله متعالمحمد! ھمانا  یسالم داد و گفت: ا

 نتم. پس چهکاجرا را  مرا نزد تو فرستاد تا دستور تو الله متعال ھستم.ھا  کوه ی فرشته
 صرم کا یآورم. نب یه را بر آنان، فرود مکوه سخت مک، دو یخواھ می ؟ اگریخواھ می

ه کرا بوجود آورد  یسانکآنان، ھای  نسل از الله متعاله کدوارم یه من امکبل«فرمود: 
 ».قرار ندھند یکرا با او شر یزینند و چکرا عبادت  اللهفقط 

ِ  رَُسولِ  إِْصبَعُ  َدِميَْت  :قَاَل  س ُسْفيَانَ  بِْن  ُجنُْدِب  َ�نْ  ـ۱۱۶۷ َك  َ�ْعِض يِف  ص ا�َّ
ْ
 تِل

َمَشاِهدِ 
ْ
 :َ�َقاَل  ال

نْــــِت  َهــــْل 
َ
  أ

َّ
 َدِميــــِت  إِْصــــبَعٌ  إِال

 

ِ  َســِبيِل  َوِ�    )۱۷۹۶(م/ .»لَِقيــِت  َمــا ا�َّ
 

از  یکی در صرم کرسول ا کانگشت مبار گوید: می سان یجندب بن سفترجمه: 
 یه زخمک یستیش نیب ینگشتا تو« فرمود: ص پیامبر اکرم .شد یزخم ات،غزو

  ».باشد یم اللهو آنچه به تو وارد شده است، در راه  یا شده
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ِ  رَُسوُل  بَيْنََما :قَاَل  س َمْسُعودٍ  ابِْن  َعِن  ـ۱۱۶۸ َيِْت  ِعنْدَ  يَُص�ِّ  ص ا�َّ
ْ

بُو ،ابل
َ
 َجْهٍل  َوأ

ْصَحاٌب 
َ
ُ  َوأ

َ
َرْت  َوقَدْ  ،ُجلُوٌس  هل ِ

ُ
ْمِس  َجُزورٌ  �

َ
بُو َ�َقاَل  ،بِاأل

َ
يُُّ�مْ  :َجْهٍل  أ

َ
  َ�ُقومُ  �

َ
 َسالَ  إِىل

ُخُذهُ  فَُالنٍ بَِ�  َجُزورِ 
ْ
دٍ  َكِتىَفْ يِف  َ�يََضُعهُ  ،َ�يَأ ْشيَق  فَاْ�بََعَث  ؟َسَجدَ  إَِذا ُ�َمَّ

َ
َقْومِ  أ

ْ
َخَذهُ  ال

َ
 ،فَأ

ا  ىلَعَ  يَِميُل  َ�ْعُضُهمْ  وََجَعَل  فَاْستَْضَحُكوا :قَاَل  ،َكِتَفيْهِ  َ�ْ�َ  وََضَعهُ  ص انلَّىِبُّ  َسَجدَ  فَلَمَّ
نَا ،َ�ْعٍض 

َ
ْ�ُظرُ  قَائِمٌ  َوأ

َ
ِ  رَُسولِ  َظْهرِ  َ�نْ  َطرَْحتُهُ  َمنََعةٌ يِل  اَكنَْت  لَوْ  ،أ  ص َوانلَّىِبُّ  ص ا�َّ

َسهُ  يَْرَ�عُ  َما ،َساِجدٌ 
ْ
ْخرَبَ  إِ�َْسانٌ  اْ�َطلََق  َحىتَّ  ،َرأ

َ
 َ�َطرََحتْهُ  ،ُجَو�ِْرَ�ةُ  َوِ�َ  َفَجاَءْت  ،فَاِطَمةَ  فَأ

ْ�بَلَْت  ُ�مَّ  ،َ�نْهُ 
َ
َ  َعلَيِْهمْ  أ ا م،هُ بُّ سُ �  ،َعلَيِْهمْ  َداَع  ُ�مَّ  ،َصْوتَهُ  َرَ�عَ  َصَالتَهُ  ص انلَّىِبُّ  قىََض  فَلَمَّ

َل  َو�َِذا ،ثََالثًا َداَع  َداَع  إَِذا َوَ�نَ 
َ
َل  َسأ

َ
اٍت  ثََالَث . »بُِقَر�ٍْش  َعلَيَْك  ،اللَُّهمَّ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،ثََالثًا َسأ  ،َمرَّ

ا ْحُك  َ�نُْهمُ  َذَهَب  َصْوتَهُ  َسِمُعوا فَلَمَّ ىِب  َعلَيَْك  ،اللَُّهمَّ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،َدْعَوتَهُ  وََخافُوا ،الضِّ
َ
 َجْهِل  بِأ

َويِلدِ  ،َر�ِيَعةَ  بِْن  وََشيْبَةَ  ،َر�ِيَعةَ  بِْن  ةَ َوُ�تْبَ  ،ِهَشامٍ  بِْن 
ْ
َميَّةَ  ،ُ�ْقبَةَ  بِْن  َوال

ُ
 َوُ�ْقبَةَ  ،َخلٍَف  بِْن  َوأ

يِب  بِْن 
َ
ابِعَ  وََذَكرَ (. »ُمَعيٍْط أ ْحَفْظهُ  َولَمْ  السَّ

َ
ى )أ ِ

َّ
ًدا َ�َعَث  فََواذل َقِّ  ص ُ�َمَّ

ْ
يُْت  لََقدْ  بِاحل

َ
 َرأ

ينَ  ِ
َّ

ىَع  َس�َّ  اذل   ُسِحبُوا ُ�مَّ  ،بَْدرٍ  يَْومَ  رَصْ
َ

َقِليِب  إىِل
ْ
بُو قَاَل . بَْدرٍ  قَِليِب  ،ال

َ
َويِلدُ  :إِْسَحاَق  أ

ْ
 ْ�نُ  ال

َِديِث  َهَذايِف  َغلٌَط  ُ�ْقبَةَ 
ْ
 )۱۷۹۴(م/ .احل

کنار کعبه مشغول نماز  صروزی، رسول الله  گوید: می سابن مسعود ترجمه: 
ابوجھل و تنی چند از ھوادارانش آنجا نشسته بودند. قابل  ھمچنین خواندن بود.

یادآوری است که روز گذشته، شتری ذبح شده بود. ابوجھل گفت: چه کسی بچه دان 
بر آن را  رود، میآورد و ھنگامی که محمد به سجده  میدارد و  میشتر فالن قبیله را بر 

ھنگامی که نبی  و آوردآن را  ) برخاست و؟ بدبخت ترین آنان (عقبهگذارد می پشت او
آنان یکدیگر  گوید: می یش گذاشت. راویھا همیان شانآن را  به سجده رفت، صاکرم 
، من که شاھد این صحنه بودم، خندیدند؛ ای کاش میو با آواز بلند زدند  می را تنه

ھمچنان در سجده  ص بردارم. بله، رسول الله صتوانستم آن را از پشت رسول الله  می
را اطالع داد.  ل داشت تا اینکه فردی رفت و فاطمه میبود و سرش را از سجده بر ن

برداشت  ص پیامبر اکرماز پشت آن را  کوچکی بود، آمد و ی هکه دختر بچ لفاطمه 
بعد از  صو دور انداخت. آنگاه رو به قریش کرد و آنان را بد و بی راه گفت. نبی اکرم 

پروردگارا! «فرمود: سه بار ندن نماز، با صدای بلند، آنان را نفرین کرد و به پایان رسا
یا چیزی کرد  می دعا ص رسول اللهگفتنی است که ھر گاه ». قریش را نابود کن
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از نفرین  مشرکین . با شنیدن صدای پیامبر،کرد می نمود، سه بار تکرار میمسألت 
نفرینش را ادامه داد و  صقطع شد. پیامبر اکرم ی آنان  پیامبر، وحشت کردند و خنده

پروردگارا! ابوجھل بن ھشام، عتبه بن ربیعه، شیبه بن ربیعه، ولید بن عقبه، «فرمود: 
نفر  ص: رسول الله گوید  می راوی». امیه بن خلف و عقبه بن ابی معیط را نابود کن

را  صه ذاتی که محمد ام. سوگند ب فراموش کردهآن را  من ؛ ولینام بردنیز ھفتم را 
نام برد، من دیدم که در  صکسانی را که رسول الله  ی هبه حق فرستاده است، ھم

 و درچاه بدر انداخته شدند. هروز جنگ بدر کشته شد
 ده است.وارد شدر این حدیث،  ولید بن عقبه، اشتباھا نام گوید: می ابو اسحاق

 شان ): صبر پیامبران بر اذیت و آزار قوم۱۰باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۱۶۹ �ِّ  :قَاَل  س مسعود بن ا�َّ

َ
ْ�ُظرُ  َك�

َ
  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  نَِبيًّا َ�ىِْك  ص ا�َّ

نِْبيَاءِ  ِمنَ 
َ
َ�هُ  األ مَ  َ�ْمَسحُ  وَُهوَ  ،قَْوُمهُ  رَضَ إِ�َُّهمْ  ِلَقْوِ�  اْغِفرْ  رَبِّ « :َوَ�ُقوُل  وَْجِههِ  َ�نْ  ادلَّ

 الَ  فَ
 )۱۷۹۲(م/ .»َ�ْعلَُمونَ 

نم یب می را صنون، رسول الله کا ھم ایگو گوید: می سمسعود عبد الله بن ـ ۱۱۶۹
ه خون را از ک یو او در حال اند هه قومش او را زدککند  می تیاکح یامبریه از پک

 ».دانند یه آنان نمکچرا  ؛یرا ببخشا ! قوممپروردگارا گوید: می ند،ک یم کاش پا چھره

 ): کشته شدن ابوجهل۱۱باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۱۷۰

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ َا َ�نُْظرُ  َمنْ « :ص ا�َّ

َ
بُو َصنَعَ  َما نل

َ
 أ

َ�هُ  قَدْ  فَوََجَدهُ  ،َمْسُعودٍ  اْ�نُ  فَاْ�َطلََق  ؟»َجْهٍل  َخذَ  :قَاَل  ،بََركَ  َحىتَّ  َ�ْفَراءَ  اْ�نَا رَضَ
َ
 بِِلْحيَِتهِ  فَأ

بُو آنَْت  :َ�َقاَل 
َ
تُُموهُ  رَُجٍل  فَْوَق  َوَهْل  :َ�َقاَل  ؟َجْهٍل  أ

ْ
وْ ( َ�تَل

َ
بُو َوقَاَل  :قَاَل  ؟قَْوُمهُ  َ�تَلَهُ  ):قَاَل  أ

َ
 أ

بُو قَاَل  :ِ�ْلَزٍ 
َ
ارٍ  َ�ْ�ُ  فَلَوْ  :َجْهٍل  أ َّ�

َ
 )۱۸۰۰(م/ .َ�تَلَِ�  أ

از ابوجھل  یسکچه «فرمود:  صرم کا ینب گوید: می س کبن مال انسترجمه: 
 یه فرزندان عفراء او را زده و از پاکد یرفت و د س؟ ابن مسعود »آورد یم یم خبریبرا

ا ی؟ ابوجھل گفت: آیاش را گرفت و به او گفت: تو ابوجھل ھست شی. پس راند هدر آورد
 شته است.کش را قوم یا مردید یا شتهکمرد را  یکه شما کن است یش از ایب
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م. شد میاورزی کشته ندست کشه ابوجھل گفت: ای کاش! ب گوید: می ابومجلز
قابل یاد آوری است که ابو جھل توسط فرزندان عفرای انصاری که کشاورز بودند، (

  .)شد می ، عیب و نقص شمردهکشاورزی نزد عربکشته شد و 

 ): کشته شدن کعب بن اشرف۱۲باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل : اَل قَ  رٍ ابِ جَ  َ�نْ  ـ۱۱۷۱ رْشَِف  بِْن  ِلَكْعِب  َمنْ « :ص ا�َّ

َ
إِنَّهُ  ؟األ

 آَذى قَدْ  فَ
 َ ُ  ا�َّ

َ
دُ  َ�َقاَل . »َورَُسوهل ِ  رَُسوَل  يَا :َمْسلََمةَ  ْ�نُ  ُ�َمَّ ِبُّ  ا�َّ

ُ
حت

َ
نْ  أ

َ
ْ�تُلَهُ  أ

َ
 ائَْذنْ  :قَاَل . »َ�َعمْ « :قَاَل  ؟أ

قُْل يِل 
َ
تَاهُ . »قُْل « :قَاَل  ،فَأل

َ
ُ  َ�َقاَل  فَأ

َ
َرادَ  قَدْ  الرَُّجَل  َهَذا إِنَّ  :َوقَاَل  ،بَيْنَُهَما َما وََذَكرَ  ،هل

َ
 ،َصَدقَةً  أ

ا ،َ�نَّانَا َوقَدْ  يًْضا :قَاَل  َسِمَعهُ  فَلَمَّ
َ
ِ  َوأ ََملُّنَّهُ  ،َوا�َّ نْ  َونَْ�َرهُ  ،اآلنَ  ا�َّبَْعنَاهُ  قَدِ  إِنَّا :قَاَل  ،تلَ

َ
 أ

  َ�نُْظرَ  َحىتَّ  نََدَعهُ 
َ

  إِىل
َ
ْمُرهُ  يَِص�ُ  ءٍ يَشْ  يِّ أ

َ
رَْدُت  َوقَدْ  :قَاَل  ،أ

َ
نْ  أ

َ
 َ�َما :قَاَل  ،َسلًَفا �ُْسِلَفِ�  أ

نَْت  :قَاَل  ،�َِساَءُ�مْ  تَْرَهنُِ�  :قَاَل  ،تُِر�دُ  َما :قَاَل  ؟تَْرَهنُِ� 
َ
مْجَُل  أ

َ
َعَرِب  أ

ْ
نَْرَهنَُك  ،ال

َ
 قَاَل  ؟�َِساَءنَا أ

 ُ
َ

ْوالََدُ�مْ  تَْرَهنُوِ�  :هل
َ
َحِدنَا اْ�نُ  �َُسبُّ  :قَاَل  ،أ

َ
 َولَِ�نْ  ،َ�ْمرٍ  ِمنْ  وَْسَقْ�ِ يِف  رُِهنَ  :َ�يَُقاُل  ،أ

َمةَ  نَْرَهنَُك 
ْ
َالحَ  َ�ْعِ�  ــــــ الأل نْ  َوَواَعَدهُ  ،َ�نََعمْ  :قَاَل  ــــــ السِّ

َ
ِ�يَهُ  أ

ْ
َارِِث  يَأ

ْ
ىِب  بِاحل

َ
 َوأ

ْالً  فََدَعوْهُ  فََجاُءوا :قَاَل  ،�رِْشٍ  بِْن  َوَ�بَّادِ  َجرْبٍ  بِْن  َعبِْس 
َ

َل  ،يل ِْهمْ  َ�َ�َ
َ

 َ�ْ�ُ  قَاَل  :ُسْفيَانُ  قَاَل  ،إِيل
ُ  قَالَْت  :َ�ْمٍرو

َ
تُهُ  هل

َ
ْسَمعُ إِ�ِّ  :اْمَرأ

َ
نَّهُ  َصْوتًا أل

َ
َما :قَاَل  ،َدمٍ  َصوُْت  َك� دُ  َهَذا إِ�َّ  َمْسلََمةَ  ْ�نُ  ُ�َمَّ

بُو َورَِضيُعهُ 
َ
َكِر�مَ  إِنَّ  ،نَائِلَةَ  َوأ

ْ
  ُدىِعَ  لَوْ  ال

َ
ْالً  َطْعنَةٍ  إِىل

َ
َجاَب  يل

َ
دٌ  قَاَل  ،أل  َجاءَ  إَِذاإِ�ِّ  :ُ�َمَّ

ُمدُّ  فََسوَْف 
َ
  يَِدى أ

َ
ِسهِ  إِىل

ْ
ا :قَاَل  ،فَُدونَُ�مْ  ِمنْهُ  اْستَْمَكنُْت  فَإَِذا ،َرأ  وَُهوَ  نََزَل  ،نََزَل  فَلَمَّ

حٌ  دُ  :َ�َقالُوا ،ُمتَوَشِّ ِ
َ

يِب  ِر�حَ  ِمنَْك  � ىِْت  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ،الطِّ
َ

ْ�َطرُ ِ�َ  ،فَُالنَةُ  حت
َ
َعَرِب  �َِساءِ  أ

ْ
 :قَاَل  ،ال

َذنُ 
ْ
نْ يِل  َ�تَأ

َ
ُشمَّ  أ

َ
َذنُ  :قَاَل  ُ�مَّ  ،فََشمَّ  َ�تَنَاَوَل  ،فَُشمَّ  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ،ِمنْهُ  أ

ْ
تَأ

َ
نْ يِل  أ

َ
ُعودَ  أ

َ
 :قَاَل  ؟أ

ِسهِ  ِمنْ  فَاْستَْمَ�نَ 
ْ
 )۱۸۰۱(م/ .َ�َقتَلُوهُ  :قَاَل  ،ُدونَُ�مْ  :قَاَل  ُ�مَّ  ،َرأ

به حساب  یسکچه «فرمود:  صرسول الله  گوید: می ل الله بن عبد جابرترجمه: 
محمد ». ت و آزار رسانده استیار اذیبس الله و رسولش رارا او یرسد؟ ز یعب بن اشرف مک

فرمود:  جرم کاو را به قتل برسانم؟ رسول ا یا دوست داری! آاللهرسول  یابن مسلمه گفت: 
آنگاه، محمد ». بگو«م. فرمود: ی) بگوی(دروغ یزیبه من اجازه بده تا چگفت: پس ». یبل«

ن مرد یادآور شد و گفت: ایخودش را با او  یشاوندیعب رفت و قرابت وخوکبن مسلمه نزد 
ه ک اللهعب گفت: سوگند به کرده است. کخواھد و ما را خسته  ی(محمد) از ما صدقه م

م و یردک یرویشد. محمد بن مسلمه گفت: ما از او پ ین، خسته خواھیش از ایب
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م یخواھ ینون مکشد. و ھم اک یجا مک ارش بهکه کم ینیم تا ببینکم او را رھا یخواھ ینم
) رھن یزین (چه نزد مکدھم  یقرض م یگفت: به شرطکعب . یه به ما قرض بدھک

ن را نزد من، رھن : زنانتاکعب جواب داد؟ یخواھ یم د. محمد بن مسلمه گفت: چهیبگذار
ه تو ک یم در حالی: چگونه زنانمان را نزد تو رھن بگذارمحمد بن مسلمه گفتد. یبگذار

محمد د. یگفت: پس فرزندان خود را نزد من، رھن بگذارکعب ؟ ین مرد عرب ھستیباتریز
ند: یم تا مردم به آنان طعنه بزنند و بگوی: چگونه فرزندانمان را رھن بگذاربن مسلمه گفت

م. یگذار یسالحمان را نزد تو، رھن م یق، به رھن گذاشته شد. ولَس ا دو َو ی یکدر مقابل 
رد تا ھمراه حارث و ابوعبس بن جبر و عباد کگفت: خوب است. سرانجام، با او وعده کعب 

ن آمد. یید. آنگاه، شبانه نزد او رفتند و او را فرا خواندند. او از قلعه پایایبن بشر نزد او ب
عب گفت: محمد بن کشنوم.  می دن خونکیچ یمانند صدا ییسرش به او گفت: صداھم

زه ین یرا شبانه، برا ی. و اگر فرد بزرگواراند هاش؛ ابو نائله؛ آمد یو برادر رضاع مسلمه
 رد. یپذ ینند، مکخوردن دعوت 

رم. یگ یش را میعب آمد، من موھاکه ک یمحمد بن مسلمه به آنان گفت: ھنگام
 د. ید و بزنینکم گرفتم، شما حمله که سرش را محکد یدید یوقت

 یھمراھان و ن آمد. محمد بن مسلمه وییه مسلح بود از قلعه پاکعب کسر انجام، 
است  یھمسرم فالن عب گفت: بله،کرسد.  یبه مشام ما م یخوش یگفتند: از شما بو

سرت را ه ک یدھ ین زنان عرب است. محمد بن مسلمه گفت: اجازه میتر ه خوشبوک
د. و دوباره گفت: اجازه ییسرش را بو اینگونه محمد بن مسلمه .یکعب گفت: بل م؟یببو

بر محمد بن مسلمه ه ک ی. پس ھنگامیگفت: بلکعب م. یگر، سرت را ببویه بار دک یدھ یم
 شتند.کاو را  و اینگونه .)دیشکد (و بیریسرش مسلط شد، به دوستانش گفت: او را بگ

 رقاع ی ه): غزو۱۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۱۷۲

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َخرَْجنَا :قَاَل  س ُموىَس أ ْنُ  ،َغَزاةٍ يِف  ص ا�َّ

َ
 َ�َفرٍ  ِستَّةُ  َو�

قَْداُمنَا َ�نَِقبَْت  :قَاَل  ،َ�ْعتَِقبُهُ  بَِع�ٌ  بَيْنَنَا
َ
ْظَفارِى وََسَقَطْت  قََدَماَى  َ�نَِقبَْت  ،أ

َ
 ىلَعَ  نَلُفُّ  فَُكنَّا ،أ

رُْجِلنَا
َ
َِرَق  أ

ْ
يَْت  ،اخل قَاِع  َذاِت  َغْزَوةَ  فَُسمِّ ُب  ُكنَّا لَِما ،الرِّ رُْجِلنَا ىلَعَ  ُ�َعصِّ

َ
َِرقِ  ِمنَ  أ

ْ
بُو قَاَل  ،اخل

َ
 أ

َث  :بُْرَدةَ  بُو فََحدَّ
َ
َِديِث  بَِهَذا ُموىَس  أ

ْ
نَّهُ  :قَاَل  ،َذلَِك  َكِرهَ  ُ�مَّ  ،احل

َ
نْ  َكِرهَ  َك�

َ
 ِمنْ  َشيْئًا يَُ�ونَ  أ

فَْشاهُ  َ�َمِلهِ 
َ
بُو قَاَل  ،أ

َ
َساَمةَ  أ

ُ
ُ  :بَُر�ْدٍ  َ�ْ�ُ  َوَزاَدِ�  :أ  )۱۸۱۶(م/ .بِهِ  َ�ِْزى َوا�َّ



 ٧٥  کتاب هجرت و غزوات -۳۶

رفتیم. ما  ای هبه غزو صھمراه رسول الله  گوید: می سابوموسی اشعری ترجمه: 
یم. شد می ر داشتیم که به نوبت، بر آن سواراشعریھا، شش نفر بودیم و تنھا یک شت

و  شد  می. گفتنی است که پاھای من نیز زخشد  میما فرسوده و زخجھت پاھای  بدین
بستیم. به ھمین خاطر، این  میی کھنه ھا هناخنھایم افتاد. ما پاھایمان را با تکه پارچ

 نخست، ابوموسی، این حدیث را بیان گوید: می را ذات الرقاع نامیدند. ابوبرده غزوه
 شدانست و شاید علت ناپسند دانستن میاما بعدھا بیان این حدیث را ناپسند  ؛کرد می

 خواست اعمالش را میان مردم، آشکار کند. میاین بود که ن
که ابوموسی در پایان حدیث  اند هبجز ُبریده، راویان دیگر افزود گوید: می ابو اسامه

  دھد. میآن را  پاداش الله متعالگفت: و 

 خندق است ی هاحزاب که همان غزو ی هغزو ی ه): دربار۱۴باب (
�ِيهِ  َ�نْ  اتلَّيِْ�ِّ  إِبَْراِهيمَ  َ�نْ  ـ۱۱۷۳

َ
ُت  لَوْ  :رَُجٌل  َ�َقاَل  ،ُحَذْ�َفةَ  ِعنْدَ  ُكنَّا :قَاَل  ،أ

ْ
ْدَر�

َ
 أ

ِ  رَُسوَل  ُت  ص ا�َّ
ْ
بْلَيُْت  َمَعهُ  قَاتَل

َ
نَْت  :ُحَذْ�َفةُ  َ�َقاَل  ،َوأ

َ
يْتُنَا لََقدْ  ؟َذلَِك  َ�ْفَعُل  ُكنَْت  أ

َ
 َمعَ  َرأ

ِ  رَُسولِ  ْلَةَ  ص ا�َّ
َ

ْحَزاِب  يل
َ
َخَذْ�نَا ،األ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َوقُرٌّ  َشِديَدةٌ  ِر�حٌ  َوأ الَ « :ص ا�َّ

َ
 رَُجٌل  أ

تِيِ� 
ْ
َقْومِ  خِبَرَبِ  يَأ

ْ
ُ  َجَعلَهُ  ،ال ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َميِع  ا�َّ

ْ
بْهُ  فَلَمْ  ،فََسَكتْنَا ؟»ال َحدٌ  ِمنَّا ُ�ِ

َ
الَ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،أ

َ
 أ

تِينَا رَُجٌل 
ْ
َقْومِ  خِبَرَبِ  يَأ

ْ
ُ  َجَعلَهُ  ،ال ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َمىِع  ا�َّ

ْ
بْهُ  فَلَمْ  ،فََسَكتْنَا ؟»ال َحدٌ  ِمنَّا ُ�ِ

َ
 قَاَل  ُ�مَّ  ،أ

الَ «
َ
تِينَا رَُجٌل  أ

ْ
َقْومِ  خِبَرَبِ  يَأ

ْ
ُ  َجَعلَهُ  ال ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َمىِع  ا�َّ

ْ
بْهُ  فَلَمْ  ،فََسَكتْنَا ؟»ال َحدٌ  ِمنَّا ُ�ِ

َ
 ،أ

تِنَا ،ُحَذْ�َفةُ  يَا ُ�مْ « :َ�َقاَل 
ْ
َقْومِ  خِبَرَبِ  فَأ

ْ
ِجدْ  فَلَمْ . »ال

َ
ا أ نْ  بِاْسِ�  َداَعِ�  ِإذْ  بُدًّ

َ
ُقومَ  أ

َ
 اْذَهْب « :قَاَل  ،أ

تِِ� 
ْ
َقْومِ  خِبَرَبِ  فَأ

ْ
َّ  تَْذَعْرُهمْ  َوالَ  ،ال ا. »ىلَعَ ْ  فَلَمَّ

َّ
ُت  ِعنِْدهِ  ِمنْ  ُت َويل

ْ
�ََّما َجَعل

َ
ْمىِش  َك�

َ
 مَحَّامٍ يِف  أ

تَيْتُُهمْ  َحىتَّ 
َ
يُْت  ،أ

َ
بَا َفَرأ

َ
َقوِْس  َكِبدِ يِف  َسْهًما فَوََضْعُت  ،بِانلَّارِ  َظْهَرهُ  يَْصِ�  ُسْفيَانَ  أ

ْ
رَْدُت  ،ال

َ
 فَأ

نْ 
َ
ْرِميَهُ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  قَْوَل  فََذَكْرُت  ،أ َّ  تَْذَعْرُهمْ  َوالَ « :ص ا�َّ َصبْتُهُ  َرَميْتُهُ  َولَوْ . »ىلَعَ

َ
 فَرََجْعُت  ،أل

نَا
َ
ْمىِش  َوأ

َ
امِ  ِمثِْل يِف  أ َمَّ

ْ
ا ،احل تَيْتُهُ  فَلَمَّ

َ
تُهُ  أ ْخرَبْ

َ
َقْومِ  خِبَرَبِ  فَأ

ْ
بََسِ�  ،قُِررُْت  ،َوفَرَْغُت  ال

ْ
ل
َ
 رَُسوُل  فَأ

 ِ   فَلَمْ  ،ِ�يَها يَُص�ِّ  َعلَيْهِ  اَكنَْت  َ�بَاَءةٍ  فَْضِل  ِمنْ  ص ا�َّ
ْ

َزل
َ
ْصبَْحُت  َحىتَّ  نَائًِما أ

َ
ا ،أ  فَلَمَّ

ْصبَْحُت 
َ
 )۱۷۸۸(م/ .»نَْوَمانُ  يَا ُ�مْ « :قَاَل  أ

بودیم که مردی  سما نزد حذیفه  گوید: می ابراھیم تیمی به روایت از پدرشترجمه: 
جنگیدم و آزمایش خوبی پس  مییافتم، در کنارش  میرا در صگفت: اگر رسول الله 

 ید؟ ما شب جنگ احزاب ھمراه کرد می گفت: شما این کار را سدادم. حذیفه  می
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فرمود:  صوزید. رسول الله  میبودیم. در آن شب، باد تند و سردی  صرسول الله 
او را ھمراه  الله متعالآیا کسی ھست که اخبار دشمن را برایم بیاورد و روز قیامت، «

پاسخی  صاز ما به نبی اکرم کس  ھیچ ما سکوت کردیم و ی ه؟ ھم»من قرار دھد
آیا کسی ھست که اخبار دشمن را برایم بیاورد و «فرمود:  ص رسول اللهنداد. دوباره 
؟ باز ھم سکوت کردیم و ھیچ یک از ما »اورا ھمراه من قرار دھد الله متعالروز قیامت، 

آیا کسی ھست که «فرمود:  صداد. برای بار سوم پیامبر اکرم به ایشان، پاسخی ن
؟ باز ھم »او را ھمراه من قرار دھد الله متعالاخبار دشمن را برایم بیاورد و روز قیامت، 

فرمود:  صاز ما به او جوابی نداد. سرانجام، رسول الله کس  ھیچ ما سکوت کردیم و
 ص پیامبر اکرمھنگامی که  .»بیاور ای حذیفه! بلند شو و اخبار دشمن را برای ما«

برو و اخبار «فرمود:  صمرا به نام، صدا زد، مجبور شدم بلند شوم. پیامبر اکرم 
 ».دشمن را بیاور بدون اینکه آنان را بترسانی و علیه ما تحریک کنی

احساس گرما  ای هھنگامی که از آنجا براه افتادم و به دشمن رسیدم (به انداز
اش را  روم. در آنجا ابوسفیان را دیدم که پشت مییا داخل حمامی راه نمودم که) گو می

فتم که ابوسفیان را ھدف قرار . تیری در کمان گذاشتم و تصمیم گرکرد می با آتش، گرم
آنان را مترسان و علیه ما تحریک «افتادم که فرمود:  صاما بیاد سخن رسول الله  دھم؛
ھر حال، من ه خورد. ب میم، تیرم به ھدف کرد می گفتنی است که اگر تیراندازی». نکن

آمدم و  صروم. ھنگامی که نزد رسول الله  میبرگشتم در حالی که گویا در حمامی راه 
 صاخبار دشمن را برایش بیان نمودم و کارم تمام شد، احساس سرما کردم. سول الله 

ت. من تا صبح خواند، باالی من انداخ میعبایی را که در آن نماز  ی هقسمت اضاف
  ».! برخیزخوابیدهای مرد «فرمود:  صخوابیدم. ھنگام صبح، رسول الله 

رَبَاءَ عن  ـ۱۱۷۴
ْ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  ال ْحَزاِب  يَْومَ  ص ا�َّ

َ
َاَب  َمَعنَا َ�نُْقُل  األ  َولََقدْ  ،الرتُّ

َاُب  َوارَى  :َ�ُقوُل  وَُهوَ  َ�ْطِنهِ  َ�يَاَض  الرتُّ
» ِ ـــْوالَ  َوا�َّ َ ـــَت  ل نْ

َ
ـــا أ ـــَدْ�نَا َم  اْهتَ

 

ْ�نَا َوالَ    َصـــــــــلَّيْنَا َوالَ  تََصـــــــــدَّ
 

نِْزلَنْ 
َ
ــــــأ ــــــِكينَةً  فَ ــــــا َس  َعلَيْنَ

 

  إِنَّ  
َ

ىل
ُ
ــــــدْ  األ ــــــْوا قَ بَ

َ
ــــــا أ  .»َعلَيْنَ

 

 :قَاَل  َوُر�ََّما :قَاَل 
ــــالَ  إِنَّ « َم

ْ
ــــدْ  ال ــــْوا قَ بَ

َ
ــــا أ  َعلَيْنَ

 

َراُدوا إَِذا 
َ
بَيْنَــــــــــا فِتْنَــــــــــةً  أ

َ
 .»أ
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 )۱۸۰۳(م/ .َصْوتَهُ  بَِها َوَ�ْرَ�عُ 
، که خاکدم یرا د ص اللهروز جنگ احزاب، رسول  گوید: می سبراء ترجمه: 

م، یشد یت نمی، ما ھدای! اگر تو نبودبار الھا«گفت: یده بود و میمش را پوشانکش یدیسف
ن. آنان دعوت ما را کم. پس بر ما آرامش نازل یداد ینمھم م و صدقه یخواند ینماز نم

 ».م گرفتیآنان را خواھ ینند، جلوکفتنه و فساد  ی هرفتند. ھرگاه، ارادینپذ
 خواند. میاین اشعار را با آواز بلند  صقابل یادآوری است که رسول الله 

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۱۷۵
َ
نَّ  :س أ

َ
ْصَحاَب  أ

َ
دٍ  أ َنَْدقِ  يَْومَ  َ�ُقولُونَ  اَكنُواص ُ�َمَّ

ْ
 :اخل

ــــنُ  ْ ــــنَ  �َ ي ِ
َّ

ــــاَ�ُعوا اذل ــــًدا بَ  ُ�َمَّ
 

ــــَالمِ  ىلَعَ   ــــا اإلِْس ــــا َم ــــًدا بَِقينَ بَ
َ
 أ

 

وْ 
َ
َهادِ  ىلَعَ  :قَاَل  أ ِ

ْ
 :َ�ُقوُل  ص َوانلَّىِبُّ  مَحَّادٌ  َشكَّ  ،اجل

ـَــْ�َ  إِنَّ  ،اللَُّهـــمَّ «
ْ
 اآلِخـــَرهْ  َخـــْ�ُ  اخل

 

نَْصـارِ  فَاْغِفرْ  
َ
ُمَهـاِجَرهْ  لِأل

ْ
 )۱۸۰۵(م/ .»َوال

 

ند: ما کسانی ھستیم گفت می روز خندق صیاران محمد  گوید: می سانس ترجمه: 
بر اسالم ـ و طبق روایت حماد: بر جھاد ـ  صم با محمد ای هکه برای ھمیشه و تا زند

پس  ھمانا خیر، خیر آخرت است؛«فرمود:  می صم. و نبی اکرم ای هبیعت کرد
 ».مغفرت کنمھاجرین و انصار را 

 ): سخنی از بنی قریظه۱۵باب (
ِ  َ�بْدِ  نْ ع ـ۱۱۷۶ ِ  رَُسوُل  ِ�ينَا نَاَدى :قَاَل بن عمر  ا�َّ  َعِن  انرَْصََف  يَْومَ  ص ا�َّ
ْحَزاِب 

َ
نْ « :األ

َ
َحدٌ  يَُصلَِّ�َّ  الَ  أ

َ
ْهرَ  أ   الظُّ

َّ
َوقِْت  فَوَْت  نَاٌس  َ�تََخوََّف . »قَُر�َْظةَ بَِ�  يِف  إِال

ْ
 فََصلُّوا ،ال

  نَُص�ِّ  الَ  :آَخُرونَ  َوقَاَل  ،قَُر�َْظةَ بَِ�  ُدونَ 
َّ
َمَرنَا َحيُْث  إِال

َ
ِ  رَُسوُل  أ َوقُْت  فَاَ�نَا َو�ِنْ  ص ا�َّ

ْ
 ،ال

َفِر�َقْ�ِ  ِمنَ  َواِحًدا َ�نََّف  َ�َما :قَاَل 
ْ
 )۱۷۷۰(م/ .ال

 ی هھنگام بازگشت از غزو صرسول الله  گوید: می لعبدالله بن عمر ترجمه: 
ھیچ کس نماز ظھر را نخواند مگر در بنی «احزاب در میان ما نداد داد و فرمود: 

لذا قبل از رسیدن به  ادی از فوت شدن نماز ظھر ترسیدند؛در مسیر راه، تعد .»قریظه
خوانیم که رسول  میبنی قریظه، نماز خواندند. و تعدادی دیگر گفتند: ما ھمان جایی 

 صپیامبر اکرم  گوید: می راوی وقتش بگذرد.اگرچه  به ما دستور داده است صالله 
 ھیچ یک از دو گروه را سرزنش نکرد.
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 ذی قرد ی ه): غزو۱۶باب (
ثَِ�  قال: َسلََمةَ  ْ�نُ  إِيَاُس عن  ـ۱۱۷۷ ىِب َحدَّ

َ
َُديِْبيَةَ  قَِدْمنَا :قَاَل  ،أ

ْ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  احل  ص ا�َّ

ْنُ 
َ

ْرَ�عَ  َو�
َ
ةَ  أ ِ  رَُسوُل  َ�َقَعدَ  :قَاَل  ،تُْرِو�َها الَ  َشاةً  مَخُْسونَ  وََعلَيَْها ،ِمائَةً  َعرْشَ  ىلَعَ  ص ا�َّ

ِكيَّةِ  َجبَا ا ،الرَّ ا َداَع  فَِإمَّ  رَُسوَل  إِنَّ  ُ�مَّ  :قَاَل  ،َواْستََقيْنَا فََسَقيْنَا ،َفَجاَشْت  :قَاَل  ،ِ�يَها �ََسَق  َو�ِمَّ
 ِ بَيَْعةِ  َداَعنَا ص ا�َّ

ْ
ْصِل يِف  لِل

َ
َجَرةِ  أ َل  َ�بَاَ�ْعتُهُ  :قَاَل  ،الشَّ وَّ

َ
 إَِذا َحىتَّ  ،َوَ�اَ�عَ  بَاَ�عَ  ُ�مَّ  ،انلَّاِس  أ

ُت  :قَاَل . »َسلََمةُ  يَا ،بَايِعْ « :قَاَل  انلَّاِس  ِمنَ  وََسٍط يِف  اَكنَ 
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا بَاَ�ْعتَُك  قَدْ  :قُل لِ يِف  ا�َّ وَّ

َ
 أ

يًْضا« :قَاَل  ،انلَّاِس 
َ
ِ  رَُسوُل  َوَرآِ�  :قَاَل . »َوأ  ِسَالحٌ  َمَعهُ  لَيَْس  َ�ْعِ�  ــــــ، َعِزالً  ص ا�َّ

  :قَاَل  ــــــ
َ
ِ  رَُسوُل  ْ�َطاِ� فَأ وْ  َحَجَفةً  ص ا�َّ

َ
 انلَّاِس  آِخرِ يِف  اَكنَ  إَِذا َحىتَّ  ،بَاَ�عَ  ُ�مَّ  ،َدَرقَةً  أ

الَ « :قَاَل 
َ
ُت  قَاَل  »َسلََمةُ  يَا ُ�بَايُِعِ�  أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا بَاَ�ْعتَُك  قَدْ  :قُل لِ يِف  ا�َّ وَّ

َ
وَْسِط َوِ�  ،انلَّاِس  أ

َ
 أ

يًْضا « :قَاَل  ،انلَّاِس 
َ
ْ�نَ  َسلََمةُ  يَا« :يِل  قَاَل  ُ�مَّ  ،اثلَّاثِلَةَ  َ�بَاَ�ْعتُهُ  :قَاَل . » َوأ

َ
وْ  ـــــــ َفتَُك َحجَ  أ

َ
 أ

 الَّيِت  ــــــــ َدَرَ�تَُك 
َ
ُت  قَاَل  ؟»ْ�َطيُْتَك أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل  ،َعِزالً  اَعِمرٌ  َ��ِّ  لَِقيَِ�  ،ا�َّ

ْ�َطيْتُهُ 
َ
ِ  رَُسوُل  َفَضِحَك  :قَاَل  ،إِيَّاَها فَأ ى إِنََّك « :َوقَاَل  ص ا�َّ ِ

َّ
ُل  قَاَل  اَكذل وَّ

َ
بِْغِ�  اللَُّهمَّ  :األ

َ
 أ

َحبُّ  ُهوَ  َحِبيبًا
َ
َّ  أ ِ��َ  إِنَّ  ُ�مَّ . »َ�ْفىِس  ِمنْ إِيلَ ُمرْشِ

ْ
حَ  َراَسلُونَا ال

ْ
ل يِف  َ�ْعُضنَا َمىَش  َحىتَّ  ،الصُّ

َحةَ  تَِبيًعا َوُ�نُْت  :قَاَل  ،َواْصَطلَْحنَا َ�ْعٍض 
ْ
ِ  ُ�بَيْدِ  بِْن  ِلَطل ْسىِق  ،ا�َّ

َ
هُ  ،فَرََسهُ  أ ُحسُّ

َ
ْخُدُمهُ  ،َوأ

َ
 ،َوأ

ُت  ،َطَعاِمهِ  ِمنْ  َوآُ�ُل 
ْ
ْهِ�  َوتََر�

َ
  ُمَهاِجًرا ،َوَماىِل  أ

َ
ِ  إِىل ا :قَاَل  ،ص َورَُسوهِلِ  ا�َّ  اْصَطلَْحنَا فَلَمَّ

ْنُ 
َ

ْهُل  �
َ
ةَ  َوأ َ�يُْت  ،بِبَْعٍض  َ�ْعُضنَا َواْختَلََط  ،َمكَّ

َ
يِف  فَاْضَطَجْعُت  ،َشْوَكَها فََكَسْحُت  َشَجَرةً  أ

ْصِلَها
َ
تَاِ�  :قَاَل  ،أ

َ
ْرَ�َعةٌ  فَأ

َ
ِ��َ  ِمنَ  أ ُمرْشِ

ْ
ْهِل  ِمنْ  ال

َ
ةَ  أ ِ  رَُسولِ يِف  َ�َقُعونَ  فََجَعلُوا َمكَّ  ،ص ا�َّ

ْ�َغْضتُُهمْ 
َ
ُت  ،فَأ

ْ
ل   َ�َتَحوَّ

َ
ْخَرى َشَجَرةٍ  إِىل

ُ
 إِذْ  َكَذلَِك  ُهمْ  َ�بَيَْنَما ،َواْضَطَجُعوا ِسالََحُهمْ  وََعلَُّقوا أ

ْسَفِل  ِمنْ  ُمنَادٍ  نَاَدى
َ
َواِدى أ

ْ
ُمَهاِجِر�نَ  يَا :ال

ْ
 ُ�مَّ  َسيىِْف  فَاْخرَتَْطُت  :َل قَا ،ُزَ�يْمٍ  اْ�نُ  قُِتَل  لَل

َِك  ىلَعَ  َشَدْدُت 
َ

وئل
ُ
ْرَ�َعةِ  أ

َ
َخْذُت  ،ُرقُودٌ  وَُهمْ  األ

َ
تُهُ  ،ِسالََحُهمْ  فَأ

ْ
 ُ�مَّ  :قَاَل  ،يَِدىيِف  ِضْغثًا فََجَعل

ُت 
ْ
ي  :قُل ِ

َّ
مَ َواذل دٍ  وَْجهَ  َكرَّ َحدٌ  يَْرَ�عُ  الَ  ُ�َمَّ

َ
َسهُ  ِمنُْ�مْ  أ

ْ
  َرأ

َّ
�ُْت  إِال ي  رَضَ ِ

َّ
 :قَاَل ، َ�يْنَاهُ  ِ�يهِ اذل

ُسوُ�ُهمْ  بِِهمْ  ِجئُْت  ُ�مَّ 
َ
  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل َعبََالِت  ِمنَ  بِرَُجٍل  اَعِمرٌ  َ��ِّ  وََجاءَ  :قَاَل  ،ص ا�َّ

ْ
 ُ�َقاُل  ال

 ُ
َ

  َ�ُقوُدهُ  ،ِمْكَرزٌ  هل
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل ٍف  فََرٍس  ىلَعَ  ،ص ا�َّ ِ��َ  ِمنَ  َسبِْع�َ يِف  ،ُ�َفَّ ُمرْشِ
ْ
 َ�نََظرَ  ،ال

ِْهمْ 
َ

ِ  رَُسوُل  إِيل ُفُجورِ  بَْدءُ  لَُهمْ  يَُ�نْ  ،َدُعوُهمْ « :َ�َقاَل  ،ص ا�َّ
ْ
 رَُسوُل  َ�نُْهمْ  َ�َعَفا ،»َوثِنَاهُ  ال

 ِ نَْزَل  ،ص ا�َّ
َ
ُ  َوأ ِيٱوَُهَو ﴿ :ا�َّ َة  �َّ يِۡديَُ�ۡم َ�ۡنُهم بَِبۡطِن َمكَّ

َ
يِۡدَ�ُهۡم َعنُ�ۡم َو�

َ
َكفَّ �
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ۡظَفَرُ�ۡم َعلَۡيِهمۡ 
َ
ۡن أ

َ
  َراِجِع�َ  َخرَْجنَا ُ�مَّ  :قَاَل  ،لُكََّها اآليَةَ . ]۲۴[الفتح:  ﴾ِمۢن َ�ۡعِد أ

َ
َمِدينَةِ  إِىل

ْ
 ،ال

َا
ْ

ْيَانَ بَِ�  َو�َْ�َ  بَيْنَنَا ،َمْ�ِالً  َ�َ�َنل
َ
ُ�ونَ  وَُهمُ  ،َجبٌَل  حل ُمرْشِ

ْ
ِ  رَُسوُل  فَاْستَْغَفرَ  ،ال  َرِ�َ  لَِمنْ  ص ا�َّ

َبََل  َهَذا
ْ
نَّهُ  ،اللَّيْلَةَ  اجل

َ
ْصَحابِهِ  ص لِلنَّىِبِّ  َطِليَعةٌ  َك�

َ
َك  فََرِ�يُت  :َسلََمةُ  قَاَل  ،َوأ

ْ
َ�ْ�ِ  اللَّيْلَةَ  تِل وْ  َمرَّ

َ
 أ

َمِدينَةَ  قَِدْمنَا ُ�مَّ  ثََالثًا
ْ
ِ  رَُسوُل  َ�بََعَث  ،ال ِ  رَُسولِ  ُغَالمِ  َر�َاٍح  َمعَ  بَِظْهرِهِ  ص ا�َّ نَا ،ص ا�َّ

َ
 َوأ

َحةَ  بَِفَرِس  َمَعهُ  وََخرَْجُت  ،َمَعهُ 
ْ
يهِ  َطل نَدِّ

ُ
ْهرِ  َمعَ  أ ا ،الظَّ ْصبَْحنَا فَلَمَّ

َ
َفَزارِىُّ  الرَّمْحَِن  َ�بْدُ  إَِذا أ

ْ
 ال

اَغرَ  قَدْ 
َ
ِ  رَُسولِ  َظْهرِ  ىلَعَ  أ مْجَعَ  فَاْستَاقَهُ  ،ص ا�َّ

َ
ُت  :قَاَل  َراِ�يَهُ  َوَ�تََل  ،أ

ْ
 ُخذْ  َر�َاحُ  يَا :َ�ُقل

َفَرَس  َهَذا
ْ
بِْلْغهُ  ال

َ
َحةَ  فَأ

ْ
ِ  ُ�بَيْدِ  ْ�نَ  َطل ْخرِبْ  ،ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  َوأ نَّ  ص ا�َّ

َ
ِ��َ  أ ُمرْشِ

ْ
اَغُروا قَدْ  ال

َ
 أ

َ�َمةٍ  ىلَعَ  ُ�ْمُت  ُ�مَّ  :قَاَل  ،رَسِْحهِ  ىلَعَ 
َ
ُت  أ

ْ
َمِدينَةَ  فَاْستَْقبَل

ْ
 ُ�مَّ . َصبَاَحاهْ  يَا :ثََالثًا َ�نَاَديُْت  ال

َقْومِ  آثَارِ يِف  َخرَْجُت 
ْ
ْرِميِهمْ  ال

َ
زُ  ،بِانلَّبِْل  أ ِ

َ
ْرجت

َ
قُوُل  َوأ

َ
نَا :أ

َ
َوِع  اْ�نُ  أ

ْ
�

َ
َْومَ  األ عِ  يَْومُ  َوايلْ  الرُّضَّ

َُق 
ْ
حل

َ
ُصكُّ  ،ِمنُْهمْ  رَُجالً  فَأ

َ
ْهمِ  نَْصُل  َخلََص  َحىتَّ  ،رَْحِلهِ يِف  َسْهًما فَأ   السَّ

َ
ُت  قَاَل  َكِتِفهِ  إِىل

ْ
 :قُل

نَا ُخْذَها
َ
َوِع  اْ�نُ  َوأ

ْ
�

َ
َْومُ  األ

ْ
عِ  يَْومُ  َوايل ِ  :قَاَل  ،الرُّضَّ ُت  َما فََوا�َّ

ْ
ْرِميِهمْ  ِزل

َ
ْعِقرُ  أ

َ
 فَإَِذا ،بِِهمْ  َوأ

َّ  رََجعَ  َ�يُْت  فَارٌِس إِيلَ
َ
ْصِلَهايِف  فََجلَْسُت  َشَجَرةً  أ

َ
 تََضاَ�َق  إَِذا َحىتَّ  ،بِهِ  َ�َعَقْرُت  َرَميْتُهُ  ُ�مَّ  أ

َبَُل 
ْ
َبََل  َعلَوُْت  ،تََضايُِقهِ يِف  فََدَخلُوا اجل

ْ
ُت  اجل

ْ
رَدِّيِهمْ  فََجَعل

ُ
َِجاَرةِ  أ

ْ
ُت  َ�َما :قَاَل  ،بِاحل

ْ
 َكَذلَِك  ِزل

ْ�بَُعُهمْ 
َ
ُ  َخلََق  َما َحىتَّ  أ ِ  رَُسولِ  َظْهرِ  ِمنْ  �ٍ بَعِ  ِمنْ  ا�َّ   ص ا�َّ

َّ
 وََخلَّْوا ،َظْهِرى َوَراءَ  َخلَّْفتُهُ  إِال

ْرِميِهمْ  ا�َّبَْعتُُهمْ  ُ�مَّ  ،َوَ�يْنَهُ بَيِْ� 
َ
َقْوا َحىتَّ  ،أ

ْ
ل
َ
رَثَ  أ

ْ
�

َ
ونَ  ،ُرْ�ًا َوثََالِ��َ  بُْرَدةً  ثََالِ��َ  ِمنْ  أ  ،�َْستَِخفُّ

  َشيْئًا َ�ْطرَُحونَ  َوالَ 
َّ
ُت  إِال

ْ
َِجاَرةِ  ِمنَ  آَراًما َعلَيْهِ  َجَعل

ْ
ِ  رَُسوُل  َ�ْعِرُ�َها احل ْصَحابُهُ  ص ا�َّ

َ
 ،َوأ

تَْوا َحىتَّ 
َ
تَاُهمْ  قَدْ  ُهمْ  فَإَِذا ثَنِيَّةٍ  ِمنْ  ُمتََضايًِقا أ

َ
َفَزارِىُّ  بَْدرٍ  ْ�نُ  فَُالنُ  أ

ْ
ْونَ  فََجلَُسوا ،ال  َ�تََضحَّ

ْونَ  َ�ْعِ�  ــــــ ِس  ىلَعَ  ُت وََجلَسْ  ـــــ َ�َتَغدَّ
ْ
َفَزارِىُّ  قَاَل  ،قَْرنٍ  َرأ

ْ
ي  َهَذا َما :ال ِ

َّ
رَىاذل

َ
 ؟أ

رَبْحَ  َهَذا ِمنْ  لَِقينَا :قَالُوا
ْ
ِ  ،ال ءٍ  لُكَّ  اْ�زَتَعَ  َحىتَّ  يَْرِمينَا ،َغلٍَس  ُمنْذُ  فَاَرَ�نَا َما َوا�َّ يِف  ىَشْ

يِْدينَا
َ
يَُقمْ  :قَاَل  ،أ

ْ
ْهِ  فَل

َ
ْرَ�َعةٌ  ،ِمنُْ�مْ  َ�َفرٌ  إِيل

َ
َّ  فََصِعدَ  :قَاَل  ،أ ْرَ�َعةٌ  ِمنُْهمْ إِيلَ

َ
َبَِل يِف  أ

ْ
ا :قَاَل  ،اجل  فَلَمَّ

ْمَكنُوِ� 
َ
الَكَمِ  ِمنَ  أ

ْ
ُت  قَاَل  ال

ْ
نَْت  َوَمنْ  ،الَ  :قَالُوا ؟َ�ْعِرفُوِ�  َهْل  :قُل

َ
ُت  :قَاَل  ؟أ

ْ
نَا :قُل

َ
 ْ�نُ  َسلََمةُ  أ

َوِع 
ْ
�

َ
ي  ،األ ِ

َّ
مَ َواذل دٍ  وَْجهَ  َكرَّ ْطلُُب  الَ  ص ُ�َمَّ

َ
  ِمنُْ�مْ  رَُجالً  أ

َّ
تُهُ  إِال

ْ
ْدَر�

َ
 رَُجٌل  َ�ْطلُبُِ�  َوالَ  ،أ

َحُدُهمْ  قَاَل  ،َ�يُْدِرَ�ِ� . ِمنُْ�مْ 
َ
نَا :أ

َ
ُظنُّ  أ

َ
يُْت  َحىتَّ  َماَكِ�  بَرِْحُت  َ�َما ،فَرََجُعوا :قَاَل  ،أ

َ
 َرأ

ِ  رَُسولِ  فََوارَِس  َجرَ  َ�تََخلَّلُونَ  ص ا�َّ لُُهمُ  فَإَِذا :قَاَل ، الشَّ وَّ
َ
ْخَرمُ  أ

َ
َسِدىُّ  األ

َ
بُو إِثِْرهِ  ىلَعَ  األ

َ
 أ

نَْصارِىُّ  َ�تَاَدةَ 
َ
ِمْقَدادُ  إِثِْرهِ  وىلََعَ  األ

ْ
ْسوَدِ  ْ�نُ  ال

َ
ِكنِْدىُّ  األ

ْ
َخْذُت : قَاَل  ال

َ
ْخَرمِ  بِِعَنانِ  فَأ

َ
 :قَاَل  ،األ
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ُت  ُمْدبِِر�نَ  فََولَّْوا
ْ
ْخَرمُ  يَا قُل

َ
َحَق  َحىتَّ  َ�ْقتَِطُعوكَ  الَ  ،اْحَذرُْهمْ  أ

ْ
ِ  رَُسوُل  يَل ْصَحابُهُ  ص ا�َّ

َ
 ،َوأ

ِ  تُْؤِمنُ  ُكنَْت  إِنْ  َسلََمةُ  يَا :قَاَل  َْومِ  بِا�َّ نَّ  َوَ�ْعلَمُ  ،اآلِخرِ  َوايلْ
َ
َنَّةَ  أ

ْ
ُْل  فَالَ  ،َحقٌّ  َوانلَّارَ  َحقٌّ  اجل  حتَ

َهاَدةِ  َوَ�ْ�َ بَيِْ�  َىَق  ،فََخلَّيْتُهُ  :قَاَل  ،الشَّ  ،َفرََسهُ  الرَّمْحَِن  بَِعبْدِ  َ�َعَقرَ  :قَاَل  ،الرَّمْحَِن  َوَ�بْدُ  ُهوَ  فَاتلْ
َل  ،َ�َقتَلَهُ  الرَّمْحَِن  َ�بْدُ  َوَطَعنَهُ  َوَّ َِق  فَرَِسهِ  ىلَعَ  َوحتَ

َ
بُو َوحل

َ
ِ  رَُسولِ  فَارُِس  َ�تَاَدةَ  أ  بَِعبْدِ  ص ا�َّ

ى ،َ�َقتَلَهُ  َ�َطَعنَهُ  الرَّمْحَِن  ِ
َّ

مَ  فََواذل دٍ  وَْجهَ  َكرَّ َِبْعتُُهمْ  ص ُ�َمَّ
َ

ْعُدو تل
َ
رَى َما َحىتَّ  رِْجَ�َّ  ىلَعَ  أ

َ
 أ

ْصَحاِب  ِمنْ  ،َوَراىِئ 
َ
دٍ  أ ْمِس  ُغُروِب  َ�بَْل  َ�ْعِدلُوا َحىتَّ  ،َشيْئًا ُ�بَارِِهمْ  َوالَ  ص ُ�َمَّ   الشَّ

َ
 ِإىل

ُ  ُ�َقاُل  ،َماءٌ  ِ�يهِ  ِشْعٍب 
َ

ُ�وا ،قََردٍ ذا  هل َّ  َ�نََظُروا :َقاَل  ،ِعَطاٌش  وَُهمْ  ِمنْهُ  ِليرَْشَ ْعُدوإِيلَ
َ
 ،َوَراَءُهمْ  أ

ْجلَيْتُُهمْ  َ�ْعِ�  ـــــ َ�نْهُ  فََحلَّيْتُُهمْ 
َ
 َوَ�ْرُُجونَ : قَاَل  ،َ�ْطَرةً  ِمنْهُ  َذاُقوا َ�َما ـــــ َ�نْهُ  أ

ونَ  ْعُدو :قَاَل  ،ثَِنيَّةٍ يِف  فَيَْشتَدُّ
َ
َُق  فَأ

ْ
حل

َ
هُ  ِمنُْهمْ  رَُجالً  فَأ ُصكُّ

َ
ُت  قَاَل  ،َكِتِفهِ  ُ�ْغِض يِف  �َِسْهمٍ  فَأ

ْ
 :قُل

نَا ُخْذَها
َ
َوِع  اْ�نُ  َوأ

ْ
�

َ
َْومَ  ،األ

ْ
عِ  يَْومُ  َوايل هُ  ثَِ�لَتْهُ  يَا :قَاَل  ،الرُّضَّ مُّ

ُ
وَُعهُ  أ

ْ
�

َ
ُت  :قَاَل  ،بُْ�َرةَ  أ

ْ
 :قُل

وَُعَك  َ�ْفِسهِ  َعُدوَّ  يَا َ�َعمْ 
ْ
�

َ
رَْدْوا :قَاَل  ،ْ�َرةَ بُ  أ

َ
ُسوُ�ُهَما بِِهَما فَِجئُْت  :قَاَل  ،ثَنِيَّةٍ  ىلَعَ  فَرََسْ�ِ  َوأ

َ
 أ

 
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل َِقِ�  :قَاَل  ،ص ا�َّ
َ
 ،َماءٌ  ِ�يَها وََسِطيَحةٍ  لنََبٍ  ِمنْ  َمْذقَةٌ  ِ�يَها �َِسِطيَحةٍ  اَعِمرٌ  َوحل

ُت 
ْ
أ �ُْت  َ�تَوَضَّ َ�يُْت  ُ�مَّ  ،َورَشِ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َماءِ  ىلَعَ  وَُهوَ  ص ا�َّ

ْ
ي  ال ِ

َّ
 رَُسوُل  فَإَِذا ،َ�نْهُ  َحلَّيْتُُهمْ اذل

 ِ َخذَ  قَدْ  ص ا�َّ
َ
َك  أ

ْ
ءٍ  َوُ�َّ  ،اِإلبَِل  تِل ِ��َ  ِمنَ  اْستَنَْقْذتُهُ  ىَشْ ُمرْشِ

ْ
 َو�َِذا ،َوُ�ْرَدةٍ  ُرْمٍح  َوُ�َّ  ال

َرَ  بَِالٌل 
َ

ي  اِإلبِِل  ِمنَ  نَاقَةً  � ِ
َّ

َقْومِ  ِمنَ  اْستَنَْقْذُت اذل
ْ
  �َْشوِى ُهوَ  َو�َِذا ،ال

ِ  لِرَُسولِ  ُت  :قَاَل  ،وََسنَاِمَها َكِبِدَها ِمنْ  ص ا�َّ
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل ْ�تَِخُب  َخلِِّ�  ا�َّ

َ
َقْومِ  ِمنَ  فَأ

ْ
 ال

تَِّبعُ  رَُجٍل  ِمائَةَ 
َ
َقْومَ  فَ�

ْ
  ُ�رِْبٌ  ِمنُْهمْ  َ�بىَْق  فَالَ  ال

َّ
تُهُ  إِال

ْ
ِ  رَُسوُل  فََضِحَك  :قَاَل  ،َ�تَل  َحىتَّ  ص ا�َّ

تَُراكَ  َسلََمةُ  يَا« :َ�َقاَل  ،انلَّارِ  َضوْءِ يِف  نََواِجُذهُ  بََدْت 
َ
ُت  ؟»فَاِعالً  ُكنَْت  أ

ْ
ي  َ�َعمْ  :قُل ِ

َّ
َواذل

َرَمَك 
ْ
�

َ
ُْقَرْونَ  اآلنَ  إِ�َُّهمُ « :َ�َقاَل  ،أ رِْض يِف  يلَ

َ
 :َ�َقاَل  َ�َطَفانَ  ِمنْ  رَُجٌل  فََجاءَ  :قَاَل . »َ�َطَفانَ  أ

َرَ 
َ

ا ،َجُزوًرا فَُالنٌ  لَُهمْ  � َها َكَشُفوا فَلَمَّ َ ْوا ِج�ْ
َ
تَاُ�مُ  :َ�َقالُوا ُ�بَاًرا َرأ

َ
َقْومُ  أ

ْ
 فََخرَُجوا ،ال

ا ،َهاِر�ِ�َ  ْصبَْحنَا فَلَمَّ
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  أ َْومَ  فُرَْسانِنَا َخْ�َ  اَكنَ « :ص ا�َّ بُو ايلْ

َ
 وََخْ�َ  ،َ�تَاَدةَ  أ

ِنَا
َ

اتل ْ�َطاِ�  ُ�مَّ  :قَاَل . »َسلََمةُ  رَجَّ
َ
ِ  رَُسوُل  أ َفارِِس  َسْهمُ  :َسْهَمْ�ِ  ص ا�َّ

ْ
اِجِل  وََسْهمُ  ال  ،الرَّ

يًعايِل  فََجَمَعُهَما رَْدفَِ�  ُ�مَّ  ،مَجِ
َ
ِ  رَُسوُل  أ َعْضبَاءِ  ىلَعَ  َوَراَءهُ  ص ا�َّ

ْ
  َراِجِع�َ  ال

َ
َمِدينَةِ  إِىل

ْ
 ،ال

ْنُ  َ�بَيْنََما :قَاَل 
َ

نَْصارِ  ِمنَ  رَُجٌل  َوَ�نَ  :قَاَل  �َِس�ُ  �
َ
ا �ُْسبَُق  الَ  األ الَ  :َ�ُقوُل  فََجَعَل  :قَاَل  ،َشدًّ

َ
 أ

  ُمَسابٌِق 
َ

َمِدينَةِ  إِىل
ْ
ا :قَاَل  ،َذلَِك  يُِعيدُ  فََجَعَل  ؟ُمَسابٍِق  ِمنْ  َهْل  ؟ال ُت  الَكََمهُ  َسِمْعُت  فَلَمَّ

ْ
َما :قُل

َ
 أ
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�ًفا َ�َهاُب  َوالَ  ،َكِر�ًما تُْ�ِرمُ    ،الَ  :قَاَل  ؟رَشِ
َّ
نْ  إِال

َ
ِ  رَُسوُل  يَُ�ونَ  أ ُت  :قَاَل  ،ص ا�َّ

ْ
 يَا :قُل

ِ  رَُسوَل  ىِب  ا�َّ
َ
�ِّ  بِأ

ُ
َسابَِق  َذْرِ�  َوأ

ُ
ُت  :قَاَل . »ِشئَْت  إِنْ « :قَاَل  ،الرَُّجَل  َفأل

ْ
َْك  اْذَهْب  :قُل

َ
 ،إِيل

فًا َعلَيْهِ  فََرَ�ْطُت  :قَاَل  ،َ�َعَدوُْت  َ�َطَفْرُت  رِْجَ�َّ  َوثَنَيُْت  وْ  رَشَ
َ
َ�ْ�ِ  أ ْستَبىِْق  رَشَ

َ
 ُ�مَّ  ،َ�َفىِس  أ

فًا َعلَيْهِ  فََرَ�ْطُت  ،إِثِْرهِ يِف  َعَدوُْت  وْ  رَشَ
َ
َ�ْ�ِ  أ ََقهُ  َحىتَّ  َرَ�ْعُت إِ�ِّ  ُ�مَّ  ،رَشَ

ْ
حل

َ
هُ  :قَاَل  ،أ ُصكُّ

َ
 َ�ْ�َ  فَأ

ُت  قَاَل  ،َكِتَفيْهِ 
ْ
ِ  ُسِبْقَت  قَدْ  :قُل نَا :قَاَل  ،َوا�َّ

َ
ُظنُّ  أ

َ
  فََسبَْقتُهُ  :قَاَل  ،أ

َ
َمِدينَةِ  إِىل

ْ
ِ  :قَاَل  ،ال  َما فََوا�َّ

ِثْنَا
َ

  بل
َّ
َالٍ  ثََالَث  إِال

َ
  َخرَْجنَا َحىتَّ  يل

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َخيرَْبَ  إِىل  اَعِمرٌ  َ��ِّ  فََجَعَل  :قَاَل  ،ص ا�َّ

زُ  ِ
َ

َقْومِ  يَْرجت
ْ
 :بِال

ِ  َت و ـــْوالَ  ا�َّ َ ُ  ل ـــا ا�َّ ـــَت  َم ـــا اْه  َدْ�نَ
 

ْ�نَا َوالَ   ــــــــدَّ ــــــــلَّيْنَا َوالَ  تََص  َص
 

ْــنُ 
َ

 اْســتَْغنَيْنَا َمــا فَْضــِلَك  َ�ــنْ  َو�
 

ـــــِت   ـــــَدامَ  َ�ثَبِّ قْ
َ
ـــــا إِنْ  األ  َالَ�يْنَ

 

ــــــــِزلَنْ  نْ
َ
ــــــــِكينَةً  َوأ ــــــــا َس  َعلَيْنَ

 

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  نَا :قَاَل  ؟»َهَذا َمنْ « :ص ا�َّ
َ
 َوَما :قَاَل . »َر�َُّك  لََك  َ�َفرَ « :قَاَل  ،اَعِمرٌ  أ

ِ  رَُسوُل  اْستَْغَفرَ  هُ  ِإل�َْسانٍ  ص ا�َّ   َ�ُصُّ
َّ
اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  يَ�نَادَ  :قَاَل  ،اْستُْشِهدَ  إِال َطَّ

ْ
 َوُهوَ  ،اخل

ُ  مَجٍَل  ىلَعَ 
َ

ِ  نيَِبَّ  يَا :هل ا :قَاَل  ،بَِعاِمرٍ  َمتَّْعتَنَا َما لَْوالَ  ا�َّ  َمِلُكُهمْ  َخَرجَ  :قَاَل  َخيرَْبَ  قَِدْمنَا فَلَمَّ
 :َوَ�ُقوُل  �َِسيِْفهِ  َ�ِْطرُ  َمرَْحٌب 
ـــدْ  ـــْت  قَ ـــرَبُ  َعِلَم �ِّ  َخيْ

َ
ـــُب �  َمرَْح

 

ــــاىِك   ــــَالِح  َش ــــٌل  السِّ ــــرَُّب  َ�َط َ�ُ 
 

ــــــُروُب  إَِذا ُ ــــــْت  احلْ ْ�بَلَ
َ
ــــــُب  أ  تَلَهَّ

 

ُ  َوَ�َرزَ  :قَاَل 
َ

 :َ�َقاَل  ،اَعِمرٌ  َ��ِّ  هل
�ِّ  َخيْــــرَبُ  َعِلَمــــْت  قَــــدْ 

َ
 اَعِمــــرٌ �

 

ــــاىِك   ــــَالِح  َش ــــٌل  السِّ ــــاِمرٌ  َ�َط  ُمَغ
 

َ�تَْ�ِ  فَاْختَلََفا :قَاَل  ُ  �َْسُفُل  اَعِمرٌ  وََذَهَب  ،اَعِمرٍ  تُْرِس يِف  َمرَْحٍب  َسيُْف  فََوَ�عَ  ،رَضْ
َ

 فَرََجعَ  ،هل
َحلَهُ  َ�َقَطعَ  ،َ�ْفِسهِ  ىلَعَ  َسيُْفهُ 

ْ
�

َ
 ِمنْ  َ�َفرٌ  فَإَِذا فََخرَْجُت  :َسلََمةُ  قَاَل  ،َ�ْفُسهُ  ِ�يَها فاََكنَْت  ،أ

ْصَحاِب 
َ
َ�يُْت  :قَاَل  ،َ�ْفَسهُ  َ�تََل  ،اَعِمرٍ  َ�َمُل  َ�َطَل  :َ�ُقولُونَ  ص انلَّىِبِّ  أ

َ
نَا ص انلَّيِبَّ  فَأ

َ
 َوأ

بِْ�ى
َ
ُت  أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل ِ  رَُسوُل  قَاَل  ؟اَعِمرٍ  َ�َمُل  َ�َطَل  ا�َّ  :قَاَل  ؟»َذلَِك  قَاَل  َمنْ « :ص ا�َّ

ُت 
ْ
ْصَحابَِك  ِمنْ  نَاٌس  :قُل

َ
ُ  بَْل  ،َذلَِك  قَاَل  َمنْ  َكَذَب « :قَاَل  ،أ

َ
ْجُرهُ  هل

َ
َ�ْ�ِ  أ رَْسلَِ�  ُ�مَّ . »َمرَّ

َ
  أ

َ
 إىِل

 ٍّ ْرَمدُ  وَُهوَ  ،ىلَعِ
َ
ْعِطَ�َّ « :َ�َقاَل  ،أ

ُ
ايَةَ  أل َ  ُ�ِبُّ  رَُجالً  الرَّ ُ  ا�َّ

َ
وْ  ،َورَُسوهل

َ
بُّهُ  أ ِ�ُ  ُ ُ  ا�َّ

ُ
 :قَاَل  ،»َورَُسوهل
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َ�يُْت 
َ
قُوُدهُ  بِهِ  َفِجئُْت  َعِليًّا فَأ

َ
ْرَمدُ  وَُهوَ  ،أ

َ
َ�يُْت  َحىتَّ  ،أ

َ
ِ  رَُسوَل  بِهِ  أ  َ�يْنَيْهِ يِف  فَبََسَق  ص ا�َّ

 
َ
ْ�َطاهُ  .َ�رَبَأ

َ
ايَةَ  َوأ  :َ�َقاَل  َمرَْحٌب  وََخَرجَ  ،الرَّ
ـــدْ  ـــْت  قَ ـــرَبُ  َعِلَم �ِّ  َخيْ

َ
ـــُب �  َمرَْح

 

ــــاىِك   ــــَالِح  َش ــــٌل  السِّ ــــرَُّب  َ�َط َ�ُ 
 

ــــُروُب  إَِذا ُ ــــْت  احلْ ْ�بَلَ
َ
ــــُب  أ  تَلَهَّ

 

ٌّ  َ�َقاَل    :ىلَعِ
ــــا نَ

َ
ي  أ ِ

َّ
تِْ� اذل ــــمَّ �ِّ  َس

ُ
ــــَدرَهْ  أ  َحيْ

 

َمنَْظــــَرهْ  َكِر�ــــهِ  اَغبَــــاٍت  لَكَيْــــِث  
ْ
 ال

 

ــــيِهمُ  وِ�
ُ
ــــاِع  أ ــــَل  بِالصَّ ــــنَْدرَهْ  َكيْ  السَّ

 

َس  فرََضََب  :قَاَل 
ْ
َفتْحُ  اَكنَ  ُ�مَّ  ،َ�َقتَلَهُ  َمرَْحٍب  َرأ

ْ
 )۱۸۰۷(م/ .يََديْهِ  ىلَعَ  ال

پدرم به من گفت: ما ھزار و چھارصد نفر بودیم که  گوید: می ایاس بن سلمهترجمه: 
به حدیبیه رفتیم. در آنجا پنجاه گوسفند وجود داشت که آب  صھمراه رسول الله 

چاه نشست و دعا  ی هبر کنار صساخت. رسول الله  میھا را سیراب ن حدیبیه ھمان
ب فوران نمود. پس ما آب خوردیم و آ نمود یا آب دھان در آن انداخت. در نتیجه، آب،

در زیر درخت ما را برای بیعت، فراخواند. من اولین کسی  صبرداشتیم. آنگاه رسول الله 
به بیعت با مردم ادامه  صبیعت نمودم. سپس پیامبر اکرم  ص رسول اکرمبودم که با 

». ای سلمه! بیعت کن«داد تا جایی که نصف مردم، بیعت کردند. در این ھنگام، فرمود: 
باز ھم بیعت «ت کردم. فرمود: ! من جزو اولین کسانی بودم که بیعیا رسول اللهگفتم: 

 ندارم، به من سپری عنایت فرمود. ای هو ھنگامی که متوجه شد من اسلح». کن
ای «به بیعت، ادامه داد ودر ھمان اواخر بیعت، فرمود:  صبعد از آن، رسول اکرم 

! من اول و وسط مردم، بیعت یا رسول الله؟ گفتم: »کنی میسلمه! آیا با من بیعت ن
بیعت کردم.  صمن برای بار سوم با رسول اکرم ». باز ھم بیعت کن«ود: نمودم. فرم

یا رسول ؟ گفتم: »ای سلمه! سپری که به تو عطا کردم، کجا است«بعد از آن، فرمود: 
فرمود:  صسپر را به او دادم. رسول الله  ندارد؛ ای ه! عمویم عامر را دیدم که اسلحالله

که از خودم  فرمابه من دوستی عنایت  !لھابار اشما مانند کسی ھستید که گفت: «
 ».تر باشد محبوب

که ما در میان  بعد از آن، مشرکین برای صلح با ما نامه نگاری کردند تا جایی
خدمتگزار طلحه بن عبیدالله  یم و با ھم صلح نمودیم. منکرد می یکدیگر رفت و آمد
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نمودم و از غذای طلحه  میم و خدمت کرد می دادم وتمیز میش را آب بودم؛ اسب
 سوی الله و رسولش ھجرت نموده بودم.ه زیرا خانواده و اموالم را رھا کرده و ب خوردم؛ می

، من زیر درختی مخلوط شدیمھنگامی که ما و مردم مکه، صلح کردیم و با ھم 
چھار نفر از مشرکین ر آن، دراز کشیدم. در این اثنا، رفتم و خارھایش را جارو کردم و زی

کردند. من ناراحت شدم. به ھمین خاطر، به  صرسول الله بدگویی دند و شروع به آم
خود را آویزان کردند و به استراحت  ی هدرختی دیگر، نقل مکان کردم. آنان اسلح

ھمانجا بودند که صدایی از پایین وادی آمد: ای مھاجران! فرزند ُزنیم  آنھاپرداختند. 
فر و به آن چھار ن مشیرم را از نیام بیرون کشیدم، شکشته شد. من با شنیدن این صدا

حمله کردم و سالح آنھا را مثل یک بسته در دست گرفتم و گفتم: که خواب بودند، 
از شما سرش را ھرکس  شرافت بخشیده است، صمحمد  ی هسوگند به ذاتی که به چھر

آوردم. عمویم  صزنم. آنگاه آنھا را جلو گرفتم و نزد رسول الله  میبلند کند، گردنش را 
عبالت بنام مکرز و ھفتاد نفر دیگر از مشرکین را جلو گرفته بود  ی هعامر نیز مردی از قبیل

به آنان نگاه  صودرحالی که خودش باالی اسبی پاالن دار سوار بود، آورد. رسول الله 
». آنان باشد ی هان شکنی و بازگشت به آن، به عھدبگذارید تا آغاز پیم«کرد و فرمود: 

ِيٱوَُهَو ﴿این آیه را نازل فرمود:  الله متعالآنان را بخشید و  صسپس پیامبر اکرم  َّ� 
ۡظَفَرُ�ۡم َعلَۡيهِمۡ 

َ
ۡن أ

َ
َة مِۢن َ�ۡعِد أ يِۡديَُ�ۡم َ�ۡنُهم بِبَۡطِن َمكَّ

َ
يِۡدَ�ُهۡم َعنُ�ۡم َو�

َ
[الفتح:  ﴾َكفَّ �

ان را از شما و دست تی است که در وسط مکه (حدیبیه) دست کافرھمان ذا الله متعال« .]۲۴
 ».ھای قبلی پیروز گردانیده بود؛ بعد از آنکه شما را در جنگکوتاه کرد ن،اشما را از آن

سپس براه افتادیم و راه بازگشت به مدینه را در پیش گرفتیم. در مسیر راه، جایی 
مشرکین بنی لحیان فقط یک کوه، فاصله انداخته بود. رسول  منزل گرفتیم که میان ما و

جلودار او و یارانش، امشب باالی کوه برود، طلب مغفرت ه عنوان بکه  کسی برای صالله 
 نمود. من در آن شب، دو یا سه بار باالی کوه رفتم، و سرانجام به مدینه آمدیم.

ش را با خدمتگزارش رباح به چرا فرستاد. من ھم ھمراه او شتران صرسول اکرم 
بچرد و آب بخورد. صبح ھنگام به ما خبر رسید که  با شتراناسب ابوطلحه را بردم تا 

را به غارت برده و شتر چرانش را  صشتران رسول اکرم  ی هالرحمن فزاری ھم عبد
الله برسان  طلحه بن عبید به قتل رسانده است. گفتم: ای رباح! این اسب را بگیر و به

 ای هبگو که مشرکین شترانش را به غارت بردند. سپس باالی تپ صو به رسول الله 
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که ھنگام خطر  ای هرفتم و رو به سوی مدینه نمودم و سه بار صدا زدم: یا صباحاه (کلم
م، رجز کرد می پرداختم و در حالی که تیراندازی آنگاه به تعقیب دشمن .)بردند میبکار 

 دی پست فطرتان است.رزند اکوع ھستم و امروز، روز نابوم: من، فگفت می خواندم و می
زدم  میو به محض اینکه به یکی از آنان رسیدم، تیری به ھیئت پاالن شترش 

من فرزند اکوع ھستم و امروز،  م: بگیر؛گفت میو کرد  می طوری که به شانه اش نفوذ
 روز نابودی پست فطرتان است.

 کشتم. و میدادم و چھارپایان آنھا را  میرا ھدف قرار  ، ھمچنان آنانبه الله وگندس
او را به نشستم و  می یک درختگشت، زیر  میسوی من بر ه سواری از آنھا باسب  ھرگاه،

ھر حال، آنھا به مسیرشان ادامه دادند تا اینکه به یک راه کوھستانی ه رساندم. ب یھالکت م
شان کردم و ھمچنان  آن شدند. باالی کوه رفتم و از آنجا سنگ باران تنگ رسیدند و وارد

را  صبا ھمین وضعیت به تعقیب آنھا ادامه دادم تا اینکه تمام شتران بارکش رسول اکرم 
اما من ھمچنان به تعقیب آنھا  کردند؛ آنان شتران را برای من رھا پشت سر گذاشتم؛

اینکه آنھا برای سبک بار شدن خود، بیشتر از سی  دادم تا میپرداختم و آنھا را ھدف قرار 
عنوان نشانه، ه انداختند، تعدادی سنگ ب میچادر و سی نیزه انداختند. ھر چیزی را که 

تنگی  ی هو یارانش آنھا را ببینند. سرانجام به گردن ص اللهگذاشتم تا رسول  میروی آنھا 
آنھا در آنجا نشستند تا نھار بخورند. من  رسیدند و فالنی فرزند بدر فزاری نیز نزد آنان آمد.

کوه کوچکی نشستم. آن مرد فزاری گفت: این صحنه چیست؟ گفتند: ما  ی هھم در قل
م. از صبح که ھنوز ھوا تاریک بود، از ما جدا نشده است. به ای هھای زیادی از او دید سختی

فت. آن مرد گفت: چھار به سوی ما تیراندازی کرد که ھر آنچه داشتیم از ما گر ای هانداز
نفر از شما بلند شوید. طبق دستور، چھار نفر بلند شدند و به طرف من حرکت کردند و 
باالی کوه آمدند. ھنگامی که امکان صحبت کردن برایم فراھم گردید، گفتم: آیا مرا 

شناسید؟ گفتند: نه، شما کی ھستید؟ گفتم: من سلمه بن اکوع ھستم. سوگند به ذاتی  می
از شما بیایم او را دستگیر ھریک  دنباله را شرافت بخشید، ب صمحمد  ی هھرکه چ

تواند مرا دستگیر کند. یکی از آنان  میدنبال من بیاید، نه از شما بھریک  ولی کنم؛ می
 بعد از آن، برگشتند. .گفت: تصور من ھم ھمین است

از البالی  صھمچنان سرجایم بودم که سواران رسول الله  گوید: می سلمه
ابوقتاده انصاری، و بعد از او ،  دومیی، آشکار شدند. اولین آنھا اخرم اسد درختان

 مقداد بن اسود کندی بود.



 ٨٥  کتاب هجرت و غزوات -۳۶

بقیه به عقب برگشتند. به اخرم گفتم: ای اخرم!  من لگام اسب اخرم را گرفتم؛
به  و یارانش برسند. مبادا تو را ص اللهمبادا به آنھا نزدیک شوی. بگذار تا رسول 

و روز قیامت، ایمان  الله متعالتنھایی به قتل برسانند. اخرم گفت: ای سلمه! اگر تو به 
حق ھستند، میان من و شھادت، حایل دانی که بھشت و دوزخ،  میداری و به یقین 

مشو. با شنیدن این سخنان، آزادش گذاشتم. او و عبدالرحمن فزاری در برابر ھم قرار 
زد و او را به  ای هبدالرحمن را کشت. سپس عبدالرحمن نیزگرفتند. نخست، او اسب ع

خودش  صقتاده، سوار کار رسول الله  ش را تصرف کرد. سپس ابوقتل رساند و اسب
 الرحمن رساند و او را با نیزه به قتل رساند. را به عبد

را شرافت بخشید، من پیاده به تعقیب آنھا  صمحمد  ی هسوگند به ذاتی که چھر
غبار آنھا ھم اثر دویدم تا جایی که پشت سر من، اصحاب محمد و حتی  میپرداختم و 

 .شد میدیده ن
آن، که در  ای هسوی دره را بشان  راه مشرکین که تشنه بودند قبل از غروب آفتاب،

اما ھنگامی که  بنوشند؛ د تا آبند، کج نمودنگفت می آب وجود داشت و به آن ذی قرد
ھر حال، ه دوم. ب میسوی من نگاه کردند، دیدند که من ھمچنان بدنبال آنھا ه ب

نگذاشتم که آب بخورند و نتوانستند حتی یک قطره آب ھم بچشند. پس از آن، از دره 
به دویم و  میچنان بدنبال آنھا فرار کردند. من ھم ای هبیرون رفتند و بسوی گردن

ش زدم و گفتم: این را ا ه یکی از آنان رسیدم، تیری به سر استخوان شانهب محض اینکه
. پست فطرت استھای  انسان و امروز، روز نابودی از من بگیر؛ من فرزند اکوع ھستم؛

 ھمان سلمه بن اکوع صبح است. گفتم: بله، ای او گفت: مادرش به عزایش بنشیند؛
دشمن خودت ھستی، من ھمان سلمه بن اکوع صبح ھستم. ھمچنین دو که  کسی

اسب از آنھا خسته شدند و باالی ھمان گردنه، رھا کردند. من آن دو اسب را جلو 
حرکت کردم. در مسیر راه، عامر با یک مشک که  صگرفتم و بسوی رسول الله 

من ملحق شد.  مقداری شیر در آن بود و مشک دیگری که مقداری آب در آن بود، به
آمدم.  صمن وضو ساختم و مقداری از آن شیر نوشیدم. سپس خدمت رسول الله 

گفتنی م. ه بودبی بودند که مشرکین را از آن، دور ساختکنار ھمان آ ص پیامبر اکرم
آورده شتران و ھر آنچه را که من از چنگ مشرکین، بیرون  ص است که رسول الله

را برداشته بود. بالل نیز از میان شترانی که من از  و چادرھا ھا هنیز ی هو ھم بودم
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را سربریده بود و قسمتی از کوھان و جگرش را برای رسول  ای هدشمن گرفته بودم، ناق
 .کرد می کباب صالله 

کنم و به تعقیب نفر از مسلمانان انتخاب  ! بگذار تا من صدیا رسول اللهمن گفتم: 
پیدا کنم، به قتل برسانم.  دسترسیسی که خبر و جاسوھر مُ به دشمن بپردازم و 

خندید که تقریبًا تمام دندانھایش  ای هبا شنیدن این سخنان، به انداز صرسول اکرم 
؟ »دھی میای سلمه! آیا این کار را انجام «در روشنایی آتش، دیده شدند. سپس فرمود: 

م اکنون در ا ھآنھ«را عزیز گردانده است. فرمود: گفتم: بلی، سوگند به ذاتی که تو 
 ».خورند میسرزمین عظفان، مھمانی 

فالن شخص برای غطفان آمد و گفت:  ی هبعد از آن، مردی از قبیل گوید: می سلمه
به  تش را بیرون آوردند، غباری دیدند وھنگامی که پوس آنان شتری ذبح کرد؛ اما

بح شد، رسول یکدیگر گفتند: دشمن آمد. پس براه افتادند و فرار کردند. ھنگامی که ص
امروز، بھترین اسب سوارھا، قتاده، و بھترین پیاده نظام ما، سلمه «فرمود:  صالله 
داد. به من اسب سوار و شخص پیاده را با ھم فرد سھم  صآنگاه رسول الله ». بود

اش عضباء سوار نمود و راه  بر ناقه مرا پشت سر خود ص بعد از آن، رسول اکرم
 یش گرفتیم. در راه مدینه، یک مرد انصاری که در دویدن،بازگشت به مدینه را در پ

که تا مدینه  آیا کسی وجود دارد: گفت می توانست سبقت بگیرد، میاز او نکس  ھیچ
ش را شنیدم، گفتم: . ھنگامی که من سخنکرد می مسابقه دھد؟ و این سخن را تکرار

کنی؟ گفت: بجز رسول  میشریف و بزرگوار را رعایت نھای  انسان آیا حرمت و شرافت
پدر و مادرم فدایت ! یا رسول اللهکنم. گفتم:  میرعایت کس دیگری را ن صالله 

اگر دوست داری «فرمود:  ص پیامبر اکرمبگذار تا با این مرد، مسابقه دھم.  شوند؛
خواھی، برو. و از عضباء پیاده شدم و  میبه آن مرد گفتم: به ھر طرف که ». مسابقه بده
اش، از  یک یا دو بلندی برای حفظ نفس ی هوع به دویدن نمودم و به اندازپریدم و شر

دویدن شدید، خودداری کردم. و ھمچنان به دنبالش دویدم. یک یا دو بلندی دیگر ھم 
از دویدن شدید، خودداری نمودم. آنگاه، سرعت دویدنم را افزایش دادم تا به او برسم. 

که از تو سبقت گرفتند. او گفت: ه الله د بیش زدم و گفتم: سوگنھا هسپس میان شان
 ھر حال، جلوتر از او به مدینه رسیدم.ه من ھم تصورم ھمین است. ب
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به  ص اللهبعد از آن، بیشتر از سه شب در مدینه نماندیم تا اینکه ھمراه رسول 
 : گفت می خواند و میخیبر رفتیم. عمویم عامر برای مردم رجز 

ِ و ُ  لـَــْوالَ  تـَــا�َّ  َدْ�نَـــا اْهـــَت  َمـــا ا�َّ
 

ْ�نَا َوالَ    َصـــــــــلَّيْنَا َوالَ  تََصـــــــــدَّ
 

ــنُ  ْ ــنْ  َو�َ ــِلَك  َ� ــا فَْض ــتَْغنَيْنَا َم  اْس
 

ــــــِت   ــــــَدامَ  َ�ثَبِّ قْ
َ
ــــــا إِنْ  األ  َالَ�يْنَ

 

نْــــــــِزلَنْ 
َ
ــــــــا َســــــــِكينَةً  َوأ  َعلَيْنَ

 

نماز دادیم و  مییم، صدقه نشد میبود، ما ھدایت ن می، اگر او ناللهسوگند به (
! ما از فضل واحسان تو بی نیاز نیستیم. و ھنگام رویارویی با بار الھاخواندیم.  مین

 )دشمن، ما را ثابت قدم بگردان. و بر ما آرامش نازل کن.
 ص پیامبر اکرم؟ گفت: من عامر ھستم. »این، کیست«فرمود:  صرسول الله 

برای  صرسول الله  ،ھرگاه گفتنی است که». پروردگارت تو را مغفرت کند«فرمود: 
عمر بن  ،. به ھمین خاطررسید می د، به شھادتنمو میطلب مغفرت  ای هفرد ویژ
! چرا نگذاشتی تا ما از عامر یا رسول اللهاز باالی شترش صدا زد و گفت:  سخطاب 

ھنگامی که به خیبر رسیدیم، پادشاه آنان ِمرحب  گوید: می بھره مند شویم؟ راوی
 :گفت می بیرون آمد در حالی که شمشیرش را به اھتزاز در آورده بود و

ـــدْ  ـــْت  قَ ـــرَبُ  َعِلَم �ِّ  َخيْ
َ
ـــُب �  َمرَْح

 

ــــاىِك   ــــَالِح  َش ــــٌل  السِّ ــــرَُّب  َ�َط َ�ُ 
 

ــــــُروُب  إَِذا ُ ــــــْت  احلْ ْ�بَلَ
َ
ــــــُب  أ  تَلَهَّ

 

ان مسلح و قھرمانی با مردی تا دند مرحب نام دارم؛داند که من،  میخیبر خوب ( 
 .)شوم میھنگامی که جنگی اتفاق بیفتد، شعله ور  تجربه ھستم؛

 در این ھنگام، عمویم عامر جلو رفت و گفت:  

ُ  َوَ�َرزَ  :قَاَل 
َ

 :َ�َقاَل  ،اَعِمرٌ  َ��ِّ  هل
�ِّ  َخيْــــرَبُ  َعِلَمــــْت  قَــــدْ 

َ
 اَعِمــــرٌ �

 

ــــاىِك   ــــَالِح  َش ــــٌل  السِّ ــــاِمرٌ  َ�َط  ُمَغ
 

لح و قھرمانی بی باک مردی سراپا مس شناسد که من عامر ھستم؛ میخیبر خوب (
 .)ھستم

سپس دو ضربه با یکدیگر رد و بدل کردند که شمشیر مرحب در سپر عامر فرو رفت 
ولی شمشیرش به  ؛بزند ای هو گیر کرد. در این ھنگام، عامر خواست از زیر به او ضرب

 خودش برگشت و شاھرگ دستش را قطع کرد و باعث مرگ وی گردید.
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گویند:  می صو دیدم که تعدادی از یاران نبی اکرم  آمدمبیرون من  گوید: می سلمه
آمدم و  صچون خودکشی کرد. من گریان، خدمت نبی اکرم  گردیدغاعمال عامر باطل 

چه کسی «فرمود:  ص؟ رسول الله گردیدطل ! آیا اعمال عامر، بایا رسول اللهگفتم: 
ھر کس، چنین سخنی «؟ گفتم: تعدادی از صحابه. فرمود: »چنین سخنی گفته است

 ».برد میبلکه او دو پاداش  ه زبان آورده، دروغ گفته است؛ب
چشم شکایت  ی همرا بدنبال علی بن ابی طالب که از ناحی ص رسول اکرمسپس 

و رسولش را دوست  اللهپرچم را به مردی خواھم داد که «داشت، فرستاد و فرمود: 
 ».و رسولش او را دوست دارند اللهدارد یا 

برد، رفتم و دستش را  میآنگاه من نزد علی که از درد چشم، رنج  گوید: می راوی
آب  سدر چشمان علی  ص پیامبر اکرمآوردم.  صگرفتم و خدمت رسول الله 

دست او داد. این بار ھم ه دھان انداخت و ایشان، سالمتش را بازیافت. سپس پرچم را ب
  ِمرحب بیرون آمد و گفت:

ـــدْ  ـــرَبُ  َعِلَمـــْت  قَ �ِّ  َخيْ
َ
 َمرَْحـــُب �

 

ــــَالِح  َشــــايِك    ُ�َــــرَُّب  َ�َطــــٌل  السِّ
 

ــــــُروُب  إَِذا ُ ــــــْت  احلْ ْ�بَلَ
َ
ــــــُب  أ  تَلَهَّ

 

ه ھستم سرتا پا مسلح و قھرمانی با تجرب ؛ھستمداند که من، مرحب  میخیبر خوب (
 )شوم. میھا رو کنند، شعله ور  گاه جنگو ھر 

 گفت: سعلی 

ــــا نَ
َ
ي  أ ِ

َّ
تِْ� اذل �ِّ  َســــمَّ

ُ
ــــَدرَهْ  أ  َحيْ

 

ــــِث   ــــاٍت  لَكَيْ ــــهِ  اَغبَ ــــَرهْ  َكِر� َمنَْظ
ْ
 ال

 

وِ�ــــيِهمُ 
ُ
ــــاِع  أ ــــنَْدرَهْ  َكيْــــَل  بِالصَّ  السَّ

 

؛ مانند شیر نامیده است مرا حیدره ــ شیر ــآن کسی ھستم که مادرم من ( 
 ی هحساب آنھا را بطور کامل مثل پیمان جنگل که ــ از نگاه دشمن ــ بد منظر است؛

(کنایه از این است که بطور وسیع و گسترده،  )گذارم. میسندره، کف دست آنان 
 .)رسانم میدشمن را به قتل 

رحب زد و او را به به سر مِ  ای هضرب س: سرانجام، علی بن ابی طالب گوید  می راوی
 او فتح گردید. ی هقتل رساند و خیبر بوسیل
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 با قریش ص): داستان حدیبیه و صلح نبی اکرم ۱۷باب (
رَبَاءِ  َعِن  ـ۱۱۷۸

ْ
ا :قَاَل  س بن اعزب ال ْحرِصَ  لَمَّ

ُ
َيِْت  ِعنْدَ  ص انلَّيِبُّ  أ

ْ
َهُ  ،ابل

َ
ْهُل  َصاحل

َ
 أ

ةَ  نْ  ىلَعَ  َمكَّ
َ
  يَْدُخلََها َوالَ  ،ثََالثًا بَِها َ�يُِقيمَ  يَْدُخلََها أ

َّ
َالِح  جِبُلُبَّانِ  إِال يِْف  ،السِّ  َوالَ  ،َوقَِرابِهِ  السَّ

َحدٍ  َ�ُْرجَ 
َ
ْهِلَها ِمنْ  َمَعهُ  بِأ

َ
َحًدا َ�ْمنَعَ  َوالَ  ،أ

َ
نْ  بَِها َ�ْمُكُث  أ تُِب « :ِلَعِ�ٍّ  قَاَل ، َمَعهُ  اَكنَ  ِممَّ

ْ
 اك

َْط  ِ  � ،بَيْنَنَا الرشَّ دٌ  َعلَيْهِ  قَاىَض  َما َهَذا ،الرَِّحيمِ  الرَّمْحَِن  ا�َّ ِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ ُ  َ�َقاَل . »ا�َّ
َ

 هل
ُ�ونَ  ُمرْشِ

ْ
نََّك  َ�ْعلَمُ  لَوْ  :ال

َ
ِ  رَُسوُل  � تُْب  َولَِ�ِن  ،تَاَ�ْعنَاكَ  ا�َّ

ْ
دُ  :اك ِ  َ�بْدِ  ْ�نُ  ُ�َمَّ َمرَ  ،ا�َّ

َ
 َعِليًّا فَأ

نْ 
َ
ٌّ  َ�َقاَل  ،َ�ْمَحاَها أ ِ  ،الَ  :ىلَعِ ْ�َاَها الَ  ،َوا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،أ ِرِ� « :ص ا�َّ

َ
َراهُ . »َماَكَ�َها أ

َ
 فَأ

ِ  َ�بْدِ  اْ�نُ « :َوَ�تََب  ،َ�َمَحاَها ،َماَكَ�َها قَامَ . »ا�َّ
َ
يَّامٍ  ثََالثَةَ  بَِها فَأ

َ
ا ،� نْ  فَلَمَّ

َ
 اثلَّاِلِث  يَْومُ  اَكنَ  أ

ُمْرهُ  ،َصاِحِبَك  رَشِْط  ِمنْ  يَْومٍ  آِخرُ  َهَذا :ِلَعِ�ٍّ  قَالُوا
ْ
يَْخُرجْ  فَأ

ْ
ْخرَبَهُ  ،فَل

َ
. »َ�َعمْ « :َ�َقاَل  ،بَِذلَِك  فَأ

 )۱۷۸۳(م/ .فََخَرجَ 
را از کعبه (انجام  صھنگامی که نبی اکرم  گوید: می سبراء بن عازب ترجمه: 

عمره) جلوگیری کردند، اھل مکه با ایشان، صلح کردند بر این اساس که (مسلمانان، 
توانند در مکه بمانند. و  میامسال برگردند و سال آینده برای ادای عمره) فقط سه روز 

و ھیچ یک از اھل مکه  ؛با خود نیاورند مگر شمشیری که در نیام باشد ای هھیچ اسلح
) خواست در مکه بماند، مانع او صخود نبرد و اگر کسی از یارانش (محمد را با 

 نشود.
قرارداد و شرایط آن را «فرمود:  سبه علی بن ابی طالب  صآنگاه رسول اکرم 

مشرکین ». است اللهبنویس: بسم الله الرحمن الرحیم، این قرارداد محمد رسول 
در قرارداد  یم؛کرد می ستی، از تو پیرویالله ھ پیامبردانستیم که تو  میگفتند: اگر ما 

 باید محمد فرزند عبدالله بنویسی.
 سرا پاک کند. علی  »اللهرسول « ی هبه علی دستور داد تا کلم صپیامبر اکرم 

به آن را  جای«فرمود:  ص اکرمکنم. رسول  میپاک نآن را  ،به الله گفت: نه، سوگند
پاک آن را  ص پیامبرنشان داد و  صبه پیامبر اکرم آن را  سعلی ». من نشان بده

 جایش فرزند عبدالله نوشت.ه کرد و ب
سال آینده) سه روز در مکه ماند. روز سوم،  ی ه(در سفر عمر صسرانجام، نبی اکرم 

باشد. لذا به او بگویید  میگفتند: طبق شرایط، این، آخرین روز رفیقت  سمشرکین به علی 
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فرمود:  ص رسول اللهرا اطالع داد.  صپیامبر اکرم  ستا از مکه بیرون شود. علی 
  و از مکه، بیرون رفت.». بله«

�ََس عن  ـ۱۱۷۹
َ
ا :قَاَل  س َمالٍِك  ْ�نَ  أ بِيٗنا اإِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتحٗ ﴿ :نََزلَْت  لَمَّ َۡغِفَر  ١مُّ ِ�ّ

  ].۲-۱[الفتح: ﴾لََك 
َ

َُديِْبيَةِ  ِمنَ  َمرِْجَعهُ  .]۵[الفتح:  ﴾اَعِظيمٗ فَۡوًزا ﴿ قَْوهِلِ  إِىل
ْ
 ُ�َاِلُطُهمُ  وَُهمْ  احل

ُْزنُ 
ْ
َكآبَةُ  احل

ْ
َرَ  َوقَدْ  ،َوال

َ
َهْدَى  �

ْ
َُديِْبيَةِ  ال

ْ
نِْزلَْت  لََقدْ « :َ�َقاَل  بِاحل

ُ
َّ  أ َحبُّ  ِ�َ  آيَةٌ  يلَعَ

َ
َّ  أ

َ
 ِمنَ  إِيل

ْ�يَا يًعا ادلُّ  )۱۷۸۶(م/ .»مَجِ
از حدیبیه بر  صھنگامی که نبی اکرم  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 

غم و اندوه  گشت و ھدی (شکرانه) را در حدیبیه، ذبح کرده بود و مسلمانان در می

بِيٗنا َ�ۡتٗحا لََك  َناإِنَّا َ�َتحۡ ﴿ که: گردیدعمیقی فرو رفته بودند، این آیه نازل  َۡغِفَر  ١مُّ ِ�ّ
ُ ٱلََك  یعنی: ما برای تو فتح آشکاری را  ]۵ فتح:[ ﴾افَۡوًزا َعِظيمٗ ﴿ تا ]۲-۱[الفتح:  ﴾�َّ

 ....اھان پیشین و پسین تو را بیامرزدگن الله متعالم تا اینکه ای هتدارک دید
برایم بر من نازل شده است که  ای هآی«فرمود:  بعد از نزول این آیه صرسول اکرم 

 ».تر است دنیا محبوب ی هاز ھم

 خیبر ی ه): غزو۱۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۱۸۰

َ
  ص انلَّىِبِّ  َمعَ  َخرَْجنَا :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ُ  َ�َفتَحَ  ،َخيرَْبَ  إِىل  فَلَمْ  ،َعلَيْنَا ا�َّ

َمتَاعَ  َغِنْمنَا ،َوِرقًا َوالَ  َذَهبًا َ�ْغنَمْ 
ْ
َعامَ  ال   اْ�َطلَْقنَا ُ�مَّ  ،َواثلِّيَاَب  َوالطَّ

َ
َواِدى إِىل

ْ
 رَُسولِ  َوَمعَ  ،ال

 ِ ُ  َ�بْدٌ  ص ا�َّ
َ

ُ  وََهبَهُ  ،هل
َ

بَيِْب بَِ�  ِمنْ  ،َز�ْدٍ  ْ�نَ  ِرفَاَعةَ  يُْدىَع  ،ُجَذامٍ  ِمنْ  رَُجٌل  هل ا ،الضُّ  فَلَمَّ
َا

ْ
َواِدَى  نََزنل

ْ
ِ  رَُسولِ  َ�بْدُ  قَامَ  ال نَا ،َحتُْفهُ  ِ�يهِ  فاََكنَ  ،�َِسْهمٍ  فَُرِ�َ  رَْحلَهُ  َ�ُلُّ  ص ا�َّ

ْ
 َهِنيئًا :َ�ُقل

 ُ
َ

َهاَدةُ  هل ِ  رَُسوَل  يَا الشَّ ِ  رَُسوُل  قَاَل  ،ا�َّ ي  ،الَكَّ « :ص ا�َّ ِ
َّ

دٍ  َ�ْفُس َواذل ْملَةَ  إِنَّ  ،�ِيَِدهِ  ُ�َمَّ  الشَّ
تَِهُب 

ْ
َل َخَذَها ،نَاًرا َعلَيْهِ  تلَ

َ
َغنَائِمِ  ِمنَ  أ

ْ
َمَقاِسمُ  تُِصبَْها لَمْ  ،َخيرَْبَ  يَْومَ  ال

ْ
 ،انلَّاُس  َ�َفِزعَ  قَاَل . »ال

اكٍ  رَُجٌل  فََجاءَ  وْ  �رِِشَ
َ
اَكْ�ِ  أ ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  رِشَ َصبُْت  ،ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َخيرَْبَ  يَْومَ  أ  :ص ا�َّ

اكٌ « وْ  نَارٍ  ِمنْ  رِشَ
َ
ااَكنِ  أ  )۱۱۵(م/ .»نَارٍ  ِمنْ  رِشَ

ما  به الله متعالبه خیبر رفتیم.  صھمراه نبی اکرم  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
بلکه کاال،  به غنیمت نگرفتیم؛ ای هاین غزوه، طال و نقر در فتح و پیروزی عنایت فرمود؛

قابل یاد آوری است که ری رفتیم. غذا و پارچه به غنیمت گرفتیم. بعد از آن به وادی قُ 
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بنی ضبیب ھمراه  ی هرفاعه فرزند زید از قبیل صدر این سفر، خدمتگزار رسول اکرم 
 بخشیده بود. ص رسول اللهجذام به  ی هخدمتگزار را مردی از قبیلایشان بود. این 

 صری منزل گرفتیم، خدمتگزار رسول اکرم ھر حال، ھنگامی که در وادی قُ ه ب
که تیری به سوی او پرتاب  بود صرسول الله رخت سفر  مشغول باز کردنبرخاست و 

 ص! شھادتش مبارک. رسول الله یا رسول اللهگردید و بر اثر آن، فوت کرد. ما گفتیم: 
ھرگز، سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، چادری را که قبل از «فرمود: 

 گوید: می راوی». سازد میتقسیم، از غنایم خیبر برداشته است، آتش را برایش شعله ور 
آن، یک نفر یک یا دو بند  بعد ازمردم از شنیدن این سخن، دچار وحشت شدند و 

فرمود:  ص! اینھا را روز خیبر برداشتم. رسول الله یا رسول اللهرد و گفت: کفش آو
  ».شود میباعث یک بند یا دو بند کفش در جھنم «

درختان و گوسفندانی را که انصار برای استفاده  ): بعد از فتوحات، مهاجرین۱۹اب (ب
 از میوه و شیرشان در اختیارشان قرار داده بودند برگرداندند

�َِس  َ�نْ  ـ۱۱۸۱
َ
ا :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ ُمَهاِجُرونَ  قَِدمَ  لَمَّ

ْ
ةَ  ِمنْ  ال َمِدينَةَ  َمكَّ

ْ
 قَِدُموا ،ال

يِْديِهمْ  َولَيَْس 
َ
ءٌ  بِأ نَْصارُ  َوَ�نَ  ،ىَشْ

َ
ْهَل  األ

َ
رِْض  أ

َ
َعَقارِ  األ

ْ
نَْصارُ  َ�َقاَسَمُهمُ  ،َوال

َ
نْ  ىلَعَ  األ

َ
 أ

ْ�َطوُْهمْ 
َ
نَْصاَف  أ

َ
ْمَوالِِهمْ  ثَِمارِ  أ

َ
َعَمَل  َوَ�ْ�ُفوَ�ُهمُ  ،اَعمٍ  لُكَّ  ،أ

ْ
َمئُونَةَ  ال

ْ
مُّ  َوَ�نَْت  ،َوال

ُ
�َِس  أ

َ
 بِْن  أ

مَّ  تُْدىَع  َوْ�َ  ،َمالٍِك 
ُ
مَّ  َوَ�نَْت  ،ُسلَيْمٍ  أ

ُ
ِ  َ�بْدِ  أ يِب  بِْن  ا�َّ

َ
َحةَ أ

ْ
ًخا اَكنَ  َطل

َ
�ٍَس  أ

َ
هِ  أل مِّ

ُ
 َوَ�نَْت  ،أل

ْ�َطْت 
َ
مُّ  أ

ُ
�ٍَس  أ

َ
ِ  َل رَُسو أ ْ�َطاَها ،لََها ِعَذاقًا ص ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  فَأ مَّ  ص ا�َّ

ُ
ْ�َمنَ  أ

َ
مَّ  ،َمْوَالتَهُ  ،أ

ُ
 أ

َساَمةَ 
ُ
ِ�  :ِشَهاٍب  اْ�نُ  قَاَل  ،َز�ْدٍ  بِْن  أ ْخرَبَ

َ
�َُس  فَأ

َ
نَّ  َمالٍِك  ْ�نُ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ا ص ا�َّ   لَمَّ

َ
 ِمنْ  فََرغ

ْهِل  قِتَالِ 
َ
  َوانرَْصََف  ،َخيرَْبَ  أ

َ
َمِدينَةِ  ِإىل

ْ
ُمَهاِجُرونَ  رَدَّ  ،ال

ْ
  ال

َ
نَْصارِ  ِإىل

َ
 اَكنُواالَّيِت  َمنَاحِئَُهمُ  األ

ِ  رَُسوُل  فَرَدَّ  :قَاَل  ،ثَِمارِِهمْ  ِمنْ  َمنَُحوُهمْ    ص ا�َّ
َ

�ِّ  إىِل
ُ
ْ�َطى ،ِعَذاَ�َها أ

َ
ِ  رَُسوُل  وَأ مَّ  ص ا�َّ

ُ
 أ

ْ�َمنَ 
َ
نِ  ِمنْ  َوَ�نَ  :ِشَهاٍب  اْ�نُ  قَاَل  ،َحائِِطهِ  ِمنْ  َماَكَ�ُهنَّ  أ

ْ
مِّ  َشأ

ُ
ْ�َمنَ  أ

َ
مِّ  ،أ

ُ
َساَمةَ  أ

ُ
�ََّها :َز�ْدٍ  بِْن  أ

َ
 اَكنَْت  �

ِ  لَِعبْدِ  وَِصيَفةً  ِلِب  َ�بْدِ  بِْن  ا�َّ ُمطَّ
ْ
َبََشةِ  ِمنَ  َوَ�نَْت  ،ال

ْ
ا ،احل ْت  فَلَمَّ َ ِ  رَُسوَل  آِمنَةُ  َودلَ  َ�ْعدَ  ص ا�َّ

َ  َما بُوهُ  تُُو�ِّ
َ
مُّ  فاََكنَْت  ،أ

ُ
ْ�َمنَ  أ

َ
ُْضنُهُ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  َكرِبَ  َحىتَّ  ،حت ْ�تََقَها ،ص ا�َّ

َ
نَْ�َحَها ُ�مَّ  فَأ

َ
 َز�ْدَ  أ

يَْت  ُ�مَّ  ،َحاِرثَةَ  ْ�نَ  َ  َما َ�ْعدَ  تُُو�ِّ ِ  رَُسوُل  تُُو�ِّ ْشُهرٍ  خِبَْمَسةِ  ص ا�َّ
َ
 )۱۷۷۱(م/ .أ

: ھنگامی که مھاجرین از مکه به مدینه ھجرت گوید  می سانس بن مالک ترجمه: 
کردند، چیزی در دست نداشتند. و انصار دارای ِملک و زمین بودند. به ھمین خاطر، 
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انجام را ھای خود را در اختیار مھاجرین گذاشتند تا آنھا کارھای کشاورزی  انصار زمین
ن مالک که مادر دھند و نصف محصوِل سال از آِن آنان باشد. ام ُسَلیم مادر انس ب

داده بود (تا  صباشد چند درخت خرما به رسول اکرم  میعبدالله بن ابی طلحه نیز 
ھا را به کنیز آزاد  آن درخت صرسول الله  .)پیامبر از محصول آنھا استفاده کند

 اش؛ ام ایمن؛ مادر اسامه بن زید داد. شده
جنگ خیبر را به  صبه من گفت: وقتی که رسول الله  سانس  گوید: می ھابابن ش

ھای کشاورزی انصار را که برای استفاده از  و به مدینه برگشت، مھاجرین زمین پایان رساند
 نیز ص اکرم، پس دادند. و رسول قرار داده بودندشان، در اختیار آنھا  محصوالت

پس گرفته ھای  درخت عوِض  خرمای مادرم را برگرداند و به ام ایمن درھای  درخت
 درخت از باغ خود، عطا فرمود.شده چند 

ام ایمن مادر اسامه بن زید از حبشه و کنیز عبدالله بن  گوید: می ابن شھاب
عبدالمطلب بود. بعد از وفات پدر پیامبر؛ عبدالله؛ ھنگامی که آمنه وضع حمل نمود و 

. ھنگامی که کرد می را نگھداری صآمد، ام ایمن پیامبر اکرم  دنیاب صرسول الله 
بزرگ شد، ام ایمن را آزاد نمود و به نکاح زید بن حارثه در آورد.  صلله رسول ا

 دنیا را وداع گفت. صسرانجام، ام ایمن پنج ماه بعد از وفات رسول الله 

): فتح مکه و وارد شدن به آن با زور شمشیر و لطف و احسان پیامبر ۲۰باب (
 به اهل مکه صاکرم

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۱۸۲ يِب  َ�نْ  َرَ�اٍح  بِْن  ا�َّ
َ
  ُوفُودٌ  َوفََدْت  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
 وََذلَِك  ،ُمَعاِوَ�ةَ  إِىل

َعامَ  بِلَْعٍض  َ�ْعُضَنا يَْصنَعُ  فاََكنَ  ،َرَمَضانَ يِف  بُو فاََكنَ  ،الطَّ
َ
ا ُهَر�َْرةَ  أ نْ  يُْ�رِثُ  ِممَّ

َ
  يَْدُعَونَا أ

َ
 إِىل

ُت  ،رَْحِلهِ 
ْ
الَ  :َ�ُقل

َ
ْصنَعُ  أ

َ
ْدُعوَُهمْ  َطَعاًما أ

َ
  فَأ

َ
َمْرُت  ؟رَْحِ�  إىِل

َ
بَا لَِقيُت  ُ�مَّ  ،يُْصنَعُ  بَِطَعامٍ  فَأ

َ
 أ

َعىِشِّ  ِمنَ  ُهَر�َْرةَ 
ْ
ُت  ،ال

ْ
ْعَوةُ  :َ�ُقل ُت  ؟َسبَْقتَِ�  :َ�َقاَل  ،اللَّيْلَةَ  ِعنِْدي ادلَّ

ْ
 ،فََدَعْوُ�ُهمْ  ،َ�َعمْ  :قُل

بُو َ�َقاَل 
َ
الَ  :ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ْعِلُمُ�مْ  أ

ُ
نَْصارِ  َمْعرَشَ  يَا َحِديِثُ�مْ  ِمنْ  حِبَِديٍث  أ

َ
ةَ  َ�تْحَ  َذَكرَ  ُ�مَّ  ؟األ  َمكَّ

ْ�بََل  :َ�َقاَل 
َ
ِ  رَُسوُل  أ ةَ  قَِدمَ  َحىتَّ  ص ا�َّ َ�ْ�َ  َ�بََعَث  ،َمكَّ ُمَجنِّبَتَْ�ِ  إِْحَدى ىلَعَ  الزُّ

ْ
 َوَ�َعَث  ،ال

ا ُمَجنِّبَةِ  ىلَعَ  َخادِلً
ْ
ْخَرى ال

ُ
بَا َوَ�َعَث  ،األ

َ
ِ  ىلَعَ  ُ�بَيَْدةَ  أ رُسَّ

ْ
َخُذوا ،احل

َ
َوادِ  َ�ْطنَ  فَأ

ْ
ِ  َورَُسوُل  ،يال  ا�َّ

بُو« :َ�َقاَل  ،فََرآِ�  َ�نََظرَ  :قَاَل  ،َكِتيبَةٍ يِف  ص
َ
ُت  ،»ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
َّيَْك  :قُل

َ
ِ  رَُسوَل  يَا بل  الَ « :َ�َقاَل  ،ا�َّ

تِيِ� 
ْ
  يَأ

َّ
نَْصارِ  إِال

َ
نَْصارِ يِل  اْهِتْف « :َ�َقاَل  َشيْبَانَ  َ�ْ�ُ  َزادَ . »يٌّ أ

َ
َطافُوا :قَاَل . »بِاأل

َ
ََّشْت  ،بِهِ  فَأ  َوَو�
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ْوَ�اًشا قَُر�ٌْش 
َ
ْ�بَااًع  لََها أ

َ
مُ  :َ�َقالُوا ،َوأ إِنْ  ،َهُؤالَءِ  ُ�َقدِّ

ِصيبُوا َو�ِنْ  ،َمَعُهمْ  ُكنَّا ءٌ يَشْ  لَُهمْ  اَكنَ  فَ
ُ
 أ

ْ�َطيْنَا
َ
ي  أ ِ

َّ
نَااذل

ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ُسئِل   تََرْونَ « :ص ا�َّ

َ
ْوَ�اِش  إِىل

َ
ْ�بَاِعِهمْ  قَُر�ٍْش  أ

َ
 قَاَل  ُ�مَّ . »َوأ

ْخَرى ىلَعَ  إِْحَداُهَما ،�ِيََديْهِ 
ُ
َفا تَُوافُوِ�  َحيتَّ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،األ َحدٌ  َشاءَ  َ�َما ،فَاْ�َطلَْقنَا :قَاَل . »بِالصَّ

َ
 أ

نْ  ِمنَّا
َ
َحًدا َ�ْقتَُل  أ

َ
  أ

َّ
َحدٌ  َوَما ،َ�تَلَهُ  إِال

َ
هُ  ِمنُْهمْ  أ ْنَا يُوَجِّ

َ
بُو فََجاءَ  :قَاَل  ،َشيْئًا إِيل

َ
  يَا :َ�َقاَل  ُسْفيَانَ  أ

ِ  رَُسوَل  �ِيَحْت  ،ا�َّ
ُ
اءُ  أ َْومِ  َ�ْعدَ  قَُر�َْش  الَ  ،قَُر�ٍْش  َخرْضَ يِب  َدارَ  َدَخَل  َمنْ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،ايلْ

َ
 ُسْفيَانَ أ

نَْصارُ  َ�َقالَِت  ،»آِمنٌ  َ�ُهوَ 
َ
ا :بِلَْعٍض  َ�ْعُضُهمْ  ،األ مَّ

َ
ْدَرَ�تْهُ  الرَُّجُل  أ

َ
فَةٌ  ،قَْرَ�ِتهِ يِف  َرْ�بَةٌ  فَأ

ْ
 َوَرأ

بُو قَاَل ، بَِعِشَ�تِهِ 
َ
َوىْحُ  وََجاءَ  :ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
َويْحُ  َجاءَ  إَِذا َوَ�نَ  ،ال

ْ
 فَلَيَْس  َجاءَ  فَِإَذا ،َعلَيْنَا َ�يَْف  الَ  ال

َحدٌ 
َ
  َطْرَفهُ  يَْرَ�عُ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل َوىْحُ  َ�نَْقىِضَ  َحىتَّ  ص ا�َّ

ْ
ا ،ال َويْحُ  اْ�َقىَض  فَلَمَّ

ْ
 رَُسوُل  قَاَل  ال

 ِ نَْصارِ  َمْعرَشَ  يَا« :ص ا�َّ
َ
َّيَْك  :قَالُوا. »األ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا ،بل تُمْ « :قَاَل  ،ا�َّ

ْ
ا :قُل مَّ

َ
ْدَرَ�تْهُ  الرَُّجُل  أ

َ
 فَأ

ِ  َ�بْدُ إِ�ِّ  ،الَكَّ « :قَاَل  ،َذاكَ  اَكنَ  قَدْ  :قَالُوا. »؟قَْرَ�ِتهِ يِف  َرْ�بَةٌ  ُ  ا�َّ
ُ

  َهاَجْرُت  ،َورَُسوهل
َ

ِ  إِىل  ا�َّ
ُْ�مْ 

َ
َمْحيَا ،َو�يِل

ْ
َمَماُت  ،َ�ْيَاُ�مْ  َوال

ْ
ْ�بَلُوا. »َمَماتُُ�مْ  َوال

َ
ْهِ  فَأ

َ
ِ  :َو�َُقولُونَ  َ�بُْكونَ  إِيل  َما ،َوا�َّ

نَا
ْ
ي  قُل ِ

َّ
نَااذل

ْ
  قُل

َّ
نَّ  إِال ِ  الضِّ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َو�ِرَُسوهِلِ  بِا�َّ َ  إِنَّ «: ص ا�َّ ُ  ا�َّ

َ
 َورَُسوهل

قَانُِ�مْ  ْ�بََل  :قَاَل . »َوَ�ْعِذَرانُِ�مْ  يَُصدِّ
َ
  انلَّاُس  فَأ

َ
يِب  َدارِ  إِىل

َ
ْغلََق  ،ُسْفيَانَ أ

َ
بَْواَ�ُهمْ  انلَّاُس  َوأ

َ
 ،أ

ْ�بََل  :قَاَل 
َ
ِ  رَُسوُل  َوأ ْ�بََل  َحىتَّ  ص ا�َّ

َ
  أ

َ
ََجرِ  إِىل

ْ
َيِْت  َطاَف  ُ�مَّ  ،فَاْستَلََمهُ  ،احل

ْ
يَت  قَاَل  ،بِابل

َ
 ىلَعَ  فَأ

  َصنَمٍ 
َ

َيِْت  َجنِْب  إِىل
ْ

ِ  رَُسولِ  يَدِ  َوِ�  :قَاَل  َ�ْعبُُدونَهُ  اَكنُوا ابل  �ِِسيَةِ  آِخذٌ  وَُهوَ  ،قَوٌْس  ص ا�َّ
َقوِْس 

ْ
ا ،ال ىَت  فَلَمَّ

َ
نَمِ  ىلَعَ  أ  ﴾ۡلَ�ِٰطُل ٱَوزََهَق  ۡ�َقُّ ٱَجآَء ﴿ :َوَ�ُقوُل  َ�يِْنهِ يِف  َ�ْطُعنُهُ  َجَعَل  الصَّ

ا .]۸۱[اإلسراء:    فَلَمَّ
َ
ىَت  َطَوافِهِ  ِمنْ  فََرغ

َ
َفا أ   َ�َظرَ  َحىتَّ  ،َعلَيْهِ  َ�َعالَ  الصَّ

َ
َيِْت  إِىل

ْ
 ،يََديْهِ  َوَرَ�عَ  ،ابل

َ  َ�َْمدُ  فََجَعَل  نْ  َشاءَ  بَِما َوَ�ْدُعو ا�َّ
َ
 )۱۷۸۰(م/ .يَْدُعوَ  أ

ی در روایت است که: وفدھای زیاد ساز ابوھریره  گوید: می عبدالله بن رباحترجمه: 
یم. کرد می جایی که ما برای یکدیگر غذا درستتا  ماه رمضان نزد معاویه آمدند؛

نمود. عبدالله بن  میاش دعوت  یکی از کسانی بود که ما را بسیار به خانه سابوھریره 
ام دعوت  را به خانهآیا من غذایی درست نکنم و مردم  من با خودم گفتم: گوید: می رباح

را  سآنگاه عصر ھمان روز، ابوھریره  س دستور دادم تا غذایی درست کنند؛نکنم؟ پ
گفت: از من پیشی  سوت ھستند. ابوھریره دیدم و گفتم: امشب، مردم نزد من دع

گفت: ای گروه انصار!  سمردم را دعوت کردم. ابوھریره اینگونه گرفتی؟ گفتم: بلی. و 
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فتح  ی هآیا حدیثی را که متعلق به شما است برای شما بیان نکنم؟ بعد از آن، دربار
مکه به مسیرش ادامه داد تا اینکه به  صمکه، صحبت کرد و گفت: رسول اکرم 

یکی از زبیر و خالد را بر میمنه (سمت راست) و دیگری را بر  ص پیامبر اکرمرسید. 
راد بدون فعنوان فرمانده اه میسره (سمت چپ) لشکر گمارد. و ابوعبیده بن جراح را ب

 ھم در یکی از ص اللهزره، تعیین فرمود. آنھا راه رودخانه را در پیش گرفتند و رسول 
و مرا دید و فرمود: نگاھی به لشکر انداخت  ص اثنا، رسول اکرم در اینبود. ھا  گردان

فقط به انصار اجازه دھید تا نزد من «! فرمود: یا رسول اللهگفتم: لبیک  !»ای ابوھریره«
 ».بیایند

تا نزد  انصار را صدا بزنید«فرمود:  صکه پیامبر اکرم  اند هبعضی از راویان افزود
 جمع شدند. صھر حال، انصار، اطراف نبی اکرم ه ب». من بیایند

 ھاجمع کردند و گفتند: اینرا یی از قبایل مختلف و ھوادارانشان ھا هقریش ھم دست
اگر فتح کردند و غنیمتی بدست آوردند، ما با آنھا شریک ھستیم. و  کنیم؛ میرا جلو 

 صول الله سازیم. رس میمسلمانان را بر آورده  ی هاگر شکست خوردند، ما خواست
گاه با زدن یک دست به دست دیگرش، تفھیم نآ». بینید میھواداران قریش را «فرمود: 

 راوی». تا اینکه در صفا به من ملحق شوید«کرد که آنان را به قتل برسانید و فرمود: 
از  فردیخواست  میاز ما که ھرکس  و آنگاه ما به راھمان ادامه دادیم :گوید  می

 نمود. می یاش را بدون ھیچگونه مقاومتی، عمل برساند، تصمیممشرکین را به قتل 
ماعت قریش، ھالک و ریشه کن ! جیا رسول اللهسپس ابوسفیان آمد و گفت: 

کس، ھر«فرمود:  ص اکرموجود نخواھد داشت. رسول  یبعد از امروز، قریش گردید؛
تحت  ص اللهانصار به یکدیگر گفتند: رسول ». ابوسفیان شود، آزاد است ی هوارد خان

در این  گوید: می ساش قرار گرفته است. ابوھریره  تأثیر وطن دوستی و شفقت به قبیله
ھنگام، وحی نازل شد. قابل یادآوری است که ھنگام نزول وحی، برای ما پنھان 

تا  کرد مینگاه ن صآمد ھیچ یک از ما به رسول الله  میماند. و ھنگامی که وحی  مین
 ص. ھنگامی که نزول وحی به پایان رسید، رسول الله رسید می اینکه وحی به پایان

. یا رسول اللهخدمتیم)  ی هانصار عرض کردند: لبیک (آماد .»ای گروه انصار«فرمود: 
شھرش قرار گرفته د که این مرد، تحت تأثیر ای هشما گفت«فرمود:  صپیامبر اکرم 

من  ؛ھرگز چنین نیست«؟ انصار گفتند: بله، این سخن، گفته شده است. فرمود: »است
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بسوی الله و شما ھجرت نمودم و زندگی و مرگ من با  الله ھستم؛ ی هبنده و فرستاد
آمدند و  ص اللهانصار با شنیدن این سخن، گریه کنان نزد رسول ». شما خواھد بود
زبان ه ب پیامبرشو  اللهکه ما این سخنان را از فرط محبت  للهبه ا گفتند: سوگند

 ص پیامبر اکرم را از دست بدھیم.) صالله خواستیم رسول  مین چرا کهآوردیم. (
  ».پذیرند مینمایند و عذر شما را  میو رسولش شما را تصدیق  الله«فرمود: 

ی ھا هابوسفیان روی آوردند و برخی دیگر ھم وارد خان ی هبعد از آن، مردم به خان
تا  اش ادامه داد پیشرویبه ھمچنان  صخود شدند و درھا را بستند. رسول اکرم 

 ی هسپس به طواف خان حجر االسود رسید؛ نخست، حجر االسود را بوسید؛به اینکه 
 پرستشآن را  کعبه قرار داشت و قریش ی هپرداخت. آنگاه نزد بتی که کنار خان الله
گرفته بود، به چشم آن بت زد و آن را  ، آمد و با کمانی که قسمت کجیکردند می

 )حق آمد و باطل از بین رفت.( ﴾ۡلَ�ِٰطُل ٱَوزََهَق  ۡ�َقُّ ٱَجآَء ﴿فرمود:  می
را  الله ی هصفا، حرکت کرد و باالی آن رفت طوری که خان ه سمتو بعد از طواف، ب

را گفت و بسیار دعا  الله متعالھایش را بلند کرد و حمد و ثنای  دید. در آنجا دست می
 نمود.

 ): بیرون کردن بت ها از اطراف کعبه۲۱باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۱۸۳ ةَ  صانلَّيِبُّ  َدَخَل : قَاَل  س بن مسعود ا�َّ َكْعبَةِ  وََحْوَل  ،َمكَّ

ْ
 ال

َوزََهَق  ۡ�َقُّ ٱَوقُۡل َجآَء ﴿ :َو�َُقوُل  �ِيَِدهِ  اَكنَ  بُِعودٍ  َ�ْطُعنَُها فََجَعَل  ،نُُصبًا وَِستُّونَ  ثََالثُِمائَةٍ 
ۚ ٱ َوَما  ۡلَ�ِٰطُل ٱَوَما ُ�ۡبِدُئ  ۡ�َقُّ ٱَجآَء ﴿ .]۸۱[اإلسراء:  ﴾٨١اَ�َن زَُهوقٗ  ۡلَ�ِٰطَل ٱإِنَّ  ۡلَ�ِٰطُل

يِب  اْ�نُ  َزادَ  .]۴۹[سبأ:  ﴾يُعِيدُ 
َ
َفتِْح  يَْومَ  :ُ�َمرَ أ

ْ
 )۱۷۸۱(م/ .ال

 یه شد در حالکوارد م صرم کا ینب گوید: می سعبدالله بن مسعود ترجمه: 
ه در ک یبا چوب ص رسول اللهصد و شصت بت، وجود داشت. یعبه، سکه اطراف ک

ۚ ٱَوزََهَق  ۡ�َقُّ ٱَوقُۡل َجآَء ﴿فرمود:  یزد و م یھا م بت یدست داشت، بر پھلو  لَۡ�ِٰطُل
َجآَء ﴿ ».اطل از بین رفت و باطل رفتنی استحق آمد و ب« ﴾٨١اَ�َن زَُهوقٗ  لَۡ�ِٰطَل ٱإِنَّ 

تواند انجام  ینم یدیار جدکحق آمد و باطل، « ﴾َوَما يُعِيدُ  لَۡ�ِٰطُل ٱَوَما ُ�ۡبِدُئ  ۡ�َقُّ ٱ
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از باطل، ساخته کاری  ھیچ یعنی ».تواند باز گرداند یرا ھم نم یا ار گذاشتهکدھد و 
 .ستین

 شود میقریش، در حالت اسارت، کشته ن ی هکس از قبیل): بعد از فتح، هیچ ۲۲باب (
ِ  َ�بْدُ عن  ـ۱۱۸۴ �ِيهِ  َ�نْ  ،ُمِطيعٍ  ْ�نُ  ا�َّ

َ
 َ�تِْح  يَْومَ  َ�ُقوُل  ص انلَّيِبَّ  َسِمْعُت  :قَاَل  ،أ

ةَ  َْومِ  َهَذا َ�ْعدَ  َصرْبًا قُريَِشٌّ  ُ�ْقتَُل  الَ «: َمكَّ   ،ايلْ
َ

ِقيَاَمةِ  يَْومِ  إىِل
ْ
 )۱۷۸۲(م/ .»ال

روز فتح  صپدرم گفت: شنیدم که نبی اکرم  گوید: می بدالله بن مطیععترجمه: 
قریش، در حالت اسارت  ی هبعد از امروز تا روز قیامت، ھیچ فردی از قبیل«مکه، فرمود: 

 ».رسد میو زندانی به قتل ن
شوند و ھیچ یک از  میقریش، مسلمان  ی هگویند: معنایش این است که ھم علما می

 د. و به این معنا نیست کهشو میند دیگران که مرتد و کشته شد، مرتد وکشته نآنان مان
شود. امام نووی در شرح  میاز قریش در حالت اسارت و مظلومانه کشته نکس  ھیچ

 صحیح مسلم.

 شود): بعد از فتح، بر اسالم و جهاد و کارهای خوب، بیعت می۲۳باب (
يِخ  ِجئُْت  :قَاَل  س َمْسُعودٍ  ْ�نُ  ُ�َاِشعُ عن  ـ۱۱۸۵

َ
يِب  ،بِأ

َ
  ،َمْعبَدٍ أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  ص ا�َّ

َفتِْح  َ�ْعدَ 
ْ
ُت  ال

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل ِهْجَرةِ  ىلَعَ  بَايِْعهُ  ا�َّ

ْ
ِهْجَرةُ  َمَضِت  َقدْ « :قَاَل  ،ال

ْ
ْهِلَها ال

َ
ُت . »بِأ

ْ
 :قُل

ىِّ 
َ
ءٍ  فَِبأ َهادِ  اإلِْسَالمِ  ىلَعَ « :قَاَل  ؟ُ�بَايُِعهُ  ىَشْ ِ

ْ
َْ�ِ  َواجل

ْ
بُو قَاَل . »َواخل

َ
بَا فَلَِقيُت  :ُ�ثَْمانَ  أ

َ
 َمْعبَدٍ  أ

تُهُ  ْخرَبْ
َ
 )۱۸۶۳(م/ .َصَدَق  :َ�َقاَل  ،ُ�َاِشعٍ  بَِقْولِ  فَأ

 بعد از فتح مکه، برادرم ابومعبد را نزد  گوید: می سمجاشع بن مسعود ترجمه: 
دوران «! با او بر ھجرت، بیعت کن. فرمود: یا رسول اللهآوردم و گفتم:  صرسول الله 

عرض کردم: اکنون با او بر چه چیزی بیعت ». ھجرت با مھاجران، به پایان رسید
 ».بر اسالم و جھاد و کارھای خوب«کنی؟ فرمود:  می

بعد از آن، ابو معبد را دیدم و سخن مجاشع را برایش نقل کردم.  گوید: می ابوعثمان
 ته است.او گفت: مجاشع راست گف
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و نیت آن، باقی  د): بعد از فتح مکه، هجرتی (از مکه) وجود ندارد، اما جها۲۴باب (
 است

ِ  رَُسوُل  ُسئَِل  :قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۱۸۶ ِهْجَرةِ  َعِن  ص ا�َّ
ْ
 ِهْجَرةَ  الَ « :َ�َقاَل  ؟ال

َفتِْح  َ�ْعدَ 
ْ
 )۱۸۶۴(م/ .»فَانِْفُروا اْستُنِْفْرُ�مْ  َو�َِذا ،َوِ�يَّةٌ  ِجَهادٌ  َولَِ�نْ  ،ال

ھجرت پرسیدند. فرمود:  ی هدربار ص الله: از رسول گوید میلعایشهترجمه: 
 اما جھاد و نیت آن، باقی است. و مکه، ھجرتی (از مکه) وجود ندارد؛ بعد از فتح«

 ». دعوت به جھاد شدید، جھاد کنید ھرگاه،

 انجام دهد): هر کس که هجرت برایش دشوار شد،کار خیر، ۲۵باب (
بُوعن  ـ۱۱۸۷

َ
ُْدِرىُّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
نَّ  :س اخل

َ
ْعَرا�ِيًّا أ

َ
َل  أ

َ
ِ  رَُسوَل  َسأ ِهْجَرةِ  َعِن  ص ا�َّ

ْ
 ،ال

نَ  إِنَّ  َوْ�ََك « :َ�َقاَل 
ْ
ِهْجَرةِ  َشأ

ْ
 تُْؤِ�  َ�َهْل « :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟»إِبٍِل  ِمنْ  لََك  َ�َهْل  ،لََشِديدٌ  ال

َِحارِ  َوَراءِ  ِمنْ  فَاْ�َمْل « :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟»َصَدَ�تََها
ْ

إِنَّ  ،ابل
َ  فَ  َ�َمِلَك  ِمنْ  يرَِتَكَ  لَنْ  ا�َّ

 )۱۸۶۵(م/ .»َشيْئًا
 ی هدربار صبادیه نشینی از رسول الله  گوید: می سابوسعید خدری  ترجمه:

آیا  وای بر تو، ھجرت، بسیار مشکل است؛«فرمود:  ص پیامبر اکرمھجرت پرسید. 
و روستایی که  در ھر شھر«فرمود:  صگفت: بله. رسول الله آن مرد ؟ »شتر داری

 ».کند میھیچ چیز از اعمال تو را ضایع ن الله متعالزیرا  ساکن ھستی، عمل کن؛

 ی بادیه نشینی داده شود اجازهمورد کسی که بعد از هجرت به او  در): ۲۶باب (
َوِع  بِْن  َسلََمةَ  َ�نْ  ـ۱۱۸۸

ْ
�

َ
نَّهُ  :األ

َ
اِج  ىلَعَ  َدَخَل  � َجَّ

ْ
َوِع  اْ�نَ  يَا :َ�َقاَل  احل

ْ
�

َ
 اْرتََدْدَت  األ

�َْت  ؟َعِقبَيَْك  ىلَعَ  ِ  رَُسوُل  َولَِ�نْ  ،الَ  :قَاَل  ؟َ�َعرَّ ِذنَ  ص ا�َّ
َ
َْدوِ يِف يِل  أ  )۱۸۶۲(م/ .ابلْ

فرزند  ینزد حجاج رفت. حجاج گفت: ا ست است که سلمه بن اکوع یرواترجمه: 
 یکه نب ی؟ (در حالیرا انتخاب کرد ینیه نشیباد یو زند گ یاکوع! به عقب برگشت

ر، (من یگفت: خ سسلمه بن اکوع  )زن کار، منع فرمودیاز ھجرت، از ابعد  صاکرم 
به من اجازه داد تا  ص رسول اللهعمل نکردم) بلکه  صامبر اکرم یخالف دستور پ
 کنم. یه، زندگیدر صحرا و باد
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 حنین ی ه): غزو۲۷( باب
ِلِب  َ�بْدِ  بِْن  َ�بَّاِس  �ْنُ  َكثِ�ُ عن  ـ۱۱۸۹ ُمطَّ

ْ
 رَُسولِ  َمعَ  َشِهْدُت  :َ�بَّاٌس  قَاَل  :قَاَل  ال

 ِ نَا فَلَِزْمُت  ،ُحنَْ�ٍ  يَْومَ  ص ا�َّ
َ
بُو أ

َ
َارِِث  ْ�نُ  ُسْفيَانَ  َوأ

ْ
ِلِب  َ�بْدِ  بِْن  احل ُمطَّ

ْ
ِ  رَُسوَل  ال  ص ا�َّ

ِ  َورَُسوُل  ،ُ�َفاِرقْهُ  فَلَمْ  ُ  َ�ْغلَةٍ  ىلَعَ  ص ا�َّ
َ

ْهَداَها ،َ�يَْضاءَ  ،هل
َ
ُ  أ

َ
َُذاِ�ُّ  ُ�َفاثَةَ  ْ�نُ  فَْرَوةُ  هل

ْ
ا ،اجل  فَلَمَّ

َىَق  ُمْسِلُمونَ  اتلْ
ْ
ارُ  ال ُكفَّ

ْ
  ،َوال

َّ
ُمْسِلُمونَ  َو�

ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َطِفَق  ،ُمْدبِِر�نَ  ال  َ�ْغلَتَهُ  يَْرُكُض  ص ا�َّ

ارِ  قِبََل  ُكفَّ
ْ
نَا وَ  :َ�بَّاٌس  قَاَل  ،ال

َ
ِ  رَُسولِ  َ�ْغلَةِ  بِِلَجامِ  آِخذٌ  أ َها ص ا�َّ ُ�فُّ

َ
نْ  إَِراَدةَ  أ

َ
 ،�رُْسِعَ  الَ  أ

بُو
َ
ِ  رَُسولِ  بِِرَ�ِب  آِخذٌ  ُسْفيَانَ  َوأ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ص ا�َّ ىْ « :ص ا�َّ

َ
ْصَحاَب  نَادِ  ،َ�بَّاُس  أ

َ
 أ

ُمَرةِ  ُت  :َصيِّتًا رَُجالً  َوَ�نَ  َ�بَّاٌس  َ�َقاَل . »السَّ
ْ
ىلْعَ  َ�ُقل

َ
ْ�نَ  :َصْوِ�  بِأ

َ
ْصَحاُب  أ

َ
ُمَرةِ  أ  :قَاَل  ؟السَّ

 ِ نَّ  فََوا�َّ
َ
ََقرِ  َ�ْطَفةُ  ،َصْوِ�  َسِمُعوا ِح�َ  ،َ�ْطَفتَُهمْ  لََكأ ْوالَِدَها ىلَعَ  ابلْ

َ
َّيَْك  يَا :َ�َقالُوا ،أ

َ
 يَا ،بل

َّيَْك 
َ

ارَ  فَاْ�تَتَلُوا :قَاَل  ،بل ُكفَّ
ْ
ْعَوةُ  ،َوال نَْصارِ يِف  َوادلَّ

َ
نَْصارِ  َمْعرَشَ  يَا :َ�ُقولُونَ  األ

َ
 َمْعرَشَ  يَا ،األ

نَْصارِ 
َ
ْعَوةُ  قرُِصَِت  ُ�مَّ  قَاَل  ،األ َارِِث بَِ�  ىلَعَ  ادلَّ

ْ
َْزَرِج  بِْن  احل

ْ
َارِِث بَِ�  يَا :َ�َقالُوا ،اخل

ْ
 بِْن  احل

َْزَرِج 
ْ
َارِِث بَِ�  يَا ،اخل

ْ
َْزَرِج  بِْن  احل

ْ
ِ  رَُسوُل  َ�نََظرَ ، اخل ُمتََطاِولِ  ،َ�ْغلَِتهِ  ىلَعَ  وَُهوَ  ص ا�َّ

ْ
 اَكل

  ،َعلَيَْها
َ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،قِتَالِِهمْ  إِىل َوِطيُس  َحِ�َ  ِح�َ  َهَذا« :ص ا�َّ
ْ
َخذَ  ُ�مَّ  :قَاَل . »ال

َ
 رَُسوُل  أ

 ِ ارِ  وُُجوهَ  بِِهنَّ  فََرَ�  َحَصيَاٍت  ص ا�َّ ُكفَّ
ْ
دٍ  َورَبِّ  ،اْ�َهَزُموا« :قَاَل  ُ�مَّ  ،ال  فََذَهبُْت  :قَاَل . »ُ�َمَّ

ْ�ُظرُ 
َ
إَِذا أ

ِقتَاُل  فَ
ْ
رَى ِ�يَما َهيْئَِتهِ  ىلَعَ  ال

َ
ِ  :قَاَل ، أ   ُهوَ  َما فََوا�َّ

َّ
نْ  إِال

َ
ُت  َ�َما ،حِبََصيَاتِهِ  َرَماُهمْ  أ

ْ
 ِزل

رَى
َ
ُهمْ  أ ْمَرُهمْ  لَكِيالً  َحدَّ

َ
 )۱۷۷۵(م/ .ُمْدبًِرا َوأ

در  صعباس گفت: ھمراه رسول الله  گوید: می کثیر بن عباس بن عبدالمطلبترجمه:
را  صجنگ حنین، حضور یافتم. من و ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب رسول الله 

اثه بر قاطر سفیدی که فروه بن نف ص پیامبر اکرمالزم گرفتیم و از او جدا نشدیم. 
می به او ھدیه داده بود، سوار بود. ھنگامی که مسلمانان و کفار به یکدیگر رسیدند جذا

ھمچنان با  ص الله(و جنگ آغاز شد) مسلمانان، پشت کردند و برگشتند. اما رسول 
 برد. میبه جلو شتاب، قاطرش را به سوی کفار 

داشتم و ھدفم این بود  مینگه آن را  من لگام قاطر را گرفته بودم و گوید: می عباس
را گرفته بود. در  صکه قاطر با شتاب به جلو نرود. ابوسفیان ھم رکاب رسول الله 

(یاران بیعت رضوان) را ای عباس! اصحاب درخت «فرمود:  صاین ھنگام، رسول الله 
 عباس که مردی بلند آواز بود، فریاد کشید و گفت: اصحاب درخت کجایند؟ ».صدا بزن
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اینکه گاو با  د مانندکه آنان صدای مرا شنیدن ھنگامی الله،سوگند به  :گوید می راوی
. پس آمدند و جنگ را با کفار، آغاز گردد، برگشتند برمیاش  سوی گوسالهه بشتاب 

صورت  »گروه انصار! ای گروه انصار ای «ی  هفراخوان انصار با کلمھمچنین کردند. 
ج، ندا داده شدند و به آنان گفتند: ای بنی حارث بن خزر ی هگرفت. بعد از آن، قبیل

 بنی حارث بن خزرج! ای بنی حارث بن خزرج.
 مبارزه ی هشیفتکه  کسی که سوار بر قاطرش بود، مانند صرسول الله در این اثنا، 

جنگ، ی  این، ھمان زمانی است که کوره«و فرمود: کرد  می جنگید و مبارزه می باشد،
سوی ه تعدادی سنگریزه برداشت و ب صآنگاه رسول اکرم ». داغ شده است

 ».سوگند به پروردگار محمد که شکست خوردند«ی کفار، پرتاب نمود و فرمود: ھا هچھر
به نظر من،  جنگ انداختم؛ ی همن رفتم و نگاھی به صحن گوید: می ابن عباس

 ص اللهکه رسول ھنگامی  الله، جنگ ھمچنان مثل قبل، ادامه داشت. اما سوگند به
سوی آنان پرتاب نمود، قدرت آنھا به ضعف گرایید و عقب نشینی را ه را ب ھا هسنگریز

  آغاز کردند.

يِب  َ�نْ  ـ۱۱۹۰
َ
  رَُجٌل  َجاءَ  :قَاَل  ،إِْسَحاَق أ

َ
رَبَاءِ  إىِل

ْ
ُ�نْتُمْ  :َ�َقاَل  ال

َ
ْتُمْ  أ

َّ
بَا يَا ُحنَْ�ٍ  يَْومَ  َويل

َ
 أ

ْشَهدُ  :َ�َقاَل  ؟ُ�َماَرةَ 
َ
ِ  نيَِبِّ  ىلَعَ  أ   َما ص ا�َّ

َّ
اءُ  ا�َْطلََق  َولَِكنَّهُ  ،َو� ِخفَّ

َ
ٌ  انلَّاِس  ِمنَ  أ   وَُحرسَّ

َ
 َهَذا إىِل

يَحِّ 
ْ
�ََّها ،َ�بٍْل  ِمنْ  بِرِْشٍق  فََرَموُْهمْ  ،ُرَماةٌ  قَْومٌ  وَُهمْ  ،َهَواِزنَ  ِمنْ  ال

َ
 ،فَانَْ�َشُفوا ،َجَرادٍ  ِمنْ  رِْجٌل  َك�

ْ�بََل 
َ
َقْومُ  فَأ

ْ
  ال

َ
ِ  رَُسولِ  إىِل بُو ص ا�َّ

َ
َارِِث  �ْنُ  ُسْفيَانَ  َوأ

ْ
َل  ،َ�ْغلَتَهُ  بِهِ  َ�ُقودُ  احل  ،َواْستَنرَْصَ  ،وََداَع  ،َ�َ�َ

نَا« :َ�ُقوُل  وَُهوَ 
َ
نَا ،َكِذْب  الَ  انلَّيِبُّ  أ

َ
ِلْب  َ�بْدِ  ا�ْنُ  أ ُمطَّ

ْ
  اللَُّهمَّ  ،ال

ْ
ل رَبَاءُ  قَاَل . »نرَْصَكَ  نَزِّ

ْ
ِ  ُكنَّا :ال  َوا�َّ

ُس  امْحَرَّ  إَِذا
ْ
َأ

ْ
َجاعَ  َو�ِنَّ  ،بِهِ  َ�تَّيِق  ابل ى ِمنَّا الشُّ ِ

َّ
 )۱۷۷۶(م/ .ص انلَّيِبَّ  َ�ْعِ�  ،بِهِ  يُ�َاذِ  لَ�

آمد و گفت: ای ابوعماره! آیا شما روز  س: مردی نزد براء گوید  می ابواسحاقترجمه: 
 ص رسول اللهدھم که  میحنین، پشت گرداندید و فرار کردید؟ براء گفت: من گواھی 

ه فرار نکرد. اما ماجرا این گونه بود که در آن روز، گروھی از مردم با عجله و بدون زره ب
آنان را گلوله  حرکت کردند. ھوازنافرادی تیرانداز بودند، ھوازن که  ی هسوی قبیل

بر آنھا فرو ریخت و باعث ھا  مانند گروه عظیمی از ملخ ھا هباران کردند و آن گلول
رفتند. لگام قاطر  صسوی رسول الله ه صحابه بدر این ھنگام، . گردیدشکست آنان 

از قاطرش  صرا ابوسفیان بن حارث بدست داشت. پیامبر اکرم  ص رسول اکرم
، طلب فتح و پیروزی نمود و الله متعالپیاده شد و دست به دعا برداشت و از 
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! بار الھا گویم؛ من فرزند عبدالمطلب ھستم؛ میو دروغ ن من پیامبر ھستم«فرمود:  می
 ».فتح و پیروزی، نازل کن

 ص الله، ما به رسول شد می شعله ورآتش جنگ  ھرگاه، ،به الله سوگند گوید: می براء
 صکه در موازات رسول اکرم  شد می بردیم. و کسی از میان ما شجاع شمرده میپناه 

 قرار داشته باشد.

  ـ۱۱۹۱
َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َغَزْونَا :قَاَل  س َوِع �َعن َسلََمَة بِن األ ا ،ُحنَيْنًا ص ا�َّ  َواَجْهنَا فَلَمَّ

َعُدوَّ 
ْ
ْمُت  ال ْعلُو ،َ�َقدَّ

َ
َعُدوِّ  ِمنَ  رَُجٌل  فَاْستَْقبَلَِ�  ،ثَنِيَّةً  فَأ

ْ
ْرِميهِ  ،ال

َ
 َ�َما ،َ��ِّ  َ�تََوارَى �َِسْهمٍ  فَأ

  َوَ�َظْرُت  ،َصنَعَ  َما َدَر�ُْت 
َ

َقْومِ  إِىل
ْ
ْخَرى ثَِنيَّةٍ  ِمنْ  َطلَُعوا قَدْ  ُهمْ  فَإَِذا ال

ُ
ََقْوا ،أ  وََصَحابَةُ  ُهمْ  فَاتلْ

  ،ص انلَّيِبِّ 
َّ

رِْجعُ  ،صانلَّيِبِّ  َصَحابَةُ  فََو�
َ
َّ  ،ُمنَْهِزًما َوأ ًرا ،بُْرَدتَانِ  وىلََعَ ِ

 ُمْرتَِديًا ،بِإِْحَداُهَما ُمزتَّ
ْخَرى

ُ
يًعا فََجَمْعتُُهَما ،إَِزارِى فَاْستَْطلََق  ،بِاأل ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  َوَمَررُْت  ،مَجِ  وَُهوَ  ُمنَْهِزًما ص ا�َّ
ْهبَاءِ  َ�ْغلَِتهِ  ىلَعَ  ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،الشَّ ى لََقدْ « :ص ا�َّ

َ
َوِع  اْ�نُ  َرأ

ْ
�

َ
ا. »فََزاًع  األ  رَُسوَل  َغُشوا َفلَمَّ

 ِ َْغلَةِ  َعِن  نََزَل  ص ا�َّ رِْض  ِمنَ  تَُراٍب  ِمنْ  َ�بَْضةً  َ�بََض  ُ�مَّ  ابلْ
َ
 وُُجوَهُهمْ  بِهِ  اْستَْقبََل  ُ�مَّ  ،األ

وُُجوهُ  َشاَهِت « :َ�َقاَل 
ْ
ُ  َخلََق  َ�َما. »ال   إِ�َْسانًا ِمنُْهمْ  ا�َّ

َّ
  إِال

َ
َك  تَُرابًا َ�يْنَيْهِ  َمأل

ْ
َقبَْضةِ  بِِتل

ْ
 فََولَّْوا ،ال

ُ  َ�َهَزَمُهمُ  ،ُمْدبِِر�نَ  ِ  رَُسوُل  َوقََسمَ  ،أل ا�َّ ُمْسِلِم�َ  َ�ْ�َ  َ�نَائَِمُهمْ  ص ا�َّ
ْ
 )۱۷۷۷(م/ .ال

حنین رفتیم.  ی هبه غزو صھمراه رسول الله  گوید: می سسلمه بن اکوع ترجمه: 
باال رفتم. مردی از  ای هھنگامی که با دشمن، روبرو شدیم، من جلو رفتم و از گردن

اما  ؛از نگاھم، پنھان شداو سوی او تیراندازی کردم. ه دشمن از روبرویم آمد. ب
آوردند دیگری، سر بر ی هسوی دشمن نگاه کردم، دیدم که از گردنه دانم چه شد. ب مین

عنوان ازار و ه ، قرار گرفتند. صحابه فرار کردند. من ھم که دو چادر بو در برابر صحابه
پیراھن پوشیده بودم، شکست خورده و فرار کردم. ازارم باز شد من ازار و ردایم را جمع 

که بر قاطر شھباء (سفید ھمراه سیاھی)  صکردم و شکست خورده از کنار رسول الله 
 ».ابن اکوع دچار وحشت شده است: «فرمود ص پیامبر اکرمسوار بود، گذشتم. 

از قاطرش پایین  ص رسول اکرم ،رسید صھنگامی که دشمن به رسول الله 
این «آنان ریخت و فرمود:  ی هآمد و یک مشت خاک از زمین برداشت و به چھر

ھای  ھمین مشت خاک، چشم ی هبه وسیل الله متعالپس ». زشت شوند ھا هچھر
آنان را پر از خاک نمود. در نتیجه، پشت برگرداندند و فرار کردند و اینگونه  ی هھم
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غنایمی را که از آنان بدست آمد،  صآنھا را شکست داد و رسول الله  الله متعال
 میان مسلمانان تقسیم کرد.

 طائف ی هغزو ی ه): دربار۲۸باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۱۹۲ ِ  رَُسوُل  َحارَصَ  :قَاَل  ل َ�ْمٍرو بِْن  ا�َّ ْهَل  ص ا�َّ

َ
ائِِف  أ  فَلَمْ  ،الطَّ

ُ  َشاءَ  إِنْ  ،قَافِلُونَ  إِنَّا« :َ�َقاَل  ،َشيْئًا ِمنُْهمْ  َ�نَْل   عَ �َ  ا�َّ
َ

ْصَحابُهُ  قَاَل . »اىل
َ
 ؟َ�ْفتَِتْحهُ  َولَمْ  نَرِْجعُ  :أ

ِ  رَُسوُل  لَُهمْ  َ�َقاَل  ِقتَالِ  ىلَعَ  اْغُدوا« :ص ا�َّ
ْ
َصاَ�ُهمْ  ،َعلَيْهِ  َ�َغَدْوا. »ال

َ
 لَُهمْ  َ�َقاَل  ،ِجَراحٌ  فَأ

ِ  رَُسوُل  ْعَجبَُهمْ  :قَاَل . »َغًدا قَافِلُونَ  إِنَّا« :ص ا�َّ
َ
ِ  رَُسوُل  فََضِحَك  ،َذلَِك  فَأ  )۱۷۷۸(م/ .ص ا�َّ

کرد و  طائف را محاصره صرسول الله  گوید: می لعبدالله بن عمرو ترجمه: 
 ».گردیم مید، بر ھبخوا الله متعالاگر «پس فرمود:  نتوانست کاری از پیش ببرد؛

فردا صبح به «فرمود:  صگردیم!؟ رسول الله  میبدون فتح بر  صحابه عرض کردند:
ند. شد  میبه جنگ رفتند و بسیاری از آنان، زخ ،پس صبح روز بعد». جنگ بروید
مورد پسند  صاین سخن پیامبر اکرم ». گردیم میفردا بر «فرمود:  صرسول اکرم 

  خندید. صآنان قرار گرفت. آنگاه، رسول الله 

 صی رسول الله ها ه): تعداد غزو۲۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۱۹۳

َ
نَّ  :إِْسَحاَق أ

َ
ِ  َ�بْدَ  أ َعتَْ�ِ  فََص�َّ  ،بِانلَّاِس  �َْستَْسيِق  َخَرجَ  يَِز�دَ  ْ�نَ  ا�َّ

ْ
 َر�

ْرَ�مَ  ْ�نَ  َز�ْدَ  يَْوَمئِذٍ  فَلَِقيُت  قَاَل  ،اْستَْسىَق  ُ�مَّ 
َ
وْ  ،رَُجٍل  َ�ْ�ُ  َوَ�يْنَهُ  بَيِْ�  لَيَْس  :َوقَاَل  ،أ

َ
 بَيِْ�  أ

ُت  قَاَل  ،رَُجٌل  َوَ�يْنَهُ 
ْ
ُ  َ�ُقل

َ
ِ  رَُسوُل  َغَزا َ�مْ  :هل ةَ  �ِْسعَ  قَاَل ؟ ص ا�َّ ُت  ،ةً زوَ غَ  َعرْشَ

ْ
 َ�مْ  :َ�ُقل

نَْت  َغَزوَْت 
َ
ةَ  َسبْعَ  :قَاَل  ؟َمَعهُ  أ ُت  قَاَل  ،َغْزَوةً  َعرْشَ

ْ
ُل  َ�َما :َ�ُقل وَّ

َ
 َذاُت  :قَاَل  ؟َغَزاَها َغْزَوةٍ  أ

ُعَسْ�ِ 
ْ
وِ  ال

َ
ُعَشْ�ِ  أ

ْ
 )۱۲۵۴(م/ .ال
عبدالله بن یزید مردم را برای نماز استسقاء (طلب  گوید: می ابواسحاقترجمه: 

باران) بیرون برد. آنجا دو رکعت نماز خواند و بعد از آن، دعا کرد و طلب باران نمود. 
میان من و او فقط یک نفر، وجود داشت. از او  آن روز، من زید بن ارقم را دیدم؛ در

نوزده جنگ. پرسیدم:  در چند جنگ شرکت کرد؟ جواب داد: صپرسیدم: رسول الله 
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در چند غزوه ھمراه ایشان بودی؟ جواب داد: ھفده غزوه. پرسیدم: اولین غزوه کدام تو 
 ١بود؟ جواب داد: ذات الُعَسیر یا ذات الُعَشیر.

ِ  رَُسوُل  َغَزا :قَاَل  بَُر�َْدةَ عن  ـ۱۱۹۳ ةَ  �ِْسعَ  ص ا�َّ . ِمنُْهنَّ  َ�َمانٍ يِف  قَاتََل  َغْزَوةً  َعرْشَ
 )۱۸۱۴(م/

در نوزده جنگ، شرکت کرد و در ھشت  صرسول الله  گوید: می سبریده ترجمه: 
 غزوه، شخصًا جنگید.

                                                 
 صحیح ھمان ذات الُعَشیر است. ١-



 
 
 
 

 ـ کتاب امارت۳۷

 ): خلفا از قریش هستند۱باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۱۹۴ ِ  رَُسوُل  : قالقَاَل  ل رَ مَ �ُ  بِْن  ا�َّ ْمرُ  َهَذا يََزاُل  الَ «: ص ا�َّ

َ
يِف  األ

 )۱۸۲۰(م/ .»اْ�نَانِ  انلَّاِس  ِمنَ  بىَِقَ  َما قَُر�ٍْش 
تا «فرمود:  صه رسول الله ککند  می تیروا لبن عمر عبد الله ترجمه: 

». ان آنان خواھد ماندیبماند، ھمچنان امر خالفت در م یش، باقیه دو نفر از قریکزمان
 .)ن باشندیبند دیه پاک ی(البته تا زمان

يِب  َ�نْ  ـ۱۱۹۵
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ  َهَذايِف  ِلُقَر�ٍْش  َ�بَعٌ  انلَّاُس « :ص ا�َّ

نِ 
ْ
أ  )۱۸۱۸(م/ .»ِلاَكفِرِِهمْ  َوَ�فُِرُهمْ  ،لُِمْسِلِمِهمْ  ُمْسِلُمُهمْ  ،الشَّ

نه (امارت) ین زمیمردم در ا«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 
 ».ش ھستندیفار قرکافران، تابع کش، و یمسلمانان، تابع مسلمانان قر اند؛ شیتابع قر

يِب  بِْن  َسْعدِ  بِْن  اَعِمرِ  َ�نْ  ـ۱۱۹۶
َ
  َكتَبُْت  :قَاَل  س َوقَّاٍص أ

َ
 َمعَ  ،َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  إِىل

نْ  :نَافِعٍ  ُغَالِ� 
َ
ِ�  أ ْخرِبْ

َ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتَهُ  ءٍ �يَِشْ  أ َّ  فََكتََب  :قَاَل  ،ص ا�َّ

َ
 رَُسوَل  َسِمْعُت  :إِىل

 ِ ْسلَِ�ُّ  رُِجمَ  َعِشيَّةَ  ،مُجَُعةٍ  يَْومَ  ص ا�َّ
َ
ينُ  يََزاُل  الَ « :َ�ُقوُل  ،األ اَعةُ  َ�ُقومَ  َحىتَّ  قَائًِما ادلِّ  ،السَّ

وْ 
َ
 ِمنَ  ُعَصيْبَةٌ « :َ�ُقوُل  وََسِمْعتُهُ . »قَُر�ٍْش  ِمنْ  لُكُُّهمْ  ،َخِليَفةً  َعرَشَ  اْ�نَا َعلَيُْ�مُ  يَُ�ونَ  أ

ُمْسِلِم�َ 
ْ
َيَْت  َ�ْفتَِتُحونَ  ال

ْ
ْ�يََض  ابل

َ
وْ  ،ِكرْسَى َ�يَْت  ،األ

َ
 َ�ْ�َ  إِنَّ « :َ�ُقوُل  وََسِمْعتُهُ . »ِكرْسَى آلِ  أ

اَعةِ يََدِي  ا�ِ�َ  السَّ ْ�َطى إَِذا« :َ�ُقوُل  وََسِمْعتُهُ . »فَاْحَذُروُهمْ  َكذَّ
َ
ُ  أ َحَدُ�مْ  ا�َّ

َ
  َخْ�ًا أ

ْ
يَبَْدأ

ْ
 فَل

ْهِل  بِنَْفِسهِ 
َ
نَا« :َ�ُقوُل  وََسِمْعتُهُ . »بَيِْتهِ  َوأ

َ
َفَرُط  أ

ْ
َوِْض  ىلَعَ  ال

ْ
 )۱۸۲۲(م/ .»احل

نافع نزد  مبا خدمتگزار ای ه: نامگوید  می سعامر بن سعد بن ابی وقاص ترجمه: 
 صجابر بن سمره فرستادم ودر آن نوشتم که: بخشی از آنچه را که از رسول الله 

روز جمعه،  صنوشت: شنیدم که رسول الله  م، برایم بیان کن. او در جوابای هشنید
تا قیام «فرمود:  میبعد از ظھر ھمان روزی که مرد اسلمی (ماعز) سنگسار گردید، 

اند، دین  یفه بر شما حکومت کنند که ھمگی از قریشیا زمانی که دوازده خل قیامت
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خ کا گروه اندکی از مسلمانان«فرمود:  میو ھمچنین شنیدم که ». باقی خواھد ماند
فرمود:  میھمچنین شنیدم که ». ش را فتح خواھند نمودنا اندسفید پادشاه ایران یا خ

ھمچنین ». رحذر باشیدپس از آنان، ب سیدن قیامت، کذابانی خواھند آمد؛ قبل از فرار«
به یکی از شما، خیری عنایت فرمود، نخست،  الله متعال ،ھر گاه«فرمود:  میشنیدم که 

من پیش قدم «فرمود:  میو ھمچنین ». اش از آن، بھره مند شوند خودش و خانواده
 .) کنم می(و آب را آماده » رسم میھستم و جلوتر از دیگران به حوض کوثر 

 جانشین و عدم آن ): حکم تعیین۲باب (
ُت  :قَاَل  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۱۹۷

ْ
َعِلْمَت  :َ�َقالَْت  َحْفَصةَ  ىلَعَ  َدَخل

َ
نَّ  أ

َ
بَاكَ  أ

َ
 َ�ْ�ُ  أ

ُت  قَاَل  ؟ُمْستَْخِلٍف 
ْ
�ِّ  فََحلَْفُت  :قَاَل  ،فَاِعٌل  إِنَّهُ  :قَالَْت  ،يِلَْفَعَل  اَكنَ  َما :قُل

َ
َ�لُِّمهُ �

ُ
 ،َذلَِك يِف  أ

َ�لِّْمهُ  َولَمْ  ،َغَدوُْت  َحىتَّ  ،فََسَكتُّ 
ُ
َما فَُكنُْت  :قَاَل  ،أ َّ�

َ
ُل  َك� مْحِ

َ
 رََجْعُت  َحىتَّ  ،َجَبالً  �ِيَِميِ�  أ

ُت 
ْ
لَِ�  ،َعلَيْهِ  فََدَخل

َ
نَا ،انلَّاِس  َحالِ  َ�نْ  فََسأ

َ
ْخرِبُهُ  َوأ

ُ
ُت  ُ�مَّ  :قَاَل  ،أ

ْ
ُ  قُل

َ
 انلَّاَس  َسِمْعُت إِ�ِّ  :هل

ُْت  ،َمَقالَةً  َ�ُقولُونَ 
َ

نْ  فَآيل
َ
قُولََها أ

َ
نََّك  َزَ�ُموا ،لََك  أ

َ
 َرايِع  لََك  اَكنَ  لَوْ  َو�ِنَّهُ  ،ُمْستَْخِلٍف  َ�ْ�ُ  �

وْ  إِبٍِل 
َ
يَْت  َوتََرَ�َها َجاَءكَ  ُ�مَّ  َ�نَمٍ  َراىِع  أ

َ
نْ  َرأ

َ
َشدُّ  انلَّاِس  فَراَِعيَةُ  ،َضيَّعَ  قَدْ  أ

َ
 فََواَ�َقهُ  :قَاَل  ،أ

َسهُ  فَوََضعَ  ،قَْوِ� 
ْ
َّ  َرَ�َعهُ  ُ�مَّ  َساَعةً  َرأ َ  إِنَّ  :َ�َقاَل إِيلَ ْستَْخِلْف  الَ  لنَِئْ  َو�ِ�ِّ  ،ِدينَهُ  َ�َْفُظ  أل ا�َّ

َ
 أ

إِنَّ 
ِ  رَُسوَل  فَ ْستَْخِلْف  َو�ِنْ  �َْستَْخِلْف  لَمْ  ص ا�َّ

َ
إِنَّ  أ

بَا فَ
َ
ِ  :قَاَل  ،اْستَْخلََف  قَدِ  بَْ�رٍ  أ  فََوا�َّ

  ُهوَ  َما
َّ
نْ  إِال

َ
ِ  رَُسوَل  َذَكرَ  أ بَا ص ا�َّ

َ
نَّهُ  َ�َعِلْمُت  بَْ�رٍ  َوأ

َ
ِ  بِرَُسولِ  يِلَْعِدَل  يَُ�نْ  لَمْ  �  ص ا�َّ

َحًدا
َ
نَّهُ  ،أ

َ
 )۱۸۲۳(م/ .ُمْستَْخِلٍف  َ�ْ�ُ  َو�

رفتم. او گفت: آیا  لنزد خواھرم حفصه  گوید: می لابن عمر ترجمه: 
تعیین کند؟ گفتم: شایسته نیست که خواھد جانشینی  میدانی که پدرت ن می

. من سوگند خوردم که در کند میجانشین، تعیین نکند. حفصه گفت: او تعیین ن
صحبت کنم. بعد از آن، سکوت نمودم تا اینکه فردای آن روز،  درماین زمینه با پ

وگند من مانند کوھی بر من بدون اینکه من با ایشان صحبت کنم، سپری شد. و س
. سرانجام، نزد پدرم رفتم. او از من اوضاع مردم را پرسید. من دکر می سنگینی

پس  زنند؛ میھایی  برایش توضیح دادم. سپس به وی گفتم: شنیدم که مردم حرف
شما جانشین تعیین  گویند: میسوگند خوردم که آنھا را به شما بگویم. مردم 

اگر شما شتر چران یا چوپانی داشته باشید و او شتران و گوسفندان را  کنید؛ مین
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رھا کند و نزد تو بیاید، به نظر شما، آیا آنھا را ضایع نساخته است؟ در حالی که 
 تر است. مسئولیت مردم، کاری سنگین

سرش  ای هپسندید. پس لحظآن را  سخنم با مزاجش جور در آمد و گوید: می راوی
دینش را حفاظت خواھد کرد. اگر  الله متعالاخت. سپس بلند کرد و گفت: را پایین اند

ھم جانشینی تعیین نفرمود. و اگر  صمن جانشینی تعیین نکنم، رسول الله 
 جانشین تعیین نمود. ابوبکرجانشینی، تعیین کنم، 

سخن از رسول عمر سوگند، ھنگامی که  ه اللهب گوید: می لعبدالله بن عمر 
قرار  مساوی صبا رسول الله را کس  ھیچ و ابوبکر به میان آورد، دانستم که صالله 

 .کند میدھد و جانشین تعیین ن مین

 ): وفای به بیعت با خلفا به ترتیب بیعت۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۱۹۸

َ
بَا قَاَعْدُت  :قَاَل  َحاِزمٍ أ

َ
ُث  فََسِمْعتُهُ  ،ِسنِ�َ  مَخَْس  ُهَر�َْرةَ  أ  َعِن  ُ�َدِّ

اِ�يَل  َ�نُو اَكنَْت « :قَاَل  ،صانلَّيِبِّ  نِْبيَاءُ  �َُسوُسُهمُ  إرِْسَ
َ
 الَ  َو�ِنَّهُ  ،نيَِبٌّ  َخلََفهُ  نيَِبٌّ  َهلََك  لُكََّما ،األ

ُمُرنَا َ�َما :قَالُوا. »َ�تَْكرُثُ  ُخلََفاءُ  وََستَُكونُ  ،َ�ْعِدى نىَِبَّ 
ْ
لِ  بِبَيَْعةِ  فُوا« :قَاَل  ؟تَأ وَّ

َ
لِ  األ وَّ

َ
 ،فَاأل

ْ�ُطوُهمْ 
َ
ُهمْ  َوأ إِنَّ  ،َحقَّ

َ  فَ ا َسائِلُُهمْ  ا�َّ  )۱۸۴۲(م/ .»اْسرَتاَْعُهمْ  َ�مَّ
 ھمنشین بودم و شنیدم که سپنج سال با ابوھریره  گوید: می ابوحازمترجمه: 

 ھرگاه، ؛کردند میپیامبران، بنی اسرائیل را رھبری «فرمود:  ص: نبی اکرم گفت می
بری ولی بعد از من، پیام ؛شد می ، پیامبری دیگر، جانشین اوکرد می پیامبری فوت

 یادی (که از اسالم نیستند) انجامکه کارھای ز آیند می نخواھد آمد. البته جانشینانی
شما به «صحابه عرض کردند: پس دستور شما به ما چیست؟ فرمود: ». دھند می

ید و حقوق آنھا را ادا نمایید، و که بیعت کردید، به عھد خود، وفا کنھرکس  ترتیب، با
 ».در مورد حقوق زیردستان، آنھا را بازخواست خواھد کرد الله متعال

َكْعبَةِ  رَبِّ  َ�بْدِ  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۱۹۹
ْ
ُت  قَاَل  ،ال

ْ
َمْسِجدَ  َدَخل

ْ
ِ  َ�بْدُ  فَإَِذا ال  ْ�نُ  ا�َّ

َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو
ْ
َكْعبَةِ  ِظلِّ يِف  َجالٌِس  ال

ْ
تَيْتُُهمْ  ،َعلَيْهِ  ُ�ْتَِمُعونَ  َوانلَّاُس  ،ال

َ
ْهِ  فََجلَْسُت  فَأ

َ
 إِيل

ِ  رَُسولِ  َمعَ  ُكنَّا :َ�َقاَل  َا ،َسَفرٍ يِف  ص ا�َّ
ْ

نل الً  َ�َ�َ  َمنْ  َوِمنَّا ،ِخبَاَءهُ  يُْصِلحُ  َمنْ  فَِمنَّا ،َمْ�ِ
ِ  رَُسولِ  يُمنَادِ  ينَادَ  إِذْ  ،َجرَشِهِ يِف  ُهوَ  َمنْ  َوِمنَّا ،يَنْتَِضُل  َالةَ  :ص ا�َّ  فَاْجتََمْعنَا ،َجاِمَعةً  الصَّ

 
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل   َ�بِْ� نيَِبٌّ  يَُ�نْ  لَمْ  إِنَّهُ « :َ�َقاَل  ص ا�َّ
َّ
ا اَكنَ  إِال نْ  َعلَيْهِ  َحقًّ

َ
تَهُ  يَُدلَّ  أ مَّ

ُ
 َخْ�ِ  ىلَعَ  أ
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تَُ�مْ  َو�ِنَّ  ،لَُهمْ  َ�ْعلَُمهُ  َما رَشَّ  َوُ�نِْذرَُهمْ  ،لَُهمْ  َ�ْعلَُمهُ  َما مَّ
ُ
لَِهايِف  اَعِ�يَتَُها ُجِعَل  َهِذهِ  أ وَّ

َ
 ،أ

ُمورٌ  بَالَءٌ  آِخَرَها وََسيُِصيُب 
ُ
ُق  فِتْنَةٌ  َوتىَِجءُ  ،ُ�نِْكُروَ�َها َوأ ِّ� ِفتْنَةُ  ءُ َوتيَِج  َ�ْعًضا َ�ْعُضَها َ�ُ�َ

ْ
 ال

ُمْؤِمنُ  َ�يَُقوُل 
ْ
ِفتْنَةُ  َوتىَِجءُ  ،َ�نَْكِشُف  ُ�مَّ . ُمْهِلَكىِت  َهِذهِ  :ال

ْ
ُمْؤِمنُ  َ�َيُقوُل  ال

ْ
 َ�َمنْ  ،َهِذهِ  َهِذهِ  :ال

َحبَّ 
َ
نْ  أ

َ
َنَّةَ  َوَ�ْدُخَل  انلَّارِ  َعِن  يُزَْحَزحَ  أ

ْ
تِهِ  اجل

ْ
تَأ

ْ
ِ  يُْؤِمنُ  وَُهوَ  َمِنيَّتُهُ  فَل َْومِ  بِا�َّ  ،اآلِخرِ  َوايلْ

ِت 
ْ
َأ

ْ
  َويل

َ
ي  انلَّاِس  إىِل ِ

َّ
نْ  ُ�ِبُّ اذل

َ
ْهِ  يُْؤَ�  أ

َ
ْ�َطاهُ  ،إَِماًما بَاَ�عَ  َوَمنْ  ،إِيل

َ
ِبهِ  َوَ�َمَرةَ  يَِدهِ  َصْفَقةَ  فَأ

ْ
 ،قَل

يُِطْعهُ 
ْ
إِنْ  ،اْستََطاعَ  إِنِ  فَل

ُ�وا ُ�نَازُِعهُ  آَخرُ  َجاءَ  فَ ُت  ِمنْهُ  فََدنَوُْت . »اآلَخرِ  ُ�نَُق  فَارْضِ
ْ
ُ  َ�ُقل

َ
 :هل

�ُْشُدكَ 
َ
َ  أ ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َذاهَ  َسِمْعَت  آنَْت  ا�َّ ْهَوى ؟ص ا�َّ

َ
  فَأ

َ
ُذَ�يْهِ  إِىل

ُ
ِبهِ  أ

ْ
 :َوقَاَل  �ِيََديْهِ  َوَقل

ُذنَاَى  َسِمَعتْهُ 
ُ
ىِب  َوواََعهُ  أ

ْ
ُت  ،قَل

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
َك  اْ�نُ  َهَذا :هل ُمُرنَا ُمَعاِو�َةُ  َ�مِّ

ْ
نْ  يَأ

َ
ُ�َل  أ

ْ
َا نَأ

َ
ْمَوانل

َ
 بَيْنََنا أ

َاِطِل 
ْ

ْ�ُفَسنَا َوَ�ْقتَُل  بِابل
َ
ُ  ،أ َها ﴿ :َ�ُقوُل  َوا�َّ ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م  �َّ

َ
ُ�لُٓواْ أ

ۡ
َءاَمُنواْ َ� تَأ

 ِ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض  ۡلَ�ِٰطلِ ٱب
َ
ٓ أ ْ  َوَ�  ّمِنُ�مۚۡ  إِ�َّ نُفَسُ�مۚۡ  َ�ۡقُتلُٓوا

َ
َ ٱ إِنَّ  أ َ�َن  �َّ

ِطْعهُ  :قَاَل  ُ�مَّ  َساَعةً  فََسَكَت  :قَاَل  .]۲۹[النساء:  ﴾٢٩ابُِ�ۡم رَِحيمٗ 
َ
ِ  َطاَعةِ يِف  أ يِف  َواْعِصهِ  ،ا�َّ

ِ  َمْعِصيَةِ   )۱۸۴۴(م/ .ا�َّ
وارد مسجد الحرام شدم و دیدم که  گوید: می عبدالرحمن بن عبد رب الکعبهترجمه: 

کعبه نشسته است و مردم، پیرامونش را  ی هدر سای سعبدالله بن عمرو بن عاص 
. من ھم نزد آنان رفتم و ھمانجا نشستم. او گفت: در یکی از سفرھا که ھمراه اند هگرفت

را  انشھای بودیم، در جایی، منزل گرفتیم. در آنجا بعضی از ما خیمه صرسول الله 
چراگاه  ھم در و تعدادی ھم مشغول تمرین تیراندازی بودند و برخی دیگرکردند  می برپا

شود. با  میندا داد و گفت: نماز جماعت برگزار  صحیوانات بودند که منادی رسول الله 
فرمود:  ص پیامبر اکرمجمع شدیم.  صما نزد رسول الله  ی هشنیدن این سخن، ھم

داند، به امتش  میھایی را که  انبیای قبل از من، واجب بوده است که خوبی ی هبر ھم«
بدانید که دوران عافیت  داند، امتش را برحذر دارد؛ میکه ھایی  بدی معرفی کند و از

باشد. و آخر آن، گرفتار بال و امور ناپسندی خواھد شد.  میاین امت، دوران نخست آن 
 ھرگاه، تر است. و از دیگری، بزرگتر و خطرناکھریک  یی اتفاق خواھد افتاد کهھا هو فتن

در این فتنه، ھالک خواھم شد. سپس برطرف  گوید: می ، مؤمنکند می رو ای هفتن
: در ھمین فتنه، ھالک گوید  میو مؤمن آید  می دیگر، پیش ای هشود. بعد از آن، فتن می

دوست دارد که از آتش جھنم، دور شود و وارد بھشت گردد،  ھرکس، خواھم شد. پس
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نگونه رفتار کند که . و با مردم آبا ایمان به الله و روز قیامت از دنیا برودتالش کند که 
که با امامی بیعت کرد و با او مصافحه ھرکس  دوست دارد مردم با او رفتار کنند. و

نمود و از ته دل، عھد و پیمان بست، تا جایی که توان دارد از او اطاعت کند. و اگر 
 .»کسی دیگر آمد و برای امامت با او درگیر شد، گردنش را بزنید

دھم، آیا این  میسوگند  ه اللهزدیک شدم و گفتم: تو را بمن به او ن گوید: می راوی
ھا و قلبش اشاره نمود و ھایش به گوششنیدی؟ او با دست صسخن را از رسول الله 

حفظ کرد. من به او گفتم: این پسر آن را  ھایم شنیدم و این قلبمگفت: با این گوش
دھد تا اموالمان را در میان خود به ناحق بخوریم و  میعمویت؛ معاویه؛ به ما دستور 

َها ﴿فرماید:  می الله متعالخود را به کشتن دھیم در حالی که  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  �َ ْ َءاَمُنوا

 ِ ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م ب
َ
ُ�لُٓواْ أ

ۡ
ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض  ۡلَ�ِٰطلِ ٱتَأ

َ
ٓ أ اْ َ�ۡقُتُلوٓ  َوَ�  ّمِنُ�مۚۡ  إِ�َّ

نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ 
َ
َ ٱأ ای کسانی که ایمان آوردید! اموال یکدیگر « یعنی: ﴾٢٩اَ�َن بُِ�ۡم رَِحيمٗ  �َّ

را به ناحق نخورید مگر اینکه از طریق داد و ستدی باشد که مورد رضایت شما قرار گیرد و 
 .»، نسبت به شما مھربان استالله متعالھمانا  یکدیگر را نریزید؛خون 

سکوت، گفت: در طاعات الھی از  ای ه: عبدالله بن عمرو بعد از لحظگوید  می راوی
 روند، از او نافرمانی کن. میشمار ه او اطاعت کن. ودر کارھایی که معصیت و نافرمانی ب

 ): اگر برای دو خلیفه، بیعت گرفتند۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۲۰۰

َ
ُْدرِ  َسِعيدٍ أ

ْ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س يِّ اخل  ،خِلَِليَفتَْ�ِ  بُوِ�عَ  إَِذا« :ص ا�َّ

 )۱۸۵۳(م/ .»ِمنُْهَما اآلَخرَ  فَاْ�تُلُوا
اگر برای دو خلیفه، «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوسعید خدری ترجمه: 

 ».بیعت گرفته شد، دومی آنھا را به قتل برسانید

شما مسئول هستید و از شما در مورد زیر دستانتان سؤال خواهد  ی ه): هم۵باب (
 شد

نَّهُ  ص انلَّيِبِّ  َعِن  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۲۰۱
َ
الَ « :قَاَل  �

َ
ُ�مْ  َراٍع  لُكُُّ�مْ  أ

ُّ
 َ�نْ  َمْسئُوٌل  َوُ�

ِم�ُ  ،َرِ�يَّتِهِ 
َ
ي  فَاأل ِ

َّ
ْهِل  ىلَعَ  َراٍع  َوالرَُّجُل  ،َرِ�يَِّتهِ  َ�نْ  َمْسئُوٌل  َوُهوَ  ،َراٍع  انلَّاِس  ىلَعَ اذل

َ
 أ

ةُ  ،َ�نُْهمْ  َمْسئُوٌل  َوُهوَ  ،بَيْتِهِ 
َ
َمْرأ

ْ
هِ  َ�ْعِلَها َ�يِْت  ىلَعَ  َراِ�يَةٌ  َوال ِ

َ
 ،َ�نُْهمْ  َمْسئُولَةٌ  َوِ�َ  ،َوَودل
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َعبْدُ 
ْ
الَ  ،َ�نْهُ  َمْسئُوٌل  َوُهوَ  ،َسيِِّدهِ  َمالِ  ىلَعَ  َراٍع  َوال

َ
ُ�مْ  َراٍع  فَلُكُُّ�مْ  أ

ُّ
 َ�نْ  َمْسئُوٌل  َوُ�

 )۱۸۲۹(م/ .»َرِ�يَّتِهِ 
ول ئدام از شما مسکھر «فرمود:  صالله  رسول گوید: می لبن عمر اترجمه: 

ه بر مردم ک یریام ؛د شدسؤال خواھر دستانش یمورد زدراز شما،  کیاست، و از ھر
باشد.  یر دستانش میباشد. مرد، مسئول خانواده و ز یت میگماشته شده، مسئول رع

ر دستان و فرزندان خود است. خدمتگذار، مسئول یشوھر، مسئول ز ی زن در خانه
ال خواھد شد. و گرش، سؤید یھا تیاست و از او در مورد اموال صاحبش و مسئول

 ».تان، سئوال خواھد شد تید و از شما در مورد مسئولیشما مسئول ھست ی ھمه

 داشتن به آن): کراهیت درخواست امارت و عالقه ۶باب (
ِ  رَُسوُل يِل  قَاَل  :قَاَل  س َسُمَرةَ  ْ�نُ  الرَّمْحَِن  َ�بْدُ عن  ـ۱۲۰۲  الَ  الرَّمْحَِن  َ�بْدَ  يَا« :ص ا�َّ

لِ 
َ
إِنََّك  ،اِإلَماَرةَ  �َْسأ

ْعِطيتََها إِنْ  فَ
ُ
لَةٍ  َ�نْ  أ

َ
َت وُ  ،َمْسأ

ْ
َْها لِك

َ
ْعِطيتََها َو�ِنْ  إِيل

ُ
لَةٍ  َ�ْ�ِ  َ�نْ  أ

َ
 َمْسأ

ِعنَْت 
ُ
 )۱۶۵۲(م/ .»َعلَيَْها أ

 عبد یا«: به من فرمود ص رسول الله گوید: می  سمره بن عبدالرحمنترجمه: 
 با ،یبرس امارت به درخواست، از بعد اگر رایز نکن؛ امارت درخواست سمره! بن الرحمن

 را تو الله متعال ،یبرس امارت به درخواست، بدون اگر اما ماند. یخواھ تنھا آن، (امارت)
 ».کرد خواھد یاری

يِب  َ�نْ  ـ۱۲۰۳
َ
نَّ  س َذرٍّ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ بَا يَا« :قَاَل  ص ا�َّ

َ
َراكَ إِ�ِّ  َذرٍّ  أ

َ
ِحبُّ  َو�ِ�ِّ  ،َضِعيًفا أ

ُ
 أ

ِحبُّ  َما لََك 
ُ
َرنَّ  الَ  ،نِلَْفىِس  أ مَّ

َ
 )۱۸۲۶(م/ .»يَتِيمٍ  َماَل  تََولََّ�َّ  َوالَ  ،اثْنَْ�ِ  ىلَعَ  تَأ

ای ابوذر! من تو را فردی «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوذر ترجمه: 
پسندم.  میپسندم که برای خودم  میبینم و من برای تو ھمان چیزی را  میضعیف 

 ».امارت دو نفر را قبول مکن و سرپرستی اموال ھیچ یتیمی را ھم به عھده نگیر

يِب  َ�نْ  ـ۱۲۰۴
َ
ُت  ،قَاَل  س َذرٍّ أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل الَ  ،ا�َّ

َ
 ىلَعَ  �ِيَِدهِ  فَرَضََب  :قَاَل  ؟�َْستَْعِملُِ�  أ

بَا يَا« :قَاَل  ُ�مَّ  َمنِْكيِب 
َ
َمانَةٌ  َو�ِ�ََّها ،َضِعيٌف  إِنََّك  َذرٍّ  أ

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َو�ِ�ََّها ،أ

ْ
  ،َونََداَمةٌ  ٌي ِخزْ  ،ال

َّ
 إِال

َخَذَها َمنْ 
َ
َها أ دَّى حِبَقِّ

َ
ي  َوأ ِ

َّ
 )۱۸۲۵(م/ .»ِ�يَها َعلَيْهِ اذل

دھی؟  می! آیا به من مسئولیت نیا رسول الله: عرض کردم گوید: می سابوذر ترجمه: 
ای ابوذر! تو فردی ضعیف ھستی و «ام زد و فرمود:  دستش را به شانه صپیامبر اکرم 
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 مسئولیت، امانتی است که روز قیامت باعث رسوایی و پشیمانی خواھد شد مگر
  ».اش در قبال آن، عمل کند بگیرد و به وظیفهبه حقش به عھده آن را که  کسی

 دهیم میباشد، نآن ها را به کسی که خواهان  ): مسئولیت۷باب (
بُو قَاَل  :قَاَل  بُْرَدةَ ايب  عن ـ۱۲۰۵

َ
ُت  :ُموىَس  أ

ْ
ْ�بَل

َ
  أ

َ
 ِمنَ  رَُجَالنِ  َوَمىِع  ص انلَّىِبِّ  إِىل

ْشَعِر�ِّ�َ 
َ
َحُدُهَما ،األ

َ
َل  فالَِكَُهَما ،�ََسارِى َ�نْ  َواآلَخرُ  يَِميِ�  َ�نْ  أ

َ
َعَمَل  َسأ

ْ
 ص َوانلَّيِبُّ  ،ال

بَا يَا َ�ُقوُل  َما« :َ�َقاَل  �َْستَاكُ 
َ
وْ  ُموىَس  أ

َ
ِ  َ�بْدَ  يَا أ ُت  :قَاَل . »؟قَيٍْس  ْ�نَ  ا�َّ

ْ
ي  :َ�ُقل ِ

َّ
 َ�َعثََك َواذل

َقِّ 
ْ
ْطلََعاِ�  َما بِاحل

َ
ْ�ُفِسِهَمايِف  َما ىلَعَ  أ

َ
ُهَما َشَعْرُت  َوَما ،أ َّ�

َ
َعَمَل  َ�ْطلُبَانِ  �

ْ
�ِّ  :قَاَل  ،ال

َ
ْ�ُظرُ  َوَ��

َ
 أ

 
َ

َْت  ِسَواِكهِ  إِىل
َ

وْ  ،لَنْ « :َ�َقاَل  قَلََصْت  َوقَدْ  ،َشَفِتهِ  حت
َ
َراَدهُ  َمنْ  َ�َمِلنَا ىلَعَ  �َْستَْعِمُل  الَ  أ

َ
 ،أ

نَْت  اْذَهْب  َولَِ�ِن 
َ
بَا يَا ،أ

َ
وْ  ُموىَس  أ

َ
ِ  َ�بْدَ  يَا أ ََمِن  ىلَعَ  َ�بََعثَهُ . »قَيِْس  ْ�نَ  ا�َّ ْ�بََعهُ  ُ�مَّ  ،ايلْ

َ
 ُمَعاذَ  أ

ا ،َجبٍَل  ْ�نَ    ،قَاَل  َعلَيْهِ  قَِدمَ  فَلَمَّ
ْ

ىَق  ،انِْزل
ْ
ل
َ
ُ  َوأ

َ
 ؟َهَذا َما :قَاَل  ،ُموَ�ٌق  ِعنَْدهُ  رَُجٌل  َو�َِذا ،وَِساَدةً  هل

ْسلَمَ  َ�ُهوِديًّا اَكنَ  َهَذا :قَاَل 
َ
وْءِ  ِدينَ  ،ِدينَهُ  َراَجعَ  ُ�مَّ  فَأ ْجِلُس  الَ  :قَاَل  ،َ�تََهوَّدَ  السَّ

َ
 ،ُ�ْقتََل  َحىتَّ  أ

ِ  قََضاءُ  ْجِلُس  الَ  :قَاَل  ،َ�َعمْ  اْجِلْس  :َ�َقاَل  ،َورَُسوهِلِ  ا�َّ
َ
ِ  قََضاءُ  ،ُ�ْقتََل  َحىتَّ  أ  ،َورَُسوهِلِ  ا�َّ

اٍت  ثََالَث  َمرَ  ،َمرَّ
َ
ِقيَامَ  تََذاَكَرا ُ�مَّ  ،َ�ُقِتَل  بِهِ  فَأ

ْ
َحُدُهَما َ�َقاَل  ،اللَّيِْل  ِمنَ  ال

َ
ا ُمَعاذٌ  أ مَّ

َ
نَا أ

َ
نَامُ  أ

َ
 فَأ

قُومُ 
َ
رُْجو َوأ

َ
رُْجو َما نَْوَمىِت يِف  َوأ

َ
 )۱۸۲۴(م/ .قَْوَميِت يِف  أ

: ابوموسی اشعری گفت: با دو نفر از اشعریھا که یکی سمت گوید  می ابوبردهترجمه: 
 ص پیامبر اکرمرفتم.  ص اللهراست، و دیگری سمت چپم قرار داشت، خدمت رسول 

فرمود:  صمشغول مسواک زدن بود که ھر دوی آنھا تقاضای کار کردند. پیامبر اکرم 
وگند به ذاتی که تو ؟ گفتم: س»گویید میی یا ای عبدالله بن قیس! شما چه ای ابوموس«

دانستم که آنان،  میشان را به من نگفتند و من ھم ن را به حق، مبعوث کرده، آنھا نیت
 کنند. می درخواست کار

کنم که  میرا مشاھده  ص: گویا ھم اکنون، مسواک رسول الله گوید  می راوی
باشند، ما کارھایمان را به کسانی که خواھان «فرماید:  میزیر لبش، جمع شده و 

آنگاه  ».ولی تو ای ابوموسی یا ای عبدالله بن قیس! (به یمن) برو دھیم؛ مین
ابوموسی را به یمن فرستاد و بدنبال او نیز معاذ بن جبل را اعزام نمود. ھنگامی که 
معاذ نزد ابوموسی رفت، ابوموسی برایش بالشتی گذاشت و گفت: پیاده شو. ناگھان 

ر آنجا به بند کشیده شده بود. پرسید: این کیست؟ چشم معاذ به مردی افتاد که د
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ابوموسی گفت: این، یھودی بود. بعد، مسلمان شد. سپس دوباره به دینش که 
یھودیت باشد و دین بدی است، برگشت و یھودی شد. معاذ گفت: تا کشته نشود، 

ا د اجرشبا اید اجرا شود. ابوموسی گفت: بشین؛ش بپیامبرو  اللهنشینم. دستور  مین
ش باید اجرا پیامبرو  اللهنشینم. دستور  میکنم. معاذ گفت: تا کشته نشود، ن می

 شود و این گفتگو، سه بار تکرار شد.
 ی هآنگاه، ابوموسی دستور داد و آن مرد، کشته شد. سپس معاذ و ابوموسی دربار

خوابم و بخشی  میقیام شب با یکدیگر صحبت کردند. معاذ گفت: من بخشی از شب را 
پردازم. و از خوابیدنم امید ھمان اجر و پاداشی را دارم که از  میز آن را به عبادت ا

 عبادت و پرستشم دارم.

 آید می): اگر امام به تقوا و عدالت، دستور دهد برایش پاداش بحساب ۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۲۰۶

َ
َما« :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ ، َوَرائِهِ  ِمنْ  ُ�َقاتَُل  ،ُجنَّةٌ  اِإلَمامُ  إِ�َّ

إِنْ  ،بِهِ  َوُ�تَّىَق 
َمرَ  فَ

َ
ِ  بِتَْقَوى أ ُ  اَكنَ  وََعَدَل  أل ا�َّ

َ
ْجرٌ  بَِذلَِك  هل

َ
ُمرْ  َو�ِنْ  ،أ

ْ
 .»ِمنْهُ  َعلَيْهِ  اَكنَ  بَِغْ�ِهِ  يَأ

 )۱۸۴۱(م/
به مردم  امام، سپر است؛«فرمود:  ص: نبی اکرم گوید  می سابوھریره ترجمه: 

اگر او به تقوای الھی و عدالت،  ؛دنبر میو به او پناه  جنگند میپیروی از او با کفار 
رسد. و اگر به ظلم و ستم، دستور دھد،  میدستوردھد، در قبال آن، به او اجر و پاداش 

 ».برد میاز گناه  ای هبھر

 عهده بگیرد و عدالت کنده کسی که مسئولیتی را ب ی ه): دربار۹باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل عن عبدا� بن عمر  ـ۱۲۰۷ ُمْقِسِط�َ  إِنَّ « :ص ا�َّ

ْ
ِ  ِعنْدَ  ،ال  ىلَعَ  ،ا�َّ

تَا ،أل الرَّمْحَِن  يَِم�ِ  َ�نْ  ،نُورٍ  ِمنْ  َمنَابِرَ 
ْ
ينَ  ،يَِم�ٌ  يََديْهِ  َوِ� ِ

َّ
ْهِليِهمْ  ُحْكِمِهمْ يِف  َ�ْعِدلُونَ  اذل

َ
 َوأ

 )۱۸۲۷(م/ .»َولُوا َوَما
نزد  ،عدالت کنندگان«فرمود:  ص: رسول الله گوید  می سعبدالله بن عمر ترجمه: 
الله دست ھردو  و رحمان قرار دارند. اللهبر منبرھایی از نور در سمت راست  الله متعال

، خانواده و ھا هروند که در فیصل میراست ھستند. و کسانی عادل به شمار  متعال
 .»ھایشان، عدالت را رعایت کنند مسئولیت
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 کسی که مسئولیتی به عهده گرفت و سخت یا آسان گرفت ی ه): دربار۱۰باب (
َ�يُْت  :قَاَل  ُشَماَسةَ  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۲۰۸

َ
لَُها اَع�َِشةَ  أ

َ
ْسأ

َ
ءٍ  َ�نْ  أ نْ  :َ�َقالَْت  ،ىَشْ  ِممَّ

نَْت 
َ
ُت  ؟أ

ْ
ْهِل  ِمنْ  رَُجٌل  :َ�ُقل

َ
 ؟َهِذهِ  َغَزاتُِ�مْ يِف  لَُ�مْ  َصاِحبُُ�مْ  اَكنَ  َكيَْف  :َ�َقالَْت  ،ِمرْصَ  أ

َُموُت  اَكنَ  إِنْ  ،َشيْئًا ِمنْهُ  َ�َقْمنَا َما :َ�َقاَل  َِع�ُ  ِمنَّا لِلرَُّجِل  يلَ َِع�َ  َ�يُْعِطيهِ  ،ابلْ َعبْدُ  ،ابلْ
ْ
 َ�يُْعِطيهِ  ،َوال

َعبْدَ 
ْ
  َوَ�ْتَاجُ  ،ال

َ
َما :ْت َ�َقالَ  ،انلََّفَقةَ  َ�يُْعِطيهِ  ،انلََّفَقةِ  إِىل

َ
ي  َ�ْمنَُعِ�  الَ  إِنَّهُ  أ ِ

َّ
دِ يِف  َ�َعَل اذل  ُ�َمَّ

يِب  بِْن 
َ
ىِخ  ،بَْ�رٍ أ

َ
نْ  ،أ

َ
ْخرِبَكَ  أ

ُ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعُت  َما أ  َمنْ  اللَُّهمَّ « :َهَذا بَيىِْت يِف  َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ْمرِ  ِمنْ  َوِ�َ 
َ
يِت  أ مَّ

ُ
ْمرِ  ِمنْ  َوِ�َ  َوَمنْ  ،َعلَيْهِ  فَاْشُقْق  َعلَيِْهمْ  فََشقَّ  َشيْئًاأ

َ
يِت  أ مَّ

ُ
 بِِهمْ  فََرَ�َق  َشيْئًاأ

 )۱۸۲۸(م/ .»بِهِ  فَاْرُ�ْق 
 ای هرفتم تا از او مسئل ل نزد عایشه گوید: می عبدالرحمن بن شماسهترجمه: 

گفت: شما کی ھستید؟ گفتم: از اھل مصرم. گفت: امیر شما در  لبپرسم. عایشه 
اگر  امر ناپسندی از او مشاھده نکردیم؛این جنگ، چگونه با شما رفتار نمود؟ گفتم: ما 

نمود به او برده  میکسی فوت  ی هو اگر برد داد. میمرد، به او شتر  میشتر کسی 
 داد. میداد. و اگر کسی نیاز به نفقه داشت به او نفقه  می

شود  میگفت: رفتار او با برادرم؛ محمد بن ابوبکر؛ (کشتن او) باعث ن لعایشه 
شنیدم  صمن از رسول الله  را برای شما بیان نکنم؛ صکه من حدیث رسول الله 

ا به عھده گرفت و کاری از امتم ر ھرکس، !بار الھا«فرمود:  میمن  ی هکه در ھمین خان
کاری از امتم را به عھده گرفت ھرکس  سخت گیری کرد، تو بر او سخت گیری کن. و

 ».و آسان گرفت، تو بر او آسان بگیر

 خیرخواهی است ،): دین۱۱باب (
ارِىِّ  س تَِميمٍ  َ�نْ  ـ۱۲۰۹ نَّ  :ادلَّ

َ
ينُ « :قَاَل  ص انلَّيِبَّ  أ نَا .»انلَِّصيَحةُ  ادلِّ

ْ
 :قَاَل  ؟لَِمنْ  :قُل

» ِ ةِ  َولِرَُسوهِلِ  َوِلِكتَابِهِ  ِ�َّ ئِمَّ
َ
ُمْسِلِم�َ  َوأل

ْ
ِتِهمْ  ال  )۵۵(م/ .»واََعمَّ

دین، خیرخواھی «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می ستمیم داری ترجمه: 
(با ایمان آوردن  الله متعالبرای «ما عرض کردیم: برای چه کسی؟ فرمود: ». است

ش) و ه آن) و پیامبرش (با تصدیق نبوتوردن و عمل ببه او) و کتابش (با ایمان آ
 ».ائمه و عموم مسلمانان
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ْمعِ  ىلَعَ  صانلَّيِبَّ  بَاَ�ْعُت  :قَاَل  س َجِر�رٍ  َ�نْ  ـ۱۲۱۰ اَعةِ  السَّ نَِ�  ،َوالطَّ  ِ�يَما« فَلَقَّ
 )۵۶(م/ .ُمْسِلمٍ  ِللُكِّ  َوانلُّْصِح . »اْستََطْعَت 

بر سمع و طاعت و  صبا رسول الله  گوید: می سالله  جریر بن عبدترجمه: 
 ی هبه انداز«افزود که:  صخیرخواھی و نصیحت مسلمانان، بیعت کردم. رسول الله 

 ».ات توانایی

 ): کسی که به رعیتش خیانت کند و از نصیحت آنان دریغ ورزد۱۲باب (
ََسِن  َعِن  ـ۱۲۱۱

ْ
ِ  ُ�بَيْدُ  اَعدَ  :قَاَل  احل ُمَزِ�َّ  �ََسارٍ  ْ�نَ  َمْعِقَل  ،ِزَ�ادٍ  ْ�نُ  ا�َّ

ْ
ي  َمَرِضهِ يِف  ال ِ

َّ
اذل

ثَُك إِ�ِّ  :َمْعِقٌل  قَاَل  ،ِ�يهِ  َماَت  ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتُهُ  َحِديثًا ُ�َدِّ نَّ  َعِلْمُت  لَوْ  ،ص ا�َّ
َ
 َحيَاةً يِل  أ

ْ�تَُك  َما ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت إِ�ِّ  ،َحدَّ ِ�يهِ  َ�بْدٍ  ِمنْ  َما« :َ�ُقوُل  ص ا�َّ ُ  �َْسرَتْ  َ�ُموُت  ،َرِ�يَّةً  ا�َّ
  ،لَِرِ�يَِّتهِ  اَغشٌّ  وَُهوَ  َ�ُموُت  يَْومَ 

َّ
مَ  إِال ُ  َحرَّ َنَّةَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ْ
 )۱۴۲(م/ .»اجل

: عبیدالله بن زیاد در بیماری وفات معقل بن یسار گوید  می حسن بصریترجمه: 
ام برایت  شنیده صبه عیادت او رفت. معقل گفت: حدیثی که از رسول الله  سمزنی 
شنیدم که رسول  کردم؛ مین نبیاآن را  مانم، میدانستم که زنده  میاگر  کنم؛ میبیان 
 آن بنده، مسئولیت گروھی را بسپارد و الله متعالکه  ای هھر بندبه «فرمود:  می صالله 

 ».گرداند میبھشت را بر او حرام  الله متعالدر حالی بمیرد که به آنان، خیانت کرده است، 

ََسنُ عن  ـ۱۲۱۲
ْ
نَّ  :احل

َ
ْصَحاِب  ِمنْ  َوَ�نَ  َ�ْمٍرو ْ�نَ  اَعئِذَ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  أ  ىلَعَ  َدَخَل  ص ا�َّ

ِ  ُ�بَيْدِ  ىْ  :َ�َقاَل  ،ِز�َادٍ  بِْن  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت إِ�ِّ  ُ�َ�َّ  أ َُطَمةُ  الرِّاَعءِ  رَشَّ  إِنَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ْ
 ،احل

نْ  فَإِيَّاكَ 
َ
ُ  َ�َقاَل . »ِمنُْهمْ  تَُ�ونَ  أ

َ
نَْت  فَإِ�ََّما ،اْجِلْس  :هل

َ
َالَةِ  ِمنْ  أ

ُ
ْصَحاِب  �

َ
دٍ  أ  :َ�َقاَل . ص ُ�َمَّ

َالَةٌ  لَُهمْ  اَكنَْت  وََهْل 
ُ

 )۱۸۳۰(م/ .َ�ْ�ِِهمْ َوِ�  ،َ�ْعَدُهمْ  انلَُّخالَةُ  اَكنَِت  إِ�ََّما ؟�
بود،  صعائذ بن عمرو که یکی از اصحاب رسول الله  گوید: می حسن بصریترجمه: 

فرمود:  می صنزد عبیدالله بن زیاد رفت و گفت: ای فرزندم! شنیدم که رسول الله 
 ».مبادا تو از آنان باشی اند؛ بدترین مسئوالن کسانی ھستند که خشن و بی رحم«

ی اصحاب محمد ھستی. عائذ بن ھا هتو از نخال یدالله بن زیاد به او گفت: بنشین؛عب
گفت: آیا در میان اصحاب محمد ھم نخاله وجود دارد؟! نخاله در میان بعدیھا  سعمرو 

  و دیگران، وجود دارد.



 ١١٣  کتاب امارت -۳۷

 خیانت حکام در اموال غنیمت و گناه بزرگ آن ی ه): دربار۱۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۲۱۳

َ
ِ  رَُسوُل  ِ�ينَا قَامَ  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ُغلُوَل  فََذَكرَ  ،يَْومٍ  َذاَت  ص ا�َّ

ْ
 ال

َمهُ  مَ  َ�َعظَّ ْمَرهُ  َوَ�ظَّ
َ
ِفَ�َّ  الَ « :قَاَل  ُ�مَّ  أ

ْ
ل
ُ
َحَدُ�مْ  أ

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ ييَِجُء  أ

ْ
ُ  بَِع�ٌ  َرَ�بَِتهِ  ىلَعَ  ،ال

َ
 راَُغءٌ  هل

ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقوُل  ِغثِْ�  ا�َّ
َ
ُقوُل  ،أ

َ
ْمِلُك  الَ  :فَأ

َ
بْلَْغتَُك  قَدْ  ،َشيْئًا لََك  أ

َ
ِفَ�َّ  الَ  ،أ

ْ
ل
ُ
َحَدُ�مْ  أ

َ
 ءُ ييَِج  أ

ِقيَاَمةِ  يَْومَ 
ْ
ُ  فََرٌس  َرَ�بَِتهِ  ىلَعَ  ،ال

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�يَُقوُل  ،مَحَْحَمةٌ  هل ِغثِْ�  ا�َّ

َ
قُوُل  ،أ

َ
ْمِلُك  الَ  :فَأ

َ
 لََك  أ

بْلَْغُتَك  قَدْ  ،َشيْئًا
َ
ِفَ�َّ  الَ  ،أ

ْ
ل
ُ
َحَدُ�مْ  أ

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ ييَِجُء  أ

ْ
 يَا :َ�ُقوُل  ،ُ�َغاءٌ  لََها َشاةٌ  َرَ�بَِتهِ  ىلَعَ  ،ال

ِ  رَُسوَل  ِغثِْ�  ا�َّ
َ
قُوُل  ،أ

َ
ْمِلُك  الَ  :فَأ

َ
بْلَْغتَُك  قَدْ  ،َشيًْئا لََك  أ

َ
ِفَ�َّ  الَ  ،أ

ْ
ل
ُ
َحَدُ�مْ  أ

َ
 يَْومَ ييَِجُء  أ

ِقيَامَ 
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�يَُقوُل  ،ِصيَاحٌ  لََها َ�ْفٌس  َرَ�بَِتهِ  ىلَعَ  ،ةِ ال ِغثِْ�  ا�َّ

َ
قُوُل  ،أ

َ
ْمِلُك  الَ  :فَأ

َ
 لََك  أ

بْلَْغُتَك  قَدْ  ،َشيْئًا
َ
ِفَ�َّ  الَ  ،أ

ْ
ل
ُ
َحَدُ�مْ  أ

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ ييَِجُء  أ

ْ
ِْفُق  ِرقَاعٌ  َرَ�بَِتهِ  ىلَعَ  ،ال

َ
 يَا :َ�يَُقوُل  ،خت

ِ  رَُسوَل  ِغثِْ�  ا�َّ
َ
قُوُل  ،أ

َ
ْمِلُك  الَ  :فَأ

َ
بْلَْغتَُك  قَدْ  ،َشيًْئا لََك  أ

َ
ِفَ�َّ  الَ  ،أ

ْ
ل
ُ
َحَدُ�مْ  أ

َ
 يَْومَ ييَِجُء  أ

ِقيَاَمةِ 
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�يَُقوُل  ،َصاِمٌت  َرَ�بَِتهِ  ىلَعَ  ال ِغثِْ�  ا�َّ

َ
قُوُل  أ

َ
ْمِلُك  الَ  :فَأ

َ
 قَدْ  ،َشيْئًا لََك  أ

بْلَْغتَُك 
َ
 )۱۸۳۱(م/ .»أ

در میان ما برخاست و از  صروزی رسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
شمرد و بزرگ دانست و فرمود: گناه بزرگی برآن را  ت، سخن گفت وخیانت درغنیم

در حالی که شتری بر دوش دارد و آن آید  می نبینم یکی از شما را که در روز قیامت«
گویم  می! به دادم برس. من یا رسول الله گوید: می دھد و آن شخص، میشتر، صدا 

به تو ابالغ نمودم. نبینم یکی از شما را که در روز  توانم کاری برایت انجام دھم؛ مین
 کشد و آن شخص، میدر حالی که اسبی بر دوش دارد و آن اسب، شیھه آید  می قیامت

 انم برایت کاری انجام دھم؛تو میگویم: ن میبه دادم برس. من  !یا رسول الله گوید: می
بر دوش  و گوسفندیآید  می به تو ابالغ نمودم. نبینم یکی از شما را که در روز قیامت

! به دادم برس. یا رسول الله گوید: می و آن شخص،کند  می دارد و آن گوسفند، بع بع
ز شما را به تو ابالغ نمودم. نبینم یکی ا توانم برایت کاری انجام دھم؛ میگویم: ن میمن 

شد و آن ک میو انسانی دیگر بر دوش دارد و آن انسان فریاد آید  می که روز قیامت
توانم کاری برایت انجام  میگویم: ن می! به دادم برس. من یا رسول الله گوید: می شخص

 ای هو پارچآید  می به تو ابالغ نمودم. نبینم یکی از شما را که در روز قیامت دھم؛
! به دادم یا رسول الله گوید: می پارچه، به اھتزاز در آمده و آن شخص بردوش دارد و آن

 به تو ابالغ نمودم. توانم کاری برایت انجام دھم؛ میگویم: ن میبرس. من 



 مختصر صحیح مسلم    ١١٤

 گوید: می و طال و نقره بر دوش دارد وآید  می از شما را که روز قیامت و نبینم یکی
به تو ابالغ  ؛توانم برایت کاری انجام دھم میگویم: ن می! به دادم برس. من یا رسول الله

 .»نمودم

 شود میکنند، خیانت شمرده  می): اموالی را که امیران، پنهان ۱۴باب (
ِكنْدِ  َعِمَ�ةَ  بِْن  يِّ َعدِ  َ�نْ  ـ۱۲۱۴

ْ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  س يِّ ال  َمِن « :َ�ُقوُل  صا�َّ

نَاهُ 
ْ
يِت  ُغلُوالً  اَكنَ  ،فَْوقَهُ  َ�َما ِ�ْيًَطا فََكتََمنَا ،َ�َمٍل  ىلَعَ  ِمنُْ�مْ  اْستَْعَمل

ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  بِهِ  يَأ

ْ
 :قَاَل . »ال

ْهِ  َ�َقامَ 
َ

ْسوَدُ  رَُجٌل  إِيل
َ
نَْصارِ  ِمنَ  أ

َ
�ِّ  ،األ

َ
ْ�ُظرُ  َك�

َ
ْهِ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ،إِيل  ،َ�َملََك  َ��ِّ  اْ�بَْل  ا�َّ

نَا« :قَاَل  ،َوَ�َذا َكَذا َ�ُقوُل  َسِمْعتَُك  :قَاَل  ؟»لََك  َوَما« :قَاَل 
َ
ُ  َوأ

ُ
قُوهل

َ
نَاهُ  َمِن  ،اآلنَ  أ

ْ
 ِمنُْ�مْ  اْستَْعَمل

يَِجئْ  َ�َمٍل  ىلَعَ 
ْ
وِ�َ  َ�َما ،َوَ�ِثِ�هِ  بَِقِليِلهِ  فَل

ُ
َخذَ  ِمنْهُ  أ

َ
 )۱۸۳۳(م/ .»اْ�تََ�  َ�نْهُ  نُِ�َ  َوَما ،أ

فرمود:  می صشنیدم که رسول الله  گوید: می سبن عمیره کندی  دیعترجمه: 
کس از شما را که بر کاری گماشتیم و سوزن یا چیزی کوچکتر از آن را از ما پنھان ھر«

 راوی». خواھد آوردآن را  شود وروز قیامت، مینمود، این کارش خیانت شمرده 
، یک مرد سیاه پوست از با شنیدن این سخنان بینم که میگویا ھم اکنون  گوید: می

 ص! کارت را از من تحویل بگیر. پیامبر اکرم یا رسول اللهصار برخاست و گفت: ان
؟ آن مرد گفت: شنیدم که شما چنین گفتید. »چه اتفاقی برایت افتاده است«فرمود: 

اید از شما را بر کاری گماشتیم، بھریک  گویم؛ میاآلن ھم «فرمود:  ص رسول الله
که به او  و آنچه را چه به او دادند، بگیرد؛سپس ھر  اموال کوچک و بزرگ را بیاورد؛

 ».خودداری کند ندادند، از برداشتن آن،

  هدایای امیران ی ه): دربار۱۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۲۱۵

َ
اِعدِ  مُحَيْدٍ أ ِ  رَُسوُل  اْستَْعَمَل  :قَاَل  س يِّ السَّ زْدِ  ِمنَ  رَُجالً  ص ا�َّ

َ
 ىلَعَ  األ

تِْبيَّةِ  اْ�نَ  يُْديَع  ُسلَيْمٍ بَِ�  َصَدقَاِت 
ُ
ا ،األ  ،َهِديَّةٌ  وََهَذا ،َمالُُ�مْ  َهَذا ،قَاَل  ،َحاَسبَهُ  َجاءَ  فَلَمَّ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  �ِيَك  َ�يِْت يِف  َجلَْسَت  َ�َهالَّ « :ص ا�َّ
َ
َك  أ مِّ

ُ
ِ�يََك  َحيّت  َوأ

ْ
تَُك  تَأ  ُكنَْت  إِنْ  ،َهِد�َّ

َ  فََحِمدَ  َخَطبَنَا ُ�مَّ  ؟»َصاِدقًا ْ�َ�  ا�َّ
َ
ا« قَاَل  ُ�مَّ  ،َعلَيْهِ  َوأ مَّ

َ
إِ�ِّ  ،َ�ْعدُ  أ

ْستَْعِمُل  فَ
َ
 ِمنُْ�مْ  الرَُّجَل  أ

َعَمِل  ىلَعَ 
ْ
ا ال ِ�  ِممَّ

َّ
ُ  َوال يِت  ،ا�َّ

ْ
ْهِديَْت  َهِديَّةٌ  وََهَذا َمالُُ�مْ  َهَذا ،َ�يَُقوُل  َ�يَأ

ُ
فَالَ  ،يِل  أ

َ
 َجلََس  أ

�ِيهِ  َ�يِْت يِف 
َ
هِ  أ مِّ

ُ
ِ�يَهُ  َحىتَّ  َوأ

ْ
تُهُ  تَأ ِ  ،َصاِدقًا اَكنَ  إِنْ  ،َهِد�َّ ُخذُ  الَ  َوا�َّ

ْ
َحدٌ  يَأ

َ
 َشيًْئا ِمنَْها ِمنُْ�مْ  أ



 ١١٥  کتاب امارت -۳۷

هِ  بَِغْ�ِ    ،َحقِّ
َّ
َ  ليَِقَ  إِال   ا�َّ

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َ�ِْملُهُ  َ�َعاىل

ْ
ْعِرَ�نَّ  ،ال

َ
َحًدا فَأل

َ
َ  ليَِقَ  ِمنُْ�مْ  أ  َ�ِْمُل  ا�َّ

ُ  بَِعً�ا
َ

وْ  ،ءٌ راَُغ  هل
َ
وْ  ،ُخَوارٌ  لََها َ�َقَرةً  أ

َ
 :قَاَل  ُ�مَّ  ،إِْ�َطيْهِ  َ�يَاُض  ُرِ�َ  َحىتَّ  يََديْهِ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  »َ�يِْعرُ  َشاةً  أ

ُذِ�  وََسِمعَ  َ�يِْ�  برَُصَ  ؟»بَلَّْغُت  َهْل  اللَُّهمَّ «
ُ
 )۱۸۳۲(م/ .أ

شخصی از طایفه ازد را که  صرسول الله  گوید: می سابو حمید ساعدی ترجمه: 
ه نام داشت، برای وصول زکات اموال بنی ُسلیم مأموریت داد. ھنگامی که آن بیّ ابن ات

از وی حساب گرفت. او گفت: این، از آِن شماست و  ص پیامبر اکرمشخص، برگشت، 
پدر  ی هگویی، چرا خان میاگر راست «فرمود:  صاین، ھدیه (به من) است. رسول الله 

سخنرانی نمود و بعد  صاکرم  رسول؟ آنگاه »ت ننشستی که به تو ھدیه بدھندو مادر
 الله متعالگمارم که  میمن یکی از شما را به کاری «فرمود:  الله متعالاز حمد و ثنای 

این، مال شماست و این  گوید: می وآید  می آنگاه او مسئولیت آن را به من سپرده است؛
نشست تا به او  میپدر و مادرش  ی هدر خان گوید راست می. اگر اند هرا به من ھدیه داد

که اگر یکی از شما چیزی از این اموال را بردارد، روز  اللهھدیه بدھند. سوگند به 
رود، که آن را بر دوش دارد. و من یکی از  میمتعال  اللهقیامت، در حالی به مالقات 

در حالی که شتری بر دوش دارد و آن کند  می را مالقاتمتعال  اللهبینم که  میشما را 
کشد و یا گوسفندی به  میدھد یا گاوی بر دوش دارد و آن گاو، فریاد  میشتر، صدا 

دستانش را  ای هبه انداز صآنگاه، پیامبر اکرم ». کند می دوش دارد و آن گوسفند، بع بع
 ؟ راوی»اندمبار الھا! آیا رس«مشاھده گردید و فرمود:  بلند نمود که سفیدی زیر بغلش

 این صحنه را با چشمان خودم دیدم و این سخنان را با گوشھای خودم شنیدم. گوید: می

 در زیر درخت بر عدم فرار ص): بیعت با نبی اکرم ۱۶باب (
َُديِْبيَةِ  يَْومَ  ُكنَّا :قَاَل بن عبدا�  َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۲۱۶

ْ
ًفا احل

ْ
ل
َ
ْرَ�َعِمائَةٍ  أ

َ
 َوُ�َمرُ  َ�بَاَ�ْعنَاهُ  ،َوأ

َْت  �ِيَِدهِ  آِخذٌ 
َ

َجَرةِ  حت الَ  ىلَعَ  بَاَ�ْعنَاهُ  :َوقَاَل ، َسُمَرةٌ  َوِ�َ  ،الشَّ
َ
َموِْت  ىلَعَ  ُ�بَايِْعهُ  َولَمْ  ،نَِفرَّ  أ

ْ
 .ال

 )۱۸۵۶(م/
ما در روز حدیبیه، ھزار و چھار صد نفر  گوید: می لجابر بن عبدالله ترجمه: 

 ص پیامبر اکرمرا گرفته بود ما با  صبودیم. و در حالی که عمر دست رسول الله 
بر  ص رسول اللهبیعت کردیم. قابل یاد آوری است که ما با  ،زیر یک درخت مغیالن

 مرگ، بیعت نکردیم بلکه بیعت نمودیم که فرار نکنیم.
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يِب  بِْن  َسالِمِ  َ�نْ  ـ۱۲۱۷
َ
َْعدِ أ

ْ
ُت  :قَاَل  اجل

ْ
ل
َ
ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرَ  َسأ ْصَحاِب  َ�نْ  ا�َّ

َ
َجَرةِ  أ  ؟الشَّ

ٍف  ِمائَةَ  ُكنَّا لَوْ  :َ�َقاَل 
ْ
ل
َ
ًفا ُكنَّا ،لََكَفانَا أ

ْ
ل
َ
 )۱۸۵۷(م/ .ومََخَْسِمائَةٍ  أ

تعداد  ی هدربار ل از جابر بن عبدالله گوید: می سالم بن ابی الجعدترجمه: 
 گفت: ما ھزار و پانصد نفر بودیم؛ ه (بیعت کنندگان زیر درخت) پرسیدم.اصحاب شجر

 صنبی اکرم  ی هبودیم (آبی که از چاه حدیبیه با معجز میولی اگر صد ھزار نفر ھم 
 .کرد می فواره نمود) ما را کفایت

ِ  َ�بْدُ عن  ـ۱۲۱۸ يِب  ْ�نُ  ا�َّ
َ
ْوَ� أ

َ
ْصَحاُب  اَكنَ  :قَاَل  ل أ

َ
َجَرةِ  أ ًفا الشَّ

ْ
ل
َ
 ،َوثََالثَِمائَةٍ  أ

ْسلَمُ  َوَ�نَْت 
َ
ُمَهاِجِر�نَ  ُ�ُمنَ  أ

ْ
 .ال

تعداد بیعت کنندگان زیر درخت با نبی  گوید: می لعبدالله بن ابی اوفی ترجمه: 
اسلم، یک ھشتم مھاجرین را تشکیل  ی هقبیل و ندھزار و سیصد نفر بود صاکرم 

 دادند. می
و  اند همسلم است تعداد بیعت کنندگان ھزار و چھارصد و اندی بودنکته: آنچه 

 راوی است. حدس و گماناختالف در روایات، 

 ): بیعت بر مرگ۱۷باب (
يِب  بِْن  يَِز�دَ  َ�نْ  ـ۱۲۱۹

َ
  ُ�بَيْدٍ أ

َ
َوِع  بِْن  َسلََمةَ  َمْو�

ْ
�

َ
ُت  :قَاَل  األ

ْ
ىِّ  ىلَعَ  :لَِسلََمةَ  قُل

َ
ءٍ  أ  ىَشْ

ِ  رَُسوَل  بَاَ�ْعتُمْ  َُديِْبيَةِ  يَْومَ  ص ا�َّ
ْ
َموِْت  ىلَعَ  :قَاَل  ؟احل

ْ
 )۱۸۶۰(م/ .ال

به سلمه گفتم: روز  گوید: می یزید بن ابی عبید موالی سلمه بن اکوعترجمه: 
(بعضی ھم  بیعت کردید؟ گفت: بر مرگ. صحدیبیه، بر چه چیزی با رسول الله 

 اند بیعت بر عدم فرار بوده است.) گفته

 توانایی ی ه): بیعت بر سمع و طاعت به انداز۱۸(باب 
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۲۲۰ ِ  رَُسوَل  ُ�بَايِعُ  ُكنَّاقال: ل ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ ْمعِ  ىلَعَ  ص ا�َّ  السَّ

اَعةِ  َا َ�ُقوُل  ،َوالطَّ
َ

 )۱۸۶۷(م/ .»اْستََطْعَت  ِ�يَما« :نل
بر حرف شنوی و اطاعت از  صما با رسول الله  گوید: می لابن عمر ترجمه: 

 ».دکه توانایی داری ای هبه انداز«فرمود:  می ص پیامبر اکرمنمودیم.  میایشان، بیعت 
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مشاهده نشده  ،که کفری آشکار و اطاعت کردن تا زمانی شنیدن): بیعت بر ۱۹باب (
 است

يِب  بِْن  ُجنَاَدةَ  َ�نْ  ـ۱۲۲۱
َ
َميَّةَ أ

ُ
نَا :قَاَل  أ

ْ
اِمِت  بِْن  ُ�بَاَدةَ  ىلَعَ  َدَخل نَا َمِر�ٌض  وَُهوَ  الصَّ

ْ
 :َ�ُقل

ْ�نَا ْصلََحَك  َحدِّ
َ
ُ  أ ُ  َ�نَْفعُ  حِبَِديٍث  ،ا�َّ ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتَهُ  ،بِهِ  ا�َّ  رَُسوُل  َداَعنَا :َ�َقاَل  ص ا�َّ

 ِ َخذَ  ِ�يَما فاََكنَ  ،َ�بَاَ�ْعنَاهُ  ص ا�َّ
َ
نْ  َعلَيْنَا أ

َ
ْمعِ  ىلَعَ  بَاَ�َعنَا أ اَعةِ  السَّ  َمنَْشِطنَايِف  ،َوالطَّ

نَا ،َوَمْكَرِهنَا نَا وَُعرْسِ ثََرةٍ  ،َو�رُْسِ
َ
نْ  ،َعلَيْنَا َوأ

َ
ْمرَ  ُ�نَاِزعَ  الَ  َوأ

َ
ْهلَهُ  األ

َ
 « :قَاَل  ،أ

َّ
نْ  إِال

َ
 تََرْوا أ

ِ  ِمنَ  ِعنَْدُ�مْ  بََواًحا ُ�ْفًرا  )۱۷۰۹(م/ .»بُْرَهانٌ  ِ�يهِ  ا�َّ
مریض بود که ما نزد  سعباده بن صامت  گوید: می جناده بن ابی امیهترجمه: 

 صحدیثی را که از رسول الله  ترا شفا دھد؛ الله متعالایشان رفتیم و گفتیم: 
گرداند، برای ما بیان کن. او گفت: رسول  میبرای ما مفید آن را  الله متعالو  ای هشنید
از جمله اموری که در بیعت نمودیم.  ص پیامبر اکرمما را فراخواند و ما با  صالله 

سانی و ر حالت خوشحال و نگرانی، سختی و آمورد آنھا از ما بیعت گرفت، این بود که د
) حرف شنوی داشته باشیم و اطاعت صما، از ایشان (نبی اکرم  ترجیح دیگران بر

البته رسول خاطر حکومت، درگیر شویم. ه کنیم. و ھمچنین نباید با والیان و حکام، ب
مگر اینکه از آنان، کفر آشکاری مشاھده نمودید و برای آن از جانب «ود: فرم ص الله

 .)توانید مخالفت کنید می، دلیل و برھانی داشتید. (در این صورت الله متعال

 زنان مؤمن روش بیعت گرفتن از): ۲۰باب (
ُمْؤِمنَاُت  اَكنَِت  :قَالَْت  ص انلَّيِبِّ  َزْوجَ  اَع�َِشةَ عن  ـ۱۲۲۲

ْ
  َهاَجْرنَ  إَِذا ،ال

َ
 رَُسولِ  إِىل

 ِ ِ  بَِقْولِ  ُ�ْمَتَحنَّ  ص ا�َّ َها ﴿ :أل ا�َّ ُّ�
َ
� ن �َّ  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱإَِذا َجآَءَك  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
ٰٓ أ ُ�َبايِۡعَنَك َ�َ

 ِ ِ ٱ�ُۡ�ِۡ�َن ب ۡوَ�َٰدُهنَّ َوَ� يَزۡ  َوَ�  �َۡ�ِۡ�نَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  �َّ
َ
�َِ� بُِبۡهَ�ٰنٖ �َِ� َوَ� َ�ۡقُتۡلَن أ

ۡ
 يَأ

رُۡجلِهِ  َ�ۡفَ�ِ�َنُهۥ
َ
يِۡديِهنَّ َوأ

َ
ۚ ٱلَُهنَّ  ۡسَتۡغِفرۡ َوٱ َ�َبايِۡعُهنَّ  َوَ� َ�ۡعِصيَنَك ِ� َمۡعُروٖف  نَّ َ�ۡ�َ � َ َّ� 

َ ٱإِنَّ  قَرَّ  َ�َمنْ  :اَع�َِشةُ  قَالَْت  .]۱۲[الممتحنة:  ﴾١٢رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
َ
ُمْؤِمنَاِت  ِمنَ  بَِهَذا أ

ْ
 َ�َقدْ  ،ال

قَرَّ 
َ
ِمْحنَةِ  أ

ْ
ِ  رَُسوُل  َوَ�نَ  ،بِال قَْرْرنَ  إَِذا ص ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  لَُهنَّ  قَاَل  قَْولِِهنَّ  ِمنْ  بَِذلَِك  أ  :ص ا�َّ

ِ  َوالَ  »بَاَ�ْعتُُ�نَّ  َ�َقدْ  اْ�َطِلْقنَ « ْت  َما َوا�َّ ِ  رَُسولِ  يَدُ  َمسَّ ةٍ  يَدَ  ص ا�َّ
َ
نَّهُ  َ�ْ�َ . َ�طُّ  اْمَرأ

َ
� 

الَكَمِ  ُ�بَايُِعُهنَّ 
ْ
ِ  ـ اَع�َِشةُ  قَالَْت  ـ ،بِال َخذَ  َما َوا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  أ   َ�طُّ  النَِّساءِ  ىلَعَ  ص ا�َّ

َّ
 بَِما إِال
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َمَرهُ 
َ
ُ  أ   ا�َّ

َ
ْت  َوَما ،َ�َعاىل ِ  رَُسولِ  َكفُّ  َمسَّ ةٍ  َكفَّ  ص ا�َّ

َ
َخذَ  إَِذا لَُهنَّ  َ�ُقوُل  َوَ�نَ  ،َ�طُّ  اْمَرأ

َ
 أ

 )۱۸۶۶(م/ .الَكًَما »بَاَ�ْعتُُ�نَّ  قَدْ « :َعلَيِْهنَّ 
ھنگامی که زنان مؤمن بسوی  گوید: می صعایشه ھمسر گرامی نبی اکرم ترجمه: 
 از آنان بیعت گرفته الله متعال، بر اساس این سخن کردند می ھجرت صرسول الله 

َها ﴿: که شد می ُّ�
َ
ِ  لُۡمۡؤمَِ�ُٰت ٱإِذَا َجآَءَك  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ� ن �َّ �ُۡ�ِۡ�َن ب

َ
ٰٓ أ ِ ٱُ�بَايِۡعنََك َ�َ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  �َّ

�َِ� بِبُۡهَ�ٰنٖ يَزۡ  َوَ�  �َۡ�ِۡ�نَ 
ۡ
ۡوَ�َٰدُهنَّ َوَ� يَأ

َ
رُۡجلِهِ  َ�ۡفَ�ِ�نَُهۥ �َِ� َوَ� َ�ۡقتُلَۡن أ

َ
يِۡديهِنَّ َوأ

َ
 نَّ َ�ۡ�َ �

ۚ ٱلَُهنَّ  ۡستَۡغفِرۡ َوٱ َ�بَايِۡعُهنَّ  َوَ� َ�ۡعِصينََك ِ� َمۡعُروٖف  َ َ ٱإِنَّ  �َّ  ﴾١٢رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
چیزی را  الله متعالزنان مؤمن نزد تو آمدند تا با تو بیعت کنند که با  ھرگاه، ای پیامبر!«

را نکشند و تھمتی که ساخته مرتکب زنا نشوند، فرزندانشان  شریک قرار ندھند، دزدی نکنند،
خودشان است، به کسی نزنند و در کارھای نیک از تو نافرمانی نکنند، با آنان،  ی و پرداخته

 ».آمرزنده و مھربان است الله متعالقطعًا  ، آمرزش بخواه؛الله متعالاز  آنھا بیعت کن و برای

زبان بیاورد و بپذیرد، در  : ھر زن مؤمنی که موارد فوق را بهگوید می ل عایشه
بیعت نموده است. و ھنگامی که زنان مؤمن، این سخنان را به زبان  حقیقت،

و سوگند به ». بروید با شما بیعت نمودم«فرمود:  میبه آنان  صآوردند، رسول الله  می
صورت ه دست ھیچ زنی را لمس نکرد. فقط ب ص پیامبر اکرمکه ھرگز دست  الله

 نمود. مییعت شفاھی با آنان، ب
به او  الله متعالگرفت که  میدر اموری از زنان بیعت  ص نبی اکرمھمچنین 

با کف دست ھیچ زنی برخورد  صدستور داده بود. و ھرگز کف دست رسول اکرم 
صورت شفاھی ه نمود، صرفًا ب میگرفت و بیعت  مینکرد. و ھنگامی که از آنان تعھد 

 ».با شما بیعت نمودم«فرمود:  می

 اطاعت از امام ی ه): دربار۲۱ب (با
يِب  َ�نْ  ـ۱۲۲۳

َ
َطاَعِ�  َمنْ « :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
َطاعَ  َ�َقدْ  أ

َ
َ  أ  َ�ْعِصِ�  َوَمنْ  ،ا�َّ

َ  َعىَص  َ�َقدْ  ِم�َ  يُِطعِ  َوَمنْ  ،ا�َّ
َ
َطاَعِ�  َ�َقدْ  األ

َ
ِم�َ  َ�ْعِص  َوَمنْ  ،أ

َ
 )۱۸۳۵(م/ .»َعَصاِ�  َ�َقدْ  األ

ھر کس، از من اطاعت کند، «فرمود:  ص: نبی اکرم گوید  می سابوھریره ترجمه: 
از من نافرمانی کند، در واقع از  ھرکس، ، اطاعت کرده است. والله متعالدر حقیقت از 
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از امیرش، اطاعت کند، یقینًا از من اطاعت ھرکس  نافرمانی کرده است. و الله متعال
 ».امیرش نافرمانی کند، در حقیقت از من نافرمانی کرده استاز ھرکس  کرده است. و

 ): شنیدن و اطاعت از کسی که به کتاب الهی عمل کند۲۲باب (
تِهِ  َ�نْ  ُحَصْ�ٍ  بِْن  َ�َْ�  َ�نْ  ـ۱۲۲۴ مِّ  َجدَّ

ُ
َُصْ�ِ  أ

ْ
 َمعَ  َحَجْجُت  :َ�ُقوُل  َسِمْعتَُها :قَاَل  احل

ِ  رَُسولِ  ةَ  ص ا�َّ وََداِع  َحجَّ
ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  :قَالَْت  ال  :َ�ُقوُل  َسِمْعتُهُ  ُ�مَّ  ،َكِثً�ا قَْوالً  ص ا�َّ

رَ  إِنْ « مِّ
ُ
عٌ  َ�بْدٌ  َعلَيُْ�مْ  أ ْسوَدُ  ـ قَالَْت  َحِسبْتَُها ـ ُ�َدَّ

َ
ِ  بِِ�تَاِب  َ�ُقوُدُ�مْ  ،أ ُ  فَاْسَمُعوا ،ا�َّ

َ
 هل

ِطيُعوا
َ
 )۱۸۳۸(م/ .»َوأ

: در گفت می شنیدم که مادر بزرگم ام ُحَصین گوید: می یحیی بن ُحَصینترجمه: 
ھای زیادی  صحبت ص پیامبر اکرمحج نمودم.  صالوداع، ھمراه رسول الله  حجة

مثله شده ـ به  ای هاگر برد«فرمود:  می صاکرم  نبیشنیدم که در آن میان  نمود؛
عنوان امیر شما تعیین گردید و شما را با کتاب الھی، ه گمان من گفت: ـ و سیاه ب

 ».نمود، از او حرف شنوی داشته باشید واطاعت کنید میرھبری 

اطاعت فقط در کارهای خوب  ): در کارهای معصیت نباید اطاعت کرد،۲۳باب (
 است

ٍّ  َ�نْ  ـ۱۲۲۵ نَّ  :س ىلَعِ
َ
ِ  رَُسوَل  أ رَ  َجيًْشا َ�َعَث  ص ا�َّ مَّ

َ
ْوقَدَ  ،رَُجالً  َعلَيِْهمْ  َوأ

َ
 نَاًرا فَأ

َرادَ  ،اْدُخلُوَها :َوقَاَل 
َ
نْ  نَاٌس  فَأ

َ
 َذلَِك  فَُذِكرَ  ،ِمنَْها فََرْرنَا قَدْ  إِنَّا :اآلَخُرونَ  َوقَاَل  ،يَْدُخلُوَها أ

ِ  لِرَُسولِ  ينَ  َ�َقاَل  ص ا�َّ ِ
َّ

َراُدوا لِ�
َ
نْ  أ

َ
تُُموَها لَوْ « :يَْدُخلُوَها أ

ْ
  ِ�يَها تََزالُوا لَمْ  َدَخل

َ
 يَْومِ  إِىل

ِقيَاَمةِ 
ْ
ِ  َمْعِصيَةِ يِف  َطاَعةَ  الَ « :َوقَاَل  ،َحَسنًا قَْوالً  لِآلَخِر�نَ  َوقَاَل  »ال اَعةُ  إِ�ََّما ،ا�َّ يِف  الطَّ

َمْعُروِف 
ْ
 )۱۸۴۰(م/ .»ال

عنوان امیر ه سپاھی فرستاد و مردی را ب صرسول الله  گوید: می سعلیترجمه: 
آنان، تعیین نمود. آن مرد، آتشی روشن کرد و به افرادش گفت: وارد آتش شوید. 

اما تعدادی دیگر گفتند: ما از آتش، فرار  خواستند وارد آتش شوند؛ میتعدادی 
 ص پیامبر اکرمبازگو کردند.  صاین ماجرا را برای رسول الله  بعد از آن،م. ای هکرد

ید، تا شد میاگر وارد آتش «ستند وارد آتش شوند، فرمود: خوا میخطاب به کسانی که 
و کسانی را که از ورود به آتش خودداری کرده ». ماندید میروز قیامت در آن، باقی 
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ھیچ کس، اطاعت کرد.  در معصیت الله نباید از«بودند، مورد ستایش قرار داد و فرمود: 
 ».درکارھای خوب استاطاعت، فقط 

 به معصیتی دستور داده شد، سمع و طاعتی وجود ندارد): هر گاه ۲۴باب (
نَّهُ  ص انلَّىِبِّ  َعِن  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۲۲۶

َ
َمْرءِ  ىلَعَ « :قَاَل  �

ْ
ُمْسِلمِ  ال

ْ
ْمعُ  ال  السَّ

اَعةُ  َحبَّ  ِ�يَما ،َوالطَّ
َ
  ،َوَ�ِرهَ  أ

َّ
نْ  إِال

َ
إِنْ  ،بَِمْعِصيَةٍ  يُْؤَمرَ  أ

ِمرَ  فَ
ُ
 .»َطاَعةَ  َوالَ  َسْمعَ  فَالَ  بَِمْعِصيَةٍ  أ

 )۱۸۳۹(م/
 مرد مسلمان در اموری که«فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می لابن عمر ترجمه: 

و از او  گوش کندسخنان رھبرش را باید  شوند، شوند یا نمی مورد پسندش واقع می
اما اگر او را دستور به معصیت  دستور دھد؛به معصیتی مگر اینکه او را اطاعت کند 

و از  گوش کنیمسخنانش را (نباید ». سمع و طاعتی وجود ندارد این صورت، در، داد
 .نماییم)دستوراتش، اطاعت 

 ): طاعت از امیران اگر چه حقوق را رعایت نکنند۲۵باب (
ِ�ِّ  َوائٍِل عن  ـ۱۲۲۷ رَْضَ

ْ
َل  :قَاَل  احل

َ
ُْعيِفُّ  يَِز�دَ  ْ�نُ  َسلََمةُ  َسأ

ْ
ِ  رَُسوَل  اجل  يَا :َ�َقاَل  ص ا�َّ

ِ  نيَِبَّ  يَْت  ا�َّ
َ
َرأ

َ
َمَراءُ  َعلَيْنَا قَاَمْت  إِنْ  أ

ُ
لُونَا أ

َ
ُهمْ  �َْسأ نَا َوَ�ْمنَُعونَا َحقَّ ُمُرنَا َ�َما ،َحقَّ

ْ
ْعَرَض  ؟تَأ

َ
 فَأ

ُ  ُ�مَّ  ،َ�نْهُ 
َ

هل
َ
ْعَرَض  َسأ

َ
ُ  ُ�مَّ  ،َ�نْهُ  فَأ

َ
هل

َ
وْ  اثلَّاِ�يَةِ يِف  َسأ

َ
ْشَعُث  فََجَذبَهُ  اثلَّاثِلَةِ يِف  أ

َ
 قَيٍْس  ْ�نُ  األ

ِطيُعوا اْسَمُعوا :َوقَاَل 
َ
َما َوأ إِ�َّ

تُمْ  َما وََعلَيُْ�مْ  مُحِّلُوا َما َعلَيِْهمْ  فَ
ْ
رواية: فجذبه  �و »مُحِّل

ِطيُعوا اْسَمُعوا: «ص األشعث بن قيس فقال رسول اهللا
َ
َما َوأ  وََعلَيُْ�مْ  مُحِّلُوا َما َعلَيِْهمْ  َفإِ�َّ

تُمْ  َما
ْ
 )۱۸۴۶(م/ .»مُحِّل

 یاگفت:  صسلمه بن یزید جعفی به رسول الله  گوید: می میوائل حضرترجمه: 
خواستند اما حقوق  میشان را از ما  امیرانی بر ما گماشته شدند که حق ! اگررسول الله
از او روی گردانی  ص پیامبر اکرم، دستور شما به ما چیست؟ کردند میما را ادا ن

روی  صالش را مطرح کرد. باز ھم رسول اکرم نمود و پاسخی نداد. سلمه دوباره سؤ
گردانی نمود. دومین یا سومین بار که سؤالش را مطرح کرد، اشعث بن قیس پیراھنش 

زیرا آنان باید به  گوش کنید و از آنان، اطاعت کنید؛ را کشید و گفت: به سخنان آنان،
 ید.مسئولیت خودشان عمل کنند و شما ھم باید به مسئولیت خودتان عمل کن
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 صو در روایتی آمده است که اشعث بن قیس پیراھنش را کشید. آنگاه رسول الله 
زیرا آنان باید به مسئولیت خودشان عمل کنند و  گوش کنید و اطاعت کنید؛«فرمود: 

 ».شما ھم باید به مسئولیت خودتان، عمل نمایید

 بهترین و بدترین پیشوایان ی ه): دربار۲۶باب (
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  س َمالٍِك  بِْن  َعوِْف  َ�نْ  ـ۱۲۲۸ ِتُ�مُ  ِخيَارُ « :قَاَل  ص ا�َّ ئِمَّ

َ
ينَ  أ ِ

َّ
 اذل

بُّوَ�ُهمْ  ِ
ُ

بُّونَُ�مْ  حت ارُ  ،َعلَيِْهمْ  َوتَُصلُّونَ  َعلَيُْ�مْ  َوُ�َصلُّونَ  ،َوُ�ِ ِتُ�مُ  َورِشَ ئِمَّ
َ
ينَ  أ ِ

َّ
 اذل

َعنُوَ�ُهمْ  َوُ�بِْغُضونَُ�مْ  ُ�بِْغُضوَ�ُهمْ 
ْ
َعنُونَُ�مْ  َوتَل

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :ِ�يَل  »َوَ�ل فَالَ  ا�َّ

َ
 ُ�نَابُِذُهمْ  أ

يِْف  قَاُموا َما ،الَ « :َ�َقاَل  ؟بِالسَّ
َ
َالةَ  ِ�يُ�مُ  أ ْ�تُمْ  َو�َِذا ،الصَّ

َ
 ،تَْ�َرُهونَهُ  َشيْئًا ُوَالتُِ�مْ  ِمنْ  َرأ

َرُهوا
ْ
 )۱۸۵۵(م/ .»َطاَعةٍ  ِمنْ  يًَدا َ�ْ�ُِعوا َوالَ  ،َ�َملَهُ  فَاك

بھترین پیشوایان شما «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سعوف بن مالک ترجمه: 
شما را دوست دارند و شما برای  کسانی ھستند که شما آنان را دوست دارید و آنان

کنند. و بدترین پیشوایان  میبرای شما دعای خیر نیز کنید و آنان  میآنان، دعای خیر 
ورزید و آنان نیز نسبت به شما  میا آنان، کینه ودشمنی شما کسانی ھستند که شما ب

». کنند میکنید و آنان نیز شما را نفرین  میورزند وشما آنان را نفرین  میدشمنی 
! آیا پیمان آنان را نقض نکنیم و شمشیر نکشیم؟ یا رسول اللهصحابه عرض کردند: 

 و .دارند میشما بر پا  خیر، تا زمانی که نماز را در میان«فرمود:  ص پیامبر اکرم
از حاکمان خود، امر ناپسندی را مشاھده نمودید، کارش را ناپسند بدانید اما  ھرگاه،

 ».دست از اطاعت او برندارید

 خوانند می): نهی از منکر کردن حکام و نجنگیدن با آنان تا زمانی که نماز ۲۷باب (
مِّ  َ�نْ  ـ۱۲۲۹

ُ
نَّهُ  ص انلَّيِبِّ  َعِن  ص انلَّيِبِّ  َزْوِج  َسلََمةَ  أ

َ
 َعلَيُْ�مْ  �ُْستَْعَمُل  إِنَّهُ « :قَاَل  �

َمَراءُ 
ُ
نَْ�رَ  َوَمنْ  ،بَِرئَ  َ�َقدْ  َكِرهَ  َ�َمنْ  ،َوُ�نِْكُرونَ  َ�تَْعِرفُونَ  ،أ

َ
 ريَِضَ  َمنْ  َولَِ�نْ  ،َسِلمَ  َ�َقدْ  أ

ِ  رَُسوَل  يَا :قَالُوا »َوتَاَ�عَ  الَ  ،ا�َّ
َ
ىْ ( »َصلَّْوا َما ،الَ « :قَاَل  ؟ُ�َقاتِلُُهمْ  أ

َ
ِبهِ  َكِرهَ  َمنْ  أ

ْ
نَْ�رَ  بَِقل

َ
 َوأ

ِبهِ 
ْ
 )۱۸۵۴(م/ .)بَِقل

فرمود:  ص رسول الله گوید: می صنبی اکرم  میام سلمه ھمسر گراترجمه: 
شما از آنان، اموری موافق شریعت، و  ه عنوان امیر شما، تعیین خواھند شد؛افرادی ب«
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امور منکر را ناپسند بداند،  ھرکس، کنید. پس میاموری مخالف با شریعت، مشاھده 
. کند میامور منکر را انکار نماید، از عذاب الھی نجات پیدا  ھرکس، شود. و میگناھکار ن

صحابه عرض ». از منکرات، خشنود شود و پیروی کند، مؤاخذه خواھد شدکه  کسی اما
». خوانند میانی که نماز خیر تا زم«! آیا با آنان نجنگیم؟ فرمود: یا رسول الله«کردند: 

 ھدف، ناپسند دانستن و انکار قلبی است. گوید: می راوی

 ): دستور به صبر و بردباری هنگام تبعیض۲۸باب (
َسيْدِ  َ�نْ  ـ۱۲۳۰

ُ
نَّ  س ُحَضْ�ٍ  بِْن  أ

َ
نَْصارِ  ِمنَ  رَُجالً  أ

َ
ِ  بِرَُسولِ  َخالَ  األ  :َ�َقاَل  ص ا�َّ

الَ 
َ
َت  َكَما �َْستَْعِملُِ�  أ

ْ
َقْونَ  إِنَُّ�مْ « :َ�َقاَل  ؟فَُالنًا اْستَْعَمل

ْ
ثََرةً  يَ�ْعدِ  َستَل

َ
 َحيّت  فَاْصرِبُوا ،أ

َقْوِ� 
ْ
َوِْض  ىلَعَ  تَل

ْ
 )۱۸۴۵(م/ .»احل

خلوت کرد و  صمردی از انصار با رسول الله  گوید: می سُاسید بن ُحضیر ترجمه: 
نمایی؟  می، به من واگذار نای هگفت: آیا ھمانگونه که به فالنی، مسئولیتی واگذار نمود

. پس صبر نمایید مشاھده می زیادیھای  بعد از من، تبعیض«فرمود:  ص اللهرسول 
 ».کنید تا با من در کنار حوض (کوثر) مالقات نمایید

 باید همراه جماعت باشیم ها ه): هنگام ظهور فتن۲۹باب (
ََمانِ  ْ�نَ  ُحَذْ�َفةَ عن  ـ۱۲۳۱

ْ
لُونَ  انلَّاُس  اَكنَ قال:  ايل

َ
ِ  رَُسوَل  �َْسأ َْ�ِ  َعِن  ص ا�َّ

ْ
 ،اخل

ُ  َوُ�نُْت 
ُ

هل
َ
ْسأ

َ
ِّ  َعِن  أ نْ  َ�َافَةَ  ،الرشَّ

َ
ُت  ،يُْدِرَ�ِ�  أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل  ،َورَشٍّ  َجاِهِليَّةٍ يِف  ُكنَّا إِنَّا ا�َّ

ُ  فََجاَءنَا َْ�ِ  بَِهَذا ا�َّ
ْ
َْ�ِ  َهَذا َ�ْعدَ  َ�َهْل  ،اخل

ْ
ُت  »َ�َعمْ « :قَاَل  ؟رَشٌّ  اخل

ْ
ِّ  َذلَِك  َ�ْعدَ  َهْل  :َ�ُقل  ِمنْ  الرشَّ

ُت  »َدَخنٌ  َوِ�يهِ  ،َ�َعمْ « قَاَل  ؟َخْ�ٍ 
ْ
 بَِغْ�ِ  َو�َْهُدونَ  ،ُسنَّىِت  بَِغْ�ِ  �َْستَنُّونَ  قَْومٌ « :قَاَل  ؟َدَخنُهُ  َوَما :ُقل

ُت  »َوُ�نِْكرُ  ِمنُْهمْ  َ�ْعرُِف  ،َهْدِ� 
ْ
َْ�ِ  َذلَِك  َ�ْعدَ  َهْل  :َ�ُقل

ْ
بَْواِب  ىلَعَ  ُداَعةٌ  ،َ�َعمْ « :قَاَل  ؟رَشٍّ  ِمنْ  اخل

َ
 أ

َجاَ�ُهمْ  َمنْ  ،َجَهنَّمَ 
َ
َْها أ

َ
ُت  »ِ�يَها قََذفُوهُ  إيِل

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل َا ِصْفُهمْ  ا�َّ

َ
 ِمنْ  قَْومٌ  ،َ�َعمْ « :قَاَل  ،نل

تِنَا َ ِسنَِتنَا َوَ�تلََكَُّمونَ  ،ِج�ْ
ْ
ل
َ
ُت  »بِأ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل ْدَرَ�ِ�  إِنْ  تََرى َ�َما ا�َّ

َ
َزمُ « :قَاَل  ؟َذلَِك  أ

ْ
 مَجَاَعةَ  تَل

ُمْسِلِم�َ 
ْ
ُت  »َو�َِماَمُهمْ  ال

ْ
 « :قَاَل  ؟إَِمامٌ  َوالَ  مَجَاَعةٌ  لَُهمْ  تَُ�نْ  لَمْ  فَإِنْ  :َ�ُقل

ْ
ل َك  فَاْ�زَتِ

ْ
ِفَرَق  تِل

ْ
 ال

نْ  َولَوْ  ،لُكََّها
َ
ْصِل  ىلَعَ  َ�َعضَّ  أ

َ
َموُْت  يُْدِرَ�َك  َحىتَّ  ،َشَجَرةٍ  أ

ْ
نَْت  ،ال

َ
 )۱۸۴۷(م/ .»َذلَِك  ىلَعَ  َوأ

 ریامور خ ی هدربار اللهمردم از رسول  گوید: می سمان یبن فه یحذترجمه: 
جھت، گفتم:  نیه مبادا گرفتار آنھا شوم. بدکدم یپرس یمھا  بدی من از اما ؛دندیپرس می
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ر (اسالم) را ین خیا الله متعال آنگاه ؛میبرد می بسر یت و بدی! ما در جاھل اللهرسول یا 
ا بعد یگفتم: آ». یبل«ھم وجود دارد؟ فرمود:  یر، ّشرین خیا بعد از ایآ رد؛کبه ما عطا 

دم: یپرس». ، اما در آن، فساد خواھد بودیبل«ھم وجود دارد؟ فرمود:  یریاز آن شر، خ
ش یز راه و روش من در پر ای، راه و روشی غیگروھ«ست؟ فرمود: یفساد آن چ

 یر، شریا بعد از آن خیگفتم: آ». ینیب یم یشان، امور خوب و بدیارھاکرند. و در یگ یم
 خوانند؛ یجھنم، فرا م یھا هدرواز یسوه مردم را ب یانی، داعیبل«خواھد آمد؟ فرمود: 

 یآنان را برا! اللهرسول  یاگفتم: ». اندازند می ند، او را در آتشکآنان را اجابت که  کسی
گفتم: اگر آن ». ندیگو یآنان از ما ھستند و به زبان ما سخن م«ن. فرمود: کف یما توص

». آنھا باش یشوایبا مسلمانان و پ«ست؟ فرمود: یافتم، دستور شما چیزمان را در
در آن «نم؟ فرمود: کار کنداشتند، چه  یدم: اگر مسلمانان، جماعت و رھبریپرس

درخت  یکر یه زک یخود را ملزم بداناگرچه  ن.ک ی، دورھا وهگر آن ی هصورت، از ھم
 ».دیایو در ھمان حال، مرگ به سراغت ب یبمان

کسی که از امام، پیروی نکند و از جماعت (مسلمانان) جدا  ی ه): دربار۳۰باب (
 گردد

يِب  َ�نْ  ـ۱۲۳۲
َ
نَّهُ  ص انلَّيِبِّ  َعِن  ،س ُهَر�َْرةَ أ

َ
اَعةِ  ِمنَ  َخَرجَ  َمنْ « :قَاَل  �  َوفَاَرَق  ،الطَّ

ََماَعةَ 
ْ
َْت  قَاتََل  َوَمنْ  ،َجاِهِليَّةً  ِميتَةً  َماَت  ،َ�َماَت  ،اجل

َ
يَّةٍ  َرايَةٍ  حت وْ  ،لَِعَصبَةٍ  َ�ْغَضُب  ،ُ�مِّ

َ
  يَْدُعو أ

َ
 إىِل

وْ  ،َعَصبَةٍ 
َ
يِت  ىلَعَ  َخَرجَ  َوَمنْ  ،َجاِهِليَّةٌ  فَِقتْلَةٌ  ،َ�ُقتَِل  ،َعَصبَةً  َ�نرُْصُ  أ مَّ

ُ
 ،َوفَاِجَرَها بَرََّها يرَْضُِب  ،أ

 )۱۸۴۸(م/ .»ِمنْهُ  َولَْسُت  ِم�ِّ  فَلَيَْس  ،َ�ْهَدهُ  َ�ْهدٍ  يذِلِ  يىَِف  َوالَ  ،ُمْؤِمنَِها ِمنْ  َ�تََحاَش  َوالَ 
کس، از امام، پیروی نکند و ھر«فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سابوھریره ترجمه: 

 حالت بمیرد، بر جاھلیت، مرده است. واز جماعت (مسلمانان) جدا شود و در این 
اش خشم بگیرد و  زیر پرچم مجھولی بجنگد و بخاطر تعصب و خواشات نفسانی ھرکس،

بسوی تعصب، دعوت دھد و به یاری تعصباتش بشتابد، و در این راه، کشته شود، بر 
که بر امت من، خروج کند و نیکوکاران و فاسقان امتم ھرکس  جاھلیت، مرده است. و

به قتل برساند و ازکشتن مؤمنان امت، پرھیز نکند و به عھد و پیمان آنان، وفا نکند  را
 .)(از او بیزارم» ھا را به قتل برساند)، او از (امت) من نیست و من از او نیستم می(ذ

ِ  َ�بْدُ  َجاءَ  :قَاَل  نَافِعٍ  َ�نْ  ـ۱۲۳۳   ُ�َمرَ  ْ�نُ  ا�َّ
َ

ِ  َ�بْدِ  إِىل ْمرِ  ِمنْ  اَكنَ  ِح�َ  ،ُمِطيعٍ  بِْن  ا�َّ
َ
 أ

ةِ  َرَّ
ْ
يِب  اْطرَُحوا :َ�َقاَل  ُمَعاِو�َةَ  بِْن  يَِز�دَ  َزَمنَ  ،اَكنَ  َما احل

َ
 آتَِك  لَمْ إِ�ِّ  :َ�َقاَل  ،وَِساَدةً  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  أل
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ْجِلَس 
َ
تَيْتَُك  ،أل

َ
ثََك  أ َحدِّ

ُ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  َحِديثًا أل ُ  ص ا�َّ

ُ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  ،َ�ُقوهل  ص ا�َّ

َ  لىَِقَ  ،َطاَعةٍ  ِمنْ  يًَدا َخلَعَ  َمنْ « :َ�ُقوُل  ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ا�َّ
ْ
ةَ  الَ  ،ال ُ  ُحجَّ

َ
يِف  َولَيَْس  َماَت  َوَمنْ  ،هل

 )۱۸۵۱(م/. »َجاِهِليَّةً  ِميتَةً  َماَت  ،َ�يَْعةٌ  ُ�نُِقهِ 
در دوران حکومت یزید بن معاویه  لعبدالله بن عمر  گوید: می نافعترجمه: 

بعد از جنگ َحّره (میان یزید و مردم مدینه) نزد عبدالله بن مطیع آمد. عبدالله بن 
عبدالله بن عمر) بالشی بگذارید. عبدالله  ی همطیع گفت: برای ابو عبدالرحمن (کنی

که از ام تا حدیثی را  بلکه آمده ام؛ گفت: من برای نشستن نزد تو نیامده ل بن عمر
فرمود:  می صشنیدم که رسول الله  ام برایت بیان کنم؛ شنیده صرسول الله 

رود که  می اللهکس، دست از طاعت (امیر) بردارد، روز قیامت در حالی به مالقات ھر«
بمیرد در حالی که بیعتی بر گردنش وجود  ھرکس، ندارد. و ای هھیچ عذر و بھان

 ».ندارد، بر جاھلیت مرده است

یان امتی که بر یک امام اتفاق نظر دارند، اختالف مکسی که در  ی ه): دربار۳۱(باب 
 ایجاد کند
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  س َعْرفََجةَ عن  ـ۱۲۳۴  ،وََهنَاٌت  َهنَاٌت  َستَُكونُ  إِنَّهُ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

َرادَ  َ�َمنْ 
َ
نْ  أ

َ
َق  أ ْمرَ  ُ�َفرِّ

َ
ةِ  َهِذهِ  أ مَّ

ُ
يعٌ  َوْ�َ  ،األ �ُوهُ  ،مَجِ يِْف  فَارْضِ  )۱۸۵۲(م/ .»اَكنَ  َمنْ  اَكئِنًا ،بِالسَّ

 ھا هبزودی فتن«فرمود:  می صشنیدم که رسول الله  گوید: می سعرفجه ترجمه: 
پس اگر کسی خواست در میان امتی که بر یک امام،  اتفاق خواھد افتاد؛ھایی  و بدعت

 ».به قتل برسانیدکه بود او را ھرکس  اتفاق نظر دارند، اختالف بیندازد،

 کس، علیه ما اسلحه بردارد، از ما نیست): هر۳۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۲۳۵

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َالحَ  َعلَيْنَا مَحََل  َمنْ « :قَاَل  ص ا�َّ  فَلَيَْس  السِّ

نَا َوَمنْ  ،ِمنَّا  )۱۰۱(م/ .»ِمنَّا فَلَيَْس  َغشَّ
ھر کس، علیه ما اسلحه «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 

 ».د، از ما نیستدھ را فریب ماکه  کسی ھمچنینبردارد، از ما نیست. 
 
 



 ١٢٥  کتاب امارت -۳۷

 ): دستور چنگ زدن به ریسمان الهی و دوری از تفرقه۳۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۲۳۶

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َ  إِنَّ « :ص ا�َّ  ثََالثًا لَُ�مْ  يَْرىَض  ا�َّ

نْ  لَُ�مْ  َ�َ�ىَْض  ثََالثًا لَُ�مْ  َوَ�ْ�َرهُ 
َ
ُ�وا َوالَ  َ�ْعبُُدوهُ  أ نْ  ،َشيْئًا بِهِ  �رُْشِ

َ
ِ  حِبَبِْل  َ�ْعَتِصُموا َوأ  ا�َّ

يًعا قُوا َوالَ  مَجِ ةَ  ،َوقَاَل  ِ�يَل  لَُ�مْ  َوَ�ْ�َرهُ  ،َ�َفرَّ َؤالِ  َوَ�رْثَ َمالِ  َو�َِضاَعةَ  ،السُّ
ْ
 )۱۷۱۵(م/ .»ال

سه کار را  أل الله متعال«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
کارھایی را که برای شما  پسندد؛ میپسندد و سه کار را برای شما ن میبرای شما 

ھمگی  با او چیزی شریک قرار ندھید؛ پسندد، عبارتند از اینکه: او را عبادت کنید و می
امیر شما  الله متعالبه ریسمان الھی چنگ بزنید و پراکنده نشوید. (و کسانی را که 

  ١.)قرار داد، نصیحت کنید
 ی هپسندد، عبارتند از: سخنان بیھوده، کثرت سؤال (دربار میو کارھایی را که ن

  ».ندارند) و اسراف در مال ای هاموری که فاید

 ها ): مردود شمردن بدعت۳۴باب (
ُت  :قَاَل  إِبَْراِهيمَ  بِْن  َسْعدِ  َ�نْ  ـ۱۲۳۷

ْ
ل
َ
َقاِسمَ  َسأ

ْ
دٍ  �ْنَ  ال ُ  رَُجٍل  َ�نْ  ُ�َمَّ

َ
 ثََالثَةُ  هل

وىَْص  ،َمَساِ�نَ 
َ
 ،َواِحدٍ  َمْسَ�ٍن يِف  لُكُّهُ  َذلَِك  ُ�َْمعُ  :قَاَل  ،ِمنَْها َمْسَ�ٍن  لُكِّ  بِثُلُِث  فَأ

تِْ�  :قَاَل  ُ�مَّ  ْخرَبَ
َ
نَّ  اَع�َِشةُ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْمُرنَا َعلَيْهِ  لَيَْس  َ�َمالً  َعِمَل  َمنْ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
 أ

 )۱۷۱۸(م/ .»رَدٌّ  َ�ُهوَ 
شخصی که سه  ی ه: از قاسم بن محمد دربارگوید می سعید بن ابراھیمترجمه: 

که یک سوم ھر مسکن را صدقه بدھند، پرسیدم. پاسخ کند  می مسکن دارد و وصیت
شوند. (یک مسکن را صدقه و دو مسکن دیگر را  میداد: ھمه در یک مسکن، جمع 

 .)میان ورثه تقسیم کنند
 صمرا مطلع ساخت که رسول الله لسپس قاسم بن محمد گفت: عایشه

 ».باشد میھر کس، کاری انجام دھد که دستور ما بر آن نیست، کارش مردود «فرمود: 

                                                 
نمایید در متن صحیح مسلم وجود ندارد ولی در االدب  می این مطلب اخیر ھمانگونه که مالحظه ١-

) و ١٧٩٢) و مؤطا (٨٧٩٩) و مسند احمد بن حنبل (١٦٤٣٣) و سنن بیھقی (٤٤٢المفرد (
 آمده است.کتابھای دیگر 
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 کند میاما خودش به آن، عمل ن کند میکسی که امر به معروف  ی ه): دربار۳۵باب (
َساَمةَ  َ�نْ  ـ۱۲۳۸

ُ
ُ  ِ�يَل  :قَاَل  ل َز�ْدٍ  بِْن  أ

َ
الَ  :هل

َ
 :َ�َقاَل  ؟َ�تلَُكَِّمهُ  ُ�ثَْمانَ  ىلَعَ  تَْدُخُل  أ

تَُرْونَ 
َ
�ِّ  أ

َ
َ�لُِّمهُ  الَ �

ُ
  أ

َّ
ْسِمُعُ�مْ  إِال

ُ
ِ  ؟أ نْ  ُدونَ  َما ،َوَ�يْنَهُ  بَيِْ�  ِ�يَما لَكَّْمتُهُ  لََقدْ  َوا�َّ

َ
ْ�تَِتحَ  أ

َ
ْمًرا أ

َ
 أ

ِحبُّ  الَ 
ُ
نْ  أ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
َل  أ وَّ

َ
قُوُل  َوالَ  ،َ�تََحهُ  َمنْ  أ

َ
َحدٍ  أ

َ
َّ  يَُ�ونُ  ،أل ِمً�ا يلَعَ

َ
 َ�ْعدَ  ،انلَّاِس  َخْ�ُ  إِنَّهُ  :أ

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  َما ِقيَاَمةِ  يَْومَ  بِالرَُّجِل  يُْؤَ� « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ
ْ
ىَق  ال

ْ
ْ�تَاُب  َ�تَنَْدِلُق  ،انلَّارِ يِف  َ�يُل

َ
 أ

َِمارُ  يَُدورُ  َكَما بَِها َ�يَُدورُ  ،َ�ْطِنهِ 
ْ
ىَح  احل ْهِ  َ�يَْجتَِمعُ  ،بِالرَّ

َ
ْهُل  إِيل

َ
 َما فَُالنُ  يَا :َ�يَُقولُونَ  انلَّارِ  أ

لَمْ  ؟لََك 
َ
ُمرُ  تَُ�نْ  أ

ْ
َمْعُروِف  تَأ

ْ
ُمنَْكرِ  َعِن  َوَ�نَْ�  بِال

ْ
َمْعُروِف  آُمرُ  ُكنُْت  قَدْ  ،بََ�  :َ�يَُقوُل  ؟ال

ْ
 بِال

ْ�َ�  ،آِ�يهِ  َوالَ 
َ
ُمنَْكرِ  َعِن  َوأ

ْ
 )۲۹۸۹(م/ .»َوآِ�يهِ  ال

روی  میاست که به او گفتند: آیا نزد عثمان نروایت  ل از اسامه بن زیدترجمه: 
ھای من با ایشان را  کنید که تمام صحبت میکنی؟ گفت: آیا فکر  میو با او صحبت ن

خواھم  میولی ن ه من به تنھایی با او صحبت نمودم؛ک سوگند به اللهشنوید؟  میشما 
آن  ی هآغاز کنندکاری (نھی از منکر حاکمان در مأل عام) را آغاز کنم که دوست ندارم 

دانم. زیرا شنیدم که  میبھتریِن مردم ن ، امیر باشد،من باشم. و ھر کسی را که بر من
اندازند.  میآورند و در دوزخ  میروز قیامت، مردی را «فرمود:  صرسول الله 

چرخاند، دور خود،  می اریزد و او ھمانند االغی که آسیا ر مییش بسرعت، بیرون ھا هرود
گویند: فالنی! تو را چه شده است؟  میشوند و  میگردد. دوزخیان، اطراف او جمع  می

بلی، شما را امر به  گوید: می ی؟کرد میمگر تو ما را امر به معروف و نھی از منکر ن
داشتم اما  میدادم و شما را از منکر باز  میانجام نآن را  م ولی خودمکرد می معروف
 ».دادم میانجام آن را  خودم



 
 
 
 

 ها هشکار و ذبیح کتابـ ۳۸

 ): شکار با تیر و بسم الله گفتن هنگام تیر اندازی۱باب (
ِ  رَُسوُل يِل  قَاَل  :قَاَل  س َحاتِمٍ  بِْن  َعِدىِّ  َ�نْ  ـ۱۲۳۹ َت  إَِذا« :ص ا�َّ

ْ
رَْسل

َ
بََك  أ

ْ
 فَاْذُكرِ  لَك

ِ  اْسمَ  إِنْ  ،ا�َّ
ْمَسَك  فَ

َ
تَهُ  َعلَيَْك  أ

ْ
ْدَر�

َ
تَهُ  َو�ِنْ  ،فَاْذحَبْهُ  َحيًّا فَأ

ْ
ْدَر�

َ
ُ�ْل  َولَمْ  َ�تََل  قَدْ  أ

ْ
هُ  ِمنْهُ  يَأ

ْ
 ،فلَُك

ِبَك  َمعَ  وََجْدَت  َو�ِنْ 
ْ
بًا لَك

ْ
ُ�ْل  فَالَ  َ�تََل  َوقَدْ  َ�ْ�َهُ  لَك

ْ
إِنََّك  ،تَأ

ُهَما تَْدرِى الَ  فَ ُّ�
َ
 َرَميَْت  َو�ِنْ  ،َ�تَلَهُ  �

ِ  اْسمَ  فَاْذُكرِ  َسْهَمَك  إِنْ  ،ا�َّ
دْ  فَلَمْ  يَْوًما َ�نَْك  اَغَب  فَ ِ

َ
  ِ�يهِ  جت

َّ
ثَرَ  إِال

َ
 ،ِشئَْت  إِنْ  فلَُكْ  ،َسْهِمَك  أ

َماءِ يِف  َغِر�ًقا وََجْدتَهُ  َو�ِنْ 
ْ
ُ�ْل  فَالَ  ،ال

ْ
 )۱۹۲۹(م/ .»تَأ

ھر گاه، سگ «فرمود:  به من صرسول الله  گوید: می سعدی بن حاتم ترجمه: 
آن  خودت را (برای شکار) فرستادی، بسم الله بگو. اگر شکار را برایت نگه داشت و تو

ذبح کن. و اگر به شکار رسیدی در حالی که سگ آن را کشته بود آن را  زنده یافتی،را 
و شکار ات، سگ دیگری را دیدی  بخور. ولی اگر با سگآن را  و از آن نخورده بود،

را کشته است. و اگر  ندانی که کدام سگ آ میزیرا تو ن ده بود، از آن نخور؛کشته ش
سوی شکار) تیراندازی کنی، بسم الله بگو. اگر شکار را بعد از یک روز، ه خواستی (ب

بخور. اما اگر شکار، آن را  پیدا کردی و فقط اثر تیر تو بر آن بود، اگر تمایل داشتی،
 ».نخورآن را  بود،داخل آب افتاده و غرق شده 

 شکار با کمان و سگ تربیت یافته و غیر تربیت یافته ی ه): دربار۲باب (
َُشِ�َّ  َ�ْعلَبَةَ ايب  عن ـ۱۲۴۰

ْ
َ�يُْت قَاَل:  س اخل

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُت  ص ا�َّ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل  إِنَّا ا�َّ

رِْض 
َ
ْهِل  ِمنْ  قَْومٍ  بِأ

َ
ِكتَاِب  أ

ْ
ُ�ُل  ،ال

ْ
رِْض  ،آنِيَِتِهمْ يِف  نَأ

َ
ِصيدُ  َصيْدٍ  َوأ

َ
ِصيدُ  ،بَِقويِْس  أ

َ
ىِبَ  َوأ

ْ
 بَِ�ل

ُمَعلَّمِ 
ْ
وْ  ،ال

َ
ىِبَ  أ

ْ
ي  بَِ�ل ِ

َّ
ِ�  بُِمَعلَّمٍ  لَيَْس اذل ْخرِبْ

َ
ي  َما فَأ ِ

َّ
لُّ اذل َا َ�ِ

َ
ا« :قَاَل  ؟َذلَِك  ِمنْ  نل مَّ

َ
 َما أ

نَُّ�مْ  َذَكْرَت 
َ
رِْض  �

َ
ْهِل  ِمنْ  قَْومٍ  بِأ

َ
ِكتَاِب  أ

ْ
ُ�لُونَ  ،ال

ْ
إِنْ  ،آنِيَِتِهمْ يِف  تَأ

 ،آنِيَِتِهمْ  َ�ْ�َ  وََجْدُ�مْ  فَ
ُ�لُوا فَالَ 

ْ
ُدوا لَمْ  َو�ِنْ  ،ِ�يَها تَأ ِ

َ
ا ،ِ�يَها لُكُوا ُ�مَّ  فَاْغِسلُوَها ،جت مَّ

َ
نََّك  َذَكْرَت  َما َوأ

َ
رِْض  �

َ
 ،َصيْدٍ  بِأ

َصبَْت  َ�َما
َ
ِ  اْسمَ  فَاْذُكرِ  بَِقوِْسَك  أ َصبَْت  َوَما ،لُكْ  ُ�مَّ  ا�َّ

َ
ِبَك  أ

ْ
ُمَعلَّمِ  بَِ�ل

ْ
ِ  اْسمَ  فَاْذُكرِ  ال  ُ�مَّ  ا�َّ

َصبَْت  َوَما ،لُكْ 
َ
ِبَك  أ

ْ
ي  بَِ�ل ِ

َّ
َت  بُِمَعلَّمٍ  لَيَْس اذل

ْ
ْدَر�

َ
 )۱۹۳۰(م/ .»فلَُكْ  ،َذاَكتَهُ  فَأ
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رسیدم و عرض کردم:  صخدمت رسول الله  گوید: می سابوثعلبه ُخشنی ترجمه: 
کنیم و در ظرفھای  می! ما در سرزمین اھل کتاب (یھود و نصاری) زندگی یا رسول الله

من با کمانم و سگ  نین در سرزمین ما، شکار زیاد است؛ھمچ خوریم؛ میآنان غذا 
یک از اینھا برایم  به من بگو که کدام کنم؛ میام، شکار  تربیت یافته و غیر تربیت یافته

الی که گفتید ما در سرزمین اھل خ سؤدر پاس«فرمود:  صحالل است؟ رسول الله 
خوریم، باید بگویم که: اگر ظرفھای  میکنیم و در ظرفھای آنان غذا  میکتاب، زندگی 

دیگری وجود داشت، در ظرفھای آنان، غذا نخورید. در غیر اینصورت، ظرفھای آنان را 
ر، زیاد بشویید و در آنھا غذا بخورید. و در پاسخ اینکه گفتید در سرزمین شما، شکا

کنی، ھنگام شکار کردن، بسم  میت شکار بگویم که: حیوانی را که با کماناست، باید 
کنی، ھنگام  میات، شکار  الله بگو و بخور. ھمچنین حیوانی را که با سگ تربیت یافته

شکار کردن، بسم الله بگو و بخور. و حیوانی را که با سگ غیر تربیت یافته، شکار 
 ».به ذبح آن رسیدی (زنده بود و ذبح کردی) بخور کنی، در صورتی که می

 تیر بی پر و بسم الله گفتن هنگام فرستادن سگ ی هشکار بوسیل ی ه): دربار۳باب (
ُت  :قَاَل  َحاتِمٍ  بِْن  يِّ َعدِ  َ�نْ  ـ۱۲۴۱

ْ
ل
َ
ِ  رَُسوَل  َسأ ِمْعَراِض  َعِن  ص ا�َّ

ْ
َصاَب  إَِذا« :َ�َقاَل  ؟ال

َ
 أ

هِ  َصاَب  َو�َِذا ،فلَُكْ  حِبَدِّ
َ
ُ�ْل  فَالَ  ،َوِ�يذٌ  فَإِنَّهُ  ،َ�َقتََل  بَِعرِْضهِ  أ

ْ
ُت  ،»تَأ

ْ
ل
َ
ِ  رَُسوَل  وََسأ  َعِن  ص ا�َّ

ِب 
ْ
لَك

ْ
َت  إَِذا« :َ�َقاَل  ؟ال

ْ
رَْسل

َ
بََك  أ

ْ
ِ  اْسمَ  وََذَكْرَت  لَك َ�َل  فَإِنْ  ،فلَُكْ  ا�َّ

َ
ُ�ْل  فَالَ  ِمنْهُ  أ

ْ
إِنَّهُ  ،تَأ

َما فَ  إِ�َّ
ْمَسَك 

َ
ُت  »َ�ْفِسهِ  ىلَعَ  أ

ْ
ىِب  َمعَ  وََجْدُت  فَإِنْ  :قُل

ْ
بًا لَك

ْ
ْدرِ  فَالَ  ،آَخرَ  لَك

َ
ُهَما يأ ُّ�

َ
َخَذهُ  �

َ
 َفالَ « :قَاَل  ؟أ

ُ�ْل 
ْ
َما ،تَأ إِ�َّ

يَْت  فَ ِبَك  ىلَعَ  َسمَّ
ْ
 )۱۹۲۹(م/ .»َ�ْ�ِهِ  ىلَعَ  �َُسمِّ  َولَمْ  ،لَك

در مورد شکاری که با تیر  صاز رسول الله  گوید: می سعدی بن حاتم ترجمه: 
آن را  تیزش به شکار، اصابت کرده بود، ی هاگر لب«بدون پر شکار شود، پرسیدم. فرمود: 

ماند، که با چوب، کشته شده  میبخور. در غیر این صورت، آن شکار، به گوسفندی 
 ».نخورآن را  پس ؛است

ھنگام اگر «فرمود:  از حکم شکار سگ پرسیدم؛ صچنین از رسول الله  ھم
آن را  ت از شکار، خورده بود،ا بخور. اما اگر سگآن را  فرستادن سگ، بسم الله گفتی،

پرسیدم: اگر ھمراه سگ من، ». برای خودش، نگه داشته استآن را  زیرا سگ نخور؛
است،  شکار کردهرا آن ، سگ سگ دیگری نیز وجود داشت و من ندانستم که کدام
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تو ھنگام فرستادن سگ خودت، بسم الله زیرا  نخور؛«ش چیست؟ فرمود: حکم
 ».نه سگ دیگر ای هگفت

 ): اگر شکاری ناپدید گردید و بعد از سه روز، پیدا شد۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۲۴۲

َ
ي  يِف  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س َ�ْعلَبَةَ أ ِ

َّ
هُ « :ثََالٍث  َ�ْعدَ  َصيَْدهُ  يُْدرِكُ اذل

ْ
 َما فلَُك

 )۱۹۳۱(م/ .»يُننِْتْ  لَمْ 
شکارش را بعد از سه روز، که  کسی به صنبی اکرم  گوید: می سابو ثعلبه ترجمه: 

 ».نشده بود، بخور اگر فاسد و بد بو«، فرمود: کند می پیدا

 داری سگ شکاری و سگ گله، مباح است ): نگه۵باب (
بًا اْ�تََ�  َمِن « قال: ص َعِن انلَّيِب  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۲۴۳ 

ْ
  ـ لَك

َّ
َب  إِال

ْ
و  لَك

َ
 ـ َماِشيَةٍ َصيٍد أ

جِرِه،  ِمنْ  َ�َقَص 
َ
 )۱۵۷۴(م/ .»ِ�َ�اَطانِ  ،يَْومٍ  لُكَّ أ

بجز  یس، سگکھر« فرمود: ص رمکا ینب گوید: می بعبدالله بن عمر ترجمه: 
استه کش، راط از پاداش اعمالیروزانه دو ق ند،ک یدار نگه ،یارکا سگ شیسگ گله و 

 ».شود یم

يِب  َ�نْ  ـ۱۲۴۴
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َذَ  َمِن « :ص ا�َّ بًا اختَّ

ْ
  ـ لَك

َّ
َب  إِال

ْ
 َماِشيَةٍ  لَك

وْ 
َ
وْ  َصيْدٍ  أ

َ
ْجِرهِ  ِمنْ  اْ�تََقَص  ـ َزْرٍع  أ

َ
 قَْوُل  ُ�َمرَ  ِالبِْن  فَُذِكرَ  :الزُّْهِرىُّ  قَاَل . »ِ�َ�اٌط  ،يَْومٍ  لُكَّ  ،أ

يِب 
َ
ُ  يَرَْحمُ  :َ�َقاَل  ،ُهَر�َْرةَ أ بَا ا�َّ

َ
 )۱۵۷۵(م/ .َزْرٍع  َصاِحَب  اَكنَ  ُهَر�َْرةَ  أ

ھر کس، سگی بجز سگ «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
گله، یا سگ شکاری و یا سگ کشاورزی، نگه داری کند، روزانه یک قیراط از پاداش 

 ».شود میاعمالش، کاسته 
 وی بیان کردند. ل را برای ابن عمر ساین سخن ابوھریره  گوید: می زھری

خودش کشاورز بود (و به خاطر نیازش،  الله متعال ابوھریره را رحمت کند؛گفت: 
 .)استحدیث را خوب حفظ کرده 

سنن نسائی  درقابل یادآوری است که حدیث فوق را عبدالله بن مغفل مزنی 
) ۲۰۷۳بیھقی (سنن صغیر در ) و سفیان بن ابی زھیر ۲۰۵۸و مسند احمد ( ۴۲۸۸(

 .اند هنیز روایت کرد
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 کشتن سگ ها ی ه): دربار۶باب (
ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرَ عن  ـ۱۲۴۵ َمَرنَاقال:  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  أ الِكَِب  بَِقتِْل  ص ا�َّ

ْ
 إِنَّ  َحىتَّ  ،ال

ةَ 
َ
َمْرأ

ْ
َاِديَةِ  ِمنَ  َ�ْقَدمُ  ال

ْ
ِبَها ابل

ْ
 َعلَيُْ�مْ « :َوقَاَل  ،َ�تِْلَها َ�نْ  ص انلَّيِبُّ  َ�َ�  ُ�مَّ  ،َ�نَْقتُلُهُ  بَِ�ل

ْسوَدِ 
َ
َِهيمِ  بِاأل إِنَّهُ  ،انلُّْقَطتَْ�ِ ِذي  ابلْ

 )۱۵۷۲(م/ .»َشيَْطانٌ  فَ
ھا را  دستور داد تا سگ صرسول الله  گوید: می سجابر بن عبدالله ترجمه: 

کشتیم. بعد  میش را آمد، ما سگ میش از بیابان زنی با سگ ھرگاه، . تا جایی کهبُکشیم
فقط سگ کامًال سیاه را که «ھا منع کرد و فرمود:  از کشتن سگ صاز آن، نبی اکرم 

» زیرا با شیطان، شباھت دارد ؛دارد، بکشیدوجود سفید  ی باالی چشمھایش دو نقطه
  .)ای ندارد (ضررش زیاد است و فایده

 ): ممنوعیت پرتاب سنگریزه۷باب (
نَّ  ُجبَْ�ٍ  بِْن  َسِعيدِ  َ�نْ  ـ۱۲۴۶

َ
ِ  ِلَعبْدِ  قَِر�بًا أ ٍل  بِْن  ا�َّ  إِنَّ  :َوقَاَل  َ�نََهاهُ  قَاَل  ،َخَذَف  ُمَغفَّ

ِ  رَُسوَل  َْذِف  َعِن  َ�َ�  ص ا�َّ
ْ
  َوالَ  َصيًْدا تَِصيدُ  الَ  إِ�ََّها« :َوقَاَل  اخل

ُ
ا َ�نَْكأ  َولَِكنََّها ،َعُدوًّ

نَّ  تَْ�رِسُ    السِّ
ُ
َعْ�َ  َوَ�ْفَقأ

ْ
ثَُك  :َ�َقاَل  َ�َعادَ  :قَاَل  »ال َحدِّ

ُ
نَّ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  ُ�مَّ  َ�نْهُ  َ�َ�  ص ا�َّ

ِْذُف  َ�لُِّمَك  الَ  ختَ
ُ
بًَدا أ

َ
 )۱۹۵۴(م/ .أ

 س:یکی از خویشاوندان عبدالله بن مغفل گوید  می/  سعید بن جبیرترجمه: 
او را از این کار، منع کرد و گفت: رسول  سکرد. عبدالله بن مغفل  میسنگریزه پرتاب 

 پرتاب سنگریزه نه حیوانی، شکار«از پرتاب سنگریزه منع نمود و فرمود:  صالله 
ولی چه بسا که باعث شکستن دندان شود و  رساند؛ میو نه به دشمن، آسیبی کند  می

 ».چشمی را کور کند
 سرد. عبدالله بن مغفل آن مرد، باز ھم سنگریزه پرتاب ک گوید: می سعید بن جبیر

از این کار، منع فرمود، باز ھم تو سنگریزه پرتاب  صگویم: رسول الله  میگفت: به تو 
 کنی؟! ھرگز با تو صحبت نخواھم کرد. می

 ): ممنوعیت هدف قرار دادن حیوانات۸باب (
�َِس  بِْن  َز�ْدِ  �ْنَ  ِهَشامَ عن  ـ۱۲۴۷

َ
ُت  :قَاَل  َمالٍِك  بِْن  أ

ْ
�َِس  ،يَجدِّ  َمعَ  َدَخل

َ
 َدارَ  َمالٍِك  بِْن  أ

ََ�مِ 
ْ
يُّوَب  بِْن  احل

َ
�ٌَس  َ�َقاَل  :قَاَل  ،يَْرُموَ�َها َدَجاَجةً  نََصبُوا قَدْ  قَْومٌ  فَإَِذا ،�

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َ�  :أ  ص ا�َّ

نْ 
َ
ََهائِمُ  تُْصرَبَ  أ  )۱۹۵۶(م/ .ابلْ
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 س: ھمراه پدربزرگم انس بن مالک گوید  می ھشام بن زید بن انس بن مالکترجمه: 
به منزل حکم بن ایوب رفتم. در آنجا گروھی را دیدیم که مرغی را ھدف قرار داده 

از ھدف قرار  صگفت: رسول الله  س. انس کردند می ه سوی آن، تیراندازیبودند و ب
 دادن حیوانات، منع فرموده است.

 وَُهمْ  َطْ�ًا نََصبُوا قَدْ  قَُر�ٍْش  ِمنْ  بِِفتْيَانٍ  ُ�َمرَ  ْ�نُ ا َمرَّ  :قَاَل  ُجبَْ�ٍ  بِْن  َسِعيدِ  َ�نْ  ـ۱۲۴۸
ْ�ِ  لَِصاِحِب  َجَعلُوا َوقَدْ  ،يَْرُمونَهُ  ا ،َ�بِْلِهمْ  ِمنْ  َخاِطئَةٍ  لُكَّ  الطَّ ُوا فَلَمَّ

َ
قُوا ُ�َمرَ  اْ�نَ  َرأ  َ�َقاَل  ،َ�َفرَّ

ُ  لََعنَ  ؟َهَذا َ�َعَل  َمنْ  :ُ�َمرَ  اْ�نُ  ِ  رَُسوَل  إِنَّ  ،َهَذا َ�َعَل  َمنْ  ا�َّ َذَ  َمِن  لََعنَ  ص ا�َّ  َشيًْئا اختَّ
وحُ  ِ�يهِ   )۱۹۵۸(م/ .َغَرًضا الرُّ

از جوانان  گروھیاز کنار  ل ابن عمرگذر  گوید: می سعید بن جبیرترجمه: 
و به کردند  می که مرغی را ھدف قرار داده بودند و بسوی آن، تیراندازیافتاد قریش 

 ل ھنگامی که ابن عمرآنان . رفت میدادند که به خطا  میصاحب مرغ تیرھایی را 
الله را دیدند، پراکنده شدند. ابن عمر گفت: این کار را چه کسی انجام داده است؟ 

کسی را  صرسول الله  این کار را لعنت کند؛ باید یدانید که ی هانجام دھند متعال
سوی آنھا تیراندازی کند، لعنت ه نه قرار دھد و بکه موجودات زنده را ھدف و نشا

 نموده است.

): به ما دستور داده شده است که چاقو را تیز کنیم و حیوانات را بخوبی ذبح ۹باب (
 کنیم

ادِ  َ�نْ  ـ۱۲۴۹ وٍْس  بِْن  َشدَّ
َ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  َحِفْظتُُهَما ثِنْتَانِ  :قَاَل  س أ َ  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ  ا�َّ

ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  اإلِْحَسانَ  َكتََب  تُمْ  فَإَِذا ،ىَشْ
ْ
ْحِسنُوا َ�تَل

َ
ِقتْلَةَ  فَأ

ْ
ْحِسنُوا َذحَبْتُمْ  َو�َِذا ،ال

َ
بْحَ  فَأ  ،اذلَّ

ُِحدَّ  َحُدُ�مْ  َويلْ
َ
ُ�ِحْ و َشْفَرتَهُ  أ

ْ
 )۱۹۵۵(م/ .»َذ�ِيَحتَهُ  ل

 پردم؛به خاطر س صدو چیز از رسول الله  گوید: می سشداد بن اوس ترجمه: 
کارھا واجب قرار  ی هنیکی و احسان را در ھم الله متعال«فرمود:  ص پیامبر اکرم
خوبی بکشید و ھر گاه خواستید، ذبح ه پس ھر گاه خواستید، بکشید، ب داده است؛

 ».خود را راحت کنید ی هکاردتان را تیز نمایید و ذبیح ه خوبی ذبح کنید؛کنید، ب
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و ممنوعیت ذبح  جاری شدن خون گرددکه باعث  ای ه): ذبح کردن با وسیل۱۰باب (
 با دندان و ناخن

ُت قَاَل:  س َخِديٍج  بِْن  َرافِعِ  َ�نْ  ـ۱۲۵۰
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل َعُدوِّ  الَقُو إِنَّا ،ا�َّ

ْ
 َولَيَْسْت  ،َغًدا ال

ْعِجْل « :ص قَاَل  ،ُمًدى َمَعنَا
َ
وْ  ـ أ

َ
ْرِ�  أ

َ
ْ�َهرَ  َما ـأ

َ
مَ  أ ِ  اْسمُ  وَُذِكرَ  ،ادلَّ نَّ  لَيَْس  ،فلَُكْ  ا�َّ  السِّ

ُفرَ  ثَُك  ،َوالظُّ َحدِّ
ُ
ا ،وََسأ مَّ

َ
نُّ  أ ا ،َ�َعْظمٌ  السِّ مَّ

َ
ُفرُ  َوأ َبََشةِ  َ�ُمَدى الظُّ

ْ
َصبْنَا :قَاَل  »احل

َ
 إِبٍِل  َ�ْهَب  َوأ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،فََحبََسهُ  �َِسْهمٍ  رَُجٌل  فََرَماهُ  ،بَِع�ٌ  ِمنَْها َ�نَدَّ  ،َوَ�نَمٍ   اِإلبِِل  لَِهِذهِ  إِنَّ « :ص ا�َّ
َوابِدَ 

َ
َوابِدِ  أ

َ
وَْحِش  َكأ

ْ
 )۱۹۶۸(م/ .»َهَكَذا بِهِ  فَاْصنَُعوا ،ءٌ يَشْ  ِمنَْها َغلَبَُ�مْ  فَإَِذا ،ال

! فردا ما در برابر یا رسول اللهعرض کردم:  گوید: می سرافع بن خدیج ترجمه: 
دشمن قرار خواھیم گرفت و چاقو با خود نداریم (برای ذبح حیوانات، چکار کنیم؟) 

که زود ذبح کند و  دیگری با ھر چیزبجز دندان و ناخن «فرمود:  صرسول اکرم 
 ،زیرا دندان ؛بخورآن را  کن وخون را جاری سازد و نام الله بر آن گرفته شود، ذبح 

 ».ھا است استخوان است و ناخن کارد حبشی
نند حیوانات وحشی در آن جنگ ما شترانی به غنیمت گرفتیم که ما گوید: می راوی

سوی او تیری پرتاب کرد و او را زمین ه پس یکی از میان آنھا فرار کرد. مردی ب بودند؛
 کنند؛ میاین شتران مانند حیوانات وحشی رم «فرمود:  صگیر ساخت. رسول الله 

سوی آنھا ه (یعنی ب» شما را مغلوب ساختند، اینگونه با آنان، برخورد کنید ھرگاه، پس
 .)تیراندازی کنید و آنھا را از پای در آورید



 
 
 
 

 ـ کتاب قربانی۳۹

ذی حجه آغاز گردید و شما تصمیم داشتید قربانی ذبح  ی ه): هنگامی که ده۱باب (
 هایتان را کوتاه نکنید کنید، موها و ناخن

مَّ َعن  ـ۱۲۵۱
ُ
ِ  رَُسوُل  قَاَل قال:  ل َسلََمةَ  أ ُ  اَكنَ  َمنْ « :ص ا�َّ

َ
ِهلَّ  فَإَِذا ،يَْذحَبُهُ  ِذبْحٌ  هل

ُ
 أ

ةِ ِذي  ِهَالُل  ِجَّ
ْ
ُخَذنَّ  فَالَ  ،احل

ْ
ْظَفارِهِ  ِمنْ  َوالَ  َشْعِرهِ  ِمنْ  يَأ

َ
َ  َحىتَّ  ،َشيْئًا أ  )۱۹۷۷(م/ .»يَُضيحِّ

ھر کس، قصد دارد که «فرمود:  ص: رسول الله گوید میل ام سلمهترجمه: 
اش را ذبح نکرده  قربانی کند، بعد از ظاھر شدن ھالل ذوالحجه تا زمانی که قربانی

 ».ھایش را کوتاه کند است، نباید موھا و ناخن

 ذبح قربانی): وقت ۲باب (
ْضىَح  َشِهْدُت  :قَاَل  س ُسْفيَانَ  ْ�نُ  ُجنَْدُب َعن  ـ۱۲۵۲

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  األ  َ�ْعدُ  فَلَمْ  ،ص ا�َّ

نْ 
َ
  َص�َّ  أ

َ
ْمَ  يََرى ُهوَ  فَإَِذا َسلَّمَ  ،َصَالتِهِ  ِمنْ  َوفََرغ

َ
َضاىِحَّ  حل

َ
نْ  َ�بَْل  ،ُذحِبَْت  قَدْ  أ

َ
  أ

َ
 ِمنْ  َ�ْفُرغ

ْضِحيَّتَهُ  َذبَحَ  اَكنَ  َمنْ « :َ�َقاَل  َصَالتِهِ 
ُ
نْ  َ�بَْل  أ

َ
َ  أ وْ  - يَُص�ِّ

َ
َ  أ يَْذبَحْ  - نَُص�ِّ

ْ
ْخَرى َماَكَ�َها فَل

ُ
 ،أ

يَْذبَحْ  ،يَْذبَحْ  لَمْ  اَكنَ  َوَمنْ 
ْ
ِ  بِاْسمِ  فَل  )۱۹۶۰(م/ .»ا�َّ

 صدر نماز عید قربان، ھمراه رسول الله  گوید: می سجندب بن سفیان ترجمه: 
و سالم گفت، گوشت  تمام شد صنماز پیامبر اکرم به محض اینکه  حضور یافتم؛

کس، ھر«فرمود:  ل از فراغت از نماز، ذبح شده بود؛ پسھایی را دید که قب قربانی
اش را قبل از اینکه نماز خوانده شود یا قبل از اینکه ما نماز بخوانیم، ذبح کرده  قربانی

، اللهذبح نکرده است به نام که  کسی و است، باید به جایش، قربانی دیگری ذبح کند.
 ».ذبح کند

 ): هر کس، قبل از نماز عید، قربانی کند، برایش کافی نیست۳باب (
رَبَاءِ  َعِن  ـ۱۲۵۳

ْ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س اَعزٍِب  بِْن  ال َل  إِنَّ « :ص ا�َّ وَّ

َ
  َما أ

ُ
 يَْوِمنَايِف  بِهِ  َ�بَْدأ

َصاَب  َ�َقدْ  ،َذلَِك  َ�َعَل  َ�َمنْ  ،َ�نَنَْحرُ  نَرِْجعُ  ُ�مَّ  نَُص�ِّ  ،َهَذا
َ
َما ،َذبَحَ  َوَمنْ  ،ُسنَّتَنَا أ إِ�َّ

ْمٌ  ُهوَ  فَ
َ
 حل
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َمهُ  ْهِلهِ  قَدَّ
َ
بُو َوَ�نَ  »ءٍ يَشْ يِف  النُُّسِك  ِمنَ  لَيَْس  ،أل

َ
 ِعنِْدي :َ�َقاَل  َذبَحَ  قَدْ  ِ�يَارٍ  ْ�نُ  بُْرَدةَ  أ

ْزِ  َولَنْ  اْذحَبَْها« :َ�َقاَل  ،ُمِسنَّةٍ  ِمنْ  َخْ�ٌ  َجَذَعةٌ 
َ

َحدٍ  َ�نْ  َي جت
َ
 )۱۹۶۱(م/ .»َ�ْعَدكَ  أ

نخستین کاری که «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سبراء بن عازب ترجمه: 
یمان برگردیم و ھا هسپس به خان انیم؛امروز باید انجام دھیم، این است که نماز بخو

که قبل از ھرکس  چنین کند، به سنت ما عمل کرده است. و ھرکس، قربانی کنیم. و
اش تقدیم نموده است و قربانی برایش  نماز، قربانی کند، گوشتی است که به خانواده

 ».آید میبحساب ن
اش را ذبح  ابوبرده بن نیار یکی از کسانی بود که قبل از نماز قربانی گوید: می راوی

خردسالی دارم که از گوسفند بزرگ  ی هگفت: بزغال صبه رسول اکرم  ویکرده بود. 
 را ذبح کن؛ آن«فرمود:  صقربانی کنم)؟ پیامبر اکرم آن را  توانم میبھتر است (آیا 

 ».دیگری، جایز نیستکس  ھیچ اما بعد از تو، برای

 ): سن قربانی۴باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ل بن عبدا� َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۲۵۴   تَْذحَبُوا الَ «: ص ا�َّ

َّ
 ،ُمِسنَّةً  إِال

 
َّ
نْ  إِال

َ
نِ  ِمنَ  َجَذَعةً  َ�تَْذحَبُوا ،َعلَيُْ�مْ  َ�ْعرُسَ  أ

ْ
أ  )۱۹۶۳(م/ .»الضَّ

برای قربانی) «(فرمود:  صرسول الله  گوید: می ل جابر بن عبداللهترجمه: 
اما اگر دست  و ساله و شتر پنج ساله) ذبح کنید؛فقط ُمِسن (گوسفند یک ساله، گاو د

 ».توانید ذبح نمایید مینھا برای شما دشوار بود، گوسفند کمتر از یک سال ھم ای هیابی ب

 بزغاله ): قربانی کردن۵باب (
َُهِ�ِّ  اَعِمرٍ  بِْن  ُ�ْقبَةَ  َ�نْ  ـ۱۲۵۵

ْ
ِ  رَُسوُل  قََسمَ  :قَاَل  س اجل  ،َضَحايَا ِ�ينَا ص ا�َّ

َصابَِ� 
َ
ُت  َجَذعٌ  فَأ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل َصابَِ�  إِنَّهُ  ا�َّ

َ
 )۱۹۶۵(م/ .»بِهِ  َضحِّ « :َ�َقاَل  َجَذعٌ  أ

در میان ما (بزھای) قربانی  صرسول الله  گوید: می سعقبه بن عامرترجمه: 
یا شد که ھنوز یک ساله نشده بود. عرض کردم:  ای هتقسیم نمود. سھمیة من بزغال

آنرا «فرمود:  )؟نصیب من گردید (آیا قربانی کردن آن، جایز است ای ه! بزغالرسول الله
بعد از تو برای کس دیگری جایز : «فرمود (در روایتی آمده است که» قربانی کن

 مترجم») .نیست
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): استحباب قربانی کردن دو قوچ سفید شاخ دار و ذبح نمودن با دست ۶باب (
 خود و بسم الله و الله اکبر گفتن

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۲۵۶
َ
ِ  رَُسوُل  َضىحَّ  :قَاَل  س أ ْملََحْ�ِ  بَِ�بَْشْ�ِ  ص ا�َّ

َ
قَْرَ�ْ�ِ  أ

َ
 :قَاَل  ،أ

ْ�تُهُ 
َ
ْ�تُهُ  ،�ِيَِدهِ  يَْذحَبُُهَما َوَرأ

َ
َ  وََس�َّ  :قَاَل  ،ِصَفاِحِهَما ىلَعَ  قََدَمهُ  َواِضًعا َوَرأ  )۱۹۶۶(م/ .َوَ�ربَّ

دو قوچ سفید شاخ دار، قربانی کرد. من  صرسول الله  گوید: می سانس ترجمه: 
دیدم که قدمش را بر یک طرف گردن آنھا گذاشته بود و بسم الله و الله اکبر گفت و با 

 دست خودش آنھا را ذبح نمود.

 ، اهل بیت و امتش، ذبح نمودشقربانی را از طرف خود ص): نبی اکرم ۷باب (
نَّ  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۲۵۷

َ
ِ  رَُسوَل  أ َمرَ  ص ا�َّ

َ
قَْرنَ  بَِ�بٍْش  أ

َ
  ،أ

ُ
 َوَ�رْبُكُ  ،َسَوادٍ يِف  َ�َطأ

يِتَ  ،َسَوادٍ يِف  َوَ�نُْظرُ  ،َسَوادٍ يِف 
ُ
َ  بِهِ فَأ ُمْديَةَ  َهلُ�ِّ  اَع�َِشةُ  يَا« :لََها َ�َقاَل  بِهِ  يِلَُضيحِّ

ْ
 قَاَل  ُ�مَّ  »ال

َخَذَها ُ�مَّ  ،َ�َفَعلَْت  »حِبََجرٍ  اْشَحِذيَها«
َ
َخذَ  ،أ

َ
َكبَْش  َوأ

ْ
ْضَجَعهُ  ال

َ
 بِاْسمِ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،َذحَبَهُ  ُ�مَّ  ،فَأ

 ِ دٍ  ِمنْ  َ�َقبَّْل  اللَُّهمَّ  ،ا�َّ دٍ  َوآلِ  ُ�َمَّ ةِ  َوِمنْ  ُ�َمَّ مَّ
ُ
دٍ  أ  )۱۹۶۷(م/ .بِهِ  َضىحَّ  ُ�مَّ  »ُ�َمَّ

چی را که ودستور داد تا ق صروایت است که رسول الله لاز عایشهترجمه: 
آنگاه به  ؛ھایش سیاه بود، برای قربانی، بیاورند و شکم و اطراف چشمچھار دست و پا 

طبق  ل عایشه». با سنگ، تیز کنآن را  کارد را بیاور و«فرمود:  ل عایشه
 کارد را گرفت و قوچ را به زمین خواباند و ص پیامبر اکرمدستور، عمل نمود. آنگاه 

ل محمد و امت محمد، را از محمد و آ ! آنبار الھابسم الله، «ذبح نمود و فرمود: آن را 
 قربانی نمود.آن را  و اینگونه .»بپذیر

 ): گوشت قربانی را بعد از سه روز نباید خورد۸باب (
  ُ�بَيْدٍ ايب  عن ـ۱۲۵۸

َ
زَْهرَ  ابِْن  َمْو�

َ
نَّهُ  :أ

َ
ِعيدَ  َشِهدَ  �

ْ
اِب  بِْن  ُ�َمرَ  َمعَ  ال َطَّ

ْ
 س اخل

ِّ  َمعَ  َصلَّيُْت  ُ�مَّ  :قَاَل  يِب  بِْن  ىلَعِ
َ
َا فََص�َّ  قَاَل  ،س َطالٍِب أ

َ
ُْطبَةِ  َ�بَْل  نل

ْ
 َخَطَب  ُ�مَّ  ،اخل

ِ  رَُسوَل  إِنَّ  :َ�َقاَل  انلَّاَس  نْ  َ�َهاُ�مْ  قَدْ  ص ا�َّ
َ
ُ�لُوا أ

ْ
ُومَ  تَأ

ُ
 ثَالَِث  فَْوَق  �ُُسِكُ�مْ  حل

َالٍ 
َ

ُ�لُو فَالَ  ،يل
ْ
 )۱۹۶۹(م/ .اهتَأ
 سدر نماز عیدی که عمر بن خطاب  گوید: می ابوعبید موالی ابن ازھرترجمه: 

نماز عید نیز  سپس از آن، ھمراه علی بن ابی طالب  برگزار نمود، حضور یافتم؛
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سپس برای مردم، خطبه خواند و گفت:  قبل از خطبه، نماز خواند؛ سخواندم. علی 
ھای قربانی بیشتر از سه روز، منع  شما را از خوردن گوشت صھمانا رسول الله «

 ھای قربانی را نخورید. پس از سه شبانه روز، گوشتلذا  ؛فرمود

خوردن گوشت های قربانی بعد از سه روز و ذخیره کردن و توشه  ی ه): اجاز۹باب (
 برداشتن و صدقه نمودن

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۲۵۹ يِب  بِْن  ا�َّ
َ
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ،بَْ�رٍ أ ِ  رَُسوُل  َ�َ�  :قَاَل  َواقِدٍ  بِْن  ا�َّ  ص ا�َّ

ِل  َ�نْ 
ْ
�

َ
ُومِ  أ

ُ
َحايَا حل ِ  َ�بْدُ  قَاَل  ،ثََالٍث  َ�ْعدَ  الضَّ يِب  ْ�نُ  ا�َّ

َ
 لَِعْمَرةَ  َذلَِك  فََذَكْرُت  ،بَْ�رٍ أ

ْهُل  َدفَّ  :َ�ُقوُل  اَع�َِشةَ  َسِمْعُت  ،َصَدَق  :َ�َقالَْت 
َ
ْ�يَاٍت  أ

َ
ْهِل  ِمنْ  أ

َ
َاِديَةِ  أ

ْ
ةَ  ابل ْضىَح  ِحرْضَ

َ
 ،األ

ِ  رَُسولِ  َزَمنَ  ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ص ا�َّ ِخُروا« :ص ا�َّ قُوا ُ�مَّ  ،ثََالثًا ادَّ ا »بىَِقَ  بَِما تََصدَّ  فَلَمَّ
ِ  رَُسوَل  يَا :قَالُوا َذلَِك  َ�ْعدَ  اَكنَ  ْسِقيَةَ  َ�تَِّخُذونَ  انلَّاَس  إِنَّ  ا�َّ

َ
 َوَ�ِْملُونَ  َضَحايَاُهمْ  ِمنْ  األ

وََدكَ  ِمنَْها
ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ال نْ  َ�َهيَْت  :قَالُوا »؟َذاكَ  َوَما« :ص ا�َّ

َ
ُومُ  تُْؤلَكَ  أ

ُ
َحايَا حل  َ�ْعدَ  الضَّ

َما« :َ�َقاَل  ،ثََالٍث  ْجِل  ِمنْ  َ�َهيْتُُ�مْ  إِ�َّ
َ
افَّةِ  أ ِخُروا فَلُكُوا ،َدفَّْت الَّيِت  ادلَّ قُوا َوادَّ  .»َوتََصدَّ

 )۱۹۷۱(م/
از  صگفت: رسول الله  سعبدالله بن واقد  گوید: می بکر عبدالله بن ابوترجمه: 

  ھای قربانی بعد از سه روز، منع فرمود. خوردن گوشت
عمره گفت:  ی عمره، بیان نمودم.ارمن این موضوع را ب گوید: می عبدالله بن ابو بکر

: در زمان رسول گفت می ل . شنیدم که عایشهگوید عبدالله بن واقد راست می
با نزدیک شدن عید اضحی، تعدادی خانواده از بادیه نشینان، به شھر آمدند.  صالله 

ھای  آنھا (گوشت ی هبرای سه روز، ذخیره کنید و باقیماند«فرمود:  صرسول الله 
 ».قربانی) را صدقه کنید

 ھایشان، مشک درست ! بعضی از پوست قربانییا رسول اللهبعد از آن، مردم گفتند: 
چرا این «فرمود:  صکنند. رسول اکرم  میو چربی آنھا را ذوب و نگھداری کنند  می

ھای قربانی بعد از سه روز،  ؟ گفتند: شما از خوردن گوشت»نمایید میسؤال را مطرح 
که به شھر آمده بودند، خاطر بادیه نشینانی ه ب«فرمود:  ص نبی اکرممنع فرمودید. 

 ».مایید و صدقه بدھید(ھم اکنون) بخورید و ذخیره ن منع نمودم؛



 ١٣٧  کتاب قربانی -۳۹

 وجود ندارد ای ه): فرع و عتیر۱۰باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۲۶۰

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ  َراِفعٍ  اْ�نُ  َزادَ  »َعِتَ�ةَ  َوالَ  َفَرعَ  الَ « :ص ا�َّ

َفَرعُ  :ِرَوايَِتهِ يِف 
ْ
ُل  َوال وَّ

َ
 )۱۹۷۶(م/ .َ�يَْذحَبُونَهُ  لَُهمْ  يُنْتَجُ  اَكنَ  انلِّتَاِج  أ

 ».وجود ندارد ای هفرع و عتیر«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
 آمد، فرع میبه اولین حمل حیوان که به دنیا  گوید: می ابن رافع در روایتش

 .کردند می (برای بت ھایشان) ذبحآن را  ند وگفت می
 در ماه رجب، ذبحآن را  ند کهگفت می (قابل یادآوری است که عتیره به حیوانی

 ) مترجم.کردند می

 ، ذبح کنداللهکسی که برای غیر  ی ه): دربار۱۱باب (
َفيِْل ايب  عن ـ۱۲۶۱ ِّ  ِعنْدَ  ُكنُْت  :قَاَل  َواثِلَةَ  ْ�نُ  اَعِمرُ  الطُّ يِب  بِْن  ىلَعِ

َ
تَاهُ  ،س َطاِلٍب أ

َ
 فَأ

َْك  �رُِسُّ  ص انلَّيِبُّ  اَكنَ  َما :َ�َقاَل  رَُجٌل 
َ

َّ  �رُِسُّ  صانلَّيِبُّ  اَكنَ  َما :َوقَاَل  َ�َغِضَب  قَاَل  ؟إِيل إِيلَ
نَّهُ  َ�ْ�َ  ،انلَّاَس  يَْ�تُُمهُ  َشيْئًا

َ
ثَِ�  قَدْ  � ْرَ�عٍ  بَِ�ِلَماٍت  َحدَّ

َ
ِم�َ  يَا ؟ُهنَّ  َما :َ�َقاَل  قَاَل  ،أ

َ
 أ

ُمْؤِمِن�َ 
ْ
ُ  لََعنَ « قَاَل  :قَاَل  ال هُ  لََعنَ  َمنْ  ا�َّ ُ  َولََعنَ  ،َوادِلَ ِ  ِلَغْ�ِ  َذبَحَ  َمنْ  ا�َّ ُ  َولََعنَ  ،ا�َّ  َمنْ  ا�َّ

ُ  َولََعنَ  ،ُ�ِْدثًا آَوى َ  َمنْ  ا�َّ رِْض  َمنَارَ  َ��َّ
َ
 )۱۹۷۸(م/ .»األ

بودم که  سنزد علی بن ابی طالب  گوید: می ابوطفیل عامر بن واثلهترجمه: 
 پنھانی برای تو بیان طوره ب صمردی آمد و گفت: چه اموری را نبی اکرم 

؟ علی بن ابی طالب از شنیدن این سخن، خشمگین شد و گفت: ھیچ کرد می
برای من بیان کند و از مردم، پنھان نماید.  صچیزی وجود ندارد که بنی اکرم 

: من گفتم: گوید  می چھار نکته را برایم بیان فرمود. ابوطفیل ص رسول اللهبله، 
ھر «فرمود:  ص رسول اکرمنکته چه ھستند؟ گفت: ای امیر المؤمنین! آن چھار 
 اللهبرای غیر ھرکس  نماید. و میاو را نفرین  الله متعالکس، پدرش را نفرین کند، 

جنایتکار یا بدعت گزاری را پناه  ھرکس، نماید و میاو را نفرین  الله متعالذبح کند، 
ین را تغییر دھد ی زمھا هنشان ھرکس، . وکند می او را نفرین الله متعالدھد، 

 ».نماید میاو را نفرین  الله متعال(حدود زمین را جابجا کند) 





 
 
 
 

 ها نوشیدنیکتاب 

 ): حرمت شراب۱باب (
 .»َحَرامٌ  مَخْرٍ  َوُ�ُّ  ،مَخْرٌ  ُمْسِكرٍ  لُكُّ « :قَاَل  ص اَنَّ رَُسول اهللاِ  :ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۲۶۲

 )۲۰۰۳(م/
شراب  ای هھر مست کنند«فرمود:  صرسول الله  گوید: می لابن عمر ترجمه: 

 ».رود و ھر شرابی، حرام است میبشمار 
َمْغنَمِ  ِمنَ  نَِصيىِب  ِمنْ  َشارٌِف يِل  اَكنَْت  :قَاَل طالب ايب  َعن ىلَعِ بن ـ۱۲۶۳

ْ
 ،بَْدرٍ  يَْومَ  ،ال

ِ  رَُسوُل  َوَ�نَ  ْ�َطاِ�  ص ا�َّ
َ
ُُمِس  ِمنَ  َشاِرفًا أ

ْ
ا ،يَْوَمئِذٍ  اخل رَْدُت  فَلَمَّ

َ
نْ  أ

َ
بْتَِ�َ  أ

َ
 بِنِْت  بَِفاِطَمةَ  أ

ِ  رَُسولِ  ااًغ  رَُجالً  َواَعْدُت  ص ا�َّ ُل  َ�يْنَُقاعَ بَِ�  ِمنْ  َصوَّ ِ
َ

ىِت  ،َمىِعَ  يَْرحت
ْ
رَْدُت  بِإِْذِخرٍ  َ�نَأ

َ
نْ  أ

َ
 أ

�ِيَعهُ 
َ
وَّاِ��َ  ِمنَ  أ ْستَِع�َ  ،الصَّ

َ
نَا َ�بَيْنَا ،ُعرىِْس  َويِلَمةِ يِف  بِهِ  فَأ

َ
مْجَعُ  أ

َ
 ِمنَ  َمتَااًع  لَِشاِرَ�َّ  أ

ْ�تَاِب 
َ
َغَرائِرِ  األ

ْ
ِبَالِ  َوال

ْ
  ُمنَاَخانِ  وََشاِرفَاَى  ،َواحل

َ
نَْصارِ  ِمنَ  رَُجٍل  ُحْجَرةِ  َجنِْب  إِىل

َ
 ومََجَْعُت  األ

ْسِنَمتُُهَما اْجُتبَّْت  قَدِ  َشاِرفَاَى  فَإَِذا ،مَجَْعُت  َما مَجَْعُت  ِح�َ 
َ
ُهَما َوُ�ِقَرْت  ،أ ِخذَ  ،َخَوارِصُ

ُ
 ِمنْ  َوأ

بَاِدِهَما
ْ
�

َ
ْمِلْك  فَلَمْ  ،أ

َ
يُْت  ِح�َ  َ�يَْ�َّ  أ

َ
َمنَْظرَ  َذلَِك  َرأ

ْ
ُت  ،ِمنُْهَما ال

ْ
 :قَالُوا ؟َهَذا َ�َعَل  َمنْ  :قُل

ِلِب  َ�بْدِ  ْ�نُ  مَحَْزةُ  َ�َعلَهُ  ُمطَّ
ْ
َيِْت  َهَذايِف  وَُهوَ  ،ال

ْ
نَْصارِ  ِمنَ  رَشٍْب يِف  ابل

َ
 َ�يْنَةٌ  َ�نَّتْهُ  ،األ

ْصَحابَهُ 
َ
الَ  :ِغنَائَِهايِف  َ�َقالَْت  ،َوأ

َ
ُِف  مَحْزَ  يَا أ يِْف  مَحَْزةُ  َ�َقامَ  ،انلَِّواءِ  لِلرشُّ  فَاْجَتبَّ  بِالسَّ

ْسِنَمتَُهَما
َ
ُهَما َوَ�َقرَ  ،أ َخذَ  ،َخَوارِصَ

َ
بَاِدِهَما ِمنْ  فَأ

ْ
�

َ
ٌّ  َقاَل ف ،أ ْدُخَل  َحىتَّ  فَاْ�َطلَْقُت  :ىلَعِ

َ
 ىلَعَ  أ

ِ  رَُسولِ  ِ  رَُسوُل  َ�َعَرَف  :قَاَل  ،َحاِرثَةَ  ْ�نُ  َز�ْدُ  وَِعنَْدهُ  ص ا�َّ ي  وَْجِ�َ يِف  ص ا�َّ ِ
َّ

 ،لَِقيُت اذل
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ُت  »؟لََك  َما« :ص ا�َّ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل ِ  ،ا�َّ يُْت  َما َوا�َّ

َ
َْومِ  َرأ

ْ
 مَحَْزةُ  َعَدا ،َ�طُّ  اَكيل

ْسِنَمتَُهَما فَاْجتَبَّ  نَاَ�ىَتَّ  ىلَعَ 
َ
ُهَما َوَ�َقرَ  أ  فََداَع  :قَاَل  ،رَشٌْب  َمَعهُ  َ�يٍْت يِف  َذا ُهوَ  وََها ،َخَوارِصَ

ِ  رَُسوُل  نَا َوا�َّبَْعتُهُ  ،َ�ْمىِش  اْ�َطلََق  ُ�مَّ  ،فَاْرتََداهُ  بِرَِدائِهِ  ص ا�َّ
َ
 َجاءَ  َحىتَّ  ،َحاِرثَةَ  ْ�نُ  َوَز�ْدُ  أ

َاَب 
ْ

ي  ابل ِ
َّ

َذنَ  ،مَحَْزةُ  ِ�يهِ اذل
ْ
ِذنُوا ،فَاْستَأ

َ
ُ  فَأ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َطِفَق  ،رَشٌْب  ُهمْ  فَإَِذا ،هل  يَلُومُ  ص ا�َّ

ةٌ  مَحَْزةُ  فَإَِذا ،َ�َعَل  ِ�يَما مَحَْزةَ    مَحَْزةُ  َ�نََظرَ  ،َ�يْنَاهُ  ُ�َْمرَّ
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل دَ  ُ�مَّ  ،ص ا�َّ   انلََّظرَ  َصعَّ
َ

 إِىل
بَتَيْهِ 

ْ
دَ  ُ�مَّ  ،ُرك   َ�َنَظرَ  انلََّظرَ  َصعَّ

َ
تِهِ  إِىل دَ  ُ�مَّ  ،رُسَّ   َ�َنَظرَ  انلََّظرَ  َصعَّ

َ
 وََهْل  :مَحَْزةُ  َ�َقاَل  ،وَْجِههِ  إِىل



 مختصر صحیح مسلم    ١٤٠

ْ�تُمْ 
َ
  أ

َّ
يِب  َعِبيدٌ  إِال

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َعَرَف  ؟أل نَّهُ  ص ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�نََكَص  ،ثَِمٌل  �  َعِقبَيْهِ  ىلَعَ  ص ا�َّ

َقْهَقَرى
ْ
  )۱۹۷۹(م/ .َمَعهُ  وََخرَْجنَا وََخَرجَ  ،ال

بدر، یک  ی هاز غنایم غزو من ی ه: در سھمیگوید  می سعلی بن ابی طالب ترجمه: 
ُخمس نیز به من اموال یک شتر از  صرسول الله عالوه بر آن، شتر وجود داشت. 

عروسی  صدختر رسول الله  لخواستم با فاطمه  میعنایت فرمود. ھنگامی که 
بنی قینقاع وعده گذاشتم تا با من بیاید. و به اتفاق  ی هکنم، با مرد طال فروشی از قبیل

ام را سامان دھم.  ھم اذخر (نوعی گیاه) بیاوریم و به طالفروشان بفروشیم. و عروسی
یک مرد انصاری به زمین نشسته بودند و من مشغول  ی هنا که شترانم کنار خاندر آن اث

جمع آوری وسایلی از قبیل پاالن، کیسه گونی و طناب بودم و مقداری از این وسایل را 
ده و پھلوھایشان شبه شترانم افتاد که کوھانھایشان قطع  نگاھمتدارک دیدم، ناگھان، 

بود. ھنگامی که وضعیت شتران را  شده ھم برداشتهرا دریده و قسمتی از جگرھایشان 
دیدم، بی اختیار، اشک از چشمانم سرازیر گردید. پرسیدم: این، کار چه کسی است؟ 

آن  ی هاو در خانقابل یادآوری است که است.  سگفتند: کار حمزه بن عبدالمطلب 
ھمراھانش، نیز برای او و  ی زن و یک خواننده خوردن بودشراب مشغول مرد انصاری، 

گاه باش ای حمزه! به بودخواند. آن زن در اثنای شعرش گفت میشعر  سوی شتران ه : آ
 فربه برو.

، کوھانھایشان را هسوی شتران رفته با شمشیر ب سبا شنیدن این سخنان، حمزه 
 .ه بودو قسمتی از جگرھایشان را برداشت هو پھلوھایشان را درید هقطع کرد
رسیدم. زید بن  صراه افتادم تا اینکه خدمت رسول الله ه ب من گوید: می سعلی 

متوجه شد که مشکلی ام  از چھره صنیز آنجا نشسته بود. رسول اکرم  سحارثه 
یا ؟ عرض کردم: »چه اتفاقی برایت افتاده است«پرسید:  لذا .برایم اتفاق افتاده است

به شترانم حمله کرد، حمزه  ام؛ امروز ندیده ی همانند صحن ای ه! ھرگز صحنرسول الله
از شرابخواران  گروھی ھلوھایشان را درید. و ھم اکنون باکوھانھایشان را قطع نمود و پ

د بن ن این سخنان براه افتاد. من و زیبا شنید صدر فالن خانه است. پیامبر اکرم 
به مسیرش ادامه داد تا  ص رسول اللهنیز پشت سر ایشان براه افتادیم.  سحارثه 

 ی هاجاز ص اکرم در آن بود. پیامبر سرسید که حمزه  ای هخان ی هدرواز اینکه به
 صورود خواست به او اجازه دادند. آنھا مشغول شراب خوردن بودند. رسول الله 



 ١٤١  ها کتاب نوشیدنی

چشمانش  که سحمزه را به خاطر کاری که انجام داده بود، سرزنش نمود.  سحمزه 
نگاه کرد. نخست به زانوھای پیامبر، بعد از آن  صقرمز شده بود، بسوی رسول الله 

خیره شد و گفت: شما کسی جز بردگان پدر  ص نبی اکرم ی هبه ناف و سپس به چھر
متوجه شد که حمزه مست و نشئه  صنیدن این سخن، رسول الله شمن نیستید. با 

رفتیم.  شان، بیرونای  هاست. لذا به عقب برگشت و از خانه، بیرون رفت و ما نیز ھمرا
 مترجم .)(قابل یادآوری است که این ماجرا قبل از حرمت شراب بود

 رد، حرام استوهر چه نشئه و مستی آ ):۲باب (
نَّ  :َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۲۶۴

َ
ََمِن  ِمنَ  وََجيَْشانُ  - َجيَْشانَ  ِمنْ  قَِدمَ  رَُجالً  أ َل  - ايلْ

َ
 صانلَّيِبَّ  فََسأ

اٍب  َ�نْ  ُ�ونَهُ  رَشَ رِْضِهمْ  �رَْشَ
َ
َرةِ  ِمنَ  بِأ ُ  ُ�َقاُل  اذلُّ

َ
ِمْزرُ  هل

ْ
َوُمْسِكرٌ « :صانلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ؟ال

َ
 »؟ُهوَ  أ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ِ  ىلَعَ  إِنَّ  ،َحَرامٌ  ُمْسِكرٍ  لُكُّ « :ص ا�َّ ُمْسِكرَ  �رَْشَُب  لَِمنْ  ،َ�ْهًدا ،ا�َّ
ْ
 ،ال

نْ 
َ
َبَالِ  ِطينَةِ  ِمنْ  �َْسِقيَهُ  أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قَالُوا »اخل َبَالِ  ِطينَةُ  َوَما ،ا�َّ

ْ
ْهِل  َعَرُق « :قَاَل  ؟اخل

َ
وْ  ،انلَّارِ  أ

َ
 أ

ْهِل  ُعَصاَرةُ 
َ
 )۲۰۰۲(م/ .»انلَّارِ  أ

آمد و از  صَجیشان یمن نزد نبی اکرم  ی همردی از قبیل گوید: می سجابر ترجمه: 
شود و به آن،  مینوشند و از ذرت، درست  میشرابی که در سرزمین آنان،  وی در مورد

؟ آن مرد گفت: بله. »آیا نشئه آور است«فرمود:  صگویند، پرسید. نبی اکرم  میمرز 
عھد  الله متعالھر چه که نشئه و مستی آورد، حرام است. «فرمود:  صرسول الله 

». دَخبال بنوشان ی هبخورد، او را از طین ای هچیز نشئه کنند ھرکس، کرده است که
جھنمیان یا  عرق«خبال چیست؟ فرمود:  ی ه! طینیا رسول اللهصحابه عرض کردند: 

 ».است آنان و چرک  هعصار

 ): هر شرابی که نشئه آور باشد، حرام است۳باب (
ِ  رَُسوُل  ُسئَِل  :قَالَْت  اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۲۶۵ ِتْعِ  َعِن  ص ا�َّ

ْ
 لُكُّ « رسول اهللا: َ�َقاَل  ؟ابل

اٍب  ْسَكرَ  رَشَ
َ
 )۲۰۰۱(م/ .»َحَرامٌ  َ�ُهوَ  أ

شراب عسل پرسیدند.  مورد در ص: از رسول الله گوید می ل عایشهترجمه: 
 ».ھر شرابی که مستی و نشئه آورد، حرام است«فرمود: 
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شود مگر اینکه  میکس، در دنیا شراب بخورد، در آخرت از آن، محروم ) هر۴باب (
 توبه کند

نَّ  :ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۲۶۶ 
َ
ِ  رَُسوَل  أ َْمرَ  رَشَِب  َمنْ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
ْ�يَايِف  اخل  لَمْ  ادلُّ

�َْها   ،اآلِخَرةِ يِف  �رَْشَ
َّ
نْ  إِال

َ
 )۲۰۰۳(م/ .»َ�تُوَب  أ

دنیا شراب  رکس دھر: «فرمود صرسول الله  گوید: می لعمر ابن ترجمه: 
 ».گردد مگر اینکه توبه نماید میبخورد، در آخرت از آن، محروم 

 ): شراب آنست که از درخت خرما و انگور سازند۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۲۶۷

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َْمرُ « :ص ا�َّ

ْ
َجَرَ�ْ�ِ  َهاَ�ْ�ِ  ِمنْ  اخل  :الشَّ

ِعنَبَةِ  انلَّْخلَةِ 
ْ
 )۱۹۸۵(م/ .»َوال

شراب را از این دو درخت «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
  ».سازند مینخل و انگور 

 ): شراب از خرمای نارس و رسیده۶باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۲۶۸

َ
ْسىِق  ُكنُْت  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
بَا أ

َ
َحةَ  أ

ْ
بَا َطل

َ
 ،َجبٍَل  ْ�نَ  َوُمَعاذَ  ُدَجانَةَ  َوأ

نَْصارِ  ِمنَ  رَْهٍط يِف 
َ
ِْر�مُ  نََزَل  ،َخرَبٌ  َحَدَث  :َ�َقاَل  َداِخٌل  َعلَيْنَا فََدَخَل  ،األ

َ
َْمرِ  حت

ْ
نَاَها ،اخل

ْ
 فََكَفأ

َِليُط  َو�ِ�ََّها ،يَْوَمئِذٍ 
َ
برُْسِ  خل

ْ
�َُس  َوقَاَل  :َ�تَاَدةُ  قَاَل  ،َواتلَّْمرِ  ال

َ
َمِت  لََقدْ  :َمالٍِك  ْ�نُ  أ َْمرُ  ُحرِّ

ْ
 ،اخل

ةُ  َوَ�نَْت  برُْسِ  َخِليَط  ،يَْوَمئِذٍ  ،مُخُورِِهمْ  اَعمَّ
ْ
 )۱۹۸۰(م/ .َواتلَّْمرِ  ال

شراب دادن به ابوطلحه، ابودجانه،  من مشغول گوید: می سمالک انس بن ترجمه: 
 ارد شد و گفت: اتفاقی افتاده است؛معاذ بن جبل و گروھی از انصار بودم که فردی و

شراب را واژگون کردیم. گفتنی ھای  ظرف اینجا بود که ماحرمت شراب نازل گردید. 
 روز، مخلوطی از خرمای نارس و خرمای رسیده بود. ت که شراب آناس

ھای  شراب در حالی حرام گردید که بیشترین شراب گوید: می قتاده (یکی از راویان)
 .شد می مخلوط خرمای نارس و رسیده ساخته آن روز از

 
 

 



 ١٤٣  ها کتاب نوشیدنی

 شود میچیز، ساخته  پنج ): شراب از۷باب (
ِ  رَُسولِ  ِمنرَْبِ  ىلَعَ  ُ�َمرُ  َخَطَب  :قَاَل  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۲۶۹ َ  فََحِمدَ  ،ص ا�َّ  ا�َّ

 �َ�ْ
َ
ا :قَاَل  ُ�مَّ  ،َعلَيْهِ  َوأ مَّ

َ
الَ  ،َ�ْعدُ  أ

َ
َْمرَ  َو�ِنَّ  أ

ْ
ِْر�ُمَها نََزَل  اخل

َ
ْشيَاءَ  مَخَْسةِ  ِمنْ  َوْ�َ  ،نََزَل  يَْومَ  ،حت

َ
 :أ

ِنَْطةِ  ِمنَ 
ْ
ِع�ِ  ،احل �ِيِب  ،َواتلَّْمرِ  ،َوالشَّ َعَسِل  ،َوالزَّ

ْ
َْمرُ ، َوال

ْ
َعْقَل  َخاَمرَ  َما َواخل

ْ
ْشيَاءَ  َوثََالثَةُ  ،ال

َ
 أ

َها ـ وَِدْدُت  ُّ�
َ
نَّ  ـ انلَّاُس  �

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْنَا َعِهدَ  اَكنَ ص ا�َّ

َ
َدُّ  :ِ�يَها إِيل

ْ
الَكَلَةُ  ،اجل

ْ
بَْواٌب  ،َوال

َ
 ِمنْ  َوأ

بَْواِب 
َ
َ�ا أ  )۳۰۳۲(م/ .الرِّ

سخنرانی کرد  صبر منبر رسول الله  سعمر  گوید: می لابن عمر ترجمه: 
گاه باشید، روزی که تحریم شراب، نازل الله متعالو بعد از حمد و ثنای  ، گفت: آ

شد: گندم، جو، خرما، کشمش و عسل. و  میگردید، از پنج چیز، شراب ساخته 
 .)ل کندشود که عقل را بپوشاند (زای میبدانید که خمر (شراب) به آن چیزی گفته 

سه چیز برای ما توضیح  مورد در صای مردم! دوست داشتم که رسول الله  و
شود و میراث  میپدر بزرگ (که آیا جانشین پدر  میراث ی ه): دربار۱داد: ( می

کالله (میتی که نه فرزند دارد و  ی ) درباره۲) (؟یا نهکند  می برادران پدر را ساقط
 ) بعضی از ابواب ربا.۳( .)نه پدر

 ): از کشمش و خرما با هم نباید شراب ساخته شود۸باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۲۷۰ نَْصارِىِّ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  س األ نَّهُ  :ص ا�َّ

َ
نْ  َ�َ�  �

َ
 يُنْبَذَ  أ

�ِيُب  اتلَّْمرُ  يًعا َوالزَّ نْ  َوَ�َ�  مَجِ
َ
َطُب  يُنْبَذَ  أ برُْسُ  الرُّ

ْ
يًعا َوال  )۱۹۸۶(م/ .مَجِ

اینکه از خرما و  از صرسول الله  گوید: می لانصاری جابر بن عبدالله ترجمه: 
 کشمش با ھم و ھمچنین خرمای رسیده و نارس با ھم شراب درست شود، منع فرمود.

يِب  َ�نْ  ـ۱۲۷۱
َ
ُْدرِىِّ  َسِعيدٍ أ

ْ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س اخل  انلَِّبيذَ  رَشَِب  َمنْ « :ص ا�َّ

�ْهُ  ،ِمنُْ�مْ  يرَْشَ
ْ
وْ  ،فَْرًدا َز�ِيبًا فَل

َ
وْ  ،فَْرًدا َ�ْمًرا أ

َ
ا أ  )۱۹۸۷(م/ .»فَْرًدا �رُْسً

کس از شما که ھر: «فرمود صرسول الله  گوید: می سخدری ابوسعید ترجمه: 
تنھا و یا خرمای نارس  ی هکشمش یا خرمای رسید ی هعصار ،خواست عصاره بنوشد

 ».تنھا را بنوشد
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 در ظرف کدو و ظرف قیر اندود عصاره درست کرد): نباید ۹باب (
ُت  :قَاَل  َزاَذانُ َعن  ـ۱۲۷۲

ْ
ثِْ�  :ل ُ�َمرَ  ِالبِْن  قُل  ِمنَ  ص انلَّيِبُّ  َ�نْهُ  َ�َ�  بَِما َحدِّ

َ�ةِ  رْشِ
َ
ْهُ  ،بِلَُغِتَك  األ إِنَّ  ،بِلَُغِتنَايِل  َوفَرسِّ

ِ  رَُسوُل  َ�َ�  :َ�َقاَل  لَُغِتنَا ِسَوى لَُغةً  لَُ�مْ  فَ  ص ا�َّ
َنْتَمِ  َعِن 

ْ
ةُ  َوِ�َ  ،احل َرَّ

ْ
بَّاءِ  وََعِن  ،اجل َقرَْعةُ  َوِ�َ  ،ادلُّ

ْ
ُمَزفَِّت  وََعِن  ،ال

ْ
ُ  وَُهوَ  ،ال ُمَق�َّ

ْ
 ،انلَِّق�ِ  وََعِن  ،ال

َمرَ  ،َ�ْقًرا َوُ�نَْقرُ  ،�َْسًحا تُنَْسحُ  انلَّْخلَةُ  َوْ�َ 
َ
نْ  َوأ

َ
ْسِقيَةِ يِف  يُنْتَبَذَ  أ

َ
 )۱۹۹۷(م/ .األ

از  صگفتم: شرابھایی را که نبی اکرم  لعمر به ابن  گوید: می زاذانترجمه: 
کن. و به زبان من برایم تفسیر کن؛ زیرا زبان آنھا منع فرمود، به زبان خودت برایم بیان 

از (شراب) کوزه،  صگفت: رسول الله  ل. ابن عمر کند میشما با زبان ما فرق 
درخت خرما، که پوست آن کنده و داخل آن  ی هظرف کدو، ظرف قیراندود و ظرف تن

 ھا عصاره بسازند. و دستور داد که در مشک شود، منع فرمود میخالی و سوراخ 

 ): عصاره گرفتن در ظرف سنگی، مباح است۱۰باب (
ِ  لِرَُسولِ  يُنْتَبَذُ  اَكنَ  :قَاَل  ل بن عبدا� َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۲۷۳  لَمْ  فَإَِذا ،ِسَقاءٍ يِف  ص ا�َّ

ُدوا ُ  نُِبذَ  ِسَقاءً  َ�ِ
َ

َقْومِ  َ�ْعُض  َ�َقاَل  ِحَجاَرةٍ  ِمنْ  تَْورٍ يِف  هل
ْ
نَا ـ ال

َ
ْسَمعُ  َوأ

َ
ىِب  ـ أ

َ
َ�ْ�ِ  أل  ِمنْ  :الزُّ

 )۱۹۹۹(م/ .بَِرامٍ  ِمنْ  :قَاَل  ؟بَِرامٍ 
 ی هدر مشک عصار صبرای رسول الله  گوید: می ل عبداللهجابر بن ترجمه: 

یافتند، داخل دیگی که از سنگ بود، آب خرما  مین ساختند. اگر مشکی میخرما 
زبیر پرسید: ظرف سنگی؟ پاسخ داد: ظرف  ساختند. و من شنیدم که یک نفر از ابو می

 سنگی. 

