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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 بفهرست مطال

 ١ ................................................................ مطالب فهرست

 ٣٣ ...................................... غیب به ش اصحاب ایمان: یازدهم باب

 ٣٣ .................................................................... :ایمان یبزرگ و عظمت

: که بدھد شھادت قلب میصم و نیقی از که یکس یبرا جنت بشارت و ص امبریپ
 ٣٣ ...................................................................... ستین خدا جز یمعبود

 یزیچ چیھ و برود ایدن از که یکس یبرا بھشت در شدن داخل به ص امبریپ بشارت
 ٣٤ ....................................................................... نسازد کیشر خدا با را

 ٣٥ ........................................... دیرس فقاھت به که نینش هیباد علقمه داستان

 بر را شھادت کلمه که یکس بر جھنم آتش شدن حرام مورد در عثمان حضرت ثیحد
 ٣٦ ............................................................................... است آورده زبان

 را شھادت کلمه یمجلس در یو با که اصحابش یبرا مغفرت بشارت و ص امبریپ
 ٣٦ ................................................................................... نمودند تکرار

 ٣٧ ................................ بودند دیکد در که آنگاه اصحابش به ص امبریپ بشارت

 ٣٧ ..................... گفت دروغ سوگند که یکس یبرا شھادت کلمه شدن واقع کفاره

 ٣٨ ............................................................ آتش از دھندگان شھادت خروج

 ٣٩ ................................................. آتش از شھادت کلمه ازاھل یگروھ اتنج

 ٤٠ ............. آن اھل و شھادت کلمه درباره س مسعود ابن و ابودرداء ،یعل یگفتارھا

 ٤١ .............................................................................. ایمان مجالس

ه یمند عالقه و رغبت  ٤١ ............................ مانیا مجالس به س رواحه بن عبداللَّ
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 ٤١ ................................ مانیا مجالس به ب معاذ و عمر یمند عالقه و رغبت

 ٤٢ ................................................................................ ایمان تجدید

 ٤٢ .............................................................. مشاھدات و ھا تجربه تکذیب

 ٤٢ ............................................................. کرد دایپ اسھال که یمرد قصه

ه قصه  ٤٢ ........................................................ ھمسرش با مسعود بن عبداللَّ

ه قصه  ٤٣ ......................................................... ھمسرش با رواحه بن عبداللَّ

 ٤٤ ............................................... هیبیحد روز در ص امبریپ با س عمر قصه

 ھنگام فتح، و مغفرت به او بر قرآن شدن نازل یبرا ص امبریپ شدن خوشحال
 ٤٦ ........................................................................... هیبیحد از بازگشتن

 ٤٨ ............................................................ س عمر زمان در مصر لین قصه

 ٤٩ ....................................... ایدر در مسلمانان با یحضرم بن عالء شدن داخل

 ٤٩ .................................... بود افتاده حره در که یآتش کردن دور و یدار میتم

 یبرا بشارتش و دید خندق روز در سنگ به زدن ضربه ھنگام ص امبریپ که را آنچه
 ٥٠ ....................................................................................... اصحابش

 ٥٣ ..................................... اصحاب درباره ینصران سخن و زھر دنینوش و خالد

 ٥٣ ................................. ستین تعداد به یروزیپ که نیا درباره ش اصحاب اقوال

 ٥٤ .................................................................... ایمان کمال و حقیقت

 ٥٤ ............ حارث جواب و ؟ینمود صبح چگونه: مالک بن حارث به ص امبریپ قول

 ٥٦ .......................... معاذ جواب و ؟ینمود صبح چگونه: معاذ به ص امبریپ قول

 ٥٦ ....... آنان جواب و د؟یستیچ شما: ارانشی و حارث بن دیسو به ص امبریپ فرموده

 مغفرت شیبرا او و بخواھد مغفرت شیبرا تا آمد ص امبریپ نزد که یمنافق قصه
 ٥٧ ........................................................................................ خواست

 ٥٨ ...................................................... أل خداوند صفات و ذات به ایمان

 ٥٨ ............................................. صحابه کی توسط اخالص سوره خواندن ادیز

نمود صحبت یتعال و سبحانه خداوند از که ییھودی عالم گفته از ص امبریپ قیتصد
 .................................................................................................. ٥٨ 

 ٥٩ .............. کند یم حشر را مردم خداوند چگونه که نیا درباره ابوذر و انس ثیحد

ه ما: ندیبگو که ارانشی به ص امبریپ امر  ٥٩ .................... له كیشر ال وحده شاءاللَّ

 ٦٠ ......... او به یو جواب و خداوند اراده و تیمش درباره ص امبریپ از یھودی سوال
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 ٦١ .................... خدا اراده و تیمش به نماز از اصحابش و ص امبریپ ماندن خواب

 ٦٢ .................... گفت یم سخن تیمش درباره که یمرد یبرا س یعل آوردن لیدل

 ٦٣ ................................. ستین نفاق شما حالت نیا: ارانشی به ص امبریپ قول

 ٦٣ ................................................. حساب درباره ییاعراب با ص امبریپ قصه

 ٦٣ ............... فرستاد صدقات یآور جمع یبرا را یو س عمر که یھنگام معاذ قصه

 ٦٤ .......................................................... مجادله قصه در س شهیعا ثیحد

 ٦٥ ............................. یتعال و سبحانه خداوند به مانیا درباره س ابوبکر سخنان

 ٦٦ ...................... سجده حال در اش خانه در یزن مردن ھنگام ل شهیعا سخن

 ٦٦ ......................................................................... فرشتگان به ایمان

 ٦٦ ........... فرشته دو بر عاد روز و نوح روز در باد و آب انیطغ درباره س یعل سخن

 ٦٧ ........ ندیآ یم نزدم به که دارم یکنندگان ارتیز من: مرگ ھنگام س سلمان سخن

 ٦٧ ................................................................................ قدر به ایمان

دیگرد حاضر انصار از یطفل جنازه در که یھنگام ل شهیعا یبرا ص امبریپ قول
 .................................................................................................. ٦٧ 

 طرف از شر و ریخ اندازه به مانیا مورد در پسرش به س صامت بن عباده تیوص
 ٦٨ ......................................................................................... خداوند

 چه شیبرا خداوند دانست ینم که نیا سبب به مرگش حال در اصحاب از یکی هیگر
 ٦٨ ............................................................................. است نموده مقدر

 چه شیبرا خداوند که دانست ینم چون دیرس فرا مرگش که یھنگام س معاذ هیگر
 ٦٩ ............................................................................. است نموده مقدر

 ٦٩ ...................... بود نموده صحبت قدر در که یکس درباره ب عباس ابن قول

 ٧٠ ...... بود گفته یزیچ قدر درباره که دوستانش از یکی با ل عمر ابن رابطه قطع

 ٧١ .................... دیبگو یزیچ آن در که یکس مورد در و قدر درباره س یعل سخن

 ٧٢ ................................................ سرود یم منبر بر قدر درباره س عمر آنچه

 ٧٣ ........................................... دجال شدن رونیب از ل یمانی سوده خوف

 ٧٣ ....................................... دجال درباره ل عباس ابن و قیصد ابوبکر قول

 ٧٤ ...................................................باشد می برزخ و قبر در آنچه به ایمان

 ٧٤ ......................... داشت قرار مرگ بستر در که یحال در س قیصد ابوبکر سخن
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 ٧٥ .................................... داشت قرار مرگ بستر بر که یحال در س عمر سخن

 ٧٦ ........................................ ستادیا یم قبرھا کنار که یھنگام س عثمان هیگر

 ٧٦ ........................................ داشت قرار مرگ نیبال بر که یھنگام فهیحذ قول

 ٧٧ .................................. داشت قرار احتضار در که یحال در س یموس ابو قول

 ٧٧ ..................... باشد گانه سه احوال از یکی در که س ریحض بن دیاس درخواست

 ٧٨ ................................................ جنت از ص امبریپ وصف آخرت به مانیا

 دهیفا با نزدش از و رفت ایدن طلب یبرا که یھنگام ص پدرش با ل فاطمه قصه
 ٧٨ ................................................................................ برگشت یاخرو

 ٧٩ ................................ آخرت از مردم یروگردان سبب درباره س یابوموس قول

 ٨٠ ................................................... باشد می قیامت روز در آنچه به ایمان

 ٨٠ ........................................ باشد جنت اھل نصف امتش که ص امبریپ دیام

 ٨١ ............... یو پاسخ و آخرت احوال از یبعض درباره ص امبریپ از س ریزب سوال

ه هیگر  ٨٢ ................... جھنم درباره یا هیآ آوردن ادی به ھنگام س رواحه بن عبداللَّ

 ٨٣ ...... رندیگ قصاص یو از تا مرگش ھنگام گانیھمسا و خانواده از س عباده درخواست

 ٨٣ ....................................................آخرت حساب از س عمر ھراس و ترس

 ٨٤ ........... دندیشن آخرت درباره را یثیحد که یھنگام ل هیمعاو و رهیابوھر هیگر

 ٨٤ ........................................................................... شفاعت به ایمان

 بدون که است امتم از فرد آن ھر رندهیبرگ در شفاعتم که نیا به ص امبریپ قول
 ٨٤ ....................................... است رفته ایدن از خداوند به یزیچ آوردن کیشر

 ٨٥ ....... است آنان یبرا شفاعت ھمان پروردگارش نزد امتش یبرا ص امبریپ یدعا

 ٨٥ ...................... ھستم امتم یرھایشر یبرا یمرد کوین چه من: ص امبریپ قول

 ٨٦ .................................. خدا کتاب در هیآ نیتر دبخشیام درباره س یعل سخن

 ٨٦ ................................ س هیمعاو یرو شیپ در شفاعت درباره س دهیبر سخن

ه بن جابر جواب  ٨٧ ........................ نمود بیتکذ را شفاعت که یکس به س عبداللَّ

 ٨٨ .................................................................. دوزخ و بھشت به ایمان

 ٨٨ ... دندید یم چشم به را آن آنان که انگار ص امبریپ مجلس در بھشت تصور و اصحاب

 ٨٩ ........................................... آخرت درباره ارانشی یبرا ص امبریپ صحبت

 ٩٠ .................................... جنت درخت درباره ص امبریپ از نینش هیباد سوال
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 ٩١ ............................. یو جواب و جنت وهیم درباره ص امبریپ از یاعراب سوال

 ٩٢ .......... دیشن را جنت وصف که یھنگام ص امبریپ مجلس در یحبش مرد مردن

 ٩٣ ..................... احتضارش و مرگ حال در جنت به س عمر یبرا س یعل بشارت

 ٩٤ ............................................................. جنت ذکر ھنگام س عمر هیگر

 ٩٤ .................. مرگش حال در جنت شدن داخل به س وقاص یاب سعدبن یدواریام

 ٩٤ .... باشد یم وفات از بعد آنچه ھراس از مرگش حال در س عاص عمروبن یقراریب

 ٩٦ ..................... گذشت آتش و جنت به مانیا درباره اصحاب یبعض اقوال از آنچه

 ٩٩ .................. او به ص امبریپ گفته و آتش آوردن ادی وقت در ل شهیعا هیگر

 ٩٩ ........................................... جھنم ذکر وقت در یجوان و یبزرگ خیش مردن

 ١٠٠ ............................... گذشت آتش از ترس درباره اصحاب یبعض اقوال از آنچه

 ١٠١ ...................... است نموده وعده تعالی و تبارك خداوند آنچه به باور و یقین

 ١٠١ ........ بود نموده وعده فارس و روم جنگ درباره خداوند آنچه به س ابوبکر نیقی

 ١٠٣ ......................... نشید غلبه و نصرت در خداوند وعده به یعد بن کعب نیقی

 وعده نیمومن نصرت در خداوند آنچه به نیقی درباره ش سعد و عمر ابوبکر، اقوال
 ١٠٤ .................................................................................. است نموده

 ١٠٥ ....................................... است داده خبر ص خدا رسول آنچه به یقین

 ١٠٥ .......... ینینش هیباد با خصومتش در ثابت بن مهیخز یسو از ص امبریپ قیتصد

 ١٠٦ .................................. اسراء قصه در س ابوبکر یسو از ص امبریپ قیتصد

 ١٠٧ ....... ھا امت ھالک مورد در یو خبر درباره س عمر یسو از ص امبریپ قیتصد

 ١٠٧ ........................ شدنش کشته درباره ص امبریپ خبر مورد در س یعل نیقی

 ١٠٩ ....................... شدنش کشته درباره ص امبریپ خبر مورد در س عمار نیقی

 ١٠٩ ......................... وفاتش درباره او به ص امبریپ خبر مورد در س ابوذر نیقی

 ١١١ .. بود گفته لهیبق دختر مایش درباره ص امبریپ آنچه مورد در اوس بن میخر نیقی

 اصحابش یبرا یابیکام و نصرت از ص امبریپ آنچه مورد در شعبه بن رهیمغ نیقی
 ١١٢ ................................................................................ بود داده خبر

 را یکلمات که یکس از خداوند حفاظت درباره ص امبریپ آنچه مورد در ابودرداء نیقی
 ١١٣ ...................................................................... بود گفته آورد زبان به

 ١١٤ ............ گذشت ص امبریپ یخبرھا به نیقی مورد در ش اصحاب اخبار از آنچه
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 ١١٥ ................................................................. اعمال مجازات به یقین

 ١١٥ ...... است داده خبر اعمال مجازات درباره ص امبریپ آنچه مورد در ابوبکر نیقی

 ١١٧ ........................................ اعمال مجازات درباره س الخطاب عمربن نیقی

 ١١٧ ........................................ جزاء به نیحص بن عمران و سمره عمروبن نیقی

 ١١٨ .............. گذشت جزاء درباره اصحاب از یمرد و س ابوبکر مانیا مورد در آنچه

ه رضی( اصحاب ایمان قوت  ١١٩ ....................................... )أجمعین عنھم اللَّ

 ١١٩ .......................... تخفوه او انفسکم یف ما تبدوا ان و: هیآ نیا تحمل و اصحاب

 ١٢١ ........... بظلم مانھمیا لبسوای لم و: دادند انجام هیآ نیا نزول ھنگام اصحاب آنچه

 ١٢٢ ......... وبھنیج یعل بخمرھن ضربنیول:هیآ نیا نزول ھنگام اصحاب زنان عملکرد

 ١٢٢ ... ابوفروه قصه زین و بود شده مرتکب را یادیز گناھان که یسال بزرگ خیش قصه

 ١٢٣ ............................................................. رهیابوھر با یگنھکار زن قصه

 ١٢٤ ........ الغاوون تبعھمی والشعراء: هیآ نیا نزول ھنگام ص امبریپ شاعران عملکرد

 ١٢٥ ................................... آن تیکراھ قتیحق و خداوند یلقا محبت قتیحق

 ١٢٦ ............................ زلزلت اذا: شد نازل سوره نیا که یوقت قیصد ابوبکر هیگر

 ١٢٦ .. گرفت خواھد صورت یا معامله چه یو با قبر در که س عمر یبرا ص امبریپ خبر

 ١٢٧ ............................................... ب عثمان مانیا قوت درباره عمر قول

 ١٢٧ .................................... گذشت مانیا قوت درباره ش اصحاب اقوال از آنچه

 ١٢٩ .................................. نمازها بر اصحاب اجتماع :دوازدهم باب

 ١٢٩ ............................................................. نماز به ص پیامبر ترغیب

 ١٢٩ ................................................ باره نیا درب سلمان و عثمان ثیحد

 ١٣١ .......................... ماند یباق گرشانید و شد دیشھ شان یکی که برادر دو قصه

 ١٣٢ .................... است گناھت کفاره آن: نماز درباره یمرد یبرا ص امبریپ قول

 ١٣٢ ............... کرد سؤال اعمال نیبھتر مورد در او از که یمرد به ص امبریپ قول

 ١٣٢ ... یھست شھدا و نیقیصد از تو: دینما ادا را اسالم ارکان که یکس به ص امبریپ قول

 ١٣٣ ........................................... مرگش ھنگام در نماز به ص امبریپ سفارش

 ١٣٤ ................................................... نماز به ص پیامبر اصحاب ترغیب

 ١٣٤ ...................................................... نماز درباره ب عمر و ابوبکر قول

 ١٣٤ ............................... نماز درباره ش َعمرو ابن ُعمرو ابن فه،یحذ د،یز سخنان
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 ١٣٥ ............................... نماز درباره ش یموس ابو و سلمان مسعود، ابن سخنان

 ١٣٦ ........................ آن به اھتمامش و توجه وشدت نماز به ص پیامبر رغبت

آن درباره لیجبر قول و است، شده دهیگردان نماز از چشمم یروشن: ص امبریپ قول
 ................................................................................................ ١٣٦ 

 ١٣٧ .................. است لیل امیق در رغبتم و لیم و نفس خواھش: ص امبریپ قول

 ١٣٧ .............................................. ص امبریپ لیل امیق درباره اصحاب اقوال

 ١٣٩ .................................................. لیل امیق در ص امبریپ با فهیحذ قصه

 ١٤٠ ........................... لیل امیق در ص امبریپ قرائت درباره ل شهیعا ثیحد

 ١٤٠ .... بخواند نماز مردم یبرا س ابوبکر که اش یضیمر ھنگام در ص امبریپ دستور

 امامت وقت در که یھنگام ص امبریپ دارید به مسلمانان یخوش و سرور
 ١٤٢ ............................................................. نمود نگاه آنان یسو ابوبکر،به

 ١٤٣ ....................... آن به شان عنایت و توجه شدت و نماز به ش اصحاب رغبت

 ١٤٣ .................. شد کرده صدا نماز به که یوقت اش یھوشیب از عمر آمدن ھوش به

 ١٤٣ ......... رکعت آن در قرآن تمام خواندن و رکعت کی با س عثمان یدار زنده شب

 ١٤٤ .. شد کور نکهیا از پس چشمش یتداو یبرا نماز ترک ننمودن قبول و عباس ابن

ه رغبت  ١٤٥ ......................................................... نماز به مسعود بن عبداللَّ

 ١٤٦ ........................................................ نماز به فهیحذ یموال سالم رغبت

 ١٤٦ ................................................ نماز به ل رهیابوھر و یابوموس رغبت

 ١٤٧ ........................ نماز به انصار از یمرد و یانصار ابوطلحه یعالقمند و رغبت

 ١٤٧ .................................................. نماز به حاتم بن یعد و ریزب ابن رغبت

 ١٤٨ .............................................................................. مسجد بنای

 ١٤٨ .............................. ینبو مسجد یبنا درباره یعل بن طلق و رهیابوھر ثیحد

ه ھمسر تالش و کوشش  ١٤٩ ..................... ینبو مسجد یبنا در یاوف یاب بن عبداللَّ

 ١٤٩ ........... باشد ÷ یموس بان هیسا چون مسجدش که نیا بر ص امبریپ رغبت

 ١٥٠ ........................................... مسجدش در گل و آب در ص امبریپ سجده

 ١٥٠ .... شود گذاشته انیبن شام یمعمار اساس بر مسجدش که ص امبریپ نکردن قبول

 ١٥١ ...................................... ب عثمان و عمر زمان در ینبو مسجد توسعه

 ١٥٢ ................. مسجد یبرا نهیمد در نهیجھ لهیقب یبرا ص امبریپ دنیکش خط

 ١٥٣ .......................................... ندینما بنا مسجد تا شھرھا رانیام به عمر نامه
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 ١٥٣ ........................................................... مساجد نمودن پاك و تنظیف

 ١٥٣ ....................... ھا آن نمودن پاک و ھا خانه در مساجد یبنا به ص امبریپ امر

زن آن وفات از بعد البته نمود، یم پاک را مسجد که جنت در یزن دنید و ص امبریپ
 ................................................................................................ ١٥٤ 

 ١٥٤ .......................... مشک دود توسط ینبو مسجد نمودن یخوشبو و س عمر

 ١٥٤ ................................................................. مسجدھا به رفتن پیاده

 ١٥٤ ...................... نمود یم شتاب مسجد یسو به دورش خانه از که یانصار قصه

 ١٥٥ ........................... مسجد یسو به رفتنش در ص امبریپ گذاردن گام کینزد

 ١٥٦ .................. مسجد یسو به ریس در ھا گام گذاشتن کینزد و س مالک بن انس

 ١٥٦ ............................................................ نماز یسو به مسعود ابن شتاب

 ١٥٦ ................................................... نماز یسو به شتاب از ص امبریپ ینھ

 ١٥٧ ....................................... کردند می چه آن در و اند شده بنا چرا مساجد

 ١٥٧ . مقابلش در ص امبریپ موقف و نمود بول مسجد در که ییاعراب بر اصحاب انکار

 ١٥٧ ....... نمودند یم را خداوند ذکر مسجد در و نشستند که یآنان با ص امبریپ قصه

 ١٥٨ ............................. قرآن اصحاب نزد نشستنش و تن سه با ص امبریپ قصه

 ١٥٨ ..................................................... قرآن خوانندگان درباره س یعل قول

 ١٥٩ ............................................................. بازار اھل با س رهیابوھر قصه

 ١٥٩ ..............................................مساجد در مجالس اھل از س عمر شیستا

 ١٦٠ ................................... ھودی یسو به ارانشی با مسجد از ص امبریپ حرکت

 مجروح خندق روز در که یھنگام مسجد در معاذ سعدبن گذاشتن و ص امبریپ
 ١٦٠ ......................................................................................... دیگرد

 ١٦١ .................................... مسجد در اصحاب یبعض و ابوذر و صفه اھل خواب

 ١٦٢ ......................... کسوف و باد شدت وقت در مسجد به ص امبریپ بردن پناه

 ١٦٣ ........................................ مسجد در فیثق وفد کردن جابجا و ص امبریپ

 ١٦٣ .................... ذکر و عبادت از ریغ به مسجد در اصحابش و ص امبریپ اعمال

 ١٦٤ .................... بردند می بد مسجدھا در یارانش و ص پیامبر که را چیزھایی

 ١٦٤ .............................................. مسجد در احتباء دانستن بد و ص امبریپ

 ١٦٤ ... باشد خورده ازیپ ای ریس که مسجد در یکس شدن داخل از ص امبریپ دانستن بد
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 ١٦٥ ...................................... مسجد در انداختن بلغم دانستن بد و ص امبریپ

 ١٦٦ .............. مسجد در ریشمش نمودن برھنه از اصحابش و ص امبریپ دانستن بد

 ١٦٦ ... مسجد در گمشده طلب و تالش از ارانشی و ص امبریپ دانستن بد و تیکراھ

مسجد در شعر خواندن بلند و ادیفر و آواز یصدا نمودن بلند دانستن بد و س عمر
 ................................................................................................ ١٦٧ 