از نوشیدن هر چیز نشئه  منعها و  ظرف ی عصاره گرفتن در همه ی ه): اجاز۱۱باب (
 آور

نَّ  :بَُر�َْدةَ َعن  ـ۱۲۷۴
َ
ِ  رَُسوَل  أ ُروِف  َعِن  َ�َهيْتُُ�مْ « :قَاَل  ص ا�َّ ُروَف  َو�ِنَّ  ،الظُّ  ـ الظُّ

وْ 
َ
لُّ  الَ  ـ َظْرفًا أ ُمهُ  َوالَ  َشيْئًا ُ�ِ  )۹۷۷(م/ .»َحَرامٌ  ُمْسِكرٍ  َوُ�ُّ  ،ُ�َرِّ

تعدادی از  ی هشما را از استفاد: «فرمود صرسول الله  گوید: می سبریده ترجمه: 
 شدن ھیچ چیز حالل و حرامباعث باید بدانید که ظرفھا  ؛ امامه بودظرفھا، منع نمود

 ».، حرام استباشد مست کننده و نشئه آور ی کهھر چیز شوند؛ مین
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 اند هیی که قیر اندود نشدها هاستفاده از کوز ی ه): اجاز۱۲باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۲۷۵ ا :قَاَل  ل َ�ْمٍرو بِْن  ا�َّ ِ  رَُسوُل  َ�َ�  لَمَّ يِف  انلَِّبيذِ  َعِن  ص ا�َّ

ْوِ�يَةِ 
َ
دُ  انلَّاِس  لُكُّ  لَيَْس  :قَالُوا ،األ رَْخَص  ،َ�ِ

َ
َرِّ يِف  لَُهمْ  فَأ

ْ
ُمَزفَِّت  َ�ْ�ِ  اجل

ْ
 )۲۰۰۰(م/ .ال

ساختن  از صھنگامی که رسول الله  گوید: می لعمر عبدالله بن ترجمه: 
مردم به مشک، دسترسی  ی هعصاره داخل ظرفھا، منع فرمود، صحابه گفتند: ھم

، اند هیی که قیر اندود نشدھا هبه آنھا اجازه داد تا از کوز صندارند. لذا پیامبر اکرم 
 استفاده کنند.

 ): مدت گذاشتن خرما در آب۱۳باب (
ِ  رَُسوُل  اَكنَ قَاَل:  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َ�نْ  ـ۱۲۷۶ ُ  يُنَْتبَذُ  ص ا�َّ

َ
َل  هل وَّ

َ
ُ�هُ  ،اللَّيِْل  أ  إَِذا فَيرَْشَ

ْصبَحَ 
َ
َغدَ  ،تىَِجءُ الَّيِت  َواللَّيْلَةَ  ،َذلَِك  يَْوَمهُ  ،أ

ْ
ْخَرى َواللَّيْلَةَ  َوال

ُ
َغدَ  ،األ

ْ
  َوال

َ
َعرْصِ  إِىل

ْ
إِنْ  ،ال

 بىَِقَ  فَ
ءٌ  َاِدمَ  َسَقاهُ  ىَشْ

ْ
وْ  اخل

َ
َمرَ  أ

َ
 )۲۰۰۴(م/ .َفُصبَّ  بِهِ  أ

شب، خرما در آب  اول صبرای رسول الله  گوید: می لعباس ابن ترجمه: 
از صبح روز بعد تا عصر روز سوم از آن آب خرما، تناول  ص پیامبر اکرمانداختند.  می
داد یا  میماند، به خادمش  مینمودند. و اگر بعد از این مدت، باز ھم چیزی باقی  می

 داد تا بریزند. میدستور 

ِ  لِرَُسولِ  نَنِْبذُ  ُكنَّا :قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۲۷۷ ْعَالهُ  ،يُوىَك  ِسَقاءٍ يِف  صا�َّ
َ
ُ  ،أ

َ
 َوهل

ُ�هُ  ،ُغْدَوةً  نَنِْبُذهُ  ،َعْزالَءُ  ُ�هُ  ،ِعَشاءً  َونَنِْبُذهُ  ،ِعَشاءً  فَيرَْشَ  )۲۰۰۵(م/ .ُغْدَوةً  فَيرَْشَ
اش با نخ  در مشکی که دھانه صبرای رسول الله  گوید: می لعایشه ترجمه: 

ساختیم. ما  میخرما)  ی هو از قسمت پایین، سوراخی داشت، نبید (شیر شد می بسته
نوشید. و  میشب، آب آنھا را  ص پیامبر اکرمگذاشتیم،  میخرماھا را صبح (داخل آب 

 نوشید. میھنگام صبح، آنھا را  ص رسول اللهگذاشتیم  میاگر خرما را شب 

 شرابی که تبدیل به سرکه شود ی ه): دربار۱۴باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۲۷۸

َ
نَّ  :س أ

َ
َْمرِ  َعِن  ُسئَِل  صانلَّيِبَّ  أ

ْ
 .»الَ « :َ�َقاَل  ؟َخالًّ  ُ�تََّخذُ  اخل

 )۱۹۸۳(م/
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(حالل بودن) شرابی که تبدیل  مورد در صاز نبی اکرم  گوید: می سانس ترجمه: 
 .)(حالل نیست». نه«به سرکه شود، پرسیدند. فرمود: 

 ): معالجه با شراب۱۵باب (
ِ�ِّ  َوائٍِل َعن  ـ۱۲۷۹ رَْضَ

ْ
نَّ  :احل

َ
ُْعىِفَّ  ُسَو�ْدٍ  ْ�نَ  َطاِرَق  أ

ْ
َل  :اجل

َ
َْمرِ  َعِن  صانلَّيِبَّ  َسأ

ْ
 ؟اخل

وْ  ـ َ�نََها
َ
نْ  ـ َكِرهَ  أ

َ
َما :َ�َقاَل  ،يَْصنََعَها أ ْصنَُعَها إِ�َّ

َ
َواءِ  أ  َولَِكنَّهُ  ،بَِدَواءٍ  لَيَْس  إِنَّهُ « :َ�َقاَل  ،لِ�َّ

 )۱۹۸۴(م/ .»َداءٌ 
 ی هدربار صاز نبی اکرم  سطارق بن سوید جعفی گوید: می وائل حضرمیترجمه: 

او را منع فرمود و یا اینکه این کارش را ناپسند  صساختن شراب پرسید. پیامبر اکرم 
فرمود:  ص رسول اللهدارویی دارد.  ی هدانست. طارق گفت: این کار من، استفاد

 ».بلکه بیماری است ؛شراب، دوا نیست«

 پوشاندن دهان ظرف ی ه): دربار۱۶( باب
يِب  عن ـ۱۲۸۰

َ
اِعِدىِّ  مُحَيْدٍ أ َ�يُْت  :قَاَل  السَّ

َ
 لَيَْس  ،انلَِّقيعِ  ِمنَ  لنََبٍ  بَِقَدِح  صانلَّيِبَّ  أ

ًرا  « :َ�َقاَل  ُ�َمَّ
َّ
ال

َ
بُو قَاَل  .»ُعوًدا َعلَيْهِ  َ�ْعُرُض  َولَوْ  مَخَّْرتَهُ  أ

َ
َما :مُحَيْدٍ  أ ِمرَ  إِ�َّ

ُ
ْسِقيَةِ  أ

َ
نْ  بِاأل

َ
  أ

َ
 تُوَ�أ

ْالً 
َ

بَْواِب  ،يل
َ
نْ  َو�ِاأل

َ
ْالً  ُ�ْغلََق  أ

َ
 )۱۲۱۰(م/ .يل

 ی هیک لیوان شیر از منطق صبرای نبی اکرم  گوید: می سابو ُحمید ساعدی ترجمه: 
آیا لیوان «فرمود:  صنقیع (وادی عقیق) آوردم که روی آن، پوشانده نشده بود. نبی اکرم 

به ما  گوید: می ابو حمید ».گذاشتی مییک قطعه چوب روی آن اگرچه  را نپوشانیدی؟
 ھا را ببندیم و درھا را قفل کنیم.  ی مشک ھا دھانه دستور داده شده بود تا شب

 مشک را ببندید ی ه): روی ظرف را بپوشانید و دهان۱۷باب (
ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرَ عن  ـ۱۲۸۱ ِ  رَُسوُل  قَاَل قال:  ا�َّ وْ  ـ اللَّيِْل  ُجنْحُ  اَكنَ  إَِذا«: ص ا�َّ

َ
 أ

ْمَسيْتُمْ 
َ
وا ـ أ إِنَّ  ،ِصبْيَانَُ�مْ  فَُكفُّ

يَْطانَ  فَ  اللَّيِْل  ِمنَ  َساَعةٌ  َذَهَب  فَإَِذا ،ِحينَئِذٍ  َ�نْترَِشُ  الشَّ
ْغِلُقوا ،فََخلُّوُهمْ 

َ
بَْواَب  َوأ

َ
ِ  اْسمَ  َواْذُكُروا ،األ إِنَّ  ،ا�َّ

يَْطانَ  فَ ْوُكوا ،ُمْغلًَقا بَابًا َ�ْفتَحُ  الَ  الشَّ
َ
 َوأ

ِ  اْسمَ  َواْذُكُروا ،قَِرَ�ُ�مْ  ِ  اْسمَ  َواْذُكُروا ،آنِيَتَُ�مْ  ومََخُِّروا ،ا�َّ نْ  َولَوْ  ،ا�َّ
َ
 َعلَيَْها َ�ْعُرُضوا أ

ْطِفئُوا ،َشيْئًا
َ
 )۲۰۱۲(م/ .»َمَصا�ِيَحُ�مْ  َوأ



 ١٤٧  ها کتاب نوشیدنی

ھنگامی که «فرمود:  صرسول الله  گوید: می لجابر بن عبدالله ترجمه: 
زیرا در  نگذارید که از خانه، بیرون بروند؛تان را  تاریکی فرا رسید یا شب شد، کودکان

شوند. ولی بعد از اینکه ساعتی از شب گذشت، آنھا را  میاین وقت، شیاطین پراکنده 
زیرا شیطان ھیچ  تان را ببندید و بسم الله بگویید؛یھا هآزاد بگذارید. سپس دِر خان

ببندید و بسم الله ھایتان را  مشک ی هدھانھمچنین . کند میرا باز ن ای هبست ی هوازدر
با چیزی باشد که فقط اگرچه  ھایتان را بپوشانید و بسم الله بگویید روی ظرف بگویید؛

 ». ھایتان را خاموش کنید بخشی از آن را بپوشاند. و چراغ

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۲۸۲ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  ل ا�َّ وا« :َ�ُقوُل  ص ا�َّ  َ�طُّ
ْوُكوا ،اِإلنَاءَ 

َ
َقاءَ  َوأ إِنَّ  ،السِّ

نَةِ يِف  فَ ْلَةً  السَّ
َ

ُل  يل  ،ِغَطاءٌ  َعلَيْهِ  لَيَْس  بِإِنَاءٍ  َ�ُمرُّ  الَ  ،َوَ�اءٌ  ِ�يَها َ�ْ�ِ
وْ 
َ
  ،ِوَ�ءٌ  َعلَيْهِ  لَيَْس  ِسَقاءٍ  أ

َّ
َوَ�اءِ  َذلَِك  ِمنْ  ِ�يهِ  نََزَل  إِال

ْ
يع� ابن  ـو ىف رواية: قَاَل اللَّيُث:  »ال

ِ  ـسعد  ِل. اكيِف  كقاًال اعِجُم ِعنَدنَا َ�تَُّقوَن َذل  )۲۰۱۴(م/نُوَن االوَّ
فرمود:  میشنیدم که  صاز رسول الله  گوید: می لعبدالله جابر بن ترجمه: 

در سال، وجود دارد که  یزیرا شب مشک را ببندید؛ ی هروی ظرف را بپوشانید و دھان«
شود. و از کنار ھر ظرف و مشکی بگذرد که روی آن پوشانده نشده  میبا نازل در آن، و
 ».دگرد میباشد، وارد آن ناش بسته  و دھانه

  کنند. میپرھیز  دسامبرھا از این وبا در ماه  : عجمگوید در روایتی، لیث بن سعد می

 و شیر و آب نوشیدن عسل و نبید ی ه): دربار۱۸باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۲۸۳

َ
ِ  رَُسوَل  َسَقيُْت  لََقدْ  :قَاَل  س أ اَب  ،َهَذا بَِقَدىِح  ،ص ا�َّ َ  ،لُكَّهُ  الرشَّ

َعَسَل 
ْ
َماءَ  َوانلَِّبيذَ  ال

ْ
 )۲۰۰۸(م/ .َواللَّنَبَ  َوال

ھا  نوشیدنی ی هروایت است که گفت: با این لیوانم ھم سمالک ـ از انس بن ۱۲۸۳
 تقدیم نمودم. صاز قبیل عسل، نبید (آب خرما)، آب و شیر را به رسول الله 

رَبَاءَ عن  ـ۱۲۸۴
ْ
ا: قَاَل  س ال ْ�بََل  لَمَّ

َ
ِ  رَُسوُل  أ ةَ  ِمنْ  ص ا�َّ   َمكَّ

َ
َمِدينَةِ  إِىل

ْ
ْ�بََعهُ  ال

َ
 فَأ

اقَةُ  ِ  رَُسوُل  َعلَيْهِ  فََداَع  قَاَل  ،ُجْعُشمٍ  بِْن  َمالِِك  ْ�نُ  رُسَ  اْدعُ  :َ�َقاَل  ،فَرَُسهُ  فََساَخْت  ص ا�َّ
 َ رُضُّكَ  َوالَ يِل  ا�َّ

َ
َ  فََداَع  قَاَل  ،أ ِ  رَُسوُل  َ�َعِطَش  قَاَل  ،ا�َّ وا ص ا�َّ  قَاَل  ،َ�نَمٍ  بَِراىِع  َ�َمرُّ

بُوَ�ْ�رٍ 
َ
يُق  أ دِّ َخْذُت  :الصِّ

َ
ِ  لِرَُسولِ  ِ�يهِ  فََحلَبُْت  َقَدًحا فَأ تَيْتُهُ  ،لنََبٍ  ِمنْ  ُكثْبَةً ص ا�َّ

َ
 بِهِ  فَأ

رَشَِب 
 )۲۰۰۹(م/ .رَِضيُت  َحىتَّ  فَ



 مختصر صحیح مسلم    ١٤٨

آمد،  میاز مکه به مدینه  صھنگامی که رسول الله  :گوید می سبراء ترجمه: 
او را نفرین نمود. در  صسراقه بن مالک به ُجعشم به تعقیب او پرداخت. پیامبر اکرم 

با تو کاری ندارم. نبی  رو رفت. سراقه گفت: برایم دعا کن؛نتیجه، اسبش در زمین ف
 دعا نمود. برای او صاکرم 

 سصدیق به چوپانی افتاد. ابوبکر  شگذر تشنه شد و صسپس رسول الله 
در آن، اندکی شیر دوشیدم و نزد  ص اکرملیوانی برداشتم و برای پیامبر  گوید: می

  از آن شیر نوشید که من خرسند شدم. ای هبه انداز ص رسول اللهایشان بردم. 

ىِتَ  صانلَّيِبَّ  إِنَّ  :س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۲۸۵
ُ
ْلَةَ  أ

َ
رْسَِى  يل

ُ
 مَخْرٍ  ِمنْ  بَِقَدَحْ�ِ  ،بِإِيِليَاءَ  ،بِهِ  أ

ِْهَما َ�نََظرَ  ،َولنََبٍ 
َ

َخذَ  ِإيل
َ
ُ  َ�َقاَل  ،اللَّنَبَ  فَأ

َ
�ُل  هل َالمُ  َعلَيْهِ  ،ِجرْبِ َْمدُ  :السَّ

ْ
ِ  احل ي  ِ�َّ ِ

َّ
 َهَداكَ اذل

ِفْطَرةِ 
ْ
َخْذَت  لَوْ  ،لِل

َ
َْمرَ  أ

ْ
تَُك  َغوَْت  ،اخل مَّ

ُ
 )۱۶۸(م/. أ

به ایلیاء (بیت المقدس) برده  صشبی که نبی اکرم  :گوید می سابوھریره ترجمه: 
به آنھا نگاه  صوردند. پیامبر اکرم او یک لیوان شراب و یک لیوان شیر آشد، برای 

م که تو را گوی میرا سپاس  الله متعالبه او گفت: ÷  کرد و شیر را برداشت. جبرئیل
 .شد می داشتی، امت تو گمراه میبه فطرت رھنمون گردید؛ اگر شراب را بر

 ): نوشیدن در لیوان۱۹باب (
ِ  لَِرُسولِ  ُذِكرَ  :قَاَل  ل َسْعدٍ  بِْن  َسْهِل  َ�نْ  ـ۱۲۸۶ ةٌ  ص ا�َّ

َ
َعَرِب  ِمنَ  اْمَرأ

ْ
 ،ال

َمرَ 
َ
بَا فَأ

َ
َسيْدٍ  أ

ُ
نْ  أ

َ
َْها يُْرِسَل  أ رَْسَل  ،إِيلَ

َ
َْها فَأ لَْت  ،َ�َقِدَمْت  ،إِيلَ ُجمِ يِف  َ�َ�َ

ُ
 ،َساِعَدةَ بَِ�  أ

ِ  رَُسوُل  فََخَرجَ  ةٌ  فَإَِذا ،َعلَيَْها فََدَخَل  َجاَءَها َحىتَّ  ص ا�َّ
َ
َسةٌ  اْمَرأ َسَها ُمنَكِّ

ْ
ا ،َرأ  لَكََّمَها فَلَمَّ

ِ  رَُسوُل  ُعوذُ  :قَالَْت  ص ا�َّ
َ
ِ  أ َعْذتُِك  قَدْ « :قَاَل  ،ِمنَْك  بِا�َّ

َ
تَْدِر�نَ  :لََها َ�َقالُوا »ِم�ِّ  أ

َ
 َمنْ  أ

ِ  رَُسوُل  َهَذا :َ�َقالُوا ،الَ  :َ�َقالَْت  ؟َهَذا نَا :قَالَْت  ،يِلَْخُطبَِك  َجاَءكِ  ص ا�َّ
َ
ْشىَق  ُكنُْت  أ

َ
 ِمنْ  أ

ْ�بََل  :َسْهٌل  قَاَل  ،َذلَِك 
َ
ِ  رَُسوُل  فَأ  ُهوَ  َساِعَدةَ بَِ�  َسِقيَفةِ يِف  َجلََس  َحىتَّ  يَْوَمئِذٍ  ص ا�َّ

ْصَحابُهُ 
َ
ْخرَْجُت  :قَاَل  ،لَِسْهٍل  »اْسِقنَا« :قَاَل  ُ�مَّ  ،َوأ

َ
َقَدحَ  َهَذا لَُهمْ  فَأ

ْ
ْسَقيْتُُهمْ  ال

َ
بُو قَاَل  ،ِ�يهِ  فَأ

َ
 أ

ْخَرجَ  :َحاِزمٍ 
َ
َا فَأ

َ
َقَدحَ  َذلَِك  َسْهٌل  نل

ْ
�ْنَا ال رَشِ

 َ�بْدِ  ْ�نُ  ُ�َمرُ  َذلَِك  َ�ْعدَ  اْستَوَْهبَهُ  ُ�مَّ  :قَاَل  ،ِ�يهِ  فَ
َعِز�زِ 

ْ
ُ  فَوََهبَهُ  ،ال

َ
 )۲۰۰۷(م/ .هل



 ١٤٩  ها کتاب نوشیدنی

 انزن ی ازیکدر مورد  صرسول الله  نزد گوید: می لسھل بن سعد ترجمه: 
سید دستور داد تا قاصدی نزد او به ابو اُ  ص پیامبر اکرمعرب، صحبت کردند. 

ی بنی ساعده، منزل ھا هکار را انجام داد. آن زن آمد و در قلعسید این بفرستد. ابو اُ 
براه افتاد و نزد آن زن رفت. آن زن سرش را پایین انداخته  صگرفت. رسول اکرم 

برم.  میپناه  الله متعالبا او صحبت کرد، گفت: از تو به  صبود. ھنگامی که رسول الله 
دانی این شخص  میبه آن زن گفتند: آیا  مردم». تو را پناه دادم«فرمود:  ص ر اکرمپیامب

از تو خواستگاری  خواست میو  بود ص اللهکیست؟ آن زن گفت: نه. گفتند: این، رسول 
 .)را ندارم یین سعادتچن یگ(شایست .تر از این ھستم گفت: من بدبخت آن زن نماید.

بنی  ی هو ھمراھانش آمدند و در سقیف صدر آن روز، رسول اکرم  گوید: می سھل
من این لیوان را ». ب بدهبه ما آ«به من گفت:  ص در آنجا رسول اللهساعده نشستند. 

 آوردم و آنان را در آن، آب دادم. بیرون 
سھل آن لیوان را برای ما بیرون آورد و ما در آن، آب نوشیدیم.  گوید: می ابوحازم

ه او ببخشد. سعد که آن لیوان را ب از سعد خواست /عبدالعزیز بعد از آن، عمر بن 
 ھم آن لیوان را به او بخشید.

 مشک، ممنوع است ی ه): نوشیدن آب از دهان۲۰باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۲۸۷

َ
ُْدرِىِّ  َسِعيدٍ أ

ْ
نَّهُ  س اخل

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َ�  :قَاَل  � ْسِقيَةِ  اْخِتنَاِث  َعِن  ص ا�َّ

َ
 :األ

نْ 
َ
فَْواِهَها ِمنْ  �رُْشََب  أ

َ
ن يُقلََب َرأُسَها ثمَّ �رَُشَب َمنُه. (، و ىف رواية: أ

َ
 )۲۰۲۳َواخِتنَاُ�َها أ

 ی هآب از دھان از نوشیدن صرسول الله  گوید: می سخدری ابو سعید ترجمه: 
 ی همشک، منع فرمود. و در روایتی آمده است که کیفیت آن به این شکل است که دھان

 .)وع استمشک را برگردانند و از آن، آب بنوشند. (این کار، ممن

 ممنوع است ای ههای طالیی و نقر ): آب نوشیدن در ظرف۲۱باب (
ِ  َ�بْدَ َعن  ـ۱۲۸۸ َمَدائِِن  ُحَذْ�َفةَ  َمعَ  ُكنَّا :قَاَل  ُعَكيْمٍ  ْ�نَ  ا�َّ

ْ
 ،ُحَذْ�َفةُ  فَاْستَْسىَق  ،بِال

اٍب  ِدْهَقانٌ  فََجاَءهُ  ةٍ  ِمنْ  إِنَاءٍ يِف  �رَِشَ ْخرِبُُ�مْ إِ�ِّ  :َوقَاَل  ،بِهِ  فََرَماهُ  ،فِضَّ
ُ
�ِّ  أ

َ
َمْرتُهُ  قَدْ �

َ
نْ  أ

َ
 الَ  أ

إِنَّ  ،ِ�يهِ  �َْسِقيَِ� 
ِ  رَُسوَل  فَ ُ�وا الَ « :قَاَل  ص ا�َّ َهِب  إِنَاءِ يِف  �رَْشَ ةِ  اذلَّ ِفضَّ

ْ
بَُسوا َوالَ  ،َوال

ْ
 تَل

يبَاجَ  َِر�رَ  ادلِّ
ْ
إِنَّهُ  ،َواحل

ْ�يَايِف  لَُهمْ  فَ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ،اآلِخَرةِ يِف  لَُ�مْ  وَُهوَ  ،ادلُّ
ْ
 )۲۰۶۷(م/ .»ال
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آب  ایشان در مدائن بودیم که سحذیفه با  گوید: می بدالله بن ُعکیمعترجمه: 
دور آن ظرف را  سآب آورد. حذیفه  ای هخواست. یک دھقان برایش در ظرفی نقر

مرا داخل این ظرف، آب  :گفته بودم به این مرد من شما اطالع جھتانداخت و گفت: 
آب ننوشید ھای ساخته شده از طال و نقره،  در ظرف«فرمود:  صزیرا رسول الله  مده؛

این چیزھا در دنیا از آِن کفار، و در آخرت، از آِن ما  چرا که و لباس ابریشمی نپوشید؛
 ».خواھند بود

مِّ  َ�نْ  ـ۱۲۸۹
ُ
نَّ  :صانلَّيِبِّ  َزْوِج  ،َسلََمةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ى« :قَاَل  ص ا�َّ ِ

َّ
 آِ�يَةِ يِف  �رَْشَُب  اذل

ةِ  ِفضَّ
ْ
َما ،ال ی يَأ«َرَوايَة: يِف  وَ  .»َجَهنَّمَ  نَارَ  َ�ْطِنهِ يِف  ُ�َرِْجرُ  إِ�َّ ِ

َّ
آِ�يَِة يِف  ُل أو �رََشُب �ِانَّ اذل

َهِب  ِة َواذلَّ  )۲۰۶۵(م/» ...الِفضَّ
 صرسول الله  گوید: می ؛ص؛ ھمسر گرامی نبی اکرم لـ ام سلمه ۱۲۸۹

، آب بنوشد، در واقع، آتش دوزخ در شکمش ای هکس در ظرف نقرھر«فرمود: 
ھای ساخته شده از  کسی که در ظرف«و در روایتی آمده است که فرمود: ». ریزد می

 ».ریزد میآتش دوزخ در شکمش در حقیقت، نوشد،  میخورد و  مینقره و طال، 

 سمت راست او قرار داردکه ): هر گاه کسی آب نوشید، حق با فردی است ۲۲باب (
�ََس َعن  ـ۱۲۹۰

َ
تَانَا :قَاَل  س َمالٍِك  �ْنَ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  أ ُ  فََحلَبْنَا ،فَاْستَْسىَق  ،َداِرنَايِف  ص ا�َّ

َ
 هل

ْ�َطيُْت  :قَاَل  ،َهِذهِ  برِْئِى َماءِ  ِمنْ  ُشبْتُهُ  ُ�مَّ  ،َشاةً 
َ
ِ  رَُسوَل  فَأ ِ  رَُسوُل  فرََشَِب  ،ص ا�َّ بُو ،ص ا�َّ

َ
 َوأ

ْعَراىِبٌّ  ،وَُجاَههُ  َوُ�َمرُ  ،�ََسارِهِ  َ�نْ  بَْ�رٍ 
َ
ا ،يَِميِنهِ  َ�نْ  َوأ   فَلَمَّ

َ
ِ  رَُسوُل  فََرغ �ِهِ  ِمنْ  ص ا�َّ  رُشْ

بُو َهَذا :ُ�َمرُ  قَاَل 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا بَْ�رٍ  أ ْ�َطى ،إِيَّاهُ  يُِر�هِ  ا�َّ

َ
  فَأ

ِ  رَُسوُل  ْعَراىِبَّ  ص ا�َّ
َ
بَا َوتََركَ  ،األ

َ
ِ  رَُسوُل  َوقَاَل  ،َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  أ ْ�َمنُونَ « :ص ا�َّ

َ
 ،األ

ْ�َمنُونَ 
َ
ْ�َمنُونَ  ،األ

َ
�ٌَس  قَاَل  »األ

َ
 )۲۰۲۹(م/ .ُسنَّةٌ  فَِ�َ  ،ُسنَّةٌ  فَِ�َ  ،ُسنَّةٌ  فَِ�َ  :أ

. ما آمد و آب خواست ی هبه خان صرسول الله  گوید: می سبن مالک انس ترجمه: 
مقداری از آب این چاھم با شیرھا مخلوط کردم و  دوشیدیم وما گوسفندی برای ایشان 

قدری از آن شیر را نوشید. گفتنی است  صرسول الله  آنگاهدادم.  صبه رسول الله 
، و یک مرد بادیه نشین سمت راستش، روبرویش سش، عمر سمت چپ سکه ابوبکر 

با  سمر از نوشیدن شیر، فراغت یافت، ع صداشت. ھنگامی که رسول الله  رقرا
! این، ابوبکر است. رسول یا رسول اللهگفت:  ص اکرم شان دادن ابوبکر به پیامبرن



 ١٥١  ها کتاب نوشیدنی

 ، صرفلعمر شیرھا را به مرد بادیه نشین داد و از دادن آنھا به ابوبکر و  صاکرم 
حق با کسی است که سمت راست نشسته باشد، حق با کسی «نظر نمود و فرمود: 

». است که سمت راست نشسته باشد، حق با کسی است که سمت راست، نشسته باشد
این کار، سنت  ، سنت است. این کار، سنت است.گفت: این کار سانس در پایان، 

 است.

 آب به بزرگترها هنگام دادن): اجازه خواستن از کوچکترها ۲۳باب (
اِعِدىِّ  َسْعدٍ  بِْن  َسْهِل  َ�نْ  ـ۱۲۹۱ نَّ  :س السَّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ىِتَ  ص ا�َّ

ُ
اٍب  أ رَشَِب  �رَِشَ

 ،ِمنْهُ  فَ
ْشيَاخٌ  �ََسارِهِ  َوَ�نْ  ُغَالمٌ  يَِميِنهِ  َوَ�نْ 

َ
ُغَالمِ  َ�َقاَل  ،أ

ْ
َذنُ « :لِل

ْ
تَأ

َ
نْ يِل  أ

َ
ْعِطىَ  أ

ُ
 َ�َقاَل  »؟َهُؤالَءِ  أ

ُغَالمُ 
ْ
ِ  الَ  :ال وثِرُ  الَ  َوا�َّ

ُ
َحًدا ِمنَْك  بِنَِصيىِب  أ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�تَلَّهُ  :قَاَل  »أ  )۲۰۳۰(م/ .يَِدهِ يِف  صا�َّ

مقداری آب  صبرای رسول الله  گوید: می سساعدی ـ سھل بن سعد ۱۲۹۱
قابل یادآوری است که سمت راست  .ری از آن را نوشیداقدم ص پیامبر اکرمآوردند. 

، نوجوانی کم سن و سال وجود داشت. و سمت چپش، گروھی از افراد ُمِسن، ایشان
دھی این آب را (که  میآیا اجازه «به آن نوجوان فرمود:  صنشسته بودند. رسول الله 
را در کس  ھیچ ، منالله؟ آن نوجوان گفت: نه، سوگند به »حق توست) به اینھا بدھم

 آب را در دست او نھاد. صول الله دھم. آنگاه رس میاین حقم بر خود ترجیح ن

 ): تنفس در ظرف، ممنوع است۲۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۲۹۲

َ
نَّ  :س َ�تَاَدةَ أ

َ
نْ  َ�َ�  صانلَّيِبَّ  أ

َ
َس  أ  )۲۶۷(م/. اِإلنَاءِ يِف  يَتَنَفَّ

 از تنفس کردن در ظرف آب، منع فرمود. صنبی اکرم  گوید: می سابوقتاده ترجمه: 

 نمود میهنگام آب نوشیدن، تنفس  ص): رسول الله ۲۵باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۲۹۳

َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  س أ ُس  ص ا�َّ اِب يِف  يَتَنَفَّ َ  إِنَّهُ « :َو�َُقوُل  ،ثََالثًا الرشَّ

ْرَوى
َ
  أ

ُ
بَْرأ

َ
  َوأ

ُ
ْمَرأ

َ
�ٌَس  قَاَل  »َوأ

َ
نَا :أ

َ
ُس  فَأ َ�نَفَّ

َ
اِب يِف  أ َ  )۲۰۲۸(م/ .ثََالثًا الرشَّ

ھنگام آب نوشیدن، سه بار، تنفس  صرسول الله  گوید: می سانس ترجمه: 
و کند  می سازد و سیراب میاین کار، بھتر تشنگی را بر طرف «فرمود:  مینمود و  می

 ».گواراتر است
 کنم. می: من نیز ھنگام آب نوشیدن، سه بار، تنفس گوید  می سانس 
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 ): نباید ایستاده آب نوشید۲۶باب (
ِ  رَُسوُل قال  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ ايب  عن ـ۱۲۹۴ َ�نَّ  الَ «: ص ا�َّ َحدٌ  �رَْشَ

َ
 ،قَائًِما ِمنُْ�مْ  أ

يَْستَِقئْ  �يَِسَ  َ�َمنْ 
ْ
 )۲۰۲۶(م/ .»فَل
ھیچ یک از شما، ایستاده آب «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 

 ».ننوشد. اگر کسی فراموش کرد (و ایستاده آب نوشید) استفراغ کند

 ایستاده نوشیدن آب زمزم ی ه): اجاز۲۷باب (
ِ  رَُسوَل  َسَقيُْت  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  اْ�نَ عن  ـ۱۲۹۵ رَشَِب  ،َزْمَزمَ  ِمنْ  ص ا�َّ

 ،قَائًِما فَ
َيِْت  ِعنْدَ  وَُهوَ  َواْستَْسىَق 

ْ
 )۲۰۲۷(م/ .ابل

 ص ایشانآب زمزم دادم.  صبه رسول الله  گوید: می لـ ابن عباس ۱۲۹۵
کعبه بود که  ی هکنار خان صنوشید. گفتنی است که نبی اکرم  میایستاده، آب زمزم 

 آب خواست.



 
 
 
 

 ها کتاب خوردنی

 ): بسم الله گفتن، هنگام غذا خوردن۱باب (
نَا إَِذا ُكنَّا :قَاَل  س ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ  ـ۱۲۹۶ يِْدَ�نَا نََضعْ  لَمْ  َطَعاًما ص انلَّيِبِّ  َمعَ  َحرَضْ

َ
 َحىتَّ  أ

 
َ
ِ  رَُسوُل  َ�بَْدأ نَا َو�ِنَّا ،يََدهُ  َ�يََضعَ  ص ا�َّ ةً  َمَعهُ  َحرَضْ �ََّها َجاِرَ�ةٌ  فََجاَءْت  ،َطَعاًما َمرَّ

َ
 ،تُْدَ�عُ  َك�

َعامِ يِف  يََدَها تِلََضعَ  فََذَهبَْت  َخذَ  ،الطَّ
َ
ِ  رَُسوُل  فَأ ْعَرايِبٌّ  َجاءَ  ُ�مَّ  ،�ِيَِدَها ص ا�َّ

َ
َما أ َّ�

َ
 ،يُْدَ�عُ  َك�

َخذَ 
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،�ِيَِدهِ  فَأ يَْطانَ  إِنَّ « :ص ا�َّ َعامَ  �َْستَِحلُّ  الشَّ نْ  الطَّ

َ
ِ  اْسمُ  يُْذَكرَ  الَ  أ  ا�َّ

َاِرَ�ةِ  بَِهِذهِ  َجاءَ  َو�ِنَّهُ  ،َعلَيْهِ 
ْ
َخْذُت  ،بَِها ِليَْستَِحلَّ  اجل

َ
ْعَرايِبِّ  بَِهَذا فََجاءَ  ،�ِيَِدَها َفأ

َ
 ِليَْستَِحلَّ  األ

َخْذُت  ،بِهِ 
َ
ي  ،�َِيِدهِ  فَأ ِ

َّ
َر اسَم كو ىف رواية: ُ�مَّ ذَ  »يَِدَها َمعَ  يَِدىيِف  يََدهُ  إِنَّ  �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس َواذل

 
َ
 )۲۰۱۷(م/َل. �اِهللا َو أ

برای خوردن غذایی،  صھمراه نبی اکرم  ھرگاه، گوید: می سحذیفه ترجمه: 
نمود و دستش را بسوی غذا  میآغاز ن ص رسول اللهیافتیم، تا زمانی که  میحضور 

بردیم. یک بار برای غذا خوردن، ھمراه  میھایمان را بسوی غذا نبرد، ما دست مین
، آمد و خواست اند هکه گویا تعقیبش کرد ای هحضور یافتیم. دختر بچ صرسول اکرم 

دستش را گرفت. سپس، یک مرد بادیه نشین که  صدست به غذا ببرد. رسول الله 
دست او  ص، آمد و خواست دستش را به غذا ببرد. پیامبر اکرم اند هگویا دنبالش کرد

رد که بسم الله بر آن، گفته تواند از غذایی بخو میشیطان «گرفت و فرمود:  نیز ار
اھم گردد. یش امکان غذا خوردن، فراراو ب ی هلذا این دختر بچه را آورد تا بوسیل نشود؛

 ی هش را نگه داشتم. سپس، این بادیه نشین را آورد تا بوسیلبه ھمین خاطر، من دست
من دستش را گرفتم. سوگند به ذاتی که جانم در دست  او بتواند غذا بخورد. لذا

و در روایتی آمده ». اوست، ھم اکنون، دست شیطان و دختر بچه در دست من است
 بسم الله گفت و خوردن را آغاز نمود. صاست که پس از آن، پیامبر اکرم 

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۲۹۷ نَّهُ  :ل ا�َّ
َ
 الرَُّجُل  َدَخَل  إَِذا« :َ�ُقوُل  صانلَّيِبَّ  َسِمعَ  �

َ  فََذَكرَ  ،بَيْتَهُ  يَْطانُ  قَاَل  ،َطَعاِمهِ  وَِعنْدَ  ُدُخوهِلِ  ِعنْدَ  ا�َّ  َو�َِذا ،َعَشاءَ  َوالَ  لَُ�مْ  َمِبيَت  الَ  :الشَّ
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َ  يَْذُكرِ  فَلَمْ  َدَخَل  يَْطانُ  قَاَل  ،ُدُخوهِلِ  ِعنْدَ  ا�َّ تُمُ  :الشَّ
ْ
ْدَر�

َ
َمِبيَت  أ

ْ
َ  يَْذُكرِ  لَمْ  َو�َِذا ،ال  ِعنْدَ  ا�َّ

تُمُ  قَاَل  ،َطَعاِمهِ 
ْ
ْدَر�

َ
َمِبيَت  أ

ْ
َعَشاءَ  ال

ْ
 )۲۰۱۸(م/ .»َوال

ھر «فرمود:  می صشنیدم که نبی اکرم  گوید: می لعبدالله جابر بن ترجمه: 
اش شود و ھنگام وارد شدن و غذا خوردن، بسم الله بگوید،  گاه، شخصی وارد خانه

برای شما خوابگاه و شامی، وجود ندارد. و اگر  گوید: می برادران و دوستانشان به شیط
 سم الله نگوید، شیطان به دوستانشکسی وارد خانه شود و ھنگام وارد شدن، ب

 به خوابگاه دست یافتید. و اگر ھنگام غذا خوردن، بسم الله نگوید، شیطان گوید: می
 ».: به خوابگاه و شام، دست یافتیدگوید  می

 ): خوردن با دست راست۲باب (
نَّ  :ُ�َمرَ  ابِْن َعن  ـ۱۲۹۸

َ
ِ  رَُسوَل  أ َ�َل  إَِذا« :قَاَل  ص ا�َّ

َ
َحُدُ�مْ  أ

َ
ُ�ْل  أ

ْ
يَأ

ْ
 َو�َِذا ،�ِيَِميِنهِ  فَل

يرَْشَْب  رَشَِب 
ْ
إِنَّ  ،�ِيَِميِنهِ  فَل

يَْطانَ  فَ ُ�ُل  الشَّ
ْ
 )۲۰۲۰(م/.»�ِِشَماهِلِ  َو�رَْشَُب  �ِِشَماهِلِ  يَأ

ھر گاه، یکی از شما خواست «فرمود:  ص: رسول الله گوید  می لابن عمر ترجمه: 
یکی از شما خواست آب بنوشد، با دست  ھرگاه، غذا بخورد، با دست راستش بخورد. و

 ».نوشد میخورد و با دست چپش، آب  میزیرا شیطان با دست چپش، غذا  ؛راستش بنوشد

َوِع  بِْن  َسلََمةَ  ْ�نُ  إِيَاُس َعن  ـ۱۲۹۹
ْ
�

َ
نَّ  :ل األ

َ
بَاهُ  أ

َ
ثَهُ  أ نَّ  َحدَّ

َ
َ�َل  رَُجالً  أ

َ
 رَُسولِ  ِعنْدَ  أ

 ِ ْستَِطيعُ  الَ  :قَاَل  »�ِيَِميِنَك  لُكْ « :َ�َقاَل  ،�ِِشَماهِلِ  ص ا�َّ
َ
  َمنََعهُ  َما »اْستََطْعَت  الَ «: قَاَل  ،أ

َّ
 إِال

ِكرْبُ 
ْ
  َرَ�َعَها َ�َما :قَاَل  ،ال

َ
 )۲۰۲۱(م/ .ِ�يهِ  إِىل

: پدرم به من گفت: مردی نزد  گوید می لاکوع ایاس بن سلمه بن ترجمه: 
با دست «فرمود:  صخورد. پیامبر اکرم  میبا دست چپش، غذ  صل الله ورس

». ناتوان شوی«فرمود:  ص رسول الله توانم. میآن مرد گفت: ن». راستت، غذا بخور
 را به زبان بیاورد. ای هرد، چنین جملآن م تاست که صرفًا تکبر باعث شد گفتنی ا
 نتوانست دستش را به دھانش ببرد.آن مرد : بعد از آن، گوید  می راوی

 ): هر کس، از جلوی خودش، غذا بخورد۳باب (
يِب  بِْن  ُ�َمرَ َعن  ـ۱۳۰۰

َ
ِ  رَُسولِ  َحْجرِ يِف  ُكنُْت  :قَاَل  ،س َسلََمةَ أ  يَِدى َوَ�نَْت  ص ا�َّ

ْحَفةِ يِف  تَِطيُش  َ  َسمِّ  ُغَالمُ  يَا« :يِل  َ�َقاَل  ،الصَّ ا َوُ�ْ  ،�ِيَِميِنَك  َوُ�ْ  ،ا�َّ  )۲۰۲۲(م/ .»يَِليَك  ِممَّ
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 ص اللهپسر بچه بودم و در آغوش رسول  گوید: می سسلمه  یعمر بن ابترجمه: 
پسر!  یا«فرمود:  ص پیامبر اکرمزد.  یقرار داشتم و دستم داخل ظرف غذا، دور م

 ».خود، بخور یبسم الله بگو و با دست راست و از جلو

 ): غذا خوردن با سه انگشت۴باب (
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  ،س َمالٍِك  بِْن  َكْعِب  َعِن  ـ۱۳۰۱ ُ�ُل  ص ا�َّ

ْ
َصابِعَ  بِثََالِث  يَأ

َ
َعُق  ،أ

ْ
 َوَ�ل

نْ  َ�بَْل  يََدهُ 
َ
 )۲۰۳۲(م/ .َ�ْمَسَحَها أ

خورد و  میبا سه انگشت، غذا  صرسول الله  گوید: می سـ کعب بن مالک ۱۳۰۱
 لیسید. میدستش را قبل از پاک کردن 

 ): بعد از غذا خوردن دستش را بلیسد یا بلیساند۵باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۳۰۲ َ�َل  إَِذا« ص ا�َّ

َ
َحُدُ�مْ  أ

َ
 فَالَ  َطَعاًما أ

َعَقَها َحىتَّ  يََدهُ  َ�ْمَسحْ 
ْ
وْ  يَل

َ
ِعَقَها أ

ْ
 )۲۰۳۱(م/ .»يُل

از شما  یکیه ک یھنگام« فرمود: ص رمکا ینب گوید: می بابن عباس ترجمه: 
 ».ندکن کپاآن را  سانده است،یا نلیده و یسیه دست اش را نلک یتا زمان غذا خورد،

 ): لیسیدن انگشتان و کاسه۶باب (
نَّ  َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۳۰۳

َ
َمرَ  صانلَّيِبَّ  أ

َ
َصابِعِ  بِلَْعِق  أ

َ
ْحَفةِ  األ  الَ  إِنَُّ�مْ « :َوقَاَل  ،َوالصَّ

يِّهِ يِف  تَْدُرونَ 
َ
َ�ةُ  � رَبَ

ْ
 )۲۰۳۳(م/ .»ال

به لیسیدن انگشتان و کاسه، دستور  صروایت است که نبی اکرم  ساز جابر ترجمه: 
 ».دانید که برکت در کدام قسمت ازغذای شما وجود دارد میشما ن«داد و فرمود: 

 که افتاد و خوردن آن ای ه): پاک کردن لقم۷باب (
يَْطانَ  إِنَّ « :َ�ُقوُل  صانلَّيِبَّ  َسِمْعُت  : قَاَل قَاَل  سَجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۳۰۴ َحَدُ�مْ  َ�رُْضُ  الشَّ

َ
 أ

ءٍ  لُكِّ  ِعنْدَ  نِهِ  ِمنْ  ىَشْ
ْ
هُ  َحىتَّ  ،َشأ َحِدُ�مُ  ِمنْ  َسَقَطْت  فَإَِذا ،َطَعاِمهِ  ِعنْدَ  َ�رُْضَ

َ
يُِمْط  اللُّْقَمةُ  أ

ْ
 فَل

ًذى ِمنْ  بَِها اَكنَ  َما
َ
َها ُ�مَّ  أ

ْ
ُ�ل

ْ
َأ

ْ
يَْطانِ  يََدْ�َها َوالَ  ،يل   فَإَِذا ،لِلشَّ

َ
َعْق  فََرغ

ْ
يَل

ْ
َصابَِعهُ  فَل

َ
إِنَّهُ  ،أ

 الَ  فَ
ىِّ يِف  يَْدرِى

َ
َ�ةُ  تَُ�ونُ  َطَعاِمهِ  أ رَبَ

ْ
 )۲۰۳۳(م/ .»ال
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ھنگام  شیطان«فرمود:  می صشنیدم که نبی اکرم  گوید: می سجابر ترجمه: 
. آید میتا جایی که ھنگام غذا خوردن نیز  شود می نزد شما حاضر ھاکار ی ھمهانجام 

یکی از شما به زمین افتاد، خس و خاشاکی را که به آن چسبیده  ی هلقم ھرگاه، پس
، از غذا خوردن ھرگاه، برای شیطان نگذارد. و و میل نمایدآن را  است، پاک کند و

غذایش،  داند که برکت در کدام قسمت از میزیرا او ن فراغت یافت، انگشتانش را بلیسد؛
 ».وجود دارد

 ): الحمدلله گفتن بعد از خوردن و نوشیدن۸باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۳۰۵

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ َ  إِنَّ « :ص ا�َّ َعبْدِ  َعِن  لََ�ىَْض  ا�َّ

ْ
نْ  ال

َ
 أ

ُ�َل 
ْ
لَةَ  يَأ

ْ
�

َ
وْ  ،َعلَيَْها َ�يَْحَمَدهُ  األ

َ
�َةَ  �رَْشََب  أ ْ  )۲۷۳۴(م/ .»َعلَيَْها َ�يَْحَمَدهُ  الرشَّ

از آن بنده،  الله متعال«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سـ انس بن مالک ۱۳۰۵
  ».بگویدشود که غذایش را بخورد و الحمدلله بگوید و آبش را بنوشد و الحمدلله  میخشنود 

 ): بازخواست شدن بخاطر نعمت آب و غذا۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۳۰۶

َ
ِ  رَُسوُل  َخَرجَ  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ وْ  يَْومٍ  َذاَت  ص ا�َّ

َ
ْلَةٍ  أ

َ
ىِب  ُهوَ  فَإَِذا ،يل

َ
 بَْ�رٍ  بِأ

ْخرََجُكَما َما« َ�َقاَل  :َوُ�َمرَ 
َ
اَعةَ  َهِذهِ  ُ�يُوتُِ�َما ِمنْ  أ ُوعُ  :قَاالَ  ؟»السَّ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا ،اجل نَا« :قَاَل  ،ا�َّ

َ
 ،َوأ

ِي 
َّ

ْخرََجِ�  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس َواذل
َ
ِي  أل

َّ
ْخرََجُكَمااذل

َ
ىَت  َمَعهُ  َ�َقاُموا »قُوُموا ،أ

َ
نَْصارِ  ِمنَ  رَُجالً  فَأ

َ
 فَإَِذا األ

ا ،بَيْتِهِ يِف  لَيَْس  ُهوَ  تْهُ  فَلَمَّ
َ
ةُ  رَأ

َ
َمْرأ

ْ
  َمرَْحبًا :قَالَْت  ال

َ
ِ  رَُسوُل  لََها َ�َقاَل  ،ْهالً وَأ ْ�نَ « ص ا�َّ

َ
 ؟»فُالَنٌ  أ

َا �َْستَْعِذُب  َذَهَب  :قَالَْت 
َ

َماءِ  ِمنَ  نل
ْ
نَْصارِىُّ  َجاءَ  إِذْ  ،ال

َ
  َ�نََظرَ  األ

َ
ِ  رَُسولِ  إىِل  ُ�مَّ  ،وََصاِحبَيْهِ  ص ا�َّ

َْمدُ  :قَاَل 
ْ
ِ  احل َحدٌ  َما ،ِ�َّ

َ
َْومَ  أ

ْ
َرمَ  ايل

ْ
�

َ
ْضيَافًا أ

َ
 َوَ�ْمرٌ  �رُْسٌ  ِ�يهِ  بِِعْذقٍ  فََجاَءُهمْ  فَا�َْطلََق  قَاَل  ِم�ِّ  أ

َخذَ  ،َهِذهِ  ِمنْ  لُكُوا :َ�َقاَل  ،َورَُطٌب 
َ
ُمْديَةَ  َوأ

ْ
ُ  َ�َقاَل  ،ال

َ
ِ  رَُسوُل  هل َلُوَب  إِيَّاكَ « :ص ا�َّ

ْ
 فََذبَحَ  »َواحل

َ�لُوا ،لَُهمْ 
َ
اةِ  ِمنَ  فَأ ِعْذقِ  َذلَِك  َوِمنْ  الشَّ

ْ
�ُوا ،ال ا ،َورَشِ نْ  فَلَمَّ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  ،َوَرُووا َشبُِعوا أ  ص ا�َّ

ىِب 
َ
ِى« :َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  أل

َّ
لُنَّ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  َواذل

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  انلَِّعيمِ  َهَذا َ�نْ  لَتُْسأ

ْ
ْخرََجُ�مْ  ،ال

َ
 ِمنْ  أ

ُوعُ  ُ�يُوتُِ�مُ 
ْ
َصابَُ�مْ  َحىتَّ  تَرِْجُعوا لَمْ  ُ�مَّ  ،اجل

َ
 )۲۰۳۸(م/ .»انلَِّعيمُ  َهَذا أ

از خانه بیرون آمد و  صیا شبی، رسول الله  روزی گوید: می سابوھریره ترجمه: 
در این لحظه، چه چیزی باعث شده است که «فرمود:  را دید. پس ل ابوبکر و عمر

 !یا رسول الله؟ گفتند: گرسنگی، »یتان، بیرون بیاییدھا هاز خان
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 ای هسوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، ھمان انگیز«فرمود:  صپیامبر اکرم 
 ».بلند شوید ؛که باعث بیرون آمدن شما شده است، مرا نیز از خانه، بیرون آورده است

یک  ی به خانه ص پیامبر اکرمبراه افتادند.  ص اللهآنان ھمراه رسول اینگونه 
به محض اینکه ھمسرش ولی  اش نبود؛ در خانهانصاری  آن مردمرد انصاری آمد. 

از او پرسید:  صبفرمایید. رسول الله  را دید، گفت: خوش آمدید؛ صرسول اکرم 
در این ھنگام، آن مرد فالنی کجاست؟ گفت: رفته است تا برای ما آب شیرین بیاورید. 

را سپاس  الله متعالو دو یارش، نگاه کرد و گفت:  صو به رسول الله  انصاری آمد
 ی هرد. آنگاه رفت و خوشامن ندمھمانان تر از ی عزیزامروز مھمانانکس  یچھ گویم؛ می

رسیده و رطب، وجود داشت، آورد و گفت: از این،  ،خرمایی که در آن خرماھای نارس
گوسفند شیر ِده، «فرمود: به او  صمیل بفرمایید. سپس کارد را برداشت. رسول الله 

و یارانش از  صح نمود. پیامبر اکرم آن مرد، گوسفندی برای آنان، ذب ذبح نکن.
و ھنگامی که تا سیر خوردند خرما خوردند و آب نوشیدند.  ی هگوشت گوسفند و خوش

سوگند به ذاتی که «فرمود:  لبه ابوبکر و عمر  ص رسول الله و سیراب شدند،
 پرسید؛د از شما خواھنھا،  نعمت در مورد اینجانم در دست اوست، روز قیامت، 

ھا  نعمت که از ایناین بعد ازیتان، بیرون بیایید. و ھا هگرسنگی باعث شد تا ازخان
  ».گشتیدیتان برھا ه، به خانبرخوردار شدید

 ): پذیرفتن دعوت همسایه برای صرف غذا۱۰باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۳۰۷

َ
نَّ  :س أ

َ
ِ  لِرَُسولِ  ،َجاًرا أ َمَرقِ  َطيَِّب  اَكنَ  ،فَارِِسيًّا ص ا�َّ

ْ
 فََصنَعَ  ،ال

ِ  لِرَُسولِ  ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،الَ  :َ�َقاَل  ،ِلَعا�َِشةَ  ؟»وََهِذهِ « :َ�َقاَل  ،يَْدُعوهُ  َجاءَ  ُ�مَّ  ،ص ا�َّ  :ص ا�َّ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  يَْدُعوهُ  َ�َعادَ  »الَ « ِ  رَُسوُل  قَاَل  ،الَ  :قَاَل  »َوَهِذهِ « :ص ا�َّ  اَعدَ  ُ�مَّ  »الَ « :ص ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،يَْدُعوهُ  َ�يَا َحىتَّ  َ�تََداَ�َعانِ  َ�َقاَما ،اثلَّاثِلَةِ يِف  َ�َعمْ  :قَاَل  »وََهِذهِ « :ص ا�َّ
َ
ُ  أ

َ
هل  .َمْ�ِ

 )۲۰۳۷(م/
داشت که ایرانی  ای هھمسای صرسول الله  گوید: می سمالک ـ انس بن ۱۳۰۷

خورشی تدارک دید و آمد  صنمود. روزی برای رسول الله  میخورشھای خوبی تھیه 
و «فرمود:  لبه عایشه  ی هبا اشار ص نبی اکرمرا دعوت کرد.  ص پیامبر اکرمو 

فرمود:  صھم دعوت است؟) آن مرد گفت: خیر، پیامبر اکرم  ل؟ (آیا عایشه »این
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 صرا دعوت نمود. رسول الله  صدوباره آن مرد، پیامبر  .)آیم می(من ھم ن» نه«
برای بار سوم، آن مرد، رسول ». نه«فرمود:  ص؟ گفت: نه. رسول الله »و این«فرمود: 

». بله«؟ این بار آن مرد گفت: »و این«فرمود:  صرا دعوت نمود. پیامبر  صالله 
 براه افتادند و به منزل آن مرد رفتند. با ھم لو عایشه  ص اکرم پیامبر ،آنگاه

 و شخص دیگری با او برود عوت شود): کسی که برای صرف غذا،د۱۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۳۰۸

َ
نَْصارِىِّ  َمْسُعودٍ أ

َ
نَْصارِ  ِمنَ  رَُجٌل  اَكنَ  :قَاَل  س األ

َ
ُ  ُ�َقاُل  ،األ

َ
بُو هل

َ
 ،ُشَعيٍْب  أ

ُ  َوَ�نَ 
َ

َّامٌ  ُغَالمٌ  هل
َ
ى ،حل

َ
ِ  رَُسوَل  فََرأ ُوعَ  وَْجِههِ يِف  َ�َعَرَف  ،ص ا�َّ

ْ
 َوْ�ََك  :ِلُغالَِمهِ  َ�َقاَل  ،اجل

َا اْصنَعْ 
َ

ِر�دُ  فَإِ�ِّ  ،َ�َفرٍ  خِلَْمَسةِ  َطَعاًما نل
ُ
نْ  أ

َ
ْدُعوَ  أ

َ
 ُ�مَّ  ،فََصنَعَ  :قَاَل  ،مَخَْسةٍ  َخاِمَس  صانلَّيِبَّ  أ

ىَت 
َ
ا ،رَُجٌل  َوا�َّبََعُهمْ  ،مَخَْسةٍ  َخاِمَس  فََداَعهُ  ،صانلَّيِبَّ  أ َاَب  بَلَغَ  فَلَمَّ

ْ
 إِنَّ « :صانلَّيِبُّ  قَاَل  ابل

نْ  ِشئَْت  فَإِنْ  ا�َّبََعنَا َهَذا
َ
َذنَ  أ

ْ
ُ  تَأ

َ
ُ  آَذنُ  بَْل  الَ  :قَاَل  »رََجعَ  ِشئَْت  َو�ِنْ  هل

َ
ِ  رَُسوَل  يَا هل  )۲۰۳۶(م/ .ا�َّ

 ای همرد انصاری به نام ابوشعیب، بردیک  گوید: می سابو مسعود انصاری ترجمه: 
پیامبر اش متوجه شد که  را دید و از چھره صروزی، رسول الله آن مرد، قصاب داشت. 

 غذایی را برای پنج نفر، تھیه کن؛ اش گفت: وای برتو، به برده ه است؛ لذاگرسن ص اکرم
را با چھار نفر دیگر دعوت کنم. او نیز غذایی تھیه کرد.  صخواھم رسول الله  می چرا که

وت نمود. اما شخص دیگری آمد و او را با چھار نفر دیگر، دع صابوشعیب نزد نبی اکرم 
ابوشعیب رسید، به او  ی هخان ی هبه درواز صآنان آمد. ھنگامی که رسول اکرم  ھمراهنیز 

در غیر این صورت، بر  ازه بده؛اگر خواستی به او اج ؛این مرد نیز با ما آمد«فرمود: 
 دھم. می! به او اجازه یا رسول اللهابوشعیب گفت: نه، ». گردد می

 ایثار کردن در حق مهمان): ۱۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۳۰۹

َ
  رَُجٌل  َجاءَ  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسولِ  ِإىل رَْسَل  ،َ�ُْهودٌ إِ�ِّ  :َ�َقاَل  ص ا�َّ

َ
 فَأ

 
َ

ي  :َ�َقالَْت  ،�َِسائِهِ  َ�ْعِض  إِىل ِ
َّ

َقِّ  َ�َعثََك َواذل
ْ
  ِعنِْدي َما بِاحل

َّ
رَْسَل  ُ�مَّ  ،َماءٌ  إِال

َ
  أ

َ
ْخَرى إىِل

ُ
 َ�َقالَْت  أ

نَ  َحىتَّ  ،َذلَِك  ِمثَْل 
ْ
ي  ،الَ  :َذلَِك  ِمثَْل  لُكُُّهنَّ  قُل ِ

َّ
َقِّ  َ�َعثََك َواذل

ْ
  ِعنِْدي َما بِاحل

َّ
 َمنْ « :َ�َقاَل  ،َماءٌ  إِال

ُ  رمَِحَهُ  اللَّيْلَةَ  ،َهَذا يُِضيُف  نَْصارِ  ِمنَ  رَُجٌل  َ�َقامَ  ؟»ا�َّ
َ
نَا :َ�َقاَل  األ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا ،أ  بِهِ  فَاْ�َطلََق  ،ا�َّ

 
َ

تِهِ  َ�َقاَل  ،رَْحِلهِ  إِىل
َ
ءٌ  ِعنَْدكِ  َهْل  :ِالْمَرأ   ،الَ  :قَالَْت  ؟ىَشْ

َّ
 َ�َعلِِّليِهمْ  :قَاَل  ،ِصبْيَاِ�  قُوُت  إِال

ءٍ  ْطِفىِئ  َضيُْفنَا َدَخَل  فَإَِذا ،�ىَِشْ
َ
اجَ  فَأ َ ِر�هِ  الرسِّ

َ
نَّا َوأ

َ
ُ�ُل  �

ْ
ْهَوى فَإَِذا ،نَأ

َ
ُ�َل  أ

ْ
  َ�ُقوِ�  يِلَأ

َ
 إِىل
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اِج  َ َ�َل  َ�َقَعُدوا :قَاَل  ،ُ�ْطِفئِيهِ  َحىتَّ  الرسِّ
َ
يُْف  َوأ ا ،الضَّ ْصبَحَ  فَلَمَّ

َ
 :َ�َقاَل  ص انلَّىِبِّ  ىلَعَ  َغَدا أ

ُ  َعِجَب  قَدْ «  )۲۰۵۴(م/ .»اللَّيْلَةَ  بَِضيِْفُكَما َصِنيِعُكَما ِمنْ  ا�َّ
زحمت  آمد و گفت: من به ص: مردی نزد رسول الله گوید می سابوھریره ترجمه: 

شخصی را نزد یکی از ھمسرانش فرستاد تا او را  ص اللهام. رسول  مشقت افتاده و
مطلع سازد. ھمسرش گفت: سوگند به ذاتی که تو را به حق، مبعوث نموده، نزد من 

نزد یکی دیگر از آن شخص را  ص آنگاه پیامبر اکرمچیزی جز آب، وجود ندارد. 
آن شخص را  صپیامبر اکرم اینگونه ھمسرانش فرستاد. او نیز ھمین پاسخ را داد. 

: نه، سوگند گفت از آنان میھریک  یکی بعد از دیگری فرستاد وھمسرانش  ی ھمهنزد 
 مبعوث نموده، چیزی جز آب نزد من وجود ندارد.به حق، به ذاتی که تو را 

چه کسی این امشب  «ن فرمود: به حاضرا خطاب صسرانجام، رسول اکرم 
یک مرد در این ھنگام، ؟ »دگردتا رحمت الھی شامل حالش کند  می شخص را مھمان

اش برد و به ھمسرش  . آنگاه او را به خانهیا رسول اللهبرخاست و گفت: من  یانصار
یم، وجود ندارد. آن ھا هبچ غذایگفت: آیا چیزی داری؟ ھمسرش گفت: نه، چیزی جز 

ھنگامی که مھمان ما وارد شد،  و را با چیزی، سرگرم کن. ھا همرد انصاری گفت: بچ
به این چراغ را خاموش کن و به او چنین وانمود کن که ما مشغول خوردن ھستیم. 

 وقتی مھمان، شروع به خوردن نمود، بلند شو و چراغ را خاموش کن.صورت که 
غذا خورد. صبح روز بعد که ابوشعیب  اینگونه آنان نشستند و مھمان گوید: می راوی

از رفتار شما با  الله متعالدیشب، «فرمود:  ص پیامبر اکرمرفت،  ص رسول اللهنزد 
 ».مھمانتان، تعجب کرد

 ): غذای دو نفر برای سه نفر، کافی است۱۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۳۱۰

َ
نَّهُ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  �  ،اثلََّالثَةِ  اَكىِف  اِالثْنَْ�ِ  َطَعامُ « :ص ا�َّ

ْرَ�َعةِ  اَكىِف  اثلََّالثَةِ  َوَطَعامُ 
َ
 )۲۰۵۸(م/ .»األ

سه نفر،  یدو نفر برا یغذا«فرمود:  صد: رسول الله یگو یم سره یابوھرترجمه: 
 ».است یافکچھار نفر،  یسه نفر برا یو غذا
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ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرَ َعن  ـ۱۳۱۱ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت قَاَل:  ل ا�َّ  َطَعامُ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ
َواِحدِ 

ْ
ْرَ�َعةَ  يَْ�ىِف  اِالثْنَْ�ِ  َوَطَعامُ  ،اِالثْنَْ�ِ  يَْ�ىِف  ال

َ
ْرَ�َعةِ  َوَطَعامُ  ،األ

َ
 .»اثلََّماِ�يَةَ  يَْ�ىِف  األ

 )۲۰۵۹(م/
غذای «فرمود:  صکه رسول الله  شنیدم گوید: می لعبدالله جابر بن ترجمه: 

یک نفر برای دو نفر، و غذای دو نفر برای چھار نفر، و غذای چھار نفر برای ھشت نفر، 
 ».کافی است

 خورد و کافر در هفت معده می): مؤمن در یک معده، غذا ۱۴باب (
نَّ  :ش ُ�َمرَ  َوابِْن  َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۳۱۲

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُمْؤِمنُ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
ُ�ُل  ال

ْ
 ِمىًع يِف  يَأ

اَكفِرُ  ،َواِحدٍ 
ْ
ُ�ُل  َوال

ْ
ْمَعاءٍ  َسبَْعةِ يِف  يَأ

َ
 )۲۰۶۱(م/ .»أ

، همؤمن در یک معد«فرمود:  صگویند: رسول الله  می شجابر و ابن عمر ترجمه: 
(غالبا اینگونه است که مؤمن بدون حرص و ولع و  ».خورد و کافر در ھفت معده میغذا 

  خورد.) می زیادخورد؛ اما کافر با حرص و ولع و  کم می
يِب  َ�نْ  ـ۱۳۱۳

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َمرَ  ،اَكفِرٌ  وَُهوَ  ،َضيٌْف  َضافَهُ  ص ا�َّ

َ
ُ  فَأ

َ
 رَُسوُل  هل

 ِ رَشَِب  ،فَُحِلبَْت  �َِشاةٍ  ص ا�َّ
ْخَرى ُ�مَّ  ،ِحَالَ�َها فَ

ُ
َ�هُ  أ رَشِ

ْخَرى ُ�مَّ  ،فَ
ُ
َ�هُ  أ  رَشَِب  َحىتَّ  ،َفرَشِ

ْصَبحَ  إِنَّهُ  ُ�مَّ  ،ِشيَاهٍ  َسبْعِ  ِحَالَب 
َ
ْسلَمَ  أ

َ
َمرَ  ،فَأ

َ
ُ  فَأ

َ
ِ  رَُسوُل  هل رَشَِب  �َِشاةٍ  ص ا�َّ

 ُ�مَّ  ،ِحَالَ�َها فَ
َمرَ 

َ
ْخَرى أ

ُ
َها فَلَمْ  بِأ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،�َْستَِتمَّ ُمْؤِمنُ « :ص ا�َّ

ْ
اَكفِرُ  ،َواِحدٍ  ِمىًع يِف  �رَْشَُب  ال

ْ
 َوال

ْمَعاءٍ  َسبَْعةِ يِف  �رَْشَُب 
َ
 )۲۰۶۳(م/ .»أ

پیامبر مھمان شد.  صکافر نزد رسول الله  فردی گوید: می سابوھریره ترجمه: 
آن شیر را  ی هدستور داد تا گوسفندی برایش بدوشند. آن شخص ھم ص اکرم

نوشید. سپس گوسفند دیگری دوشیدند و او تمام شیرھایش را نوشید. و ھمچنان 
دوشیدند تا اینکه شیر ھفت گوسفند را نوشید. صبح روز بعد، آن مرد،  میگوسفندان را 

ی آن دستور داد تا گوسفندی برایش بدوشند. آن مرد شیرھا صمسلمان شد. رسول الله 
دستور داد تا گوسفند دیگری برایش بدوشند.  ص پیامبر اکرمرا نوشید. سپس  گوسفند

فرمود:  صرسول الله اینجا بود که  آن مرد، شیر گوسفند دوم را بطور کامل ننوشید.
 ».نوشد و کافر در ھفت معده میمؤمن در یک معده «
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 خوردن کدو ی ه): دربار۱۵باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۳۱۴

َ
ِ  أ ِ  رَُسوَل  َداَع  :قَاَل  س كبِن َمال  ءَ فيَِج  ،َمَعهُ  فَا�َْطلَْقُت  ،رَُجٌل  ص ا�َّ

ِ  رَُسوُل  فََجَعَل  ،ُدبَّاءٌ  ِ�يَها بَِمَرقَةٍ  ُ�ُل  ص ا�َّ
ْ
بَّاءِ  َذلَِك  ِمنْ  يَأ ا :قَاَل  َو�ُْعِجبُهُ  ادلُّ يُْت  فَلَمَّ

َ
 َذلَِك  رَأ

ُت 
ْ
ِقيهِ  َجَعل

ْ
ل
ُ
ْهِ  أ

َ
ْطَعُمهُ  َوالَ  إيِل

َ
�ٌَس  َ�َقاَل  قَاَل  ،أ

َ
ُت  َ�َما :أ

ْ
ِ ذَ  َ�ْعدُ  ،ِزل بَّاءُ  ُ�ْعِجبُِ�  كل  )۲۰۴۱(م/ .ادلُّ

را برای صرف غذا،  صرسول الله  مردی گوید: می سمالک انس بن ترجمه: 
رفتم. در آنجا خورشی آوردند که در آن،  ص پیامبر اکرمدعوت نمود. من نیز ھمراه 

فرمود و مورد پسند او واقع  میاز آن کدوھا، تناول  صکدو وجود داشت. رسول الله 
گذاشتم و  میشده بودند. وقتی که من متوجه این موضوع شدم، کدوھا را جلوی ایشان 

 خوردم. بعد از آن، من خوردن کدو را دوست داشتم. میمن ن

 ): سرکه بهترین خورش است۱۶باب (
َحةُ َعن  ـ۱۳۱۵

ْ
نَّهُ  :نَافِعٍ  �ْنُ  َطل

َ
ِ  َ�بْدِ  �ْنَ  َجابِرَ  َسِمعَ  � َخذَ  :َ�ُقوُل  ل ا�َّ

َ
 رَُسوُل  أ

 ِ   يَْومٍ  َذاَت  �ِيَِدى ص ا�َّ
َ

هِلِ  إِىل ْخَرجَ  ،َمْ�ِ
َ
ْهِ  فَأ ُدمٍ  ِمنْ  َما« :َ�َقاَل  ،ُخزْبٍ  ِمنْ  فِلًَقا إِيلَ

ُ
 ؟»أ

  ،الَ  :َ�َقالُوا
َّ
ءٌ  إِال إِنَّ « :قَاَل  ،َخلٍّ  ِمنْ  ىَشْ

َلَّ  فَ
ْ
ُدمُ  نِْعمَ  اخل

ُ
ُت  َ�َما :َجابِرٌ  قَاَل  .»األ

ْ
ِحبُّ  ِزل

ُ
 أ

َلَّ 
ْ
ِ  نىَِبِّ  ِمنْ  َسِمْعتَُها ُمنْذُ  اخل َحةُ  َوقَاَل  ،ص ا�َّ

ْ
ُت  َما :َطل

ْ
ِحبُّ  ِزل

ُ
َلَّ  أ

ْ
 َسِمْعتَُها ُمنْذُ  اخل

 )۲۰۵۲(م/ .َجابِرٍ  ِمنْ 
، روزی گوید: می لعبدالله شنیدم که جابر بن  گوید: می ـ طلحه بن نافع۱۳۱۵

دستم را گرفت و مرا به منزلش برد. در آنجا، یک قطعه نان برایش  صرسول الله 
؟ گفتند: نه، فقط اندکی سرکه »خورشی وجود ندارد«فرمود:  ص پیامبر اکرمآوردند. 

 ».سرکه بھترین خورش است«فرمود:  ص رسول اللهوجود دارد. 
شنیدم سرکه را  ص اکرماز ھنگامی که این سخن را از پیامبر  :گوید  می سجابر 

سرکه را  ،از زمانی که این حدیث را از جابر شنیدممن  گوید: می دارم. طلحه تدوس
 وست دارم.د

 میان انگشتان ها هخوردن خرما و گذاشتن هست ی ه): دربار۱۷باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۳۱۶ ِ  رَُسوُل  نََزَل  :قَاَل  ل �رُْسٍ  بِْن  ا�َّ ىِب  ىلَعَ  ص ا�َّ

َ
�ْنَا :َقاَل  ،أ ْهِ  َ�َقرَّ

َ
 إِيل

َ�َل  ،َوَوْطبَةً  َطَعاًما
َ
ىِتَ  ُ�مَّ  ،ِمنَْها فَأ

ُ
ُ�لُهُ  َفاَكنَ  بِتَْمرٍ  أ

ْ
ىِق  يَأ

ْ
 َوَ�َْمعُ  إِْصبََعيْهِ  َ�ْ�َ  انلََّوى َوُ�ل
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بَّابَةَ  وُْسَطى السَّ
ْ
ُ  َشاءَ  إِنْ  ،ِ�يهِ  وَُهوَ  ،َظ�ِّ  ُهوَ  ُشْعبَةُ  قَاَل  ـ َوال َقاءُ تعاىل  ا�َّ

ْ
 َ�ْ�َ  انلََّوى إِل

ىِتَ  ُ�مَّ  ـ اإلِْصبََعْ�ِ 
ُ
اٍب  أ َ�هُ  �رَِشَ ُ  ُ�مَّ  ،َفرَشِ

َ
ي  نَاَوهل ِ

َّ
ىِب  َ�َقاَل  قَاَل  ،يَِميِنهِ  َ�نْ اذل

َ
َخذَ  ،أ

َ
 بِِلَجامِ  َوأ

َ  اْدعُ  :َدابَِّتهِ  َا ا�َّ
َ

 )۲۰۴۲(م/ .»َوارمَْحُْهمْ  لَُهمْ  َواْغِفرْ  ،َرَزْ�تَُهمْ  َمايِف  لَُهمْ  بَارِكْ  اللَُّهمَّ « :َ�َقاَل  ،نل
نزد پدرم مھمان شد. ما غذا  صرسول الله  گوید: می لبسر عبدالله بن ترجمه: 

و حلوایی (که از خرما و کشک و روغن درست شده بود) به ایشان، تقدیم نمودیم. 
 صاز آنھا تناول فرمود. سپس مقداری خرما برای پیامبر اکرم  ص پیامبر اکرم

را میان دو انگشت سبابه و  ھا هخورد و ھست میاز آن خرماھا  ص رسول اللهآوردند. 
ین مطلب : گمان من این است که اگوید  می شت. شعبه (یکی از راویان)گذا میوسطی 

میان دو انگشت  ھا هان شاء الله که مسئله گذاشتن ھست اخیر در حدیث، وجود دارد؛
 سبابه و وسطی وجود دارد.

از آن  ص: بعد از آن، نوشیدنی آوردند. پیامبر اکرم گوید  می عبدالله بن بسر
د که سمت راستش قرار داشت. آنگاه، پدرم که افسار نوشید و سپس به شخصی دا

رسول برای ما دعا کن.  الله متعالرا گرفته بود، گفت: نزد  صسواری پیامبر اکرم 
! در رزقی که به آنان، عطا نمودی، برکت عنایت کن و آنھا را بار الھا«فرمود:  ص الله

 ».مغفرت کن و مورد رحمت قرار ده

 (سرپا نشستن و زانو در بغل گرفتن) و خرما خوردن ): چمباتمه نشستن۱۸باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۳۱۷

َ
ِ  أ ىِتَ  :قَاَل  س كبِن مال

ُ
ِ  رَُسوُل  أ  َ�ْقِسُمهُ  ص انلَّىِبُّ  فََجَعَل  ،بِتَْمرٍ  ص ا�َّ

ُ�ُل  ،ُ�ْتَِفزٌ  وَُهوَ 
ْ
الً  ِمنْهُ  يَأ

ْ
�

َ
 )۲۰۴۴(م/ .تَمراً ُل �يَأ رَأيُت انلَّىِبَّ َمِقيعاً  ِرَوايَةِ َوِ�  ،َذِر�ًعا أ

مقداری خرما آوردند. نبی  صبرای رسول الله  :گوید می سمالک انس بن ترجمه: 
شروع به تقسیم آنھا کرد در حالی که سرپا نشسته بود و با عجله از آنھا  صاکرم 
 فرمود. میتناول 

را دیدم که چنبر  ص: نبی اکرم گفت سمالک و در روایتی آمده است که انس بن 
 نماید. میزده (سرپا نشسته و زانوھایش را در بغل گرفته) و خرما تناول 
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 جود نداشته باشد گرسنه هستند که در آن، خرما و ای ه): ساکنان خان۱۹باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۳۱۸  ِجيَاعٌ  ِ�يهِ  َ�ْمرَ  الَ  َ�يٌْت  اَع�َِشةُ  يَا« :ص ا�َّ

ْهلُهُ 
َ
ْهلُهُ  ِجيَاعٌ  ِ�يهِ  َ�ْمرَ  الَ  َ�يٌْت  اَع�َِشةُ  يَا ،أ

َ
وْ  ،أ

َ
ْهلُهُ  َجاعَ  :أ

َ
َ�ْ�ِ  قَالََها »أ وْ  ،َمرَّ

َ
 )۲۰۴۶(م/ .ثََالثًا أ

 ای های عایشه! ساکنان خان«فرمود:  ص: رسول الله گوید می ل عایشهترجمه: 
که در  ای های عایشه! ساکنان خان ا وجود نداشته باشد، گرسنه ھستند؛که در آن، خرم

این جمله را دو یا سه  ص پیامبر اکرم». آن، خرما وجود نداشته باشد، گرسنه ھستند
 بار، تکرار نمود.

 ): نباید دو عدد خرما همزمان در دهان گذاشت۲۰باب (
َ�ْ�ِ  اْ�نُ  اَكنَ  :قَاَل  ُسَحيْمٍ  ْ�نَ  َجبَلَةَ َعن  ـ۱۳۱۹ َصاَب  اَكنَ  َوقَدْ  :قَاَل  ،رَ اتلَّمْ  يَْرُزُ�نَا الزُّ

َ
 أ

ُ�ُل  َوُ�نَّا ،ُجْهدٌ  يَْوَمئِذٍ  انلَّاَس 
ْ
ْنُ  ُ�َمرَ  اْ�نُ  َعلَيْنَا َ�يَُمرُّ  نَأ

َ
ُ�ُل  َو�

ْ
 فَإِنَّ  ،ُ�َقاِرنُوا الَ  :َ�يَُقوُل  ،نَأ

ِ  رَُسوَل    اِإلقَْرانِ  َعِن  َ�َ�  ص ا�َّ
َّ
نْ  إِال

َ
ِذنَ  أ

ْ
َخاهُ  الرَُّجُل  �َْستَأ

َ
رَى الَ  :ُشْعبَةُ  قَاَل  ،أ

ُ
 َهِذهِ  أ

لَكَِمةَ 
ْ
  ال

َّ
 )۲۰۴۵(م/ .االِْستِئَْذانَ  َ�ْعِ�  ،ُ�َمرَ  ابِْن  لَكَِمةِ  ِمنْ  إِال

سالی شده بودند، عبدالله زمانی که مردم دچار قحط  گوید: می َجَبله بن ُسَحیمترجمه: 
عبدالله بن و چه بسا که خوردیم.  میداد و ما آن خرماھا را  میبه ما خرما  لبن زبیر 

 :گفت می گذشت و ما مشغول خوردن خرما بودیم. پس به ما میاز کنار ما  لعمر 
مگر اینکه  ؛از این کار، منع فرمود صزیرا رسول الله  ھمزمان دو خرما در دھان نگذارید؛

 ی هکنم جمل میفکر  گوید: می جازه بگیرد. شعبه (راوی از جبله)از برادرش (ھمراھش) ا
 .)صباشد (نه پیامبر  س ابن عمرسخنان از  »اجازه خواستن«اخیر یعنی 

 ) : خوردن خیار با خرمای تازه۲۱باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۳۲۰ يُْت  قَاَل  :ل َجْعَفرٍ  بِْن  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ ُ�ُل  ص ا�َّ

ْ
ُقثَّاءَ  يَأ

ْ
 ال

َطِب   )۲۰۴۳(م/ .بِالرُّ
را دیدم که خیار را ھمراه  صرسول الله  :گوید می لجعفر عبدالله بن ترجمه: 

 فرمود. میخرمای تازه، میل 
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 سیاه رنگ درخت اراک ی همیو ی ه): دربار۲۲باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۳۲۱ ْهَرانِ  بَِمرِّ  ص انلَّىِبِّ  َمعَ  ُكنَّا :قَاَل  ل ا�َّ ْنُ  ،الظَّ

َ
ِْ�  َو�

َ
� 

َكبَاَث 
ْ
ْسوَدِ  َعلَيُْ�مْ « :صانلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ،ال

َ
نَا :قَاَل  ،»ِمنْهُ  بِاأل

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل نََّك  ا�َّ

َ
 َرَ�يَْت  َك�

َغنَمَ 
ْ
  نىَِبٍّ  ِمنْ  وََهْل  ،َ�َعمْ « :قَاَل  ،ال

َّ
وْ  ،»راََعَها َوقَدْ  إِال

َ
ْوَ  أ

َ
َقْولِ  ِمنَ  َهَذا �

ْ
 )۲۰۵۰(م/ .ال

در نزدیکی  ای ه(اسم منطقطھران در مّر ال :گوید می لعبدالله جابر بن ترجمه: 
چیدیم.  میبودیم وما از یک درخت بیابانی بنام اراک، میوه  صمکه) ھمراه نبی اکرم 

ما عرض ». ترند زیرا آنھا خوشمزه ؛ی سیاه را بچینیدھا همیو«فرمود:  ص پیامبر اکرم
سراغ د. فرمود: بله، مگر پیامبری ای ه! گویا شما گوسفند چرانیدیا رسول اللهکردیم: 

 مانند این، ایراد فرمود. ای هیا جمل». دارید که گوسفند نچرانیده باشد

 ): خوردن خرگوش۲۳باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۳۲۲

َ
ْرَ�بًا فَاْستَنَْفْجنَا َمَرْرنَا :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ْهَرانِ  بَِمرِّ  أ  َعلَيْهِ  فََسَعْوا ،الظَّ

تَُها َحىتَّ  فََسَعيُْت  :قَاَل  ،فَلََغبُوا
ْ
ْدَر�

َ
َ�يُْت  ،أ

َ
بَا بَِها فَأ

َ
َحةَ  أ

ْ
 َوفَِخَذْ�َها بَِوِرِ�َها َ�بََعَث  ،َفَذحَبََها َطل

 
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل َ�يُْت  ص ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  بَِها فَأ  )۱۹۵۳(م/ .َ�َقِبلَهُ  ص ا�َّ

درآنجا  نمودیم و میطھران عبور ال از مّر  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 
خرگوشی را دنبال کردیم. مردم بدنبال آن دویدند اما در ماندند. من آنقدر بدنبال آن دویدم 

رانش را ھردو  ذبح نمود و یک یاآن را  آوردم. او ستا اینکه آن را گرفتم و نزد ابوطلحه 
 ص رسول اللهبردم.  ص پیامبر اکرمفرستاد. من آنھا را خدمت  صبرای رسول الله 

 مترجم .)بخاری آمده است که از آن، تناول فرمود صحیح و در روایت( .آن را پذیرفت

 خوردن ضّب (نوعی سوسمار) ی ه): دربار۲۴باب (
ِ  َ�بْدَ َعن  ـ۱۳۲۳ نَّ  ل َ�بَّاٍس  ْ�نَ  ا�َّ

َ
َويِلدِ  ْ�نَ  َخادِلَ  أ

ْ
ي  ـ ال ِ

َّ
ُ  ُ�َقاُل اذل

َ
ِ  َسيُْف  هل  ـ ا�َّ

ْخرَبَهُ 
َ
نَّهُ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َدَخَل  � ُهُ  َوِ�َ  ،صانلَّيِبِّ  َزْوِج  ،َميُْمونَةَ  ىلَعَ  ص ا�َّ  ابِْن  وََخالَةُ  َخاتلَ
ْختَُها بِهِ  قَِدَمْت  ،َ�ْنُوًذا َضبًّا ِعنَْدَها فَوََجدَ  ،َ�بَّاٍس 

ُ
َارِِث  بِنُْت  ُحَفيَْدةُ  أ

ْ
ْدٍ  ِمنْ  احل

َ
َمِت  ،�  َ�َقدَّ

بَّ  ِ  لِرَُسولِ  الضَّ مُ  قَلََّما َوَ�نَ  ،ص ا�َّ ْهِ  ُ�َقدَّ
َ

َث  َحىتَّ  َطَعامٌ  إِيل ُ  َو�َُس�َّ  بِهِ  ُ�َدَّ
َ

ْهَوى ،هل
َ
 رَُسوُل  فَأ

 ِ   يََدهُ  ص ا�َّ
َ

بِّ  إىِل ةٌ  َ�َقالَِت  ،الضَّ
َ
ُُضورِ  النِّْسَوةِ  ِمنَ  اْمَرأ

ْ
ْخرِبْنَ  :احل

َ
ِ  رَُسوَل  أ  بَِما ص ا�َّ

ْمنُتَّ  ُ  قَدَّ
َ

نَ  ،هل
ْ
بُّ  ُهوَ  :قُل ِ  رَُسوَل  يَا الضَّ ِ  رَُسوُل  فََرَ�عَ  ،ا�َّ َويِلدِ  ْ�نُ  َخادِلُ  َ�َقاَل  ،يََدهُ  ص ا�َّ

ْ
 :ال
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َحَرامٌ 
َ
بُّ  أ ِ  رَُسوَل  يَا الضَّ رِْض  يَُ�نْ  لَمْ  َولَِكنَّهُ  ،الَ « :قَاَل  ؟ا�َّ

َ
ِجُدِ�  قَْوِ�  بِأ

َ
اَعفُهُ  فَأ

َ
 قَاَل  »أ

ْرتُهُ  :َخادِلٌ  تُهُ  فَاْجرَتَ
ْ
َ�ل

َ
ِ  َورَُسوُل  فَأ  )۱۹۴۵(م/ .َ�نَْهِ�  فَلَمْ  ،َ�نُْظرُ  ص ا�َّ

سیف الله او که به  سخالد بن ولید  گوید: می لعباس عبدالله بن ترجمه: 
میمونه؛  ی هبه خان صگویند به من گفت: من ھمراه رسول الله  مینیز  الله)شمشیر (

 لاست، رفتم. نزد میمونه  لابن عباس من و  ی ه؛ که خالصھمسر نبی اکرم 
یده دختر حارث؛ از کباب شده وجود داشت که خواھرش؛ حفضّب (نوعی سوسمار) 

تقدیم نمود. قابل  صرا خدمت نبی اکرم  ارسوسمآن  لنجد آورده بود. میمونه 
بدون اینکه در  بدھند ص رسول اللهافتاد غذایی به  مییادآوری است که کمتر اتفاق 
دستش را  صھر حال، رسول الله ه بگیرند. بآن را  مورد آن، صحبت کنند یا نام

از نوع  صیکی از زنان حاضر گفت: رسول الله  در این ھنگام، بسوی ضّب دراز نمود.
 باخبر سازید. ،دای هغذایی که تقدیم نمود

است. با شنیدن این  (نوعی سوسمار) ! این، ضّب یا رسول اللهزنان عرض کردند: 
یا رسول عرض کرد:  سدستش را جمع نمود. خالد بن ولید  صسخن، پیامبر اکرم 

ام  نه، ولی چون در سرزمین قوم«فرمود:  ص رسول الله، حرام است. ! آیا ضّب الله
 ».کنید که من از خوردن آن، کراھیت دارم میوجود نداشته است، لذا شما مشاھده 

 نگاه صمن از آن، کندم و خوردم درحالی که رسول الله  :گوید می سخالد 
 کند. منعبدون اینکه مرا کرد  می

يِب  َ�نْ  ـ۱۳۲۴
َ
نَّ  :س َسِعيدٍ أ

َ
ْعَرا�ِيًّا أ

َ
ىَت  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َمَضبَّةٍ  اَغئٍِط يِف إِ�ِّ  :َ�َقاَل  ص ا�َّ

ةُ  َو�ِنَّهُ  ْهِ�  َطَعامِ  اَعمَّ
َ
بْهُ  فَلَمْ  :قَاَل  ،أ نَا ،ُ�ِ

ْ
بْهُ  فَلَمْ  ،َ�َعاوََدهُ  ،اَعوِْدهُ  :َ�ُقل  رَُسوُل  نَاَداهُ  ُ�مَّ  ،ثََالثًا ُ�ِ

 ِ ْعَراىِبُّ  يَا« :َ�َقاَل  اثلَّاثِلَةِ يِف  ص ا�َّ
َ
َ  إِنَّ  ،أ وْ  ـ لََعنَ  ا�َّ

َ
بَِ�  ِمنْ  ِسبٍْط  ىلَعَ  ـ َغِضَب  :أ

اِ�يَل  رِْض يِف  يَِدبُّونَ  َدَوابَّ  َ�َمَسَخُهمْ  ،إرِْسَ
َ
ْدرِى فَالَ  ،األ

َ
 َوالَ  آُ�لَُها فَلَْسُت  ،ِمنَْها َهَذا لََعلَّ  أ

 �َ�ْ
َ
 )۱۹۵۱(م/ .»َ�نَْها أ

آمد و  صیک مرد بادیه نشین نزد رسول الله  گوید: می سابوسعید خدری ترجمه: 
ی من،  کنم و بیشترین غذای خانواده میخیز زندگی  گفت: من در سرزمینی ھموار و ضّب 

به او پاسخی نداد. ما به  ص پیامبر اکرم)؟ تاست (حکم آن چیس سوسمار)(نوعی  ضّب 
ھمچنان  ص رسول الله وآن مرد گفتیم: دوباره بپرس. و این پرسش، سه بار، تکرار شد. 
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ا زد و فرمود: داو را ص صنداد. سرانجام بعد از سومین بار، پیامبر اکرم  او پاسخ نمیبه 
خشمگین یا بر آنان  را لعنت نمود ھی از بنی اسرائیلگرو الله متعالای بادیه نشین! «

دانم شاید ضّب  مین روند؛ میو آنھا را به حیواناتی تبدیل نمود که در روی زمین راه  گردید
 ».کنم میخورم و نه از خوردن آن، منع  میاز آنھا باشد. به ھمین خاطر، نه از آن 

از  است که مبادا ضّب  صاین، گمان پیامبر اکرم  گوید: می ھم(قرطبی در المف
موش ھم ھمین مطلب گفته  ی هه دربارھای مسخ شده باشد؛ چنانک ھمان نسل امت

باقی  ای هاعالن نمود که نسل ھیچ امت مسخ شد الله متعالشده است. اما بعد از اینکه 
ضّب و  برطرف گردید و متوجه شد که صماند، این ظن و گمان پیامبر اکرم  مین

اشکالی ندارد و خوردن  خوردن ضّب  لذا تند؛ھای مسخ شده نیس موش از نسل امت
 .)ن خاطر بلکه به دالیل دیگر، حرام استای  هموش نه ب

 ): خوردن ملخ۲۵باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۳۲۵ يِب  بِْن  ا�َّ

َ
ْوَ� أ

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َغَزْونَا :قَاَل  س أ  َغَزَواٍت  َسبْعَ  صا�َّ

ُ�ُل 
ْ
ََرادَ  نَأ

ْ
 )۱۹۵۲(م/ .اجل

بودیم و  صھفت غزوه ھمراه رسول الله  گوید: می ساوفی عبدالله بن ابی ترجمه: 
 خوردیم. میملخ 

 اندازد می): خوردن جانوران دریایی و آنچه که دریا بیرون ۲۶باب (
ِ  رَُسوُل  َ�َعَثنَا :قَاَل  َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۳۲۶ رَ  ص ا�َّ مَّ

َ
بَا َعلَيْنَا َوأ

َ
 ِ�ً�ا َ�تَلىَقَّ  ،ُ�بَيَْدةَ  أ

دْ  لَمْ  َ�ْمرٍ  ِمنْ  ِجَرابًا َوَزوََّدنَا ،ِلُقَر�ٍْش  َا َ�ِ
َ

بُو فاََكنَ  ،َ�ْ�َهُ  نل
َ
 قَاَل  ،َ�ْمَرةً  َ�ْمَرةً  ُ�ْعِطينَا ُ�بَيَْدةَ  أ

ُت 
ْ
َها :قَاَل  ؟بَِها تَْصنَُعونَ  ُكنْتُمْ  َكيَْف  :َ�ُقل ىِبُّ  َ�َمصُّ  َكَما َ�َمصُّ  ِمنَ  َعلَيَْها �رَْشَُب  ُ�مَّ  ،الصَّ

َماءِ 
ْ
  يَْوَمنَا َ�تَْكِفينَا ،ال

َ
ََبَط  بِِعِصيِّنَا نرَْضُِب  َوُ�نَّا ،اللَّيْلِ  إِىل

ْ
َماءِ  َ�بُلُّهُ  ُ�مَّ  ،اخل

ْ
ُ�لُهُ  ،بِال

ْ
 :قَاَل  ،َ�نَأ

َْحرِ  َساِحِل  ىلَعَ  َواْ�َطلَْقنَا َا فَُرفِعَ  ،ابلْ
َ

َْحرِ  َساِحِل  ىلَعَ  نل َكِثيِب  َكَهيْئَةِ  ابلْ
ْ
ْخمِ  ال تَيْنَاهُ  ،الضَّ

َ
إَِذا فَأ

 فَ
َعنرَْبَ  تُْدىَع  َدابَّةٌ ِ�َ 

ْ
بُو :قَاَل  قَاَل  ال

َ
ْنُ  بَْل  ،الَ  :قَاَل  ُ�مَّ  ،َميَْتةٌ  :ُ�بَيَْدةَ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  رُُسُل  �  ص ا�َّ

ِ  َسِبيِل  َوِ�  َ�ْمنَا :قَاَل  ،فلَُكُوا اْضُطِرْرُ�مْ  َوقَدِ  ،ا�َّ
َ
ْنُ  ،َشْهًرا َعلَيْهِ  فَأ

َ
 ،َسِمنَّا َحىتَّ  ِمائَةٍ  ثََالُث  َو�

يْتُنَا َولََقدْ  :قَاَل 
َ
ِقَاللِ  ،َ�يِْنهِ  َوقِْب  ِمنْ  َ�ْغرَتُِف  َرأ

ْ
ْهنَ  ،بِال ِفَدرَ  ِمنْهُ  َوَ�ْقتَِطعُ  ،ادلُّ

ْ
وْ  - اَكثلَّْورِ  ال

َ
 أ

َخذَ  فَلََقدْ  - اثلَّْورِ  َكَقْدرِ 
َ
بُو ِمنَّا أ

َ
ْ�َعَدُهمْ  ،رَُجالً  َعرَشَ  ثََالثَةَ  ُ�بَيَْدةَ  أ

َ
َخذَ  ،َ�يِْنهِ  َوقِْب يِف  فَأ

َ
 َوأ
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ْضالَِعهِ  ِمنْ  ِضلًَعا
َ
قَاَمَها ،أ

َ
ْ�َظمَ  رََحَل  ُ�مَّ  ،فَأ

َ
ِْتَها ِمنْ  َ�َمرَّ  ،َمَعنَا بَِع�ٍ  أ

َ
ِْمهِ  ِمنْ  َوتََزوَّْدنَا ،حت

َ
 حل

ا ،وََشائَِق  َمِدينَةَ  قَِدْمنَا فَلَمَّ
ْ
تَيْنَا ال

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُ  َذلَِك  فََذَكْرنَا ص ا�َّ

َ
ْخرََجهُ  ِرْزٌق  ُهوَ « :َ�َقاَل  ،هل

َ
 أ

 ُ ِْمهِ  ِمنْ  َمَعُ�مْ  َ�َهْل  ،لَُ�مْ  ا�َّ
َ
ءٌ  حل نَا :قَاَل  ؟»َ�تُْطِعُمونَا ىَشْ

ْ
رَْسل

َ
  فَأ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  ،ِمنْهُ  ص ا�َّ

َ�لَهُ 
َ
 )۱۹۳۵(م/ .فَأ

ما را فرستاد تا جلوی کاروان قریش را  صرسول الله  گوید: می سجابرترجمه: 
د و چون چیز دیگری نیافت، یک عنوان امیر ما تعیین نموه را ب سبگیریم و ابوعبیده 

از ما ھریک  به سعنوان توشه به ما عنایت فرمود. ابوعبیده ه چرمی خرما ب ی کیسه
ید؟ کرد می آن یک خرما را چکارگوید: پرسیدم:  سداد. راوی از جابر  مییک خرما 

ب، روی آن مکیدیم و سپس یک لیوان آ میآن را  گفت: مانند کودک سجابر 
با عصاھایمان برگھای  ھمچنینرساندیم.  مینوشیدیم و اینگونه روزمان را به شب  می

 خوردیم. مییم و کرد می زدیم و با آب، خیس میخشک درخت مغیالن را 
یا به راھمان ادامه دادیم. ناگھان در ساحل دریا چیزی ھر حال، ما در ساحل دره ب

بزرگ از ماسه، شباھت داشت، آشکار گردید. ھنگامی که به آن، نزدیک  ای هکه به تپ
گفت: مردار است. سپس  سنام عنبر است. نخست، ابوعبیده ه شدیم، دیدیم حیوانی ب

شما ناچار و درمانده و در راه الله ھستیم. و  صادگان رسول الله تگفت: نه، ما فرس
پس بخورید. ما که سیصد نفر بودیم، یک ماه در آنجا ماندیم و آنقدر از آن  د؛ای هشد

ی بزرگ چربی بر ھا هاش با کوز چشم استخوانخوردیم که چاق و فربه شدیم. از گودی 
 سساختیم. ابوعبیده  میگاو از آن، جدا  ی هیی مانند گاو یا به اندازھا هداشتیم و قطع می

ھای  سیزده نفر از ما را در گودی چشم آن حیوان نشاند و یک استخوان از استخوان
پھلویش را برداشت و روی زمین، نصب نمود و بزرگترین شتری را که ھمراه ما بود، 

ه آن، خشک کردیم و با خود بھای  رحل و پاالن کرد و از زیر آن گذراند و از گوشت
رسیدیم و  صه مدینه آمدیم، خدمت رسول الله عنوان توشه برداشتیم. ھنگامی که ب

 الله متعالآن رزقی است که «فرمود:  ص پیامبر اکرمماجرا را برایش بازگو نمودیم. 
آیا از گوشت آن، چیزی ھمراه خود دارید که به  ن را برای شما بیرون انداخته است؛آ

فرستادیم و  ص: آنگاه، از گوشت آن برای رسول الله گوید  می ؟ راوی»ما بدھید
 تناول فرمودند.از آن،  ص پیامبر اکرم
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 خوردن گوشت اسب ی ه): دربار۲۷باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۳۲۷ نَّ  :ل ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُومِ  َ�نْ  َخيرَْبَ  يَْومَ  َ�َ�  ص ا�َّ

ُ
 حل

ُُمرِ 
ْ
ْهِليَّةِ  احل

َ
ِذنَ  ،األ

َ
ُومِ يِف  َوأ

ُ
َيِْل  حل

ْ
 .اخل

روز خیبر، از خوردن  صروایت است که رسول الله  لاز جابر بن عبدالله ترجمه: 
 ھا را صادر نمود. خوردن گوشت اسب ی هاجاز و .اھلی منع فرمودھای  گوشت االغ

ْسَماءَ  َ�نْ  ـ۱۳۲۸
َ
َْرنَا :قَالَْت  أ

َ
ِ  رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  فَرًَسا � نَاهُ  ص ا�َّ

ْ
َ�ل

َ
 )۱۹۴۲(م/ .فَأ

نحر  را یاسب صالله  : در زمان رسولدیگو یم ل رکابوبدختر اسماء ترجمه: 
 م. یخورد و  ۱میردک

 باشد میهای اهلی، ممنوع  ): خوردن گوشت االغ۲۸باب (
مَ  :قَاَل  س َ�ْعلَبَةَ ايب  َعن ـ۱۳۲۹ ِ  رَُسوُل  َحرَّ ُومَ  ص ا�َّ

ُ
ُُمرِ  حل

ْ
ْهِليَّةِ  احل

َ
 )۱۹۳۶(م/ .األ

 ھای اھلی را حرام ساخت. گوشت االغ ص: رسول الله گوید  می سابوثعلبه ترجمه: 

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۳۳۰
َ
ا :قَاَل  س أ ِ  رَُسوُل  َ�تَحَ  لَمَّ َصبْنَا ،َخيرَْبَ  ص ا�َّ

َ
َقْر�َةِ  ِمنَ  َخارًِجا مُحًُرا أ

ْ
 ،ال

ِ  رَُسولِ  ُمنَاِدى َ�نَاَدى ،ِمنَْها َ�َطبَْخنَا الَ  :ص ا�َّ
َ
َ  إِنَّ  أ ُ  ا�َّ

َ
 رِْجٌس  فَإِ�ََّها ،َ�نَْها َ�نَْهيَانُِ�مْ  َورَُسوهل

يَْطانِ  َ�َمِل  ِمنْ  ِفئَِت  ،الشَّ
ْ
�

ُ
ُقُدورُ  فَأ

ْ
َُفورُ  َو�ِ�ََّها ،ِ�يَها بَِما ال

َ
 )۱۹۴۰(م/ .ِ�يَها بَِما تل

خیبر را فتح نمود، ما در  صھنگامی که رسول الله  گوید: می سانس ترجمه: 
ھایی دست یافتیم و مقداری از گوشت آنھا را پختیم. در این اثنا،  بیرون از روستا به االغ

و رسولش از خوردن گوشت  اللهو گفت: بدانید که  دادندا  صمنادی رسول الله 
است. بعد از  زیرا آنھا پلید و خوردنشان از اعمال شیطانی کنند؛ میھای اھلی، منع  االغ

 .کردنددند، واژگون که در حال جوشیدن بو را ھاشنیدن این ندا، دیگ

 ): ممنوعیت خوردن گوشت حیوانات درنده۲۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۳۳۱

َ
بَاِع  ِمنَ  نَاٍب ِذي  لُكُّ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ لُهُ  ،السِّ

ْ
�

َ
 فَأ

 )۱۹۳۳(م/ .»َحَرامٌ 

                                                 
نگونه یه شتر معموال اکآن است  ی نهینار سکوان از یح یھا و گلو دن رگیبر یبه معنا کردننحر  -١

 شود.  میذبح 
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خوردن گوشت «فرمود:  صروایت است که رسول الله  ساز ابوھریره ترجمه: 
 ».حیوانات درنده، حرام است ی هھم

 ): ممنوعیت خوردن گوشت پرندگان گوشتخوار۳۰باب (
ِ  رَُسوُل  َ�َ�  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۳۳۲ بَاِع  ِمنَ  نَاٍب ِذي  لُكِّ  َ�نْ  ص ا�َّ  ،السِّ

ْ�ِ  ِمنَ  ِ�ْلٍَب ِذي  لُكِّ  َوَ�نْ   )۱۹۳۴(م/ .الطَّ
 ی هاز خوردن گوشت ھم ص: رسول الله گوید می ل ابن عباسترجمه: 

 منع فرمود. چنگال دار (گوشتخوار)حیوانات درنده و پرندگان 

 کراهیت سیر ی ه): دربار۳۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۳۳۳

َ
يُّوَب أ

َ
نَّ  :س �

َ
َل  ،َعلَيْهِ  نََزَل  صانلَّيِبَّ  أ ْفِل يِف  ص انلَّىِبُّ  َ�َ�َ بُو السُّ

َ
 َوأ

يُّوَب 
َ
وِ يِف  �

ْ
ُعل

ْ
بُو فَانْتَبَهَ  قَاَل  ،ال

َ
يُّوَب  أ

َ
ْلَةً  �

َ
ِس  فَْوَق  َ�ْمىِش  ،َ�َقاَل  ،يل

ْ
ِ  رَُسولِ  َرأ  ؟ص ا�َّ

ْوا ْفُل « :صانلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ،ص لِلنَّىِبِّ  قَاَل  ُ�مَّ  ،َجانٍِب يِف  َ�بَاتُوا ،َ�تَنَحَّ ْرَ�ُق  السُّ
َ
 الَ  :َ�َقاَل  »أ

ْعلُو
َ
نَْت  َسِقيَفةً  أ

َ
ْتََها أ

َ
َل  ،حت وِ يِف  ص انلَّىِبُّ  َ�تََحوَّ

ْ
ُعل

ْ
بُو ال

َ
يُّوَب  َوأ

َ
ْفِل يِف  �  يَْصنَعُ  فاََكنَ  ،السُّ

ْهِ  بِهِ  ىِجءَ  فَإَِذا ،َطَعاًما ص لِلنَّىِبِّ 
َ

َل  إِيل
َ
َصابِِعهِ  َموِْضعِ  َ�نْ  َسأ

َ
َصابِِعهِ  َموِْضعَ  َ�يَتَتَبَّعُ  ،أ

َ
 ،أ

ُ  فََصنَعَ 
َ

ا ،ثُومٌ  ِ�يهِ  َطَعاًما هل ْهِ  رُدَّ  فَلَمَّ
َ

َل  إِيل
َ
َصابِعِ  َموِْضعِ  َ�نْ  َسأ

َ
ُ  فَِقيَل  ص انلَّىِبِّ  أ

َ
ُ�ْل  لَمْ  :هل

ْ
 ،يَأ

ْهِ  وََصِعدَ  َ�َفِزعَ 
َ

َحَرامٌ  :َ�َقاَل  ،إيِل
َ
َرُههُ  َولَِك�ِّ  ،الَ « :صانلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ؟ُهوَ  أ

ْ
�

َ
َرهُ  فَإِ�ِّ  :قَاَل  »أ

ْ
�

َ
 أ

وْ  ،تَْ�َرهُ  َما
َ
 )۲۰۵۳(م/ .يُْؤَ�  ص انلَّىِبُّ  َوَ�نَ  :قَاَل ، َكرِْهَت  َما أ
(ھنگام ھجرت به مدینه)  صروایت است که: نبی اکرم  ساز ابوایوب انصاری ترجمه: 

 ، و ابومنزل پایین ی در طبقه ص نخست، رسول اللهمھمان شد.  سابوایوب  ی هدر خان
د و رسی سایوب  ابوچیزی به ذھن ، سکنی گزیدند. شبی، ی آنباال ی هایوب در طبق

رفتند  ای هاش به گوش رویم؟! لذا او و خانواده میراه  صگفت: ما باالی سر رسول الله 
 صموضوع را برای نبی اکرم  سایوب  و شب را ھمانجا سپری کردند. سپس ابو

 سایوب  ابو». تر است پایین راحت ی هطبق«فرمود:  ص پیامبر اکرممطرح کرد. 
به  صروم. سپس، نبی اکرم  میگفت: باالی سقفی که شما زیر آن، قرار دارید، ن

 سپایین آمد. ھمچنین ابوایوب  ی به طبقه سباال، نقل مکان نمود و ابوایوب  ی هطبق
غذا را بر  ی ه. و ھنگامی که باقیماندکرد می غذا درست صبرای نبی اکرم 
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پرسید و بدنبال  میدر غذا  صاز محل انگشتان نبی اکرم  سایوب  گرداندند، ابو می
غذایی  صم برای نبی اکر سگشت که از ھمان محل بخورد. روزی، ابوایوب  میآن 

 سایوب  را به ابو ھا. ھنگامی که غذاتدرست کرد که در آن، سیر وجود داش
از آن،  صپرسید. به او گفتند: نبی اکرم  ص، از محل انگشتان نبی اکرم ندبرگرداند

باال رفت و گفت:  ی هبه طبق سراسیمه سبا شنیدن این سخن، ابوایوب  تناول نفرمود.
ناگوار و مکروه آن را  نه، ولی من«فرمود:  صآیا سیر، حرام است؟ نبی اکرم 

دانی یا دانستی، من نیز  میگفت: آنچه را که تو مکروه و ناپسند  سابوایوب ». دانم می
 دانم. میناپسند 

آمدند  می ص: قابل یادآوری است که فرشتگان نزد نبی اکرم گوید  می سابوایوب 
نمود تا باعث  . (به ھمین خاطر، از خوردن گیاه سیر خودداری میشد می و به او وحی

 اذیت و آزار فرشتگان نگردد.) 

 ): خودداری کردن از ایراد گرفتن از غذا۳۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۳۳۴

َ
يُْت  َما :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ  إَِذا اَكنَ  ،َ�طُّ  َطَعاًما اَعَب  ص ا�َّ

َ�لَهُ  اْشتََهاهُ 
َ
 )۲۰۶۴(م/ .َسَكَت  �َْشتَِههِ  لَمْ  َو�ِنْ  ،أ

از غذایی، عیب  صھرگز ندیدم که رسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
  نمود. میو اگر نه، سکوت  .خورد میدوست داشت، آن را  اگربگیرد؛ 
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نداشته باشد. اما بهره  ای هپوشد که در آخرت بهر می): کسی در دنیا ابریشم ۱باب (
 باشد میگرفتن از ابریشم و پولش، مباح 

  :قَاَل  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۳۳۵ 
َ
وقِ  يُِقيمُ  اتلَِّميِ�َّ  ُ�َطارًِدا ُ�َمرُ  يرَأ  ،ِسَ�َاءَ  ُحلَّةً  بِالسُّ

ُملُوكَ  َ�ْغىَش  رَُجالً  َوَ�نَ 
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :ُ�َمرُ  َ�َقاَل  ،ِمنُْهمْ  َوُ�ِصيُب  ال يُْت إِ�ِّ  ا�َّ

َ
يِف  يُِقيمُ  ُ�َطارًِدا َرأ

وقِ  �ْتََها فَلَوِ  ،ِسَ�َاءَ  ُحلَّةً  السُّ َعَرِب  لُِوفُودِ  فَلَِبْستََها اْشرَتَ
ْ
ُظنُّهُ  ،َعلَيَْك  قَِدُموا إَِذا ال

َ
 :قَاَل  َوأ

ُُمَعةِ  يَْومَ  َولَِبْستََها
ْ
ُ  َ�َقاَل  ،اجل

َ
ِ  رَُسوُل  هل بَُس  إِ�ََّما« :ص ا�َّ

ْ
َِر�رَ  يَل

ْ
ْ�يَايِف  احل ُ  َخَالَق  الَ  َمنْ  ادلُّ

َ
 هل

ا .»اآلِخَرةِ يِف  يِتَ  َذلَِك  َ�ْعدَ  اَكنَ  فَلَمَّ
ُ
ِ  رَُسوُل  أ   َ�بََعَث  ،ِسَ�َاءَ  حِبُلٍَل  ص ا�َّ

َ
 َو�ََعَث  ،حِبُلَّةٍ  ُ�َمرَ  إىِل

 
َ

َساَمةَ  إىِل
ُ
ْ�َطى ،حِبُلَّةٍ  َز�ْدٍ  بِْن  أ

َ
َّ  َوأ يِب  ْ�نَ  يلَعِ

َ
ْقَها« :َوقَاَل  ،ُحلَّةً  َطاِلٍب أ  »�َِسائَِك  َ�ْ�َ  مُخًُرا َشقِّ

ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ،َ�ِْملَُها حِبُلَِّتهِ  ُ�َمرُ  فََجاءَ  قَاَل  َّ  َ�َعثَْت  ا�َّ َت  َوقَدْ  ،بَِهِذهِ إيِلَ
ْ
ْمِس  قُل

َ
 ُحلَّةِ يِف  بِاأل

َت  َما ُ�َطارِدٍ 
ْ
ْ�َعْث  لَمْ  إِ�ِّ « :َ�َقاَل  ،قُل

َ
َْك  بَِها أ

َ
بََسَها إيِل

ْ
َْك  بَِها َ�َعثُْت  َولَِك�ِّ  ،تِلَل

َ
 »بَِها تِلُِصيَب  إيِل

ا مَّ
َ
َساَمةُ  َوأ

ُ
ْهِ  َ�نََظرَ  ُحلَِّتهِ يِف  فََراحَ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  إيِل نَّ  َعَرَف  َ�َظًرا ص ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َقدْ  ص ا�َّ

نَْ�رَ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ،َصنَعَ  َما أ َّ  َ�نُْظرُ  َما ا�َّ

َ
نَْت  ؟إىِل

َ
َّ  َ�َعثَْت  فَأ ْ�َعْث  لَمْ  إِ�ِّ « :َ�َقاَل  ؟بَِهاإيِلَ

َ
 أ

َْك 
َ

بََسَها إيِل
ْ
َْك  بَِها َ�َعثُْت  َولَِك�ِّ  ،تِلَل

َ
َقَها إيِل  )۲۰۶۸(م/ .»�َِسائَِك  َ�ْ�َ  مُخًُرا ِلتَُشقِّ

تمیمی را دید که در  دعطار س: عمر بن خطاب گوید می ل ابن عمرترجمه: 
) ابریشمی خط داری را برای فروش عرضه نموده یلباس (ازار و ردا یک دست بازار،

ی آنان، بھره ھا هپادشاھان رفت و آمد داشت و از ھدیاست. عطارد کسی بود که نزد 
 .شد می مند

! من عطارد تمیمی را دیدم که در بازار، لباس ابریشمی یا رسول اللهگفت:  سعمر 
خریدی و ھنگام  میآن را  ای کاش! ری را برای فروش، عرضه نموده بود؛خط دا

کنم  میگمان  گوید: می راویپوشیدی.  میآن را  عرب ی هھای بلند پای استقبال ھیئت
کسی در «فرمود:  صپوشیدی. رسول الله  میآن را  که اضافه نمود: روز جمعه ھم

بعد از آن،  .»در آخرت نداشته باشد ای هپوشد، که بھر میدنیا لباس ابریشمی 
یکی از  ص پیامبر اکرمآوردند.  صخدمت رسول الله ھای ابریشمی خط داری  لباس
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فرستاد. ھمچنین یک لباس برای اسامه بن  سعمر بن خطاب  آن لباسھا را برای
آن را پاره کن و «فرستاد و فرمود:  س، و یک لباس برای علی بن ابی طالب سزید

ش نزد رسول با لباس سعمر بن خطاب ». ات روسری درست کن برای زنان خانواده
که دیروز  دفرستادی! شما در حالی این لباس را برایم یا رسول اللهآمد و گفت:  صالله 

را  آن«فرمود:  صاکرم  رسول عطارد آن سخنان را ایراد فرمودید؟لباس  ی هدربار
». ی دیگری ببری استفادهبلکه فرستادم تا از آن،  بپوشی؛آن را  برایت نفرستادم تا

 ص نبی اکرمرفت.  صش را پوشید و نزد رسول الله لباس ساسامه  گوید: می راوی
متوجه شد که کارش را  صپیامبر  از نگاه ست طوریکه اسامه به او نگاھی انداخ

برای آن را  کنی؟ خود شما می! چرا اینگونه نگاه یا رسول اللهنپسندیده است. لذا گفت: 
بلکه فرستادم  نفرستادم تا بپوشی؛آن را  من«مود: فر ص پیامبر اکرممن فرستادید؟ 

 ».نماییات، تقسیم  تا پاره کنی و میان زنان خانواده

 شود از آن، محروم می): هر کس، در دنیا ابریشم بپوشد، در آخرت ۲باب (
يِب  َكْعٍب  بِْن  َخِليَفةَ  َ�نْ  ـ۱۳۳۶

َ
ِ  َ�بْدَ  َسِمْعُت  :قَاَل  ُذْ�يَانَ أ َ�ْ�ِ  ْ�نَ  ا�َّ  :َ�ُقوُل  َ�ُْطُب  الزُّ

الَ 
َ
ِبُسوا الَ  أ

ْ
َِر�رَ  �َِساَءُ�مُ  تُل

ْ
اِب  ْ�نَ  ُ�َمرَ  َسِمْعُت  فَِإ�ِّ ، احل َطَّ

ْ
  قَاَل  :َ�ُقوُل  اخل

ِ  رَُسوُل  بَُسوا الَ « :ص ا�َّ
ْ
َِر�رَ  تَل

ْ
ْ�يَايِف  لَِبَسهُ  َمنْ  َفإِنَّهُ  ،احل بَْسهُ  لَمْ  ،ادلُّ

ْ
 .»اآلِخَرةِ يِف  يَل

 )۲۰۶۹(م/
 ل شنیدم که عبدالله بن زبیر گوید: می ابوذبیان؛ خلیفه بن کعب؛ترجمه: 

زیرا من  ھای ابریشمی بپوشانید؛ : مبادا زنانتان را لباسگفت میو کرد  می سخنرانی
لباس ابریشمی «فرمود:  ص: رسول الله گفت می سشنیدم که عمر بن خطاب 

 ».شود میدر دنیا، لباس ابریشمی بپوشد، در آخرت از آن، محروم ھرکس  زیرا نپوشید؛
زبیر است. و بعد از او : این، مذھب ابن گوید  می (عالمه نووی در شرح صحیح مسلم

اجماع شده است که پوشیدن لباس ابریشمی برای زنان، مباح است. و این حدیث در مورد 
خواھد  یاحادیث بعد در وبیان گردید ه توضیح آن در حدیث قبلی ؛ چنانکمردان است

این دو «د: طال و ابریشم فرمو ی هدر حدیث معروفی دربار صآمد. ھمچنین پیامبر اکرم 
 شرح نووی با اندکی تصرف». ھستند، و برای زنان امتم، حالل مردان امتم، حرامبرای 
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 پوشیدن عبای ابریشمی شایسته پرهیزگاران نیست ):۳باب (
نَّهُ  س اَعِمرٍ  بِْن  ُ�ْقبَةَ  َ�نْ  ـ۱۳۳۷

َ
ْهِدَى  :قَاَل  �

ُ
ِ  لِرَُسولِ  أ وجُ  ص ا�َّ  فَلَِبَسهُ  ،َحِر�رٍ  فَرُّ

اَكرِهِ  ،َشِديًدا نَزاًْع  َ�َ�ََعهُ  انرَْصََف  ُ�مَّ  ،ِ�يهِ  َص�َّ  ُ�مَّ 
ْ
ُ  اَكل

َ
ُمتَِّق�َ  َهَذا يَنْبَىِغ  الَ « قَاَل  ُ�مَّ  ،هل

ْ
 .»لِل

 )۲۰۷۵(م/
 .نمودند ھداا صبه رسول الله  یشمیابر ییعبا گوید: می سرعقبه بن عامترجمه:  

 به سرعت، مانند ،نمازاز اتمام پس  .نماز خواندبا آن، د و یآن را پوش ص پیامبر اکرم
 ااھل تقو ی هستیشا ،ن لباسیا«فرمود: و  رون آوردیده باشد، از تن بینپسندآن را که  کسی

 ».ستین

 دو انگشت باشد ی ه): پوشیدن ابریشم، ممنوع است مگر اینکه به انداز۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۳۳۸

َ
ْنَا َكتََب  :قَاَل  س ُ�ثَْمانَ أ

َ
ْنُ  ُ�َمرُ  إِيل

َ
ْذَر�ِيَجانَ  َو�

َ
 فَْرقَدٍ  ْ�نَ  ُ�تْبَةَ  يَا ،بِأ

كَ  ِمنْ  لَيَْس  إِنَّهُ  �ِيَك  َكدِّ  ِمنْ  َوالَ  َكدِّ
َ
َك  َكدِّ  ِمنْ  َوالَ  أ مِّ

ُ
ْشِبعِ  ،أ

َ
ُمْسِلِم�َ  فَأ

ْ
ا ،رَِحالِِهمْ يِف  ال  ِممَّ

مَ  َو�ِيَّاُ�مْ  ،رَْحِلَك يِف  ِمنْهُ  �َْشبَعُ  ْهِل  َوزِىَّ  ،َواتلَّنَعُّ
َ
ْكِ  أ ُوَس  ،الرشِّ َِر�رِ  َوبلَ

ْ
إِنَّ  احل

  فَ
ِ  رَُسوَل  ُوِس  َ�نْ  َ�َ�  ص ا�َّ َِر�رِ  بلَ

ْ
  قَاَل  ،احل

َّ
َا َوَرَ�عَ  ،َهَكَذا إِال

َ
ِ  رَُسوُل  نل  إِْصَبَعيْهِ  ص ا�َّ

وُْسَطى
ْ
بَّابَةَ  ال ُهَما َوالسَّ ِكتَاِب يِف  َهَذا :اَعِصمٌ  قَاَل  :زَُهْ�ٌ  قَاَل  ،وََضمَّ

ْ
 زَُهْ�ٌ  َوَرَ�عَ  :قَاَل  ،ال

 )۲۰۶۹(م/ .إِْصبََعيْهِ 
طی  سما در آذربایجان بودیم که عمر بن خطاب  گوید: می سابو عثمان ترجمه: 

تالش تو و پدر و  ی هکنی، نتیج مید! آنچه مصرف به ما نوشت: ای عتبه بن فرق ای هنام
کنی از ھمان  میخوری و سیر  میھمان چیزی که خودت در منزلت  لذا مادرت نیست؛

طلبی و خوشگذرانی  سیر شوند. و از رفاهبخورند و چیز نیز به مسلمانان بده تا 
از پوشیدن  صزیرا رسول الله  رکان و لباس ابریشمی، پرھیز کنید؛وپوشیدن لباس مش

دو  ص پیامبر اکرملباس ابریشمی، منع فرمود مگر اینکه به این اندازه باشد. و 
را بلند کرد و به یکدیگر چسباند (و اینگونه مقدار جایز ابریشم را انگشت سبابه و میانه 

 .)به ما نشان داد
عاصم (راوی از ابوعثمان) گفت: در کتاب  گوید: می زھیر (راوی از عاصم)

 ھمینگونه آمده است. و زھیر ھم دو انگشتش را بلند کرد.
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نَّ  :َ�َفلَةَ  بِْن  ُسَو�ْدِ  َ�نْ  ـ۱۳۳۹
َ
اَب  ْ�نَ  ُ�َمرَ  أ َطَّ

ْ
َا�ِيَةِ  َخَطَب  س اخل

ْ
نيَِبُّ  َ�َ�  :َ�َقاَل  بِاجل

 ِ َِر�رِ  لُبِْس  َ�نْ  ص ا�َّ
ْ
  ،احل

َّ
وْ  إِْصبََعْ�ِ  َموِْضعَ  إِال

َ
وْ  ثََالٍث  أ

َ
ْرَ�عٍ  أ

َ
 )۲۰۶۹(م/ .أ

در جابیه (شھری در شام)  سعمر بن خطاب  گوید: می سوید بن غفلهترجمه: 
از پوشیدن ابریشم، منع فرمود مگر اینکه به  ص رسول اللهسخنرانی نمود و گفت: 

 چھار انگشت باشد.یا دو یا سه  ی هانداز

 ): پوشیدن قبای ابریشمی، ممنوع است۵باب (
ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرَ عن  ـ۱۳۴۰ ْهِدىَ  ِديبَاٍج  ِمنْ  َ�بَاءً  يَْوًما ص انلَّىِبُّ  لَِبَس قال:  ل ا�َّ

ُ
 أ

 ُ
َ

وَْشَك  ُ�مَّ  ،هل
َ
نْ  أ

َ
رَْسَل  ،نَزََعهُ  أ

َ
  بِهِ  فَأ

َ
اِب  بِْن  ُ�َمرَ  إِىل َطَّ

ْ
ُ  َفِقيَل  ،اخل

َ
وَْشَك  قَدْ  :هل

َ
 يَا ،نََزْ�تَهُ  َما أ

ِ  رَُسوَل  �ُل  َ�نْهُ  َ�َهاِ� « :َ�َقاَل  ا�َّ ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ،َ�بىِْك  ُ�َمرُ  فََجاَءهُ  ،»مُ َال السَّ  يهِ لَ عَ  ِجرْبِ  ،ا�َّ
ْمًرا َكرِْهَت 

َ
ْ�َطيْتَِنيهِ  أ

َ
ْعِطَكهُ  لَمْ  إِ�ِّ « :قَاَل  ؟يِل  َ�َما ،َوأ

ُ
بََسهُ  أ

ْ
َما ،تِلَل ْ�َطيْتَُكهُ  إِ�َّ

َ
 َ�بَاَعهُ  »تَِبيُعهُ  أ

ىَفْ 
ْ
ل
َ
 )۲۰۷۰(م/ .ِدرَْهمٍ  بِأ

یک قبای ابریشمی  صنبی اکرم  ،روزی گوید: می ل عبداللهجابر بن ترجمه: 
بیرون آورد و برای عمر آن را  اما دیری نگذشت که د؛که به وی ھدیه داده بودند، پوشی

بیرون آوردید!؟ فرمود: آن را  ! خیلی زودیا رسول اللهفرستاد. مردم گفتند:  سبن خطاب 
آمد و  ص پیامبر اکرمگریان نزد  سآنگاه عمر ». جبرئیل مرا از پوشیدن آن، منع نمود«

حال من چه  نمودید؛من عطا  ، بهنکردید! چیزی را که شما پسند یا رسول اللهگفت: 
 توبلکه به  ؛بپوشیآن را  عطا نکردم که توبه «فرمود:  صخواھد شد؟! رسول اکرم 

 به دو ھزار درھم فروخت.آن را  سعمر آنگاه،  گوید: می راوی». بفروشیآن را  بخشیدم تا

 پوشیدن لباس ابریشم هنگام بیماری ی ه): اجاز۶باب (
�ََس َعن ترجمه: 

َ
نَّ  :س َمالٍِك  ْ�نَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َص  ص ا�َّ  َعوٍْف  بِْن  الرَّمْحَِن  ِلَعبْدِ  رَخَّ

 ِ�ْ�َ امِ  بِْن  َوالزُّ َعوَّ
ْ
ُقُمِص يِف  ،ال

ْ
َِر�رِ  ال

ْ
َفرِ يِف  احل ةٍ  ِمنْ  ،السَّ وْ  بِِهَما اَكنَْت  ِحكَّ

َ
 ، وَ بِِهَما اَكنَ  وََجعٍ  أ

 رَُسوِل اِهللا الَقمَل. كَروايٍَة: شَ يِف 
َ

 )۲۰۷۶(م/وا إىل
به عبدالرحمن بن عوف و زبیر  صرسول الله  :گوید می سمالک انس بن ترجمه: 

داد تا در سفر، که بدنشان دچار خارش یا دردی شده بود، اجازه  لعوام بن 
 ھای ابریشمی بپوشند.پیراھن
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 از وجود شپش، شکایت کردند. صو در روایتی آمده است که آنھا نزد رسول الله 

 اینکه گریبان لباس از ابریشم باشد ی ه): اجاز۷باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۳۴۲   س ا�َّ

َ
ْسَماءَ  َمْو�

َ
يِب  بِنِْت  أ

َ
ِ  َخاَل  َوَ�نَ  بَْ�رٍ أ

َ
 :قَاَل  ،َ�َطاءٍ  َودل

رَْسلَتِْ� 
َ
ْسَماءُ  أ

َ
  أ

َ
ِ  َ�بْدِ  إِىل نََّك  بَلََغِ�  :َ�َقالَْت  ،ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ

َ
مُ  � َرِّ

ُ
ْشيَاءَ  حت

َ
َعلَمَ  ،ثََالثَةً  أ

ْ
يِف  ال

ةَ  ،اثلَّوِْب  رُْجَوانِ  َوِميرَثَ
ُ
ِ  َ�بْدُ يِل  َ�َقاَل  ،لُكِّهِ  رََجٍب  وََصْومَ  ،األ ا :ا�َّ مَّ

َ
 ،رََجٍب  ِمنْ  َذَكْرَت  َما أ

بَدَ  يَُصومُ  بَِمنْ  فََكيَْف 
َ
ا ،األ مَّ

َ
َعلَمِ  ِمنَ  َذَكْرَت  َما َوأ

ْ
إِ�ِّ  :اثلَّوِْب يِف  ال

 ْ�نَ  ُ�َمرَ  َسِمْعُت  فَ
اِب  َطَّ

ْ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :َ�ُقوُل  اخل بَُس  إِ�ََّما« :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ْ
َِر�رَ  يَل

ْ
ُ  َخَالَق  الَ  َمنْ  احل

َ
 فَِخْفُت  »هل

نْ 
َ
َعلَمُ  يَُ�ونَ  أ

ْ
ا ،ِمنْهُ  ال مَّ

َ
ةُ  َوأ رُْجَوانِ  ِميرَثَ

ُ
ةُ  َ�َهِذهِ  ،األ ِ  َ�بْدِ  ِميرَثَ رُْجَوانٌ ِ�َ  فَإَِذا ،ا�َّ

ُ
 ،أ

  فَرََجْعُت 
َ

ْسَماءَ  إِىل
َ
ُ�َها أ ْ ِ  رَُسولِ  ُجبَّةُ  َهِذهِ  :َ�َقالَْت  فََخربَّ ْخرََجْت  ،ص ا�َّ

َ
َّ  فَأ  َطيَالََسةٍ  ُجبَّةَ إِيلَ

َواِ�يَّةً  يبَاِج  َمْكُفوَ�ْ�ِ  َوفَرَْجيَْها ،ِديبَاٍج  بِلْنَةُ  لََها ،ِكرْسَ  اَع�َِشةَ  ِعنْدَ  اَكنَْت  َهِذهِ  :َ�َقالَْت  ،بِادلِّ
ا ،قُِبَضْت  َحىتَّ  بَُسَها ص انلَّىِبُّ  َوَ�نَ  ،َ�بَْضتَُها قُِبَضْت  فَلَمَّ

ْ
َمْرىَض  َ�ْغِسلَُها َ�نَْحنُ  ،يَل

ْ
 لِل

 )۲۰۶۹(م/ .بَِها �ُْستَْشىَف 
 که دایی فرزند عطا است، لموالی اسماء دختر ابوبکر  سعبدالله ترجمه: 

گفت: به او بگو: اطالع فرستاد و  ل مرا نزد عبدالله بن عمر لاسماء  گوید: می
. را ھای ابریشمی در لباس خطوجود ) ۱دانید: ( میام که شما سه چیز را حرام  یافته

 ماه رجب را. ی ه) روزه گرفتن ھم۳ابریشمی ارغوانی رنگ ( ی ه) بالشچ۲(
رجب گفتی، باید بگویم که پس  ی هروز ی هعبدالله به من گفت: آنچه که دربار

شود؟ (ھدف این است که  میگیرد، چه  میرا روزه عمر  ی هھمکه  کسی حکم
خطھای ابریشمی لباس، شنیدم که عمر  ی هاما دربار )رجب، اشکالی ندارد. ی هروز

ابریشم را کسی «فرمود:  می صگفت: شنیدم که رسول الله  سبن خطاب 
ھای ابریشمی،  لذا من بیم دارم که نقش ؛»(در آخرت) ندارد ای هپوشد که بھر می

ابریشمی ارغوانی رنگ باید بگویم:  ی هبالشچ ی هاین حدیث شود. اما دربارشامل 
ارغوانی  ی همن نگاه کردم تا یک بالشچ گوید: می عبدالله است. راوی ی هاین بالشچ

 ی ه. او یک جبسخنان عبد الله را برایش بیان نمودمبرگشتم و  است. آنگاه نزد اسماء
ابریشمی داشت و دو طرف گریبان آن  ھایطیالسی (بدون آستین) کسروی که خط

 است. صرسول الله  ی هبیرون آورد و گفت: این جب دوخته شده بود،با ابریشم، 
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آن را  بود تا اینکه وی وفات نمود. ھنگام وفات ایشان، من ل این جبه نزد عایشه
 پوشید؛ به ھمین علت، ما میآن را  صاشتم. قابل یادآوری است که رسول الله دبر

(تبرک  .نماییم آنھا را درمان میآن،  ی هو بوسیلوییم ش میبرای بیماران آن را 
کس  ھیچ جایز است. و بعد از ایشان به آثار صجستن فقط به آثار رسول الله 

 .)دیگری جایز نیست

 ابریشمی و درست کردن روسری برای زنان ی ه): قطعه قطعه نمودن پارچ۸باب (
ٍّ  َ�نْ  ـ۱۳۴۳ نَّ : س ىلَعِ

َ
َ�يِْدرَ  أ

ُ
ْهَدى ُدوَمةَ  أ

َ
  أ

َ
ْ�َطاهُ  ،َحِر�رٍ  ثَوَْب  ص انلَّىِبِّ  إِىل

َ
 َعِليًّا فَأ

ْقهُ « :َ�َقاَل  َفَواِطمِ  َ�ْ�َ  مُخًُرا َشقِّ
ْ
 )۲۰۷۱(م/. »ال

: ُاکیدر بن عبدالملک اھل دومه (نام روایت است که سعلی بن ابی طالب از ترجمه: 
آن را  صھدیه نمود. پیامبر گرامی اسالم  صشھری) یک لباس ابریشمی به نبی اکرم 

(فاطمه دختر  ھا هآنرا قطعه قطعه کن و برای فاطم«عنایت کرد و فرمود:  سبه علی 
 )س؛ و فاطمه دختر حمزه س، فاطمه دختر اسد؛ مادر علی بن ابی طالب صرسول الله 

 ».روسری درست کن

 های ابریشمی هستند و لباس زرد و هایی که دارای خط ): پوشیدن لباس۹باب (
 باشد میانگشتر طالیی، ممنوع 

ِّ  َ�نْ  ـ۱۳۴۴ يِب  بِْن  ىلَعِ
َ
نَّ  َطاِلٍب أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ِّ  لُبِْس  َ�نْ  َ�َ�  ص ا�َّ َقىسِّ

ْ
ُمَعْصَفرِ  ،ال

ْ
 ،َوال

َتُّمِ  َوَ�نْ 
َ

َهِب  خت ُقْرآنِ  قَِراَءةِ  َوَ�نْ  ،اذلَّ
ْ
ُكوِع يِف  ال  )۲۰۷۸(م/ .الرُّ

از پوشیدن لباسھایی که  صرسول الله  گوید: می سعلی بن ابی طالب ترجمه: 
دارای خطھای ابریشمی ھستند، لباسھای زرد رنگ، انگشتر طالیی و قرآن خواندن در 

 رکوع، منع فرمود.
ِ  َ�بْدَ َعن  ـ۱۳۴۵ َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو ْ�نَ  ا�َّ

ْ
ى :قَاَل  ل ال

َ
ِ  رَُسوُل  َرأ َّ  ص ا�َّ  ثَْو�َْ�ِ يلَعَ

ارِ  ِ�يَاِب  ِمنْ  َهِذهِ  إِنَّ « :َ�َقاَل  ،ُمَعْصَفَر�ِْن  ُكفَّ
ْ
بَْسَها فَالَ  ،ال

ْ
 )۲۰۷۷(م/ .»تَل

دو لباس زرد  ص: رسول الله یدگو می ل عبدالله بن عمرو بن عاصترجمه: 
 ».تو آنھا را نپوشلذا اینھا لباس کافران ھستند؛ «رنگ به تنم دید؛ پس فرمود: 
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 ): ممنوعیت زعفران زدن (بر بدن و لباس)۱۰باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۳۴۶

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َ�  :قَاَل  س أ نْ  ص ا�َّ

َ
ْ�َفرَ  أ  )۲۱۰۱(م/ .الرَُّجُل  َ�زَتَ

از زعفران زدن مردان (بر بدن و لباس)  صرسول الله  گوید: می سانس ترجمه: 
 منع فرمود.

 رنگ کردن موها و تغییر دادن موی سفید ی ه): دربار۱۱باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۳۴۷ ىِتَ  :قَاَل  ل ا�َّ

ُ
ىِب  أ

َ
ةَ  َ�تِْح  يَْومَ  ُقَحافَةَ  بِأ ُسهُ  ،َمكَّ

ْ
 َوَرأ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َ�يَاًضا اَكثلََّغاَمةِ  َوحِلْيَتُهُ  ُوا« :ص ا�َّ ءٍ  َهَذا َ��ِّ َوادَ  َواْجتَنِبُوا ،�ىَِشْ  .»السَّ
 )۲۱۰۲(م/

) را س روز فتح مکه، ابوقحافه (پدر ابوبکر گوید: می لجابر بن عبدالله ترجمه: 
سفید بود.  ی هاش از شدت سفیدی مانند درمن آوردند در حالی که موھای سر و محاسن

 ».البته از رنگ سیاه، پرھیز نمایید ؛اینھا را با چیزی تغییر دھید«فرمود:  صرسول الله 

 ): مخالفت با یهود و نصاری در رنگ نمودن۱۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۳۴۸

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
َُهودَ  إِنَّ « :قَاَل  صانلَّيِبَّ  أ

ْ
 ،يَْصبُُغونَ  الَ  َوانلََّصارَى ايل

 )۲۱۰۳(م/. »فََخاِلُفوُهمْ 
(محاسن  یھود و نصاریھمانا : «فرمود ص رمکا ینب گوید: می سره یھروابترجمه: 

 ».دینکشما خالف آنان، عمل  لذا زنند؛ یشان را) رنگ نمیو موھا

 ): ُبرد یمانی سبز رنگ و خط دار۱۳اب (ب
نَا :قَاَل  س َ�تَاَدةُ َعن  ـ۱۳۴۹

ْ
�َِس  قُل

َ
ىُّ  :َمالٍِك  بِْن  أل

َ
َحبَّ  اَكنَ  اللِّبَاِس  أ

َ
  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إىِل  ص ا�َّ

وْ 
َ
ْعَجَب  أ

َ
  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل ةُ  :قَاَل  ؟ص ا�َّ ِرَبَ

ْ
 )۲۰۷۹(م/ .احل

 صگفتم: کدام لباس را رسول الله  سبه انس بن مالک  گوید: می سقتاده ترجمه: 
 را.و داری خط پسندید؟ گفت: ُبرد یمانی سبز رنگ  میبیشتر دوست داشت یا بیشتر 

 که دارای تصویر جهاز شتر است لباسی ی ه): دربار۱۴باب (
ٌل  ِمْرٌط  وََعلَيْهِ  ،َغَداةٍ  َذاَت  ص انلَّىِبُّ  َخَرجَ  :قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۳۵۰  ِمنْ  ُمرَحَّ

ْسوَدَ  َشَعرٍ 
َ
 )۲۰۸۱(م/ .أ
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از خانه بیرون رفت در  ص: یک صبح، نبی اکرم گوید می لعایشه ترجمه: 
 شتر و درست شده از موی سیاه پوشیده بود.ش به جھاز حالی که یک لباس منّق 

 ): پوشیدن ازار کلفت و لباس نمدی۱۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۳۵۱

َ
ُت  :قَاَل  س بُْرَدةَ أ

ْ
ْخرََجْت  اَع�َِشةَ  ىلَعَ  َدَخل

َ
ْنَا فَأ

َ
ا َغِليًظا إَِزاًرا إِيل  يُْصنَعُ  ِممَّ

ََمِن  وَ�َهاالَّيِت  ِمنَ  َوِ�َساءً  ،بِايلْ ُملَبََّدةَ  �َُسمُّ
ْ
قَْسَمْت  :قَاَل  ،ال

َ
ِ  فَأ ِ  رَُسوَل  إِنَّ  بِا�َّ يِف  قُِبَض  ص ا�َّ

 )۲۰۸۰(م/ .اثلَّْوَ�ْ�ِ  َهَذيِْن 
رفتم. ایشان، ازار کلفتی را که در  لنزد عایشه  گوید: می سابوبرده ترجمه: 

گویند، بیرون آورد  می(نمدی)  شود و چادری را که مردم به آن، ملبده مییمن ساخته 
 ھا از او جدا شد.در این صو سوگند یاد نمود که روح رسول الله 

 نمدها ی ه): دربار۱۶باب (
ا :قَاَل  س َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۳۵۲ ِ  رَُسوُل يِل  قَاَل  تََزوَّْجُت  لَمَّ َْذَت « :ص ا�َّ ختَّ

َ
ْ�َماًطا �

َ
 ؟»أ

ُت 
ْ
�َّ  :قُل

َ
َا َو�

َ
ْ�َماٌط  نل

َ
َما« :قَاَل  ؟أ

َ
َها أ ىِت  وَِعنْدَ  :َجابِرٌ  قَاَل  ،»َستَُكونُ  إِ�َّ

َ
نَا ،َ�َمٌط  اْمَرأ

َ
قُوُل  فَأ

َ
 :أ

ِّيهِ 
َ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَدْ  :َوَ�ُقوُل  ،َ��ِّ  �  )۲۰۸۳(م/ .»َستَُكونُ  إِ�ََّها« ص ا�َّ
به من فرمود:  صھنگامی که ازدواج نمودم، رسول الله  گوید: می س جابرترجمه: 

زودی ه ب«توانیم دارای نمد باشیم؟ فرمود:  می؟ گفتم: چگونه »ای هآیا نمد تھیه کرد«
 ».صاحب نمد خواھید شد

گویم: نمدت را از کنار  میھم اکنون، ھمسرم نمدی دارد. من به او  گوید: می س جابر
 ».خواھید شدزودی صاحب نمد ه ب: «فرمود صرسول الله  گوید: می من دور کن. او

 نیاز ی هرختخواب به انداز ی ه): تهی۱۷باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۳۵۳ نَّ  :ل ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُ  قَاَل  ص ا�َّ

َ
 ،لِلرَُّجِل  فَِراٌش « :هل

تِهِ  َوفَِراٌش 
َ
يِْف  َواثلَّاِلُث  ،ِالْمَرأ ابِعُ  ،لِلضَّ يَْطانِ  َوالرَّ  )۲۰۸۴(م/ .»لِلشَّ

یک «و فرمود: به ا صروایت است که رسول الله  ل بن عبداللهاز جابر ترجمه: 
و  رختخواب از آِن ھمسرش، و یک رختخواب برای مھمان،و یک  رختخواب از آِن مرد،

 ».باشد میچھارمی از آِن شیطان 
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 ): رختخواب چرمین که داخل آن، الیاف درخت خرما باشد۱۸باب (
َما :قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۳۵۴ ِ  رَُسولِ  فَِراُش  اَكنَ  إِ�َّ ي  ص ا�َّ ِ

َّ
َدًما ،َعلَيْهِ  َ�نَامُ اذل

َ
 أ

 )۲۰۸۲(م/ .يِلٌف  َحْشُوهُ 
خوابید،  میباالی آن  صوابی که رسول الله تخ: رخگوید می لعایشه ترجمه: 

 با لیف درخت خرما پر شده بود. بود که یاز چرم

هایش  بپیچد که دستخود را در لباس اینکه شخص، طوری  ی ه): دربار۱۹باب (
داخل آن بمانند و بیرون آوردن آنها مشکل باشد و همچنین بستن کمر و زانوها با 

 یکدیگر
نَّ  س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۳۵۵

َ
ِ  رَُسوَل  أ نْ  َ�َ�  ص ا�َّ

َ
ُ�َل  أ

ْ
وْ  ،�ِِشَماهِلِ  الرَُّجَل  يَأ

َ
يِف  َ�ْمىِشَ  أ

نْ  ،َواِحَدةٍ  َ�ْعٍل 
َ
اءَ  �َْشتَِمَل  َوأ مَّ نْ  ،الصَّ

َ
 )۲۰۹۹(م/ .فَرِْجهِ  َ�نْ  اَكِشًفا ،َواِحدٍ  ثَوٍْب يِف  َ�ْتَىِبَ  َوأ

خوردن با دست چپ، راه رفتن با یک  از صرسول الله  گوید: می سجابر ترجمه: 
کفش و از اینکه شخص، طوری خود را در لباس بپیچد که دستھایش داخل آن لنگه 

بمانند و بیرون آوردن آنھا مشکل باشد و از بستن کمر و زانوھا با یکدیگر (که در 
 شود، منع فرمود. میصورت ازار داشتن) باعث کشف عورت 

وع دیگری گذاشتن، ممن ): خوابیدن بر پشت و یکی از پاها را باالی۲۰باب (
 باشد می

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۳۵۶ نَّ  :س ا�َّ
َ
ِقَ�َّ  الَ « :قَاَل  صانلَّيِبَّ  أ

ْ
َحُدُ�مْ  �َْستَل

َ
 يََضعُ  ُ�مَّ  أ

ْخَرى ىلَعَ  رِْجلَيْهِ  إِْحَدى
ُ
 )۲۰۹۹(م/ .»األ

مبادا یکی از شما بر «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سجابر بن عبدالله ترجمه:  
(طوری که عورتش آشکار ». پشت بخوابد و یکی از پاھایش را باالی دیگری بگذارد

 .)گردد

 یک پا روی پای دیگر، مباح است ن): دراز کشیدن به پشت و گذاشت۲۱باب (
هِ  َ�نْ  ،تَِميمٍ  بِْن  َ�بَّادِ  َ�نْ  ـ۱۳۵۷ نَّهُ  :َ�مِّ

َ
ى �

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ ِقيًا ص ا�َّ

ْ
َمْسِجدِ يِف  ُمْستَل

ْ
 ،ال

ْخَرى ىلَعَ  رِْجلَيْهِ  إِْحَدى َواِضًعا
ُ
 )۲۱۰۰(م/ .األ
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را در مسجد  صاز عباد بن تمیم روایت است که عمویش گفت: رسول الله ترجمه: 
دیدم در حالی که به پشت، دراز کشیده و یکی از پاھایش را روی پای دیگرش، گذاشته 

 بود.

 ها ازار تا نصف ساق): باال بردن ۲۲باب (
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  َمَررُْت  :قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۳۵۸  يَا« :َ�َقاَل  اْسرِتَْخاءٌ  إَِزارِىَوِ�  ص ا�َّ

ِ  َ�بْدَ  ُت  َ�َما ،فَزِْدُت  »زِدْ « قَاَل  ُ�مَّ  :فََرَ�ْعُتهُ  »إَِزارَكَ  اْرَ�عْ  ا�َّ
ْ
اَها ِزل َرَّ

َ
حت

َ
 َ�ْعُض  َ�َقاَل  ،َ�ْعدُ  أ

َقْومِ 
ْ
  :ال

َ
ْ�نَ  إِىل

َ
نَْصاِف  :َ�َقاَل  ؟أ

َ
اَ�ْ�ِ  أ  )۲۰۸۶(م/ .السَّ

ذشتم در حالی که ازارم گ صاز کنار رسول الله  گوید: می لعمر ـ ابن ۱۳۵۸
من بلند کردم. ». ای عبدالله! ازارت را بلند کن«فرمود:  ص پیامبر اکرم پایین بود.

نمودم  میو بعد از آن، تالش  بلند کردم.باز ھم من ». نبیشتر از این، بلند ک«فرمود: 
 لبلند کردی؟ ابن عمر که این وضعیت را حفظ نمایم. یک نفر پرسید: تا کجا 

 ھا. گفت: تا نصف ساق

سوی او نگاه ه ب الله متعالمتکبرانه، روی زمین بکشد، ازارش را ): مردی که ۲۳باب (
 کند مین

د بِن ز�اٍد  ـ۱۳۵۹ بَا َسِمْعُت  :قَاَل َعن ُ�َمَّ
َ
ى ـ س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
 فََجَعَل  ،إَِزارَهُ  َ�ُرُّ  رَُجالً  َوَرأ

رَْض  يرَْضُِب 
َ
ِم�ٌ  وَُهوَ  ،بِرِْجِلهِ  األ

َ
َْحَر�ِْن  ىلَعَ  أ ِم�ُ  َجاءَ  :َ�ُقوُل  وَُهوَ  ـ ابلْ

َ
ِم�ُ  َجاءَ  ،األ

َ
 قَاَل  ،األ

ِ  رَُسوُل  َ  إِنَّ « :ص ا�َّ   َ�نُْظرُ  الَ  ا�َّ
َ

 )۲۰۸۷(م/ .»َ�َطًرا إَِزارَهُ  َ�ُرُّ  َمنْ  إِىل
که امیر بحرین بود، مردی را دید که  سابوھریره  گوید: می محمد بن زیادترجمه: 

 امیر آمد. گوید: می زند و میکشد و پایش را به زمین  میروی زمین متکبرانه، ازارش را 
 امیر آمد.
 صاین صحنه) گفت: رسول الله  (با دیدن سشنیدم که ابوھریره  گوید: می راوی
روی زمین بکشد، نگاه متکبرانه، سوی مردی که ازارش را ه ب الله متعال«فرمود: 

 ».کند مین
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 کند میسوی آنان، نگاه نه زند و ب میبا سه گروه، حرف ن الله متعال): ۲۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۳۶۰ 

َ
ُ  يَُ�لُِّمُهمُ  الَ  ثََالثَةٌ « :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  س َذرٍّ أ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ا�َّ

ْ
 َوالَ  ،ال

ِْهمْ  َ�نُْظرُ 
َ

يِهمْ  َوالَ  ،إِيل يِلمٌ  َعَذاٌب  َولَُهمْ  ،يَُز�ِّ
َ
َها قَاَل  »أ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقَرأ  قَاَل  ،ِمَرارٍ  ثََالَث  ص ا�َّ

بُو
َ
وا َخابُوا :َذرٍّ  أ ِ  رَُسوَل  يَا ُهمْ  َمنْ  ،وََخرِسُ ُمْسِبُل « :قَاَل  ؟ا�َّ

ْ
َمنَّانُ ِاَزارَُه  ال

ْ
ُق  ،َوال ُمنَفِّ

ْ
َعتَهُ  َوال

ْ
 ِسل

َِلِف 
ْ
اَكِذِب  بِاحل

ْ
  )۱۰۶(م/ .»ال

با  الله متعالروز قیامت، «فرمود:  صروایت است که نبی اکرم  ساز ابوذر ترجمه: 
گرداند و دچار  می، آنھا را پاک نکند میسوی آنان، نگاه نه زند، ب میسه گروه، حرف ن

 ساین جمالت را سه بار، تکرار نمود. ابوذر  ص رسول الله». شوند میعذاب دردناکی 
نان چه کسانی ھستند؟ فرمود: ! آیا رسول اللهگفت: ناکام شدند و زیان کردند؛ 

که  کسی و ،گذارد می بخشد و منت میکه  کسی اندازد، و میکه ازارش را پایین  کسی«
 ».کند می ازار کاالیش را گرمبا سوگند دروغین، ب

 ): کسی که لباسش را متکبرانه، روی زمین بکشد۲۵باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۳۶۱ نَّ  :ل ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ي  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ ِ

َّ
 ِمنَ  ِ�يَابَهُ  َ�ُرُّ اذل

ُيَالَءِ 
ْ
ُ  َ�نُْظرُ  الَ  ،اخل ْهِ  ا�َّ

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  إِيل

ْ
 )۲۰۸۵(م/ .»ال

ھر کس، متکبرانه، «فرمود:  ص: رسول الله گوید می ل عبدالله بن عمرترجمه: 
 ».کند میسوی او نگاه نه ب الله متعاللباسش را روی زمین بکشد، روز قیامت، 

و متکبرانه، راه  ): روزی، یک مرد دچار غرور و خودپسندی شده بود۲۶باب ( 
 رفت که در زمین، فرو رفت می

يِب  َ�نْ  ـ۱۳۶۲
َ
ْعَجبَتْهُ  قَدْ  ،َ�ْمىِش  رَُجٌل  بَيْنََما« :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
 مُجَّتُهُ  أ

رُْض  بِهِ  ُخِسَف  إِذْ  ،َوُ�ْرَداهُ 
َ
َجُل  َ�ُهوَ  ،األ

ْ
رِْض يِف  َ�تََجل

َ
اَعةُ  َ�ُقومَ  َحىتَّ  األ  )۲۰۸۸(م/ .»السَّ

در حالی که روزی، یک مرد، «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
دید؛ در این ھنگام، دچار غرور گر زد، با نگاه به موھای بلند و لباسھای فاخرش، قدم می

 ».و تا برپا شدن قیامت، در زمین، فرو خواھد رفت زمین او را فرو برد
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که درآن، سگ و عکس، وجود داشته باشد، وارد  ای ه): فرشتگان به خان۲۷باب (
 شوند مین

نَّ  :ل َميُْمونَةُ َعن  ـ۱۳۶۳
َ
ِ  رَُسوَل  أ ْصبَحَ  ص ا�َّ

َ
 يَا :َميُْمونَةُ  َ�َقالَْت  ،َوامِجًا يَْوًما أ

ِ  رَُسوَل  َْومِ  ُمنْذُ  َهيْئََتَك  اْستَنَْكْرُت  لََقدِ  ا�َّ ِ  رَُسوُل  قَاَل  ،ايلْ �َل  إِنَّ « :ص ا�َّ  وََعَدِ�  اَكنَ  ِجرْبِ
نْ 

َ
َقاِ�  أ

ْ
َقِ�  فَلَمْ  ،اللَّيْلَةَ  يَل

ْ
مَ  ،يَل

َ
ِ  أ ْخلََفِ�  َما َوا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َظلَّ  قَاَل  »أ  ىلَعَ  ،َذلَِك  يَْوَمهُ  ص ا�َّ

ٍب  ِجْروُ  َ�ْفِسهِ يِف  َوَ�عَ  ُ�مَّ  ،َذلَِك 
ْ
َْت  لَك

َ
َا فُْسَطاٍط  حت

َ
َمرَ  ،نل

َ
ْخِرجَ  بِهِ  فَأ

ُ
َخذَ  ُ�مَّ  ،فَأ

َ
 َماءً  �ِيَِدهِ  أ

ا ،َماَكنَهُ  َ�نََضحَ  ْمىَس  َفلَمَّ
َ
�ُل  لَِقيَهُ  أ ُ  َ�َقاَل  ،ِجرْبِ

َ
نْ  وََعْدتَِ�  ُكنَْت  قَدْ « :هل

َ
َقاِ�  أ

ْ
َارَِحةَ  تَل

ْ
 قَاَل  »ابل

َجْل 
َ
ٌب  ِ�يهِ  بَيْتًا نَْدُخُل  الَ  َولَِكنَّا ،أ

ْ
ْصبَحَ  ،ُصوَرةٌ  َوالَ  لَك

َ
ِ  رَُسوُل  فَأ َمرَ  ،يَْوَمئِذٍ  ص ا�َّ

َ
 بَِقتِْل  فَأ

الِكَ 
ْ
ُمرُ  إِنَّهُ  َحىتَّ  ،ِب ال

ْ
ِب  بَِقتِْل  يَأ

ْ
َائِِط  لَك

ْ
ِغ�ِ  احل َب  َوَ�رْتُكُ  ،الصَّ

ْ
َائِِط  لَك

ْ
َكِب�ِ  احل

ْ
 )۲۱۰۵(م/ .ال

در حالی صبح نمود که  صروایت است که روزی، رسول الله  لاز میمونه ترجمه: 
ات را متغیر و  ! امروز، چھرهیا رسول اللهگفت:  لاش گرفته و نگران بود. میمونه  چھره

جبریل به من وعده داد که شب به مالقات من «فرمود:  صرسول الله  ؟بینم میدگرگون 
رسول  گوید: می راوی». نون، خلف وعده ننموده استتاک به الله، آید؛ ولی نیامد. سوگند می
که توله سگی زیر پرده  آن روزش را با نگرانی، سپری نمود. سپس به یادش آمد ص الله

با  صآنگاه دستور داد و آن توله سگ را بیرون کردند. پس از آن، پیامبر اکرم  وجود دارد.
دستش مقداری آب برداشت و در جای آن، پاشید. ھنگامی که شب فرا رسید، جبریل به 

به من وعده داده بودی که «به او فرمود:  صآمد. پیامبر اکرم  ص رسول اللهمالقات 
که در آن، سگ و عکس  ای هجبریل گفت: بله، ولی ما به خان». یشب به مالقاتم بیایید

ھا را بکشند؛ تا ور داد تا سگتدس صشویم. صبح روز بعد، رسول الله  میباشد، وارد ن
 داد تا سگ باغ کوچک را بکشند و سگ باغ بزرگ را بگذارند. میجایی که دستور 

و نزد بعضی . تکشاورزی و شکار، استثنا شده اس ی ه(البته از این حکم، سگ گل
 مترجم .)ھا، منسوخ شده است ھم حکم کشتن سگ

يِب  َ�نْ  ـ۱۳۶۴
َ
ِ  رَُسوُل  َقاَل  :قَاَل  ُهَر�َْرةَ أ َمَالئَِ�ةُ  تَْدُخُل  الَ « :ص ا�َّ

ْ
 َ�َماِ�يُل  ِ�يهِ  بَيْتًا ال

وْ 
َ
 )۲۱۰۶(م/ .»تََصاِو�رُ  أ

ای که در  فرشتگان به خانه«فرمود:  صالله  رسول گوید: می سھریره ابو ترجمه: 
 ».شوند آن عکس و تصویر وجود داشته باشد، وارد نمی
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شوند  میکه در آن، تصویر وجود داشته باشد، وارد ن ای ه): فرشتگان به خان۲۸باب (
 مگر اینکه نقشی بر پارچه باشد

يِب  َ�نْ  ،َخادِلٍ  بِْن  َز�ْدِ  َ�نْ  َسِعيدٍ  بِْن  �رُْسِ  َ�نْ  ـ۱۳۶۵ 
َ
َحةَ أ

ْ
 رَُسولِ  َصاِحِب  ـ س َطل

 ِ نَّهُ  ـ ص ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  إِنَّ  :قَاَل  � َمَالئَِ�ةَ  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
 ،»ُصوَرةٌ  ِ�يهِ  بَيْتًا تَْدُخُل  الَ  ال

ُت  قَاَل  ،ُصوَرةٌ  ِ�يهِ  ِسرْتٌ  بَابِهِ  ىلَعَ  فَإَِذا ،َ�ُعْدنَاهُ  ،َ�ْعدُ  َز�ْدٌ  اْشتَىَك  ُ�مَّ  :�رُْسٌ  قَاَل 
ْ
ِ  ِلُعبَيْدِ  َ�ُقل  ا�َّ

َْوَالِ�ِّ 
ْ
لَمْ  :صانلَّيِبِّ  َزْوِج  ،َميُْمونَةَ  َر�ِيِب  ،اخل

َ
نَا أ َورِ  َعِن  َز�ْدٌ  ُ�ْرِبْ لِ  يَْومَ  الصُّ وَّ

َ
 َ�َقاَل  ؟األ

ِ  ُ�بَيْدُ  لَمْ  :ا�َّ
َ
 « :قَاَل  ِح�َ  �َْسَمْعهُ  أ

َّ
 )۲۱۰۶(م/ .»ثَوٍْب يِف  َرْ�ًما إِال

 روایت صصحابی رسول الله  سابوطلحه ُبسر بن سعید از زید بن خالد از  ترجمه:
که در آن، تصویر وجود  ای هفرشتگان به خان«فرمود:  صکه: رسول الله کند  می

ما به عیادت  بعد از آن، زید مریض شد و گوید: می ُبسر». شوند میداشته باشد، وارد ن
. من به استعکس دار آویزان  ای هاو پرد ی هخان ی هبر درواز ایشان رفتیم و دیدیم که

؛ گفتم: آیا صھمسر گرامی نبی اکرم  لزینب  ی هپرورددست عبیدالله خوالنی؛ 
آیا : جواب دادھا برای ما حدیثی بیان نکرد؟! عبیدالله عکس ی هزید در گذشته دربار

 د.)(این، اشکالی ندار .»مگر اینکه نقشی بر پارچه باشد«نشنیدی که گفت: 

به بالش، تبدیل و قطعه قطعه گردید اینکه و  ،عکس دار ی ه): کراهیت پرد۲۹باب (
 شد

َّ  َدَخَل قالت:  ل اَع�َِشةَ َعن  ـ۱۳۶۶ ِ  رَُسوُل يلَعَ  بِِقَرامٍ يِل  َسْهَوةً  َسرَتُْت  َوقَدْ  ص ا�َّ
ا ،َ�َماِ�يُل  ِ�يهِ  نَ  َهتََكهُ  َرآهُ  فَلَمَّ َشدُّ  اَع�َِشةُ  يَا« :َوقَاَل  وَْجُههُ  َوتَلَوَّ

َ
ِ  ِعنْدَ  َعَذابًا انلَّاِس  أ  يَْومَ  ،ا�َّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
ينَ  ،ال ِ

َّ
ِق  يَُضاُهونَ  اذل

ْ
ِ  خِبَل نَا َ�َقَطْعنَاهُ  :اَع�َِشةُ  قَالَْت  .»ا�َّ

ْ
وْ  وَِساَدةً  ِمنْهُ  فََجَعل

َ
 .وَِساَدَ�ْ�ِ  أ

 )۲۱۰۷(م/
من تشریف آوردند در  ی هبه خان صرسول الله  :گوید می لعایشه ترجمه: 

 .آویزان نموده بودم نازک و عکس داری ی هیک کمد دیواری، پردروی حالی که من 
اش دگرگون گردید و  پاره نمود و چھرهآن را  پرده را دید، ص ھنگامی که پیامبر اکرم

بینند  میترین عذاب را کسانی  سختنزد الله متعال، ای عایشه! روز قیامت، «فرمود: 
 ».کنند میرا شبیه سازی  الله متعالکه آفرینش 
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گوید: ما آن پرده را پاره کردیم و یک یا دو بالش از آن، درست  میلعایشه 
 کردیم.

ِ  رَُسوُل  قَِدمَ  :قَالَْت  اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۳۶۷ ُْت  َوقَدْ  ،َسَفرٍ  ِمنْ  ص ا�َّ  ُدْرنُو�ً  بَاىِب  ىلَعَ  َسرتَّ
َيُْل  ِ�يهِ 

ْ
ْجِنَحةِ  َذَواُت  اخل

َ
َمَرِ�  ،األ

َ
ْ�تُهُ  فَأ  )۲۱۰۷(م/ .َ�َ�َ

از سفری تشریف آورد در حالی که من بر دِر  ص: رسول الله گوید می لعایشه 
ھای بال دار بر آن، نقش بسته بود؛  ای آویزان نموده بودم که عکس اسب ام پرده خانه

 به من دستور داد و من آن را پایین آوردم. صپس پیامبر اکرم 

  در مورد متکایی که تصویر داشته باشد ):۳۰باب (
�ََّها ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۳۶۸

َ
ا ،تََصاِو�رُ  ِ�يَها ُ�ْمَرقَةً  اْشرَتَْت  � ِ  رَُسوُل  َرآَها َفلَمَّ  ص ا�َّ

َاِب  ىلَعَ  قَامَ 
ْ

وْ  ـ َ�َعَرفُْت  ،يَْدُخْل  فَلَمْ  ابل
َ
َكَراِهيَةُ  وَْجِههِ يِف  ـ َ�ُعِرَفْت  أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقالَْت  ،ال  ا�َّ

تُوُب 
َ
  أ

َ
ِ  إِىل   ا�َّ

َ
ْذَ�بُْت  َ�َماَذا ،رَُسوهِلِ  َو�ىِل

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ؟أ  ؟»انلُّْمُرقَةِ  َهِذهِ  بَاُل  َما« :ص ا�َّ

�ْتَُها :َ�َقالَِت  ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل ، ُدَهاَوتَوَسَّ  َعلَيَْها َ�ْقُعدُ  ،لََك  اْشرَتَ ْصَحاَب  إِنَّ « :ص ا�َّ
َ
 َهِذهِ  أ

َورِ  بُونَ  الصُّ ْحيُوا :لَُهمْ  َوُ�َقاُل  ،ُ�َعذَّ
َ
َيَْت  ِإنَّ « :قَاَل  ُ�مَّ  »َخلَْقتُمْ  َما أ

ْ
ي  ابل ِ

َّ
َورُ  ِ�يهِ اذل  الَ  الصُّ

َمَالئَِ�ةُ  تَْدُخلُهُ 
ْ
َخْذتُهُ  قَالَْت و ىف رواية:  »ال

َ
تُهُ  فَأ

ْ
يِف  بِِهَما يَْرتَِفُق  فاََكنَ  ،ِمْرَ�َقتَْ�ِ  فََجَعل

َيِْت 
ْ

 )۲۱۰۷(م/ .ابل
ر بود. یتصو یداراه کدم یخر) ی(پشت ییاکد: متیگو یم لشه یعاترجمه: 

آثار من که رد و وارد خانه نشد. کتوقف  ،در نارک ،دیآن را د ص الله  رسوله ک یھنگام
چه  ؛نمک یش توبه مپیامبرو  الله نزد !اللهرسول  یا: گفتم ،دمیداش  در چھرهرا  یناراحت

ا یردم: ک؟ عرض »ستیچ اکتن میا«فرمود:  صالله   م؟ رسولا هب شدکمرت ییخطا
 صالله   رسول د.یه زنکید و بر آن تینیآن بنش یروام تا  دهیشما خر یآن را برا !الله  رسول

و به آنان  خواھند شد.ر عذاب داده ین تصاوینندگان اکم یامت، ترسیروز ق «فرمود: 
ر یتصو ،ه در آنک یا ھر خانه: «افزودو .»دینکد، زنده یا دهیه آفرکآنچه را شود:  یگفته م

 ».آن نخواھند شدوارد  )رحمت(فرشتگان  ،باشد
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پیامبر دو متکا درست کردم و آن را  گفت: لـ و در روایتی آمده است که عایشه 
رسد که این روایت، بخشی از  میداد. (چنین به نظر  میدر خانه به آنھا تکیه  ص اکرم

 .) والله اعلمروایت قبلی باشد
(به ھر حال، نظر جمھور این است که اگر تصویر زیر دست و پا باشد و مورد اھانت 

 قرار گیرد و روی دیوار و باال نباشد، اشکالی ندارد.) نووی با اختصار 

 ر روز قیامتکشند د می): عذاب کسانی که تصویر ۳۱باب (
يِب  بِْن  َسِعيدِ  َ�نْ  ـ۱۳۶۹

َ
ََسِن أ

ْ
  رَُجٌل  َجاءَ  :قَاَل  احل

َ
 رَُجٌل إِ�ِّ  :َ�َقاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  إِىل

َصوِّرُ 
ُ
َورَ  َهِذهِ  أ فِْتِ�  ،الصُّ

َ
ُ  َ�َقاَل  ،ِ�يَها فَأ

َ
 َحىتَّ  فََدنَا ،ِم�ِّ  اْدنُ  :قَاَل  ُ�مَّ  ،ِمنْهُ  فََدنَا ،ِم�ِّ  اْدنُ  :هل

ِسهِ  ىلَعَ  يََدهُ  وََضعَ 
ْ
نَبِّئَُك  :قَاَل  ،َرأ

ُ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعُت  بَِما أ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت ص ا�َّ  ص ا�َّ

ُ  َ�َْعُل  ،انلَّارِ يِف  ُمَصوِّرٍ  لُكُّ « :َ�ُقوُل 
َ

رََها ُصوَرةٍ  بُِ�لِّ  ،هل بُهُ  َ�ْفًسا َصوَّ  إِنْ  :َوقَاَل  »َجَهنَّمَ يِف  َ�تَُعذِّ
َجرَ  فَاْصنَعِ  ،فَاِعالً  بُدَّ  الَ  ُكنَْت  ُ  َ�ْفَس  الَ  َوَما الشَّ

َ
 )۲۱۱۰(م/ .هل

آمد و گفت: من  ل مردی نزد ابن عباس گوید: می سعید بن ابی الحسنترجمه: 
 ل آنھا به من فتوا بده. ابن عباس ی هکشم؛ دربار میرا  ھاکسی ھستم که این تصویر

دوباره گفت:  ل آمد. ابن عباسبه او گفت: نزدیک بیا. آن مرد، مقداری نزدیک 
دستش را بر  ل نزدیک آمد که ابن عباس ای هنزدیک بیا. این بار، آن مرد به انداز

رسانم؛  میام به اطالع تو  شنیده صسر او گذاشت و گفت: آنچه را که از رسول الله 
کس، تصویر بکشد، جایش در جھنم است و ھر«فرمود:  می صشنیدم که رسول الله 

آن موجود زنده شود و  میکشد، یک موجود زنده، آفریده  میھر تصویری که  در مقابل
به آن مرد گفت: اگر حتمًا  ل آنگاه، ابن عباس». دھد میاو را در جھنم، عذاب 

 خواھی تصویر بکشی، تصاویر درخت و غیر جاندار رسم کن. می

 کشند می): سخت گیری بر کسانی که تصویر ۳۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۳۷۰

َ
ُت  :قَاَل  س ُزرَْعةَ أ

ْ
يِب  َمعَ  َدَخل

َ
ى َمْرَوانَ  َدارِ يِف  ُهَر�َْرةَ أ

َ
 ،تََصاِو�رَ  ِ�يَها فََرأ

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  َ�َقاَل  ُ  قَاَل « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ ْظلَمُ  َوَمنْ  :أل ا�َّ
َ
نْ  أ ًقا َ�ْلُُق  َذَهَب  ِممَّ

ْ
 َخل

ىِق 
ْ
يَْخلُُقوا ؟َكَخل

ْ
ةً  فَل وْ  ،َذرَّ

َ
وْ  ،َحبَّةً  يِلَْخلُُقوا أ

َ
 )۲۱۱۱(م/ .»َشِعَ�ةً  يِلَْخلُُقوا أ
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وارد منزل مروان شدم. او در آنجا،  س ھمراه ابوھریره گوید: می ابوزرعهترجمه: 
فرماید: چه  می الله متعال: «گفت می صتصاویری دید و گفت: شنیدم که رسول الله 

مانند آفرینش من بیافریند؛ پس تا کند  می سی ستمکارتر از فردی است که تالشک
(از آنجایی که توانایی آفریدن  ».جو بیافریند ای هگندم و یا دان ای هیا دان ای همورچ

نوان خالق و آفریننده معرفی چیزی را ندارد، پس با تصویر کشیدن، خودش را به ع
 .)نکند

و  یا ه): ممنوعیت در دست نمودن انگشتر طالیی و نوشیدن در ظرف نقر۳۳باب (
 های ابریشمی و دیباج (نوعی ابریشم نفیس) پوشیدن لباس

رَبَاءِ َعن  ـ۱۳۷۱
ْ
َمَرنَاقَال:  س اَعزٍِب  بِْن  ال

َ
ِ  رَُسوُل  أ  ،َسبْعٍ  َ�نْ  َوَ�َهانَا ،�َِسبْعٍ  ص ا�َّ

َمَرنَا
َ
َمِر�ِض  بِِعيَاَدةِ  أ

ْ
َنَاَزةِ  َوا�ِّبَاِع  ،ال

ْ
َعاِطِس  َو�َْشِميِت  ،اجل

ْ
َقَسمِ  َو�ِبَْرارِ  ،ال

ْ
وِ  ،ال

َ
ُمْقِسمِ  أ

ْ
 َونرَْصِ  ،ال

َمْظلُومِ 
ْ
اىِع  َو�َِجابَةِ  ،ال َالمِ  َو�ِفَْشاءِ  ،ادلَّ وْ  ـ َخَواِ�يمَ  َ�نْ  َوَ�َهانَا ،السَّ

َ
َتُّمٍ  َ�نْ  :أ

َ
َهِب  ـ خت  ،بِاذلَّ

ةِ  رُشٍْب  َوَ�نْ  ِفضَّ
ْ
َميَاثِرِ  وََعِن  ،بِال

ْ
ِّ  وََعِن  ،ال َقىسِّ

ْ
َِر�رِ  لُبِْس  َوَ�نْ  ،ال

ْ
قِ  احل يبَاِج  َواإلِْسترَْبَ  .َوادلِّ

 )۲۰۶۶(م/
 امر ،ارکانجام ھفت  هما را ب صرسول الله  گوید: می سعازب براء بن ترجمه: 

 )۱( از: عبارتند ،ردکامر آنچه ما را به آن،  رد.کمنع  ،گریار دکو از انجام ھفت فرمود 
ا ی) عمل به سوگند وعھد ۴( عطسه دادن جواب) ۳(ع جنازه ییتش) ۲(ض یادت مریع

) ۷( قبول دعوت) ۶( مظلوم به یاریو  کمک )۵(کند  می ادیسوگند که  کسی اجابت
  .دادن سالم گسترش

) ۲(انگشتر طال  ) در دست نمودن۱(عبارتند از:  ،ردکه از آنھا منع ک ییارھاکو 
استفاده از ) ۴( یشمیابر ن و پاالنیزاستعمال کردن ) ۳( یا نقره فوظردن در ینوش
 یشمیاستفاده از لباس ابر) ۵( )ار رفته استکشم در آن بیابر هکلباس  ینوع( یقس

 یباج (نوعیاستفاده از د) ۷( .)لفتکو  یشمیابر یا استفاده از استبرق (پارچه) ۶(
 .)یشمیابر ی پارچه

 ): انداختن انگشتر طالیی۳۴باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۳۷۲ نَّ  :ل َ�بَّاٍس  بِْن  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ى ص ا�َّ

َ
يِف  َذَهٍب  ِمنْ  َخاَ�ًما َرأ

َحُدُ�مْ  َ�ْعِمدُ « :َوقَاَل  َ�َطرََحهُ  َ�َ�ََعهُ  ،رَُجٍل  يَدِ 
َ
  أ

َ
 فَِقيَل  .»يَِدهِ يِف  َ�يَْجَعلَُها نَارٍ  ِمنْ  مَجَْرةٍ  إِىل
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ِ  رَُسوُل  َذَهَب  َما َ�ْعدَ  ،لِلرَُّجِل  ِ  ،الَ  :قَاَل  ،بِهِ  اْ�تَِفعْ  َخاَ�َمَك  ُخذْ  :ص ا�َّ بًَدا آُخُذهُ  الَ  َوا�َّ
َ
 ،أ

ِ  رَُسوُل  َطرََحهُ  َوقَدْ   )۲۰۹۰(م/ .ص ا�َّ
طالیی در  انگشتری صرسول الله  گوید: می لبن عباس عبدالله ترجمه: 

یکی از شما، آتش «بیرون آورد و دور انداخت و فرمود: آن را  دست یک مرد دید؛ پس
 صبعد از اینکه رسول الله ». کند می در دستشآن را  نماید و میرا قصد  ای هپار

آن مرد . استفاده کنتشریف برد، مردم به آن شخص گفتند: انگشترت را بردار و از آن، 
آن را  انداخته است، من ھرگز ص، انگشتری را که رسول الله اللهگفت: نه، سوگند به 

 دارم. میبر ن
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۳۷۳ نَّ : ل بن عمر ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  ،َذَهٍب  ِمنْ  َخاَ�ًما اْصَطنَعَ  ص ا�َّ

هُ  َ�َْعُل  فاََكنَ  هِ  بَاِطِن يِف  َفصَّ ِمنرَْبِ  ىلَعَ  َجلََس  إِنَّهُ  ُ�مَّ  ،انلَّاُس  فََصنَعَ  لَِبَسهُ  إَِذا َكفِّ
ْ
 َ�َ�ََعهُ  ال

بَُس  ُكنُْت  إِ�ِّ « :َ�َقاَل 
ْ
ل
َ
َاتِمَ  َهَذا أ

ْ
ْجَعُل  اخل

َ
هُ  َوأ ِ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،بِهِ  فََرَ�  »َداِخٍل  ِمنْ  فَصَّ  الَ  َوا�َّ

بَُسهُ 
ْ
ل
َ
بًَدا أ

َ
 )۲۰۹۱(م/ .َخَواِ�يَمُهمْ  انلَّاُس  َ�نَبَذَ  »أ

یک انگشتر طالیی (قبل از  ص رسول الله گوید: می لبن عمر عبدالله ترجمه: 
نمود، نگینش را به سوی داخل کف دستش  میدر دست آن را  تحریم) ساخت و ھر گاه

داد. بدنبال آن، مردم ھم برای خودشان، انگشتر طال ساختند. بعد از آن،  میقرار 
باالی منبر نشست و انگشتر را از دستش، بیرون آورد و دور  صروزی، رسول الله 
ر نمودم و نگینش را از داخل، قرا میمن این انگشتری را در دست «انداخت و فرمود: 

مردم نیز با دیدن این ». کنم میدر دست نآن را  که ھرگز اللهدادم؛ سوگند به  می
 صحنه، انگشترھایشان را انداختند.

که محمد رسول الله بر  در دست نمود ای هیک انگشتر نقر ص ): نبی اکرم۳۵باب (
 آن حک شده بود و خلفای بعد از او نیز همان انگشتر را در دست نمودند

َذَ  :قَاَل  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۳۷۴ ِ  رَُسوُل  اختَّ  ،يَِدهِ يِف  َفاَكنَ  َوِرقٍ  ِمنْ  َخاَ�ًما ص ا�َّ
يِب  يَدِ يِف  اَكنَ  ُ�مَّ 

َ
 برِْئِ يِف  ِمنْهُ  َوَ�عَ  َحىتَّ  ،ُ�ثَْمانَ  يَدِ يِف  اَكنَ  ُ�مَّ  ،ُ�َمرَ  يَدِ يِف  اَكنَ  ُ�مَّ  ،بَْ�رٍ أ

ِر�ٍس 
َ
دٌ  :َ�ْقُشهُ  ،أ ِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ  )۲۰۹۱(م/ .ا�َّ

ساخت و در  ای هیک انگشتر نقر ص: رسول الله گوید می ل ابن عمرترجمه: 
؛ و بعد س؛ سپس در دست عمرس، در دست ابوبکرایشانبعد از  دست ایشان بود.
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یس (چاھی در چاه ار سبود؛ تا اینکه از دست عثمان  ساز آن، در دست عثمان 
یادآوری است که روی این انگشتر، محمد  در نزدیکی قبا در مدینه) افتاد. قابل

 رسول الله، حک شده بود.

�َِس  َ�نْ  ـ۱۳۷۵
َ
نَّ  :س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
َذَ  صانلَّيِبَّ  أ ةٍ  ِمنْ  َخاَ�ًما اختَّ  ـ ِ�يهِ  َوَ�َقَش  ،فِضَّ

دٌ  ِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ َْذُت  إِ�ِّ « :لِلنَّاِس  َوقَاَل  ـ ا�َّ ةٍ  ِمنْ  َخاَ�ًما اختَّ دٌ  ـ ِ�يهِ  َوَ�َقْشُت  ،فِضَّ  رَُسوُل  ُ�َمَّ
 ِ َحدٌ  َ�نُْقْش  فَالَ  ـ ا�َّ

َ
 )۲۰۹۲(م/ .»َ�ْقِشهِ  ىلَعَ  أ

، ساخت و یا نقره یانگشتر صرسول الله  گوید: می س کانس بن مالترجمه: 
ساختم  یا نقره یمن انگشتر«نمود و فرمود:  حکرا » محمد رسو ل الله«برآن لفظ 

مانند نقش  ید نقشینباکس  ھیچ لذا حک نمودم؛را » محمد رسول الله«وبر آن، لفظ 
 ».انگشتر من بسازد

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۳۷۶
َ
نَّ  :س أ

َ
َرادَ  صانلَّيِبَّ  أ

َ
نْ  أ

َ
  يَْ�تَُب  أ

َ
 ،َوانلََّجاىِشِّ  َوَ�يرَْصَ  ِكرْسَى إِىل

  ِكتَابًا َ�ْقبَلُونَ  الَ  إِ�َُّهمْ  :فَِقيَل 
َّ
  ،خِبَاتِمٍ  إِال

َ
ِ  رَُسوُل  فََصاغ ةً  َحلََقةً  َخاَ�ًما ص ا�َّ  َوَ�َقَش  ،فِضَّ

دٌ  ِ�يهِ  ِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ  )۲۰۹۲(م/ .ا�َّ
تصمیم گرفت تا برای پادشاه ایران، پادشاه  صنبی اکرم  گوید: می سانس ترجمه: 

را بدون مھر  ای همردم گفتند: آنان ھیچ نام مه بنویسد.روم و پادشاه حبشه، نا
ساخت و محمد رسول الله  ای هیک انگشتر نقر صپذیرند. اینجا بود که نبی اکرم  مین

 را بر آن، حک نمود.

ه باشد و در دست راست که نگینش عقیق حبش ای هانگشتر نقر ی ه): دربار۳۶باب (
 نمودن

�َِس  َ�نْ  ـ۱۳۷۷
َ
نَّ  س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ةٍ  َخاَ�مَ  لَِبَس  ص ا�َّ  فَصٌّ  ِ�يهِ  ،يَِميِنهِ يِف  فِضَّ

هُ  َ�َْعُل  اَكنَ  ،َحبىَِشٌّ  ا فَصَّ هُ  يَِ�  ِممَّ  )۲۰۹۴(م/ .َكفَّ
که نگین آن  ای هیک انگشتر نقر صرسول الله  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 

سوی کف دستش قرار ه از عقیق حبشه بود، در دست راستش نموده بود و نگینش را ب
 داد. می
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 ): انگشتر در انگشت کوچک دست چپ۳۷باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۳۷۸

َ
َشارَ  ،َهِذهِ يِف  ص انلَّىِبِّ  َخاتِمُ  ،اَكنَ  :قَاَل  س أ

َ
  َوأ

َ
ِنرَْصِ  إِىل

ْ
 يَِدهِ  ِمنْ  اخل

يرُْسَى
ْ
 )۲۰۹۵(م/ .ال

روایت است که با اشاره به انگشت کوچک دست چپش گفت:  ساز انس ترجمه: 
 در این انگشت بود. صانگشتر نبی اکرم 

 ): انگشتر نباید در انگشت میانی و سبابه باشد۳۸باب (
ٌّ َعن  ـ۱۳۷۹ ِ  رَُسوُل  َ�َهاِ� قَاَل:  س يلَعِ نْ  ص ا�َّ

َ
َتَّمَ  أ

َ
خت

َ
وْ  َهِذهِ  إِْصبَىِع يِف  أ

َ
 :قَاَل  ،َهِذهِ  أ

 
َ
ْوَمأ

َ
  فَأ

َ
وُْسَطى إِىل

ْ
 )۲۰۷۸(م/ .تَِليَها َوالَّىِت  ال

 اش گفت:  روایت است که با اشاره به انگشت میانی و سبابه ساز علی ترجمه: 
 انگشتر در این انگشت و این انگشت، منع فرمود.ی  استفادهاز مرا  صرسول الله 

 کفش زیاد ی هکفش پوشیدن و تهی ی ه): دربار۳۹باب (
 :َغَزْونَاَها َغْزَوةٍ يِف  َ�ُقوُل  صانلَّيِبَّ  َسِمْعُت  :قَاَل  ل بن عبدا� َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۳۸۰

إِنَّ  ،انلَِّعالِ  ِمنَ  اْستَْكرِثُوا«
 )۲۰۹۶(م/ .»اْ�تََعَل  َما َراِكبًا يََزاُل  الَ  الرَُّجَل  فَ

 در یکی از ص: شنیدم که رسول الله گوید می ل جابر بن عبداللهترجمه: 
تا نمایید؛ زیرا شخص ھای زیادی، تھیه  کفش«بودیم، فرمود:  غزواتی که ما ھمراھش

 ».زمانی که کفش پوشیده باشد، در حکم کسی است که بر مرکبی، سوار است

 ): کفش پوشیدن از راست، آغاز شود و بیرون آوردن از چپ۴۰باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۳۸۱

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َحُدُ�مْ  اْ�تََعَل  إَِذا« :قَاَل  ص ا�َّ

َ
  أ

ْ
يَبَْدأ

ْ
 فَل

ُْمَ�    َخلَعَ  َو�َِذا بِايلْ
ْ
يَبَْدأ

ْ
َمالِ  فَل ُهَما ،بِالشِّ

ْ
ُنِْعل

ْ
يًعا َويل وْ  ،مَجِ

َ
يًعا يِلَْخلَْعُهَما أ  )۲۰۹۷(م/ .»مَجِ

ست گاه، یکی از شما خواھر«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سـ ابوھریره ۱۳۸۱
بیرون کند،  ھایش را خواست کفش ھرگاه، و کفش بپوشد، از سمت راست، آغاز نماید.

 ». را بیرون بیاوردھردو  کفش را بپوشد و یاھردو  و یا .از سمت چپ، آغاز کند
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 ): ممنوعیت راه رفتن با یک لنگ کفش۴۱باب (
يِب  َ�نْ  ـم  ۱۳۸۱

َ
نَّ  :ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َحُدُ�مْ  َ�ْمِش  الَ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
 ،َواِحَدةٍ  َ�ْعٍل يِف  أ

ُهَما
ْ
يًعا يِلُنِْعل وْ  ،مَجِ

َ
يًعا يِلَْخلَْعُهَما أ  )۲۰۹۷(م/ .»مَجِ

از شما با  یکچ یھ«فرمود:  صه رسول الله کت است یروا سره یاز ابوھرترجمه: 
 ».اوردیرون بیرا بھردو  ایفش را بپوشد و کا ھر دوی فش، راه نرود؛کلنگ  یک

 ): ممنوعیت تراشیدن بخشی از موی سر و ترک کردن بخشی دیگر۴۲باب (
نَّ  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۳۸۲

َ
ِ  رَُسوَل  أ َقَزِع  َعِن  َ�َ�  ص ا�َّ

ْ
ُت  :قَاَل  ،ال

ْ
 َوَما :نِلَافِعٍ  قُل

َقَزعُ 
ْ
ِس  َ�ْعُض  ُ�ْلَُق  :قَاَل  ؟ال

ْ
ىِبِّ  َرأ  )۲۱۲۰(م/ .َ�ْعٌض  َوُ�رْتَكُ  الصَّ

از قزع، منع فرمود. راوی  صروایت است که رسول الله  ل از ابن عمرترجمه: 
ست که قسمتی از موھای سر ا به نافع گفتم: قزع چیست؟ گفت: این گوید: می از نافع

 کودک، تراشیده و قسمتی دیگر، ترک شود.

 ): ممنوعیت پیوند مو برای زنان۴۳باب (
ْسَماءَ  َ�نْ  ـ۱۳۸۳

َ
يِب  بِنِْت  أ

َ
ةٌ  َجاَءِت  :قَالَْت  ل بَْ�رٍ أ

َ
  اْمَرأ

َ
 يَا :َ�َقالَْت  ص انلَّيِبِّ  إِىل

ِ  رَُسوَل  ًِّسا اْ�نَةً يِل  إِنَّ  ،ا�َّ َصاَ�تَْها ،ُعَر�
َ
َق  َحْصَبةٌ  أ ِصلُهُ  ،َشْعُرَها َ�تََمرَّ

َ
فَأ

َ
ُ  لََعنَ « :َ�َقاَل  ؟أ  ا�َّ

َواِصلَةَ 
ْ
ُمْستَوِْصلَةَ  ال

ْ
 )۲۱۲۲(م/ .»َوال
 یا آمد و گفت:  ص: زنی نزد نبی اکرم گوید می ل اسماء دختر ابوبکرترجمه: 
خواھد عروس شود؛ اما دچار تب حصبه شده و  می! من دخترکی دارم که رسول الله

توانم موھایش را پیوند بزنم (و موی مصنوعی برایش  میموھایش ریخته است؛ آیا 
زند و زنی را که  میزنی را که پیوند  الله متعال«فرمود:  صبگذارم)؟ رسول اکرم 

 ».لعنت کرده است د،کن میدرخواست پیوند 

 ): ممنوعیت پیوند هر چیز برای زنان (بجای مو)۴۴باب (
ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرَ َعن  ـ۱۳۸۴ نْ  ص انلَّىِبُّ  زََجرَ قَاَل:  ل ا�َّ

َ
ةُ  تَِصَل  أ

َ
َمْرأ

ْ
ِسَها ال

ْ
 بَِرأ

 )۲۱۲۶(م/ .َشيْئًا
پیوند زدن و  زن را از صنبی اکرم  گوید: می لعبدالله جابر بن ترجمه: 

 گذاشتن چیزی (غیر از مو مثل کاله گیس و غیره) بر سرش، منع فرمود.
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نَّهُ  َعوٍْف  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  بِْن  مُحَيْدِ  َ�نْ  ـ۱۳۸۵
َ
يِب  ْ�نَ  ُمَعاِوَ�ةَ  َسِمعَ  �

َ
 اَعمَ  س ُسْفيَانَ أ

ِمنرَْبِ  ىلَعَ  وَُهوَ  ،َحجَّ 
ْ
ةً  َوَ�نَاَوَل  ـ ال ْهَل  يَا :َ�ُقوُل  ـ َحرىَِسٍّ  يَدِ يِف  اَكنَْت  َشَعرٍ  ِمنْ  قُصَّ

َ
َمِدينَةِ  أ

ْ
 ال

ْ�نَ 
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  ؟ُعلََماُؤُ�مْ  أ  َ�نُو َهلََكْت  إِ�ََّما« َوَ�ُقوُل  ،َهِذهِ  ِمثِْل  َ�نْ  َ�نَْ�  ص ا�َّ

اِ�يَل  َذَ  ِح�َ  إرِْسَ  )۲۱۲۷(م/ .»�َِساُؤُهمْ  َهِذهِ  اختَّ
 سشنیدم که معاویه بن ابی سفیان  گوید: می بن عوف حمید بن عبدالرحمنترجمه: 

باالی منبر در سالی که حج نمود در حالی که یک مشت موی را که در دست نگھبان 
امیر بود، به دست گرفت و گفت: ای اھل مدینه! علمای شما کجا ھستند؟ شنیدم که 

زمانی ھالک شدند بنی اسرائیل «فرمود:  مینمود و  میاز این کار، منع  صرسول الله 
  ».که زنان آنان، این کار (پیوند مو) را انجام دادند

هایشان، فاصله ایجاد  که میان دندان ها و کسانی ): نفرین خال کوب۴۵باب (
 کنند می

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۳۸۶ ُ  لََعنَ  :قَاَل  ل بِن مسعود ا�َّ َواِشَماِت  ا�َّ
ْ
ُمْستَوِْشَماِت  ال

ْ
 ،َوال

َصاِت  َوانلَّاِمَصاِت  ُمتَنَمِّ
ْ
ُمتََفلَِّجاِت  ،َوال

ْ
ُحْسِن  َوال

ْ
َاِت  لِل ُمَغ�ِّ

ْ
َق  ال

ْ
ِ  َخل ةً  َذلَِك  َ�بَلَغَ  قَاَل  ،ا�َّ

َ
 اْمَرأ

َسدٍ بَِ�  ِمنْ 
َ
مُّ  :لََها ُ�َقاُل  ،أ

ُ
  َوَ�نَْت  ،َ�ْعُقوَب  أ

ُ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرأ

ْ
َ�تْهُ  ،ال

َ
 بَلََغِ�  َحِديٌث  َما :َ�َقالَْت  فَأ

نََّك  َ�نَْك 
َ
َواِشَماِت  لََعنَْت  �

ْ
ُمْستَوِْشَماِت  ال

ْ
َصاِت  َوال ُمتَنَمِّ

ْ
ُمتََفلَِّجاِت  َوال

ْ
ُحْسِن  َوال

ْ
َاِت  لِل ُمَغ�ِّ

ْ
 ال

َق 
ْ
ِ  َخل ِ  َ�بْدُ  َ�َقاَل  ؟ا�َّ َعنُ  الَ يِل  َوَما :ا�َّ

ْ
ل
َ
ِ  رَُسوُل  لََعنَ  َمنْ  أ ِ  ِكتَاِب يِف  وَُهوَ  ،ص ا�َّ ، أل ا�َّ

ةُ  َ�َقالَِت 
َ
َمْرأ

ْ
ُت  لََقدْ  :ال

ْ
ُمْصَحِف  لَْوىَحِ  َ�ْ�َ  َما قََرأ

ْ
ِ�يهِ  ُكنِْت  لنَِئْ  :َ�َقاَل  ،وََجْدتُهُ  َ�َما ال

ْ
 لََقدْ  قََرأ

ُ  قَاَل  ،وََجْدِ�يهِ  ْ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ :أل ا�َّ [الحشر:  ﴾نَتُهوا

ةُ  َ�َقالَِت  .]۷
َ
َمْرأ

ْ
إِ�ِّ  :ال

رَى فَ
َ
تَِك  ىلَعَ  َهَذا ِمنْ  َشيْئًا أ

َ
 :قَاَل  ،فَاْ�ُظِرى اْذَهىِب  :قَاَل  ؟اآلنَ  اْمَرأ

ةِ  ىلَعَ  فََدَخلَْت 
َ
ِ  َ�بْدِ  اْمَرأ ْهِ  فََجاَءْت  ،َشيْئًا تَرَ  فَلَمْ  ا�َّ

َ
يُْت  َما :َ�َقالَْت  إِيل

َ
َما :َ�َقاَل  ،َشيْئًا َرأ

َ
 لَوْ  أ

َاِمْعَها لَمْ  َذلِِك  اَكنَ 
ُ

 )۲۱۲۵(م/ .�
، زنان خال الله متعالروایت است که گفت:  ل از عبدالله بن مسعودترجمه: 

زنانی را که موی صورت ھمچنین زنانی را که خواھان خال کوبی ھستند،  کوب و
شود و زنانی را که درمیان دندانھای  میزنانی را که موی صورتشان گرفته  گیرند و می
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 و اینگونه آفرینش الھی را تغییرکنند  می زیبایی، فاصله ایجادپیشین شان برای 
 ، لعنت کرده است.دھند می

به گوش زنی از بنی اسد بنام ام یعقوب که قرآن تالوت  ل این سخن ابن مسعود
آمد و گفت: این چه  ل نزد ابن مسعود او با شنیدن این سخن، نمود، رسید. می

ت که شما زنان خال کوب و زنانی را که سخنی است که از شما به من رسیده اس
گیرند و زنانی را که موی  میخواھان خال کوبی ھستند و زنانی را که موی صورت 

شان برای زیبایی،  ھای پیشین شود و زنانی را که میان دندان میشان گرفته  صورت
عبدالله کنید؟  می، لعنت دھند می و اینگونه آفرینش الھی را تغییرکنند  می فاصله ایجاد
لعنت نموده است، من لعنت  صگفت: چرا کسانی را که رسول الله  ل بن مسعود

 آمده است.نیز نکنم؟ حال آنکه این مطلب، در قرآن کریم 
 ل ام؛ چنین مطلبی نیافتم. ابن مسعود آن زن گفت: من تمام قرآن را تالوت کرده

 فرماید: می ألالله تید؛ یاف میید، این مطلب را کرد میگفت: اگر شما قرآن را تالوت 

ْ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ آنچه را که پیامبر شما را بدان « ﴾نَتُهوا
 ».، باز بیاییدنمودو از آنچه که شما را منع  ؛دستور داد، بگیرید

کنم.  میرا در ھمسرت مشاھده  چیزھاآن زن گفت: من ھم اکنون بعضی از این 
آن زن نزد ھمسر عبدالله بن  گوید: می گفت: برو نگاه کن. راوی لابن مسعود 

این امور، مشاھده نکرد. پس آمد و گفت: چیزی ندیدم.  رفت و چیزی از لمسعود 
 یم.کرد میداد، با او زندگی ن میگفت: اگر این کارھا را انجام  ل ابن مسعود

 که اینگونه نباشدآن حال کند میوانمود  که خود را سیر کسی ی ه): دربار۴۶باب (
ْسَماءَ  َ�نْ  ـ۱۳۸۷

َ
ةٌ  َجاَءِت قالت:  ل أ

َ
  اْمَرأ

َ
ةً يِل  إِنَّ  :َ�َقالَْت  ص انلَّيِبِّ  إِىل  َ�َهْل  ،رَضَّ

 َّ نْ  ُجنَاحٌ يلَعَ
َ
�ََشبَّعَ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ؟ُ�ْعِطِ�  لَمْ  بَِما َزْوىِج  َمالِ  ِمنْ  أ ُمتََشبِّعُ « :ص ا�َّ

ْ
 لَمْ  بَِما ال

 )۲۱۳۰(م/ .»ُزورٍ  ثَْوَ�ْ  الَكَ�ِِس  ،ُ�ْعَط 
آمد و گفت: من ھوویی دارم؛ اگر  ص: زنی نزد نبی اکرم گوید می لاسماء ترجمه: 

شوم؟  میدھد، آیا گناھکار  مینزد او چنین وانمود کنم که شوھرم به من چیزھای بیشتری 
اینگونه وانمود کند که به او چیزی داده شده است در کس، ھر«فرمود:  صرسول الله 

 ».حالی که چنین نباشد، مانند کسی است که پیراھن و شلوار دروغین به تن کرده باشد
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 زنانی که به ظاهر، پوشیده اما در واقع، لخت و عریان هستند مورد ): در۴۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۳۸۸

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ْهِل  ِمنْ  ِصنَْفانِ « :ص ا�َّ

َ
رَُهَما لَمْ  انلَّارِ  أ

َ
 :أ

ْذنَاِب  ِسيَاٌط  َمَعُهمْ  قَْومٌ 
َ
ََقرِ  َكأ ُ�ونَ  ابلْ  ُمِميَالٌت  ،اَعِرَ�اٌت  اَكِسيَاٌت  َو�َِساءٌ  ،انلَّاَس  بَِها يرَْضِ

ْسِنَمةِ  رُُءوُسُهنَّ  ،َمائَِالٌت 
َ
ُْخِت  َكأ َمائِلَةِ  ابلْ

ْ
نَ  الَ  ،ال

ْ
َنَّةَ  يَْدُخل

ْ
ْدنَ  َوالَ  ،اجل  ِر�ََها َو�ِنَّ  ،ِر�ََها َ�ِ

ُوَجدُ   )۲۱۲۸(م/ .»َوَ�َذا َكَذا َمِسَ�ةِ  ِمنْ  تلَ
ھستند که  میاندو گروه از جھن«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 

یی مانند دم گاو بدست دارند و مردم را با آنھا، ھا ه) گروھی که تازیان۱ام: ( من آنھا را ندیده
اما درواقع، لخت و عریان ھستند؛  اند ه) زنانی که به ظاھر، لباس پوشید۲زنند. ( میکتک 

مردان ھستند؛ سرھایشان مانند  ی هو خود نیز شیفتکنند  می خود ی همردان را شیفت
بوی بھشت ھم به مشام آنان شوند و  میکوھان کج شتران ُبختی است؛ اینھا وارد بھشت ن

 ».رسد میبسیار زیاد به مشام  ی هکه بوی بھشت از فاصلحال آنرسد؛  مین

 از گردن حیوانات ها هکندن قالد ی ه): دربار۴۸باب (
نَْصارِىَّ  �َِش�ٍ ايب  َعن ـ۱۳۸۹

َ
نَّهُ  :س األ

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  اَكنَ  � ْسَفارِهِ  َ�ْعِض يِف  ص ا�َّ

َ
 ،أ

رَْسَل  :قَاَل 
َ
ِ  رَُسوُل  فَأ ِ  َ�بْدُ  قَاَل  ـ رَُسوالً  ص ا�َّ يِب  ْ�نُ  ا�َّ

َ
نَّهُ  َحِسبُْت  :بَْ�رٍ أ

َ
 ـ قَاَل  �

وْ  ،َوتَرٍ  ِمنْ  ِقالََدةٌ  بَِع�ٍ  َرَ�بَةِ يِف  َ�بَْقَ�َّ  الَ « :َمِبيِتِهمْ يِف  َوانلَّاُس 
َ
  ،قِالََدةٌ  أ

َّ
 :َمالٌِك  قَاَل  »قُِطَعْت  إِال

رَى
ُ
َعْ�ِ  ِمنَ  َذلَِك  أ

ْ
 )۲۱۱۵(م/ .ال

 صاز سفرھا، ھمراه رسول الله  من در یکی گوید: می سانصاری ابو بشیر ترجمه: 
 راویان) (یکی از لبکر شخصی را فرستاد ـ عبدالله بن ابی  ص پیامبر اکرمبودم؛ 

: فکر کنم که ابوبشیر گفت ـ در حالی که مردم در محل استراحت خود بودند گوید  می
بر گردن ھیچ شتری باقی  ای هاز زه کمان یا ھیچ قالد ای هھر قالد«نمود که: و اعالم 

 ».نماند مگر اینکه کنده شود
 صکنم که ھدف نبی اکرم  می: من فکر گوید  می مالک (یکی از راویان)

. (یعنی این کردند می یی بود که به خاطر چشم زخم به گردن شتران، آویزانھا هقالد
 .)شوندباید کنده  ھا هقالد
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ها و اینکه فرشتگان با کسانی که سگ و زنگ با خود داشته  زنگ مورد ): در۴۹باب (
 شوند میباشند همراه ن

يِب  َ�نْ  ـ۱۳۹۰
َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َمَالئَِ�ةُ  تَْصَحُب  الَ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
 ِ�يَها ُرْ�َقةً  ال

ٌب 
ْ
 )۲۱۱۳(م/ .»َجَرٌس  َوالَ  لَك

فرشتگان با جمعی که سگ «فرمود:  ص رسول الله گوید: می سابوھریره ترجمه: 
 ».شوند میھمراه ن ،و زنگوله ھمراه خود داشته باشند

يِب  َ�نْ  ـ۱۳۹۱
َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ََرُس « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
يَْطانِ  َمَزاِم�ُ  اجل   .»الشَّ

 ».زنگ، صدای شیطان است«فرمود:  صالله  رسول گوید: می سابوھریره ترجمه: 

 حیوانات ی ه): ممنوعیت نشان کردن و داغ نمودن چهر۵۰باب (
ِ  رَُسوُل  َ�َ�  :قَاَل  ل بن عبدا� َجابِرٍ  نْ ع ـ۱۳۹۲ ِْب  َعِن  ص ا�َّ وَْجهِ يِف  الرضَّ

ْ
 ،ال

وَْسمِ  وََعِن 
ْ
وَْجهِ يِف  ال

ْ
 )۲۱۱۶(م/ .ال

از زدن به صورت و داغ  صرسول الله  گوید: می لجابر بن عبدالله ترجمه: 
 کردن صورت، منع فرمود.

ِ  َ�بْدِ ايب  َعن نَاعمٍ  ـ۱۳۹۳   ا�َّ
َ

مِّ  َمْو�
ُ
نَّهُ  :ل َسلََمةَ  أ

َ
 :َ�ُقوُل  َ�بَّاٍس  ا�ْنَ  َسِمعَ  �

ى
َ
ِ  رَُسوُل  َوَرأ وَْجهِ  َموُْسومَ  مِحَاًرا ص ا�َّ

ْ
نَْ�رَ  ال

َ
ِ  :قَاَل  ،َذلَِك  فَأ ِسُمهُ  الَ  فََوا�َّ

َ
  أ

َّ
يِف  إِال

قْىَص 
َ
ءٍ  أ وَْجهِ  ِمنَ  ىَشْ

ْ
َمرَ  ،ال

َ
َمارٍ  فَأ ُ  حِبِ

َ
ُل  َ�ُهوَ  ،َجاِعَرَ�يْهِ يِف  فَُكِوَى  هل وَّ

َ
 َكَوى َمنْ  أ

َاِعَرَ�ْ�ِ 
ْ
 )۲۱۱۸(م/ .اجل

 ل: شنیدم که ابن عباس گوید می ل ناعم ابی عبدالله موالی ام سلمهترجمه: 
 ص پیامبر اکرماالغی را دید که صورتش را داغ کرده بودند؛  ص: رسول الله گفت می

که من دورترین نقطه از  به الله : سوگندگوید  می لاین کار را نپسندید. ابن عباس 
ش ھای االغ کفل ی هدستور داد تا لب لابن عباس  گوید: می کنم. راوی میصورت را داغ 

 ھا را داغ نمود. لفک ی هلبرا نشان کنند و اینگونه او نخستین کسی بود که 

 های گوسفندان ): داغ کردن گوش۵۱باب (
نَاقال:  س َعن اَ�ٍَس  ـ۱۳۹۴

ْ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  َدَخل  قَاَل  ـ َ�نًَما �َِسمُ  وَُهوَ  ِمْرَ�ًدا ص ا�َّ

ْحِسبُهُ 
َ
 )۲۱۱۹(م/ .آَذانَِهايِف  ـ قَاَل  أ
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رفتیم؛ ایشان در آغل شتران بود و  صما نزد رسول الله  گوید: می سانس ترجمه: 
 کنم گفت: ـ گوش گوسفندان بود. میفکر  گوید: می مشغول داغ کردن ـ راوی

 نشان کردن شتران ی ه): دربار۵۲باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۳۹۵

َ
ا :قَاَل  س أ ْت  لَمَّ َ مُّ  َودلَ

ُ
�َُس  يَا :يِل  قَالَْت  ل ُسلَيْمٍ  أ

َ
ُغَالمَ  َهَذا اْ�ُظرْ  أ

ْ
 ،ال

  بِهِ  َ�ْغُدوَ  َحىتَّ  َشيْئًا يُِصينَبَّ  فَالَ 
َ

َائِِط يِف  ُهوَ  فَإَِذا َ�َغَدوُْت  قَاَل  ،ُ�َنُِّكهُ  ص انلَّيِبِّ  إِىل
ْ
 ،احل

يَصةٌ  وََعلَيْهِ  ْهرَ  �َِسمُ  وَُهوَ  ،َجْوِ�يَّةٌ  مَخِ ي  الظَّ ِ
َّ

َفتِْح يِف  َعلَيْهِ  قَِدمَ اذل
ْ
 )۲۱۱۹(م/ .ال

وضع حمل نمود، به من گفت:  لکه ام سلیم  میھنگا گوید: می سانس ـ ۱۳۹۵
برای تحنیک (مالیدن خرما یا ، او را تا صبح ن کودک را چیزی ندھندای  همواظب باش ک

 ص رسول اللهصبح نزد  گوید: می سانس  .ببری صنزد نبی اکرم چیز دیگری به کام) 
نی را که از فتح مکه آورده به تن داشت، شترا یمنّقشجونی و رفتم؛ ایشان که چادری 

 نمود. میبودند، داغ 
 





 
 
 
 

 آداب کتابـ ۴۳

اسم مرا بعنوان اسم، «که فرمود:  صاین سخن پیامبر اکرم  ی ه): دربار۱باب (
 من (ابوالقاسم) استفاده نکنید ی هانتخاب کنید؛ ولی از کنی

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۳۹۶
َ
َِقيعِ  رَُجالً  رَُجٌل  نَاَدى :قَاَل  س أ بَا يَا :بِابلْ

َ
َقاِسمِ  أ

ْ
ََفَت  ،ال ْهِ  فَاتلْ

َ
 رَُسوُل  إِيل

 ِ ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ص ا�َّ ْعِنَك  لَمْ إِ�ِّ  ا�َّ
َ
َما ،أ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،فَُالنًا َدَعوُْت  إِ�َّ  :ص ا�َّ

ْوا«  )۲۱۳۳(م/ .»بُِ�نْييَِت  تََ�نَّْوا َوالَ  بِاْسِ�  �ََسمَّ
مردی، شخص دیگری را در بقیع، صدا زد و گفت: ای  گوید: می سانس ترجمه: 

! منظورم یا رسول اللهمرد گفت:  سوی او نگاه کرد. آنه ب ص اللهرسول  .ابوالقاسم!
اسم مرا به عنوان اسم، «فرمود:  صشما نبودید؛ من فالنی را صدا زدم. رسول الله 

 ».من (ابوالقاسم) استفاده نکنید ی هانتخاب کنید ولی از کنی

 انتخاب نمودن نام محمد برای فرزندان ):۲باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۳۹۷ اهُ  ،ُغَالمٌ  ِمنَّا لِرَُجٍل  ُودِلَ  :قَاَل  ا�َّ ًدا فََسمَّ ُ  َ�َقاَل  ،ُ�َمَّ

َ
 :قَْوُمهُ  هل

ِ  رَُسولِ  بِاْسمِ  �َُس�ِّ  نََدُعَك  الَ  ىَت  ،َظْهِرهِ  ىلَعَ  َحاِملَهُ  بِابِْنهِ  فَاْ�َطلََق  ،ص ا�َّ
َ
 صانلَّيِبَّ  بِهِ  َفأ

ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  يْتُهُ  ،ُغَالمٌ يِل  ُودِلَ  ا�َّ ًدا فََسمَّ  بِاْسمِ  �َُس�ِّ  نََدُعَك  الَ  :قَْوِ� يِل  َ�َقاَل  ،ُ�َمَّ
ِ  رَُسولِ  ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ص ا�َّ ْوا« :ص ا�َّ إِ�ََّما ،بُِ�نْيىَِت  تَْ�تَنُوا َوالَ  بِاْسِ�  �ََسمَّ

نَا فَ
َ
 أ

قِْسمُ  ،قَاِسمٌ 
َ
 )۲۱۳۳(م/ .»بَيَْنُ�مْ  أ

یکی از ما (انصار) صاحب فرزندی  گوید: می لانصاری جابر بن عبدالله ترجمه: 
دھیم تا نام  میشد و او را محمد، نام گذاشت. خویشاوندانش به او گفتند: به تو اجازه ن

انتخاب کنی. آن مرد، فرزندش را به دوش گرفت و او را  را برای فرزندت صرسول الله 
را محمد، نام ! من صاحب فرزندی شدم و او یا رسول اللهبرد و گفت:  صپیامبر اکرم نزد 

را انتخاب  صدھیم تا نام رسول الله  مینھادم؛ خویشاوندانم به من گفتند: به تو اجازه ن
 ی هعنوان اسم، انتخاب کنید؛ ولی از کنیه اسم مرا ب«فرمود:  صکنی. رسول الله 
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ھا)  و بخشش ا من قاسم ھستم و میان شما (عطاھامن (ابوالقاسم) استفاده نکنید؛ زیر
 ».کنم میرا تقسیم 

 ، عبدالله و عبدالرحمن هستندالله متعالها نزد  ترین اسم ): محبوب۳باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۳۹۸ َحبَّ  إِنَّ « :ص ا�َّ

َ
ْسَمائُِ�مْ  أ

َ
  أ

َ
ِ  إِىل  ا�َّ

ِ  َ�بْدُ   )۲۱۳۲(م/ .»الرَّمْحَِن  َوَ�بْدُ  ا�َّ
محبوبترین اسمھای شما : «فرمود صرسول الله  گوید: می لعمر ابن ترجمه: 

 ».، عبدالله و عبدالرحمن ھستندالله متعالنزد 

 ): انتخاب اسم عبدالرحمن برای فرزند۴باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ َعن  ـ۱۳۹۹ اهُ  ،ُغَالمٌ  ِمنَّا لِرَُجٍل  ُودِلَ قَاَل:  ل ا�َّ َقاِسمَ  فََسمَّ

ْ
نَا ،ال

ْ
 :َ�ُقل

بَا نَْ�ِنيَك  الَ 
َ
َقاِسمِ  أ

ْ
ىَت  ،َ�يْنًا ُ�نِْعُمَك  َوالَ  ،ال

َ
ُ  َذلَِك  َفَذَكرَ  صانلَّيِبَّ  فَأ

َ
ْسمِ « :َ�َقاَل  ،هل

َ
 اْ�َنَك  أ

 )۲۱۳۳(م/ .»الرَّمْحَِن  َ�بْدَ 
مردی از ما (انصار) صاحب فرزندی  گوید: می لانصاری جابر بن عبدالله ترجمه: 

گذاریم و بدینوسیله تو  میتو را ابوالقاسم ن ی هشد و او را قاسم، نام نھاد. ما گفتیم: کنی
ماجرا را برایش بیان نمود.  آمد و صگردانیم. آن مرد، نزد نبی اکرم  میشاد ن را

 ».اسم فرزندت را عبدالرحمن بگذار«فرمود:  ص رسول الله

بر سرش و دعا کردن  ): انتخاب اسم عبدالله برای فرزند و دست کشیدن۵باب (
 برای او

َ�ْ�ِ  بِْن  ُعْرَوةَ َعن  ـ۱۴۰۰ ُمنِْذرِ  بِنِْت  َوفَاِطَمةَ  الزُّ
ْ
َ�ْ�ِ  بِْن  ال ُهَما الزُّ َّ�

َ
ْسَماءُ  َخرََجْت  :قَاالَ  �

َ
 أ

يِب  بِنُْت 
َ
ِ  بَِعبْدِ  ُحبَْ�  َوِ�َ  ،َهاَجَرْت  ِح�َ  ،بَْ�رٍ أ َ�ْ�ِ  بِْن  ا�َّ  بَِعبْدِ  َ�نُِفَسْت  ،ُ�بَاءً  َ�َقِدَمْت  ،الزُّ

 ِ   نُِفَسْت  ِح�َ  َخرََجْت  ُ�مَّ  ،بُِقبَاءٍ  ا�َّ
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل َخَذهُ  ،يِلَُحنَِّكهُ  ص ا�َّ
َ
  فَأ

ِ  رَُسوُل   َساَعةً  َ�َمَكثْنَا :اَع�َِشةُ  قَالَْت  قَاَل  بِتَْمَرةٍ  َداَع  ُ�مَّ  ،َحْجِرهِ يِف  فَوََضَعهُ  ِمنَْها ص ا�َّ
تَِمُسَها

ْ
نْ  َ�بَْل  نَل

َ
َدَها أ ِ

َ
إِنَّ  ،ِ�يهِ يِف  بََصَقَها ُ�مَّ  ،َ�َمَضَغَها ،�

َل  فَ وَّ
َ
ءٍ  أ  رَُسولِ  لَِر�ُق  َ�ْطنَهُ  َدَخَل  ىَشْ

 ِ ْسَماءُ  قَالَْت  ُ�مَّ  ص ا�َّ
َ
اهُ  َعلَيْهِ  وََص�َّ  َمَسَحهُ  ُ�مَّ  :أ ِ  َ�بْدَ  وََسمَّ  َسبْعِ  اْ�نُ  وَُهوَ  ،َجاءَ  ُ�مَّ  ،ا�َّ

وْ  ِسنِ�َ 
َ
ِ  رَُسوَل  يِلُبَايِعَ  ،َ�َمانٍ  أ َمَرهُ  ، ص ا�َّ

َ
َ�ْ�ُ  بَِذلَِك  َوأ مَ  ،الزُّ ِ  رَُسوُل  َ�تَبَسَّ  ِح�َ  ص ا�َّ

ْهِ  ُمْقِبالً  َرآهُ 
َ

  .بَاَ�َعهُ  ُ�مَّ  ،إِيل
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از عروه بن زبیر و فاطمه دختر منذر بن زبیر روایت است که: اسماء دختر ترجمه: 
 لباردار بود و عبدالله بن زبیر  (از مکه به مدینه)ھنگام ھجرت  ل صدیق ابوبکر

دنیا آمد. بعد ه . پس به قبا آمد و درآنجا، وضع حمل نمود و عبدالله بترا در شکم داش
رفت تا عبدالله را تحنیک (گذاشن خرما یا چیزی دیگر  صاز وضع حمل، نزد رسول الله 

یی خواست. او را برداشت و در آغوش گرفت و خرما ص پیامبر اکرمدرکام کودک) نماید؛ 
خرما را  صگشتیم. آنگاه، پیامبر اکرم  میدنبال خرما ه ساعتی، ب گوید: می لعایشه 

شد،  اینگونه اولین چیزی که وارد شکم عبد اللهجوید و در دھانش، آب دھان انداخت. 
 بود. ص اللهآب دھان رسول 

او دست کشید و برایش دعای بدن بر  ص اللهآنگاه رسول  گوید: می لاسماء 
ه عبدالله، نام نھاد. بعد از آن، عبدالله ھفت یا ھشت ساله بود که ب خیر نمود و او را

او را  صبیعت نماید. ھنگامی که پیامبر اکرم  صآمد تا با رسول الله  سدستور زبیر
 آید، تبسم نمود و با او بیعت کرد. میدید که به طرفش 

�َِس  َ�نْ  ـ۱۴۰۱
َ
ىِب  اْ�نٌ  اَكنَ  :قَاَل  ،س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
َحةَ  أل

ْ
بُو فََخَرجَ  ،�َْشتَىِك  َطل

َ
َحةَ  أ

ْ
 ،َطل

يِبُّ  َ�ُقِبَض  ا ،الصَّ بُو رََجعَ  فَلَمَّ
َ
َحةَ  أ

ْ
مُّ  قَالَْت  ؟ابِْ�  َ�َعَل  َما :قَاَل  َطل

ُ
ْسَ�نُ  ُهوَ  :ُسلَيْمٍ  أ

َ
ا أ  ،اَكنَ  ِممَّ

�َْت  ْهِ  َ�َقرَّ
َ

َعَشاءَ  إيِل
ْ
َصاَب  ُ�مَّ  ،َ�تََعىشَّ  ال

َ
ا ،ِمنَْها أ   فَلَمَّ

َ
ىِبَّ  َواُروا :قَالَْت  فََرغ ا ،الصَّ ْصبَحَ  فَلَمَّ

َ
بُو أ

َ
 أ

َحةَ 
ْ
ىَت  َطل

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْخرَبَهُ  ص ا�َّ

َ
ْعرَْستُمُ « :َ�َقاَل  فَأ

َ
 »لَُهَما بَارِكْ  اللَُّهمَّ « :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟»اللَّيْلَةَ  أ

ْت  َ بُويِل  َ�َقاَل  ،ُغالًَما فََودلَ
َ
َحةَ  أ

ْ
هُ  :َطل

ْ
ل ىِتَ  َحىتَّ  امْحِ

ْ
ىَت  ،صانلَّيِبَّ  بِهِ  تَأ

َ
 َوَ�َعثَْت  صانلَّيِبَّ  بِهِ  فَأ

َخَذهُ  ،بِتََمَراٍت  َمَعهُ 
َ
َمَعهُ « :َ�َقاَل  ص انلَّىِبُّ  فَأ

َ
ءٌ  أ َخَذَها ،َ�َمَراٌت  ،َ�َعمْ  :قَالُوا ؟»ىَشْ

َ
 صانلَّيِبُّ  فَأ

َخَذَها ُ�مَّ  ،َ�َمَضَغَها
َ
ىِبِّ  ىِف يِف  فََجَعلََها ،ِ�يهِ  ِمنْ  أ اهُ  ،َحنََّكهُ  ُ�مَّ  ،الصَّ ِ  َ�بْدَ  وََسمَّ  )۲۱۴۴(م/ .ا�َّ

 بیمار شد. ابو سطلحه  روایت است که: فرزند ابو سمالک از انس بن ترجمه: 
 در غیاب او، فرزندش فوت نمود. ھنگامی که ابو و از منزل، بیرون رفت سطلحه 
(ھمسرش) گفت: از  لبازگشت، گفت: حال پسرم چطور است؟ ام سلیم  سطلحه 

شام خورد و پس  سطلحه  ھر وقت دیگر، آرامش بیشتری دارد. آنگاه، شام آورد و ابو
از آن، با ھمسرش، ھمبستر شد. بعد از فراغت، ھمسرش گفت: کودک را دفن کنید. 

. را برایش بیان نمود ماجراآمد و  صنزد رسول الله  سطلحه  صبح روز بعد، ابو
بلی. پیامبر گفت:  س؟ ابوطلحه »آیا دیشب، ھمبستر شدید«فرمود:  صپیامبر اکرم 
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ه پسری ب سپس از آن، ام سلیم ». به آنھا برکت، عنایت کن بار الھا«فرمود:  ص اکرم
 دنیا آورد.
ببر، و چند  صبه من گفت: او را بردار و نزد نبی اکرم  سطلحه  ابو گوید: می سانس 

او را  صپیامبر اکرم  بردم. ص رسول اللهرا نزد  آن نوزاداد. من تخرما نیز ھمراه او فرس
؟ مردم گفتند: بله، چند خرما ھمراه »آیا چیزی ھمراه او وجود دارد«و فرمود: ت برداش

خرماھا را برداشت و جوید و از دھانش بیرون آورد و در دھان  صاو ھست. نبی اکرم 
 اشت و اینگونه او را تحنیک نمود و عبدالله، نام نھاد.کودک گذ

 های پیامبران و صالحان ): انتخاب اسم۶باب (
ُمِغَ�ةِ  َعِن  ـ۱۴۰۲

ْ
ا :قَاَل  س ُشْعبَةَ  بِْن  ال َْرانَ  قَِدْمُت  لَمَّ

َ
لُوِ�  �

َ
 َ�ْقَرُءونَ  إِنَُّ�مْ  :َ�َقالُوا ،َسأ

ۡخَت َ�ُٰرونَ ﴿
ُ
أ ا ،َوَ�َذا بَِ�َذا ِعيىَس  َ�بَْل  َوُموىَس  .]۲۸م: ی[مر ﴾َ�ٰٓ  رَُسولِ  ىلَعَ  قَِدْمُت  فَلَمَّ

 ِ ُهُ  ص ا�َّ
ْ

تل
َ
نِْبيَائِِهمْ  �َُسمُّونَ  اَكنُوا إِ�َُّهمْ « :َ�َقاَل  ،َذلَِك  َ�نْ  َسأ

َ
احِلِ�َ  بِأ  )۲۱۳۵(م/ .»َ�بْلَُهمْ  َوالصَّ

ھنگامی که به نجران رفتم، اھل نجران به  گوید: می سمغیره بن شعبه ترجمه: 

ۡخَت َ�ُٰرونَ ﴿خوانید  میمریم)  ی همن گفتند: شما در قرآن (دربار
ُ
أ  ]۲۸م:ی[مر ﴾َ�ٰٓ

ھا، قبل از عیسی  حال آنکه موسی (و برادرش ھارون) سال »ای خواھر ھارون!«
 سنامید)؟ مغیره  می؟ (پس چگونه شما مادر عیسی را خواھر ھارون اند هبود
پیامبر  ایشان در این باره پرسیدم.آمدم، از  صھنگامی که نزد رسول الله  گوید: می

عنوان ه ھای پیامبران و نیکوکاران قبل از خودشان را ب آنان، نام«فرمود:  صاکرم 
ده غیر از ھارون برادر بومریم خواھرش ھارون که این (لذا  .»نمودند مینام، انتخاب 
 .)موسی است

 انتخاب نام ابراهیم برای فرزند): ۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۴۰۳

َ
َ�يُْت  ،ُغَالمٌ يِل  ُودِلَ  :قَاَل  ُموىَس أ

َ
اهُ  صانلَّيِبَّ  بِهِ  فَأ  وََحنََّكهُ  ،إِبَْراِهيمَ  فََسمَّ

 )۲۱۴۵(م/ .بِتَْمَرةٍ 
 ص رمکا یاو را نزد نب شدم و یصاحب فرزند پسر گوید: می س یابوموسترجمه: 

 د.یش مالامکد و به یجو ییخرما د وینام میاو را ابراھ ص رسول اللهآوردم. 
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 ): انتخاب اسم منذر برای فرزند۸باب (
ىِتَ  :قَاَل  س َسْعدٍ  بِْن  َسْهِل  َ�نْ  ـ۱۴۰۴

ُ
ُمنِْذرِ  أ

ْ
يِب  بِْن  بِال

َ
َسيْدٍ أ

ُ
  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  ِح�َ  ص ا�َّ

بُو ،فَِخِذهِ  ىلَعَ  ص انلَّىِبُّ  فَوََضَعهُ  ،ُودِلَ 
َ
َسيْدٍ  َوأ

ُ
ءٍ  ص انلَّىِبُّ  فَلَِ�َ  ،َجالٌِس  أ َمرَ  ،يََديْهِ  َ�ْ�َ  �ىَِشْ

َ
 فَأ

بُو
َ
َسيْدٍ  أ

ُ
ِ  رَُسولِ  فَِخذِ  ىلَعَ  ِمنْ  فَاْحتُِمَل  بِابْنِهِ  أ قْلَبُوهُ  ص ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  فَاْستََفاَق  ،فَأ  :َ�َقاَل  ص ا�َّ

ْ�نَ «
َ
ىِبُّ  أ بُو َ�َقاَل  ؟»الصَّ

َ
َسيْدٍ  أ

ُ
قْلَبْنَاهُ  ،أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا ،أ  رَُسوَل  يَا ،فَُالنٌ  :قَاَل  ؟»اْسُمهُ  َما« :َ�َقاَل . ا�َّ

 ِ ُمنِْذرُ  اْسُمهُ  َولَِ�ِن  ،الَ « :قَاَل  ،ا�َّ
ْ
اهُ  »ال ُمنِْذرَ  يَْوَمئِذٍ  ،فََسمَّ

ْ
 )۲۱۴۹(م/ .ال

سید بدنیا آمد، او ھنگامی که منذر بن ابی اُ  گوید: می سسھل بن سعد ترجمه: 
او را بر زانویش نھاد. قابل یادآوری  ص پیامبر اکرم آوردند. صرا نزد رسول الله 

با چیزی که  صاست که ابواسید نیز ھمانجا نشسته بود. آنگاه پیامبر اکرم 
اسید دستور داد که فرزندش را از باالی  جلویش بود، سرگرم شد. در این اثنا، ابو

 ص رسول اللهبرداشتند و (به خانه) برگرداندند. ھنگامی که  صزانوی پیامبر اکرم 
! او را (به خانه) یا رسول الله؟ ابو أسید گفت: »کودک کجاست«متوجه شد، فرمود: 

! یا رسول اللهاسید گفت:  ؟ ابو»ش کیستنام«فرمود:  ص اکرم برگرداندیم. پیامبر
 صاینگونه پیامبر اکرم ». نه، بلکه اسمش منذر است«فرمود:  ص نبی اکرمفالنی. 

 در آنروز او را منذر نامید.

 ): تغییر دادن یک نام به نام بهتر۹باب (
نَّ  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۴۰۵

َ
اَها ،اَعِصيَةُ  لََها ُ�َقاُل  اَكنَْت  لُِعَمرَ  ا�ْنَةً  أ ِ  رَُسوُل  فََسمَّ  ص ا�َّ

يلَةَ   )۲۱۳۹(م/ .مَجِ
عاصیه (نافرمان) نام  س: یکی از دختران عمر گوید می ل ابن عمرترجمه: 

 او را جمیله، نام نھاد. صرسول الله  .داشت

 ): تغییر دادن نام بّره به جویریه۱۰باب (
ةَ  اْسُمَها ُجَو�ِْرَ�ةُ  اَكنَْت  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۴۰۶ َل  ،بَرَّ ِ  رَُسوُل  فََحوَّ  ص ا�َّ

نْ  يَْ�َرهُ  َوَ�نَ  ،ُجَو�ِْرَ�ةَ  اْسَمَها
َ
ةَ  ِعنْدِ  ِمنْ  َخَرجَ  :ُ�َقاَل  أ  )۲۱۴۰(م/ .بَرَّ

؛ صدختر حارث؛ ھمسر نبی اکرم  ل: جویریه گوید می ل ابن عباسترجمه: 
 را تغییر داد و جویریه نام نھاد. گفتنی است که نامش صرسول الله  ه نام داشت.بّر 
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 .آمده، بیرون از نزد بّر  :دانست که مردم بگویند میناپسند  ص پیامبر اکرم

 ه به زینب): تغییر نام بّر ۱۱باب (
دِ  َ�نْ  ـ۱۴۰۷ يُْت  :قَاَل  َ�َطاءٍ  بِْن  َ�ْمِرو بِْن  ُ�َمَّ ةَ  ابْنيَِت  َسمَّ  َز�ْنَُب يِل  َ�َقالَْت  ،بَرَّ

يِب  بِنُْت 
َ
ِ  رَُسوَل  إِنَّ  :َسلََمةَ أ يُت  ،االِْسمِ  َهَذا َ�نْ  َ�َ�  ص ا�َّ ةَ  وَُسمِّ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،بَرَّ

 ِ وا الَ « :ص ا�َّ �ُْفَسُ�مُ  تَُز�ُّ
َ
ُ  ،أ ْعلَمُ  ا�َّ

َ
ْهِل  أ

َ
رِبِّ  بِأ

ْ
يَها بِمَ  :َ�َقالُوا »ِمنُْ�مْ  ال  قَاَل  ؟�َُسمِّ

وَها«  )۲۱۴۲(م/ .»َز�ْنََب  َسمُّ
زینب دختر  ه نام نھادم.دخترم را بّر من  گوید: می محمد بن عمرو بن عطاترجمه: 

ه نام نھاده از انتخاب این نام، منع فرمود. مرا بّر  صابی سلمه به من گفت: رسول الله 
نیکوکاران شما را بھتر  الله متعالخود را تزکیه نکنید؛ «فرمود:  صرسول الله  بودند.

 ».او را زینب بنامید«مردم گفتند: چه نامی بر او بگذاریم؟ فرمود: ». داند می

 کرم گفتن انگور ی هدربار): ۱۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۴۰۸

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :َقاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َحُدُ�مْ  َ�ُقولَنَّ  الَ « :ص ا�َّ

َ
ِعنَِب  أ

ْ
 ،لِل

َكْرمَ 
ْ
إِنَّ  ،ال

َكْرمَ  فَ
ْ
ُمْسِلمُ  الرَُّجُل  ال

ْ
 )۲۲۴۷(م/ .»ال

به انگور،  ھیچ یک از شما«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
 ».مسلمان، کرم است کرم نگویید؛ زیرا مرد

 ه از انگور، بدستک یه اعراب به انگور، درخت انگور و شرابکاست  یادآوریقابل (
عت، یشد. شر یرامت و بخشش مکه شراب انگور باعث ک چرا گفتند؛ یرم مکآمد،  می

ن لفظ یه مردم اکرا چه بسا یز ؛ناپسند دانست موارد فوق، ین لفظ را برایا ی هاستفاد
ن خاطر، رسول یافتادند. به ھم می اد شرابیشدند و به  یم یکدند و تحریشن یرا م

 ؛سته استیقلب مؤمن وخود مؤمن، شا یرم، براکه لفظ کنمود  یادآوری صرم کا
 ح مسلمیبر صح یشرح امام نوو )رم و بخشش است.ک ی هرا مؤمن، سرچشمیز

نَّ : س ِحجرٍ َعن َوائِل ابِن  ـ۱۴۰۹
َ
َكْرمُ  :َ�ُقولُوا الَ « :قَاَل  صانلَّيِبَّ  أ

ْ
 :قُولُوا َولَِ�نْ  ،ال

ِعنَُب 
ْ
َبَلَةُ  ال

ْ
 )۲۲۴۸(م/ .»َواحل
به درخت انگور، کرم «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سوائل بن حجر ترجمه: 

 ».بلکه انگور و تاک بگویید ؛نگویید
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 یسار و نافعهای افلح، رباح،  ): ممنوعیت نام۱۳باب (
ِ  رَُسوُل  َ�َهانَا :قَاَل  س ُجنَْدٍب  بِْن  َسُمَرةَ  َ�نْ  ـ۱۴۱۰ نْ  ص ا�َّ

َ
َ  أ ْرَ�َعةِ  َرِ�يَقنَا �َُس�ِّ

َ
 بِأ

ْسَماءٍ 
َ
فْلَحَ  :أ

َ
 )۲۱۳۶(م/ .َونَافِعٍ  ،َو�ََسارٍ  ،َوَرَ�اٍح  ،أ

از اینکه  ما را منع فرمود صرسول الله  گوید: می سجندب سمره بن ترجمه: 
 چھار نام افلح، رباح، یسار و نافع را بر بردگانمان بگذاریم.

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُجنَْدٍب  بِْن  َسُمَرةَ  َ�نْ  ـ۱۴۱۱ َحبُّ « ص ا�َّ
َ
الَكَمِ  أ

ْ
  ال

َ
ِ  إِىل ْرَ�عٌ  ا�َّ

َ
 :أ

ِ  ُسبَْحانَ  َْمدُ  ،ا�َّ
ْ
ِ  َواحل َ  َوالَ  ،ِ�َّ

َ
  إهِل

َّ
ُ  إِال ُ  ،ا�َّ رَبُ  َوا�َّ

ْ
�

َ
ِهنَّ  يرَُضُّكَ  الَ  ،أ ِّ�

َ
َت  بَ�

ْ
َ�َّ  َوالَ  ،بََدأ  �َُسمِّ

يًحا َوالَ  ،َرَ�اًحا َوالَ  ،�ََساًرا ُغَالَمَك  ِ
َ

فْلَحَ  َوالَ  ،�
َ
إِنََّك  ،أ

َ�مَّ  :َ�ُقوُل  فَ
َ
 :َ�يَُقوُل  ،يَُ�ونُ  فَالَ  ؟ُهوَ  أ

ْرَ�عٌ  ُهنَّ  إِ�ََّما ،»الَ 
َ
َّ  تَِز�ُدنَّ  فَالَ  ،أ  )۲۱۳۷(م/ .ىلَعَ

بھترین کلمات نزد «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سسمره بن جندب ترجمه: 

؛ با ھر کدام، سبحان اهللا و احلمدهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكربچھار تا ھستند:  الله متعال
ھای یسار، رباح، نجیح و افلح را برای  ید اسم، اشکالی ندارد. مواظب باشدآغاز نمایی

: آیا او (یسار، رباح و ...) دگویی می زنید و می شما صدا؛ زیرا د، انتخاب نکنیھایتان برده
ھست؟ و در صورتی که او وجود نداشته باشد، جوابش منفی است. (و شاید در دل شما 

 .)نوعی شگون بد بیاید
 و آنھا دبه من تھمت نزنی یدھا، چھار تا ھستند؛ مواظب باش این اسم گوید: می سمره
 .نکنید را اضافه

 نام گذاری به نام های فوق ی ه): اجازه یافتن دربار۱۴باب (
ِ  ْ�نَ  َجابِرَ َعن  ـ۱۴۱۲ َرادَ قَاَل:  ل َ�بِْدا�َّ

َ
نْ  ص انلَّيِبُّ  أ

َ
نْ  َ�نْ  َ�نَْ�  أ

َ
 �ِيَْعَ�  �َُس�َّ  أ

َ�ةَ  فْلَحَ  ،َو�رَِبَ
َ
ْ�تُهُ  ُ�مَّ  ،َذلَِك  َو�ِنَْحوِ  ،َو�ِنَافِعٍ  ،َو�ِيََسارٍ  ،َو�ِأ

َ
 ُ�مَّ  ،َشيْئًا َ�ُقْل  فَلَمْ  ،َ�نَْها َ�ْعدُ  َسَكَت  رَأ

ِ  رَُسوُل  قُبَِض  َرادَ  ُ�مَّ  ،َذلَِك  َ�نْ  َ�نْهَ  َولَمْ  ص ا�َّ
َ
نْ  ُ�َمرُ  أ

َ
 )۲۱۳۸(م/ .تََرَ�هُ  ُ�مَّ  ،َذلَِك  َ�نْ  َ�نَْ�  أ

تصمیم گرفت تا از نام  صنبی اکرم  گوید: می لعبدالله جابر بن ترجمه: 
ھای مقبل، برکت، افلح، یسار، نافع و مانند اینھا، منع نماید؛ ولی بعدھا  نامگذاری به 
سکوت نمود و در این باره، چیزی نگفت. سرانجام، رسول  ص پیامبر اکرمدیدم که 

 سھا، منع نفرمود. بعد از آن، عمر بن خطاب  انتخاب این نام وفات نمود و از صالله 
 است تا از این کار، منع نماید؛ اما این کار را انجام نداد.خو
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 د نامیدن برده و کنیز و موال): سیّ ۱۵باب (
ِ  رَُسوُل َقاَل: قَاَل  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۴۱۳ َحُدُ�مُ  َ�ُقْل  الَ « :ص ا�َّ

َ
 ،َر�ََّك  اْسِق  :أ

ْطِعمْ 
َ
ئْ  ،َر�ََّك  أ َحُدُ�مْ  َ�ُقْل  َوالَ  ،َر�ََّك  وَضِّ

َ
َُقْل  ،َر�ِّ  :أ  َ�ُقْل  َوالَ  ،َمْوَالَى  ،يَسيِّدِ  :َويلْ

َحُدُ�مْ 
َ
َميِت  ،يَ�بْدِ  :أ

َ
َُقْل  ،أ

ْ
 )۲۲۴۹(م/ »ُغَالِ�  ،َ�تَايِت  ،َ�تَاَى  ،َويل

رّب نباید یکی از شما بگوید: «فرمود:  ص: رسول الله گوید می س ابوھریرهترجمه:  
را آب وضو بده؛ ھمچنین  خودتت را غذا بده، مالک خود رّب ت را آب بده، خود صاحبو 

سید و موالی من بگوید. ھمچنین یکی از  یکی از شما بگوید: رّب و مالک من؛ بلکهنباید 
 بلکه پسرم، دخترم و خدمتگذارم بگوید. ، کنیز من؛من ی هبرد :شما نگوید

 خردسال ی ه): کنیه گذاشتن برای بچ۱۶باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۴۱۴

َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ ْحَسنَ  ص ا�َّ

َ
يِل  َوَ�نَ  ،ُخلًُقا انلَّاِس  أ

خٌ 
َ
ُ  ُ�َقاُل  أ

َ
بُو هل

َ
ْحِسبُهُ  قَاَل  ـ ُ�َمْ�ٍ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  َجاءَ  إَِذا فاََكنَ  :قَاَل  ،فَِطيًما اَكنَ  ـ قَاَل  أ  ص ا�َّ

بَا« :قَاَل  فََرآهُ 
َ
َعُب  َفاَكنَ  :قَاَل  ؟»انلَُّغْ�ُ  َ�َعَل  َما ،ُ�َمْ�ٍ  أ

ْ
 )۲۱۵۰(م/ .بِهِ  يَل

مردم، اخالق بھتری  ی هاز ھم صرسول الله  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 
فکر  گوید: می ند. راویگفت میمن برادر کوچکی داشتم که به او ابوعمیر  داشت.

 صھر گاه رسول الله  .اش به پایان رسیده بود کنم که گفت: دوران شیرخوارگی می
 ی ه؟ نغیر، پرند»ای ابوعمیر! حال ُنَغیر چطور است«فرمود:  میدید،  میآمد و او را  می

 .کرد می کوچکی بود که ابوعمیر با آن، بازی

 اینکه یک مرد به مرد دیگری بگوید: ای پسرکم! ی ه): دربار۱۷باب (
ُمِغَ�ةِ  َعِن  ـ۱۴۱۵

ْ
َل  َما :قَاَل  ُشْعبَةَ  بِْن  ال

َ
ِ  رَُسوَل  َسأ َحدٌ  ص ا�َّ

َ
الِ  َعِن  أ جَّ رَثَ  ادلَّ

ْ
�

َ
ا أ  ِممَّ

ُهُ  تلْ
َ
ىْ « :يِل  َ�َقاَل  ،َ�نْهُ  َسأ

َ
ُت  :قَاَل  .»يرَُضَّكَ  لَنْ  إِنَّهُ  ؟ِمنْهُ  ُ�نِْصبَُك  َوَما ُ�َ�َّ  أ

ْ
 يَْزُ�ُمونَ  إِ�َُّهمْ  :قُل

نَّ 
َ
ْ�َهارَ  َمَعهُ  أ

َ
َماءِ  أ

ْ
زُْبِ  وَِجبَاَل  ال

ْ
ْهَونُ  ُهوَ « :قَاَل  ؟اخل

َ
ِ  ىلَعَ  أ  )۲۱۵۲(م/ .»َذلَِك  ِمنْ  ا�َّ

دجال بیشتر  ی هدربار صاز رسول الله کس  ھیچ گوید: می مغیره بن شعبهترجمه: 
ای پسرکم! چرا تو «به من فرمود:  ص سرانجام، پیامبر اکرم پرسید. از من نمی

گفتم:  من ».رساند میاندازی؟ او ھرگز به تو ضرری ن میاو خود را به زحمت  ی هدربار



 ٢٠٥  کتاب آداب -۴۳

 ص رسول اکرمھای نان، ھمراه اوست.  که نھرھای آب و کوهکنند  می مردم گمان
 ».از این چیزھاست تر خوارتر و ذلیل، الله متعالاو نزد «فرمود: 

 ، نام کسی است که شاهنشاه نامیده شودالله متعالها نزد  ): بدترین اسم۱۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۴۱۶

َ
ْخنَعَ  إِنَّ « :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  ِعنْدَ  اْسمٍ  أ  رَُجٌل  ا�َّ

ْمَالكِ  َمِلَك  �ََس�َّ 
َ
يِب  ا�ْنُ  َزادَ  »األ

َ
  َمالَِك  الَ « :ِرَوايَتِهِ يِف  َشيْبَةَ أ

َّ
ُ  إِال  ـ ُسْفيَانُ  قَاَل  »ا�َّ

مْحَدُ  َوقَاَل  ،َشاهْ  َشاَهانْ  ِمثُْل  ـابن عيينة  يع�
َ
ُت  :َحنْبٍَل  �ْنُ  أ

ْ
ل
َ
بَا َسأ

َ
ْخنَعَ  َ�نْ  َ�ْمٍرو أ

َ
 ؟أ

وَْضعَ  :َ�َقاَل 
َ
 )۲۱۴۳(م/ .أ

، الله متعالھا نزد  بدترین اسم«فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
 ابن ابی شیبه در یک روایت». باشدنام کسی است که خود را شاھنشاه نامیده 

 ».ھیچ مالکی بجز الله، وجود ندارد«افزود:  ص رسول الله گوید: می
 ک مثل شاھنشاه است. احمد بن حنبللک االمالم گوید: می سفیان عیینه

 است. ترین پستبه معنای پرسیدم. گفت: » اخنع« مورد معنای ابوعمرو را در گوید: می
 .)باشد میھمان بدترین  به معنای (که

 ): مسلمان بر مسلمان، پنج حق دارد۱۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۴۱۷

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ُب  مَخٌْس « :ص ا�َّ ِ

َ
ُمْسِلمِ  جت

ْ
ِخيهِ  ىلَعَ  لِل

َ
 رَدُّ  :أ

الَمِ  َعاِطِس  َو�َْشِميُت  ،السَّ
ْ
ْعَوةِ  َو�َِجابَةُ  ،ال َمِر�ِض  َوِ�يَاَدةُ  ،ادلَّ

ْ
َنَائِزِ  َوا�ِّبَاعُ  ،ال

ْ
 )۲۱۶۲(م/ .»اجل

مسلمان در برابر برادر «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
ـ قبول ۳ـ جواب دادن عطسه ۲ـ جواب دادن سالم ۱مسلمانش، پنج وظیفه دارد: 

 ».ـ تشییع جنازه۵ـ عیادت مریض ۴دعوت 
يِب  َ�نْ  ـ۱۴۱۸

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُمْسِلمِ  َحقُّ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
ُمْسِلمِ  ىلَعَ  ال

ْ
، »ِستٌّ  ال

ِ  رَُسوَل  يَا ؟ُهنَّ  َما :ِ�يَل  ِجبْهُ  َداَعكَ  َو�َِذا ،َعلَيْهِ  فََسلِّمْ  لَِقيتَهُ  إَِذا« :قَاَل  ا�َّ
َ
 اْستَنَْصَحَك  َو�َِذا ،فَأ

ُ  فَانَْصحْ 
َ

َ  فََحِمدَ  َ�َطَس  َو�َِذا ،هل تْهُ  ا�َّ  )۲۱۶۲(م/ .»فَاتَِّبْعهُ  َماَت  َو�َِذا ،َ�ُعْدهُ  َمرَِض  َو�َِذا ،فََسمِّ
مسلمان بر «فرمود:  صاست که رسول الله  روایت سابوھریره از ترجمه: 

ند؟ فرمود: چه ھست! آنھا یا رسول الله: صحابه عرض کردند». مسلمان، شش حق دارد
 تقاضایاگر از تو  ، قبول کن.تو را دعوت کرد اگر ، سالم کن.گاه، او را دیدیھر«
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اش  لله گفت، جواب عطسه عطسه زد و الحمد ھر گاه د، او را نصیحت کن.نصیحت نمو
که فوت نمود، در  میاگر مریض شد، به عیادت او برو، و ھنگا را بده (یرحمک الله بگو.)

 ».او شرکت کن ی هتشییع جناز

 ): ممنوعیت نشستن بر سر راه و ادای حق راه۲۰باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۴۱۹

َ
ُْدرِ  َسِعيدٍ أ

ْ
ُلُوَس  إِيَّاُ�مْ « :قَاَل  صانلَّيِبِّ  َعِن  س يِّ اخل

ْ
يِف  َواجل

ُرقَاِت  ِ  رَُسوَل  يَا :قَالُوا »الطُّ َا َما ا�َّ
َ

ُث  ،َ�َالِِسنَا ِمنْ  بُدٌّ  نل ِ  رَُسوُل  قَاَل  ،ِ�يَها َ�تََحدَّ  :صا�َّ
بَيْتُمْ  فَإَِذا«

َ
  أ

َّ
َمْجِلَس  إِال

ْ
ْ�ُطوا ،ال

َ
ِر�َق  فَأ هُ  الطَّ هُ  َوَما :قَالُوا »َحقَّ َرَصِ  َغضُّ « :قَاَل  ؟َحقُّ  َوَ�فُّ  ،ابلْ

َذى
َ
َالمِ  َورَدُّ  ،األ ْمرُ  ،السَّ

َ
َمْعُروِف  َواأل

ْ
ُمنَْكرِ  َعِن  َوانلَّْ�ُ  ،بِال

ْ
 )۲۱۲۱(م/ .»ال

از نشستن در «فرمود:  صروایت است که نبی اکرم  ساز ابوسعید خدری ترجمه: 
جز این  ای هچار! یا رسول اللهصحابه عرض کردند: ». معابر عمومی، اجتناب کنید

اگر «فرمود:  صمحل نشستن و سخن گفتن ماست. رسول الله  نداریم؛ زیرا معابر
صحابه عرض کردند: حق راه ». جز این ندارید، پس حق راه را ادا کنید ای هچار

حفاظت چشم ھا، اذیت نکردن عابران، جواب دادن سالم و امر به «چیست؟ فرمود: 
  ».معروف و نھی از منکر

 و افراد کمتر به کسانی که بیشترند ،): سالم گفتن سوار به پیاده۲۱(باب 
ِ  رَُسوُل  قَاَل قَاَل:  س ُهَر�َرةَ ايب  َعن ـ۱۴۲۰ اِكُب  �َُسلِّمُ « :ص ا�َّ َماىِش  ىلَعَ  الرَّ

ْ
 ،ال

َماىِش 
ْ
َقاِعدِ  ىلَعَ  َوال

ْ
َقِليُل  ،ال

ْ
َكِث�ِ  ىلَعَ  َوال

ْ
 )۲۱۶۰(م/ .»ال

راه که  کسی اده،یپ هسوار ب«فرمود:  صالله  رسول گوید: می س رهیابوھرترجمه: 
 ، سالمندشتریه بک ینکسامتر ھستند به که ک یو آنان ،نشسته استکه  کسی رود به یم

  ».دھند

 ): اجازه خواستن و سالم گفتن۲۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۴۲۱

َ
يِب  َ�نْ  س بُْرَدةَ أ

َ
ْشَعِرىِّ  ُموىَس أ

َ
بُو َجاءَ  :قَاَل  ،س األ

َ
  ُموىَس  أ

َ
 بِْن  ُ�َمرَ  إِىل

اِب  َطَّ
ْ
َالمُ  :َ�َقاَل  اخل ِ  َ�بْدُ  َهَذا ،َعلَيُْ�مْ  السَّ َذنْ  فَلَمْ  ،قَيٍْس  ْ�نُ  ا�َّ

ْ
ُ  يَأ

َ
َالمُ  :َ�َقاَل  ،هل  السَّ

بُو َهَذا ،َعلَيُْ�مْ 
َ
َالمُ  ،ُموىَس  أ ْشَعِرىُّ  َهَذا ،َعلَيُْ�مْ  السَّ

َ
وا :َ�َقاَل  ،انرَْصََف  ُ�مَّ  ،األ َّ  رُدُّ  ،ىلَعَ

َّ  رُدُّوا بَا يَا :َ�َقاَل  فََجاءَ  ،يلَعَ
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  ،ُشْغٍل يِف  ُكنَّا ؟رَدَّكَ  َما ُموىَس  أ  ص ا�َّ
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إِنْ  ،ثََالٌث  االِْستِئَْذانُ « :َ�ُقوُل 
ِذنَ  فَ

ُ
  لََك  أ

َّ
تِيَ�ِّ  :قَاَل  »فَارِْجعْ  َو�ِال

ْ
َأ

َ
  ،بِبَيِّنَةٍ  َهَذا ىلَعَ  تل

َّ
ُت  َو�ِال

ْ
 َ�َعل

ُت 
ْ
بُو فََذَهَب  ،َوَ�َعل

َ
ُدوهُ  بَيِّنَةً  وََجدَ  إِنْ  :ُ�َمرُ  قَاَل  ،ُموىَس  أ ِ

َ
ِمنرَْبِ  ِعنْدَ  جت

ْ
دْ  لَمْ  َو�ِنْ  ،َعِشيَّةً  ال ِ�َ 

ُدوهُ  فَلَمْ  بَيِّنَةً  ِ
َ

ا ،جت نْ  فَلَمَّ
َ
َعىِشِّ  َجاءَ  أ

ْ
بَا يَا :قَاَل  ،وََجُدوهُ  بِال

َ
قَدْ  ؟َ�ُقوُل  َما ُموىَس  أ

َ
 :قَاَل  ؟وََجْدَت  أ

ىَبَّ  ،َ�َعمْ 
ُ
بَا يَا :قَاَل  ،َعْدٌل  :قَاَل  ،َكْعٍب  ْ�نَ  أ

َ
َفيِْل  أ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  ؟َهَذا َ�ُقوُل  َما الطُّ  ص ا�َّ

اِب  اْ�نَ  يَا َذلَِك  َ�ُقوُل  َطَّ
ْ
ْصَحاِب  ىلَعَ  َعَذابًا تَُ�وَ�نَّ  فَالَ  اخل

َ
ِ  رَُسولِ  أ  ُسبَْحانَ  :قَاَل  ،ص ا�َّ

 ِ ْحبَبُْت  َشيْئًا َسِمْعُت  إِ�ََّما ا�َّ
َ
نْ  فَأ

َ
تَثَبََّت  أ

َ
 )۲۱۵۴(م/ .أ

 سابوموسی اشعری  گوید: می سبه نقل از ابوموسی اشعری  سبرده ابو ترجمه: 
به  سآمد و گفت: السالم علیکم، من عبدالله بن قیس ھستم. عمر  سنزد عمر بن خطاب 

دوباره گفت: السالم علیکم، من ابوموسی ھستم؛ السالم  ساو اجازه نداد. ابوموسی 
او را برگردانید.  گفت: او را برگردانید، سعلیکم من اشعری ھستم. سپس برگشت. عمر

 سگفت: ای ابوموسی! چرا برگشتی؟ ما مشغول بودیم. ابوموسی سموسی آمد. عمر ابو
ر است؛ اگر به تو اجازه خواستن، سه با«فرمود:  می صرسول الله  گفت: شنیدم که

گفت: یا برای این  سعمر ». اجازه دادند که خوب است؛ در غیر این صورت، برگرد
با شنیدن این  سآوری یا با تو چنین و چنان خواھم کرد. ابوموسی  میات، گواه  گفته

گفت: اگر گواھی پیدا کند، ھنگام نماز عشا، او را کنار منبر  سسخنان رفت. عمر 
بینید. چون نماز عشا فرا رسید، او را دیدند.  میگواھی پیدا نکند، او را نبینید. و اگر  می

گویی؟ آیا گواھی یافتی؟ ابوموسی گفت: بلی، ابی  میگفت: ای ابوموسی! چه  سعمر 
ابی بن کعب) ابو  ی های ابوطفیل! (کنی ر گفت: فرد عادلی است؛. عمسبن کعب

 صگفت: ای فرزند خطاب! شنیدم که رسول الله  س؟ ابی بن کعب گوید موسی چه می
گفت:  سعمر عذابی نباش.  ص اللهاین سخن را ایراد فرمود؛ پس برای یاران رسول 

 سبحان الله، چیزی شنیدم؛ لذا دوست داشتم تا مطمئن شوم.

 شود می): بلند کردن پرده، اجازه شمرده ۲۳باب (
ِ  رَُسوُل يِل  قَاَل قَاَل:  س َمْسُعودٍ  اْ�نَ عن  ـ۱۴۲۲ َّ  ِإْذنَُك « :ص ا�َّ نْ يلَعَ

َ
َِجاُب  يُْرَ�عَ  أ

ْ
 ،احل

نْ 
َ
ْ�َهاكَ  َحىتَّ  ،ِسَواِدى �َْستَِمعَ  َوأ

َ
 )۲۱۶۹(م/ .»أ
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ھمین که پرده «به من فرمود:  ص: رسول الله گوید می ل ابن مسعودترجمه: 
 ی همرا شنیدی (متوجه وجود من شدی) برایت اجاز ی هرا بلند کردند وتو صدای آھست

  .)توانی وارد شوی می( .»آید میشمار ه ورود ب
(مفھوم حدیث، این است که اگر پرده بلند بود تو متوجه شدی که من درخانه 

توانی بدون اجازه، وارد خانه شوی؛ و این  میھستم، نیاز به اجازه گرفتن نداری؛ بلکه 
 ) والله اعلم.شود می شمرده لاز فضایل ابن مسعود 

 ورود خواستن ی گفتن هنگام اجازه» من«): کراهیت ۲۴باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۴۲۳ َذنُْت  :قَاَل  ل ا�َّ

ْ
 ؟»َهَذا َمنْ « :َ�َقاَل  ص انلَّىِبِّ  ىلَعَ  اْستَأ

ُت 
ْ
نَا :َ�ُقل

َ
نَا« :صانلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ،أ

َ
نَا ،أ

َ
 و ىف رواية:  »أ

َ
ِ كنَُّه اك  )۲۱۵۵(م/. كِرَه َذل

  ورود خواستم. ی هاجاز صاز نبی اکرم  گوید: می لجابر بن عبدالله ترجمه: 
 گوید: می راوی .»من ھم منم«؟ گفتم: منم. فرمود: »کیستی«پرسید:  ص رسول الله

  دانست. اینگونه جواب دادن را ناپسند  ص پیامبر اکرم گویا

 به داخل خانه هنگام اجازه خواستن ): ممنوعیت نگاه کردن۲۵باب (
اِعِدىَّ  َسْعدٍ  ْ�نَ  َسْهَل َعن  ـ۱۴۲۴ ْخرَبَهُ  :ل السَّ

َ
نَّ  أ

َ
لَعَ  رَُجالً  أ  بَاِب يِف  ُجْحرٍ يِف  اطَّ

ِ  رَُسولِ  ِ  رَُسولِ  َوَمعَ  ص ا�َّ َسهُ  بِهِ  َ�ُكُّ  ِمْدرًى ص ا�َّ
ْ
ا ،َرأ ِ  رَُسوُل  َرآهُ  فَلَمَّ  :قَاَل  ص ا�َّ

ْعلَمُ  لَوْ «
َ
نََّك  أ

َ
ِ  رَُسوُل  َوقَاَل  .»َ�يِْنَك يِف  بِهِ  لََطَعنُْت  َ�نُْظُرِ�  �  ِمنْ  اإلِْذنُ  ُجِعَل  إِ�ََّما« :ص ا�َّ

ْجِل 
َ
َرَصِ  أ  )۲۱۵۶(م/ .»ابلْ

مردی از سوراخ دروازه به داخل  :گوید می لسعد ساعدی سھل بن ترجمه: 
چوب نوک تیزی در  ص اکرمپیامبر نگاه کرد در حالی که  صرسول الله  ی هخان

او را دید، فرمود:  صھنگامی که رسول الله  خاراند. میدست داشت و با آن، سرش را 
ھمچنین ». بردم میفرو  وتچوب را در چشم کنی،  میدانستم که تو نگاه  میاگر «

 ».خاطر نگاه است که اجاه خواستن، الزم شده استه ب«فرمود:  ص پیامبر اکرم
 
   



 ٢٠٩  کتاب آداب -۴۳

ا نگاه کرد و آنهآنان،  ی همردم به داخل خان ی هاگر کسی بدون اجاز): ۲۶باب (
 ش را کور کردندچشم

يِب  َ�نْ  ـ۱۴۲۵
َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ نَّ  لَوْ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
لَعَ  رَُجالً  أ  إِْذنٍ  بَِغْ�ِ  َعلَيَْك  اطَّ

َت  ،حِبََصاةٍ  فََخَذْ�تَهُ 
ْ
 )۲۱۵۸(م/ .»ُجنَاٍح  ِمنْ  َعلَيَْك  اَكنَ  َما َ�يْنَهُ  َ�َفَقأ

اگر کسی بدون اجازه به داخل «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
 ».ش را کور کردی، ھیچ گناھی بر تو نیستکرد و تو با پرتاب سنگریزه، چشمات نگاه  خانه

 نگاه ناگهانی و برگرداندن چشم از آن ی ه): دربار۲۷باب (
ِ  بِْن  َجِر�رِ  َ�نْ  ـ۱۴۲۶ ُت  :قَاَل  س َ�بِْدا�َّ

ْ
ل
َ
ِ  رَُسوَل  َسأ ُفَجاَءةِ  َ�َظرِ  َ�نْ  ص ا�َّ

ْ
 ،ال

َمَرِ� 
َ
نْ  فَأ

َ
رْصَِف  أ

َ
 )۲۱۵۹(م/ .برََصِى أ

نگاه ناگھانی  ی هدربار صاز رسول الله  گوید: می سعبدالله جریر بن ترجمه: 
  به من دستور داد تا نگاھم را برگردانم. ص پیامبر اکرم پرسیدم.

 کسی که وارد مجلسی شود و سالم دهد و بنشیند مورد ): در۲۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۴۲۷

َ
نَّ  :س اللَّييِْثِّ  َواقِدٍ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َمْسِجدِ يِف  َجالٌِس  ُهوَ  بَيَْنَما ص ا�َّ

ْ
 ال

ْ�بََل  إِذْ  ،َمَعهُ  َوانلَّاُس 
َ
ْ�بََل  ،ثََالثَةٌ  َ�َفرٌ  أ

َ
  اْ�نَانِ  فَأ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  فََوَ�َفا قَاَل  ،َواِحدٌ  وََذَهَب  ص ا�َّ

ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  ا ص ا�َّ مَّ
َ
َحُدُهَما فَأ

َ
ى أ

َ
َقةِ يِف  فُرَْجةً  فََرأ

ْ
َل

ْ
ا ،ِ�يَها فََجلََس  احل مَّ

َ
 فََجلََس  اآلَخرُ  َوأ

َفُهمْ 
ْ
ا ،َخل مَّ

َ
ْدبَرَ  اثلَّاِلُث  َوأ

َ
ا ،َذاِهبًا فَأ   فَلَمَّ

َ
ِ  رَُسوُل  فََرغ الَ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
ْخرِبُُ�مْ  أ

ُ
 انلََّفرِ  َعِن  أ

ا ؟اثلََّالثَةِ  مَّ
َ
َحُدُهمْ  أ

َ
َوى أ

َ
  فَأ

َ
ِ  إىِل ُ  فَآَواهُ  ،ا�َّ ا ،ا�َّ مَّ

َ
ُ  فَاْستَْحيَا ،فَاْستَْحيَا اآلَخرُ  َوأ ا ،ِمنْهُ  ا�َّ مَّ

َ
 َوأ

ْعَرَض  اآلَخرُ 
َ
ْعَرَض  ،فَأ

َ
ُ  فَأ  )۲۱۷۶(م/ .»َ�نْهُ  ا�َّ

از  یبا جمع صرسول الله  ،یروز :هکت است یروا س یثیلاز ابو واقد ترجمه: 
دو  وارد مسجد شدند. ،ه سه نفرک )ارشاد بود مشغول وعظ ومسجد نشسته و (حابه در ص

رد کدا یخود پ یبرا ییجا ،دو از آن یکی گوید: می یراو ؛برگشت یردند و سومکنفر توقف 
از  پس صرسول الله  برگشت و رفت. یسوم .نشست ،پشت سر جمع یو نشست. دوم

 ؟ن سه نفر ارا برای شما بیان نمایمیماجرای این ا دیخواھ می ایآ«فرمود:  اتمام وعظ،
داد.  یاو را جا الله متعال ؛ در نتیجه،آمده بود الله متعال یخاطر رضاه ب ،از آنان یکی
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 یرو گردان یسوم .)دیاو را بخشو شرم آمد ( اواز ھم را  الله متعال ؛ردکشرم  یدوم
 ».نمودو روگردانی اعراض ز از او ین الله متعال ؛ردک

 ): ممنوعیت بلند کردن شخص از جایش و نشستن در آن۲۹باب (
 ُ�مَّ  َمْقَعِدهِ  ِمنْ  الرَُّجَل  الرَُّجُل  يُِقيمُ  الَ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۴۲۸

ُحوا َولَِ�نْ  ،ِ�يهِ  َ�ِْلُس  ُعوا َ�َفسَّ يَوِم اجلُُمُعِة يِف  يَوِم اجلُمَعِة؟ قَاَل:يِف  و ىف رواية: قُلُت  »َوتَوَسَّ
ُ  قَامَ  إَِذا ،ُ�َمرَ  اْ�نُ  َوَ�نَ َو َغ�َِها، 

َ
 )۲۱۷۷(م/ .ِ�يهِ  َ�ِْلْس  لَمْ  ،َ�ِْلِسهِ  َ�نْ  رَُجٌل  هل

کس، شخص  ھیچ«فرمود:  صه نبی اکرم روایت است ک ل از ابن عمرترجمه: 
 ».دیگری را از جایش بلند نکند تا در جای او بنشیند؛ ولی برای دیگران، جا باز کنید

پرسیدم: این، مخصوص روز جمعه است؟  گوید: می و در روایتی آمده است که راوی
شود. قابل یادآوری است که اگر کسی برای ابن  میگفت: شامل جمعه و غیر جمعه 

 نشست. میدر جای او ن ل، ابن عمر شد می از جایش بلند لعمر 

): اگر کسی از جایش بلند شد و دوباره به آن برگشت، به آن جا، مستحق ۳۰باب (
 تر ازدیگران است

يِب  َ�نْ  ـ۱۴۲۹
َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َحُدُ�مْ  قَامَ  إَِذا« :قَاَل  ص ا�َّ

َ
يِب  َحِديِث َوِ�  ـ أ

َ
أ

ْهِ  رََجعَ  ُ�مَّ  َ�ِْلِسهِ  ِمنْ  ـ قَامَ  َمنْ  :َعَوانَةَ 
َ

َحقُّ  َ�ُهوَ  إِيل
َ
 )۲۱۷۹(م/ .»بِهِ  أ

ھر گاه، یکی از شما : «فرمود صروایت است که رسول الله  سابوھریره از ترجمه: 
از جایش برخاست ـ و دوباره به که  کسی از جایش برخاست ـ و در روایت ابوعوانه:

 ».تر از دیگران، به آن جاست مستحقجایش برگشت، 

): ممنوعیت در گوشی صحبت کردن دو نفر با یکدیگر بدون مشارکت نفر ۳۱باب (
 سوم

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۴۳۰ ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س بن مسعود ا�َّ  فَالَ  ثََالثَةً  ُكنُْتمْ  إَِذا« :ص ا�َّ
ْتَِلُطوا َحىتَّ  ،اآلَخرِ  ُدونَ  اْ�نَانِ  يَتَنَاىَج 

َ
ْجِل  ِمنْ  ،بِانلَّاِس  خت

َ
نْ  أ

َ
 )۲۱۸۴(م/ .»ُ�ِْزنَهُ  أ

، دیبود ه نفراگر س« :فرمود ص رمکا ینب گوید: می سمسعود له بن عبدالترجمه: 
ار، باعث کن یارا یز د؛ینکصحبت ن یگر، درگوشیدیک، با یگریت دکفر بدون مشارن دو
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ن صورت یه در اک». (دیقرار گرفت مردم، ه در جمعکنیمگر ا .شود یآن شخص م ینگران
 .)دینکصحبت  ید درگوشیتوان یم

 ): سالم دادن به کودکان۳۲باب (
ْمىِش  ُكنُْت  :قَاَل  س َسيَّارٍ  َ�نْ  ـ۱۴۳۱

َ
ُنَاِ�ِّ  ثَابٍِت  َمعَ  أ

ْ
 ،َعلَيِْهمْ  فََسلَّمَ  بِِصبْيَانٍ  َ�َمرَّ  ،ابل

َث  نَّهُ  ثَابٌِت  وََحدَّ
َ
�ٍَس  َمعَ  َ�ْمىِش  اَكنَ  �

َ
َث  ،َعلَيِْهمْ  فََسلَّمَ  بِِصبْيَانٍ  َ�َمرَّ  ،أ �ٌَس  وََحدَّ

َ
نَّهُ  أ

َ
 اَكنَ  �

ِ  رَُسولِ  َمعَ  َ�ْمىِش   )۲۱۶۸(م/ .َعلَيِْهمْ  فََسلَّمَ  بِِصبْيَانٍ  َ�َمرَّ  ص ا�َّ
زدم؛ او از کنار جمعی از کودکان  می: با ثابت بنانی قدم گوید  می سیسار ترجمه: 

زدم؛ وی از کنار جمعی از  میقدم  سگذشت و به آنھا سالم کرد و گفت: با انس 
زدم که  میقدم  صکودکان گذشت و به آنھا سالم کرد و گفت: من با رسول الله 

 کنار جمعی از کودکان گذشت و به آنھا سالم کرد. ایشان از

 م ندهید): به یهود و نصاری، سال۳۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۴۳۲

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َُهودَ  َ�بَْدُءوا الَ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
 انلََّصارَى َوالَ  ايل

َالمِ  َحَدُهمْ  لَِقيتُمْ  فَإَِذا ،بِالسَّ
َ
وهُ  َطِر�ٍق يِف  أ   فَاْضَطرُّ

َ
ْضيَِقهِ  إِىل

َ
 )۲۱۶۷(م/ .»أ

شما آغاز نکنید و به «فرمود:  صروایت است که رسول الله  ساز ابوھریره ترجمه: 
یھود و نصاری، سالم ندھید؛ و اگر با یکی از آنان در راھی برخورد نمودید، او را مجبور 

 ».راه برود ی هکنید تا به حاشی

 ): جواب سالم اهل کتاب۳۴باب (
ِ  ْ�نَ  َجابِرَ َعن  ـ۱۴۳۳ ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  َ�ُهودَ  ِمنْ  نَاٌس  َسلَّمَ قَاَل:  ل َ�بِْدا�َّ  :َ�َقالُوا ص ا�َّ

امُ  بَا يَا ،َعلَيَْك  السَّ
َ
َقاِسمِ  أ

ْ
لَمْ  ـ وََغِضبَْت  ـ اَع�َِشةُ  َ�َقالَْت  »وََعلَيُْ�مْ « :َ�َقاَل  ،ال

َ
 ؟قَالُوا َما �َْسَمعْ  أ

َاُب  َو�ِنَّا ،َعلَيِْهمْ  فَرََدْدُت  ،َسِمْعُت  قَدْ  ،بََ� « :قَاَل 
ُ

 )۲۱۶۶(م/ .»َعلَيْنَا ُ�َابُونَ  َوالَ  َعلَيِْهمْ  �
سالم  ص اللهگروھی از یھودیان به رسول  گوید: می لعبدالله جابر بن ترجمه: 

و «فرمود:  ص پیامبر اکرمای ابوالقاسم!  و گفتند: السام علیک (مرگ بر تو)کردند 
(که در آنجا حضور داشت) خشمگین شد و گفت:  لعایشه  .)(و بر شما باد» علیکم

شان را  بله، شنیدم و دعای«فرمود:  صآیا نشنیدی که آنان چه گفتند؟ رسول اکرم 
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شود؛ اما نفرین  میپذیرفته  ،به خودشان برگرداندم؛ باید بدانید که نفرین ما در حق آنان
 ».شود میآنان در حق ما پذیرفته ن

 تن زنان بعد از نازل شدن حکم حجاب): ممنوعیت بیرون رف۳۵باب (
نَّ  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۴۳۴

َ
ْزَواجَ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  أ ْزنَ  إَِذا ،بِاللَّيِْل  َ�ْرُْجنَ  ُ�نَّ  ص ا�َّ  ،َ�رَبَّ

 
َ

َمنَاِصعِ  إِىل
ْ
ْ�يَحُ  َصِعيدٌ  وَُهوَ  ،ال

َ
اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  َوَ�نَ  ،أ َطَّ

ْ
ِ  لِرَُسولِ  َ�ُقوُل  اخل  اْحُجْب  :ص ا�َّ

ِ  رَُسوُل  يَُ�نْ  فَلَمْ  ،�َِساَءكَ   ـصانلَّيِبِّ  َزْوجُ  ـ َزْمَعةَ  بِنُْت  َسوَْدةُ  فََخرََجْت  ،َ�ْفَعُل  ص ا�َّ
ْلَةً 

َ
ةً  َوَ�نَِت  ِعَشاءً  ،اللَّيَاىِل  ِمنَ  يل

َ
الَ  :ُ�َمرُ  َ�نَاَداَها ،َطِو�لَةً  اْمَرأ

َ
 ِحرًْصا ،َسوَْدةُ  يَا َعَرْ�نَاكِ  قَدْ  أ

نْ  ىلَعَ 
َ
َل  أ َِجاَب  ُ�ْ�ِ

ْ
نَْزَل  :اَع�َِشةُ  قَالَْت  ،احل

َ
ُ  فَأ َِجاَب  أل ا�َّ

ْ
 )۲۱۷۰(م/ .احل

 ی، براھا شب صد: ھمسران رسول الله یفرما یم لشه ین عایام المومنترجمه: 
 یارد: کعرض  سعمر د.فتنر یم ،ع بودیوس یدانیه مکحاجت به طرف مناصع  یقضا

 صاّما رسول الله  .تا در حجاب باشندد یدستور دھھمسران خود به  !رسول الله
ه ک؛ ص ھمسر رسول الله ؛ل زمعه دخترسوده  ،یه شبکنیردند تا اکن نیچن

 یه براکنید ایام هب س. عمررفت رونیبحاجت  یقضا یبلند قامت بود، برا یخانم
سوده! ما تو را  یگفت: ا )را متوجه سازد لسوده ز ین ، (ونازل شود یمکحجاب ح

 م حجاب را نازل فرمود.کح الله متعال ،بعد از آن .میشناخت

 بیرون رفتن زنان برای قضای حاجت ی ه): اجاز۳۶باب (
َِجاُب  َعلَيَْها رُضَِب  َما َ�ْعدَ  َسوَْدةُ  َخَرَجْت  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۴۳۵

ْ
 ،احل

ةً  َوَ�نَِت  ،َحاَجتََها تِلَْقىِضَ 
َ
ْىَف  الَ  ،ِجْسًما النَِّساءَ  َ�ْفَرعُ  َجِسيَمةً  اْمَرأ  ،َ�ْعِرُ�َها َمنْ  ىلَعَ  ختَ

اِب  �ْنُ  ُ�َمرُ  فََرآَها َطَّ
ْ
ِ  َسوَْدةُ  يَا :َ�َقاَل  اخل َْفْ�َ  َما َوا�َّ ْرُِج�َ  َكيَْف  فَا�ُْظِرى ،َعلَيْنَا ختَ  ،ختَ

ْت  :قَالَْت 
َ
ِ  َورَُسوُل  َراِجَعةً  فَانَْ�َفأ َتََعىشَّ  َو�ِنَّهُ  ،بَييِْت يِف  ص ا�َّ

َ
 ،َعْرٌق  يَِدهِ َوِ�  يل

ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقالَْت  فََدَخلَْت  وىِحَ  :قَالَْت  ،َوَ�َذا َكَذا :ُ�َمرُ يِل  َ�َقاَل  ،َخَرْجُت إِ�ِّ  ا�َّ
ُ
 فَأ

ْهِ  َعْرَق  َو�ِنَّ  َ�نْهُ  ُرفِعَ  ُ�مَّ  ،إِيلَ
ْ
ِذنَ  قَدْ  إِنَّهُ « :َ�َقاَل  ،وََضَعهُ  َما يَِدهِ يِف  ال

ُ
نْ  لَُ�نَّ  أ

َ
ُْرْجنَ  أ  ختَ

 )۲۱۷۰(م/ .»حِلَاَجتُِ�نَّ 
 یه زنک لم حجاب، سوده کد: پس از نزول حیگو یم لشه یعاترجمه: 

حاجت از  یقضا یماند، برا یشناخت، پنھان نم یاو را مکه  کسی یتنومند بود و برا
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به الله،  سوده! سوگند یو گفت: ا دیاو را د سرون رفت. پس عمر بن خطاب یخانه ب
 تو را نشناسد. یسکه کرون برو یب یطورلذا  ؛یمان یما پنھان نم یبرا

ه ک یبرگشت در حال لن سخن، سوده یدن ایپس از شن گوید: می لشه یعا
در دست داشت و مشغول شام  یمن بود و قطعه گوشت ی هدر خان ص اللهرسول 

 یارک یرسول الله! من برا یاوارد شد و گفت:  لخوردن بود. در آن اثنا، سوده 
رد. پس کنازل  یوح ، الله متعالن و چنان گفت. آنگاه یمن چن به سرون رفتم، عمر یب

پیامبر  ه آن قطعه گوشت، ھمچنان در دستک ی، در حالیاز برطرف شدن حالت وح
 یه براکھمانا به شما اجازه داده شده است «نگذاشته بود، فرمود: آن را  و اکرم بود

 ».دیرون برویخود، ب یازھاین

 محرم در پشت سرنا): سوار نمودن زن ۳۷باب (
ْسَماءَ  َ�نْ  ـ۱۴۳۶

َ
يِب  بِنِْت  أ

َ
َ�ْ�ُ  تََزوََّجِ�  :قَالَْت  ب بَْ�رٍ أ ُ  َوَما ،الزُّ

َ
رِْض يِف  هل

َ
 ِمنْ  األ

ءٍ  َوالَ  َمْملُوكٍ  َوالَ  َمالٍ  ْعِلُف  فَُكنُْت  :قَالَْت ، فَرَِسهِ  َ�ْ�َ  ،ىَشْ
َ
ِفيهِ  ،فَرََسهُ  أ

ْ
�

َ
 ،َمئُوَ�تَهُ  َوأ

ُسوُسهُ 
َ
ُدقُّ  ،َوأ

َ
ْعِلُفهُ  ،نِلَاِضِحهِ  انلََّوى َوأ

َ
ْستىَِق  ،َوأ

َ
َماءَ  َوأ

ْ
ْخِرزُ  ،ال

َ
ْعِجنُ  ،َغْرَ�هُ  َوأ

َ
ُ�نْ  َولَمْ  ،َوأ

َ
 أ

ْحِسنُ 
ُ
ْخزِبُ  أ

َ
نَْصارِ  ِمنَ  َجاَراٌت يِل  َ�ْزِبُ  َوَ�نَ  ،أ

َ
ْ�ُقُل  َوُ�نُْت : قَالَْت  ،ِصْدقٍ  �ِْسَوةَ  َوُ�نَّ  ،األ

َ
 أ

رِْض  ِمنْ  ،انلََّوى
َ
َ�ْ�ِ  أ ْ�َطَعهُ الَّيِت  الزُّ

َ
ِ  رَُسوُل  أ ىِس  ىلَعَ  ص ا�َّ

ْ
 :قَالَْت  :فَرَْسٍخ  ثُلىَُثْ  ىلَعَ  َوْ�َ  ،َرأ

ىِس  ىلَعَ  َوانلََّوى يَْوًما فَِجئُْت 
ْ
ِ  رَُسوَل  فَلَِقيُت  ،َرأ ْصَحابِهِ  ِمنْ  َ�َفرٌ  َوَمَعهُ  ص ا�َّ

َ
 ُ�مَّ  فََداَعِ�  ،أ

َفهُ  يِلَْحِملَِ�  »إِخْ  إِخْ « :قَاَل 
ْ
تََك  وََعَرفُْت  فَاْستَْحيَيُْت  :قَالَْت ، َخل ِ  :َ�َقاَل  ،َ�ْ�َ َْملُِك  َوا�َّ

َ
 حل

ِسِك  ىلَعَ  انلََّوى
ْ
َشدُّ  َرأ

َ
رَْسَل  َحىتَّ  :قَالَْت  ،َمَعهُ  ُرُكو�ِِك  ِمنْ  أ

َ
َّ  أ بُوإِيلَ

َ
 ،خِبَاِدمٍ  ،َذلَِك  َ�ْعدَ  ،بَْ�رٍ  أ

َفَرِس  ِسيَاَسةَ  فََكَفتِْ� 
ْ
َما ،ال َّ�

َ
ْ�تََقتِْ�  فََك�

َ
 )۲۱۸۲(م/ .أ

با من ازدواج کرد در حالی که  س : زبیرگوید می ل اسماء دختر ابوبکرترجمه: 
یا چیز دیگری، اعم از برده  ای هکشید) ھیچ نوع سرمای میاسب (و شتری که آب  بجز

آن را  دادم و دادم، کارھایش را انجام می میش را علف در روی زمین نداشت. من اسب
دادم،  میم، آن را علف کرد می ھمچنین برای شترش، ھسته خرد نمودم. میداری  نگه

پختن نان را بخوبی  م. البتهکرد می دوختم و آرد، خمیر میرا  آوردم، دلو میآب 
خوبی بودند، برایم  دانستم؛ به ھمین سبب، ھمسایگان انصاری من که زنان بسیار مین

به او واگذار کرده بود (تا  صکه رسول الله  سپختند. ھمچنین از زمین زبیر  مینان 
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صرفًا از آن استفاده کند و مالک آن نبود) و دو سوم فرسنگ با ما فاصله داشت، ھسته 
که  صآمدم با رسول الله  بر سرم بود و داشتم می ھا هآوردم. یکی از روزھا که ھست می
مرا صدا  ص پیامبر اکرم نمودند، برخورد نمودم. او را ھمراھی می، یارانشاز  یادتعد

 ١.یعنی خواست شترش را بخواباند تا مرا پشت سرش سوار کند .»اخ اخ«زد و گفت: 
که حمل  اللهگفت: سوگند به  سزبیر افتادم. سیاد غیرت زبیره اما من شرم کردم و ب

 برایم دشوارتر بود. صبر سرت، از سوار شدن با رسول الله  ھا هھست
اری برایم فرستاد و او بجای من، خدمتگز سبکر بعد از آن، ابو گوید: می ل اسما

(با این کارش) مرا از  سنگھداری اسب را به عھده گرفت؛ تا جایی که گویا ابوبکر
 بردگی، آزاد ساخت.

یکدیگر دید، مرد بگوید: این، فالنی  را کسی با همسرشو  شوهر): اگر ۳۸باب (
 است

تَيْتُهُ  ،ُمْعتَِكًفا ص انلَّيِبُّ  اَكنَ  :قَالَْت  ُحَ�ٍّ  بِنِْت  َصِفيَّةَ  َ�نْ  ـ۱۴۳۷
َ
ُزورُهُ  فَأ

َ
ْالً  أ

َ
 ،يل

ْ�تُهُ  ْ�َقِلَب  ُ�ْمُت  ُ�مَّ  ،فََحدَّ
َ
َساَمةَ  َدارِ يِف  َمْسَكنَُها َوَ�نَ  ـ يِلَْقِلبَِ�  َمىِعَ  َ�َقامَ  ،أل

ُ
 َ�َمرَّ  ـ َز�ْدٍ  بِْن  أ

نَْصارِ  ِمنَ  رَُجَالنِ 
َ
ا ،األ يَا فَلَمَّ

َ
رْسَاَع  صانلَّيِبَّ  َرأ

َ
 إِ�ََّها ،رِْسِلُكَما ىلَعَ « :صانلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ،أ

ِ  ُسبَْحانَ  :َ�َقاالَ  »ُحَ�ٍّ  بِنُْت  َصِفيَّةُ  ِ  رَُسوَل  يَا ا�َّ يَْطانَ  إِنَّ « :قَاَل  !ا�َّ  اِإل�َْسانِ  ِمنَ َ�ِْري  الشَّ
مِ  َ�َْرى نْ  َخِشيُت  َو�ِ�ِّ  ،ادلَّ

َ
ا قُلُو�ُِ�َمايِف  َ�ْقِذَف  أ وْ  »رَشًّ

َ
 )۲۱۷۴(م/ .»َشيْئًا« :قَاَل  أ

 گوید: می )ص(ھمسر گرامی نبی اکرم  ل ـ صفیه دختر حّی بن اخطب۱۴۳۷
رفتم. در ام برای دیدن ایشان به مسجد معتکف بود که من شب ھنگ صنبی اکرم 

با  صرسول الله  ؛ سپس برخاستم تا به خانه برگردم.ساعتی با او صحبت کردم آنجا
در آن زمان در  لمن برخاست تا مرا ھمراھی کند ـ قابل یادآوری است که صفیه 

گذشتند.  میـ در این اثنا، دو مرد انصاری از آنجا  .بود ل فعلی اسامه بن زید ی هخان
عجله «فرمود:  صتندتر رفتند. نبی اکرم  را دیدند، صله ھنگامی که رسول ال آنھا

                                                 
 صخواھد او را پشت سرش، سوار کند؛ ولی شاید پیامبر  می صاسما چنین پنداشت که رسول الله  -١

سوار کند و و خودش بر مرکبی دیگر، ھایش را باالی شتر بگذارد و او را بر شتر،  خواست ھسته می
 سوار شود. (فتح الباری)
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یا رسول آنھا گفتند: سبحان الله! ». باشد مینکنید؛ او صفیه دختر حّی (ھمسر من) 
ای شیطان ھمانند خون، در رگھ«فرمود:  ص(این چه حرفی است؟) رسول الله  الله

شما گمان بد ھای  دل ین ترسیدم که مبادا شیطان دربدن انسان، جریان دارد؛ بنابر ا
 ».یا چیزی، بوجود آورد

 ): مرد نباید شب را نزد زنی که محرمش نیست، بگذراند۳۹باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۴۳۸ الَ « :ص ا�َّ

َ
ةٍ  ِعنْدَ  رَُجٌل  يَِبينَتَّ  الَ  أ

َ
  ،َ�يٍِّب  اْمَرأ

َّ
 إِال

نْ 
َ
وْ  نَاِكًحا يَُ�ونَ  أ

َ
 )۱۲۷۱(م/ .»َ�َْرمٍ  َذا أ

گاه باشید، مبادا ھیچ مردی، : «فرمود صرسول الله  گوید: می سجابر ترجمه:  آ
 ».مگر اینکه ھمسر یا محرم او باشد ؛شب را نزد زنی بیوه بگذراند

زنان اعم از بیوه و غیر بیوه و در  ی ه(قابل یادآوری است که خلوت کردن با ھم
ی شب و زن بیوه به این سبب تأکید اوقات، حرام است؛ اما در این روایت رو ی هھم

والله  است. لغزیدن بیشتر فراھم ی هشده است که در شب و در کنار زن بیوه زمین
 اعلم) مترجم

نَّ  :س اَعِمرٍ  بِْن  ُ�ْقبَةَ  َ�نْ  ـ۱۴۳۹
َ
ِ  رَُسوَل  أ ُخوَل  إِيَّاُ�مْ « :قَاَل  ص ا�َّ  ىلَعَ  َوادلُّ

نَْصارِ  ِمنَ  رَُجٌل  َ�َقاَل  »النَِّساءِ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا :األ يَْت  ،ا�َّ

َ
فََرأ

َ
َْموَ  أ

ْ
َْموُ « :قَاَل  ؟احل

ْ
َموُْت  احل

ْ
قال  »ال

وِهِ. 
َ

وِج، ابِن الَعمِّ َو � شبََهُه ِمن أقَارِِب الزَّ
َ
وِج، َو َما أ الليث بن سعد: احلَمُو أُخو الزَّ

 )۲۱۷۲(م/
از رفتن نزد زنان « فرمود: صرسول الله  گوید: می سعامر عقبه بن ترجمه: 

! نظر شما در مورد اللهرسول  یاد: یاز انصار پرس یمرد». دینکز یگانه) پرھی(ب
ست؟ فرمود: یشوھر) چ ی هشاوندان شوھر (مثل برادر، عمو، پسر عمو و خواھر زادیخو

 ».ن استیت، در ھمکھال«
خویشاوندان شوھر عبارتند از: برادر شوھر، پسر عموی  گوید: می لیث بن سعد

 شوھر و مانند اینھا.
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زنانی که شوهر آنها در منزل، حضور  ی ه): ممنوعیت وارد شدن به خان۴۰باب (
 ندارد

ِ  َ�بْدَ َعن  ـ۱۴۴۰ َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو ْ�نَ  ا�َّ
ْ
نَّ  :ل ال

َ
 ىلَعَ  َدَخلُوا َهاِشمٍ بَِ�  ِمنْ  َ�َفًرا أ

ْسَماءَ 
َ
بُو فََدَخَل  ،ُ�َميٍْس  بِنِْت  أ

َ
يُق  بَْ�رٍ  أ دِّ ْتَهُ  َوِ�َ  ـ الصِّ

َ
 ،َذلَِك  فََكِرهَ  ،فََرآُهمْ  ـ يَْوَمئِذٍ  حت

ِ  لِرَُسولِ  َذلَِك  فََذَكرَ  رَ  لَمْ  :َوقَاَل  ص ا�َّ
َ
  أ

َّ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل ، َخْ�ًا إِال َ  إِنَّ « :ص ا�َّ َها قَدْ  ا�َّ

َ
أ  بَرَّ

ِ  رَُسوُل  قَامَ  ُ�مَّ  »َذلَِك  ِمنْ  ِمنرَْبِ  ىلَعَ  ص ا�َّ
ْ
 ىلَعَ  ،َهَذا يَْوِ�  َ�ْعدَ  ،رَُجٌل  يَْدُخلَنَّ  الَ « :َ�َقاَل  ال

  ،ُمِغيبَةٍ 
َّ
وِ  رَُجٌل  َوَمَعهُ  إِال

َ
 )۲۱۷۳(م/ .»اْ�نَانِ  أ

 ی ه: چند نفر از بنی ھاشم به خانگوید می ل عاصعبدالله بن عمرو بن ترجمه: 
نان را ـ شوھر اسماء ـ آمد و آ س سپس بوبکر صدیق رفتند. لاسماء دختر عمیس 

بیان کرد و گفت:  صبعد از آن، موضوع را برای رسول الله  دید و این کار را نپسندید.
 الله متعال«فرمود:  صالبته من بجز خیر و خوبی، چیز دیگری ندیدم. رسول الله 

باالی منبر  ص پیامبر اکرمبعد از آن، ». ه استاسماء را از چنین گمانی، پاک نمود
ی که شوھرش، حضور ندارد، ی زن بعد از امروز، ھیچ مردی به خانه«رفت و فرمود: 

(تا خلوت زن و مرد بیگانه، ». مگر اینکه یک یا دو نفر دیگر، ھمراھش باشد ؛وارد نشود
 .)صورت نگیرد

فساد حتی اگر چند نفر ھم گسترش امروز به سبب  :اند هالبته بعضی از علما گفت(
 )زنی که شوھرش حضور ندارد، وارد شوند. ی هبودند نباید به خان

 ): ممنوعیت ورود افراد مخنث بر زنان۴۱باب (
ْزَواِج  ىلَعَ  يَْدُخُل  اَكنَ  :قَالَْت ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۴۴۱

َ
 فاََكنُوا ،ُ�َنٌَّث  ص انلَّيِبِّ  أ

ونَهُ  وِ�  َ�ْ�ِ  ِمنْ  َ�ُعدُّ
ُ
 وَُهوَ  ،�َِسائِهِ  َ�ْعِض  ِعنْدَ  وَُهوَ  يَْوًما ص انلَّيِبُّ  فََدَخَل  قَاَل  ،اِإلْرَ�ةِ  أ

ةً  َ�نَْعُت 
َ
ْ�بَلَْت  إَِذا :قَاَل  ،اْمَرأ

َ
ْ�بَلَْت  أ

َ
ْرَ�عٍ  أ

َ
ْدبََرْت  َو�َِذا ،بِأ

َ
ْدبََرْت  أ

َ
 :صانلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ،بِثََمانٍ  أ

الَ «
َ
رَى أ

َ
 )۲۱۸۱(م/ .فََحَجبُوهُ  :قَالَْت  »َعلَيُْ�نَّ  يَْدُخلَنَّ  الَ  ،َهُهنَا َما َ�ْعرُِف  َهَذا أ

روایت است که: فردی مخنث که مردم او را فردی غیر  لاز عایشه ترجمه: 
 صی ھمسران نبی اکرم ھا هدانستند، به خان میمتمایل به زنان (بدون شھوت) 

وارد شد در حالی که او نزد یکی از ھمسرانش  صنبی اکرم  ،روزی آمد. می
: اگر از جلو به او بنگری، چھار چین کرد می نشسته بود و زنی را چنین توصیف
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بینی. نبی  میخوردگی، و اگر از پشت سر به او نگاه کنی، ھشت چین خوردگی 
د نبای لذاداند؛  میکنم که او بسیاری از امور زنان را  میمن فکر «فرمود:  صاکرم 

زنان را از او، مردم : بعد از آن، گوید  می لعایشه ». شما بیاید ھای به خانه
 حجاب کردند.

 ): خاموش کردن آتش، هنگام خوابیدن۴۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۴۴۲

َ
َق  :قَاَل  س ُموىَس أ ْهِلهِ  ىلَعَ  َ�يٌْت  اْحرَتَ

َ
َمِدينَةِ  أ

ْ
ا ،اللَّيِْل  ِمنَ  بِال َث  فَلَمَّ  ُحدِّ

ِ  رَُسوُل  نِِهمْ  ص ا�َّ
ْ
ْطِفُئوَها نِْمتُمْ  فَإَِذا ،لَُ�مْ  َعُدوٌّ ِ�َ  إِ�ََّما انلَّارَ  َهِذهِ  إِنَّ « :َقاَل  �َِشأ

َ
 فَأ

 )۲۰۱۶(م/ .»َ�نُْ�مْ 
در مدینه با  ای هدر یکی از شبھا، خان گوید: می سابوموسی اشعری ترجمه: 

بیان کردند، فرمود:  صھنگامی که ماجرا را برای رسول الله  ساکنانش، آتش گرفت.
 ».خاموش کنیدآن را  خواستید بخوابید، ھرگاه، بنابر ایناین آتش، دشمن شماست؛ «





 
 
 
 

 م کردنَد  کتابـ ۴۴

 م کردرا َد  صاینکه جبریل نبی اکرم  ی ه): دربار۱باب (
َها ص انلَّيِبِّ  َزْوِج ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۴۴۳ َّ�

َ
ِ  رَُسوُل  اْشتَىَك  إَِذا اَكنَ  :قَالَْت  �  ص ا�َّ

�ُل  َرقَاهُ  ِ  بِاْسمِ  :قَاَل  ،ِجرْبِ �َك  ا�َّ  َورَشِّ  ،َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  رَشِّ  َوِمنْ  ،�َْشِفيَك  َداءٍ  لُكِّ  َوِمنْ  ،ُ�رْبِ
 )۲۱۸۵(م/ .َ�ْ�ٍ ِذي  لُكِّ 

ھنگامی که رسول  گوید: می صھمسر گرامی نبی اکرم  لعایشه ترجمه: 

مِ «: کرد می ، جبریل او را با این کلمات دمشد میمریض  صالله  يكَ  اهللاَِّ  بِاسْ ِ نْ  ،يُربْ مِ  وَ

لِّ  اءٍ  كُ يكَ  دَ فِ نْ  ،يَشْ مِ ِّ  وَ دٍ  رشَ اسِ ا حَ دَ  إِذَ سَ ِّ  ،حَ رشَ لِّ  وَ ٍ  يذِ  كُ نيْ به تو بھبودی  الله متعال(». عَ
ورزد و از  میعنایت کند و از ھر بیماری، شفایت دھد و از شر حسود آنگاه که حسادت 

 .)، پناھت دھددارند چشم زخمکسانی که شر تمام 
َعِز�زِ  َ�بْدُ َعن  ـ۱۴۴۴

ْ
يِب  َ�نْ  ،ُصَهيٍْب  ْ�نُ  ال

َ
ةَ أ يِب  َ�نْ  نرَْضَ

َ
نَّ  س َسِعيدٍ أ

َ
�َل  أ ىَت  ِجرْبِ

َ
 أ

دُ  يَا :َ�َقاَل  صانلَّيِبَّ  ِ  بِاْسمِ  :قَاَل  »َ�َعمْ « :َ�َقاَل  ؟اْشتََكيَْت  ُ�َمَّ ْرِ�يَك  ا�َّ
َ
 ءٍ يَشْ  لُكِّ  ِمنْ  ،أ

وْ  َ�ْفٍس  لُكِّ  رَشِّ  ِمنْ  ،يُؤِْذيَك 
َ
ُ  َحاِسدٍ  َ�ْ�ِ  أ ِ  بِاْسمِ  ،�َْشِفيَك  ا�َّ ْرِ�يَك  ا�َّ

َ
 )۲۱۸۶(م/ .أ

که: جبریل نزد کند  می روایت ابوسعید اعبدالعزیز بن صھیب از ابونضره از ترجمه: 
جبریل » بله«پیامبر اکرم فرمود:  ای هآمد و گفت: ای محمد! مریض شد صنبی اکرم 

ِ  بِاْسمِ « گفت: ْرِ�يَك  ا�َّ
َ
ءٍ  لُكِّ  ِمنْ  ،أ وْ  َ�ْفٍس  لُكِّ  رَشِّ  ِمنْ  ،يُؤِْذيَك  ىَشْ

َ
ُ  َحاِسدٍ  َ�ْ�ِ  أ  ا�َّ

ِ  بِاْسمِ  ،�َْشِفيَك  رْ  ا�َّ
َ
را از ھر چیزی که باعث اذیت و آزارت تو ، الله. (به نام »ِ�يَك أ

تو را  الله متعال کنم. میرساند، دم  میبه تو چشم زخم که  کسی شود و از شر ھر می
 ) کنم. می، تو را دم اللهبه نام  شفا دھد.

  را سحر کردند ص ی سحرکردن و اینکه یهودیان، نبی اکرم ): درباره۲باب (
ِ  رَُسوَل  َسَحرَ  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۴۴۵  ،ُزَر�ٍْق بَِ�  َ�ُهودِ  ِمنْ  َ�ُهوِدىٌّ  ص ا�َّ

ُ  ُ�َقاُل 
َ

ِيدُ  :هل
َ

ْعَصمِ  ْ�نُ  بل
َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  َحىتَّ  :قَالَْت  ،األ ْهِ  ُ�َيَُّل  ص ا�َّ

َ
نَّهُ  إِيل

َ
ءَ  َ�ْفَعُل  � ْ  ،الىشَّ
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وْ  ،يَْومٍ  َذاَت  اَكنَ  إَِذا َحىتَّ  ،َ�ْفَعلُهُ  َوَما
َ
ْلَةٍ  َذاَت  أ

َ
ِ  رَُسوُل  َداَع  ،يل  ُ�مَّ  ،َداَع  ُ�مَّ  ،َداَع  ُ�مَّ  ،ص ا�َّ

َشَعْرِت  اَع�َِشةُ  يَا« :قَاَل 
َ
نَّ  أ

َ
َ  أ ْ�تَاِ�  ا�َّ

َ
َحُدُهَما َ�َقَعدَ  رَُجَالنِ  َجاَءِ�  ؟ِ�يهِ  اْستَْفتَيْتُهُ  ِ�يَما أ

َ
 أ

ىِس  ِعنْدَ 
ْ
ي  َ�َقاَل  ،رِْجَ�َّ  ِعنْدَ  َواآلَخرُ  َرأ ِ

َّ
ىِس  ِعنْدَ اذل

ْ
ى َرأ ِ

َّ
وِ  ،رِْجَ�َّ  ِعنْدَ  لِ�

َ
ي  أ ِ

َّ
 رِْجَ�َّ  ِعنْدَ اذل

ى ِ
َّ

ىِس  ِعنْدَ  لِ�
ْ
ِيدُ  :قَاَل  ؟َطبَّهُ  َمنْ  :قَاَل  ،َمْطبُوٌب  :قَاَل  ؟الرَُّجِل  وََجعُ  َما ،َرأ

َ
ْعَصمِ  ْ�نُ  بل

َ
 :َقاَل  ،األ

ىِّ يِف 
َ
ءٍ  أ َعةِ  فِّ وَجُ  :قَاَل  ،َوُمَشاَطةٍ  ُمْشٍط يِف  :َقاَل  ؟ىَشْ

ْ
ْ�نَ  :قَاَل  ،َذَكرٍ  َطل

َ
 برِْئِ يِف  :قَاَل  ؟ُهوَ  فَأ

ْرَوانَ ِذي 
َ
تَاَها :قَالَْت  »أ

َ
ِ  رَُسوُل  فَأ نَاٍس يِف  ص ا�َّ

ُ
ْصَحابِهِ  ِمنْ  أ

َ
ِ  اَع�َِشةُ  يَا« :قَاَل  ُ�مَّ  ،أ  َوا�َّ

نَّ 
َ
ِنَّاءِ  ُ�َقاَعةُ  َماَءَها لََكأ

ْ
نَّ  ،احل

َ
ْلََها َولََكأ يَاِط�ِ  رُُءوُس  �َ ُت  :قَالَْت  »الشَّ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل  ا�َّ

فَالَ 
َ
ْحَرْ�تَهُ  أ

َ
ا ،الَ « :َقاَل  ؟أ مَّ

َ
نَا أ

َ
ُ  اَعفَاِ�  َ�َقدْ  أ نْ  َوَ�رِْهُت  ،ا�َّ

َ
ِ��َ  أ

ُ
ا انلَّاِس  ىلَعَ  أ َمْرُت  ،رَشًّ

َ
 بَِها فَأ

 )۲۱۸۹(م/ .»فَُدفِنَْت 
روایت است که: یک نفر یھودی بنام لبید بن اعصم از  لاز عائشه ترجمه: 

 صپیامبر اکرم که  تا جاییرا سحر کرد  صی بنی زریق رسول الله  یھودیان قبیله
انجام داده است؛ تا اینکه روزی یا شبی، کرد  می کاری را که انجام نداده بود، خیال

در موردی که  الله متعالدانی که  میشه! آیا ای عای«بسیار دعا کرد و سپس فرمود: 
از او راھنمایی خواستم، مرا راھنمایی نمود؟ دو مرد نزد من آمدند؛ یکی از آنان بر 

که  کسی بالینم و دیگری، کنار پاھایم نشست؛ آن یکی که بر بالینم نشسته بود به
 آن مردی که کنار پاھایم نشسته بود به آن یکی که برکنار پاھایم نشسته بود یا 

پرسید:  : سحر شده است. اولیگفت  دیگری ، گفت: درد این مرد چیست؟بالینم بود
پرسید: اولی : لبید بن اعصم. دومی گفت چه کسی او را سحر کرده است؟

ی شانه، پس  : بوسیلهدومی جواب داد چیزی سحر شده است؟ هی چ بوسیله
: کجا ھستند؟ اولی سؤال کردی خرمای نر.  ی الیاف کتان و پوست شکوفه مانده

 ».گفت: در چاه ذی ارواندومی 
بعد  .با جمعی از یارانش بسوی آن چاه رفت صآنگاه رسول الله  گوید: می عایشه

 آب آنجا مانند این بود که در آن حناکه  ای عایشه! سوگند به الله«به من فرمود:  از آن،
! یا رسول الله م:من عرض کرد .»ن بوداطیھای آنجا مانند سرھای شی و نخل اند هریخت

، شفا داد و نخواستم که برای الله متعالخیر، مرا که «آیا آن را نسوزاندی؟ فرمود: 
 .»خاک، پر کردنداز مردم، مشکل ایجاد کنم؛ لذا دستور دادم و مردم آن چاه را 
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 بر مریض و فوت کردن و ناس ی اخالص، فلقها ه): خواندن سور۳باب(
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۴۴۶ َحدٌ  َمرَِض  إَِذا ص ا�َّ

َ
ْهِلهِ  ِمنْ  أ

َ
 َ�َفَث  ،أ

ُمَعوَِّذاِت  َعلَيْهِ 
ْ
ا ،بِال ي  َمَرَضهُ  َمرَِض  فَلَمَّ ِ

َّ
ُت  ،ِ�يهِ  َماَت اذل

ْ
ْ�ُفُث  َجَعل

َ
ْمَسُحهُ  َعلَيْهِ  أ

َ
 �ِيَدِ  َوأ

�ََّها ،َ�ْفِسهِ 
َ
ْ�َظمَ  اَكنَْت  أل

َ
 )۲۱۹۲(م/ .يَِدى ِمنْ  بََرَ�ةً  أ

بیمار  ص اللهی رسول  یکی از افراد خانواده ھرگاه، گوید: می لعایشه ترجمه: 
خواند و بر او فوت  ی اخالص، فلق و ناس را میھا هسور ص پیامبر اکرمشد،  می
ایشان را برد، من  در بیماری وفات بسر می صرسول اکرم ھنگامی که  لذا نمود. می

کشیدم؛ زیرا که دستش، با  خودش بر بدنش مینمودم و دست  فوت می دَم کرده و
 تر از دست من بود. برکت

 م کردن به نام الله و پناه خواستن): َد ۴باب (
يِب  بِْن  ُ�ثَْمانَ  َ�نْ  ـ۱۴۴۷

َ
َعاِص أ

ْ
نَّهُ  :اثلََّقيِفِّ  ل ال

َ
  َشاَك  �

َ
ِ  رَُسولِ  ِإىل  ،وََجًعا ص ا�َّ

ُدهُ  ْسلَمَ  ُمنْذُ  َجَسِدهِ يِف  َ�ِ
َ
ُ  َ�َقاَل  ،أ

َ
ِ  رَُسوُل  هل ي  ىلَعَ  يََدكَ  َضعْ « :ص ا�َّ ِ

َّ
لَّمَ اذل

َ
 ،َجَسِدكَ  ِمنْ  تَ�

ِ  بِاْسمِ  :َوقُْل  اٍت  َسبْعَ  ،َوقُْل  ،ثََالثًا ،ا�َّ ُعوذُ  :َمرَّ
َ
ِ  أ ِجدُ  َما رَشِّ  ِمنْ  َوقُْدَرتِهِ  بِا�َّ

َ
َحاِذرُ  أ

ُ
 .»َوأ

 )۲۲۰۲(م/
از دردی که از  ویروایت است که  لاز عثمان بن ابی العاص ثقفی ترجمه: 

پیامبر  شکایت نمود. صکرد، نزد رسول الله  ھنگام مسلمان شدن در بدنش، احساس می
، بگذار و کند می جایی از بدنت که دردھمان را بر  خودتدست «به او فرمود:  ص اکرم

ُعوذُ «سه بار بسم الله بگو، وھفت بار 
َ
ِ  أ ِجدُ  َما رَشِّ  ِمنْ  َوقُْدَرتِهِ  بِا�َّ

َ
َحاِذرُ  أ

ُ
 ».بگو »وَأ

شوم و از آن،  میو قدرتش از شر آنچه به آن، دچار متعال  اللهمن به ترجمه دعا: 
 .)برم پناه میبیم دارم 

 ): پناه خواستن از شیطان وسوسه در نماز۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۴۴۸

َ
َعالَءِ أ

ْ
نَّ  :ال

َ
يِب  ْ�نَ  ُ�ثَْمانَ  أ

َ
َعاِص أ

ْ
يَت  ال

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  صانلَّيِبَّ  أ  ،ا�َّ

يَْطانَ  إِنَّ  ِبُسَها ،َوقَِراَءىِت  َصَالىِت  َوَ�ْ�َ بَيِْ�  َحاَل  قَدْ  الشَّ
ْ
َّ  يَل ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ىلَعَ  َذاكَ « :ص ا�َّ

ُ  ُ�َقاُل  َشيَْطانٌ 
َ

ْحَسْستَهُ  فَإَِذا ،ِخْ�ٌِب  هل
َ
ِ  َ�تََعوَّذْ  أ  :قَاَل  »ثََالثًا �ََسارِكَ  ىلَعَ  َواتِْفْل  ،ِمنْهُ  بِا�َّ

ُت 
ْ
ْذَهبَهُ  َذلَِك  َ�َفَعل

َ
ُ  فَأ  )۲۲۰۳(م/ .َ��ِّ  ا�َّ
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آمد و عرض  صعثمان بن ابی العاص نزد نبی اکرم  گوید: می ـ ابوالعالء۱۴۴۸
! شیطان میان من و نماز و قرائتم، مانع ایجاد کرده است؛ او قرائت را یا رسول اللهکرد: 

ب نام این شیطان، خنز«فرمود:  ص اللهگرداند. رسول  میبرای من، مشتبه و دشوار 
، پناه ببر و به سمت چپ الله متعالاحساس نمودی، از او به آن را  دارد؛ ھرگاه، وجود

 ».خود سه بار، تف کن
الله متعال من ھمین کار را انجام دادم؛ در نتیجه،  گوید: می صعثمان بن ابو العا

 د.نموبرطرف  مرامشکل 

 ی فاتحه بر فردی که عقرب او را گزیده است ): خواندن سوره۶باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۴۴۹

َ
ُْدرِىِّ  َسِعيدٍ أ

ْ
نَّ  :س اخل

َ
ْصَحاِب  ِمنْ  نَاًسا أ

َ
ِ  رَُسولِ  أ  ىف اَكنُوا ص ا�َّ

وا ،َسَفرٍ  ْحيَاءِ  ِمنْ  بىَِحٍّ  َ�َمرُّ
َ
َعَرِب  أ

ْ
 ؟رَاقٍ  ِ�يُ�مْ  َهْل  :لَُهمْ  َ�َقالُوا ،يُِضيُفوُهمْ  فَلَمْ  فَاْستََضافُوُهمْ  ،ال

ىَحِّ  َسيِّدَ  فَإِنَّ 
ْ
يغٌ  ال ِ

َ
وْ  ـ دل

َ
تَاهُ  ،َ�َعمْ  :ِمنُْهمْ  رَُجٌل  َ�َقاَل  ـ ُمَصاٌب  أ

َ
ِكتَاِب  بَِفاحِتَةِ  فََرقَاهُ  فَأ

ْ
  ،ال

َ
 َ�رَبَأ

ْعِطىَ  ،الرَُّجُل 
ُ
ىَب  ،َ�نَمٍ  ِمنْ  قَِطيًعا فَأ

َ
نْ  فَأ

َ
ذُْكرَ  َحىتَّ  :َوقَاَل  ،َ�ْقبَلََها أ

َ
يَت  ،صلِرَُسول اهللا  َذلَِك  أ

َ
 فَأ

ُ  َذلَِك  فََذَكرَ  صانلَّيِبَّ 
َ

ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ،هل ِ  ،ا�َّ   َرَ�يُْت  َما َوا�َّ
َّ
ِكتَاِب  بَِفاحِتَةِ  إِال

ْ
مَ  ،ال  َ�تَبَسَّ

ْدَراكَ  َوَما« :َوقَاَل 
َ
َها أ َّ�

َ
ُ�وا ِمنُْهمْ  ُخُذوا« :قَاَل  ُ�مَّ  ؟»ُرْ�يَةٌ  �  )۲۲۰۱(م/ .»َمَعُ�مْ  �َِسْهمٍ يِل  َوارْضِ

ی در سفر ص اللهگوید: تعدادی از یاران رسول  می س ابوسعید خدریترجمه: 
مھمانی  گذرشان به یکی از قبایل عرب افتاد و از آنان درخواستدر آن اثنا  بودند.

به صحابه گفتند: آیا در میان بعد از آن  شان خودداری کردند. کردند؛ اما آنھا از پذیرایی
ی ما را عقربی نیش  سردار طایفهچرا که مداوا کند؟ کسی ھست که بیماران را شما 

ی فاتحه را خواند  زده است. یک نفر از صحابه گفت: بله؛ آنگاه نزد آن مرد رفت و سوره
در نتیجه، به او یک گله افت. . (او را َدم نمود.) و آن مرد، بھبود یت کردو بر او فو

و گفت: باید نزد رسول گوسفند دادند. اما آن صحابی از پذیرفتن آنھا خودداری نمود 
رفت و  صنزد نبی اکرم در این زمینه از ایشان بپرسم. بعد از آن، بروم و  صالله 

ی  سورهبا  او را که الله! سوگند به رسول الله یاموضوع را برایش، بیان کرد و گفت: 
از کجا دانستی که فاتحه، «تبسم نمود و فرمود:  ص رسول اکرمم کردم. فاتحه َد 

گوسفندان را از آنھا بگیرید و با خود، برای من نیز «؟ و افزود: »چنین تأثیری دارد
 ».سھمی در نظر بگیرید
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 زهر دارم کردن گزیدگی تمام جانواران ): َد ۷باب (
ْسوَدِ َعن  ـ۱۴۵۰

َ
ُت  :قَاَل  األ

ْ
ل
َ
ْ�يَةِ  َعِن  ب اَع�َِشةَ  َسأ َص  :َ�َقالَْت  ؟الرُّ   رَخَّ

ِ  رَُسوُل  ْهِل  ص ا�َّ
َ
نَْصارِ  ِمنَ  َ�يٍْت  أل

َ
ْ�يَةِ يِف  األ  )۲۱۹۳(م/ .مُحَةٍ ِذي  لُكِّ  ِمنْ  الرُّ

: رسول او گفت ردن پرسیدم.ی دم ک درباره لاز عایشه  گوید: می اسودترجمه: 
 م کنند.به یک خانواده از انصار اجازه داد تا گزیدگی ھر جانور زھر دار را َد  ص الله

 م کردن بیماری ریش پهلوی َد ): درباره۸باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۴۵۱

َ
َص  :قَاَل  س كبن مال أ ِ  رَُسوُل  رَخَّ ْ�يَةِ يِف  ص ا�َّ َعْ�ِ  ِمنَ  الرُّ

ْ
 ،ال

َُمةِ 
ْ
 )۲۱۹۶(م/ .َوانلَّْملَةِ  ،َواحل

اجازه داد تا بیماری چشم  صرسول الله  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 
 م کنند.را َد  )ریش پھلوَنَمل (بیماری زخم، گزیدگی ھر جانور زھردار و 

 ی دم کردن از عقرب گزیدگی): درباره۹باب (
ِ  رَُسوُل  َ�َ�  :قَاَل  س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۴۵۲ َ�  َعِن  ص ا�َّ   َحْزمٍ  بِْن  َ�ْمِرو آُل  فََجاءَ  ،الرُّ

َ
 إِىل

ِ  رَُسولِ  ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقالُوا ص ا�َّ َعْقَرِب  ِمنَ  بَِها نَْرِ�  ُرْ�يَةٌ  ِعنَْدنَا اَكنَْت  إِنَّهُ  ،ا�َّ
ْ
 َو�ِنََّك  ،ال

َ�  َعِن  َ�َهيَْت  رَى َما« :َ�َقاَل  ،َعلَيْهِ  َ�َعَرُضوَها :قَاَل  الرُّ
َ
ًسا أ

ْ
نْ  ِمنُْ�مْ  اْستََطاعَ  َمِن  ،بَأ

َ
 َ�نَْفعَ  أ

َخاهُ 
َ
يَنَْفْعهُ  أ

ْ
 )۲۱۹۹(م/ .»فَل

 بعد از آن، م کردن، منع فرمود.از َد  ص الله: رسول گوید می س جابرترجمه: 
! ما افسونی یا رسول اللهگفتند: و آمدند  ص اللهی عمرو بن حزم نزد رسول  خانواده

م کردن یم؛ ولی شما از َد کرد می را دمی آن، عقرب گزیده  می) داشتیم که بوسیله(َد 
عرضه  صآنگاه آنان، افسون خود را به نبی اکرم  گوید: می جابرمنع فرمودید. 

تواند به  میاز شما ھرکس  بینم؛ میدر آن، اشکالی ن«فرمود:  ص رسول الله نمودند.
 ».برادرش، نفع برساند، کوتاھی نکند

يِب  َ�نْ  ـ۱۴۵۳
َ
نَّهُ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
  رَُجٌل  َجاءَ  :قَاَل  �

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ص انلَّيِبِّ  إِىل  َما ا�َّ

َ�تِْ�  َ�ْقَرٍب  ِمنْ  لَِقيُت  َ َارَِحةَ  دلَ
ْ

َما« :قَاَل  ،ابل
َ
َت  لَوْ  أ

ْ
ْمَسيَْت  ِح�َ  ،قُل

َ
ُعوذُ  :أ

َ
ِ  بَِ�ِلَماِت  أ  ا�َّ

اِت   )۲۷۰۹(م/ .»ترَُضُّكَ  لَمْ  ،َخلََق  َما رَشِّ  ِمنْ  اتلَّامَّ
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یا شرفیاب شد و گفت:  صمردی خدمت نبی اکرم  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
 ص! از عقربی که دیشب مرا گزید، چه درد زیادی متحمل شدم. پیامبر اکرم رسول الله

ُعوذُ «اگر شبانگاه، «فرمود: 
َ
ِ  بَِ�ِلَماِت  أ اِت  ا�َّ خواندی، به  میرا  »َخلََق  َما رَشِّ  ِمنْ  اتلَّامَّ

 .»رساند میتو ضرری ن
 برم. میی دعا: به کلمات کامل الھی از شر آنچه که آفریده است، پناه  ترجمه

): چشم زخم، حقیقت دارد و اگر از شما خواستند که بعضی از اعضای ۱۰باب (
 بدنتان را بشویید، این کار را انجام دهید

َعْ�ُ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۴۵۴ 
ْ
ءٌ  اَكنَ  َولَوْ  ،َحقٌّ  ال  َساَ�َق  ىَشْ

َقَدرَ 
ْ
َعْ�ُ  َسبََقتْهُ  ال

ْ
تُمْ  َو�َِذا ،ال

ْ
 )۲۱۸۸(م/ .»فَاْغِسلُوا اْستُْغِسل

چشم زخم، حقیقت «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می لـ ابن عباس ۱۴۵۴
و اگر از شما  گرفت، چشم زخم بود. میاگر چیزی از سرنوشت، سبقت  دارد.

 ».درخواست کردند که اعضای بدنتان را بشویید، این کار را انجام دھید
ی شما بوده است و درخواست کردند که  (اگر گمان شد که چشم زخم از ناحیه

 بدن آن آب را رویفرد آسیب دیده وضو بگیرید یا بعضی از اعضای بدنتان را بشویید تا 
ه این تفاصیل در روایات ن کار را انجام دھید؛ چنانکغسل کند، ای خود بریزد یا با آن،

 .)اند هصحیح دیگر، ذکر شد

 م کردن برای چشم زخمی َد  ) درباره۱۱باب (
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۴۵۵ ُمُرِ�  ص ا�َّ

ْ
نْ  يَأ

َ
ِ�َ  أ ْسرَتْ

َ
َعْ�ِ  ِمنَ  أ

ْ
 .ال

 )۲۱۹۵(م/
داد تا برای چشم  میبه من دستور  ص: رسول الله گوید می لـ عایشه ۱۴۵۵

 م کنم.زخم، َد 

ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرَ َعن  ـ۱۴۵۶ َص قَاَل:  ل ا�َّ َيَّةِ  ُرْ�يَةِ يِف  َحْزمٍ  آللِ  ص انلَّيِبُّ  رَخَّ
ْ
 ،احل

ْسَماءَ  َوقَاَل 
َ
رَىيِل  َما« :ُ�َميٍْس  بِنِْت  أل

َ
ْجَسامَ  أ

َ
يِخ بَِ�  أ

َ
َاَجةُ  تُِصيبُُهمُ  َضارَِعةً أ

ْ
 ،الَ  :قَالَْت  »احل

َعْ�ُ  َولَِ�ِن 
ْ
ِْهمْ  �رُْسِعُ  ال

َ
 .»اْرِ�يِهمْ « :َ�َقاَل  ،َعلَيْهِ  َ�َعَرْضُت  :قَالَْت  »اْرِ�يِهمْ « :قَاَل ، إِيل

 )۲۱۹۸(م/
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ی حزم، اجازه  به خانواده ص اللهرسول  گوید: می ل جابر بن عبداللهترجمه: 
چرا من «فرمود:  لدختر عمیس  کنند و خطاب به اسماءزیدگی را دم داد تا مار گ

بینم؟ آیا از فقر و  الغر می و نحیفیم (فرزندان جعفر بن ابی طالب) را ھا هبدن برادرزاد
». شوند میبرند؟ اسماء گفت: نه، ولی بسیار زود دچار چشم زخم  میگرسنگی، رنج 

م آنگاه من کلماتی را برای َد  گوید: می اسماء». آنان را دم کن«فرمود:  ص پیامبر اکرم
(اشکالی ندارد با ھمین ». م کنآنان را َد «فرمود:  ص کردن، عرضه نمودم. رسول الله

 .)کلمات، دم کن

 م کردن برای چشم زخم): َد ۱۲باب (
مِّ  َ�نْ  ـ۱۴۵۷

ُ
نَّ  :ص انلَّيِبِّ  َزْوِج  ب َسلََمةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َ�يِْت يِف  ،جِلَاِرَ�ةٍ  قَاَل  ص ا�َّ

مِّ 
ُ
ى ص انلَّىِبِّ  َزْوِج  ،ب َسلََمةَ  أ

َ
قُوا ،َ�ْظَرةٌ  بَِها« :َ�َقاَل  َسْفَعةً  بِوَْجِهَها َرأ  َ�ْعِ�  »لََها فَاْسرَتْ

 )۲۱۹۷(م/ .ُصْفَرةً  بِوَْجِهَها
روایت است که رسول  ص، ھمسر گرامی پیامبر اکرم  لاز ام سلمه ترجمه: 

او «که رنگش پریده بود؛ پس فرمود: دید  لی ام سلمه  در خانهکنیزی را  ص الله
 ».م کنید؛ زیرا دچار چشم زخم شده استرا َد 

 خاک زمینا م کردن ب): َد ۱۳باب (
نَّ  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۴۵۸

َ
ِ  رَُسوَل  أ ءَ  اِإل�َْسانُ  اْشتَىَك  إَِذا اَكنَ  ص ا�َّ ْ وْ  ،ِمنْهُ  الىشَّ

َ
 أ

وْ  قَرَْحةٌ  بِهِ  اَكنَْت 
َ
رِْض  َسبَّاَ�تَهُ  ُسْفيَانُ  َووََضعَ  ـ َذاَهكَ  بِإِْصبَِعهِ  :صانلَّيِبُّ  قَاَل  ،َجْرحٌ  أ

َ
 بِاأل

ِ  مِ بِاسْ « ـ َرَ�َعَها ُ�مَّ  رِْضنَا تُْر�َةُ  ،ا�َّ
َ
 اْ�نُ  قَاَل  »َر�ِّنَا بِإِْذنِ  ،َسِقيُمنَا بِهِ  ِليُْشىَف  َ�ْعِضنَا بِِر�َقةِ  ،أ

يِب 
َ
 )۲۱۹۴(م/ .»َسِقيُمنَا ِليُْشىَف « زَُهْ�ٌ  َوقَاَل  »�ُْشىَف « َشيْبَةَ أ

یا  گرفت می، درد عضوی از بدن یک شخصھرگاه،  گوید: می لعایشه ترجمه: 
مود ـ سفیان (یک راوی) ن میبا انگشتش اینگونه  صد، نبی اکرم ش میزخمی 

ِ  بِاْسمِ «فرمود:  میـ و  کرد زد و بلند  اش را به زمین  بهانگشت سبا رِْضنَا تُْرَ�ةُ  ،ا�َّ
َ
 بِِر�َقةِ  ،أ

ی  با اجازه آب دھان یکی از ما با خاک زمین ما« .»َر�ِّنَا بِإِْذنِ  ،َسِقيُمنَا بِهِ  ِليُْشىَف  َ�ْعِضنَا
 ».گرددمریض ما پروردگارمان، باید باعث شفای 
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اش مقداری آب دھان بگذارد و آن را به زمین  بهروی انگشت سبا گوید: می نووی
: ھدف از ندگوی میحل درد بمالد. اما برخی از علما را بخواند و به م ی فوقبزند و دعا

و اشاره به جسم بیمار است جسم بیمار است که از خاک آفریده شده  ، ھمانزمین
بلکه ھمان دم کردن و فوت کردن،  ؛دارد و نیازی نیست که دستش را به زمین بزند

 کافی است. والله اعلم
لَِميَّةَ  َحِكيمٍ  بِنَْت  ْولَةَ َعن خَ  ـ۱۴۵۹ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :َ�ُقوُل  السُّ  نََزَل  َمنْ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

الً  ُعوذُ  :قَاَل  ُ�مَّ  َمْ�ِ
َ
ِ  بَِ�ِلَماِت  أ هُ  لَمْ  ،َخلََق  َما رَشِّ  ِمنْ  ،ةِ اتلَّامَّ  ا�َّ َل  َحيتَّ  ،ءٌ يَشْ  يرَُضُّ ِ

َ
 ِمنْ  يَْرحت

هِلِ   )۲۷۰۸(م/ .»َذلَِك  َمْ�ِ
فرمود:  می ص شنیدم که رسول الله گوید: می  میدختر حکیم سلخوله ترجمه: 

الً  نََزَل  َمنْ «ھرکس در منزلی فرود آید و این دعا را بخواند: « ُعوذُ  :قَاَل  ُ�مَّ  َمْ�ِ
َ
 بَِ�ِلَماِت  أ

 ِ تا زمانی که از آن منزل کوچ کند، ھیچ چیزی به او ضرر  ».َخلََق  َما رَشِّ  ِمنْ  ،ةِ اتلَّامَّ  ا�َّ
 ».رساند مین

آفریده است به کلمات کاملش، پناه  الله متعالعا: از بدی آنچه که ی د ترجمه
 برم. می

 م کندتواند او را َد  میی شخص، مریض شد،  ): اگر یکی از اعضای خانواده۱۴باب (
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَالَْت ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۴۶۰  َمَسَحهُ  ،إِ�َْسانٌ  ِمنَّا اْشتَىَك  إَِذا ص ا�َّ

ْذِهِب « :قَاَل  ُ�مَّ  ،�ِيَِميِنهِ 
َ
َاَس  أ

ْ
نَْت  َواْشِف  ،انلَّاِس  رَبَّ  ،ابل

َ
اىِف  أ   ِشَفاءَ  الَ  ،الشَّ

َّ
 ِشَفاءً  ،ِشَفاُؤكَ  إِال

ا »َسَقًما ُ�َغاِدرُ  الَ  ِ  رَُسوُل  َمرَِض  فَلَمَّ َخْذُت  ،َوَ�ُقَل  ص ا�َّ
َ
ْصنَعَ  �ِيَِدهِ  أ

َ
ْوَ  بِهِ  أل

َ
 اَكنَ  َما �

ِ� يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،يَِدى ِمنْ  يََدهُ  فَاْ�زَتَعَ  يَْصنَعُ 
ْ
ِ�يِق  َمعَ  َواْجَعل ىلْعَ  الرَّ

َ
 :قَالَْت  »األ

ْ�ُظرُ  فََذَهبُْت 
َ
  .َقىَض  قَدْ  ُهوَ  فَإَِذا ،أ

با  ص، رسول الله شد می: ھر گاه یکی از ما مریض گوید می لعایشه ترجمه: 

ْذِهِب «فرمود:  میکشید و  میدست راستش بر بدن او 
َ
َاَس  أ

ْ
نَْت  َواْشِف  ،انلَّاِس  رَبَّ  ،ابل

َ
 أ

اىِف    ِشَفاءَ  الَ  ،الشَّ
َّ
اش را  ای پروردگار مردم! بیماری« ».َسَقًما ُ�َغاِدرُ  الَ  ِشَفاءً  ،ِشَفاُؤكَ  إِال

باقی نماند؛ چرا که تو ای  بیماری ه ھیچعنایت کن کبه او و چنان شفایی  کنبرطرف 
 ».شفا دھنده ھستی و ھیچ شفایی به جز شفای تو وجود ندارد
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اش شدت  مریض شد و مریضی صھنگامی که رسول الله  گوید: می لعایشه 
ی آن ھمان کاری را انجام دھم که خود ایشان انجام  ش را گرفتم تا بوسیلهدستیافت، 

! مرا بار الھا« کشید و فرمود:  بیرون مدستش را ا ز دست ص پیامبر اکرمداد؛ اما  می
 ».صالحان) قرار بده وان واال (انبیا، صدیقین، شھدا مغفرت کن و ھمراه دوست

 پس از آن، نگاه کردم و متوجه شدم که فوت نموده است. گوید: می لعایشه 
نَّ  :ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۴۶۱

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْ�يَةِ  بَِهِذهِ  يَْرِ�  اَكنَ  ص ا�َّ ْذِهِب « :الرُّ

َ
َاَس  أ

ْ
 ،ابل

َفاءُ  �ِيَِدكَ  ،انلَّاِس  رَبَّ  ُ  اَكِشَف  الَ  ،الشِّ
َ

  هل
َّ
نَْت  إِال

َ
 )۲۱۹۱(م/ .»أ

ْذِهِب «نمود:  میم با این کلمات، َد  صرسول الله  گوید: می لعایشه ترجمه: 
َ
 أ

َاَس 
ْ

َفاءُ  �ِيَِدكَ  ،انلَّاِس  رَبَّ  ،ابل ُ  اَكِشَف  الَ  ،الشِّ
َ

  هل
َّ
نَْت  إِال

َ
وردگار مردم! بیماری را ای پر« .»أ

تواند بیماری را برطرف  میبه جز تو نکس  ھیچ شفا در دست توست و برطرف کن؛
 ».نماید

ْشَجىِعِّ  َمالٍِك  بِْن  َعوِْف  َ�نْ  ـ۱۴۶۲
َ
َاِهِليَّةِ يِف  نَْرِ�  ُكنَّا :قَاَل  س األ

ْ
نَا ،اجل

ْ
 رَُسوَل  يَا :َ�ُقل

 ِ َّ  اْعرُِضوا« :َ�َقاَل  ؟َذلَِك يِف  تََرى َكيَْف  ا�َّ َس  الَ  ،ُرقَاُ�مْ يلَعَ
ْ
َ�  بَأ  ِ�يهِ  يَُ�نْ  لَمْ  َما بِالرُّ

 )۲۲۰۰(م/ .»رِشْكٌ 
. به ھمین یمکرد می گوید: ما در جاھلیت، َدم می سعوف بن مالک اشجعی ترجمه: 

م کردن چیست؟ فرمود: ! نظر شما در مورد َد یا رسول اللهعرض کردیم:  خاطر،
به من ارائه دھید؛ دم کردن، اشکالی ندارد به  ،یدکرد میم کلماتی را که با آنھا َد «

 ».شرط اینکه در آن، شرکی وجود نداشته باشد
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 شود می): بیماری و دردی که مؤمن به آن، دچار ۱باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۴۶۳ ُت  :قَاَل  س ا�َّ

ْ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  َدَخل  َ�َمِسْستُهُ  ،يُوَعُك  وَُهوَ  ص ا�َّ

ُت  ،�ِيَِدى
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل ُوَعُك  إِنََّك  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ؟َشِديًدا وَْعاًك  تل َجْل « ص ا�َّ

َ
وَعُك إِ�ِّ  أ

ُ
 أ

ُت  :قَاَل  »ِمنُْ�مْ  رَُجَالنِ  يُوَعُك  َكَما
ْ
نَّ  ،َذلَِك  :َ�ُقل

َ
ْجَر�ِْن  لََك  أ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ؟أ َجْل «: ص ا�َّ

َ
 ،»أ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  ُ�مَّ  ًذى يُِصيبُهُ  ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َما« :ص ا�َّ
َ
  ،ِسَواهُ  َ�َما َمَرٍض  ِمنْ  أ

َّ
ُ  َحطَّ  إِال  بِهِ  ا�َّ

ُطُّ  َكَما ،َسيِّئَاتِهِ 
َ

َجَرةُ  حت  )۲۵۷۱(م/ .»َوَرَ�َها الشَّ
در حالی  صدر دوران بیماری نبی اکرم  گوید: می سعبدالله بن مسعود ترجمه: 

! شما یا رسول اللهکه تب بود، نزد ایشان رفتم و بدنش را با دستم، لمس کردم و گفتم: 
ی دونفر از شما تب  من به اندازه«فرمود:  ص پیامبر اکرمشوید؟  میھم به شدت، تب 

». بله«رسد؟ فرمود:  میگفتم: آیا به خاطر این است که به شما دو پاداش ». شوم می
بیماری یا ھر چز دیگری، اذیت و  باھر مسلمانی که «فرمود:  صسپس، رسول الله 

را  گناھان این مسلمان الله متعالریزند،  ھمانگونه که برگ درختان مید، شوآزار 
 ».ریزد می

 ): فضیلت عیادت بیماران۲باب (
  لَمْ إن الُمسِلَم إَذا اَعَد اََخاُه الُمسِلَم «قَاَل:  صانلَّيِبِّ  َعِن  س ثَْوَ�انَ  َ�نْ  ـ۱۴۶۴

ْ
يِف  يََزل

َنَّةِ  ُخْرفَةِ 
ْ
 )۲۵۶۸(م/ .»يَرِْجعَ  َحىتَّ  اجل

ھرگاه یک شخص مسلمان به «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سثوبان ترجمه: 
در حال چیدن  گردد تا ھنگامی که بر می ھمچنانعیادت برادر مسلمانش برود، 

 ».ی بھشت استھا همیو
يِب  َ�نْ  ـ۱۴۶۵

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َ  إِنَّ « :ص ا�َّ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ،َ�ُقوُل  أل ا�َّ

ْ
 يَا :ال

ُعوُدكَ  َكيَْف  رَبِّ  يَا :قَاَل  ،َ�ُعْدِ�  فَلَمْ  َمرِْضُت  آَدمَ  اْ�نَ 
َ
نَْت  ؟أ

َ
َعالَِم�َ  رَبُّ  َوأ

ْ
َما :قَاَل  ،ال

َ
 أ

نَّ  َعِلْمَت 
َ
َما ،َ�ُعْدهُ  فَلَمْ  َمرَِض  فَُالنًا يَ�بْدِ  أ

َ
نََّك  َعِلْمَت  أ

َ
 اْ�نَ  يَا ؟ِعنَْدهُ  لَوََجْدتَِ�  ُعْدتَهُ  لَوْ  �
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ْطِعُمَك  َوَ�يَْف  رَبِّ  يَا :قَاَل  ،ُ�ْطِعْمِ�  فَلَمْ  اْستَْطَعْمُتَك  آَدمَ 
ُ
نَْت  ؟أ

َ
َعالَِم�َ  رَبُّ  َوأ

ْ
َما :قَاَل  ،ال

َ
 أ

نَّهُ  َعِلْمَت 
َ
َما ؟ُ�ْطِعْمهُ  فَلَمْ  فَُالنٌ  يَ�بْدِ  اْستَْطَعَمَك  �

َ
نََّك  َعِلْمَت  أ

َ
ْطَعْمَتهُ  لَوْ  �

َ
 َذلَِك  لَوََجْدَت  أ

ْسِقيَك  َكيَْف  رَبِّ  يَا :قَاَل  ،�َْسِقِ�  فَلَمْ  اْستَْسَقيْتَُك  آَدمَ  اْ�نَ  يَا ؟ِعنِْدي
َ
نَْت  ؟أ

َ
َعالَِم�َ  رَبُّ  َوأ

ْ
 ،ال

َما ،�َْسِقهِ  فَلَمْ  فَُالنٌ  يَ�بْدِ  اْستَْسَقاكَ  :قَاَل 
َ
 .»ِعنِْدي َذلَِك  وََجْدَت  َسَقيْتَهُ  لَوْ  إِنََّك  أ

 )۲۵۶۹(م/
 ألالله روز قیامت، «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 

 گوید: می عیادتم نیامدی. بندهمار شدم اما تو به ن بیمفرماید: ای فرزند آدم!  می
تو پروردگار جھانیان  حال آنکهتوانم به عیادت تو بیایم  میپروردگارم! من چگونه 

ام مریض شد ولی تو به  فرماید: آیا خبر نشدی که فالن بنده می الله متعالھستی؟ 
 ی؟ اییافت میرفتی، مرا آنجا  میدانستی که اگر به عیادتش  میعیادتش نرفتی؟ مگر ن

 گوید: می ا نمودم؛ اما تو به من غذا ندادی. بندهی غذفرزند آدم! من از تو تقاضا
 الله متعالتوانم به تو غذا بدھم حال آنکه تو پروردگار جھانیانی؟  میپروردگارا! چگونه 

فرماید: مگر فالن بنده ام از تو تقاضای غذا نکرد ولی تو به او غذا ندادی؟ مگر  می
یافتی؟ ای فرزند آدم !  مینزد من آن را  دادی، پاداش میبه او غذا دانستی که اگر  مین

من پروردگارا! چگونه  گوید: می آب خواستم اما تو به من آب ندادی. بندهمن از تو 
فرماید:  می الله متعالتوانم به تو آب بدھم حال آنکه تو پروردگار جھانیان ھستی؟  می

 دادی، پاداش میاگر تو به او آب  آب ندادی.اما تو به او  ؛ام از تو آب خواست فالن بنده
 ».یافتی مینزد من آن را 

 ): نگویید دلم ناپاک و پلید شده است۳باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۴۶۶ َحُدُ�مْ  َ�ُقولَنَّ  الَ « :ص ا�َّ

َ
 َخبُثَْت  :أ

 )۲۲۵۰(م/ .»َ�ْفيِس  لَِقَسْت  :يِلَُقْل  َولَِ�نْ  ،َ�ْفىِس 
فرمود: نباید یکی از شما بگوید: دلم  ص: رسول الله گوید می لعایشه ترجمه: 

 ».دشناپاک و پلید گردید؛ بلکه بگوید: دلم چرکین 
راھنمایی فرمودند که از  صکلمه، یکی است؛ اما رسول اکرم ھردو  (گرچه معنای

 والله اعلم .کلمات زشت و زننده، استفاده نکنید)
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 ): هر بیماری، دارویی دارد۴باب (
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۴۶۷ نَّهُ  ص ا�َّ

َ
ِصيَب  فَإَِذا ،َدَواءٌ  َداءٍ  ِللُكِّ « :قَاَل  �

ُ
 َدَواءُ  أ

اءِ    ادلَّ
َ
ِ  بِإِْذنِ  بََرأ  )۲۲۰۴(م/ .»أل ا�َّ

ھر بیماری، دارویی «فرمود:  صروایت است که رسول الله  ساز جابر ترجمه: 
 الله متعالی  دارد؛ پس ھرگاه، داروی بیماری به ھدف برخورد کند، بیمار با اجازه

 ».یابد میبھبود 

ی آب، آنرا سرد  ): گرمای تب، برگرفته از گرمای جهنم است؛ پس بوسیله۵باب (
 کنید

ْسَماءَ  َ�نْ  ـ۱۴۶۸
َ
�ََّها :ب أ

َ
ةِ  تُْؤَ�  اَكنَْت  �

َ
َمْرأ

ْ
َموُْعوَ�ةِ  بِال

ْ
َماءِ  َ�تَْدُعو ،ال

ْ
يِف  َ�تَُصبُّهُ  بِال

ِ  رَُسوَل  إِنَّ  :َوَ�ُقوُل  ،َجيِْبَها َماءِ  ابُْرُدوَها« :قَاَل  ص ا�َّ
ْ
 .»َجَهنَّمَ  َ�يِْح  ِمنْ  إِ�ََّها« :َوقَاَل  »بِال

 )۲۲۱۱(م/
روایت است که زنانی را که بشدت، تب بودند، نزد ایشان  لاز اسماء ترجمه: 

 ص: رسول الله گفت می ریخت و میخواست و در گریبان آنان  میآوردند؛ او آب  می
چرا که گرمای تب برگرفته از گرمای  ی آب، سرد کنید؛ گرمای تب را بوسیله«فرمود: 

 ».حھنم است

 برد می): تب گناهان را از بین ۶باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ َعن  ـ۱۴۶۹ نَّ  :ل ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ مِّ  ىلَعَ  َدَخَل  ص ا�َّ

ُ
ائِِب  أ وْ  ،السَّ

َ
مِّ  أ

ُ
 أ

ُمَسيَِّب 
ْ
مَّ  يَا ؟لَِك  َما« :َ�َقاَل  ،ال

ُ
ائِِب  أ وْ  ـ السَّ

َ
مَّ  يَا أ

ُ
ُمَسيَِّب  أ

ْ
ُ�َّ  :قَالَِت  ؟»تَُزفِْزِ��َ  ـ ال

ْ
 الَ  ،احل

ُ  بَارَكَ  ُ�َّ  �َُسيبِّ  الَ « :َ�َقاَل  ،ِ�يَها ا�َّ
ْ
إِ�ََّها احل

ِك�ُ  يُْذِهُب  َكَما آَدمَ بَِ�  َخَطايَا تُْذِهُب  فَ
ْ
 َخبََث  ال

َِديدِ 
ْ
 )۲۵۷۵(م/ .»احل

ی ام سائب یا ام  به خانه ص اللهرسول  گوید: می لجابر بن عبدالله ترجمه: 
ام؛  تب شده: دچار جواب دادلرزی؟  میای ام سائب! چرا «مسیب رفت و فرمود: 

بیراه مگو؛ زیرا  و فرمود: تب را بد ص اکرم خیرش ندھد. پیامبر الله متعال
سازد، تب گناھان بنی آدم را از  میھمانگونه که کوره مواد ناخالص را از آھن، جدا 

 ».برد میبین 
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 ی صرع (بیهوش شدن) و ثواب آن): درباره۷باب (
يِب  ْ�نُ  َطاءِ �َ َعن  ـ۱۴۷۰

َ
الَ  :ل َ�بَّاٍس  اْ�نُ يِل  قَاَل  :قَاَل  َرَ�اٍح أ

َ
ِر�َك  أ

ُ
ةً  أ

َ
ْهِل  ِمنْ  اْمَرأ

َ
 أ

َنَّةِ 
ْ
ُت  ؟اجل

ْ
ةُ  َهِذهِ  :قَاَل ، بََ�  :قُل

َ
َمْرأ

ْ
وَْداءُ  ال تَِت  ،السَّ

َ
عُ إِ�ِّ  :قَالَْت  صانلَّيِبَّ  أ رْصَ

ُ
 َو�ِ�ِّ  ،أ

ُف  تََ�شَّ
َ
َ  فَاْدعُ  ،أ َنَّةُ  َولَِك  َصرَبِْت  ِشئِْت  إِنْ « :قَاَل  ،يِل  ا�َّ

ْ
َ  َدَعوُْت  ِشئِْت  َو�ِنْ  ،اجل نْ  ا�َّ

َ
 أ

ْصرِبُ  :قَالَْت  »ُ�َعاِ�يَِك 
َ
إِ�ِّ  :قَالَْت  ،أ

ُف  فَ تََ�شَّ
َ
َ  فَاْدعُ  ،أ نْ  ا�َّ

َ
َف  الَ  أ تََ�شَّ

َ
 .لََها فََداَع  ،أ

 )۲۵۷۶(م/
ھشتی به به من گفت: آیا زنی ب لابن عباس  گوید: می عطا بن ابی رباحترجمه: 

آمد و گفت:  ص، نزد نبی اکرم پوست گفت: این زن سیاه نشان ندھم؟ گفتم: بلی.تو 
م برایم دعا کن (تا این مشکل الله متعالگردم؛ لذا نزد  میشوم وبرھنه  میمن بیھوش 

و در عوض، به  خواھی، صبر کن. میاگر «فرمود:  ص رسول الله .)برطرف گردد
گفت: صبر این زن ». تو را شفا دھدتا خواھم  می الله متعالنه، از  اگر و روی. میبھشت 

 آنگاه شوم؛ از الله متعال بخواه تا برھنه نشوم. میبرھنه ھنگام بیھوشی اما  کنم. می
 تا برھنه نشود. نمودبرایش دعا  ص اللهرسول 

): تلبینه باعث آرامش و نشاط قلب مریض و از بین رفتن حزن و اندوه ۸باب (
 گردد می

�ََّها :صانلَّيِبِّ  َزْوِج  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۴۷۱
َ
َميُِّت  َماَت  إَِذا ،اَكنَْت  �

ْ
ْهِلَها ِمنْ  ال

َ
 ،أ

لَِك  فَاْجتََمعَ  ْ�نَ  ُ�مَّ  ،النَِّساءُ  ذِلَ   َ�َفرَّ
َّ
ْهلََها إِال

َ
تََها أ َمَرْت  ـ وََخاصَّ

َ
َمةٍ  أ ِبينَةٍ  ِمنْ  برُِبْ

ْ
 ،َ�ُطِبَخْت  تَل

ِبينَةُ  فَُصبَِّت  ،ثَِر�دٌ  ُصِنعَ  ُ�مَّ 
ْ
نَ  ،قَالَْت  ُ�مَّ  ،َعلَيَْها اتلَّل

ْ
إِ�ِّ  ،ِمنَْها لُك

  َسِمْعُت  فَ
ِ  رَُسوَل  ِبينَةُ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ْ
ةٌ  اتلَّل َمِر�ِض  ِلُفَؤادِ  َ�َمَّ

ْ
ُْزنِ  َ�ْعَض  تُْذِهُب  ،ال

ْ
 )۲۲۱۶(م/ .»احل

 هو بکرد  می از بستگانش فوت یکیه ھرگاه، کت است یروا بشه یاز عاترجمه: 
ار یگشتند و فقط افراد بس ینده مکشدند و سپس پرا یزنان جمع م ن مناسبت،یھم
ر و عسل) ینه (آش سبوس، شیقابلمه تلب یکد تا دا یدستور م ماندند، یم یش باقیکنزد

گفت: از آن  یزند. سپس میآن بر یفراھم گردد و از آن آش، رو دیپخته شود و نان تر
رامش و نشاط قلب  نه، باعث آیتلب«فرمود:  ص ه رسول اللهکدم یرا شنیز د؛یبخور

 ».گردد ین رفتن حزن و اندوه میض، و از بیمر
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 ): مداوا با غسل۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۴۷۲

َ
ُْدرِىِّ  َسِعيدٍ أ

ْ
  رَُجٌل  َجاءَ  :قَاَل  س اخل

َ
يِخ  إِنَّ  :َ�َقاَل  صانلَّيِبِّ  إِىل

َ
أ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َ�ْطنُهُ  اْستَْطلََق   َسَقيْتُهُ إِ�ِّ  :َ�َقاَل  َجاَءهُ  ُ�مَّ  ،فََسَقاهُ  »َعَسالً  اْسِقهِ « :ص ا�َّ
  يَزِْدهُ  فَلَمْ  َعَسالً 

َّ
ُ  َ�َقاَل  ،اْسِتْطالَقًا إِال

َ
اٍت  ثََالَث  هل ابَِعةَ  َجاءَ  ُ�مَّ  ،َمرَّ  »َعَسالً  اْسِقهِ « :َ�َقاَل  الرَّ

  يَزِْدهُ  فَلَمْ  َسَقيْتُهُ  لََقدْ  :َ�َقاَل 
َّ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،اْسِتْطالَقًا إِال ُ  َصَدَق « :ص ا�َّ  َ�ْطنُ  َوَ�َذَب  ،ا�َّ

ِخيَك 
َ
  فََسَقاهُ  .»أ

َ
 )۲۲۱۷(م/ .َ�رَبَأ

آمد و گفت: برادرم  ص مردی نزد نبی اکرم گوید: می سابوسعید خدری ترجمه: 
 ».سل بدهبه او ع«فرمود:  صاسھال است. رسول الله 

سل دادم؛ اما باعث افزایش اسھال او گردید. به او عن مرد، دوباره آمد و گفت: آ
و  نمود. میآمد، ھمان دستور اولش را تکرار  میتا سه بار که آن مرد  صپیامبر اکرم 

». سل بدهبه او ع«فرمود:  صرسول الله  بار دیگرھنگامی که برای چھارمین بار آمد، 
الله «فرمود:  ص پیامبر اکرم. اسھالش بیشتر شدولی  آن مرد گفت: به او عسل دادم؛

خوب شدن گوید (صالحیت  میشکم برادرت، دروغ  لیو است؛ راست گفته متعال
سرانجام،  سل داد وبرادرش عبه ھم این بار آن مرد،  گوید: می ابو سعید خدری .)ندارد

 شفا یافت.

 نیز (سیاه دانه)): مداوا با شو۱۰باب (
نَّهُ  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۴۷۳

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمعَ  � َبَّةِ يِف  إِنَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ْ
وَْداءِ  احل  ِشَفاءً  السَّ

  ،َداءٍ  لُكِّ  ِمنْ 
َّ
امَ  إِال امُ  »السَّ َموُْت  :َوالسَّ

ْ
َبَّةُ  ،ال

ْ
وَْداءُ  َواحل وِ��ُ  :السَّ  )۲۲۱۵(م/ .الشُّ

شفای ھر «فرمود:  می صشنیدم که رسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
 (که دوا ندارد.)». مرگ ماری در این سیاه دانه نھفته است بجزبی

ش را با خوردن خرمای عجوه، آغاز نماید، هیچ زهر و ): هرکس، صبح۱۱( باب
 رساند میجادویی به او ضرر ن

يِب  بِْن  َسْعدِ  َعن ـ۱۴۷۴
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  قَاَل: س َوقَّاٍص أ  �َِسبْعِ  تََصبَّحَ  َمنْ « َ�ُقوُل  ص ا�َّ

هُ  لَمْ  ،َعْجَوةً  َ�َمَراٍت  َْومَ  َذلَِك  يرَُضَّ
ْ

 )۲۰۴۷(م/ .»ِسْحرٌ  َوالَ  ُسمٌّ  ايل
فرمود:  می صشنیدم که رسول الله  گوید: می س سعد بن ابی وقاصترجمه: 
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ھای مدینه) (نوعی از خرما ھرکس، صبح خود را با خوردن ھفت عدد خرمای عجوه«
 ».رساند میو جادویی به او ضرر ن آغاز نماید، در آن روز، ھیچ زھر

نَّ  :ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۴۷۵
َ
ِ  رَُسوَل  أ َعايِلَةِ  َعْجَوةِ يِف  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
وْ  ،ِشَفاءً  ال

َ
َها أ  إِ�َّ

َل  ،تِْرَ�اٌق  وَّ
َ
ُْكَرةِ  أ  )۲۰۴۸(م/ .»ابلْ

ی  ھمانا در خرمای عجوه«فرمود:  صرسول الله  گوید: می لعایشه ترجمه: 
 ».مدینه، شفا وجود دارد یا اینکه خوردن آن در اول صبح، پادزھر است عوالی

 ): قارچ از ترنجبین است و آب آن، شفای چشم است۱۲باب (
ةُ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س َز�ْدٍ  بِْن  َسِعيدِ  َ�نْ  ـ۱۴۷۶

َ
َكْمأ

ْ
َمنِّ  ِمنَ  ال

ْ
ي  ال ِ

َّ
نَْزَل اذل

َ
ُ  أ  ا�َّ

َعْ�ِ  ِشَفاءٌ  َوَماُؤَها ،ُموىَس  ىلَعَ 
ْ
 )۲۰۴۹(م/ .»لِل

قارچ از ترنجبین «فرمود:  صروایت است که نبی اکرم  ساز سعید بن زید ترجمه: 
 ».نازل فرمود و آب آن، شفای چشم است÷  بر موسی آن را الله متعالاست که 

 گویند می): معالجه با عود هندی که به آن، قسط نیز ۱۳باب (
ِ  ُ�بَيْدُ َعن  ـ۱۴۷۷ ِ  َ�بْدِ  ْ�نُ  ا�َّ نَّ  :َمْسُعودٍ  بِْن ا ُ�تْبَةَ  بِْن  ا�َّ

َ
مَّ  أ

ُ
 ـ ِ�َْصٍن  بِنَْت  قَيٍْس  أ

ُمَهاِجَراِت  ِمنَ  َوَ�نَْت 
ْ
َولِ  ال

ُ
ِ  رَُسوَل  بَاَ�ْعنَ  الالَّىِت  األ ْخُت  َوِ�َ  ،ص ا�َّ

ُ
َشةَ  أ  ،ِ�َْصٍن  بِْن  ُعاكَّ

َحدِ 
َ
َسدِ بَِ�  أ

َ
تِْ�  :قَاَل  ـ ُخَز�َْمةَ  بِْن  أ ْخرَبَ

َ
َها أ َّ�

َ
تَْت  �

َ
ِ  رَُسوَل  أ نْ  َ�بْلُغْ  لَمْ  لََها بِابٍْن  ص ا�َّ

َ
 أ

ُ�َل 
ْ
َعامَ  يَأ ْعلََقْت  َوقَدْ  ،الطَّ

َ
ُعْذَرةِ  ِمنَ  َعلَيْهِ  أ

ْ
ْعلََقْت  :يُو�ُُس  قَاَل  ـ ال

َ
َاُف  فَِ�َ  َ�َمَزْت  أ

َ
نْ  خت

َ
 أ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  :قَالَْت  ،ُعْذَرةٌ  بِهِ  يَُ�ونَ  ْوالََدُ�نَّ  تَْدَغْرنَ  َعالََمهْ « :ص ا�َّ
َ
 ؟اإلِْعَالقِ  بَِهَذا أ

ُعودِ  بَِهَذا َعلَيُْ�مْ 
ْ
ِهنِْدىِّ  ال

ْ
ُكْسَت  بِهِ  َ�ْعِ�  ـ ال

ْ
ْشِفيَةٍ  َسبَْعةَ  ِ�يهِ  فَإِنَّ  ـ ال

َ
َنِْب  َذاُت  ِمنَْها ،أ

ْ
قَاَل  »اجل

 
َ
نَّ ابنََها، َذاُ�بَيُداِ�: َو أ

َ
بَِماِء  ص، فََداَع رَُسوُل اِهللا ص َحجِر رَُسوِل اهللاِ يِف  بَاَل  كخرَبتَِ� أ

 )۲۲۱۴(م/نََضَحُه ىلَعَ بَوهِلِ َو لَم يَغِسلُه َغسًال. �َ 
 ام قیس دختر محصن که گوید: می لله بن عبدالله بن عتبه بن مسعودعبیداترجمه: 

خواھر عکاشه بن  و بیعت کرد صبا رسول اکرم  است ویکی از مھاجران نخستین 
گفت: پسرم را که ھنوز خوراکی باشد،  میی بنی اسد بن خزیمه  از قبیله و محصن

که گلویش را بخاطر  بردم در حالی صخورد، نزد رسول الله  مینغذا نشده بود و 
را با انگشت زبان کوچک و چ«فرمود:  صش، مالیده بودم. رسول الله افتادگی کام
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برید؟ از عود ھندی یعنی قسط استفاده کنید؛ زیرا عود ھندی  یمکام فرزندانتان را باال 
 ».عالج ھفت بیماری است که یکی از آنھا ذات الجنب (سینه پھلو) است

اش در آغوش  به من گفت که ھمین بچه سھمچنین ام قیس  گوید: می الله عبید
خت و آب خواست و باالی ادرارش ری ص پیامبر اکرملذا  ادرار نمود؛ صرسول الله 

 ).آن را نشست. (فقط به ریختن آب، اکتفا نمود

 (در گلو ریختن) ): معالجه با خوراندن دارو۱۴باب (
ْدنَا :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۴۷۸ َ ِ  رَُسوَل  دلَ َشارَ  ،َمَرِضهِ يِف  ص ا�َّ

َ
نْ  فَأ

َ
وِ�  الَ  أ  ،تَُ�ُّ

نَا
ْ
َمِر�ِض  َكَراِهيَةُ  :َ�ُقل

ْ
َواءِ  ال ا ،لِ�َّ فَاَق  فَلَمَّ

َ
َحدٌ  َ�بىَْق  الَ « :قَاَل  أ

َ
  ِمنُْ�مْ  أ

َّ
َّ  إِال

ُ
َعبَّاِس  َ�ْ�ُ  ،دل

ْ
 ،ال

إِنَّهُ 
 )۲۲۱۳(م/ .»�َْشَهْدُ�مْ  لَمْ  فَ

دارو  ویبه بیمار بود  ص اللهرسول ھنگامی که  گوید: می بشه یعاترجمه: 
ن یم ایردکال یخما د. یه به من دارو ندھک کرد اشاره ص پیامبر اکرمم. یدیخوران

 صرسول اکرم ه ک یھنگام اما ض نسبت به دارو دارد.یه مرکاست  یتیراھکھمان 
ی  در حلق ھمهد یبابجز عباس که در این کار، شرکت نداشت، «به ھوش آمد، فرمود: 

 ».ریخته شودشما دارو 

 ): درباره ی حجامت کردن و قطره در بینی نمودن۱۵باب (
نَّ  :ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۴۷۹

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْ�َطى ،اْحتََجمَ  ص ا�َّ

َ
امَ  َوأ َجَّ

ْ
ْجَرهُ  احل

َ
 ،أ

 )۱۲۰۲(م/ .َواْستََعَط 
حجامت نمود و مزد  صروایت است که نبی اکرم  لاز ابن عباس ترجمه: 

  حجامت کننده را پرداخت کرد و ھمچنین قطره در بینی نمود.

 ): معالجه با حجامت و داغ۱۶باب (
ِ  َ�بْدِ  ْ�نُ  َجابِرُ  َجاَءنَا :قَاَل  َ�تَاَدةَ  بِْن  ُ�َمرَ  بِْن  اَعِصمِ  َ�نْ  ـ۱۴۸۰ ْهِلنَايِف  ،ل ا�َّ

َ
 ،أ

وْ  بِهِ  ،ُخَراًجا �َْشتَىِك  َورَُجٌل 
َ
َّ  َشقَّ  قَدْ يِب  ُخَراجٌ  :قَاَل  ؟�َْشتَىِك  َما :َ�َقاَل  ،ِجَراًحا أ  يَا :َ�َقاَل  ،ىلَعَ

امٍ  ائْتِِ�  ُغَالمُ  ُ  َ�َقاَل  ،حِبَجَّ
َ

امِ  تَْصنَعُ  َما :هل َجَّ
ْ
بَا يَا ؟بِاحل

َ
ِ  َ�بْدِ  أ ِر�دُ  :قَاَل  ؟ا�َّ

ُ
نْ  أ

َ
َعلَِّق  أ

ُ
 ِ�يهِ  أ

ِ  :قَاَل  ،ِ�َْجًما بَاَب  إِنَّ  َوا�َّ ُِصيبُِ�  اذلُّ وْ  ،يلَ
َ
َّ  َو�َُشقُّ  ،َ�يُؤِْذيِ�  ،اثلَّوُْب  يُِصيبُِ�  أ ا ،ىلَعَ ى فَلَمَّ

َ
 َرأ

َمهُ  ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت إِ�ِّ  :قَاَل  َذلَِك  ِمنْ  َ�رَبُّ ءٍ يِف  اَكنَ  إِنْ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ ْدِوَ�ِتُ�مْ  ِمنْ  ىَشْ
َ
 أ
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َطةِ  فيَِف  ،َخْ�ٌ  وْ  ،َ�َْجمٍ  رَشْ
َ
َ�ةٍ  أ وْ  ،َعَسٍل  ِمنْ  رَشْ

َ
َعةٍ  أ ْ ِ  رَُسوُل  قَاَل  »بِنَارٍ  ذلَ ِحبُّ  َوَما« :ص ا�َّ

ُ
 أ

نْ 
َ
تَوَِى  أ

ْ
�

َ
امٍ  فََجاءَ  قَاَل  »أ َطهُ  حِبَجَّ دُ  َما َ�نْهُ  فََذَهَب  ،فَرَشَ  )۲۲۰۵(م/ .َ�ِ

در  ی ما آمد. هبه خان ل: جابر بن عبدالله گوید  می عاصم بن عمر بن قتادهترجمه: 
 لآمد؛ جابر بن عبدالله  ی ما خانهبه نیز مردی که ورم یا جراحتی داشت  این میان،

: ورمی است که مرا دچار مشکل دادآن مرد جواب از او پرسید: بیماری شما چیست؟ 
رد پرسید: ای ابو عبدالله! گری بیاورید. آن م ساخته است. جابر گفت: پسرم! حجامت

حجامت به ورم شما ی  خواھم یک شیشه میکنید؟ جابر گفت:  میگر را چکار  حجامت
یا نشیند  بر زخم من میمگس که ، ھنگامی به الله آویزان کنم. آن مرد گفت: سوگند

کند  می دچار مشکل مراو  گردد کند، باعث اذیت آزار من می تماس پیدا میزخم  م بااسلب
تنفر و  لکنم؟) ھنگامی که جابر  میی حجامت را تحمل  پس چگونه من شیشه(

اگر «فرمود:  می صانزجار او را از حجامت، مشاھده نمود، گفت: شنیدم که رسول الله 
نوشیدن حجامت،  دستگاهدر چیزی از داروھای شما خیری وجود داشته باشد، در تیغ 

 گوید: می راوی». ی عسل و داغ آتش است؛ البته من دوست ندارم که داغ نمایما جرعه
 ش برطرف گردید.او آن مرد را حجامت کرد و مشکل گری آوردند و سرانجام، حجامت

نَّ  :س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۴۸۱
َ
مَّ  أ

ُ
َذنَْت  ب َسلََمةَ  أ

ْ
ِ  رَُسوَل  اْستَأ َِجاَمةِ يِف  ص ا�َّ

ْ
َمرَ  ،احل

َ
 فَأ

بَا ص انلَّىِبُّ 
َ
نْ  َطيْبَةَ  أ

َ
نَّهُ  َحِسبُْت  :قَاَل  ،َ�ُْجَمَها أ

َ
َخاَها اَكنَ  :قَاَل  �

َ
وْ  ،الرََّضاَعةِ  ِمنَ  أ

َ
 ُغالًَما أ

 )۲۲۰۶(م/ .َ�ْتَِلمْ  لَمْ 
 ص) از رسول الله صاکرم  نبی(ھمسر  لام سلمه  گوید: می سجابر ترجمه: 

به ابوطیبه دستور داد تا او را حجامت  صاکرم  پیامبر ت کند.اجازه خواست تا حجام
 کند. 

گفت: ابوطیبه برادر رضاعی ام سلمه  سکنم جابر  میفکر  گوید: می راوی از جابر
 یا اینکه ھنوز به سن بلوغ نرسیده بود.  رفت بشمار می

تواند  می( البته اگر پزشک زن یا محرم پیدا نشود و ضرورت بسیار شدید باشد، زن 
 مترجم .به پزشک نامحرم برای معالجه، مراجعه نماید)



 ٢٣٧  مریضی و طبابتکتاب  -۴۵

 ): معالجه با قطع رگ و داغ کردن۱۷باب (
ِ  رَُسوُل  َ�َعَث  :قَاَل  س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۴۸۲   ص ا�َّ

َ
ىَبِّ  إِىل

ُ
 ِمنْهُ  َ�َقَطعَ  ،َطِبيبًا َكْعٍب  بِْن  أ

 )۲۲۰۷(م/ .َعلَيْهِ  َكَواهُ  ُ�مَّ  :ِعْرقًا
آن  فرستاد. سطبیبی نزد ابی بن کعب  صرسول الله  گوید: می سجابر ترجمه: 

 را داغ نمود. آنجای طبیب یکی از رگھای ابی بن کعب را قطع کرد و 

 ها با داغ ی زخم ): معالجه۱۸باب (
َحِلهِ يِف  ُمَعاذٍ  ْ�نُ  َسْعدُ  ُرِ�َ  :قَاَل  س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۴۸۳

ْ
�

َ
 ص انلَّيِبُّ  فََحَسَمهُ  :قَاَل  ،أ

 )۲۲۰۸(م/ .اثلَّاِ�يَةَ  فََحَسَمهُ  َوِرَمْت  ُ�مَّ  بِِمْشَقٍص  �ِيَِدهِ 
  تیری اصابت کرد. سبه رگ میانی دست سعد بن معاذ  گوید: می سجابر ترجمه: 

داغ نمود. دوباره دستش، ورم کرد آن را  با دست خودش با یک سرنیزه ص نبی اکرم
 داغ نمود.آن را  ص رسول اللهو برای بار دوم 

 ی با شراب ): معالجه۱۹باب (
 )۱۲۷۹تاب األرش�ة (احلديث:ك د تقدم يففيه حديث وائل بن حجر، و ق

) بیان ۱۲۷۹ی ( ھا، شماره در کتاب نوشیدنی س در این باره، حدیث وائل بن حجر
 گردید.





 
 
 
 

 

 طاعون کتاب -۴۶

ی طاعون نروید و از  ): درباره ی طاعون و اینکه عذابی است؛ پس به منطقه۱باب (
 ترس آن، فرار نکنید

َساَمةَ  َ�نْ  ـ۱۴۸۴
ُ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  س َز�ْدٍ  بِْن  أ نَّهُ  ص ا�َّ

َ
وََجعَ  َهَذا إِنَّ « :قَاَل  �

ْ
وِ  ال

َ
َقمَ  أ  السَّ

َب  رِْجزٌ  َممِ  َ�ْعُض  بِهِ  ُعذِّ
ُ
رِْض  َ�ْعدُ  بىَِقَ  ُ�مَّ  ،َ�بْلَُ�مْ  األ

َ
ةَ  َ�يَْذَهُب  ،بِاأل َمرَّ

ْ
ىِت  ال

ْ
ْخَرى َوَ�أ

ُ
 ،األ

رٍْض  بِهِ  َسِمعَ  َ�َمنْ 
َ
رٍْض  َوَ�عَ  َوَمنْ  ،َعلَيْهِ  َ�ْقَدَمنَّ  فَالَ  ،بِأ

َ
ِفَرارُ  رَِجنَّهُ ُ�ْ  فَالَ  ،بَِها وَُهوَ  بِأ

ْ
 .»ِمنْهُ  ال

 )۲۲۱۸(م/
این بیماری (طاعون) «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سامه بن زید استرجمه: 

و بعد از آن، روی زمین  ندھای گذشته به آن، دچار شد امتبرخی از عذابی است که 
که در شنید ھرکس  لذا شود. می، ظاھر دیگر گاھیرود و  میگاھی از بین  .باقی ماند

برد،  میواگر در سرزمینی که در آنجا بسر  ی، طاعون وجود دارد، بدانجا نرود.سرزمین
  ».طاعون شیوع پیدا کرد، از ترس آن، فرار نکند

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۴۸۵ نَّ  :ل َ�بَّاٍس  بِْن  ا�َّ
َ
اِب  ْ�نَ  ُ�َمرَ  أ َطَّ

ْ
  َخَرجَ  اخل

َ
امِ  إِىل  إَِذا َحىتَّ  ،الشَّ

  اَكنَ 
َ
غ ْهُل  لَِقيَهُ  �رَِسْ

َ
ْجنَادِ  أ

َ
بُو :األ

َ
اِح  ْ�نُ  ُ�بَيَْدةَ  أ َرَّ

ْ
ْصَحابُهُ  اجل

َ
ْخرَبُوهُ  ،َوأ

َ
نَّ  فَأ

َ
َوَ�اءَ  أ

ْ
 َوَ�عَ  قَدْ  ال

امِ  ُمَهاِجِر�نَ يِل  اْدعُ  :ُ�َمرُ  َ�َقاَل  :َ�بَّاٍس  اْ�نُ  قَاَل  ،بِالشَّ
ْ
ِل�َ  ال وَّ

َ
 ،فَاْستََشارَُهمْ  ،فََدَعْوُ�ُهمْ  األ

ْخرَبَهُ 
َ
نَّ  مْ َوأ

َ
َوَ�اءَ  أ

ْ
امِ  َوَ�عَ  قَدْ  ال ْمرٍ  َخرَْجَت  قَدْ  :َ�ْعُضُهمْ  َ�َقاَل  ،فَاْختَلَُفوا ،بِالشَّ

َ
نْ  نََرى َوالَ  أل

َ
 أ

ْصَحاُب  انلَّاِس  بَِقيَّةُ  َمَعَك  :َ�ْعُضُهمْ  َوقَاَل  ،َ�نْهُ  تَرِْجعَ 
َ
ِ  رَُسولِ  َوأ نْ  نََرى َوالَ  ،ص ا�َّ

َ
 أ

َوَ�اءِ  َهَذا ىلَعَ  ُ�ْقِدَمُهمْ 
ْ
نَْصارَ يِل  اْدعُ  :قَاَل  ُ�مَّ  ،َ��ِّ  اْرتَِفُعوا :َ�َقاَل  ،ال

َ
ُ  فََدَعْوُ�ُهمْ  األ

َ
 ،هل

ُمَهاِجِر�نَ  َسِبيَل  فََسلَُكوا ،فَاْستََشارَُهمْ 
ْ
 ُ�مَّ  ،َ��ِّ  اْرتَِفُعوا :َ�َقاَل  ،اَكْخِتالَفِِهمْ  َواْختَلَُفوا ،ال

َفتِْح  ُمَهاِجَرةِ  ِمنْ  قَُر�ٍْش  َمْشيََخةِ  ِمنْ  ُهنَا َها اَكنَ  َمنْ يِل  اْدعُ  :قَاَل 
ْ
 َ�ْتَِلْف  فَلَمْ  فََدَعْوُ�ُهمْ  ،ال

نْ  نََرى :َ�َقالُوا ،رَُجَالنِ  َعلَيْهِ 
َ
َو�َاءِ  َهَذا ىلَعَ  ُ�ْقِدْمُهمْ  َوالَ  بِانلَّاِس  تَرِْجعَ  أ

ْ
يِف  ُ�َمرُ  َ�نَاَدى ،ال

ْصِبُحوا ،َظْهرٍ  ىلَعَ  ُمْصِبحٌ إِ�ِّ  :انلَّاِس 
َ
بُو َ�َقاَل  ،َعلَيْهِ  َفأ

َ
اِح  ْ�نُ  ُ�بَيَْدةَ  أ َرَّ

ْ
فَِراًرا :اجل

َ
 قََدرِ  ِمنْ  أ

 ِ بَا يَا قَالََها َ�ْ�ُكَ  لَوْ  :ُ�َمرُ  َ�َقاَل  ؟ا�َّ
َ
 قََدرِ  ِمنْ  نَِفرُّ  ،َ�َعمْ  ـ ِخالَفَهُ  يَْ�َرهُ  ُ�َمرُ  َوَ�نَ  ـ ُ�بَيَْدةَ  أ
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 ِ   ا�َّ
َ

ِ  قََدرِ  إِىل يَْت  ،ا�َّ
َ
َرأ

َ
ُ  َواِديًا َ�َهبَْطَت  إِبٌِل  لََك  اَكنَْت  لَوْ  أ

َ
 َخْصبَةٌ  إِْحَداُهَما ،ِعْدَوتَانِ  هل

ْخَرى
ُ
لَيَْس  َجْدبَةٌ  َواأل

َ
َْصبَةَ  َرَ�يَْت  إِنْ  أ

ْ
ِ  بَِقَدرِ  َرَ�يْتََها اخل َْدبَةَ  َرَ�يَْت  َو�ِنْ  ،ا�َّ

ْ
 َرَ�يْتََها اجل

ِ  بَِقَدرِ   إِنَّ  :َ�َقاَل  ،َحاَجِتهِ  َ�ْعِض يِف  ُمتََغيِّبًا َوَ�نَ  ،َعوٍْف  ْ�نُ  الرَّمْحَِن  َ�بْدُ  فََجاءَ  :قَاَل  ؟ا�َّ
ًما َهَذا ِمنْ  ِعنِْدي

ْ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  ،ِعل رٍْض  بِهِ  َسِمْعتُمْ  إَِذا« :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

َ
 َ�ْقَدُموا فَالَ  بِأ

رٍْض  َوَ�عَ  َو�َِذا ،َعلَيْهِ 
َ
ْ�تُمْ  بِأ

َ
ْرُُجوا فَالَ  بَِها َوأ

َ
َ  فََحِمدَ  :قَاَل  »ِمنْهُ  فَِراًرا خت اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  ا�َّ َطَّ

ْ
 اخل

 )۲۲۱۹(م/ .انرَْصََف  ُ�مَّ 
بسوی شام، حرکت  سبن خطاب  عمر گوید: می لالله بن عباس  عبدترجمه: 

نمود تا اینکه به روستای سرغ (نزدیکی شام) رسید و در آنجا با مسلمانان شام 
ن، دمشق، حمص و قنصرین) یعنی ابوعبیده بن جراح و یارانش، مالقات (فلسطین، ارد

اطالع دادند که بیماری طاعون در شام، شیوع پیدا کرده است. عمر  او رانمود. آنان 
من آنان را  گوید: می فت: مھاجرین نخستین را فراخوانید. راویگ سبن خطاب 

فراخواندم. عمر بن خطاب با آنھا مشورت نمود و به اطالعشان رساند که طاعون در 
گروھی گفتند:  ت. آنھا با یکدیگر، اختالف کردند.سرزمین شام، شیوع پیدا کرده اس

 ه نباید قبل از انجام آن، برگردی.د و ما معتقدیم کای هشما برای انجام مأموریتی آمد
ھمراه شما  صی رسول الله  و صحابه ی بزرگھا د: شخصیتگروھی دیگر گفتن

را به دھان طاعون بیندازی. عمر گفت: از نزد من،  کنیم نباید آنان میھستند؛ ما فکر 
خواندم. از آنان نیز خوانید. من انصار را فرا. بعد از آن، گفت: انصار را فرابیرون بروید

کردند. عمر گفت: از نزد من، بیرون مانند مھاجران، اختالف  ھمآنھا  مشورت خواست.
 را فرا خوانید.  ١بروید. بعد از آن، گفت: شیوخ قریش یعنی ھمان مھاجران فتح

یکپارچه آنھا در این باره، اختالف نکردند. بلکه  آنان را فرا خواندم. گوید: می راوی
ا بود که اینج رگردانید و به طاعون، عرضه نکنید.گفتند: رأی ما این است که مردم را ب

شوم و  میدر میان مردم، اعالن نمود که فردا صبح، من بر مرکبم سوار  سعمر 
 مسافرم؛ شما ھم آماده باشید.

                                                 
کسانی که اندکی قبل از فتح مکه، مسلمان شدند و ھجرت کردند و کسانی که در فتح مکه،  -١

شود.  مسلمان شدند و بعد از آن به مدینه، رفتند. البته به اینان، مھاجر اصطالحی، اطالق نمی
مدینه وجود ندارد. و کسانی که مکه را بعد از فتح رھا کردند و چون بعد از فتح، ھجرت از مکه به 

 مدینه رفتند، بدون پاداش ھستند. به
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 س کنیم؟ عمر میگفت: آیا از تقدیر الھی، فرار  سابوعبیده بن جراح در این ھنگام، 
را به زبان  حرفکسی دیگر این  زدی؛ این حرف را نمی گفت: ای ابوعبیده! کاش، تو

ـ بله، از تقدیر .آورد ـ گفتنی است که عمر دوست نداشت با ابوعبیده مخالفت نماید می
شوند که دو کرانه  ای هوارد در ان توکینم. اگر شتر میالھی به سوی تقدیر الھی فرار 

ن، خشک و بی علف باشد؛ مگر نه این ی دیگر آ ی آن، سرسبز، و کرانه دارد و یک کرانه
، و اگر در ای هاگر شترانت را در قسمت سرسبز بچرانی، به تقدیر الھی چرانیداست که 

عبدالرحمن بن  ؟ در این اثنا،ای هک بچرانی، باز ھم به تقدیر الھی چرانیدشی خ کرانه
که برا ی انجام کاری بیرون رفته بود و قبًال حضور نداشت، آمد و گفت: من  سعوف 

ھرگاه، شنیدید « فرمود:  می صشنیدم که رسول الله در این باره، علم و دانشی دارم؛ 
در سرزمینی که شما در آنجا که در سرزمینی، طاعون وجود دارد، بدانجا نرود و اگر 

 ».برید، طاعون شیوع پیدا کرد، از ترس آن، فرار نکنید میبسر 
حمد و را  الله متعالبعد از شنیدن این حدیث،  سعمر بن خطاب  گوید: می راوی

 گفت و برگشت. ثنا





 
 
 
 

 کتاب بدفالی و سرایت بیماری – ۴۷

 هامه، هیچگونه اصالتی ندارند ): سرایت بیماری، بدفالی صفر و۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  ْ�نُ  ـ َسلََمةَ ايب  َعن ـ۱۴۸۶

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  ِح�َ  :ُهَر�َْرةَ أ  :ص ا�َّ

ْعَراىِبٌّ  َ�َقاَل  »َهاَمةَ  َوالَ  َصَفرَ  َوالَ  َعْدَوى الَ «
َ
ِ  رَُسوَل  يَا :أ ْمِل يِف  تَُ�ونُ  اِإلبِِل  بَاُل  َ�َما ،ا�َّ  الرَّ

�ََّها
َ
بَاءُ  َك� َِع�ُ  ءُ َ�يَيِج  ،الظِّ ْجَرُب  ابلْ

َ
ْعَدى َ�َمنْ « :قَاَل  ؟لُكََّها َ�يُْجِرُ�َها ِ�يَها َ�يَْدُخُل  األ

َ
 أ

َل  وَّ
َ
َة َوَال َصَفَر وَ « رواية: ، و�»األ  َعدَوی َو َال ِطَ�َ

َ
 )۲۲۲۰(م/». َال َهاَمةَ ال

 ھنگامی که  گوید: می سابو سلمه بن عبدالرحمن به روایت از ابوھریره ترجمه: 
، یک مرد بادیه »سرایت بیماری و صفر وھامه، اصالتی ندارند«فرمود:  ص اللهرسول 

به  برند و مانند آھو ھستند، میشترانی که در ریگستان بسر  نشین گفت: پس چرا
 صکنند؟ رسول اکرم  می، ھمه را گر ندشو مینزدیک  محض اینکه شتران گر به آنھا

 ؟»کسی شتر اول را گر کرده است پس چه«فرمود: 
سرایت بیماری، بدفالی، صفر و «فرمود:  صروایتی آمده است که رسول الله  و در

 ».ھامه، اصالتی ندارند
اند: یکی اینکه به تأخیر انداختن حرمت  دو تفسیر ذکر کرده» صفر«علما در مورد 

 دادند، ھیچ اصالتی ندارد و صحیح نیست. می ماه محرم به ماه صفر که اعراب انجام
نوعی کرم در شکم انسان است و ھنگام » صفر«اعتقاد داشتند دوم اینکه اعراب 

 گردد. آید و چه بسا که باعث مرگ انسان می گرسنه شدن انسان به حرکت درمی
باور نادرست را نفی ھردو  مطلب داشته باشد وھردو  تواند اشاره به البته حدیث می

 نماید.
ی جغد را به  اعراب پرندهنیز دو تفسیر وجود دارد: یکی اینکه » ھامه«در مورد 

ی کسی بنشیند، صاحب خانه یا  گفتند: اگر جغد باالی خانه گرفتند و می بدفالی می
 میرد. اش می یکی از اعضای خانواده

ھا یا روح شخص مرده  دوم اینکه در میان اعراب این باور وجود داشت که استخوان
 شود. ای تبدیل می به پرنده
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 را باطل دانستند.  باور فوقھردو  صرسول الله 

 اند، ببرد کس نباید حیوانات بیمارش را نزد کسی که حیواناتش سالم ): هیچ۲باب (
نَّ  ـ۱۴۸۷

َ
بَعن ابن شهاب: أ

َ
نَّ رَُسوَل اِهللا  َسلََمةَ  اأ

َ
ثَُه: أ  صبِن َعبِدالرَّمحَِن بِن َعوٍف َحدَّ

نَّ رَُسوَل اِهللا قَاَل:  »َعْدَوى الَ « قَاَل:
َ
ُث أ ن َال يُورُِد ُمرٍِض ىلَعَ ُمصحً «َو ُ�َدِّ

َ
بُوَسلَمَة: » أ

َ
قَاَل أ

ُ�َها اك ِ ص تَيِهَما َعن رَُسوِل اهللاِ لكَن ابُو ُهَر�َرَة ُ�َدَّ َعن  ك، ُ�مَّ َصَمَت اَبُو ُهَر�َرَة بَعَد َذل
قَاَم ىلَعَ » َعْدَوىَال «قَوهِلِ: 

َ
نْ «َو أ

َ
َارُِث  َ�َقاَل  :قَاَل  »ُمِصحٍّ  ىلَعَ  ُمْمرٌِض  يُورِدُ  الَ  أ

ْ
يِب  ْ�نُ  احل

َ
أ

يِب  َ�مِّ  اْ�نُ  وَُهوَ  ـ ُذبَاٍب 
َ
ْسَمُعَك  ُكنُْت  قَدْ  ـ ُهَر�َْرةَ أ

َ
بَا يَا ،أ

َ
َ�نَا ُهَر�َْرةَ  أ َدِّ َِديِث  َهَذا َمعَ  حتُ

ْ
 احل

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :َ�ُقوُل  ُكنَْت  ،َ�نْهُ  َسَكتَّ  قَدْ  ،آَخرَ  َحِديثًا ىَب  »َعْدَوى الَ « :ص ا�َّ
َ
بُو فَأ

َ
 ُهَر�َْرةَ  أ

نْ 
َ
َارُِث  َرآهُ  َ�َما »ُمِصحٍّ  ىلَعَ  ُمْمرٌِض  يُورِدُ  الَ « :َوقَاَل  ،َذلَِك  َ�ْعرَِف  أ

ْ
بُو َغِضَب  َحىتَّ  َذلَِك يِف  احل

َ
 أ

َبَِشيَّةِ  فََرَطنَ  ،ُهَر�َْرةَ 
ْ
َحارِِث  َ�َقاَل  ،بِاحل

ْ
تَْدرِى :لِل

َ
ُت  َماَذا أ

ْ
بُو قَاَل  ،الَ  :قَاَل  ؟قُل

َ
ُت  ،ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
 قُل

َ�يُْت 
َ
بُو قَاَل  ،أ

َ
بُو اَكنَ  لََقدْ  َولََعْمرِى :َسلََمةَ  أ

َ
ُ�نَا ُهَر�َْرةَ  أ نَّ  ُ�َدِّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  الَ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْدرِى فَالَ  »َعْدَوى
َ
�ىَِسَ  أ

َ
بُو أ

َ
وْ  ،ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َحدُ  �ََسخَ  أ

َ
َقْولَْ�ِ  أ

ْ
 )۲۲۲۱(م/؟ اآلَخرَ  ال

فرمود:  صابو سلمه بن عبد بن عوف گفت: رسول الله  گوید: می ابن شھابترجمه: 
فرمود:  ص: رسول الله گفت میھمچنین ابوسلمه ». واگیر بودن بیماری، اصالتی ندارد«
 ».اند، ببرد حیواناتش سالمکه  کسی ھیچ کس نباید حیوانات بیمارش را نزد«

 نمود. مینقل  ص اللهاز رسول  سحدیث فوق را ابوھریره ھردو  گوید: می ابوسلمه
 .کرد میرا بیان ن» واگیر بودن بیماری، اصالتی ندارد«اما بعدھا سکوت کرد و حدیث 

» اند ببرد حیواناتش سالمکه  کسی را نزد کس نباید حیوانات بیمارش ھیچ«یث ولی حد
ھریره، حارث بن ابی ذباب، گفت: ای  و، پسر عموی اب. سرانجامکرد میرا ھمچنان بیان 

ولی ھم  ید؛کرد می ا این حدیث، حدیث دیگری نیز بیانابوھریره! من شنیدم که شما ب
 صید: رسول الله گفت میکنید؛ شما  میاید و آن حدیث را بیان ن اکنون، سکوت نموده

این حدیث، اظھار بی اطالعی ز ابوھریره ا». واگیر بودن بیماری، اصالتی ندارد«فرمود: 
تا جایی که ابوھریره  در این زمینه، بحث و مجادله نمودبا ابوھریره  کرد. لذا حارث

رث گفت: آیا متوجه ھا به زبان آورد و به حا خشمگین شد و کلماتی به زبان حبشی
پذیرم که چنین  مین :ابوھریره گفت: من گفتمچه گفتم؟ حارث جواب داد: خیر.  شدی

 ام.  ، بیان کردهحدیثی
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 صنمود که رسول الله  میبرای ما بیان  سبطور قطع، ابوھریره  گوید: می ابوسلمه
دانم که آیا ابوھریره این  می؛ اما من ن»واگیر بودن بیماری، اصالتی ندارد«فرمود: 

  حدیث را فراموش نمود یا اینکه یکی از این دو حدیث، دیگری را نسخ کرد.
جمھور علما معتقدند که این  گوید: می شرح صحیح مسلم توضیح: امام نووی در

 گوید: می و توضیح آنھا به این صورت است که حدیثی که یث، صحیح ھستند.دو حد
خواھد به این نکته اشاره کند که اعتقاد مردم  می» سرایت بیماری، اصالتی ندارد«

تواند  میدوران جاھلیت مبنی بر اینکه بیماری بخودی خود و بدون مشیت الھی 
ھیچ کس نباید « گوید: می سرایت کند، اعتقاد درستی نیست. و حدیث دوم که

که از کند  می ، مردم را راھنمایی»حیوانات بیمارش را نزد حیوانات سالم ببرد
شوید، پرھیز نمایید. لذا در حدیث اول،  مییی که به مشیت الھی، متضرر جاھا

حدیث دوم، سرایت با مشیت  سرایت بیماری بدون مشیت الھی، نفی شده، و در
 یید شده است. الھی تأ

به صحت حدیث، وارد  ای هھریره که راوی حدیث است، خدش و فراموشی ابو
این حدیث از  قابل یادآوری است کهد. باش می؟ و این ، رای جمھور علما کند مین

امثال سائب بن یزید، جابر بن عبدالله، انس  صتعداد دیگری از یاران پیامبر اکرم 
اندکی  مسلم با روایت شده است. شرح نووی بر صحیح شبن مالک و ابن عمر 

 تصرف.

 شوند می): ستارگان باعث باد و باران ن۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۴۸۸

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َوالَ  نَوْءَ  َوالَ  َهاَمةَ  َوالَ  َعْدَوى الَ « :قَاَل  ص ا�َّ

 )۲۲۲۰(م/ .»َصَفرَ 
سرایت بیماری، ھامه، «فرمود:  ص: رسول الله گوید  می سابوھریره ترجمه: 

 ».ستارگان و صفر، اصالتی ندارند
 ) مراجعه کنید.۱۴۸۶( ی به حدیث شماره فوق برای توضیح اصطالحات

دانستند. نبی  می را علت اصلی نزول باران ستارگان قابل یادآوری است که اعراب
، علت اصلی نزول باران نیستید؛ در این حدیث بیان نمودند که ستارگان صاکرم 

 است که علت اصلی نزول باران است. الله متعالبلکه این 
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 ی را گمراه کندستواند ک می): غول ن۴باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۴۸۹ ةَ  َوالَ  َعْدَوى الَ « :ص ا�َّ  .»ُغوَل  َوالَ  ِطَ�َ

 )۲۲۲۲(م/
سرایت بیماری، بدفالی، و غول، «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سجابر ترجمه: 

 ».اصالتی ندارند
(اعراب معتقد بودند که موجوداتی به نام غول از جنس جنھا در بیابانھا وجود دارند 

کنند. رسول مکرم  شوند و مردم را گمراه و ھالک می شکلھای مختلف ظاھر میو به 
 .)این باور را رد کردند صاسالم 

 ): پرهیز از فرد بیمار۵باب (
�دِ َعن  ـ۱۴۹۰ ِ

رَْسَل  ،َ�ُْذومٌ  رَُجٌل  ثَِقيٍف  َوفْدِ يِف  اَكنَ  :قَاَل  س الرشَّ
َ
ْهِ  فَأ

َ
 :صانلَّيِبُّ  إيِل

 )۲۲۳۱(م/ .»فَارِْجعْ  بَاَ�ْعنَاكَ  قَدْ  إِنَّا«
وجود داشت که  مردیک ثقیف،  ی در میان ھیأت قبیله گوید: می سید َشرِ ترجمه: 

ما با تو بیعت نمودیم؛ «وی فرستاد که:  پیامی برای صنبی اکرم  مبتال به جذام بود.
 ».برگرد

 ): به فال نیک گرفتن۶باب (
ةَ  الَ « :َ�ُقوُل  صانلَّيِبَّ  َسِمْعُت  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۴۹۱ ُل  وََخْ�َُها ،ِطَ�َ

ْ
َفأ

ْ
 »ال

ِ  رَُسوَل  يَا :ِ�يَل  ُل  َوَما ا�َّ
ْ
َفأ

ْ
لَكَِمةُ « :قَاَل  ؟ال

ْ
احِلَةُ  ال َحُدُ�مْ  �َْسَمُعَها الصَّ

َ
 )۲۲۲۳(م/ .»أ

شگون گرفتن «فرمود:  صرم کا یه نبکت است یروا سره یابوھراز ترجمه: 
! فال اللهرسول  یا دند:یپرسصحابه ». ن آن، فال استیندارد و بھتر یاصالتچگونه یھ
 یکبه فال نآن را  (و» شنود می از شما یکیه کاست  یسخن خوب«ست؟ فرمود: یچ
 .)ردیگ یم

 من بودن منزل و زن و اسب): بدیُ ۷باب (
نَّهُ  ص انلَّىِبِّ  َعِن  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۴۹۲

َ
ْؤمِ  ِمنَ  يَُك  إِنْ « :قَاَل  � ءٌ  الشُّ  ،َحقٌّ  ىَشْ

َفَرِس  فىَِف 
ْ
ةِ  ال

َ
َمْرأ

ْ
ارِ  َوال  )۲۲۲۵(م/ .»َوادلَّ
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من بودن چیزی، اگر بدیُ «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می لابن عمر ترجمه: 
 ».من بودن اسب و زن و منزل استحقیقت داشته باشد، بدیُ 

ِ  رَُسولِ  َ�نْ  بِن َعبُدا�ِ  َجابِرَعن  ـ۱۴۹۳ ءٍ يِف  اَكنَ  إِنْ « :قَاَل  ص ا�َّ �ْعِ  فىَِف  ،ىَشْ  الرَّ
َاِدمِ 

ْ
َفَرِس  َواخل

ْ
 )۲۲۲۷(م/ .»َوال

منی در اگر بدیُ «فرمود:  ص: رسول الله گوید  می لجابر بن عبدالله ترجمه: 
 ».اسب وجود داردمنزل، خدمتگزار و چیزی وجود داشته باشد، در 





 
 
 
 

 گویی کردن) کهانت (غیب کتاب -۴۸

 ): ممنوعیت رفتن نزد کاهنان و یادی از فال گرفتن با خط کشیدن۱باب (
 )۳۳۳تاب الصالة (احلديث: كم السل� و قد تقدم ىف �فيه حديث معاو�ة بن احل

) بیان ۳۳۳ی ( در کتاب نماز شماره سدر این باره حدیث معاویه بن حکم سلمی 
 گردید.

 کنند میها، اسراق سمع  ی سخنانی که جن ) درباره۲باب (
َل قَالَت:  ب اَع�َِشةُ َعن  ـ۱۴۹۴

َ
نَاٌس  َسأ

ُ
ِ  رَُسوَل  أ انِ  َعِن  ص ا�َّ ُكهَّ

ْ
 لَُهمْ  َ�َقاَل  ،ال

ِ  رَُسوُل  ءٍ  لَيُْسوا« :ص ا�َّ ِ  رَُسوَل  يَا :قَالُوا »�ىَِشْ ثُونَ  فَإِ�َُّهمْ  ،ا�َّ ْحيَانًا ُ�َدِّ
َ
ءَ  أ ْ  يَُ�ونُ  الىشَّ

ا ِ  رَُسوُل  قَاَل  ؟َحقًّ َك « :ص ا�َّ
ْ
لَكَِمةُ  تِل

ْ
نِّ  ِمنَ  ال ِ

ْ
ُّ  َ�َْطُفَها اجل ِّ� ِ

ْ
ُذنِ يِف  َ�يَُقرَُّها اجل

ُ
 قَرَّ  َويِلِّهِ  أ

َجاَجةِ  رَثَ  ِ�يَها َ�يَْخِلُطونَ  ،ادلَّ
ْ
�

َ
 )۲۲۲۸(م/ .»َكْذبَةٍ  ِمائَةِ  ِمنْ  أ

 ی کاھنان پرسیدند. درباره ص: گروھی از رسول الله گوید می ل عایشهترجمه: 
(سخن آنان، ھیچ اعتباری ». چیزی نیستند«درپاسخ به آنان فرمود:  ص پیامبر اکرم

گویند که حقیقت دارد؟  می! گاھی، سخنانی یا رسول اللهصحابه عرض کردند:  .)ندارد
(از عالم باال) آن را  حق است که یک جن (شیطان)آن سخن «فرمود:  صرسول الله 

آنگاه،  رساند. میکری خواندن مرغ به گوش دوستش مانند کر وکند  می استراق سمع
 .)گویند میبه مردم و » (افزایند میکاھنان، صد دروغ به آن 

ِ  َ�بْدَ َعن  ـ۱۴۹۵ ِ�  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ْ�نَ  ا�َّ ْخرَبَ
َ
 ِمنْ رواية: رجاٌل  �و رَُجٌل  أ

ْصَحاِب 
َ
نَْصارِ  ِمنَ  ص انلَّيِبِّ  أ

َ
�َُّهمْ  :األ

َ
ْلَةً  ُجلُوٌس  ُهمْ  بَيَْنَما �

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  يل  ُرِ�َ  ص ا�َّ

ِ  رَُسوُل  لَُهمْ  َ�َقاَل  ،فَاْستَنَارَ  بِنَْجمٍ  َاِهِليَّةِ يِف  َ�ُقولُونَ  ُكنْتُمْ  َماَذا« :ص ا�َّ
ْ
 بِِمثِْل  ُرِ�َ  إَِذا ،اجل

ُ  :قَالُوا ؟»َهَذا ُ  ا�َّ
ُ

ْعلَمُ  َورَُسوهل
َ
 َ�َقاَل  ،َعِظيمٌ  رَُجٌل  َوَماَت  ،َعِظيمٌ  رَُجٌل  اللَّيْلَةَ  ُودِلَ  َ�ُقوُل  ُكنَّا ،أ

ِ  رَُسوُل  إِ�ََّها« :ص ا�َّ
َحدٍ  لَِموِْت  بَِها يُْرَ�  الَ  فَ

َ
  َ�بَارَكَ  ،َر�ُّنَا َولَِ�نْ  ،حِلَيَاتِهِ  َوالَ  أ

َ
 َوَ�َعاىل

ْمًرا َقىَض  إَِذا ،اْسُمهُ 
َ
َعْرِش  مَحَلَةُ  َسبَّحَ  أ

ْ
ْهُل  َسبَّحَ  ُ�مَّ  ،ال

َ
َماءِ  أ ينَ  السَّ ِ

َّ
 َ�بْلُغَ  َحىتَّ  ،يَلُوَ�ُهمْ  اذل

ْهَل  التَّْسِبيحُ 
َ
َماءِ  َهِذهِ  أ ْ�يَا السَّ ينَ  قَاَل  ُ�مَّ  ،ادلُّ ِ

َّ
َعْرِش  مَحَلَةَ  يَلُونَ  اذل

ْ
َعرْ  حِلََملَةِ  ال

ْ
 قَاَل  َماَذا :ِش ال



 مختصر صحیح مسلم    ٢٥٠

ْهِل  َ�ْعُض  فَيَْستَْخرِبُ « :قَاَل  ،»قَاَل  َماَذا َ�يُْخرِبُوَ�ُهمْ  ؟َر�ُُّ�مْ 
َ
َمَواِت  أ  َ�بْلُغَ  َحىتَّ  ،َ�ْعًضا السَّ

رََبُ 
ْ
َماءَ  َهِذهِ  اخل ْ�يَا السَّ نُّ  َ�تَْخَطُف  ،ادلُّ ِ

ْ
ْمعَ  اجل   َ�يَْقِذفُونَ  السَّ

َ
ْويِلَائِِهمْ  إِىل

َ
 َ�َما ،بِهِ  َوُ�ْرَمْونَ  ،أ

 )۲۲۲۹(م/ .»َوَ�ِز�ُدونَ  ِ�يهِ  َ�ْقِرفُونَ  َولَِكنَُّهمْ  َحقٌّ  َ�ُهوَ  وَْجِههِ  ىلَعَ  بِهِ  َجاُءوا
چند مرد از یاران  یک مرد ـ و در روایتی ـ گوید: می لعبدالله بن عباس ترجمه: 

 نشسته بودند. ص اللهاز انصار به من اطالع دادند که شبی، ھمراه رسول  صنبی اکرم 
در دوران «به آنان فرمود:  صرسول الله  ب شد و ھوا روشن گردید.پرتا ای هناگھان، ستار

و  الله؟ گفتند: »یدکرد می ، شما چهشد می پرتاب ای هجاھلیت، ھنگامی که چنین ستار
امشب، مرد بزرگی به  معتقد بودیم که البته ما دانند کھموضوع چیست؛ میش بھتر رسول

ستاره به سبب موت و «فرمود:  صاست. رسول الله  از دنیا رفتهده و مرد بزرگی، دنیا آم
 ـ که نامش بزرگ و بلند مرتبه است ـ ما شود؛ ولی پروردگار میحیات کسی پرتاب ن

 گویند. میی عرش، تسبیح  کننده حملنماید، فرشتگان  میھنگامی که دستوری، صادر 
 گفتن ساکنان (و ھمینگونه تسبیحگویند  میسپس ساکنان آسمان بعدی، تسبیح 

آنگاه  رسد. می) تا اینکه صدای تسبیح گفتن به این آسمان دنیا کند میادامه پیدا ھا  آسمان
حمل کنندگان قرار دارند از آنان  ی عرش فرشتگان حمل کنندهاز  بعدفرشتگانی که 

را به  ه متعالاللپرسند که پروردگار شما چه گفت. حمل کنندگان عرش، سخن  عرش می
شود تا اینکه به  میگویند. و اینگونه این خبر در میان ساکنان آسمان، رد و بدل  میآنھا 

و خبر را به دوستانشان کنند  می ھا در آسمان دنیا، استراق سمع رسد. جن میآسمان دنیا 
به د. شو میستارگان بسوی آنھا پرتاب که  اینجاست رسانند. میروی زمین) ھای  انسان (از

خبری را که به شکل صحیح آن بیاورند، حقیقت دارد؛ ولی آنان، دروغھایی با آن  ھر حال،
 ».کنند میاش  آمیخته و اضافه

 شود می): هر کس نزد کاهن و فالگیر برود، نمازش پذیرفته ن۴باب (
ْزَواِج  َ�ْعِض  َ�نْ  ـ يدٍ بَ �ُ ايب  نُت بِ  ِ�َ  ـ َصِفيَّةَ  َ�نْ  ـ۱۴۹۶

َ
 ص انلَّيِبِّ  َعِن  ص انلَّيِبِّ  أ

يَت  َمنْ « :قَاَل 
َ
افًا أ ُ  َعرَّ

َ
هل

َ
ُ  ُ�ْقبَْل  لَمْ  ءٍ يَشْ  َ�نْ  فََسأ

َ
ْرَ�ِع�َ  َصَالةٌ  هل

َ
ْلَةً  أ

َ
 )۲۲۳۰(م/ .»يل

نبی  گوید: می صصفیه دختر عبید به نقل از یکی از ھمسران نبی اکرم ترجمه: 
ی چیزی بپرسد،  دربارهکس، نزد کاھن و فالگیری برود و از او ھر«فرمود:  صاکرم 

 ».شود مینماز چھل شب او پذیرفته ن



 
 
 
 

 ی دیگرو چیزها مارهاکتاب  -۴۹

 کنند، نباید کشته شوند میزندگی  ها ه): مارهایی که داخل خان۱باب (
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۴۹۷ ُمرُ  ص ا�َّ

ْ
الِكَِب  بَِقتِْل  يَأ

ْ
 :َ�ُقوُل  ،ال

َيَّاِت  اْ�تُلُوا«
ْ
الِكََب  احل

ْ
ْفيَتَْ�ِ  َذا َواْ�تُلُوا ،َوال ْ�رَتَ  الطُّ

َ
ُهَما ،َواأل إِ�َّ

تَِمَسانِ  فَ
ْ
َرَصَ  يَل  ،ابلْ

  َو�َْستَْسِقَطانِ 
َ

َبَاىل
ْ
يِْهَما ِمنْ  َذلَِك  َونَُرى :الزُّْهِرىُّ  قَاَل  ،»احل ُ  ،ُسمَّ ْعلَمُ  َوا�َّ

َ
 قَاَل  :َسالِمٌ  قَاَل  ،أ

ِ  َ�بْدُ  تُْركُ  الَ  فَلَِبثُْت  :ُ�َمرَ  ْ�نُ  ا�َّ
َ
َراَها َحيَّةً  أ

َ
  أ

َّ
تَُها إِال

ْ
نَا َ�بَيْنَا ،َ�تَل

َ
َطارِدُ  أ

ُ
 ِمنْ  ،يَْوًما َحيَّةً  أ

ُيُوِت  َذَواِت 
ْ

اِب  ْ�نُ  َز�ْدُ يِب  َمرَّ  ،ابل َطَّ
ْ
وْ  اخل

َ
بُو أ

َ
نَا ،بُلَابَةَ  أ

َ
َطارُِدَها َوأ

ُ
ِ  َ�بْدَ  يَا ،َمْهالً  :َ�َقاَل  ،أ  ،ا�َّ

ُت 
ْ
ِ  رَُسوَل  إِنَّ  :َ�ُقل َمرَ  ص ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  إِنَّ  :قَاَل  ،بَِقتِْلِهنَّ  أ  َذَواِت  َ�نْ  َ�َ�  قَدْ  ص ا�َّ

ُيُوِت 
ْ

 )۲۲۳۳(م/ .ابل
ھا  داد تا سگ میدستور  صرسول الله که شنیدم  گوید: می لابن عمر ترجمه: 
را بکشید؛ بویژه آن مارھایی را که بر پشت خود، ھا  مارھا و سگ«فرمود:  میرا بکشند و 

باعث کوری زیرا این دو نوع،  کوتاه دارند؛ دو خط سفید دارند و آنھایی را که دِم 
ما فکر  گوید: می )زھری (یکی از راویان حدیث». شوند میسقط جنین و ھا  چشم

 کنیم که زھر آنھا چنین تأثیری دارد. والله اعلم می
گفت: بعد از آن، برای مدتی طوالنی، ھر ماری را که  لابن عمر  گوید: می سالم

 ھا هرساندم؛ تا اینکه روزی، یکی از مارھایی را که در داخل خان میه قتل دیدم، ب می
لبابه از کنارم  ت، زید بن خطاب یا ابودر ھمین حال کنند، تعقیب نمودم. میزندگی 

است که مارھا  صرسول الله دستور گفتم:  الله! صبر کن. گذشت و گفت: ای عبد
از کشتن مارھایی که در خانه، زندگی  صگفت: ولی رسول اکرم او  کشته شوند.

 کنند، منع فرمود. می

 ): سه بار هشدار دادن به مارهای داخل خانه۲باب (
ائِِب ايب  عن ـ۱۴۹۸   السَّ

َ
نَّهُ  ؛ُزْهَرةَ  بِْن  ِهَشامِ  َمْو�

َ
يِب  ىلَعَ  َدَخَل  �

َ
ُْدِرىِّ  َسِعيدٍ أ

ْ
يِف  اخل

تَِظُرهُ  فََجلَْسُت  ،يَُص�ِّ  فَوََجْدتُهُ  قَاَل  ،بَيْتِهِ  ْ�
َ
ِْر�ً�ا فََسِمْعُت  ،َصَالتَهُ  َ�ْقىِضَ  َحىتَّ  أ يِف  حتَ
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َيِْت  نَاِحيَةِ يِف  َعَراِج�َ  ََفتُّ  ،ابلْ إَِذا فَاتلْ
ْ�تُلََها فََوَ�بُْت  ،َحيَّةٌ  فَ

َ
َشارَ  ،أل

َ
َّ  فَأ

َ
نِ  :إِىل

َ
 اْجِلْس  أ

ا ،فََجلَْسُت  َشارَ  انرَْصََف  فَلَمَّ
َ
  أ

َ
ارِ يِف  َ�يٍْت  إِىل تََرى ،َ�َقاَل  ،ادلَّ

َ
َيَْت  َهَذا أ ُت  ؟ابلْ

ْ
 ،َ�َعمْ  :َ�ُقل

ِ  رَُسولِ  َمعَ  فََخرَْجنَا :قَاَل  ،بُِعْرٍس  َ�ْهدٍ  َحِديُث  ِمنَّا َ�ىًت  ِ�يهِ  اَكنَ  :قَاَل    ص ا�َّ
َ

 إِىل
َنَْدقِ 

ْ
َفىَت  َذلَِك  فَاَكنَ  ،اخل

ْ
ِذنُ  ال

ْ
ِ  رَُسوَل  �َْستَأ نَْصاِف  ص ا�َّ

َ
  َ�َ�ِْجعُ  انلََّهارِ  بِأ

َ
ْهِلهِ  إِىل

َ
 ،أ

َذنَهُ 
ْ
ُ  َ�َقاَل  ،يَْوًما فَاْستَأ

َ
ِ  رَُسوُل  هل إِ�ِّ  ،ِسالََحَك  َعلَيَْك  ُخذْ « :ص ا�َّ

ْخىَش  فَ
َ
 َعلَيَْك  أ

َخذَ  »قَُر�َْظةَ 
َ
إَِذا رََجعَ  �ُمَّ  ،ِسالََحهُ  الرَُّجُل  فَأ

تُهُ  فَ
َ
َاَ�ْ�ِ  َ�ْ�َ  اْمَرأ

ْ
ْهَوى ،قَائَِمةً  ابل

َ
َْها فَأ  إِيلَ

ْمحَ  َصاَ�تْهُ  ـ بِهِ  يِلَْطُعنََها الرُّ
َ
ةٌ  َوأ ُ  َ�َقالَْت  ـ َ�ْ�َ

َ
ُفْف  :هل

ْ
َيَْت  َواْدُخِل  ،ُرْ�ََك  َعلَيَْك  اك  ابلْ

ي  َما َ�نُْظرَ  َحىتَّ  ِ
َّ

ْخرََجِ� اذل
َ
إَِذا فََدَخَل  ،أ

ِفَراِش  ىلَعَ  ُمنَْطِو�َةٍ  َعِظيَمةٍ  حِبَيَّةٍ  فَ
ْ
ْهَوى ،ال

َ
 فَأ

َْها ْمِح  إِيلَ ارِ يِف  فََرَ�َزهُ  َخَرجَ  ُ�مَّ  ،بِهِ  فَا�ْتََظَمَها بِالرُّ  يُْدَرى َ�َما ،َعلَيْهِ  فَاْضَطَر�َْت  ،ادلَّ
ُهَما ُّ�

َ
عَ  اَكنَ  � رْسَ

َ
َيَّةُ  ،َمْوتًا أ

ْ
مِ  احل

َ
َفىَت  أ

ْ
  فَِجئْنَا قَاَل  ؟ال

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل ُ  َذلَِك  فََذَكْرنَا ص ا�َّ

َ
 هل

نَا
ْ
َ  اْدعُ  :َوقُل يِيهِ  ا�َّ

َا ُ�ْ
َ

َمِدينَةِ  إِنَّ « :قَاَل  ُ�مَّ  »لَِصاِحبُِ�مْ  اْستَْغِفُروا« :َ�َقاَل  ،نل
ْ
 ِجنًّا بِال

ْسلَُموا قَدْ 
َ
إَِذا ،أ

ْ�تُمْ  فَ
َ
يَّامٍ  ثََالثَةَ  فَآِذنُوهُ  َشيْئًا ِمنُْهمْ  َرأ

َ
إِنْ  ،�

 ،فَاْ�تُلُوهُ  َذلَِك  َ�ْعدَ  لَُ�مْ  بََدا فَ
َما إِ�َّ

 )۲۲۳۶(م/ .»َشيَْطانٌ  ُهوَ  فَ

رفتم و  سی ابوسعید خدری  به خانه گوید: می زھرهابوسائب موالی ھشام بن ترجمه: 
ستم تا نمازش را به پایان منتظر او نش خواندن است. پس دیدم که مشغول نماز

ی خرما،  ھا ھای خشک و خوشه از خانه، میان چوب ای هدر گوش برساند. در این اثنا،
را ماری  ام را برگرداندم؛ . چھرهای به گوشم رسید صدای حرکت کردن موجود زنده

خدری به من اشاره نمود که  عیدابو س بکشم.آن را  ز جایم پریدم تاالذا  دیدم.
نشستم. ھنگامی که نمازش به پایان رسید، به یک اتاق در داخل منزل،  بنشین. من

گفت: در این اتاق، جوانی که  بینی؟ گفتم: بله. میره کرد و گفت: آیا این اتاق را ااش
به  صرسول خدا . ھنگامی که ما ھمراه کرد می ده بود، زندگینمو یعروس ،تازه

خواست و  میاجاز  صاز رسول اکرم  ھنگام ظھری خندق رفتیم، این جوان  غزوه
 ص پیامبر اکرم اجازه خواست. ص اللهآمد. روزی، از رسول  میاش  نزد خانواده

ترسم بنی قریظه به تو  میسالحت را با خودت بردار؛ زیرا «خطاب به او فرمود: 
در آنجا،  انه برگشت.به خ و اش را برداشت آن شخص، اسلحه». آسیبی برسانند

با  ی دیگری، ایستاده است. اش و دروازه ی خانه ھمسرش را دید که میان دروازه



 ٢٥٣  ب مارها و چیزهای دیگرکتا -۴۹

ھدف قرار داد و خواست او را را  ھمسرشدیدن این حالت، به غیرت آمد و با نیزه 
 علت بیرون شدنات را نگھدار و وارد خانه شو تا ببینی  ھمسرش گفت: نیزه بزند.

خانه شد و درآنجا، مار بزرگی را دید که روی  ردآن جوان، وامن از خانه چیست. 
پس نیزه را به او نزدیک کرد و آن مار به دور نیزه  پیچیده است.فرش به خود، 

و روی نیزه به حرکت در آمد. از  رداخل منزل به زمین زد. ماآنگاه نیزه را  پیچید.
 ر کشته شد یا مار.جوان زودتمردم نداستند که اینگونه 

رفتیم و ماجرا را برایش  ص الله: ما نزد رسول ادامه داد که سابو سعید خدری 
. بگرداندرا برای ما زنده  این جوانتا  یدبخواھ الله متعالبیان کردیم و گفتیم: از 

بعد از آن، افزود: ». رت نماییدبرای دوست خود، طلب مغف«فرمود:  صرسول اکرم 
پس ھرگاه، یکی از آنھا را (به  .اند هھایی وجود دارند که مسلمان شد در مدینه، جن«

 بکشید؛آن را  اگر بعد از آن باز ھم ظاھر شد، مار) دیدید، سه روز، ھشدار دھید. شکل
 ».شیطان استاو زیرا 

اگر که  اند هو گفت اند هشھر مدینه دانست ی توضیح: بعضی از علما این دستور را ویژه
و برخی ھم این حکم را کلی و  .دیگر دیده شد، نیاز به ھشدار نداردی یدر جاماری 

 . شرح نووی با اختصار.اند هی جاھا دانست برای ھمه

 ): کشتن مارها۳باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۴۹۹ نِْزلَْت  َوقَدْ  ،اَغرٍ يِف  صانلَّيِبِّ  َمعَ  ُكنَّا :قَاَل  س بِن َمسُعود ا�َّ

ُ
 :َعلَيْهِ  أ

ُخُذَها َ�نَْحنُ  .]۱[المرسالت:  ﴾١اُعۡرفٗ  لُۡمۡرَسَ�ٰتِ ٱوَ ﴿
ْ
 َعلَيَْنا َخرََجْت  إِذْ  ،َرْطبَةً  ِ�يهِ  ِمنْ  نَأ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،فََسبََقتْنَا ،نِلَْقتُلََها فَاْ�تََدْرنَاَها »اْ�تُلُوَها« :َ�َقاَل  ،َحيَّةٌ  ُ  َوقَاَها« :ص ا�َّ  ا�َّ
ُ�مْ  َها َوقَاُ�مْ  َكَما رَشَّ  )۲۲۳۴(م/ .»رَشَّ

در غاری بسر  ص اللهھمراه رسول ما  گوید: می س عبدالله بن مسعودترجمه: 
تر و  این سوره را نازل گردید و ما ص پیامبر اکرمی مرسالت بر  بردیم که سوره می

ما ه فرا گرفتیم. ناگھان، ماری بسوی ما پرید و ب شنیدیم و صزبان نبی اکرم تازه از 
اما . اقدام کردیمبرای کشتن آن، ما ». آنرا بکشید«فرمود:  صحمله کرد. پیامبر اکرم 

 از شّر مار را  الله متعال«فرمود:  صفرار کرد. رسول الله  برسیمنکه به آن ایقبل از 
 ».نجات داد مار و شما را از شّر  ،شما
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 ی کشتن وزغ ها ): درباره۴باب (
نَّ : س َوقَّاٍص ايب  بِن  َسْعدٍ َعن  ـ۱۵۰۰

َ
َمرَ  صانلَّيِبَّ  أ

َ
َوَزِغ  بَِقتِْل  أ

ْ
اهُ  ال  .فَُو�ِْسًقا وََسمَّ

 )۲۲۳۸(م/
 دستور داد تا صروایت است که نبی اکرم  س از سعد بن ابی وقاصترجمه: 

 را موذی نامید.ھا و آن کشته شوندھا،  وزغ
يِب  َ�نْ  ـ۱۵۰۱

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ لِ يِف  َوزََغةً  َ�تََل  َمنْ « :ص ا�َّ وَّ

َ
َ�ةٍ  أ  فَلَهُ  رَضْ

َ�ةِ يِف  َ�تَلََها َوَمنْ  ،َحَسنَةً  َوَ�َذا َكَذا ْ ونِ  ،َحَسنَةً  َوَ�َذا َكَذا فَلَهُ  اثلَّاِ�يَةِ  الرضَّ   دِلُ
َ

و�
ُ
 َو�ِنْ  ،األ

َ�ةِ يِف  َ�تَلََها ْ ونِ  ،َحَسنَةً  َوَ�َذا َكَذا فَلَهُ  اثلَّاثِلَةِ  الرضَّ  «و ىف رواية:  »اثلَّاِ�يَةِ  دِلُ
ً
يِف  َمن َ�تََل َوزاَغ

ِل رَضَ�ة  وَّ
َ
ُ مائُِة َحَسنٍَة، وَ كأ ِ يِف  ِتبَت هلَ ِ يِف  ، وَ كاثلَّاِ�يَِة ُدوِن َذل ». كاثلَّاثِلَِة ُدوَن َذل

 )۲۲۴۰(م/
ھرکس، وزغ را با یک ضربه «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 

ی دوم بکشد،  وزغ را با ضربه ھرکس، و شود. میزه نیکی برایش نوشته بکشد، فالن اندا
و ھرکس، وزغ را با  شود. میمقداری کمتر از اولی) برایش نوشته فالن اندازه نیکی (

 ».شود میی سوم بکشد، فالن اندازه نیکی (کمتر از دومی) برایش نوشته  ضربه
ھرکس، وزغ را با اولین ضربه بکشد، صد نیکی «و در روایتی آمده است که فرمود: 

ی سوم  ی دوم بکشد، کمتر از آن، و اگر با ضربه و اگر با ضربه شود. میبرایش نوشته 
 ».شود میبکشد، کمتر از دومی، برایش نیکی نوشته 

 ها هی کشتن مورچ ): درباره۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۵۰۲

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
نِْبيَاءِ  ِمنَ نيَِبٌّ  نََزَل « :قَاَل  صانلَّيِبَّ  أ

َ
َْت  األ

َ
 ،َشَجَرةٍ  حت

َ�تْهُ  َمرَ  ،َ�ْملَةٌ  فََ�َ
َ
َهازِهِ  فَأ ْخِرجَ  جِبِ

ُ
ِْتَها ِمنْ  فَأ

َ
َمرَ  ُ�مَّ  ،حت

َ
ْحِرقَْت  بَِها أ

ُ
ْوىَح  ،فَأ

َ
ُ  فَأ ْهِ  ا�َّ

َ
 َ�َهالَّ  :إِيل

 )۲۲۴۱(م/ .»َواِحَدةً  َ�ْملَةً 
یکی از پیامبران زیر درختی، «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سابوھریره ترجمه: 

وسایلش را از زیر درخت  و پس دستور داد او را گزید. ای هاستراحت نمود و مورچ
به او وحی فرستاد که چرا یک  الله متعال. سوختندرا  ھا هی مورچ ند و النهبردبیرون 

(چون تو را یک مورچه گزید و بقیه مرتکب گناھی  ؟»مورچه را مجازات نکردی
 .)نشدند



 ٢٥٥  ب مارها و چیزهای دیگرکتا -۴۹

 ی کشتن گربه):درباره۶باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۵۰۳ نَّ : ل بِن ُ�َمرَ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ بَِت « :قَاَل  ص ا�َّ ةٌ  ُعذِّ

َ
ةٍ يِف  اْمَرأ  ،ِهرَّ

ْطَعَمتَْهاِ�َ  الَ  ،انلَّارَ  ِ�يَها فََدَخلَْت  ،َماتَْت  َحىتَّ  َسَجنَتَْها
َ
ِ�َ  َوالَ  َحبََستَْها إِذْ  ،وََسَقتَْها أ

ُ�ُل  تََرَ�تَْها
ْ
رِْض  َخَشاِش  ِمنْ  تَأ

َ
 )۲۲۴۲(م/ .»األ

یک زن به سبب « فرمود:  ص اللهرسول  گوید: می لعبدالله بن عمر ترجمه: 
را زندانی کرد و نه به او آب و غذایی داد و  ای هآن زن، گرب ، دچار عذاب گردید.ای هگرب

در نتیجه، به سبب آن،  حشرات و گزندگان روی زمین بخورد. نه آزادش گذاشت تا از
 ».وارد جھنم شد

 دن آنهابوها و مسخ  ی موش): درباره۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۵۰۴

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ةٌ  فُِقَدْت « :ص ا�َّ مَّ

ُ
اِ�يَل بَِ�  ِمنْ  أ  الَ  ،إرِْسَ

َراَها َوالَ  ،َ�َعلَْت  َما يُْدرَى
ُ
  أ

َّ
رَ  إِال

ْ
َفأ

ْ
الَ  ،ال

َ
َانُ  لََها وُِضعَ  إَِذا تََرْوَ�َها أ

ْ
بل

َ
�ْهُ  لَمْ  اِإلبِِل  أ  َو�َِذا ،�رَْشَ

َانُ  لََها وُِضعَ 
ْ

بل
َ
اءِ  أ َ�تْهُ  الشَّ بُو قَاَل  ؟»رَشِ

َ
ثُْت  :ُهَر�َْرةَ  أ َ  َهَذا فََحدَّ

ْ
 آنَْت  :َ�َقاَل  َكْعبًا ِديَث احل

ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتَهُ  ُت  ؟ص ا�َّ
ْ
ُت ، ِمَراًرا َذلَِك  قَاَل  ،َ�َعمْ  :قُل

ْ
  :قُل

ُ
قَْرأ

َ
أ
َ
؟ و ىف رواية: اتلَّْوَراةَ  أ

َّ اتلَّوَراُة؟  فَأنِزلَت ىلَعَ
َ
 )۲۹۹۷(م/أ

اسرائیل، گروھی از بنی «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
کنم که ھمین موشھا  میمن فکر  نستند که چه بر سرشان آمد.مفقود شدند و مردم ندا

ر برای آنان، شیر بینید که اگ میمگر ن .)اند هھستند. (مسخ شده و تبدیل به موش شد
ولی اگر  نوشند. مین اسرائیل) علت حرمت شیر شتر برای بنیه ب( شتر گذاشته شود

  نوشند؟ می، شیر گوسفند، گذاشته شود
او گفت: آیا خودت این  این حدیث را برای کعب، بیان کردم. گوید: می سابوھریره 

او این سؤالش را چند بار تکرار کرد.  شنیدی؟ گفتم: بله. ص اللهحدیث را از رسول 
: مگر بر من تورات نازل شده است؟! و در روایتی خوانم؟! میگفتم: مگر من تورات  من

 .)ا ھم چنین مطلبی آمده استدر آنج (که بدانم
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 ): آب دادن به حیوانات۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۵۰۵

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  اْشتَدَّ  ،بَِطِر�ٍق  َ�ْمىِش  رَُجٌل  بَيَْنَما« :قَاَل  ص ا�َّ

َعَطُش  َعلَيْهِ 
ْ
َل  برِْئًا فَوََجدَ  ،ال رَشَِب  ِ�يَها َ�َ�َ

إَِذا ،َخَرجَ  ُ�مَّ  ،فَ
ٌب  فَ

ْ
َهُث  لَك

ْ
ُ�ُل  يَل

ْ
َى يَأ  ِمنَ  ،الرثَّ

َعَطِش 
ْ
َب  َهَذا بَلَغَ  لََقدْ  ،الرَُّجُل  َ�َقاَل  ،ال

ْ
لَك

ْ
َعَطِش  ِمنَ  ال

ْ
ي  ِمثُْل  ال ِ

َّ
َل  ،ِم�ِّ  بَلَغَ  اَكنَ اذل ِرْئَ  َ�َ�َ

ْ
 ابل

 
َ
هُ  َ�َمأل ْمَسَكهُ  ُ�مَّ  ،َماءً  ُخفَّ

َ
َب  فََسىَق  ،َرِ�َ  َحىتَّ  بِِفيهِ  أ

ْ
لَك

ْ
ُ  فََشَكرَ  ،ال ُ  ا�َّ

َ
ُ  َ�َغَفرَ  ،هل

َ
 يَا :قَالُوا ،»هل

ِ  رَُسوَل  َا َو�ِنَّ  ،ا�َّ
َ

ََهائِمِ  َهِذهِ يِف  نل ْجًرا ابلْ
َ
ْجرٌ  َرْطبَةٍ  َكِبدٍ  لُكِّ  يِف « َ�َقاَل  ؟أل

َ
 )۲۲۴۴(م/ .»أ

روزی، یک مرد در «فرمود:  صروایت است که رسول الله  ساز ابوھریره ترجمه: 
 . امابا دیدن چاھی، وارد آن شد و از آن، آب نوشید آنگاه ه شدت تشنه شد.مسیر راه، ب

ھنگامی که بیرون آمد، سگی را دید که از شدت تشنگی، زبانش بیرون آمده است و 
 خورد. میخاک 

آن مرد با خود گفت: این سگ به ھمان اندازه، تشنه است که من تشنه بودم. پس 
دھان گرفت و از چاه، باال آمد و به ه و ب اش را پر از آب کرد دوباره، وارد چاه شد و موزه

صحابه ». د و گناھانش را بخشیدگردیاز او راضی  الله متعالسگ آب داد. اینگونه، 
به سبب نیکی به حیوانات ھم به ما پاداش  الله متعال! یا رسول اللهعرض کردند: 

 ».ی، ثواب داردا ردن به ھر موجود زندهنیکی ک«دھد؟ فرمود:  می



 
 
 
 

 کتاب شعر و چیزهای دیگر -۵۰

 ی شعر خواندن درباره ):۱باب (
�دِ َعن  ـ۱۵۰۶ ِ

ِ  رَُسوَل  رَِدفُْت  :قَاَل  س الرشَّ  ِشْعرِ  ِمنْ  َمَعَك  َهْل « :َ�َقاَل  ،يَْوًما ص ا�َّ
َميَّةَ 

ُ
يِب  بِْن  أ

َ
ِت أ

ْ
ل ُت  ؟»َشيْئٌ  الصَّ

ْ
�َْشْدتُهُ  ،»ِهيهِ « :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قُل

َ
�َْشْدتُهُ  ُ�مَّ  ،»ِهيهِ « :َ�َقاَل  ،بَيْتًا فَأ

َ
 أ

�َْشْدتُهُ  َحىتَّ  ،»ِهيهِ « :َ�َقاَل  ،بَيْتًا
َ
 )۲۲۵۵(م/ .َ�يٍْت  ِمائَةَ  أ

 بر مرکبی، سوار شدم. ص اللهروزی، پشت سر رسول  گوید: می سشرید ترجمه: 
؟ گفتم: »خاطر داری آیا چیزی از شعر امیه بن ابی صلت به«فرمود:  ص پیامبر اکرم

 ».بیشتر بخوان«خواندم. فرمود:  ص رسول اللهیک بیت برای  ».بخوان«بلی. فرمود: 
تا جایی که صد بیت » بیشتر بخوان«خواندم. فرمود:  صیک بیت دیگر، برای ایشان 

 خواندم. صبرای پیامبر اکرم 

 ): بهترین سخنی که یک شاعر به زبان آورده است۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۵۰۷

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ْصَدُق «: ص ا�َّ

َ
 لَكَِمةُ  ،َشاِعرٌ  قَالََها لَكَِمةٍ  أ

ِيدٍ 
َ

الَ  :بل
َ
ءٍ  لُكُّ  أ َ  َخالَ  َما ىَشْ َميَّةُ  َوَ�دَ  بَاِطٌل  ا�َّ

ُ
يِب  ْ�نُ  أ

َ
ِت أ

ْ
ل نْ  الصَّ

َ
 )۲۲۵۶(م/ .»�ُْسِلمَ  أ

شاعر یک ه ک ین سخنیبھتر«فرمود:  صرم کا ینب گوید: می سره یابوھر :ترجمه
 د است:یبه زبان آورده است، سخن لب

الَ 
َ
َ  َخالَ  َما ءٍ يَشْ  لُكُّ  أ َميَّةُ  َوَ�دَ  بَاِطٌل  ا�َّ

ُ
يِب  ْ�نُ  أ

َ
ِت أ

ْ
ل نْ  الصَّ

َ
 »�ُْسِلمَ  أ

 یک. و نزدرود شود و از بین می نابود می، متعالالله ر از یغ یزیه ھر چکد یبدان«
 ».صلت، مسلمان شود یه بن ابیه امک بود

 ): کراهیت مشغول شدن زیاد با شعر۳باب (
نْ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س َوقَّاٍص ايب  بِن  َسْعدِ  َ�نْ  ـ۱۵۰۸

َ
َحِدُ�مْ  َجوُْف  َ�ْمتَِلئَ  أل

َ
 أ

نْ  ِمنْ  َخْ�ٌ  ،يَِر�هِ  َ�يًْحا
َ
 )۲۲۵۸(م/ .»ِشْعًرا َ�ْمتَِلئَ  أ
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اگر شکم « فرمود:  صروایت است که نبی اکرم  سد بن ابی وقاص از سعترجمه: 
یکی از شما از چرک و زرداب، پر شود و باعث فساد آن گردد، بھتر است از اینکه از 

 ».شعر، پر شود

 احانی مد ریختن به چهره ): خاک۴باب (
امِ  َ�نْ  ـ۱۵۰۹ َارِِث  بِْن  َهمَّ

ْ
نَّ  :احل

َ
ِمْقَدادُ  َ�َعِمدَ  ،ُ�ثَْمانَ  َ�ْمَدحُ  َجَعَل  رَُجالً  أ

ْ
 ىلَعَ  فََجثَا ،ال

بَتَيْهِ 
ْ
َْصبَاءَ  وَْجِههِ يِف  َ�ْثُو فََجَعَل  ،َضْخًما رَُجالً  َوَ�نَ  ،ُرك

ْ
ُ  َ�َقاَل  ،احل

َ
نَُك  َما :ُ�ثَْمانُ  هل

ْ
 :َ�َقاَل  ؟َشأ

ِ  رَُسوَل  إِنَّ  ْ�تُمُ  إَِذا« :قَاَل  ص ا�َّ
َ
اِح�َ  رَأ َمدَّ

ْ
َاَب  وُُجوِهِهمُ يِف  فَاْحثُوا ،ال  )۳۰۰۲(م/ .»الرتُّ

. را آغاز کرد سمردی، تعریف و تمجید از عثمان  گوید: می ھمام بن حارثترجمه: 
و  که فردی قوی ھیکل بود، زانوھایش را به زمین زد سمقداد  با دیدن این صحنه،

گفت: این،  به او سعثمان  ی آن مرد، نمود. چھرهنشست و شروع به ریختن ریگ به 
 احان را دیدید، بهھرگاه، مّد «فرمود:  صگفت: رسول الله  سچه کاری است؟ مقداد 

 ».، خاک بریزیدھاآن صورت

 و ستودن افراد ی کراهیت تزکیه کردن ): درباره۵باب (
يِب  َعن ـ۱۵۱۰

َ
نَّهُ  :صانلَّيِبِّ  َعِن  بَْ�َرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :رَُجٌل  َ�َقاَل  ،رَُجٌل  ِعنَْدهُ  ُذِكرَ  �  ا�َّ

ِ  رَُسولِ  َ�ْعدَ  رَُجٍل  ِمنْ  َما فَْضُل  ص ا�َّ
َ
 َوْ�ََك « :صرسول اهللا  َ�َقاَل  ،َوَ�َذا َكَذايِف  ِمنْهُ  أ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  ُ�مَّ  ،َذلَِك  َ�ُقوُل  ِمَراًرا »َصاِحِبَك  ُ�نَُق  َ�َطْعَت  َحُدُ�مْ  اَكنَ  ِإنْ « :ص ا�َّ
َ
 أ

َخاهُ  َماِدًحا
َ
يَُقْل  ،َ�َالَةَ  الَ  ،أ

ْ
ْحِسُب  :فَل

َ
نَّهُ  يَُرى اَكنَ  إِنْ  ـ فَُالنًا أ

َ
  َوالَ  ـ َكَذلَِك  �

ِّ
َزىك

ُ
ِ  ىلَعَ  أ  ا�َّ

َحًدا
َ
 )۳۰۰۰(م/ .»أ

 یکی از شخصی سخن به میان آمد. صنزد نبی اکرم  گوید: می سه ابوبکرترجمه: 
، بھتر الله پیامبربعد از کس  ھیچ ! در فالن و فالن ویژگی،اللهیا رسول از حاضران گفت: 

و این » تو، گردن دوستت را شکستی وای بر«فرمود:  صاز او نیست. رسول الله 
الزم و ضروری بود که یکی از اگر «تکرار نمود. بعد از آن، فرمود: جمله را چند بار، 

ی فالنی،  ید: گمان من دربارهوشما برادر مسلمانش را تعریف و تمجید کند، چنین بگ
، کسی را تزکیه الله متعالی او دارید ـ و نزد  چنین است ـ آنھم اگر این اعتقاد را درباره

 .)داند میبھتر  الله متعالاش را  کنم؛ اما حالت واقعی میبه ظاھر، حکم . (»کنم مین



 ٢٥٩  کتاب شعر و چیزهای دیگر -۵۰

 ): بازی نرد۶باب (
نَّ  :س بَُر�َْدةَ َعن  ـ۱۵۱۱

َ
َْدِش�ِ  لَِعَب  َمنْ « :قَاَل  صانلَّيِبَّ  أ َما ،بِال�َّ َّ�

َ
يِف  يََدهُ  َصبَغَ  فََك�

ْمِ 
َ
�رٍ  حل  )۲۲۶۰(م/ .»وََدِمهِ  ِخْ�ِ

، گویا کند می ھرکس، نرد باز« فرمود:  ص: نبی اکرم گوید  می سبریده ترجمه: 
 ».دستش را با خون و گوشت خوک، آلوده ساخته است





 
 
 
 

 کتاب رؤیا (خواب دیدن) -۵۱

 صی خوابهای نبی اکرم  ): درباره۱باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۵۱۲

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ يُْت « :ص ا�َّ

َ
ْلَةٍ  َذاَت  َرأ

َ
 يََرى ِ�يَما ،يل

نَّا ،انلَّائِمُ 
َ
تِينَا ،َرافِعٍ  بِْن  ُ�ْقبَةَ  َدارِ يِف  َك�

ُ
ُت  ،َطاٍب  ابِْن  ُرَطِب  ِمنْ  بُِرَطٍب  فَأ

ْ
ل وَّ

َ
ْ�َعةَ  فَأ َا الرِّ

َ
يِف  نل

ْ�يَا َعاقِبَةَ  ادلُّ
ْ
نَّ  ،اآلِخَرةِ يِف  َوال

َ
 )۲۲۷۰(م/ .»َطاَب  قَدْ  ِدينَنَا َوأ

شبی، مانند ھر انسان « فرمود:  ص: رسول الله گوید  می سانس بن مالک ترجمه: 
یم. آنان برای ما ی عقبه بن رافع ھست خوب دیدم که گویا ما در خانه ،ای هخوابید

نوعی خرمای مرغوب) آوردند. پس خوابم را به رفعت در دنیا، خرمای ابن طاب (
 ».دین، تعبیر نمودمو خوبی در موفقیت در آخرت و استحکام 

يِب  َ�نْ  ـ۱۵۱۳
َ
يُْت « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س االشعری ُموىَس أ

َ
َمنَامِ يِف  رَأ

ْ
�ِّ  ال

َ
َهاِجرُ �

ُ
 ِمنْ  أ

ةَ    َمكَّ
َ

رٍْض  إىِل
َ
ٌْل  بَِها أ

َ
  وََهِ�  فََذَهَب  ،�

َ
�ََّها إىِل

َ
ََماَمةُ  �

ْ
وْ  ايل

َ
َمِدينَةُ ِ�َ  فَإَِذا ،َهَجرُ  أ

ْ
 ،َ�رْثُِب  ال

يُْت 
َ
�ِّ  َهِذهِ  ُرْؤَ�اَى يِف  َوَرأ

َ
ِصيَب  َما ُهوَ  فَإَِذا ،َصْدرُهُ  فَاْ�َقَطعَ  ،َسيًْفا َهَززُْت �

ُ
ُمْؤِمنِ�َ  ِمنَ  أ

ْ
 يَْومَ  ال

ُحدٍ 
ُ
ْخَرى َهَزْزتُهُ  ُ�مَّ  ،أ

ُ
ْحَسنَ  َ�َعادَ  أ

َ
ُ  َجاءَ  َما ُهوَ  فَإَِذا ،اَكنَ  َما أ َفتِْح  ِمنَ  بِهِ  ا�َّ

ْ
 َواْجِتَماِع  ال

ُمْؤِمِن�َ 
ْ
يُْت  ،ال

َ
يًْضا ِ�يَها َوَرأ

َ
ُ  ،َ�َقًرا أ ُمْؤِمنِ�َ  ِمنَ  انلََّفرُ  ُهمُ  فَإَِذا ،َخْ�ٌ  َوا�َّ

ْ
ُحدٍ  يَْومَ  ال

ُ
َْ�ُ  َو�َِذا ،أ

ْ
 اخل

ُ  َجاءَ  َما َْ�ِ  ِمنَ  بِهِ  ا�َّ
ْ
ْدقِ  َوثََواُب  ،َ�ْعدُ  اخل ي  الصِّ ِ

َّ
ُ  آتَانَااذل  )۲۷۷۲(م/ .»بَْدرٍ  يَْومَ  ،َ�ْعدُ  ا�َّ

خواب دیدم به «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سابو موسی اشعری ترجمه: 
ا ھجر فکر کردم این شھر، یمامه ی نمایم. میسرزمینی که دارای نخل است، ھجرت 

اما آن شھر، مدینه (یثرب) بود. و ھمین شب، خواب دیدم  (شھری در بحرین) است؛
 یاز وسط آن، جدا شد. تعبیر آن، مؤمنان ای هقطع و که شمشیری را به اھتزاز در آوردم

آن را  دوباره ین در خواب دیدم کهچنحد به شھادت رسیدند. ھمی ا بودند که در غزوه
اش برگشت. تعبیر  ، شمشیر به شکلی بھتر از شکل اولیهاین بار به اھتزاز در آوردم و

 بعد از آن، به ما عنایت فرمود.الله متعال آن، اجتماع مؤمنان و فتحی بود که 
و خیر الھی را مشاھده  وی را در خواب دیدم که ذبح گردیدھمچنین ھمان شب، گا

و تعبیر  دند.ی احد، به شھادت رسی نمودم. تعبیر ذبح گاو، مؤمنانی بودند که در غزوه
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احد به مسلمانان عنایت فرمود.  ی بعد از غزوه الله متعالخیر، پیروزی و فتحی بود که 
د) وعمدوم یا بدر الی بدر ( بعد از آن در غزوه الله متعالھمچنین پاداش صداقتی که 

 ».دنموبه ما عنایت 
ی احد، اتفاق  یی که پس از غزوهھا هاست به پیروزی مسلمانان در غزو ای هاشار(

که با  ای هافتاد و ھمچنین حضور موفقیت آمیز صحابه در سال بعد در بدر، طبق وعد
 ).مشرکین نموده بودند و عدم حضور مشرکین

 ب دیداکذاب را خوو اسود عنسی  ی کذاب مسیلمه ص): نبی اکرم ۲باب (
اُب  ُمَسيِْلَمةُ  قَِدمَ  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۵۱۴ َكذَّ

ْ
 ص انلَّىِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  ال

َمِدينَةَ 
ْ
دٌ يِل  َجَعَل  إِنْ  :َ�ُقوُل  فََجَعَل  ،ال ْمرَ  ُ�َمَّ

َ
 ِمنْ  َكِث�ٍ  �رََشٍ يِف  َ�َقِدَمَها ،تَِبْعتُهُ  َ�ْعِدهِ  ِمنْ  األ

ْ�بََل  ،قَْوِمهِ 
َ
ْهِ  فَأ

َ
اٍس  بِْن  قَيِْس  ْ�نُ  ثَابُِت  َوَمَعهُ  ص انلَّىِبُّ  إيِل  قِْطَعةُ  ص انلَّىِبِّ  يَدِ َوِ�  ،َشمَّ

ْصَحابِهِ يِف  ُمَسيِْلَمةَ  ىلَعَ  َوَ�َف  َحىتَّ  ،َجِر�َدةٍ 
َ
َِ�  لَوْ « :قَاَل  ،أ تلْ

َ
ِقْطَعةَ  َهِذهِ  َسأ

ْ
ْ�َطيْتَُكَها َما ال

َ
 ،أ

ى َولَنْ  َ�َعدَّ
َ
ْمرَ  أ

َ
ِ  أ ْدبَْرَت  َولنَِئْ  ،ِ�يَك  ا�َّ

َ
َْعِقَرنََّك  أ ُ  يلَ َراكَ  َو�ِ�ِّ  ،ا�َّ

ُ
ي  أل ِ

َّ
ِر�ُت اذل

ُ
 َما ِ�يَك  أ

ِر�ُت 
ُ
يبَُك  ثَابٌِت  وََهَذا ،أ لُت َعن قَوِل انلَّيِبِّ  .َ�نْهُ  انرَْصََف  ُ�مَّ  »َ��ِّ  ُ�ِ

َ
: َ�َقاَل ابُن َ�بَّاَس: فََسأ

ی �ِ  كِانَّ « ِ
َّ

َری اذل
َ
ِر�ُت  كيأ

ُ
ِ� » َما أ ْخرَبَ

َ
بُو فَأ

َ
نَّ  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
نَا بَيْنَا« :قَاَل  صانلَّيِبَّ  أ

َ
يُْت  نَائِمٌ  أ

َ
 َرأ

ِ�  ،َذَهٍب  ِمنْ  ِسَواَر�ِْن  يََدىَّ يِف  َهمَّ
َ
ُ�ُهَما فَأ

ْ
ويِحَ  ،َشأ

ُ
َّ  فَأ َمنَامِ يِف إِيلَ

ْ
نِ  ال

َ
 َ�نََفْختُُهَما ،اْ�ُفْخُهَما أ

ُُهَما ،َ�َطاَرا تلْ وَّ
َ
اَ�ْ�ِ  فَأ َحُدُهَما فاََكنَ  ،َ�ْعِدى ِمنْ  َ�ْرَُجانِ  َكذَّ

َ
َعنيِْسَّ  أ

ْ
 ،َصنَْعاءَ  َصاِحَب  ،ال

ََماَمةِ  َصاِحَب  ،ُمَسيِْلَمةَ  َواآلَخرُ   )۲۲۷۳(م/ .»ايلْ
آمد  صذاب در زمان رسول الله ک ی لمهید: مسیگو یم ل عباسابن ترجمه: 

او با نم. ک یم یرویارھا را به من بسپارد، از او پکگفت: اگر محمد بعد از خودش،  و 
در  ییدرخت خرما ی شاخهه ک صنه آمد. رسول الله یش به مداز قوم یادیت زیجمع

ارانش یان یه در مکلمه یمس و بااو رفت  نزدس بن شماس یثابت بن ق بادست داشت، 
آن  ،یدرخت را از من بخواھ ی ن شاخهیاگر ا«او فرمود: خطاب به  مالقات نمود وبود، 

اگر پس . دستور الله متعال را زیر پا بگذارمتوانم  ینمدر مورد تو به تو نخواھم داد و را 
نم تو ک یر مکف رد.کخواھد  کتو را ھال الله متعال روی گردانی کنی(ومسلمان نشوی)

ابت از من، ین ثابت، به نیدم و ایخواب د ییزھایه در مورد او چک یھست یسکھمان 
 برگشت.  صرسول الله سپس ». دھد یجواب تو را م



 ٢٦٣  کتاب رؤیا (خواب دیدن) -۵۱

تو ھمان «ه فرمود: ک ص اللهن سخن رسول یدر مورد ا گوید: می لابن عباس 
به من گفت:  سره یدم. ابوھری، پرس»دمیخواب د ییزھایه در مورد او چک یھست یسک

 ھمانا 
م دارم. داشتن آنھا یدو دستبند طال در دستھاه کدم یخواب د«فرمود:  صالله رسول 

ه در آنھا، فوت کشد  ین ساخت. پس در ھمان حالت خواب، به من وحیمرا اندوھگ
ه بعد از کدم و آنھا به ھوا رفتند. من آنھا را به دو فرد دروغگو یز در آنھا دمینم. من نک

مامه، یم کلمه، حای، مسیگریو د یاز آنھا عنس یکیه کردم کر ینند، تعبک یمن ظھور م
 ».خواھد بود

هرکس، مرا در خواب « که فرمود:  صسخن نبی اکرم  این ی ): درباره۳باب (
 ».ببیند، حقیقتًا مرا دیده است

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۵۱۵ َمنَامِ يِف  َرآِ�  َمنْ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ
ْ
 ال

ََقَظةِ يِف  فََسَ�َاِ�  وْ  ،ايلْ
َ
�ََّما أ

َ
ََقَظةِ يِف  َرآِ�  لََك� يَْطانُ  َ�تََمثَُّل  الَ  ،ايلْ بُو َ�َقاَل  :َوقَاَل  »ىِب  الشَّ

َ
 أ

بُو قَاَل  :َسلََمةَ 
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :َ�تَاَدةَ  أ ى َ�َقدْ  َرآِ�  َمنْ « :ص ا�َّ

َ
َقَّ  َرأ

ْ
 )۲۲۶۷(م/ .»احل

مرا در  ھرکس«فرمود:  می ص اللهشنیدم که رسول  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
ویا که در بیداری مرا دنیا یا آخرت) ھم مرا خواھد دید یا گخواب ببیند، در بیداری (

تواند خودش را به شکل و صورت  می) زیرا شیطان ن.خوابش، حقیت دارددیده است (
فرمود:  ص: ابوسلمه به نقل از ابوقتاده گفت: رسول الله گوید  می راوی ».من درآورد

 ».مرا در خواب ببیند، ھمانا خواب درستی، دیده استه ک کسی «

های پریشان از جانب شیطان  ، و خوابالله متعال): خواب نیک از جانب ۴باب (
 است

بَا َسِمْعُت قَاَل:  َسلََمةَ ايب  َعن ـ۱۵۱۶
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :َ�ُقوُل  َ�تَاَدةَ  أ  :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ْؤَ�ا« ِ  ِمنَ  الرُّ مُ  ،ا�َّ
ْ
ُل

ْ
يَْطانِ  ِمنَ  َواحل ى فَإَِذا ،الشَّ

َ
َحُدُ�مْ  َرأ

َ
يَنِْفْث  يَْ�َرُههُ  َشيْئًا أ

ْ
 �ََسارِهِ  َ�نْ  فَل

اٍت  ثََالَث  َتََعوَّذْ  ،َمرَّ
ْ

ِ  َويل َها ِمنْ  بِا�َّ إِ�ََّها ،رَشِّ
هُ  لَنْ  فَ رَى ُكنُْت  إِنْ  :َ�َقاَل  ،»ترَُضَّ

َ
ْؤَ�ا أل ْ�َقَل  الرُّ

َ
 أ

 َّ   ُهوَ  َ�َما ،َجبٍَل  ِمنْ يلَعَ
َّ
نْ  إِال

َ
َِديِث  بَِهَذا َسِمْعُت  أ

ْ
بَايِلَها َ�َما ،احل

ُ
 )۲۲۶۱(م/ .أ

 ص: شنیدم رسول الله گفت می قتاده ابوکه شنیدم  گوید: می ابوسلمهترجمه: 
ھای پریشان از جانب شیطان  ، و خوابالله متعالخواب نیک از جانب «فرمود:  می
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سمت چپ خود، تف کند و  ،خواب ناپسندی دید، سه باراست؛ پس ھرگاه، یکی از شما 
 ».رساند مینضرری به او خواب بد ، در این صورت ببرد.، پناه الله متعالاز شر آن به 

تر بود؛ اما از  دیدم که از کوه ھم برایم سنگین میھایی  من خواب گوید: می سلمه ابو
 دھم. میم، بیمی به خود، راه نا هھنگامی که این حدیث را شنید

است و هر کس، خواب ناپسندی دید، متعال ): خواب خوب از جانب الله ۵باب (
 دگوین به دیگرانرا  آن

يِب  َ�نْ  ـ۱۵۱۷
َ
رَى ُكنُْت  إِنْ  :قَاَل  َسلََمةَ أ

َ
ْؤَ�ا أل بَا فَلَِقيُت  قَاَل  ،ُ�ْمرُِضِ�  الرُّ

َ
 ،َ�تَاَدةَ  أ

نَا :َ�َقاَل 
َ
رَى ُكنُْت  َوأ

َ
ْؤَ�ا أل ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  َحىتَّ  ،َ�تُْمرُِضِ�  الرُّ ْؤَ�اان « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ  الرُّ

احِلَةُ  ِ  ِمنَ  الصَّ ى فَإَِذا ،ا�َّ
َ
َحُدُ�مْ  َرأ

َ
ُث  فَالَ  ُ�ِبُّ  َما أ   بَِها ُ�َدِّ

َّ
ى َو�ِنْ  ،ُ�ِبُّ  َمنْ  إِال

َ
 َما َرأ

يَتِْفْل  يَْ�َرهُ 
ْ
َتََعوَّذْ  ،ثََالثًا �ََسارِهِ  َ�نْ  فَل

ْ
ِ  َويل يَْطانِ  رَشِّ  ِمنْ  بِا�َّ َها الشَّ ْث  َوالَ  ،َورَشِّ  بَِها ُ�َدِّ

َحًدا
َ
إِ�ََّها ،أ

هُ  لَنْ  فَ  )۲۲۶۱(م/ .»ترَُضَّ
دیدم که باعث  میمن خوابھایی  گوید: می سلمه ابو گوید: می ابوسلمهترجمه: 
او  .)برایش مطرح نمودمومشکلم را قتاده را دیدم ( ابو روزی، ند.شد می بیماری من

ند تا زمانی که شنیدم شد می دیدم که باعث بیماری من : من ھم خوابھایی میگفت
است؛ پس ھرگاه، یکی  متعال ھمانا خواب خوب از جانب الله «فرمود:   صرسول الله 

دید،  بدی و اگر خواب برای دوستانش، تعریف کند.آن را  قطدید، ف خوبیاز شما، خواب 
 ، پناه ببرد والله متعالسه بار به سمت چپ خود، تف کند و از شر شیطان و آن خواب به 

 ».برای کسی، تعریف نکند؛ چرا که در این صورت، به او ضرری نخواھد رساندآن را 

، پناه ببرد و طرفی را که بر آن الله متعال): اگر کسی، خواب ناپسندی دید، به ۶باب (
 هدخوابیده، تغییر د

ِ  رَُسولِ  َ�نْ  س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۵۱۸ نَّهُ  ص ا�َّ
َ
ى إَِذا« :قَاَل  �

َ
َحُدُ�مُ  َرأ

َ
ْؤَ�ا أ  يَْ�َرُهَها الرُّ

يَبُْصْق 
ْ
يَْستَِعذْ  ،ثََالثًا �ََسارِهِ  َ�نْ  فَل

ْ
ِ  َول يَْطانِ  ِمنَ  بِا�َّ   ،ثََالثًا الشَّ

ْ
ل َتََحوَّ

ْ
ي  َجنِْبهِ  َ�نْ  َويل ِ

َّ
اذل

 )۲۲۶۲(م/ .»َعلَيْهِ  اَكنَ 
ھرگاه، یکی از شما «فرمود:  صروایت است که رسول الله  ساز جابر ترجمه: 

، الله متعالخواب ناپسندی دید، سه بار، سمت چپ خود، تف کند، سه بار از شیطان به 
 .)دیگر بخوابد و به پھلوی». ( خوابیده، تغییر دھدپناه ببرد و طرفی را که بر آن، 



 ٢٦٥  کتاب رؤیا (خواب دیدن) -۵۱

 رود می): خواب خوب مؤمن، یک بخش از چهل و شش بخش نبوت بشمار ۷باب (
اِمِت  بِْن  ُ�بَاَدةَ  َ�نْ  ـ۱۵۱۹ ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س الصَّ ُمْؤِمِن  ُرْؤَ�ا« :ص ا�َّ

ْ
 ِمنْ  ُجْزءٌ  ال

ْرَ�ِع�َ  ِستَّةٍ 
َ
ةِ  ِمنَ  ُجْزًءا َوأ  )۲۲۶۵(م/ .»انلُّبُوَّ

خواب خوب «فرمود:  صروایت است که رسول الله  ساز عباده بن صامت ترجمه: 
 ».رود میمؤمن، یک بخش از چھل و شش بخش نبوت بشمار 

 رود می): خواب خوب یک بخش از هفتاد بخش نبوت بشمار ۸باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـم  ۱۵۱۹ ْؤَ�ا« :ص ا�َّ احِلَةُ  الرُّ  ِمنْ  ُجْزءٌ  الصَّ

ةِ  ِمنَ  ُجْزًءا َسبِْع�َ    .»انلُّبُوَّ
خواب خوب، یک بخش از «فرمود:  صرسول الله  گوید: می لابن عمر ترجمه: 

 »رود میھفتاد بخش نبوت بشمار 

 افتد که خواب مؤمن، دروغ از آب درآید می): نزدیک قیامت، کم اتفاق ۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۵۲۰

َ
َمانُ  اْ�رَتََب  إَِذا« :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ  ُرْؤ�َا تََ�دْ  لَمْ  الزَّ

ُمْسِلمِ 
ْ
ْصَدقُُ�مْ  ،تَْ�ِذُب  ال

َ
ْصَدقُُ�مْ  ُرْؤَ�ا َوأ

َ
ُمْسِلمِ  َوُرْؤَ�ا ،َحِديثًا أ

ْ
 مَخٍْس  ِمنْ  ُجْزءٌ  ال

ْرَ�ِع�َ 
َ
ةِ  ِمنَ  ُجْزًءا َوأ ْؤَ�ا ،انلُّبُوَّ احِلَةِ  فَُرْؤَ�ا :ثََالثَةٌ  َوالرُّ ِ  ِمنَ  �رُْشَى الصَّ ِْز�نٌ  َوُرْؤَ�ا ،ا�َّ

َ
 ِمنَ  حت

يَْطانِ  ا َوُرْؤَ�ا ،الشَّ ُث  ِممَّ َمْرءُ  ُ�َدِّ
ْ
ى فَإِنْ  ،َ�ْفَسهُ  ال

َ
َحُدُ�مْ  َرأ

َ
يَُقمْ  ،يَْ�َرهُ  َما أ

ْ
يَُصلِّ  فَل

ْ
 َوالَ  ،فَل

ْث  ِحبُّ « :قَاَل  »انلَّاَس  بَِها ُ�َدِّ
ُ
َقيْدَ  َوأ

ْ
َرهُ  ال

ْ
�

َ
ُغلَّ  َوأ

ْ
َقيْدُ  ،ال

ْ
يِن يِف  َ�بَاٌت  َوال ْدرِى فَالَ  »ادلِّ

َ
 ُهوَ  أ

َِديِث يِف 
ْ
مْ  احل

َ
ُ  أ

َ
 )۲۲۶۳(م/ .ِسِ��نَ  اْ�نُ  َقاهل

نزدیک قیامت، کم اتفاق «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
ھا را کسانی از شما  ترین خواب و صحیح که خواب مؤمن، دروغ از آب درآید. افتد می
خواب مسلمان، یک بخش از چھل و پنج بخش ھمچنین  ببینند که راستگوترند. می

از جانب  ای ه) خوابھای خوب که مژد۱اند: ( ه نوعسھا بر  و خواب رود. مینبوت بشمار 
) ۳( اندوھناک که از جانب شیطان ھستندھای  ابوخ) ۲ھستند ( الله متعال

پس اگر یکی از شما خواب ناپسندی دید،  ھستند.ھایی که تخیالت خود شخص  خواب
 من دیدن قید (بند«و فرمود: ». برخیزد و نماز بخواند و آن را برای مردم تعریف نکند



 مختصر صحیح مسلم    ٢٦٦

و قید به ثبات و استواری  پسندم. میپا) را در خواب، دوست دارم؛ اما دیدن زنجیر را ن
 ».شود میدر دین، تعبیر 

ی پایانی، ھا هدانم که این جمل مین د:گوی می ،دیث استکه راوی حایوب سختیانی 
  ھستند. بخشی از سخنان پیامبر یا سخنان ابن سیرین (راوی از ابوھریره)

 تعبیر خواب، وارد شده است مورد در ): آنچه۱۰باب (
ِ  ُ�بَيْدِ َعن  ـ۱۵۲۱ ِ  َ�بْدِ  بِْن  ا�َّ نَّ  :ُ�تْبَةَ  بِْن  ا�َّ

َ
ُث  اَكنَ  َ�بَّاٍس  اْ�نَ  أ نَّ  :ُ�َدِّ

َ
ىَت  رَُجالً  أ

َ
 أ

ِ  رَُسوَل  ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ص ا�َّ رَىإِ�ِّ  ،ا�َّ
َ
َمنَامِ يِف  اللَّيْلَةَ  أ

ْ
ْمنَ  َ�نِْطُف  ُظلَّةً  ال َعَسَل  السَّ

ْ
 ،َوال

رَى
َ
ُفونَ  انلَّاَس  فَأ يِْديِهمْ  ِمنَْها َ�تََكفَّ

َ
ُمْستَْكرِثُ  ،بِأ

ْ
ُمْستَِقلُّ  فَال

ْ
رَى ،َوال

َ
 ِمنَ  َواِصالً  َسبَبًا َوأ

َماءِ    السَّ
َ

رِْض  إِىل
َ
َراكَ  ،األ

َ
َخْذَت  فَأ

َ
َخذَ  ُ�مَّ  ،َ�َعلَوَْت  بِهِ  أ

َ
َخذَ  ُ�مَّ  ،َ�َعالَ  َ�ْعِدكَ  ِمنْ  رَُجٌل  بِهِ  أ

َ
 بِهِ  أ

َخذَ  ُ�مَّ  ،َ�َعالَ  آَخرُ  رَُجٌل 
َ
ُ  وُِصَل  ُ�مَّ  بِهِ  فَاْ�َقَطعَ  آَخرُ  رَُجٌل  بِهِ  أ

َ
بُو قَاَل  ،َ�َعالَ  هل

َ
 رَُسوَل  يَا :بَْ�رٍ  أ

 ِ ىِب  ،ا�َّ
َ
نَْت  بِأ

َ
ِ  ،أ ََدَ��ِّ  َوا�َّ �ََّها تلَ ْ�رُبَ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  ،فَأل بُو قَاَل  »اْ�رُبَْها« :ص ا�َّ

َ
ا :بَْ�رٍ  أ مَّ

َ
 أ

لَّةُ  ا ،اإلِْسَالمِ  َ�ُظلَّةُ  الظُّ مَّ
َ
ي  َوأ ِ

َّ
ْمِن  ِمنَ  َ�نِْطُف اذل َعَسِل  السَّ

ْ
ُقْرآنُ  َوال

ْ
ا ،َويِلنُهُ  َحالََوتُهُ  ،فَال مَّ

َ
 َوأ

ُف  َما ُمْستَْكرِثُ  َذلَِك  ِمنْ  انلَّاُس  َ�تََكفَّ
ْ
ُقْرآنِ  ِمنَ  َفال

ْ
ُمْستَِقلُّ  ال

ْ
ا نهُ مِ  َوال مَّ

َ
بَُب  َوأ َواِصُل  السَّ

ْ
 ال

َماءِ  ِمنَ    السَّ
َ

رِْض  إىِل
َ
َقُّ  األ

ْ
ي  فَاحل ِ

َّ
نَْت اذل

َ
ُخذُ  ،َعلَيْهِ  أ

ْ
ُ  َ�يُْعِليَك  بِهِ  تَأ ُخذُ  ُ�مَّ  بِهِ  ا�َّ

ْ
 رَُجٌل  بِهِ  يَأ

ُخذُ  ُ�مَّ  ،بِهِ  َ�يَْعلُو َ�ْعِدكَ  ِمنْ 
ْ
ُخذُ  ُ�مَّ  ،بِهِ  َ�َيْعلُو آَخرُ  رَُجٌل  بِهِ  يَأ

ْ
 ُ�مَّ  ،بِهِ  َ�يَنَْقِطعُ  آَخرُ  رَُجٌل  بِهِ  يَأ

ُ  يُوَصُل 
َ

ِ�  ،بِهِ  َ�يَْعلُو هل ْخرِبْ
َ
ِ  رَُسوَل  يَا ،فَأ ىِب  ا�َّ

َ
نَْت  بِأ

َ
�َّ  أ

ُ
َصبُْت وأ

َ
مْ  أ

َ
ُت  أ

ْ
ْخَطأ

َ
 رَُسوُل  قَاَل  ؟أ

 ِ َصبَْت « :ص ا�َّ
َ
َت  َ�ْعًضا أ

ْ
ْخَطأ

َ
ِ  :قَاَل  »َ�ْعًضا َوأ ِ  رَُسوَل  يَا فََوا�َّ َ��ِّ  ا�َّ َُحدِّ ي  َما تلَ ِ

َّ
اذل

ُت 
ْ
ْخَطأ

َ
 )۲۲۶۹(م/ .»ُ�ْقِسمْ  الَ « :قَاَل  ؟أ

: گفت می لاز عبیدالله بن عبدالله بن عتبه روایت است که: ابن عباس ترجمه: 
! دیشب، سایبانی را در خواب دیدم یا رسول اللهآمد و گفت:  صمردی نزد نبی اکرم 

ھایشان از آن، روغن و عسل بر  چکد و مردم با دست میکه از آن، روغن و عسل 
داشتند. ھمچنین ریسمانی را دیدم که از  میبعضی بیشتر، و بعضی کمتر بر  دارند. می

 بعد از تو، گرفته و باال رفتی.آن را  دیدم که و تو را آسمان به زمین، وصل شده است
 گرفت و باال رفت.آن را  دیگریآنگاه، شخص  گرفت و باال رفت.آن را  فرد دیگری

گرفت و ریسمان، قطع شد؛ اما دوباره، وصل گردید و او نیز آن را  سرانجام، فرد دیگری
 ، مرا اجازه دھید تابه الله سوگند ! پدرم فدایت باد؛یا رسول اللهباال رفت. ابوبکر گفت: 
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ابوبکر گفت: سایبان، ھمان ». تعبیر کن«فرمود:  صتعبیر کنم. رسول الله آن را 
 کریم قرآن  میچکد، شیرینی و نر میسایبان اسالم است و عسل و روغنی که از آن 

است و برداشتن مردم از آن، به معنی یادگیری مردم است که بعضی، قرآن بیشتری، و 
است،  مان به زمین، متصلو ریسمانی که از آس گیرند. میرخی، قرآن کمتری، یاد ب

 .برد میی آن، باال  تو را بوسیله الله متعالزنی و  میکه تو به آن، چنگ  حقی است
و پس از آن، مردی  .کند میگیرد و با آن، صعود  میآن را  سپس، بعد از تو، مردی دیگر

گیرد؛  میآن را  سرانجام، مردی دیگر رود. میی آن، باال  گیرد و بوسیله میآن را  دیگر
 ی آن، صعود گردد و او ھم بوسیله میشود و دوباره، وصل  میاما ریسمان، کنده 

و مادرم فدایت باد، به من بگو که تعبیر درست بود یا  ! پدریا رسول الله. کند می
نمودی و بعضی دیگر را  بعضی از آنھا را درست، تعبیر«فرمود:  صاشتباه؟ رسول الله 

گویی که در چه چیزھایی، اشتباه  میبه من سوگند به الله، گفت:  سابوبکر ». اشتباه
 ».سوگند نخور«فرمود:  صکردم؟ پیامبر اکرم 

 در خواب، برای مردم، تعریف شوند ): نباید بازیهای شیطانی۱۱باب (
ْعَرايِبٌّ  َجاءَ  :قَاَل  ل بِن َعبِدا�ِ  َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۵۲۲

َ
  أ

َ
  يَا :َ�َقاَل  ص انلَّيِبِّ  إِىل

ِ  رَُسوَل  يُْت  ،ا�َّ
َ
َمنَامِ يِف  َرأ

ْ
نَّ  ال

َ
ىِس  َكأ

ْ
ثَِرهِ  ىلَعَ  فَاْشتََدْدُت  ،َ�تََدْحَرجَ  رُضَِب  َرأ

َ
 رَُسوُل  َ�َقاَل  ،أ

 ِ ْعَراىِبِّ  ص ا�َّ
َ
ِث  الَ « :لِأل َدِّ ِب  انلَّاَس  حتُ يَْطانِ  بِتَلَعُّ  َسِمْعُت  :َوقَاَل  »َمنَاِمَك يِف  بَِك  الشَّ

َ�نَّ  الَ « :َ�َقاَل  َ�ُْطُب  َ�ْعدُ  صانلَّيِبَّ  َحُدُ�مْ  ُ�َدِّ
َ
ِب  أ يَْطانِ  بِتَلَعُّ  .»َمنَاِمهِ يِف  بِهِ  الشَّ

 )۲۲۶۸(م/
آمد  صیک مرد بادیه نشین نزد نبی اکرم  گوید: می لجابر بن عبدالله ترجمه: 

رفت و من  میغلتید و  میسرم  و گردنم را زدندکه ! خواب دیدم یا رسول اللهو گفت: 
ی شیطان  در خواب، بازیچه«خطاب به او فرمود:  صدویدم. رسول الله  میدنبالش 
 ».برای مردم، تعریف مکنآن را  ؛ای هقرار گرفت

 صشنیدم که نبی اکرم بعد از آن نیز  گوید: می لھمچنین جابر بن عبدالله 
آن را  شیطان، یکی از شما را در خواب، بازیچه قرار داد،اگر «فرمود: نمود و سخنرانی 

 ».تعریف نکنید





 
 
 
 

 فضایلکتاب  -۵۲
 »ص فضایل نبی اکرم«

 ص ): انتخاب نبی اکرم۱باب (
ْسَقعِ  ْ�نَ  َواثِلَةَ َعن  ـ۱۵۲۳

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت قَاَل:  س األ َ  إِنَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ  اْصَطىَف  ا�َّ

ِ  ِمنْ  ِكنَانَةَ 
َ

 ،َهاِشمٍ بَِ�  قَُر�ٍْش  ِمنْ  َواْصَطىَف  ،ِكنَانَةَ  ِمنْ  ُقَر�ًْشا َواْصَطىَف  ،إِْسَماِ�يَل  َودل
 )۲۲۷۶(م/ .»َهاِشمٍ بَِ�  ِمنْ  َواْصَطَفاِ� 

الله «فرمود:  می ص اللهشنیدم که رسول  گوید: می سواثله بن اسقع ترجمه: 
و از میان فرزندان کنانه، قریش  ،کنانه را برگزید÷  از میان فرزندان اسماعیل متعال

انتخاب مرا و مرا از میان بنی ھاشم  ،و از میان قریش، بنی ھاشم را برگزید ،را برگزید
 ».نمود

 که من سرور فرزندان آدم هستم ص): درباره ی این سخن نبی اکرم ۲باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۵۲۴ نَا« :ص ا�َّ

َ
ِ  َسيِّدُ  أ

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  آَدمَ  َودل

ْ
 ،ال

ُل  وَّ
َ
َقرْبُ  َ�نْهُ  يَنَْشقُّ  َمنْ  َوأ

ْ
ُل  ،ال وَّ

َ
ُل  َشافِعٍ  َوأ وَّ

َ
عٍ  َوأ  )۲۲۷۸(م/ .»ُمَشفَّ

روز قیامت، من «فرمود:  صروایت است که رسول الله  ساز ابوھریره ترجمه: 
(و زنده  شود میھستم که قبرش، شکافته کسی سرور فرزندان آدم ھستم و اولین 

کنم و نخستین کسی ھستم که  مید) و نخستین کسی ھستم که شفاعت گرد می
 ».شود میشفاعتم پذیرفته 

 بعوث شده استبا آن، م صو دانشی که نبی اکرم  ): مثال هدایت۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۵۲۵

َ
ُ  َ�َعثَِ�  َما َمثََل  إِنَّ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُموىَس أ  ِمنَ  أل بِهِ  ا�َّ

ُهَدى
ْ
مِ  ال

ْ
ِعل

ْ
َصاَب  َ�يٍْث  َكَمثَِل  َوال

َ
رًْضا أ

َ
َماءَ  قَِبلَِت  ،َطيِّبَةٌ  َطائَِفةٌ  ِمنَْها فاََكنَْت  ،أ

ْ
نْبَتَِت  ال

َ
 فَأ

 
َ
ألَك

ْ
ُعْشَب  ال

ْ
َكِث�َ  َوال

ْ
َجاِدُب  ِمنَْها َوَ�نَ  ،ال

َ
ْمَسَكِت  أ

َ
َماءَ  أ

ْ
ُ  َ�نََفعَ  ،ال ُ�وا ،انلَّاَس  بَِها ا�َّ رَشِ

 فَ
َصاَب  ،َورََعْوا وََسَقْوا ِمنَْها

َ
ْخَرى ِمنَْها َطائَِفةً  َوأ

ُ
َما ،أ  تُنِْبُت  َوالَ  َماءً  ُ�ْمِسُك  الَ  ِ�يَعانٌ ِ�َ  إِ�َّ
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ً
ِ  ِديِن يِف  َ�ُقهَ  َمنْ  َمثَُل  فََذلَِك  ،ألَك ُ  َ�َعثَِ�  بَِما َوَ�َفَعهُ  ،ا�َّ  لَمْ  َمنْ  َوَمثَُل  ،وََعلَّمَ  َ�َعِلمَ  ،بِهِ  ا�َّ

ًسا بَِذلَِك  يَْرَ�عْ 
ْ
ِ  ُهَدى َ�ْقبَْل  َولَمْ  ،َرأ ي  ا�َّ ِ

َّ
ُت اذل

ْ
رِْسل

ُ
 )۲۲۸۲(م/ .»بِهِ  أ

مثال علم و دانشی «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سابو موسی اشعری ترجمه: 
بارد؛ پس  میبعوث گردانیده، مانند بارانی است که بر زمینی مرا با آن، م الله متعالکه 

ھای زیادی  و گیاھان و علفکند  می وآب را جذباست  حاصلخیز ،زمین قسمتی از آن
از آن، زمین سخت و خشکی است که آب را روی خود، نگه  رویاند. و بخش دیگری می
آنان از آب آن  رساند. میی آن، به بندگانش، نفع  بوسیله الله متعالدارد و اینگونه،  می

دیگر از آن زمین، شوره زاری  ای هو قطع .دھند مینوشند و به دیگران نیز آب  میزمین 
رویاند. این (زمین اول و دوم)  میدارد و نه گیاھی  میاست که نه آبی را در خود، نگه 

 مرا با الله متعالنماید و از علم و دانشی که  میرا درک  اللهمثال کسی است که دین 
دھد. و  میگیرد و به دیگران نیز یاد  میخودش یاد  برد؛ می، بھره نمودهآن، مبعوث 

و اھمیتی قایل  کند می(زمین سوم) مثال کسی است که به احکام الھی، توجھی ن
 ».پذیرد میام، ن شود و ھدایت و رھنمودھایی را که من به ارمغان آورده مین

 ھایی که آب را جذب ) زمین۱بر سه نوع ھستند: (ھا  انسان نکه زمینھا وای ه(خالص
 . این زمینھارسانند میرویانند و اینگونه به دیگران، نفع  میو گیاه و علف کنند  می

 و به علم و دانش خود، عمل آموزند میانش ھستند که علم و دھایی  انسان مانند
کنند  می ھایی که آب را نگه داری ) زمین۲. (دھند و به دیگران نیز آموزش میکنند  می

کنند. و این دیگران ھستند که از آن آب استفاده  میو خودشان از آن آب، استفاده ن
ند ولی آموز میعلم و دانش  ھستند کهھا  انسان از دستهاین زمینھا مانند آن کنند.  می

کنند که به نوافل و مستحبات عمل  میی زیادی ن خودشان از علم و دانش، استفاده
ھای شوریده زار که نه  ) زمین۳رسانند. ( میکنند؛ اما علم و دانش خود را به دیگران 

این کنند.  و نه آب را برای دیگران، نگه داری میکنند  می خودشان از آب استفاده
در نتیجه، نه خودشان  .گیرند مینفرا  دانشعلم و  ھستند کهھایی  انسان نھا مانندزمی

 .)رسانند میبه دیگران، سودی  گردند و نه از آن بھره مند می

يِب  َ�نْ  ـ۱۵۲۶
َ
ُ  َ�َعثَِ�َ  َما َوَمثََل  َمثَِ�  إِنَّ « :َقاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُموىَس أ  َكَمثَِل  بِهِ  ا�َّ

ىَت  رَُجٍل 
َ
يُْت إِ�ِّ  قَْومِ  يَا :َ�َقاَل  ،قَْوَمهُ  أ

َ
َيَْش  َرأ

ْ
نَا َو�ِ�ِّ  ،بَِعيَْ�َّ  اجل

َ
ُعْرَ�انُ  انلَِّذيرُ  أ

ْ
، فَانلََّجاءَ  ،ال

َطاَعهُ 
َ
ُوا ،قَْوِمهِ  ِمنْ  َطائَِفةٌ  فَأ

َ
ْدجل

َ
بَْت  ،ُمْهلَِتِهمْ  ىلَعَ  فَاْ�َطلَُقوا فَأ ْصبَُحوا ِمنُْهمْ  َطائَِفةٌ  َوَ�ذَّ

َ
 فَأ
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َيُْش  فََصبََّحُهمُ  ،َماَكَ�ُهمْ 
ْ
ْهلََكُهمْ  اجل

َ
َطاَعِ�  َمنْ  َمثَُل  فََذلَِك  ،َواْجتَاَحُهمْ  فَأ

َ
 ،بِهِ  ِجئُْت  َما َوا�َّبَعَ  أ

َب  َعَصاِ�  َمنْ  َوَمثَُل  َقِّ  ِمنَ  بِهِ  ِجئُْت  َما َوَ�ذَّ
ْ
 )۲۲۸۳(م/ .»احل

مثال من و «فرمود:  صروایت است که نبی اکرم  ساز ابوموسی اشعری ترجمه: 
 وآید  می مرا بدان فرستاده است، مانند مردی است که نزد قومش الله متعالآنچه که 

و بسیار واضح و  ای مردم! من با چشمان خودم لشکر (دشمن) را دیدم گوید: می
 آن مردپس گروھی از آنان از  کنم؛ بشتابید، بشتابید. میشما اعالم  آشکار، خطر را به

دیگر از آنان، او را اما گروھی  و اول شب، بدون عجله، حرکت کردند.اطاعت کردند 
، یورش برد و آنھا را نابود طور ناگھانی، به آنانه لذا لشکر، صبح ھنگام ب تکذیب کردند.

اطاعت کرده و از آنچه که  ھستند که از منمانند کسانی در واقع  گروه اول ساخت.
که از من نافرمانی کرده  ھستندو گروه دوم مانند کسانی  ند.ام، پیروی نمود من آورده

 ».دردنام، تکذیب ک و حقی را که من به ارمغان آورده

 صن با نبی اکرم مبرااپی): کامل شدن و خاتمه یافتن ۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۵۲۷

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ نِْبيَاءِ  َوَمثَُل  َمثَِ� « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
 َ�بِْ�  ِمنْ  األ

ْحَسنَهُ  بُنْيَانًا َ�َ�  رَُجٍل  َكَمثَِل 
َ
مْجَلَهُ  فَأ

َ
  ،َوأ

َّ
ِنَةٍ  َموِْضعَ  إِال

َ
 انلَّاُس  فََجَعَل  ،َزَوايَاهُ  ِمنْ  َزاِوَ�ةٍ  ِمنْ  بل

ُ  َوَ�ْعَجبُونَ  بِهِ  َ�ُطوفُونَ 
َ

نَا :قَاَل  ؟اللَِّبنَةُ  َهِذهِ  وُِضَعْت  َهالَّ  :َوَ�ُقولُونَ  هل
َ
نَا اللَِّبنَةُ  فَأ

َ
 َخاَ�مُ  َوأ

 )۲۲۸۶(م/ .»انلَِّبيِّ�َ 
امبران یر پیمثال من و سا«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 

 یکیدر  ولی ؛امل بسازدکبا و یز یا ه خانهکاست  فردیمانند   قبل از من،
زنند و  یمدور خانه بگذارد. مردم، اطراف آن  یخشت را خال یک یش، جایھا هازگوش

من «فرمود:  صرم کا ی؟ نب»شود یخشت، گذاشته نم یکن یا ایند: آیگو یبا تعجب م
  ».امبران ھستمیخشت و خاتم پ یکھمان 

 ص): سالم دادن سنگ به نبی اکرم ۵باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۵۲۸ ْعرُِف  إِ�ِّ « :ص ا�َّ

َ
ةَ  َحَجًرا أل  بَِمكَّ

َّ  �َُسلِّمُ  اَكنَ  نْ  َ�بَْل يلَعَ
َ
ْ�َعَث  أ

ُ
ْعِرفُهُ إِ�ِّ  ،أ

َ
 )۲۲۷۷(م/ .»اآلنَ  أل

من سنگی را در مکه، «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سجابر بن سمره ترجمه: 
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آن سنگ را  نیزاکنون  داد. ھم میسراغ دارم که قبل از مبعوث شدنم، به من، سالم 
 ».شناسم می

 ص): فوران نمودن آب از میان انگشتان نبی اکرم ۶باب (
�َُس َعن  ـ۱۵۲۹

َ
نَّ  :س َمالٍِك  ْ�نُ  أ

َ
ِ  نيَِبَّ  أ ْصَحابَهُ  ص ا�َّ

َ
ْوَراءِ  َوأ ْوَراءُ  :قَاَل  ـ بِالزَّ  َوالزَّ

َمِدينَةِ 
ْ
وقِ  ِعنْدَ  بِال َمْسِجدِ  السُّ

ْ
هْ  ِ�يَما َوال هُ  فَوََضعَ  ،َماءٌ  ِ�يهِ  بَِقَدٍح  َداَع  ـ َ�مَّ  فََجَعَل  ،ِ�يهِ  َكفَّ

َصابِِعهِ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  يَنْبُعُ 
َ
  ،أ

َ
أ يعُ  َ�تَوَضَّ ْصَحابِهِ  مَجِ

َ
ُت  :قَاَل  ،أ

ْ
بَا يَا اَكنُوا َ�مْ  :قُل

َ
 اَكنُوا :قَاَل  ؟مَحَْزةَ  أ

 )۲۲۷۹(م/ .اثلََّالثِِمائَةِ  زَُهاءَ 
اسم جایی (و یارانش در زوراء  صنبی اکرم  گوید: می سـ انس بن مالک ۱۵۲۹

خواست آب یک لیوان  ص پیامبر اکرم است) بودند.آنجا در در بازار مدینه که مسجد 
آب از میان انگشتانش، فوران کرد تا در این ھنگام،  را در آن لیوان گذاشت. و دستش

 ی ھمراھانش وضو گرفتند. جایی که ھمه
چند نفر بودند؟  ص اکرم ھان پیامبرحمزه! ھمرا من گفتم: ای ابو گوید: می راوی

 .گفت: حدود سیصد نفر

 در آب صی نبی اکرم  ): آشکار شدن معجزه۷باب (
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َخرَْجنَا :قَاَل  س َجبٍَل  بِْن  ُمَعاذِ َعن  ـ۱۵۳۰  فاََكنَ  ،َ�بُوكَ  َغْزَوةِ  اَعمَ  ص ا�َّ

َالةَ  َ�َْمعُ  ْهرَ  فََص�َّ  ،الصَّ َعرْصَ  الظُّ
ْ
يًعا َوال َمْغرَِب  ،مَجِ

ْ
ِعَشاءَ  َوال

ْ
يًعا َوال  يَْوًما اَكنَ  إَِذا َحىتَّ  ،مَجِ

رَ  خَّ
َ
َالةَ  أ ْهرَ  فََص�َّ  َخَرجَ  ُ�مَّ  ،الصَّ َعرْصَ  الظُّ

ْ
يًعا َوال  فََص�َّ  ،َذلَِك  َ�ْعدَ  َخَرجَ  ُ�مَّ  َدَخَل  ُ�مَّ  ،مَجِ

َمْغرَِب 
ْ
ِعَشاءَ  ال

ْ
يًعا َوال تُونَ  إِنَُّ�مْ « :َقاَل  ُ�مَّ  ،مَجِ

ْ
ُ  َشاءَ  إِنْ  ،َغًدا َستَأ  ،َ�بُوكَ  َ�ْ�َ تعاىل  ا�َّ

تُوَها لَنْ  َو�ِنَُّ�مْ 
ْ
 َحىتَّ  َشيْئًا َمائَِها ِمنْ  َ�َمسَّ  فَالَ  ِمنُْ�مْ  َجاَءَها َ�َمنْ  ،انلََّهارُ  يُْضىِحَ  َحىتَّ  تَأ

َْها َسبََقنَا َوقَدْ  فَِجئْنَاَها »آىِتَ 
َ

َعْ�ُ  ،رَُجَالنِ  إيِل
ْ
اكِ  ثُْل مِ  َوال َ ءٍ  تَِبضُّ  الرشِّ  :قَاَل  ،َماءٍ  ِمنْ  �ىَِشْ

لَُهَما
َ
ِ  رَُسوُل  فََسأ  ص انلَّىِبُّ  فََسبَُّهَما ،َ�َعمْ  :قَاالَ  ؟»َشيْئًا َمائَِها ِمنْ  َمَسْستَُما َهْل « :ص ا�َّ

ُ  َشاءَ  َما لَُهَما َوقَاَل  نْ  ا�َّ
َ
يِْديِهمْ  َغَرفُوا ُ�مَّ  :قَاَل  ،َ�ُقوَل  أ

َ
َعْ�ِ  ِمنَ  بِأ

ْ
 اْجتََمعَ  َحىتَّ  ،قَِليالً  قَِليالً  ال

ءٍ يِف  ِ  رَُسوُل  وََغَسَل  :قَاَل  ىَشْ اَعَدهُ  ُ�مَّ  ،َووَْجَههُ  يََديْهِ  ِ�يهِ  ص ا�َّ
َ
َعْ�ُ  َفَجَرِت  ،ِ�يَها أ

ْ
 بَِماءٍ  ال

وْ  ـ ُمنَْهِمرٍ 
َ
بُو َشكَّ  ـ َغِز�رٍ  قَاَل  أ

َ
ٍّ  أ ُهَما ىلَعِ ُّ�

َ
 يَا ،يُوِشُك « :قَاَل  ُ�مَّ  ،انلَّاُس  اْسَتىَق  َحىتَّ  ـ قَاَل  �

نْ  ـ َحيَاةٌ  بَِك  َطالَْت  إِنْ  ـ ُمَعاذُ 
َ
 )۷۰۶(م/ .»ِجنَانًا ُمِلئَ  قَدْ  ُهنَا َها َما تََرى أ
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(از  ص اللهی تبوک، ھمراه رسول  غزوه ما در گوید: می سمعاذ بن جبل ترجمه: 
نماز که  ؛ به این معناخواند میرا با ھم  ھانماز ص پیامبر اکرم بیرون رفتیم. مدینه)

سرانجام، روزی، نماز ظھر  خواند. میظھر و عصر را با ھم، و مغرب و عشا را نیز با ھم 
 .خواند از خانه، بیرون آمد و نمازھای ظھر و عصر را با ھم  سپس ر انداخت.را به تأخی

و  .رب و عشا را با ھم خواندشد و دوباره، بیرون آمد و نمازھای مغ بعد از آن، وارد خانه
بخواھد) به  الله متعالالله (اگر  شما فردا ان شاء«بعد از خواندن نمازھا، فرمود: 

 لذا .رسید میزودتر از ھنگام چاشت، به آنجا ن البته ی تبوک خواھید رسید. چشمه
معاذ بن ». ام به آبش، دست نزند از شما به آنجا رسید، تا وقتی که من نیامدهھرکس 

لوتر از ما به چشمه، رسیده ھنگامی که ما به آنجا رسیدیم، دو نفر ج گوید: می جبل
 ص اللهرسول  اشت.گفتنی است که چشمه، آب اندکی به باریکی بند کفش د بودند.

 صنبی اکرم  ؟ گفتند: بله.»دای هآیا به چشمه، دست زد«خطاب به آن دو نفر فرمود: 
بود، نثار آنان نمود. آنگاه، مردم  الله متعالکه خواست بیراه گفت و آنچه را  آنھا را بد و

ا اینکه اندکی آب در ظرفی جمع با دستھایشان، اندک اندک از چشمه، آب برداشتند ت
شست و آن آبھا را ھا و صورتش را  در آن آبھا، دست ص اللهبعد از آن، رسول  شد.

یک راوی بنام ابوعلی (شک از  زیاد یا فراوانیبا این کار، آب  داخل چشمه ریخت.
 صآنگاه نبی اکرم  ی مردم از آن آب نوشیدند. از چشمه، جاری گردید و ھمه است)

 ».خواھی دید د، اینجا را پر از باغ و بستانات طوالنی شو ای معاذ! اگر زندگی«فرمود: 

 در غذا ص ): برکت نبی اکرم۸باب (
نَّ  :س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۵۳۱

َ
ىَت  رَُجالً  أ

َ
ْطَعَمهُ  ،�َْستَْطِعُمهُ  صانلَّيِبَّ  أ

َ
 ،َشِع�ٍ  وَْسِق  َشْطرَ  فَأ

ُ�ُل  الرَُّجُل  َزاَل  َ�َما
ْ
تُهُ  ِمنْهُ  يَأ

َ
ُ  َحىتَّ  ،وََضيُْفُهَما َواْمَرأ

َ
ىَت  ،اَكهل

َ
هُ  لَمْ  لَوْ « :َ�َقاَل  صانلَّيِبَّ  فَأ

ْ
 تَِ�ل

تُمْ 
ْ
َ�ل

َ
 )۲۲۸۱(م/ .»لَُ�مْ  َولََقامَ  ،ِمنْهُ  أل

درخواست  ایشاناز  و آمد ص: مردی نزد نبی اکرم گوید  می سجابر ترجمه: 
کیلوگرم) جو به او  سق (حدود شصت و پنجنصف َو  صپیامبر اکرم  طعام نمود.

خوردند تا  میآن مرد و ھمسرش و مھمانانشان ھمچنان از آن جوھا  رمود.عنایت ف
 نزد نبیآن مرد دوباره  ).جوھا تمام شدندبعد از آن، ( .اینکه روزی، آنھا را کیل کرد
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ی، ھمچنان از آنھا کرد میاگر آنھا را کیل ن«فرمود:  ص پیامبر اکرم آمد. صاکرم 
 ».ماندند میخوردید و باقی  می

ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرَ َعن  ـ۱۵۳۲ اقَاَل:  ل ا�َّ َنَْدُق  ُحِفرَ  لَمَّ
ْ
يُْت  اخل

َ
ِ  بِرَُسولِ  َرأ  ص ا�َّ

ُت  ،مَخًَصا
ْ
  فَانَْ�َفأ

َ
ىِت  إِىل

َ
ُت  ،اْمَرأ

ْ
ءٌ  ِعنَْدكِ  َهْل  :لََها َ�ُقل إِ�ِّ  ؟ىَشْ

يُْت  فَ
َ
ِ  بِرَُسولِ  َرأ  ص ا�َّ

ْخرََجْت  ،َشِديًدا مَخًَصا
َ
َا ،َشِع�ٍ  ِمنْ  َصاعٌ  ِ�يهِ  ِجَرابًايِل  فَأ

َ
 فََذحَبْتَُها قَاَل  ،َداِجنٌ  ُ�َهيَْمةٌ  َونل

  َ�َفرََغْت  َوَطَحنَْت 
َ

ُْت  ُ�مَّ  بُْرَمِتَهايِف  ْعتَُهاَ�َقطَّ  فََراىِغ  إِىل
َّ

  َويل
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل  الَ  َ�َقالَْت  ص ا�َّ
ِ  بِرَُسولِ  َ�ْفَضْحِ�  ُت  فََساَرْرتُهُ  فَِجئْتُهُ  - قَاَل  - َمَعهُ  َوَمنْ  ص ا�َّ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�ُقل  قَدْ  إِنَّا ا�َّ

َا ُ�َهيَْمةً  َذحَبْنَا
َ

نَْت  َ�تََعاَل  ِعنَْدنَا اَكنَ  َشِع�ٍ  ِمنْ  َصااًع  َوَطَحنَْت  نل
َ
 فََصاحَ . َمَعَك  َ�َفرٍ يِف  أ

ِ  رَُسوُل  ْهَل  يَا« َوقَاَل  ص ا�َّ
َ
َنَْدقِ  أ

ْ
 َوقَاَل . »بُِ�مْ  فََحيََّهالَ  ُسوًرا لَُ�مْ  َصنَعَ  قَدْ  َجابًِرا إِنَّ  اخل

ِ  رَُسوُل  لُنَّ  الَ « ص ا�َّ نَّ  َوالَ  بُْرَمتَُ�مْ  ُ�ْ�ِ ْزِبُ ىِجءَ  َحىتَّ  َعِجينَتَُ�مْ  ختَ
َ
 وََجاءَ  فَِجئُْت . »أ

ِ  رَُسوُل  ىِت  ِجئُْت  َحىتَّ  انلَّاَس  َ�ْقُدمُ  ص ا�َّ
َ
ُت . َو�َِك  بَِك  َ�َقالَْت  اْمَرأ

ْ
ُت  قَدْ  َ�ُقل

ْ
ي  َ�َعل ِ

َّ
اذل

ِت 
ْ
ْخرَْجُت . يِل  قُل

َ
ُ  فَأ

َ
  َ�َمدَ  ُ�مَّ  َوَ�ارَكَ  ِ�يَها َ�بََصَق  َعِجينَتَنَا هل

َ
 َوَ�ارَكَ  ِ�يَها َ�َبَصَق  بُْرَمِتنَا إِىل

تَْخزِبْ  َخابَِزةً  اْدىِع « قَاَل  ُ�مَّ 
ْ
لُوَها َوالَ  بُْرَمِتُ�مْ  ِمنْ  َواقَْدىِح  َمَعِك  فَل ٌف  وَُهمْ . »ُ�ْ�ِ

ْ
ل
َ
قِْسمُ  أ

ُ
 فَأ

 ِ َ�لُوا بِا�َّ
َ
ََرفُوا تََرُ�وهُ  َحىتَّ  أل

ْ
َِغطُّ  بُْرَمتَنَا َو�ِنَّ  َوا� وْ  - َعِجينَتَنَا َو�ِنَّ ِ�َ  َكَما تلَ

َ
 قَاَل  َكَما أ

اكُ  حَّ ُْخزَبُ  - الضَّ  )۲۰۳۹(م/ .ُهوَ  َكَما تلَ
، کردند می ھنگامی که خندق را حفر گوید: می لجابر بن عبدالله ترجمه: 
لذا نزد ھمسرم برگشتم و به او گفتم: آیا  گرسنه است. ص اللهکه رسول  متوجه شدم

 ای هھمسرم کیس را دیدم که بسیار گرسنه بود. ص اللهچیزی داری؟ زیرا من رسول 
ی خانگی  به من نشان داد که در آن یک صاع جو، وجود داشت. ھمچنین ما یک بزغاله

 ھا را آغاز نمود.داشتیم. من به ذبح بزغاله، مشغول شدم و ھمسرم، آرد کردن جو
را قطعه قطعه ، گوشت کار او نیز به پایان رسید. آنگاهھمزمان با تمام شدن کار من، 

ھمسرم  بروم که ص پیامبر اکرم خواستم نزدپس از آن،  کردم و داخل دیگ ریختم.
ه ب .ھمراھانش را دعوت کنیی  ھمهو  ص اللهرسول  ببری وگفت: مبادا آبرویم را 

گفتم:  نزدیک گوش ایشان آھسته و به نرمیرفتم و  صھرحال، من نزد پیامبر اکرم 
بزغاله و یک صاع جو داشتیم؛ بزغاله را ذبح کردیم و ھمسرم نیز ما یک  !یا رسول الله

 یک صاع جو را آرد نموده است. شما با چند نفر از ھمراھانتان، تشریف بیاورید.
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ای اھل «د و فرمود: زبا آواز بلند، صدا  صبا شنیدن این سخنان، رسول اکرم 
بعد از آن، رسول ». بیدخندق! جابر برای شما، یک دعوتی، ترتیب داده است؛ پس بشتا

را  تانپایین نیاورید و خمیراز آتش تان را  ام دیگ تا من نیامده«فرمود:  صاکرم 
اه افتاد و من نیز ھمراھشان آمدم. به محض جلوی مردم، بر ص اللهآنگاه، رسول ». نپزید
ی شما عمل  چنین و چنان شوی. گفتم: من طبق گفته گفت: به ھمسرم رسیدم، اینکه

 داخل ص رسول الله نشان داد. صآنگاه، ھمسرم خمیر ما را به پیامبر اکرم  نمودم.
آب و دعای برکت نمود. بعد از آن، بسوی دیگ رفت و در آن نیز  آب دھان انداختآن، 

یک خانم دیگر بیاور تا به تو کمک کند و «دھان انداخت و دعای برکت نمود و فرمود: 
 ».با مالقه بردار خورش را بیاوری،نان بپز و بدون اینکه دیگ را پایین 

کنم  می د، سوگند یاالله متعالبه  است که تعداد آنان، ھزار نفر بود.قابل یادآوری 
دیگ ما ھمچنان در حال  و غذا ھمچنان، باقی بود که رفتند.ھمگی خوردند که 

ھا ھمچنان مشغول نان پز و جوشیدن بود (بدون اینکه از آن، چیزی کم شده باشد)
  .)کم شودچیزی از خمیر، اینکه  بدوننان بودند ( پختن

يِب  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۵۳۳
َ
 ،َوِمائَةً  ثََالِ��َ  ص انلَّىِبِّ  َمعَ  ُكنَّا :قَاَل  ل بَْ�رٍ أ

َحدٍ  َمعَ  َهْل « :صانلَّيِبُّ  َ�َقاَل 
َ
وْ  َطَعامٍ  ِمنْ  َصاعٌ  رَُجٍل  َمعَ  فَإَِذا ؟»َطَعامٌ  ِمنُْ�مْ  أ

َ
ُْوهُ  أ

َ
�، 

َ�يْعٌ « :صانلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ،�َُسوُ�َها بَِغنَمٍ  ،َطِو�ٌل  ُمْشَعانٌّ  ُمرْشِكٌ  ،رَُجٌل  َجاءَ  ُ�مَّ  ،َ�ُعِجنَ 
َ
مْ  أ

َ
 أ

وْ  »َعِطيَّةٌ 
َ
مْ « :قَاَل  أ

َ
َمرَ  ،فَُصِنَعْت  ،َشاةً  ِمنْهُ  فَاْشرَتَى ،َ�يْعٌ  بَْل  ،الَ  :قَاَل  ؟»ِهبَةٌ  أ

َ
  َوأ

ِ  رَُسوُل  َْطِن  �َِسَوادِ  ص ا�َّ نْ  ابلْ
َ
ِ  َواْ�مُ  :قَاَل  ،�ُْشَوى أ   َوِمائَةٍ  اثلََّالِ��َ  ِمنَ  َما ا�َّ

َّ
ُ  َحزَّ  إِال

َ
 هل

ِ  رَُسوُل  ةً  ص ا�َّ ةً  ُحزَّ ْ�َطاهُ  ،َشاِهًدا اَكنَ  إِنْ  ،َ�ْطِنَها َسَوادِ  ِمنْ  ُحزَّ
َ
  ،اَغئِبًا اَكنَ  َو�ِنْ  ،أ

َ
ُ  َخبَأ

َ
، هل

نَا ،َقْصَعتَْ�ِ  وََجَعَل  :قَاَل 
ْ
َ�ل

َ
مْجَُعونَ  ِمنُْهَما فَأ

َ
َقْصَعَتْ�ِ يِف  َوفََضَل  ،وََشِبْعنَا ،أ

ْ
تُهُ  ،ال

ْ
 ىلَعَ  فََحَمل

َِع�ِ  وْ  ،ابلْ
َ
 )۲۰۵۶(م/ .قَاَل  َكَما أ

 یو س صدیکما  ،از سفرھا یکیدر  گوید: می بر کب یعبدالرحمن بن ابترجمه: 
 ییغذااز شما،  یسکا یآ: «دیپرس ص رمکا ینبم. یبود صالله   رسول ھمراهنفر 

 است.ما از ھمراھان  یکینزد  ،آرد )لوکیدو صاع ( یکه کم یمتوجه شد ؟»ھمراه دارد
بلند  یقامت ده ویولژ یه موھاک نکیمشراز  یکی، بعد از آند. نردکر یخم را آن آردپس 

ن گوسفندان یا ایآ: «دیپرساز او  صالله   . رسولنزد ما آمد ،گوسفند یا داشت با گّله
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 یک صالله   رسول .فروش است یبرا .ریگفت: خ ؟»هیھد یا برایفروش است  یبرا
 ی هی(و بق باب شودک ،دل و جگرش دستور داد تاو  )ردکو ذبح (د یگوسفند از او خر

 ی به الله که رسول الله به ھمه سوگند گوید: می یراو گ) درست شود.یگوسفند در د
 داد و ی، به او مداشتر وضح ھرکس، داد؛دل و جگر از قطعه یک  ،نفر یصد و سیک

در دو  را گوشت آن گوسفند سپس،ذاشت. گ یمکنار او را سھم ب بود، یغاکه  کسی
ه ک(ماند  یباق یظرف، مقدارھردو  و از م.یخورد ،ریھمه تا س و دنگذاشت گظرف بزر

 .)با خود بردمو ( گذاشتمرا بر شتر  ھاآن )تکحر ھنگام
يِب  ْ�نُ  الرَّمْحَِن  َ�بْدُ َعن  ـ۱۵۳۴

َ
نَّ  ل بَْ�رٍ أ

َ
ْصَحاَب  أ

َ
ةِ  أ فَّ  َو�ِنَّ  ،ُ�َقَراءَ  نَاًسا اَكنُوا الصُّ

ِ  رَُسوَل  ةً  قَاَل  ص ا�َّ يَْذَهْب  اثْنَْ�ِ  َطَعامُ  ِعنَْدهُ  اَكنَ  َمنْ « :َمرَّ
ْ
 ِعنَْدهُ  اَكنَ  َوَمنْ  ،بِثََالثَةٍ  َفل

ْرَ�َعةٍ  َطَعامُ 
َ
يَْذَهْب  أ

ْ
وْ  »�َِساِدٍس  ،خِبَاِمٍس  فَل

َ
بَا َو�ِنَّ  ،قَاَل  َكَما أ

َ
 َواْ�َطلََق  ،بِثََالثَةٍ  َجاءَ  بَْ�رٍ  أ

ِ نيَِبُّ  ةٍ  ص ا�َّ بُو ،بَِعرَشَ
َ
نَا َ�ُهوَ  قَاَل  ،بِثََالثَةٍ  بَْ�رٍ  َوأ

َ
ىِب  َوأ

َ
�ِّ  َوأ

ُ
ْدرِى َوالَ  ،َوأ

َ
 :قَاَل  َهْل  أ

ىِت 
َ
يِب  َوَ�يِْت  بَيِْتنَا َ�ْ�َ  وََخاِدمٌ  َواْمَرأ

َ
بَا َو�ِنَّ  َقاَل  بَْ�رٍ أ

َ
 ُ�مَّ . ص انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  َ�َعيشَّ  بَْ�رٍ  أ

َِث 
َ

ِعَشاءُ  ُصلِّيَِت  َحىتَّ  بل
ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َعَس  َحىتَّ  فَلَِبَث  رََجعَ  ُ�مَّ  ،ال  َمىَض  َما َ�ْعدَ  فََجاءَ  ص ا�َّ

ُ  َشاءَ  َما اللَّيِْل  ِمنَ  ُ  قَالَْت  ،ا�َّ
َ

تُهُ  هل
َ
ْضيَافَِك  َ�نْ  َحبََسَك  َما :اْمَرأ

َ
وْ  ـ ؟أ

َ
 :قَاَل  ـ َضيِْفَك  قَالَْت  أ

َوَما
َ
يِْتِهمْ  أ بَْوا ،قَالَْت  ؟َعشَّ

َ
نَا فََذَهبُْت  :قَاَل  ،َ�َغلَبُوُهمْ  َعلَيِْهمْ  َعَرُضوا قَدْ  ،تىَِجءَ  َحىتَّ  أ

َ
 أ

ُت 
ْ
عَ  ،ُ�نرَْثُ  يَا :َوقَاَل  ،فَاْختَبَأ ِ  :َوقَاَل  ،َهِنيئًا الَ  لُكُوا ،َوقَاَل  ،وََسبَّ  فََجدَّ ْطَعُمهُ  الَ  َوا�َّ

َ
بًَدا أ

َ
 ،أ

ِ  اْ�مُ وَ  قَاَل  ُخذُ  ُكنَّا َما ا�َّ
ْ
  لُْقَمةٍ  ِمنْ  نَأ

َّ
ْسَفِلَها ِمنْ  َر�َا إِال

َ
رَثُ  أ

ْ
�

َ
 وََصارَْت  َشِبْعنَا َحىتَّ  قَاَل  ،ِمنَْها أ

رَثَ 
ْ
�

َ
ا أ َْها َ�نََظرَ  ،َذلَِك  َ�بَْل  اَكنَْت  ِممَّ

َ
بُو إِيل

َ
وْ ِ�َ  َكَماِ�َ  فَإَِذا ،بَْ�رٍ  أ

َ
رَثُ  أ

ْ
�

َ
تِهِ  قَاَل  ،أ

َ
 يَا :ِالْمَرأ

ْخَت 
ُ
ةِ  ـ ،الَ  :قَالَْت  ؟َهَذا َما فَِراٍس بَِ�  أ رَثُ  اآلنَ  لَِ�َ  ـ َ�يِْ�  َوقُرَّ

ْ
�

َ
 بِثََالِث  َذلَِك  َ�بَْل  ِمنَْها أ

َ�َل  :قَاَل ، ِمَرارٍ 
َ
بُو ِمنَْها فَأ

َ
َما :َوقَاَل  بَْ�رٍ  أ يَْطانِ  ِمنَ  َذلَِك  اَكنَ  إِ�َّ َ�َل  ُ�مَّ  ،يَِمينَهُ  َ�ْعِ�  ،الشَّ

َ
 أ

  مَحَلََها ُ�مَّ  ،لُْقَمةً  ِمنَْها
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل ْصبََحْت  ص ا�َّ
َ
 ،َ�ْقدٌ  قَْومٍ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَنَا َوَ�نَ  :اَل قَ  ،ِعنَْدهُ  فَأ

َجُل  َ�َمىَض 
َ
ْ�نَا ،األ نَاٌس  ِمنُْهمْ  رَُجٍل  لُكِّ  َمعَ  ،رَُجالً  َعرَشَ  اْ�نَا َ�َعرَّ

ُ
ُ  ،أ ْعلَمُ  ا�َّ

َ
 لُكِّ  َمعَ  َ�مْ  أ

  ،رَُجٍل 
َّ
نَّهُ  إِال

َ
َ�لُوا َمَعُهمْ  َ�َعَث  �

َ
مْجَُعونَ  ِمنَْها فَأ

َ
وْ  ،أ

َ
 )۲۰۵۷(م/ .قَاَل  َكَما أ

بودند.  ریفقتنگدست و  ،اصحاب صفه گوید: می بر کب یعبدالرحمن بن ابترجمه: 
 ،از اصحاب صفه نفر یکدارد،  غذادو نفر  ی هاندازه ب ،سکھر«گفته بود:  صالله   رسول

». را با خود ببرد یا ششمی ینجمپغذا دارد،  ،ھار نفرچ ی هھمراه خود ببرد. و اگر بانداز
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 با خود را ده نفرز ین صالله   و رسول آمد  به خانه ناآن ازسه نفر  با سرکابوبجه، یر نتد
 یم. راویبود هدر خانمان راکمادرم و خدمت ودرم پ و من گوید: می برد. عبدالرحمن

ر به کابوببه ھر حال، ر. یا خینام برد ھمسرش از عبدالرحمن  هک دانم ینم گوید: می
 وه شد خواندعشا نماز ه کنینجا ماند تا ارفت و شام خورد و ھما صرم کامبر ایپ ی خانه

دچار  ص پیامبر اکرمه کنیتا ا آنجا ماندبرگشت و در صرسول الله  ی دوباره به خانه
گذشته بود، ابو  از شب یپاسآنکه بعد از  سپس. بر وی غلبه نمودخواب نعاس گردید و 

را در انتظار نھایت گفت: چرا مھما یھمسرش به و آمد،خانه  به یبرگشت. وقت بکر
 ؛مید؟ ھمسرش گفت: شام بردیا نداده: مگر ھنوز آنان را شام گفت سر کابوب ؟یگذاشت

نھان شدم. پ ،من از ترس گوید: می آنھا شام نخوردند. عبدالرحمند،ینبودچون شما  یول
ن یاه کد، ھر چند یان فرمود: بخوریگفت و در پاناسزا نادان! و  یا :زد درم مرا صداپ

خورم.  ین غذا نمیمن ھرگز از ا ،سوگند ه اللهست. بیگوارا ن ،ریعلت تأخه شام ب
 لقمه چند م،یداشت یه از غذا برمک یا ھر لقمه به الله، سوگند گوید: می سعبدالرحمن 

 ،آوردنده که چشتر از آنیو غذا ب میر خوردیستا ما  ی ھمهه یکیشد تا جا یاضافه م به آن،
شده است، خطاب  ھم شتریبه کبلمانده،  یاقنه تنھا به غذا کد ید یدرم وقتپماند.  یباق

 ست؟یچفراس، ماجرا  یخواھر بن ی: اگفتبه ھمسرش 
ز ین سرکاست. آنگاه ابوب یقبل ین غذا سه برابر غذایا به الله، سوگند ھمسرش گفت:

 یک سپسطان بود. یاز طرف ش ردم،کاد یه ک یسوگند رد و فرمود:کخوردن ه شروع ب
غذا تا صبح نزد آن  برد. و صالله   طعام را خدمت رسول ی هیلقمه از آن خورد و بق

فرا عدش وماز قضا ه کبود  یمانیپگر عھد و ید یا فهیان ما و طایماند. م صالله   رسول
ه کھمراه بود  یتعداددام، کم. و با ھریاز معتمدان را در نظر گرفت ده بود. دوازده نفریرس

 ر شدند.یو س ھمه از آن غذا خوردندھر حال، ه داند چند نفر بودند. ب یخدا م

 در شیر ص): آشکار شدن برکت نبی اکرم ۹باب (
ِمْقَدادِ  َعِن  ـ۱۵۳۵

ْ
ُت  :قَاَل  س ال

ْ
ْ�بَل

َ
نَا أ

َ
ْسَماُ�نَا َذَهبَْت  َوقَدْ  ،يِل  وََصاِحبَانِ  أ

َ
بَْصاُرنَا أ

َ
 َوأ

َْهدِ  ِمنَ 
ْ
نَا ،اجل

ْ
ْ�ُفَسنَا َ�ْعرُِض  فََجَعل

َ
ْصَحاِب  ىلَعَ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  أ َحدٌ  فَلَيَْس  ،ص ا�َّ

َ
 ،َ�ْقبَلَُنا ِمنُْهمْ  أ

تَيْنَا
َ
  بِنَا فَاْ�َطلََق  صانلَّيِبَّ  فَأ

َ
ْهِلهِ  إِىل

َ
ْ�ُ�ٍ  ثََالثَةُ  فَإَِذا ،أ

َ
 َهَذا اْحتَِلبُوا« :صانلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ،أ

ْتَِلُب  فَُكنَّا :قَاَل  »بَيَْننَا اللَّنَبَ 
َ

 ،نَِصيَبهُ  ص لِلنَّىِبِّ  َونَْرَ�عُ  ،نَِصيبَهُ  ِمنَّا إِ�َْسانٍ  لُكُّ  فَيرَْشَُب  �
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َْقَظانَ  َو�ُْسِمعُ  ،نَائًِما يُوقُِظ  الَ  �َْسِليًما فَيَُسلِّمُ  اللَّيِْل  ِمنَ  َ�يَىِجءُ  :قَاَل  ىِت  ُ�مَّ  قَاَل  ،ايلْ
ْ
َمْسِجدَ  يَأ

ْ
 ال

ىِت  ُ�مَّ  ،َ�يَُص�ِّ 
ْ
ابَهُ  يَأ تَاِ�  ،فَيرَْشَُب  رَشَ

َ
يَْطانُ  فَأ ْلَةٍ  َذاَت  الشَّ

َ
�ُْت  َوقَدْ  ،يل  :َ�َقاَل  ،نَِصيىِب  رَشِ

دٌ  ىِت  ُ�َمَّ
ْ
نَْصارَ  يَأ

َ
  َحاَجةٌ  بِهِ  َما ،ِعنَْدُهمْ  َوُ�ِصيُب  ،َ�يُتِْحُفونَهُ  األ

َ
ُرَْعةِ  َهِذهِ  إِىل

ْ
تَيْتَُها ،اجل

َ
 فَأ

�ْتَُها رَشِ
ا ،فَ نْ  فَلَمَّ

َ
نَّهُ  وََعِلْمُت  ،َ�ْطِ� يِف  وََغلَْت  أ

َ
َْها لَيَْس  �

َ
َمِ�  قَاَل  ،َسِبيٌل  إِيل يَْطانُ  نَدَّ  ،الشَّ

�َْت  ؟َصنَْعَت  َما َوْ�ََك  :َ�َقاَل  رَشِ
َ
اَب  أ دٍ  رَشَ ُدهُ  فَالَ  َ�يَىِجءُ  ُ�َمَّ  ،َ�تَْهِلُك  َعلَيَْك  َ�يَْدُعو َ�ِ

َّ  ،َوآِخَرتَُك  ُدْ�يَاكَ  َ�تَْذَهُب  ىِس  َخَرجَ  قََدَ�َّ  ىلَعَ  وََضْعتَُها إَِذا ،َشْملَةٌ  وىلََعَ
ْ
 ىلَعَ  وََضْعتَُها َو�َِذا ،َرأ

ىِس 
ْ
يئُِ�  الَ  وََجَعَل  ،قََدَماَى  َخَرجَ  َرأ ا ،انلَّْومُ  َ�ِ مَّ

َ
 ،َصنَْعُت  َما يَْصنََعا َولَمْ  َ�نَاَما َصاِحبَاَى  َوأ

ىَت  ُ�مَّ  ،�َُسلِّمُ  اَكنَ  َكَما فََسلَّمَ  ص انلَّىِبُّ  فََجاءَ  قَاَل 
َ
َمْسِجدَ  أ

ْ
ىَت  ُ�مَّ  ،فََص�َّ  ال

َ
ابَهُ  أ  فََكَشَف  رَشَ

دْ  فَلَمْ  َ�نْهُ  َسهُ  فََرَ�عَ  ،َشيْئًا ِ�يهِ  َ�ِ
ْ
  َرأ

َ
َماءِ  إِىل ُت  ،السَّ

ْ
َّ  يَْدُعو اآلنَ  :َ�ُقل ْهِلُك يلَعَ

َ
 :َ�َقاَل ، فَأ

ْطِعمْ  اللَُّهمَّ «
َ
ْطَعَمِ�  َمنْ  أ

َ
ْسِق  ،أ

َ
ْسَقاِ�  َمنْ  َوأ

َ
  َ�َعَمْدُت  :قَاَل  »أ

َ
ْملَةِ  إِىل َّ  فََشَدْدُ�َها الشَّ  ،ىلَعَ

َخْذُت 
َ
ْفَرةَ  َوأ   فَاْ�َطلَْقُت  الشَّ

َ
ْ�ُ�ِ  إىِل

َ
َها األ ُّ�

َ
ْسَمنُ  �

َ
ْذحَبَُها أ

َ
ِ  لِرَُسولِ  فَأ  َحافَِل ِ�َ  فَإَِذا ص ا�َّ

ٌل  ُهنَّ  َو�َِذا   َ�َعَمْدُت  ،لُكُُّهنَّ  ُحفَّ
َ

دٍ  آللِ  إِنَاءٍ  إِىل نْ  َ�ْطَمُعونَ  اَكنُوا َما ص ُ�َمَّ
َ
 ،ِ�يهِ  َ�ْتَِلبُوا أ

  فَِجئُْت  ،رَْغَوةٌ  َعلَتْهُ  َحىتَّ  ِ�يهِ  فََحلَبُْت  قَاَل 
َ

ِ  رَُسولِ  إىِل �ْتُمْ « :َ�َقاَل  ص ا�َّ رَشِ
َ
ابَُ�مُ  أ  رَشَ

ُت  :قَاَل  »اللَّيْلَةَ 
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل ُت  ،نَاَولَِ�  ُ�مَّ  فرََشَِب  ،ارْشَْب  ا�َّ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل  ،ارْشَْب  ،ا�َّ

رَشَِب 
ا ،نَاَولَِ�  ُ�مَّ  فَ نَّ  َعَرفُْت  فَلَمَّ

َ
َصبُْت  ،َروَِى  قَدْ  صانلَّيِبَّ  أ

َ
 َحىتَّ  َضِحْكُت  ،َدْعَوتَهُ  َوأ

ِقيُت 
ْ
ل
ُ
  أ

َ
رِْض  إِىل

َ
ُت  »ِمْقَدادُ  يَا َسْوآتَِك  إِْحَدى« :صانلَّيِبُّ  َ�َقاَل  :قَاَل  ،األ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل  ا�َّ

ْمِرى ِمنْ  اَكنَ 
َ
ُت  ،َوَ�َذا َكَذا أ

ْ
  َهِذهِ  َما« :صانلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ،َكَذا َوَ�َعل

َّ
ِ  ِمنَ  رمَْحَةٌ  إِال َفالَ  ،ا�َّ

َ
 أ

ُت  قَاَل  »ِمنَْها َ�يُِصيبَانِ  َصاِحبَيْنَا َ�نُوقَِظ  ،آَذنْتَِ�  ُكنَْت 
ْ
ي  :َ�ُقل ِ

َّ
َقِّ  َ�َعثََك َواذل

ْ
بَاىِل  َما ،بِاحل

ُ
 إَِذا أ

َصبْتََها
َ
َصبْتَُها أ

َ
َصاَ�َها َمنْ  ،َمَعَك  َوأ

َ
 )۲۰۵۵(م/ .انلَّاِس  ِمنَ  أ

 : من ھمراه دو دوستم که از شدت خستگی و گرسنگی، کرگوید  می سمقداد ترجمه: 
کس  ھیچ عرضه کردیم؛ اما صیاران رسول الله  شده بودیم، آمدیم و خودمان را به و کور

 رفتیم. ص) سرانجام، نزد نبی اکرم .نداشتندحاضر نبود ما را مھمان نماید (چون چیزی 
ت. نبی شاش برد. در آنجا سه عدد گوسفند، وجود دا ما را به خانه ص پیامبر اکرم

: ما شیر را گوید  می راوی». این شیر را بدوشید و تقسیم نمایید«فرمود:  صاکرم 
به ایشان، را  صی نبی اکرم  نوشید و سھمیه میاش را  سھمیهھریک  دوشیدیم و می
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 نمودیم. میتقدیم 
که صدایش را  گفت می طوری سالم آمد و میھا نزد ما  شب ص رسول اللهگاھی، 
بعد از آن،  .شد مین بودند، خواب ی کهافراد شنیدند و باعث بیدار شدن میافراد بیدار 

ی شیرش را  آمد و سھمیه میخواند. سپس  میبرد و نماز  میبه مسجد تشریف 
 نوشید. می

شیدم، شیطان نزد من آمد و مرا وسوسه .ی شیرم را ن شبی، بعد از اینکه سھمیه
ی تناول ا و به اندازه دھند می رود؛ آنان به او ھدیه میکرد که محمد نزد انصاری 

 ص رسول اللهی  سوی سھمیهه نماید که نیازی به این شیر اندک ندارد. پس ب می
ام شدند و دانستم که راه  یرھا وارد شکمھا را نوشیدم. بعد از اینکه ششیررفتم و 

برگشتی وجود ندارد، شیطان مرا پشیمان کرد و گفت: وای بر تو! چکار کردی؟ 
شیرھای محمد را نوشیدی؛ ھنگامی که بیاید و متوجه شود که شیرھا نیستند، تو را 

 دھی. میشوی و اینگونه ، دنیا و آخرت را از دست  می ؛ پس ھالککند می نفرین
که (کوتاه بود و) اگر باالی  ی است که چادری روی من قرار داشتیادآور قابل

گذاشتم، پاھایم نمایان  میو اگر باالی سرم  شد میگذاشتم، سرم آشکار  می پاھایم
 آمد. ولی دوستانم که کار مرا انجام نداده بودند، خوابیدند.  میگردید و خوابم ن می

، سالم گفت و به مسجد رفت و نماز آمد و مثل ھمیشه صھرحال، نبی اکرم ه ب
ی شیرش رفت و روی ظرف را برداشت ولی داخل  خواند و پس از آن، بسوی سھمیه

من با  ه سوی آسمان، بلند کرد.سرش را ب ص اکرم آن، چیزی نیافت. آنگاه پیامبر
فرمود:  ص رسول الله؛ پس ھالک خواھم شد. اما کند می خودم گفتم: اآلن مرا نفرین

! کسی را که به من غذا خورانید، غذا عنایت کن، و کسی را که به من، آب الھابار «
 ».نوشانید، آب عطا فرما

را با آن، محکم پیچیدم. سپس چاقو را  مدوچادر را برداشتم و خ گوید: می راوی
برای آن را  تر است تا برداشتم و بسوی گوسفندان رفتم و نگاه کردم کدام یک چاق

شیر است؛ بلکه  ناگھان، متوجه شدم که پستانھایش پر از کنم.ذبح  صرسول الله 
 صی محمد  که متعلق به خانواده ظرفی را لذاپستانھای سه گوسفند پر از شیر بود. 

در آن، دوشیدم که  ای هخواستند که در آن بدوشند، برداشتم و به انداز میبود و آنان، ن
آیا «فرمود:  ص پیامبر اکرمرفتم.  صکف شیرھا باال آمد. آنگاه، نزد رسول الله 
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 ص پیامبر اکرم ! بنوش.یا رسول الله؟ گفتم؟ »دیشب شما شیرھایتان را نوشیدید
رسول باز ھم  الله! بنوش.رسول  یاگفتم:  دراز نمود. و شیرھا را به سوی مننوشید 

رسول سپس شیرھا را به من عنایت فرمود. ھنگامی که متوجه شدم  نوشید. ص اکرم
خندیدم که به  ای هسیر شده است و دعایش شامل حال من گردید، به انداز ص الله

  )۱(؟»ای های مقداد! چه کار بدی انجام داد«فرمود:  صزمین افتادم. نبی اکرم 
ا انجام دادم. نبی ر رداستان من اینگونه است و فالن کا! یا رسول اللهمن گفتم: 

است؛ چرا مرا اطالع  رحمت الھیه مشاھده نمودی، صرفًا آنچ«فرمود:  صاکرم 
به ندادی تا دوستانمان را بیدار کنیم و از این شیر، بھره مند گردند؟ گفتم: سوگند 

را به حق، فرستاده است، بعد از اینکه شما نوشیدید و من نیز ھمراه شما  ذاتی که تو
  نوشیدم، برایم اھمیتی ندارد که مردم دیگر بنوشد.

  در روغن صاکرم  آثار برکت نبی ):۱۰باب (
نَّ  :َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۵۳۶

َ
مَّ  أ

ُ
ةٍ يِف  ص لِلنَّىِبِّ  ُ�ْهِدى اَكنَْت  َمالٍِك  أ ِ�يَها ،َسْمنًا لََها ُعكَّ

ْ
 َ�يَأ

لُونَ  َ�نُوَها
َ
ْدمَ  فَيَْسأ

ُ
ءٌ  ِعنَْدُهمْ  َولَيَْس  األ   َ�تَْعِمدُ  ،ىَشْ

َ
ي  إِىل ِ

َّ
 ص لِلنَّىِبِّ  ِ�يهِ  ُ�ْهِدى اَكنَْت اذل

ْدمَ  لََها يُِقيمُ  َزاَل  َ�َما ،َسْمنًا ِ�يهِ  َ�تَِجدُ 
ُ
تْهُ  َحىتَّ  بَيِْتَها أ تَِت  ،َعرَصَ

َ
 :َ�َقاَل  ،صانلَّيِبَّ  فَأ

ِ�يَها« ِتيَها لَوْ « :قَاَل ، َ�َعمْ  :قَالَْت  ؟»َعرَصْ
ْ
 .»قَائًِما َزاَل  َما تََر�

روغن، ھدیه  صمادر مالک در یک مشک به رسول الله  گوید: می جابرترجمه:  
خواستند؛ اما چیزی در خانه وجود  میآمدند و خورش  آنگاه فرزندان ام مالک می داد. می

ھدیه  صرفت که در آن برای پیامبر اکرم  سوی مشکی میه نداشت. پس مادر مالک ب
شد  اش از آن مشک، تھیه می یافت و ھمچنان، خورش خانه برد و در آن، روغن می می

آن را  آمد (و علت تمام شدن صتا اینکه روزی، آن را فشرد. بعد از آن، نزد نبی اکرم 
؟ ام مالک گفت: بلی. فرمود: »مشک را فشردی«فرمود:  صپرسید.) پیامبر اکرم 

 ».گذاشتی، ھمچنان روغن داشت اگر آن را به حال خودش می«
 

                                                 
ای مقداد! این رفتار، (خندیدن و به زمین افتادن) «که: اند  بعضی این جمله را اینگونه شرح داده-١

 و الله اعلم». یکی از رفتارھای بد تو است



 ٢٨١  »صفضایل نبی اکرم «کتاب فضایل  -۵۲

 ص): اطاعت درخت از نبی اکرم ۱۱باب ( 
َويِلدِ  بِْن  ُ�بَاَدةَ  َ�نْ  ـ۱۵۳۷

ْ
اِمِت  بِْن  ُ�بَاَدةَ  بِْن  ال نَا َخرَْجُت  :قَاَل  الصَّ

َ
ىِب  أ

َ
مَ  َ�ْطلُُب  َوأ

ْ
ِعل

ْ
 ال

ىَحِّ  َهَذايِف 
ْ
نَْصارِ  ِمنَ  ال

َ
نْ  َ�بَْل  ،األ

َ
ُل  فاََكنَ  ،َ�ْهِلُكوا أ وَّ

َ
بَا لَِقينَا َمنْ  أ

َ
يرََسِ  أ

ْ
 رَُسولِ  َصاِحَب  ،ال

 ِ ُ  ُغَالمٌ  َوَمَعهُ  ،ص ا�َّ
َ

يِب  وىلََعَ  ،ُصُحٍف  ِمنْ  ِضَماَمةٌ  َمَعهُ  ،هل
َ
يرََسِ أ

ْ
 وىلََعَ  ،َوَمَعافِِرىٌّ  بُْرَدةٌ  ال

ُ  :َ�َقاَل  ،َوَمَعافِِرىٌّ  بُْرَدةٌ  ُغالَِمهِ 
َ

ىِب  هل
َ
رَىِإ�ِّ  َ�مِّ  يَا ،أ

َ
 :قَاَل  ،َغَضٍب  ِمنْ  َسْفَعةً  وَْجِهَك يِف  أ

َجْل 
َ
ََراِ�ِّ  فَُالنٍ  بِْن  فَُالنِ  ىلَعَ يِل  اَكنَ  ،أ

ْ
َ�يُْت  ،َماٌل  احل

َ
ْهلَهُ  فَأ

َ
ُت  ،فََسلَّْمُت  أ

ْ
 :قَالُوا ؟ُهوَ  َ�مَّ  :َ�ُقل

َّ  فََخَرجَ  ،الَ  ُ  اْ�نٌ يلَعَ
َ

ُت  ،َجْفرٌ  هل
ْ
ُ  َ�ُقل

َ
ْ�نَ  :هل

َ
بُوكَ  أ

َ
ِر�َ�ةَ  فََدَخَل  َصْوتََك  َسِمعَ  :قَاَل  ؟أ

َ
�ِّ  أ

ُ
 ،أ

ُت 
ْ
َّ  اْخُرجْ  :َ�ُقل

َ
ْ�نَ  َعِلْمُت  َ�َقدْ  ،إِىل

َ
نَْت  أ

َ
ُت  ،فََخَرجَ ، أ

ْ
نِ  ىلَعَ  مَحَلََك  َما :َ�ُقل

َ
َت  أ

ْ
 ؟ِم�ِّ  اْختَبَأ

نَا :قَاَل 
َ
ِ  ،أ ثَُك  ،َوا�َّ َحدِّ

ُ
ِذبَُك  الَ  ُ�مَّ  ،أ

ْ
�

َ
ِ  ،َخِشيُت  ،أ نْ  َوا�َّ

َ
ثََك  أ َحدِّ

ُ
ِذبََك  أ

ْ
�

َ
نْ  ،فَأ

َ
ِعَدكَ  َوأ

َ
 أ

ْخِلَفَك 
ُ
ِ  رَُسولِ  َصاِحَب  َوُ�نَْت  ،فَأ ِ  ،َوُ�نُْت  ص ا�َّ ا َوا�َّ ُت  :قَاَل  ،ُمْعرِسً

ْ
ِ  :قُل ِ  :قَاَل ؟ آ�َّ  ا�َّ

ُت 
ْ
ِ  :قُل ِ  :قَاَل  ،آ�َّ ُت  ،ا�َّ

ْ
ِ  :قُل ِ  :قَاَل  ،آ�َّ ىَت  :َقاَل  ا�َّ

َ
 إِنْ  :َ�َقاَل  ،�ِيَِدهِ  َ�َمَحاَها بَِصِحيَفِتهِ  فَأ

  ،فَاقِْضِ�  قََضاءً  وََجْدَت 
َّ
نَْت ف ،َو�ِال

َ
ْشَهدُ  ،ِحلٍّ يِف  أ

َ
 ىلَعَ  إِْصبََعيْهِ  َووََضعَ  ـ َهاَ�ْ�ِ  َ�يَْ�َّ  برََصُ  فَأ

ُذَ�َّ  وََسْمعُ  ـ َ�يْنَيْهِ 
ُ
ىِب  َوواََعهُ  ،َهاَ�ْ�ِ  أ

ْ
َشارَ  ـ َهَذا قَل

َ
  َوأ

َ
ِبهِ  َمنَاِط  إِىل

ْ
ِ  رَُسوَل  ـ قَل  َوُهوَ  ص ا�َّ

ْ�َظرَ  َمنْ « :َ�ُقوُل 
َ
ا أ وْ  ،ُمْعرِسً

َ
َظلَّهُ  ،َ�نْهُ  وََضعَ  أ

َ
ُ  أ ُت  »ِظلِّهِ يِف  ا�َّ

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
نَا هل

َ
نََّك  لَوْ  َ�مِّ  يَا :أ

َ
� 

َخْذَت 
َ
ْ�َطيْتَهُ  ُغَالِمَك  بُْرَدةَ  أ

َ
َخْذَت  ،َمَعافِِر�ََّك  َوأ

َ
ْ�َطيْتَهُ  َمَعافِِر�َّهُ  َوأ

َ
 فاََكنَْت  ،بُْرَدتََك  َوأ

ىِس  َ�َمَسحَ  ،ُحلَّةٌ  وََعلَيْهِ  ُحلَّةٌ  َعلَيَْك 
ْ
يِخ  اْ�نَ  يَا ،ِ�يهِ  بَارِكْ  اللَُّهمَّ  :َوقَاَل  َرأ

َ
 ،َهاَ�ْ�ِ  َ�يَْ�َّ  برََصُ أ

ُذَ�َّ  وََسْمعُ 
ُ
ىِب  َوواََعهُ  ،َهاَ�ْ�ِ  أ

ْ
َشارَ  ـ َهَذا قَل

َ
  َوأ

َ
ِبهِ  َمنَاِط  ِإىل

ْ
ِ  رَُسوَل  ـ قَل  :َ�ُقوُل  وَُهوَ  ص ا�َّ

ْطِعُموُهمْ «
َ
ا أ ُ�لُونَ  ِممَّ

ْ
ِبُسوُهمْ  ،تَأ

ْ
ل
َ
ا َوأ بَُسونَ  ِممَّ

ْ
نْ  َوَ�نَ  »تَل

َ
ْ�َطيْتُهُ  أ

َ
ْ�يَا َمتَاِع  ِمنْ  أ ْهَونَ  ادلُّ

َ
 أ

 َّ نْ  ِمنْ يلَعَ
َ
ُخذَ  أ

ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َحَسنَاىِت  ِمنْ  يَأ

ْ
تَيْنَا َحىتَّ  َمَضيْنَا ُ�مَّ  ،ال

َ
ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرَ  أ يِف  ا�َّ

يُْت  ،بِهِ  ُمْشتَِمالً  ،َواِحدٍ  ثَوٍْب يِف  يَُص�ِّ  وَُهوَ  ،َمْسِجِدهِ  َقْومَ  َ�تََخطَّ
ْ
 َوَ�ْ�َ  بَيْنَهُ  َجلَْسُت  َحىتَّ  ال

ِقبْلَةِ 
ْ
ُت  ،ال

ْ
ُ  يَرمَْحَُك  :َ�ُقل تَُص�ِّ  ا�َّ

َ
  َورَِداُؤكَ  َواِحدٍ  ثَوٍْب يِف  أ

َ
يِف  �ِيَِدهِ  َ�َقاَل  :قَاَل  ؟َجنِْبَك  إِىل

َق  ـ َهَكَذا َصْدرِى   َ�ْ�َ  َوفَرَّ
َ
رَْدُت  ـ َوقَوََّسَها َصابِِعهِ أ

َ
نْ  أ

َ
َّ  يَْدُخَل  أ مْحَُق يلَعَ

َ
 َ�َ�َاِ�  ،ِمثْلَُك  األ

ْصنَعُ  َكيَْف 
َ
تَانَا ،ِمثْلَهُ  َ�يَْصنَعُ  ،أ

َ
ِ  رَُسوُل  أ  ابِْن  ُعرُْجونُ  يَِدهِ َوِ�  ،َهَذا َمْسِجِدنَايِف  ص ا�َّ

ى ،َطاٍب 
َ
َمْسِجدِ  قِبْلَةِ يِف  فََرأ

ْ
َاَمةً  ال

ُ
َها � ُعرُْجونِ  فََحكَّ

ْ
ْ�بََل  ُ�مَّ  ،بِال

َ
يُُّ�مْ « :َ�َقاَل  َعلَيْنَا أ

َ
 ُ�ِبُّ  �

نْ 
َ
ُ  ُ�ْعرَِض  أ يُُّ�مْ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،َفَخَشْعنَا :قَاَل  ؟»َ�نْهُ  ا�َّ

َ
نْ  ُ�ِبُّ  �

َ
ُ  ُ�ْعرَِض  أ  :قَاَل  ؟»َ�نْهُ  ا�َّ
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يُُّ�مْ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،فََخَشْعنَا
َ
نْ  ُ�ِبُّ  �

َ
ُ  ُ�ْعرَِض  أ نَا ؟»َ�نْهُ  ا�َّ

ْ
نَا الَ  :قُل ُّ�

َ
ِ  رَُسوَل  يَا ،�  فَإِنَّ « :قَاَل  ،ا�َّ

َحَدُ�مْ 
َ
إِنَّ  ،يَُص�ِّ  قَامَ  إَِذا أ

َ  فَ   َ�بَارَكَ  ا�َّ
َ

 َ�نْ  َوالَ  ،وَْجِههِ  قِبََل  َ�بُْصَقنَّ  َفالَ  ،وَْجِههِ  قِبََل  َوَ�َعاىل
َبُْصقْ  ،يَِميِنهِ 

ْ
َْت  ،�ََسارِهِ  َ�نْ  َويل

َ
يرُْسَى رِْجِلهِ  حت

ْ
إِنْ  ،ال

يَُقْل  بَاِدَرةٌ  بِهِ  َعِجلَْت  فَ
ْ
 »َهَكَذا بِثَْو�ِهِ  فَل

ُروِ� « :َ�َقاَل  َ�ْعٍض  ىلَعَ  َ�ْعَضهُ  ثَْوَ�هُ  َطَوى ُ�مَّ 
َ
ىَحِّ  ِمنَ  َ�ىًت  َ�َقامَ  »َعِبً�ا أ

ْ
  �َْشتَدُّ  ال

َ
ْهِلهِ  إِىل

َ
 ،أ

َخَذهُ  ،َراَحتِهِ يِف  خِبَلُوقٍ  فََجاءَ 
َ
ِ  رَُسوُل  فَأ ِس  ىلَعَ  فََجَعلَهُ  ص ا�َّ

ْ
ُعرُْجونِ  رَأ

ْ
ثَرِ  ىلَعَ  بِهِ  لََطخَ  ُ�مَّ  ،ال

َ
 أ

تُمُ  ُهنَاكَ  فَِمنْ  :َجابِرٌ  َ�َقاَل  ،انلَُّخاَمةِ 
ْ
َلُوَق  َجَعل

ْ
نَا ،َمَساِجِدُ�مْ يِف  اخل ِ  رَُسولِ  َمعَ  رِسْ يِف  ص ا�َّ

َمْجِدىَّ  َ�ْطلُُب  وَُهوَ  ،بَُواٍط  َ�ْطِن  َغْزَوةِ 
ْ
َُهِ�َّ  َ�ْمٍرو ْ�نَ  ال

ْ
َْمَسةُ  ِمنَّا َ�ْعتَِقبُهُ  انلَّاِضحُ  َوَ�نَ  ،اجل

ْ
 اخل

تَّةُ  بَْعةُ  َوالسِّ نَْصارِ  ِمنَ  رَُجٍل  ُ�ْقبَةُ  فََدارَْت  ،َوالسَّ
َ
ُ  نَاِضٍح  ىلَعَ  األ

َ
نَاَخهُ  ،هل

َ
 ،َ�َعثَهُ  ُ�مَّ  ،َفَرِ�بَهُ  فَأ

نَ  نِ  َ�ْعَض  َعلَيْهِ  َ�تََ�َّ ُ  َ�َقاَل  ،اتلََّ�ُّ
َ

  :هل
ْ
ُ  لََعنََك  َشأ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ا�َّ  الالَِّعنُ  َهَذا َمنْ « :ص ا�َّ

نَا :قَاَل  ؟»بَِعَ�هُ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا ،أ  « :قَاَل  ،ا�َّ

ْ
ُعونٍ  تَْصَحبْنَا فَالَ  :َ�نْهُ  انِْزل

ْ
 ىلَعَ  تَْدُعوا الَ  ،بَِمل

ْ�ُفِسُ�مْ 
َ
ْوالَِدُ�مْ  ىلَعَ  تَْدُعوا َوالَ  ،أ

َ
ْمَواِلُ�مْ  ىلَعَ  تَْدُعوا َوالَ  ،أ

َ
ِ  ِمنَ  تَُوافُِقوا الَ  ،أ  َساَعةً  ا�َّ

ُل 
َ
نَا »لَُ�مْ  فَيَْستَِجيُب  ،َ�َطاءٌ  ِ�يَها �ُْسأ ِ  رَُسولِ  َمعَ  رِسْ  ،ُعَشيِْشيَةٌ  اَكنَْت  إَِذا َحىتَّ  ص ا�َّ

َعَرِب  ِميَاهِ  ِمنْ  َماءً  وََدنَْونَا
ْ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  ،ال ُمنَا رَُجٌل  َمنْ « :ص ا�َّ َوَْض  َ�يَْمُدرُ  َ�تََقدَّ

ْ
 فَيرَْشَُب  احل

ُت  َ�ُقْمُت  :َجابِرٌ  قَاَل  ؟»َو�َْسِقينَا
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا ،رَُجٌل  َهَذا :َ�ُقل ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ا�َّ ىُّ « :ص ا�َّ

َ
 رَُجٍل  أ

  فَاْ�َطلَْقنَا ،َصْخرٍ  ْ�نُ  َجبَّارُ  َ�َقامَ  ؟»َجابِرٍ  َمعَ 
َ

ِرْئِ  إِىل
ْ

ْ�نَا ،ابل َوِْض يِف  َ�َ�َ
ْ
وْ  َسْجالً  احل

َ
 ،َسْجلَْ�ِ  أ

ْ�َهْقنَاهُ  َحىتَّ  ِ�يهِ  نََزْ�نَا ُ�مَّ  ،َمَدْرنَاهُ  ُ�مَّ 
َ
َل  فاََكنَ  ،أ وَّ

َ
ِ  رَُسوُل  َعلَيْنَا َطاِلعٍ  أ  :َ�َقاَل  ص ا�َّ

َذنَانِ «
ْ
تَأ

َ
نَا ؟»أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا ،َ�َعمْ  :قُل عَ ، ا�َّ رْشَ

َ
َ�ْت  نَاَ�تَهُ  فَأ رَشِ

 ُ�مَّ  ،َ�بَالَْت  فََشَجْت  لََها َشنََق  ،فَ
نَاَخَها بَِها َعَدَل 

َ
ِ  رَُسوُل  َجاءَ  ُ�مَّ  ،فَأ   ص ا�َّ

َ
َوِْض  ِإىل

ْ
  احل

َ
أ ُت  ُ�ْمُت  ُ�مَّ  ،ِمنْهُ  َ�تَوَضَّ

ْ
أ  ِمنْ  َ�تَوَضَّ

إِ 
ِ  رَُسولِ  ُمتَوَضَّ ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ  ،َحاَجتَهُ  َ�ْقىِض  َصْخرٍ  ْ�نُ  َجبَّارُ  فََذَهَب  ،ص ا�َّ  ص ا�َّ

 َ َّ  َوَ�نَْت  ،يِلَُص�ِّ نْ  َذَهبُْت  بُْرَدةٌ يلَعَ
َ
َخاِلَف  أ

ُ
 َذبَاِذُب  لََها َوَ�نَْت  ،يِل  َ�بْلُغْ  َفلَمْ  َطَرَ�يَْها َ�ْ�َ  أ

ْستَُها  �ََسارِ  َ�نْ  ُ�ْمُت  َحىتَّ  ِجئُْت  ُ�مَّ  َعلَيَْها تََواقَْصُت  ُ�مَّ  ،َطَرَ�يَْها َ�ْ�َ  َخالَْفُت  ُ�مَّ  ،َ�نَكَّ
ِ  رَُسولِ  َخذَ  ص ا�َّ

َ
َداَرِ�  �َِيِدى فَأ

َ
قَاَمِ�  َحىتَّ  فَأ

َ
 ،َصْخرٍ  ْ�نُ  َجبَّارُ  َجاءَ  ُ�مَّ  يَِميِنهِ  َ�نْ  أ

 
َ
أ ِ  رَُسولِ  �ََسارِ  َ�نْ  َ�َقامَ  َجاءَ  ُ�مَّ  ،َ�تَوَضَّ َخذَ  ،ص ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  فَأ يًعا �ِيََدْ�نَا ص ا�َّ  ،،مَجِ

قَاَمنَا َحىتَّ  فََدَ�َعنَا
َ
َفهُ  أ

ْ
ِ  رَُسوُل  فََجَعَل  ،َخل نَا يَْرُمُقِ�  ص ا�َّ

َ
ْشُعرُ  الَ  َوأ

َ
 ،بِهِ  فَِطنُْت  ُ�مَّ  ،أ

ا ،وََسَطَك  ُشدَّ  َ�ْعِ�  ،�ِيَِدهِ  َهَكَذا :َ�َقاَل    فَلَمَّ
َ
ِ  رَُسوُل  فََرغ ُت  ،»َجابِرُ  يَا« :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
 :قُل
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َّيَْك 
َ

ِ  رَُسوَل  يَا ،بل  ىلَعَ  فَاْشُدْدهُ  َضيًِّقا اَكنَ  َو�َِذا ،َطَرَ�يْهِ  َ�ْ�َ  فََخاِلْف  َواِسًعا اَكنَ  إَِذا« :قَاَل  ،ا�َّ
نَا. »ِحْقوِكَ  ِ  رَُسولِ  َمعَ  رِسْ َها فاََكنَ  ،َ�ْمَرةً  ،يَْومٍ  لُكِّ يِف  ،ِمنَّا رَُجٍل  لُكِّ  قُوُت  َوَ�نَ  ص ا�َّ  َ�َمصُّ

َها ُ�مَّ  ْتَِبُط  َوُ�نَّا ،ثَْو�ِهِ يِف  يرَُصُّ
َ

ُ�ُل  بِِقِسيِّنَا �
ْ
ْشَداُ�نَا قَرَِحْت  َحىتَّ  ،َونَأ

َ
قِْسمُ  ،أ

ُ
ْخِطَئَها فَأ

ُ
 رَُجٌل  أ

نَّهُ  فََشِهْدنَا ،َ�نَْعُشهُ  بِهِ  فَاْ�َطلَْقنَا ،يَْوًما ِمنَّا
َ
ْعِطيََها ،ُ�ْعَطَها لَمْ  �

ُ
َخَذَها َ�َقامَ  فَأ

َ
نَا، فَأ  َمعَ  رِسْ

ِ  رَُسولِ  َا َحىتَّ  ص ا�َّ
ْ

ْ�يَحَ  َواِديًا نََزنل
َ
ِ  رَُسوُل  فََذَهَب  ،أ  فَا�َّبَْعتُهُ  ،َحاَجتَهُ  َ�ْقىِض  ص ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َ�نََظرَ  ،َماءٍ  ِمنْ  بِإَِداَوةٍ  َواِدى �َِشاِطئِ  َشَجَرتَانِ  فَإَِذا ،بِهِ  �َْسترَِتُ  َشيْئًا يَرَ  فَلَمْ  ص ا�َّ
ْ
 ،ال

ِ  رَُسوُل  فَاْ�َطلََق    ص ا�َّ
َ

َخذَ  إِْحَداُهَما إِىل
َ
ْغَصانَِها ِمنْ  بُِغْصٍن  فَأ

َ
َّ  اْ�َقاِدى« :َ�َقاَل  ،أ  بِإِْذنِ يلَعَ

 ِ َِع�ِ  َمَعهُ  فَاْ�َقاَدْت  »ا�َّ َمْخُشوِش  اَكبلْ
ْ
ي  ،ال ِ

َّ
ىَت  َحىتَّ  ،قَائَِدهُ  يَُصانِعُ اذل

َ
َجَرةَ  أ ْخَرى الشَّ

ُ
 ،األ

َخذَ 
َ
ْغَصانَِها ِمنْ  بُِغْصٍن  فَأ

َ
َّ  اْ�َقاِدى« :َ�َقاَل  ،أ ِ  بِإِْذنِ يلَعَ  إَِذا َحىتَّ  ،َكَذلَِك  َمَعهُ  فَاْ�َقاَدْت  »ا�َّ

َمنَْصِف  اَكنَ 
ْ
ا بِال مَ  ،بَيْنَُهَما ِممَّ

َ
َئَِما« :َ�َقاَل  ـ مَجََعُهَما َ�ْعِ�  ـ بَيْنَُهَما أل

ْ
َّ  اتل ِ  بِإِذْنِ يلَعَ َمتَا »ا�َّ

َ
َأ

ْ
 ،فَاتل

ْحرِضُ  فََخرَْجُت  :َجابِرٌ  قَاَل 
ُ
نْ  َ�َافَةَ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  ُ�ِسَّ  أ دُ  َوقَاَل  ـ َ�يَبْتَِعدَ  بُِقْرِ�  ص ا�َّ  �ْنُ  ُ�َمَّ

ُث  فََجلَْسُت  ـ َ�يَتَبَعَّدَ  :َ�بَّادٍ  َحدِّ
ُ
نَا فَإَِذا ،لَْفتَةٌ  ِم�ِّ  فََحانَْت  ،َ�ْفىِس  أ

َ
ِ  بِرَُسولِ  أ  ،ُمْقِبالً  ص ا�َّ

َجَرتَانِ  َو�َِذا َ�تَا قَدِ  الشَّ يُْت  ،َساقٍ  ىلَعَ  ِمنُْهَما َواِحَدةٍ  لُكُّ  َ�َقاَمْت  ،اْ�رَتَ
َ
ِ  رَُسوَل  فََرأ  ص ا�َّ

ِسهِ  َ�َقاَل  ،َوْ�َفةً  َوَ�َف 
ْ
َشارَ  ـ َهَكَذا بَِرأ

َ
بُو َوأ

َ
ِسهِ  ِإْسَماِ�يَل  أ

ْ
ْ�بََل  ُ�مَّ  ـ وَِشَماالً  يَِمينًا بَِرأ

َ
ا أ  فَلَمَّ

َّ  اْ�تََ�  يَْت  َهْل  ،َجابِرُ  يَا« :قَاَل إِيلَ
َ
ُت  ؟»َمَقاِ�  َرأ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا ،َ�َعمْ  :قُل   فَاْ�َطِلْق « :قَاَل  ،ا�َّ

َ
 ِإىل

َجَرَ�ْ�ِ  قِْبْل  ،ُغْصنًا ِمنُْهَما َواِحَدةٍ  لُكِّ  ِمنْ  فَاْ�َطعْ  الشَّ
َ
رِْسْل  َمَقاِ�  ُ�ْمَت  إَِذا َحىتَّ  ،بِِهَما فَأ

َ
 فَأ

َخْذُت  َ�ُقْمُت  ،َجابِرٌ  قَاَل  »�ََسارِكَ  َ�نْ  وَُغْصنًا يَِميِنَك  َ�نْ  ُغْصنًا
َ
تُهُ  َحَجًرا فَأ  فََكرَسْ

تُهُ  َ�يُْت  ،يِل  فَانَْذلََق  ،وََحرَسْ
َ
َجَرَ�ْ�ِ  فَأ ُت  ُ�مَّ  ،ُغْصنًا ِمنُْهَما َواِحَدةٍ  لُكِّ  ِمنْ  َ�َقَطْعُت  الشَّ

ْ
ْ�بَل

َ
 أ

ُجرُُّهَما
َ
ِ  رَُسولِ  َمَقامَ  ُ�ْمُت  َحىتَّ  أ ُت  ص ا�َّ

ْ
رَْسل

َ
 ُ�مَّ  ،�ََسارِى َ�نْ  وَُغْصنًا يَِميِ�  َ�نْ  ُغْصنًا أ

ِْقتُهُ 
َ
ُت  حل

ْ
ُت  قَدْ  :َ�ُقل

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�َعل �ِْن  َمَررُْت  إِ�ِّ « :قَاَل  ؟َذاكَ  َ�َعمَّ  ،ا�َّ بَانِ  بَِقرْبَ  ،ُ�َعذَّ

ْحبَبُْت 
َ
نْ  ،�َِشَفاَعىِت  ،فَأ

َ
ُغْصنَانِ  َدامَ  َما ،َ�نُْهَما يَُرفَّهَ  أ

ْ
تَيْنَا :قَاَل  »َرْطبَْ�ِ  ال

َ
َعْسَكرَ  فَأ

ْ
 َ�َقاَل  ،ال

ِ  رَُسوُل  ُت  »بِوَُضوءٍ  نَادِ  َجابِرُ  يَا« :ص ا�َّ
ْ
الَ  :َ�ُقل

َ
الَ  ،وَُضوءَ  أ

َ
الَ  ،وَُضوءَ  أ

َ
ُت  :قَاَل  ؟وَُضوءَ  أ

ْ
 :قُل

ِ  رَُسوَل  يَا ِب يِف  وََجْدُت  َما ا�َّ
ْ
ك نَْصارِ  ِمنَ  رَُجٌل  َوَ�نَ  ،َ�ْطَرةٍ  ِمنْ  الرَّ

َ
ِ  لِرَُسولِ  ُ�رَبِّدُ  األ  ص ا�َّ

َماءَ 
ْ
ْشَجاٍب يِف  ال

َ
ُ  أ

َ
  اْ�َطِلْق « :يِل  َ�َقاَل  :قَاَل  ،َجِر�دٍ  ِمنْ  مِحَاَرةٍ  ىلَعَ  ،هل

َ
 فَُالنٍ  بِْن  فَُالنِ  إِىل

نَْصارِىِّ 
َ
ْشَجابِهِ يِف  َهْل  فَاْ�ُظرْ  ،األ

َ
ءٍ  ِمنْ  أ ْهِ  فَاْ�َطلَْقُت  :قَاَل  »ىَشْ

َ
ِجدْ  فَلَمْ  ،ِ�يَها َ�نََظْرُت  إِيل

َ
 أ
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  ِ�يَها
َّ
�ِّ  لَوْ  ،ِمنَْها َشْجٍب  َعْزالَءِ يِف  َ�ْطَرةً  إِال

َ
فْرُِغهُ �

ُ
َ�هُ  أ َ�يُْت  ،يَا�ُِسهُ  لرََشِ

َ
ِ  رَُسوَل  فَأ  ص ا�َّ

ُت 
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل ِجدْ  لَمْ إِ�ِّ  ا�َّ

َ
  ِ�يَها أ

َّ
�ِّ  لَوْ  ،ِمنَْها َشْجٍب  َعْزالَءِ يِف  َ�ْطَرةً  إِال

َ
فْرُِغهُ �

ُ
َ�هُ  أ  لرََشِ

تِِ�  اْذَهْب « :قَاَل  ،يَا�ُِسهُ 
ْ
تَيْتُهُ  »بِهِ  فَأ

َ
َخَذهُ  ،بِهِ  فَأ

َ
ءٍ  َ�تلََكَّمُ  فََجَعَل  �ِيَِدهِ  فَأ ْدرِى الَ  �ىَِشْ

َ
 ،ُهوَ  َما أ

ْ�َطاِ�يهِ  ُ�مَّ  ،�ِيََديْهِ  َوَ�ْغِمُزهُ 
َ
ُت  »جِبَْفنَةٍ  نَادِ  َجابِرُ  يَا« :َ�َقاَل  أ

ْ
ِب  َجْفنَةَ  يَا :َ�ُقل

ْ
ك ِ�يُت  الرَّ

ُ
 بَِها فَأ

َْمُل 
ُ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،يََديْهِ  َ�ْ�َ  فَوََضْعتَُها ،حت َْفنَةِ يِف  �ِيَِدهِ  ص ا�َّ
ْ
َق  فَبََسَطَها َهَكَذا اجل  َ�ْ�َ  َوفَرَّ

َصابِِعهِ 
َ
َْفنَةِ  َ�ْعرِ يِف  وََضَعَها ُ�مَّ  ،أ

ْ
َّ  َفُصبَّ  َجابِرُ  يَا ُخذْ « :َوقَاَل  ،اجل ِ  بِاْسمِ  :َوقُْل يلَعَ  فََصبَبُْت  »ا�َّ

ُت  َعلَيْهِ 
ْ
ِ  بِاْسمِ  :َوقُل يُْت  ،ا�َّ

َ
َماءَ  فََرأ

ْ
رُ  ال َصابِعِ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  َ�تََفوَّ

َ
ِ  لِ رَُسو أ  فَارَِت  ُ�مَّ  ص ا�َّ

َْفنَةُ 
ْ
ْت  َحىتَّ  وََدارَْت  اجل

َ
ُ  اَكنَ  َمنْ  نَادِ  َجابِرُ  يَا« :َ�َقاَل  ،اْمتَأل

َ
ىَت  :قَاَل  »بَِماءٍ  َحاَجةٌ  هل

َ
 انلَّاُس  ،فَأ

ُت  ،قَاَل  ،َرَوْوا َحىتَّ  فَاْستََقْوا
ْ
َحدٌ  بىَِقَ  َهْل  :َ�ُقل

َ
ُ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  فََرَ�عَ  ؟َحاَجةٌ  هل  ِمنَ  يََدهُ  ص ا�َّ

َْفنَةِ 
ْ
ى َوِ�َ  اجل

َ
 . َمأل

  انلَّاُس  وََشاَك 
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل ُوعَ  ص ا�َّ
ْ
ُ  َعىَس « :َ�َقاَل  ،اجل نْ  ا�َّ

َ
تَيْنَا »ُ�ْطِعَمُ�مْ  أ

َ
 ِسيَف  فَأ

َْحرِ  َْحرُ  فَزََخرَ  ،ابلْ ىَق  ،زَْخَرةً  ابلْ
ْ
ل
َ
ْوَر�ْنَا ،َدابَّةً  فَأ

َ
َها ىلَعَ  فَأ بَْخنَا ،انلَّارَ  ِشقِّ نَا ،َواْشتََو�ْنَا فَاطَّ

ْ
َ�ل

َ
 َوأ

ُت  :َجابِرٌ  قَاَل  ،َشِبْعنَا َحىتَّ 
ْ
نَا فََدَخل

َ
 َما ،َ�يِْنَها ِحَجاِج يِف  ـ مَخَْسةً  َعدَّ  َحىتَّ  ـ َوفَُالنٌ  َوفَُالنٌ  أ

َحدٌ  يََرانَا
َ
َخْذنَا َخرَْجنَا َحىتَّ  ،أ

َ
ْضالَِعهِ  ِمنْ  ِضلًَعا فَأ

َ
ْ�َظمِ  َدَعْونَا ُ�مَّ  ،اهُ َ�َقوَّْسنَ  أ

َ
يِف  رَُجٍل  بِأ

ِب 
ْ
ك ْ�َظمِ  ،الرَّ

َ
ِب يِف  مَجٍَل  َوأ

ْ
ك ْ�َظمِ  ،الرَّ

َ
ِب يِف  ِكْفٍل  َوأ

ْ
ك ْتَهُ  فََدَخَل  ،الرَّ

َ
ِطئُ  َما حت

ْ
َسهُ  ُ�َطأ

ْ
 .َرأ

: قبل از اینکه انصار بمیرند، گوید  می س عباده بن ولید بن عباده بن صامتترجمه: 
نخستین کسی را که مالقات  علم به این قبیله از انصار رفتیم.من و پدرم در جستجوی 

 یم، نمود
نمود. و با  میاش نیز او را ھمراھی  بود که برده ص اللهسر صحابی رسول یُ ابو 
و  یک چادر خط دارصحیفه وجود داشت. قابل یادآوری است که دسته  یکاش،  برده

ی معافری خودش به تن داشت و یک چادر خط دار و یک لباس معافری ھم  یک پارچه
 پوشیده بود.  اش برده

 کنم؟  میات آثار خشم و ناراحتی مشاھده  پدرم به او گفت: عموجان! من در چھره
خواستم.  میی، قرضی ی حرامفالن فرزند ی: بلی، درست است؛ من از فالنابو ُیسر گفت

اش رفتم و سالم کردم و گفتم: فالنی ھمین جاست؟ گفتند: خیر. در  ادهنزد خانو لذا
از او پرسیدم: پدرت کجاست؟ گفت: با شنیدن  این میان، پسر نوجوانش بیرون آمد.
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صدا زدم و گفتم: بیرون بیا؛ زیرا مکان تو  رفت. اینجا بود که مادرمصدایت، زیر تخت 
 ودت را از من، پنھان نمودی؟ گفت: سوگندگفتم: چرا خ لذا او بیرون آمد.را دانستم. 

ترسیدم که اگر با تو صحبت کنم،  ،به الله سوگند گویم. میتو، دروغ ن بهکه  به الله
دروغ بگویم، و اگر وعده بدھم، وعده خالفی کنم در حالی که تو صحابی مجبور شوم 

 سریُ  من تنگدست بودم. ابو اللهھستی. عالوه بر آن، سوگند به  ص اللهرسول 
؟ گفت: به الله گفتم: سوگند به الله. ؟ گفت: سوگندبه الله من گفتم: سوگند گوید: می

؟ گفت: به الله گفتم: سوگند به الله. ؟ گفت: سوگندبه الله گفتم: سوگند به الله. سوگند
 .به الله سوگند

فت: اش را آورد و با دست خودش، قرض او را پاک کرد و گ سر، صحیفهابو ی آنگاه
دھم که  میصورت، تو معاف ھستی. گواھی  در غیر این چیزی یافتی، قرضم را بده.اگر 

 این چشمانم ـ و دو انگشتش را بر چشمھایش گذاشت ـ دیدند و این گوشھایم شنیدند
ر ھ«فرمود:  ص اللهو این قلبم ـ به رگ قلبش اشاره نمود ـ حفظ نمود که رسول 

اش جای  او را زیر سایه الله متعالیا معافش کند،  کس، تنگدستی را مھلت دھد
 ».دھد می

گرفتی  میات را  سر گفتم: عموجان! اگر تو چادر خط دار بردهیُ  به ابو گوید: می راوی
گرفتی و چادر خط دار  میدادی یا معافری او را  میافری خودت را به او و چادر مع

 و او نیز صاحب لباس یک رنگ ،دادی، تو دارا ی لباس یک رنگ میخودت را به او 
 .شد می

تو برکت به  الله متعالای برادر زاده ام! دستی به سرم کشید و گفت: ابو یسر، 
این چشمانم دیدند و این گوشھایم شنیدند و این قلبم ـ و به رگ قلبش  عنایت کند.

د به بردگان ھمان غذایی را بدھی«فرمود:  می صکرد که رسول الله  اشار نمود ـ حفظ
ن داد و». پوشید می خورید و ھمان لباسی را بپوشانید که خودتان میکه خودتان 

 را بگیرد. ھایم که در روز قیامت، نیکی است کاالی دنیوی برایم بھتر از این
او  تیم.رف لسپس به راھمان ادامه دادیم تا اینکه به مسجد جابر بن عبدالله 

خواند. من از بین مردم گذشتم و  مییک لباس، پیچیده بود و با آن، نماز  خودش را در
بر تو رحم کند. آیا در یک پارچه، نماز  الله متعالمیان او و قبله نشستم و گفتم: 

 کنار توست؟که ردایت آن خوانی حال می
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ام زد و  و به سینه شکل کمان در آورد و اینگونه انگشتانش را پراکنده ساخت و بها 
گفت: ھدفم این بود که احمقی مانند تو نزدم بیاید و کارم را ببیند و چنین حرکتی از 

خرمای ابن طاب (نوعی  ی از خوشه خشک که چوبی صاو صادر شود. رسول الله 
داشت به ھمین مسجد ما آمد و در سمت قبله ی مسجد، بلغمی  خرما) در دست

کدام «ود: سپس رو به ما نمود و فرم ی آن چوب خراشید. بوسیلهآن را  ه نمود ومشاھد
ما از ترس، سکوت  ؟»از او روی گردانی نماید الله متعالکه یک از شما دوست دارد 

 الله متعالکدام یک از شما دوست دارد که «فرمود:  ص پیامبر اکرمنمودیم . دوبار 
چنین  از ما دوست نداردکس  ھیچ !یا رسول الله؟ گفتیم: »او روی گردانی نمایداز 

ھنگامی که یکی از شما به نماز « فرمود: ص رسول اللهبیفتد.  برایش اتفاقی
ین به طرف قبله و سمت ، روبرویش قرار دارد. بنابرالله متعالایستد، باید بداند که  می

اما اگر آب  بیندازد. د؛ بلکه به سمت چپ و زیر پای چپش،راستش، آب دھان نینداز
 باالییک طرف چادرش را  ص پیامبر اکرمآنگاه ». کنددھان بر او غلبه کرد، چنین 

عبیر (نوعی خوشبو که مخلوطی از صندل و «فرمود:  طرف دیگرش پیچید. بعد از آن،
ی ما برخاست و  پس یکی از جوانان محله». مشک و گالب و زعفران است) بیاورید

 صله اش رفت و مقداری خوشبو در کف دستش آورد. رسول ال دوان دوان به خانه
محلی که آب  ی خرما گذاشت و به خوشهچوب بر سر ھمان و آن خوشبو را برداشت 

 دھان افتاده بود، مالید. 
ل ما در مساجد خود، خوشبویی استعماگفت: از ھمین جا است که ش سآنگاه جابر 

ی جھینه) ھمراه  از کوھھای قبیله ی بطن بواط (نام کوھی نمایید. ما در غزوه می
ی بن ددر این غزوه، مج ص رسول اکرم بودیم. گفتنی است که ص اللهرسول 
پنج یا شش یا ھفت نفر از ما ھر ، ھمچنین در این غزوه نمود. میھنی را تعقیب عمرو ُج 

نصاری رسید که بر ، نوبت یک مرد ااین اثنادر  یم.شد می به نوبت بر یک شتر، سوار
وار شد و او را از جایش بر او سخوابانید و روی زمین  او شترش را شترش، سوار شود.

مرد انصاری شتر را نھیبی  نه، راه رفت.نه سالّ شتر این پا و آن پا کرد و سالّ  بلند کرد.
که شترش  این کیست«فرمود:  صتو را نفرین کند. رسول الله  الله متعالزد و گفت: 

 صم ! من ھستم. پیامبر اکریا رسول الله: جواب داد؟ آن مرد »کند می را نفرین
خودتان را نفرین  شتر نفرین شده، ما را ھمراھی مکن.با  از آن، پیاده شو.«فرمود: 
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مبادا نفرین شما در  نکنید و اموالتان را نفرین نکنید.نکیند، فرزندانتان را نفرین 
دعای شما  ،در نتیجه شود. میدر خواست عطایی  الله متعالباشد که از  ای هلحظ

 ».اجابت گردد
ا ادامه دادیم تا اینکه شب فربه راھمان  ص اللهھمراه رسول بعد از آن، ھمچنان  

چه کسی «فرمود:  صرسول الله  ھای عرب، نزدیک شدیم. رسید و به یکی از آبادی
نوشد و به ما ھم  می دھد و خودش، آب سر و سامان میرود و حوض را  میجلوتر از ما 

 ؟»دھد  میآب 
فرمود:  صرسول الله  ! این مرد.یا رسول اللهستم و گفتم: من بر خا گوید: می جابر

خاست. پس من و جبار بسوی ؟ جبار بن صخر بر»کند را ھمراھی می کسی جابر چه«
 ای هآنگاه به انداز سر و سامان دادیم.حوض را  ویا دو دلو آب کشیدیم  چاه رفتیم و یک
نخستین کسی بود که پدیدار گشت و  ص اللهپر کردیم. رسول آن را  آب کشیدیم که

شترش را  ص پیامبر اکرم .یا رسول الله؟ گفتیم: بلی، »دھید میآیا اجازه «فرمود: 
سوی خودش ه مھار شتر را ب صآنگاه پیامبر اکرم  .آزاد گذاشت و شتر، آب نوشید

 شترش را به صسپس رسول اکرم  نوشیدن، باز ایستاد و ادرار کرد. کشید و شتر از
سوی حوض آمد و وضو ه ب ص اللهبعد از آن، رسول  برد و در آنجا خوابانید. ای هگوش

وضو ساختم. گفتنی  ص پیامبر اکرمساخت. آنگاه من برخاستم و در مکان وضوی 
 است که در این ھنگام، جبار بن صخر برای قضای حاجت رفته بود.

چادر پوشیده بودم، یک من که  برخاست و به نماز ایستاد. ص اللهرسول سپس 
ل یادآوری که یم بیندازم؛ اما چادر کوتاه بود. قابھا هشان دو طرفش را باالیخواستم 

یم بردم ھا هسوی شانه من آنھا را برگردانم و دو طرفش را ب چادر من ریشه داشت. پس
پیامبر ایستادم.  ص اللهو با گردنم آن را نگه داشتم. آنگاه آمدم و سمت چپ رسول 

دستم را گرفت و مرا برگرداند و سمت راستش، قرار داد. بعد از آن، جبار بن  ص اکرم
 ص پیامبر اکرمایستاد.  ص اللهآمد و وضو ساخت و سمت چپ رسول  سصخر 
در این اثنا، رسول پشت سرش، قرار داد. ما را  و پس زدنفر ما را گرفت و ھردو  دست

 ھنگامی م.شد میجه نولی من متو؛ کرد می ی چشم بسوی من نگاه با گوشه ص الله
که چادر را به کمرت ببند. با دستش، اشاره نمود  صمتوجه شدم، پیامبر اکرم  که

 .یا رسول الله گفتم: لبیک» ای جابر!«فرمود:  صآنگاه بعد از اتمام نماز، رسول الله 
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به کمرت یت بینداز؛ و اگر کوتاه بود، ھا هروی شانآن را  اگر چادرت، بزرگ بود،«فرمود: 
 ».ببند

به راھمان ادامه دادیم. قابل یادآوری است که  صھمراه رسول الله به ھر حال، ما 
مکید و  از ما یک عدد خرما بود. ھر شخص، خرمایش را میھریک  ی ی روزانه توشه

بست. ھمچنین ما درختان را با عصا  ی لباسش محکم می سپس آن را در گوشه
 نمودیم تا جایی که لبھایمان زخمی شده بود. تغذیه میزدیم و از برگ درختان  می

ی یک نفر را بدون  ی خرماھا سھمیه کنم که روزی، تقسیم کننده من سوگند یاد می
اش را  اینکه متوجه شود، به او نداد. ما از او طرفداری کردیم و گواھی دادیم که سھمیه

 اش را گرفت. سھمیهاش به او رسید و او برخاست و  نگرفته است. آنگاه سھمیه
ادامه دادیم تا اینکه در  صما ھمچنان به مسیرمان ھمراه رسول الله  گوید: می راوی

برای  صیک زمین ھموار و وسیع به استراحت پرداختیم. در این ھنگام، رسول الله 
به ھر  صقضای حاجت رفت. من با یک آفتابه به دنبال ایشان براه افتادم. پیامبر اکرم 

کرد؛ اما چیزی نیافت که پشت آن، قضای حاجت کند. در این میان، نگاه طرف نگاه 
به  صای از بیابان به دو درخت افتاد. آنگاه پیامبر اکرم  در گوشه صنبی اکرم 

به اذن الھی، به دنبال «ھایش را گرفت و فرمود:  سوی یکی از آنھا رفت و یکی از شاخه
اش  شتری مھاردار که به دنبال مھارکننده آن درخت مانند گوید: می راوی». من حرکت کن

نزد درخت  صبه راه افتاد تا اینکه پیامبر اکرم  صافتد، به دنبال رسول الله  می به راه
به اذن الھی، به دنبال من «ھایش را گرفت و به او ھم فرمود:  دوم رفت و یکی از شاخه

به  صول الله حرکت کرد. آنگاه رس صاین درخت ھم به دنبال نبی اکرم ». بیا
به اذن «ی وسط دو درخت رفت و آنھا را کنار یکدیگر قرار داد و فرمود:  ی فاصله نقطه

 آن دو درخت ھم کنار ھم قرار گرفتند. جابر». الھی، کنار یکدیگر بمانید و مرا پنھان نمایید
دیک نز صمن دویدم و از آنجا فاصله گرفتم؛ زیرا بیم آن را داشتم که نبی اکرم  گوید: می

بگیرد و دورتر برود. بعد از آن،  بودن مرا احساس کند؛ در نتیجه، از آنجا فاصله
ای نشستم و در خود فرو رفتم و توجھم به جایی دیگر شد. ناگھان رسول الله را  لحظه

آید. و آن دو درخت را دیدم که از یکدیگر جدا شده و ھر کدام، ثابت  دیدم که دارد می
به  اندکی توقف نمود و صو پا برجا سرجای خود قرار گرفته است. سپس رسول الله 

ابو اسماعیل که یکی از راویان است ھمین کار ار  -سمت چپ و راستش نگاه کرد 
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آیا محل ایستادن مرا «به من رسید، فرمود:  صو ھنگامی که رسول الله  –انجام داد 
از آن دو درخت، ھریک  برو و از«؟ گفتم: بلی، یا رسول الله. فرمود: »بینی خوب می

امی که به محل ایستادن من رسیدی، یک شاخه را یک شاخه قطع کن و بیاور. و ھنگ
من  گوید: می جابر». ی دیگر را سمت چپ خود بگذار سمت راست خودت، و شاخه

برخاستم و سنگی برداشتم و آن را شکستم و قطعه قطعه کردم طوری که یک طرف 
ه آن تیز گردید. و به سوی آن دو درخت رفتم و طبق دستور از ھر کدام از آنھا یک شاخ

رسیدم.  صبریدم و آنھا را روی زمین کشیدم تا اینکه به ھمان محل ایستادن رسول الله 
ی دیگر را سمت چپ خود گذاشتم و  در آنجا یک شاخه را سمت راست خودم، و شاخه

رساندم و گفتم: یا رسول الله! به دستور شما عمل نمودم؛  صخودم را به رسول الله 
از کنار دو قبر گذشتم که گرفتار «فرمود:  صاکرم  اما علت این کار چه بود؟ رسول

ھا َتر ھستند، عذاب  عذاب بودند؛ لذا دوست داشتم که با شفاعت من تا زمانی که شاخه
 ».آنھا تخفیف یابد

ای جابر! «فرمود:  صبعد از آن ما به لشکر پیوستیم. رسول الله  گوید: می جابر
؟ من ھم صدا زدم و گفتم: آیا »ن داردصدا بزن و ببین آیا کسی آبی برای وضو گرفت

آبی برای وضو گرفتن وجود دارد؟ آیا آبی برای وضو گرفتن وجود دارد؟ آیا آبی برای 
ای آب  وضو گرفتن وجود دارد؟ بعد از آن گفتم: یا رسول الله! در این کاروان، قطره

 نیافتم.
که آن را  قابل یادآوری است که یک مرد انصاری، مشکی قدیمی و فرسوده داشت

مھیا  صنمود و اینگونه آب سرد برای رسول الله  باالی چوبھای درخت خرما آویزان می
نزد فالن بن فالن انصاری برو و ببین آیا «به من فرمود:  صساخت. پیامبر اکرم  می

من نزد آن مرد انصاری رفتم و دیدم که آب بسیار  گوید: می ؟ جابر»مشک او آب دارد
اندکی در َته مشک او وجود دارد؛ طوری که اگر خواسته باشم آن آب اندک را در چیزی 

 صماند. لذا نزد رسول الله  مکد و چیزی باقی نمی بریزم، قسمت خشک مشک آنھا را می
خواستم آن  ی که اگر میآمدم و گفتم: آب بسیار اندکی در َته مشک او وجود داشت؛ طور

ماند.  مکید و چیزی باقی نمی آب اندک را در چیزی بریزم، قسمت خشک مشک، آنھا را می
من دوباره رفتم و مشک را  گوید: می جابر». برو مشک را بیاور«فرمود:  صپیامبر اکرم 

مشک را برداشت و ِوردھایی خواند که من متوجه نشدم و مشک  صآوردم. رسول اکرم 
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ای جابر! صدا بزن تا ظرف «دستش فشرد و سپس آن را به من داد و فرمود: ھردو  ارا ب
من ھم صدا زدم و گفتم: چه کسی از اھل کاروان، ظرف بزرگ دارد؟ پس ». بزرگی بیاورند

 صشد، آوردند. من آن را جلوی پیامبر اکرم  ظرف بزرگی که به دشواری حمل می
باز کرد و َته آن ظرف گذاشت و میان  اینگونه دستش را صگذاشتم. رسول الله 

ای جابر! مشک را بردار و بسم الله بگو و باالی «انگشتانش فاصله ایجاد نمود و فرمود: 
ریختم و دیدم که آب  صمن بسم الله گفتم و آبھا را باالی دست رسول الله ». دستم بریز

تا اینکه آن کرد  می کند. و ھمچنان فوران فوران می صاز میان اننگشتان رسول اکرم 
ای جابر! صدا بزن و ببین چه کسی به آب نیاز «فرمود:  صظرف، ُپر شد. آنگاه نبی اکرم 

سپس مردم آمدند و آب خوردند و ھمگی، سیراب شدند. من دوباره صدا زدم و ». دارد
دستش را  صگفتم: آیا کسی ھست که نیاز به آب داشته باشد؟ در این ھنگام، رسول الله 

 بیرون آورد در حالی که آن ظرف، ھمچنان ُپر از آب بود.  از ظرف،
 صشکایت کردند. پیامبر اکرم  صھمچنین مردم از گرسنگی نزد رسول الله 

بعد از آن، به ساحل دریا رفتیم. ». نماید به زودی الله متعال به شما غذا عنایت می«فرمود: 
رون انداخت. ما ھم آتشی در یک در آنجا، موج بلندی آمد و حیوان بزرگی را از دریا، بی

 ی آن، روشن کردیم و آن را پختیم و کباب کردیم و خوردیم تا اینکه سیر شدیم. گوشه
من و فالنی و فالنی و در مجموع، پنج نفر را برشمرد، وارد گودی  گوید: می جابر

دید.  ما را نمیکس  ھیچ ای که پنھان شدیم و استخوان چشم آن حیوان شدیم به گونه
(خیلی بزرگ بود.) آنگاه یکی از استخوانھای پھلویش را برداشتیم و دو طرفش را روی 
زمین گذاشتیم طوری که به شکل کمان در آمد. سپس بلندترین شخص، بزرگترین 
شتر و بزرگترین جھاز شتری را که در کاروان وجود داشت، فراخواندیم. آن شخص 

ور ، از زیر استخوان پھلوی آن حیوان، عبسوار بر شتر، بدون اینکه سرش را پایین کند
  .)کرد. (حیوان بسیار بزرگی بود

 قمر (دو نیم شدن ماه) در مورد شّق  ):۱۲باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۵۳۸ ْنُ  بَيْنََما :قَاَل  س َمْسُعودٍ  بِْن  ا�َّ

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  �  إَِذا ،بِِمً�  ص ا�َّ

َقَمرُ  اْ�َفلََق 
ْ
َقتَْ�ِ  ال

ْ
َقةٌ  فاََكنَْت  ،فِل

ْ
َبَِل  َوَراءَ  فِل

ْ
َقةٌ  ،اجل

ْ
َا َ�َقاَل  ،ُدونَهُ  َوفِل

َ
ِ  رَُسوُل  نل  :ص ا�َّ

 )۲۸۰۰(م/ .»اْشَهُدوا«
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بودیم  ص اللهرسول ما در سرزمین منا ھمراه  گوید: می عبدالله بن مسعودترجمه: 
جلوی کوه ی دیگر آن  ی آن پشت کوه، و نیمه یک نیمه ؛م شدیم، تقسیماه به دو نکه 

  ».دیشما گواه باش«فرمود:  ص رسول الله قرار گرفت.

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۵۳۹
َ
ِ  أ نَّ : س كبِن َمال

َ
ْهَل  أ

َ
ةَ  أ لُوا َمكَّ

َ
ِ  رَُسوَل  َسأ نْ  ص ا�َّ

َ
 ،آيَةً  يُِرَ�ُهمْ  أ

َراُهمُ 
َ
َقَمرِ  ا�ِْشَقاَق  فَأ

ْ
َ�ْ�ِ  ال  )۲۸۰۲(م/ .َمرَّ

به آنان،  تاخواستند  صگوید: اھل مکه از رسول الله  می سانس بن مالک ترجمه: 
 دو نیمه شدن ماه را دو بار به آنان، نشان داد.  صرسول اکرم  ای نشان دھد. معجزه

 را اذیت و آزار کند ص نبی اکرم خواست جلوگیری کسی که می ):۱۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۵۴۰

َ
بُو قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
رُ  َهْل  :َجْهٍل  أ دٌ  ُ�َعفِّ ْظُهِرُ�مْ  َ�ْ�َ  وَْجَههُ  ُ�َمَّ

َ
 :قَاَل  ؟أ

ُعزَّى َوالالَِّت  :َ�َقاَل  ،َ�َعمْ  :فَِقيَل 
ْ
ْ�تُهُ  لنَِئْ  َوال

َ
نَّ  َذلَِك  َ�ْفَعُل  َرأ

َ
َطأ

َ
وْ  ،َرَ�بَِتهِ  ىلَعَ  أل

َ
َرنَّ  أ َ�فِّ

ُ
 أل

َاِب يِف  وَْجَههُ  ىَت  :قَاَل  ،الرتُّ
َ
ِ  رَُسوَل  فَأ   َزَ�مَ  ،يَُص�ِّ  وَُهوَ  ص ا�َّ

َ
 َ�َما :قَاَل  ،َرَ�بَِتهِ  ىلَعَ  يِلََطأ

  ِمنْهُ  فَِجئَُهمْ 
َّ
ُ  فَِقيَل  :قَاَل  ،�ِيََديْهِ  َوَ�تَّىِق  َعِقبَيْهِ  ىلَعَ  َ�نِْكُص  وَُهوَ  إِال

َ
بَيِْ�  إِنَّ  :َ�َقاَل  ؟لََك  َما :هل

َنَْدقًا َوَ�يْنَهُ 
َ
ْجِنَحةً  وََهْوالً  نَارٍ  ِمنْ  خل

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َوأ  الَْختََطَفتْهُ  ِم�ِّ  َدنَا لَوْ « :ص ا�َّ

َمَالئَِ�ةُ 
ْ
نَْزَل  :قَاَل  .»ُعْضًوا ُعْضًوا ال

َ
ُ  فَأ يِب  َحِديِث يِف  نَْدرِى الَ  ـــــ أل ا�َّ

َ
وْ  ،ُهَر�َْرةَ أ

َ
 أ

ءٌ  �َ�ٰنَ ٱَعلََّم ﴿ :ـــــ بَلََغهُ  ىَشْ ٓ إِنَّ  ٥َما لَۡم َ�ۡعلَمۡ  ۡ�ِ �َ�ٰنَ ٱَ�َّ ن رََّءاُه  ٦َ�َۡطَ�ٰٓ  ۡ�ِ
َ
أ

رََءيَۡت  ٨لرُّۡجَ�ٰٓ ٱإِنَّ إَِ�ٰ َرّ�َِك  ٧ۡسَتۡغَ�ٰٓ ٱ
َ
ِيٱأ ٰٓ  ٩َ�ۡنَ�ٰ  �َّ رََءيَۡت إِن َ�َن  ١٠َ�ۡبًدا إَِذا َص�َّ

َ
أ

ِ  ١١لُۡهَدىٰٓ ٱَ�َ  َمَر ب
َ
ۡو أ

َ
ٰٓ  ١٢�َّۡقَوىٰٓ ٱأ َب َوتََو�َّ رََءيَۡت إِن َكذَّ

َ
لَۡم �َ  ١٣أ

َ
نَّ �

َ
َ ٱۡعلَم بِأ  ١٤يََرىٰ  �َّ

 ِ َسَنۡدُع  ١٧ۥفَۡلَيۡدُع نَادِيَهُ  ١٦نَاِصَيٖة َ�ِٰذبٍَة َخاِطَئةٖ  ١٥�َّاِصَيةِ ٱَ�َّ لَ�ِن لَّۡم يَنَتهِ لَنَۡسَفَعۢ� ب
َ�ا�َِيةَ ٱ َمَرهُ «َروايٍَة: قَاَل: يِف  وَ  .]۱۹-۵[العلق:  ﴾َ�َّ َ� تُِطۡعهُ  ١٨لزَّ

َ
َمَرهُ  بَِما َوأ

َ
َرَوايٍَة: يِف  وَ » بِهِ  أ

M ½  ¾L ﴿ ُ۲۷۹۷(م/ .َقْوَمهُ  َ�ْعِ�  ﴾١٧ۥفَۡلَيۡدُع نَادِيَه( 
اش را  ابوجھل گفت: آیا محمد در میان شما چھره گوید: می سابوھریره ترجمه: 

کند؟ مردم گفتند: بله. ابوجھل گفت: سوگند به الت  گذارد و سجده می روی زمین می
گذارم یا  دھد، گردنش را زیر پایم می ببینم که این کار را انجام میو عزی، اگر من او را 

مشغول نماز خواندن بود که  صه مالم. آنگاه، رسول الل اش را به خاک می چھره
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را زیر پایش بگذارد؛ اما ناگھان،  صابوجھل نزد او رفت و خواست گردن پیامبر اکرم 
کند.  با دستانش از خود، محافظت میگردد و  مردم او را دیدند که به پشت سرش برمی

مردم پرسیدند: چه اتفاقی برایت افتاده است؟ گفت: میان من و او یک خندق آتش، 
شد،  اگر نزدیک می«فرمود:  ص امور وحشتناک و بالھایی وجود دارد. رسول الله

 ».ربودند فرشتگان اعضای بدنش را یکی یکی می

�َ�ٰنَ ٱَعلََّم ﴿ ات را نازل فرمود:این آی الله متعالآنگاه  گوید: می راوی َما لَۡم  ۡ�ِ
ٓ إِنَّ  ٥َ�ۡعلَمۡ  �َ�ٰنَ ٱَ�َّ ن رََّءاهُ  ٦َ�َۡطَ�ٰٓ  ۡ�ِ

َ
رََءيَۡت  ٨لرُّۡجَ�ٰٓ ٱإِنَّ إَِ�ٰ َرّ�َِك  ٧ۡسَتۡغَ�ٰٓ ٱأ

َ
أ

ِيٱ ٰٓ  ٩َ�ۡنَ�ٰ  �َّ رََءيَۡت إِن َ�َن َ�َ  ١٠َ�ۡبًدا إَِذا َص�َّ
َ
ِ  ١١لُۡهَدىٰٓ ٱأ َمَر ب

َ
ۡو أ

َ
رََءيَۡت  ١٢�َّۡقَوىٰٓ ٱأ

َ
أ

 ٰٓ َب َوتََو�َّ نَّ  ١٣إِن َكذَّ
َ
لَۡم َ�ۡعلَم بِأ

َ
َ ٱ� ِ  ١٤يََرىٰ  �َّ  ١٥�َّاِصَيةِ ٱَ�َّ لَ�ِن لَّۡم يَنَتهِ لَنَۡسَفَعۢ� ب

َ�ا�َِيةَ ٱَسَنۡدُع  ١٧ۥفَۡلَيۡدُع نَادِيَهُ  ١٦نَاِصَيةٖ َ�ِٰذبٍَة َخاِطَئةٖ   .﴾تُِطۡعهُ  َ�َّ َ�  ١٨لزَّ
 ھمانا  ند.کن یو تمّرد م یشکسر ،نندیاز ببین یاگر خود را دارا و بھا  انسان قطعاً ( 

و کند  می یه نھکرا  یسک یا دهیا دیآ   .خواھد بود تپروردگار یبازگشت ھمگان به سو
ق یبر طروت ن طاغی: اگر ابه من بگوستد؟ یبه نماز ا ھنگامی کهرا  یا دارد بنده یباز م
گران را به یه دکن یا ای  ؟ داشت یم الله متعالش یدر پ یچه مقام و منزلت ،ت بودیھدا

  بود ؟  یش بھتر نمین برایا ایآ ،داد یدستور م یزگاریتقوا و پرھ
امت یند، حال و وضعش در قکند و پشت کب یذکتـ ابو جھل ـ به من بگو : اگر  

ن یچن ھرگز ! !ھرگز   ند؟یب یم متعالالله ه کا او ندانسته است یآ چگونه خواھد شد؟ 
ش را یشانیپ یخود دست برندارد، مو یارھاکپندارد. اگر او از  یه او مکست ین
بگذار او   را. ارکبزھ یدروغگو یشانیپ یمو ؛میبر یشان مکشان کم و یریگ یم

فرشتگان  یما ھم به زود ؛بطلبد کمکمجلسان خود را صدا بزند و به  نان و ھمیھمنش
  .)نکھرگز از او اطاعت م  م.یزن یمأمور دوزخ را صدا م

و در روایت دیگری آمده است ». و به او دستوراتی داد«و در روایتی آمده است که: 
 باشد. میقوم و قبیله اش  »نادیه«که ھدف از 

 را به قتل برساند ص خواست پیامبر اکرم جلوگیری کسی که می ):۱۴باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۵۴۱ ِ  رَُسولِ  َمعَ  َغَزْونَا :قَاَل  س ا�َّ ْدٍ  قِبََل  َغْزَوةً  ص ا�َّ

َ
�، 

ْدَرَ�نَا
َ
ِ  رَُسوُل  فَأ ِعَضاهِ  َكِث�ِ  َوادٍ يِف  ص ا�َّ

ْ
َل  ،ال ِ  رَُسوُل  َ�َ�َ َْت  ص ا�َّ

َ
 َ�َعلََّق  ،َشَجَرةٍ  حت
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ْغَصانَِها ِمنْ  بُِغْصٍن  َسيَْفهُ 
َ
َق  :قَاَل  ،أ َواِدىيِف  انلَّاُس  َوَ�َفرَّ

ْ
َجرِ  �َْستَِظلُّونَ  ال  َ�َقاَل  :قَاَل  بِالشَّ

ِ  رَُسوُل  تَاِ�  رَُجالً  إِنَّ « :ص ا�َّ
َ
نَا أ

َ
َخذَ  ،نَائِمٌ  َوأ

َ
يَْف  فَأ ىِس  ىلَعَ  قَائِمٌ  وَُهوَ  فَاْستَيَْقْظُت  السَّ

ْ
 ،َرأ

ْشُعرْ  فَلَمْ 
َ
  أ

َّ
يُْف  إِال تًا َوالسَّ

ْ
ُت  ،قَاَل  ؟ِم�ِّ  َ�ْمنَُعَك  َمنْ  :يِل  َ�َقاَل  ،يَِدهِ يِف  َصل

ْ
ُ  :قُل يِف  قَاَل  ُ�مَّ  ،ا�َّ

ُت  قَاَل  ؟ِم�ِّ  َ�ْمنَُعَك  َمنْ  :اثلَّاِ�يَةِ 
ْ
ُ  :قُل يَْف  فََشامَ  :قَاَل  ،ا�َّ  لَمْ  ُ�مَّ  »َجالٌِس  َذا ُهوَ  َ�َها ،السَّ

ُ  َ�ْعرِْض 
َ

ِ  رَُسوُل  هل  )۸۴۳(م/ .ص ا�َّ
(ذات الرقاع) ھمراه رسول  یا ما در غزوه گوید: می بجابر بن عبدالله ترجمه: 

 یادیزدار ه درختان خارک یدر دشت ص پیامبر اکرم بودیم.نجد  در سرزمین صالله 
ھای  خهارش را به یکی از شیزیر درختی رفت و شمش ص نبی اکرم ما رسید.داشت، به 
  نده شدند.کدرختان خاردار، پرای  هیر سایز زیمردم ن نمود.زان یآو ،آن درخت

 برداشت.رم را یه مردی آمد و شمشکده بودم یخوابمن « فرمود: ص رسول الله
زمانی من  ستاده است.یسرم ا ی، باالریه با شمشکدم یدار شدم، دیھنگامی که من ب

 یسکبه من گفت: چه  او ، در دستش بود.وجودش را متوجه شدم که شمشیر برھنه
ن، اوست یدارد؟ گفتم: الله. پس او شمشیر را در غالف کرد و ا یباز مشتن تو کمرا از 

  رد.کاو را مجازات ن ص اللهسپس رسول  گوید: می یراو». نجا نشسته استیه اک

 در مورد سّم و خوردن گوسفند مسموم ):۱۵باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۵۴۲

َ
نَّ  :س أ

َ
ةً  أ

َ
تَْت  َ�ُهوِديَّةً  اْمَرأ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َ�َل  ،َمْسُموَمةٍ  �َِشاةٍ  ص ا�َّ

َ
 ِمنَْها فَأ

  بَِها فَىِجءَ 
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل لََها ص ا�َّ
َ
رَْدُت  :َ�َقالَْت  ،َذلَِك  َ�نْ  فََسأ

َ
ْ�تُلََك  أ

َ
ُ  اَكنَ  َما« :قَاَل  ،أل  ا�َّ

وْ  :قَاَل  ،»َذاكِ  ىلَعَ  ِليَُسلَِّطِك 
َ
َّ « :قَاَل  أ الَ  :قَالُوا :قَاَل  ،»ىلَعَ

َ
ُت  َ�َما :قَاَل  ،»الَ « :قَاَل  ؟َ�ْقتُلَُها أ

ْ
 ِزل

ْعِرُ�َها
َ
ِ  رَُسولِ  لََهَواِت يِف  أ  )۲۱۹۰(م/ .ص ا�َّ

 ص گوید: یک زن یھودی گوسفند مسمومی را برای رسول الله می س انسترجمه: 
 صھم از آن، تناول نمود. سپس آن زن را نزد رسول الله  ص پیامبر اکرمآورد و 
خواستم تو را  این کارش را از او پرسید. او گفت: میعلت  صپیامبر اکرم  .آوردند

الله دھد یا اینکه  به تو چنین قدرتی نمی الله متعال«: فرمود صبکشم. پیامبر اکرم 
صحابه گفتند: آیا او را به قتل نرسانیم؟ رسول » گرداند تو را برمن مسلط نمی متعال

 ».نه«فرمود:  صالله 
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 صت نبی اکرم در مورد تخمین زدن درس ):۱۶باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۵۴۳

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َخرَْجنَا :قَاَل  س مُحَيْدٍ أ تَيْنَا ،َ�بُوكَ  َغْزَوةَ  ص ا�َّ

َ
 َواِدَى  فَأ

ُقَرى
ْ
ةٍ  َحِديَقةٍ  ىلَعَ  ال

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ِالْمَرأ  رَُسوُل  وََخَرَصَها ،فََخَرْصنَاَها »اْخُرُصوَها« :ص ا�َّ

 ِ ةَ  ص ا�َّ وُْسٍق  َعرْشَ
َ
ْحِصيَها« :َوقَاَل  ،أ

َ
ِْك  نَرِْجعَ  َحىتَّ  أ

َ
ُ  َشاءَ  إِنْ  ،إِيل  َحىتَّ  اْ�َطلَْقنَافَ  ،»ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َ�بُوكَ  قَِدْمنَا  ِ�يَها َ�ُقمْ  فَالَ  ،َشِديَدةٌ  ِر�حٌ  اللَّيْلَةَ  َعلَيُْ�مُ  َستَُهبُّ « :ص ا�َّ
َحدٌ 

َ
ُ  اَكنَ  َ�َمنْ  ،ِمنُْ�مْ  أ

َ
يَُشدَّ  بَِع�ٌ  هل

ْ
ُ  فَل

َ
 فََحَملَتْهُ  رَُجٌل  َ�َقامَ  ،َشِديَدةٌ  ِر�حٌ  َ�َهبَّْت  ،»ِعَقاهل

�حُ  َقتْهُ  َحىتَّ  الرِّ
ْ
ل
َ
َماءِ  ابِْن  رَُسوُل  وََجاءَ  ،َطيِّئٍ  جِبَبََ�ْ  أ

ْ
َعل

ْ
يْلَةَ  َصاِحِب  ،ال

َ
  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  ص ا�َّ

ْهَدى ،بِِ�تَاٍب 
َ
ُ  َوأ

َ
ْهِ  فََكتََب  ،َ�يَْضاءَ  َ�ْغلَةً  هل

َ
ِ  رَُسوُل  إِيل ْهَدى ص ا�َّ

َ
ُ  َوأ

َ
نَا ُ�مَّ  ،بُْرًدا هل

ْ
ْ�َبل

َ
 أ

ُقَرى َواِدَى  قَِدْمنَا َحىتَّ 
ْ
َل  ،ال

َ
ِ  رَُسوُل  فََسأ ةَ  ص ا�َّ

َ
َمْرأ

ْ
؟ »َ�َمُرَها بَلَغَ  َ�مْ « :َحِديَقِتَها َ�نْ  ال

ةَ  :َ�َقالَْت  وُْسٍق  َعرَشَ
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،أ يرُْسِعْ  ِمنُْ�مْ  َشاءَ  َ�َمنْ  ،ُمرْسِعٌ  إِ�ِّ « :ص ا�َّ

ْ
 ،َمىِعَ  فَل

يَْمُكْث  َشاءَ  َوَمنْ 
ْ
ْ�نَا َحىتَّ  فََخرَْجنَا ،»فَل رْشَ

َ
َمِدينَةِ  ىلَعَ  أ

ْ
ُحدٌ  وََهَذا ،َطابَةُ  َهِذهِ « :َ�َقاَل  ،ال

ُ
 وَُهوَ  ،أ

بُّنَا َجبٌَل  بُّهُ  ُ�ِ ِ
ُ

نَْصارِ  ُدورِ  َخْ�َ  إِنَّ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،»َو�
َ
ارِ بَِ�  َدارُ  األ  َ�بْدِ بَِ�  َدارُ  ُ�مَّ  ،انلَّجَّ

ْشَهِل 
َ
َارِِث  َ�بْدِ بَِ�  َدارُ  ُ�مَّ  ،األ

ْ
َْزَرِج  بِْن  احل

ْ
نَْصارِ  ُدورِ  لُكِّ َوِ�  ،َساِعَدةَ بَِ�  َدارُ  ُ�مَّ  ،اخل

َ
 األ

بُو َ�َقاَل  ،ُ�بَاَدةَ  ْ�نُ  َسْعدُ  فَلَِحَقنَا ،»َخْ�ٌ 
َ
َسيْدٍ  أ

ُ
  :أ

َ
نَّ  تَرَ  لَمْ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َ  ص ا�َّ  ُدورَ  َخ�َّ

نَْصارِ 
َ
ْدرَكَ  ،آِخًرا فََجَعلَنَا ،األ

َ
ِ  رَُسوَل  َسْعدٌ  فَأ ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ص ا�َّ َْت  ا�َّ  ُدورَ  َخ�َّ

نَْصارِ 
َ
تَنَا األ

ْ
َولَيَْس « :َ�َقاَل  آِخًرا فََجَعل

َ
نْ  حِبَْسِبُ�مْ  أ

َ
ِيَارِ  ِمنَ  تَُ�ونُوا أ

ْ
 )۱۳۹۲(م/ .»اخل

ی تبوک،  برای غزوه صھمراه رسول الله  گوید: می س ید ساعدیابوحمترجمه: 
 صرسول الله  افتاد. »یقر« بیرون رفتیم. در مسیر راه، گذرمان به باغ یک زن در وادی

ما تخمین زدیم و ». دین بزنین باغ را تخمیا یمحصول خرما«فرمود:  هخطاب به صحاب
ی که ھنگامتا «ن زد و به آن زن، گفت: یرا ده وسق، تخم ھاآننیز  صخود رسول الله 

به ھر حال، ما به راھمان دامه ». نکمقدار آنھا را مشخص  گردیم، ما ان شاء الله برمی
ار یامشب، ھوا بس«فرمود:  صرسول الله در آنجا،  .میدیرس کبه تبو دادیم تا اینکه

ھمچنین ھرکس، شتری دارد  .ان نخوردکش تیاز جا س،کچ یھ ؛خواھد شد یطوفان
طوفان او را  و ش برخاستینفر از جا یکدر آن شب،  گوید: می یراو». زانویش را ببندد
ھمچنین در انداخت. » یط« ی د و در نزدیکی دو کوه قبیلهربا خود بدر بر گرفت و 

 دیسف یقاطرآورد و  صای برای رسول الله  نامهله یپادشاه ای  ھمین سفر، فرستاده
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ه یھدوی عدد چادر به  یکنوشت و  یا نامه نیز به او صرسول الله  به وی اھدا نمود.
از آن زن  ص، رسول الله یمدیرس یقر یه به وادک ی، وقتکرد. در بازگشت از تبوک

ه ک یھمان مقدار یعنی(ق. َس ؟ گفت: ده َو »مقدار محصول باَغت، چقدر شد«د: یپرس
 )ن زده بود.یتخم صرسول الله 
س، کھر ؛نه، عجله دارمیرفتن به مد یمن برا«فرمود:  ص پیامبر اکرمآنگاه 

سپس ما براه ». و ھرکس، دوست ندارد، آھسته بیاید .ندکعجله  ،دیایدوست دارد با من ب
 صرسول الله  آن نزدیک شدیم. در این ھنگام،به افتادیم تا اینکه مدینه ھویدا گشت و 

ه ما را دوست دارد و ما ک یوھک) است و این، احد است؛ شھر خوب( ، طابهنیا«فرمود: 
 یمنازل بنبھترین منازل انصار، «سپس ادامه داد و فرمود:  .»میز آن را دوست دارین

، و خزرج حارث بن یبنمنازل بعد از آن،  ،عبداالشھل یسپس منازل بن ھستند.نجار 
  ».و تمام منازل انصار، خوب ھستند ،ساعده یمنازل بن پس از آنھا،

رسول به ما ملحق شد، ابو ُاَسید گفت: خبر داری که  سعد بن عبادهو بعد از آنکه 
سعد خودش را به  و ما را در آخر قرار داد؟ نام برد را خوب انصار یھا رهیت ص الله

 را و ما یدنام برد را خوب انصار یھا رهی! تاللهرسول  یاگفت:  رساند و ص رسول الله
ه جزو کست ین یافکشما  یا برایآ«فرمود:  صرم کرسول ا دادید؟در آخر، قرار 

 ؟»دیخوبان باش

گیرم تا در  من کمرهایتان را می«که فرمود:  ص این سخن نبی اکرم ):۱۷باب (
 »آتش نیفتید

بُوَعن  ـ۱۵۴۴
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل قَال: َ س ُهَر�َْرةَ  أ  ،نَاًرا اْستَْوقَدَ  رَُجٍل  َكَمثَِل  َمَثِ� « :ص ا�َّ

ا َضاَءْت  فَلَمَّ
َ
َفَراُش  َجَعَل  َحْولََها َما أ

ْ
َوابُّ  َوَهِذهِ  ال  وََجَعَل  ،ِ�يَها َ�َقْعنَ  انلَّارِ يِف الَّيِت  ادلَّ

ْمنَ  َوَ�ْغِلبْنَهُ  َ�ُْجُزُهنَّ  نَا ،َوَمثَلُُ�مْ  َمثَِ�  فََذِلُ�مْ  :قَاَل  ،ِ�يَها َ�يَتََقحَّ
َ
 َعِن  حِبَُجِزُ�مْ  آِخذٌ  أ

ُمونَ  َ�تَْغِلبُوِ�  ،انلَّارِ  َعِن  َهلُمَّ  ،انلَّارِ  َعِن  َهلُمَّ  ،انلَّارِ   )۲۲۸۴(م/ .»ِ�يَها َ�َقحَّ
است  یمثال من، مانند مرد«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 

ن یو اھا  کند؛ پس ھنگامی که آتش اطرافش را روشن کرد، پروانهروشن ه آتشی ک
و آن مرد از این کار جلوگیری کنند  می شروع به انداختن خود در آتش ،حشرات

 شوند. این مثال من و شماست. میو وارد آتش کنند  می کند؛ اما آنھا او را مغلوب می
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گویم از آتش به سوی من بیایید، از  گیرم تا در آتش نیفتید و می میمن کمرھایتان را 
 ». گردید شوید و وارد آتش می ما شما بر من پیروز میآتش به سوی من بیایید؛ ا

شناخت و بیشتر از همه هم از  را بهتر از همه میمتعال الله  ص نبی اکرم ):۱۸باب (
 ترسید می متعال الله

َص  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۵۴۵ ِ  رَُسوُل  رَخَّ ْمرٍ يِف  ص ا�َّ
َ
 ِمنَ  نَاٌس  َ�نْهُ  َ�تََ�َّهَ  ،أ

َغَضُب  بَانَ  َحىتَّ  ،َ�َغِضَب  صانلَّيِبَّ  َذلَِك  َ�بَلَغَ  ،انلَّاِس 
ْ
قَْوامٍ  بَاُل  َما« :قَاَل  ُ�مَّ  ،وَْجِههِ يِف  ال

َ
 أ

ا يَْرَ�بُونَ  َص  َ�مَّ ِ  ،ِ�يهِ يِل  رُخِّ نَا فََوا�َّ
َ
ْعلَُمُهمْ  أل

َ
ِ  أ ُهمْ  بِا�َّ َشدُّ

َ
ُ  َوأ

َ
 )۲۳۵۶(م/ .»َخْشيَةً  هل

اما  ای انجام کاری، اجازه داد.بر صگوید: رسول الله  می ل عایشهترجمه: 
 ص تعدادی از مردم از انجام آن، خودداری کردند. بعد از اینکه این خبر به نبی اکرم

چرا «اش نمایان گردید و فرمود:  رسید، خشمگین شد تا جایی که آثار خشم در چھره
کنند؟  م، خودداری میرا داد ی انجام آنھا بعضی از مردم از انجام کارھایی که من اجازه

 ، من از آنھا شناخت بیشتری نسبت به الله دارم و بیشتر از آنان از اللهبه الله سوگند
 ». ترسم می متعال

به خاطر محارم  انتقام گرفتناز گناهان و  ص دوری کردن نبی اکرم ):۱۹باب (
 الهی

�ََّها صانلَّيِبِّ  َزْوِج ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۵۴۶
َ
َ  َما :قَالَْت  � ِ  رَُسوُل  ُخ�ِّ  َ�ْ�َ  ص ا�َّ

ْمَر�ِْن 
َ
  أ

َّ
َخذَ  إِال

َ
ُهَما أ �رَْسَ

َ
ْ�َعدَ  اَكنَ  إِْ�ًما اَكنَ  فَإِنْ  ،إِْ�ًما يَُ�نْ  لَمْ  َما أ

َ
 اْ�تََقمَ  َوَما ،ِمنْهُ  انلَّاِس  أ

ِ  رَُسوُل    ،نِلَْفِسهِ  ص ا�َّ
َّ
نْ  إِال

َ
ِ  ُحْرَمةُ  تُنْتََهَك  أ  )۲۳۲۷(م/ .أل ا�َّ

ھرگاه، به  گوید: می ؛ ص ؛ھمسر گرامی نبی اکرمعنھا   الله  یشه رضیعاترجمه: 
ن یند، آسانترکرا انتخاب  یکیار، کان دو یه از مکشد  یار داده میاخت ص اللهرسول 

ی مردم  شتر از ھمهیاگر گناه بود، ب یبود. ول یرد؛ البته اگر گناه نمک یآنھا را انتخاب م
گرفت  یبه خاطر خودش، انتقام نم صرسول الله  ھمچنینگرفت.  یم از آن، فاصله

 گرفت.) یشد. (آنگاه، بخاطر آن، انتقام م یم یحرمت ی، بالله متعالن یه به دکنیمگر ا
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تا اینکه پاهایش ورم نمود و این  ص ی نماز خواندن نبی اکرم درباره ):۲۰باب (
 ؟»نباشمگزاری رکش ی ا بندهیآ«سخنش که فرمود

ُمِغَ�ةِ  َعِن  ـ۱۵۴۷
ْ
نَّ  :س ُشْعبَةَ  بِْن  ال

َ
ُ  فَِقيَل  ،قََدَماهُ  اْ�تََفَخْت  َحىتَّ  َص�َّ  صانلَّيِبَّ  أ

َ
 :هل

تََ�لَُّف 
َ
ُ  َ�َفرَ  َوقَدْ  َهَذا أ مَ  َما لََك  ا�َّ رَ  َوَما َذنِْبَك  ِمنْ  َ�َقدَّ خَّ

َ
َفالَ « :َ�َقاَل  ؟تَأ

َ
ُ�ونُ  أ

َ
 َ�بًْدا أ

 )۲۸۱۹(م/ .»َشُكوًرا
به نماز  ای ه اندازهب شبھا ص نبی اکرم گوید: می سره بن شعبه یمغترجمه: 

: چرا خودت عرض کردند ص صحابه به رسول الله ردند.ک ورم ، یشه پاھاکستاد یا یم
ده یگناھان اول و آخرت را بخش الله متعاله کحال آن یانداز ینھمه به زحمت میرا ا

 ؟»نباشمر گزاری کش ی ا بندهیآ«فرمود:  صپیامبر اکرم است؟ 

ی شما بر حوض  من استقبال کننده«که فرمود  صاین سخن نبی اکرم  ):۲۱باب (
 »کوثر هستم

نَا« :َ�ُقوُل  صانلَّيِبَّ  َسِمْعُت : اَل قَ  س َب ندُ َعن جُ  ـ۱۵۴۸
َ
َوِْض  ىلَعَ  َفَرُطُ�مْ  أ

ْ
 .»احل

 )۲۲۸۹(م/
استقبال من «فرمود:  می صرسول الله  شنیدم که گوید: می س جندبترجمه: 

  ».ی شما بر حوض کوثر ھستم کننده

 ، و ورود امتش به آن ص حوض نبی اکرمبزرگی  ):۲۲باب (
ِ  َ�بْدِ َعن  ـ۱۵۴۹ َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو بِْن  ا�َّ

ْ
ِ  رَُسوُل  : قَالقَاَل  ل ال  َحوىِْض « :ص ا�َّ

ْ�يَُض  َوَماُؤهُ  ،َسَواءٌ  َوَزَوايَاهُ  ،َشْهرٍ  َمِسَ�ةُ 
َ
َوِرقِ  ِمنَ  أ

ْ
ْطيَُب  َوِرُ�هُ  ،ال

َ
ِمْسِك  ِمنَ  أ

ْ
 َوِ�َ�انُهُ  ،ال

َماءِ  َكنُُجومِ    فَالَ  ِمنْهُ  رَشَِب  َ�َمنْ  ،السَّ
ُ
بًَدا َ�ْعَدهُ  َ�ْظَمأ

َ
ْسَماءُ  َوقَالَْت  :قَاَل  »أ

َ
يِب  بِنُْت  أ

َ
أ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :ببَْ�رٍ  َوِْض  ىلَعَ  إِ�ِّ « :ص ا�َّ
ْ
ْ�ُظرَ  َحىتَّ  احل

َ
َّ  يَرِدُ  َمنْ  أ  وََسيُؤَْخذُ  ،ِمنُْ�مْ يلَعَ

نَاٌس 
ُ
قُوُل  ،ُدوِ�  أ

َ
ىِت  َوِمنْ  ِم�ِّ  رَبِّ  يَا :فَأ مَّ

ُ
َما :َ�يَُقاُل  ،أ

َ
ِ  ؟َ�ْعَدكَ  َعِملُوا َما َشَعْرَت  أ  َما َوا�َّ

ْ�َقابِِهمْ  ىلَعَ  يَرِْجُعونَ  َ�ْعَدكَ  بَرُِحوا
َ
يِب  اْ�نُ  فَاَكنَ  :قَاَل  »أ

َ
نْ  بَِك  َ�ُعوذُ  إِنَّا اللَُّهمَّ  :َ�ُقوُل  ُملَيَْكةَ أ

َ
 أ

ْ�َقابِنَا ىلَعَ  نَرِْجعَ 
َ
وْ  ،أ

َ
نْ  أ

َ
 )۲۲۹۲(م/. ِدينِنَا َ�نْ  ُ�ْفنَتَ  أ

 به من حوض«: فرمود صرسول الله  گوید: می ب عمرو بن عبداللهترجمه: 
 آبش، ل و عرضش با یکدیگر، مساوی ھستند.و طو .است راه ماه کی مسافت ی اندازه
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 آسمان ستارگان ی اندازه به شیھا پارچ و ،مشک از خوشبوتر شیبو نقره، از دتریسف
 ».شد نخواھد تشنه بعد از آن، ھرگز بنوشد، آب آن، از ھرکس .است

فرمود:  صگفت: ھمچنین رسول الله  ل : اسماء دختر ابوبکرگوید  می راوی
و تعدای را از  آید. مینم کدام یک از شما نزد من ام تا ببی من کنار حوض ایستاده«

گویم: پروردگارا! اینھا از من و جزو امتیان  میکنند. من  رسیدن به من جلوگیری می
شود: خبر نداری که آنھا بعد از تو چه کارھایی انجام دادند؟  من ھستند. گفته می

ه ابن ابی ملیکه ھمیشه اینگون گوید: می راوی». ، آنھا بعد از تو مرتد شدندبه الله سوگند
  بریم. میکه: بار الھا! ما از مرتد شدن و دچا فتنه شدن در دین، به تو پناه کرد  می دعا

نَّهُ : س بِن وََهَب  َحاِرثَةَ  َ�نْ  ـ۱۵۵۰
َ
 َصنَْعاءَ  َ�ْ�َ  َما َحوُْضهُ « :قَاَل  صانلَّيِبَّ  َسِمعَ  �

َمِدينَةِ 
ْ
ُ  َ�َقاَل  »َوال

َ
ُمْستَْورِدُ  هل

ْ
لَمْ  :ال

َ
َواِ� « :قَاَل  �َْسَمْعهُ  أ

َ
ُمْستَْورِدُ  َ�َقاَل ، الَ  :قَاَل  ؟»األ

ْ
 ِ�يهِ  تَُرى« :ال

َكَواِكِب  ِمثَْل  اآلِ�يَةُ 
ْ
 )۲۲۹۸(م/ .»ال

به حوضش « :فرمود صاکرم  ینب که دمیشن گوید: می  ھب و بن حارثهترجمه: 
مستورد به او گفت: آیا نشنیدی که در  ».نه و صنعاء استیان مدیمسافت م ی اندازه

 شیھا ظرف«مورد ظرفھای حوض، چیزی بگوید؟ حارثه جواب داد: نه. مستورد گفت: 
  ».است آسمان ستارگان ی اندازه به

َماَمُ�مْ  إِنَّ « :صَعِن انلَّىّبِّ  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۵۵۱
َ
 َجْرَ�ا َ�ْ�َ  َكَما َحوًْضا أ

ْذُرحَ 
َ
ِ  ُ�بَيْدُ َرَوايِة: قَاَل يِف  وَ » َحوىِض «َروايَة: يِف  وَ  »َوأ ُهُ  :ا�َّ تلْ

َ
 :َ�َقاَل  ـيَع� نافعاً  ـ فََسأ

امِ  قَْرَ�تَْ�ِ  َالٍ  ثََالِث  َمِسَ�ةُ  بَيْنَُهَما ،بِالشَّ
َ

يَّامٍ  ثََالثَةِ َرَوايَِة، َوِ�  ،يل
َ
 )۲۲۹۹(م/ .�

وجود  یحوض شما یرو شیپ«: فرمود ج اکرم ینب گوید: می بعمر  ابنترجمه: 
 گوید: می عبید الله ».است أذُرح و َجرباء یروستا دو انیم مسافت ی اندازه به که دارد
 انیم ی فاصله که اند شام در روستا گفت: دو افع در مورد جرباء و اذرح پرسیدم.از ن
  است. راه روز، شب، و در روایتی، سه سه آنھا

ِ  رَُسولِ  َ�نْ  س َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۵۵۲ الَ « :قَاَل  ص ا�َّ
َ
َوِْض  ىلَعَ  لَُ�مْ  فََرٌط إِ�ِّ  أ

ْ
 ،احل

يْلَةَ  َصنَْعاءَ  �َْ�َ  َكَما َطَرَ�يْهِ  �َْ�َ  َما �ُْعدَ  َو�ِنَّ 
َ
نَّ  ،وَأ

َ
بَاِر�َق  َكأ

َ
 )۲۳۰۵(م/ .»انلُُّجومُ  ِ�يهِ  األ

ی  استقبال کنندهمن «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سجابر بن سمره ترجمه: 
ی میان  ی فاصله ی میان دو طرف آن، به اندازه ھمانا فاصله شما بر حوض کوثر ھستم.

 ».ھستند(بسیار زیاد) ھای آن مانند ستارگان  و پارچ صنعاء و ایله است.



 ٢٩٩  »صفضایل نبی اکرم «کتاب فضایل  -۵۲

يِب  َ�نْ  ـ۱۵۵۳
َ
ُت  :قَاَل  س َذرٍّ أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل َوِْض  آِ�يَةُ  َما ،ا�َّ

ْ
ى« :قَاَل  ؟احل ِ

َّ
 َ�ْفُس  َواذل

دٍ  رَثُ  آلنِيَتُهُ  �ِيَِدهِ  ُ�َمَّ
ْ
�

َ
ُومِ  َعَددِ  ِمنْ  أ َماءِ  �ُ الَ  ،َوَ�َواِكِبَها السَّ

َ
ُمْظِلَمةِ  اللَّيْلَةِ يِف  أ

ْ
ُمْصِحيَةِ  ال

ْ
 ،ال

َنَّةِ  آِ�يَةُ 
ْ
  لَمْ  ِمنَْها رَشَِب  َمنْ  اجل

ْ
َنَّةِ  نَ مِ  ِمَ�ابَانِ  ِ�يهِ  �َْشُخُب  ،َعلَيْهِ  َما آِخرَ  َ�ْظَمأ

ْ
 رَشَِب  َمنْ  ،اجل

  لَمْ  ِمنْهُ 
ْ
انَ  َ�ْ�َ  َما ،ُطوهِلِ  ِمثُْل  َعرُْضهُ  ،َ�ْظَمأ   َ�مَّ

َ
يْلَةَ  إِىل

َ
َشدُّ  َماُؤهُ  ،أ

َ
ْحَ�  ،اللَّنَبِ  ِمنَ  َ�يَاًضا أ

َ
 َوأ

َعَسِل  ِمنَ 
ْ
 )۲۳۰۰(م/ .»ال

ھای حوض کوثر  یا رسول الله! تعداد ظرف گفت: سابوذر  که روایت استترجمه: 
جان محمد در دست اوست، که  کسی سوگند به«فرمود:  صچقدر است؟ پیامبر اکرم 

ھای حوض کوثر بیشتر از تعداد ستارگان کوچک و بزرگ آسمان در یک  تعداد ظرف
ھای بھشت ھستند. ھرکس از آن  ظرف نیز ھا و ھمان باشد. شب تاریک و بدون ابر، می

ھرکس، از آن  یان دارد.آبراھه از بھشت به آن، جر شود. دو بنوشد، ھرگز تشنه نمی
ی  به اندازهھر ضلع آن و  باشد. عرضش مانند طولش می شود. بنوشد، تشنه نمی

 ». تر از عسل است تر از شیر، و شیرینی میان عمان تا ایله است. آبش، سفید فاصله

نَّ  :س ثَْوَ�انَ  َ�نْ  ـ۱۵۵۴
َ
ِ  نىَِبَّ  أ ُِعْقرِ  إِ�ِّ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
ُذودُ  َحوىِْض  بل

َ
ْهِل  انلَّاَس  أ

َ
 أل

ََمِن  رْضُِب  ،ايلْ
َ
  َمَقاِ�  ِمنْ « :َ�َقاَل  ؟َعرِْضهِ  َ�نْ  فَُسئَِل  ،»َعلَيِْهمْ  يَْرفَضَّ  َحىتَّ  بَِعَصاَى  أ

َ
 إِىل

انَ  ابِهِ  َ�نْ  وَُسئَِل  »َ�مَّ َشدُّ « :َ�َقاَل  ؟رَشَ
َ
ْحَ�  ،اللَّنَبِ  ِمنَ  َ�يَاًضا أ

َ
َعَسِل  ِمنَ  َوأ

ْ
 ِ�يهِ  َ�ُغتُّ  ،ال

انِهِ  ِمَ�ابَانِ  َنَّةِ  ِمنَ  َ�ُمدَّ
ْ
َحُدُهَما ،اجل

َ
 )۲۳۰۱(م/ .»َوِرقٍ  ِمنْ  َواآلَخرُ  ،َذَهٍب  ِمنْ  أ

ھمانا من در جایگاه اصلی «فرمود:  ص رسول اللهگوید:  می س ثوبانترجمه: 
زنم تا آبش برای  برای آمدن اھل یمن، کنار می ایستم و مردم را با عصایم حوضم می

در مورد پھنای حوض پرسیدند.  ص پیامبر اکرماز  سپس مردم». آنان، جاری گردد
سفیدتر از «سپس مردم از آب آن پرسیدند. فرمود: ». از اینجا تا عمان است«فرمود: 

دو آبراھه که از بھشت با قدرت و فشار، جریان دارند،  تر از عسل است. شیر، و شیرین
 ». که یکی از آنھا از طال، و دیگری از نقره استکنند  یم آب آن را تھیه

نَّ  :س اَعِمرٍ  بِْن  ُ�ْقبَةَ  َ�نْ  ـ۱۵۵۵
َ
ِ  رَُسوَل  أ ْهِل  ىلَعَ  فََص�َّ  يَْوًما َخَرجَ  ص ا�َّ

َ
ُحدٍ  أ

ُ
 َصالَتَهُ  أ

َميِِّت  ىلَعَ 
ْ
  انرَْصََف  �ُمَّ  ،ال

َ
ِمنرَْبِ  إىِل

ْ
نَا ،لَُ�مْ  فََرٌط  إِ�ِّ « :َ�َقاَل  ،ال

َ
ِ  َو�ِ�ِّ  ،َعلَيُْ�مْ  َشِهيدٌ  وَأ �ُْظرُ  َوا�َّ

َ
 أل

 
َ

ْعِطيُت  قَدْ  َو�ِ�ِّ  ،اآلنَ  َحوىِْضَ  إىِل
ُ
رِْض  َخَزائِِن  َمَفا�ِيحَ  أ

َ
وْ  ،األ

َ
رِْض  َمَفا�ِيحَ  أ

َ
ِ  َو�ِ�ِّ  ،األ  َما َوا�َّ

َخاُف 
َ
نْ  َعلَيُْ�مْ  أ

َ
ُ�وا أ َخاُف  َولَِ�نْ  ،�َْعِدى �رُْشِ

َ
نْ  َعلَيُْ�مْ  أ

َ
 )۲۲۹۶(م/ .»ِ�يَها تَتَنَافَُسوا أ
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بیرون رفت و بر اھل  صروزی، رسول الله  گوید: می س عقبه بن عامرترجمه: 
من استقبال «سپس به سوی منبر رفت و فرمود:  احد (شھدای آن) نماز جنازه خواند.

به  بینم. ، ھم اکنون من حوضم را میبه الله ی شما و گواه بر شما ھستم. سوگند کننده
، من از اللهھای زمین، عنایت شده است. سوگند به  ھای زمین یا کلید من کلید گنجینه

دارم که در دنیا با یکدیگر به آن را ترسم؛ ولی بیم  شرک ورزیدن شما بعد از خودم نمی
 ». رقابت بپردازید

 صصفات ظاهری، بعثت و سن نبی اکرم  ):۲۳باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۵۵۶

َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ قَاَل:  س َمالٍِك  بِْن  أ ِو�ِل  لَيَْس  ص ا�َّ َائِِن  بِالطَّ

ْ
 َوالَ  ابل

َقِص�ِ 
ْ
ْ�يَِض  َولَيَْس  ،بِال

َ
ْمَهِق  بِاأل

َ
َْعدِ  َوالَ  ،بِاآلَدمِ  َوالَ  األ

ْ
َقَطِط  بِاجل

ْ
ِبِط  َوالَ  ال ُ  َ�َعثَهُ  ،بِالسَّ  ا�َّ

ِس  ىلَعَ 
ْ
ْرَ�ِع�َ  َرأ

َ
قَامَ  ،َسنَةً  أ

َ
ةَ  فَأ َمِدينَةِ  ِسنِ�َ  َعرْشَ  بَِمكَّ

ْ
ُ  َوتََوفَّاهُ  ،ِسنِ�َ  َعرْشَ  َو�ِال ِس  ىلَعَ  ا�َّ

ْ
 َرأ

ِسهِ يِف  َولَيَْس  ،َسنَةً  ِستِّ�َ 
ْ
ونَ  َوحِلْيَِتهِ  َرأ  )۲۳۴۷(م/ .َ�يَْضاءَ  َشْعَرةً  ِعرْشُ

بسیار بلند و نه بسیار نه  صقامت رسول الله  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 
موھایش نه بسیار مجعد  رنگی بسیار سفید نداشت و گندم گون ھم نبود. کوتاه بود.

ل در ده سا را در سن چھل سالگی، مبعوث نمود. او الله ه صاف و فروھشته.بود و ن
و در سن شصت سالگی در حالی که بر سر و ریش  مکه و ده سال در مدینه ماند.

 (مبارکش) بیست موی سفید، وجود نداشت، فوت نمود.
نزد جمھور و بر اساس رأی مشھور بعد از  صبل یادآوری است که رسول الله (قا

ی منوره زندگی نمود و در سن شصت و بعثت، سیزده سال در مکه و ده سال در مدینه
بعضی از در  حتی از انس  یسه سالگی دنیا را وداع گفت؛ چنانکه در روایات مختلف

 ،رد روایت فوق باید گفت که یکی از راویانآمده است. اما در مو نیزصحیح مسلم روایات 
 .)تبدیل نموده است ،اعداد را گرد نموده و سیزده را به ده، و شصت و سه را به شصت

رَبَاءَ َعن  ـ۱۵۵۷
ْ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ قَاَل:  س ال َمنِْكبَْ�ِ  َ�ْ�َ  َما بَِعيدَ  ،َمْر�ُواًع  رَُجالً  ص ا�َّ

ْ
 ،ال

ةِ  َعِظيمَ  ُمَّ
ْ
  اجل

َ
ُذَ�يْهِ  َشْحَمةِ  إىِل

ُ
يُْت  َما ،مَحَْراءُ  ُحلَّةٌ  َعلَيْهِ  ،أ

َ
ْحَسنَ  َ�طُّ  َشيْئًا رَأ

َ
  )۲۳۳۷(م/. ِمنْهُ  أ

متوسط بود و  یقامت یدارا ص رسول الله گوید: می ببراء بن عازب ترجمه: 
 ی هد. پارچیرس یش میگوشھا ی هش به نرمیموھا .گر فاصله داشتیدیکش با یھا شانه

 ام. دهیباتر از او ندیز یزیھرگز چمن  پوشیده بود.قرمزی  یمنی
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يِب  َ�نْ  ـ۱۵۵۸
َ
َفيِْل أ يُْت  :قَاَل  س الطُّ

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ رِْض  وَْجهِ  ىلَعَ  َوَما ص ا�َّ

َ
 َرآهُ  رَُجٌل  األ

ُت  :قَاَل  ،َ�ْ�ِى
ْ
ُ  َ�ُقل

َ
ْ�تَهُ  فََكيَْف  هل

َ
ْ�يََض  اَكنَ  :قَاَل  ؟َرأ

َ
ًدا َمِليًحا أ بُو َماَت  :ُمْسِلمُ  قَاَل  ُمَقصَّ

َ
 أ

َفيِْل  ْصَحاِب  ِمنْ  َماَت  َمنْ  آِخرَ  َوَ�نَ  ،ِمائَةٍ  َسنَةَ  الطُّ
َ
ِ  رَُسولِ  أ  )۲۳۴۰(م/. ا�َّ

را دیدم، و ھم اکنون، در روی  صمن رسول الله  گوید: می ابو طفیلترجمه: 
 زمین، بجز من، کسی وجود ندارد که او را دیده باشد. 

ایشان سفید و با نمک : را چگونه یافتی؟ گفت ایشانگفتم:  گوید: می سعید جریری
 بود و قامتی متوسط داشت و نه خیلی چاق و نه خیلی الغر بود. 

ابو طفیل در سال صد ھجری، فوت نمود و او آخرین کسی بود که  گوید: می مسلم
  فوت کرد. صاز یاران رسول الله 

 در مورد ُمهر نبوت ):۲۴باب (
ِ  رَُسوُل  اَكنَ قَاَل:  س َسُمَرةَ  ْ�نَ  َجابِرَ َعن  ـ۱۵۵۹ مُ  َشِمَط  قَدْ  ص ا�َّ ِسهِ  ُمَقدَّ

ْ
 َرأ

َهنَ  إَِذا َوَ�نَ  ،َوحِلْيَِتهِ  ْ  لَمْ  ادَّ ُسهُ  َشِعَث  َو�َِذا ،يَتََب�َّ
ْ
َ  َرأ  َ�َقاَل  ،اللِّْحيَةِ  َشْعرِ  َكِث�َ  َوَ�نَ  ،تَبَ�َّ

يِْف  ِمثُْل  وَْجُههُ  :رَُجٌل  ْمِس  ِمثَْل  اَكنَ  بَْل  ،الَ  :قَاَل  ،السَّ َقَمرِ  الشَّ
ْ
يُْت  ،ُمْستَِديًرا َوَ�نَ  ،َوال

َ
 َوَرأ

َاَ�مَ 
ْ
ََماَمةِ  َ�يَْضةِ  ِمثَْل  َكِتِفهِ  ِعنْدَ  اخل

ْ
 )۲۳۴۴(م/ .َجَسَدهُ  �ُْشِبهُ  ،احل

جو  صموھای جلوی سر و ریش رسول الله  گوید: می سجابر بن سمره ترجمه: 
اما ھنگامی که  شد. زد، موھای سفیدش، دیده نمی که روغن می بود. و ھنگامی میگند

ریش پر پشت و  ص پیامبر اکرمشدند.  شد، ظاھر می موھایش، پراکنده و ژولیده می
نه، بلکه مانند جابر گفت:  اش مانند شمشیر بود؟ گنجانی داشت. مردی گفت: چھره

اش دیدم که  ا کنار شانهای ِگرد داشت. من ُمھر نبوت ر چھره خورشید و ماه بود. وی
 ی تخم کبوتر بود و رنگی شبیه رنگ جسمش داشت.  به اندازه

ائَِب َعن  ـ۱۵۶۰   َخالىَِت يِب  َذَهبَْت قَاَل:  س يَِز�دَ  �ْنَ  السَّ
َ

ِ  رَُسولِ  إىِل  يَا :َ�َقالَْت  ،ص ا�َّ
ِ  رَُسوَل  ْخىِت  ا�ْنَ  إِنَّ  ،ا�َّ

ُ
ىِس  َ�َمَسحَ  ،وَِجعٌ  أ

ْ
رَبََ�ةِ يِل  وََداَع  رَأ

ْ
  �ُمَّ  ،بِال

َ
أ �ُْت  تَوَضَّ  �ُمَّ  ،وَُضوئِهِ  ِمنْ  فرََشِ

َف  ُ�ْمُت 
ْ
  َ�نََظرُْت  ،َظْهرِهِ  َخل

َ
ََجلَةِ  ِزرِّ  ِمثَْل  ،َكتَِفيْهِ  �َْ�َ  َخاتِِمهِ  إىِل

ْ
 )۲۳۴۵(م/ .احل

برد و عرض  ص رسول اللهام مرا نزد  خاله گوید: می سد یزیب بن یساترجمه: 
را بر سر  )شکمبار( دست صمار است. رسول الله یب ام هزاد خواھر! یا رسول الله: ردک

آب  ی هماندیباقمن وضو گرفت و آنگاه، مود. نت کبر یمن دعا ید و برایشکمن 
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ه مانند کھر نبوت به مُ  ستادم ویا ص پیامبر اکرمپشت سر  سپس .دمیرا نوش شیوضو
 ردم.کنگاه  ،قرار داشت صرسول الله  یھا ان شانهیم بود و یا مهکد

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۵۶۱ يُْت  :قَاَل  س رَسِْجَس  بِْن  ا�َّ
َ
ُت  صانلَّيِبَّ  َرأ

ْ
َ�ل

َ
ًْما ُخزْبًا َمَعهُ  َوأ

َ
 َوحل

وْ 
َ
ُت  :قَاَل  ،ثَِر�ًدا :قَاَل  أ

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
ْستَْغَفرَ  :هل

َ
 :اآليَةَ  َهِذهِ  تَالَ  ُ�مَّ  ،َولََك  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟صانلَّيِبُّ  لََك  أ

�بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ� وَ  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ ﴿ َفهُ  ُدرُْت  ُ�مَّ  :قَاَل  .]۱۹[محمد:  ﴾لُۡمۡؤِمَ�ِٰت ٱِ�َ
ْ
  َ�نََظْرُت  َخل

َ
 إِىل

ةِ  َخاتَمِ  يرُْسَى َكِتِفهِ  نَاِغِض  ِعنْدَ  ،َكِتَفيْهِ  َ�ْ�َ  انلُّبُوَّ
ْ
ْمثَالِ  ِخيَالنٌ  َعلَيْهِ  ،مُجًْعا ،ال

َ
 .اثلَّآيِلِل  َكأ

 )۴۳۴۶(م/
را دیدم و با ایشان نان و  صمن نبی اکرم  گوید: می لله بن سرجسا عبدترجمه: 

به عبدلله بن  گوید: می گوشت یا ترید (نان ُخرد شده داخل آبگوشت) خوردم. عاصم
بله، برای تو نیز برایت طلب مغفرت کرد؟ گفت:  ص سرجس گفتم: آیا نبی اکرم

�بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ�  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ ﴿آنگاه این آیه را تالوت کرد:  طلب مغفرت نمود. َ�ِ
  .»برای گناھان خودت و مردان و زنان مؤمن طلب مغفرت کن« ﴾لُۡمۡؤِمَ�ٰتِ ٱوَ 

رفتم و به ُمھر  ص پیامبر اکرمسپس پشت سر  گوید: می سعبدلله بن سرجس 
چپش، مانند یک ُمشت، جمع، و باالی ی  ھایش، نزدیک باالی شانه نبوت که میان شانه

 ، نگاه کردم.ھایی مانند زگیل بود آن، خال
 

  صکیفیت دهان، چشمان و پشت پاهای نبی اکرم  ):۲۵باب (
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  س َسُمَرةَ  ْ�نَ  َجابِرَ َعن  ـ۱۵۶۲ َفمِ  َضِليعَ  ص ا�َّ

ْ
ْشلَكَ  ،ال

َ
َعْ�ِ  أ

ْ
 ،ال

َعِقبَْ�ِ  َمنُْهوَس 
ْ
 .ال

ُت  :قَاَل  
ْ
َفمِ  َضِليعُ  َما :لِِسَماكٍ  قُل

ْ
َفمِ  َعِظيمُ  :قَاَل  ؟ال

ْ
ُت  :قَاَل  ال

ْ
ْشلَكُ  َما :قُل

َ
َعْ�ِ  أ

ْ
 :قَاَل  ؟ال

َعْ�ِ  َشقِّ  َطِو�ُل 
ْ
ُت  ،قَاَل  ،ال

ْ
َعِقِب  َمنُْهوُس  َما :قُل

ْ
ْمِ  قَِليُل  :قَاَل  ؟ال

َ
َعِقِب  حل

ْ
 )۲۳۳۹(م/ .ال

د با یدھان بزرگ و چشمان سف صرسول الله  گوید: می جابر بن سمرهترجمه: 
 بود. یگوشت اندک یش دارایداشت و پشت پاھا یقرمز یاندک
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عَ كأَشْ «ح سماک را در مورد یاست که علما توض یادآوری(قابل  اند و  رفتهینپذ »نيِ لُ الْ
شتر به یح بیتوض یاند. برا م، ذکر نمودهیا دهکررا که ما ارائه  مفھومین یجمھور ھم

  .)دییمراجعه نما یشرح ترمذ یاالحوذ هو تحف یح مسلم نوویصحشرح 

 ص ریش (مبارک) نبی اکرم ):۲۶باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۵۶۳

َ
نْ  يُْ�َرهُ  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ْعَرةَ  الرَُّجُل  يَنِْتَف  أ َيَْضاءَ  الشَّ

ْ
ِسهِ  ِمنْ  ابل

ْ
 َرأ

ِ  رَُسوُل  َ�ْتَِضْب  َولَمْ  :قَاَل  ،َوحِلْيَِتهِ  َما ،ص ا�َّ َيَاُض  اَكنَ  إِ�َّ
ْ

ْدَ�ْ�ِ َوِ�  َ�نَْفَقِتهِ يِف  ابل  ،الصُّ
ِس َوِ� 

ْ
أ  )۲۳۴۱(م/ .َ�بْذٌ  الرَّ

، شخصروایت است که گفت: مکروه است که  ساز انس بن مالک ترجمه: 
 صگفت: رسول الله  ساش را بَکند. ھمچنین انس  موھای سفید سر و ریش

ن لب ییقسمت پاعنفقه (د در یسف یمو تعدادیفقط کرد؛  موھایش را رنگ نمی
وجود  ص پیامبر اکرمھایش و مقدار اندکی نیز در موھای سر  ) و شقیقهنیریز

 داشت.

 صموهای سفید نبی اکرم  ):۲۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۵۶۴

َ
يُْت  :قَاَل  س ُجَحيَْفةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ ْ�يََض  ص ا�َّ

َ
ََسنُ  اَكنَ  ،َشاَب  قَدْ  أ

ْ
 احل

ٍّ  ْ�نُ   )۲۳۴۳(م/ .�ُْشِبُههُ  ىلَعِ
، یید و موھای، سفیرنگ که دمیرا د ص رسول الله گوید: می سفه یابو جحترجمه: 

 ه او بود. یشب ب یو حسن بن عل داشت یجو گندم

 صموهای نبی اکرم  ):۲۸باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۵۶۵

َ
نَّ  :س أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  )۲۳۳۸(م/ .َمنِْكبَيْهِ  َشَعُرهُ  يرَْضُِب  اَكنَ ص ا�َّ

 ش افتاده بود.یھا هان شانیم صرسول الله  یموھا گوید: می سانسترجمه: 

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۵۶۶
َ
ِ  رَُسولِ  َشَعرُ  اَكنَ  :قَاَل  س أ   ص ا�َّ

َ
نَْصاِف  إِىل

َ
ُذَ�يْهِ  أ

ُ
 )۲۳۳۸(م/ .أ

تا نصف گوشھایش  صموھای رسول الله  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 
 رسید. می
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  رها کردن موها بر پیشانی و فرق باز کردن ):۲۹باب (
ْهُل  اَكنَ  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۵۶۷

َ
ِكتَاِب  أ

ْ
ْشَعارَُهمْ  �َْسُدلُونَ  ال

َ
 َوَ�نَ  ،أ

ُ�ونَ  ُمرْشِ
ْ
ِ  رَُسوُل  َوَ�نَ  ،رُُءوَسُهمْ  َ�ْفُرقُونَ  ال ْهِل  ُمَواَ�َقةَ  ُ�ِبُّ  ص ا�َّ

َ
ِكتَاِب  أ

ْ
 يُْؤَمرْ  لَمْ  ِ�يَما ال

ِ  رَُسوُل  فََسَدَل  ،بِهِ    )۲۳۳۶(م/ .َ�ْعدُ  فََرَق  ُ�مَّ  ،نَاِصيَتَهُ  ص ا�َّ
ن، کیو مشرکردند  می شان را رھایتاب موھاکاھل  گوید: می ب ابن عباسترجمه: 

امده بود، دوست یآن ن یبرا یه دستورک یدر امر ص اللهو رسول  ردند.ک یفرق باز م
 ، رھایشانیش را بر پیموھا ص پیامبر اکرم ؛ لذاندکتاب، عمل کداشت موافق اھل 

 رد.کز فرق باز ین ص پیامبرسر انجام،  اما .ردک می

 صتبسم رسول الله  ):۳۰باب (
 تاب الصالة.كفيه حديث جابر بن سمرة، و قد تقدم ىف 

(حدیث شماره » کتاب نماز«در  سدر این زمینه، حدیث جابر بن سمره ترجمه: 
 ) بیان گردید.  ۳۶۲

 یشتریب یایَبَرد، ح یه در پرده بسر مک یا زهیاز دوش صنبی اکرم  ):۳۱باب (
 داشت

ُْدرِىَّ  َسِعيدٍ ايب  َعن ـ۱۵۶۸
ْ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ قَاَل:  س اخل َشدَّ  ص ا�َّ

َ
َعْذَراءِ  ِمنَ  َحيَاءً  أ

ْ
يِف  ال

 )۲۳۲۰(م/ .وَْجِههِ يِف  َعَرْ�نَاهُ  َشيْئًا َكِرهَ  إَِذا َوَ�نَ  ،ِخْدرَِها
ه در پرده بسر ک یا زهیاز دوش صرسول الله  گوید: می س ید خدریابوسعترجمه: 

اش،  دانست، ما از چھره یرا ناپسند م یارکداشت. و ھرگاه،  یشتریب یایَبَرد، ح یم
 شدیم. یمتوجه م

 و نرمی و لطافت بدنش  صخوشبویی نبی اکرم  ):۳۲باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۵۶۹

َ
ِ بِن  أ ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  س كَمال زَْهرَ  ص ا�َّ

َ
نَّ  ،اللَّْونِ  أ

َ
 َعَرقَهُ  َكأ

  َمىَش  إَِذا ،اللُّْؤلُؤُ 
َ
أ َ�َ  َحِر�َرةً  َوالَ  ِديبَاَجةً  َمِسْسُت  َوالَ  ،تََ�فَّ

ْ
ل
َ
ِ  رَُسولِ  َكفِّ  ِمنْ  أ  ،ص ا�َّ

ةً  َوالَ  ِمْسَكةً  َشَمْمُت  َوالَ  ْطيََب  َ�نرَْبَ
َ
ِ  رَُسولِ  َراحِئَةِ  ِمنْ  أ  )۲۳۳۰(م/ .ص ا�َّ
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با و درخشان یز ص ی رسول الله رنگ چھره گوید: می س کانس بن مالترجمه: 
؛ من ھیچ دیبا و ابریشمی، رفت یبا قدرت و وقار راه م؛ عرقی مانند مروارید داشت؛ بود

و  کچ ُمشین، ھیھمچن باشد. صتر از کف دست رسول الله  لمس نکردم که نرم
  افتم.ین ص پیامبر اکرم ی هحیرا خوشبوتر از را عنبری

ِ  رَُسولِ  َمعَ  َصلَّيُْت  :قَاَل  س َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۵۷۰   َصَالةَ  ص ا�َّ
َ

و�
ُ
 ُ�مَّ  ،األ

  َخَرجَ 
َ

ْهِلهِ  إِىل
َ
انٌ  فَاْستَْقبَلَهُ  ،َمَعهُ  وََخرَْجُت  أ َ ىْ  َ�ْمَسحُ  فََجَعَل  ،ِودلْ َحِدِهمْ  َخدَّ

َ
 ،َواِحًدا َواِحًدا أ

ا :قَاَل  مَّ
َ
نَا َوأ

َ
ى َ�َمَسحَ  أ وْ  ـ بَْرًدا يِلَِدهِ  فَوََجْدُت  :قَاَل  َخدِّ

َ
َما ـ ِر�ًا :أ َّ�

َ
ْخرََجَها َك�

َ
 ُجْؤنَةِ  ِمنْ  أ

ارٍ   )۲۳۲۹(م/ .َ�طَّ
نماز ظھر را خواندم و  صھمراه رسول الله  گوید: می س جابر بن سمرهترجمه: 

اش رفت، من نیز ھمراه او  بیرون شد و به سوی خانواده ص اکرمپیامبر بعد از اینکه 
 صنبی اکرم  آمدند. صچند کودک به استقبال رسول الله در این اثنا،  رفتم. بیرون

 ص ھمچنین رسول مکرم اسالم از آنھا یکی یکی، دست کشید.ھریک  بر رخسارھای
رسید که گویا آن را از  من  از دستش، بویی به مشام بر دو رخسار من، دست کشید.

 ی عطار، بیرون آورده است.  صندوقچه

 هنگام نزول وحی در هوای سرد صعرق کردن نبی اکرم  ):۳۳باب (
ُل  اَكنَ  إِنْ  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۵۷۱ َ�ُْ

َ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  يل َغَداةِ يِف  ص ا�َّ

ْ
َارَِدةِ  ال

ْ
 ،ابل

 )۲۳۳۳(م/ .َعَرقًا َجبَْهُتهُ  تَِفيُض  ُ�مَّ 
 ص: چه بسا که در ھوای سرد صبح، بر رسول الله گوید می ل عایشهترجمه: 

 گشت. اش، عرق سرازیر می شد و از پیشانی وحی نازل می

نَّ  :ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۵۷۲
َ
َارَِث  أ

ْ
َل  ِهَشامٍ  ْ�نَ  احل

َ
ِ�يَك  َكيَْف  :صانلَّيِبَّ  َسأ

ْ
َوىْحُ  يَأ

ْ
 ؟ال

ْحيَانًا« :َ�َقاَل 
َ
تِيِ�  أ

ْ
َصلَةِ  ِمثِْل يِف  يَأ

ْ
ََرِس  َصل

ْ
َشدُّ  وَُهوَ  ،اجل

َ
َّ  أ  ،َوَ�يْتُهُ  َوقَدْ  َ��ِّ  َ�ْفِصمُ  ُ�مَّ  ،ىلَعَ

ْحيَانًا
َ
ىِع  ،الرَُّجِل  ُصوَرةِ  ِمثِْل يِف  َملٌَك  َوأ

َ
 )۲۳۳۳(م/ .»َ�ُقوُل  َما فَأ

 ص اکرمنبی ه حارث بن ھشام از کت است یروا ؛لشه یعا ؛نیاز ام المُومنترجمه: 
 یمانند صدا یگاھ«فرمود:  صشود؟ رسول الله  ینازل مبر تو گونه چ ی: وحدیپرس

پس از و  ن نوع آنست.یتر ن، سختیو ا شود ینازل مصورت زمزمه) ه ب یعنی( زنگ
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صورت ه ب ،یوح ی هفرشت ھم یگاھ .ندک یدا میخاتمه پ ،تیفکین یا، یفراگرفتن وح
 .»نمک یحفظ مش را یھا و من گفتهآید  می انسان

 صخوشبویی عرق نبی اکرم  ):۳۴باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۵۷۳

َ
�ِّ  وََجاَءْت  ،َ�َعِرَق  ،ِعنَْدنَا َ�َقاَل  ص انلَّىِبُّ  َعلَيْنَا َدَخَل  :قَاَل  س أ

ُ
 أ

َعَرَق  �َْسلُُت  فََجَعلَْت  ،بَِقاُروَرةٍ 
ْ
مَّ  يَا« :َ�َقاَل  ص انلَّىِبُّ  فَاْستَيَْقَظ  ،ِ�يَها ال

ُ
 َهَذا َما ،ُسلَيْمٍ  أ

ي  ِ
َّ

َْعلُهُ  َعَرقَُك  َهَذا :قَالَْت ؟ »تَْصنَِع�َ اذل
َ

ْطيَِب  ِمنْ  وَُهوَ  ،ِطيِبنَايِف  �
َ
يِب  أ  )۲۳۳۱(م/ .الطِّ

و نزد ما قیلوله (خواب ظھر) ی ما آمد  به خانه صنبی اکرم  گوید: می انسترجمه: 
ای آورد و شروع به جمع کردن  ھنگامی که خواب رفت، عرق کرد. مادرم شیشه نمود.

ای ام ُسلیم! این چه کاری «بیدار شد و فرمود:  صعرقھا در آن نمود. نبی اکرم 
کنیم؛ چرا که  عنوان خوشبویی استفاده میه لیم گفت: این عرق تو را باست؟ ام ُس 

 بھترین خوشبویی است. 

 صتبرک جستن از عرق نبی اکرم  ):۳۵باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۵۷۴

َ
مِّ  َ�يَْت  يَْدُخُل  ص انلَّىِبُّ  اَكنَ  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ

ُ
 ىلَعَ  َ�يَنَامُ  ُسلَيْمٍ  أ

ِ�يَْت  فَِراِشَها ىلَعَ  َ�نَامَ  يَْومٍ  َذاَت  فََجاءَ  :قَاَل  ،ِ�يهِ  َولَيَْسْت  فَِراِشَها
ُ
 ص انلَّيِبُّ  َهَذا :لََها فَِقيَل  ،فَأ

ِديمٍ  قِْطَعةِ  ىلَعَ  َعَرقُهُ  َواْستَنَْقعَ  ،َعِرَق  َوقَدْ  فََجاَءْت  :قَاَل  ،فَِراِشِك  ىلَعَ  ،بَيِْتِك يِف  نَامَ 
َ
 ىلَعَ  ،أ

ِفَراِش 
ْ
ُف  فََجَعلَْت  َعتِيَدَ�َها َ�َفتََحْت  ،ال َعَرَق  َذلَِك  تُنَشِّ

ْ
هُ  ال  َ�َفِزعَ  ،قََواِر�ِرَهايِف  ،َ�تَْعرِصُ

مَّ  يَا ؟تَْصنَِع�َ  َما« :َ�َقاَل  ص انلَّيِبُّ 
ُ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقالَْت  »ُسلَيْمٍ  أ  ،لِِصبْيَانِنَا بََرَ�تَهُ  نَرُْجو ،ا�َّ

َصبِْت « :قَاَل 
َ
 )۲۳۳۱(م/ .»أ

آمد و ی ام سلیم می به خانه ص گوید: نبی اکرممی سانس بن مالک ترجمه: 
 ص خوابید. سرانجام، روزی رسول اللهھنگامی که ام سلیم آنجا نبود، سر جایش می

اش  به خانه صآمد و سرجایش، خوابید. به ام سلیم اطالع دادند که نبی اکرم 
عرق کرده بود و  ص اکرمنبی گوید: می آمده و سر جایش خوابیده است. انس

عرقھایش روی قطعه چرمی باالی رختخوابش، جمع شده بود که ام سلیم به خانه 
روع به جذب کردن ی خوشبویی) خود را باز نمود و ش آمد و طبله (صندوقچه

از خواب،  ص ریخت. نبی اکرم ھایش می ای نمود و داخل شیشه ھا با پارچه عرق
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! یا رسول اللهکنی؟ ام سلیم گفت:  بیدار شد و فرمود: ای ام ُسلیم! چکار می
 صامیدوارم که عرق شما باعث خیر و برکت برای کودکان ما گردد. رسول الله 

 ». حرفت درست است«فرمود: 
بوده است؛ چنانکه عالمه  صرم رسول الله امحاز لیم، (بسیار واضح است که ام ُس 

لیم دختر ملحان؛ مادر انس بن مالک؛ یا کنم ام ُس  میفکر  گوید: می ابن عبدالبر
یکی از  ،با توجه به این موضوع را شیر داده است. صخواھرش ام حرام، رسول الله 

شود. بعد از آن، با می ص اعی رسول اللهی رضاعی و دیگری، خواھر رض آنھا خاله
یش بوده ھا هاز طرف خال صکه ام حرام یکی از محارم رسول الله کند  می سند ذکر

است؛ چرا که مادر عبدالمطلب بن ھاشم از بنی نجار بود. و به نقل از یونس بن 
 ص ھای رضاعی نبی اکرم ابن وھب گفت: ام حرام یکی از خاله گوید: می عبداالعلی

نمود. دانشمندانی مانند نزد او استراحت می ص بود. به ھمین خاطر، نبی اکرم
اند. بعضی ھم  ابوالقاسم جوھری، داوودی و مھلب نیز این مطلب را با قاطعیت پذیرفته

 ی پدر یا پدر بزرگ پیامبر ؛عبدالمطلب؛ بود. عالمه ابن جوزی لیم خالهاند که ام ُس  گفته
لیم خواھر رضاعی آمنه مادر رسول گفتند: ام ُس ز حفاظ میشنیدم که بعضی ا گوید: می

 بود. (نقل با اندکی اختصار)  صالله 
لیم و ام حرام رسد که ام ُس  به ھر حال، از مجموع سخنان باال چنین به نظر می

ی آنھا رفت و آمد زیادی داشت، و  در خانه صکه خواھر یکدیگرند، و رسول الله 
 ص پیامبر اکرمرم امحجزو نمود، ھایشان، استراحت می چه بسا که در خانه

 .اند هبود

 از ایشانبا مردم و تبرک جستن مردم  صنبی اکرم  بودن نزدیک ):۳۶باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۵۷۵

َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ َغَداةَ  َص�َّ  إَِذا ص ا�َّ

ْ
 َخَدمُ  َجاءَ  ال

َمِدينَةِ 
ْ
َماءُ  ِ�يَها بِآنِيَِتِهمْ  ال

ْ
  بِإِنَاءٍ  يُْؤَ�  َ�َما ،ال

َّ
َغَداةِ يِف  َجاُءوهُ  فَُر�ََّما ،ِ�يَها يََدهُ  َ�َمَس  إِال

ْ
 ال

َارَِدةِ 
ْ

 )۲۳۲۴(م/ .ِ�يَها يََدهُ  َ�يَْغِمُس  ابل
نماز صبح را  صھنگامی که رسول الله  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 

آوردند؛ و ھر ظرفی که آورده  آبشان را میخواند، خدمتگزاران مدینه، ظرفھای  می
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برد. و چه بسا که در یک صبح  دستش را داخل آبش، فرو می صشد، نبی اکرم  می
 برد. دستش را در آب، فرو می صآمدند و پیامبر اکرم  سرد می

به کسی دیگر، جایز  ص(قابل یاد آوری است که تبرک جستن بعد از رسول اکرم 
  .)به کسی دیگر، تبرک نجستند ص نیست؛ زیرا صحابه بعد از رسول الله

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۵۷۶
َ
يُْت  لََقدْ  :قَاَل  س أ

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ َالَُّق  ص ا�َّ

ْ
َطاَف  ،َ�ِْلُقهُ  َواحل

َ
 بِهِ  َوأ

ْصَحابُهُ 
َ
نْ  يُِر�ُدونَ  َ�َما ،أ

َ
  َشْعَرةٌ  َ�َقعَ  أ

َّ
 )۲۳۲۵(م/ .رَُجٍل  يَدِ يِف  إِال

را دیدم در حالی که یک آرایشگر  صمن رسول الله  گوید: می سانس ترجمه: 
 بود و یارانش، اطراف او را گرفته بودند و تالشایشان مشغول تراشیدن موھای سر 

 در دست یکی از آنھا بیفتد. ص پیامبر اکرمتا ھر موی کردند  می

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۵۷۷
َ
نَّ  :س أ

َ
ةً  أ

َ
ءٌ  َ�ْقِلَهايِف  اَكنَ  اْمَرأ ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقالَْت  ،ىَشْ َْك يِل  إِنَّ  ا�َّ

َ
 إيِل

مَّ  يَا« :َ�َقاَل  ،َحاَجةً 
ُ
ىَّ  اْ�ُظِرى فَُالنٍ  أ

َ
َكِك  أ قىِْضَ  َحىتَّ  ،ِشئِْت  السِّ

َ
 فََخالَ  ،»َحاَجتَِك  لَِك  أ

ُرقِ  َ�ْعِض يِف  َمَعَها  )۲۳۲۶(م/ .َحاَجِتَها ِمنْ  فَرََغْت  َحىتَّ  ،الطُّ
یا گوید: زنی که از نظر عقلی، مقداری مشکل داشت، گفت:  می س انسترجمه: 

 ای مادر فالنی، نگاه کن در«فرمود:  ص! من با شما کاری دارم. رسول الله رسول الله
 گوید: می راوی». دھم ی مدینه دوست داری، کارت را برایت انجام میھا هاز کوچھریک 

ھای مدینه، با او به خلوت نشست تا اینکه  در یکی از راه ص آنگاه، رسول الله
 ھایش تمام شد.  صحبت

آید، سر راه مردم و عبور و مرور آنھا و  (این خلوت، ھمانگونه که از حدیث بر می
جلوی چشم مردم بوده و جزو خلوت مرد و زن بیگانه که حرام است، شمرده 

خواست  ته بودند؛ چرا که آن زن نمیشود؛ زیرا آنھا صرفا از مردم، فاصله گرف نمی
  مردم، صحبتھایش را بشنوند. شرح نووی با اندکی تصرف)

نسبت به فرزندان و ی مردم  تر از همه مهربان صرسول الله  ):۳۷باب (
 اش بود خانواده

�َِس  َ�نْ  ـ۱۵۷۸
َ
يُْت  َما :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
َحًدا َرأ

َ
رَْحمَ  اَكنَ  أ

َ
ِعيَالِ انلاس  أ

ْ
 رَُسولِ  ِمنْ  بِال

 ِ ُ  ُمْسرَتِْضًعا إِبَْراِهيمُ  اَكنَ  :قَاَل  ،ص ا�َّ
َ

َمِدينَةِ  َعَواىِل يِف  هل
ْ
ْنُ  َ�نَْطِلُق  فاََكنَ  ،ال

َ
 ،َمَعهُ  َو�

َيَْت  َ�يَْدُخُل 
ْ

َخنُ  َو�ِنَّهُ  ابل ُدَّ ُخُذهُ  ،َ�يْنًا ِظرْئُهُ  َوَ�نَ  ،يلَ
ْ
ا :َ�ْمٌرو قَاَل  ،يَرِْجعُ  ُ�مَّ  ،َ�يَُقبِّلُهُ  َ�يَأ  فَلَمَّ
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 َ ِ  رَُسوُل  قَاَل  إِبَْراِهيمُ  تُُو�ِّ ُ  َو�ِنَّ  ،اثلَّْدِى يِف  َماَت  َو�ِنَّهُ  ابِْ�  إِبَْراِهيمَ  إِنَّ « :ص ا�َّ
َ

�ِْن  هل  لَِظرْئَ
َالنِ  َنَّةِ يِف  رََضاَعهُ  تَُ�مِّ

ْ
 )۲۳۱۶(م/ .»اجل

کسی را سراغ ندارم که نسبت به  گوید: می س انس بن مالکترجمه: 
فرزندش؛ ابراھیم؛ دوران  باشد. صتر از رسول الله  اش، مھربان خانواده

 صرسول الله  گذراند. اش را در یکی از روستاھای اطراف مدینه، می شیرخوارگی
ی  رفتیم؛ با وجود اینکه دایه افتاد؛ ما نیز ھمراه ایشان می از مدینه براه می

شد، کودک را  وارد خانه می ص پیامبر اکرمو خانه پر از دود بود، فرزندش، آھنگر، 
 گشت. بوسید و برمی داشت و می میبر

ھیم در ابرا«فرمود:  صھنگامی که ابراھیم فوت نمود، رسول الله  گوید: می عمرو
و او در بھشت، دو دایه خواھد داشت که دوران  دوران شیرخوارگی فوت نمود.

 ». کنند میاش را کامل  شیرخوارگی

يِب  َ�نْ  ـ۱۵۷۹
َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
قَْرعَ  أ

َ
برَْصَ  َحا�ٍِس  ْ�نَ  األ

َ
ََسنَ  ُ�َقبُِّل  صانلَّيِبَّ  أ

ْ
 :َ�َقاَل  احل

ةً يِل  إِنَّ  ِ  ِمنَ  َعرَشَ
َ

َودل
ْ
ُت  َما ال

ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ِمنُْهمْ  َواِحًدا َ�بَّل  الَ  يَرَْحمْ  الَ  َمنْ  إِنَّهُ « :ص ا�َّ

 )۲۳۱۸(م/ .»يُرَْحمْ 
را دید که  صاقرع بن حابس رسول الله بعد از اینکه  گوید: می ابوھریرهترجمه: 

ام.  کدام از آنھا را نبوسیده گفت: من ده فرزند دارم که ھیچ ،بوسد حسن را می
به او رحم  الله متعالند، کگران، رحم نیس، به دکھر «فرمود:  صرسول الله 

 ».ردکنخواھد 

 نسبت به زنان و دستور به آهسته بردن آنان صشفقت نبی اکرم  ):۳۸(باب 
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۵۸۰

َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  س أ ْسَفارِهِ  َ�ْعِض يِف  ص ا�َّ

َ
ْسوَدُ  وَُغَالمٌ  ،أ

َ
ُ  ُ�َقاُل  أ

َ
 :هل

ََشةُ  ْ�
َ
ُ  َ�َقاَل  ،َ�ُْدو ،أ

َ
ِ  رَُسوُل  هل ََشةُ  يَا« :ص ا�َّ ْ�

َ
َقَواِر�رِ  َسْوقًا ُرَو�َْدكَ  أ

ْ
 )۲۳۲۳(م/ .»بِال

ی سیاه رنگی به  برده صدر یکی از سفرھای رسول الله  گوید: می س انسترجمه: 
ھا را  شهیش انجشه! یا«فرمود: به او  صرسول الله  .داد یشتران را سوق م انجشهنام 

سوار بودند، به شیشه تشبیه  زنانی را که برشتران ص(نبی اکرم  .»ببر تر آھسته
 .)نمود
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 ها و جلو بودن او در جنگ صشجاعت نبی اکرم  ):۳۹باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۵۸۱

َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ ْحَسنَ  ص ا�َّ

َ
ْجوَدَ  َوَ�نَ  ،انلَّاِس  أ

َ
 أ

ْشَجعَ  َوَ�نَ  ،انلَّاِس 
َ
ْهُل  فَِزعَ  َولََقدْ  انلَّاِس  أ

َ
َمِدينَةِ  أ

ْ
ْلَةٍ  َذاَت  ال

َ
وِْت  قِبََل  نَاٌس  فَاْ�َطلََق  ،يل  ،الصَّ

اُهمْ  ِ  رَُسوُل  َ�تَلَقَّ   َسبََقُهمْ  َوقَدْ  ،َراِجًعا ص ا�َّ
َ

وِْت  إِىل ىِب  فََرٍس  ىلَعَ  وَُهوَ  ،الصَّ
َ
َحةَ  أل

ْ
 ،ُعْرٍى  َطل

يُْف  ُ�نُِقهِ يِف  وْ  ،حَبًْرا وََجْدنَاهُ « :قَاَل  »تَُراُعوا لَمْ  ،تَُراُعوا لَمْ « :َ�ُقوُل  وَُهوَ  السَّ
َ
َْحرٌ  إِنَّهُ  أ  :قَاَل  »بلَ

  فَرًَسا َوَ�نَ 
ُ
أ   )۲۳۰۷(م/ .ُ�بَطَّ

بھترین، سخاوتمندترین و  صرسول الله  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 
شبی، مردم مدینه، صدایی شنیدند و وحشت کردند؛ لذا  بود.ھا  انسان ترین شجاع

که بر اسب بدون زین و پاالن  صسوی منبع صدا رفتند. رسول الله ه گروھی ب
، و شمشیرش را حمایل نموده بود، از روبروی آنان، برگشت در حالی بود ابوطلحه، سوار

وشید رخ این اسب، مانند دریا می«و در ادامه فرمود: ». نترسید، نترسید«فرمود:  که می
وطلحه، د: قابل یادآوری است که اسب ابگویراوی می». یا او یک دریای خروشان بود

بر آن، مانند  ص(اما به برکت سوار شدن رسول الله  اسبی بسیار سست و کند بود.
 .)خروشید دریا می

 ی مردم، اخالق بهتری داشت از همه صنبی اکرم  ):۴۰باب (
ِ  رَُسوُل  نَ اكقَاَل:  س َعن اَ�ٍَس  ـ۱۵۸۲ ْحَسِن  ِمنْ  ص ا�َّ

َ
رَْسلَِ�  ،ُخلًُقا انلَّاِس  أ

َ
 يَْوًما فَأ

ُت  حِلَاَجةٍ 
ْ
ِ  :َ�ُقل ْذَهُب  الَ  َوا�َّ

َ
نْ  َ�ْفيِس َوِ�  ،أ

َ
ْذَهَب  أ

َ
َمَرِ�  لَِما أ

َ
ِ نيَِبُّ  بِهِ  أ  فََخرَْجُت  ،ص ا�َّ

ُمرَّ  َحىتَّ 
َ
َعبُونَ  وَُهمْ  ِصبْيَانٍ  ىلَعَ  أ

ْ
وقِ يِف  يَل ِ  رَُسوُل  فَإَِذا ،السُّ  ِمنْ  بَِقَفاَى  َ�بََض  قَدْ  ص ا�َّ

ْهِ  َ�َنَظْرُت  :قَاَل  ،َوَراىِئ 
َ

نَيُْس  يَا« :َ�َقاَل  يَْضَحُك  وَُهوَ  إِيل
ُ
َذَهبَْت  أ

َ
َمْرتَُك  َحيُْث  أ

َ
ُت  :قَاَل  ؟»أ

ْ
 :قُل

نَا ،َ�َعمْ 
َ
ْذَهُب  أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا ،أ �ٌَس  قَاَل ، ا�َّ

َ
ِ  :أ ءٍ  قَاَل  َعِلْمتُهُ  َما ،ِسنِ�َ  �ِْسعَ  َخَدْمتُهُ  لََقدْ  َوا�َّ  لىَِشْ

َت  لِمَ  :َصنَْعتُهُ 
ْ
وْ  ؟َوَ�َذا َكَذا َ�َعل

َ
تُهُ  ءٍ ليَِشْ  أ

ْ
َت  َهالَّ  :تََر�

ْ
 )۲۳۰۱(م/ .َوَ�َذا َكَذا َ�َعل

 ی مردم، اخالق بھتری داشت. از ھمه صرسول الله  گوید: می سانس ترجمه: 
روم؛ اما با خودم،  ، نمیبه الله روزی، مرا برای انجام کاری فرستاد. من گفتم: سوگند

را اجرا کنم. پس بیرون شدم و گذرم به  ص اکرمتصمیم گرفتم که بروم و دستور پیامبر 
از پشت سر، گردنم  ص ناگھان، رسول الله کردند.کودکانی افتاد که داخل بازار، بازی می
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ه ای انسک! آیا ب«خندید، فرمود:  را گرفت. ھنگامی که به او نگاه کردم، در خالی که می
 سوگند گوید: می سروم. انس  می! یا رسول الله؟ من گفتم: بلی، »آنجایی که گفتم، رفتی

بودم؛ من سراغ ندارم که برای انجام کاری که  ص، نه سال در خدمت رسول الله به الله
چرا فالن و فالن کار را انجام دادی. ھمچنین سراغ ندارم که : انجام دادم، به من بگوید

 برای کاری که انجام ندادم، بگوید: چرا فالن و فالن کار را انجام ندادی. 

 ص روش صحبت کردن نبی اکرم ):۴۱باب (
َ�ِ�  ـ۱۵۸۳ بُو اَكنَ  :قَاَل َعن ُعرَوَة بِن الزُّ

َ
ُث  ُهَر�َْرةَ  أ ُْجَرةِ  َر�َّةَ  يَا اْسَمىِع  :َو�َُقوُل  ُ�َدِّ

ْ
 احل

ُْجَرةِ  َر�َّةَ  يَا اْسَمىِع 
ْ
ا ،تَُص�ِّ  ب واََع�َِشةُ  ،احل الَ  :ِلُعْرَوةَ  قَالَْت  َصَالَ�َها قََضْت  َفلَمَّ

َ
  �َْسَمعُ  أ

َ
 ِإىل

ِهِ  َهَذا
َ

ُث  ص انلَّيِبُّ  اَكنَ  إِ�ََّما ؟آنًِفا َوَمَقاتل هُ  لَوْ  ،َحِديثًا ُ�َدِّ َعادُّ  َعدَّ
ْ
ْحَصاهُ  ال

َ
 )۲۴۹۳(م/ .أل

 سدر حال نماز خواندن بود که ابوھریره  ل عایشه گوید: می عروه بن زبیرترجمه: 
ای صاحب حجره ! گوش  گفت: ای صاحب حجره! گوش کن.و میکرد  می حدیث بیان

نمازش را به پایان رساند، به عروه گفت: آیا به سخنان  لکن. ھنگامی که عایشه 
ای صحبت  بگونه صکنی؟ نبی اکرم این شخص و روش صحبت کردنش گوش نمی

توانست. (اما ابوھریره  خواست، کلماتش را بشمارد، می نمود که اگر کسی می می
  .)کنداینگونه با عجله، صحبت می

 نمود هرچند روز، یک بار برای ما موعظه می صرسول الله  ):۴۲باب (
يِب  َشِقيٍق  َ�نْ  ـ۱۵۸۴

َ
ِ  َ�بْدُ  اَكنَ  :َقاَل  َوائٍِل أ ُرنَا ا�َّ ُ  َ�َقاَل  ،مَخِيٍس  يَْومِ  لُكَّ  يَُذكِّ

َ
 :رَُجٌل  هل

بَا يَا
َ
ِبُّ  إِنَّا الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  أ

ُ
نََّك  َولَوَِدْدنَا ،َو�َْشتَِهيهِ  َحِديثََك  �

َ
ثْتَنَا �  َما :َ�َقاَل  ،يَْومٍ  لُكَّ  َحدَّ

نْ  َ�ْمنَُعِ� 
َ
ثَُ�مْ  أ َحدِّ

ُ
  أ

َّ
نْ  َكَراِهيَةُ  إِال

َ
ِملَُّ�مْ  أ

ُ
ِ  رَُسوَل  إِنَّ  ،أ نُلَا اَكنَ  ص ا�َّ َموِْعَظةِ  َ�تََخوَّ

ْ
 بِال

يَّامِ يِف 
َ
آَمةِ  َكَراِهيَةَ  ،األ  )۲۸۲۱(م/ .َعلَيْنَا السَّ

ھر پنج شنبه، برای ما  سبن مسعود عبد الله  گوید: می شقیق بن وائلترجمه: 
کرد. مردی به او گفت: ای ابو عبد الرحمن! ما سخنان تو را دوست داریم و  صحبت می

بسیار به آنھا عالقه مندیم و آرزو داریم که ھر روز، برای ما صحبت کنی. عبد الله بن 
ترسم  اینکه می مسعود گفت: برای صحبت روزانه، ھیچ مانعی دیگر وجود ندارد مگر

بار  یک ،چند روزھر ما  ارشادت و یھدا یبرا ص رسول الله م.باعث خستگی شما شو
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 یموجب خستگ شان،یاحت یه وعظ و نصکنیخاطر اه در نظر گرفته بود و برا 
 د.یزور  یاجتناب م ،از وعظ گفتن روزانه ،ما نشود یودلسرد

 ن انسانها بودیسخاوتمندتر صنبی اکرم  ):۴۳باب (
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۵۸۵ ْجوَدَ  ص ا�َّ

َ
َْ�ِ  انلَّاِس  أ

ْ
ْجوَدَ  َوَ�نَ  ،بِاخل

َ
 أ

�َل ح� يلقاه  ،َرَمَضانَ  َشْهرِ يِف  يَُ�ونُ  َما َالمُ  َعلَيْهِ  ِجرْبِ َقاهُ  َ�نَ و السَّ
ْ
يِف  َسنَةٍ  لُكِّ يِف  يَل

ِ  رَُسوُل  َعلَيْهِ  َ�يَْعرُِض  ،يَنَْسِلخَ  َحىتَّ  َرَمَضانَ  ُقْرآنَ  ص ا�َّ
ْ
�ُل  لَِقيَهُ  فَإَِذا ،ال  رَُسوُل  اَكنَ  ِجرْبِ

 ِ ْجوَدَ  ص ا�َّ
َ
َْ�ِ  أ

ْ
�ِح  ِمنَ  بِاخل ُمرَْسلَةِ  الرِّ

ْ
 )۲۳۰۸(م/ .ال

بود. و ھا  انسان نیسخاوتمندتر صرسول الله  گوید: می بابن عباس ترجمه: 
قابل آمد.  یم شانیل نزد ایئجبر ،در ماه رمضان هک بود یزمان ،ھر وقت زسخاوتمندتر ا

آمد و  می صبه مالقات رسول الله ماه رمضان  تا پایانل ھر سال ییادآوری است که جبرئ
ایشان را مالقات  ھنگامی که جبریل نمود. قرآن کریم را بر او عرضه می ص پیامبر اکرم

 گرفت. یز سبقت مین وزنده یاز بادھا ،یکیو ن ریخدر پخش  ص نبی اکرمکرد،  می

 گز نه نگفتی خواسته شد، هرزیچ صهرگاه از رسول الله  ):۴۴باب (
ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرَ عن  ـ۱۵۸۶ ِ  رَُسوُل  ُسئَِل  َما :قَاَل  ل ا�َّ  .الَ  :َ�َقاَل  َ�طُّ  َشيْئًا ص ا�َّ

 )۲۳۱۱(م/
 نه نگفت.ھرگز  خواسته شد، یزیچ ص رسول اللهھرگاه از  گوید: می سجابرترجمه: 

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۵۸۷
َ
نَّ  :س أ

َ
َل  رَُجالً  أ

َ
ْ�َطاهُ  ،َجبَلَْ�ِ  َ�ْ�َ  َ�نًَما صانلَّيِبَّ  َسأ

َ
يَت  ،إِيَّاهُ  فَأ

َ
 فَأ

ىْ  :َ�َقاَل  قَْوَمهُ 
َ
ْسِلُموا قَْومِ  أ

َ
ِ  ،أ ًدا إِنَّ  فََوا�َّ ُْعِطى ُ�َمَّ

َ
َفْقرَ  َ�َاُف  َما َ�َطاءً  يل

ْ
�ٌَس  َ�َقاَل  ،ال

َ
 إِنْ  :أ

  يُِر�دُ  َما لَيُْسِلمُ  الرَُّجُل  اَكنَ 
َّ
ْ�يَا إِال َحبَّ  اإلِْسَالمُ  يَُ�ونَ  َحىتَّ  �ُْسِلمُ  َ�َما ،ادلُّ

َ
ْهِ  أ

َ
ْ�يَا ِمنَ  إِيل  ادلُّ

 )۲۳۱۲(م/ .َعلَيَْها َوَما
ی  گوسفندان زیادی را که فاصله صمردی از نبی اکرم  گوید: می سانس ترجمه: 

به وی، عطا کرد. سپس  ص کردند، درخواست کرد. نبی اکرممیان دو کوه را پر می
مانند کسی،  ص آن مرد نزد قومش رفت و گفت: ای قوم! مسلمان شوید؛ زیرا محمد

چه بسا که یک شخص  گوید: می سترسد. انس  میبخشد که از فقر ن میو کند  می عطا
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از دنیا و آنچه که را گذشت که اسالم  میزیادی ن زمان؛ اما شد می بخاطر دنیا مسلمان
 . داشت بیشتر دوست میدر آن، وجود دارد، 

 اکرم و عظمت و کثرت آن صعطای نبی  ):۴۵باب (
ِ  رَُسوُل  َغَزا :قَاَل  ِشَهاٍب  ابِْن  َعِن  ـ۱۵۸۸ َفتِْح  َغْزَوةَ  ص ا�َّ

ْ
ةَ  َ�تِْح  ال  َخَرجَ  ُ�مَّ  ،َمكَّ

ِ  رَُسوُل  ُمْسِلِم�َ  ِمنَ  َمَعهُ  بَِمنْ  ص ا�َّ
ْ
ُ  َ�نرََصَ  ،حِبُنَْ�ٍ  فَاْ�تَتَلُوا ،ال ُمْسِلِم�َ  ِدينَهُ  ا�َّ

ْ
 ،َوال

ْ�َطى
َ
ِ  رَُسوُل  َوأ َميَّةَ  ْ�نَ  َصْفَوانَ  يَْوَمئِذٍ  ص ا�َّ

ُ
 اْ�نُ  قَاَل  ،ِمائَةً  ُ�مَّ  ،ِمائَةً  ُ�مَّ  ،انلََّعمِ  ِمنَ  ِمائَةً  أ

ثَِ�  :ِشَهاٍب  ُمَسيَِّب  ْ�نُ  َسِعيدُ َحدَّ
ْ
نَّ  ال

َ
ِ  :قَاَل  َصْفَوانَ  أ ْ�َطاِ�  لََقدْ  َوا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  أ  َما ص ا�َّ

ْ�َطاِ� 
َ
ْ�َغُض  َو�ِنَّهُ  أ

َ
َّ  انلَّاِس  أل

َ
َحبُّ  إِنَّهُ  َحىتَّ  ُ�ْعِطيِ�  بَِرحَ  َ�َما ،ِإىل

َ
َّ  انلَّاِس  أل

َ
  .إِىل

و مسلمانانی که  صبعد از فتح مکه، رسول الله  گوید: می ابن شھاب زھریترجمه: 
، مسلمانان و الله متعالھمراه ایشان بودند، به ُحنین رفتند و در آنجا جنگیدند. پس 

صد شتر به صفوان بن  صدینش را یاری کرد و پیروز شدند. در آن روز، رسول الله 
سپس صد شتر دیگر، و بعد از آن، صد شتر دیگر نیز به او عطا کرد. ابن  امیه داد.

، زمانی که به الله صفوان گفت: سوگند گوید: می سعید بن مسیب شھاب به نقل از
اما  کرد، منفورترین مردم نزد من بود. عطاآن شتران را به من  ص رسول الله

 نمود تا اینکه محبوبترین مردم نزد من گردید.  ھمچنان، به من بذل و بخشش می

 صشمارش نبی اکرم  ):۴۶باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ل َعن َجابِر بِن عبِدا� ـ۱۵۸۹  َماُل  َجاَءنَا قَدْ  لَوْ « :ص ا�َّ

َْحَر�ِْن  ْ�َطيْتَُك  لََقدْ  ابلْ
َ
يًعا �ِيََديْهِ  َوقَاَل  »وََهَكَذا وََهَكَذا َهَكَذا أ  َ�بَْل  صانلَّيِبُّ  َ�ُقِبَض  ،مَجِ

نْ 
َ
َْحَر�ِْن  َماُل  يىَِجءَ  أ يِب  ىلَعَ  َ�َقِدمَ  ،ابلْ

َ
َمرَ  ،َ�ْعَدهُ  بَْ�رٍ أ

َ
ُ  اَكنَْت  َمنْ  :َ�نَاَدى ُمنَاِديًا فَأ

َ
 ىلَعَ  هل

وْ  ِعَدةٌ  ص انلَّىِبِّ 
َ
ِت  َدْ�نٌ  أ

ْ
يَأ

ْ
ُت  َ�ُقْمُت  ،فَل

ْ
 َماُل  َجاَءنَا قَدْ  لَوْ « :قَاَل  صانلَّيِبَّ  إِنَّ  :َ�ُقل

َْحَر�ِْن  ْ�َطيْتَُك  ابلْ
َ
بُو فََحىَث  »وََهَكَذا وََهَكَذا َهَكَذا أ

َ
ةً  بَْ�رٍ  أ َها :يِل  قَاَل  ُ�مَّ  ،َمرَّ  َ�َعَدْدُ�َها ،ُعدَّ

 )۲۳۱۴(م/ .ِمثْلَيَْها ُخذْ  :َ�َقاَل  ،مَخُْسِمائَةٍ ِ�َ  فَإَِذا
ھردو  با  با اشاره ص رسول الله: روایت است که بالله  جابر بن عبداز ترجمه: 

 ».به تو خواھم دادن قدر ین قدر و این قدر و ایبرسد، ا نیاگر مال بحر«فرمود: دستش 
 صجابر بعد از رسول الله د. وفات نمو ،نیمال بحرقبل از رسیدن  صالله   اما رسول
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ه کس ک: ھردنکاعالم  دستور داد تا فردی ندا دھد و سرکابوب نزد ابوبکر آمد.
ا نزد م خواھد، یم یقرض ص پیامبر اکرما از یداده،  ای به او وعده صالله   رسول

فرمود:  صالله   رسولگفتم: و  من برخاستمد: یگو یم ل الله . جابر بن عبددیایب
مشت  دو سر کابوب. »به تو خواھم داداینقدر و اینقدر و اینقدر د، یاین بیاگر مال بحر«
 آنگاه .ه پانصد درھم ھستندکدم یدفرمود: آنھا را بشمار. من شمردم و به من داد و  ،پر

  بردار. ،دادم به توفرمود: دو برابر آنچه 

 ص تعداد اسمهای نبی اکرم ):۴۷باب (
نَّ  :س ُمْطِعمٍ  بِْن  ُجبَْ�ِ  َ�نْ  ـ۱۵۹۰

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْسَماءً يِل  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
نَا ،أ

َ
دٌ  أ نَا ،ُ�َمَّ

َ
 َوأ

مْحَدُ 
َ
نَا ،أ

َ
َماىِح  َوأ

ْ
ي  ال ِ

َّ
ُ  َ�ْمُحواذل ُ�ْفرَ يِب  ا�َّ

ْ
نَا ،ال

َ
َارِشُ  َوأ

ْ
ي  احل ِ

َّ
 ،قََدَ�َّ  ىلَعَ  انلَّاُس  ُ�رَْشُ اذل

نَا
َ
َعاقُِب  َوأ

ْ
ي  ال ِ

َّ
َحدٌ  َ�ْعَدهُ  لَيَْس اذل

َ
اهُ  َوقَدْ  »أ ُ  َسمَّ  )۲۳۵۴(م/ .رَِحيًما رَُءوفًا ا�َّ

من نامھای زیادی «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سبن مطعم  ریجبترجمه: 
ن یاز بفر را کی من  لهیبوس الله متعالکه  کسی یعنی یدارم؛ من محمد، احمد، ماح

که  کسی یعنیشوند؛ و عاقب  یحشر م منمردم بعد از که  کسی یعنیبرد؛ و حاشر  یم
او را رئوف و  الله متعالھمچنین  گوید: می راوی». د، نام دارمیآ ینم یامبریبعد از او پ

 رحیم نامیده است.