 ١٦٨ .......................... مسجد قبله به دنیگردان پشت دانستن بد و س مسعود ابن

 ١٦٨ .... سحر وقت در مسجد مقدم قسمت در گزاردن نماز دانستن بد و یطائ حابس

 ١٦٨ ........................... مسجد در ستون ھر عقب در نماز دانستن بد و مسعود ابن

 ١٦٩ ...................................... اذان به اصحابش و ص پیامبر توجه و اھتمام

 به شدن رھنمون از قبل نماز یبرا اعالم جھت بوق و ناقوس رفتنینپذ و ص امبریپ
 ١٦٩ ........................................................................................... اذان

اذان به شدن رھنمون از قبل ص خدا رسول زمان در جامعه الصاله: نمودن صدا
 ................................................................................................ ١٧٠ 

 ١٧٠ ................................................. قبا در ص امبریپ یبرا قرظ سعد اذان

 ١٧١ .............................................. نیمؤذن و اذان درباره اصحاب یبعض اقوال

گرفت یم اجر آن بر و نمود یم یآواز خوش اذانش در که یمرد یبرا عمر ابن قول
 ................................................................................................ ١٧٢ 

 ١٧٢ . شود ینم دهیشن ھا آن در اذان که یلیقبا با جنگ به ابوبکر و ص امبریپ دستور

 ١٧٣ ............. باره نیا در ص امبریپ روش نماز یبرا اصحابش و ص امبریپ انتظار

 ١٧٣ ....................................... گذشت شب نصف نکهیا تا نماز انتظار و اصحاب

 را دوم نماز انتظار و نشست ظھر از بعد و مغرب از بعد که یکس یبرا ص امبریپ قول
 ١٧٤ ..................................................................................... دیکش یم

 ١٧٥ .... است دهیکش شب نصف تا را عشاء نماز انتظار که یکس یبرا ص امبریپ قول

 ١٧٥ ........................................................ نماز انتظار به ص امبریپ بیترغ

 ١٧٥ ...................................... ص امبریپ زمان در یآمادگ درباره رهیابوھر قول

 ١٧٦ ....................... المضاجع عن جنوبھم یتتجاف: تیآ نیا نزول درباره انس قول

 ١٧٦ ............................................. آن به توجه و اھتمام و جماعت بر تأکید

 ١٧٦ .............. آن ترك به کور برای ندادنش اجازه و جماعت به ص پیامبر توجه

ه قول  ١٧٧ ............................... جماعت درباره جبل بن معاذ و مسعود بن عبداللَّ
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 ١٧٨ ...... نمود یم ترک عشاء و فجر در را جماعت که یکس مورد در اصحاب یبدگمان

 ١٧٨ .................. داشت باز را او فجر جماعت از لیل امیق که یکس درباره عمر قول

 دستش از جماعت به عشاء نماز یوقت عمر ابن عملکرد و جماعت درباره دراء ابو قول
 ١٧٩ .......................................................................................... رفت

 که یکس به قولش و اش یعروس شب در فجر نماز یبرا حسان بن حارث شدن رونیب
 ١٨٠ ................................................................................. نمود عتابش

 یھا صف نمودن برابر به ص امبریپ اھتمام و توجه ھا صف بیترت و نمودن برابر
 ١٨٠ ............................................................................ نماز در اصحابش

 ١٨١ .................. ریتکب از قبل ھا صف نمودن برابر به ش یعل و عثمان عمر، دستور

 ١٨٢ ............................................. ھا صف نمودن برابر درباره مسعود ابن قول

 ١٨٣ ..................................... اول صف درباره عباس ابن قول و ص امبریپ قول

 ١٨٣ ................... ستدینا یکس انصار و نیمھاجر جز اول صف در: ص امبریپ قول

 ١٨٤ ...................... اقامت از بعد مسلمانان حوائج و کارھا به امام شدن مشغول

 ١٨٤ ......................................................... کار نیا به ص امبریپ تیمشغول

 ١٨٥ ................................................ کار نیا به ل عثمان و عمر تیمشغول

 ١٨٥ ................................ ش اصحابش و ص پیامبر زمان در اقتداء و امامت

 ١٨٥ . گزارند یم نماز دید را آنان که یوقت ص امبریپ از اصحاب اطاعت در انیابوسف قول

 ١٨٦ ...................................... ص امبریپ امر به ابوبکر عقب در مسلمانان نماز

 ١٨٧ ......................................... س ابوبکر امامت درباره ل یعل و عمر قول

 ١٨٨ .............................................. عرب امامت درباره س یفارس سلمان قول

 ١٨٨ ............................................................. غالمان به ش اصحاب یاقتدا

 ١٨٩ ................................. اش خانه در ل یموس ابو عقب در مسعود ابن نماز

آن به ص امبریپ امر به نظر عیرب بن حنظله عقب مسجدش در انیح بن فرات نماز
 ................................................................................................ ١٩٠ 

 از س عمر شیستا و مردم به نماز یادا یبرا یابز ابن ساختن نیجانش و مکه ریام
 ١٩٠ ................................................................................... عملکردش

 س عمر تیرضا و شد ینم دهیفھم یدرست به کالمش که یامام دنیکش عقب و مسور
 ١٩١ ......................................................................................... آن به
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هیعب بن طلحه قول دیشد یراض نمازم از ایآ: داد نماز شان یبرا که یجماعت یبرا داللَّ
 ................................................................................................ ١٩١ 

 ١٩٢ ............. نماز در مروان با وبیا ابو مخالفت و زیعبدالعز بن عمر با انس مخالفت

 ١٩٢ ................. ص امبریپ عقب در صحابه نماز درباره یوعد انس ره،یھر ابو قول

 ١٩٣ ................................................. نماز در اصحابش و ص پیامبر گریه

 ١٩٣ .................................................................. نماز در ص امبریپ هیگر

 ١٩٤ ....................................................................... نماز در س عمر هیگر

 ١٩٤ ................................................................ نماز در خضوع و خشوع

ه و ابوبکر خشوع  ١٩٤ ................................................... ب ریزب بن عبداللَّ

 ١٩٥ ............................................ نماز در ب مسعود ابن و عمر ابن خشوع

 ١٩٦ ..................... نماز در حرکتش سبب به رومان ام ھمسرش بر س ابوبکر بانگ

 ١٩٦ ...................................... مؤکد ھای سنت به ص پیامبر توجه و اھتمام

 ١٩٦ ......................................... ص امبریپ یھا سنت درباره ل شهیعا قول

 ١٩٧ ..................... صبح نماز از قبل رکعت دو به ص امبریپ توجه و اھتمام شدت

 ١٩٨ .......... ظھر ضهیفر از قبل نماز رکھت چھار به ص امبریپ اھتمام و توجه شدت

 ١٩٩ ............................................ مغرب از بعد و عصر از قبل ص امبریپ نماز

 ١٩٩ ............................. مؤکد ھای سنت به ص پیامبر اصحاب توجه و اھتمام

 ١٩٩ .......................... ظھر از قبل و صبح از قبل سنت به س عمر توجه و اھتمام

 ٢٠٠ ........................ ظھر از قبل سنت به ب مسعود ابن و یعل توجه و اھتمام

 ٢٠٠ ..................................... ظھر از قبل سنت به عمر وابن براء توجه و اھتمام

 نیب سنت به عمر وابن یو توجه و عصر از قبل سنت به س یعل توجه و اھتمام
 ٢٠١ ................................................................................ عشاء و مغرب

 ٢٠١ ............................... تھجد نماز به اصحابش و ص پیامبر توجه و اھتمام

 ٢٠١ ....................................... لیل امیق به ص امبریپ توجه درباره شهیعا قول

 ٢٠٢ ................................. رخصت نزول باز و لیل امیق تیفرض درباره جابر قول

 ٢٠٢ .................... پاسخش و ص امبریپ وتر درباره شهیعا از ھشام بن دیسع سوال

 ٢٠٤ ................ شد نازل مزمل سوره که یھنگام اصحاب وتر درباره عباس ابن قول

 ٢٠٤ .................................................................. ب عمر و ابوبکر تھجد
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ه تھجد  ٢٠٥ .............................................................. ب عمر بن عبداللَّ

 ٢٠٥ ......................................................... ب سلمان و مسعود ابن تھجد

 ٢٠٦ . آن زوال و آفتاب طلوع میان در نوافل به یارانش و ص پیامبر توجه و اھتمام

 ٢٠٦ ............................... ص امبریپ چاشت نماز درباره شهیعا و یھان ام ثیحد

ه و انس ثیحد  ٢٠٧ .................. ص امبریپ چاشت نماز درباره یاوف یاب بن عبداللَّ

 ٢٠٧ .......................... ص امبریپ چاشت نماز درباره یھان ام از عباس ابن ثیحد

 ٢٠٨ .............. آن لتیفض نمودن انیب و اشراق نماز به ص امبریپ بیترغ و قیتشو

 ٢٠٨ ................................................... ش سعد و عباس ابن ،یعل اشراق نماز

 ٢٠٩ .......................................... عصر و ظھر انیم در ھا نفل به توجه و اھتمام

 ٢١٠ .................................. عشاء و مغرب انیم در عباس ابن و مسعود ابن نماز

 ٢١٠ ........ آن از شدن رونیب و منزل به شدن داخل وقت در ھا نفل به توجه و اھتمام

 ٢١٠ .......................................... حیتراو نماز به ص امبریپ بیترغ حیتراو نماز

 ٢١١ . س عمر زمان در و ص امبریپ زمان در مردم یبرا حیتراو امامت و کعب بن یاب

 سبب نیا به یعل یدعا و شود خوانده حیتراو ھا آن در تا مساجد نمودن روشن و عمر
 ٢١٢ ........................................................................................ شیبرا

 ٢١٢ ....................... حیتراو در مردم امامت و حثمه بن مانیسل و یدار میتم ،یاب

 ٢١٣ ............................ اش خانه در حیتراو نماز در زنانش به نمودن امامت و یاب

 ٢١٣ .................................................................................. توبه نماز

 ٢١٣ ............................................................................... حاجت نماز

 ٢١٣ ............................... حاجتش شدن برطرف و حاجت خاطر به س انس نماز

 ٢١٤ ............................. آن به یعل یشفا و یعل یشفا خاطر به ص امبریپ نماز

 قتل به را او خواست یدزد که یوقت ابومعلق القدر لیجل یصحاب یدعا شدن قبول
 ٢١٤ ........................................................................................ برساند

 ٢١٧ .... آن به شان ترغیب و علم به اصحاب عالقمندی و رغبت :سیزدهم باب

 ٢١٧ ............................................................. علم به ص پیامبر ترغیب

 ٢١٧ ........ بود آمده علم طلب به که عسال بن صفوان به ص امبریپ ییگو آمد خوش

 ٢١٨ ............ شیبرا ص امبریپ قول و علم طلب یبرا ص امبریپ نزد صهیقب آمدن

 ٢١٨ ............................... برد یم نیب از را گناھان علم طلب که ص امبریپ خبر
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 ٢١٩ ............................................ عابد بر عالم لتیفض درباره ص امبریپ قول

 ٢١٩ .......................................................... علم طلب به ص امبریپ بیترغ

 تیشکا نمود یم علم طلب که برادرش از که یگرشهیپ مرد یبرا ص امبریپ قول
 ٢٢٠ ........................................................................................... کرد

 ٢٢٠ .................................................... علم به ص پیامبر اصحاب ترغیب

 ٢٢٠ ....................... باره نیا در یو از ادیز بن لیکم ثیحد و علم به یعل بیترغ

 ٢٢٢ .......................................................... علم به س جبل بن معاذ بیترغ

ه بیترغ  ٢٢٣ .................................................... علم به س مسعود بن عبداللَّ

 ٢٢٤ ............................................................... علم به س درداء ابو بیترغ

 ٢٢٥ .................................................... علم به ل رهیابوھر و ابوذر بیترغ

 ٢٢٦ .............................................................. علم به س عباس ابن بیترغ

 ٢٢٦ ...................................................... علم به س عسال بن صفوان بیترغ

 ٢٢٧ ..................................... علم به ص پیامبر اصحاب عالقمندی و رغبت

 ٢٢٧ ............................. علم به اش یعالقمند درباره وفاتش ھنگام س معاذ قول

 ٢٢٧ ................................................. علم به س درداء ابو یعالقمند و رغبت

 ٢٢٧ ..................................... علم طلب به ل عباس ابن یعالقمند و رغبت

 ٢٢٨ ................................................. علم به س رهیابوھر عالقمندی و رغبت

 ٢٣٠ .......................... شود می اطالق علم اسم آن بر مطلقاً  آنچه و علم حقیقت

 ٢٣٠ ............................. است شده تیروا علم قتیحق درباره ص امبریپ از آنچه

 ٢٣١ ...................................... علم قتیحق درباره ش عباس ابن و عمر ابن قول

ورزد اشتغال آورده ص پیامبر آنچه غیر دیگری علم به که کسی بر تشدید و انکار
 ............................................................................................. ٢٣٢ 

 ٢٣٢ .................... نمودند را عمل نیا که یقوم بر ص امبریپ یندیناخوشا و انکار

 پیامبر با باره این در اش قصه و بود نوشته را دانیال کتاب که کسی به س عمر انکار
 ٢٣٣ .......................................................................................... ص

تورات از زھایچ یبعض یسیرونو سبب به عمر بر ص امبریپ انکار درباره جابر تیروا
 ................................................................................................ ٢٣٤ 
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 شگفت سخن آن در که ام آورده دست به یکتاب: گفت او به که یمرد بر س عمر انکار
 ٢٣٥ ...................................................................................... است آور

 ٢٣٦ ........................ کتاب اھل نمودن سئوال از ش عباس ابن و مسعود ابن انکار

 ٢٣٧ ................................... ص پیامبرش و تعالی خداوند علم از تأثیرپذیری

 ٢٣٧ .................................... ص امبریپ ثیحد از هیمعاو و رهیابوھر یریرپذیتأث

 ٢٣٩ ................. ص امبریپ از و عمر ابن از یثیحد دنیشن خاطر به عمر ابن هیگر

 ٢٣٩ ..... الغاوون تبعھمی والشعراء: شد نازل هیآ نیا که یوقت حسان و رواحه ابن هیگر

 ٢٤٠ ...................... دندیشن س ابوبکر زمان در را قرآن که یھنگام منی اھل هیگر

 ٢٤٠ ...................... آموزد ینم که یجاھل بر و دھد ینم آموزش که یعالم بر دیتھد

 ٢٤١ ......................... دھد می او به خداوند نماید را ایمان و علم اراده که کسی

 ٢٤١ ............. ستیگر یو بر مرگش ھنگام که یکس یبرا باره نیا در س معاذ اقوال

 ٢٤٣ ...................................................... ھم با عمل و علم ایمان، آموختن

ه بن جندب عمر، ابن اقوال  ٢٤٣ .............................. باره نیا در ش یعل و عبداللَّ

رفتند ینم شیپ ھا آن از آن به عمل آموختن تا و آموختند یم را اتیآ اصحاب چگونه
 ................................................................................................ ٢٤٤ 

 ٢٤٥ ..... است محتاج آن به خود دین امور در انسان که ای اندازه به علم گرفتن فرا

 ٢٤٥ ........................................... باره نیا در یعبس مرد یبرا س سلمان قول

 ٢٤٥ ........ دیپرس علم از را او و نوشت نامه شیبرا که یمرد یبرا ل عمر ابن قول

 ٢٤٥ ............................................................. فرائض و اسالم دین، تعلیم

 ٢٤٥ ............................................. رفاعه ابو به نید دادن میتعل و ص امبریپ

 ٢٤٦ ................. بھراء وفد و کیمس بن فروه ،یاعراب یبرا نید میتعل و ص امبریپ

 ٢٤٧ .......................................................... نید میتعل و ب عمر و ابوبکر

 ٢٤٨ ................................................................................ نماز تعلیم

 ٢٤٨ ....................................................... ارانشی به نماز میتعل و ص امبریپ

 ٢٤٨ .............................. تشھد میتعل و ش مسعود ابن و عمر ابوبکر، ،ص امبریپ

 ٢٤٩ ........................... نمود ینم ادا درست را آن که یکس به نماز میتعل و فهیحذ

 ٢٥٠ ...................................................................... دعاھا و اذکار تعلیم

 ٢٥٠ ....................................... س یعل یبرا دعاھا و اذکار میتعل و ص امبریپ



 ١٥  فهرست مطالب

 

ه به دعاھا و اذکار میتعل و یعل  ٢٥٠ ..................................... ش جعفر بن عبداللَّ

 ٢٥١ ......................... اصحابش یبعض به دعاھا و اذکار یبعض میتعل و ص امبریپ

 ٢٥٢ ......................................................... ص امبریپ بر درود میتعل و یعل

 ٢٥٤ .............................................. طیبه مدینه به وارد تازه مھمانان تعلیم

 ٢٥٤ ......................... سیعبدالق وفد میتعل مورد در ارانشی به ص امبریپ دستور

 ٢٥٦ ................................................................. سفر در علم گرفتن فرا

 ٢٥٦ .............................. الوداع حجة در سفرش در نید امور میتعل و ص امبریپ

 ٢٥٧ ............................ ص امبریپ سفر در علم طلب مورد در یغاضر جابر قصه

 ٢٥٨ ... کافه نفروایل المؤمنون کان ما و: یتعال خداوند قول نیا درباره ریجر ابن ریتفس

 ٢٥٨ .......................................................... علم و جھاد بین نمودن جمع

آموختند یم علم ھم و نمودند یم جنگ ھم اصحاب نکهیا مورد در س دیابوسع لقو
 ................................................................................................ ٢٥٨ 

 ٢٥٩ ......................................................... علم و کسب بین نمودن جمع

 ٢٥٩ ........................ علم و کسب نیب اصحاب نمودن جمع درباره س انس ثیحد

 ٢٦٠ ........................... علم طلب در اشیانصار هیھمسا و س عمر گذاشتن نوبت

 ٢٦٠ ................................ میا دهینشن ثیحد ص خدا امبریپ از ما ھمه: براء قول

هیعب بن طلحه قول  ٢٦١ ......... میآمد یم ص خدا امبریپ نزد روز طرف دو در ما: داللَّ

 ٢٦٢ ................................................................ کسب از قبل نید آموختن

 ٢٦٢ ................................................... را اش خانواده شخص دادن آموزش

 ٢٦٢ .................................. ناراً  کمیأھل و أنفسکم قوا: هیآ نیا ریتفس در یعل قول

 ٢٦٢ .............................................. خانواده میتعل مورد در ص امبریپ دستور

 ٢٦٣ ................................... دینی ضرورت برای رهیوغ دشمنان زبان آموختن

 ٢٦٣ ................................ ھودی زبان آموختن مورد در دیز به ص امبریپ دستور

 ٢٦٣ ..................................................... شیھا غالم زبان دنیفھم و ریزب ابن

 ٢٦٤ ................................. ھانسب و نجوم علم آموختن مورد در س عمر دستور

 ٢٦٤ ... قرآن یبرا جر و نصب و رفع قاعده گذاشتن جھت یدؤل األسود ابو به یعل دستور

 ٢٦٤ .......................................... میتعل یبرا اصحابش از یمرد گذاشتن و امام
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دارد؟ می باز علم سبب به خدا راه در شدن بیرون از را اصحابش از مردی امام آیا
 ............................................................................................. ٢٦٥ 

 ٢٦٥ ........................ مردم میتعل یبرا نهیمد در ثابت بن دیز داشتن ونگه س عمر

 ٢٦٥ .. شام یسو به معاذ شدن رونیب در عمر قول و عثمان، خالفت در مردم به دیز میتعل

 ٢٦٦ ........................ تعلیم برای ھاسرزمین و شھرھا یسو به اصحاب فرستادن

 ٢٦٦ ............... وقاره عضل یسو به اصحابش از یجماعت نمودن روان و ص امبریپ

 ٢٦٦ .................................. منی یسو به دهیابوعب و یعل فرستادن و ص امبریپ

 ٢٦٧ ............. منی یسو به معاذ و یموس ابو حزم، بن و عمر فرستادن و ص امبریپ

 ٢٦٨ ................................ سیق از یا لهیقب یسو به عمار فرستادن و ص امبریپ

 ٢٦٨ ... بصره یسو به عمران فرستادن و کوفه یسو به مسعود ابن و عمار فرستادن و عمر

 ٢٦٩ .................................. شام یسو به درداء ابو و عباده معاذ، فرستادن و عمر

 ٢٧٠ ........................................................................ علم طلب در سفر

 ٢٧٠ ........ بشنود بود ص امبریپ از که را یثیحد دو تا مصر و شام یسو به جابر سفر

 ٢٧٢ ............................ بشنود عامر بن عقبه از را یثیحد تا مصر به وبیا ابو سفر

 بن فضاله یسو به یگرید ییصحاب سفر و مخلد بن مسلمه یسو به عامر بن عقبه سفر
 ٢٧٣ .......................................................................................... دیعب

هیعب سفر  ٢٧٣ .. علم طلب در سفر درباره مسعود ابن قول و یعل یسو به یعد بن داللَّ

 غیر نزد که وقتی علم حال چگونگی و معتمد، اشخاص از و آن اھل از علم گرفتن
 ٢٧٤ ............................................................................... باشد اھلش

 ٢٧٤ .. یو از ششیستا و اموزدیب یو از تا دهیابوعب نزد ابوثعلبه نمودن روان و ص امبریپ

 ٢٧٤ ... است اھلش ریغ نزد از علم نمودن طلب امتیق عالئم از که ص امبریپ دادن خبر

 ٢٧٥ .................................. بزرگان از علم گرفتن درباره مسعود ابن و عمر اقوال

 ٢٧٦ ................. آن اھل ریغ از علم گرفتن از ل عمر و هیمعاو دنیترسان و زنھار

 ٢٧٦ .............. نکنند قبول ثقه از جز را ثیحد تا اوالدش یبرا عامر بن عقبه تیوص

 ٢٧٦ ........................ اصحاب یعلما از علم گرفتن درباره هیجاب در س عمر خطبه

 ٢٧٧ .................................... علم طالب برای دادن بشارت و گویی آمد خوش

 ٢٧٧ .......................... یمراد عسال بن صفوان یبرا ص امبریپ ییگو آمد خوش

 ٢٧٧ .................................. علم طالب یبرا س یخدر دیابوسع ییگو آمد خوش

 ٢٧٨ ............................................ علم طالب به س رهیھر ابو ییگو آمد خوش



 ١٧  فهرست مطالب

 

 ٢٧٨ .................................... مردم یبرا نمودنش انیب ثیحد در ابودرداء تبسم

 ٢٧٩ ....................................................... علما ھمنشینی و تعلیم مجالس

 ٢٧٩ اطرافش در یا حلقه شکل به اصحابش نشستن و علم مجالس به ص امبریپ بیترغ

 ٢٧٩ ......................................................... صبح نماز از بعد اصحاب مجالس

 ٢٨٠ ................ بود اصحابش یفقرا بر مشتمل که یمجلس در ص امبریپ نشستن

 ٢٨٠ .... ذکر مجلس در نشستن بر علم مجلس در نشستن دادن حیترج و ص امبریپ

 ٢٨١ .............................. علم مجلس در شب کی ل عمر و یموس ابو نشستن

 ٢٨١ ............................................ علم طلب در کعب یاب با یبجل جندب قصه

 ٢٨٢ ................................ بصره مسجد در نیحص بن عمران نمودن انیب ثیحد

 ٢٨٢ ............... آنان به علم مسائل ھمه دادن ادی و عباس ابن دروازه بر مردم تجمع

 ٢٨٣ ....................................................... علم مجالس از مسعود ابن شیستا

 ٢٨٣ .................................................. باره نیا در درداء ابو و فهیجح ابو قول

 ٢٨٤ ........................................................... علم مجلس تعظیم و احترام

 را خود یگرید زیچ به یو مجلس در که یکس بر یساعد سعد بن سھل خشم
 ٢٨٤ ............................................................................. دیگردان مشغول

 ٢٨٤ ...................................................................... طالب و علما آداب

زنابدھد اجازه یو به خواست یو از که یجوان با ص امبریپ صحبت و منطق ییکوین
 ................................................................................................ ٢٨٤ 

 ٢٨٥ ................................... شود دانسته یو از تا ص امبریپ زدن حرف بار سه

 ٢٨٥ ................ مشیتعل در امر سه التزام به السائب یاب ابن یبرا س شهیعا دستور

 ٢٨٦ .................................................................. میتعل در مسعود ابن ادب

 ٢٨٦ ............................................................ یقیحق هیفق از س یعل وصف

 ٢٨٦ .. داشت اعزام منی یسو به را شانیا که یوقت یابوموس و معاذ یبرا ص امبریپ قول

 ٢٨٧ ............... حق عالم درباره عمر ابن قول و اصحاب مجالس درباره دیابوسع قول

 ٢٨٧ ............................................................ عالم آداب درباره س عمر قول

 ٢٨٧ .......................................................... متعلم آداب درباره س یعل قول

 ٢٨٨ .......................................................... انس استادش با یبنان ثابت ادب

 ٢٨٨ ............................................. یو از بتشیھ و ش عمر با عباس ابن ادب

 ٢٨٩ ...................................... ش وقاص یاب بن سعد از بیمس بن دیسع بتیھ
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 ٢٨٩ ........................................... دانم ینم من: یسوال در مطعم بن ریجب قول

 ٢٨٩ .......................................................... مشیتعل در ل عمر ابن ادب

 ٢٩٠ ...................... دانم ینم: عالم قول درباره عباس ابن و یعل مسعود، ابن اقوال

 ٢٩١ .................................................... میتعل در ش عثمان و یعل عمر، ادب

 ٢٩٢ .... کنند حاصل علم جماعتی که این برای علم مجلس در نفر یك نشدن حاضر

 ٢٩٢ ...................... آمدند ص امبریپ نزد که یھنگام قومش با عامر بن عقبه قصه

 ٢٩٣ ....... آمدند ص امبریپ نزد که یھنگام قومش ھمراه العاص یاب بن عثمان قصه

 ٢٩٤ ... نیست الزم که ھاییسوال و است الزم که ھاییسوال علم، تکرار و فراگیری

 ٢٩٤ ................... یو از شانیھا سوال و ص امبریپ مجلس در علم تکرار و اصحاب

 ٢٩٤ ........................................... باره نیا در ارانشی یبرا دیعب بن فضاله قول

 ٢٩٤ ................ علم تکرار درباره ش عباس ابن و مسعود ابن ،یعل د،یابوسع سخنان

 ٢٩٥ ........................ یو پاسخ به شیخوشحال و یعل از مسئله سه دنیپرس و عمر

 ٢٩٦ ........................ امت نیا اختالف مورد در ل عباس ابن از س عمر سئوال

 ٢٩٧ ... عباس ابن جواب از او تعجب و یا هیآ یمعنا درباره اصحابش از س عمر سئوال

 افکنده یدشوار به را او نصر سوره از آنچه درباره ب عباس ابن از س عمر سئوال
 ٢٩٧ ............................................................................................ بود

 ٢٩٨ .. س یعل مورد در و یا هیآ درباره ب عباس ابن و عمر شنود و گفت و مذاکره

 تیروا ھا جنازه درباره را آن رهیابوھر که یثیحد مورد در شهیعا از عمر ابن سئوال
 ٢٩٩ ....................................................................................... کرد یم

 ٣٠٠ .............. ص امبریپ از اصحاب یھا سئوال یکم و قلت درباره عباس ابن قول

 ٣٠١ ........... احتالم درباره ص امبریپ از سلمه ام سئوال و نید از انصار زنان سئوال

 ٣٠٢ ............... مورد آن در مسعود ابن انکار و شد، یم یناش سئوال کثرت از چه آن

 ٣٠٢ .......................................... نشده واقع آنچه درباره سئوال از اصحاب انکار

 ٣٠٣ ......................................... قوم برای آن قرائت و تعلیم و قرآن آموختن

 شیبرا خود نمودن دهیفا و دنیخر از که قرآن آموختن به یمرد بیترغ و ص امبریپ
 ٣٠٣ .................................................................................. کرد تیحکا

 ٣٠٤ ................... کعب بن یاب یبرا فاتحه سوره لتیفض دادن میتعل و ص امبریپ

 ٣٠٤ ............................................................. صفه اھل میتعل و ص امبریپ

 ٣٠٤ ............... شیبرا ص امبریپ دادن گوش و یقوم یبرا قرآن قرائت و یابوموس



 ١٩  فهرست مطالب

 

 ٣٠٥ ................................................... بصره جامع در قرآن میتعل و یابوموس

 ٣٠٥ .............................................. ص امبریپ وفات از بعد قرآن حفظ و یعل

 ٣٠٦ ........................................... سال چھار در بقره سوره یریفراگ و عمر ابن

 ٣٠٦ .......................................... مدائن مسجد در وسفی سوره قرائت و سلمان

 ٣٠٦ ................... اموزدیب قرآن و برگردد آن به بشیترغ و قرآن میتعل و مسعود ابن

 ٣٠٧ ............ اموزدیب قرآن و برگردد اش دروازه نزد از که یمرد یبرا س عمر دستور

 ٣٠٧ ........................ ردیفراگ که است الزم مسلمان ھر یبرا قرآن از یا اندازه چه

 ٣٠٨ ....................... بکند چه شود تمام گران و آورد مشقت شیبرا قرآن که یکس

 ٣٠٨ ..................................................................... قرآن به اشتغال حیترج

 ٣٠٩ ............................... نماید سئوال قرآن متشابه از که کسی بر سختگیری

 ٣٠٩ ..................... قرآن متشابه از سئوالش خاطر به عمر طرف از غیشب دنید سزا

 ٣١٠ ........... افتاد اتفاق باره نیا در بودند آمده مصر از که یمردمان و عمر انیم آنچه

 ٣١١ ................................... آن آموختن و قرآن تعلیم بر مزد گرفتن کراھیت

 ٣١١ .......................................... باره نیا در یاب و عباده یبرا ص امبریپ قول

 ٣١٢ ......... باره نیا در ارانشی از یمرد یبرا و مالک بن عوف یبرا ص امبریپ قول

 ٣١٣ ...................................................... قرآن بر اجر گرفتن دنید بد و عمر

 ٣١٣ .............................. مردم میان در قرآن شدن ظاھر ھنگام اختالف خوف

 ٣١٣ ................................. باره نیا در عمر با اش قصه و عباس ابن خوف و ترس

 ٣١٤ .................................. امر نیا از خوفش مورد در عباس ابن از یگرید قصه

 ٣١٥ ........................ قرآن قاریان برای ص پیامبر اصحاب مواعظ و ھا نصیحت

 ٣١٥ ....................................................... س الخطاب عمربن موعظه و اندرز

 ٣١٦ ...................................................... س یاشعر یابوموس موعظه و اندرز

ه موعظه و اندرز  ٣١٧ .................................................... س مسعود بن عبداللَّ

 ٣١٩ ...... است الزم آن به مشغول برای آنچه و ص خدا رسول احادیث به اشتغال

 ٣١٩ نمود یم صحبت ص امبریپ که یحال در امت،یق درباره ص امبریپ از یاعراب سئوال

 خطبه در ص امبریپ امر به نمودن عمل یراستا در ص امبریپ ثیحد غیتبل و وابصه
 ٣١٩ .................................................................................. الوداع حجه

 ٣٢٠ .............................................. برسانند یو از تا ارانشی به ابوامامه دستور



 حیات صحابه    ٢٠

 

آموزند یم مردم به و کنند یم تیروا را ثشیاحاد که یکسان یبرا ص امبریپ یدعا
 ................................................................................................ ٣٢٠ 

 ٣٢٠ ..................... جمعه نماز از قبل ینبو مسجد در رهیابوھر نمودن انیب ثیحد

 ٣٢١ ...................................... ثیحد تیروا از ش یعل و عثمان عمر، یخوددار

 ٣٢٢ ..................................... ثیحد تیروا از س مسعود ابن یخوددار و خوف

 ٣٢٢ ...... نیا شبه ای نیا مثل: شان ثیحد تیروا در ش عمر ابن و انس ابودرداء، قول

 ٣٢٣ .................................. تشیروا و ثیحد حفظ در نیحص بن عمران اعتماد

 ٣٢٤ .......................... گفت ص خدا رسول: دیبگو نکهیا از بیصھ ھراس و ترس

 ٣٢٤ ........................................ یمعن به ثیاحاد نمودن تیروا و اسقع بن واثله

 ٣٢٤ ..................... نمود یم تیروا ثیحد ادیز که اصحاب از یکس بر س عمر انکار

 ٣٢٥ ..................... دیگرد مسن که یھنگام ثیحد تیروا از ارقم بن دیز یخوددار

 ٣٢٥ ................................................... علم به اعتنا از زیادتر عمل به اعتنا

 ٣٢٥ ............................................... باره نیا در ش انس و ابودرداء معاذ، قول

 ٣٢٦ .............................. س عمر قول و باره نیا در یمرد یبرا ص امبریپ قول

 ٣٢٦ .................................................................. باره نیا در س یعل اقوال

 ٣٢٧ ......................................... عمل و علم نمودن جمع به مسعود ابن بیترغ

؟ینمود عمل چه یآموخت آنچه در: شود گفته او به امتیق روز نکهیا از ابودرداء خوف
 ................................................................................................ ٣٢٧ 

 ٣٢٨ .................................. عمل و علم انیم نمودن جمع به انس و معاذ بیترغ

 ٣٢٩ ......................................... بدعت بر انکار و سلف اقتدای سنت، پیروی

 ٣٢٩ ...................................................... باره نیا در س کعب بن یاب بیترغ

 ٣٢٩ ............................................ باره نیا در ب مسعود ابن و عمر بیترغ

 ٣٣٠ ............................................ باره نیا در ب نیحص بن عمران بیترغ

 ٣٣٠ ........................ ص امبریپ اصحاب از یرویپ مورد در س مسعود ابن بیترغ

 ٣٣١ ....... بودند شانیا از قبل که یکسان روش اتخاذ مورد در انیقار بیترغ و فهیحذ

 ٣٣١ ...... شود یم اقتدا ما به که میھست یامامان ما: پسرش به وقاص یاب بن سعد قول

 عمر و ابوبکر حب درباره قولش و د،ییننما جادیا بدعت و دیکن یرویپ: مسعود ابن قول
 ٣٣١ ......................................................................................... ب

 ٣٣١ .......................................................... اشخاص به اقتدا از س یعل ینھ



 ٢١  فهرست مطالب

 

 ٣٣٢ ............. آوردند راتییتغ ذکر در و نموده خالف که یگروھ بر مسعود ابن انکار

 و نمودند یم ادی را خدا که نشست یگروھ با که یھنگام پسرش به ریزب ابن قول
 ٣٣٤ ................................................................................... دندیلرز یم

 ٣٣٤ ....... دینما قصه ستادهیا مسجد در که یکس بر مسعود ابن و حارث بن صله انکار

 ٣٣٥ ........................................ اصل بدون رأی پیروی از خودداری و احتراز

 ٣٣٥ ............................................................... باره نیا در س عمر سخنان

 ٣٣٥ ........................................ باره نیا در ب عباس ابن و مسعود ابن قول

 ٣٣٦ ............................................................ ص پیامبر اصحاب اجتھاد

 ٣٣٦ ...... کنم ینم یکوتاھ و کنم، یم اجتھاد خود یرأ به: ص امبریپ یبرا معاذ قول

 ٣٣٧ .............................. دانستند ینم آنچه در ب عمر و ابوبکر ترس و بتیھ

 ٣٣٧ ..................................................... باره نیا در حیشر یبرا س عمر نامه

 ٣٣٨ ............................................... یرأ به اجتھاد درباره س مسعود ابن قول

 ٣٣٨ ............................................................ ب یاب و عباس ابن اجتھاد

 ٣٣٩ .................................. داد می فتوا اصحاب از کسی چه و فتوا در احتیاط

 ٣٣٩ .........................فتوا در اصحاب اطیاحت درباره یلیل یاب بن عبدالرحمن قول

 ٣٣٩ ............................... یفتو در اطیاحت درباره عمر و فهیحذ مسعود، ابن قول

 ٣٣٩ ............. لیقب نیا از یفعل و سئوال به پاسخ ارائه در براء و ارقم دبنیز اطیاحت

 ٣٤٠ ... ص امبریپ زمان در مردم یبرا ش عبدالرحمن و یعل عثمان عمر، ابوبکر، یفتوا

 من از ھست تان انیم در بزرگ عالم نیا یوقت: مسعود ابن درباره یابوموس قول
 ٣٤٠ ....................................................................................... دیمپرس

 ٣٤١ ........... داد یم فتوا نیراشد یخلفا و ص امبریپ زمان در مردم یبرا یکس چه

 ٣٤١ ......................... اصحاب علم وسعت درباره ابوذر قول ش یالنب اصحاب علوم

 علم درباره شهیعا قول و گرفت، فرا ص امبریپ از آنچه درباره عاص عمروبن قول
 ٣٤٢ ................................................................................. قیصد ابوبکر

 ٣٤٢ ............................................... عمر علم درباره فهیحذ و مسعود ابن قول

 درباره یعل قول و دارد، علم ادتریز اصحابم ھمه از یو: یعل درباره ص امبریپ قول
 ٣٤٣ .............................................................................. قرآن به علمش

ه علم  ٣٤٤ ..................................................................... مسعود بن عبداللَّ



 حیات صحابه    ٢٢

 

خودش علم درباره و سلمان فه،یحذ عمار، ،یابوموس مسعود، ابن علم درباره یعل قول
 ................................................................................................ ٣٤٤ 

 ٣٤٥ .................................................... جبل بن معاذ درباره مسعود ابن قول

 ٣٤٦ .......................................................... صحابه علم درباره مسروق اقوال

ه علم  ٣٤٦ ...................................................................... عباس بن عبداللَّ

 ٣٤٨ ....................................................شد گفته عباس ابن مرگ ھنگام آنچه

 ٣٤٩ .......................................... دیابوسع و اوس شدادبن عباده، عمر، ابن علم

 ٣٤٩ ............................................................................ س رهیابوھر علم

 ٣٤٩ ............................................................ ب شهیعا نیالمؤمن ام علم

 ٣٥١ .................. باره نیا در ارانشی به مسعود ابن قول سوء یعلما و یربان یعلما

 ٣٥١ ...................................................... یربان یعلما درباره عباس ابن قول

 ٣٥٢ ...................................... سوء یعلما درباره عباس ابن و مسعود ابن اقوال

 ٣٥٣ ................................. ایدن یبرا علم طلب مورد در یعل و کعب ابوذر، اقوال

 ٣٥٣ ................................................. سوء یعلما از امت قبال در عمر ھراس

 ٣٥٤ ...................... رانیام یھا دروازه درمورد علما به مسعود ابن و فهیحذ ھشدار

 برداشته علم که است یوقت نیا: «ص امبریپ قول شدنش فراموش و علم رفتن
 ٣٥٤ ...................................................................... آن یمعنا و »شود یم

 در دیز که یوقت عباس ابن قول و علم رفتن درباره عباس ابن و مسعود ابن قول
 ٣٥٥ ....................................................................................... گذشت

 ٣٥٦ ... رساند نمی نفع که علمی از جستن پناه و نشود عمل آن به اگرچه علم تبلیغ

 ٣٥٦ .............................................................. علم غیتبل درباره فهیحذ قول

 ٣٥٦ .................................... رساند ینم نفع که یعلم از ص امبریپ جستن پناه

 ٣٥٩ ................. آن به شان ترغیب و ذکر به اصحاب رغبت: چهاردهم باب

 ٣٥٩ ...................................... آن به شان ترغیب و ذکر به اصحاب رغبت باب

 از یکی ھر دیبا: ص امبریپ قول: یتعال و تبارک خداوند ذکر به ص امبریپ بیترغ
 ٣٥٩ ................................................................. دینما اتخاذ ذاکر زبان شما

 ٣٦٠ ............................. آن یمعنا و نمودند، سبقت »مفردون: «ص امبریپ قول

 ادیز را خدا ذکر دیبا بچرد جنت یھا باغ در دارد دوست که یکس: ص امبریپ قول
 ٣٦٠ .......................................................................................... دینما



 ٢٣  فهرست مطالب

 

 ٣٦١ .. کنند یم ادی ادیز را خدا که اند یآنان خدا بندگان نیبھتر: ص امبریپ دادن خبر

است پاداش در ھا آن نیتربزرگ و آتش از اعمال نیتربخش نجات یتعال خداوند ذکر
 ................................................................................................ ٣٦١ 

 ٣٦٢ ................................. باشد تازه خدا ذکر از شهیھم زبانت: ص امبریپ قول

 ٣٦٣ .................................................... ذکر به ص پیامبر اصحاب ترغیب

 ٣٦٣ ............................................ ذکر به ش مسعود ابن و عثمان عمر، بیترغ

 ٣٦٣ .................................................. ذکر به ب ابودرداء و سلمان بیترغ

 ٣٦٤ ....................................................... ذکر به ش عمرو ابن و معاذ بیترغ

 ٣٦٤ ............................................... ذکر به ص پیامبر عالقمندی و رغبت

 ٣٦٤ ......................... بردگان یآزادساز بر خداوند ذکر دانستن بھتر و ص امبریپ

 یآزادساز از و کوین اسبان بر نیمجاھد فرستادن از ذکر دانستن بھتر و ص امبریپ
 ٣٦٥ ....................................................................................... غالمان

 ٣٦٥ .... استیدن در آنچه از ریتکب و لیتھل د،یتحم ح،یتسب دانستن بھتر و ص امبریپ

 ٣٦٦ ..................................... ذکر به ص پیامبر اصحاب عالقمندی و رغبت

 ٣٦٦ .............................................. ذکر به س مسعود ابن یعالقمند و رغبت

 ٣٦٧ ...................................... ذکر به ب معاذ و ابودرداء یعالقمند و رغبت

 ٣٦٧ .............................. ذکر به ش عمر ابن و یابوموس انس، یعالقمند و رغبت

 ٣٦٨ ....... امتیق روز در ذکر مجالس اھل لتیفض یتعال و تبارک خداوند ذکر مجالس

 ٣٦٨ .... آنان بر ذکر اھل دادن حیترج و بود فرستاده ص خدا رسول که یلشکر قصه

 ٣٦٩ ..................... ﴾َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿: نزول از بعد ذکر اھل با ص امبریپ نشستن

شان یبرا یو قول و داشت حضور ھم رواحه ابن که یمجلس در ص امبریپ نشستن
 ................................................................................................ ٣٦٩ 

 ٣٧٠ .... آنان یبرا قولش و بود شان انیدرم سلمان که یجماعت با ص امبریپ نشستن

 ٣٧٠ ... دیبچر جنت باغچه در: آن اھل یبرا قولش و گرید مجلس در ص امبریپ نشستن

 ٣٧١ ........ باره نیا در مسعود ابن قول و ذکر مجالس متیغن درباره ص امبریپ قول

 ٣٧١ ..... است بحمدک و اللھم سبحانک مجلس کفاره: ص امبریپ قول مجلس کفاره

 ٣٧٢ ....................... مجلس کفاره یدعا به عمرو ابن بیترغ و ص امبریپ بیترغ

 ٣٧٣ ....................................................................... عظیم قرآن تالوت
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 ٣٧٣ ................................... قرآن تالوت مورد در ابوذر یبرا ص امبریپ تیوص

 ٣٧٣ ...................................... شب ھر در قرآن از یبخش خواندن و ص امبریپ

 و تالوت یبرا یابوموس از درخواستش و قرآن تالوت به س عمر یعالقمند و رغبت
 ٣٧٤ ..................................................................... آن به فرادادنش گوش

 ٣٧٥ ............................................... قرآن تالوت به س عفان بن عثمان رغبت

 ٣٧٥ ... قرآن تالوت به جھل یاب بن عکرمه و عمر ابن مسعود، ابن یعالقمند و رغبت

 ٣٧٦ ............................ اقامت و سفر و روز و شب در قرآن از ھایی سوره قرائت

 را نیمعوذت و اخالص سوره شب ھر تا یجھن عامر بن عقبه یبرا ص امبریپ تیوص
 ٣٧٦ .................................................................................. دینما تالوت

 ٣٧٧ ................................................ خواند یم خواب از قبل ص امبریپ آنچه

 آل بقره، یھا سوره قرائت درباره عمر قول و ملک سوره قرائت در مسعود ابن قول
 ٣٧٧ ................................................................................ نساء و عمران

بخواند را قرآن ریاخ پنجگانه یھا سوره که مطعم ربنیجب دادن میتعل و ص امبریپ
 ................................................................................................ ٣٧٨ 