يِب  َ�نْ  ـ۱۵۹۱
َ
ْشَعِرىِّ  ُموىَس أ

َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  س األ َا �َُس�ِّ  ص ا�َّ

َ
ْسَماءً  َ�ْفَسهُ  نل

َ
 ،أ

نَا« :َ�َقاَل 
َ
دٌ  أ مْحَدُ  ،ُ�َمَّ

َ
ُمَقىفِّ  ،َوأ

ْ
َارِشُ  ،َوال

ْ
 )۲۳۵۵(م/ .»الرَّمْحَةِ  َونىَِبُّ  ،اتلَّْوَ�ةِ  َونىَِبُّ  ،َواحل

ھایی  برای خودش، نام صرسول الله  گوید: می سابو موسی اشعری ترجمه: 
ی (کسی که بعد از انبیا آمده است)، من محمد، «فرمود:  می شمرد و برمی احمد، مقفِّ

 ».حاشر، پیامبر توبه و پیامبر رحمت ھستم

 در مکه و مدینه ماند؟ صچه مدت نبی اکرم  ):۴۸باب (
قَاَم  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۵۹۲

َ
ِ  رَُسوُل أ َعرَشًة َسنًَة يُوىَح  ثََالَث َة كبِمَ  ص ا�َّ
ِه، َو بِالَمِدينَِة َعرشاً، َو َماَت َو ُهَو ابُن 

َ
 )۲۳۵۳(م/ .َسنَةَ  وَِستِّ�َ  ثََالٍث إِيل

و ده سال در  ،سیزده سال در مکه صگوید: نبی اکرم  می ل ابن عباسترجمه: 
 شد. و در سن شصت وسه سالگی، وفات نمود. مدینه ماند و به او وحی می
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قَامَ  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۵۹۳
َ
ِ  رَُسوُل  أ ةَ  ص ا�َّ ةَ  مَخَْس  بَِمكَّ  �َْسَمعُ  َسنَةً  َعرْشَ

وَْت  وْءَ  َوَ�َرى الصَّ ْهِ  يُوىَح  ِسنِ�َ  َوَ�َمانَ  َشيْئًا يََرى َوالَ  ِسنِ�َ  َسبْعَ  الضَّ
َ

قَامَ  ،إِيل
َ
َمِدينَةِ  َوأ

ْ
 بِال

ا  )۲۳۵۳(م/ .َعرْشً
پانزده سال (با احتساب سال  صگوید: رسول الله می ل ابن عباسترجمه: 

شنید و نوری  فقط صدایی میآن را  والدت و ھجرت) در مکه ماند که ھفت سال
شد. و در مدینه  و ھشت سال ھم به او وحی می ای ببیند. دید، بدون اینکه فرشته می

 نیز ده سال، زندگی کرد. 

 چند سال سن داشت؟ صهنگام وفات، نبی اکرم ):۴۹باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۵۹۴

َ
ِ  رَُسوُل  قُِبَض  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ بُو ،وَِستِّ�َ  ثََالٍث  اْ�نُ  وَُهوَ  ص ا�َّ

َ
 َوأ

 )۲۳۴۸(م/ .وَِستِّ�َ  ثََالٍث  اْ�نُ  وَُهوَ  َوُ�َمرُ  ،وَِستِّ�َ  ثََالٍث  اْ�نُ  وَُهوَ  بَْ�رٍ 
در سن  ب، ابوبکر و عمر  صرسول الله  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 

 ، فوت نمودند. یشصت وسه سالگ

ارٍ  َ�نْ  ـ۱۵۹۵   َ�مَّ
َ

ُت  :قَاَل  َهاِشمٍ بَِ�  َمْو�
ْ
ل
َ
ىَت  َ�مْ  :َ�بَّاٍس  اْ�نَ  َسأ

َ
ِ  لِرَُسولِ  أ  ص ا�َّ

ْحِسُب  ُكنُْت  َما :َ�َقاَل  ؟َماَت  يَْومَ 
َ
ُت  قَاَل  ،َذاكَ  َعلَيْهِ  َ�ىَْف  قَْوِمهِ  ِمنْ  ِمثْلََك  أ

ْ
 قَدْ إِ�ِّ  :قُل

ُت 
ْ
ل
َ
َّ  َفاْختَلَُفوا انلَّاَس  َسأ ْحبَبُْت  ،ىلَعَ

َ
نْ  فَأ

َ
ْعلَمَ  أ

َ
ُْسُب  :قَاَل  ،ِ�يهِ  قَْولََك  أ

َ
حت

َ
ُت  قَاَل  ؟أ

ْ
 َ�َعمْ  :قُل

ْمِسْك  :قَاَل 
َ
ْرَ�ِع�َ  أ

َ
ةَ  مَخَْس  لََها بُِعَث  ،أ ةَ  َعرْشَ َمنُ  ،بَِمكَّ

ْ
  ُمَهاَجِرهِ  ِمنْ  وََعرْشَ  ،َوَ�َاُف  يَأ

َ
 إِىل

َمِدينَةِ 
ْ
  .ال

 پرسیدم: ھنگامی که  ل از ابن عباس گوید: می عمار موالی بنی ھاشمترجمه: 
گفت: فکر  ل وفات نمود، چند سال سن داشت؟ ابن عباس صرسول الله 

کردم چنین چیزی از فردی مانند تو که از بستگانش ھستی، پنھان بماند. عمار  نمی
پرسیدم؛ اما آنھا جوابھای مختلفی به من دادند. لذا دوست دارم گفت: من از مردم 

دانی؟ گفتم: بلی.  تو را در این زمینه بدانم. ابن عباس گفت: آیا حساب کردن می نظر
پانزده سال (با احتساب سال  صگفت: چھل را داشته باش؛ بعد از بعثت، نبی اکرم 

و ده سال از ھنگام ھجرت به بعثت و ھجرت) در مکه با ترس و امید، زندگی کرد، 
 مدینه، زندگی نمود. 
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 )۱۵۵۶و هو ابن ست� سنة (انظر احلديث:  و قد تقدم حديث أ�س أنه تو�
) بیان گردید که رسول الله ۱۵۵۶ی ( در این زمینه، حدیث انس با شمارهترجمه: 

 در سن شصت سالگی وفات نمود.
نزد جمھور و بر اساس رأی مشھور بعد از  ص(قابل یادآوری است که رسول الله 

ی منوره زندگی نمود و در سن شصت و بعثت، سیزده سال در مکه و ده سال در مدینه
در بعضی از  سه سالگی دنیا را وداع گفت؛ چنانکه در روایات مختلفی حتی از انس 

از روایات صحیح مسلم نیز آمده است. اما در مورد روایت فوق باید گفت که یکی 
و سه را به شصت، تبدیل نموده راویان، اعداد را گرد نموده و سیزده را به ده، و شصت 

 .)است

هرگاه الله متعال خواسته باشد امتی را مورد رحمت قرار دهد، پیامبرشان  ):۵۰باب (
 نماید را زودتر از خودشان، قبض روح می

يِب  َ�نْ  ـ۱۵۹۶
َ
َ  إِنَّ « :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  س ُموىَس أ َرادَ  إَِذا أل ا�َّ

َ
ةٍ  رمَْحَةَ  أ مَّ

ُ
 ِمنْ  أ

َرادَ  َو�َِذا ،يََدْ�َها َ�ْ�َ  وََسلًَفا فََرًطا لََها فََجَعلَهُ  ،َ�بْلََها نَِبيََّها َ�بََض  ،ِعبَاِدهِ 
َ
ةٍ  َهلََكةَ  أ مَّ

ُ
َ�َها ،أ  ،َعذَّ

ْهلََكَها ،ىَحٌّ  َونَِبيَُّها
َ
قَرَّ  ،َ�نُْظرُ  وَُهوَ  فَأ

َ
بُوهُ  ِح�َ  بَِهلََكِتَها َ�يْنَهُ  فَأ ْمَرهُ  وََعَصْوا َكذَّ

َ
 )۲۲۸۸(م/ .»أ

ھرگاه، الله متعال «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سابو موسی اشعری ترجمه: 
بخواھد امتی را مورد رحمت قرار دھد، پیامبر آنھا را زودتر از خودشان، قبض روح 

اسقبال کند. اما ھرگاه، الله متعال بخواھد  برد تا از آنھا نماید و جلوتر از امت می می
نماید در حالی که پیامبرشان  امتی را ھالک و نابود کند، آنھا را دچار عذاب می

کند. و اینگونه الله متعال چشمان  زنده است و ھالکت و نابودی آنھا را مشاھده می
تکذیب، و  گرداند چرا که امتش، او را پیامبرش را خنک نموده و او را خوشحال می

 از او نافرمانی کردند.

ٰ ﴿ فرماید: ی این سخن الله متعال که می در باره ):۵۱باب ( فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
شوند تا زمانی  (سوگند به پروردگارت که مؤمن شمرده نمی .]۶۵[النساء:  ﴾ُ�َّكُِموكَ 

 که تو را داور قرار ندهند)
ِ  َ�بْدَ َعن  ـ۱۵۹۷ َ�ْ�ِ  ْ�نَ  ا�َّ نَّ  :ل الزُّ

َ
نَْصارِ  ِمنَ  رَُجالً  أ

َ
َ�ْ�َ  َخاَصمَ  األ  رَُسولِ  ِعنْدَ  الزُّ

 ِ اِج  ىِف  ص ا�َّ ةِ  رِشَ َرَّ
ْ
نَْصارِىُّ  َ�َقاَل  ،انلَّْخَل  بَِها �َْسُقونَ الَّيِت  احل

َ
ِح  :األ َماءَ  رَسِّ

ْ
ىَب  ،َ�ُمرُّ  ال

َ
 فَأ
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ِ  رَُسولِ  ِعنْدَ  فَاْختََصُموا ،َعلَيِْهمْ  ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ص ا�َّ �َْ�ِ  ص ا�َّ رِْسِل  ُ�مَّ  ُز�َْ�ُ  يَا ،اْسِق « :لِلزُّ
َ
 أ

َماءَ 
ْ
  ال

َ
نَْصارِىُّ  َ�َغِضَب  »َجارِكَ  إىِل

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ،األ نْ  ا�َّ

َ
تَِك  ا�ْنَ  اَكنَ  أ نَ  ،َ�مَّ  نىَِبِّ  وَْجهُ  َ�تَلَوَّ

 ِ َماءَ  اْحِبِس  ُ�مَّ  ،اْسِق  ُز�َْ�ُ  يَا« :قَاَل  ُ�مَّ  ص ا�َّ
ْ
  يَرِْجعَ  َحىتَّ  ال

َ
َْدرِ  إىِل

ْ
�َْ�ُ  َ�َقاَل  ،»اجل ِ  :الزُّ إِ�ِّ  َوا�َّ

ْحِسُب 
َ
ٰ ُ�َّكُِموكَ ﴿ :َذلَِك يِف  نََزلَْت  اآليَةَ  َهِذهِ  أل  )۲۳۵۷(م/اآلية  ﴾فََ� َوَر�َِّك َ� يُۡؤمِنُوَن َح�َّ

از زبیر بن عوام در مورد  یانصار مردیک گوید: می ل عبدلله بن زبیرترجمه: 
شکایت کرد. ماجرا  صکردند، نزد رسول الله  ھا را آبیاری می ھایی که نخلستان آبراھه

از این قرار بود که مرد انصاری به زبیر گفت: بگذار تا آب (از باغت) عبور کند (و به باغ 
بیان  صل الله من برسد.) زبیر خودداری کرد. سرانجام، اختالفشان را برای رسو

ای زبیر، باغت را آبیاری کن و بعد از آن، آب «به زبیر فرمود:  ص پیامبر اکرمکردند. 
! یا رسول اللهمرد انصاری خشمگین شد و گفت: ». ات برود را بگذار تا برای ھمسایه

ی رسول  ات بود، اینگونه قضاوت نمودی. با شنیدن این سخن، چھره چون پسر عمه
ای زبیر! باغت را آبیاری کن و آب را نگه دار تا به «کرد و فرمود: تغییر  صالله 

کنم در ھمین مورد بود که این آیه نازل گردید:  فکر می گوید: می زبیر». دیوارھا باال رود

ٰ ُ�َّكُِموكَ ﴿ (سوگند به پروردگارت که مؤمن شمرده  ﴾فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
  .)تو را داور قرار ندھند زمانی که شوند تا نمی

َ� ﴿ فرماید: و این سخن الله متعال که می صی پیروی از نبی اکرم  درباره ):۵۲باب (
ۡشَيآَء إِن ُ�ۡبَد لَُ�ۡم �َُسۡؤُ�مۡ  َٔ �َۡ� 

َ
ْ َ�ۡن أ ار گردند، شما را کاگر آشه ک ییزهایاز چ ﴾لُوا

 د.ینکنند، سؤال نک یناراحت م
�َِس  َ�نْ  ـ۱۵۹۸

َ
ِ  رَُسوَل  بَلَغَ  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ ْصَحابِهِ  َ�نْ  ص ا�َّ

َ
ءٌ  أ  فََخَطَب  ،ىَشْ

َّ  ُعرَِضْت « :َ�َقاَل  َنَّةُ يلَعَ
ْ
رَ  فَلَمْ  ،َوانلَّارُ  اجل

َ
َْومِ  أ َْ�ِ يِف  اَكيلْ

ْ
ِّ  اخل ْعلَمُ  َما َ�ْعلَُمونَ  َولَوْ  ،َوالرشَّ

َ
 أ

ََكيْتُمْ  قَِليالً  لََضِحْكتُمْ  ىَت  َ�َما :قَاَل  »َكِثً�ا َوبلَ
َ
ْصَحاِب  ىلَعَ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  أ َشدُّ  يَْومٌ  ص ا�َّ

َ
 ،ِمنْهُ  أ

ْوا :قَاَل  ِ  رَِضينَا :َ�َقاَل  ُ�َمرُ  َ�َقامَ  :قَاَل  ،َخِن�ٌ  َولَُهمْ  رُُءوَسُهمْ  َ�طَّ  ،ِدينًا َو�ِاإلِْسَالمِ  ،َر�ًّا بِا�َّ
دٍ  ىِب  َمنْ  :َ�َقاَل  الرَُّجُل  َذاكَ  َ�َقامَ  :قَاَل  ،نَِبيًّا َو�ُِمَحمَّ

َ
بُوكَ « :قَاَل  ؟أ

َ
لَْت  »فَُالنٌ  أ هذه اآلية:  َ�َ�َ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  �َۡ� �َ ْ ۡشَيآَء إِن ُ�ۡبَد َلُ�ۡم �َُسۡؤُ�مۡ  َٔ َءاَمُنوا

َ
ْ َ�ۡن أ  .]۱۰۱[المائدة:  ﴾لُوا

 )۲۳۵۹(م/
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سخنی از صحابه به اطالع رسول بعد از اینکه  گوید: می س بن مالک انسترجمه: 
 بھشت و دوزخ را به من نشان دادند.«و فرمود:  نمودسخنرانی  رسید، صالله 

دانم،  یه من مکآنچه را  ام. روز مشاھده نمودم، ھرگز ندیدهرا که امھایی  بدی خوبیھا و
 ».شد یاد میتان زیھا هیو گر ،مکتان یھا د، خندهیدانست یشما ماگر 

 دشوارتر از این روز، نگذشت. صھیچ روزی بر یاران رسول الله  گوید: می یراو
در این ھنگام، عمر بن شان بلند شد.  هیگر یشان را پوشاندند و صدایھا چھره آنھا

عنوان دین، و ه عنوان پروردگار، اسالم را به را بمتعال خطاب برخاست و گفت: الله 
ر پدرش، یه مردم او را به غک( یمردآن ، اثنا ایندر عنوان پیامبر برگزیدیم. ه محمد را ب

». است یفالنپدرت، «فرمود:  ص اللهست؟ رسول کید: پدرم یدادند) پرس ینسبت م

َها ﴿ ه نازل شد:ین آیآنگاه ا ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  �َۡ� �َ ْ ۡشَيآَء إِن ُ�ۡبَد لَُ�ۡم  َٔ َءاَمُنوا

َ
ْ َ�ۡن أ لُوا

ار گردند، که اگر آشک ییزھایاز چ اید! ایمان آورده ای کسانی که« .]۱۰۱[المائدة:  ﴾�َُسۡؤُ�مۡ 
 ».دینکنند، سؤال نک یشما را ناراحت م

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َوقَّاٍص ايب  َعن َسعِد بِن  ـ۱۵۹۹ ْ�َظمَ  إِنَّ « :ص ا�َّ
َ
ُمْسِلِم�َ  أ

ْ
يِف  ال

ُمْسِلِم�َ 
ْ
َل  َمنْ  ،ُجْرًما ال

َ
ءٍ  َ�نْ  َسأ مْ  لَمْ  ىَشْ ُمْسِلِم�َ  ىلَعَ  ُ�َرَّ

ْ
مَ  ،ال ْجِل  ِمنْ  ،َعلَيِْهمْ  فَُحرِّ

َ
 أ

ِهِ 
َ

تل
َ
 )۲۳۵۸(م/ .»َمْسأ

در میان مسلمانان، «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سسعد بن وقاصترجمه: 
بزرگترین گناه از آِن کسی است که در مورد چیزی سؤال کند که بر مسلمانان، حرام 

 ».حرام گرددنشده است؛ اما بعلت سؤال او بر مسلمانان، 

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۶۰۰
َ
نَّ  :س أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :قَاَل  رَُجالً  أ ْ�نَ  ا�َّ

َ
ىِب  أ

َ
ا ،»انلَّارِ  يِف « :قَاَل  ؟أ  َ�ىفَّ  فَلَمَّ

يِب  إِنَّ « :َ�َقاَل  َداَعهُ 
َ
بَاكَ أ

َ
 )۲۰۳(م/ .»انلَّارِ يِف  َوأ

 ص الله! پدرم کجاست؟ رسول یا رسول اللهمردی گفت:  گوید: می سانس ترجمه: 
رسول پس ھنگامی که آن مرد، پشت کرد که برود، ». در آتش جھنم است«فرمود: 

 ».اند پدر من و تو در آتش جھنم«او را صدا زد و فرمود:  ص اکرم
 
 



 ٣١٩  »صفضایل نبی اکرم «کتاب فضایل  -۵۲

منع نموده و اختالف نکردن با  ص): خو دداری از کارهایی که نبی اکرم ۵۳باب (
 وی در مسائل

نَّهُ  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۶۰۱
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمعَ  �  َ�نْهُ  َ�َهيْتُُ�مْ  َما« :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

َمْرتُُ�مْ  َوَما ،فَاْجتَنِبُوهُ 
َ
َما ،اْستََطْعتُمْ  َما ِمنْهُ  فَاْ�َعلُوا بِهِ  أ إِ�َّ

ْهلََك  فَ
َ
ينَ  أ ِ

َّ
ةُ  َ�بِْلُ�مْ  ِمنْ  اذل  َكرْثَ

نِْبيَائِِهمْ  ىلَعَ  َواْخِتَالُ�ُهمْ  ،َمَسائِِلِهمْ 
َ
 )۱۳۳۷(م/ .»أ

که  ییاز کارھا«فرمود:  یم صدم که رسول الله یشن گوید: می سره یابوھرترجمه: 
توان، انجام  ی هو دستورات مرا به انداز .دیز کنی، پرھنمودمشما را از انجام آنھا منع 

 .»گردید هگذشتباعث نابودی امتھای  امبرانیرا کثرت سؤال و اختالف با پید؛ زیدھ

سخنان  با آنهاو تفاوت  ،در امور دینی ص نبی اکرم): در مورد سخنان ۵۴باب (
 در امور دنیوی صرسول الله 
َحةَ َعن  ـ۱۶۰۲

ْ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َمَررُْت  :قَاَل  س بِن ُعبيِدا�ِ  َطل  رُُءوِس  ىلَعَ  بَِقْومٍ  ص ا�َّ

ُحونَهُ  :َ�َقالُوا ؟»َهُؤالَءِ  يَْصنَعُ  َما« :َ�َقاَل  ،انلَّْخلِ  َكرَ  َ�َْعلُونَ  ،يُلَقِّ �ىَْث يِف  اذلَّ
ُ
َقحُ  األ

ْ
 رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َ�يَل

 ِ ُظنُّ  َما« :ص ا�َّ
َ
ْخرِبُوا :قَاَل  »َشيْئًا َذلَِك  ُ�ْغِ�  أ

ُ
ُ�وهُ  بَِذلَِك  فَأ ْخرِبَ  ،َ�رَتَ

ُ
ِ  رَُسوُل  فَأ  ص ا�َّ

يَْصنَُعوهُ  َذلَِك  َ�نَْفُعُهمْ  اَكنَ  إِنْ « :َ�َقاَل  ،بَِذلَِك 
ْ
إِ�ِّ  ،فَل

َما فَ نِّ  تَُؤاِخُذوِ�  فَالَ  ،َظنًّا َظنَنُْت  إِ�َّ  ،بِالظَّ
ْ�تُُ�مْ  إَِذا َولَِ�نْ  ِ  َعِن  َحدَّ إِ�ِّ  ،بِهِ  فَُخُذوا َشيْئًا ا�َّ

ِذَب  لَنْ  فَ
ْ
�

َ
ِ  ىلَعَ  أ  )۲۳۶۱(م/ .»أل ا�َّ

از کنار گروھی  صھمراه رسول الله  گوید: می سطلحه بن عبید الله ترجمه: 
؟ مردم »کنند اینھا چکار می«فرمود:  صرسول الله  باالی نخلھا بودند.گذشتم که  می

ھای نر  ھای شکوفه تا بارور گردد؛ یعنی گردهکنند  می گفتند: درخت خرما را گرده افشانی
فرمود:  صگردد. رسول الله  در نتیجه، خرما بارور می ریزند. میی ماده  را در شکوفه

به گوش کسانی  صسخن پیامبر اکرم  آنگاه،». شدگمان نکنم که این، کار مفیدی با«
دادند، رسید و آنھا این کار را ترک کردند. ماجرای ترک انجام  که این کار را انجام می
ن کار برای آنھا اگر ای«فرمود:  ص پیامبر اکرم گفتند. ص این کار را به رسول الله

 خاطر آن، مؤاخذه نکنید.مرا به  مفید است، انجام دھند. من صرفا گمانه زنی نمودم.
صحبت نمودم، به آن، عمل نمایید؛ چرا که  الله متعالاز جانب  ولی ھرگاه برای شما

 ». دھم نسبت نمی الله متعالمن ھرگز سخن دروغی را به 
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 و عالقه مند بودن به آن ص): آرزوی دیدن نبی اکرم ۵۵باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل قَال:  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۶۰۳ ى« :ص ا�َّ ِ

َّ
دٍ  َ�ْفُس  َواذل ِ�َ�َّ  يَِدهِ يِف  ُ�َمَّ

ْ
َأ

َ
 يل

َحِدُ�مْ  ىلَعَ 
َ
نْ  ُ�مَّ  ،يََراِ�  َوالَ  يَْومٌ  أ

َ
َحبُّ  يََراِ�  أل

َ
ْهِ  أ

َ
ْهِلهِ  ِمنْ  إِيل

َ
بُو قَاَل  »َمَعُهمْ  َوَماهِلِ  أ

َ
 أ

َمْعَ�  :إِْسَحاَق 
ْ
نْ  ،ِعنِْدي ِ�يهِ  ال

َ
َحبُّ  َمَعُهمْ  يََراِ�  أل

َ
ْهِ  أ

َ
ْهِلهِ  ِمنْ  إِيل

َ
مٌ  ِعنِْدي وَُهوَ  ،َوَماهِلِ  ،أ  ُمَقدَّ

رٌ   )۲۳۶۴(م/ .َوُمؤَخَّ
سوگند به ذاتی که جان «فرمود:  ص رسول الله گوید: می سره یابوھرترجمه: 

دن من ید و بیند میکه مرا ن شما خواھد آمد از یکیبر  یزمان محمد در دست اوست،
 ».تر است محبوب، با ھم ش، از اھل و مالشیبرا

در متن عربی، تقدیم و تأخیر وجود دارد و مفھوم حدیث این  گوید: می ابواسحاق
اموالش محبوبتر است. (اما شود که: اگر مرا ھمراه آنان ببیند، برایش از خانواده و  می

وی در شرح صحیح مسلم و عالمه مبارکپوری در شرح مشکات ھمان مفھومی امام نو
اند  اند و نیازی به تقدیم و تأخیر ندیده دیث آمده است، ترجیح دادهی ح را که در ترجمه

  .)والله اعلم

گر چه با فدا ارا دارد  ص): در مورد کسی که آرزوی دیدن نبی اکرم ۵۶باب (
 کردن اهل و مالش باشد

يِب  َ�نْ  ـ۱۶۰۴
َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َشدِّ  ِمنْ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
يِت  أ مَّ

ُ
 نَاٌس  ،ُحبًّايِل  أ

َحُدُهمْ  يَوَدُّ  ،َ�ْعِدى يَُ�ونُونَ 
َ
ْهِلهِ  ،َرآِ�  لَوْ  أ

َ
 )۲۸۳۲(م/ .»َوَماهِلِ  بِأ

گروھی از مردم بعد از من «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 
که ای کند  می آیند که مرا بیشتر از سایر امتیانم دوست دارند؛ یکی از آنان آرزو می

 ». با فدا کردن خانواده و اموالش باشداگرچه  دید؛ کاش! مرا می



 
 
 
 

 یادی از پیامبران و فضیلت آنان کتابـ ۵۳

 ÷): در مورد آغاز آفرینش آدم ۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۶۰۵

َ
َخذَ  :َقاَل  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوُل  أ ُ  َخلََق « :َ�َقاَل  �ِيَِدى ص ا�َّ  ،أل ،ا�َّ

َ�ةَ  ْ بِْت  يَْومَ  الرتُّ بَاَل  ِ�يَها وََخلََق  ،السَّ ِ
ْ
َحدِ  يَْومَ  اجل

َ
َجرَ  وََخلََق  ،األ  وََخلََق  ،اِالثْنَْ�ِ  يَْومَ  الشَّ

َمْكُروهَ 
ْ
ْر�َِعاءِ  يَْومَ  انلُّورَ  وََخلََق  ،اثلَُّالثَاءِ  يَْومَ  ال

َ
َوابَّ  ِ�يَها َوَ�ثَّ  ،األ َِميِس  يَْومَ  ادلَّ

ْ
 وََخلََق  ،اخل

َالمُ  َعلَيْهِ  ،آَدمَ  َعرْصِ  َ�ْعدَ  ،السَّ
ْ
ُُمَعةِ  يَْومِ  ِمنْ  ال

ْ
ِق  آِخرِ يِف  ،اجل

ْ
َل

ْ
 َسااَعِت  ِمنْ  َساَعةٍ  آِخرِ َوِ�  ،اخل

ُُمَعةِ 
ْ
َعرْصِ  َ�ْ�َ  ِ�يَما ،اجل

ْ
  ال

َ
 )۲۷۸۹(م/ .»اللَّيِْل  إِىل

الله «دست مرا گرفت و فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابو ھرترجمه: 
، درختان را روز دوشنبه آفرید.را ھا  کوه روز یکشنبه، .دیخاک را آفرروز شنبه،  متعال
روز پنج شنبه،  روز سه شنبه، امور بد را آفرید. روز چھارشنبه، نور را آفرید. آفرید.
جزو آخرین مخلوقاتش، در را ÷  و آدم زمین، پراکنده ساخت.ات را در روی حیوان

 .»دیتا شب آفری میان عصر  آخرین لحظات روز جمعه، در فاصله

 ÷): در مورد فضیلت ابراهیم خلیل ۲باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۶۰۶

َ
  رَُجٌل  َجاءَ  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  َخْ�َ  يَا :َ�َقاَل  ص ا�َّ

�َّةِ  رَبِ
ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ال َالمُ  َعلَيْهِ  إِبَْراِهيمُ  َذاكَ « :ص ا�َّ  )۲۳۶۹(م/ .»السَّ

آمد و گفت: ای  صمردی نزد رسول الله  گوید: می سمالک انس بن ترجمه: 
 ».است÷  آن (بھترین مخلوقات) ابراھیم«فرمود:  صبھترین مخلوقات. رسول الله 

از روی تواضع و فروتنی است؛ زیرا به  صاین سخن نبی اکرم  گوید: می (نووی
 .)سردار و سرور فرزندان آدم است صصحت رسیده است که نبی اکرم 

 ÷): ختنه کردن ابراهیم ۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۶۰۷

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ  َعلَيْهِ انلَّيِبُّ  ،إِبَْراِهيمُ  اْختنََتَ « :ص ا�َّ

َالمُ  َقُدومِ  ـ َسنَةً  َ�َماِ��َ  اْ�نُ  وَُهوَ  ـ السَّ
ْ
 )۲۳۷۰(م/ .»بِال
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در سن ھشتاد  م یابراھ«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 
 ».ردکختنه  ، در قدوم (روستایی در شام)یسالگ

رِِ� َكۡيَف تُۡ�ِ ﴿ که گفت:÷  ): در مورد این سخن ابراهیم۴باب (
َ
 ﴾لَۡمۡوَ�ٰ ٱَرّبِ أ

 ؟)ینک یه چگونه مردگان را زنده مک(پرودگارا! به من نشان بده 

يِب  َ�نْ  ـ۱۶۰۸
َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْنُ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
َحقُّ  �

َ
كِّ  أ  إِذْ  إِبَْراِهيمَ  ِمنْ  بِالشَّ

رِِ� َكۡيَف تُۡ�ِ ﴿ :قَاَل 
َ
� ٱَرّبِ أ َۡطَم�ِنَّ قَۡلِ�  لَۡمۡوَ�ٰ َو لَۡم تُۡؤِمن� قَاَل بََ�ٰ َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ

َ
 ﴾قَاَل أ

ُ  َوَ�رَْحمُ «قَاَل:  ]..۱۶۰[البقره: وِى اَكنَ  لََقدْ  ،لُوًطا ا�َّ
ْ
  يَأ

َ
ِثُْت  َولَوْ  ،َشِديدٍ  ُرْ�ٍن  إىِل

َ
يِف  بل

ْجِن  ِْث  ُطوَل  السِّ َجبُْت  يُوُسَف  بلَ
َ
اىِعَ  أل   )۱۵۱(م/ .»ادلَّ

 کبه ش÷  میما از ابراھ«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 

رِِ� َكۡيَف تُۡ�ِ ﴿ه گفت: کم ین سؤال سزاورتریردن و طرح اک
َ
� ٱَرّبِ أ َو لَۡم  لَۡمۡوَ�ٰ

َ
قَاَل أ

َۡطَم�ِنَّ قَۡلِ�  را ه چگونه مردگان کپرودگارا! به من نشان بده « ﴾تُۡؤِمن� قَاَل بََ�ٰ َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ
 ،یم گفت: بلی؟ ابراھیمان نداریا زین چیفرمود: مگر به ا الله متعال؟ ینک یزنده م

 ».خواھم قلبم، مطمئن گردد یم  یول
ه گاه کیه به تکند کلوط را رحمت  الله متعال«فرمود:  صن رسول الله یھمچن

دعوت ماندم،  یدر زندان م÷  وسفیی  برد. و اگر من به اندازه ی(الله) پناه م یمکمح
فاصله  رون شوم، بالیشد تا از زندان ب یاگر از من خواسته م یعنی». (ردمک یرا اجابت م

  .)ز برگرداندیرد و قاصد را نزد عزکار را نکن یوسف ای یول ؛شدم یخارج م

». ض هستمیمن مر« ﴾إِّ�ِ َسقِيمٞ ﴿ که گفت:÷  در مورد این سخنان ابراهیم): ۵باب (
و در مورد  ».رده استکار را کن ین بت بزرگ آنها، ایا«و  ﴾َكبِ�ُُهۡم َ�َٰذا ۥقَاَل بَۡل َ�َعلَهُ ﴿

 .]۶۳اء: ی[األنب ﴾َكبِ�ُُهۡم َ�َٰذا ۥبَۡل َ�َعلَهُ ﴿ همسرش سارا گفت: او خواهر من است

يِب  َ�نْ  ـ۱۶۰۹
َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َعلَيْهِ  ،انلَّىِبُّ  إِبَْراِهيمُ  يَْ�ِذْب  لَمْ « :قَاَل  ص ا�َّ

َالمُ    َ�طُّ  ،السَّ
َّ
ِ  َذاِت يِف  ثِنْتَْ�ِ  :َكَذبَاٍت  ثََالَث  إِال ُ  ،ا�َّ

ُ
ُ اثلَّاِ�يََة  وَ  ﴾إِّ�ِ َسقِيمٞ ﴿ :قَْوهل

ُ
بَۡل ﴿ :قَْوهل

نِ يِف  َوَواِحَدةً  ﴾َكبِ�ُُهۡم َ�َٰذا ۥَ�َعلَهُ 
ْ
إِنَّهُ  ،َساَرةَ  َشأ

رَْض  قَِدمَ  فَ
َ
 َوَ�نَْت  ،َساَرةُ  َوَمَعهُ  َجبَّارٍ  أ

ْحَسنَ 
َ
َبَّارَ  َهَذا إِنَّ  :لََها َ�َقاَل  ،انلَّاِس  أ

ْ
نَِّك  َ�ْعلَمْ  إِنْ  ،اجل

َ
ىِت  �

َ
لَِك  فَإِنْ  ،َعلَيِْك  َ�ْغِلبِْ�  ،اْمَرأ

َ
 َسأ
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�هِ  ْخرِبِ
َ
نَِّك  فَأ

َ
ْخىِت  �

ُ
إِنَِّك  ،أ

ْخىِت  فَ
ُ
إِ�ِّ  ،اإلِْسَالمِ يِف  أ

ْعلَمُ  الَ  فَ
َ
رِْض يِف  أ

َ
 َ�ْ�ِى ُمْسِلًما األ

ا ،َوَ�ْ�َكِ  رَْضهُ  َدَخَل  فَلَمَّ
َ
ْهِل  َ�ْعُض  َرآَها أ

َ
َبَّارِ  أ

ْ
تَاهُ  ،اجل

َ
ُ  َ�َقاَل  أ

َ
رَْضَك  قَِدمَ  لََقدْ  :هل

َ
ةٌ  أ

َ
 الَ  اْمَرأ

نْ  لََها يَنْبَىِغ 
َ
  تَُ�ونَ  أ

َّ
رَْسَل  ،لََك  إِال

َ
َْها فَأ

َ
يِتَ  إِيل

ُ
َالمُ  َعلَيْهِ  إِبَْراِهيمُ  َ�َقامَ  ،بَِهافَأ   السَّ

َ
َالةِ  إِىل  ،الصَّ

ا نْ  َ�تََمالَْك  لَمْ  َعلَيْهِ  َدَخلَْت  فَلَمَّ
َ
َْها يََدهُ  �ََسَط  أ

َ
 :لََها َ�َقاَل  ،َشِديَدةً  َ�بَْضةً  يَُدهُ  َ�ُقِبَضْت  ،إِيل

َ  اْدىِع  نْ  ا�َّ
َ
رُضُّكِ  َوالَ  يَِدى ُ�ْطِلَق  أ

َ
َشدَّ  َ�ُقِبَضْت  ،َ�َعادَ  َ�َفَعلَْت  ،أ

َ
َقبَْضةِ  ِمنَ  أ

ْ
  ال

َ
و�

ُ
 َ�َقاَل  ،األ

َشدَّ  َ�ُقِبَضْت  ،َ�َعادَ  ،َ�َفَعلَْت  َذلَِك  ِمثَْل  لََها
َ
َقبَْضتَْ�ِ  ِمنَ  أ

ْ
َْ�ِ  ال

َ
ويل

ُ
َ  اْدىِع  :َ�َقاَل  األ نْ  ا�َّ

َ
 أ

َ  فَلَِك  ،يَِدى ُ�ْطِلَق  نْ  ا�َّ
َ
رُضَّكِ  الَ  أ

َ
ْطِلَقْت  ،َ�َفَعلَْت  ،أ

ُ
ِي  وََداَع  ،يَُدهُ  َوأ

َّ
ُ  َ�َقاَل  بَِها َجاءَ اذل

َ
 إِنََّك  :هل

تَيْتَِ�  إِ�ََّما
َ
تِِ�  َولَمْ  ،�َِشيَْطانٍ  أ

ْ
ْخرِْجَها ،بِإِ�َْسانٍ  تَأ

َ
ريِْض  ِمنْ  فَأ

َ
ْعِطَها ،أ

َ
ْ�بَلَْت  :قَاَل  ،َهاَجرَ  َوأ

َ
 فَأ

ا ،َ�ْمىِش  َالمُ  َعلَيْهِ  إِبَْراِهيمُ  َرآَها فَلَمَّ ُ  َكفَّ  ،َخْ�ًا :قَالَْت  ؟َمْهيَمْ  :لََها َ�َقاَل ، انرَْصََف  السَّ  يَدَ  ا�َّ
َفاِجرِ 

ْ
ْخَدمَ  ،ال

َ
بُو قَاَل  ،َخاِدًما َوأ

َ
َك  :ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
ُ�مْ  فَتِل مُّ

ُ
َماءِ  َماءِ بَِ�  يَا أ  )۲۳۷۱(م/ .السَّ

فقط سه بار، ÷  میابراھ«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 

من  یعنی ﴾إِّ�ِ َسِقيمٞ ﴿ ه فرمود:ک ییآن جا الله. یک بارخاطر ه دو بار ب گفت.دروغ 

ن یا یعنی ]۶۳[االنبياء: ﴾َكبِ�ُُهۡم َ�َٰذا ۥبَۡل َ�َعلَهُ ﴿ ه گفت:کآنجا  بار دومض ھستم. و یمر
او با ساره بلی،  یک دروغ ھم بخاطر ساره گفت.رده است. و کار را کن یبت بزرگ آنھا، ا

ابراھیم به  شد.از پادشاھان جبار و ستمگر  یکین یوارد سرزم که زیباترین انسان بود،
ساره گفت: اگر این پادشاه ستمگر بداند که تو ھمسر من ھستی، تو را به زور از من 

گیرد. اگر از تو پرسید، بگو خواھر من ھستی؛ چرا که تو خواھر مسلمان من  می
دم و تو سراغ ندارم. به آیی؛ زیرا من ھیچ مسلمانی در روی زمین بجز خو میبحساب 

ھر حال، ھنگامی که وارد شھر شدند، یکی از اطرافیان پادشاه آنھا را دید و نزد پاشاه 
ی توست. پادشاه فردی  رفت و گفت: زنی وارد سرزمین تو شده است که فقط شایسته

 به نماز ایستاد. ھنگامی÷  را نزد ساره فرستاد و او را آوردند. در این ھنگام، ابراھیم
که ساره نزد پادشاه آمد، پادشاه کنترلش را از دست داد و دستش را به سوی او دراز 

بخواه تا دستم را آزاد  الله متعالگفت: از  پلدشاهکرد؛ اما دست او به شدت، جمع شد. 
رسانم. ساره دعا نمود. پادشاه بار دیگر دستش را دراز  میمن به تو ھیچ آسیبی ن کند.

خواست دعا کرد و ساره دعا اول، جمع شد. دوباره در بیشتر ازکرد و این بار دستش 
نمود. برای بار سوم، پادشاه دستش را دراز کرد؛ این بار دستش بیشتر از بار اول و 
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کند. باز  آزادبخواه تا دستم را  الله متعالدوم، جمع شد. این بار ھم پادشاه گفت: از 
پادشاه شخصی را که ساره را آورده بود  ،گردید. آنگاه آزادھم ساره دعا نمود و دستش 

او را از سرزمین من بیرون  نه یک انسان. ای هصدا زد و گفت: یک شیطان نزد من آورد
 کن و ھاجر را به او بده.

اش را ساره به سوی ابراھیم رفت. ھنگامی که ابراھیم او را دید، چھره بعد از آن،
دست این انسان  الله متعالاست؛  برگرداند و گفت: چه خبر داری؟ ساره گفت: خیر

مود. در پایان، ابوھریره گفت: نفاجر را از ما بازداشت و به ما خدمتگزاری نیز عنایت 
این (ھاجر) مادر شما است ای فرزندان آب آسمان. (کنایه از اعراب است که در بیابانھا 

 در جستجوی مکان نزول باران بودند تا گوسفندانشان را بچرانند.)
ه ین سه مورد، توری؛ اما ااست استعمال شده، لفظ دروغ ثیدر حداگرچه  :حیتوض

 ه دو معنا داشته باشد. وکد یبگو یخنلم، سکمت ھستند. و توریه به این معناست که
لم معنای دور را مد نظر داشته باشد. کند و متک، حمل یکبر معنای نزدآن را  مخاطب

 رود. می ات مھم بالغت بشمارکاز ن یکیه یو تور
ز است یموارد، دروغ گفتن نه تنھا جا یاند: در بعض گفته ه فقھاکاست  یادآوریقابل 

 )یباشد. (عمدة القار می ه واجبکبل

 ÷): یادی از موسی ۶باب (
َالمُ  َعلَيْهِ  ُموىَس  اَكنَ  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۶۱۰  يَُرى الَ  فاََكنَ  :قَاَل  ،َحِييًّا رَُجالً  السَّ

اِ�يَل  َ�نُو َ�َقاَل  :قَاَل  ،ُمتََجرًِّدا  ىلَعَ  ثَْوَ�هُ  فَوََضعَ  ،هٍ �َ رشَ مَ  ِعنْدَ  فَاْغتََسَل  :قَاَل  ،آَدرُ  إِنَّهُ  :إرِْسَ
ََجرُ  فَاْ�َطلََق  ،َحَجرٍ 

ْ
ُ�هُ  بَِعَصاهُ  َوا�َّبََعهُ  ،�َْسىَع  احل  ىلَعَ  َوَ�َف  َحىتَّ  ،َحَجرُ  ثَْوِ�  ،َحَجرُ  ثَْوِ�  ،يرَْضِ

اِ�يَل بَِ�  ِمنْ  َمإلٍ  َها ﴿ :َونََزلَْت  ،إرِْسَ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ كَ  �َّ ْ َ� تَُ�ونُوا ِينَ ٱَءاَمُنوا ْ ُموَ�ٰ  �َّ َءاَذۡوا

هُ 
َ
أ ُ ٱَ�َ�َّ ْۚ َوَ�َن ِعنَد  �َّ ا قَالُوا ِ ٱِممَّ  )۳۳۹(م/ .]۶۹[األحزاب:  ﴾٦٩اوَِجيهٗ  �َّ

با حیا بود و کس او را  بسیارمردی   یموس گوید: می سره یھر ابوترجمه: 
  یموس ی. روزداردضه یرم بَو  یگفتند: موس ل یاسرائ یبن دید. میعریان ن

 ،آن سنگ .ندکغسل  در گودال آب یک نخلستان گذاشت تا یسنگ یرا رو شیالباسھ
اد یفرزد و  میو با عصایش به سنگ  دنبال سنگ به راه افتاد  یموس .ردکفرار 

تا  )؟یبر می جاک(را  میلباسھا !سنگ یا)؟ یبر می جاک(را  میلباسھا !سنگ یا زد: می
 نددیرا د یموس لیاسرائ یبنه سنگ در میان جمعی از بنی اسرائیل توقف کرد. (و کنیا
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و این آیه در باره ی ھمین  .)ندارد یا یماریچ بیھ ی، موسبه الله و گفتند: سوگند

َها ﴿ ماجرا نازل شده است که: ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِينَ ٱَءاَمُنواْ َ� تَُ�ونُواْ كَ  �َّ ُه  �َّ

َ
أ َءاَذۡواْ ُموَ�ٰ َ�َ�َّ

ُ ٱ ْۚ َوَ�َن ِعنَد  �َّ ا قَالُوا ِ ٱِممَّ ای مؤمنان! مانند کسانی نباشید که موسی را ( ﴾٦٩اوَِجيهٗ  �َّ
 ألگفتند، تبرئه کرد و موسی نزد الله  او را از آنچه میمتعال ذیت و آزار کردند؛ پس الله ا

 صاحب منزلت واالیی بود.) 

 ): داستان موسی با خضر علیهما السالم۷باب (
ُت  :َقاَل  ُجبَْ�ٍ  بِْن  َسِعيدِ  َ�نْ  ـ۱۶۱۱

ْ
ِاَكىِلَّ  نَْوفًا إِنَّ  :َ�بَّاٍس  ِالبِْن  قُل

ْ
نَّ  يَْزُ�مُ  ابل

َ
 ُموىَس  أ

َالمُ  َعلَيْهِ  اِ�يَل بَِ�  َصاِحَب  ،السَّ رَِضِ  َصاِحَب  ُموىَس  ُهوَ  لَيَْس  إرِْسَ
ْ
َالمُ  َعلَيْهِ  ،اخل  :َ�َقاَل  ،السَّ

ِ  َعُدوُّ  َكَذَب  ىَبَّ  َسِمْعُت  ،ا�َّ
ُ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :َ�ُقوُل  َكْعٍب  ْ�نَ  أ  ُموىَس  قَامَ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

َالمُ  َعلَيْهِ  اِ�يَل بَِ�  يِف  َخِطيبًا السَّ ىُّ  :فَُسئَِل  ،إرِْسَ
َ
ْعلَمُ  انلَّاِس  أ

َ
نَا :َ�َقاَل  ؟أ

َ
ْعلَمُ  أ

َ
 َ�َعتََب  :قَاَل  ،أ

 ُ مَ  يَُردَّ  لَمْ  إِذْ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ْ
ِعل

ْ
ْهِ  ال

َ
ْوىَح  ،إِيل

َ
ُ  فَأ ْهِ  ا�َّ

َ
نَّ  :إِيل

َ
َْحَر�ِْن  بَِمْجَمعِ  ِعبَاِدى ِمنْ  َ�بًْدا أ  ُهوَ  ابلْ

ْعلَمُ 
َ
ىْ  :ُموىَس  قَاَل  ،ِمنَْك  أ

َ
ُ  فَِقيَل  ؟بِهِ يِل  َكيَْف  رَبِّ  أ

َ
ْل  :هل  َ�ْفِقدُ  فََحيُْث  ،ِمْكتٍَل يِف  ُحوتًا امْحِ

ُوَت 
ْ
َالمُ  َعلَيْهِ  ،ُموىَس  فََحَمَل  ،نُونٍ  ْ�نُ  يُوَشعُ  وَُهوَ  ،َ�تَاهُ  َمَعهُ  َواْ�َطلََق  فَاْ�َطلََق  ،َ�مَّ  َ�ُهوَ  احل  ،السَّ

َ�يَا َحىتَّ  َ�ْمِشيَانِ  َوَ�تَاهُ  ُهوَ  َواْ�َطلََق  ،ِمْكتَلٍ يِف  ُحوتًا
َ
ْخَرةَ  أ َالمُ  َعلَيْهِ  ،ُموىَس  فََرقَدَ  ،الصَّ  ،السَّ

ُوُت  فَاْضَطَرَب  ،َوَ�تَاهُ 
ْ
ِمْكتَِل يِف  احل

ْ
ِمْكتَِل  ِمنَ  َخَرجَ  َحىتَّ  ،ال

ْ
َْحرِ يِف  فََسَقَط  ،ال  :قَاَل  ،ابلْ

ْمَسَك 
َ
ُ  َوأ مَ  ِجْرَ�ةَ  َ�نْهُ  ا�َّ

ْ
اقِ  ِمثَْل  اَكنَ  َحىتَّ  اءِ ال ُحوِت  فاََكنَ  ،الطَّ

ْ
ً�ا لِل  َوَ�تَاهُ  لُِموىَس  َوَ�نَ  ،رَسَ

ْلَِتِهَما يَْوِمِهَما بَِقيَّةَ  فَاْ�َطلََقا ،َعَجبًا
َ

نْ  ُموىَس  َصاِحُب  َو�ىَِسَ  ،َويل
َ
ا ،ُ�ْرِبَهُ  أ ْصبَحَ  فَلَمَّ

َ
 ،ُموىَس  أ

َالمُ  َعلَيْهِ  ا َجاَوَزا قَاَل لَِفَتٮُٰه َءاتَِنا َغَدآَءنَا لََقۡد لَقِيَنا ِمن َسَفرِنَا َ�َٰذا ﴿ :ِلَفتَاهُ  قَاَل  ،السَّ فَلَمَّ
َماَكنَ  َجاَوزَ  َحىتَّ  َ�نَْصْب  َولَمْ  :قَاَل  .]۶۲ھف: ک[ال ﴾٦٢انََصبٗ 

ْ
ي  ال ِ

َّ
ِمرَ اذل

ُ
رََءيَۡت إِۡذ ﴿ :قَاَل  ،بِهِ  أ

َ
أ

َوۡ�َنآ إَِ� 
َ
ِ ٱأ ۡخَرة �َسىٰنِيُه إِ�َّ  ۡ�ُوَت ٱفَإِّ�ِ �َِسيُت  لصَّ

َ
ۡيَ�ٰنُ ٱَوَمآ أ ۡذُكَرهُ  لشَّ

َ
ۡن أ

َ
َذَ ٱوَ  ۥۚ أ  ۥَسبِيلَهُ  �َّ

اٱَ�ٰلَِك َما ُكنَّا َ�ۡبِغ� فَ ﴿ :ُموىَس  قَاَل  .]۶۳ھف: ک[ال ﴾اَعَجبٗ  ۡ�َۡحرِ ٱِ�  ٰٓ َءاثَارِهَِما  ۡرتَدَّ َ�َ
انِ  :قَاَل  .]۶۴ھف: ک[ال ﴾اقََصٗص  َ�يَا َحىتَّ  ،آثَارَُهَما َ�ُقصَّ

َ
ْخَرةَ  أ ى الصَّ

َ
 ُمَسىجًّ  ماً ائِ نَ  رَُجالً  فََرأ

ُ  َ�َقاَل ، ُموىَس  َعلَيْهِ  فََسلَّمَ  بِثَوٍْب  َعلَيْهِ 
َ

رَِضُ  هل
ْ
�َّ  :اخل

َ
رِْضَك  �

َ
َالمُ  بِأ نَا :قَاَل  ؟السَّ

َ
 :قَاَل  ،ُموىَس  أ

اِ�يَل بَِ�  ُموىَس  مٍ  ىلَعَ  إِنََّك  :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟إرِْسَ
ْ
مِ  ِمنْ  ِعل

ْ
ِ  ِعل ُ  َعلََّمَكهُ  ا�َّ ْعلَُمهُ  الَ  ا�َّ

َ
نَا ،أ

َ
 َوأ
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مٍ  ىلَعَ 
ْ
مِ  ِمنْ  ِعل

ْ
ِ  ِعل ُ  قَاَل  ،َ�ْعلَُمهُ  الَ  َعلََّمِنيهِ  ا�َّ

َ
ن ُ�َعّلَِمِن ﴿  :÷ ،ُموىَس  هل

َ
ٰٓ أ تَّبُِعَك َ�َ

َ
َهۡل �

ا ُعّلِۡمَت رُۡشدٗ  �قَاَل  ٦٦اِممَّ ٰ َما لَۡم ُ�ِۡط  ٦٧إِنََّك لَن �َۡسَتِطيَع َمِ�َ َصۡ�ٗ َوَ�ۡيَف تَۡصِ�ُ َ�َ
� ۦبِهِ  ُ ٱقَاَل َسَتِجُدِ�ٓ إِن َشآَء  ٦٨ُخۡ�ٗ ۡمٗر� �َّ

َ
ۡعِ� لََك أ

َ
 .]۶۹-۶۶ھف: ک[ال ﴾٦٩َصابِٗر� َوَ�ٓ أ

ُ  قَاَل 
َ

رَِضُ  هل
ْ
َبۡعَتِ� ٱفَإِِن ﴿ :اخل ۡحِدَث لََك ِمۡنُه ذِۡكرٗ  َٔ فََ� �َۡ�  �َّ

ُ
ٰٓ أ ٍء َح�َّ ھف: ک[ال ﴾�ۡلِ� َعن َ�ۡ

رَِضُ  فَاْ�َطلََق  ، قالَ�َعمْ  :قَاَل  .]۷۰
ْ
َْحرِ  َساِحِل  ىلَعَ  َ�ْمِشيَانِ  َوُموىَس  اخل  َسِفينَةٌ  بِِهَما َ�َمرَّْت  ،ابلْ

نْ  فلََكََّماُهمْ 
َ
رَِضَ  َ�َعَرفُوا ،َ�ِْملُوُهَما أ

ْ
رَِضُ  َ�َعَمدَ  ،نَْولٍ  بَِغْ�ِ  فََحَملُوُهَما اخل

ْ
  اخل

َ
َواِح  ِمنْ  لَْوٍح  إِىل

ْ
ل
َ
 أ

ِفينَةِ  ُ  َ�َقاَل  ،َ�َ�ََعهُ  السَّ
َ

  َ�َمْدَت  ،نَْولٍ  بَِغْ�ِ  مَحَلُونَا قَْومٌ  :ُموىَس  هل
َ

 فََخَرْ�تََها َسِفينَِتِهمْ  إىِل
ۡهلََها لََقۡد ِجۡئَت ﴿

َ
َخَرۡ�َتَها ِ�ُۡغرَِق أ

َ
قُۡل إِنََّك لَن �َۡسَتِطيَع َمِ�َ  ٧١�ا إِۡمرٗ  ًٔ َشۡ� أ

َ
لَۡم أ

َ
قَاَل �

� � ٧٢َصۡ�ٗ ۡمِري ُعۡ�ٗ
َ
 .]۷۳-۷۱ھف: ک[ال ﴾٧٣قَاَل َ� تَُؤاِخۡذِ� بَِما �َِسيُت َوَ� تُۡرهِۡقِ� ِمۡن أ

ِفينَةِ  ِمنَ  َخرََجا ُ�مَّ  اِحِل  ىلَعَ  َ�ْمِشيَانِ  ُهَما َ�بَيْنََما ،السَّ َعُب  ُغَالمٌ  َذاإِ  السَّ
ْ
َمانِ  َمعَ  يَل

ْ
ِغل

ْ
 ،ال

َخذَ 
َ
رَِضُ  فَأ

ْ
ِسهِ  اخل

ْ
َ�َتۡلَت َ�ۡفٗس ﴿ :ُموىَس  َ�َقاَل  ،َ�َقتَلَهُ  ،�ِيَِدهِ  فَاْ�تَلََعهُ  ،بَِرأ

َ
 َ�ۡفٖس  بَِغۡ�ِ  َز�ِيَّ� اأ

� ٧٤ ا ٔٗ َشۡ�  ِجۡئَت  لََّقدۡ  قُل لََّك إِنََّك لَن �َۡسَتِطيَع َمِ�َ َصۡ�ٗ
َ
لَۡم أ

َ
 .]۷۵-۷۴ھف: ک[ال ﴾٧٥قَاَل �

َشدُّ  وََهِذهِ  ـ قَاَل 
َ
  ِمنَ  أ

َ
و�

ُ
ِۢ َ�ۡعَدَها فََ� تَُ�ِٰحۡبِ�� قَۡد بَلَۡغَت ﴿ ـ األ ء ۡ�َُك َعن َ�ۡ

َ
قَاَل إِن َس�

ّ�ِ ُعۡذرٗ  ُ ۡهَل قَۡرَ�ٍة  نَطلََقاٱفَ  ٧٦�ِمن �َّ
َ
ٓ أ َ�َيا

َ
� ٓ ٰٓ إَِذا ٓ ٱَح�َّ ن يَُضّيُِفوُهَما  ۡسَتۡطَعَما

َ
ْ أ بَۡوا

َ
ۡهلََها فَ�

َ
أ

ن يُرِ�دُ  �فَوََجَدا �ِيَها ِجَدارٗ 
َ
قَاَمهُ  يَنَقضَّ  أ

َ
رَِضُ  قَاَل  ،َمائٌِل  َ�ُقوُل  ].۷۷-۷۶[الکهف: ﴾فَأ

ْ
 اخل

قَاَمهُ  ،َهَكَذا �ِيَِدهِ 
َ
ُ  قَاَل  ،فَأ

َ
تَيْنَاُهمْ  قَْومٌ  :ُموىَس  هل

َ
لَۡو ِشۡئَت ﴿ ُ�ْطِعُمونَا َولَمْ  يَُضيُِّفونَا فَلَمْ  أ

ۡجرٗ 
َ
لَۡيهِ  ٧٧�َ�ََّخۡذَت َعلَۡيهِ أ وِ�ِل َما لَۡم �َۡسَتِطع عَّ

ۡ
نَّبُِئَك بَِتأ

ُ
قَاَل َ�َٰذا فَِراُق بَۡيِ� َوَ�ۡينَِكۚ َس�

ا ِ  رَُسوُل  قَاَل ]. ۷۸-۷۷[الکهف: ﴾٧٨َصۡ�ً ُ  يَرَْحمُ « :ص ا�َّ نَّهُ  لَوَِدْدُت  ،ُموىَس  ا�َّ
َ
 اَكنَ  �

ْخبَارِِهَما ِمنْ  َعلَيْنَا ُ�َقصَّ  َحىتَّ  َصرَبَ 
َ
ِ  رَُسوُل  َوقَاَل  :قَاَل  »أ   اَكنَِت « :ص ا�َّ

َ
و�

ُ
 ُموىَس  ِمنْ  األ

ِفينَةِ  َحرِْف  ىلَعَ  َوَ�عَ  َحىتَّ  ُعْصُفورٌ  وََجاءَ « :قَاَل  »�ِْسيَانًا َْحرِ يِف  َ�َقرَ  ُ�مَّ  ،السَّ ُ  َ�َقاَل  ،ابلْ
َ

 هل
رَِضُ 

ْ
ِ�  َ�َقَص  َما :اخل

ْ
ُمَك  ِعل

ْ
مِ  ِمنْ  وَِعل

ْ
ِ  ِعل   ا�َّ

َّ
ُعْصُفورُ  َهَذا َ�َقَص  َما ِمثَْل  إِال

ْ
َْحرِ  ِمنَ  ال  »ابلْ

 ابن عباس  َوَ�نَ  :ُجبَْ�ٍ  ْ�نُ  َسِعيدُ  قَاَل 
ُ
َماَمُهمْ  َوَ�نَ ( :َ�ْقَرأ

َ
ُخذُ  َمِلٌك  أ

ْ
 َصاحِلَةٍ  َسِفينَةٍ  لُكَّ  يَأ

  َوَ�نَ  )َغْصبًا
ُ
ا( :َ�ْقَرأ مَّ

َ
ُغَالمُ  َوأ

ْ
 )۲۳۸۰(م/ ).اَكفًِرا فاََكنَ  ال



 ٣٢٧  کتاب یادی از پیامبران و فضیلت آنان  -۵۳

الی معتقد است که موسی : به ابن عباس گفتم: نوف بکّ گوید  میسعید بن جبیر ترجمه: 
پیامبر بنی اسرائیل با آن موسی که خضر را ھمراھی کرد، فرق دارد. ابن عباس گفت: 

 صگفت: شنیدم که رسول الله عب کبن  یابمن شنیدم که  .گوید می دروغ لهالدشمن 
 از :نددیپرس یاز و کهکرد  می هوعظمل را یئاسرا یبن ستاده بود ویا  یموس«فرمود: 

 الله متعالھستم. ھا  انسان نیگفت: من داناتر  یداناتراست؟ موس یسکچه ھا  انسان
به او  مورد عتاب قرار داد و ،) نسبت نداده بودالله متعاله علم را به او (کنیرا بخاطر ااو 
 باشد.یماست از تو داناتر  »نیمجمع البحر«ه در ک نم از بندگان یا ه: بندهک ردک یوح

در  یماھیک د: نگفت یم؟ به ووتوانم نزد او بر ی! چگونه م : پروردگاراگفت  یموس
  ی. موسدید یاو را آنجا خواھ ،د شدیناپد یھر جا ماھ .برداربا خود  و بگذار یلیزنب

 یوقت .برداشت و براه افتادآن را  و گذاشت یلیدر زنب یماھیک وشع بن نون ی ھمراه
خود را از  ،یماھ .به خواب رفتند ن گذاشتند ویزم سر بر ،دندیرس یا نار صخرهکه ک

حرکت آب را متوقف نمود طوری که  الله متعال .دیبه آب رسان ود یشکرون یل بیزنب
طاقی درست شد و به شکل تونلی در آمد و موسی و یوشع بن نون دچار شگفتی شدند. 

البته رفیق موسی فراموش کرد که محل را به او  شبانه روز را راه رفتند. یهیآنھا بق
و خسته  هکن کمان را حاضر یبه ھمراھش گفت: غذا  یموس ،صبح ھنگام بگوید.
عادگاه را پشت سر نگذاشته بود، احساس یمه یکتا زمان  یموس .میا شدهه گرسن

؟ یدار ادیب ،میدینار آن خوابکه کگفت: آن صخره را  اوھمراھش به  رد.ک ینم یخستگ
آن  یه ما در جستجوک یانکم گفت:  یردم. موسکرا ھمانجا فراموش  یماھ

به آن ه ک یشتند. وقتباز گ ،بودنده آمده ک یراھ از ھمان آنھام، ھمانجا است. یھست
سالم   یده است. موسیچیپ یلباس ه خود را درکدند یرا د یدند، مردیصخره رس

ھستم.  یگفت: من موس یجاست؟ موسکسالم از  ،نین سرزمینمود. خضر گفت: در ا
ھمراه تو باشم تا  یدھ یا اجازه میآ ،یگفت: آر یل؟ موسیئاسرا یبن یخضر گفت: موس

 !یموس یاگفت: آن مرد ؟ یاموزیز بیبه من ن ،به تو آموخته است الله متعاله کاز آنچه 
را  ھاه تو آنکآموخته است ھایی  زیبه من چ الله متعالرا یز ؛ینکبا من صبر یتوان ینم تو
گفت: انشاء الله  یدانم. موس ینمه من کآموخته  ییزھایتو چ، به ھمچنین .یدان ینم

، ایساحل در آنھا درب، ین ترتیبدرد. کنخواھم  یچیسر پ از دستورات تو ونم ک یصبر م
از  ناآن .ردکنار آنھا عبورکاز  یشتک یک، یپس از مدت .براه افتادند یشتکبدون 

 نند.کخود سوار آنھا را ھمراه خواستند تا  یشتکصاحبان 
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 سپس خضر  ردند.کھا را سوار  ه آنیراکبدون  خضر را شناختند و ،یشتکصاحبان 
را  آنھا ما (با تعجب) گفت:  ی. موسدر آوردش یرا از جا یشتک یھا هتخت از یکی

تا ھمه را غرق  ینک یآنھا را سوراخ م یشتک یحاال تو دار ردند وکه سوار یراکبدون 
با من صبر  یتوان ینمه کخضر گفت: مگر به تو نگفتم کار عجیبی انجام دادی. ؟ یساز

و به خاطر این کار بر من  نکام بازخواست م یگفت: مرا بخاطر فراموش  ی؟ موسینک
ه کدند یرا د یا پسر بچه ،اده شدند و براه افتادند. در راهیپ یشتکسپس از سخت مگیر. 

جدا  شاز تن سرش را را گرفت و کودکخضر آن  .بود یگر مشغول بازید یھا هبچ با
ه کرا بدون آن یگناھیفرد بچرا ن شده بود) گفت: یه خشمگیک(در حال  یرد. موسک

 ییباکیه تو با من توان شک؟ خضر گفت: مگر به تو نگفتم یشتکشده باشد،  یب قتلکمرت
ذا غروستا  یاز اھال .دندیرس ییداشت؟ باز به راه خود ادامه دادند تا به روستا ینخواھ

ه کدند یرس یواریروستا به دن یدند. در ھمیرزآنھا از دادن غذا امتناع و یخواستند. ول
گفت:   یرد. موسکوار را راست یدست آن د ی هخضر با اشار .ختیر یفرو م داشت
وقت  ،کنی. خضر گفت: ایریمزد بگ ،ارکن یدر مقابل ا یتوانست یم ،یخواست یاگر م

 ؛ندکرا رحمت  یموس الله متعال«فرمود:  صرم کامبر ای. پ»من و تو است ییجدا
 .»شدک یجا مکبه داستانش با خضر م ینیتا ببکرد  می ه صبرکم یدوست داشت

اولین بار موسی فراموش نمود. «فرمود:  ص: ھمچنین رسول الله گوید  می راوی
خضر  .ا برداشتیاز آب در شمنقار با نشست و یشتک ی هنارکبر  کیگنجشدر آن اثنا، 

است  یآبمتر از مقدار ک ،الله متعالعلم در برابر گفت: علم من و تو  یخطاب به موس
 .»ا برداشتیاز در کن گنجشیاه ک

انَ «خواند:  اینگونه می ل ابن عباس گوید: می سعید بن جبیر كَ مْ  وَ هُ امَ لِكٌ  أَمَ  مَ

ذُ  أْخُ لَّ  يَ ينَةٍ  كُ فِ َةٍ  سَ احلِ بًا صَ صْ ا« خواند: و ھمچنین می »غَ أَمَّ الَمُ  وَ غُ انَ  الْ ا فَكَ افِرً  ».كَ

را بر  متعال پیامبران الله«که فرمود:  صدر مورد این سخن نبی اکرم ): ۸باب (
 »دیح ندهییکدیگر ترج

يِب  َ�نْ  ـ۱۶۱۲
َ
َعةً  َ�ْعرُِض  َ�ُهوِدىٌّ  بَيْنََما :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ

ْ
ُ  ِسل

َ
ْعِطىَ  هل

ُ
 ،َكرَِههُ  ،َشيْئًا بَِها أ

وْ 
َ
َعِز�زِ  َ�بْدُ  َشكَّ  ـ يَرَْضهُ  لَمْ  أ

ْ
ي  ،الَ  :قَاَل  ـ ال ِ

َّ
َالمُ  َعلَيْهِ  ُموىَس  اْصَطىَف َواذل برََشِ  ىلَعَ  السَّ

ْ
 ال

نَْصارِ  ِمنَ  رَُجٌل  فََسِمَعهُ  :قَاَل 
َ
ي  :َ�ُقوُل  :قَاَل  ،وَْجَههُ  فَلََطمَ  األ ِ

َّ
 َعلَيْهِ  ُموىَس  اْصَطىَف َواذل
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َالمُ  برََشِ  ىلَعَ  السَّ
ْ
ِ  َورَُسوُل  ال ْظُهِرنَا َ�ْ�َ  ص ا�َّ

َ
َُهوِدىُّ  فََذَهَب  :قَاَل  ؟أ

ْ
  ايل

َ
ِ  رَُسولِ  إىِل  ص ا�َّ

بَا يَا :َ�َقاَل 
َ
َقاِسمِ  أ

ْ
ةً يِل  إِنَّ  ال ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،وَْجِ�  لََطمَ  فَُالنٌ  :َوقَاَل  ،َوَ�ْهًدا ِذمَّ  لِمَ « :ص ا�َّ

ِ  رَُسوَل  يَا ـ قَاَل  :قَاَل  ؟»وَْجَههُ  لََطْمَت  ي  ـ ا�َّ ِ
َّ

َالمُ  َعلَيْهِ  ُموىَس  اْصَطىَف َواذل برََشِ  ىلَعَ  السَّ
ْ
 ال

نَْت 
َ
ْظُهِرنَا َ�ْ�َ  َوأ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َغِضَب  :قَاَل  ،أ َغَضُب  ُعرَِف  َحىتَّ  ص ا�َّ

ْ
 الَ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،وَْجِههِ يِف  ال

لُوا نِْبيَاءِ  َ�ْ�َ  ُ�َفضِّ
َ
ِ  أ إِنَّهُ  ،ا�َّ

ورِ يِف  ُ�نَْفخُ  فَ َمَواِت يِف  َمنْ  َ�يَْصَعُق  ،الصُّ رِْض يِف  َوَمنْ  السَّ
َ
  األ

َّ
 إِال

ُ  َشاءَ  َمنْ  ْخَرى ِ�يهِ  ُ�نَْفخُ  ُ�مَّ  :قَاَل  ،ا�َّ
ُ
ُ�ونُ  ،أ

َ
َل  فَأ وَّ

َ
وْ  ،بُِعَث  َمنْ  أ

َ
لِ يِف  أ وَّ

َ
 فَإَِذا ،بُِعَث  َمنْ  أ

َالمُ  َعلَيْهِ  ُموىَس  َعْرِش  آِخذٌ  السَّ
ْ
ْدرِى فَالَ  ،بِال

َ
ُحوِسَب  أ

َ
ورِ  يَْومَ  بَِصْعَقِتهِ  أ وْ  ،الطُّ

َ
 ؟َ�بِْ�  بُِعَث  أ

قُوُل  َوالَ 
َ
َحًدا إِنَّ  :أ

َ
فَْضُل  أ

َ
 )۲۳۷۳(م/ .»َمىتَّ  بِْن  يُو�َُس  ِمنْ  أ

روزی، یک نفر یھودی کاالیی را برای فروش عرضه  گوید: می سره یابوھرترجمه: 
سوگند  کرد؛ به او برای آن، مبلغی دادند که نپسندید یا از آن راضی نبود؛ لذا گفت: نه،

مردی از انصار این سخن را شنید و  .ده استیبشریت برگزرا بر تمام  یه موسک یبه ذات
را بر تمام  یه موسک یسوگند به ذات گویی میزد و گفت:  یھودیبه صورت  یلیس یک

 یھودیده است؛ حال آنکه محمد در میان ما است. اینجا بود که آن مرد یبشریت برگز
می ھستم و عھد و پیمان دارم؛ با رفت و گفت: ای ابو القاسم! من ذ صرم کا ینزد نب

چرا «به مرد انصاری فرمود:  صاین حال، فالنی یک سیلی به صورتم زد. رسول الله 
د اینکه شما در میان و! با وجیا رسول الله؟ مرد انصاری گفت: »به صورتش سیلی زدی

ده است. رسول یبشریت برگزرا بر تمام  یه موسک یسوگند به ذات: ما ھستید، او گفت
اش  د که آثار خشم در چھرهشخشمگین  ای هاز شنیدن این سخن به انداز صالله 

را در صور دمیده ید؛ زیح ندھیپیامبران الله را بر یکدیگر ترج«نمایان گردید و فرمود: 
و زمین ھا  آسمان بخواھد، تمام افرادی که در الله متعالشود و بجز کسانی که  می

 یسکمن نخستین  شود. میشوند. سپس بار دیگر در صور دمیده  یھوش میھستند، ب
 ی هه گوشکنم یب یرا م یآیم یا جزو نخستین افراد ھستم و موس میه به ھوش کھستم 

ر کوه طور، محاسبه ه او با بیھوش شدن دکدانم  ینم یعرش را بدست گرفته است. ول
ه ھوش آمده است؟ و من بیھوش نشده) یا اینکه قبل از من باصال ن شده است (و اآل

 ». گویم که کسی بھتر از یونس بن متی است مین
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 ÷): در مورد وفات موسی ۹باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل قَال:  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۶۱۳ َموِْت  َملَُك  َجاءَ « :ص ا�َّ

ْ
  ال

َ
 َعلَيْهِ  ُموىَس  إىِل

الَمُ  ُ  َ�َقاَل  ،السَّ
َ

ِجْب  :هل
َ
َالمُ  َعلَيْهِ  ُموىَس  فَلََطمَ  قَاَل  ،َر�ََّك  أ َموِْت  َملَِك  َ�ْ�َ  السَّ

ْ
َها ال

َ
 قَاَل  ،َ�َفَقأ

َملَُك  فَرََجعَ 
ْ
  ال

َ
ِ  إىِل   ا�َّ

َ
تَِ�  إِنََّك  :َ�َقاَل  َ�َعاىل

ْ
رَْسل

َ
  أ

َ
َموَْت  يُِر�دُ  الَ  لََك  َ�بْدٍ  إىِل

ْ
  َوقَدْ  ،ال

َ
 ،َ�يِْ�  َ�َقأ

ُ  فَرَدَّ  قَاَل  ْهِ  ا�َّ
َ

  ارِْجعْ  :َوقَاَل  َ�يْنَهُ  إيِل
َ

َيَاةَ  :َ�ُقِل  َ�بِْدى إىِل
ْ
َيَاةَ  تُِر�دُ  ُكنَْت  فَإِنْ  ؟تُِر�دُ  احل

ْ
 فََضعْ  احل

 ُ�مَّ  :قَاَل  ؟َمهْ  ُ�مَّ  ،قَاَل  ،َسنَةً  بَِها تَِعيُش  فَإِنََّك  ،َشْعَرةٍ  ِمنْ  يَُدكَ  تََوارَْت  َ�َما ،ثَْورٍ  َمنْتِ  ىلَعَ  يََدكَ 
  رَبِّ  ،قَِر�ٍب  ِمنْ  فَاآلنَ  :قَاَل  ،َ�ُموُت 

َ
رِْض  ِمنَ  ِ� دنِ أ

َ
َسةِ  األ ُمَقدَّ

ْ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  »حِبََجرٍ  َرْميَةً  ،ال  :صا�َّ

» ِ �ِّ  لَوْ  َوا�َّ
َ
َر�ْتُُ�مْ  ِعنَْدهُ �

َ
  َ�رْبَهُ  أل

َ
ِر�ِق  َجانِِب  إىِل َكثِيِب  ِعنْدَ  ،الطَّ

ْ
مْحَرِ  ال

َ
 )۲۳۷۲(م/ .»األ

÷  یموسنزد الموت   کمل« فرمود: صرسول الله  گوید: می س رهیابوھرترجمه: 
آمد و گفت: دعوت پروردگارت را اجابت کن. موسی یک سیلی روی چشم ملک الموت 

 یمرا برا بار الھا!الموت نزد پروردگارش برگشت و گفت:  کمل زد و آن را بیرون آورد.
ه در کچشمش را  الله متعالپس رد. یبمخواھد  ینمه ک یفرستاد یا قبض روح بنده

ام برگرد و به او  نزد بندهرمود: ش برگرداند و فیرون آمده بود، سر جای، بیلیاثر آن س
ھر  ی؛ به ازابگذار یرا بر پشت گاو ات دست ی زندگی ھستی، بگو: اگر خواھان ادامه

گفت:  یموسسال زندگی خواھی نمود.  یکرد، یگ یات قرار م ر دستیه زک ییتار مو
گفت:   یاست. موس رگم ،فرمود: بعد از آن الله متعالچه خواھد شد؟  ،بعد از آن

ن یسرزم یکپروردگارا! مرا نزد رم.ینون بمکدھم، ا یح مین است، ترجیه چنکحال 
 ».از آن، قرار ده یپرتاب سنگ ی همقدس، و به فاصل

را  یاگر من آنجا بودم، قبر موس ه الله،سوگند ب«فرمود:  صدر پایان، رسول الله 
 ».دادم یسرخ، به شما نشان م ی هتپ یکنار راه، نزدک

گذشتم  ÷ از کنار موسی«که فرمود:  ص): در مورد این سخن نبی اکرم ۱۰باب (
 »خواند میدر حالی که او در قبرش ایستاده بود و نماز 

�َِس  َ�نْ  ـ۱۶۱۴
َ
نَّ  :س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َ�يُْت « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
اٍب  ِرَوايَةِ َوِ�  ـ أ  ـ َمَررُْت  َهدَّ

ْلَةَ  ُموىَس  ىلَعَ 
َ

رْسَِى  يل
ُ
َكثِيِب  ِعنْدَ يِب  أ

ْ
مْحَرِ  ال

َ
 )۲۳۷۵(م/ .»َ�رْبِهِ يِف  يَُص�ِّ  قَائِمٌ  وَُهوَ  ،األ

در شب اسراء، از کنار «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 
ی سرخ عبور کردم در حالی که او در قبرش ایستاده بود و  در نزدیکی تپه÷  موسی
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 ».خواند مینماز 
(قابل یادآوری است که ھیچ انسانی بعد از مرگ، مکلف به انجام اعمال نیست؛ اما 

اند، بعد از مرگ نیز به ھمان  از آنجایی که انبیا در زندگی بسیار به نماز عالقه مند بوده
انسان به ھمان « گوید: می بر اساس حدیثی کهعمل دنیوی خویش مشغولند؛ آنھم 

 شود. والله اعلم) حالتی که بمیرد، حشر می

 ÷): یادی از یوسف ۱۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۶۱۵

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :ِ�يَل  :َقاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َرمُ  َمنْ  ا�َّ

ْ
�

َ
ْ�َقاُهمْ « :قَاَل  ؟انلَّاِس  أ

َ
 »أ

لَُك  َهَذا َ�نْ  لَيَْس  :قَالُوا
َ
ِ نيَِبُّ  َ�يُوُسُف « :قَاَل  ،�َْسأ ِ  نىَِبِّ  اْ�نُ  ا�َّ ِ  نىَِبِّ  ابِْن  ا�َّ  َخِليِل  ابِْن  ا�َّ

 ِ لَُك  َهَذا َ�نْ  لَيَْس  :قَالُوا »ا�َّ
َ
َعَرِب  َمَعاِدنِ  َ�َعنْ « قَاَل  ،�َْسأ

ْ
لُوِ�  ال

َ
َاِهِليَّةِ يِف  ِخيَارُُهمْ  ؟�َْسأ

ْ
 اجل

 )۲۳۷۸(م/ .»فَِقُهوا إَِذا ،اإلِْسَالمِ يِف  ِخيَارُُهمْ 
ن مردم، چه یتر ی! گراماللهرسول  یاد: یپرسفردی  گوید: می سره یابوھرترجمه: 

گفتند: سؤال ». شتر باشدیش، بیه تقواک یسک«فرمود:  صاست؟ رسول الله  یسک
 یفرزند نب الله یفرزند نب الله یوسف، نبیپس «فرمود:  صرم کامبر ایست. پین نیما، ا
پس از اصل و نسب «ست. فرمود: ین نیگفتند: سؤال ما، ا». است اللهل یفرزند خل الله

ن مردم یز بھترین مردم بودند، در اسالم نیت، بھتریه در جاھلکد. آنان یپرس یعرب م
 ».داشته باشند ینیھستند البته اگر شناخت د

 ÷): یادی از زکریا ۱۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۶۱۶

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َّاًرا َزَ�ِر�َّاءُ  اَكنَ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
 )۲۳۷۹(م/ .»�

 »نجار بود.÷  زکریا«فرمود:  ص رسول الله گوید: می سابوھریره ترجمه: 

 ÷): یادی از یونس ۱۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۶۱۷

َ
نَّهُ  ص انلَّىِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
َ  َ�ْعِ�  ـ قَاَل « � يِل  ِلَعبْدٍ  يَنَْبىِغ  الَ  ـ أل ا�َّ

ُمَث�َّ  اْ�نُ  َوقَاَل  ـ
ْ
نْ  ـ ِلَعبِْدى :ال

َ
نَا :َ�ُقوَل  أ

َ
 )۲۳۷۶(م/» َمىتَّ  بِْن  يُو�َُس  ِمنْ  َخْ�ٌ  أ

چ یھ یبراالله متعال فرمود: : «گفت صرم کا ینب گوید: می سابوھریره ترجمه: 
 ». بھترم یونس بن متّ ید: من از یه بگوکست یسته نی، شایا بنده
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 ÷): یادی از عیسی ۱۴باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل قَاَل:  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۶۱۸ نَا« :ص ا�َّ

َ
  أ

َ
ْو�

َ
 ابِْن  بِِعيىَس  انلَّاِس  أ

 يِف  ،َمْرَ�مَ 
َ

و�
ُ
ِ  رَُسوَل  يَا َكيَْف  :قَالُوا »َواآلِخَرةِ  األ نِْبيَاءُ « :قَاَل  ؟ا�َّ

َ
 ،َعالٍَّت  ِمنْ  ِإْخَوةٌ  األ

َهاُ�ُهمْ  مَّ
ُ
 )۲۳۶۵(م/ .»نىَِبٌّ  بَيْنَنَا فَلَيَْس  ،َواِحدٌ  وَِدينُُهمْ  ،َشىتَّ  َوأ

مردم به  ی همن از ھم«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 
ه از چند کپدرند  یک، فرزندان پیامبرانو  .ترمیکا و آخرت، نزدیم، در دنیبن مر یسیع

ان من و ی) م.اند و در فروع، متفاوت کگر مشتریدیکاند (در اصول با  مادر متولد شده
 ».وجود ندارد یگریامبر دی، پیسیع

آید، شیطان او را لمس  ): بجز فرزند مریم و مادرش، هر نوزادی که بدنیا می۱۵باب (
 کند می

يِب  َ�نْ  ـ۱۶۱۹
َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُ  َمْولُودٍ  ِمنْ  َما« :قَاَل  ص ا�َّ

َ
  يُودل

َّ
ََسهُ  إِال

َ
� 

يَْطانُ  َْسةِ  ِمنْ  َصارًِخا فَيَْستَِهلُّ  ،الشَّ
َ

يَْطانِ  �   ،الشَّ
َّ
هُ  َمْر�َمَ  ا�ْنَ  إِال مَّ

ُ
بُو قَاَل  ُ�مَّ  »وَأ

َ
 اقْرَُءوا :ُهَر�َْرةَ  أ

ِ�يُذَها بَِك َوذُّرِ�َّتََها مَِن ﴿ :ِشئْتُمْ  إِنْ 
ُ
ٓ أ ۡيَ�ٰنِ ٱ�ّ�ِ  )۲۳۶۶(م/ .]۳۶[آل عمران:  ﴾لرَِّجيمِ ٱ لشَّ

بجز فرزند مریم و مادرش، «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 
و از ھمان لمس شیطان است  کند. آید، شیطان او را لمس می ھر نوزادی که بدنیا می

 ».کشد که نوزاد ھنگام تولد، فریاد می

 نمک یب میذکمان دارم و خودم را تی، االله متعالگفت: به  یسیع ):۱۶باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل قَاَل:  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۶۲۰ ى« :ص ا�َّ

َ
 رَُجالً  َمْرَ�مَ  اْ�نُ  ِعيىَس  َرأ

ُق  ُ  َ�َقاَل  ،�رَْسِ
َ

قَْت  :ِعيىَس  هل ي  ،الَكَّ  :قَاَل  ؟رَسَ ِ
َّ

َ  الَ َواذل
َ

  إهِل
َّ
ِ  آَمنُْت  :ِعيىَس  َ�َقاَل  ،ُهوَ  ِإال  ،بِا�َّ

بُْت   )۲۳۶۸(م/ .»َ�ْفىِس  َوَ�ذَّ
م، یبن مر یسیع«فرمود:  صه رسول الله ککند  می تیروا سره یابوھرترجمه: 

گفت: سوگند آن مرد ؟ یردک یبه او گفت: دزد رد. پسک یه سرقت مکد یرا د یمرد
الله گفت: به  یسیام. ع ردهکن یبجز او وجود ندارد، ھرگز دزد یه معبودک الھیبه 

 ».نمک یب میذکمان دارم و خودم را تی، امتعال



 
 
 
 

 صیاران نبی اکرم  فضایلـ کتاب ۵۴

 ق:یفضایل ابوبکر صد

ه ک یگمان تو در مورد دو نفر«که فرمود:  صدر مورد این سخن نبی اکرم ): ۱باب (
 ؟»است، چیست متعال آنها، اللهن یسوم

�َِس َعن  ـ۱۶۲۱
َ
نَّ  :س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
بَا أ

َ
يَق  بَْ�رٍ  أ دِّ ثَهُ  الصِّ   َ�َظْرُت  :قَاَل  َحدَّ

َ
قَْدامِ  إِىل

َ
 أ

 َ��ِ ُمرْشِ
ْ
ْنُ  رُُءوِسنَا ىلَعَ  ال

َ
َغارِ يِف  َو�

ْ
ُت  ،ال

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل نَّ  لَوْ  ا�َّ

َ
َحَدُهمْ  أ

َ
  َ�َظرَ  أ

َ
 قََدَميْهِ  إِىل

نَا برَْصَ
َ
َْت  أ

َ
بَا يَا« :َ�َقاَل  ،َقَدَميْهِ  حت

َ
ُ  بِاثْنَْ�ِ  َظنَُّك  َما بَْ�رٍ  أ  )۲۳۸۱(م/ .»ثَاثِلُُهَما ا�َّ

نگاه کردم و پاھای من که بردیم  بسر میغار  داخلما  گوید: می سر کابوبترجمه: 
ن، نگاه ییاز آنان به پا یکی! اگر یا رسول اللهپس گفتم:  را باالی سرمان دیدم.مشرکین 

ه ک یر، گمان تو در مورد دو نفرکابوب یا«فرمود:  صرم کامبر ایند. پیب می ند، ما راک
  ؟»ن آنھا، الله است، چیستیسوم

 ی هشتر از همیر بکهمانا ابوب که فرمود: صدر مورد این سخن نبی اکرم ): ۲باب (
 استبر من منت نهاده با مال و جانش مردم، 

يِب  َ�نْ  ـ۱۶۲۲
َ
نَّ : س اخِلدِری َسِعيدٍ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ِمنرَْبِ  ىلَعَ  َجلََس  ص ا�َّ

ْ
 َ�بْدٌ « :َ�َقاَل  ال

َهُ  ُ  َخ�َّ نْ  َ�ْ�َ  ا�َّ
َ
ْ�يَا زَْهَرةَ  يُْؤِ�يَهُ  أ بُو َ�بَىَك  ،»ِعنَْدهُ  َما فَاْختَارَ  ،ِعنَْدهُ  َما َوَ�ْ�َ  ادلُّ

َ
 ،بَْ�رٍ  أ

َهاتِنَا بِآبَائِنَا فََدْ�نَاكَ  :َ�َقاَل  ،َوَ�َ�ى مَّ
ُ
ِ  رَُسوُل  فاََكنَ  :قَاَل  ،َوأ ُ  ُهوَ  ص ا�َّ ُمَخ�َّ

ْ
بُو َوَ�نَ  ،ال

َ
 أ

ْعلََمنَا بَْ�رٍ 
َ
ِ  رَُسوُل  َوقَاَل  ،بِهِ  أ َمنَّ  إِنَّ « :ص ا�َّ

َ
َّ  انلَّاِس  أ بُو وَُصْحبَِتهِ  َماهِلِ يِف يلَعَ

َ
 ،بَْ�رٍ  أ

َْذُت  َخِليالً  ُمتَِّخًذا ُكنُْت  َولَوْ  بَا َالختَّ
َ
ةُ  َولَِ�نْ  ،َخِليالً  بَْ�رٍ  أ ُخوَّ

ُ
يِف  ُ�بَْقَ�َّ  الَ  ،اإلِْسَالمِ  أ

َمْسِجدِ 
ْ
  َخوَْخةٌ  ال

َّ
يِب  َخوَْخةَ  إِال

َ
 )۲۳۸۳(م/ .»بَْ�رٍ أ

منبر نشست و فرمود:  بر ص رسول الله گوید: می سابو سعید خدری ترجمه: 
 وزرق و برق دنیا عنایت کردن  از میاناختیار داد تا  گانشبندالله متعال به یکی از «

آن بنده، آنچه را که نزد  یکی را انتخاب نماید.وجود دارد،  متعال نزد اللهکه آنچه را 
با شنیدن این سخنان، ابوبکر بسیار گریه نمود و ». وجود دارد، انتخاب نمودمتعال الله 

 گفت: پدران و مادران ما فدایت شوند.
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بود.  صای که به او حق انتخاب داده شده بود، رسول الله  آن بنده گوید: می راوی
فرمود:  صرسول الله . ھمچنین دانست ی ما می بھتر از ھمهاین نکته را  سو ابوبکر 

بر من منت نھاده با مال و جانش مردم،  ی هشتر از ھمیب س رکمردم! ھمانا ابوب یا«
 ردم، حتماً ک یانتخاب مخالص، عنوان دوست ه برا  یسکشما، ان یاست و اگر من از م

و ». بھتر استگر، ید یاز ھر گونه دوست یاسالم یاما دوست دم.یگز یبرمرا  سرکابوب
ی  ی خانه چهید جز دریشود، ببند یه به مسجد باز مکرا  ییھا چهیی در ھمه«افزود: 

  ».را سرکابوب

 باشد می صترین مردم نزد رسول الله  محبوب س): ابوبکر صدیق ۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۶۲۳

َ
ِ� قَاَل:  ُ�ثَْمانَ أ ْخرَبَ

َ
َعاِص  ْ�نُ  َ�ْمُرو أ

ْ
نَّ  :ال

َ
ِ  رَُسوَل  أ  ىلَعَ  َ�َعثَهُ  ص ا�َّ

الَِسِل  َذاِت  َجيِْش  تَيْتُهُ  ،السَّ
َ
ُت  فَأ

ْ
ىُّ  :َ�ُقل

َ
َحبُّ  انلَّاِس  أ

َ
َْك  أ

َ
ُت  ،»اَع�َِشةُ « قَاَل  ؟إِيل

ْ
 ِمنَ  :قُل

بُوَها« :قَاَل  ؟الرَِّجالِ 
َ
ُت  ،»أ

ْ
 )۲۳۸۴(م/ .رَِجاالً  َ�َعدَّ  »ُ�َمرُ « :قَاَل  ؟َمنْ  ُ�مَّ  :قُل

مرا به عنوان  ص رسول الله: فتگ  سعاص  عمرو بن گوید: می ابو عثمانترجمه: 
دم: یرفتم و پرس ص پیامبر اکرمن نمود. پس نزد ییالسالسل، تع ذات رکفرمانده لش

محبوبتر  یسکگفتم: از مردان چه ». شهیعا«ست؟ فرمود: کین انسان، نزد تو یمحبوبتر
گر را یو چند نفر د». عمر بن خطاب«گفتم: بعد از او؟ فرمود: ». پدرش«است؟ فرمود: 

 بر شمرد. 

 و وارد شدن او به بهشت ص): اجتماع اعمال نیک برای ابوبکر صدیق ۴باب (
 )۵۴۳ة (انظر احلديث: �الزهر�رة، و قد تقدم ىف ايب  فيه حديث

 ) در بحث زکات، بیان گردید.۵۴۳در این زمینه، حدیث شماره (ترجمه: 

ن یر و عمر به اکابوب و من«که فرمود:  صدر مورد این سخن نبی اکرم ): ۵باب (
 »میآوردمان یاسخن، 

ِ  رَُسوُل  قَاَل قَاَل:  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۶۲۴ ُ  َ�َقَرةً  �َُسوُق  رَُجٌل  بَيَْنَما« :ص ا�َّ
َ

 قَدْ  ،هل
ََفتَْت  ،َعلَيَْها مَحََل  ْهِ  اتلْ

َ
ََقَرةُ  إِيل ْخلَْق  لَمْ إِ�ِّ  :َ�َقالَْت  ابلْ

ُ
َحْرِث  ُخِلْقُت  إِ�ََّما َولَِك�ِّ  ،لَِهَذا أ

ْ
 ،»لِل

ِ  ُسبَْحانَ  :انلَّاُس  َ�َقاَل  بًا ا�َّ َ�َقَرةٌ  ،َوفََزاًع  َ�َعجُّ
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ؟تََ�لَّمُ  أ إِ�ِّ « :ص ا�َّ

وِمنُ  فَ
ُ
 أ
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بُو بِهِ 
َ
بُو قَاَل  ،»َوُ�َمرُ  بَْ�رٍ  َوأ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :ُهَر�َْرةَ  أ  َعلَيْهِ  َعَدا ،َ�نَِمهِ يِف  َراٍع  بَيْنَا« :ص ا�َّ

ئُْب  َخذَ  اذلِّ
َ
اىِع  َ�َطلَبَهُ  ،َشاةً  ِمنَْها فَأ ََفَت  ،ِمنْهُ  اْستَنَْقَذَها َحىتَّ  الرَّ ْهِ  فَاتلْ

َ
ئُْب  إِيل ُ  َ�َقاَل  اذلِّ

َ
 َمنْ  :هل

بُعِ  يَْومَ  لََها ِ  ُسبَْحانَ  :انلَّاُس  َ�َقاَل  ؟»َ�ْ�ِى َراٍع  لََها لَيَْس  يَْومَ  ؟السَّ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  !ا�َّ  :ص ا�َّ
إِ�ِّ «

وِمنُ  فَ
ُ
نَا ،بَِذلَِك  أ

َ
بُو أ

َ
 )۲۳۸۸(م/ .»َوُ�َمرُ  بَْ�رٍ  َوأ

، سوار بر یمرد« فرمود: ص رسول اللهه کت است یروا سره یابوھراز ترجمه: 
ه کبل ؛ام ده نشدهیآفر این کار، یبرا ،رد و گفت: منکنگاه  اوگاو به طرف  بود که یگاو
مردم از تعجب و وحشت، سبحان الله  .»ام شدهده یآفرزدن،  زراعت و شخم یبرا

 . »میمان آوردیان سخن، یا بهر و عمر کابوب و من«فرمود:  صالله  رسول گفتند.
روزی، یک چوپان با «فرمود:  صن رسول الله یھمچن گوید: می سابوھریره 

را دنبال  کگر ،چوپان .گوسفند را گرفت حمله کرد و یک ،یگرگگوسفندانش بود که 
گفت: امروز تو به سوی چوپان نگاه کرد و به او . گرگ و گوسفند را نجات داد ردک

آن را  یسکچه وجود ندارد،  ،منبجز  یه چوپانک ،اما روز درندگان ؛یدیگوسفند را رھان
دوباره  صالله   رسولمردم گفتند: سبحان الله. ؟ »دھد یمن، نجات ماز چنگال 

 ».میآوردمان یاسخن، ن یر و عمر به اکابوب و من«فرمود: 

 صبا نبی اکرم  ش): همراهی صدیق و فارق ۶باب (
اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  وُِضعَ قَاَل:  ل َ�بَّاٍس  اْ�نَ َعن  ـ۱۶۲۵ َطَّ

ْ
�ِرهِ  ىلَعَ  س اخل  َ�تََكنََّفهُ  ،رَسِ

نْ  َ�بَْل  ،َعلَيْهِ  َوُ�َصلُّونَ  َوُ�ثْنُونَ  يَْدُعونَ  انلَّاُس 
َ
نَا ،يُْرَ�عَ  أ

َ
  يَرُْعِ�  فَلَمْ  :قَاَل  ،ِ�يِهمْ  َوأ

َّ
 بِرَُجٍل  إِال

َخذَ  قَدْ 
َ
ََفتُّ  ،َوَراىِئ  ِمنْ  بَِمنِْكىِب  أ ْهِ  فَاتلْ

َ
ُّ  ُهوَ  فَإَِذا إِيل مَ  ،س ىلَعِ  َما :َوقَاَل  ،ُ�َمرَ  ىلَعَ  َ�رَتَحَّ

َحًدا َخلَّْفَت 
َ
َحبَّ  أ

َ
َّ  أ نْ إيِلَ

َ
ىَق  أ

ْ
ل
َ
َ  أ ِ  َواْ�مُ  ،ِمنَْك  َ�َمِلهِ  بِِمثِْل  ا�َّ ُظنُّ  ُكنُْت  إِنْ  ا�َّ

َ
نْ  أل

َ
 َ�َْعلََك  أ

 ُ �ِّ  وََذاكَ  ،َصاِحبَيَْك  َمعَ  ا�َّ
َ
ُ  ُكنُْت � َ�رثِّ

ُ
ْسَمعُ  ،أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ نَا ِجئُْت « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

َ
بُو أ

َ
 بَْ�رٍ  َوأ

ُت  ،َوُ�َمرُ 
ْ
نَا وََدَخل

َ
بُو أ

َ
نَا وََخرَْجُت  ،َوُ�َمرُ  بَْ�رٍ  َوأ

َ
بُو أ

َ
إِنْ  ،»َوُ�َمرُ  بَْ�رٍ  َوأ

رُْجو ُكنُْت  فَ
َ
وْ  ،أل

َ
 أ

ُظنُّ 
َ
نْ  ،أل

َ
ُ  َ�َْعلََك  أ  )۲۳۸۹(م/ .َمَعُهَما ا�َّ

بر تختش گذاشته  را سعمر بن خطاب  ی هجناز گوید: می لابن عباس ترجمه: 
و خوبیھایش را کردند  می ند و قبل از اینکه بردارند، مردم اطراف او را گرفته و دعابود

ناگھان، من نیز در میان آنان بودم که  فرستادند. نمودند و بر او درود می بیان می
بن  یدم علید ؛ام را بر گرداندم چھره .ام گذاشت شانهرا بر دستش از پشت سر،  یمرد
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بعد از خودت، کسی را  کرد و گفت:رحمت  دعای ،عمراو برای  .است س طالب یاب
تر از تو باشد تا من با عملی مانند عمل او به مالقات  نگذاشتی که نزد من محبوب

نار دو کتو را در  الله متعاله ک کردم ، من گمان میاللهپروردگار بروم. و سوگند به 
من و «فرمود:  یم صه رسول الله کدم یشن یار میرا بسیز ؛دھد میات، قرار  دوست

لذا  .»میر و عمر رفتکمن و ابوب آمدیم. من و ابوبکر و عمر وارد شدیم.ر و عمر کابوب
 نار آنھا قرار دھد.کتو را در  الله متعاله کردم ک یآرزو مامیدوار بودم یا 

 سجانشینی ابوبکر ): ۷باب (
يِب  ابِْن  َعِن  ـ۱۶۲۶

َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  َمنْ  :وَُسئِلَْت  ب اَع�َِشةَ  َسِمْعُت قَاَل:  ُملَيَْكةَ أ  ص ا�َّ

بُو :قَالَْت  ؟اْستَْخلََفهُ  لَوِ  ُمْستَْخِلًفا
َ
يِب  َ�ْعدَ  َمنْ  ُ�مَّ  :لََها فَِقيَل  ،بَْ�رٍ  أ

َ
 ُ�مَّ  ،ُ�َمرُ  :قَالَْت  ؟بَْ�رٍ أ

بُو :قَالَْت  ؟ُ�َمرَ  َ�ْعدَ  َمنْ  :لََها ِ�يَل 
َ
اِح  ْ�نُ  ُ�بَيَْدةَ  أ َرَّ

ْ
  اْ�تََهْت  ُ�مَّ  ،اجل

َ
 )۲۳۸۵(م/ .َهَذا إِىل

پرسیدند: اگر رسول ل شنیدم که از عایشه  گوید: می ابن ابی ملیکهترجمه: 
 سنمود؟ گفت: ابوبکر  خواست جانشینی تعیین کند، چه کسی را تعیین می می صالله 

را. پرسیدند: بعد از ابوبکر؟ گفت: عمر را. سپس پرسیدند: بعد از عمر؟ گفت: ابو عبیده 
 بن جراح را. و به ھمین قدر، اکتفا نمود. 

دِ  َ�نْ  ـ۱۶۲۷ �ِيهِ  َ�نْ  س ُمْطِعمٍ  بِْن  ُجبَْ�ِ  بِْن  ُ�َمَّ
َ
نَّ  ،أ

َ
ةً  أ

َ
لَْت  اْمَرأ

َ
  َسأ

ِ  رَُسوَل  َمَرَها ،َشيْئًا ص ا�َّ
َ
نْ  فَأ

َ
ْهِ  تَرِْجعَ  أ ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقالَْت  ،إِيلَ يَْت  ،ا�َّ

َ
َرأ

َ
 ِجئُْت  إِنْ  أ

ِجْدكَ  فَلَمْ 
َ
يِب  قَاَل  ؟أ

َ
َها :أ َّ�

َ
َموَْت  َ�ْعِ�  َك�

ْ
إِنْ « :قَاَل  ،ال

ِديِ�  لَمْ  فَ ِ
َ

يِت  جت
ْ
بَا فَأ

َ
 .»بَْ�رٍ  أ

 )۲۳۸۶(م/
چیزی خواست.  صرم کا یاز نزد نب یزن گوید: می سر بن مطعم یجبترجمه: 
د. آن زن گفت: اگر آمدم و تو یایدستور داد تا دوباره نزد او ب آن زنبه  ص پیامبر اکرم

 یسکد، به چه یه اگر شما فوت نموده بودکن بود ینم؟ منظورش اکار کافتم، چه یرا ن
 ».ایب سر ک، نزد ابوبیافتیاگر مرا ن«فرمود:  صنم؟ رسول الله کمراجعه 

ِ  رَُسوُل يِل  قَاَل  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۲۸ بَايِل  اْدىِع « :َمَرِضهِ يِف  ص ا�َّ
َ
 ،بَْ�رٍ  أ

َخاكِ 
َ
تَُب  َحىتَّ  ،َوأ

ْ
�

َ
إِ�ِّ  ،ِكتَابًا أ

َخاُف  فَ
َ
نْ  أ

َ
نَا :قَائٌِل  َو�َُقوَل  ُمتََمنٍّ  َ�تََم�َّ  أ

َ
  أ

َ
ْو�

َ
ىَب  ،أ

ْ
ُ  َوَ�أ  ا�َّ

ُمْؤِمنُونَ 
ْ
  َوال

َّ
بَا إِال

َ
 )۲۳۸۷(م/ .»بَْ�رٍ  أ
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ر و ک(در بیماری وفاتش) فرمود: ابوب ص : رسول اللهگوید میل شه یعاترجمه: 
در  ییآرزو یسکبرادرت را نزد من بیاور تا چیزی بنویسم؛ زیرا من از آن بیم دارم که 

منین بجز و مؤ الله متعالترم. سپس با خود گفتم:  سر بپروراند یا بگوید: من شایسته
 ».رندیپذ نمی را یگریدابوبکر، کس 

 س ): فضایل عمر بن خطاب۸باب (
ُْدرِىَّ  َسِعيدٍ ايب  َعن ـ۱۶۲۹

ْ
ِ  رَُسوُل  َقاَل قَاَل:  س اخل نَا بَيْنَا« :ص ا�َّ

َ
يُْت  ،نَائِمٌ  أ

َ
 َرأ

 ُ�َمرُ  َوَمرَّ  ،َذلَِك  ُدونَ  َ�بْلُغُ  َما َوِمنَْها ،اثلُِّدىَّ  َ�بْلُغُ  َما ِمنَْها ،ُ�ُمٌص  وََعلَيِْهمْ  ُ�ْعَرُضونَ  انلَّاَس 
اِب  ْ�نُ  َطَّ

ْ
هُ  قَِميٌص  وََعلَيْهِ  اخل َت  َماَذا :قَالُوا .»َ�ُرُّ

ْ
ل وَّ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َذلَِك  أ ينَ « :قَاَل  ؟ا�َّ  .»ادلِّ

 )۲۳۹۰(م/
در عالم «فرمود:  ص الله ه رسولکت است یروا س ید خدریاز ابوسعترجمه: 

 راھنیپ .به من نشان داده شدندبه تن داشتند راھن یه پک یخواب، مردم در حال
راھن عمر بن یتر از آن، و پ وتاهکگر، ید یخراھن بریپ و آنان بود ی هنیھا تا س یبعض

 ا رسولیدند: یصحابه پرس». شد یده میشکن یزم یه روک بودچنان بلند  سخطاب 
 ،راھنیپ یوتاھکو  یبلند یعنی(». یندارید«؟ فرمود: ستین خواب چیر ای! تعبالله
  .)ن آنان استیمال و نقص دک ی هنشان

ِ  َ�بْدِ َعن  ـ۱۶۳۰ ِ  رَُسولِ  َ�نْ  ل ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ نَا بَيْنَا« :قَاَل  ص ا�َّ
َ
يُْت  إِذْ  ،نَائِمٌ  أ

َ
 َرأ

ِ�يُت  قََدًحا
ُ
�ُْت  ،لنََبٌ  ِ�يهِ  ،بِهِ  أ رَشِ

رَىإِ�ِّ  َحىتَّ  ِمنْهُ  فَ
َ
ْظَفارِىيِف َ�ِْري  الرِّىَّ  أل

َ
ْ�َطيُْت  ُ�مَّ  ،أ

َ
 أ

اِب  ْ�نَ  ُ�َمرَ  فَْضِ�  َطَّ
ْ
َت  َ�َما :قَالُوا »اخل

ْ
ل وَّ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َذلَِك  أ مَ « :قَاَل  ؟ا�َّ

ْ
ِعل

ْ
 )۲۳۹۱(م/ .»ال

در عالم «فرمود:   ص الله  رسولکه کند  می روایت ل الله بن عمر عبدترجمه: 
تا ر شدم یه خوب سکدم تا آنیر را نوشیشر به من داده شد. یوان شیل یک ،ا و خوابیرو

را به  ی آن هماندیباقسپس  جریان دارد.م یھا ناخن در یریساحساس نمودم ه ک یجای
ر ین خواب را چگونه تعبیا! ا رسول اللهیردند: کصحابه عرض ». دادم عمر بن خطاب

 ». ر نمودمیتعب علمآن را به «فرمود:  ؟دیفرمود

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت قَاَل:  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۶۳۱ نَا بَيْنَا« :َ�ُقوُل  ص ا�َّ
َ
 نَائِمٌ  أ

يْتُِ� 
َ
وٌ  َعلَيَْها ،قَِليٍب  ىلَعَ  َرأ

ْ
ُ  َشاءَ  َما ِمنَْها َ�َ�َْعُت  ،َدل َخَذَها ُ�مَّ  ،ا�َّ

َ
يِب  ا�ْنُ  أ

َ
 قَُحافَةَ أ

وْ  َذنُو�ًا بَِها َ�َ�َعَ 
َ
ُ  ،نَْزِعهِ َوِ�  ،َذنُو�َْ�ِ  أ ُ  َ�ْغِفرُ  َوا�َّ

َ
 َغْر�ًا اْستََحالَْت  ُ�مَّ  ،َضْعٌف  ،هل
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َخَذَها
َ
اِب  ا�ْنُ  فَأ َطَّ

ْ
رَ  فَلَمْ  ،اخل

َ
ا أ اِب  بِْن  ُ�َمرَ  نَْزعَ  َ�ْ�ِعُ  انلَّاِس  ِمنَ  َ�بَْقِر�ًّ َطَّ

ْ
 َحىتَّ  ،اخل

َب   )۲۳۹۲(م/ .»بَِعَطٍن  انلَّاُس  رَضَ
ه کدم یخواب د«فرمود:  صشنیدم که رسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
 خواست که  ای هپس از آن چاه به انداز ھستم و باالی آن، دلوی وجود دارد.کنار چاھی 

ا دو دلو، ی یکر) آن را گرفت و کآنگاه، فرزند ابو قحافه (ابوب الله متعال بود، آب کشیدم.
ند. ک یاو را مغفرت م الله متعال یدنش، ضعف داشت؛ ولیشکد و در آب یشکآب 

چ یل شد و ھی، تبدیار بزرگیگرفت و آن دلو در دست او، به دلو بسآن را  سپس، عمر
ه مردم و حیواناتشان ک ییه مانند او آب بکشد تا جاکام  دهیان مردم ندیدر م یا نابغه

 ».راب شدند و به استراحت پرداختندیس

يِب  َ�نْ  ـ۱۶۳۲
َ
نَّهُ  صانلَّىِب  َ�نْ  ،س ُهَر�َْرةَ أ

َ
نَا بَيْنَا« :قَاَل  �

َ
يْتُِ�  إِذْ  نَائِمٌ  أ

َ
يِف  َرأ

َنَّةِ 
ْ
إَِذا ،اجل

ةٌ  فَ
َ
  اْمَرأ

ُ
أ   تَوَضَّ

َ
ُت  ،قَرْصٍ  َجانِِب  إِىل

ْ
اِب  بِْن  لُِعَمرَ  :َ�َقالُوا ؟َهَذا لَِمنْ  :َ�ُقل َطَّ

ْ
 ،اخل

ُْت  ،كتَ َ�ْ�َ  فََذَكْرُت  بُو قَاَل  .»ُمْدبًِرا فََويلَّ
َ
ْنُ  ،ُ�َمرُ  َ�بَىَك  :ُهَر�َْرةَ  أ يًعا َو�َ  َذلَِك يِف  مَجِ

َمْجِلِس 
ْ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  ال ىِب  :ُ�َمرُ  قَاَل  ُ�مَّ  ،ص ا�َّ

َ
نَْت  بِأ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا أ َعلَيَْك  ،ا�َّ

َ
اَغرُ  أ

َ
؟ أ

 )۲۳۹۵(م/
ه در بھشت کدم یخواب د«مود: فر صنبی اکرم  گوید: می سره یابوھرترجمه: 

ن قصر، یدم: ایگرفت. پرس ی، وضو میقصر نارکه کافتاد  یدر آنجا چشمم به زن ھستم.
رت یاد غیپس به  است.است؟ (فرشتگان) گفتند: از آِن عمر بن خطاب  یسکمال چه 

در  صما ھمه با رسول الله  گوید: می ابوھریره». ردم و رفتمکعمر افتادم؛ لذا پشت 
ا ی! آاللهرسول  یاه افتاد و گفت: ین سخنان، به گریدن ایآن مجلس بودیم که عمر با شن

 م؟! یآ یرت میدر مورد تو ھم به غ

يِب  بِْن  َسْعدِ َعن  ـ۱۶۳۳
َ
َذنَ  :قَاَل  س َوقَّاٍص أ

ْ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  ُ�َمرُ  اْستَأ  وَِعنَْدهُ  ص ا�َّ

نَهُ  يَُ�لِّْمنَهُ  قَُر�ٍْش  ِمنْ  �َِساءٌ  ْصَواُ�ُهنَّ  اَعيِلَةً  ،َو�َْستَْكرِثْ
َ
ا ،أ َذنَ  فَلَمَّ

ْ
 يَبْتَِدْرنَ  ُ�ْمنَ  ُ�َمرُ  اْستَأ

َِجاَب 
ْ
ِذنَ  ،احل

َ
ُ  فَأ

َ
ِ  رَُسوُل  هل ِ  َورَُسوُل  ص ا�َّ ْضَحَك  :ُ�َمرُ  َ�َقاَل  ،يَْضَحُك  ص ا�َّ

َ
ُ  أ  ا�َّ

ِ  رَُسوَل  يَا ،ِسنََّك  ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ا�َّ ا ،ِعنِْدي ُ�نَّ  الالَّىِت  َهُؤالَءِ  ِمنْ  َعِجبُْت « :ص ا�َّ  فَلَمَّ
َِجاَب  اْ�تََدْرنَ  َصْوتََك  َسِمْعنَ 

ْ
نَْت  :ُ�َمرُ  قَاَل  »احل

َ
ِ  رَُسوَل  يَا ،فَأ َحقُّ  ا�َّ

َ
نْ  أ

َ
 قَاَل  ُ�مَّ  ،َ�َهنْبَ  أ

ىْ  :ُ�َمرُ 
َ
ْ�ُفِسِهنَّ  َعُدوَّاِت  أ

َ
َ�َهبْنَِ�  أ

َ
ِ  رَُسوَل  َ�َهنْبَ  َوالَ  أ نَ  ؟ص ا�َّ

ْ
نَْت  ،َ�َعمْ  :قُل

َ
ْغلَُظ  أ

َ
 أ
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َ�ظُّ 
َ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َوأ ِ  رَُسوُل  قَاَل  ،ص ا�َّ ى« :ص ا�َّ ِ

َّ
يَْطانُ  لَِقيََك  َما �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  َواذل  الشَّ

ا َساِلاًك  َ�طُّ    فَجًّ
َّ
ا َسلََك  إِال َك  َ�ْ�َ  فَجًّ  )۲۳۹۷(م/ .»فَجِّ

بودند  صنزد رسول الله  یقریشچند زن  گوید: می سسعد بن ابی وقاص ترجمه: 
و سؤاالت زیادی داشتند که عمر بن کردند  می با آواز بلند صحبت ص پیامبر اکرمو با 

اجازه  سی ورود خواست. ھنگامی که عمر  اجازه صاز رسول اکرم  سخطاب 
خندید  در حالی که می صخواست، آنھا برخاستند و حجاب کردند. آنگاه رسول الله 

ھمیشه تو را شاد و  لالله متعا! یا رسول اللهی ورود داد. عمر گفت:  اجازه سبه عمر 
من از این زنان تعجب نمودم که نزد من بودند و «خندان بگرداند. پیامبر اکرم فرمود: 

! یا رسول اللهگفت:  سعمر ». ھنگامی که صدای تو را شنیدند، حجاب کردند
خطاب به زنان گفت: ای کسانی که  ستر است که از شما بترسند. سپس عمر  شایسته

ترسید!؟ گفتند: بلی،  نمی صولی از رسول الله  ؛ترسید از من می دشمن خودتان ھستید!
 صھستید. اینجا بود که رسول الله  صخوتر از رسول الله  تر و درشت شما خشن

طان، تو را در حال گذر از یشھرگز ه جانم در دست اوست، ک یقسم به ذات«فرمود: 
  .»ردیگ یش میر از راه تو را در پیغ یه راھکند مگر آنیب ینم یراھ

نَّهُ  ص انلَّىِبِّ  َعِن  ،ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۳۴
َ
َممِ يِف  يَُ�ونُ  اَكنَ  قَدْ « :َ�ُقوُل  اَكنَ  �

ُ
 األ

ثُونَ  َ�بْلَُ�مْ  إِنْ  ،ُ�َدَّ
يِت  يِف  يَُ�نْ  فَ مَّ

ُ
َحدٌ  ِمنُْهمْ أ

َ
إِنَّ ُ�َمر  ،َ�ُعَمرَ  أ

اِب  ْ�نَ فَ َطَّ
ْ
 قَاَل  »ِمنُْهمْ  اخل

ثُونَ  َ�ْفِس�ُ  :وَْهٍب  اْ�نُ  َهُمونَ  ُ�َدَّ
ْ
 )۲۳۹۸(م/ .ُمل

میان امتھای در «فرمود:  می صنبی اکرم ت است که یروا ل عایشهاز ترجمه: 
از آنان در میان امت من  یکیاگر  .شد یالھام مگذشته، افرادی وجود داشت که به آنھا 

 ».خواھد بود سبن خطاب  عمر وجود داشته باشد،

َوِ�  ،إِبَْراِهيمَ  َمَقامِ يِف  :ثََالٍث يِف  َر�ِّ  َواَ�ْقُت  :ُ�َمرُ  قَاَل  :قَاَل  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۶۳۵
َِجاِب 

ْ
َسارَىَوِ�  ،احل

ُ
 )۲۳۹۹(م/ .بَْدرٍ  أ

: در سه مورد، نظر من با فتگ سعمر بن خطاب  گوید: می ل ابن عمرترجمه: 
 :دوم .میبخوان نمازم یمقام ابراھاینکه در  ی بارهدر یکید: یموافق گرد مپروردگار یوح

 و سوم ھم در مورد اسیران بدر.حجاب. در مورد 
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ا :َقاَل  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۶۳۶ َ  لَمَّ ِ  َ�بْدُ  تُُو�ِّ ىَبٍّ  ْ�نُ  ا�َّ
ُ
 َ�بْدُ  اْ�نُهُ  َجاءَ  ،َسلُوَل  اْ�نُ  أ

 ِ ِ  َ�بْدِ  ْ�نُ  ا�َّ   ا�َّ
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل ُ  ص ا�َّ
َ

هل
َ
نْ  فََسأ

َ
نْ  قَِميَصهُ  ُ�ْعِطيَهُ  أ

َ
نَ  أ بَاهُ  ِ�يهِ  يَُ�فِّ

َ
ْ�َطاهُ  ،أ

َ
 ،فَأ

ُ  ُ�مَّ 
َ

هل
َ
نْ  َسأ

َ
َ  أ ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ  ،َعلَيْهِ  يَُص�ِّ َ  ص ا�َّ َخذَ  ، س ُ�َمرُ  َ�َقامَ  ،َعلَيْهِ  يِلَُص�ِّ

َ
 بِثَوِْب  فَأ

ِ  رَُسولِ  ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ،ص ا�َّ تَُص�ِّ  ،ا�َّ
َ
ُ  َ�َهاكَ  َوقَدْ  َعلَيْهِ  أ نْ  ا�َّ

َ
َ  أ  َ�َقاَل  ؟َعلَيْهِ  تَُص�ِّ

ِ  رَُسوُل  ِ�َ  إِ�ََّما« :ص ا�َّ َ ُ  َخ�َّ ۡو َ� �َۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم إِن �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم  ۡسَتۡغفِرۡ ٱ﴿ :َ�َقاَل  ا�َّ
َ
لَُهۡم أ

ةٗ  ُ ٱ َ�ۡغِفرَ  فَلَن َسۡبِعَ� َمرَّ ِز�دُ  .]۸۰[التوبة:  ﴾لَُهمۡ  �َّ
َ
 فََص�َّ ، ُمنَافٌِق  إِنَّهُ  :قَاَل  ،»َسبِْع�َ  ىلَعَ  وََسأ

ِ  رَُسوُل  َعلَيْهِ  نَْزَل  ،ص ا�َّ
َ
ُ  َوأ َحدٖ ﴿ :أل ا�َّ

َ
ٰٓ أ اَت  ّمِۡنُهم َوَ� تَُصّلِ َ�َ بَٗدا مَّ

َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  � َ�َ 

 ِ  )۲۴۰۰(م/ .]۸۴[التوبة:  ﴾َ�ۡ�ِه
نزد  رد، پسرشمُ  یبَ الله بن اُ  ه عبدک یروز گوید: می ل الله بن عمر عبدترجمه: 
تا  بدھدرا  شراھنیپ درخواست نمود که ص پیامبر اکرماز و آمد  صرسول الله 

نماز  ،اودرخواست نمود تا بر  ص بعد از آن، از رسول الله. ندکفن کآن  را با شپدر
ر عمدر این ھنگام،  بخواند. نمازتا بر او خاست بر ص. رسول الله دجنازه بخوان
شما را از نماز  الله متعالمگر : گرفت و گفت را ص پیامبر اکرمراھن یپبرخاست و 

به من الله متعال «فرمود:  صرسول الله ن، منع نفرموده است؟ یخواندن بر منافق

 * ( ) ' & % $ # " !M : دیفرمایم چنانکه ؛ار داده استیاخت

+ , - . /  L]ۡو َ� �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن �َۡسَتۡغِفۡر  ۡسَتۡغِفرۡ ٱ﴿ ]۸۰:ھتوب
َ
لَُهۡم أ

ةٗ  ُ ٱ َ�ۡغِفرَ  فَلَن لَُهۡم َسۡبِعَ� َمرَّ  ،ینکن چه ینکمغفرت طلب  ،نامنافق یبراچه ( ﴾لَُهمۡ  �َّ
ھرگز آنھا را  الله متعال ،ینکآمرزش آنھا طلب  یاگر ھفتاد بار برا یحت ندارد. یتفاوت

ن یا الله متعال سپس،بر او نماز خواند.  صرسول الله سرانجام،  .»د)ینخواھد بخش

َحدٖ ﴿ه را نازل فرمود: یآ
َ
ٰٓ أ اَت  ّمِۡنُهم َوَ� تَُصّلِ َ�َ بَٗدا مَّ

َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  � َ�َ  ِ  یکچی(بر ھ ﴾َ�ۡ�ِه

  )و بر سر قبرش نایست. نماز نخوان ،از مردگان منافق

 س): فضایل عثمان بن عفان ۹باب (
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ َعن  ـ۱۶۳۷  َ�نْ  اَكِشًفا ه،بَيْتِ يِف  ُمْضَطِجًعا ص ا�َّ

وْ  ،فَِخَذيْهِ 
َ
َذنَ  ،َساَ�يْهِ  أ

ْ
بُو فَاْستَأ

َ
ِذنَ  ،بَْ�رٍ  أ

َ
ُ  فَأ

َ
َك  ىلَعَ  وَُهوَ  ،هل

ْ
َالِ  تِل

ْ
َث  ،احل َذنَ  ُ�مَّ  ،َ�تََحدَّ

ْ
 اْستَأ
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ِذنَ  ،ُ�َمرُ 
َ
ُ  فَأ

َ
َث  ،َكَذلَِك  وَُهوَ  ،هل َذنَ  ُ�مَّ  ،َ�تََحدَّ

ْ
ِ  رَُسوُل  فََجلََس  ،ُ�ثَْمانُ  اْستَأ  ِ�يَابَهُ  وََسوَّى ص ا�َّ

دٌ  قَاَل  ـ قُوُل  َوالَ  :ُ�َمَّ
َ
َث  فََدَخَل  ـ َواِحدٍ  يَْومٍ يِف  َذلَِك  أ ا ،َ�تََحدَّ  :ب اَع�َِشةُ  قَالَْت  َخَرجَ  فَلَمَّ

بُو َدَخَل 
َ
ُ  َ�ْهتَشَّ  فَلَمْ  بَْ�رٍ  أ

َ
ُ  َ�ْهتَشَّ  فَلَمْ  ُ�َمرُ  َدَخَل  ُ�مَّ  ،ُ�بَاهِلِ  َولَمْ  ،هل

َ
 َدَخَل  ُ�مَّ  ،ُ�بَاهِلِ  َولَمْ  هل

�َْت  فََجلَْسَت  ُ�ثَْمانُ  الَ « :َ�َقاَل  :ِ�يَابََك  وََسوَّ
َ
ْستَيِح  أ

َ
َمَالئَِ�ةُ  ِمنْهُ  �َْستَىِح  رَُجٍل  ِمنْ  أ

ْ
 .»ال

 )۲۴۰۱(م/
اش دراز کشیده بود و رانھا یا  در خانه صگوید: رسول الله  میلعایشهترجمه: 

با  صپیامبر اکرم  ی ورود خواست. ھایش را آشکار ساخته بود که ابو بکر اجازه ساق
 س. سپس عمر ادامه داد ھایش صحبتبه ی ورود داد و  ھمان حالتی که داشت به او اجازه

ی  به او نیز با ھمان حالتی که داشت، اجازه صرسول اکرم  ی ورود خواست. اجازه
در  ی ورود خواست. اجازه س. بعد از آن، عثمان ادامه داد ھایش صحبت به ورود داد و

نشست و لباسھایش را مرتب نمود. ـ محمد که یکی از  صاین ھنگام، پیامبر اکرم 
به ھر حال،  .کنم که این سه نفر در یک روز آمدندـ فکر نمی گوید: می راویان است:

 ھم وارد شد و صحبت کرد. سعثمان 
وارد شد و تو  سگفت: ابوبکر  لبیرون رفت، عایشه  سھنگامی که عثمان 

وارد شد، باز ھم تو  سسپس عمر  مرتب نکردی و به او اھمیت ندادی. خودت را
وارد شد،  ساھمیت ندادی؛ اما ھنگامی که عثمان نیز خودت را مرتب نکردی و به او 

آیا من از مردی که «فرمود:  صنشستی و لباسھایت را مرتب نمودی؟ رسول الله 
  ؟»کنند، شرم و حیا نکنم فرشتگان از او شرم و حیا می

ُمَسيَِّب  بِْن  َسِعيدِ  َ�نْ  ـ۱۶۳۸
ْ
ِ� قَاَل:  ال ْخرَبَ

َ
بُو أ

َ
ْشَعِرىُّ  ُموىَس  أ

َ
نَّهُ  :س األ

َ
�  

َ
أ  بَيِْتهِ يِف  تَوَضَّ

َزَمنَّ  َ�َقاَل  ،َخَرجَ  ُ�مَّ 
ْ
ل
َ
ِ  رَُسوَل  أل ُ�وَ�نَّ  ص ا�َّ

َ
َمْسِجدَ  فََجاءَ  :قَاَل  ،َهَذا يَْوِ�  َمَعهُ  َوأل

ْ
 ،ال

َل 
َ
هَ  ،َخَرجَ  :َ�َقالُوا ص انلَّيِبِّ  َعِن  فََسأ ثَِرهِ  ىلَعَ  فََخرَْجُت  :قَاَل  ،َهُهنَا وَجَّ

َ
ُل  أ

َ
ْسأ

َ
 َحىتَّ  ،َ�نْهُ  أ

ِر�ٍس  برِْئَ  َدَخَل 
َ
َاِب  ِعنْدَ  فََجلَْسُت  :قَاَل  ،أ

ْ
ِ  رَُسوُل  قىََض  َحىتَّ  ،َجِر�دٍ  ِمنْ  َوَ�اُ�َها ،ابل  ص ا�َّ

  َحاَجتَهُ 
َ
أ ْهِ  َ�ُقْمُت  ،َوتَوَضَّ

َ
ِر�ٍس  برِْئِ  ىلَعَ  َجلََس  قَدْ  ُهوَ  فَإَِذا ،إِيل

َ
َط  ،أ َها َوتَوَسَّ  َ�نْ  َوَ�َشَف  ،ُ�فَّ

ُهَما ،َساَ�يْهِ 
َّ
ِرْئِ يِف  وََدال

ْ
فُْت  ُ�مَّ  ،َعلَيْهِ  فََسلَّْمُت  :قَاَل  ،ابل َاِب  ِعنْدَ  فََجلَْسُت  انرَْصَ

ْ
ُت  ،ابل

ْ
 :َ�ُقل

ُ�وَ�نَّ 
َ
اَب  أل ِ  رَُسولِ  بَوَّ َْومَ  ص ا�َّ بُو فََجاءَ  ،ايلْ

َ
َاَب  فََدَ�عَ  بَْ�رٍ  أ

ْ
ُت  ،ابل

ْ
 :َ�َقاَل  ؟َهَذا َمنْ  :َ�ُقل

بُو
َ
ُت  ،بَْ�رٍ  أ

ْ
ُت  َذَهبُْت  ُ�مَّ  :قَاَل  ،رِْسِلَك  ىلَعَ  :َ�ُقل

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل بُو َهَذا ،ا�َّ

َ
ِذنُ  بَْ�رٍ  أ

ْ
 ،�َْستَأ
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ُ  ائَْذنْ « :َ�َقاَل 
َ

ْهُ  هل َنَّةِ  َو�رَشِّ
ْ
ُت  :قَاَل  ،»بِاجل

ْ
ْ�بَل

َ
ُت  َحىتَّ  فَأ

ْ
يِب  قُل

َ
ِ  َورَُسوُل  ،اْدُخْل  :بَْ�رٍ  أل  ص ا�َّ

ُكَ  َنَّةِ  يُبرَشِّ
ْ
بُو فََدَخَل  :قَاَل  ،بِاجل

َ
ِ  رَُسولِ  يَِم�ِ  َ�نْ  فََجلََس  ،بَْ�رٍ  أ ُقفِّ يِف  َمَعهُ  ص ا�َّ

ْ
 ،ال

 
َّ

ِرْئِ يِف  رِْجلَيْهِ  وََدىل
ْ

 َوقَدْ  ،فََجلَْسُت  رََجْعُت  ُ�مَّ  ،َساَ�يْهِ  َ�نْ  َوَ�َشَف  ص انلَّىِبُّ  َصنَعَ  َكَما ،ابل
ُت 

ْ
يِخ  تََر�

َ
 أ

ُ
أ َحُقِ�  َ�تَوَضَّ

ْ
ُت  ،َوَ�ل

ْ
ُ  يُرِدِ  إِنْ  :َ�ُقل َخاهُ  يُِر�دُ  ـ بُِفَالنٍ  ا�َّ

َ
ِت  َخْ�ًا ـ أ

ْ
 فَِإَذا ،بِهِ  يَأ

َاَب  ُ�َرِّكُ  إِ�َْسانٌ 
ْ

ُت  ابل
ْ
اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  :َ�َقاَل  ؟َهَذا َمنْ  :َ�ُقل َطَّ

ْ
ُت ، اخل

ْ
 ِجئُْت  ُ�مَّ  ،رِْسِلَك  ىلَعَ  :َ�ُقل

 
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل ُت  َعلَيْهِ  فََسلَّْمُت  ص ا�َّ
ْ
ِذنُ  ُ�َمرُ  َهَذا :َوقُل

ْ
ُ  ائَْذنْ « :َ�َقاَل  ،�َْستَأ

َ
هُ  ،هل ْ  َو�رَشِّ

َنَّةِ 
ْ
ُت  ُ�َمرَ  فَِجئُْت  ،»بِاجل

ْ
ِذنَ  :َ�ُقل

َ
ُكَ  أ ِ  رَُسوُل  َوُ�برَشِّ َنَّةِ  ص ا�َّ

ْ
 َمعَ  فََجلََس  فََدَخَل  :قَاَل  ،بِاجل

ِ  رَُسولِ  ُقفِّ يِف  ص ا�َّ
ْ
  ،�ََسارِهِ  َ�نْ  ،ال

َّ
ِرْئِ يِف  رِْجلَيْهِ  وََدىل

ْ
ُت  َفَجلَْسُت  رََجْعُت  ُ�مَّ  ،ابل

ْ
 إِنْ  :َ�ُقل

ُ  يُرِدِ  َخاهُ  َ�ْعِ�  ـ َخْ�ًا بُِفَالنٍ  ا�َّ
َ
ِت  ـ أ

ْ
َاَب  فََحرَّكَ  إِ�َْسانٌ  فََجاءَ  ،بِهِ  يَأ

ْ
ُت  ،ابل

ْ
 ؟َهَذا َمنْ  :َ�ُقل

انَ  ْ�نُ  ُ�ثَْمانُ  :َ�َقاَل  ُت  ،َ�فَّ
ْ
تُهُ  صانلَّيِبَّ  وَِجئُْت  :قَاَل  رِْسِلَك  ىلَعَ  :َ�ُقل ْخرَبْ

َ
 ائَْذنْ « َ�َقاَل  ،فَأ

 ُ
َ

هُ  هل ْ َنَّةِ  َو�رَشِّ
ْ
َوى َمعَ  ،بِاجل

ْ
ُت  فَِجئُْت  :قَاَل  ،»تُِصيبُهُ  بَل

ْ
ُكَ  ،اْدُخْل  :َ�ُقل ِ  رَُسوُل  َوُ�برَشِّ  ص ا�َّ

َنَّةِ 
ْ
َوى َمعَ  ،بِاجل

ْ
ُقفَّ  فَوََجدَ  فََدَخَل  :قَاَل ، تُِصيبَُك  بَل

ْ
قِّ  ِمنَ  وَُجاَهُهمْ  فََجلََس  ،ُمِلئَ  قَدْ  ال  الشِّ

�ٌك  قَاَل  ،اآلَخرِ  ُمَسيَِّب  ْ�نُ  َسِعيدُ  َ�َقاَل  :رَشِ
ْ
َُها :ال تلْ وَّ

َ
 )۲۴۰۳(م/ .ُ�بُورَُهمْ  فَأ

اش  او در خانه گوید: می س یاشعر یابوموسسعید بن مسیب به نقل از ترجمه: 
نم و امروز ک ینم کرا تر صرون رفت و با خود گفت: رسول الله یسپس ب .وضو گرفت

شد. به او گفتند:  صرم کامبر ایپ یایرا با او خواھم بود. آنگاه به مسجد رفت و جو
دنبالش به راه افتادم و به من  گوید: می ین طرف رفت. ابوموسیرون شد و به ایب

ه از کی آن  نار دروازهک س شد. منیه وارد باغ ارکنیاو پرداختم تا ا یجستجو
 یقضا صه رسول الله ک یساخته شده بود، نشستم تا وقت درخت خرما یھا شاخه

س یی چاه ار دم بر لبهیاو رفتم و د یرد و وضو گرفت. آنگاه برخاستم و بسوکحاجت 
شان، سالم یرده است. به اکزان یش را برھنه نموده و داخل چاه، آوینشسته و ساقھا

 ص رسول اللهنار دروازه نشستم و با خود گفتم: امروز دربان کدادم و برگشتم و 
ر. گفتم: صبر ک؟ گفت: ابوبیستکیر آمد و در را فشار داد. گفتم: کشوم. سپس، ابوب یم
ی  ر است و اجازهک! او ابوباللهرسول  یارفتم و گفتم:  صن. آنگاه، نزد رسول الله ک

ر کابوب یپس به سو». بشارت بھشت بدهبگو وارد شود و به او «خواھد. فرمود:  یورود م
ر وارد کتو را به بھشت، بشارت داد. ابوب صرفتم و به او گفتم: وارد شو و رسول الله 
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 ص پیامبر اکرمنشست و مانند صی چاه، سمت راست رسول الله  شد و بر لبه
م یش را برھنه ساخت. سپس بر گشتم وسرجایرد و ساقھاکزان یش را در چاه، آویپاھا

رد و به من ملحق شود، با خود یه وضو بگکتم. و چون برادرم را گذاشته بودم نشس
آورد.  یرا م ویر داشته باشد، یی خ برادرم) اراده یعنیبه او ( الله متعالگفتم: اگر 

؟ گفت: عمر بن یستکیدم: یدھد. پرس یم انکدروازه را ت یه شخصکدم یان، دناگھ
شان سالم دادم و گفتم: یرفتم و به ا صن. آنگاه نزد رسول الله کخطاب. گفتم: صبر 

بگو وارد شود و به او بشارت «خواھد. فرمود:  یی ورود م عمر بن خطاب است و اجازه
او ». به تو بشارت بھشت داد صپس آمدم و گفتم: وارد شو و رسول الله ». بھشت بده

ش را در چاه، ینشست و پاھا صرم کامبر ایی چاه، سمت چپ پ ھم وارد شد و بر لبه
به  الله متعالم نشستم و دوباره با خود گفتم: اگر یرد. من بر گشتم و سر جاکزان یآو

ان داد. کگر آمد و دروازه را تید یآورد. فرد یر داشته باشد، او را میی خ اراده یفالن
آمدم  صن. پس نزد رسول الله ک؟ گفت: عثمان بن عفان. گفتم: صبر یستکیگفتم: 

ه گرفتارش ک یبتیبگو وارد شود و به او به خاطر مص«و او را با خبر ساختم. فرمود: 
تو  صنزدش آمدم و به او گفتم: وارد شو و رسول الله ». شود، بشارت بھشت بده یم

ز وارد شد و ی، بشارت بھشت داد. او نیشو یه به آن گرفتار مک یبتیرا به خاطر مص
 نشست. صرسول الله  یاست؛ لذا آن طرف چاه و روبری چاه، پر شده  ه لبهکد ید

به مکان قبرھایشان، وضعیت نشستن آنھا را من این  گوید: می سعید بن مسیب
و عثمان جدای  و ابو بکر و عمر کنار یکدیگر دفن شدند ص(رسول الله  تعبیر نمودم.

  .)از آنھا دفن گردید

 س): فضایل علی بن ابی طالب ۱۰باب (
يِب  بِْن  َسْعدِ  َ�نْ  ـ۱۶۳۹

َ
ِ  رَُسوُل  َخلََّف  :قَاَل  س َوقَّاٍص أ َّ  ص ا�َّ يِب  ْ�نَ  ىلَعِ

َ
يِف  َطاِلٍب أ

ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ،َ�بُوكَ  َغْزَوةِ  َلُِّفِ�  ا�َّ بْيَانِ  النَِّساءِ يِف  ختُ صِّ
ْ
َما« :َ�َقاَل  ؟َوال

َ
نْ  تَْرىَض  أ

َ
 تَُ�ونَ  أ

لَةِ  ِم�ِّ  نَّهُ  َ�ْ�َ  ؟ُموىَس  ِمنْ  َهاُرونَ  بَِمْ�ِ
َ
 )۲۴۰۴(م/ .»يَ�ْعدِ  نيَِبَّ  الَ  �

 ی، علکی تبو در غزوه صرسول الله  گوید: می سوقاص  یسعد بن ابترجمه: 
یا رسول گفت:  س یمود. علنن یین خود، تعیعنوان جانشه را ب سطالب  یبن اب

دوست ا یآ»  فرمود: صرم ک؟ رسول ایگذار یان مکودکان زنان و ی! مرا مالله
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؟ البته بعد از من، یباش یموس یی ھارون برا من بمنزله یه تو براک یندار
  ».نخواھد آمد یامبریپ

نَّ  :ل َسْعدٍ  ْ�نُ  َسْهُل َعن  ـ۱۶۴۰
َ
ِ  رَُسوَل  أ ْعِطَ�َّ « :َخيرَْبَ  يَْومَ  قَاَل  ص ا�َّ

ُ
 َهِذهِ  أل

ايَةَ  ُ  َ�ْفتَحُ  رَُجالً  الرَّ َ  ُ�ِبُّ  ،يََديْهِ  ىلَعَ  ا�َّ ُ  ا�َّ
َ

بُّهُ  ،َورَُسوهل ُ  َوُ�ِ ُ  ا�َّ
ُ

 انلَّاُس  َ�بَاَت  :قَاَل  ،»َورَُسوهل
ْلَتَُهمْ  يَُدوُ�ونَ 

َ
ُهمْ  يل ُّ�

َ
ا :قَاَل  ،ُ�ْعَطاَها � ْصبَحَ  فَلَمَّ

َ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  َغَدْوا انلَّاُس  أ  لُكُُّهمْ ص ا�َّ

نْ  يَرُْجونَ 
َ
ْ�نَ «: َ�َقاَل  ،ُ�ْعَطاَها أ

َ
ُّ  أ يِب  ْ�نُ  ىلَعِ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا ُهوَ  :َ�َقالُوا ؟»َطاِلٍب أ  ،َ�يْنَيْهِ  �َْشتَىِك  ا�َّ

رَْسلُوا :قَاَل 
َ
ْهِ  فَأ

َ
يِتَ  ،إِيل

ُ
ِ  رَُسوُل  َ�بََصَق  ،بِهِ فَأ ُ  وََداَع  َ�يْنَيْهِ يِف  ص ا�َّ

َ
  هل

َ
نْ  َحىتَّ  ،َ�رَبَأ

َ
 لَمْ  َكأ

ْ�َطاهُ  ،وََجعٌ  بِهِ  يَُ�نْ 
َ
ايَةَ  فَأ ٌّ  َ�َقاَل  ،الرَّ ِ  رَُسوَل  يَا :ىلَعِ قَاتِلُُهمْ  ا�َّ

ُ
 :َ�َقاَل  ،ِمثْلَنَا يَُ�ونُوا َحىتَّ  أ

َل  َحىتَّ  رِْسِلَك  ىلَعَ  اْ�ُفذْ «   اْدُ�ُهمْ  ُ�مَّ  ،�َِساَحِتِهمْ  َ�ْ�ِ
َ

ْخرِبُْهمْ  ،اإلِْسَالمِ  إِىل
َ
ُب  بَِما َوأ  َعلَيِْهمْ  َ�ِ

ِ  َحقِّ  ِمنْ  ِ  ،ِ�يهِ  ا�َّ نْ  فََوا�َّ
َ
ُ  َ�ْهِدَى  أل نْ  ِمنْ  لََك  َخْ�ٌ  َواِحًدا رَُجالً  بَِك  ا�َّ

َ
 مُحْرُ  لََك  يَُ�ونَ  أ

 )۲۴۰۶(م/ .»انلََّعمِ 
این پرچم را «بر فرمود: یروز خ صرسول الله  گوید: می سبن سعد   سھلترجمه: 

او الله  .ردکبر را فتح خواھد یی او خ وسیلهه ب الله متعاله کسپارم  یم یدست مرده ب
صحابه آن شب اینگونه ». و رسولش را دوست دارد و الله و رسولش او را دوست دارند

را با این سخنان سپری کردند که پرچم به کدامیک از آنھا داده خواھد شد. ھنگام 
رفتند به این امید که پرچم به آنھا سپرده شود.  صی مردم نزد رسول الله  صبح، ھمه

! ایشان، یا رسول الله؟ گفتند: »جاستکبن ابی طالب  یلع«د: یپرس صرسول الله 
به ھر ». فردی را بفرستید تا او را بیاورد«فرمود:  ص پیامبر اکرمچشم درد دارد. 

و  دیبر چشمانش، آب دھان مال ص رسول الله را آوردند. سبن ابی طالب  یحال، عل
مار یا ھرگز بیه گویکافت طوریفاصله بھبود  بالعلی بن ابی طالب  برایش دعا نمود.

یا رسول عرض کرد:  سپرچم را به ایشان داد. علی  صرسول الله  آنگاهنبوده است. 
، نزد یبا تأن«فرمود:  ص پیامبر اکرم! با آنان بجنگم تا مانند ما مسلمان شوند؟ الله

الله متعال ن و از دستورات کدعوت  سپس، آنھا را به اسالم،  .یرسآنان برو تا بدانجا ب
ت کند، یی تو ھدا لهیاز آنان را بوس یکی الله متعال، اگر اللهسوگند به  با خبر ساز.

ه شتران سرخ رنگ، در کشود  یم یاد آوری». (ت از شتران سرخ رنگ، بھتر استیبرا
 .)بر خوردار بودند ییار باالیآن زمان، نزد اعراب، از ارزش بس
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َمِدينَةِ  ىلَعَ  اْسُتْعِمَل  :قَاَل  ل َسْعدٍ  بِْن  َسْهِل  َ�نْ  ـ۱۶۴۱
ْ
 :قَاَل  ،َمْرَوانَ  آلِ  ِمنْ  رَُجٌل  ال

َمَرهُ  ،َسْعدٍ  ْ�نَ  َسْهَل  فََداَع 
َ
نْ  فَأ

َ
ىَب  :قَاَل  ،َعِليًّا �َْشِتمَ  أ

َ
ُ  َ�َقاَل  ،َسْهٌل  فَأ

َ
ا :هل مَّ

َ
َ�يَْت  إِذْ  أ

َ
 لََعنَ  :َ�ُقْل  أ

 ُ بَا ا�َّ
َ
َاِب  أ َحبَّ  اْسمٌ  ِلَعِ�ٍّ  اَكنَ  َما :َسْهٌل  َ�َقاَل  ،الرتُّ

َ
ْهِ  أ

َ
يِب  ِمنْ  إِيل

َ
َاِب أ َْفَرحُ  اَكنَ  َو�ِنْ  ،الرتُّ  إَِذا يلَ

ُ  َ�َقاَل  ،بَِها ُدىِعَ 
َ

نَا :هل ْخرِبْ
َ
ِتهِ  َ�نْ  أ َ  لِمَ  قِصَّ بَا ُس�ِّ

َ
ِ  رَُسوُل  َجاءَ  :قَاَل  ؟تَُراٍب  أ  َ�يَْت  ص ا�َّ

دْ  فَلَمْ  ،فَاِطَمةَ  َيِْت يِف  َعِليًّا َ�ِ
ْ

ْ�نَ « :َ�َقاَل  ،ابل
َ
ِك  اْ�نُ  أ ءٌ  َوَ�يْنَهُ بَيِْ�  اَكنَ  :َ�َقالَْت ؟ »َ�مِّ  ،ىَشْ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ِعنِْدي يَِقْل  فَلَمْ  ،فََخَرجَ  َ�َغاَضبَِ�  ْ�نَ  ،اْ�ُظرْ « :ِإل�َْسانٍ  ص ا�َّ
َ
 فََجاءَ  ؟»ُهوَ  أ

ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  َمْسِجدِ يِف  ُهوَ  ،ا�َّ
ْ
ِ  رَُسوُل  فََجاَءهُ  ،َراقِدٌ  ال  َسَقَط  قَدْ  ،ُمْضَطِجعٌ  وَُهوَ  ص ا�َّ

هِ  َ�نْ  رَِداُؤهُ  َصابَهُ  ،ِشقِّ
َ
ِ  رَُسوُل  فََجَعَل  ،تَُراٌب  فَأ بَا ُ�مْ « :َوَ�ُقوُل  َ�نْهُ  َ�ْمَسُحهُ  ص ا�َّ

َ
َاِب  أ  الرتُّ

بَا ُ�مْ 
َ
َاِب  أ  )۲۴۰۹(م/ .»الرتُّ

ل  گوید: می سسھل بن سعد ترجمه:  نوان فرماندار مدینه به ع مروانمردی از آ
 ساو سھل بن سعد را فراخواند و از او خواست تا علی بن ابی طالب  تعیین گردید.

خودداری  ساما سھل از دشنام دادن علی بن ابی طالب  را بد و بی راه بگوید.
ابو تراب را لعنت کند.  الله متعالگویی، بگو: کرد. او گفت: حاال که بد و بی راه نمی

محبوبتر از ابو تراب باشد، ھیچ نامی که برایش  سسھل گفت: علی بن ابی طالب 
شد. مرد  کردند، بسیار خوشحال می و ھنگامی که با این نام صدایش می نداشت.

گویند؟ ماجرایش را برای ما بیان کن. سھل گفت: مروانی گفت: چرا به او ابو تراب می
در  س یف برد. علی؛ تشرلدخترش؛ فاطمه  یهبه خان صه ، رسول اللیروز

 لزھرا  ی ه؟ فاطم»جاستکت یپسر عمو«د: یپرس ص پیامبر اکرمخانه نبود. 
بر من خشم گرفت و از خانه برون رفت و  . اوش آمدیپ یدورتکن ما یرد: بکعرض 

 رد.کنجا استراحت نیا
رسول  یا؟ آن مرد آمد و گفت: »جاستکن او یبب«گفت:  یکیبه  صرسول الله 

در  س یف برد. علیبه مسجد تشر صده است. رسول الله ی! او در مسجد، خوابالله
آلود شده بود. رسول  کن افتاده و بدنش خایزم یچادرش رو وده بود یشکآنجا دراز 

 تراب! بلند ابو«او گفت: ه رد، بک یم کپا س یھا را از بدن علکه خاک یدر حال صالله 
  ».تراب! بلند شو ابو .شو
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 س): فضایل طلحه بن عبید الله ۱۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۶۴۲

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َ�بَْق  لَمْ « :قَاَل  ُ�ثَْمانَ أ َك  َ�ْعِض يِف  ص ا�َّ

ْ
يَّامِ  تِل

َ
الَّيِت  األ

ِ  رَُسوُل  ِ�يِهنَّ  قَاتََل  َحةَ  َ�ْ�ُ  ص ا�َّ
ْ
 )۲۴۱۴(م/ .»َحِديِثِهَما َ�نْ ، وََسْعدٍ  َطل

با دشمنان  صه رسول الله ک ییاز روزھا یکی: در گوید  میابو عثمان ترجمه: 
ی خودشان، ھمراه رسول  ر از طلحه و سعد، بر اساس گفتهیغ یسکد (روز احد) یجنگ
 نماند. صالله 

 س): فضایل زبیر بن عوام ۱۲باب (
دِ  َ�نْ  ـ۱۶۴۳ ُمنَْكِدرِ  بِْن  ُ�َمَّ

ْ
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ،ال  نََدَب  :َ�ُقوُل  َسِمْعتُهُ  :قَاَل  ل ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َنَْدقِ  يَْومَ  انلَّاَس  ص ا�َّ
ْ
َ�ْ�ُ  فَاْ�َتَدَب  ،اخل َ�ْ�ُ  فَاْ�تََدَب  ،نََدَ�ُهمْ  ُ�مَّ  الزُّ  ،نََدَ�ُهمْ  ُ�مَّ  ،الزُّ

َ�ْ�ُ  فَاْ�تََدَب  َ�ْ�ُ  وََحَوارِىَّ  َحَوارِىٌّ  نىَِبٍّ  ِللُكِّ « :ص انلَّىِبُّ  َ�َقاَل  ،الزُّ  )۳۴۱۵(م/ .»الزُّ
گفت: رسول  ل بن عبد الله جابرشنیدم که  گوید: می محمد بن منکدرترجمه: 

زبیر برخاست و دعوتش را  مردم را تشویق به جھاد نمود.روز جنگ احزاب  ص الله
این بار ھم زبیر  مردم را تشویق به جھاد نمود. ص پیامبر اکرماجابت نمود. دوباره 

به جھاد  مردم را تشویق صبرخاست و دعوتش را اجابت نمود. بار سوم رسول الله 
ھر «این بار ھم زبیر برخاست و دعوتش را اجابت نمود. اینجا بود که فرمود:  نمود.

 ».ر استیمن، زب ی) دارد. و حواری(یاور و دوست مخلص ی، یک حواریامبریپ

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۶۴۴ َ�ْ�ِ  بِْن  ا�َّ نَا ُكنُْت  :قَاَل  ل الزُّ
َ
يِب  ْ�نُ  َوُ�َمرُ  أ

َ
َنَْدقِ  يَْومَ  ،َسلََمةَ أ

ْ
 ،اخل

ُطمِ يِف  ،النِّْسَوةِ  َمعَ 
ُ
انٍ  أ ِطئُ  فاََكنَ  ،َحسَّ

ْ
ةً يِل  ُ�َطأ ْ�ُظرُ  َمرَّ

َ
ِطئُ  ،فَأ

ْ
َطأ

ُ
ُ  َوأ

َ
ةً  هل  فَُكنُْت  ،َ�يَنُْظرُ  َمرَّ

ْعرُِف 
َ
يِب  أ

َ
َالِح يِف  فَرَِسهِ  ىلَعَ  َمرَّ  إَِذاأ   ،السِّ

َ
ِ�  :قَاَل  ،قَُر�َْظةَ بَِ�  إِىل ْخرَبَ

َ
ِ  َ�بْدُ  َوأ  ُعْرَوةَ  ْ�نُ  ا�َّ

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  َ�ْ�ِ  بِْن  ا�َّ ىِب  َذلَِك  فََذَكْرُت  :قَاَل  الزُّ
َ
يْتَِ�  :َ�َقاَل  ،أل

َ
ُت  ؟ُ�َ�َّ  يَا َوَرأ

ْ
َما :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قُل

َ
 أ

 ِ ِ  رَُسوُل يِل  مَجَعَ  لََقدْ  َوا�َّ بََو�ْهِ  ،يَْوَمئِذٍ  ص ا�َّ
َ
يِب  فَِداكَ « :َ�َقاَل  أ

َ
�ِّ أ

ُ
 )۲۴۱۶(م/ .»َوأ

ر سلمه د یروز جنگ احزاب من و عمر بن اب گوید: می سریعبدالله بن زبترجمه: 
نمود و من (از باالی  میپس گاھی او کمرش را خم  م.یی حسان، ھمراه زنان بود قلعه

نمودم و او (از باالی پشتم)  میم، و گاھی ھم من پشتم را خم کرد می پشتش) نگاه
ه مسلح و سوار بر اسبش بود و کر، را شناختم ی،زبمن پدرم . در آن ھنگام، کرد مینگاه 
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رفت. سپس من این ماجرا را برای پدرم تعریف نمودم. پدرم  ظه مییقر یسوی بنه ب
در آن  صکه رسول الله  اللهند به . گفت: سوگی؟ گفتم: بلیدیگفت: پسرم! مرا د

 ».ت بادیپدر و مادرم فدا«روز، پدر و مادرش را یک جا ذکر نمود و فرمود: 

َ��  ـ۱۶۴۵ بََواكَ  :ب اَع�َِشةُ يِل  قَالَْت  :قَاَل َعن َعرَوَة بِن الزُّ
َ
ِ  ـ أ ينَ  ِمنَ  ـ َوا�َّ ِ

َّ
 اذل

ِ  اْستََجابُوا َصاَ�ُهمُ  َما َ�ْعدِ  ِمنْ  َوالرَُّسولِ  ِ�َّ
َ
َقْرحُ  أ

ْ
بَابَ  : تَعِ� ةٍ ايَ وَ رِ يِف  ، وَ ال

َ
َ�� �أ . لٍر َوالزُّ

 )۲۴۱۸(م/
که پدر و  اللهبه من گفت: سوگند به  لعایشه  گوید: می عروه بن زبیرترجمه: 

ی احد)  پدر بزرگت (زبیر و ابوبکر) جزو کسانی ھستند که دعوت پیامبر را (پس از غزوه
وبکر و ند، اجابت کردند. و در روایتی آمده است که ھدفش، ابشد  میبعد از اینکه زخ

 .)دختر ابوبکر، مادر عروه است زبیر بودند. (چرا که اسما

 ل ): فضایل طلحه و زبیر۱۳باب ( 
يِب  َ�نْ  ـ۱۶۴۶

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َ�تََحرَّكَ  ،ِحَراءٍ  َجبَلِ  ىلَعَ  اَكنَ  ص ا�َّ

 ِ   َعلَيَْك  َ�َما ِحَراءُ  ،اْسُ�نْ « :ص ا�َّ
َّ
وْ نيَِبٌّ  إِال

َ
يٌق  أ وْ  ِصدِّ

َ
بُو ،ص انلَّىِبُّ  وََعلَيْهِ  »َشِهيدٌ  أ

َ
 َوأ

ٌّ  َوُ�ثَْمانُ  َوُ�َمرُ  بَْ�رٍ  َحةُ  وىلََعِ
ْ
َ�ْ�ُ  َوَطل يِب  ْ�نُ  وََسْعدُ  َوالزُّ

َ
 )۲۴۱۷(م/. ش َوقَّاٍص أ

وه لرزید. کباالی کوه احد بود که  صرسول الله  گوید: می س ابوھریرهترجمه: 
ق و یتو پیامبر، صد یه صرفا روکحراء! آرام باش؛ چرا  یا«فرمود:  صرم کرسول ا

قابل یادآوری است که پیامبر و ابوبکر و عمر و عثمان و علی و ». د، قرار داردیشھ
 روی آن بودند. شطلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص 

 سسعد بن ابی وقاص): فضایل ۱۴باب (
ِ  رَُسوُل  َسِهرَ  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ َعن  ـ۱۶۴۷ َمِدينَةَ  َمْقَدَمهُ  ص ا�َّ

ْ
ْلَةً  ،ال

َ
 :َ�َقاَل  ،يل

َْت «
َ

ْصَحاىِب  ِمنْ  َصاحِلًا رَُجالً  يل
َ
ْنُ  َ�بَيْنَا :قَالَْت  »اللَّيْلَةَ  َ�ْرُُسِ�  أ

َ
 َخْشَخَشةَ  َسِمْعنَا َكَذلَِك  �

يِب  ْ�نُ  َسْعدُ  :قَاَل  ؟»َهَذا َمنْ « :َ�َقاَل  ،ِسَالٍح 
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َوقَّاٍص أ  ؟»بَِك  َجاءَ  َما« :ص ا�َّ

ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  َخوٌْف  َ�ْفىِس يِف  َوَ�عَ  :قَاَل  ْحرُُسهُ  فَِجئُْت  ص ا�َّ
َ
ُ  فََداَع  ،أ

َ
ِ  رَُسوُل  هل  ُ�مَّ  ص ا�َّ

 )۲۴۱۰(م/. نَامَ 
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بعد از آمدن به مدینه، بیدار  صشبی، رسول الله  گوید: می ل عایشهترجمه: 
شد که امشب از من  ای کاش! مرد نیکوکاری از یاران من پیدا می«ماند و فرمود: 

گوید: ما در ھمین وضعیت بودیم که صدای اسلحه به  می ل عایشه». پاسداری کند
: سعد بن ابی وقاص صدا آمد؟ »تو کیستی«فرمود:  صگوش ما رسید. رسول الله 

 ص؟ گفت: ترسیدم که رسول الله »ای چرا آمده«فرمود:  صھستم. پیامبر اکرم 
برایش دعای خیر  صدچار مشکلی شود؛ لذا آمدم تا از او پاسداری کنم. رسول الله 

 نمود و خوابید. 

�ِيهِ  َ�نْ  ،َسْعدٍ  بِْن  اَعِمرِ  َ�نْ  ـ۱۶۴۸
َ
نَّ  :س أ

َ
ُ  مَجَعَ  صانلَّيِبَّ  أ

َ
بََو�ْهِ  هل

َ
ُحدٍ  يَْومَ  أ

ُ
 :قَاَل  ،أ

ِ��َ  ِمنَ  رَُجٌل  اَكنَ  ُمرْشِ
ْ
ْحَرَق  قَدْ  ال

َ
ُمْسِلِم�َ  أ

ْ
ُ  َ�َقاَل  ،ال

َ
يِب  فَِداكَ  ،اْرمِ « :ص انلَّىِبُّ  هل

َ
�ِّ أ

ُ
 »َوأ

ُ  َ�َ�َْعُت  :قَاَل 
َ

َصبُْت  نَْصٌل  ِ�يهِ  لَيَْس  �َِسْهمٍ  هل
َ
 فََضِحَك  ،َعْوَرتُهُ  فَانَْ�َشَفْت  ،فََسَقَط  َجنْبَهُ  فَأ

ِ  رَُسوُل    َ�َظْرُت  َحىتَّ  ص ا�َّ
َ

 )۲۴۱۱(م/ .نََواِجِذهِ  إِىل
ی  روز غزوه گوید: می عامر بن سعد به روایت از پدرش؛ سعد بن ابی وقاص؛ترجمه: 

ت یپدر و مادرم فدا« پدر و مادرش را برای او جمع نمود؛ (فرمود: صاحد، رسول الله 
ماجرا از این قرار بود که مردی از مشرکین، تعداد زیادی از مسلمانان را به قتل  .)»باد

 سعد». تیراندازی کن؛ پدر و مادرم فدایت شوند«به سعد فرمود:  صرساند. نبی اکرم 
در  آوردم و پھلویش را ھدف قرار دادم.من تیری را که پیکان نداشت، بیرون  گوید: می

از دیدن این صحنه،  صعورتش آشکار گردید. رسول الله نتیجه، او به زمین افتاد و 
 اش را دیدم. ای خندید که من دندانھای آسیایی به اندازه

�ِيهِ  َ�نْ  ،َسْعدٍ  ْ�نُ  ُمْصَعُب َعن  ـ۱۶۴۹
َ
نَّهُ  :س أ

َ
ُقْرآنِ  ِمنَ  آيَاٌت  ِ�يهِ  نََزلَْت  �

ْ
: قَاَل  ال

مُّ  َحلََفْت فَ 
ُ
نْ  َسْعدٍ  أ

َ
بًَدا تَُ�لَِّمهُ  الَ  أ

َ
ُ�َل  َوالَ  ،بِِديِنهِ  يَْ�ُفرَ  َحىتَّ  أ

ْ
 :قَالَْت  ،�رَْشََب  َوالَ  تَأ

نَّ  َزَ�ْمَت 
َ
َ  أ اكَ  ا�َّ يَْك  وَصَّ نَا ،بَِوادِلَ

َ
َك  َوأ مُّ

ُ
نَا ،أ

َ
 ُغىِشَ  َحىتَّ  ثََالثًا َمَكثَْت  :قَاَل  ،بَِهَذا آُمُركَ  َوأ

َْهدِ  ِمنَ  َعلَيَْها
ْ
ُ  ُ�َقاُل  لََها اْ�نٌ  َ�َقامَ  ،اجل

َ
نَْزَل  ،َسْعدٍ  ىلَعَ  تَْدُعو فََجَعلَْت  ،فََسَقاَها ،ُ�َماَرةُ  هل

َ
 فَأ

 ُ ُقْرآنِ يِف  أل ا�َّ
ْ
ۡيَنا ﴿ :اآليَةَ  َهِذهِ  ال �َ�ٰنَ ٱَوَوصَّ يۡهِ ُحۡسنٗ  ۡ�ِ �ن ﴿ .]۸بوت: ک[العن ﴾ابَِ�ِٰ�َ

ن �ُۡ�َِك ِ� َما لَۡيَس لََك بِهِ 
َ
ٰٓ أ ۖ  فََ�  ِعۡلمٞ  ۦَ�َٰهَداَك َ�َ ۡ�َياٱ ِ�  َوَصاِحۡبُهَما تُِطۡعُهَما ُّ� 

َصاَب  :قَاَل  .]۱۵[لقمان:  ﴾اَمۡعُروفٗ 
َ
ِ  رَُسوُل  َوأ  َسيٌْف  ِ�يَها فَإَِذا ،َعِظيَمةً  َغِنيَمةً  ص ا�َّ

َخْذتُهُ 
َ
َ�يُْت  ،فَأ

َ
ُت  ص الرَُّسوَل  بِهِ  فَأ

ْ
ِ�  :َ�ُقل

ْ
ل يَْف  َهَذا َ�فِّ نَا ،السَّ

َ
ُ  َعِلْمَت  قَدْ  َمنْ  فَأ

َ
 ،َحاهل
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هُ « :َ�َقاَل  َخْذتَهُ  َحيُْث  ِمنْ  رُدُّ
َ
رَْدُت  إَِذا َحىتَّ  فَا�َْطلَْقُت  ،»أ

َ
نْ  أ

َ
ِقيَهُ  أ

ْ
ل
ُ
َقبَِض يِف  أ

ْ
 الََمتِْ�  ال

ْهِ  فَرََجْعُت  ،َ�ْفىِس  ُت  ،إِيلَ
ْ
ْعِطنِيهِ  :َ�ُقل

َ
هُ « :َصْوتَهُ يِل  فََشدَّ  :قَاَل  ،أ َخْذتَهُ  َحيُْث  ِمنْ  رُدُّ

َ
 ،»أ

نَْزَل  :قَاَل 
َ
ُ  فَأ نَفالِ ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ :أل ا�َّ

َ
ُت  َوَمرِْضُت  :قَاَل  .]۱[األنفال:  ﴾ۡ�

ْ
رَْسل

َ
  فَأ

َ
 إِىل

تَاِ�  ص انلَّىِبِّ 
َ
ُت  ،فَأ

ْ
قِْسمْ  َدْعِ�  :َ�ُقل

َ
ىَب  :قَاَل  ،ِشئُْت  َحيُْث  َماىِل  أ

َ
ُت  ،فَأ

ْ
 ،قَاَل  ،فَانلِّْصَف  ،قُل

ىَب 
َ
ُت  ،فَأ

ْ
َ�يُْت  :قَاَل  ،َجائًِزا اثلُّلُُث  ،َ�ْعدُ  ،فاََكنَ  ،فََسَكَت  :قَاَل  ،فَاثلُّلَُث  ،قُل

َ
 ِمنَ  َ�َفرٍ  ىلَعَ  َوأ

نَْصارِ 
َ
ُمَهاِجِر�نَ  األ

ْ
نْ  َ�بَْل  وََذلَِك  ،مَخًْرا َو�َْسِقيَك  ُ�ْطِعْمَك  َ�َعاَل  :َ�َقالُوا ،َوال

َ
مَ  أ َرَّ

ُ
َْمرُ  حت

ْ
 ،اخل

تَيْتُُهمْ  :قَاَل 
َ
َشُّ  ـ َحشٍّ يِف  فَأ

ْ
بُْستَانُ  :َواحل

ْ
ُس  فَإَِذا ـ ال

ْ
 ،مَخْرٍ  ِمنْ  َوِزقٌّ  ،ِعنَْدُهمْ  َمْشوِىٌّ  َجُزورٍ  َرأ

ُت  :قَاَل 
ْ
َ�ل

َ
�ُْت  فَأ نَْصارُ  فَُذِكَرِت  :قَاَل  ،َمَعُهمْ  َورَشِ

َ
ُمَهاِجُرونَ  األ

ْ
ُت  ،ِعنَْدُهمْ  َوال

ْ
 :َ�ُقل

ُمَهاِجُرونَ 
ْ
نَْصارِ  ِمنَ  َخْ�ٌ  ال

َ
َخذَ  :قَاَل  ،األ

َ
َحدَ  رَُجٌل  فَأ

َ
َْ�ِ  أ

َ
ِس  حل

ْ
أ َ�ِ�  الرَّ نىِْف  فََجَرحَ  بِهِ  فرََضَ

َ
 ،بِأ

َ�يُْت 
َ
ِ  رَُسوَل  فَأ تُهُ  ص ا�َّ ْخرَبْ

َ
نَْزَل  ،فَأ

َ
ُ  فَأ نَ  ـ َ�ْفَسهُ  َ�ْعِ�  ـيِف  أل ا�َّ

ْ
َْمرِ  َشأ

ْ
َها ﴿ :اخل ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ِينَ ٱ ْ إِ�ََّما  �َّ نَصاُب ٱوَ  لَۡمۡيِ�ُ ٱوَ  ۡ�َۡمرُ ٱَءاَمُنٓوا
َ
ۡزَ�ٰمُ ٱوَ  ۡ�

َ
ۡيَ�ٰنِ ٱ َ�َملِ  ّمِنۡ  رِۡجٞس  ۡ�  لشَّ

 )۱۷۴۸(م/ .]۹۰[المائدة:  ﴾ۡجَتنُِبوهُ ٱفَ 
عد چند آیه از قرآن در مورد س گوید: می مصعب بن سعد به روایت از پدرشترجمه: 

مادر سعد سوگند یاد کرد که تا زمانی که سعد، به دینش کفر نورزد، با  کریم نازل شد.
الله که  اعتقاد داری: تو گفت میمادرش  نکند و ھیچ چیز نخورد و نیاشامد. او صحبت

در مورد پدر و مادر ،توصیه نموده است؛ و من مادر تو ھستم؛ و به تو دستور  متعال
نخورد تا اینکه از چیزی  ،در سعد سه روزاینگونه ما دھم که دینت را رھا کنی. می

، بیھوش شد. آنگاه فرزندش بنام عماره به او آب داد. پس او شروع به شدت گرسنگی
 نازل فرمود:در قرآن کریم این آیه را  الله متعال اینجا بود کهنفرین سعد نمود. 

ۡيَنا ﴿ �َ�ٰنَ ٱَوَوصَّ يۡهِ ُحۡسنٗ  ۡ�ِ به انسان توصیه نموده است  الله متعال« .]۸بوت: ک[العن ﴾ابَِ�ِٰ�َ

ن �ُۡ�َِك ِ� َما لَۡيَس لََك ﴿ .»پدر و مادرش، نیکی و احسان نمایدکه به 
َ
ٰٓ أ �ن َ�َٰهَداَك َ�َ

ۖ  َفَ�  ِعۡلمٞ  ۦبِهِ  ۡ�َياٱ ِ�  َوَصاِحۡبُهَما تُِطۡعُهَما و اگر پدر و مادرت تو را « .]۱۵[لقمان:  ﴾اَمۡعُروفٗ  �ُّ
گاھترین  کم که یک من قرار دھیرا شر یزیداشتند که چبر آن  ی، از آنان از آن ندار یآ

 .»اطاعت مکن
در میان  به غنیمت زیادی دست یافت. صرسول الله  گوید: می ھمچنین سعد

آوردم و گفتم:  صبرداشتم و نزد رسول الله آن را  غنایم، شمشیری وجود داشت که من
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 فرمود: ص پیامبر اکرمدانید.  میاین شمشیر را به من ھبه کن؛ چرا که شما وضعیت مرا 
در محل جمع آن را  خواستم میمن رفتم و ھنگامی که ». را سر جایش بگذار آن«

 برگشتم و گفتم: ص؛ لذا نزد رسول الله ایم بیندازم، نفسم مرا سرزنش کردآوری غن
آنرا سر «به من فرمود:  آواز بلندبا  صکن. این بار، رسول اکرم  به من عنایتآن را 

 فرمود. ی انفال را نازل سوره آیات الله متعال. پس »جایش بگذار
در نتیجه، پیامبر  .فرستادم صھمچنین مریض شدم و شخصی را نزد رسول الله 

! به من اجازه دھید تا تمام اموالم را آنگونه یا رسول اللهنزد من آمد. گفتم:  ص اکرم
پس نصف آنھا را تقسیم  نپذیرفت. گفتم: صخواھم، تقسیم نمایم. رسول اکرم  میکه 
در کنم.  مییک سوم آنھا را توزیع  :نپذیرفت. گفتم ص پیامبر اکرم کنم. باز ھم می

وم اموال، سکوت نمود. بعد از این جریان، تقسیم یک س صرسول الله  این ھنگام،
 جایز شد.

د گروھی از انصار و مھاجرین رفتم. قابل یادآوری است که تا آن روزی، نزھمچنین 
آنان به من گفتند: بیا تا تو را با شراب،  ھنگام ھنوز حکم تحریم شراب نازل نشده بود.

پذیرایی کنیم. من در یک باغ نزد آنھا رفتم. آنان سر شتری را کباب کرده بودند و یک 
از مھاجرین و  شراب نیز داشتند. من با آنھا خوردم و شراب نوشیدم. در آنجا سخن مشک

 من گفتم: مھاجران بھتر از انصار ھستند. یک نفر استخوان فک سر انصار به میان آمد.
 صام زخمی گردید. من نزد رسول الله  که بینیطوری زد صورتم را برداشت و به  شتر

 حرمت شراب را نازل فرمود: ،الله متعالآمدم و ایشان را از ماجرا با خبر ساختم. آنگاه 

َها ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� ْ إِ�ََّما  �َّ نَصاُب ٱوَ  لَۡميِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َۡمرُ ٱَءاَمنُوٓا

َ
ۡزَ�ٰمُ ٱوَ  ۡ�

َ
ۡيَ�ٰنِ ٱ َ�َملِ  ّمِنۡ  رِۡجٞس  ۡ�  لشَّ

ھا و  گمان شراب و قمار و بت ید! بیا مان آوردهیکه ا یکسان یا« .]۹۰[المائدة:  ﴾ۡجتَنِبُوهُ ٱفَ 
 ».دیزیطان ھستند؛ پس از آنھا بپرھید و از عمل شیقرعه، پل یرھایت

ُ�ونَ  َ�َقاَل  ،َ�َفرٍ  ِستَّةَ  ص انلَّىِبِّ  َمعَ  ُكنَّا :قَاَل  س َسْعدٍ  َ�نْ  ـ۱۶۵۰ ُمرْشِ
ْ
 :ص لِلنَّىِبِّ  ال

ئُونَ  الَ  َهُؤالَءِ  اْطُردْ  نَا َوُ�نُْت  :قَاَل  ،َعلَيَْنا َ�رَْتِ
َ
 ،َو�َِالٌل  ،ُهَذيٍْل  ِمنْ  َورَُجٌل  ،َمْسُعودٍ  َواْ�نُ  أ

يِهَما لَْسُت  َورَُجَالنِ  َسمِّ
ُ
ِ  رَُسولِ  َ�ْفِس يِف  فََوَ�عَ  ،أ ُ  َشاءَ  َما ص ا�َّ نْ  ا�َّ

َ
َث  ،َ�َقعَ  أ  فََحدَّ

نَْزَل  ،َ�ْفَسهُ 
َ
ُ  فَأ ِينَ ٱَوَ� َ�ۡطُردِ ﴿ :أل ا�َّ َّ�  ِ  ﴾يُرِ�ُدوَن وَۡجَههُ  ۡلَعِ�ِّ ٱوَ  ۡلَغَدٰوةِ ٱيَۡدُعوَن َر�َُّهم ب

  )۱۴۱۳(م/ .]۵۲[األنعام: 
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 که میبود ص ھمراه نبی اکرمما شش نفر  گوید: می سوقاص  یسعد بن ابترجمه: 
ھدف  طرد کن؛ مبادا بر ما جرأت پیدا کنند.نان را یگفتند: ا صامبر یپ بهن یمشرک

ی ھذیل و دو نفر دیگر بود که من نام  و ابن مسعود و یک شخص از قبیله آنھا ھم من
و  گذشت بود، الله متعال آنچه خواست صدل رسول الله  بر پس. دانم آنھا را نمی

َوَ� َ�ۡطُرِد ﴿: که نازل فرموداین آیه را  الله متعالآنگاه  .کردفکری در ذھنش خطور 
ِينَ ٱ َّ�  ِ به  ،صبح و شامکه را  یسانک« ﴾يُرِ�ُدوَن وَۡجَههُ  ۡلَعِ�ِّ ٱوَ  ۡلَغَدٰوةِ ٱيَۡدُعوَن َر�َُّهم ب

  ».دور مگرداناز خود  ،خوانند یشان را مپروردگارخاطر رضایت الله متعال 

 س ): فضایل ابو عبیده بن جراح۱۵باب (
ْهُل  َجاءَ  :قَاَل  س ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ  ـ۱۶۵۱

َ
َْرانَ  أ

َ
�  

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقالُوا ،ص ا�َّ  ا�َّ

ْنَا اْ�َعْث 
َ

ِمينًا رَُجالً  إِيل
َ
ْ�َعنَثَّ « :َ�َقاَل  ،أ

َ
ُْ�مْ  أل

َ
ِمينًا رَُجالً  إِيل

َ
ِم�ٍ  َحقَّ  أ

َ
ِم�ٍ  َحقَّ  أ

َ
 ،قَاَل  »أ

بَا َ�بََعَث  ،قَاَل  ،انلَّاُس  لََها فَاْسترَْشََف 
َ
اِح  ْ�نَ  ُ�بَيَْدةَ  أ َرَّ

ْ
 )۲۴۲۰(م/ .اجل

 یا آمدند و گفتند:  صمردم نجران نزد رسول الله  گوید: می سفه یحذترجمه: 
ه کرا  ینیمرد ام«فرمود:  صرم کرا ھمراه ما بفرست. رسول ا ینی! مرد امرسول الله

کرد  می از صحابه آرزوھریک  در این ھنگام،». ن باشد، ھمراه شما خواھم فرستادیام واقعًا 
 ده بن جراح را فرستاد. یابوعب ص: رسول الله گوید  می راوین، او باشد. یه فرد امک

  ل ): فضایل حسن و حسین۱۶باب (
  َ�نْ  ـ۱۶۵۲

َ
ِ  بِنىَِبِّ  قُْدُت  لََقدْ  :قَاَل  س َوِع �َسلََمَة بِن األ ََسِن  ص ا�َّ

ْ
َُسْ�ِ  َواحل

ْ
 ،َواحل

ْهبَاءَ  َ�ْغلَتَهُ  تُُهمْ  َحىتَّ  ،الشَّ
ْ
ْدَخل

َ
اَمهُ  َهَذا ،ص انلَّىِبِّ  ُحْجَرةَ  أ َفهُ  وََهَذا قُدَّ

ْ
 )۲۴۲۳(م/ .َخل

و  پیامبررا که  صافسار قاطر سفید رسول الله  گوید: می سلمه بن اکوعترجمه: 
قابل یاد  ی پیامبر بردم. حسن و حسین بر آن سوار بودند، گرفتم و آنھا را تا حجره

 ، و دیگری پشت سرش سوار بود.ص آوری است که یکی از آنھا جلوی پیامبر اکرم

يِب  َ�نْ  ـ۱۶۵۳
َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َخرَْجُت  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ  الَ  ،انلََّهارِ  ِمنَ  َطائَِفةٍ يِف  ص ا�َّ

َ�لُِّمهُ  َوالَ  يَُ�لُِّمِ� 
ُ
ىَت  َحىتَّ  ،انرَْصََف  ُ�مَّ  ،َ�يُْنَقاعَ بَِ�  ُسوَق  َجاءَ  َحىتَّ  ،أ

َ
 :َ�َقاَل  ،فَاِطَمةَ  ِخبَاءَ  أ

َ�مَّ «
َ
َ�مَّ  ؟لَُكعُ  أ

َ
نَّهُ  َ�َظنَنَّا ،َحَسنًا َ�ْعِ�  ؟»لَُكعُ  أ

َ
َما � ِْبُسهُ  إِ�َّ

َ
هُ  حت مُّ

ُ
نْ  أ

َ
لَهُ  أل ِبَسهُ  ُ�َغسِّ

ْ
 ،ِسَخابًا َوتُل
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بَْث  فَلَمْ 
ْ
نْ  يَل

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َصاِحبَهُ  ِمنُْهَما َواِحدٍ  لُكُّ  اْ�تَنََق  َحىتَّ  ،�َْسىَع  َجاءَ  أ  :ص ا�َّ

ِحبُّهُ إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «
ُ
ِحبَّهُ  ،أ

َ
ْحِبْب  فَأ

َ
بُّهُ  َمنْ  َوأ  )۲۴۲۱(م/ .»ُ�ِ

 بیرون رفتم. ص الله  رسول از روز، ھمراه یدر بخش گوید: می س رهیابوھرترجمه: 
ه وارد بازار کنیتا ا ،شانیو نه من با ا حرف زدمن  با ص پیامبر اکرمنه در مسیر راه، 

؟ نجا استیاوچولو ک«نشست و فرمود:  لفاطمه  ی هنقاع شد و در صحن خانیق یبن
 کیاند ،در فرستادن طفل لفاطمه ( بود. س حسنو ھدفش  ؟»نجا استیاوچولو ک
د و یردیم که مادرش او را نگه داشته تا او را بشوکما گمان  گوید: می ی.) راوردکر یخأت

 و دوان دوان آمد، کودکزد. اما زیاد طول نکشید که یبه گردنش بیاو یگردن بند
من او را دوست دارم؛ ! بار الھا«فرمود:  صرسول الله  ند.در آغوش گرفت یکدیگر را
  ».بدار شدوست ،داردت و را دوساه کھرکس  ھمچنین ؛را دوست بدارپس تو او 

 ص ): فضایل فاطمه دختر محمد۱۷باب (
ِمْسَورَ َعِن  ـ۱۶۵۴

ْ
نَّ  :ل َ�َْرَمةَ  ْ�نَ  ال

َ
َّ  أ يِب  ْ�نَ  ىلَعِ

َ
يِب  بِنَْت  َخَطَب  َطاِلٍب أ

َ
 ،َجْهٍل أ

ِ  رَُسولِ  بِنُْت  فَاِطَمةُ  وَِعنَْدهُ  ا ،ص ا�َّ تَِت  فَاِطَمةُ  بَِذلَِك  َسِمَعْت  فَلَمَّ
َ
ُ  َ�َقالَْت  صانلَّيِبَّ  أ

َ
 ،هل

ثُونَ  قَْوَمَك  إِنَّ  نََّك  َ�تََحدَّ
َ
ٌّ  وََهَذا ،بِلَنَاتَِك  َ�ْغَضُب  الَ  � يِب  اْ�نَةَ  نَاِكًحا ىلَعِ

َ
ِمْسَورُ  قَاَل  ،َجْهٍل أ

ْ
 :ال

دَ  ِح�َ  فََسِمْعتُهُ  ص انلَّىِبُّ  َ�َقامَ  ا« :قَاَل  ُ�مَّ  ،�ََشهَّ مَّ
َ
إِ�ِّ  ،َ�ْعدُ  أ

نَْ�ْحُت  فَ
َ
بَا أ

َ
َعاِص  أ

ْ
 ْ�نَ  ال

�ِيعِ  ثَِ�  ،الرَّ دٍ  بِنَْت  فَاِطَمةَ  َو�ِنَّ  ،فََصَدقَِ�  فََحدَّ َرهُ  َو�ِ�ََّما ،ِم�ِّ  ُمْضَغةٌ  ُ�َمَّ
ْ
�

َ
نْ  أ

َ
 ،َ�ْفِتنُوَها أ

ِ  ،َو�ِ�ََّها ْتَِمعُ  الَ  َوا�َّ
َ

ِ  رَُسولِ  بِنُْت  جت ِ  َعُدوِّ  َو�ِنُْت  ا�َّ بًَدا َواِحدٍ  رَُجٍل  ِعنْدَ  ا�َّ
َ
ٌّ  َ�رَتَكَ  :قَاَل  »أ  ىلَعِ

ِْطبَةَ 
ْ
 )۲۴۴۹(م/ .اخل

 یدر نکاح عل صفاطمه دختر رسول الله  گوید: می سمسور بن مخرمه ترجمه: 
ه خبر ک یرد. ھنگامک یاز دختر ابوجھل، خواستگار سعلیبود که  سطالب  یبن اب

ه ه تو بککند  می الیآمد و گفت: قومت خ صد، نزد رسول الله یبه گوش فاطمه رس
خواھد با دختر ابوجھل،  یم یعل  نون،کو ھم ا یشو ین نمیخاطر دخترانت، خشمگ

ن سخن، برخاست و یدن ایبعد از شن صرسول الله  گوید: می مسورند. کازدواج 
را داماد  عیاما بعد، من ابو العاص بن رب«ن، فرمود: یه پس از خواندن شھادتکدم یشن

تن من است و  ی هفاطمه پارباید بدانید که ردم؛ او در سخنانش با من، صادق بود. و ک
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و دختر  اللهدختر رسول  الله کهبه سوگند ش بد بگذرد. یه براکمن دوست ندارم 
اش،  یاز خواستگار س یآنگاه عل». شوند یشوھر، جمع نم یک ی ه، در خانلهالدشمن 

 رد.کصرف نظر 

ْزَواجُ  ُ�نَّ  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۵۵
َ
 ِمنُْهنَّ  ُ�َغاِدرْ  لَمْ  ،ِعنَْدهُ  ص انلَّىِبِّ  أ

ْ�بَلَْت  ،َواِحَدةً 
َ
ِْطئُ  َما ،َ�ْمىِش  فَاِطَمةُ  فَأ

ُ
ِ  رَُسولِ  ِمْشيَةِ  ِمنْ  ِمْشيَتَُها خت ا ،َشيْئًا ص ا�َّ  فَلَمَّ

َب  َرآَها ْجلََسَها ُ�مَّ  »بِابْنىَِت  َمرَْحبًا« :َ�َقاَل  ،بَِها رَحَّ
َ
وْ  يَِميِنهِ  َ�نْ  أ

َ
 َسارََّها ُ�مَّ  ،ِشَماهِلِ  َ�نْ  أ

ا ،َشِديًدا بَُ�اءً  َ�بََكْت  ى فَلَمَّ
َ
ُت  ،فََضِحَكْت  اثلَّاِ�يَةَ  َسارََّها َجَزَ�َها َرأ

ْ
ِك  :لََها َ�ُقل  َخصَّ

ِ  رَُسوُل  ارِ  �َِسائِهِ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  ص ا�َّ َ نِْت  ُ�مَّ  ،بِالرسِّ
َ
ا ؟َ�بِْك�َ  أ ِ  رَُسوُل  قَامَ  فَلَمَّ َُها ص ا�َّ تلْ

َ
 َسأ

ِ  رَُسوُل  لَِك  قَاَل  َما فىِْش  ُكنُْت  َما :َقالَْت  ؟ص ا�َّ
ُ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  أ هُ  ص ا�َّ ا :قَالَْت  ،رِسَّ  فَلَمَّ

 َ ِ  رَُسوُل  تُُو�ِّ ُت  ص ا�َّ
ْ
َقِّ  ِمنَ  َعلَيِْك يِل  بَِما ،َعلَيِْك  َعَزْمُت  :قُل

ْ
ثْتِِ�  لََما ،احل  لَِك  قَاَل  َما َحدَّ

ِ  رَُسوُل  ا :َ�َقالَْت  ؟ص ا�َّ مَّ
َ
ا ،َ�نََعمْ  اآلنَ  أ مَّ

َ
ِ�  ِح�َ  أ ةِ يِف  َسارَّ َمرَّ

ْ
  ال

َ
و�

ُ
ِ�  األ ْخرَبَ

َ
نَّ « :فَأ

َ
 أ

�َل  ُقْرآنَ  ُ�َعارُِضهُ  اَكنَ  ِجرْبِ
ْ
ةً  َسنَةٍ  لُكِّ يِف  ال وْ  َمرَّ

َ
َ�ْ�ِ  أ َ�ْ�ِ  اآلنَ  اَعرََضهُ  َو�ِنَّهُ  ،َمرَّ  الَ  َو�ِ�ِّ  ،َمرَّ

رَى
ُ
َجَل  أ

َ
  األ

َّ
َ  فَاتَّىِق  ،اْ�رَتََب  قَدِ  إِال إِنَّهُ  ،يَواْصرِبِ  ا�َّ

لَُف  نِْعمَ  فَ نَا السَّ
َ
 َ�بََكيُْت  :قَالَْت  .»لَِك  أ

ي  بَُ�اىِئ  ِ
َّ

يِْت اذل
َ
ا ،َرأ ى فَلَمَّ

َ
ِ�  َجَزىِع  َرأ َما فَاِطَمةُ  يَا« :َ�َقاَل  اثلَّاِ�يَةَ  َسارَّ

َ
نْ  تَْرىَضْ  أ

َ
 تَُ�وِ�  أ

ُمْؤِمِن�َ  �َِساءِ  َسيَِّدةَ 
ْ
وْ  ،ال

َ
ةِ  َهِذهِ  �َِساءِ  َسيَِّدةَ  أ مَّ

ُ
ي  َضِحىِك  فََضِحْكُت  :قَالَْت  ؟»األ ِ

َّ
يِْت اذل

َ
 .َرأ

 )۲۴۵۰(م/
وی بودند و  نزد ص ی ھمسران نبی اکرم ھمه گوید: می لشه یعاترجمه: 

 . ناگفته نماند کهآمد لکه فاطمه کدامشان فاصله نگرفته بود  پیامبر اکرم از ھیچ
پیامبر  ھنگامی کهنداشت.  یتفاوتھیچ  ص رسول اللهبا راه رفتن  فاطمهراه رفتن 

او را  سپس». دخترمخوش آمدی «: آمد گفت و فرمود خوشد، یرا د ایشان ص اکرم
فاطمه  درگوشی صحبت نمود. در این ھنگام،نشاند و با او  دا چپ خویراست  سمت

بار دیگر با وی  ی او را دید، آه و ناله صپس ھنگامی که پیامبر اکرم  بسیار گریه کرد.
گفتم: رسول  یبه ومن  گوید: می عایشهد. یخند این بار فاطمه درگوشی صحبت نمود.

با وجود این،  حبت نمود و به ھمسرانش چیزی نگفت.تنھا با تو درگوشی ص صالله 
رسول  :دمیپرس یاز و ،برخاست صرسول الله کنی؟ سپس ھنگامی که  تو گریه می

بعد از کنم.  یرا افشا نم ص: من راز رسول الله جواب داد ت چه گفت؟یبرا صالله 
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تو  گردن که من بر یحقه را بو وفات نمود، گفتم: ت صرسول الله ھنگامی که  آن،
، : اکنونجواب داد ؟چه گفت صرسول الله  ییمن بگوه ب دھم که میسوگند  دارم،

ا یبار  کی ،ھر سال÷  لیجبر«درگوشی صحبت نمود، فرمود: بار اول که با من  بله؛
فکر و من  نمود.عرضه  به منبار  حاال دو لیو ؛نمود می عرضه به منبار قرآن را  دو

را من یز ؛بترس و صبر کن الله متعالپس از  شده است.ک ینزد کنم که زمان مرگم می
کنم.) با شنیدن این  روم و از تو استقبال می (جلوتر می» ت ھستمیسلف برابھترین 

 ص رسول اللهھنگامی که و  که مالحظه نمودی، من گریه کردم.ھمانگونه سخنان، 
 یا راضیفاطمه آ یا«فرمود: ناشکیبایی مرا دید، دوباره با من درگوشی صحبت نمود و 

با شنیدن این سخن، ؟ »ین امت باشیزنان اسرور ا یزنان مؤمن  سرورکه  یشو ینم
 دم.یخند ھمانگونه که مالحظه نمودی، من

 ص): فضایل اهل بیت نبی اکرم ۱۸باب (
ٌل  ِمْرٌط  وََعلَيْهِ  ،َغَداةً  ص رَُسوُل اهللا َخَرجَ قَالَت:  ب اَع�َِشةُ َعن  ـ۱۶۵۶  ِمنْ  ،ُمرَحَّ

ْسوَدَ  َشْعرٍ 
َ
ََسنُ  فََجاءَ  ،أ

ْ
ٍّ  ْ�نُ  احل ْدَخلَهُ  ىلَعِ

َ
َُسْ�ُ  َجاءَ  ُ�مَّ  ،فَأ

ْ
 فَاِطَمةُ  َجاَءْت  ُ�مَّ  ،َمَعهُ  فََدَخَل  احل

ْدَخلََها
َ
ٌّ  َجاءَ  ُ�مَّ  ،فَأ ْدَخلَهُ  ىلَعِ

َ
َما يُرِ�ُد ﴿ :قَاَل  ُ�مَّ  ،فَأ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
أ

 )۲۴۲۴(م/ .]۳۳[األحزاب:  ﴾��ٗ َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱ
که یک چادر مویی سیاه و  صیک صبح، رسول الله  گوید: می لعایشه ترجمه: 

او را  ص پیامبر اکرم ر پوشیده بود، از خانه بیرون رفت. آنگاه حسن بن علی آمد.نقش دا
سپس فاطمه آمد و  ین آمد و ھمراه حسن وارد چادر شد.بعد از آن، حس زیر چادر گرفت.

او را نیز وارد  صرسول اکرم  ز وارد چادر نمود. آنگاه علی آمد.او را نی ص پیامبر اکرم

َما يُرِ�ُد ﴿چادر نمود و فرمود:  ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
َوُ�َطّهَِرُ�ۡم  ۡ�َۡيتِ ٱأ

خواھد پلیدی را از شما اھل بیت بزداید و شما را پاک  می الله متعال( ﴾��ٗ َ�ۡطهِ 
 )گرداند.

نَا اْ�َطلَْقُت  :قَاَل  َحيَّانَ  بِْن  يَِز�دَ َعن  ـ۱۶۵۷
َ
ةَ  ْ�نُ  وَُحَصْ�ُ  أ   ُمْسِلمٍ  ْ�نُ  َوُ�َمرُ  َسرْبَ

َ
 إىِل

ْرَ�مَ  بِْن  َز�ْدِ 
َ
ا ،أ ْهِ  َجلَْسنَا فَلَمَّ

َ
ُ  قَاَل  إِيل

َ
يَْت  ،َكِثً�ا َخْ�ًا َز�ْدُ  يَا لَِقيَت  لََقدْ  :ُحَصْ�ٌ  هل

َ
 رَُسوَل  َرأ

 ِ َفهُ  وََصلَّيَْت  ،َمَعهُ  وََغَزوَْت  ،َحِديثَهُ  وََسِمْعَت  ص ا�َّ
ْ
 ،َكِثً�ا َخْ�ًا َز�ْدُ  يَا لَِقيَت  لََقدْ  ،َخل
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ْ�نَا ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعَت  َما ،َز�ْدُ  يَا َحدِّ يِخ  اْ�نَ  يَا :قَاَل  ،ص ا�َّ
َ
ِ أ  ،ِس�ِّ  َكرِبَْت  لََقدْ  َوا�َّ

ي  َ�ْعَض  َو�َِسيُت  ،َ�ْهِدى َوقَُدمَ  ِ
َّ

ىِع  ُكنُْت اذل
َ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  أ ْ�تُُ�مْ  َ�َما ،ص ا�َّ  ،فَاْ�بَلُوا َحدَّ

ِ  رَُسوُل  قَامَ  :قَاَل  ُ�مَّ ، تَُ�لُِّفوِ�يهِ  فَالَ  ،الَ  َوَما  َ�ْ�َ  ،مُخًّا يُْدىَع  بَِماءٍ  ،َخِطيبًا ِ�ينَا يَْوًما ص ا�َّ
ةَ  َمِدينَةِ  َمكَّ

ْ
َ  فََحِمدَ  ،َوال ْ�َ�  ا�َّ

َ
رَ  َوَوَ�َظ  ،َعلَيْهِ  َوأ ا« :قَاَل  ُ�مَّ  ،وََذكَّ مَّ

َ
الَ  ،َ�ْعدُ  أ

َ
َها أ ُّ�

َ
 انلَّاُس  �

إِ�ََّما
نَا فَ

َ
نْ  يُوِشُك  �رََشٌ  أ

َ
ىِتَ  أ

ْ
ِجيَب  َر�ِّ  رَُسوُل  يَأ

ُ
نَا ،فَأ

َ
لُُهَما :َ�َقلَْ�ِ  ِ�يُ�مْ  تَارِكٌ  َوأ وَّ

َ
 ِكتَاُب  أ

 ِ ُهَدى ِ�يهِ  ،ا�َّ
ْ
ِ  بِِ�تَاِب  فَُخُذوا ،َوانلُّورُ  ال ِ  ِكتَاِب  ىلَعَ  فََحثَّ  »بِهِ  َواْستَْمِسُكوا ،ا�َّ  ا�َّ

َب  ْهُل « :قَاَل  ُ�مَّ  ،ِ�يهِ  َورَغَّ
َ
ُرُ�مُ  ،بَيىِْت  َوأ َذكِّ

ُ
َ  أ ْهِل يِف  ا�َّ

َ
ُرُ�مُ  ،بَيىِْت  أ َذكِّ

ُ
َ  أ ْهِل يِف  ا�َّ

َ
 ،بَيىِْت  أ

ُرُ�مُ  َذكِّ
ُ
َ  أ ْهِل يِف  ا�َّ

َ
ُ  َ�َقاَل  »بَيىِْت  أ

َ
ْهُل  َوَمنْ  :ُحَصْ�ٌ  هل

َ
لَيَْس  ،َز�ْدُ  يَا بَيِْتهِ  أ

َ
ْهلِ  ِمنْ  �َِساُؤهُ  أ

َ
 أ

ْهِل  ِمنْ  �َِساُؤهُ  :قَاَل  ؟بَيِْتهِ 
َ
ْهُل  َولَِ�نْ  ،بَيِْتهِ  أ

َ
َدقَةَ  ُحِرمَ  َمنْ  بَيِْتهِ  أ  ؟ُهمْ  َوَمنْ  :قَاَل  ،َ�ْعَدهُ  الصَّ

ٍّ  آُل  ُهمْ  :قَاَل  َدقَةَ  ُحِرمَ  َهُؤالَءِ  لُكُّ  :َقاَل  ،َ�بَّاٍس  َوآُل  ،َجْعَفرٍ  َوآُل  ،َعِقيٍل  َوآُل  ،ىلَعِ  :قَاَل  ؟الصَّ
 )۲۴۰۸(م/ .َ�َعمْ 

د ین بن سبره و عمر بن مسلم نزد زیمن و حص گوید: می سان ید بن حیزیترجمه: 
ر یخکارھای تو  !دیز ین گفت: ایم، حصینشست ھنگامی که با وی .میرفت سبن ارقم 

 ایشان ھمراه ،یا دهیشن سخنانش را، یا دهیرا د صرسول الله  ،یا هانجام داد یادیز
 .یا دهزیاد دیگری انجام داکارھای خیر  و یا دهخوانپشت سرش نماز  ،یا هرفتجھاد به 

 .بگوما  یبرا ،یا دهیشن صاز رسول الله  سخنانی کهاز  !دیز یا
ام و زمان زیادی  که من پا به سن گذاشته به الله ام! سوگند برادر زادهگفت: زید 
 ،حفظ کرده بودم صاز رسول الله  لذا من بخشی از سخنانی را که است. گذشته

مرا مجبور به  و .دیقبول کن کنم، میبیان شما  یپس آنچه را که برا .ما هفراموش کرد
 کنار صرسول الله  ،یروز. کنم میخودداری  آنھااز گفتن  گفتن سخنانی ننمایید که

حمد و  و به سخنرانی پرداخت و بعد از نه برخاستیان مکه و مدیم ،نام خمه ب یآب
 !مردم یا :اما بعد«فرمود:  ی نمود واموری را یادآور ، نصیحت کرد والله متعال یثنا

گاه باش ندای و آید  می پروردگارم به سراغم بزودی پیک بیش نیستم. ید که من بشریآ
کتاب  ،: اولگذارم یان شما میز بزرگ را در میمن دو چ گویم. پروردگارم را لبیک می

و به آن را محکم بگیرید  اللهپس کتاب  باشد. میت و نور یھدا ،است که در آن الله
قرآن به کردن عمل  را به مردم ص اکرمآنگاه پیامبر  گوید: می راوی .»دیچنگ زن
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الله متعال را در نظر در مورد آنھا  من. تیاھل ب«فرمود:  سپس .ق نمودیتشو کریم
به او گفت:  سن یحص». را در نظر داشته باشید الله متعالدر مورد آنھا  داشته باشید.

تش یاھل ب ھمسرانش جزوا یآ چه کسانی ھستند؟ ص پیامبر اکرمت یاھل ب !دیز یا
مورد  یتیاھل ب اینجا آن یول ھستند. شتیاھل بھمسرانش جزو گفت: زید  ستند؟ین

: آنھا حصین پرسید .استحرام آنھا بر  صاکرم  پیامبرکه صدقه بعد از نظر ھستند 
 و جعفر فرزندانل، یعقفرزندان ، یعل آنھا فرزندانگفت: زید  ؟چه کسانی ھستند

ده شده ینھا صدقه حرام گردانی: بر تمام احصین پرسید .باشند میعباس  فرزندان
 .یجواب داد: بل است؟

 ص همسر گرامی نبی اکرم ب): فضایل ام المؤمنین عایشه ۱۹باب ( 
�ََّها ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۵۸

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَالَْت  � ِر�تُِك « :ص ا�َّ

ُ
َمنَامِ يِف  أ

ْ
 ثََالَث  ال

َالٍ 
َ

َملَُك  بِِك  َجاَءِ�  ،يل
ْ
قَةٍ يِف  ال تَُك  َهِذهِ  :َ�يَُقوُل  ،َحِر�رٍ  ِمنْ  رَسَ

َ
ِشُف  ؟اْمَرأ

ْ
�

َ
 ،وَْجِهِك  َ�نْ  فَأ

نِْت  فَإَِذا
َ
قُوُل  ،ِ�َ  أ

َ
ِ  ِعنْدِ  ِمنْ  َهَذا يَُك  إِنْ  :َفأ  )۲۴۳۸(م/ .»ُ�ْمِضهِ  ا�َّ

سه شب، تو را «فرمود:  صه رسول الله کت است یروا لشه یعااز ترجمه: 
ن، ھمسر یگفت: ا یآورد و م ، نزد من مییشمیفرشته تو را در لباس ابر دم.یخواب د

گفتم:  یبا خود م و یه تو ھستکدم ید یداشتم و م میات بر چھرهاز توست. من پرده را 
 ».پوشاند یی عمل م باشد، به آن، جامهمتعال اگر این خواب از جانب الله 

ِ  رَُسوُل يِل  قَاَل  :قَالَْت  ،ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۵۹ ْعلَمُ  إِ�ِّ « :ص ا�َّ
َ
 َ��ِّ  ُكنِْت  إَِذا أل

َّ  ُكنِْت  َو�َِذا ،َراِضيَةً  ُت  ،قَالَْت  »َغْضىَب يلَعَ
ْ
ْ�نَ  َوِمنْ  :َ�ُقل

َ
ا« :قَاَل  ؟َذلَِك  َ�ْعرُِف  أ مَّ

َ
 ُكنِْت  إَِذا أ

إِنَِّك  ،َراِضيَةً  َ��ِّ 
دٍ  َورَبِّ  ،الَ  :َ�ُقوِل�َ  فَ ِت  ،َغْضىَب  ُكنِْت  َو�َِذا ُ�َمَّ

ْ
 .»إِبَْراِهيمَ  َورَبِّ  ،الَ  :قُل

ُت  :قَالَْت 
ْ
َجْل  :قُل

َ
ِ  ـ أ ِ  رَُسوَل  يَا َوا�َّ ْهُجرُ  َما ـ ا�َّ

َ
  أ

َّ
 )۲۴۳۹(م/ .اْسَمَك  إِال

تو چه ه کدانم  یمن م«به من فرمود:  صرسول الله  گوید: می لشه یعاترجمه: 
؟ فرمود: یدان یدم: چگونه میپرس». یو چه وقت از من ناراحت یھست یوقت از من راض

: ییگو ی، می: نه و سوگند به پروردگار محمد. و ھنگام ناراحتییگو یت، میھنگام رضا«
نطور است. سوگند به ی، ھمی! بلاللهرسول  یاگفتم: ». مینه و سوگند به پروردگار ابراھ

 آورم. ی) فقط نامت را بر زبان نمیناراحته (ھنگام ک الله
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�ََّها :ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۶۰
َ
َعُب  اَكنَْت  �

ْ
َنَاِت  تَل

ْ
ِ  رَُسولِ  ِعنْدَ  بِابل  :قَالَْت  ص ا�َّ

تِيِ�  َوَ�نَْت 
ْ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َ�نَْقِمْعنَ  فَُ�نَّ  َصَواِحىِب  تَأ ِ  رَُسوُل  فاََكنَ  :قَالَْت  ،ص ا�َّ  ص ا�َّ
ُ�ُهنَّ  َّ  �رَُسِّ

َ
 )۲۴۴۰(م/ .إِىل

با دختران، بازی  صگوید: من در حضور رسول الله  میلعایشهترجمه: 
آمد، خودشان را  می صآمدند و ھنگامی که رسول الله  دوستانم نزد من می کردم. می

تاد. (تا فرس میآنان را نزد من  صرسول اکرم  کردند. (از روی شرم و حیا) پنھان می
 .)من بازی کنندھمچنان با 

نَّ  :ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۶۱
َ
ْونَ  اَكنُوا انلَّاَس  أ  يَبْتَُغونَ  ،اَع�َِشةَ  يَْومَ  بَِهَدايَاُهمْ  َ�تََحرَّ

ِ  رَُسولِ  َمرَْضاةَ  بَِذلَِك   )۲۴۴۱(م/ .ص ا�َّ
روایت است که: مردم ھمیشه در این فکر بودند تا  لاز عایشه ترجمه: 

) در روزی که نوبت عایشه بود، بفرستند؛ تا صھایشان را (برای پیامبر اکرم  ھدیه
  از آنھا خوشنود گردد. صاینگونه رسول الله 

رَْسَل  :َقالَْت  ص انلَّيِبِّ  َزْوِج  ب اَع�َِشةَ َعن  ـ۱۶۶۲
َ
ْزَواجُ  أ

َ
 بِنَْت  فَاِطَمةَ  ص انلَّىِبِّ  أ

ِ  رَُسولِ    ص ا�َّ
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل َذنَْت  ،ص ا�َّ
ْ
ِذنَ  ،ِمْرىِط يِف  َمىِع  ُمْضَطِجعٌ  وَُهوَ  َعلَيْهِ  فَاْستَأ

َ
 فَأ

ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقالَْت  ،لََها ْزَواَجَك  إِنَّ  ا�َّ
َ
نَِ�  أ

ْ
رَْسل

َ
َْك  أ

َ
ََك  إِيل نلْ

َ
َعْدَل  �َْسأ

ْ
يِب  اْ�نَةِ يِف  ال

َ
 ،قَُحافَةَ أ

نَا
َ
ِ  رَُسوُل  لََها َ�َقاَل  :قَالَْت  ،َساِكتَةٌ  َوأ ىْ « :ص ا�َّ

َ
لَْسِت  بُنَيَّةُ  أ

َ
بِّ�َ  أ ِ

ُ
ِحبُّ  َما حت

ُ
 :َ�َقالَْت  ؟»أ

ِحىبِّ « :قَاَل  ،بََ� 
َ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َذلَِك  َسِمَعْت  ِح�َ  فَاِطَمةُ  َ�َقاَمْت  :قَالَْت  »َهِذهِ  فَأ  ،ص ا�َّ

  فَرََجَعْت 
َ

ْزَواِج  إِىل
َ
ْ�ُهنَّ  ص انلَّىِبِّ  أ ْخرَبَ

َ
ى فَأ ِ

َّ
ى ،قَالَْت  بِاذل ِ

َّ
ِ  رَُسوُل  لََها قَاَل  َو�ِاذل  ص ا�َّ

نَ 
ْ
ْ�نَيِْت  نَُراكِ  َما :لََها َ�ُقل

َ
ءٍ  ِمنْ  َ�نَّا أ   فَارِْجىِع  ىَشْ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل ُ  َ�ُقوِ�  ص ا�َّ

َ
ْزَواَجَك  إِنَّ  :هل

َ
 أ

َعْدَل  يَنُْشْدنََك 
ْ
يِب  اْ�نَةِ يِف  ال

َ
ِ  :فَاِطَمةُ  َ�َقالَْت  ،قَُحافَةَ أ َ�لُِّمهُ  الَ  َوا�َّ

ُ
بًَدا ِ�يَها أ

َ
 :اَع�َِشةُ  قَالَْت  ،أ

رَْسَل 
َ
ْزَواجُ  فَأ

َ
 �َُساِميِ�  اَكنَْت الَّيِت  َوِ�َ  ،ص انلَّىِبِّ  َزْوجَ  ،َجْحٍش  بِنَْت  َز�ْنََب  ص انلَّىِبِّ  أ

لَةِ يِف  ِمنُْهنَّ  َمْ�ِ
ْ
ِ  رَُسولِ  ِعنْدَ  ال رَ  َولَمْ  ص ا�َّ

َ
ةً  أ

َ
ا َ�طُّ  اْمَرأ يِن يِف  َخْ�ً ْ�ىَق  ،َز�ْنََب  ِمنْ  ادلِّ

َ
ِ  َوأ َّ�ِ، 

ْصَدَق 
َ
وَْصَل  ،َحِديثًا َوأ

َ
ْ�َظمَ  ،لِلرَِّحمِ  َوأ

َ
َشدَّ  ،َصَدقَةً  َوأ

َ
َعَمِل يِف  نِلَْفِسَها ابِْتَذاالً  َوأ

ْ
ي  ال ِ

َّ
اذل

ُق    بِهِ  َوَ�َقرَُّب  ،بِهِ  تََصدَّ
َ

ِ  إِىل   ا�َّ
َ

َفيْئَةَ  ِمنَْها �رُْسِعُ  ،ِ�يَها اَكنَْت  َحدٍّ  ِمنْ  َسْوَرةً  َعَدا َما ،َ�َعاىل
ْ
 ،ال

َذنَْت  :قَالَْت 
ْ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  فَاْستَأ ِ  َورَُسوُل  ص ا�َّ َالَةِ  ىلَعَ  ،ِمْرِطَهايِف  اَع�َِشةَ  َمعَ  ص ا�َّ

ْ
 احل
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ِذنَ  ،بَِها َوُهوَ  َعلَيَْها فَاِطَمةُ  َدَخلَْت الَّيِت 
َ
ِ  رَُسوُل  لََها فَأ ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقالَْت  ص ا�َّ  إِنَّ  ا�َّ

ْزَواَجَك 
َ
َنِ�  أ

ْ
رَْسل

َ
َْك  أ

َ
ََك  إِيل

ْ
نل

َ
َعْدَل  �َْسأ

ْ
يِب  اْ�نَةِ يِف  ال

َ
 فَاْستََطالَْت  ،ىِب  َوَ�َعْت  ُ�مَّ  :قَالَْت  ،قَُحافَةَ أ

 َّ نَا ،ىلَعَ
َ
ْرقُُب  َوأ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْرقُُب  ،ص ا�َّ

َ
َذنُ  َهْل  ،َطْرفَهُ  َوأ

ْ
 َز�ْنَُب  َ�رْبَحْ  فَلَمْ  :قَالَْت  ،ِ�يَهايِل  يَأ

نَّ  َعَرفُْت  َحىتَّ 
َ
ِ  رَُسوَل  أ نْ  يَْ�َرهُ  الَ  ص ا�َّ

َ
ْ�ترَِصَ  أ

َ
ا :قَالَْت  ،أ �َْشبَْها لَمْ  بَِها َوَ�ْعُت  فَلَمَّ

َ
 أ

َيُْت  ِح�َ 
ْ

�
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  :قَالَْت  ،َعلَيَْها أ مَ  ص ا�َّ يِب  اْ�نَةُ  ِإ�ََّها« :َوتَبَسَّ

َ
 )۲۴۴۲(م/ .»بَْ�رٍ أ

ھمسران پیامبر اکرم فاطمه  گوید: می صعایشه ھمسر گرامی نبی اکرم ترجمه: 
ھمراه من  صپیامبر اکرم  فرستادند. ص پیامبر اکرمرا نزد  صدختر رسول الله 

 صپیامبر اکرم  ی ورود خواست. اجازه لدراز کشیده بود که فاطمه  ای فهزیر مال
! مرا ھمسرانت نزد تو فرستادند و از تو یا رسول اللهفاطمه گفت:  ی ورود داد. اجازه

 لخواھند که عدالت را در مورد دختر ابوقحافه (ابوبکر) رعایت کنید. عایشه  می
را که من  کسیدختر عزیزم! آیا «فرمود:  صرسول الله  من ساکت بودم. گوید: می

پس این «فرمود:  صاکرم  ؟ فاطمه گفت: بلی. پیامبر»دوست دارم، تو دوست نداری
با شنیدن این سخنان، فاطمه برخاست و نزد ھمسران نبی ». را دوست داشته باش

رد و بدل شده بود، با  ص پیامبر اکرماکرم برگشت و آنان را از سخنانی که میان او و 
برای کاری  ھیچ کنیم که تو به او گفتند: فکر می صخبر ساخت. ھمسران نبی اکرم 

برگرد و به ایشان بگو: ھمسرانت تو را  صدوباره نزد رسول الله  ای. ندادهما انجام 
دھند که در مورد دختر ابو قحاقه، عدالت را رعایت کن. فاطمه گفت:  سوگند می

 صحبت نخواھم کرد. ص اکرم، ھرگز در مورد او با رسول به الله سوگند
؛ زینب ول اللهرسھمسر  ص بعد از آن، ھمسران نبی اکرم گوید: می لعایشه 

 صزینب از نظر مقام و منزلت نزد رسول الله گفتنی است که  را فرستادند. دختر جھش؛
زگارتر و راستگوتر، من ھیچ زنی را سراغ ندارم که دیندارتر، پرھی کرد. با من برابری می

که در ادای حق خویشاوندی، صدقه  سراغ ندارمچنین ھیچ زنی را  ھم از زینب باشد.
دادن، و مبتذل ساختن خود با انجام کارھایی که در آمد آنھا را صدقه دھد و اینگونه به 

، تقرب جوید، از زینب جلوتر باشد؛ البته اخالقش مقداری تند بود؛ آنھم الله متعال
 ص کرد. به ھر حال، زینب از رسول الله شد و رجوع می بسیار زود، پشیمان می

زیر  لھمچنان ھمراه عایشه  ص پیامبر اکرمی ورود خواست در حالی که  اجازه
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 لبه زینب  صدیده بود. رسول اکرم  لمالفه بود با ھمان حالتی که فاطمه 
 شمااند و از  ! ھمسرانت مرا فرستادهاللهرسول  یای ورود داد. زینب گفت:  اجازهنیز 
 گوید: می لرعایت کنید. عایشه قحافه  در مورد دختر ابوخواھند که عدالت را  می

بودم و نگاھش را  صمرا بد و بی راه گفت. من منتظر رسول الله  لسپس زینب 
 لدھد تا جوابش را بدھم. به ھر حال، زینب  زیر نظر داشتم که آیا به من اجازه می

 ص اللهھمچنان به بد و بیراه گفتن من ادامه داد تا اینکه من متوجه شدم که رسول 
پس ھنگامی که من تصمیم گرفتم او را جواب دھم و بد و بی  داند. دفاع مرا ناپسند نمی

که  ص اللهراه بگویم، به او اصال مھلت ندادم که چیزی بگوید. در این ھنگام، رسول 
 .)باشد (در فھم و درایت مانند پدرش می ».او دختر ابوبکر است«نمود، فرمود:  تبسم می

ِ  رَُسوُل  اَكنَ  إِنْ  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۶۳ دُ  ص ا�َّ َتََفقَّ
َ

ْ�نَ « :َ�ُقوُل  يل
َ
نَا أ

َ
َْومَ  أ  ؟ايلْ

ْ�نَ 
َ
نَا أ

َ
ا :قَالَْت  ،اَع�َِشةَ  يِلَْومِ  اْستِبَْطاءً ؟ »َغًدا أ ُ  َ�بََضهُ  يَْوِ�  اَكنَ  فَلَمَّ ِْرى َسْحِرى َ�ْ�َ  ا�َّ

َ
 .َو�

 )۲۴۴۳(م/
پرس و  ش)وفات یماریبدر ( ص: رسول الله هکت است یروا لشه یعااز ترجمه: 

؟ »خانه خواھد بود دامکنوبت  جا ھستم؟ فرداکامروز من « :گفت می نمود و می جو
 یوقت گوید: می لشه یعاشه است. ینوبت عا یه بداند چه روزکن بود یش امنظور

ن قرار م ی نهیس یرو صرسول الله  )کمبار(ه سر ک ید، در حالیه نوبت من فرا رسک
 داشت، وفات نمود. 

�ََّها :ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۶۴
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمَعْت  � نْ  َ�بَْل  َ�ُقوُل  ص ا�َّ

َ
 وَُهوَ  ،َ�ُموَت  أ

  ُمْسِندٌ 
َ

ْصَغْت  ،َصْدرَِها إِىل
َ
ْهِ  َوأ

َ
ِْقِ�  ،َوارمَْحِْ� يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ « :َ�ُقوُل  وَُهوَ  إيِل

ْ
حل

َ
ِ�يِق  َوأ  .»بِالرَّ

 )۲۴۴۴(م/
ند، کفوت  صه رسول الله کنیروایت است که: قبل از ا لشه یاز عاترجمه: 

مرا   ا!بار الھا«فرمود:  ه کداد  امًال گوش فرا میکه داده بود و وی کیپشتش را به عایشه ت
  ».اء)، ملحق بگردانین و مرا به دوستانم (انبکببخش و بر من رحم 

ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ َعن  ـ۱۶۶۵  ُ�ْقبَْض  لَمْ  إِنَّهُ « :َصِحيحٌ  وَُهوَ  َ�ُقوُل  ص ا�َّ
َنَّةِ يِف  َمْقَعَدهُ  يََرى َحىتَّ  ،َ�طُّ نيَِبٌّ 

ْ
ُ  ُ�مَّ  ،اجل ا :اَع�َِشةُ  قَالَْت  »ُ�َ�َّ ِ  بِرَُسولِ  نََزَل  فَلَمَّ ُسهُ  ص ا�َّ

ْ
 َوَرأ

فَاَق  ُ�مَّ  َساَعةً  َعلَيْهِ  ُغيِشَ  ،يفَِخذِ  ىلَعَ 
َ
ْشَخَص  ،أ

َ
هُ  فَأ   برََصَ

َ
ْقِف  إِىل  اللَُّهمَّ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،السَّ
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ِ�يَق  ىلْعَ  الرَّ
َ
ُت  :اَع�َِشةُ  قَالَْت  »األ

ْ
َِديَث  وََعَرفُْت  :اَع�َِشةُ  قَالَْت  ،َ�ْتَاُرنَا الَ  إًِذا :قُل

ْ
ي  احل ِ

َّ
 اَكنَ اذل

ُ�نَا َنَّةِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  يََرى َحىتَّ  َ�طُّ نيَِبٌّ  ُ�ْقبَْض  لَمْ  إِنَّهُ « :قَْوهِلِ يِف  َصِحيحٌ  وَُهوَ  بِهِ  ُ�َدِّ
ْ
ُ  ُ�مَّ  اجل َّ�َ�ُ« 

َك  فاََكنَْت  :اَع�َِشةُ  قَالَْت 
ْ
ِ  رَُسوُل  بَِها تََ�لَّمَ  لَكَِمةٍ  آِخرُ  تِل ُ  ص ا�َّ

َ
ِ�يَق  اللَُّهمَّ « :قَْوهل  الرَّ

ىلْعَ 
َ
  )۲۴۴۴(م/ .»األ

چ یھ«فرمود:  یدر حال صحت، م صرسول الله  گوید: می لشه یعاترجمه: 
به او  و بعد از آنند. یگاھش را در بھشت نبیه جاک یرود تا زمان یا نمیاز دن یامبریپ

بود قبض  یکمار شد و نزدیب صنبی اکرم ه ک یھنگامبلی، ». شود یار داده میاخت
 یھنگامھوش شد. و یمن گذاشته شده بود، ب یه سرش بر زانوک یروح شود، در حال

 »اَألْعَلى الرَِّفيقَ  اللَُّهمَّ «ه به ھوش آمد، چشمانش به سقف خانه، دوخته شد و فرمود: ک
 .یق اعلیرف یسوه ! ببار الھا یعنی

ه کماند و دانستم  ینم یگر نزد ما باقیبا خود گفتم: د گوید: می لشه یعا
از  یامبریپچ یھ«گفت:  یاش به ما م ه در زمان صحتکاست  یتحقق ھمان سخن ن،یا

ار داده یبه او اخت و بعد از آنند. یگاھش را در بھشت نبیه جاک یرود تا زمان یا نمیدن

مَّ «به ھر حال، ». شود یم عَ  اللَّهُ فِيقِ مَ ىلَ  الرَّ بر  صای بود که رسول الله  آخرین کلمه »األَعْ
  زبان آورد.

ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۶۶ قَْرعَ  ،َخَرجَ  إَِذا ص ا�َّ
َ
 ،�َِسائِهِ  َ�ْ�َ  أ

ُقرَْعةُ  َ�َطارَِت 
ْ
يًعا َمَعهُ  فََخرََجتَا ،وََحْفَصةَ  اَع�َِشةَ  ىلَعَ  ال ِ  رَُسوُل  َوَ�نَ  ،مَجِ  اَكنَ  إَِذا ص ا�َّ

ُث  ،اَع�َِشةَ  َمعَ  َسارَ  ،بِاللَّيِْل  الَ  :ِلَعا�َِشةَ  َحْفَصةُ  َ�َقالَْت  ،َمَعَها َ�تََحدَّ
َ
 بَِعِ�ى اللَّيْلَةَ  تَْرَكِب�َ  أ

ْرَكُب 
َ
ْ�ُظرُ  َ�تَنُْظِر�نَ  ،بَِعَ�كِ  َوأ

َ
 َوَرِ�بَْت  ،َحْفَصةَ  بَِع�ِ  ىلَعَ  اَع�َِشةُ  فََرِ�بَْت  ،بََ�  :قَالَْت  ؟َوأ

ِ  رَُسوُل  فََجاءَ  ،اَع�َِشةَ  بَِع�ِ  ىلَعَ  َحْفَصةُ    ص ا�َّ
َ

 ُ�مَّ  فََسلَّمَ  ،َحْفَصةُ  وََعلَيْهِ  ،اَع�َِشةَ  مَجَِل  إِىل
ا ،َ�َغارَْت  اَع�َِشةُ  فَاْ�تََقَدتْهُ  ،نََزلُوا َحىتَّ  ،َمَعَها َصارَ  َْعُل  َجَعلَْت  نََزلُوا فَلَمَّ

َ
 َ�ْ�َ  رِْجلََها جت

َّ  َسلِّْط  رَبِّ  يَا :َوَ�ُقوُل  اإلِْذِخرِ  وْ  َ�ْقَرً�ايلَعَ
َ
ُغِ�  َحيَّةً  أ َ ْستَِطيعُ  َوالَ  رَُسولَُك  ،تَ�ْ

َ
نْ  أ

َ
قُوَل  أ

َ
ُ  أ

َ
 هل

 )۲۴۴۵(م/ .َشيْئًا
خواست به  یم صرم کا ینب ه ھرگاه،ک است تیروا لشه یاز عاترجمه: 

شه و حفصه یبار، قرعه به نام عا یک انداخت. یان ھمسرانش، قرعه میمسافرت برود، م
را در این سفر ھمراھی نمودند. قابل یادآوری  صافتاد و ھردوی آنان رسول اکرم 
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و با او کرد  می تکحر لشه ینار عاکر راه، یھا در مس شب ص اللهرسول است که 
 یشو یا امشب، تو بر شتر من سوار نمیگفت:آ لشه ینمود. حفصه به عا یصحبت م

 م؟ینکگر را تجربه یدیکشتر تو سوار شوم و شتران بر تا من 
بر شتر حفصه، و حفصه بر شتر عایشه  لاینگونه عایشه  .یگفت: بللشه یعا

ه ک یرد در حالکآمد و به او سالم لشه یشتر عا یسوه ب صرم کا یسوار شد. نب
ردند و منزل که توقف کنیرش ادامه داد تا ایحفصه بر آن سوار بود. سپس به مس

امبر را از دست داده بود، به غیرت آمد و ھنگام یپ یکه ھمراھ لگرفتند. عایشه 
بر  یا ماریاھان اذخر گذاشت و گفت: پروردگارا! عقرب یان گیش را میآمدن، پاھاپایین 

 توانم به اوچیزی بگویم. میش زند. او پیامبر توست و من نیمن مسلط گردان تا مرا ن

يِب  َ�نْ  ـ۱۶۶۷
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ،س ُموىَس أ  َولَمْ  ،َكِث�ٌ  الرَِّجالِ  ِمنَ  َكَمَل « :ص ا�َّ

ةِ  َوآِسيَةَ  ،ِعْمَرانَ  بِنِْت  َمْرَ�مَ  َ�ْ�ُ  النَِّساءِ  ِمنَ  يَْ�ُمْل 
َ
 ىلَعَ  اَع�َِشةَ  فَْضَل  َو�ِنَّ  ،فِرَْعْونَ  اْمَرأ

�دِ  َكَفْضِل  النَِّساءِ  ِ
َعامِ  َسائِرِ  ىلَعَ  الرثَّ  )۲۴۳۱(م/ .»الطَّ

مال کبه  یادیمردان ز«فرمود:  صرسول الله  گوید: می س یابوموسترجمه: 
مال کم دختر عمران به یه ھمسر فرعون و مریاما از زنان، فقط آس .اند دهیرس
ه در ک ید (نانیتر یر زنان مانند برتریبر سا لشه یعا ی. و ھمانا برتراند هدیرس

 ».ر غذاھاستیآبگوشت، خرد شده باشد) بر سا

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ َعن  ـ۱۶۶۸ �ُل  َهَذا اَع�ُِش  يَا« :ص ا�َّ   ِجرْبِ
ُ
 َ�ْقَرأ

َالمَ  َعلَيِْك  َالمُ  وََعلَيْهِ : َقالَْت �َ  »السَّ ِ  َورمَْحَةُ  السَّ رَى الَ  َما يََرى وَُهوَ  :قَالَْت ، ا�َّ
َ
 )۲۴۴۷(م/ .أ

ن، یشه! ایعا یبه او گفت: ا صه رسول الله کت است یروا لشه یعااز ترجمه: 
بر  الله متعالات کسالم و رحمت و بر شه گفت:یعا». دھد یل است و به تو سالم میجبر

 نم.یب یه من نمک ینیب یمچیزھایی را امبر) یپ یاو باد. تو (ا

 ): در فضیلت عایشه و یادآوری حدیث ام زرع۲۰باب (
�ََّها ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۶۹

َ
ةَ  إِْحَدى َجلََس « :قَالَْت  � ةً  َعرْشَ

َ
 َوَ�َعاقَْدنَ  َ�تََعاَهْدنَ  اْمَرأ

نْ 
َ
ْخبَارِ  ِمنْ  يَْ�تُْمنَ  الَ  أ

َ
ْزَواِجِهنَّ  أ

َ
  قَالَِت  ،َشيْئًا أ

َ
و�

ُ
ْمُ  َزْوىِج  :األ

َ
ِس  ىلَعَ  َغثٌّ  مَجٍَل  حل

ْ
 َرأ

َ�ىَق  َسْهٌل  الَ  وَْعرٍ  َجبٍَل  بُثُّ  الَ  َزْوىِج  :اثلَّاِ�يَةُ  قَالَِت  ،َ�يُنْتىََق  َسِم�ٌ  َوالَ  ،َ�ُ�ْ
َ
إِ�ِّ  ،َخرَبَهُ  أ

َخاُف 
َ
نْ  أ

َ
َذرَهُ  الَ  أ

َ
ْذُكْرهُ  إِنْ  ،أ

َ
ْذُكرْ  أ

َ
َعَشنَُّق  َزْوىِج  :اثلَّاثِلَةُ  قَالَِت  ،َوجُبََرهُ  ُعَجَرهُ  أ

ْ
نِْطْق  إِنْ  ،ال

َ
 أ
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َطلَّْق 
ُ
ْسُكْت  َو�ِنْ  ،أ

َ
َعلَّْق  أ

ُ
ابَِعةُ  قَالَِت  ،أ  َوالَ  َ�َافَةَ  َوالَ  ،قُرٌّ  َوالَ  َحرٌّ  الَ  ،تَِهاَمةَ  لَكَيِْل  َزْوىِج  :الرَّ

َاِمَسةُ  قَالَِت  ،َسآَمةَ 
ْ
ِسدَ  َخَرجَ  َو�ِنْ  ،فَِهدَ  َدَخَل  إِنْ  َزْوىِج  :اخل

َ
ُل  َوالَ  ،أ

َ
ا �َْسأ  قَالَِت  ،َعِهدَ  َ�مَّ

اِدَسةُ  َ�َل  إِنْ  َزْوىِج  :السَّ
َ
َفَّ  اْضَطَجعَ  َو�ِنِ  ،اْشتَفَّ  رَشَِب  َو�ِنْ  ،لَفَّ  أ َكفَّ  يُوِلجُ  َوالَ  ،اتلْ

ْ
 ال

َثَّ  يِلَْعلَمَ  ابَِعةُ  قَالَِت  ،ابلْ وْ  ـ َ�يَايَاءُ  َزْويِج  :السَّ
َ
ُ  َداءٍ  لُكُّ  ،َطبَاقَاءُ  ـ َ�يَايَاءُ  أ

َ
ِك  ،َداءٌ  هل وْ  َشجَّ

َ
 أ

وْ  فَلَِّك 
َ
�حُ  َزْوىِج  :اثلَّاِمنَةُ  قَالَِت  ،لَِك  الُكًّ  مَجَعَ  أ َمسُّ  ،َزْرنٍَب  ِر�حُ  الرِّ

ْ
ْرنٍَب  َمسُّ  َوال

َ
 قَالَِت  ،أ

ِعَمادِ  َرِ�يعُ  َزْوىِج  :اتلَّاِسَعةُ 
ْ
َمادِ  َعِظيمُ  ،انلَِّجادِ  َطِو�ُل  ،ال َيِْت  قَِر�ُب  ،الرَّ

ْ
 قَالَِت  ،انلَّاِدى ِمنَ  ابل

ةُ  َعارِشَ
ْ
ُ  ،َذلِِك  ِمنْ  َخْ�ٌ  َمالٌِك  ،َمالٌِك  َوَما َمالٌِك  َزْوىِج  :ال

َ
َمبَارِكِ  َكِثَ�اُت  إِبٌِل  هل

ْ
 قَِليَالُت  ،ال

َمَساِرِح 
ْ
مِ  َصوَْت  َسِمْعنَ  �َِذاو ،ال

ْ
ْ�َقنَّ  ْزَهرِ ال

َ
�َُّهنَّ  أ

َ
َاِديَةَ  قَالَِت  ،َهَوالُِك  �

ْ
ةَ  احل بُو َزْوىِج  :َعرْشَ

َ
 أ

بُو َ�َما َزْرٍع 
َ
نَاَس  ،َزْرٍع  أ

َ
ُذَ�َّ  ُحِ�ٍّ  ِمنْ  أ

ُ
  ،أ

َ
َّ  َ�بَِجَحْت  َوجَبََّحِ�  ،َعُضَدىَّ  َشْحمٍ  ِمنْ  َوَمأل إِيلَ

ْهِل يِف  وََجَدِ�  ،َ�ْفىِس 
َ
ْهِل يِف  فََجَعلَِ�  ،�َِشقٍّ  ُ�نَيَْمةٍ  أ

َ
ِطيٍط  َصِهيٍل  أ

َ
 فَِعنَْدهُ  ،َوُمنَقٍّ  وََدا�ٍِس  ،َوأ

قُوُل 
َ
َ�بَّحُ  فَالَ  أ

ُ
ْرقُدُ  أ

َ
تََصبَّحُ  َوأ

َ
رْشَُب  ،فَأ

َ
َ�َقنَّحُ  َوأ

َ
مُّ  ،فَأ

ُ
يِب  أ

َ
مُّ  َ�َما ،َزْرٍع أ

ُ
يِب  أ

َ
 ُعُكوُمَها ،َزْرٍع أ

يِب  اْ�نُ  ،فََساحٌ  َوَ�يْتَُها ،رََداحٌ 
َ
يِب  اْ�نُ  َ�َما َزْرٍع أ

َ
ُ وَ  ،َشْطبَةٍ  َكَمَسلِّ  َمْضِجُعهُ  ،َزْرٍع أ  ِذَراعُ  ْشِبُعهُ �

َْفَرةِ 
ْ
يِب  بِنُْت  ،اجل

َ
يِب  بِنُْت  َ�َما ،َزْرٍع أ

َ
�ِيَها َطْوعُ  ،َزْرٍع أ

َ
َها َوَطْوعُ  ،أ مِّ

ُ
 َوَ�يُْظ  ،ِكَسائَِها َوِمْلءُ  ،أ

يِب  َجاِرَ�ةُ  ،َجاَرتَِها
َ
يِب  َجاِرَ�ةُ  َ�َما ،َزْرٍع أ

َ
ُث  َوالَ  تَبِْثيثًا َحِديثَنَا َ�بُثُّ  الَ  ،َزْرٍع أ  ِمَ�َ�نَا ُ�نَقِّ

  َوالَ  ،َ�نِْقيثًا
ُ
بُو َخَرجَ  :قَالَْت  ،َ�ْعِشيًشا بَيْتَنَا َ�ْمأل

َ
ْوَطاُب  َزْرٍع  أ

َ
ةً  فَلىَِقَ  ،ُ�ْمَخُض  َواأل

َ
 َمَعَها اْمَرأ

انِ  َ َفْهَديِْن  لََها َودلَ
ْ
َعبَانِ  ،اَكل

ْ
ِْت  ِمنْ  يَل

َ
انَتَْ�ِ  َخرْصَِها حت  َ�نََكْحُت  ،َونََ�َحَها َ�َطلََّقِ�  ،بُِرمَّ

�ًّا رَُجالً  َ�ْعَدهُ  �ًّا َرِ�َب  ،رَسِ َخذَ  ،رَشِ
َ
يًّا َوأ َراحَ  ،َخطِّ

َ
َّ  َوأ ْ�َطاِ�  ،ثَِر�ًّا َ�َعًمايلَعَ

َ
 َراحِئَةٍ  لُكِّ  ِمنْ  َوأ

ِ  :قَاَل و ،َزوًْجا
ُ

مَّ  ىلك
ُ
ْهلَِك  َوِمِ�ى ،َزْرٍع  أ

َ
ءٍ  لُكَّ  مَجَْعُت  فَلَوْ  ،أ ْ�َطاِ�  ىَشْ

َ
ْصَغرَ  بَلَغَ  َما أ

َ
يِب  آِ�َيةِ  أ

َ
أ

ِ  رَُسوُل يِل  قَاَل  :اَع�َِشةُ  قَالَْت  ،َزْرٍع  ىِب  لَِك  ُكنُْت « :ص ا�َّ
َ
مِّ  َزْرٍع  َكأ

ُ
 )۲۴۴۸(م/ .»َزْرٍع  أل

مان بستند یعھد و پگر، یدیکازده زن نشستند و با ی گوید: می لشه یعاترجمه: 
 نند. کتمان نکز از احوال شوھرانشان را یچ چیه ھک

وه صعب العبوری قرار دارد؛ ک یه باالکاست  یگفت: شوھرم مانند شتر الغر یاول
ھا برده شود.  ه به خانهکدارد  یچاق  ه به آن صعود شود و نه گوشتکنه ھموار است 

 .)نندکردم به او مراجعه ه مکندارد  یمثبت یژگیبد اخالق است و و یعنی(
ه به اتمام نرسد. و کترسم  یرا مینم؛ زک یگفت: من اسرار شوھرم را فاش نم یدوم

 م.ینما یر مکوبش را ذیی ع م، ھمهیاگر از او سخن بگو
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دھد و اگر  یه اگر حرف بزنم، طالقم مکاست  یگفت: شوھرم فرد قد بلند یسوم
 .)ندارد یچ حسنی، ھیگذارد (بجز بد ینم، مرا معلق مکوت کس

ار سرد است ین تھامه، معتدل است؛ نه بسیگفت: شوھرم مانند شب سرزم یچھارم
با  ینیاز او ندارم (چون خوش اخالق است) و ھمنش یارگرم. ترس و وحشتیو نه بس

 ست.ی، مالل آور نیو
اد یوزپلنگ است (زیشود، مانند  یه وارد خانه مک یگفت: شوھرم ھنگام یپنجم

 .)ار شجاع استیر است (بسیرود، مانند ش یرون میه از خانه بک یو ھنگام .)خوابد یم
 پرسد. یه در خانه وجود دارد، نمک یو از مال و اموال

 یز باقیچ چیخورد و ھ یز را میگفت: شوھرم ھنگام خوردن، ھمه چ یششم
دن، یند. و ھنگام خوابک یم ینوشد و ظرف را خال یگذارد و اگر آب بنوشد، تا َته م ینم

ند تا محبت مرا ک یخوابد و دستش را وارد لباسم نم یچد و میپ یگوشه م یکخود را 
 نسبت به خودش بداند.

را ندارد.  با زنان یکیه توان نزدکنیا ایاست و  یودنکگفت: شوھرم، فرد  یھفتم
ا یو کند  می یوب، در او جمع شده است. سرت را زخمیع ی احمق و نادان است. ھمه

 ند.کش یو ھم مکند  می  یه ھم زخمکنیا ایند و کش یت را میاز اعضا یعضو
ار متواضع و یبس یعنیگفت: نوازش شوھرم مانند نوازش خرگوش است  یھشتم

 دارد.  ١زرنب یمانند بو ییباشد. و بو یخوش اخالق م
ستر کدارد؛ خا یبرخوردار است؛ قد بلند ییگفت: شوھرم از نسب باال ینھم

 یکنزد اش ن خانهیباشد. ھمچن یم یفرد سخاوتمند یعنیاد است؛ یز اریاش بس خانه
 محل تجمع مردم است.

ھا  حرف نیبھتر از ا کست؟ مالکی ک، نام دارد. مالکگفت: شوھرم، مال یدھم
متر به چرا کاند و  دهینارخانه خوابکشتر اوقات، یه بکدارد  یادیاست. او شتران ز

نون ذبح خواھند کا ه ھمکدانند  یرا بشنوند، م یقیموس یه صداک یروند. و ھنگام یم
نار خانه کشتر اوقات، یه شتران را بک یار سخاوتمند است طوریبس یفرد یعنیشد. (
د، یایه مھمان بکنیدارد تا ھنگام آمدن مھمان در دسترس باشند. و به محض ا ینگه م

  .)دینما یذبح م یو شترکند  می برپا یقیمجلس موس

                                                 
 است. ییاه خوشبویزرنب، گ- ١
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است؟ او  یسکد ابوزرع چه یدان یم گفت: شوھرم ابوزرع است. یازدھمی
 یم را چاق و فربه نموده و باعث خوشحالیورآالت آراسته و بازوھایم را با زیگوشھا

افت یان صاحبان گوسفند یام. او مرا در م ده است. من ھم خوشحال شدهیمن گرد
داران و شترداران و  ان اسبیردم؛ پس مرا به مک یم یزندگ یه به دشوارک
، یافکی  ه به اندازهکخوابم؛ چرا  یرد. صبحھا میپذ یشاورزان آورد. سخنانم را مک

ا مادرش را یوجود دارد. اما مادر ابوزرع، آ یادیخدمتگزار دارد. نزد ما آب ز
باشد و  یاالھا مکر یه مملو از غذا و ساکدارد  یعیار وسیبس ید؟ او انبارھایشناس یم

 است. یار بزرگیی بس خانه یادار
شباھت  یریدنش به شمشید؟ خوابیشناس یا فرزند ابوزرع را میاما فرزند ابوزرع، آ

ر یران بزغاله، س یکبا است. و با یز یعنیرون آورده شده باشد؛ ی، ب امیه از نکدارد 
 است. کم خوراک یعنیند؛ ک یم

 یاست؟ او دختر یسکه دختر ابوزرع چه کد یدان یا میو دختر ابوزرع، آ
 یا ند. چاق و چھارشانه است و به اندازهک یاز مادرش اطاعت م فرمانبردار است.

د او یدان یا میز ابوزرع، آینکشود. اما  یش میھوو یه باعث ناراحتکبا است یز
 یو امانت دار .دیگو یه سخنان ما را به مردم نمکاست  یست؟ او فرد رازدارکی

دھد  یه اجازه نمکاست  یارکند. و نظافت ک یل نمیف و میما را ح یه غذاکاست 
 رد.یبگ کی ما خس و خاشا خانه

ر بودند. او در یھا پر از ش که مشک یرون رفت در حالی، ابوزرع از خانه بیروز
ھا، با  وزپلنگ داشت. آن بچهیی مانند دو  ه دو بچهکرد کبرخورد  یر راه با زنیمس

ردند. ابوزرع مرا طالق داد و با آن ک یم ید، بازمان یه به انار مکمادرشان  یپستانھا
 رد.کزن، ازدواج 

زه به دست، ازدواج یدار، اسب سوار و ن هیف، و سرمایشر یمن ھم بعد از او با مرد
د و ید کمن تدار ینوع برا یکز، یداشت و از ھرچ یبه من ارزان یادیه شتران زکردم ک

ن حال، اگر یدر ع یز بخوران. ولیات ن ام زرع! بخور و به خانواده یا به من گفت:
ن یترکوچکی  نم، به اندازهکجا جمع  یکه او به من داده است، کرا  ییزھایی چ ھمه

 شود. یظرف ابوزرع نم
 یمن برا«ن سخنان فرمود: یدن ایبعد از شن صد: رسول الله یگو یملشه یعا

 ».ام زرع ھستم یتو مانند ابوزرع برا
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 ص همسر گرامی نبی اکرم ل): فضایل ام المؤمنین خدیجه ۲۱باب (
ِ  َ�بْدِ َعن  ـ۱۶۷۰ ُكوفَةِ  س َعِليًّا َسِمْعُت قَاَل:  َجْعَفرَ  بِْن  ا�َّ

ْ
 رَُسوَل  َسِمْعُت  :َ�ُقوُل  بِال

 ِ بُو قَاَل  »ُخَو�ِْ�ٍ  بِنُْت  َخِد�َةُ  �َِسائَِها وََخْ�ُ  ،ِعْمَرانَ  بِنُْت  َمْرَ�مُ  �َِسائَِها َخْ�ُ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ
َ
 أ

َشارَ  :ُكَر�ٍْب 
َ
  َوِ�يعٌ  َوأ

َ
َماءِ  إِىل رِْض  السَّ

َ
 )۲۴۳۰(م/ .َواأل

در کوفه  سطالب  یبن اب یعلشنیدم که  گوید: می عبد الله بن جعفرترجمه: 
دختر م یگذشته، مر یھا ن زن امتیبھتر«فرمود:  صه رسول الله کدم یگفت: شن یم

 ».جه استین زن امت من، خدیعمران، و بھتر
 نمود. وکیع ھنگام روایت این حدیث، به آسمان و زمین اشاره می گوید: می ابوکریب

ىَت  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۶۷۱
َ
�ُل  أ ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  صانلَّيِبَّ  ِجرْبِ  َهِذهِ  ا�َّ

َ�تَْك  قَدْ  َخِد�َةُ 
َ
وْ  إَِدامٌ  ِ�يهِ  إِنَاءٌ  َمَعَها ،أ

َ
وْ  َطَعامٌ  أ

َ
اٌب  أ إَِذا ،رَشَ

َ�تَْك ِ�َ  فَ
َ
  أ

ْ
 َعلَيَْها فَاقَْرأ

َالمَ  َها َوِم�ِّ  ،أل َر�َِّها ِمنْ  السَّ ْ َنَّةِ يِف  بِبَيٍْت  َو�رَشِّ
ْ
 َوالَ  ِ�يهِ  َصَخَب  الَ  ،قََصٍب  ِمنْ  اجل

 )۲۴۳۳(م/. نََصَب 
جه یآمد و گفت: او خد صرم کا ینبل نزد یجبر گوید: می سره یابوھرترجمه: 

ه نزد تو آمد، از طرف ک یپس ھنگام د.یآ یا آب میا غذا و یاز خورش  یه با ظرفکاست 
ه کدر بھشت بشارت بده  یا پرودگارش و از طرف من به او سالم برسان و او را به خانه

، در آن ییو سر و صدا یچگونه خستگی، ساخته شده است و ھیان تھید میاز مروار
 وجود ندارد. 

  ص انلَّيِبِّ  �َِساءِ  ىلَعَ  ِغْرُت  َما :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۷۲
َّ
 ،َخِد�َةَ  ىلَعَ  إِال

َها لَمْ  َو�ِ�ِّ 
ْ
ْدِر�

ُ
ِ  رَُسوُل  َوَ�نَ  :قَالَْت  ،أ اةَ  َذبَحَ  إَِذا ص ا�َّ رِْسلُوا« :َ�يَُقوُل  الشَّ

َ
  بَِها أ

َ
 إِىل

ْصِدقَاءِ 
َ
ْغَضبْتُهُ  :قَالَْت  »َخِد�َةَ  أ

َ
ُت  يَْوًما فَأ

ْ
 .»ُحبََّها ُرِزقُْت  قَدْ  إِ�ِّ « :َ�َقاَل  ؟َخِد�َةَ  :َ�ُقل

 )۲۴۳۵(م/
 ی هبه انداز صرم کا یاز ھمسران نب یکچ ید: بر ھیگو یملشهیعاترجمه: 

 ص اللهرسول  ھرگاه یول ؛بودمن در زمان ایشان . البته مننبردم کجه، رشیخد
جه یدوستان خد یبرابخشی از آن را : «دفرمو ینمود، م یذبح م یگوسفند

را خشمگین ساختم و  صروزی، نبی اکرم  گوید: می لعایشه . »دیفرستب
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محبت او در دلم جای «فرمود: کنید؟  گفتم: چرا ھمیشه از خدیجه صحبت می
 ».گرفته است

ِج  لَمْ  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۷۳  .َماتَْت  َحىتَّ  َخِد�َةَ  ىلَعَ  ص انلَّيِبُّ  َ�زَتَوَّ
 )۲۴۳۶(م/

 صنبی اکرم کرد، نوفات  ل : تا زمانی که خدیجهگوید می ل عایشهترجمه: 
 با زنی دیگر ازدواج ننمود.

َذنَْت  :قَالَِت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۷۴
ْ
ْخُت  ،ُخَو�ِْ�ٍ  بِنُْت  َهالَةُ  اْستَأ

ُ
 رَُسولِ  ىلَعَ  ،َخِد�َةَ  أ

 ِ لَِك  فَاْرتَاحَ  َخِد�َةَ  اْستِئَْذانَ  َ�َعَرَف  ص ا�َّ  فَِغْرُت  »ُخَو�ِْ�ٍ  بِنُْت  َهالَةُ  اللَُّهمَّ « :َ�َقاَل  ،ذِلَ
ُت 

ْ
ْدَ�ْ�ِ  مَحَْراءِ  ،قَُر�ٍْش  َعَجائِزِ  ِمنْ  َعُجوزٍ  ِمنْ  تَْذُكرُ  َوَما :َ�ُقل ْهرِ يِف  َهلََكْت  ،الشِّ  ،ادلَّ

بَْدلََك 
َ
ُ  فَأ  )۲۴۳۷(م/ .ِمنَْها َخْ�ًا ا�َّ

؛ از رسول لجه یلد؛ خواھر خدیھاله دختر خو گوید: می لشه یعاترجمه: 
اد یاو به  یدن صدایچون از شن ص پیامبر اکرم .ورود خواست ی هاجاز ص الله

». بار الھا! ھاله است«و فرمود:  خوشحال شدافتاد،  لجه یاجازه خواستن خد
 یشیقر یر زنیبردم و گفتم: چرا از پ کن جمله، رشیدن ایاز شن گوید: می شهیعا
ا رفته یه از دنکھا است  ار بود (دندان نداشت) و مدتکش آشیھا لثه یه سرخک

ت یاز او به شما عنا بھتر ی، زنانالله متعاله ک یدر حال ینک یاد مین ھمه یاست ا
 فرموده است.

 

 لام المؤمنین زینب  ص): فضایل همسر گرامی نبی اکرم ۲۲باب (
مِّ  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۷۵

ُ
ُمْؤِمِن�َ  أ

ْ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَالَْت  ال رْسَُعُ�نَّ « :ص ا�َّ

َ
َاقًا أ

َ
 حل

ْطَولُُ�نَّ يِب 
َ
نَ  َفُ�نَّ  :قَالَْت  »يًَدا أ

ْ
تُُهنَّ  َ�تََطاَول َّ�

َ
ْطَوُل  �

َ
َا َفاَكنَْت  :قَالَْت  ،يًَدا أ

َ
ْطَونل

َ
 يًَدا أ

�ََّها ،َز�ْنَُب 
َ
ُق  �ِيَِدَها َ�ْعَمُل  اَكنَْت  أل  )۲۴۵۲(م/ .َوتََصدَّ

از میان شما «فرمود:  صد: رسول الله یگو یم ل شهیعاام المؤمنین ترجمه: 
است، زودتر از دیگران به من ملحق خواھد ش درازتر یھا دستکه  کسی ھمسرانم،

گرفتند که کدامیک دست  میھایشان را اندازه  دست ص. لذا ھمسران نبی کرم »شد
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ی ما دست درازتری داشت؛ چرا که با  اما در حقیقت، زینب از ھمهدرازتری دارد؛ 
 داد.  میو صدقه کرد  می دستانش کار

 زینب که بسیاردست، صدقه دادن بود. و  یاز دراز ص پیامبر اکرممنظور (و 
 .)دگردیملحق  ص اللهما، به رسول ی  ، زودتر از ھمه داد میصدقه 

 ص همسر گرامی نبی اکرم لسلمه ): فضایل ام المؤمنین ام ۲۳باب (
َمانَ  َ�نْ  ،ُ�ثَْمانَ ايب  َعن ـ۱۶۷۶

ْ
َل  ،اْستََطْعَت  إِنِ  ،تَُ�وَ�نَّ  الَ  :قَاَل  س َسل وَّ

َ
 َمنْ  أ

وَق  يَْدُخُل  يَْطانِ  َمْعَرَ�ةُ  فَِإ�ََّها ،ِمنَْها َ�ُْرجُ  َمنْ  آِخرَ  َوالَ  السُّ  :قَاَل  ،َراَ�تَهُ  َ�نِْصُب  َو�َِها ،الشَّ
نِْبئُْت 

ُ
نَّ  َوأ

َ
�َل  أ َالمُ  َعلَيْهِ  ِجرْبِ ىَت  السَّ

َ
ِ  نىَِبَّ  أ مُّ  وَِعنَْدهُ  ص ا�َّ

ُ
ُث  فََجَعَل  :قَاَل  ،َسلََمةَ  أ  ُ�مَّ  َ�تََحدَّ

ِ نيَِبُّ  َ�َقاَل  ،قَامَ  مِّ  ص ا�َّ
ُ
وْ  ؟»َهَذا َمنْ « :َسلََمةَ  أل

َ
 َ�َقالَْت  :قَاَل  ،ِدْحيَةُ  َهَذا :قَالَْت  ،قَاَل  َكَما أ

مُّ 
ُ
ِ  اْ�مُ  :َسلََمةَ  أ   َحِسبْتُهُ  َما ا�َّ

َّ
ِ  نىَِبِّ  ُخْطبَةَ  َسِمْعُت  َحىتَّ  ،إِيَّاهُ  إِال رَبِ ِجرِب�َل،  ُ�ْرِبُ  ص ا�َّ

خِبَ
وْ 
َ
ُت  قَاَل  ،قَاَل  َكَما أ

ْ
ىِب  َ�ُقل

َ
نْ  :ُ�ثَْمانَ  أل َساَمةَ  ِمنْ  :قَاَل  ؟َهَذا َسِمْعَت  ِممَّ

ُ
 .َز�ْدٍ  بِْن  أ

 )۲۴۵۱(م/
گفت: در صورت امکان، نخستین فردی که  سسلمان  گوید: می ابو عثمانترجمه: 

شود، مباش؛ زیرا بازار محل  شود و آخرین فردی که که از آن، خارج می وارد بازار می
آورد. ھمچنین سلمان  کارزار شیطان است و شیطان پرچمش را در آن به اھتزاز در می

ر حالی که ام سلمه نزد ایشان آمد د صیل نزد نبی اکرم گفتند: جبرگفت: به من 
 ل به ام سلمه صآنگاه، جبرییل صحبت نمود و برخاست. پیامبر اکرم  بود.

ی  دحیه ،ای شبیه این فرمود. ام سلمه جواب داد: این ؟ یا جمله»این کیست«فرمود: 
 کلبی است. 

کردم که بجز  فکر نمی، من به الله گفت: سوگند لام سلمه  گوید: می ابو عثمان
را شنیدم که از آمدن  صدحیه، کسی دیگر باشد؛ تا اینکه سخنرانی نبی اکرم 

 نمود. جبرییل صحبت می
از ابو عثمان پرسیدم: این حدیث را از چه کسی  گوید: می راوی [از ابو عثمان]

 شنیدی؟ جواب داد: از اسامه بن زید.
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  ل مالک): فضایل ام ُسلیم مادر انس بن ۲۴باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۶۷۷

َ
َحدٍ  ىلَعَ  يَْدُخُل  الَ  صانلَّيِبُّ  اَكنَ  :قَاَل  س كبِن مال أ

َ
  النَِّساءِ  ِمنَ  أ

َّ
 إِال

ْزَواِجهِ  ىلَعَ 
َ
  ،أ

َّ
مِّ  ِإال

ُ
إِنَّهُ  ،ُسلَيْمٍ  أ

ُ  فَِقيَل  ،َعلَيَْها يَْدُخُل  اَكنَ  فَ
َ

رمَْحَُها إِ�ِّ « :َ�َقاَل  ،َذلَِك يِف  هل
َ
 قُِتَل  ،أ

ُخوَها
َ
 )۲۴۵۵(م/ .»َمىِع  أ

ھمسرانش، به  یھا ر از خانهیغ صرم کا ینب گوید: می س بن مالک انسترجمه: 
 شد. یاش بود) وارد نم یی رضاع ه خالهکم (یی ام ُسل ھیچ زن دیگری بجز خانه ی خانه

را ینم؛ زک یمن به او محبت م«فرمود:  دند.یپرس صن باره از رسول الله یمردم در ا
 ».شته شدکه ھمراه من بود، کبرادرش 

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۶۷۸
َ
ُت « :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  س كبن مال أ

ْ
َنَّةَ  َدَخل

ْ
 ،َخْشَفةً  فََسِمْعُت  اجل

ُت 
ْ
ُغَميَْصاءُ  َهِذهِ  :قَالُوا ؟َهَذا َمنْ  :َ�ُقل

ْ
َحانَ  بِنُْت  ال

ْ
مُّ  ،ِمل

ُ
�َِس  أ

َ
 )۲۴۵۶(م/ .»َمالٍِك  بِْن  أ

وارد بھشت شدم و «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 
پرسیدم: این کیست؟ گفتند: ُغمیصاء دختر ِملحان؛ مادر انس بن  صدای پایی شنیدم.

 ».مالک؛ است

 ): فضایل موالی رسول اکرم؛ ام ایمن؛ مادر اسامه بن زید۲۵باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۶۷۹

َ
بُو قَاَل  :قَاَل  س أ

َ
ِ  رَُسولِ  َوفَاةِ  َ�ْعدَ  ـس  بَْ�رٍ  أ  اْ�َطِلْق  :ِلُعَمرَ  ـص ا�َّ

  بِنَا
َ

مِّ  إِىل
ُ
ْ�َمنَ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  َكَما ،نَُزورَُها أ ا ،يَُزورَُها ص ا�َّ َْها اْ�تََهيْنَا فَلَمَّ

َ
 َ�َقاالَ  ،بََ�ْت  إِيل

ِ  ِعنْدَ  َما ،ُ�بِْكيِك  َما :لََها بِْ�ى َما :َ�َقالَْت  ،ص لِرَُسوهِلِ  َخْ�ٌ  ا�َّ
َ
نْ  أ

َ
ُ�ونَ  الَ  أ

َ
ْعلَمُ  أ

َ
نَّ  أ

َ
 َما أ

ِ  ِعنْدَ  بِْ�ى َولَِ�نْ  ،ص لِرَُسوهِلِ  َخْ�ٌ  ا�َّ
َ
نَّ  أ

َ
َوىْحَ  أ

ْ
َماءِ  ِمنَ  اْ�َقَطعَ  قَدِ  ال  ىلَعَ  َ�َهيََّجتُْهَما ،السَّ

ُاَكءِ   )۲۴۵۴(م/ .َمَعَها َ�بِْكيَانِ  فََجَعالَ  ،ابلْ
به عمر گفت:  صبعد از وفات رسول اکرم  سابوبکر  گوید: می سانس ترجمه: 

رفت، ما نیز به مالقات اوبرویم.  برای مالقات ام ایمن می صھمانگونه که رسول الله 
ھنگامی که نزد ام ایمن رفتیم، گریه کرد. ابوبکر و عمر گفتند: چرا  گوید: می راوی

وجود دارد برای پیامبرش بھتر است. ام ایمن  الله متعالکنی؟ آنچه نزد  گریه می
وجود دارد برای پیامبرش بھتر  الله متعالگفت: به خاطر عدم شناخت اینکه آنچه نزد 

 راویکنم.  کنم، بلکه به خاطر قطع شدن وحی از آسمان، گریه می است، گریه نمی
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ھمراه او گریه ردو ھ و به گریه انداخت را نیز ابو بکر و عمراین سخن ام ایمن،  گوید: می
 کردند. 

 ): فضایل زید بن حارثه۲۶باب (
نَّهُ : لَعن ابن عمر  ـ۱۶۸۰

َ
  َحاِرثَةَ  ْ�نَ  َز�ْدَ  نَْدُعو ُكنَّا َما :َ�ُقوُل  اَكنَ  �

َّ
 ْ�نَ  َز�ْدَ  إِال

دٍ  ُقْرآنُ يِف  نََزَل  َحىتَّ  ،ُ�َمَّ
ْ
ۡقَسُط ِعنَد  ۡدُعوُهمۡ ٱ﴿ :ال

َ
ِ ٱ�بَآ�ِِهۡم ُهَو أ  .]۵[األحزاب:  ﴾�َّ

  )۲۴۲۵(م/
: ما زید بن حارثه را فقط زید بن گفت می روایت است که ل از ابن عمرترجمه: 

�بَآ�ِِهۡم ُهَو  ۡدُعوُهمۡ ٱ﴿ ی قرآن کریم نازل گردید که: زدیم تا اینکه این آیه محمد صدا می
ۡقَسُط ِعنَد 

َ
ِ ٱأ  الله متعالکه این کار نزد چرا  ؛آنھا را به پدرانشان نسبت دھید« ﴾�َّ

 ».باشد میتر  عادالنه

  ل ): فضایل زید بن حارثه و اسامه بن زید۲۷باب (
نَّ : لَعن ابن عمر  ـ۱۶۸۱

َ
ِ  رَُسوَل  أ ِمنْرَبِ  ىلَعَ  َوُهوَ  قَاَل  ص ا�َّ

ْ
 َ�ْطَعنُوا إِنْ « :ال

َساَمةَ  يُِر�دُ  ـ إَِماَرتِهِ يِف 
ُ
�ِيهِ  إَِماَرةِ يِف  َطَعنْتُمْ  َ�َقدْ  ـ َز�ْدٍ  �ْنَ  أ

َ
ِ  َواْ�مُ  ،َ�بِْلهِ  ِمنْ  أ  إِنْ  ا�َّ

َِليًقا اَكنَ 
َ
ِ  َواْ�مُ  ،لََها خل َحبَّ  اَكنَ  إِنْ  ا�َّ

َ
َّ  انلَّاِس  أل

َ
ِ  َواْ�مُ  ،إِىل َِليٌق  لََها َهَذا إِنَّ  ا�َّ

َ
 ـ خل

َساَمةَ  يُِر�دُ 
ُ
ِ  َواْ�مُ  ـ َز�ْدٍ  �ْنَ  أ َحبَُّهمْ  اَكنَ  إِنْ  ا�َّ

َ
َّ  أل وِصيُ�مْ  ،َ�ْعِدهِ  ِمنْ إِيلَ

ُ
إِنَّهُ  بِهِ  فَأ

 ِمنْ  فَ
 )۲۴۲۶(م/ .»َصاحِلِيُ�مْ 
شما «باالی منبر فرمود:  صرسول الله  گوید: می بعبدالله بن عمر ترجمه: 

پدرش  ید، قبًال به فرماندھیاو ـ اسامه بن زید ـ اعتراض دار ینون به فرماندھکه ھم اک
ن یو محبوبتر یفرماندھ ی ستهیه او (پدرش) شاکالله د؛ سوگند به یز اعتراض داشتین

پس  .ن مردم، نزد من استیتر ز محبوبین، (اسامه) نیا  مردم نزد من بود. و بعد از او،
 ».نمایم؛ چرا که او از نیکوکاران شما است شما را در مورد او توصیه می

 ): فضایل بالل بن رباح موالی ابوبکر صدیق۲۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۶۸۲

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َغَداةِ  َصَالةِ  ِعنْدَ  بِلَِاللٍ  ص ا�َّ

ْ
 بَِالُل  يَا« :ال

ثِْ�  ْرىَج  َحدِّ
َ
تَهُ  َ�َمٍل  بِأ

ْ
 َ�ْعلَيَْك  َخْشَف  اللَّيْلَةَ  َسِمْعُت  فَإِ�ِّ  ،َمنَْفَعةً  اإلِْسَالمِ يِف  ،ِعنَْدكَ  ،َعِمل
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َنَّةِ يِف  يََدىَّ  َ�ْ�َ 
ْ
ُت  َما :بَِالٌل  قَاَل  .»اجل

ْ
ْرىَج  اإلِْسَالمِ يِف  َ�َمالً  َعِمل

َ
�ِّ  ِمنْ  ،َمنَْفَعةً  ِعنِْدي أ

َ
 الَ �

رُ  َ�َطهَّ
َ
ا ُطُهوًرا أ ٍْل  ِمنْ  َساَعةٍ يِف  ،تَامًّ

َ
  ،َ�َهارٍ  َوالَ  يل

َّ
ُهورِ  بَِذلَِك  َصلَّيُْت  إِال ُ  َكتََب  َما ،الطُّ يِل  ا�َّ

نْ 
َ
َ  أ َص�ِّ

ُ
  )۲۴۵۸(م/ .أ

به بالل ھنگام نماز صبح،  صرسول الله ت است که یروا سره یابوھراز ترجمه: 
 ،یمسلمان را که به آن، امید بیشتری داری و آن را در دوران یبالل! عمل یا«فرمود: 

 مخود یتو را جلو یکفشھا یدر بھشت، صدا دیشب، را منیز ؛بگو می، برایا انجام داده
بجز اینکه باشم  بیشتری داشته دیام ه آن،ام که ب نکرده یکارمن بالل گفت:  ».دمیشن

الله گیرم با آن وضو آنچه را که  ھرگاه در ھر ساعتی از شبانه روز، وضوی کاملی می
 خوانم.  برایم مقدر نموده است، نماز می متعال

 ش): فضایل سلمان و صهیب و بالل ۲۹باب (
نَّ  :س َ�ْمٍرو بِْن  اَعئِذِ  َ�نْ  ـ۱۶۸۳

َ
بَا أ

َ
ىَت  ُسْفَيانَ  أ

َ
َمانَ  ىلَعَ  أ

ْ
 ،َ�َفرٍ يِف  َو�َِاللٍ  وَُصَهيٍْب  َسل

ِ  :َ�َقالُوا َخَذْت  َما َوا�َّ
َ
ِ  ُسيُوُف  أ ِ  َعُدوِّ  ُ�نُِق  ِمنْ  ا�َّ َخَذَها ا�َّ

ْ
بُو َ�َقاَل  :قَاَل  َمأ

َ
 :بَْ�رٍ  أ

َ�ُقولُونَ 
َ
ىَت  ؟وََسيِِّدِهمْ  قَُر�ٍْش  لَِشيِْخ  َهَذا أ

َ
ْخرَبَهُ  صانلَّيِبَّ  فَأ

َ
بَا يَا« :َ�َقاَل  ،فَأ

َ
 لََعلََّك  بَْ�رٍ  أ

ْغَضبْتَُهمْ 
َ
ْغَضبْتَُهمْ  ُكنَْت  لنَِئْ  ،أ

َ
ْغَضبَْت  لََقدْ  أ

َ
تَاُهمْ  »َر�ََّك  أ

َ
بُو فَأ

َ
 ،إِْخَوتَاهْ  يَا :َ�َقاَل  بَْ�رٍ  أ

ْغَضبْتُُ�مْ 
َ
ُ  َ�ْغِفرُ  الَ  :قَالُوا ؟أ ىَخَّ  يَا ،لََك  ا�َّ

ُ
 )۲۵۰۴(م/ .أ

، از کنار ھمراه چند نفر دیگران یابو سف گوید: می یعائذ بن عمرو مزنترجمه: 
الھی آنگونه که شایسته  یرھایآنھا گفتند: شمش .گذشت شب وبالل یسلمان و صھ

 .فرود نیامده است) که تا آن زمان مسلمان نشده بود انیابوسف( اللهاست، بر گردن دشمن 
رفت  ص نبی اکرمنزد  سپسد؟ ییگو ین میچن ،شیو سردار قر به بزرگگفت:  سابوبکر 

 تو باعث دیشا !ابوبکر یا«فرمود:  ص. رسول الله تعریف نمود ماجرا را برای وی، و
الله ای، در واقع،  باعث خشم آنان گردیدهاگر بدان که  ای. خشمگین شدن آنان شده

ا یآ !برادران یگفت: ا آنان رفت و نزد سابوبکر آنگاه ». ای را خشمگین ساخته متعال
   امرزد.یرا بو ت الله متعالگفتند: نه برادرم،  نآنا گین شدن شما شدم؟خشممن باعث 
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 س): فضایل انس بن مالک ۳۰باب (
�ٌَس َعن  ـ۱۶۸۴

َ
�ِّ يِب  َجاَءْت  :قَاَل  س أ

ُ
مُّ  ،أ

ُ
�ٍَس  أ

َ
  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل َرتِْ�  َوقَدْ  ص ا�َّ زَّ

َ
 أ

تِْ�  مِخَارَِها بِِنْصِف  ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقالَْت  ،بِِنْصِفهِ  َورَدَّ نَيٌْس  َهَذا ،ا�َّ
ُ
تَيُْتَك  ،ابِْ�  ،أ

َ
 ،َ�ُْدُمَك  بِهِ  أ

َ  فَاْدعُ  ُ  ا�َّ
َ

رِثْ  اللَُّهمَّ « :َ�َقاَل  ،هل
ْ
�

َ
ُ  أ

َ
هُ  َماهل َ �ٌَس  قَاَل  »َوَودلَ

َ
ِ  :أ ِ  َو�ِنَّ  ،لََكِث�ٌ  َمايِل  إِنَّ  فََوا�َّ

َ
 يَودل

 َ
َ

ِ  َوَودل
َ

َتََعادُّونَ  يَودل
َ

ْوِ  ىلَعَ  يل
َ

ِمائَةِ  �
ْ
َْومَ  ،ال  )۲۴۸۱(م/ .ايلْ

: مادرم که نصف چادرش را به عنوان ازار من، و نصف گوید می س انسترجمه: 
برد و  صدیگرش را به عنوان ردای من، استفاده نموده بود، مرا خدمت رسول الله 

گزار تو ام تا خدمت فرزند من است؛ او را نزد تو آورده! این ُاَنیس، یا رسول اللهگفت: 
! مال و فرزندانش را زیاد بار الھا«فرمود:  صبرایش دعای خیر کن. رسول الله  باشد.

) اموال صی دعای پیامبر  من (در نتیجهبه الله،  گفت: سوگند می سانس ». بگردان
 رسد. به صد نفر می ھای من تقریبا زیادی دارم و امروز، تعداد فرزندان و نوه

�َُس َعن  ـ۱۶۸۵
َ
ِ  رَُسوُل  َمرَّ  :قَاَل  س أ �ِّ  فََسِمَعْت  ص ا�َّ

ُ
مُّ  ،أ

ُ
 :َ�َقالَْت  ،َصْوتَهُ  ُسلَيْمٍ  أ

ىِب 
َ
�ِّ  بِأ

ُ
ِ  رَُسوَل  يَا َوأ نَيٌْس  ا�َّ

ُ
ِ  رَُسوُل يِل  فََداَع  ،أ يُْت  قَدْ  ،َدَعَواٍت  ثََالَث  ص ا�َّ

َ
 ِمنَْها َرأ

ْ�يَايِف  اثْنَتَْ�ِ  نَا ،ادلُّ
َ
رُْجو َوأ

َ
 )۲۴۸۱(م/ .اآلِخَرةِ يِف  اثلَّاثِلَةَ  أ

گذشت که مادرم ام ُسَلیم  از کنار ما می صگوید: رسول الله  می س انسترجمه: 
 ! پدر و مادرم فدایت شوند؛ این، ُاَنیس است. یا رسول اللهصدایش را شنید و گفت: 

ام و  ی دو تا از آنھا را در دنیا دیده برای من سه دعا نمود که نتیجه صرسول الله 
 ی دعای سومش را در آخرت ببینم.  امیدوارم که نتیجه

�ٍَس  َ�نْ  ،ثَابٌِت َعن  ـ۱۶۸۶
َ
ىَت  :قَاَل  س أ

َ
َّ  أ ِ  رَُسوُل يلَعَ نَا ص ا�َّ

َ
َعُب  َوأ

ْ
ل
َ
َمانِ  َمعَ  أ

ْ
ِغل

ْ
 ال

  َ�بََعثَِ�  ،َعلَيْنَا فََسلَّمَ  :قَاَل 
َ

ُت  ،َحاَجةٍ  إىِل
ْ
ْ�َطأ

َ
�ِّ  ىلَعَ  فَأ

ُ
ا ،أ  ؟َحبََسَك  َما :قَالَْت  ِجئُْت  فَلَمَّ

ُت 
ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َعثَِ�  :قُل ُت  ؟َحاَجتُهُ  َما :قَالَْت  ،حِلَاَجةٍ  ص ا�َّ

ْ
َ�نَّ  الَ  :َقالَْت  ،رِسٌّ  إِ�ََّها :قُل َدِّ  حتُ

ِ  رَُسولِ  �رِِسِّ  َحًدا ص ا�َّ
َ
�ٌَس  قَاَل  ،أ

َ
ِ  :أ ثُْت  لَوْ  َوا�َّ َحًدا بِهِ  َحدَّ

َ
ْ�تَُك  أ َدَّ

َ
 .ثَابُِت  يَا ،حل

 )۲۴۸۲(م/
 یبازی ھم سن و سالم ھا هبا بچگفت: من  سانس روایت است که  ثابتاز ترجمه: 

ن یبه ھم .فرستاد یکار برای انجامسالم کرد و مرا آمد و  صکه رسول الله کردم  یم
ر یتأخ رامادرم گفت: چلذا ھنگامی که برگشتم،  .نزد مادرم برگشتم ،ریتأخبا  ،علت
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 ؟گفت: کارش چه بود .فرستاد یکار برای انجاممرا  صرسول الله ؟ گفتم: کردی
 نگو.  یرا به کس صاکرم  امبریپ راز مادرم گفت: ھرگز .استیک راز  این،گفتم: 

قرار بود به کسی بگویم، ، اگر به الله سوگندثابت!  یگفت: ا سانس  گوید: می ثابت
  .گفتم یمبه تو 

): فضایل جعفر بن ابی طالب، اسماء دختر ُعمیس و سایر کسانی که سوار بر ۳۱باب (
 کشتی همراه آنان به حبشه هجرت کردند

يِب  َ�نْ  ـ۱۶۸۷
َ
ِ  رَُسولِ  َ�َْرجُ  بَلََغنَا :قَاَل  ،س ُموىَس أ ْنُ  ص ا�َّ

َ
ََمِن  َو�  فََخرَْجنَا ،بِايلْ

ْهِ  ُمَهاِجِر�نَ 
َ

نَا ،إِيل
َ
َخَوانِ  أ

َ
نَا ،يِل  َوأ

َ
ْصَغُرُهَما أ

َ
َحُدُهَما ،أ

َ
بُو أ

َ
بُو َواآلَخرُ  بُْرَدةَ  أ

َ
اوَ  ،رُْهمٍ  أ  :قَاَل  �ِمَّ

وِ  ومََخِْس�َ  ثََالثَةً 
َ
َقتْ  ،َسِفينَةً  فََرِ�بْنَا :قَاَل  ،قَْوِ�  ِمنْ  رَُجالً  ومََخِْس�َ  اثْنَْ�ِ  أ

ْ
ل
َ
  َسِفينَتُنَا نَافَأ

َ
 إِىل

َبََشةِ  انلََّجاىِشِّ 
ْ
يِب  ْ�نَ  َجْعَفرَ  فََواَ�ْقنَا ،بِاحل

َ
ْصَحابَهُ  َطاِلٍب أ

َ
 رَُسوَل  إِنَّ  :َجْعَفرٌ  َ�َقاَل  ،ِعنَْدهُ  َوأ

 ِ َمَرنَا ،َهُهنَا َ�َعثََنا ص ا�َّ
َ
ِ�يُموا ،بِاِإلقَاَمةِ  َوأ

َ
َ�ْمنَا ،َمَعنَا فَأ

َ
يًعا قَِدْمنَا َحىتَّ  َمَعهُ  فَأ  :قَاَل  مَجِ

ِ  رَُسوَل  فََواَ�ْقنَا ْسَهمَ  ،َخيرَْبَ  اْ�تَتَحَ  ِح�َ  ص ا�َّ
َ
َا فَأ

َ
وْ  ،نل

َ
ْ�َطانَا :قَاَل  أ

َ
َحدٍ  قََسمَ  َوَما ،ِمنَْها أ

َ
 أل

  ،َشيْئًا ِمنَْها َخيرَْبَ  َ�تِْح  َ�نْ  اَغَب 
َّ
  ،َمَعهُ  َشِهدَ  لَِمنْ  إِال

َّ
ْصَحاِب  إِال

َ
 َجْعَفرٍ  َمعَ  َسِفينَِتنَا أل

ْصَحابِهِ 
َ
َا َ�ُقولُونَ  انلَّاِس  ِمنَ  نَاٌس  فاََكنَ  :قَاَل  ،َمَعُهمْ  لَُهمْ  قََسمَ  ،َوأ

َ
ْهِل  َ�ْعِ�  ـ نل

َ
ِفينَةِ  أل  ـ :السَّ

ْنُ 
َ

ِهْجَرةِ  َسبَْقنَاُ�مْ  �
ْ
ْسَماءُ  فََدَخلَْت  :قَاَل ، بِال

َ
نْ  َوِ�َ  ـ ُ�َميٍْس  بِنُْت  أ  ىلَعَ  ـ َمَعنَا َقِدمَ  ِممَّ

  َهاَجَرْت  اَكنَْت  َوقَدْ  ،َزائَِرةً  ص انلَّىِبِّ  َزْوِج  َحْفَصةَ 
َ

ْهِ  َهاَجرَ  ِ�يَمنْ  انلََّجاىِشِّ  إِىل
َ

 فََدَخَل  ،إِيل
ْسَماءُ  ،َحْفَصةَ  ىلَعَ  ُ�َمرُ 

َ
ى ِح�َ  ُ�َمرُ  َ�َقاَل  ،ِعنَْدَها َوأ

َ
ْسَماءَ  َرأ

َ
ْسَماءُ  :قَالَْت  ؟َهِذهِ  َمنْ  :أ

َ
 أ

َبَِشيَّةُ  :ُ�َمرُ  قَاَل  ،ُ�َميٍْس  بِنُْت 
ْ
َْحِر�َّةُ  ؟َهِذهِ  احل ْسَماءُ  َ�َقالَْت  ؟َهِذهِ  ابلْ

َ
 ُ�َمرُ  َ�َقاَل  :َ�َعمْ  ،أ

ِهْجَرةِ  َسبَْقنَاُ�مْ 
ْ
َحقُّ  َ�نَْحنُ  ،بِال

َ
ِ  بِرَُسولِ  أ  َكَذبَْت  ،لَكَِمةً  َوقَالَْت  ،َ�َغِضبَْت  ،ِمنُْ�مْ  ص ا�َّ

ِ  الَكَّ  ،ُ�َمرُ  يَا ِ  رَُسولِ  َمعَ  ُكنْتُمْ  ،َوا�َّ  َدارِ يِف  َوُ�نَّا َجاِهلَُ�مْ  َوَ�ِعُظ  َجائَِعُ�مْ  ُ�ْطِعمُ  ص ا�َّ
وْ  ـ

َ
رِْض يِف  أ

َ
َُعَداءِ  ـ أ َُغَضاءِ  ابلْ َبََشةِ يِف  ابلْ

ْ
ِ يِف  وََذلَِك  ،احل ِ  َواْ�مُ  ،رَُسوهِلِ َوِ�  ا�َّ ْطَعمُ  الَ  ،ا�َّ

َ
 أ

رْشَُب  َوالَ  َطَعاًما
َ
ابًا أ ْذُكرَ  َحىتَّ  رَشَ

َ
َت  َما أ

ْ
ِ  لِرَُسولِ  قُل ْنُ  ،ص ا�َّ

َ
َاُف  نُؤَْذى ُكنَّا َو�

ُ
 ،َو�

ْذُكرُ 
َ
ِ  لِرَُسولِ  َذلَِك  وََسأ ُ  ص ا�َّ

ُ
هل

َ
ْسأ

َ
ِ  ،َوأ ِذُب  الَ  ،َوَوا�َّ

ْ
�

َ
ِز�غُ  َوالَ  ،أ

َ
ِز�دُ  َوالَ  ،أ

َ
 ،َذلَِك  ىلَعَ  أ

ا :قَاَل  ِ  نىَِبَّ  يَا :قَالَْت  ص انلَّىِبُّ  َجاءَ  فَلَمَّ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َوَ�َذا َكَذا قَاَل  ُ�َمرَ  إِنَّ  ا�َّ  :ص ا�َّ
َحقَّ  لَيَْس «

َ
ُ  ،ِمنُْ�مْ يِب  بِأ

َ
ْصَحابِهِ  َوهل

َ
ْ�تُمْ  َولَُ�مْ  ،َواِحَدةٌ  ِهْجَرةٌ  َوأل

َ
ْهَل  ـ أ

َ
ِفينَةِ  أ  »ِهْجَرتَانِ  ـ السَّ
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يُْت  فَلََقدْ  :قَالَْت 
َ
بَا رَأ

َ
ْصَحاَب  ُموىَس  أ

َ
ِفينَةِ  وَأ تُوِ�  السَّ

ْ
رَْساالً  يَأ

َ
لُوِ�  ،أ

َ
َِديِث  َهَذا َ�نْ  �َْسأ

ْ
 َما ،احل

�ْيَا ِمنَ  ءٌ  ادلُّ فَْرحُ  بِهِ  ُهمْ  ىَشْ
َ
ْ�َظمُ  َوالَ  أ

َ
�ُْفِسِهمْ يِف  أ

َ
ا أ ِ  رَُسوُل  لَُهمْ  قَاَل  ِممَّ بُو قَاَل  .ص ا�َّ

َ
 :بُْرَدةَ  أ

ْسَماءُ  َ�َقالَْت 
َ
يُْت  فَلََقدْ  :أ

َ
بَا َرأ

َ
َِديَث  َهَذا لَيَْستَِعيدُ  َو�ِنَّهُ  ُموىَس  أ

ْ
 )۲۵۰۳(م/ .ِم�ِّ  احل

 صرم کا یه خبر ظھور نبکم یمن بودیدر  ما د:یگو یم س یاشعر یابوموسترجمه: 
رھم نام داشت و من از  ابو یگریبرده و د ابو یکیه کپس من و دو برادرم  .دیبه ما رس

 یام به قصد ھجرت بسو لهیاز افراد قب نفرسه  دو یا تر بودم، ھمراه پنجاه وکوچکآنھا 
در  یما را نزد نجاش یشتکاما  ؛میشد یشتکسوار  و میراه افتاده ب صرم کامبر ایپ

جعفر  .ندز بدانجا آمدین و ھمراھانش طالب یھمزمان با ما جعفر بن اب .حبشه برد
رستاده و دستور داده که اینجا بمانیم؛ شما نیز ما را به اینجا ف صگفت: رسول الله 

نه یبه مد با ھم ه ھمهیکم تا زمانیماند آنھا هنیز ھمراما اینگونه  ھمراه ما اینجا بمانید.
به ما نیز سھمی  ص پیامبر اکرم بر بود.یمصادف با فتح خبه مدینه، رفتن ما  .میرفت

از غنایم خیبر (با رضایت مجاھدان) یا بخشی از آنھا را عنایت فرمود. قابل یادآوری 
دیگری کس  ھیچ بجز افراد کشتی ما و جعفر و ھمراھانش به صاست که رسول اکرم 

از مردم به  یتعداداز کسانی که در جنگ حضور نداشتند، چیزی از غنایم خیبر نداد. 
، اسماء یم. روزیا گرفته یشیگفتند: ما در ھجرت از شما پ یم، میبود یشتکه اھل کما 

، به ه بودرده و ھمراه ما از حبشه آمدکه قبًال به حبشه ھجرت ک لس یدختر عم
رفت. در آن اثنا، عمر نزد حفصه آمد و  صرم کا ی؛ ھمسر نبلدار حفصهید

س است. یدختر عمست؟ حفصه گفت: اسماء کین ید: اید، پرسیه اسماء را دک یھنگام
. عمر گفت: یا آمده است؟ اسماء گفت: بلیه از راه درکاست  ین حبشیعمر گفت: ھم

 صجھت، ما از شما نسبت به رسول الله  نیبد ؛میا گرفته یشیما در ھجرت، از شما پ
کنی ای عمر.  تو اشتباه مین شد و گفت: یم. اسماء خشمگیدار یشتریاستحقاق ب
 ص پیامبر اکرم؛ دیبود صشما ھمراه رسول الله  ؛ستین نی، ھرگز چناللهسوگند به 

و  اللهخاطر ه ما ب یول ؛ردک یحت میداد و نادانان شما را نص یگرسنگان شما را غذا م
ت و آزار، بسر یم و ھراس و اذیدور و دشمن، در حبشه با ب ینیرسولش در سرزم

چ آب و ینرسانم، ھ ص اللهتا سخنانت را به اطالع رسول  به الله سوگند .میبرد یم
ه ک اللهسوگند به  .ردکبازگو خواھم  صرم کا ینب یسخنانت را برا ؛خورم ینم ییغذا

 .اضافه کنمآنھا  هب یزینم و نه چکف ینه تحر و مینه دروغ بگو
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ن و ی! عمر چناللهرسول  یاآمد، اسماء گفت:  صرم کا یه نبک یھنگام اینگونه
 یشتریآنھا از شما نسبت به من استحقاق ب«فرمود:  ص اللهرسول  .چنان گفت

 ».دی؛ دو ھجرت داریشتکشما؛ اھل  لیو ؛ھجرت دارند یکاو و ھمراھانش،  .ندارند
بعد از آن، ابو موسی و سایر کسانی که ھمراه ما در کشتی  گوید: می لاسماء 

بلی، ھیچ چیز در پرسیدند.  آمدند و در مورد این حدیث از من می بودند، گروه گروه می
نبود؛ ھمچنین ھیچ چیز بیشتر از  صبزرگتر از این سخن رسول الله  نادنیا برای آن

خواست  از من میسابو موسی ھمچنینگردید.  حدیث، باعث خوشحالی آنان نمیاین 
 این حدیث را برایش تکرار کنم.  تا

  ل ): فضایل عبد الله بن جعفر بن ابی طالب۳۲باب (
ِ  َ�بْدُ َعن  ـ۱۶۸۸ َ  َسَفرٍ  ِمنْ  قَِدمَ  إَِذا ص انلَّىِبُّ  اَكنَ  :قَاَل  ل َجْعَفرٍ  ْ�نُ  ا�َّ  ،بِنَا تُلىُقِّ

َ  :قَاَل  ََسِن يِب  َ�تُلىُقِّ
ْ
وْ  َو�ِاحل

َ
َُسْ�ِ  أ

ْ
َحَدنَا فََحَمَل  :قَاَل  ،بِاحل

َ
َفهُ  َواآلَخرَ  يََديْهِ  َ�ْ�َ  أ

ْ
 َحىتَّ  ،َخل

نَا
ْ
َمِدينَةَ  َدَخل

ْ
 )۲۴۲۸(م/ .ال

آمد، ما  از سفر می صرسول الله  ھرگاه، گوید: می ل عبد الله بن جعفرترجمه: 
یا حسین به استقبال ایشان  ، من و حسنیک بار بردند. را برای استقبال ایشان می

یکی از ما را جلویش، و دیگری را پشت سرش سوار نمود تا  صپیامبر اکرم  رفتیم.
 اینکه وارد مدینه شدیم.

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـم  ۱۶۸۸ رَْدفَِ�  :قَاَل  ل َجْعَفرٍ  بِْن  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوُل  أ َفهُ  يَْومٍ  َذاَت  ص ا�َّ

ْ
 ،َخل

رَسَّ 
َ
َّ  فَأ ُث  الَ  ،َحِديثًاإِيلَ َحدِّ

ُ
َحًدا بِهِ  أ

َ
 )۲۴۲۹(م/ .انلَّاِس  ِمنَ  أ

مرا پشت سرش بر  صگوید: روزی، رسول الله  می ل عبد الله بن جعفرترجمه: 
 گویم. نمیکس  ھیچ مرکب، سوار نمود و رازی به من گفت که به

 ل ): فضایل عبد الله بن عباس۳۳باب (
نَّ  :ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۶۸۹

َ
ىَت  صانلَّيِبَّ  أ

َ
َالَءَ  أ

ْ
ُ  فَوََضْعُت  ،اخل

َ
ا ،وَُضوًءا هل  فَلَمَّ

يِب  ِرَوايَةِ َوِ�  ،قَالُوا :زَُهْ�ٍ  ِرَوايَةِ يِف  ـ ؟»َهَذا وََضعَ  َمنْ « :قَاَل  َخَرجَ 
َ
ُت  :بَْ�رٍ أ

ْ
 اْ�نُ  ـ قُل

ْههُ  اللَُّهمَّ « :قَاَل  ،َ�بَّاٍس  يِن يِف  َ�قِّ  )۲۴۷۷(م/ .»ادلِّ
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ه یمن آب تھ رفت. یبه دستشوی صرسول الله  گوید: می ابن عباسترجمه: 
 »م آب آورده بودیبرا یسکچه «ھنگامی که بیرون آمد، فرمود:  رده و نھاده بودم.ک

ن، ینش دیبار الھا! به ابن عباس، ب«فرمود:  ص؟ گفتند : ابن عباس. رسول الله 
  ».عطا فرما

 ل): فضایل عبد الله بن عمر ۳۴باب (
ِ  رَُسولِ  َحيَاةِ يِف  الرَُّجُل  اَكنَ :قَاَل  ل ُ�َمرَ  ابِْن َعبِداِ�  َعِن  ـ۱۶۹۰ ا ص ا�َّ  إِذَ

ى
َ
َها ُرْؤ�َا َرأ ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  قَصَّ نْ  َ�تََمنَّيُْت  ،ص ا�َّ

َ
َرى أ

َ
َها ُرْؤ�َا أ قُصُّ

َ
 ،ص انلَّيِبِّ  ىلَعَ  أ

نَامُ  َوُ�نُْت  ،َعَز�ًا َشابًّا ُغالًَما َوُ�نُْت  :قَاَل 
َ
َمْسِجدِ يِف  أ

ْ
ِ  رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  ال  ،ص ا�َّ

يُْت 
َ
نَّ  انلَّْومِ يِف  فََرأ

َ
َخَذاِ�  َملََكْ�ِ  َكأ

َ
 يِب  فََذَهبَا أ

َ
إَِذا ،انلَّارِ  إِىل

ِرْئِ  َكَطىِّ  َمْطِو�َّةٌ ِ�َ  فَ
ْ

 ،ابل
ِرْئِ  َكَقْرَ�ِ  قَْرنَانِ  لََها َو�َِذا

ْ
ُت  ،َعَرْ�تُُهمْ  قَدْ  نَاٌس  ِ�يَها َو�َِذا ،ابل

ْ
قُوُل  فََجَعل

َ
ُعوذُ  :أ

َ
ِ  أ  بِا�َّ

ُعوذُ  ،انلَّارِ  ِمنَ 
َ
ِ  أ ُعوذُ  ،انلَّارِ  ِمنَ  بِا�َّ

َ
ِ  أ  لَمْ :يِل  َ�َقاَل  َملٌَك  فَلَِقيَُهَما :قَاَل  ،انلَّارِ  ِمنَ  بِا�َّ

تَْها ،َحْفَصةَ  ىلَعَ  َ�َقَصْصتَُها ،تَُرعْ  ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  َحْفَصةُ  َ�َقصَّ  :ص انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ،ص ا�َّ
ِ  َ�بْدُ  الرَُّجُل  نِْعمَ « ِ  َ�بْدُ  فَاَكنَ  :َسالِمٌ  قَاَل  »اللَّيِْل  ِمنَ  يَُص�ِّ  اَكنَ  لَوْ  ا�َّ  الَ  ،َذلَِك  َ�ْعدَ  ،ا�َّ

  اللَّيِْل  ِمنَ  َ�نَامُ 
َّ
 )۲۴۷۹(م/ .قَِليالً  إِال

 صرسول الله زمان  در ،یسکاگر  گوید: می له بن عمر لال عبدترجمه: 
نیز آرزو داشتم که  من .ردک یف میتعر ص پیامبر اکرم ید، آن را براید یم یخواب

 در آنه کھم  تعریف کنم. سرانجام، من صبرای رسول الله آن را  خوابی ببینم و
ه دو کدم یخواب د، دمیخواب یم یدر مسجد نبو بودم وو مجرد نوجوان زمان، 
بود که در ھم  یچاھبه طرف دوزخ بردند. دوزخ به صورت ند و مرا گرفت ،فرشته

شناختم،  یه مکرا  یسانکچند نفر از آنجا، شت. در شاخ دادو  پیچیده شده باشد و
الله به  از دوزخ برم، یناه مپ الله متعالبه  از دوزخگفتم  یمه کآن لحظه،  دم. درید

د و یبه ما رس گرید یا فرشتهبرم،  یناه مپ الله متعالبه  از دوزخ برم، یناه مپ متعال
 .گفت: نترس

 یرا براآن  خواھرم ھم ردم.کف یتعر ؛ل حفصه ؛خواھرم یخوابم را برا
ار انسان یه بسلعبدال«فرمود:  صرد. رسول الله کف یتعر ص اکرم امبریپ

حدیث از عبد الله  یراوسالم که ». خواند ینماز شب م اش!ک؛ ای است یا ستهیشا
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شتر به یب( .دیخواب یم مک یلیرا خ ھا شب سه لال عبد ،بعد از آند: یگو یماست، 
 .)تپرداخ یعبادت م

 ل): فضایل عبد الله بن زبیر ۳۵باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۶۹۱ ِ  َ�بْدُ قَاَل  :قَاَل  ،ُملَيَْكةَ ايب  بِْن  ا�َّ َ�ْ�ِ  ِالبِْن  َجْعَفرٍ  ْ�نُ  ا�َّ تَْذُكرُ  :الزُّ

َ
 أ

يْنَا إِذْ  ِ  رَُسوَل  تَلَقَّ نَا ص ا�َّ
َ
نَْت  أ

َ
 )۲۴۲۷(م/ .َوتََرَ�َك  ،فََحَملَنَا ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟َ�بَّاٍس  َواْ�نُ  َوأ

ر گفت: یعبد الله بن جعفر به عبد الله بن زب گوید: می هکیمل یاب بنعبد الله ترجمه: 
عبد الله  م؟یرفت صه من و تو و ابن عباس به استقبال رسول الله ک یا به خاطر داریآ

 .ردکرا در آغوش گرفت و تو را رھا پس ما بن زبیر گفت: بلی، 

 سالله بن مسعود ): فضایل عبد ۳۶باب (

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۶۹۲ ا :قَاَل  س بِن َمسُعودٍ  ا�َّ ِينَ ٱلَۡيَس َ�َ ﴿ :اآليَةُ  َهِذهِ  نََزلَْت  لَمَّ َّ� 
ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ْ  �ِيَما ُجَناحٞ  ل�َّ ْ ٱ َما إَِذا َطِعُمٓوا ْ  �ََّقوا   .]۹۳[المائدة:  ﴾وََّءاَمُنوا

َ
 آِخرِ  إِىل

ِ  رَُسوُل يِل  قَاَل  ،اآليَةِ  نَْت  :يِل  ِ�يَل « :ص ا�َّ
َ
 )۲۴۵۹(م/ .»ِمنُْهمْ  أ

لَۡيَس ﴿ ھنگامی که این آیه نازل گردید: گوید: می سعبد الله بن مسعود ترجمه: 
ِينَ ٱَ�َ  َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا ْ  �ِيَما ُجَناحٞ  ل�َّ ْ ٱ َما إَِذا َطعُِمٓوا ْ  �ََّقوا بر ( ﴾وََّءاَمُنوا

به سبب شرابی که در اند،  سته انجام دادهیشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اک یسانک
راه تقوا و ایمان را در پیش اگر  ؛ستین یگناھاند،  گذشته ـ قبل از تحریم ـ خورده

به من گفته شد که: تو ـ عبد الله بن «فرمود:  ص ) رسول الله.. تا آخر آیهگیرند.
 اند.) (که راه ایمان و تقوا را در پیش گرفته» مسعود ـ جزو آنان ھستی

يِب  َ�نْ  ـ۱۶۹۳
َ
نَا قَِدْمُت  :قَاَل  س ُموىَس أ

َ
يِخ  أ

َ
ََمِن  ِمنَ  َوأ  اْ�نَ  نَُرى َوَماِجئنَا  ُ�نَّاوَ  ،ايلْ

هُ  َمْسُعودٍ  مَّ
ُ
  َوأ

َّ
ْهِل  ِمنْ  إِال

َ
ِ  رَُسولِ  َ�يِْت  أ ةِ  ِمنْ  ،ص ا�َّ ُ  َولُُزوِمِهمْ  ُدُخولِِهمْ  َكرْثَ

َ
 )۲۴۶۰(م/ .هل

گوید: ھنگامی که من و برادرم از یمن آمدیم، از بس  میسابو موسی اشعریترجمه: 
رفت و آمد داشتند و ھمراه ایشان بودند،  صکه ابن مسعود و مادرش نزد رسول الله 

 ھستند.  ص پیامبر اکرمکردیم که آنھا جزو خانواده و اھل بیت  ما تصور می
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يِب  َ�نْ  ـ۱۶۹۴
َ
ْحوَِص أ

َ
يِب  َدارِ يِف  ُكنَّا :قَاَل  األ

َ
ْصَحاِب  ِمنْ  َ�َفرٍ  َمعَ  ُموىَس أ

َ
ِ  َ�بْدِ  أ  ،ا�َّ

ِ  َ�بْدُ  َ�َقامَ  ،ُمْصَحٍف يِف  َ�نُْظُرونَ  وَُهمْ  بُو َ�َقاَل  ،ا�َّ
َ
ْعلَمُ  َما :َمْسُعودٍ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  تََركَ  ص ا�َّ

ْعلَمَ  َ�ْعَدهُ 
َ
نَْزَل  بَِما أ

َ
ُ  أ َقائِمِ  َهَذا ِمنْ  ا�َّ

ْ
بُو َ�َقاَل  ،ال

َ
َما :ُموىَس  أ

َ
َت  لنَِئْ  أ

ْ
 �َْشَهدُ  اَكنَ  لََقدْ  ،َذاكَ  قُل

ُ  َوُ�ؤَْذنُ  ،ِغبْنَا إَِذا
َ

 )۲۴۶۱(م/ .ُحِجبْنَا إَِذا هل
ما با تعدادی از یاران عبد الله بن مسعود که به  گوید: می ابو االحوصترجمه: 

در این اثنا، عبد الله  ی ابو موسی اشعری بودیم. کردند، در خانه مصحفی نگاه می
بعد از خودش، فردی را  صبرخاست. ابو مسعود گفت: من سراغ ندارم که رسول الله 

تر به قرآن باشد. ابو موسی اشعری گفت: حاال  بگذارد که از این شخص ایستاده، عالم
نبودیم، او حضور داشت. و  صکه چنین گفتی، ھنگامی که ما در محضر رسول الله 

  دادند. ی ورود نداشتیم، به او اجازه می ھنگامی که ما اجازه

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۶۹۵ نَّهُ  س بِن َمسُعودٍ  ا�َّ
َ
ِت بَِما َغلَّ يَۡوَم ﴿ :قَاَل  �

ۡ
َوَمن َ�ۡغلُۡل يَأ

ُمُروِ�  َمنْ  قَِراَءةِ  ىلَعَ  :قَاَل  ُ�مَّ  .]۱۶۱[آل عمران:  ﴾ۡلقَِ�َٰمةِ ٱ
ْ
نْ  تَأ

َ
  أ

َ
قَْرأ

َ
ُت  فَلََقدْ  ؟أ

ْ
 رَُسولِ  ىلَعَ  قََرأ

 ِ ْصَحاُب  َعِلمَ  َولََقدْ  ،ُسوَرةً  وََسبِْع�َ  بِْضًعا ص ا�َّ
َ
ِ  رَُسولِ  أ �ِّ  ص ا�َّ

َ
ْعلَُمُهمْ �

َ
 بِِ�تَاِب  أ

 ِ ْعلَمُ  َولَوْ  ،ا�َّ
َ
نَّ  أ

َ
َحًدا أ

َ
ْعلَمُ  أ

َ
ُت  ِم�ِّ  أ

ْ
ْهِ  لَرََحل

َ
ْصَحاِب  َحلَِق يِف  فََجلَْسُت  :َشِقيٌق  قَاَل  ،إيِل

َ
 أ

دٍ  َحًدا َسِمْعُت  َ�َما ص ُ�َمَّ
َ
 )۲۴۶۲(م/ .يَِعيبُهُ  َوالَ  ،َعلَيْهِ  َذلَِك  يَُردُّ  أ

ِت بَِما َغلَّ ﴿ی  مسعود روایت است که وی آیهاز عبد الله بن ترجمه: 
ۡ
َوَمن َ�ۡغلُۡل يَأ

دھید که بر اساس قرائت چه  را تالوت نمود و گفت: شما دستور می ﴾ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم 
ھای قرآن کریم را نزد  از سورهسوره کسی قرآن را تالوت کنم؟ من ھفتاد و اندی 

دانند که شناخت من  میخوب  صاصحاب رسول الله  و ام. خوانده صرسول الله 
و اگر کسی را سراغ داشتم که شناخت  بیشتر از آنان است. الله متعالنسبت به کتاب 

 رفتم. بستم و نزد او می بیشتری دارد، حتما رخت سفر می
 ص ھای درس یاران محمد من در حلقه گوید: می شقیق (راوی از عبد الله)

 را ندیدم که این سخن عبد الله را رد کند و از او خرده گیری کند. کس  ھیچ نشستم؛ می

وقٍ  َ�نْ  ـ۱۶۹۶ ِ  َ�بْدِ  ِعنْدَ  ُكنَّا :قَاَل  ،َمرْسُ  بِْن ا َ�نْ  َحِديثًا فََذَكْرنَا ،ل َ�ْمٍرو بِْن  ا�َّ
َزاُل  الَ  الرَُّجَل  َذاكَ  إِنَّ  :َ�َقاَل  ،َمْسُعودٍ 

َ
ِحبُّهُ  أ

ُ
ءٍ  َ�ْعدَ  أ ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتُهُ  ىَشْ ُ  ص ا�َّ

ُ
 ،َ�ُقوهل
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ُقْرآنَ  اقَْرُءوا« :َ�ُقوُل  َسِمْعتُهُ 
ْ
ْرَ�َعةِ  ِمنْ  ال

َ
مِّ  ابِْن  ِمِن  :َ�َفرٍ  أ

ُ
  ـ َ�بْدٍ  أ

َ
ىَبِّ  َوِمنْ  ـ بِهِ  َ�بََدأ

ُ
 بِْن  أ

  ،َسالِمٍ  َوِمنْ  ،َكْعٍب 
َ

يِب  َمْو�
َ
 )۲۴۶۴(م/ .»َجبٍَل  بِْن  ُمَعاذِ  َوِمنْ  ،ُحَذْ�َفةَ أ

را از  بودیم و در آنجا حدیثی ل ما نزد عبد الله بن عمرو گوید: می مسروقترجمه: 
 صعبد الله بن عمرو گفت: بعد از سخنی که از رسول الله  ابن مسعود یادآوری نمودیم.

قرآن را «فرمود:  صشنیدم که رسول الله  دم، ھمچنان این مرد را دوست دارم.شنی
از چھار نفر یاد بگیرید: از ابن ام عبد (عبد الله بن مسعود) ـ با او آغاز نمود ـ ، ابی ابن 

  ».کعب، سالم موالی ابی حذیفه و معاذ بن جبل

 ل ): فضایل عبد الله بن عمرو بن حرام۳۷باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۶۹۷ ِصيَب  :قَاَل  ل ا�َّ

ُ
يِب  أ

َ
ُحدٍ  يَْومَ أ

ُ
ُت  ،أ

ْ
ِشُف  فََجَعل

ْ
�

َ
 أ

بِْ�ى وَْجِههِ  َ�نْ  اثلَّوَْب 
َ
ِ  َورَُسوُل  ،َ�نَْهْونَِ�  وََجَعلُوا ،َوأ  وََجَعلَْت  :قَاَل  ،َ�نَْهاِ�  الَ  ص ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َ�بِْكيهِ  َ�ْمٍرو بِنُْت  فَاِطَمةُ  وْ  ،َ�بِْكيهِ « :ص ا�َّ
َ
 َزالَِت  َما ،َ�بِْكيهِ  الَ  أ

َمَالئَِ�ةُ 
ْ
ْجِنَحِتَها تُِظلُّهُ  ال

َ
 )۲۴۷۱(م/ .»َرَ�ْعتُُموهُ  َحىتَّ  ،بِأ

شته شد، من مرتب چادر که پدرم ک ید: ھنگامیگو یم س جابر بن عبد اللهترجمه: 
 ؛ردندک یار، منع مکن یمردم مرا از ا .ردمک یه میداشتم و گر یاش برم چھره یرا از رو

ستن ی؛ ھم شروع به گردختر عمرو ام؛ فاطمه فرمود. عمه یمنع نم ص پیامبر اکرماما 
ر ی، ھمچنان فرشتگان او را زینکچه ن ینکه بیچه گر«فرمود:  صرد. رسول الله ک

 ».دیردکنجا، بلند یه شما او را از اک یخود گرفته بودند تا زمان یبالھا ی هیسا

 س): فضایل عبد الله بن سالم۳۸اب (ب
يِب  َسِمْعُت  :قَاَل  ،س َسْعدٍ  بِْن  اَعِمرِ  َ�نْ  ـ۱۶۹۸

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  َما :َ�ُقوُل أ  ص ا�َّ

نَّهُ  ،َ�ْمىِش  ِلىَحٍّ  َ�ُقوُل 
َ
َنَّةِ يِف  �

ْ
  ،اجل

َّ
ِ  ِلَعبْدِ  إِال  )۲۴۸۳(م/ .َسَالمٍ  بِْن  ا�َّ

 صشنیدم که پدرم گفت: من نشنیدم که رسول الله  گوید: می عامر بن سعدترجمه: 
رود، بشارت  ی دیگری که در روی زمین راه می بجز عبد الله بن سالم، به شخص زنده

 بھشت بدھد.
افراد متعددی از جمله خود سعد را بشارت  ص(البته باید دانست که پیامبر اکرم 

یک مورد را شنیده فقط ھمین  صبه بھشت دادند؛ اما سعد از شخص رسول الله 
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  .)است والله اعلم

ُرِّ  بِْن  َخرََشةَ  َ�نْ  ـ۱۶۹۹
ْ
َقةٍ يِف  َجالًِسا ُكنُْت  :َقاَل  ،احل

ْ
َمِدينَةِ  َمْسِجدِ يِف  َحل

ْ
 َوِ�يَها :قَاَل  ،ال

َهيْئَةِ  َحَسنُ  َشيْخٌ 
ْ
ِ  َ�بْدُ  وَُهوَ  ،ال ُ�ُهمْ  فََجَعَل  :قَاَل ، َسَالمٍ  ْ�نُ  ا�َّ ا :قَاَل  ،َحَسنًا َحِديثًا ُ�َدِّ  فَلَمَّ

َقْومُ  قَاَل  قَامَ 
ْ
هُ  َمنْ  :ال نْ  رَسَّ

َ
  َ�نُْظرَ  أ

َ
ْهِل  ِمنْ  رَُجٍل  إِىل

َ
َنَّةِ  أ

ْ
يَنُْظرْ  اجل

ْ
  فَل

َ
ُت  قَاَل  ،َهَذا إِىل

ْ
ِ  :َ�ُقل  ،َوا�َّ

ْ�بََعنَّهُ 
َ
ْعلََمنَّ  أل

َ
نْ  اَكدَ  َحىتَّ  فَاْ�َطلََق  ،َ�تَِبْعتُهُ  :قَاَل ، بَيِْتهِ  َماَكنَ  فَأل

َ
َمِدينَةِ  ِمنَ  َ�ُْرجَ  أ

ْ
 ُ�مَّ  ،ال

ُ  َدَخَل 
َ

هل َذنُْت  :قَاَل  ،َمْ�ِ
ْ
ِذنَ  َعلَيْهِ  فَاْستَأ

َ
يِخ  اْ�نَ  يَا َحاَجُتَك  َما :َ�َقاَل  ،يِل  فَأ

َ
ُت  :قَاَل  ؟أ

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
 :هل

َقْومَ  َسِمْعُت 
ْ
ا ،لََك  َ�ُقولُونَ  ال هُ  َمنْ  :ُ�ْمَت  لَمَّ نْ  رَسَّ

َ
  َ�نُْظرَ  أ

َ
ْهلِ  ِمنْ  رَُجٍل  إِىل

َ
َنَّةِ  أ

ْ
يَنُْظرْ  اجل

ْ
  فَل

َ
 ِإىل

ْعَجبَِ�  ،َهَذا
َ
نْ  فَأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
ُ  :قَاَل  ،َمَعَك  أ ْعلَمُ  ا�َّ

َ
ْهِل  أ

َ
َنَّةِ  بِأ

ْ
ثَُك  ،اجل َحدِّ

ُ
إِ�ِّ  ،َذاكَ  قَالُوا ِممَّ  وََسأ

نَا بَيْنََما
َ
تَاِ�  إِذْ  ،نَائِمٌ  أ

َ
َخذَ  ،ُ�مْ  :يِل  َ�َقاَل  رَُجٌل  أ

َ
نَا فَإَِذا :قَاَل  َمَعهُ  فَاْ�َطلَْقُت  �ِيَِدى فَأ

َ
 َوادَّ جِبَ  أ

َخْذُت  قَاَل  ،ِشَماىِل  َ�نْ 
َ
ُخذْ  الَ  :يِل  َ�َقاَل  ،ِ�يَها آلُخذَ  فَأ

ْ
إِ�ََّها ِ�يَها تَأ

ْصَحاِب  ُطُرُق  فَ
َ
َمالِ  أ  ،الشِّ

يَت  ،َهُهنَا ُخذْ  :يِل  َ�َقاَل  ،يَِمِيِ�  ىلَعَ  َمنَْهجٌ  َجَوادُّ  فَإَِذا :قَاَل 
َ
 :قَاَل  ،اْصَعدْ  :يِل  َ�َقاَل  ،َجبَالً يِب  فَأ

ُت 
ْ
رَْدُت  إَِذا فََجَعل

َ
نْ  أ

َ
ْصَعدَ  أ

َ
ُت  َحىتَّ  :قَاَل  ،اْسيِت  ىلَعَ  َخَررُْت  أ

ْ
 ُ�مَّ  :قَاَل ، ِمَراًرا َذلَِك  َ�َعل

ىَت  َحىتَّ يِب  اْ�َطلََق 
َ
ُسهُ  ،َ�ُموًدايِب  أ

ْ
َماءِ يِف  َرأ ْسَفلُهُ  السَّ

َ
رِْض يِف  َوأ

َ
ْعَالهُ يِف  ،األ

َ
َقةٌ  أ

ْ
 :يِل  َ�َقاَل  ،َحل

ُت  :قَاَل  ،َهَذا فَْوَق  اْصَعدْ 
ْ
ْصَعدُ  َكيَْف  :قُل

َ
ُسهُ  ؟َهَذا أ

ْ
َماءِ يِف  َوَرأ َخذَ  :قَاَل  ،السَّ

َ
 فَزََجَل  �ِيَِدى فَأ

نَا فَإَِذا :قَاَل  ،ىِب 
َ
َقةِ  ُمتََعلٌِّق  أ

ْ
َل

ْ
َعُمودَ  رَضََب  ُ�مَّ  :قَاَل  ،بِاحل

ْ
َقةِ  ُمتََعلًِّقا َوَ�ِقيُت  :قَاَل  ،فََخرَّ  ال

ْ
َل

ْ
 بِاحل

ْصبَْحُت  َحىتَّ 
َ
َ�يُْت  :قَاَل  ،أ

َ
ا« :َ�َقاَل  َعلَيْهِ  َ�َقَصْصتَُها صانلَّيِبَّ  فَأ مَّ

َ
ُرُق  أ يَْت الَّيِت  الطُّ

َ
 َ�نْ  َرأ

ْصَحاِب  ُطُرُق  فَِ�َ  �ََسارِكَ 
َ
َمالِ  أ ا قَاَل  ،الشِّ مَّ

َ
ُرُق  َوأ يَْت الَّيِت  الطُّ

َ
 ُطُرُق  فَِ�َ  يَِميِنَك  َ�نْ  َرأ

ْصَحاِب 
َ
َِم�ِ  أ ا ،ايلْ مَّ

َ
ََبُل  َوأ

ْ
ُل  َ�ُهوَ  اجل َهَداءِ  َمْ�ِ ُ  َولَنْ  ،الشُّ

َ
ا ،َ�نَاهل مَّ

َ
َعُمودُ  َوأ

ْ
 َ�ُمودُ  َ�ُهوَ  ال

ا ،اإلِْسَالمِ  مَّ
َ
ُعْرَوةُ  َوأ

ْ
اًك  تََزاَل  َولَنْ  ،اإلِْسَالمِ  ُعْرَوةُ  فَِ�َ  ال  )۲۴۸۴(م/ .»َ�ُموَت  َحىتَّ  بَِها ُمتََمسِّ

حلقات درس مسجد نبوی نشسته  من در یکی از گوید: می خراشه بن حرترجمه: 
وجود داشت و برای  -بنام عبدلله بن سالم -در آن حلقه، مردی خوش قیافه بودم.

ھنگامی که او برخاست، مردم گفتند: ھرکس،  کرد. مردم، سخنان خوبی بیان می
دوست دارد که به مردی از اھل بھشت نگاه کند، به این شخص، نگاه کند. خراشه بن 

انم؛ اش را بد روم تا محل خانه ، به دنبال او میبه الله با خود گفتم: سوگند گوید: می رح
وی به راھش ادامه داد تا اینکه نزدیک بود از شھر مدینه،  لذا به دنبال او راه افتادم.

او نیز به من  ی ورود خواستم. سرانجام، وارد منزلش شد. من از او اجازه بیرون برود.
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ام! چه کاری داری؟ گفتم: ھنگامی که شما  داد و گفت: ای برادر زاده ی ورود اجازه
یان، گویند: ھرکس، دوست دارد که به مردی از بھشت برخاستید، شنیدم که مردم می

الله لذا من شیفته شدم تا شما را ھمراھی کنم. او گفت:  نگاه کند، به این مرد بنگرد.
البته علت سخنان مردم را برایت  تند.داند که چه کسانی بھشتی ھس بھتر می متعال

دستم را  پس ردی نزد من آمد و گفت: بلند شو.من خواب دیدم که م کنم. بیان می
ھایی سمت چپ خود دیدم و خواستم  در مسیر، جاده و براه افتادم.گرفت و من ھمراه ا

ھای  آنھا جادهھا نرو؛ زیرا که  آن مرد به من گفت: از این جاده ھا شوم. که وارد آن جاده
سمت راستم  ھایی واضح و مستقیم، سمت چپیھا (جھنمیان) است. ناگھان، جاده

آن مرد به من گفت: از اینجا برو. آنگاه، مرا کنار کوھی برد و گفت: باال برو. من  دیدم.
خواستم که باال بروم؛ اما به پشت سر افتادم. و این کار را چند بار، تکرار کردم. سپس 

خودش برد تا اینکه کنار ستونی رسیدم که قسمت باالی آن در آسمان، و مرا ھمراه 
ای وجود داشت. پس به من گفت: باال  قسمت پایین آن، در زمین بود و باالی آن، حلقه

برو. من گفتم: چگونه باالی آن بروم حال آنکه قسمت باالی آن در آسمان است؟ آنگاه 
ای به  قه، آویزان شدم. بعد از آن، ضربهدستم را گرفت و مرا پرتاب کرد. من به حل

ستون زد و ستون، پایین افتاد. من ھمچنان تا صبح به ھمان حلقه، آویزان ماندم. 
 ص پیامبر اکرمآمدم و ماجرا را برایش تعریف نمودم.  صسپس نزد رسول الله 

میان) ھا (جھن ھای سمت چپی ای، راه ھایی را که سمت چپ خودت دیده راه«فرمود: 
ھا  ھای سمت راستی ای، راه و راھھایی که در سمت راست خودت دیده تند.ھس

رسی. و  و تو ھرگز به آن جایگاه نمی .جایگاه شھدا است ،اما آن کوه (بھشتیان) ھستند.
ی اسالم است و تو تا ھنگام مرگ، بر  و آن حلقه، حلقه آن ستون، ستون اسالم است.

 ».اسالم، ثابت قدم خواھی ماند

 س): فضایل سعد بن معاذ ۳۹باب (
ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرَ َعن  ـ۱۷۰۰ ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل: ل ا�َّ  ُمَعاذٍ  بِْن  َسْعدِ  وََجنَاَزةُ  ص ا�َّ

يِْديِهمْ  َ�ْ�َ 
َ
 )۲۴۶۶(م/ .»الرَّمْحَِن  َعْرُش  لََها اْهزَتَّ « :أ

گذاشته ی سعد بن معاذ جلوی ما  جنازه گوید: می ل بن عبد اللهجابر ترجمه: 
 ».به لرزه در آمد اوبه خاطر  رحمان اللهعرش «فرمود:  ص بود که رسول الله



 ٣٨١   صکتاب فضایل یاران نبی اکرم  -۵۴

رَبَاءَ َعِن  ـ۱۷۰۱
ْ
ْهِديَْت قَاَل:  س ال

ُ
ِ  لِرَُسولِ  أ ْصَحابُهُ  فََجَعَل  ،َحِر�رٍ  ُحلَّةُ  ص ا�َّ

َ
 أ

ُمُسوَ�َها
ْ
َ�ْعَجبُونَ « :َ�َقاَل  ،يِلِنَها ِمنْ  َوَ�ْعَجبُونَ  يَل

َ
يِف  ُمَعاذٍ  بِْن  َسْعدِ  لََمنَاِديُل  ؟َهِذهِ  ِل�ِ  ِمنْ  أ

َنَّةِ 
ْ
َ�ُ  ِمنَْها َخْ�ٌ  ،اجل

ْ
ل
َ
 )۲۴۶۸(م/ .»َوأ

 .ه دادندیھد صبه رسول الله  یشمیابر ییعبا گوید: می سبراء بن عازب ترجمه: 
فرمود:  صپیامبر اکرم  نمودند. و از نرمی آن تعجب میکردند  می مردم آن را لمس

سعد بن معاذ در بھشت، بھتر و نرمتر از  یھا نمایید؛ دستمال تعجب میاز نرمی این، «
 ».ن استیا

  ل ): فضایل ابو طلحه انصاری و همسرش ام ُسلیم۴۰باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۷۰۲

َ
يِب  اْ�نٌ  َماَت  :قَاَل  س أ

َ
َحةَ  أل

ْ
مِّ  ِمنْ  َطل

ُ
ْهِلَها َ�َقالَْت  ،ُسلَيْمٍ  أ

َ
 الَ  :أل

ثُوا َدِّ بَا حتُ
َ
َحةَ  أ

ْ
ُ�ونَ  َحىتَّ  بِابِْنهِ  َطل

َ
نَا أ

َ
ثُهُ  أ َحدِّ

ُ
َ�ْت  فََجاءَ  :قَاَل  ،أ ْهِ  َ�َقرَّ

َ
َ�َل  ،َعَشاءً  إِيل

َ
 ،َورَشَِب  فَأ

ُ  تََصنََّعْت  ُ�مَّ  :َ�َقاَل 
َ

ْحَسنَ  هل
َ
ا ،بَِها فََوَ�عَ  ،َذلَِك  َ�بَْل  تََصنَّعُ  اَكنَ  َما أ ْت  فَلَمَّ

َ
نَّهُ  َرأ

َ
 َشِبعَ  قَدْ  �

َصاَب 
َ
بَا يَا :الَْت قَ  ،ِمنَْها َوأ

َ
َحةَ  أ

ْ
يَْت  ،َطل

َ
َرأ

َ
نَّ  لَوْ  أ

َ
اَعُروا قَْوًما أ

َ
ْهَل  اَعِرَ�تَُهمْ  أ

َ
 َ�َطلَبُوا ،َ�يٍْت  أ

لَُهمْ  ،اَعِرَ�تَُهمْ 
َ
نْ  أ

َ
ِتِ�  :َوقَاَل  َ�َغِضَب  :قَاَل  ،اْ�َنَك  فَاْحتَِسِب  :قَالَْت  ،الَ  :َقاَل  ؟َ�ْمنَُعوُهمْ  أ

ْ
 تََر�

ْخُت  َحىتَّ  ْخرَبْتِِ�  ُ�مَّ  تَلَطَّ
َ
ىَت  َحىتَّ  فَا�َْطلََق . بِابِْ�  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْخرَبَهُ  ص ا�َّ

َ
 َ�َقاَل  ،اَكنَ  بَِما فَأ

ِ  رَُسوُل  ُ  بَارَكَ « :ص ا�َّ ْلَتُِكَما اَغبِرِ يِف  لَُكَما ا�َّ
َ

ِ  رَُسوُل  فاََكنَ  :قَاَل  ،فََحَملَْت  :قَاَل  »يل  ص ا�َّ
ِ  رَُسوُل  َوَ�نَ  ،َمَعهُ  َوِ�َ  َسَفرٍ يِف  يَت  إَِذا ص ا�َّ

َ
َمِدينَةَ  أ

ْ
 فََدنَْوا ،ُطُروقًا َ�ْطُرُ�َها الَ  َسَفرٍ  ِمنْ  ال

َمِدينَةِ  ِمنَ 
ْ
َ�َها ،ال َمَخاُض  فرََضَ

ْ
بُو َعلَيَْها فَاْحتُِبَس  ،ال

َ
َحةَ  أ

ْ
ِ  رَُسوُل  َواْ�َطلََق  ،َطل  :قَاَل  ،ص ا�َّ

بُو َ�ُقوُل 
َ
َحةَ  أ

ْ
َْعلَمُ  إِنََّك  :َطل نْ  ُ�ْعِجبُِ�  إِنَّهُ  رَبِّ  يَا ،تلَ

َ
ْخُرجَ  أ

َ
ْدُخَل  ،َخَرجَ  إَِذا كنَِبيِّ  َمعَ  أ

َ
 َمَعهُ  َوأ

مُّ  َ�ُقوُل  :قَاَل  ،تََرى بَِما اْحتُِبْسُت  َوقَدِ  ،َدَخَل  إَِذا
ُ
بَا يَا :ُسلَيْمٍ  أ

َ
َحةَ  أ

ْ
ِجدُ  َما َطل

َ
ي  أ ِ

َّ
 ُكنُْت اذل

ِجدُ 
َ
َ�َها :قَاَل  افَاْ�َطلَْقنَ  ،اْ�َطِلْق  ،أ َمَخاُض  َورَضَ

ْ
ْت  ،قَِدَما ِح�َ  ال َ �ِّ يِل  َ�َقالَْت  ،ُغالًَما فََودلَ

ُ
 يَا :أ

�َُس 
َ
َحدٌ  يُرِْضُعهُ  الَ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  بِهِ  َ�ْغُدوَ  َحىتَّ  أ ا ،ص ا�َّ ْصبَحَ  فَلَمَّ

َ
ُتهُ  أ

ْ
 بِهِ  فَاْ�َطلَْقُت  ،اْحتََمل

 
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل ا ،ِميَسمٌ  َوَمَعهُ  فََصاَدْ�تُهُ  :قَاَل  ،ص ا�َّ مَّ  لََعلَّ « :قَاَل  َرآِ�  فَلَمَّ
ُ
ْت  ُسلَيْمٍ  أ َ  ؟»َودلَ

ُت 
ْ
ِميَسمَ  فَوََضعَ  ،َ�َعمْ  :قُل

ْ
ِ  رَُسوُل  وََداَع  ،َحْجِرهِ يِف  َفوََضْعتُهُ  بِهِ  وَِجئُْت  :قَاَل  ال  بَِعْجَوةٍ  ص ا�َّ

َمِدينَةِ  َعْجَوةِ  ِمنْ 
ْ
ىِبِّ  ىِف يِف  قََذَ�َها ُ�مَّ  ،َذابَْت  َحىتَّ  ِ�يهِ يِف  فََالَ�َها ،ال يِبُّ  فََجَعَل  ،الصَّ  الصَّ
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ُظَها ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  :قَاَل  ،َ�تَلَمَّ   اْ�ُظُروا« :ص ا�َّ
َ

نَْصارِ  ُحبِّ  إِىل
َ
 وَْجَههُ  َ�َمَسحَ  :قَاَل  »اتلَّْمرَ  األ

اهُ  ِ  َ�بْدَ  وََسمَّ  )۲۱۴۴(م/ .ا�َّ
فوت کرد. ام سلیم به  که از ام ُسلیم بود، ابوطلحه فرزند گوید:می س انسترجمه: 

ام، شما در مورد فرزندش به او  اش گفت: تا زمانی که من با ابو طلحه صحبت نکرده خانواده
و ابوطلحه چیزی نگویید. ھنگامی که ابو طلحه آمد، ام سلیم غذای شام وی را تقدیم نمود 

با او ابو طلحه و ھتر از گذشته، خود را آراست. و آب نوشید. آنگاه ام ُسلیم ب غذا خورد
گفت: ای  ام سلیم اینکه ابو طلحه سیر کرد و با او ھمبستر شد،پس از  ھمبستر شد. آنگاه

ابو طلحه! نظر شما در این مورد چیست که اگر یک شخص، چیزی را به عنوان عاریت نزد 
خانواده حق دارد که از برگداندن ای بگذارد؛ سپس عاریت خود را بخواھد؛ آیا آن  هودخان

ام ُسلیم گفت: پس صبر کن و اجر و  داری کند؟ ابو طلحه جواب داد: نه.عاریت آنان، خود
با شنیدن این سخن، ابو طلحه برآشفت و گفت:  بخواه. الله متعالپاداش فوت فرزندت را از 

. سپس براه افتاد و گذاشتی تا آلوده به جماع شوم؛ آنگاه مرا از فوت فرزندم مطلع ساختی
 الله متعال«: فرمود ص پیامبر اکرمرفت و ماجرا را برایش بیان کرد.  صنزد رسول الله 

م باردار اینگونه ام ُسلی گوید: می راوی». ی شما را برای شما مبارک گرداند شب گذشته
 سلیم و شوھرش ھمراه ایشان بودند. در سفری بود که ام صباری رسول الله  گردید.

بود که ھر گاه از سفری به مدینه  اینگونه ص پیامبر اکرمعادت نی است که گفت
به ھر حال، ھنگامی که به مدینه نزدیک شدند،  شد. آمدند، ھنگام شب، وارد مدینه نمی می

به راھش  صام سلیم دچار درد زایمان گردید. لذا ابو طلحه ھمراه او ماند و رسول الله 
دانی که من دوست دارم ھمراه  میو طلحه گفت: بار الھا! تو ادامه داد. در این ھنگام، اب

و ھم اکنون به سبب مشکلی که  ،پیامبرت، از شھر بیرون بروم و با پیامبرت وارد شھر شوم
باز ماندم. ام سلیم گفت: ای ابو طلحه! من آن  ص رسول اکرمبینی از ھمراھی  تو می

کنم؛ به  در این زایمان، احساس نمی کردم، دردی را که در زایمانھای گذشته احساس می
مان به سراغ او یدرد زاراھت ادامه بده. لذا ما براه افتادیم. و ھنگامی که به شھر رسیدند، 

او را حق ندارد کس  ھیچ انس! یا آورد. مادرم به من (انس) گفت: ایبه دن یآمد و پسر
را برداشتم و نزد  ادنوزصبح، من  .یببر ص اکرم امبریپنزد او را  ،ر بدھد تا صبحیش
که آھن داغی برای نشانه گذاری حیوانات بدست  ص. رسول الله بردم ص اکرم امبریپ

م بلی. گفت؟ »شاید ام سلیم وضع حمل نموده است«داشت، ھنگامی که مرا دید، فرمود: 
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پیامبر بردم و در آغوش را  آھن داغ را به زمین گذاشت و من نوزاد صآنگاه نبی اکرم 
 دیجوو آن را  طلب نمودی (نوعی خرما) مدینه  عجوه صگذاشتم. رسول الله  ص اکرم

مکید و  نوزاد آن خرما را می .گذاشت نوزاددر دھان آن را  تا اینکه نرم گردید؛ آنگاه
ببینید که انصار چقدر «با دیدن این صحنه، فرمود:  صرسول الله  لیسید. میھایش را  لب

 .نامیدالله  او را عبد دستی به صورتش کشید و و »خرما را دوست دارند
از انصار گفت: از  یمرد :که نه آمده استییع ابن به نقل از یاز بخار یتیدر روا(و 

 .)دمیطلحه)، نه فرزند قرآن خوان د فرزندان ھمان عبدالله (بن ابو

 س): فضیلت ابی بن کعب ۴۱باب (
ُقْرآنَ  مَجَعَ قَاَل:  س َعن أ�ٍَس  ـ۱۷۰۳

ْ
ِ  رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  ال ْرَ�َعةٌ  ص ا�َّ

َ
 ِمنَ  لُكُُّهمْ  أ

نَْصارِ 
َ
ىَبُّ  ،َجبٍَل  ْ�نُ  ُمَعاذُ  :األ

ُ
بُو ،ثَابٍِت  ْ�نُ  َوَز�ْدُ  ،َكْعٍب  ْ�نُ  َوأ

َ
ُت  :َ�تَاَدةُ  قَاَل  ،َز�ْدٍ  َوأ

ْ
�ٍَس  قُل

َ
 :أل

بُو َمنْ 
َ
َحدُ  :قَاَل  ؟َز�ْدٍ  أ

َ
 )۲۴۶۵(م/ .ُ�ُموَميِت  أ

از انصار  یه ھمگکچھار نفر  صرم کا یدر زمان نب گوید: می سانس ترجمه: 
د بن ثابت. ید و زیعب، معاذ بن جبل، ابو زکبن  یردند: ُابَ ک یبودند، قرآن را جمع آور

من  یاز عموھا یکیست؟ گفت: کید یدم: ابو زیاز انس پرس گوید: می از انس) یقتاده (راو
  .)که در جنگ قادسیه به شھادت رسید است. (اسم او سعد بن عبید بن نعمان اوسی است

 س فضیلت ابو ذر غفاری): ۴۲باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۷۰۴ اِمِت  بِْن  ا�َّ بُوَذرٍّ  قَاَل  :قَاَل  الصَّ

َ
 َوَ�نُوا ،ِغَفارٍ  قَْوِمنَا ِمنْ  َخرَْجنَا :س أ

لُّونَ  ْهرَ  ُ�ِ ََرامَ  الشَّ
ْ
نَا فََخرَْجُت  ،احل

َ
ىِخ  أ

َ
نَيٌْس  َوأ

ُ
نَا أ مُّ

ُ
َا ،َوأ

ْ
نل َا َخالٍ  ىلَعَ  َ�َ�َ

َ
َرَمنَا ،نل

ْ
�

َ
 َخانُلَا فَأ

ْحَسنَ 
َ
ْنَا َوأ

َ
ْهِلَك  َ�نْ  َخرَْجَت  إَِذا إِنََّك  :َ�َقالُوا قَْوُمهُ  فََحَسَدنَا ،إِيل

َ
ِْهمْ  َخالََف  أ

َ
نَيٌْس  إِيل

ُ
 فََجاءَ  ،أ

ي  َعلَيْنَا َ�نَثَا َخانُلَا ِ
َّ

ُ  ِ�يَل اذل
َ

ُت  ،هل
ْ
ا :َ�ُقل مَّ

َ
ْرتَهُ  َ�َقدْ  َمْعُروفَِك  ِمنْ  َمىَض  َما أ  مِجَاعَ  َوالَ  ،َكدَّ

�ْنَا ،َ�ْعدُ  ِ�يَما لََك  َمتَنَا َ�َقرَّ نَا ،رِصْ
ْ
ى ،َعلَيَْها فَاْحتََمل  َحىتَّ  فَا�َْطلَْقنَا ،َ�بىِْك  فََجَعَل  ثَْو�َهُ  َخانُلَا َوَ�َغطَّ

َا
ْ

ةِ  نََزنل ةَ  حِبرَْضَ نَيٌْس  َ�نَافَرَ  ،َمكَّ
ُ
َمتِنَا َ�نْ  أ َ�يَا ،ِمثِْلَها َوَ�نْ  رِصْ

َ
اَكِهنَ  فَأ

ْ
َ  ،ال نَيًْسا فََخ�َّ

ُ
تَانَا ،أ

َ
 فَأ

نَيٌْس 
ُ
َمتِنَا أ يِخ  ا�ْنَ  يَا ،َصلَّيُْت  َوقَدْ  :قَاَل  ،َمَعَها َوِمثِْلَها برِِصْ

َ
نْ  َ�بَْل أ

َ
ىَق  أ

ْ
ل
َ
ِ  رَُسوَل  أ  ص ا�َّ

ُت  ،ِسنِ�َ  بِثََالِث 
ْ
ِ  :قَاَل  ؟لَِمنْ  :قُل ُت  ،ِ�َّ

ْ
ْ�نَ  :قُل

َ
هُ  فَأ هُ  :قَاَل  ؟تَوَجَّ تَوَجَّ

َ
ُهِ�  َحيُْث  أ َص�ِّ  ،َر�ِّ  يُوَجِّ

ُ
 أ

ِقيُت  اللَّيِْل  آِخرِ  ِمنْ  اَكنَ  إَِذا َحىتَّ  ِعَشاءً 
ْ
ل
ُ
�ِّ  أ

َ
ْمُس  َ�ْعلَُوِ�  َحىتَّ  ،ِخَفاءٌ  َك� نَيٌْس  َ�َقاَل  ،الشَّ

ُ
 :أ
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ةَ  َحاَجةً يِل  إِنَّ  ِفِ�  بَِمكَّ
ْ
نَيٌْس  فَاْ�َطلََق  ،فَاك

ُ
ىَت  َحىتَّ  أ

َ
ةَ  أ َّ  فََراَث  ،َمكَّ ُت  َجاءَ  ُ�مَّ  ،ىلَعَ

ْ
 َما :َ�ُقل

ةَ  رَُجالً  لَِقيُت  :قَاَل  ؟َصنَْعَت  نَّ  يَْزُ�مُ  ،ِديِنَك  ىلَعَ  بَِمكَّ
َ
َ  أ رَْسلَهُ  ا�َّ

َ
ُت ، أ

ْ
 ؟انلَّاُس  َ�ُقوُل  َ�َما :قُل

نَيٌْس  َوَ�نَ  ،َساِحرٌ  ،اَكِهنٌ  ،َشاِعرٌ  :َ�ُقولُونَ  :قَاَل 
ُ
َحدَ  أ

َ
َعَراءِ  أ نَيٌْس  قَاَل  ،الشُّ

ُ
 قَْوَل  َسِمْعُت  لََقدْ  :أ

َكَهنَةِ 
ْ
ُ  وََضْعُت  َولََقدْ  ،بَِقْولِِهمْ  ُهوَ  َ�َما ،ال

َ
قَْراءِ  ىلَعَ  قَْوهل

َ
ْعرِ  أ تَئِمُ  َ�َما ،الشِّ

ْ
َحدٍ  لَِسانِ  ىلَعَ  يَل

َ
 أ

نَّهُ  َ�ْعِدى
َ
ِ  ،ِشْعرٌ  � ُت  :قَاَل  ،لاََكِذبُونَ  َو�ِ�َُّهمْ  ،لََصاِدٌق  إِنَّهُ  َوا�َّ

ْ
ِفِ�  :قُل

ْ
ْذَهَب  َحىتَّ  فَاك

َ
ْ�ُظرَ  أ

َ
 ،فَأ

َ�يُْت  :قَاَل 
َ
ةَ  فَأ ْفُت  ،َمكَّ ُت  ،ِمنُْهمْ  رَُجالً  َ�تََضعَّ

ْ
ْ�نَ  :َ�ُقل

َ
ي  َهَذا أ ِ

َّ
ابِئَ  تَْدُعونَهُ اذل َشارَ  ؟الصَّ

َ
 فَأ

 َّ
َ

ابِئَ  :َ�َقاَل  ،إِىل َّ  َ�َماَل  ،الصَّ ْهُل يلَعَ
َ
َواِدى أ

ْ
َّ  َمْغِشيًّا َخَررُْت  َحىتَّ  ،َوَ�ْظمٍ  َمَدَرةٍ  بُِ�لِّ  ال  ،ىلَعَ

�ِّ  ،اْرَ�َفْعُت  ِح�َ  فَاْرَ�َفْعُت  :قَاَل 
َ
مْحَرُ  نُُصٌب  َك�

َ
َ�يُْت  :قَاَل  ،أ

َ
ُت  َزْمَزمَ  فَأ

ْ
َماءَ  َ��ِّ  َ�َغَسل  ،ادلِّ

�ُْت  ِثُْت  َولََقدْ  ،َمائَِها ِمنْ  َورَشِ
َ

يِخ  اْ�نَ  يَا ،بل
َ
ْلَةٍ  َ�ْ�َ  ،ثََالِ��َ أ

َ
  َطَعامٌ يِل  اَكنَ  َما ،َوَ�ْومٍ  يل

َّ
 َماءُ  إِال

َْت  َحىتَّ  فََسِمنُْت  ،َزْمَزمَ   :قَاَل  ،ُجوٍع  ُسْخَفةَ  َكِبِدى ىلَعَ  وََجْدُت  َوَما ،َ�ْطِ�  ُعَ�نُ  تََ�رسَّ
ْهُل  َ�بَيْنَا

َ
ةَ  أ ْلَةٍ يِف  َمكَّ

َ
ْسِمَخِتِهمْ  ىلَعَ  رُضَِب  إِذْ  ،إِْضِحيَانَ  َ�ْمَراءَ  يل

َ
َيِْت  َ�ُطوُف  َ�َما ،أ

ْ
َحدٌ  بِابل

َ
 ،أ

 ِ�ْ�َ
َ
َ�تَا :قَاَل  ،َونَائِلَةَ  إَِسافًا تَْدُعَوانِ  ِمنُْهمْ  َواْمَرأ

َ
َّ  فَأ ُت  َطَوافِِهَمايِف يلَعَ

ْ
نِْ�َحا :َ�ُقل

َ
َحَدُهَما أ

َ
 أ

ْخَرى
ُ
َ�تَا :قَاَل  ،قَْولِِهَما َ�نْ  َ�نَاَهتَا َ�َما :قَاَل  األ

َ
َّ  فَأ ُت يلَعَ

ْ
ََشبَةِ  ِمثُْل  َهنٌ  :َ�ُقل

ْ
�ِّ  َ�ْ�َ  ،اخل

َ
 الَ �

 �ِ
ْ
�

َ
ِوَالنِ  فَاْ�َطلََقتَا ،أ

ْ
َحدٌ  ُهنَا َها اَكنَ  لَوْ  :َوَ�ُقوَالنِ  تَُول

َ
ْ�َفاِرنَا ِمنْ  أ

َ
 رَُسوُل  فَاْستَْقبَلَُهَما :قَاَل  ،أ

 ِ بُو ص ا�َّ
َ
َا ؟»لَُكَما َما« :قَاَل  ،َهابَِطانِ  وَُهَما ،بَْ�رٍ  َوأ

َ
ابِئُ  :قَاتل َكْعبَةِ  َ�ْ�َ  الصَّ

ْ
ْستَارَِها ال

َ
 ،َوأ

َا ؟»لَُكَما قَاَل  َما« :قَاَل 
َ

َا قَاَل  إِنَّهُ  :قَاتل
َ

  لَكَِمةً  نل
ُ
َفمَ  َ�ْمأل

ْ
ِ  رَُسوُل  وََجاءَ ، ال  اْستَلَمَ  َحىتَّ  ص ا�َّ

ََجرَ 
ْ
َيِْت  َوَطاَف  ،احل

ْ
ا ،َص�َّ  ُ�مَّ  ،وََصاِحبُهُ  ُهوَ  بِابل بُو قَاَل  َصَالتَهُ  قىََض  فَلَمَّ

َ
نَا فَُكنُْت . َذرٍّ  أ

َ
ُل  أ وَّ

َ
 أ

ُت  ،قَاَل  ،اإلِْسَالمِ  بِتَِحيَّةِ  َحيَّاهُ  َمنْ 
ْ
َالمُ  :َ�ُقل ِ  رَُسوَل  يَا َعلَيَْك  السَّ  َورمَْحَةُ  وََعلَيَْك « :َ�َقاَل  ،ا�َّ

 ِ نَْت  َمنْ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،»ا�َّ
َ
ُت  :قَاَل  ؟»أ

ْ
ْهَوى :قَاَل  ،ِغَفارٍ  ِمنْ  :قُل

َ
َصابَِعهُ  فَوََضعَ  �ِيَِدهِ  فَأ

َ
 ىلَعَ  أ

ُت  ،َجبَْهِتهِ 
ْ
نِ  َكِرهَ  :َ�ْفىِس يِف  َ�ُقل

َ
  اْ�تََميُْت  أ

َ
 ،َصاِحبُهُ  َ�َقَدَعِ�  ،�ِيَِدهِ  آُخذُ  فََذَهبُْت  ،ِغَفارٍ  إِىل

ْعلَمَ  َوَ�نَ 
َ
َسهُ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  ،ِم�ِّ  بِهِ  أ

ْ
ُت  ،قَاَل  ؟»َهُهنَا ُكنَْت  َمىَت « :قَاَل  ُ�مَّ  ،َرأ

ْ
 ُمنْذُ  َهُهنَا ُكنُْت  قَدْ  :قُل

ْلَةٍ  َ�ْ�َ  ،ثََالِ��َ 
َ

ُت  :قَاَل  ؟»ُ�ْطِعُمَك  اَكنَ  َ�َمنْ « :قَاَل  ،َوَ�ْومٍ  يل
ْ
  َطَعامٌ يِل  اَكنَ  َما :قُل

َّ
 َماءُ  إِال

َْت  َحىتَّ  فََسِمنُْت  ،َزْمَزمَ  ِجدُ  َوَما ،َ�ْطِ�  ُعَ�نُ  تََ�رسَّ
َ
 إِ�ََّها« :قَاَل  ،ُجوٍع  ُسْخَفةَ  َكِبِدى ىلَعَ  أ

بُو َ�َقاَل  »ُطْعمٍ  َطَعامُ  إِ�ََّها ،ُمبَاَرَ�ةٌ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا :بَْ�رٍ  أ  رَُسوُل  فَا�َْطلََق  ،اللَّيْلَةَ  َطَعاِمهِ يِف يِل  ائَْذنْ  ا�َّ

 ِ بُو ص ا�َّ
َ
بُو َ�َفتَحَ  ،َمَعُهَما َوا�َْطلَْقُت  ،بَْ�رٍ  َوأ

َ
َا َ�ْقبُِض  فََجَعَل  ،بَابًا بَْ�رٍ  أ

َ
 َز�ِيِب  ِمنْ  نل
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ائِِف  َل  َذلَِك  َوَ�نَ  ،الطَّ وَّ
َ
تُهُ  َطَعامٍ  أ

ْ
َ�ل

َ
َ�يُْت  ُ�مَّ  ،َ�رَبُْت  َما َ�رَبُْت  ُ�مَّ  ،بَِها أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  ،ص ا�َّ

َهْت  قَدْ  إِنَّهُ « :َ�َقاَل  رٌْض يِل  وُجِّ
َ
ٍْل  َذاُت  أ َراَها الَ  ،�َ

ُ
  أ

َّ
نَْت  َ�َهْل  ،َ�رْثَِب  إِال

َ
 ؟قَْوَمَك  َ��ِّ  ُمبَلِّغٌ  أ

ُ  َعىَس  نْ  ا�َّ
َ
ُجَركَ  بَِك  َ�نَْفَعُهمْ  أ

ْ
َ�يُْت  »ِ�يِهمْ  َو�َأ

َ
نَيًْسا فَأ

ُ
ُت  ؟َصنَْعَت  َما :َ�َقاَل  أ

ْ
 َصنَْعُت  :قُل

 ِّ�
َ
ْسلَْمُت  قَدْ �

َ
قُْت  أ إِ�ِّ  ،ِديِنُكَما َ�نْ  َرْ�بَةٌ يِب  َما :قَاَل  ،وََصدَّ

ْسلَْمُت  قَدْ  فَ
َ
قُْت  أ  ،وََصدَّ

نَا
ْ
تَيْنَا َحىتَّ  فَاْحتََمل

َ
ْسلَمَ  ،ِغَفاًرا قَْوَمنَا أ

َ
ُهمْ  َوَ�نَ  ،نِْصُفُهمْ  فَأ ِغَفارِىُّ  رََحَضةَ  ْ�نُ  إِيَماءُ  يَُؤمُّ

ْ
 ال

ِ  رَُسوُل  قَِدمَ  إَِذا :نِْصُفُهمْ  َوقَاَل  ،مْ َسيَِّدهُ  َوَ�نَ  َمِدينَةَ  ص ا�َّ
ْ
ْسلَْمنَا ال

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقِدمَ  ،أ  ا�َّ

َمِدينَةَ  ص
ْ
ْسلَمَ  ،ال

َ
َاىِق  نِْصُفُهمُ  فَأ

ْ
ْسلَمُ  وََجاَءْت  ،ابل

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقالُوا ،أ  ىلَعَ  �ُْسِلمُ  ،إِْخَوُ�نَا ،ا�َّ

ي  ِ
َّ

ْسلَُموااذل
َ
ْسلَُموا ،َعلَيْهِ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،فَأ ُ  َ�َفرَ  ِغَفارُ « :ص ا�َّ ْسلَمُ  ،لََها ا�َّ

َ
 َسالََمَها َوأ

 ُ  )۲۴۷۳(م/ .»ا�َّ
ی خود؛ غفار؛  گفت: ما از میان قبیله سابوذر  گوید: می عبدلله بن صامتترجمه: 

دادند)  میساختند (و ماھھای دیگری را حرام، قرار  که ماھھای حرام را حالل می
ھایم، منزل  من و برادم ُانیس و مادرم، بیرون شدیم و نزد یکی از دایی بیرون رفتیم.