ه به نیمعوذت و اخالص سوره آموزش و ص امبریپ  و صبح در که بیخب بن عبداللَّ
 ٣٧٩ .................................................................................. بخواند شب

 ٣٧٩ ................................ صبح نماز از بعد اخالص سوره قرائت درباره یعل قول

 ٣٧٩ .............................. اقامت و سفر در و روز و شب در قرآن از آیاتی قرائت

 ٣٧٩ ............................... یالکرس تیآ قرائت درباره یعل قول و ص امبریپ قول

 ٣٨٠ .. عمران آل و بقره سوره از یاتیآ قرائت درباره ش مسعود ابن و عثمان ،یعل قول

 ٣٨٠ ........................................ یالکرس ةیآ درباره جن کی با کعب بن یاب قصه

ه قصه  ٣٨١ ..... نمود تالوت قرآن از آنان بر آنچه و جن از یگروھ ھمراه بسر بن عبداللَّ

 انجام یعمل چه نمودند داخلش قبر در یوقت که پسرانش یبرا لجالج عالءبن تیوص
 ٣٨٢ .......................................................................................... دھند

ةِ لۡ ٱ َرّبِ  َرّ�َِك  نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ درباره س یعل قول  عوف ابن طرف از یةالکرسیآ قرائت و ﴾عِزَّ
 ٣٨٢ ...................................................................... اشخانه چھارگوش در

ه ِإال ِإَلهَ  ال: «طیبه کلمه ذکر  ٣٨٢ ....................................................... »اللَّ

 إله ال قلبش میصم از که ھست یکس شفاعتم به مردم نیتر کبختین: ص امبریپ قول
 ٣٨٢ ........................................................................... باشد گفته الله إال



 ٢٥  فهرست مطالب

 

 ٣٨٣ .... »الله ِإال ِإَلهَ  ال« لتیفض درباره ÷ یموس به یتعال و تبارک خداوند دادن خبر

 ٣٨٤ ........... پسرش به السالم ھمایعل نوح برادرش تیوص مورد در امبریپ دادن خبر

 کلمه یو با یمجلس در که اصحابش از عده آن یبرا مغفرت به ص امبریپ مژده
 ٣٨٤ .................................................................. آوردند زبان به را شھادت

 ٣٨٥ ................. ھاست یکین نیبھتر نیا که» الله إال إله ال« درباره ص امبریپ قول

 ٣٨٥ ................. تقواست کلمه نیا که» الله إال إله ال« درباره ب یعل و عمر قول

 ٣٨٦ ......................................... حوقله و تکبیر تھلیل، تحمید، تسبیح، اذکار

 ٣٨٦ ..... کواندین و یماندنیباق یزھایچ ھا نیھم که اذکار نیا مورد در ص امبریپ فرموده

 ٣٨٦ ................................... اندآتش از هیوقا اذکار نیا که ص امبریپ دادن خبر

 ٣٨٧ ................ است بزرگ احد کوه چون اذکار نیا ثواب که ص امبریپ دادن خبر

 ٣٨٧ ..... ھابوستان در دنیچر یبرا دستورش و یبھشت نھال از ص امبریپ دادن خبر

 ٣٨٨ ................ سازند یم دور را خطاھا که ذکر کلمه چند از ص امبریپ دادن خبر

 ٣٨٨ ................................................... یاعراب کی به ذکر میتعل و ص امبریپ

 ٣٨٩ ............. خداوند نزد کالم نیتر محبوب مورد در ابوذر به ص امبریپ دادن خبر

 ٣٩٠ ...................................... لیتھل بزرگ ثواب مورد در ص امبریپ دادن خبر

 ٣٩٠ ....................................... حوقله بزرگ اجر مورد در ص امبریپ دادن خبر

 ٣٩١ ................................................... حوقله درباره السالم هیعل میابراھ قول

 ٣٩٢ ............ حمد لتیفض درباره عمران قول و حوقله لتیفض درباره عباس ابن قول

 ٣٩٢ ............................................... حیتسب و حمد یمعنا درباره س یعل قول

 ٣٩٣ ................. گفت یم حیتسب شدن زده وقت در که یمرد مورد در عمر فیتخف

 ٣٩٣ ................................ بیالط الکلم صعدی هیال: یمعنا درباره مسعود ابن قول

 ٣٩٣ ...................................... دیگر زیاد ذکرھای میان از جامع اذکار انتخاب

 ٣٩٤ ............................................. هیریجو به جامع ذکر آموختن و ص امبریپ

 ٣٩٤ ........................................ زن کی به جامع ذکر کی آموزش و ص امبریپ

 ٣٩٥ ........................................ ابوامامه یبرا یجامع ذکر آموزش و ص امبریپ

 ٣٩٦ ...........................................ابودرداء به یجامع ذکر آموزش و ص امبریپ

 ٣٩٦ ........ گفت یمجلس در ارانشی از یکی که یکلمات میتعظ درباره ص امبریپ قول

 ٣٩٨ ................. گفت یم حیتسب ھا حیتسب با دید را یمرد که یھنگام س عمر قول



 حیات صحابه    ٢٦

 

 ٣٩٨ ...................................................... خواب ھنگام و نماز از بعد ذکرھا

 ٣٩٨ ......... شوند داده اجر آن به که اصحاب رانیفق به یاذکار آموزش و ص امبریپ

 ٣٩٩ ............... دیبگو نماز از بعد را ھا آن که ابودرداء به یاذکار میتعل و ص امبریپ

 را آن خواب از قبل و نماز از بعد که فاطمه و یعل به یذکر آموزش و ص امبریپ
 ٤٠٠ ........................................................................................ ندیبگو

 ٤٠٣ .................................................. گفت یم نماز از بعد ص امبریپ چه آن

 ٤٠٣ ........................................................................... شام و صبح اذکار

 ٤٠٤ .............................................................. غفلت مواقع و بازارھا در ذکر

 ٤٠٥ ............................................................................. سفر در اذکار

 نمود، سوارشان حج یادا یبرا صدقه یشترھا بر که یآنان یبرا ص امبریپ دستور
 ٤٠٥ .................................... ندینما ادی را خداوند شدند سوار را شترھا یوقت که

 ٤٠٦ .... نمود سوار خود عقب در را یو که یھنگام عباس ابن یبرا ص امبریپ گفته

 وقت در که بود نموده سوار خود عقب در را او که یمرد به یذکر میتعل و ص امبریپ
 ٤٠٦ ............................................................ دیبگو شیسوار افتادن یرو به

 نییپا یمنزل به یوقت اصحاب قول و رفت یم باال یبلند به که یوقت ص امبریپ قول
 ٤٠٧ ..................................................................................... آمدند یم

 ٤٠٧ ........................... گفت یم اش خانه از شدن رونیب وقت در مسعود ابن آنچه

بگردان خودت بر را درودم ھمه: ص امبریپ به کعب بن یاب قول ص امبریپ بر درود
 ................................................................................................ ٤٠٨ 

 ٤٠٩ .................... یو بر درود لتیفض درباره قولش و عوف ابن با ص امبریپ قصه

 ٤٠٩ ............................................ یو بر درود لتیفض درباره ص امبریپ قول

 درود من بر و شوم ادی نزدش که است یکس مردم نیتر لیبخ: ص امبریپ قول
 ٤١١ ....................................................................................... نفرستد

 ٤١١ ................ بفرستند درود یو بر چگونه که اصحابش دادن میتعل و ص امبریپ

 ٤١١ .................................... ص امبریپ بر درود یچگونگ آموزش و مسعود ابن

 ٤١٢ ................................... ص امبریپ بر درود درباره ب عمر و ابوبکر قول

 ٤١٣ .................................. ص امبریپ بر درود درباره ش عباس ابن و یعل قول

 ٤١٤ .. مجلس کی در ص امبریپ استغفار درباره عمر ابن قول دنیطلب آمرزش و استغفار

 ٤١٤ ....... نمود تیشکا زبانش یزیت از یو یبرا که یوقت فهیحذ به ص امبریپ گفته



 ٢٧  فهرست مطالب

 

 ٤١٤ ........................ روز ھر در خواستن آمرزش بار ھفتاد درباره ص امبریپ قول

 ٤١٥ ...... حره گوشه در اش خنده و خواستنش مغفرت درباره ص امبریپ با یعل قصه

 ٤١٥ ........................................ ص امبریپ استغفار کثرت درباره رهیابوھر قول

 ٤١٦ ............................ رالذنوبیکث یمرد به آمرزش یدعا آموزش و ص امبریپ

 ٤١٦ ..................................... استغفار به ش ابودرداء و یعل عمر، نمودن بیترغ

 ٤١٦ ........................................................... استغفار درباره مسعود ابن قول

 ٤١٧ ............................................ استغفار درباره عازب بن براء و رهیابوھر قول

 ٤١٧ ... خدا یبرا دارندگان دوست درباره ص امبریپ قول شود یم داخل ذکر در آنچه

 ادی را مانیا نعمت و تیجاھل و بودند نشسته که یھنگام ارانشی به ص امبریپ قول
 ٤١٨ ..................................................................................... کردند یم

 ٤١٨ ..... ص امبریپ بر درود درباره شهیعا قول و ذکر، درباره شهیعا و عباس ابن قول

 ٤١٩ .................... أل خداوند یایاول درباره ص امبریپ قول آن قتیحق و ذکر آثار

 ٤١٩ .... ...دیباش یم من نزد که دیباش چنان اگر: رهیابوھر و حنظله یبرا ص امبریپ قول

 ٤٢٠ ... نمود یم طواف کهیحال در چشمانش مقابل در أل خداوند نمودن الیخ و عمر ابن

 ٤٢٠ .... یحق ذکر لتیفض درباره ص امبریپ قول ذکر به آواز نمودن بلند و یخف ذکر

ه دفن و نمود یم بلند ذکر به را شیصدا که یمرد دفن قصه  ٤٢١ نیالبجاد یذ عبداللَّ

 ٤٢٢ ......................................................... تسبیح اصل و تسبیح شمارش

 ٤٢٢ ...... دیگو یم حیتسب خرما ھسته با دید را یو یوقت هیصف یبرا ص امبریپ قول

 ٤٢٢ ......................................... ھازهیسنگر با سعد و رهیابوھر ه،یابوصف حیتسب

 ٤٢٣ ........................................................... یکین شدن برابر دو و ذکر ادب

 ٤٢٥ .............................................اصحاب دعاهای :پانزدهم باب

 ٤٢٥ .....................اصحابش از بعضی به دعا آداب تعلیم و ص پیامبر دعا آداب

 ٤٢٥ ................ دیایب سرعت به عذابش تا نمود یم دعا که یمرد با ص امبریپ قصه

 از قبل را او خداوند که دینما دعا هیخصاص بن ریبش یبرا که نیا از ص امبریپ امتناع
 ٤٢٦ .................................................................................. راندیبم یو

 ٤٢٦ ..................... سجع از اجتنابش و دعا به خودش از نمودن ابتدا و ص امبریپ

 ٤٢٧ .................. سحر وقت در مسعود ابن یدعا و یمرد به دعا آداب میتعل و عمر

 ٤٢٨ ............................. ھا آن با روی نمودن مسح و دعا در دستھا نمودن بلند



 حیات صحابه    ٢٨

 

 ٤٢٨ ...................................................... عمل نیا دادن انجام و ص امبریپ

 و عمر ابن عملکرد و نمود دعا احزاب بر که یوقت مورد نیا در ص امبریپ عملکرد
 ٤٢٩ ...................................................................................... ریزب ابن

 ٤٢٩ ............................................ آمین و آواز نمودن بلند و جماعت در دعا

 ٤٢٩ ........................ یگرید مرد و رهیابوھر د،یز یدعا بر ص امبریپ گفتن نیآم

 ٤٣٠ ....... الرماده عام در شیدعا و ندیبگو نیآم که مردم از درخواستش و عمر یدعا

 ٤٣١ ....... یگرید از بعد یکی شان ھمه یدعا و مسجد در یگروھ ھمراه عمر نشستن

 ٤٣١ ............................... قتال از قبل مقّرن بن نعمان و مسلمه بن بیحب یدعا

 متضرع یو: اش درباره ص امبریپ قول و دعا به شیصدا نمودن بلند و نیالبجاد یذ
 ٤٣٢ .......................................................................................... است

 ٤٣٢ .................................................................... صالحین از دعا طلب

 ٤٣٢ .......... ص امبریپ از دعا درخواست و ابوامامه و عمر از دعا طلب و ص امبریپ

 از ص امبریپ درخواست و داد، یم غلت گرم و داغ نیزم در را خود که یمرد قصه
 ٤٣٣ ........................................................... کند دعا برادرانش یبرا که یو

 استغفار طلب یو از دیبا نمود مالقات یقرن سیاو با یکس: که ص امبریپ درخواست
 ٤٣٤ ........................................................................................... کند

 ٤٣٤ ........ کند دعا شان یبرا تا نمودند طلب یو از که یوقت ارانشی یبرا انس یدعا

 ٤٣٥ ............................................... است نموده عصیان که کسی برای دعا

 دعا و نوشت نامه شیبرا عمر که نیا و داد، ادامه ینوش شراب با که یمرد با عمر قصه
 ٤٣٥ ............................................................... دیکش دست آن از او و نمود

 ٤٣٦ ...................................................شود می آغاز ھا آن با دعا که کلماتی

 اعظمش اسم به را خداوند: اشیابوع به و نمود دعا که یمرد به ص امبریپ قول
 ٤٣٦ ............................................................................... ینمود سئوال

 کوین وجه به را خداوند شیدعا در که ییاعراب یبرا طال نمودن اھدا و ص امبریپ
 ٤٣٧ ........................................................................................ ستوده

 ٤٣٨ ........................ خداوند اعظم اسم به شهیعا یرو شیپ در ص امبریپ یدعا

 ٤٣٩ .......................................................... ص امبریپ یدعا اختتام و آغاز

 ٤٣٩ .............. کردند دعا را خداوند و گزاردند نماز که یمرد دو با ص امبریپ قصه

 ٤٤٠ ... دینما شروع شیستا و ثنا به دیبا که کند یم دعا که یکس از مسعود ابن درخواست



 ٢٩  فهرست مطالب

 

 ٤٤٠ ...................................................... امتش برای ص پیامبر دعاھای

 ٤٤٠ ............................... عرفه شب در امتش یبرا مغفرت به ص امبریپ یدعا

 یراض امتت درباره را تو ما: یو به خداوند قول و امتش یبرا ص امبریپ یدعا
 ٤٤١ ................................................................................ نمود میخواھ

 ٤٤١ .................................. شهیعا یبرا شیدعا و امتش یبرا ص امبریپ یدعا

 ٤٤٢ .......................................... چھارگانه خلفای برای ص پیامبر دعاھای

 ٤٤٢ ............................................. ب عمر و ابوبکر یبرا ص امبریپ یدعا

 ٤٤٣ ....................................................... س عثمان یبرا ص امبریپ یدعا

 ٤٤٣ .......................................................... س یعل یبرا ص امبریپ یدعا

 ٤٤٤ ................. ب عوام بن ریزب و وقاص یاب سعدبن یبرا ص امبریپ یدعاھا

 ٤٤٥ ................................................................ اشخانواده یبرا شیدعاھا

 ٤٤٦ ................................................... ب نیحس و حسن یبرا شیدعاھا

 ٤٤٧ ....................................................... فرزندانش و عباس یبرا شیدعاھا

 ٤٤٨ ......... ش رواحه ابن و حارثه دبنیز فرزندانش، جعفر، یبرا ص امبریپ یدعاھا

 ٤٤٩ ........................ دیز بن اسامه و ابوسلمه و اسری آل یبرا ص امبریپ یدعاھا

 ٤٥٠ .... ش بسر آل و ریجر حزام، بن میحک عاص، بن عمرو یبرا ص امبریپ یدعاھا

 ٤٥٢ .............. ش ابوقتاده و عباده سعدبن معرور، بن براء یبرا ص امبریپ یدعاھا

 ٤٥٣ ................... ش اصحاب از یو ریغ و مالک بن انس یبرا ص امبریپ یدعاھا

 ٤٥٤ ........................................................... اصحابش فانیضع یبرا شیدعا

 ٤٥٥ .............................................................. نمازھا از بعد ص شیدعاھا

 ٤٥٥ .......... فرما کمک عبادت حسن و شکر ذکر، به مرا: ایخدا بار: ص امبریپ یدعا

 یا ،یھست برکت با تو توست، از یسالمت و ،یھست سالم تو ا،یخدا بار: ص امبریپ قول
 ٤٥٥ ....................................................................... عزت و یبزرگ صاحب

 ٤٥٦ .................................. »والحزن الھم عني اذھب اللھم: «ص امبریپ یدعا

 ٤٥٦ ....................... نماز عقب در ص امبریپ یدعا درباره عمر ابن و وبیابوا قول

 ٤٥٧ ..................... نماز عقب در ص امبریپ یدعا درباره شهیعا و سلمه ام ثیحد

 ٤٥٧ ............. نماز عقب در ص امبریپ یدعا درباره یابوموس و هیمعاو ابوبکره، قول

 ٤٥٨ ...................... نماز عقب در ص امبریپ یدعا درباره یعل و ارقم بن دیز قول



 حیات صحابه    ٣٠

 

 ٤٥٩ .................................................. شام و صبح در ص پیامبر دعاھای

 ٤٥٩ ................. فتنةالقبر من و القبر عذاب من اعوذبک یان اللھم: ص امبریپ قول

 ٤٥٩ ............................................ لله الملک اصبح و اصبحنا: ص امبریپ قول

 ٤٦٠ ........ آخره یال االخالص کلمة یعل و االسالم ملة یعل اصبحنا: ص امبریپ قول

 ٤٦٠ ....................................... ناید باالسالم و ربا بالله تیرض: ص امبریپ قول

 ٤٦١ ............................. شام و صبح در ص امبریپ یدعا درباره عمر ابن ثیحد

 ٤٦١ ....................... دیبگو شام و صبح در تا داد تیھدا ابوبکر به ص امبریپ آنچه

 ٤٦٢ دیترس یم اش خانواده و مال و خودش قبال در که یمرد یبرا ص امبریپ یدعا

 ٤٦٢ ....................................... بیداری و خواب وقت در ص پیامبر دعاھای

 ٤٦٢ ............................... کفانا و سقانا و اطعمنا یالذ الحمدلله: ص امبریپ قول

َْمعُ  يَْومَ  َعَذابََك  قِِ�  اللَُّهمَّ : «ص امبریپ قول
َ

 ٤٦٣ .............................. »ِعبَاَدكَ  جت

ِ  �: «ص امبریپ قول  ٤٦٣ ....................................... »ا�َّ  َجنيِْب، وََضْعُت  ا�َّ

 ٤٦٤ ......................................... میالکر بوجھك اعوذ اني اللھم: ص امبریپ قول

َماَواِت  فَاِطرَ  اللَُّهمَّ «: ص امبریپ قول رِْض  السَّ
َ
 ٤٦٤ ................................... »َواأل

 ٤٦٥ ................................... خواب ھنگام ص امبریپ یدعا درباره س یعل قول

 ٤٦٥ ...................................... خواب وقت در ص امبریپ یدعا درباره براء قول

 ٤٦٦ ..................................................................... باره نیا در فهیحذ قول

 ٤٦٦ ............................................................ مورد نیا در ل شهیعا قول

ھا آن از شدن بیرون و خانه مسجد، شدن داخل وقت مجالس، در ص دعاھایش
 ............................................................................................. ٤٦٧ 

 ٤٦٧ ........................................ خاست یم بر مجلس از یوقت ص امبریپ یدعا

 ٤٦٧ ھاآن از شدن رونیب و مسجد و خانه به شدنش داخل وقت در ص امبریپ یدعا

 ٤٦٨ ........................................................... سفر در ص پیامبر دعاھای

 ٤٦٨ ...................................... سفر در ص امبریپ یدعا درباره س یعل ثیحد

 ٤٦٩ ............................... سفر در ص امبریپ یدعا درباره براء و عمر ابن ثیحد

 آن به خواست یم که یا هیقر دنید ھنگام و سفر در سحر ھنگام ص امبریپ یدعا
 ٤٧٠ ................................................................................... شود داخل



 ٣١  فهرست مطالب

 

 ٤٧١ ...................................... خداحافظی و وداع ھنگام ص پیامبر دعاھای

ْستَوِْدعُ «: وداع در ص امبریپ قول
َ
 ٤٧١ ........................................ »ِدينََك  اهللاَ  أ

 ٤٧١ ........................... کند یم سفر یو داد خبرش که یمرد به ص امبریپ قول

 ٤٧١ .............................. یگرید مرد و یرھاو قتاده وداع ھنگام ص امبریپ قول

 ٤٧٢ ..................... لباس دنیپوش و دنینوش خوردن، وقت در ص امبریپ یدعاھا

 ٤٧٣ ............. باد و ابر و رعد ھنگام و مھتاب، دیدن وقت در ص پیامبر دعاھای

 ٤٧٣ .................................................مھتاب دنید وقت در ص امبریپ یدعا

 ٤٧٣ .................................................. باد و ابر رعد، ھنگام ص امبریپ یدعا

 ٤٧٥ ................................. ینیمع وقت داشت نظر در بدون ص امبریپ یدعاھا

 ٤٧٩ .... شهیعا به آن آموزش و جامع یدعاھا داشتن دوست و ص امبریپ جامع یدعاھا
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 :باب یازدهم
 به غیب ش ایمان اصحاب

، یمشاھدات انسان، یفان یھا وردند، و لذت.آ یمان میب ایبه غ ش اصحابه چگون
 یینمودند، گو یم کتر ص را با خبر رسول خدا یماد یھا و تجربه یمحسوسات زمان

 .ردند!!ک یب میذکدند، و مشاھدات را تید یرا م یبیغ یزھایه آنھا چک

 ایمان: یعظمت و بزرگ

م قلب شھادت بدھد ین و صمیقی ه ازک یسک یو بشارت جنت برا ص امبریپ
 ستیجز خدا ن یه: معبودک

نشسته  ص ه گفت: ما در اطراف رسول خداکت نموده، یروا س رهیمسلم از ابوھر
 ص امبر خدایگر ھمراھمان حضور داشتند. پیز با چند نفر دین ب ر و عمرکم، ابوبیبود
ه به دور از چشم ما گرفتار کم یدیر نمود. ترسیان ما برخاست، و در بازگشت تأخیاز م

دم، و در یه ترسکبودم  یسکن یم، و من نخستیبرخاستن خوف یشده باشد، و بنابر ھم
ه مال کاز انصار  یه به بستانکن یرون رفتم، تا ایب ص رسول خدا یطلب و جستجو

 یابم؟ ولی یش میبرا یا ا دروازهیه آکنجار بود آمدم. (در) اطراف آن دور زدم  یبن
شد. خود  یبستان مرون، داخل یاز ب یه از چاھکبرخوردم  یباریافتم، ناگھان به جوین

 یپاسخ دادم: بل» ره؟یابوھر«دم. فرمود: یرس ص را جمع نمودم و به نزد رسول خدا
ر یو تاخ ی، برخاستیان ما بودیگفتم تو در م» ؟یار دارکچه «د: یرسول خدا! پرس یا

ن ی، و من نخستیگرفتار شده باش ییه دور از ما و به تنھاکم یدین ترسی، بنابراینمود
ند ک یه روباه جمع مکن بستان آمدم، و خود را چنانیدم، و به ایترس هکبودم  یسک

 -ره یابوھر یا«جمع نمودم و داخل شدم، و مردمان ھم پشت سر ھم ھستند. فرمود: 
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ه کم برو، و با ھر یفش ھاکن دو یو گفت: با ا ،-خود را به من داد  یھا فشکو ھر دو 
جز خدا  یه معبودکن یدھد، به ا یشھادت م یه وک ین بستان روبرو شدیدر پشت ا

 ».ن دارد، به جنت بشارتش بدهیقیست، و از قلب به آن ین
ن یره، ایابوھر یبود، گفت: ا س د عمریه با من روبرو گردک یسکن یآن گاه نخست

ھستند، مرا با آن دو  ص رسول خدا یھا ن ھمان نعلیست؟ گفتم: ایچ یدو نعل برا
ه کدھد  ین قلب شھادت میقیم و یه از صمکه روبرو شدم که با ھر کفرستاده است 

(با دست خود)  س جز خدا وجود ندارد، به جنت بشارتش دھم. آن گاه عمر یمعبود
ره برگرد، من به یابوھر ین شدم، و گفت: ایام زد، در جا نقش زم نهیان ھر دو سیبه م

در  یبردم، وپناه  یستم به ویگر یه مک یبرگشتم، و در حال ص طرف رسول خدا
 ص امبر خداین شدم، و گفت: برگرد. پیه نقش زمکزد  یا ام چنان ضربه نهیدو سان ھریم

رسول خدا،  یپاسخ داد: ا» ار وادار نمود؟کن یتو را به ا یزیعمر، چه چ یا«فرمود: 
ه که روبرو شود که با ھر ک، یره را با ھر دو نعلت فرستادیا ابوھریت، آیپدر و مادرم فدا

ست، او را به جنت یجز خدا ن یه معبودکدھد،  یم قلب شھادت مین و صمیقیاز 
ترسم مردم بر آن  ین، چون مکار را مکن ی، عمر گفت: ا»یبل«بشارت بدھد؟ گفت: 

ن یا .١»پس بگذارشان«فرمود:  ص نند، رسول خداکند، بگذارشان عمل یاعتماد نما
 ) آمده ست.۷/۱ن در جمع الفوائد (یچن

چ یا برود و ھیدن ه ازک یسک یبه داخل شدن در بھشت برا ص امبریپ بشارت
 نسازد کیرا با خدا شر یزیچ

رون یھا ب از شب یه گفت: در شبکاند  ت نمودهیروا س و مسلم از ابوذر یبخار
 یسکرود و  یراه م ییبه تنھا ص ه رسول خداکدم یرفتم، ناگھان متوجه گرد

شمارد. ابوذر  یرا با خود ناپسند م یسکھمراھش  ید ویست. گفتم: شایھمراھش ن
ن یا«د و گفت: یملتفت شد و مرا د یمھتاب به راه افتادم، و ی هین ساید: بنابرایگو یم

 یا«فرمود:  ص ت گرداند. آن حضرتیپاسخ دادم: ابوذر، خداوند مرا فدا» ست؟کی
: فرمود ص راه رفتم، آن حضرت یبا و ید: آن گاه ساعتیگو ی، ابوذر م»ایابوذر ب

ه خداوند به او مال داده است، و ک یسکباشند، مگر  یامت نادار میتوانگران در روز ق«

                                           
 ) در کتاب االیمان.۳۱مسلم ( -١
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ار کو پشت سر خود انفاق نموده، و با آن  یش رویاو از آن مال به راست و چپ، و از پ
راه رفتم، آن گاه به من گفت:  یبا و ید: باز ساعتیگو ی، ابوذر م»ر انجام داده استیخ
ه اطرافش سنگ بود نشاند و به ک ین ھموارید: مرا در زمیگو یابوذر م، »نینجا بنشیا«

اه رنگ یس یان سنگزارھای، و خود در م»ت برگردمین جا باش تا به سویھم«من گفت: 
ن درنگ یدمش، دورتر از من درنگ نمود، و اید یگر نمیه دک یا به راه افتاد، تا اندازه

اگر «گفت:  یه مکدم یشن یآمد از و یم شیه به پک یشد، بعد در حال ینمودنش طوالن
گر صبر ننمودم و گفتم: یه آمد دک ید: ھنگامیگو ی، ابوذر م»ندک ید و دزدیچه زنا نما

؟ یردک یصحبت م یسکت گرداند، در گوشه حره با چه یخدا، خداوند مرا فدا ینب یا
گوشه ه در کل بود، یاو جبر«ه پاسخ تو را بدھد، گفت: کدم ینشن یسکاز  یزیمن چ

ه با خدا ک یا رفت در حالیه از دنکدار شده و فت: امتت را بشارت بده؟ ھریحره پد
د و یل، اگر چه زنا نمایجبر یشود؟ گفتم: ا یقرار نداده، وارد بھشت م یکرا شر یزیچ

ند؟ گفت: کد و زنا ینما یرسول خدا، اگرچه دزد یگفتم: ا». یبل: «ند؟ گفتکسرقت 
ن یا .١»، اگر چه شراب بنوشدیبل«ند؟ گفت: کد و زنا ینما یگفتم: اگرچه دزد». یبل«

در  یو مسلم ھمراه با ترمذ ی) آمده است. و گفت: بخار۷/۱ن در جمع الفوائد (یچن
 ».به رغم انف ابوذر«اند:  ت است، بار چھارم افزودهین روایه ھمانند اک یگریت دیروا

 دیه به فقاھت رسکن یه نشیداستان علقمه باد
ه نامش علقمه کن یه نشیباد یرمردیت نموده است، پیروا س ر از انسکابن عسا

ھستم،  یرمردیرسول خدا من پ یآمد و گفت: ا ص بود نزد رسول خدا س بن عالثه
ست و یجز خدا ن یه معبود بر حقکدھم  یشھادت م یاموزم، ولیتوانم قرآن ب یو نم

ه ک ین. ھنگامیقیه محمد بنده و رسول اوست، البته به حق و کدھم  یشھادت م
ه حضرت فرمود) کن یا (ای -د یامًال فھمکن مرد یا«فرمود:  ص یرمرد رفت، نبیپ

ارم کدر م ین را خرائطی) آمده. و ا۷۰/۱نز (کن در الین چنی، ا٢»-دانست تان  دوست
 ه در االصابهکاسناد آن، چنان اند، ت نمودهیدر االفراد از انس روا یاالخالق و دار قطن

 ف است.یضع یلی) آمده، خ۵۰۳/۲(

                                           
 ).۳۹۱، ۳۵۸/ ۲) در زکاة و احمد (۹۴) مسلم (۶۴۴۳بخاری ( -١
 .بسیار ضعیف -٢
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لمه ک هک یسکث حضرت عثمان در مورد حرام شدن آتش جھنم بر یحد
 شھادت را بر زبان آورده است

ه کدم یشن ص ه گفت: از رسول خداکت نموده، یروا س احمد از عثمان بن عفان
د، یآن را به حق از قلب خود بگو یا ه ھر بندهکدانم  یرا م یا لمهکمن «گفت:  یم

دام کلمه که آن کم یت نگویا برایشود، عمربن خطاب گفت: آ یش آتش حرام میبرا
و  ص آن را بر محمد یو تعال که خداوند تبارکلمه اخالص است کآن  یاست؛ آر

آن بر  یدر ادا ص امبریه پکلمه تقواست کده است، آن ھمان یاصحابش الزم گردان
جز خدا  یه معبودکن یدر وقت مرگ اصرار نمود، شھادت به ا ش ابوطالبیعمو

، ابن یعلین را ابوی) آمده است. و ھمچنان ا۱۵/۱ن در المجمع (ین چنیا .١ستین
ت ی) آمده، روا۷۴/۱نز (که در الک یگران به طوریو د یھقیمه، ابن حبان، بیخز

 اند. ردهک

لمه شھادت ک یدر مجلس یه با وکاصحابش  یو بشارت مغفرت برا ص امبریپ
 رار نمودندکرا ت

 س ه عباده بن صامتک س ه گفت: پدرم شدادکت نموده، یبن شداد روا یعلیاحمد از 
 ص ان نموده گفت: ما نزد رسول خدایث بیم حدینمود، برا یقش میحاضر بود و تصد

 م:یگفت -تاب کبود اھل  یھدف و -» گانه ھست؟یان شما بیا در میآ«م، فرمود: یبود
 یھا دست« یرسول خدا، آنگاه دستور داد در را ببندند و گفت: معبود یر، اینخ
م، یبلند نمود یرا ساعت ھایمان ، ما دست»ستید: جز خدا نیید و بگوینکش را بلند یخو

ا، تو مرا به یش خدا راست، بار خدایستا«ن آورد و گفت: ییش را پایبعد از آن دست خو
م جنت را به خاطر آن وعده ی، و برایا ردهک، و مرا به آن امر یا لمه مبعوث نمودهکن یا

گاه باش»ینک یچ گاه خلف وعده نمیو تو ھ یا نموده د بشارت باد ی، بھد گفت: آ
و  ین را احمد، طبرانید: ایگو ی) م۱۹/۱( یثمیھ ٢دیه خداوند شما را بخشکتان  یبرا

 اند. موثق یان آن افرادیاند و راو ت نمودهیبزار روا

                                           
 ) و آن را صحیح دانسته و ذھبی با وی موافقت نموده است.۷۲/ ۱) حاکم (۶۳/ ۱. احمد (صحیح -١
) آلبانی آن را در ضعیف ۲۳/ ۱۹) طبرانی (۵۰۱/ ۱) حاکم (۱۰) بزار (۱۲۴/ ۴( . احمدضعیف -٢

 ) ضعیف دانسته است.۹۲۴الترغیب (
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 د بودندیدکه در کبه اصحابش آنگاه  ص امبریپ بشارت
م یت نمودکحر ص ه گفت: با رسول خداکت نموده، یروا س یاحمد از رفاعه جھن

اجازه  ص از رسول خدا یم، آن گاه افرادیدیرس -د یا گفت: قدی -د یدکه به کنیتا ا
بعد  به آنھا اجازه داد؛ ص دار اھل و خانواده خود بروند؛ آن حضرتیخواستند تا به د

 یمردان یچرا برا«خداوند گفت:  یبرخاست، و پس از حمد و ثنا ص رسول خدا
ن ی، در ا»تر است گر مبغوضیه دیرسول خداست، از ناح یکه نزدک یه درختیناح

طلبد،  ین اجازه میه بعد از اک یسکگفت:  یردند، آن گاه مردکه یھنگام ھمه مردم گر
ر یخداوند را ستود، و با گفتن خ ص است، آن گاه رسول خداد احمق یبدون ترد

ست و من یجز خدا ن یه معبودکه از صدق دل شھادت بدھد ک یا ھر بنده«فرمود: 
ند، من نزد خداوند کن حال وفات یرسول خدا ھستم، و بر آن استوار بماند و به ھم

وعده نموده  أل مرا پروردگارم«، فرمود: »شود یداخل جنت م یه وکدھم  یم یگواھ
د، و یست، داخل جنت نمایه حساب و عذاب بر آنھا نکه ھفتاد ھزار از امتم را کاست 

قبل از دخول آنان به جنت در تان  ه شما، پدران، زنان و اوالد صالحکمن آرزو دارم 
ت نموده، و نزد ین را احمد رواید: ایگو ی) م۲۰/۱( یثمی، ھ١»دیریبگ یآن جا یقصرھا

ن را ھمچنان یاز آن آمده است، و رجال آن موثق و مورد اعتبارند. و ا یابن ماجه قسمت
) آمده، ۲۸۷/۵نز (که در الکبه طول آن، چنان  ین حبان و طبرانیمه، ای، ابن خزیدارم
ه بعد از ک یسکگفت:  س رکشان آمده است: آن گاه ابوبیت ایاند، و در روا ت نمودهیروا

 ادان است.از تو اجازه خواھد ن یزیچ ین برایا

 ه سوگند دروغ گفت ک یسک یلمه شھادت براکفاره واقع شدن ک
ن و یفالن چن یا«فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س بزار از انس

ست من ین یگریه جز او معبود بر حق دک یر، سوگند به ذاتیگفت: نخ» ؟یچنان نمود
 یانجام داده است، و آن را براار را کآن  یه وکدانست  یم ص ام، و رسول خدا ردهکن

ال اله «قت به یاز تو به خاطر تصد«فرمود:  ص رار نمود، رسول خداکبه مراتب ت یو

ت نموده است و ین را بزار رواید: ایگو ی) م۸۳/۱۰( یثمیھ .٢»دیمحو گرد »االاهللا

                                           
 ).۲۱۲) ابن حبان (۱۶/ ۴. احمد (صحیح -١
 ).۸۳/ ۱۰) و المجمع (۱۷۳۴) مطالب العالیة (۳۴۸/ ۱) نگا: میزان االعتدال (۳۳۶۸. ابویعلی (ضعیف -٢



 حیات صحابه    ٣٨

 

دروغ تو در برابر «گفته است:  یه وکن یرده، مگر اکت یھمانند آن را روا یعلیابو

ه یو در حاش اند، حی، و رجال آن دو، رجال صح»دیمحو گرد ال إله إال اهللاقت به یتصد
د ابوقدامه وجود دارد، یان حارث بن عبین راویم: در ایگو یخود از ابن حجر آورده است: م

است، و بزار  یو یرھاکن از ھمان منیرده است و اکت یر را رواکث منیاز احاد یاریبس یو
ل مرفوع کر به شیاز ابن زب یت تنھا مانده است. و نزد طبرانین روایدر ا یه وکر شده کمتذ
بر حق  یمعبود یه جز وک ییبه دروغ سوگند خورد، سوگند به خدا یه: مردکت است یروا

 اند. حیرجال صح ید: رجال ویگو ی) م۸۳/۱۰( یثمیده شد. ھیش بخشیست، و براین

 دھندگان از آتشخروج شھادت 
ه ک یوقت«فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س یاز ابوموس یطبران

فار به کباشد،  یز میاز اھل قبله ن یگروھشان  شوند، ھمراه یاھل آتش در آتش جمع م
ز را یپرسند: پس اسالم چه چ ی، میند: بلیگو ید؟ میند:مسلمان نبودیگو یمسلمانان م

ند: ما یگو ید؟ میا دهیچون شما ھم ھمراه ما داخل آتش گرداز شما دور ساخت، 
شنود،  یند میگو یه مکم، آن گاه خداوند آنچه را یم، و به آن مؤاخذه شدیداشت یگناھان

رده شوند، کرون یند تا آنھا بک یه از اھل قبله در آتش بودند امر مک یسانکو درباره 
اش ما ھم مسلمان ک یند: ایگو یند منیب یفار آنھا را مک یھا ماندهیه باقک یھنگام

د: بعد از آن یگویم ی، راو»میشد یرون میرون شدند بیھا ب نیه اکم، و چنان یبود یم
 ر را قرائت نمود:یات زیآ ص رسول خدا

ٓ  اعوذ با� من الشيطان الرجيم﴿ بِ�ٖ  َءانٖ َوقُرۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ  ر� ال َ�َما ١ مُّ  رُّ
ِينَ ٱ يََودُّ  َّ�  ْ ْ  لَوۡ  َ�َفُروا   .]۲-۱[الحجر:  ﴾٢ لِِم�َ ُمسۡ  َ�نُوا

تاب، و قرآن ک یھا هین آیبرم، آلر. ا یطان رانده شده به خدا پناه میاز ش«: ترجمه

 .١»بودند یاش مسلمان مک ینند اک یافران آرزو مکروشن است و چه بسا 
ه به عوض اعوذ بالله  بسمت نموده و در آن یحاتم ھمانند آن روا ین را ابن ابیو ا اللَّ

از اھل  یمردم«ت است: یل مرفوع رواکبه ش س از انس یآمده است. و نزد طبران

                                           
) در سند آن خالد بن ۸۴۳) (۴۰۵/ ۲) و ابن ابی عاصم (۲۴۲/ ۲. (نصحیح بر اساس شواھد آ -١

نافع اشعری است که در وی ضعف است. اما این حدیث شواھدی دارد از جمله حدیث انس نزد 
 ).۷۴۳۲) و حدیث ابوسعید نزد ابن حبان (۷۲۹۳/ ۷طبرانی در االوسط (



 ٣٩  به غیب شباب یازدهم: ایمان اصحاب 

 

ند: یگو یشوند، آن گاه بت پرستان به آنان م یداخل آتش مشان  د به خاطر گناھانیتوح

آن گاه د. یرد، حاال شما ھم با ما در آتش ھستکده یتان چه فا یتان برا ال إله إال اهللاقول 
ات یند و در نھر حک یرون مید را بید، و اھل توحیآ یآنھا به خشم م یخداوند برا

شود، تندرست  یه مھتاب از خسوف درست مکچنانشان  یاندازد، و از سوختگ یم
ن یا». شوند ید میان ناامین عمل دوزخیدن ایگردند، و با د یشوند، و داخل جنت م یم

رده کت یھمانند آن روا یگریاق دیبه س س یخدرد یاز ابوسع یرا ھمچنان طبران
ده یان نامیدوزخشان  یرو یاھیو در جنت به خاطر س«آمده:  یتیاست، و در روا

ن به آنھا امر ین نام را از ما دور ساز، بنابرایند: پروردگارا، ایگو یشوند، آن گاه م یم
ن یا .١»شود یر مشان دوینند، و آن اسم از اک ی(در) جنت غسل م یند، و در نھرک یم

 ) آمده است.۵۴۶/۲ر (یثکر ابن ین در تفسیچن

 لمه شھادت از آتش ک ازاھل ینجات گروھ
 ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س فهیاز حذ ی) از ربع۵۴۵/۴م (کحا

رود،  ین میه نقش و نگار لباس از بکرود ھم چنان  ین میاسالم از ب یھا نشانه«فرمود: 
تاب ک یو در شب،ستیچ یست و قربانیست، صدقه چیروزه چه ک داند ینم یسکو 

از مردم، بزرگ ھایی  ماند، و گروه ین نمیاز آن در زم یتیشود، و آ یبرده م أل خداوند

 کدر ال إله إال اهللالمه: کن یرا بر امان  ند: ما پدرانیگو یمانند، و م یم یرزن باقیسال و پ

شان  یبرا ال إله إال اهللاگفت: آن زمان  ٢صله، »مییگو ین ما ھم آن را میم، بنابراینمود
فه از یست؟! حذیچ یست و قربانیست، صدقه چیه روزه چکدانند  یده دارد، نمیچه فا

 یرو یرار نمود، و در ھر بار از وکت یو ید، و او آن را سه بار برایگردان یرو یو
صله، آنھا را از آتش  یده گفت: ایگردان یرو ید، بعد از آن در مرتبه سوم ویگردان یم

م کحا .٣دھد یدھد، آنھا را از آتش نجات م یدھد، آنھا را از آتش نجات م ینجات م

                                           
 طبرانی در االوسط ارجاع داده است.) آن را به ۳۷۹/ ۱۰. ھیثمی (بر اساس شواھد آن حسن -١
 ان است.یاز راو یکی -٢
/ ۴) حاکم (۴۰۴۹آلبانی آن را صحصح دانسته اما ما درمورد آن توقف می کنیم. ابن ماجه ( -٣

) خطرناکترین مساله موجود در سند حدیث وجود محمدبن حازم ۵۴۵، ۴۷۳/ ۴) حاکم (۴۰۴۹
حدیث موید بدعت اوست. بر فرض صحت حدیث  الضریر است که سر مرجئه در کوفه بود و این

 این حمل بر آن حالت مخصوص در آخر زمان است که قرآن و علم برداشته می شود...