اش  اما قبیله اشت و در حق ما احسان و نیکی کرد.او احترام زیادی به ما گذ گرفتیم.
روی،  ات می از نزد خانواده نسبت به ما حسادت ورزیدند و به او گفتند: ھنگامی که تو

کند. دایی ما ھم سخنان مردم را به این و آن  ات، رفت و آمد می ُانیس نزد خانواده
 ات را تیره و تار و ضایع ساختی. ھای گذشته گفت و شایع کرد. من به او گفتم: نیکی

ی  ثانیهتوانیم در کنار تو زندگی کنیم. آنگاه، شترانمان را آوردیم و ا بعد از این، نمی
ای پوشید و  اش را با پارچه خود را بر شتران، حمل کردیم. در این ھنگام، دایی ما چھره

در آنجا ُانیس فخر فروشی کرد و  ھر حال، ما به نزدیکی مکه آمدیم. کرد. به گریه می
ی شتران ما بودند، به گروگان گذاشت (به این  ای دیگر را که به اندازه شتران ما و گله

آنگاه ُانیس و فردی که با یکدیگر،  .)شتران را بگیردی  ھرکس، برنده شود، ھمهمعنا که 
آن کاھن، ُانیس را انتخاب کرد (برنده  ھنی رفتند.فخر فروشی کرده بودند، نزد کا

 ای دیگر را با خودش به خانه آورد. اعالم نمود.) اینگونه ُانیس گله شتر ما و گله
 ام! من سه سال قبل از اینکه  ای برادر زاده ابوذر گفت:ھمچنین  گوید: می راوی

را مالقات نمایم، نماز خواندم. من پرسیدم: برای چه کسی نماز  ص رسول الله
خواندی؟ گفت: برای الله. پرسیدم: به کدام سمت، روی نمودی؟ گفت: به ھر سمت 

آنگاه، مانند قطعه  خواندم. ھنگام عشاء تا آخر شب، نماز می خواست. که پروردگارم می
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تابید. روزی، ُانیس گفت: من  افتادم تا اینکه خورشید بر من می ای روی زمین می پارچه
. سپس حرکت کرد و تا من بروم و برگردم تو کارھایم را انجام بده رم.در مکه، کاری دا

من گفتم: چه کار کردی؟ گفت: مردی را در  رفت و تأخیر نمود. سرانجام، آمد. به مکه
او را فرستاده است.  الله متعالکه کرد  می که، مالقات نمودم که بر دین تو بود و ادعام

گفتند؟ جواب داد: مردم او را شاعر، کاھن و جادوگر  پرسیدم: مردم چه می
ُانیس که یکی از شاعران آن زمان بود، گفت: من سخن  گوید: می دانستند. راوی می

سخنان کاھنان ندارد. ھمچنین  باھتی باسخنان او ھیچ ش ام. کاھنان را شنیده
تواند آنھا را  جزو انواع شعر نبود و کسی نمی انش را در کنار انواع شعر گذاشتم.سخن

 ، او فردی راستگو است و مخالفانش، دروغگو ھستند. به الله سوگند شعر بداند.
یق کنم. من گفتم: به کارھایم برس تا من بروم و در این زمینه، تحق گوید: می ابوذر

تر بود، پیدا کردم و گفتم: این مردی که  آنگاه به مکه آمدم و یکی را که از ھمه ضعیف
دانند، کجاست؟ او به من اشاره کرد و گفت: صابئی؟  مردم او را صابئی (بی دین) می

ھای خشت و استخوان به من حمله کردند و مرا کتک زدند تا  آنگاه، اھل مکه با پاره
ش به زمین افتادم. و ھنگامی که از زمین برخاستم، مانند سنگ ھو جایی که من بی

کردند. سپس کنار  قرمزی بودم که مردم در دوران جاھلیت، روی آن ذبح و قربانی می
ام! من سی شبانه  زاده برادرای آب زمزم رفتم و خونھایم را شستم و از آن، نوشیدم. 

ای چاق  پس به اندازه آب زمزم، ھیچ غذای دیگری نداشتم. روز در آنجا ماندم و به جز
ھای شکمم تاب برداشت و ھرگز ضعف گرسنگی را بر جگرم، احساس  شدم که چین

ھای مھتابی و بسیار روشن که اھل مکه به خوابی عمیق  نکردم. آنگاه در یکی از شب
نان را دیدم که دو کرد، دو زن از آ فرو رفته بودند و ھیچ کس، اطراف کعبه، طواف نمی

من گفتم:  ھا ھنگام طواف از کنار من گذشتند.زدند. آن له را صدا مییبت اساف و نا
زدند.  یکی از آنھا را به نکاح دیگری در آورید. اما آنان، ھمچنان اساف و نایله را صدا می

من با کنایه  شرمگاھی مانند چوب دارند.بار دیگر که از کنار من گذشتند، گفتم: 
کنم. (در حقیقت، اساف و نایله را اھانت کرد تا کفار را بیشتر ناراحت  ت نمیصحب

و کردند  می کند.) آن دو نفر با شنیدن این سخنان، رفتند در حالی که داد و فریاد
داشتیم (تا به حساب این مرد برسند.)  گفتند: ای کاش! ما اینجا کس و کاری می می

ابوبکر گفت:  ه و ابوبکر از روبروی آنان آمدند.ل اللآمدند که رسو آنان از کوه پایین می
؟ آنھا جواب دادند: یک فرد بی دین میان کعبه و »چه اتفاقی برای شما افتاده است«
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ھایش، پنھان شده است. ابوبکر پرسید: به شما چه گفت؟ گفتند: او سخنی گفت  پرده
 شود (قابل گفتن نیست.) که دھان از گفتن آن، پر می

آمد و به حجراالسود دست کشید و او و ھمراھش (ابوبکر)  صول الله آنگاه رس
نمازش را  صپیامبر اکرم سپس نماز خواندند. ھنگامی که  الله را طواف کردند.ی  خانه

تمام کرد، من نخستین کسی بودم که با تحیت اسالم به او سالم کردم و گفتم: السالم 
تو «سپس فرمود: ». الله رحمةو علیک و «فرمود:  صنبی اکرم علیک یا رسول الله. 

دستش را پایین آورد و  صی غفار ھستم. پیامبر اکرم  ؟ گفتم: مردی از قبیله»کیستی
انتساب مرا به  صاش گذاشت. من با خود گفتم: رسول الله  انگشتانش را باالی پیشانی

را بگیرم؛  ص امبر اکرمپیی، غفار ناپسند دانست. در این ھنگام، من خواستم دست  قبیله
شناخت، اجازه نداد که دستش را بگیرم. سپس رسول  اما ھمراھش که او را بھتر می

؟ گفتم: سی »ای چه مدت است که اینجا بوده«سرش را بلند نمود و فرمود:  صاکرم 
ه جز آب ؟ گفتم: ب»داد چه کسی تو را غذا می«شبانه روز است که من اینجا ھستم. فرمود: 

ھای شکمم تاب برداشت و  ای چاق شدم که چین و به اندازه غذای دیگری نداشتم. زمزم، 
زمزم، آب با برکتی «فرمود:  صضعف گرسنگی را بر جگرم احساس نکردم. رسول الله 

! اجازه دھید تا یا رسول اللهگفت:  سابوبکر ». گردد است و مانند غذا باعث سیری می
ای را  دِر خانهستا اینکه ابوبکر اینگونه، من با آنھا راه افتادم من امشب او را غذا بدھم.

و جلوی ما کرد  می ف، مشتیھای طا باز نمود (و ما وارد شدیم.) او از کشمش
گذاشت. و این، نخستین غذایی بود که در مکه، خوردم. سپس، مدت زمانی طوالنی  می

فرمود:  ص پیامبر اکرم م.رسید صآنجا ماندم. بعد از آن، روزی، خدمت رسول الله 
کنم یثرب (مدینه)  میفکر  ام. به سرزمینی که نخل فراوانی دارد، راھنمایی شده«

تو را برای آنان، مفید  الله متعالرسانی؟ چه بسا که  ات می آیا تو پیام مرا به قبیله باشد.
 ». گرداند و آنان باعث اجر و پاداش برای تو گردند

ُانیس پرسید: چکار کردی؟ گفتم: کاری که من انجام  دم.نیس آمبعد ازآن، نزد اُ  
ت: من ھم از دین شما بیزار دادم، این بود که مسلمان شدم و تصدیق کردم. ُانیس گف

پس من ھم مسلمان شدم و تصدیق کردم. سپس ما از آنجا وسایلمان را  نیستم.
ی غفار نیز  قبیلهیمان غفار رفتیم. نصف جمعیت  برداشتیم و کوچ کردیم و نزد قبیله

نمود. و  مسلمان شدند و ایماء بن رحضه غفاری که سردار آنان بود، آنھا را امامت می
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به مدینه بیاید، ما مسلمان  صنصف دیگر آنان گفتند: ھنگامی که رسول الله 
ی  به مدینه آمد، نصف جمعیت باقیمانده صشویم. سپس وقتی که رسول اکرم  می

ی  ! قبیلهیا رسول اللهی اسلم آمدند و گفتند:  عد از آن، قبیلهآنان نیز مسلمان شدند. ب
و  .شویم اند، ما نیز مسلمان می غفار برادران ما ھستند؛ ھمانگونه که آنان مسلمان شده

ی غفار را مغفرت کند و  ، قبیلهالله متعال«فرمود:  صمسلمان شدند. رسول الله 
 ». ی اسلم را سالم نگه دارد قبیله

ا :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۷۰۵ بَا بَلَغَ  لَمَّ
َ
ةَ  ص انلَّىِبِّ  َمبَْعُث  َذرٍّ  أ  قَاَل  بَِمكَّ

ِخيهِ 
َ
نَيٍس  :أل

َ
 َورِس  اْرَكْب أ

َ
َواِدى َهَذا إِىل

ْ
مَ يِل  فَاْعلَمْ  ،ال

ْ
ي  الرَُّجِل  َهَذا ِعل ِ

َّ
نَّهُ  يَْزُ�مُ اذل

َ
� 

ِ�يهِ 
ْ
رََبُ  يَأ

ْ
َماءِ  ِمنَ  اخل ةَ  قَِدمَ  َحىتَّ  اآلَخرُ  فَا�َْطلََق  ،ائْتِِ�  ُ�مَّ  قَْوهِلِ  ِمنْ  فَاْسَمعْ  ،السَّ  ،َمكَّ

  رََجعَ  ُ�مَّ  ،قَْوهِلِ  ِمنْ  وََسِمعَ 
َ

يِب  إِىل
َ
ْ�تُهُ  :َ�َقاَل  َذرٍّ أ

َ
ُمرُ  َرأ

ْ
ْخالَقِ  بَِماَكِرمِ  يَأ

َ
 الَكًَماَ�ُقوُل  وَ  ،األ

ْعرِ  ُهوَ  َما رَْدُت  ِ�يَما َشَفيْتَِ�  َما :َ�َقاَل ، بِالشِّ
َ
وَّدَ  ،أ ُ  َشنَّةً  ومََحََل  َ�زَتَ

َ
 َحىتَّ وسار  َماءٌ  ِ�يَها ،هل

ةَ  قَِدمَ  ىَت  ،َمكَّ
َ
َمْسِجدَ  فَأ

ْ
ََمَس  ال نْ  َوَ�ِرهَ  ،َ�ْعِرفُهُ  َوالَ  صانلَّيِبَّ  فَاتلْ

َ
َل  أ

َ
 َحىتَّ  ،َ�نْهُ  �َْسأ

ْدَرَ�هُ 
َ
ٌّ  فََرآهُ  ،فَاْضَطَجعَ  ـ اللَّيَْل  َ�ْعِ�  ـ أ نَّهُ  َ�َعَرَف  ىلَعِ

َ
ا ،َغِر�ٌب  �  فَلَمْ  ،تَبَِعهُ  َرآهُ  فَلَمَّ

 
ْ

ل
َ
ءٍ  َ�نْ  َصاِحبَهُ  ِمنُْهَما َواِحدٌ  �َْسأ ْصبَحَ  َحىتَّ  ،ىَشْ

َ
  َوَزاَدهُ  قَُر�ْبَتَهُ  اْحتََمَل  ُ�مَّ  ،أ

َ
 إِىل

َمْسِجدِ 
ْ
َْومَ  َذلَِك  َ�َظلَّ  ،ال ْمىَس  َحىتَّ  صانلَّيِبَّ  يََرى َوالَ فيه  ايلْ

َ
  َ�َعادَ  أ

َ
 ،َمْضَجِعهِ  إِىل

ٌّ  بِهِ  َ�َمرَّ  َ�  َما :َ�َقاَل  ،ىلَعِ
َ
نْ  لِلرَُّجِل  أ

َ
ُ  َ�ْعلَمَ  أ

َ
هل قَاَمهُ  ؟َمْ�ِ

َ
ُل  َوالَ  ،َمَعهُ  بِهِ  فََذَهَب  ،فَأ

َ
 �َْسأ

ءٍ  َ�نْ  َصاِحبَهُ  ِمنُْهَما َواِحدٌ  قَاَمهُ  ،َذلَِك  ِمثَْل  َ�َعَل  اثلَّالِِث  يَْومُ  اَكنَ  إَِذا َحىتَّ  ،ىَشْ
َ
ٌّ  فَأ  ىلَعِ

ُ  قَاَل  ُ�مَّ  ،َمَعهُ 
َ

الَ  :هل
َ
ثُِ�  أ َدِّ ي  َما حتُ ِ

َّ
قَْدَمَك اذل

َ
ََ�َ  َهَذا أ ْ�َطيْتَِ�  إِنْ  :قَاَل  ؟ابلْ

َ
 َ�ْهًدا أ

ُت  ،لَرُتِْشَد�ِّ  َوِميثَاقًا
ْ
ْخرَبَهُ  ،َ�َفَعَل  ،َ�َعل

َ
إِنَّهُ  :َ�َقاَل  ،فَأ

ِ  رَُسوُل  َوُهوَ  ،َحقٌّ  فَ إَِذا ،ص ا�َّ
 فَ

ْصبَْحَت 
َ
إِ�ِّ  ،فَاتَِّبْعِ�  أ

يُْت  إِنْ  فَ
َ
َخاُف  َشيْئًا َرأ

َ
�ِّ  ُ�ْمُت  ،َعلَيَْك  أ

َ
ِر�ُق  َك�

ُ
َماءَ  أ

ْ
إِنْ  ،ال

 َمَضيُْت  فَ
 َمَعهُ  وََدَخَل  ص انلَّىِبِّ  ىلَعَ  َدَخَل  َحىتَّ  ،َ�ْقُفوهُ  فَاْ�َطلََق  ،َ�َفَعَل  ،َمْدَخِ�  تَْدُخَل  َحىتَّ  فَاتَِّبْعِ� 
ْسلَمَ  قَْوهِلِ  ِمنْ  فََسِمعَ 

َ
ُ  َ�َقاَل  ،َماَكنَهُ  َوأ

َ
  ارِْجعْ « :ص انلَّيِبُّ  هل

َ
ْخرِبُْهمْ  قَْوِمَك  إِىل

َ
 َحىتَّ  فَأ

ِ�يََك 
ْ
ْمِرى يَأ

َ
ي  :َ�َقاَل  »أ ِ

َّ
رْصَُخنَّ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس َواذل

َ
ىَت  َحىتَّ  فََخَرجَ  ،َظْهَراَ�يِْهمْ  َ�ْ�َ  بَِها أل

َ
 أ

َمْسِجدَ 
ْ
ىلْعَ  َ�نَاَدى ،ال

َ
ْشَهدُ  :َصْوتِهِ  بِأ

َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال شَهُد  وَ  ،ا�َّ

َ
نَّ أ

َ
ًدا أ ِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ  ،ا�َّ

َقْومُ  َوثَارَ 
ْ
�ُوهُ  ال ْضَجُعوهُ  َحىتَّ  فَرَضَ

َ
ىَت  ،أ

َ
َعبَّاُس  فَأ

ْ
َ�بَّ بُن َعبِداملطلب  ال

َ
 :َ�َقاَل  ،َعلَيْهِ  فَأ
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لَْستُمْ  ،َو�ْلَُ�مْ 
َ
نَّهُ  َ�ْعلَُمونَ  أ

َ
نَّ  ،ِغَفارٍ  ِمنْ  �

َ
َّاِرُ�مْ  َطِر�َق  َوأ

ُ
  جت

َ
امِ  إِىل �َْقَذهُ  ،َعلَيِْهمْ  الشَّ

َ
 فَأ

َغدِ  ِمنَ  اَعدَ  ُ�مَّ  ،ِمنُْهمْ 
ْ
ْهِ  َوثَاُروا ،بِِمثِْلَها ال �ُوهُ  إِيلَ َ�بَّ  ،فَرَضَ

َ
َعبَّاُس  َعلَيْهِ  فَأ

ْ
�َْقَذهُ  ال

َ
 .فَأ

 )۲۴۷۴(م/
 سدر مکه به ابوذر  صھنگامی که خبر بعثت نبی اکرم  گوید: می ابن عباسترجمه: 

نیس؛ گفت: سوار شو و به صحرای مکه برو و ماجرای این شخصی رسید، به برادرش؛ اُ 
سخنانش را گوش  شود، برایم روشن گردان. را که مدعی است از آسمان بر او وحی می

کن و برگرد. ُانیس براه افتاد تا اینکه به مکه آمد و سخنان وی را شنید و نزد ابوذر 
خواند و  ھای اخالقی فرا می برگشت و گفت: مردی را دیدم که مردم را به سوی ارزش

که شعر نبودند. ابوذر گفت: آرزوھایم را برآورده نکردی. آنگاه کرد  می ھایی صحبت
برداشت و مشک آبی بر دوش گذاشت و به راه افتاد تا اینکه وارد مکه  خودش، توشه

 .شناخت به مسجد آمد حال آنکه او را نمی صشد. پس در جستجوی نبی اکرم 
روز را سپری نمود تا  توانست در مورد وی از مردم بپرسد. اینگونه آن ھمچنین نمی

او  ساثنا، علی بن ابی طالب ای دراز کشید. در این  اینکه شب فرا رسید. پس در گوشه
را دید و متوجه شد که او فردی بیگانه است. به ھر حال، ابوذر ھمراه علی رفت و ھیچ 

باره، ابوذر مشک  یک از آنھا دیگری را در مورد ھیچ چیز نپرسید تا اینکه صبح شد. دو
ون اش را برداشت و به مسجد رفت. روز دوم را ھم در مسجد، سپری نمود و بد و توشه

را ببیند، شب شد. بار دیگر، به ھمان جای اولش رفت و دراز  صاینکه رسول الله 
آمد و گفت: آیا وقت آن نرسیده است که شما منزلتان را بدانید؟ اینگونه  س کشید که علی

یک از آنھا از دیگری چیزی این بار ھم ھیچ  بیدار کرد و ابوذر ھمراه او رفت. علی او را
آمد و  س تا اینکه روز سوم ھم ابوذر دوباره به ھمانجا رفت و دراز کشید که علی نپرسید.

گویی که برای انجام چه  او را بلند کرد و با خودش برد و به او گفت: آیا به من نمی
بندی که مرا  ای؟ ابوذر جواب داد: اگر با من عھد و پیمان می کاری به این شھر آمده
قبول کرد و عھد و  س گویم. علی ا از آمدن به این شھر میام ر راھنمایی کنی، انگیزه

پیمان بست. آنگاه، ابوذر او را از ماجرا با خبر ساخت. علی گفت: او، حق است و او، 
ایت احساس خطر بیا. اگر من موردی را دیدم که براست. صبح، بدنبال من  پیامبر الله
و در صورتی که من به مسیرم ادامه دادم،  ریزم. ایستم طوری که گویا آب می کنم، می

شوید. ابوذر نیز ھمین کار را به دنبال من بیا و ھرکجا که من وارد شدم، شما نیز وارد 
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رفت. سپس  صھمراه ابوذر نزد نبی اکرم  سبه دنبال او راه افتاد تا اینکه علی  کرد.
لمان شد. نبی گوش فرا داد و ھمانجا مس صابوذر به قسمتی از سخنان نبی اکرم 

ات برگرد و آنھا را به اسالم، دعوت کن تا زمانی که  نزد قبیله«به او فرمود:  صاکرم 
ابوذر گفت: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، فریاد ». رسد دستور من به تو می

آنگاه،  گوید: می ی توحید را میان آنان، اعالم خواھم کرد. راوی خواھم کشید و کلمه
بیرون رفت و به مسجد آمد و با آواز بلند، فریاد زد: گواھی  صنزد نبی اکرم ابوذر از 

ی  دھم که محمد، فرستاده دھم که ھیچ معبودی بجز الله، وجود ندارد و گواھی می می
ای کتک زدند که  الله است. با شنیدن این سخنان، قریش برخاستند و او را به اندازه

ابوذر انداخت و  دالمطلب آمد و خودش را رویروی زمین افتاد. آنگاه عباس بن عب
ی غفار است؟ و راه تجارت شما از کنار  دانید که او از قبیله نمی مگر گفت: وای بر شما،

گذرد. و اینگونه او را از دست آنان، نجات داد. فردای آنروز، دوباره، ابوذر آمد و  آنان می
این بار  ه کردند او را کتک زدند.به او حملھمان سخنانش را تکرار کرد. باز ھم قریش 

 انداخت و او را نجات داد.  ویخودش را روی  سعباس  نیز

 س): فضیلت ابو موسی اشعری ۴۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۰۶

َ
ْعَرانَةِ  نَاِزٌل  وَُهوَ  ص انلَّىِبِّ  ِعنْدَ  ُكنُْت  :قَاَل  س ُموىَس أ ِ

ْ
ةَ  َ�ْ�َ  ،بِاجل  َمكَّ

َمِدينَةِ 
ْ
ىَت  ،بَِالٌل  َوَمَعهُ  ،َوال

َ
ِ  رَُسوَل  فَأ ْعَراىِبٌّ  رَُجٌل  ص ا�َّ

َ
الَ  :َ�َقاَل  ،أ

َ
دُ  يَايِل  ُ�نِْجزُ  أ  َما ُ�َمَّ

ُ  َ�َقاَل  ؟وََعْدتَِ� 
َ

ِ  رَُسوُل  هل �رِْشْ « :ص ا�َّ
َ
ُ  َ�َقاَل  »أ

َ
ْعَراىِبُّ  هل

َ
رَثَْت  :األ

ْ
�

َ
َّ  أ �رِْشْ « ِمنْ يلَعَ

َ
ْ�بََل  »أ

َ
 فَأ

ِ  رَُسوُل  يِب  ىلَعَ  ص ا�َّ
َ
َغْضبَانِ  َكَهيْئَةِ  ،َو�َِاللٍ  ُموىَس أ

ْ
برُْشَى رَدَّ  قَدْ  َهَذا إِنَّ « :َ�َقاَل  ،ال

ْ
 ال

ْ�تَُما فَاْ�بَالَ 
َ
نَا :َ�َقاالَ  »أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا قَِبل ِ  رَُسوُل  َداَع  ُ�مَّ ، ا�َّ  َ�َغَسَل  ،َماءٌ  ِ�يهِ  بَِقَدٍح  ص ا�َّ

َ�ا« :قَاَل  ُ�مَّ  ،ِ�يهِ  َوَمجَّ  ،ِ�يهِ  َووَْجَههُ  يََديْهِ  فْراَِغ  ،ِمنْهُ  ارْشَ
َ
ُوِرُ�َما وُُجوِهُكَما ىلَعَ  َوأ ا ،َو�ُ �رِْشَ

َ
 »َوأ

َخَذا
َ
َقَدحَ  فَأ

ْ
َمَرُهَما َما َ�َفَعالَ  ،ال

َ
ِ  رَُسوُل  بِهِ  أ مُّ  َ�نَاَدْ�ُهَما ،ص ا�َّ

ُ
رْتِ  َوَراءِ  ِمنْ  َسلََمةَ  أ  :السِّ

فِْضالَ 
َ
ُكَما أ مِّ

ُ
ا أل فَْضالَ  ،إِنَائُِ�َمايِف  ِممَّ

َ
  )۲۴۹۷(م/ .َطائَِفةً  ِمنْهُ  لََها فَأ

ه کان میھمراه بالل، در جعرانه، م صرم کا ینب گوید: می س یاشعر یابوموسترجمه: 
ه یک نفر بادیه نشین نزد رسول کنه، منزل گرفته بود و من نیز نزد ایشان بودم یو مد
 صرم کامبر ای؟ پینک ی، وفا نمیا دادهه به من ک یا ا به وعدهیآمد و گفت: آ صالله 

به من  ھا هن مژدیاد از ایآن مرد، گفت: ز». دھم یبه تو مژده م«خطاب به او فرمود: 
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ام  مژده«رد وفرمود: کو بالل  ین، رو به ابوموسیخشمگ یبا حالت ص. رسول الله یا داده
 یم. سپس، ظرف آبیرفتیپذ! ما یا رسول اللهآنان گفتند: ». دیریبپذآن را  رفت؛ شمایرا نپذ

د و ین بنوشیاز ا«خواست و دستھا و صورتش را در آن شست و آب دھان انداخت و فرمود: 
 صآنان به دستور رسول الله ». دھم ید و شما را بشارت میزیتان بریھا نهیبر چھره و س

مادرتان  یی آن برا ماندهیعمل نمودند. آنگاه، ام سلمه از پشت پرده صدا زد و گفت: از باق
 ش گذاشتند.یاز آن آب، برا یز قدرید. آنھا نیبگذار

 ): فضیلت ابو موسی و ابو عامر اشعری۴۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۰۷

َ
�ِيهِ  َ�نْ  بُْرَدةَ أ

َ
ا :قَاَل  أ   لَمَّ

َ
بَا َ�َعَث  ،ُحنَْ�ٍ  ِمنْ  ص انلَّيِبُّ  فََرغ

َ
 اَعِمرٍ  أ

  َجيٍْش  ىلَعَ 
َ

ْوَطاٍس  إِىل
َ
ةِ  �ْنَ  ُدَر�ْدَ  فَلَيِقَ  ،أ مَّ ِة  ُدَر�ْدٌ  َ�ُقتَِل  ،الصِّ مَّ ُ  َوَهَزمَ بُن الصَّ  ا�َّ

ْصَحابَهُ 
َ
بُو َ�َقاَل  ،أ

َ
يِب  َمعَ  َو�ََعثَِ�  :ُموىَس  أ

َ
بُو فَُرِ�َ  :قَاَل  ،اَعِمرٍ أ

َ
بَتِهِ يِف  اَعِمرٍ  أ

ْ
 َرَماهُ  ،ُرك

ثْبَتَهُ  ،�َِسْهمٍ  ُجَشمٍ بَِ�  ِمنْ  رَُجٌل 
َ
بَتِهِ يِف  فَأ

ْ
ْهِ  فَا�ْتََهيُْت  ،ُرك ُت  إِيلَ

ْ
 ؟َرَماكَ  َمنْ  َ�مِّ  يَا :َ�ُقل

َشارَ 
َ
بُو فَأ

َ
  اَعِمرٍ  أ

َ
يِب  إِىل

َ
ي  َذلَِك  ،تََراهُ  قَاتِِ�  َذاكَ  إِنَّ  :َ�َقاَل  ،ُموىَس أ ِ

َّ
بُو قَاَل  ،َرَماِ� اذل

َ
 أ

ُ  َ�َقَصْدُت  :ُموىَس 
َ

ا ،فَلَِحْقتُهُ  فَاْ�تََمْدتُهُ  هل   َرآِ�  فَلَمَّ
َّ

بَْعتُهُ  ،َذاِهبًا َ��ِّ  َو� ُت  فَا�َّ
ْ
 وََجَعل

قُوُل 
َ
ُ  أ

َ
الَ  :هل

َ
لَْسَت  ؟�َْستَْحِ�  أ

َ
الَ  ؟َعَر�ِيًّا أ

َ
ََقيُْت  ،فََكفَّ  ؟تَثْبُُت  أ نَا فَاتلْ

َ
 فَاْختَلَْفنَا ،َوُهوَ  أ

نَا
َ
�َتَْ�ِ  َوُهوَ  أ �ْتُهُ  ،رَضْ يِْف  فَرَضَ تُهُ  بِالسَّ

ْ
  رََجْعُت  ُ�مَّ  ،َ�َقتَل

َ
يِب  إِىل

َ
ُت  اَعِمرٍ أ

ْ
َ  إِنَّ  :َ�ُقل  ا�َّ

ْهمَ  َهَذا فَانِْزعْ  :قَاَل  ،َصاِحبََك  َ�تََل  قَدْ  ْ�تُهُ  ،السَّ ا َ�َ�َ َماءُ  ِمنْهُ  َ�َ�َ
ْ
يِخ  ا�ْنَ  يَا :َ�َقاَل  ،ال

َ
أ

  ا�َْطِلْق 
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل قِْرئْهُ  ص ا�َّ
َ
َالمَ  ِم�ِّ  فَأ ُ  َوقُْل  ،السَّ

َ
بُو لََك  َ�ُقوُل  :هل

َ
 اْستَْغِفرْ  :اَعِمرٍ  أ

بُو َواْستَْعَملَِ�  :قَاَل  ،يِل 
َ
ا ،َماَت  إِنَّهُ  �ُمَّ  ،�َِسً�ا َوَمَكَث  ،انلَّاِس  ىلَعَ  اَعِمرٍ  أ   رََجْعُت  فَلَمَّ

َ
 إِىل

ُت  ص انلَّيِبِّ 
ْ
�رٍ  ىلَعَ  ،َ�يٍْت يِف  َوُهوَ  ،َعلَيْهِ  َدَخل ثَّرَ  َوقَدْ  ،فَِراٌش  وََعلَيْهِ  ،ُمْرَمٍل  رَسِ

َ
� 

�رِ  ِرَماُل  ِ
ِ  رَُسولِ  بَِظْهرِ  الرسَّ تُهُ  ،وََجنْبَيْهِ  ص ا�َّ ْخرَبْ

َ
نَا فَأ رَبِ

يِب  وََخرَبِ  خِبَ
َ
ُت  ،اَعِمرٍ أ

ْ
 َوقُل

 ُ
َ

ُ  قُْل  :قَاَل  :هل
َ

ِ  رَُسوُل  فََداَع  ،يِل  �َْستَْغِفرْ  :هل   ،بَِماءٍ  ص ا�َّ
َ
أ  ُ�مَّ  ،يََديْهِ  َرَ�عَ  �ُمَّ  ،ِمنْهُ  َ�تَوَضَّ

يِب  ،لُِعبَيْدٍ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ « :قَاَل 
َ
يُْت  َحىتَّ  »اَعِمرٍ أ

َ
هُ  اللَُّهمَّ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،إِ�َْطيْهِ  َ�يَاَض  َرأ

ْ
 اْجَعل

ِقيَاَمةِ  يَْومَ 
ْ
ِقَك  ِمنْ  َكثِ�ٍ  فَْوَق  ال

ْ
وْ  ،َخل

َ
ُت  »انلَّاِس  ِمنَ  أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا ،َوِ�  :َ�ُقل  ،فَاْستَْغِفرْ  ا�َّ

ِ  لَِعبْدِ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ « :ص انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  بَهُ  قَيٍْس  بِْن  ا�َّ هُ  ،َذ�ْ
ْ
ْدِخل

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َوأ

ْ
 ُمْدَخالً  ال

بُو قَاَل  »َكِر�ًما
َ
ىِب  إِْحَداُهَما :بُْرَدةَ  أ

َ
ْخَرى ،اَعِمرٍ  أل

ُ
ىِب  َواأل

َ
 )۲۴۹۸(م/ .ُموىَس  أل
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 صرم کا یه نبک یھنگام: فتگ  س یاشعر یابوموسپدرم  گوید: می ابو بردهترجمه: 
اوطاس فرستاد. او در  یابوعامر بسو یبه فرماندھ یرکافت، لشین، فراغت یی حن از غزوه

 ست داد.کارانش را شی، الله متعالشته شد و کد ید بن َصّمه روبرو شد. ُدریآنجا با ُدر
 شد؛ یعامر فرستاد. ابوعامر زخم با ابو صد: مرا ھم رسول الله یگو یم یابوموس

ش اصابت یزانو ه بهکرد کاو پرتاپ  یبسو یریُجشم، ت یبن ی لهیاز قب یمرد یعنی
 یر اندازیت تیسوه ب یسکرا به او رساندم و گفتم: عمو جان! چه  مخودمن نمود. 

رد. ک یر اندازیمن ت یرد؟ او با اشاره، به من گفت: آن شخص، قاتل من است و بسوک
ردم و به کب یرد. او را تعقکدن من، فرار یرساندم. با دردم و خود را به او کپس قصد او 

ستاد و ین. آنگاه، اکتوقف   ؟ینک ی؟ عرب نیستی؟ فرار میشک یاو گفتم: خجالت نم
ر، او را به قتل رساندم. سپس به ابوعامر گفتم: یردن ضربات شمشکپس از رد و بدل 

رون یبآن را  اور. منیرون بیب ر راین تی، او را به قتل رساند. ابوعامر گفت: االله متعال
برو و  صبرادر زاده! نزد نبی اکرم  یشد. ابوعامر گفت: ا یآوردم. از آنجا، آب جار

ند. و مرا به عنوان کمن طلب مغفرت  یسالم مرا به ایشان برسان و به او بگو تا برا
 رد.کن نمود و پس از چند لحظه، فوت یین خود، تعیجانش

اش  در خانه ص رسول اللهرفتم،  صرم کا ینزد نبھنگامی که من برگشتم و 
ده بود و رختخوابی ھم روی آن قرار داشت. یخواب  ر،یساخته شده از حص یتخت یرو

شد. پس او را از وضع  یده مید ص تخت بر پشت و پھلوی رسول الله یھا اثر بافت
ب مغفرت ش طلیه براکخود و ابوعامر باخبر ساختم و گفتم: ابو عامر از شما خواست 

آب خواست و وضو گرفت و سپس، دست به دعا برداشت و  ص اللهد. آنگاه رسول ینک
 ». یات ابو عامر را ببخشا ! بندهبار الھا«فرمود: 
پیامبر دم. سپس یرا د صرسول الله  یر بغلھایز یدیمن سف گوید: می یراو

ا ز مردم، باالتر قرار  یاریاش را از بس امت، مرتبهی! روز قبار الھا«افزود:  ص اکرم
س ی! گناھان عبد الله بن قبار الھا«ن. فرمود: کز طلب مغفرت یمن ن یگفتم: برا». بده

یکی از  گوید: می ابو برده». بش بگردانینص یگاه خوبیامت، جایرا ببخش و روز ق
 دعاھا برای ابو عامر، و دیگری برای ابو موسی بود.
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 ): فضیلت ابو هریره دوسی ۴۵باب (
ْدُعو ُكنُْت  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۷۰۸

َ
�ِّ  أ

ُ
  أ

َ
َ�ةٌ  َوِ�َ  اإلِْسَالمِ  إِىل  فََدَعْوُ�َها ،ُمرْشِ

ْسَمَعتِْ�  يَْوًما
َ
ِ  رَُسولِ يِف  فَأ َرهُ  َما ص ا�َّ

ْ
�

َ
َ�يُْت  ،أ

َ
ِ  رَُسوَل  فَأ نَا ص ا�َّ

َ
بِْ�ى َوأ

َ
ُت  ،أ

ْ
 يَا :قُل

ِ  رَُسوَل  ْدُعو ُكنُْت إِ�ِّ  ،ا�َّ
َ
�ِّ  أ

ُ
  أ

َ
ىَب  اإلِْسَالمِ  إِىل

ْ
َّ  َ�تَأ َْومَ  فََدَعْوُ�َها ،ىلَعَ ْسَمَعتِْ�  ايلْ

َ
 َما ِ�يَك  فَأ

َرهُ 
ْ
�

َ
َ  فَاْدعُ  ،أ نْ  ا�َّ

َ
مَّ  َ�ْهِدَى  أ

ُ
يِب  أ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ُهَر�َْرةَ أ مَّ  اْهدِ  اللَُّهمَّ « :ص ا�َّ

ُ
يِب  أ

َ
 »ُهَر�َْرةَ أ

ا فََخرَْجُت  ِ  نيَِبِّ  بَِدْعَوةِ  ُمْستَبرِْشً ا ص ا�َّ   فرَِصُْت  ِجئُْت  فَلَمَّ
َ

َاِب  إِىل
ْ

 ،ُ�َاٌف  ُهوَ  فَإَِذا ،ابل
�ِّ  فََسِمَعْت 

ُ
بَا يَا َماَكنََك  :َ�َقالَْت  ،قََدَ�َّ  َخْشَف  أ

َ
َماءِ  َخْضَخَضةَ  وََسِمْعُت . ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
 :قَاَل  ،ال

َاَب  َ�َفتََحِت  ،مِخَارَِها َ�نْ  وََعِجلَْت  ِدْرَ�َها َولَِبَسْت  فَاْغتََسلَْت 
ْ

بَا يَا :قَالَْت  ُ�مَّ  ،ابل
َ
 ،ُهَر�َْرةَ  أ

ْشَهدُ 
َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إهِل

َّ
ُ  إِال ْشَهدُ  ،ا�َّ

َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ ُ  َ�بُْدهُ  ُ�َمَّ

ُ
  فَرََجْعُت  :قَاَل  ،َورَُسوهل

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  ص ا�َّ

تَيْتُهُ 
َ
نَا فَأ

َ
بِْ�ى َوأ

َ
َفَرِح  ِمنَ  أ

ْ
ُت  :قَاَل  ،ال

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل �رِْشْ  ،ا�َّ

َ
ُ  اْستََجاَب  قَدِ  أ  َدْعَوتََك  ا�َّ

مَّ  وََهَدى
ُ
يِب  أ

َ
َ  فََحِمدَ  ،ُهَر�َْرةَ أ ْ�َ�  ا�َّ

َ
ُت  :قَاَل  ،َخْ�ًا َوقَاَل  َعلَيْهِ  َوأ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل َ  اْدعُ  ا�َّ  ا�َّ

نْ 
َ
نَا ُ�َبِّبَِ�  أ

َ
�ِّ  أ

ُ
  َوأ

َ
ُمْؤِمِن�َ  ِعبَاِدهِ  إِىل

ْ
ْنَا َوُ�َبِّبَُهمْ  ،ال

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  :قَاَل  ،إِيل  اللَُّهمَّ « :ص ا�َّ

بَا َ�ْعِ�  ـ َهَذا ُ�بَيَْدكَ  َحبِّْب 
َ
هُ  ـ ُهَر�َْرةَ  أ مَّ

ُ
  َوأ

َ
ُمْؤِمِن�َ  ِعبَاِدكَ  إِىل

ْ
ِْهمُ  وََحبِّْب  ،ال

َ
ُمْؤِمِن�َ  إيِل

ْ
 »ال

  ،يََراِ�  َوالَ  ،ىِب  �َْسَمعُ  ُمْؤِمنٌ  ُخِلَق  َ�َما
َّ
َحبَِّ�  إِال

َ
 )۲۴۹۱(م/ .أ

 مادرم مشرک بود و من او را به سوی اسالم، دعوت گوید: می سابوھریره ترجمه: 
به  صاما او سخنی در مورد رسول الله  به اسالم دعوت نمودم.روزی او را  م.کرد می

یا رسول رفتم و گفتم:  صزبان آورد که برایم ناگوار بود. من گریان، نزد رسول الله 
امروز نیز  پذیرفت. میاما او سخنان مرا ن م؛کرد می دعوت، اسالم ه! من مادرم را بالله

ه زبان آورد که برایم ناگوار ب امش او را به اسالم، فرا خواندم؛ ولی او سخنی در مورد
فرمود:  صبخواھید که مادر ابوھریره را ھدایت کند. رسول الله  متعالالله از  بود.

حال خوش ص پیامبر اکرممن که از دعای ». بارالھا! مادر ابوھریره را ھدایت کن«
اتاق مادرم  ، به سوی درِ مبودم از نزد نبی اکرم بیرون آمدم. ھنگامی که به منزل رسید

ا شنید، گفت: ای ابوھریره! صبر کن. من رفتم، در بسته بود. مادرم که صدای پایم ر
آب را شنیدم. بلی، مادرم غسل نمود و پیراھنش را پوشید و به علت  ریختنھم صدای 

عجله از پوشیدن روسری، صرف نظر نمود و در را باز کرد و گفت: ای ابوھریره! من گواھی 
محمد، بنده و دھم که  میو گواھی  یچ معبودی بجز الله، وجود ندارددھم که ھ می
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 صنزد رسول الله ، با شنیدن این سخنان گوید: می ی الله است. ابو ھریره فرستاده
 رسیدم که از شدت خوشحالی، گریه صبرگشتم و در حالی خدمت پیامبر اکرم 

دعایت را  الله متعالدھم؛  می! تو را مژده یا رسول اللهم. سپس عرض کردم: کرد می
را ستود و  الله متعال ص را ھدایت کرد. آنگاه، رسول الله اجابت نمود و مادر ابوھریره

ه تا بخوا الله متعال! از یا رسول اللهثنا گفت و جمالت خوبی به زبان آورد. من گفتم: 
منان را نیز نزد ما محبوب من و مادرم را نزد بندگان مؤمنت محبوب بگرداند و مؤ

و مادرش را  -وھریرهاب -ی کوچکت بار الھا! این بنده«فرمود:  ص نماید. رسول الله
». محبوب بگردانمنان را نیز نزد آنان نزد بندگان مؤمنت، محبوب بگردان و مؤ

منی که بدنیا بیاید و در مورد ی این دعای پیامبر، ھر مؤ در نتیجه گوید: می ابوھریره
 من بشنود و مرا نبیند، مرا دوست دارد. 

الَ  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ َعن ُعرَوَة، َعن  ـ۱۷۰۹
َ
بُو ُ�ْعِجبَُك  أ

َ
  فََجلََس  َجاءَ  ؟ُهَر�َْرةَ  أ

َ
 إِىل

ُث  ،ُحْجَرِ�  َجنِْب  َسبِّحُ  َوُ�نُْت  ،َذلَِك  �ُْسِمُعِ�  ص انلَّىِبِّ  َعِن  ُ�َدِّ
ُ
نْ  َ�بَْل  َ�َقامَ  ،أ

َ
قيِْضَ  أ

َ
 أ

تُهُ  َولَوْ  ،ُسبَْحيِت 
ْ
ْدَر�

َ
ِ  رَُسوَل  إِنَّ  ،َعلَيْهِ  لََرَدْدُت  أ َِديَث  �رَْسُدُ  يَُ�نْ  لَمْ  ص ا�َّ

ْ
، َكرَسِْدُ�مْ  احل

ُمَسيَِّب  اْ�نُ  قَاَل  :ِشَهاٍب  اْ�نُ  قَاَل 
ْ
بَا إِنَّ  :ال

َ
بَا إِنَّ  :َ�ُقولُونَ  :قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
رَثَ  قَدْ  ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
�

َ
ُ  ،أ  َوا�َّ

َموِْعدُ 
ْ
ُمَهاِجِر�نَ  بَاُل  َما :َوَ�ُقولُونَ  ،ال

ْ
نَْصارِ  ال

َ
ثُونَ  الَ  َواأل َحاِديِثهِ  ِمثَْل  َ�تََحدَّ

َ
ْخرِبُُ�مْ  ؟أ

ُ
 وََسأ

نَْصارِ  ِمنَ  إِْخَواِ�  إِنَّ  :َذلَِك  َ�نْ 
َ
رَِضيِهمْ  َ�َمُل  �َْشَغلُُهمْ  اَكنَ  األ

َ
ُمَهاِجِر�نَ  ِمنَ  إِْخَواِ�  َو�ِنَّ  ،أ

ْ
 ال

ْفُق  �َْشَغلُُهمُ  اَكنَ  ْسَواقِ  الصَّ
َ
َزمُ  َوُ�نُْت  ،بِاأل

ْ
ل
َ
ِ  رَُسوَل  أ ْشَهدُ  ،َ�ْطِ�  ِمْلءِ  ىلَعَ  ص ا�َّ

َ
 إَِذا فَأ

ْحَفُظ  ،اَغبُوا
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  َولََقدْ  ،�َُسوا إَِذا َوأ يُُّ�مْ « :يَْوًما ص ا�َّ

َ
ُخذُ  ثَْوَ�هُ  يَبُْسُط  �

ْ
 ِمنْ  َ�يَأ

  َ�َْمُعهُ  ُ�مَّ  ،َهَذا َحِديىِث 
َ

إِنَّهُ  ،َصْدرِهِ  إِىل
َّ  بُْرَدةً  فَبََسْطُت  »َسِمَعهُ  َشيْئًا يَنَْس  لَمْ  فَ   َحىتَّ  ،ىلَعَ

َ
 فََرغ

  مَجَْعتَُها ُ�مَّ  ،َحِديِثهِ  ِمنْ 
َ

َْومِ  َذلَِك  َ�ْعدَ  �َِسيُت  َ�َما ،َصْدرِى إِىل ثَِ�  َشيْئًا ايلْ  آَ�تَانِ  َولَْوالَ  ،بِهِ َحدَّ
نَْزلَُهَما

َ
ُ  أ ثُْت  َما ِكتَابِهِ يِف  ا�َّ بًَدا َشيْئًا َحدَّ

َ
ِينَ ٱإِنَّ ﴿ :أ نَزۡ�َا ِمَن  �َّ

َ
ٓ أ  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱيَۡ�ُتُموَن َما

ُٰه لِلنَّاِس ِ�  لُۡهَدىٰ ٱوَ  ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ
ُ
ُ ٱأ ٰعُِنونَ ٱَوَ�ۡلَعُنُهُم  �َّ  ١٥٩ل�َّ

ِينَ ٱإِ�َّ  َّ�  
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
ْ فَأ ْ َوَ�يَُّنوا ۡصلَُحوا

َ
ْ َوأ نَا تَابُوا

َ
اُب ٱتُوُب َعلَۡيِهۡم َو� [البقرة:  ﴾١٦٠لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

۱۵۹-۱۶۰[. 
َ

 )۲۴۹۳(م/ .اآليَتَْ�ِ  آِخرِ  إِىل
کنی؟ من  گفت: آیا از ابوھریره تعجب نمیلعایشه گوید: می عروهترجمه: 

ام نشست و از احادیث رسول  مشغول خواندن نماز نفل بودم که او آمد و کنار حجره



 ٣٩٥   صکتاب فضایل یاران نبی اکرم  -۵۴

برایم بیان کرد طوری که من بشنوم. و قبل از اینکه نمازم به پایان برسد،  صالله 
 صم: رسول الله گفت می م وکرد می یافتم، سخنانش را رد میبرخاست و رفت. اگر او را 

سعید  گوید: می . ابن شھاب زھریکرد میاینگونه مانند شما زیاد و با عجله، صحبت ن
ند: ابوھریره احادیث زیادی گوی میکه ابوھریره گفت: مردم  نمودبن مسیب نقل 

من و آنان، فیصله خواھد بود (او میان  متعال ی ما الله گاه ھمه. میعادکند می روایت
: چرا مھاجرین و انصار مانند ابوھریره، احادیث ندگوی میمردم  خواھد کرد.) ھمچنین

کنم: برادران انصارم  مییان کنند؟ من علت آن را برای شما ب میزیادی روایت ن
معامله و مشغول کار کشاورزی در زمینھایشان بودند. و برادران مھاجرم مشغول 

م و ھمیشه رسول کرد می تجارت در بازارھا بودند. ولی من به سیرشدن شکمم اکتفا
 آنھا غایب بودند، من حضور داشتم. لذا ھنگامی که نمودم. میرا ھمراھی  صالله 

 . ھمچنین روزی،کردند می م حال آنکه آنھا فراموشکرد می ظھمچنین من حف
و این احادیث کند  می چه کسی از میان شما لباسش را پھن«فرمود:  صرسول الله 

چسباند که در این صورت، ھر سخنی را که از من  میاش  دارد و به سینه مرا برمی
من چادری را که به تن داشتم، پھن کردم تا اینکه ». کند میبشنود، فراموش ن

ام  جمع نمودم و به سینهآن را  آنگاه، به پایان رسید. صسخنان رسول الله 
را فراموش نکردم.  صچسباندم. بعد از آن روز، ھیچ سخنی از سخنان رسول اکرم 

داشتند،  میود ندر قرآن نازل فرموده است، وجآنھا را  الله متعالکه   هاگر این دو آیو 
 م: کرد میھرگز ھیچ حدیثی بیان ن

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ نَزۡ�َا ِمَن  �َّ
َ
ُٰه لِلنَّاِس ِ�  لُۡهَدىٰ ٱوَ  ۡ�َّيَِ�ٰتِ ٱيَۡ�ُتُموَن َمآ أ ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ
ُ
ُ ٱأ ٰعُِنونَ ٱَوَ�ۡلَعُنُهُم  �َّ ِينَ ٱإِ�َّ  ١٥٩ل�َّ ۡصلَُحواْ  �َّ

َ
ْ َوأ تَابُوا

نَا 
َ
تُوُب َعلَۡيِهۡم َو�

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
اُب ٱَوَ�يَُّنواْ فَأ  .﴾١٦٠لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

؛ دارند یپنھان م ،میا فرو فرستاده ی را که ماتیل روشن و ھدایه دالک یسانکگمان  یب«
م، یا ان و روشن نمودهیب ـل یتورات و انجـ تاب کمردم در  یه آن را براکبعد از آن آنھم

مگر   .نندک ین میرا نفر آنھا ـفرشتگان و انس و جن  ـنندگان ک نیو نفر الله متعال
را  یسانکن یچن ی چه توبه .ار سازندکنند و به اصالح بپردازند و آشکه توبه ک یسانک
 ».ر و مھربانمیپذ توبه یرم و من بسیپذ یم
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 سُخَرَشه ): فضیلت ابو دجانه سماک بن ۴۶باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۷۱۰

َ
نَّ  :س أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َخذَ  ص ا�َّ

َ
ُحدٍ  يَْومَ  َسيًْفا أ

ُ
ُخذُ  َمنْ « :َ�َقاَل  ،أ

ْ
 ِم�ِّ  يَأ

يِْدَ�ُهمْ  فَبََسُطوا ؟»َهَذا
َ
نَا :َ�ُقوُل  ِمنُْهمْ  إِ�َْسانٍ  لُكُّ  ،أ

َ
نَا ،أ

َ
ُخُذهُ  َ�َمنْ « :قَاَل  ،أ

ْ
هِ  يَأ  :قَاَل  ؟»حِبَقِّ

ْحَجمَ 
َ
َقْومُ  فَأ

ْ
بُو َخرََشةَ  ْ�نُ  ِسَماكُ  َ�َقاَل  ،ال

َ
نَا :ُدَجانَةَ  أ

َ
هِ  آُخُذهُ  أ َخَذهُ  :قَاَل  ،حِبَقِّ

َ
 َهامَ  بِهِ  َ�َفلََق  فَأ

 َ��ِ ُمرْشِ
ْ
 )۲۴۷۰(م/ .ال

 یریشمش صرسول الله  ،احد ی غزوه روز ت است کهیروا ساز انس ترجمه: 
با شنیدن این سخن، ؟ »ردیگ یر را از من مین شمشیا یچه کس«فرمود:  برداشت و

گفت: من، من.  یم آنھااز ھریک  کردند ودراز  آن یسوه را ب شانیھمه دستھا
در ؟ »ردیگ یاز من م به حقش ر راین شمشیا یچه کس«فرمود:  ص رسول اکرم
 س سماک بن ُخَرَشه دجانه . ابواز گرفتن آن، خود داری کردندمردم این ھنگام، 

ا ن را بیمشرک یر را گرفت و سرھایشمش سپس. رمیگ یحقش مه بآن را  گفت: من
  ن شکافت.آ

 س): فضیلت ابو سفیان صخر بن حرب ۴۷باب (
ثَِ�  قَاَل: ُزَميٍْل ايب  َعن ـ۱۷۱۱ ُمْسِلُمونَ  اَكنَ  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  اْ�نُ َحدَّ

ْ
 َ�نُْظُرونَ  الَ  ال

 
َ

يِب  إِىل
َ
ِ  نىَِبَّ  يَا :ص لِلنَّيِبِّ  َ�َقاَل  ،ُ�َقاِعُدونَهُ  َوالَ  ُسْفيَانَ أ ْعِطِنيِهنَّ  ثََالٌث  ،ا�َّ

َ
 »َ�َعمْ « :قَاَل  ،أ

ْحَسنُ  ِعنِْدي :قَاَل 
َ
َعَرِب  أ

ْ
مْجَلُهُ  ال

َ
مُّ  ،َوأ

ُ
يِب  بِنُْت  َحِبيبَةَ  أ

َ
َزوُِّجَكَها ،ُسْفيَانَ أ

ُ
 :قَاَل  »َ�َعمْ « :قَاَل  ،أ

َْعلُهُ  َوُمَعاِوَ�ةُ 
َ

ُرِ�  :قَاَل  »َ�َعمْ « :قَاَل  ،يََديَْك  َ�ْ�َ  اَكتِبًا جت قَاتَِل  َحىتَّ  َوتَُؤمِّ
ُ
ارَ  أ ُكفَّ

ْ
 ُكنُْت  َكَما ،ال

قَاتُِل 
ُ
ُمْسِلِم�َ  أ

ْ
بُو قَاَل  »َ�َعمْ « :قَاَل  ،ال

َ
نَّهُ  َولَْوالَ  :ُزَميٍْل  أ

َ
ْ�َطاهُ  َما ص انلَّيِبِّ  ِمنَ  َذلَِك  َطلََب  �

َ
 أ

نَّهُ  ،َذلَِك 
َ
  َشيْئًا �ُْسئَُل  يَُ�نْ  لَمْ  أل

َّ
 )۲۵۰۱(م/ .»َ�َعمْ « :قَاَل  إِال

گفت: مسلمانان نسبت به ابو سفیان ل ابن عباس گوید: می ابو ُزمیلترجمه: 
 صکردند؛ لذا او به نبی اکرم  نگاه مثبتی نداشتند و با او نشست و برخاست نمی

ابو سفیان ». بفرمایید«! سه چیز به من عنایت کن. پیامبر فرمود: اللهگفت: ای پیامبر 
خواھم او را به  گفت: ام حبیبه دختر ابوسفیان ؛زیباترین زن عرب؛ نزد من است؛ می

خواھم  ابوسفیان گفت: و از شما می». خوب است«فرمود:  ص نکاح تو بدھم. پیامبر
». خوب است«فرمود:  صپیامبر  ه عنوان منشی و کاتب خود بپذیرید.که معاویه را ب
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عنوان امیر و فرمانده تعیین  است که مرا به من اینابوسفیان گفت: درخواست دیگر 
فرمود:  صجنگیدم، با کفار بجنگم. پیامبر  کنی تا ھمانگونه که با مسلمانان می

کرد، پیامبر  اگر ابو سفیان این درخواستھا را نمی گوید: می ابو ُزمیل». خوب است«
 صل الله داد؛ زیرا ھر درخواستی که از رسو این امتیازھا را به او نمی صاکرم 

 داد.  شد، پاسخ مثبت می می
شد؛ اما نبی  ال فتح مکه یعنی ھشتم ھجری مسلمان(بدیھی است که ابوسفیان س

با ام حبیبه در روایتی، سال ششم، و طبق روایتی دیگر، سال ھفتم ھجری  صاکرم 
رسد که در روایت فوق، یکی از راویان دچار  ازدواج نمود؛ در نتیجه، چنین به نظر می

 .)ده و به خطا رفته است والله اعلموھم ش

 س): فضیلت ُجَلیبیب ۴۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۱۲

َ
نَّ  :س بَْرَزةَ أ

َ
ُ  َمْغًزىيِف  اَكنَ صانلَّيِبَّ  أ

َ
فَاءَ  ،هل

َ
ُ  فَأ  َ�َقاَل  ،َعلَيْهِ  ا�َّ

ْصَحابِهِ 
َ
َحدٍ  ِمنْ  َ�ْفِقُدونَ  َهْل « :أل

َ
 َ�ْفِقُدونَ  َهْل « :قَاَل  ُ�مَّ  ،َوفَُالنًا َوفَُالنًا فَُالنًا ،َ�َعمْ  :قَالُوا ؟»أ

َحدٍ  ِمنْ 
َ
َحدٍ  ِمنْ  َ�ْفِقُدونَ  َهْل « :قَاَل  ُ�مَّ ، َوفَُالنًا َوُفَالنًا فَُالنًا ،َ�َعمْ  :قَالُوا ؟»أ

َ
 :قَاَل  ،الَ  :قَالُوا ؟»أ

فِْقدُ  لَِك�ِّ «
َ
َقتَْ� يِف  َ�ُطِلَب  »فَاْطلُبُوهُ  ،ُجلَيِْبيبًا أ

ْ
  فَوََجُدوهُ  ،ال

َ
 ُ�مَّ  ،َ�تَلَُهمْ  قَدْ  َسبَْعةٍ  َجنِْب  إىِل

ىَت  ،َ�تَلُوهُ 
َ
نَا ِم�ِّ  َهَذا ،َ�تَلُوهُ  ُ�مَّ  ،َسبَْعةً  َ�تََل « :َ�َقاَل  ،َعلَيْهِ  فََوَ�َف  ص انلَّىِبُّ  فَأ

َ
 َهَذا ،ِمنْهُ  َوأ

نَا ِم�ِّ 
َ
ُ  لَيَْس  َساِعَديْهِ  ىلَعَ  فَوََضَعهُ  :قَاَل  »ِمنْهُ  َوأ

َ
�ٌر  هل  رَسِ

َّ
ُ  فَُحِفرَ  :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َساِعَدا إِال

َ
 هل

  )۲۴۷۲(م/ .َغْسالً  يَْذُكرْ  َولَمْ  ،َ�رْبِهِ يِف  َووُِضعَ 
برد. قابل یادآوری  میدر یکی از غزوات بسر  صنبی اکرم  گوید: می ابو برزهترجمه: 

خطاب  صپیامبر اکرم  وه، غنایم زیادی نصیبش نموده بود.در آن غز الله متعال است که
؟ صحابه عرض کردند: بلی؛ فالنی و »استآیا کسی ناپدید شده «به یارانش فرمود: 

؟ صحابه »استناپدید شده آیا کسی «فرمود:  صفالنی و فالنی. دوباره نبی اکرم 
 صدوباره عرض کردند: بلی، فالنی و فالنی و فالنی. برای بار سوم، رسول الله 

فرمود:  ص؟ صحابه عرض کردند: خیر. نبی اکرم »استشده ناپدید آیا کسی «فرمود: 
لذا صحابه در میان کشته شدگان ». به دنبال او بگردید بینم. میولی من جلیبیب را ن«

ی آنھا را کشته بود و  در جستجوی او برآمدند و او را در کنار ھفت نفر دیدند که ھمه
باالی سرش ایستاد و  آمد و صبعد از آن، خودش نیز کشته شده بود. آنگاه نبی اکرم 
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. این از من است و من از او اند هھفت نفر را به قتل رسانده است؛ سپس او را کشت«فرمود: 
او را  صسپس رسول الله  گوید: می راوی». ز من است و من از او ھستماین ا ھستم.

نداشت.  صھایش گذاشت طوریکه او تختی بجز ساعدھای رسول الله  روی ساعد دست
  قبری برای او حفر کردند و او را در آن گذاشتند و سخنی از غسل به میان نیاورد.آنگاه 

 س): فضیلت حسان بن ثابت ۴۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۱۳

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
انَ  َمرَّ  ُ�َمرَ  أ ْعرَ  يُنِْشدُ  وَُهوَ  حِبَسَّ َمْسِجدِ يِف  الشِّ

ْ
 فَلََحَظ  ،ال

ْهِ 
َ

�ِْشدُ  ُكنُْت  قَدْ  :َ�َقاَل  ،إِيل
ُ
ََفَت  ُ�مَّ  ،ِمنَْك  َخْ�ٌ  ُهوَ  َمنْ  َوِ�يهِ  ،أ   اتلْ

َ
يِب  إِىل

َ
�ُْشُدكَ  :َ�َقاَل  ،ُهَر�َْرةَ أ

َ
 أ

 َ َسِمْعَت  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ ِجْب « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

َ
يِّْدهُ  اللَُّهمَّ  ،َ��ِّ  أ

َ
ُقُدِس  بُِروِح  �

ْ
 اللَُّهمَّ  :قَاَل  ؟»ال

 )۲۴۸۵(م/ .َ�َعمْ 
خواند که عمر  در مسجد، شعر می سحسان بن ثابت  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 

ی چشم به او نگاه کرد (که شعر نخوان.)  بن خطاب از کنارش گذشت و با گوشه
) ص حسان گفت: زمانی که فردی بھتر از تو در این مسجد وجود داشت، (رسول الله

 سره یابوھراش را به سوی  : آنگاه حسان چھرهگوید  می خواندم. راوی من شعر می
 یا«فرمود:  صالله   ه رسولک یدیا شنیسوگند، آه الله تو را ب برگرداند و گفت:

 یاریل، ی! حسان را توسط جبرئبار الھا؛ اسخ بدهپن کیمشراز طرف من به  !حسان
 .بلهگفت:  س رهی؟ ابوھر»نک

رَبَاءَ َعِن  ـ۱۷۱۴
ْ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  ل اَعزٍِب  ْ�نَ  ال انَ  َ�ُقوُل  ص ا�َّ  بِْن  حِلَسَّ

وْ  ،اْهُجُهمْ « :ثَابٍِت 
َ
�ُل  ،َهاِجِهمْ  أ  )۲۴۸۶(م/ .»َمَعَك  وَِجرْبِ

به حسان بن ثابت  صشنیدم که رسول الله  گوید: می س بن عازب براءترجمه: 
  ».ندک یم کمکل ھم تو را ین و جبرکن را ھجو کیمشر«فرمود:  می

وقٍ  َ�نْ  ـ۱۷۱۵ ُت  :قَاَل  ،َمرْسُ
ْ
انُ  وَِعنَْدَهاب اَع�َِشةَ  ىلَعَ  َدَخل  يُنِْشُدَها ثَابٍِت  ْ�نُ  َحسَّ

ْ�يَاٍت  �َُشبُِّب  ،ِشْعًرا
َ
ُ  بِأ

َ
 :َ�َقاَل  ،هل

  َوتُْصِبحُ  بِِر�بَةٍ  تَُزنُّ  َما َرَزانٌ  َحَصانٌ  
َ

ُومِ  ِمنْ  َغْر�
ُ
َغَوافِِل  حل

ْ
  ال

ُ  َ�َقالَْت 
َ

وٌق  قَاَل  ،َكَذلَِك  لَْسَت  لَِكنََّك  :اَع�َِشةُ  هل ُت  َمرْسُ
ْ
َذِ��َ  لِمَ  :لََها َ�ُقل

ْ
ُ  تَأ

َ
 يَْدُخُل  هل

ُ  قَاَل  َوقَدْ  ،َعلَيِْك  ِيٱوَ ﴿ :ا�َّ ٰ كِۡ�َهُ  �َّ  :َ�َقالَْت  .]۱۱[النور:  ﴾َعَذاٌب َعِظيمٞ  ۥِمۡنُهۡم َ�ُ  ۥتََو�َّ
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ىُّ 
َ
َشدُّ  َعَذاٍب  فَأ

َ
َعَ�  ِمنَ  أ

ْ
وْ  ـ ُ�نَافِحُ  اَكنَ  إِنَّهُ  ؟ال

َ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  ـ ُ�َهاىِج  أ  )۲۴۸۸(م/ .ص ا�َّ

رفتم و دیدم که حسان لخدمت ام المومنین عایشه گوید: می مسروقترجمه: 
  گوید: می خواند و در مدح او مینزد اوست و ابیاتی را برایش 

  َوتُْصِبحُ  بِِر�بَةٍ  تَُزنُّ  َما َرَزانٌ  َحَصانٌ «
َ

ُومِ  ِمنْ  َغْر�
ُ
َغَوافِِل  حل

ْ
 ».ال

 گردد و از خورن گوشت میوقاری است که به ھیچ تھمتی متھم ن (زن پاکدامن و با
این شعر  ل) وقتی عایشه .دنمای میغیبت نیعنی کند  می ناه پرھیزبی گھای  انسان

را شنید، گفت: اما تو اینگونه نیستی. (اشاره به این است که در جریان افک، شرکت 
  .)داشتی

ات بیاید  دھی که او به خانه میمن به عایشه گفتم: چرا اجازه  گوید: می مسروق

ِيٱوَ ﴿فرموده است:  الله متعالحال آنکه  ٰ كِۡ�َهُ  �َّ  و« ﴾َعَذاٌب َعِظيمٞ  ۥِمۡنُهۡم َ�ُ  ۥتََو�َّ
؟ عایشه گفت: چه »بخش عظیمی از آن را به عھده داشت، عذابی بزرگ داردکه  کسی

(به این خاطر، من  .کرد می دفاع صعذابی بزرگتر از نابینایی است؟ او از رسول الله 
گذارم.) (قابل یاد آوری است که آن فردی که بخش عظیمی از تھمت  میبه او احترام 

  .)لله بن ابی بن سول بودا را بر عھده داشت، عبد

نَّ  :ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۷۱۶
َ
ِ  رَُسوَل  أ َشدُّ  فَإِنَّهُ  ،قَُر�ًْشا اْهُجوا« :قَاَل  ص ا�َّ

َ
 ِمنْ  َعلَيَْها أ

رَْسَل  »بِانلَّبِْل  رَْشٍق 
َ
  فَأ

َ
رَْسَل  ،يُْرِض  فَلَمْ  َ�َهَجاُهمْ  »اْهُجُهمْ « :َ�َقاَل  َرَواَحةَ  ابِْن  إِىل

َ
  فَأ

َ
 َكْعِب  إِىل

رَْسَل  ُ�مَّ  ،َمالٍِك  بِْن 
َ
  أ

َ
انَ  إِىل ا ،ثَابٍِت  بِْن  َحسَّ انُ  قَاَل  ،َعلَيْهِ  َدَخَل  فَلَمَّ نْ  لَُ�مْ  آنَ  قَدْ  :َحسَّ

َ
 أ

  تُرِْسلُوا
َ

َسدِ  َهَذا إِىل
َ
ارِِب  األ ْدلَعَ  ُ�مَّ  ،بَِذنَِبهِ  الضَّ

َ
ُكهُ  فََجَعَل  لَِسانَهُ  أ ي  :َ�َقاَل  ،ُ�َرِّ ِ

َّ
 َ�َعَثَك َواذل

َقِّ 
ْ
فِْرَ�نَُّهمْ  بِاحل

َ
ِديمِ  فَْرَى  بِِلَساِ�  أل

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،األ بَا فَإِنَّ  ،َ�ْعَجْل  الَ « :ص ا�َّ

َ
ْعلَمُ  بَْ�رٍ  أ

َ
 أ

�َْسابَِها قَُر�ٍْش 
َ
َص  َحىتَّ  ،�ََسبًا ِ�يِهمْ يِل  َو�ِنَّ  ،بِأ تَاهُ  »�ََسيِب  لََك  يُلَخِّ

َ
انُ  فَأ  يَا :َ�َقاَل  رََجعَ  ُ�مَّ  ،َحسَّ

ِ  رَُسوَل  ََّص  قَدْ  ا�َّ ي  ،�ََسبََك يِل  خلَ ِ
َّ

َقِّ  َ�َعثََك َواذل
ْ
ُسلَّنََّك  بِاحل

َ
َعَرةُ  �َُسلُّ  َكَما ِمنُْهمْ  أل  ِمنَ  الشَّ

َعِج�ِ 
ْ
ِ  رَُسوَل  فََسِمْعُت  :اَع�َِشةُ  قَالَْت  ،ال انَ  َ�ُقوُل  ص ا�َّ ُقُدِس  ُروحَ  إِنَّ « :حِلَسَّ

ْ
 يََزاُل  الَ  ال

ِ  َعِن  نَافَْحَت  َما ،يَُؤ�ُِّدكَ  ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :َوقَالَْت  »َورَُسوهِلِ  ا�َّ  َهَجاُهمْ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ
انُ  انُ  قَاَل  »َواْشتىََف  فََشىَف  َحسَّ   :َحسَّ

تَ  ــــــوْ جَ ا هَ ــــــدً َمَّ ــــــتُ  حمُ بْ أَجَ ــــــهُ  فَ نْ  عَ
 

ـــــــــــــــدَ   نـْ عِ اكَ يفِ  اهللاَِّ وَ اءُ  ذَ ـــــــــــــــزَ ـَ  اجلْ
 

تَ  ـــــــوْ جَ ا هَ ـــــــدً َمَّ ا حمُ ـــــــرًّ ـــــــ بَ نيفَ ـــــــــــولَ   اً حَ سُ تُهُ  اهللاَِّ رَ ـــــــــــيمَ ـــــــــــاءُ  شِ فَ وَ  الْ
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إِنَّ 
يِب  فَ

َ
هُ أ دٍ  ِلِعْرِض  وَِعْريِض  َوَوادِلَ  ِوقَاءُ  ِمنُْ�مْ  ُ�َمَّ

ــــــــــتُ  نَيَّتِــــــــــ ثَكِلْ ْ  إِنْ  يبُ ــــــــــا ملَ هَ وْ رَ  تَ
 

ــــــريُ   ثِ ــــــعَ  تُ ــــــنْ  النَّقْ ــــــىْ  مِ نَفَ اءِ  كَ ــــــدَ  كَ
 

ينَ  ـــــــــارِ بَ ـــــــــةَ  يُ نَّ اتٍ  األَعِ دَ ـــــــــعِ صْ  مُ
 

ـــــــىلَ   ــــــــا عَ تَافِهَ ــــــــلُ  أَكْ ءُ  األَسَ ــــــــامَ  الظِّ
 

ــــــــــلُّ  ــــــــــا تَظَ نَ يَادُ اتٍ  جِ ــــــــــرَ طِّ تَمَ  مُ
 

ـــــــــــنَّ   هُ لَطِّمُ رِ  تُ ُمُ ـــــــــــاخلْ ـــــــــــاءُ  بِ  النِّسَ
 

ــــــإِنْ  و فَ ــــــتُمُ ضْ رَ ــــــا أَعْ نَّ ــــــا عَ نَ رْ تَمَ  اعْ
 

ــــــانَ   كَ ــــــتْحُ  وَ فَ ــــــفَ  الْ شَ انْكَ ــــــاءُ  وَ طَ غِ  الْ
 

إِالَّ  وا وَ ُ ــــــــربِ ــــــــابِ  فَاصْ َ
مٍ  لِرضِ ــــــــوْ  يَ

 

ــــــــــزُّ   عِ ــــــــــنْ  فِيــــــــــهِ  اهللاَُّ يُ ــــــــــاءُ  مَ شَ  يَ
 

ـــــــالَ  قَ ـــــــدْ  اهللاَُّ وَ ـــــــلْتُ  قَ سَ ـــــــ أَرْ بْ اعَ  دً
 

ــــــولُ   قُ ـــــقَّ  يَ ـَ ــــــيْسَ  احلْ ـــــهِ  لَ ــــــاءُ  بـِ فَ  خَ
 

ـــــــالَ  قَ ـــــــدْ  اهللاَُّ وَ ـــــــتُ  قَ ْ ا يَرسَّ ـــــــدً نْ  جُ
 

ـــــــمُ   ـــــــارُ  هُ ا األَنْصَ ـــــــتُهَ ضَ رْ ـــــــاءُ  عُ  اللِّقَ
 

نَـــــــا ـــــــلِّ يفِ  لَ مٍ  كُ ـــــــوْ ـــــــنْ  يَ ـــــــدٍّ  مِ عَ  مَ
 

ـــــــــــبَابٌ   ـــــــــــالٌ  أَوْ  سِ ـــــــــــاءُ  أَوْ  قِتَ جَ  هِ
 

ــــــنْ  ــــــو فَمَ ْجُ ــــــولَ  هيَ سُ مْ  اهللاَِّ رَ ــــــنْكُ  مِ
 

ـــــــــــهُ   حُ دَ مْ يَ ـــــــــــهُ  وَ ُ نْرصُ يَ اءُ  وَ ـــــــــــوَ  سَ
 

ــــــــــلٌ  ي ِ ربْ جِ ــــــــــولُ  وَ سُ ــــــــــا اهللاَِّ رَ  فِينَ
 

وحُ   رُ سِ  وَ دْ قُ يْسَ  الْ ـهُ  لَ ـاءُ  لَ  )٢٤٩٠(م/ كِفَ
 

ھجو قریش   به«فرمود:  ص روایت است که رسول الله لاز عایشه ترجمه: 
  رواحه  ابن دنبال    رو به از این» باشد. ھجو از تیر بر آنان کارآمدتر می  بپردازید که

ھجو آنان پرداخت؛ اما رسول   به  رواحه ابن ». آنان را ھجو کن«فرستاد و فرمود: 
  دنبال حسان  مالک، و سپس به بن  دنبال کعب   بدان خشنود نشد. لذا به صالله 
دنبال  به   است که  وقتی حسان آمد، گفت: اکنون زمان آن رسیده ثابت فرستاد. بن 

را حرکت داد و  فرستید؛ سپس زبانش را بیرون آورد، آن دمش ب  به  آن شیر زننده
است، با زبانم آنان را ھمچون   حق مبعوث کرده او را به   ذاتی که  گفت: سوگند به

ابوبکر  نکن.  عجله«فرمود:  ص اکرم  کنم. پیامبر می  تکه ، تکه  پوست دباغی شده
گاھی دارد و این  بیشتر از ھمه نسب من نیز از   بدان کهرا   در مورد نسب قریش آ

سپس برگشت و گفت:  نزد ابوبکر رفت.حسان ». قریش است و باید آنھا را بشناسی
حق   تو را به  ذاتی که  من آموخت. سوگند به  ! تمامی نسب تو را بهیا رسول الله

شود، تو را در شعر  میمبعوث کرد، آنگونه که مو از خمیر، بیرون کشیده و جدا 
 .کنم کشم و جدا می مییرون ھجو، از آنان ب



 ٤٠١   صکتاب فضایل یاران نبی اکرم  -۵۴

و  گفت: تا وقتی از الله حسان می  به  شنیدم که صاز رسول الله  گوید: می عایشه
از ھمچنین کند. عایشه گفت:  تو را یاری می  رسولش دفاع کنی، جبرئیل پیوسته

کرد و باعث شادی مؤمنان آنان را ھجو  حسان«: فرمود  شنیدم که صرسول الله 
 . پس حسان گفت:»نیز خوشحال شدگردید و خودش 

ـــوَْت  ـــًدا َهَج ـــُت  ُ�َمَّ َجبْ
َ
ـــهُ  فَأ  َ�نْ

 

ــــــــدَ   ِ  وَِعنْ ــــــــَزاءُ  َذاكَ يِف  ا�َّ َ  اجلْ
 

دھم. و باید بدانی که  می و من از طرف ایشان، جواب گوییمی(تو محمد را ھجو 
 .)از الله متعال دریافت خواھد نمودھرکس، پاداش خود را 

ــــوَْت  ــــًدا َهَج ا ُ�َمَّ ــــرًّ ــــ بَ  اً َحنيَف
 

ــــــوَل   ِ  رَُس ــــــيَمتُهُ  ا�َّ ــــــاءُ  ِش َوفَ
ْ
 ال

 

که وفاداری سرشت اوست، ھجو (تو پیامبر الله، محمِد نیکوکار و یکتاپرست را  
  .)میکنی

إِنَّ  
يِب  فَ

َ
هُ أ دٍ  ِلِعْرِض   وَِعْرىِض  َوَوادِلَ  ِوقَاءُ  ِمنُْ�مْ  ُ�َمَّ

دھم تا  می در برابر شما سپر قرار (باید بدانی که من پدر، پدر بزرگ و آبرویم را
  .)آبروی محمد حفظ گردد

ــــــــت ـــــــى ثَكِلْ نَيَّتـِ ْ  إِنْ  بُ ــــــــا ملَ هَ وْ رَ  تَ
 

ـــــــريُ   ثِ ـــــــعَ  تُ ـــــــنْ  النَّقْ ـــــــىْ  مِ نَفَ اءِ  كَ ـــــــدَ  كَ
 

ھای ما را نبینید که در دو طرف گردنه ی کداء گرد و  دخترم یتیم شود اگر اسب( 
  .)کنندبلند کرده و حمله میخاک 

ينَ  ــــــــارِ بَ ــــــــةَ  يُ نَّ اتٍ  األَعِ دَ ــــــــعِ صْ  مُ
 

ــــــــىلَ   ــــــــا عَ تَافِهَ ــــــــلُ  أَكْ ءُ  األَسَ ــــــــامَ  الظِّ
 

بر  که دآینو به سوی شما میدھند که با یکدیگر مسابقه می(و در حالی  
  .)ی جنگ دیده و با تجربه قرار داردھاھایشان نیزه شانه

ـــــــــلُّ  ـــــــــا تَظَ نَ يَادُ اتٍ  جِ ـــــــــرَ طِّ تَمَ  مُ
 

ــــــــــــنَّ   هُ لَطِّمُ رِ  تُ ُمُ ــــــــــــاخلْ ــــــــــــاءُ  بِ  النِّسَ
 

ھایشان در حالی که زنان با روسریروند ھمچنان به سرعت جلو میھای ما  (اسب 
  .)کنندھا را پاک و غبار روبی می صورت اسب

ـــــإِنْ  و فَ ــــــتُمُ ضْ رَ ــــا أَعْ نـَّ ــــــا عَ نَ رْ تَمَ  اعْ
 

ـــــــانَ   كَ ـــــــتْحُ  وَ فَ ـــــــفَ  الْ شَ انْكَ ـــــــاءُ  وَ طَ غِ  الْ
 

آوریم و ھدف ما بگذارید، عمره بجا می (اگر از ما روی گردانی کنید و راه ما را باز 
 .)دگردمیبرطرف ھا  شود و پردهبرآورده می

إِالَّ  وا وَ ُ ـــــــربِ ـــــــابِ  فَاصْ َ
مٍ  لِرضِ ـــــــوْ  يَ

 

ـــــــــــزُّ   عِ ـــــــــــنْ  فِيـــــــــــهِ  اهللاَُّ يُ ـــــــــــاءُ  مَ شَ  يَ
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منتظر جنگ روزی باشید که الله متعال در آن روز ھرکس را (در غیر این صورت،  
 .)گرداندعزیز می ،که بخواھد

ــــــالَ  قَ ــــــدْ  اهللاَُّ وَ ــــــلْتُ  قَ سَ ا أَرْ ــــــدً بْ  عَ
 

ـــــــولُ   قُ ـــــــقَّ  يَ َ ـــــــيْسَ  احلْ ـــــــهِ  لَ ـــــــاءُ  بِ فَ  خَ
 

در سخنانش ھیچ ی حق گویی را فرستادم که فرماید: من بنده(الله متعال می 
  .)ابھامی وجود ندارد

ــــــالَ  قَ ــــــدْ  اهللاَُّ وَ ــــــتُ  قَ ْ ا يَرسَّ ــــــدً نْ  جُ
 

ـــــــمُ   ـــــــارُ  هُ ا األَنْصَ ـــــــتُهَ ضَ رْ ـــــــاءُ  عُ  اللِّقَ
 

ام که بدنبال : من لشکری به نام انصار آماده نمودهفرمایدچنین الله متعال می ھم(و 
  .)مواجھه و رویارویی با دشمن ھستند

ــــــا نَ ــــــلِّ يفِ  لَ مٍ  كُ ــــــوْ ــــــنْ  يَ ــــــدٍّ  مِ عَ  مَ
 

ــــــــــــبَابٌ   ــــــــــــالٌ  أَوْ  سِ ــــــــــــاءُ  أَوْ  قِتَ جَ  هِ
 

  .)کندجنگد یا ھجو میگوید یا میھر روز قریش ما را بد و بی راه می( 

ـــــنْ  ـــــو فَمَ ْجُ ـــــولَ  هيَ سُ مْ  اهللاَِّ رَ ـــــنْكُ  مِ
 

ــــــــــــهُ   حُ دَ مْ يَ ــــــــــــهُ  وَ ُ نْرصُ يَ اءُ  وَ ــــــــــــوَ  سَ
 

گویند با کسانی که تعریف و (آیا کسانی از شما که رسول الله را بد و بی راه می 
 )؟رسانند برابرندو یاری میکنند  می تمجید

ـــــــــلٌ  ي ِ ربْ جِ ـــــــــولُ  وَ سُ ـــــــــا اهللاَِّ رَ  فِينَ
 

وحُ   رُ سِ  وَ ـــــــدْ قُ ـــــــيْسَ  الْ ـــــــهُ  لَ ـــــــاءُ  لَ  كِفَ
 

-نمیکس  ھیچ ی الله، ھمراه ماست و باید بدانید کهجبرئیل ،فرستادهحال آنکه ( 
 .)دھمآورد و مانند روح القدس ـ جبرئیل ـ باش تواند در مبارزه

 سفضیلت جریر بن عبد الله بجلی  ):۵۰باب (
ِ  رَُسوُل  َحَجبَِ�  َماقَاَل:  س َجِر�رُ َعن  ـ۱۷۱۷ ْسلَْمُت  ُمنْذُ  ص ا�َّ

َ
  َرآِ�  َوالَ  أ

َّ
مَ  إِال  تَبَسَّ

 )۲۴۷۵(م/ .وَجِ� يِف 
مرا  صمسلمان شدم، رسول الله  ی کهاز ھنگام گوید: می ر بن عبداللهیجرترجمه: 

 نمود. ید، تبسم مید یھر گاه مرا م ھمچنین ؛ودفرمن یریاش، جلوگ از ورود به خانه

ِ  رَُسوُل يِل  قَاَل  :قَاَل  س َجِر�رِ  َ�نْ  ـ۱۷۱۸ الَ  َجِر�رُ  يَا« :ص ا�َّ
َ
ِذي  ِمنْ  تُِر�ُِ�  أ

َلََصةِ 
ْ
ََماِ�يَةِ  َكْعبَةَ  يُْدىَع  اَكنَ  خِلَثَْعمَ  َ�يٍْت  »اخل  ،فَارٍِس  َوِمائَةِ  مَخِْس�َ يِف  َ�نََفْرُت  :قَاَل  ،ايلْ

ْ�بُُت  الَ  َوُ�نُْت 
َ
َيِْل  ىلَعَ  أ

ْ
ِ  لِرَُسولِ  َذلَِك  فََذَكْرُت  ،اخل  :َ�َقاَل  َصْدرِىيِف  يََدهُ  فرََضََب  ص ا�َّ

هُ  ،ثَبِّتْهُ  اللَُّهمَّ «
ْ
َ�َها فَاْ�َطلََق  :قَاَل  »َمْهِديًّا َهاِديًا َواْجَعل   َجِر�رٌ  َ�َعَث  ُ�مَّ  ،بِانلَّارِ  فََحرَّ

َ
 رَُسولِ  إِىل
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 ِ هُ  رَُجالً  ص ا�َّ ُ بَا يُْ�َ�  ـ يُبرَشِّ
َ
رَْطاةَ  أ

َ
ىَت  ،ِمنَّا ـ أ

َ
ِ  رَُسوَل  فَأ ُ  َ�َقاَل  ص ا�َّ

َ
 ِجئُْتَك  َما :هل

نَاَها َحىتَّ 
ْ
�ََّها تََر�

َ
ْجَرُب  مَجٌَل  َك�

َ
ِ  رَُسوُل  َ�رَبَّكَ  ،أ مْحََس  َخيِْل  ىلَعَ  ص ا�َّ

َ
 مَخَْس  ،َورَِجالَِها أ

اٍت   )۲۴۷۶(م/ .َمرَّ
 ا مرا از شّر یآ«خطاب به من فرمود:  صرسول الله  گوید: می س ریجرترجمه: 

ی خثعم  لهیدر قب یا ه ذو الخلصه، خانهکر است ک؟ قابل ذ»ینک ینم ذوالخلصه، راحت
من ھمراه صد و پنجاه اسب  گوید: می ریگفتند. جر یم یمانیی  عبهکه به آن، کبود 

توانستم خود را بر پشت اسب، نگه دارم؛ لذا  یسوار براه افتادم؛ البته در آن ھنگام، نم
دستش را به  صپیامبر اکرم یاد آوری نمودم؛  صالله  این موضوع را برای رسول

ت ین و باعث ھداکتش ی! او را ثابت قدم بدار، ھدابار الھا«رد: کن دعا یام زد و چن نهیس
 ».گران، بگردانید

 یکید؛ سپس پیشکست و به آتش کشآن را  آنگاه، جریر بدانجا رفت، گوید: می راوی
گفت:  صفرستاد تا او را از ماجرا با خبر سازد؛ او به رسول الله  صنزد رسول الله 
ه کام  نزد تو آمده یرده است، در حالکه تو را به حق، مبعوث ک یسوگند به ذات

ش یھا هیام (بر اثر سوختن، پا ا گر، پشت سر گذاشتهی یتو خال یذوالخلصه را مانند شتر
 یمردان و اسبھا یپنج بار برا صاه شده است.) رسول الله یخته و رنگش سیفرو ر

 ت نمود. کر و بریخ یأحمس، دعا یبن

 ش): فضایل اصحاب شجره ۵۱باب (
مُّ َعن  ـ۱۷۱۹

ُ
ٍ  أ �ََّها :ب ُمبرَشِّ

َ
 يَْدُخُل  الَ « :َحْفَصةَ  ِعنْدَ  َ�ُقوُل  صانلَّيِبَّ  َسِمَعِت  �

ُ  َشاءَ  إِنْ  ،انلَّارَ  ْصَحاِب  ِمنْ  ،ا�َّ
َ
َجَرةِ  أ َحدٌ  ،الشَّ

َ
ينَ  ،أ ِ

َّ
ْتََها بَاَ�ُعوا اذل

َ
ِ  رَُسوَل  يَا بََ�  :قَالَْت  »حت  ،ا�َّ

 َقدْ « :ص انلَّىِبُّ  َ�َقاَل  .]۷۱م: ی[مر ﴾�ن ّمِنُ�ۡم إِ�َّ َوارُِدَها﴿ :َحْفَصةُ  َ�َقالَْت  ،فَاْ�تََهَرَها

ُ  قَاَل  ِينَ ٱُ�مَّ ُ�َنّ�ِ ﴿ :أل ا�َّ ْ ٱ �َّ نََذُر  �ََّقوا ٰلِِم�َ ٱوَّ  .]۷۲م: ی[مر ﴾٧٢ا�ِيَها ِجثِيّٗ  ل�َّ
 )۲۴۹۶(م/

فرمود:  می لنزد حفصه  صشنیدم که رسول الله  گوید: می ام مبّشرترجمه: 
بیعت نمودند، وارد  صحاب شجره، آن کسانی که زیر درختان شاء الله ھیچ یک از ا«

ی شما بدون  (ھمه ﴾�ن ّمِنُ�ۡم إِ�َّ َوارُِدَها﴿گفت:  لحفصه ». شوند جھنم نمی



 مختصر صحیح مسلم    ٤٠٤

ُ�مَّ ُ�َنّ�ِ ﴿فرماید:  می الله متعالفرمود:  صشوید.) نبی اکرم  میاستثنا وارد دوزخ 
ِينَ ٱ ْ ٱ �َّ نََذُر  �ََّقوا ٰلِِم�َ ٱوَّ ، و میدھ یزگاران را نجات میسپس پرھ( ﴾٧٢ا�ِيَها ِجثِيّٗ  ل�َّ

  .)میساز یدر آن رھا م و خوار لیذلبه زانو افتاده و ستمگران را 

 ): فضایل شهدای بدر۵۲باب (
ٍّ  ـ۱۷۲۰ ِ  رَُسوُل  َ�َعثَنَاقَاَل:  س َعن ىلَعِ نَا ص ا�َّ

َ
َ�ْ�َ  أ ِمْقَدادَ  َوالزُّ

ْ
 :َ�َقاَل  ،ل َوال

 ،َخيْلُنَا بِنَا َ�َعاَدى فَاْ�َطلَْقنَا »ِمنَْها فَُخُذوهُ  ،ِكتَاٌب  َمَعَها َظِعينَةً  بَِها فَإِنَّ  ،َخاٍخ  َروَْضةَ  اْ�تُوا«
ْنُ  فَإَِذا

َ
ةِ  �

َ
َمْرأ

ْ
نَا ،بِال

ْ
ْخِرىِج  :َ�ُقل

َ
ِكتَاَب  أ

ْ
نَا ،ِكتَاٌب  َمىِع  َما :َ�َقالَْت  ،ال

ْ
ُْخرِِجنَّ  :َ�ُقل ِكتَاَب  تلَ

ْ
 ال

وْ 
َ
ِقَ�َّ  أ

ْ
ُل ْخرََجتْهُ  ،اثلِّيَاَب  تلَ

َ
تَيْنَا ،ِعَقاِصَها ِمنْ  فَأ

َ
ِ  رَُسوَل  بِهِ  فَأ إَِذا ص ا�َّ

 َحاِطِب  ِمنْ « :ِ�يهِ  فَ
يِب  بِْن 

َ
تََعةَ أ

ْ
  بَل

َ
ِ��َ  ِمنَ  نَاٍس  إِىل ُمرْشِ

ْ
ْهِل  ِمنْ  ،ال

َ
ةَ  أ ْمرِ  بِبَْعِض  ُ�ْرِبُُهمْ  ،َمكَّ

َ
ِ  رَُسولِ  أ  ص ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َّ  َ�ْعَجْل  الَ  :قَاَل  ؟»َهَذا َما َحاِطُب  يَا« :ص ا�َّ ِ  رَُسوَل  يَايلَعَ   ُكنُْت إِ�ِّ  ،ا�َّ
ً
 اْمَرأ

َصًقا
ْ
ْ�ُفِسَها ِمنْ  يَُ�نْ  َولَمْ  ،لَُهمْ  َحِليًفا اَكنَ  :ُسْفيَانُ  قَاَل  ـ قَُر�ٍْش يِف  ُمل

َ
نْ  َوَ�نَ  ـ أ  اَكنَ  ِممَّ

ُمَهاِجِر�نَ  ِمنَ  َمَعَك 
ْ
ْهِليِهمْ  بَِها َ�ُْمونَ  قََرابَاٌت  لَُهمْ  ال

َ
ْحبَبُْت  ،أ

َ
 النََّسِب  ِمنَ  َذلَِك  فَاتَِ�  إِذْ  ـ فَأ

نْ  ـ ِ�يِهمْ 
َ
ذَ  أ ِ

َّ
خت

َ
هُ  َولَمْ  ،قََرابىَِت  بَِها َ�ُْمونَ  يًَدا ِ�يِهمْ  �

ْ
ْ�َعل

َ
 َوالَ  ،ِديِ�  َ�نْ  اْرتَِداًدا َوالَ  ُ�ْفًرا أ

ُ�ْفرِ  رًِضا
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا ،َدْعِ�  :ُ�َمرُ  َ�َقاَل  »َصَدَق « :ص انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ،اإلِْسَالمِ  َ�ْعدَ  بِال  ا�َّ
رْضِْب 

َ
ُمنَافِِق  َهَذا ُ�نَُق  أ

ْ
َ  لََعلَّ  يُْدِر�َك  َوَما ،بَْدًرا َشِهدَ  قَدْ  إِنَّهُ « :َ�َقاَل ، ال لَعَ  ا�َّ ْهِل  ىلَعَ  اطَّ

َ
 أ

نَْزَل  »لَُ�مْ  َ�َفْرُت  َ�َقدْ  ِشئْتُمْ  َما اْ�َملُوا :َ�َقاَل  بَْدرٍ 
َ
ُ  فَأ َها ﴿ :أل ا�َّ ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  �َ ْ َءاَمُنوا

ۡوِ�َآءَ 
َ
ْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ يِف  ،إِْسَحاُق  ـيع� اآلية  ـ وََجَعلََها .]۱[الممتحنة:  ﴾َ�تَِّخُذوا

 )۲۴۹۴(م/ .ُسْفيَانَ  تِالََوةِ  ِمنْ  ،ِرَوايَِتهِ 
ر و مقداد را به مأموریتی فرستاد یمن و زب صرسول الله  گوید: می س یعلترجمه: 
ی خاخ (مکانی میان مکه و مدینه، در نزدیکی مدینه) بروید؛ در  به روضه«و فرمود: 

ای به ھمراه دارد؛ آن نامه را از او  ی شتری است و نامه آنجا، زنی سوار بر کجاوه
ا اینکه ھای ما با شتاب، جلو رفتند ت ما حرکت کردیم و اسب گوید: می سعلی ». بگیرید

ای ھمراه من  به آن زن رسیدیم و به او گفتیم: نامه را بیرون بیاور. آن زن گفت: نامه
آوریم. سرانجام،  آوری یا اینکه لباسھایت را بیرون می نیست. گفتیم: یا آن را بیرون می

آن  آوردیم. صزن، آن نامه را از گیسوھایش بیرون آورد. ما نامه را خدمت رسول الله 
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طرف حاطب بن ابی بلتعه به گروھی از مشرکین مکه نوشته شده بود و  نامه، از
 صقرار داده بود. رسول الله  صمشرکین را در جریان بعضی از کارھای رسول الله 

ه، ! در مورد من با عجلیا رسول الله؟ حاطب گفت: »ای حاطب! این چیست«فرمود: 
ی قریش نبودم؛ بلکه از ھم  لهھمانگونه که مطلع ھستید من جزو قبی فیصله نفرمایید.

پیمانان قریش بودم؛ و سایر مھاجرینی که ھمراه شما ھستند، خویشاوندانی در مکه 
ی آنان را از آسیب قریش، ھا هی شما به مکه) که خانواد دارند (که در صورت حمله

کنند؛ لذا از آنجایی که من چنین ارتباط خویشاوندی نداشتم، خواستم  حمایت می
کار، از خویشاوندانم حمایت کنند. و ی آنان، انجام دھم تا آنھا به سبب این کاری برا

من این کار را به سبب کافر شدن یا بازگشت از دینم یا رضایت قابل یاد آوری است که 
». گوید راست می«فرمود:  صام. رسول الله  داشتن به کفر بعد از اسالم، انجام نداده

 ص! اجازه دھید تا گردن این منافق را بزنم. رسول الله یا رسول اللهعمر گفت: 
، الله متعالدانی؟ شاید که  ی بدر، حضور داشته است؛ تو چه می او در غزوه«فرمود: 

خواھید انجام دھید؛ من شما را  نگاھی به اھل بدر انداخته و فرموده: ھر چه می

َها ﴿ فرمود که: این آیه را نازل الله متعالبعد از آن، ». ام مغفرت نموده ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ� 

ۡوِ�َآءَ 
َ
ْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ ْ َ� َ�تَِّخُذوا د! با دشمنان یا مان آوردهیه اک یسانک یا« ﴾َءاَمُنوا

 ».دینکبرقرار ن یمن ودشمنان خود، دوست
سفیان به این آیه را تالوت قابل یاد آوری است که یکی از راویان بنام اسحاق، 

  .)جزو حدیث، ندانسته استو داده است. ( نسبت

 ): فضایل قریش و انصار و دیگران۵۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۲۱

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ نَْصارُ  قَُر�ٌْش « :ص ا�َّ

َ
 َوُمَز�ْنَةُ  َواأل

ْسلَمُ  وَُجَهيْنَةُ 
َ
ْشَجعُ  وَِغَفارُ  َوأ

َ
  لَُهمْ  لَيَْس  ،َمَواىِلَّ  ،َوأ

ً
ِ  ُدونَ  َمْو�  )۲۵۲۰(م/ .»َورَُسوهِلِ  ا�َّ

نه، یش، انصار، مزیل) قریقبا«(فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 
 و رسولش، دوست اللهمن ھستند. و بجز  یمیاشجع دوستان صم اسلم، غفار و   نه،یجھ

 ».ندارند یگرید
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 ): در مورد زنان قریش۵۴باب (
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۷۲۲  �َِساءٍ  َخْ�ُ  قَُر�ٍْش  �َِساءُ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ْحنَاهُ  ،اِإلبَِل  َرِ�نْبَ 
َ
راَْعهُ  ،ِطْفٍل  ىلَعَ  أ

َ
بُو َ�ُقوُل  :قَاَل  »يَِدهِ  َذاِت يِف  َزْوٍج  ىلَعَ  َوأ

َ
 إِثْرِ  ىلَعَ  ُهَر�َْرةَ  أ

 )۲۵۲۷(م/ .َ�طُّ  بَِعً�ا ِعْمَرانَ  بِنُْت  َمْرَ�مُ  تَْرَكْب  َولَمْ  :َذلَِك 
ش، یزنان قر«فرمود:  صه رسول الله کدم یشن گوید: می سره یابوھرترجمه: 

ی زنان، نسبت به فرزندان خود،  اند؛ آنان از ھمه ن زنان شتر سوار عربیبھتر
 ». نندک یمھربانترند. و بھتر از ھمه، اموال ھمسرانشان را حفاظت م

گفت: و مریم دختر عمران  ابو ھریره بعد از روایت این حدیث می گوید: می راوی
خواست بگوید که مریم دختر عمران شامل این  ھرگز شتری سوار نشده است. (گویا می

شود؛ اما صحیح این است که فضیلت او از زنان قریش، بیشتر است؛ برای  زنان نمی
  .)اییدری شرح صحیح بخاری مراجعه نمتوضیح بیشتر به فتح البا

 ): فضایل انصار۵۵باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۷۲۳ ن ﴿ :نََزلَْت  ِ�ينَا :قَاَل  ل ا�َّ

َ
آ�َِفَتاِن ِمنُ�ۡم أ إِۡذ َهمَّت طَّ

ُ ٱَ�ۡفَشَ� وَ  ِبُّ  َوَما ،َحاِرثَةَ  َوَ�نُو َسِلَمةَ  َ�نُو .]۱۲۲[آل عمران:  ﴾َوِ�ُُّهَما �َّ
ُ

�ََّها �
َ
  لَمْ  �

ْ
ل ِ�ْ�َ، 

ِ  ِلَقْولِ  ُ ٱوَ ﴿ :أل ا�َّ  )۲۵۰۵(م/ ﴾َوِ�ُُّهَما �َّ

ن ﴿ی  گوید: آیه می ل جابر بن عبد اللهترجمه: 
َ
آ�َِفَتاِن ِمنُ�ۡم أ إِۡذ َهمَّت طَّ

ُ ٱَ�ۡفَشَ� وَ   یسست خواستندفه از شما یه دو طاک (ھنگامی .]۱۲۲[آل عمران:  ﴾َوِ�ُُّهَما �َّ
ار ی ، دوست والله متعال یول ـ نروند ی احد غزوهو از وسط راه بازگردند و به ـ ورزند 

ی بنی سلمه و بنی حارثه نازل گردید و ما دوست  .) در مورد ما دو طایفهآنان بود
فرمود:  الله متعالنداشتیم که نازل نگردد (از نازل شدن آن، نگران نشدیم) چرا که 

ُ ٱوَ ﴿  ».ار آنان بودی ، دوست ومتعالالله « ﴾َوِ�ُُّهَما �َّ

ْرَ�مَ  بِْن  َز�ْدِ  َ�نْ  ـ۱۷۲۴
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س أ نَْصارِ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ « :ص ا�َّ

َ
ْ�نَاءِ  ،لِأل

َ
 َوأل

نَْصارِ 
َ
ْ�نَاءِ  ،األ

َ
ْ�نَاءِ  َوأ

َ
نَْصارِ  أ

َ
 )۲۵۰۶(م/ .»األ

! بار الھا«فرمود:  یم صه رسول الله کدم یشن گوید: می سد بن ارقم یزترجمه: 
  ».نکانصار، فرزندان انصار و فرزنداِن فرزندان انصار را مغفرت 
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�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۷۲۵
َ
نَّ  :س أ

َ
ى صانلَّيِبَّ  أ

َ
  َ�َقامَ  ،ُعْرٍس  ِمنْ  ُمْقِبِل�َ  َو�َِساءً  ِصبْيَانًا َرأ

ِ  نىَِبُّ  ْ�تُمْ  اللَُّهمَّ « :َ�َقاَل  ،ُمْمِثالً  ص ا�َّ
َ
َحبِّ  ِمنْ  أ

َ
َّ  انلَّاِس  أ

َ
ْ�تُمْ  اللَُّهمَّ  ،ِإىل

َ
َحبِّ  ِمنْ  أ

َ
 انلَّاِس  أ

 َّ
َ

نَْصارَ  َ�ْعِ�  »إِىل
َ
 )۲۵۰۸(م/ .األ
 یکه از کد یان انصار را دکودکزنان و  صرم کا ینب گوید: می سانس ترجمه: 

ه شما کگواه است  الله متعال«ستاد و فرمود: یند؛ پس برخاست و راست ایآ یم یعروس
ن مردم، نزد یه شما محبوبترکگواه است  الله متعالد، یمردم، نزد من ھستن یمحبوبتر
 و ھدفش، انصار بودند.». دیمن ھست

�ََس َعن  ـم  ۱۷۲۵
َ
ةٌ  َجاَءِت قَاَل:  س أ

َ
نَْصارِ  ِمنَ  اْمَرأ

َ
  األ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  فََخالَ  :قَاَل  ،ص ا�َّ

ِ  رَُسوُل  بَِها ى« :َوقَاَل  ص ا�َّ ِ
َّ

َحبُّ  إِنَُّ�مْ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  َواذل
َ
َّ  انلَّاِس  أل

َ
اٍت  ثََالَث  »إِىل  .َمرَّ

 )۲۵۰۹(م/
 ص پیامبر اکرمآمد؛  صاز زنان انصار، نزد رسول الله  یکی گوید: می سانسترجمه: 

 یسوگند به ذات«در یک گوشه (طوری که مردم نشنوند) با او صحبت نمود و فرمود: 
ن جمله یو ا». دین مردم، نزد من ھستیمحبوبتره جانم در دست اوست، شما (انصار) ک

 رار نمود.کرا سه بار، ت

نَّ : س َعن اَ�ٍس  ـ۱۷۲۶
َ
ِ  رَُسوَل  أ نَْصارِ  اْستَْغَفرَ  ص ا�َّ

َ
ْحِسبُهُ  :قَاَل  ،لِأل

َ
 :قَاَل  َوأ

َرارِىِّ « نَْصارِ  َوذِلَ
َ
نَْصارِ  َولَِمَواىِل  ،األ

َ
ُشكُّ  الَ  »األ

َ
 )۲۵۰۷(م/ .ِ�يهِ  أ

برای انصار طلب مغفرت نمود و فکر  صگوید: رسول الله  می س انسترجمه: 
ی آنان را نیز مغفرت  ! فرزندان انصار و بردگان آزاد شدهبار الھا«کنم که فرمود:  می
 در این، ھیچ شک و تردیدی ندارم. گوید: می سانس ». کن

�َِس  َ�نْ  ـ۱۷۲۷
َ
نَّ  س أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ نَْصارَ  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
 َو�ِنَّ  ،َوَ�يْبىَِت  َكرىِِش  األ

 )۲۵۱۰(م/ .»ُمِسيئِِهمْ  َ�نْ  َواْ�ُفوا ُ�ِْسِنِهمْ  ِمنْ  فَاْ�بَلُوا ،َوَ�ِقلُّونَ  َسيَْكرُثُونَ  انلَّاَس 
انصار، راز دار و امانت « فرمود:  صرسول الله  گوید: می س کبن مالانس ترجمه: 

د و یریانشان بپذیکشوند؛ پس، از ن شوند، و انصار، کم می دار من ھستند؛ مردم، زیاد می
 ».دییاز بدانشان، گذشت نما
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 های انصار ): بهترین تیره۵۶باب (
َسيْدٍ ايب  َعن ـ۱۷۲۸

ُ
نَْصارِىَّ  أ

َ
نَّ  �َْشَهدُ  ،س األ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  ُدورِ  َخْ�ُ « :َقاَل  ص ا�َّ

نَْصارِ 
َ
ارِ  َ�نُو األ ْشَهِل  َ�بْدِ  َ�نُو ُ�مَّ  ،انلَّجَّ

َ
َارِِث  َ�نُو ُ�مَّ  ،األ

ْ
َْزَرِج  بِْن  احل

ْ
َوِ�  ،َساِعَدةَ  َ�نُو ُ�مَّ  ،اخل

نَْصارِ  ُدورِ  لُكِّ 
َ
بُو قَاَل  »َخْ�ٌ  األ

َ
بُو قَاَل  :َسلََمةَ  أ

َ
َسيْدٍ  أ

ُ
�ََّهمُ  :أ

ُ
نَا �

َ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  أ  ُكنُْت  لَوْ  ؟ص ا�َّ

ُت  اَكِذبًا
ْ
ََدأ  ُخلِّْفنَا :َوقَاَل  ،َ�ْفِسهِ يِف  َفوََجدَ  ُ�بَاَدةَ  ْ�نَ  َسْعدَ  َذلَِك  َوَ�لَغَ  ،َساِعَدةَ بَِ�  ،بَِقْوِ�  بلَ

ْرَ�عِ  آِخرَ  فَُكنَّا
َ
رْسُِجوا ،األ

َ
ِ  رَُسوَل  آىِت  مِحَارِىيِل  أ َمهُ . ص ا�َّ

َّ
ِخيهِ  اْ�نُ  َوَ�

َ
 :َ�َقاَل  ،َسْهٌل  أ

تَْذَهُب 
َ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  ِلرَتُدَّ  أ ِ  َورَُسوُل  ؟ص ا�َّ ْعلَمُ  ص ا�َّ

َ
َولَيَْس  ،أ

َ
نْ  َحْسبَُك  أ

َ
 تَُ�ونَ  أ

ْرَ�عٍ  َرابِعَ 
َ
ُ  :َوقَاَل  ،فَرََجعَ  ،أ ُ  ا�َّ

ُ
ْعلَمُ  َورَُسوهل

َ
َمرَ  ،أ

َ
َمارِهِ  َوأ  )۲۵۱۱(م/ .َ�نْهُ  فَُحلَّ  حِبِ

فرمود:  صداد که رسول الله  روایت است که ابو ُاَسید انصاری گواھی میترجمه: 
بن  حارث یعبد االشھل، بنبنی نجار،  یبن ی هریب، تیانصار به ترت یھا رهین تیبھتر«

 ».ی انصار، خیر و خوبی وجود داردھا هی تیر ھمهدر و  ؛ساعده ھستند یو بن خزرج
 که سخنان دروغیکنند  می برخی مرا متھمگفت:  ابو ُاسید می گوید: می ابو سلمه

ی خودم یعنی بنی ساعده  گفتم، تیره دھم؛ اگر دروغ می نسبت می صبه رسول الله 
 آوردم.  را اول می

به سعد بن عباده رسید؛ او ناراحت شد و  صبه ھر حال، این حدیث رسول الله 
اند؛  چھار تیره قرار دادهھای لیست  اند که در انت ای عقب انداخته گفت: ما را به اندازه

 .)در این مورد از وی استفسار نمایمبروم (و  صاالغم را پاالن کنید تا نزد رسول الله 
ھای رسول  خواھی بروی و صحبت اش ؛سھل؛ با او صحبت کرد و گفت: می برادر زاده

آیا ھمین برایت کافی  داند. بھتر می صرا رد کنی؟! حال آنکه رسول الله  صالله 
ی خوب داشته باشی؟ با شنیدن این  ی چھارم را در میان چھار تیره نیست که رتبه

دانند و دستور داد و پاالن  و رسولش بھتر می اللهسخنان، سعد پشیمان شد و گفت: 
 االغش را پایین گذاشتند.

 ): در مورد خدمت به انصار۵۷باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۷۲۹

َ
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجِر�رِ  َمعَ  َخرَْجُت  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ ََجِ�ِّ  ا�َّ يِف  ابلْ

ُت  ،َ�ُْدُمِ�  فَاَكنَ  ،َسَفرٍ 
ْ
ُ  َ�ُقل

َ
يُْت  قَدْ إِ�ِّ  :َ�َقاَل  ،َ�ْفَعْل  الَ  :هل

َ
نَْصارَ  َرأ

َ
 بَِرُسولِ  تَْصنَعُ  األ
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 ِ ُْت  ،َشيْئًا ص ا�َّ نْ  آيلَ
َ
ْصَحَب  الَ  أ

َ
َحًدا أ

َ
  ِمنُْهمْ  أ

َّ
 َوَ�نَ  َرَوايَة:يِف  َزادَ ، َو َخَدْمتُهُ  إِال

رَبَ  َجِر�رٌ 
ْ
�

َ
�ٍَس  ِمنْ  أ

َ
 )۲۵۱۳(م/. أ

 ؛مرفت یبه سفر یر بن عبد الله بجلیجرھمراه  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 
او  .کننن کار را یمن به او گفتم: ا داد. و کارھایم را انجام میکرد  می خدمتبه من او 

که  یاد کردمسوگند  دیدم، صانصار را با رسول الله من از ھنگامی که برخورد گفت: 
 .او باشمخدمت به سفر بروم، در از آنھا  یکیبا ھرگاه 

قابل یاد آوری است که عالوه بر این، در روایتی آمده است که جریر از انس بزرگتر 
 .)کرد می بود. (با وجود این، خدمت

 ش): فضایل اشعریها ۵۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۳۰

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُموىَس أ ْعرُِف  إِ�ِّ « :ص ا�َّ

َ
ْصَواَت  أل

َ
 ُرْ�َقةِ  أ

ْشَعِر�ِّ�َ 
َ
ُقْرآنِ  األ

ْ
ْعرُِف  ،بِاللَّيِْل  يَْدُخلُونَ  ِح�َ  ،بِال

َ
ْصَواتِِهمْ  ِمنْ  َمنَاِزلَُهمْ  َوأ

َ
ُقْرآنِ  أ

ْ
 ،بِاللَّيِْل  بِال

رَ  لَمْ  ُكنُْت  َو�ِنْ 
َ
َيَْل  لىَِقَ  إَِذا َحِكيمٌ  َوِمنُْهمْ  ،بِانلََّهارِ  نََزلُوا ِح�َ  َمنَاِزلَُهمْ  أ

ْ
وْ  ـ اخل

َ
َعُدوَّ  قَاَل  أ

ْ
 ـ ال

ْصَحاىِب  إِنَّ  :لَُهمْ  قَاَل 
َ
ُمُرونَُ�مْ  أ

ْ
نْ  يَأ

َ
 )۲۴۹۹(م/ .»َ�نُْظُروُهمْ  أ

ه گروه ک یھنگام«فرمود:  صرسول الله  گوید: می س یاشعر یابوموسترجمه: 
شان را یشوند، من از قرآن خواندن آنان، صدا یشان میھا ھا در شب، وارد خانهیاشعر

اگرچه  دھم می صیشان را تشخیھا هخوانند، خان می ه در شبک یشناسم و از قرآن یم
ه کم، وجود دارد کینام حه ب یان آنان، شخصیده باشم. و در میدر روز، منازلشان را ند

ه کند یگو یدوستان من به شما م گوید: می به آنھا ا دشمنیھنگام مالقات سواران 
 ».دیمنتظر ما باش

يِب  َ�نْ  ـ۱۷۳۱
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُموىَس أ ْشَعِر�ِّ�َ  إِنَّ « :ص ا�َّ

َ
ْرَملُوا إَِذا ،األ

َ
يِف  أ

َغْزوِ 
ْ
وْ  ،ال

َ
َمِدينَةِ  ِ�يَالِِهمْ  َطَعامُ  قَلَّ  أ

ْ
 اقْتََسُموهُ  ُ�مَّ  ،َواِحدٍ  ثَوٍْب يِف  ِعنَْدُهمْ  اَكنَ  َما مَجَُعوا ،بِال

ِو�َّةِ  ،َواِحدٍ  إِنَاءٍ يِف  بَيْنَُهمْ  نَا ِم�ِّ  َ�ُهمْ  ،بِالسَّ
َ
 )۲۵۰۰(م/ .»ِمنُْهمْ  َوأ

 هک یھنگام«فرمود:  ص رسول اللهه کت است یروا س یاشعر یاز ابوموسترجمه: 
شود، آنچه را  یم مکآنان  کیخورا ،نهیا در مدیکنند  می توشه تمام ،در جھاد ھا یاشعر

، ان خودیم یبطور مساو یا مانهیو با پکنند  می جمعپارچه  یکدر  ،ه نزد خود دارندک
 ».آنان از من ھستند و من از آنان ھستم ؛نندک یمم یتقس
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 ی غفار و اسلم برای قبیله ص): دعای نبی اکرم ۵۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۳۲

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْسلَمُ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
ُ  َسالََمَها أ  َ�َفرَ  وَِغَفارُ  ،ا�َّ

 ُ َما ،لََها ا�َّ
َ
َها لَمْ إِ�ِّ  أ

ْ
قُل

َ
ُ  قَالََها َولَِ�نْ  ،أ  )۲۵۱۴(م/ .»أل ا�َّ

ی اسلم را  لهی، قبالله متعال«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سھریره ابو ترجمه:
ی غفار را مغفرت نموده است؛ این، سخن من نیست؛  لهیسالم نگه داشته است و قب

 ».است الله متعالسخن 

ِغَفارِىِّ  إِيَماءَ  بِْن  ُخَفاِف  َ�نْ  ـ۱۷۳۳
ْ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ال َعنْ  اللَُّهمَّ « :َصَالةٍ يِف  ص ا�َّ

ْ
 ال

َوانَ  َورِْعالً  حِلْيَانَ بَِ� 
ْ
َ  َعَصُوا وَُعَصيَّةَ  ،وََذك ُ  ا�َّ

َ
ُ  َ�َفرَ  ِغَفارُ  ،َورَُسوهل ْسلَمُ  ،لََها ا�َّ

َ
 َسالََمَها َوأ

 ُ  )۲۵۱۷(م/ .»ا�َّ
بار «در یکی از نمازھا فرمود:  صرسول الله  گوید: می خفاف بن ایماء غفاریترجمه: 
و رسولش نافرمانی کردند،  اللهھای بنی ِلحیان، َرعل، َذکوان و عصّیه را که از  الھا! طایفه

 ».ی سالم را سالم نگه دار و قبیله ی غفار را مغفرت کن، نفرین کن؛ و قبیله

 های مزینه، جهینه و غفار ): فضیلت قبیله۶۰باب (
يِب  َعن ـ۱۷۳۴

َ
نَّ  :س بَْ�َرةَ أ

َ
قَْرعَ  أ

َ
  َجاءَ  َحا�ٍِس  ْ�نَ  األ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل َما :َ�َقاَل  ص ا�َّ  إِ�َّ

اُق  بَاَ�َعَك  َِجيِج  رُسَّ
ْ
ْسلَمَ  ِمنْ  احل

َ
ْحِسُب  ـ َوُمَز�ْنَةَ  وَِغَفارَ  أ

َ
دٌ  ،ُجَهيْنَةَ  ـ َوأ ي  ُ�َمَّ ِ

َّ
 َ�َقاَل  ،َشكَّ اذل

ِ  رَُسوُل  يَْت « :ص ا�َّ
َ
َرأ

َ
ْسلَمُ  اَكنَ  ِإنْ  أ

َ
ْحِسُب  ـ َوُمَز�ْنَةُ  وَِغَفارُ  أ

َ
بَِ�  ِمنْ  َخْ�ًا ،ُجَهيْنَةَ  ـ َوأ

َسدٍ  اَعِمرٍ  َو�َِ�  تَِميمٍ 
َ
َخابُوا ،َوَ�َطَفانَ  َوأ

َ
وا أ ى« :قَاَل  ،َ�َعمْ  :َ�َقاَل  ؟»وََخرِسُ ِ

َّ
 �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  فََواذل

ْخَ�ُ  إِ�َُّهمْ 
َ
 )۲۵۲۲(م/ .»ِمنُْهمْ  أل

آمد و گفت:  صاقرع بن حابس نزد رسول الله  گوید: می س هرکابوبترجمه: 
ردند. یک کعت ینه ھستند، با تو بیغفار و مز ل اسلم،یه عبارت از قباکن حجاج یسارق

 نه را ھم نام برد.یی جھ لهیه قبکنم ک می رکف گوید: می ؛ محمد؛یراو
ل ینه از قباینه و جھیل اسلم و غفار و مزیبه من بگو: اگر قبا«فرمود:  صرم کا ینب

ام کنا ار وکانینھا (گروه دوم) زیا ایعامر و اسد و غطفان، بھتر باشند، آ یم و بنیتم
ه جانم در دست ک یسوگند به ذات«فرمود:  صرم ک. رسول ای؟ اقرع گفت: بل»ھستند

 ».نھا (گروه دوم) بھترندیاوست، آنھا (گروه اول) از ا
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 ی طیئ آمده است ): آنچه در مورد قبیله۶۱باب (
َ�يُْت  :قَاَل  س َحاتِمٍ  بِْن  َعِدىِّ  َ�نْ  ـ۱۷۳۵

َ
اِب  ْ�نَ  ُ�َمرَ  أ َطَّ

ْ
َل  إِنَّ  :يِل  َ�َقاَل  اخل وَّ

َ
 َصَدقَةٍ  أ

ِ  رَُسولِ  وَْجهَ  َ�يََّضْت  ْصَحابِهِ  َووُُجوهَ  ص ا�َّ
َ
  بَِها ِجئَْت  ،َطيِّئٍ  َصَدقَةُ  ،أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  .ص ا�َّ

 )۲۵۲۳(م/
ایشان به من گفت:  آمدم. سنزد عمر بن خطاب  گوید: می عدی بن حاتمترجمه: 

ی  و یارانش گردید، صدقه صای که باعث خوشحالی رسول الله  نخستین صدقه
 آوردی. صنزد رسول الله آن را  ی طیئ بود که تو قبیله

 ی دوس آمده است ): آنچه در مورد قبیله۶۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۳۶

َ
َفيُْل  قَِدمَ  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ْصَحابُهُ  الطُّ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقالُوا َوأ  َدوًْسا إِنَّ  ،ا�َّ

بَْت  َ�َفَرْت  قَدْ 
َ
َ  فَاْدعُ  ،َوأ  َوائِْت  َدوًْسا اْهدِ  اللَُّهمَّ « :َ�َقاَل  ،َدوٌْس  َهلََكْت  فَِقيَل  ،َعلَيَْها ا�َّ

 )۲۵۲۴(م/ .»بِِهمْ 
 صرم کا یارانش نزد نبیو  یل بن عمرو دوسید: طفیگو یم سره یابوھرترجمه: 

دند؛ آنان را یفر ورزکردند و کان یی دوس، عص فهیا رسول الله! ھمانا طایآمدند و گفتند: 
  ) دوس، نابود خواھد شد.صن رسول الله یه (با نفرکردند کن. مردم گمان کن ینفر

! دوس را بار الھا«رد و فرمود: کر یخ یخالف انتظار آنھا) دعابر  ( صرسول الله 
 ».ن و مشرف به اسالم گردانکت یھدا

 ): فضیلت بنی تمیم۶۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۳۷

َ
بُو قَاَل  :قَاَل  ُزرَْعةَ أ

َ
َزاُل  الَ  :س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِحبُّ  أ

ُ
 ثََالٍث  ِمنْ  تَِميمٍ بَِ�  أ

ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتُُهنَّ  ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :ص ا�َّ َشدُّ  ُهمْ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ
َ
يِت  أ مَّ

ُ
الِ  ىلَعَ أ جَّ  »ادلَّ

 ِمنُْهمْ  َسِبيَّةٌ  َوَ�نَْت  :قَاَل  »قَْوِمنَا َصَدقَاُت  َهِذهِ « :ص انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  َصَدقَاُ�ُهمْ  وََجاَءْت  :قَاَل 
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،اَع�َِشةَ  ِعنْدَ  ْعِتِقيَها« :ص ا�َّ

َ
َها أ إِ�َّ

ِ  ِمنْ  فَ
َ

 )۲۵۲۵(م/ .»إِْسَماِ�يَل  َودل
 ی هسه مطلب را دربار صالله   ه از رسولک یاز زمان گوید: می سره یابوھرترجمه: 

فرمود: ی آنان  درباره صالله   دارم. رسول یھمواره آنان را دوست م ،دمیم شنیتم یبن
ه ک ین، ھنگامیھمچن». بر دجال خواھند بودان من، یافراد امتن یتر سخت ،میتم یبن«

 یزمان و .»قوم ما است اتصدق ،نیا«فرمود:  صالله   رسول م آمد،یتم یبن صدقات
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 شآزاد«فرمود:  صالله   بود، رسولر یاس لشه یم نزد عایمت یاز زنان بن یکیه ک
 ».است ل یاز فرزندان اسماعاو چون  ؛نک

 ص ن نبی اکرمامیان یار یمان اخوت و برادریپ): ۶۴باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۷۳۸

َ
نَّ  :س أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ يِب  َ�ْ�َ  آىَخ  ص ا�َّ

َ
اِح  بِْن  ُ�بَيَْدةَ أ َرَّ

ْ
يِب  َوَ�ْ�َ  اجل

َ
أ

َحةَ 
ْ
 )۲۵۲۸(م/ .َطل

میان ابو عبیده بن جراح و ابو طلحه  صرسول الله  گوید: می س انسترجمه: 
 پیمان اخوت و برادری برقرار نمود.

ْحَولِ  اَعِصمِ َعن  ـ۱۷۳۹
َ
�َِس  ِ�يَل  :قَاَل  األ

َ
نَّ  بَلََغَك  :س َمالٍِك  بِْن  أل

َ
ِ  رَُسوَل  أ  ص ا�َّ

َف  الَ « :قَاَل 
ْ
�ٌَس  َ�َقاَل  ؟»اإلِْسَالمِ يِف  ِحل

َ
ِ  رَُسوُل  َحالََف  قَدْ  :أ نَْصارِ  ُقَر�ٍْش  َ�ْ�َ  ص ا�َّ

َ
 َواأل

 )۲۵۲۹(م/ .َدارِهِ يِف 
ث ین حدیا ای: آدندیپرس س کاز انس بن مال گوید: می عاصم بن احولترجمه: 

ده یبه تو رس، »بسته نشده است ،یمانیعھد و پ ،در اسالم«فرمود: ه ک صالله  رسول
 ،ش و انصاریان قریم ،من ی هدر خان صالله   گفت: رسول س کاست؟ انس بن مال

  مان برقرار نمود.یعھد و پ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُمْطِعمٍ  بِْن  ُجبَْ�ِ  َ�نْ  ـ۱۷۴۰ َف  الَ « :ص ا�َّ
ْ
 ،اإلِْسَالمِ يِف  ِحل

َما ُّ�
َ
ٍف  َو�

ْ
َاِهِليَّةِ يِف  اَكنَ  ِحل

ْ
  اإلِْسَالمُ  يَزِْدهُ  لَمْ  اجل

َّ
ةً  إِال  )۲۵۳۰(م/ .»ِشدَّ

 ،یمانیعھد و پ ،در اسالم«فرمود:  ص رسول الله گوید: می جبیر بن مطعمترجمه: 
آن  بسته نشده است؛ و ھر عھد و پیمانی که در دوران جاھلیت بسته شده است، اسالم

 ».تر نموده است محکمرا 
پیمان برادری در اسالم و عھد و پیمان بستن برای اطاعت  گوید: می (نووی

پروردگار و ھمکاری در دین و تقوا و پرھیزگاری و اجرای حق، ھمچنان در اسالم وجود 
تر نموده است، ھمین  دارد و منسوخ نشده است و اینکه اسالم عھد و پیمانھا را محکم

عھد و  ،در اسالم« فرمود: ص اکرمنوع عھد و پیمان مد نظر است؛ اما اینکه پیامبر 
، ھدف عھد و پیمانی است که بر اساس آن، افراد از یکدیگر »بسته نشده است ،یمانیپ

 .)و پیمانی در جھت خالف شرع باشد ارث ببرند یا اینکه عھد
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 ): من باعث امنیت یارانم، و یارانم باعث امنیت امت من هستند۶۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۴۱

َ
�ِيهِ  َ�نْ  بُرَْدةَ أ

َ
َمْغرَِب  َصلَّيْنَا :قَاَل  ،أ

ْ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  ال نَا �ُمَّ  ،ص ا�َّ

ْ
 َجلَْسنَا لَوْ  :قُل

َ  َحىتَّ  ِعَشاءَ  َمَعهُ  نَُص�ِّ
ْ
ُمْ  َما« :َ�َقاَل  ،َعلَيْنَا فََخَرجَ  ،فََجلَْسنَا :قَاَل  ،ال

ْ
نَا ؟»َهُهنَا ِزتل

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل  ا�َّ

َمْغرَِب  َمَعَك  َصلَّيْنَا
ْ
نَا �ُمَّ  ،ال

ْ
ِْلُس  :قُل

َ
َ  َحىتَّ  � ِعَشاءَ  َمَعَك  نَُص�ِّ

ْ
ْحَسنْتُمْ « :قَاَل  ،ال

َ
وْ  أ

َ
َصبْتُمْ  أ

َ
 :قَاَل  »أ

َسهُ  فََرَ�عَ 
ْ
  رَأ

َ
َماءِ  إىِل ا َكثًِ�ا َوَ�نَ  ،السَّ َسهُ  يَْرَ�عُ  ِممَّ

ْ
  رَأ

َ
َماءِ  إىِل َمنَةٌ  انلُُّجومُ « :َ�َقاَل  ،السَّ

َ
َماءِ  أ  فَإَِذا ،لِلسَّ

ىَت  انلُُّجومُ  َذَهبَِت 
َ
َماءَ  أ نَا ،تُوَعدُ  َما السَّ

َ
َمنَةٌ  وَأ

َ
ْصَحاىِب  أ

َ
ىَت  ذََهبُْت  فَإِذَا ،أل

َ
ْصَحاىِب  أ

َ
 ،يُوَعُدونَ  َما أ

ْصَحاىِب 
َ
َمنَةٌ  وَأ

َ
ىِت  أ مَّ

ُ
ْصَحاىِب  ذََهَب  فَإِذَا ،أل

َ
ىَت  أ

َ
يِت  أ مَّ

ُ
 )۲۵۳۱(م/ .»يُوَعُدونَ  َماأ

نماز مغرب را ھمراه  گوید: می روایت از پدرش (ابوموسی اشعری) ابوبرده بهترجمه: 
 نشستیم و نماز عشا را نیز با  سپس با خود گفتیم: اگر می خواندیم. صرسول الله 

آمد  صخواندیم، بسیار خوب بود. و نشستیم. سپس رسول الله  می صرسول اکرم 
! نماز مغرب را ھمراه شما الله یا رسول؟ عرض کردیم: »اید ھمچنان اینجا نشسته«و فرمود: 

 صنشینیم تا نماز عشا را نیز با شما بخوانیم. رسول الله  خواندیم و با خود گفتیم: می
که زیاد به  صبعد از آن، پیامبر اکرم ». کار خوب یا کار درستی انجام دادید«فرمود: 

فرمود:  کرد، سرش را بلند نمود و به سوی آسمان، نگاه کرد و سوی آسمان نگاه می
ھرگاه، ستارگان از بین بروند، وعیدھایی که در  ستارگان باعث امنیت آسمان ھستند.«

من نیز  گردد. مورد آسمان آمده است (از قبیل تکه پاره شدن و غیره) متحقق می
باعث امنیت یارانم ھستم؛ ھنگامی که من از دنیا بروم، وعیدھایی که در مورد یارانم 

گردد.  ھای داخلی) متحقق می د شدن تعدادی و جنگھا و فتنهآمده است (از قبیل مرت
ھنگامی که  ھا) ھستند. و یاران من باعث امنیت امت من (از بدعتھا و خرافات و فتنه

یاران من از دنیا رفتند، وعیدھایی که در مورد امت من (از قبیل بدعتھا و خرافات در 
 ».گردد دین و غیره) وارد شده است، متحقق می

را  صرا مالقات نموده یا یاران نبی اکرم  ص): در مورد کسی که نبی اکرم ۶۶(باب 
 اند هرا مالقات نمود صمالقات نموده یا کسانی را مالقات نموده که یاران نبی اکرم 

بُوَعن  ـ۱۷۴۲
َ
ُْدرِىُّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س اخل ىِت « :ص ا�َّ

ْ
 ،َزَمانٌ  انلَّاِس  ىلَعَ  يَأ

َْعُث  ِمنُْهمُ  ُ�بَْعُث  ُدونَ  َهْل  اْ�ُظُروا :َ�يَُقولُونَ  ابلْ ِ
َ

َحًدا ِ�يُ�مْ  جت
َ
ْصَحاِب  ِمنْ  أ

َ
 ؟ص انلَّيِبِّ  أ

َْعُث  ُ�بَْعُث  ُ�مَّ  ،بِهِ  لَُهمْ  َ�يُْفتَحُ  ،الرَُّجُل  َ�يُوَجدُ  ى َمنْ  ِ�يِهمْ  َهْل  ،َ�يَُقولُونَ  اثلَّاِ�  ابلْ
َ
ْصَحاَب  َرأ

َ
 أ
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َْعُث  ُ�بَْعُث  ُ�مَّ  ،بِهِ  لَُهمْ  َ�يُْفتَحُ  ؟ص انلَّيِبِّ 
ْ

ى َمنْ  ِ�يِهمْ  تََرْونَ  َهْل  ا�ُْظُروا :َ�يَُقاُل  اثلَّالُِث  ابل
َ
 َمنْ  رَأ

ى
َ
ْصَحاَب  رَأ

َ
َْعُث  يَُ�ونُ  ُ�مَّ  ؟ص انلَّىِبِّ  أ

ْ
ابِعُ  ابل َحًدا ِ�يِهمْ  تََرْونَ  َهْل  ا�ُْظُروا :َ�يَُقاُل  الرَّ

َ
ى أ

َ
 رَأ

ى َمنْ 
َ
َحًدا رَأ

َ
ى أ

َ
ْصَحاَب  رَأ

َ
 )۲۵۳۲(م/ .»بِهِ  لَُهمْ  َ�يُْفتَحُ  ،الرَُّجُل  َ�يُوَجدُ  ص انلَّيِبِّ  أ

د یفرا خواھد رس یزمان«فرمود:  ص رسول اللهد: یگو یمسید خدریسعابوترجمه: 
از  یسکان شما یا در میپرسند: آ یگر میدیکروند و از  یاز مردم به جھاد م یه گروھک

روز یپ به سبب او و بینند که وجود دارد میپس ؟ وجود دارد ص یاران نبی اکرم
ان شما یا در میپرسند: آ یم روند و از یکدیگر میگروھی دیگر به جھاد شوند. سپس،  یم
پس )؟ ی(تابعرا مالقات کرده باشد ص نبی اکرم ی ه صحابهک وجود دارد یسک

گروه سوم به جھاد  آن، بعد ازشوند.  یروز میپ به سبب او و بینند که وجود دارد می
با کسانی مالقات کرده باشد ه ک وجود دارد یسکان شما یا در میپرسند: آ یمروند و  می

به  و بینند که وجود دارد میپس باشد.  یتبع تابع یعنی؟ اند که صحابه را مالقات کرده
پرسند: آیا در  روند و می چھارمی برای جھاد میسرانجام، گروه شوند.  یروز میپ سبب او

میان شما کسی وجود دارد که کسانی را دیده باشد که تبع تابعین را دیده باشد؟ پس 
لت یث فوق در مورد فضی(حد شوند. یروز میپ به سبب او و بینند که وجود دارد می

 .)باشد ین مین و تبع تابعیصحابه، تابع
ه چھارم، شاذ (عالمه ابن حجر این روایت را در فتح الباری به سبب ذکر گرو

 .)اند هدانسته است به دلیل اینکه در سایر روایات، ھمان سه گروه اول مطرح شد

آیند؛ و  ): بهترین عصر، عصر صحابه، سپس عصر کسانی که بعد از آنها می۶۷باب (
 آیند بعد هم عصر کسانی که بعد از گروه دوم می

نَّ  :ل ُحَصْ�ٍ  ْ�نَ  ِعْمَرانَ َعن  ـ۱۷۴۳
َ
ِ  رَُسوَل  أ ُ�مْ  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ  ُ�مَّ  ،قَْرِ�  َخْ�َ

ينَ  ِ
َّ

ينَ  ُ�مَّ  ،يَلُوَ�ُهمْ  اذل ِ
َّ

ينَ  ُ�مَّ  ،يَلُوَ�ُهمْ  اذل ِ
َّ

ْدرِى فَالَ  :ِعْمَرانُ  قَاَل  »يَلُوَ�ُهمْ  اذل
َ
قَاَل  أ

َ
  أ

ِ  رَُسوُل  َ�ْ�ِ  ،قَْرنِهِ  َ�ْعدَ  ص ا�َّ وْ  َمرَّ
َ
 َوالَ  �َْشَهُدونَ  قَْومٌ  َ�ْعَدُهمْ  يَُ�ونُ  ُ�مَّ « ثََالثَةً  أ

َمنُ  ِ�يِهمُ  َوَ�ْظَهرُ  يُوفُونَ  َوالَ  َوَ�نُْذُرونَ  ،ُ�تََّمنُونَ  َوالَ  َوَ�ُونُونَ  ،�ُْستَْشَهُدونَ   )۲۵۳۵(م/ .»السِّ
 شما،ن یبھتر«فرمود:  ص اللهرسول  گوید: می س عمران بن حصینترجمه: 

ه بعد از ک یسانک سپس، .)برند (صحابه می بسر من ه در عھد و زمانکھستند  یسانک
 عمران .)نی(تبع تابع» ندیآ می ه پس از آنھاک یسانک سپس .)نی(تابع ندیآ یآنھا م
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دو یا سه قرن بعد از خودش را نام برد و در  صدانم که رسول الله  می: نگوید  می
گرفته شوند، گواھی ه بدون اینکه گواه کند یآ یم یسانک ،و بعد از آنان« ادامه فرمود:

و به نذرھایشان، عمل کنند  می و قابل اعتماد نیستند و نذرکنند  می دھند و خیانت می
 ». شود کنند و پرخوری و چاقی در میان آنھا آشکار می نمی

 هستند  مردم، مانند معادن ):۶۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۴۴

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُدونَ « :قَاَل  ص ا�َّ ِ

َ
 فَِخيَارُُهمْ  ،َمَعاِدنَ  انلَّاَس  جت

َاِهِليَّةِ يِف 
ْ
ُدونَ  ،َ�ُقُهوا إَِذا اإلِْسَالمِ يِف  ِخَيارُُهمْ  اجل ِ

َ
ْمرِ  َهَذايِف  انلَّاِس  َخْ�ِ  ِمنْ  َوجت

َ
َرُهُهمْ  األ

ْ
�

َ
 أ

 ُ
َ

نْ  َ�بَْل  ،هل
َ
ُدونَ  ،ِ�يهِ  َ�َقعَ  أ ِ

َ
ارِ  ِمنْ  َوجت وَْجَهْ�ِ  َذا انلَّاِس  رِشَ

ْ
ي  ،ال ِ

َّ
يِت اذل

ْ
 وََهُؤالَءِ  بِوَْجهٍ  َهُؤالَءِ  يَأ

 )۲۵۲۶(م/ .»بِوَْجهٍ 
اند؛  مردم، مانند معادن«فرمود:  صه رسول الله ککند  می تیروا سره یابوھرترجمه: 

ن مردم ھستند؛ البته اگر یز بھترین مردم بودند، در اسالم نیت، بھتریه در جاھلکآنان 
ه (در دوران کھستند  یسانکن باره، ین مردم در ایداشته باشند. و بھتر ینیشناخت د

 یا ن مردم، انسان دو چھرهینسبت به اسالم داشتند. و بدتر یشتریت بیراھکت) یجاھل
 ».رود یگر میگر، نزد گروه دیی د گروه، و با چھره یکچھره، نزد  یکه با کاست 

بعد از صد سال، هیچ «که فرمود:  ص): در مورد این سخن پیامبر اکرم ۶۹باب (
 » ای که امروز روی زمین وجود دارد، زنده نخواهد ماند موجود زنده

ِ  َ�بْدَ َعن  ـ۱۷۴۵ ِ  رَُسوُل  بِنَا َص�َّ  :قَاَل  ل ُ�َمرَ  �ْنَ  ا�َّ ْلَةٍ  َذاَت  ص ا�َّ
َ

 َصالَةَ  ،يل
ِعَشاءِ 

ْ
ا ،َحيَاتِهِ  آِخرِ يِف  ،ال ْ�تَُ�مْ « :َ�َقاَل  قَامَ  َسلَّمَ  فَلَمَّ

َ
رَأ

َ
ْلَتَُ�مْ  أ

َ
ِس  ىلَعَ  فَإِنَّ  ؟َهِذهِ  يل

ْ
 َسنَةٍ  ِمائَةِ  رَأ

نْ  َ�بىَْق  الَ  ِمنَْها رِْض  َظْهرِ  ىلَعَ  ُهوَ  ِممَّ
َ
َحدٌ  األ

َ
 رَُسولِ  َمَقالَةِ يِف  انلَّاُس  فَوََهَل  :ُ�َمرَ  اْ�نُ  قَاَل  »أ

 ِ َك  ص ا�َّ
ْ
ثُونَ  ِ�يَما ،تِل َحاِديِث  َهِذهِ  ِمنْ  َ�تََحدَّ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  َو�ِ�ََّما ،َسنَةٍ  ِمائَةِ  َ�نْ  ،األ  :ص ا�َّ

َْومَ  ُهوَ  ِممَّنْ  َ�بىَْق  الَ «
ْ

رِْض  َظْهرِ  ىلَعَ  ايل
َ
َحدٌ  األ

َ
نْ  بَِذلَِك  يُِر�دُ  »أ

َ
َقْرنُ  َذلَِك  َ�نَْخِرمَ  أ

ْ
 )۲۵۳۷(م/ .ال

 ین روزھایآخراز  یکیدر  ص اکرم امبریپ گوید: می لالله بن عمر  عبدترجمه: 
د؛ یسپار بخاطر می امشب راآیا «فرمود:  وبرخاست  ،نماز عشا یپس از ادا شکمبارعمر 

ن قرار دارند، یزم یه روک یسانکاز  یخ، احدین تاریرا پس از گذشت صد سال از ایز
دچار  صمردم در این سخن رسول الله  گوید: می ل ابن عمر ».نخواھد ماند یباق
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کنند؛ اینکه رسول  اشتباه شدند و در مورد صد سال، این سخنان مختلف را مطرح می
، »نخواھد ماند ین قرار دارند، باقیزم یه روک یسانکاز  یاحد »فرمود: صالله 

 گردد. ھدفش این بود که این قرن، سپری می

که بعد از ): نهی از دشنام دادن اصحاب پیامبر، و فضیلت آنان بر کسانی ۷۰باب (
 آیند آنها می

يِب  َ�نْ  ـ۱۷۴۶
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ْصَحاىِب  �َُسبُّوا الَ « :ص ا�َّ

َ
 �َُسبُّوا الَ  ،أ

ْصَحاىِب 
َ
ى ،أ ِ

َّ
نَّ  لَوْ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  فََواذل

َ
َحَدُ�مْ  أ

َ
ْ�َفَق  أ

َ
ُحدٍ  ِمثَْل  أ

ُ
ْدرَكَ  َما ،َذَهبًا أ

َ
َحِدِهمْ  ُمدَّ  أ

َ
 ،أ

 )۲۵۴۰(م/ .»نَِصيَفهُ  َوالَ 
د؛ یاصحاب مرا دشنام ندھ«فرمود:  صرسول الله  گوید: می س ابوھریرهترجمه: 

ه ک یا نصف مّد ی یکند، با کوه احد، طال انفاق کی  از شما به اندازه یکیرا اگر یز
به آن را  یه برخکاست  ینه امای(مّد، پ». ندک ینم ینند، برابرک یاصحاب من انفاق م

 .)اند هِف دست دانستکدو یُپر ی اندازه

 ): یادی از ُاویس قرنی که جزو تابعین است و فضیلت او۷۱باب (
اِب  بِْن  ُ�َمرَ  َ�نْ  ـ۱۷۴۷ َطَّ

ْ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت إِ�ِّ  :قَاَل  س اخل  اتلَّابِِع�َ  َخْ�َ  إِنَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ُ  ُ�َقاُل  رَُجٌل 
َ

َو�ٌْس  هل
ُ
ُ  ،أ

َ
ةٌ  َوهل يَْستَْغِفرْ  َ�ُمُروهُ  ،َ�يَاٌض  بِهِ  َوَ�نَ  ،َوادِلَ

ْ
 )۲۵۴۲(م/ .»لَُ�مْ  فَل

ن یبھتر«فرمود:  یم ص دم که رسول اللهی: شنگوید می س  بن خطاب عمرترجمه: 
از او  است؛ یسیپمبتال به بیماری دارد و  یس که مادریاوبنام ست ا یمرد ،نیتابع

 .»بخواھید تا برای شما طلب مغفرت نماید

َسْ�ِ  َ�نْ  ـ۱۷۴۸
ُ
اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  اَكنَ  :َقاَل  َجابِرٍ  بِْن  أ َطَّ

ْ
ىَت  إَِذا ،س اخل

َ
ْمَدادُ  َعلَيْهِ  أ

َ
ْهِل  أ

َ
 أ

ََمِن  لَُهمْ  ،ايلْ
َ
ِ�يُ�مْ  :َسأ

َ
َو�ُْس  أ

ُ
ىَت  َحىتَّ  ؟اَعِمرٍ  ْ�نُ  أ

َ
َو�ٍْس  ىلَعَ  أ

ُ
نَْت  :َ�َقاَل  ،أ

َ
َو�ُْس  أ

ُ
 ؟اَعِمرٍ  ْ�نُ  أ

َت  بََرٌص  بَِك  فاََكنَ  :قَاَل ، َ�َعمْ  :قَاَل  ؟قََرنٍ  ِمنْ  ُ�مَّ  ُمَرادٍ  ِمنْ  :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل 
ْ
  ِمنْهُ  َ�رَبَأ

َّ
 َموِْضعَ  إِال

ةٌ  لََك  :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟ِدرَْهمٍ  ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟َوادِلَ يِت « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ
ْ
 يَأ

َو�ُْس  َعلَيُْ�مْ 
ُ
ْمَدادِ  َمعَ  اَعِمرٍ  ْ�نُ  أ

َ
ْهِل  أ

َ
ََمِن  أ   بََرٌص  بِهِ  اَكنَ  ،قََرنٍ  ِمنْ  ُ�مَّ  ،ُمَرادٍ  ِمنْ  ايلْ

َ
أ  َ�رَبَ

  ِمنْهُ 
َّ
ُ  ،ِدرَْهمٍ  َموِْضعَ  إِال

َ
ةٌ  هل قَْسمَ  لَوْ  ،بَرٌّ  بَِها ُهوَ  َوادِلَ

َ
ِ  ىلَعَ  أ هُ  ا�َّ بَرَّ

َ
إِنِ  ،أل

نْ  اْستََطْعَت  فَ
َ
 �َْستَْغِفرَ  أ

ُ  فَاْستَْغَفرَ  ،يِل  فَاْستَْغِفرْ  »فَاْ�َعْل  لََك 
َ

ُ  َ�َقاَل  ،هل
َ

ْ�نَ  :ُ�َمرُ  هل
َ
ُكوفَةَ  :قَاَل  ؟تُِر�دُ  أ

ْ
الَ  :قَاَل  ،ال

َ
ُتُب  أ

ْ
�

َ
 أ



 ٤١٧   صکتاب فضایل یاران نبی اکرم  -۵۴

  لََك 
َ

ُ�ونُ  :قَاَل  ؟اَعِمِلَها إِىل
َ
َحبُّ  انلَّاِس  َ�رْبَاءِ يِف  أ

َ
َّ  أ

َ
ا :قَاَل  ،إِىل َعامِ  ِمنَ  اَكنَ  فَلَمَّ

ْ
ُمْقِبِل  ال

ْ
 َحجَّ  ال

افِِهمْ  ِمنْ  رَُجٌل  رْشَ
َ
ُ  ،ُ�َمرَ  فََواَ�َق  ،أ

َ
هل

َ
َو�ٍْس  َ�نْ  فََسأ

ُ
تُهُ  :قَاَل  ،أ

ْ
َيِْت  رَثَّ  تََر�

ْ
َمتَاِع  قَِليَل  ابل

ْ
 ،ال

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  يِت « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ
ْ
َو�ُْس  َعلَيُْ�مْ  يَأ

ُ
ْمَدادِ  َمعَ  اَعِمرٍ  ْ�نُ  أ

َ
ْهِل  أ

َ
ََمِن  أ  ايلْ

  بََرٌص  بِهِ  اَكنَ  ،قََرنٍ  ِمنْ  ُ�مَّ  ُمَرادٍ  ِمنْ 
َ
  ،ِمنْهُ  َ�رَبَأ

َّ
ُ  ،ِدرَْهمٍ  َموِْضعَ  إِال

َ
ةٌ  هل قَْسمَ  لَوْ  ،بَرٌّ  بَِها ُهوَ  َوادِلَ

َ
 أ

ِ  ىلَعَ  هُ  ا�َّ بَرَّ
َ
إِنِ  ،أل

نْ  اْستََطْعَت  فَ
َ
ىَت  »فَاْ�َعْل  لََك  �َْستَْغِفرَ  أ

َ
َو�ًْسا فَأ

ُ
 :قَاَل  ،يِل  اْستَْغِفرْ  :َ�َقاَل  أ

نَْت 
َ
ْحَدُث  أ

َ
نَْت  :قَاَل  ،يِل  اْستَْغِفرْ  :قَاَل  ،يِل  فَاْستَْغِفرْ  َصاِلٍح  �َِسَفرٍ  َ�ْهًدا أ

َ
ْحَدُث  أ

َ
 �َِسَفرٍ  َ�ْهًدا أ

ُ  فَاْستَْغَفرَ  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟ُ�َمرَ  لَِقيَت  :قَاَل  ،يِل  فَاْستَْغِفرْ  ،َصاِلٍح 
َ

ُ  َ�َفِطنَ  ،هل
َ

 ىلَعَ  فَاْ�َطلََق  ،انلَّاُس  هل
َسْ�ٌ  قَاَل  ،وَْجِههِ 

ُ
ْ�نَ  ِمنْ  :قَاَل  إِ�َْسانٌ  َرآهُ  لُكََّما فاََكنَ  ،بُْرَدةً  َوَ�َسْوتُهُ  :أ

َ
َو�ٍْس  أ

ُ
رُبَْدةُ  َهِذهِ  أل

ْ
؟ ال

 )۲۵۴۲(م/
 س عمر نزدمن یمردم  یکمک ھنگامی که نیروھای گوید: می ُاسیر بن جابرترجمه: 

نکه نزد یان شما وجود دارد؟ تا ایدر م س بن عامریا اویآ :دیپرس یاز آنھا م آمدند، یم
 مراد و ی لهی: از قبفرمود .یگفت: بلاویس  ؟یس بن عامریتو او فرمود:و  رفتس یاو

و  یافتیشفا  ،از آنو بیماری برص داشتی گفت: بله. فرمود: تو  ؟ھستی قرن ی تیره
ت زنده مادر: فرمود .هگفت: بل ؟از آن باقی مانده است ک درھمی یجای  فقط به اندازه

س بن عامر از یاو«فرمود:  یدم که میشن صاز رسول الله فرمود:  .هگفت: بل ؟است
او به بیماری  .دیآ یمن نزد شما می یکمک نیروھای ھمراهقرن  ی تیرهمراد و  ی لهیقب

از آن، باقی  ک درھمی یجای  پیسی مبتال بوده ولی از آن، شفا یافته و فقط به اندازه
، سوگند یاد کند اللهاگر به  .کند یم ادری دارد که بسیار به او نیکیماو  مانده است.
ت یبرا امکانی برایت فراھم گردید که اگر ؛گرداند یم راسترا سوگندش  الله متعال

 اینگونه اویس .کن طلب مغفرتم یپس برا ».کناز او طلب مغفرت کند،  طلب مغفرت
عمر  گفت: کوفه. ؟یرو ی: کجا مپرسیداو  از س عمرآنگاه، کرد.  طلب مغفرتش یبرا

گفت: من دوست دارم جزو افراد  سم؟یننو آن استاندارت به یبراای  نامها ی: آفرمود
 و ناشناخته باشم.  گمنام

از  و به حج آمد آناناز اشراف  ید، مردینده فرا رسیموسم حج سال آ و ھنگامی که
ھنگامی که گفت: او د. یس پرسیاواو در مورد  از س . عمرمالقت کرد س با عمرقضا، 

 دم که یگفت: شن س عمر .داشتکھنه  یلیر و وسامحّق  ای من از آنجا آمدم، خانه
 ھمراهقرن  ی تیرهمراد و  ی لهیس بن عامر از قبیاو«فرمود:  یم صرسول الله 
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او به بیماری پیسی مبتال بوده ولی از آن، شفا  .دیآ یمن نزد شما می یکمک نیروھای
مادری دارد که او  از آن، باقی مانده است. ک درھمی یجای  فقط به اندازهیافته و 

 راسترا سوگندش  الله متعال، سوگند یاد کندمتعال  اللهاگر به  .کند یم بسیار به او نیکی
از او طلب مغفرت کند،  طلب مغفرتت یبرا امکانی برایت فراھم گردید که اگر .گرداند یم

گفت: تو تازه  س سیاو کن. طلب مغفرتم یگفت: برا و آمد س سینزد او ،آن مرد ».کن
طلب م یبراآن مرد دوباره گفت:  طلب مغفرت کن.م یتو برا ؛یا آمده خوبیاز سفر 
طلب مغفرت م یتو برا ؛یا آمده خوبیگفت: تو تازه از سفر بار دیگر س یاو کن. مغفرت

ای؟ آن مرد گفت: بله. آنگاه، اویس برای او طلب مغفرت نمود.  کن؛ آیا عمر را دیده
 او از آن منطقه رفت.اینگونه بود که مردم ُاویس را شناختند و 

دید،  ھدا کردم؛ لذا ھرکس او را میامن یک چادر گرانقیمت به او  گوید: می ُاسیر
 گفت: اویس این چادر را از کجا آورده است؟ می

 مصر و ساکنان آن ): سخنی در مورد۷۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۴۹

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َذرٍّ أ رٌْض  َوِ�َ  ،ِمرْصَ  َستَْفتَُحونَ  إِنَُّ�مْ « :ص ا�َّ

َ
 أ

ِقَ�اُط  ِ�يَها �َُس�َّ 
ْ
ْحِسنُوا َ�تَْحتُُموَها فَإِذَا ،ال

َ
  فَأ

َ
ْهلَِها إىِل

َ
ةً  لَُهمْ  فَإِنَّ  ،أ وْ  »َورمَِحًا ِذمَّ

َ
ةً « :قَاَل  أ  ،وَِصْهًرا ِذمَّ

يَْت  فَإِذَا
َ
ِنَةٍ  َموِْضعِ يِف  ِ�يَها َ�ْتَِصَمانِ  رَُجلَْ�ِ  رَأ

َ
يُْت  :قَاَل  »ِمنَْها فَاْخُرجْ  ،بل

َ
 �ْنَ  الرَّمْحَِن  َ�بْدَ  فََرأ

َخاهُ  َحَسنَةَ  بِْن  رُشَْحبِيَل 
َ
ِنَةٍ  َموِْضعِ يِف  َ�ْتَِصَمانِ  ،َر�ِيَعةَ  وَأ

َ
 )۲۵۴۳(م/ .ِمنَْها فََخرَْجُت  ،بل

 .د نمودیرا فتح خواھ مصرشما «فرمود:  صرسول الله  گوید: می س ذرابوترجمه: 
 پس ھرگاه .شود یار صحبت میبس(بخشی از دینار) راط یاز قسرزمینی است که  ،آن و

خویشاوندی با  پیمان و را آنان عھد ویزفتح نمودید، به ساکنان آن، نیکی کنید؛ آن را 
در آنجا دو نفر برای زمینی  پیمان و وصلت دارند. و ھرگاه دیدید کهما دارند یا عھد و 

 ».ی جای یک خشت است، اختالف دارند، از آن، بیرون شوید اندازه که به
: بعد از آن، من دیدم که عبد الرحمن بن شرحبیل بن حسنه و گوید  می راوی

الف دارند؛ لذا ی جای یک خشت است، اخت برادرش؛ ربیعه؛ برای زمینی که به اندازه
 از آن، بیرون شدم.

است که از مصر ÷  گویند: پیوند خویشاوندی اشاره به مادر اسماعیل (علما می
است که از مردم  صی قبطیه ھمسر نبی اکرم  باشد. و وصلت، اشاره به ماریه می

  .)مصر است



 ٤١٩   صکتاب فضایل یاران نبی اکرم  -۵۴

 ): آنچه در مورد عمان آمده است۷۳باب (
ِ  رَُسوُل  َ�َعَث قَاَل:  س بَْرَزةَ ايب  َعن ـ۱۷۵۰   رَُجالً  ص ا�َّ

َ
ْحيَاءِ  ِمنْ  ىَحٍّ  إِىل

َ
َعَرِب  أ

ْ
 ،ال

ُ�وهُ  فََسبُّوهُ    فََجاءَ  ،َورَضَ
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل ْخرَبَهُ  ص ا�َّ
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،فَأ نَّ  لَوْ « :ص ا�َّ

َ
ْهَل  أ

َ
 ُ�َمانَ  أ

َ�يَْت 
َ
ُ�وكَ  َوالَ  َسبُّوكَ  َما ،أ  )۲۵۴۴(م/ .»رَضَ

ای دعوت یکی از قبایل مردی را بر صرسول الله  گوید: می سابو برزه ترجمه: 
 صآنان او را بد و بی راه گفتند و کتک زدند. آن مرد نزد رسول الله  عرب فرستاد.

اگر نزد مردم عمان «فرمود:  صآمد و ایشان را از ماجرا مطلع ساخت. رسول الله 
 ». زدند میگفتند و کتک ن رفتی، تو را بد و بی راه نمی می

 ): آنچه در مورد سرزمین فارس آمده است۷۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۵۱

َ
 ُسوَرةُ  َعلَيْهِ  نََزلَْت  إِذْ  ص انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  ُجلُوًسا ُكنَّا :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ

ُُمَعةِ 
ْ
ا ،اجل   فَلَمَّ

َ
ا يَۡلَحُقواْ بِِهمۡ ﴿ :قََرأ  يَا َهُؤالَءِ  َمنْ  :رَُجٌل  قَاَل  .]۳[الجمعة:  ﴾َوَءاَخرِ�َن ِمۡنُهۡم لَمَّ

ِ  رَُسوَل  ُ  َحىتَّ  ص انلَّيِبُّ  يَُراِجْعهُ  فَلَمْ  ؟ا�َّ
َ

هل
َ
ةً  َسأ وْ  َمرَّ

َ
َ�ْ�ِ  أ وْ  َمرَّ

َ
َمانُ  َوِ�ينَا :َقاَل  ،ثََالثًا أ

ْ
 َسل

َفارىِِسُّ 
ْ
َمانَ  ىلَعَ  يََدهُ  ص انلَّيِبُّ  فَوََضعَ  :قَاَل  ،ال

ْ
�َّا ِعنْدَ  اِإليَمانُ  اَكنَ  لَوْ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،َسل َ ُ  الرثُّ

َ
َاهل

َ
 نل

 )۲۵۴۶(م/ .»َهُؤالَءِ  ِمنْ  رَِجاٌل 

ی جمعه بر  سورهه کم ینشسته بود صرم کا ینزد نب گوید: می سره یابوھرترجمه: 

ا يَۡلَحُقواْ ﴿ ی آیه صھنگامی که رسول الله  د.یشان نازل گردیا َوَءاَخرِ�َن ِمۡنُهۡم لَمَّ
رسول  یا: گفت تالوت نمود، فردی »اند نھا ملحق نشدهیه ھنوز به اکگر ید یگروھ« ﴾مۡ بِهِ 

او ه کنینداد تا ا یجوابآن شخص به  ص پیامبر اکرمھستند؟  یسانک! آنھا چه الله
ز در میان ما ین یه سلمان فارسکاست  ی. گفتنردکرار کسه بار ترا یک یا دو یا  سؤالش

مان در یاگر ا«سلمان نھاد و فرمود: ش را بر کدست مبار صبود. آنگاه، رسول الله 
 ». افتینھا به آن، دست خواھند یا باشد، مردانی از ایثر
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تواند در میان آنها یک  مردم مانند صد شتر هستند که یک شخص نمی ):۷۵باب (
 شتر نجیب پیدا کند

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۷۵۲ ُدونَ « :ص ا�َّ ِ
َ

 الَ  ،ِمائَةٍ  َكِإبٍِل  انلَّاَس  جت
دُ    )۲۵۴۷(م/ .»َراِحلَةً  ِ�يَها الرَُّجُل  َ�ِ

شما مردم را مانند صد «فرمود:  صگوید: رسول الله  می ل ابن عمرترجمه: 
(ھمانگونه ». تواند در میان آنھا یک شتر نجیب پیدا کند بینید که شخص نمی شتر می

 انسان خوب و کامل ھم در میانشود،  که یک شتر خوب در میان صد شتر، پیدا نمی
 .)کم استھا  انسان

 ی ثقیف ): سخنی در مورد کذاب و قاتل قبیله۷۶باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۵۳

َ
يُْت قَاَل:  نَْوفٍَل أ

َ
ِ  َ�بْدَ  َرأ َ�ْ�ِ  ْ�نَ  ا�َّ َمِدينَةِ  َ�َقبَةِ  ىلَعَ  ل الزُّ

ْ
 :قَاَل  ،ال

ِ  َ�بْدُ  َعلَيْهِ  َمرَّ  َحىتَّ  ،َوانلَّاُس  َعلَيْهِ  َ�ُمرُّ  قَُر�ٌْش  فََجَعلَْت   َعلَيْهِ  فََوَ�َف  ،ل ُ�َمرَ  ْ�نُ  ا�َّ
َالمُ  :َ�َقاَل  بَا َعلَيَْك  السَّ

َ
َالمُ  ،ُخبَيٍْب  أ بَا َعلَيَْك  السَّ

َ
َالمُ  ،ُخبَيٍْب  أ بَا َعلَيَْك  السَّ

َ
َما ،ُخبَيٍْب  أ

َ
 أ

 ِ ْ�َهاكَ  ُكنُْت  لََقدْ  َوا�َّ
َ
َما ،َهَذا َ�نْ  أ

َ
ِ  أ ْ�َهاكَ  ُكنُْت  لََقدْ  َوا�َّ

َ
َما ،َهَذا َ�نْ  أ

َ
ِ  أ  ُكنُْت  لََقدْ  َوا�َّ

ْ�َهاكَ 
َ
َما ،َهَذا َ�نْ  أ

َ
ِ  أ اًما َعِلْمُت  َما ُكنَْت  إِنْ  َوا�َّ اًما ،َصوَّ َما ،لِلرَِّحمِ  وَُصوالً  ،قَوَّ

َ
ِ  أ ةٌ  َوا�َّ مَّ

ُ
 أل

نَْت 
َ
َها أ رَشُّ

َ
ةٌ  أ مَّ

ُ
ِ  َ�بْدُ  َ�َفذَ  ُ�مَّ  ،َخْ�ٌ  أل اجَ  َ�بَلَغَ  ،س ُ�َمرَ  ْ�نُ  ا�َّ َجَّ

ْ
ِ  َ�بْدِ  َمْوقُِف  احل  ا�َّ

 ُ
ُ

رَْسَل  ،َوقَْوهل
َ
ْهِ  فَأ

َ
نِْزَل  إيِل

ُ
ىِقَ  ،ِجْذِعهِ  َ�نْ  فَأ

ْ
ل
ُ
َُهودِ  ُ�بُورِ يِف  فَأ

ْ
رَْسَل  ُ�مَّ  ،ايل

َ
  أ

َ
هِ  إِىل مِّ

ُ
ْسَماءَ  أ

َ
 بِنِْت  أ

يِب 
َ
بَْت  ،ش بَْ�رٍ أ

َ
نْ  فَأ

َ
ِ�يَهُ  أ

ْ
اَعدَ  ،تَأ

َ
تِيَ�ِّ  :الرَُّسوَل  َعلَيَْها فَأ

ْ
َأ

َ
وْ  تل

َ
ْ�َعنَثَّ  أ

َ
ِْك  أل

َ
 �َْسَحبُِك  ِمنْ  إِيل

بَْت  :قَاَل  ،بُِقُرونِِك 
َ
ِ  :َوقَالَْت  َفأ َّ  َ�بَْعَث  َحىتَّ  آِ�يَك  الَ  َوا�َّ  :َ�َقاَل  :قَاَل  ،بُِقُروِ�  �َْسَحبُِ�  َمنْ إِيلَ

ُروِ� 
َ
َخذَ  ،ِسبىَْتَّ  أ

َ
يِْتِ�  َكيَْف  :َ�َقاَل  ،َعلَيَْها َدَخَل  َحىتَّ  ،َ�تَوَذَُّف  اْ�َطلََق  ُ�مَّ  ،َ�ْعلَيْهِ  َفأ

َ
 َرأ

ِ  بَِعُدوِّ  َصنَْعُت  ْ�تَُك  :قَالَْت  ؟ا�َّ
َ
فَْسْدَت  َرأ

َ
فَْسدَ  ،ُدْ�يَاهُ  َعلَيْهِ  أ

َ
نََّك  بَلََغِ�  ،آِخَرتََك  َعلَيَْك  َوأ

َ
� 

ُ  َ�ُقوُل 
َ

نَا ،َطاَ�ْ�ِ انلِّ  َذاِت  اْ�نَ  يَا :هل
َ
ِ  أ ا ،انلَِّطاَ�ْ�ِ  َذاُت  َوا�َّ مَّ

َ
َحُدُهَما أ

َ
ْرَ�عُ  فَُكنُْت  أ

َ
 َطَعامَ  بِهِ  أ

ِ  رَُسولِ  يِب  َطَعامَ  وَ  ص ا�َّ
َ
َوابِّ  ِمنَ  بَْ�رٍ أ ا ،ادلَّ مَّ

َ
ةِ  فَِنَطاُق  اآلَخرُ  َوأ

َ
َمْرأ

ْ
 �َْستَْغِ�  الَ الَّيِت  ال

َما ،َ�نْهُ 
َ
ِ  رَُسوَل  إِنَّ  أ َ�نَا ص ا�َّ نَّ « :َحدَّ

َ
ابًا ثَِقيٍف يِف  أ ا »َوُمِبً�ا َكذَّ مَّ

َ
اُب  فَأ َكذَّ

ْ
ْ�نَاهُ  ال

َ
 ،فََرأ

ا مَّ
َ
ُمِب�ُ  َوأ

ْ
  إَِخالَُك  فَالَ  ال

َّ
 )۲۵۴۵(م/ .يَُراِجْعَها َولَمْ  َ�نَْها َ�َقامَ  :قَاَل  ،إِيَّاهُ  إِال



 ٤٢١   صکتاب فضایل یاران نبی اکرم  -۵۴

را دیدم که در گذرگاه  ل لله بن زبیرا ی) عبد (جنازه گوید: می ابو نوفلترجمه: 
گذشتند. تا اینکه  مدینه (مکانی در مکه) آویزان بود و قریش و سایر مردم از کنار او می

به او رسید؛ پس ایستاد و گفت: سالم بر تو ای ابو ُخبیب؛ سالم بر  للله بن عمر ا عبد
که من تو را از این کار  اللهتو ای ابو ُخبیب؛ سالم بر تو ای ابو ُخبیب؛ سوگند به 

کردم؛ سوگند به  که من تو را از این کار، منع می اللهکردم؛ سوگند به  (جنگیدن) منع می
شوی.) سوگند  دانستم که موفق نمی میکردم؛ (چون  که من تو را از این کار، منع می الله
بجا داری و شخصی که حق خویشاوندی را  داری و شب زنده که من ھیچ روزه اللهبه 

سوگند، امتی که بدترین آنھا تو باشی، امت بسیار  اللهآورد، بھتر از تو سراغ ندارم؛ به 
لله بن ا خوبی است. سپس عبدلله به راھش ادامه داد. بعد از آن، خبر ایستادن عبد

لله ا ی عبد و سخنانش به حجاج رسید. حجاج افرادی را فرستاد و آنھا جنازه ل عمر
ی دار پایین آوردند و در میان قبرھای یھودیان انداختند. آنگاه،  چوبهرا از  ل بن زبیر

لله بن زبیر؛ فرستاد و از اسماء خواست تا ا شخصی را نزد اسماء دختر ابوبکر؛ مادر عبد
از رفتن نزد او خودداری کرد. دوباره، حجاج شخصی را نزد  ل نزد او بیاید؛ اما اسماء

فرستم تا تو را با گیسوھایت  آیی یا شخصی را می من میاو فرستاد تا به او بگوید: نزد 
آیم  سوگند، نزد تو نمی اللهنرفت و گفت: به  لبکشد و نزد من بیاورد. باز ھم اسماء 

حجاج گفت: مگر اینکه شخصی را بفرستی تا مرا با گیسوھایم بکشد و نزد تو بیاورد. 
راه ه با تکبر یا با شتاب بآنگاه، کفشھایش را برداشت و  کفشھای چرمی مرا بدھید.

چگونه رفتار کردم؟  اللهرفت و گفت: دیدی که با دشمن  لافتاد تا اینکه نزد اسماء 
گفت: دیدم که تو دنیایش را ویران کردی؛ ولی او آخرت تو را ویران نمود؛  ل اسماء

به من خبر رسیده است که تو او را (از روی طعنه و عیبجویی) فرزند ذات النطافین 
که من ذات النطافین (دارای دو کمربند) ھستم؛  اللهکنی؛ سوگند به  اب میخط

و ابوبکر را بستم تا  ص (کمربندم را دو قسمت کردم) و با یکی از آنھا غذای رسول الله
در مکانی مرتفع، آویزان نمایند که حیوانات بدان دسترسی نداشته باشند؛ و آن را  بتوانند

دومی را به عنوان کمربندی استفاده نمودم که ھرزنی بدان نیاز دارد؛ باید بدانی که 
». ی ثقیف، یک کذاب، و یک قاتل و جنایتکار خواھد آمد در قبیله«فرمود:  صرسول الله 

کنم که قاتل و جنایتکارش، کسی غیر  و فکر نمی فی بود)ایم (مختار ثق کذابش را ما دیده
 را بدھد، برخاست و رفت.  لاز تو باشد. آنگاه، حجاج بدون اینکه جواب اسماء 
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 بیشتری است احسان  ک مستحقبه کدام ی): نیکی به پدر و مادر و اینکه ۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۵۴

َ
  رَُجٌل  َجاءَ  :قَاَل  ،س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل َحقُّ  َمنْ  :َ�َقاَل  ص ا�َّ

َ
 انلَّاِس  أ

َك « :قَاَل  ؟َصَحابىَِت  حِبُْسِن  مُّ
ُ
َك  ُ�مَّ « :قَاَل  ؟َمنْ  ُ�مَّ  :قَاَل  »أ مُّ

ُ
َك  ُ�مَّ « :قَاَل  ؟َمنْ  ُ�مَّ  :قَاَل  »أ مُّ

ُ
 »أ

بُوكَ  ُ�مَّ « :قَاَل  ؟َمنْ  ُ�مَّ  :قَاَل 
َ
 )۲۵۴۸(م/ .»أ

 یسکآمد وگفت: چه  صلله ا  نزد رسول یشخص گوید: می س رهیابوھرترجمه: 
: سپس چه گفت .»مادرت«تراست؟ فرمود:  مستحق ،گرانیاز دمن  یخوش رفتار یبرا
د: یپرس». باز ھم مادرت«؟ فرمود: یسکگفت: بعد از او چه  ».مادرت«فرمود: ؟ یسک

 ». بعد از او پدرت«؟ فرمود: یسکپس از او چه 

 ): مقدم نمودن نیکی به پدر و مادر بر عبادت (نفلی)۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۵۵

َ
َمْهدِ يِف  َ�تلََكَّمْ  لَمْ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  ،س ُهَر�َْرةَ أ

ْ
  ال

َّ
 ِعيىَس  :ثََالثَةٌ  إِال

َذَ  ،اَعبًِدا رَُجالً  ُجَر�ْجٌ  َوَ�نَ  ،ُجَر�ٍْج  وََصاِحُب  ،َمْرَ�مَ  اْ�نُ  َ�تْهُ  ،ِ�يَها فاََكنَ  ،َصْوَمَعةً  فَاختَّ
َ
هُ  فَأ مُّ

ُ
 أ

�ِّ  رَبِّ  يَا :َ�َقاَل ، ُجَر�ْجُ  يَا :َ�َقالَْت  ،يَُص�ِّ  وَُهوَ 
ُ
ْ�بََل  ،وََصَالىِت  أ

َ
فَْت  َصَالتِهِ  ىلَعَ  فَأ ا ،فَانرَْصَ  فَلَمَّ

َغدِ  ِمنَ  اَكنَ 
ْ
َ�تْهُ  ال

َ
�ِّ  رَبِّ  يَا :َ�َقاَل  ُجَر�ْجُ  يَا :َ�َقالَْت  يَُص�ِّ  وَُهوَ  أ

ُ
ْ�بََل  ،وََصَالىِت  أ

َ
 ىلَعَ  فَأ

فَْت  ،َصَالتِهِ  ا فَانرَْصَ َغدِ  ِمنَ  اَكنَ  فَلَمَّ
ْ
َ�تْهُ  ال

َ
ىْ  َ�َقاَل . ُجَر�ْجُ  يَا َ�َقالَْت  يَُص�ِّ  وَُهوَ  أ

َ
�ِّ  رَبِّ  أ

ُ
 أ

ْ�بََل . وََصَالىِت 
َ
  َ�نُْظرَ  َحىتَّ  تُِمتْهُ  الَ  اللَُّهمَّ  :َ�َقالَت ،َصَالتِهِ  ىلَعَ  فَأ

َ
ُموِمَساِت  وُُجوهِ  إِىل

ْ
، ال

اِ�يَل  َ�نُو َ�تََذاَكرَ  ةٌ  َوَ�نَِت  ،وَِعبَاَدتَهُ  ُجَرْ�ًا إرِْسَ
َ
 ِشئْتُمْ  إِنْ  :َ�َقالَْت  ،حِبُْسِنَها ُ�تََمثَُّل  بىَِغٌّ  اْمَرأ

فِْتنَنَّهُ 
َ
ُ  َ�تََعرََّضْت  :قَاَل  ،لَُ�مْ  أل

َ
تَِفْت  فَلَمْ  هل

ْ
َْها يَل

َ
تَْت  ،إِيل

َ
وِى اَكنَ  َراِ�يًا فَأ

ْ
  يَأ

َ
 َصْوَمَعِتهِ  إِىل

ْمَكنَتْهُ 
َ
ا ،فََحَملَْت  ،َعلَيَْها فََوَ�عَ  ،َ�ْفِسَها ِمنْ  فَأ ْت  فَلَمَّ َ تَوْهُ  ،ُجَر�ٍْج  ِمنْ  ُهوَ  :قَالَْت  ،َودلَ

َ
 َفأ

لُوهُ  ُ�ونَهُ  وََجَعلُوا َصْوَمَعتَهُ  وََهَدُموا فَاْستَْ�َ نُُ�مْ  َما :َ�َقاَل  ،يرَْضِ
ْ
َىِغِّ  بَِهِذهِ  َزَ�يَْت  :قَالُوا ؟َشأ  ،ابلْ

ْت  َ ْ�نَ  :َ�َقاَل  ،ِمنَْك  فََودلَ
َ
ىِبُّ  أ َ  َحىتَّ  َدُعوِ�  :َ�َقاَل  ،بِهِ  فََجاُءوا ؟الصَّ َص�ِّ

ُ
ا ،فََص�َّ  ،أ  انرَْصََف  فَلَمَّ

ىَت 
َ
ىِبَّ  أ بُوكَ  َمنْ  ُغَالمُ  يَا :َوَقاَل  ،َ�ْطِنهِ يِف  َ�َطَعنَ  الصَّ

َ
اىِع  ُفَالنٌ  :قَاَل  ؟أ ْ�بَلُوا :قَاَل  ،الرَّ

َ
 ىلَعَ  فَأ

ُحونَ  ُ�َقبِّلُونَهُ  ُجَر�ٍْج  ِ�يُدوَها ،الَ  :قَاَل  ،َذَهٍب  ِمنْ  َصْوَمَعتََك  لََك  نَبِْ�  :َوقَالُوا ،بِهِ  َوَ�تََمسَّ
َ
 ِمنْ  أ



 مختصر صحیح مسلم    ٤٢٤

هِ  ِمنْ  يَرَْضعُ  َصىِبٌّ  َوَ�يْنَا ،َ�َفَعلُوا، اَكنَْت  َكَما ِط�ٍ  مِّ
ُ
 وََشاَرةٍ  فَارَِهةٍ  َدابَّةٍ  ىلَعَ  َراِكٌب  رَُجٌل  َ�َمرَّ  ،أ

هُ  َ�َقالَْت  ،َحَسنَةٍ  مُّ
ُ
ْ�بََل  اثلَّْدَى  َ�رَتَكَ  ،َهَذا ِمثَْل  ابِْ�  اْجَعلِ  اللَُّهمَّ  :أ

َ
ْهِ  وَأ

َ
ْهِ  َ�نََظرَ  إيِل

َ
 اللَُّهمَّ  :َ�َقاَل  ،إيِل

ِ�  الَ 
ْ
َْعل

َ
ْ�بََل  ُ�مَّ  ،ِمثْلَهُ  جت

َ
�ِّ  :قَاَل  »يَْرتَِضعُ  فََجَعَل  ثَْديِهِ  ىلَعَ  أ

َ
�ُْظرُ  فََك�

َ
  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إىِل  وَُهوَ  ص ا�َّ

بَّابَةِ  بِإِْصبَِعهِ  اْرتَِضاَعهُ  َ�ىِْك  َها فََجَعَل  ،فَِمهِ يِف  السَّ وا« :قَاَل  ،َ�ُمصُّ ُ�وَ�َها وَُهمْ  جِبَاِرَ�ةٍ  َوَمرُّ  يرَْضِ
قِْت  ،َزَ�يِْت  :َوَ�ُقولُونَ  ُ  َحْسىِبَ  :َ�ُقوُل  َوِ�َ  ،رَسَ َوِ�يُل  َونِْعمَ  ا�َّ

ْ
هُ  َ�َقالَْت  ،ال مُّ

ُ
َْعِل  الَ  اللَُّهمَّ  :أ

َ
 جت

َْها َوَ�َظرَ  الرََّضاعَ  َ�رَتَكَ  ،ِمثْلََها ابِْ� 
َ

ِ�  مَّ اللَّهُ  :َ�َقاَل  ،إِيل
ْ
َِديَث  تََراَجَعا َ�ُهنَاكَ  ،ِمثْلََها اْجَعل

ْ
 ،احل

ىَق  :َ�َقالَْت 
ْ
َهيْئَةِ  َحَسنُ  رَُجٌل  َمرَّ  ،َحل

ْ
ُت  ال

ْ
َت  ،ِمثْلَهُ  ابِْ�  اْجَعِل  اللَُّهمَّ  :َ�ُقل

ْ
 الَ  اللَُّهمَّ  :َ�ُقل

 �ِ
ْ
َْعل

َ
وا ،ِمثْلَهُ  جت َمةِ  بَِهِذهِ  َوَمرُّ

َ
ُ�وَ�َها وَُهمْ  األ قِْت  ،َزَ�يِْت  :َوَ�ُقولُونَ  يرَْضِ ُت  ،رَسَ

ْ
 الَ  اللَُّهمَّ  :َ�ُقل

َْعِل 
َ

َت ، ِمثْلََها ابِْ�  جت
ْ
ِ�  اللَُّهمَّ  :َ�ُقل

ْ
ُت  ،ِمثْلََها اْجَعل

ْ
ِ�  اللَُّهمَّ  :َ�ُقل

ْ
 )۲۵۵۰(م/ .ِمثْلََها اْجَعل

فقط سه نفر در گھواره، «فرمود:  صرم کا ینب گوید: می سره یابوھرترجمه: 
ج نام یه جرکل یاسرائ یاز بن یـ صاحب مرد۲م یبن مر یسیـ ع۱اند:  گفته  سخن

ای ساخته بود و در آن عبادت  داشت؛ جریج مرد عابدی بود که برای خودش صومعه
ه مادرش آمد و او را صدا زد و گفت: ای جریج. کنمود. او مشغول خواندن نماز بود  می

ا نمازم را ادامه دھم؟ آنگاه، نمازش یجریج با خود گفت: پروردگارا! جواب مادر را بدھم 
ه مادرش کرا ادامه داد. و مادرش برگشت. فردای آن روز نیز مشغول خواندن نماز بود 

وردگارا! جواب مادر را آمد و او را صدا زد و گفت: ای جریج. جریج با خود گفت: پر
ا نمازم را ادامه دھم؟ آنگاه، نمازش را ادامه داد. و مادرش برگشت. روز سوم نیز یبدھم 

ه مادرش آمد و او را صدا زد و گفت: ای جریج. جریج با کمشغول خواندن نماز بود 
دامه ا نمازم را ادامه دھم؟ آنگاه، نمازش را ایخود گفت: پروردگارا! جواب مادر را بدھم 

ه چشمش به ک یرد و گفت: بار الھا! تا زمانکن یداد. اینجا بود که مادرش او را نفر
ران. به ھر حال، جریج و عبادتش در میان بنی یفتاده، او را نمیار نکزنان بد ی چھره

ی بنی اسرائیل که در  گشت. در این اثنا، یکی از زنان فاحشه اسرائیل، زبان به زبان می
آنگاه،  کنم. المثل بود، گفت: من جریج را دچار فتنه و فساد می حسن و جمال، ضرب

ج، به او ھیچ توجھی نکرد. یجر یول رد.کو خودش را بر او عرضه نزد جریج رفت 
ی جریج رفت و آمد داشت، رفت و خودش را  که به صومعه یسپس، آن زن، نزد چوپان

. و ھنگامی گردیدزن، حامله ار او قرار داد. آن چوپان با او ھمبستر شد و آن یدر اخت
ج است. اینگونه مردم، ھجوم آوردند و ین، فرزند جریکه وضع حمل کرد، گفت: ا
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ج ین آوردند و شروع به کتک زدن او کردند. جرییستند و او را از آن پاکاش را ش صومعه
و ھم اکنون او  ای هگفت: موضوع چیست؟ گفتند: تو با این زن بدکاره مرتکب زنا شد

ز تو بدنیا آورده است. جریج گفت: بچه کجاست؟ مردم بچه را آوردند. جریج پسری ا
گفت: اجازه دھید تا نماز بخوانم. آنگاه، نماز خواند و نزد بچه رفت و با انگشتش به 

ست؟ پسر گفت: فالن چوپان. مردم با دیدن این کیپسر! پدرت  یشکم او زد و گفت: ا
کشیدند و به او  میبوسیدند و بر او دست  یصحنه، به جریج ھجوم آوردند و او را م

ر، ھمانگونه یج گفت: خیم. جریساز یات را از طال م ن است، صومعهیه چنکگفتند: حال 
 از ِگل ساختند.آن را  د. پس مردمیاز ِگل بسازآن را  که قبال بود،

چابک  یه سوارکر خوردن از پستان مادرش بود یمشغول ش ـ روزی، یک کودک، ۳
 کودکردان. ! فرزندم را مانند او بگبار الھاگفت:  مادر کودکاز آنجا گذشت.  یبارویو ز

! مرا مانند او مگردان. و دوباره بار الھارد و رو به آن مرد نمود و گفت: کپستانش را رھا 
 ».ردکدن آن کیآورد و شروع به م یرو به پستانش

نشان دادن  ی(برا ص رمکا یه نبکنم یب ینون مکا ھم ایگو گوید: می سره یابوھر
 د.کم یش را مک) انگشت مبارکودکعمل آن 

و زدند  می بردند در حالی که او را کتک را از آنجا می یزینکسپس، مردم «
و کند  می مرا کفایت الله متعالگفت:  ای. و آن کنیز می گفتند: زنا و دزدی کرده می

، کودکن، مگردان. یند ااو بھترین کارساز است. مادر گفت: بار الھا! فرزندم را مان
رد و گفت: بار الھا! مرا مانند او بگردان. اینجا بود که مادر و کپستان مادرش را رھا 

کودک با یکدیگر به گفتگو پرداختند. مادر گفت: درِد گلو بگیری؛ مردی زیبا روی 
مانند ! مرا بار الھاعبور کرد؛ من گفتم: بارالھا! فرزندم را مانند او بگردان. تو گفتی: 

گفتند: زنا و  و میزدند  می بردند و کتک او مگردان. بعد از آن، مردم کنیزی را می
! بار الھاای؛ من گفتم: بارالھا! فرزندم را مانند او مگردان. اما تو گفتی:  دزدی کرده

 ».مرا مانند او بگردان
ن دعا ی(در روایت صحیح بخاری آمده است که مادر در ادامه گفت: چرا چن

ی  از جباران و ستمگران بود؛ اما درباره یکیگفت: آن مرد سوار،  کودک؟ یردک
انجام  یارکن یه او چنکرده است؛ حال آنکو زنا  یند: دزدیگو یز، مردم مینکن یا

 .)نداده است
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 ): ترک جهاد بخاطر نیکی به پدر و مادر و همراهی با آنها۳باب (
ِ  َ�بْدَ عن  ـ۱۷۵۶ َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو ْ�نَ  ا�َّ

ْ
ْ�بََل  :قَاَل  ل ال

َ
  رَُجٌل  أ

َ
ِ  نىَِبِّ  إىِل  ص ا�َّ

بَايُِعَك  :َ�َقاَل 
ُ
ِهْجَرةِ  ىلَعَ  أ

ْ
َهادِ  ال ِ

ْ
ْ�تَىِغ  ،َواجل

َ
ْجرَ  أ

َ
ِ  ِمنَ  األ يَْك  ِمنْ  َ�َهْل « :قَاَل  ،ا�َّ َحدٌ  َوادِلَ

َ
 ؟»ىَحٌّ  أ

ْجرَ  َ�تَبْتَيِغ « قَاَل  ،الِكَُهَما بَْل  ،َ�َعمْ  :قَاَل 
َ
ِ  ِمنَ  األ   فَارِْجعْ « :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟»ا�َّ

َ
يَْك  إِىل  َوادِلَ

ْحِسنْ 
َ
 )۲۵۴۹(م/ .»ُصْحبََتُهَما فَأ

 ص رسول اللهنزد  ی: مردگوید می ل الله بن عمرو بن عاص عبدترجمه: 
الله را از  پاداش آنو  کنم و جھاد نمایم ھجرت کهکنم  یعت میآمد و گفت: با تو ب

آن ؟ »مادرت زنده است واز پدر  یکی ایآ«فرمود:  ص الله خواھم. رسول یم متعال
پاداش  در جستجوی اجر و«فرمود:  ص اکرم امبریپ .اند زندهھردو  ؛گفت: بلهمرد 

برگرد و با آنان به پدر و مادرت  نزدپس «فرمود:  .؟ گفت: بله»ھستی الله متعال
 .»خوبی رفتار کن

از  ینافرمان الله متعال« که فرمود: صی این سخن پیامبر اکرم  ): درباره۴باب (
 »قرار داده استرا حرام  مادران

ُمِغَ�ةِ  َعِن  ـ۱۷۵۷
ْ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  س ُشْعبَةَ  بِْن  ال َ  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ مَ  أل ا�َّ  َعلَيُْ�مْ  َحرَّ

َهاِت  ُ�ُقوَق  مَّ
ُ
دَ  ،األ

ْ
َنَاِت  َوَوأ

ْ
ةَ  ،َوقَاَل  ِ�يَل  :ثََالثًا لَُ�مْ  َوَ�ِرهَ  ،وََهاِت  َوَمنًْعا ابل َؤالِ  َوَ�رْثَ  ،السُّ

َمالِ  َو�َِضاَعةَ 
ْ
 )۵۹۳(م/ .»ال

 الله متعال«فرمود:  ص رسول اللهه کت است یروا سره بن شعبه یاز مغترجمه: 
ندادن حق  و ،یزیچگرفتن به زور ردن دختران، کگور ه بمادران، زنده از  ینافرمان

اد از یگفتن، ز ھودهیسخن ب ھمچنین .قرار داده استحرام شما  یرا برا گرانید
 ».روه دانسته استکرا ناپسند و م ردن مالکع یو ضا گران خواستن،ید

که پدر و مادرش یا یکی از آنها را در حالت پیری دریابد و با  ): بینی کسی۵باب (
 وجود این، وارد بهشت نگردد، به خاک مالیده شود

يِب  َ�نْ  ـ۱۷۵۸
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ،س ُهَر�َْرةَ أ ْ�ُفهُ  رَِغمَ « :ص ا�َّ

َ
ْ�ُفهُ  رَِغمَ  ُ�مَّ  ،أ

َ
 ُ�مَّ  ،أ

ْ�ُفهُ  رَِغمَ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا َمنْ  :ِ�يَل  »أ ْدرَكَ  َمنْ « :قَاَل  ؟ا�َّ

َ
يْهِ  أ ِكرَبِ  ِعنْدَ  َوادِلَ

ْ
َحَدُهَما ،ال

َ
وْ  أ

َ
 ،لِكَيِْهَما أ

َنَّةَ  يَْدُخِل  لَمْ  ُ�مَّ 
ْ
 )۲۵۵۱(م/ .»اجل
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اش به خاک مالیده  بینی«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سھریره ابوترجمه: 
». اش به خاک مالیده شود اش به خاک مالیده شود؛ باز ھم بینی شود؛ دوباره بینی

پدر و مادرش یا که  کسی بینی«فرمود:  ؟یا رسول اللهشخصی پرسید: بینی چه کسی 
 ». یکی از آنھا را در حالت پیری دریابد و با وجود این، وارد بھشت نگردد

 ی دوستان پدرش، نیکی کند ): بهترین نیکی آن است که شخص با خانواده۶باب (
نَّهُ  :ل ُ�َمرَ  ابِْن َعبِداِ�  َعِن  ـ۱۷۵۹

َ
  َخَرجَ  إَِذا اَكنَ  �

َ
ةَ  إِىل ُ  اَكنَ  َمكَّ

َ
حُ  مِحَارٌ  هل  َ�رَتَوَّ

اِحلَةِ  ُرُكوَب  َملَّ  إَِذا ،َعلَيْهِ  َسهُ  بَِها �َُشدُّ  وَِعَماَمةٌ  ،الرَّ
ْ
َِمارِ  َذلَِك  ىلَعَ  يَْوًما ُهوَ  َ�بَيْنَا ،َرأ

ْ
 َمرَّ  إِذْ  ،احل

ْعَراىِبٌّ  بِهِ 
َ
لَْسَت  :َ�َقاَل  ،أ

َ
ْ�َطاهُ  ،بََ�  :قَاَل  ؟فَُالنٍ  بِْن  فَُالنِ  اْ�نَ  أ

َ
َِمارَ  فَأ

ْ
 ،َهَذا اْرَكْب  :اَل َوقَ  احل

ِعَماَمةَ 
ْ
َسَك  بَِها اْشُددْ  :قَاَل  ،َوال

ْ
ُ  َ�َقاَل  ،َرأ

َ
ْصَحابِهِ  َ�ْعُض  هل

َ
ُ  َ�َفرَ  :أ ْ�َطيَْت  لََك  ا�َّ

َ
 َهَذا أ

ْعَراىِبَّ 
َ
حُ  ُكنَْت  مِحَاًرا األ َسَك  بَِها �َُشدُّ  ُكنَْت  وَِعَماَمةً  ،َعلَيْهِ  تََروَّ

ْ
 رَُسوَل  َسِمْعُت إِ�ِّ  :َ�َقاَل  !َرأ

 ِ بَرِّ  ِمنْ  إِنَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ
َ
رِبِّ  أ

ْ
ْهَل  الرَُّجِل  ِصلَةَ  ال

َ
�ِيهِ  وُدِّ  أ

َ
نْ  َ�ْعدَ  ،أ

َ
َ  أ

ِّ
بَاهُ  َو�ِنَّ  »يَُو�

َ
 اَكنَ  أ

 )۲۵۵۲(م/ .ِلُعَمرَ  َصِديًقا
رفت،  از مکه بیرون می وقتی که: استت یروا لاز عبد الله بن عمر ترجمه: 

شد.  که ھنگام خسته شدن از سواری شتر، بر آن، سوار میاالغی با خود داشت 
بست. روزی، سوار بر االغ بود که یک  ای داشت که با آن، سرش را می ھمچنین عمامه

گفت: آیا تو فرزند فالنی  ل بن عمر عبد اللهگذشت.  مرد بادیه نشین از کنارش می
داد و گفت: بر اش را به او  بن فالنی نیستی؟ آن مرد گفت: بله. ابن عمر االغ و عمامه

الله و این عمامه را بپوش. یکی از ھمراھان ابن عمر به او گفت:  این االغ، سوار شو،
ای را که  شدی و عمامه تو را ببخشد؛ االغی را که برای تنوع، بر آن سوار می متعال

دم که یشنگفت:  لبستی، به این بادیه نشین دادی! ابن عمر  سرت را با آن می
بھترین نیکی آن است که یک شخص، بعد از مرگ پدرش، «فرمود:  یم صالله  رسول

 بود. سھمانا پدرش دوست عمر». ی دوستان پدرش، نیکی کند با خانواده

 فضیلت احسان کردن به دختران ):۷باب (
ةٌ  َجاَءتِْ�  :قَالَْت  ص انلَّىِبِّ  َزْوجَ  ب اَع�َِشةَ َعن  ـ۱۷۶۰

َ
 ،لََها ابْنَتَانِ  َوَمَعَها ،اْمَرأ

 �ِْ تلَ
َ
دْ  فَلَمْ  فََسأ ِ

َ
ْ�َطيْتَُها ،َواِحَدةٍ  َ�ْمَرةٍ  َ�ْ�َ  َشيْئًا ِعنِْدي جت

َ
َخَذْ�َها ،إِيَّاَها فَأ

َ
 َ�ْ�َ  َ�َقَسَمتَْها فَأ
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ُ�ْل  َولَمْ  ،ابْنَتَيَْها
ْ
َّ  فََدَخَل  ،َوابْنَتَاَها فََخرََجْت  قَاَمْت  ُ�مَّ  ،َشيْئًا ِمنَْها تَأ ْ�تُهُ  ص انلَّىِبُّ يلَعَ  فََحدَّ

َنَاِت  ِمنَ  اْ�تُِ�َ  َمِن « :ص انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ،َحِديثََها
ْ

ءٍ  ابل ْحَسنَ  ،�ىَِشْ
َ
ِْهنَّ  فَأ

َ
ُ  ُ�نَّ  ،إِيل

َ
 ِمنَ  ِسرْتًا هل

 )۲۶۲۹(م/ .»انلَّارِ 
من آمد و  ی با دو دخترش به خانه یک زن، ید: روزیگو یم ل شهیعاترجمه: 

در خانه نبود. آن را به  یگریز دیخرما، چ ی دانه یکخواست. در آن لحظه، بجز  یزیچ
نخورد.  یزیرد و خودش چکم یان دو دخترش تقسیخرما را م ی هاو دادم. آن زن، دان

ف یش تعریان را برایف آورد، جریتشر صه رسول الله ک یسپس، برخاست و رفت. وقت
ش قرار یچند دختر، مورد آزما ی هلیبه وسه کس کھر «فرمود:  ص پیامبر اکرمردم. ک

 ».در برابر آتش دوزخ، خواھند شد یش سپریند)، براکت ی(و او آنھا را درست ترب گیرد

�َِس  َ�نْ  ـ۱۷۶۱
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ  َحىتَّ  َجاِرَ�تَْ�ِ  اَعَل  َمنْ « :ص ا�َّ

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َجاءَ  ،َ�بْلَُغا
ْ
نَا ال

َ
َصابَِعهُ  وََضمَّ  »وَُهوَ  أ

َ
 )۲۶۳۱(م/ .أ

که دو دختر را  یکس«فرمود:  ص رسول الله :گوید میلبن مالکانس ترجمه: 
 که من و اوآید  می در حالی ،امتیروز قبه سن بلوغ برسند،  نکهی، تا اسرپرستی کند
 (کنار ھم ھستیم.) .چسباندھم  هرا ب شانگشتانو » اینگونه ھستیم

 گردد آوردن حق خویشاوندی باعث طوالنی شدن عمر می): بجا ۸باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۷۶۲

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ هُ  َمنْ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ نْ  رَسَّ

َ
 أ

وْ  ،ِرْزقُهُ  َعلَيْهِ  يُبَْسَط 
َ
  أ

َ
ثَِرهِ يِف  يُنَْسأ

َ
يَِصْل  ،أ

ْ
 )۲۵۵۷(م/ .»رمَِحَهُ  فَل

ه ک سکھر«فرمود:  ص الله رسوله کدم یشن گوید: می س کانس بن مالترجمه: 
 ».د حق خویشاوندی را بجا آوردیشود، با یاد گردد و عمرش طوالنیاش ز یخواھد روز یم

 ): بجا آوردن حق خویشاوندی اگرچه آنان بجای نیاورند۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۶۳

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :قَاَل  رَُجالً  أ ِصلُُهمْ  :قََرابَةً يِل  إِنَّ  ا�َّ

َ
 ،َوَ�ْقَطُعوِ�  أ

ْحِسنُ 
ُ
ِْهمْ  َوأ

َ
َّ  َو�ُِسيئُونَ  إِيل

َ
ْحلُمُ  ،إِىل

َ
َّ  َوَ�َْهلُونَ  َ�نُْهمْ  َوأ َت  َكَما ُكنَْت  لنَِئْ « :َ�َقاَل  ،ىلَعَ

ْ
 ،قُل

َما َّ�
َ
ُهمُ  فََك� َملَّ  �ُِسفُّ

ْ
ِ  ِمنَ  َمَعَك  يََزاُل  َوالَ  ،ال  )۲۵۵۸(م/ .»َذلَِك  ىلَعَ  ُدْمَت  َما ،َعلَيِْهمْ  َظِه�ٌ  ا�َّ

 یشاوندانی! من خواللهرسول  یاعرض کرد:  یمرد گوید: می س رهیابوھرترجمه: 
حق خویشاوندی را بجا اما آنان آورم؛  حق خویشاوندی آنان را بجا میدارم که 
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 ،من در مقابل آنان .کنند یم یمن بد اب ناما آنا ؛کنم یم یکین آنھامن با  .آورند نمی
کنند.  ورزند و بد اخالقی می جھالت میاما آنھا  ورزم؛ یم یبردبارکنم، و  می صبر

ن است که خاکستر یا مانند، ییگو یکه م یباش اینگونهاگر تو «فرمود:  ص رسول الله
بان از یپشتیک  ھمچنان ،ریزی؛ و تا زمانی که اینگونه رفتار کنی یآنان م در دھانداغ 

 ». ھمراه تو خواھد بود ،ه آنانیعل الله متعالجانب 

 ): در مورد رعایت حق خویشاوندی و عدم رعایت آن۱۰باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۶۴

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :َقاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َ  إِنَّ « :ص ا�َّ َق  َخلََق  ا�َّ

ْ
َل

ْ
 إَِذا َحىتَّ  ،اخل

 
َ
َعائِذِ  َمَقامُ  َهَذا :َ�َقالَْت  الرَِّحمُ  قَاَمِت  ِمنُْهمْ  فََرغ

ْ
َقِطيَعةِ  ِمنَ  ال

ْ
َما :َ�َعمْ  :قَاَل  ،ال

َ
نْ  تَرَْضْ�َ  أ

َ
 أ

ِصَل 
َ
ْ�َطعَ  وََصلَِك  َمنْ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  ُ�مَّ  »لَِك  فََذاكَ  :قَاَل  ،بََ�  :قَالَْت  ؟َ�َطَعِك  َمنْ  َوأ  :ص ا�َّ

ْ ِ� ﴿ :ِشئْتُمْ  إِنْ  اقَْرُءوا« ن ُ�ۡفِسُدوا
َ
ُۡتۡم أ �ِض ٱَ�َهۡل َعَسۡيُتۡم إِن تََو�َّ

َ
ُعٓواْ  ۡ� َوُ�َقّطِ

رَۡحاَمُ�مۡ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٢٢أ

ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱلََعَنُهُم  �َّ بَۡ�َٰرُهمۡ  �َّ

َ
� ٰٓ�َ�ۡ

َ
ُهۡم َوأ َصمَّ

َ
فََ� َ�َتَدبَُّروَن  ٢٣َفأ

َ
أ

ٓ  ۡلُقۡرَءانَ ٱ ۡ�َفالَُها
َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
 )۲۵۵۴(م/ .]۲۴-۲۲محمد: [ ﴾٢٤أ

د. و ی، موجودات را آفرالله متعال«فرمود:  ص رسول الله گوید: می رهیابوھرترجمه: 
گفت:  و رحم) برخاست ی ه(صل یشاوندیافت، خوینش آنھا فراغت یه از آفرک یھنگام

ا یفرمود: آ الله متعالاست.  یشاوندیوند خویان به تو از قطع پیگاه پناه جویجا ،نیا
، من او را با خود، وصل پیوند خویشاوندی را رعایت کند ھرکس، هک یشو یم یراض

. ینم؟ گفت: بلکند، من او را از خود، قطع کقطع  پیوند خویشاوندی راھرکس  نم وک
 ».ردکن خواھم یفرمود: پس چن الله متعال

د: ینکه را تالوت ین آیادر این باره د ی: اگر خواستفرمود ص سپس رسول الله

﴿ �ِ ْ ن ُ�ۡفِسُدوا
َ
ُۡتۡم أ �ِض ٱَ�َهۡل َعَسۡيُتۡم إِن تََو�َّ

َ
رَۡحاَمُ�مۡ  ۡ�

َ
ْ أ ُعٓوا ْوَ�ٰٓ�َِك  ٢٢َوُ�َقّطِ

ُ
ِينَ ٱأ َّ� 

ُ ٱلََعَنُهُم  بَۡ�ٰرَُهمۡ  �َّ
َ
� ٰٓ�َ�ۡ

َ
ُهۡم َوأ َصمَّ

َ
فََ� َ�َتَدبَُّروَن  ٢٣فَأ

َ
ٰ قُلُوٍب  ۡلُقۡرَءانَ ٱأ ۡم َ�َ

َ
أ

 ٓ ۡ�َفالَُها
َ
 .﴾٢٤أ

وند ید و پینکن، فساد یه در زمکد ین انتظار دارید، جز ایگردان شو یروـ از اسالم ـ ا اگر یآ«
 کردهن یرا نفر آنھا الله متعاله ک ھستند یسانک ،آنان ؛ دینکرا قطع  تانان خودیم یشاوندیخو

رده کور ک ـت یدن راه ھدایاز دـ ر، و چشمانشان را ک ـدن حق یاز شن ـشان را یھا لذا گوش .است
 »اند؟ زده یا ژهیو یقفلھا ،ه بر دلھاکن یا ایشند؟ یاند یقرآن نم ی ا دربارهیآ. است
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َنَّةَ  يَْدُخُل  الَ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  :س ُمْطِعمٍ  بِْن  ُجبَْ�ِ َعن  ـ۱۷۶۵
ْ
 اْ�نُ  قَاَل  »قَاِطعٌ  اجل

يِب 
َ
 )۲۵۵۶(م/ .رَِحمٍ  قَاِطعَ  َ�ْعِ�  :ُسْفيَانُ  قَاَل  :ُ�َمرَ أ

کسی که پیوند «فرمود:  صرم کا ینب گوید: می سر بن مطعم یجبترجمه: 
 ».شود یند، وارد بھشت نمک یخویشاوندی را قطع م

 ): در مورد سرپرست یتیم۱۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۶۶

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َتِيمِ  اَكِفُل « :ص ا�َّ

ْ
ُ  ،ايل

َ
وْ  هل

َ
نَا ،ِلَغْ�ِهِ  أ

َ
 وَُهوَ  أ

َنَّةِ يِف  َكَهاَ�ْ�ِ 
ْ
َشارَ  »اجل

َ
بَّابَةِ  َمالٌِك  َوأ وُْسَطى بِالسَّ

ْ
  .َوال

با دو انگشت سبابه و  ی با اشاره صرسول الله  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 
م خویشاوند یا غیر خویشاوند را سرپرستی کند، در یتییک که  کسی من و«انه فرمود: یم

 ».دو انگشت در کنار یکدیگر خواھیم بودبھشت، مانند این 

ن، تالش کیو مسا ،وهیزنان ب یازهاین نیه در جهت تأمک یسکپاداش  ):۱۲باب (
 ندک یم

يِب  َ�نْ  ـ۱۷۶۷
َ
اىِع « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ ْرَملَةِ  ىلَعَ  السَّ

َ
ِمْسِك�ِ  األ

ْ
 ،َوال

ُمَجاِهدِ 
ْ
ِ  َسِبيِل يِف  اَكل ْحِسبُهُ  ـــــ ،ا�َّ

َ
َقائِمِ  ــــــ: قَاَل  َوأ

ْ
ائِمِ  َ�ْفرُتُ  الَ  َوَ�ل  .»ُ�ْفِطرُ  الَ  َوَ�لصَّ

 )۲۹۸۲(م/
ن یه در جھت تأمک یسک«فرمود:  صرم کا ینب گوید: می سره یابوھرترجمه: 

 یسکمانند  و«کنم که افزود:  و فکر می». ندک ین، تالش مکیوه و مسایزنان ب یازھاین
ه شبھا را بدون خستگی، در کاست  یسکد و مانند ینما ی، جھاد ماللهه در راه کاست 

 ».ردیگ یبرد و روزھا را پشت سرھم روزه م یعبادت بسر م

 یکدیگر را دوست داشته باشند الله متعالخاطر ه ): در مورد کسانی که ب۱۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۶۸

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ،س ُهَر�َْرةَ أ َ  إِنَّ « :ص ا�َّ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َ�ُقوُل  ا�َّ

ْ
ْ�نَ  :ال

َ
 أ

ُمتََحابُّونَ 
ْ
َْومَ  ؟جِبََالىِل  ال ِظلُُّهمْ  ايلْ

ُ
  ِظلَّ  الَ  يَْومَ  ،ِظ�ِّ يِف  أ

َّ
 )۲۵۶۶(م/ .»ِظ�ِّ  إِال

 الله متعالروز قیامت، «فرمود:  صرسول الله  گوید: می س ابوھریرهترجمه: 
اند؟ من امروز آنان  فرماید: کجایند کسانی که به خاطر من یکدیگر را دوست داشته می

 .»ی من وجود ندارد ای جز سایه ی خود، جای خواھم داد؛ روزی که سایه را در سایه
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يِب  َ�نْ  ـ۱۷۶۹
َ
نَّ « :ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ًخا َزارَ  رَُجالً  أ

َ
ُ  أ

َ
ْخَرى قَْرَ�ةٍ يِف  هل

ُ
 ،أ

رَْصدَ 
َ
ُ  فَأ ُ  ا�َّ

َ
ا ،َملاًَك  ،َمْدرََجِتهِ  ىلَعَ  ،هل ىَت  فَلَمَّ

َ
ْ�نَ  :قَاَل  َعلَيْهِ  أ

َ
ِر�دُ  :قَاَل  ؟تُِر�دُ  أ

ُ
ًخا أ

َ
 َهِذهِ يِف يِل  أ

َقْرَ�ةِ 
ْ
�ِّ  َ�ْ�َ  ،الَ  :قَاَل  ؟تَُر�َُّها نِْعَمةٍ  ِمنْ  َعلَيْهِ  لََك  َهْل  :قَاَل  ،ال

َ
ْحبَبْتُهُ �

َ
ِ يِف  أ  فَِإ�ِّ  :قَاَل  ،أل ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َْك  ا�َّ
َ

نَّ  ،إيِل
َ
َ  بِأ َحبََّك  قَدْ  ا�َّ

َ
ْحبَبْتَهُ  َكَما أ

َ
 )۲۵۶۷(م/ .»ِ�يهِ  أ

برادر  برای مالقات ،یمرد«فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می رهیابوھرترجمه: 
سر راه او ای دستور داد تا  به فرشته الله متعال .رفت یگرید به روستای، اش ینید

آن مرد ؟ یرو می: کجا پرسیدفرشته ھنگامی که آن مرد به فرشته رسید،  بنشیند.
ا تو نزد او ی: آفرشته پرسید روم. به این روستا میم ا ینیدبرای مالقات برادر گفت: 

ه بگفت: نه، فقط آن مرد ؟ افزایش دھیآن را  خواھی میکه  مصلحت و منفعتی داری
نزد تو فرستاده  متعال مرا الله«فرشته گفت:  .ماو را دوست دار خشنودی الله، خاطر

را به خاطر  آن مردکه تو  گونهتو را دوست دارد، ھمان الله اعالن کنم کهبه تو است تا 
 ».یدوست دار الله

 شود کس با دوستانش حشر می): روز قیامت، هر۱۴باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۷۷۰

َ
  رَُجٌل  َجاءَ  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ص ا�َّ  ا�َّ

اَعةُ  َمىَت  ْعَدْدَت  َوَما« :قَاَل  ؟السَّ
َ
اَعةِ  أ ِ  ُحبَّ  :قَاَل  ؟»لِلسَّ إِنََّك « :قَاَل  ،َورَُسوهِلِ  ا�َّ

 َمنْ  َمعَ  فَ
ْحبَبَْت 

َ
�ٌَس  قَاَل  »أ

َ
َشدَّ  فَرًَحا ،اإلِْسَالمِ  َ�ْعدَ  ،فَرِْحنَا َ�َما :أ

َ
  قَْولِ  ِمنْ  أ

إِنََّك « :ص انلَّيِبِّ 
ْحبَبَْت  َمنْ  َمعَ  فَ

َ
�ٌَس  قَاَل  »أ

َ
نَا :أ

َ
ِحبُّ  فَأ

ُ
َ  أ ُ  ا�َّ

َ
بَا ،َورَُسوهل

َ
 ،َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  َوأ

رُْجو
َ
نْ  فَأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
ْ�َمْل  لَمْ  َو�ِنْ  ،َمَعُهمْ  أ

َ
ْ�َمالِِهمْ  أ

َ
 )۲۶۳۹(م/ .بِأ

! یا رسول اللهآمد و گفت:  صنزد رسول الله  یمرد گوید: می سانس ترجمه: 
؟ »یا دهید کآن، چه تدار یبرا«فرمود:  صرم کشود؟ رسول ا یبر پا م کیامت یق

 ص پیامبر اکرمو رسولش را دوست دارم.  الله هکنیام جز ا ردهکآماده ن یزیگفت: چ
 ».یه او را دوست دارکبود  یھمراه خواھ یسکامت با یتو روز ق«فرمود: 

خوشحال  صرم کا ین سخن نبیی ا ما را به اندازه یزیچچ یھ گوید: می سانس 
ادامه  سانس ». یه او را دوست دارکبود  یھمراه خواھ یسکتو با «ه فرمود: کرد کن

، ین دوستیخاطر ھمه را دوست دارم و ب ل ر و عمرکابوب ، صرم کا یداد: من نب
 اعمال آنھا ندارم.اعمالی مانند اگرچه  ھمراه آنان باشم  امت،یه روز قکدوارم یام
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محبوب بندگانش  را دوست داشته باشد، ای هبند الله متعال): هرگاه، ۱۵باب (
 گرداند می

يِب  َ�نْ  ـ۱۷۷۱
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َ  إِنَّ « :ص ا�َّ َحبَّ  إَِذا ا�َّ

َ
 َداَع  َ�بًْدا أ

�َل  ِحبُّ إِ�ِّ  :َ�َقاَل الم السَّ  يهِ لَ عَ  ِجرْبِ
ُ
ِحبَّهُ  فَُالنًا أ

َ
�ُل  َ�يُِحبُّهُ  :قَاَل  ،فَأ يِف  ُ�نَاِدى ُ�مَّ  ،ِجرْبِ

َماءِ  َ  إِنَّ  :َ�يَُقوُل  السَّ ِحبُّوهُ  ُفَالنًا ُ�ِبُّ  ا�َّ
َ
ْهُل  َ�يُِحبُّهُ  ،فَأ

َ
َماءِ  أ ُ  يُوَضعُ  ُ�مَّ  :قَاَل  ،السَّ

َ
َقبُوُل  هل

ْ
يِف  ال

رِْض 
َ
ْ�َغَض  َو�َِذا ،األ

َ
�َل  َداَع  َ�بًْدا أ بِْغُض إِ�ِّ  :َ�يَُقوُل  ِجرْبِ

ُ
بِْغْضهُ  فَُالنًا أ

َ
 َ�يُبِْغُضهُ  :قَاَل  ،فَأ

�ُل  ْهِل يِف  ُ�نَاِدى ُ�مَّ  ،ِجرْبِ
َ
َماءِ  أ َ  إِنَّ  :السَّ بِْغُضوهُ  فَُالنًا ُ�بِْغُض  ا�َّ

َ
 ُ�مَّ  ،َ�يُبِْغُضونَهُ  :قَاَل  ،فَأ

ُ  تُوَضعُ 
َ

َْغَضاءُ  هل رِْض يِف  ابلْ
َ
 )۲۶۳۷(م/ .»األ

را  یا بنده الله متعال ،ھرگاه«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یبو ھراترجمه: 
تو  ؛را دوست دارم یمن فالن گوید: می زند و را صدا می÷  لیجبر داشته باشد،دوست 

 ،در آسمان و او را دوست داشتهنیز ÷  لیجبردر نتیجه، . داشته باشرا دوست  اوھم 
داشته او را دوست شما نیز  ؛را دوست دارد یفالن الله متعال گوید: می وکند  می اعالن

وسرانجام، نزد مردم روی زمین دارند.  یاو را دوست م اینگونه ساکنان آسمان ھم باشید.
÷  لیجبر با کسی دشمنی ورزد، الله متعالھمچنین، ھرگاه،  کند. نیز مقبولیت پیدا می

ھستم؛ شما نیز او را دشمن بدارید. در من با فالنی دشمن  گوید: می زند و را صدا می
 وکند  می اعالن ،آسمان میان ساکنان و داشته دشمناو را نیز ÷  لیجبرنتیجه، 

اینگونه ساکنان  داشته باشید. دشمناو را شما نیز  دشمن فالنی است؛ الله متعال گوید: می
 ». گیرد می و سرانجام، منفور مردم روی زمین قرارند. کن یم دشمنیاو با  آسمان ھم

 اند  متنوعی هستند که گرد هم آمده یمانند لشکرها ،ارواح ):۱۶باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۷۲

َ
ةِ  َكَمَعاِدنِ  َمَعاِدنُ  انلَّاُس « :قَاَل  ـ يَْرَ�ُعهُ  ـ س ُهَر�َْرةَ أ ِفضَّ

ْ
َهِب  ال  ،َواذلَّ

َاِهِليَّةِ يِف  ِخيَارُُهمْ 
ْ
ْرَواحُ  ،َ�ُقُهوا إَِذا اإلِْسَالمِ يِف  ِخيَارُُهمْ  اجل

َ
 َ�َعارََف  َ�َما ،ُ�َنََّدةٌ  ُجنُودٌ  َواأل

 )۲۶۳۸(م/ .»اْختَلََف  ِمنَْها َ�نَاَكرَ  َوَما ،اْ�تَلََف  ِمنَْها
مردم، مانند معادن «فرمود:  صه رسول الله ککند  می تیروا سره یابوھرترجمه: 

ن یز بھتریاسالم نن مردم بودند، در یت، بھتریه در جاھلکآنان  طال و نقره ھستند؛
متنوعی  یمانند لشکرھا ،و ارواح داشته باشند. ینیالبته اگر شناخت د ؛مردم ھستند

اند؛ لذا آنھایی که صفات و خصوصیات نزدیک و شبیه به ھم  ھستند که گرد ھم آمده
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ی که خصوصیات و صفات متضاد و انگیرند؛ و آن داشته باشند، در کنار یکدیگر قرار می
 ». شوند گیرند و دچار اختالف می از ھم فاصله می شته باشند،دور از ھم دا

 ساختمان است یکی  منزلهه ، بمنؤم یمن براؤم): ۱۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۷۳

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُموىَس أ ُمْؤِمنُ « :ص ا�َّ

ْ
ُمْؤِمِن  ال

ْ
ُنْيَانِ  لِل

ْ
 �َُشدُّ  ،اَكبل

 )۲۵۸۵(م/ .»َ�ْعًضا َ�ْعُضهُ 
ه ، بمنؤم یمن براؤم«فرمود:  ص اللهرسول  گوید: می س یاشعر یابوموسترجمه: 

 ». شود می گر آنیت قسمت دیموجب تقو ،ه ھر قسمت آنکساختمان است  یکی  منزله

 اند بدن مانند یکدیگر یک امهربانی بشفقت و  و مؤمنان در دوستی ):۱۸باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س �َِش�ٍ  بِْن  انلُّْعَمانِ  َعِن  ـ۱۷۷۴ ُمْؤِمِن�َ  َمثَُل « :ص ا�َّ

ْ
 تََوادِِّهمْ يِف  ال

ِهمْ  ََسدِ  َمثَُل  ،َوَ�َعاُطِفِهمْ  َوتََرامُحِ
ْ
ُ  تََداىَع  ،ُعْضوٌ  ِمنْهُ  اْشتَىَك  إَِذا ،اجل

َ
ََسدِ  َسائِرُ  هل

ْ
َهرِ  اجل  بِالسَّ

 َّ�ُ
ْ
 )۲۵۸۶(م/ .»َواحل

 مثال مؤمنان در دوستی«فرمود:  صرسول الله  گوید: می نعمان بن بشیرترجمه: 
، آیددرد به بدن است که ھر گاه عضوی از آن،  مانند یکدیگر یک امھربانی بشفقت و  و

 .»شود در بیداری و تب با او ھمدرد می بدنسایر 

 گذارد کند و او را تنها نمی مسلمان برادر مسلمان است؛ به او ستم نمی): ۱۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۷۵

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َاَسُدوا الَ « :ص ا�َّ

َ
 َوالَ  ،َ�نَاَجُشوا َوالَ  ،حت

ِ  ِعبَادَ  َوُ�ونُوا ،َ�ْعٍض  َ�يْعِ  ىلَعَ  َ�ْعُضُ�مْ  يَِبعْ  َوالَ  ،تََدابَُروا َوالَ  ،َ�بَاَغُضوا ُمْسِلمُ  ،ِإْخَوانًا ا�َّ
ْ
 ال

ُخو
َ
ُمْسِلمِ  أ

ْ
ُ  َوالَ  ،َ�ْظِلُمهُ  الَ  ،ال

ُ
  َو�ُِش�ُ  »َهُهنَا اتلَّْقَوى ،َ�ِْقُرهُ  َوالَ  ،َ�ُْذهل

َ
 ثََالَث  َصْدرِهِ  إِىل

اٍت  ِّ  ِمنَ  اْمِرئٍ  حِبَْسِب « :َمرَّ نْ  الرشَّ
َ
َخاهُ  َ�ِْقرَ  أ

َ
ُمْسِلمَ  أ

ْ
ُمْسِلمِ  لُكُّ  ،ال

ْ
ُمْسِلمِ  ىلَعَ  ال

ْ
 َدُمهُ  ،َحَرامٌ  ال

 ُ
ُ

 )۲۵۶۴(م/ .»وَِعرُْضهُ  َوَماهل
مت ید؛ قیحسادت نورز« فرمود: صل الله رسو گوید: می س رهیابوھرترجمه: 

د؛ به ینکن یگر، دشمنیدیکد؛ با ید، باال نبرید داشته باشیت خریه نکنیاالھا را بدون اک
ی دیگران معامله ننمایید (با پرداخت مبلغی بیشتر یا  بر معاملهد؛ یییکدیگر، پشت ننما
مسلمان برادر مسلمان است؛ به او ) د.نشوی انی دیگر تر، مانع معامله قول فروش ارزان

و با دست ». کند ی حقارت نگاه نمی گذارد و به او به دیده کند، او را تنھا نمی ستم نمی



 مختصر صحیح مسلم    ٤٣٤

تقوا اینجاست؛ ھمین گناه و بدی برای یک «اش اشاره نمود و سه بار فرمود:  به سینه
و ھمه چیز شخص، کافی است که برادر مسلمانش را تحقیر کند؛ خون و مال و آبرو 

  ».یک مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است

يِب  َ�نْ  ـ۱۷۷۶
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ،س ُهَر�َْرةَ أ َ  إِنَّ « :ص ا�َّ   َ�نُْظرُ  الَ  ا�َّ

َ
 ُصَوِرُ�مْ  إِىل

ْمَواِلُ�مْ 
َ
  َ�نُْظرُ  َولَِ�نْ  ،َوأ

َ
ْ�َماِلُ�مْ  قُلُو�ُِ�مْ  إِىل

َ
 )۲۵۶۴(م/ .»َوأ

ھا و  به چھره الله متعال« فرمود: صل الله رسو گوید: می س رهیابوھرترجمه: 
 ».نگرد و اعمال شما میھا  دل کند؛ بلکه به اموال شما نگاه نمی

 های بنده ): در مورد پوشاندن عیب۲۰باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۷۷

َ
ُ  �َْسرُتُ  الَ « :قَاَل أنّه  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ ْ�يَايِف  َ�بْدٍ  ىلَعَ  ا�َّ  ،ادلُّ

 
َّ
ُ  َسرَتَهُ  إِال ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ا�َّ

ْ
 )۲۵۹۰(م/ .»ال

الله ای را که  عیب ھر بنده« فرمود: صنبی اکرم  گوید: می س رهیابوھرترجمه: 
 ».پوشاند مینیز  ،امتیروز قدر دنیا، بپوشاند، در  متعال

يِب  َ�نْ 
َ
ْ�يَايِف  َ�بًْدا َ�بْدٌ  �َْسرُتُ  الَ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ   ،ادلُّ

َّ
ُ  َسرَتَهُ  إِال  يَْومَ  ا�َّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
 .»ال

ی  ای که عیب بنده ھر بنده« فرمود: صنبی اکرم  گوید: می س رهیابوھرترجمه: 
 ».پوشاند عیوبش را در روز قیامت، می الله متعالدیگری را در دنیا بپوشاند، 

 ): در مورد سفارش همنشینان۲۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۷۸

َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  س ُموىَس أ تَاهُ  إَِذا ص ا�َّ

َ
ْ�بََل  ،َحاَجةٍ  َطالُِب  أ

َ
 أ

َسائِهِ  ىلَعَ 
تُؤَْجُروا اْشَفُعوا« :َ�َقاَل  ُجلَ

ْ
َْقِض  ،فَل ُ  َويلْ َحبَّ  َما نَِبيِّهِ  لَِسانِ  ىلَعَ  ا�َّ

َ
 .»أ

 )۲۶۲۷(م/
 آمد و یم صنزد رسول الله  یسائل ،ه: ھرگاهککند  می تیروا س یابوموسترجمه: 

خطاب به  صرم کرد، رسول اک می یدرخواست حاجت ص پیامبر اکرم، از یسکا ی
 یکشر ،د تا در اجرینکسفارش  شخص) نیدر حق ا(ز یشما ن«فرمود:  یم شصحابه 

 ».ندک یم یه بخواھد، جارکامبرش آنچه را یبر زبان پ الله متعال ؛دیشو
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 ن خوبیمثال همنش): ۲۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۷۹

َ
َِليِس  َمثَُل  إِ�ََّما« :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُموىَس أ

ْ
اِلِح  اجل َِليِس  الصَّ

ْ
 َواجل

وْءِ  ِمْسِك  َكَحاِملِ  ،السَّ
ْ
ِك�ِ  َونَافِِخ  ال

ْ
ِمْسِك  فََحاِمُل  ،ال

ْ
ا ،ال نْ  إِمَّ

َ
ا ،ُ�ِْذيََك  أ نْ  َو�ِمَّ

َ
 ،ِمنْهُ  تَبْتَاعَ  أ

ا نْ  َو�ِمَّ
َ
دَ  أ ِ

َ
ِك�ِ  َونَافِخُ  ،َطيِّبَةً  ِر�ًا ِمنْهُ  جت

ْ
ا ،ال نْ  إِمَّ

َ
ا ،ِ�يَابََك  ُ�ِْرَق  أ نْ  َو�ِمَّ

َ
دَ  أ ِ

َ
 .»َخِبيثَةً  ِر�ًا جت

 )۲۶۲۸(م/
ن خوب و بد، یمثال ھمنش: «فرمود صرم کا ینب گوید: می س یابوموسترجمه: 

ا از یدھد  یم کتو مش ا بهی کی َدِم آھنگر است؛ حامل مش و دمنده کمانند حامل ُمش
ا یَدم آھنگر  ی رسد؛ و دمندهیخوش آن، به مشامت م یه بوکنیا ایو  یخر یاو م

 ».رسد یبد آن، به مشامت م یا بویسوزاند و  یت را میلباسھا

 ): سفارش در مورد همسایه۲۳باب (
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت قَالَت:  ب اَع�َِشةَ عن  ـ۱۷۸۰ �ُل  َزاَل  َما« :َ�ُقوُل  ص ا�َّ  ِجرْبِ

َارِ  يُوِصيِ� 
ْ
نَّهُ  َظنَنُْت  َحىتَّ  بِاجل

َ
َ�نَّهُ  � َُورِّ  )۲۶۲۵(م/ .»يلَ

ل آنقدر مرا یجبرئ«فرمود:  صشنیدم که رسول الله  گوید: می لشه یعاترجمه: 
 ».دھد یارث، قرار م یکردم او را شرکال یه خکه سفارش نمود یدر مورد ھمسا

يِب  َ�نْ  ـ۱۷۸۱
َ
وَْصاِ�  ص َخِليِ�  إِنَّ  :قَاَل  س َذرٍّ أ

َ
رِثْ  َمَرقًا َطبَْخَت  إَِذا« :أ

ْ
�

َ
 ُ�مَّ  ،َماَءهُ  فَأ

ْهَل  اْ�ُظرْ 
َ
ِصبُْهمْ  ،ِجَ�انَِك  ِمنْ  َ�يٍْت  أ

َ
 )۲۶۲۵(م/ .»بَِمْعُروٍف  ِمنَْها فَأ

ھرگاه، خورش یا  !ذرو اب یا«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابو ذر ترجمه: 
نگاه  ھایت، زیاد کن؛ سپس به یک خانواده از ھمسایهآن را  ، آبدرست کردی ییشوربا

 .»مند گردان کن و آنھا را بخوبی از آن شوربا، بھره

 ): استحباب خوشرویی با مردم۲۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۸۲

َ
ِْقَرنَّ  الَ « :ص انلَّيِبُّ يِل  قَاَل  :قَاَل  س َذرٍّ أ

َ
َمْعُروِف  ِمنَ  حت

ْ
نْ  َولَوْ  ،َشيْئًا ال

َ
 أ

ىَق 
ْ
َخاكَ  تَل

َ
ٍق  بِوَْجهٍ  أ

ْ
 )۲۶۲۶(م/ .»َطل

حقیر و را  یکیچ کار نیھ«به من فرمود:  صگوید: نبی اکرم می س ابوذرترجمه: 
 ».یمالقات کن ییخوشرو مسلمانت را بابرادر با اگرچه  کوچک نشمار؛
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 خویی و مالیمت ): در مورد نرم۲۵باب (
ْ�َق  ُ�َْرمِ  َمنْ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س َجِر�رٍ  َ�نْ  ـ۱۷۸۳ َْ�َ  ُ�َْرمِ  الرِّ

ْ
 )۲۵۹۲(م/ .»اخل

ھرکس از «فرمود:  ص نبی اکرم ت است کهیبن عبدالله روا ریاز جرترجمه: 
 ».شود یھا محروم م یکیمحروم گردد، از تمام ن مالیمت،و  ییخو نرم

ْ�َق  إِنَّ « :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  ،ص انلَّىِبِّ  َزْوِج  ،ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۷۸۴  يَُ�ونُ  الَ  الرِّ
ءٍ يِف    ىَشْ

َّ
ءٍ  ِمنْ  ُ�ْ�َعُ  َوالَ  ،َزانَهُ  إِال   ىَشْ

َّ
 )۲۵۹۴(م/ .»َشانَهُ  إِال

 ص نبی اکرمکه کند  می تیروا؛  ص ؛ھمسر گرامی نبی اکرم ل شهیعاترجمه: 
گردد؛ و  در ھرکاری که نرم خویی و مالیمت، رعایت شود، مزّین و آراسته می«فرمود: 

 ».شود در ھر کاری که رعایت نگردد، معیوب و زشت می

 خویی و مالیمت را دوست دارد نرم الله متعال): ۲۶باب ( 
نَّ  :ص انلَّىِبِّ  َزْوِج ، ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۷۸۵

َ
ِ  رَُسوَل  أ َ  إِنَّ  اَع�َِشةُ  يَا« :قَاَل  ص ا�َّ  ا�َّ

ْ�َق  ُ�ِبُّ  َرِ�يٌق  فِْق  ىلَعَ  َوُ�ْعِطى ،الرِّ ُعنِْف  ىلَعَ  ُ�ْعِطى الَ  َما الرِّ
ْ
 .»ِسَواهُ  َما ىلَعَ  ُ�ْعِطى الَ  َوَما ،ال

 )۲۵۹۳(م/
 ص رسول الله گوید: می ؛ص نبی اکرم  می؛ ھمسر گرال شهیعاترجمه: 

، مھربان است و نرمی و مھربانی را دوست دارد؛ و بر اثر نرمی و الله متعال«فرمود: 
 ». دھد روشھای دیگر، نمیاستفاده از خشونت و  باکه کند  می مھربانی چیزھایی عنایت

 ): عذاب انسان متکبر۲۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۸۶

َ
ُْدرِ  َسِعيدٍ أ

ْ
ىِب  يِّ اخل

َ
ِ  رَُسوُل  َقاَل  :قَاالَ  ل ُهَر�َْرةَ  َوأ ِعزُّ « :ص ا�َّ

ْ
 ال

َ�اءُ  ،إَِزارُهُ  ِكرْبِ
ْ
ْ�تُهُ  ُ�نَازُِعِ�  َ�َمنْ  ،رَِداُؤهُ  َوال  )۲۶۲۰(م/ .»َعذَّ

ازار  ،عزت«فرمود:  ص رسول الله گویند:می لره یابوھر ابو سعید خدری وترجمه: 
که  کسی فرماید: می الله متعالردای اوست؛  )یازین یعظمت و بکبریا (و  ؛است پروردگار

 ».دادکشمکش و نزاع کند (تکبر کند و غرور ورزد) او را عذاب خواھم من در این صفات با 

يِب  َ�نْ  ـ۱۷۸۷
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ُ  يَُ�لُِّمُهمُ  الَ  ثََالثَةٌ « :ص ا�َّ  يَْومَ  ا�َّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
يِهمْ  َوالَ  ال بُو قَاَل  ـ يَُز�ِّ

َ
ِْهمْ  َ�نُْظرُ  َوالَ  :ُمَعاِوَ�ةَ  أ

َ
يِلمٌ  َعَذاٌب  َولَُهمْ  ـ إِيل

َ
 َوَمِلٌك  ،َزانٍ  َشيْخٌ  :أ

اٌب   )۱۰۷(م/ .»ُمْستَْكرِبٌ  واََعئٌِل  ،َكذَّ
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سه با  الله متعالروز قیامت، «فرمود:  صرسول الله  گوید: می س رهیابوھرترجمه: 
دچار د و کن ینمنگاه به آنھا  گرداند، ینم شانپاک ان،از گناھ ،کند یصحبت نم ،نفر

 ».ر متکبریفق ـ۳پادشاه دروغگو  ـ۲زناکار  ریپ ـ۱: شوند می عذاب دردناکی

 کند  ی کسی که سوگند یاد می ): درباره۲۸باب (
نَّ  :س ُجنَْدٍب  َ�نْ  ـ۱۷۸۸

َ
ِ  رَُسوَل  أ َث  ص ا�َّ نَّ « :َحدَّ

َ
ِ  :قَاَل  رَُجالً  أ ُ  َ�ْغِفرُ  الَ  َوا�َّ  ا�َّ

َ  َو�ِنَّ  ،ِلُفَالنٍ    ا�َّ
َ

 ـمـال َذا َمنْ  :قَاَل  َ�َعاىل
َّ

ىل
َ
َّ  تَ� نْ يلَعَ

َ
ْغِفرَ  الَ  أ

َ
إِ�ِّ  ،ِلُفَالنٍ  أ

 َ�َفْرُت  قَدْ  فَ
ْحبَْطُت  ،ِلُفَالنٍ 

َ
وْ . »َ�َملََك  َوأ

َ
 )۲۵۹۱(م/ .قَاَل  َكَما أ

 یمرد«فرمود:  صرسول الله  ت است که:یروا ساز جندب بن عبد الله ترجمه: 
این چه کسی فرمود:  الله متعالآمرزد.  یرا نم یفالن الله متعال که سوگند اللهبه گفت: 

را  فالنیھمانا من  کنم؟ مغفرت نمیرا  یفالنمن که کند  می یادمن سوگند  است که به
 یا جمالتی شبیه این فرمود. گوید: می راوی .»اعمالت را نابود ساختم مغفرت نمودم و

 کنند به خاطر بدیهایش رها می را او مدارا نمودن و حکم کسی که مردم): ۲۹باب (
نَّ  :ب اَع�َِشةُ َعن  ـ۱۷۸۹

َ
َذنَ  رَُجالً  أ

ْ
ُ  ائَْذنُوا« :َ�َقاَل  ص انلَّيِبِّ  ىلَعَ  اْستَأ

َ
 فَلَِبئَْس  ،هل

َعِشَ�ةِ  اْ�نُ 
ْ
وْ  ،ال

َ
َعِشَ�ةِ  رَُجُل  بِئَْس  أ

ْ
ا »ال َالنَ  َعلَيْهِ  َدَخَل  فَلَمَّ

َ
ُ  أ

َ
َقْوَل  هل

ْ
ُت  :اَع�َِشةُ  قَالَْت  ،ال

ْ
 :َ�ُقل

ِ  رَُسوَل  يَا َت  ا�َّ
ْ
ُ  قُل

َ
ي  هل ِ

َّ
َت اذل

ْ
َْت  ُ�مَّ  ،قُل

َ
نل

َ
ُ  أ

َ
َقْوَل  هل

ْ
لَةً  انلَّاِس  رَشَّ  إِنَّ  ،اَع�َِشةُ  يَا« :قَاَل  ؟ال  َمْ�ِ

ِ  ِعنْدَ  ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ا�َّ
ْ
وْ  ،وََدَعهُ  َمنْ  ،ال

َ
  )۲۶۲۱(م/ .»فُْحِشهِ  ا�َِّقاءَ  انلَّاُس  تََرَ�هُ  أ

ورود خواست.  ی اجازه ص از نبی اکرم ،یمرد گوید: می لشه یعاترجمه: 
از  یار بدیمرد بسفرزند بسیار بد یا  به او اجازه دھید؛ وی«فرمود:  صامبر اکرم یپ

اما ھنگامی که آن مرد، وارد شد، با نرمی و مدارا با او صحبت کرد. . »له استیفالن قب
سپس با  ؛یف نمودی! او را آنگونه توصاللهرسول  یامن گفتم:  گوید: می لشه یعا

روز قیامت، شه! یعا یا«فرمود:  صرسول الله ؟! دیصحبت کربا او  و مالیمت ینرم
از  ، کسی دارد که مردم او را به خاطر در امان ماندنالله متعالمنزلت را نزد ن یبدتر

 .»بدیھایش، رھا کنند
د نکرد تا گفته یف وتمجیآن مرد را تعر صامبر اکرم یکه پقابل یاد آوری است (

باز چنانکه در  یا نموده است؛ بلکه صرفًا با اخالق خوب و چھره ییشود: تناقض گو
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ف قلب و مسلمان شدن ید باعث تألیگر آمده است، با او برخورد نمود تا شایات دیروا
نمود،  ید میف و تمجیاو را تعر اگر یول ؛ندارد ین کار، اشکالیو ا ؛مانند او گردد یافراد

 با اختصار ی) فتح البار.شد یمحسوب م ییتناقض گو

 ): در مورد عفو کردن۳۰باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۹۰

َ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  س ُهَر�َْرةَ أ  َوَما ،َمالٍ  ِمنْ  َصَدقَةٌ  َ�َقَصْت  َما« :قَاَل  ص ا�َّ

ُ  َزادَ    بَِعْفوٍ  َ�بًْدا ا�َّ
َّ
ا إِال َحدٌ  تََواَضعَ  َوَما ،ِعزًّ

َ
ِ  أ َّ�ِ  

َّ
ُ  َرَ�َعهُ  إِال  )۲۵۸۸(م/ .»ا�َّ

ھیچ مالی از صدقه «فرمود:  صرسول الله  که:کند  می تیروا سره یابو ھرترجمه: 
اش را افزایش  ، عزت بندهالله متعالشود که  و ھر عفوی باعث می شود. دادن، کم نمی

او را بلند  الله متعال، تواضع و فروتنی نماید، الله متعالخاطر ه که بھرکس  و دھد.
 .»گرداند می

 کند مورد کسی که هنگام خشم، خودش را کنترل می): در ۳۱باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۷۹۱ ِ  رَُسوُل  َقاَل  :قَاَل  س َمْسُعودٍ  بِْن  ا�َّ ونَ  َما« :ص ا�َّ قُوَب  َ�ُعدُّ  الرَّ

نَا قَاَل  ؟»ِ�يُ�مْ 
ْ
ي  :قُل ِ

َّ
ُ  الَ اذل

َ
ُ  يُودل

َ
قُوِب  َذاكَ  لَيَْس « :قَاَل  ،هل ي  الرَُّجُل  َولَِكنَّهُ  ،بِالرَّ ِ

َّ
مْ  لَمْ اذل  ُ�َقدِّ

هِ  ِمنْ  ِ
َ

ونَ  َ�َما« :قَاَل  »َشيْئًا َودل ََعةَ  َ�ُعدُّ َنا :قَاَل  ؟»ِ�يُ�مْ  الرصُّ
ْ
ي  :قُل ِ

َّ
 :قَاَل ، الرَِّجاُل  يرَْصَُعهُ  الَ اذل

ي  َولَِكنَّهُ  ،بَِذلَِك  لَيَْس « ِ
َّ

َغَضِب  ِعنْدَ  َ�ْفَسهُ  َ�ْمِلُك اذل
ْ
  )۲۶۰۸(م/ .»ال

در میان شما «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سعبد الله بن مسعود ترجمه: 
گردد. فرمود:  ؟ گفتیم: کسی را که بچه دار نمی»دانید نازا میعقیم و چه کسی را خود،

یک از فرزندانش را از دست نداده  نازای واقعی او نیست؛ بلکه کسی است که ھیچ«
؟ گفتیم: کسی »دانید میقھرمان کشتی گیر و شما چه کسی را «سپس فرمود: ». است

آنگونه نیست که شما «ھنگام کشتی به زمین بزنند. فرمود: او را را که مردم نتوانند 
کنید؛ بلکه قھرمان واقعی، کسی است که ھنگام خشم، خودش را کنترل  فکر می

 ».کند می

 هنگام خشم طان الرجیمیاعوذ بالله من الشگفتن  ):۳۲باب (
َحُدُهَما فََجَعَل  ،ص انلَّىِبِّ  ِعنْدَ  رَُجَالنِ  اْستَبَّ قَاَل:  س رُصَدٍ  ْ�نُ  ُسلَيَْمانُ عن  ـ۱۷۹۲

َ
 أ

ْهِ  َ�نََظرَ  ،وَْجُههُ  َوَ�َْمرُّ  َ�ْغَضُب 
َ

ْعلَمُ  إِ�ِّ « :َ�َقاَل  ص انلَّىِبُّ  إِيل
َ
َهَب  قَالََها لَوْ  لَكَِمةً  أل َ  :َ�نْهُ  َذا ذلَ
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ُعوذُ 
َ
ِ  أ يَْطانِ  ِمنَ  بِا�َّ   َ�َقامَ  »الرَِّجيمِ  الشَّ

َ
نْ  رَُجٌل  الرَُّجِل  إِىل تَْدرِى :َ�َقاَل  صانلَّيِبَّ  َسِمعَ  ِممَّ

َ
 أ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  َما ْعلَمُ  إِ�ِّ « :قَاَل  ؟آنًِفا ص ا�َّ
َ
َهَب  قَالََها لَوْ  لَكَِمةً  أل َ ُعوذُ  :َ�نْهُ  َذا ذلَ

َ
ِ  أ  ِمنَ  بِا�َّ

يَْطانِ  ُ  َ�َقاَل  »الرَِّجيمِ  الشَّ
َ

َ�ْنُونًا :الرَُّجُل  هل
َ
 )۲۶۱۰(م/؟ تََراِ�  أ

گر، دشنام یدیکبه  صرم کا یدو نفر نب گوید: می سد َر صُ بن  مانیسلترجمه: 
به  صرم کا یاش قرمز شده بود. نب از آنھا، خشمگین بود و چھره یکی دادند؛ یم

به زبان آورد، آن را  ه اگر اوکدانم  یم یا لمهکمن «ه کرد و فرمود: سوی او نگا
اش فرو  د، خشمیطان الرجیم بگویند؛ اگر اعوذ بالله من الشینش یاش فرو م خشم

را شنید، نزد او رفت و گفت: آیا  صرم کیکی از کسانی که سخن رسول ا». ندینش یم
من «فرمود:  ص پیامبر اکرمھم اکنون چه فرمود؟  صدانی که رسول الله  می

ند؛ و آن، اعوذ بالله ینش یاش فرو م به زبان آورد، خشمآن را  او ه اگرکدانم  یم یا لمهک
ن یه چنکام ( وانهیکنی که من د آن مرد گفت: فکر می». طان الرجیم استیمن الش

 .)میبگو یا لمهک

 تواند خودش را کنترل کند ای آفریده شده است که نمی ): انسان بگونه۳۳باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۷۹۳

َ
نَّ  :س أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ا« :قَاَل  ص ا�َّ رَ  لَمَّ ُ  َصوَّ َنَّةِ يِف  آَدمَ  ا�َّ

ْ
 َشاءَ  َما تََرَ�هُ  اجل

 ُ نْ  ا�َّ
َ
َكهُ  أ ا ،ُهوَ  َما َ�نُْظرُ  ،بِهِ  يُِطيُف  إِبِْليُس  فََجَعَل  ،َ�رْتُ ْجوََف  َرآهُ  فَلَمَّ

َ
نَّهُ  َعَرَف  أ

َ
 ُخِلَق  �

ًقا
ْ
 )۲۶۱۱(م/ .»َ�تََمالَُك  الَ  َخل

، الله متعالھنگامی که «فرمود:  ص روایت است که رسول الله ساز انس ترجمه: 
تمثال (ِگلی) آدم را در بھشت آفرید، برای مدتی طوالنی، او را آنجا رھا کرد. در این 

زد تا ببیند که او چیست؟ و ھنگامی که او را میان تھی  اثنا، شیطان پیرامونش دور می
 ». تواند خودش را کنترل نماید که نمی ای آفریده شده است یافت، متوجه شد که بگونه

 ): در مورد کار نیک و گناه۳۴باب (
َ�ْمُت  :قَاَل  س ِسْمَعانَ  بِْن  وَّاِس انلَ  َ�نْ  ـ۱۷۹۴

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  أ َمِدينَةِ  ص ا�َّ

ْ
 َما ،َسنَةً  بِال

ِهْجَرةِ  ِمنَ  َ�ْمنَُعِ� 
ْ
  ال

َّ
لَةُ  إِال

َ
َمْسأ

ْ
َحُدنَا اَكنَ  ،ال

َ
  لَمْ  َهاَجرَ  إَِذا أ

ْ
ل

َ
ِ  رَُسوَل  �َْسأ  ،ءٍ يَشْ  َ�نْ  ص ا�َّ

ُهُ  :قَاَل  تلْ
َ
رِبِّ  َعِن  فََسأ

ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ؟َواِإلثْمِ  ال رِبُّ « :ص ا�َّ

ْ
ُلُِق  ُحْسنُ  ال

ْ
يِف  َحاكَ  َما َواِإلْ�مُ  ،اخل

نْ  َوَ�رِْهَت  ،َ�ْفِسَك 
َ
ِلعَ  أ  )۲۵۵۳(م/ .»انلَّاُس  َعلَيْهِ  َ�طَّ
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در مدینه  صیک سال، ھمراه رسول الله « گوید: می س نواس بن سمعانترجمه: 
ماندم (بدون اینکه در مدینه استقرار پیدا کنم.) و آنچه که مانع ھجرتم به مدینه 

سؤال کنم؛ چرا که ھرگاه یکی از ما  صشد، این بود که بتوانم از رسول الله  می
چیزی بپرسد. (مھاجرین و انصار از  صتوانست از رسول الله  کرد، نمی ھجرت می

در مورد  صبه ھر حال، من از رسول مکرم اسالم  سؤال کردن، منع شده بودند.)
و گناه و  ؛است خوب اخالق ،یکین«فرمود:  صاکرم  امبریپنیکی و گناه پرسیدم. 

شک و تردید وجود داشته باشد و ناگوار بدانی  ،در مورد آن در دلت، هک، آن است یبد
 ».ردم از آن، اطالع پیدا کنندکه م

 دارد ): در مورد کسی که خس و خاشاک را از راه برمی۳۵باب ( 
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۹۵

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ  َظْهرِ  ىلَعَ  َشَجَرةٍ  بُِغْصِن  رَُجٌل  َمرَّ « :ص ا�َّ

ِ  :َ�َقاَل  ،َطِر�ٍق  َِّ�َّ  َوا�َّ َ�
ُ
ُمْسِلِم�َ  َعِن  َهَذا أل

ْ
ْدِخَل  ،يُؤِْذيِهمْ  الَ  ال

ُ
َنَّةَ  فَأ

ْ
 )۱۹۱۴(م/ .»اجل

ی درختی  مردی از کنار شاخه«فرمود:  صرسول الله  گوید: می ھریرهابوترجمه: 
ن را از سر یا، اللهپس با خود گفت: سوگند به  کرد؛ که وسط راه قرار داشت، عبور می

 بھشت لذا به سبب آن، وارد و آزار آنان نگردد. تیاذتا باعث کنم  یدور م نراه مسلمانا
  .»گردید

ُت  :قَاَل  س بَْرَزةَ ايب  َعن ـ۱۷۹۶ 
ْ
ِ  نىَِبَّ  يَا :قُل ْ�تَِفعُ  َشيْئًا َعلِّْمِ�  ا�َّ

َ
 اْعِزلِ « :قَاَل  ،بِهِ  أ

َذى
َ
ُمْسِلِم�َ  َطِر�ِق  َ�نْ  األ

ْ
 )۲۶۱۸(م/ .»ال

رسول الله! به من چیزی آموزش بده  یا: عرض کردم گوید: می سابو برزه ترجمه: 
 ».چیزھای آزار دھنده را از سر راه مسلمانان دور کن«که برایم مفید باشد. فرمود: 

 ): اگر خاری به بدن مؤمن بخلد و به مصیبتی گرفتار آید۳۶باب (
ْسوَدِ  َعِن  ـ۱۷۹۷

َ
 وَُهمْ  ،بِِمً�  َوِ�َ  ،اَع�َِشةَ  ىلَعَ  قَُر�ٍْش  ِمنْ  َشبَاٌب  َدَخَل  :قَاَل  س األ

وْ  ُ�نُُقهُ  فاََكَدْت  ،فُْسَطاٍط  ُطنُِب  ىلَعَ  َخرَّ  ُفَالنٌ  :قَالُوا ؟يُْضِحُكُ�مْ  َما :َ�َقالَْت  ،يَْضَحُكونَ 
َ
 أ

نْ  َ�يْنُهُ 
َ
إِ�ِّ  ،تَْضَحُكوا الَ  :َ�َقالَْت  ،تَْذَهَب  أ

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  فَ  ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َما« :قَاَل  ص ا�َّ
  ،فَْوَ�َها َ�َما َشْوَكةً  �َُشاكُ 

َّ
ُ  ُكِتبَْت  إِال

َ
 )۲۵۷۲(م/ .»َخِطيئَةٌ  بَِها َ�نْهُ  َوُ�ِيَْت  ،َدرََجةٌ  بَِها هل
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روایت است که ایشان در منا بود که یک جوان قریشی نزد  لاز عایشه ترجمه: 
خندید؟  پرسید: چرا می لخندیدند. عایشه  او آمد در حالی که او و اطرافیانش می

ای به زمین افتاد و چیزی نمانده  گفتند: فالنی ھنگام عبور کردن از باالی طناب خیمه
گفت: نخندید؛ زیرا من  لبود که گردنش بشکند یا چشمش کور شود. عایشه 

مانی که خاری بخلد یا به مصیبتی به بدن ھر مسل«فرمود:  صشنیدم که رسول الله 
شود و یکی از گناھانش، محو و  نوشته می زرگتر از آن، گرفتار شود، یک نیکی برایشب

  .)شود (مغفرت می». گردد نابود می

 شود ): درد و اندوهی که مؤمن بدان گرفتار می۳۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۷۹۸

َ
ىِب  َسِعيدٍ أ

َ
ُهَما ل ُهَر�َْرةَ  َوأ َّ�

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمَعا �  يُِصيُب  َما« :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ُمْؤِمنَ 
ْ
َهمِّ  َحىتَّ  ،َحَزنٍ  َوالَ  ،َسَقمٍ  َوالَ  ،نََصٍب  َوالَ  ،وََصٍب  ِمنْ  ال

ْ
هُ  ال   ُ�َهمُّ

َّ
رَ  إِال  ِمنْ  بِهِ  ُ�فِّ

 )۲۵۷۳(م/ .»َسيِّئَاتِهِ 
 صشنیدیم که رسول الله ند: یگو یم لره یو ابو ھر ید خدریابوسعترجمه: 

 ینگراناندوه و غم و حتی  ،یماریب ،یخستگدرد، گونه  چیدچار ھ مؤمن،«فرمود:  می
 . »شوند ه میدیآن، گناھانش بخش ی هلیه به وسکنیشود مگر ا ینم

يِب  َ�نْ  ـ۱۷۹۹
َ
ا :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ  .]۱۲۳[النساء:  ﴾بِهِ  ُ�ۡزَ  �َمن َ�ۡعَمۡل ُسوٓءٗ ﴿ :نََزلَْت  لَمَّ

ُمْسِلِم�َ  ِمنَ  بَلََغْت 
ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َشِديًدا َمبْلًَغا ال ُدوا قَاِرُ�وا« :ص ا�َّ  َما لُكِّ  فىَِف  ،وََسدِّ

ُمْسِلمُ  بِهِ  يَُصاُب 
ْ
اَرةٌ  ال وِ  ،ُ�نَْكبَُها انلَّْكبَةِ  َحىتَّ  ،َكفَّ

َ
ْوَكةِ  أ  )۲۵۷۴(م/ .»�َُشاُكَها الشَّ

س کار ھرک« ﴾بِهِ  ُ�ۡزَ  �َمن َ�ۡعَمۡل ُسوٓءٗ ﴿ی  ھنگامی که آیه گوید: می ابو ھریرهترجمه: 
نازل گردید، برای مسلمانان بسیار سنگین و گران  »بیند می بدی انجام دھد، سزای آن را

راه راست و میانه را در پیش گیرید؛ مسلمان به ھر «فرمود:  صشد. لذا رسول الله 
ی  گردد؛ حتی اگر حادثه ی گناھان وی می مصیبتی که گرفتار آید، باعث کفاره

   ».بدنش بخلد کوچکی (مثل لغزیدن و افتادن) برایش اتفاق بیفتد یا خاری به
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 ): حسادت ورزیدن، دشمنی کردن و پشت کردن به یکدیگر، ممنوع است۳۸باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۸۰۰

َ
نَّ  :س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َاَسُدوا َوالَ  َ�بَاَغُضوا الَ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
 حت

ِ  ِعبَادَ  َوُ�ونُوا ،تََدابَُروا َوالَ  لُّ  َوالَ  ،إِْخَوانًا ا�َّ نْ  لُِمْسِلمٍ  َ�ِ
َ
َخاهُ  َ�ْهُجرَ  أ

َ
 .»ثََالٍث  فَْوَق  أ

 )۲۵۵۹(م/
د؛ ینکن یگر، دشمنیدیکبا «فرمود:  صرسول الله  گوید: می س کانس بن مالترجمه: 

د؛ و ینکرا عبادت  الله متعاله برادروار، کد؛ بلییگر، پشت ننمایدیکد و به یحسادت نورز
 ».روز با برادر مسلمانش، قھر باشد شتر از سهیه بکست یز نیجا یچ مسلمانیھ یبرا

 دیه آغاز به سالم گفتن نماکاست  یسکن آنها یبهتر): ۳۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۰۱

َ
يُّوَب أ

َ
نَْصارِ  �

َ
نَّ : س يِّ األ

َ
ِ  رَُسوَل  أ نْ  لُِمْسِلمٍ  َ�ِلُّ  الَ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
 أ

َخاهُ  َ�ْهُجرَ 
َ
َالٍ  ثََالِث  فَْوَق  أ

َ
تَِقيَانِ  يل

ْ
ي  وََخْ�ُُهَما َهَذا َوُ�ْعرُِض  َهَذا َ�يُْعرُِض  يَل ِ

َّ
 اذل

ُ
 َ�بَْدأ

َالمِ   )۲۵۶۰(م/ .»بِالسَّ
ز یس، جاکچ یھ یبرا«فرمود:  صرسول الله  گوید: می س یوب انصاریابواترجمه: 

ه ھنگام مالقات، از یکشتر از سه شب، با برادر مسلمانش، قھر باشد طوریه بکست ین
 ».دیه آغاز به سالم گفتن نماکاست  یسکن آنھا ینند؛ و بھترک یگردان یگر، رویدیک

 نهی از دشمنی و قهر کردن ):۴۰باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۰۲

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ بَْواُب  ُ�ْفتَحُ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
 ،اِالثْنَْ�ِ  يَْومَ  اجل

َِميِس  َوَ�ْومَ 
ْ
ِ  �رُْشِكُ  الَ  َ�بْدٍ  ِللُكِّ  َ�يُْغَفرُ  ،اخل   ،َشيْئًا بِا�َّ

َّ
ِخيهِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَهُ  اَكنَْت  رَُجالً  إِال

َ
 أ

نِْظُروا :َ�يَُقاُل  ،َشْحنَاءُ 
َ
نِْظُروا ،يَْصَطِلَحا َحىتَّ  َهَذيِْن  أ

َ
نِْظُروا ،يَْصَطِلَحا َحىتَّ  َهَذيِْن  أ

َ
 َهَذيِْن  أ

 )۲۵۶۵(م/ .»يَْصَطِلَحا َحىتَّ 
دوشنبه و  ھایروز«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابو ھرترجمه: 

، ورزد یشرک نم ،الله متعالکه به  ای د و ھر بندهگرد یباز م ،بھشت یدرھا ،پنجشنبه
وجود داشته  ،و عداوت یدشمن ،ان او و برادرشیمکه  کسی شود، مگر یم بخشیده

د تا با یندازبی ریتأخه بمھلت دھید و را دو نفر ن ی: اگویند باشد؛ در مورد آنان می
 یکدیگرد تا با یندازبی ریتأخه بمھلت دھید و را دو نفر ن یا؛ ندکن یصلح و آشت یکدیگر

صلح و  یکدیگرد تا با یندازبی ریتأخه بمھلت دھید و را دو نفر ن یا؛ ندکن یصلح و آشت
 . »ندکن یآشت
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 تجسس، رقابت (در دنیا) و گمان بد کردن، ممنوع است): ۴۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۰۳

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ نَّ  إِيَّاُ�مْ « :قَاَل  ص ا�َّ إِنَّ  ،َوالظَّ

نَّ  فَ َذُب  الظَّ
ْ
�

َ
 أ

َِديِث 
ْ
ُسوا َوالَ  ،احل َسَّ ُسوا َوالَ  ،حتَ َسَّ َاَسُدوا َوالَ  ،َ�نَافَُسوا َوالَ  ،جتَ

َ
 َوالَ  ،َ�بَاَغُضوا َوالَ  ،حت

ِ  ِعبَادَ  َوُ�ونُوا ،تََدابَُروا  )۲۵۶۳(م/ .»إِْخَوانًا ا�َّ
 د؛ینکاجتناب  بد، از گمان« فرمود: صل الله رسو گوید: می س رهیابوھرترجمه: 

 د؛ینکتجسس ن ؛دیگران نباشیوب دیع به دنبال .است  دروغنوع ن یبدتر بد، را گمانیز
د ینکن یگر، دشمنیدیکد؛ با یگر، حسادت نورزیدیکبا یکدیگر (در دنیا) رقابت نکنید؛ به 

 ».دینکرا عبادت  الله متعالد و برادروار، ییپشت ننماو 

 اندازد میکند و به جان هم  ): شیطان نماز گزاران را تحریک می۴۲باب (
يَْطانَ  إِنَّ « :َ�ُقوُل  صانلَّيِبَّ  َسِمْعُت  :قَاَل  س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۸۰۴ �َِس  قَدْ  الشَّ

َ
نْ  أ

َ
 َ�ْعبَُدهُ  أ

ُمَصلُّونَ 
ْ
َعَرِب  َجِز�َرةِ يِف  ال

ْ
 )۲۸۱۲(م/ .»بَيْنَُهمْ  اتلَّْحِر�ِش يِف  َولَِ�نْ  ،ال

 ناامیدطان یش«فرمود:  یم ص رسول الله دم کهیشن گوید: می س جابرترجمه: 
آنان را  یول ؛او را عبادت کنند ستانعربی  هریجزشبه نکه نمازگزاران یشده است از ا

 ».اندازد و به جان یکدیگر میکند  می تحریک

 با هر انسان، یک شیطان وجود دارد): ۴۳باب (
نَّ  :ص انلَّيبِّ  َزْوجَ ب اَع�َِشةَ َعن  ـ۱۸۰۵

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْالً  ِعنِْدَها ِمنْ  َخَرجَ  ص ا�َّ

َ
 ،يل

ى فََجاءَ  ،َعلَيْهِ  فَِغْرُت  قَالَْت 
َ
ْصنَعُ  َما فََرأ

َ
ِغْرِت  اَع�َِشةُ  يَا لَِك  َما« :َ�َقاَل  ،أ

َ
ُت  ؟»أ

ْ
 الَ يِل  َوَما :َ�ُقل

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ؟ِمثِْلَك  ىلَعَ  ِمثِْ�  َ�َغارُ  قَدْ « :ص ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  يَا :قَالَْت  ؟»َشيَْطانُِك  َجاَءكِ  أ  ،ا�َّ

َوَمىِعَ 
َ
ُت  »َ�َعمْ « :قَاَل  ؟َشيَْطانٌ  أ

ْ
ُت  »َ�َعمْ « :قَاَل  ؟إِ�َْسانٍ  لُكِّ  َوَمعَ  :قُل

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا َوَمَعَك  :قُل  ؟ا�َّ

اَعنَِ�  َر�ِّ  َولَِ�نْ  ،َ�َعمْ « قَاَل 
َ
ْسلَمَ  َحىتَّ  َعلَيْهِ  أ

َ
 )۲۸۱۵(م/ .»أ

 صشبی، رسول الله  گوید: می ص ؛ ھمسر گرامی نبی اکرم لعایشه ترجمه: 
آمد و  صسپس پیامبر اکرم  نزد من بیرون رفت. من از رفتن او به غیرت آمدم.از 

آیا به غیرت  افتاده است؟ای عایشه! چه اتفاقی «فرمود:  کنم. میدید که من چکار 
؟ گفتم: چرا شخصی مثل من نسبت به شخصی مانند تو به غیرت نیاید؟ »ای آمده

! آیا یا رسول الله؟ پرسیدم: »آیا شیطان تو نزد تو آمده است«فرمود:  صرسول الله 
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پرسیدم: با ھر انسان، یک شیطان وجود ». بلی«شیطانی ھمراه من است؟ فرمود: 
بله، ولی «، ھمراه تو ھم وجود دارد؟ فرمود: یا رسول اللهپرسیدم: ». هبل«دارد؟ فرمود: 

 ».پروردگارم مرا علیه او یاری نموده و او تسلیم شده است

 ): غیبت نکنید۴۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۰۶

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ تَْدُرونَ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
ِغيبَةُ  َما أ

ْ
ُ  :قَالُوا ؟»ال  ا�َّ

 ُ
ُ

ْعلَمُ  َورَُسوهل
َ
ُركَ « :قَاَل  ،أ

ْ
َخاكَ  ِذك

َ
يَْت  :ِ�يَل  »يَْ�َرهُ  بَِما أ

َ
فََرأ

َ
يِخ  يِف  اَكنَ  إِنْ  أ

َ
قُوُل  َماأ

َ
 :َقاَل  ؟أ

 )۲۵۸۹(م/ .»َ�َهتَّهُ  َ�َقدْ  ِ�يهِ  يَُ�نْ  لَمْ  َو�ِنْ  ،اْ�تَبْتَهُ  َ�َقدِ  َ�ُقوُل  َما ِ�يهِ  اَكنَ  إِنْ «
؟ »ستیبت چید غیدان یا میآ«فرمود:  ص رسول الله گوید: می س رهیابوھرترجمه: 

ای در  غیبت آن است که به گونه«فرمود:  دانند. بھتر می شو رسول اللهگفتند: مردم 
چیزی بگویم که در : اگر شخصی پرسید». مورد برادرت صحبت کنی که ناراحت شود

اشته باشد، در او وجود د ،ییگو یم چهاگر آن«فرمود: او وجود دارد، حکمش چیست؟ 
 ».ای را تھمت زده باشد، او وجود نداشته و اگر در او ؛یا بت کردهیغ

 ): در مورد سخن چینی۴۵باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۸۰۷ ًدا إِنَّ  :قَاَل  س َمْسُعودٍ  بِْن  ا�َّ الَ « :قَاَل  ص ُ�َمَّ

َ
نَبِّئُُ�مْ  أ

ُ
 َما أ

َعْضهُ 
ْ
َقالَةُ  انلَِّميَمةُ ِ�َ  ؟ال

ْ
ًدا َو�ِنَّ  »انلَّاِس  َ�ْ�َ  ال  َحىتَّ  يَْصُدُق  الرَُّجَل  إِنَّ « :قَاَل  ص ُ�َمَّ

يًقا يُْ�تََب  ابًا يُْ�تََب  َحىتَّ  َوَ�ْ�ِذُب  ،ِصدِّ  )۲۶۰۶(م/ .»َكذَّ
که عضه  نگویمشما به ا یآ«فرمود:  ص محمد گوید: می سابن مسعود ترجمه: 

 .»ان مردم استیخصومت مو  ایجاد دشمنیو  ینیست؟ سخن چیچ
ه در کد یگو یراست م یا شخص، به اندازهیک «فرمود:  ص ھمچنین محمد

، در الله متعاله نزد کد یگو یدروغ م یا به اندازهو  ؛ردیگ ین قرار میقیصد ی زمره
 ».شود یان نوشته میدروغگو ی زمره
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 شود ینی، وارد بهشت نمیهیچ سخن چ ):۴۶باب (
امِ  َ�نْ  ـ۱۸۰۸ َارِِث  بِْن  َهمَّ

ْ
َمْسِجدِ يِف  س َمَع ُحَذيَفةَ  ُجلُوًسا ُكنَّا: قَاَل  احل

ْ
رَُجٌل  فََجاءَ  ،ال

ْنَا َجلََس  َحىتَّ 
َ

ْشيَاءَ  :حِلَُذْ�َفةَ  َل يفَقِ  ،إِيل
َ
َطاِن أ

ْ
ل  السُّ

َ
ْن  ،إِنَّ َهَذا يَْرَ�ُع إِىل

َ
َ�َقاَل ُحَذْ�َفُة إَِراَدَة أ

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : �ُْسِمَعهُ  َنَّةَ  يَْدُخُل  الَ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ
ْ
 )۱۰۵(م/ .»َ�تَّاٌت  اجل

م که مردی نشسته بودی س هما در مسجد نزد حذیف گوید: می ھمام بن حارثترجمه: 
شخصی به حذیفه گفت: این شخص، اخباری را به حاکم  آمد و در مجلس ما نشست.

 صه رسول الله کدم یبه این ھدف که آن مرد بشنود، گفت: شن سفه یرساند. حذ می
 ».شود ینی، وارد بھشت نمیھیچ سخن چ«فرمود: 

 ): در مورد شخص دو چهره (منافق)۴۷باب (
 )۱۷۴۴، و قد تقدم ىف أواخر الفضائل (احلديث: س هر�رةايب  فيه حديث

ی  در اواخر کتاب فضایل، با شماره سدر این زمینه، حدیث ابو ھریره ترجمه: 
 بیان گردید. )۱۷۴۴(

 راستگویی و دروغگویی): در مورد ۴۸باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۸۰۹ ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س بِن مسعودٍ  ا�َّ ْدقِ  َعلَيُْ�مْ « :ص ا�َّ  ،بِالصِّ

إِنَّ 
ْدَق  فَ   َ�ْهِدى الصِّ

َ
رِبِّ  إِىل

ْ
رِبَّ  َو�ِنَّ  ،ال

ْ
  َ�ْهِدى ال

َ
َنَّةِ  إِىل

ْ
 َوَ�تََحرَّى يَْصُدُق  الرَُّجُل  يََزاُل  َوَما ،اجل

ْدَق  ِ  ِعنْدَ  يُْ�تََب  َحىتَّ  الصِّ يًقا ا�َّ َكِذَب  َو�ِيَّاُ�مْ  ،ِصدِّ
ْ
إِنَّ  ،َوال

َكِذَب  فَ
ْ
  َ�ْهِدى ال

َ
 إِىل

ُفُجورِ 
ْ
ُفُجورَ  َو�ِنَّ  ،ال

ْ
  َ�ْهِدى ال

َ
َكِذَب  َوَ�تََحرَّى يَْ�ِذُب  الرَُّجُل  يََزاُل  َوَما ،انلَّارِ  إِىل

ْ
 َحىتَّ  ال

ِ  ِعنْدَ  يُْ�تََب  ابًا ا�َّ  )۲۶۰۷م/( .»َكذَّ
، ییھمانا راستگو«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سعبدالله بن مسعود ترجمه: 
رساند. و  می ، انسان را به بھشتیکیو ن شود. می ، رھنمونیکین یه سوانسان را ب

در  الله متعاله نزد کدنبال راستگویی است ه د و بیگو یم راست یا شخص، به اندازه
فسق و فجور سوق  ی، انسان را بسوییشود. و ھمانا دروغگو مین نوشته یقیصّد  ی زمره

دروغ  یا شاند. و شخص، به اندا زهک یو فسق و فجور، انسان را به جھنم م دھد. یم
ان نوشته یدروغگو ی ، در زمرهالله متعاله نزد کد و به فکر دروغ گفتن است یگو یم
 ». شود یم
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 است): مواردی که دروغ گفتن در آنها جایز ۴۹باب (
مَّ َعن  ـ۱۸۱۰

ُ
ثُومٍ  أ

ْ
يِب  بِْن  ُ�ْقبَةَ  بِنَْت  لُك

َ
ُمَهاِجَراِت  ِمنَ  َوَ�نَْت  ب ُمَعيٍْط أ

ْ
َولِ  ال

ُ
 األ

تْهُ  صانلَّيِبَّ  بَاَ�ْعنَ  الالَّىِت  ْخرَبَ
َ
�ََّها :أ

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمَعْت  � اُب  لَيَْس « :َ�ُقوُل  وَُهوَ  ص ا�َّ َكذَّ

ْ
 ال

ي  ِ
َّ

ْسَمعْ  َولَمْ  :ِشَهاٍب  اْ�نُ  قَاَل  »َخْ�ًا َوَ�نِْ�  َخْ�ًا َوَ�ُقوُل  ،انلَّاِس  َ�ْ�َ  يُْصِلحُ اذل
َ
ُص  أ يِف  يُرَخَّ

ءٍ  ا ىَشْ   َكِذٌب  انلَّاُس  َ�ُقوُل  ِممَّ
َّ
َْرُب  :ثََالٍث يِف  ِإال

ْ
 الرَُّجِل  وََحِديُث  ،انلَّاِس  َ�ْ�َ  َواإلِْصَالحُ  ،احل

تَهُ 
َ
ةِ  وََحِديُث  اْمَرأ

َ
َمْرأ

ْ
ُص َجَهاَزوْ  ال ا َ�ُقوُل يِف  ، َوِ� ِرَوايٍَة قَالَت: َو لَم أسَمَعُه يُرخِّ ىَشٍء ِممَّ

 
َّ
  )۲۶۰۵(م/ثََالٍث. يِف  انلَّاُس إِال

که از مھاجران نخستین و کسانی است که با نبی لهعقب دخترلثوم کام ترجمه: 
ه ک یسک«فرمود:  می ص رسول اللهه کدم یشن گوید: می بیعت کردند، صاکرم 

ا سخن یرا به مردم برساند  یزیان مردم، سخن مصلحت آمیم یجاد صلح و آشتیا یبرا
 ».شود یبر زبان آورد، دروغگو شمرده نم یزیمصلحت آم

به مردم اجازه داده شود تا دروغ بگویند مگر م که ا هدیشنمن ن گوید: می ابن شھاب
مرد با  کردندر صحبت  و مردم میانح لصبرقراری جنگ، ھنگام سه مورد: در 

 زن با شوھرش. ھمسرش و
 صو در یک روایت آمده است که ام کلثوم گفت: و من نشنیدم که رسول الله 

 ی دروغ گفتن بدھد مگر در سه مورد. اجازه

 دعوت جاهلیت ممنوعیت): ۵۰باب (
ُمَهاِجِر�نَ  ِمنَ  رَُجٌل  فََكَسعَ  ،َغَزاةٍ يِف  ص انلَّىِبِّ  َمعَ  ُكنَّاقَاَل:  س َجابِرَ َعن  ـ۱۸۱۱

ْ
 رَُجالً  ال

نَْصارِ  ِمنَ 
َ
نَْصارِىُّ  َ�َقاَل  ،األ

َ
نَْصارِ  يَا :األ

َ
ُمَهاِجرِىُّ  َوقَاَل  ،لَأل

ْ
ُمَهاِجِر�نَ  يَا :ال

ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل ، لَل  ا�َّ

َاِهِليَّةِ  َدْعوَى بَاُل  َما« :ص
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قَالُوا ؟»اجل ُمَهاِجِر�نَ  ِمنَ  رَُجٌل  َكَسعَ  ا�َّ

ْ
 ِمنَ  رَُجالً  ال

نَْصارِ 
َ
ِ  َ�بْدُ  فََسِمَعَها »ُمنْتِنَةٌ  فَإِ�ََّها َدُعوَها« :َ�َقاَل ، األ ىَبٍّ  �ْنُ  ا�َّ

ُ
ِ  ،َ�َعلُوَها قَدْ  :َ�َقاَل  أ  لنَِئْ  َوا�َّ

  رََجْعنَا
َ

َمِدينَةِ  إىِل
ْ
ُْخرَِجنَّ  ال

َ
َعزُّ  يل

َ
َذلَّ  ِمنَْها األ

َ
رْضِْب  ِ� َدعْ  :ُ�َمرُ  قَاَل  ،األ

َ
ُمنَافِِق  َهَذا ُ�نَُق  أ

ْ
 ،ال

ُث  الَ  ،َدْعهُ « :َ�َقاَل  نَّ  انلَّاُس  َ�تََحدَّ
َ
ًدا أ ْصَحابَهُ  َ�ْقتُُل  ُ�َمَّ

َ
 )۲۵۸۴(م/ )۱۸۳۲(انظر احلديث  »أ

 یپس مرد .میبود صاز غزوات، ھمراه نبی اکرم  یکیدر ما  گوید: می س جابرترجمه: 
 یگفت: ا یمرد انصار زد. یشمشیر به ما تحت انصاریا ا پا یاز مھاجرین با دست 
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د. رسول الله ین! به داد من برسیمھاجر یگفت: ا ھاجرد. و میاد من برسیانصار! به فر
از  ی! مردیا رسول الله؟ مردم گفتند: »دیا ت، سر دادهیچرا دعوت جاھل«فرمود:  ص

ن یا«فرمود:  ص اکرم پیاکبر زد. ییا شمشیر به ما تحت انصارا پا یمھاجرین با دست 
بن سلول  یعبد الله بن اب». را زشت و بد بو ھستندینید؛ زکت را رھا یسخنان جاھل

نه ی، اگر به مداللهاند؟ سوگند به  ن) گفت: چنین کاری انجام دادهیس منافقی(رئ
رد. عمر کرون خواھند یل را بیم، افراد با قدرت و ارزشمند، اشخاص خوار و ذلیبرگشت

او «فرمود:  صرم کا ی! اجازه بدھید تا گردن این منافق را بزنم. نباللهرسول  یاگفت: 
 ». رساند یارانش را به قتل میند: محمد یگو ی، مردم مزیرا اگر کشته شودرا رھا کن؛ 

 ): منع کردن از دشنام دادن۵۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۱۲

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُمْستَبَّانِ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
َاِدئِ  َ�َعَ�  ،قَاالَ  َما ال

ْ
 ،ابل

َمْظلُومُ  َ�ْعتَدِ  لَمْ  َما
ْ
 )۲۵۸۷(م/ .»ال
گناه دو نفری که یکدیگر را «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 
دھند، بر فردی است که دشنام دادن را شروع کرده است تا زمانی که فرد  دشنام می

 (بیشتر از آغاز کننده دشنام ندھد؛ که در این صورت،». تجاوز نکندمظلوم (دومی) 
 .)شوند مینفر گنھکار ھردو 

 ): منع کردن از دشنام دادن روزگار و زمانه۵۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۱۳

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ُ  قَاَل « :ص ا�َّ  ،آَدمَ  اْ�نُ  يُؤِْذيِ�  :أل ا�َّ

ْهرِ  َخيْبَةَ  يَا :َ�ُقوُل  َحُدُ�مْ  َ�ُقولَنَّ  فَالَ  ادلَّ
َ
ْهرِ  َخيْبَةَ  يَا :أ إِ�ِّ  ادلَّ

نَا فَ
َ
ْهرُ  أ قَلُِّب  ،ادلَّ

ُ
ْلَهُ  أ

َ
 يل

 )۲۲۴۶(م/ .»َ�بَْضتُُهَما ِشئُْت  فَإَِذا ،َوَ�َهارَهُ 
فرمود: فرزند آدم مرا  ألالله «گفت:  صرسول الله  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 

مبادا یکی از شما بگوید: ای  ای روزگار فالکت بار. گوید: می وکند  می اذیت و آزار
ی) روزگار ھستم و شب و روزش را  روزگار فالکت بار؛ چرا که من (گرداننده

روزگار را دشنام که  کسی (لذا». برم میگردانم؛ و ھرگاه که بخواھم آنھا را از بین  می
 ی روزگار است، دشنام داده است.)  را که گرداننده الله متعالدھد، در حقیقت،  می

يِب  َ�نْ  ـ۱۸۱۴
َ
ْهرَ  �َُسبُّوا الَ « قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ إِنَّ  ،ادلَّ

َ  فَ ْهرُ  ُهوَ  ا�َّ  .»ادلَّ
 )۲۲۴۶(م/
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روزگار را دشنام ندھید؛ زیرا «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 
 .»گرداند این الله است که روزگار را می

 ): نباید کسی به سوی برادر مسلمانش با اسلحه، اشاره کند۵۳باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل قَاَل:  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۸۱۵ َحُدُ�مْ  �ُِش�ُ  الَ « :ص ا�َّ

َ
  أ

َ
ِخيهِ  إِىل

َ
 أ

َالِح  إِنَّهُ  ،بِالسِّ
َحُدُ�مْ  يَْدرِى الَ  فَ

َ
يَْطانَ  لََعلَّ  أ  .»انلَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ يِف  َ�يََقعُ  ،يَِدهِ يِف  َ�ْ�ِعُ  الشَّ

 )۲۶۱۷(م/
ه ب اسلحه با شما از کی چیھ«: فرمود ص رسول الله گوید: می س رهیابوھرترجمه: 

 او به تا شود باعث طان،یش دیشا دیدان یشما نم رایز نکند؛ اشاره مسلمانش برادر یسو
 ».فتدیب جھنم از یا چاله اشاره کننده، در جه،ینت گردد؛ در وارد یا ضربه

 ی تیز تیرها در داخل مسجد ): محافظت از پیکان و لبه۵۴باب (
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  ل َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۸۱۶ نَّهُ  :ص ا�َّ

َ
َمرَ  �

َ
ُق  اَكنَ  رَُجالً  أ يِف  بِانلَّبِْل  َ�تََصدَّ

َمْسِجدِ 
ْ
نْ  ،ال

َ
  بَِها َ�ُمرَّ  الَ  أ

َّ
 )۲۶۱۴(م/ .بِنُُصولَِها آِخذٌ  وَُهوَ  إِال

داد و  مردی را که در مسجد، صدقه می صرسول الله  گوید: می جابرترجمه: 
کند،  تیرھایی ھمراه خود داشت، دستور داد تا ھرگاه با تیرھا از داخل مسجد، عبور می

  .)د(تا مبادا مسلمانی را مجروح کن پیکان آنھا را بگیرد

يِب  َ�نْ  ـ۱۸۱۷
َ
نَّ  :س ُموىَس أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َحُدُ�مْ  َمرَّ  إَِذا« :قَاَل  ص ا�َّ

َ
وْ  َ�ِْلٍس يِف  أ

َ
 أ

ُخذْ  ،َ�بٌْل  َو�ِيَِدهِ  ،ُسوقٍ 
ْ
يَأ

ْ
ُخذْ  ُ�مَّ  ،بِِنَصالَِها فَل

ْ
َأ

ْ
ُخذْ  ُ�مَّ  ،بِِنَصالَِها يل

ْ
َأ

ْ
بُو َ�َقاَل  :قَاَل  »بِِنَصالَِها يل

َ
 أ

ِ  :ُموىَس  ْدنَاَها َحىتَّ  ُمتْنَا َما َوا�َّ  )۲۶۱۵(م/ .َ�ْعٍض  وُُجوهِ يِف  َ�ْعُضنَا ،َسدَّ
ھرگاه، یکی از شما «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابو موسی اشعری ترجمه: 

ی  در حالی که تیر در دست دارد، پیکان (لبهکرد  می از کنار مجلس یا بازاری عبور
کنم پیکان  کنم پیکان تیرھا را بگیرد؛ باز ھم تأکید می می تیز) تیرھا را بگیرد؛ تأکید

 .)کند  می(تا مبادا کسی را زخ». تیرھا را بگیرد
سوی ه ، ما نمردیم تا اینکه تیرھا را ببه الله ابو موسی گفت: سوگند گوید: می راوی

 ھای یکدیگر، راست کردیم و نشانه گرفتیم.  چھره
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 ممنوعیت زدن به چهره ):۵۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۱۸

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َحُدُ�مْ  قَاتََل  إَِذا« :ص ا�َّ

َ
َخاهُ  أ

َ
 فَالَ  ،أ

ِطَمنَّ 
ْ
وَْجهَ  يَل

ْ
 )۲۶۱۲(م/ .»ال

اگر یکی از شما با برادرش، «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 
است و محل بیشتر حواس انسان (چرا که جای حساسی ». درگیر شد، به صورتش، نزند

 )است.

يِب  َ�نْ  ـ۱۸۱۹
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َحُدُ�مْ  قَاتََل  إَِذا« :ص ا�َّ

َ
َخاهُ  أ

َ
 ،أ

يَْجتَِنِب 
ْ
وَْجهَ  فَل

ْ
إِنَّ  ،ال

َ  فَ  )۲۶۱۲(م/ .»ُصوَرتِهِ  ىلَعَ  آَدمَ  َخلََق  ا�َّ
از شما  یکیھرگاه، «فرمود:  ص رسول اللهه کت است یروا سره یاز ابوھرترجمه: 

آدم را به صورت  الله متعالند؛ زیرا کاجتناب  ،چھره هزدن برد، از کبا برادرش، دعوا 
 ».اصلی خودش (آدم) آفریده است

 ی آن ): در مورد نفرین حیوانات و سخت گیری درباره۵۶باب (
ِ  رَُسوُل  بَيْنََما :قَاَل  ل ُحَصْ�ٍ  بِْن  ِعْمَرانَ  َ�نْ  ـ۱۸۲۰ ْسَفارِهِ  َ�ْعِض يِف  ص ا�َّ

َ
 ،أ

ةٌ 
َ
نَْصارِ  ِمنَ  َواْمَرأ

َ
ِ  رَُسوُل  َذلَِك  فََسِمعَ  ،فَلََعنَتَْها فََضِجَرْت  ،نَاقَةٍ  ىلَعَ  األ  ُخُذوا« :َ�َقاَل  ص ا�َّ

إِ�ََّها ،وََدُعوَها َعلَيَْها َما
ُعونَةٌ  فَ

ْ
�ِّ  :ِعْمَرانُ  قَاَل  .»َمل

َ
َراَها فََك�

َ
 َما ،انلَّاِس يِف  َ�ْمىِش  اآلنَ  أ

َحدٌ  لََها َ�ْعرُِض 
َ
 )۲۵۹۵(م/ .أ
یک زن  صدر یکی از سفرھای رسول الله  گوید: می لِعمران بن ُحَصین ترجمه: 

 آن زن، ناراحت شد و شتر را نفرین کرد.  ای (ماده شتری) سوار بود. انصاری بر ناقه
بار شتر را بردارید و شتر را رھا کنید؛ چرا «نفرین آن زن را شنید و فرمود:  صرسول الله 

بینم که در میان  گویا من آن زن را ھم اکنون می گوید: می عمران». که او نفرین شده است
  .)د. (کامال آن صحنه را بخاطر دارمرود بدون اینکه کسی به او توجه کن مردم، پیاده می
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 کردن زیاد، کراهیت دارد): نفرین ۵۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۲۱

َ
رَْداءِ أ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  س ادلَّ اِ��َ  إِنَّ « َ�ُقوُل  ص ا�َّ  يَُ�ونُونَ  الَ  اللَّعَّ

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ،ُشَفَعاءَ  َوالَ  ُشَهَداءَ 
ْ
 )۲۵۹۸(م/ .»ال

کسانی که «فرمود:  می صشنیدم که رسول الله  گوید: می سابو درداء ترجمه: 
گیرند و حق شفاعت  ھای دیگر) قرار نمی کنند، روز قیامت، گواه (بر امت زیاد نفرین می

  ».ھم ندارند

يِب  َ�نْ  ـ۱۸۲۲
َ
ِ  رَُسوَل  يَا :ِ�يَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ِ��َ  ىلَعَ  اْدعُ  ا�َّ ُمرْشِ

ْ
 لَمْ  إِ�ِّ « قَاَل  ،ال

ْ�َعْث 
ُ
انًا أ  )۲۵۹۹(م/ .»رمَْحَةً  بُِعثُْت  َو�ِ�ََّما ،لَعَّ

! مشرکین را نفرین کن. یا رسول اللهشخصی گفت:  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 
ام تا نفرین کنم؛ بلکه بعنوان رحمت (برای  من مبعوث نشده«فرمود:  صپیامبر اکرم 

 ». ام جھانیان) مبعوث شده

 گوید: مردم هالک شدند ): در مورد کسی که می۵۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۲۳

َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َ�ُهوَ  ،انلَّاُس  َهلََك الَعبُد  قَاَل  إَِذا« :قَاَل  ص ا�َّ

ْهلَُكُهمْ 
َ
بُو قَاَل  »أ

َ
د بِن ُسفيَاَن  ـ إِْسَحاَق  أ ْدرِى الَ : ـَو ُهَو ابُن ُ�َمَّ

َ
ْهلََكُهمْ « أ

َ
وْ  بِانلَّْصِب  »أ

َ
 أ

ْهلَُكُهمْ «
َ
فْعِ  »أ  )۲۶۲۳(م/ .بِالرَّ

د: یبگو بنده ،ھرگاه«فرمود:  صرسول الله ت است که یروا س رهیابوھر زاترجمه: 
 ». شود زودتر از ھمه، ھالک و نابود می شمردم ھالک و نابود شدند، خود

مْ « دانم که این روایت، میمن ن گوید: می ابو اسحاق ؛محمد بن سفیان؛ هُ لَكَ با  »أَهْ

مْ «یا  .)(او مردم را ھالک و نابود ساخت است )نصب (فتحه هُ لَكُ با رفع (ضمه)  »أَهْ
  .)شود است (زودتر از ھمه ھالک می

ی کاف را ترجیح داده  (قابل یاد آوری است که نووی در شرح صحیح مسلم با ضمه
و  خودپسندیتکبر و  یکه از روشود  می یکسمذمت، شامل حال ن یا گوید: می و

 یاگر کس یول .حرام است ،نیو ا آورد. فروشی، این جمله را بر زبانمردم و فخر تحقیر
ھمدردی و را به عنوان جمله ن یا ،کند یمشاھده م مردم نیدکه در  یبه علت نقص

  .)اشکالی ندارد، دلسوزی به زبان آورد
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 شوند کنند، هالک می ): کسانی که بیش از حد سخت گیری می۵۹باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۸۲۴ ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س بِن َمسُعودٍ  ا�َّ ُعونَ  َهلََك « :ص ا�َّ ُمتَنَطِّ

ْ
 »ال

 )۲۶۷۰(م/ .ثََالثًا قَالََها
کسانی که «سه بار فرمود:  صرسول الله  گوید: می سعبد الله بن مسعود ترجمه: 

 ». شوند کنند، ھالک می بیش از حد سخت گیری می

بگوید، حال نفرین کند یا بد و بی راه  صهر مسلمانی را که نبی اکرم  ):۶۰باب (
سخنان پیامبر باعث پاکی، پاداش و  ،چیزها نباشد ی این آنکه آن شخص، شایسته

 شوند  رحمت برای او می
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  َدَخَل  :قَالَْت ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۸۲۵  الَ  ءٍ �يَِشْ  فلََكََّماهُ  ،رَُجَالنِ  ص ا�َّ

ْدرِى
َ
ْغَضبَاهُ  ،ُهوَ  َما أ

َ
ا ،وََسبَُّهَما فَلََعنَُهَما ،فَأ ُت  َخرََجا فَلَمَّ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل َصاَب  َمنْ  ا�َّ

َ
 ِمنَ  أ

 ِ�َْ
ْ
َصابَهُ  َما َشيْئًا اخل

َ
ُت  :قَالَْت ؟ »َذاكِ  َوَما« :َقاَل  ،َهَذانِ  أ

ْ
َوَما« :قَاَل  ،وََسبَبْتَُهَما لََعنْتَُهَما :قُل

َ
 أ

ُت  ؟َر�ِّ  َعلَيْهِ  َشارَْطُت  َما َعِلْمِت 
ْ
َما اللَُّهمَّ  :قُل نَا إِ�َّ

َ
ىُّ  ،�رََشٌ  أ

َ
ُمْسِلِم�َ  فَأ

ْ
وْ  لََعنْتُهُ  ال

َ
 َسبَبُْتهُ  أ

هُ 
ْ
ُ  فَاْجَعل

َ
ْجًرا َزَ�ةً  هل

َ
 )۲۶۰۰(م/ .»َوأ

 صآمدند و با پیامبر اکرم  صدو مرد نزد رسول الله  گوید: می لعایشه ترجمه: 
خشمگین شدن نبی مکرم چه بود؛ به ھر حال، باعث  دانم صحبتی کردند که من نمی

آنھا را نفرین کرد و بد و بی راه گفت.  صشدند. در نتیجه، پیامبر اکرم  ص اسالم
! دعای یا رسول اللهھنگامی که آنان، بیرون رفتند، من گفتم:  گوید: می لعایشه 

گردد؛ اما شامل این دو نفر نگردید. رسول  ی راه ھرکس شود، رستگار می خیر تو بدرقه
؟ گفتم: شما این دو نفر را نفرین نمودید و بد و بی »موضوع چیست«مود: فر صالله 

ام؟ من  دانی که من با پروردگارم چه شرطی گذاشته مگر نمی«راه گفتید. فرمود: 
ام که: بار الھا! من بشری بیش نیستم؛ پس ھر مسلمانی را که نفرین  اینگونه دعا کرده

 ». عث پاکی و پاداش برای او بگردانکردم یا بد و بی راه گفتم، سخنان مرا با

�َُس َعن  ـ۱۸۲۶
َ
مِّ  ِعنْدَ  اَكنَْت  :قَاَل  س َمالٍِك  ْ�نُ  أ

ُ
مُّ  َوِ�َ  ،يَتِيَمةٌ  ُسلَيْمٍ  أ

ُ
�ٍَس  أ

َ
ى ،أ

َ
 فََرأ

ِ  رَُسوُل  َتِيَمةَ  ص ا�َّ
ْ

َتِيَمةُ  فَرََجَعِت  »ِسنُِّك  َكرِبَ  الَ  ،َكرِبِْت  لََقدْ  ؟ِهيَهْ  آنِْت « :َ�َقاَل  ،ايل
ْ

  ايل
َ

 إِىل
مِّ 
ُ
مُّ  َ�َقالَْت  ،َ�بىِْك  ُسلَيْمٍ  أ

ُ
َاِر�َةُ  قَالَِت  ؟بُنَيَّةُ  يَا لَِك  َما :ُسلَيْمٍ  أ

ْ
َّ  َداَع  :اجل ِ نيَِبُّ يلَعَ نْ  ص ا�َّ

َ
 الَ  أ

بًَدا ِس�ِّ  يَْ�رَبُ  الَ  فَاآلنَ  ،ِس�ِّ  يَْ�رَبَ 
َ
وْ  ،أ

َ
مُّ  فََخرََجْت  ،قَْرِ�  قَالَْت  أ

ُ
 تَلُوُث  ُمْستَْعِجلَةً  ُسلَيْمٍ  أ
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ِ  رَُسوَل  لَِقيَْت  َحىتَّ  ،مِخَارََها ِ  رَُسوُل  لََها َ�َقاَل  ،ص ا�َّ مَّ  يَا لَِك  َما« :ص ا�َّ
ُ
 ؟»ُسلَيْمٍ  أ

ِ  نىَِبَّ  يَا :َ�َقالَْت  َدَعوَْت  ،ا�َّ
َ
مَّ  يَا َذاكِ  َوَما« :قَاَل  ؟يَتِيَمىِت  ىلَعَ  أ

ُ
نََّك  َزَ�َمْت  :قَالَْت  ؟»ُسلَيْمٍ  أ

َ
� 

نْ  َدَعوَْت 
َ
ِ  رَُسوُل  فََضِحَك  :قَاَل  ،قَْرُ�َها يَْ�رَبَ  َوالَ  ِسنَُّها يَْ�رَبَ  الَ  أ مَّ  يَا« :قَاَل  ُ�مَّ  ص ا�َّ

ُ
 أ

َما ُسلَيْمٍ 
َ
نَّ  َ�ْعلَِم�َ  أ

َ
ىِط  أ �ِّ  ؟َر�ِّ  ىلَعَ  رَشْ

َ
ُت  َر�ِّ  ىلَعَ  اْشرَتَْطُت �

ْ
َما :َ�ُقل نَا إِ�َّ

َ
رىَْض  ،�رََشٌ  أ

َ
 أ

برََشُ  يَْرىَض  َكَما
ْ
ْغَضُب  ،ال

َ
برََشُ  َ�ْغَضُب  َكَما َوأ

ْ
َما ،ال ُّ�

َ
َحدٍ  فَ�

َ
يِت  ِمنْ  َعلَيْهِ  َدَعوُْت  أ مَّ

ُ
 ،بَِدْعَوةٍ أ

ْهٍل  لََها لَيَْس 
َ
نْ  ،بِأ

َ
َْعلََها أ

َ
ُ  جت

َ
ُ�هُ  َوقُْرَ�ةً  َوَزَ�ةً  َطُهوًرا هل ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ِمنْهُ  بَِها ُ�َقرِّ

ْ
بُو َوقَاَل  »ال

َ
 :َمْعٍن  أ

َمَواِضعِ  ىِف  ،بِاتلَّْصِغ�ِ  )يُتَيَِّمةٌ (
ْ
 )۲۶۰۳(م/ اثلََّالثَةِ  ال

دختری یتیم، زندگی  گوید: نزد ام سلیم ـ مادر انس ـ می سانس بن مالک ترجمه: 
تو ھمان دختر یتیم ھستی؟ بزرگ «و را دید و فرمود: ا صکرد. رسول الله  می

با شنیدن این سخنان، دختر یتیم، گریان، نزد ام سلیم آمد. ». ای؛ بزرگتر از این نشوی شده
مرا  صام سلیم پرسید: ای دخترکم! چه اتفاقی افتاده است؟ دختر یتیم گفت: پیامبر 

شوم. ام سلیم  نفرین کرد که بزرگتر از این نشوم؛ لذا ھم اکنون، ھرگز بزرگتر از این نمی
پیچید، با عجله، بیرون شد و به مالقات رسول  اش را دور سرش می در حالی که روسری

سلیم! چه اتفاقی برایت افتاده است؟ ام فرمود: ای ام  صرفت. رسول الله  صالله 
ای ام «فرمود:  ص! آیا یتیم مرا نفرین کردی؟ پیامبر اکرم الله یا رسولُسلیم گفت: 

اید که بزرگتر  گفت: شما دعا کرده ؟ ام سلیم گفت: دخترک یتیم می»سلیم! ماجرا چیست
 صاز شنیدن این سخنان، رسول الله  گوید: می نشود و عمرش طوالنی نگردد. راوی

دانید؟ من با  ای ام سلیم! مگر شما شرط مرا با پروردگارم نمی«خندید و فرمود: 
خشنود ھا  انسان پروردگارم، شرط کردم و گفتم: من بشری بیش نیستم؛ مانند سایر

از افراد امتم، دعایی کردم که او ھریک  لذا علیه آیم؛ شوم و مانند آنھا به خشم می می
ی  روز قیامت، برایش باعث طھارت و پاکی و وسیلهآن را  ی آن دعا نیست، شایسته

جای فوق که ھرسه  ابو معن (یکی از راویان) در ».بگردان الله متعالنزدیکی به 
 غیر یعنی یتیمک ذکر کرده است. با تصآن را  ی یتیم آمده است کلمه

َعُب  ُكنُْت  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۸۲۷
ْ
ل
َ
بْيَانِ  َمعَ  أ ِ  رَُسوُل  فََجاءَ  ،الصِّ  ص ا�َّ

َف  َ�تََواَر�ُْت 
ْ
ِ�  فََجاءَ  :قَاَل  ،بَاٍب  َخل

َ
ةً  فََحَطأ

َ
 :قَاَل  »ُمَعاِوَ�ةَ يِل  َواْدعُ  اْذَهْب « :َوقَاَل  ،َحْطأ

ُت  فَِجئُْت 
ْ
ُ�ُل  ُهوَ  :َ�ُقل

ْ
ُت  فَِجئُْت  :قَاَل  »ُمَعاِوَ�ةَ يِل  اْدعُ فَ  اْذَهْب « :يِل  قَاَل  ُ�مَّ  :قَاَل  ،يَأ

ْ
 ُهوَ  :َ�ُقل
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ُ�ُل 
ْ
ْشبَعَ  الَ « :َ�َقاَل  ،يَأ

َ
ُ  أ ُمثَ�َّ  اْ�نُ  قَاَل  »َ�ْطنَهُ  ا�َّ

ْ
ُت  :ال

ْ
َميَّةَ  قُل

ُ
ِ�  َما :أل

َ
 َ�َفَدِ�  :قَاَل  ؟َحَطأ

 )۲۶۰۴(م/ .َ�ْفَدةً 
 صکردم که رسول الله  ھا بازی می گوید: من ھمراه بچه می لابن عباس ترجمه: 

آمد و با کف دستش، میان  صپنھان کردم. پیامبر اکرم  خودم را پشت دریمن  آمد.
من آمدم و گفتم: او مشغول خوردن ». برو، معاویه را صدا کن«ھایم زد و فرمود:  شانه

این بار ھم من آمدم و گفتم: او مشغول ». معاویه را صدا کنبرو، «است. دوباره فرمود: 
 ». شکمش را سیر نکند الله متعال«خوردن است. پیامبر اکرم فرمود: 





 
 
 
 

 ظلم کتابـ ۵۶

 توبه): در مورد تحریم ظلم و دستور به استغفار و ۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۲۸

َ
ِ  َعِن  َرَوى ِ�يَما ص انلَّيِبِّ  َعِن  س َذرٍّ أ   َ�بَارَكَ  ا�َّ

َ
نَّهُ  َوَ�َعاىل

َ
 يَا« :قَاَل  �

ْمُت إِ�ِّ  ِعبَاِدى مَ  َحرَّ
ْ
ل تُهُ  ،َ�ْفىِس  ىلَعَ  الظُّ

ْ
ًما بَيْنَُ�مْ  وََجَعل  ِعبَاِدى يَا ،َ�َظالَُموا فَالَ  ،ُ�َرَّ

  َضالٌّ  لُكُُّ�مْ 
َّ
ْهِدُ�مْ  فَاْستَْهُدوِ�  ،َهَدْ�تُهُ  َمنْ  إِال

َ
  َجائِعٌ  لُكُُّ�مْ  ِعبَاِدى يَا ،أ

َّ
ْطَعْمتُهُ  َمنْ  إِال

َ
 ،أ

ْطِعْمُ�مْ  فَاْستَْطِعُموِ� 
ُ
  اَعرٍ  لُكُُّ�مْ  ِعبَاِدى يَا ،أ

َّ
ُسُ�مْ  فَاْستَْكُسوِ�  ،َكَسْوتُهُ  َمنْ  إِال

ْ
�

َ
 يَا ،أ

ِْطئُونَ  إِنَُّ�مْ  ِعبَاِدى
ُ

نَا ،َوانلََّهارِ  بِاللَّيْلِ  خت
َ
ْغِفرُ  َوأ

َ
نُوَب  أ يًعا اذلُّ ْغِفرْ  فَاْستَْغِفُروِ�  ،مَجِ

َ
 ،لَُ�مْ  أ

وِ�  رَضِّى َ�بْلُُغوا لَنْ  إِنَُّ�مْ  ِعبَاِدى يَا نَّ  لَوْ  يِعبَادِ  يَا ،َ�تَنَْفُعوِ�  َ�ْفيِع  َ�بْلُُغوا َولَنْ  ،َ�ترَُضُّ
َ
 أ

لَُ�مْ  وَّ
َ
ْ�ىَق  ىلَعَ  اَكنُوا ،وَِجنَُّ�مْ  �َْسُ�مْ َو�ِ  ،َوآِخَرُ�مْ  أ

َ
ِب  أ

ْ
 َذلَِك  َزادَ  َما ،ِمنُْ�مْ  َواِحدٍ  رَُجٍل  قَل

ىِك يِف 
ْ
نَّ  لَوْ  ِعبَاِدى يَا ،َشيْئًا ُمل

َ
لَُ�مْ  أ وَّ

َ
فَْجرِ  ىلَعَ  اَكنُوا ،وَِجنَُّ�مْ  َو�ِ�َْسُ�مْ  ،َوآِخَرُ�مْ  أ

َ
ِب  أ

ْ
 قَل

ىِك  ِمنْ  َذلَِك  َ�َقَص  َما ،َواِحدٍ  رَُجٍل 
ْ
نَّ  لَوْ  ِعبَاِدى يَا ،َشيْئًا ُمل

َ
لَُ�مْ  أ وَّ

َ
 َو�ِ�َْسُ�مْ  ،َوآِخَرُ�مْ  أ

لُوِ�  َواِحدٍ  َصِعيدٍ يِف  قَاُموا ،وَِجنَُّ�مْ 
َ
ْ�َطيُْت  ،فََسأ

َ
َهُ  إِ�َْسانٍ  لُكَّ  فَأ

َ
تل

َ
ا َذلَِك  َ�َقَص  َما ،َمْسأ  ِممَّ

  ِعنِْدي
َّ
ِمْخيَُط  َ�نُْقُص  َكَما إِال

ْ
ْدِخَل  إَِذا ال

ُ
َْحرَ  أ

ْ
ْ�َمالُُ�مْ ِ�َ  إِ�ََّما ِعبَاِدى يَا ،ابل

َ
ْحِصيَها أ

ُ
 ،لَُ�مْ  أ

َوفِّيُ�مْ  ُ�مَّ 
ُ
يَْحَمدِ  َخْ�ًا وََجدَ  َ�َمنْ  ،إِيَّاَها أ

ْ
َ  فَل   يَلُوَمنَّ  فَالَ  َذلَِك  َ�ْ�َ  وََجدَ  َوَمنْ  ،ا�َّ

َّ
 »َ�ْفَسهُ  إِال

بُو اَكنَ  :َسِعيدٌ  قَاَل 
َ
َْوَالِ�ُّ  إِْدِر�َس  أ

ْ
َث  إَِذا ،اخل َِديِث  بَِهَذا َحدَّ

ْ
بَتَيْهِ  ىلَعَ  َجثَا ،احل

ْ
 )۲۵۷۷(م/ .ُرك

! من مبندگان یا«: فرمود الله متعالگفت:  صنبی اکرم  گوید: می س ابوذرترجمه: 
 .دیگر ظلم نکنیدیکپس به  ؛ز حرام گرداندمیام و بر شما ن ساختهحرام  ،ظلم را بر خود

 از من ؛ پسکنمت یمن او را ھداکه  کسی مگر ھستید شما گمراه ی ه! ھممبندگان یا
 د، مگریا شما گرسنه ی بندگانم! ھمه یا .میمانت یشما را ھدا من د تایت کنیطلب ھدا

 یا غذا عنایت کنم.شما  به تا غذا بخواھیداز من  ،نی؛ بنابراغذا بدھممن او را که  کسی
پس از  لباس ارزانی کنم؛من او را که  کسی مگرد، یا شما لخت و برھنه ی بندگانم! ھمه

 گناهبندگان من! شما شب و روز،  یا لباس عنایت کنم.تا شما را  لباس بخواھیدمن 
تا  بخواھیدپس از من آمرزش  بخشم؛ یتمام گناھان را م این من ھستم کهد و یکن یم

؛ دیبرسان یبه من ضرر توانایی آن را ندارید کهبندگان من! شما  یا .امرزمیشما را ب
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 ون یبندگان من! اگر اول یا برسانید. ینفعکه به من  ھمچنین توانایی آن را ندارید
که یکی از شما  ین قلبیزگارتریپرھقلبی مانند ، شما ، انس و جن(ھمه) ن شمایآخر
بندگان من! اگر  یاکند.  داشته باشند، ھیچ چیزی به پادشاھی من اضافه نمی، دارد

که یکی از  یقلب ترین قلبی مانند فاسق شما، انس و جن (ھمه)، ن شمایخرآ و نیاول
بندگان من! اگر  یاکند.  داشته باشند، ھیچ چیزی از پادشاھی من کم نمی، شما دارد

ستند و از من یاب میدان بزرگک ی، در شما انس و جن (ھمه)، شما نیآخر ون یاول
، وجود دارداز آنچه که نزد من  کار،ن یا، برآورده سازمرا ھمه  یھابخواھند و من آرزو

ا از یدر درفرو برده شدن ک سوزن، ھنگام یکه  یآب ی کاھد، مگر به اندازه ینم یزیچ
 که من شماست ی، اعمال و کارھاآنچه وجود داردبندگان من!  یا .کاھد آب دریا می

به شما  جزای آنھا را بطور کامل کنم و سرانجام، شما ثبت و ضبط می یبراآنھا را 
و  بجا آورد.را  الله متعالحمد و سپاس ، خوبی یافتپاداش  ،یپس اگر کس دھم. می

 ».را سرزنش کندش خودفقط افت، ی چیز دیگری یاگر کس
(از بس که کرد  می ابو ادریس خوالنی ھرگاه، این حدیث را بیان گوید: می سعید
 نشست. میشد) با زانوھایش به زمین  متأثر می

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۸۲۹ نَّ  :ل ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ مَ  ا�َُّقوا« :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
ل  فَإِنَّ  ،الظُّ

مَ 
ْ
ل ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ُظلَُماٌت  الظُّ

ْ
حَّ  َوا�َُّقوا ،ال إِنَّ  ،الشُّ

حَّ  فَ ْهلََك  الشُّ
َ
نْ  ىلَعَ  مَحَلَُهمْ  ،َ�بْلَُ�مْ  اَكنَ  َمنْ  أ

َ
 أ

 )۲۵۷۸(م/ .»َ�َاِرَمُهمْ  َواْستََحلُّوا ِدَماَءُهمْ  َسَفُكوا
ظلم «فرمود:  ص رسول اللهه کت است یروا ل الله بن عمر از عبدترجمه: 

گردد. بخل نورزید؛  یامت می) در روز قی(متعدد یھا یکینکنید؛ چرا که ظلم، باعث تار
 زیرا بخل باعث نابودی امتھای گذشته گردید؛ باعث شد تا آنھا خونھای یکدیگر را

 ».بریزند و اموال دیگران را برای خود حالل بدانند

نَّ : لَعن ابِن ُ�َمَر  ـ۱۸۳۰
َ
ِ  رَُسوَل  أ ُمْسِلمُ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
ُخو ال

َ
ُمْسِلمِ  أ

ْ
 َوالَ  َ�ْظِلُمهُ  الَ  ،ال

ِخيهِ  َحاَجةِ يِف  اَكنَ  َمنْ  ،�ُْسِلُمهُ 
َ
ُ  اَكنَ  ،أ جَ  َوَمنْ  ،َحاَجتِهِ يِف  ا�َّ جَ  ،ُكْر�َةً  ُمْسِلمٍ  َ�نْ  فَرَّ ُ  فَرَّ  ا�َّ

ِقيَاَمةِ  يَْومِ  ُكَرِب  ِمنْ  ُكْر�َةً  بَِها َ�نْهُ 
ْ
ُ  َسرَتَهُ  ،ُمْسِلًما َسرَتَ  َوَمنْ  ،ال ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ا�َّ

ْ
 )۲۵۸۰(م/ .»ال

 ،مسلمان«فرمود:  ص الله ه رسولکت است یروا ل از عبدالله بن عمرترجمه: 
 د.ینما یم (ظالم) نمیاو را تسل ند وک یمنظلم نجھت به او ی؛ بدبرادر مسلمان است

در صدد رفع  الله متعال ،از برادر مسلمانش باشدینه ساختن در صدد برآوردس، کھر
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 الله متعالسازد، برطرف  را ل برادر مسلمانشکمش ھرکس، .دیآ یبر ماو  یازھاین
ب برادر یعه کھرکس  و .ردکامت او را بر طرف خواھد یالت روز قکمشاز  یلکمش

 ».خواھد پوشاند ،امتیروز قدر او را  یھا بیع الله متعال ،مسلمانش را بپوشاند

 ): در مورد مهلت دادن به ظالم۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۳۱

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُموىَس أ َ  إِنَّ « :ص ا�َّ الِمِ  ُ�ْمِ�  أل ا�َّ  فَإَِذا ،لِلظَّ

َخَذهُ 
َ
  ُ�مَّ  »ُ�ْفِلتْهُ  لَمْ  أ

َ
َخَذ ﴿ :قََرأ

َ
ۡخُذ َرّ�َِك إَِذآ أ

َ
ۡخَذهُ  ۡلُقَرىٰ ٱَوَ�َ�ٰلَِك أ

َ
ِ�مٞ  ۥٓ َوِ�َ َ�ٰلَِمٌةۚ إِنَّ أ

َ
 أ

 )۲۵۸۳(م/ .]۱۰۲[ھود:  ﴾١٠٢َشِديدٌ 
به  الله متعالھمانا «فرمود:  ص الله رسول گوید: می س یاشعر یابوموسترجمه: 

». سازد یش نمیند، رھاکه او را مؤاخذه ک یھنگام یول .دھد یفرد ستمگر، مھلت م
 سپس 

َخَذ ﴿ه را تالوت نمود: ین آیا صرسول الله 
َ
ۡخُذ َرّ�َِك إَِذآ أ

َ
َوِ�َ َ�ٰلَِمٌةۚ  ۡلُقَرىٰ ٱَوَ�َ�ٰلَِك أ

ۡخَذهُ 
َ
ِ�مٞ  ۥٓ إِنَّ أ

َ
را  ییھایھر گاه بخواھد آبادکه ن است یی پروردگارت چن مؤاخذه« ﴾١٠٢َشِديدٌ  أ

 ».و سخت خواھد بود کدردنا الله متعالھمانا عقاب  اند، ردهکه ستم کند کذه مؤاخ

 ): هرکس باید برادر مسلمانش را کمک کند چه ظالم باشد و چه مظلوم۳باب (
ُمَهاِجِر�نَ  ِمنَ  ُغَالمٌ  ،ُغالََمانِ  اْ�تَتََل  :قَاَل  س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۸۳۲

ْ
نَْصارِ  ِمنَ  وَُغَالمٌ  ال

َ
 ،األ

ُمَهاِجرُ  َ�نَاَدى
ْ
وِ  ال

َ
ُمَهاِجُرونَ  أ

ْ
ُمَهاِجِر�نَ  يَا :ال

ْ
نَْصارِىُّ  َونَاَدى لَل

َ
نَْصارِ  يَا :األ

َ
 رَُسوُل  فََخَرجَ  ،لَأل

 ِ ْهلِ  َدْعوَى ؟َهَذا َما« :َ�َقاَل  ص ا�َّ
َ
َاِهِليَّةِ  أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا الَ  :قَالُوا ؟»اجل   ،ا�َّ

َّ
نَّ  إِال

َ
 اْ�تَتَالَ  ُغالََمْ�ِ  أ

َحُدُهَما فََكَسعَ 
َ
َس  فَالَ « :قَاَل  ،اآلَخرَ  أ

ْ
َنرُْصِ  ،بَأ

ْ
َخاهُ  الرَُّجُل  َويل

َ
وْ  َظالًِما أ

َ
 َظالًِما اَكنَ  إِنْ  ،َمْظلُوًما أ

يَنَْههُ 
ْ
ُ  فَإِنَّهُ  ،فَل

َ
يَنرُْصْهُ  َمْظلُوًما اَكنَ  َو�ِنْ  ،نرَْصٌ  هل

ْ
 )۲۵۸۴(م/ )۱۸۱۱(انظر احلديث: .»فَل

دو نوجوان که یکی از آنھا از مھاجرین بود و دیگری از  گوید: می س جابرترجمه: 
ن! به داد من یمھاجر یمھاجر یا مھاجرین گفتند: اشخص انصار با یکدیگر درگیر شدند. آن 

بیرون  صد. رسول الله یاد من برسیانصار! به فر یصدا زد و گفت: ا ید. و آن انصاریبرس
یا رسول ؟ مردم گفتند: نه، »دیا ت، سر دادهیاین چیست؟ دعوت جاھل«آمد و فرمود: 

یا شمشیر به ما تحت دیگری ا پا ی! دو نوجوان با یکدیگر درگیر شدند و یکی با دست الله
اشکالی ندارد؛ ھرکس باید برادرش را کمک کند، چه «فرمود:  صرسول الله  زد.
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و اگر مظلوم بود، به  بود، او را از این کار، منع کند. ظالم باشد و چه مظلوم؛ اگر ظالم
 ».کمک او بشتابد

 کنند ): در مورد کسانی که مردم را شکنجه می۴باب (
امِ  َمرَّ  :قَاَل  ل ِحَزامٍ  بِْن  َحِكيمِ  بِْن  ِهَشامِ  َ�نْ الز��،  ُعْرَوةَ َعن  ـ۱۸۳۳  ىلَعَ  بِالشَّ

نَاٍس 
ُ
ِ�يُموا َوقَدْ  ،أ

ُ
ْمِس يِف  أ �ُْت  رُُءوِسِهمُ  ىلَعَ  وَُصبَّ  ،الشَّ بُونَ  :ِ�يَل  ؟َهَذا َما :َ�َقاَل  ،الزَّ يِف  ُ�َعذَّ

ََراِج 
ْ
َما :َ�َقاَل  ،اخل

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت إِ�ِّ  أ َ  إِنَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ ُب  ا�َّ ينَ  ُ�َعذِّ ِ

َّ
بُونَ  اذل يِف  ُ�َعذِّ

ْ�يَا  )۲۶۱۳(م/ .»ادلُّ
از کنار  ،شامدر  ل م بن حزامیھشام بن حک گوید: می عروه بن زبیرترجمه: 

ند، گذر خته بودیروغن ر ،شانیبودند و بر سرھا شده داشته نگه ،که در آفتاب یمردم
برای پرداخت مالیات، شکنجه گفت: ؟ شخصی است یچه کارکرد و پرسید: این، 

 را یکسان الله متعال«فرمود:  یم صرسول الله  شوند. ھشام گفت: من شنیدم که می
 . »دھد یکنند، عذاب م یا شکنجه میکه مردم را در دن

اند، وارد نشوید مگر اینکه  ): به محل سکونت کسانی که به خود، ستم کرده۵باب (
 گریان باشید

ِْجرَ  يَْذُكرُ  وَُهوَ  ِشَهاٍب  ابِْن  َعِن  ـ۱۸۳۴
ْ
ِ  َ�بْدِ  �ْنُ  َسالِمُ  قَاَل  ،َ�ُمودَ  َمَساِ�نَ  ،احل  َ�بْدَ  إِنَّ  :ا�َّ

 ِ ِ  رَُسولِ  َمعَ  َمَرْرنَا :قَاَل  ل ُ�َمرَ  �ْنَ  ا�َّ ِْجرِ  ىلَعَ  ص ا�َّ
ْ
َا َ�َقاَل  ،احل

َ
ِ  رَُسوُل  نل  الَ « :ص ا�َّ

ينَ  َمَساِ�نَ  تَْدُخلُوا ِ
َّ

ْ�ُفَسُهمْ  َظلَُموا اذل
َ
  ،أ

َّ
نْ  إِال

َ
نْ  َحَذًرا ،بَاِك�َ  تَُ�ونُوا أ

َ
 ِمثُْل  يُِصيبَُ�مْ  أ

َصاَ�ُهمْ  َما
َ
عَ  زََجرَ  ُ�مَّ  »أ رْسَ

َ
 )۲۹۸۰(م/ .َخلََّفَها َحىتَّ  فَأ

کرد، گفت:  ابن شھاب زھری که در مورد ِحجر؛ محل سکونت ثمود؛ صحبت میترجمه: 
(در  صگفت: ھمراه رسول الله  ل سالم بن عبد الله روایت نمود که عبد الله بن عمر

به محل سکونت کسانی «فرمود: گذشتیم که به ما  ی تبوک) از سرزمین ِحجر می غزوه
اند، وارد نشوید مگر اینکه گریان باشید؛ مبادا گرفتار عذابی  ستم کردهکه به خود، 

آنگاه شترش را نھیب داد و بر او بانگ زد و شتاب ». شوید که آنھا بدان گرفتار شدند
 نمود تا اینکه از آنجا گذشت.



 ٤٥٩  کتاب ظلم -۵۶

 اند ): حکم آب کشیدن از چاههای کسانی که دچار عذاب شده۶باب (
ِ  َ�بْدَ عن  ـ۱۸۳۵ نَّ  :ل ُ�َمرَ  �ْنَ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  نََزلُوا انلَّاَس  أ ِْجرِ  ىلَعَ  ص ا�َّ

ْ
رِْض  ،احل

َ
 أ

َعِج�َ  بِهِ  وََعَجنُوا ،آبَارَِها ِمنْ  فَاْستََقوْا ،�َُمودَ 
ْ
َمَرُهمْ  ،ال

َ
ِ  رَُسوُل  فَأ نْ  ص ا�َّ

َ
 اْستََقوْا َما ُ�َهِر�ُقوا أ

َعِج�َ  اِإلبَِل  َو�َْعِلُفوا
ْ
َمَرُهمْ  ،ال

َ
نْ  وَأ

َ
رِْئِ  ِمنَ  �َْستَُقوا أ

ْ
 )۲۹۸۱(م/ .انلَّاقَةُ  تَرُِدَها اَكنَْت الَّيِت  ابل

 ی هدر غزو( صالله رسول  مردم ھمراه گوید: می لابن عمر عبد الله ترجمه: 
 منزل گرفتند و از چاھھای آنجا آب کشیدند ،ثمود سرزمین قوم ،ِحجرنزدیکی در  )کتبو

را بریزند و خمیرھا را به شتران  ھادستور داد تا آب صرسول الله  آرد، خمیر کردند. و
 بردارند.خورد، آب  ) آب می÷بدھند و از چاھی که ناقه (شتر صالح 

يِب  َ�نْ  ـ۱۸۳۶
َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ تَْدُرونَ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
ُمْفِلُس  َما أ

ْ
 :قَالُوا ؟»ال

ُمْفِلُس 
ْ
ُ  ِدرَْهمَ  الَ  َمنْ  ِ�ينَا ال

َ
ُمْفِلَس  إِنَّ « :َ�َقاَل  ،َمتَاعَ  َوالَ  هل

ْ
ىِت  ِمنْ  ال مَّ

ُ
ىِت  ،أ

ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  يَأ

ْ
 ال

ىِت  ،َوَزَ�ةٍ  وَِصيَامٍ  بَِصَالةٍ 
ْ
َ�َل  ،َهَذا َوقََذَف  ،َهَذا َشتَمَ  قَدْ  َوَ�أ

َ
 ،َهَذا َدمَ  وََسَفَك  ،َهَذا َماَل  َوأ

إِنْ  ،َحَسنَاتِهِ  ِمنْ  وََهَذا َحَسنَاتِهِ  ِمنْ  َهَذا َ�يُْعَطى ،َهَذا َورَضََب 
نْ  َ�بَْل  ،َحَسنَاتُهُ  فَِنيَْت  فَ

َ
 أ

ِخذَ  ،َعلَيْهِ  َما ُ�ْقىَض 
ُ
 )۲۵۸۱(م/ .»انلَّارِ يِف  ُطِرحَ  ُ�مَّ  ،َعلَيْهِ  َ�ُطرَِحْت  َخَطايَاُهمْ  ِمنْ  أ

چه کسی د مفلس یدان یا میآ«فرمود:  صرسول الله  گوید: می س رهیابوھرترجمه: 
) و پولدرھم (است که  یکساز دیدگاه ما،  : مفلسعرض کردند ش ه؟ صحاب»است

است که روز  یمن، کس یانامت ازمفلس «فرمود:  ص اکرم امبریپ .نداردکاالیی 
به آن  ،، دشنام دادهیکین یکه به ادر حالی  آورد یامت، نماز و روزه و زکات با خود میق
را کتک زده  یکیخته و یرا ر یگریرا خورده و خون آن د یگریمال د ،، تھمت زدهیکی

ھایش قبل از  و اگر نیکی دھند. ھایش را به این یکی و آن یکی می نیکیپس  ؛است
گذارند و  دارند و بر دوش وی می گناھان آن افراد را بر می بدھکاریھایش به پایان برسد،

 ». اندازند او را در آتش جھنم می

يِب  َ�نْ  ـ۱۸۳۷
َ
نَّ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُؤَدُّنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ ُُقوَق  تلَ

ْ
  احل

َ
ْهِلَها إِىل

َ
 يَْومَ  أ

ِقيَاَمةِ 
ْ
اةِ  ُ�َقادَ  َحىتَّ  ،ال َحاءِ  لِلشَّ

ْ
َل

ْ
اةِ  ِمنَ  اجل َقْرنَاءِ  الشَّ

ْ
 )۲۵۸۲(م/ .»ال

 قیامت،روز  ،به الله سوگند« فرمود:  ص رسول الله گوید: می س رهیابو ھرترجمه: 
گردانید تا جایی که انتقام و قصاص  می بر انحقوق را به صاحبانشی حق و  ھمه

 .»شود می  از گوسفند شاخدار گرفتهشاخ  گوسفند بی





 
 
 
 

 و سرنوشت تقدیرـ کتاب ۵۷

 یالزم و از رو ی را به اندازه یزیما هر چ که: الله متعال): در مورد این سخن ۱باب (
 میا دهیحساب و نظام آفر

يِب  َ�نْ  ـ۱۸۳۸
َ
ُ�و َجاءَ  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ِ  رَُسوَل  ُ�َاِصُمونَ  قَُر�ٍْش  ُمرْشِ يِف  ص ا�َّ

َقَدرِ 
ْ
لَْت  ،ال ْ َمسَّ َسَقرَ  �َّارِ ٱيَۡوَم �ُۡسَحُبوَن ِ� ﴿ :َ�َ�َ ٰ وُُجوهِِهۡم ُذوقُوا ٍء  ٤٨َ�َ إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ

 )۲۶۵۶(م/ .]۴۹-۴۸[القمر:  ﴾٤٩َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ 
آمدند و با ایشان  صمشرکین قریش نزد رسول الله  گوید: می سابو ھریره ترجمه:  

يَۡوَم ﴿آنگاه این آیه نازل گردید که:  دیر و سرنوشت، خصومت و جدل کردند.در مورد تق
ْ َمسَّ َسَقرَ  �َّارِ ٱ�ُۡسَحُبوَن ِ�  ٰ وُُجوهِِهۡم ُذوقُوا ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ  ٤٨َ�َ  ﴾٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ

 ه آنانو ب ـشوند  یده میشک ،نیزم ی، روھایشان چھره، بر جھنمآتش  در ،یروز(
حساب و  یالزم و از رو ی را به اندازه یزیما ھر چ   بچشید. لمس دوزخ را گویند: ـ می

   )م.یا دهینظام آفر

است حتی ناتوانی و  حساب و نظام یالزم و از رو ی ز به اندازهیچ ): همه۲باب (
 زرنگی

نَّهُ  َطاوٍُس  َ�نْ  ـ۱۸۳۹
َ
ُت  :قَاَل  �

ْ
ْدَر�

َ
ْصَحاِب  ِمنْ  نَاًسا أ

َ
ِ  رَُسولِ  أ  لُكُّ  :َ�ُقولُونَ  ص ا�َّ

ءٍ  ِ  َ�بْدَ  وََسِمْعُت  :قَاَل  ،بَِقَدرٍ  ىَشْ ِ  رَُسوُل  قَاَل  :َ�ُقوُل  ل ُ�َمرَ  ْ�نَ  ا�َّ ءٍ  لُكُّ « :ص ا�َّ  ىَشْ
َعْجزُ  َحىتَّ  ،بَِقَدرٍ 

ْ
َكيُْس  ال

ْ
وِ  ،َوال

َ
َكيُْس  أ

ْ
َعْجزُ  ال

ْ
 )۲۶۵۵(م/ .»َوال

را دریافتم که  صتعدادی از اصحاب رسول الله  گوید: می طاووسترجمه: 
ھمچنین شنیدم  است. حساب و نظام یالزم و از رو ی ز به اندازهیچ گفتند: ھمه می

ز یچ ھمه«فرمود:  می صگفت: شنیدم که رسول الله  می ل که عبد الله بن عمر
است حتی ناتوانی و زرنگی یا زرنگی و  حساب و نظام یالزم و از رو ی به اندازه

 ».ناتوانی



 مختصر صحیح مسلم    ٤٦٢

 کردن عجز و ناتوانی ): دستور به قوی بودن و رها۳باب ( 
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۴۰

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :َقاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ُمْؤِمنُ « :ص ا�َّ

ْ
َقوِىُّ  ال

ْ
َحبُّ  َخْ�ٌ  ال

َ
  َوأ

َ
 إِىل

 ِ ُمْؤِمِن  ِمنَ  ا�َّ
ْ
ِعيِف  ال ِ  َواْستَِعنْ  َ�نَْفُعَك  َما ىلَعَ  اْحرِْص  ،َخْ�ٌ  لُكٍّ َوِ�  ،الضَّ  ،َ�ْعِجزْ  َوالَ  ،بِا�َّ

َصابََك  َو�ِنْ 
َ
ءٌ  أ �ِّ  لَوْ  :َ�ُقْل  فَالَ  ىَشْ

َ
ُت �

ْ
ِ  َقَدرُ  :قُْل  َولَِ�نْ  ،َوَ�َذا َكَذا اَكنَ  َ�َعل  َشاءَ  َوَما ،ا�َّ

إِنَّ  ،َ�َعَل 
يَْطانِ  َ�َمَل  َ�ْفتَحُ  لَوْ  فَ  )۲۶۶۴(م/ .»الشَّ

نزد  رومندیو ن یمؤمن قو«فرمود:  ص رسول الله گوید: می س رهیابو ھرترجمه: 
 .ر وجود داردیخ دوی آنھاو در ھر  .تر است بھتر و محبوب ،فیاز مؤمن ضع الله متعال

و  کمک بخواه ،الله متعالو از بدنبال کارھایی باش که برایت مفید ھستند  تالش کن و
دادم،  این کار را انجام میگو اگر من و اگر به مصیبتی گرفتار شدی، نناتوان مشو. 

 الله متعال که و آنچهاینگونه بود  الله متعالتقدیر  :بگو ولی ؛شد ین وچنان میچن
 .»کند یطان را باز میش ی وسوسه ی دروازه »اگر«را یز ؛دھد یانجام م ،بخواھد

 ): تقدیر قبل از آفرینش، نوشته شده است۴باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۸۴۱ َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو بِْن  ا�َّ

ْ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  ل ال  :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ُ  َكتََب « ََالئِِق  َمَقاِديرَ  ا�َّ
ْ
نْ  َ�بَْل  اخل

َ
َمَواِت  َ�ْلَُق  أ رَْض  السَّ

َ
َف  خِبَْمِس�َ  َواأل

ْ
ل
َ
 :قَاَل  ،َسنَةٍ  أ

َماءِ  ىلَعَ  وََعرُْشهُ 
ْ
 )۲۶۵۳(م/ .»ال
 صگوید: شنیدم که رسول الله  می ل عبد الله بن عمرو بن عاصترجمه: 

تقدیر مخلوقات را پنجاه ھزار سال قبل از آفرینش آنھا نوشت در  متعالالله «فرمود:  می
 ».حالی که عرش او روی آب، قرار داشت

 ی اثبات تقدیر ): درباره۵باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۸۴۲  َعلَيِْهَما َوُموىَس  آَدمُ  اْحتَجَّ « :ص ا�َّ

َالمُ  نَْت  :ُموىَس  قَاَل  ،ُموىَس  آَدمُ  فََحجَّ  ،َر�ِِّهَما ِعنْدَ  السَّ
َ
ي  آَدمُ  أ ِ

َّ
ُ  َخلََقَك اذل  َوَ�َفخَ  ،�ِيَِدهِ  ا�َّ

ْسَجدَ  ،ُروِحهِ  ِمنْ  ِ�يَك 
َ
ْسَكنََك  ،َمَالئَِ�تَهُ  لََك  َوأ

َ
ْهبَْطَت  ُ�مَّ  ،َجنَِّتهِ يِف  َوأ

َ
 خِبَِطيئَِتَك  انلَّاَس  أ

 
َ

رِْض  إِىل
َ
نَْت  :آَدمُ  َ�َقاَل  ؟األ

َ
ي  ُموىَس  أ ِ

َّ
ُ  اْصَطَفاكَ اذل ِهِ  ا�َّ

َ
ْ�َطاكَ  ،َو�َِ�الَِمهِ  بِرَِساتل

َ
 َوأ

َواحَ 
ْ
ل
َ
ءٍ  لُكِّ  تِبْيَانُ  ِ�يَها األ َ�َك  ىَشْ يًّا َوقَرَّ ِ

َ
َ  وََجْدَت  فَِبَ�مْ  ،� نْ  َ�بَْل  اتلَّْوَراةَ  َكتََب  ا�َّ

َ
ْخلََق  أ

ُ
 ؟أ

ْرَ�ِع�َ  :ُموىَس  قَاَل 
َ
[طه:  ﴾َ�َغَوىٰ  ۥوََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َّهُ ﴿ :ِ�يَها وََجْدَت  َ�َهْل  :آَدمُ  قَاَل  ،اَعًما بِأ



 ٤٦٣  کتاب تقدیر و سرنوشت -۵۷

َ�تَلُوُمِ�  :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل  .]۱۲۱
َ
نْ  ىلَعَ  أ

َ
ُت  أ

ْ
ُ  َكتَبَهُ  َ�َمالً  َعِمل َّ  ا�َّ نْ يلَعَ

َ
ْ�َملَهُ  أ

َ
نْ  َ�بَْل  أ

َ
 أ

ْرَ�ِع�َ  َ�ْلَُقِ� 
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  ؟»َسنَةً  بِأ  )۲۶۵۲(م/ .»ُموىَس  آَدمُ  فََحجَّ « :ص ا�َّ

آدم و موسی نزد «فرمود:  صگوید: رسول الله  می س ابوھریرهترجمه: 
پس آدم موسی را مغلوب ساخت. موسی گفت: تو ھمان  پروردگارشان، مناطره نمودند.

تو را با دست خودش، آفرید و از روح خودش در تو دمید و به  الله متعالآدم ھستی که 
فرشتگان دستور داد تا برایت سجده کنند و بھشت را محل سکونت تو قرار داد؛ اما تو 

 آدم گفت: تو موسی ھستی؛ آن رتکب شدی، مردم را به زمین آوردی؟با اشتباھی که م
ا خودش برگزید و الواح را به تو تو را برای پیامبری و سخن گفتن ب الله متعالکه  کسی

عنایت نمود که ھمه چیز در آنھا بیان شده است و با تو بطور خصوصی و بدون 
، تورات را چند سال قبل الله متعالی فرشته، صحبت نمود؛ حاال به من بگو که  واسطه

از آفرینش من نوشته است؟ موسی گفت: چھل سال قبل. آدم گفت: آیا در تورات 

(آدم از دستور پروردگارش سرپیچی کرد؛ پس  ﴾َ�َغَوىٰ  ۥوََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َّهُ ﴿دیدی که: 
کنی که  شد.) موسی گفت: بله. آدم گفت: آیا مرا به خاطر عملی سرزنش می سرگردان

انجام آن را  چھل سال قبل از آفرینش من نوشته است که منآن را  الله متعال
 ».اینگونه آدم موسی را مغلوب ساخت«فرمود:  صدھم؟ رسول الله  می

 َوَ�ۡفٖس ﴿فرماید:  که می الله متعال): در مورد سبقت گرفتن تقدیر و این سخن ۶باب (
ٮَٰها َوَما لَۡهَمَها فُُجورََها َوَ�ۡقَوٮَٰها ٧َسوَّ

َ
و به آن  یو سوگند به نفس آدم« .]۸-۷[الشمس:  ﴾٨فَ�

 ».رده استکسپس بدو گناه و تقوا را الهام  ؛ه او را ساخته و پرداخته استک
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۴۳

َ
ْسوَدِ أ

َ
ئَِ�ِّ  األ َُصْ�ِ  ْ�نُ  ِعْمَرانُ يِل  قَاَل  :قَاَل  ادلِّ

ْ
يَْت  :ش احل

َ
َرأ

َ
 َ�ْعَمُل  َما أ

َْومَ  انلَّاُس  ءٌ  ،ِ�يهِ  َوَ�ْ�َدُحونَ  ايلْ ىَشْ
َ
وْ  ؟َسبََق  َما قََدرِ  ِمنْ  َعلَيِْهمْ  َوَمىَض  َعلَيِْهمْ  قىُِضَ  أ

َ
 ِ�يَما أ

ا بِهِ  �ُْستَْقبَلُونَ  تَاُهمْ  ِممَّ
َ
ةُ  َوثَبَتَِت  نَِبيُُّهمْ  بِهِ  أ ُجَّ

ْ
ُت  ؟َعلَيِْهمْ  احل

ْ
ءٌ  بَْل  :َ�ُقل  ،َعلَيِْهمْ  قىُِضَ  ىَشْ

فَالَ  :َ�َقاَل  :قَاَل  ،َعلَيِْهمْ  َوَمىَض 
َ
ًما يَُ�ونُ  أ

ْ
ُت  ،َشِديًدا فَزاًَع  َذلَِك  ِمنْ  َ�َفزِْعُت  :قَاَل  ؟ُظل

ْ
 :َوقُل

ءٍ  لُكُّ  ُق  ىَشْ
ْ
ِ  َخل ُك  ا�َّ

ْ
ُل  فَالَ  ،يَِدهِ  َوِمل

َ
ا �ُْسأ لُونَ  وَُهمْ  َ�ْفَعُل  َ�مَّ

َ
ُ  يَرمَْحَُك  :يِل  َ�َقاَل  ،�ُْسأ إِ�ِّ  ،ا�َّ

رِدْ  لَمْ 
ُ
َُك  بَِما أ تلْ

َ
  َسأ

َّ
ْحُزرَ  إِال

َ
َ�يَا ُمَز�ْنَةَ  ِمنْ  رَُجلَْ�ِ  إِنَّ  ،َ�ْقلََك  أل

َ
ِ  رَُسوَل  أ  يَا :َ�َقاالَ  ص ا�َّ

ِ  رَُسوَل  يَْت  ا�َّ
َ
َرأ

َ
َْومَ  انلَّاُس  َ�ْعَمُل  َما أ ءٌ  ،ِ�يهِ  َوَ�ْ�َدُحونَ  ،ايلْ ىَشْ

َ
 ِ�يِهمْ  َوَمىَض  َعلَيِْهمْ  قىُِضَ  أ

وْ  ،َسبََق  قَدْ  قََدرٍ  ِمنْ 
َ
ا بِهِ  �ُْستَْقبَلُونَ  ِ�يَما أ تَاُهمْ  ِممَّ

َ
ةُ  َوثَبَتَِت  ،نَِبيُُّهمْ  بِهِ  أ ُجَّ

ْ
 :َ�َقاَل  ؟َعلَيِْهمْ  احل
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ءٌ  بَْل  ،الَ « ِ  ِكتَاِب يِف  َذلَِك  َوتَْصِديُق  ،ِ�يِهمْ  َوَمىَض  َعلَيِْهمْ  قىُِضَ  ىَشْ  َوَما َوَ�ۡفٖس ﴿: أل ا�َّ
ٮَٰها لَۡهَمَها فُُجورََها َوَ�ۡقَوٮَٰها ٧َسوَّ

َ
 )۲۶۵۰(م/ ﴾٨فَ�
عمران بن حصین به من گفت: نظر شما در مورد  گوید: می ابو االسود دئلیترجمه: 

کنند، چیست؟ آیا  دھند و برای رسیدن به آن، تالش می آنچه که امروز، مردم انجام می
اینگونه برای آنان، فیصله شده و تقدیر قلم گذشته، بر آنان، اجرا شده است یا اینکه 

بر آنان، اتمام حجت  تالش آنھا متعلق به آینده و اموری است که پیامبرشان آورده و
کرده است؟ من جواب دادم: بلکه اموری ھستند که برای آنان در گذشته اینگونه، 

من  گوید: می حصین گفت: آیا این ظلم نیست؟ ابواالسودعمران بن فیصله شده است. 
است و در  الله متعالاز این سخنش، بسیار وحشت کردم و گفتم: ھمه چیز، آفرینش 

شود؛ ولی مردم بازخواست  ه انجام دھد، بازخواست نمیدست اوست؛ او ھر چ
تو را رحمت کند؛ صرفا ھدفم از این سؤال،  الله متعالشوند. آنگاه به من گفت:  می

آمدند و  صی مزینه نزد رسول الله  ات بود. دو نفر از طایفه آزمایش فکر و اندیشه
دھند و برای  م انجام می! نظر شما در مورد آنچه که امروز، مردیا رسول اللهگفتند: 

کنند، چیست؟ آیا اینگونه برای آنان، فیصله شده و تقدیر قلم  رسیدن به آن، تالش می
گذشته، بر آنان، اجرا شده است یا اینکه تالش آنھا متعلق به آینده و اموری است که 

بلکه «فرمود:  صپیامبرشان آورده و بر آنان، اتمام حجت کرده است؟ رسول الله 
ھستند که برای آنان در گذشته اینگونه، فیصله شده است و تصدیق آن در  اموری

ٮَٰها َوَما َوَ�ۡفٖس ﴿ فرماید: است که می الله متعالکتاب  لَۡهَمَها فُُجورََها  ٧َسوَّ
َ
فَ�

سپس بدو  ؛ه او را ساخته و پرداخته استکو به آن  یو سوگند به نفس آدم« ﴾٨َوَ�ۡقَوٮَٰها
  ».رده استکگناه و تقوا را الھام 

 ): در مورد تقدیر و شقاوت و سعادت۷باب (
ٍّ  َ�نْ  ـ۱۸۴۴ َغْرقَدِ  بَِقيعِ يِف  َجنَاَزةٍ يِف  ُكنَّا :قَاَل  س ىلَعِ

ْ
تَانَا ،ال

َ
ِ  رَُسوُل  َفأ  َ�َقَعدَ  ص ا�َّ

ُ  َوَ�َعْدنَا
َ

ةٌ  َوَمَعهُ  ،َحْوهل َس  ،ِ�رَْصَ تِهِ  َ�نُْكُت  فََجَعَل  َ�نَكَّ  ِمنْ  ِمنُْ�مْ  َما« :قَاَل  ُ�مَّ  ،بِِمْخرَصَ
َحدٍ 

َ
  ،َمنُْفوَسةٍ  َ�ْفٍس  ِمنْ  َما ،أ

َّ
ُ  َكتََب  َوقَدْ  إِال َنَّةِ  ِمنَ  َماَكَ�َها ا�َّ

ْ
  ،َوانلَّارِ  اجل

َّ
 ُكِتبَْت  َوقَدْ  َو�ِال

وْ  َشِقيَّةً 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا :رَُجٌل  َ�َقاَل  :قَاَل  »َسِعيَدةً  أ فَالَ  ا�َّ

َ
َعَمَل  َونََدعُ  ،ِكتَابِنَا ىلَعَ  َ�ْمُكُث  أ

ْ
 ؟ال

ْهِل  ِمنْ  اَكنَ  َمنْ « :َ�َقاَل 
َ
َعاَدةِ  أ   فََسيَِص�ُ  ،السَّ

َ
ْهِل  َ�َمِل  إِىل

َ
َعاَدةِ  أ ْهِل  ِمنْ  اَكنَ  َوَمنْ  ،السَّ

َ
 أ
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َقاَوةِ    فََسيَِص�ُ  ،الشَّ
َ

ْهِل  َ�َملِ  إِىل
َ
َقاَوةِ  أ ٌ  فلَُكٌّ  اْ�َملُوا« :َ�َقاَل  »الشَّ ا ،ُميرَسَّ مَّ

َ
ْهُل  أ

َ
َعاَدةِ  أ  السَّ

ونَ  ُ ْهِل  ِلَعَمِل  َ�يُيرَسَّ
َ
َعاَدةِ  أ ا ،السَّ مَّ

َ
ْهُل  َوأ

َ
َقاَوةِ  أ ونَ  الشَّ ُ ْهِل  ِلَعَمِل  َ�يُيرَسَّ

َ
َقاَوةِ  أ   ُ�مَّ  »الشَّ

َ
 :قََرأ

ۡ�َطٰي وَ ﴿
َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ِ  ٥�ََّ�ٰ ٱفَأ َق ب هُ  ٦ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱَوَصدَّ ُ ىٰ  ۥفََسُنيَّ�ِ ا َمۢن َ�َِل  ٧لِۡليُۡ�َ مَّ

َ
َوأ

ِ  ٨ۡسَتۡغَ�ٰ ٱوَ  َب ب هُ  ٩ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱَوَ�ذَّ ُ ىٰ  ۥفََسُنيَّ�ِ  )۲۶۴۷(م/ .]۱۰-۵ل: ی[الل ﴾١٠لِۡلُعۡ�َ
 م.یرفته بود ،ع غرقدیقبرستان بقبه  یا ع جنازهییتش یبرا گوید: می س یعلترجمه: 

. میاو نشست اطراف ھمما نشست.  ف آورد ویتشرنیز  صرسول الله  در این میان،
 ،زد ین میآھسته بر زمآن را  کو نودر دست داشت  ییعصاه ک ص پیامبر اکرم

ه کنیوجود ندارد، مگر ا یچ انسانیست و اصال ھیان شما نیدر م یسک«فرمود: 
». ده استین گردیین شده و سعادت و شقاوتش، تعیگاھش در بھشت و دوزخ، معیجا

ل کتو ،ر خودیتقدم و به ینار نگذارک پس چرا عمل را! اللهرسول  یارد: کعرض  یکی
عمل اھل سعادت،  یدام از ما، اھل سعادت باشد، خود به خود بسوکرا ھر یزم؟ ینکن
 رود. یعمل اھل شقاوت م یاھل شقاوت باشد، به سو رود، و اگر یم

ھمان  ھرکس، شما اعمال را انجام دھید؛ چرا که برای«فرمود:  صرسول الله 
 ؛ وشود یم آسان ،یکاعمال ناھل سعادت، انجام  یبرا کاری آسان است که اھل آن است؛

ه را ین آیا ص پیامبر اکرم سپس». گردد یمآسان  ،اب اعمال بدکتاھل شقاوت، ار یبرا

ۡ�َطٰي وَ ﴿ :فرمودتالوت 
َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ِ  ٥�ََّ�ٰ ٱفَأ َق ب هُ  ٦ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱَوَصدَّ ُ ىٰ  ۥفََسُنيَّ�ِ  ٧لِۡليُۡ�َ

ا َمۢن َ�َِل وَ  مَّ
َ
ِ  ٨ۡسَتۡغَ�ٰ ٱَوأ َب ب هُ  ٩ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱَوَ�ذَّ ُ ىٰ  ۥفََسُنيَّ�ِ که  کسی اما« ﴾١٠لِۡلُعۡ�َ

پس  نیک الھی را تصدیق نمود،و وعده ی و آیین  مالش را در راه الله بخشید و تقوا پیشه کرد
جه بھشت است ـ قرار خواھیم داد؛ او را در مسیری آسان ـ که انجام اعماِل نیک و در نتی

ی نیک الھی را تکذیب کرد،  و آیین و وعده نیاز دانست بخل ورزید و خود را بیکه  کسی ولی
 ».پس او را در مسیر دشواری ـ که ھمان گمراھی و در نتیجه، دوزخ است ـ قرار خواھیم داد

 ی اعمال انسان ): در مورد خاتمه۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۴۵

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َْعَمُل  الرَُّجَل  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
َمنَ  يل ِو�َل  الزَّ  الطَّ

ْهِل  بَِعَمِل 
َ
َنَّةِ  أ

ْ
ُ  ُ�ْتَمُ  ُ�مَّ  ،اجل

َ
ْهِل  بَِعَمِل  َ�َملُهُ  هل

َ
َْعَمُل  الرَُّجَل  َو�ِنَّ  ،انلَّارِ  أ

َ
َمنَ  يل ِو�َل  الزَّ  بَِعَمِل  الطَّ

ْهِل 
َ
ُ  ُ�ْتَمُ  ُ�مَّ  ،انلَّارِ  أ

َ
ْهِل  بَِعَمِل  َ�َملُهُ  هل

َ
َنَّةِ  أ

ْ
 )۲۶۵۱(م/ .»اجل



 مختصر صحیح مسلم    ٤٦٦

چه بسا که یک شخص، برای «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
ی اعمالش، با اعمال  نماید؛ اما خاتمه مدتی طوالنی، مانند اھل بھشت، عمل می

شود. و چه بسا که یک شخص، برای مدتی طوالنی، مانند اھل دوزخ،  دوزخیان می
الله (دعا کنید ». شود ی اعمالش، با اعمال دوزخیان می نماید؛ اما خاتمه عمل می

 ی خوبی عنایت فرماید.) ی ما را خاتمه مهھ متعال

 ها و تقسیم شدن رزق و روزی ): در مورد تعیین اجل۹باب (
ِ  َ�بْدِ جَ�نْ  ـ۱۸۴۶ مُّ  قَالَْت  :قَاَل   س  َمْسُعودٍ  بِْن  ا�َّ

ُ
 رَُسولِ  ،بَِزْويِج  َمتِّْعِ�  اللَُّهمَّ  :َحِبيبَةَ  أ

 ِ يِب  ص ا�َّ
َ
يِب  ،َو�ِأ

َ
يِخ  ،ُسْفيَانَ أ

َ
ِ  رَُسوُل  لََها َ�َقاَل  ،ُمَعاِوَ�ةَ  ،َو�ِأ ِت  إِنَِّك « :ص ا�َّ

ْ
ل
َ
َ  َسأ  ا�َّ

وَ�ةٍ  آلَجالٍ  ْرَزاقٍ  ،َمْوُطوَءةٍ  َوآثَارٍ  ،َمرْضُ
َ
ُل  الَ  ،َمْقُسوَمةٍ  َوأ رُ  َوالَ  ،ِحلِّهِ  َ�بَْل  ِمنَْها َشيْئًا ُ�َعجِّ  يُؤَخِّ

ِت  َولَوْ  ،ِحلِّهِ  َ�ْعدَ  َشيْئًا ِمنَْها
ْ
ل
َ
َ  َسأ نْ  ا�َّ

َ
َقرْبِ يِف  وََعَذاٍب  ،انلَّارِ يِف  َعَذاٍب  ِمنْ  ُ�َعاِ�يَِك  أ

ْ
 لاََكنَ  ،ال

ِ  رَُسوَل  يَا :رَُجٌل  َ�َقاَل  :قَاَل  »لَِك  َخْ�ًا ِقَرَدةُ  ا�َّ
ْ
َنَاِز�رُ  ال

ْ
اِ�َ  ،َواخل  ص انلَّىِبُّ  َ�َقاَل  ؟ُمِسخَ  ِممَّ

َ  إِنَّ « وْ  ،قَْوًما ُ�ْهِلْك  لَمْ  أل ا�َّ
َ
ْب  أ ِقَرَدةَ  َو�ِنَّ  ،�َْسالً  لَُهمْ  َ�يَْجَعَل  ،قَْوًما ُ�َعذِّ

ْ
َنَاِز�رَ  ال

ْ
 اَكنُوا َواخل

 )۲۶۶۳(م/ .»َذلَِك  َ�بَْل 
بار الھا! مرا از «گفت:  لام حبیبه  گوید: می سعبدلله بن مسعود ترجمه: 

ھمسرم؛ رسول الله؛ پدرم؛ ابوسفیان؛ و برادرم؛ معاویه؛ بھره مند گردان. رسول الله 
ی  ھای طی شده (بوسیله ھای تعیین شده، راه درخواست اجل الله متعالتو از «فرمود: 

و ھیچ یک از اینھا قبل از موعدش، فرا  ؛تقدیر) و رزقھای تقسیم شده را نمودی
 الله متعالافتد؛ اگر از  رسد؛ و بعد از رسیدن موعدش ھم به تأخیر نمی نمی
». خواستی که تو را از عذاب آتش جھنم و عذاب قبر، نجات دھد، برایت بھتر بود می

ھا از امتھایی ھستند  ! میمونھا و خوکیا رسول اللهسپس مردی گفت:  گوید: می راوی
یا  زدھالک سامتی را که الله متعال ھر ا«فرمود:  صاند؟ نبی اکرم  که مسخ شده

 ند و از بینوش می (منقرض ماند. نمی ، دیگر ھیچ نسلی از آنھا باقیدچار عذاب گرداند
 ». اند ھا قبل از آن، وجود داشته ) و این میمونھا و خوکروند. می

 ): چگونگی آفرینش و شقاوت وسعادت۱۰باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۸۴۷ َ�نَا :قَاَل  س بِن َمسُعودٍ  ا�َّ ِ  رَُسوُل  َحدَّ اِدُق  وَُهوَ  ص ا�َّ َمْصُدوُق  الصَّ

ْ
 :ال

َحَدُ�مْ  إِنَّ «
َ
ُقهُ  ُ�َْمعُ  أ

ْ
هِ  َ�ْطِن يِف  َخل مِّ

ُ
ْر�َِع�َ  أ

َ
 ُ�مَّ  ،َذلَِك  ِمثَْل  َعلََقةً  َذلَِك يِف  يَُ�ونُ  ُ�مَّ  ،يَْوًما أ
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َملَُك  ألاُهللا  يُرَْسُل  ُ�مَّ  ،َذلَِك  ِمثَْل  ُمْضَغةً  َذلَِك يِف  يَُ�ونُ 
ْ
ْر�َعِ  َو�ُْؤَمرُ  الرُّوحَ  ِ�يهِ  َ�يَنُْفخُ  ال

َ
 بِأ

َجِلهِ  ،ِرْزقِهِ  بَِ�تِْب  :لَكَِماٍت 
َ
وْ  وََشىِقٌّ  ،َوَ�َمِلهِ  ،وَأ

َ
ِى ،َسِعيدٌ  أ

َّ
َ  الَ  فََواذل

َ
َحَدُ�مْ  إِنَّ  ،َ�ْ�ُهُ  إهِل

َ
 أ

َْعَمُل 
َ

ْهِل  بَِعَمِل  يل
َ
َنَّةِ  أ

ْ
  َو�َيْنََها بَيْنَهُ  يَُ�ونَ  َما َحىتَّ  ،اجل

َّ
ِكتَاُب  َعلَيْهِ  فَيَْسبُِق  ،ِذَراعٌ  إِال

ْ
 َ�يَْعَمُل  ،ال

ْهِل  بَِعَملِ 
َ
َحَدُ�مْ  َو�ِنَّ  ،َ�يَْدُخلَُها انلَّارِ  أ

َ
َْعَمُل  أ

َ
ْهِل  بَِعَملِ  يل

َ
 َو�َيْنََها بَيْنَهُ  يَُ�ونَ  َما َحىتَّ  ،انلَّارِ  أ

 
َّ
ِكتَاُب  َعلَيْهِ  فَيَْسبُِق  ،ِذَراعٌ  إِال

ْ
ْهِل  بَِعَمِل  َ�يَْعَمُل  ،ال

َ
َنَّةِ  أ

ْ
 )۲۶۴۳(م/ .»َ�يَْدُخلَُها اجل

ه صادق مصدوق است، ک صرسول الله  گوید: می سعبد الله بن مسعود ترجمه: 
شود؛ سپس  یمدت چھل روز در رحم مادر، جمع مبه از شما ھریک  ی نطفه«فرمود: 

گر، به پاره یو بعد از چھل روز د د؛یآ یل خون بسته در مکگر، به شیتا چھل روز د
فرستد و او را به نوشتن  یرا م یا ، فرشتهالله متعالشود. آنگاه،  یل می، تبدیگوشت

س. یا سعادتش را بنویعمل، رزق، أجل و شقاوت  گوید: می وکند  می ز، مأموریچھار چ
جود شود. پس سوگند به ذاتی که ھیچ معبودی بجز او و یده میآنگاه در او، روح دم

 یباق ذراع،  یکن او و بھشت، فقط یه بکدھد  یانجام م یه یکی از شما اعمالکندارد 
 دھد؛ در یان را انجام میرد و اعمال دوزخیگ یم یشیرش، بر او پیتقد یماند؛ ول یم
دھد تا  یاز شما اعمال جھنمیان را انجام م یگریرود. و شخص د می جه، به دوزخینت

رد یگ یم یشیر بر او پیتقد یماند؛ ول یم یذراع، باق یکن او و جھنم، فقط یجایی که ب
 ». رود یجه، به بھشت میدھد؛ در نت یان را انجام میو اعمال بھشت

ِسيدٍ  بِْن  ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ  ـ۱۸۴۸
َ
َملَُك  يَْدُخُل « :قَاَل  صانلَّيِبَّ  بِهِ  َ�بْلُغُ  س أ

ْ
 انلُّْطَفةِ  ىلَعَ  ال

ْرَ�ِع�َ  الرَِّحمِ يِف  �َْستَِقرُّ  َما َ�ْعدَ 
َ
وْ  ،بِأ

َ
ْرَ�ِع�َ  مَخَْسةٍ  أ

َ
ْلَةً  َوأ

َ
َشىِقٌّ  رَبِّ  يَا :َ�يَُقوُل  ،يل

َ
وْ  أ

َ
 ؟َسِعيدٌ  أ

ىْ  :َ�يَُقوُل  ،َ�يُْكتَبَانِ 
َ
َذَكرٌ  رَبِّ  أ

َ
وْ  أ

َ
ْ�ىَث  أ

ُ
ثَُرهُ  َ�َملُهُ  َوُ�ْ�تَُب  ،َ�يُْكتَبَانِ  ؟أ

َ
َجلُهُ  َوأ

َ
 ُ�مَّ  ،َوِرْزقُهُ  َوأ

ُحُف  ُ�ْطَوى  )۲۶۴۴(م/ .»ُ�نَْقُص  َوالَ  ِ�يَها يَُزادُ  فَالَ  ،الصُّ
چھل یا چھل و پنج «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سحذیقه بن اسید ترجمه: 

 گوید: می رود و و میگیرد، فرشته نزد ا شب بعد از اینکه نطفه در رحم مادر، قرار می
شود.  پروردگارا! بدبخت است یا خوشبخت؟ آنگاه، بدبختی و خوشبختی او نوشته می

پرسد: پروردگارا! پسر است یا دختر؟ آنگاه، پسر یا دختر بودن او را  بعد از آن، می
ی تقدیر، جمع  نویسد و صحیفه نویسد. ھمپنین اعمال، آثار، اجل و رزق او را می می
 ». شود در آن، کم و زیاد نمیشود و بعد از آن، ھیچ چیز  می
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ثَهُ  َواثِلَةَ  �ْنَ  اَعِمرَ َعن  ـ۱۸۴۹ نَّهُ  َحدَّ
َ
ِ  َ�بْدَ  َسِمعَ  � ىِقُّ  :َ�ُقوُل  س َمْسُعودٍ  �ْنَ  ا�َّ  الشَّ

هِ  َ�ْطِن يِف  َشىِقَ  َمنْ  مِّ
ُ
ِعيدُ  ،أ ىَت  ،بَِغْ�ِهِ  وُِعَظ  َمنْ  َوالسَّ

َ
ْصَحاِب  ِمنْ  رَُجالً  فَأ

َ
ِ  رَُسولِ  أ  ص ا�َّ

ُ  ُ�َقاُل 
َ

ِسيدٍ  �ْنُ  ُحَذْ�َفةُ  :هل
َ
ِغَفاِرىُّ  أ

ْ
ثَهُ  ،ال  َوَ�يَْف  :َ�َقاَل  َمْسُعودٍ  ابِْن  قَْولِ  ِمنْ  بَِذلَِك  فََحدَّ

ُ  َ�َقاَل  ؟َ�َمٍل  بَِغْ�ِ  رَُجٌل  �َْشىَق 
َ

َ�ْعَجُب  :الرَُّجُل  هل
َ
إِ�ِّ  ؟َذلَِك  ِمنْ  أ

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  فَ  ص ا�َّ
ْر�َُعونَ  ثِنْتَانِ  بِانلُّْطَفةِ  َمرَّ  إَِذا« :َ�ُقوُل 

َ
ْلَةً  َوأ ُ  َ�َعَث  ،يلَ َْها ا�َّ َرَها ،َملَاًك  إِيلَ  وََخلََق  فََصوَّ

َها َسْمَعَها َها َو�َرَصَ َ َْمَها وَِج�ْ
َ
َذَكرٌ  رَبِّ  يَا :قَاَل  �ُمَّ  ،وَِعَظاَمَها َوحل

َ
مْ  أ

َ
�ْىَث  أ

ُ
 َر�َُّك  َ�يَْقىِض  ؟أ

َملَُك  َو�َْ�تُُب  ،َشاءَ  َما
ْ
َجلُهُ  رَبِّ  يَا :َ�ُقوُل  �ُمَّ  ،ال

َ
 َو�َْ�تُُب  َشاءَ  َما َر�َُّك  َ�يَُقوُل  ،أ

َملَُك 
ْ
َملَُك  َو�َْ�تُُب  ،َشاءَ  َما َر�َُّك  َ�يَْقىِض  ،ِرْزقُهُ  رَبِّ  يَا :َ�ُقوُل  ُ�مَّ  ،ال

ْ
 َ�ُْرجُ  �ُمَّ  ،ال

َملَُك 
ْ
ِحيَفةِ  ال ِمرَ  َما ىلَعَ  يَِز�دُ  فَالَ  ،يَِدهِ يِف  بِالصَّ

ُ
َسِوىٌّ و زاد ىف رواية:  »َ�نُْقُص  َوالَ  أ

َ
وْ  أ

َ
 أ

ُ  َ�يَْجَعلُهُ  ؟َسِوىٍّ  َ�ْ�ُ  وْ  َسِو�ًّا ا�َّ
َ
 )۲۶۴۵(م/. َسِوىٍّ  َ�ْ�َ  أ

گفت: بدبخت،  شنیدم که عبدلله بن مسعود می گوید: می عامر بن واثلهترجمه: 
که از ، بدبخت شود؛ و خوشبخت، کسی است کسی است که در شکم مادرش

آنگاه من نزد یکی از یاران نبی اکرم بنام حذیفه  گوید: می دیگران، پند گیرد. عامر
بن اسید غفاری رفتم و این سخن ابن مسعود را برایش نقل نمودم و گفتم: چگونه 

شود؟ حذیفه گفت: آیا  شخصی بدون اینکه عملی انجام داده باشد، بدبخت می
فرمود: ھنگامی که چھل و دو  می صکنی؟ من شنیدم که رسول الله  جب میتع

فرستد؛ آن  ای را نزد او می فرشته الله متعالشب از عمر نطفه، سپری گردد، 
ھایش  کشد و چشم و گوش و پوست و گوشت و استخوان فرشته، او را به تصویر می

ھر چه که  الله متعالپس پروردگارا! دختر است یا پسر؟  گوید: می آفریند و را می
پروردگارا!  گوید: می نویسد. سپس فرشته میو فرشته کند  می بخواھد، فیصله

و فرشته کند  می ھرچه که بخواھد، فیصله الله متعالرسد؟ پس  اجلش کی فرا می
اش چقدر است؟ پس  پروردگارا! رزق و روزی گوید: می نویسد. بعد از آن، فرشته می

نویسد. سرانجام، فرشته  و فرشته میکند  می که بخواھد فیصلهرا آنچه  الله متعال
گیرد و بر این دستورات، ھیچ چیزی کم و اضافه  ی تقدیر را بدست می صحیفه

پرسد: آیا انسان درست و  فرشته می«و در یک روایت آمده است که: ». کند نمی
او را انسان درست و کامل یا  الله متعالکاملی است یا نادرست و ناقص؟ پس 

 ». دھد نادرست و ناقص، قرار می



 ٤٦٩  کتاب تقدیر و سرنوشت -۵۷

 است نوشته شدهبرایش فرزند آدم از زنا ی  ): بهره۱۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۵۰

َ
َ�  ِمنَ  نَِصيبُهُ  آَدمَ  ابِْن  ىلَعَ  ُكِتَب « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ  ،الزِّ

َعيْنَانِ  ،َ�َالَةَ  الَ  َذلَِك  ُمْدرِكٌ 
ْ
ُذنَانِ  ،انلََّظرُ  ِزنَاُهَما فَال

ُ
 ِزنَاهُ  َواللَِّسانُ  ،االِْسِتَماعُ  ِزنَاُهَما َواأل

الَكَمُ 
ْ
َدُ  ،ال َْطُش  ِزنَاَها َوايلْ َُطا ِزنَاَها َوالرِّْجُل  ،ابلْ

ْ
ُب  ،اخل

ْ
َقل

ْ
ُق  ،َوَ�تََم�َّ  َ�ْهَوى َوال  َذلَِك  َوُ�َصدِّ

َفْرجُ 
ْ
بُهُ  ال  )۲۶۵۷(م/ .»َوُ�َ�ذِّ

فرزند آدم از زنا ی  بھره«فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می س رهیابو ھرترجمه: 
نگاه کردن  چشمھا، یزناپس  شد؛ دخواھحتما مرتکب آن که است  نوشته شدهبرایش 

 زبان، یزنا ؛است(به آوازھای حرام)  گوش دادن ھا،گوشزنای  ؛است (به نامحرم)
د و یام ھم و دل ؛زدن است قدم پا، یزنا ؛گرفتن است ،دستزنای  ؛سخن گفتن است

  ».کند تکذیب میا ی تصدیقو شرمگاه آن را کند  می آرزو

 سوق می دهد ،به هر سمت و سویی که بخواهدها را  دل الله متعال): ۱۲باب (
ِ  َ�بْدَ عن  ـ۱۸۵۱ َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو ْ�نَ  ا�َّ

ْ
نَّهُ  :ل ال

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمعَ  �  إِنَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

َصابِعِ  ِمنْ  إِْصبََعْ�ِ  َ�ْ�َ  لُكََّها آَدمَ بَِ�  قُلُوَب 
َ
ٍب  ،الرَّمْحَِن  أ

ْ
فُهُ  ،َواِحدٍ  َكَقل  ُ�مَّ  »�ََشاءُ  َحيُْث  يرَُصِّ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  ُقلُوِب  ُمرَصَِّف  اللَُّهمَّ « :ص ا�َّ
ْ
 )۲۶۵۴(م/ .»َطاَعِتَك  ىلَعَ  قُلُوَ�نَا رَصِّْف  ال

فرمود:  صگوید: شنیدم که رسول الله  می ل عبدلله بن عمرو بن عاصترجمه: 
رحمان  اللهی فرزندان آدم مانند یک قلب، میان دو انگشت از انگشتان  ھای ھمه قلب«

 صبعد از آن، رسول الله ». گرداند می ،قرار دارد و به ھر سمت و سویی که بخواھد
ات  ما را بسوی طاعت و فرمانبرداریھای  دل !ھا ی دل بارالھا! ای گرداننده«فرمود: 
 ».بگردان

 دیآ یا میدنه ب بر فطرت یهر نوزاد ):۱۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۵۲

َ
نَّهُ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :َ�ُقوُل  اَكنَ  �   َمْولُودٍ  ِمنْ  َما« :ص ا�َّ

َّ
ُ  إِال

َ
 يُودل

ِفْطَرةِ  ىلَعَ 
ْ
بََواهُ  ال

َ
انِهِ  ُ�َهوَِّدانِهِ  فَأ َ َسانِهِ  َوُ�نرَصِّ َِهيَمةُ  تُنْتَجُ  َكَما ،َوُ�َمجِّ  َهْل  ،مَجَْعاءَ  بَِهيَمةً  ابلْ

ونَ  ِسُّ
ُ

بُو َ�ُقوُل  ُ�مَّ ؟ »َجْداَعءَ  ِمنْ  ِ�يَها حت
َ
ِ ٱ فِۡطَرَت ﴿ :ِشئْتُمْ  إِنْ  َواقَْرُءوا :ُهَر�َْرةَ  أ َ�َطَر  لَِّ� ٱ �َّ

ِۚ ٱَعلَۡيَهاۚ َ� َ�ۡبِديَل ِ�َۡلِق  �َّاَس ٱ   )۲۶۵۸(م/ .]۳۰[الروم:  ﴾ۡلَقّيِمُ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�ٰلَِك  �َّ
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سالم  بر فطرت یھر نوزاد«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 
بار ) ی(زرتشت یا مجوسی ی، نصرانیھودیاو را نش، یوالداما  ؛دیآ می ای(اسالم) بدن

چ یا ھیآ .سالم است ح ویصح ،ھنگام والدت ،وانیحنوزاد ه کھمانگونه  آورند؛ یم
ه را تالوت ین آیا سره یابوھر ،سپس». دیایا بیدنه ده بیگوش بر ،یوانیه حکاید  دهید

ِ ٱ فِۡطَرَت ﴿ :ردک ۚ َ� َ�ۡبِديَل ِ�َۡلِق  �َّاَس ٱَ�َطَر  لَِّ� ٱ �َّ ِۚ ٱَعلَۡيَها  ﴾ۡلَقّيِمُ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�ٰلَِك  �َّ
را مطابق فطرت سرشته و خلق نموده ھا  انسان تمام ،الله متعاله کن فطرت است ید ،اسالم«

 ».م واستوارکن محیین است آیا ؛ر دادییرا تغ لله متعالد سرشت اینبا ؛است

 ): آنچه در مورد فرزندان مشرکین وارد شده است۱۴باب (
ِ  رَُسوُل  ُسئَِل  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۸۵۳ ْطَفالِ  َ�نْ  ص ا�َّ

َ
ِ��َ  أ ُمرْشِ

ْ
 :َقاَل  ؟ال

» ُ ْعلَمُ  ا�َّ
َ
 )۲۶۶۰(م/ .»َخلََقُهمْ  إِذْ  ،اَعِمِل�َ  اَكنُوا بَِما أ

ـ  نکیمشر کودکان ی هدربار ص از رسول الله گوید: می لابن عباس ترجمه: 
ه کداند  یست، بھتر مادگار آنان یه آفرک الله متعال«فرمود:  ؛شدسؤال  ـ اند هه مردک

 ».دادند یانجام م یچه عملماندند،  یاگر زنده م

 او را به قتل رساند÷  ): در مورد کودکی که خضر۱۵باب (
ىَبِّ  َ�نْ  ـ۱۸۵۴

ُ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َكْعٍب  بِْن  أ ُغَالمَ  إِنَّ « :ص ا�َّ

ْ
ي  ال ِ

َّ
رَِضُ  َ�تَلَهُ اذل

ْ
 اخل

رَْهَق  اَعَش  َولَوْ  ،اَكفًِرا ُطِبعَ 
َ
بََو�ْهِ  أل

َ
 )۲۶۶۱(م/ .»َوُ�ْفًرا ُطْغيَانًا أ

کودکی را که خضر به «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابی بن کعب ترجمه: 
 ». کرد ماند، پدر و مادرش را وادار به طغیان و کفر می قتل رساند، اگر زنده می

مِّ  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۸۵۵
ُ
ُمْؤِمِن�َ  أ

ْ
ِ  رَُسوُل  ُدىِعَ  :قَالَْت  ال   ص ا�َّ

َ
 ِمنَ  َصىِبٍّ  َجنَاَزةِ  إِىل

نَْصارِ 
َ
ُت  ،األ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل َنَّةِ  َعَصاِ��ِ  ِمنْ  ُعْصُفورٌ  لَِهَذا ُطوَ�  ا�َّ

ْ
وءَ  َ�ْعَمِل  لَمْ  اجل  َولَمْ  السُّ

هُ 
ْ
َوَ�ْ�َ « قَاَل  ،يُْدِر�

َ
َ  إِنَّ  ،اَع�َِشةُ  يَا ،َذلَِك  أ َجنَّةِ  َخلََق  ا�َّ

ْ
ْهالً  لِل

َ
ْصَالِب يِف  َوُهمْ  لََها َخلََقُهمْ  ،أ

َ
 أ

ْهالً  لِلنَّارِ  وََخلََق  ،آبَائِِهمْ 
َ
ْصَالِب يِف  وَُهمْ  لََها َخلََقُهمْ  ،أ

َ
 )۲۶۶۲(م/ .»آبَائِِهمْ  أ

ی  را برای نماز جنازه صرسول الله  گوید: می لمادر مؤمنان؛ عایشه ترجمه: 
 ! خوش به حال این کودک،یا رسول اللهیکی از کودکان انصار فرا خواندند. من گفتم: 

گنجشکی از گنجشکان بھشت است؛ او مرتکب ھیچ کار بدی نشده است و به سن 
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ای عایشه! شاید «فرمود:  ص رسول الله .)بلوغ نرسیده است (که کار بدی انجام دھد
برای بھشت، افرادی را  الله متعال) .غیر از این باشد (شما با قاطعیت صحبت نکنید

آفریده است؛ او آنھا را برای بھشت آفریده در حالی که در صلب و پشت پدرانشان 
افرادی را آفریده است؛ او آنھا را برای آتش آفریده حال آنکه  اند؛ برای آتش نیز بوده

 ». اند هان در پشت و صلب پدرانشان بودآن
اتفاق نظر دارند که ھریک از  اندیشمندان مسلمان و معتبر،« گوید: می (نووی

اما برخی از افرادی که فتوای  میرد، بھشتی است؛ زیرا مکلف نیست.اطفال مسلمین ب
اند.  آنان از اعتباری برخوردار نیست، به دلیل این حدیث، در مورد آنان، توقف کرده

را از این قضاوت، منع نمود؛ زیرا او در این  ل گویند: پیامبر اکرم عایشه علما می
باره، دلیل قاطعی نداشت. باید دانست که فرزند، تابع پدر و مادر است و کسی 

چنین احتمال دارد که  ھم. تواند با قاطعیت، ایمان پدر و مادر کودک را بیان کند نمی
ا قبل از اینکه حکم بھشتی بودن کودکان مسلمانان را این حدیث ر صپیامبر اکرم 

 با اختصار از شرح نووی بر صحیح مسلم.  .)ایراد فرموده استبداند، 





 
 
 
 

 علم کتابـ ۵۸

 ): از بین رفتن علم، و ظهور جهل و نادانی۱باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۸۵۶

َ
الَ  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ثُُ�مْ  أ َحدِّ

ُ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتُهُ  َحِديثًا أ  ص ا�َّ

ثُُ�مْ  الَ  َحدٌ  ُ�َدِّ
َ
اِط  ِمنْ  إِنَّ « :ِمنْهُ  َسِمَعهُ  َ�ْعِدى أ رْشَ

َ
اَعةِ  أ نْ  السَّ

َ
مُ  يُْرَ�عَ  أ

ْ
ِعل

ْ
َْهُل  َوَ�ْظَهرَ  ،ال

ْ
 ،اجل

نَا َوَ�ْفُشوَ  َْمرُ  َو�رُْشََب  ،الزِّ
ْ
ةً  خِلَْمِس�َ  يَُ�ونَ  َحىتَّ  ،النَِّساءُ  َوَ�بىَْق  الرَِّجاُل  َوَ�ْذَهَب  ،اخل

َ
 اْمَرأ

 )۲۶۷۱(م/ .»َواِحدٌ  َ�يِّمٌ 
گفت: آیا برای شما حدیثی را بیان نکنم که از رسول  س انس بن مالکترجمه: 

 شنیده باشد و صام و کسی بعد از من، وجود ندارد که از رسول الله  شنیده ص الله
ھای قیامت، عبارتند از اینکه: علم از بین  برخی از نشانه«کند:  برای شما بیان آن را 

 کند، مردم شراب گردد، زنا گسترش پیدا می رود، جھل و نادانی آشکار می می
مانند تا جایی که پنجاه زن یک  روند و زنان باقی می و مردان از بین میخورند  می

 ».سرپرست دارند

 ): از بین رفتن علم۲باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۸۵۷ َمانُ  َ�تََقارَُب « :ص ا�َّ مُ  َو�ُْقبَُض  ،الزَّ

ْ
ِعل

ْ
 ،ال

ِفنَتُ  َوَ�ْظَهرُ 
ْ
ىَق  ،ال

ْ
حُّ  َوُ�ل َهْرجُ  َوَ�ْ�رُثُ  ،الشُّ

ْ
َهْرجُ  َوَما :َقالُوا »ال

ْ
َقتُْل « :قَاَل  ؟ال

ْ
 )۱۵۷(م/ .»ال

خواھد  زمان، کوتاه«فرمود:  ص رسول اللهه کت است یروا سره یاز ابو ھرترجمه: 
را بخل ھا  دل ار خواھد شد،کو فتنه آش یجھل و نادان، رفتخواھد ان یاز معلم شد، 

و ھرج  !رسول الله یا. سؤال شد: »دیاد خواھد گردیفرا خواھد گرفت و ھرج و مرج ز
 .»شتارکقتل و« فرمود:چه؟  یعنیمرج 

 رود ): علم با وفات علما از بین می۳(باب 
ِ  َ�بْدَ  َ�نْ  ـ۱۸۵۸ َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو ْ�نَ  ا�َّ

ْ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت قَاَل:  ل ال  :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

َ  إِنَّ « مَ  َ�ْقِبُض  الَ  ا�َّ
ْ
ِعل

ْ
مَ  َ�ْقِبُض  َولَِ�نْ  ،انلَّاِس  ِمنَ  يَنزَْتُِعهُ  انزِْتَااًع  ال

ْ
ِعل

ْ
ُعلََماءِ  بَِقبِْض  ال

ْ
 ،ال
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َذَ  ،اَعلًِما َ�رْتُكْ  لَمْ  إَِذا َحىتَّ  االً  رُُءوًسا انلَّاُس  اختَّ ْ�تَْوا فَُسئِلُوا ،ُجهَّ
َ
مٍ  بَِغْ�ِ  فَأ

ْ
 فََضلُّوا ،ِعل

َضلُّوا
َ
 )۲۶۷۳(م/ .»َوأ

ه کدم یشن صاز رسول الله  گوید: می ل و بن عاصعبدالله بن عمرترجمه: 
 ازآن را  علمابا وفات ه کبل ند؛ک یمحو نمھا  انسان ی هنیعلم را از س الله متعال«فرمود: 

دھند و  یخود قرار مجاھالن را رھبر ، مردمن رفتند، یعلما از به ک یو وقت .برد ین میب
ه ھم ک دھند یم افتوجھالت،  یز از رویپرسند. رھبرانشان ن می مسائل خود را از آنھا

 ».ندشک یم یگمراھبه گران را یشوند وھم د یخود گمراه م

 ): کسی که روش خوب یا بدی را در اسالم پایه گذاری کند۴باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجِر�رِ  َ�نْ  ـ۱۸۵۹ ْعَراِب  ِمنَ  نَاٌس  َجاءَ  :قَاَل  س ا�َّ

َ
  األ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  ص ا�َّ

وُف  َعلَيِْهمُ  ى ،الصُّ
َ
َصاَ�تُْهمْ  قَدْ  َحالِِهمْ  ُسوءَ  فََرأ

َ
َدقَةِ  ىلَعَ  انلَّاَس  فََحثَّ  ،َحاَجةٌ  أ ْ�َطئُوا ،الصَّ

َ
 فَأ

نَْصارِ  ِمنَ  رَُجالً  إِنَّ  ُ�مَّ  :قَاَل  ،وَْجِههِ يِف  َذلَِك  ُرِ�َ  َحىتَّ  َ�نْهُ 
َ
ةٍ  َجاءَ  األ  َجاءَ  ُ�مَّ  ،َوِرقٍ  ِمنْ  برُِصَّ

ورُ  ُعرَِف  َحىتَّ  َ�تَاَ�ُعوا ُ�مَّ  ،آَخرُ  ُ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،وَْجِههِ يِف  الرسُّ  اإلِْسَالمِ يِف  َسنَّ  َمنْ « :ص ا�َّ
ُ  ُكِتَب  ،َ�ْعَدهُ  بَِها َ�ُعِمَل  ،َحَسنَةً  ُسنَّةً 

َ
ْجرِ  ِمثُْل  هل

َ
ُجورِِهمْ  ِمنْ  َ�نُْقُص  َوالَ  ،بَِها َعِمَل  َمنْ  أ

ُ
 أ

ءٌ   ،بَِها َعِمَل  َمنْ  ِوْزرِ  ِمثُْل  َعلَيْهِ  ُكِتَب  ،َ�ْعَدهُ  بَِها َ�ُعِمَل  ،َسيِّئَةً  ُسنَّةً  اإلِْسَالمِ يِف  َسنَّ  َوَمنْ  ،ىَشْ
ْوَزارِِهمْ  ِمنْ  َ�نُْقُص  َوالَ 

َ
ءٌ  أ  )۱۰۱۷(م/ .»ىَشْ

تعدادی بادیه نشین که لباس پشمین به تن  گوید: می سجریر بن عبدلله ترجمه: 
اوضاع بد آنھا را دید  صھنگامی که رسول اکرم  آمدند. صداشتند، نزد رسول الله 

فقیر ھستند، صحابه را تشویق نمود تا صدقه بدھند. مردم تأخیر و متوجه شد که 
نمایان گردید.  صی رسول الله  کردند تا جایی که اثر تأخیر آنان (نگرانی) بر چھره

ی نقره آورد. بعد از آن، یک نفر دیگر،  آنگاه، یک مرد انصاری، یک کیسه گوید: می راوی
قاتشان را آوردند تا جایی که صدقه داد. سپس مردم، یکی بعد از دیگری، صد

فرمود:  صرسول الله ، نمایان گردید. سرانجام صی رسول الله  خوشحالی در چھره
ھرکس در اسالم، روش خوب و نیکویی را پایه گذاری نماید و مردم بعد از او بدان «

کنند، نوشته  عمل کنند، برایش پاداشی مانند پاداش کسانی که به آن، عمل می
بدون اینکه از پاداش آنان، چیزی کاسته شود. و ھرکس که در اسالم، روش شود؛  می

بدی پایه گذاری کند، و مردم بعد از او بدان عمل کنند، برایش گناھی مانند گناھان 
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شود؛ بدون اینکه از گناه آنان، چیزی  کنند، نوشته می کسانی که به آن، عمل می
 ». کاسته شود

 بسوی هدایت یا گمراهی فرا خواند): کسی که مردم را ۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۶۰

َ
نَّ  :ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ   َداَع  َمنْ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
ُ  اَكنَ  ُهًدى إِىل

َ
ْجرِ  ِمنَ  هل

َ
 األ

ُجورِ  ِمثُْل 
ُ
ُجورِِهمْ  ِمنْ  َذلَِك  َ�نُْقُص  الَ  ،تَِبَعهُ  َمنْ  أ

ُ
  َداَع  َوَمنْ  ،َشيْئًا أ

َ
 ِمنَ  َعلَيْهِ  اَكنَ  َضَاللَةٍ  إِىل

 )۲۶۷۴(م/ .»َشيْئًا آثَاِمِهمْ  ِمنْ  َذلَِك  َ�نُْقُص  الَ  ،تَِبَعهُ  َمنْ  آثَامِ  ِمثُْل  اِإلثْمِ 
 یکس مردم را بسوھر: «فرمود ص رسول الله گوید: می س رهیابوھرترجمه: 

 یرویکه از او پ یپاداش کسان ی هـ دعوت کند، به انداز یر و سنتیت ـ کار خیھدا
 .کاسته شود یزیآنان، چ نکه از پاداشیبدون ا ؛برد یاجر و پاداش م ند،ینما یم

که از او  یگناه کسان ی هفرا خواند، به انداز یگمراھ یمردم را بسو ین اگر کسیھمچن
 .»کاسته شود یزینکه از گناه آنان، چیبدون ا ؛گردد یکنند، گناھکار م یم یرویپ

نوشتند و برحذر داشتن از نسبت دادن  ): در مورد کسانی که غیر قرآن را می۶باب (
 ص سخنان دروغ به رسول الله

يِب  َ�نْ  ـ۱۸۶۱
َ
ُْدرِ  َسِعيدٍ أ

ْ
نَّ  س يِّ اخل

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َوَمنْ  ،َ��ِّ  تَْ�تُبُوا الَ « :قَاَل  ص ا�َّ

ُقْرآنِ  َ�ْ�َ  َ��ِّ  َكتََب 
ْ
يَْمُحهُ  ال

ْ
ثُوا ،فَل َّ  َكَذَب  َوَمنْ  ،َحَرجَ  َوالَ  ،َ��ِّ  وََحدِّ امٌ  قَاَل  ـيلَعَ  َهمَّ

ْحِسبُهُ 
َ
ًدا ـ قَاَل  أ   ُمتََعمِّ

ْ
أ يَتَبَوَّ

ْ
 )۳۰۰۴(م/ .»انلَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَل

سخنان مرا «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابو سعید خدری ترجمه: 
البته  ز من نوشته است، آنھا را پاک کند.و ھرکس که سخنانی غیر از قرآن ا ننویسید.

را به من  یزیس به دروغ، چکو ھراحادیثم را بیان کنید و در این مورد، نگران نباشید. 
 . »ندکگاھش را در جھنم، آماده ید جاینسبت دھد، پس با

ُمِغَ�ةُ  َعِن  ـ۱۸۶۲
ْ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت قَاَل:  س بِن ُشعبَةَ  ال َّ  َكِذبًا ِإنَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ يلَعَ

َحدٍ  ىلَعَ  َكَكِذٍب  لَيَْس 
َ
َّ  َكَذَب  َ�َمنْ  ،أ ًدايلَعَ   ُمتََعمِّ

ْ
أ يَتَبَوَّ

ْ
 )۳(م/ .»انلَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَل

نسبت «فرمود:  صه رسول الله کدم یشن گوید: می س بن شعبه رهیمغترجمه: 
 ،سکھر ؛ستینگر، ید یسکچ یھبه من، مانند نسبت دادن دروغ به  دادن سخن دروغ

 ». دیآماده نمادوزخ، ش را در یرا به من نسبت دھد، جا یسخن دروغ
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ُمِغَ�ةِ  َعِن و  ُجنَْدٍب  بِْن  َسُمَرةَ  َ�نْ  ـ۱۸۶۳
ْ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاالَ  ل ُشْعبَةَ  بِْن  ال : ص ا�َّ

َث  َمنْ « نَّهُ  يَُرى حِبَِديٍث  َ��ِّ  َحدَّ
َ
َحدُ  َ�ُهوَ  َكِذٌب  �

َ
اَكِذ�ِ�َ  أ

ْ
 )مقدمة(م/ .»ال

فرمود:  صگویند: رسول الله می لسمره بن جندب و مغیره بن شعبه ترجمه: 
از  یکیان کند، حال آنکه معتقد به دروغ بودن آن است، یرا ب یثیھرکس از من حد«

 .»رود یان بشمار میدروغگو



 
 
 
 

 دعا کتابـ ۵۹

 که آنها را حفظ کند کسیو  الله متعالهای  ): در مورد اسم۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۶۴

َ
ِ « :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ  َحِفَظَها َمنْ  اْسًما َو�ِْسُعونَ  �ِْسَعةٌ  ِ�َّ

َنَّةَ  َدَخَل 
ْ
َ  َو�ِنَّ  ،اجل ِوتْرَ  ُ�ِبُّ  ،ِوتْرٌ  ا�َّ

ْ
 )۲۶۷۷(م/ .»ال

 نود و نه اسم دارد؛ الله متعال«فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می س رهیابوھرترجمه: 
، فرد است و عدد فرد را الله متعالو  .رود ید، به بھشت میه آنھا را حفظ نماکھرکس 

 ».دوست دارد

 ص): دعای رسول الله ۲باب (
ُت  :قَاَل  س األشَجيعِّ  نَْوفٍَل  بِْن  َفْرَوةَ  َ�نْ  ـ۱۸۶۵

ْ
ل
َ
 بِهِ  يَْدُعو اَكنَ  ُداَعءٍ  َ�نْ  اَع�َِشةَ  َسأ

ِ  رَُسوُل  ُعوذُ إِ�ِّ  اللَُّهمَّ « :َ�ُقوُل  اَكنَ  :َ�َقالَْت  ص ا�َّ
َ
ُت  َما رَشِّ  ِمنْ  بَِك  أ

ْ
 لَمْ  َما َورَشِّ  ،َعِمل

ْ�َمْل 
َ
 )۲۷۱۶(م/ .»أ

ی رسول در باره ی دعا لاز عایشه  گوید: می سفروه بن نوفل اشجعی ترجمه: 

ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «نمود: اینگونه دعا می ص پیامبر اکرمپرسیدم. گفت:  صالله 
َ
 ِمنْ  بَِك  أ

ُت  َما رَشِّ 
ْ
ْ�َمْل  لَمْ  َما َورَشِّ  ،َعِمل

َ
ام و آنچه که  بار الھا! از بدی آنچه که انجام داده« »أ

 ».برم ام، به تو پناه می انجام نداده

نَّ : ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۸۶۶
َ
ِ  رَُسوَل  أ ْسلَْمُت  لََك  اللَُّهمَّ « :َ�ُقوُل  اَكنَ  ص ا�َّ

َ
 ،أ

ُت  وََعلَيَْك  ،آَمنُْت  َو�َِك 
ْ َْك  ،تََو�َّ

َ
َ�بُْت  َو�يِل

َ
ُعوذُ إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  ،َخاَصْمُت  َو�َِك  ،أ

َ
تَِك  أ َ  الَ  ،بِِعزَّ

َ
 ِإهل

 
َّ
نَْت  إِال

َ
نْ  ،أ

َ
نَْت  ،تُِضلَِّ�  أ

َ
ىَحُّ  أ

ْ
ي  ال ِ

َّ
نُّ  ،َ�ُموُت  الَ اذل ِ

ْ
 )۲۷۱۷(م/ .»َ�ُموتُونَ  َواِإل�ُْس  َواجل

ْسلَْمُت، « :فرمود یم ص اکرم ینب گوید: می ل عباس ابنترجمه: 
َ
اللَُّهمَّ لََك أ

 َ
َ

تَِك، َال ِإهل ُعوُذ بِِعزَّ
َ
َ�بُْت، َو�َِك َخاَصْمُت، اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
َْك أ

َ
ُت، َو�يِل

ْ  َو�َِك آَمنُْت، وََعلَيَْك تََو�َّ
ْن 

َ
نَْت، أ

َ
 أ

َّ
نَْت الإِال

َ
نُّ َواِإل�ُْس َ�ُموتُونَ ـْ تُِضلَِّ�، أ ِ

ْ
ى َال َ�ُموُت، َواجل ِ

َّ
من بار الھا! « .»ىَحُّ اذل

مان آوردم، به سوی تو برگشتم و بخاطر تو یل نمودم، به تو اک، بر تو توھستم م تویتسل
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از برم  یم پناه ات عزت ندارد؛ به وجود تو بجز یمعبود چیبار الھا! ھ؛ دمیدشمنی ورز
ھا  انسان و جن یول ردیم یھرگز نم که ای ھستی ذات زنده آن اینکه مرا گمراه کنی؛ تو

 ».رندیم یم

يِب  َ�نْ  ـ۱۸۶۷
َ
نَّ : س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ْسَحرَ  َسَفرٍ يِف  اَكنَ  إَِذا صانلَّيِبَّ  أ

َ
عَ « :َ�ُقوُل  َوأ  َساِمعٌ  َسمَّ

ِ  حِبَْمدِ  فِْضْل  َصاِحبْنَا َر�َّنَا ،َعلَيْنَا بَالَئِهِ  وَُحْسِن  ا�َّ
َ
ِ  اَعئًِذا ،َعلَيْنَا َوأ  )۲۷۱۸(م/ .»انلَّارِ  ِمنَ  بِا�َّ

برد و  در مسافرت بسر می صھنگامی که نبی اکرم  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 
را بشنود و بر  اللهش ی، حمد و ستاای شنوندهه کباشد «فرمود:  رسید، می وقت سحر فرا می

فِْضْل  َصاِحبْنَا َر�َّنَا: بر ما گواھی دھدش یھا خوبی نعمت
َ
ِ  اَعئًِذا ،َعلَيْنَا َوأ  ».انلَّارِ  ِمنَ  بِا�َّ

 ».از آتش دوزخ به تو پناه می برم ون، کتو ھمراه ما باش، و به ما احسان  !پروردگار ما«

يِب  َ�نْ  ـ۱۸۶۸
َ
ْشَعرِ  ُموىَس أ

َ
نَّهُ : ص انلَّىِبِّ  َعِن  س يِّ األ

َ
اَعءِ  بَِهَذا يَْدُعو اَكنَ  �  اللَُّهمَّ « ادلُّ

اىِف  ،وََجْهِ�  َخِطيئىَِت يِل  اْغِفرْ  ْمِرىيِف  َو�رِْسَ
َ
نَْت  َوَما ،أ

َ
ْعلَمُ  أ

َ
ىيِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  ،ِم�ِّ  بِهِ  أ  ِجدِّ

ْمُت  َمايِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  ،ِعنِْدي َذلَِك  َوُ�ُّ  ،َوَ�ْمِدى وََخَطىِئ  ،وََهْزِ�  ْرُت  َوَما قَدَّ خَّ
َ
 َوَما ،أ

رُْت  رْسَ
َ
ْعلَنُْت  َوَما أ

َ
نَْت  َوَما ،أ

َ
ْعلَمُ  أ

َ
نَْت  ،ِم�ِّ  بِهِ  أ

َ
مُ  أ ُمَقدِّ

ْ
نَْت  ال

َ
رُ  َوأ ُمؤَخِّ

ْ
نَْت  ،ال

َ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َوأ  ىَشْ

  )۲۷۱۹(م/ .»قَِديرٌ 
اللَُّهمَّ «نمود که:  میاینگونه دعا  صنبی اکرم  گوید: می صابو موسی اشعری 

ْعلَُم بِِه ِم�ِّ 
َ
نَْت أ

َ
ْمِرى، َوَما أ

َ
اىِف ىِف أ  ي، اللَُّهمَّ اْغِفْر ىِل ِجدِّ اْغِفْر ىِل َخِطيئىَِت وََجْهِ�، َو�رِْسَ

ْرُت، َوَما  ، اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل ي، َوُ�ُّ َذلَِك ِعنْدِ يَوَ�ْمدِ  ، وََخَطيِئ وََهْزِ�  خَّ
َ
ْمُت َوَما أ َما قَدَّ

رُْت َومَ  رْسَ
َ
ْعلَُم بِِه ِم�ِّ أ

َ
نَْت أ

َ
ْعلَنُْت، َوَما أ

َ
نَْت الا أ

َ
نَْت الـْ ، أ

َ
ُم َوأ نَْت ىلَعَ لُكِّ ـْ ُمَقدِّ

َ
ُر، َوأ ُمؤَخِّ

ھای مرا در کارھا و آنچه را که  ھایم، زیاده روی بارالھا، اشتباھاتم، نادانی« ».ٍء قَِديرٌ يَشْ 
 یوعمد ی، گناھان سھوھا جدی ھا، دانی، مغفرت کن؛ بارالھا! شوخی تو بھتر از من می

ا! گناھان اول و آخر و ظاھر یام؛ خدا ی اینھا شده چرا که من مرتکب ھمه مرا ببخشای؛
و  ر بدست توست؛یم و تأخیتقد امرز؛یدانی، ب و باطن مرا و آنچه را که تو بھتر از من می

  ».را داریتو توانایی انجام ھر کاری 

يِب  َ�نْ  ـ۱۸۶۹
َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ْصِلحْ  اللَُّهمَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

َ
ي  ِديِ�َ يِل  أ ِ

َّ
اذل

ْمرِى ِعْصَمةُ  ُهوَ 
َ
ْصِلحْ  ،أ

َ
ْصِلحْ  ،َمَعاىِش  ِ�يَهاالَّيِت  ُدْ�يَاَى يِل  َوأ

َ
 ،َمَعاِدى ِ�يَهاالَّيِت  آِخَرِ� يِل  َوأ

َيَاةَ  َواْجَعِل 
ْ
َموَْت  َواْجَعِل  ،َخْ�ٍ  لُكِّ يِف يِل  ِزَ�اَدةً  احل

ْ
 )۲۷۲۰(م/ .»رَشٍّ  لُكِّ  ِمنْ يِل  َراَحةً  ال



 ٤٧٩  کتاب دعا -۵۹

ْصِلْح يل «فرمود:  یم صرسول الله ت است که یروا س رهیابوھراز ترجمه: 
َ
اللَُّهمَّ أ

ْصِلْح يل 
َ
، َوأ ْصِلْح يِلْ ُدْ�يَاَي الَّيِتْ ِ�يَْها َمَعايِشْ

َ
ْمِرْي، َوأ

َ
ْي ُهَو ِعْصَمُة أ ِ

َّ
آِخَرِ�ْ الَّيِتْ ِديِْ�ْ اذل

َموَت َراَحًة يل ِمْن لُكِّ رَشٍ 
ْ
، َواْجَعِل ال َيَاَة ِز�اَدًة يل يف لُكِّ َخْ�ٍ

ْ
بار « ».ِ�يَْها َمَعاِدْي، َواْجَعِل احل

ی آن، امرار  بوسیلهم را که یایو دن ،من از گناھان و مھالک است محافظنم را که ید الھا!
را  ام یو زندگ .آن است، اصالح کن ه سویت من بو آخرتم را که بازگش ،کنم می معاش

ھا  بدی تماماز  مو نجات یراحت باعثو مرگم را  ؛گردانب خوبم یکارھا باعث افزایش
 ».بگردان

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۸۷۰ نَّهُ  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س بِن مسعودٍ  ا�َّ
َ
لَُك إِ�ِّ  اللَُّهمَّ « :َ�ُقوُل  اَكنَ  �

َ
ْسأ

َ
 أ

ُهَدى
ْ
َعَفاَف  ،َواتلُّىَق  ال

ْ
ِغَ�  َوال

ْ
 )۲۷۲۱(م/ .»َوال

 إِ�ِّ  اللَُّهمَّ « فرمود: یم صنبی اکرم  ت است که:یروا س از ابن مسعودترجمه: 
لَُك 

َ
ْسأ

َ
ُهَدى أ

ْ
َعَفاَف  ،َواتلُّىَق  ال

ْ
ِغَ�  َوال

ْ
و  پاکدامنی، یزگاریت، پرھیاز تو ھدا بار الھا!« .»َوال

 ».نمایم میمسئلت  ـ از مردم ـ یازین یب

ْرَ�مَ  بِْن  َز�ْدِ  َ�نْ  ـ۱۸۷۱
َ
قُوُل  الَ  :قَاَل  س أ

َ
  لَُ�مْ  أ

َّ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  َكَما إِال  :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ُعوذُ إِ�ِّ  اللَُّهمَّ « :َ�ُقوُل  اَكنَ 
َ
َعْجزِ  ِمنَ  بَِك  أ

ْ
َكَسِل  ال

ْ
نُْبِ  ،َوال

ْ
ُْخِل  َواجل َهَرمِ  ،َوابلْ

ْ
 وََعَذاِب  ،َوال

َقرْبِ 
ْ
َها ،َ�ْقَواَها َ�ْفىِس  آِت  اللَُّهمَّ  ،ال نَْت  َوَز�ِّ

َ
َها َمنْ  َخْ�ُ  أ نَْت  ،َز�َّ

َ
إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  ،َوَمْوالََها َويِلَُّها أ

ُعوذُ 
َ
مٍ  ِمنْ  بَِك  أ

ْ
ٍب  َوِمنْ  ،َ�نَْفعُ  الَ  ِعل

ْ
 الَ  َدْعَوةٍ  َوِمنْ  ،�َْشبَعُ  الَ  َ�ْفٍس  َوِمنْ  ،َ�َْشعُ  الَ  قَل

 )۲۷۲۲(م/ .»الَهَ  �ُْستََجاُب 
گفت: من برای شما ھمان چیزی را  س د بن ارقمیزروایت است که ترجمه: 

 نمود:  اینگونه دعا می صفرمود. آنحضرت  صگویم که رسول الله  می

، اللَُّهمَّ آِت « َقرْبِ
ْ
َهَرِم، وَعَذاِب ال

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَعْجِز َوالَكَسِل، وابُلْخِل َوال

َ
اللُهمَّ إِ�ِّ أ

ُعوُذ بَِك 
َ
ْ أ نَْت َويِلَُّها َوَمْوالََها، اللَُّهمَّ إِ�ِّ

َ
َها، أ نَْت َخْ�ُ َمْن َز�َّ

َ
َها أ ٍم  َ�ْفيِسْ َ�ْقَواَها، َوَز�ِّ

ْ
ِمْن ِعل

ٍب َال َ�َْشُع، َوِمْن َ�ْفٍس َال �َْشبَُع، وِمْن َدْعَوٍة َال �ُْستََجاُب لََها
ْ
  ».َال َ�نَْفُع، َوِمْن قَل

بار  ؛برم یو عذاب قبر به تو پناه م و فرتوت شدن ریپ بخل، تنبلی، ،ی! از ناتوانالھابار«
ن یکه تو بھترچرا  پاک گردان؛ه و یرا تزکنفسم کن و  عنایت نفس ی! به من تقواالھا
بار  ؛یتو سرپرست و مالک آن ھست و گردانی آن را تزکیه و پاک میکه  یھست یکس
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ص یکه حر یورزد، از نفس یکه خشوع نم قلبی، از ساندر ینم ای فایدهکه  ی! از علمالھا
 ».برم ید، به تو پناه مشو ینم اجابتکه  ییشود و از دعا یر نمیاست و س

ام  ): بار الها! مرا مغفرت کن، به من رحم فرما، تندرستی عنایت فرما و روزی۳باب (
 ده

بُوَعن  ـ۱۸۷۲
َ
شَجيعَّ  َمالٍِك  أ

َ
�ِيهِ  َ�نْ ، األ

َ
نَّهُ  :س أ

َ
تَاهُ  صانلَّيِبَّ  َسِمعَ  �

َ
 يَا :َ�َقاَل  رَُجٌل  َوأ

ِ  رَُسوَل  قُوُل  َكيَْف  ا�َّ
َ
ُل  ِح�َ  أ

َ
ْسأ

َ
 »َواْرُزقِْ�  واََعفِِ�  َوارمَْحِْ� يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  قُِل « :قَاَل  ؟َر�ِّ  أ

َصابَِعهُ  َوَ�َْمعُ 
َ
  أ

َّ
إِنَّ « اِإلْ�َهامَ  إِال

َْمعُ  َهُؤالَءِ  فَ
َ

 )۲۶۹۷(م/ .»َوآِخَرتََك  ُدْ�يَاكَ  لََك  جت
من شنیدم که مردی نزد  گوید: می ابو مالک اشجعی به روایت از پدرشترجمه: 
خواھم از پروردگارم مسئلت  ! ھنگامی که مییا رسول اللهآمد و گفت:  صرسول الله 

 واََعفِِ�  َوارمَْحِْ� يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ «بگو: «فرمود:  صنمایم، چه بگویم؟ رسول الله 
ام  (بار الھا! مرا مغفرت کن، به من رحم فرما، تندرستی عنایت فرما و روزی »َواْرُزقِْ� 

بجز انگشت ابھام، چھار انگشت دیگرش را ـ در  صرسول الله  گوید: می ده.) راوی
اینھا دنیا و آخرت را برایت جمع «اشاره به این چھار چیز ـ جمع نمود و فرمود: 

 ».کنند می

عطا فرما و ما  یکیز به ما نین و در آخرت نکعطا  یکیا به ما نیبار الها! در دن): (۴(باب 
 را از عذاب دوزخ، نجات ده

َعِز�زِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۸۷۳
ْ
َل  :قَاَل  ـ ُصَهيٍْب  اْ�نُ  وَُهوَ  ـ ال

َ
�ًَسا َ�تَاَدةُ  َسأ

َ
ىُّ  :س أ

َ
 اَكنَ  َدْعَوةٍ  أ

رَثَ  ص انلَّيِبُّ  بَِها يَْدُعو
ْ
�

َ
رَثُ  اَكنَ  :قَاَل  ؟أ

ْ
�

َ
ْ�يَايِف  آتِنَا اللَُّهمَّ « :َ�ُقوُل  بَِها يَْدُعو َدْعَوةٍ  أ  ادلُّ

�ٌَس  َوَ�نَ  :قَاَل  »انلَّارِ  َعَذاَب  َوقَِنا َحَسنَةً  اآلِخَرةِ َوِ�  َحَسنَةً 
َ
َرادَ  إَِذا ،أ

َ
نْ  أ

َ
 َداَع  بَِدْعَوةٍ  يَْدُعوَ  أ

َرادَ  فَإَِذا ،بَِها
َ
نْ  أ

َ
 )۲۶۹۰(م/ .ِ�يهِ  بَِها َداَع  ،اَعءٍ بِدُ  يَْدُعوَ  أ

بیشترین دعای : پرسید س انس: قتاده از گوید  می عبد العزیز بن صھیبترجمه: 
این بود که  ص چه بود؟ انس گفت: بیشترین دعای نبی اکرم ص رمکا ینب

ْ�يَا َحَسنًَة َوِ� اآلِخَرِة َحَسنَةً «فرمود:  می بار الھا! « »َوقِنَا َعَذاَب انلَّارِ  اللَُّهمَّ َر�َّنَا آتِنَا يِف ادلُّ
عطا فرما و ما را از  یکیز به ما نین و در آخرت نکعطا  یکیا به ما نیپروردگار ما! در دن

 ».هعذاب دوزخ، نجات دِ 
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و ھرگاه  خواند. خواست یک دعا کند، ھمین دعا را می ھرگاه انس می گوید: می راوی
 خواند. در آن می خواست، دعای طوالنی کند، این دعا را می

 ):۵باب (
ٍّ  َ�نْ  ـ۱۸۷۴ ِ  رَُسوُل يِل  قَاَل  :قَاَل  س ىلَعِ ْدِ�  اْهِدِ�  اللَُّهمَّ  :قُِل « :ص ا�َّ  َواْذُكرْ  ،وََسدِّ

ُهَدى
ْ
ِر�َق  ِهَداَ�تََك  بِال َدادِ  ،الطَّ ْهمِ  َسَدادَ  َوالسَّ  )۲۷۲۵(م/ .»السَّ

، «بگو: «: به من فرمود صرسول الله  گوید: می س یعلترجمه:  اللَُّهمَّ اْهِدِ�ْ
ْدِ�ْ  نگه دار.) و از ھدایت، نشان ثابت قدم راست و و  ت فرمای! مرا ھدا(بار الھا »وََسدِّ

دادن راه، و از راست و ثابت قدم نگه داشتن، نشانه گرفتن و راستی تیر را مد نظر 
  ».داشته باش

 ای الله انجام داده است): دعا کردن با توسل به اعمال نیکی که برای رض۶باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۸۷۵ ِ  رَُسولِ  َ�نْ  ل ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ نَّهُ  ص ا�َّ

َ
 َ�َفرٍ  ثََالثَةُ  بَيْنََما« :قَاَل  �

ْونَ  َخَذُهمُ  َ�تََمشَّ
َ
َمَطرُ  أ

ْ
َوْوا ،ال

َ
  فَأ

َ
ْت  ،َجَبٍل يِف  اَغرٍ  إِىل َطَّ

ْ
ََبِل  ِمنَ  َصْخَرةٌ  اَغرِِهمْ  فَمِ  ىلَعَ  فَا�

ْ
 ،اجل

ْ�َماالً  اْ�ُظُروا :بِلَْعٍض  َ�ْعُضُهمْ  َ�َقاَل  ،َعلَيِْهمْ  فَاْ�َطبََقْت 
َ
تُُموَها أ

ْ
ِ  َصاحِلَةً  َعِمل َ  فَاْدُعوا ،ِ�َّ  ا�َّ

 
َ

َ  لََعلَّ  ،بَِها َ�َعاىل َحُدُهمُ  َ�َقاَل  ،َ�نُْ�مْ  َ�ْفرُُجَها ا�َّ
َ
انِ يِل  اَكنَ  إِنَّهُ  اللَُّهمَّ  :أ  َشيَْخانِ  َوادِلَ

ىِت  ،ِبَ�انِ كَ 
َ
ْرىَع  ِصَغارٌ  ِصبْيَةٌ  َوِ�َ  ،َواْمَرأ

َ
رَْحُت  فَإَِذا ،َعلَيِْهمْ  أ

َ
ُت  ،َحلَبُْت  َعلَيِْهمْ  أ

ْ
 َ�بََدأ

ىَّ  نَّهُ  ،بَِ�َّ  َ�بَْل  فََسَقيْتُُهَما بَِوادِلَ
َ
ى َو�

َ
َجرُ  يَْومٍ  َذاَت يِب  نَأ ْمَسيُْت  َحىتَّ  آِت  فَلَمْ  الشَّ

َ
 فَوََجْدُ�ُهَما أ

ْحلُُب  ُكنُْت  َكَما فََحلَبُْت  ،نَاَما قَدْ 
َ
َِالِب  فَِجئُْت  ،أ

ْ
َرهُ  ،رُُءوِسِهَما ِعنْدَ  َ�ُقْمُت  بِاحل

ْ
�

َ
نْ  أ

َ
 أ

وقَِظُهَما
ُ
َرهُ  ،نَْوِمِهَما ِمنْ  أ

ْ
�

َ
نْ  َوأ

َ
ْسىِقَ  أ

َ
بْيَةَ  أ بْيَةُ  ،َ�بْلَُهَما الصِّ  فَلَمْ  ،قََدَ�َّ  ِعنْدَ  َ�تََضاَغْونَ  َوالصِّ

 
ْ

ىِب  َذلَِك  يََزل
ْ
َ�ُهمْ  َدأ

ْ
َفْجرُ  َطلَعَ  َحىتَّ  وََدأ

ْ
�ِّ  َ�ْعلَمُ  ُكنَْت  فَإِنْ  ،ال

َ
ُت �

ْ
 وَْجِهَك  ابِْتَغاءَ  َذلَِك  َ�َعل

َا فَافُْرجْ 
َ

َماءَ  ِمنَْها نََرى فُرَْجةً  ِمنَْها نل ُ  َ�َفَرجَ  ،السَّ ْوا ،فُرَْجةً  ِمنَْها ا�َّ
َ
َماءَ  ِمنَْها فََرأ  َوقَاَل  ،السَّ

ْحبَبْتَُها َ�مٍّ  اْ�نَةُ يِل  اَكنَْت  إِنَّهُ  اللَُّهمَّ  :اآلَخرُ 
َ
َشدِّ  أ

َ
َْها َوَطلَبُْت  ،النَِّساءَ  الرَِّجاُل  ُ�ِبُّ  َما َكأ

َ
 إِيل

بَْت  ،َ�ْفَسَها
َ
ا ،بَِها فَِجئْتَُها ،ِدينَارٍ  ِمائَةَ  مَجَْعُت  َحىتَّ  َ�تَِعبُْت  ،ِدينَارٍ  بِِمائَةِ  آِ�يََها َحىتَّ  فَأ  فَلَمَّ

ِ  َ�بْدَ  يَا :قَالَْت  رِْجلَيَْها َ�ْ�َ  َ�ْعُت وَ  َ  اتَِّق  ا�َّ َاَ�مَ  َ�ْفتَِح  َوالَ  ،ا�َّ
ْ
  اخل

َّ
هِ  إِال  ،َ�نَْها َ�ُقْمُت  ،حِبَقِّ

إِنْ 
�ِّ  َ�ْعلَمُ  ُكنَْت  فَ

َ
ُت �

ْ
َا فَافُْرجْ  وَْجِهَك  ابِْتَغاءَ  َذلَِك  َ�َعل

َ
 َوقَاَل  ،لَُهمْ  َ�َفَرجَ  ،فُرَْجةً  ِمنَْها نل

َجرُْت  ُكنُْت إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  :اآلَخرُ 
ْ
ِجً�ا اْستَأ

َ
ُرزٍّ  بَِفَرقِ  أ

َ
ا ،أ ْعِطِ�  :قَاَل  َ�َملَهُ  قىََض  فَلَمَّ

َ
 ،َحىقِّ  أ
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  فَلَمْ  ،َ�نْهُ  فَرَِغَب  فََرقَهُ  َعلَيْهِ  َ�َعرَْضُت 
ْ

َزل
َ
ْزرَُعهُ  أ

َ
 :َ�َقاَل  فََجاَءِ�  ،َوراَِعَءَها َ�َقًرا ِمنْهُ  مَجَْعُت  َحىتَّ  أ

َ  اتَِّق  ُت  ،َحىقِّ  َ�ْظِلْمِ�  َوالَ  ا�َّ
ْ
  اذَْهْب  :قُل

َ
َك  إىِل

ْ
ََقرِ  تِل

ْ
َ  اتَِّق  :َ�َقاَل  ،فَُخْذَها ،َوراَِعئَِها ابل  َوالَ  ا�َّ

ُت  ،ىِب  �َْستَْهِزئْ 
ْ
ْستَْهِزئُ  الَ إِ�ِّ  :َ�ُقل

َ
ََقرَ  َذلَِك  ُخذْ  ،بَِك  أ

ْ
َخَذهُ  ،َوراَِعَءَها ابل

َ
 ُكنَْت  فَإِنْ  ،بِهِ  فََذَهَب  فَأ

�ِّ  َ�ْعلَمُ 
َ
ُت �

ْ
َا فَافُْرجْ  ،وَْجِهَك  ابْتَِغاءَ  َذلَِك  َ�َعل

َ
ُ  َ�َفَرجَ  ،بىَِقَ  َما نل  )۲۷۴۳(م/ .بىَِقَ  َما ا�َّ

در راه سه نفر «فرمود:  ص الله رسول گوید: می ل الله بن عمر عبدترجمه: 
که در کوھی بود، پناه بردند؛ در این اثنا، سنگ ه باران آمد؛ لذا آنھا به یک غار کبودند 

گر گفتند: اعمال یدیکامًال مسدود نمود. به کر شد و دھانة غار را یوه، سرازکاز  یبزرگ
د بررسی نمایید و به آنھا متوسل شوید؛ ای هانجام داد الله متعالخوبی را که به خاطر 

رد و کدعا  ،از آنان یکیاین سنگ را دور نماید و راه ما را باز کند؛ پس  الله متعالشاید 
ان خردسالی داشتم؛ و از راه فرزند ھمسر و ،سالخوردهمن پدر و مادر گفت: پروردگارا! 

نمودم؛ و ھر گاه گوسفندان را از مرتع به خانه  میگوسفند چراندنی، بر آنھا انفاق 
دادم.  میخست، قبل از فرزندانم، به پر و مادرم شیر دوشیدم و ن میآوردم، آنھا را  می
قبل از خانه برگشتم و ، در جستجوی چراگاه، راھم دور شد و شب ھنگام به یروز

دم و یدوش ریشپس مانند ھمیشه،  .خواب رفته بودندنم برسم، آنھا یه خدمت والدکنیا
را از خواب  بالی سرشان ایستادم. دوست نداشتم آنھا م ودست گرفتبرا  ظرف شیر

دانستم که کودکانم را قبل از آنھا شیر بدھم؛ حال  میبیدار کنم و ھمچنین ناپسند 
کردند. به ھر حال تا طلوع آفتاب  آنکه فرزندانم از گرسنگی، کنار پاھایم داد و فریاد می

 ین عمل را بخاطر خوشنودیادانی که من  تو میپروردگارا! اگر اینگونه سپری گردید؛ 
 ،سنگدور کن که آسمان را ببینیم. آنگاه،  ای هسنگ را به اندازم، ه اداد تو انجام

 طوری که آسمان را دیدند. ان خوردکت کیاند
داشتم  ییدختر عموو گفت: پروردگارا! من  برداشتدست به دعا  ،نفر دومسپس،  

از من د و یوی امتناع ورز ینم؛ ولکاو زنا  خواستم با یم یروز .شده بودم او ةفتیفره ک
درخواست کرد که صد دینار به او بدھم؛ من بسیار خسته شدم تا اینکه صد دینار را 

انجام آن  یبراامًال ک آنگاه، با آن صد دینار نزد او رفتم؛ ھنگامی که جمع آوری نمودم؛
 یگوھر عفت، بران یستن اکشای بنده ی خدا! از خدا بترس؛ ، گفت: شدمآماده  ،عمل

از انجام آن اینجا بود که من برخاستم و  که از راه نکاح باشد.مگر این حرام استتو 
دانی که  میتو پروردگارا! اگر  .)دمیور را به او بخشکمبلغ مذم . (و منصرف شد ،عمل
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نجات  ،ین گرفتاریاما را از ، از انجام این عمل، منصرف شدمتو  یبخاطر خوشنود من
ه آنان بتوانند از ک یا اما نه به اندازه( .ان خوردکش تیاز جا کیاند ،سنگ ،آنگاهبده. 

 .)ندیایرون بیب ،غار
در برابر یک ارگر را ک یکو گفت: پروردگارا!  تشبردادست به دعا  ،نفر سومسپس 

مزدم را بده. من  گماشتم؛ ھنگامی که کارش را به پایان رساند، گفت: یارک پیمانه برنج به
کاشتم تا اینکه  مزدش را به او دادم؛ اما او آن را نپذیرفت. من آن برنجش را ھمچنان می

و  ارگر نزد من آمدکآن مقدار زیادی گاو و گاو چران برایش جمه نمودم. پس از مدتی، 
را ھا و گاو چرانان گاوآن گفتم: گفت: از خدا بترس و در مورد مزدم به من ستم روا مدار. 

نم؛ آن ک نمی گفتم: تو را مسخره !نکنمرا مسخره خدا بترس و  ازگفت: بردار و برو. او 
. با خود بردش گرفت و یگاوھا و گاو چرانھا را بردار و برو. اینگونه او تمام آنھا را در پ

ما را از تو انجام داده ام،  یرضابخاطر را ار کن یادانی که من  تو می! اگر اپروردگار
 ».، دور ساختغار ةدھان را از سنگ الله متعالآنگاه،  .دهبنجات  ین گرفتاریای  دهباقیمان

 ): دعای غم و اندوه۷باب (
نَّ  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۱۸۷۶

َ
ِ  نيَِبَّ  أ َكْرِب  ِعنْدَ  َ�ُقوُل  اَكنَ  ص ا�َّ

ْ
َ  الَ « :ال

َ
  إهِل

َّ
ُ  إِال  ا�َّ

َعِظيمُ 
ْ
َِليمُ  ال

ْ
َ  الَ  ،احل

َ
  إهِل

َّ
ُ  إِال َعْرِش  رَبُّ  ا�َّ

ْ
َعِظيمِ  ال

ْ
َ  الَ  ،ال

َ
  إهِل

َّ
ُ  إِال َمَواِت  رَبُّ  ا�َّ رِْض  َورَبُّ  السَّ

َ
 األ

َعْرِش  َورَبُّ 
ْ
َكِر�مِ  ال

ْ
 )۲۷۳۰(م/ .»ال

 یشانیھنگام اندوه و پر صد : رسول الله یگویم ل ابن عباسترجمه: 

 اهللاُ «فرمود:  یم
َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َعِظيُم ال الَ
ْ
 اهللاُ ـْ ال

َّ
َ إِال

َ
َ  َحِليُم، ال إِهل

َ
َعِظيِم، ال إِهل

ْ
َعْرِش ال

ْ
رَبُّ ال

 اهللاُ 
َّ
َكِر�مِ  إِال

ْ
َعْرِش ال

ْ
رِْض َوَربُّ ال

َ
َمَواِت َوَربُّ األ  اللهبجز  یچ معبودیھ« .»رَبُّ السَّ
ه پروردگار عرش بزرگ است، کبجز الله  یچ معبودیبزرگ و بردبار، وجود ندارد. ھ

ن و عرش گرانبھا یو زمھا  آسمان ه پروردگارکبجر الله  یچ معبودیھ وجود ندارد.
 ». است، وجود ندارد

 شود تا زمانی که عجله نکند ): دعای بنده اجابت می۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۷۷

َ
نَّهُ  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
َعبْدِ  �ُْستََجاُب  يََزاُل  الَ « :قَاَل  �

ْ
 لَمْ  َما لِل

وْ  بِإِثْمٍ  يَْدعُ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا :ِ�يَل  »�َْستَْعِجْل  لَمْ  َما ،رَِحمٍ  قَِطيَعةِ  أ  :َ�ُقوُل « :قَاَل  ؟االِْسِتْعَجاُل  َما ا�َّ
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رَ  فَلَمْ  ،َدَعوُْت  َوقَدْ  ،َدَعوُْت  قَدْ 
َ
اَعءَ  َوَ�َدعُ  ،َذلَِك  ِعنْدَ  فَيَْستَْحرِسُ  ،يِل  �َْستَِجيُب  أ  .»ادلُّ

 )۲۷۳۵(م/
پذیرفته  ھمچنان بنده دعای«فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می س رهیابوھرترجمه: 

و عجله پیوند خویشاوندی، دعا ننماید ا قطع یگناه  تا زمانی که در جھت انجامشود  یم
از است  عبارتعجله «؟ فرمود: یعنی چه! عجله یا رسول اللهگفت: شخصی  ».نکند

مرا قبول  یدعا الله متعالدم که یند لیو ؛دعا کردم من بسیارد: یبگوشخص که این
 ».کند یدعا کردن را ترک م شود و خسته و مستأصل می از آن، بعد .کند

 ): قاطعیت در دعا و نگوید: اگر خواستی۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۷۸

َ
َحُدُ�مُ  َ�ُقولَنَّ  الَ « :ص انلَّىِبُّ  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  :أ

اَعءِ يِف  يِلَْعِزمْ  ،ِشئَْت  إِنْ  ارمَْحِْ�  اللَُّهمَّ  ،ِشئَْت  إِنْ  إِنَّ  ،ادلُّ
َ  فَ ُ  ُمْكِرهَ  الَ  ،َشاءَ  َما َصانِعٌ  ا�َّ

َ
 .»هل

 )۲۶۷۹(م/
بار د: یاز شما نگو یکچ یھ«فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سره یابوھرترجمه: 

ه بطور ک، برمن رحم فرما؛ بلی! اگر خواستبار الھان؛ ک، مرا مغفرت ی! اگر خواستالھا
 ».ندکرا مجبور  الله متعالتواند  ینمکس  ھیچ راین، بخواھد؛ زیقیقطع و 

 شود ای وجود دارد که دعا در آن لحظه، اجابت می ): در شب، لحظه۱۰باب (
 رَُجٌل  يَُوافُِقَها الَ  ،لََساَعةً  اللَّيِْل يِف  إِنَّ « :َ�ُقوُل  صانلَّيِبَّ  َسِمْعُت  :قَاَل  س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۸۷۹

ُل  ُمْسِلمٌ 
َ
َ  �َْسأ ْمرِ  ِمنْ  َخْ�ًا ا�َّ

َ
�ْيَا أ   َواآلِخَرةِ  ادلُّ

َّ
ْ�َطاهُ  إِال

َ
ْلَةٍ  لُكَّ  وََذلَِك  ،إِيَّاهُ  أ

َ
 )۷۵۷(م/ .»يل

در شب، «فرمود:  می صشنیدم که نبی اکرم  گوید: می س جابرترجمه: 
ا و یدن اموراز  یریابد و خیدرآن را  ،مسلمان شخص اگر که ای وجود دارد لحظه

در ھر  آن،و  نماید؛ عنایت می اورا به  آن الله متعال، بخواھد الله متعالآخرت را از 
 .»، وجود داردشب

 ): تشویق به دعا و ذکر در آخر شب و اجابت دعا در آن وقت۱۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۸۰

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُل « :قَاَل  ص ا�َّ   َ�بَارَكَ  َر�ُّنَا َ�ْ�ِ

َ
ْلَةٍ  لُكَّ  َوَ�َعاىل

َ
 يل

 
َ

َماءِ  إِىل ْ�يَا السَّ ْستَِجيَب  يَْدُعوِ�  َمنْ  :َ�يَُقوُل  ،اآلِخرُ  اللَّيِْل  ثُلُُث  َ�بىَْق  ِح�َ  ادلُّ
َ
ُ  فَأ

َ
 َوَمنْ  هل

لُِ� 
َ
ْعِطيَهُ  �َْسأ

ُ
ْغِفرَ  �َْستَْغِفُرِ�  َوَمنْ  فَأ

َ
ُ  فَأ

َ
 )۷۵۸(م/ .»هل
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، در یک سوم آخر الله متعال«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 
ه مرا بخواند تا او کھست  یسکا یآ گوید: می د ویفرما یا نزول میھر شب، به آسمان دن

ه از کھست  یسکا یه از من بخواھد تا به او بدھم؟ آکھست  یسکا ینم؟ آکرا اجابت 
 ؟»ببخشمند تا او را کمن طلب بخشش 

 ): دعا کردن هنگام بانگ خروس۱۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۸۱

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
يََ�ةِ  ِصيَاحَ  َسِمْعتُمْ  إَِذا« :قَاَل  صانلَّيِبَّ  أ لُوا ،ادلِّ

َ
َ  فَاْسأ  ا�َّ

إِ�ََّها ،فَْضِلهِ  ِمنْ 
ْت  فَ

َ
َِمارِ  نَِهيَق  َسِمْعتُمْ  َو�َِذا ،َملاًَك  َرأ

ْ
ِ  َ�تََعوَُّذوا ،احل يَْطانِ  ِمنَ  بِا�َّ إِ�ََّها ،الشَّ

 فَ
ْت 

َ
 )۲۷۲۹(م/ .»َشيَْطانًا َرأ

ھرگاه، بانگ خروس را «فرمود:  صرم کا ینب گوید: می سره یابوھرترجمه: 
ده یرا د یا را او در آن ھنگام، فرشتهید؛ زییرا مسئلت نما اللهرم کد، فضل و یدیشن

را او ید؛ زی، پناه ببرالله متعالطان، به ید، از شیدیاست. و ھرگاه، عرعر االغ را شن
 ».ده استیرا د یطانیش

 ): دعا برای برادر مسلمان در غیاب او۱۳باب (
ِ  َ�بْدِ  اْ�نُ  وَُهوَ  ـ َصْفَوانَ  َ�نْ  ـ۱۸۸۲ ْتَهُ  َوَ�نَْت  ـ َصْفَوانَ  بِْن  ا�َّ

َ
رَْداءُ  حت  قَِدْمُت  :قَاَل  ادلَّ

امَ  َ�يُْت  ،الشَّ
َ
بَا فَأ

َ
رَْداءِ  أ هِلِ يِف  ادلَّ ِجْدهُ  فَلَمْ  َمْ�ِ

َ
مَّ  َووََجْدُت  ،أ

ُ
رَْداءِ  أ تُِر�دُ  :َ�َقالَْت  ،ادلَّ

َ
َجَّ  أ

ْ
 ،احل

َعامَ 
ْ
ُت  ؟ال

ْ
َ  فَاْدعُ  :قَالَْت  ،َ�َعمْ  :َ�ُقل َا ا�َّ

َ
إِنَّ  ،خِبَْ�ٍ  نل

َمْرءِ  َدْعَوةُ « :َ�ُقوُل  اَكنَ  صانلَّيِبَّ  فَ
ْ
 ال

ُمْسِلمِ 
ْ
ِخيهِ  ال

َ
َغيِْب  بَِظْهرِ  ،أل

ْ
ِسهِ  ِعنْدَ  ،ُمْستََجابَةٌ  ،ال

ْ
ٌ  َملٌَك  َرأ ِخيهِ  َداَع  لُكََّما :ُمَو�َّ

َ
 قَاَل  ،خِبَْ�ٍ  أل

َملَُك 
ْ
ُ  ال ُمَو�َّ

ْ
  فََخرَْجُت  :قَاَل  »بِِمثٍْل  َولََك  ،آِم�َ  :بِهِ  ال

َ
وقِ  إِىل بَا فَلَِقيُت  السُّ

َ
رَْداءِ  أ يِل  َ�َقاَل  ،ادلَّ

 )۲۷۳۳(م/ .ص انلَّيِبِّ  َعِن  يَْرِو�هِ  ،َذلَِك  ِمثَْل 
ای به شام آمدم و بر گوید: می صفوان بن عبد الله بن صفوان ؛شوھر درداء؛ترجمه: 

او آنجا نبود؛ اما ام درداء ھمانجا بود. وی از من  دیدن ابو درداء به منزلش رفتم.
خیر کن؛  پرسید: امسال، تصمیم داری به حج بروی؟ گفتم: بله. گفت: برای ما دعای

دعای غیابی ھر شخص در حق برادر مسلمانش، اجابت «فرمود:  می ص زیرا نبی اکرم
برای برادر دعا کردن شخص  امگای مأمور است که ھن ، فرشتهبر بالینش شود. و می

 راوی». آمین (اجابت کن) و برای تو نیز مانند آن باشد گوید: می مسلمانش، فرشته
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درداء را نیز مالقات نمودم. او ھم از من تقاضای  بعد از آن، به بازار رفتم و ابو گوید: می
 روایت نمود. برایم  صدعا کرد و این حدیث را از پیامبر اکرم 

 ): کراهیت دعا برای تعجیل عقوبت در دنیا۱۴باب (
�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۸۸۳

َ
نَّ  س أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُمْسِلِم�َ  ِمنَ  رَُجالً  اَعدَ  ص ا�َّ

ْ
 فََصارَ  َخَفَت  قَدْ  ال

َفْرِخ  ِمثَْل 
ْ
ُ  َ�َقاَل  ،ال

َ
ِ  رَُسوُل  هل ءٍ  تَْدُعو ُكنَْت  َهْل « :ص ا�َّ وْ  �ىَِشْ

َ
ُ  أ

ُ
هل

َ
 ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟»إِيَّاهُ  �َْسأ

قُوُل  ُكنُْت 
َ
هُ  اآلِخَرةِ يِف  بِهِ  ُمَعاقِىِب  ُكنَْت  َما اللَُّهمَّ  :أ

ْ
ل ْ�يَايِف يِل  َ�َعجِّ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ادلُّ  :ص ا�َّ

ِ  ُسبَْحانَ « وْ  ـ تُِطيُقهُ  الَ  !ا�َّ
َ
فَالَ  ـ �َْستَِطيُعهُ  الَ  أ

َ
َت  أ

ْ
ْ�يَايِف  آتِنَا اللَُّهمَّ  :قُل  اآلِخَرةِ َوِ�  َحَسنَةً  ادلُّ

َ  فََداَع  :قَاَل  »انلَّارِ  َعَذاَب  َوقِنَا َحَسنَةً  ُ  ا�َّ
َ

 )۲۶۸۸(م/ .فََشَفاهُ  ،هل
به عیادت مردی از مسلمانان رفت که  صرسول الله  گوید: می سانس ترجمه: 

آیا «به او فرمود:  ص پیامبر اکرمبسیار ضعیف و الغر، و مانند یک جوجه شده بود. 
؟ آن مرد گفت: »نمودی ، چیزی مسئلت میالله متعالنمودی یا از  دعای خاصی می

کردم که: بار الھا! عقوبتی را که قرار است در آخرت ببینم، در دنیا  من دعا می بله،
نداری؛ چرا آن را  سبحان الله، تو توانایی«فرمود:  صبرایم معّجل گردان. رسول الله 

اینگونه دعا نکردی که: بار الھا! در دنیا و آخرت به ما خوبی و نیکی عنایت کن و ما را 
برایش  الله متعالنزد  ص: آنگاه، رسول الله گوید  می راوی». از عذاب آتش، نجات بده

 او را شفا داد. الله متعالدعا نمود و 

و  ؛شود ): کراهیت آرزوی مرگ بخاطر مصیبتی که انسان بدان گرفتار می۱۵باب (
 باید دعای خیر نمود

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۸۸۴
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س أ َحُدُ�مُ  َ�تََمنََّ�َّ  الَ « :ص ا�َّ

َ
َموَْت  أ

ْ
 نََزَل  لرُِضٍّ  ال

إِنْ  ،بِهِ 
يَُقِل  ُمتََمنِّيًا بُدَّ  الَ  اَكنَ  فَ

ْ
ْحِيِ�  اللَُّهمَّ  :فَل

َ
َيَاةُ  اَكنَِت  َما أ

ْ
 اَكنَِت  إَِذا َوتََوفَِّ�  ،يِل  َخْ�ًا احل

َوفَاةُ 
ْ
ا ال  )۲۶۸۰(م/. »يِل  َخْ�ً

از شما به  یکچ یھ«فرمود:  صرسول الله  گوید: می س کانس بن مالترجمه: 
ن یجز ا یا ند؛ اما اگر چارهکمرگ ن یشود، آرزو یه به آن گرفتار مک یبتیخاطر مص
 یبه نفع من است، مرا زنده نگه دار و ھنگام یه زندگک ی! تا زمانبار الھاد: یندارد، بگو

 ».رانیه مرگ به نفع من است، مرا بمک
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ِ  رَُسوُل  قَاَل قَاَل:  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۸۸۵ َحُدُ�مُ  َ�تََمنَّ  الَ « ص ا�َّ
َ
َموَْت  أ

ْ
 َوالَ  ،ال

نْ  َ�بِْل  ِمنْ  بِهِ  يَْدعُ 
َ
ِ�يَهُ  أ

ْ
َحُدُ�مُ  َماَت  إَِذا إِنَّهُ  ،يَأ

َ
ُمْؤِمنَ  يَِز�دُ  الَ  َو�ِنَّهُ  ،َ�َملُهُ  اْ�َقَطعَ  أ

ْ
 ُ�ْمُرهُ  ال

 
َّ
 )۲۶۸۲(م/ .»َخْ�ًا إِال

ک از شما یچیھ«فرمود:  صرسول الله  کهکند  می تیروا س رهیابو ھرترجمه: 
ھنگامی که را یز درخواست مرگ ننماید؛، فرا رسیدن آنمرگ نکند و قبل از آرزوی 

صرفا باعث  ،عمر مؤمنباید بدانید که و  .گردد یعملش قطع ممیرد،  یکی از شما می
 .»گردد می افزایش خیر و نیکی برایش





 
 
 
 

 ذکر کتابـ ۶۰

 ): تشویق به ذکر الله و تقرب جستن به او با استمرار یادش۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۸۶

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ُ  َ�ُقوُل « :ص ا�َّ نَا :أل ا�َّ

َ
 َظنِّ  ِعنْدَ  أ

نَاىِب،  َ�بِْدى
َ
يِف  َذَكَرِ�  َو�ِنْ  ،َ�ْفىِس يِف  َذَكْرتُهُ  ،َ�ْفِسهِ يِف  َذَكَرِ�  إِنْ  ،يَْذُكُرِ�  ِح�َ  َمَعهُ  َوأ

�ُْت  ،ِشرْبًا ِم�ِّ  اْ�رَتََب  َو�ِنِ  م،ِمنْهُ  َخْ�ٍ  َمإلٍ يِف  َذَكْرتُهُ  ،َمإلٍ  ْهِ  َ�َقرَّ
َ

َّ  َ�َقرََّب  َو�ِنِ  ،ِذَرااًع  إِيل إيِلَ
�ُت ِمنُه  ،ِذَرااًع  تَاِ�  َو�ِنْ  ،بَااًع َ�َقرَّ

َ
تَيْتُهُ  ،َ�ْمىِش  أ

َ
 )۲۶۷۵(م/ .»َهْرَولَةً  أ

با  من: دیفرما یم الله متعال« :فرمود ص رسول الله گوید: می  رهیابوھرترجمه: 
 کند، یم ادی مرا که یھنگام م؛ وینما یم رفتار دارد، من به که یگمان بر اساس ام بنده
 خواھم ادی ،ییتنھا در او را ھم من کند، ادی مرا ییتنھا در پس اگر ھستم؛ او با من

 کرد؛ خواھم ادی ،یبھتر ان جمعیم در را او من کند، ادی جمع، انیدر م مرا اگر کرد؛ و
 کینزد او به ذراع کی ی اندازه به من شود، کینزد من به وجب کی ی اندازه به اگر و
 ع با کیی  اندازه به شود، من کینزد من به ذراع کی ی اندازه به اگر و شوم؛ یم
 من یسو به زنان قدم اگر و شوم؛ یم کینزد او به) دوست دو کردن باز ی فاصله(
 ».خواھم آمد او یسو به دوان دوان من د،یایب

 ): در مورد مداومت بر ذکر الله و ترک آن۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۸۷

َ
َسيِّدِ  َحنَْظلَةَ  َ�نْ  انلَّْهِدىِّ  ُ�ثَْمانَ أ

ُ
ِ  رَُسولِ  ُكتَّاِب  ِمنْ  َوَ�نَ  :قَاَل  س يِّ األ  ا�َّ

بُو لَِقيَِ�  :قَاَل  ص
َ
نَْت  َكيَْف  :َ�َقاَل  بَْ�رٍ  أ

َ
ُت  :قَاَل  ؟َحنَْظلَةُ  يَا أ

ْ
 ُسبَْحانَ  :قَاَل  ،َحنَْظلَةُ  نَاَ�َق  :قُل

 ِ ُت  :قَاَل  ؟َ�ُقوُل  َما !ا�َّ
ْ
ِ  رَُسولِ  ِعنْدَ  نَُ�ونُ  :قُل ُرنَا ص ا�َّ َنَّةِ  بِانلَّارِ  يَُذكِّ

ْ
نَّا َحىتَّ  ،َواجل

َ
ىَ  َك�

ْ
 رَأ

ِ  رَُسولِ  ِعنْدِ  ِمنْ  َخرَْجنَا فَإَِذا ،َ�ْ�ٍ  ْزَواجَ  اَعفَْسنَا ص ا�َّ
َ
ْوالَدَ  األ

َ
يَْعاِت  َواأل  فَنَِسينَا ،َوالضَّ

بُو قَاَل  ،َكثًِ�ا
َ
ِ  :بَْ�رٍ  أ ىَق  إِنَّا فََوا�َّ

ْ
َل

َ
نَا فَا�َْطلَْقُت  ،َهَذا ِمثَْل  نل

َ
بُ  أ

َ
نَا َحىتَّ  ،بَْ�رٍ  وَوأ

ْ
 ىلَعَ  َدَخل

ِ  رَُسولِ  ُت  ص ا�َّ
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا َحنَْظلَةُ  نَاَ�َق  :قُل ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ا�َّ ُت  ؟»َذاكَ  َوَما« :ص ا�َّ

ْ
 يَا :قُل

ِ  رَُسوَل  ُرنَا ،ِعنَْدكَ  نَُ�ونُ  ا�َّ َنَّةِ  بِانلَّارِ  تَُذكِّ
ْ
نَّا َحيتَّ  ،َواجل

َ
َى  َك�

ْ
 ،ِعنِْدكَ  ِمنْ  َخرَْجنَا فَإَِذا ،َ�ْ�ٍ  رَأ

ْزَواجَ  اَعفَْسنَا
َ
ْوالَدَ  األ

َ
يَْعاِت  َواأل ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َكثًِ�ا �َِسينَا ،َوالضَّ ِى« :ص ا�َّ

َّ
 �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  َواذل
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رِ َوِ�  ،ِعنِْدي تَُ�ونُونَ  َما ىلَعَ  تَُدوُمونَ  لَوْ  إِنْ 
ْ
ك َمالَئَِ�ةُ  لََصافََحتُْ�مُ  ،اذلِّ

ْ
َوِ�  ،فُرُِشُ�مْ  ىلَعَ  ال

 )۲۷۵۰(م/ .ارَمرَّ  ثََالَث  »وََساَعةً  َساَعةً  َحنَْظلَةُ  يَا ،َولَِ�نْ  ،ُطُرقُِ�مْ 
  ی حنظله گوید: می ابو عثمان نھدیترجمه: 

ُ
از کاتبان رسول  یکی که س یدیسأ

من  ؟است چطور! حالت حنظلهای د و گفت: یمرا د س ابوبکر گفت:بود،  ص الله
ھنگامی گفتم:  ؟ییگو یچه م !گفت: سبحان اللهجواب دادم: حنظله منافق شده است. 

نماید،  صحبت میدوزخ و بھشت از  ص پیامبر اکرمھستیم و  ص ما نزد رسول اللهکه 
بیرون  ص از نزد رسول الله اما ھنگامی که .میکن یمشاھده م ،چشم سر ارا بھا آن ایگو

از  یاریبس پردازیم و می یزندگ سایر امورو  ھمسران، فرزندان کارھای هب رویم، می
که این حالت  به الله متعال سوگندگفت:  سابوبکر  م.یکن یفراموش مسخنان پیامبر را 

ا رسول یمن گفتم:  و میرفت ص رسول الله نزداو  و منآنگاه . دھد دست میما ھم به 
یا گفتم: ؟ »موضوع چیست«فرمود:  صرسول الله دچار نفاق شده است. حنظله  !الله

را برای ما یادآوری دوزخ و بھشت شما  ھستیم ونزد شما ! ھنگامی که رسول الله
بیرون  شمااز نزد  اما ھنگامی که .میکن یمشاھده م ،چشم سر ارا بھا آن ایگونمایید،  می
از  یاریبس پردازیم و می یزندگ سایر امورو  ھمسران، فرزندان کارھای هب رویم، می

جانم در که  کسی هفرمود: سوگند ب صرسول الله  م.یکن یفراموش مسخنان شما را 
، ھمان حالتی را داشته باشید که نزد من دارید و به یاد الله شهیاوست، اگر ھم دست

 یول ؛شما مصافحه خواھند کردبا  تانیراھھاسِر ھا و  فرشتگان در خانهباشید، متعال 
  و این جمله را سه بار، تکرار نمود. ».یک کار استھر لحظه، برای  !حنظله یا

 ): اجتماع برای تالوت قرآن کریم۳باب ( 
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۸۸

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :َقاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َس  َمنْ « :ص ا�َّ  ِمنْ  ُكْرَ�ةً  ُمْؤِمٍن  َ�نْ  َ�فَّ

ْ�يَا ُكَرِب  َس  ادلُّ ُ  َ�فَّ ِقيَاَمةِ  يَْومِ  ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَ�ةً  َ�نْهُ  ا�َّ
ْ
َ  َوَمنْ  ،ال َ  ُمْعرِسٍ  ىلَعَ  �رَسَّ ُ  �رَسَّ  ا�َّ

ْ�يَايِف  َعلَيْهِ  ُ  َسرَتَهُ  ُمْسِلًما َسرَتَ  َوَمنْ  ،َواآلِخَرةِ  ادلُّ ْ�َيايِف  ا�َّ ُ  ،َواآلِخَرةِ  ادلُّ َعبْدِ  َعْونِ يِف  َوا�َّ
ْ
 ال

َعبْدُ  اَكنَ  َما
ْ
ِخيهِ  َعْونِ يِف  ال

َ
تَِمُس  َطِر�ًقا َسلََك  َوَمنْ  ،أ

ْ
ًما ِ�يهِ  يَل

ْ
َل  ِعل ُ  َسهَّ ُ  ا�َّ

َ
  َطِر�ًقا بِهِ  هل

َ
 ِإىل

َنَّةِ 
ْ
ِ  ُ�يُوِت  ِمنْ  َ�يٍْت يِف  قَْومٌ  اْجتََمعَ  َوَما ،اجل ِ  ِكتَاَب  َ�تْلُونَ  ،ا�َّ   ،بَيْنَُهمْ  َوَ�تََدارَُسونَهُ  ،ا�َّ

َّ
 إِال

ِكينَةُ  َعلَيِْهمُ  نََزلَْت  تُْهمُ  الرَّمْحَةُ  وََغِشيَتُْهمُ  ،السَّ َمَالئَِ�ةُ  وََحفَّ
ْ
ُ  وََذَكَرُهمُ  ،ال  ،ِعنَْدهُ  ِ�يَمنْ  ا�َّ

  َوَمنْ 
َ
أ  )۲۶۹۹(م/ .»�ََسبُهُ  بِهِ  �رُْسِعْ  لَمْ  ،َ�َملُهُ  بِهِ  َ�طَّ



 ٤٩١  کتاب ذکر -۶۰

ھرکس، مشکلی از مشکالت «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
یکی از مشکالت اخروی او را برطرف  الله متعالدنیوی یک مؤمن را برطرف کند، 

در دنیا و آخرت بر او  الله متعالنماید. و ھرکس، بر انسان تنگدست، آسان بگیرد،  می
در دنیا و آخرت،  الله متعالگیرد. و ھرکس، عیب مسلمانی را بپوشاند،  آسان می

الله پوشاند. و تا زمانی که بنده برادر مسلمانش را کمک و یاری کند،  وبش را میعی
الله او را یاری خواھد کرد. و ھرکس، راھی برای جستجوی علم، در پیش گیرد،  متعال
سازد. و ھر گروھی که در یکی از  برایش راھی بسوی بھشت، ھموار می متعال

قرآن را با یکدیگر، تکرار کنند و یاد بگیرند،  (مساجد) جمع شوند و الله متعالھای  خانه
شود و فرشتگان آنان را  گردد و رحمت الھی شامل حال آنان می آرامش بر آنھا نازل می

کند. و  آنھا را در میان کسانی که نزد او ھستند، یاد می الله متعالو کنند  می احاطه
 ». رساند ه جایی نمیباید بدانید که ھرکس را عملش به جلو نبرد، نسبش او را ب

  الله متعال باشدیاد به ): کسی که بنشیند و ۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۸۹

َ
ُْدرِ  َسِعيدٍ أ

ْ
َقةٍ  ىلَعَ  ُمَعاِوَ�ةُ  َخَرجَ  :قَاَل  س يِّ اخل

ْ
َمْسِجدِ يِف  َحل

ْ
 َما :َ�َقاَل  ،ال

ْجلََسُ�مْ 
َ
َ  نَْذُكرُ  َجلَْسنَا :قَالُوا ؟أ ِ  :قَاَل ، ا�َّ ْجلََسُ�مْ  َما آ�َّ

َ
  أ

َّ
ِ  :قَالُوا ؟َذاكَ  إِال  َما َوا�َّ

ْجلََسنَا
َ
  أ

َّ
َما :قَاَل  ،َذاكَ  إِال

َ
ْستَْحِلْفُ�مْ  لَمْ إِ�ِّ  أ

َ
َحدٌ  اَكنَ  َوَما ،لَُ�مْ  ُ�ْهَمةً  أ

َ
لىَِت  أ  رَُسولِ  ِمنْ  بَِمْ�ِ

 ِ قَلَّ  ص ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  َو�ِنَّ  ،ِم�ِّ  َحِديثًا َ�نْهُ  أ َقةٍ  ىلَعَ  َخَرجَ  ص ا�َّ

ْ
ْصَحابِهِ  ِمنْ  َحل

َ
 :َ�َقاَل  ،أ

ْجلََسُ�مْ  َما«
َ
َ  نَْذُكرُ  َجلَْسنَا :قَالُوا ؟»أ َْمُدهُ  ا�َّ

َ
 ،َعلَيْنَا بِهِ  َوَمنَّ  ،لِإلِْسَالمِ  َهَدانَا َما ىلَعَ  َو�

ِ « :قَاَل  ْجلََسُ�مْ  َما آ�َّ
َ
  أ

َّ
ِ  :قَالُوا ؟»َذاكَ  إِال ْجلََسنَا َما َوا�َّ

َ
  أ

َّ
َما« :قَاَل  َذاكَ  إِال

َ
 لَمْ إِ�ِّ  أ

ْستَْحِلْفُ�مْ 
َ
تَاِ�  َولَِكنَّهُ  ،لَُ�مْ  ُ�ْهَمةً  أ

َ
�ُل  أ ِ�  ِجرْبِ ْخرَبَ

َ
نَّ  فَأ

َ
َ  أ  بُِ�مُ  ُ�بَاِ�  أل ا�َّ

َمَالئَِ�ةَ 
ْ
 )۲۷۰۱(م/ .»ال

 ،مسجدنزد جمعی که در  سه یمعاو ت است که:یروا س ید خدریاز ابو سعترجمه: 
ایم  اینجا نشستهگفتند: آنان  ؟اید چرا اینجا نشسته: نشسته بودند، رفت و گفتِگرد ھم 

ھدفی بجز این  ،سوگند اللهشما را به گفت: معاویه  م.یکن یرا م الله متعالذکر و 
گفت: من شما را معاویه  ای بجز این نداریم. سوگند، ھیچ انگیزه اللهبه گفتند:  ؟ندارید

از تمام من شما باید بدانید که  ؛سوگند ندادم وغگویی)ساختن (به در تھمم دلیلبه 
اند، حدیث کمتری  داشته صرسول الله منزلت من نزد  کسانی که منزلتی مانند
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ِگرد ھم نشسته  ،مسجدنزد جمعی از یارانش که در  صرسول الله ام؛ باری،  روایت نموده
 الله متعالذکر  ایم و اینجا نشستهگفتند: آنان  ؟»اید چرا اینجا نشسته«: بودند، رفت و فرمود

را بخاطر منتی که بر ما گذاشته و ما را به سوی اسالم، ھدایت  الله متعالو  میکن یرا م
ھدفی بجز این  ،سوگند اللهشما را به : فرمود صگوییم. رسول الله  نموده، سپاس می

من «فرمود:  صای بجز این نداریم. رسول الله  سوگند، ھیچ انگیزه اللهبه گفتند:  ؟ندارید
 من نزد÷  لیئجبر ولی ؛سوگند ندادم ساختن (به دروغگویی) تھمم دلیلشما را به 

 .»کند یر ماختفافرشتگان  نزدشما  ی وسیله به الله متعالداد که  مرا اطالعآمد و 

 و دعا و استغفار الله متعال): فضیلت مجالس ذکر ۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۹۰

َ
ِ  إِنَّ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ   َ�بَارَكَ  ِ�َّ

َ
 ،َسيَّاَرةً  َمَالئَِ�ةً  َوَ�َعاىل

رِ  َ�َالَِس  يَتَبَُّعونَ  ،فُْضالً 
ْ
ك رٌ  ِ�يهِ  َ�ِْلًسا وََجُدوا فَإَِذا ،اذلِّ

ْ
 َ�ْعُضُهمْ  وََحفَّ  ،َمَعُهمْ  َ�َعُدوا ِذك

ْجِنَحِتِهمْ  َ�ْعًضا
َ
َماءِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَُهمْ  َما َ�ْملَئُوا َحىتَّ  ،بِأ ْ�يَا السَّ قُوا فَإَِذا ،ادلُّ  وََصِعُدوا َعرَُجوا َ�َفرَّ

 
َ

َماءِ  إِىل لُُهمُ  :قَاَل  ،السَّ
َ
ُ  فَيَْسأ ْعلَمُ  وَُهوَ  ،أل ا�َّ

َ
ْ�نَ  ِمنْ  :بِِهمْ  أ

َ
 ِعنْدِ  ِمنْ  ِجئْنَا :َ�يَُقولُونَ  ؟ِجئْتُمْ  أ

 يِف  لََك  ِعبَادٍ 
َ
ُونََك  �َُسبُِّحونََك  ،رِْض األ لُونََك  َوَ�َْمُدونََك  َوُ�َهلِّلُونََك  َوُ�َ�ربِّ

َ
 َوَماَذا :قَاَل ، َو�َْسأ

لُوِ� 
َ
لُونََك  :قَالُوا ؟�َْسأ

َ
ْوا وََهْل  :قَاَل  ،َجنَّتََك  �َْسأ

َ
ىْ  ،الَ  :قَالُوا ؟َجنَّىِت  َرأ

َ
 لَوْ  فََكيَْف  :قَاَل  ،رَبِّ  أ

ْوا
َ
 وََهْل  :قَاَل  ،رَبِّ  يَا نَارِكَ  ِمنْ  :قَالُوا ؟�َْستَِجُ�ونَِ�  َوِممَّ  :قَاَل  ،َو�َْستَِجُ�ونََك  :قَالُوا ؟َجنَّىِت  َرأ

ْوا
َ
ْوا لَوْ  فََكيَْف  :قَاَل  ،الَ  :قَالُوا ؟نَارِى َرأ

َ
 قَدْ  :َ�يَُقوُل  :قَاَل  ،َو�َْستَْغِفُرونََك  :قَالُوا ؟نَارِى َرأ

ْ�َطيْتُُهمْ  ،لَُهمْ  َ�َفْرُت 
َ
لُوا َما فَأ

َ
َجْرُ�ُهمْ  َسأ

َ
ا َوأ  ،فَُالنٌ  ِ�يِهمْ  رَبِّ  :َ�يَُقولُونَ  :قَاَل  ،اْستََجاُروا ِممَّ

اءٌ  َ�بْدٌ  َما ،َخطَّ ُ  :َ�يَُقوُل  :قَاَل  ،َمَعُهمْ  فََجلََس  َمرَّ  إِ�َّ
َ

َقْومُ  ُهمُ  ،َ�َفْرُت  َوهل
ْ
 بِِهمْ  �َْشىَق  الَ  ال

 )۲۶۸۹(م/ .»َجِليُسُهمْ 
عالوه بر  ،الله متعال«فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می س رهیابوھرترجمه: 

ھا مشغول گشت  ه در راهکدارد  یفرشتگان ھای مختلف دارند، فرشتگانی که مسئولیت
الله اد یه به کنند یبب مجلسیھرگاه، و گردند.  یمذکر  مجالسھستند و بدنبال  یزن

تا جایی کنند  می ھایشان احاطه یکدیگر را با بالنشینند و  با آنان میاند،  مشغول متعال
و رفتن  و بعد از پراکنده شدن کنند؛ تا آسمان دنیا ُپر میرا که فضای این مجلس 

از آنان ه حال بندگانش را بھتر ک الله متعال روند. میو به آسمان کنند  می مردم، عروج
گویند: ما از نزد گروھی از  میفرشتگان  آیید؟ از کجا می هکپرسد  یم آنھاداند از  یم
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گفتند و تو را  و ال اله اال الله میکردند  می انیتو را ب یو بزرگ کیپاآییم که  میبندگانت 
فرماید: چه  می الله متعالخواستند.  نمودند و از تو می تعریف و تمجید می

شت بھا ید: آیفرما می الله متعالخواھند.  میگویند: بھشت  میخواستند؟ فرشتگان  می
مرا بھشت اگر فرماید:  می الله متعالای پروردگار. ، نهدھند:  یاند؟ جواب م دهیمرا د

 الله متعالند؟ ستخوا یپناه م تواز و ند: یگو یردند؟ فرشتگان مک یار مکدند، چید یم
الله جھنم. آتش از پروردگارا! ند: یگو یمخواستند؟  فرماید: از چه چیزی پناه می می

د: یفرما یم الله متعال .ردگارپرو یانه، ند: یگو یاند؟ م دهیا آن را دیآ د:یفرما یم متعال
 و از تو طلب مغفرتند: یگو یمفرشتگان ردند؟ ک یار مکدند، چید یاگرآن را م

فرماید: من آنان را مغفرت نمودم و آنچه را که خواستند، به  می الله متعال. کردند می
گویند: پروردگارا!  خواستند، پناه دادم. فرشتگان میآنھا عنایت نمودم و از آنچه که پناه 

کار وجود داشت؛ گذرش از آنجا افتاد؛ پس با آنان  ی بسیار گنه در میان آنان، فالن بنده
فرماید: او را نیز بخشیدم؛ آنان گروھی ھستند که ھمنشین آنھا  می الله متعالنشست. 

 ». گردد ھم شقی و بدبخت نمی

 کنند زنان و مردانی که ذکر الله را می): در مورد ۶باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۹۱

َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ةَ  َطِر�ِق يِف  �َِس�ُ  ص ا�َّ  ىلَعَ  َ�َمرَّ  ،َمكَّ

ُ  ُ�َقاُل  َجبٍَل 
َ

ُمَفرُِّدونَ  َسبََق  ،مُجَْدانُ  َهَذا ِسُ�وا« :َ�َقاَل  ،مُجَْدانُ  هل
ْ
ُمَفرُِّدونَ  َوَما :قَالُوا »ال

ْ
 يَا ال

ِ  رَُسوَل  اِكُرونَ « :قَاَل  ؟ا�َّ َ  اذلَّ اِكَراُت  ،َكِثً�ا ا�َّ  )۲۶۷۶(م/ .»َواذلَّ
در مسیر مکه بود که از کنار کوھی  صرسول الله  گوید: می س رهیابوھرترجمه: 

 یا: صحابه عرض کردند». سبقت گرفتند ،تنھا افرادِ «: بنام ُجمدان گذشت و فرمود
اد یرا  اللهار یکه بس یمردان و زنان«ھستند؟ فرمود:  یچه کسان تنھا افرادِ ! اللهرسول 

 ».کنند یم

 ): در مورد ال اله اال الله گفتن۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۹۲

َ
نَّ : س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َ  الَ « :َ�ُقوُل  اَكنَ ص ا�َّ

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال َعزَّ  ،وَْحَدهُ  ا�َّ

َ
 أ

ْحَزاَب  وََغلََب  ،َ�بَْدهُ  َونرََصَ  ،ُجنَْدهُ 
َ
ءَ  فَالَ  ،وَْحَدهُ  األ  )۲۷۲۴(م/ .»َ�ْعَدهُ  ىَشْ

بجز الله  یچ معبودیھ«فرمود:  یم صرسول الله  گوید: می س رهیابوھرترجمه: 
رد و احزاب را به ک یاریاش را  د؛ بندهیرش را عزت بخشکتاست؛ لشیکوجود ندارد؛ او 
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بجز الله، ھمه «». وجود ندارد یا قدرتی یزیچ چیاز او، ھست داد؛ پس بعد ک، شییتنھا
 ».رود ین میز از بیچ

 ): در مورد ذکر کردن با آواز بلند۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۸۹۳

َ
 َ�َْهُرونَ  انلَّاُس  فََجَعَل  ،َسَفرٍ يِف  ص انلَّيِبِّ  َمعَ  ُكنَّا :قَاَل  س ُموىَس أ

َها« :ص انلَّىِبُّ  َ�َقاَل  ،بِاتلَّْكِب�ِ  ُّ�
َ
ْ�ُفِسُ�مْ  ىلَعَ  اْرَ�ُعوا انلَّاُس  �

َ
َصمَّ  تَْدُعونَ  لَيَْس  إِنَُّ�مْ  ،أ

َ
 أ

نَا :قَاَل  »َمَعُ�مْ  وَُهوَ  ،قَِر�بًا َسِميًعا تَْدُعونَ  إِنَُّ�مْ  اَغئِبًا َوالَ 
َ
َفهُ  َوأ

ْ
نَا ،َخل

َ
قُوُل  َوأ

َ
 َوالَ  َحْوَل  الَ  :أ

ةَ    قُوَّ
َّ
ِ  إِال ِ  َ�بْدَ  يَا« :َ�َقاَل  ،بِا�َّ الَ  ،قَيٍْس  ْ�نَ  ا�َّ

َ
ُدلَُّك  أ

َ
َنَّةِ  ُكنُوزِ  ِمنْ  َكْ�ٍ  ىلَعَ  أ

ْ
ُت  ؟»اجل

ْ
 بََ�  :َ�ُقل

ِ  رَُسوَل  يَا ةَ  َوالَ  َحْوَل  الَ  :قُْل « :قَاَل  ،ا�َّ   قُوَّ
َّ
ِ  إِال  )۲۷۰۴(م/ .»بِا�َّ

در سفری بودیم که  صما ھمراه نبی اکرم  گوید: می س یاشعر یابوموسترجمه: 
برخود، «فرمود:  صنبی اکرم  ردند.کر گفتن یبکبلند، شروع به ت یمردم، با صدا

ه شنوا، کد یزن می را صدا یسکه کبل .دیزن یرا صدا نم یر و غائبکد؛ شما ینکرحم 
 ».و با شما است یکنزد

َة َال َحْوَل « وبودم  صمن پشت سر رسول الله  گوید: می س یاشعر یابوموس َوَال قُوَّ
 بِاهللا

َّ
را  یا لمهکا به تو یس! آیبن ق عبد الله یا«فرمود:  ص پیامبر اکرم گفتم. یم» إِال

َال «ا رسول الله. فرمود: ی، ی؟ گفتم: بل»اموزمیبھشت است، ن یھا از گنج یه گنجک
 بِاهللا

َّ
َة إِال  ». َحْوَل َوَال قُوَّ

 ): دعای هنگام فرارسیدن شب۹باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۸۹۴ ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  س بِن َمسُعودٍ  ا�َّ ْمىَس  إَِذا ص ا�َّ

َ
ْمَسيْنَا« :قَاَل  أ

َ
 أ

ْمىَس 
َ
ُك  َوأ

ْ
ُمل

ْ
ِ  ال َْمدُ  ،ِ�َّ

ْ
ِ  َواحل َ  الَ  ،ِ�َّ

َ
  إهِل

َّ
ُ  إِال �َك  الَ  وَْحَدهُ  ا�َّ ُ  رَشِ

َ
لَُك إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  ،هل

َ
ْسأ

َ
 َخْ�ِ  ِمنْ  أ

ُعوذُ  ،ِ�يَها َما وََخْ�ِ  اللَّيْلَةِ  َهِذهِ 
َ
َها ِمنْ  بَِك  َوأ ُعوذُ إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  ،ِ�يَها َما َورَشِّ  رَشِّ

َ
 ِمنَ  بَِك  أ

َكَسِل 
ْ
َهَرمِ  ال

ْ
ِكرَبِ  وَُسوءِ  َوال

ْ
ْ�يَا َوفِتْنَةِ  ،ال َقرْبِ  وََعَذاِب  ادلُّ

ْ
ََسنُ  قَاَل  »ال

ْ
ِ  ُ�بَيْدِ  ْ�نُ  احل  َوَزاَدِ�  :ا�َّ

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ،يَِز�دَ  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َ�نْ  ،ُسَو�ْدٍ  بِْن  ِإبَْراِهيمَ  َ�نْ  ُزَ�يْدٌ  ِ�يهِ  نَّهُ  ،َرَ�َعهُ  ،ا�َّ
َ
 :قَاَل  �

َ  الَ «
َ

  إهِل
َّ
ُ  إِال �َك  الَ  وَْحَدهُ  ا�َّ ُ  رَشِ

َ
ُ  ،هل

َ
ُك  هل

ْ
ُمل

ْ
ُ  ال

َ
َْمدُ  َوهل

ْ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  وَُهوَ  احل َرَوايٍَة: يِف  وَ  .»قَِديرٌ  ىَشْ

 ِ صَبَح قَاَل ذل
َ
صَبَح الُمل«أيضاً:  كَوِاَذا أ

َ
صبَحنَا َو أ

َ
 ».هللا كأ
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 صرسید، رسول الله  ھنگامی که شب فرا می گوید: می سعبد الله بن مسعود ترجمه: 
ْمىَس ال«فرمود:  می

َ
ْمَسيْنَا َوأ

َ
، َوالـْ أ ِ ُك ِ�َّ

ْ
 اهللاُ َحْمُد ِ� ـْ ُمل

َّ
َ إِال

َ
ُ،  ، َال إهِل

َ
�َك هل وَْحَدُه َال رَشِ

ُعوُذ بَِك ِمْن رَشَِّها َورَشِّ َما ِ�ي
َ
لَُك ِمْن َخْ�ِ َهِذهِ اللَّيْلَِة وََخْ�ِ َما ِ�يَها، َوأ

َ
ْسأ

َ
َها، اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َكَسِل َوال
ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
ْ�يَ ـْ اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ ، َوفِتْنَِة ادلُّ ِكرَبِ

ْ
َقرْبِ َهَرِم وَُسوِء ال

ْ
  .»ا وََعَذاِب ال

 ؛استالله  و حمد از آِن  ؛میدیرسان شبرا برای خدا به  روزان، یما و تمام جھان«
این  ریالھی! من خ ؛وجود ندارد ،ی نداردیکتاست و شریکه کچ معبودی بجز الله یھ

این شب و و از شّر  نمایم؛ میآن، وجود دارد، از تو مسئلت در  را که آنچه شب و خیر
 ، کھنسالی،الھی! من از تنبلی برم؛ آن، وجود دارد، به تو پناه میه در کآنچه شّر 
 ».برم به تو پناه می ی دنیا و عذاب قبرھا ه، فتنرییھای پ بدی

 فرمود: عالوه بر این، می صو در بعضی از روایات آمده است که رسول الله 

 اهللاُ «
َّ
َ إِال ُ  َال إهِلَ

َ
ُ، هل

َ
�َك هل ُ الـْ ال وَْحَدُه َال رَشِ ُك َوهلَ

ْ
ٍء قَِديرٌ ـْ ُمل  ».َحْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ ىَشْ

پادشاھی و حمد  ؛وجود ندارد ،ی نداردیکتاست و شریکه کچ معبودی، بجز الله یھ«
 ».ز قادر استیاوست و او بر ھر چ فقط از آِن 

صبََح ال«فرمود:  میو در روایتی آمده است که ھنگام صبح 
َ
صبَحنَا َو أ

َ
 .»...هللاُملکُ ـأ

 ».و تمام جھانیان، شب را برای الله به روز رساندیم....ما «

 ): دعای هنگام خوابیدن و به رختخواب رفتن۱۰باب (
ِّ َعن  ـ۱۸۹۵ نَّ : س َطاِلٍب ايب  بِن  ىلَعِ

َ
ىَق  َما اْشتََكْت  فَاِطَمةَ  أ

ْ
ىَح  ِمنَ  تَل يَت  ،يَِدَهايِف  الرَّ

َ
 َوأ

ْدهُ  فَلَمْ  فَاْ�َطلََقْت  ،َسىْبٌ  صانلَّيِبَّ  ِ
َ

ْ�َها اَع�َِشةَ  َولَِقيَْت  ،جت ْخرَبَ
َ
ا ،فَأ  ص انلَّىِبُّ  َجاءَ  فَلَمَّ

تْهُ  ْخرَبَ
َ
َْها فَاِطَمةَ  بَِمىِجءِ  اَع�َِشةُ  أ

َ
ْنَا ص انلَّىِبُّ  فََجاءَ  إِيل

َ
َخْذنَا َوقَدْ  إِيل

َ
 فََذَهبْنَا ،َمَضاِجَعنَا أ

َو  ،َصْدرِى ىلَعَ  قََدِمهِ  بَْردَ  وََجْدُت  َحىتَّ  ،بَيْنَنَا َ�َقَعدَ  »َماَكنُِ�َما ىلَعَ « :ص انلَّىِبُّ  َ�َقاَل  ،َ�ُقومُ 
الَ « :قَاَل 

َ
َعلُِّمُكَما أ

ُ
ا َخْ�ًا أ َُما ِممَّ

ْ
تل

َ
َخْذُ�َما إَِذا ؟َسأ

َ
نْ  :َمَضاِجَعُكَما أ

َ
َا أ َ  تَُ�ربِّ ْر�ًَعا ا�َّ

َ
 ،َوثََالِ��َ  أ

َْمَداهُ  ،َوثََالِ��َ  ثََالثًا َو�َُسبَِّحاهُ 
َ

خَری: يِف  َو َزادَ  »َخاِدمٍ  ِمنْ  لَُكَما َخْ�ٌ  َ�ُهوَ  ،َوثََالِ��َ  ثََالثًا َوحت
ُ
أ

: َما تَرَ  ٌّ َ�.�قَاَل ىلَعِ لََة ِصفِّ
َ

 يل
َ

َ�؟ قَاَل: َو ال لََة ِصفِّ
َ

 يل
َ

ُ: َو ال
َ

، ِ�يَل هل   تُُه ُمنُذ َسِمعتُُه ِمَن انلَّىِبَّ
ت یاکا، شیار با آسک یاز سخت لفاطمه  گوید: می سطالب  یبن اب یعلترجمه: 

 ص پیامبرآوردند، خدمت  صرم کا یر نزد نبیه چند اسکنین جھت، پس از ایبد داشت.
سخن گفت.  ین مورد، با وید و در ایرا د لشه یه عاکافت؛ بلیاو را ن یرفت ول
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باخبر ساخت.  لاو را از آمدن فاطمه  لشه یآمد، عا صرم کا یه نبک یھنگام
م. خواستم بلند یه ما به رختخواب رفته بودک ینزد ما آمد در حال صرم کرسول ا

ش را بر یھا قدم یه سردک یین ما نشست تا جایآنگاه ب». دیبلند نشو«فرمود:  هکشوم 
اموزم؟ ھرگاه یتان ن بھتر از خواسته یزیا به شما چیآ«ردم و فرمود: کام احساس  نهیس

و سه بار،  یو سه بار سبحان الله و س یبر، سکو چھار بار الله ا ید، سیبه رختخواب رفت
  ».ار، بھترندکشما از خدمت ینھا براید؛ اییالحمد الله بگو

شنیدم، ھرگز این  صاز زمانی که این سخنان را از نبی اکرم  گوید: می سعلی 
صفین اذکار را ترک نکردم. یکی پرسید: حتی شب جنگ صفین؟ گفت: نه، شب جنگ 

 ھم ترک نکردم.

رَبَاءُ َعِن  ـ۱۸۹۶
ْ
نَّ  :ل اَعزٍِب  ْ�نُ  ال

َ
ِ  رَُسوَل  أ َخْذَت  إَِذا« :قَاَل  ص ا�َّ

َ
 َمْضَجَعَك  أ

 
ْ
أ َالةِ  وُُضوَءكَ  َ�تَوَضَّ َك  ىلَعَ  اْضَطِجعْ  ُ�مَّ  ،لِلصَّ ْ�َمِن  ِشقِّ

َ
ْسلَْمُت إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  :قُِل  ُ�مَّ  ،األ

َ
 وَْجِ�  أ

َْك 
َ

ْمِرى َوفَوَّْضُت  ،إِيل
َ
َْك  أ

َ
ُت  ،إِيل

ْ
َأ
ْ
جل

َ
َْك  َظْهِرى َوأ

َ
َْك  َورَْهبَةً  َرْ�بَةً  ،ِإيل

َ
  الَ  ،إِيل

َ
َجأ

ْ
 َمنَْجا َوالَ  َمل

  ِمنَْك 
َّ
َْك  إِال

َ
ي  بِِ�تَابَِك  آَمنُْت  ،إِيل ِ

َّ
َت اذل

ْ
نَْزل

َ
ي  َو�ِنَِبيَِّك  ،أ ِ

َّ
َت اذل

ْ
رَْسل

َ
ُهنَّ  ،أ

ْ
 آِخرِ  ِمنْ  َواْجَعل

ْلَِتَك  ِمنْ  ُمتَّ  فَإِنْ  ،الَكَِمَك 
َ

نَْت  ُمتَّ  ،يل
َ
ِفْطَرةِ  ىلَعَ  َوأ

ْ
ْدُ�ُهنَّ  :قَاَل  »ال ْستَْذِكَرُهنَّ  فََردَّ

َ
ُت  أل

ْ
 :َ�ُقل

ي  بِرَُسولَِك  آَمنُْت  ِ
َّ

َت اذل
ْ
رَْسل

َ
ي  بِنَِبيَِّك  آَمنُْت  :قُْل « :قَاَل  ،أ ِ

َّ
َت اذل

ْ
رَْسل

َ
 )۲۷۱۰(م/ .»أ

فرمود: قبل از رفتن به  ص رسول اللهه کت است یروا ساز براء ابن عازب ترجمه: 

اللَُّهمَّ « بخوان: ن دعا رایراست بخواب و ا یر و بر پھلویبگامل ک یرختخواب، وضو
 
ْ

ل
َ
َْك، َوأ

َ
ْمِري إِيل

َ
َْك، َوفَوَّْضُت أ

َ
ْسلَْمُت وَْجِ� إِيل

َ
َْك ال ـأ

َ
َْك، َرْ�بًَة َورَْهبًَة إِيل

َ
ُت َظْهِري إِيل

ْ
َجأ

 
َ
َجأ

ْ
ي َمل ِ

َّ
َت، َو�ِنَِبيَِّك اذل

ْ
نَْزل

َ
ي أ ِ

َّ
َْك، اللَُّهمَّ آَمنُْت بِِ�تَابَِك اذل

َ
َوال َمنَْجا ِمنَْك إِال إِيل

َت 
ْ
رَْسل

َ
  ».أ

گردانم و تمام امورم را به تو  یتو برم یبسوام را  چھره ،خوف و رجاء! با پروردگارا«
، خشم و غضبتھنگام ه کدارم ن یقیدانم. و  یتو را پشت و پناه خود م و سپارم یم

 ،یمودث نه مبعوک یامبریو پ یه نازل فرمودک یتابکبه  !پروردگارا تو ندارم.جز  یپناھ
، بر یریبماگر در ھمان شب  ؛الم خود قرار بدهکن یت را آخرالمجن یا .)مان آوردمیا

 .»یا رفته ایاز دنمان) ی(با افطرت 
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آَمنُْت «گفتم:  یوقتخواندم.  ص رمکا دعا را نزد رسول نید: ایگو یم) براء(ی راو
 ینبی  لمهک، لفظ رسول یبجا یعنی ».آَمنُْت بِنَِبيَِّك : بگو: «فرمود ص پیامبر »بِرَُسْولَِك 

 ببر.ار کرا ب

رَبَاءِ  َعِن  ـ۱۸۹۷
ْ
نَّ : ل بِن اَعزٍب  ال

َ
َخذَ  إَِذا اَكنَ صانلَّيِبَّ  أ

َ
 اللَُّهمَّ « :قَاَل  َمْضَجَعهُ  أ

ْحيَا بِاْسِمَك 
َ
ُموُت  َو�ِاْسِمَك  أ

َ
َْمدُ « :قَاَل  اْستَيَْقَظ  َو�َِذا ،»أ

ْ
ِ  احل ي  ِ�َّ ِ

َّ
ْحيَانَااذل

َ
َماَ�نَا َما َ�ْعدَ  أ

َ
 ،أ

ْهِ 
َ

 )۲۷۱۱(م/ .»النُُّشورُ  َو�يِل

رفت،  یبه رختخواب م صرم کا یه نبک یھنگام گوید: می لبراء بن عازب ترجمه: 

ْحيَا«فرمود:  می گذاشت و یر رخسارش میدستش را ز
َ
ُموُت  اللَُّهمَّ بِاْسِمَك أ

َ
! بار الھا( ».َوأ

 مَحُْد ِ�ِ ـال«فرمود:  می، شد می ) و ھنگامی که بیدارخوابم. یم و شوم یدار میبه نام تو ب
ي  ِ

َّ
ِْه النُُّشورُ اذل

َ
َماَ�نَا، َو�يِل

َ
ْحيَانَا َ�ْعَد َما أ

َ
ه ما را از کاست  معبودیحمد و سپاس از آِن « »أ

 ».م شدیاو حشر خواھ یو بسو .ردکدار یخواب، ب

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۸۹۸ نَّهُ : ل ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ
َ
َمرَ  �

َ
َخذَ  إَِذا ،رَُجالً  أ

َ
 اللَُّهمَّ « :قَاَل  ،َمْضَجَعهُ  أ

نَْت  َ�ْفىِس  َخلَْقَت 
َ
ْحيَيْتََها إِنْ  ،َوَ�ْيَاَها َمَماُ�َها لََك  ،تََوفَّاَها َوأ

َ
َمتََّها َو�ِنْ  ،فَاْحَفْظَها أ

َ
 فَاْغِفرْ  أ

لَُك إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  ،لََها
َ
ْسأ

َ
َعاِ�يَةَ  أ

ْ
ُ  َ�َقاَل  »ال

َ
َسِمْعَت  :رَُجٌل  هل

َ
 ِمنْ  َخْ�ٍ  ِمنْ  :َ�َقاَل  ؟ُ�َمرَ  ِمنْ  َهَذا أ

ِ  رَُسولِ  ِمنْ  ،ُ�َمرَ   )۲۷۱۲(م/. ص ا�َّ
 خواست به رختخواب برود، دستور به مردی که می لعبد الله بن عمر ترجمه: 

نَْت  َ�ْفىِس  َخلَْقَت  اللَُّهمَّ « داد تا این دعا را بخواند:
َ
 إِنْ  ،َوَ�ْيَاَها َمَماُ�َها لََك  ،تََوفَّاَها َوأ

ْحيَيْتََها
َ
َمتََّها َو�ِنْ  ،فَاْحَفْظَها أ

َ
لَُك  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  ،لََها فَاْغِفرْ  أ

َ
ْسأ

َ
َعاِ�يَةَ  أ

ْ
الھا! تو جان مرا  ارب« .»ال

ری، مرگ و زندگی آن بدست تو است. الھی! اگر یگ آن را دوباره پـس میدی، و تو یآفر
راندی، پس مورد آمرزش قرار یرا م آنو اگر  ؛نکمحافظت  آناش نگھداشتی، از  زنده

 ».مخواھ ت مییالھی! من از تو عاف ؛ده
مردی از او پرسید: آیا این چیز را از عمر شنیدی؟ ابن عمر گفت: از کسی شنیدم  

 شنیدم. صمر بھتر است؛ از رسول الله که از ع

بُو اَكنَ  :قَاَل  ُسَهيٍْل  َ�نْ  ـ۱۸۹۹
َ
ُمُرنَا َصاِلٍح  أ

ْ
َرادَ  إَِذا ،يَأ

َ
َحُدنَا أ

َ
نْ  أ

َ
نْ  ،َ�نَامَ  أ

َ
 ىلَعَ  يَْضَطِجعَ  أ

هِ  ْ�َمِن  ِشقِّ
َ
َمَواِت  رَبَّ  اللَُّهمَّ « :َ�ُقوُل  ُ�مَّ  ،األ رِْض  َورَبَّ  السَّ

َ
َعْرِش  َورَبَّ  األ

ْ
َعِظيمِ  ال

ْ
 َورَبَّ  َر�َّنَا ،ال
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ءٍ  لُكِّ  َبِّ  فَاِلَق  ،ىَشْ
ْ
َل  ،َوانلََّوى احل يِل  اتلَّْوَراةِ  َوُمْ�ِ ِ

ْ
ُفْرقَانِ  َواِإل�

ْ
ُعوذُ  ،َوال

َ
 لُكِّ  رَشِّ  ِمنْ  بَِك  أ

ءٍ  نَْت  ىَشْ
َ
نَْت  اللَُّهمَّ  ،بِنَاِصيَِتهِ  آِخذٌ  أ

َ
ُل  أ وَّ

َ
ءٌ  َ�بْلََك  فَلَيَْس  األ نَْت  ،ىَشْ

َ
 َ�ْعَدكَ  فَلَيَْس  ِخرُ اآل َوأ

ءٌ  نَْت  ،ىَشْ
َ
اِهرُ  َوأ نَْت  ،ءٌ يَشْ  فَْوقََك  فَلَيَْس  الظَّ

َ
َاِطنُ  َوأ

ْ
ْ�نَ  َ�نَّا اقِْض  ،ءٌ يَشْ  ُدونََك  فَلَيَْس  ابل  ادلَّ

ْغِننَا
َ
َفْقرِ  ِمنَ  َوأ

ْ
يِب  َ�نْ  َذلَِك  ييَْروِ  َوَ�نَ . »ال

َ
 )۲۷۱۳(م/ .ص انلَّيِبِّ  َعِن  ،ُهَر�َْرةَ أ

خواست بخوابد، ابوصالح به ما دستور  می: ھرگاه یکی از ما گوید  می سھیلترجمه: 

رِْض « داد تا به سمت راستش بخوابد واین دعا را بخواند:می
َ
َمَواِت َورَبَّ األ اللَُّهمَّ رَبَّ السَّ

َبِّ َوانلََّوى، 
ْ
ٍء، فَاِلَق احل َعِظيِم، َر�َّنَا َورَبَّ لُكِّ ىَشْ

ْ
َعْرِش ال

ْ
يِل َورَبَّ ال ِ

ْ
َل اتلَّْوَراِة َواِإل� َوُمْ�ِ

ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ لُكِّ يَشْ 
َ
ُفْرقَاِن، أ

ْ
ُل فَلَيَْس َ�بْلََك َوال وَّ

َ
نَْت األ

َ
نَْت آِخٌذ بِنَاِصيَِتِه، اللَُّهمَّ أ

َ
ٍء أ

اِهُر فَلَيَْس فَْوقََك ىَشْ  نَْت الظَّ
َ
ٌء، َوأ نَْت اآلِخُر فَلَيَْس َ�ْعَدَك ىَشْ

َ
ٌء، َوأ َاِطُن ىَشْ

ْ
نَْت ابل

َ
ٌء، َوأ

َفْقرِ فَلَيَْس ُدونََك يَشْ 
ْ
ْغِنَنا ِمَن ال

َ
ْ�َن َوأ و ھا  آسمان الھی! پروردگار«». ٌء، اقِْض َ�نَّا ادلَّ

ی دانه و ھسته،  افندهک، شھازیی چ ن، و پروردگار عرش بزرگ، پروردگار ما و ھمهیزم
اش در دست توست  شانییه پکچـه ل و فرقان، از شّر ھر آنیی تورات و انج فرود آورنده

بعد از و ی آخر، یتو وجود ندارد؛زی یقبل از تو چ ؛ وی اولیالھی! تو ؛برم به تو پناه می
ز یچ چیست. تو پنھانی، و ھیارتر از تو نکز آشیچ چیاری، و ھکتو آش ؛ستیزی نیتو چ

تنگدستی به غنا و توانگری  ن، و ما را ازکھای ما را ادا  قرضالھی!  ؛ستیتر از تو ن پنھان
 ».برسان

 نمود.  روایت می صاز رسول الله  سو این را به نقل از ابو ھریره 

يِب  َ�نْ  ـ۱۹۰۰
َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َوى إَِذا« :قَاَل  ص ا�َّ

َ
َحُدُ�مْ  أ

َ
  أ

َ
 ،ِفَراِشهِ  إِىل

ُخذْ 
ْ
يَأ

ْ
يَنُْفْض  ،إَِزارِهِ  َداِخلَةَ  فَل

ْ
يَُسمِّ  ،فَِراَشهُ  بَِها فَل

ْ
َ  َول  ىلَعَ  َ�ْعَدهُ  َخلََفهُ  َما َ�ْعلَمُ  الَ  فَإِنَّهُ  ،ا�َّ

َرادَ  فَإَِذا ،فَِراِشهِ 
َ
نْ  أ

َ
يَْضَطِجعْ  ،يَْضَطِجعَ  أ

ْ
هِ  ىلَعَ  فَل ْ�َمِن  ِشقِّ

َ
َُقْل  ،األ  بَِك  َر�ِّ  اللَُّهمَّ  ُسبَْحانََك  :َويلْ

ْرَ�ُعهُ  َو�َِك  ،َجنىِْب  وََضْعُت 
َ
ْمَسْكَت  إِنْ  ،أ

َ
تََها َو�ِنْ  ،لََها فَاْغِفرْ  َ�ْفىِس  أ

ْ
رَْسل

َ
 بَِما فَاْحَفْظَها أ

َْفُظ 
َ

احِلِ�َ  ِعبَاَدكَ  بِهِ  حت  )۲۷۱۴(م/ .»الصَّ
از شما به رختخواب  یکیھرگاه، «فرمود:  صرم کا ینب گوید: می سره یابوھرترجمه: 

در  یه بعد از او چه اتفاقکداند  یرا نمیز ؛ان دھدکازارش، ت یبا قسمت داخلآن را  رفت،

، َو�َِك ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َر�ِّ بَِك وََضْعُت َجنيِْب ن دعا را بخواند: یسپس ا ؛آن، افتاده است
احِلِ  َْفُظ بِِه ِعبَاَدَك الصَّ

َ
تََها فَاْحَفْظَها بَِما حت

ْ
رَْسل

َ
ْمَسْكَت َ�ْفىِس فَاْغِفْر لََها، َو�ِْن أ

َ
ْرَ�ُعُه، إِْن أ

َ
  َ�.أ
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بلند آن را  تو کمکن گذاشتم و به یم را به زمیپروردگارا! به نام تو پھلو! ھابارال«
آن را  ،یو اگر زنده گذاشت ؛، بر آن، رحم فرمایردکاگر روح مرا قبض  ؛نمک یم

 ».نک، حفاظت یینما می ارت را حفاظتکویکه بندگان نک ییزھایھمان چ ی هلیبوس

�ٍَس  َ�نْ  ـ۱۹۰۱
َ
نَّ : س أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َوى إَِذا اَكنَ  ص ا�َّ

َ
  أ

َ
َْمدُ « :قَاَل  فَِراِشهِ  إىِل

ْ
ِ  احل َّ�ِ 

ي  ِ
َّ

ْطَعَمنَااذل
َ
نْ  فََ�مْ  ،َوآَوانَا َوَ�َفانَا ،وََسَقانَا أ ُ  اَكيِفَ  الَ  ِممَّ

َ
 )۲۷۱۵(م/ .»َي وِ ؤمُ  َوالَ  هل

 رفت، میبه رختخواب  ص ھنگامی که رسول الله گوید: می سانس ترجمه: 

ِي  احلَْمُد ِ�ِ « فرمود: می
َّ

ْن َال اَكيِفَ اذل ْطَعَمنَا وََسَقانَا، َوَ�َفانَا َوآَوانَا، فََ�ْم ِممَّ
َ
ُ َوالَ ُمؤوِىَ  أ

َ
 ».هل

 ما د و تمام امور راید و نوشانیه ما را خورانکاست از آِن معبودی ھا  شیمام ستات«
چگونه یه ھکم ھستند ه چقدر از مردکبراستی  ؛رد و به ما جای پناه دادکت یفاک

 ».ای ندارند ار و پناه دھندهکمدد

 ): تسبیح گفتن بعد از نماز صبح۱۱باب (
نَّ : ل ُجَو�ِْرَ�ةَ  َ�نْ  ـ۱۹۰۲

َ
بْحَ  َص�َّ  ِح�َ  بُْ�َرةً  ِعنِْدَها ِمنْ  َخَرجَ  صانلَّيِبَّ  أ  ،الصُّ

نْ  َ�ْعدَ  رََجعَ  ُ�مَّ  ،َمْسِجِدَهايِف  َوِ�َ 
َ
ْضىَح  أ

َ
ِت  َما« :َ�َقاَل  ،َجالَِسةٌ  َوِ�َ  ،أ

ْ
َالِ  ىلَعَ  ِزل

ْ
الَّيِت  احل

ُت  لََقدْ « :ص انلَّىِبُّ  قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَالَْت  ؟»َعلَيَْها فَاَرْ�تُِك 
ْ
ْرَ�عَ  َ�ْعَدكِ  قُل

َ
اٍت  ثََالَث  ،لَكَِماٍت  أ  ،َمرَّ

ِت  بَِما ُوِزنَْت  لَوْ 
ْ
َْومِ  ُمنْذُ  قُل ِ  ُسبَْحانَ  :لََوَزَ�تُْهنَّ  ايلْ ِقهِ  َعَددَ  ،َوحِبَْمِدهِ  ا�َّ

ْ
 َوِزنَةَ  َ�ْفِسهِ  َورَِضا َخل

خَری َعنَها قَاَل: يِف  و »لَكَِماتِهِ  َوِمَدادَ  َعرِْشهِ 
ُ
ُسبَحاَن اِهللا َعَدَد َخلِقِه، ُسبَحاَن اِهللا «َرَوايٍة أ

 ».َماتِهِ لكِ رَِضا نَفِسِه، ُسبَحاَن اِهللا ِزنََة َعرِشِه، ُسبَحاَن اِهللا ِمَداَد 
او  ،ک روز صبحیت است که یدختر حارث روا ل هیرین جویالمؤمن ز أما :جمهتر

 .رون رفتیب خانهاز  ،نماز صبح بعد از صدر محل نماز خواندنش بود که نبی اکرم 
. پس نشسته بودسر جایش ه یریجوسپس ھنگام چاشت برگشت در حالی که ھنوز 

 .گفت: بله؟ جویریه »ای نشستهھمچنان بر ھمان حالتی که از تو جدا شدم، «: فرمود
که  تکرار نمودمچھار کلمه را سه بار  ،تو نزدمن بعد از رفتن از «فرمود:  ص نبی اکرم

تر خواھد  نی، وزن شود، سنگیا گفته ،صبح با اذکاری که تو از ھنگام ،این کلماتاگر 

ِقِه َورَِضا َ�ْفِسِه َوِزنََة َعرِْشِه َوِمَداَد لَكَِماتِهِ  ُسبَْحاَن اهللاِ  بود:
ْ
ح و یتسب« .»َوحِبَْمِدهِ، َعَدَد َخل

و جوھر  او عرش وزن و،خشنودی ا مخلوقات او،ش او را به تعداد یی الله و ستاکپا
 ».مینما ان مییسخنانش، ب
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 َعَدَد َخلِقِه، ُسبَحاَن ُسبَحاَن اهللاِ «و در روایت دیگری از جویریه آمده است که فرمود: 
 . »َماتِهِ لكِ اِهللا رَِضا نَفِسِه، ُسبَحاَن اِهللا ِزنََة َعرِشِه، ُسبَحاَن اِهللا ِمَداَد 

يِب  َ�نْ  ـ۱۹۰۳
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ  وَِح�َ  يُْصِبحُ  ِح�َ  ،قَاَل  َمنْ « :ص ا�َّ

ِ  ُسبَْحانَ  :ُ�ْمىِس  ةٍ  ِمائَةَ  ،َوحِبَْمِدهِ  ا�َّ ِت  لَمْ  ،َمرَّ
ْ
َحدٌ  يَأ

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ،أ

ْ
فَْضَل  ،ال

َ
ا بِأ   ،بِهِ  َجاءَ  ِممَّ

َّ
 إِال

َحدٌ 
َ
وْ  قَاَل  َما ِمثَْل  قَاَل  أ

َ
 )۲۶۹۲(م/ .»َعلَيْهِ  َزادَ  أ

 شام،ھنگام صبح و  ،ھرکس«فرمود:  صرسول الله  گوید: می س رهیابوھرترجمه: 

از عمل او  بھتر یعملبا  ،امتیقروز  ،کس چیھبگوید،  َوحِبَْمِدهِ  ُسبْحاَن اهللاِ  بار صد
 ».شتر از او گفته باشدیا بیمثل او که  کسی مگر ؛دیآ ینم

 ): فضیلت تسبیح گفتن۱۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۰۴

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :َقاَل  س ُهَر�َْرةَ أ  ،اللَِّسانِ  ىلَعَ  َخِفيَفتَانِ  لَكَِمتَانِ « :ص ا�َّ

ِمَ�انِ يِف  ثَِقيلَتَانِ 
ْ
  َحِبيبَتَانِ  ،ال

َ
ِ  ُسبَْحانَ  :الرَّمْحَِن  إِىل ِ  ُسبَْحانَ  ،َوحِبَْمِدهِ  ا�َّ َعِظيمِ  ا�َّ

ْ
 .»ال

 )۲۶۹۴(م/
دو کلمه وجود دارد که بر «فرمود:  صرسول الله  گوید: می س رهیابوھرترجمه: 

 ُسبَْحاَن اهللاِ  اند: ، محبوبمتعال اللهن، و نزد یاعمال، سنگ یدر ترازو یزبان، سبک، ول
َعِظيمِ  َوحِبَْمِدهِ، ُسبَْحاَن اهللاِ 

ْ
 ».ال

يِب  َ�نْ  ـ۱۹۰۵
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ نْ « :ص ا�َّ

َ
قُوَل  أل

َ
ِ  ُسبَْحانَ  :أ َْمدُ  ا�َّ

ْ
 َواحل

 ِ َ  َوالَ  ِ�َّ
َ

  إهِل
َّ
ُ  إِال ُ  ا�َّ رَبُ  َوا�َّ

ْ
�

َ
َحبُّ  ،أ

َ
َّ  أ اإِيلَ ْمُس  َعلَيْهِ  َطلََعْت  ِممَّ  )۲۶۹۵(م/ .»الشَّ

 مَحُْد ِِهللا،ـالو  ُسبَْحاَن اهللاِ «« فرمود: صرسول الله  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 
 اُهللا، و 

َّ
َ إِال

َ
رَبُ و َال إهِل

ْ
�

َ
رده است کد بر آن طلوع یه خورشکاز آنچه گفتن برای من  »اُهللا أ

  ».است تر محبوبا) یی دن عنی ھمهی(

 ): در مورد ال اله اال الله، الحمد لله و الله اکبر گفتن۱۳باب (
َُهِ�ُّ  ُموىَس َعن  ـ۱۹۰۶

ْ
�ِيهِ  َ�نْ  َسْعدٍ  بِْن  ُمْصَعِب  َ�نْ  ،اجل

َ
ْعَرايِبٌّ  َجاءَ  :قَاَل  ش أ

َ
  أ

َ
 إِىل

ِ  رَُسولِ  ُ  الَكًَما َعلِّْمِ�  :َ�َقاَل  ص ا�َّ
ُ

قُوهل
َ
َ  الَ  :قُْل « :قَاَل  ،أ

َ
  إهِل

َّ
ُ  إِال �َك  الَ  وَْحَدهُ  ا�َّ ُ  رَشِ

َ
ُ  ،هل  ا�َّ

رَبُ 
ْ
�

َ
َْمدُ  ،َكِبً�ا أ

ْ
ِ  َواحل ِ  ُسبَْحانَ  َكِثً�ا ِ�َّ َعالَِم�َ  رَبِّ  ا�َّ

ْ
ةَ  َوالَ  َحْوَل  الَ  ،ال   قُوَّ

َّ
ِ  إِال َعِز�زِ  بِا�َّ

ْ
 ال
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َِكيمِ 
ْ
 قَاَل  »َواْرُزقِْ�  َواْهِدِ�  َوارمَْحِْ� يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  :قُِل « :قَاَل  ؟يِل  َ�َما ،لَِر�ِّ  َ�َهُؤالَءِ  :قَاَل  »احل

ا :ُموىَس  مَّ
َ
نَا ،اَعفِِ�  أ

َ
مُ  فَأ تَوَهَّ

َ
ْدرِ  َوَما أ

َ
 )۲۶۹۶(م/ .يأ

 گوید: می شموسی جھنی به روایت از مصعب بن سعد به نقل از پدرش ترجمه: 
زبانم ِورد آن را  اموز تایای به من ب آمد و گفت: جمله ص نی نزد رسول اللهیه نشیباد

 کنم. 

رَبُ َكِبْ�اً، «بگو: «فرمود:  ص رسول الله
ْ
�

َ
ُ، اُهللا أ

َ
�َْك هل  اُهللا وَْحَدُه َال رَشِ

َّ
َ إِال َال ِإهلَ

َة  ، َال َحْوَل َوَال قُوَّ َعالَِمْ�َ
ْ
َْمُد ِِهللا َكثِْ�اً، ُسبَْحاَن اِهللا رَبِّ ال

ْ
َعِز�ِْز احلَِكيْمِ َواحل

ْ
 بِاِهللا ال

َّ
. آن مرد »إِال

 ص م؟ رسول اللهیچه بگو مبرای خود ؛است من ن جمالت از آِن پروردگاریگفت: ا
، َواْرُزقِْ�ْ بگو: «فرمود:  ، َواْهِدِ�ْ ، َوارمَْحِْ�ْ للَُّهمَّ اْغِفْر يِلْ

َ
بار الھا! مرا ببخش، به من « »أ

  ».ت فرمایروزی عنا ن، و به منکت ین، مرا ھداکرحم 

ھم در این دعا بود؛ ولی دقیقا » اَعفِِ� «ی  کنم که کلمه گمان می گوید: می موسی
 دانم. نمی

ِه  ُسْبَحاَن  ):۱۴باب (  است متعال ترین سخن نزد الله محبوب َوِبَحْمِدِه  اللَّ
ىِب  َ�نْ  ـ۱۹۰۷

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َذرٍّ  أ الَ « :ص ا�َّ

َ
ْخرِبُكَ  أ

ُ
َحبِّ  أ

َ
الَكَمِ  بِأ

ْ
  ال

َ
ِ  إِىل  ؟»ا�َّ

ُت 
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل ِ�  ا�َّ ْخرِبْ

َ
َحبِّ  أ

َ
الَكَمِ  بِأ

ْ
  ال

َ
ِ  إِىل َحبَّ  ِإنَّ « :َ�َقاَل  ،ا�َّ

َ
الَكَمِ  أ

ْ
  ال

َ
ِ  إِىل  ُسبَْحانَ  ،ا�َّ

 ِ  )۲۷۳۱(م/ .»َوحِبَْمِدهِ  ا�َّ
 سخن نیمحبوبترتو را از ا یآ«فرمود:  ص رسول الله گوید: می س ابو ذرترجمه: 

ترین سخن نزد الله، با  گفتم: بلی، یا رسول الله، مرا از محبوب؟ »الله، با خبر نسازمنزد 

 .»است َوحِبَْمِدهِ  ُسبَْحاَن اهللاِ  الله،نزد  سخنن یتر ھمانا محبوب«خبر ساز. فرمود: 

ُه  ِإالَّ  ِإَلَه  الَ ): در مورد کسی که روزانه، صد بار ۱۵باب (  بگوید َلُه  یکَشِر  الَ  َوْحَدُه  اللَّ
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۰۸

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َ  الَ  :قَاَل  َمنْ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
  إهِل

َّ
ُ  إِال  الَ  وَْحَدهُ  ا�َّ

�َك  ُ  رَشِ
َ

ُ  ،هل
َ

ُك  هل
ْ
ُمل

ْ
ُ  ال

َ
َْمدُ  َوهل

ْ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  وَُهوَ  ،احل ةٍ  ِمائَةَ  ،يَْومٍ يِف  ،قَِديرٌ  ىَشْ ُ  اَكنَْت  ،َمرَّ

َ
 َعْدَل  هل

ُ  َوُ�ِتبَْت  ،ِرقَاٍب  َعرْشِ 
َ

ُ  َوَ�نَْت  ،َسيِّئَةٍ  ِمائَةُ  َ�نْهُ  َوُ�ِيَْت  ،َحَسنَةٍ  ِمائَةُ  هل
َ

يَْطانِ  ِمنَ  ِحْرًزا هل  ،الشَّ
ِت  َولَمْ  ،ُ�ْمىِسَ  َحىتَّ  ،َذلَِك  يَْوَمهُ 

ْ
َحدٌ  يَأ

َ
فَْضَل  أ

َ
ا أ   بِهِ  َجاءَ  ِممَّ

َّ
َحدٌ  إِال

َ
رَثَ  َعِمَل  أ

ْ
�

َ
 ،َذلَِك  ِمنْ  أ
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ِ  ُسبَْحانَ  :قَاَل  َوَمنْ  ةٍ  ِمائَةَ  ،يَْومٍ يِف  ،َوحِبَْمِدهِ  ا�َّ ْت  ،َمرَّ  َز�َدِ  ِمثَْل  اَكنَْت  َولَوْ  ،َخَطايَاهُ  ُحطَّ
َْحرِ   )۲۶۹۱(م/ .»ابلْ

َ  الَ «س، روزانه صد بار کھر«فرمود:  صرسول الله  گوید: می س رهیابوھرترجمه: 
َ

إهِل
 اهللاُ 

َّ
ٍء قَِديرٌ إِال َْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ احل

َ
ُك َوهل

ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل د، به او به یبگو »، وَْحَدُه ال رَشِ

شود و صد  یش نوشته میبرا یکیصد ن ،رسد یآزاد ساختن ده برده، ثواب م ی هانداز
کس  ھیچ و .شود یطان، حفاظت میگردد و آنروز تا شب از ش یم کگناه از گناھانش، پا

انجام دھد  یشتریه عمل بک یمگر فرد ؛آورد یبھتر از آن نم یامت) عملی(در روز ق
و  ».انجام داده باشد یشتری، اعمال بیلکا به طور ید و یشتر بگویلمه را بکن یھم(

اگرچه  شوند یده مید، گناھانش بخشیبگو »َوحِبَْمِدهِ  ُسبَْحاَن اهللاِ «س، روزانه صد بار کھر
 ».ا باشندیف درک ی هبه انداز

ِ  رَُسولِ  ِعنْدَ  ُكنَّا :قَاَل  س َوقَّاٍص ايب  بِن  َسْعدٍ َعن  ـ۱۹۰۹ َ�ْعِجزُ « :َ�َقاَل  ص ا�َّ
َ
 أ

َحُدُ�مْ 
َ
نْ  أ

َ
َف  يَْومٍ  لُكَّ  يَْ�ِسَب  أ

ْ
ل
َ
ُ  ؟»َحَسنَةٍ  أ

َ
هل

َ
 يَْ�ِسُب  َكيَْف  :ُجلََسائِهِ  ِمنْ  َسائٌِل  فََسأ

َحُدنَا
َ
َف  أ

ْ
ل
َ
ُ  َ�يُْكتَُب  ،�َْسِبيَحةٍ  ِمائَةَ  �َُسبِّحُ « :قَاَل  ؟َحَسنَةٍ  أ

َ
ُف  هل

ْ
ل
َ
وْ  ،َحَسنَةٍ  أ

َ
ُف  َ�نْهُ  ُ�َطُّ  أ

ْ
ل
َ
 أ

 )۲۶۹۸(م/ .»َخِطيئَةٍ 
بودیم که فرمود:  صما نزد رسول الله  گوید: می سسعد بن ابی وقاص ترجمه: 

ی از یک؟ »ی بدست آوردیکھزار ن ،روزانهتوانایی آن را ندارد که از شما ھریک  ایآ«
ی بدست یکتواند ھزار ن ی از ما مییکد: چگونه یپرس ،ه در جلسه حضور داشتک افرادی

ا یشود  نوشته می برایش ییکھزار ن ،دیصد بار سبحان الله بگو ،سکھر«آورد؟ فرمود: 
 .»شود ده مییبخش گناھانش،ھزار گناه از 



 
 
 
 

 ـ کتاب پناه خواستن و امور دیگر۶۱

 ها ): پناه خواستن از بدی فتنه۱باب (
نَّ : ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۹۱۰

َ
ِ  رَُسوَل  أ َعَواِت  بَِهُؤالَءِ  يَْدُعو اَكنَ ص ا�َّ إِ�ِّ  اللَُّهمَّ « :ادلَّ

ُعوذُ 
َ
َقرْبِ  َوفِتْنَةِ  ،انلَّارِ  وََعَذاِب  ،انلَّارِ  ِفتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  أ

ْ
َقرْبِ  وََعَذاِب  ،ال

ْ
ِغَ�  فِتْنَةِ  رَشِّ  َوِمنْ  ،ال

ْ
 ،ال

َفْقرِ  فِتْنَةِ  رَشِّ  َوِمنْ 
ْ
ُعوذُ  ،ال

َ
َمِسيِح  فِتْنَةِ  رَشِّ  ِمنْ  بَِك  َوأ

ْ
الِ  ال جَّ  بَِماءِ  َخَطايَاَى  اْغِسْل  اللَُّهمَّ  ،ادلَّ

ِج 
ْ
رَبَدِ  اثلَّل

ْ
ىِب  َوَ�قِّ  ،َوال

ْ
ََطايَا ِمنَ  قَل

ْ
يَْت  َكَما اخل ْ�يََض  اثلَّوَْب  َ�قَّ

َ
�َِس  ِمنَ  األ بَيِْ�  َوَ�اِعدْ  ،ادلَّ

قِ  َ�ْ�َ  بَاَعْدَت  َكَما َخَطايَاَى  َوَ�ْ�َ  َمرْشِ
ْ
َمْغرِِب  ال

ْ
ُعوذُ إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  ،َوال

َ
َكَسِل  ِمنَ  بَِك  أ

ْ
َهَرمِ  ال

ْ
 َوال

ثَمِ 
ْ
َمأ

ْ
َمْغَرمِ  َوال

ْ
 )۲۷۰۶(م/ .»َوال

 فرمود: یم اینگونه دعا صرسول الله  گوید: می لشه یعاترجمه: 

، َوِمْن رَشِّ إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «  َقرْبِ
ْ
، وََعَذاِب ال َقرْبِ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة انلَّاِر، وََعَذاِب انلَّاِر، َوفِتْنَِة ال

َ
أ

َفْقِر، 
ْ
ِغَ�، َوِمْن رَشِّ فِتْنَِة ال

ْ
اِل، اللَُّهمَّ اْغِسْل فِتْنَِة ال جَّ ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ فِتْنَِة الَمِسيِح ادلَّ

َ
َوأ

يِب 
ْ
رَبَِد، َوَ�قِّ قَل

ْ
ِج َوال

ْ
�َِس،  َخَطايَاَى بَِماِء اثلَّل ْ�يََض ِمَن ادلَّ

َ
يَْت اثلَّوَْب األ ََطايَا َكَما َ�قَّ

ْ
ِمَن اخل

ِق َوالـَت َ�ْ�َ الَوَ�ْ�َ َخَطايَاَى َكَما بَاَعدْ بَيِْ�  َوَ�اِعدْ  ُعوُذ بَِك ِمَن إِ�ِّ  َمْغرِِب، اللَُّهمَّ ـَمرْشِ
َ
أ

ثَِم َوالَمْغَرمِ 
ْ
َهَرِم َوالَمأ

ْ
َكَسِل َوال

ْ
 ».ال

ه یسرما ی هشّر فتن ،جھنم و عذاب آن ی هش قبر و عذاب آن، فتنی! آزمابار الھا«
گناھانم را با رم؛ بار الھا! ب ی مسیح دجال به تو پناه می فقر و شّر فتنه ی ، شّر فتنهیدار

و  یگردان یو صاف م کد را پایه لباس سفکخ و تگرگ، شستشو ِده و ھمانگونه یآب 
ه کوصا ف بگردان. و ھمچنان ک، قلبم را از گناھان، پاینک یش را بر طرف میھاکچر

؛ بار الھا! از ندازیان من و گناھانم، فاصله بی، میا ان مشرق و مغرب، فاصله انداختهیم
 ».برم می ن به تو پناهیَد  و ر و فرتوت شدن، گناهی، پیتنبل
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 ): پناه خواستن از عجز (ناتوانی) و تنبلی۲باب (
�َُس َعن  ـ۱۹۱۱

َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  س َمالٍِك  ْ�نُ  أ ُعوذُ ِإ�ِّ  اللَُّهمَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

َ
 بَِك  أ

َعْجزِ  ِمنَ 
ْ
َكَسِل  ال

ْ
نُْبِ  ،َوال

ْ
َهَرمِ  ،َواجل

ْ
ُْخِل  ،َوال ُعوذُ  ،َوابلْ

َ
َقرْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  َوأ

ْ
 فِتْنَةِ  َوِمنْ  ،ال

َمْحيَا
ْ
َمَماِت  ال

ْ
 )۲۷۰۶(م/ .»َوال

 د:نمو ین دعا میھمواره چن صرسول الله  گوید: می س کانس بن مالترجمه: 

َكَسِل،إِ�ِّ  اللَُّهمَّ « 
ْ
َعْجِز َوال

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
، َوالـَوال أ ُعوُذ بَِك ِمْن ـُجنْبِ

َ
ُْخِل، َوأ َهَرِم، َوابلْ

، َوِمْن فِتْنَِة ال َقرْبِ
ْ
 .»َمَماِت ـَ�ْيَا َوالـَعَذاِب ال

 یھا بخل، عذاب قبر و فتنه، بزدلی، کھنسالی شدید، ی، تنبلناتوانی! از بار الھا«
 »برم یو مرگ، به تو پناه م یزندگ

 ن بختی و قضای بد): پناه خواستن از نگو۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۱۲

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
َقَضاءِ  ُسوءِ  ِمنْ  َ�تََعوَّذُ  اَكنَ  صانلَّيِبَّ  أ

ْ
 َدرَكِ  َوِمنْ  ،ال

َقاءِ  ْعَداءِ  َشَماتَةِ  َوِمنْ  ،الشَّ
َ
َالَءِ  َجْهدِ  َوِمنْ  ،األ ُشكُّ  :ُسْفيَانُ  قَاَل  :َحِديِثهِ يِف  َ�ْمٌرو قَاَل  ،ابلْ

َ
 أ

 ِّ�
َ
 )۲۷۰۷(م/ .ِمنَْها َواِحَدةً  زِْدُت �

خوشحال  ،بد ی، قضایاز نگون بخت ص نبی اکرم گوید: می س رهیابوھرترجمه: 
 برد.  یبه خدا پناه م یگرفتار و شدن دشمنان

من شک دارم که : گفتث است، ین حدیان ایاز راو یکیه کان یسف گوید: می عمرو
 .اضافه نمودممن یکی از این موارد را 

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۹۱۳ ِ  رَُسولِ  ُداَعءِ  ِمنْ  اَكنَ  :قَاَل  ل ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ إِ�ِّ  اللَُّهمَّ « :ص ا�َّ
ُعوذُ 

َ
لِ  ،نِْعَمِتَك  َزَوالِ  ِمنْ  بَِك  أ َوُّ يعِ  ،نِْقَمِتَك  َوفَُجاَءةِ  ،اَعِ�يَِتَك  َوحتَ  )۲۷۳۹(م/ .»َسَخِطَك  ومََجِ

که  ن بودیا صرسول الله  یھااز دعا یکی گوید: می ل عمرعبد الله بن ترجمه: 
 : فرمود می

يِْع « ِل اَعِ�يَِتَك َوفَُجاَءِة نِْقَمِتَك، ومََجِ َوُّ ُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك، َوحتَ
َ
ْ أ اللَّهُمّ إِ�ِّ

  ».َسَخِطَك 
عذاب ، ای صحت و عافیتی که عنایت فرمودهر ییتغ ھایت، ! از زوال نعمتبار الھا«

 ».برم می پناهگردد، به تو  اموری که باعث ناخشنودی تو می ی ھمهو ناگھانی 



 ٥٠٥  کتاب پناه خواستن و امور دیگر -۶۱

 ن به کسی که عطسه بزند و الحمد لله بگویدگفت »الله کرحمی«): ۵باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۹۱۴

َ
َت  ،رَُجَالنِ  ص انلَّىِبِّ  ِعنْدَ  َ�َطَس  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ َحَدُهَما فََشمَّ

َ
 أ

ِت  َولَمْ  ي  َ�َقاَل  ،اآلَخرَ  �َُشمِّ ِ
َّ

تْهُ  لَمْ اذل تَّهُ  فَُالنٌ  َ�َطَس  :�َُشمِّ نَا َوَ�َطْسُت  ،فََشمَّ
َ
تِْ�  فَلَمْ  أ  ،�َُشمِّ

دَ  َهَذا إِنَّ « :قَاَل  َ  مَحِ َْمدِ  لَمْ  َو�ِنََّك  ا�َّ
َ

َ  حت  )۲۹۹۱(م/ .»)أل( ا�َّ
 ص اللهعطسه زدند. رسول  صرم کا یدو نفر نزد نب گوید: می س انسترجمه: 

شخصی که پیامبر نگفت.  ،یگریگفت و در جواب د »اهللا كرمحي«از آنھا  یکیدر جواب 

 »اهللا كيرمح«نگفت، عرض کرد: فالنی عطسه زد، شما در جوابش  »اهللا كيرمح«به او 

، شخصن یا«فرمود: نگفتید؟  »اهللا كيرمح«گفتید؛ ولی ھنگامی که من عطسه زدم، 

 ».ینگفت تو لیو ؛گفت »هللا احلمد«

نَّ  : َسلََمةَ  بِْن  يَاِس َعن إ ـ۱۹۱۵
َ
بَاهُ  أ

َ
ثَهُ  ،أ نَّهُ  َحدَّ

َ
 ِعنَْدهُ  رَُجٌل  َوَ�َطَس  صانلَّيِبَّ  َسِمعَ  �

ُ  َ�َقاَل 
َ

ُ  يَرمَْحَُك « :هل ْخَرى َ�َطَس  ُ�مَّ  »ا�َّ
ُ
ُ  َ�َقاَل  أ

َ
ِ  رَُسوُل  هل  .»َمْزُكومٌ  الرَُّجُل « :ص ا�َّ

  )۲۹۹۳(م/
 صپدرم گفت: من شنیدم که مردی نزد رسول الله  گوید: می ایاس بن سلمهترجمه: 

بر تو رحم کند.)  الله متعال(. »يَرمَْحَُك اهللا«به او فرمود:  صعطسه زد و رسول الله 
این مرد، دچار سرما خوردگی «فرمود:  صبعد از آن، دوباره عطسه زد. رسول الله 

  ».شده است





 
 
 
 

 و امور دیگر ألـ کتاب توبه و پذیرفتن آن و وسعت رحمت الله ۶۲

 ): دستور به توبه۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۱۶

َ
َغرَّ  َسِمْعُت  :قَاَل  بُْرَدةَ أ

َ
ْصَحاِب  ِمنْ  َوَ�نَ  س األ

َ
ُث  ـص انلَّيِبِّ  أ  اْ�نَ  ُ�َدِّ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ـ ُ�َمرَ  َها يَا« :ص ا�َّ ُّ�
َ
  تُوُ�وا انلَّاُس  �

َ
ِ  إِىل إِ�ِّ  ،ا�َّ

تُوُب  فَ
َ
  أ

َ
ِ  إِىل َْومِ يِف  ،ا�َّ  ايلْ

ةٍ  ِمائَةَ   )۲۷۰۲(م/ .»َمرَّ
 صکه از یاران نبی اکرم  س یسار مزنیبن  اغّر شنیدم که  گوید: می ابو بردهترجمه: 

 !مردم یا«فرمود:  صرسول الله  گفت: ل باشد، روایت نمود که ابن عمر می
 .»کنم بسوی الله، رجوع و توبه نمایید؛ زیرا من روزانه، صد بار، توبه می

 ): تشویق به توبه۲باب (
َارِِث  َعِن  ـ۱۹۱۷

ْ
ُت  :قَاَل  ُسَو�ْدٍ  بِْن  احل

ْ
ِ  َ�بْدِ  ىلَعَ  َدَخل ُعوُدهُ  ا�َّ

َ
َ�نَا ،َمِر�ٌض  وَُهوَ  أ  فََحدَّ

ِ  رَُسولِ  َ�نْ  وََحِديثًا َ�ْفِسهِ  َ�نْ  َحِديًثا :حِبَِديثَْ�ِ  ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  ،ص ا�َّ  ص ا�َّ
ُ « :َ�ُقوُل  َشدُّ  َ�َّ

َ
ُمْؤِمِن  َ�بِْدهِ  بِتَْوَ�ةِ  فَرًَحا أ

ْ
رٍْض يِف  رَُجٍل  ِمنْ  ،ال

َ
 ،َراِحلَتُهُ  َمَعهُ  ،َمْهلََكةٍ  َدِو�َّةٍ  أ

ابُهُ  َطَعاُمهُ  َعلَيَْها ْدَرَ�هُ  َحىتَّ  َ�َطلَبََها ،َذَهبَْت  َوقَدْ  فَاْستَيَْقَظ  َ�نَامَ  ،َورَشَ
َ
َعَطُش  أ

ْ
 :قَاَل  ُ�مَّ  ،ال

رِْجعُ 
َ
  أ

َ
ي  َماَكِ�  إِىل ِ

َّ
نَامُ  ِ�يهِ  ُكنُْت اذل

َ
ُموَت  َحىتَّ  فَأ

َ
َسهُ  فَوََضعَ . أ

ْ
 فَاْستَيَْقَظ  يِلَُموَت  َساِعِدهِ  ىلَعَ  َرأ

ابُهُ  َوَطَعاُمهُ  َزاُدهُ  وََعلَيَْها َراِحلَتُهُ  وَِعنَْدهُ  ُ  ،َورَشَ َشدُّ  فَا�َّ
َ
َعبْدِ  بِتَْوَ�ةِ  فَرًَحا أ

ْ
ُمْؤِمِن  ال

ْ
 َهَذا ِمنْ  ال

 )۲۷۴۴(م/ .»َوَزاِدهِ  بَِراِحلَِتهِ 
او دو  یادت عبد الله که مریض بود، رفتم.من برای ع گوید: می حارث بن سویدترجمه: 

 صمطلب برای ما بیان نمود؛ یکی را از طرف خودش گفت و دیگری را از رسول الله 
ی  بنده ی از توبه الله متعال«فرمود:  صوی گفت: شنیدم که رسول الله  روایت کرد.

خشک و ھالک  یابانیدر ببا شترش که  شود می خوشحالبیشتر از آن مردی ، مؤمنش
خوابد؛ اما ھنگامی  می شتر است؛ پس در آنجا بر ھم شیآب و غذابرد و  می کننده بسر

 به جستجوی شتر ،شود که شترش، رفته است. آنگاه شود، متوجه می که بیدار می
به ھمان  گوید: می سپس با خودش شود. پردازد تا جایی که به شدت تشنه می می
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ر مرگ، سرش را آنگاه در انتظا خوابم تا اینکه بمیرم. گردم و می ام برمی مکانی که بوده
با توشه و آب و را  ششترشود و  بیدار میاگھان گذارد؛ بعد از آن، ن روی ساعدش می

ی مؤمنش بیشتر از خوشحالی این شخص  ی بنده از توبه الله متعالبیند.  غذایش می
  ».شود اش را دیده است، خوشحال می که شتر و توشه

ِينَ ٱ �ََّ�َٰثةِ ٱَوَ�َ ﴿ ی: ): در مورد صداقت در توبه و آیه۳باب ( َّ�  ْ  .]۱۱۸[التوبة:  ﴾ُخلُِّفوا
ِ  رَُسوُل  َغَزا ُ�مَّ  :قَاَل  س ِشَهاٍب  ابِْن  َعِن  ـ۱۹۱۸ ومَ  يُِر�دُ  وَُهوَ  ،َ�بُوكَ  َغْزَوةَ  ص ا�َّ  الرُّ

َعَرِب  َونََصارَى
ْ
امِ  ال ِ�  :ِشَهاٍب  اْ�نُ  قَاَل  ،بِالشَّ ْخرَبَ

َ
ِ  َ�بْدِ  ْ�نُ  الرَّمْحَِن  َ�بْدُ  فَأ  بِْن  َكْعِب  بِْن  ا�َّ

نَّ  َمالٍِك 
َ
ِ  َ�بْدَ  أ  :قَاَل  ـ َعِ�َ  ِح�َ  ،بَنِيهِ  ِمنْ  ،َكْعٍب  قَائِدَ  اَكنَ  ـ كبن مال َكْعٍب  ْ�نَ  ا�َّ
ُث  َمالٍِك  ْ�نَ  َكْعَب  َسِمْعُت  َلََّف  ِح�َ  َحِديثَهُ  ُ�َدِّ ِ  رَُسولِ  َ�نْ  ختَ  ،َ�بُوكَ  َغْزَوةِ يِف  ص ا�َّ

َلَّْف  لَمْ  :َمالٍِك  ْ�نُ  َكْعُب  قَاَل  ختَ
َ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  أ   ،َ�طُّ  َغَزاَها َغْزَوةٍ يِف  ص ا�َّ

َّ
 َغْزَوةِ يِف  إِال

�ِّ  َ�ْ�َ  ،َ�بُوكَ 
َ
َلَّْفُت  قَدْ � َحًدا ُ�َعاتِْب  َولَمْ  ،بَْدرٍ  َغْزَوةِ يِف  ختَ

َ
َلََّف  أ َما ،َ�نْهُ  ختَ  رَُسوُل  َخَرجَ  إِ�َّ

 ِ ُمْسِلُمونَ  ص ا�َّ
ْ
ُ  مَجَعَ  َحىتَّ  ،قَُر�ٍْش  ِ��َ  يُِر�ُدونَ  َوال  َ�ْ�ِ  ىلَعَ  ،َعُدوُِّهمْ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَُهمْ  ا�َّ

ِ  رَُسولِ  َمعَ  َشِهْدُت  َولََقدْ  ،ِميَعادٍ  ْلَةَ  ص ا�َّ
َ

َعَقبَةِ  يل
ْ
ِحبُّ  َوَما ،اإلِْسَالمِ  ىلَعَ  تََواَ�ْقنَا ِح�َ  ،ال

ُ
 أ

نَّ 
َ
ْذَكرَ  بَْدرٌ  اَكنَْت  َو�ِنْ  ،بَْدرٍ  َمْشَهدَ  بَِهايِل  أ

َ
َلَّْفُت  ِح�َ  ،َخرَبِى ِمنْ  َوَ�نَ  ،ِمنَْها انلَّاِس يِف  أ  ختَ

ِ  رَُسولِ  َ�نْ  �ِّ  ،َ�بُوكَ  َغْزَوةِ  يِف  ص ا�َّ
َ
ُ�نْ  لَمْ �

َ
قَْوى َ�طُّ  أ

َ
�رَْسَ  َوالَ  أ

َ
َلَّْفُت  ِح�َ  ِم�ِّ  أ  َ�نْهُ  ختَ

َك يِف 
ْ
َغْزَوةِ  تِل

ْ
ِ  ،ال َك  يِف  مَجَْعتُُهَما َحىتَّ  ،َ�طُّ  َراِحلَتَْ�ِ  َ�بْلََها مَجَْعُت  َما َوا�َّ

ْ
َغْزَوةِ  تِل

ْ
 َ�َغَزاَها ،ال

ِ  رَُسوُل  ا َواْستَْقبََل  ،َوَمَفاًزا بَِعيًدا َسَفًرا َواْستَْقبََل  ،َشِديدٍ  َحرٍّ يِف  ص ا�َّ  فََجالَ  ،َكِثً�ا َعُدوًّ
ُمْسِلِم�َ 

ْ
ْمَرُهمْ  لِل

َ
بُوا أ هَّ

َ
ْهبَةَ  يِلَتَأ

ُ
ْخرَبَُهمْ  ،َغْزوِِهمْ  أ

َ
ي  بِوَْجِهِهمُ  فَأ ِ

َّ
ُمْسِلُمونَ  ،يُِر�دُ اذل

ْ
 َمعَ  َوال

ِ  رَُسولِ  يَوانَ  بَِذلَِك  يُِر�دُ  ـ َحافٍِظ  ِكتَاُب  َ�َْمُعُهمْ  َوالَ  ،َكِث�ٌ  ص ا�َّ  َ�َقلَّ  :َكْعٌب  قَاَل  ـ ادلِّ
نْ  يُِر�دُ  رَُجٌل 

َ
نَّ  َ�ُظنُّ  ،َ�تََغيََّب  أ

َ
ُ  َسيَْخىَف  َذلَِك  أ

َ
  لَمْ  َما ،هل

ْ
ل ِ  ِمنَ  َوىْحٌ  ِ�يهِ  َ�ْ�ِ  وََغَزا ،أل ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َك  ص ا�َّ
ْ
َغْزَوةَ  تِل

ْ
َالُل  اثلَِّمارُ  َطابَِت  ِح�َ  ال نَا ،َوالظِّ

َ
َْها فَأ

َ
ْصَعرُ  إِيل

َ
زَ  ،أ  رَُسوُل  َ�تََجهَّ

 ِ ُمْسِلُمونَ  ص ا�َّ
ْ
ْغُدو َوَطِفْقُت  ،َمَعهُ  َوال

َ
زَ  ِلىَكْ  أ َهَّ

َ
جت

َ
رِْجعُ  ،َمَعُهمْ  أ

َ
قِْض  َولَمْ  فَأ

َ
قُوُل  ،َشيْئًا أ

َ
 َوأ

نَا :َ�ْفىِس يِف 
َ
رَْدُت  إَِذا ،َذلَِك  ىلَعَ  قَاِدرٌ  أ

َ
  فَلَمْ  ،أ

ْ
دُّ  بِانلَّاِس  اْستََمرَّ  َحىتَّ يِب  َ�تََماَدى َذلَِك  يََزل ِ

ْ
 ،اجل

ْصبَحَ 
َ
ِ  رَُسوُل  فَأ ُمْسِلُمونَ  اَغِديًا ص ا�َّ

ْ
قِْض  َولَمْ  ،َمَعهُ  َوال

َ
 َغَدوُْت  ُ�مَّ  ،َشيْئًا َجَهازِى ِمنْ  أ

قِْض  َولَمْ  فَرََجْعُت 
َ
  فَلَمْ  ،َشيْئًا أ

ْ
رْسَُعوا َحىتَّ يِب  َ�تََماَدى َذلَِك  يََزل

َ
َغْزوُ  َوَ�َفاَرَط  أ

ْ
نْ  َ�َهَمْمُت  ،ال

َ
 أ
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َل  ِ
َ

ْرحت
َ
ْدِرَ�ُهمْ  أ

ُ
ْتَِ�  َ�يَا ،فَأ

َ
ُت  يل

ْ
رْ  لَمْ  ُ�مَّ  ،َ�َعل  ،انلَّاِس يِف  َخرَْجُت  إَِذا ،َ�َطِفْقُت  ،يِل  َذلَِك  ُ�َقدَّ

ِ  رَُسولِ  ُخُروِج  َ�ْعدَ  �ِّ  َ�ُْزنُِ�  ص ا�َّ
َ
رَى الَ �

َ
ْسَوةً يِل  أ

ُ
  ،أ

َّ
يِف  َعلَيْهِ  َمْغُموًصا رَُجالً  إِال

وْ  ،انلَِّفاقِ 
َ
نْ  رَُجالً  أ ُ  َعَذرَ  ِممَّ َعَفاءِ  ِمنَ  ا�َّ ِ  رَُسوُل  يَْذُكْرِ�  َولَمْ  ،الضُّ  َ�بُو�ً  بَلَغَ  َحىتَّ  ص ا�َّ

َقْومِ يِف  َجالٌِس  وَُهوَ  ،َ�َقاَل 
ْ
 يَا :َسِلَمةَ بَِ�  ِمنْ  رَُجٌل  قَاَل  ؟»َمالٍِك  ْ�نُ  َكْعُب  َ�َعَل  َما« :بِتَبُوكَ  ال

ِ  رَُسوَل  ُ  َ�َقاَل  ،ِعْطَفيْهِ يِف  َوانلََّظرُ  بُْرَداهُ  َحبََسهُ  ،ا�َّ
َ

َت  َما بِئَْس  :َجبٍَل  ْ�نُ  ُمَعاذُ  هل
ْ
ِ  ،قُل  يَا َوا�َّ

ِ  رَُسوَل    َعلَيْهِ  َعِلْمنَا َما ا�َّ
َّ
ِ  رَُسوُل  فََسَكَت  ،َخْ�ًا إِال ى َذلَِك  ىلَعَ  ُهوَ  َ�بَيْنََما ،صا�َّ

َ
 َرأ

اُب  بِهِ  يَُزوُل  ُمبَيًِّضا رَُجالً  َ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،الرسَّ بَا ُ�نْ « :ص ا�َّ
َ
بُو ُهو َفإَِذا »َخيْثََمةَ  أ

َ
 َخيَْثَمةَ  أ

نَْصارِىُّ 
َ
ي  وَُهوَ  ،األ ِ

َّ
َق اذل ُمنَافُِقونَ  لََمَزهُ  ِح�َ  اتلَّْمرِ  بَِصاِع  تََصدَّ

ْ
 :َمالٍِك  ْ�نُ  َكْعُب  َ�َقاَل  ،ال

ا نَّ  بَلََغِ�  فَلَمَّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ هَ  قَدْ  ص ا�َّ ِ�  ،َ�بُوكَ  ِمنْ  قَافِالً  تَوَجَّ رُ  َ�َطِفْقُت  ،َ�ىثِّ  َحرَضَ تََذكَّ

َ
 أ

َكِذَب 
ْ
قُوُل  ال

َ
ْخُرجُ  بِمَ  :َوأ

َ
ْستَِع�ُ  ؟َغًدا َسَخِطهِ  ِمنْ  أ

َ
ٍى ِذي  لُكَّ  َذلَِك  ىلَعَ  َوأ

ْ
ْهِ�  ِمنْ  َرأ

َ
ا ،أ  فَلَمَّ

ِ  رَُسوَل  إِنَّ  :يِل  ِ�يَل  َظلَّ  قَدْ  ص ا�َّ
َ
َاِطُل  َ��ِّ  َزاحَ  ،قَاِدًما أ

ْ
�ِّ  َعَرفُْت  َحىتَّ  ،ابل

َ
ُوَ  لَنْ � ْ�

َ
 ِمنْهُ  أ

ءٍ  بًَدا �ىَِشْ
َ
مْجَْعُت  ،أ

َ
ِ  رَُسوُل  وََصبَّحَ  ،ِصْدقَهُ  فَأ   َسَفرٍ  ِمنْ  قَِدمَ  إَِذا َوَ�نَ  ،قَاِدًما ص ا�َّ

َ
 بََدأ

َمْسِجدِ 
ْ
َعتَْ�ِ  ِ�يهِ  فََرَ�عَ  بِال

ْ
ا ،لِلنَّاِس  َجلََس  ُ�مَّ  ،َر� ُمَخلَُّفونَ  َجاَءهُ  َذلَِك  َ�َعَل  فَلَمَّ

ْ
 َ�َطِفُقوا ،ال

ْهِ  َ�ْعتَِذُرونَ 
َ

ُ  َوَ�ِْلُفونَ  ،إِيل
َ

ِ  رَُسوُل  ِمنُْهمْ  َ�َقِبَل  رَُجالً  َوَ�َماِ��َ  بِْضَعةً  َوَ�نُوا ،هل  ص ا�َّ
ائَِرُهمْ  َوَوَ�َ  ،لَُهمْ  َواْستَْغَفرَ  َوَ�اَ�َعُهمْ  ،َعَالنِيَتَُهمْ    رَسَ

َ
ِ  إِىل ا ،ِجئُْت  َحىتَّ  ،ا�َّ مَ  ،َسلَّْمُت  فَلَمَّ  تَبَسَّ

مَ  ُمْغَضِب  تَبَسُّ
ْ
ْمىِش  فَِجئُْت  »َ�َعاَل « :قَاَل  ُ�مَّ  ال

َ
 َما« :يِل  َ�َقاَل  ،يََديْهِ  َ�ْ�َ  َجلَْسُت  َحىتَّ  أ

لَمْ  ؟َخلََّفَك 
َ
ُت  :قَاَل  ؟»َظْهَركَ  اْ�تَْعَت  قَدِ  تَُ�نْ  أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل ِ  ،إِ�ِّ  ،ا�َّ  ِعنْدَ  َجلَْسُت  لَوْ  َوا�َّ

ْهِل  ِمنْ  َ�ْ�ِكَ 
َ
ْ�يَا أ يُْت  ،ادلُّ

َ
�ِّ  لََرأ

َ
ْخُرجُ �

َ
ْعِطيُت  َولََقدْ  ،بُِعْذرٍ  َسَخِطهِ  ِمنْ  َسأ

ُ
 ،َولَِك�ِّ  ،َجَدالً  أ

 ِ ْ�تَُك  لنَِئْ  َعِلْمُت  لََقدْ  َوا�َّ َْومَ  َحدَّ ُوِشَ�نَّ  ،َ��ِّ  بِهِ  تَْرىَض  َكِذٍب  َحِديَث  ايلْ ُ  يلَ نْ  ا�َّ
َ
 أ

َّ  �ُْسِخَطَك  �ْتَُك  َولنَِئْ  ،ىلَعَ دُ  ِصْدقٍ  َحِديَث  َحدَّ ِ
َ

َّ  جت رُْجوإِ�ِّ  ،ِ�يهِ يلَعَ
َ
ِ  ُ�ْقىَب  ِ�يهِ  أل ِ  ،ا�َّ  َما َوا�َّ

ِ  ،ُعْذرٌ يِل  اَكنَ  قْوَى َ�طُّ  ُكنُْت  َما َوا�َّ
َ
�رَْسَ  َوالَ  أ

َ
َلَّْفُت  ِح�َ  ِم�ِّ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  ،َ�نَْك  خت  :ص ا�َّ

ا« مَّ
َ
ُ  َ�ْقيِضَ  َحىتَّ  َ�ُقمْ  َصَدَق  َ�َقدْ  ،َهَذا أ  َسِلَمةَ بَِ�  ِمنْ  رَِجاٌل  َوثَارَ  ،َ�ُقْمُت  »ِ�يَك  ا�َّ

ِ  :يِل  َ�َقالُوا ،فَا�َّبَُعوِ�  ْذَ�بَْت  َعِلْمنَاكَ  َما َوا�َّ
َ
نْ يِف  َعَجْزَت  لََقدْ  ،َهَذا َ�بَْل  َذْ�بًا أ

َ
 تَُ�ونَ  الَ  أ

  اْ�تََذرَْت 
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل ْهِ  بِهِ  اْ�تََذرَ  بَِما ،ص ا�َّ
َ

ُمَخلَُّفونَ  إِيل
ْ
 ،َذْ�بََك  اَكِ�يََك  اَكنَ  َ�َقدْ  ،ال

ِ  رَُسولِ  اْسِتْغَفارُ  ِ  :قَاَل  ،لََك  ص ا�َّ رَْدُت  َحىتَّ  يَُؤ�ِّبُونَِ�  َزالُوا َما فََوا�َّ
َ
نْ  أ

َ
رِْجعَ  أ

َ
  أ

َ
 رَُسولِ  إِىل
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 ِ َب  ص ا�َّ َ�ذِّ
ُ
ُت  ُ�مَّ  :قَاَل  ،َ�ْفىِس  فَأ

ْ
َحدٍ  ِمنْ  َمىِع  َهَذا لىَِقَ  َهْل  :لَُهمْ  قُل

َ
 لَِقيَهُ  ،َ�َعمْ  :َقالُوا ؟أ

َت  َما ِمثَْل  قَاالَ  ،رَُجَالنِ  َمَعَك 
ْ
ُت  :قَاَل  ،لََك  ِ�يَل  َما ِمثُْل  لَُهَما فَِقيَل  ،قُل

ْ
 :قَالُوا ؟ُهَما َمنْ  :قُل

َعاِمِرىُّ  َر�ِيَعةَ  ْ�نُ  ُمَراَرةُ 
ْ
َميَّةَ  ْ�نُ  َوِهَالُل  ،ال

ُ
َواقىِِفُّ  أ

ْ
 قَدْ  َصاحِلَْ�ِ  رَُجلَْ�ِ يِل  َفَذَكُروا :قَاَل  ،ال

ْسَوةٌ  ِ�يِهَما ،بَْدًرا ِشِهَدا
ُ
ِ  رَُسوُل  َوَ�َ�  :قَاَل  ،يِل  َذَكُروُهَما ِح�َ  َ�َمَضيُْت  :قَاَل  ،أ  ص ا�َّ

ُمْسِلِم�َ 
ْ
َها ،الَكَِمنَا َ�نْ  ال ُّ�

َ
َلََّف  َمنْ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  ،اثلََّالثَةُ  �  :َوقَاَل  ،انلَّاُس  فَاْجتَنَبَنَا :قَاَل ، َ�نْهُ  ختَ

ُوا َا َ�َغ�َّ
َ

َرْت  َحىتَّ  نل رُْض  َ�ْفىِسَ يِف يِل  َ�نَكَّ
َ
رِْض ِ�َ  َ�َما ،األ

َ
ْعرُِف الَّيِت  بِاأل

َ
 َذلَِك  ىلَعَ  فَلَِبثْنَا ،أ

ْلَةً  مَخِْس�َ 
َ

ا ،يل مَّ
َ
ا ،َ�بِْكيَانِ  ُ�يُوتِِهَمايِف  َوَ�َعَدا فَاْستاََكنَا َصاِحبَاَى  فَأ مَّ

َ
نَا َوأ

َ
َشبَّ  فَُكنُْت  أ

َ
 أ

َقْومِ 
ْ
ُهمْ  ال ْجَ�َ

َ
ْخُرجُ  فَُكنُْت  ،َوأ

َ
ْشَهدُ  أ

َ
َالةَ  فَأ ُطوُف  الصَّ

َ
ْسَواقِ يِف  َوأ

َ
َحدٌ  يَُ�لُِّمِ�  َوالَ  األ

َ
 َوآىِت  ،أ

ِ  رَُسوَل  َسلِّمُ  ص ا�َّ
ُ
َالةِ  َ�ْعدَ  َ�ِْلِسهِ يِف  وَُهوَ  ،َعلَيْهِ  فَأ قُوُل  ،الصَّ

َ
 َحرَّكَ  َهْل  :َ�ْفىِس يِف  فَأ

َالمِ  بَِردِّ  َشَفتَيْهِ  مْ  ،السَّ
َ
َص�ِّ  ُ�مَّ  ؟الَ  أ

ُ
َساِرقُهُ  ِمنْهُ  قَِر�بًا أ

ُ
ُت  فَإَِذا ،انلََّظرَ  َوأ

ْ
ْ�بَل

َ
 َ�َظرَ  َصَالىِت  ىلَعَ  أ

 َّ
َ

ََفتُّ  َو�َِذا ،إِىل َْوهُ  اتلْ
َ

ْعَرَض  �
َ
َّ  َذلَِك  َطاَل  إَِذا َحىتَّ  ،َ��ِّ  أ ُمْسِلِم�َ  َجْفَوةِ  ِمنْ يلَعَ

ْ
 َمَشيُْت  ،ال

يِب  َحائِِط  ِجَدارَ  �ََسوَّرُْت  َحىتَّ 
َ
َحبُّ  ،َ��ِّ  اْ�نُ  وَُهوَ  ،َ�تَاَدةَ أ

َ
َّ  انلَّاِس  َوأ

َ
 ،َعلَيْهِ  فََسلَّْمُت  ،إِىل

 ِ َّ  رَدَّ  َما فََوا�َّ َالمَ يلَعَ ُت  ،السَّ
ْ
ُ  َ�ُقل

َ
بَا يَا :هل

َ
�ُْشُدكَ  َ�تَاَدةَ  أ

َ
ِ  أ �ِّ  َ�ْعلََمنَّ  َهْل  بِا�َّ

َ
ِحبُّ �

ُ
َ  أ  ا�َّ

 ُ
َ

ُ  :َ�َقاَل  ،َ�نَاَشْدتُهُ  َ�ُعْدُت  ،فََسَكَت  ،َ�نَاَشْدتُهُ  َ�ُعْدُت  ،فََسَكَت  :قَاَل  ؟َورَُسوهل ُ  ا�َّ
ُ

 َورَُسوهل
ْعلَمُ 

َ
ُْت  ،َ�يْنَاَى  َ�َفاَضْت  ،أ

َّ
َدارَ  �ََسوَّرُْت  َحىتَّ  ،َوتََويل ِ

ْ
نَا َ�بَيْنَا ،اجل

َ
ْمىِش  أ

َ
َمِدينَةِ  ُسوقِ يِف  أ

ْ
 ،ال

ْهِل  َ�بَِط  ِمنْ  َ�بَِطىٌّ  إَِذا
َ
امِ  أ نْ  ،الشَّ َعامِ  قَِدمَ  ِممَّ َمِدينَةِ  يَِبيُعهُ  بِالطَّ

ْ
 َكْعِب  ىلَعَ  يَُدلُّ  َمنْ  :َ�ُقوُل  ،بِال

ُ  �ُِشُ�ونَ  انلَّاُس  َ�َطِفَق  :قَاَل  ،َمالٍِك  بِْن 
َ

َّ  هل
َ

َّ  فََدَ�عَ  َجاَءِ�  َحىتَّ  ،إِىل انَ  َمِلِك  ِمنْ  ِكتَابًاإِيلَ  ،َغسَّ
تُهُ  ،اَكتِبًا َوُ�نُْت 

ْ
ا :ِ�يهِ  فَإَِذا َ�َقَرأ مَّ

َ
إِنَّهُ  ،َ�ْعدُ  أ

نَّ  بَلََغنَا قَدْ  فَ
َ
َك  َولَمْ  ،َجَفاكَ  قَدْ  َصاِحبََك  أ

ْ
 َ�َْعل

 ُ َْق  ،َمْضيََعةٍ  َوالَ  َهَوانٍ  بَِدارِ  ا�َّ
ْ
ُت  :قَاَل  ،نَُواِسَك  بِنَا فَاحل

ْ
ُ�َها ِح�َ  :َ�ُقل

ْ
يًْضا وََهِذهِ  :قََرأ

َ
 ِمنَ  أ

َالَءِ  ْرَ�ُعونَ  َمَضْت  إَِذا َحىتَّ  ،بَِها فََسَجْرُ�َها اتلَّنُّورَ  بَِها َ�تَيَاَمْمُت  ،ابلْ
َ
َْمسِ  ِمنَ  أ

ْ
بََث  ،�َ اخل

ْ
 َواْستَل

َوىْحُ 
ْ
ِ  رَُسولِ  رَُسوُل  إَِذا ،ال تِيِ�  ص ا�َّ

ْ
ِ  رَُسوَل  إِنَّ  :َ�َقاَل  ،يَأ ُمُركَ  ص ا�َّ

ْ
نْ  يَأ

َ
َل  أ  َ�ْعزَتِ

تََك 
َ
ُت  :قَاَل  ،اْمَرأ

ْ
َطلُِّقَها :َ�ُقل

ُ
مْ  أ

َ
ْ�َعُل  َماَذا أ

َ
َها بَِل  ،الَ  :قَاَل  ؟أ

ْ
ل رَْسَل  :قَاَل  ،َ�ْقَر�َنََّها فَالَ  ،اْ�زَتِ

َ
 فَأ

 
َ

ُت  :قَاَل  ،َذلَِك  بِِمثِْل  َصاِحىَبَّ  إِىل
ْ
ىِت  َ�ُقل

َ
ىَِق  :ِالْمَرأ

ْ
ْهِلِك  احل

َ
ُ  َ�ْقىِضَ  َحىتَّ  ِعنَْدُهمْ  فَُكوِ�  بِأ  ا�َّ

ْمرِ  َهَذايِف 
َ
ةُ  فََجاَءِت  :قَاَل  ،األ

َ
َميَّةَ  بِْن  ِهَاللِ  اْمَرأ

ُ
ِ  رَُسوَل  أ ُ  َ�َقالَْت  ص ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :هل  ،ا�َّ

َميَّةَ  ْ�نَ  ِهَالَل  إِنَّ 
ُ
ُ  لَيَْس  َضائِعٌ  َشيْخٌ  أ

َ
نْ  تَْ�َرهُ  َ�َهْل  ،َخاِدمٌ  هل

َ
ْخُدَمهُ  أ

َ
 الَ  َولَِ�نْ  ،الَ « :قَاَل  ؟أ
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ِ  ،إِنَّهُ  :َ�َقالَْت  »َ�ْقَرَ�نَِّك    َحَرَ�ةٌ  بِهِ  َما ،َوا�َّ
َ

ءٍ  إِىل ِ  ،ىَشْ ْمِرهِ  ِمنْ  اَكنَ  ُمنْذُ  َ�بىِْك  َزاَل  َما َوَوا�َّ
َ
 َما أ

  ،اَكنَ 
َ

ْهِ�  َ�ْعُض يِل  َ�َقاَل  :قَاَل  ،َهَذا يَْوِمهِ  إِىل
َ
َذنَْت  لَوِ  :أ

ْ
ِ  رَُسوَل  اْستَأ تَِك يِف  ص ا�َّ

َ
 َ�َقدْ  ؟اْمَرأ

ِذنَ 
َ
ةِ  أ

َ
َميَّةَ  بِْن  ِهَاللِ  ِالْمَرأ

ُ
نْ  أ

َ
ُْدَمهُ  أ ُت  :قَاَل  ،ختَ

ْ
ِذنُ  الَ  :َ�ُقل

ْ
ْستَأ

َ
ِ  رَُسوَل  ِ�يَها أ  َوَما ،ص ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َ�ُقوُل  َماَذا يُْدِر�ِ�  َذْ�تُهُ  إَِذا ص ا�َّ
ْ
نَا ،ِ�يَها اْستَأ

َ
 بَِذلَِك  فَلَِبثُْت  :قَاَل  ،َشابٌّ  رَُجٌل  َوأ

َالٍ  َعرْشَ 
َ

َا فََكُمَل  ،يل
َ

ْلَةً  مَخُْسونَ  نل
َ

َفْجرِ  َصَالةَ  َصلَّيُْت  ُ�مَّ  :قَاَل  ،الَكَِمنَا َ�نْ  نُِ�َ  ِح�َ  ِمنْ  يل
ْ
 ال

ْلَةً  مَخِْس�َ  َصبَاحَ 
َ

نَا َ�بَيْنَا ،ُ�يُوتِنَا ِمنْ  َ�يٍْت  َظْهرِ  ىلَعَ  ،يل
َ
َالِ  ىلَعَ  َجالٌِس  أ

ْ
ُ  َذَكرَ الَّيِت  احل  أل ا�َّ

َّ  َضاقَْت  قَدْ  ،ِمنَّا َّ  وََضاقَْت  َ�ْفىِس يلَعَ رُْض يلَعَ
َ
ْوَ�  َصاِرٍخ  َصوَْت  َسِمْعُت  ،رَُحبَْت  بَِما األ

َ
 ىلَعَ  أ

عٍ 
ْ
ىلْعَ  ،َ�ُقوُل  َسل

َ
�رِْشْ  َمالٍِك  ْ�نَ  َكْعَب  يَا :َصْوتِهِ  بِأ

َ
نْ  وََعَرفُْت  ،َساِجًدا فََخَررُْت  :قَاَل  ،أ

َ
 قَدْ  أ

ِ  رَُسوُل  فَآَذنَ  قَاَل  فََرجٌ  َجاءَ  ِ  بِتَْوَ�ةِ  انلَّاَس  ص ا�َّ َفْجرِ  َصَالةَ  َص�َّ  ِح�َ  ،َعلَيْنَا ا�َّ
ْ
 ،ال

وَ�نَا انلَّاُس  فََذَهَب  ُ ونَ  َصاِحىَبَّ  قِبََل  فََذَهَب  ،يُبرَشِّ ُ َّ  رَُجٌل  َوَرَ�َض  ،ُمبرَشِّ  َساٍع  وََسىَع  ،فَرًَساإِيلَ
ْسلَمَ  ِمنْ 

َ
ْوَ�  ،قِبَِ�  أ

َ
َبََل  َوأ

ْ
وُْت  فاََكنَ  ،اجل عَ  الصَّ رْسَ

َ
َفرَِس  ِمنَ  أ

ْ
ا ،ال ِي  َجاَءِ�  فَلَمَّ

َّ
 َصْوتَهُ  َسِمْعُت اذل

 �ِ ُ ُ  َ�َ�َْعُت  ،يُبرَشِّ
َ

ِ  ،بِِبَشاَرتِهِ  إِيَّاهُ  فََكَسْوُ�ُهَما ثَْوَ�َّ  هل ْمِلُك  َما َوا�َّ
َ
 َواْستََعرُْت  ،يَْوَمئِذٍ  َ�ْ�َُهَما أ

مُ  فَا�َْطلَْقُت  ،فَلَِبْستُُهَما ثَْو�َْ�ِ  مَّ
َ
تَأ

َ
ِ  رَُسوَل  أ اِ�  ص ا�َّ  بِاتلَّْو�َةِ  ُ�َهنِّئُوِ�  ،فَوًْجا فَوًْجا انلَّاُس  َ�تَلَقَّ

ِ  تَْو�َةُ  تِلَْهنِئَْك  :َو�َُقولُونَ  ُت  َحىتَّ  ،َعلَيَْك  ا�َّ
ْ
َمْسِجدَ  َدَخل

ْ
ِ  رَُسوُل  فَإَِذا ،ال يِف  َجالٌِس  ص ا�َّ

َمْسِجدِ 
ْ
ُ  ،ال

َ
َحةُ  َ�َقامَ  ،انلَّاُس  وََحْوهل

ْ
ِ  ُ�بَيْدِ  ْ�نُ  َطل ِ�  َصافََحِ�  َحىتَّ  ُ�َهْرِوُل  ا�َّ

َ
ِ  ،وََهنَّأ  َما َوا�َّ

ُمَهاِجِر�نَ  ِمنَ  رَُجٌل  قَامَ 
ْ
َحةَ  يَنَْساَها الَ  َكْعٌب  فاََكنَ  :قَاَل  ،َ�ْ�ُهُ  ال

ْ
ا :َكْعٌب  قَاَل  ،ِلَطل  فَلَمَّ

ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  َسلَّْمُت  ُق  وَُهوَ  ،قَاَل  ص ا�َّ ورِ  ِمنَ  وَْجُههُ  َ�رْبُ ُ �رِْشْ « :َوَ�ُقوُل  الرسُّ
َ
 َمرَّ  يَْومٍ  خِبَْ�ِ  أ

تَْك  ُمنْذُ  َعلَيَْك  َ َك  َودلَ مُّ
ُ
ُت  :قَاَل  »أ

ْ
ِمنْ  :َ�ُقل

َ
ِ  رَُسوَل  يَا ؟ِعنِْدكَ  أ مْ  ا�َّ

َ
ِ  ِعنْدِ  ِمنْ  أ  الَ « :َ�َقاَل  ؟ا�َّ

ِ  ِعنْدِ  ِمنْ  بَْل  ِ  رَُسوُل  َوَ�نَ  »ا�َّ نَّ  ،وَْجُههُ  اْستَنَارَ  رُسَّ  إَِذا ص ا�َّ
َ
 :قَاَل  ،َ�َمرٍ  قِْطَعةُ  وَْجَههُ  َكأ

ا :قَاَل  ،َذلَِك  َ�ْعرُِف  َوُ�نَّا ُت  يََديْهِ  َ�ْ�َ  َجلَْسُت  فَلَمَّ
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل نْ  تَْوَ�يِت  ِمنْ  إِنَّ  ،ا�َّ

َ
َِلعَ  أ ْ�

َ
 أ

  َصَدقَةً  َماىِل  ِمنْ 
َ

ِ  إِىل   ا�َّ
َ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ص رَُسوهِلِ  َو�ِىل ْمِسْك « :ص ا�َّ
َ
 َ�ُهوَ  ،َمالَِك  َ�ْعَض  أ

ُت  :قَاَل  »لََك  َخْ�ٌ 
ْ
إِ�ِّ  :َ�ُقل

ْمِسُك  فَ
ُ
ي  َسْهِ�َ  أ ِ

َّ
ُت  :قَاَل ، خِبَيرَْبَ اذل

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َوقُل َ  إِنَّ  ا�َّ  إِ�ََّما ا�َّ

َاِ� 
ْ

�
َ
ْدقِ  أ نْ  تَْو�ىَِت  ِمنْ  َو�ِنَّ  ،بِالصِّ

َ
َث  الَ  أ َحدِّ

ُ
  أ

َّ
ِ  :قَاَل  ،بَِقيُت  َما ِصْدقًا إِال نَّ  َعِلْمُت  َما فََوا�َّ

َ
 أ

َحًدا
َ
ُمْسِلِم�َ  ِمنَ  أ

ْ
بَْالهُ  ال

َ
ُ  أ َِديِث  ِصْدقِ يِف  ا�َّ

ْ
ِ  لِرَُسولِ  َذلَِك  َذَكرُْت  ُمنْذُ  ،احل   ص ا�َّ

َ
 يَْوِ�  إِىل

ْحَسنَ  َهَذا
َ
ا أ بَْالِ�  ِممَّ

َ
ُ  أ ِ  ،بِهِ  ا�َّ ْدُت  َما َوا�َّ ُت  ُمنْذُ  َكْذبَةً  َ�َعمَّ

ْ
ِ  لِرَُسولِ  َذلَِك  ُقل   ص ا�َّ

َ
 إِىل
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رُْجو َو�ِ�ِّ  ،َهَذا يَْوِ� 
َ
نْ  أل

َ
ُ  َ�َْفَظِ�َ  أ نَْزَل  :قَاَل  ،بىَِقَ  ِ�يَما ا�َّ

َ
ُ  فَأ ُ ٱلََّقد تَّاَب ﴿ :أل ا�َّ َّ�  َ�َ

نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجِر�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ
َ
ِينَ ٱ ۡ� ةِ ٱِ� َساَعةِ  �ََّبُعوهُ ٱ �َّ َحىتَّ بَلََغ:  .]۱۱۷[التوبة:  ﴾ۡلُعۡ�َ

ِينَ ٱ �ََّ�َٰثةِ ٱَوَ�َ  ١١٧رَِّحيمٞ  بِِهۡم رَُءوٞف  إِنَُّهۥ﴿ ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم  �َّ �ُض ٱُخّلُِفواْ َح�َّ
َ
بَِما  ۡ�

نُفُسُهمۡ 
َ
ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُواْ َمَع ﴿ :بَلَغَ  َحىتَّ  .]۱۱۸-۱۱۷[التوبة:  ﴾رَُحَبۡت َوَضاَقۡت َعلَۡيِهۡم أ  ﴾ل�َّ

ِ  :َكْعٌب  قَاَل  .]۱۱۹[التوبة:  ْ�َعمَ  َما َوا�َّ
َ
ُ  أ َّ  ا�َّ ُ  َهَداِ�  إِذْ  َ�ْعدَ  ـ َ�طُّ  نِْعَمةٍ  ِمنْ يلَعَ  لِإلِْسَالمِ  ا�َّ

ْ�َظمَ  ـ
َ
ُ  رَُسوَل  ِصْدىِق  ِمنْ  ،َ�ْفىِس يِف  أ نْ  ص ا�َّ

َ
ُ�ونَ  الَ  أ

َ
ْهِلَك  ،َكَذْ�تُهُ  أ

َ
ينَ  َهلََك  َكَما فَأ ِ

َّ
 اذل

َ  إِنَّ  ،َكَذبُوا ينَ  قَاَل  ا�َّ ِ
َّ

نَْزَل  ِح�َ  ،َكَذبُوا لِ�
َ
َوىْحَ  أ

ْ
َحدٍ  قَاَل  َما رَشَّ  ،ال

َ
ُ  َوقَاَل  ،أل : أل ا�َّ

﴿ ِ ِ ٱَسَيۡحلُِفوَن ب ۡعرُِضواْ َ�ۡنُهۡمۖ إِ�َُّهۡم رِۡجٞسۖ  نَقلَۡبُتمۡ ٱلَُ�ۡم إَِذا  �َّ
َ
 إَِ�ِۡهۡم ِ�ُۡعرُِضواْ َ�ۡنُهۡمۖ فَأ

َوٮُٰهمۡ 
ۡ
ۢ  َجَهنَّمُ  َوَمأ ْ  بَِما َجَزآَء ْ َ�ۡنُهۡمۖ فَإِن تَۡرَضۡواْ  ٩٥يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا َ�ۡلُِفوَن لَُ�ۡم لَِ�َۡضۡوا

َ ٱَ�ۡنُهۡم فَإِنَّ   ُكنَّا :َكْعٌب  قَاَل  .]۹۶-۹۵[التوبة:  ﴾٩٦ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ� يَۡرَ�ٰ َعِن  �َّ
َها ،ُخلِّْفنَا ُّ�

َ
ْمرِ  َ�نْ  ،اثلََّالثَةُ  �

َ
َِك  أ

َ
وئل

ُ
ينَ  أ ِ

َّ
ِ  رَُسوُل  ِمنُْهمْ  قَبَِل  اذل ُ  َحلَُفوا ِح�َ  ص ا�َّ

َ
 َ�بَاَ�َعُهمْ  ،هل

  ،لَُهمْ  َواْستَْغَفرَ 
َ
رَْجأ

َ
ِ  رَُسوُل  وَأ ْمَرنَا ص ا�َّ

َ
ُ  قىََض  َحىتَّ  أ ُ  قَاَل  فَبَِذلَِك  ،ِ�يهِ  ا�َّ َوَ�َ ﴿ :أل ا�َّ

ِينَ ٱ �ََّ�َٰثةِ ٱ ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم  �َّ ْ َح�َّ �ُض ٱُخّلُِفوا
َ
 َولَيَْس . ]۱۱۸[التوبة:  ﴾بَِما رَُحَبۡت  ۡ�

ي  ِ
َّ

ُ  َذَكرَ اذل ا ا�َّ َلَُّفنَا ،ُخلِّْفنَا ِممَّ َغْزوِ  َعِن  ختَ
ْ
َما ،ال ِْليُفهُ  ُهوَ  َو�ِ�َّ

َ
ْمَرنَا َو�ِرَْجاُؤهُ  إِيَّانَا خت

َ
نْ  أ  َ�مَّ

ُ  َحلََف 
َ

ْهِ  َواْ�َتَذرَ  هل
َ

  )۲۷۶۹(م/ .ِمنْهُ  َ�َقِبَل  إِيل
برای مبارزه با روم و  صبعد از آن، رسول الله  گوید: می سابن شھاب ترجمه: 

ی تبوک اتفاق  بردند، به تبوک رفت و غزوه نصارای عربی که در سرزمین شام بسر می
عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب بن مالک به من گفت:  گوید: می ابن شھاب افتاد.

عبد الله بن کعب که عصاکش دوران نابینایی پدرش نیز بود، گفت: شنیدم که کعب 
ی تبوک اینچنین تعریف  در غزوه صش را از رسول الله نبن مالک جریان بازماند

البته از  .نماندم، باز کتبو یهجز غزو صاز غزوات رسول الله  یکچ ی: من از ھنمود
در  .مورد سرزنش قرار نگرفت یسکاما بخاطر تخلف از آن،  ؛ز باز ماندمیبدر ن ی هغزو

، الله متعاله کنیرون رفت تا ایش، بیاروان قرکبه قصد  ص اللهن غزوه (بدر) رسول یا
 .رده باشند، در برابر ھم قرار دادک یا گر وعدهیدیکه با کنیاو و دشمنانش را بدون ا

بر اسالم،  ص اللهه با رسول ک یعت) عقبه، ھنگامیه من در شب (بکاست  یگفتن
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بودم  می عت عقبه، در بدریب یه بجاکم، حضور داشتم. و دوست ندارم یمان بستیپ
 دارد. یشتریان مردم، شھرت بیعت عقبه در میاگرچه بدر از ب

گر، یھر زمان د)، از کن غزوه (تبویه من ھنگام تخلف از اکن قرار بود یداستان از ا
اما  ؛ه قبل از آن، ھرگز دو شتر نداشتمک اللهسوگند به  .ه دارتر بودمیتر و سرما یقو
ن غزوه ید به ایشد یدرگرما ص اللهن غزوه، دو شتر فراھم ساختم. رسول یا یبرا

ن یش رو داشت. بدیبزرگ، پ یآب و علف و دشمن یب یابانی، بیطوالن یرفت و سفر
آن، آماده  یمسلمانان، روشن ساخت تا خود را برا یبرا ت موضوع رایجھت، اھم

گاه ساخت. قابل ذ یه مک یسازند. لذا آنان را از جھت ه تعداد کر است کخواست برود، آ
بزرگ،  یآنان در دفتر یه اسامیکاد بودند طوریز ص اللهمسلمانان ھمراه رسول 

 د.یگنج ینم
ه ک یه تا زمانککرد  می رن تصویب شود، چنیخواست غا می سکھر گوید: می عبک

 ص اللهرسول  ی، زمانیده خواھد ماند. بلینازل نشود، امرش پوش ی، وحاللهاز جانب 
من نیز عالقه لذت بخش بود.  ھا هیر سایده و نشستن زیھا رس وهیه مکن غزوه رفت یبه ا

و مسلمانان ھمراھش،  صرم کامبر ایھرحال، په بمند بودم که در آن، شرکت نمایم. 
 یگرفتم تا ھمراه آنان، خود را آماده سازم ول یم میمن ھم ھر روز صبح، تصم ؛آماده شدند

دارم.  ییرفتن، توانا یگفتم: برا می گشتم و با خود می انجام دھم، بر یارکه کنیبدون ا
و  ص اللهامل، آماده شدند و رسول که مردم بطور کنین منوال، گذشت تا ایروزھا بد

چ وجه خود را آماده یه من به ھک یمسلمانان ھمراھش، صبح زود، براه افتادند در حال
 یارکه کنینم اما بدون اکم گرفتم تا خود را آماده یآن روز، تصم یرده بودم. فرداکن

ه آنھا به سرعت رفتند و من از کنیشد تا ا ینگونه سپریانجام دھم، برگشتم. روزھا ا
 نیاش! چنکه بروم و خود را به آنان برسانم و کم گرفتم یھم تصمغزوه، باز ماندم. باز 

 ی، ھنگامص اللهر نشده بود. پس از خروج رسول م مقّد یار، براکن یا یردم. ولک می
ن و یه بجز منافقکن بود یساخت، ا ین میرفتم، آنچه مرا غمگ می ان مردمیه به مک

 دم.ید یگر را نمید یسکآنھا را معذور شمرده است،  الله متعاله ک یفیافراد ضع
آنجا در  ؛دیرس که به تبوکنیفتاد تا ایاد من نیبه  ص اللهگر، رسول ید یاز طرف

 یاز بن ی؟ مرد»ردکار کچه بن مالک عب ک«ان مردم، نشسته بود، فرمود: یه مک یحال
آنھا از آمدن، بازداشت. ستن به یبا و نگریز یھا ! او را لباساللهرسول  یاسلمه گفت: 
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ز یر، چیما بجز خ به الله، سوگندیا رسول الله  ؛یگفت یمعاذ بن جبل گفت: سخن بد
 د.نمووت کس ص پیامبر اکرم با شنیدن این سخنان،م. یدان یاز او نم یگرید

مردی را دید که لباس سفید به تن داشت و از دور به  صدر این اثنا، رسول الله 
خدا «فرمود:  ص پیامبر اکرمبرد.  به عقب و جلو میآن را  سرابماند که  چیزی می

. قابل یاد آوری دیرس س یانصار ی ثمهیخ وبود که اب اینجا». کند که ابو خیثمه باشد
ده بود نموصدقه  الله متعالمانه خرما در راه یپیک که  باشد می یکسھمان او  است که
ه خبر کشروع شد  یمن زمان ینگراناو را به تمسخر گرفته بودند. بلی، ن او منافق

را به  یمختلفھای  ه دروغکنجا بود یا ؛دیبه من رساز تبوک  ص اللهبازگشت رسول 
خود را  ص اللهرسول  یگفتم: چگونه فردا از ناخشنودیخاطر آوردم و با خود م

 یگرفتم. ول کمکام،  خانوادهار از تمام افراد صاحب نظر کن یا ینجات دھم و برا
ار باطل از سرم کده است، افینه رسیبه مد ص اللهه به من گفتند: رسول ک یھنگام

 پیامبر اکرم یتوانم خود را از ناخشنود یه با سخن دروغ، نمکرون رفت و دانستم یب
آمد.  ص اللهم. صبح آنروز، رسول یه راست بگوکم گرفتم یلذا تصم ؛نجات دھم ص

رفت  یآمد، نخست، به مسجد م یم یه ھرگاه از سفرکن بود یا صرم کامبر ایعادت پ
ارھا، کن ین سفر، پس از اینشست. در ا یخواند و با مردم م یعت نماز مکو دو ر

آمدند و  ینزد او م یکی یکینفر بود،  یه تعدادشان ھشتاد و اندکبازماندگاِن جھاد 
ه در کز آنچه را ین ص اللهخوردند. رسول  یو سوگند مکردند  می انیشان را بیعذرھا

شان طلب مغفرت یرد و براکعت یرفت و با آنھا بیآوردند، از آنان پذ یظاھر به زبان م
 د.نموواگذار  الله متعالنمود و باطنشان را به 

ه ک یالبته تبسم ؛ردکه به او سالم دادم، تبسم ک یھنگام ؛شان رفتمیز نزد ایمن ن
ش نشستم. گفت: یمن ھم رفتم و روبرو». ایب«سپس فرمود:  ؛ھمراه خشم و غضب بود

، اگر به الله سوگند ؛ی؟ گفتم: بل»یودده بینخر سواریامدنت چه بود؟ مگر یعلت ن«
 ینم با آوردن عذرک یر مکا نشسته بودم، فیاز صاحبان دن یسکر از تو، نزد یغ
الم کاحت ه من از فصکچرا  ؛او نجات دھم یتوانستم خود را از ناخشنود یم

تو را خشنود،  یه اگر امروز با سخن دروغکن دارم یقی، به الله سوگند یبرخوردارم. ول
م، یتو را از من ناخشنود خواھد ساخت. و اگر به تو راست بگو الله متعال یسازم، بزود

ر، یخ ؛مرا ببخشد الله متعاله کدوارم یم و امیگو یمن راست م یول ؛یرنج یاز من م
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ه از جھاد بازماندم، از ک ی، ھنگامبه الله سوگند ؛نداشتم یچ عذریه ھک به الله سوگند
ن شخص، راست یا«فرمود:  صدارتر بودم. رسول الله  هیتر و سرما یگر، قویھر زمان د

 ».ندکدر مورد تو قضاوت  الله متعالز تا یبرخ ؛گفت
ند: سلمه، بدنبال من آمدند و به من گفت یاز مردان بن یتعداد .من برخاستم

تو  ؛یشده باش یب گناھکن، تو مرتیه قبل از اکم ی، ما سراغ نداربه الله سوگند
باید و  یاوریب ص اللهرسول  یبرا یر بازماندگاِن جھاد، عذریمانند سا ینتوانست

 بود. یافکگناھت،  یبرا صپیامبر اکرم استغفار بدانی که 
خواستم برگردم و سخنان ه کردند کمرا سرزنش  آنان به اندازه ای، به الله سوگند

گر ھم شده ید یسکن رفتار، با یا ایدم: آینم. سرانجام، از آنھا پرسکب یذکام را ت یقبل
ه به تو گفته کز آنچه را ی. دو مرد، مانند تو سخن گفتند و به آنان نیاست؟ گفتند: بل
 هیو ھالل بن ام یع العمریستند؟ گفتند: مراره بن ربکیدم: آنھا یبود، گفت. پرس

 . یواقف
ه در بدر حضور داشته و ک یارکویکآنان از دو مرد نقابل یادآوری است که 

ن جھت، به راه خود، ادامه یبد ؛ان آوردندیتوانستند الگو و نمونه باشند، سخن به م یم
ه از غزوه ک یمسلمانان را از سخن گفتن با ما سه نفر ص اللهن رسول یدادم. ھمچن

رفتارشان را با ما  و نمودند یریناره گک. لذا مردم از ما فرمود یم، نھیباز مانده بود
 ه منکنبود  ینیا آن زمیگانه شد و گوین ھم با من بیه زمک ییر دادند تا جاییتغ

م. اما دوستان من درمانده شده، ینگونه بسر بردیشناختم. پنجاه شب، ا می
ن آنان بودم از یتر ین و قویتر ه جوانکردند. و من ک یه میشان نشستند و گریھا درخانه
 ردم و در بازارھاک یت مکشر ،شدم و در نماز جماعت با مسلمانان یرون میخانه ب

ه پس از ک ص اللهنزد رسول  ھمچنین گفت. یبا من، سخن نم یسکاما  ؛گشتم یم
 یش را برایا لبھایگفتم: آ یدادم. و با خود م یرفتم و به او سالم م ینشست، م ینماز، م

به او  کیخواندم و دزد یاو نماز م یکنزد ،ر؟ آنگاهیا خیدھد  یت مکجواب سالم من حر
ه به او ک یوقت یول ؛ردک یخواندم، به من نگاه م یه نماز مک یردم. ھنگامک ینگاه م
 د.گردان یردم، صورتش را از من برمک ینگاه م

م و یرعموه پسکوار باغ ابوقتاده یشد، از د یمردم، طوالن یه جفاک یزمان
ه جواب ک به الله سوگند .ن مردم نزد من بود، باال رفتم و به او سالم دادمیتر محبوب

الله ه من ک یدان یا میابوقتاده! تو را بخدا سوگند، آ یسالم مرا نداد. به او گفتم: ا
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باز ھم  ؛رد. دوباره او را سوگند دادمکوت کش را دوست دارم؟ او سپیامبرو  متعال
ش بھتر پیامبرو  الله متعالن بار، گفت: یا ؛گر او را سوگند دادمیبار درد. کوت کس
وار باال رفتم (و یشد و برگشتم و از د یاز چشمانم، جار که اشکنجا بود یدانند. ا یم
 .)رون شدمیب

شاورزان کاز  یکیام به  گشتم، ناگھان چشم ینه میه در بازار مدکاز روزھا  یکیدر 
نه آمده بود و یبه مد ییفروختن مواد غذا یه براکبود) افتاد  یه نصرانکاھل شام (

من اشاره  یدھد؟ مردم بسو یرا به من نشان م کعب بن مالک یسکگفت: چه  یم
من که خواندن و نوشتن ان به من داد. از پادشاه غّس  یا ردند تا نزد من آمد و نامهک

ه بود: اما بعد، به من خبر ن نوشته شدیدر آن نامه، چن دانستم، نامه را خواندم. می
تو را خوار  الله متعال ؛رده استکات (محمد) به تو ستم  ه دوستکده است یرس

م. پس از ینک یا تا از تو قدردانینزد ما ب ؛ده استیع نگردانیات را ضا نساخته و حق
در تنور انداختم و آن را  لذا ؛ش استیاز آزما یز بخشین نیخواندن نامه، با خود گفتم: ا

 سوختم.
 شد، و در این مدت، وحی نازل نمی ه چھل شب از پنجاه شب، گذشتکنیپس از ا

دھد  یبه تو دستور م صنزد من آمد و گفت: رسول الله  ص اللهرسول  ی هفرستاد
نم؟ او را طالق بدھم؟ گفت: نه، کار کدم: چه ی. پرسینک یریناره گکه از ھمسرت، ک
دوستانم  یز برایام را نین پیمشو. و ھم یکنزدن و به او ک یریناره گکه از او کبل

ن یدر ا الله متعاله کنیات برو و آنجا باش تا ا فرستاد. به ھمسرم گفتم: نزد خانواده
 ند.کباره، قضاوت 

! اللهرسول  یاآمد و گفت:  ص پیامبر اکرمه نزد یھمسر ھالل بن ام گوید: می عبک
نم، آزرده کاگر به او خدمت  ؛ندارد یه خادمکاست  یا رمرد افتادهیه، پیھالل بن ام
ھمسرش گفت: سوگند به ». نشود یکبه تو نزد یر، ولیخ«شد؟ فرمود:  یخاطر خواھ

ش یش پین مسئله برایه اک ی، از زماناللهسوگند به  ؛ندارد یتکچگونه حریه او ھک الله
 ند.ک یه میآمده است تا امروز، ھمچنان گر

ن سخن، به من گفت: یدن ایام پس از شن خانواده یاز اعضا یکی گوید: می عبک
ه ھمسر ھالل بن کتا ھمانطور  یگرفت یاجازه م ص اللهه از رسول کچقدر خوب بود 

ن مورد یند. گفتم: در اکداد تا به تو خدمت  یز اجازه میه را اجازه داد به ھمسرت نیام
ن باره یرا در ا ص پیامبر اکرمرا جواب یز ؛رمیگ یاجازه نم ص اللهاز رسول 



 ٥١٧ و امور دیگر ألکتاب توبه و پذیرفتن آن و وسعت رحمت الله  -۶۲

ردم تا کز صبر یگر نیجوان ھستم. بعد از آن، ده شب د یه من مردکچرا  ؛دانم ینم
مردم را از سخن گفتن با ما بازداشته  ص اللهه رسول ک یامل از زمانکپنجاه شب 

از  یکین شب را خوانده و بر بام یه نماز صبح پنجاھمک یبود، گذشت. پس ھنگام
ن با تمام وسعتش یزم یعنیر نموده است کذ الله متعاله ک یم به ھمان حالتیھا خانه

وه ک یه باالکدم یرا شن یا ندا دھنده یبر من تنگ آمده بود، نشسته بودم، ناگھان صدا
دن ی! تو را بشارت باد. از شنکعب بن مالک یگفت: ا یبلند م یسلع رفته بود و با صدا

بعد  صحاصل شده و رسول الله  یشیه گشاکن سخن، به سجده افتادم و دانستم یا
 ؛اعالم نموده استالله متعال ما را از جانب  ی هرفته شدن توبیپذاز خواندن نماز صبح، 

 دھند. یاند و ما را بشارت م ن جھت، مردم براه افتادهیبد
دوستانم (آن دو نفر) براه افتادند تا آنھا را بشارت دھند.  یبسو یھرحال، تعداده ب

د و یاده دویاسلم، پ ی هفیاز طا یگریمن تاخت و د یاسبش را بسو یمردھمچنین 
ده یش را شنیه صداک یه آن شخصک ید. ھنگامیش زودتر از اسب به من رسیصدا

ه به من ک یرون آوردم و بخاطر بشارتیم را بینزد من آمد، لباسھا یکعرض تبر یبودم، برا
ن جھت، یبد ؛نداشتم یگریوقت، لباس ده در آن که الله ردم. سوگند بکداده بود به او عطا 

براه افتادم.  ص اللهرسول  یدم و بسویت گرفتم و پوشی) به عارییدو لباس (ازار و ردا
 یکام به من، تبر رفته شدن توبهیآمدند و بخاطر پذ یمردم، گروه گروه به استقبال من م

ه کنیباد. تا ا ک، مبارالله متعالات از جانب  رش توبهیگفتند: پذ یو مکردند  می عرض
نشسته و مردم، اطرافش را  صه رسول الله کدم ید ؛ در آنجاوارد مسجد شدم

د و با من مصافحه یمن دو یدالله بلند شد و بسویطلحه بن عببا دیدن من، اند.  گرفته
ن، بلند نشد. و یگر از مھاجرید یسکگفت. بخدا سوگند، بجز او  یکرد و به من تبرک

سالم  صه به رسول الله ک ینم. پس ھنگامک یرا فراموش نمن برخورد طلحه یمن ا
 ین روزیتو را به بھتر«د، فرمود: یدرخش یم یاش از خوشحال ه چھرهک یدادم، در حال

یا دم: یپرس». دھم ینون بر تو گذشته است، بشارت مکھم او  یا ه از مادر متولد شدهک
باشد؟ فرمود:  یممتعال  الله یا از سوین بشارت از جانب شماست و یا ای! آرسول الله

ه ھنگام خوشحال شدن، کاست  یاد آوریقابل ». استمتعال الله ه از جانب کر، بلیخ«
شان را ین حالت اید و ما ایدرخش یمانند قرص ماه، م صش کمبار ی هچھر

ام  ط توبهیاز شرا یکیا رسول الله! یش نشستم، گفتم: یه روبروک یم. ھنگامیدانست یم



 مختصر صحیح مسلم    ٥١٨

 یبعض«فرمود:  صش، صدقه دھم. رسول الله پیامبرو  اللهه اموالم را در راه کنست یا
ه از کرا  یا هیگفتم: پس سھم». ت بھتر استین، برایا ؛خود، نگه دار یاز اموالت را برا

 دارم. یبم شده است، نگه میبر، نصیخ
 یکی ؛، نجات دادییمرا بخاطر راستگو الله متعالا رسول الله! ھمانا یسپس گفتم: 

به  م. سوگندیام ھرگز دروغ نگو ه زندهک یه تا زمانکن است یام ا ط توبهیگر از شراید
ان یرا در م یسک تا کنون، گفتم ص اللهن سخنان را به رسول یه اک ی، از زمانالله

، قرار الله متعالش یبھتر از من مورد آزما ییه در راستگوکمسلمانان، سراغ ندارم 
الله ه کدوارم یام و ام ردهکچگاه قصد دروغ گفتن نینون، ھکرد. و از آن ھنگام تایگ

 ند.کز مرا حفاظت یعمرم ن ی هماندیدر باق متعال

ُ ٱلََّقد تَّاَب ﴿ات را نازل فرمود: ین آیبر رسولش ا الله متعال  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
نَصارِ ٱوَ 

َ
ِينَ ٱ ۡ� َبُعوهُ ٱ �َّ ةِ ٱِ� َساَعةِ  �َّ  تَاَب  ُ�مَّ  ّمِۡنُهمۡ  ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َد يَِز�ُغ قُلُوُب فَرِ�قٖ  ۡلُعۡ�َ

ِينَ ٱ �ََّ�َٰثةِ ٱَوَ�َ  ١١٧رَِّحيمٞ  بِِهۡم رَُءوٞف  إِنَُّهۥ َعلَۡيِهمۚۡ  ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم  �َّ ْ َح�َّ ُخّلُِفوا
�ُض ٱ

َ
نُفسُ  ۡ�

َ
 ِمَن بَِما رَُحَبۡت َوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ

َ
ن �َّ َمۡلَجأ

َ
ِ ٱُهۡم َوَظنُّٓواْ أ ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تَاَب  �َّ إِ�َّ

ْۚ إِنَّ  َ ٱَعلَۡيِهۡم ِ�َُتوُ�ٓوا اُب ٱُهَو  �َّ َها  ١١٨لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ َمَع  �َّ َوُ�ونُوا

ِٰد�ِ�َ ٱ  ؛رفتین و انصار را پذیامبر و مھاجریپ ی ه، توبالله متعال« .]۱۱۹-۱۱۷[التوبة:  ﴾١١٩ل�َّ

 یگروھھای  دل هکردند بعد از آنک یرویدشوار، پ ی هدر لحظ ص رسول اللهه از ک یسانکآن 
الله ه کچرا  ؛رفتیآنان را پذ ی هتوب الله متعالباز ھم  ؛بود، منحرف شود یکاز آنان، نزد

رش یه پذکرفت یرا پذ یآن سه نفر ی هتوب الله متعالن ی، رؤوف و مھربان است. ھمچنمتعال
ز به یوسعتش بر آنان، تنگ شد و از خودشان ن ی هن با ھمیر افتاد و زمیآنان به تأخ ی هتوب

 ؛او ندارند یاز خدا جز بازگشت بسو یچ پناھگاھیه ھکدانستند  ـ و سرانجامـ تنگ آمدند. 
ر و مھربان یار توبه پذی، بسالله متعالھمانا  ؛نندکبه ق توبه داد تا تویبه آنان توف الله متعالپس 
 ».دیان باشید و با راستگویمؤمنان! از خدا بترس یا ؛است
رد، کت یه مرا به اسالم، ھداکنیپس از ا الله متعال، به الله سوگند گوید: می عبک

ه اگر دروغ کچرا  ؛به من عطا نفرمود ص اللهبزرگتر از صداقت با رسول  یچ نعمتیھ
، ھنگام نزول الله متعالرا یز ؛شدم یم که دروغ گفتند، ھالک یسانکگفتم، مانند  یم

ه فرمود: کچنان ؛ردکان ید، نثار دروغگویگو یم یسکه به کرا  ین سخنانی، بدتریوح

﴿ ِ ِ ٱَسَيۡحلُِفوَن ب ۡعرُِضواْ َ�ۡنُهۡمۖ إِ�َُّهۡم رِۡجٞسۖ  نَقلَۡبُتمۡ ٱلَُ�ۡم إَِذا  �َّ
َ
 إَِ�ِۡهۡم ِ�ُۡعرُِضواْ َ�ۡنُهۡمۖ فَأ
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َوٮُٰهمۡ 
ۡ
ۢ  َجَهنَّمُ  َوَمأ ْ  بَِما َجَزآَء ْ َ�ۡنُهۡمۖ فَإِن تَۡرَضۡواْ  ٩٥يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا َ�ۡلُِفوَن لَُ�ۡم لَِ�َۡضۡوا

َ ٱَ�ۡنُهۡم فَإِنَّ   .]۹۶-۹۵[التوبة:  ﴾٩٦َ�ِٰسقِ�َ لۡ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ� يَۡرَ�ٰ َعِن  �َّ
 اللهشما به نام  ید، برایآنان بازگرد یه بسوک یامبر ـ شما و مسلمانان ھنگامیپ یـ ا«

را آنھا یز ؛دیبگردان یپس شما از آنان، رو ؛دینکتا از آنان، صرف نظر کنند  می ادیسوگند 
شما سوگند  یبرا ؛دوزخ است در گاھشانیدھند، جا یه انجام مک ییارھاکدند و به خاطر یپل
از  الله متعالپس ھمانا  ،دیاگر شما از آنان، خوشنود شو ؛دیتا از آنان، خشنود شوکنند  می ادی

 ».گروه فاسقان، خشنود نخواھد شد
اد یآمدند و سوگند  ص اللهه نزد رسول کما ظاھرًا از آن گروه  گوید: می عبک

شان طلب استغفار یرد و براکعت یبا آنان ب رفت ویاز آنھا پذ ص پیامبر اکرمردند، و ک
، به الله متعال یما را تا ھنگام داور ی همسئل صم و رسول الله ینمود، عقب افتاد

ِينَ ٱ �ََّ�َٰثةِ ٱَوَ�َ ﴿نجھت فرمود: یبد ؛ر انداختیتأخ ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم  �َّ ْ َح�َّ ُخّلُِفوا
�ُض ٱ

َ
 ه یه مسئلکرد کرا قبول  یسه نفر ی هن توبیو ھمچن« .]۱۱۸[التوبة:  ﴾بَِما رَُحَبۡت  ۡ�

 ».گردیدوسعتش بر آنان، تنگ  ی هن با ھمیر انداخته شد و زمیآنان به تأخ
رده است، بازماندن ما از جھاد کر کفوق، ذ ی هیدر آ الله متعالآنچه  گوید: می عبک

رسول  یه براکاست  یسانکما از  ی هر انداختن مسئلیه بازماندن و به تأخکبل ؛ستین
 رفت.یز از آنان پذین ص پیامبر اکرمردند و کاد یعذر آوردند و سوگند  ص الله

 ی شخصی که صد نفر را به قتل رساند ): قبول توبه۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۱۹

َ
ُْدرِ  َسِعيدٍ أ

ْ
نَّ : س يِّ اخل

َ
ِ  نىَِبَّ  أ  اَكنَ  ِ�يَمنْ  اَكنَ « :قَاَل  ص ا�َّ

َل  ،َ�ْفًسا َو�ِْسِع�َ  �ِْسَعةً  َ�تََل  رَُجٌل  َ�بْلَُ�مْ 
َ
ْعلَمِ  َ�نْ  فََسأ

َ
ْهِل  أ

َ
رِْض  أ

َ
 ىلَعَ  فَُدلَّ  األ

تَاهُ  ،َراِهٍب 
َ
ُ  َ�َهْل  ،َ�ْفًسا َو�ِْسِع�َ  �ِْسَعةً  َ�تََل  إِنَّهُ  :َ�َقاَل  فَأ

َ
 ،َ�َقتَلَهُ  ،الَ  :َ�َقاَل  ؟تَْو�َةٍ  ِمنَ  هل

َل  َل  ُ�مَّ  ،ِمائَةً  بِهِ  فََكمَّ
َ
ْعلَمِ  َ�نْ  َسأ

َ
ْهِل  أ

َ
رِْض  أ

َ
 َ�تََل  إِنَّهُ  :َ�َقاَل  اَعلِمٍ  رَُجٍل  ىلَعَ  فَُدلَّ  األ

ُ  َ�َهْل  ،َ�ْفٍس  ِمائَةَ 
َ

ْو�َةِ  َو�َْ�َ  بَيْنَهُ  َ�ُوُل  َوَمنْ  ،َ�َعمْ  :َ�َقاَل  ؟تَْو�َةٍ  ِمنْ  هل   ا�َْطِلْق  ؟اتلَّ
َ

 إِىل
رِْض 

َ
إِنَّ  ،َوَ�َذا َكَذا أ

نَاًسا بَِها فَ
ُ
َ  َ�ْعبُُدونَ  أ َ  فَاْ�بُدِ  ،ا�َّ   تَرِْجعْ  َوالَ  ،َمَعُهمْ َ�َعاىَل  ا�َّ

َ
 إِىل

رِْضَك 
َ
َها أ إِ�َّ

رُْض  فَ
َ
ِر�َق  نََصَف  إَِذا َحىتَّ  فَا�َْطلََق  ،َسوْءٍ  أ تَاهُ  الطَّ

َ
َمْوُت  أ

ْ
 ِ�يهِ  فَاْختََصَمْت  ،ال

َعَذاِب  َوَمَالئَِ�ةُ  الرَّمْحَةِ  َمَالئَِ�ةُ 
ْ
ئَِ�ةُ  َ�َقالَْت  ،ال

بِهِ  ُمْقبِالً  تَائِبًا َجاءَ  ،الرَّمْحَةِ  َمالَ
ْ
 بَِقل

 
َ

ِ  إِىل ئَِ�ةُ  َوقَالَْت  ،ا�َّ
َعَذاِب  َمالَ

ْ
ا َ�ْعَمْل  لَمْ  إِنَّهُ  :ال تَاُهمْ  ،َ�طُّ  َخْ�ً

َ
 ُصوَرةِ يِف  َملٌَك  فَأ
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رْ  َ�ْ�َ  َما قِيُسوا :َ�َقاَل  ،بَيْنَُهمْ  فََجَعلُوهُ  ،آَدِ�ٍّ 
َ
  ،َضْ�ِ األ

َ
إِىل

يَّتِِهَما فَ
َ
ْدَ�  اَكنَ  �

َ
ُ  َ�ُهوَ  أ

َ
 ،هل

ْدَ�  فَوََجُدوهُ  َ�َقاُسوهُ 
َ
  أ

َ
رِْض  إِىل

َ
َرادَ الَّيِت  األ

َ
 ،َ�تَاَدةُ  قَاَل  »الرَّمْحَةِ  َمَالئَِ�ةُ  َ�َقبََضتْهُ  ،أ

ََسنُ  َ�َقاَل 
ْ
َا ُذِكرَ  :احل

َ
نَّهُ  نل

َ
ا � تَاهُ  لَمَّ

َ
َموُْت  أ

ْ
ى ال

َ
 )۲۷۶۶(م/ .بَِصْدِرهِ  نَأ

در میان یکی از «فرمود:  ص رسول الله گوید: می س ید خدریابوسعترجمه: 
در مورد سپس  ؛شتکه نود و نه نفر را کوجود داشت  یمردامتھای گذشته، 
او  مردم یکی از راھبان را به او معرفی کردند. روی زمین پرسید.عالمترین شخص 

وجود  برایم یا ا راه توبهیآام؛  کشتهمن نود و نه نفر : نزد آن راھب رفت و گفت
و و با کشتن او صد نفر را کامل کرد.  شتکر. پس او را ھم یگفت: خراھب دارد؟ 

این بار، مردی دانشمند را به  ورد عالمترین شخص روی زمین پرسید.در مھمچنان 
ام؛ آیا برای من راه  او معرفی کردند. نزد او رفت و گفت: من صد نفر را کشته

تواند میان شما و توبه، مانعی  میبله، چه کسی : ای وجود دارد؟ آن مرد گفت توبه
؛ تو نندک یم یزندگ یعابدھای  انسان را در آنجایز ؛برو سرزمینبه فالن ایجادکند؟ 

ھم با آنھا به عبادت الله بپرداز و به سرزمین خودت برنگرد؛ زیرا که سرزمین بدی 
است. آن مرد به راه افتاد و نصف راه را پیمود که مرگ به سراغش آمد. اینجا بود 

فرشتگان رحمت  شدند؛اختالف دچار فرشتگان رحمت و عذاب در مورد او که 
به اینجا آمده است. ، هبش متوجه خدا بودقلو  کرده توبه ی کهگفتند: او در حال

 در این ھنگام، .انجام نداده است یفرشتگان عذاب گفتند: او ھرگز عمل خوب
قرار  َحَکم، او را رحمت و عذاب فرشتگان .آنھا آمد نزدبه شکل انسان،  یا فرشته

اندازه  سرزمین (خوب و بد)از دو ھریک  ن شخص را بایا ی هفاصل :گفت یدادند؛ و
گیرد. در  به ھمان سرزمین، تعلق می از آنھا که نزدیکتر بود،ھریک  ؛ بهدیریبگ

سرزمین اندازه گرفتند. او را به سرزمین ھردو  نتیجه، فرشتگان، فاصله اش را تا
 مقصد، نزدیکتر یافتند و اینگونه فرشتگان رحمت، او را تحویل گرفتند. قتاده

که ھنگام مرگ، سینه خیز از سرزمین  اند هدر: حسن گفت: برای ما ذکر کگوید  می
 بد دور شد. 

ه ک دستور داد فمقصد یبه روستا الله متعال(در بعضی از روایت، آمده است که: 
آنگاه، فرشتگان او را به  ؛ه دور شودکدستور داد  ،مبدأ یشود و به روستا یکنزد

 .)گرفتجه، مورد مغفرت قرار یدر نت ؛افتندیتر یکوجب، نزد یکمقصد،  یروستا
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را  اش توبه الله متعالتوبه کند،  ،د از مغربیاز طلوع خورش قبل ،کس): هر۵باب (
 ردیپذ یم

يِب  َ�نْ  ـ۱۹۲۰
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ نْ  َ�بَْل  تَاَب  َمنْ « :ص ا�َّ

َ
ْمُس  َ�ْطلُعَ  أ  الشَّ

ُ  تَاَب  َمْغِر�َِها ِمنْ   )۲۷۰۳(م/ .»َعلَيْهِ  ا�َّ
از طلوع  قبل ،کسھر «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 

 ».ردیپذ یرا م اش توبه الله متعالتوبه کند،  ،د از مغربیخورش

 کند ی کسی که شب و روز، گناه می ): قبول توبه۶باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۲۱

َ
َ  إِنَّ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  ،س ُموىَس أ  يِلَتُوَب  بِاللَّيِْل  يََدهُ  يَبُْسُط  أل ا�َّ

ْمُس  َ�ْطلُعَ  َحىتَّ  ،اللَّيِْل  ُمىِسءُ  يِلَتُوَب  بِانلََّهارِ  يََدهُ  َوَ�بُْسُط  ،انلََّهارِ  ُمىِسءُ   .»َمْغِر�َِها ِمنْ  الشَّ
 )۲۷۵۹(م/

شبانه  الله متعال«فرمود:  ص نبی اکرم گوید: می س اشعری یابوموسترجمه: 
و  .ده است، توبه کندشگناه  ، مرتکبکه در روز یا تا بنده نماید دراز میدستش را 

، تا یتن وضعیتا گناھکار از گناه شبش توبه کند، و اکند  می دراز، دستش را ھاروز
  .»خواھد یافتادامه  د از مغرب،یطلوع خورش ھنگام

 ): در مورد بخشیده شدن گناهان۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۲۲

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ى« :ص ا�َّ ِ

َّ
 تُْذنِبُوا لَمْ  لَوْ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  َواذل

َهَب  َ ُ  ذلَ َاءَ  ،بُِ�مْ  ا�َّ
َ
َ  فَيَْستَْغِفُرونَ  ،يُْذنِبُونَ  بَِقْومٍ  َوجل  )۲۷۴۹(م/ .»لَُهمْ  َ�يَْغِفرُ  ،ا�َّ

ذاتی که سوگند به «فرمود:  ص رسول اللهت است که یروا سره یاز ابوھرترجمه: 
و  برد بین میشما را از  الله متعالد، یکرد یاوست، اگر شما گناه نمدر دست جانم 

 نآنا الله متعال پس ؛ندینما بخششطلب  الله متعالآورد که گناه کنند و از  یم ملتی را
 ».بخشید میرا 

 ی وسعت رحمت الهی و اینکه رحمتش بر غضبش، غلبه دارد ): درباره۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۲۳

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :َقاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ا« :ص ا�َّ ُ  قَىَض  لَمَّ َق  ا�َّ

ْ
َل

ْ
يِف  َكتََب  ،اخل

 )۲۷۵۱(م/ .»َغَضيِب  َ�ْغِلُب  رمَْحَىِت  إِنَّ  :ِعنَْدهُ  َموُْضوعٌ  َ�ُهوَ  ،َ�ْفِسهِ  ىلَعَ  ِكتَابِهِ 
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 الله متعالکه  یھنگام«فرمود:  ص رسول الله گوید: می سره یابوھرترجمه: 
عرش، نگه  یسد و نزد خودش باالینو یخودش م یکه برا یتابکد، در یمخلوقات را آفر

 ».کند یدا میام، غلبه پ ن نوشت: ھمانا رحمت من بر خشمیدارد، چن یم

يِب  َ�نْ  ـ۱۹۲۴
َ
ِ  إِنَّ « :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  ،س ُهَر�َْرةَ أ نَْزَل  ،رمَْحَةٍ  ِمائَةَ  ِ�َّ

َ
 رمَْحَةً  ِمنَْها أ

نِّ  َ�ْ�َ  َواِحَدةً  ِ
ْ
ََهائِمِ  َواِإل�ِْس  اجل َهَوامِّ  َوابلْ

ْ
 َ�ْعِطُف  َو�َِها ،َ�رَتَامَحُونَ  َو�َِها ،َ�تََعاَطُفونَ  َفِبَها ،َوال

وَْحُش 
ْ
َها ىلَعَ  ال ِ

َ
رَ  ،َودل خَّ

َ
ُ  َوأ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ِعبَاَدهُ  بَِها يَرَْحمُ  ،رمَْحَةً  َو�ِْسِع�َ  �ِْسًعا ا�َّ

ْ
 .»ال

 )۲۷۵۲(م/
را به صد  رحمت، الله متعال«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 

ان و گزندگان یان جن و انس و چارپایرا در ماز آنھا  یکی است؛ قسمت، تقسیم نموده
ھمچنین به  .کنند یم یعطوفت و مھربان یکدیگربا ی آن، به وسیلهکه فرستاده است 

و  .ندینما یم یفرزندانشان مھربان با یوانات وحشیکه ح ی ھمین رحمت است وسیله
بندگانش را  ھانا آب ،امتیتا در روز ق ه استداشت را نگه قسمت دیگر نود و نه الله متعال

 .»مورد رحمت قرار دھد

 ): رحمت و عذاب الهی۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۲۵

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُمْؤِمنُ  َ�ْعلَمُ  لَوْ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
ِ  ِعنْدَ  َما ال  ِمنَ  ا�َّ

ُعُقوَ�ةِ 
ْ
َحدٌ  جِبَنَِّتهِ  َطِمعَ  َما ال

َ
اَكِفرُ  َ�ْعلَمُ  َولَوْ  ،أ

ْ
ِ  ِعنْدَ  َما ال  َجنَِّتهِ  ِمنْ  قَِنَط  َما الرَّمْحَةِ  ِمنَ  ا�َّ

َحدٌ 
َ
 )۲۷۵۵(م/ .»أ

دانست که  می اگر مؤمن«فرمود:  ص رسول الله گوید: می سره یابوھرترجمه: 
افتاد.  نمیبھشت  به طمع ،کس چی، ھوجود دارد الله متعالنزد  یعقوبت چگونه عذاب و

 از چه رحمت بزرگی برخوردار است، الله متعالکه  دانست می اگر کافر ھمچنین
 ».شد ینم ناامید الھیاز بھشت کس  ھیچ

 از مادر نسبت به فرزندش، مهربانتر است ،بر بندگانش الله متعال ):۱۰باب (
اِب  بِْن  ُ�َمرَ  َ�نْ  ـ۱۹۲۶ َطَّ

ْ
نَّهُ  س اخل

َ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  قَِدمَ  :قَاَل  � إَِذا ،�َِسىْبٍ  ص ا�َّ

 فَ
ةٌ 
َ
ىْبِ  ِمنَ  اْمَرأ ىْبِ يِف  َصبِيًّا وََجَدْت  إَِذا ،تَبْتَىِغ  السَّ َخَذتْهُ  السَّ

َ
َصَقتْهُ  أ

ْ
ل
َ
رَْضَعتْهُ  بِبَْطنَِها فَأ

َ
 ،َوأ

َا َ�َقاَل 
َ

ِ  رَُسوُل  نل تََرْونَ « :ص ا�َّ
َ
ةَ  َهِذهِ  أ

َ
َمْرأ

ْ
َها َطارَِحةً  ال َ نَا ؟»انلَّارِ يِف  َودلَ

ْ
ِ  الَ  :قُل  ،َوا�َّ
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نْ  ىلَعَ  َ�ْقِدرُ  َوِ�َ 
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َ�ْطَرَحهُ  الَ  أ ُ « :ص ا�َّ رَْحمُ  َ�َّ

َ
 َهِذهِ  ِمنْ  بِِعبَاِدهِ  أ

َها ِ
َ

 )۲۷۵۴(م/ .»بَِودل
 ص رسول اللهنزد  یر جنگیاس یتعداد گوید: می سعمر بن خطاب ترجمه: 
و ھر کودکی را  در جستجوی فرزندش بود،ه کوجود داشت  یزن ،ان آنانیآوردند. در م
چسباند و شروع به  میاش  نهیبه س، گرفت میدر آغوش  ،دید میران یاسکه در میان 

 ،مادرن یاکنید  میفکر ا یآ«خطاب به ما فرمود:  ص رسول اللهد. نمو میر دادنش یش
داشته باشد (مجبور به  ییاگر توانا ،ریم: خی؟! گفت»اندازد یفرزندش را در آتش م

ن مادر ھم ی، بر بندگانش از االله متعاله کد یبدان«اندازد. فرمود:  یانداختن نباشد) نم
 ».تر است نسبت به فرزندش، مھربان

 گردد کس باعث نجاتش نمی ): عمل هیچ۱۱باب (
�ََّها ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۹۲۷

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :َ�ُقوُل  اَكنَْت  � ُدوا« :ص ا�َّ  ،َوقَاِرُ�وا َسدِّ

وا �رِْشُ
َ
إِنَّهُ  ،َوأ

َنَّةَ  يُْدِخَل  لَنْ  فَ
ْ
َحًدا اجل

َ
نَْت  َوالَ  :قَالُوا »َ�َملُهُ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا ؟أ نَا َوالَ « :قَاَل  ؟ا�َّ

َ
  ،أ

َّ
 إِال

نْ 
َ
َدِ�َ  أ ُ  َ�تََغمَّ نَّ  َواْعلَُموا ،بِرمَْحَةٍ  ِمنْهُ  ا�َّ

َ
َحبَّ  أ

َ
َعَمِل  أ

ْ
  ال

َ
ِ  إِىل ْدَوُمهُ  ا�َّ

َ
 )۲۸۱۸(م/ .»قَلَّ  َو�ِنْ  أ

ت اجر و ثواب، یشما به ن«فرمود:  صرسول الله  گفت: می ل عایشهترجمه: 
از  یکچ یھخوشحال باشید؛ زیرا اعمال  و دیریش گید و راه اعتدال را در پیعمل کن

یا شما اعمال  یردند: حتکصحابه عرض ». گردد ینمباعث ورود شما به بھشت شما 
نکه رحمت یمگر ا ؛شوم من ھم به سبب اعمالم وارد بھشت نمی«؟! فرمود: رسول الله

 است که یعمل، الله متعالو بدانید که محبوبترین اعمال نزد . گردد، شامل حالم الھی
 ».شدچه اندک بااگر ،داشته باشد یشتریدوام ب

 ندارد یشتریصبر ب الله متعالدن، از یراه شنیکس در برابر بد و ب چیه ):۱۲باب (
ِ  َ�بْدِ َعن  ـ۱۹۲۸ ِ  رَُسوُل قَاَل  :قَاَل  س َقيٍْس  بِْن  ا�َّ َحدٌ  َما« :ص ا�َّ

َ
ْصرَبَ  أ

َ
ًذى ىلَعَ  أ

َ
 أ

ِ  ِمنَ  �َْسَمُعهُ    ا�َّ
َ

ُ  َ�َْعلُونَ  إِ�َُّهمْ  ،َ�َعاىل
َ

ا هل ُ  َوَ�َْعلُونَ  ،نِدًّ
َ

ا هل ً  يَْرُزُ�ُهمْ  َذلَِك  َمعَ  وَُهوَ  ،َودلَ
 )۲۸۰۴(م/ .»َوُ�ْعِطيِهمْ  َوُ�َعاِ�يِهمْ 

 فرمود: صرسول الله  گوید: می س )یاشعر یابو موسعبد الله بن قیس (ترجمه: 
برای او  مردم ؛ندارد یشتریصبر ب الله متعالدن، از یراه شنیکس در برابر بد و ب چیھ«
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 رزق ،به آنانبا وجود این، او  یول ؛که فرزند داردکنند  می ادعا دھند و شریک، قرار می
 ».دیفرما یت میعنا ھای دیگر، و تندرستی و نعمت

 با غیرت تر از الله متعال نیست ،سکچ یه ):۱۳باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۹۲۹ ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َمْسُعودٍ  بِْن  ا�َّ َحدٌ  لَيَْس « :ص ا�َّ

َ
َحبَّ  أ

َ
ْهِ  أ

َ
 إِيل

َمْدحُ 
ْ
ِ  ِمنَ  ال ْجِل  ِمنْ  ،أل ا�َّ

َ
َحدٌ  َولَيَْس  ،َ�ْفَسهُ  َمَدحَ  َذلَِك  أ

َ
ْ�َ�َ  أ

َ
ِ  ِمنَ  أ ْجِل  ِمنْ  ،ا�َّ

َ
 َذلَِك  أ

مَ  َفَواِحَش  َحرَّ
ْ
َحدٌ  َولَيَْس  ،ال

َ
َحبَّ  أ

َ
ْهِ  أ

َ
ُعْذرُ  إِيل

ْ
ِ  ِمنَ  ال ْجِل  ِمنْ  ،ا�َّ

َ
نَْزَل  َذلَِك  أ

َ
ِكتَاَب  أ

ْ
رَْسَل  ال

َ
 َوأ

 )۲۷۶۰(م/ .»الرُُّسَل 
س حمد و کچ یھ«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سعبدالله بن مسعود ترجمه: 

چ یھ . ورا ستوده است شن رو، خودیاز ا ندارد؛دوست  الله متعال ی هثنا را به انداز
زشت را حرام ساخته  یارھاک، به ھمین سبب ؛از الله متعال نیست تررتیغبا  ،سک

، دوست ندارد؛ به ھمین الله متعالھمچنین ھیچ کس، عذر آوردن را بیشتر از است. 
 ».دلیل، کتابھا را نازل نموده و پیامبران را فرستاده است

يِب  َ�نْ  ـ۱۹۳۰
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َ  إِنَّ « :ص ا�َّ ُمْؤِمنَ  َو�ِنَّ  ،َ�َغارُ  ا�َّ

ْ
 ،َ�َغارُ  ال

ةُ  ِ  َوَ�ْ�َ نْ  ا�َّ
َ
ىِتَ  أ

ْ
ُمْؤِمنُ  يَأ

ْ
مَ  َما ال  )۲۷۶۱(م/ .»َعلَيْهِ  َحرَّ

؛ دیآ یرت میبه غ الله متعال«فرمود:  ص رسول الله گوید: می سره یابوھرترجمه: 
ه کآید  می به غیرت ی، زمانالله متعال و باید بدانید که آید. مؤمن نیز به غیرت می

  ».ده استیحرام گردانبرایش ، الله متعاله کشود  ییارھاکب کمؤمن، مرت

 ): در مورد درگوشی صحبت کردن و اعتراف بنده به گناهانش۱۴باب (
  َسِمْعَت  َكيَْف  :س ُ�َمرَ  ِالبِْن  رَُجٌل  قَاَل  :قَاَل  ُ�ِْرزٍ  بِْن  َصْفَوانَ  َ�نْ  ـ۱۹۳۱

ِ  رَُسوَل  ُمْؤِمنُ  يُْدَ� « :َ�ُقوُل  َسِمْعتُهُ  :قَاَل  ؟انلَّْجوَىيِف  َ�ُقوُل  ص ا�َّ
ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ال

ْ
 ،أل َر�ِّهِ  ِمنْ  ال

رُهُ  ،َكنََفهُ  َعلَيْهِ  يََضعَ  َحىتَّ  ىْ  :َ�يَُقوُل  ؟َ�ْعرُِف  َهْل  :َ�يَُقوُل  ،بُِذنُو�ِهِ  َ�يَُقرِّ
َ
ْعرُِف  رَبِّ  أ

َ
 فَإِ�ِّ  :قَاَل  ،أ

ُ�َها قَدْ  �ْيَايِف  َعلَيَْك  َسرَتْ ْغِفُرَها َو�ِ�ِّ  ،ادلُّ
َ
َْومَ  لََك  أ

ْ
ا ،َحَسنَاتِهِ  َصِحيَفةَ  َ�يُْعَطى ،ايل مَّ

َ
ارُ  وَأ ُكفَّ

ْ
 ال

ُمنَافُِقونَ 
ْ
َالَئِِق  رُُءوِس  ىلَعَ  بِِهمْ  َ�يُنَاَدى َوال

ْ
ينَ  َهُؤالَءِ  :اخل ِ

َّ
ِ  ىلَعَ  َكَذبُوا اذل  )۱۸۳(م/ .»أل ا�َّ

 صگفت: از رسول الله  سمردی به ابن عمر  گوید: می صفوان بن محرزترجمه: 
دم ی: شنفتگ ل عبد الله بن عمرای؟  گوشی صحبت کردن چه شنیده در مورد در
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مؤمن را نزد خود فرا  ی هبند الله متعالامت، یروز ق«فرمود:  یم صه رسول الله ک
گران، از او، به گناھانش اعتراف یرد و به دور از انظار دیگ یخواند و در آغوش م یم
 ی، ایبل گوید: می ؟ بندهیاد داریا فالن گناه را به ید: آیفرما یبه او م و ردیگ یم

 پروردگار من!
 یز آنھا را (میامروز ن ؛دمیا گناھانت را پوشانید: در دنیفرما یم الله متعالآنگاه، 

شود.  یاعمال صالح به او داده م ی هارنامکدھم. سپس،  یپوشانم و) مورد مغفرت قرار م
ه کھستند  یسانکنھا یا گویند: میزنند و  میرا در انظار عمومی صدا  نیفقفار و مناکاما 
  ».اران استکن الله بر ستمیه لعنت و نفرکد یبدان ؛اند دروغ گفته الله متعالبر 

 دیدن الله متعال ):۱۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۳۲

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :قَالُوا :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َر�َّنَا نََرى َهْل  ،ا�َّ

ْ
 :قَاَل  ؟ال

ْمِس  ُرْؤَ�ةِ يِف  تَُضارُّونَ  َهْل « ِهَ�ةِ يِف  الشَّ  َ�َهْل « :قَاَل  ،الَ  :قَالُوا ؟»َسَحابَةٍ يِف  لَيَْسْت  ،الظَّ
َقَمرِ  ُرْؤَ�ةِ يِف  تَُضارُّونَ 

ْ
ْلَةَ  ال

َ
َْدرِ  يل ِى« :قَاَل ، الَ  :قَالُوا ؟»َسَحابَةٍ يِف  لَيَْس  ،ابلْ

َّ
 �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  فََواذل

  َر�ُِّ�مْ  ُرْؤَ�ةِ يِف  تَُضارُّونَ  الَ 
َّ
َحِدِهَما ُرْؤَ�ةِ يِف  تَُضارُّونَ  َكَما إِال

َ
ىَق  قَاَل  ،أ

ْ
َعبْدَ  َ�يَل

ْ
 :َ�يَُقوُل  ال

ىْ 
َ
لَمْ  فُْل  أ

َ
ِرْمَك  أ

ْ
�

ُ
َسوِّْدكَ  ،أ

ُ
َزوِّْجَك  ،َوأ

ُ
رْ  ،َوأ َسخِّ

ُ
َيَْل  لََك  َوأ

ْ
َذرْكَ  ،َواِإلبَِل  اخل

َ
ُس تَرْ  َوأ

َ
 ؟َوتَْرَ�عُ  أ

َ�َظنَنَْت  :َ�يَُقوُل  قَاَل أی ربِّ  ،بََ�  :َ�يَُقوُل 
َ
نََّك  أ

َ
إِ�ِّ  :َ�يَُقوُل  ،الَ  :َ�يَُقوُل  ؟ُمَالىِقَّ  �

�َْساكَ  فَ
َ
 َكَما أ

ىَق  ُ�مَّ  ،�َِسيتَِ� 
ْ
ىْ  :َ�يَُقوُل  اثلَّاِ�َ  يَل

َ
لَمْ  فُْل  أ

َ
ِرْمَك  أ

ْ
�

ُ
َسوِّْدكَ  ،أ

ُ
َزوِّْجَك  ،َوأ

ُ
رْ  ،َوأ َسخِّ

ُ
َيَْل  لََك  َوأ

ْ
 ،اخل

َذرْكَ  ،َواِإلبَِل 
َ
ُس  َوأ

َ
ىْ  ،بََ� : َ�يَُقوُل  ؟َوتَْرَ�عُ  تَْرأ

َ
َ�َظنَنَْت  :َ�يَُقوُل  رَبِّ  أ

َ
نََّك  أ

َ
 ،الَ  :َ�يَُقوُل  ؟ُمَالىِقَّ  �

إِ�ِّ  :َ�يَُقوُل 
�َْساكَ  فَ

َ
ىَق  ُ�مَّ  ،�َِسيتَِ�  َكَما أ

ْ
ُ  َ�يَُقوُل  اثلَّاِلَث  يَل

َ
 آَمنُْت  رَبِّ  يَا :َ�يَُقوُل  ،َذلَِك  ِمثَْل  هل

قُْت  وَُصْمُت  وََصلَّيُْت  َو�ِرُُسِلَك  َو�ِِ�تَابَِك  بَِك   َهُهنَا َ�يَُقوُل  ،اْستََطاعَ  َما خِبَْ�ٍ  َوُ�ثِْ�  ،َوتََصدَّ
ُ  ُ�َقاُل  ُ�مَّ  :قَاَل  ،إًِذا

َ
رُ  ،َعلَيَْك  َشاِهَدنَا َ�بَْعُث  اآلنَ  :هل ي  َذا َمنْ  :َ�ْفِسهِ يِف  َوَ�تََفكَّ ِ

َّ
َّ  �َْشَهدُ اذل  ؟ىلَعَ

ِْمهِ  ِلَفِخِذهِ  َوُ�َقاُل  ،ِ�يهِ  ىلَعَ  َ�يُْختَمُ 
َ
ُْمهُ  فَِخُذهُ  َ�تَنِْطُق  ،انِْطىِق  :وَِعَظاِمهِ  َوحل

َ
 ،بَِعَمِلهِ  وَِعَظاُمهُ  َوحل

ُمنَافُِق  وََذلَِك ، َ�ْفِسهِ  ِمنْ  يِلُْعِذرَ  وََذلَِك 
ْ
ي  وََذلَِك  ،ال ِ

َّ
ُ  �َْسَخُط اذل  )۲۹۶۸(م/ .»َعلَيْهِ  ا�َّ

ه وآله یاز مردم به رسول الله صلی الله عل یه جمعککند  می تیره روایابوھرترجمه: 
م؟ رسول الله صلی ینیب می پرودگارمان را ،امتیروز قما ا یا رسول الله! آیوسلم گفتند: 

شما  یبرا یروز آفتاب یکد در یدن خورشیا در دیآ«ه وآله وسلم فرمود: یالله عل
دن ماه شب یا در دیآ«فرمود: ا رسول الله. ی؟ گفتند: نه »شود می جادیا یمزاحمت
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؟ »شود می جادیا یو مزاحمتآید  می شیپپ یلکشما مش یبرا که ابری نباشد، چھارده
 ا رسول الله.یھم جواب دادند: نه یصحابه رضوان الله عل

ھماھنگونه که در دیدن ماه و خورشید «ه وآله وسلم فرمود: یصلی الله عل پیامبر اکرم 
 امت،یروز ق ».در دیدن پروردگارتان ھم ھیچ مشکلی نخواھید داشت ،ھیچ مشکلی ندارید

آیا به تو عزت و احترام عنایت نکردم؟ آیا  گوید: می وکند  می الله متعال بنده اش را مالقات
آیا به تو ھا و شتران زیادی در اختیار تو نگذاشتم؟  تو را صاحب ھمسر نگرداندم؟ آیا اسب

بلی، پروردگارم. الله  گوید: می این امکان را ندادم که به سیادت و بزرگی رسیدی؟ بنده
 خیر. الله متعال گوید: می کنی؟ بنده می کردی که مرا مالقات می فرماید: آیا فکر می متعال

 نمایم. می ی، من نیز تو را فراموشفرماید: ھمانگونه که تو مرا فراموش نمود می
آیا به تو عزت و احترام  گوید: می وکند  می سپس الله متعال بنده ی دوم را مالقات

ھا و شتران زیادی در اختیار  عنایت نکردم؟ آیا تو را صاحب ھمسر نگرداندم؟ آیا اسب
 بندهتو نگذاشتم؟ آیا به تو این امکان را ندادم که به سیادت و بزرگی رسیدی؟ 

 کردی که مرا مالقات می فرماید: آیا فکر می بلی، پروردگارم. الله متعال گوید: می
فرماید: ھمانگونه که تو مرا فراموش  می خیر. الله متعال گوید: می کنی؟ بنده می

 نمایم. می نمودی، من نیز تو را فراموش
 او نیز ھمین سؤاالت را از وکند  می سپس الله متعال بنده ی سوم را مالقات

برانت ایمان آوردم، نماز مپروردگارا! من به تو، کتابھایت و پیا گوید: می پرسد. او می
تواند خوبیھا را برمی شمارد. الله  می خواندم، روزه گرفتم و صدقه دادم. و تا جایی که

آوریم تا علیه تو گواھی دھد.  می . اآلن گواھمان راھمینجا توقف کن گوید: می متعال
چه کسی علیه من گواھی خواھد داد؟ در این  گوید: می وکند  می با خودش، فکر این بنده

شود تا  می شود و به ران، گوشت و استخوانش دستور داده می ھنگام بر دھانش، ُمھر زده
و اعمالش را برمی کنند  می صحبت کنند. اینگونه ران، گوشت و استخوانش صحبت

 ذرش به وسیله ی خودش برطرف گردد.شمارند؛ البته این بدین خاطر است که ع
 ».گردد می و باید دانست که این نفر سوم، ھمان منافق است که الله متعال از او ناراض

 کنند های الهی اعتراف می ): روز قیامت، کافر و منافق به نعمت۱۶باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۹۳۳

َ
ِ  رَُسولِ  ِعنْدَ  ُكنَّا :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ  َهْل « :َ�َقاَل  فََضِحَك  ص ا�َّ

ْضَحُك  ِممَّ  تَْدُرونَ 
َ
نَا :قَاَل  ؟»أ

ْ
ُ  :قُل ُ  ا�َّ

ُ
ْعلَمُ  َورَُسوهل

َ
َعبْدِ  ُ�َاَطبَةِ  ِمنْ « :قَاَل ، أ

ْ
 يَا :َ�ُقوُل  ،َر�َّهُ  ال



 ٥٢٧ و امور دیگر ألکتاب توبه و پذیرفتن آن و وسعت رحمت الله  -۶۲

لَمْ  رَبِّ 
َ
ْرِ�  أ ِ

ُ
مِ  ِمنَ  جت

ْ
ل ِج�ُ  الَ  فَإِ�ِّ  :َ�يَُقوُل  :قَاَل  ،بََ�  :َ�ُقوُل  :قَاَل  ؟الظُّ

ُ
  َ�ْفىِس  ىلَعَ  أ

َّ
 َشاِهًدا إِال

َْومَ  بِنَْفِسَك  َكىَف  :َ�يَُقوُل  :قَاَل  ،ِم�ِّ  ِكَرامِ  ،َشِهيًدا َعلَيَْك  ايلْ
ْ
اَكتِِب�َ  َو�ِال

ْ
 َ�يُْختَمُ  :قَاَل  ،ُشُهوًدا ال

ْراَكنِهِ  َ�يَُقاُل  ،ِ�يهِ  ىلَعَ 
َ
ْ�َماهِلِ  َ�تَنِْطُق  :قَاَل  ،انِْطىِق  :أل

َ
الَكَمِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَهُ  ُ�َ�َّ  ُ�مَّ  :قَاَل  ،بِأ

ْ
 :قَاَل  ،ال

نَاِضُل  ُكنُْت  َ�َعنُْ�نَّ  ،وَُسْحًقا لَُ�نَّ  ُ�ْعًدا :َ�يَُقوُل 
ُ
 )۲۹۶۹(م/. »أ

بودیم که خندید و فرمود:  صمانزد رسول الله  گوید: می انس بن مالکترجمه: 
دانند.  می بھتر؟ ما گفتیم: الله متعال و پیامبرش »دانید می ا علت خندیدن مراآی«

خندم؛ بنده من از روش صحبت کردن بنده با پروردگارش می«فرمود:  صرسول الله 
فرماید:  می ای که به من ستم نکنی؟ الله متعالمگر تعھد نداده گوید: می به پروردگارش

بر  ،پذیرم. در این ھنگام نمی را من بجز خودم، ھیچ گواه دیگری گوید: می بلی. بنده
پس اعضایش، اعمال او را گویند: صحبت کنید. زنند و به اعضایش میمی دھانش ُمھر

 گوید: می گذارند تا صحبت کند. او به اعضایشکنند. بعد از آن، او را آزاد میبازگو می
 ».کردمھالک و نابود شوید؛ من از شما دفاع می

 ): در مورد خشیت الهی و شدت خوف از عذابش۱۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۳۴

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  ،َ�طُّ  َحَسنَةً  َ�ْعَمْل  لَمْ  ،رَُجٌل  قَاَل « :قَاَل  ص ا�َّ

ْهِلهِ 
َ
قُوهُ  َماَت  إَِذا :أل رَبِّ يِف  نِْصَفهُ  اْذُروا ُ�مَّ  ،فََحرِّ

ْ
َْحرِ يِف  َونِْصَفهُ  ال ِ  ،ابلْ ُ  قََدرَ  لنَِئْ  فََوا�َّ  ا�َّ

َ�نَّهُ  َعلَيْهِ  َُعذِّ
َ

بُهُ  الَ  َعَذابًا يل َحًدا ُ�َعذِّ
َ
َعالَِم�َ  ِمنَ  أ

ْ
ا ،ال َمَرُهمْ  َما َ�َعلُوا الرَُّجُل  َماَت  فَلَمَّ

َ
َمرَ  ،أ

َ
 فَأ

 ُ رَبَّ  ا�َّ
ْ
َمرَ  ،ِ�يهِ  َما فََجَمعَ  ال

َ
َْحرَ  َوأ َت  لِمَ  :قَاَل  ُ�مَّ  ،ِ�يهِ  َما فََجَمعَ  ابلْ

ْ
 ِمنْ  :قَاَل  ؟َهَذا َ�َعل

نَْت  رَبِّ  يَا ،َخْشيَِتَك 
َ
ْعلَمُ  َوأ

َ
ُ  َ�َغَفرَ  ،أ ُ  ا�َّ

َ
 )۲۷۵۶(م/ .»هل

که ھرگز ھیچ کار  یمرد«فرمود:  صرسول الله  گوید: می س ابو ھریرهترجمه: 
د یردم، مرا آتش بزنکه من فوت ک ھنگامی: گفتاش  به خانواده خوبی انجام نداده بود،

به  الله متعال، اگر اللهنصف مرا در بیابان، و نصف دیگر مرا در دریا بریزید؛ سوگند به و 
من دسترسی پیدا کند، مرا آنچنان عذابی خواھد داد که به ھیچ یک از جھانیان چنین 

الله اش به وصیت او عمل کردند.  دھد. بعد از مرگ آن شخص، خانواده عذابی نمی
فرمود: چرا  به بیابان و دریا دستور داد تا اجزای او را جمع کنند؛ آنگاه به او متعال

این کار را انجام  از ترس تودانی که  پروردگارا! تو بھتر می گوید: می او؟ یدرکن یچن
 ».دبخش می او را الله متعالجه، ی. در نتدادم
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 که گناه کند و طلب مغفرت نماید ): در مورد کسی۱۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۳۵

َ
ْذنََب « :قَاَل  ـ أل َر�ِّهِ  َ�نْ  َ�ىِْك  ِ�يَما صانلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
 َ�بْدٌ  أ

  َ�بَارَكَ  َ�َقاَل  ،َذنيِْب يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  :َ�َقاَل  ،َذْ�بًا
َ

ْذنََب  :َوَ�َعاىل
َ
نَّ  َ�َعِلمَ  ،َذْ�بًا َ�بِْدى أ

َ
ُ  أ

َ
 َر�ًّا هل

نَْب  َ�ْغِفرُ  ُخذُ  ،اذلَّ
ْ
نِْب  َوَ�أ ْذنََب  اَعدَ  ُ�مَّ  ،بِاذلَّ

َ
ىْ  :َ�َقاَل  ،فَأ

َ
 َ�بَارَكَ  َ�َقاَل  ،َذنيِْب يِل  اْغِفرْ  رَبِّ  أ

 
َ

ْذنََب  َ�بِْدى :َوَ�َعاىل
َ
نَّ  َ�َعِلمَ  ،َذْ�بًا أ

َ
ُ  أ

َ
نَْب  َ�ْغِفرُ  َر�ًّا هل ُخذُ  ،اذلَّ

ْ
نِْب  َوَ�أ ْذنََب  اَعدَ  ُ�مَّ  ،بِاذلَّ

َ
 فَأ

ىْ  :َ�َقاَل 
َ
  َ�بَارَكَ  َ�َقاَل  ،َذنىِْب يِل  اْغِفرْ  رَبِّ  أ

َ
ْذنََب  :َوَ�َعاىل

َ
نَّ  َ�َعِلمَ  ،َذْ�بًا َ�بِْدى أ

َ
ُ  أ

َ
 َ�ْغِفرُ  َر�ًّا هل

نَْب  ُخذُ  ،اذلَّ
ْ
نِْب  َوَ�أ ىلْعَ  َ�بْدُ  قَاَل  »لََك  َ�َفْرُت  َ�َقدْ  ِشئَْت  َما اْ�َمْل  ،بِاذلَّ

َ
ْدرِى الَ  :األ

َ
قَاَل  أ

َ
يِف  أ

وِ  اثلَّاثِلَةِ 
َ
ابَِعةِ  أ  )۲۷۵۸(م/ .»ِشئَْت  َما اْ�َمْل « :الرَّ

از  یکی«فرمود:  به نقل از پروردگارش صاکرم  ینب گوید: می سره یابوھرترجمه: 
د: فرمومرا مغفرت کن. پروردگارش گناھم را  الھی!شد و گفت:  یبندگان، مرتکب گناھ

بخشد و  می دارد که گناھان را یدانست که پروردگاربنده ام مرتکب گناھی شد و 
  .کند یبخاطر آنھا مجازات م
مغفرت گناھم را  الھی!گر شد و دوباره گفت: ید ی، مرتکب گناھیآنگاه پس از مدت

دارد که  یدانست که پروردگارام مرتکب گناھی شد و بندهد: فرموکن. پروردگارش 
  .کند یبخشد و بخاطر آنھا مجازات م می گناھان را

مغفرت کن. گناھم را  الھی!گفت:  بار دیگرگر شد و ید یمرتکب گناھبعد از آن، 
 دارد که گناھان را یدانست که پروردگارام مرتکب گناھی شد و  بندهد: فرموپروردگارش 

 ». دمیرا بخشخواھی، انجام بده؛ تو  میھرچه  .کند یبخشد و بخاطر آنھا مجازات م می
 الله متعالدانم که بار سوم یا چھارم،  نمی گوید: می عبد االعلی (یکی از راویان)

 خواھی انجام بده. فرماید: ھرچه می می

که مرتکب گناهی شود؛ سپس وضو بگیرد و نماز فرضش را  ): در مورد کسی۱۹(باب 
 بخواند

َماَمةَ ايب  َعن ـ۱۹۳۶
ُ
ِ  رَُسوُل  بَيْنََما :قَاَل  س أ َمْسِجدِ يِف  ص ا�َّ

ْ
ْنُ  ،ال

َ
 إِذْ  ،َمَعهُ  ُ�ُعودٌ  َو�

ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  رَُجٌل  َجاءَ  َصبُْت إِ�ِّ  ،ا�َّ
َ
ا أ قِْمهُ  ،َحدًّ

َ
َّ  فَأ ِ  رَُسوُل  َ�نْهُ  فََسَكَت  ،ىلَعَ  ،ص ا�َّ

اَعدَ  ُ�مَّ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  أ َصبُْت إِ�ِّ  ا�َّ

َ
ا أ قِْمهُ  ،َحدًّ

َ
َّ  فَأ ِ�يَمِت  ،َ�نْهُ  فََسَكَت  ،ىلَعَ

ُ
َالةُ  َوأ  ،الصَّ

ا ِ نيَِبُّ  انرَْصََف  فَلَمَّ بُو َقاَل  ص ا�َّ
َ
َماَمةَ  أ

ُ
ِ  رَُسوَل  الرَُّجُل  فَا�َّبَعَ  :أ  ،انرَْصََف  ِح�َ  ص ا�َّ
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ِ  رَُسوَل  َوا�َّبَْعُت  ْ�ُظرُ  ص ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  الرَُّجُل  فَلَِحَق  ،الرَُّجِل  ىلَعَ  يَُردُّ  َما أ  يَا :َ�َقاَل  :ص ا�َّ

ِ  رَُسوَل  َصبُْت إِ�ِّ  ا�َّ
َ
ا أ قِْمهُ  ،َحدًّ

َ
َّ  َفأ بُو قَاَل  ،ىلَعَ

َ
َماَمةَ  أ

ُ
ُ  َ�َقاَل  :أ

َ
ِ  رَُسوُل  هل يَْت « :ص ا�َّ

َ
َرأ

َ
 أ

لَيَْس  ،بَيِْتَك  ِمنْ  َخرَْجَت  ِح�َ 
َ
َت  قَدْ  أ

ْ
أ ْحَسنَْت  تَوَضَّ

َ
وُُضوءَ  فَأ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا بََ�  :قَاَل  ؟»ال  :قَاَل  ،ا�َّ

َالةَ  َشِهْدَت  ُ�مَّ « ِ  رَُسوَل  يَا ،َ�َعمْ  :َ�َقاَل  ؟»َمَعنَا الصَّ ُ  َ�َقاَل  :قَاَل ، ا�َّ
َ

ِ  رَُسوُل  هل إِنَّ « :ص ا�َّ
 فَ

 َ كَ  لََك  َ�َفرَ  قَدْ  ا�َّ وْ  ،َحدَّ
َ
 )۲۷۶۵(م/ .»َذْ�بََك  ـ قَاَل  أ

در مسجد بود و ما نیز ھمراه  صروزی رسول الله  گوید: می سابو امامه ترجمه: 
! مرتکب معصیتی شدم که یا رسول اللهنشسته بودیم که مردی آمد و گفت:  ص پیامبر

سکوت نمود و به او پاسخی نداد. آن مرد  صتعزیر دارد؛ حکمش را اجرا کن. رسول الله 
! مرتکب معصیتی شدم که تعزیر دارد؛ حکمش را اجرا کن. باز یا رسول اللهدوباره گفت: 

 وسکوت نمود و به او پاسخی نداد. بعد از آن، نماز، اقامه گردید. اب صھم رسول الله 
براه  صبرگشت، آن مرد، به دنبال پیامبر  صھنگامی که پیامبر اکرم  گوید: می امامه

دھد. به  میرفتم تا ببینم که به آن مرد چه پاسخی  ص رسول اللهافتاد؛ من نیز ھمراه 
! مرتکب معصیتی شدم که تعزیر یا رسول اللهھر حال، آن مرد به پیامبر رسید و گفت: 

ات بیرون آمدی،  آیا ھنگامی که از خانه«فرمود:  ص. رسول الله دارد؛ حکمش را اجرا کن
بعد از آن ھم «. فرمود: یا رسول الله؟ آن مرد گفت: بلی، »خوب و کامل، وضو گرفتی

 ص. رسول الله یا رسول الله؟ آن مرد گفت: بلی، »ھمراه ما در نماز، حضور داشتی
 ».گناھت را بخشیده است الالله متعبا انجام این کارھا، «خطاب به او فرمود: 

 رود ): در برابر هر مسلمان، یکی از کفار به جهنم می۲۰باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۳۷

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُموىَس أ ِقيَاَمةِ  يَْومُ  اَكنَ  إَِذا« :ص ا�َّ

ْ
ُ  َدَ�عَ  ،ال  أل ا�َّ

 
َ

وْ  َ�ُهوِديًّا ،ُمْسِلمٍ  لُكِّ  إِىل
َ
اِ�يًّا أ  )۲۷۶۷(م/ .»انلَّارِ  ِمنَ  فاََكُكَك  َهَذا :َ�يَُقوُل  ،نرَْصَ

ھنگامی «فرمود:  ص رسول الله که:کند  می تیروا س یاشعر یابو موسترجمه: 
دھد و  یم یا نصرانی یھودیک یھر مسلمان  به ألالله ، فرا رسدامت یروز ق که

 .»تو از دوزخ است رھایی ،نیا«د: یفرما یم
وعده داده است که جھنم را پر کند، کفار با اعمالشان به  الله متعالاز آنجایی که «

و کنند  می کنند؛ در نتیجه، مسلمانان از جھنم نجات پیدا پر میآن را  روند و جھنم می
  ».روند به بھشت می





 
 
 
 

 کتاب منافقانـ ٦٣

تا آنجا  ﴾لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱإَِذا َجآَءَك ﴿فرماید:  که می الله متعالی این سخن  ): درباره۱باب (
ْۗ ﴿فرماید:  که می وا ٰ يَنَفضُّ  ﴾َح�َّ

ْرَ�مَ  ْ�نَ  َز�ْدَ َعن  ـ۱۹۳۸
َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َخرَْجنَاقَاَل:  س أ َصاَب  ،َسَفرٍ يِف  ص ا�َّ

َ
 انلَّاَس  أ

ةٌ  ِ�يهِ  ِ  َ�بْدُ  َ�َقاَل  ،ِشدَّ ىَبٍّ  ْ�نُ  ا�َّ
ُ
ْصَحابِهِ  أ

َ
ٰ َمۡن ِعنَد رَُسوِل ﴿ :أل َ�َ ْ ِ ٱَ� تُنفُِقوا َّ�  ٰ َح�َّ

 ْ وا ُ « َخَفَض  َمنْ  ِقَراَءةُ  َوِ�َ  :زَُهْ�ٌ  قَاَل  ،َحْوهِلِ  ِمنْ  .]۷[المنافقون:  ﴾يَنَفضُّ
َ

لَ�ِن ﴿ :َوقَاَل  »َحْوهل
ٓ إَِ�  َعزُّ ٱَ�ُۡخرَِجنَّ  لَۡمِديَنةِ ٱرََّجۡعَنا

َ
َذلَّ ٱِمۡنَها  ۡ�

َ
َ�يُْت  :قَاَل  .]۸[المنافقون:  ﴾ۡ�

َ
 صانلَّيِبَّ  فَأ

تُهُ  ْخرَبْ
َ
رَْسَل  ،بَِذلَِك  فَأ

َ
  فَأ

َ
ِ  َ�بْدِ  إِىل يَبٍّ  بِْن  ا�َّ

ُ
ُ  أ

َ
هل

َ
 َز�ْدٌ  َكَذَب  َل يفَقِ  ،َ�َعَل  َما يَِمينَهُ  فَاْجتََهدَ  فََسأ

ِ  رَُسوَل  ا َ�ْفىِس يِف  فََوَ�عَ  :قَاَل  ،ص ا�َّ ةٌ  قَالُوهُ  ِممَّ نَْزَل  َحىتَّ  ،ِشدَّ
َ
ُ  أ إَِذا َجآَءَك ﴿ :تَْصِدييِق  ا�َّ

ْوا :قَاَل  ،لَُهمْ  ِليَْستَْغِفرَ  ص انلَّيِبُّ  َداَعُهمُ  ُ�مَّ  :قَاَل  ﴾لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱ ُ  ،رُُءوَسُهمْ  فَلَوَّ
ُ

�َُّهۡم ﴿ :َوقَْوهل
َ
َك�

ٞ  ُخُشبٞ  َسنََّدة مْجََل  رَِجاالً  اَكنُوا :قَاَل .]۴[المنافقون:  ﴾مُّ
َ
 )۲۷۷۲(م/ .ءٍ يَشْ  أ

 ص سفرھایی که ھمراه رسول اللهاز  یکیدر  گوید: می سد بن ارقم یزترجمه: 
به  به یارانش گفت: یعبدالله بن اببودیم، مردم دچار گرسنگی شدند؛ در نتیجه، 

م، ینه بازگشتینده شوند. و اگر به مدکد تا از اطرافش پراینکانفاق ن اللهان رسول یاطراف
 رد. کرون خواھند یل را از آن، بیپست و ذلھای  انسان افراد بزرگوار،

بی را رفتم و سخنان عبد الله بن اُ  صنزد رسول الله من  گوید: می سزید بن ارقم 
و  فرستاد یبرا بدنبال عبدالله بن اُ  یشخص ص اکرم پیامبر. به اطالع ایشان رساندم
 ین سخنانیه چنکرد کاد یسوگند چند بار با تأکید زیاد،  او. در این باره از او پرسید

دروغ گفته است. لذا من  صمردم گفتند: زید به رسول الله جه، ی. در نتاست نگفته
در تصدیق سخنانم این  الله متعالاز این سخنان، به شدت اندوھگین شدم تا اینکه 

ند و یآ یه منافقان نزد تو مک یھنگام« ﴾لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱإَِذا َجآَءَك ﴿: که را نازل فرمود اتیآ
ه تو کداند  یم الله متعال. و یامبر خدا ھستیه تو پکم یدھ یما شھادت م :ندیگو یم

 ».ندیگو یه منافقان، دروغ مکدھد  یم یاما خدا گواھ ؛یاو ھست ی هفرستاد



 مختصر صحیح مسلم    ٥٣٢

آنان، را فراخواند تا برای آنھا طلب مغفرت کند؛ اما  منافقان صرم کا یآنگاه نب
  ».طلب مغفرت را نپذیرفتند«سرھایشان را برگرداندند برانه، کمت

�َُّهۡم ُخُشبٞ ﴿فرماید:  می الله متعالو اینکه 
َ
ٞ  َك� َسنََّدة به این  .]٤[المنافقون:  ﴾مُّ

 زیباروی بودند.آنھا مردانی بسیار معناست که 

 ص ): روی گردانی منافقان از طلب مغفرت نبی اکرم۲باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۹۳۹ ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ل ا�َّ  ،اثلَّنِيَّةَ  يَْصَعدُ  َمنْ « :ص ا�َّ

ُمَرارِ  ثَنِيَّةَ 
ْ
إِنَّهُ  ،ال

اِ�يَل بَِ�  َ�نْ  ُحطَّ  َما َ�نْهُ  ُ�َطُّ  فَ َل  فاََكنَ  :قَاَل  ،»إرِْسَ وَّ
َ
 ،َخيْلُنَا َصِعَدَها َمنْ  أ

َْزَرِج بَِ�  َخيُْل 
ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،انلَّاُس  َ�تَامَّ  ُ�مَّ  ،اخل ُ�مْ « :ص ا�َّ

ُّ
ُ  َمْغُفورٌ  َوُ�

َ
  ،هل

َّ
 َصاِحَب  إِال

ََمِل 
ْ
مْحَرِ  اجل

َ
تَيْنَاهُ  »األ

َ
نَا فَأ

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
ِ  رَُسوُل  لََك  �َْستَْغِفرْ  ،َ�َعاَل  هل ِ  :َ�َقاَل  ،ص ا�َّ نْ  َوا�َّ

َ
ِجدَ  أل

َ
 أ

َحبُّ  َضالَّىِت 
َ
َّ  أ نْ  ِمنْ إِيلَ

َ
ُ  َضالَّةً  يَنُْشدُ  رَُجٌل  َوَ�نَ  :قَاَل  ،َصاِحبُُ�مْ يِل  �َْستَْغِفرَ  أ

َ
 )۲۷۸۰(م/ .هل

ی ُمرار  ھرکس، از گردنه«فرمود:  صرسول الله  گوید: می جابر بن عبد اللهترجمه: 
شوند، ھمانگونه که گناھان بنی اسرائیل بخشیده  گناھانش بخشیده میباال برود، 

ی بنی  ھای ما قبیله نخستین اسبھایی که باال رفتند، اسب گوید: می راوی». شدند
آنگاه، سایر مردم، گروه گروه، بطور کامل، باال رفتند. در این ھنگام،  خزرج بودند.

». ی شما مورد مغفرت قرار گرفتید بجز صاحب شتر قرمز ھمه«فرمود:  صرسول الله 
برایت طلب مغفرت  صما نزد صاحب شتر قرمز رفتیم و گفتیم: بیا تا رسول الله 

ام برای من از طلب مغفرت دوست  خدا سوگند، پیدا کردن گم شدهه نماید. او گفت: ب
  گشت. آن میآن مرد چیزی گم کرده بود و بدنبال  گوید: می شما بھتر است. راوی

 های آنان ): سخنی در مورد منافقان و نشانه۳باب (
نَا :قَاَل  س ُ�بَادٍ  بِْن  قَيِْس  َ�نْ  ـ۱۹۴۰

ْ
ارٍ  قُل يَْت  :لَِعمَّ

َ
رَأ

َ
يًا ،قِتَالَُ�مْ  أ

ْ
رَأ

َ
ْ�تُُموهُ  أ

َ
ىَ  فَإِنَّ  ؟رَأ

ْ
أ  الرَّ

وْ  ،َو�ُِصيُب  ُ�ِْطئُ 
َ
ُْ�مْ  َعِهَدهُ  َ�ْهًدا أ

َ
ِ  رَُسوُل  إيِل ْنَا َعِهدَ  َما :َ�َقاَل  ص ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  إيِل  ص ا�َّ

  َ�ْعَهْدهُ  لَمْ  َشيْئًا
َ

ِ  رَُسوَل  إِنَّ  :َوقَاَل  ،اَكفَّةً  انلَّاِس  إىِل يِت يِف  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ مَّ
ُ
 :ُشْعبَةُ  قَاَل  »...أ

ْحِسبُهُ 
َ
ثَِ�  :قَاَل  َوأ َراهُ  :ُ�نَْدرٌ  َوقَاَل  ،ُحَذْ�َفةُ َحدَّ

ُ
يِت  ىِف « :قَاَل  أ مَّ

ُ
 يَْدُخلُونَ  الَ  ُمنَافًِقا َعرَشَ  ا�ْنَاأ

َنَّةَ 
ْ
ُدونَ  َوالَ  ،اجل ََمُل  يَِلجَ  َحىتَّ  ،ِر�ََها َ�ِ

ْ
ِيَاِط  َسمِّ يِف  اجل

ْ
َ�يْلَةُ  تَْ�ِفيَكُهمُ  ِمنُْهمْ  َ�َماِ�يَةٌ  ،اخل  :ادلُّ

اجٌ  تَافِِهمْ يِف  َ�ْظَهرُ  انلَّارِ  ِمنَ  رِسَ
ْ
�

َ
 )۲۷۷۹(م/ .»ُصُدورِِهمْ  ِمنْ  َ�نُْجمَ  َحىتَّ  ،أ



 ٥٣٣  کتاب منافقان -۶۳

به عمار گفتیم: نظرت در مورد جنگی که  گوید: می سقیس بن عباد ترجمه: 
(ھمراه علی) انجام دادید، چیست؟ آیا این جنگ صرفا رأی و نظر شما بود؟ که در این 

تواند اشتباه یا درست باشد؛ یا اینکه شما بر اساس  توان گفت: رأی می صورت می
ھیچ وصیتی  صوارد این جنگ شدید؟ عمار گفت: رسول الله  صله وصیت رسول ال

در میان «فرمود:  صبه ما نکرد که آن را برای سایر مردم نگوید؛ البته رسول الله 
کنم گفت: حذیفه این  : فکر میگوید  می یکی از راویان به نام شعبه» امت من.....

او خودش گفت که رسول  وید:گ می حدیث را برایم بیان کرد و راوی دیگر بنام غندر
در میان امتیان من دوازده نفر منافق وجود دارد که وارد بھشت «فرمود:  صالله 
رسد تا زمانی که شتر وارد سوراخ سوزن  شوند و بوی بھشت ھم به مشام آنھا نمی نمی

فرستد؛ و دبیله چراغی آتشین  نگردد؛ ھشت نفر از آنھا را بیماری ُدبیله به خاک می
  ».رسد ھایشان می شود و به سینه ھایشان ظاھر می که از شانهاست 

ی منافقان جریان عقبه (در راه تبوک که خواستند پیامبر اکرم را ترور  ): درباره۴باب (
 کنند) و تعداد آنها

َفيِْل ايب  َعن ـ۱۹۴۱ ْهِل  ِمنْ  رَُجٍل  َ�ْ�َ  اَكنَ  :قَاَل  الطُّ
َ
َعَقبَةِ  أ

ْ
 َما َ�ْعُض  ُحَذْ�َفةَ  َوَ�ْ�َ  ال

�ُْشُدكَ  :َ�َقاَل  ،انلَّاِس  َ�ْ�َ  يَُ�ونُ 
َ
ِ  أ ْصَحاُب  اَكنَ  َ�مْ  بِا�َّ

َ
َعَقبَةِ  أ

ْ
ُ  َ�َقاَل  :قَاَل  ؟ال

َ
َقْومُ  هل

ْ
 :ال

ْخرِبْهُ 
َ
لََك  إِذْ  أ

َ
رَْبُ  ُكنَّا :قَاَل  ،َسأ

ُ
�َُّهمْ  �

َ
ْرَ�َعةَ  �

َ
إِنْ  ،َعرَشَ  أ

َقْومُ  اَكنَ  َ�َقدْ  ِمنُْهمْ  ُكنَْت  فَ
ْ
 َسةَ مَخْ  ال

ْشَهدُ  ،َعرَشَ 
َ
ِ  َوأ نَّ  بِا�َّ

َ
ِ  َحْرٌب  ِمنُْهمْ  َعرَشَ اْ�َ�ْ  أ َيَاةِ يِف  َولِرَُسوهِلِ  ِ�َّ

ْ
ْ�يَا احل  َ�ُقومُ  َوَ�ْومَ  ادلُّ

ْشَهادُ 
َ
ِ  رَُسولِ  ُمنَاِدَى  َسِمْعنَا َما :قَالُوا ،ثََالثَةً  وََعَذرَ  ،األ َرادَ  بَِما َعِلْمَنا َوالَ  ص ا�َّ

َ
َقْومُ  أ

ْ
 ،ال

ةٍ يِف  اَكنَ  َوقَدْ  َماءَ  إِنَّ « :َ�َقاَل  َ�َمىَش  َحرَّ
ْ
ْهِ  �َْسِبُقِ�  فَالَ  ،َقِليٌل  ال

َ
َحدٌ  إِيل

َ
 قَدْ  قَْوًما فَوََجدَ  »أ

 )۲۷۷۹(م/ .يَْوَمئِذٍ  فَلََعنَُهمْ  ،َسبَُقوهُ 
ی تبوک  میان حذیفه و یکی از کسانی که در گردنه گوید: می ابو طفیلترجمه: 

آید، اتفاق افتاد.  داشتند، یک درگیری عادی که میان سایر مردم نیز بوجود میحضور 
ی تبوک،  دھم، افراد ماجرای گردنه سوگند می الله متعالپس آن مرد گفت: تو را به 

چند نفر بودند؟ مردم به حذیفه گفتند: حاال که از تو پرسیده است، جوابش را بده. 
چھارده نفر بودند؛ اما اگر تو از آنان ھستی، پس گفتند: آنھا  حذیفه گفت: به ما می

کنم که دوازده نفر از آنان در دنیا و آخرت  پانزده نفرند. من به نام الله سوگند یاد می
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و پیامبرش ھستند. و نبی اکرم عذر سه نفر از آنان را پذیرفت؛ آنان گفتند:  اللهدشمن 
دانستیم که این گروه چه ھدفی  را نشنیدیم و نمی صما صدای منادی رسول الله 

دارند. قابل یاد آوری است که رسول الله در یک زمین سنگالخ بود؛ پس به راھش 
آنگاه رسول ». جلوتر از من سِر آب نرودکس  ھیچ آب، کم است؛ لذا«ادامه داد و فرمود: 

وز، اند؛ پس آنان را در آنر گروھی را دید که جلوتر از او به آب رسیده صم اسالم مکّر 
 نفرین کرد. 

ی تبوک، ھمراه  ھنگام بازگشت از غزوه ص(ماجرا از این قرار بود که رسول الله 
نمود؛ پس دستور داد تا صدا  عمار و حذیفه، سوار بر شترش، از یک گردنه، عبور می

از این کس  ھیچ در مسیر گردنه قرار دارد؛ لذا صبزنند و به مردم بگویند: رسول الله 
نکه راه کوچک و خطرناک بود. در این ھنگام، چند سوار نقابدار به آنھا نزدیک راه نیاید؛ چو

از  صرا بترسانند تا َرم کند و رسول الله  صشدند و تالش کردند که شتر رسول الله 
آن بیفتد و زخمی یا کشته شود؛ اما با مقاومت عمار و حذیفه مواجه شدند و موفقیتی 

 ایی شدند.) کسب نکردند و از طرف صحابه شناس

 سرگردان است نند گوسفندی است که میان دو گله،): مثال منافق ما۵باب (
ُمنَافِِق  َمَثُل « :قَاَل  صانلَّيِبِّ  َعِن  ،ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۱۹۴۲

ْ
اةِ  َكَمَثِل  ال َعائَِرةِ  الشَّ

ْ
 ال

َغنََمْ�ِ  َ�ْ�َ 
ْ
  تَِع�ُ  :ال

َ
ةً  َهِذهِ  إِىل   ،َمرَّ

َ
ةً  َهِذهِ  َو�ىِل  )۲۷۸۴(م/ .»َمرَّ

مثال منافق مانند «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می ل ابن عمرترجمه: 
گوسفندی است که میان دو گله، سرگردان است؛ یک بار به این گله، و یک بار به آن 

 ».رود گله می

 ): وزیدن بادی شدید هنگام مرگ یک منافق۶باب (
نَّ  س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۹۴۳

َ
ِ  رَُسوَل  أ ا ،َسَفرٍ  ِمنْ  قَِدمَ  ص ا�َّ َمِدينَةِ  قُْرَب  اَكنَ  فَلَمَّ

ْ
 َهاَجْت  ال

نْ  تََ�ادُ  َشِديَدةٌ  ِر�حٌ 
َ
اِكَب  تَْدفِنَ  أ نَّ  فََزَ�مَ  ،الرَّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ �حُ  َهِذهِ  بُِعثَْت « :قَاَل  ص ا�َّ  الرِّ

ا »ُمنَافٍِق  لَِموِْت  َمِدينَةَ  قَِدمَ  فَلَمَّ
ْ
ُمنَافِِق�َ  ِمنَ  ،َعِظيمٌ  ُمنَافٌِق  فَإَِذا ،ال

ْ
 )۲۷۸۲(م/ .َماَت  قَدْ  ،ال

ھنگامی که  گشت. از سفری برمی ص گوید: رسول الله می س جابرترجمه: 
نزدیک مدینه رسید، بادی بسیار شدید، وزیدن گرفت تا جایی که نزدیک بود افراد 

این باد به «فرمود:  صسواره را از دید مردم، پنھان کند و با خود ببرد. رسول الله 



 ٥٣٥  کتاب منافقان -۶۳

سپس ھنگامی که به مدینه آمدند، ». ی مرگ یک منافق، فرستاده شده است نشانه
 دیدند که یکی از منافقان بسیار بزرگ، ُمرده است.

 ): شدت عذاب منافق در روز قیامت۷باب (
  ـ۱۹۴۴

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  ُعْدنَا :قَاَل  س َوِع �َعن َسلََمَة بِن األ  :قَاَل  ،َموُْعو�ً  رَُجالً  ص ا�َّ

ُت  َعلَيْهِ  يَِدى فَوََضْعُت 
ْ
ِ  :َ�ُقل يُْت  َما َوا�َّ

َ
َْومِ  َرأ َشدَّ  رَُجالً  اَكيلْ

َ
ا أ ِ نيَِبُّ  َ�َقاَل  ،َحرًّ الَ « :ص ا�َّ

َ
 أ

ْخرِبُُ�مْ 
ُ
َشدَّ  أ

َ
ا بِأ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ِمنْهُ  َحرًّ

ْ
اِكَبْ�ِ  الرَُّجلَْ�ِ  َهَذيِْنَك  ؟ال يَْ�ِ  الرَّ ُمَقفِّ

ْ
 ِحينَِئذٍ  لِرَُجلَْ�ِ  »ال

ْصَحابِهِ  ِمنْ 
َ
 )۲۷۸۳(م/ .أ

به عیادت مردی رفتیم  صھمراه رسول الله  گوید: می سسلمه بن اکوع ترجمه: 
که تب داشت. من دستم را روی مریض گذاشتم و گفتم: بخدا سوگند، من تا امروز، 

فرمود:  ص اکرمام که تب و حرارت بدنش بیشتر از این باشد. پیامبر  کسی را ندیده
آیا شما را از کسانی که روز قیامت، از تب و حرارت بیشتری برخوردارند، با خبر «

روند، روز قیامت، حرارت بیشتری  اند و می نسازم؟ این دو مرد سواری که پشت کرده
آنھا به ظاھر، جزو صحابه و یاران «ود. و به دو نفر از یارانش اشاره نم». خواھند داشت

 ».پیامبر بودند؛ ولی در حقیقت، منافق بودند

 ): زمین شخص منافق و مرتد را نپذیرفت و بیرون انداخت۸باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۹۴۵

َ
ارِ بَِ�  ِمنْ  رَُجٌل  ِمنَّا اَكنَ  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ   قَدْ  ،انلَّجَّ

َ
ََقَرةَ  قََرأ  َوآَل  ابلْ

ِ  لِرَُسولِ  يَْ�تُُب  َوَ�نَ  ِعْمَرانَ  َِق  َحىتَّ  َهاِرً�ا فَاْ�َطلََق  ص ا�َّ
َ
ْهلِ  حل

َ
ِكتَاِب  بِأ

ْ
 :قَاَل ، ال

دٍ  يَْ�تُُب  اَكنَ  قَدْ  َهَذا :قَالُوا ،فََرَ�ُعوهُ  ْعِجبُوا لُِمَحمَّ
ُ
َِث  َ�َما ،بِهِ  فَأ

َ
نْ  بل

َ
ُ  قََصمَ  أ  ،ِ�يِهمْ  ُ�نَُقهُ  ا�َّ

ُ  فََحَفُروا
َ

ْصبََحِت  ،فََواَروْهُ  هل
َ
رُْض  فَأ

َ
ُ  فََحَفُروا اَعُدوا ُ�مَّ  وَْجِهَها ىلَعَ  َ�َبَذتْهُ  قَدْ  األ

َ
 ،فََواَروْهُ  هل

ْصبََحِت 
َ
رُْض  فَأ

َ
ُ  فََحَفُروا اَعُدوا ُ�مَّ  ،وَْجِهَها ىلَعَ  َ�بََذتْهُ  قَدْ  األ

َ
ْصبََحِت  ،فََواَروْهُ  ،هل

َ
رُْض  فَأ

َ
 قَدْ  األ

ُ�وهُ  ،وَْجِهَها ىلَعَ  َ�بََذتْهُ   )۲۷۸۱(م/ .َمنْبُوًذا َ�رَتَ
ی بنی نجار وجود  در میان ما شخصی از قبیله گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 

بود.  صھای بقره و آل عمران را خوانده و یکی از کاتبان رسول الله  داشت که سوره
بعد از آن، فرار کرد و به اھل کتاب پیوست. کفار او را بزرگ کردند و گفتند: وی کاتب 

بوده است؛ و از این اقدام او بسیار خوشحال و مغرور شدند. اما دیری  صمحمد 
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آنھا برایش قبری حفر کرده  .)گردنش را شکست (ھالکش کرد الله متعالنگذشت که 
او را بیرون انداخت. دوباره قبری حفر کرده و او را دفن  و او را دفن کردند؛ اما زمین

کردند. بار دیگر، زمین او را بیرون انداخت. برای بار سوم، قبری حفر کرده و او را دفن 
 کردند؛ اما باز ھم زمین او را بیرون انداخت. سرانجام، او را ھمچنان افتاده، رھا کردند. 



 
 
 
 

 امت یـ کتاب توصیف ق۶۴

َ�َٰ�ُٰت ٱوَ ﴿گیرد  زمین را در مشتش می الله متعال): روز قیامت، ۱باب ( ُٰتۢ  لسَّ َمۡطوِ�َّ
 »می شوددر هم پیچیده  الله متعالها در دست راست  آسمان« ].۶۷[الزمر: ﴾�َِيِمينِهِ 

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ل ُ�َمرَ  نُ َعن اب ـ۱۹۴۶ ُ  َ�ْطوِى« :ص ا�َّ َمَواِت  أل ا�َّ  يَْومَ  السَّ
ِقيَاَمةِ 

ْ
ُخُذُهنَّ  ُ�مَّ  ،ال

ْ
ُْمَ�  �ِيَِدهِ  يَأ نَا :َ�ُقوُل  ُ�مَّ  ،ايلْ

َ
َمِلُك  أ

ْ
ْ�نَ  ،ال

َ
َبَّاُرونَ  أ

ْ
ْ�نَ  ؟اجل

َ
ُونَ  أ ُمتََكربِّ

ْ
 ُ�مَّ  ؟ال

رَِض�َ  َ�ْطوِى
َ
نَا :َ�ُقوُل  ُ�مَّ  ،�ِِشَماهِلِ  األ

َ
َمِلُك  أ

ْ
ْ�نَ  ،ال

َ
َبَّاُرونَ  أ

ْ
ْ�نَ  ؟اجل

َ
ُونَ  أ ُمتََكربِّ

ْ
 )۲۷۸۸(م/؟ »ال

 ،الله متعال ،امتیروز ق«فرمود:  صرسول الله  گوید: می ل ابن عمرترجمه: 
فرماید: من پادشاه  گیرد و می پیچد و به دست راستش می را در ھم میھا  آسمان

در ھم  دست چپش بان را یزم ھمچنینھستم؛ جباران و متکبران کجا ھستند؟ 
 ؟»جباران و متکبران کجا ھستند ؛د: من پادشاه ھستمیفرما یم پیچد و می

را در روایت » دست چپ«ی  (قابل یادآوری است که برخی از علما مانند آلبانی کلمه
وارد شده؛ ھمچنین » دست دیگرش«اند؛ زیرا در طرق دیگر، به جای آن، فوق، شاذ دانسته

 .)، راست ھستند والله اعلمالله متعالدست ھردو  وایات صحیح آمده است کهدر ر

 ): زمین در روز قیامت۲باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ل َسْعدٍ  بِْن  َسْهِل  َ�نْ  ـ۱۹۴۷ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  انلَّاُس  ُ�رَْشُ « :ص ا�َّ

ْ
 ال

رٍْض  ىلَعَ 
َ
َحدٍ  َعلَمٌ  ِ�يَها لَيَْس  ،انلَّيِقِّ  َكُقرَْصةِ  ،َ�ْفَراءَ  ،َ�يَْضاءَ  أ

َ
 )۲۷۹۰(م/ .»أل

 یامت، مردم رویروز ق«فرمود:  ص رسول الله گوید: می سسھل بن سعد ترجمه: 
ن، خط یچ کس، در آن زمیھو دکه مانند نان آرِد بدون سبوس است یکامال سف ینیزم

 .»ندارد، حشرخواھند شد یو نشان

 است فوت نمودهه کشود  خته مییبنده به همان حالتی برانگ): هر ۳باب (
 َماَت  َما ىلَعَ  َ�بْدٍ  لُكُّ  ُ�بَْعُث « :َ�ُقوُل  صانلَّيِبَّ  َسِمْعُت  :قَاَل  س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۹۴۸

 )۲۷۷۸(م/ .»َعلَيْهِ 
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بنده به ھمان ھر «فرمود:  می ص شنیدم که نبی اکرم گوید: می سجابر ترجمه: 
 ».است فوت نمودهه کشود  خته مییحالتی برانگ

 ): برانگیخته شدن بر اساس اعمال۴(باب 
ِ  َ�بْدَ َعن  ـ۱۹۴۹ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  ل ُ�َمرَ  ْ�نَ  ا�َّ َرادَ  إَِذا« :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

َ
ُ  أ  ا�َّ

َصاَب  ،َعَذابًا بَِقْومٍ 
َ
َعَذاُب  أ

ْ
ْ�َمالِِهمْ  ىلَعَ  بُِعثُوا ُ�مَّ  ،ِ�يِهمْ  اَكنَ  َمنْ  ال

َ
 )۲۷۸۹(م/ .»أ

ھرگاه، «فرمود:  صرسول الله شنیدم که  گوید: می لعبدالله بن عمر ترجمه: 
ان یکه در م یند، آن عذاب، شامل حال کسانک، عذاب نازل یبر قومبخواھد  الله متعال
 ».شوند یبر اساس اعمالشان، حشر م سپس ؛ز خواھد شدینکنند  می یآنان زندگ

 د شدنخواهان و بدون ختنه، حشر یپا لخت، عر): مردم، ۵باب (
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۱۹۵۰  يَْومَ  انلَّاُس  ُ�رَْشُ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
ُت  ،»ُغْرالً  ُعَراةً  ُحَفاةً  ال

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل يًعا َوالرَِّجاُل  النَِّساءُ  ،ا�َّ   َ�ْعُضُهمْ  َ�نُْظرُ  ،مَجِ

َ
 ِإىل

ْمرُ  اَع�َِشةُ  يَا« :قَاَل  ؟!َ�ْعٍض 
َ
َشدُّ  األ

َ
نْ  ِمنْ  أ

َ
  َ�ْعُضُهمْ  َ�نُْظرَ  أ

َ
 )۲۸۵۹(م/ .»َ�ْعٍض  إِىل

روز قیامت، «فرمود:  صکه رسول الله شنیدم  :گوید  می لشه یعاترجمه: 
رسول  یا«گفتم:  من». د شدنو بدون ختنه، حشر خواھ لخت و عریان، برھنهپا مردم، 

ای «کنند؟! فرمود:  یگر، نگاه میگدیشوند و به  یھم حشر م ! مردان و زنان، باالله
 ». به یکدیگر نگاه کنندمسئله دشوارتر از آن است که عایشه! 

 ): مردم در گروههای مختلفی حشر خواهند شد۶باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۵۱

َ
 َطَرائَِق  ثََالِث  ىلَعَ  انلَّاُس  ُ�رَْشُ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ

ْر�ََعةٌ  ،بَِع�ٍ  ىلَعَ  َوثََالثَةٌ  ،بَِع�ٍ  ىلَعَ  َواْ�نَانِ  ،َراِهِب�َ  َراِغِب�َ 
َ
ةٌ  ،بَِع�ٍ  ىلَعَ  َوأ  ،بَِع�ٍ  ىلَعَ  وََعرَشَ

رُْشُ 
َ

 َحيُْث  َمَعُهمْ  َوتُْصِبحُ  ،قَالُوا َحيُْث  َمَعُهمْ  َوتَِقيُل  ،بَاتُوا َحيُْث  َمَعُهمْ  تَِبيُت  ،انلَّارُ  بَِقيَّتَُهمُ  َوحت
ْصبَحُ 

َ
ْمَسْوا َحيُْث  َمَعُهمْ  َوُ�ْميِس  ،واأ

َ
 )۲۸۶۱(م/ .»أ

مردم در سه گروه، حشر «فرمود:  صاکرم  ینب گوید: می سره یابوھرترجمه: 
نفر، ھردو  گر ھستند کهید یبرند. و گروھ می د به سریم و امیدر ب یخواھند شد: گروھ

آنان را که  ی هماندیباق ک شتر، سوار خواھند شد. ویسه نفر، چھار نفر و ده نفر آنان بر 



 ٥٣٩  کتاب توصیف قیامت -۶۴

 ا شب بخوابند با آنھا توقفیجا ھنگام ظھر کو ھرکند  می گروه سوم ھستند، آتش جمع
 ».و صبح و شام با آنان خواھد بودکند  می

 گردد یاش حشر م امت بر چهرهیافر، روز قک ):۷باب (
�َُس َعن  ـ۱۹۵۲

َ
نَّ  :س َمالٍِك  ْ�نُ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :قَاَل  رَُجالً  أ اَكفِرُ  ُ�رَْشُ  َكيَْف  ،ا�َّ

ْ
 ىلَعَ  ال

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  وَْجِههِ 
ْ
لَيَْس « :قَاَل  ؟ال

َ
ي  أ ِ

َّ
ْمَشاهُ اذل

َ
ْ�يَايِف  رِْجلَيْهِ  ىلَعَ  أ نْ  ىلَعَ  قَاِدًرا ،ادلُّ

َ
 ىلَعَ  ُ�ْمِشيَهُ  أ

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  وَْجِههِ 
ْ
ةِ  ،بََ�  :َ�تَاَدةُ  قَاَل ؟ »ال  )۲۸۰۶(م/ .َر�ِّنَا وَِعزَّ
افر، روز ک! چگونه اللهیا رسول گفت:  یمرد گوید: می س کانس بن مالترجمه: 

ا یه در دنک یالله متعالا یآ«فرمود:  ص اللهگردد؟ رسول  یاش حشر م امت بر چھرهیق
امت، او را بر یه روز قک این توانایی را نداردآورد،  می ت درکش به حریپاھا ی هلیاو را بوس

 ؟»ت در آوردکاش به حر چھره
 قتاده که یکی از راویان است، گفت: بلی، سوگند به عزت پروردگارمان.

 ): نزدیک شدن خورشید به مردم در روز قیامت۸باب (
ثَِ�  قَاَل: اَعِمرٍ  �ْنُ  ُسلَيْمُ َعن  ـ۱۹۵۳ ِمْقَدادُ َحدَّ

ْ
ْسَودِ  �ْنُ  ال

َ
 َسِمْعُت  :قَاَل  س األ

ِ  رَُسوَل  ْمُس  تُْدَ� « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ،الشَّ
ْ
ِق  ِمنَ  ،ال

ْ
َل

ْ
 ِمنُْهمْ  تَُ�ونَ  َحىتَّ  ،اخل

ِ  :اَعِمرٍ  ْ�نُ  ُسلَيْمُ  قَاَل  »ِميلٍ  َكِمْقَدارِ  ْدرِى َما فََوا�َّ
َ
ِميِل  َ�ْعِ�  َما أ

ْ
َمَسافَةَ  ؟بِال

َ
رِْض  أ

َ
مِ  ،األ

َ
 أ

ِميَل 
ْ
ي  ال ِ

َّ
َعْ�ُ  بِهِ  تُْ�تََحُل اذل

ْ
ْ�َمالِِهمْ  قَْدرِ  ىلَعَ  انلَّاُس  َ�يَُكونُ « :قَاَل  ،ال

َ
َعَرقِ يِف  أ

ْ
 فَِمنُْهمْ  ،ال

  يَُ�ونُ  َمنْ 
َ

  يَُ�ونُ  َمنْ  َوِمنُْهمْ  ،َكْعبَيْهِ  إىِل
َ

بَتَيْهِ  إِىل
ْ
  يَُ�ونُ  َمنْ  َوِمنُْهمْ  ،ُرك

َ
 ،َحْقَو�ْهِ  إِىل

ِجُمهُ  َمنْ  َوِمنُْهمْ 
ْ
َعَرُق  يُل

ْ
َاًما ال

ْ
َشارَ  :قَاَل  »إجِل

َ
ِ  رَُسوُل  َوأ   �ِيَِدهِ  ص ا�َّ

َ
 )۲۸۶۴(م/ .ِ�يهِ  إِىل

 صرسول الله  که گفت: شنیدم س بن اسود مقداد گوید: می یم بن عامرلَ ُس ترجمه: 
 .»شود نزدیک میھا  انسان بهل یک می ی به اندازه خورشید ،امتیروز ق«فرمود:  می

مسافت زمین  دانم که ھدفش میلی بود که می، نبه الله سوگند گوید: می یم بن عامرلَ ُس 
 کنند. گیرند یا میلی بود که با آن، سرمه در چشم می را با آن، اندازه می

 ھا، تا شتالنگ بعضی از آنان روند؛ فرو می ،عرقدر شان  اعمال ی مردم به اندازه پس«
افسار  ،عرقرا ھم  گروھیو  روند. در عرق، فرو می تا کمر تعدادی و تا زانوھا بعضی دیگر

 .)رسد (عرق به دھانشان می د.نمودھنش اشاره  بهدست ا ب صو رسول الله ». کند می
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 ): کثرت عرق در روز قیامت۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۵۴

َ
نَّ : س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َعَرَق  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ،ال

ْ
َْذَهُب  ،ال  يلَ

رِْض يِف 
َ
َبْلُغُ  َو�ِنَّهُ  ،بَااًع  َسبِْع�َ  األ

َ
  يل

َ
فَْواهِ  إِىل

َ
وْ  انلَّاِس  أ

َ
  أ

َ
ُهَما ثَْورٌ  �َُشكُّ  »آَذانِِهمْ  إِىل َّ�

َ
 .قَاَل  �

 )۲۸۶۳(م/
فرمود: روز قیامت، عرق ھفتاد ذراع  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 

ی  شک در جمله». رسد ھای مردم می رود؛ ھمچنین به دھان یا گوش در زمین فرو می
 یکی از راویان بنام ثور است.اخیر از 

 خواهد که فدیه بدهد ): روز قیامت، کافر می۱۰باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۹۵۵

َ
ُ  َ�ُقوُل « :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  س َمالٍِك  بِْن  أ   َ�بَارَكَ  ا�َّ

َ
ْهَونِ  َوَ�َعاىل

َ
 أل

ْهِل 
َ
ْ�يَا لََك  اَكنَْت  لَوْ  :َعَذابًا انلَّارِ  أ ُ�نَْت  ،ِ�يَها َوَما ادلُّ

َ
 قَدْ  :َ�يَُقوُل  ،َ�َعمْ  :َ�يَُقوُل  ؟بَِها ُمْفتَِديًا أ

رَْدُت 
َ
ْهَونَ  ِمنَْك  أ

َ
نَْت  َهَذا ِمنْ  أ

َ
ِب يِف  َوأ

ْ
نْ  :آَدمَ  ُصل

َ
ْحَسبُهُ  ـ �رُْشِكَ  الَ  أ

َ
ْدِخلََك  َوالَ  ـ قَاَل  أ

ُ
 أ

َ�يَْت  ،انلَّارَ 
َ
  فَأ

َّ
ْكَ  إِال  )۲۸۰۵(م/ .»الرشِّ

از  الله متعال«فرمود:  ص نبی اکرمه ککند  می تیروا س بن مالکانس ترجمه: 
آنچه  دنیا واگر  گوید: می شود، یبش میعذاب، نصترین  کمکه  کسی ان، بهیان دوزخیم
الله . یبل گوید: می ؟یداد ینجات خود م یبود، برا ی، از آِن تو مدر آن وجود دارده ک

ن را از تو خواستم یر از امتک، من یلب آدم بوده تو در صُ ک ید: ھنگامیفرما یم متعال
 کو شر یرفتیتو نپذ یولتا تو را وارد جھنم نکنم؛  ینساز یکرا شر یسکه با من ک

 ».یدیورز



 
 
 
 

 ـ کتاب توصیف بهشت۶۵

 شوند یه وارد بهشت مک یگروه ): نخستین۱باب (
دٍ  َ�نْ  ـ۱۹۵۶ ا :قَاَل  ،ُ�َمَّ ا َ�َفاَخُروا إِمَّ َنَّةِ يِف  الرَِّجاُل  :تََذاَكُروا َو�ِمَّ

ْ
رَثُ  اجل

ْ
�

َ
مِ  أ

َ
 ؟النَِّساءُ  أ

بُو َ�َقاَل 
َ
َولَمْ  :س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
بُو َ�ُقْل  أ

َ
َقاِسمِ  أ

ْ
َل  إِنَّ « :ص ال وَّ

َ
َنَّةَ  تَْدُخُل  ُزْمَرةٍ  أ

ْ
 ُصوَرةِ  ىلَعَ  اجل

َقَمرِ 
ْ
ْلَةَ  ال

َ
َْدرِ  يل ْضَو�ِ  ىلَعَ  تَِليَها َوالَّىِت  ،ابلْ

َ
َماءِ يِف  ُدرِّىٍّ  َكْوَكٍب  أ  َزوَْجتَانِ  ِمنُْهمْ  اْمِرئٍ  ِللُكِّ  ،السَّ

َنَّةِ يِف  َوَما ،اللَّْحمِ  َوَراءِ  ِمنْ  ُسوقِِهَما ُمخُّ  يَُرى ،اثْنَتَانِ 
ْ
ْعَزُب  اجل

َ
  )۲۸۳۴(م/؟ »أ

برای افتخار یا یادآوری، این پرسش مطرح شد که: تعداد  گوید: می محمدترجمه: 
 ص القاسم آیا ابو گفت: سره یابو ھرمردان، در بھشت، بیشتر است یا تعداد زنان؟ 

شان مانند ماه شب یھا شوند، چھره یه وارد بھشت مک یگروھ نخستین«فرمود: ن
 درخشان آسمان است.ی  ترین ستاره ی گروه بعدی، مانند نورانی و چھرهچھارده است. 