 حیات صحابه    ٤٠

 

اند، و  ردهکت نین را روایآن دو ا یح است، ولیث به شرط مسلم صحین حدید: ایگو یم
 ھم گفته: به شرط مسلم است. یذھب

  شھادت و اھل آنلمه کدرباره  س مسعود و ابن ، ابودرداءیعل یگفتارھا
ن مردم و یتر حیه گفت: فصکت نموده، یروا س یاز عل هیم در الحلیابونع

ن آنھا به حرمت یتر نندهکم ین و تعظیتر ، دوست دارندهأل به خداوندشان  نیتر عالم

 هیم در الحلی) آمده است. و ابونع۷۶/۱نز (کن در الین چنیاست. ا ال إله إال اهللاھل 

گفته شد:  س ه گفت: به ابودرداءکت نموده، یالجعد روا یاب) از سالم بن ۲۱۹/۱(
مرد  یکابوسعد بن منبه صد غالم را آزاد نموده است. فرمود: صد آزاد شده از مال 

ه از آن افضل کتو را به آنچه خبر دھم  یاد است، و اگر خواسته باشید زیبدون ترد
تر باشد. و  أل ر خداوندکذشه از یه زبانت ھمکنیمان ملتزم در شب وروز، و ایاست: ا

ت یالجعد روا یل موقوف به اسناد حسن از سالم بن ابکا به شیالدن ین را ابن ابیا
ر ک... آزاد نموده... و مانند آن را متذیه گفت: به ابودرداء گفته شد: مردکنموده، 

ه بن مسعود ی) آمده است. و طبران۵۵/۳ب (یه در الترغکشده، چنان  س از عبداللَّ
ه در کم نموده، چنانیرا تقستان  ان شما اخالقیه گفت: خداوند در مکت نموده، یروا

ه دوست ک یسکم نموده است، و خداوند مال را ھم به یرا تقسھایتان  ان شما رزقیم
ه ک یسک یمان را جز برایا یدھد، ول یه دوست ندارد، مک یسکدھد و ھم به  یدارد، م

مان را یرا دوست بدارد، ا یا ه خداوند بندهک یدھد، و وقت ینم یگریدوست دارد به د
جھاد  یه با وکد ید، از دشمن ترسیه در انفاق مال بخل ورزک یسکدھد، و یبه او م

َْمُد «د قول ید، بایه در آن مشقت نماکد ید و از شب ترسینما
ْ
رَبُ َواحل

ْ
�

َ
ُ أ ُ َواَ�َّ  ا�َّ

َّ
َ إال

َ
 إهل

َ
ال

 ِ ِ وَُسبَْحاَن ا�َّ ل کبه ش ین را طبرانید: ایگو ی) م۹۰/۱۰( یثمیھ .١دیاد بگویرا ز »ِ�َّ
) ۹۵/۳ب (یدر الترغ یو منذر اند. حیرجال صح یت نموده و رجال ویموقوف روا

 ر نشده است.کل مرفوع ذکتاب من به شکدر  یاند ول ان آن ثقهید: راویگو یم
 

                                           
/ ۱. به صورت مرفوع م وموقوف روایت شده و موقوف آن صحیح تر است. احمد (صحیح موقوف -١

شاکر مرفوع آن را  ) آلبانی و احمد۲۹۹/ ۹) طبرانی (۱۶۶/ ۴) ابونعیم (۳۳/ ۱) حاکم (۳۷۸
 .اند ضعیف دانسته
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  مجالس ایمان

ه بن رواحه یمند رغبت و عالقه  مانیمجالس ابه  س عبداللَّ
ه بن رواحهکت نموده، یروا س کاحمد به اسناد حسن از انس بن مال  سه گفت: عبداللَّ

به  یا ساعتیب«گفت:  یشد، م یروبرو م ص از اصحاب رسول خدا یبا مرد یوقت
امبر ید و نزد پین گردیگفت، و آن مرد خشمگ یبه مرد ی، روز»میاوریمان بیپروردگارمان ا

سوی  بهمان تو یه از اک ینیب یا ابن رواحه را نمیرسول خدا، آ یآمده گفت: ا ص خدا
 یناد، وکخداوند ابن رواحه را رحم «فرمود:  ص گردد، رسول خدا یبر م یمان ساعتیا

ب ین در الترغین چنیا .١»دارد ینند دوست مک یبه آن افتخار م که مالئکرا  یمجالس
 یلیث خین حدید: ایگو ی) م۲۵۸/۴(ه یر در البدایثک) آمده است، و حافظ ابن ۶۳/۳(

ه بن رواحه به یگو یسار میبه اسناد خود از عطاء بن  یھقیب است، و بیغر از  ییکد: عبداللَّ
 ی، ولیم؟ پاسخ داد: بلیستیا ما مؤمن نیم، گفت: آیاوریمان بیا یا ساعتیدوستانش گفت: ب

د یح بن عبیاز شر یائکابوالقاسم اللابد. و حافظ یش یافزامان  مانیم، تا اینکاد یخداوند را 
ه بن رواحه دست مردکت نموده یروا ز، یگفت: با ما برخ یارانش را گرفته میاز  یه عبداللَّ

 ق مرسل است.یث ازھر دو طرین حدیم. اینیر بنشکم و در مجلس ذیاوریمان بیا یساعت
ه بن رواحهکت نموده، یروا س از ابودرداء یالسیط ستم را د س ه گفت: عبداللَّ

 یرا قلب در منقلب شدن و دگرگونیم، زیاوریمان بیا یا ساعتیگفت: ب یگرفت وم یم
ه کت است یروا یر از وکگ جوشان است. و نزد ابن عسایتر از د عیسر ه گفت: عبداللَّ

ر کذ ین ساعتیمر بنشیعو یگفت: ا یشد، به من م یه با من روبرو مک یبن رواحه وقت
مان ین مجلس ایگفت: ا یم، بعد از آن مینمود یر مکذ م وینشست یم، آن گاه مینک

، ناگاه آن را یا ه آن را در آوردهک یراھنت است، در حالیمان، مثل پیاست، مثل ا
، قلب در منقلب شدن و یآور ی، آن را در میا دهیه آن را پوشک ی، و در حالیپوش یم

 ) آمده است.۱۰۱/۱(نز کن در الین چنیتر است. ا عیگ جوشان سریاز د یدگرگون

 مان یبه مجالس ا ب عمر و معاذ یمند رغبت و عالقه
ه گفت: عمر دست کاند  ت نمودهیروا س در السنه از ابوذر یائکبه و اللیش یابن اب

 أل م، و خداوندییفزایمان بیز تا به ایگفت: برخ یگرفت و م یارانش را میا دو تن از یتن  یک

                                           
 ).۲۶۵/ ۳. احمد (ضعیف -١
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 هیم در الحلی) آمده است. و ابونع۲۰۷/۱نز (کالن در ین چنینمودند. ا یاد میرا 
به ما  یم، ویرفت یم س ه گفت: با معاذکت نموده، ی) از اسودبن ھالل روا۲۳۵/۱(

 م.یاوریمان بیا ید تا ساعتینیگفت: بنش

 تجدید ایمان 
فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س رهیاز ابوھر یاحمد و طبران

م؟ ینکد یمان ما را تجدیرسول خدا، چگونه ا ی، گفته شد: ا»دینکد یرا تجدتان  مانیا«

د: رجال احمد یگو ی) م۸۲/۱( یثمیھ .١»دینکاد یرا ز ال إله إال اهللاگفتن «فرمود: 
 ) گفته: اسناد احمد حسن است. ۷۵/۳ب (یدر الترغ یاند، و منذر ثقه

  ها و مشاهدات تکذیب تجربه

 ردکدا یه اسھال پک یقصه مرد
 ص نزد رسول خدا یه: مردکاند  ت نمودهیروا س ید خدریو مسلم از ابوسع یبخار

، رفت و به او »به او عسل بنوشان«رده است، گفت: کداه یآمد و گفت: برادرم اسھال پ
 یدم، ولیامبر خدا، به او عسل نوشانیپ ید، بعد از آن آمد و گفت: ایعسل نوشان

د، باز ی، رفت و به او عسل نوشان»عسل بنوشانبرو به او «شتر شد، فرمود: یاسھالش ب
خداوند «فرمود:  ص رد، رسول خداکاد یرسول خدا اسھالش را ز یآمد و گفت: ا

، باز رفت و به »م برادرت دروغ گفته است، برو و به او عسل بنوشانکراست گفته، و ش
 ) آمده است.۵۷۵/۲ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا .٢دید و او تندرست گردیاو عسل نوشان

ه بن مسعود با ھمسرش   قصه عبداللَّ
ه بن مسعودیاحمد از ز ه وقتکت نموده، یروا س نب ھمسر عبداللَّ  یه گفت: عبداللَّ

نمود و تفش را  یاش را صاف م نهید، سیرس یه مکگشت و به دروازه  یار بر مکاز 
روبرو  یبا مورد ه ناگھان بر ما وارد شود، وکن یت ایراھکانداخت، البته به خاطر  یم

ه کاش را صاف نمود،  نهیآمد و س یدر حال یافزود: او روز ید، ویآ یه بدش مکشود 

                                           
) حاکم آن را ۲۵۶/ ۴) حاکم (۱۳۱۴/ ۴) ابن عدی (۳۵۷/ ۲) ابونعیم (۳۵۹/ ۲. احمد (ضعیف -١

 ...اند صحیح دانسته اما ذھبی گفته اش را رد کرده و گفته: صدقة را ضعیف دانسته
 ).۱۹/ ۳) احمد (۲۲/ ۷) مسلم (۵۷۱۶بخاری ( -٢
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ر تخت یرا ز یرد؛ آن گاه وک یش تب مرا درمان میخو ینزدم بود و با دعا یره زنیپ
د، یرا د یا م نشست، و در گردنم رشتهیداخل شد و در پھلو ید: ویگو یپنھان نمودم، م

م افسون شده است، یه در آن براکاست  ید: گفتم: نخیگو یست؟ میرشته چن یگفت: ا
ه از شر ی رد و بعد از آن گفت: خانوادهکآن را گرفت و پاره  یو ازاند، از ین بی کعبداللَّ

 یافسون مھره حفاظت از زخم چشم، و جادو«گفت:  یه مکدم یشن ص رسول خدا
د، یپر ی، چشمم مییگو ین را میچرا اش گفتم: ید: برایگو ی، م»اند کجاد محبت شریا

د؟ گفت: یگرد ینمود آرام م یافسونش م یرد، وقتکرفتم او افسونش  یھودینزد فالن 
رد، ک یاو افسونش م یرد، و وقتک یه آن را به دست خود فرو مکطان بود، یآن عمل ش

 ص امبریه مثل گفته پکند، ک یت میفاکه تو را ک یداشت. در صورت یاز آن دست باز م
، شفاء ال كال شفاء اال شفاؤ نت الشاىفأاس، اشف واذهب ابلاس رب انل: «ییرا بگو

ه تو شفا دھنده کب گردان یپروردگار مردم درد را ببر، شفا نص«، ترجمه: »غادر سقماي

ن در ین چنیا .١»گذارد ینم یرا باق یه دردک ییست، شفایتو ن یجز شفا یی، و شفایھست
 ) آمده است.۴۹۴/۲(ر یثکر ابن یتفس

ه بن رواحه با ھمسرش  قصه عبداللَّ
ه بن رواحهکت نموده، یرمه رواک) از ع۴۴(ص یدارقطن  یپھلو س ه گفت: عبداللَّ

ده بود یه در گوشه اتاق خوابکزانش ینکاز  ییکسوی  بهده بود، بعد یھمسرش خواب
آن گاه افت، ید و او را در بسترش نید. ھمسرش ترسیھمبستر گرد یرفت و با و
ارد را کافت، دوباره به خانه برگشت و یزش ینکنار کرون آمد، او را در یبرخاست و ب
ه فارغ شد و برخاست و با ھمسرش در حالیبرداشت و ب د، یروبرو گرد یرون آمد. عبداللَّ

ارد را در دست داشت، گفت: چه شده است؟ ھمسرش پاسخ داد: چه شده است، که ک
ان ھر دو شانه ات یارد به مکن یدمت، با ایه دکافتم ی یم ییاگر تو را در ھمان جا

، یا دهیدم، گفت: مرا ندیز دینکناز ک؟ پاسخ داد: تو را یدیجا دکد: مرا در یزدم! پرس یم
، نموده است یم نھیه قرآن را در حال جنابت بخوانکن یما را از ا ص رسول خدا

ه گفت:  گفت: پس بخوان، عبداللَّ

                                           
) ابن ماجه ۱۴۱۲) ابن حبان (۴۱۸/ ۴) حاکم (۳۸۸۳) ابوداوود (۳۸۱/ ۱. احمد (صحیح -١

 ).۳۳۱) نگا: الصحیحة (۳۵۳۰(
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 كتابه  يتلواهللا اتانا رسول
 

 ا الح مشهور من الفجر ساطعـكم 
 

 هد بعدالعمى فقلوبناـاتى بال
 

 به موقنات آن ما قال واقع 
 

 يبيت جياىف جنبه عن فراشه
 

 مضاجعـمرشكني الـاذا استثقلت بال 
 

ب نمودم، بعد از آن یذکش را تیمان آوردم، و چشم خویھمسرش گفت: به خدا ا
ه د به یخند ص امبریرفت، و به او خبر داد، و پ ص نزد رسول خدا س صبح عبداللَّ

ن را از ی) ا۴۵(ص ین دار قطنیدم. و ھمچنینش را دیپس یھا ه دندانک یا اندازه
ه بن رواحهکت نموده، یروا ش رمه از ابن عباسکاز ع یگریق دیطر  س ه گفت: عبداللَّ

از ما  ییکه کنیاز ا ص ر شده، و گفته: رسول خداکداخل شد... و مانند آن را متذ
د: یگو ی) م۴۵(ص یق المغنیدر التعل .١نموده است یقرآن را در حال جنابت بخواند نھ

را  یاند، و ابوداود و را ثقه دانسته ین و ابوذرعه وین سلمه بن وھرام آمده، ابن معیدر ا
 ف دانسته است.یضع

 هیبیدر روز حد ص امبریبا پ س قصه عمر
ه گفت: نزد ابووائل آمدم کت نموده، یثابت روا یب بن ابیر از حبیدر التفس یبخار

ا یگفت: آ یم، و مردین بودینم. گفت: ما در صفّ کسئوال  یاز و )خوارج(تا در مورد 
 س طالب یبن اب ی؟ علینیب یشوند نم یتاب خدا فرا خوانده مکسوی  بهه کرا  یآنان

در روز د! ما خود را ینکشتن را متھم یگفت: خو س فیسھل بن حن ،٢یگفت: بل
م، یافتیدر یدر حال -ن صورت گرفت کیو مشر ص امبریان پیه مک یصلح -ه یبیحد

ا ما بر حق و یآمد و گفت: آ س م، و عمریدیجنگ یم میدید یجنگ م یبرا یه اگر مجالک

                                           
) در تاریخ دمشق و ۱۵۸/ ۱۲. داستان ابن رواحة با کنیز خود ضعیف است. ابن عساکر (ضعیف -١

/ ۲( نووی در المجموع) ۵۵۸/ ۶) مناوی در فیض القدیر (۴۹/ ۳ذھبی در سیر اعالم النبالء (
 ) می گوید: سند این داستان ضعیف و منقطع است.۱۸۳

د با ید: بایگو یم یعل یرا با اقتباس از قرآن گفت، ھدف جنگ را دارد، و برا یه حرف قبلک یمرد -٢
سھل بن  یند، ولک ید مییحرف او را تا یم، و علیم بجنگیاند، و ما بر حق ھست یه باغکھا  نیا

ه آماده جنگ بودند، که، یبیھا، و با اشاره به حالت مسلمانان در صلح حد ن گفتهید ایف با تردیحن
خواند، به اقتباس  یآن را قبول ننموده، و به صلح تن داد، مسلمانان را به صلح فرا م ص امبریو پ
 ر سوره فتح. م.ی، بخش تفسیرالقاریسیاز ت



 ٤٥  به غیب شباب یازدهم: ایمان اصحاب 

 

ستند؟ یآنان در آتش ن یھا شتهکما در جنت و  یھا شتهکا یستند؟ آیآنان بر باطل ن
م، در ینک یقبول ممان  نیپس چرا ذلت را در د ، حضرت عمر افزود:»یبل«گفت: 

فرمود:  ص امبریم؟! پیگرد یصله ننموده است بر میان ما فیه خداوند در مک یصورت
، آن »ع نخواھد ساختیابن الخطاب من رسول خدا ھستم، و خداوند ابدًا مرا ضا یا«

ا ما بر حق یآر کابوب یآمد و گفت: ا س رکنزد ابوب یصبر بی برگشت، و با کگاه خشمنا
امبر خداست، و خداوند ھرگز و یپ یابن خطاب، و یستند؟ گفت: ایو آنان بر باطل ن

 ین را بخاریا .١دیه سوره فتح نازل گردکن بود یع نخواھد ساخت، و ھمیابدًا او را ضا
از سھل  یگریآن را از طرق د ییو نسا ٢ت نموده، و مسلمیھم روا یگرید یدر جاھا

ش را یخو یمردم، نظر و رأ یالفاظ آن آمده: ا یاند، و در بعض ردهکت یف روایبن حن
داشتم امر  یه اگر قدرت مکدم ید ید، و من خود را در روز ابوجندل در حالینکمتھم 

 یتینمودم، و در روا یه آن را به طور حتم رد مکرفتم، بلیپذ یرا نم ص رسول خدا
را طلب نمود  س عمربن خطاب ص د، و رسول خدایآمده: آن گاه سوره فتح نازل گرد

 ) آمده است.۲۰۰/۴ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیش تالوت نمود. ایو آن را برا
از  یت بخاریه به روایبیخدا، در قصه صلح حدسوی  بهث در باب دعوت ین حدیل اک

 یه ابوجندل گفت: اکو مروان گذشت و در آن آمده است  س ق مسوربن مخرمهیطر
ن کیام، دوبار به طرف مشر ه مسلمان شده، آمدهک یگروه مسلمانان، من در حال

عذاب  أ در راه خداوند یو -د یدان یدم نمیا آنچه را من دیآ شوم؟! یده میبرگردان
ا یآمده گفتم:آ ص امبرین ھنگام نزد پید: من در ایگو یم س عمر -ده بود ید یسخت

ا ما بر حق و دشمن ما بر ی، گفتم:آ»[ھستم] یبل«؟ گفت: یستیخدا ن یحق، نبتو به 
و ذلت را بر  یچرا ما خوار ن وضعی، گفتم: پس با ا»[ھست] یبل«ست؟ گفت: یباطل ن

من رسول خدا ھستم، و ھرگز «م؟ گفت: یر بار ذلت برویزمان  نیم و در دیخود بخر
 یگفت یا نمم یا برایگفتم: آ». رد، و او نصرت دھنده من استکاو را نخواھم  ینافرمان

ن را یمن ا ی، ولیبل«م نمود؟ گفت: یم رفت و آن را طواف خواھیخواھ ٣ه به خانهک
 ص امبریگفتم: نه، پ» رد؟کم یه ما امسال آن را طواف خواھکت گفته بودم یبرا

                                           
 ).۴۸۴۴بخاری ( -١
 ).۴۸۶/ ۳) احمد (۹۴(مسلم در کتاب الجھاد به شماره  -٢
 خانه خدا. م. یعنی -٣
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د، یگو یم س عمر». ینک یو آن را به طور حتم طواف م ییآ یآن مسوی  بهتو «فرمود: 
 یست؟ گفت: بلیامبر خدا نین به حق پیا ایر، آکابوب یآمده گفتم: ا س رکنزد ابوب

د: یگو یھست. عمر م یست؟ گفت: بلیا ما بر حق و دشمن ما بر باطل نیھست. گفتم:آ
م؟! یر بار ذلت برویزمان  نیم و در دینکرا قبول  ین وضع چرا ما خواریگفتم: پس با ا

ند، و ک یپروردگارش را نم یافرمانامبر خداست، و نیپ یمرد، و یر گفت: اکابوب
ن، چون به خدا کچنگ زن و با او مخالفت م یاور اوست، به امر ویپروردگارش ناصر و 

م و آن را ییآ یه ما به خانه مکگفت  یما نم یبرا یا ویبر حق است. گفتم: آ یسوگند، و
رد؟ ک یخواھه امسال آن را طواف کا به تو گفته بود یآ ی، ولیم؟ گفت: بلینک یطواف م

 س . عمرینک ی، و آن را طواف مییآ یعبه مکر گفت: تو حتمًا به کر. ابوبیگفتم: نخ
 .١را انجام دادم ییکن یارھاکن رفتارم ید: پس من به خاطر ایگو یم

بر او به مغفرت و فتح، ھنگام  نازل شدن قرآن یبرا ص امبریخوشحال شدن پ
 هیبیبازگشتن از حد

ھنگام  ص امبریپ یه گفت: براکت نموده، یروا س کاحمد از انس بن مال
 د:یه نازل گردین آیه ایبیبازگشتش از حد

َغۡ ﴿ ُ ٱ لََك  فِرَ ّ�ِ مَ  َما �َّ رَ  َوَما بَِك َذ� ِمن َ�َقدَّ خَّ
َ
 .]۲[الفتح:  ﴾تَأ

ه برا هکن یتا ا«: ترجمه  .»امرزدیتو را ب یا ندهیتو گناه گذشته و آ یاللَّ
ن یزم یه از در روکنازل شده،  یا هیم آیامشب برا«فرمود:  ص امبریآن گاه پ

تالوت نمود، و شان  یآن را برا ص امبری، بعد از آن پ»تر است م محبوبیاست، برا
ه با تو چه کان نموده، یب أل خدا، خداوند ینب یو گوارا باد بر تو ا کاران گفتند: مباری
 د.یاه بر او نازل گردرد. آنگکخواھد  یا با ما چه معامله یند، ولک یم

ُدۡ ﴿ ۡ ٱ ِخَل ّ�ِ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن ِريَ�ۡ  تٖ َج�َّ
َ
ن یه به اکن یتا ا ﴾رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

 .]۵[الفتح:  ﴾اَعِظيمٗ  ًزافَوۡ ﴿ دیجا رس
ر درختان آن یه در زکدرآرد ھایی  تا مردان مؤمن و زنان مؤمن را در جنت«: ترجمه

 .»بزرگ یروزی.. پاند. انیھا در جر یجو

                                           
 ).۳۳۰/ ۴) احمد (۲۷۳۲، ۲۷۳۱بخاری ( -١
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ز ی) آمده، ن۱۸۳/۴ر (یثکر ابن یه در تفسکاز انس، چنان ١و مسلم ین را بخاریا
 ن قول خداوند:ی) درباره ا۴۴/۲۶ر (یاند. و نزد ابن جر ردهکت یروا

بِينٗ  احٗ َ�تۡ  لََك  َناَ�َتحۡ  إِنَّا﴿  .]۱[الفتح:  ﴾١ امُّ
 .»میفراھم ساخت یارکآش یروزیتو پ یما برا«: ترجمه

ه، یبیھنگام بازگشتش از حد ص امبریپ ین برایه گفت: اکت است یروا س از انس
ه با یبیھا را در حد ید، و او قربانیه از حج بازداشته شده بود نازل گردک یدر حال

م یبرا«ه ھمه را رنج و اندوه فرا گرفته بود ذبح نمود، و فرمود: ک یاصحابش، در حال
 ، و تالوت نمود:»تر است م محبوبیا برایدن ی ه از ھمهکنازل شده  یا هیآ

بِينٗ  احٗ َ�تۡ  لََك  َناَ�َتحۡ  إِنَّا﴿ َغۡ  ١ امُّ ُ ٱ لََك  فِرَ ّ�ِ مَ  َما �َّ رَ  َوَما بَِك َذ� ِمن َ�َقدَّ خَّ
َ
تا  ﴾تَأ

 .]۳-۱[الفتح: ﴾َعزِ�ًزا﴿ن قول خداوند یبه ا
ه برا م. تایفراھم ساخت یارکآش یروزیتو پ یما برا«: ترجمه تو گناه گذشته و  یاللَّ

 .»امرزد... تواناستینده تو را بیآ
 ر نموده است.کت... مثل آن را ذیآن گاه اصحابش گفتند: گوارا باد برا

ه قرآن را خوانده کبود  یانیاز قار ییک یو - س یه انصاریو احمد از مجمع بن جار
م، یه از آنجا برگشتک یم، ھنگامیه حاضر بودیبیه گفت: در حدکت نموده، یروا -بودند 

گر یرانند، آن گاه مردم به ھمد یه مردم شترھا را تند مکم یناگھان متوجه شد
نازل شده است، به  یوح ص رسول خدا یگفتند: مردم را چه شده است؟ گفتند: برا یم