گوشت،  یشان از ورایھا ، مغز ساقییبایه از شدت زکاز آنان، دو ھمسر دارد ھریک 
  ؟». و دربھشت، ھیچ فرد مجردی وجود نداردشود یده مید

يِب  َ�نْ  ـ۱۹۵۷
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ُل « :ص ا�َّ وَّ

َ
َنَّةَ  تَْدُخُل  ُزْمَرةٍ  أ

ْ
 ِمنْ  اجل

ىِت  مَّ
ُ
َقَمرِ  ُصوَرةِ  ىلَعَ  ،أ

ْ
ْلَةَ  ال

َ
َْدرِ  يل ينَ  ُ�مَّ  ،ابلْ ِ

َّ
َشدِّ  ىلَعَ  يَلُوَ�ُهمْ  اذل

َ
ْمٍ  أ

َ
َماءِ يِف  �  ُهمْ  ُ�مَّ  ،إَِضاَءةً  السَّ

قُونَ  َوالَ  َ�ْمتَِخُطونَ  َوالَ  َ�بُولُونَ  َوالَ  َ�تََغوَُّطونَ  الَ  ،َمنَاِزُل  َذلَِك  َ�ْعدَ  ْمَشاُطُهمُ  ،َ�زْبُ
َ
َهُب  أ  ،اذلَّ

ةُ  َوَ�َاِمُرُهمُ  لُوَّ
َ
ِمْسُك  َورَْشُحُهمُ  ،األ

ْ
ْخَالُ�ُهمْ  ،ال

َ
�ِيِهمْ  ُطولِ  ىلَعَ  ،َواِحدٍ  رَُجٍل  ُخلُِق  ىلَعَ  أ

َ
 ،آَدمَ  أ

  .»ِذَرااًع  ِستُّونَ 
يِب  اْ�نُ  قَاَل 

َ
بُو َوقَاَل  »رَُجٍل  ُخلُِق  ىلَعَ « :َشيْبَةَ أ

َ
ِق  ىلَعَ « :ُكَر�ٍْب  أ

ْ
يِب  اْ�نُ  َوقَاَل  »رَُجلٍ  َخل

َ
أ

�ِيِهمْ  ُصوَرةِ  ىلَعَ « :َشيْبَةَ 
َ
 )۲۸۳۴(م/ .»أ

ه وارد ک یگروھ نخستین«فرمود:  ص رسول الله گوید: می سره یھرابوترجمه: 
ی گروه بعدی،  و چھرهشان مانند ماه شب چھارده است. یھا شوند، چھره یبھشت م

ی درخشان آسمان است. و بعد از آن، بھشتیان، منازل  ترین ستاره نورانیمانند 
 ،اندازند ینم ینیآب دھان و ب ،وجود ندارد یدر آنجا، ادرار و مدفوعمختلفی دارند؛ 

است.  کششان، مُ  ود، ساخته شده است. عرقشان از عُ یھا آتشدان و شان از طالیھا  هشان
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ی پدرشان آدم  اندازهآنان بر اخالق یک شخص ھستند و قدشان شصت ذراع به 
 ».باشد می

 شوند، به شکل آدم خواهند بود می): کسانی که وارد بهشت ۲باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل قَاَل:  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۹۵۸ ُ  َخلََق « :ص ا�َّ  ،ُصوَرتِهِ  ىلَعَ  آَدمَ  أل ا�َّ

 ُ
ُ

ا ،ِذَرااًع  ِستُّونَ  ُطوهل َِك  ىلَعَ  فََسلِّمْ  اْذَهْب  :قَاَل  َخلََقهُ  فَلَمَّ
َ

وئل
ُ
َمَالئَِ�ةِ  ِمنَ  َ�َفرٌ  وَُهمْ  ،انلََّفرِ  أ

ْ
 ال

يبُونََك  َما فَاْستَِمعْ  ،ُجلُوٌس  إِ�ََّها ،ُ�ِ
يَّتَُك  فَ ِ

َ
يَّةُ  حت ِ

َ
�َِّتَك  َوحت َالمُ  :َ�َقاَل  فََذَهَب  :قَاَل  ،ُذرِّ  السَّ

َالمُ  :َ�َقالُوا ،َعلَيُْ�مْ  ِ  َورمَْحَةُ  َعلَيَْك  السَّ ِ  َورمَْحَةُ  :فََزاُدوهُ  :قَاَل  ،ا�َّ  يَْدُخُل  َمنْ  َفلُكُّ  :قَاَل  ،ا�َّ
َنَّةَ 

ْ
ُ  ،آَدمَ  ُصوَرةِ  ىلَعَ  اجل

ُ
ُق  يََزلِ  فَلَمْ  ،ِذَرااًع  ِستُّونَ  َوُطوهل

ْ
َل

ْ
 .»اآلنَ  َحىتَّ  َ�ْعَدهُ  َ�نُْقُص  اخل

  )۲۸۴۱(م/
به صورت ، آدم را الله متعال«فرمود:  صرم کا ینب گوید: می سره یابوھرترجمه: 

برو و به آن بعد از آفریدن، به او گفت: قامتش، شصت ذراع بود.  ؛دیآفرخودش (آدم) 
ن، سالم تو و سالم یا ؛دھند یبه تو م یه چه جوابکجمع از فرشتگان، سالم بده و بشنو 

م. فرشتگان گفتند: یکفرزندان تو خواھد بود. آدم (نزد آنھا رفت و) گفت: السالم عل

را به آن، افزودند. پس تمام » و رحمة الله« ی هو جمل .رحمة اللهو  یکعل السالم
و مردم  بود؛خواھد شصت ذراع  ، قد آنھال آدمکشوند، به ش یه وارد بھشت مک یسانک

 ».وتاه شدن ھستندکنون، در حال کاز آن زمان تا 

 دارندپرندگان  یها مانند دل ییها شوند که دل یبهشت م وارد یاقوام ):۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۵۹

َ
َنَّةَ  يَْدُخُل « :قَاَل  صانلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ

ْ
قَْوامٌ  اجل

َ
فْئَِدُ�ُهمْ  أ

َ
فْئَِدةِ  ِمثُْل  أ

َ
 أ

 ِ�ْ  )۲۸۴۰(م/ .»الطَّ
شوند  یبھشت م وارد یاقوام«فرمود:  ص نبی اکرم گوید: می سره یابوھرترجمه: 

 .)و مھربان ھستندکنند  می (توکل .»دارندپرندگان ھای  دل مانند ییکه دلھا

 شود شامل حال بهشتیان می الله متعال): خوشنودی ۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۶۰

َ
ُْدرِ  َسِعيدٍ أ

ْ
نَّ  س يِّ اخل

َ
َ  إِنَّ « :قَاَل  صانلَّيِبَّ  أ ْهِل  َ�ُقوُل  ا�َّ

َ
َنَّةِ  أل

ْ
 يَا :اجل

ْهَل 
َ
َنَّةِ  أ

ْ
َّيَْك  :َ�يَُقولُونَ  ،اجل

َ
َْ�ُ  ،وََسْعَديَْك  َر�َّنَا بل

ْ
 :َ�يَُقولُونَ  ؟رَِضيتُمْ  َهْل  :َ�يَُقوُل  ،يََديَْك يِف  َواخل

َا َوَما
َ

ْ�َطيْتَنَا َوَقدْ  ؟رَبِّ  يَا نَْرىَض  الَ  نل
َ
َحًدا ُ�ْعِط  لَمْ  َما أ

َ
ِقَك  ِمنْ  أ

ْ
الَ  :َ�يَُقوُل  ،َخل

َ
ْعِطيُ�مْ  أ

ُ
 أ
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فَْضَل 
َ
ىُّ  رَبِّ  يَا :َ�يَُقولُونَ  ؟َذلَِك  ِمنْ  أ

َ
فَْضُل  ءٍ يَشْ  َوأ

َ
ِحلُّ  :َ�يَُقوُل  ؟َذلَِك  ِمنْ  أ

ُ
 َعلَيُْ�مْ  أ

ْسَخُط  فَالَ  ،رِْضَواِ� 
َ
بًَدا َ�ْعَدهُ  َعلَيُْ�مْ  أ

َ
 )۲۸۲۹(م/ .»أ

 الله متعال«فرمود:  ص نبی اکرم گوید: می س ید خدریابوسعترجمه: 
و گوش به   هپروردگار ما! آماد یا یکند: لبیگو یان! آنان میبھشت ید: ایفرما یم

و خشنود  یا راضید: آیفرما یم فرمان تو ھستیم و خیر فقط در دست توست.
 یارزان ییھا تو به ما نعمتحال آنکه م؟ ینباش یضند: چرا رایگو ید؟ میھست

آیا د: یفرما یم الله متعال. یا ت نکردهیات عنا ک از مخلوقاتیچ یکه به ھ یا داشته
ن است؟ یبھتر از ا یزیند: پروردگارا! چه چیگو یم ؟کنمنت یبه شما عنان، یبھتر از ا

گردانم و بعد از آن، ھرگز از  یام را شامل حال شما م یت و خشنودید: رضایفرما یم
 ».شوم یشما ناخشنود نم

 ها ): نگاه کردن بهشتیان به صاحبان غرفه۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۶۱

َ
ُْدرِ  َسِعيدٍ أ

ْ
نَّ  س يِّ اخل

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْهَل  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
 اجل

اَءْونَ  َرَتَ ْهَل  يلَ
َ
ُغَرِف  أ

ْ
اَءْونَ  َكَما ،فَْوقِِهمْ  ِمنْ  ال َكْوَكَب  َ�رَتَ

ْ
رِّىَّ  ال َغابِرَ  ادلُّ

ْ
فُِق  ِمنَ  ال

ُ
 ِمنَ  األ

قِ  َمرْشِ
ْ
وِ  ال

َ
َمْغِرِب  أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قَالُوا »بَيْنَُهمْ  َما تِلََفاُضِل  ،ال َك  ،ا�َّ

ْ
نِْبيَاءِ  َمنَاِزُل  تِل

َ
 الَ  ،األ

ي  ،بََ� « :قَاَل  ،َ�ْ�ُُهمْ  َ�بْلُُغَها ِ
َّ

ِ  آَمنُوا رَِجاٌل  ،�ِيَِدهِ  َ�ْفيِس َواذل قُوا بِا�َّ ُمْرَسِل�َ  وََصدَّ
ْ
 .»ال

 )۲۸۳۱(م/
ان، یھمانا بھشت«فرمود:  ص رسول الله گوید: می س ید خدریابوسعترجمه: 

 یدور درخشان و ی هه باالتر از آنان، قرار دارند، مانند ستارکرا  ییھا صاحبان غرفه
ن، بخاطر یو ا ؛خورد یا غرب آسمان، به چشم میاز شرق  یا ه در گوشهکنند یب یم

رسول  یا: عرض کردند شصحابه ». ان آنان، وجود داردیه مکاست  یتفاضلبرتری و 
 صرم کامبر ایافت؟ پیگران به آن، دست نخواھند یه دکاست ینھا منازل انبی! االله

مان یا الله متعاله به ک یسانکه جانم در دست اوست، ک یسوگند به ذات ؛یبل«فرمود: 
 .افت)ین منازل، دست خواھند ی(به ا» نندکق یامبران را تصدیاورند و پیب

 
 



 مختصر صحیح مسلم    ٥٤٤

 خورند یمغذا  بهشت،در  یانبهشت ):۶باب (
ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرَ َعن  ـ۱۹۶۲ ِ  رَُسوُل  قَاَل قَاَل:  ل ا�َّ ُ�ُل « :ص ا�َّ

ْ
ْهُل  يَأ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
 ِ�يَها اجل

ُ�ونَ   َكَرْشِح  ُجَشاءٌ  َذاكَ  َطَعاُمُهمْ  َولَِ�نْ  ،َ�بُولُونَ  َوالَ  َ�ْمتَِخُطونَ  َوالَ  َ�تََغوَُّطونَ  َوالَ  ،َو�رَْشَ
ِمْسِك 

ْ
َهُمونَ  ،ال

ْ
َْمدَ  التَّْسِبيحَ  يُل

ْ
َهُمونَ  َكَما ،َواحل

ْ
 )۲۸۳۵(م/ .»انلََّفَس  يُل

در  یانبھشت«فرمود:  صرسول الله  گوید: می ل بن عبد الله جابرترجمه: 
 ؛وجود ندارددر آنجا  یادرار و مدفوع؛ اما آب بینی و آشامند یو مخورند  می بھشت،

 مانند نفس کشیدن،گردد و  یمدفع  ،شک از بدنمُ  غذایشان با آروغ زدن و عرق بلکه
 ». کنند گویند و ستایش می میح یتسبرا  الله متعال(بسیار آسان) 

 ی بهشتیان ): تحفه۷باب (
  س ثَْوَ�انَ َعن  ـ۱۹۶۳

َ
ِ  رَُسولِ  َمْو� ِ  رَُسولِ  ِعنْدَ  قَائًِما ُكنُْت  :قَاَل  ص ا�َّ  ص ا�َّ

ْحبَارِ  ِمنْ  َحرْبٌ  فََجاءَ 
َ
َُهودِ  أ

ْ
َالمُ  :َ�َقاَل  ايل دُ  يَا َعلَيَْك  السَّ عُ  اَكدَ  َدْ�َعةً  فََدَ�ْعتُهُ  ،ُ�َمَّ  ،ِمنَْها يرُْصَ

ُت  ؟تَْدَ�ُعِ�  لِمَ  :َ�َقاَل 
ْ
الَ  :َ�ُقل

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�ُقوُل  أ َُهوِدىُّ  َ�َقاَل  ؟ا�َّ

ْ
َما :ايل ي  بِاْسِمهِ  نَْدُعوهُ  إِ�َّ ِ

َّ
اذل

اهُ  ْهلُهُ  بِهِ  َسمَّ
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،أ دٌ  اْسِ�  إِنَّ « :ص ا�َّ ي  ُ�َمَّ ِ

َّ
اِ� اذل ْهِ�  بِهِ  َسمَّ

َ
َُهوِدىُّ  َ�َقاَل  »أ

ْ
 :ايل

لَُك  ِجئُْت 
َ
ْسأ

َ
ُ  َ�َقاَل  ،أ

َ
ِ  رَُسوُل  هل َ�نَْفُعَك « :ص ا�َّ

َ
ءٌ  أ ْ�تَُك  إِنْ  ىَشْ ْسَمعُ  :قَاَل  ؟»َحدَّ

َ
ُذَ�َّ  أ

ُ
 ،بِأ

ِ  رَُسوُل  َ�نََكَت  َُهوِدىُّ  َ�َقاَل  »َسْل « :َ�َقاَل  ،َمَعهُ  بُِعودٍ  ص ا�َّ
ْ

ْ�نَ  :ايل
َ
 يَْومَ  انلَّاُس  يَُ�ونُ  أ

ُل  رُْض  ُ�بَدَّ
َ
رِْض  َ�ْ�َ  األ

َ
َمَواُت  األ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ؟َوالسَّ َمةِ يِف  ُهمْ « :ص ا�َّ

ْ
ل رْسِ  ُدونَ  الظُّ ِ

ْ
 »اجل

ُل  َ�َمنْ  :قَاَل  وَّ
َ
ُمَهاِجِر�نَ  ُ�َقَراءُ « :قَاَل  ؟إَِجاَزةً  انلَّاِس  أ

ْ
َُهوِدىُّ  قَاَل  .»ال

ْ
َْفتُُهمْ  َ�َما :ايل

ُ
 ِح�َ  حت

َنَّةَ  يَْدُخلُونَ 
ْ
 ثَْورُ  لَُهمْ  ُ�نَْحرُ « :قَاَل  ؟إِثْرَِها ىلَعَ  ِغَذاُؤُهمْ  َ�َما :قَاَل  ،»انلُّونِ  َكِبدِ  ِزَ�اَدةُ « :قَاَل  ؟اجل

َنَّةِ 
ْ
ي  اجل ِ

َّ
ُ�ُل  اَكنَ اذل

ْ
ْطَراِفَها ِمنْ  يَأ

َ
اُ�ُهمْ  َ�َما :قَاَل  .»أ  �َُس�َّ  ِ�يَها َ�ْ�ٍ  ِمنْ « :قَاَل  ؟يْهِ َعلَ  رَشَ

َسِبيالً 
ْ
لَُك  وَِجئُْت  :قَاَل  ،َصَدقَْت  :قَاَل  .»َسل

َ
ْسأ

َ
ءٍ  َ�نْ  أ َحدٌ  َ�ْعلَُمهُ  الَ  ىَشْ

َ
ْهِل  ِمنْ  أ

َ
رِْض  أ

َ
  ،األ

َّ
 إِال

وْ نيَِبٌّ 
َ
وْ  رَُجٌل  أ

َ
ْ�تَُك  إِنْ  َ�نَْفُعَك « :قَاَل  ،رَُجَالنِ  أ ْسَمعُ  :قَاَل  ؟»َحدَّ

َ
ُذَ�َّ  أ

ُ
لَُك  ِجئُْت  قَاَل ، بِأ

َ
ْسأ

َ
 أ

ِ  َعِن 
َ

َودل
ْ
ْ�يَُض  الرَُّجِل  َماءُ « :قَاَل  ؟ال

َ
ةِ  َوَماءُ  أ

َ
َمْرأ

ْ
ْصَفرُ  ال

َ
 َمِ�َّ  الرَُّجِل  َمِ�ُّ  َ�َعالَ  اْجتََمَعا فَإَِذا ،أ

ةِ 
َ
َمْرأ

ْ
ْذَكَرا ال

َ
ِ  بِإِْذنِ  أ ةِ  َمِ�ُّ  َعالَ  َو�َِذا ،ا�َّ

َ
َمْرأ

ْ
ِ  بِإِْذنِ  آَ�ثَا الرَُّجِل  َمِ�َّ  ال َُهوِدىُّ  قَاَل  ،»ا�َّ

ْ
 لََقدْ  :ايل

َىِبٌّ  َو�ِنََّك  ،َصَدقَْت  ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،فََذَهَب  انرَْصََف  ُ�مَّ  ،نلَ لَِ�  لََقدْ « :ص ا�َّ
َ
ي  َعِن  َهَذا َسأ ِ

َّ
اذل

لَِ� 
َ
مٌ يِل  َوَما ،َ�نْهُ  َسأ

ْ
ءٍ  ِعل تَاِ�َ  َحىتَّ  ،ِمنْهُ  �ىَِشْ

َ
ُ  أ  )۳۱۵(م/ .»بِهِ  ا�َّ



 ٥٤٥  کتاب توصیف بهشت -۶۵

یکی از  گوید: می ؛صی رسول الله  ی آزاد شده برده ؛سثوبان ترجمه: 
آمد و گفت: سالم بر تو ای محمد. من او را  صدانشمندان یھودی نزد رسول الله 
خواست به زمین بیفتد. او گفت: چرا مرا پس  به شدت، پس زدم طوری که می

؟ یھودی گفت: با ھمان اسمی که رسول اللهیا گویی:  زنی؟ گفتم: چرا نمی می
اسمی که «فرمود:  صزنیم. رسول الله  اند، صدایش می اش بر او گذاشته خانواده
ام تا  دانشمند یھودی گفت: آمده». اند، محمد است ام بر من گذاشته خانواده

اگر صحبت کنم، نفعی برایت «فرمود:  صسؤاالتی از شما بپرسم. رسول الله 
چوبی را که در  صکنم خوب، گوش کنم. رسول الله  گفت: سعی می ؟ او»دارد

 مرد یھودی گفت: روزی که زمین و». بپرس«دست داشت، به زمین زد و فرمود: 
آنھا «فرمود:  صشوند، مردم کجا خواھند بود؟ رسول الله  دگرگون میھا  آسمان

که از پل ھایی  انسان او پرسید: نخستین». در تاریکی باالی پل صراط خواھند بود
فقرای مھاجرین «فرمود:  صکنند، چه کسانی ھستند؟ رسول الله  صراط عبور می

ای به آنان  شوند، چه تحفه مرد یھودی گفت: ھنگامی که وارد بھشت می». ھستند
مرد یھودی گفت: بعد از آن، نھار آنھا چه ». ی جگر ماھی زائده«دھند؟ فرمود:  می

او بھشت که در اطراف آن چریده است، برای آنھا ذبح گ«خواھد بود؟ فرمود: 
از «نوشند؟ فرمود:  مرد یھودی پرسید: بعد از آن، از کجا آب می». شود می

گویی؛ ھمچنین  مرد یھودی گفت: راست می». بیل نام داردلَس ای که َس  چشمه
روی  ام تا از شما در مورد چیزی بپرسم که فقط پیامبر یا یک نفر یا دو نفر در آمده

اگر صحبت کنم، نفعی برایت «فرمود:  صدانند. رسول الله  زمین، آن را می
ام تا در مورد دختر یا  کنم خوب، گوش کنم. بله، آمده ؟ او گفت: سعی می»دارد

آب منی مرد، سفید است، و آب «فرمود:  صپسر شدن فرزند بپرسم. رسول الله 
مرد بر منی زن، غلبه پیدا  منی زن، زرد است؛ ھرگاه، یک جا جمع شوند و منی

شوند. و اگر منی زن بر منی مرد، غلبه پیدا کند،  کند، به اذن الھی، صاحب پسر می
مرد یھودی گفت: راست گفتی؛ حقا که تو ». شوند به اذن الھی، صاحب دختر می

در مورد ھیچ یک از «فرمود:  صپیامبر ھستی. آنگاه برخاست و رفت. رسول الله 
گاھی و اطالعی نداشتم تا اینکه  سؤاالتی که این الله مرد از من پرسید، ھیچگونه آ

 ».، پاسخ آنھا را به من عنایت فرمودمتعال
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 های بهشتیان ): در مورد استمرار نعمت۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۶۴

َ
َنَّةَ  يَْدُخُل  َمنْ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ

ْ
ُس  الَ  َ�نَْعمُ  اجل

َ
 الَ  َ�بْأ

 )۲۸۳۶(م/ .»َشبَابُهُ  َ�ْفَ�  َوالَ  ِ�يَابُهُ  َ�بَْ� 
ھرکس، وارد بھشت گردد، از «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 

شود و  گردد، لباسھایش کھنه نمی ، دچار فقر نمیشودمیناز و نعمت برخوردار 
 ».رود اش از بین نمی جوانی

آن،  ی هیر سایه فرد سواره، صد سال در زکوجود دارد  یدر بهشت، درخت ):۹باب (
 دیمایتواند آنرا بپ یاما نم ؛ندک یت مکحر

ِ  رَُسولِ  َ�نْ  س َسْعدٍ  بِْن  َسْهِل  َ�نْ  ـ۱۹۶۵ َنَّةِ يِف  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ
ْ
 �َِس�ُ  لََشَجَرةً  اجل

اِكُب  بُو قَاَل  »َ�ْقَطُعَها الَ  اَعمٍ  ِمائَةَ  ِظلَِّهايِف  الرَّ
َ
ثُْت  :َحاِزمٍ  أ يِب  ْ�نَ  انلُّْعَمانَ  بِهِ  فََحدَّ

َ
 َ�يَّاٍش أ

َرِ�َّ  ثَِ�  :َ�َقاَل  ،الزُّ بُوَحدَّ
َ
ُْدرِىُّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
َنَّةِ يِف  إِنَّ « :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  اخل

ْ
 �َِس�ُ  َشَجَرةً  اجل

اِكُب  ََوادَ  الرَّ
ْ
رَ  اجل ُمَضمَّ

ْ
�عَ  ال ِ

 )۲۸۲۶(م/ .»َ�ْقَطُعَها َما ،اَعمٍ  ِمائَةَ  ،الرسَّ
 یدر بھشت، درخت«فرمود:  صرسول الله  گوید: می س سھل بن سعدترجمه: 
آن  تواند یاما نم ؛ندک یت مکآن، حر ی هیر سایه فرد سواره، صد سال در زکوجود دارد 

  ».دیمایبپرا 
قی بیان نمودم. او َر : این حدیث را برای نعمان بن ابی عیاش ُز گوید  می ابو حازم

 ،در بھشت«فرمود:  صبرایم روایت نمود که نبی اکرم  س خدری گفت: ابو سعید
رود؛ اما  راه می ،ت شده، صد سالیروی تربزیبر اسب ت سوارفرد وجود دارد که  یدرخت
 ».طی کندآن را (پھنای) مسافت تواند  نمی

 های بهشت ): خیمه۱۰باب (
نَّ : س ُموىسَ ايب  َعن ـ۱۹۶۶

َ
ِ  رَُسوَل  أ َنَّةِ  ىِف « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
فَةٍ  لُْؤلَُؤةٍ  ِمنْ  َخيَْمةٌ  اجل  ُ�َوَّ

ْهٌل  ِمنَْها َزاِوَ�ةٍ  لُكِّ يِف  ،ِميالً  ِستُّونَ  َعرُْضَها
َ
ُمْؤِمنُ  َعلَيِْهمُ  َ�ُطوُف  ،اآلَخِر�نَ  يََرْونَ  َما ،أ

ْ
 .»ال

 )۲۸۳۸(م/
 یا مهیدر بھشت، خ«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سس یعبدالله بن قترجمه: 

آن،  ی هیل است و در ھر زاویه عرض آن، شصت مکوجود دارد  یان تھید میاز مروار
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و مؤمنان، ِگرد  ؛نندیب نمی گر راید یاینان زواکه ساک) وجود دارند ی(حوران یھمسران
 ».چرخند یآنان م

 ): بازار بهشت۱۱باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۹۶۷

َ
نَّ : س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َنَّةِ يِف  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
تُوَ�َها ،لَُسوقًا اجل

ْ
 يَأ

َمالِ  ِر�حُ  َ�تَُهبُّ  ،مُجَُعةٍ  لُكَّ   ،ومََجَاالً  ُحْسنًا َ�َ�َْداُدونَ  ،َوِ�يَابِِهمْ  وُُجوِهِهمْ يِف  َ�تَْحثُو الشَّ
  َ�َ�ِْجُعونَ 

َ
ْهِليِهمْ  إِىل

َ
ْهلُوُهمْ  لَُهمْ  َ�يَُقوُل  ،ومََجَاالً  ُحْسنًا ازَْداُدوا َوقَدِ  أ

َ
ِ  :أ  ازَْدْدُ�مْ  لََقدِ  َوا�َّ

ْ�تُمْ  :َ�يَُقولُونَ  ،ومََجَاالً  ُحْسنًا َ�ْعَدنَا
َ
ِ  ،َوأ  )۲۸۳۳(م/ .»ومََجَاالً  ُحْسنًا َ�ْعَدنَا ازَْدْدُ�مْ  لََقدِ  َوا�َّ

که  بازاری وجود دارد ،در بھشت«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سانس ترجمه: 
ھای بھشتی (از  و نعمتوزد  میباد شمال  ؛ در آنجا،درون یھر جمعه به آن م بھشتیان

سن و ُح  پاشد و باعث افزایش ھایشان می ھا و لباس شک و غیره) را به چھرهقبیل مُ 
که  یگردند در حال یم بر شانیھا به خانواده سپس بھشتیان .گردد یان مآنجمال 

 اید. زیباتر شده که شما اللهند: سوگند به یگو یشان به آنھا میھا خانواده تر ھستند.بایز
 .»اید شده تربایزشما نیز  ،که بعد از ما اللهند: سوگند به یگو می آنھا

 ): در دنیا از نهرهای بهشت، وجود دارد۱۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۶۸

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ُفَراُت  ،وََجيَْحانُ  َسيَْحانُ « :ص ا�َّ

ْ
 َوال

ْ�َهارِ  ِمنْ  لُكٌّ  ،َوانلِّيُل 
َ
َنَّةِ  أ

ْ
 )۲۸۳۹(م/ .»اجل

 حون و فرات ویحون و جیس«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابو ھرترجمه: 
 .»ندا بھشت یھانھرل ھمه از ین

شوند و به  توان گفت که یعنی مردم این سرزمینھا مسلمان می در این زمینه می«
در بھشت وجود دارد؛ یا اینکه به خاطر ھا  روند؛ یا اینکه نھرھایی با ھمین نام بھشت می

 ».لله اعلاند؛ وا برکت زیاد آنھا، نھرھای بھشتی نامیده شده

 ها است یدشوار ی محاصرهبهشت، در  ):۱۳باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۱۹۶۹

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ ِت « :ص ا�َّ َنَّةُ  ُحفَّ

ْ
َماَكرِهِ  اجل

ْ
 ،بِال

ِت  َهَواِت  انلَّارُ  وَُحفَّ  )۲۸۲۳(م/ .»بِالشَّ
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 ی محاصرهآتش، در «فرمود:  صرسول الله  گوید: می س انس بن مالکترجمه: 
 یبدنبال ھواھا ،ھرکس یعنی(». ھا است یدشوار ی محاصرهو بھشت، در  ،ینفسان یھواھا
 .)رود ین، تحمل کند، به بھشت میھا را در راه د یدشوار ،برود، به جھنم، و ھرکس ینفسان

 تری از زنان، ساکن بهشت هستند ): تعداد کم۱۴(باب 
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۷۰

َ
ِ  َ�بْدِ  بِْن  لُِمَطرِِّف  اَكنَ  :قَاَل  س اتلَّيَّاِح أ تَانِ  ا�َّ

َ
 ِعنْدِ  ِمنْ  فََجاءَ  ،اْمَرأ

ْخَرى َ�َقالَِت  ،إِْحَداُهَما
ُ
 بِْن  ِعْمَرانَ  ِعنْدِ  ِمنْ  ِجئُْت  :َ�َقاَل  ؟فَُالنَةَ  ِعنْدِ  ِمنْ  ِجئَْت  :األ

َ�نَا ،ُحَصْ�ٍ  نَّ  فََحدَّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ قَلَّ  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
َنَّةِ  َساِكِ�  أ

ْ
 )۲۸۳۸(م/ .»النَِّساءُ  اجل

مطّرف بن عبد الله دو ھمسر داشت؛ ھنگامی که از  گوید: می سابو تّیاح ترجمه: 
گفت: از  آیی؟ مطّرف نزد یکی از آنان آمد، دیگری گفت: از نزد فالنی (ھمسرت) می

تعداد کمتری از زنان، «فرمود:  صآیم؛ او گفت: رسول الله  نزد عمران بن حصین می
 ».ساکن بھشت ھستند

 های آنان در دنیا ): در مورد بهشتیان و دوزخیان و نشانه۱۵باب (
الَ « :قَاَل  صانلَّيِبَّ  َسِمعَ  :س وَْهٍب  ْ�نَ  َحاِرثَةَ َعن  ـ۱۹۷۱

َ
ْخرِبُُ�مْ  أ

ُ
ْهِل  أ

َ
َنَّةِ  بِأ

ْ
 ؟»اجل

ٍف  َضِعيٍف  لُكُّ « :قَاَل  ،بََ�  :قَالُوا قَْسمَ  لَوْ  ،ُمتََضعَّ
َ
ِ  ىلَعَ  أ هُ  ا�َّ بَرَّ

َ
الَ « :قَاَل  ُ�مَّ  .»أل

َ
ْخرِبُُ�مْ  أ

ُ
 أ

ْهِل 
َ
اٍظ  ُ�تُلٍّ  لُكُّ « :قَاَل  ،بََ�  :قَالُوا؟ »انلَّارِ  بِأ  )۲۸۵۳(م/ .»ُمْستَْكرِبٍ  َجوَّ

ا یآ«فرمود:  صرم کا یه نبکدم یشن گوید: می س یحارثه بن وھب خزاعترجمه: 
ف و یھر ضع«صحابه عرض کردند: بلی. فرمود: ؟ »نمکن یان را به شما معرفیبھشت

سوگندش را راست  یند، حق تعالکاد یسوگند  الله متعال،ه اگر به ک یمستضعف
 صحابه عرض؟ »نمکن یان را به شما معرفیا دوزخیآ«بعد از آن فرمود: . »گرداند یم

 .»است ، جھنمیبرکش و عربده جو و متکھر انسان سر«کردند: بلی. فرمود: 

يِب  َ�نْ  ـ۱۹۷۲
َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْشَعَث  رُبَّ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
بَْواِب  َمْدفُوٍع  أ

َ
 لَوْ  ،بِاأل

قَْسمَ 
َ
ِ  ىلَعَ  أ هُ  ا�َّ بَرَّ

َ
 )۲۸۵۴(م/ .»أل

 ییده مویچه بسا شخص ژول«فرمود:  ص رسول الله گوید: می سره یابوھرترجمه: 
 ألالله  یاد کند، سوگند الله متعال گردد؛ اما اگر به ھا طرد می خانهدِر که از جلوی 

 ». گرداند سوگندش را راست می
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ُمَجاِشيِعِّ  مِحَارٍ  بِْن  ِ�يَاِض  َ�نْ  ـ۱۹۷۳ 
ْ
نَّ : س ال

َ
ِ  رَُسوَل  أ يِف  يَْومٍ  َذاَت  قَاَل  ص ا�َّ

الَ « :ُخْطبَِتهِ 
َ
َمَرِ�  َر�ِّ  ِإنَّ  أ

َ
نْ  أ

َ
َعلَِّمُ�مْ  أ

ُ
تُمْ  َما أ

ْ
ا َجِهل تُهُ  َمالٍ  لُكُّ  ،َهَذا يَْوِ�  ،َعلََّمِ�  ِممَّ

ْ
َل َ� 

َ�تُْهمُ  َو�ِ�َُّهمْ  ،لُكَُّهمْ  ُحنََفاءَ  ِعبَاِدى َخلَْقُت  َو�ِ�ِّ  ،َحَالٌل  َ�بًْدا
َ
يَاِط�ُ  أ ُْهمْ  الشَّ

َ
 َ�نْ  فَاْجتَاتل

َمْت  ،ِديِنِهمْ  ُت  َما َعلَيِْهمْ  وََحرَّ
ْ
ْحلَل

َ
َمَرْ�ُهمْ  ،لَُهمْ  أ

َ
نْ  َوأ

َ
ُ�وا أ   لَمْ  َمايِب  �رُْشِ

ْ
نِْزل

ُ
َطانًا بِهِ  أ

ْ
 َو�ِنَّ  ،ُسل

 َ   َ�َظرَ  ا�َّ
َ

ْهِل  إِىل
َ
رِْض  أ

َ
  ،وََعَجَمُهمْ  َعَرَ�ُهمْ  ،َ�َمَقتَُهمْ  األ

َّ
ْهِل  ِمنْ  َ�َقايَا إِال

َ
ِكتَاِب  أ

ْ
َما :َوقَاَل  ،ال  إِ�َّ

ْ�تَِليََك  َ�َعثْتَُك 
َ
ْ�تَِ�َ  أل

َ
ُت  ،بَِك  َوأ

ْ
نَْزل

َ
َماءُ  َ�ْغِسلُهُ  الَ  ِكتَابًا َعلَيَْك  َوأ

ْ
 َ�ْقرَ  ،ال

ُ
 ،َوَ�ْقَظانَ  نَائًِما هُ أ

َ  َو�ِنَّ  َمَرِ�  ا�َّ
َ
نْ  أ

َ
َق  أ َحرِّ

ُ
ُت  ،قَُر�ًْشا أ

ْ
ىِس  َ�ثْلَُغوا إًِذا رَبِّ  :َ�ُقل

ْ
ةً  َ�يََدُعوهُ  َرأ  :قَاَل  ،ُخزْبَ

نِْفْق  ،ُ�ْغِزكَ  َواْغُزُهمْ  ،اْستَْخرَُجوكَ  َكَما اْستَْخرِْجُهمْ 
َ
 َ�بَْعْث  َجيًْشا َواْ�َعْث  ،َعلَيَْك  فََسنُنِْفَق  َوأ

َطاَعَك  بَِمنْ  َوقَاتِْل  ،ِمثْلَهُ  مَخَْسةً 
َ
ْهُل  :قَاَل  ،َعَصاكَ  َمنْ  أ

َ
َنَّةِ  َوأ

ْ
َطانٍ  ُذو :ثََالثَةٌ  اجل

ْ
 ُمْقِسٌط  ُسل

ٌق ُمتََص  ٌق  دِّ ِب  َرِ�يُق  رَِحيمٌ  َورَُجٌل  ،ُمَو�َّ
ْ
َقل

ْ
ٌف  وََعِفيٌف  ،َوُمْسِلمٍ  ،قُْرَ� ِذي  للُِكِّ  ال  ،ِ�يَالٍ  ُذو ُمتََعفِّ

ْهُل  :قَاَل 
َ
ِعيُف  :مَخَْسةٌ  انلَّارِ  َوأ ِي  الضَّ

َّ
ُ  َز�ْرَ  الَ اذل

َ
ينَ  ،هل ِ

َّ
ْهالً  يَتْبَُعونَ  الَ  َ�بًَعا ِ�يُ�مْ  ُهمْ  اذل

َ
 َوالَ  أ

َائِنُ  ،َماالً 
ْ
ِي  َواخل

َّ
ُ  َ�ىَْف  الَ اذل

َ
  َدقَّ  َو�ِنْ  ،َطَمعٌ  هل

َّ
  ُ�ْميِس  َوالَ  يُْصبِحُ  الَ  َورَُجٌل  ،َخانَهُ  إِال

َّ
 وَُهوَ  إِال

ْهِلَك  َ�نْ  ُ�َاِدُعَك 
َ
ُْخَل  وََذَكرَ  »َوَمالَِك  أ

ْ
وِ  ابل

َ
َكِذَب  أ

ْ
نِْظ�ُ « ال اُش  َوالشِّ َفحَّ

ْ
 )۲۸۶۵(م/ .»ال

در  صروزی، رسول الله  گوید: می سعیاض بن حمار مجاشعی ترجمه: 
امروز، پروردگارم به من دستور داده است که از آنچه به من «اش فرمود:  سخنرانی

فرمود:) ھر مالی که به  الله متعالدانید، به شما بیاموزم؛ ( آموخته است و شما نمی
ی بندگانم را مسلمان، و بر  ھمانا من ھمه ، حالل است.ام یکی از بندگانم عنایت کرده

راه راست آفریدم؛ اما شیطانھا آمدند و آنان را از راه اصلی و دینشان، دور ساختند و 
آنچه را که من برای آنان حالل قرار دادم، حرام ساختند، و آنھا را وادار کردند تا با من 

، الله متعالچیزھایی را شریک قرار دھند که من دلیلی بر آن، نازل نفرمودم. ھمانا 
ی عرب و عجم آنھا  نگاھی به اھل زمین انداخت و بجز تعداد کمی از اھل کتاب، ھمه

تو ی  لهیش کنم و بوسیتو را مبعوث نمودم تا تو را آزمارا مبغوض داشت و فرمود: 
بر تو نازل نمودم که آب آن را  یش قرار دھم؛ و کتابیآزما ی در بوتهنیز گران را ید

ھا محفوظ است) و در حالت  نهیرود؛ بلکه در س ین نمیاز ب ،ت زماند (با گذشیشو ینم
ن کتاب، حفظ یدار، ایو چه ب ی(چه خواب باش یینما ی، آن را تالوت میداریخواب و ب

به من دستور داد تا قریش را آتش بزنم. من گفتم:  الله متعالچنین  ھم .)شود یم
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فرمود: آنھا را بیرون  الله متعالشکنند.  پروردگارم، در این صورت، سرم را مانند نان می
کنیم؛ انفاق کن  ھمانگونه که تو را بیرون کردند؛ با آنھا بجنگ؛ ما تو را کمک می ،کن

فرستیم؛ و ھمراه  کنیم؛ لشکری بفرست؛ ما پنج برابر آن را می که ما بر تو انفاق می
بدانی که بھشتیان، سه  کنند، با افراد نافرمان بجنگ؛ و باید کسانی که از تو اطاعت می

مرد  -۲سلطان عادلی که صدقه دھد و در مسیرش موفق باشد.  -۱گروه ھستند: 
فرد  -۳رقیق القلبی که با ھر خویشاوند و ھر مسلمان، با مھربانی برخورد کند. 

کند. جھنمیان نیز پنج  پاکدامن وصاحب عیالی که از مردم، چیزی درخواست نمی
یفی که از عقل کافی برخوردار نیستند و دنباله رو ھستند و افراد ضع -۱گروه ھستند: 

افراد خائنی که ھیچ طمع و خیانتی از  -۲در جستجوی خانواده و مال نیستند. 
 ماند؛ ھر چند که کوچک و ناچیز باشد.  نگاھشان پنھان نمی

 -۴». دھند شما را فریب می ،افرادی که صبح و شام، با خانواده و اموالشان -۳
رسول اکرم از بخل یا دروغ صحبت نمود (صاحب یکی از این دو وصف را جھنمی  آنگاه

 ».گویند میافراد بد اخالقی که بسیار بد و بی راه  -۵دانست. 
  

 مانند ): بهشتیان و دوزخیان برای همیشه در بهشت و دوزخ می۱۶باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۹۷۴ نَّ  ل ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْهُل  َصارَ  إَِذا« :قَاَل  ص ا�َّ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
  اجل

َ
 إِىل

َنَّةِ 
ْ
ْهُل  وََصارَ  ،اجل

َ
  انلَّارِ  أ

َ
ىِتَ  ،انلَّارِ  إىِل

ُ
َموِْت  أ

ْ
َنَّةِ  َ�ْ�َ  ُ�َْعَل  َحىتَّ  بِال

ْ
 ُ�مَّ  ،يُْذبَحُ  ُ�مَّ  ،َوانلَّارِ  اجل

ْهَل  يَا :ُمنَادٍ  ُ�نَاِدى
َ
َنَّةِ  أ

ْ
ْهَل  َوَ�ا ،َموَْت  الَ  اجل

َ
ْهُل  َ�َ�َْدادُ  ،َموَْت  الَ  انلَّارِ  أ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
  فَرًَحا اجل

َ
 إىِل

ْهُل  َوَ�ْزَدادُ  ،فَرَِحِهمْ 
َ
  ُحْزنًا انلَّارِ  أ

َ
 )۲۸۵۰(م/ .»ُحْزنِِهمْ  إِىل

که  یھنگام«فرمود:  صت است که رسول الله یروا ل از ابن عمرترجمه: 
ان بھشت و یو مآورند  یروند، مرگ را میان به جھنم میان به بھشت، و جھنمیبھشت

وجود  ین، مرگیان! بعد از ایبھشت یکه: ا دھد ی، ندا میک منادیو کنند  می دوزخ، ذبح
ش یان بیجه، بھشتی. در نتنخواھد داشتوجود  ین، مرگیان! بعد از ایدوزخ یو ا ؛ندارد

 ».شوند ین میغمگ ،شیش از پیان بیش، خوشحال، و دوزخیاز پ



 
 
 
 

 ـ کتاب توصیف جهنم۶۶

 ): افسارهای جهنم۱باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۱۹۷۵ ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س بِن َمسُعودٍ  ا�َّ  لََها يَْوَمئِذٍ  جِبََهنَّمَ  يُْؤَ� « :ص ا�َّ

َف  َسبُْعونَ 
ْ
ل
َ
َف  َسبُْعونَ  ِزَمامٍ  لُكِّ  َمعَ  ،ِزَمامٍ  أ

ْ
ل
َ
وَ�َها َملٍَك  أ  )۲۸۴۲(م/ .»َ�ُرُّ

را دوزخ  ،امتیروز ق«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابن مسعود ترجمه: 
فرشته وجود ھفتاد ھزار  ،یرافساو با ھر  ؛دارد افسارکه ھفتاد ھزار  ید در حالنآور می

 .»کشند یمآن را  که دارد

 ): شدت حرارت جهنم۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۷۶

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
 ُجْزءٌ  ،آَدمَ  اْ�نُ  يُوقِدُ الَّيِت  ،َهِذهِ  نَاُرُ�مْ « :َقاَل  صانلَّيِبَّ  أ

ِ  :قَالُوا »َجَهنَّمَ  َحرِّ  ِمنْ  ُجْزًءا َسبِْع�َ  ِمنْ  ِ  رَُسوَل  يَا ،لاََكِ�يَةً  اَكنَْت  إِنْ  َوا�َّ َها« :قَاَل  ،ا�َّ إِ�َّ
 فَ

لَْت   )۲۸۴۳(م/ .»َحرَِّها ِمثُْل  لُكَُّها ،ُجْزًءا وَِستِّ�َ  بِتِْسَعةٍ  َعلَيَْها فُضِّ
شما که فرزند آدم آتش این «فرمود:  ص نبی اکرم گوید: می سره یابوھرترجمه: 

ا رسول یگفتند: صحابه ». جھنم را داردآتش حرارت ھفتادم  یککند،  آن را روشن می
آتش دوزخ، شصت و نه مرتبه، «فرمود:  .ستا یافکا، یآتش دنسوگند که  اللهبه الله! 
 ».دارد حرارتا، یآتش دن ی هآن، به انداز ی ها است. و ھر مرتبیتر از آتش دنگرم

 ): عمق زیاد جهنم۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۷۷

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  ُكنَّا :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ  :ص انلَّىِبُّ  َ�َقاَل  ،وَْجبَةً  َسِمعَ  إِذْ  ص ا�َّ

نَا :قَاَل  ؟»َهَذا َما تَْدُرونَ «
ْ
ُ  :قُل ُ  ا�َّ

ُ
ْعلَمُ  َورَُسوهل

َ
 َسبِْع�َ  ُمنْذُ  انلَّارِ يِف  بِهِ  ُرِ�َ  َحَجرٌ  َهَذا« :قَاَل  ،أ

  اْ�تََ�  َحىتَّ  ،اآلنَ  انلَّارِ يِف  َ�ْهوِى َ�ُهوَ  ،َخِر�ًفا
َ

 )۲۸۴۴(م/ .»َ�ْعرَِها إىِل
 یصدا ،م که ناگھانیبود صرسول الله  ھمراهما  گوید: می سره یابو ھرترجمه: 

و  اللهم: یگفت ؟»ستیچ صدای نید ایدان یم«فرمود:  ؛ پسدیرا شن یزیافتادن چ
ش در دوزخ یبود که ھفتاد سال پ یسنگصدای  ،نیا«فرمود:  .دانند بھتر می رسولش
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اند؛ آن سنگ، تاکنون در حال سقوط در عمق جھنم بود تا اینکه اآلن به پایان  انداخته
 ». و تِه آن رسید

 بیند می ترین عذاب را): در مورد فردی از جهنمیان که آسان۴باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س �َِش�ٍ  بِْن  انلُّْعَمانِ  َعِن  ـ۱۹۷۸ ْهَونَ  إِنَّ « :ص ا�َّ

َ
ْهِل  أ

َ
 َعَذابًا انلَّارِ  أ

ُ  َمنْ 
َ

ااَكنِ  َ�ْعَالنِ  هل ِمرَْجُل  َ�ْغِ�  َكَما ،ِدَماُغهُ  ِمنُْهَما َ�ْغِ�  ،نَارٍ  ِمنْ  َورِشَ
ْ
نَّ  يََرى َما ال

َ
َحًدا أ

َ
َشدُّ  أ

َ
 أ

ْهَوُ�ُهمْ  َو�ِنَّهُ  ،َعَذابًا ِمنْهُ 
َ
 )۲۱۳(م/ .»َعَذابًا أل

ن عذاب در یتر آسان«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سنعمان بن بشیر ترجمه: 
ه کده است ین پوشیآتشو دو بند کفش فش کدو  از آِن کسی است کهان، یان جھنمیم

که دچار کند  می ؛ و او تصورجوشد یم ھمانند به جوش آمدن دیگ مغز سرش از آنھا
 ». ترین عذاب را دارد شدیدترین عذاب شده است؛ حال آنکه او از میان جھنمیان، آسان

 گیرد هایی از جهنمیان را که آتش فرا می ): قسمت۵باب (
نَّ  س ُجنَْدٍب  بِْن  َسُمَرةَ  َ�نْ  ـ۱۹۷۹

َ
ُخُذهُ  َمنْ  ِمنُْهمْ « :قَاَل  صانلَّيِبَّ  أ

ْ
  انلَّارُ  تَأ

َ
 إِىل

ُخُذهُ  َمنْ  َوِمنُْهمْ  ،َكْعبَيْهِ 
ْ
  انلَّارُ  تَأ

َ
بَتَيْهِ  إِىل

ْ
ُخُذهُ  َمنْ  َوِمنُْهمْ  ،ُرك

ْ
  انلَّارُ  تَأ

َ
 َمنْ  َوِمنُْهمْ  ،ُحْجَزتِهِ  إِىل

ُخُذهُ 
ْ
  انلَّارُ  تَأ

َ
 )۲۸۴۵(م/ .»تَْرقَُوتِهِ  إِىل

بعضی از آتش جھنم «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سسمره بن جندب ترجمه: 
برخی را تا کمر، و تعدادی را ھم تا  ، بعضی را تا زانوھا،(قوزک پا) ھا شتالنگمردم را تا 
 ». گیرد گلو فرا می

 روند و ضعیفان به بهشت می): جباران به جهنم ۶باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل قَاَل:  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۹۸۰ ِت « :ص ا�َّ َاجَّ

َ
َنَّةُ  حت

ْ
 :انلَّارُ  َ�َقالَِت  ،َوانلَّارُ  اجل

وثِرُْت 
ُ
ِ�نَ  أ

ُمتََكربِّ
ْ
ِ�نَ  بِال

ُمتََجربِّ
ْ
َنَّةُ  َوقَالَِت  ،َوال

ْ
  يَْدُخلُِ�  الَ يِل  َ�َما :اجل

َّ
 وََسَقُطُهمْ  انلَّاِس  ُضَعَفاءُ  إِال

ُ�ُهمْ  ُ  قَاَل  ؟وَِغرَّ َجنَّةِ  ا�َّ
ْ
نِْت  إِ�ََّما :لِل

َ
رَْحمُ  رمَْحىَِت  أ

َ
َشاءُ  َمنْ  بِِك  أ

َ
نِْت  إِ�ََّما :لِلنَّارِ  َوقَاَل  ،ِعبَاِدى ِمنْ  أ

َ
 أ

ُب  َعَذاىِب  َعذِّ
ُ
َشاءُ  َمنْ  بِِك  أ

َ
ؤَُها ِمنُْكَما َواِحَدةٍ  َوللُِكِّ  ،ِعبَاِدى ِمنْ  أ

ْ
ا ،ِمل مَّ

َ
 َحىتَّ  َ�ْمتَِلئُ  فَالَ  انلَّارُ  فَأ

ُ  يََضعَ    َ�بَارَكَ  ،ا�َّ
َ

  َ�ْعُضَها َو�ُْزوَى ،َ�ْمتَِلئُ  َ�ُهنَالَِك  ،َ�ْط  َ�ْط  :َ�ُقوُل  رِْجلَهُ  ،َوَ�َعاىل
َ

 الَ فَ  ،َ�ْعٍض  إىِل
ُ  َ�ْظِلمُ  ِقهِ  ِمنْ  ا�َّ

ْ
َحًدا َخل

َ
ا ،أ مَّ

َ
َنَّةُ  وَأ

ْ
َ  فَإِنَّ  اجل ًقا لََها يُنِْشئُ  ا�َّ

ْ
 )۲۸۴۶(م/ .»َخل
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 ،گریدیکبھشت و دوزخ با «فرمود:  ص رسول الله گوید: می سره یابوھرترجمه: 
ام. بھشت  ن، اختصاص داده شدهابرکدوزخ گفت: من به جباران و مت ؛ردندکمجادله 

الله شوند.  یوارد من م ،و ساده ریف و حقیه فقط افراد ضعکگفت: مرا چه شده است 
ه کاز بندگانم ھریک  تو به ی هلیبوس ؛ی: تو رحمت من ھستفرمودبه بھشت  متعال

 تو، ی هلی. و بوسینم. و به دوزخ گفت: ھمانا تو عذاب من ھستک یبخواھم، رحم م
 ُپر خواھد شد.ھردو  دھم. و یه بخواھم، عذاب مکاز بندگانم را ھریک 

 آنگاه دوزخ ؛ش را در آن بگذاردیپا الله متعاله کنیاشود مگر  یدوزخ پر نم یول
از  یشود و برخ ین ھنگام، دوزخ پر میبس است. در ا ؛بس است گوید: می

از مخلوقاتش،  یبه احد ألالله  باید دانست کهشود.  یده میچیش در ھم پیھا قسمت
 ».ندیآفر یم یگریبھشت، مخلوق د یند. و براک یظلم نم

 به را رواج دادیه ساک یسک): عذاب ۷باب (
ُمَسيَِّب  ْ�نَ  َسِعيدَ  َسِمْعُت  :قَاَل  س ِشَهاٍب  ابِْن  َعِن  ـ۱۹۸۱

ْ
َِحَ�ةَ  إِنَّ  :َ�ُقوُل  ال الَّيِت  ابلْ

َواِ�يِت  َدرَُّها ُ�ْمنَعُ  َحدٌ  َ�ْلُبَُها فَالَ  ،لِلطَّ
َ
ا ،انلَّاِس  ِمنَ  أ مَّ

َ
ائِبَةُ  َوأ  �َُسيِّبُوَ�َها اَكنُواالَّيِت  السَّ

ُمَسيَِّب  اْ�نُ  َوقَاَل  ،ءٌ يَشْ  َعلَيَْها ُ�َْمُل  فَالَ  ،آللَِهِتِهمْ 
ْ
بُو قَاَل  :ال

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :ُهَر�َْرةَ  أ  :ص ا�َّ

يُْت «
َ
َُزاىِعَّ  اَعِمرٍ  ْ�نَ  َ�ْمَرو َرأ

ْ
َل  َوَ�نَ  ،انلَّارِ يِف  قُْصبَهُ  َ�ُرُّ  اخل وَّ

َ
 .»َب َوائِ السَّ  َسيََّب  َمنْ  أ

 )۲۸۵۶(م/
گفت: َبِحیره، حیوانی بود  ب میشنیدم که ابن مسیِّ  گوید: می سابن شھاب ترجمه: 

آن را  که دوشیدن آن بخاطر طاغوتھا (بتھا) ممنوع بود؛ لذا ھیچ یک از مردم
برای معبودانشان رھا کرده و ھیچ چیز آن را  دوشیدند. و سایبه، حیوانی بود که کفار نمی

 ص رسول الله گفت:ره یابوھرکه کند  می ب روایتکردند. ابن مسیِّ  بر آن، حمل نمی
دنبال ه ش را در آتش، بیھا ه رودهکدم یرا د یخزاع یعمرو بن عامر بن ُلَح «فرمود: 

 ». به را رواج دادیه ساکبود  یسک نخستینرا او یز ؛دیشک یخود م

 ): بزرگی دندان کافر در جهنم۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۸۲

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ اَكِفرِ  رِضُْس « :ص ا�َّ

ْ
وْ  ،ال

َ
اَكفِرِ  نَاُب  أ

ْ
 ،ال

ُحدٍ  ِمثُْل 
ُ
هِ  وَِغلَُظ  ،أ ِ

ْ
 )۲۸۵۱(م/ .»ثََالٍث  َمِسَ�ةُ  ِج�



 مختصر صحیح مسلم    ٥٥٤

دندان یا نیش کافر (در «فرمود:  ص رسول الله گوید: می سابو ھریره ترجمه: 
ی مسافت سه (شبانه روز) راه  جھنم) مانند کوه احد است. و کلفتی پوستش به اندازه

 ». است

يِب  َ�نْ  ـ۱۹۸۳
َ
اَكفِرِ  َمنِْكىَبِ  َ�ْ�َ  َما« :قَاَل  يَْرَ�ُعهُ  س ُهَر�َْرةَ أ

ْ
 ثََالثَةِ  َمِسَ�ةُ  ،انلَّارِ يِف  ال

يَّامٍ 
َ
اِكِب  ،� ِع  لِلرَّ ُمرْسِ

ْ
 )۲۸۵۲(م/ .»ال

ان دو یم ی هفاصل«فرمود:  صاکرم  یت است که نبیروا سره یاز ابو ھرترجمه: 
 ».کند یم یک سواِر با شتاب، در سه روز، طیاست که  یمسافت ی هکافر به انداز ی هشان

 ): عذاب شکنجه کنندگان مردم۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۸۴

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :َقاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ْهِل  ِمنْ  ِصنَْفانِ « :ص ا�َّ

َ
رَُهَما لَمْ  انلَّارِ  أ

َ
 :أ

ْذنَاِب  ِسيَاٌط  َمَعُهمْ  قَْومٌ 
َ
ََقرِ  َكأ ُ�ونَ  ابلْ  ُمِميَالٌت  اَعِرَ�اٌت  اَكِسيَاٌت  َو�َِساءٌ  ،انلَّاَس  بَِها يرَْضِ

ْسِنَمةِ  رُُءوُسُهنَّ  ،َمائَِالٌت 
َ
ُْخِت  َكأ َمائِلَةِ  ابلْ

ْ
نَ  الَ  ،ال

ْ
َنَّةَ  يَْدُخل

ْ
ْدنَ  َوالَ  اجل  ِر�ََها َو�ِنَّ  ،ِر�ََها َ�ِ

ُوَجدُ   )۲۱۲۸(م/ .»َوَ�َذا َكَذا َمِسَ�ةِ  ِمنْ  تلَ
که  جھنمی ھستنددو گروه «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 

ھایی شبیه دم گاو بدست دارند و  : نخست، گروھی ھستند که تازیانهام دهیمن آنھا را ند
در  لیو اند؛ دهیپوش ،ظاھربه که  ھستند زنانھی از ودوم، گر زنند. مردم را با آنھا می

و کنند  می دھند که مردان را به سوی خود، جذب ؛ حرکاتی انجام میندا لخت ،قتیحق
شان مانند کوھان کج شتران قوی  خودشان نیز بسوی مردان، تمایل دارند؛ سرھای

بلکه بوی آن نیز به مشام  ؛شوند این افراد، نه تنھا اینکه وارد بھشت نمی ھیکل است.
 ».رسد از مسافت بسیار طوالنی به مشام میرسد؛ با وجود اینکه بوی بھشت  آنان نمی

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت قَاَل:  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۱۹۸۵ ةٌ  بَِك  َطالَْت  إِنْ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ  ،ُمدَّ
وَْشْكَت 

َ
نْ  أ

َ
ِ  َسَخِط يِف  َ�ْغُدونَ  قَْوًما تََرى أ يِْديِهمْ يِف  ،لَْعنَِتهِ يِف  َوَ�ُروُحونَ  ،ا�َّ

َ
ْذنَاِب  ِمثُْل  أ

َ
 أ

ََقرِ   )۲۸۵۷(م/ .»ابلْ
اگر برای مدتی «فرمود:  صشنیدم که رسول الله  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 

طوالنی، زنده بمانی، بزودی گروھی را مشاھده خواھی کرد که صبح را در خشنودی 
گاو، ھایی مانند ُدم  برند؛ آنھا تازیانه ، و شام را در نفرین و لعنت او بسر میالله متعال

 .)زنند (و مردم را کتک می». بدست دارند



 ٥٥٥  کتاب توصیف جهنم -۶۶

ترین  ترین فرد دنیا در جهنم، و غوطه دادن رنج دیده ): غوطه دادن مرفه۱۰باب (
 فرد دنیا در بهشت

�َِس  َ�نْ  ـ۱۹۸۶
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ ْ�َعمِ  يُْؤَ� « :ص ا�َّ

َ
ْهِل  بِأ

َ
ْ�يَا أ  ِمنْ  ،ادلُّ

ْهِل 
َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ،انلَّارِ  أ

ْ
يَْت  َهْل  آَدمَ  اْ�نَ  يَا :ُ�َقاُل  ُ�مَّ  ،َصبَْغةً  انلَّارِ يِف  َ�يُْصبَغُ  ،ال

َ
ا َرأ  ؟َ�طُّ  َخْ�ً

ِ  ،الَ  :َ�يَُقوُل  ؟َ�طُّ  نَِعيمٌ  بَِك  َمرَّ  َهْل  َشدِّ  َوُ�ْؤَ� ، رَبِّ  يَا َوا�َّ
َ
ْ�يَايِف  بُؤًْسا انلَّاِس  بِأ ْهِل  ِمنْ  ،ادلُّ

َ
 أ

َنَّةِ 
ْ
َنَّةِ يِف  َصبَْغةً  َ�يُْصبَغُ  ،اجل

ْ
ُ  َ�يَُقاُل  ،اجل

َ
يَْت  َهْل  آَدمَ  اْ�نَ  يَا :هل

َ
ةٌ  بَِك  َمرَّ  َهْل  ،َ�طُّ  بُؤًْسا َرأ  ِشدَّ

ِ  ،الَ  :َ�يَُقوُل  ؟َ�طُّ  يُْت  َوالَ  ،َ�طُّ  بُؤٌُس يِب  َمرَّ  َما رَبِّ  يَا َوا�َّ
َ
ةً  َرأ  )۲۸۰۷(م/ .»َ�طُّ  ِشدَّ

امت، از یروز ق«فرمود:  ص رسول اللهکه کند  می تیروا سبن مالک انس ترجمه: 
جھنم، غوطه  آتشبار در ک یو  دنآور را میا یدن فردن یتر ه، مرفانیدوزخمیان 

ا ی؟ آیا دهید یریو خ یا ھرگز خوشیآدم! آ فرزند یاگویند:  دھند؛ آنگاه به او می می
. بعد ، پروردگارمنهسوگند،  اللهبه  گوید: می ؟ اورفاه و آسایشی بر تو گذشته استھرگز 

آورند و یک بار در بھشت، غوطه  را میا یدن فرد ترین از آن، از میان بھشتیان، رنج دیده
ا ھرگز ی؟ آیا دهید سختی و فقریا ھرگز یآدم! آ فرزند یاگویند:  دھند؛ آنگاه به او می می

دچار سوگند، ھرگز  الله به ؛ریدھد: خ ی؟ او جواب مدوران دشواری بر تو گذشته است
 ».رنجی بر من نگذشته است ھیچ ؛ وام دهشفقر ن





 
 
 
 

 ها ـ کتاب فتنه۶۷

 رسد ها و نابودی فرا می ): هنگامی که فسق و فجور زیاد شود، وقت فتنه۱باب (
نَّ  ب َجْحٍش  بِنِْت  َز�ْنََب  َ�نْ  ـ۱۹۸۷

َ
 الَ « :َ�ُقوُل  وَُهوَ  نَْوِمهِ  ِمنْ  اْستَيَْقَظ  صانلَّيِبَّ  أ

 َ
َ

  إهِل
َّ
ُ  إِال َعَرِب  َو�ٌْل  ،ا�َّ

ْ
َْومَ  فُِتحَ  ،اْ�رَتََب  قَدِ  رَشٍّ  ِمنْ  لِل ُجوجَ  رَْدمِ  ِمنْ  ايلْ

ْ
ُجوجَ  يَأ

ْ
 »َهِذهِ  ِمثُْل  َوَمأ

ةً  �ِيَِدهِ  ُسْفيَانُ  َوَ�َقدَ  ُت  ،َعرَشَ
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل َ�ْهِلُك  ،ا�َّ

َ
احِلُونَ  َوِ�ينَا أ  إَِذا ،َ�َعمْ « :قَاَل  ؟الصَّ

َبَُث  َكرُثَ 
ْ
 )۲۲۸۰(م/ .»اخل

 صرم کا ینب گوید: می )ص الله(ھمسر رسول  لنب دختر حجش یزترجمه: 
ه به ک یبر عرب از شر یال إله إال الله، وا«گفت:  یم در حالی از خواب بیدار شد که

اش را بصورت حلقه در  ه انگشت شست و سبابهک یو در حال ».شده است یکآنان، نزد
 ».أجوج و مأجوج، باز شده استین اندازه از سد یامروز، ا«آورده بود، افزود: 

ه افراد کآن م حالیشو می ا ما نابودی! آیا رسول اللهگفتم:  گوید: می لنب یز
 ».اد شودیه فسق و فجور زک ی، ھنگامیبل«ان ما وجود دارند؟ فرمود: یار در مکویکن

يِب  َ�نْ  ـ۱۹۸۸
َ
َْومَ  فُِتحَ « :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ ُجوجَ  رَْدمِ  ِمنْ  ايلْ

ْ
ُجوجَ  يَأ

ْ
 َوَمأ

 )۲۸۸۱(م/ .�ِْسِع�َ  �ِيَِدهِ  وَُهيٌْب  َوَ�َقدَ  »َهِذهِ  ِمثُْل 
از سد  ،ن اندازهیامروز، ا«ود: فرم ص رمکا ینب گوید: می سابو ھریره ترجمه: 

و ُوھیب (که یکی از راویان است، برای نشان دادن  ».أجوج و مأجوج، باز شده استی
 .در آورد نوداش را بصورت  انگشت شست و سبابهی آن)  اندازه

 ها مانند نزول قطرات باران ): سرازیر شدن فتنه۲باب (
َساَمةَ  َ�نْ  ـ۱۹۸۹

ُ
نَّ  س أ

َ
رْشََف  صانلَّيِبَّ  أ

َ
ُطمٍ  ىلَعَ  أ

ُ
َمِدينَةِ  آَطامِ  ِمنْ  أ

ْ
 َهْل « :قَاَل  ُ�مَّ  ،ال

رَى َما تََرْونَ 
َ
رَىِإ�ِّ  ؟أ

َ
ِفنَتِ  َمَواقِعَ  أل

ْ
َقْطرِ  َكَمَواقِعِ  ،ُ�يُوتُِ�مْ  ِخَالَل  ال

ْ
 )۲۸۸۵(م/ .»ال

از  یکیبلند به  یانکاز م صرم کا ی، نبیه روزکت است یروا ساز اسامه ترجمه: 
نم؟ من محل یب یه من مکد آنچه را ینیب یا میآ«رد و فرمود: کنه، نظر یمد یھا قلعه

 ».نمیب یشما م یھا ان خانهیھا را مانند نزول قطرات باران، در م فتنه سرازیر شدن



 مختصر صحیح مسلم    ٥٥٨

 ها و ایجاد نقطه در آنها بر دل ها ه): عرضه شدن فتن۳باب (
يُُّ�مْ  :َ�َقاَل  ُ�َمرَ  ِعنْدَ  ُكنَّا :قَاَل  س ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ  ـ۱۹۹۰

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمعَ  �  يَْذُكرُ  ص ا�َّ

ِفنَتَ 
ْ
ْنُ  :َقْومٌ  َ�َقاَل  ؟ال

َ
ْهِلهِ يِف  الرَُّجِل  فِتْنَةَ  َ�ْعنُونَ  لََعلَُّ�مْ  :َ�َقاَل  ،َسِمْعنَاهُ  �

َ
 :قَالُوا ؟وََجارِهِ  أ

َجْل 
َ
َك  :قَاَل  ،أ

ْ
ُرَها تِل َالةُ  تَُ�فِّ يَامُ  الصَّ َدقَةُ  َوالصِّ يُُّ�مْ  َولَِ�نْ  ،َوالصَّ

َ
 يَْذُكرُ  صانلَّيِبَّ  َسِمعَ  �

ِفنَتَ 
ْ
َْحرِ  َمْوجَ  َ�ُموجُ الَّيِت  ال ْسَكَت  :ُحَذْ�َفةُ  قَاَل  ؟ابلْ

َ
َقْومُ  فَأ

ْ
ُت  ال

ْ
نَا :َ�ُقل

َ
نَْت  :قَاَل  ،أ

َ
ِ  ،أ بُوكَ  ِ�َّ

َ
 !أ

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :ُحَذْ�َفةُ  قَاَل  ِفنَتُ  ُ�ْعَرُض « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ
ْ
ُقلُوِب  ىلَعَ  ال

ْ
َِص�ِ  ال

ْ
 ُعوًدا اَكحل

ىُّ  ،ُعوًدا
َ
ٍب  فَأ

ْ
َ�َها قَل رْشِ

ُ
ىُّ  ،َسوَْداءُ  نُْ�تَةٌ  ِ�يهِ  نُِ�َت  أ

َ
ٍب  َوأ

ْ
نَْ�َرَها قَل

َ
 نُْ�تَةٌ  ِ�يهِ  نُِ�َت  أ

بَْ�ِ  ىلَعَ  تَِص�َ  َحىتَّ  ،َ�يَْضاءُ 
ْ
ْ�يََض  ىلَعَ  ،قَل

َ
َفا ِمثِْل  أ هُ  فَالَ  ،الصَّ َمَواُت  َداَمِت  َما فِتْنَةٌ  ترَُضُّ  السَّ

رُْض 
َ
ْسوَدُ  َواآلَخرُ  ،َواأل

َ
ا أ ُكوزِ  ُمْرَ�ادًّ

ْ
يًا اَكل   ،ُمنَْكًرا ُ�نِْكرُ  َوالَ  َمْعُروفًا َ�ْعرُِف  الَ  ُ�َخِّ

َّ
 َما إِال

رْشَِب 
ُ
ْ�تُهُ  :ُحَذْ�َفةُ  قَاَل  »َهَواهُ  ِمنْ  أ نَّ  ،وََحدَّ

َ
نْ  يُوِشُك  ُمْغلًَقا بَابًا َوَ�يْنََها بَيْنََك  أ

َ
 قَاَل  ،يُْ�رَسَ  أ

ا :ُ�َمرُ  َ�رْسً
َ
بَا الَ  أ

َ
نَّهُ  فَلَوْ  !لََك  أ

َ
ُت  ،ُ�َعادُ  اَكنَ  لََعلَّهُ  فُِتحَ  �

ْ
ْ�تُهُ  ،يُْ�رَسُ  بَْل  ،الَ  :قُل نَّ  ،وََحدَّ

َ
 أ

َاَب  َذلَِك 
ْ

وْ  ُ�ْقتَُل  رَُجٌل  ابل
َ
اَغيِلِط  لَيَْس  َحِديثًا ،َ�ُموُت  أ

َ
بُو قَاَل  ،بِاأل

َ
ُت  :َخادِلٍ  أ

ْ
بَا يَا :لَِسْعدٍ  َ�ُقل

َ
 أ

ْسوَدُ  َما َمالٍِك 
َ
ا أ ةُ  :قَاَل  ؟ُمْرَ�ادًّ َيَاِض  ِشدَّ

ْ
ُت  :قَاَل  ،َسَوادٍ يِف  ابل

ْ
ُكوزُ  َ�َما :قُل

ْ
يًا ال  :قَاَل  ؟ُ�َخِّ

 )۱۴۴(م/ .َمنُْكوًسا
بودیم که پرسید: کدام  سعمر بن خطاب  در مجلسما  گوید: می سحذیفه ترجمه: 

ھا شنیده است؟ گروھی جواب  را در مورد فتنه صیک از شما سخن رسول الله 
این است که یک شخص با خانواده گفت: شاید ھدف شما  سایم. عمر  دادند: ما شنیده
گفت: نماز، روزه و صدقه  سد؟ آنان گفتند: بلی. عمر وش دچار فتنه میو ھمسایه اش 

گردد؛ اما کدامیک از شما سخنان  ھا و گناھانی می نین فتنهباعث بخشیده شدن چ
 زنند، شنیده است؟ حذیفه ھایی که مانند دریا موج می را در مورد فتنه صرسول الله 

الله گفت: تو؛ چه پدر خوبی  سمردم سکوت کردند. من گفتم: من. عمر  گوید: می
فرمود:  می صالله به تو عنایت کرده است. حذیفه گفت: شنیدم که رسول  متعال

گردد؛ پس ھر  عرضه میھا  دل یکی پس از دیگری مانند چوبھای حصیر بر ھا هفتن«
ی سیاه در آن، ایجاد  قلبی که آنھا را بطور کامل، در خودش جای دھد، یک نکته

گردد تا  ی سفید در آن، ایجاد می گردد؛ و ھر قلبی که آنھا را قبول نکند، یک نکته می
شوند: قلبھای سفیدی که مانند سنگ سفیدی  به دو گروه تقسیم میجایی که قلبھا 
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و زمین ھا  آسمان ھستند که ھیچ گرد و غباری روی آن، وجود ندارد؛ و تازمانی که
رساند. و قلبھای دیگری ھستند که  ای به آنھا ضرر نمی وجود داشته باشند، ھیچ فتنه

کار خوب را خوب، و کار بد را بد، ی وارونه ھستند و  سیاه و خاکستری رنگ مانند کوزه
(ھوی و ھوس آنھا ». دانند مگر ھوی و ھوسی که در دلھایشان، جای گرفته است مین

گفتم:  سھمچنین به عمر بن خطاب  گوید: می سمعیار خوبی و بدی است.) حذیفه 
 سھا دری قفل شده وجود دارد؛ اما بزودی خواھد شکست. عمر  میان تو و آن فتنه

شد.  شد، شاید دوباره بسته می شکند؟ اگر باز می را از دست بدھی؛ در می گفت: پدرت
شود. ھمچنین به وی گفتم که آن  من گفتم: نه؛ بلکه شکسته می گوید: می حذیفه

میرد؛ و در این حدیث من، ھیچ سخن  شود یا می دروازه، مردی است که کشته می
 غلط و اشتباھی، وجود نداشت.

 فرستد تا مردم را دچار فتنه کنند یانش را می): شیطان لشکر۴باب ( 
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۱۹۹۱ َماءِ  ىلَعَ  َعرَْشهُ  يََضعُ  إِبِْليَس  إِنَّ « :ص ا�َّ

ْ
 ُ�مَّ  ،ال

ايَاهُ  َ�بَْعُث  ْدنَاُهمْ  ،رَسَ
َ
لَةً  ِمنْهُ  فَأ ْ�َظُمُهمْ  َمْ�ِ

َ
َحُدُهمْ ييَِجُء  ،فِتْنَةً  أ

َ
ُت  :َ�يَُقوُل  أ

ْ
 ،َوَ�َذا َكَذا َ�َعل

َحُدُهمْ ييَِجُء  ُ�مَّ  ،قَاَل  ،َشيْئًا َصنَْعَت  َما :َ�يَُقوُل 
َ
تُهُ  َما :َ�يَُقوُل  أ

ْ
قُْت  َحىتَّ  تََر�  َوَ�ْ�َ  بَيْنَهُ  َفرَّ

تِهِ 
َ
نَْت  نِْعمَ  :َوَ�ُقوُل  ِمنْهُ  َ�يُْدِ�يهِ  :قَاَل  ،اْمَرأ

َ
ْ�َمُش  قَاَل  »أ

َ
َراهُ  :األ

ُ
ُمهُ « قَاَل  أ زَتِ

ْ
 )۲۸۱۳(م/ .»َ�يَل

ابلیس تختش را روی آب «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سجابر ترجمه: 
فرستد (تا مردم را دچار فتنه کنند.) و کسی از میان  گذارد؛ سپس لشکریانش را می می

 بعد از آن، یکی از لشکریانش ی بزرگتری ایجاد کند. آنھا به او نزدیکتر است که فتنه
کاری  ھیچ گوید: می ابلیس به او فالن و فالن کار را انجام دادم. گوید: می وآید  می

فالنی را رھا نکردم تا  گوید: می وآید  می ای. سپس یکی دیگر از لشکریانش انجام نداده
 وکند  می اینکه او و ھمسرش را از یکدیگر جدا ساختم. ابلیس او را به خودش، نزدیک

 صو در روایت اعمش آمده است که رسول الله ». چه فرد نیکی ھستی گوید: می
 ». گیرد آنگاه ابلیس او را در بغل می«فرمود: 

 های آنها ها و ویژگی ): در مورد فتنه۵باب (
َْوَالِ�َّ  إِْدِر�َس ايب  َعن ـ۱۹۹۲

ْ
ََمانِ  ْ�نُ  ُحَذْ�َفةُ  قَاَل  :َ�ُقوُل  اَكنَ  اخل ِ  :س ايلْ إِ�ِّ  َوا�َّ

ْعلَمُ 
َ
اَعةِ  َوَ�ْ�َ بَيِْ�  ِ�يَما ،اَكئِنَةٌ ِ�َ  فِتْنَةٍ  بُِ�لِّ  انلَّاِس  أل  يِب  َوَما ،السَّ

َّ
نْ  إِال

َ
 رَُسوُل  يَُ�ونَ  أ
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 ِ رَسَّ  ص ا�َّ
َ
َّ  أ ثْهُ  لَمْ  ،َشيْئًا َذلَِك يِف ِإيلَ ِ  رَُسوُل  َولَِ�نْ  ،َ�ْ�ِى ُ�َدِّ ُث  وَُهوَ  ،قَاَل  ص ا�َّ  ُ�َدِّ

نَا َ�ِْلًسا
َ
ِفنَتِ  َعِن  ِ�يهِ  أ

ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ال ِفنَتَ  َ�ُعدُّ  وَُهوَ  ص ا�َّ

ْ
 يََ�ْدنَ  الَ  ثََالٌث  ِمنُْهنَّ « :ال

يِْف  َكِرَ�اِح  فنَِتٌ  َوِمنُْهنَّ  ،َشيْئًا يََذْرنَ   فََذَهَب  :ُحَذْ�َفةُ  قَاَل  »ِكبَارٌ  َوِمنَْها ِصَغارٌ  ِمنَْها ،الصَّ
َِك 

َ
وئل

ُ
 )۲۸۹۱(م/. َ�ْ�ِى لُكُُّهمْ  الرَّْهُط  أ

، به الله گفت: سوگند سحذیفه بن یمان  گوید: می ابو ادریس خوالنیترجمه: 
افتد از  ای که از ھم اکنون تا قیام قیامت، اتفاق می شناخت من نسبت به ھر فتنه

رازھایی را در این  صی مردم، بیشتر است؛ علت آن ھم این است که رسول الله  ھمه
در مجلسی که من  صمن گفت که از دیگران، دریغ ورزید. البته رسول الله به زمینه، 

ھا صحبت نمود و در اثنای برشمردن آنھا  نیز در آن، حضور داشتم در مورد فتنه
سه فتنه ھستند که چه بسا ھیچ چیز نگذارند (ھمه چیز را نابود کنند.) و «فرمود: 

ھا مانند بادھای تابستانی ھستند؛ (از شدت اندکی برخوردارند.)  نهبرخی از این فت
بجز من، تمام  گوید: می حذیفه». بعضی از آنھا کوچک، و بعضی دیگر، بزرگ ھستند

 اند.  اھل آن مجلس، از دنیا رفته

ِ  رَُسوُل  ِ�ينَا قَامَ  :قَاَل  س ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ  ـ۱۹۹۳ يِف  يَُ�ونُ  َشيْئًا تََركَ  َما ،َمَقاًما ص ا�َّ
  َذلَِك  َمَقاِمهِ 

َ
اَعةِ  ِ�يَامِ  إىِل   ،السَّ

َّ
َث  إِال  َعِلَمهُ  قَدْ  ،�َِسيَهُ  َمنْ  َو�َِسيَهُ  َحِفَظهُ  َمنْ  َحِفَظهُ  ،بِهِ  َحدَّ

ْصَحاىِب 
َ
َُكونُ  َو�ِنَّهُ  ،َهُؤالَءِ  أ ءُ  ِمنْهُ  يلَ ْ َراهُ  �َِسيتُهُ  قَدْ  الىشَّ

َ
ْذُكُرهُ  فَأ

َ
 وَْجهَ  الرَُّجُل  يَْذُكرُ  َكَما ،فَأ

 )۲۸۹۱(م/ .َعَرفَهُ  َرآهُ  إَِذا ُ�مَّ  ،َ�نْهُ  اَغَب  إَِذا الرَُّجِل 
در میان ما ایستاد (و به سخنرانی پراخت)  صرسول الله  گوید: می سحذیفه ترجمه: 

ھا سخنانش را حفظ  افتد، برای ما بیان نمود. بعضی و ھر چیزی را که تا قیامت اتفاق می
نمودند و برخی دیگر، فراموش کردند. این دوستانم که در اینجا حضور دارند، ایستادن نبی 

ام، اتفاق  را به خاطر دارند. و چه بسا که یکی از اموری را که من فراموش کرده صاکرم 
و بعد بیند  آید؛ ھمانگونه که یک شخص، فردی را می افتد؛ پس با دیدن آن، به یادم می می

 آورد.  بیند، به خاطر می کند؛ اما ھنگامی که او را می از غیابش، او را فراموش می

نَّهُ  س ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ  ـ۱۹۹۴
َ
ِ�  :قَاَل  � ْخرَبَ

َ
ِ  رَُسوُل  أ   اَكئِنٌ  ُهوَ  بَِما ص ا�َّ

َ
نْ  إِىل

َ
 َ�ُقومَ  أ

اَعةُ  ءٌ  ِمنْهُ  َ�َما ،السَّ   ىَشْ
َّ
ُهُ  قَدْ  إِال تلْ

َ
  ،َسأ

َّ
�ِّ  إِال

َ
ُ  لَمْ �

ْ
هل

َ
ْسأ

َ
ْهَل  ُ�ِْرجُ  َما :أ

َ
َمِدينَةِ  أ

ْ
َمِدينَةِ  ِمنَ  ال

ْ
 .ال

 )۲۸۹۱(م/
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ھایی که تا قیام قیامت،  مرا از فتنه صرسول الله  گوید: می سحذیفه ترجمه: 
ھا از ایشان، پرسیدم؛ فقط سؤال  ی فتنه افتد، باخبر ساخت؛ من در مورد ھمه اتفاق می

 شود.  باعث بیرون رفتن مردم مدینه از شھر مدینه مینکردم که چه چیزی 

ْخَطَب  ْ�نَ  َ�ْمَرو َ�ْعِ�  َز�ْدٍ ايب  َعن ـ۱۹۹۵
َ
ِ  رَُسوُل  بِنَا َص�َّ  :قَاَل  س أ َفْجرَ  ص ا�َّ

ْ
 ،ال

ِمنرَْبَ  وََصِعدَ 
ْ
ْهرُ  َحرَضَِت  َحىتَّ  فََخَطبَنَا ال َل  ،الظُّ ِمنرَْبَ  َصِعدَ  ُ�مَّ  ،فََص�َّ  َ�َ�َ

ْ
 َحىتَّ  فََخَطبَنَا ،ال

َعرْصُ  َحرَضَِت 
ْ
ِمنرَْبَ  َصِعدَ  ُ�مَّ  فََص�َّ  نََزَل  ُ�مَّ  ،ال

ْ
ْمُس  َغَرَ�ِت  َحىتَّ  فََخَطبَنَا ،ال نَا ،الشَّ ْخرَبَ

َ
 بَِما فَأ

ْعلَُمنَا ،اَكئِنٌ  ُهوَ  َو�َِما اَكنَ 
َ
ْحَفُظنَا فَأ

َ
  )۲۸۹۲(م/ .أ

نماز صبح را برای ما  صرسول الله  گوید: می سابو زید (عمرو بن اخطب) ترجمه: 
امامت نمود و باالی منبر رفت و تا ظھر برای ما سخنرانی نمود. آنگاه، از منبر پایین آمد و 
نماز خواند و دوباره، باالی منبر رفت و تا نماز عصر، سخنرانی نمود. بعد از آن، پایین آمد و 

غروب خورشید برای ما سخنرانی نمود و نماز خواند و بار دیگر، باالی منبر رفت و تا ھنگام 
ما را از آنچه که اتفاق افتاده است و آنچه که اتفاق خواھد افتاد، با خبر ساخت. فردی از ما 

 ی بھتری برخوردار است.  داند که از حافظه میاین چیزھا را بھتر 

 و کسانی که آنها را حفظ داشتند ها ه): در مورد فتن۶باب (
َرََعةِ  يَْومَ  ِجئُْت  :ُجنُْدٌب  قَاَل  :قَاَل  دٍ ُ�َمَّ  َ�نْ  ـ۱۹۹۶

ْ
ُت  َجالٌِس  رَُجٌل  فَإَِذا ،اجل

ْ
 :َ�ُقل

َُهَراَ�نَّ 
َ

َْومَ  يل ِ  الَكَّ  :الرَُّجُل  َذاكَ  َ�َقاَل  ،ِدَماءٌ  َهُهنَا ايلْ ُت  ،َوا�َّ
ْ
ِ  بََ�  :قُل ِ  الَكَّ  :قَاَل  ،َوا�َّ  ،َوا�َّ

ُت 
ْ
ِ  بََ�  :قُل ِ  الَكَّ  :قَاَل  ،َوا�َّ َِديُث  إِنَّهُ  ،َوا�َّ

َ
ِ  رَُسولِ  حل ثَنِيهِ  ص ا�َّ ُت  َحدَّ

ْ
َِليُس  بِئَْس  :قُل

ْ
 اجل

نَْت يِل 
َ
َْومِ  ُمنْذُ  أ َخاِلُفَك  �َْسَمُعِ�  ،ايلْ

ُ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتَهُ  َوقَدْ  أ ُت  ُ�مَّ  ؟َ�نَْهاِ�  فَالَ  ص ا�َّ

ْ
 :قُل

َغَضُب  َهَذا َما
ْ
ُت  ؟ال

ْ
ْ�بَل

َ
ُ  َعلَيْهِ  فَأ

ُ
هل

َ
ْسأ

َ
 )۲۸۹۳(م/ .ُحَذْ�َفةُ  الرَُّجُل  فَإَِذا ،َوأ

جندب گفت: روز جرعه (مکانی در نزدیکی کوفه) آمدم و  گوید: می محمدترجمه: 
دیدم که مردی آنجا نشسته است. (روز جرعه، ھمان روزی است که مردم کوفه سعید 
بن عاص؛ استاندار عثمان؛ را برگرداندند و از عثمان خواستند که ابوموسی اشعری را 

خونھایی ریخته خواھد  گفتم: بطور قطع، امروز اینجا .)تعیین کند و عثمان ھم پذیرفت
شود. من گفتم: بلی،  که ھرگز خونی ریخته نمی اللهشد. آن مرد گفت: سوگند به 

. او گفت: الله، ھرگز. من گفتم: بلی، سوگند به الله. او گفت: سوگند به اللهسوگند به 
است. من گفتم: از آن وقت، چه  ص، ھرگز؛ این، حدیث رسول الله اللهسوگند به 
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 صشنوی؛ حال آنکه از رسول الله  برای من بودی؛ مخالفت مرا میھمنشین بدی 
شنوی. سپس با خودم گفتم: چرا خشمگین  ای؛ ولی با وجود این، مانع من نمی شنیده

 شوم؟ آنگاه رویم را بسوی او برگرداندم و از او پرسیدم و متوجه شدم که حذیفه است. 

 ): فتنه از سمت مشرق۷باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َسالِمِ َعن  ـ۱۹۹۷ ْهَل  يَاقَاَل:  س ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ

َ
ِعَراقِ  أ

ْ
لَُ�مْ  َما ال

َ
ْسأ

َ
ِغَ�ةِ  َعِن  أ  ،الصَّ

ْرَكبَُ�مْ 
َ
َكبَِ�ةِ  َوأ

ْ
ىِب  َسِمْعُت  ،لِل

َ
ِ  َ�بْدَ  ،أ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :َ�ُقوُل  ُ�َمرَ  �ْنَ  ا�َّ  إِنَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ِفتْنَةَ 
ْ
  »َهُهنَا ِمنْ  تىَِجءُ  ال

َ
ْوَمأ

َ
ْوَ  �ِيَِدهِ  وَأ

َ
َمرْشِقِ  �

ْ
يَْطانِ  قَْرنَا َ�ْطلُعُ  َحيُْث  ِمنْ « ال �ْتُمْ  »الشَّ

َ
 يرَْضُِب  َوأ

ِي  ُموىَس  َ�تََل  َو�ِ�ََّما ،َ�ْعٍض  ِرقَاَب  َ�ْعُضُ�مْ 
َّ

  فِرَْعْونَ  آلِ  ِمنْ  ،َ�تََل اذل
ً
ُ  َ�َقاَل  ،َخَطأ ُ  أل ا�َّ

َ
: هل

ۡيَ�َٰك  اَوَ�َتۡلَت َ�ۡفٗس ﴿ َٰك ُ�ُتونٗ  ۡلَغمِّ ٱ ِمنَ  َ�َنجَّ  .]۴۰[طه:  ﴾اَوَ�َت�َّ
گفت: ای اھل عراق! شما چقدر زیاد در مورد  سلله بن عمرا سالم بن عبدترجمه: 

شوید. من شنیدم که  پرسید؛ و چقدر زیاد، مرتکب گناھان کبیره می گناھان صغیره می
با دستش به سوی مشرق،  صگفت: شنیدم که رسول الله  پدرم؛ عبدلله بن عمر؛ می

آید؛ از ھمان جایی که شاخھای  فتنه از این سمت، می«فرمود:  مینمود و  اشاره می
÷  دانید که موسی زنید؛ شما می شما گردن یکدیگر را می». شوند شیطان، آشکار می

به او فرمود:  أل الله متعالیک نفر از آل فرعون را اشتباھی، به قتل رساند؛ پس 

ۡيَ�َٰك  اَوَ�َتۡلَت َ�ۡفٗس ﴿ َٰك ُ�ُتونٗ  ۡلَغمِّ ٱ ِمنَ  َ�َنجَّ تو یک نفر را به قتل رساندی؛ پس تو « ﴾اَوَ�َت�َّ
 ».ھای مختلف، قرار دادیم را از غم و اندوه، نجات داده و مورد آزمایش

 م خواهد شدیتقس اللهدر راه  کسرا و قیصر یها گنج ):۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۱۹۹۸

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ  ِكرْسَى فَالَ  ِكرْسَى َماَت  قَدْ « :ص ا�َّ

ي  ،َ�ْعَدهُ  َ�يرَْصَ  فَالَ  َ�يرَْصُ  َهلََك  َو�َِذا ،َ�ْعَدهُ  ِ
َّ

ُنَْفَقنَّ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس َواذل
َ

 َسِبيِل يِف  ُكنُوزُُهَما تل
 ِ  )۲۹۱۸(م/ .»ا�َّ

شد و بعد از او،  کسرا، ھالک«فرمود:  ص رسول الله گوید: می سره یابوھرترجمه: 
 و ؛نخواھد آمد یصریو بعد از او ق ؛خواھد شد کھال نیز صریق ؛نخواھد آمد ییسراک

 ». م خواھد شدیتقس الله،آنھا در راه  یھا گنج سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست،
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ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  س َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۱۹۹۹ َْفتََحنَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ  ِعَصابَةٌ  تلَ
ُمْسِلِم�َ  ِمنَ 

ْ
وْ  ـ ال

َ
ُمْؤِمِن�َ  ِمنَ  أ

ْ
ي  ِكرْسَى آلِ  َكْ�َ  ـ ال ِ

َّ
ْ�يَِض يِف اذل

َ
 ِمنَ « :ُ�تَيْبَةُ  قَاَل  »األ

ُمْسِلِم�َ 
ْ
 )۲۹۱۹(م/ .�َُشكَّ  َولَمْ  »ال

گروھی «فرمود:  می صشنیدم که رسول الله  گوید: می سجابر بن سمره ترجمه: 
پادشاه ایران را که در کاخ سفیدش ھستند، فتح ھای  از مسلمانان یا مؤمنان، گنج

 ». خواھند کرد

 شوند ): این امت، توسط یکدیگر، هالک می۹باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ثَْوَ�انَ  َ�نْ  ـ۲۰۰۰ َ  إِنَّ « :ص ا�َّ رَْض يِل  َزَوى ا�َّ

َ
يُْت  ،األ

َ
 فََرأ

يِت  َو�ِنَّ  ،َوَمَغاِرَ�َها َمَشاِرَ�َها مَّ
ُ
ُكَها َسيَبْلُغُ أ

ْ
ْعِطيُت  ،ِمنَْهايِل  ُزوَِى  َما ُمل

ُ
�ِْن  َوأ َكْ�َ

ْ
مْحَرَ  ال

َ
 األ

ْ�يََض 
َ
ُت  َو�ِ�ِّ  ،َواأل

ْ
ل
َ
ىِت  َر�ِّ  َسأ مَّ

ُ
نْ  أل

َ
ةٍ  �َِسنَةٍ  ُ�ْهِلَكَها الَ  أ نْ  ،اَعمَّ

َ
ا َعلَيِْهمْ  �َُسلَِّط  الَ  َوأ  ِمنْ  َعُدوًّ

ْ�ُفِسِهمْ  ِسَوى
َ
دُ  يَا :قَاَل  َر�ِّ  َو�ِنَّ  ،َ�يَْضَتُهمْ  فَيَْستَِبيحَ  ،أ إِنَّهُ  قََضاءً  قََضيُْت  إَِذاإِ�ِّ  ُ�َمَّ

 ،يَُردُّ  الَ  فَ
ْ�َطيْتَُك  َو�ِ�ِّ 

َ
ِتَك  أ مَّ

ُ
نْ  أل

َ
ْهِلَكُهمْ  الَ  أ

ُ
ةٍ  �َِسنَةٍ  أ نْ  ،اَعمَّ

َ
َسلَِّط  الَ  َوأ

ُ
ا َعلَيِْهمْ  أ  ِسَوى ِمنْ  َعُدوًّ

ْ�ُفِسِهمْ 
َ
ْ�َطارَِها َمنْ  َعلَيِْهمْ  اْجتََمعَ  َولَوِ  ،َ�يَْضتَُهمْ  �َْستَِبيحُ  ،أ

َ
وْ  ـ بِأ

َ
ْ�َطارَِها َ�ْ�َ  َمنْ  قَاَل  أ

َ
 ـ أ

 )۲۸۸۹(م/ .»َ�ْعًضا َ�ْعُضُهمْ  َو�َْسىِب  ،َ�ْعًضا ُ�ْهِلُك  َ�ْعُضُهمْ  يَُ�ونَ  َحىتَّ 
زمین را برای من  الله متعال«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سثوبان جمه: تر

ھای مشرق و مغرب را دیدم. و پادشاھی امت من تا ھمان  جمع نمود و من سرزمین
ی قیصر و کسری (پادشاه روم و ایران)  رسد. و دو گنجینه جایی که برایم جمع شد، می

عنایت گردید. من از پروردگارم  که سرخ (طال) و سفید (نقره) ھستند، به من
درخواست نمودم که امتم را با یک قحطسالی عمومی، ھالک نکند و دشمنی بیگانه، 
بر آنان مسلط نگرداند طوری که آنان را ریشه کن کند. پرودگارم فرمود: ای محمد! 

 سازم که ھرگاه، من امری را فیصله کنم، رد خور ندارد؛ این درخواست تو را برآورده می
و دشمنی بیگانه، بر آنھا مسلط  ،امت تو را با یک قحطسالی عمومی، ھالک نگردانم

ھای مختلف، جمع  مردم علیه آنھا از سرزمیناگرچه  نکنم تا آنان را ریشه کن کند؛
 ».شوند؛ مگر اینکه آنھا به جان یکدیگر بیفتند و ھمدیگر را بکشند و به اسارت بگیرند

�ِيهِ  َ�نْ  َسْعدٍ  بِْن  اَعِمرِ َعن  ـ۲۰۰۱
َ
نَّ  ،ل أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْ�بََل  ص ا�َّ

َ
 ِمنَ  يَْومٍ  َذاَت  أ

َعايِلَةِ 
ْ
َعتَْ�ِ  ِ�يهِ  فََرَ�عَ  َدَخَل  ،ُمَعاِوَ�ةَ بَِ�  بَِمْسِجدِ  َمرَّ  إَِذا َحىتَّ  ،ال

ْ
 َر�َّهُ  وََداَع  ،َمَعهُ  وََصلَّيْنَا ،َر�
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ْنَا انرَْصََف  ُ�مَّ  ،َطِو�الً 
َ

ُت « :َ�َقاَل  إِيل
ْ
ل
َ
ْ�َطاِ�  ،ثََالثًا َر�ِّ  َسأ

َ
ُت  ،َواِحَدةً  َوَمنََعِ�  ثِنْتَْ�ِ  فَأ

ْ
ل
َ
 َسأ

نْ  َر�ِّ 
َ
يِت  ُ�ْهِلَك  الَ  أ مَّ

ُ
نَةِ أ ْ�َطاِ�يَها بِالسَّ

َ
ُهُ  ،فَأ تلْ

َ
نْ  وََسأ

َ
يِت  ُ�ْهِلَك  الَ  أ مَّ

ُ
َغَرقِ أ

ْ
ْ�َطاِ�يَها بِال

َ
 ،فَأ

ُهُ  تلْ
َ
نْ  وََسأ

َ
َسُهمْ  َ�َْعَل  الَ  أ

ْ
 )۲۸۹۰(م/ .»َ�َمنََعِنيَها بَيْنَُهمْ  بَأ

از  صروزی، رسول الله  گوید: می به روایت از پدرش سعامر بن سعد ترجمه: 
وارد مسجد شد و دو  پس قسمت باالی مدینه آمد و گذرش به مسجد بنی معاویه افتاد؛

رکعت نماز در آن خواند. ما نیز ھمراه ایشان، نماز خواندیم. وی در پیشگاه 
اش را بسوی ما برگرداند و  یک دعای طوالنی نمود. بعد از آن، چھره ،گارشپرورد

از پروردگارم، سه درخواست نمودم؛ دو درخواستم را برآورده نمود و از «فرمود: 
که من از پروردگارم درخواست نمودم  ست، دریغ ورزید.برآورده ساختن یک درخوا

الله ا برآورده نمود. ھمچنین از این درخواست مر امتم را با قحطسالی ھالک نکند.
این درخواستم را  ھالک نگرداند.، درخواست نمودم که امتم را با غرق کردن متعال

 الله متعالنیز برآورده ساخت. ھمچنین درخواست نمودم که با یکدیگر، جنگ نکنند؛ 
 ».از برآورده ساختن این درخواست، دریغ ورزید

 ردکد یخواه یروی، پگذشتههای  امتروش راه و از  ):۱۰باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۰۲

َ
ُْدرِ  َسِعيدٍ أ

ْ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ،س يِّ اخل َتَِّبُعنَّ « :ص ا�َّ ينَ  َسَنَ  تلَ ِ

َّ
 ِمنْ  اذل

نَا »َال�َّبَْعتُُموُهمْ  َضبٍّ  ُجْحرِ يِف  َدَخلُوا لَوْ  َحىتَّ  ،بِِذَراٍع  وَِذَرااًع  ،�ِِشرْبٍ  ِشرْبًا َ�بِْلُ�مْ 
ْ
 يَا :قُل

ِ  رَُسوَل  َُهودَ  ،ا�َّ
ْ

 )۲۶۶۹(م/؟! »َ�َمنْ « :قَاَل  ؟َوانلََّصارَى آيل
شما وجب به وجب «فرمود:  ص للهرسول ا گوید: می س ید خدریسع ابوترجمه: 

اگر آنان وارد  یحت ؛ردکد یخواھ یروی، پھای گذشته امتروش راه و و ذراع به ذراع از 
 ».د شدیوارد آن خواھز یشما ن ،شده باشند یسوراخ سوسمار

ھود و نصارا است؟ ی! منظور از گذشتگان، یا رسول اللهم: یگفت ما گوید: می یراو
  ؟!»است یسکپس چه «فرمود: 

 کند و دستور کناره گیری از آنان ): امتم را قریش هالک می۱۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۰۳

َ
يِت  ُ�ْهِلُك « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ مَّ

ُ
يَحُّ  َهَذاأ

ْ
 »قَُر�ٍْش  ِمنْ  ال

ُمُرنَا َ�َما :قَالُوا
ْ
نَّ  لَوْ « :قَاَل  ؟تَأ

َ
لُوُهمْ  انلَّاَس  أ  )۲۹۱۷(م/ .»اْ�زَتَ
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ش، مردم را ین گروه از قریا«فرمود:  ص نبی اکرم گوید: می سره یابوھرترجمه: 
اش! ک یا«د؟ فرمود: یدھ یم یچه دستور به ما صحابه گفتند: پس». نندک یم کھال

  ».ردندک یم یریناره گکمردم از آنھا 

یی رخ خواهد داد که در آن هنگام، فرد نشسته از فرد ایستاده،  ها ه): فتن۱۲باب (
 بهتر است
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س بَْ�َرةَ ايب  َعن ـ۲۰۰۴ َها« :ص ا�َّ الَ  ،فِنَتٌ  َستَُكونُ  إِ�َّ

َ
 ُ�مَّ  أ

َقاِعدُ  فِتْنَةٌ  تَُ�ونُ 
ْ
َمايِش  ِمنَ  َخْ�ٌ  ِ�يَها ال

ْ
َمايِش  ،ِ�يَها ال

ْ
اىِع  ِمنَ  َخْ�ٌ  ِ�يَها َوال َْها السَّ  ،إِيلَ

الَ 
َ
إَِذا ،أ

وْ  نََزلَْت  فَ
َ
ُ  اَكنَ  َ�َمنْ  ،َوَ�َعْت  أ

َ
َحْق  إِبٌِل  هل

ْ
يَل

ْ
ُ  اَكنَْت  َوَمنْ  ،بِإِبِِلهِ  فَل

َ
 َ�نَمٌ  هل

َحْق 
ْ
يَل

ْ
ُ  اَكنَْت  َوَمنْ  ،بَِغنَِمهِ  فَل

َ
رٌْض  هل

َ
َحْق  أ

ْ
يَل

ْ
رِْضهِ  فَل

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :رَُجٌل  َ�َقاَل  :قَاَل  »بِأ  ،ا�َّ

يَْت 
َ
َرأ

َ
ُ  يَُ�نْ  لَمْ  َمنْ  أ

َ
رٌْض  َوالَ  َ�نَمٌ  َوالَ  إِبٌِل  هل

َ
  َ�ْعِمدُ « :قَاَل  ؟أ

َ
هِ  ىلَعَ  َ�يَُدقُّ  َسيِْفهِ  إِىل  َحدِّ

َنْجُ  ُ�مَّ  ،حِبََجرٍ 
ْ

 َهْل  اللَُّهمَّ  ؟بَلَّْغُت  َهْل  اللَُّهمَّ  ؟بَلَّْغُت  َهْل  اللَُّهمَّ  ،انلََّجاءَ  اْستََطاعَ  إِنِ  يل
ِ  رَُسوَل  يَا :رَُجٌل  َ�َقاَل  :قَاَل  ؟»بَلَّْغُت  يَْت  ،ا�َّ

َ
َرأ

َ
ِرْهُت  إِنْ  أ

ْ
�

ُ
 يِب  ُ�نَْطلََق  َحىتَّ  أ

َ
َحدِ  إِىل

َ
 أ

 ِ�ْ فَّ وْ  ،الصَّ
َ
ِفئَتَْ�ِ  إِْحَدى أ

ْ
�َِ�  ،ال وْ  ،�َِسيِْفهِ  رَُجٌل  فَرَضَ

َ
 َ�بُوءُ « :قَاَل  ؟َ�يَْقتُلُِ�  َسْهمٌ ييَِجُء  أ

ْصَحاِب  ِمنْ  َو�َُ�ونُ  ،َو�ِثِْمَك  بِإِثِْمهِ 
َ
 )۲۸۸۷(م/ .»انلَّارِ  أ

ای رخ خواھد داد  بزودی فتنه«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوبکره ترجمه: 
در آن که  کسی رود، بھتر است. و میفرد نشسته از فردی که راه  ،که در آن ھنگام
ھشدار  رود، بھتر است. دوان دوان بسوی آنھا میکه  کسی رود از ھنگام، راه می

، شتری دارد به ھا فرود آمدند یا اتفاق افتادند، ھرکس دھم؛ ھرگاه، این فتنه می
و  ی دارد، به گوسفندانش، ملحق گردد؛گوسفند ھرکس، و شترانش، ملحق شود؛

که  کسی !یا رسول اللهمردی عرض نمود:  ».ھرکس، زمینی دارد، به زمینش بپردازد
ی  شمشیرش را بردارد و لبه«شتر و گوسفند و زمینی ندارد، چه کار کند؟ فرمود: 

تیزش را به سنگی بزند و بشکند و اگر توانایی دارد، خودش را نجات دھد. بار الھا! آیا 
سپس مردی دیگر،  :گوید می ؟ راوی»رساندم؟ بار الھا! آیا رساندم؟ بار الھا! آیا رساندم

! اگر مرا با اجبار به یکی از دو صف یا دو گروه بردند و مردی با یا رسول اللهعرض کرد: 
در این «شمشیر مرا زد یا تیری آمد و مرا به قتل رساند، حکمش چیست؟ فرمود: 

 ». رود شود و به جھنم می صورت، گناه خودش و گناه تو را متحمل می
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رند، قاتل و مقتول یر، در برابر هم قرار گیهرگاه، دو فرد مسلمان با شمش ):۱۳باب (
 هر دو به دوزخ خواهند رفت

ْحنَِف  َعِن  ـ۲۰۰۵
َ
نَا َخرَْجُت  :قَاَل  س قَيٍْس  بِْن  األ

َ
ِر�دُ  َوأ

ُ
بُو فَلَِقيَِ�  ،الرَُّجَل  َهَذا أ

َ
 أ

ْ�نَ  :َ�َقاَل  ،بَْ�َرةَ 
َ
ْحنَُف  يَا تُِر�دُ  أ

َ
ُت  :قَاَل  ؟أ

ْ
ِر�دُ  :قُل

ُ
ِ  رَُسولِ  َ�مِّ  ابِْن  نرَْصَ  أ  َ�ْعِ�  ـ ص ا�َّ

ْحنَُف  يَا :يِل  َ�َقاَل  :قَاَل  ـ َعِليًّا
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  فَإِ�ِّ  ،ارِْجعْ  أ  تََواَجهَ  إَِذا« :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ُمْسِلَمانِ 
ْ
َقاتُِل  ،�َِسيَْفيِْهَما ال

ْ
َمْقتُوُل  فَال

ْ
ُت  :قَاَل  ،»انلَّارِ يِف  َوال

ْ
وْ  ،َ�ُقل

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :ِ�يَل  أ  َهَذا ،ا�َّ

َقاتُِل 
ْ
َمْقتُولِ  بَاُل  َ�َما ،ال

ْ
َرادَ  قَدْ  إِنَّهُ « :قَاَل  ؟ال

َ
 )۲۸۸۸(م/ .»َصاِحِبهِ  َ�تَْل  أ

من به قصد کمک رساندن به این شخص؛ علی  گوید: می س احنف بن قیسترجمه: 
در مسیر راه دید و گفت: ای احنف! کجا مرا  س ابوبکره بیرون شدم. سبن ابی طالب 

یعنی علی بن ابی  صروی؟ گفتم: تصمیم دارم به کمک پسر عموی رسول الله  می
 صرسول الله گفت: ای احنف! برگرد؛ زیرا من شنیدم که  سبروم. ابوبکره  س طالب

 ر، در برابر ھم قراریگر) با شمشیدیکشتن کھرگاه، دو فرد مسلمان (بقصد «فرمود: 
ل یا رسول الله! دلیگفت: شخصی ». به دوزخ خواھند رفتھردو  رند، قاتل و مقتولیگ

ل یبدل«اما مقتول چرا به دوزخ خواھد رفت؟ فرمود:  ؛بودن قاتل، معلوم است یدوزخ
 ».پروراْند می شتن برادر مسلمانش را در سرک یز آروزیه او نکنیا

 رسد گروه باغی به قتل می ): عمار توسط۱۴باب (
مِّ  َ�نْ  ـ۲۰۰۶

ُ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَالَْت  ب َسلََمةَ  أ اًرا َ�ْقتُُل « :ص ا�َّ ِفئَةُ  َ�مَّ

ْ
َاِ�يَةُ  ال

ْ
 .»ابل

 )۲۹۱۶(م/
عمار توسط گروه باغی «فرمود:  صرسول الله  گوید: می لام سلمه ترجمه: 

 ».کشته خواھد شد

دهند، با  یز دعوت میک چی یه به سوککه دو گروه بزرگ  یتا زمان ):۱۵باب (
 ا مت برپا نخواهد شدیگر به جنگ نپردازند، قیکدی

ِ  رَُسوُل  قَاَل قَاَل:  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۲۰۰۷ اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ « :ص ا�َّ  َ�ْقتَِتَل  َحىتَّ  السَّ
 )۱۵۷(م/ .»َواِحَدةٌ  وََدْعَواُهَما ،َعِظيَمةٌ  َمْقتَلَةٌ  بَيْنَُهَما َوتَُ�ونُ  ،َعِظيَمتَانِ  فِئَتَانِ 
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که دو  یتا زمان«فرمود:  صت است که رسول الله یروا سره یاز ابوھرترجمه: 
گر به جنگ نپردازند و کشتار یکدیدھند، با  یز دعوت میک چی یه به سوکگروه بزرگ 

 .»مت برپا نخواھد شدای، قان آنان رخ ندھدیم یبزرگ

د: یعبور نکند و نگو یقبرک فرد از کنار یکه  یتا زمانشود  ): قیامت برپا نمی۱۶باب (
 بودم یم او یکاش! من بجا یا

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۰۸
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ِ « :ص ا�َّ

َّ
 تَْذَهُب  الَ  �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس  يَواذل

ْ�يَا َقرْبِ  ىلَعَ  الرَُّجُل  َ�ُمرَّ  َحىتَّ  ادلُّ
ْ
  ال

ُ
غ ْتَِ�  يَا :َوَ�ُقوُل  ،َعلَيْهِ  َ�يَتََمرَّ

َ
 َهَذا َصاِحِب  َماَكنَ  ُكنُْت  يل

َقرْبِ 
ْ
ينُ  بِهِ  َولَيَْس  ،ال   ادلِّ

َّ
َالَءُ  إِال  )۱۵۷(م/ .»ابلْ

که جانم در  ذاتیفرمود: سوگند به  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 
عبور نکند و  یقبرک فرد از کنار یکه  یتا زمانشود  قیامت برپا نمیدست اوست، 

؛ حال آنکه او نگرانی دینی ندارد؛ بودم یم صاحب این قبر یکاش! من بجا ید: اینگو
  ».کند بلکه صرفا به خاطر بالی دنیوی چنین آرزویی می

 ی اتفاق نیفتد، قیامت برپا نخواهد شدادیز ): تا هرج و مرج۱۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۰۹

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ « :قَاَل  ص ا�َّ  يَْ�رُثَ  َحىتَّ  السَّ

َهْرجُ 
ْ
َهْرجُ  َوَما :قَالُوا »ال

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا ال َقتُْل « :قَاَل  ؟ا�َّ

ْ
َقتُْل  ،ال

ْ
 )۱۵۷(م/ .»ال

ی اتفاق ادیز تا ھرج و مرج«فرمود:  ص: رسول الله گوید  می سره یابو ھرترجمه: 
 یعنیرسول الله! ھرج و مرج  یا: صحابه عرض کردند ».نیفتد، قیامت برپا نخواھد شد

 .»قتل و کشتارشتار، کقتل و«فرمود: چه؟ 

 کند شود تا وقتی که قاتل نداند چرا قتل می قیامت برپا نمی ):18باب (

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۱۰
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ى« :ص ا�َّ ِ

َّ
 تَْذَهُب  الَ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  َواذل

ْ�يَا ىِتَ  َحىتَّ  ادلُّ
ْ
َقاتُِل  يَْدرِى الَ  ،يَْومٌ  انلَّاِس  ىلَعَ  يَأ

ْ
َمْقتُوُل  َوالَ  ،َ�تََل  ِ�يمَ  ال

ْ
 ،»قُِتَل  ِ�يمَ  ال

َهْرجُ « :قَاَل  ؟َذلَِك  يَُ�ونُ  َكيَْف :فَِقيَل 
ْ
َقاتُِل  ،ال

ْ
َمْقتُوُل  ال

ْ
 )۲۹۰۸(م/ .»انلَّارِ يِف  َوال

سوگند به ذاتی که جانم در «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
گردد تا زمانی که روزی بر مردم نیاید که قاتل نداند چرا  دست اوست، دنیا سپری نمی

صحابه عرض کردند: چگونه چنین ». کشته، و مقتول نداند چرا کشته شده است
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افتد و قاتل و مقتول جھنمی  ھرج و مرج زیادی اتفاق می«افتد؟ فرمود:  اتفاقی می
 ».شوند می

 مت برپا نخواهد شدایق ،دا نشودین حجاز پیاز سرزم یکه آتش یتا زمان ):۱۹باب (
نَّ  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۲۰۱۱

َ
ِ  رَُسوَل  أ اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ « :قَاَل  ص ا�َّ ُْرجَ  َحىتَّ  السَّ

َ
 نَارٌ  خت

رِْض  ِمنْ 
َ
َِجازِ  أ

ْ
ْ�نَاَق  تىُِضءُ  ،احل

َ
 )۲۹۰۲(م/ .»بُِبرْصَى اِإلبِِل  أ

از  یکه آتش یتا زمان«فرمود:  صت است که رسول الله یروا سره یاز ابوھرترجمه: 
امت یرد، قیفرا نگ یآن، گردن شترھا را در بصر ییدا نشود و روشناین حجاز پیسرزم

 ».برپا نخواھد شد

ی دوس بت ذو الخلصه را عبادت نکنند، قیامت برپا  ): تا زمانی که قبیله۲۰باب (
 شود نمی

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۱۲
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ « :ص ا�َّ  تَْضَطرَِب  َحىتَّ  السَّ

َاُت 
َ

يل
َ
َلََصةِ ِذي  َحْوَل  ،َدوٍْس  �َِساءِ  أ

ْ
َاِهِليَّةِ يِف  َدوٌْس  َ�ْعبُُدَها َصنًَما َوَ�نَْت  .»اخل

ْ
 .بِتَبَالَةَ  اجل

 )۲۹۰۶(م/
تا زمانی که َکَپل زنان «فرمود:  صرسول الله  گوید: می س ابو ھریرهترجمه: 

». ی دوس پیرامون ذو الخلصه نلرزد و به حرکت در نیاید، قیامت برپا نخواھد شد قبیله
ی دوس در دوران جاھلیت، در  قابل یاد آوری است که ذو الخلصه نام بتی بود که قبیله

  .کردند می تباله (سرزمینی در یمن) عبادت

 شود ی عبادت نگردد، قیامت برپا نمی): تا زمانی که الت و عّز ۲۱(باب 
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۲۰۱۳  َوانلََّهارُ  اللَّيُْل  يَْذَهُب  الَ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ُعزَّى الالَُّت  ُ�ْعبَدَ  َحىتَّ 
ْ
ُت  ،»َوال

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل ُظنُّ  ُكنُْت  إِنْ  ،ا�َّ

َ
نَْزَل  ِح�َ  أل

َ
ُ  أ ُهَو ﴿ أل ا�َّ

ِيٓ ٱ رَۡسَل رَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ِ  ۥأ َولَۡو َكرَِه  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ۡ�َقِّ ٱَودِيِن  لُۡهَدىٰ ٱب

نَّ  .]۳۳[التوبة:  ﴾٣٣لُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱ
َ
ا َذلَِك  أ ُ  َشاءَ  َما َذلَِك  ِمنْ  َسيَُكونُ  إِنَّهُ « :قَاَل  ،تَامًّ  ُ�مَّ  ،ا�َّ

ُ  َ�بَْعُث  ِبهِ يِف  َمنْ  لُكَّ  َ�تََو�َّ  ،َطيِّبَةً  ِر�ًا ا�َّ
ْ
 َخْ�َ  الَ  َمنْ  َ�يَبىَْق  ،إِيَمانٍ  ِمنْ  َخْرَدلٍ  َحبَّةِ  ِمثَْقاُل  قَل

  َ�َ�ِْجُعونَ  ،ِ�يهِ 
َ

 )۲۹۰۷(م/ .»آبَائِِهمْ  ِديِن  إِىل
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شب و روز به «فرمود:  می صشنیدم که رسول الله  گوید: می لعایشه ترجمه: 
گردد) تا زمانی که (دوباره) الت و عزی عبادت  رسد (قیامت برپا نمی پایان نمی

زیر را نازل فرمود، من  ی آیه الله متعال! ھنگامی که یا رسول اللهمن گفتم: ». نشوند
 .)کند گردد (و نقصی به آن راه پیدا نمی فکر کردم که دین بطور کامل، متحقق می

ِيٓ ٱُهَو ﴿ َّ�  
َ
ِ  ۥرَۡسَل رَُسوَ�ُ أ َولَۡو َكرَِه  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ۡ�َقِّ ٱَودِيِن  لُۡهَدىٰ ٱب

ی  الله است که پیامبرش را با ھدایت و دین حق فرستاد تا اسالم را بر ھمه« ﴾٣٣لُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱ

 صرسول الله  ».ھای دیگر، چیره گرداند، ھرچند که مشرکان، دوست نداشته باشند آیین
نسیم  الله متعالشود؛ بعد از آن،  بخواھد، اینگونه می الله متعالتا ھنگامی که «فرمود: 

ی  ی یک دانه فرستد و آن نسیم، تمام کسانی را که در قلبشان به اندازه پاکی می
مانند  کند. در نتیجه، افرادی باقی می اسپند، ایمان وجود داشته باشد، قبض روح می

 ».گردند خیری در آنھا وجود ندارد و به دین اجدادشان برمیکه ھیچ 

اد هزار نفر از فرزندان اسحاق به قیامت برپا نمی شود تا زمانی که هفت ):۲۲باب (
 جنگ فالن شهر نروند

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۱۴
َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
رَبِّ يِف  ِمنَْها َجانٌِب  بَِمِدينَةٍ  َسِمْعتُمْ « :قَاَل  صانلَّيِبَّ  أ

ْ
 ال

َْحرِ يِف  ِمنَْها وََجانٌِب  ِ  رَُسوَل  يَا ،َ�َعمْ  :قَالُوا ؟»ابلْ اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ « :قَاَل  ،ا�َّ  َ�ْغُزوََها َحىتَّ  السَّ
ًفا َسبُْعونَ 

ْ
ل
َ
 :قَالُوا ،�َِسْهمٍ  يَْرُموا َولَمْ  �ِِسَالٍح  ُ�َقاتِلُوا فَلَمْ  ،نََزلُوا َجاُءوَها فَإَِذا ،إِْسَحاَق بَِ�  ِمنْ  أ

َ  الَ 
َ

  إهِل
َّ
ُ  إِال ُ  ا�َّ رَبُ  َوا�َّ

ْ
�

َ
َحدُ  فَيَْسُقُط  ،أ

َ
ْعلَُمهُ  الَ  :ثَْورٌ  :قَاَل  ،»َجانِبَيَْها أ

َ
  أ

َّ
ِ « :قَاَل  ِإال

َّ
يِف  ياذل

َْحرِ  َ  الَ  :اثلَّاِ�يَةَ َ�ُقوُل  ُ�مَّ  ،ابلْ
َ

  ِإهل
َّ
ُ  إِال ُ  ا�َّ رَبُ  َوا�َّ

ْ
�

َ
 :اثلَّاثِلَةَ َ�ُقوُل  ُ�مَّ  ،اآلَخرُ  َجانِبَُها فَيَْسُقُط  ،أ

َ  الَ 
َ

  إهِل
َّ
ُ  إِال ُ  ا�َّ رَبُ  َوا�َّ

ْ
�

َ
جُ  ،أ َمَغانِمَ  َ�ْقتَِسُمونَ  ُهمْ  َ�بَيْنََما ،َ�يَْغنَُموا َ�يَْدُخلُوَها ،لَُهمْ  َ�يَُفرَّ

ْ
 إِذْ  ،ال

�خُ  َجاَءُهمُ  ِ
اَل  إِنَّ  :َ�َقاَل  الرصَّ جَّ ُكونَ  ،َخَرجَ  قَدْ  ادلَّ ءٍ  لُكَّ  َ�يَرْتُ  )۲۹۲۰(م/ .»َوَ�رِْجُعونَ  ،ىَشْ

اسم شھری را که یک طرف «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
یا ؟ صحابه عرض کردند: بلی، »اید آن در خشکی، و طرف دیگر آن در دریاست، شنیده

نفر  شود تا زمانی که ھفتاد ھزار قیامت برپا نمی«فرمود:  ص پیامبر اکرم. رسول الله
از فرزندان اسحاق به جنگ آن شھر نروند؛ آنان، ھنگامی که به شھر برسند، از سالح 

نمایند؛ بلکه یک بار، ال اله اال الله و الله اکبر  کنند و تیر اندازی نمی استفاده نمی
افتد.  و به دست آنھا میکند  می که در دریا است، سقوط آن سمت شھرگویند؛ پس  می
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گویند؛ در نتیجه، طرف دیگر آن سقوط  ، ال اله اال الله و الله اکبر میبعد از آن، دوباره
گویند؛ در نتیجه، راھشان، باز  کند. سپس، بار سوم، ال اله اال الله و الله اکبر می می
کنند. و ھنگامی که آنھا مشغول  شوند و غنایم را جمع آوری می شود و وارد شھر می می

دھد که: دجال ظھور کرده است. آنگاه،  و ندا میید آ می تقسیم غنایم ھستند، منادی
 . »گردند و بر میکنند  می آنھا ھمه چیز را رھا

 دگرد یامت برپا نمیق آشکار نسازد، ییکوه طالیک  ،فرات زمانی کهتا  ):۲۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۱۵

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ « :قَاَل  ص ا�َّ  َ�رِْسَ  َحىتَّ  السَّ

ُفَراُت 
ْ
 ،َو�ِْسُعونَ  �ِْسَعةٌ  ،ِمائَةٍ  لُكِّ  ِمنْ  ،َ�يُْقتَُل  ،َعلَيْهِ  انلَّاُس  َ�ْقتَِتُل  ،َذَهٍب  ِمنْ  َجبٍَل  َ�نْ  ال

ُ�ونُ  لََع�ِّ  :ِمنُْهمْ  رَُجلٍ  لُكُّ  َوَ�ُقوُل 
َ
نَا أ

َ
ي  أ ِ

َّ
ُواذل ْ�

َ
 )۲۸۹۴(م/ .»أ

د تا گرد یامت برپا نمیق«فرمود:  ص رسول الله گوید: می سره یابوھرترجمه: 
و از ھر  آشکار نسازد؛ و مردم به خاطر آن، نجنگند؛ ییکوه طالیک  ،فرات زمانی که

از آنھا نگوید: شاید من آن یک نفری باشم ھریک  صد نفر، نود و نه نفر کشته نشود؛ و
 ». کند که نجات پیدا می

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۱۶
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ُفَراُت  يُوِشُك « :ص ا�َّ

ْ
نْ  ال

َ
 َ�نْ  َ�رِْسَ  أ

هُ  َ�َمنْ  ،َذَهٍب  ِمنْ  َكْ�ٍ  ُخذْ  فَالَ  َحرَضَ
ْ
 )۲۸۹۴(م/ .»َشيْئًا ِمنْهُ  يَأ

ی  بزودی رودخانه«فرمود:  صروایت است که رسول الله  ساز ابو ھریره ترجمه: 
آنجا حضور پیدا نمود، فرات یک گنج طالیی آشکار خواھد ساخت؛ پس ھرکس که 

  ».چیزی از آن نگیرد

هایی  شود تا زمانی که شما با قومی نجنگید که چهره ): قیامت برپا نمی۲۴باب (
 مانند سپر دارند

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۱۷
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ اَعةِ يََدِي  َ�ْ�َ  ُ�َقاتِلُونَ « :ص ا�َّ  السَّ

َعرُ  نَِعالُُهمُ  قَْوًما نَّ  ،الشَّ
َ
َمَجانُّ  وُُجوَهُهمُ  َكأ

ْ
ُمْطَرقَةُ  ال

ْ
وُُجوهِ  مُحْرُ  ،ال

ْ
ْ�ُ�ِ  ِصَغارُ  ،ال

َ
 .»األ

 )۲۹۱۲(م/
در نزدیکی قیامت، «فرمود:  صه رسول الله کت است یروا سره یاز ابوھرترجمه: 

قرمز و  شانیھا صورت ،شان از مو ساخته شده استیھا فشکجنگید که  قومی میشما با 
 ».دارند کوچک یچشمانو  استمانند سپر 
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 امت برپا نخواهد شدیق ندکقحطان، ظهور ن ی هلیاز قب یه مردک یتا زمان ):۲۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۱۸

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ « :قَاَل  ص ا�َّ  رَُجٌل  َ�ُْرجَ  َحىتَّ  السَّ

 )۲۹۱۰(م/ .»بَِعَصاهُ  انلَّاَس  �َُسوُق  قَْحَطانَ  ِمنْ 
از  یه مردک یتا زمان«فرمود:  ص رسول الله گوید: می سره یابوھرترجمه: 

نرسد)  یرد (به پادشاھیش، جلو نگیند و مردم را با عصاکقحطان، ظھور ن ی هلیقب
 ».امت برپا نخواھد شدیق

 نرسدکه فردی به نام جهجاه به حکومت  گردد تا زمانی ): قیامت برپا نمی۲۶باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۱۹

َ
يَّامُ  تَْذَهُب  الَ « :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
 َ�ْمِلَك  َحىتَّ  ،َواللَّيَاىِل  األ

ُ  ُ�َقاُل  رَُجٌل 
َ

َْهَجاهُ  هل
ْ
 )۲۹۱۱(م/ .»اجل

تا زمانی که فردی به نام «فرمود:  ص نبی اکرم گوید: می سابوھریره ترجمه: 
 گردد.)  (قیامت برپا نمی». کند جھجاه به حکومت نرسد، شب و روز ادامه پیدا می

گردد که هیچ کس در روی زمین، نام الله را بر زبان  ): قیامت زمانی برپا می۲۷باب (
 نیاورد

�ٍَس  َ�نْ  ـ۲۰۲۰
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س أ اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ « :ص ا�َّ َحدٍ  ىلَعَ  السَّ

َ
ُ  :َ�ُقوُل  أ  ،ا�َّ

 ُ  )۱۴۸(م/ .»ا�َّ
تا زمانی که یک نفر وجود «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سانس ترجمه: 

 ». گردد داشته باشد که نام الله را به زبان آورد، قیامت برپا نمی

روح  وزد و هرکس را که ایمانی در دلش باشد، قبض ): نسیمی از یمن می۲۸باب (
 کند می

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۲۱
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َ  إِنَّ « :ص ا�َّ ََمِن  ِمنَ  ِر�ًا َ�بَْعُث  ا�َّ  ،ايلْ

 َ�َ
ْ
ل
َ
َِر�رِ  ِمنَ  أ

ْ
َحًدا تََدعُ  فَالَ  ،احل

َ
ِبهِ يِف  أ

ْ
بُو قَاَل  ـ قَل

َ
َقَمةَ  أ

ْ
َعِز�زِ  َ�بْدُ  َوقَاَل  ،َحبَّةٍ  ِمثَْقاُل  :َعل

ْ
 ـ ال

ةٍ  ِمثَْقاُل    إِيَمانٍ  ِمنْ  َذرَّ
َّ
 )۱۱۷(م/ .»َ�بََضتْهُ  إِال

نسیمی از جانب  الله متعال«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 
ای ایمان داشته  ی ذره فرستد که از ابریشم نرمتر است و ھرکس را که به اندازه یمن می

 ». کند باشد، قبض روح می
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 شود بدترین مردم، برپا می): قیامت بر ۲۹باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۲۰۲۲ اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س بِن َمسُعودٍ  ا�َّ   السَّ

َّ
 ىلَعَ  إِال

ارِ   )۲۹۴۹(م/ .»انلَّاِس  رِشَ
ھمانا قیامت بر «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سعبدلله بن مسعود ترجمه: 

 ». شود میبدترین مردم، برپا 

امت برپا نخواهد ید، قندروغگو، ظهور نکنو دجال افرادی که  یتا زمان ):۳۰(باب 
 شد.

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۲۳
َ
اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ أ الُونَ  ُ�بَْعَث  َحىتَّ  السَّ  َدجَّ

ابُونَ  نَّهُ  يَْزُ�مُ  لُكُُّهمْ ،ثََالِ��َ  ِمنْ  قَِر�ٌب  ،َكذَّ
َ
ِ  رَُسوُل  �  )۱۵۷(م/ .»ا�َّ

ک یکه نزد یتا زمان«فرمود:  صنبی اکرم ت است که یروا سره یاز ابوھرترجمه: 
ا مت برپا یکنند، ق ینبوت م یآنان ادعا یدجال دروغگو، ظھور نکند که ھمگ یبه س

 نخواھد شد.

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  س َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۲۰۲۴ يََدِي  َ�ْ�َ  إِنَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ
اَعةِ  ا�ِ�َ  السَّ  )۲۹۲۳(م/ .فَاْحَذُروُهمْ  :َجابِرٌ  قَاَل و ىف رواية:  »َكذَّ

در «فرمود:  می صشنیدم که رسول الله  گوید: می سجابر بن سمره ترجمه: 
گفت: پس از  سو در روایتی آمده است که جابر ». آیند نزدیکی قیامت، دروغگویانی می

 آنان بر حذر باشید. 

 ): در مورد جنگیدن مسلمانان با یهودیان۳۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۲۵

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ « :قَاَل  ص ا�َّ  ُ�َقاتَِل  َحىتَّ  السَّ

ُمْسِلُمونَ 
ْ
َُهودَ  ال

ْ
ُمْسِلُمونَ  َ�يَْقتُلُُهمُ  ،ايل

ْ
َُهوِدىُّ  َ�ْتَِبئَ  َحىتَّ  ،ال ََجرِ  َوَراءِ  ِمنْ  ايلْ

ْ
َجرِ  احل  ،َوالشَّ

ََجرُ  َ�يَُقوُل 
ْ
وِ  احل

َ
َجرُ  أ ِ  َ�بْدَ  يَا ُمْسِلمُ  يَا :الشَّ ىِف  َ�ُهوِدىٌّ  َهَذا ا�َّ

ْ
هُ  َ�تََعاَل  ،َخل

ْ
  ،فَاْ�تُل

َّ
 إِال

َغْرقَدَ 
ْ
إِنَّهُ  ،ال

َُهودِ  َشَجرِ  ِمنْ  فَ
ْ

 )۲۹۲۲(م/ .»ايل
د تا گرد یامت برپا نمیق« فرمود: صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 

ک یکه  جاییتا  و آنان را به قتل نرسانند جنگندنان یھودین با انامسلم زمانی که
 یا گوید: می سنگ و درخت لیو ؛کند یپشت سنگ و درخت خود را پنھان م ،یھودی
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جز درخت ب برسان؛به قتل ا و او را یب ؛پشت من است ،یھودیک نفر ی ،نیمسلمان! ا
 ».ھود استی ان) که از درختنوعی درخت خاردارغرقد (

 ها (کفار) از همه بیشترند شود که رومی قیامت در حالی برپا می ):۳۲باب (
ٍّ  بِْن  ُموىَس َعن  ـ۲۰۲۶ �ِيهِ  َ�نْ  ىلُعَ

َ
ُمْستَْورِدُ  قَاَل  :قَاَل  أ

ْ
ُقرىَِشُّ  ال

ْ
 بِْن  َ�ْمِرو ِعنْدَ  س ال

َعاِص 
ْ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :ال اَعةُ  َ�ُقومُ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ ومُ  السَّ رَثُ  َوالرُّ

ْ
�

َ
ُ  َ�َقاَل  ،»انلَّاِس  أ

َ
 :َ�ْمٌرو هل

برِْصْ 
َ
قُوُل  :قَاَل  ،َ�ُقوُل  َما أ

َ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعُت  َما أ َت  لنَِئْ  :قَاَل  ،ص ا�َّ

ْ
 ِ�يِهمْ  إِنَّ  ،َذلَِك  قُل

َِصاالً 
َ
ْرَ�ًعا خل

َ
ْحلَمُ  إِ�َُّهمْ  :أ

َ
ُ�ُهمْ  ،فِتْنَةٍ  ِعنْدَ  انلَّاِس  أل رْسَ

َ
وَْشُكُهمْ  ،ُمِصيبَةٍ  َ�ْعدَ  إِفَاَقةً  َوأ

َ
ةً  َوأ  َكرَّ

ةٍ  َ�ْعدَ  يلَةٌ  َحَسنَةٌ  وََخاِمَسةٌ  ،وََضِعيٍف  َوَ�تِيمٍ  لِِمْسِك�ٍ  وََخْ�ُُهمْ  ،فَرَّ ْمنَُعُهمْ  :مَجِ
َ
مِ  ِمنْ  َوأ

ْ
 ُظل

ُملُوكِ 
ْ
 )۲۸۹۸(م/ .ال

نزد عمرو  سمستورد قریشی  گوید: می علی به روایت از پدرش موسی بنترجمه: 
شود  قیامت در حالی برپا می«فرمود:  می ص گفت: شنیدم که رسول الله سبن عاص 

گویی. او عمرو به او گفت: مواظب باش چه می». که رومیھا (کفار) از ھمه بیشترند
 گویم.ام، می شنیده صگفت: آنچه را که از رسول الله 

گفت: ھم اکنون که این حدیث را بیان نمودی، باید دانست که آنھا چھار سعمرو 
ھنگام مصیبت، زودتر  -۲ی مردم، بردبارترند. ھنگام فتنه، از ھمه -۱خصلت دارند: 

گاه میی مردم به خود میاز ھمه بعد از فرار، زودتر از ھمه به جنگ  -۳شوند. آیند و آ
ی مسکین و یتیم و ضعیف از ھمه بھترند؛ و خصلت پنجم و خوب و برا -۴آیند. می

 گیرند.زیبایی که دارند، این است که بیشتر از سایر مردم، جلوی ستم پادشاھان را می

 ها و کثرت قتل هنگام ظهور دجال ): در مورد جنگیدن با رومی۳۳باب (
ُكوفَةِ  مَحَْراءُ  ِر�حٌ  َهاَجْت  :قَاَل  َجابِرٍ  بِْن  �َُسْ�ِ  َ�نْ  ـ۲۰۲۷

ْ
ُ  لَيَْس  رَُجٌل  فََجاءَ  ،بِال

َ
 هل

َ�ى   ِهجِّ
َّ
ِ  َ�بْدَ  يَا :إِال اَعةُ  َجاَءِت  َمْسُعودٍ  ْ�نَ  ا�َّ  إِنَّ  :َ�َقاَل  ُمتَِّكئًا َوَ�نَ  َ�َقَعدَ  :قَاَل  ،السَّ

اَعةَ  َّاَها َهَكَذا �ِيَِدهِ  قَاَل  ُ�مَّ  ،بَِغِنيَمةٍ  ُ�ْفَرحَ  َوالَ  ،ِمَ�اٌث  ُ�ْقَسمَ  الَ  َحىتَّ  َ�ُقومُ  الَ  السَّ
َ

ْوَ  َو�
َ

� 
مِ 
ْ
أ ْهِل  َ�َْمُعونَ  َعُدوٌّ  :َ�َقاَل  الشَّ

َ
ْهُل  لَُهمْ  َوَ�َْمعُ  اإلِْسَالمِ  أل

َ
ُت  ،اإلِْسَالمِ  أ

ْ
ومَ  :قُل  :قَاَل  ؟َ�ْعِ�  الرُّ

ِقتَالِ  َذاُ�مُ  ِعنْدَ  َوتَُ�ونُ  ،َ�َعمْ 
ْ
ةٌ  ال   فَيَْشرَتُِط  ،َشِديَدةٌ  رَدَّ

ْ
َطةً  ُمْسِلُمونَ ال َموِْت  رُشْ

ْ
 تَرِْجعُ  الَ  لِل

 
َّ
 َوَ�ْفَ�  اَغِلٍب  َ�ْ�ُ  لُكٌّ  ،وََهُؤالَءِ  َهُؤالَءِ  َ�يىَِفءُ  ،اللَّيُْل  بَيَْنُهمُ  َ�ُْجزَ  َحىتَّ  َ�يَْقتَِتلُونَ  ،اَغبِلَةً  إِال
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َطةُ  ْ ُمْسِلُمونَ  �َْشرَتُِط  ُ�مَّ  ،الرشُّ
ْ
َطةً  ال َموِْت  رُشْ

ْ
  تَرِْجعُ  الَ  ،لِل

َّ
 َ�ُْجزَ  َحىتَّ  ،َ�يَْقتَِتلُونَ  اَغبِلَةً  ِإال

َطةُ  َوَ�ْفَ�  ،اَغِلٍب  َ�ْ�ُ  لُكٌّ  ،وََهُؤالَءِ  َهُؤالَءِ  َ�يىَِفءُ  ،اللَّيُْل  بَيْنَُهمُ  ْ ُمْسِلُمونَ  �َْشرَتُِط  ُ�مَّ  ،الرشُّ
ْ
 ال

َطةً  َموِْت  رُشْ
ْ
  تَرِْجعُ  الَ  ،لِل

َّ
 َ�ْ�ُ  لُكٌّ  ،وََهُؤالَءِ  َهُؤالَءِ  َ�يىَِفءُ  ،ُ�ْمُسوا َحىتَّ  َ�يَْقتَِتلُونَ  ،اَغبِلَةً  إِال

َطةُ  َوَ�ْفَ�  ،اَغِلٍب  ْ ابِعِ  يَْومُ  اَكنَ  فَإَِذا ،الرشُّ ِْهمْ  َ�َهدَ  ،الرَّ
َ

ْهِل  بَِقيَّةُ  إِيل
َ
ُ  َ�يَْجَعُل  ،اإلِْسَالمِ  أ  ا�َّ

بَْرةَ  ا ـ ةً َمْقتَلَ  َ�يَْقتُلُونَ  ،َعلَيِْهمْ  ادلَّ ا ،ِمثْلَُها يَُرى الَ  :قَاَل  إِمَّ  إِنَّ  َحىتَّ  ـ ِمثْلَُها يُرَ  لَمْ  :قَاَل  َو�ِمَّ
ائِرَ  َُمرُّ  الطَّ رَّ  َحىتَّ  ُ�َلُِّفُهمْ  َ�َما ،جِبََنبَاتِِهمْ  يلَ ِب  َ�نُو َ�يَتََعادُّ  ،َميْتًا َ�ِ

َ
ُدونَهُ  فَالَ  ،ِمائَةً  اَكنُوا ،األ ِ�َ 

  ِمنُْهمْ  بىَِقَ 
َّ
َواِحدُ  الرَُّجُل  إِال

ْ
ىِّ  ،ال

َ
وْ  ؟ُ�ْفَرحُ  َغِنيَمةٍ  فَِبأ

َ
ىُّ  أ

َ
 َكَذلَِك  ُهمْ  َ�بَيْنََما ؟ُ�َقاَسمُ  ِمَ�اٍث  أ

ٍس  َسِمُعوا إِذْ 
ْ
رَبُ  ُهوَ  ،بِبَأ

ْ
�

َ
�خُ  فََجاَءُهمُ  ،َذلَِك  ِمنْ  أ ِ

اَل  إِنَّ  الرصَّ جَّ  ،َذَراِر�ِِّهمْ يِف  َخلََفُهمْ  قَدْ  ادلَّ
فُُضونَ  يِْديِهمْ يِف  َما َ�َ�ْ

َ
ةَ  َ�يَبَْعثُونَ  ،َوُ�ْقِبلُونَ  ،أ ِ  رَُسوُل  قَاَل  ،َطِليَعةً  فََوارَِس  َعرَشَ  :ص ا�َّ

ْعرُِف  إِ�ِّ «
َ
ْسَماَءُهمْ  أل

َ
ْسَماءَ  ،أ

َ
َوانَ  ،آبَائِِهمْ  َوأ

ْ
ل
َ
رِْض  َظْهرِ  ىلَعَ  فََوارَِس  َخْ�ُ  ُهمْ  ،ُخيُولِِهمْ  َوأ

َ
 األ

وْ  ،يَْوَمئِذٍ 
َ
رِْض  َظْهرِ  ىلَعَ  فََوارَِس  َخْ�ِ  ِمنْ  أ

َ
 )۲۸۹۹(م/ .»يَْوَمئِذٍ  األ

بادی قرمز رنگ در کوفه وزید؛ آنگاه، مردی نزد  گوید: می یسیر بن جابر -۲۰۲۷
 لله بن مسعود! قیامت فرا رسید. راویا گفت: ای عبد ابن مسعود آمد و مرتب می

گردد مگر زمانی که گفت: قیامت برپا نمی عبدلله که تکیه داده بود، نشست و گوید: می
آنگاه، با  بدست آوردن غنیمت، خوشحال نشوند. ھیچ میراثی تقسیم نگردد و مردم از

ھم  رددستش اینگونه بسوی شام، اشاره کرد و گفت: دشمنان علیه مسلمانان گِ 
من پرسیدم: ھدف از دشمنان،  گوید: می شوند. راوی آیند؛ مسلمانان نیز جمع می می

ھا ھستند؟ گفت: بلی، و در آن جنگ، بازگشت و رّدت شدیدی، رخ  ھمان رومی
فرستند که بدون پیروزی،  دھد. آنگاه مسلمانان گروھی از لشکر را برای جنگ می می

ی جنگ دھند تا اینکه فرا رسیدن شب، مانع ادامهبرنگردند. آنان به جنگ ادامه می
 ،گروهھردو  گردند، حال آنکه گروه، بدون کسب پیروزی بر میھردو  شود. سپس می

، مسلمانان گروه دیگری را برای روند. بعد از آن جنگجویان اسالم و کفر، از بین می
دھند تا  فرستند که بدون پیروزی، برنگردند. آنان نیز به جنگ ادامه می جنگیدن می

گروه بدون کسب پیروزی، ھردو  سپسشود.  ی جنگ میاینکه تاریکی شب، مانع ادامه
شوند. برای بار گروه اسالم و کفر، نابود میھردو  گردند حال آنکه جنگجویان بر می

فرستند که بدون پیروزی برنگردند. آنان سوم، مسلمانان گروھی را برای جنگیدن می
و ھرد شود. سپسی جنگ میدھند تا اینکه تاریکی شب، مانع ادامه به جنگ ادامه می
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گروه اسالم و کفر، ھردو  گردند، حال آنکه جنگجویان می گروه بدون کسب پیروزی، بر
روند و  خیزند و به جنگ با دشمن می ی مسلمانان بر میاند. روز چھارم، بقیه نابود شده

دھد. آنگاه مسلمانان، تعداد زیادی از کفار را به  کفار را شکست می الله متعالاینگونه 
ای، مشاھده نخواھد شد یا مشاھده نشده است؛ تا  که چنین صحنهرسانند  قتل می

افتد و ھنوز از آنھا عبور نکرده که به زمین میکند  می جایی که پرنده از کنار آنھا عبور
شمارند و متوجه ی صد نفری، یکدیگر را می میرد. آنگاه فرزندان یک تیرهو می

ت؛ پس چگونه کسب غنیمت، شوند که فقط یک نفر از آنھا باقی مانده اس می
شود؟ در این اثنا، آنان خبر جنگی را  آورد؟ و چگونه میراث تقسیم می خوشحالی می

دھد که دجال بعد از آنھا به زن  و ندا میآید  می شنوند که بزرگتر از این است؛ فردی می
 اندازند و به ی آنھا حمله کرده است. اینگونه آنھا ھر چه در دست دارند، میو بچه

فرستند که  روند. آنان ده نفر از اسب سواران را بعنوان طالیه دار می سوی دجال می
من نام آنھا، نام پدرانشان و رنگ اسبھایشان را «در مورد آنان فرمود:  ص رسول الله

  ».دانم؛ در آن روز، آنھا بھترین یا از بھترین سواران روی زمین ھستند می

 از ظهور دجال): فتوحات مسلمانان قبل ۳۴باب (
ِ  رَُسولِ  َمعَ  ُكنَّا :قَاَل  ل ُ�تْبَةَ  بِْن  نَافِعِ  َ�نْ  َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۲۰۲۸ يِف  ص ا�َّ

ىَت  :قَاَل  ،َغْزَوةٍ 
َ
َمْغرِِب  قِبَِل  ِمنْ  قَْومٌ  صانلَّيِبَّ  فَأ

ْ
وِف  ِ�يَاُب  َعلَيِْهمْ  ،ال  ِعنْدَ  فََواَ�ُقوهُ  ،الصُّ

َ�َمةٍ 
َ
إِ�َُّهمْ  ،أ

ِ  َورَُسوُل  لَِقيَامٌ  فَ  ،َوَ�يْنَهُ  بَيْنَُهمْ  َ�ُقمْ  ائِْتِهمْ  :َ�ْفىِس يِل  َ�َقالَْت  :قَاَل  ،قَاِعدٌ  ص ا�َّ
ُت  ُ�مَّ  :قَاَل  ،َ�ْغتَالُونَهُ  الَ 

ْ
تَيْتُُهمْ  ،َمَعُهمْ  نىَِجٌّ  لََعلَّهُ  :قُل

َ
 ِمنْهُ  فََحِفْظُت  :قَاَل  ،َوَ�يْنَهُ  بَيْنَُهمْ  َ�ُقْمُت  فَأ

ْرَ�عَ 
َ
ُهنَّ  ،لَكَِماٍت  أ ُعدُّ

َ
َعَرِب  َجِز�َرةَ  َ�ْغُزونَ « :قَاَل  ،يَِدىيِف  أ

ْ
ُ  َ�يَْفتَُحَها ،ال  ،فَارَِس  ُ�مَّ ، أل ا�َّ

ُ  َ�يَْفتَُحَها ومَ  َ�ْغُزونَ  ُ�مَّ ، أل ا�َّ ُ  َ�يَْفتَُحَها ،الرُّ اَل  َ�ْغُزونَ  ُ�مَّ ، أل ا�َّ جَّ ُ  َ�يَْفتَُحهُ  ،ادلَّ  »ا�َّ
اَل  نََرى الَ  ،َجابِرُ  يَا :نَافِعٌ  َ�َقاَل  :قَاَل  جَّ ومُ  ُ�ْفتَحَ  َحىتَّ  َ�ُْرجُ  ادلَّ  )۲۹۰۰(م/ .الرُّ

گفت: ما ھمراه نبی  لکه نافع بن عتبه کند  می جابر بن سمره روایتترجمه: 
ای بودیم که جماعتی که لباسھای پشمین به تن داشتند از سمت  در غزوه صاکرم 

مالقات کردند.  ص پیامبر اکرمای با  آمدند و در کنار تپه ص رسول اللهمغرب، نزد 
نشسته بود. به ذھنم  ص رسول اکرمقابل یاد آوری است که آنھا ایستاده بودند و 

قرار بگیر؛ چرا که مبادا او را ترور  صرسید که نزد آنان برو و میان آنھا و رسول الله 
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نھا حرفی خصوصی دارد. به ھر با آ صکنند. سپس با خود گفتم: شاید رسول اکرم 
ایستادم. در آنجا چھار  ص حال، سرانجام، نزد آنان رفتم و بین آنھا و رسول الله

فرمود:  ص پیامبر اکرمشمارم؛  حفظ نمودم که با دستم می ص جمله از رسول اکرم
نماید. سپس، با  فتح میآن را  الله متعالجنگید و  ی عربستان می شما با شبه جزیره«

جنگید و کند. بعد از آن، با روم میفتح میآن را  الله متعالجنگید و (ایران) می فارس
به شما فتح و  الله متعالجنگید و کند. سرانجام، با دجال میفتح میآن را  الله متعال

کنیم تا روم نافع گفت: ای جابر! ما فکر می گوید: می راوی». کندپیروزی، عنایت می
 کند. نمی فتح نشود، دجال ظھور

 ی فتح قسطنطنیه ): درباره۳۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۲۹

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ « :قَاَل  ص ا�َّ َل  َحىتَّ  السَّ ومُ  َ�ْ�ِ  الرُّ

ْ�َماقِ 
َ
وْ  ،بِاأل

َ
ِْهمْ  َ�يَْخُرجُ  ،بَِدابَِق  أ

َ
َمِدينَةِ  ِمنَ  َجيٌْش  إِيل

ْ
ْهِل  ِخيَارِ  ِمنْ  ،ال

َ
رِْض  أ

َ
 فَإَِذا ،يَْوَمئِذٍ  األ

ومُ  قَالَِت  تََصافُّوا ينَ  َوَ�ْ�َ  بَيْنََنا َخلُّوا :الرُّ ِ
َّ

ُهمْ  ِمنَّا َسبَْوا اذل
ْ
ُمْسِلُمونَ  َ�يَُقوُل  ،ُ�َقاتِل

ْ
ِ  ،الَ  :ال  َوا�َّ

َ�ِّ  الَ  ُ  َ�تُوُب  الَ  ثُلٌُث  َ�يَنَْهِزمُ  ،َ�يَُقاتِلُوَ�ُهمْ  ،إِْخَوانِنَا َوَ�ْ�َ  بَيْنَُ�مْ  �ُ بًَدا َعلَيِْهمْ  ا�َّ
َ
 َوُ�ْقتَُل  ،أ

فَْضُل  ،ثُلُثُُهمْ 
َ
َهَداءِ  أ ِ  ِعنْدَ  الشُّ بًَدا ُ�ْفتَنُونَ  الَ  ،اثلُّلُُث  َوَ�ْفتَِتحُ  ،ا�َّ

َ
 ،قُْسُطنِْطينِيَّةَ  َ�يَْفتَِتُحونَ  ،أ

َغنَائِمَ  َ�ْقتَِسُمونَ  ُهمْ  َ�بَيْنََما
ْ
�ْتُونِ  ُسُيوَ�ُهمْ  َعلَُّقوا قَدْ  ،ال يَْطانُ  ِ�يِهمُ  َصاحَ  إِذْ  ،بِالزَّ  إِنَّ  :الشَّ

َمِسيحَ 
ْ
ْهِليُ�مْ يِف  َخلََفُ�مْ  قَدْ  ال

َ
مَ  َجاُءوا فَإَِذا ،بَاِطٌل  وََذلَِك  ،َ�يَْخرُُجونَ  أ

ْ
أ  َ�بَيْنََما ،َخَرجَ  الشَّ

ونَ  ُهمْ  ِقتَالِ  يُِعدُّ
ْ
ُفوَف  �َُسوُّونَ  ،لِل ِ�يَمِت  إِذْ  ،الصُّ

ُ
َالةُ  أ ُل  ،الصَّ ِ�ْ

َعلَيِه  َمْرَ�مَ  اْ�نُ  ِعيىَس  َ�يَ
الُم،  ُهمْ السَّ مَّ

َ
ِ  َعُدوُّ  َرآهُ  فَإَِذا فَأ حُ  يَُذوُب  َكَما َذاَب  ا�َّ

ْ
ِمل

ْ
َماءِ يِف  ال

ْ
 َحىتَّ  َالنَْذاَب  تََرَ�هُ  فَلَوْ  ،ال

ُ  َ�ْقتُلُهُ  َولَِ�نْ  ،َ�ْهِلَك  �ِهمْ  ،�ِيَِدهِ  ا�َّ  )۲۸۹۷(م/ .»َحْرَ�ِتهِ يِف  َدَمهُ  َ�ُ�ِ
شود تا زمانی  قیامت برپا نمی«فرمود:  ص رسول الله گوید: می سابوھریره ترجمه: 

ھا به اعماق یا دابق (مکانی در نزدیکی حلب در سرزمین شام) نیایند؛ آنگاه،  که رومی
روند؛ ھنگامی  سپاھی از مردم مدینه که بھترین افراد آن روزگار ھستند، بسوی آنان می

اند،  گویند: ما را با کسانی که از ما اسیر گرفته ھا می قرار بگیرند، رومی که در برابر ھم
، شما را اللهگویند: نه، سوگند به د تا با آنان بجنگیم. مسلمانان میبه حال خود بگذاری

 جنگند و یک سوم آنھا شکستکنیم. اینگونه مسلمانان با آنھا میبا آنھا رھا نمی
-کند. و یک سوم آنھا کشته میی آنھا را قبول نمیتوبه لالله متعاکه ھرگز خورند  می



 ٥٧٧  ها کتاب فتنه -۶۷

شوند و  ھستند. و یک سوم دیگر آنھا پیروز می الله متعالشوند که بھترین شھدا نزد 
کنند. سپس شوند. ھمچنین این گروه، قسطنطنیه را فتح می ھرگز دچار فتنه نمی

-مشغول تقسیم غنایم میو کنند  می آنان، شمشیرھایشان را به درختان زیتون، آویزان
کرده است.  ھای شما حمله زند: دجال به خانواده شوند که شیطان میان آنھا فریاد می

کنند؛ حال آنکه این، سخن باطلی است؛ اما  آنھا با شنیدن این سخن، حرکت می
 کند. آنھا خودشان را برای جنگ آمادهرسند، دجال ظھور می ھنگامی که به شام می

÷  گردد و عیسی بن مریم که نماز برپا میکنند  می صفھایشان را تنظیمو کنند  می
؛ دجال؛ اللهکند. پس ھنگامی که دشمن و نماز را برایشان، امامت میآید  می فرود

شود، ذوب و نابودی او شروع  بیند، مانند نمکی که در آب، ذوب می را می÷  عیسی
بگذارد، خودش ھالک و نابود او را به حال خود ÷  شود؛ طوری که اگر عیسی می
اثر ÷  پس عیسی رساند.به قتل می÷  او را بدست عیسی الله متعالگردد؛ اما  می

 دھد.اش به مسلمانان، نشان می خون دجال را روی نیزه

  رودمیدر زمین فرو کند،  سپاهی که به قصد کعبه حرکت می): ۳۶باب (
ِ  ُ�بَيْدِ  َ�نْ  ـ۲۰۳۰ ِقبِْطيَّةِ  ابِْن  ا�َّ

ْ
َارُِث  َدَخَل  :قَاَل  ال

ْ
يِب  ْ�نُ  احل

َ
ِ  َوَ�بْدُ  َر�ِيَعةَ أ  ْ�نُ  ا�َّ

نَا ،َصْفَوانَ 
َ
مِّ  ىلَعَ  ،َمَعُهَما َوأ

ُ
مِّ  ،َسلََمةَ  أ

ُ
ُمْؤِمِن�َ  أ

ْ
الََها ،ب ال

َ
َيِْش  َعِن  فََسأ

ْ
ي  اجل ِ

َّ
 ُ�َْسُف اذل

يَّامِ يِف  َذلَِك  َوَ�نَ  ،بِهِ 
َ
َ�ْ�ِ  ابِْن  � ِ  رَُسوُل  قَاَل  :َ�َقالَْت  ،الزُّ َيِْت  اَعئِذٌ  َ�ُعوذُ « :ص ا�َّ

ْ
 َ�يُبَْعُث  بِابل

ْهِ 
َ

رِْض  ِمنَ  بِبَيَْداءَ  اَكنُوا فَإَِذا ،َ�ْعٌث  إِيل
َ
ُت  »بِِهمْ  ُخِسَف  األ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل  بَِمنْ  فََكيَْف  ،ا�َّ

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ُ�بَْعُث  َولَِكنَّهُ  ،َمَعُهمْ  بِهِ  ُ�َْسُف « :قَاَل  ؟اَكرًِها اَكنَ 
ْ
بُو َوقَاَل  »نِيَِّتهِ  ىلَعَ  ال

َ
 :َجْعَفرٍ  أ

َمِدينَةِ  َ�يَْداءُ ِ�َ 
ْ
  )۲۸۸۲(م/ .ال
من و حارث بن ابی ربیعه و عبدلله بن صفوان  گوید: می عبید الله بن قبطیهترجمه: 

رفتیم؛ آنان از وی در مورد سپاھی که در زمین فرود  لنزد ام المؤمنین ام سلمه 
رود، پرسیدند. قابل یادآوری است که این ماجرا در دوران حکومت عبدلله بن زبیر  می

، اللهی فردی در خانه«فرمود:  صگفت: رسول الله  لحال، ام سلمه  بود. به ھر
نگامی که به فرستند؛ ھگیرد؛ سپس، گروھی را برای جنگیدن با وی میپناه می

! یا رسول اللهمن گفتم: ». روندرسند، در زمین فرو میسرزمین صاف و ھمواری می
او ھم ھمراه آنھا در زمین فرو «شود؟ فرمود: مجبور باشد، چه میکه  کسی حکم
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ابو جعفر که یکی از راویان ». گرددرود؛ ولی روز قیامت، بر اساس نیتش، حشر می می
  ھموار مدینه است. ھدف، زمین گوید: می است

 ی مساکن مدینه و آباد شدن آن قبل از قیامت ): درباره۳۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۳۱

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ َمَساِ�نُ  َ�بْلُغُ « :ص ا�َّ

ْ
وْ  إَِهاَب  ال

َ
 أ

ُت  :زَُهْ�ٌ  قَاَل  »َ�َهاَب 
ْ
َمِدينَةِ  ِمنَ  َذلَِك  فََ�مْ  :لُِسَهيٍْل  قُل

ْ
 )۲۹۰۳(م/ .ِميالً  َوَ�َذا َكَذا :قَاَل  ؟ال

ھای مدینه به إھاب یا  خانه«فرمود:  ص رسول الله گوید: می سابوھریره ترجمه: 
ی اھاب تا مدینه چقدر است؟  به سھیل گفتم: فاصله گوید: می زھیر». رسدیھاب می

 گفت: فالن قدر میل است.

 ردکدارد، منهدم خواهد  ییکبار یه پاهاکاز حبشه  یعبه را مردک ):۳۸باب (
َكْعبَةَ  ُ�َرُِّب « :ص قَاَل: قَاَل رسول اهللا س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۲۰۳۲

ْ
َو�َْقتَْ�ِ  ُذو ال  ِمنَ  السُّ

َبََشةِ 
ْ
 )۲۹۰۹(م/ .»احل

ه کاز حبشه  یعبه را مردک«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابوھرترجمه: 
 ».ردکدارد، منھدم خواھد  یکیبار یپاھا

 گیرد ): در مورد اینکه عراق جلوی درهمش را می۳۹باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۳۳

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ِعَراُق  َمنََعِت « :ص ا�َّ

ْ
 ..َوقَِف�ََها ِدرَْهَمَها ال

مُ  َوَمنََعِت 
ْ
أ ُ�مْ  َحيُْث  ِمنْ  وَُعْدُ�مْ  ،وَِدينَارََها إِرَْد�ََّها ِمرْصُ  َوَمنََعْت  ،وَِدينَارََها ُمْدَ�َها الشَّ

ْ
 ،بََدأ

ُ�مْ  َحيُْث  ِمنْ  وَُعْدُ�مْ 
ْ
ُ�مْ  َحيُْث  ِمنْ  وَُعْدُ�مْ  ،بََدأ

ْ
ْمُ  َذلَِك  ىلَعَ  َشِهدَ  »بََدأ

َ
يِب  حل

َ
 .وََدُمهُ  ُهَر�َْرةَ أ

 )۲۸۹۶(م/
بزودی عراق از دادن درھم «فرمود:  ص رسول الله گوید: می سابوھریره ترجمه: 

ھای  چنین شام از پرداخت دینار و پیمانه کند؛ ھمخودداری می ،ھای غذا و پیمانه
 ھای غذا خوددارینماید؛ مصر نیز از پرداخت دینار و پیمانه خودداری می ،طعام

کنید، و شما ھمان وضعیت نخست را و شما ھمان وضعیت نخست را پیدا میکند  می
گوشت و خون ابوھریره ». کنیدکنید، و شما ھمان وضعیت نخست را پیدا می میپیدا 

 دھد.  بر این مطلب، گواھی می
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شوند و مردم آنھا مالیات، (ھدف این است که این مناطق بعد از اینکه فتح می
شود و غیر مسلمانان در نزدیکی  کنند، بزودی وضعیت، دگرگون میپرداخت می

 بدھند.)گذارند که مردم، مالیات شوند و نمیقیامت، بر این مناطق، مسلط می

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۳۴
َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ نَةُ  لَيَْسِت « :قَاَل  ص ا�َّ نْ  السَّ

َ
 ُ�ْمَطُروا الَ  بِأ

نَةُ  َولَِ�ِن  نْ  السَّ
َ
رُْض  تُنِْبُت  َوالَ  ،َوُ�ْمَطُروا ُ�ْمَطُروا أ

َ
 )۲۹۰۴(م/ .»َشيْئًا األ

قحطسالی واقعی، این نیست «فرمود:  ص رسول الله گوید: می سابوھریره ترجمه: 
 ». که باران نبارد؛ بلکه آن است که باران زیادی ببارد؛ اما زمین چیزی نرویاند

 ها ): از میان رفتن امانت داری و ایمان از دل۴۰باب (
َ�نَا :قَاَل  س ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ  ـ۲۰۳۵ ِ  رَُسوُل  َحدَّ يُْت  قَدْ  َحِديثَْ�ِ  ص ا�َّ

َ
َحَدُهَما َرأ

َ
نَا ،أ

َ
 َوأ

ْ�تَِظرُ 
َ
َ�نَا ،اآلَخرَ  أ نَّ « َحدَّ

َ
َمانَةَ  أ

َ
ُقْرآنُ  نََزَل  ُ�مَّ  ،الرَِّجالِ  قُلُوِب  ِجْذرِ يِف  نََزلَْت  األ

ْ
 ِمنَ  َ�َعِلُموا ،ال

ُقْرآنِ 
ْ
نَّةِ  ِمنَ  وََعِلُموا ال َ�نَا ُ�مَّ  »السُّ َمانَةِ  َرفْعِ  َ�نْ  َحدَّ

َ
 َ�تُْقبَُض  انلَّْوَمةَ  الرَُّجُل  َ�نَامُ « :قَاَل  األ

َمانَةُ 
َ
ِبهِ  ِمنْ  األ

ْ
ثَُرَها َ�يََظلُّ  ،قَل

َ
ِت  ِمثَْل  أ

ْ
َو�

ْ
َمانَةُ  َ�تُْقبَُض  انلَّْوَمةَ  َ�نَامُ  ُ�مَّ  ،ال

َ
ِبهِ  ِمنْ  األ

ْ
 َ�يََظلُّ  ،قَل

ثَُرَها
َ
َمْجِل  ِمثَْل  أ

ْ
 ُ�مَّ  »ءٌ يَشْ  ِ�يهِ  َولَيَْس  ُمنْترَِبًا َ�رَتَاهُ  ،َ�نَِفَط  رِْجِلَك  ىلَعَ  َدْحرَْجتَهُ  َكَجْمرٍ  ،ال

َخذَ 
َ
َحدٌ  يََ�ادُ  الَ  ،يَتَبَاَ�ُعونَ  انلَّاُس  َ�يُْصِبحُ « رِْجِلهِ  ىلَعَ  فََدْحرََجهُ  َحىًص  أ

َ
َمانَةَ  يُؤَدِّى أ

َ
 األ

ِمينًا رَُجالً  فَُالنٍ بَِ�  يِف  إِنَّ  :ُ�َقاَل  َحىتَّ 
َ
ْجَ�َ  َما :لِلرَُّجلِ  ُ�َقاَل  َحىتَّ  ،أ

َ
ْظَرفَهُ  َما هُ أ

َ
ْ�َقلَهُ  َما أ

َ
 ،أ

ِبهِ يِف  َوَما
ْ
ىَت  َولََقدْ  »إِيَمانٍ  ِمنْ  َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمثَْقاُل  قَل

َ
َّ  أ بَاىِل  َوَما َزَمانٌ يلَعَ

ُ
يَُّ�مْ  أ

َ
 ،بَاَ�ْعُت  �

نَّهُ  ُمْسِلًما اَكنَ  لنَِئْ  َّ  لََ�ُدَّ اِ�يًّا اَكنَ  َولنَِئْ  ،ِدينُهُ يلَعَ وْ  نرَْصَ
َ
نَّهُ  َ�ُهوِديًّا أ َّ  لََ�ُدَّ ا ،َساِ�يهِ يلَعَ مَّ

َ
َْومَ  َوأ

ْ
 ايل

بَايِعَ  ُكنُْت  َ�َما
ُ
  ِمنُْ�مْ  أل

َّ
 )۱۴۳(م/ .َوفَُالنًا فَُالنًا إِال

 یکیان فرمود که یما ب یث برایدو حد صرسول الله  گوید: می سفه یحذترجمه: 
ھمانا «فرمود:  ص اللهرسول  ؛ھستم یگریام و منتظر د از آنھا را مشاھده نموده

قرآن نازل گردید و سپس،  ؛مردم، قرار داده شده استھای  دل ی شهیدر ر یامانت دار
ان یاز م ی هدربار ص رسول اللهن یھمچن». ن مطلب را از قرآن و سنت ھم دانستندیا

خوابد و امانت  یخواھد آمد که فرد م یروز«سخن گفت و فرمود:  یرفتن امانت دار
کم رنگ در قلبش  ی هک نقطیکه اثر آن، مثل یشود طور یاز قلبش برداشته م یدار
از قلبش برداشته  یبطور کل یخوابد، امانت دار یگر که میسپس بار د .ماند یم یباق
نکه یمانند ا ؛ماند یم یکه بر دست کارگر است، باق یشود و فقط اثر آن، مانند اثر یم
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اما  ؛دینیب یبرآمده مآن را  شما ؛تان، باد کندیو پاد یتان بغلطانیپا یرا رو یشما اخگر
بر پایش آن را  ای برداشت و آنگاه سنگریزه. »در آن وجود ندارد یزیقت، چیدرحق

شود که  یدا نمیپ یاما کس ؛کنند یگر، داد و ستد میکدیمردم با «غلطاند و ادامه داد: 
ار امانت دار یبس یله، مردیبند: در فالن قیگو یکه مردم م ییامانت را برگرداند تا جا

رک و زرنگ است یند: چقدر عاقل، زیگو یک شخص می ی ن در بارهیھمچن .وجود دارد
 ».مان وجود نداردیخردل، ا ی دانه یک ی که در قلبش به اندازه یدر حال
 ؛نداشتم ییچ پروایاز شما ھھریک  بودکه از داد وستد با یزمان گوید: می سفه یحذ

و اگر  .شد تا امانت را برگرداند یمعامله، مسلمان بود، اسالمش باعث مرا اگر طرف یز
و  یاما امروز، بجز فالن ؛گرداند یبود، حاکمش امانت را به من برمیا یھودی  ینصران

 کنم. یگر، داد و ستد نمید ی، با کسیفالن

 شودای، جمع آوری نمی از مردم عراق هیچ درهم و پیمانه ):۴۱باب (
َُر�ْرِ  َعِن  ـ۲۰۳۶

ْ
يِب  َ�نْ  ،س يِّ اجل

َ
ةَ أ ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  ِعنْدَ  ُكنَّا :قَاَل  نرَْضَ  يُوِشُك  :َ�َقاَل  ا�َّ

ْهُل 
َ
ِعَراقِ  أ

ْ
نْ  ال

َ
ِْهمْ  ُ�ىَْب  الَ  أ

َ
نَا ،ِدرَْهمٌ  َوالَ  قَِف�ٌ  إِيل

ْ
ْ�نَ  ِمنْ  :قُل

َ
َعَجمِ  قِبَِل  ِمنْ  :قَاَل  ؟َذاكَ  أ

ْ
 ،ال

ْهُل  يُوِشَك  :قَاَل  ُ�مَّ  ،َذاكَ  َ�ْمنَُعونَ 
َ
مِ  أ

ْ
أ نْ  الشَّ

َ
ِْهمْ  ُ�ىَْب  الَ  أ

َ
نَا ،ُمْدىٌ  َوالَ  ِدينَارٌ  إِيل

ْ
ْ�نَ  ِمنْ  :قُل

َ
 أ

ومِ  قِبَِل  ِمنْ  :قَاَل  ؟َذاكَ  ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ُ�مَّ  ،ُهنَيَّةً  َسَكَت  ُ�مَّ  ،الرُّ  آِخرِ يِف  يَُ�ونُ « :ص ا�َّ
يِت  مَّ

ُ
َماَل  َ�ىِْث  َخِليَفةٌ أ

ْ
هُ  الَ  ،َحثْيًا ال ُت  قَاَل  »َعَدًدا َ�ُعدُّ

ْ
ىِب  قُل

َ
ةَ  أل ىِب  نرَْضَ

َ
َعالَءِ  َوأ

ْ
تََرَ�انِ  :ال

َ
نَّهُ  أ

َ
� 

َعِز�زِ  َ�بْدِ  ْ�نُ  ُ�َمرُ 
ْ
 )۲۹۱۳(م/ .الَ  :َ�َقاالَ  ؟ال

ابو نضره گفت: ما نزد جابر بن عبدلله بودیم که گفت:  گوید: می سجریری ترجمه: 
-ای، جمع آوری نمی بزودی زمانی فرا خواھد رسید که از مردم عراق ھیچ درھم و پیمانه

افتد؟ گفت: از جانب عجم؛ آنھا از جمع  شود. پرسیدیم: از طرف چه کسانی این اتفاق می
د: بزودی زمانی فرا خواھد رسید کنند. سپس ادامه داآوری درھم و پیمانه جلوگیری می

شود. پرسیدیم: از طرف چه ای، جمع آوری نمی که از مردم شام نیز ھیچ دینار وپیمانه
ھا. بعد از آن، جابر اندکی سکوت نمود؛  میافتد؟ گفت: از جانب رو کسانی این اتفاق می

آمد که ای خواھد  در دوران پایانی امت من، خلیفه«فرمود:  ص سپس گفت: رسول الله
کنایه از «». نمایدو بدون اینکه بشمارد، جمع آوری میکند  می مال را با دو دستش، مشت

 ».آورد گیرد و اموال زیادی بدست میاین است که اسالم، قدرت می
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من به ابو نضره و ابو العالء گفتم: به نظر شما آن خلیفه، عمر  گوید: می سجریری 
 بن عبدالعزیز است؟ گفتند: خیر. 

شود و مردم عراق و شام، (حدیث اشاره به این دارد که نخست، اسالم پیروز می
ھا بر عراق و شام، چیره  کنند. بعد از آن، کفار عجم و رومیمالیات پرداخت می

گردد. اما در آخر الزمان شوند و آن وقت ھیچ مالیاتی به مسلمانان پرداخت نمی می
و از ھر طرف، مالیات و پول کند  می کومتکه بر مناطق وسیعی، حآید  می ایخلیفه

 .)شودبسوی او سرازیر می

 گردد هایی که قبل از قیامت، آشکار می ): نشانه۴۲باب (
ِسيدٍ  بِْن  ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ  ـ۲۰۳۷

َ
ِغَفاِرىِّ  أ

ْ
لَعَ  :قَاَل  ل ال ْنُ  َعلَيْنَا ص انلَّىِبُّ  اطَّ  َو�َ

اَعةَ  نَْذُكرُ  :قَالُوا؟ »تََذاَكُرونَ  َما« :َ�َقاَل  ،َ�تََذاَكرُ  َها« :قَاَل  ،السَّ  تََرْونَ  َحىتَّ  َ�ُقومَ  لَنْ  إِ�َّ
َخانَ  فََذَكرَ  »آيَاٍت  َعرْشَ  َ�بْلََها اَل  ،ادلُّ جَّ ابَّةَ  ،َوادلَّ ْمِس  َوُطلُوعَ  ،َوادلَّ  ،َمْغِر�َِها ِمنْ  الشَّ

ُجوجَ  ،ص َمْر�َمَ  ابِْن  ِعيىَس  َونُُزوَل 
ْ
ُجوجَ  َو�َأ

ْ
قِ  َخْسٌف  :ُخُسوٍف  َوثََالثَةَ  ،َوَمأ َمرْشِ

ْ
 ،بِال

َمْغِرِب  وََخْسٌف 
ْ
َعَرِب  جِبَِز�َرةِ  وََخْسٌف  ،بِال

ْ
ُْرجُ  نَارٌ  َذلَِك  َوآِخرُ  ،ال ََمِن  ِمنَ  ختَ  َ�ْطُردُ  ،ايلْ

  انلَّاَس 
َ

 )۲۹۰۱(م/ .َ�رَْشِِهمْ  إِىل
ما مشغول صحبت بودیم که نبی  گوید: می سحذیفه بن اسید غفاری ترجمه: 

؟ صحابه »کنیددر مورد چه چیزی صحبت می«نزد ما آمد و فرمود:  ص اکرم
تا زمانی که ده نشانه را «کنیم. فرمود: عرض کردند: در مورد قیامت، صحبت می

دود، دجال، دابه  صآنگاه نبی اکرم ». شوداید، قیامت برپا نمی مشاھده نکرده
)، طلوع خورشید از مغرب، نزول عیسی بن مریم، یأجوج کند می (حیوانی که ظھور

خسوف (فرو رفتن در زمین) را ذکر کردند که یکی از آنھا در ھرسه  و مأجوج و
دھد. و در ی عربستان رخ می مشرق، دیگری در مغرب، و سومی در شبه جزیره

ی محشر، و مردم را بسوآید  می پایان ھم آتشی را ذکر کردند که از یمن، بیرون
 دھد.سوق می
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 یها مانند پاره ییها از آنکه فتنه قبل ؛دیبشتاب): بسوی انجام کارهای نیک ۴۳باب (
 آشکار گردد ،کیشب تار

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۳۸
َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْ�َمالِ  بَاِدُروا« :قَاَل  ص ا�َّ

َ
 اللَّيِْل  َكِقَطعِ  فِتَنًا بِاأل

ُمْظِلمِ 
ْ
وْ  ،اَكفًِرا َو�ُْمىِس  ُمْؤِمنًا الرَُّجُل  يُْصِبحُ  ال

َ
 بَِعَرٍض  ِدينَهُ  يَِبيعُ  ،اَكفًِرا َوُ�ْصِبحُ  ُمْؤِمنًا ُ�ْميِس  أ

ْ�يَا ِمنَ   )۱۱۸(م/ .»ادلُّ
بسوی انجام کارھای نیک «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سره یابو ھرترجمه: 

 که آشکار گردد؛ تا جایی ،کیشب تار یھا مانند پاره ییھا از آنکه فتنه قبل ؛دیبشتاب
 لیو است؛مؤمن  ،شب یا .شود یکافر م اما شب، ؛مؤمن است ،صبح ، ھنگامشخص یک

 .»فروشد یم یادناندک  کاالین خود را در برابر یدو  .گردد یکافر م ،صبح

 قبل از آشکار شدن عالیم قیامت به انجام کارهای خیر بشتابید ):۴۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۳۹

َ
ْ�َمالِ  بَاِدُروا« :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  ُهَر�َْرةَ أ

َ
اَل  :ِستًّا بِاأل جَّ َخانَ  ،ادلَّ  ،َوادلُّ

رِْض  وََدابَّةَ 
َ
ْمِس  َوُطلُوعَ  ،األ ْمرَ  ،َمْغِر�َِها ِمنْ  الشَّ

َ
ةِ  َوأ َعامَّ

ْ
َحِدُ�مْ  وَُخَو�َِّصةَ  ،ال

َ
 )۲۹۴۷(م/ .»أ

به انجام کارھای «فرمود:  ص روایت است که نبی اکرم ساز ابوھریره ترجمه: 
نیک بشتابید قبل از اینکه شیش اتفاق بیفتد: ظھور دجال، آشکار شدن دود، ظھور 

زند)، طلوع خورشید از مغرب، امر عامه  میی زمین (حیوانی که با آدم حرف  دابه
گیرد) و  بر می(حکومت عموم مردم به جای متخصصان، یا قیامت که عموم مردم را در 

 ھای که ھر فرد دارد.)  از شما است (مرگ یا مشغولیتھریک  ای که ویژه ی واقعه

 هرج و مرج دورانعبادت در  ):۴۵باب (
نَّ  أن :س �ََسارٍ  بِْن  َمْعِقِل عن  ـ۲۰۴۰

َ
ِ  رَُسوَل  أ ِعبَاَدةُ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
َهْرِج يِف  ال

ْ
 ،ال

َّ  َكِهْجَرةٍ 
َ

 )۲۹۴۸(م/ .»إِىل
ھرج  دورانعبادت در «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سسار یمعقل بن ترجمه: 

 .»من است ی) مانند ھجرت بسوینا امنفتنه و و مرج (
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 ): داستان ابن صیاد۴۶باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۴۱

َ
ُْدرِ  َسِعيدٍ أ

ْ
اًجا َخرَْجنَا :قَاَل  س يِّ اخل وْ  ُحجَّ

َ
اًرا أ  ،َصائِدٍ  اْ�نُ  َوَمَعنَا ُ�مَّ

َا :قَاَل 
ْ

نل الً  َ�َ�َ َق  ،َمْ�ِ نَا َوَ�ِقيُت  انلَّاُس  َ�تََفرَّ
َ
ا َشِديَدةً  وَْحَشةً  ِمنْهُ  فَاْستَوَْحْشُت  ،وَُهوَ  أ  ُ�َقاُل  ِممَّ

ُت  َمتَايِع  َمعَ  فَوََضَعهُ  بَِمتَاِعهِ  وََجاءَ  :قَاَل  ،َعلَيْهِ 
ْ
َرَّ  إِنَّ  :َ�ُقل

ْ
َْت  وََضْعتَهُ  فَلَوْ  ،َشِديدٌ  احل

َ
َك  حت

ْ
 تِل

َا فَُرِفَعْت  :قَاَل  ،َ�َفَعَل  قَاَل  ،َجَرةِ الشَّ 
َ

بَا ارْشَْب  :َ�َقاَل  ،بُِعسٍّ  فََجاءَ  فَاْ�َطلََق  ،َ�نَمٌ  نل
َ
 َسِعيدٍ  أ

ُت 
ْ
َرَّ  إِنَّ  :َ�ُقل

ْ
 يِب  َما ،َحارٌّ  َواللَّنَبُ  َشِديدٌ  احل

َّ
�ِّ  إِال

َ
َرهُ �

ْ
�

َ
نْ  أ

َ
رْشََب  أ

َ
وْ  ـ يَِدهِ  َ�نْ  أ

َ
 َ�نْ  آُخذَ  قَاَل  أ

بَا :َ�َقاَل  ـ يَِدهِ 
َ
نْ  َهَمْمُت  لََقدْ  َسِعيدٍ  أ

َ
َعلَِّقهُ  َحبْالً  آُخذَ  أ

ُ
ْختَِنَق  ُ�مَّ  �َِشَجَرةٍ  فَأ

َ
ا أ يِل  َ�ُقوُل  ِممَّ

بَا يَا ،انلَّاُس 
َ
ِ  رَُسولِ  َحِديُث  َعلَيْهِ  َخىِفَ  َمنْ  َسِعيدٍ  أ نَْصارِ  َمْعرَشَ  ،َعلَيُْ�مْ  َخىِفَ  َما ص ا�َّ

َ
 ،األ

لَْسَت 
َ
ْعلَمِ  ِمنْ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  حِبَِديِث  انلَّاِس  أ لَيَْس  ؟ص ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَدْ  أ  »اَكفِرٌ  ُهوَ « :ص ا�َّ

نَا
َ
َولَيَْس  ؟ُمْسِلمٌ  َوأ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَدْ  أ ُ  الَ  َعِقيمٌ  ُهوَ « :ص ا�َّ

َ
ُ  يُودل

َ
ُت  َوقَدْ  »هل

ْ
ِى تََر�

َ
َمِدينَةِ  َودل

ْ
 ؟بِال

وَ 
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَدْ  لَيَْس  أ َمِدينَةَ  يَْدُخُل  الَ « :ص ا�َّ

ْ
ةَ  َوالَ  ال ُت  َوقَدْ  »َمكَّ

ْ
ْ�بَل

َ
َمِدينَةِ  ِمنَ  أ

ْ
نَا ال

َ
 َوأ

ِر�دُ 
ُ
ةَ  أ بُو قَاَل  ؟َمكَّ

َ
ُْدرِىُّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
نْ  ِكْدُت  َحىتَّ  :اخل

َ
ْعِذرَهُ  أ

َ
َما :قَاَل  ُ�مَّ ، أ

َ
ِ  ،أ ْعِرفُهُ إِ�ِّ  ،َوا�َّ

َ
 أل

ْعرُِف 
َ
هُ  َوأ ْ�نَ  َمْودِلَ

َ
ُت  :قَاَل  ،اآلنَ  ُهوَ  وَأ

ْ
ُ  قُل

َ
َْومِ  َسائِرَ  ،لََك  َ�بًّا :هل

ْ
 )۲۹۲۷(م/ .ايل

ما برای انجام حج یا عمره (از مدینه) بیرون  گوید: می سابو سعید خدری ترجمه: 
کرد. در مسیر راه، برای استراحت، رفتیم؛ ابن صیاد ھم در این سفر، ما را ھمراھی می

نمودیم و مردم، پراکنده شدند و فقط من و او ماندیم. به علت سخنانی که مردم توقف 
گفتند، بسیار وحشت کردم و از او ترسیدم. او وسایلش را آورد و با وسایل علیه او می

درخت آن من گذاشت. من گفتم: گرما بسیار شدید است؛ اگر ممکن است آنھا را زیر 
ای گوسفند، ظاھر شد. او رفت و یک ظرف  . سپس، گلهبگذارید. او این کار را انجام داد

بزرگ شیر آورد و گفت: ای ابوسعید! بنوش. من گفتم: گرما شدید است و شیرھا 
اند. اما واقعیت این است که من دوست نداشتم که از دستش، چیزی بنوشم یا  گرم

میم ھای مردم در مورد من، تص چیزی بگیرم. سپس او گفت: ای ابو سعید! از حرف
به درختی آویزان کنم و خودم را خفه کنم. ای ابو آن را  گرفتم تا ریسمانی بردارم و

برای برخی از مردم، پنھان مانده است، برای شما  صسعید! اگر احادیث رسول الله 
 آیا تو یکی از داناترین مردم نسبت به احادیث رسول الله گروه انصار، پنھان نیستند؛

حال » دجال، کافر است«فرمود:  ص ست که رسول اللهنیستی؟ مگر نه این ا ص
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او عقیم است و «فرمود:  ص آنکه من مسلمانم؟ مگر نه این است که رسول الله
ام؟ مگر نه این است که  در حالی که من فرزندم را در مدینه گذاشته» ای ندارد بچه

آیم  دینه میحال آنکه من از م» شوداو وارد مدینه و مکه نمی«فرمود:  ص رسول الله
ای صحبت کرد که نزدیک بود او به اندازه گوید: می خواھم به مکه بروم؟ ابو سعید و می

اش را  عذرش را بپذیرم. اما سرانجام، او گفت: من دجال، محل تولد او و مکان فعلی
 به او گفتم: برای ھمیشه، ھالک و نابود شوی.  گوید: می دانم. ابو سعید می

صیاد ھمان دجال است یا نه؟ اختالفات زیادی در سخنان  (در مورد اینکه ابن
خورد؛ ولی پر واضح است که ابن صیاد یکی از دجاالن و کذابان  گذشتگان به چشم می

 روزگار بوده است.) 

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۴۲
َ
نَّ  :س َسِعيدٍ أ

َ
َل  َصيَّادٍ  اْ�نَ  أ

َ
َنَّةِ  تُْرَ�ةِ  َ�نْ  صانلَّيِبَّ  َسأ

ْ
 :َ�َقاَل  ،اجل

 )۲۹۲۸(م/ .»َخالٌِص  ِمْسٌك  ،َ�يَْضاءُ  َدْرَمَكةٌ «
در مورد  ص روایت است که ابن صیاد از نبی اکرم ساز ابو سعید خدری ترجمه: 

شک، مُ مانند مانند آرد، سفید، و «فرمود:  ص پیامبر اکرمخاک بھشت پرسید؛ 
 ». خوشبو است

دِ  َ�نْ  ـ۲۰۴۳ ُمنَْكِدرِ  بِْن  ُ�َمَّ
ْ
يُْت  :قَاَل  ال

َ
ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرَ  رَأ ِ  َ�ِْلُف  ا�َّ نَّ  بِا�َّ

َ
 َصائِدٍ  اْ�نَ  أ

اُل  جَّ ُت  ،ادلَّ
ْ
ِْلُف  :َ�ُقل

َ
حت

َ
ِ  أ  فَلَمْ  ص انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  َذلَِك  ىلَعَ  َ�ِْلُف  ُ�َمرَ  َسِمْعُت إِ�ِّ  :قَاَل  ؟بِا�َّ

 )۲۹۲۹(م/ .ص انلَّيِبُّ  ُ�نِْكْرهُ 
جابر بن عبدلله را دیدم که به لفظ جالله، سوگند  گوید: می محمد بن منکدرترجمه: 

ابن صیاد ھمان دجال است. گفتم: به لفظ جالله، سوگند یاد  گوید: می وکند  می یاد
سوگند یاد نمود و  ص در این مورد، نزد نبی اکرم سکنی؟ گفت: شنیدم که عمر  می

 آن را رد نکرد. صنبی اکرم 

ِ  َ�بْدِ َعن  ـ۲۰۴۴ ْخرَبَهُ  :ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ
َ
نَّ  أ

َ
اِب  �ْنَ  ُ�َمرَ  أ َطَّ

ْ
 رَُسولِ  َمعَ  ا�َْطلََق  ل اخل

 ِ َعُب  وََجَدهُ  َحىتَّ  َصيَّادٍ  ابِْن  قِبََل  رَْهٍط يِف  ص ا�َّ
ْ
بْيَانِ  َمعَ  يَل ُطمِ  ِعنْدَ  الصِّ

ُ
 َوقَدْ  ،َمَغالَةَ بَِ�  أ

ُلُمَ  ،يَْوَمئِذٍ  ،َصيَّادٍ  اْ�نُ  قَارََب 
ْ
ِ  رَُسوُل  رَضََب  َحىتَّ  �َْشُعرْ  فَلَمْ  ،احل  قَاَل  ُ�مَّ  ،�ِيَِدهِ  َظْهَرهُ  ص ا�َّ

ِ  رَُسوُل  �َْشَهدُ « :َصيَّادٍ  ِالبِْن  ص ا�َّ
َ
�ِّ  أ

َ
ِ  رَُسوُل � ْهِ  َ�نََظرَ  ؟»ا�َّ

َ
ْشَهدُ  :َ�َقاَل  َصيَّادٍ  اْ�نُ  إِيل

َ
 أ

نََّك 
َ
يِّ�َ  رَُسوُل  � مِّ

ُ
ِ  لِرَُسولِ  َصيَّادٍ  اْ�نُ  َ�َقاَل  ،األ �َْشَهدُ  :ص ا�َّ

َ
�ِّ  أ

َ
ِ  رَُسوُل �  فََرفََضهُ  ؟ا�َّ
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ِ  رَُسوُل  ِ  آَمنُْت « :َوقَاَل  ص ا�َّ ُ  قَاَل  ُ�مَّ  ،»َو�ِرُُسِلهِ  بِا�َّ
َ

ِ  رَُسوُل  هل  اْ�نُ  قَاَل  »تََرى َماَذا« :ص ا�َّ
تِيِ�  :َصيَّادٍ 

ْ
ُ  َ�َقاَل  ،َوَ�ِذٌب  َصاِدٌق  يَأ

َ
ِ  رَُسوُل  هل ْمرُ  َعلَيَْك  ُخلَِّط « :ص ا�َّ

َ
ُ  قَاَل  ُ�مَّ  ،»األ

َ
 رَُسوُل  هل

 ِ ُت  قَدْ  إِ�ِّ « :ص ا�َّ
ْ
خُّ  ُهوَ  :َصيَّادٍ  اْ�نُ  َ�َقاَل  »َخِبيئًا لََك  َخبَأ ُ  َ�َقاَل  ،ادلُّ

َ
ِ  رَُسوُل  هل  :ص ا�َّ

» 
ْ
اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  َ�َقاَل  »قَْدرَكَ  َ�ْعُدوَ  فَلَنْ  ،اْخَسأ َطَّ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا ،َذْرِ�  :اخل رْضِْب  ا�َّ

َ
 َ�َقاَل  ،ُ�نَُقهُ  أ

 ُ
َ

ِ  رَُسوُل  هل  َوقَاَل  »َ�تِْلهِ يِف  لََك  َخْ�َ  فَالَ  يَُ�نْهُ  لَمْ  َو�ِنْ  ،َعلَيْهِ  �َُسلََّط  فَلَنْ  يَُ�نْهُ  إِنْ « :ص ا�َّ
ِ  َ�بْدِ  ْ�نُ  َسالِمُ  ِ  َ�بْدَ  َسِمْعُت  :ا�َّ ِ  رَُسوُل  َذلَِك  َ�ْعدَ  اْ�َطلََق  :َ�ُقوُل  ُ�َمرَ  ْ�نَ  ا�َّ ىَبُّ  ص ا�َّ

ُ
 َوأ

نَْصارِىُّ  َكْعٍب  ْ�نُ 
َ
  األ

َ
ِ  رَُسوُل  َدَخَل  إَِذا َحىتَّ  ،َصيَّادٍ  اْ�نُ  ِ�يَهاالَّيِت  انلَّْخِل  إِىل  ،انلَّْخَل  ص ا�َّ

نْ  َ�ِْتُل  وَُهوَ  ،انلَّْخِل  جِبُُذوِع  َ�تَّىِق  َطِفَق 
َ
نْ  َ�بَْل  ،َشيْئًا َصيَّادٍ  ابِْن  ِمِن  �َْسَمعَ  أ

َ
 ،َصيَّادٍ  اْ�نُ  يََراهُ  أ

ِ  رَُسوُل  فََرآهُ  ُ  ،قَِطيَفةٍ يِف  ِفَراٍش  ىلَعَ  ُمْضَطِجعٌ  وَُهوَ  ص ا�َّ
َ

ْت  ،َزْمَزَمةٌ  ِ�يَها هل
َ
مُّ  فََرأ

ُ
 ابِْن  أ

ِ  رَُسوَل  َصيَّادٍ   اْسمُ  وَُهوَ  ـ َصاِف  يَا :َصيَّادٍ  ِالبِْن  َ�َقالَْت  ،انلَّْخِل  جِبُُذوِع  َ�تَّىِق  وَُهوَ  ص ا�َّ
دٌ  َهَذا ـ َصيَّادٍ  ابِْن  ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َصيَّادٍ  اْ�نُ  َ�ثَارَ  ،ُ�َمَّ َ  تََرَ�تْهُ  لَوْ « :ص ا�َّ  :َسالِمٌ  قَاَل . »َ��َّ
ِ  َ�بْدُ  قَاَل  ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ  :ُ�َمرَ  ْ�نُ  ا�َّ ْ�َ�  انلَّاِس يِف  ص ا�َّ

َ
ِ  ىلَعَ  فَأ ْهلُهُ  ُهوَ  بَِما ا�َّ

َ
 َذَكرَ  ُ�مَّ  ،أ

اَل  جَّ نِْذُرُكُموهُ  إِ�ِّ « :َ�َقاَل  ادلَّ
ُ
  نىَِبٍّ  ِمنْ  َما ،أل

َّ
نَْذرَهُ  َوقَدْ  إِال

َ
نَْذرَهُ  لََقدْ  ،قَْوَمهُ  أ

َ
 ،قَْوَمهُ  نُوحٌ  أ

قُوُل  َولَِ�نْ 
َ
هُ  لَمْ  قَْوالً  ِ�يهِ  لَُ�مْ  أ

ْ
نَّهُ  َ�َعلَُّموا ،ِلَقْوِمهِ نيَِبٌّ  َ�ُقل

َ
ْعَورُ  �

َ
نَّ  ،أ

َ
َ  َوأ   َ�بَارَكَ  ا�َّ

َ
 َوَ�َعاىل

ْعَورَ  لَيَْس 
َ
ِ�  ِشَهاٍب  اْ�نُ  قَاَل  »بِأ ْخرَبَ

َ
نَْصارِىُّ  ثَابٍِت  ْ�نُ  ُ�َمرُ  َوأ

َ
نَّهُ  األ

َ
ْخرَبَهُ  �

َ
ْصَحاِب  َ�ْعُض  أ

َ
 أ

ِ  رَُسولِ  نَّ  :ص ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ رَ  يَْومَ  ،قَاَل  ص ا�َّ اَل  انلَّاَس  َحذَّ جَّ  َ�ْ�َ  َمْكتُوٌب  إِنَّهُ « :ادلَّ

وْ  ،َ�َملَهُ  َكِرهَ  َمنْ  َ�ْقَرُؤهُ  ،اَكفِرٌ  َ�يْنَيْهِ 
َ
نَّهُ  َ�َعلَُّموا« :َوقَاَل  »ُمْؤِمٍن  لُكُّ  َ�ْقَرُؤهُ  أ

َ
َحدٌ  يََرى لَنْ  �

َ
 أ

  )۲۹۳۱(م/ .»َ�ُموَت  َحىتَّ  أل َر�َّهُ  ِمنُْ�مْ 
 با گروھی از صحابه، سبن خطاب عمر  گوید: می لعبد الله بن عمر ترجمه: 

به  یکه در آن وقت، نزدکاد یابن ص ؛اد رفتیبه طرف ابن ص صرسول الله ھمراه 
بود و متوجه آمدن رسول  یمغاله، مشغول باز یدر ِقالع بن ھا هاز بچ یبلوغ بود، با جمع

ش ساخت یبا زدن دست خود، او را متوجه خو ص پیامبر اکرمه کنینشد، تا ا صالله 
رد و کامبر یبه پ یاد نگاھیابن ص ؟»ھستم الله پیامبره من، ک یدھ یم یا گواھیآ«و فرمود: 

د: یپرس صسپس، از رسول الله ». یھا ھستیه تو رسول ُامّ کدھم  می ی، گواھیآر«گفت: 
سخنش  صھستم؟ رسول الله  پیامبر اللهاد) یه من، (ابن صک یدھ می یا تو گواھیآ
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 ص پیامبر اکرمسپس، ». مان دارمیش، اپیامبرانمن به الله و «رد و فرمود: کرا رد 
ند. یآ یاد گفت: افراد راستگو و دروغگو نزد من می؟ ابن ص»ینیب می چه«د: یپرس

 یزیمن چ«سپس، فرمود: ». تو مشتبه شده است یامر برا«فرمود:  صرسول الله 
اد گفت: ُدخ. (منظور ی؟ ابن ص»ستیچ ییبگو یتوان یا میآ ؛ام ردهکت پنھان یبرا

ند، تو از حد خود، کتو را خوار الله متعال«فرمود:  صرسول الله  .)دخان بود ی هسور
را بزنم.  ش! اجازه بده تا گردناللهرسول یا رد: کعرض  سعمر ». ینکتجاوز  یتوان ینم

ست و اگر نباشد، یار تو نکن بردن او، یاگر او دجال باشد، از ب«فرمود:  صرسول الله 
 ».ندارد یتو سود یشتن او براک

بعد از آن، : گفت یم ل عبد الله بن عمر شنیدم که گوید: می سالم بن عبد الله
 .اد در آنجا بودیه ابن صکرفتند  یبه طرف باغ نخلانصاری عب کبن  یو اب صرسول الله 

اینگونه خواست  یمنمود و  ی درختان نخل پنھان می خودش را پشت تنه ص پیامبر
را دید که اد یابن ص ص رسول الله، سخنانش را بشنود. او را ببینداد یه ابن صکنیبدون ا

 صرسول الله  .ردک یرا زمزمه م یزیده بود و چیشکده و دراز یچیپ یدر چادرخودش را 
به  و دیاد او را دیرده بود، مادر ابن صکپنھان ی درختان نخل، تنهه خود را پشت کنیبا ا

فرمود:  صاد فورًا بلند شد. رسول الله ین، محمد است. ابن صیصاف! ا یفرزندش گفت: ا
 ».شد یز، روشن میگذاشت، ھمه چ یاگر مادرش او را به حال خود م«

ان مردم، یدر م ص سپس رسول الله: گفت لابن عمر  گوید: می سالم
سخن از دجال  واست، او را حمد و ثنا گفت  الله متعال ی هستیه شاکبرخاست و آنطور 

 یامبریچ پیھ بدانید که و .دارم یمن شما را از او بر حذر م«ان آورد و فرمود: یبه م
ز قومش را یاز آن جمله، نوح ن ؛ه قومش را از او برحذر داشته استکنیامده مگر این

قومش  یبرا یامبریچ پیه ھکم یگو یم یاو سخن ی هاما من دربار ؛برحذر داشته است
، الله متعال یول ؛چشم و احول است یکدجال، به یاد داشته باشید که  .نگفته است

 .)ندک یم ییخدا ید، ادعایآ یه دجال مک ی(زمان». ستین نیچن
عمر بن ثابت انصاری به من گفت: یکی از یاران نبی  گوید: می ابن شھاب زھری

مردم را از دجال برحذر  صبرایم بیان نمود که: ھنگامی که رسول الله  صاکرم 
بر پیشانی دجال، کافر نوشته شده است، طوری که ھرکس که اعمال «داشت، فرمود: 

این نکته را به «فرمود: و ھمچنین ». بخواندآن را  تواند پسندد یا ھر مؤمن می او را نمی
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تواند پروردگارش  یاد داشته باشید که ھیچ یک از شما تا ھنگامی که نمرده است، نمی
 ». را ببیند

 :ُ�َمرَ  اْ�نُ  قَاَل  :قَاَل  ،َصيَّادٍ  اْ�نُ  :َ�ُقوُل  نَافِعٌ  اَكنَ  :قَاَل  نَافِعٍ  َ�نْ  َعْونٍ  ابِْن َعن  ـ۲۰۴۵
َ�ْ�ِ  لَِقيتُهُ  ُت  فَلَِقيتُهُ  :قَاَل  ،َمرَّ

ْ
ثُونَ  َهْل  :بِلَْعِضِهمْ  َ�ُقل َدَّ نَّهُ  حتَ

َ
ِ  الَ  :قَاَل  ؟ُهوَ  � ُت  :قَاَل  ،َوا�َّ

ْ
 :قُل

ِ  ،َكَذبْتَِ�  ِ�  لََقدْ  َوا�َّ ْخرَبَ
َ
نَّهُ  َ�ْعُضُ�مْ  أ

َ
ُ�مْ  يَُ�ونَ  َحىتَّ  َ�ُموَت  لَنْ  � رَثَ

ْ
�

َ
ا َماالً  أ ً  ،َوَودلَ

َْومَ  َزَ�ُموا ُهوَ  فََكَذلَِك  ْ�نَا :قَاَل  ،ايلْ ْخَرى لَْقيَةً  فَلَِقيتُهُ  :قَاَل  ،فَاَرْ�تُهُ  ُ�مَّ  َ�تََحدَّ
ُ
 َ�َفَرْت  َوقَدْ  أ

ُت  :قَاَل  ،َ�يْنُهُ 
ْ
رَى َما َ�يْنَُك  َ�َعلَْت  َمىَت  :َ�ُقل

َ
ْدرِى الَ  :قَاَل  ؟أ

َ
ُت  :قَاَل  أ

ْ
يِف  َوِ�َ  تَْدرِى الَ  :قُل

ِسَك 
ْ
ُ  َشاءَ  إِنْ  :قَاَل  ؟َرأ َشدِّ  َ�نََخرَ  :قَاَل  ،َهِذهِ  َعَصاكَ يِف  َخلََقَها ا�َّ

َ
ِ�ِ  َكأ

َ
 :قَاَل  ،َسِمْعُت  مِحَارٍ  �

ْصَحاىِب  َ�ْعُض  فََزَ�مَ 
َ
�ِّ  أ

َ
�ْتُهُ � َْت  َحىتَّ  َمىِعَ  اَكنَْت  بَِعًصا رَضَ نَا ،تََ�رسَّ

َ
ِ وَ  ،أ  ،َشَعْرُت  َما َوا�َّ

مِّ  ىلَعَ  َدَخَل  َحىتَّ  وََجاءَ  :قَاَل 
ُ
ُمْؤِمِن�َ  أ

ْ
َ�َها ال ْهِ  تُِر�دُ  َما :َ�َقالَْت  فََحدَّ

َ
لَمْ  ؟إِيل

َ
نَّهُ  َ�ْعلَمْ  أ

َ
 :قَاَل  قَدْ  �

َل  إِنَّ « وَّ
َ
 )۲۹۳۲(م/ .»َ�ْغَضبُهُ  َغَضٌب  انلَّاِس  ىلَعَ  َ�بَْعثُهُ  َما أ

که ابن کرد  می دانست و روایت نافع او را ابن صیاد می گوید: می ابن عونترجمه: 
من ابن صیاد را دوبار، مالقات نمودم؛ یک بار که او را دیدم، به یکی از گفت:  عمر

. من اللهدانید؟ جواب داد: نه، سوگند به  ھمراھانش گفتم: آیا شما او را دجال می
میرد تا اینکه ، شما بودید که به من گفتید: او نمیاللهگویی؛ سوگند به گفتم: دروغ می

شود. و گمان مردم ھم ھمین است که او ی شما میاموال و فرزندانش بیشتر از ھمه
بعد از این که صحبت کردیم، از او  گوید: می لامروز، چنین وضعیتی دارد. ابن عمر 

 جدا شدم. 
بار دوم او را دیدم در حالی که چشمش ورم کرده و بر آمده بود. گفتم: چه مدت است 

دانی در حالی که در گونه نمیچ دانم. گفتم:ات چنین وضعیتی دارد؟ گفت: نمیکه چشم
در این عصایت  الله متعالگفت: امیدوارم که  .)سرت وجود دارد؟ (بسیار به تو نزدیک است

 .)ق کند. (بدون اینکه تو متوجه شوی(که به تو خیلی نزدیک است) یک چشم معیوب خل
 ابن عمرام.  ای کشید که مثل شدیدترین آواز یک االغ بود که تاکنون شنیده سپس خرناسه

ایی که در دست داشتم، زدم تا جایی گویند: من او را با عصبعضی از ھمراھانم می گوید: می
 سوگند، من احساس نکردم که او را زدم. ه الله که عصا شکست؛ ولی ب

آمد و  لنزد ام المؤمنین (خواھرش حفصه)  لآنگاه ابن عمر  گوید: می نافع
دانی که گفت: با او چه کار کردی؟ مگر نمی لماجرا را برایش بیان کرد. حفصه 
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گردد، نخستین چیزی که باعث ظھور وی در میان مردم می«فرمود:  ص رسول الله
  ».خشمگین شدن اوست

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ  ـ۲۰۴۶ نَا« :ص ا�َّ
َ
ْعلَمُ  أل

َ
الِ  َمعَ  بَِما أ جَّ  َمَعهُ  ،ِمنْهُ  ادلَّ

َحُدُهَما ،َ�ِْرَ�انِ  َ�ْهَرانِ 
َ
َى  ،أ

ْ
َعْ�ِ  َرأ

ْ
ْ�َيُض  َماءٌ  ال

َ
َى  ،َواآلَخرُ  ،أ

ْ
َعْ�ِ  َرأ

ْ
جُ  نَارٌ  ال جَّ

َ
ا ،تَأ إِمَّ

ْدَرَ�نَّ  فَ
َ
 أ

َحدٌ 
َ
ِت  أ

ْ
يَأ

ْ
ي  انلَّْهرَ  فَل ِ

َّ
ْض  ،نَاًرا يََراهُ اذل َُغمِّ

ْ
ِطئْ  ُ�مَّ  ،َويل

ْ
َُطأ

ْ
َسهُ  يل

ْ
إِنَّهُ  ِمنْهُ  فَيرَْشََب  َرأ

 ،بَارِدٌ  َماءٌ  فَ
اَل  َو�ِنَّ  جَّ َعْ�ِ  َمْمُسوحُ  ادلَّ

ْ
 لُكُّ  َ�ْقَرُؤهُ  ،اَكفِرٌ  َ�يْنَيْهِ  َ�ْ�َ  َمْكتُوٌب  ،َغِليَظةٌ  َظَفَرةٌ  َعلَيَْها ،ال

 )۲۹۳۴(م/ .»اَكتٍِب  َوَ�ْ�ِ  اَكتٍِب  ،ُمْؤِمٍن 
من بھتر از خوِد دجال «فرمود:  ص رسول الله گوید: می سحذیفه ترجمه: 

او چه چیزی ھمراه خود دارد؛ او دو نھر جاری ھمراه خود دارد که یکی را دانم که  می
بیند. بیند؛ و دیگری را چشم به ظاھر، آتشی شعله ور میچشم به ظاھر آب سفید می

سپس  بیند.آتش میآن را  پس اگر کسی زمانش را دریافت، به نھری برود که
د؛ چرا که در حقیقت، آبی سرد چشمانش را ببندد و سرش را پایین کند و از آن بنوش

بھشت او جھنم، و جھنم او بھشت «است (و در بعضی از روایات آمده است که: 
آن را  و باید بدانید که محل یک چشم دجال، صاف است و پوستی کلفت باالی».) است

اش کافر نوشته شده است که ھر مؤمن درس خوانده و  گرفته است و بر پیشانی
 ».بخواندن را آ تواند نخوانده می

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ  ـ۲۰۴۷ اُل « :ص ا�َّ جَّ ْعَورُ  ادلَّ
َ
َعْ�ِ  أ

ْ
يرُْسَى ال

ْ
 ،ال

َعرِ  ُجَفاُل   )۲۹۳۴(م/ .»نَارٌ  وََجنَّتُهُ  َجنَّةٌ  َ�نَارُهُ  ،َونَارٌ  َجنَّةٌ  َمَعهُ  ،الشَّ
چشم چپ دجال، «فرمود:  صروایت است که رسول الله  ساز حذیفه ترجمه: 

کور است؛ موھای زیادی دارد و بھشت و دوزخی، ھمراه خود دارد؛ جھنم او بھشت، و 
  ».بھشت او جھنم است

ِ  رَُسوُل  َذَكرَ  :قَاَل  س َسْمَعانَ  بِْن  انلَّوَّاِس  َعِن  ـ۲۰۴۸ اَل  ص ا�َّ جَّ  ،َغَداةٍ  َذاَت  ادلَّ
َض  عَ  ِ�يهِ  فََخفَّ ا ،انلَّْخِل  َطائَِفةِ يِف  َظنَنَّاهُ  َحىتَّ  ،َوَر�َّ ْهِ  رُْحنَا فَلَمَّ

َ
 َما« :َ�َقاَل  ،ِ�ينَا َذلَِك  َعَرَف  إيِل

نُُ�مْ 
ْ
نَا »َشأ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل اَل  َذَكْرَت  ا�َّ جَّ ْضَت  َغَداةً  ادلَّ ْعَت  ِ�يهِ  فََخفَّ يِف  َظنَنَّاهُ  َحىتَّ  ،َوَر�َّ

الِ  َ�ْ�ُ « :َ�َقاَل  ،انلَّْخِل  َطائَِفةِ  جَّ ْخَوفُِ�  ادلَّ
َ
نَا ،َ�ُْرجْ  إِنْ  ،َعلَيُْ�مْ  أ

َ
نَا ،ِ�يُ�مْ  َوأ

َ
 َحِجيُجهُ  فَأ

ُ  ،َ�ْفِسهِ  َحِجيجُ  فَاْمُرؤٌ  ،ِ�يُ�مْ  َولَْسُت  ،َ�ُْرجْ  َو�ِنْ  ،ُدونَُ�مْ   ،ُمْسِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َخِليَفيِت  َوا�َّ
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�ِّ  ،َطافِئَةٌ  َ�يْنُهُ  ،َ�َطٌط  َشابٌّ  إِنَّهُ 
َ
َشبُِّههُ  َك�

ُ
ُعزَّى بَِعبْدِ  أ

ْ
ْدَرَ�هُ  َ�َمنْ  ،َ�َطٍن  بِْن  ال

َ
  ِمنُْ�مْ  أ

ْ
يَْقَرأ

ْ
 فَل

َكْهِف  ُسوَرةِ  فََواتِحَ  َعلَيْهِ 
ْ
مِ  َ�ْ�َ  َخلَّةً  َخاِرجٌ  إِنَّهُ  ،ال

ْ
أ ِعَراقِ  الشَّ

ْ
 ،ِشَماالً  واََعَث  يَِمينًا َ�َعاَث  ،َوال

ِ  ِعبَادَ  يَا نَا »فَاثْبُتُوا ا�َّ
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل ْثُهُ  َوَما ا�َّ

َ
رِْض يِف  بل

َ
ْرَ�ُعونَ « :قَاَل  ؟األ

َ
 ،َكَسنَةٍ  يَْومٌ  :يَْوًما أ

يَّاِمهِ  وََسائِرُ  ،َكُجُمَعةٍ  َوَ�ْومٌ  ،َكَشْهرٍ  َوَ�ْومٌ 
َ
يَّاِمُ�مْ  �

َ
نَا »َك�

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل َْومُ  فََذلَِك  ،ا�َّ ي  ايلْ ِ

َّ
اذل

تَْ�ِفينَا ،َكَسنَةٍ 
َ
ُ  اقُْدُروا الَ « :قَاَل  ؟يَْومٍ  َصَالةُ  ِ�يهِ  أ

َ
نَا »قَْدرَهُ  هل

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل اُعهُ  َوَما ا�َّ  إرِْسَ

رِْض يِف 
َ
َغيِْث « :قَاَل  ؟األ

ْ
�حُ  اْستَْدبََرتْهُ  اَكل ىِت  ،الرِّ

ْ
َقْومِ  ىلَعَ  َ�يَأ

ْ
 بِهِ  َ�يُْؤِمنُونَ  ،َ�يَْدُعوُهمْ  ال

ُ  َو�َْستَِجيبُونَ 
َ

ُمرُ  ،هل
ْ
َماءَ  َ�يَأ رَْض  ،َ�تُْمِطرُ  السَّ

َ
ْطَوَل  ،َسارَِحتُُهمْ  َعلَيِْهمْ  َ�رَتُوحُ  ،َ�تُنِْبُت  َواأل

َ
 َما أ

ْسبََغهُ  ،ُذًرا اَكنَْت 
َ
واًع  َوأ هُ  ،رُضُ َمدَّ

َ
ىِت  ُ�مَّ  ،َخَوارِصَ  َوأ

ْ
َقْومَ  يَأ

ْ
ُ  َعلَيْهِ  َ�َ�ُدُّونَ  َ�يَْدُعوُهمْ  ،ال

َ
 ،قَْوهل

يِْديِهمْ  لَيَْس  ُمْمِحِل�َ  َ�يُْصِبُحونَ  ،َ�نُْهمْ  َ�يَنرَْصُِف 
َ
ْمَوالِِهمْ  ِمنْ  ءٌ يَشْ  بِأ

َ
َِرَ�ةِ  َوَ�ُمرُّ  ،أ

ْ
 بِاخل

ْخِرىِج  :لََها َ�يَُقوُل 
َ
 ُمْمتَِلئًا رَُجالً  يَْدُعو ُ�مَّ  ،انلَّْحِل  َكيََعاِسيِب  ُكنُوزَُها َ�تَتْبَُعهُ  ،ُكنُوزَكِ  أ

ُ�هُ  ،َشبَابًا يِْف  َ�يرَْضِ َْ�ِ  َ�يَْقَطُعهُ  بِالسَّ َغَرِض  َرْميَةَ  َجْزتلَ
ْ
 ،وَْجُههُ  َوَ�تََهلَُّل  َ�يُْقِبُل  يَْدُعوهُ  ُ�مَّ  ،ال

ُ  َ�َعَث  إِذْ  َكَذلَِك  ُهوَ  َ�بَيْنََما ،يَْضَحُك  َمِسيحَ  ا�َّ
ْ
ُل  ،َمْرَ�مَ  اْ�نَ  ال ِ�ْ

َمنَاَرةِ  ِعنْدَ  َ�يَ
ْ
َيَْضاءِ  ال

ْ
 ابل

 َّ�ِ يْهِ  اِضًعاوَ  ،َمْهُروَدَ�ْ�ِ  َ�ْ�َ  ،ِدَمْشَق  رَشْ ْجِنَحةِ  ىلَعَ  َكفَّ
َ
  إَِذا ،َملََكْ�ِ  أ

َ
َطأ

ْ
َسهُ  َطأ

َ
 َو�َِذا ،َ�َطرَ  َرأ

رَ  َرَ�َعهُ  َدَّ لُّ  فَالَ  ،اَكللُّْؤلُؤِ  مُجَانٌ  ِمنْهُ  حتَ دُ  ِلاَكفِرٍ  َ�ِ   َ�َفِسهِ  ِر�حَ  َ�ِ
َّ
 َحيُْث  يَنْتَِ�  َوَ�َفُسهُ  ،َماَت  إِال

ٍّ  بِبَاِب  يُْدِرَ�هُ  َحىتَّ  َ�يَْطلُبُهُ  ،َطْرفُهُ  يَنْتَِ� 
ُ

ىِت  ُ�مَّ  ،َ�يَْقتُلُهُ  ،دل
ْ
 َقدْ  قَْومٌ  َمْرَ�مَ  اْ�نَ  ِعيىَس  يَأ

ُ  َعَصَمُهمُ  ُ�ُهمْ  وُُجوِهِهمْ  َ�نْ  َ�يَْمَسحُ  ،ِمنْهُ  ا�َّ َنَّةِ يِف  بَِدرََجاتِِهمْ  َوُ�َدِّ
ْ
 إِذْ  َكَذلَِك  ُهوَ  َ�بَيْنََما ،اجل

ْوىَح 
َ
ُ  أ   ا�َّ

َ
ْخرَْجُت  قَدْ إِ�ِّ  :ِعيىَس  إِىل

َ
َحدٍ  يََدانِ  الَ  ،يِل  ِعبَاًدا أ

َ
زْ  ،بِِقتَالِِهمْ  أل   ِعبَاِدى فََحرِّ

َ
 ِإىل

ورِ  ُ  َوَ�بَْعُث  ،الطُّ ُجوجَ  ا�َّ
ْ
ُجوجَ  يَأ

ْ
َوُهم ﴿ ]۹۶[االنبياء: » يَنِْسلُونَ  َحَدٍب  لُكِّ  ِمنْ  وَُهمْ « َوَمأ

ِ َحَدبٖ 
َوائِلُُهمْ  َ�يَُمرُّ  .]۹۶اء: ی[األنب ﴾يَنِسلُونَ  ّمِن ُ�ّ

َ
ةِ  ىلَعَ  أ �َّةَ  حُبَْ�َ ُ�ونَ  ،َطرَبِ  ،ِ�يَها َما فَيرَْشَ

ةً  ،بَِهِذهِ  اَكنَ  لََقدْ  :َ�يَُقولُونَ  آِخُرُهمْ  َوَ�ُمرُّ  ُ نيَِبُّ  َوُ�رَْصُ ، َماءٌ  ،َمرَّ ابن مر�م  ِعيىَس  ا�َّ
ْصَحابُهُ 

َ
ُس  يَُ�ونَ  َحىتَّ  ،َوأ

ْ
َحِدِهمْ  اثلَّْورِ  َرأ

َ
َحِدُ�مُ  ِدينَارٍ  ِمائَةِ  ِمنْ  َخْ�ًا أل

َ
َْومَ  أل  َ�َ�َْغُب  ،ايلْ

ِ نيَِبُّ  ْصَحابُهُ ابن مر�م  ِعيىَس  ا�َّ
َ
ُ  َ�ُ�ِْسُل  ،َوأ  َ�يُْصِبُحونَ  ،ِرقَابِِهمْ يِف  انلََّغَف  َعلَيُْهمُ  ا�َّ

ِ نيَِبُّ  َ�ْهِبُط  ُ�مَّ  ،َواِحَدةٍ  َ�ْفٍس  َكَموِْت  فَرىَْس  ْصَحابُهُ  ِعيىَس  ا�َّ
َ
  َوأ

َ
رِْض  إِىل

َ
ُدونَ  فَالَ  ،األ يِف  َ�ِ

رِْض 
َ
  ِشرْبٍ  َموِْضعَ  األ

َّ
هُ  إِال

َ
ِ نيَِبُّ  َ�َ�َْغُب  ،َونَتْنُُهمْ  زََهُمُهمْ  َمأل ْصَحابُهُ  ِعيىَس  ا�َّ

َ
  َوأ

َ
ِ  إِىل  ،ا�َّ

ُ  َ�ُ�ِْسُل  ْ�نَاقِ  َطْ�ًا ا�َّ
َ
ُْخِت  َكأ ُ  َشاءَ  َحيُْث  َ�تَْطرَُحُهمْ  َ�تَْحِملُُهمْ  ،ابلْ ُ  يُرِْسُل  ُ�مَّ  ،ا�َّ  َمَطًرا ا�َّ
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رَْض  َ�يَْغِسُل  ،َوَ�رٍ  َوالَ  َمَدرٍ  َ�يُْت  ِمنْهُ  يَُ�نُّ  الَ 
َ
َكَها َحىتَّ  األ لََفةِ  َ�رْتُ رِْض  ُ�َقاُل  ُ�مَّ  ،اَكلزَّ

َ
 :لِأل

نِْبىِت 
َ
ُ�ُل  َ�يَْوَمئِذٍ ، بََرَ�تَِك  َورُدِّى ،َ�َمَرتَِك  أ

ْ
ِعَصابَةُ  تَأ

ْ
انَةِ  ِمنَ  ال مَّ  ،بِِقْحِفَها َو�َْستَِظلُّونَ  ،الرُّ

نَّ  َحىتَّ  ،الرِّْسِل يِف  َوُ�بَارَكُ 
َ
َْكىِف  اِإلبِلِ  ِمنَ  اللِّْقَحةَ  أ ِفئَامَ  تلَ

ْ
ََقرِ  ِمنَ  َواللِّْقَحةَ  ،انلَّاِس  ِمنَ  ال  ابلْ

َْكىِف  َقِبيلَةَ  تلَ
ْ
َغنَمِ  ِمنَ  َواللِّْقَحةَ  ،انلَّاِس  ِمنَ  ال

ْ
َْكىِف  ال َفِخذَ  تلَ

ْ
 َكَذلَِك  ُهمْ  َ�بَيْنََما ،انلَّاِس  ِمنَ  ال

ُ  َ�َعَث  إِذْ  ُخُذُهمْ  َطيِّبَةً  ِر�ًا ا�َّ
ْ
َْت  َ�تَأ

َ
 َوَ�بىَْق  ،ُمْسِلمٍ  َوُ�ِّ  ُمْؤِمٍن  لُكِّ  ُروحَ  َ�تَْقِبُض  ،آبَاِطِهمْ  حت

ارُ  ُُمرِ  َ�َهاُرجَ  ِ�يَها َ�تََهارَُجونَ  ،انلَّاِس  رِشَ
ْ
اَعةُ  َ�ُقومُ  َ�َعلَيِْهمْ  ،احل  )۲۹۳۷(م/ .»السَّ

سخن از دجال به  صرسول الله یک صبح،  گوید: می سنواس بن سمعان ترجمه: 
ای  به اندازهو  دانستاش را بزرگ  فتنهمیان آورد و او را کوچک و حقیر شمرد؛ اما 

باشد. پس ھنگامی انبوه درختان خرما میان د در یم شایگمان کرد صحبت نمود که ما
 ؟»کنید میچکار « متوجه شد و فرمود: صکه ما به سوی او رفتیم، رسول الله 

، شما در مورد دجال صحبت نمودید و او را کوچک و حقیر صبح! یا رسول اللهم: یگفت
گمان  ای صحبت نمودید که ما به اندازهو  دانستیداش را بزرگ  فتنهشمردید؛ اما 

آنچه من برای «فرمود:  صرسول الله  باشد.انبوه درختان خرما میان د در یم شایکرد
 ،ان شما باشمیو من در م دجال ظھور کندرا اگر یزشما بیم آن را دارم، دجال نیست؛ 

 ظھور کند وو اگر  نمایم؛ کنم و از شما دفاع می با حجت و دلیل، مبارزه میمن با او 
 الله متعالو  کند دفاع شاز خود ی بایدشخص، پس ھر نباشمان شما یمن در م

شما باید بدانید که  کند.) (مسلمان را کمک می من بر ھر مسلمان است. ی فهیخل
من او  ؛است برآمدهک چشمش یدارد و  یمجعد یاربس یھااست که مو یجوان ،دجال

ات نخست یآپس ھرکس از شما او را دریافت،  دانم.میبن قطن  یعبد العزشبیه را 
 و راست، و چپکند  می ، ظھوران شام و عراقیم ،یکھف را بخواند. او در راھ ی سوره

 .»دیثابت قدم باش !اللهبندگان  یا ؛کند یفساد م
فرمود:  ؟ماند می نیزم رویا رسول الله! چقدر ی: ما عرض کردیم گوید: می راوی

یک روزش  ماه،ی یک  یک روزش به اندازه ی یک سال، ش به اندازهروز ؛ یکچھل روز«
 .»ماستش ی روزھای به اندازهگرش ید یو روزھا ،ھفته ی یک به اندازه

ک یسال است، نماز  ی یک به اندازهکه  یروزآیا در آن  !یا رسول الله: عرض کردیم
در ھر بیست و چھار « .»بگیریدنه. آن روز را اندازه «فرمود:  است؟ یکاف برای ماروز 

 ».روزھای عادی، پنج بار، نماز بخوانیدساعت آن، بر اساس اوقات 
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مانند او «فرمود:  است؟ قدرن چیزمحرکت او روی ! شتاب یا رسول اللهم: یگفت
 آنھا را دعوترود،  که می یگروھ کند؛ او نزد ھر حرکت می، به ھمراه داردباد  بارانی که

دستور آسمان  به یو ؛ آنگاه،رندیپذ می آورند و دعوت او را یمان میبه او اآنان و کند  می
؛ لذا اندیرو یمزمین ھم گیاه و دھد  میدستور ن یزمبه و  ،بارد یم باران دھد و می

  د.نگرد یمشبھا، چاقتر، پر شیرتر و سیرتر از ھر وقت دیگر، بر چھارپایانشان،
 پذیرند. نمیسخنش را آنان  دھد؛ یو آنھا را دعوت م رود دیگر می ینزد گروھ سپس

ھمه ی اموال آنھا ده و ش یخشکسالدچار  نآناآنگاه  رود. و میکند  می یگردان یرواو 
 گوید: می و خطاب به اوکند  می عبور یا رانهیاز کنار وگردد. سپس دجال  نابود می

افتد.  یمراه  یعسل بدنبال و یزنبورھا مانندش یگنجھاپس رون کن. یت را بیھا گنج
دو  و رش زدهیشمش او بکند  می ، صدااست یرا که در عنفوان جوان یسپس مرد

ی چیزی که نشانه و ھدف  ی فاصله ای به اندازه ھایش در فاصله و نیمهکند  می نیمش
در حالی که آید  می آن جوان زند. میصدا او را افتند. آنگاه دوباره  میتیر اندازی است، 

 درخشد.  اش از خوشحالی می چھره و خندد می
رنگ  که دو لباِس  یو ؛فرستد یرا م÷  بن مریم یسیع الله متعال ،اثنا ھمین در

 فرود ،د در شرق دمشقیسف ی در کنار مناره س و زعفران به تن دارد،َر ی با َو  شده
سرش  ،ھرگاه ؛است گذاشتهدو فرشته  یبر بالھا را شھایکه کف دست یدر حالآید  می

 نماید، بلند میسرش را  ھنگامی کهو  ؛چکد یآب از آن م ھای هکند، قطر مین ییرا پا
به  شی. پس بوافتد پایین می ،از آن مانند لؤلؤ (آب زالل و روشن) رنگ یا نقره یھا دانه

 رد.یم رسد، می مشام ھر کافری که می
 ی شھر ُلّد  پردازد تا اینکه در دروازه میدجال به تعقیب ÷  بعد از آن، عیسی

 .رساند رسد و وی را به قتل می میبه او ت المقدس) یک بی(نزد
دجال حفظ شّر را از  ھاآن الله متعالکه  رود یم ینزد گروھ÷  یسیعسپس 

شان در بھشت با آنھا  کشد و از مراتب میی آنان  است؛ پس دستی بر چھرهنموده 
را  یمن بندگان :کهکند  می یوح÷  یسیبه ع الله متعالدر این اثنا، کند.  یصحبت م

را برای حفاظت در تو بندگانم  .آنان را ندارد باتوانایی جنگیدن کس  ھیچ که ام آفریده
 طور جمع کن.  کوه

و آنان از ھر فراز و زمین  زدیانگ یم أجوج و مأجوج را بری الله متعالدر این ھنگام، 
یه (در شام) طبر ی اچهیاز کنار دری آنھا از  ی اولیهھا گروه افتند. میبه راه  بلند،
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 آنھا از آنجا ی پایانیھا گروه ھنگامی کهو  .دننوش یآب آن را م ی ھمه گذرند و می
بن  یسیع، اللهامبر یو پ .است وجود داشتهآب  جانیا گاریروز :ندیگو یم ،دنگذر یم

 شتر ازیان بآن یگاو برا ی کلهیک  جایی کهشوند تا  یارانش محاصره میو  ،÷ مریم
 ارزش دارد. در حال حاضر، شمابرای نار یصد د

الله  ؛آورند یم الله متعالارانش رو به یو  ،÷ یسیع، اللهامبر یپاینجاست که 
ھالک   ،ک نفری ھمه مانند مردنآورد و  ید میشان پدیرا در گردنھا ییکرمھا متعال

ھیچ جایی ند و یآ یفرود مبه زمین ارانش یو  ،÷ یسیع، اللهامبر یپسپس  شوند. می
دوباره پیامبر  .باشدن اآنھبد  یبوی به چربی و  آلودهابند که ی یک وجب نمیی  به اندازه

الله خواھند.)  می(و از او کمک آورند  یم یرو الله متعاله ارانش بی و ،÷عیسی ، الله
(شتر قوی خراسانی یا  یختبُ  انگردن شترکه گردنھایی بلند مانند را  یپرندگان متعال

که  ھر کجاو  رنددا میآنان را بر ھای . آن پرندگان جثهفرستد یمدارند،  شتر دو کوھان)
ی خشتی  ھیچ خانهفرستد که  یم یباران الله متعال ،اندازند. بعد از آن یم ،بخواھد الله

ن را یزماین باران،  .)گیرد (ھمه جا را فرا می ماند ینم ای از آن، محفوظ یو پشم و گلی
ت یاھ وهیم :شود ین گفته میبه زم گرداند. سپس شوید و مانند آیینه پاک و صاف می می

 ازو خورند  می ک اناریگروه از یک  روز،پس در آن  .کن آشکارت را ا ان و برکتیرا برو
برکت عنایت  ،در شیر ،چنین در آن روز ھم کنند. ، بعنوان سایه استفاده میپوست آن

 یک شیرِ  ؛ وکند می بزرگ را کفایت ک گروهیه ردِ یش شترِ یک  شود تا جایی که شیرِ  می
تیره را کفایت ک یرده یگوسفند شیک  ؛ و شیراست کافی ،لهیقبک یبرای ه ردِ یش گاوِ 
 را شانیھا ر بغلیز آن باد، فرستد و میرا  یباد خوش الله متعال کند. در این اثنا، می

 و شرور باقیبد اینگونه فقط افراد کند. و  یمؤمن و مسلمان را قبض مھر گرفته و روح 
 .»شود میامت برپا یبر آنان قلولند و  یخران با ھم م مانندمانند که  یم

ُْدرِ  َسِعيدٍ ايب  َعن ـ۲۰۴۹
ْ
َ�نَا :قَاَل  س يَّ اخل ِ  رَُسوُل  َحدَّ  َعِن  َطِو�الً  َحِديثًا يَْوًما ص ا�َّ

الِ  جَّ َ�نَا ِ�يَما فاََكنَ  ،ادلَّ يِت « :قَاَل  َحدَّ
ْ
مٌ  وَُهوَ  ـ يَأ نْ  َعلَيْهِ  ُ�َرَّ

َ
َمِدينَةِ  نَِقاَب  يَْدُخَل  أ

ْ
 َ�يَنَْتِ�  ـ ال

 
َ

بَاِخ  َ�ْعِض  إِىل َمِدينَةَ  تَِ� الَّيِت  السِّ
ْ
ْهِ  َ�يَْخُرجُ  ،ال

َ
وْ  ـ انلَّاِس  َخْ�ُ  ُهوَ  رَُجٌل  يَْوَمئِذٍ  إيِل

َ
 َخْ�ِ  ِمنْ  أ

ُ  َ�يَُقوُل  ـ انلَّاِس 
َ

ْشَهدُ  :هل
َ
نََّك  أ

َ
اُل  � جَّ ي  ادلَّ ِ

َّ
َ�نَااذل ِ  رَُسوُل  َحدَّ  َ�يَُقوُل  ،َحِديثَهُ  ص ا�َّ

اُل  جَّ ْ�تُمْ  :ادلَّ
َ
َرأ

َ
ُت  إِنْ  أ

ْ
ْحيَيْتُهُ  ُ�مَّ  َهَذا َ�تَل

َ
ونَ  ،أ �َُشكُّ

َ
ْمرِ يِف  أ

َ
 ُ�مَّ  َ�يَْقتُلُهُ  :قَاَل  ،الَ  :َ�يَُقولُونَ  ؟األ

ِ  :ُ�ِْييهِ  ِح�َ  َ�يَُقوُل  ،ُ�ِْييهِ  َشدَّ  َ�طُّ  ِ�يَك  ُكنُْت  َما َوا�َّ
َ
�دُ  :قَاَل  ،اآلنَ  ِم�ِّ  بَِصَ�ةً  أ ِ�ُ�َ 
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اُل  جَّ نْ  ادلَّ
َ
بُو قَاَل  »َعلَيْهِ  �َُسلَُّط  فَالَ  َ�ْقُتلَهُ  أ

َ
رَِضُ  ُهوَ  الرَُّجَل  َهَذا إِنَّ  :ُ�َقاُل  :ِإْسَحاَق  أ

ْ
 َعلَيْهِ  اخل

َالمُ   )۲۹۳۸(م/ .السَّ
یک دجال،  ی هدربار صرسول الله روزی،  گوید: می س ید خدریابوسعترجمه: 

نه یمدھای  ھا و خیابان راهه ورودش به کدجال «از جمله فرمود:  صحبت طوالنی نمود؛
یا  فردن یبھتر ؛دیآ ینه فرود میمد یکنزد یاز شوره زارھا یکیدر  ،حرام شده است

ه تو کدھم  یم یمن گواھ گوید: می رود و ینزدش م آن زمان،یکی از بھترین افراد 
 در مورد تو ما را باخبر ساخته است. صرسول الله که  کسی ھمان ؛یدجال ھست

ار من کبازھم در  ،نمکشم و دوباره زنده کن شخص را بیاگر من ا گوید: می دجال
ند. آن ک یشد و دوباره، زنده مک یر. دجال او را میند: خیگو ید؟ مردم مینک یم کش

امروز،  ی هچگاه من به اندازیھ به الله، سوگند گوید: می شخص، پس از زنده شدن،
م یدجال تصم .)یه تو دجال ھستکن دارم یقیام. (من  نداشته و شناخت رتیبص

 ».تواند ینم یول ؛شدکدوباره او را ب تارد یگ یم
÷  کند، خضر این شخصی که با دجال گفتگو می گوید: می ابو اسحاق (یک از راویان)

 است. 

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۵۰
َ
ُْدرِىِّ  َسِعيدٍ أ

ْ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س اخل اُل  َ�ُْرجُ « :ص ا�َّ جَّ هُ  ادلَّ  َ�يَتَوَجَّ

ُمْؤِمِن�َ  ِمنَ  رَُجٌل  قِبَلَهُ 
ْ
َقاهُ  ،ال

ْ
َمَساِلحُ  َ�تَل

ْ
الِ  َمَساِلحُ  ،ال جَّ ُ  َ�َيُقولُونَ  ،ادلَّ

َ
ْ�نَ  :هل

َ
 :َ�يَُقوُل  ؟َ�ْعِمدُ  أ

ْعِمدُ 
َ
  أ

َ
ي  َهَذا إِىل ِ

َّ
ُ  َ�يَُقولُونَ  :قَاَل  ،َخَرجَ اذل

َ
َوَما :هل

َ
 ،َخَفاءٌ  بَِر�ِّنَا َما :َ�يَُقوُل  ؟بَِر�ِّنَا تُْؤِمنُ  أ

لَيَْس  :بِلَْعٍض  َ�ْعُضُهمْ  َ�يَُقوُل  ،اْ�تُلُوهُ  :َ�يَُقولُونَ 
َ
نْ  َر�ُُّ�مْ  َ�َهاُ�مْ  قَدْ  أ

َ
َحًدا َ�ْقتُلُوا أ

َ
 ،ُدونَهُ  أ

  بِهِ  َ�يَنَْطِلُقونَ  :قَاَل 
َ

الِ  إِىل جَّ ُمْؤِمنُ  َرآهُ  فَإَِذا ،ادلَّ
ْ
َها يَا :قَاَل  ال ُّ�

َ
اُل  َهَذا انلَّاُس  � جَّ ي  ادلَّ ِ

َّ
 َذَكرَ اذل

ِ  رَُسوُل  ُمرُ  :قَاَل  ،ص ا�َّ
ْ
اُل  َ�يَأ جَّ وهُ  ُخُذوهُ  :َ�يَُقوُل  ،َفيَُشبَّحُ  بِهِ  ادلَّ  َوَ�ْطنُهُ  َظْهُرهُ  َ�يُوَسعُ  ،وَُشجُّ

ً�ا َوَما :َ�يَُقوُل  :قَاَل  ،رَضْ
َ
نَْت  :َ�يَُقوُل  :قَاَل  ؟ىِب  تُْؤِمنُ  أ

َ
َمِسيحُ  أ

ْ
اُب  ال َكذَّ

ْ
 بِهِ  َ�يُْؤَمرُ  قَاَل  ،ال

ِمئَْشارِ  َ�يُْؤرَشُ 
ْ
َق  َحىتَّ  َمْفِرقِهِ  ِمنْ  بِال اُل  َ�ْمىِش  ُ�مَّ  :قَاَل  ،رِْجلَيْهِ  َ�ْ�َ  ُ�َفرَّ جَّ ِقْطَعتَْ�ِ  َ�ْ�َ  ادلَّ

ْ
 ،ال

ُ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ 
َ

ُ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  :قَاَل  ،قَائًِما فَيَْستَوِى ،ُ�مْ  :هل
َ

تُْؤِمنُ  :هل
َ
  ِ�يَك  ازَْدْدُت  َما :َ�يَُقوُل  ؟ىِب  أ

َّ
 إِال

َها يَا :َ�ُقوُل  ُ�مَّ  :قَاَل  ،بَِصَ�ةً  ُّ�
َ
َحدٍ  َ�ْعِدى َ�ْفَعُل  الَ  إِنَّهُ  انلَّاُس  �

َ
ُخُذهُ  :قَاَل  ،انلَّاِس  ِمنَ  بِأ

ْ
 َ�يَأ

اُل  جَّ   َرَ�بَِتهِ  َ�ْ�َ  َما َ�يُْجَعَل  ،يِلَْذحَبَهُ  ادلَّ
َ

َاًسا تَْرقَُوتِهِ  إِىل
ُ

ْهِ  �َْستَِطيعُ  فَالَ  ،�
َ

 :قَاَل  ،َسِبيالً  إِيل
ُخذُ 

ْ
�ََّما انلَّاُس  َ�يَْحِسُب  ،بِهِ  َ�يَْقِذُف  َورِْجلَيْهِ  �ِيََديْهِ  َ�يَأ

َ
  قََذفَهُ  �

َ
ىِقَ  َو�ِ�ََّما ،انلَّارِ  إِىل

ْ
ل
ُ
يِف  أ
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َنَّةِ 
ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  »اجل ْ�َظمُ  َهَذا« :ص ا�َّ

َ
َعالَِم�َ  رَبِّ  ِعنْدَ  َشَهاَدةً  انلَّاِس  أ

ْ
 )۲۹۳۸(م/ .»ال

و کند  می ظھوردجال «فرمود:  صرسول الله  گوید: می س ید خدریابوسعترجمه: 
ند: یگو یو به او م بینند او را میمأموران مسلح دجال،  .رود یاو م سویاز مؤمنان ب یمرد

به  تو ایند: آیگو یبه او م .کرده است ظھورکه  کسی نینزد ا گوید: می ؟یرو یکجا م
ھیچ امر مخفی و ابھامی پروردگار ما  در صفات گوید: می ؟یمان نداریما (دجال) ا پروردگار

مگر  گوید: می یگریاز آنھا به د یکی . سپسدیند: او را بُکشیگو یمنخست،  وجود ندارد.
د؟ ینکش دستور منبدون اجازه و را کس  ھیچ نگفت که شمابه شما (دجال)،  پروردگار

 یا گوید: می ند،یب یرا م دجالمؤمن  ھنگامی که آن شخص .برند یدجال م نزداو را آنگاه 
سپس  .است در مورد او صحبت کرده صرسول الله است که  ین ھمان دجالیمردم! ا

سرش را بشکنید. و  گوید: می و خوابانند روی زمین میاو را  ودھد  یدجال دستور م
مان یا به من ایآ گوید: می دجال زنند. آنگاه اینگونه کتک مفصلی به پشت و شکم او می

 شود میصادر  شفرمان قتل از آن، بعد .یح دروغگو ھستیدھد: تو مس ی؟ جواب مآوری نمی
سپس دجال  کنند. تقسیم می ،مین دو اره کرده و به شیپاھا تا میانرق سرش از فَ را او و 

و راست  پس او بلند شده بلند شو. گوید: می به او و رود یبدن او راه م ی مهیدو ن میان
شناخت من نسبت  گوید: می او؟ آوری میمان یا به من ایآ گوید: می به او دجال .ستدیا یم

تواند  نمی یگریدکس  ھیچ مردم! او بعد از من با یادھد که:  می. و ادامه شتر شدیب به تو
الله  .جدا کند شسرش را از تن تارد یگ یدجال او را م سپس انجام دھد. ین کاریچن

دجال  طوری که نماید تبدیل به مس میرا  اش جناغ سینهگردن و  میان ی ، فاصلهمتعال
مردم  .کند یرد و او را پرتاب میگ یش را میھاو پا ھا سپس دستتواند او را ذبح کند.  مین

 .»که او به بھشت انداخته شده است یانداخته در صورتکه او را به آتش کنند  می تصور
 ».بزرگترین شھید نزد پروردگار جھانیان است ،این«در ادامه فرمود:  صرسول الله 

ُمِغَ�ةِ  َعِن  ـ۲۰۵۱
ْ
َل  َما :قَاَل  س ُشْعبَةَ  بِْن  ال

َ
َحدٌ  َسأ

َ
الِ  َعِن  صانلَّيِبَّ  أ جَّ رَثَ  ادلَّ

ْ
�

َ
ا أ  ِممَّ

ُت 
ْ
ل
َ
ُت  قَاَل  »يرَُضُّكَ  الَ  إِنَّهُ  ؟ِمنْهُ  ُ�نِْصبَُك  َوَما« :قَاَل  ،َسأ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُل  َمَعهُ  إِنَّ  :َ�ُقولُونَ  إِ�َُّهمْ  ا�َّ

َعامَ  ْ�َهارَ  الطَّ
َ
ْهَونُ  ُهوَ « :قَاَل  ،َواأل

َ
ِ  ىلَعَ  أ  )۲۹۳۹(م/ .»َذلَِك  ِمنْ  ا�َّ

در  ص از من از رسول الله بیشترکس  ھیچ گوید: می س ره بن شعبهیمغترجمه: 
چه چیزی باعث نگرانی تو از او «به من فرمود:  ص پیامبر اکرم نپرسید.مورد دجال 

او غذا و نھرھایی با ند: یگو یممن گفتم: مردم ». رساند یبه تو ضرر نمشده است؟ او 
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بتواند که ( ».ن استیخوارتر از اتر و  بی ارزش الله متعالاو نزد «فرمود:  .خودش دارد
  .)را گمراه کندمؤمنان 

 َمْسُعودٍ  بِْن  ُعْرَوةَ  بِْن  اَعِصمِ  ْ�نَ  َ�ْعُقوَب  َسِمْعُت  :قَاَل  َسالِمٍ  بِْن  انلُّْعَمانِ  َعِن  ـ۲۰۵۲
ِ  َ�بْدَ  َسِمْعُت  :َ�ُقوُل  اثلََّقيِفَّ  َِديُث  َهَذا َما :َ�َقاَل  ،رَُجٌل  وََجاَءهُ  ،َ�ْمٍرو ْ�نَ  ا�َّ

ْ
ي  احل ِ

َّ
ُث اذل َدِّ  حتُ

اَعةَ  إِنَّ  :َ�ُقوُل  ؟بِهِ    َ�ُقومُ  السَّ
َ

ِ  ُسبَْحانَ  :َ�َقاَل  ؟َوَ�َذا َكَذا إِىل وْ  ـ ا�َّ
َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
ُ  ِإال وْ  ،ا�َّ

َ
 لَكَِمةً  أ

ْوَُهَما
َ

نْ  َهَمْمُت  لََقدْ  ـ �
َ
َث  الَ  أ َحدِّ

ُ
َحًدا أ

َ
بًَدا َشيْئًا أ

َ
َما ،أ ُت  إِ�َّ

ْ
 قَِليٍل  َ�ْعدَ  َسرَتَْونَ  إِنَُّ�مْ  :ُقل

ْمًرا
َ
ُق  ،َعِظيًما أ َيُْت  ُ�َرَّ

ْ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ُ�مَّ  ،َو�َُ�ونُ  ،َوَ�ُ�ونُ  ،ابل  َ�ُْرجُ « :ص ا�َّ

اُل  جَّ يِت  يِف  ادلَّ مَّ
ُ
ْر�َِع�َ  َ�يَْمُكُث أ

َ
ْدرِى الَ  ـ أ

َ
ْرَ�ِع�َ  :أ

َ
وْ  ،يَْوًما أ

َ
ْرَ�ِع�َ  أ

َ
وْ  ،َشْهًرا أ

َ
ْرَ�ِع�َ  أ

َ
 اَعًما أ

ُ  َ�يَبَْعُث  ـ نَّهُ  َمْرَ�مَ  اْ�نَ  ِعيىَس  ا�َّ
َ
 انلَّاُس  َ�ْمُكُث  ُ�مَّ  َ�يُْهِلُكهُ  َ�يَْطلُبُهُ  ،َمْسُعودٍ  ْ�نُ  ُعْرَوةُ  َك�

ُ  يُرِْسُل  ُ�مَّ  ،َعَداَوةٌ  اثْنَْ�ِ  َ�ْ�َ  لَيَْس  ،ِسنِ�َ  َسبْعَ  مِ  قِبَِل  ِمنْ  بَارَِدةً  ِر�ًا ا�َّ
ْ
أ  ىلَعَ  َ�بىَْق  فَالَ  ،الشَّ

رِْض  وَْجهِ 
َ
َحدٌ  األ

َ
ِبهِ يِف  أ

ْ
ةٍ  ِمثَْقاُل  قَل وْ  َخْ�ٍ  ِمنْ  َذرَّ

َ
  إِيَمانٍ  أ

َّ
نَّ  لَوْ  َحىتَّ  ،َ�بََضتْهُ  إِال

َ
َحَدُ�مْ  أ

َ
 أ

َخلَتْهُ  َجبٍَل  َكبَدِ يِف  َدَخَل  َ ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتَُها :قَاَل  »َ�ْقِبَضهُ  َحىتَّ  ،َعلَيْهِ  دلَ  :قَاَل  صا�َّ
ارُ  َ�يَبىَْق « ةِ يِف  انلَّاِس  رِشَ ْ�ِ  ِخفَّ ْحَالمِ  الطَّ

َ
بَاِع  َوأ  ُ�نِْكُرونَ  َوالَ  َمْعُروًفا َ�ْعِرفُونَ  الَ  ،السِّ

يَْطانُ  لَُهمُ  َ�يَتََمثَُّل  ،ُمنَْكًرا الَ  :َ�يَُقوُل  الشَّ
َ
ُمُرنَا َ�َما :َ�يَُقولُونَ  ؟�َْستَِجيبُونَ  أ

ْ
ُمُرُهمْ  ؟تَأ

ْ
 بِِعبَاَدةِ  َ�يَأ

ْوثَانِ 
َ
ورِ يِف  ُ�نَْفخُ  ُ�مَّ  ،َعيُْشُهمْ  َحَسنٌ  ،ِرْزُ�ُهمْ  َدارٌّ  َذلَِك يِف  وَُهمْ  ،األ َحدٌ  �َْسَمُعهُ  فَالَ  ،الصُّ

َ
  أ

َّ
 ِإال

ْصىَغ 
َ
ُل  :قَاَل  ،يِلتًا َوَرَ�عَ  يِلتًا أ وَّ

َ
 َوَ�ْصَعُق  ،َ�يَْصَعُق  :َل قَا ،إِبِِلهِ  َحوَْض  يَلُوُط  رَُجٌل  �َْسَمُعهُ  َمنْ  َوأ

ُ  يُرِْسُل  ُ�مَّ  ،انلَّاُس  وْ  ـ ا�َّ
َ
ُل  قَاَل  أ ِ�ْ�ُ  ُ نَّهُ  َمَطًرا ـ ا�َّ

َ
لُّ  َك� وِ  ـ الطَّ

َ
لُّ  أ اكُّ  ُ�ْعَمانُ  الظِّ  ـ الشَّ

ْجَسادُ  ِمنْهُ  َ�تَنْبُُت 
َ
ْخَرى ِ�يهِ  ُ�نَْفخُ  ُ�مَّ  ،انلَّاِس  أ

ُ
َها يَا :ُ�َقاُل  ُ�مَّ  ،َ�نُْظُرونَ  ِ�يَامٌ  ُهمْ  فَإَِذا أ ُّ�

َ
� 

  َهلُمَّ  انلَّاُس 
َ

ۡ� ﴿» َمْسئُولُونَ  إِ�َُّهمْ  َوقُِفوُهمْ « َر�ُِّ�مْ  إِىل [الصافات:  ﴾٢٤ولُونَ  ُٔ َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم مَّ

ْخرُِجوا :ُ�َقاُل  ُ�مَّ  .]۲۴
َ
ٍف  لُكِّ  ِمنْ  :َ�يَُقاُل  ؟َ�مْ  ِمنْ  :َ�يَُقاُل  ،انلَّارِ  َ�ْعَث  أ

ْ
ل
َ
 َو�ِْسَعةً  �ِْسَعِمائَةٍ  أ

انَ  َ�َْعُل  يَْومَ  فََذاكَ  :قَاَل  .َو�ِْسِع�َ  َ ِودلْ
ْ
 .]۴۲[القلم:  »َساقٍ  َ�نْ  يُْ�َشُف  يَْومَ « وََذلَِك  ،ِشيبًا ال

 )۲۹۴۰(م/ .]۴۲[القلم:  ﴾يَۡوَم يُۡ�َشُف َعن َساقٖ ﴿
شنیدم که یعقوب بن عاصم بن عروه بن  گوید: می سنعمان بن ثابت ترجمه: 

گفت: من شنیدم که مردی نزد عبد الله بن عمرو آمد و گفت: این  مسعود ثقفی می
گویی: قیامت تا فالن و فالن وقت برپا  کنی؟ تو می چه حدیثی است که تو بیان می
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یا  »ال اله اال الله«یا  »سبحان الله« ل عبد الله بن عمرو بن عاصگردد؟  می
برای ھیچ ھرگز  ای مانند اینھا بر زبان آورد و گفت: من تصمیم گرفته بودم که کلمه

ی  کس، ھیچ حدیثی بیان نکنم؛ من گفتم: شما بعد از مدت کوتاھی، شاھد حادثه
رسول  افتد. زنند و حوادث زیادی اتفاق می را آتش می بیت اللهبزرگی خواھید بود؛ 

دانم که  ـ نمی چھل و به مدتکند  می ظھورمتم ا میان دجال در«فرمود:  ص الله
که را ÷  بن مریم یسیع الله متعال ،بعد از آن ماند؛ یمـ  چھل روز یا ماه یا سال

و سرانجام کند  می او را تعقیب÷  عیسی .فرستد یمشبیه عروه بن مسعود است، 
که کنند  می یزندگ ای هبه گونھفت سال  ،مردمبعد از آن،  رساند. میاو را به قتل 

جانب را از  یم سردینس الله متعال سپس وجود ندارد. یدشمن یدو نفرھیچ ان یم
وجود داشته مان یا ایر یخ ای ذره ،شقلبکه در ھرکس را فرستد و  یشام م سرزمین

آن نسیم،  پناه ببرد، یکوھ به دلاز شما  یکیاگر تا جایی که  کند؛ باشد، قبض روح می
 صھمچنین شنیدم که رسول الله ». وارد آن خواھد شد تا او را قبض روح کند

شتابند  که با سرعت پرواز پرندگان بسوی بدی می مانند یم یبد باق مردِم و «فرمود: 
اعمال خوب را خوب، و اعمال بد را بد  ن،او آرزوھا و عادات درندگان را دارند. آن

کنند.) در این ھنگام، شیطان به شکل آدمی زاد  ر میدانند (بلکه بر عکس تصو نمی
گویند: شما به ما چه  میکنید؟  میآیا حیا ن گوید: می شود و به آنھا میظاھر 

ھا را  دھد تا بت دھید؟ اینجا است که شیطان به آنھا دستور می میدستوری 
قابل یادآوری است که در این دوران، رزق و روزی از ھر طرف به  پرستش کنند.

ده یصور دمسوی آنان سرازیر است و از زندگی خوبی برخوردارند. بعد از آن، در 
شود و طرف  بشنود، یک طرف گردنش، مایل میآن را  پس ھرکس، صدای .شود یم

 و نخستین .)میرد شود و می (یعنی سرش به یک طرف، کج میآید  می دیگرش، باال
شنود، مردی است که در حال ِگل کاری و اصالح حوض  میصدای آن را که  کسی

بعد از  .)میرند میشوند ( باشد؛ در نتیجه، او و سایر مردم، بیھوش می شترانش می
باشد ـ  بارانی را که مانند شبنم یا سایه ـ شک از نعمان می الله متعالآن، 

آنگاه، بار  رویند. سبب آن باران، اجساد مردم میو به کند  می فرستد یا نازل می
سپس گفته  کنند. شود و ناگھان، مردم ایستاده و نگاه می دیگر در صور دمیده می

ۡ� ﴿ و دیپروردگارتان بشتاب یبسو !مردم یاشود:  می ُهم مَّ  ﴾٢٤ولُونَ  ُٔ َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َّ



 ٥٩٧  ها کتاب فتنه -۶۷

 ».رندیگ یقرار مه مورد سؤال کد یآنان را نگاه دارو « ]۲۴[الصافات: 
 : از چقدر؟شود می. جواب داده دیکن یان را جداشود: دوزخ یگفته م بعد از آن،

 ریست که کودکان را پا یروز ،آنو  نفر. از ھر ھزار نفر صد و نود و نه شود: نه یگفته م

 ».شود یم آشکار ،ست که ساقا یآن روز« ﴾يَۡوَم يُۡ�َشُف َعن َساقٖ ﴿ وکند  می

 ی قیامت، طلوع خورشید از مغرب است نخستین نشانه): ۴۷باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۲۰۵۳ ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َحِفْظُت  :قَاَل  ل َ�ْمٍرو بِْن  ا�َّ  لَمْ  َحِديثًا ص ا�َّ

�َْسهُ 
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  ،َ�ْعدُ  أ َل  إِنَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ وَّ

َ
ْمِس  ُطلُوعُ  ُخُروًجا اآليَاِت  أ  ِمنْ  الشَّ

ابَّةِ  وَُخُروجُ  ،َمْغِر�َِها ُهَما ،ُضىًح  انلَّاِس  ىلَعَ  ادلَّ ُّ�
َ
ْخَرى َصاِحبَِتَها َ�بَْل  اَكنَْت  َما َو�

ُ
 ىلَعَ  فَاأل

 )۲۹۴۱(م/ .»قَِر�بًا إِثْرَِها
حدیثی حفظ کردم که  صگوید: از رسول الله  می ل عبدلله بن عمروترجمه: 

نخستین «فرمود:  می صام؛ شنیدم که رسول الله  تاکنون، فراموش ننموده
شوند، طلوع خورشید از مغرب، و ظھور دابه (حیوانی  ھایی که از قیامت، ظاھر می نشانه

) ھنگام چاشت است؛ و ھریکی از آنھا که زودتر، ظاھر کند می که با مردم، صحبت
  ».گردد شود، دیگری بزودی بعد از آن، آشکار می

 و و سخنان جّساسه): در مورد صفات دجال، ظهور ا۴۸( باب
اِحيَل  ْ�نُ  اَعِمرُ َعن  ـ۲۰۵۴ ْعىِبُّ  رَشَ نَّهُ  ـ َهْمَدانَ  َشْعُب  ـ الشَّ

َ
َل  �

َ
 ،قَيٍْس  بِنَْت  فَاِطَمةَ  َسأ

ْخَت 
ُ
اكِ  أ حَّ ُمَهاِجَراِت  ِمنَ  َوَ�نَْت  ،قَيٍْس  بِْن  الضَّ

ْ
َولِ  ال

ُ
ثِيِ�  :َ�َقاَل  األ  ِمنْ  َسِمْعِتيهِ  َحِديثًا َحدِّ

ِ  رَُسولِ    �ُْسِنِديهِ  الَ  ،ص ا�َّ
َ

َحدٍ  إِىل
َ
ْ�َعلَنَّ  ِشئَْت  لنَِئْ  :َ�َقالَْت  ،َ�ْ�ِهِ  أ

َ
َجْل  :لََها َ�َقاَل  ،أل

َ
 أ

ثِيِ�  ُمِغَ�ةِ  اْ�نَ  نََ�ْحُت  :َ�َقالَْت  ،َحدِّ
ْ
ِصيَب  ،يَْوَمئِذٍ  قَُر�ٍْش  َشبَاِب  ِخيَارِ  ِمنْ  وَُهوَ  ،ال

ُ
يِف  فَأ

لِ  وَّ
َ
َهادِ  أ ِ

ْ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  اجل ا ،ص ا�َّ ْمُت  فَلَمَّ َّ�

َ
 ِمنْ  َ�َفرٍ يِف  ،َعوٍْف  ْ�نُ  الرَّمْحَِن  َ�بْدُ  َخَطبَِ�  تَ�

ْصَحاِب 
َ
ِ  رَُسولِ  أ ِ  رَُسوُل  وََخَطبَِ�  ،ص ا�َّ َساَمةَ  َمْوَالهُ  ىلَعَ  ص ا�َّ

ُ
 قَدْ  َوُ�نُْت  ،َز�ْدٍ  بِْن  أ

ثُْت  نَّ  ُحدِّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ َحبَِّ�  َمنْ « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
يُِحبَّ  أ

ْ
َساَمةَ  فَل

ُ
ا »أ ِ  رَُسوُل  لَكََّمِ�  فَلَمَّ  ص ا�َّ

ُت 
ْ
ْمِرى :قُل

َ
نِْ�ْحِ�  ،�َِيِدكَ  أ

َ
  اْ�تَِقِ� « :َ�َقاَل  ،ِشئَْت  َمنْ  فَأ

َ
مِّ  إىِل

ُ
�ٍك  أ مُّ  ـ »رَشِ

ُ
�ٍك  َوأ ةٌ  رَشِ

َ
 اْمَرأ

نَْصارِ  ِمنَ  ،َغِنيَّةٌ 
َ
ِ  َسِبيِل يِف  انلََّفَقةِ  َعِظيَمةُ  ،األ ُل  ،ا�َّ يَفانُ  َعلَيَْها َ�ْ�ِ ُت  ـ الضِّ

ْ
ْ�َعُل  :َ�ُقل

َ
 ،َسأ

مَّ  إِنَّ  ،َ�ْفَعِ�  الَ « :َ�َقاَل 
ُ
�ٍك  أ ةٌ  رَشِ

َ
يَفانِ  َكِثَ�ةُ  اْمَرأ إِ�ِّ  ،الضِّ

َرهُ  فَ
ْ
�

َ
نْ  أ

َ
وْ  ،مِخَارُكِ  َ�نِْك  �َْسُقَط  أ

َ
 أ
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َقْومُ  َ�َ�َى ،َساَ�يِْك  َ�نْ  اثلَّوُْب  َ�نَْكِشَف 
ْ
  اْ�تَِقِ�  َولَِ�ِن  ،تَْ�َرِه�َ  َما َ�ْعَض  ِمنِْك  ال

َ
 ابِْن  إىِل

ِك  ِ  َ�بْدِ  ،َ�مِّ مِّ  ابِْن  َ�ْمٍرو بِْن  ا�َّ
ُ
 ِمنَ  وَُهوَ  ،ُقَر�ٍْش  فِْهرِ  ،فِْهرٍ بَِ�  ِمنْ  رَُجٌل  وَُهوَ  ـ »َمْكتُومٍ  أ

َْطِن 
ْ

ِي ابل
َّ

ُت  ـ ِمنْهُ ِ�َ  اذل
ْ
ْهِ  فَا�ْتََقل

َ
ا ،إيِل ىِت  ا�َْقَضْت  فَلَمَّ ُمنَاِدى نَِداءَ  َسِمْعُت  ِعدَّ

ْ
 رَُسولِ  يُمنَادِ  ـ ال

 ِ الَةَ  :ُ�نَاِدى ج ا�َّ   فََخرَْجُت  ،َجاِمَعةً  الصَّ
َ

َمْسِجدِ  إىِل
ْ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  فََصلَّيُْت  ،ال يِف  فَُكنُْت  ،ص ا�َّ

َقْومِ  ُظُهورَ  تَِ� الَّيِت  النَِّساءِ  َصفِّ 
ْ
ا ،ال ِ  رَُسوُل  قىََض  فَلَمَّ ِمنرَْبِ  ىلَعَ  َجلََس  ،َصَالتَهُ  ص ا�َّ

ْ
 وَُهوَ  ال

َزمْ « :َ�َقاَل  يَْضَحُك 
ْ
تَْدُرونَ « :قَاَل  ُ�مَّ  »ُمَصالَّهُ  إِ�َْسانٍ  لُكُّ  يِلَل

َ
ُ  :قَالُوا ؟»مَجَْعتُُ�مْ  لِمَ  أ  ا�َّ

 ُ
ُ

ْعلَمُ  َورَُسوهل
َ
ِ  ،إِ�ِّ « :َقاَل ، أ نَّ  ،مَجَْعُتُ�مْ  َولَِ�نْ  ،لَِرْهبَةٍ  َوالَ  لَِرْ�بَةٍ  مَجَْعتُُ�مْ  َما َوا�َّ

َ
 تَِميًما أل

ارِىَّ  اِ�يًّا رَُجالً  اَكنَ  ،ادلَّ ْسلَمَ  َ�بَاَ�عَ  فََجاءَ  ،نرَْصَ
َ
ثَِ�  ،َوأ ي  َواَ�َق  َحِديثًاوََحدَّ ِ

َّ
 ُكنُْت اذل

ثُُ�مْ  َحدِّ
ُ
الِ  َمِسيِح  َ�نْ  أ جَّ ثَِ�  ،ادلَّ نَّهُ َحدَّ

َ
ْمٍ  ِمنْ  رَُجالً  ثََالِ��َ  َمعَ  ،حَبِْر�َّةٍ  َسِفينَةٍ يِف  َرِ�َب  �

َ
 خل

َمْوجُ  بِِهمُ  فَلَِعَب  ،وَُجَذامَ 
ْ
َْحرِ يِف  َشْهًرا ال ْرَ�ئُوا ُ�مَّ  ،ابلْ

َ
  أ

َ
َْحرِ يِف  َجِز�َرةٍ  إِىل  َمْغرِِب  َحىتَّ  ابلْ

ْمِس  قُْرِب يِف  فََجلَُسوا ،الشَّ
َ
ِفي أ َِز�َرةَ  فََدَخلُوا ،نَةِ السَّ

ْ
ْهلَُب  َدابَّةٌ  فَلَِقيَتُْهمْ  ،اجل

َ
َعرِ  َكِث�ُ  أ  الَ  ،الشَّ

ةِ  ِمنْ  ،ُدبُِرهِ  ِمنْ  ُ�بُلُهُ  َما يَْدُرونَ  َعرِ  َكرْثَ نِْت  َما َو�ْلَِك  :َ�َقالُوا ،الشَّ
َ
نَا :َ�َقالَْت  ؟أ

َ
اَسةُ  أ َسَّ

ْ
 ،اجل

اَسةُ  َوَما :قَالُوا َسَّ
ْ
َها :قَالَْت  ؟اجل ُّ�

َ
َقْومُ  �

ْ
  اْ�َطِلُقوا ال

َ
يْرِ يِف  الرَُّجِل  َهَذا إِىل   فَإِنَّهُ  ،ادلَّ

َ
ُ�مْ  إِىل  َخرَبِ

ْشَواقِ 
َ
ا :قَاَل  ،بِاأل ْت  لَمَّ َا َسمَّ

َ
نْ  ِمنَْها فَِرْ�نَا رَُجالً  نل

َ
ااًع  فَاْ�َطلَْقنَا :قَاَل  ،َشيَْطانَةً  تَُ�ونَ  أ  ،رِسَ

نَا َحىتَّ 
ْ
يْرَ  َدَخل ْ�َظمُ  ِ�يهِ  فَإَِذا ،ادلَّ

َ
ْ�نَاهُ  إِ�َْسانٍ  أ

َ
ًقا َ�طُّ  َرأ

ْ
هُ  ،َخل َشدُّ

َ
  يََداهُ  َ�ُْموَعةٌ  ،ِوثَاقًا َوأ

َ
 إِىل

بَتَيْهِ  َ�ْ�َ  َما ،ُ�نُِقهِ 
ْ
  ُرك

َ
َِديدِ  ،َكْعبَيْهِ  إِىل

ْ
َنا ،بِاحل

ْ
نَْت  َما َو�ْلََك  :قُل

َ
 ،َخرَبِى ىلَعَ  قََدْرُ�مْ  قَدْ  :قَاَل  ؟أ

ْخرِبُوِ� 
َ
ْ�تُمْ  َما فَأ

َ
ْنُ  :قَالُوا ؟أ

َ
نَاٌس  �

ُ
َعَرِب  ِمنَ  أ

ْ
َْحرَ  فََصاَدْ�نَا ،حَبِْر�َّةٍ  َسِفينَةٍ يِف  َرِ�بْنَا ،ال  ابلْ

َمْوجُ  بِنَا َفلَِعَب  ،اْ�تَلَمَ  ِح�َ 
ْ
نَا ُ�مَّ  ،َشْهًرا ال

ْ
ْرفَأ

َ
  أ

َ
قُْر�َِهايِف  فََجلَْسنَا ،َهِذهِ  َجِز�َرتَِك  إِىل

َ
 ،أ

نَا
ْ
َ  فََدَخل

ْ
ْهلَُب  َدابَّةٌ  فَلَِقيَتْنَا ،ِز�َرةَ اجل

َ
َعرِ  َكِث�ُ  أ ةِ  ِمنْ  ُدبُِرهِ  ِمنْ  ُ�بُلُهُ  َما يُْدرَى الَ  ،الشَّ  َكرْثَ

َعرِ  نَا الشَّ
ْ
نِْت  َما َو�ْلَِك  :َ�ُقل

َ
نَا :َ�َقالَْت  ؟أ

َ
اَسةُ  أ َسَّ

ْ
نَا، اجل

ْ
اَسةُ  َوَما :قُل َسَّ

ْ
  اْعِمُدوا :قَالَِت  ؟اجل

َ
 إِىل

يْرِ يِف  الرَُّجِل  َهَذا إِنَّهُ  ،ادلَّ
  فَ

َ
ُ�مْ  إِىل ْشَواقِ  َخرَبِ

َ
نَا ،بِاأل

ْ
ْ�بَل

َ
َْك  فَأ

َ
ااًع  إِيل  َولَمْ  ،ِمنَْها َوفَِزْ�نَا ،رِسَ

َمنْ 
ْ
نْ  نَأ

َ
ْخرِبُوِ�  :َ�َقاَل  ،َشيَْطانَةً  تَُ�ونَ  أ

َ
ِْل  َ�نْ  أ نَا ،بَيَْسانَ  �َ

ْ
ىِّ  َ�نْ  :قُل

َ
نَِها أ

ْ
 ؟�َْستَْخرِبُ  َشأ

لُُ�مْ  :قَاَل 
َ
ْسأ

َ
ِْلَها َ�نْ  أ نَا ؟ُ�ثِْمرُ  َهْل  ،�َ

ْ
ُ  قُل

َ
َما :قَاَل  ،َ�َعمْ  :هل

َ
نْ  يُوِشُك  إِنَّهُ  أ

َ
 :قَاَل  ،ُ�ثِْمرَ  الَ  أ

ْخرِبُوِ� 
َ
ةِ  َ�نْ  أ �َّةِ  حُبَْ�َ رَبِ

نَا ،الطَّ
ْ
ىِّ  َ�نْ  :قُل

َ
نَِها أ

ْ
ِ�َ  :قَالُوا ؟َماءٌ  ِ�يَها َهْل  :قَاَل  ؟�َْستَْخرِبُ  َشأ

َماءِ  َكِثَ�ةُ 
ْ
َما :قَاَل  ،ال

َ
نْ  يُوِشُك  َماَءَها إِنَّ  أ

َ
ْخرِبُوِ�  :قَاَل  ،يَْذَهَب  أ

َ
 َ�نْ  :قَالُوا ،زَُغرَ  َ�ْ�ِ  َ�نْ  أ
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ىِّ 
َ
نَِها أ

ْ
َعْ�ِ يِف  َهْل  :قَاَل  ؟�َْسَتْخرِبُ  َشأ

ْ
ْهلَُها يَْزَرعُ  وََهْل  ؟َماءٌ  ال

َ
َعْ�ِ  بَِماءِ  أ

ْ
نَا ؟ال

ْ
ُ  قُل

َ
ِ�َ  ،َ�َعمْ  :هل

َماءِ  َكِثَ�ةُ 
ْ
ْهلَُها ،ال

َ
ْخرِبُوِ�  :قَاَل  ،َمائَِها ِمنْ  يَْزرَُعونَ  َوأ

َ
يِّ�َ  نىَِبِّ  َ�نْ  أ مِّ

ُ
 َقدْ  :قَالُوا ؟َ�َعَل  َما األ

ةَ  ِمنْ  َخَرجَ  قَاتَلَهُ  :قَاَل  ،َ�رْثَِب  َونََزَل  َمكَّ
َ
َعَرُب  أ

ْ
نَا ؟ال

ْ
نَاهُ  ؟مْ بِهِ  َصَنعَ  َكيَْف  :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قُل ْخرَبْ

َ
 َفأ

نَّهُ 
َ
َعَرِب  ِمنَ  يَِليهِ  َمنْ  ىلَعَ  َظَهرَ  قَدْ  �

ْ
َطاُعوهُ  ال

َ
نَا ؟َذلَِك  اَكنَ  قَدْ  :لَُهمْ  قَاَل  ،َوأ

ْ
َما :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قُل

َ
 أ

نْ  لَُهمْ  َخْ�ٌ  َذاكَ  إِنَّ 
َ
نَاإِ�ِّ  ،َ��ِّ  ُ�رِْبُُ�مْ  َو�ِ�ِّ  ،يُِطيُعوهُ  أ

َ
َمِسيحُ  أ

ْ
اُل  ال جَّ وِشُك  َو�ِ�ِّ ادلَّ

ُ
نْ  أ

َ
 أ

ُُروِج يِف يِل  يُؤَْذنَ 
ْ
ْخُرجَ  ،اخل

َ
ِس�َ  فَأ

َ
رِْض يِف  فَأ

َ
َدعَ  فَالَ  األ

َ
  قَْرَ�ةً  أ

َّ
ْرَ�ِع�َ يِف  َهبَْطتَُها إِال

َ
ْلَةً  أ

َ
 ،يل

ةَ  َ�ْ�َ  َمتَانِ  َ�ُهَما ،َوَطيْبَةَ  َمكَّ َّ  ُ�َرَّ تَاُهَما ،ىلَعَ
ْ
رَْدُت  لُكََّما ،لِك

َ
نْ  أ

َ
ْدُخَل  أ

َ
وْ  ـ َواِحَدةً  أ

َ
 ـ َواِحًدا أ

يُْف  �ِيَِدهِ  َملٌَك  اْستَْقبَلَِ�  ،ِمنُْهَما تًا السَّ
ْ
ِ�  ،َصل  َمالَئَِ�ةً  ِمنَْها َ�ْقٍب  لُكِّ  ىلَعَ  َو�ِنَّ  ،َ�نَْها يَُصدُّ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَالَْت  »َ�ْرُُسوَ�َها تِهِ  وََطَعنَ  ص ا�َّ ِمنرَْبِ يِف  بِِمْخرَصَ
ْ
 َهِذهِ  ،َطيْبَةُ  َهِذهِ  ،َطيْبَةُ  َهِذهِ « :ال

َمِدينَةَ  َ�ْعِ�  ـ َطيْبَةُ 
ْ
الَ  ـ ال

َ
�ْتُُ�مْ  ُكنُْت  َهْل  أ ْعَجبَِ�  فَإِنَّهُ « َ�َعمْ  :انلَّاُس  َ�َقاَل  ؟»َذلَِك  َحدَّ

َ
 َحِديُث  أ

نَّهُ  تَِميمٍ 
َ
ِي  َواَ�َق  �

َّ
ثُُ�مْ  ُكنُْت اذل َحدِّ

ُ
َمِدينَةِ  وََعِن  َ�نْهُ  أ

ْ
ةَ  ال الَ  ،َوَمكَّ

َ
امِ  حَبْرِ يِف  إِنَّهُ  أ وْ  الشَّ

َ
 حَبْرِ  أ

ََمِن 
ْ

َمرْشِقِ  قِبَِل  ِمنْ  بَْل  الَ  ،ايل
ْ
َمرْشِقِ  قِبَلِ  ِمنْ  ،ُهوَ  ما ،ال

ْ
َمرْشِقِ  قِبَِل  ِمنْ  ،ُهوَ  َما ،ال

ْ
  »ُهوَ  َما ،ال

َ
ْوَمأ

َ
 وَأ

  �ِيَِدهِ 
َ

َمرْشِقِ  إىِل
ْ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َهَذا فََحِفْظُت  :قَالَْت ، ال  )۲۹۴۲(م/ .ص ا�َّ

روایت است که وی از فاطمه  -از شعب ھمدان -از عامر بن شراحیل شعبیترجمه: 
دختر قیس؛ خواھر ضحاک بن قیس؛ که از مھاجران نخست بود، پرسید و گفت: برایم 

 بجز به آن را  ای و شنیده صاز رسول الله آن را  حدیثی بیان کن که خودت شخصا
گفت: اگر دوست داری، برایت  لبه کسی دیگر، نسبت نده. فاطمه  صرسول الله 

گفت: من با ابن مغیره که  لکنم. عامر گفت: بله، برایم بیان کن. فاطمه  بیان می
رفت، ازدواج نمودم. او در  در آن زمان، یکی از بھترین جوانان قریش بشمار می

 .)و مرا طالق داد(و متضرر گردید  شد  میزخ صنخستین جھاد ھمراه رسول الله 
 صبا جمعی از یاران رسول الله  سپس ھنگامی که بیوه شدم، عبد الرحمن بن عوف 

اش؛  ی آزاد شده از من برای برده صبه خواستگاری من آمد. ھمچنین رسول الله 
فرموده بود:  صاسامه بن زید؛ خواستگاری نمود. قابل یادآوری است که رسول الله 

لذا ھنگامی که رسول ». مرا دوست دارد، باید اسامه را دوست داشته باشد ھرکس،«
خواھی،  با من صحبت نمود، گفتم: اختیار من با شماست؛ با ھرکس که می صالله 

گفتنی ». نقل مکان کن و نزد ام شریک برو«فرمود:  ص پیامبر اکرممرا عقد کن. 
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نمود و  بسیار انفاق می اللهدر راه است که ام شریک یک زن سرمایه دار انصاری بود که 
را پذیرفتم و  صآمدند. به ھر حال، من سخن رسول الله  مھمانان زیادی نزد او می

؛ زیرا ام این کار را نکن«فرمود:  ص پیامبر اکرمکنم. سپس،  گفتم: نقل مکان می
 ات از سرت بیفتد پسندم که مقنعه زیادی دارد و من نمی شریک زنی است که مھمانان

ناگوار آن را  یا لباست از ساقھایت، کنار برود و مردم، بخشی از بدنت را ببینند که تو
قابل یاد  -».دانی؛ نقل مکان کن و نزد پسر عمویت؛ عبدلله بن عمرو بن مکتوم؛ برو می

ی بنی فھر قریش بود؛ یعنی ھمان  آوری است که عبدلله بن عمرو بن مکتوم از قبیله
(و عبدلله پسر عموی مجازی فاطمه  -ر قیس ھم جزو آنان بودای که فاطمه دخت تیره

من نقل مکان کردم و نزد او رفتم. پس ھنگامی که دوران  گوید: می فاطمه .)آید بشمار می
که: نماز جماعت  دھد ندا می صام به پایان رسید، شنیدم که منادی رسول الله  عده

نماز خواندم. قابل  صپس بسوی مسجد رفتم و ھمراه رسول الله  شود. برگزار می
 صیادآوری است که من در صف زنان، پشت سر مردان بودم. ھنگامی که رسول الله 

ھرکس، «خندید، روی منبر نشست و فرمود:  نمازش را به پایان رساند، در حالی که می
؟ صحابه عرض کردند: »مدانید چرا شما را جمع نمود سر جای خودش بنشیند؛ آیا می

من شما را به خاطر ھیچ بیم و امیدی جمع «دانند. فرمود:  ش بھتر میپیامبرو  الله
نکردم؛ لیکن من شما را جمع نمودم؛ زیرا تمیم داری که یک مرد نصرانی بود، آمد و 
بیعت کرد و مسلمان شد و ماجرایی را برایم بیان کرد که با حدیثی که من برای شما 

وی به من گفت که: ھمراه سی  جال، بیان کرده بودم، توافق داشت.مسیح د در مورد
ی لخم و جذام سوار کشتی شده است؛ امواج دریا یک ماه آنھا را بازیچه  مرد از قبیله

قرار داد و به این سمت و آن سو برد و سرانجام، آنان ھنگام غروب خورشید به 
ی کشتی نشستند و وارد جزیره شدند. در ھا ای در دریا، پناه بردند و در قایق جزیره

آنجا، حیوانی را دیدند که موھای کلفت و بسیاری داشت و عوراتش از کثرت مو، دیده 
شد. آنھا به او گفتند: وای بر تو؛ تو کیستی؟ جواب داد: من جّساسه ھستم.  نمی

یار گفتند: جساسه چیست؟ گفت: ای مردم! نزد این مرد در کلیسا بروید؛ زیرا او بس
ی اخبار شماست. تمیم گفت: ھنگامی که سخن از مردی به میان آورد، از ترس  شیفته

اینکه او شیطانی باشد، به سرعت، براه افتادیم تا اینکه وارد آن کلیسا شدیم. در آنجا با 
ھایش به گردنش، و از  ترین انسانی که تاکنون دیده بودیم، مواجه شدیم؛ دست بزرگ

ھایش بسیار محکم با آھن، بسته شده بود. گفتیم: وای بر تو؛ تو  زانوھایش تا شتالنگ
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کیستی؟ گفت: ھم اکنون که از من اطالع پیدا کردید، بگویید که شما چه کسانی 
ھستید؟ آنھا گفتند: ما گروھی از اعراب ھستیم؛ سوار کشتی شدیم؛ از قضا، دریا 

و به این سمت و آن سو برد؛ طوفانی بود و امواج دریا یک ماه ما را بازیچه قرار داد 
ھای کوچک کشتی نشستیم و  ی تو پناه آوردیم. پس در قایق سرانجام، به این جزیره

وارد جزیره شدیم. در اینجا، حیوانی که موھای بسیار کلفت و زیادی داشت، و از کثرت 
 شد، ما را دید. ما گفتیم: وای برتو؛ تو کیستی؟ جواب داد: من مو، عوراتش، دیده نمی

جّساسه (جاسوس) ھستم. پرسیدیم: جّساسه چیست؟ گفت: نزد این مرد در کلیسا 
ی اخبار شماست. لذا ما به سرعت، نزد تو آمدیم و از او  بروید؛ زیرا او بسیار شیفته

ھای  ترسیدیم؛ زیرا فکر کردیم که او یک شیطان است. آن مرد گفت: در مورد نخل
رایم بگویید. گفتیم: در مورد چه چیز بیسان بیسان (روستایی در شام و مرز اردن) ب

دھند؟ گفتیم: بله. گفت:  پرسم که آیا ثمره می میھایش  پرسی؟ گفت: در مورد نخل می
ی  دھند. در ادامه، گفت: در مورد دریاچه بزودی زمانی خواھد رسید که ثمره نمی
گفت: آیا ی چه چیز طبریه صحبت کنیم؟  طبریه برایم صحبت کنید. پرسیدیم: درباره

آب دارد؟ جواب دادیم: آب زیادی دارد. گفت: بزودی زمانی فرا خواھد رسید که آبش، 
ی زغر (شھری در شام) برایم  ی چشمه شود. و در ادامه گفت: درباره خشک می

صحبت کنید. ما گفتیم: در مورد چه چیز آن صحبت کنیم؟ جواب داد: آیا آن چشمه 
کنند؟ گفتیم: بله؛ چشمه، آب  چشمه، کشاورزی می آب دارد؟ و آیا ساکنان آن، از آب

ھا  کنند. گفت: در مورد پیامبر اّمی زیادی دارد و ساکنان آنجا با آبش، کشاورزی می
(افراد درس نخوانده) برایم صحبت کنید که چکار کرد؟ آنھا گفتند: از مکه، ظھور کرد 

یدند؟ گفتیم: بله. پرسید: و در یثرب (مدینه) سکنی گزید. پرسید: آیا اعراب با او جنگ
با آنھا چکار کرد؟ ما به او گفتیم که پیامبر بر اعراب اطراف خودش، پیروز شد و آنھا از 

بله. گفت: برای  :او اطاعت کردند. آن مرد از آنھا پرسید: این اتفاق افتاد؟ جواب دادیم
صحبت  آنھا بھتر است که از او اطاعت کنند. ھم اکنون، در مورد خودم برای شما

دھند؛ و من ظھور  ی ظھور می کنم؛ من مسیح دّجال ھستم؛ بزودی به من اجازه
شوم؛  ی شھرھا می افتم و در چھل شب، بجز مکه و طیبه، وارد ھمه کنم و به راه می می

ای با  ورود به این دو برایم حرام شده است. ھرگاه بخواھم وارد یکی از آنھا شوم، فرشته
کند. و  شود و مرا از ورود به آن، جلوگیری می من، ظاھر می شمشیری برھنه در برابر

فاطمه ». کنند بر ھر دروازه و راه آنھا فرشتگانی وجود دارند که از آنھا حراست می



 مختصر صحیح مسلم    ٦٠٢

با عصایش روی منبر زد و  صآنگاه، رسول الله «دختر قیس ادامه داد و گفت: 
آیا من این  -یعنی مدینه -این، طیبه است؛ این، طیبه است؛ این، طیبه است؛ «فرمود: 

ادامه داد و  ص؟ مردم گفتند: بلی. رسول الله »امور را برای شما بیان کرده بودم
از آنجایی که سخنان تمیم با آنچه که من در مورد مکه و مدینه برای شما «فرمود: 

گاه باشید که دجال در  بیان کرده بودم، یکسان بود، مورد پسند من واقع گردید؛ آ
دیک شام یا دریای نزدیک یمن است؛ نه، بلکه از جانب مشرق، ظھور خواھد دریای نز

و با دست ». کرد؛ از جانب مشرق، ظھور خواھد کرد؛ از جانب مشرق ظھور خواھد کرد
مبارکش بسوی مشرق، اشاره نمود. فاطمه دختر قیس گفت: این حدیث را از رسول 

 حفظ نمودم. ص الله

�َِس َعن  ـ۲۰۵۵
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ   بََ�ٍ  ِمنْ  لَيَْس « :ص ا�َّ

َّ
 َسيََطؤُهُ  إِال

اُل  جَّ   ،ادلَّ
َّ
ةَ  إِال َمِدينَةَ  َمكَّ

ْ
ْ�َقابَِها ِمنْ  َ�ْقٌب  َولَيَْس  ،َوال

َ
  أ

َّ
َمَالئَِ�ةُ  َعلَيْهِ  إِال

ْ
ْرُُسَها َصافِّ�َ  ال

َ
 ،حت

ُل  ِ�ْ
بََخةِ  َ�يَ َمِدينَةُ  َ�رَتُْجُف  ،بِالسَّ

ْ
ْهِ  َ�ُْرجُ  ،رََجَفاٍت  ثََالَث  ال

َ
 .»َوُمنَافٍِق  اَكفِرٍ  لُكُّ  ِمنَْها إِيل

 )۲۹۴۳(م/
 یچ شھریھ«فرمود:  ص رسول اللهه کت است یروا س کاز انس بن مالترجمه: 

فرشتگان بر تمام  ؛نهیه و مدکه دجال وارد آن نشود مگر مکا وجود ندارد یدر دن
در نتیجه، دجال در  ؛نندک ینه صف بسته، آنھا را حراست میه و مدکم یورود یھا راه

نه سه بار به لرزه درخواھد یمدگیرد؛ آنگاه  سبخه (شوره زاری اطراف مدینه) منزل می
 ».روند ان از مدینه بسوی دجال میو منافقی کفار  ھمهآمد و 

 کنند یم یرویاصفهان از دجال پ نایهودیاز نفر هفتاد هزار  ):۴۹باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۲۰۵۶

َ
نَّ  :س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ اَل  يَتْبَعُ « :قَاَل  ص ا�َّ جَّ  َ�ُهودِ  ِمنْ  ،ادلَّ

ْصبََهانَ 
َ
ًفا َسبُْعونَ  ،أ

ْ
ل
َ
يَالَِسةُ  َعلَيِْهمُ  ،أ  )۲۹۴۴(م/ .»الطَّ

از نفر ھفتاد ھزار «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سبن مالک انس ترجمه: 
از دجال  ،دارنداندازند) به تن  طیلسان (ردایی که بر شانه میاصفھان که  نایھودی
  .»کنند یم یرویپ
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و کم بودن جمعیت اعراب  ها ): در مورد فرار مردم از ترس دجال به کوه۵۰باب (
 در آن زمان

مُّ َعن  ـ۲۰۵۷
ُ
�ٍك  أ �ََّها :ب رَشِ

َ
نَّ « :َ�ُقوُل  صانلَّيِبَّ  َسِمَعِت  � َِفرَّ

َ
الِ  ِمنَ  انلَّاُس  يل جَّ يِف  ادلَّ

ِبَالِ 
ْ
مُّ  قَالَْت  ،»اجل

ُ
�ٍك  أ ِ  رَُسوَل  يَا :رَشِ ْ�نَ  ،ا�َّ

َ
َعرَُب  فَأ

ْ
 )۲۰۴۵(م/ .»قَلِيٌل  ُهمْ « :قَاَل  ؟يَْوَمئِذٍ  ال

مردم از «فرمود:  می صشنیدم که نبی اکرم  گوید: می لام شریک ترجمه: 
! در آن زمان، اعراب اللهیا رسول من گفتم: ». کنند فرار میھا  کوه ترس دجال به سوی

 ». تعداد آنھا کم است«کجا خواھند بود؟ فرمود: 

  ):۵۱باب (
بُو ِمنُْهمْ  ،رَْهٍط  َ�نْ  ،ِهَاللٍ  بِْن  مُحَيْدِ  َ�نْ  ـ۲۰۵۸

َ
ْهَماءِ  أ بُو ادلَّ

َ
 َ�ُمرُّ  ُكنَّا :قَالُوا س َ�تَاَدةَ  َوأ

ىِت  ،اَعِمرٍ  بِْن  ِهَشامِ  ىلَعَ 
ْ
َُجاِوُزوِ�  إِنَُّ�مْ  :يَْومٍ  َذاَت  َ�َقاَل  ،ُحَصْ�ٍ  ْ�نَ  ِعْمَرانَ  نَأ   تلَ

َ
 رَِجالٍ  إِىل

ْحرَضَ  اَكنُوا َما
َ
ِ  لِرَُسولِ  بِأ ْعلَمَ  َوالَ  ،ِم�ِّ  ص ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  ،ِم�ِّ  حِبَِديِثهِ  أ  ص ا�َّ

ِق  َ�ْ�َ  َما« :َ�ُقوُل 
ْ
  آَدمَ  َخل

َ
اَعةِ  ِ�يَامِ  إِىل ٌق  السَّ

ْ
رَبُ  َخل

ْ
�

َ
الِ  ِمنَ  أ جَّ   )۲۹۴۶(م/ .»ادلَّ

نیز جزو آنان  س گروھی که ابو دھما و ابو قتاده گوید: می ُحمید بن ھاللترجمه: 
 سگذشتیم و نزد عمران بن ُحصین  بودند، گفتند: ما از کنار ھشام بن عامر می

روید که  میکنید و نزد کسانی  رفتیم. روزی، ھشام گفت: شما از کنار من عبور می می
را  ص پیامبر اکرماند و بھتر از من احادیث  نبوده ص لهبیشتر از من در محضر رسول ال

در میان حد فاصل خلقت آدم تا برپایی «فرمود:  می ص لهدانند؛ شنیدم که رسول ال نمی
 ».ی دجال، بیشتر و بزرگتر است ھای آنھا از فتنه قیامت، مخلوقاتی وجود دارد که فتنه

 و شکستن صلیب و کشتن خنزیر÷  : نزول عیسی بن مریم)۵۲باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۵۹

َ
نَّهُ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  � ِ « :ص ا�َّ لَنَّ  َوا�َّ ِ�َْ  َمْرَ�مَ  اْ�نُ  يلَ

نَّ  ،اَعِدالً  َحَكًما ِليَب  فَلَيَْكرِسَ َْقتُلَنَّ  ،الصَّ �رَ  َويلَ ِ�ِْ
ْ
ََضَعنَّ  ،اخل ْزَ�ةَ  َويلَ ِ

ْ
َ�نَّ  ،اجل ُرْتَ ِقَالُص  َوتلَ

ْ
 ال

َْذَهنَبَّ  ،َعلَيَْها �ُْسىَع  فَالَ  ْحنَاءُ  َوتلَ َْدُعَونَّ  ،َواتلََّحاُسدُ  َواتلَّبَاُغُض  الشَّ   َويلَ
َ

َمالِ  إِىل
ْ
 َ�ْقبَلُهُ  فَالَ  ال

َحدٌ 
َ
 )۱۵۵(م/ .»أ

، به الله سوگند«فرمود:  ص ه رسول اللهکت است یروا س رهیاز ابوھرترجمه: 
ن یرا از ب کخواھد بود، خو یم عادلکاو حا ؛ردکم نزول خواھد یبن مر یسیع یودبز
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و شما ماده  .ات وضع خواھد نمودیفار، مالکست و بر کب را خواھد شیصل و خواھد برد
نمایید و رغبتی برای نگه داری آنھا ندارید. و عداوت، بغض و  شتران جوان را رھا می
بدلیل (خواند؛ اما  رفت. او شما را برای پذیرفتن مال فرامی حسادت از بین خواھد

 ».رفتن مال، نخواھد شدیحاضر به پذ یسک) کثرت مال

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۶۰
َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْ�تُمْ  َكيَْف « :قَاَل  ص ا�َّ

َ
 اْ�نُ  ِ�يُ�مُ  نََزَل  إَِذا أ

ُ�مْ  َمْرَ�مَ  مَّ
َ
ُت  ؟»ِمنُْ�مْ  فَأ

ْ
يِب  ِالبِْن  َ�ُقل

َ
ْوَزاىِعَّ  إِنَّ  :ِذئٍْب أ

َ
َ�نَا األ  ،نَافِعٍ  َ�نْ  ،الزُّْهِرىِّ  َعِن  َحدَّ

يِب  َ�نْ 
َ
يِب  اْ�نُ  قَاَل  »ِمنُْ�مْ  َو�َِماُمُ�مْ « ُهَر�َْرةَ أ

َ
ُ�مْ  َما تَْدرِى ،ِذئٍْب أ مَّ

َ
ُت  ؟ِمنُْ�مْ  أ

ْ
 :قُل

 �ِ ْرِبُ ُ�مْ  :قَاَل  ،ختُ مَّ
َ
  ارَكَ َ�بَ  َر�ُِّ�مْ  بِِ�تَاِب  فَأ

َ
 )۱۵۵(م/ .ص نَِبيُِّ�مْ  وَُسنَّةِ  َوَ�َعاىل

زمانی که عیسی بن مریم «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 
در میان شما فرود آید و شما را بر اساس قوانین خودتان، امامت کند، حال شما چگونه 

 ؟ »خواھد بود
من به ابن ابی ذئب گفتم: اوزاعی  گوید: می ولید بن مسلم (راوی از ابن ابی ذئب)

و امام «فرمود:  صاز زھری از نافع از ابو ھریره برای ما روایت نمود که پیامبر اکرم 
شما را بر اساس «دانی که  ابن ابی ذئب گفت: آیا می». نماز شما از شما خواھد بود

د. گفت: یعنی چه؟ گفتم: شما معنایش را برایم بگویی» کند قوانین خودتان امامت می
  نماید. یعنی براساس کتاب پروردگارتان و سنت پیامبرتان، شما را رھبری می

ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرَ َعن  ـ۲۰۶۱  ِمنْ  َطائَِفةٌ  تََزاُل  الَ « :َ�ُقوُل  صانلَّيِبَّ  َسِمْعُت قَاَل:  س ا�َّ
يِت  مَّ

ُ
َقِّ  ىلَعَ  ُ�َقاتِلُونَ أ

ْ
  َظاِهِر�نَ  احل

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِىل

ْ
ُل  :قَاَل  ،ال ِ�ْ

 َ�يَُقوُل  ص َمْرَ�مَ  اْ�نُ  ِعيىَس  َ�يَ
ِم�ُُهمْ 

َ
َا َصلِّ  َ�َعاَل  ،أ

َ
َمَراءُ  َ�ْعٍض  ىلَعَ  َ�ْعَضُ�مْ  إِنَّ  ،الَ  :َ�يَُقوُل  ،نل

ُ
ِ  تَْ�ِرَمةَ  ،أ ةَ  َهِذهِ  ا�َّ مَّ

ُ
 .»األ

 )۱۵۶(م/
فرمود:  می صگوید: شنیدم که رسول الله  می ل جابر بن عبد اللهترجمه: 

جنگند و تا روز قیامت، غالب و پیروز (یا  ھمچنان گروھی از امت من به خاطر حق می«
 و امیر آنان به اوکند  می نزول÷  شناخته شده) خواھند بود. آنگاه، عیسی بن مریم

به  لله متعالابه خاطر احترامی که ÷  بیا نماز را برای ما امامت کن. عیسی گوید: می
». نه، بعضی از شما امیر بعضی دیگر است گوید: می این امت، عنایت فرموده است،

 .)یرد(یکی از شما امامت نماز را به عھده بگ
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 اند ): بعثت من و قیامت به یکدیگر نزدیک۵۳باب (
 اِإلْ�َهامَ  تَِ� الَّيِت  بِإِْصبَِعهِ  �ُِش�ُ  صانلَّيِبَّ  َسِمْعُت قَاَل:  لَعن َسهِل بِن َسعٍد  ـ۲۰۶۲
وُْسَطى

ْ
نَا بُِعثُْت « :َ�ُقوُل  وَُهوَ  ،َوال

َ
اَعةُ  أ  )۲۹۵۰(م/ .»َهَكَذا َوالسَّ

با دو انگشت  ص ه رسول اللهک شنیدم گوید: می ل سھل بن سعدترجمه: 
گر، یدیکبه  اینگونه ،امتیبعثت من و ق«فرمود:  ، اشاره نمود ویسبابه و وسط

 ».اند یکنزد

 ): در مورد نزدیک بودن قیامت۵۴(باب 
�َِس  َ�نْ  ـ۲۰۶۳

َ
نَّ  س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
َل  رَُجالً  أ

َ
اَعةُ  َ�ُقومُ  َمىَت  :قَاَل  صانلَّيِبَّ  َسأ  قَاَل  ؟السَّ

ِ  رَُسوُل  فََسَكَت    َ�َظرَ  ُ�مَّ  ،ُهنَيَْهةً  ص ا�َّ
َ

زْدِ  ِمنْ  يََديْهِ  َ�ْ�َ  ُغَالمٍ  إِىل
َ
رَ  إِنْ « :َ�َقاَل  َشنُوَءةَ  أ  ُ�مِّ

هُ  لَمْ  ،َهَذا
ْ
َهَرمُ  يُْدِر�

ْ
اَعةُ  َ�ُقومَ  َحىتَّ  ال �ٌَس  قَاَل  :قَاَل  »السَّ

َ
ُغَالمُ  َذاكَ  :أ

ْ
تَْراىِب  ِمنْ  ال

َ
 .يَْوَمئِذٍ  أ

 )۲۹۵۳(م/
پرسید: قیامت کی برپا  صمردی از نبی اکرم  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 

اندکی سکوت نمود؛ سپس به نوجوان روبرویش که از  صشود؟ رسول الله  می
اگر این زنده بماند، ھنوز پیر نشده است که «ی ازد شنوءه بود، نگاه کرد و فرمود:  قبیله

در آن زمان، آن نوجوان از ھم سن و ساالن  گوید: می صانس ». گردد قیامت برپا می
 من بود.

نسان بعد از مرگ بسوی آخرت (اشاره به نزدیک بودن موت افراد است؛ چرا که ا
ھنوز پیر نشده است که کسی از شما زنده «رود؛ چنانکه در روایتی آمده است که:  می

یا اینکه مبالغه در نزدیک بودن قیامت است. برای توضیح بیشتر به فتح ». ماند نمی
 .)) مراجعه نمایید۵۷۰۱ی ( الباری حدیث شماره

ْعَراُب  اَكنَ  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۲۰۶۴
َ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  قَِدُموا إَِذا األ لُوهُ  ص ا�َّ

َ
 َسأ

اَعةِ  َعِن  اَعةُ  َمىَت  :السَّ   َ�َنَظرَ  ؟السَّ
َ

ْحَدِث  إِىل
َ
هُ  لَمْ  ،َهَذا يَِعْش  إِنْ « :َ�َقاَل  ِمنُْهمْ  إِ�َْسانٍ  أ

ْ
 يُْدِر�

َهَرمُ 
ْ
 )۲۹۵۲(م/ .»َساَ�تُُ�مْ  َعلَيُْ�مْ  قَاَمْت  ،ال

 صھنگامی که بادیه نشینان نزد رسول الله  گوید: می لعایشه ترجمه: 
شود؟ باری، رسول  قیامت کی برپا می :پرسیدند می ص پیامبر اکرمآمدند، از  می

اگر این، زنده «ترین آنان نگاه کرد و فرمود:  به یکی از کم سن و سال صالله 
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میرید و حساب و  (شما می». شود قبل از اینکه پیر شود، قیامت شما برپا می بماند،
  .)شود کتاب، آغاز می

): شخص، مشغول دوشیدن یک حیوان شیر ِده است؛ اما قبل از اینکه شیر ۵۵باب (
 گردد را به دهانش ببرد، قیامت برپا می

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۶۵
َ
اَعةُ  َ�ُقومُ « :قَاَل  صانلَّيِبَّ  بِهِ  َ�بْلُغُ  ـ س ُهَر�َْرةَ أ  َ�ْلُُب  َوالرَُّجُل  السَّ

  اِإلنَاءُ  يَِصُل  َ�َما ،اللِّْقَحةَ 
َ

 َحىتَّ  يَتَبَاَ�َعانِهِ  َ�َما ،اثلَّوَْب  يَتَبَاَ�َعانِ  َوالرَُّجَالنِ  ،َ�ُقومَ  َحىتَّ  ِ�يهِ  إِىل
 )۲۹۵۴(م/ .»َ�ُقومَ  َحىتَّ  يَْصُدرُ  َ�َما ،َحوِْضهِ يِف  يَِلُط  َوالرَُّجُل  ،َ�ُقومَ 

شخص، مشغول «فرمود:  صروایت است که نبی اکرم  س از ابو ھریرهترجمه: 
ِده است؛ اما قبل از اینکه ظرف را به دھانش ببرد، قیامت دوشیدن یک حیوان شیر

شود. ھمچنین دو نفر، مشغول خرید و فروش پارچه ھستند؛ اما قبل از  برپا می
ر گردد. شخص دیگری مشغول تعمی ی آنھا کامل شود، قیامت برپا می اینکه معامله

باشد؛ اما قبل از اینکه کارش را به پایان برساند، قیامت برپا  و اصالح حوضش می
 ». گردد می

 نیبدن انسان، از ب یتمام اعضا؛ و ان دو صور، چهل استیم ی هفاصل ):۵۶باب (
 خ ُدمشیباستخوان رود مگر  یم

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۶۶
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ْرَ�ُعونَ  انلَّْفَختَْ�ِ  َ�ْ�َ  َما« :ص ا�َّ

َ
 :قَالُوا »أ

بَا يَا
َ
ْرَ�ُعونَ  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َ�يُْت  :قَاَل  ؟يَْوًما أ

َ
ْرَ�ُعونَ  :قَالُوا ،أ

َ
َ�يُْت  :قَاَل  ؟َشْهًرا أ

َ
ْرَ�ُعونَ  :قَالُوا ،أ

َ
 ؟َسنَةً  أ

َ�يُْت  :قَاَل 
َ
ُل  ُ�مَّ « أ ِ�ْ�ُ  ُ َماءِ  ِمنَ  ا�َّ َْقُل  يَنْبُُت  َكَما َ�يَنْبُتُونَ  َماءً  السَّ  ِمنَ  َولَيَْس « :قَاَل  »ابلْ

ءٌ  اِإل�َْسانِ    ىَشْ
َّ
  ،َ�بَْ�  إِال

َّ
نَِب  َعْجُب  وَُهوَ  َواِحًدا َ�ْظًما إِال ُب  َوِمنْهُ  ،اذلَّ ُق  يَُر�َّ

ْ
َل

ْ
 يَْومَ  اخل

ِقيَاَمةِ 
ْ
 )۲۹۵۵(م/ .»ال

ان دو یم ی هفاصل«فرمود:  ص رسول اللهه کت است یروا سره یاز ابوھرترجمه: 
ن مورد، یره! چھل روز است؟ گفت: در ایابوھر یگفتند: امردم ». صور، چھل است

. مطمئن نیستمن مورد، یدند: چھل سال است؟ گفت: در ای. پرسمطمئن نیستم
ان ی. (و در پامطمئن نیستمن مورد، یدند: چھل ماه است؟ باز ھم گفت: در ایپرس

مانند روییدن ھا  انسان نماید؛ آنگاه یمآبی از آسمان نازل  الله متعالسپس «گفت:) 
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خ ُدمش یباستخوان رود مگر  ین میبدن انسان، از ب یتمام اعضارویند؛ و  میگیاھان 
 ».شود ینش، از آن شروع میآفرروز قیامت، ه ک

 زیانبارترین فتنه برای مردان هستند ،): زنان۵۷باب (
َساَمةَ  َ�نْ  ـ۲۰۶۷

ُ
ُهَما ش ُ�َفيٍْل  بِْن  َ�ْمِرو بِْن  َز�ْدِ  بِْن  وََسِعيدِ  َحاِرثَةَ  بِْن  َز�ْدِ  بِْن  أ َّ�

َ
� 

ثَا ِ  رَُسولِ  َ�نْ  َحدَّ نَّهُ  ص ا�َّ
َ
ُت  َما« :قَاَل  �

ْ
رَضَّ  فِتْنَةً  ،انلَّاِس يِف  َ�ْعِدى تََر�

َ
 ِمنَ  الرَِّجالِ  ىلَعَ  أ

 )۲۷۴۱(م/ .»النَِّساءِ 
رسول  گویند: می شبن حارثه و سعید بن عمرو بن نفیل  دیاسامه بن زترجمه: 

انبارتر از یمردان، ز یبرا در میان مردم یا چ فتنهیبعد از خودم، ھ«فرمود:  صالله 
 ».نگذاشتم یزنان، بجا ی هفتن

 ی زنان ): برحذر داشتن از فتنه۵۸باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۶۸

َ
ُْدرِىِّ  َسِعيدٍ أ

ْ
ْ�يَا إِنَّ « :قَاَل  ص انلَّىِبِّ  َعِن  ،س اخل َوةٌ  ادلُّ

ْ
ةٌ  ُحل  َو�ِنَّ  ،َخرِضَ

 َ ْ�يَا فَا�َُّقوا ،َ�ْعَملُونَ  َكيَْف  َ�يَنُْظرُ  ،ِ�يَها ُمْستَْخِلُفُ�مْ  ا�َّ إِنَّ  ،النَِّساءَ  َوا�َُّقوا ادلُّ
َل  فَ وَّ

َ
 فِتْنَةِ  أ

اِ�يَل بَِ�   )۲۷۴۲(م/ .»النَِّساءِ يِف  اَكنَْت  إرِْسَ
ن یریا، شیدن«فرمود:  ص نبی اکرمت است که یروا س یخدر دیاز ابوسعترجمه: 

ن و وارث خود قرار داده است و یجانش ،شما را در آن الله متعالاست و  خرم و و سبز
ی)  (فتنهن از یبنابرا ؛دیکن یکه چگونه است و چگونه عمل مکند  می به رفتارتان نگاه

رائیل برای نخستین بار، توسط زنان، نمایید؛ چرا که بنی اس زی) زنان پرھی ا و (فتنهیدن
 ». دچار فتنه شدند
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 بده یق، روزَم ی سد َر ! آل محمد را به اندازهبار الها  ):۱باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۶۹

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ دٍ  آلِ  ِرْزَق  اْجَعْل  اللَُّهمَّ « :ص ا�َّ  ُ�َمَّ

 )۱۰۵۵(م/ .»قُوتًا
! آل محمد را به بار الھا«فرمود:  صد: رسو ل الله یگویم سره یابوھرترجمه: 

 . »بده یق، روزمَ ی سد َر  اندازه

 اش و خانواده ص): زندگی دشوار رسول الله ۲باب (
َها :ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ُعْرَوةَ  َ�نْ  ـ۲۰۷۰ َّ�

َ
ِ  :َ�ُقوُل  اَكنَْت  � ْخيِت  اْ�نَ  يَا ـ َوا�َّ

ُ
 ُكنَّا إِنْ  ـ أ

َنُْظرُ 
َ

  نل
َ

ِهَاللِ  إِىل
ْ
ِهَاللِ  ُ�مَّ  ال

ْ
ِهَاللِ  ُ�مَّ  ال

ْ
ِهلَّةٍ  ثََالثَةَ  ،ال

َ
وقِدَ  َوَما ،َشْهَر�ِْن يِف  أ

ُ
ْ�يَاِت يِف  أ

َ
 رَُسولِ  أ

 ِ ُت  :قَاَل  ،نَارٌ  ص ا�َّ
ْ
ْسوََدانِ  :قَالَت ؟ُ�َعيُِّشُ�مْ  اَكنَ  َ�َما َخالَةُ  يَا :قُل

َ
َماءُ  اتلَّْمرُ  األ

ْ
  ،َوال

َّ
 إِال

نَّهُ 
َ
ِ  لِرَُسولِ  اَكنَ  قَدْ  � نَْصارِ  ِمنَ  ِجَ�انٌ  ص ا�َّ

َ
  يُرِْسلُونَ  فاََكنُوا ،َمنَائِحُ  لَُهمْ  َوَ�نَْت  ،األ

َ
 إِىل

ِ  رَُسولِ  َانَِها ِمنْ  ص ا�َّ
ْ

بل
َ
 )۲۹۷۲(م/ .فَيَْسِقينَاهُ  أ

، سه یام! گاھ خواھرزاده یعروه گفت: اه به کت است یروا ل شهیعااز ترجمه: 
  یھادر خانه یم؛ ولیردک می ھالل ماه نو را در مدت دو ماه (شصت روز) مشاھده

در د: خاله جان! یشد. عروه پرسینمافروخته  )پخت وپز یبرا( یآتش صالله   رسول
 ،خرما و آب یعنیاه یز سیدو چد؟ فرمود: فقط بر یماند یشما چگونه زنده مآنصورت، 
شتر و  یه داراکداشت از انصار  یگانیھمسا صالله   البته رسول .میردک یقناعت م

آن از  صالله   رسول فرستادند و یر میش ص پیامبر اکرم یو آنان براگوسفند بودند 
 م.یه بنوشکداد  یرھا به ما میش

ِ  رَُسوُل  َماَت  لََقدْ  :قَالَْت  ص انلَّيِبِّ  َزْوِج  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۲۰۷۱  َشِبعَ  َوَما ص ا�َّ
َ�ْ�ِ  ،َواِحدٍ  يَْومٍ يِف  ،َوَز�ٍْت  ُخزْبٍ  ِمنْ   )۲۹۷۴(م/ .َمرَّ

فوت  صگوید: رسول الله یم صرم کا ینب یرامگھمسر  بشه یعاترجمه: 
  نمود در حالی که از نان و روغن در یک روز، دو بار، سیر نخورد.
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دٍ  آُل  َشِبعَ  َما :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ ۲۰۷۲   ،بُرٍّ  ُخزْبِ  ِمنْ  يَْوَمْ�ِ  ص ُ�َمَّ
َّ
 إِال

َحُدُهَما
َ
 )۲۹۷۰(م/ .َ�ْمرٌ  َوأ

دو روز از نان گندم، سیر  صی رسول الله گوید: خانوادهیم بشه یعاترجمه: 
 خوردند.نخوردند؛ بلکه حتما یک روز را خرما می

يُْت  :قَاَل  َحاِزمٍ ايب  َعن ـ۲۰۷۳
َ
بَا َرأ

َ
ي  :َ�ُقوُل  ِمَراًرا بِإِْصبَِعهِ  �ُِش�ُ  س ُهَر�َْرةَ  أ ِ

َّ
 َ�ْفُس َواذل

يِب 
َ
ِ نيَِبُّ  َشِبعَ  َما �ِيَِدهِ  ُهَر�َْرةَ أ ْهلُهُ  ص ا�َّ

َ
يَّامٍ  ثََالثَةَ  َوأ

َ
 فَاَرَق  َحىتَّ  ،ِحنَْطةٍ  ُخزْبِ  ِمنْ  تِبَااًع  �

ْ�يَا  )۲۹۷۶(م/ .ادلُّ
را دیدم که چند بار با انگشتش اشاره  سابو ھریره  گوید: می سابو حازم ترجمه: 

 ص رسول اللهگفت: سوگند به ذاتی که جان ابوھریره در دست اوست، نمود و میمی
 ص پیامبر اکرمو خانواده اش سه روز پی در پی از نان گندم، سیر نخوردند تا اینکه 

 دنیا را وداع گفت. 

َ  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۲۰۷۴ ِ  رَُسوُل  تُُو�ِّ ءٍ  ِمنْ  َر�ِّ يِف  َوَما ص ا�َّ ُ�لُهُ  ىَشْ
ْ
 ُذو يَأ

  ،َكِبدٍ 
َّ
ُت  ،يِل  رَفٍّ يِف  َشِع�ٍ  َشْطرُ  إِال

ْ
َ�ل

َ
َّ  َطاَل  َحىتَّ  ِمنْهُ  فَأ تُهُ  ،ىلَعَ

ْ
 )۲۹۷۳(م/ .َ�َفِ�َ  فلَِك

در حالی وفات نمود که در قفسه ی  صگوید: رسول الله می ل عایشهترجمه: 
بخورد مگر مقداری جو که در آن را  ی من چیزی وجود نداشت که موجود زندهخانه

از ھمان جو برای مدت طوالنی خوردم و سرانجام آنھا را  ام وجود داشت؛یک قفسه
  کیل نمودم؛ پس تمام شدند.

 سیر بخوردیافت که تا  خرمای نامرغوبی هم نمی ص): نبی اکرم ۳باب (
 َما ُ�َمرُ  َذَكرَ  :قَاَل  َ�ُْطُب  ل انلُّْعَمانَ  َسِمْعُت  :قَاَل  َحْرٍب  بِْن  ِسَماكِ  َ�نْ  ـ۲۰۷۵

َصاَب 
َ
ْ�يَا ِمنَ  انلَّاُس  أ يُْت  لََقدْ  :َ�َقاَل  ادلُّ

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ َْومَ  َ�َظلُّ  ص ا�َّ تَوِى ايلْ

ْ
دُ  َما ،يَل  َدقَالً  َ�ِ

 
ُ
 )۲۹۷۸(م/ .َ�ْطنَهُ  بِهِ  َ�ْمأل

-اش میدر سخنرانی ل شنیدم که نعمان گوید: می سماک بن حربترجمه: 
از رفاه دنیوی مردم سخن به میان آورد و گفت: من رسول  سگفت: عمر بن خطاب 

پیچید و حتی  میرا مشاھده نمودم که در طول روز از گرسنگی به خود  صالله 
 یافت که تا سیر بخورد. میخرمای نامرغوبی ھم ن
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 گیرندشان سبقت می ): فقرای مهاجرین در رفتن به بهشت از ثروتمندان۴باب (
ُبُِ�َّ  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ ايب  َعن ـ۲۰۷۶

ْ
ِ  َ�بْدَ  َسِمْعُت قَاَل:  احل َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو ْ�نَ  ا�َّ

ْ
 ـ ل ال

 ُ
َ

هل
َ
لَْسنَا :َ�َقاَل  ـ رَُجٌل  وََسأ

َ
ُمَهاِجِر�نَ  ُ�َقَراءِ  ِمنْ  أ

ْ
ُ  َ�َقاَل  ؟ال

َ
ِ  َ�بْدُ  هل لََك  :ا�َّ

َ
ةٌ  أ

َ
وِ  اْمَرأ

ْ
َْها يتَأ

َ
 ؟إِيل

لََك  :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل 
َ
نَْت  :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟�َْسُكنُهُ  َمْسَ�نٌ  أ

َ
ْغِنيَاءِ  ِمنَ  فَأ

َ
يِل  فَإِنَّ  :قَاَل  ،األ

نَْت  :قَاَل  ،َخاِدًما
َ
ُملُوكِ  ِمنَ  فَأ

ْ
بُو قَاَل ، ال

َ
  َ�َفرٍ  ثََالثَةُ  وََجاءَ  :الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  أ

َ
ِ  َ�بْدِ  ِإىل  بِْن  ا�َّ

َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو
ْ
نَا ـ ال

َ
بَا يَا :َ�َقالُوا ـ ِعنَْدهُ  َوأ

َ
دٍ  أ ِ  ،إِنَّا ُ�َمَّ ءٍ  ىلَعَ  َ�ْقِدرُ  َما َوا�َّ  ،َ�َفَقةٍ  الَ  ،ىَشْ

ْنَا رََجْعتُمْ  ِشئْتُمْ  إِنْ  ،ِشئْتُمْ  َما :لَُهمْ  َ�َقاَل  ،َمتَاٍع  َوالَ  ،َدابَّةٍ  َوالَ 
َ

ْ�َطيْنَاُ�مْ  إِيل
َ
َ  َما فَأ ُ  �رَسَّ  ا�َّ

ْمَرُ�مْ  َذَكْرنَا ِشئْتُمْ  َو�ِنْ  ،لَُ�مْ 
َ
َطانِ  أ

ْ
ل ُ�مْ  ِشئْتُمْ  َو�ِنْ  ،لِلسُّ إِ�ِّ  ،َصرَبْ

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  فَ  ص ا�َّ
ُمَهاِجِر�نَ  ُ�َقَراءَ  إِنَّ « :َ�ُقوُل 

ْ
ْغِنيَاءَ  �َْسِبُقونَ  ال

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ،األ

ْ
  ،ال

َ
َنَّةِ  إِىل

ْ
ْرَ�ِع�َ  ،اجل

َ
 »َخِر�ًفا بِأ

إِنَّا :قَالُوا
ُل  الَ  ،نَْصرِبُ  فَ

َ
 )۲۹۷۹(م/ .َشيْئًا �َْسأ

شنیدم که مردی از عبد الله بن عمرو بن  گوید: می لیبُ ابو عبد الرحمن ُح ترجمه: 
پرسید: آیا ما جزو فقیران مھاجرین نیستیم؟ عبد الله گفت: آیا ھمسری  ل عاص

رسی؟ آن مرد گفت: بلی. عبد الله پرسید: آیا  میداری که در کنارش به آرامش 
ندان ھستید. مسکنی برای سکونت داری؟ گفت: بله. عبد الله گفت: پس شما از ثروتم

 از پادشاھان ھستید. : پس شماخدمتگذاری ھم دارم. عبد الله گفتآن مرد گفت: من 
ھمچنین من نزد عبد الله بن عمرو بن عاص بودم که سه نفر  گوید: می ابو عبد الرحمن

ای داریم و نه  نزد وی آمدند و گفتند: ای ابو محمد! ما ھیچگونه توانی نداریم؛ نه نفقه
که در این صورت  توانید نزد ما بیایید حیوانی و نه کاالیی. عبد الله به آنان گفت: شما می

دھیم یا اینکه مشکل شما را به  برای ما میسر گرداند، به شما می الله متعالآنچه را که 
 صتوانید صبر نمایید؛ زیرا من شنیدم که رسول الله  رسانیم. ھمچنین می استاندار می

روز قیامت، فقرای مھاجرین، چھل سال جلوتر از ثروتمندانشان به بھشت «فرمود:  می
  خواھیم. کنیم و چیزی نمی آنان با شنیدن این حدیث گفتند: پس ما صبر می .»روند می

 دهند ): فقرا بیشترین جمعیت بهشتیان را تشکیل می۵باب (
َساَمةَ  َ�نْ  ـ۲۰۷۷

ُ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ل َز�ْدٍ  بِْن  أ َنَّةِ  بَاِب  ىلَعَ  ُ�ْمُت « :ص ا�َّ

ْ
 فَإَِذا ،اجل

ةُ  َمَساِك�ُ  َدَخلََها َمنْ  اَعمَّ
ْ
ْصَحاُب  َو�َِذا ،ال

َ
َدِّ  أ

ْ
  ،َ�ْبُوُسونَ  اجل

َّ
ْصَحاَب  إِال

َ
ِمرَ  َ�َقدْ  ،انلَّارِ  أ

ُ
 بِِهمْ  أ

 
َ

ةُ  فَإَِذا ،انلَّارِ  بَاِب  ىلَعَ  َوُ�ْمُت  ،انلَّارِ  إِىل  )۲۷۳۶(م/ .»النَِّساءُ  َدَخلََها َمنْ  اَعمَّ
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ی بھشت نار دروازهک«فرمود:  صرسول الله  گوید: می س دیاسامه بن زترجمه: 
ه داران را ین بودند. سرماکیشدند، مسا یه وارد بھشت مک یسانکن یشتریستادم؛ بیا

ه دستور داده بودند آنھا را به کاِن آنان یمحاسبه) نگه داشته بودند مگر جھنم ی(برا
ه ک یسانکن یشتریه بکدم یستادم و دیی جھنم انار دروازهکن یجھنم ببرند. ھمچن

 ».شوند، زنان ھستند یوارد آن م

 الله متعالو بی ارزش بودن دنیا نزد  ،): زهد در دنیا۶باب (
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ـ۲۰۷۸ نَّ : ل ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ وقِ  َمرَّ  ص ا�َّ  ِمنْ  َداِخالً  ،بِالسُّ

َعايِلَةِ  َ�ْعِض 
ْ
َسكَّ  جِبَْدٍى  َ�َمرَّ  ،نََفتَهُ كِرَوايٍَة: يِف  وَ  هُ يَكنَفَ  َوانلَّاُس  ،ال

َ
ُ  ،َميٍِّت  أ

َ
َخذَ  َ�تَنَاَوهل

َ
 فَأ

ُذنِهِ 
ُ
يُُّ�مْ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،بِأ

َ
نَّ  ُ�ِبُّ  �

َ
ُ  َهَذا أ

َ
ِبُّ  َما :َ�َقالُوا ؟»بِِدرَْهمٍ  هل

ُ
نَّهُ  �

َ
َا �

َ
ءٍ  نل  نَْصنَعُ  َوَما ،�ىَِشْ

بُّونَ « :قَاَل  ؟بِهِ  ِ
ُ

حت
َ
نَّهُ  أ

َ
ِ  :قَالُوا ؟»لَُ�مْ  � نَّهُ  ،ِ�يهِ  َ�يْبًا اَكنَ  ،َحيًّا اَكنَ  لَوْ  َوا�َّ

َ
َسكُّ  أل

َ
 فََكيَْف  ،أ

ِ « :َ�َقاَل  ؟َميٌِّت  وَُهوَ  ْ�يَا َوا�َّ ْهَونُ  لَ�ُّ
َ
ِ  ىلَعَ  أ  )۲۹۵۷(م/ .»َعلَيُْ�مْ  َهَذا ِمنْ  ا�َّ

از نواحی شمالی مدینه، در  صرسول الله  گوید: می لجابر بن عبد الله ترجمه: 
ی  ایشان را احاطه کرده بودند، وارد بازار شد و گذرش به بزغاله دو طرفکه مردم  حالی

گوش بزغاله را گرفت و  ص پیامبر اکرمھای کوچکی داشت، افتاد.  مرداری که گوش
؟ »چه کسی از شما دوست دارد که این را به یک درھم بخرد«آن را برداشت و فرمود: 

تی مجانی برداریم؛ چکارش صحابه عرض کردند: ما دوست نداریم که آن را ح
؟ صحابه گفتند: »آیا تمایل دارید که از آِن شما باشد«فرمود:  صکنیم؟ رسول الله  می

بود، معیوب بود؛ زیرا گوشھایش بسیار کوچک است؛ اآلن  ، اگر زنده میبه الله سوگند
، به الله سوگند«فرمود:  ص پیامبر اکرمکه مرده است، چگونه ما به آن تمایل داریم؟ 

  .»کمتر از ارزش این نزد شما است الله متعالارزش دنیا نزد 

يِب  َ�نْ  ـ۲۰۷۹
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ْ�يَا« :ص ا�َّ ُمْؤِمِن  ِسْجنُ  ادلُّ

ْ
 وََجنَّةُ  ال

اَكفِرِ 
ْ
 )۲۹۵۶(م/ .»ال

دنیا زندان مؤمن، و بھشت «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 
 ». کافر است

(در دنیا بسیاری از امور برای مسلمان، حرام است و اعمال زیادی بر او واجب 
ی  برد. اما کافر از ھمه باشد؛ لذا مؤمن در چھار چوبی خاص و در دشواری بسر می می
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و در کند  می دهآنچه که در دنیا وجود دارد، بدون توجه به حالل و حرام بودن، استفا
  .)رود میآخرت به جھنم 

 ): بیم گسترش یافتن مال دنیا و رقابت در آن۷باب (
نَّ  :س َعوٍْف  ْ�نَ  َ�ْمَروَعن  ـ۲۰۸۰

َ
ِ  رَُسوَل  أ بَا َ�َعَث  ص ا�َّ

َ
اِح  ْ�نَ  ُ�بَيَْدةَ  أ َرَّ

ْ
  اجل

َ
 إِىل

َْحَر�ِْن  يِت  ،ابلْ
ْ
ْز�َِتَها يَأ ِ  رَُسوُل  َوَ�نَ  ،جِبِ ْهَل  َصالَحَ  ُهوَ  ص ا�َّ

َ
َْحَر�ِْن  أ رَ  ،ابلْ مَّ

َ
 َعلَيِْهمُ  َوأ

َعالَءَ 
ْ
ِ�ِّ  ْ�نَ  ال رَْضَ

ْ
بُو َ�َقِدمَ  ،احل

َ
َْحَر�ِْن  ِمنَ  بَِمالٍ  ُ�بَيَْدةَ  أ نَْصارُ  فََسِمَعِت  ،ابلْ

َ
يِب  بُِقُدومِ  األ

َ
أ

َفْجرِ  َصَالةَ  فََوافَْوا ،ُ�بَيَْدةَ 
ْ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  ال ا ،ص ا�َّ ِ  رَُسوُل  َص�َّ  فَلَمَّ  ،انرَْصََف  ص ا�َّ

ُ  َ�تََعرَُّضوا
َ

مَ  ،هل ِ  رَُسوُل  َ�تَبَسَّ ُظنُُّ�مْ « :قَاَل  ُ�مَّ  ،َرآُهمْ  ِح�َ  ص ا�َّ
َ
نَّ  َسِمْعتُمْ  أ

َ
بَا أ

َ
 ُ�بَيَْدةَ  أ

ءٍ  قَِدمَ  َْحَر�ِْن  ِمنَ  �ىَِشْ َجْل  َ�َقالُوا ؟»ابلْ
َ
ِ  رَُسوَل  يَا ،أ وا« :قَاَل  ،ا�َّ �رِْشُ

َ
لُوا فَأ مِّ

َ
ُ�مْ  َما َوأ  ،�رَُسُّ

 ِ َفْقرَ  َما فََوا�َّ
ْ
ْخىَش  ال

َ
ْخىَش  َولَِك�ِّ  ،َعلَيُْ�مْ  أ

َ
نْ  َعلَيُْ�مْ  أ

َ
ْ�يَا تُبَْسَط  أ  ،َعلَيُْ�مْ  ادلُّ

 اَكمَ  َوُ�ْهِلَكُ�مْ  ،َ�نَافَُسوَها َكَما َ�تَنَافَُسوَها ،َ�بْلَُ�مْ  اَكنَ  َمنْ  ىلَعَ  �ُِسَطْت  َكَما
ْهلََكتُْهمْ 

َ
 )۲۹۶۱(م/ .»أ

ده بن جراح را یابوعب صرسول الله  گوید: می س یعمرو بن عوف انصارترجمه: 
با مردم  ص پیامبر اکرمه کاست  یاورد. گفتنیات آنجا را بین فرستاد تا مالیبه بحر

ن فرموده بود. ییرشان، تعیرا به عنوان ام یرده و عالء بن حضرمکن، صلح یبحر
د. انصار از آمدن او با خبر شدند. پس از ین آورده بود، رسیه از بحرک یمال ده بایابوعب

ش را یرو ص پیامبر اکرمخواندند و  صه نماز صبح را به امامت رسول الله کنیا
ه ک صرم کامبر ایردند. پکآنھا با اشاره، در خواست مال  د،یمردم بر گردان یبسو

 یزیده، چیه ابوعبکد یا دهینم شما شنک یگمان م«د، تبسم نمود و فرمود: یآنھا را د
 ».آورده است

 یزیمژده باد شما را و به چ«فرمود:  صرم کامبر ای. پاللهرسول یا ، یگفتند: بل
شدن ر ی، من از فقبه الله سوگند ه شما را خوشحال خواھد ساخت؛کد یشدوار بایام

 ،شما باز شود یا به رویدن یھا ه دروازهکم دارم یه از آن بکترسم؛ بل یشما نم
د ینکگر، رقابت یدیکا با یان باز شد و شما بر سر متاع دنینیشیه بر پکگونه  ھمان

ه آنان کگونه  ند ھمانک کا شما را ھالیردند و دنکگر رقابت یدیکه آنھا با کآنگونه 
 ». ردک کرا ھال
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 ): بیم از رقابت و حسادت ورزیدن هنگام فتح و پیروزی۸باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۲۰۸۱ َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو بِْن  ا�َّ

ْ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  ل ال نَّهُ  ص ا�َّ

َ
 إَِذا« :قَاَل  �

ومُ  فَارُِس  َعلَيُْ�مْ  فُِتَحْت  ىُّ  ،َوالرُّ
َ
ْ�تُمْ  قَْومٍ  أ

َ
َمَرنَا َكَما َ�ُقوُل  :َعوٍْف  ْ�نُ  الرَّمْحَِن  َ�بْدُ  قَاَل  ؟»أ

َ
 أ

 ُ ِ  رَُسوُل  قَاَل  ،ا�َّ وْ « :ص ا�َّ
َ
 ُ�مَّ  ،َ�تََدابَُرونَ  ُ�مَّ  ،َ�تََحاَسُدونَ  ُ�مَّ  ،تَتَنَافَُسونَ  َذلَِك  َ�ْ�َ  أ

وْ  ـ تَتَبَاَغُضونَ 
َ
ْوَ  أ

َ
ُمَهاِجِر�نَ  َمَساِك�ِ يِف  َ�نَْطِلُقونَ  ُ�مَّ  ـ َذلَِك  �

ْ
 ىلَعَ  َ�ْعَضُهمْ  َ�تَْجَعلُونَ  ،ال

  )۲۹۶۲(م/ .»َ�ْعٍض  ِرقَاِب 
ھنگامی «فرمود:  صرسول الله  گوید: می ل عبد الله بن عمرو بن عاصترجمه: 

؟ عبد الرحمن بن عوف گفت: »که ایران و روم فتح شوند، حال شما چگونه خواھد شد
را سپاس  الله متعالبه ما دستور داده است ( الله متعالآوریم که  سخنانی را به زبان می

روید؛ با یکدیگر،  یا اینکه به سمت و سویی دیگر می«فرمود:  صرسول الله  .)گوییم می
کنید؛ بعد  شوید؛ سپس به یکدیگر، پشت می کنید؛ بعد از آن، دچار حسادت می رقابت می

ورزید ـ یا سخنانی مانند این ـ و سرانجام به سراغ مساکین  ھم با یکدیگر، دشمنی می
 .»گمارید روید و برخی از آنان را به عنوان امیر بر برخی دیگر می مھاجران می

ی آبی است که یک انگشت از آب دریا نیا در برابر آخرت به اندازه): د۹باب (
 دارد میبر

ىَخ  ُمْستَْورِدـعن ال ـ۲۰۸۲
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل قَاَل:  س فِْهرٍ بَِ�  أ ِ « :ص ا�َّ ْ�يَا َما َوا�َّ يِف  ادلُّ

  اآلِخَرةِ 
َّ
َحُدُ�مْ  َ�َْعُل  َما ِمثُْل  إِال

َ
َشارَ  ـ َهِذهِ  إِْصبََعهُ  أ

َ
بَّابَةِ  َ�َْ�  َوأ َمِّ يِف  ـ بِالسَّ يَنُْظرْ  ،ايلْ

ْ
 فَل

حدُ 
َ
 )۲۸۵۸(م/؟ »يَرِْجعُ  بِمَ م �أ

 صرسول الله  گوید: می است، سبنی فھر  یقبیله مستورد که یکی از افرادترجمه: 
ی آبی است که یکی از شما این  که دنیا در برابر آخرت به اندازه به الله سوگند«فرمود: 

یکی از راویان ـ با انگشت سبابه اش اشاره نمود) را در دریا فرو  انگشتش (یحیی ـ
برابر آخرت، ھمین قدر  (دنیا در» دارد. کند؛ نگاه کنید که انگشت شما چقدر آب برمی

  .)ناچیز است
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 ): آزمایش شدن در دنیا و روش برخورد با آن۱۰باب (
نَّهُ  :س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۲۰۸۳

َ
اِ�يَل بَِ�  يِف  ثََالثَةً  إِنَّ « :َ�ُقوُل  صانلَّيِبَّ  َسِمعَ  �  ،إرِْسَ

بَْرَص 
َ
قَْرعَ  أ

َ
ْ�َ�  َوأ

َ
َرادَ  ،َوأ

َ
ُ  فَأ نْ  ا�َّ

َ
ِْهمْ  َ�بََعَث  ،يَبْتَِليَُهمْ  أ

َ
ىَت  ،َملاًَك  إِيل

َ
بَْرَص  فَأ

َ
ىُّ  :َ�َقاَل  األ

َ
 أ

ءٍ  َحبُّ  ىَشْ
َ
َْك  أ

َ
ٌ  َحَسنٌ  لَْونٌ  :قَاَل  ؟إِيل

ْ
ي  َ��ِّ  َوَ�ْذَهُب  َحَسنٌ  وَِج� ِ

َّ
 :قَاَل  ،انلَّاُس  قَِذَرِ�  قَدْ اذل

ْعِطىَ  ،قََذرُهُ  َ�نْهُ  فََذَهَب  َ�َمَسَحهُ 
ُ
ا َحَسنًا لَْونًا َوأ ً ىُّ  :قَاَل  ،َحَسنًا وَِج�ْ

َ
َمالِ  فَأ

ْ
َحبُّ  ال

َ
َْك  أ

َ
 ؟إِيل

وْ  ـ ،اِإلبُِل  :قَاَل 
َ
ََقرُ  قَاَل  أ   ـ إِْسَحاُق  َشكَّ  ،ابلْ

َّ
نَّ  إِال

َ
بَْرَص  أ

َ
وِ  األ

َ
قَْرعَ  أ

َ
َحُدُهَما قَاَل  األ

َ
 ،اِإلبُِل  :أ

ََقرُ  :اآلَخرُ  َوقَاَل  ْعِطىَ  :قَاَل  ـ ابلْ
ُ
اءَ  نَاقَةً  فَأ ُ  بَارَكَ  :َ�َقاَل  ،ُعرَشَ ىَت  :قَاَل  ،ِ�يَها لََك  ا�َّ

َ
قَْرعَ  فَأ

َ
 األ

ىُّ  :َ�َقاَل 
َ
ءٍ  أ َحبُّ  ىَشْ

َ
َْك  أ

َ
ي  َهَذا َ��ِّ  َوَ�ْذَهُب  َحَسنٌ  َشَعرٌ  :َقاَل  ؟إِيل ِ

َّ
 :قَاَل ، انلَّاُس  قَِذَرِ� اذل

ْعِطىَ قَاَل  َ�نْهُ  فََذَهَب  َ�َمَسَحهُ 
ُ
ىُّ  :قَاَل  ،َحَسنًا َشَعًرا َوأ

َ
َمالِ  فَأ

ْ
َحبُّ  ال

َ
َْك  أ

َ
ََقرُ  :قَاَل  ؟إيِل  ،ابلْ

ْعِطىَ 
ُ
ُ  بَارَكَ  :َ�َقاَل  َحاِمالً  َ�َقَرةً  فَأ   ا�َّ

َ
ىَت  :قَاَل  ،ِ�يَها لََك َ�َعاىل

َ
ْ�َ�  فَأ

َ
ىُّ  :َ�َقاَل  األ

َ
ءٍ  أ  ىَشْ

َحبُّ 
َ
َْك  أ

َ
نْ  :قَاَل  ؟إِيل

َ
ُ  يَُردَّ  أ َّ  ا�َّ برِْصَ  برََصِىِإيلَ

ُ
ُ  َفَردَّ  َ�َمَسَحهُ  :قَاَل  ،انلَّاَس  بِهِ  فَأ ْهِ  ا�َّ

َ
هُ  إِيل  ،برََصَ

ىُّ  :قَاَل 
َ
َمالِ  فَأ

ْ
َحبُّ  ال

َ
َْك  أ

َ
َغنَمُ  :قَاَل  ؟إِيل

ْ
ْعِطىَ ، ال

ُ
نِْتجَ  ،اَوادِلً  َشاةً  فَأ

ُ
َ  َهَذانِ  فَأ

َّ
 :قَاَل  َهَذا َوَودل

ََقرِ  ِمنَ  َوادٍ  َولَِهَذا ،اِإلبِِل  ِمنَ  َوادٍ  لَِهَذا فاََكنَ  َغنَمِ  ِمنَ  َوادٍ  َولَِهَذا ،ابلْ
ْ
ىَت  إِنَّهُ  ُ�مَّ  :قَاَل  ،ال

َ
بَْرَص  أ

َ
 األ

ِبَاُل يِب  اْ�َقَطَعْت  قَدِ  ،ِمْسِك�ٌ  رَُجٌل  :َ�َقاَل  وََهيْئَِتهِ  ُصوَرتِهِ يِف 
ْ
  فَالَ  ،َسَفِرىيِف  احل

َ
يِل  بََالغ

َْومَ    ايلْ
َّ
ِ  إِال لَُك  ،بَِك  ُ�مَّ  بِا�َّ

َ
ْسأ

َ
ى ـ أ ِ

َّ
ْ�َطاكَ  بِاذل

َ
ََسنَ  اللَّْونَ  أ

ْ
َ  احل

ْ
� ِ

ْ
ََسنَ  َواجل

ْ
َماَل  احل

ْ
 بَِعً�ا ـ َوال

َ�بَلَّغُ 
َ
ُُقوُق  :َ�َقاَل  ،َسَفِرىيِف  َعلَيْهِ  أ

ْ
ُ  َ�َقاَل  ،َكِثَ�ةٌ  احل

َ
�ِّ  :هل

َ
ْعِرفَُك  َك�

َ
لَمْ  ،أ

َ
بَْرَص  تَُ�نْ  أ

َ
 أ

ْ�َطاكَ  فَِقً�ا ؟انلَّاُس  َ�ْقَذرُكَ 
َ
ُ  فَأ َماَل  َهَذا َوِرثُْت  إِ�ََّما :َ�َقاَل  ؟ا�َّ

ْ
 إِنْ  :َ�َقاَل  ،اَكبِرٍ  َ�نْ  اَكبًِرا ال

َكَ  اَكِذبًا ُكنَْت  ُ  فََص�َّ   ا�َّ
َ

يَت  :قَاَل  ،ُكنَْت  َما إِىل
َ
قَْرعَ َوأ

َ
ُ  َ�َقاَل  ُصوَرتِهِ يِف  األ

َ
 ،لَِهَذا قَاَل  َما ِمثَْل  هل

َكَ  اَكِذبًا ُكنَْت  إِنْ  :َ�َقاَل  ،َهَذا ىلَعَ  رَدَّ  َما ِمثَْل  َعلَيْهِ  َورَدَّ  ُ  فََص�َّ   ا�َّ
َ

يَت  :قَاَل  ،ُكنَْت  َما إِىل
َ
َوأ

 �َ�ْ
َ
ِبَاُل يِب  اْ�َقَطَعْت  ،َسِبيٍل  َواْ�نُ  ِمْسِك�ٌ  رَُجٌل  :َ�َقاَل  وََهيْئَِتهِ  ُصوَرتِهِ يِف  األ

ْ
 ،َسَفِرىيِف  احل

  فَالَ 
َ
َْومَ يِل  بََالغ   ايلْ

َّ
ِ  إِال لَُك  ،بَِك  ُ�مَّ  بِا�َّ

َ
ْسأ

َ
ى أ ِ

َّ
َ�بَلَّغُ  َشاةً  ،برََصَكَ  َعلَيَْك  رَدَّ  بِاذل

َ
يِف  بَِها أ

ْ�َ�  ُكنُْت  قَدْ  :َ�َقاَل  ،َسَفِرى
َ
ُ  فََردَّ  أ َّ  ا�َّ ِ  ،ِشئَْت  َما وََدعْ  ،ِشئَْت  َما فَُخذْ  ،برََصِىإِيلَ  الَ  فََوا�َّ

ْجَهُدكَ 
َ
َْومَ  أ َخْذتَهُ  َشيْئًا ايلْ

َ
ِ  أ ْمِسْك  :َ�َقاَل  ،ِ�َّ

َ
َما ،َمالََك  أ إِ�َّ

 وَُسِخَط  َ�نَْك  رىُِضَ  َ�َقدْ  ،اْ�تُِليتُمْ  فَ
 )۲۸۵۸(م/ .َصاِحبَيَْك  ىلَعَ 



 مختصر صحیح مسلم    ٦١٦

 الله متعال«فرمود:  صه رسول الله کدم ید: شنیگو یم سره یابوھرترجمه: 
چل بود و ک، یگریس داشت و دیپِ  یماری، بیکیه کل را یاسرائ یخواست سه نفر از بن

آنان فرستاد؛ فرشته نزد  یرا بسو یا ش قرار دھد؛ پس فرشتهینا، مورد آزمایناب یسوم
با؛ یزبا و پوست یست؟ گفت: رنگ زیز، نزد تو چین چیتر س آمد و گفت: محبوبیفرد پِ 
اش برطرف شد و  یمارید و بیشکبر او  یه مردم از من، نفرت دارند. فرشته، دستکچرا 

نزد تو ن مال یتر د: محبوبید. سپس، فرشته پرسیبه او عطا گرد ییبایرنگ و پوست ز
را  آن الله متعالرد و گفت: کت یآبستن، عنا یشتر ست؟ گفت: شتر. پس به اویچ

 گرداند. یم کت مباریبرا
ست؟ گفت: یز، نزد تو چین چیتر ل آمد و گفت: محبوبکفرشته نزد مرد  سپس،

به  یه مردم از من، نفرت دارند. فرشته، دستکن حالتم بر طرف شود چرا یبا تا ایز یمو
د. آنگاه، یبا به او عطا گردیز ییجه، آن حالت، بر طرف شد و موید. در نتیشکسرش 

آبستن به او عطا  یاست؟ گفت: گاو. پس گاودام مال نزد تو محبوبتر کد: یفرشته پرس
 گرداند. یم کت مباریآنرا برا الله متعالرد و گفت: ک

ه کنیست؟ گفت: ایز نزد تو چین چیتر بنا آمد و گفت: محبویسرانجام، نزد فرد ناب
بر  ینم. فرشته، دستیچشمانم را به من باز گرداند تا مردم را بب یی، روشناالله متعال

د: ید. آنگاه، فرشته پرسیاش را به او باز گردان یینای، بالله متعالد و یشکچشمانش 
 رد.کآبستن به او عطا  یست؟ گفت: گوسفند. پس گوسفندین مال نزد تو چیمحبوبتر

وادی پر  یکه نفر اول، صاحب یکردند طورکآنگاه آن شتر وگاو وگوسفند، زاد و ولد 
 وادی پر از گوسفند، شد. کی، یوادی پر از گاو، و سوم کی، یاز شتر، و دوم

ن و کیمس یس، نزد او رفت و گفت: مردیل ھمان مرد پکسپس، فرشته به ش
، فقط با اللهندارم. امروز، بعد از  یدیچ امیھا قطع شده است و ھ سمانیمسافرم؛ تمام ر

با و یه به تو رنگ و پوست زک ییتوانم به مقصد برسم؛ بخاطر ھمان خدا یتو م کمک
ی آن به مقصد برسم. آن مرد گفت:  لهیبده تا بوس یرده است به من شترک تیمال، عنا

س یا تو ھمان فرد پیشناسم. آ یتو را ممن ا یدارم. فرشته گفت: گو یادیمن تعھدات ز
رد؟ کت یز به تو عنایھمه چ الله متعاله مردم از تو متنفر بودند؛ پس ک یستیر نیو فق

، ییگو یام. فرشته گفت: اگر دروغ م انم به ارث بردهکاین اموال را از نیگفت: اآن مرد 
 تو را به ھمان حال اول برگرداند.  الله متعال
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ه به فرد اول گفته کرا  یل، نزد او رفت و سخنانکل ھمان فرد کآنگاه، فرشته به ش
ز گفت. او ھم مانند ھمان شخص اول، به او جواب داد. فرشته گفت: اگر یبود، به او ن

 تو را به حال اول برگرداند. الله متعال، ییگو یدروغ م
ن و کیمس ینا نزد او رفت و گفت: مردیل ھمان مرد نابکسرانجام، فرشته به ش

، الله متعالامروز بعد از  .)ندارم یدیچ امیھا قطع شده است (ھ سمانیمسافرم و تمام ر
به تو  ه چشمانت راک ییتوانم به مقصد برسم. بخاطر ھمان خدایتو م کمکفقط با 

نا بودم؛ یبه من بده تا با آن به مقصد برسم. آن مرد گفت: من ناب یبرگرداند، گوسفند
ساخت؛ ھر  یمرا غن الله متعالر بودم؛ ید؛ فقیام را به من باز گردان یینای، بالله متعال

 الله متعال یه امروز، ھر چه بخاطر رضاکالله ، بردار؛ سوگند به یخواھ یچقدر م
ش، قرار یرد. فرشته گفت: مالت را نگھدار؛ شما مورد آزماکغ نخواھم یدر ، از تویبردار
 ».از تو خشنود، و از دوستانت، ناراض شد الله متعالد؛ یگرفت

 و خوردن برگ درختان ،): قّلت دنیا و صبر در برابر آن۱۱باب (
يِب  ْ�نَ  َسْعدَ َعن  ـ۲۰۸۴

َ
ِ قَاَل:  س َوقَّاٍص أ ُل إِ�ِّ  َوا�َّ وَّ

َ
َعَرِب  ِمنَ  رَُجٍل  أل

ْ
يِف  �َِسْهمٍ  َرَ�  ال

ِ  َسِبيِل  ِ  رَُسولِ  َمعَ  َ�ْغُزو ُكنَّا َولََقدْ  ،ا�َّ َا َما ص ا�َّ
َ

ُ�لُهُ  َطَعامٌ  نل
ْ
  نَأ

َّ
ُبْلَةِ  َوَرُق  إِال

ْ
 وََهَذا ،احل

ُمرُ  َحَدنَا إِنَّ  َحىتَّ  ،السَّ
َ
ََضعُ  أ اةُ  تََضعُ  َكَما يلَ ْصبََحْت  ُ�مَّ  ،الشَّ

َ
َسدٍ  َ�ُنو أ

َ
ُرِ�  أ يِن  ىلَعَ  ُ�َعزِّ  لََقدْ  ،ادلِّ

 )۲۹۶۶(م/. َ�َمِ�  وََضلَّ  ،إًِذا ِخبُْت 
من نخستین شخص در میان اعراب  گوید: می س سعد بن ابی وقاصترجمه: 

به جھاد  صپرتاب نمود. ما ھمراه رسول الله  الله متعالھستم که تیری در راه 
غیالن، چیز دیگری نداشتیم که بخوریم تا و مَ رفتیم و بجز برگ درختان خاردار  می

جایی که مدفوع ما مانند سرگین و پشکل گوسفندان (سخت) بود؛ ھم اکنون بنی 
ام و به  کنند!! پس من خیلی بیچاره آموزند و مرا سرزنش می اسد دین را به من می

 ام.  بی راھه رفته

َعَدوِىِّ  ُ�َمْ�ٍ  بِْن  َخادِلِ  َ�نْ  ـ۲۰۸۵
ْ
َ  فََحِمدَ  ،َغْزَوانَ  ْ�نُ  ُ�تْبَةُ  َخَطبَنَا :قَاَل  ال ْ�َ�  ا�َّ

َ
 َوأ

ا :قَاَل  ُ�مَّ  َعلَيْهِ  مَّ
َ
إِنَّ  ،َ�ْعدُ  أ

ْ�يَا فَ مٍ  آَذنَْت  قَدْ  ادلُّ اءَ  َوَولَّْت  برُِصْ   ِمنَْها َ�بَْق  َولَمْ  ،َحذَّ
َّ
 ُصبَابَةٌ  إِال

  ِمنَْها ُمنْتَِقلُونَ  َو�ِنَُّ�مْ  ،َصاِحبَُها َ�تََصا�َُّها ،اِإلنَاءِ  َكُصبَابَةِ 
َ

 خِبَْ�ِ  فَاْ�تَِقلُوا ،لََها َزَواَل  الَ  َدارٍ  إىِل
تُِ�مْ  َما إِنَّهُ  ،حِبرَْضَ

َا ُذِكرَ  قَدْ  فَ
َ

نَّ  نل
َ
ََجرَ  أ

ْ
ىَق  احل

ْ
 اَعًما َسبِْع�َ  ِ�يَها َ�يَْهوِى ،َجَهنَّمَ  َشَفةِ  ِمنْ  يُل



 مختصر صحیح مسلم    ٦١٨

ِ  ،َ�ْعًرا لََها يُْدرِكُ  الَ  نَّ  َوَوا�َّ
َ
ُْمأل َ�َعِجبْتُمْ  ،تلَ

َ
َا ُذِكرَ  َولََقدْ  ؟أ

َ
نَّ  نل

َ
اَ�ْ�ِ  َ�ْ�َ  َما أ  ِمنْ  ِمرْصَ

َنَّةِ  َمَصاِر�عِ 
ْ
ْرَ�ِع�َ  َمِسَ�ةُ  اجل

َ
ِ�َ�َّ  ،َسنَةً  أ

ْ
َأ

َ
يْتُِ�  َولََقدْ  ،الزَِّحامِ  ِمنَ  َكِظيٌظ  وَُهوَ  يَْومٌ  َعلَيَْها َويل

َ
 َرأ

ِ  رَُسولِ  َمعَ  َسبَْعةٍ  َسابِعَ  َا َما ص ا�َّ
َ

  َطَعامٌ  نل
َّ
َجرِ  َوَرُق  إِال ْشَداُ�نَا قَرَِحْت  َحىتَّ  ،الشَّ

َ
 ،أ

ََقْطُت   ،بِِنْصِفَها َسْعدٌ  َواتََّزرَ  بِِنْصِفَها فَاتََّزرُْت  ،َمالٍِك  بِْن  َسْعدِ  َوَ�ْ�َ بَيِْ�  فََشَقْقتَُها بُْرَدةً  فَاتلْ
ْصبَحَ  َ�َما

َ
َْومَ  أ َحدٌ  ِمنَّا ايلْ

َ
  أ

َّ
ْصبَحَ  إِال

َ
ِمً�ا أ

َ
ْمَصارِ  ِمنَ  ِمرْصٍ  ىلَعَ  أ

َ
ُعوذُ  َو�ِ�ِّ  ،األ

َ
ِ  أ نْ  بِا�َّ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
 أ

ِ  وَِعنْدَ  َعِظيًما َ�ْفىِس يِف  ةٌ  تَُ�نْ  لَمْ  َو�ِ�ََّها ،َصِغً�ا ا�َّ   َ�طُّ  ُ�بُوَّ
َّ
 يَُ�ونَ  َحىتَّ  ،َ�نَاَسَخْت  إِال

اًك  اَعقِبَِتَها آِخرُ 
ْ
ُ�ونَ  فََستَْخرُبُونَ  ،ُمل َرِّ

ُ
َمَراءَ  َوجت

ُ
 )۲۹۶۷(م/ .َ�ْعَدنَا األ

عتبه بن غزوان برای ما سخنرانی نمود و  گوید: می خالد بن عمیر عدویترجمه: 
گفت: اما بعد؛ دنیا اعالن کوچ نموده و پشت کرده و به  الله متعالپس از حمد و ثنای 

آن  ی آب ته ظرف، باقیمانده است که سرعت در حال رفتن است و از آن صرفا به اندازه
رود و نابود  نمایید که از بین نمی ای کوچ می نوشد و شما به خانه ھم صاحبش میرا 

گردد؛ پس ھمراه بھترین چیزھایی که در توان دارید، کوچ کنید؛ زیرا به ما  نمی
اما باز  ؛رود ی جھنم بیندازند تا ھفتاد سال پایین می اند که اگر یک سنگ از لبه گفته

سوگند که این جھنم پر خواھد شد. آیا تعجب  اللهرسد. و به  ھم به عمق جھنم نمی
ی بھشت به  ی دروازه ی میان دو لنگه اند که فاصله ھمچنین به ما گفته نمودید؟

شود.  باشد. و روزی خواھد آمد که پر از جمعیت می ی مسافت چھل سال راه می اندازه
نمودیم و بجز  را ھمراھی می صنفری ھستم که رسول الله بله، من نفر ھفتم از ھفت 

ه بود. شد  میھای دھانمان زخ برگ درختان، غذای دیگری نداشتیم تا جایی که گوشه
برای خودم و سعد بن مالک دو قسمت آن را  ھمچنین من چادری پیدا نمودم و

د به عنوان و نصف دیگرش را سع ،نمودم؛ نصفش را من به عنوان ازار استفاده نمودم
ازار استفاده نمود. ولی امروز ھر کدام از ما، والی و فرماندار یک شھر ھستیم. من به 

 ، کوچک.الله متعالبرم از اینکه نزد خودم بزرگ باشم و نزد  پناه می الله متعال
باید بدانید که ھرگز نبوتی نیامده است مگر اینکه اندک اندک در راه و روش آن، 

شود. پس بزودی  است تا جایی که سرانجام به پادشاھی تبدیل میتغییر ایجاد شده 
 مبتال خواھید شد و استانداران بعد از ما را تجربه خواھید نمود. 
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 ماند گردند و عملش باقی می می ): خانواده و مال میت بر۱۲باب (
�َِس َعن  ـ۲۰۸۶

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل قَاَل:  س َمالٍِك  بِْن  أ َميَِّت  يَتْبَعُ « :ص ا�َّ

ْ
 َ�َ�ِْجعُ  ،ثََالثَةٌ  ال

ْهلُهُ  يَتْبَُعهُ  ،َواِحدٌ  َوَ�بىَْق  اْ�نَانِ 
َ
ُ  أ

ُ
ْهلُهُ  َ�َ�ِْجعُ  ،َوَ�َملُهُ  َوَماهل

َ
ُ  ،أ

ُ
 .»َ�َملُهُ  َوَ�بىَْق  ،َوَماهل

 )۲۹۶۰(م/
سه چیز، میت را «فرمود:   صرسول الله  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 
ماند؛ خانواده و مال و عملش،  گردند و یکی باقی می آنھا برمیکنند؛ دوتا از  ھمراھی می

 ».ماند گردند و عملش باقی می خانواده و مالش برمیپس کنند؛  او را ھمراھی می

 تر است، نگاه کنید که سطح زندگی آنان از شما پایین ): به کسانی۱۳باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۸۷

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ   اْ�ُظُروا« :ص ا�َّ

َ
ْسَفَل  َمنْ  إِىل

َ
 ،ِمنُْ�مْ  أ

  َ�نُْظُروا َوالَ 
َ

ْجَدرُ  َ�ُهوَ  ،فَْوقَُ�مْ  ُهوَ  َمنْ  إِىل
َ
نْ  أ

َ
ِ  نِْعَمةَ  تَْزَدُروا الَ  أ بُو قَاَل  ـ ا�َّ

َ
 ـ ُمَعاِوَ�ةَ  أ

 )۲۹۶۳(م/ .»َعلَيُْ�مْ 
که سطح زندگی  به کسانی«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابوھریره ترجمه: 

و به کسانی که سطح زندگی آنان از شما باالتر تر است، نگاه کنید؛  آنان از شما پایین
به شما  الله متعالھایی را که  نعمتتا د گرد باعث می ،زیرا این کاراست، نگاه نکنید؛ 

 ».یدنشمارارزانی داشته است، حقیر و ناچیز 

 گمنام را دوست دارد. ثروتمنِد  ی پرهیزگاِر  بنده الله متعال): ۱۴باب (
يِب  ْ�نُ  َسْعدُ  اَكنَ  :قَاَل  َسْعدٍ  بِْن  اَعِمرِ َعن  ـ۲۰۸۸

َ
ا ،ُ�َمرُ  اْ�نُهُ  فََجاَءهُ  ،إِبِِلهِ يِف  َوقَّاٍص أ  فَلَمَّ

ُعوذُ  :قَاَل  َسْعدٌ  َرآهُ 
َ
ِ  أ اِكِب  َهَذا رَشِّ  ِمنْ  بِا�َّ َل  ،الرَّ ُ  َ�َقاَل  ،َ�َ�َ

َ
َت  :هل

ْ
نََزل

َ
 َوَ�نَِمَك  إِبِِلَك يِف  أ

َت 
ْ
َك  يَتَنَازَُعونَ  انلَّاَس  َوتََر�

ْ
ُمل

ْ
 َسِمْعُت  ،اْسُكْت  :َ�َقاَل  َصْدرِهِ يِف  َسْعدٌ  َفرَضََب  ؟بَيْنَُهمْ  ال

ِ  رَُسوَل  َ  إِنَّ « :َ�ُقوُل  ص ا�َّ َعبْدَ  ُ�ِبُّ  ا�َّ
ْ
َغِ�َّ  ،اتلَّىِقَّ  ال

ْ
ىَِفَّ  ،ال

ْ
 )۲۹۶۵(م/ .»اخل

سعد بن ابی وقاص با شترانش بود که فرزندش عمر  گوید: می سعدعامر بن ترجمه: 
برم. به  پناه می الله متعالآمد؛ ھنگامی که سعد او را دید، گفت: از شّر این اسب سوار به 

ھرحال، عمر بن سعد از اسبش پایین آمد و به سعد گفت: خودت را با شتران و گوسفندانت 
ای که برای حکومت با یکدیگر درگیر شوند؟ سعد با  ای و مردم را رھا نموده مشغول ساخته

فرمود:  می ص؛ شنیدم که رسول الله ساکت باشی فرزندش زد و گفت:  دستش به سینه
 ».ثروتمند و گمنام را دوست دارد ی پرھیزگارِ  بنده الله متعال«
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 را شریک بگرداند الله که در عملش غیر ی کسی ): درباره۱۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۸۹

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ُ  قَاَل « :ص ا�َّ   َ�بَارَكَ  ا�َّ

َ
نَا :َوَ�َعاىل

َ
ْ�َ�  أ

َ
 أ

َ�ءِ  َ ْكِ  َعِن  الرشُّ رْشَكَ  َ�َمالً  َعِمَل  َمنْ  ،الرشِّ
َ
تُهُ  ،َ�ْ�ِى َمىِع  ِ�يهِ  أ

ْ
َكهُ  تََر�  )۲۹۸۵(م/ .»َورِشْ

فرمود:  الله متعال«گفت:  صروایت است که رسول الله  ساز ابوھریره ترجمه: 
من بی نیازترین ذات از شرک ھستم؛ ھرکس، عملی انجام دھد و در آن عمل، غیر مرا 

 ».کنم با من شریک قرار دھد، او را با شرکش رھا می

 نماید دستش را رو می الله متعالبدنبال شهرت باشد،  ،): هرکس۱۶باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۲۰۹۰ عَ  َمنْ « :ص ا�َّ عَ  َسمَّ ُ  َسمَّ  َوَمنْ  ،بِهِ  ا�َّ

ُ  َراَءى َراَءى  )۲۹۸۶(م/ .»بِهِ  ا�َّ
دنبال شھرت ، به ھرکس«فرمود:  صرسول الله  گوید: می لابن عباس ترجمه: 

اش  ریاکاری الله متعالنماید؛ و ھرکس، ریاکاری کند،  دستش را رو می الله متعالباشد، 
 ».سازد می را آشکار

 در آتش جهنم شود ): چه بسا که یک سخن باعث سقوط انسان۱۷باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۹۱

َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َعبْدَ  إِنَّ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
َتلََكَّمُ  ال

َ
لَكَِمةِ  يل

ْ
ُ  َما ،بِال  يَتَبَ�َّ

ْ�َعدَ  انلَّارِ يِف  بَِها َ�ْهوِى ،ِ�يَها َما
َ
قِ  َ�ْ�َ  َما أ َمرْشِ

ْ
َمْغرِِب  ال

ْ
 )۲۹۸۸(م/ .»َوال

چه بسا بنده بدون فکر، «فرمود:  صگوید: رسول الله  میسابوھریره ترجمه: 
ی  از فاصله بیشتری مسافتی  سخنی به زبان آورد و آن سخن باعث شود تا به اندازه

 ».میان مشرق و مغرب در آتش جھنم، سقوط کند

 افتد، خیر است): برای مؤمن هرچه اتفاق ۱۸باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُصَهيٍْب  َ�نْ  ـ۲۰۹۲ ْمرِ  َعَجبًا« :ص ا�َّ

َ
ُمْؤِمِن  أل

ْ
ْمَرهُ  إِنَّ  ،ال

َ
 لُكَّهُ  أ

َحدٍ  َذاكَ  َولَيَْس  ،َخْ�ٌ 
َ
  أل

َّ
ُمْؤِمِن  إِال

ْ
َصاَ�تْهُ  إِنْ  ،لِل

َ
اءُ  أ ُ  َخْ�ًا فاََكنَ  ،َشَكرَ  رَسَّ

َ
َصاَ�تْهُ  َو�ِنْ  ،هل

َ
 أ

اءُ  ُ  َخْ�ًا فَاَكنَ  ،َصرَبَ  رَضَّ
َ

 )۲۹۹۹(م/ .»هل
شگفتی  جای انسان مؤمن،کار «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سصھیبترجمه: 

دارد؛ زیرا ھمه چیز برایش خیر است؛ و این ویژگی، فقط از آِن مؤمن است؛ اگر  تعجب 
مصیبتی  برد؛ واگر به و اجر و ثواب میکند  می نعمتی به وی ارزانی شود، سپاسگزاری
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ن به قضا و قدر (زیرا مؤم». برد نماید و باز ھم اجر و پاداش می گرفتار آید، صبر می
 .)الھی، ایمان دارد

 ): صبر بر دین هنگام آزمایش شدن و داستان اصحاب أخدود۱۹باب (
نَّ  :س ُصَهيٍْب  َ�نْ  ـ۲۰۹۳

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َوَ�نَ  ،َ�بْلَُ�مْ  اَكنَ  ِ�يَمنْ  َمِلٌك  اَكنَ « :قَاَل  ص ا�َّ

 ُ
َ

ا ،َساِحرٌ  هل َمِلِك  قَاَل  َكرِبَ  فَلَمَّ
ْ
َّ  فَاْ�َعْث  َكرِبُْت  قَدْ إِ�ِّ  :لِل َعلِّْمهُ  ُغالًَماإِيلَ

ُ
ْحرَ  أ ْهِ  َ�بََعَث  ،السِّ

َ
 إيِل

ْهِ  َ�َقَعدَ  ،َراِهٌب  ،َسلََك  إَِذا ،َطِر�ِقهِ يِف  فاََكنَ  ،ُ�َعلُِّمهُ  ُغالًَما
َ

ْعَجبَهُ  ،َمهُ الَكَ  وََسِمعَ  إيِل
َ
 فَاَكنَ  ،فَأ

ىَت  إَِذا
َ
اِحرَ  أ اِهِب  َمرَّ  السَّ ْهِ  َوَ�َعدَ  بِالرَّ

َ
ىَت  فَإَِذا ،إِيل

َ
اِحرَ  أ َ�هُ  السَّ   َذلَِك  فََشاَك  ،رَضَ

َ
اِهِب  إِىل  ،الرَّ

اِحرَ  َخِشيَت  إَِذا :َ�َقاَل  ْهِ�  َحبََسِ�  :َ�ُقْل  السَّ
َ
ْهلََك  َخِشيَت  َو�َِذا ،أ

َ
اِحرُ  َحبََسِ�  :َ�ُقْل  أ  ،السَّ

ىَت  إِذْ  َكَذلَِك  ُهوَ  َ�بَيْنََما
َ
َْومَ  :َ�َقاَل  انلَّاَس  َحبََسِت  َقدْ  َعِظيَمةٍ  َدابَّةٍ  ىلَعَ  أ ْعلَمُ  ايلْ

َ
اِحرُ  أ  آلسَّ

فَْضُل 
َ
مِ  أ

َ
اِهُب  أ فَْضُل  الرَّ

َ
َخذَ  ؟أ

َ
ْمرُ  اَكنَ  إِنْ  اللَُّهمَّ  :َ�َقاَل  َحَجًرا فَأ

َ
اِهِب  أ َحبَّ  الرَّ

َ
َْك  أ

َ
ْمرِ  ِمنْ  إِيل

َ
 أ

اِحرِ  ابَّةَ  َهِذهِ  فَاْ�تُْل  السَّ ىَت  ،انلَّاُس  َوَمىَض  ،َ�َقتَلََها فََرَماَها ،انلَّاُس  َ�ْمىِضَ  َحىتَّ  ،ادلَّ
َ
اِهَب  فَأ  الرَّ

ْخرَبَهُ 
َ
ُ  َ�َقاَل  ،فَأ

َ
اِهُب  هل ىْ  :الرَّ

َ
نَْت  ،ُ�َ�َّ  أ

َ
َْومَ  ،أ

ْ
فَْضُل  ايل

َ
ْمِركَ  ِمنْ  بَلَغَ  قَدْ  ،ِم�ِّ  أ

َ
رَى َما أ

َ
 َو�ِنََّك  ،أ

إِنِ  ،َستُبْتََ� 
َّ  تَُدلَّ  فَالَ  اْ�تُِليَت  فَ ُغَالمُ  َوَ�نَ  ،ىلَعَ

ْ
َمهَ  ُ�رْبِئُ  ال

ْ
�

َ
بَْرَص  األ

َ
 ِمنْ  انلَّاَس  َوُ�َداوِى َواأل

ْدَواءِ  َسائِرِ 
َ
َمِلِك  َجِليٌس  فََسِمعَ  ،األ

ْ
تَاهُ  ،َعِ�َ  قَدْ  اَكنَ  لِل

َ
 لََك  َهُهنَا َما :َ�َقاَل  ،َكِثَ�ةٍ  بَِهَدايَا فَأ

مْجَعُ 
َ
نَْت  إِنْ  ،أ

َ
ْشىِف  الَ إِ�ِّ  :َ�َقاَل  ،َشَفيْتَِ�  أ

َ
َحًدا أ

َ
َما ،أ ُ  �َْشيِف  إِ�َّ إِنْ  ،ا�َّ

نَْت  فَ
َ
ِ  آَمنَْت  أ  بِا�َّ

َ  َدَعوُْت  ِ  فَآَمنَ  ،فََشَفاكَ  ا�َّ ُ  فََشَفاهُ  بِا�َّ ىَت  ،ا�َّ
َ
َمِلَك  فَأ

ْ
ْهِ  َس فََجلَ  ال

َ
 َ�َقاَل  ،َ�ِْلُس  اَكنَ  َكَما إِيل

 ُ
َ

َمِلُك  هل
ْ
ُ  َوَر�َُّك  َر�ِّ  :قَاَل  ؟َ�ْ�ِى رَبٌّ  َولََك  :قَاَل  ،َر�ِّ  :قَاَل  ؟برََصَكَ  َعلَيَْك  رَدَّ  َمنْ  :ال  ،ا�َّ

َخَذهُ 
َ
  فَلَمْ  فَأ

ْ
بُهُ  يََزل ُغَالمِ  ىلَعَ  َدلَّ  َحىتَّ  ُ�َعذِّ

ْ
ُغَالمِ  فَىِجءَ  ،ال

ْ
ُ  َ�َقاَل  ،بِال

َ
َمِلُك  هل

ْ
ىْ  :ال

َ
 بَلَغَ  قَدْ  ُ�َ�َّ  أ

َمهَ  ُ�رْبِئُ  َما ِسْحِركَ  ِمنْ 
ْ
�

َ
بَْرَص  األ

َ
ْشىِف  الَ إِ�ِّ  :َ�َقاَل  ،َوَ�ْفَعُل  َوَ�ْفَعُل  َواأل

َ
َحًدا أ

َ
َما ،أ  �َْشىِف  إِ�َّ

 ُ َخَذهُ  ،ا�َّ
َ
  فَلَمْ  فَأ

ْ
بُهُ  يََزل اِهِب  ىلَعَ  َدلَّ  َحىتَّ  ُ�َعذِّ اِهِب  فَىِجءَ  ،الرَّ ُ  فَِقيَل  ،بِالرَّ

َ
 َ�نْ  ارِْجعْ  :هل

ىَب  ،ِديِنَك 
َ
ِمئَْشارِ  فََداَع  ،فَأ

ْ
ِمئَْشارَ  فَوََضعَ  بِال

ْ
ِسهِ  َمْفِرقِ يِف  ال

ْ
هُ  ،َرأ اهُ  َوَ�عَ  َحىتَّ  فََشقَّ  ءَ يِج  ُ�مَّ  ،ِشقَّ

َمِلِك  جِبَِليِس 
ْ
ُ  فَِقيَل  ال

َ
يَب  ِديِنَك  َ�نْ  ارِْجعْ  :هل

َ
ِمئَْشارَ  فَوََضعَ  ،فَأ

ْ
ِسهِ  َمْفِرقِ يِف  ال

ْ
هُ  ،َرأ  بِهِ  فََشقَّ

اهُ  َوَ�عَ  َحىتَّ  ُغَالمِ  ىِجءَ  ُ�مَّ  ،ِشقَّ
ْ
ُ  فَِقيَل  بِال

َ
ىَب  ،ِديِنَك  َ�نْ  ارِْجعْ  :هل

َ
  فََدَ�َعهُ  فَأ

َ
 ِمنْ  َ�َفرٍ  إِىل

ْصَحابِهِ 
َ
  بِهِ  اْذَهبُوا :َ�َقاَل  أ

َ
َبََل  بِهِ  فَاْصَعُدوا ،َوَ�َذا َكَذا َجبَِل  إِىل

ْ
إِنْ  ،ُذْرَوتَهُ  بَلَْغُتمْ  فَإَِذا ،اجل

 فَ
  ،ِديِنهِ  َ�نْ  رََجعَ 

َّ
ََبَل  بِهِ  فََصِعُدوا بِهِ  فََذَهبُوا ،فَاْطرَُحوهُ  َو�ِال

ْ
ِفِنيِهمْ  اللَُّهمَّ  :َ�َقاَل  ،اجل

ْ
 بَِما اك
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َبَُل  بِِهمُ  فَرََجَف  ،ِشئَْت 
ْ
  َ�ْمىِش  وََجاءَ  ،فََسَقُطوا اجل

َ
َمِلِك  إِىل

ْ
ُ  َ�َقاَل  ،ال

َ
َمِلُك  هل

ْ
 َ�َعَل  َما :ال

ْصَحابَُك 
َ
ُ  َكَفاِ�يِهمُ  :قَاَل  ؟أ   فََدَ�َعهُ  ،ا�َّ

َ
ْصَحابِهِ  ِمنْ  َ�َفرٍ  إِىل

َ
لُوهُ  ،بِهِ  اْذَهبُوا :َ�َقاَل  ،أ يِف  فَامْحِ

ُطوا ره،قُْرقُ  َْحرَ  بِهِ  َ�تَوَسَّ   ِديِنهِ  َ�نْ  رََجعَ  فَِإنْ  ،ابلْ
َّ
 اللَُّهمَّ  :َ�َقاَل  ،بِهِ  بُوافََذهَ  ،فَاقِْذفُوهُ  َو�ِال

ِفِنيِهمْ 
ْ
ْت  ِشئَْت  بَِما اك

َ
ِفينَةُ  بِِهمُ  ،فَانَْ�َفأ   َ�ْمىِش  وََجاءَ  ،َ�َغِرقُوا السَّ

َ
َمِلِك  إِىل

ْ
ُ  َ�َقاَل  ،ال

َ
 هل

َمِلُك 
ْ
ْصَحابَُك  َ�َعَل  َما :ال

َ
ُ  َكَفاِ�يِهمُ  :قَاَل  ؟أ َمِلِك  َ�َقاَل : ا�َّ

ْ
 َ�ْفَعَل  َحىتَّ  بَِقاتِِ�  لَْسَت  إِنََّك  :لِل

َْمعُ  :قَاَل  ؟ُهوَ  َوَما :قَاَل  ،بِهِ  آُمُركَ  َما
َ

 ُخذْ  ُ�مَّ  ،ِجْذٍع  ىلَعَ  َوتَْصلُبُِ�  ،َواِحدٍ  َصِعيدٍ يِف  انلَّاَس  جت
ْهمَ  َضعِ  ُ�مَّ  ،ِكنَانيَِت  ِمنْ  َسْهًما َقوِْس  َكِبدِ يِف  السَّ

ْ
ِ  بِاْسمِ  :قُْل  ُ�مَّ  ،ال ُغَالمِ  رَبِّ  ،ا�َّ

ْ
 ،اْرِمِ�  ُ�مَّ  ال

إِنََّك 
َت  إَِذا فَ

ْ
تَِ�  َذلَِك  َ�َعل

ْ
َخذَ  ُ�مَّ  ،ِجْذٍع  ىلَعَ  وََصلَبَهُ  ،َواِحدٍ  َصِعيدٍ يِف  انلَّاَس  فََجَمعَ  ،َ�تَل

َ
 أ

ْهمَ  وََضعَ  ُ�مَّ  ،ِكنَانَِتهِ  ِمنْ  َسْهًما َقوِْس  َكِبدِ يِف  السَّ
ْ
ِ  بِاْسمِ  :قَاَل  ُ�مَّ  ال ُغَالمِ  رَبِّ  ،ا�َّ

ْ
 َرَماهُ  ُ�مَّ  ،ال

ْهمُ  فََوَ�عَ  ْهمِ  َموِْضعِ يِف  ُصْدِغهِ يِف  يََدهُ  فَوََضعَ  ،ُصْدِغهِ يِف  السَّ  آَمنَّا :انلَّاُس  َ�َقاَل  ،َ�َماَت  السَّ
ُغَالمِ  بَِربِّ 

ْ
ُغَالمِ  بَِربِّ  آَمنَّا ،ال

ْ
ُغَالمِ  بَِربِّ  آَمنَّا ،ال

ْ
يِتَ  ،ال

ُ
َمِلُك فَأ

ْ
ُ  فَِقيَل  ال

َ
يَْت  :هل

َ
َرأ

َ
 ُكنَْت  َما أ

َْذرُ 
َ

ِ  قَدْ  ؟حت َمرَ . انلَّاُس  آَمنَ  قَدْ  ،َحَذرُكَ  بَِك  نََزَل  َوا�َّ
َ
ْخُدودِ  فَأ

ُ
فَْواهِ يِف  بِاأل

َ
َكِك  أ ْت  السِّ  فَُخدَّ

مَ  رْضَ
َ
مْحُوهُ  ِديِنهِ  َ�نْ  يَرِْجعْ  لَمْ  َمنْ  :َوقَاَل  ،انلَِّ�انَ  َوأ

َ
وْ  ،ِ�يَها فَأ

َ
ُ  ِ�يَل  أ

َ
 َحىتَّ  َ�َفَعلُوا ،اْ�تَِحمْ  هل

ةٌ  َجاَءِت 
َ
نْ  َ�تََقاَعَسْت  ،لََها َصىِبٌّ  َوَمَعَها اْمَرأ

َ
ُغَالمُ  لََها َ�َقاَل  ،ِ�يَها َ�َقعَ  أ

ْ
هِ  يَا :ال مَّ

ُ
 ،اْصرِبِى أ

إِنَِّك 
َقِّ  ىلَعَ  فَ

ْ
 )۳۰۰۵(م/ .»احل
ھای گذشته،  در میان امت«فرمود:  صگوید: رسول الله  می سصھیب ترجمه: 

ھنگامی که ساحر، پیر شد، به پادشاه گفت: من پا  حر داشت.بود که یک ساپادشاھی 
ام؛ نوجوانی را نزد من بفرست تا به او سحر بیاموزم. پادشاه ھم  به سن گذاشته

نوجوان، راھبی وجود  نوجوانی نزد او فرستاد تا به وی سحر آموزش دھد. در مسیر راهِ 
سخنانش، گوش فرا داد و مورد پسندش  داشت. روزی، آن نوجوان نزد راھب رفت و به

زد و  خواست که نزد ساحر برود، به راھب ھم سری می واقع شدند؛ لذا ھرگاه می
رفت (به علت تأخیر) او را  مینمود. اما وقتی که نزد ساحر  لحظاتی را نزد او سپری می

احر او جریان را با راھب در میان گذاشت. راھب گفت: اگر س ،در نتیجه زد. کتک می
ات تو را مؤاخذه  و اگر خانواده ام مرا نگه داشتند؛ تو را مؤاخذه کرد، بگو خانواده

آن نوجوان به ھمین منوال، کارش  ،نمودند، بگو ساحر مرا نگه داشته است. به ھرحال
را ادامه داد تا اینکه روزی، حیوان بزرگی را دید که راه مردم را سد کرده است؛ لذا با 



 ٦٢٣  کتاب زهد و رقائق -۶۸

خواھم دانست که ساحر بھتر است یا راھب؟ پس سنگی برداشت  خودش گفت: امروز
تر است، این حیوان را  ! اگر کار راھب نزد تو از کار ساحر بھتر و پسندیدهبار الھاو گفت: 

اینگونه شود و مردم بروند. آنگاه سنگ را پرتاب کرد و  بازبه قتل برسان تا راه مردم، 
آن، نزد راھب آمد و ماجرا را برایش بازگو  آن حیوان را کشت و مردم رفتند. بعد از

نمود. راھب به او گفت: پسرم! تو امروز از من بھتری. کارت به جایی رسیده است که 
اگر مورد آزمایش قرار گرفتی، از  بینم. بزودی آزمایش خواھی شد. نتایجش را من می

داد و  ا میمن چیزی مگو. قابل یادآوری است که آن نوجوان کورھای مادرزاد را شف
نمود و ھمچنین به مداوای سایر بیماریھای مردم  بیماری پیس را معالجه می

پرداخت. یکی از نزدیکان پادشاه که نابینا بود، خبر نوجوان را شنید. پس با ھدایای  می
ی اینھا را به تو خواھم داد. نوجوان  زیادی نزد او رفت و گفت: اگر مرا شفا دھی، ھمه

دھد؛ البته اگر به  است که شفا می الله متعالدھم؛ این  ا شفا نمیرکس  ھیچ گفت: من
تو را شفا دھد. اینگونه آن فرد،  الله متعالکنم تا  ایمان بیاوری، دعا می الله متعال

او را شفا داد. سپس آن فرد مثل ھمیشه، نزد پادشاه رفت و در  الله متعالایمان آورد و 
چشمانت را به تو برگردانده است؟ او گفت:  اش نشست. پادشاه گفت: چه کسی جلسه

پروردگار من. پادشاه گفت: تو پروردگاری غیر از من ھم داری؟ آن مرد گفت: پروردگار 
اش کرد که  ای شکنجه من و تو الله است. آنگاه، پادشاه او را دستگیر کرد و به اندازه

ای در سحر و  اندازه د. سپس نوجوان را آوردند. پادشاه گفت: بهنمونوجوان را معرفی 
دیگری  ھای زیاد ای که کورھای مادرزاد و بیماری پیس و بیماری جادو پیشرفت کرده

الله را شفا بدھم؛ بلکه این کس  ھیچ توانم نوجوان گفت: من نمی دھی؟! را شفا می
دھد. با گفتن این سخنان، او را نیز دستگیر کردند و به  است که شفا می متعال
اش کردند که راھب را معرفی نمود. سرانجام، راھب را نیز آوردند و به  های شکنج اندازه

ای آوردند و آن  هاو گفتند: از دینت برگرد. راھب نپذیرفت. آنگاه پادشاه دستور داد و اّر 
اش به زمین  نیمهھردو  نیم کردند طوری که رق سرش گذاشتند و او را دورا بر فَ 

ه را آوردند و به او گفتند: از دینت برگرد. او نیز افتادند. بعد از آن، ھمنشین پادشا
نیم کردند طوری که دو  رق سرش گذاشتند و او را نیز دوه را بر فَ زیِربار نرفت. پس اّر 

طرف بدنش به زمین افتاد. بعد از آن، نوجوان را آوردند و به او گفتند: از دینت برگرد. 
رافیانش سپرد و گفت: او را باالی فالن او نیز نپذیرفت. پادشاه او را به تعدادی از اط

در  د، اگر از دینش برگشت که خوب است؛ی کوه رسیدی کوه ببرید و ھنگامی که به قله
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غیر این صورت، او را از باالی کوه، پایین بیندازید. آنان نیز طبق دستور، او را باالی کوه 
انی، مرا از شرشان، کفایت د ؛ آنگونه که خودت میبار الھابردند. در آنجا، نوجوان گفت: 

کن. در این ھنگام، کوه به شدت تکان خورد و ھمگی آنان، سقوط کردند و مردند. و 
آن نوجوان، قدم زنان نزد پادشاه آمد. پادشاه گفت: ھمراھانت چه شدند؟ نوجوان 

ز آنان، کفایت نمود. بار دیگر، پادشاه او را به تعداد دیگری ا مرا از شّر  الله متعالگفت: 
اطرافیانش سپرد و گفت: او را ببرید و بر قایقی سوار کنید و به وسط دریا ببرید؛ در 
آنجا اگر از دینش برگشت که خوب است؛ در غیر این صورت، او را در دریا بیندازید. 

 دانی، مرا از شرّ  آنگونه که خودت می !بار الھااینگونه، آنان او را بردند. نوجوان گفت: 
اینجا بود که قایق سرنگون شد و ھمگی غرق شدند. نوجوان بار دیگر، آنھا کفایت کن. 

قدم زنان نزد پادشاه آمد. پادشاه گفت: ھمراھان تو چه شدند؟ نوجوان به پادشاه گفت: 
آنان، کفایت نمود. و باید بگویم تا زمانی که به دستور من عمل  مرا از شّر  الله متعال

پادشاه گفت: دستور تو چیست؟ نوجوان گفت:  توانی مرا به قتل برسانی. مینکنی، ن
ی مردم را در یک زمین ھموار، جمع کن و مرا باالی چوب نخل خرمایی ببر و یک  ھمه

ی تیر خودم بردار و تیر را در وسط کمان بگذار و بگو: به نام آن خدایی که  تیر از جعبه
اگر این کار را انجام کن.  پرتابسوی من ه پروردگار این نوجوان است. آنگاه، تیر را ب

 توانی مرا به قتل برسانی. دھی، می
پادشاه مردم را در یک زمین ھموار، جمع کرد و او را باالی چوب نخلی برد و تیری 

ی تیرش برداشت و آن را در وسط کمان گذاشت و گفت: به نام خدایی که  از جعبه
اش  نه آن تیر به شقیقهسوی او تیراندازی کرد. اینگوه پروردگار این نوجوان است و ب

اش؛ یعنی ھمان جایی که تیر اصابت کرد،  اصابت نمود و او دستش را بر شقیقه
گذاشت و فوت نمود. مردم با دیدن این صحنه گفتند: ما ایمان آوردیم به پروردگار 
نوجوان، ما ایمان آوردیم به پروردگار نوجوان، ما ایمان آوردیم به پروردگار نوجوان. 

به  ترسیدی؟ سوگند ادی نزد پادشاه رفتند و به او گفتند: از چه چیزی میآنگاه تعد
ترسیدی، به آن گرفتار شدی؛ مردم ایمان آوردند. آنگاه،  ، آنچه را که از آن میالله

ھا حفر کنند و در آنھا آتش  ھای کوچه پادشاه دستور داد تا گودالھایی را در ورودی
. بعد از آن، گفت: ھرکس از دینش برنگشت، روشن کنند. دستور پادشاه عملی گردید

او را در این گودالھا بیندازید یا اینکه به آنھا بگویید تا وارد آتش شوند. به ھرحال، 
اینگونه بسیاری از مردم را داخل گودالھای آتش انداختند تا اینکه زنی آمد و کودکی 
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ری کرد. در این ھمراھش بود. آن زن، توقف نمود و از رفتن به داخل آتش، خوددا
 ».ھنگام، کودک گفت: مادرعزیزم! صبر را پیشه کن؛ زیرا تو برحقی





 
 
 
 

 ـ کتاب فضایل قرآن۶۹

 ی فاتحه ی سوره ): درباره۱باب (
�ُل  بَيْنََما :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۲۰۹۴  ِمنْ  نَِقيًضا َسِمعَ  ص انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  قَاِعدٌ  ِجرْبِ

َسهُ  فََرَ�عَ  ،فَْوقِهِ 
ْ
َماءِ  ِمنَ  بَاٌب  َهَذا :َ�َقاَل  ،َرأ َْومَ  فُِتحَ  السَّ   َ�طُّ  ُ�ْفتَحْ  لَمْ  ،ايلْ

َّ
َْومَ  إِال َل  ،ايلْ  ِمنْهُ  َ�َ�َ

  نََزَل  َملٌَك  َهَذا :َ�َقاَل  َملٌَك 
َ

رِْض  إِىل
َ
  لَمْ  ،األ

ْ
ل   َ�طُّ  َ�ْ�ِ

َّ
َْومَ  إِال �رِْشْ  :َوقَاَل  فََسلَّمَ  ،ايلْ

َ
 بِنُوَر�ِْن  أ

وتِيتَُهَما
ُ
ِكتَاِب  فَاحِتَةُ  ،َ�بْلََك نيَِبٌّ  يُْؤَ�ُهَما لَمْ  أ

ْ
ََقَرةِ  ُسوَرةِ  وََخَواِ�يمُ  ال   لَنْ  ،ابلْ

َ
 ِمنُْهَما حِبَرٍْف  َ�ْقَرأ

 
َّ
ْعِطيتَهُ  إِال

ُ
 )۸۰۶(م/ .أ

نشسته  صنزد نبی اکرم  روزی، جبرئیل  گوید: می لابن عباس ترجمه: 
ای  این دروازه«بود که از باالی سرش، صدایی شنید. پس سرش را بلند کرد و گفت: 

آنگاه از آن  ».است که امروز از آسمان باز شده است و به جز امروز، ھرگز باز نشده است
مین آمده است ای است که به ز این فرشته«ای پایین آمد و جبریل گفت:  دروازه فرشته

تو را «. سپس آن فرشته، سالم کرد و گفت: »و به جز امروز، ھرگز به زمین نیامده است
اند و به ھیچ پیامبری قبل از تو عنایت  دھم که به تو عنایت شده به دو نور مژده می

ی بقره ھستند؛ ھر قسمت از آنھا را  ی فاتحه و آیات پایانی سوره اند؛ آنھا سوره نشده
تا پایان  آمنَ الرَّسولی بقره از  (ھدف از خواتیم سوره ».شود سؤالت اجابت می بخوانی،

 .)باشد میسوره 

 های بقره و آل عمران ی قرائت قرآن و قرائت سوره ): درباره۲باب (
َماَمةَ ايب  َعن ـ۲۰۹۵

ُ
َاِهِ�ُّ  أ

ْ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَاَل  س ابل ُقْرآنَ  اقَْرُءوا« :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

ْ
 ،ال

إِنَّهُ 
يِت  فَ

ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  يَأ

ْ
ْصَحابِهِ  َشِفيًعا ال

َ
ََقَرةَ  :الزَّْهَراَو�ِْن  اقَْرُءوا ،أل ُهَما ،ِعْمَرانَ  آلِ  وَُسوَرةَ  ابلْ إِ�َّ

 فَ
ِ�يَانِ 

ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  تَأ

ْ
ُهَما ال َّ�

َ
وْ  ،َ�َماَمتَانِ  َك�

َ
ُهَما أ َّ�

َ
وْ  ،َ�يَاَ�تَانِ  َك�

َ
�َّهُ  أ

َ
 َطْ�ٍ  ِمنْ  فِْرقَانِ  َماَك�

انِ  :َصَوافَّ  َاجَّ
ُ

ْصَحابِِهَما َ�نْ  حت
َ
ََقَرةِ  ُسوَرةَ  اقَْرُءوا ،أ إِنَّ  ،ابلْ

ْخَذَها فَ
َ
ةٌ  َوتَْرَكَها ،بََرَ�ةٌ  أ  ،َحرْسَ

ََطلَةُ  �َْستَِطيُعَها َوالَ  نَّ  بَلََغِ�  :ُمَعاِوَ�ةُ  قَاَل  »ابلْ
َ
ََطلَةَ  أ َحَرةُ  ابلْ  )۸۰۴(م/ .السَّ
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قرآن «فرمود:  می صگوید: شنیدم که رسول الله  میس ابو امامه باھلی ترجمه: 
 ی نورانی کند. دو سوره بخوانید؛ زیرا قرآن روز قیامت برای صاحبانش، شفاعت می

بقره و آل عمران را بخوانید؛ زیرا آن دو روز قیامت به شکل دو ابر یا دو سایبان یا دو 
ی بقره را  سوره کنند. آیند و از صاحبانشان، دفاع می میاند،  گروه پرنده که بال گشوده

و  ،شود و ترک کردن آن باعث حسرت می ،بخوانید؛ زیرا یاد گرفتن آن برکت است
 ».ساحران تاب و تحمل آن را ندارند

 ): فضیلت آیت الکرسی۳باب (
ىَبِّ  َ�نْ  ـ۲۰۹۶

ُ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َكْعٍب  بِْن  أ بَا يَا« :ص ا�َّ

َ
ُمنِْذرِ  أ

ْ
تَْدرِى ال

َ
ىُّ  أ

َ
 آيَةٍ  أ

ِ  ِكتَاِب  ِمنْ  ْ�َظمُ  َمَعَك  ا�َّ
َ
ُت  قَاَل  ؟»أ

ْ
ُ  :قُل ُ  ا�َّ

ُ
ْعلَمُ  َورَُسوهل

َ
بَا يَا« :قَاَل  ،أ

َ
ُمنِْذرِ  أ

ْ
تَْدرِى ال

َ
ىُّ  أ

َ
 أ

ِ  ِكتَاِب  ِمنْ  آيَةٍ  ْ�َظمُ  َمَعَك  ا�َّ
َ
ُت  :قَاَل  ؟»أ

ْ
ُ ٱ﴿ :قُل [البقرة:  ﴾ۡلَقيُّومُ ٱ ۡلَ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ

ِ « :َوقَاَل  َصْدرِىيِف  فرََضََب  :قَاَل  .]۲۵۵ مُ  يِلَْهِنَك  َوا�َّ
ْ
ِعل

ْ
بَا ال

َ
ُمنِْذرِ  أ

ْ
 )۸۱۰(م/ .»ال

 ای ابوالمنذر! آیا «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابی بن کعب ترجمه: 
و  اللهگفتم: » دانی از میان آیات قرانی که یاد داری، کدام یک بزرگتر است؟ می

دانی از  ای ابوالمنذر! آیا می«فرمود: دوباره  ص رسول اللهدانند.  ش بھتر میپیامبر
است. رسول  الکرسی یةآگفتم: » یک بزرگتر است؟ کدام ،میان آیات قرانی که یاد داری

 ».ای ابوالمنذر! علم مبارکت باشد« ام زد و فرمود: به سینه صالله 

 ی بقره ی آیات پایانی سوره ): درباره۴باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۹۷

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َمْسُعودٍ أ   َمنْ « :ص ا�َّ

َ
 آِخرِ  ِمنْ  اآليَتَْ�ِ  َهاَ�ْ�ِ  قََرأ

ََقَرةِ  ُسوَرةِ  ْلَةٍ يِف  ،ابلْ
َ

 )۸۰۸(م/ .»َكَفتَاهُ  ،يل
ھرکس، شبانه، این دو «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابو مسعود ترجمه: 

 ».نمایند ی بقره را بخواند، او را (از ھر بدی) کفایت می ی پایانی سوره آیه

 ی کهف فضیلت سوره ):۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۹۸

َ
رَْداءِ أ نَّ  :س ادلَّ

َ
لِ  ِمنْ  آيَاٍت  َعرْشَ  َحِفَظ  َمنْ « :قَاَل  صانلَّيِبَّ  أ وَّ

َ
 ُسوَرةِ  أ

َكْهِف 
ْ
الِ فتنة  ِمنَ  ُعِصمَ  ،ال جَّ  )۸۰۹(م/». هِف كِمن آِخِر ال«ِرَوايٍَة: يِف  . وَ »ادلَّ
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ھرکس، ده آیه از اول سورة «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سابودرداء ترجمه: 
از «و در روایتی آمده است که فرمود: ». شود میکھف، حفظ نماید، از دجال حفاظت 

 ».ی کھف آخر سوره

 ی اخالص ): فضیلت سوره۶(باب 
يِب  َ�نْ  ـ۲۰۹۹

َ
رَْداءِ أ َ�ْعِجزُ « :قَاَل  صانلَّيِبِّ  َعِن  س ادلَّ

َ
َحُدُ�مْ  أ

َ
نْ  أ

َ
  أ

َ
ْلَةٍ يِف  َ�ْقَرأ

َ
 يل

ُقْرآنِ  ثُلَُث 
ْ
  َوَ�يَْف  :قَالُوا ؟»ال

ُ
ُقْرآنِ  ثُلَُث  َ�ْقَرأ

ْ
ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿ :قَاَل  ؟ال َحدٌ  �َّ

َ
 .]۱[اإلخالص:  ﴾١أ

ُقْرآنِ  ثُلَُث  َ�ْعِدُل 
ْ
 )۸۱۱(م/ .»ال

تواند در  آیا یکی از شما نمی«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابودرداء ترجمه: 
تواند  ؟ صحابه عرض کردند: چگونه یکی از ما می»یک شب، یک سوم قرآن را بخواند

 ».باشد ی اخالص برابر با یک سوم قرآن می سوره«یک سوم قرآن را بخواند؟ فرمود: 
نَّ  :ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۲۱۰۰

َ
ِ  رَُسوَل  أ �َّةٍ  ىلَعَ  رَُجالً  َ�َعَث  ص ا�َّ   َوَ�نَ  ،رَسِ

ُ
 َ�ْقَرأ

ْصَحابِهِ 
َ
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ :ـِب  َ�يَْخِتمُ  َصَالتِِهمْ يِف  أل َحدٌ  �َّ

َ
ا ،﴾١أ  لِرَُسولِ  َذلَِك  ُذِكرَ  رََجُعوا فَلَمَّ

 ِ   ،َسلُوهُ « :َ�َقاَل  ،ص ا�َّ
َ
لُوهُ  .»َذلَِك  يَْصنَعُ  ءٍ يَشْ  يِّ أل

َ
�ََّها :َ�َقاَل  ،فََسأ

َ
نَا ،الرَّمْحَِن  ِصَفةُ  أل

َ
 فَأ

ِحبُّ 
ُ
نْ  أ

َ
  أ

َ
قَْرأ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،بَِها أ ْخرِبُوهُ « :ص ا�َّ

َ
نَّ  أ

َ
َ  أ بُّهُ  ا�َّ  )۸۱۳(م/ .»ُ�ِ

-مردی را به عنوان مسئول یک دسته صنبی اکرم  گوید: می لعایشه ترجمه: 
نمود و قرائتش را  نماز را برای ھمراھانش امامت می ،آن مرد نظامی تعیین فرمود. ی

رساند. آنان ھنگام بازگشتن از مأموریتشان،  اخالص به پایان می یدر نماز با سوره
از او بپرسید «فرمود:  ص رسول اللهدر میان گذاشتند.  صموضوع را با نبی اکرم 

الله ی اخالص را از او پرسیدند. او گفت: سوره آنھا علتش». کند که چرا چنین می
فرمود:  ص را توصیف نموده است؛ لذا من دوست دارم آن را بخوانم. نبی اکرم متعال

 ».او را دوست دارد الله متعالبه او بگویید که «

 های فلق و ناس ): فضیلت خواندن سوره۷باب (
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س اَعِمرٍ  بِْن  ُ�ْقبَةَ  َ�نْ  ـ۲۱۰۱ لَمْ « :ص ا�َّ

َ
نِْزلَِت  آيَاٍت  تَرَ  أ

ُ
 اللَّيْلَةَ  أ

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿ ؟َ�طُّ  ِمثْلُُهنَّ  يُرَ  لَمْ 
َ
ُعوُذ بَِرّبِ ﴿ .]۱[الفلق:  ﴾١ۡلَفلَقِ ٱقُۡل أ

َ
 ﴾١�َّاِس ٱقُۡل أ

 )۸۱۴(م/ .]۱[الناس: 
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دانید که دیشب  آیا نمی«فرمود:  صرسول الله  گوید: می سعقبه بن عامر ترجمه: 
 ».ھای فلق و ناس ھستند آیاتی نازل شده است که مثل آنھا دیده نشده است؛ آنھا سوره

 یابند ن عزت و رفعت میی قرآ ی کسانی که بوسیله ): درباره۸باب (
نَّ  :َواثِلَةَ  بِْن  اَعِمرِ  َ�نْ  ـ۲۱۰۲

َ
َارِِث  َ�بْدِ  ْ�نَ  نَافِعَ  أ

ْ
 س ُ�َمرُ  َوَ�نَ  ،بُِعْسَفانَ  ُ�َمرَ  لىَِقَ  احل

ةَ  ىلَعَ  �َْستَْعِملُهُ  َت  َمِن  :َ�َقاَل  ،َمكَّ
ْ
ْهِل  ىلَعَ  اْستَْعَمل

َ
َواِدى أ

ْ
بَْزى اْ�نَ  :َ�َقاَل  ؟ال

َ
 ا�ْنُ  َوَمِن  :قَاَل  ،أ

بَْزى
َ
  :قَاَل  ؟أ

ً
  َعلَيِْهمْ  فَاْستَْخلَْفَت  :قَاَل  ،َمَوايِلنَا ِمنْ  َمْو�

ً
ِ  لِِكتَاِب  قَارِئٌ  إِنَّهُ  :قَاَل  ؟َمْو�  ،أل ا�َّ

َفَرائِِض  اَعلِمٌ  َو�ِنَّهُ 
ْ
َما :ُ�َمرُ  قَاَل  ،بِال

َ
َ  إِنَّ « :قَاَل  قَدْ  ص نَِبيَُّ�مْ  إِنَّ  أ ِكتَاِب  بَِهَذا يَْرَ�عُ  ا�َّ

ْ
 ال

قَْواًما
َ
 )۸۱۵(م/ .»آَخِر�نَ  بِهِ  َوَ�َضعُ  أ

 سالحارث که قبًال از طرف عمر بن خطاب  نافع بن عبد گوید: می عامر بن واثلهترجمه: 
مالقات نمود و  سبرای مدتی، استاندار مکه تعیین شده بود، در عسفان با عمر بن خطاب 

: نافع جواب دادای؟  دار اھل وادی (مکه) تعیین نمودهفرمانعنوان ه گفت: چه کسی را ب
: یکی از ب دادنافع جواگفت: ابن ابزی کیست؟  سعمر ام.  ابن ابزی را تعیین کرده

نافع جواب ای؟  ای را بر آنان، حاکم نموده گفت: برده سی ماست. عمر  بردگان آزاد شده
بدانید که پیامبر شما گفت:  سداند. عمر  : او قاری قرآن است و علم میراث را خوب میداد

 ،کند میآن) به افرادی عزت و سربلندی عنایت ی این کتاب (قر بوسیله الله متعال«فرمود: 
(کسانی را که به آن، ایمان بیاورند و عمل نمایند، ». نماید و افراد دیگری را خوار و ذلیل می

 .)نماید دھد و کسانی را که ایمان نیاورند و عمل نکنند، خوار و ذلیل می عزت می

 ): فضیلت یاد گرفتن قرآن۹باب (
ِ  رَُسوُل  َخَرجَ  :قَاَل  س اَعِمرٍ  بِْن  ُ�ْقبَةَ  َ�نْ  ـ۲۱۰۳ ْنُ  ص ا�َّ

َ
ةِ يِف  َو� فَّ  :َ�َقاَل  الصُّ

يُُّ�مْ «
َ
نْ  ُ�ِبُّ  �

َ
  يَْومٍ  لُكَّ  َ�ْغُدوَ  أ

َ
وْ  ُ�ْطَحانَ  إِىل

َ
  أ

َ
َعِقيِق  إِىل

ْ
ىِتَ  ،ال

ْ
يِف  ،َكْوَماَو�ِْن  بِنَاَ�تَْ�ِ  ِمنْهُ  َ�يَأ

نَا ؟»رَِحمٍ  َ�ْطعِ  َوالَ  إِثْمٍ  َ�ْ�ِ 
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل ِبُّ  ا�َّ

ُ
فَالَ « :قَاَل  ،َذلَِك  �

َ
َحُدُ�مْ  َ�ْغُدو أ

َ
  أ

َ
 إِىل

َمْسِجدِ 
ْ
وْ  َ�يَْعلَمَ  ،ال

َ
  أ

َ
ِ  ِكتَاِب  ِمنْ  آيَتَْ�ِ  َ�ْقَرأ ُ  َخْ�ٌ  ا�َّ

َ
ُ  َخْ�ٌ  َوثََالٌث  ،نَاَ�تَْ�ِ  ِمنْ  هل

َ
 ،ثََالٍث  ِمنْ  هل

ْرَ�عٌ 
َ
ُ  َخْ�ٌ  َوأ

َ
ْرَ�عٍ  ِمنْ  هل

َ
ْعَداِدِهنَّ  َوِمنْ  ،أ

َ
 )۸۰۳(م/ .»اِإلبِِل  ِمنَ  أ

آمد و  صّفه بودیم که رسول الله گوید : ما در صُ  می س عقبه بن عامرترجمه: 
چه کسی از شما دوست دارد که ھر روز صبح به بطحان یا عقیق برود و بدون «فرمود: 
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بزرگ کوھان و زیبا  این که مرتکب گناه یا قطع ارتباط خویشاوندی شود، دو شترِ 
 ص پیامبر اکرمی ما این کار را دوست داریم. ! ھمهرسول اللهیا ؟ ما گفتیم: »بیاورد

بیاموزد  الله متعالبدانید که اگر یکی از شما به مسجد برود و دو آیه از کتاب «فرمود: 
چھار آیه از و یا تالوت نماید، برایش از دو شتر ماده بھتر است؛ و سه آیه از سه شتر، 

 ».ازه شتر، بھتر استچھار شتر، و ھر تعداد آیه از ھمان اند

 خواند خواند و کسی که قرآن نمی ): مثال کسی که قرآن می۱۰باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۱۰۴

َ
ْشَعرِ  ُموىَس أ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س يِّ األ ُمْؤِمِن  َمثَُل « :ص ا�َّ

ْ
ي  ال ِ

َّ
اذل

 
ُ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرأ

ْ
ةِ  َمثَُل  ال تْرُجَّ

ُ
ُمْؤِمِن  َوَمثَُل  ،َطيٌِّب  َوَطْعُمَها َطيٌِّب  ِر�َُها ،األ

ْ
ي  ال ِ

َّ
  الَ اذل

ُ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرأ

ْ
 ال

وٌ  َوَطْعُمَها لََها ِر�حَ  الَ  ،اتلَّْمَرةِ  َمثَُل 
ْ
ُمنَافِِق  َوَمثَُل  ،ُحل

ْ
ي  ال ِ

َّ
 اذل

ُ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرأ

ْ
ْ�َانَةِ  َمثَُل  ال  ِر�َُها ،الرَّ

ُمنَافِِق  َوَمثَُل  ،ُمرٌّ  َوَطْعُمَها َطيٌِّب 
ْ
ي ال ِ

َّ
  الَ  اذل

ُ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرأ

ْ
َنَْظلَةِ  َكَمثَِل  ال

ْ
 ِر�حٌ  لََها لَيَْس  ،احل

 )۷۹۷(م/ .»ُمرٌّ  َوَطْعُمَها
مؤمنی که قرآن «فرمود:  صرسول الله  گوید: می س ابوموسی اشعریترجمه: 

مانند ترنجی است که طعم خوبی دارد و از بوی  ،کند خواند و به آن، عمل می می
مانند کند  می خواند ولی به آن، عمل خوشی برخوردار است. و مؤمنی که قرآن نمی

خرمایی است که طعمش شیرین است ولی بویی ندارد. و مثال منافقی که قرآن 
خواند، مانند ریحانی است که بویش خوب، ولی طعمش، تلخ است. و مثال منافقی  می

ابوجھل) است که بویی ندارد و طعمش،  یخواند، مانند حنظله (ھندوانه که قرآن نمی
 ».تلخ است

): در مورد کسی که در خواندن قرآن، مهارت دارد و کسی که به سختی، ۱۱باب (
 خواند قرآن می

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۲۱۰۵ َماِهرُ « :ص ا�َّ
ْ
ُقْرآنِ  ال

ْ
َفَرةِ  َمعَ  بِال  السَّ

ِكَرامِ 
ْ
َرةِ  ال رَبَ

ْ
ي  ،ال ِ

َّ
 َواذل

ُ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرأ

ْ
ُ  ،َشاقٌّ  َعلَيْهِ  وَُهوَ  ،ِ�يهِ  َوَ�تَتَْعتَعُ  ال

َ
ْجَرانِ  هل

َ
 )۷۹۸(م/ .»أ

کسی که در خواندن قرآن، «فرمود:  صرسول الله  گوید: می لعایشه ترجمه: 
بزرگوار و نیکوکار خواھد ان مھارت دارد، (روز قیامت) منزلتی مانند منزلت فرشتگ

 ».با لکنت زبان و سختی آن را تالوت نماید، دو پاداش داردکه  کسی و داشت.
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 شود می): از خواندن قرآن سکون و آرامش نازل ۱۲باب (
رَبَاءِ  َعِن  ـ۲۱۰۶

ْ
  رَُجٌل  اَكنَ  :قَاَل  س ال

ُ
َكْهِف  ُسوَرةَ  َ�ْقَرأ

ْ
 َمْرُ�وٌط  فََرٌس  وَِعنَْدهُ  ،ال

تْهُ  ،�َِشَطنَْ�ِ  ا ،ِمنَْها َ�نِْفرُ  فَرَُسهُ  وََجَعَل  ،َوتَْدنُو تَُدورُ  فََجَعلَْت  ،َسَحابَةٌ  َ�تََغشَّ ْصبَحَ  فَلَمَّ
َ
ىَت  أ

َ
 أ

ُ  َذلَِك  فََذَكرَ  صانلَّيِبَّ 
َ

َك « :َ�َقاَل  ،هل
ْ
ِكينَةُ  تِل لَْت  ،السَّ ُقْرآنِ  َ�َ�َّ

ْ
 )۷۹۵(م/ .»لِل

اش یک اسب با دو طناب، بسته  مردی که در نزدیکی گوید: می س براءترجمه: 
شد، او  نمود؛ پس ابری که در حرکت بود و به او نزدیک می شده بود، قرآن تالوت می

را فرا گرفت؛ اسب از آن ابر دچار وحشت گردید. ھنگامی که صبح شد، آن مرد نزد 
آن، «فرمود:  صبیان نمود. پیامبر اکرم  ایشانآمد و ماجرا را برای  صنبی اکرم 

  ».سکینه و رحمتی بوده است که بخاطر قرآن، نازل شده است

ُْدرِ  َسِعيدٍ ايب  َعن ـ۲۱۰۷
ْ
نَّ  :س يَّ اخل

َ
َسيْدَ  أ

ُ
ْلَةً  ،ُهوَ  بَيْنََما ،ُحَضْ�ٍ  ْ�نَ  أ

َ
  ،يل

ُ
يِف  َ�ْقَرأ

  ،فَرَُسهُ  َجالَْت  إِذْ  ،ِمْرَ�ِدهِ 
َ
ْخَرى َجالَْت  ُ�مَّ  ،َ�َقَرأ

ُ
  ،أ

َ
يًْضا َجالَْت  ُ�مَّ  :َ�َقَرأ

َ
َسيْدٌ  قَاَل  ،أ

ُ
 فََخِشيُت  :أ

نْ 
َ
  أ

َ
َْها َ�ُقْمُت  ،َ�َْ�  َ�َطأ

َ
لَّةِ  ِمثُْل  فَإَِذا ،إِيل ىِس  فَْوَق  الظُّ

ْ
ْمثَاُل  ِ�يَها ،َرأ

َ
ِج  أ ُ َوِّ يِف  َعرََجْت  ،الرسُّ

ْ
 اجل

َراَها َما َحىتَّ 
َ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  َ�َغَدوُْت  قَاَل  ،أ ُت  ص ا�َّ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل نَا بَيْنََما ا�َّ

َ
َارَِحةَ  أ

ْ
 ِمنْ  ابل

  اللَّيِْل  َجوِْف 
ُ
قَْرأ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،فَريَِس  َجالَْت  إِذْ  ،ِمْرَ�ِدىيِف  أ  »ُحَضْ�ٍ  اْ�نَ  ،اقَْر�ِ « :ص ا�َّ

ُت  :قَاَل 
ْ
يًْضا َجالَْت  ُ�مَّ  :َ�َقَرأ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،أ ُت  :قَاَل  »ُحَضْ�ٍ  اْ�نَ  اقَْر�ِ « :صا�َّ

ْ
 ُ�مَّ  :َ�َقَرأ

يًْضا َجالَْت 
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،أ فُْت  :قَاَل  »ُحَضْ�ٍ  اْ�نَ  ،اقَْر�ِ « :ص ا�َّ  قَِر�ًبا َ�َْ�  َوَ�نَ  ،فَانرَْصَ

نْ  َخِشيُت  ،ِمنَْها
َ
هُ  أ

َ
يُْت  ،َ�َطأ

َ
لَّةِ  ِمثَْل  فََرأ ْمثَاُل  ِ�يَها ،الظُّ

َ
ِج  أ ُ َوِّ يِف  َعرََجْت  ،الرسُّ

ْ
 َما َحىتَّ  اجل

َراَها
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،أ َك « :ص ا�َّ

ْ
َمَالئَِ�ةُ  تِل

ْ
َت  َولَوْ  ،لََك  �َْستَِمعُ  اَكنَْت  ال

ْ
ْصبََحْت  قََرأ

َ
 أل

 )۷۹۶(م/ .»ِمنُْهمْ  �َْسترَِتُ  َما ،انلَّاُس  يََراَها
در محل خشک ھا  روایت است که او در یکی از شب س از اسید بن حضیرترجمه: 

کرد؛ ناگھان، اسبش شروع به دست و پا زدن کرد.  کردن خرماھایش، قران تالوت می
اسید به خواندنش ادامه داد، باز ھم اسب دست و پا زد. بار دیگر اسید شروع به 

: سرانجام، ترسیدم که اسب گوید  می خواندن نمود. باز ھم اسب دست و پا زد. اسید
گھان، باالی ا. لذا برخاستم و بسوی اسب رفتم. نفرزندم ؛یحیی؛ را زیر دست و پا بگیرد

سرم چیزی مانند سایبان دیدم که اشیایی مانند چراغ در آن وجود داشت و به 
  ندیدم.آن را  در فضا باال رفت که دیگر ای هانداز
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ی ھا ه! من در نیمیا رسول اللهرفتم و گفتم:  صصبح روز بعد، نزد رسول الله 
خواندم که اسبم شروع به دست و  میماھایم قران دیشب در محل خشک کردن خر

من شروع به ». ای فرزند حضیر! بخوان«فرمود:  صپا زدن کرد. رسول الله 
 ص پیامبر اکرم دوباره خواندن نمودم و اسبم شروع به دست و پا زدن کرد.

اسبم باز ھم من شروع به خواندن نمودم و ». ای فرزند حضیر! بخوان«فرمود: 
ای فرزند حضیر! «فرمود:  صبار دیگر پیامبر اکرم شروع به دست و پا زدن کرد. 

این بار از خواندن منصرف شدم؛ چون یحیی نزدیک اسب قرار داشت و ». بخوان
من ترسیدم که اسب او را لگدمال کند. این بار ھم چیزی مانند سایبان دیدم که 

آن  در فضا باال رفت که دیگر ای هاندازاشیایی مانند چراغ در آن وجود داشت و به 
 ندیدم. را 

دادند. و اگر  آنان فرشتگان بودند که به خواندنت گوش می«فرمود:  صرسول الله 
ماندند بدون اینکه از نظر مردم،  دادی، آنھا تا صبح، آنجا می تو به خواندنت ادامه می

 ».پنھان بمانند

 ): غبطه فقط در دو مورد، جایز است۱۳باب (
�ِيهِ  َ�نْ  َسالِمٍ  َ�نْ  ـ۲۱۰۸

َ
  َحَسدَ  الَ « :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  ،س أ

َّ
 آتَاهُ  رَُجٌل  :اثْنَتَْ�ِ يِف  إِال

 ُ ُقْرآنَ  ا�َّ
ْ
ُ  آتَاهُ  َورَُجٌل  ،انلََّهارِ  َوآنَاءَ  اللَّيِْل  آنَاءَ  بِهِ  َ�ُقومُ  َ�ُهوَ  ،ال  اللَّيِْل  آنَاءَ  ُ�نِْفُقهُ  َ�ُهوَ  ،َماالً  ا�َّ
 )۸۱۵(م/ .»انلََّهارِ  َوآنَاءَ 

غبطه جایز «فرمود:  صنبی اکرم  گوید: می سسالم به روایت از پدرش ترجمه: 
به او قرآن عنایت نموده است  الله متعالنیست مگر در دو مورد؛ یکی، شخصی که 

که  کسی دوم، نماید. و او در طول شبانه روز، قرآن را تالوت کرده و به آن، عمل می
به او مال و ثروت داده است و او در طول شبانه روز از آن، انفاق  متعالالله 

 ».نماید می

 ): دستور حفاظت از قرآن با تالوت زیاد۱۴باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۲۱۰۹ نَّ  :ل ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َما« :قَاَل  ص ا�َّ  َصاِحِب  َمثَُل  إِ�َّ

ُقْرآنِ 
ْ
لَةِ  اِإلبِِل  َكَمثَِل  ال ُمَعقَّ

ْ
ْمَسَكَها َعلَيَْها اَعَهدَ  إِنْ  ،ال

َ
ْطلََقَها َو�ِنْ  ،أ

َ
 )۷۸۹(م/ .»َذَهبَْت  أ
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قرآن مانند  یمثال قار«فرمود: صرسول الله  گوید: می لابن عمر ترجمه: 
ماند  یند، نزدش مک یبسته باشد؛ اگر از او نگھدارآن را  یه زانوکاست  یصاحب شتر

 ».رود یو اگر او را رھا سازد، م

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۲۱۱۰ ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س بِن َمسُعودٍ  ا�َّ َحدِ  َما بِئَْس « :ص ا�َّ
َ
 مْ �أل

ن 
َ
َ  ُهوَ  بَْل  ،َوَ�يَْت  َكيَْت  آيَةَ  �َِسيُت  :َ�ُقوُل أ ُقْرآنَ  اْستَْذِكُروا ،�ىُسِّ

ْ
َشدُّ  فَلَُهوَ  ،ال

َ
يًا أ  ِمنْ  َ�َفصِّ

 )۷۹۰(م/ .»بُِعُقِلَها انلََّعمِ  ِمنَ  الرَِّجالِ  ُصُدورِ 
چقدر بد است «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سعبدالله بن مسعود ترجمه: 

ده یه فراموش گردانکام. بل ردهکه را فراموش یفالن و فالن آ گوید: میکه  کسی یبرا
آن  یه زانوک یردن شترکعتر از فرار یرا قرآن، سریز ؛دینکاد تالوت یاند. قرآن را ز شده

 ». زدیگر یی مردم، م نهیبسته است، از س

 ): خواندن قرآن با صدای خوب۱۵باب (
يِب  َ�نْ  ـ۲۱۱۱

َ
نَّهُ  :س ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمعَ  � ِذنَ  َما« :َ�ُقوُل  ص ا�َّ

َ
ُ  أ ءٍ  ا�َّ  َما ،لىَِشْ

ِذنَ 
َ
وِْت  َحَسِن  نِلَيِبٍّ  أ ُقْرآنِ  َ�تََغ�َّ  ،الصَّ

ْ
 )۷۹۲(م/ .»بِهِ  َ�َْهرُ  بِال

به ھیچ چیز  الله متعال«فرمود:  صگوید : رسول الله  می س ابوھریرهترجمه: 
ای که به صدای پیامبر خوش صوتی که قرآن را با آواز خوب و صدای  دیگری به اندازه

 . »خواند، گوش نداده است بلند می

يِب  َ�نْ  ـ۲۱۱۲
َ
يِب  َ�نْ  بُْرَدةَ أ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُموىَس أ ىِب  ص ا�َّ

َ
 لَوْ « :ُموىَس  أل

يْتَِ� 
َ
نَا َرأ

َ
ْستَِمعُ  َوأ

َ
َارَِحةَ  ِلِقَراَءتَِك  أ

ْ
وِ�يَت  لََقدْ  ،ابل

ُ
 )۷۹۳(م/ .»َداوُدَ  آلِ  َمَزاِم�ِ  ِمنْ  ِمْزَماًرا أ

به ابوموسی  ص رسول الله گوید: می سابو برده به نقل از ابوموسی اشعری ترجمه: 
دیدی در حالی که به قرآن خواندنت گوش  میای کاش! مرا دیشب «اشعری فرمود: 

 ».دادم؛ ھمانا به تو صدای خوبی، مانند صدای خوب آل داوود، عنایت شده است می

 ): حرکت دادن آواز در گلو هنگام تالوت قرآن۱۶باب (
ةَ  بِْن  ُمَعاِوَ�ةَ  َ�نْ  ـ۲۱۱۳ ِ  َ�بْدَ  َسِمْعُت  :قَاَل  ،قُرَّ ٍل  ْ�نَ  ا�َّ ُمَزِ�َّ  ُمَغفَّ

ْ
  :َ�ُقوُل  س ال

َ
 قََرأ

َفتِْح  اَعمَ  ص انلَّىِبُّ 
ْ
ُ  َمِس�ٍ يِف  ،ال

َ
َفتِْح  ُسوَرةَ  ،هل

ْ
عَ  ،َراِحلَِتهِ  ىلَعَ  ال  :ُمَعاِوَ�ةُ  قَاَل  ،قَِراَءتِهِ يِف  فَرَجَّ

�ِّ  لَْوالَ 
َ
َخاُف �

َ
نْ  أ

َ
َّ  َ�ْتَِمعَ  أ ََكيُْت  ،انلَّاُس يلَعَ

َ
 )۷۹۴(م/ .قَِراَءتَهُ  لَُ�مْ  حل
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گفت:  می س شنیدم که عبدالله بن مغّفل مزنی گوید: می معاویه بن قّرهترجمه: 
ی  در یکی از مسیرھایش که بر مرکبش سوار بود، سوره صسال فتح مکه، نبی اکرم 

ترسیدم  فتح را خواند و ھنگام خواندن آن، صدایش را در گلوی خود چرخاند؛ اگر نمی
  خواندم. میکردم و برای شما  که مردم اطراف من جمع شوند، از صدایش، تقلید می

 ): خواندن قرآن با صدای بلند در شب و گوش دادن به آن۱۷باب (
نَّ : ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۲۱۱۴

َ
  رَُجالً  َسِمعَ  صانلَّيِبَّ  أ

ُ
ُ  يَرمَْحُهُ « :َ�َقاَل  ،اللَّيِْل  ِمنَ  َ�ْقَرأ  ،ا�َّ

ْذَكَرِ�  لََقدْ 
َ
ْسَقْطتَُها ُكنُْت  آيَةً  :َوَ�َذا َكَذا أ

َ
  )۷۸۸(م/ .»َوَ�َذا َكَذا ُسوَرةِ  ِمنْ  أ

ه شبانه، قرآن کرا  یمرد یصدا صرم کا ینب گوید: می لشه یعاترجمه: 
ه از فالن و یرا او فالن و فالن آیز ؛ندکرحم  اوبر  الله متعال«فرمود:  د ویخواند، شن یم

 ».ادم آوردیبودم، به  ردهکه من فراموش ک را فالن سوره

 قرآن بر هفت وجه نازل شده است ):۱۸باب (
اِب  ْ�نَ  ُ�َمرَ َعن  ـ۲۱۱۵ َطَّ

ْ
  ِحَزامٍ  بِْن  َحِكيمِ  ْ�نَ  ِهَشامَ  َسِمْعُت  قَاَل: س اخل

ُ
 ُسوَرةَ  َ�ْقَرأ

ُفْرقَانِ 
ْ
قَْرُؤَها َما َ�ْ�ِ  ىلَعَ  ال

َ
ِ  رَُسوُل  َوَ�نَ  ،أ ِ�يَها ص ا�َّ

َ
قَْرأ

َ
نْ  فَِكْدُت  ،أ

َ
ْعَجَل  أ

َ
 ُ�مَّ  ،َعلَيْهِ  أ

تُهُ 
ْ
ْمَهل

َ
َّبُْتهُ  ُ�مَّ  ،انرَْصََف  َحىتَّ  أ ِ  رَُسوَل  بِهِ  فَِجئُْت  ،بِرَِدائِهِ  بلَ ُت  ص ا�َّ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل إِ�ِّ  ا�َّ

  َهَذا َسِمْعُت 
ُ
ُفْرقَانِ  ُسوَرةَ  َ�ْقَرأ

ْ
تَنِيَها َما َ�ْ�ِ  ىلَعَ  ال

ْ
قَْرأ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،أ هُ « :ص ا�َّ

ْ
رِْسل

َ
  ،أ

ْ
 »اقَْرأ

 
َ
ِقَراَءةَ  َ�َقَرأ

ْ
  َسِمْعتُهُ الَّيِت  ال

ُ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َ�ْقَرأ نِْزلَْت  َهَكَذا« :ص ا�َّ

ُ
 « :يِل  قَاَل  ُ�مَّ  »أ

ْ
 »اقَْرأ

ُت 
ْ
نِْزلَْت  َهَكَذا« :َ�َقاَل  ،َ�َقَرأ

ُ
ُقْرآنَ  َهَذا إِنَّ  ،أ

ْ
نِْزَل  ال

ُ
ْحُرٍف  َسبَْعةِ  ىلَعَ  أ

َ
َ  َما فَاقَْرُءوا ،أ  تَيرَسَّ

 )۸۱۸(م/ .»ِمنْهُ 
ی  م بن حزام سورهکیه ھشام بن حکدم یشن گوید: می سعمر بن خطاب ترجمه: 

 صادآوری است که رسول الله یخواند؛ قابل  یر از قرائت من میغ یفرقان را با قرائت
ور شوم؛ اما  خواند، حمله یه نماز مکبود به او  یکمن خوانده بود؛ نزد یآن را برا

 ص اللهبانش را گرفتم و او را نزد رسول یآنگاه گر .ه سالم دادکنیردم تا اک ییباکیش
ه شما کخواند  یم یا گونه  ی فرقان را به ه سورهکدم ین فرد شنیبردم و گفتم: من از ا

ز یاو ن». ھشام! بخوان ین. اکاو را رھا «فرمود:  صه د. رسول اللیا اد ندادهیبه من، 
نگونه نازل شده یا«فرمود:  صده بودم، خواند. رسول الله یه من از او شنکآنگونه 
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فرمود:  صمن نیز خواندم. رسول الله ». عمر! تو بخوان یا«سپس فرمود: ». است
است؛ پس با ھر ن قرآن، بر ھفت وجه، نازل شده ینگونه نازل شده است؛ ھمانا ایا«

 ».دیشما آسانتر است، بخوان یه براک یقرائت

 برای دیگران ص): قرآن خواندن نبی اکرم ۱۹باب (
�َِس  َ�نْ  ـ۲۱۱۶

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ ىَبِّ  :ص ا�َّ

ُ
َ  إِنَّ « :َكْعٍب  بِْن  أل  أل ا�َّ

َمَرِ� 
َ
نْ  أ

َ
  أ

َ
قَْرأ

َ
ِينَ ٱلَۡم يَُ�ِن ﴿ :َعلَيَْك  أ َّ�  ْ اِ�  :قَاَل  .]۱نة: ی[الب ﴾َ�َفُروا َ  وََسمَّ  :قَاَل ؟ كل

 )۷۹۹(م/ .َ�بَىَك  قَاَل  »َ�َعمْ «
عب فرمود: کبن  یخطاب به ُابَ  صرم کا ینب گوید: می س کبن مالانس ترجمه: 

ِينَ ٱلَۡم يَُ�ِن ﴿ ی به من دستور داده است تا سوره الله متعال« َّ�  ْ  بینه) را( ﴾َ�َفُروا
». یبل«فرمود:  ص پیامبر اکرماسم مرا گرفت؟  الله متعالگفت:  یُاب». ت بخوانمیبرا
 ه افتاد.ین سخن، به گریدن ایبا شن یُابَ 

 ها برای جن صقرآن خواندن نبی اکرم ): ۲۰باب (
عيِبُّ  اَعِمرٍ  َ�نْ  ـ۲۱۱۷ ُت  :قَاَل  هو الشَّ

ْ
ل
َ
َقَمةَ  َسأ

ْ
 َمعَ  َشِهدَ  َمْسُعودٍ  اْ�نُ  اَكنَ  َهْل  :س َعل

ِ  رَُسولِ  ْلَةَ  ص ا�َّ
َ

نِّ  يل ِ
ْ
َقَمةُ  َ�َقاَل  :قَاَل  ؟اجل

ْ
نَا :َعل

َ
ُت  أ

ْ
ل
َ
ُت  َمْسُعودٍ  اْ�نَ  َسأ

ْ
َحدٌ  َشِهدَ  َهْل  :َ�ُقل

َ
 أ

ِ  رَُسولِ  َمعَ  ِمنُْ�مْ  ْلَةَ  ص ا�َّ
َ

نِّ  يل ِ
ْ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  ُكنَّا َولَِكنَّا ،الَ  :قَاَل  ؟اجل ْلَةٍ  َذاَت  ص ا�َّ

َ
 ،يل

ََمْسنَاهُ  ،َ�َفَقْدنَاهُ  وِْديَةِ يِف  فَاتلْ
َ
َعاِب  األ نَا ،َوالشِّ

ْ
وِ  اْستُِط�َ  :َ�ُقل

َ
ْلَةٍ  �رَِشِّ  فَِبتْنَا :قَاَل  ،اْغِتيَل  أ

َ
 بَاَت  يل

ا ،قَْومٌ  بَِها ْصبَْحنَا فَلَمَّ
َ
نَا قَاَل  ،ِحَراءٍ  قِبَِل  ِمنْ  َجاءٍ  ُهوَ  إَِذا أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل  َ�َطلَبْنَاكَ  َ�َقْدنَاكَ  !ا�َّ

ْدكَ  فَلَمْ  ِ
َ

ْلَةٍ  �رَِشِّ  فَبِتْنَا ،�
َ

تَاِ� « :َ�َقاَل  ،قَْومٌ  بَِها بَاَت  يل
َ
ِنِّ  َداىِع  أ

ْ
ُت  ،َمَعهُ  فََذَهبُْت  ،اجل

ْ
 َعلَيِْهمُ  َ�َقَرأ

ُقْرآنَ 
ْ
َرانَا بِنَا فَا�َْطلََق  قَاَل  »ال

َ
لُوهُ  ،ِ�َ�انِِهمْ  َوآثَارَ  آثَارَُهمْ  فَأ

َ
ادَ  وََسأ  ُذِكرَ  َ�ْظمٍ  لُكُّ  لَُ�مْ « :َ�َقاَل  ،الزَّ

ِ  اْسمُ  يِْديُ�مْ يِف  َ�َقعُ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َ
ْوفَرَ  ؛أ

َ
ًْما يَُ�ونُ  َما أ

َ
َوابُِّ�مْ  َعلٌَف  َ�َعَرةٍ  َوُ�ُّ  ،حل  رَُسوُل  َ�َقاَل  »دِلَ

 ِ  )۴۵۰(م/ .»إِْخَوانُِ�مْ  َطَعامُ  فَإِ�َُّهَما بِِهَما �َْستَنُْجوا فَالَ « :ص ا�َّ
 سالله بن مسعود  پرسیدم: آیا عبد ساز علقمه  گوید: می عامر شعبیترجمه: 

حضور داشت؟ علقمه گفت: من  صدر شب معروف به شب جن ھمراه رسول الله 
پرسیدم که: آیا در شب معروف به شب جن، کسی از شما ھمراه  ساز ابن مسعود 

م که وی بودی ص پیامبر اکرمشبی، ھمراه  بود؟ گفت: خیر؛ ولی صرسول الله 
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ھستانی به جستجوی ایشان ھای کو ھا و راه ما در دره از میان ما ناپدید گردید.
و با خود گفتیم: ربوده یا ترور شده است. به ھر حال، بدترین شبی را که  پرداختیم

 صگذارد، ما پشت سر گذاشتیم. ھنگام صبح، پیامبر اکرم  یک گروه پشت سر می
! شما از میان ما ناپدید شدید؛ ما یا رسول اللهاز جانب کوه حراء آمد. ما گفتیم: 

گونه بدترین شبی را که  تالش نمودیم تا شما را پیدا کنیم؛ اما شما را نیافتیم. و این
ھا  دعوتگر جن«فرمود:  صکند، سپری نمودیم. رسول الله  یک ملت سپری می

 گوید: می راوی». برای آنھا قرآن تالوت کردمنزد من آمد؛ من ھمراه او رفتم و 
آنھا را به ما نشان داد.   ما را برد و آثارشان و آثار آتش صآنگاه رسول الله 

فرمود:  صدرخواست غذا کردند. پیامبر اکرم  ص پیامبر اکرمھا از  چنین جن ھم
بطور  بر آن گرفته شده باشد و بدست شما افتاد، الله متعالھر استخوانی که نام «

چنین ھر سرگین  کامل، گوشت خواھد داشت و آن، غذای شما خواھد بود. ھم
فرمود:  صرسول الله  گوید: می راوی». حیوان، غذای چارپایان شما خواھد بود

پس با استخوان و سرگین حیوانات، استنجا نگیرید؛ چرا که آنھا غذای برادران «
 ».شما ھستند

يِب  َسِمْعُت  :قَاَل  َمْعٍن  َ�نْ  ـ۲۱۱۸ 
َ
ُت  :قَاَل أ

ْ
ل
َ
وقًا َسأ نِّ  صانلَّيِبَّ  آَذنَ  َمنْ  :َمرْسُ ِ

ْ
 بِاجل

ْلَةَ  ُقْرآنَ  اْستََمُعوا يلَ
ْ
ثَِ�  :َ�َقاَل  ؟ال بُوكَ َحدَّ

َ
نَّهُ  ـ َمْسُعودٍ  ا�ْنَ  َ�ْعِ�  ـ أ

َ
 .َشَجَرةٌ  بِِهمْ  آَذَ�تْهُ  �

 )۴۵۰(م/
ھا به  ه جنک یشب از پدرم شنیدم که گفت: از مسروق پرسیدم: گوید: می عنمَ ترجمه: 

مسروق  را از وجود آنان، با خبر ساخت؟ صرم کا ینب یسکقرآن، گوش فرا دادند، چه 
را از  صنبی اکرم  درختیک گفت: به من  سعبدالله بن مسعود گفت: پدرت یعنی 

 وجود آنان با خبر ساخت.

 داد به قرآن خواندن دیگران، گوش فرا می ص): نبی اکرم ۲۱باب (
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۲۱۱۹ ِ  رَُسوُل يِل  قَاَل  :قَاَل  س بِن َمسُعودٍ  ا�َّ  « :ص ا�َّ

ْ
َّ  اقَْرأ ُقْرآنَ يلَعَ

ْ
 ،»ال

ُت  :قَاَل 
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقل   ا�َّ

ُ
قَْرأ

َ
نِْزَل  وََعلَيَْك  ،َعلَيَْك  أ

ُ
ْشتَِ�  إِ�ِّ « :قَاَل  ؟أ

َ
نْ  أ

َ
ْسَمَعهُ  أ

َ
 ِمنْ  أ

ُت  »يَ�ْ�ِ 
ْ
ِۢ �َِشِهيدٖ ﴿ :بَلَْغُت  إَِذا َحىتَّ  ،النَِّساءَ  َ�َقَرأ ة مَّ

ُ
ِ أ

 بَِك  وَِجۡئَنا فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُ�ّ
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 ٰ ُؤَ�ٓءِ  َ�َ يِس  َرَ�ْعُت  .]۴۱[النساء:  ﴾٤١َشِهيٗدا َ�ٰٓ
ْ
وْ  ،َرأ

َ
  رَُجٌل  َ�َمَزِ�  أ

َ
 فََرَ�ْعُت  َجنيِْب  إِىل

يِس 
ْ
يُْت  ،َرأ

َ
 )۸۰۰(م/ .�َِسيُل  ُدُموَعهُ  فََرأ

م قرآن یبرا«به من فرمود:  ص رمکا ینب گوید: می سالله بن مسعود  عبدترجمه: 
ه قرآن بر تو نازل شده است؟! ک یت قرآن بخوانم در حالیگفتم: چگونه برا». بخوان

ردم کش تالوت ینساء را برا یپس سوره». گران بشنومیاز دآن را  مدوست دار« فرمود: 

ِۢ �َِشِهيدٖ ﴿ ه:کدم یه رسین آیتا به ا ة مَّ
ُ
ِ أ

ٰ  بَِك  وَِجۡئَنا َفَكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُ�ّ ُؤَ�ٓءِ  َ�َ ٰٓ�َ 
م و تو را به عنوان گواه یاوریب ی، گواھیه از ھر ملتکچگونه خواھد بود آنگاه « ﴾٤١َشِهيٗدا

 ».میاورینان، بیا
یا مردی که در کنار من وجود داشت، با  ،کردم در این ھنگام، من سرم را بلند

 دستش اشاره نمود و من سرم را بلند نمودم و دیدم که اشک از چشمان مبارک 
 ر است.یسراز صرم کرسول ا

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۲۱۲۰ ْمَص  ُكنُْت  :قَاَل  س بِن َمسُعودٍ  ا�َّ َقْومِ  َ�ْعُض يِل  َ�َقاَل  ،حِبِ
ْ
  :ال

ْ
 اقَْرأ

ُت  ،َعلَيْنَا
ْ
َقْومِ  ِمنَ  رَُجٌل  َ�َقاَل  :قَاَل  يُوُسَف  ُسوَرةَ  َعلَيِْهمْ  َ�َقَرأ

ْ
ِ  :ال نِْزلَْت  َهَكَذا َما َوا�َّ

ُ
 :قَاَل  ،أ

ُت 
ْ
ِ  ،َوْ�ََك  :قُل ُ�َها لََقدْ  َوا�َّ

ْ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  قََرأ ْحَسنَْت « :يِل  َ�َقاَل  ،ص ا�َّ

َ
نَا َ�بَيْنََما »أ

َ
َ�لُِّمهُ  أ

ُ
 أ

َْمرِ  ِر�حَ  ِمنْهُ  وََجْدُت  إِذْ 
ْ
ُت  قَاَل  ،اخل

ْ
�رَْشَُب  :َ�ُقل

َ
َْمرَ  أ

ْ
ُب  اخل ِكتَاِب  َوتَُ�ذِّ

ْ
 َحىتَّ  َ�رْبَحُ  الَ  ؟بِال

كَ  ْجِ�َ
َ
تُهُ  قَاَل  ،أ َدَّ  َفَجَ�ْ

ْ
 )۸۰۱(م/ .احل

من در حمص بودم که فردی به من گفت:  گوید: می سعبد الله بن مسعود ترجمه: 
ی یوسف را برای آنان خواندم. یک نفر از میان آنان  برای ما قرآن بخوان. من سوره

 ، مناللهکه اینگونه نازل نشده است. گفتم: وای بر تو؛ سوگند به  اللهگفت: سوگند به 
». بر تو آفرین«خطاب به من فرمود:  ص پیامبرخواندم و  صبرای رسول الله آن را 

 که بوی شراب از او به مشامم رسید. پسبه ھر حال، من در حال صحبت با وی بودم 
ای،  کنی؟! تا از جایت تکان نخورده خوری و قرآن را تکذیب می به او گفتم: شراب می

 اش زدم و حّد شراب را بر او اجرا کردم. زنم. پس تازیانه ات می تازیانه
حکومت وقت، نیابت اجرای حدود را داشته یا از طرف  ساحتماال ابن مسعود «

اینکه آن شخص را نزد قاضی برده و قاضی حد را بر وی اجرا ساخته است؛ اما چون 
 ».مجازا به خود، نسبت داده استآن را  خودش سبب اجرای حد بوده،



 ٦٣٩  کتاب فضایل قرآن -۶۹

 ): ممانعت از اختالف در قرآن کریم۲۲باب (
ِ  َ�ْن َ�بْدِ  ـ۲۱۲۱ ْرُت  :قَاَل  ل َ�ْمٍرو بِْن  ا�َّ   َهجَّ

َ
ِ  رَُسولِ  إىِل  :قَاَل  ،يَْوًما ص ا�َّ

ْصَواَت  فََسِمعَ 
َ
ِ  رَُسوُل  َعلَيْنَا فََخَرجَ  ،آيَةٍ يِف  اْختَلََفا رَُجلَْ�ِ  أ  وَْجِههِ يِف  ُ�ْعَرُف  ص ا�َّ
َغَضُب 

ْ
ِكتَاِب يِف  بِاْخِتالَفِِهمْ  َ�بْلَُ�مْ  اَكنَ  َمنْ  َهلََك  إِ�ََّما« :َ�َقاَل  ال

ْ
 )۲۶۶۶(م/ .»ال

 صگوید: روزی، ھنگام ظھر به سوی رسول الله  می ل عبد الله بن عمروترجمه: 
صدای دو نفر را شنید که در مورد (خواندن یا مفھوم) یک آیه  ص پیامبر اکرمرفتم. 

که خشم از صورتش نمایان بود، نزد ما آمد  صبا یکدیگر اختالف داشتند. رسول الله 
ھای گذشته به سبب اختالف در کتابھای آسمانی نابود  باید بدانید که امت«و فرمود: 

  ».شدند

ِ  َ�بْدِ  بِْن  ُجنُْدِب  َ�نْ  ـ۲۱۲۲ ََجِ�ِّ  ا�َّ ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ابلْ ُقْرآنَ  اقَْرُءوا« :ص ا�َّ
ْ
 ال

 )۲۶۶۷(م/ .»َ�ُقوُموا ِ�يهِ  اْختَلَْفتُمْ  فَإَِذا ،قُلُوُ�ُ�مْ  َعلَيْهِ  اْ�تَلََفْت  َما
د یقرآن بخوان«فرمود:  صرسول الله گوید: می سبجلی  جندب بن عبداللهترجمه: 

ترک آن را  د،یشما بر آن، اتفاق دارند؛ و ھرگاه در آن، اختالف نمودھای  دل که یتا زمان
 یو ھنگام ؛دینکد، قرآن تالوت ید و حضور قلب داریھسته با نشاط ک یتا زمانکنید؛ یا 

  ».دینک کترآن را  د،یه نشاط و عالقه ندارک





 
 
 
 

 ریـ کتاب تفس۷۰

 ی بقره سوره

ْ َوٱ﴿ فرماید میکه  الله متعال): در مورد این سخن ١باب ( دٗ  ۡ�َاَب ٱ ۡدُخلُوا ْ  اُسجَّ  َوقُولُوا
ةٞ  ! گناھان ما بار الھاد: یید و بگویوارد شو ـآن شھرـ  ی هاز درواز یبا فروتن( ﴾ِحطَّ

 ببخش را
ِ  رَُسوُل  قَاَل قَاَل:  س ُهَر�َْرةَ ايب  َعن ـ۲۱۲۳ اِ�يَل  بِلَِ�  ِ�يَل « :ص ا�َّ ْ َوٱ﴿ :إرِْسَ  ۡدُخلُوا

دٗ  ۡ�َاَب ٱ ْ  اُسجَّ ةٞ  َوقُولُوا لُوا .]۵۸[البقرة:  ﴾َخَ�َٰ�ُٰ�مۡ  لَُ�مۡ  �َّۡغفِرۡ  ِحطَّ َاَب  فََدَخلُوا ،َ�بَدَّ
ْ

 ابل
ْستَاِهِهمْ  ىلَعَ  يَزَْحُفونَ 

َ
 )۳۰۱۵(م/ .»َشَعَرةٍ يِف  َحبَّةٌ  :َوقَالُوا ،أ

 ل گفته شد:یاسرائ یبه بن«فرمود:  صرسول الله  گوید: می س رهیابوھرترجمه: 

ْ َوٱ﴿ دٗ  ۡ�َاَب ٱ ۡدُخلُوا ْ  اُسجَّ ةٞ  َوقُولُوا ـ  یهاز درواز یبا فروتن« ﴾َخَ�َٰ�ُٰ�مۡ  لَُ�مۡ  �َّۡغِفرۡ  ِحطَّ
؛ ما گناھان شما را مغفرت ! گناھان ما را ببخشبار الھاد: یید و بگویوارد شو ـآن شھر

ده و عقب عقب، یشان خزیھا منگاهیبا نشو  ؛ اما آنان کلمات را تغییر دادند»کنیم می

 .»در جو یا دانه یعنی »حبة يف شعرة«وارد شدند و گفتند: 

 ﴾... لِۡ�ُّ ٱَولَيَۡس ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٢( باب 
يِب  َ�نْ  ـ۲۱۲۴

َ
رَبَاءَ  َسِمْعُت  :قَاَل  إِْسَحاَق أ

ْ
نَْصارُ  اَكنَِت  :َ�ُقوُل  ال

َ
وا إَِذا األ  لَمْ  ،فَرََجُعوا َحجُّ

ُيُوَت  يَْدُخلُوا
ْ

  ابل
َّ
نَْصارِ  ِمنَ  رَُجٌل  فََجاءَ  :قَاَل  ،ُظُهورَِها ِمنْ  إِال

َ
ُ  فَِقيَل  ،بَابِهِ  ِمنْ  فََدَخَل  األ

َ
يِف  هل

لَْت  ،َذلَِك  ْ  ۡلِ�ُّ ٱَولَۡيَس ﴿ :اآليَةُ  َهِذهِ  َ�َ�َ تُوا
ۡ
ن تَ�

َ
 .]۱۸۹[البقرة:  ﴾ِمن ُظُهورَِها ۡ�ُُيوَت ٱبِأ

 )۳۰۲۶(م/
گفت: ھنگامی که انصار از حج بر  : شنیدم که براء میگوید  می ابو اسحاقترجمه: 

ند. باری، یک مرد انصاری از حج آمد و از شد می وارد ھا هگشتند، فقط از پشت خان می

َولَۡيَس ﴿ :که آنگاه این آیه نازل گردید ارد شد؛ مردم به او اعتراض کردند.اش و دِر خانه
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ْ  ۡلِ�ُّ ٱ تُوا
ۡ
ن تَ�

َ
ھا وارد  این نیست که شما از پشت خانهنیکی در « ﴾ِمن ُظُهورَِها ۡ�ُُيوَت ٱبِأ

 ».شوید

رِِ� َكۡيَف تُۡ�ِ ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٣باب (
َ
َرّبِ أ

پروردگارا! به من نشان بده که مردگان را چگونه زنده « .]٢٦٠[البقرة:  ﴾لَۡمۡوَ�ٰ ٱ
 »گردانی می

 )۱۶۰۸تاب الفضائل (احلديث: ك ، و قد تقدم يفسهر�رة ايب  فيه حديث
) بیان ۱۶۰۸ی ( شماره ،در کتاب فضایل سدر این زمینه، حدیث ابو ھریره ترجمه: 

 گردید.

نُفِسُ�ۡم ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٤باب (
َ
ْ َما ِ�ٓ أ �ن ُ�ۡبُدوا

ۡو ُ�ُۡفوهُ ُ�َاِسۡبُ�م بِهِ 
َ
ُ ٱأ   .]٢٨٤[البقرة:  ﴾�َّ

يِب  َ�نْ  ـ۲۱۲۵
َ
ا :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  نََزلَْت  لَمَّ ِ َما ِ� ﴿ :ص ا�َّ َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱّ�ِ  لسَّ

�ِض� ٱَوَما ِ� 
َ
ۡو ُ�ُۡفوهُ ُ�َاِسۡبُ�م بِهِ  ۡ�

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۖ ٱ�ن ُ�ۡبُدواْ َما ِ�ٓ أ ُ َ�َيۡغفُِر لَِمن �ََشآُء  �َّ

ۗ وَ  ُب َمن �ََشآُء ُ ٱَوُ�َعّذِ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  ىلَعَ  َذلَِك  َفاْشتَدَّ  :قَاَل  .]۲۸۴[البقرة:  ﴾٢٨٤قَِديرٌ  َ�َ

ْصَحاِب 
َ
ِ  رَُسولِ  أ تَْوا ص ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  فَأ َكِب  ىلَعَ  بََرُ�وا ُ�مَّ  ،ص ا�َّ ىْ  :َ�َقالُوا ،الرُّ

َ
 رَُسوَل  أ

 ِ ْ�َمالِ  ِمنَ  لُكِّْفنَا !ا�َّ
َ
َالةُ  ،نُِطيُق  َما األ يَامُ  الصَّ َهادُ  َوالصِّ ِ

ْ
َدقَةُ  َواجل نِْزلَْت  َوقَدْ  ،َوالصَّ

ُ
 َعلَيَْك  أ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  ،نُِطيُقَها َوالَ  ،اآليَةُ  َهِذهِ  تُِر�ُدونَ « :ص ا�َّ
َ
نْ  أ

َ
ْهُل  قَاَل  َكَما َ�ُقولُوا أ

َ
ِكتَاَ�ْ�ِ  أ

ْ
 ال

َطْعنَا َسِمْعَنا :قُولُوا بَْل  ؟وََعَصيْنَا َسِمْعنَا :َ�بِْلُ�مْ  ِمنْ 
َ
َْك  َر�َّنَا ُ�ْفَرانََك  َوأ

َ
َمِص�ُ  َو�يِل

ْ
 :قَالُوا »ال

َطْعنَا َسِمْعنَا
َ
َْك  َر�َّنَا ُ�ْفَرانََك  َوأ

َ
َمِص�ُ  َو�يِل

ْ
ا ،ال َها فَلَمَّ

َ
َقْومُ  اْ�رَتَأ

ْ
ِسنَتُُهمْ  بَِها َذلَّْت  ال

ْ
ل
َ
نَْزَل  ،أ

َ
 فَأ

 ُ ِهِ  لرَُّسوُل ٱَءاَمَن ﴿ :إِثِْرَهايِف  ا�َّ ّ� نزَِل إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ٓ أ ِ  لُۡمۡؤمِنُونَۚ ٱوَ  ۦبَِما ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب َّ� 

�َِكتِهِ  َحدٖ  ۦَوُرُسلِهِ  ۦَوُ�تُبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ
َ
َطۡعنَاۖ  رُُّسلِهِۦۚ  ّمِن َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

َ
ْ َسِمۡعنَا َوأ َوقَالُوا

ا .]۲۸۵[البقرة:  ﴾٢٨٥لَۡمِص�ُ ٱُ�ۡفَرانََك َر�َّنَا �َ�َۡك  ُ  �ََسَخَها َذلَِك  َ�َعلُوا فَلَمَّ   ا�َّ
َ

 ،َ�َعاىل

نَْزَل 
َ
ُ  فَأ ُ ٱَ� يَُ�لُِّف ﴿ :أل ا�َّ ۚ لََها َما َكَسبَۡت وََعلَيَۡها َما  �َّ َ�ۡفًسا إِ�َّ ُوۡسَعَها
نَا ۡ�تََسبَۡتۗ ٱ

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َِّسينَا ٓ إِن � َوَ� ﴿ َ�َعمْ  :قَاَل  .]۲۸۶[البقرة:  ﴾َر�َّنَا َ� تَُؤاِخۡذنَا

ٓ إِۡ�ٗ  نَا ِينَ ٱَ�َ  َ�َلۡتَُهۥ َكَما �َ�ِۡمۡل َعلَيۡ لۡنَا ﴿ َ�َعمْ  :قَاَل  ﴾مِن َ�ۡبلِنَا �َّ َر�َّنَا َوَ� ُ�َّمِ
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ۚ ٱَ�َا وَ  ۡغفِرۡ ٱَ�نَّا وَ  ۡ�ُف ٱوَ ﴿ َ�َعمْ  :قَاَل  ﴾َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِ  ٓ ا نَ نَت َمۡولَٮٰنَا فَ  ۡرَ�ۡ
َ
نَاٱأ  نُ�ۡ

 )۱۲۵(م/ .َ�َعمْ  :قَاَل  ﴾لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ لَۡقۡومِ ٱَ�َ 

ِ َما ِ� ﴿ ھنگامی که این آیه نازل گردید: گوید: می س رهیابوھرترجمه:  َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱّ�ِ  لسَّ
�ِض� ٱَوَما ِ� 

َ
ۡو ُ�ُۡفوهُ ُ�َاِسۡبُ�م بِهِ  ۡ�

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۖ ٱ�ن ُ�ۡبُدواْ َما ِ�ٓ أ ُ َ�َيۡغفُِر لَِمن �ََشآُء  �َّ

ُب َمن �ََشآُءۗ وَ  ُ ٱَوُ�َعّذِ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ، نیو زمھا  آسمان آنچه در« .]۲۸۴[البقرة:  ﴾٢٨٤قَِديرٌ  َ�َ

 الله متعالد، یا پنھان کنید، آشکار یدارھا  دل و اگر آنچه را که در الله است؛ از آِن  وجود دارد،
و ھرکس را کند  می . پس ھرکس را که بخواھد، مغفرتکند یمحاسبه م به خاطر آنھاشما را 

 ».بر انجام ھمه چیز تواناست الله متعالدھد و  که بخواھد، عذاب می
آمدند و  ص پیامبر اکرمنزد  لذاگران آمد؛  صالله  بر اصحاب رسولنزول این آیه 

نماز، جھاد، مانند  یاعمالما به انجام ! اللهرسول یا گفتند:  ند ونشست ھایشانبر زانو
ھم اکنون، این آیه نازل  . امامیرا دار ھاانجام آن تواناییکه  مکلف شدیمروزه و زکات 

د یخواھ یما شما ھم یآ«فرمود:  صرسول الله  .میآن را ندار تواناییکه ما شده است 
 ؛»نافرمانی کردیمو  میدیشن«گفتند: را تکرار کنید که میل یاھل تورات و انجسخن 

و بازگشت به  خواھیم میم و مغفرت تو را یم و اطاعت کردیدید: شنییبلکه شما بگو
و  خواھیم میم و مغفرت تو را یم و اطاعت کردیدیشنصحابه گفتند: . »توست یسو

ھنگامی که صحابه این کلمات را متواضعانه به زبان آوردند و پس  .توست یبازگشت به سو

نزَِل إَِ�ۡهِ  لرَُّسوُل ٱَءاَمَن ﴿ ه را نازل فرمود:ین آیا الله متعالھا عادت کرد،  زبانشان بدان
ُ
بَِمآ أ

ّ�ِهِ  ِ  لُۡمۡؤمِنُونَۚ ٱوَ  ۦمِن رَّ ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب َحدٖ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�تُبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ
َ
 ّمِن َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

َطۡعنَاۖ ُ�ۡفَرانََك َر�َّنَا �َ�َۡك  رُُّسلِهِۦۚ 
َ
 .]۲۸۵[البقرة:  ﴾٢٨٥لَۡمِص�ُ ٱَوقَالُواْ َسِمۡعنَا َوأ

مؤمنان ھمچنین  ؛مان آورده استی، ااز طرف پروردگارش بر او نازل شدکه امبر به آنچه یپ«
مان یا وی امبرانیو پ شیھا ، فرشتگان او، کتابالله متعالآنھا به  یگاند؛ ھم مان آوردهیا ،ز به آنین

ند: یگو یمھمچنین م و یگذار ینم یامبران او، فرقیک از پیچیان ھیم :ندیگو یم اند و آورده
 ».توست یو بازگشت به سو خواھیم میم و مغفرت تو را یم و اطاعت کردیدیپروردگارا! شن

ه را نازل ین آیرا نسخ نمود و اآن آیه  الله متعال، دادندھنگامی که این کار را انجام 

ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف ﴿ فرمود: َر�ََّنا َ�  ۡ�تََسَبۡتۗ ٱَ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما  �َّ
نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َِّسيَنا ٓ إِن �  مکلف ،توانش ی به اندازهرا صرفا ھرکس  الله متعال« ﴾تَُؤاِخۡذنَا
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ـ  یبدـ و ھر کار  ،انجام داده شخود یانجام دھد، برا ـ یکینـ ھر کار  ھرکس، ؛کند می
م، ما را یا به خطا رفتیم یدش یفراموشدچار ان خود اوست؛ پروردگارا! اگر یانجام دھد، به ز

َ�ِۡمۡل َر�ََّنا َوَ� ﴿ .)اجابت کردم(، یفرمود: بل الله متعال ».کنممؤاخذه و بازخواست 
ِينَ ٱَ�َ  َ�َۡلَتُهۥ َكَما �َعلَۡيَنآ إِۡ�ٗ  ن بر ما نگذار چنانکه یپروردگارا! بار سنگ« ﴾ِمن َ�ۡبلَِنا �َّ

ۡلَنا َما ﴿ ».اجابت کردم(، یفرمود: بل الله متعال ».یقبل از ما گذاشت یبر امتھا َر�ََّنا َوَ� ُ�َّمِ
 الله متعال ».ل مکنیم بر ما تحمیآنچه را که توان آن را ندارپروردگار ما! « ﴾َ� َطاقََة َ�َا بِهِ 

ٓۚ ٱَ�َا وَ  ۡغفِرۡ ٱَ�نَّا وَ  ۡ�ُف ٱوَ ﴿ .)، (اجابت کردمیفرمود: بل نَت َمۡولَٮَٰنا فَ  رَۡ�َۡنا
َ
نَاٱأ َ�َ  نُ�ۡ

سرور ما  اور ویبر ما رحم کن؛ تو  و امرزیبما را از ما درگذر و عفو کن و و « ﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱ
 .)اجابت کردم(، یفرمود: بل الله متعال ».روز گردانیپس ما را بر گروه کافران پ ؛یھست

 ی آل عمران سوره

ِيٓ ٱُهَو ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٥باب ( نَزَل َعلَۡيَك  �َّ
َ
أ

َۡكَ�ٌٰت  ِمۡنُه َءاَ�ٰتٞ  ۡلِكَ�َٰب ٱ ه قرآن را بر تو نازل کاست  ی، ھمان ذاتالله متعال« ﴾�ُّ
 »اند مکات محیات آن، آیاز آ یبرخ ؛ردک

ِ  رَُسوُل  تَالَ  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۲۱۲۶ ِيٓ ٱُهَو ﴿ :ص ا�َّ نَزَل َعلَۡيَك  �َّ
َ
أ

َۡكَ�ٌٰت  ِمۡنُه َءاَ�ٰتٞ  ۡلِكَ�َٰب ٱ مُّ  ُهنَّ  �ُّ
ُ
َخُر ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ أ

ُ
ا َوأ مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ ِ� قُلُو�ِِهۡم  �َّ

وِ�لِهِ  بۡتَِغآءَ ٱوَ  ۡلِفۡتَنةِ ٱ بۡتَِغآءَ ٱ ِمۡنهُ  �ََ�َٰبهَ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  َزۡ�غٞ 
ۡ
وِ�لَهُ  َ�ۡعلَمُ َوَما  ۦۖ تَأ

ۡ
ۗ ٱإِ�َّ  ۥٓ تَأ ُ َّ� 

ِٰسُخونَ ٱوَ  ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِ  ۡلعِۡلمِ ٱِ�  ل�َّ رُ  َوَما َرّ�َِنا كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا
ُ
 أ

ۡلَ�ٰبِ ٱ
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَالَْت  .]۷[آل عمران:  ﴾٧ۡ� ْ�تُمُ  إَِذا« :ص ا�َّ

َ
ينَ  َرأ ِ

َّ
 �ََشابَهَ  َما يَتَِّبُعونَ  اذل

َِك  ،ِمنْهُ 
َ

وئل
ُ
ينَ  فَأ ِ

َّ
ُ  َس�َّ  اذل  )۲۶۶۵(م/ .»فَاْحَذُروُهمْ  ،ا�َّ

ِيٓ ٱُهَو ﴿ :نموده را تالوت ین آیا ص رسول الله گوید: می لشه یعاترجمه:  َّ� 
نَزَل َعلَۡيَك 

َ
َۡكَ�ٌٰت  ِمۡنُه َءاَ�ٰتٞ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ مُّ  ُهنَّ  �ُّ

ُ
َخُر ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ أ

ُ
ا َوأ مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ َّ� 

وِ�لِهِ  بۡتَِغآءَ ٱوَ  ۡلفِۡتَنةِ ٱ بۡتَِغآءَ ٱ ِمۡنهُ  �ََ�َٰبهَ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�غٞ 
ۡ
وِ�لَهُ  َ�ۡعلَمُ َوَما  ۦۖ تَأ

ۡ
 ۥٓ تَأ

ۗ ٱإِ�َّ  ُ ِٰسُخونَ ٱوَ  �َّ ْولُواْ  ۦَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِ  ۡلعِۡلمِ ٱِ�  ل�َّ
ُ
ٓ أ ُر إِ�َّ كَّ ۗ َوَما يَذَّ ٞ ّمِۡن ِعنِد َرّ�َِنا ّ�ُ
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ۡلَ�ٰبِ ٱ
َ
ات آن، یاز آ یرد. برخکه قرآن را بر تو نازل کاست  ی، ھمان ذاتالله متعال« ﴾٧ۡ�

ه در ک یسانکاند. اما  ات متشابھاتیگر، آید یو برخ ؛ه آنھا اساس قرآن ھستندکاند  مکات محیآ
ل ـ نادرست ـ بدنبال متشابھات یو تأو یزیفتنه انگ یوجود دارد، برا یجکشان، یھا دل

داند. و ثابت  یگر نمید یسک، الله متعالجز بل ـ درست ـ آنھا را یه تأوک یروند در حال یم
آنھا از جانب پروردگار ماست.  ی هم. ھمیمان داریند: ما به آنھا ایگو یقدمان در علم و دانش م

 ».پذیرند می باید بدانید که این تنھا صاحبان خرد ھستند که پند و
ه آنھا کد یروند، بدان یه به دنبال متشابھات مکد یدیرا د یسانکھرگاه، «آنگاه فرمود: 

 ».دینک یپس از آنھا دور ؛از آنان، نام برده است الله متعاله کھستند  یسانکھمان 

ِذیَن ٱَال َتحَۡسَبنَّ ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٦باب ( َیفَۡرُحوَن  لَّ
ن ُیحَۡمُدوْا ِبَما َلمۡ َیفَۡعُلواْ 

َ
وَن أ ُیِحبُّ َتوْا وَّ

َ
  ﴾...ِبَمآ أ

يِب  َ�نْ  ـ۲۱۲۷
َ
ُْدرِ  َسِعيدٍ أ

ْ
نَّ  :س يِّ اخل

َ
ُمنَافِِق�َ  ِمنَ  رَِجاالً  أ

ْ
ِ  رَُسولِ  َ�ْهدِ يِف  ،ال  ص ا�َّ

  ص انلَّىِبُّ  َخَرجَ  إَِذا اَكنُوا
َ

َغْزوِ  إىِل
ْ
َلَُّفوا ال

َ
ِ  رَُسولِ  ِخَالَف  بَِمْقَعِدِهمْ  َوفَرُِحوا ،َ�نْهُ  خت  ،ص ا�َّ

ْهِ  اْ�تََذُروا ص انلَّيِبُّ  قَِدمَ  فَإَِذا
َ

َحبُّوا ،وََحلَُفوا ،إِيل
َ
نْ  َوأ

َ
لَْت  ،َ�ْفَعلُوا لَمْ  بَِما ُ�َْمُدوا أ َ�َ�َ: ﴿ �َ

ِينَ ٱَ�َۡسَ�َّ  ن ُ�َۡمُدواْ بَِما لَۡم َ�ۡفَعلُواْ فََ� َ�َۡسبَنَُّهم بَِمَفاَز�ٖ  �َّ
َ
ُ�ِحبُّوَن أ تَواْ وَّ

َ
 َ�ۡفرَُحوَن بَِمآ �

ِ�مٞ  ۡلَعَذاِب� ٱ ّمِنَ 
َ
 )۲۷۷۷(م/. ]۱۸۸[آل عمران:  ﴾١٨٨َولَُهۡم َعَذاٌب أ

پیامبر ه ک یھنگام ص در زمان رسول الله گوید: می س ید خدریابوسعترجمه: 
 ماندند (به جھاد ین از آن، باز میاز منافق یا رفت، عده یبه جھاد م ص اکرم
 ص ه رسول اللهک یشان، خوشحال بودند. و ھنگامن نشستنیو از ا .)رفتند نمی

خاطر ه دوست داشتند ب ھمچنینند. دخور یآوردند و سوگند م ی، عذر م گشت برمی

َ� َ�َۡسَ�َّ ﴿: گردیده نازل ین آیلذا ا ؛رندیش قرار گیاند، مورد ستا ه انجام ندادهک ییارھاک
ِينَ ٱ ْ فََ� َ�َۡسبَنَُّهم بَِمَفاَز�ٖ  �َّ ْ بَِما لَۡم َ�ۡفَعلُوا ن ُ�َۡمُدوا

َ
ُ�ِحبُّوَن أ ْ وَّ تَوا

َ
� ٓ  ّمِنَ  َ�ۡفرَُحوَن بَِما

ِ�مٞ  ۡلَعَذاِب� ٱ
َ
ه ک یستیناشا یارھاکه از کگمان مبر آنان « .]۱۸۸[آل عمران:  ﴾١٨٨َولَُهۡم َعَذاٌب أ

ه انجام کـ  یکیـ ن یارھاکه بخاطر کشوند و دوست دارند  یدھند، خوشحال م یانجام م
 ».است کیشان، عذاب دردنایه براکبل ؛ابندی، نجات یش شوند، از عذاب الھیاند، ستا نداده

نَّ  :َعوٍْف  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  ْ�نَ  مُحَيْدَ َعن  ـ۲۱۲۸
َ
ابِهِ  !َرافِعُ  يَا اْذَهْب  :قَاَل  َمْرَوانَ  أ   بِلَوَّ

َ
 إِىل

ىَت  بَِما َفِرحَ  ِمنَّا اْمِرئٍ  لُكُّ  اَكنَ  لنَِئْ  :َ�ُقْل  َ�بَّاٍس  ابِْن 
َ
َحبَّ  ،أ

َ
نْ  َوأ

َ
بًا ،َ�ْفَعْل  لَمْ  بَِما ُ�َْمدَ  أ  ،ُمَعذَّ
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َ�نَّ  َُعذَّ
َ

مْجَُعونَ  نل
َ
نِْزلَْت  إِ�ََّما ؟اآليَةِ  َولَِهِذهِ  لَُ�مْ  َما :َ�بَّاٍس  اْ�نُ  َ�َقاَل  ،أ

ُ
ْهِل يِف  اآليَةُ  َهِذهِ  أ

َ
 أ

ِكتَاِب 
ْ
َخَذ ﴿ :َ�بَّاٍس  اْ�نُ  تَالَ  ُ�مَّ  ،ال

َ
ُ ٱ�ۡذ أ ِينَ ٱمِيَ�َٰق  �َّ وتُواْ  �َّ

ُ
لِلنَّاِس َوَ�  ۥَ�ُبَّيِنُنَّهُ  لِۡكَ�َٰب ٱأ

ِينَ ٱَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ :َ�بَّاٍس  ا�ْنُ  َوتَالَ  ،اآليَةَ  َهِذهِ  .]۱۸۷[آل عمران:  ﴾تَۡ�تُُمونَهُ  َ�ۡفرَُحوَن بَِمآ  �َّ
 ْ ْ بَِما لَۡم َ�ۡفَعلُوا ن ُ�َۡمُدوا

َ
�ُِحبُّوَن أ ْ وَّ تَوا

َ
لَُهمُ  :َ�بَّاٍس  ا�ْنُ  َوقَاَل  ﴾�

َ
 ءٍ يَشْ  َ�نْ  ص انلَّيِبُّ  َسأ

ْخرَبُوهُ  ،إِيَّاهُ  فََكتَُموهُ 
َ
َرْوهُ  قَدْ  َفَخرَُجوا ،بَِغْ�ِهِ  َوأ

َ
نْ  أ

َ
ْخرَبُوهُ  قَدْ  أ

َ
لَُهمْ  بَِما أ

َ
 َواْستَْحَمُدوا ،َ�نْهُ  َسأ

ْهِ  بَِذلَِك 
َ

تَْوا بَِما َوفَرُِحوا ،إِيل
َ
لَُهمْ  َما إِيَّاهُ  ِكتَْمانِِهمْ  ِمنْ  ،أ

َ
 )۲۷۷۸(م/ .َ�نْهُ  َسأ

مروان به دربان خود ؛رافع؛ گفت:  گوید: می ُحمید بن عبد الرحمن بن عوفترجمه: 
خود، خوشحال  یارھاک ه ازک یسانکاگر تمام ای رافع! نزد ابن عباس برو و بگو: 

رند، یش قرار گیاند، مورد ستا ه انجام ندادهک ییارھاکشوند و دوست دارند بخاطر  یم
ه در ین آیگفت: ا ل م؟ ابن عباسیشو یما عذاب داده م ی هعذاب داده شوند، ھم

َخَذ ﴿آنگاه این آیه را تالوت نمود:  ست.یمورد شما ن
َ
ُ ٱ�ۡذ أ ِينَ ٱِميَ�َٰق  �َّ وتُواْ  �َّ

ُ
أ

از اھل  الله متعالآور ھنگامی را که اد یبه  و« ﴾لِلنَّاِس َوَ� تَۡ�ُتُمونَهُ  ۥَ�ُبَّيِنُنَّهُ  ۡلِكَ�َٰب ٱ
و آن را  بیان کنیدد و یار سازکآش ،مردم یتاب خود را براکد یه باکمان گرفت یپ ،تابک

ِينَ ٱَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ سپس این آیه را تالوت نمود که ».دیتمان و پنھان نسازک َ�ۡفرَُحوَن بَِمآ  �َّ
 ْ ن ُ�َۡمُدواْ بَِما لَۡم َ�ۡفَعلُوا

َ
ُ�ِحبُّوَن أ تَواْ وَّ

َ
دھند  یه انجام مک ییارھاکه از کگمان مبر آنان « ﴾�

ش شوند، از یستا ،اند ه انجام ندادهک ییارھاکه در برابر کدارند  شوند، و دوست  یخوشحال م
 ».است کیعذاب دردنا آنان، یه براکبل ؛ابند و رستگار شوندینجات  ،یعذاب الھ

آنھا آن  ؛دیپرس یزیمورد چ ھود دریاز  صرم کا ینب در ادامه گفت: ل ابن عباس
بیرون رفتند و اینگونه وانمود کردند که  به او گفتند و یگریز دیردند و چکتمان کرا 

امبر، یاند، نزد پ ه ارائه دادهک یپاسخه بخاطر کن پنداشتند یچن و اند هجواب سؤال او را داد
    اند، خوشحال شدند. ش شدهیارشان، ستاکه بخاطر کنیاند. و از ا ش قرار گرفتهیمورد ستا



 ٦٤٧  کتاب تفسیر -۷۰

 ی نساء سوره

ْ ِ� ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٧باب ( �َّ ُ�ۡقِسُطوا
َ
�ۡن ِخۡفُتۡم �

 ﴾لنَِّسآءِ ٱَو�َۡسَتۡفُتونََك ِ� ﴿ فرماید: که می متعالالله ھمچنین این سخن  ﴾ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ

�َْ�ِ  بِْن  ُعْرَوةَ َعن  ـ۲۱۲۹ نَّهُ  :س الزُّ
َ
َل  �

َ
ِ  قَْولِ  َ�نْ  اَع�َِشةَ  َسأ سبحانه و تعاىل:  ا�َّ

﴿ �ِ ْ �َّ ُ�ۡقِسُطوا
َ
ْ ٱفَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ�ۡن ِخۡفتُۡم � َِسآءِ ٱَما َطاَب لَُ�م ّمَِن  نِ�ُحوا َمثَۡ�ٰ  لنّ
ْخىِت  ا�ْنَ  يَا :قَالَْت . ]۳[النساء:  ﴾َوثَُ�َٰث َوُرَ�ٰعَ 

ُ
َتِيَمةُ ِ�َ  أ  ،َويِلَِّها َحْجرِ يِف  تَُ�ونُ  ايلْ

�دُ  ،ومََجَالَُها َمالَُها َ�يُْعِجبُهُ  ،َماهِلِ يِف  �َُشاِرُ�هُ  نْ  َويِلَُّها َ�ُ�ِ
َ
وََّجَها أ نْ  بَِغْ�ِ  َ�زَتَ

َ
يِف  ُ�ْقِسَط  أ

نْ  َ�نُُهوا ،َ�ْ�ُهُ  ُ�ْعِطيَها َما ِمثَْل  َ�يُْعِطيََها ،َصَداقَِها
َ
  َ�نِْكُحوُهنَّ  أ

َّ
نْ  إِال

َ
 ،لَُهنَّ  ُ�ْقِسُطوا أ

ىلْعَ  بِِهنَّ  َو�َبْلُُغوا
َ
َداقِ  ِمنَ  ُسنَّتِِهنَّ  أ ِمُروا ،الصَّ

ُ
نْ  َوأ

َ
 ،النَِّساءِ  ِمنَ  لَُهمْ  َطاَب  َما َ�نِْكُحوا أ

ِ  رَُسوَل  اْستَْفتَْوا انلَّاَس  إِنَّ  ُ�مَّ  :اَع�َِشةُ  قَالَْت  :ُعْرَوةُ  قَاَل ، ِسَواُهنَّ   َهِذهِ  َ�ْعدَ  ص ا�َّ
نَْزَل  ،ِ�يِهنَّ  ،اآليَةِ 

َ
ُ  فَأ َِسآءِ� ٱَو�َۡستَۡفتُونََك ِ� ﴿ :أل ا�َّ ُ ٱقُِل  لنّ ُ�ۡفتِيُ�ۡم �ِيهِنَّ َوَما  �َّ

َِسآءِ ٱِ� يََ�َٰ�  لِۡكَ�ٰبِ ٱُ�ۡتَ�ٰ َعلَيُۡ�ۡم ِ�  ِٰ� ٱ لنّ َ� تُۡؤتُوَ�ُهنَّ َما ُكتَِب لَُهنَّ  �َّ
ن تَنِكُحوُهنَّ 

َ
ي  :قَالَْت . ]۱۲۷[النساء:  ﴾َوتَۡرَ�بُوَن أ ِ

َّ
ُ  َذَكرَ َواذل   ا�َّ

َ
نَّهُ  َ�َعاىل

َ
 ُ�تَْ�  �

ِكتَاِب يِف  َعلَيُْ�مْ 
ْ
  اآليَةُ  ،ال

َ
و�

ُ
ُ  قَاَل الَّيِت  األ ْ ِ� ﴿ :ِ�يَها ا�َّ �َّ ُ�ۡقِسُطوا

َ
�ۡن ِخۡفتُۡم �

ْ ٱفَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ َِسآءِ ٱَما َطاَب لَُ�م ّمَِن  نِ�ُحوا ِ  َوقَْوُل  :اَع�َِشةُ  قَالَْت   ﴾لنّ يِف  َ�َعاىل ا�َّ

ْخَرى اآليَةِ 
ُ
ن تَنِكُحوُهنَّ ﴿ :األ

َ
َحِدُ�مْ  َرْ�بَةَ  ﴾َوتَۡرَ�بُوَن أ

َ
َتِيَمةِ  َعِن  أ  تَُ�ونُ الَّيِت  ايلْ

َمالِ  قَِليلَةَ  تَُ�ونُ  ِح�َ  ،َحْجِرهِ يِف 
ْ
ََمالِ  ال

ْ
نْ  َ�نُُهوا ،َواجل

َ
 َمالَِهايِف  رَِغبُوا َما َ�نِْكُحوا أ

  النَِّساءِ  َ�تَاَ�  ِمنْ  ومََجَالَِها
َّ
ِقْسِط  إِال

ْ
ْجِل  ِمنْ  ،بِال

َ
 )۳۰۱۸(م/ .َ�نُْهنَّ  َرْ�بَتِِهمْ  أ

 الله متعالن سخن یا ی هدربار لشه یاز عا گوید: می سعروه بن زبیر ترجمه: 

�َّ ُ�ۡقِسُطواْ ِ� ﴿د: یفرما یه مکپرسیدم 
َ
ْ ٱفَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ�ۡن ِخۡفتُۡم � َما َطاَب لَُ�م  نِ�ُحوا

 عدالتد یمان نتوانیتی ی ه دربارهکد یدیو اگر ترس«  ﴾َمۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث َوُرَ�ٰعَ  لنَِّسآءِ ٱّمَِن 
ا چھار تا ازدواج یا سه ید، با دو یشما حاللند و دوست دار یه براک یگریبا زنان د، دینک

است  یمیتیدختر  ی هه دربارین آی! ای من خواھر زاده یگفت: ا لعایشه  ».دینک
اش مال  یمال او است. و ول یکاش قرار دارد و آن دختر، شر یول یه تحت سرپرستک
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ه عدالت را کنیند، بدون اکه با او ازدواج کرد یگ یم میپسندد و تصم یو جمالش را م
گران به او یه دکرا بدھد  یا هیند و به او ھمان مھرکت یاش رعا هیمھر ی هدربار

شدند و به آنان دستور داده  یم، نھیتیاز ازدواج با دختران  یسانکن یدھند. چن یم
ه عدالت کنیمگر ا ؛نندکباشند، ازدواج  یه مورد پسندشان مک یگریه با زنان دکشد 

ج است، در یه در عرف آنان، راکرا  یا هین مھرینند و باالترکت یمورد آنان، رعارا در 
ه ک یگریه با زنان دکن صورت، به آنان دستور داده شده است یر ایرند. در غینظر بگ

 نند.کدوست دارند، ازدواج 
 ه، مردم از ین آی: پس از نزول ادر ادامه گفت لشه یعا گوید: می سعروه 

ه را نازل فرمود: ین آی، االله متعالفتوا خواستند. آنگاه  ص اللهرسول 

َِسآءِ� ٱَو�َۡستَۡفتُونََك ِ� ﴿ ُ ٱقُِل  لنّ ِ�  لِۡكَ�ٰبِ ٱُ�ۡفتِيُ�ۡم �ِيهِنَّ َوَما ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم ِ�  �َّ
َِسآءِ ٱيََ�َٰ�  ِٰ� ٱ لنّ ن تَنِكُحوُهنَّ  �َّ

َ
[النساء:  ﴾َ� تُۡؤتُوَ�ُهنَّ َما ُكتَِب لَُهنَّ َوتَۡرَ�بُوَن أ

آنان به شما  ی درباره الله متعالنند. بگو : ک یزنان سؤال م ی هاز تو دربارو مردم « .]۱۲۷
 ـشان یراث اینه میدر زم ـه در قرآن کسازد آنچه را  یشما روشن م یو برا دھد یپاسخ م

 ـا جمال یبه خاطر مال ـ ه ک گوید یسخن م یمیتیزنان  ی ز دربارهیگردد؛ و ن یتالوت م
شان واجب یبرا الله متعاله کرا  ای) هیمھر( یزیچ ید؛ ولینکشان ازدواج ید با ایخواھ یم

 ».دیپرداز ینم ، به آناننموده است

ن َوتَرَۡ�ُبوَن ﴿ د:یفرما یه میآ پایاندر  الله متعال گوید: می لشه یعا
َ
أ

ه از مال و جمال ک یمانیتیخواھند با  یه مک یسانکن است: یه ایمنظور آ ﴾تَنِكُحوُهنَّ 
ار، منع کن یندارند، از ا یه به آنان، عالقه اک ینند با وجودکبرخوردارند، ازدواج  کیاند
 نند.کت یه در مورد آنان، عدالت را رعاکنیمگر ا ؛اند هشد

ُ�ۡل  �َوَمن َ�َن فَقِ�ٗ ﴿ فرماید: که می متعالالله ): در مورد این سخن ٨باب (
ۡ
 فَۡلَيأ

 »کس که نیازمند است، بطور شایسته بخوردو ھر«  ﴾لَۡمۡعُروِف بِٱ
ِ  �فَقِ�ٗ  َ�نَ  َوَمن﴿: أل قَْوهِلِ يِف  ،ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۲۱۳۰ ُ�ۡل ب

ۡ
 ﴾لَۡمۡعُروِف ٱفَۡلَيأ

نِْزلَْت  :قَالَْت  .]٦[النساء: 
ُ
َتِيمِ  َمالِ  َواىِل يِف  أ

ْ
ي  ايل ِ

َّ
نْ  ُ�ْتَاًجا اَكنَ  إَِذا ،َوُ�ْصِلُحهُ  َعلَيْهِ  َ�ُقومُ اذل

َ
 أ

ُ�َل 
ْ
 )۳۰۱۹(م/ .ِمنْهُ  يَأ
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 �َوَمن َ�َن فَقِ�ٗ ﴿ که: أل الله متعالدر مورد این سخن  لعایشه ترجمه: 
ُ�ۡل 

ۡ
 ویمورد سرپرست اموال یتیم که اموال گوید: این آیه در  می ﴾لَۡمۡعُروِف بِٱ فَلۡيَأ

کند، نازل گردید که در صورتی که نیازمند است، از آنھا  را نگھداری و محافظت می
 بخورد.

 لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱَ�َما لَُ�ۡم ِ� ﴿فرماید:  که می الله متعال): در مورد این سخن ٩باب (
 »اید؟ چرا شما ـ مؤمنان ـ در مورد منافقان دو دسته شده« ﴾فِئَتَۡ�ِ 

نَّ  :س ثَابٍِت  بِْن  َز�ْدِ  َ�نْ  ـ۲۱۳۱
َ
  َخَرجَ  صانلَّيِبَّ  أ

َ
ُحدٍ  إِىل

ُ
نْ  نَاٌس  فَرََجعَ  ،أ  اَكنَ  ِممَّ

ْصَحاُب  فاََكنَ  ،َمَعهُ 
َ
 ،الَ  :َ�ْعُضُهمْ  َوقَاَل  ،َ�ْقتُلُُهمْ  ،َ�ْعُضُهمْ  قَاَل  ،فِْرَ�تَْ�ِ  ِ�يِهمْ  ص انلَّيِبِّ  أ

لَْت   )۲۷۷۶(م/ ].۸۸[النساء: ﴾فَِئتَۡ�ِ  لُۡمَ�ِٰفقِ�َ ٱَ�َما لَُ�ۡم ِ� ﴿ :َ�َ�َ
ی احد بیرون رفت؛ برای غزوه صنبی اکرم  گوید: می سزید بن ثابت ترجمه: 

در مورد آنان  صی نبی اکرم  پس گروھی از ھمراھانش (منافقان) برگشتند. صحابه
رسانیم. و تعدادی دیگر،  میبه دو گروه تقسیم شدند: تعدادی گفتند: آنھا را به قتل 

چرا « ﴾فَِئتَۡ�ِ  لُۡمَ�ٰفِِق�َ ٱَ�َما لَُ�ۡم ِ� ﴿مخالفت کردند. آنگاه، این آیه نازل گردید که: 
 »اید؟ دو دسته شده ،مؤمنان در مورد منافقانشما 

َتَعّمِٗدا اَوَمن َ�ۡقُتۡل ُمۡؤِمنٗ ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ١٠باب (  ﴾مُّ
 »شدکب ،عمد یرا از رو یه مؤمنک یسکو«

ُت  :قَاَل  س ُجبَْ�ٍ  بِْن  َسِعيدِ  َ�نْ  -۲۱۳۲
ْ
لَِمنْ  :َ�بَّاٍس  ِالبِْن  قُل

َ
ًدا ُمْؤِمنًا َ�تََل  أ  ِمنْ  ُمتََعمِّ

ُفْرقَانِ يِف الَّيِت  اآليَةَ  َهِذهِ  َعلَيْهِ  َ�تَلَوُْت  :قَاَل  ،الَ  :قَاَل  ؟تَْوَ�ةٍ 
ْ
ِينَ ٱوَ ﴿ :ال ِ ٱَ� يَۡدُعوَن َمَع  �َّ َّ� 

َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱإَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقُتلُوَن  ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
  .]۶۸[الفرقان:  ﴾ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ

َ
 ،اآليَةِ  آِخرِ  إِىل

يَّةٌ  آيَةٌ  َهِذهِ  :قَاَل  َتَعّمِٗدا اَوَمن َ�ۡقُتۡل ُمۡؤِمنٗ ﴿ :َمَدِ�يَّةٌ  آيَةٌ  �ََسَختَْها ،َمكِّ َجَهنَُّم  َفَجَزآُؤهُۥ مُّ
 )۲۰۲۳م/( ﴾�ِيَها اَ�ِٰ�ٗ 

مؤمنی که  کسی ی به ابن عباس گفتم: آیا توبه گوید: می سسعید بن جبیر ترجمه: 
ی فرقان را  ی سوره شود؟ گفت: خیر. من این آیه را از روی عمد، بکشد، پذیرفته می

ِينَ ٱوَ ﴿ برایش تالوت نمودم: ِ ٱَ� يَۡدُعوَن َمَع  �َّ  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱإَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقُتلُوَن  �َّ
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ُ ٱَحرََّم  َّ�  ِ  ب
ثَامٗ  ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ

َ
ه ک یسانکو  « .]۶۸[الفرقان:  ﴾٦٨اَوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك يَلَۡق �

رده است، به کخونش را حرام  الله متعاله کرا  یو انسان کنند صدا نمیرا  یگریبا الله، معبود د
فر آن را کیارھا را انجام دھد، کن یاھرکس  هکنند. چرا ک یرسانند مگر به حق، و زنا نم یقتل نم

 ».شود میاش پذیرفته توبه کند؛ یعنی توبهکه  کسی (و در ادامه آمده است: مگر .)ندیب یم
نسخ کرده آن را ی مدنی  این آیه کهگفت: این آیه، مکی است  ل ابن عباس

َتَعّمِٗدا اَوَمن َ�ۡقُتۡل ُمۡؤِمنٗ ﴿است:  ه ک یسکو« .]۹۳[النساء:  ﴾�ِيَها اَجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ  فََجَزآُؤُهۥ مُّ
 ».ماند یفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا مکی ،شدکب ،عمد یرا از رو یمؤمن
اش  قابل یاد آوری است که در روایت دیگری از ابن عباس آمده است که توبه«

شود و صحیح ھم ھمین است و اھل سنت و جماعت نیز بر این باورند و  پذیرفته می
ماند که قتل مؤمن را حالل بداند که  گویند: در صورتی برای ھمیشه در جھنم می می

  ».شود در این صورت، کافر می

ۡلَ�ٰٓ إَِ�ُۡ�ُم ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ١١باب (
َ
َوَ� َ�ُقولُواْ لَِمۡن �

َ�ٰمَ ٱ  »یستید تو مؤمن نییگون ،ردکه به شما سالم ک یسکو به « ﴾الَۡسَت ُمۡؤِمنٗ  لسَّ
ُمْسِلِم�َ  ِمنَ  نَاٌس  لىَِقَ  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۲۱۳۳

ْ
ُ  ُ�نَيَْمةٍ يِف  رَُجالً  ال

َ
 :َ�َقاَل  ،هل

َالمُ  َخُذوهُ  ،َعلَيُْ�مْ  السَّ
َ
َخُذوا َ�َقتَلُوهُ  فَأ

َ
َك  َوأ

ْ
ُغنَيَْمةَ  تِل

ْ
لَْت  ،ال ۡلَ�ٰٓ ﴿ :َ�َ�َ

َ
ْ لَِمۡن � َوَ� َ�ُقولُوا

َ�ٰمَ ٱإَِ�ُۡ�ُم  َها .]۹۴[النساء:  ﴾الَۡسَت ُمۡؤِمنٗ  لسَّ
َ
َالمَ « :َ�بَّاٍس  اْ�نُ  َوقََرأ  )۳۰۲۵(م/ .»السَّ

مردی برخورد کردند که  گوید: گروھی از مسلمانان با می ل ابن عباسترجمه: 
تعداد اندکی گوسفند ھمراھش بود. آن مرد گفت: السالم علیکم. آنان او را گرفتند و به 

َوَ� َ�ُقولُواْ لَِمۡن ﴿ قتل رساندند و گوسفندان را تصرف کردند. آنگاه، این آیه نازل گردید که:
لَۡ�ٰٓ إَِ�ُۡ�ُم 

َ
َ�ٰمَ ٱ�  ».یستیتو مؤمن ن :دییگون ،ردکبه شما سالم ه ک کسی و به« ﴾الَۡسَت ُمۡؤمِنٗ  لسَّ

ةٌ ٱ�ِن ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ١٢باب (
َ
َخافَۡت ِمۢن َ�ۡعلَِها  ۡمَرأ

ۡو إِۡعَراٗض 
َ
از ھمبستری خود  شوھرشبیم آن را داشت که  ، زنیھرگاه« ﴾ا�ُُشوًزا أ

 »داری و بی اعتنایی کند
ةٌ ٱ�ِن ﴿ :أل قَْوهِلِ يِف  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۲۱۳۴

َ
ۡو  ۡمَرأ

َ
َخافَۡت ِمۢن َ�ۡعلَِها �ُُشوًزا أ

ٓ  ُجَناحَ  فََ�  اإِۡعَراٗض  ن َعلَۡيِهَما
َ
يِف  نََزلَْت  :قَالَْت  .]۱۲۸[النساء:  ﴾ُصۡلٗحا بَۡيَنُهَما يُۡصلَِحا أ
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ةِ 
َ
َمْرأ

ْ
نْ  فَلََعلَّهُ  ،الرَُّجِل  ِعنْدَ  تَُ�ونُ  ال

َ
ٌ  ُصْحبَةٌ  لََها َوتَُ�ونُ  ،ِمنَْها �َْستَْكرِثَ  الَ  أ

َ
نْ  َ�تَْكَرهُ  ،َوَودل

َ
 أ

ُ  َ�تَُقوُل  ،ُ�َفاِرَ�َها
َ

نَْت  :هل
َ
ِ�  ِمنْ  ِحلٍّ يِف  أ

ْ
 )۳۰۲۱(م/ .َشأ

ةٌ ٱ�ِن ﴿که:  الله متعالدر مورد این سخن  لعایشه ترجمه: 
َ
َخافَۡت ِمۢن  ۡمَرأ

ۡو إِۡعَراٗض 
َ
ٓ  ُجَناحَ  فََ�  اَ�ۡعلَِها �ُُشوًزا أ ن َعلَۡيِهَما

َ
بیم  ، زنیھرگاه« ﴾ُصۡلٗحا بَۡيَنُهَما يُۡصلَِحا أ

از آن دو  یکچ یبر ھداری و بی اعتنایی کند، از ھمبستری خود شوھرشآن را داشت که 
 ».ندازندیشتن صلح و صفا راه بیان خویه مکست ین یگناھ

اما ی زنی نازل شده است که شوھری دارد؛  گفت: این آیه، درباره لعایشه 
شود) و چون مدتی با ھم زندگی  کند (ھمبستر نمی شوھرش زیاد به او رسیدگی نمی

(تو از  گوید: می خواھد از او جدا شود؛ لذا به شوھرش اند و فرزند دارند، زن نمی کرده
 امور من ـ مثل ھمه یا بخشی از نفقه یا ھمبستری ـ معاف ھستی. (و اینگونه صلح

  .)فاق بیفتد و از یکدیگر جدا شوندتبدون اینکه طالقی اکنند  می

 مائده ی سوره

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿فرماید:  که می الله متعال): در مورد این سخن ١٣باب (
َ
أ

 »امروز دینتان را برای شما کامل نمودم« ﴾دِيَنُ�مۡ 
َُهودِ  ِمنَ  رَُجٌل  َجاءَ  :قَاَل  س ِشَهاٍب  بِْن  َطاِرقِ  َ�نْ  ـ۲۱۳۵   ايلْ

َ
ِم�َ  يَا :َ�َقاَل  ُ�َمرَ  إِىل

َ
 أ

ُمْؤِمِن�َ 
ْ
َُهودِ  َمْعرَشَ  ،نََزلَْت  َعلَيْنَا لَوْ  ،َ�ْقَرُءوَ�َها ِكتَابُِ�مْ يِف  آيَةٌ  ،ال

ْ
َْذنَا ،ايل َْومَ  َذلَِك  َالختَّ  ايلْ

ىُّ  :قَاَل  ،ِ�يًدا
َ
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ�  ۡ�َۡومَ ٱ﴿: قَاَل  ؟آيَةٍ  َوأ

َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ْعلَمُ إِ�ِّ  :ُ�َمرُ  َ�َقاَل  ].۳[المائده: ﴾ادِينٗ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
َْومَ  أل ي  ايلْ ِ

َّ
 ،ِ�يهِ  نََزلَْت اذل

َماَكنَ 
ْ
ي  َوال ِ

َّ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  نََزلَْت  ،ِ�يهِ  نََزلَْت اذل  )۳۰۱۷(م/ .مُجَُعةٍ  يَْومِ يِف  ،بَِعَرفَاٍت  ص ا�َّ

یک مرد یھودی نزد عمر آمد و گفت: ای  گوید: می سطارق بن شھاب ترجمه: 
کنید؛ اگر  تالوت میآن را  امیر المؤمنین! یک آیه در کتاب شما وجود دارد که شما

آیه؟ او گرفتیم. عمر گفت: کدام  شد، ما آن روز را جشن می بر ما یھودیان نازل می

ۡ�َمۡمُت َعلَيُۡ�ۡم نِۡعَمِ� َوَرِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ گفت:
َ
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
أ

ۡسَ�ٰمَ ٱ ۚ دِينٗ  ۡ�ِ ل یمکردم و نعمت خود را بر شما تکامل کتان ین شما را براید ،امروز« ﴾ا
عمر گفت: من روز و مکانی را  ».پسندیدمشما  یبرا دیننمودم و اسالم را به عنوان 
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 صدانم؛ این ایه، روز جمعه، در عرفات، بر رسول الله  که این آیه نازل گردید، می
 نازل گردید.

 ی أنعام سوره 

ِينَ ٱ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ١٤باب ( ْ َولَۡم يَۡلبُِسٓواْ  �َّ َءاَمُنوا
 »نکردند ستم، آلودهرا با  شانمانیو ا مان آوردندیه اک یسانک« ﴾إِيَ�َٰنُهم بُِظۡل�ٍ 

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۲۱۳۶ ا :قَاَل  س ودٍ سعُ مَ  بِن  ا�َّ ِينَ ٱ﴿ :نََزلَْت  لَمَّ ْ َولَۡم يَۡلبُِسٓواْ  �َّ َءاَمُنوا
ْصَحاِب  ىلَعَ  َذلَِك  َشقَّ  ].۸۲[األنعام: ﴾إِيَ�َٰنُهم بُِظۡل�ٍ 

َ
ِ  رَُسولِ  أ نَا :َوقَالُوا ص ا�َّ ُّ�

َ
 َ�ْظِلمُ  الَ  �

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ؟َ�ْفَسهُ   :ِالبِْنهِ  لُْقَمانُ  قَاَل  َكَما ُهوَ  إِ�ََّما ،َ�ُظنُّونَ  َكَما ُهوَ  لَيَْس « :ص ا�َّ
﴿ ِ ِۖ ٱَ�ُٰبَ�َّ َ� �ُۡ�ِۡك ب ۡكَ ٱإِنَّ  �َّ  )۱۲۴(م/ .]۱۳[لقمان:  ﴾لَُظۡلٌم َعِظيمٞ  لّ�ِ

ِينَ ٱ﴿: ی هیه آک یھنگام گوید: می س عبد الله بن مسعودترجمه:  ْ َولَۡم  �َّ َءاَمُنوا
نازل  »ردندکمانشان را با ستم، آلوده نیمان آوردند و ایه اک یسانک« ﴾يَۡلبُِسٓواْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡل�ٍ 

به از ما  یسکگفتند: چه گران آمد؛ پس  صاران رسول الله یاین مطلب بر ، گردید
معنایش آنگونه نیست که شما «فرمود:  صرسول الله رده است؟ کظلم نخودش، 

َ�ُٰبَ�َّ َ� �ُۡ�ِۡك ﴿ کنید؛ بلکه به این مفھوم است که لقمان به فرزندش گفت: گمان می
 ِ ِۖ ٱب ۡكَ ٱإِنَّ  �َّ ھمانا ورز؛ شرک ن الله متعالای پسرم! به « .]۱۳[لقمان:  ﴾لَُظۡلٌم َعِظيمٞ  لّ�ِ

 ».است ی، ظلم بزرگکشر

َ� يَنَفُع َ�ۡفًسا إِيَ�ُٰنَها لَۡم ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ١٥باب (
 ،اند اوردهیمان نیا ،ه قبل از آنک یمان آوردن افرادیا« ﴾تَُ�ۡن َءاَمَنۡت ِمن َ�ۡبُل 

 »شان نخواھد داشت به حال یسود

يِب  َ�نْ  ـ۲۱۳۷
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ُهَر�َْرةَ أ َ� يَنَفُع َ�ۡفًسا ﴿ :َخرَْجنَ  ِإَذا ثََالٌث « :ص ا�َّ

ۡو َكَسَبۡت ِ�ٓ إِيَ�ٰنَِها َخۡ�ٗ 
َ
ْمِس  ُطلُوعُ  ﴾�إِيَ�ُٰنَها لَۡم تَُ�ۡن َءاَمَنۡت ِمن َ�ۡبُل أ  ِمنْ  الشَّ

اُل  ،َمْغِر�َِها جَّ رِْض  وََدابَّةُ  ،َوادلَّ
َ
 )۱۵۸(م/ .»األ
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ھرگاه، سه چیز آشکار «فرمود:  صرسول الله  گوید: می سابو ھریره ترجمه: 

ۡو َكَسَبۡت ِ�ٓ إِيَ�ٰنَِها َخۡ�ٗ ﴿گردد، 
َ
 ﴾�َ� يَنَفُع َ�ۡفًسا إِيَ�ُٰنَها لَۡم تَُ�ۡن َءاَمَنۡت ِمن َ�ۡبُل أ

 ،مانیه با وجود داشتن اکن یا ای، اند اوردهیمان نیه قبل از آن اک یمان آوردن افرادیا(
ـ طلوع خورشید از ۱): به حالشان نخواھد داشت ی، سوداند ندوختهین یریخھیچ 

 .)زند می(حیوانی که با مردم، حرف » ی زمین ـ دابه۳ـ دّجال ۲مغرب 

يِب  َ�نْ  ـ۲۱۳۸
َ
نَّ  س َذرٍّ أ

َ
تَْدُرونَ « :يَْوًما قَاَل  صانلَّيِبَّ  أ

َ
ْ�نَ  أ

َ
ْمُس  َهِذهِ  تَْذَهُب  أ  ؟»الشَّ

ُ  :قَالُوا ُ  ا�َّ
ُ

ْعلَمُ  َورَُسوهل
َ
ِْرى َهِذهِ  إِنَّ « :قَاَل  ،أ

َ
  تَنْتَِ�َ  َحىتَّ  جت

َ
َْت  ُمْستََقرَِّها إِىل

َ
َعْرِش  حت

ْ
 َ�تَِخرُّ  ،ال

 َ�تُْصِبحُ  َ�رَتِْجعُ  ،ِجئِْت  َحيُْث  ِمنْ  ارِْجىِع  ،اْرتَِفىِع  :لََها ُ�َقاَل  َحىتَّ  َكَذلَِك  تََزاُل  َوالَ  ،َساِجَدةً 
ِْرى ُ�مَّ  ،َمْطِلِعَها ِمنْ  َطاِلَعةً 

َ
  تَنْتَِ�َ  َحىتَّ  جت

َ
َْت  ُمْستََقرَِّها إِىل

َ
َعْرِش  حت

ْ
 َوالَ  ،َساِجَدةً  َ�َتِخرُّ  ،ال

 ِمنْ  َطاِلَعةً  َ�تُْصِبحُ  ،َ�رَتِْجعُ  ،ِجئِْت  َحيُْث  ِمنْ  ارِْجىِع  ،اْرتَِفىِع  :لََها ُ�َقاَل  َحىتَّ  َكَذلَِك  تََزاُل 
ِْرى ُ�مَّ  ،َمْطِلِعَها

َ
  تَنْتَِ�َ  َحىتَّ  َشيْئًا ِمنَْها انلَّاُس  �َْستَنِْكرُ  الَ  جت

َ
َْت  ،َذاكَ  ُمْستََقرَِّها إِىل

َ
 حت

َعْرِش 
ْ
ْصِبىِح  ،اْرتَِفىِع  :لََها َ�يَُقاُل  ،ال

َ
 َ�َقاَل  »َمْغِر�َِها ِمنْ  َطاِلَعةً  َ�تُْصِبحُ  ،َمْغِر�ِِك  ِمنْ  َطاِلَعةً  أ

ِ  رَُسوُل  تَْدُرونَ « :ص ا�َّ
َ
يَنَفُع َ�ۡفًسا إِيَ�ُٰنَها لَۡم تَُ�ۡن  َ� ﴿ ِح�َ  َذاكَ  ؟َذاُ�مْ  َمىَت  أ

ۡو َكَسَبۡت ِ�ٓ إِيَ�ٰنَِها َخۡ�ٗ 
َ
 )۱۵۹(م/ ﴾�َءاَمَنۡت ِمن َ�ۡبُل أ

این ه ک دیدان یا میآ«فرمود:  ص رمکا ینب روزی، گوید: می س ابوذرترجمه: 
دانند.  ی، بھتر مپیامبرشو  الله متعال: ندگفت شصحابه ؟ »رود یجا مکد به یخورش

سجده  به ،و در آنجارود  یماین خورشید به محل استقرارش، زیر عرش «فرمود: 
از گویند: بلند شو و  میبرد تا اینکه به او  میو ھمچنان در سجده بسر . افتد می

. آنگاه کند میگردد و از مشرق، طلوع  میبر پس . ، برگردیه آمده اک ییھمان جا
رسد و به  میاستقرارش به زیر عرش تا اینکه بار دیگر به محل کند  می حرکت

گویند: بلند شو و  میبرد تا اینکه به او  و ھمچنان در سجده بسر می افتد. میسجده 
کند.  گردد و از مشرق، طلوع می بر میپس . ، برگردیه آمده اک ییاز ھمان جا

ای ببینند و به مسیرش ادامه  بدون اینکه مردم امر ناشناختهکند  می سپس حرکت
رسد. آنگاه به او  دھد تا اینکه به ھمان محل استقرارش در زیر عرش می می
آیا «در ادامه فرمود:  صرسول الله ». گویند: بلند شو و از مغرب، طلوع کن می

َ� يَنَفُع َ�ۡفًسا إِيَ�ٰنَُها لَۡم تَُ�ۡن ﴿افتد؟ ھنگامی که  میاین اتفاق چه وقت دانید  می
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ۡو َكسَ 
َ
ه قبل از آن ک یمان آوردن افرادیا« ﴾�بَۡت ِ�ٓ إِيَ�ٰنَِها َخۡ�ٗ َءاَمنَۡت مِن َ�بُۡل أ

به  ی، سوداند ندوختهین یریخھیچ  ،مانیه با وجود داشتن اکن یا ای، اند اوردهیمان نیا
  ».حالشان نخواھد داشت

 ی اعرافسوره

ْ زِ�نََتُ�ۡم ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ١٦باب ( ِ ُخُذوا
ِعنَد ُ�ّ

 »دییارایب ـ یمعنو و یبا لباس ماد ـ، خود را سجده گاھیدر ھر « ﴾َمۡسِجدٖ 
ةُ  اَكنَِت  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۲۱۳۹

َ
َمْرأ

ْ
َيِْت  َ�ُطوُف  ال

ْ
 :َ�تَُقوُل  ،ُعْرَ�انَةٌ  َوِ�َ  بِابل

َْعلُهُ  ؟تِْطَوافًا يُِعُ�ِ�  َمنْ 
َ

 :َوَ�ُقوُل  َفرِْجَها ىلَعَ  جت
َْومَ   وْ  َ�ْعُضهُ  َ�بُْدو ايلْ

َ
ِحلُّهُ  فَالَ  ِمنْهُ  بََدا َ�َما لُكُّهُ  أ

ُ
  أ

لَْت  ِ َمۡسِجدٖ ﴿ :اآليَةَ  َهِذهِ  َ�َ�َ
 )۳۰۲۸(م/ .]۳۱[األعراف:  ﴾ُخُذواْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ

(در دوران جاھلیت) یک زن، برھنه، پیرامون کعبه  گوید: می ل ابن عباسترجمه: 
یک قطعه  ودھد؟  ی طواف به من عاریت می گفت: چه کسی پارچهمیو کرد  می طواف

اش آشکار  گفت: امروز، قسمتی از آن یا ھمه گذاشت و می پارچه بر شرمگاھش می
دانم. آنگاه این آیه، نازل گردید:  گردد؛ پس آنچه از آن که آشکار گردد، حاللش نمی می

ِ َمۡسِجدٖ ﴿
ْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ ، خود را با لباس سجده گاه و عبادت گاھیدر ھر « ﴾ُخُذوا

  ».دییارایب یمعنو و یماد

ن ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ١٧باب (
َ
ْ أ  ۡ�َنَّةُ ٱ تِۡلُ�مُ َونُوُدٓوا

ورِۡ�ُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ 
ُ
 کهن بھشت شما است یا :دنشو یندا داده ممؤمنان « ﴾أ

  ».دیبر یبه ارث م ،دیا ه انجام دادهک یآن را به خاطر اعمال

يِب  َ�نْ  ـ۲۱۴۰
َ
ُْدرِىِّ  َسِعيدٍ أ

ْ
يِب  س اخل

َ
 إِنَّ  :ُمنَادٍ  ُ�نَاِدى« :قَاَل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  ،ُهَر�َْرةَ  وَأ

نْ  لَُ�مْ 
َ
وا أ بًَدا �َْسَقُموا فَالَ  تَِصحُّ

َ
نْ  لَُ�مْ  َو�ِنَّ  ،أ

َ
ْيَْوا أ

َ
بًَدا َ�ُموتُوا فَالَ  حت

َ
نْ  لَُ�مْ  َو�ِنَّ  ،أ

َ
 �َِشبُّوا أ

بًَدا َ�ْهَرُموا فَالَ 
َ
نْ  لَُ�مْ  َو�ِنَّ  ،أ

َ
بًَدا تَبْتَئُِسوا فَالَ  َ�نَْعُموا أ

َ
ُ  فََذلَِك  »أ

ُ
ن ﴿ :ألقَْوهل

َ
 تِلُۡ�مُ َونُوُدٓواْ أ

ورِۡ�تُُموَها بَِما ُكنتُۡم َ�ۡعَملُونَ  ۡ�َنَّةُ ٱ
ُ
 )۲۸۳۷(م/ .]۴۳[األعراف:  ﴾أ
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یک «فرمود:  صگویند: رسول الله  می ل ابو سعید خدری و ابو ھریرهترجمه: 
دھد که: حق شماست که به صحت و عافیت برسید و ھرگز بیمار نشوید؛  منادی ندا می

حق شماست که جوان شوید و ھرگز پیر  حق شماست که زنده بمانید و ھرگز نمیرید؛
نشوید؛ حق شماست که که در رفاه و آسایش زندگی کنید و ھرگز دچار فقر و بدبختی 

ن تِلُۡ�ُم ﴿ فرماید: که می الله متعالنشوید؛ ھمین است مفھوم سخن 
َ
ْ أ  ۡ�َنَّةُ ٱَونُوُدٓوا

ورِۡ�تُُموَها بَِما ُكنتُۡم َ�ۡعَملُونَ 
ُ
آن را به  کهن بھشت شما است یا :دنشو یندا داده ممؤمنان « ﴾أ

 ».دیبر یبه ارث م ،دیا ه انجام دادهک یخاطر اعمال

 ی أنفال سوره

ُ ٱَوَما َ�َن ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ١٨باب ( نَت  �َّ
َ
َ�ُهۡم َوأ ِ�َُعّذِ

 »ندک یعذاب نمگرفتار را  آنھا الله متعال، یان آنان ھستیتا تو در م« ﴾�ِيِهمۡ 
�ََس َعن  ـ۲۱۴۱

َ
بُو قَاَل  قَاَل: س َمالٍِك  ْ�نَ  أ

َ
إِن َ�َن َ�َٰذا ُهَو  للَُّهمَّ ٱ�ۡذ قَالُواْ ﴿ :َجْهٍل  أ

ۡمِطۡر َعلَۡيَنا ِحَجاَرةٗ  ۡ�َقَّ ٱ
َ
َمآءِ ٱ ّمِنَ  ِمۡن ِعنِدَك فَأ وِ  لسَّ

َ
ِ��ٖ  ئۡتَِناٱأ

َ
[األنفال:  ﴾٣٢بَِعَذاٍب أ

لَْت  .]۳۲ ُ ٱَوَما َ�َن ﴿ :َ�َ�َ نَت �ِيِهۡمۚ َوَما َ�َن  �َّ
َ
َ�ُهۡم َوأ ُ ٱِ�َُعّذِ َ�ُهۡم َوُهۡم  �َّ ُمَعّذِ

َ�ُهُم  ٣٣�َۡسَتۡغِفُرونَ  �َّ ُ�َعّذِ
َ
ُ ٱَوَما لَُهۡم � وَن َعِن  �َّ [األنفال:  ﴾ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَُهۡم يَُصدُّ

۳۳-۳۴[.  
َ

 )۲۷۹۶(م/ .اآليَةِ  آِخرِ  إِىل

ْ ﴿ابو جھل گفت:  گوید: می سانس بن مالک ترجمه:  إِن َ�َن َ�َٰذا ُهَو  للَُّهمَّ ٱ�ۡذ قَالُوا
ۡمِطۡر َعلَيۡنَا ِحَجاَرةٗ  ۡ�َقَّ ٱ

َ
َمآءِ ٱ ّمِنَ  مِۡن ِعنِدَك فَأ وِ  لسَّ

َ
ِ��ٖ  ئۡتِنَاٱأ

َ
ن یاگر ابار الھا! « ﴾٣٢بَِعَذاٍب أ

به عذاب اینکه ما را ا یببار سنگ بر ما  ،توست، از آسمان جانبحق است و از ـ دین اسالم ـ 

ُ ٱَوَما َ�َن ﴿آنگاه این آیات نازل گردید:  ».کنگرفتار  ی،کدردنا نَت �ِيهِۡمۚ َوَما  �َّ
َ
َ�ُهۡم َوأ ِ�َُعّذِ

ُ ٱَ�َن  َ�ُهۡم وَُهۡم �َۡستَۡغفُِرونَ  �َّ َ�ُهُم  ٣٣ُمَعّذِ �َّ ُ�َعّذِ
َ
ُ ٱَوَما لَُهۡم � وَن َعِن  �َّ  لَۡمۡسِجدِ ٱوَُهۡم يَُصدُّ

ان آنان یتو در مدر حالی که  کند آنان را گرفتار عذاب نمی الله متعال«  .]۳۴-۳۳[األنفال:  ﴾ۡ�ََرامِ ٱ
آنان طلب بخشش و  ـ از یبرخـ ه ک یدھد در حال یرا عذاب نم آنھا الله متعالن یچن و ھم ؛یھست

از  ـمسلمانان را ـ  آنھاه ک یند، در حالکآنان را عذاب ن متعالالله چرا  .ندینما یآمرزش م
 ».؟دارند یمسجدالحرام باز م
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 ی برائت (توبه) سوره

َحدٖ ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ١٩باب (
َ
ٰٓ أ  ّمِۡنُهم َوَ� تَُصّلِ َ�َ

اَت  بَٗدا مَّ
َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  � َ�َ  ِ بر او نماز  ھرگز ،از آنان ُمرد یکی ،ھرگاه« .]٨٤[التوبة:  ﴾َ�ۡ�ِه

 »ستیمخوان و بر سر گورش نا

فضائل عمر (احلديث:  تاب الفضائل، يفك ، و قد تقدم يفلفيه حديث ابن عمر 
۱۶۳۶( 

در کتاب فضایل، فضایل عمر بن  ل ، حدیث ابن عمردر این زمینهترجمه: 
 ) بیان گردید.۱۶۳۶ی ( ، شمارهسخطاب 

 مورد سوره ی برائت (توبه)، أنفال و حشر): در ۲۰باب (
ُت  :قَاَل  س ُجبَْ�ٍ  بِْن  َسِعيدِ  َ�نْ  ـ۲۱۴۲

ْ
 ؟آتلَّْوَ�ةِ  :قَاَل  ؟اتلَّْوَ�ةِ  ُسوَرةُ  :َ�بَّاٍس  ِالبِْن  قُل

َفاِضَحةُ ِ�َ  بَْل  :قَاَل 
ْ
ُل  َزالَْت  َما ،ال نْ  َظنُّوا َحىتَّ  ،َوِمنُْهمْ  ،َوِمنُْهمْ  :َ�ْ�ِ

َ
َحدٌ  ِمنَّا َ�بىَْق  الَ  أ

َ
  أ

َّ
 إِال

ُت  قَاَل  ،ِ�يَها ُذِكرَ 
ْ
ْ�َفالِ  ُسوَرةُ  :قُل

َ
َك  :قَاَل  ؟األ

ْ
ُت  :قَاَل  ،بَْدرٍ  ُسوَرةُ  تِل

ْ
رَْشُ  :قُل

ْ
 نََزلَْت  :قَاَل  ؟فَاحل

 )۳۰۳۱(م/ .انلَِّض�ِ بَِ�  يِف 
ی  پرسیدم: شأن نزول سوره ل ابن عباساز  گوید: می س سعید بن جبیرترجمه: 

ن سوره ھمچنان نازل یاتوبه چیست؟ گفت: توبه؟ بلکه فاضحه (رسوا کننده) است؛ 
ن گونه یاز آنھا ا یو بعضکنند  می ن کار رایاز آنھا (منافقان) ا یگفت: بعض یشد و م یم
ن سوره، سخن به یآنان در ا ی که از ھمهکردند  می که منافقان گمان ییند تا جایگو یم
ی أنفال چیست؟  . پرسیدم: شأن نزول سورهنمانده است یقباکس  ھیچ ان آمده ویم

ی حشر چیست؟ گفت:  ی بدر است. پرسیدم: شأن نزول سوره ی غزوه گفت: این، سوره
 در مورد بنی نضیر (یک گروه از یھود) نازل گردید. 

 ی هود سوره

يُۡذهِۡ�َ  ۡ�ََسَ�ٰتِ ٱإِنَّ ﴿فرماید:  که می الله متعال): در مورد این سخن ٢١باب (
ّ�ِ ٱ  برند ین می، گناھان را از بیکھمانا اعمال ن ﴾اتِ  َٔ لسَّ

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۲۱۴۳   رَُجٌل  َجاءَ  :قَاَل  س بِن َمسُعودٍ  ا�َّ
َ

ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ص انلَّىِبِّ  إىِل  !ا�َّ
ُْت إِ�ِّ 

َ
ةً  اَعجل

َ
قىَْص يِف  اْمَرأ

َ
َمِدينَةِ  أ

ْ
َصبُْت  َو�ِ�ِّ  ،ال

َ
نْ  ُدونَ  َما ِمنَْها أ

َ
َها أ َمسَّ

َ
نَا ،أ

َ
 َمايِف  فَاقِْض  ،َهَذا فَأ
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ُ  َ�َقاَل  ،ِشئَْت 
َ

ُ  َسرَتَكَ  لََقدْ  :ُ�َمرُ  هل  َ�َقامَ  ،َشيْئًا ص انلَّىِبُّ  يَرُدَّ  فَلَمْ  :قَاَل  ،َ�ْفَسَك  َسرَتَْت  لَوْ  ،ا�َّ
ْ�بََعهُ  ،فَا�َْطلََق  الرَُّجُل 

َ
قِِم ﴿ :اآليَةَ  َهِذهِ  َعلَيْهِ  َوتَالَ  ،َداَعهُ  رَُجالً  ص انلَّيِبُّ  فَأ

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َطَرَ�ِ  لصَّ

ِۡل� ٱ ّمِنَ  اَوُزلَفٗ  �ََّهارِ ٱ ّ�ِ ٱيُۡذهِۡ�َ  ۡ�ََسَ�ٰتِ ٱإِنَّ  �َّ ٰكِرِ�نَ  اِت�  َٔ لسَّ [ھود:  ﴾١١٤َ�ٰلَِك ذِۡكَرٰى لِل�َّ

َقْومِ  ِمنَ  رَُجٌل  َ�َقاَل  .]۱۱۴
ْ
ِ  نىَِبَّ  يَا :ال ُ  َهَذا ،ا�َّ

َ
ةً  هل  )۲۷۶۳(م/ .»اَكفَّةً  لِلنَّاِس  بَْل « :قَاَل  ؟َخاصَّ

یا آمد و گفت:  صمردی نزد رسول الله  گوید: می سبن مسعود عبد الله ترجمه: 
! من در بخش پایینی و خلوت مدینه، با زنی، خوش و ِبش کردم و بجز رسول الله

در خدمت شما ھستم؛ در ھمبستر شدن، ھر کاری با او انجام دادم؛ ھم اکنون ھم 
، راز تو را پنھان الله متعالگفت:  سخواھی، فیصله کن. عمر  حق من ھر چه می

به او جوابی  صرسول الله  گوید: می پوشاندی. راوی کرد؛ ای کاش! تو ھم آن را می
شخصی را به دنبال او  صنداد. سرانجام، آن مرد برخاست و رفت. نبی اکرم 

قِِم ﴿ند و این آیه را برایش تالوت نمود: فرستاد تا او را صدا بز
َ
لَٰوةَ ٱَوأ  �ََّهارِ ٱَطَرَ�ِ  لصَّ

ِۡل� ٱ ّمِنَ  اَوُزلَفٗ  ّ�ِ ٱيُۡذهِۡ�َ  ۡ�ََسَ�ٰتِ ٱإِنَّ  �َّ ٰكِرِ�نَ  اِت�  َٔ لسَّ در دو « ﴾١١٤َ�ٰلَِك ذِۡكَرٰى لِل�َّ
نماز را برپا  ـ مغرب و عشا ـ از شب ین قسمتیو ھم چن ـ صبح و ظھر و عصر ـ طرف روز

یا رد: کسؤال  فردی از میان جمع ».برند می نی، گناھان را از بیکھمانا اعمال ن ؛دار
ل حال مه شاکبل«فرمود:  صاست؟ رسول الله  او ی هژیم، وکن حیا ای! آرسول الله

 ».شود مردم می ی ھمه

 ی سبحان (اسراء) سوره

وحِ ٱلُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٢٢باب (  ﴾لرُّ
 »پرسند یروح م ی هاز تو دربار«

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۲۱۴۴ نَا بَيْنََما :قَاَل  س مسعودٍ  بِن  ا�َّ
َ
ْمىِش  أ

َ
 ،َحْرٍث يِف  ص انلَّيِبِّ  َمعَ  أ

َُهودِ  ِمنَ  بِنََفرٍ  َمرَّ  إِذْ  ،َعِسيٍب  ىلَعَ  ُمتَِّكئٌ  وَُهوَ 
ْ

وِح  َعِن  َسلُوهُ  :بِلَْعٍض  َ�ْعُضُهمْ  َ�َقاَل  ،ايل  ،الرُّ
ْهِ  َرابَُ�مْ  َما :َ�َقالُوا

َ
ءٍ  �َْستَْقِبلُُ�مْ  الَ  ؟إِيل ْهِ  َ�َقامَ  ،َسلُوهُ  :َ�َقالُوا ،تَْ�َرُهونَهُ  �ىَِشْ

َ
 َ�ْعُضُهمْ  إِيل

 ُ
َ

هل
َ
وِح  َعِن  فََسأ ْسَكَت  :قَاَل  ،الرُّ

َ
نَّهُ  َ�َعِلْمُت  ،َشيْئًا َعلَيْهِ  يَُردَّ  فَلَمْ ، ص انلَّىِبُّ  فَأ

َ
ْهِ  يُوىَح  �

َ
 ،إِيل

ا ،َماَكِ�  َ�ُقْمُت  :قَاَل  َوىْحُ  نََزَل  فَلَمَّ
ْ
وِح� ٱلُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿ :قَاَل  ال وحُ ٱقُِل  لرُّ ۡمرِ َرّ�ِ  لرُّ

َ
ِمۡن أ

وتِيُتم ّمَِن 
ُ
 )۲۷۹۴(م/ .]۸۵[اإلسراء:  ﴾٨٥إِ�َّ قَلِيٗ�  ۡلعِۡلمِ ٱَوَمآ أ
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چوب درخت که  صنبی اکرم ھمراه  من گوید: می س مسعودعبد الله بن ترجمه: 
به  ص پیامبر اکرم، گذر از قضا زدم. می قدم ،زد یه مکیبر آن ت ودر دست داشت  ییخرما

د. یروح بپرس ی هگفت: از او (محمد) دربار یگریاز آنان به د یکی. افتاد یھودیچند نفر 
 یه براکی شما از پرسیدن چیست؟ مبادا پاسخی به شما بدھد انگیزهگفت:  یکی دیگر

 و برخاستاز آنھا  یکیجه، یدر نت .دینکگفتند: سؤال  دیگر یند نباشد. بعضیآ شما خوش
سکوت نمود و جوابی به او نداد.  ص رسول اللهدر مورد روح پرسید.  صاز نبی اکرم 

. و سرجایم ایستادم برخاستمشود. پس  ینازل م وحی ص پیامبربر  متوجه شدم کهمن 

وِح� ٱلُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿ه را تالوت فرمود: ین آیا صرسول الله  بعد از نزول وحی، قُِل  لرُّ
وحُ ٱ وتِيتُم ّمَِن  لرُّ

ُ
ۡمرِ َرّ�ِ َوَمآ أ

َ
پرسند، بگو:  یروح م ی هاز تو دربار« ﴾٨٥إِ�َّ قَلِيٗ�  لۡعِلۡمِ ٱمِۡن أ

گاه است، و به شما فقط انده تنھا کاست  یزیچ ،روح از علم و دانش، داده  کیپروردگارم از آن آ
 ».شده است

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٢٣باب (
ُ
ِينَ ٱأ يَۡدُعوَن  �َّ

خودشان، خوانند  یاد میبه فرآنان ه کرا  یسانکآن « ﴾لۡوَِسيلَةَ ٱيَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم 
 »ندیجو یله میتقّرب به پروردگارشان وس یبرا

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۲۱۴۵ ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿: س بن مسعود ا�َّ
ُ
ِينَ ٱأ يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  �َّ

نِّ  ِمنَ  َ�َفًرا َ�ْعبُُدونَ  اِإل�ِْس  ِمنَ  َ�َفرٌ  اَكنَ  :قَاَل  .]۵۷[اإلسراء:  ﴾لۡوَِسيلَةَ ٱ ِ
ْ
ْسلَمَ  ،اجل

َ
 ِمنَ  انلََّفرُ  فَأ

نِّ  ِ
ْ
لَْت  ،بِِعبَاَدتِِهمْ  اِإل�ُْس  َواْستَْمَسَك  ،اجل ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ :َ�َ�َ

ُ
ِينَ ٱأ يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  �َّ

 )۳۰۳۰(م/ ﴾لۡوَِسيلَةَ ٱ

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿این آیه را تالوت نمود:  سعبد الله بن مسعود ترجمه: 
ُ
ِينَ ٱأ يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن  �َّ

تقّرب به  یبراخودشان، خوانند  یاد میبه فرآنان ه کرا  یسانکآن « ﴾لۡوَِسيلَةَ ٱإَِ�ٰ َرّ�ِِهُم 
ھا را عبادت  تعدادی از جنھا  انسان و گفت: گروھی از ».ندیجو یله میوس ن،پروردگارشا

ھمچنان به عبادت آنھا ھا  انسان ھا مسلمان شدند؛ اما آن کردند. سرانجام، جن می

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿این آیه را نازل فرمود:  الله متعالادامه دادند. آنگاه 
ُ
ِينَ ٱأ يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ  �َّ

تقّرب به  یبراخودشان،  ،خوانند یاد میبه فرآنان ه کرا  یسانکآن « ﴾لۡوَِسيلَةَ ٱَرّ�ِِهُم 
 ».ندیجو یله میوس ،پروردگارشان
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َوَ� َ�َۡهۡر بَِصَ�تَِك َوَ� ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٢٤باب (
 »ا آھسته مخوانینمازت را بلند « ﴾ُ�َافِۡت بَِها

:  قَْوهِلِ يِف  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۲۱۴۶
َ

َوَ� َ�َۡهۡر بَِصَ�تَِك َوَ� ُ�َافِۡت بَِها ﴿َ�َعاىل
ِ  َورَُسوُل  نََزلَْت  :قَاَل  .]۱۱۰[اإلسراء:  ﴾َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيٗ�  ۡ�َتغِ ٱوَ  ةَ  ُمتََوارٍ  ص ا�َّ  فاََكنَ  ،بَِمكَّ

ْصَحابِهِ  َص�َّ  إَِذا
َ
ُقْرآنِ  َصْوتَهُ  َرَ�عَ  بِأ

ْ
ُ�ونَ  َذلَِك  َسِمعَ  فَإَِذا ،بِال ُمرْشِ

ْ
ُقْرآنَ  َسبُّوا ال

ْ
ُ  َوَمنْ  ،ال

َ
نَْزهل

َ
 ،أ

ُ  َ�َقاَل  ،بِهِ  َجاءَ  َوَمنْ    ا�َّ
َ

ُ�ونَ  َفيَْسَمعَ  ﴾َوَ� َ�َۡهۡر بَِصَ�تَِك ﴿ :ص نِلَِبيِّهِ  َ�َعاىل ُمرْشِ
ْ
 ال

ْصَحابَِك  َ�نْ  ﴾َوَ� ُ�َافِۡت بَِها﴿ قَِراَءتََك 
َ
ْسِمْعُهمُ  ،أ

َ
ُقْرآنَ  أ

ْ
َْهرْ  َوالَ  ،ال

َ
َْهرَ  َذلَِك  جت

ْ
 ۡ�َتغِ ٱوَ ﴿ اجل

َْهرِ  َ�ْ�َ  :َ�ُقوُل  ﴾َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيٗ� 
ْ
ُمَخاَ�تَةِ  اجل

ْ
 )۴۴۷(م/ .َوال

َوَ� َ�َۡهۡر بَِصَ�تَِك َوَ� ُ�َافِۡت بَِها ﴿: این آیه را تالوت نمود لابن عباس ترجمه: 
ان یه مکبل ؛آھسته، بخوان یبلند و نه با صدا ینمازت را نه با صدا« ﴾َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيٗ�  ۡ�َتغِ ٱوَ 

 ».و اعتدال است یرو  انهیه مک ـر یش گیپدر  یراھ ،آن دو
پنھان بود و  ،هکدر م ص ه رسول اللهک گردیدنازل  یزمانو گفت: این آیه، 

و کرد  می بلند، تالوت یخواند، قرآن را با صدا یارانش، نماز میه با ک یھنگام
گفتند.  یراه میاش را بد و ب ننده و آورندهکنازل  و ش، قرآنیدن صداین با شنکیمشر

 یبا صدا یعنی ﴾َوَ� َ�َۡهۡر بَِصَ�تَِك ﴿به رسولش فرمود:  الله متعالاینجا بود که 

ن یچن ھمیعنی  ﴾َوَ� ُ�َافِۡت بَِها﴿ خوان تا مشرکان صدایت را بشنوند.قران مبلند، 

یعنی  ﴾َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيٗ�  ۡ�تَغِ ٱوَ ﴿ارانت نرسد. یه به گوش کآنقدر آھسته نخوان 
 ن.کانه را انتخاب یه راه مکبل

َْهرْ  َوالَ « :أل َقْوهِلِ يِف  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۲۱۴۷
َ

َافِْت  َوالَ  بَِصَالتَِك  جت
ُ

نِْزَل  :قَالَْت  »بَِها خت
ُ
 أ

اَعءِ يِف  هَهذ  )۴۴۶(م/ .ادلُّ

 ﴾َوَ� َ�َۡهۡر بَِصَ�تَِك َوَ� ُ�َافِۡت بَِها﴿ی:  روایت است که آیه لاز عایشه ترجمه: 
 ».دعا کن آھسته، یبلند و نه با صدا ینه با صدایعنی «ی دعا نازل گردید؛  در باره
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 ی کهف سوره

 ۡلقَِ�َٰمةِ ٱفََ� نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٢٥باب (
 »میشو یان قائل نمآن یبرا یارزش قیامت،و در روز « ﴾اَوۡزنٗ 

يِب  َ�نْ  ـ۲۱۴۸
َ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  س ُهَر�َْرةَ أ ىِت  إِنَّهُ « :قَاَل  ص ا�َّ

ْ
َأ

َ
َعِظيمُ  الرَُّجُل  يل

ْ
ِم�ُ  ال  السَّ

ِقيَاَمةِ  يَْومَ 
ْ
ِ  ِعنْدَ  يَِزنُ  الَ  ،ال  ﴾اَوۡزنٗ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱفََ� نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم ﴿ :اقَْرُءوا ،َ�ُعوَضةٍ  َجنَاحَ  ا�َّ

 )۲۷۸۵(م/ .]۱۰۵ھف: ک[ال
م الجثه یامت، مرد عظیروز ق«فرمود:  ص رسول الله گوید: می س رهیابوھرترجمه: 

ه را ین آیا ؛بال پشه، ارزش ندارد یک ی هبه انداز الله متعالنزد  حال آنکهآید  می و چاق

آنان، قائل  یبرا یامت، ارزشیروز ق« یعنی ﴾اَوۡزنٗ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱفََ� نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم ﴿د: یبخوان
 ».میشو ینم

 میی مر سوره

نِذرُۡهۡم يَۡوَم ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٢٦باب (
َ
ةِ ٱَوأ َ�َۡ�ۡ﴾  

يِب  َ�نْ  ـ۲۱۴۹
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ياخلُدر َسِعيدٍ أ َموِْت  ُ�َاءُ « :ص ا�َّ

ْ
 يَْومَ  بِال

ِقيَاَمةِ 
ْ
نَّهُ  ال

َ
ْملَحُ  َكبٌْش  َك�

َ
بُو َزادَ  ـ أ

َ
َنَّةِ  َ�ْ�َ  َ�يُوَ�ُف  ـ ُكَر�ٍْب  أ

ْ
َفَقا ـ َوانلَّارِ  اجل يِف  َوا�َّ

َِديِث  بَاىِق 
ْ
ْهَل  يَا :َ�يَُقاُل  ـ احل

َ
َنَّةِ  أ

ْ
ئِبُّونَ  ؟َهَذا َ�ْعِرفُونَ  َهْل  اجل  :َو�َُقولُونَ  َو�َنُْظُرونَ  فَيَرْشَ

َموُْت  َهَذا ،َ�َعمْ 
ْ
ْهَل  يَا :َو�َُقاُل  :قَاَل  ،ال

َ
ئِبُّونَ  قَاَل  ؟َهَذا َ�ْعِرفُونَ  َهْل  انلَّارِ  أ  فَيرَْشَ

َمْوُت  َهَذا ،َ�َعمْ  :َو�َُقولُونَ  َو�َنُْظُرونَ 
ْ
ْهَل  يَا :ُ�َقاُل  �ُمَّ  :قَاَل  ،َ�يُْذبَحُ  بِهِ  َ�يُْؤَمرُ  :قَاَل  ،ال

َ
 أ

َنَّةِ 
ْ
ْهَل  َو�َا ،َموَْت  فَالَ  ُخلُودٌ  اجل

َ
  ُ�مَّ  :قَاَل  »َمْوَت  فَالَ  ُخلُودٌ  انلَّارِ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  قََرأ  :ص ا�َّ

نِذۡرُهۡم يَۡوَم ﴿
َ
ِ ٱَوأ ة ۡمرُ ٱإِذۡ قُِ�َ  ۡ�َۡ�َ

َ
م: ی[مر ﴾٣٩يُۡؤمِنُونَ  َ�  َوُهمۡ  َوُهۡم ِ� َ�ۡفلَةٖ  ۡ�

َشارَ  .]۳۹
َ
  �ِيَِدهِ  َوأ

َ
يَا إِىل ْ�  )۲۸۴۹(م/ .ادلُّ

ل کمرگ را به ش«فرمود:  ص رسول الله گوید: می س ید خدریابوسعترجمه: 
 ی: اگویند میسپس  دارند؛ و میان بھشت و دوزغ، نگه می آورند یم یدیسفقوچ 
 وکنند  می رده و نگاهکشان را بلند  یآنھا سرھاشناسید؟  آیا این را می! یانبھشت

شود که: ای جھنمیان! آیا این  بعد از آن، ندا داده می .ن، مرگ استی، ایند: بلیگو یم
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، یند: بلیگو یم وکنند  می رده و نگاهکشان را بلند  یسرھا نیز آنھاشناسید؟  را می
 ید: انیگو ینند. سپس مک یذبح مآن را  دھند و دستور می ،سرانجام. ن، مرگ استیا

ان! یدوزخ یبدنبال ندارد. و ا یه مرگکد داشت یخواھ یجاودان یان! زندگیبھشت
ه را ین آیا رسول الله . سپس»بدنبال ندارد یه مرگکد داشت یخواھ یجاودان یزندگ

نِذرُۡهۡم يَۡوَم ﴿تالوت فرمود: 
َ
ِ ٱَوأ ة ۡمرُ ٱإِۡذ قُِ�َ  ۡ�َۡ�َ

َ
 َ�  َوُهمۡ  َوُهۡم ِ� َ�ۡفلَةٖ  ۡ�

ار کار از که ک یآن ھنگام ؛آنان را از روز حسرت، بترسان« یعنی .]۳۹م: ی[مر ﴾٣٩يُۡؤِمنُونَ 
و با دستش به دنیا اشاره  ».اند اوردهیمان نیاند و ا گذرد و آنان در غفلت بسر برده یم

  .)اند نمود. (در دنیا در غفلت بسر برده

فََرَءيَۡت ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٢٧باب (
َ
ِيٱأ َ�َفَر  �َّ

 »؟ردکار کات ما را انیه آکرا  یسک یدیا دیآ« ﴾َ�ٰتَِنا�

َعاِص  ىلَعَ يِل  اَكنَ  :قَاَل  س َخبَّاٍب  َ�نْ  ـ۲۱۵۰
ْ
تَيْتُهُ  ،َدْ�نٌ  َوائٍِل  بِْن  ال

َ
َ�َقاَضاهُ  فَأ

َ
 َ�َقاَل  ،أ

قِْضيََك  لَنْ  ،يِل 
َ
دٍ  تَْ�ُفرَ  َحىتَّ  أ ُت  :قَاَل  ،بُِمَحمَّ

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
ُفرَ  لَنْ إِ�ِّ  :هل

ْ
�

َ
دٍ  أ  ُ�مَّ  َ�ُموَت  َحىتَّ  بُِمَحمَّ

َموِْت  َ�ْعدِ  ِمنْ  لََمبُْعوٌث  َو�ِ�ِّ  :قَاَل ، ُ�بَْعَث 
ْ
قِْضيَك  فََسوَْف  ؟ال

َ
  رََجْعُت  إَِذا أ

َ
ٍ  َمالٍ  إِىل

َ
 قَاَل  ،َوَودل

ْ�َمُش  قَاَل  َكَذا :َوِ�يعٌ 
َ
لَْت  قَاَل  ،األ فََرَءيَۡت ﴿ :اآليَةُ  َهِذهِ  َ�َ�َ

َ
ِيٱأ َ�ٰتَِنا َوقَاَل َ�َفَر � �َّ

وَ�َ�َّ َماٗ� 
ُ
ا َ�   ]۷۷م: ی[مر ﴾٧٧َوَوَ�ً

َ
تِيَنا ﴿ :قَْوهِلِ  إِىل

ۡ
 )۲۷۹۵(م/ ﴾افَۡردٗ َوَ�أ

 لذا نزد او رفتم و م؛بود طلبکار یعاص بن وائل مبلغمن از  گوید: می س ابخبّ ترجمه: 
من به ، وام تو را نخواھم داد. یفر نورزکگفت: تا به محمد،  وی م.خواستخود را از او  طلب

بعد از آیا من گفت: ورزم. او  میتا نمیری و دوباره زنده نشوی، به محمد کفر نگفتم: او 
وام تو را پرداخت شوم؟ اگر دوباره زنده شدم و صاحب مال و فرزند شدم،  مرگ، زنده می

فَرََءيَۡت ﴿: گردیدنازل  اتین آیا، آنگاهرد. کخواھم 
َ
ِيٱأ وَ�َ�َّ َماٗ� َ�َفَر � �َّ

ُ
 َ�ٰتِنَا َوقَاَل َ�

ا لََع  ٧٧َوَوَ�ً طَّ
َ
ِم  لَۡغۡيَب ٱأ

َ
َذَ ٱأ ۚ َسنَۡكتُُب َما َ�ُقوُل َوَ�ُمدُّ َ�ُ  ٧٨َ�ۡهٗدا لرَّ�ٱِعنَد  �َّ مَِن  ۥَ�َّ

ا لَۡعَذابِ ٱ تِينَا فَۡرٗدا ۥَونَرِثُهُ  ٧٩َمّدٗ
ۡ
ات و یه آکرا  یسک یدیا دیآ«. ]٨٠-٧٧م: ی[مر ﴾٨٠َما َ�ُقوُل َو�َأ

الله ا از یب خبر دارد یغا او از یرد و گفت: به من مال و فرزند داده خواھد شد. آکار کام ما را انکاح
پیاپی م و یسینو یم سخنانش راما  .دیگو یه او مکست ین نیچن؟ گرفته است ین تعھدی، چنمتعال

ه از آن کآنچه را  گیریم ـ ـ می میبر یو از او به ارث م  .فرستادم یعذاب خواھو پشت سر ھم برایش 
  ».ما خواھد آمد نزدو تنھا  کت و ،زند یدم م
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 اءیی أنب سوره

َل َخۡلقٖ ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٢٨باب ( وَّ
َ
ٓ أ نَا

ۡ
 َكَما بََد�

گر شما را زنده یم، بار دیردکنش شما را خلق یه در بدو آفرکگونه  ھمان« ﴾نُّعِيُدهُ 
 »ردکم یخواھ

ِ  رَُسوُل  ِ�ينَا قَامَ  :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۲۱۵۱  يَا« :َ�َقاَل  ،بَِموِْعَظةٍ  َخِطيبًا ص ا�َّ

َها ُّ�
َ
ونَ  إِنَُّ�مْ  انلَّاُس  � رَْشُ

ُ
  حت

َ
ِ  إىِل َل َخلۡقٖ ﴿ :ُغْرالً  ُعَراةً  ُحَفاةً  ا�َّ وَّ

َ
ٓ أ نَا

ۡ
ۥۚ  َكَما بََد� وَۡعًدا  نُّعِيُدهُ

الَ  .]۱۰۴اء: ی[األنب ﴾َعلَۡينَاۚٓ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰعِلِ�َ 
َ
َل  َو�ِنَّ  أ وَّ

َ
َالَئِِق  أ

ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ايُْ�سَ  اخل

ْ
 َعلَيْهِ  إِبَْراِهيمُ  ال

الَمُ  الَ  ،السَّ
َ
يِت  ِمنْ  بِرَِجالٍ  َسيَُجاءُ  َو�ِنَّهُ  أ مَّ

ُ
َمالِ  َذاَت  بِِهمْ  َ�يُؤَْخذُ أ قُوُل  ،الشِّ

َ
ْصَحاىِب  رَبِّ  يَا :فَأ

َ
 ،أ

ْحَدثُوا َما تَْدرِى الَ  إِنََّك  :َ�يَُقاُل 
َ
قُوُل  ،َ�ْعَدكَ  أ

َ
َعبْدُ  قَاَل  َكَما فَأ

ْ
الِحُ  ال  اَوُ�نُت َعلَۡيهِۡم َشهِيدٗ ﴿ :الصَّ

ا ا �ِيهِۡمۖ  ُدۡمُت  مَّ ۡيتَِ�  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَوَ�َّ
َ
ءٖ  لرَّ�ِيَب ٱ أ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ نَت َ�َ
َ
إِن  ١١٧َشهِيدٌ  َعلَۡيهِۡمۚ َوأ

نَت 
َ
ۡ�ُهۡم فَإِ�َُّهۡم ِعبَاُدَكۖ �ن َ�ۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ  .]۱۱۸-۱۱۷[المائدة:  ﴾١١٨ۡ�َِكيمُ ٱ لَۡعزِ�زُ ٱُ�َعّذِ

ينَ  يََزالُوا لَمْ  إِ�َُّهمْ  :يِل  َ�يَُقاُل  :قَاَل  ْ�َقابِِهمْ  ىلَعَ  ُمْرتَدِّ
َ
 )۲۸۵۹(م/ .»فَاَرْ�تَُهمْ  ُمنْذُ  أ

در میان ما برخاست و به موعظه  صرسول الله  گوید: می لابن عباس ترجمه: 
د شد یان و ختنه نشده، حشر خواھیپا برھنه، عرشما ای مردم! «فرمود:  پرداخت و

َل َخۡلقٖ ﴿ وَّ
َ
نَآ أ

ۡ
ۥۚ  َكَما بََد� نش یه در بدو آفرکھمانگونه « ﴾وَۡعًدا َعلَۡيَناۚٓ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰعِلِ�َ  نُِّعيُدهُ

 ؛میدھ یه ما مکاست  یا ن وعدهیا ؛ردکم یگر شما را زنده خواھیم، بار دیردکشما را خلق 
 ».م ساختیخواھ یوعده را عمل نیقطعًا ما ا

 .است÷  میشود، ابراھ یده میامت، لباس پوشانیروز قکه  کسی نخستین بدانید که
 م:یگو یم من د.نبر می چپه سمت ب آورند و امتیانم را میاز  یگروھ در آن روز، بلی،

بدعتھایی دانی که اینھا بعد از تو چه  تو نمیند: یگو یم نھا اصحاب من ھستند.یا پروردگارا!

َوُ�نُت ﴿ م:یگو یرا م ،÷ یسیع، اللهصالح  ی هپس من ھمان سخن بند ایجاد کردند.
ا اَعلَۡيهِۡم َشهِيدٗ  ا �ِيهِۡمۖ  ُدۡمُت  مَّ ۡيتَِ�  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَوَ�َّ

َ
ءٖ  لرَّ�ِيَب ٱ أ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ نَت َ�َ
َ
 َعلَۡيهِۡمۚ َوأ

نَت  ١١٧َشهِيدٌ 
َ
ۡ�ُهۡم فَإِ�َُّهۡم ِعبَاُدَكۖ �ن َ�ۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ [المائدة:  ﴾١١٨ۡ�َِكيمُ ٱ لَۡعزِ�زُ ٱإِن ُ�َعّذِ

ه ک یشان، اطالع داشتم. و ھنگام یارھاکان آنان بودم از یه در مکمن تا آن زمان « .]۱۱۷-۱۱۸
، ینک. اگر آنان را مجازات یز، گواه ھستیو تو بر ھر چ ی، تنھا تو مراقب آنان بودیراندیمرا م



 ٦٦٣  کتاب تفسیر -۷۰

آنگاه به من  ».یمتک، تو غالب و با حیبندگان تو ھستند و اگر آنان را مورد مغفرت قرار دھ
 شان برگشتند. گویند: آنھا از ھنگامی که تو از آنان جدا شدی، مرتد شدند و به گذشته می

 ی حج سوره

ْ ٱَ�َٰذاِن َخۡصَماِن ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٢٩باب (  ۡخَتَصُموا
دشمنی و به  پروردگارشان، ی هدربار که در برابر ھم اند هنان دو دستیا« ﴾ِ� َرّ�ِِهمۡ 

 »اند پرداخته نگج
بَاَذرٍّ  َسِمْعُت  :قَاَل  ،ُ�بَادٍ  بِْن  َقيِْس  َ�نْ  ـ۲۱۵۲ 

َ
َ�َٰذاِن َخۡصَماِن ﴿ :إِنَّ  َقَسًما ُ�ْقِسمُ  س أ

ْ ٱ ينَ يِف  نََزلَْت  إِ�ََّها .]۱۹[الحج:  ﴾ِ� َرّ�ِِهمۡ  ۡخَتَصُموا ِ
َّ

ٌّ  ،مَحَْزةُ  :بَْدرٍ  يَْومَ  بََرُزوا اذل  َوُ�بَيَْدةُ  ،وىلََعِ
َارِِث  ْ�نُ 

ْ
َويِلدُ  ،َر�ِيَعةَ  اْ�َنا وََشيْبَةُ  َوُ�تْبَةُ  ،احل

ْ
 )۳۰۳۳(م/ .ُ�تْبَةَ  ْ�نُ  َوال

 گوید: می وکند  می سوگند یاد سشنیدم که ابوذر گوید: می ادقیس بن عبّ ترجمه: 

ْ ٱَ�َٰذاِن َخۡصَماِن ﴿ی  آیه  ی هدربار اند که در برابر ھم نان دو دستهیا« ﴾ِ� َرّ�ِِهمۡ  ۡخَتَصُموا
در مورد حمزه و علی و عبیده بن حارث ـ  »اند پرداخته نگجبه دشمنی و  پروردگارشان،

از مسلمانان ـ و عتبه و شیبه فرزندان ربیعه، و ولید بن عتبه ـ از کفار ـ نازل گردید که 
دند (و با ھم به مبارزه در روز بدر ـ قبل از شروع جنگ عمومی ـ از صفوف، بیرون آم

 .)پرداختند

 ی نور سوره

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: که می لالله متعا): در مورد این سخن ٣٠باب ( َّ�  ِ ۡفكِ ٱَجآُءو ب ِ�ۡ 
ردند، کسرھم ـ شه یعا ـ در موردن تھمت بزرگ را یه اک یسانک« ﴾ّمِنُ�مۡ  ُعۡصَبةٞ 
 »از شما ھستند یگروھ

ِ� قَاَل:  الزُّْهرِىِّ  َعِن  ـ۲۱۵۳ ْخرَبَ
َ
ُمَسيَِّب  ْ�نُ  َسِعيدُ  أ

ْ
�َْ�ِ  �ْنُ  وَُعْرَوةُ  ال َقَمةُ  الزُّ

ْ
 َوقَّاٍص  بِْن  وََعل

ِ  َوُ�بَيْدُ  ِ  َ�بْدِ  �ْنُ  ا�َّ  ِح�َ  ص انلَّىِبِّ  َزْوِج  ب اَع�َِشةَ  َحِديِث  َ�نْ  َمْسُعودٍ  بِْن  ُ�تْبَةَ  بِْن  ا�َّ
ْهُل  لََها قَاَل 

َ
َها ،قَالُوا َما اِإلفِْك  أ

َ
ُ  َ�رَبَّأ ا ا�َّ ُهمْ  ،قَالُوا ِممَّ

ُّ
ثَِ�  َوُ�  ،َحِديِثَها ِمنْ  َطائَِفةً َحدَّ

ْوىَع  اَكنَ  َوَ�ْعُضُهمْ 
َ
ْ�بََت  ،َ�ْعٍض  ِمنْ  حِلَِديِثَها أ

َ
 ِمنُْهمُ  َواِحدٍ  لُكِّ  َ�نْ  َوَ�يُْت  َوقَدْ  ،اقِْتَصاًصا َوأ

َِديَث 
ْ
ي  احل ِ

َّ
ثَِ� اذل ُق  َحِديِثِهمْ  َوَ�ْعُض  ،َحدَّ نَّ  َذَكُروا ،َ�ْعًضا يَُصدِّ

َ
 صانلَّيِبِّ  َزْوجَ  ،اَع�َِشةَ  أ
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ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَالَْت  َرادَ  إَِذا ص ا�َّ
َ
نْ  أ

َ
قَْرعَ  ،َسَفًرا َ�ُْرجَ  أ

َ
تُُهنَّ  ،�َِسائِهِ  َ�ْ�َ  أ َّ�

َ
 ،َسْهُمَها َخَرجَ  فَ�

ِ  رَُسوُل  بَِها َخَرجَ  قَْرعَ  :اَع�َِشةُ  قَالَْت  ،َمَعهُ  ص ا�َّ
َ
 ِ�يَها فََخَرجَ  ،َغَزاَها َغْزَوةٍ يِف  بَيَْننَا فَأ

ِ  رَُسولِ  َمعَ  فََخرَْجُت  ،َسْهِ�  نِْزَل  َما َ�ْعدَ  وََذلَِك  ص ا�َّ
ُ
َِجاُب  أ

ْ
نَا ،احل

َ
مْحَُل  فَأ

ُ
 ،َهوَْدىِج يِف  أ

نَْزُل 
ُ
  إَِذا َحىتَّ  ،َمِسَ�نَا ،ِ�يهِ  َوأ

َ
ِ  رَُسوُل  فََرغ َمِدينَةِ  ِمنَ  وََدنَْونَا ،َوَ�َفَل  ،َغْزوِهِ  ِمنْ  ص ا�َّ

ْ
 ،ال

ْلَةً  آَذنَ 
َ

َيَْش  َجاَوزُْت  َحىتَّ  َ�َمَشيُْت  ،بِالرَِّحيِل  آَذنُوا ِح�َ  َ�ُقْمُت  ،بِالرَِّحيِل  يل
ْ
ا ،اجل  قََضيُْت  فَلَمَّ

ِ�  ِمنْ 
ْ
ُت  َشأ

ْ
ْ�بَل

َ
  أ

َ
 ،اْ�َقَطعَ  قَدِ  َظَفارِ  َجْزِع  ِمنْ  ِعْقِدى فَإَِذا َصْدرِى فَلََمْسُت  ،الرَّْحِل  إِىل

ََمْسُت  فَرََجْعُت  ْ�بََل  ،ابِْتَغاُؤهُ  بََسِ� فَحَ  ِعْقِدى فَاتلْ
َ
ينَ  الرَّْهُط  َوأ ِ

َّ
 فََحَملُوايِل  يَرَْحلُونَ  اَكنُوا اذل

ي  بَِعِ�َى  ىلَعَ  فَرََحلُوهُ  ،َهوَْدىِج  ِ
َّ

ْرَكُب  ُكنُْت اذل
َ
�ِّ  َ�َْسبُونَ  وَُهمْ  ،أ

َ
 النَِّساءُ  َوَ�نَِت  :قَالَْت  ،ِ�يهِ �

نَ  لَمْ  ،ِخَفافًا َذاكَ  إِذْ 
ْ
َما ،اللَّْحمُ  َ�ْغَشُهنَّ  َولَمْ  ُ�َهبَّل نَ  إِ�َّ

ْ
ُ�ل

ْ
َقةَ  يَأ

ْ
ُعل

ْ
َعامِ  ِمنَ  ال  �َْستَنِْكرِ  فَلَمْ  ،الطَّ

َقْومُ 
ْ
َهوَْدِج  ثَِقَل  ال

ْ
نِّ  َحِديثَةَ  َجاِرَ�ةً  َوُ�نُْت  ،َوَرَ�ُعوهُ  رََحلُوهُ  ِح�َ  ال ََمَل  َ�بََعثُوا ،السِّ

ْ
 ،وََساُروا اجل

َيُْش  اْستََمرَّ  َما َ�ْعدَ  ِعْقِدى َووََجْدُت 
ْ
يٌب  َوالَ  َداٍع  بَِها َولَيَْس  َمنَاِزلَُهمْ  َفِجئُْت  ،اجل ِ�ُ، 

ْمُت  ِ�  َ�تَيَمَّ ي  َمْ�ِ ِ
َّ

نَّ  َوَظنَنُْت  ،ِ�يهِ  ُكنُْت اذل
َ
َقْومَ  أ

ْ
َّ  َ�َ�ِْجُعونَ  َسيَْفِقُدوِ�  ال

َ
نَا َ�بَيْنَا ،إِىل

َ
 أ

ِ� يِف  َجالَِسةٌ  ِل  ْ�نُ  َصْفَوانُ  َوَ�نَ  ،فَِنْمُت  َ�يِْ�  َغلَبَتِْ�  َمْ�ِ ُمَعطَّ
ْ
لَِ�ُّ  ال َواِ�ُّ  ُ�مَّ  ،السُّ

ْ
ك  قَدْ  ،اذلَّ

َيِْش  َوَراءِ  ِمنْ  ،َعرََّس 
ْ
لَجَ  اجل ْصبَحَ  ،فَادَّ

َ
ِ�  ِعنْدَ  فَأ ى ،َمْ�ِ

َ
تَاِ�  ،نَائِمٍ  إِ�َْسانٍ  َسَوادَ  فََرأ

َ
 َ�َعَرفَِ�  فَأ

نْ  بَْل �َ  يََراِ�  اَكنَ  َوقَدْ  ،َرآِ�  ِح�َ 
َ
َِجاُب  يرُْضََب  أ

ْ
َّ  احل  ِح�َ  بِاْسرِتَْجاِعهِ  فَاْستَيَْقْظُت  ،ىلَعَ

ْرُت  ،َعَرفَِ�  بَاىِب  وَْجِ�  فََخمَّ
ْ
ل ِ  ،جِبِ  َ�ْ�َ  لَكَِمةً  ِمنْهُ  َسِمْعُت  َوالَ  لَكَِمةً  يَُ�لُِّمِ�  َما َوَوا�َّ

نَاخَ  َحىتَّ  ،اْسرِتَْجاِعهِ 
َ
اِحلَةَ يِب  َ�ُقودُ  َفاْ�َطلََق  ،فََرِ�بْتَُها يَِدَها ىلَعَ  فََوِطئَ  ،َراِحلَتَهُ  أ  َحىتَّ  ،الرَّ

تَيْنَا
َ
َيَْش  أ

ْ
ْرِ يِف  ُموِغِر�نَ  نََزلُوا َما َ�ْعدَ  ،اجل

َ
ِهَ�ةِ  � ِ� يِف  َهلََك  َمنْ  َ�َهلََك  ،الظَّ

ْ
ي  َوَ�نَ  ،َشأ ِ

َّ
اذل

 
َّ

ِ  َ�بْدُ  ِكرْبَهُ  تََو� ىَبٍّ  ْ�نُ  ا�َّ
ُ
َمِدينَةَ  َ�َقِدْمنَا ،َسلُوَل  اْ�نُ  أ

ْ
َمِدينَةَ  قَِدْمنَا ِح�َ  ،فَاْشتََكيُْت  ،ال

ْ
 ،ال

ْهِل  قَْولِ يِف  يُِفيُضونَ  َوانلَّاُس  ،َشْهًرا
َ
ْشُعرُ  َوالَ  ،اِإلفِْك  أ

َ
ءٍ  أ يِف  يَِر�بُِ�  وَُهوَ  ،َذلَِك  ِمنْ  �ىَِشْ

�ِّ  وََجىِع 
َ
ْعرُِف  الَ �

َ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  أ ي  اللُّْطَف  ص ا�َّ ِ

َّ
رَى ُكنُْت اذل

َ
ْشتَىِك  ِح�َ  ِمنْهُ  أ

َ
َما ،أ  إِ�َّ

ِ  رَُسوُل  يَْدُخُل  ْشُعرُ  َوالَ  ،يَِر�بُِ�  َفَذاكَ  ؟»ِ�يُ�مْ  َكيَْف « :َ�ُقوُل  ُ�مَّ  َفيَُسلِّمُ  ص ا�َّ
َ
ِّ  أ  ،بِالرشَّ

مُّ  َميِع  وََخرََجْت  نَِقْهُت  َما َ�ْعدَ  َخرَْجُت  َحىتَّ 
ُ
َمنَاِصعِ  قِبََل  ِمْسَطٍح  أ

ْ
ُزنَا وَُهوَ  ،ال ُْرجُ  َوالَ  ،ُمتَرَبَّ

َ
� 

 
َّ
ْالً  إِال

َ
  يل

َ
ْلٍ  إِىل

َ
نَّ  َ�بَْل  وََذلَِك  ،يل

َ
ُكنَُف  َ�تَِّخذَ  أ

ْ
ْمُرنَا ،ُ�يُوتِنَا ِمنْ  قَِر�بًا ال

َ
ْمرُ  َوأ

َ
َعَرِب  أ

ْ
َولِ  ال

ُ
يِف  األ

ذَّى َوُ�نَّا ،اتلََّ�ُّهِ 
َ
ُكنُِف  َ�تَأ

ْ
نْ  بِال

َ
نَا فَاْ�َطلَْقُت  ،ُ�يُوتِنَا ِعنْدَ  َذَهاَ�تَّخِ  أ

َ
مُّ  أ

ُ
 بِنُْت  َوِ�َ  ،ِمْسَطٍح  َوأ
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يِب 
َ
ِلِب  بِْن  رُْهمِ أ ُمطَّ

ْ
َها ،َمنَاٍف  َ�بْدِ  بِْن  ال مُّ

ُ
يِب  َخالَةُ  ،اَعِمرٍ  بِْن  َصْخرِ  اْ�نَةُ  َوأ

َ
يِق  بَْ�رٍ أ دِّ  ،الصِّ

ثَاثَةَ  ْ�نُ  ِمْسَطحُ  َواْ�نَُها
ُ
ِلِب  بِْن  َ�بَّادِ  بِْن  أ ُمطَّ

ْ
ُت  ،ال

ْ
ْ�بَل

َ
نَا فَأ

َ
يِب  َو�ِنُْت  أ

َ
 ِح�َ  ،بَيىِْت  قِبََل  رُْهمٍ أ

نِنَا ِمنْ  فََرْ�نَا
ْ
مُّ  َ�َعرَثَْت  ،َشأ

ُ
ُت  ،ِمْسَطحٌ  تَِعَس  :َ�َقالَْت  ،ِمْرِطَهايِف  ِمْسَطٍح  أ

ْ
 َما بِئَْس  :لََها َ�ُقل

ِت 
ْ
�َُسبِّ�َ  ،قُل

َ
ىْ  :قَالَْت ، بَْدًرا َشِهدَ  قَدْ  رَُجالً  أ

َ
َولَمْ  َهنْتَاهُ  أ

َ
ُت  ؟قَاَل  َما �َْسَمىِع  أ

ْ
 ذلیَوَماَذا :قُل

تِْ�  :قَالَْت  ؟قَاَل  ْخرَبَ
َ
ْهِل  بَِقْولِ  فَأ

َ
  َمَرًضا فَازَْدْدُت  ،اِإلفِْك  أ

َ
ا ،َمَرىِض  إىِل   رََجْعُت  فَلَمَّ

َ
 ،بَيىِْت  إِىل

َّ  فََدَخَل  ِ  رَُسوُل يلَعَ ُت  ؟»ِ�يُ�مْ  َكيَْف « :قَاَل  ُ�مَّ  َفَسلَّمَ  ص ا�َّ
ْ
َذنُ  :قُل

ْ
تَأ

َ
نْ يِل  أ

َ
بََوىَّ  آىِتَ  أ

َ
 ؟أ

نَا :قَالَْت 
َ
ِر�دُ  ِحينَئِذٍ  َوأ

ُ
نْ  أ

َ
نَ  أ َ�َيقَّ

َ
رََبَ  أ

ْ
ِذنَ  ،ِقبَِلِهَما ِمنْ  اخل

َ
ِ  رَُسوُل يِل  فَأ بََوىَّ  فَِجئُْت  ص ا�َّ

َ
 أ

ُت 
ْ
�ِّ  َ�ُقل

ُ
تَاهْ  يَا :أل مَّ

ُ
ُث  َما أ ِ�  بُنَيَّةُ  يَا :َ�َقالَْت  ؟انلَّاُس  َ�تََحدَّ ِ  ،َعلَيِْك  َهوِّ  اَكنَِت  لََقلََّما فََوا�َّ

ةٌ 
َ
بَُّها رَُجٍل  ِعنْدَ  وَِضيَئةٌ  َ�طُّ  اْمَرأ ائِرُ  َولََها ،ُ�ِ   ،رَضَ

َّ
ْنَ  إِال ُت  :قَالَْت  ،َعلَيَْها َكرثَّ

ْ
ِ  ُسبَْحانَ  :قُل  !ا�َّ

َث  َوقَدْ  َدَّ َك  َ�بََكيُْت  :قَالَْت  ؟بَِهَذا انلَّاُس  حتَ
ْ
ْصبَْحُت  َحىتَّ  اللَّيْلَةَ  تِل

َ
  الَ  أ

ُ
 َوالَ  َدْمعٌ يِل  يَْرقَأ

تَِحُل 
ْ
�

َ
َصبَْحُت  ُ�مَّ  ،بِنَْومٍ  أ

َ
بِْ�ى أ

َ
ِ  رَُسوُل  وََداَع  ،أ َّ  ص ا�َّ يِب  ْ�نَ  ىلَعِ

َ
َساَمةَ  َطاِلٍب أ

ُ
 َز�ْدٍ  ْ�نَ  َوأ

بََث  ِح�َ 
ْ
َوىْحُ  اْستَل

ْ
ْهِلهِ  فَِراقِ يِف  �َْستَِش�ُُهَما ،ال

َ
ا :قَالَْت  ،أ مَّ

َ
َساَمةُ  فَأ

ُ
َشارَ  َز�ْدٍ  ْ�نُ  أ

َ
 ىلَعَ  فَأ

ِ  رَُسولِ  ى ص ا�َّ ِ
َّ

ْهِلهِ  بََراَءةِ  ِمنْ  َ�ْعلَمُ  بِاذل
َ
ِ  ،أ

َّ
وُدِّ  ِمنَ  لَُهمْ  َ�ْفِسهِ يِف  َ�ْعلَمُ  يَو�ِاذل

ْ
 يَا :َ�َقاَل  ،ال

ِ  رَُسوَل  ْهلَُك  ُهمْ  ،ا�َّ
َ
  َ�ْعلَمُ  َوالَ  أ

َّ
ا ،َخْ�ًا إِال مَّ

َ
ُّ  َوأ يِب  ْ�نُ  ىلَعِ

َ
ُ  يَُضيِِّق  لَمْ  :َ�َقاَل  َطاِلٍب أ  ا�َّ

لِ  َو�ِنْ  ،َكِث�ٌ  ِسَواَها َوالنَِّساءُ  َعلَيَْك 
َ
َاِرَ�ةَ  �َْسأ

ْ
ِ  رَُسوُل  فََداَع  قَالَْت  ،تَْصُدقَْك  اجل  ص ا�َّ

ىْ « :َ�َقاَل  بَِر�َرةَ 
َ
يِْت  َهْل  ،بَِر�َرةُ  أ

َ
ءٍ  ِمنْ  َرأ ُ  قَالَْت  ؟»اَع�َِشةَ  ِمنْ  يَِر�بُِك  ىَشْ

َ
ي  :بَِر�َرةُ  هل ِ

َّ
َواذل

َقِّ  َ�َعثََك 
ْ
يُْت  إِنْ  بِاحل

َ
ْمًرا َعلَيَْها َرأ

َ
ْغِمُصهُ  َ�طُّ  أ

َ
رَثَ  ،َعلَيَْها أ

ْ
�

َ
�ََّها ِمنْ  أ

َ
نِّ  َحِديثَةُ  َجاِرَ�ةٌ  �  ،السِّ

ْهِلَها َعِج�ِ  َ�نْ  َ�نَامُ 
َ
ىِت  ،أ

ْ
اِجنُ  َ�تَأ ُ�لُهُ  ادلَّ

ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ  :قَالَْت  ،َ�تَأ ِمنرَْبِ  ىلَعَ  ص ا�َّ

ْ
 ،ال

ِ  َ�بْدِ  ِمنْ  فَاْستَْعَذرَ  ىَبٍّ  بِْن  ا�َّ
ُ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  :قَالَْت  ،َسلُوَل  ابِْن  ،أ ِمنرَْبِ  ىلَعَ  وَُهوَ  :ص ا�َّ

ْ
 يَا« :ال

ُمْسِلِم�َ  َمْعرَشَ 
ْ
َذاهُ  بَلَغَ  قَدْ  رَُجلٍ  ِمنْ  َ�ْعِذُرِ�  َمنْ  ال

َ
ْهِل يِف  أ

َ
ِ  ،بَييِْت  أ ْهِ�  ىلَعَ  َعِلْمُت  َما فََوا�َّ

َ
 أ

 
َّ
  َعلَيْهِ  َعِلْمُت  َما رَُجالً  َذَكُروا َولََقدْ  ،َخْ�ًا إِال

َّ
ْهِ�  ىلَعَ  يَْدُخُل  اَكنَ  َوَما ،َخْ�ًا إِال

َ
  أ

َّ
 »َميِع  إِال

نَْصارِىُّ  ُمَعاذٍ  ْ�نُ  َسْعدُ  َ�َقامَ 
َ
نَا :َ�َقاَل  األ

َ
ْعِذرُكَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا ،ِمنْهُ  أ وِْس  ِمنَ  اَكنَ  إِنْ  ،ا�َّ

َ
 األ

�ْنَا َْزَرِج  إِْخَوانِنَا ِمنْ  اَكنَ  َو�ِنْ  ،ُ�نَُقهُ  رَضَ
ْ
َمْرَ�نَا اخل

َ
نَا أ

ْ
ْمَركَ  َ�َفَعل

َ
 ْ�نُ  َسْعدُ  َ�َقامَ  :قَالَْت  ،أ

َْزَرِج  َسيِّدُ  وَُهوَ  ،ُ�بَاَدةَ 
ْ
َِميَّةُ  اْجتََهلَتْهُ  َولَِ�ِن  ،اَصاحِلً  رَُجالً  َوَ�نَ  ،اخل

ْ
 بِْن  لَِسْعدِ  َ�َقاَل  ،احل

ِ  لََعْمرُ  ،َكَذبَْت  ،ُمَعاذٍ  َسيْدُ  َ�َقامَ  ،َ�تِْلهِ  ىلَعَ  َ�ْقِدرُ  َوالَ  َ�ْقتُلُهُ  الَ  ا�َّ
ُ
 َ�مِّ  اْ�نُ  وَُهوَ  ،ُحَضْ�ٍ  ْ�نُ  أ
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ِ  لََعْمرُ  ،َكَذبَْت  :ُ�بَاَدةَ  بِْن  لَِسْعدِ  َ�َقاَل  ،ُمَعاذٍ  بِْن  َسْعدِ  َْقتُلَنَّهُ  ا�َّ
َ

إِنََّك  ،نل
َاِدُل  ُمنَافٌِق  فَ

ُ
 َعِن  جت

ُمنَافِِق�َ 
ْ
َيَّانِ  َ�ثَارَ  ،ال

ْ
وُْس  احل

َ
َْزَرجُ  األ

ْ
وا َحىتَّ  ،َواخل نْ  َهمُّ

َ
ِ  َورَُسوُل  ،َ�ْقتَِتلُوا أ  ىلَعَ  قَائِمٌ  ص ا�َّ

ِمنرَْبِ 
ْ
  فَلَمْ  ،ال

ْ
ِ  رَُسوُل  يََزل ُضُهمْ  ص ا�َّ  يَْوِ�  َوَ�َ�يُْت  :قَالَْت  ،وََسَكَت  َسَكتُوا َحىتَّ  ُ�َفِّ

  الَ  ،َذلَِك 
ُ
تَِحُل  َوالَ  َدْمعٌ يِل  يَْرقَأ

ْ
�

َ
ْلىَِت  بََ�يُْت  ُ�مَّ  ،بِنَْومٍ  أ

َ
ُمْقِبلَةَ  يل

ْ
  الَ  ،ال

ُ
 َوالَ  َدْمعٌ يِل  يَْرقَأ

تَِحُل 
ْ
�

َ
بََواَى  ،بِنَْومٍ  أ

َ
نَّ  َ�ُظنَّانِ  َوأ

َ
ُاَكءَ  أ نَا ،ِعنِْدي َجالَِسانِ  ُهَما َ�بَيْنََما ،َكِبِدى فَاِلٌق  ابلْ

َ
 َوأ

بِْ�ى
َ
َذنَْت  ،أ

ْ
َّ  اْستَأ ةٌ يلَعَ

َ
نَْصارِ  ِمنَ  اْمَرأ

َ
ِذنُْت  األ

َ
ْنُ  َ�بَيْنَا :قَالَْت  ،َ�بىِْك  فََجلََسْت  ،لََها فَأ

َ
 ىلَعَ  �

ِ  رَُسوُل  َعلَيْنَا َدَخَل  َذلَِك  يِل  ِ�يَل  ُمنْذُ  ِعنِْدي َ�ِْلْس  َولَمْ  :قَالَْت  ،َجلََس  ُ�مَّ  فََسلَّمَ  ص ا�َّ
َِث  َوقَدْ  ،ِ�يَل  َما

َ
ْهِ  يُوىَح  الَ  َشْهًرا بل

َ
ِ� يِف  إِيل

ْ
ءٍ  َشأ دَ  :قَالَْت  ،�ىَِشْ ِ  رَُسوُل  فَتََشهَّ  ِح�َ  ص ا�َّ

ا« :قَاَل  ُ�مَّ  َجلََس  مَّ
َ
إِنَّهُ  !اَع�َِشةُ  يَا ،َ�ْعدُ  أ

إِنْ  ،َوَ�َذا َكَذا َ�نِْك  بَلََغِ�  قَدْ  فَ
 بَِر�ئَةً  ُكنِْت  فَ

ئُِك  ُ  فََسيرَُبِّ َمْمِت  ُكنِْت  َو�ِنْ  ،ا�َّ
ْ
ل
َ
َ  يفَاْستَْغِفرِ  ،بَِذنٍْب  أ ْهِ  َوتُوِ�  ا�َّ

َ
إِنَّ  ،إِيل

َعبْدَ  فَ
ْ
 اْ�رَتََف  إَِذا ال

ُ  تَاَب  ،تَاَب  ُ�مَّ  بَِذنٍْب  ا :قَالَْت  »َعلَيْهِ  ا�َّ ِ  رَُسوُل  قىََض  فَلَمَّ َهُ  ص ا�َّ  َحىتَّ  َدْمىِع  قَلََص  ،َمَقاتلَ
ِحسُّ  َما

ُ
ُت  ،َ�ْطَرةً  ِمنْهُ  أ

ْ
ىِب  َ�ُقل

َ
ِجْب  :أل

َ
ِ  رَُسوَل  َ��ِّ  أ ِ  :َ�َقاَل  ،قَاَل  ِ�يَما ص ا�َّ  َما ،َوا�َّ

ْدرِى
َ
قُوُل  َما أ

َ
ِ  لِرَُسولِ  أ ُت  ص ا�َّ

ْ
ِ�ِّ  َ�ُقل

ُ
ِجيىِب  :أل

َ
ِ  رَُسوَل  َ��ِّ  أ ِ  :َ�َقالَْت  ص ا�َّ  َما َوا�َّ

ْدرِى
َ
قُوُل  َما أ

َ
ِ  لِرَُسولِ  أ ُت  ص ا�َّ

ْ
نَا ـ :َ�ُقل

َ
نِّ  َحِديثَةُ  َجاِرَ�ةٌ  َوأ   الَ  ،السِّ

ُ
قَْرأ

َ
 ِمنَ  َكِثً�ا أ

ُقْرآنِ 
ْ
ِ  ،إِ�ِّ  ـ ال نَُّ�مْ  َعَرفُْت  لََقدْ  َوا�َّ

َ
ْ�تُمْ  ُ�ُفوِسُ�مْ يِف  اْستََقرَّ  َحىتَّ  بَِهَذا َسِمْعتُمْ  قَدْ  �  وََصدَّ

إِنْ  ،بِهِ 
ُت  فَ

ْ
ُ  ،بَِر�ئَةٌ إِ�ِّ  لَُ�مْ  قُل �ِّ  َ�ْعلَمُ  َوا�َّ

َ
قُوِ�  الَ  ،بَِر�ئَةٌ � فُْت  َولنَِئِ  ،بَِذلَِك  تَُصدِّ  اْ�رَتَ

ْمرٍ  لَُ�مْ 
َ
ُ  ،بِأ �ِّ  َ�ْعلَمُ  َوا�َّ

َ
قُونَِ�  ،بَِر�ئَةٌ � َُصدِّ ِ  ،َو�ِ�ِّ  ،تلَ ِجدُ  َما َوا�َّ

َ
  َمثَالً  َولَُ�مْ يِل  أ

َّ
 َكَما إِال

بُو قَاَل 
َ
يٌل  فََصرْبٌ « :يُوُسَف  أ ُ  مَجِ ُمْستََعانُ  َوا�َّ

ْ
ُت  ُ�مَّ  :قَالَْت  »تَِصُفونَ  َما ىلَعَ  ال

ْ
ل َوَّ  حتَ

نَا :قَالَْت  ،فَِراىِش  ىلَعَ  فَاْضَطَجْعُت 
َ
ِ  ،َوأ ْعلَمُ  ِحينَئِذٍ  َوا�َّ

َ
�ِّ  أ

َ
نَّ  ،بَِر�ئَةٌ �

َ
َ  َوأ ِ�  ا�َّ  ،برَِبَاَءىِت  ُمرَبِّ

ِ  ،َولَِ�نْ  ُظنُّ  ُكنُْت  َما َوا�َّ
َ
نْ  أ

َ
َل  أ ِ� يِف  ُ�ْ�َ

ْ
ِ�  ،ُ�تَْ�  َوىْحٌ  َشأ

ْ
ْحَقرَ  اَكنَ  َولََشأ

َ
 ِمنْ  َ�ْفىِس يِف  أ

نْ 
َ
ُ  َ�تلََكَّمَ  أ ْمرٍ يِف  أل ا�َّ

َ
رُْجو ُكنُْت  َولَِك�ِّ  ،ُ�تَْ�  بِأ

َ
نْ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  يََرى أ  ُرْؤَ�ا انلَّْومِ يِف  ص ا�َّ

ئُِ�  ُ  ُ�رَبِّ ِ  :قَالَْت  ،بَِها ا�َّ ِ  رَُسوُل  َرامَ  َما فََوا�َّ ْهِل  ِمنْ  َخَرجَ  َوالَ  ،َ�ِْلَسهُ  ص ا�َّ
َ
َيِْت  أ

ْ
 ابل

َحدٌ 
َ
نَْزَل  َحىتَّ  ،أ

َ
ُ  أ َخَذهُ  ص نَِبيِّهِ  ىلَعَ  أل ا�َّ

َ
ُخُذهُ  اَكنَ  َما فَأ

ْ
رُبََحاءِ  ِمنَ  يَأ

ْ
َوىْحِ  ِعنْدَ  ال

ْ
 َحىتَّ  ،ال

رُ  إِنَّهُ  َتََحدَّ
َ

َُمانِ  ِمثُْل  ِمنْهُ  يل
ْ
َعَرقِ  ِمنَ  اجل

ْ
َْومِ يِف  ،ال اِت  ايلْ َقْولِ  ثَِقِل  ِمنْ  ،الشَّ

ْ
ي  ال ِ

َّ
نِْزَل اذل

ُ
 ،َعلَيْهِ  أ

ا :قَالَْت  َى  فَلَمَّ ِ  رَُسولِ  َ�نْ  رُسِّ َل  فاََكنَ  ،يَْضَحُك  وَُهوَ  ص ا�َّ وَّ
َ
نْ  بَِها تََ�لَّمَ  لَكَِمةٍ  أ

َ
 :قَاَل  أ
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�رِْشِى«
َ
ا اَع�َِشةُ  يَا ،أ مَّ

َ
ُ  أ كِ  َ�َقدْ  ا�َّ

َ
أ �ِّ يِل  َ�َقالَْت  »بَرَّ

ُ
ْهِ  قُوِ�  :أ

َ
ِ قَالَت:  ،إِيل قُومُ  الَ  َوا�َّ

َ
ْهِ  أ

َ
 ،ِإيل

مْحَدُ  َوالَ 
َ
  أ

َّ
َ  إِال ي  ُهوَ  ،ا�َّ ِ

َّ
نَْزَل اذل

َ
نَْزَل  :قَالَْت  ،بََراَءىِت  أ

َ
ُ  فَأ ينَ  إِنَّ « :أل ا�َّ ِ

َّ
 بِاِإلفِْك  َجاُءوا اذل

نَْزَل  ،آيَاٍت  َعرْشَ  »ِمنُْ�مْ  ُعْصبَةٌ 
َ
ُ  فَأ بُو َ�َقاَل  :قَالَْت  ،بََراَءىِت  اآليَاِت  َهُؤالَءِ  أل ا�َّ

َ
 ـ بَْ�رٍ  أ

ِ  ـ َوَ�ْقِرهِ  ِمنْهُ  ِلَقَرابَِتهِ  ِمْسَطٍح  ىلَعَ  ُ�نِْفُق  َوَ�نَ  نِْفُق  الَ  َوا�َّ
ُ
بًَدا َشيْئًا َعلَيْهِ  أ

َ
ي  َ�ْعدَ  ،أ ِ

َّ
 قَاَل اذل

نَْزَل  ،ِلَعا�َِشةَ 
َ
ُ  فَأ تَِل  َوالَ « :أل ا�َّ

ْ
ولُو يَأ

ُ
َفْضِل  أ

ْ
َعةِ  ِمنُْ�مْ  ال نْ  َوالسَّ

َ
وِ�  يُْؤتُوا أ

ُ
ُقْرَ�  أ

ْ
  »ال

َ
 إِىل

الَ « :قَْوهِلِ 
َ
بُّونَ  أ ِ

ُ
نْ  حت

َ
ُ  َ�ْغِفرَ  أ ِ  َ�بْدُ  قَاَل  :ُموىَس  ْ�نُ  ِحبَّانُ  قَاَل  ـ »لَُ�مْ  ا�َّ ُمبَارَكِ  ْ�نُ  ا�َّ

ْ
 :ال

ْرىَج  َهِذهِ 
َ
ِ  ِكتَاِب يِف  آيَةٍ  أ بُو َ�َقاَل  ـ أل ا�َّ

َ
ِ  :بَْ�رٍ  أ ِحبُّ إِ�ِّ  َوا�َّ

ُ
نْ  أل

َ
ُ  َ�ْغِفرَ  أ  فَرََجعَ  ،يِل  ا�َّ

 
َ

نِْزُ�َها الَ  :َوقَاَل  ،َعلَيْهِ  ُ�نِْفُق  اَكنَ الَّيِت  انلََّفَقةَ  ِمْسَطٍح  إِىل
َ
بًَدا ِمنْهُ  أ

َ
 َوَ�نَ  :اَع�َِشةُ  قَالَْت  ،أ

ِ  رَُسوُل  َل  ص ا�َّ
َ
ْمِرى َ�نْ  ص انلَّىِبِّ  َزْوجَ  ،َجْحٍش  بِنَْت  َز�َْنَب  َسأ

َ
وْ  ؟َعِلْمِت  َما« :أ

َ
 َما أ

يِْت 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقالَْت  ؟»َرأ ْحِ�  ا�َّ

َ
ِ  ،َو�رََصِى َسْمىِع  أ   َعِلْمُت  َما َوا�َّ

َّ
 :اَع�َِشةُ  قَالَْت  ،َخْ�ًا إِال

ْزَواِج  ِمنْ  �َُساِميِ�  اَكنَْت الَّيِت  َوِ�َ 
َ
ُ  َ�َعَصَمَها ص انلَّىِبِّ  أ َوَرِع  ا�َّ

ْ
ْختَُها َوَطِفَقْت  ،بِال

ُ
 مَحْنَةُ  أ

َارُِب  َجْحٍش  بِنُْت 
ُ

ْنَا اْ�تََ�  َما َ�َهَذا :الزُّْهِرىُّ  قَاَل  ،َهلََك  ِ�يَمنْ  َ�َهلََكْت  ،لََها حت
َ

ْمرِ  ِمنْ  إِيل
َ
 أ

 )۲۷۷۰(م/ .الرَّْهِط  َهُؤالَءِ 
سعید بن مسیب، عروه بن زبیر، علقمه بن وقاص و عبید  گوید: می زھریترجمه: 

 ؛ص؛ ھمسر گرامی نبی اکرم لشه یعاالله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود از 
وی را از آن، پاک و مبّرا گرداند،  عالالله متماجرای تھمتی را که برخی به او زدند و 

روایت کردند؛ قابل یاد آوری است که ھر کدام از آنھا بخشی از حدیثش را بیان کردند؛ 
بھتر بیان  ھمچنین بعضی از آنھا حدیثش را بھتر از بعضی دیگر، حفظ داشتند و

از آنھا را خوب حفظ کردم. در کل، سخنان آنھا در جھت ھریک  نمودند. من حدیث
ھرگاه ؛ گفت: ص؛ھمسر گرامی نبی اکرم  لتأیید یکدیگر بود. آنھا گفتند: عایشه 

از  یکیرد. در ک یم یشکان ھمسرانش قرعه ید، میخواست سفر نما یم صرسول الله 
 یمن او را ھمراھجه، ینمود و قرعه بنام من افتاد. در نت یشکان ما قرعه یغزوات، م

ام  یجاوه بودم، بر پشت سوارکه در کمرا  ،م حجاب، نازل شده بودکنمودم و چون ح
 ی هه غزوکنیم تا ایآوردند. راھمان را ادامه داد ین مییجاوه، پاکنھادند و با ھمان  یم

نه (بعد از یمد یک، نزدینه برگشت. شبیمد ید و بسویان رسیبه پا ص اللهرسول 
حاجت از  یقضا یوچ، من براکند. پس از اعالم کوچ کر کنمود تا لشتوقف) اعالم 
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ام برگشتم. در آنجا دست به  یسوار یحاجت، بسو یر فاصله گرفتم. و بعد از قضاکلش
شھر ظفار  یمنی یھا ه از مھرهکه گردن بندم کام بردم و ناگھان متوجه شدم  نهیس

ردن آن، دوباره کدا یپ یاش جدا شده و افتاده است. بریساخته شده بود، از جا
جاوه بودند، که مسئول حمل ک یسانکگردن بند، مانع رفتنم شد و  یبرگشتم. جستجو

ر کشترم گذاشتند. قابل ذ یجاوه ھستم، آن را برداشتند و روکه من در کن گمان یبه ا
 ی هبه انداز کیاند یرا غذایز ؛نداشتند یادیه زنان در آن زمان، گوشت و وزن زکاست 

جه، آنھا یبودم. در نت یم سن و سالکردند. عالوه بر آن، من زن ک یل میسد رمق، م
برداشتند و بر شتر گذاشتند و شتر را بلند آن را  جاوه شوند،که متوجه وزن کنیبدون ا

ردم. و کدا یرد و رفت، من گردنبندم را پکت که سپاه، حرکنیردند و رفتند. بعد از اک
 یه آنھا بزودکن یآنجا نبود. به گمان ا یسکدم، ید رسه به منزلگاه خوک یھنگام

گردند، به منزلگاه خود، بازگشتم. آنجا نشسته  یشوند و بر م یمتوجه گم شدن من م
ه ک یوانکذ یمه خواب بر من غلبه نمود و خواب رفتم. صفوان بن معطل سلّ کبودم 

انسان  یاھید و سیگاه من رسیبود، ھنگام صبح به جا اسالم منزل سپاه یمسئول بررس
 را مشاھده نمود. یا دهیخواب
ه یده بود. با استرجاع (إنا لله وإنا إلیم حجاب، مرا دکقبل از نازل شدن ح یو

که  به الله ام را با چادرم پوشاندم. سوگند و چھره دار شدمیراجعون) گفتنش از خواب ب
او  نشنیدم. ی دیگری از او او یک کلمه با من صحبت نکرد و بجز استرجاع، کلمه

مھار شتر را  ،شتر گذاشت و من سوار شدم. آنگاه یش را بر زانویشترش را خواباند و پا
رده بود، کاستراحت، توقف  یه ھنگام ظھر براکر که به لشکنیگرفت و براه افتاد تا ا

 م.یدیرس
ن) یس منافقیبن سلول (رئ یشدند. عبدالله بن اب ک، ھالپس کسانی در مورد من

مار یب ،ماه یکم و من ینه آمدیتھمت را بعھده داشت. خالصه ما به مدن یا یرھبر
تھمت زنندگان  یعنی کان، مردم سرگرم صحبت در مورد صاحبان افین میشدم. در ا

 بودند.
ر یه در ساکرا  یا یه من آن توجه و مھربانکن بود یداشت، ا یوا م کآنچه مرا به ش

 ص اللهدم. رسول ید ینم یمارین بیردم، در اک یمشاھده م ص اللهھا از رسول  یماریب
ھمین چیز مرا به  ؟»مار شما چطور استیب«گفت:  یو مکرد  می آمد، و سالم ینزد ما م

 انداخت؛ اما احساس بدی نداشتم. شک می
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محل که حاجت، به مناصع  یقضا یه در دوران نقاھت، من و اّم مسطح براکنیتا ا
حاجت،  یقضا یه ما فقط شبھا براکاست  ینم. گفتیرون رفتیب بود، حاجت یقضا

م یمان توالت نساخته بودیھا هخان یکیه ھنوز در نزدکبود  ین زمانیم. و ایرفت یرون میب
م و فاصله یشد یھا دور م ن، از خانهینخست یحاجت، مانند عربھا یقضا یو برا

من  ھر حال،یم. به شد میھایمان، اذیت  و از ساختن توالت در نزدیکی خانه میگرفت یم
که دختر ابو رھم بن عبد المطلب بن عبد مناف است و مادرش، دختر و اّم مسطح 

ی ابوبکر صدیق؛ است و پسری بنام مسطح بن بن عّباد بن عبد  صخر بن عامر؛ خاله
المطلب دارد، به راه افتادیم و رفتیم. ھنگامی که کار ما تمام شد و من و دختر ابو رھم 

شود.  کگفت: مسطح، ھال و ن افتادیرد و به زمکر یش گیر پایسطح زچادر اّم م برگشتیم،
بدر حضور داشته  ی هه در غزوک یا به مردیآ ؛یبزبان آورد یمن به او گفتم: چه سخن بد

من گفتم: ؟ یا دهی! مگر سخنانشان را نشنیفالن ی؟ اّم مسطح گفت: اییگو یاست، ناسزا م
 ، مطلع ساخت.کسخنان اھل افه مرا از کنجا بود یاچه گفته است؟ 

ه به خانه برگشتم، رسول ک یافت. ھنگامیش یام افزا یمارین سخن، بیدن ایبا شن
به من آیا ؟ گفتم: »مار شما چطور استیب«رد و گفت: کنزد من آمد و سالم  ص الله

ا یه از پدر و مادرم اصل ماجرا را جوکن بود یھدفم ا ؟نم برومید تا نزد والدیدھ می اجازه
ھم به من اجازه داد. پس نزد  ص رسول اللهنم. کدا ین پیقیشوم و نسبت به آن، 

 یمادرم گفت: ا گویند؟ چه میمردم به مادرم گفتم: مادر عزیزم! نم رفتم و یوالد
باشد و  یمرد ی هه در خانکبا یز یرا زنیز ؛رین امر را بر خودت آسان بگیدخترم! ا

ه او سخنان یداشته باشد و آن مرد ھم او را دوست داشته باشد، ھووھا عل ییھا ھوو
 !!؟آورند ین سخنان را به زبان میند. گفتم: سبحان الله! مردم ھم ایگو یم یادیز

 یا م قطع شود و لحظهیھاکه اشکنیھرحال، آن شب را به صبح رساندم بدون اه ب
 یعل ص اللهنازل نشد، رسول  یح، ویم. و چون مدتیچشمانم را با خواب، سرمه نما

اش مشوره  از خانواده یید را خواست و با آنھا در مورد جدایطالب و اسامه بن ز یبن اب
و پاکی  ،را نسبت به ھمسرانش ص اللهرسول  یه اسامه، محبت قلبک یینمود. از آنجا

ر و یبجز خ یزی! او ھمسر شماست و ما چاللهرسول یا دانست، گفت:  یمو برائت آنھا را 
شما  الله متعال! اللهرسول یا گفت:  سطالب  یبن اب یم. اما علیاز او سراغ ندار یکین

او  یشه) بپرسیز (عاینکبجز او وجود دارند و اگر از  یادیرده است و زنان زکرا مجبور ن
 ت خواھد گفت.یقت را برایحق
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شه مورد یا از عایآره! یبر یا«رد و گفت: کز مرا) را صدا ینکره (یبر ص اللهرسول 
ه تو را به حق، مبعوث ک یسوگند به ذات ؛ره گفت: نهی؟ بر»یا مشاھده نموده کیوکمش

م سن و سال که بعلت کنیمگر ا ؛ام ردهکدر او مشاھده ن یبینموده است، من ھرگز ع
 خورد. یرش را میو خمآید  می پس گوسفند ؛رود یبودن، خواب م

رد و کت یاکبن سلول ش یھمان روز، برخاست و از عبد الله بن اب ص اللهرسول 
ت و آزارم یام باعث اذ ه با تھمت زدن به خانوادهک یدر مورد مرد یسکچه «فرمود: 

 .)دینما یم، مرا سرزنش نمیداند؟ (اگر او را مجازات نما یشده است، مرا معذور م
سراغ ندارم و  یگریز دی، چیکیر و نیام بجز خ ه من از خانوادهک اللهسوگند به 

ر و یز بجز خیند نیگو یه از او سخن مک(صفوان بن معطل)  ین در مورد مردیھمچن
ن یدن ایبا شن». آمد یام م دانم و فقط ھمراه من به خانه ینم یگریز دی، چیکین

 اگر آن ؛دانم یسخنان، سعد بن معاذ برخاست و گفت: من تو را در مورد او معذور م
ماست،  یو اگر از برادارن خزرج ؛میزن یاوس است، ما گردنش را م ی هلیقبمرد، از 

ن گفت و شنود، سردار یم. بعد از ایید تا ما دستور شما را اجرا نمایشما دستور دھ
ن لحظه، تعصب یاما در ا ؛ار بودکویکن ین، مردیه قبل از اکخزرج، سعد بن عباده 

، نه اللهسوگند به  ؛ییگو یگفت: دروغ مبه سعد بن معاذ رد، برخاست و کاش گل  یقوم
که پسر  ریَض د بن ُح یَس ن ھنگام، اُ ی. در ایرا دار ییتوانااین و نه  یرسان یاو را به قتل م

 ؛ییگویگفت: والله، دروغ مبه سعد بن عباده برخاست و  عموی سعد بن معاذ است،
ه کنجا بود ی. اینک یاز منافقان، دفاع مه ک یتو منافق ؛میشک یه او را مک اللهسوگند به 

منبر بود،  یباال ص اللهه رسول ک یاوس و خزرج برآشفتند و در حال ی هلیقبدو 
آنھا  ص اللهرسول ھمچنان ن وضع، یا ی هر شوند. با مشاھدیگر درگیدیکخواستند با 

 رد. منکوت کز سین ص اللهه خاموش شدند و رسول کنیرد تا اکرا به آرامش دعوت 
م قطع نشد یھاکلحظه ھم اش یک یبرا تا جایی که ردمک یه، سپرین روز را ھم با گریا

 یک یبرا بعدی را ھم با گریه، سپری نمودم تا جایی کهخوابم نبرد. شب  یا و لحظه
کردند  می پدر و مادرم گمان خوابم نبرد. یا م قطع نشد و لحظهیھاکلحظه ھم اش

 د.نک یه پاره مکه، جگرم را تیشدت گر
ردم، ک یه مینارم نشسته بودند و من گرکه پدر و مادرم ک یدر حال بعد از آن،

ه وارد خانه کنیبه او اجازه دادم. بعد از ا ؛ورود خواست ی ه، اجازیزن انصار یک
ه ناگھان کم یستن بودیرد. ما در حال گرکه یشد، نشست و با من شروع به گر
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ن یخ شروع ایه از تارک یحال نار من) نشست درکوارد شد و ( ص اللهرسول 
نشده  یوح یدر مورد من به و یزیماه ھم چ یکنارم ننشسته بود و کسخنان، 

شه! در یعا یا«سپس فرمود:  ؛ن خواندیبعد از نشستن، شھادت ص اللهبود. رسول 
الله  ی، بزودیگناھ یو ب کاگر تو پا ؛ده استیرس ین سخنانیمورد تو به من چن

، از یا شده یب گناھکو اگر مرت ؛ردکات را اعالم خواھد  یگناھ یو ب کیپا متعال
را اگر بنده، به گناھش اعتراف یز ؛او رجوع نما ین و بسوکطلب مغفرت  الله متعال

 ص اللهه رسول ک یھنگام». ردیپذ یاش را م توبه الله متعالند، کد و توبه ینما
افت یھم  یا قطرهه یکد طورکیدر چشمانم خش کد، اشیان رسانیسخنانش را به پا

را بده. گفت: سوگند به  صبه پدرم گفتم: از طرف من جواب رسول الله  شد. ینم
 م.یچه بگو ص اللهدانم به رسول  ی، نمالله

د. گفت: سوگند به یپاسخ دھ صبه مادرم گفتم: شما از طرف من به رسول الله 
 م.یچه بگو ص اللهدانم به رسول  یه من ھم نمک الله

دانستم، گفتم:  ینم یادیبودم و (تا آن زمان) قرآن ز یم سن و سالک ه دخترِ کمن 
اند و  گرفته ید و در قلبتان جایا دهیه شما سخنان مردم را شنکدانم  یسوگند، م اللهبه 

الله  حال آنکه ؛مکگناه و پا یم: من بیجه، اگر به شما بگویدر نت ؛دیا ردهکآنھا را باور 
اعتراف  ید. و اگر به گناھینک ی، سخن مرا باور نمگناھم یه من بکداند  یم متعال

 ؛دیینما یق میگناھم ـ شما مرا تصد یه من بکداند  یم الله متعال حال آنکهم ـ ینما

ۖ  فََصۡ�ٞ ﴿ه فرمود: کوسف است ی، مثال من و شما مانند پدر به الله سوگند ُ َوٱ َ�ِيٞل َّ� 
ٰ َما تَِصُفونَ  لُۡمۡسَتَعانُ ٱ و  ـ باید داشتجزع و فزع ـ بدون ل یصبر جم« .]۱۸وسف: ی[ ﴾َ�َ

 ».خواھم می یاری ،الله متعالاز تنھا در برابر سخنان شما 
، در آن ھنگام، من به الله سوگندلمات، به رختخواب رفتم. کن یپس از گفتن ا

اما  ؛سازد میار کام را آش کی، برائت و پاالله متعالبزودی  دانستم که پاک ھستم و می
که تالوت  دینازل نما ییمن وح ی هدربار الله متعالردم ک یسوگند، گمان نم اللهبه 

در مورد من حرفی بزند  الله متعاله کدانستم  یتر از آن مکوچکرا خودم را یز گردد؛
در آن خواب،  اللهند و یبب یخواب ص اللهه رسول کدوار بودم یام یول ؛دکه تالوت گرد

ش بلند یاز جا ص پیامبر اکرمه کنیقبل از ا ،به الله سوگندد. یار نماکام را آش کیپا
د و ینازل گرد یوح ص نبی اکرمرون رود، بر یاز اھل خانه از خانه، ب یسکشود و 
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، یه در روز سرد زمستانیکرا فرا گرفت طور ی، ویحالت وح یو دشوار یھمان سخت
 .ر گشتیش سرازکد از بدن مباریمروار یھا قطرات عرق مانند دانه

با تبسم به  یبعد از برطرف شدن حالت وح ص اللهه رسول کرا  یلماتکن ینخست
برائت و  ،الله متعالدھم؛  میبه تو مژده شه! یعا یا«ه به من گفت: کن بود یزبان آورد، ا

 ».ات را اعالم نمود کیپا
، به الله ن. گفتم: سوگندکر کتش ص اللهمادرم به من گفت: بلند شو و از رسول 

 نم.ک یر نمکگر، تشید یسک، از اللهشوم و بجز  ینمبلند 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ات را نازل فرمود: ین آیا الله متعالبلی،  َّ�  ِ ۡفِك ٱَجآُءو ب  َ�  ّمِنُ�مۚۡ  ُعۡصَبةٞ  ۡ�ِ
� َ�َۡسُبوهُ  از  یزدند، گروھ ه تھمتک یسانک« .]۱۱[النور:  ﴾لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  ُهوَ  بَۡل  لَُّ�م�  َ�ّٗ

تان خوب ین مسأله برایه اکتان بد است ، بلین حادثه برایه اکد یاّما گمان مبر؛ شما بودند
 ده آیه در مورد پاکی من نازل نمود.  الله متعالاینگونه  ».است

ه ھمواره به مسطح بن اثاثه به سبب قرابت و ک سق یر صدکابوب ،ھنگامدر این 
ھرگز به او بخاطر  ن،یه بعد از اک به الله رد، گفت: سوگندک یانفاق م فقرش،
 الله متعالرد. آنگاه کشه به زبان آورده است، انفاق نخواھم یه در مورد عاک یسخنان

ْ ﴿ ات را نازل فرمود:ین آیا ْولُوا
ُ
تَِل أ

ۡ
َعةِ ٱمِنُ�ۡم وَ  لَۡفۡضلِ ٱَوَ� يَ� ْوِ�  لسَّ

ُ
ْ أ ن يُۡؤتُٓوا

َ
أ

ِۖ ٱ ِ� َسبِيلِ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�َ ٱوَ  لُۡقۡرَ�ٰ ٱ ن  �َّ
َ
َ� ُ�ِبُّوَن أ

َ
� ْۗ ْ َوۡ�َۡصَفُحٓوا َوۡ�َۡعُفوا

ُ ٱَ�ۡغفَِر   ره بکنند کاد ید سوگند یشما، نبا صاحبان ثروت و فضل« .]۲۲[النور:  ﴾لَُ�مۡ  �َّ
نند و که عفو کبھتر است  ؛نندک، انفاق ناللهن در راه ین و مھاجرکیشاوندان، مسایخو

 ».از شما بگذرد؟ الله متعاله کد یستیل نیا مایآ ؛ندیگذشت نما
عبد الله بن مبارک گفت: این امیدوار کننده ترین آیه در  گوید: می حبان بن موسی

 قرآن کریم است. 
امرزد و یمرا ب الله متعاله کدوست دارم من سوگند،  الله: به گفت سر کآنگاه ابوب

، ھرگز این نفقه را از اللهبه  و گفت: سوگند ردن بر مسطح، ادامه دادکھمچنان به انفاق 
 کنم. او قطع نمی

نب یزھمسرش من از  ی هدربار صرسول الله ھمچنین ه کاست  یادآوریقابل 
 لنب ی؟ زیا دهیچه دیا  ؟یدان ینب! چه میز یا«: فرمودد و یدختر جحش پرس
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 یزی، من چبه الله سوگند ؛نمک یمن چشم و گوشم را حفاظت م! یا رسول اللهگفت: 
 .سراغ ندارم، از او یکیو نر یبجز خ
) با من ص اللهه (در جاه و منزلت، نزد رسول کبود  یسکھمان  لنب ی، زیبل

ه داشت، نجات داد. ک ییاو را با تقوا الله متعالان) ین جریرد. اما (در اک می رقابت
کرد  می حش؛ که از او دفاعولی خواھرش؛ حمنه دختر َج  .)ردک(درمورد من گمان بد ن

 داد، جزو کسانی بود که ھالک شدند. نشان میو تعصب 
 این، آن چیزی است که از این گروه به ما رسید.  گوید: می زھری

�ٍَس  َ�نْ  ـ۲۱۵۴
َ
نَّ  :س أ

َ
مِّ  ُ�تََّهمُ  اَكنَ  رَُجالً  أ

ُ
ِ  بِأ

َ
ِ  رَُسولِ  َودل ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ص ا�َّ  ص ا�َّ

تَاهُ  »ُ�نَُقهُ  فَارْضِْب  اْذَهْب « :ِلَعِ�ٍّ 
َ
ٌّ  فَأ ُ  َ�َقاَل  ،ِ�يَها يَترََبَّدُ  َريِكٍّ يِف  ُهوَ  فَإَِذا ،ىلَعِ

َ
ٌّ  هل  ،اْخُرجْ  :يلَعِ

 ُ
َ

ْخرََجهُ  ،يََدهُ  َ�نَاَوهل
َ
ُ  لَيَْس  َ�ْبُوٌب  ُهوَ  فَإَِذا ،فَأ

َ
ٌّ  فََكفَّ  ،َذَكرٌ  هل ىَت  ُ�مَّ  ،َ�نْهُ  ىلَعِ

َ
 صانلَّيِبَّ  أ

ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  ُ  َما لََمْجبُوٌب  إِنَّهُ  ا�َّ
َ

 )۲۷۷۱(م/ .َذَكرٌ  هل
(ماریه قبطیه)  صولد رسول الله  مردی را با اّم  گوید: می سانس ترجمه: 

 برو و گردنش را«گفت:  سبه علی بن ابی طالب  صکردند. رسول الله  متھم می
علی رفت و او را دید که داخل چاھی نشسته است تا از گرما محفوظ بماند. ». بزن

او را از چاه، بیرون  سداد و علی  سبه او گفت: بیرون بیا. او دستش را به علی 
 سکرد و متوجه شد که او فردی اخته است و اصال آلت تناسلی ندارد. اینگونه علی 

! او اخته است و اللهرسول یا گفت:  آمد و صدست نگه داشت و نزد نبی اکرم 
 اصال آلت تناسلی ندارد.

 تُۡ�رُِهواْ َ�َتَ�ٰتُِ�ۡم َ�َ َوَ� ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٣١باب (
 تان را مجبور به زنا نکنید کنیزان ﴾ۡ�َِغآءِ ٱ

نَّ  :س َجابِرٍ  َ�نْ  ـ۲۱۵۵
َ
ِ  ِلَعبْدِ  َجاِرَ�ةً  أ ىَبٍّ  بِْن  ا�َّ

ُ
 ،ُمَسيَْكةُ  :لََها ُ�َقاُل  َسلُوَل  ابِْن  أ

ْخَرى
ُ
َميَْمةُ  :لََها ُ�َقاُل  َوأ

ُ
َ�  ىلَعَ  يُْ�رُِهُهَما فاََكنَ  ،أ   َذلَِك  فََشَكتَا ،الزِّ

َ
نَْزَل  ص انلَّىِبِّ  إىِل

َ
 فَأ

 ُ ْ َ�َتَ�ٰتُِ�ۡم َ�َ ﴿ :ا�َّ نٗ  ۡ�َِغآءِ ٱَوَ� تُۡ�رُِهوا َرۡدَن َ�َصُّ
َ
  ﴾اإِۡن أ

َ
 ﴾رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ ﴿ :قَْوهِلِ  إِىل

 )۳۰۲۹(م/ .]۳۳[النور: 
بی بن سلول دو کنیزش را که یکی ُمسیکه، و عبد الله بن اُ  گوید: می سجابرترجمه: 
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شکایت  صکرد. آن دو نزد نبی اکرم  دیگری ُامیمه نام داشت، مجبور به زنا می

ْ َ�َتَ�ٰتُِ�ۡم َ�َ ﴿این آیه را نازل فرمود:  ألالله کردند. پس  إِۡن  ۡ�َِغآءِ ٱَوَ� تُۡ�رُِهوا
نٗ  َرۡدَن َ�َصُّ

َ
ْ  اأ َۡبَتُغوا ۚ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱ َعَرَض  ّ�ِ ۡ�َيا نَّ فَإِنَّ  �ُّ َ ٱَوَمن يُۡ�رِههُّ ِمۢن َ�ۡعِد إِۡكَ�ٰهِِهنَّ  �َّ

ھان عفت و به خاطر مال و منال زود گذر دنیا، کنیزانتان را اگر خوا« ﴾رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 
بعد  الله متعالھمانا ند، کوادار به زنا  را آنھاس کھرپاکدامنی ھستند، مجبور به زنا نکنید. و 

 ».آمرزگار و مھربان است اند، از اینکه مجبور شده

 ی فرقان سوره

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٣٢باب ( ِ ٱَ� يَۡدُعوَن َمَع  �َّ َّ� 
 »خوانند یاد نمیرا به فر یگریمعبود د ،ه با اللهک یسانکو « ﴾إَِ�ًٰها َءاَخرَ 

نَّ  ،ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۲۱۵۶
َ
ْهِل  ِمنْ  نَاًسا أ

َ
ْكِ  أ وا َ�تَلُوا الرشِّ رَثُ

ْ
�

َ
 َوَزنَْوا ،فَأ

وا رَثُ
ْ
�

َ
تَْوا �ُمَّ  ،فَأ

َ
ًدا أ ي  إِنَّ  :َ�َقالُوا ص ُ�َمَّ ِ

َّ
ََسنٌ  َوتَْدُعو َ�ُقوُل اذل

َ
نَا َولَوْ  ،حل ْرِبُ نَّ  ختُ

َ
 لَِما أ

نَا
ْ
اَرةً  َعِمل لَ  ،َكفَّ ِينَ ٱوَ ﴿ ت:َ�َ�َ ِ ٱَ� يَۡدُعوَن َمَع  �َّ  �َّۡفَس ٱإَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقتُلُوَن  �َّ

َم  لَِّ� ٱ ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
ّقِ ٱإِ�َّ ثَامٗ  ۡ�َ

َ
. ]۶۸[الفرقان:  ﴾٦٨اَوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك يَلَۡق �

ِينَ ٱقُۡل َ�ٰعِبَادَِي ﴿ :َونََزَل  ْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ نُفِسهِۡم َ� َ�ۡقنَُطوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ�﴾ 

 )۳۰۲۹(م/اآلية  .]۵۳[الزمر: 
گوید: تعدای از مشرکین افراد زیادی را به قتل می ل ابن عباسترجمه: 

آمدند و گفتند:  صرساندند و بسیار مرتکب زنا شدند؛ سپس نزد رسول الله 
آیا ـ اگر ما مسلمان ؛ دعوت شما بسیار عالی استسخنان شما بسیار زیباست و 

 این آیه، نازل گردید: شوند؟ اینجا بود که می بخشیدهی ما گدشتهشویم ـ گناھان 

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱَ� يَۡدُعوَن َمَع  �َّ َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱإَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقتُلُوَن  �َّ ُ ٱَحرَّ إِ�َّ  �َّ
 ِ ّقِ ٱب ثَامٗ  ۡ�َ

َ
ه با الله، ک یسانکو « .]۶۸[الفرقان:  ﴾٦٨اَوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك يَلَۡق �

 الله متعاله کرا  یند و انسانینما یو پرستش نم خوانند یاد نمیرا به فر یگریمعبود د
 هکچرا  ؛نندک یرسانند مگر به حق، و زنا نم یرده است، به قتل نمکخونش را حرام 

چنین این آیه نازل  ھم ».ندیب یفر آن را مکیست را انجام دھد، یناشا یارھاکن یاھرکس 
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ِينَ ٱقُۡل َ�ٰعِبَادَِي ﴿گردید که:  ْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ نُفِسهِۡم َ� َ�ۡقنَُطوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِ ٱأ َّ�﴾ 

 .]۵۳[الزمر: 

وس و یمأ الھیاز لطف و رحمت  ،دیا ردهک یرو ادهیز یه در معاصکبندگانم  یبگو: ا«  

 ».دینگرد دیامنا

 ل سجدهیی الم تنز سوره

ٓ  فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٣٣باب ( ا ۡخِ�َ  مَّ
ُ
 أ

ةِ  ّمِن لَُهم ۡ�ُ�ٖ  قُرَّ
َ
ش، یبرا ،یت بخشمسرّ  یھا چه نعمت کهداند  یس نمک چیھ« ﴾أ

 »نھفته است

يِب  َ�نْ  ـ۲۱۵۷
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ أ ُ  َ�ُقوُل « :ص ا�َّ ْعَدْدُت  :أل ا�َّ

َ
 ِلِعبَاِدَى  أ

احِلِ�َ  ْت  َ�ْ�ٌ  الَ  َما الصَّ
َ
ُذنٌ  َوالَ  ،َرأ

ُ
ِب  ىلَعَ  َخَطرَ  َوالَ  ،َسِمَعْت  أ

ْ
هَ  ،ُذْخًرا ،�رََشٍ  قَل

ْ
 َما بَل

ْطلََعُ�مُ 
َ
ُ  أ   ُ�مَّ  ،»َعلَيْهِ  ا�َّ

َ
ٓ  َ�ۡفٞس  َ�ۡعلَمُ  فََ� ﴿ :قََرأ ا ۡخِ�َ  مَّ

ُ
ةِ  ّمِن لَُهم أ ۡ�ُ�ٖ  قُرَّ

َ
[السجدة:  ﴾أ

 )۲۸۲۴(م/ .]۱۷
 ید: برایفرما یم ألالله «فرمود:  صرسول الله  گوید: می س رهیابوھرترجمه: 

ده و یآنھا را ند یچ چشمیه ھک ام و ذخیره نموده  تدارک دیده ییھا ارم، نعمتکویکبندگان ن
ر یغھا  نعمت نیرده است. و اکخطور ن ھم یچ انسانیده و به قلب ھیآنھا را نشن یچ گوشیھ

ه را ین آیا ص اللهسپس رسول ». دیه شما از آنھا اطالع دارکاست  ییھا از آن نعمت

ٓ  َ�ۡفٞس  َ�ۡعلَمُ  فََ� ﴿: نمودتالوت  ا ۡخِ�َ  مَّ
ُ
ةِ  ّمِن لَُهم أ چه  کهداند  ینمکس  ھیچ« یعنی ﴾قُرَّ

 .»است پنھان نگه داشته شدهش، یبرا ،یت بخشمسّر  یھا نعمت

ـ  تر یکعذاب نزد ما قطعاً « فرماید: میکه  الله متعال): در مورد این سخن ٣٤باب (
 »میچشان یشان میبد ـآخرت  ـتر  ش از عذاب بزرگیرا پ ـ ایدن

ىَبِّ  َ�نْ  ـ۲۱۵۸
ُ
ۡدَ�ٰ ٱ ۡلَعَذابِ ٱَوَ�ُِذيَقنَُّهم ّمَِن ﴿ :أل قَْوهِلِ يِف  ،س َكْعٍب  بِْن  أ

َ
ُدوَن  ۡ�

ۡ�َ�ِ ٱ ۡلَعَذابِ ٱ
َ
ْ�يَا َمَصائُِب  :قَاَل  .]۲۱[السجدة:  ﴾ۡ� ومُ  ،ادلُّ َْطَشةُ  ،َوالرُّ وِ  ،َوابلْ

َ
َخانُ  أ  ـ ادلُّ

اكُّ  ُشْعبَةُ  َْطَشةِ يِف  الشَّ وِ  ابلْ
َ
َخانِ  أ  )۲۷۹۹(م/ .ادلُّ

ۡدَ�ٰ ٱ ۡلَعَذابِ ٱَوَ�ُِذيَقنَُّهم ّمَِن ﴿ ی ی آیه کعب درباره  بن  بیاُ ترجمه: 
َ
 ۡلَعَذاِب ٱُدوَن  ۡ�



 مختصر صحیح مسلم    ٦٧٦

ۡ�َ�ِ ٱ
َ
 ـآخرت  ـتر  ش از عذاب بزرگیرا پ ـ ایدنـ تر  یکما قطعًا عذاب نزد« .]۲۱[السجدة:  ﴾ۡ�
ی بزرگ ـ روز بدرـ  ھا، مؤاخذه گفت: مصائب دنیوی، پیروزی رومی »میچشان یشان میبد

 یا تیره و تار شدن آسمان جزو عذاب ھای دنیوی ھستند. 
ی بزرگ و تیره و تار  قابل یاد آوری است که شعبه (یکی از راویان) در ذکر مؤاخذه

  شدن آسمان، شک کرد.

 ی أحزاب سوره

إِۡذ َجآُءوُ�م ّمِن فَۡوقُِ�ۡم ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٣٥باب (
ۡسَفَل ِمنُ�مۡ 

َ
ه دشمنان از طرف کرا  ید زمانیاوریبه خاطر ب« .]١٠[األحزاب:  ﴾َوِمۡن أ

 »شما آمدند ین شما، به سوییباال و پا

ۡسَفَل ِمنُ�ۡم ﴿ :أل َقْوهِلِ يِف  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۲۱۵۹
َ
إِۡذ َجآُءوُ�م ّمِن فَۡوقُِ�ۡم َوِمۡن أ

بَۡ�ٰرُ ٱ�ۡذ َزاَغِت 
َ
َنَْدقِ  يَْومَ  َذلَِك  اَكنَ :قَالَْت  ﴾ۡ�ََناِجرَ ٱ ۡلُقلُوُب ٱَوَ�لََغِت  ۡ�

ْ
 )۳۰۲۰(م/ .اخل

إِۡذ َجآُءوُ�م ّمِن فَۡوقُِ�ۡم َومِۡن ﴿که:  الله متعالدر مورد این سخن  لعایشه ترجمه:  
ۡسَفَل مِنُ�ۡم �ۡذ َزاَغِت 

َ
بَۡ�ٰرُ ٱأ

َ
ه کرا  ید زمانیاوریبه خاطر ب« ﴾ۡ�َنَاِجرَ ٱ لُۡقلُوُب ٱَو�َلََغِت  ۡ�

 ره شده بود، ویھا خ ه چشمکرا  یشما آمدند و زمان ین شما، به سوییدشمنان از طرف باال و پا
 گوید: این وضعیت در روز خندق، اتفاق افتاد. می »ده بودیرس ھا هبه حنجرھا  دل

 سیی  سوره

ۡمُس ٱوَ ﴿ فرماید: که می الله متعال): در مورد این سخن ٣٦باب (  َ�ۡرِي لُِمۡسَتَقّرٖ  لشَّ
ََّها  »ت استکقرارگاه خود در حر ید به سویخورشو « ﴾ل

يِب  َ�نْ  ـ۲۱۶۰
َ
ُت  :قَاَل  س َذرٍّ أ

ْ
ل
َ
ِ  رَُسوَل  َسأ ِ  قَْولِ  َ�نْ  ص ا�َّ ۡمُس ٱوَ ﴿ :أل ا�َّ  لشَّ

ََّها َ�ۡرِي لُِمۡسَتَقّرٖ  َها« :قَاَل . ]۳۸س: ی[ ﴾ل َْت  ُمْستََقرُّ
َ

َعْرِش  حت
ْ
 )۱۵۹(م/ .»ال

در مورد این سخن الله متعال پرسیدم  صاز رسول الله  گوید: می سابوذر ترجمه: 

ۡمُس ٱوَ ﴿فرماید:  که می ََّها َ�ۡرِي لُِمۡسَتَقرّٖ  لشَّ ت کقرارگاه خود در حر ید به سویخورشو « ﴾ل
 ».قرارگاه خورشید، زیر عرش است«فرمود:  ».است
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 ی زمر سوره

َ ٱَوَما قََدُرواْ ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن الله متعال که می٣٧باب ( َّ�  ِ  ﴾َحقَّ قَۡدرِه
 )را نشناختند اللهسته است یه شاک نهوگآنان، آن(

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۲۱۶۱   َحرْبٌ  َجاءَ  :قَاَل  س َمْسُعودٍ  بِْن  ا�َّ
َ

دُ  يَا :َ�َقاَل  ص انلَّىِبِّ  إِىل وْ  ـ ُ�َمَّ
َ
 أ

بَا يَا
َ
َقاِسمِ  أ

ْ
َ  ِإنَّ  ـ ال   ا�َّ

َ
َمَواِت  ُ�ْمِسُك  َ�َعاىل ِقيَاَمةِ  يَْومَ  السَّ

ْ
رَِض�َ  ،إِْصبَعٍ  ىلَعَ  ال

َ
 ،إِْصبَعٍ  ىلَعَ  َواأل

بَاَل  ِ
ْ
َجرَ  َواجل َماءَ  ،إِْصبَعٍ  ىلَعَ  َوالشَّ

ْ
َى َوال ِق  وََسائِرَ  ،إِْصبَعٍ  ىلَعَ  َوالرثَّ

ْ
َل

ْ
 َ�ُهزُُّهنَّ  ُ�مَّ  إِْصبَعٍ  ىلَعَ  اخل

نَا :َ�يَُقوُل 
َ
َمِلُك  أ

ْ
نَا ،ال

َ
َمِلُك  أ

ْ
ِ  رَُسوُل  فََضِحَك  ،ال بًا ص ا�َّ ا َ�َعجُّ رَْبُ  قَاَل  ِممَّ

ْ
ُ  تَْصِديًقا ،احل

َ
 ،هل

  ُ�مَّ 
َ
ْ ﴿ :قََرأ َ ٱَوَما قََدُروا َّ�  ِ �ُض ٱوَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه

َ
َ�َٰ�ُٰت ٱوَ  ۡلِقَ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  َ�ۡبَضُتُهۥ اَ�ِيعٗ  ۡ�  لسَّ

ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۦۚ َمۡطوِ�َّ  )۲۷۸۶(م/. ]۶۷[الزمر:  ﴾٦٧َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
آمد  صنبی اکرم ھود، نزد ی یاز علما یکی گوید: می س عبدالله بن مسعودترجمه: 

ن یزم ،انشگت یکرا بر ھا  آسمان الله متعال یا ای ابو القاسم! ھمانامحمد!  یو گفت: ا
ر یو سا ،انگشت یکرا بر  کآب و خا ،انگشت یکدرختان را بر  ،انگشت یکرا بر 

من پادشاه  گوید: می دھد و آنھا را حرکت میدھد و  یانگشت، قرار م یکق را بر یخال
ق سخنش یتصد یبرا از روی تعجب و ص رسول الله ؛ من پادشاه ھستم.مھست

َ ٱَوَما قََدُرواْ ﴿رد: که را تالوت ین آیا ود یخند َّ�  ِ �ُض ٱوَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه
َ
يَۡوَم  َ�ۡبَضُتُهۥ اَ�ِيعٗ  ۡ�

َ�َٰ�ُٰت ٱوَ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱ ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  لسَّ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۦۚ َمۡطوِ�َّ آنان، « یعنی ﴾٦٧َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
 ن در مشت اوست ویامت، تمام زمیه روز قکآن حالرا نشناختند  اللهسته است یه شاکآنطور 
 کرند، پایگ یم یک، از آنچه به او شرالله متعالشود. و  یده میچیدر دست راستش پھا  آسمان

 .»و منزه است

  ی حم سجده (ُفّصلت) سوره

ن ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن الله متعال که می٣٨باب (
َ
وَن أ َوَما ُكنُتۡم �َۡستَِ�ُ

 .]٢٢[فصلت:  ﴾�َۡشَهَد َعلَۡيُ�ۡم َسۡمُعُ�مۡ 

َيِْت  ِعنْدَ  اْجتََمعَ  :قَاَل  س َمْسُعودٍ  ابِْن  َعِن  ـ۲۱۶۲
ْ

وْ  ،َوَ�َقىِفٌّ  قُرَِشيَّانِ  ،َ�َفرٍ  ثََالثَةُ  ابل
َ
 أ

َحُدُهمْ  َ�َقاَل  ،ُ�ُطونِِهمْ  َشْحمُ  َكِث�ٌ  ،قُلُو�ِِهمْ  فِْقهُ  قَِليٌل  ،َوقُرىَِشٌّ  َ�َقِفيَّانِ 
َ
تََرْونَ  :أ

َ
َ  أ  َما �َْسَمعُ  ا�َّ
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ْخَفيْنَا إِنْ  �َْسَمعُ  َوالَ  ،َجَهْرنَا إِنْ  �َْسَمعُ  :اآلَخرُ  َوقَاَل  ؟َ�ُقوُل 
َ
 إَِذا �َْسَمعُ  اَكنَ  إِنْ  :اآلَخرُ  َوقَاَل  ،أ

ْخَفيْنَا إَِذا �َْسَمعُ  َ�ُهوَ  َجَهْرنَا
َ
نَْزَل  ،أ

َ
ُ  فَأ ن �َۡشَهَد َعلَۡيُ�ۡم ﴿ :أل ا�َّ

َ
وَن أ َوَما ُكنُتۡم �َۡستَِ�ُ

بَۡ�ٰرُُ�ۡم َوَ� ُجلُوُدُ�مۡ 
َ
 )۲۷۷۵(م/ .اآليَةَ  ﴾َسۡمُعُ�ۡم َوَ�ٓ �

آنان، ثقفی دو نفرشان قریشی، و یکی از سه نفر که  گوید: می سابن مسعود ترجمه: 
از فقه اندکی بزرگی داشتند و ھای  شکم یا دو نفرشان ثقفی، و یکی قریشی بود، و

الله کنید که  جمع شدند. یکی از آنان گفت: آیا فکر می بیت اللهبرخوردار بودند، کنار 
شنود؟ یکی دیگر جواب داد: اگر با آواز بلند، صحبت کنیم،  سخنان ما را می متعال

: اگر آواز بلند ما را گفت  میشنود. سو ر آھسته، صحبت کنیم، نمیشنود؛ اما اگ می

َوَما ُكنُتۡم ﴿این آیه را نازل فرمود:  ألشنود. آنگاه، الله  میبشنود، آھسته را ھم 
بَۡ�ٰرُُ�ۡم َوَ� ُجلُوُدُ�ۡم َوَ�ِٰ�ن َظَننُتۡم 

َ
ن �َۡشَهَد َعلَۡيُ�ۡم َسۡمُعُ�ۡم َوَ�ٓ �

َ
وَن أ �َۡستَِ�ُ

نَّ 
َ
َ ٱأ ا �َ� َ�ۡعَلُم َكثِ�ٗ  �َّ تان را پنھان  شما اگر گناھانو « .]۲۲[فصلت:  ﴾٢٢َ�ۡعَملُونَ  ّمِمَّ
تان بر ضّد خودتان یھا ھا و پوست ھا و چشم ه از شھادت گوشکن جھت بود ید نه از ایردک یم
انجام انه یه مخفکرا  یاز اعمال یاریبس الله متعالد یبرد یه گمان مکبل ؛دیم داشته باشیب
 .»داند ینم ،دیدھ یم

 ی دخان سوره

ِ�  ۡرتَقِۡب ٱفَ ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن الله متعال که می٣٩باب (
ۡ
َمآءُ ٱيَۡوَم تَأ  لسَّ

بِ�ٖ  بُِدَخانٖ   »ندک یدار میپد یارکه آسمان، دود آشکباش  یمنتظر روز« ﴾١٠مُّ

وقٍ  َ�نْ  ـ۲۱۶۳ ِ  َ�بْدِ  ِعنْدَ  ُكنَّا :قَاَل  س َمرْسُ تَاهُ  ،بَيْنَنَا ُمْضَطِجعٌ  وَُهوَ  ،ُجلُوًسا ا�َّ
َ
 فَأ

بَا يَا :َ�َقاَل  رَُجٌل 
َ
ا إِنَّ  ،الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  أ بَْواِب  ِعنْدَ  قَاصًّ

َ
نَّ  َوَ�ْزُ�مُ  َ�ُقصُّ  ِكنَْدةَ  أ

َ
َخانِ  آيَةَ  أ  ادلُّ

ُخذُ  تىَِجءُ 
ْ
ْ�َفاِس  َ�تَأ

َ
ارِ  بِأ ُكفَّ

ْ
ُخذُ  ،ال

ْ
ُمْؤِمِن�َ  َوَ�أ

ْ
اَكمِ  َكَهيْئَةِ  ِمنْهُ  ال ِ  َ�بْدُ  َ�َقاَل  ،الزُّ  وََجلََس  ،ا�َّ

َها يَا :َغْضبَانُ  وَُهوَ  ُّ�
َ
َ  ا�َُّقوا انلَّاُس  � يَُقْل  َشيْئًا ِمنُْ�مْ  َعِلمَ  َمنْ  ،ا�َّ

ْ
 َ�ْعلَمْ  لَمْ  َوَمنْ  ،َ�ْعلَمُ  بَِما فَل

يَُقِل 
ْ
ُ  :فَل ْعلَمُ  ا�َّ

َ
إِنَّهُ  ،أ

ْعلَمُ  فَ
َ
َحِد�ُ  أ

َ
نْ  مْ أل

َ
ُ  :َ�ْعلَمُ  الَ  لَِما ،َ�ُقوَل  أ ْعلَمُ  ا�َّ

َ
َ  فَإِنَّ  ،أ  قَاَل  أل ا�َّ

ۡ� ﴿ :ص نِلَِبيِّهِ 
َ
ٓ أ ۡجرٖ  َٔ قُۡل َما

َ
ٓ  لُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ ۠  َوَما نَا

َ
 إِنَّ  .]۸۶[ص:  ﴾لُۡمَتَ�ِّفِ�َ ٱ ِمنَ  �

ِ  رَُسوَل  ا ص ا�َّ ى لَمَّ
َ
 :قَاَل  »يُوُسَف  َكَسبْعِ  َسبْعٌ  اللَُّهمَّ « :َ�َقاَل  ،إِْدبَاًرا انلَّاِس  ِمنَ  َرأ

َخَذْ�ُهمْ 
َ
ْت  َسنَةٌ  فَأ ءٍ  لُكَّ  َحصَّ َ�لُوا َحىتَّ  ،ىَشْ

َ
ُلُودَ  أ

ْ
َميْتَةَ  اجل

ْ
ُوِع  ِمنَ  َوال

ْ
  َوَ�نُْظرُ  ،اجل

َ
َماءِ  إِىل  السَّ
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َحُدُهمْ 
َ
َخانِ  َكَهيْئَةِ  َ�َ�َى أ تَاهُ  ،ادلُّ

َ
بُو فَأ

َ
دُ  يَا :َ�َقاَل  ُسْفيَانَ  أ ُمرُ  ِجئَْت  إِنََّك  ُ�َمَّ

ْ
ِ  بَِطاَعةِ  تَأ  ا�َّ

َ  فَاْدعُ  ،َهلَُكوا قَدْ  قَْوَمَك  َو�ِنَّ  ،الرَِّحمِ  َو�ِِصلَةِ  ُ  قَاَل  ،لَُهمْ  ا�َّ ِ�  ۡرتَقِۡب ٱفَ ﴿ :أل ا�َّ
ۡ
يَۡوَم تَأ

َمآءُ ٱ بِ�ٖ  بُِدَخانٖ  لسَّ ِ�مٞ  �َّاَسۖ ٱ َ�ۡغَ�  ١٠مُّ
َ
  ﴾١١َ�َٰذا َعَذاٌب أ

َ
 َقْوهِلِ  إِىل

َ�يُْكَشُف  :قَاَل ] ۱۵-۱۰الدخان:[ ﴾إِنَُّ�ۡم َ�ٓ�ُِدونَ ﴿
َ
يَۡوَم َ�ۡبِطُش ﴿ ؟اآلِخَرةِ  َعَذاُب  أ

ىٰٓ ٱ ۡ�َۡطَشةَ ٱ َْطَشةُ  .]۱۶[الدخان:  ﴾١٦إِنَّا ُمنَتقُِمونَ  ۡلُكۡ�َ  آيَةُ  َمَضْت  َوَقدْ  ،بَْدرٍ  يَْومَ  فَابلْ
َخانِ  َْطَشةُ  ،ادلُّ ومِ  َوآيَةُ  ،َواللَِّزامُ  ،َوابلْ  )۲۷۹۸(م/ .الرُّ

در میان ما دراز کشیده بود و  س بن مسعودعبد الله  گوید: می سمسروق ترجمه: 
ی کنده،  ما کنارش نشسنه بودیم که مردی آمد و گفت: فردی داستان سرا در دروازه

و کند  می روح خواھد آمد که کافران را قبِض  یدود گوید: می وکند  می داستان سرایی
 شده بود، یه عصبانکسازد. ابن مسعود  یم یمانند سرماخوردگ یمؤمنان را دچار حالت

. و بزند حرفداند،  یه مک بترسید؛ ھرکس الله متعالای مردم! از نشست و گفت: 
علم، آنست  یھا از نشانه یکیرا یز ؛داند یبھتر ممتعال  اللهد: یداند، بگو یه نمک ھرکس

امبرش فرمود: یبه پ ألالله ھمانا  ؛دانم ید: نمیداند، بگو یه نمکرا  یزیه انسان، چک

﴿ �ۡ
َ
ۡجرٖ  َٔ قُۡل َمآ أ

َ
ٓ  ُلُ�ۡم َعَلۡيهِ ِمۡن أ ۠  َوَما نَا

َ
من از شما  بگو:« .]۸۶[ص:  ﴾٨٦لُۡمَتَ�ِّفِ�َ ٱ ِمنَ  �

 ».ستمین نیان دروغیمدع ی هنم و از زمرک یطلب نم یچ پاداشی، ھاللهن یدر مقابل رساندن د
ن دعا یه آنان چنیعل صرم کا یردند، نبکپشت اسالم،  مردم بهه ک یو ھنگام

پس دچار ». نک کمکوسف، یه آنان با ھفت سال مانند ھفت سال دوران یمرا عل«رد: ک
. و خوردند یوانات مرده را میه گوشت و استخوان حک ییشدند تا جا کیمھل یقحطسال

آنگاه، د. ید یره و تار میآسمان را مانند دود، ت کرد، ھرگاه یکی از آنھا به آسمان نگاه می
دادی تا  و به ما دستور یآمدتو محمد!  یآمد و گفت: ا ص اللهان نزد رسول یابوسف

ات  نون، قومکاھم  اطاعت کنیم و پیوند خویشاوندی را رعایت نماییم؛متعال از الله 
تا  بود که الله متعال فرمود:اینجا ن. کدعا برای آنان، ، اللهنزد  ؛شود یم کدارد ھال

ِ�  ۡرتَقِۡب ٱفَ ﴿
ۡ
َمآءُ ٱيَۡوَم تَأ بِ�ٖ  بُِدَخانٖ  لسَّ ِ�مٞ  �َّاَسۖ ٱَ�ۡغَ�  ١٠مُّ

َ
[الدخان:  ﴾١١َ�َٰذا َعَذاٌب أ

مردم  ی هه ھمک یدود ؛ندک یدار میپد یارکه آسمان، دود آشکباش  یمنتظر روز« .]۱۰-۱۱
پروردگارا! عذاب را از ما برطرف  :ـندیگو یمردم مـ است.  کین، عذاب دردنایرد. ایگ یرا فرا م

 یامبریه قبًال پک یدارد در حال یا دهیآنان فا یبرا یادآورین یم. چگونه ایا مان آوردهیگردان، ا
است  یا وانهیگردان شدند و گفتند: او د یسپس از او رو ؛روشن، نزد آنان آمده بود یبا رسالت
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فر بر کم، قطعًا شما به ی، عذاب را از شما برداریوتاھکه آموزش داده شده است. اگر زمان ک
 ».دیگرد یم

 شود؟  یز از آنان، برداشته میفرشان برگردند، عذاب آخرت نکه به ک یا در صورتیآ 

 یه آنان را به سختک یروز« .]۱۶[الدخان:  ﴾١٦إِنَّا ُمنتَقُِمونَ  لُۡكۡ�َىٰٓ ٱ ۡ�َۡطَشةَ ٱيَوَۡم َ�ۡبِطُش ﴿
ه کز ین» لزاماً «ه منظور، ھمان روز بدر است و ک ».گیریم ؛ ھمانا ما انتقام میمینک یمؤاخذه م

 و زمان پیروزی روم ھم گذشت. ھمان روز بدر است.  ،باشد یالزام عذاب م یبه معن

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ـ۲۱۶۴ َخانُ  :َمَضْ�َ  قَدْ  مَخٌْس  :قَاَل  س بِن َمسُعودٍ  ا�َّ ومُ  ،َواللَِّزامُ  ،ادلُّ  ،َوالرُّ
َْطَشةُ  َقَمرُ  ،َوابلْ

ْ
 )۲۷۹۸(م/ .َوال

ای که سپری شدند و گذشتند،  پنج نشانه گوید: می سعبد الله بن مسعود ترجمه: 
ـ دخان (مردم، آسمان را بعلت قحط سالی شدید، مانند دود، تیره و تار ۱عبارتند از: 

ھا (که اشاره به  ـ رومی۳ .)رفتار عذاب شدندروز بدر، گـ ِلزام (که کفار ۲دیدند.)  می

ومُ ٱُغلَِبِت ﴿ی  آیه ۡدَ�  ٢لرُّ
َ
�ِض ٱِ�ٓ أ

َ
 .]۳-۲[الروم:  ﴾٣َوُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َغلَبِِهۡم َسَيۡغلُِبونَ  ۡ�

ای ی شدید (که در روز بدر بر ـ مؤاخذه۴ .)شکست و پیروزی آنھا متحقق گردید که
 ـ دو نیم شدن ماه.۵ .)کفار، اتفاق افتاد

 ی فتح سوره

ِيٱوَُهَو ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن الله متعال که می٤٠باب ( يِۡدَ�ُهۡم  �َّ
َ
َكفَّ �

وتاه کافران را از شما کدست  ،هکه در درون مک است یسکاو ھمان « ﴾َعنُ�مۡ 
 »ردک

�َِس  َ�نْ  ـ۲۱۶۵
َ
نَّ : س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ْهِل  ِمنْ  رَُجالً  َ�َماِ��َ  أ

َ
ةَ  أ   ىلَعَ  َهبَُطوا َمكَّ

ِ  رَُسولِ  ةَ  يُِر�ُدونَ  ،ُمتََسلِِّح�َ  اتلَّنِْعيمِ  َجبَِل  ِمنْ  ص ا�َّ ْصَحابِهِ  ص انلَّيِبِّ  ِغرَّ
َ
َخَذُهمْ  ،َوأ

َ
 فَأ

نَْزَل  ،فَاْستَْحيَاُهمْ  ،َسلًَما
َ
ُ  فَأ ِيٱوَُهَو ﴿ :أل ا�َّ يِۡديَُ�ۡم َ�ۡنُهم  �َّ

َ
يِۡدَ�ُهۡم َعنُ�ۡم َو�

َ
َكفَّ �

ۡظَفَرُ�ۡم َعلَۡيِهمۡ 
َ
ۡن أ

َ
َة ِمۢن َ�ۡعِد أ  )۱۸۰۸(م/ ﴾بَِبۡطِن َمكَّ

ھشتاد مرد مسلح از مردم مکه با ھدف غافل  گوید: می سانس بن مالک ترجمه: 
بدون  صو یارانش از کوه تنعیم، پایین آمدند. رسول الله  صگیر ساختن نبی اکرم 

این  ألجنگ و خونریزی آنھا را اسیر کرد و زنده گذاشت (به قتل نرساند.) آنگاه الله 
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ِيٱَوُهَو ﴿آیه را نازل فرمود:  َة ِمۢن  �َّ يِۡديَُ�ۡم َ�ۡنُهم بَِبۡطِن َمكَّ
َ
يِۡدَ�ُهۡم َعنُ�ۡم َو�

َ
َكفَّ �

ۡظَفَرُ�ۡم َعلَۡيِهمۚۡ 
َ
ۡن أ

َ
ـ در ماجرای ه که در درون مکت اس یسکاو ھمان « ].۲۴[الفتح: ﴾َ�ۡعِد أ

 ».ردکوتاه ک آنھاافران را از شما، و دست شما را از کدست  صلح حدیبیه ـ

 ی حجرات سوره

ۡصَ�ٰتَُ�ۡم فَۡوَق ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن الله متعال که می٤١باب (
َ
ْ أ َ� تَۡرَ�ُعٓوا

 »دینکبلندتر م ،غمبریپ یخود را از صدا یصدا« ﴾�َِّ�ِّ ٱَصۡوِت 

�َِس  َ�نْ  ـ۲۱۶۶
َ
نَّهُ  س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ا :قَاَل  � َها ﴿ :اآليَةُ  َهِذهِ  نََزلَْت  لَمَّ ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َءاَمُنواْ َ�  �َّ

ۡصَ�ٰتَُ�ۡم فَۡوَق َصۡوِت 
َ
  .]۲[الحجرات:  ﴾�َِّ�ِّ ٱتَۡرَ�ُعٓواْ أ

َ
 قَيٍْس  ْ�نُ  ثَابُِت  َجلََس  اآليَةِ  آِخرِ  إِىل

نَا :َوقَاَل  بَيِْتهِ يِف 
َ
ْهِل  ِمنْ  أ

َ
َل  ص انلَّيِبِّ  َعِن  َواْحتَبََس  ،انلَّارِ  أ

َ
 ُمَعاذٍ  ْ�نَ  َسْعدَ  ص انلَّيِبُّ  َفَسأ

بَا يَا« :َ�َقاَل 
َ
نُ  َما َ�ْمٍرو أ

ْ
ْشتَىَك  ؟ثَابٍِت  َشأ

َ
َارِى إِنَّهُ  :َسْعدٌ  قَاَل  ؟»أ

َ
ُ  َعِلْمُت  َوَما ،جل

َ
 ،�َِشْكَوى هل

تَاهُ  قَاَل 
َ
ُ  فََذَكرَ  َسْعدٌ  فَأ

َ
ِ  رَُسولِ  قَْوَل  هل نِْزلَْت  :ثَابٌِت  َ�َقاَل  ص ا�َّ

ُ
�ِّ  َعِلْمتُمْ  َولََقدْ  اآليَةُ  َهِذهِ  أ

َ
�

ْرفَِعُ�مْ  ِمنْ 
َ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  َصْوتًا أ نَا ص ا�َّ

َ
ْهِل  ِمنْ  فَأ

َ
 َ�َقاَل  ص لِلنَّىِبِّ  َسْعدٌ  َذلَِك  فََذَكرَ  ،انلَّارِ  أ

ِ  رَُسوُل  ْهِل  ِمنْ  ُهوَ  بَْل « :ص ا�َّ
َ
َنَّةِ  أ

ْ
 )۱۱۹(م/ .»اجل

َها ﴿ی  ھنگامی که آیه گوید: می سانس بن مالک ترجمه:  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  �َ ْ َءاَمُنوا

ۡصَ�ٰتَُ�ۡم فَۡوَق َصۡوِت 
َ
ْ أ خود را از  یصدا ،دیا مان آوردهیه اک یسانک یا« ﴾�َِّ�ِّ ٱتَۡرَ�ُعٓوا

اش نشست و گفت:  نازل گردید، ثابت بن قیس داخل خانه »دینکبلندتر م ،غمبریپ یصدا

 پیامبرداری نمود. خود صھمچنین از آمدن نزد نبی اکرم . من جزو جھنمیان ھستم

ای ابا عمرو! حال ثابت چطور است؟ «پرسید و فرمود:  ساز سعد بن معاذ  صاکرم 
ی من است و من سراغ ندارم که مریض باشد.  سعد گفت: او ھمسایه» آیا مریض است؟

را برایش بازگو کرد. ثابت گفت: این آیه،  صآنگاه سعد نزد ثابت رفت و سخنان رسول الله 
 صی شما صدایم را نزد رسول الله  دانید که من بیشتر از ھمه نازل شده است و شما می

بیان کرد.  صسول الله کنم؛ لذا من جزو جھنمیان ھستم. سعد ماجرا را برای ر بلند می
 ». بلکه او از بھشتیان است«فرمود:  ص پیامبر اکرم



 مختصر صحیح مسلم    ٦٨٢

 ی ق سوره

تِ ٱيَۡوَم َ�ُقوُل ِ�ََهنََّم َهِل ﴿ فرماید: که می أل): در مورد این سخن الله ٤٢باب (
ۡ
 ۡمَتَ�

زِ�دٖ  او و ؟  یا ر شدها پُ ی: آگوییم میبه دوزخ که  یروز« .]٣٠[ق:  ﴾٣٠َوَ�ُقوُل َهۡل ِمن مَّ
  »دھد ندای ھل من مزید سر می

اِب  َ�بْدِ َعن  ـ۲۱۶۷ وَهَّ
ْ
تِ ٱيَوَۡم َ�ُقوُل ِ�ََهنََّم َهِل ﴿ :أل قَْوهِلِ يِف  َ�َطاءٍ  بِْن  ال

ۡ
َوَ�ُقوُل  ۡمتََ�

زِ�دٖ  نَا ﴾٣٠َهۡل مِن مَّ ْخرَبَ
َ
�َِس  َ�نْ  َ�تَاَدةَ  َ�نْ  َسِعيدٍ  َ�نْ  فَأ

َ
نَّهُ  ص انلَّىِبِّ  َعِن  س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
� 

ىَق  َجَهنَّمُ  تََزاُل  الَ « :قَاَل 
ْ
زِ�دٖ ﴿ :َوَ�ُقوُل  ِ�يَها يُل ةِ  رَبُّ  يََضعَ  َحىتَّ  ﴾َهۡل ِمن مَّ ِعزَّ

ْ
 ،قََدَمهُ  ِ�يَها ال

  َ�ْعُضَها َ�يَْ�َوِى
َ

تَِك  ،َ�ْط  َ�ْط  :َوَ�ُقوُل  َ�ْعٍض  إِىل َنَّةِ يِف  يََزاُل  َوالَ  ،َوَ�َرِمَك  بِِعزَّ
ْ
 َحىتَّ  فَْضٌل  اجل

ُ  يُنِْشئَ  ًقا لََها ا�َّ
ْ
َنَّةِ  فَْضَل  فَيُْسِكنَُهمْ  ،َخل

ْ
 )۲۸۴۸(م/ .»اجل

تِ ٱيَۡوَم َ�ُقوُل ِ�ََهنََّم َهِل ﴿ی  عبد الوھاب بن عطا در مورد آیهترجمه:  
ۡ
َوَ�ُقوُل  ۡمَتَ�

زِ�دٖ  و او ندای ھل من  ؟ یا ا پر شدهی: آگوییم میبه دوزخ که  یروز« .]۳۰[ق:  ﴾٣٠َهۡل ِمن مَّ

گفت: نبی  سانس بن مالک  گوید: می به روایت از سعید از قتاده »دھد مزید سر می

َهۡل ﴿ گوید: می جھنماندازند و  ھمچنان جھنمیان را در جھنم می«فرمود:  صاکرم 
زِ�دٖ  اش را  قدم پروردگار صاحب عزت،ه ک ییتا جا »ن ھم ھست؟یشتر از ایا بیآ« ﴾ِمن مَّ

سوگند  گوید: می شود و بخشی از دوزخ با بخشی دیگر، جمع میگذارد. آنگاه،  یدر آن م
چنان در بھشت، جای اضافی وجود دارد  و ھم بس است. ؛بس استبه عزت و کرم تو، 

 ».دھد آفریند و در جای اضافی آن، اسکان می مخلوقاتی برای آن می الله متعالتا اینکه 

 (قمر) ی اقتربت الساعة سوره

كِرٖ  ِمن َ�َهۡل ﴿ فرماید: که می أل): در مورد این سخن الله ٤٣باب ( دَّ چ پند یا ھیآ« ﴾مُّ
  »وجود دارد؟ یا رندهیگ

يُْت  :قَاَل  إِْسَحاَق ايب  َعن ـ۲۱۶۸
َ
َل  رَُجالً  َرأ

َ
ْسوَدَ  َسأ

َ
ُقْرآنَ  ُ�َعلِّمُ  وَُهوَ  ،يَِز�دَ  ْ�نَ  األ

ْ
يِف  ال

َمْسِجدِ 
ْ
  َكيَْف  :َ�َقاَل  ،ال

ُ
كِرٖ  مِن َ�َهۡل ﴿ :اآليَةَ  َهِذهِ  َ�ْقَرأ دَّ َداالً  ﴾مُّ

َ
مْ  أ

َ
 َسِمْعُت  ،َداالً  بَْل  :قَاَل  ؟َذاالً  أ

ِ  َ�بْدَ  ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :َ�ُقوُل  َمْسُعودٍ  �ْنَ  ا�َّ كِرٖ ﴿ :َ�ُقوُل  ص ا�َّ دَّ  )۸۲۳(م/ .َداالً  ﴾مُّ



 ٦٨٣  کتاب تفسیر -۷۰

اسود بن یزید را دیدم که در مسجد، قران آموزش  گوید: می ابو اسحاقترجمه: 

كِرٖ ﴿ی  داد و مردی از او پرسید: آیه می دَّ خوانی با دال یا  را چگونه می ﴾َ�َهۡل ِمن مُّ
گفت:  می سخوانم؛ زیرا شنیدم که عبد الله بن مسعود  ذال؟ اسود گفت: با دال می

كِرٖ ﴿ صشنیدم که رسول الله  دَّ  خواند. با دال می ﴾مُّ

 ی الرحمن سوره

ارِجٖ  ۡ�َآنَّ ٱوََخلََق ﴿ فرماید: که می أل): در مورد این سخن الله ٤٤باب (  ّمِن ِمن مَّ
 »ده استآفریآتش  ی و جن را از شعله« ﴾١٥نَّارٖ 

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَالَْت  ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۲۱۶۹ َمَالئَِ�ةُ  ُخِلَقِت « :ص ا�َّ
ْ
 ،نُورٍ  ِمنْ  ال

ارِجٖ  ۡ�َآنَّ ٱوََخلََق ﴿ ا آَدمُ  وَُخِلَق  .]۱۵[الرحمن:  ﴾١٥نَّارٖ  ّمِن ِمن مَّ  .»لَُ�مْ  وُِصَف  ِممَّ
 )۲۹۹۶(م/

از  ھا جن ،فرشتگان از نور«فرمود:  ص رسول الله :گوید میلشه یعاترجمه: 
 .»اند ده شدهیآفر (خاک) شده، بیانشما  که برای و آدم از آنچه ،آتش ی شعله

 دیی حد سوره

ن ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن الله متعال که می٤٥(باب 
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ِن لِ�َّ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
�

ِ ٱَ�َۡشَع قُلُو�ُُهۡم ِ�ِۡ�رِ  ھنگام مؤمنان،  یھا ه دلکده است یا وقت آن فرا نرسیآ« ﴾�َّ
 »کند؟رنش ک، بلرزد و الله متعالاد ی

نْ  َو�َْ�َ  إِْسالَِمنَا َ�ْ�َ  اَكنَ  َما :قَاَل  س َمْسُعودٍ  ابِْن  َعِن  ـ۲۱۷۰
َ
ُ  اَعتَبَنَا أ  :اآليَةِ  بَِهِذهِ  ا�َّ

ن َ�َۡشَع قُلُوُ�ُهۡم ِ�ِۡ�رِ ﴿
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ِن لِ�َّ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِ ٱ�   .]۱۶د: ی[الحد ﴾�َّ

َّ
ْرَ�عُ  إِال

َ
 .ِسنِ�َ  أ

 )۳۰۲۷(م/
فقط چھار سال از اسالم آوردن ما گذشته بود که الله  گوید: می سابن مسعود ترجمه: 

ن َ�َۡشَع قُلُو�ُُهۡم ِ�ِۡ�رِ ﴿ما را با این آیه، سرزنش نمود:  متعال
َ
ِيَن َءاَمنُوٓاْ أ ِن لِ�َّ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِ ٱ� َّ�﴾ 

 »کند؟رنش ک، بلرزد و الله متعالاد یھنگام مؤمنان، ھای  دل هک ده استیا وقت آن فرا نرسیآ«



 مختصر صحیح مسلم    ٦٨٤

 ی حشر سوره

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن الله متعال که می٤٦باب ( َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم  �َّ
ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا  َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب از بعد ه ک یسانکو « ﴾ۡ�ِ

مان یه در اکند: پروردگارا ! ما و برادران ما را یگو یند، میآ ین و انصار میمھاجر
 »مغفرت کن ،اند گرفته یشیآوردن بر ما پ

ْخىِت  اْ�نَ  يَا :ب اَع�َِشةُ يِل  قَالَْت  :قَاَل  ُعْرَوةَ  َ�نْ  ـ۲۱۷۱
ُ
ِمُروا أ

ُ
نْ  أ

َ
 �َْستَْغِفُروا أ

ْصَحاِب 
َ
 )۳۰۲۲(م/ .فََسبُّوُهمْ  ص انلَّيِبِّ  أل

ام! به مردم، دستور  به من گفت: ای خواھر زاده لعایشه  گوید: می عروهترجمه: 
طلب مغفرت کنند؛ اما مردم آنھا را بد و  صداده شده است تا برای یاران نبی اکرم 

 گویند. بی راه می

 ی جن سوره

نَُّه ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن الله متعال که می٤٧باب (
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
 ۡسَتَمعَ ٱقُۡل أ

نِّ ٱ ّمِنَ  َ�َفرٞ   من ـتالوت   بهـ  ھا جناز  یه گروھکاست  شده یبگو: به من وح« ﴾ۡ�ِ
 »اند گوش فرا داده

  َما :قَاَل  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۲۱۷۲
َ
ِ  رَُسوُل  قََرأ نِّ  ىلَعَ  ص ا�َّ ِ

ْ
 اْ�َطلََق  ،َرآُهمُ  َوَما اجل

ِ  رَُسوُل  ْصَحابِهِ  ِمنْ  َطائَِفةٍ يِف  ص ا�َّ
َ
  اَعِمِدينَ  أ

َ
يَاِط�ِ  َ�ْ�َ  ِحيَل  َوقَدْ  ،ُعاَكٍظ  ُسوقِ  إِىل  الشَّ

َماءِ  َخرَبِ  َوَ�ْ�َ  رِْسلَْت  ،السَّ
ُ
ُهُب  َعلَيِْهمُ  َوأ يَاِط�ُ  فَرََجَعِت  ،الشُّ   الشَّ

َ
 َما :َ�َقالُوا ،قَْوِمِهمْ  إِىل

َماءِ  َخرَبِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَنَا ِحيَل  :قَالُوا ؟لَُ�مْ  رِْسلَْت  ،السَّ
ُ
ُهُب  َعلَيْنَا َوأ   َذاكَ  َما :قَالُوا ،الشُّ

َّ
 ِمنْ  إِال

ءٍ  ُ�وا ،َحَدَث  ىَشْ رِْض  َمَشاِرَق  فَارْضِ
َ
ي  َهَذا َما فَاْ�ُظُروا ،َوَمَغاِرَ�َها األ ِ

َّ
 َوَ�ْ�َ  بَيْنَنَا َحاَل اذل

َماءِ  َخرَبِ  ُ�ونَ  فَاْ�َطلَُقوا ،السَّ رِْض  َمَشاِرَق  يرَْضِ
َ
ينَ  انلََّفرُ  َ�َمرَّ  ،َوَمَغاِرَ�َها األ ِ

َّ
َخُذوا اذل

َ
ْوَ  أ

َ
� 

  اَعِمِدينَ  ـ بِنَْخٍل  وَُهوَ  ـ تَِهاَمةَ 
َ

ْصَحابِهِ  يَُص�ِّ  وَُهوَ  ،ُعاَكٍظ  ُسوقِ  إِىل
َ
َفْجرِ  َصَالةَ  بِأ

ْ
ا ال  فَلَمَّ

ُقْرآنَ  َسِمُعوا
ْ
ُ  اْستََمُعوا ال

َ
ي  َهَذا :َوقَالُوا ،هل ِ

َّ
َماءِ  َخرَبِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَنَا َحاَل اذل   فَرََجُعوا ،السَّ

َ
 إىِل

َوَلن  ۦۖ اَمنَّا بِهِ  َٔ َ�  لرُّۡشدِ ٱَ�ۡهِدٓي إَِ�  ١اإِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجبٗ ﴿ قَْوَمنَا يَا :َ�َقالُوا قَْوِمِهمْ 
َحٗدا

َ
ٓ أ ُّۡ�َِك بَِرّ�َِنا نَْزَل  .]۲-۱[الجن:  ﴾٢�

َ
ُ  فَأ دٍ  نَِبيِّهِ  ىلَعَ  أل ا�َّ وِ�َ إَِ�َّ ﴿ :ص ُ�َمَّ

ُ
قُۡل أ

نَُّه 
َ
نِّ ٱ ّمِنَ  َ�َفرٞ  ۡسَتَمعَ ٱ�  .]۱[الجن:  ﴾ۡ�ِ



 ٦٨٥  کتاب تفسیر -۷۰

ھا قرآن  نه برای جن صرسول الله  گوید: می لعبد الله بن عباس ترجمه: 
ارانش به یچند از  یبا تن ص پیامبر اکرم، یروز تالوت نمود و نه آنھا را دید؛ بلکه

ھا به اخبار آسمانھا،  ِجن یه از دسترسکبود  یزمانن، یاظ، براه افتاد. و اکقصد بازار عُ 
ن یبا ا یھا وقت ردند. جنک یب می، آنھا را تعقیآسمان یھا شده بود و شھاب یریجلوگ
ھا  د؟ جنی: چرا برگشتنددیشان پرس باز گشتند. قوم دت روبرو شدند، نزد قوم خویوضع

به  ماشده است. و  یریما به اخبار آسمانھا، جلوگ یدر جواب، گفتند: از دسترس
وسته یا بوقوع پیدر دن ی. آنھا گفتند: حتمًا اتفاق خاصیمشو یب میشھابھا تعق ی لهیوس

در ھا  جن گونه، ایند. ینکدا ید و علت آن را پیناف عاَلم، بگردکد اطراف و ایبرو ؛است
ج شده یه بطرف تھامه بسک یگروھاطراف و اکناف زمین به گشت زنی پرداختند. 

را دیدند که  صبنام نخله، رسول الله  یدر محلبسوی بازار عکاظ رفتند و بودند، 
دند، به آن یقرآن را شن یصدا که یوقتنماید.  برای یارانش نماز صبح را امامت می

 یه از رفتن ما به سوکن قرآن است یگر گفتند: ھمیدیکگوش فرا دادند. سپس به 
 یه به سوکن بود ینموده است. ا ، ممانعتیآسمان یو بدست آوردن خبرھاھا  آسمان

 لرُّۡشدِ ٱإَِ�  َ�ۡهِديٓ  ١اإِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجبٗ ﴿قوم!  یقوم خود، برگشتند و گفتند: ا
َحٗدا ۦۖ اَمنَّا بِهِ  َٔ َ� 

َ
ُّۡ�َِك بَِرّ�َِنآ أ ه رھنمون به کم یدیرا شن یزیما قرآن شگفت انگ« ﴾٢َوَلن �

 یکرا شر یسکن پس، با پروردگار خود، یمان آورده، از ایپس ما به آن ا ؛است یابیامک یسو

نَُّه ﴿نازل فرمود:  صش محمدامبریپبر  ألآنگاه الله  ».میگردان ینم
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
قُۡل أ

نِّ ٱ ّمِنَ  َ�َفرٞ  ۡسَتَمعَ ٱ ـ  ھا جناز  یه گروھکشده است  یبگو : به من وح ،محّمد یا« ﴾ۡ�ِ
 ».میا دهیرا شن انگیزی با و شگفتیاند : ما قرآن ز گفته اند و گوش فرا داده من ـتالوت   به

 امتیی ق سوره

لَِسانََك  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن الله متعال که می٤٨باب (
 »ان مدهکت ،فراگرفتن آن یت را برایلبھاشتابزده « ﴾١٦ۦٓ ِ�َۡعَجَل بِهِ 

 ﴾١٦ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿: أل قَْوهِلِ يِف  ل َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـ۲۱۷۳
�ِل  ِمنَ  ُ�َعاِلجُ  ص انلَّيِبُّ  اَكنَ  :قَاَل  ةً  اتلَّْ�ِ نَا :َ�بَّاٍس  اْ�نُ يِل  َ�َقاَل  ،َشَفتَيْهِ  ُ�َرِّكُ  اَكنَ  ،ِشدَّ

َ
 أ

ُكُهَما َحرِّ
ُ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  َكَما أ ُكُهَما ص ا�َّ نَا :َسِعيدٌ  َ�َقاَل  ،ُ�َرِّ

َ
ُكُهَما أ َحرِّ

ُ
 اْ�نُ  اَكنَ  َكَما أ
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ُكُهَما َ�بَّاٍس  نَْزَل  ،َشَفتَيْهِ  فََحرَّكَ  ،ُ�َرِّ
َ
ُ  فَأ   ا�َّ

َ
 ١٦ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿ :َ�َعاىل

هُ  ُ�مَّ  َصْدرِكَ يِف  مَجَْعهُ  :قَاَل  .]۱۷-۱۶امة: ی[الق ﴾١٧ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥإِنَّ َعلَۡيَنا َ�َۡعهُ 
ُ
فَإَِذا ﴿ :َ�ْقَرأ

َ�ُٰه فَ 
ۡ
  فَاْستَِمعْ  قَاَل  .]۱۸امة: ی[الق ﴾١٨ۥقُۡرَءانَهُ  تَّبِعۡ ٱقََرأ

َ
نِْصْت هل

َ
نْ  َعلَيْنَا إِنَّ  ُ�مَّ  ،َوأ

َ
هُ  أ

َ
 ،َ�ْقَرأ

ِ  رَُسوُل  فاََكنَ  :قَاَل  تَاهُ  إَِذا ص ا�َّ
َ
�ُل  أ �ُل  اْ�َطلََق  فَإَِذا ،اْستََمعَ  ِجرْبِ هُ  ،ِجرْبِ

َ
 َكَما ص انلَّىِبُّ  قََرأ

هُ 
َ
قَْرأ

َ
 )۴۴۸(م/ .أ

 ﴾١٦ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿ ی هیدر مورد آ لابن عباس ترجمه: 
 من ؛شد یرا متحمل م ی، مشقت فراوانیھنگام نزول وح صد: رسول الله یگو یم

ز یمن ن گوید: می لداد. ابن عباس  یان مکش را تیھا لب ص اکرمپیامبر جمله 
دھم (تا به شما نشان  یان مکداد، ت یان مکت صرسول الله  هکنه وگم را ھمانیھا لب

  .)دادیان مکش را تیھا چگونه لب صه رسول الله کدھم 
 ل ابن عباسه کنه وگم را ھمانیھا ز لبیمن ن سعید (راوی از ابن عباس) گفت:

 ھایش را تکان داد. . و لبدھم یان مکداد، ت یان مکت

 إِنَّ  ١٦ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿ات را نازل فرمود: ین آیا الله متعالآنگاه،  
 یت را برایشتابزده لبھا، محمد، ھنگام نزول قرآن یا« ﴾١٧ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥَعلَۡيَنا َ�َۡعهُ 
  ».ستما ی هعھده اد دادن آن، بیقرآن و حفاظت و  یرا جمع آوریز ؛مدهان کت ،فراگرفتن آن

آن به  یاد آورینه و یحفظ قرآن در س گوید: می اتین آیر ایدر تفس لابن عباس 
 ما است.  ی هعھد

َ�ُٰه فَ ﴿
ۡ
بعد م، یه ما قرآن را خواندک یپس ھنگام« .]۱۸امة: ی[الق ﴾١٨ۥقُۡرَءانَهُ  تَّبِعۡ ٱفَإَِذا قََرأ

 ».نک یرویپ ،خواندن آن از تو آن، از
د و به آن، گوش ینکوت کپس شما س گوید: می ،هین آیر ایدر تفس ل ابن عباس

ت یبه شما عناآن را  خواندن ییه تواناکست مای  ن به عھدهیان، اید. در پایفرا دھ
 م.یینما

گوش  صرسول الله  ،نخستآورد،  یم یل وحییات، ھرگاه جبرین آیبعد از نزول ا
 رد.ک یه نازل شده بود، تالوت مکات را آنگونه یل، آییداد و پس از بازگشت جبر یفرا م
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 نیی مطفف سوره

لَِرّبِ  �َّاُس ٱيَۡوَم َ�ُقوُم ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن الله متعال که می٤٩باب (
 »شوند یان، حاضر میشگاه پروردگار جھانیدر پ ھا ه انسانک یروز« ﴾٦ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ

 ﴾٦ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱلَِرّبِ  �َّاُس ٱيَۡوَم َ�ُقوُم ﴿ :ص انلَّىِبِّ  َعِن  ل ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  ـ۲۱۷۴
َحُدُهمْ  َ�ُقومُ « :قَاَل 

َ
  رَْشِحهِ يِف  أ

َ
نَْصاِف  إِىل

َ
ُذَ�يْهِ  أ

ُ
 )۲۸۶۲(م/ .»أ

 �َّاُس ٱيَۡوَم َ�ُقوُم ﴿فرمود:  صرم کا ینب گوید: می لعبدالله بن عمر ترجمه: 
ان، حاضر یشگاه پروردگار جھانیدر پھا  انسان هک یروز« ]٦ن:یمطفف[ ﴾٦ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱلَِرّبِ 

 ».خواھند بود شاناز مردم، تا بناگوش خود، غرق در عرق یبعض »شوند یم

 ی انشقاق سوره

 افََسوَۡف ُ�َاَسُب ِحَسا�ٗ ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن الله متعال که می٥٠باب (
 »خواھد شد یآسان ی محاسبه یبزود« ﴾٨�َِسٗ��

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَالَْت  ،ب اَع�َِشةَ  َ�نْ  ـ۲۱۷۵ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ،ُحوِسَب  َمنْ « :ص ا�َّ
ْ
 ،ال

َب  ُت  »ُعذِّ
ْ
لَيَْس  :َ�ُقل

َ
ُ  قَاَل  قَدْ  أ  :َ�َقاَل ﴾٨�َِسٗ�� افََسۡوَف ُ�َاَسُب ِحَسا�ٗ ﴿ :أل ا�َّ

َِساُب  َذاكِ  لَيَْس «
ْ
َما ،احل َعْرُض  َذاكِ  إِ�َّ

ْ
َِساَب  نُوقَِش  َمنْ  ،ال

ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  احل

ْ
َب  ال  .»ُعذِّ

 )۲۸۷۶(م/
ھرکس  روز قیامت،«فرمود:  ص رسول اللهه ککند  می تیروا لشه یعاترجمه: 

 ».گردد یه محاسبه شود، گرفتار عذاب مک

فََسۡوَف ﴿ دیفرما یم ألالله ه کست ا نیگفتم: مگر نه امن  گوید: می ل شهیعا
 ص پیامبر اکرم ؟»خواھد شد یآسان ی محاسبه یبزود« ﴾٨�َِسٗ�� اُ�َاَسُب ِحَسا�ٗ 

حساب  روز قیامت، اگر یول ؛اعمال است ی هَعرض ، محاسبه نیست؛ بلکهنیا«فرمود: 
 ».گردد یم گرفتار عذابد، یق به عمل آیدق
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 لیی ل سوره

َكرَ ٱ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن الله متعال که می٥١باب ( نَ�ٰٓ ٱوَ  �َّ
ُ
�ۡ﴾  

َقَمةَ  َ�نْ  ـ۲۱۷۶
ْ
امَ  قَِدْمنَا :قَاَل  َعل تَانَا ،الشَّ

َ
بُو فَأ

َ
رَْداءِ  أ ِ�يُ�مْ  :َ�َقاَل  س ادلَّ

َ
َحدٌ  أ

َ
  أ

ُ
 َ�ْقَرأ

ِ  َ�بْدِ  قَِراَءةِ  ىلَعَ  ُت  ؟ا�َّ
ْ
نَا ،َ�َعمْ  :َ�ُقل

َ
ِ  َ�بْدَ  َسِمْعَت  فََكيَْف  :قَاَل  ،أ   ا�َّ

ُ
 :اآليَةَ  َهِذهِ  َ�ْقَرأ

ۡلِ ٱوَ ﴿   َسِمْعتُهُ  :قَاَل . ]۱ل: ی[الل ﴾١إَِذا َ�ۡغَ�ٰ  �َّ
ُ
َكرِ ....  َ�ْغىَش  إَِذا َواللَّيِْل « :َ�ْقَرأ  َواذلَّ

ْ�ىَث 
ُ
نَا :قَاَل  ،»َواأل

َ
ِ  َوأ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  َهَكَذا َوا�َّ نْ  يُِر�ُدونَ  َهُؤالَءِ  َولَِ�نْ  ،َ�ْقَرُؤَها ص ا�َّ

َ
 أ

 
َ
قَْرأ

َ
َكرَ ٱَوَما َخلََق ﴿ :أ نَ�ٰٓ ٱوَ  �َّ

ُ
تَابُِعُهمْ  فَالَ  .]۳ل: ی[الل ﴾٣ۡ�

ُ
 )۸۲۴(م/ .أ

آمد و گفت: آیا  سابو درداء  رفتیم. ما به سرزمین شام گوید: می علقمهترجمه: 
در میان شما کسی وجود دارد که بر اساس قرائت ابن مسعود بخواند؟ من گفتم: 

خواند؟ جواب  ی لیل را چگونه می ی سوره بلی، من ھستم. پرسید: عبد الله آیه

َكرِ ....  َ�ْغىَش  إَِذا َواللَّيِْل «خواند:  دادم: من شنیدم که می �ْىَث  َواذلَّ
ُ
 سابو درداء ». َواأل

خواند؛  آن را ھمینگونه می ص، من ھم شنیدم که رسول الله اللهفت: سوگند به گ

َكرَ ٱَوَما َخلََق ﴿خواھند که من آن را  اما اینھا می نَ�ٰٓ ٱوَ  �َّ
ُ
بخوانم؛ ولی من از  ﴾٣ۡ�

 اینھا پیروی نخواھم کرد.
(قابل یاد آوری است که روایت مشھور و متواتر بر خالف نظر ابن مسعود و ابودرداء 

برخی  گوید: می یح بخاریشرح صح یالقار ةعمداست. عالمه مال علی قاری در 

وما «ی  اند: نخست، قران کریم مانند قرائت ابن مسعود نازل گردید؛ سپس کلمه گفته
اطالع نشدند؛ ولی سایر مردم  لبر آن افزوده شد؛ اما ابن مسعود و ابودرداء » خلق
 دانستند. والله اعلم)  می

 ی ضحی سوره

َعَك َر�َُّك َوَما ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن الله متعال که می٥٢باب ( َما َودَّ
 »است رده و دشمن نداشتهکپروردگارت تو را رھا ن« ﴾٣قََ�ٰ 

ْسوَدِ  َعِن  ـ۲۱۷۷
َ
 رَُسوُل  اْشتَىَك  :َ�ُقوُل  س ُسْفيَانَ  ْ�نَ  ُجنُْدَب  َسِمْعُت  :قَاَل  قَيٍْس  بِْن  األ

 ِ ْلَتَْ�ِ  َ�ُقمْ  فَلَمْ  ص ا�َّ
َ

وْ  يل
َ
ةٌ  فََجاَءتْهُ  ،ثَالَثًا أ

َ
رُْجوإِ�ِّ  !ُ�َمَّدُ  يَا :َ�َقالَْت  اْمَرأ

َ
نْ  أل

َ
 يَُ�ونَ  أ
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رَهُ  لَمْ  ،تََرَ�َك  قَدْ  َشيَْطانَُك 
َ
ْلَتَْ�ِ  ُمنْذُ  قَِر�ََك  أ

َ
وْ  يل

َ
نَْزَل  :قَاَل  ،ثَالٍَث  أ

َ
ُ  فَأ َ�ٰ ٱوَ ﴿ :أل ا�َّ ۡلِ ٱوَ  ١لضُّ َّ� 

  )۱۷۹۷(م/ .]۳-۱[الضحی:  ﴾٣َما َودََّعَك َر�َُّك َوَما قََ�ٰ  ٢إِذَا َسَ�ٰ 
رسول  گوید: می ُجندب بن سفیان : شنیدم کهگوید  میاسود بن قیس ترجمه: 

زنی نزد او آمد و پس مریض شد و دو شب یا سه شب برای نماز تھجد، بیدار نشد.  صالله 
بینم  میاو را ن که گفت: من امیدوارم که شیطانت تو را رھا کرده باشد؛ دو یا سه شب است

َ�ٰ ٱوَ ﴿این آیات را نازل فرمود:  ألنزد تو بیاید. آنگاه الله  ۡلِ ٱوَ  ١لضُّ  َما ٢إِذَا َسَ�ٰ  �َّ
فرا ه کو سوگند به شب در آن ھنگام  ھنگام چاشت،سوگند به « ﴾٣َودََّعَك َر�َُّك َوَما قََ�ٰ 

 ».رده و دشمن نداشته و مورد خشم قرار نداده استکپروردگارت تو را رھا نگیرد،  می

 ی تکاثر سوره

لَۡهٮُٰ�ُم ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن الله متعال که می٥٣باب (
َ
 ﴾١�ََّ�ثُرُ ٱ�

 »استفزون طلبی شما را سرگرم و مشغول ساخته «

� ـ۲۱۷۸ خَّ َ�يُْت  :قَاَل  س عن عبدا� بِن الشَّ
َ
  وَُهوَ  صانلَّيِبَّ  أ

ُ
َهاُ�مُ « َ�ْقَرأ

ْ
ل
َ
 أ

  َمالَِك  ِمنْ  آَدمَ  اْ�نَ  يَا لََك  وََهْل  قَاَل  ،َماىِل  ،َماىِل  :آَدمَ  اْ�نُ  َ�ُقوُل « :قَاَل  »اتلَّاَكثُرُ 
َّ
َت  َما إِال

ْ
َ�ل

َ
 أ

ْ�نَيَْت 
َ
وْ  ،فَأ

َ
بْلَيَْت  لَِبْسَت  أ

َ
وْ  ،فَأ

َ
قَْت  أ ْمَضيَْت  تََصدَّ

َ
 )۲۹۵۸(م/؟ »فَأ

رفتم در حالی که  صنزد نبی اکرم  گوید: می س ریعبدالله بن شّخ ترجمه: 
 ! مالنم مال گوید: می بنی آدم«فرمود:  نمود و ی تکاثر را تالوت می ایشان سوره

 یا هو تمام کرد یا هجز آنچه که خوردب خودت آدم! مگر از ثروت فرزند یا ی! ولنم
 یگریز دیچ ،یدیو از دل بخش یا ها صدقه دادی، ای نمودهو کھنه  یا هدیا پوشی

 »باشد؟! یمتعلق به تو م

 ی فتح (نصر) سوره

ِ ٱإَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن الله متعال که می٥٤باب ( َّ� 
 »دیرس فرا  یروزیو پمتعال  الله یاریه ک یھنگام« .]١[النصر:  ﴾١ۡلَفۡتحُ ٱوَ 

ِ  َ�نْ  ـ۲۱۷۹  :َهاُرونُ  َوقَاَل  ـ َ�ْعلَمُ  :َ�بَّاٍس  اْ�نُ يِل  قَاَل  :قَاَل  س ُ�تْبَةَ  بِْن  ُ�بَيِْدا�َّ

ُقْرآنِ  ِمنَ  نََزلَْت  ُسوَرةٍ  آِخرَ  ـ تَْدرِى
ْ
يًعا نََزلَْت  ،ال ُت  ؟مَجِ

ْ
ِ ٱإَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿ :َ�َعمْ  :قُل َّ� 



 مختصر صحیح مسلم    ٦٩٠

 .َصَدقَْت  :قَاَل  ﴾١ۡلَفۡتحُ ٱوَ 
به من گفت: آیا آخرین  ل ابن عباس گوید: می سعبید الله بن عتبه ترجمه: 

 دانی؟ گفتم: بلی،  اش یکجا نازل شده است، می ی قرآن کریم را که ھمه سوره

ِ ٱإَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿  گفت: درست است.است.  ﴾١ۡلَفۡتحُ ٱوَ  �َّ
این، آخرین مطلبی است که از صحیح امام ابو الحسن مسلم بن حجاج نیشابوری 
اختصار نمودم؛ امیدوارم که الله سبحانه و تعالی با لطف و احسان خویش، آن را برای 

  اش مفید گرداند. صاحب، نویسنده و خواننده
-به بنده عنایت فرمود تا ترجمهگویم که این توفیق را در پایان، الله متعال را سپاس می

نمایم تا این عمل را خالصانه برای رضای ی این کتاب را به پایان برسانم و از او مسئلت می
 آمین در ترازوی اعمال نیکم قرار دھد.آن را  ،و روز قیامت خودش قرار دھد
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	باب (4): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: 284].

	سورهی آل عمران
	باب (5): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ﴾ «الله متعال، همان ذاتی است که قرآن را بر تو نازل کرد؛ برخی از آیات آن، آیات محکماند»
	باب (6): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿لَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحۡمَدُواْ بِمَا لَمۡ يَفۡعَلُواْ...﴾

	سورهی نساء
	باب (7): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ﴾ همچنین این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ﴾
	باب (8): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾  «و هرکس که نیازمند است، بطور شایسته بخورد»
	باب (9): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿فَمَا لَكُمۡ فِي ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيۡنِ﴾ «چرا شما ـ مؤمنان ـ در مورد منافقان دو دسته شدهاید؟»
	باب (10): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا﴾ «وکسیکه مؤمنی را از روی عمد، بکشد»
	باب (11): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا﴾ «و به کسی که به شما سلام کرد، نگویید تو مؤمن نیستی»
	باب (12): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا﴾ «هرگاه، زنی بیم آن را داشت که شوهرش از همبستری خود داری و بی اعتنایی کند»

	سورهی مائده
	باب (13): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ﴾ «امروز دینتان را برای شما کامل نمودم»

	سورهی أنعام
	باب (14): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ﴾ «کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ستم، آلوده نکردند»
	باب (15): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿لَا يَنفَعُ نَفۡسًا إِيمَٰنُهَا لَمۡ تَكُنۡ ءَامَنَتۡ مِن قَبۡلُ﴾ «ایمان آوردن افرادی که قبل از آن، ایمان نیاوردهاند، سودی به حالشان نخواهد داشت»

	سورهی اعراف
	باب (16): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ﴾ «در هر سجده گاهی، خود را ـ با لباس مادی و معنوی ـ بیارایید»
	باب (17): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَنُودُوٓاْ أَن تِلۡكُمُ ٱلۡجَنَّةُ أُورِثۡتُمُوهَا بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ «مؤمنان ندا داده میشوند: این بهشت شما است که آن را به خاطر اعمالی که انجام دادهاید، به ارث میبرید».

	سورهی أنفال
	باب (18): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ وَأَنتَ فِيهِمۡ﴾ «تا تو در میان آنان هستی، الله متعال آنها را گرفتار عذاب نمیکند»

	سورهی برائت (توبه)
	باب (19): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِ﴾ [التوبة: 84]. «هرگاه، یکی از آنان مُرد، هرگز بر او نماز مخوان و بر سر گورش نایست»

	باب (20): در مورد سوره ی برائت (توبه)، أنفال و حشر
	سورهی هود
	باب (21): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّئَِّاتِ﴾ همانا اعمال نیک، گناهان را از بین میبرند

	سورهی سبحان (اسراء)
	باب (22): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَيَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ﴾ «از تو دربارهی روح میپرسند»
	باب (23): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ﴾ «آن کسانی را که آنان به فریاد میخوانند خودشان، برای تقرّب به پروردگارشان وسیله میجویند»
	باب (24): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا﴾ «نمازت را بلند یا آهسته مخوان»

	سورهی کهف
	باب (25): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا﴾ «و در روز قیامت، ارزشی برای آنان قائل نمیشویم»

	سورهی مریم
	باب (26): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَأَنذِرۡهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡحَسۡرَةِ﴾
	باب (27): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿أَفَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بَِٔايَٰتِنَا﴾ «آیا دیدی کسی را که آیات ما را انکار کرد؟»

	سورهی أنبیاء
	باب (28): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿كَمَا بَدَأۡنَآ أَوَّلَ خَلۡقٖ نُّعِيدُهُ﴾ «همانگونه که در بدو آفرینش شما را خلق کردیم، بار دیگر شما را زنده خواهیم کرد»

	سورهی حج
	باب (29): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿هَٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمۡ﴾ «اینان دو دستهاند که در برابر هم دربارهی پروردگارشان، به دشمنی و جنگ پرداختهاند»

	سورهی نور
	باب (30): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلۡإِفۡكِ عُصۡبَةٞ مِّنكُمۡ﴾ «کسانی که این تهمت بزرگ را ـ در مورد عایشه ـ سرهم کردند، گروهی از شما هستند»
	باب (31): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ﴾ کنیزانتان را مجبور به زنا نکنید

	سورهی فرقان
	باب (32): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ﴾ «و کسانی که با الله، معبود دیگری را به فریاد نمیخوانند»

	سورهی الم تنزیل سجده
	باب (33): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ﴾ «هیچکس نمیداند که چه نعمتهای مسرّت بخشی، برایش، نهفته است»
	باب (34): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: «ما قطعاً عذاب نزدیکتر ـ دنیا ـ را پیش از عذاب بزرگتر ـ آخرت ـ بدیشان میچشانیم»

	سورهی أحزاب
	باب (35): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿إِذۡ جَآءُوكُم مِّن فَوۡقِكُمۡ وَمِنۡ أَسۡفَلَ مِنكُمۡ﴾ [الأحزاب: 10]. «به خاطر بیاورید زمانی را که دشمنان از طرف بالا و پایین شما، به سوی شما آمدند»

	سورهی یس
	باب (36): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِي لِمُسۡتَقَرّٖ لَّهَا﴾ «و خورشید به سوی قرارگاه خود در حرکت است»

	سورهی زمر
	باب (37): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِ﴾ (آنان، آنگونه که شایسته است الله را نشناختند)

	سورهی حم سجده (فُصّلت)
	باب (38): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَمَا كُنتُمۡ تَسۡتَتِرُونَ أَن يَشۡهَدَ عَلَيۡكُمۡ سَمۡعُكُمۡ﴾ [فصلت: 22].

	سورهی دخان
	باب (39): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿فَٱرۡتَقِبۡ يَوۡمَ تَأۡتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٖ مُّبِينٖ١٠﴾ «منتظر روزی باش که آسمان، دود آشکاری پدیدار میکند»

	سورهی فتح
	باب (40): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيۡدِيَهُمۡ عَنكُمۡ﴾ «او همان کسی است که در درون مکه، دست کافران را از شما کوتاه کرد»

	سورهی حجرات
	باب (41): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ﴾ «صدای خود را از صدای پیغمبر، بلندتر مکنید»

	سورهی ق
	باب (42): در مورد این سخن الله ﻷ که میفرماید: ﴿يَوۡمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمۡتَلَأۡتِ وَتَقُولُ هَلۡ مِن مَّزِيدٖ٣٠﴾ [ق: 30]. «روزی که به دوزخ میگوییم: آیا پُر شدهای؟ و او ندای هل من مزید سر میدهد»

	سورهی اقتربت الساعة (قمر)
	باب (43): در مورد این سخن الله ﻷ که میفرماید: ﴿فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ﴾ «آیا هیچ پند گیرندهای وجود دارد؟»

	سورهی الرحمن
	باب (44): در مورد این سخن الله ﻷ که میفرماید: ﴿وَخَلَقَ ٱلۡجَآنَّ مِن مَّارِجٖ مِّن نَّارٖ١٥﴾ «و جن را از شعلهی آتش آفریده است»

	سورهی حدید
	باب (45): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿أَلَمۡ يَأۡنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ﴾ «آیا وقت آن فرا نرسیده است که دلهای مؤمنان، هنگام یاد الله متعال، بلرزد و کرنش کند؟»

	سورهی حشر
	باب (46): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾ «و کسانی که بعد از مهاجرین و انصار میآیند، میگویند: پروردگارا ! ما و برادر...

	سورهی جن
	باب (47): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿قُلۡ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ مِّنَ ٱلۡجِنِّ﴾ «بگو: به من وحی شده است که گروهی از جنها ـ به تلاوت من ـ گوش فرا دادهاند»

	سورهی قیامت
	باب (48): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿لَا تُحَرِّكۡ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعۡجَلَ بِهِۦٓ١٦﴾ «شتابزده لبهایت را برای فراگرفتن آن، تکان مده»

	سورهی مطففین
	باب (49): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ٦﴾ «روزی که انسانها در پیشگاه پروردگار جهانیان، حاضر میشوند»

	سورهی انشقاق
	باب (50): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابٗا يَسِيرٗا٨﴾ «بزودی محاسبهی آسانی خواهد شد»

	سورهی لیل
	باب (51): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ﴾

	سورهی ضحی
	باب (52): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ٣﴾ «پروردگارت تو را رها نکرده و دشمن نداشته است»

	سورهی تکاثر
	باب (53): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ١﴾ «فزون طلبی شما را سرگرم و مشغول ساخته است»

	سورهی فتح (نصر)
	باب (54): در مورد این سخن الله متعال که میفرماید: ﴿إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ١﴾ [النصر: 1]. «هنگامی که یاری الله متعال و پیروزی فرا رسید»