 ص ه رسول خداکم یم، و متوجه شدیرون رفتیب ص امبر خدایپسوی  بهسرعت با مردم 
شان  یاند، و او برا بش سوار است، و مردم در اطرافش جمع شدهکبر مر ٢میراع غمکدر 

بِينٗ  احٗ َ�تۡ  لََك  َناَ�َتحۡ  إِنَّا﴿تالوت نمود:  اران رسول یاز  ید: آن گاه مردیگو یم .﴾١ امُّ
ه ک ی، سوگند به ذاتیآر«ن فتح است؟ فرمود: یا ایآ،رسول خدا یگفت: ا ص خدا

ن را ابوداود یا .٣ر شدکث را متذیو حد»... ن فتح استیدست اوست اجان محمد در 

                                           
 ).۱۹۷/ ۳) احمد (۴۱۷۲بخاری ( -١
 نه.یه و مدکان میاست در م ییاسم جا -٢
) در آن یعقوب بن مجمع است که مقبول است ۳۰۱۵) و (۲۷۳۶) ابوداوود (۴۲/ ۳. احمد (صحیح -٣

 یعنی در صورت متابعه مگرنه خیر. حدیث را آلبانی ضعیف دانسته است.چنانکه در التقریب آمده 
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از  یرده است. و بخارکت ی) آمده، روا۱۸۳/۴ر (یثکر ابن یه در تفسکدر الجھاد، چنان
 یه ھم فتحکد... فتح میشمر یه را فتح مکه گفت: شما فتح مکت نموده، یروا س براء

ر شده، کث را متذی... و حد١میشمر یمه را فتح یبیعت رضوان در روز حدیما ب یبود ول
) ۴۴/۲۶رش (یر ھم در تفسین را ابن جری) آمده. ا۱۸۲/۴ر (یثکر ابن یه در تفسکچنان

ه یبیه گفت: ما فقط روز حدکت نموده، یت نموده، و از جابر روایاز براء به مانند آن روا
 م.یشمرد یرا فتح م

 س ل مصر در زمان عمریقصه ن
ان یث بیش حدیه براک یسکس بن حجاج از یاز ق ۀدر السن یائکحافظ ابوالقاسم الل

 س د، اھل آن نزد عمروبن عاصیه مصر فتح گردک یه گفت: ھنگامکرده کت ینموده، روا
ن یر، ایام یآمدند، و گفتند: ا -عجم  یھا از ماه ییک -ر آنجا بود در ماه بؤنه یه امک
ست؟ گفتند: ید: و آن چیند، پرسک یدا نمیان پیر آن جریه به غکدارد  یل ما سنتین

ان یه در مکم یرو یم یا رهکدختر باسوی  بهن ماه بگذرد، یه دوازده شب از اک یوقت
ورات و لباسش را بر ین زیم، و بھتریساز یم ینش است، و پدر و مادرش را راضیوالد

ست، ین در اسالم نیم. عمرو به آنان گفت: ایانداز یل میم، و بعد او را در نینک یتنش م
سازد، آن گاه آنان ماه بؤنه را اقامت  یاسالم ھر آنچه را قبل از خودش بوده نابود م

نند. آن گاه کوچ کم گرفتند از آنجا یه تصمک ییان بازماند تا جایل از جریدند و نیگز
ش نوشت، تو در عمل ینوشت، و عمر برا س عمربن خطاب ین مسئله را برایا س عمرو

ام، آن را  ت فرستادهیبرا یکوچکام، برگه  ن نامهیمن در داخل ا، یا دهیخود به حق رس
ر بحرھا خواھد آمد یدر تسخ یبیدات غییه در باب تأکث را چنانیل انداز... و حدیدر ن

ل انداخت، و آنان در روز شنبه یم؛ و در آخر آن آمده: پس نوشته را در نیآور یدوباره م
شب به  یکه ارتفاع شانزده گز فقط در ل را بیه خداوند نکصبح نمودند،  یدر حال

 .٢ان آورده بود، و خداوند آن روش و سنت را از اھل مصر تا امروز قطع نمودیجر
ر یخ و غیر، ابوالشکن را ھمچنان ابن عسای) آمده. ا۴۶۴/۳ر (یثکر ابن یه در تفسکچنان

 اند. ردهکت یآنان روا

                                           
 ).۴۱۵۰بخاری ( -١
) و اللکائی در السنة. سند آن ۳۴۹، ۳۴۸/ ۱۸. ابن عساکر در مختصر تاریخ دمشق (ضعیف -٢

 ضعیف است و در آن مجھوالنی ھستند.
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 ایبا مسلمانان در در یداخل شدن عالء بن حضرم
ه گفت: با عالء بن کت نموده، ی) از سھم بن منجاب روا۷/۱( هیم در الحلیابونع

ان یا در میم، و دریدیرس ١نیه به دارکنیم تا ایت نمودکم، حریبه جنگ رفت س یحضرم

 ، و�كيا عليم، يا حليم، يا ىلع، يا عظيم، انا عبيد«ما و آنان قرار داشت، آن گاه گفت: 
بلند  یبردبار، ا یدانا، ا یا«: ترجمه. »فاجعل نلا ايلهم سبيال، نقاتل عدوك، ا� كسبيل

 یما راھ یا، برایم، بار خدایجنگ یم، با دشمنت مییم، و در راه توییبزرگ، ما بندگان تو یمرتبه، ا

ن یز یم، آب به نمدھایداخل شد ید، وقتی. و با ما داخل بحر گرد»آنان بگردانسوی  به
 س رهی) از ابوھر۸/۱ن را ھمچنان (یم. ایرون رفتیآنان ب ید، بعد به سویرس ینم ھایمان

ما را  - یسرکفرمانده  -عبر که ابن مک یت نموده، و افزوده است: ھنگامیھمانند آن روا
نشست و خود را به  یشتکم!! بعد از آن دریجنگ ینان نمید گفت: نه، به خدا سوگند با اید

، و یز از وین یره و طبرانی) از ابوھر۲۰۸(ص ن را در الدالئلیم ایو ابونع .٢دیفارس رسان
ث یه احادکاند، چنان ت نمودهیروا س از انس یھقیا از سھم بن منجاب و بیالدن یابن اب

از دجله در روز  س وقاص یث عبور سعدبن ابیر بحرھا خواھد آمد، و احادینان در تسخیا
ه: چه شما را از کھم آمده است  س یه در آن قول حجربن عدکز خواھد آمد، یه نیقادس

 دارد؟ یبازم -دجله  یعنی - کاند ن آبیر از ایغتان  دشمنسوی  بهعبور نمودن 

ن ٍس ِ�َفۡ  َ�نَ  َوَما﴿
َ
ِ ٱ نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  َ�ُموَت  أ ٗ�  ابٗ كَِ�ٰ  �َّ َؤجَّ  .]۱۴۵[آل عمران:  ﴾مُّ

 .»دھد یوقت نوشته شده و مقرر جان م یکم خدا، و در کو ھر نفس به ح«: ترجمه
دند، یز وارد گردیه وارد شد مردم نک یبعد از آن اسبش را داخل آب نمود، و ھنگام

و فرار نمودند. ابن  ،٣ھا ھستند ھا ھمانند جن نید، گفتند: ایشان را دیدشمن ا یوقت
 رده است.کت یان روایب بن ظبین را از حبیحاتم ا یاب

 ه در حره افتاده بود ک یردن آتشکو دور  یم داریتم
ث را یت نموده است، و حدیه بن حرمل روای) از معاو۲۱۲م در الدالئل (صیابونع

آمد و  س مینزد تم س در حره افتاد، و عمر یر شده و در آن آمده است: آتشکمتذ

                                           
 ج فارس.یاست در خل یا رهیجز -١
 قیق من. دارالغذ.. نگا: معجزات النبی با تحصحیح -٢
 .یجن و پر یعنی یه به فارسکث، یوان در حدیلمه دک -٣



 حیات صحابه    ٥٠

 

ستم؟ و تا یستم؟ و من چکین من یرالمؤمنیام ین آتش برو، گفت: ایاسوی  بهگفت: 
ز آن دو را ید: من نیگو یم ھمراھش برخاست، میه تمکد یاصرار ورز س عمرآن وقت 

د: و شروع نموده آن را یگو یآتش به راه افتادند، در ادامه مسوی  بهدنبال نمودم و آنان 
د، یم به دنبالش وارد گردیه داخل دره شد و تمکن یراند، تا ا ین طور با دستش میا

، یو بغو یھقین را بیده!!. ایه ندکست ین یسک ده مانندیه دک یسکگفت:  یم س عمر
 اند. ت نمودهیدر اطاعت آتش خواھد آمد، روا یبیدات غییه در تأکچنان

د و بشارتش یدر روز خندق د ھنگام ضربه زدن به سنگ ص امبریه پکآنچه را 
 اصحابش  یبرا

ت یروا ص امبریاز اصحاب پ یو او از مرد -ن یاز بحر یمرد -نه کیاز ابوس ینسائ
در  یبه حفر خندق امر نمود، سنگ ص ه رسول خداک یه گفت: ھنگامکنموده، 

برخاست و  ص امبریندن بازداشت، آن گاه پکد، و آنان را از یدار گردیپدشان  ریمس
 نار خندق گذاشت و گفت:کش را در یلنگ را گرفت و عباک

ۡت ﴿ َل  �َّ  ٗ�ۚ وََعدۡ  اقٗ ِصدۡ  َرّ�َِك  َ�َِمُت  َوَ�مَّ ِميعُ ٱ َوُهوَ  ۦۚ تِهِ لَِ�َِ�ٰ  ُمَبّدِ  ﴾١١٥ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
 .]۱۱۵[االنعام: 
 یا نندهکل یچ تبدیو انصاف تمام شد، و ھ یو سخن پروردگارت در راست«: ترجمه

 .»ست، و او شنوا و داناستیسخنان او ن یبرا
با ضربه رد، و توأم ک یستاده بود و نگاه میا س سوم سنگ افتاد و سلمان یکآن گاه 

ۡت ﴿بار دوم زد و گفت:  ید، برایدرخش یبرق ص رسول خدا  اقٗ ِصدۡ  َرّ�َِك  َ�َِمُت  َوَ�مَّ
َل  �َّ  ٗ�ۚ وََعدۡ  ِميعُ ٱ َوُهوَ  ۦۚ تِهِ لَِ�َِ�ٰ  ُمَبّدِ  یگر افتاد و برقیسوم د یکآن گاه  .﴾١١٥ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

ۡت ﴿بار سوم زد و گفت:  ید، باز برایه سلمان آن را دکد یدرخش  َرّ�َِك  َ�َِمُت  َوَ�مَّ
َل  �َّ  ٗ�ۚ وََعدۡ  اقٗ ِصدۡ  ِميعُ ٱ َوُهوَ  ۦۚ تِهِ لَِ�َِ�ٰ  ُمَبّدِ مانده افتاد.  یآن گاه ثلث باق .﴾١١٥ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

رسول  یش را برداشت و نشست. سلمان گفت: ایرون رفت و عبایب ص و رسول خدا
د، یدرخش یم یھمراھش برق یزد یم یا ه ھر ضربهکدم، یخدا، تو را در وقت زدن د

ه تو را ک یسوگند به ذات یگفت: آر» ؟یدیسلمان آن راد یا«فرمود:  ص رسول خدا
 یه ضربه اول را زدم، شھرھاک یمن وقت«رسول خدا. گفت:  یبه حق مبعوث نموده، ا

ه آن را به چشمم ک ییار شد تا جاکم آشیبرا یادیز یو اطراف آن و شھرھا یسرک
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رسول خدا، از خدا  یه نزدش حاضر بود به او گفت: اکاز اصحاب  ییک، آن گاه »دمید
ب ما گرداند تا با یمت نصیند، و اوالدشان را به غنکما فتح  یبخواه تا آن را برا

م، و رسول خدا ھمان دعا را فرمود، ییب نمایرا تخر ھایشان نیش سرزمیخو یھا دست
م یصر و اطراف آن برایق یگاه شھرھابعد از آن ضربه دوم را وارد آوردم، آن «افزود: 

رسول خدا، از خداوند  یگفتند: ا». دمیه آن را به چشمم دک یید تا جاینمودار گرد
ب ما گرداند تا با یمت نصیند، و اوالدشان را به طور غنکما فتح  یبخواه تا آن را برا

از آن م، و رسول خدا دعا فرمود. بعد ینکب یرا تخر ھایشان نیش سرزمیخو یھا دست
م یاطراف آن برا یھا هیو قر حبشه یباز ضربه سوم را وارد آوردم، آن گاه شھرھا«گفت: 

فرمود:  ص امبر خدای، بعد از آن پ»دمیه آن را به چشمم دک یید، تا جاینمودار گرد
ز آنان یه حبشه شما را گذاشته است [و به شما تعرض ننموده است] شما نک یتا وقت«

، ابن »دینک کز آنان را تریاند، شما ن نموده کشما را تر که ُترک ید، و تا وقتیرا بگذار
ت یروا یل طوالنکبه ش ین را نسائین این چنید: ایگو ی) م۱۰۲/۴ه (یر در البدایثک

ھا شما  یه حبشک یتا وقت«رده است: کت ین بخش آن را رواینموده است، و ابوداود فقط ا
 .١»دینک کنمودند تر کشما را تر که ترک ید، و تا وقتیز آنان را بگذاریاند شما ن ردهکرا رھا 

ه کر شده کرا متذ یثیت نموده، و حدیروا ین را از عمرو بن عوف مزنیر ایابن جر 
زد  یا لنگ را از سلمان گرفت و به سنگ چنان ضربهکآمد و  ص امبریدر آن آمده: پ

د، انگار یرا روشن گرداننه یان دو حّره مدیه مکد یدرخش یافت و از آن برقکه آن را شک
ر فتح، یبکچون ت ص بود، آن گاه رسول خدا ییکدر دل شب تار یه آن برق چراغک
ه ین قضین بار زد و عیدوم یر گفتند، باز آن را برایبکر گفت: و مسلمانان ھم تیبکت
د، و آن را سلمان یرار گردکن حادثه تین بار زد و عیسوم یرار شد، باز آن را براکت

از «دند، گفت: یادآور شدند، و او را از آن نور پرسی ص رسول خدا یبرا ومسلمانان
 یھا ھا دندان ه آنکروشن شد، انگار  یسرک یره و شھرھایح یم قصرھایبرق اول برا

رد، و از برق کدا خواھند یه امتم بر آنان غلبه پکل به من خبر داد یسگان باشند، و جبر
سگان باشند  یھا ھا دندان آن ییه گوکن روم روشن شد یسرخ از سرزم یقصرھا یدوم

صنعاء  یقصرھا یند، و از سومک یدا میه امتم برآن غلبه پکل به من خبر داد یو جبرئ
ه امتم بر کل به من خبر داد یسگان باشند، و جبر یھا ھا دندان ه آنکروشن شد، انگار 

                                           
 ).۷۷۲) (۴۱۶/ ۲) نگا: الصحیحة (۱۷۶/ ۹) و بیھقی (۴۳۰۲. ابوداوود (صحیح -١



 حیات صحابه    ٥٢

 

، و مسلمانان شادمان و »نتا ین بشارت بادا براینند، بنابراک یدا میآنان غلبه پ
ه احزاب ک ید: و ھنگامیگو یده گفتند: الحمدلله، وعده راست است، میخوشحال گرد

 دند، مؤمنان گفتند:یار گردکآش

ُ ٱ وََعَدنَا َما َذاَ�ٰ ﴿ ُ ٱ َوَصَدَق  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ ٓ  َزاَدُهمۡ  َوَما ۥۚ َورَُسوُ�ُ  �َّ  انٗ إِيَ�ٰ  إِ�َّ
 .]۲۲[االحزاب:  ﴾الِيمٗ َو�َسۡ 

اند، و خدا و رسول او  امبر او به ما وعده دادهیه خداوند و پکن ھمان است یا«: ترجمه

 .»فزودیشان نیم ایمان و تسلیاند، و آن جز به ا راست گفته
 یره و شھرھایح یثرب قصرھایه از کدھد،  یومنافقان گفتند: او به شما خبر م

نون خندق حفر کشود، و شما ا یشما فتح مله یھا به وس ند، و آنیب یرا م یسرک
 د:یشان نازل گردید؟! و درباره ایرون رویدان بید به میتوان ید و نمینک یم

ۡ ٱ َ�ُقوُل  �ذۡ ﴿ ِينَ ٱوَ  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ ا مَّ ُ ٱ وََعَدنَا مَّ  إِ�َّ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
 .]۱۲[االحزاب:  ﴾١٢ �ُغُرورٗ 
شان مرض است گفتند: خدا و  یھا ه در دلک یه منافقان و آنانکو آنگاه «: ترجمه

 .١»اند ردهکب وعده نیما جز فر یرسول او برا
 ب است.یث غرین حدید: ایگو ی) م۱۰۰/۴ه (یر در البدایثکابن 

ت کدر بر یبیدات غییه در تأک، چنانس از ابن عباس یلیث طویدر حد یو طبران
به من «فرمود:  ص ه: رسول خداکت نموده یآمد، روا ھا خواھد در جنگشان  طعام

ه بسم«، گفت: »ن زننده آن من باشمید تا نخستیاجازه دھ سومش  یک، و آن را زد »اللَّ
ه ا«پاره شد و افتاد، آن گاه گفت:  ، بار »عبهکروم، سوگند به پروردگار  یبر، قصرھاکاللَّ

ه ا«گر زد و پاره شده افتاد، و گفت: ید فارس، سوگند به پروردگار  یقصرھابر، کاللَّ
م و او ینک یش خندق حفر میخو یھا نفس ی، آن گاه منافقان گفتند: ما برا»عبهک

د: رجال یگو ی) م۱۳۲/۶( یثمی. ھ٢دھد؟! یو روم را وعده م فارس یقصرھامان  یبرا
ه بن احمد بن حنبل و نعیغ اند، حیآن رجال صح  اند. ، و آن دو ثقهیم عنبریر عبداللَّ

 

                                           
 ).۵۹۸/ ۳) و حاکم (۴۲۰-۴۱۸/ ۳. اگر موضوع نباشد. بیھقی در الدالئل (بسیار ضعیف -١
 ).۴۵۰/ ۷ابن کثیر آن را در البدایة () ۱۲۰۵۲/ ۱۱. طبرانی در الکبیر (صحیح -٢
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 درباره اصحاب  یدن زھر و سخن نصرانیخالد و نوش
ن قولش خواھد آمد: یو ا س دن خالدیدر رفتن اثر زھر، زھر نوش یبیدات غییدر تأ

ھم خواھد آمد: به خدا  ١ن قول عمرویرد، و ایم یدن اجلش نمیھرگز تا رس یچ نفسیھ
باشد، ھر چه را تان  انیدر م ٢ن قرنیاز ا ییکه ک یگروه عرب، مادام یسوگند، ا

ره است: ھرگز مانند یاھل ح ین سخنش براین اید. و ھمچنیشو یم کد مالیبخواھ
 !.!ام دهین وضوح ندیرا بد یآوردن امر یامروز رو

 ست یبه تعداد ن یروزیه پکن یدرباره ا ش اقوال اصحاب
ره، یابوھر یخواھد آمد: ا س قول ثابت بن اقرم یروزیپ یھا زهیدر باره اسباب و انگ

ثرت ک، ما به ی، گفت: تو در بدر با ما نبودی؟! گفتم: آرینیب یرا م یادیانگار تو تعداد ز
اداند و یھا چقدر ز یبه او گفت: روم یه مردک یھنگام س م. و قول خالدیشو یروز نمیپ

اد؟! یو مسلمانان چقدر زاند  کھا چقدر اند ی؟! گفت: رومکمسلمانان چقدر اند
گردند، نه به تعداد  یم مکندادن  یاریشوند، و به  یاد میخداوند زرزمندگان با مساعدت 

بود، و  یش تندرست میسم پا یدگیاز سا ٣ه اشقرکمردان. به خدا سوگند، دوست دارم 
اما بعد:  س عمروبن عاص یبرا س رکن نامه ابوبیشدند. و ھم چن یآنان دو چندان م

 یاند، ول جمع شده یادیبه تعداد زھا  یه رومک یشو یر مکد، متذینامه ات به من رس
ثرت سربازان، کثرت عدد نصرت داد و نه به کنه به  ص امبرشیخداوند ما را ھمراه پ

جز دو اسب نبود، و ما مان  ه ھمراهکم، ینمود یغزا م ص امبر خدایبا پ یو ما در حال
مان  هم، و ھمرایبود ص امبر خدایم. در روز احد با پیشد یشتران را به نوبت سوار م

 یسکخداوند ما را بر  ید، ولیگرد یسوار م ص ه آن را رسول خداکاسب نبود،  یکجز 
 رد.ک یممان  کمکد و یگردان یروز مینمود پ یه با ما مخالفت مک

انجام داد گذشت، آن ھم در  س ارتش اسامه یدر راه انداز س رکو آنچه ابوب
د و نفاق یقاطبه عرب مرتد گردردند، کاز ھر طرف شورش  یھا بر و ه عربک یفرصت

ت سربرآوردند و مسلمانان به سبب نبودن و از دست دادن یت و نصرانیھودیظاھر شد، 

                                           
 ره است.یح از اھل حیعمروبن عبدالمس یو -١
 اصحاب. یعنی -٢

 است. س نام اسب خالد -٣



 حیات صحابه    ٥٤

 

ثرت دشمن شان، چون گوسفندان باران زده کو  یخود یروین یمکو  ص امبرشانیپ
ه ارتش اسامه را نگه دارد، آن گاه کردند کر عرض کن به ابوبیدر شب سرد بودند، بنابرا

روان  ص ه رسول خداکرا  یگفت: من ارتش -تر بود  تر و قاطع ه مصممک -ر کابوب
ه ک یام!! سوگند به ذات جرأت نموده یبزرگکار  بهن صورت یرده است نگه دارم؟! در اک

را  یه ارتشکھا بر من حمله آورند بھتر از آن است،  ه عربکن یجانم در دست اوست، ا
اسامه با ارتشت به ھمان  یآن را روان نموده است!! ا ص ه رسول خداکنگه دارم 

ت یبرا ص ه رسول خداک یین، و در ھمان جاکت کحر یا ه به آن مأمور شدهک یطرف
ن و بر اھل موته دستور داده است بجنگ، چون خداوند آنچه را یه فلسطیدر ناح

ه بن رواحهیفاک یگذار یم ه کوز مؤته در ر س ت خواھد نمود. و ھمچنان قول عبداللَّ
قوم، به خدا سوگند، آنچه را  یه گفت]: اکست ھزار دشمن جمع شده بود گذشت [یدو

د و آن: شھادت یا رون آمدهیه در طلب آن بکاست  یزید، ھمان چیپندار ینون بد مکا
 ینیله دیھا فقط به وس م، ما با آنیجنگ یثرت نمکاست، ما با مردم به عدد، قوت و 

ن یاز ا ییکه جز کد، ینکت کده است، حریرا به آن عزت بخش ه خداوند ماکم یجنگ یم
ا شھادت. مردم گفتند: به خدا سوگند، ابن رواحه راست ی یابیامکا یست: ین ییکدو ن

نده و نوشته کتاب پراکن یه در اکن موضوع یاصحاب در ا یھا د. و چه بسا قصهیگو یم
رار آن کر و تکتاب را به ذکه کر، یو س یث، مغازیتب احادکن در یشده است، و ھم چن

 م.ینک ینم یطوالن

  حقیقت و کمال ایمان

 ؟ و جواب حارث ی: چگونه صبح نمودکبن مال به حارث ص امبریپ قول
داخل  یدر حال ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س ر از انسکابن عسا
ت داده گفت: کش حریخواب بود، او را با پا س که حارث بن مالکد، یمسجد گرد

رسول خدا،  یت ایسرش را بلند نمود و گفت: پدر و مادرم فدا ی، و»نکسرت را بلند «
امبر خدا یپ یگفت: ا» ؟یچگونه صبح نمود کحارث بن مال یا«فرمود:  ص امبریپ

قت آنچه تو یاست، حق یقتیھر حق حق یبرا«به صفت مومن حق صبح نمودم، گفت: 
نمودم، شبم  یسپر یدم، روزم را با تشنگیگردان یروا یگفت: از دن» ست؟یچ ییگو یم

اھل سوی  بهه کا ینم و گوک یه به عرش پروردگارم نگاه مکا یدم، گویشک یداریرا ب
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ه کنم ک یاھل آتش نگاه مسوی  بهنند، و ک یارت میگر را زید یکه کنم ک یبھشت نگاه م
ه خداوند ک یھست یتو شخص«به او گفت:  ص امبریزنند، پ یگر بانگ مید یکبه 

 .١»نکن مداومت ی، بنابرایا قلبت را روشن و منور نموده است، شناخته
را حارثه بن  یه او وکن یرده، جز اکت یدر امثال از انس ھمانند آن روا یرکعس

ن مداومت ی، بنابرایا دهید«ه گفت: کآمده است،  یت ویده است، و در رواینعمان نام
منور ساخته  یمان را در قلب ویه خداوند اکاست  یا بنده«، بعد از آن فرمود: »نک

ش ید، و او برایخدا، از خداوند بخواه تا به من شھادت عطا فرما ینب ی، گفت: ا»است
ن ید، آن گاه او نخستیاران خدا سوار شوکسوار یاعالن شد: ا ید: روزیگو یدعا نمود، م

ن در ین چنید. اید گردیه شھکبود  یارکن سواریه سوار شد و نخستکبود  یارکسوار 
 ) آمده است.۱۶۰/۵نز (کمنتخب ال

راه  ص امبر خدایه پک یه گفت: در حالکت نموده، یروا س ن را از انسیابن نجار ا
حارث  یا«به او گفت:  ص امبرید، پیروبرو گرد یاز انصار با و یرفت، ناگھان جوان یم

حق به خدا مؤمن بودم،  ه بهکصبح نمودم،  یگفت: در حال» ؟یچگونه صبح نمود
رسول  ی، پاسخ داد: ا»است یقتیھر قول حق ی، چون براییگو یه چه مکن یبب«گفت: 

ه در کدر آخرش، چنان یادتیرا با ز یرکث عسید... و مانند حدیگردان یخدا، نفسم رو
ن را در الزھد از صالح بن یا کر نمود. ابن المبارک) آمده است، ذ۱۶۱/۵المنتخب (
ھر  یبرا«آمده است: گفت:  یتیرده، و در رواکت یر رواکاق ابن عسایند سمسمار ھمان

د: یگو ی) م۲۸۹/۱( ، حافظ در االصابه٢»ست؟یمان تو چیقت ایاست، حق یقتیقول حق
بن مسمار و جعفربن  ن را عبدالرزاق از صالحین این چنیث معضل است، و این حدیا

ل کت نموده و گفته: به شیروا ید سلمیزین را از یر ایت نموده و در التفسیبرقان روا
ن را یده و گفت: ایر گردکر شد، متذکه ذکث انس را یت شده است...، و حدیموصول روا

ه یوسف بن عطیق ین را در شعب از طریا یھقیاند، و ب ردهکت یو ابن منده روا یطبران
ر است، و کن منید: ایگو یم یھقیباشد، و ب یف میضع یلیخ یه وکت نموده، یصفار روا

                                           
) در سند آن ابن لھیعة ضعیف است. ۴۳/ ۱۱) ابن ابی شیبة (۳۳۶۷) (۳۰۲/ ۳. طبرانی (ضعیف -١

تزکیه نمیکند و این کار  ھمچنین در متن آن نکارت است زیرا مومن خود را پاک نمی داند و
 مخالف نص قرآن است.

) و مصنف ابن ابی شیبة ۲۷۹/ ۹) آمده. نگا: الحلیة (۲۸۹/ ۱معضل. چنانکه در االصابة ( ضعیف -٢
 ).۹۸۷۷) و میزان االعتدال (۴۳، ۴۲/ ۱۱(
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گفته: حارثه. ابن صاعد  یگفته: حارث، و بار یوسف در آن دچار اشتباه شده، باری
ت نموده، ین را از انس روایست. بزار ھم ایل موصول ثابت نکث به شین حدید: ایگو یم
ست، یقابل حّجت ن یه وکه آمده، یوسف بن عطین ید: در یگو ی) م۵۷/۱( یثمیھ

 ص امبریپ یاز پھلو یه وکت نموده یروا یانصار کن مالن را از حارث بیز این یطبران
ث یو مانند حد» ؟یحارثه چگونه صبح نمود یا«به او گفت:  ص امبریعبور نمود، و پ

عه آمده، و ھم ین ابن لھید: در ایگو ی) م۵۷/۱( یثمیر شده، ھکر را متذکابن عسا
 ار شدن دارد.کح و آشیاز به توضیه نکھست  یسکن در آن یچن

 ؟ و جواب معاذیبه معاذ: چگونه صبح نمود ص امبریپ قول
به  س ه: معاذبن جبلکت نموده یروا ک) از انس بن مال۲۴۲/۱( هیم در الحلیابونع

» ؟یمعاذ چگونه صبح نمود یا«گفت:  ص امبریوارد شد، پ ص نزد رسول خدا
است، و  یھر قول مصداق یبرا« :گفت: مؤمن به خداوند متعال صبح نمودم. فرمود

 ینب یگفت: ا» ست؟یچ ییگو یاست، پس مصداق آنچه تو م یقتیھر حق حق یبرا
ام،  ردهکنم، و ھرگاه شب ک یه شب نمکام  ام، گمان نموده ردهکخدا، من ھرگاه صبح 

ه کنم ک یگذارم، گمان م یش میه پکرا  یم، و ھر قدمینما یه صبح نمکام  گمان نموده
ه کنم، ک یھر امت نگاه مسوی  بهمن  ییآن نخواھم گذاشت، و گو یرا در پ یگریقدم د

ش یاش و بتھا یشود و ھمراھش نب یتابش فراخوانده مکسوی  بهبر زانو نشسته و 
عقوبت اھل آتش و ثواب اھل سوی  بهمن  یینمود، و گو یر خدا را عبادت میه غکاست، 

 .١»نک، پس مداومت یا شناخته«نم، فرمود: ک یجنت نگاه م

 د؟ و جواب آنان یستیارانش: شما چیو  د بن حارثیبه سو ص امبریفرموده پ
ه کگذشت  س د بن حارثیث سویامبرش در حدیخدا و پسوی  بهو در باب دعوت 

م و یه داخل شدک یم، ھنگامیدیرس ص امبر خدایگفت: با شش تن از قومم به نزد پ
» د؟یستیشما چ«د: یپرسم، از عادات و لباس ما خوشش آمد، یصحبت نمود یبا و
دارد،  یقتیخود حق یھر قول برا«نموده، فرمود:  یتبسم ص امبریم: مومنان، پیگفت
مان ما در] یقت ایم: [حقید: گفتیگو ید میسو» ست؟یمان شما چیقت قول و ایحق

ت امر نمودند تا به آنھا یپانزده خصلت [پنھان است]: پنج خصلت آن را فرستاده ھا

                                           
 ).۲۴۲/ ۱ابونعیم ( -١
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ت به ما امر نمودند تا به آن عمل یگر را فرستاده ھایپنج خصلت د م، ویاوریمان بیا
ه کم، یا ت انتخاب نموده و فرا گرفتهیگر آن را از زمان جاھلیم، و پنج خصلت دینک
... و یاز آن را بد ببر یزیه چک یم، مگر در صورتینک یھا عمل م نون ھم به آنکا

ر و یامبرانش، اندازه خیش، پیب ھاتاک، یمان به خدا، فرشتگان ویث را در مورد ایحد
 ر شده است.کو متذیکان اسالم و اخالق نکشرش، ار

ش مغفرت یش مغفرت بخواھد و او برایآمد تا برا ص امبریه نزد پک یقصه منافق
  خواست
ه کنشسته بودم  ص امبریه گفت: نزد پکت نموده، یروا ب م از ابن عمریابونع

 یش روینزدش آمد، و در پ -حارثه  یتن از بن یک - س ید انصاریناگھان حرمله بن ز
نجاست، و با دستش به زبانش یمان ایرسول خدا، ا ینشست و گفت: ا ص رسول خدا

 کاش گذاشت، و خداوند را جز اند نهینجاست، و دستش را بر سیاشاره نمود، و نفاق ا
آن گاه رار نمود. کماند، و حرمله آن را ت یخاموش باق ص ند. رسول خداک یاد نمی
ر کشا یصادق و قلب یا، به او زبانیبار خدا«زبان حرمله را گرفت و گفت:  ص امبریپ

دارد، به او عطا فرما،  یه مرا دوست مکرا  یسک یمرا و دوست یب بگردان، و دوستینص
رسول خدا، من  ی، آن گاه حرمله به او گفت: ا»ر رھنمون گردانیخسوی  بهو امرش را 

امبر ینم؟ پکن ییا تو را به آنان داللت و رھنمایه بزرگشان بودم، آکدارم  یبرادران منافق
م؛ یخواھ یش مغفرت می، برایه تو آمدکه نزدمان آمد، چنان ک یسک«فرمود:  ص خدا

ه بر آن اصرار ورزد خداوند او را سزاوار ک یسکم، و یتو مغفرت خواست یه براکچنان 
رده و در کت ین را روایھم ا یطبران ) آمده است.۲۵۰/۲نز (کن در الین چنیا .١»است

رده است، و در فوائد ھشام کت ین را روایز ایوجود ندارد، ابن منده ن یالکاسنادش اش
 ،٢میردکت یھمانند آن روا س ت از ابودرداءیمان را به روایت احمد بن سلیبن عمار روا

 ) آمده است.۳۲۰/۱( ن در االصابهین چنیا
 

                                           
 ).۶/ ۴طبرانی ( -١
ابودرداء نسب داده است. وی گفته است: در آن ) به طبرانی از ۴۰۲ھیثمی آن را در المجمع ( -٢

 رجال آن ثقه ھستند.ی  یک روای است که نام برده نشده و بقیه
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  أل ایمان به ذات و صفات خداوند

 صحابه  کیاد خواندن سوره اخالص توسط یز
امبر یه: پکت نموده یروا ل شهی) از عا۲۰۸در االسماء و الصفات (ص یھقیب
اران خود ی یفرستاد، او در نمازھا برا یا هیرا به عنوان فرمانده سر یمرد صخدا

ه احد خاتمه میپ برگشتند ه ک ید، ھنگامیبخش یش نماز بود و فرائتش را به قل ھواللَّ
ن را به چه خاطر یه اکد یبپرس یاز و«ادآور شدند، فرمود: ی ص رسول خدا یآن را برا
ن سوره صفت رحمان است، و یه اکن یدند گفت: به علت ایاو را پرس» دھد؟! یانجام م

ه کد یبه او خبر بدھ«فرمود:  ص ه آن را بخوانم، رسول خداکدارم  یمن دوست م
اند،  ردهکت یشه رواین را از عایز ایو مسلم ن یبخار .١»دارد یدوستش م أل خداوند

 گفته است. یھقیه بکچنان

صحبت  یه از خداوند سبحانه و تعالک ییھودیاز گفته عالم  ص امبریپ قیتصد
 نمود
ه بن مسعود۲۴۵در االسماء و الصفات (ص یھقیب ه کت نموده، یروا س ) از عبداللَّ

 -رسول خدا  یا ای -محمد  یآمد و گفت: ا ص نزد رسول خدا ییھودیگفت: عالم 
ھا  ھا و درخت وهک، یھا را ھم بر انگشت نیقرار داده، زم یھا را بر انگشت خداوند آسمان

، و یگریر مخلوقات را بر انگشت دیو سا ی، آب و گل را ھم بر انگشتیز بر انگشتیرا ن
به خاطر  ص امبریگاه پد: آن یگو ید: من پادشاه ھستم، میگو یان داده مکھا را ت آن

د، بعد از یار گردکنش اشیپس یھا ه دندانکه یکد به قدریخند یھودیق قول عالم یتصد
 آن گفت: 

ْ  َوَما﴿ َ ٱ قََدُروا ِ قَدۡ  َحقَّ  �َّ  ٱوَ  ۦرِه
َ
 هیتا آخر آ ﴾َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥَضُتهُ َ�بۡ  اَ�ِيعٗ  ُض �ۡ�

 .]۶۷[الزمر: 
ه تمام ک یسته اوست نشناختند، در حالیه شاکآنان خداوند را آن گونه «: ترجمه

 .»امت در قبضه اوستین در روز قیزم
 اند. ت نمودهید، روایگو یم یھقیه بکح خود، چنانیدر صح ٢و مسلم ین را بخاریا

                                           
 ).۸۱۳) مسلم (۷۳۷۵بخاری ( -١
 ).۲۷۸۶) مسلم (۴۸۱۱بخاری ( -٢
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 ندک یه چگونه خداوند مردم را حشر مکن یث انس و ابوذر درباره ایحد
ه: از کت نموده یروا س ک) از انس بن مال۳۵۶در االسماء و الصفات (ص یھقیب

شود؟ فرمود:  یش حشر میامت بر رویافر در روز قکده شد: چگونه یپرس ص امبریپ
امت بر یه او را در روز قکش روان ساخت، قادر است یا بر پاھایه او را در دنک یسک«

ر یم و غکحاتم، حا ی، ابن ابی، مسلم، احمد، نسائین را بخاریا .١»ش روان سازدیرو
اند. احمد از  ردهکت ی) آمده، روا۲۸/۷نز (که در الکھمانند آن از انس، چنانشان یا

غفار  یبن یبرخاست و گفت: ا س ه گفت: ابوذرکت نموده، ید روایفه بن اسیحذ
ه کان داشته یث بیم حدیبرا ص ق شدهید، چون صادق تصدید و سوگند مخورییبگو

باشند و لباس ھم  یر میسوار و سه ک یشوند: گروھ یم ٢مردم به سه گروه و فوج حشر
ه فرشتگان آنان را بر ک ینند و گروھک یم یروند و سع یاده راه میه پک یدارند، گروھ

شان یاز ا یا ندهیند، آن گاه گوینما یآتش حشرشان مسوی  بهشند و ک یم ھایشان یرو
شده نند چه ک یم یروند و سع یاده میه پکرا  یم، آنانین دو گروه را شناختیگفت: ا

 یباق ییه سوارکن یند، تا اک یھا نازل م یرا بر سوار یآفت أل است؟ گفت: خداوند
دھد و آن  یم یریه شخص باغ خوش منظر خود را به عوض شتر پک ییماند، تا جا ینم

ن را ی) ا۵۶۴/۴م (ک) آمده است. حا۶۵/۳ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا .٣ابدی یرا نم
ع ید بن جمیث تا ولین حدیت نموده است، و گفته: ایرا فه از ابوذر ھمانند آنیاز حذ

د: یگو یم یاند، و ذھب ردهکت نیو مسلم آن را روا یبخار یح است، ولیاسنادش صح
 آن را حّجت آورده است. یت نموده، و نسائید روایمسلم در متابعات از ول

ه وحده ال شریه بگوک ارانشیبه  ص امبریامر پ   له كیند: ما شاءاللَّ
هی) از طف۱۱۰در االسماء والصفات (ص یھقیب  ل شهیه برادر عاک - س ل بن عبداللَّ

از  یه با گروھکد یدر خواب خود د یه: وکت نموده یروا -از طرف مادرش بود 
ن گمان ید شما، اگر بر ایھست ییکان روبرو شد و گفت: چه قدر قوم نیحیمس

                                           
 ).۲۸۰۶) مسلم (۴۷۶۰بخاری ( -١
 شود. یامت به طرف شام انجام میه قبل از روز قکاست  ین حشر، ھمان حشریھدف از ا -٢
) در سند آن ولید بن جمیع است که ابن ۲۰۶۸) (۱۱۶/ ۴) نسائی (۱۶۴/ ۵منکر. احمد ( ضعیف -٣

 ).۲۰۸۹حجر درباره اش می گوید: صدوق است و دچار وھم می شود. نگا: ضعیف الترغیب (
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ما ( ١د:یید اگر نگویھست ییکح پسر خداست. گفتند شما ھم قوم نیه مسکد یبود ینم
ه و شاء محمد ھود یاز  ی، بعد از آن با گروھ»آنچه خدا بخواھد و محمد بخواھد«، )شاءاللَّ

ر پسر یه عزکد یبود ین گمان نمید اگر بر ایھست ییکد و گفت: شما قوم نیروبرو گرد
ه و شاء محمد(د: ییگو یه مکد یھست یخداست، گفتند: و شما ھم قوم د: یافزا ی، م)ماشاءاللَّ

 یا آن را برایآ«فرمود:  ص امبریرد. پکف یش تعریآمد، و آن را برا ص امبریآن گاه نزد پ
خداوند متعال گفت:  ی، آن گاه پس از حمد و ثنایپاسخ داد: بل» ؟یا ان نمودهیب یسک
: دیین بگویکد، ولیین آن را مگویده است، بنابرایرستان  یه براکده، یآنچه را دتان  برادر«

 .٢»ندارد ییکه شرک ییاش بخواھد، خدا ییآنچه خدا به تنھا«، »وحده ال رش�ك هل اهللا ماشاء«
از مسلمانان در  یه گفت: مردکت است یروا س فهین از حذیھم چن یو نزد و

د، اگر یھست ییکگفت: شما قوم ن یتاب روبرو شد، وکاز اھل  یه با مردکد، یخواب د

ادآور شد، ی ص امبریپ یآن را برا ی، و»شاء حممداهللا و ماشاء«د: یید و نگویاورین کشر

، آنچه خدا »ثم شاء فالن اهللا ماشاء«د ییدم، بگوید یبد متان  یمن آن را برا«فرمود: 
 .٣»بخواھد و بعد از آن فالن بخواھد

ه گفت: کت نموده، یروا س ) از ابن عباس۱۱۰در االسماء والصفات (ص یھقیو ب
رد، آن مرد به رسول کصحبت  یبا و یآمد، و در مورد موضوع ص نزد رسول خدا یمرد

 ص ، رسول خدا»یآنچه خدا بخواھد و تو بخواھ«، »شئتماشاءا�َّ و«گفت:  ص خدا
 .٤»اش بخواھد ییه آنچه را خدا به تنھاک؟ بلیدیخدا گردان یا مرا مساویآ«گفت: 

 به او یجواب وت و اراده خداوند و یدرباره مش ص امبریاز پ یھودیسوال 
 ییھودیه گفت: کت نموده، یروا ی) از اوزاع۱۱۱در االسماء و الصفات (ص یھقیب
ت از آن خداوند یمش«فرمود:  ص امبرید، پیت پرسیآمد، و او را از مش ص امبرینزد پ

                                           
ن آمده، گفت: شما قوم یم و در اصل چنیا ر نمودهکه ذکنطور باشد ین است درست ھمکمم -١

 ر...د اگیھست
) به علت شواھد آن ۱۳۸) آلبانی آن را در الصحیحة (۱۹۶/ ۵) احمد (۲۱۱۸. ابن ماجه (صحیح -٢

 صحیح دانسته است.
 ).۲۶۴/ ۱نگا: الصحیحة ( -٣
) ۱۳۹) آلبانی آن را در الصحیحة (۲۱۱۷) ابن ماجه (۷۸/ ۳. بخاری در ادب المفرد (صحیح -٤

 صحیح دانسته است.
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ه کخداوند خواسته است «زم، فرمود: یخواھم برخ یگفت: من م یھودی، »متعال است
ه کخداوند خواسته است «نم، فرمود: یه بنشکھم خوا ی، گفت: من م»یزیبرخ
خداوند خواسته «نم، فرمود: کن درخت خرما را قطع یخواھم ا ی، گفت: من م»ینیبنش

خداوند «نم، فرمود: ک کخواھم آن را تر ی، گفت: من م»ینکه آن را قطع کاست 
والسالم  هه الصالیل علید: آن گاه جبریافزا یم». یینما که آن را ترکخواسته است 

ن یتلق ÷ میابراھ یه براکن شد، چنانیت تلقیلت براینزدش آمد و گفت: حجت و دل
 د و گفت: ید: و قرآن نازل گردیگو ید، میگرد

َنةٍ  ّمِن ُتمَ�َطعۡ  َما﴿ وۡ  ّ�ِ
َ
ٓ  ُتُموَهاتََر�ۡ  أ ٰٓ  �َِمةً قَا ُصولَِها َ�َ

ُ
ِ ٱ نِ فَبِإِذۡ  أ  زِيَ َوِ�ُخۡ  �َّ

 .]۵[الحشر:  ﴾٥ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ
د، یردکا آن را در حال خود واگذار یه قطع و کھر درخت با ارزش نخل را «: ترجمه

 .١»ندکه فاسقان را خوار و رسوا کن بود یھمه به فرمان خدا بود، و ھدف ا
 یه به معناکماقبل آن  یھا موصول ین گرچه مرسل است، ولید: ایگو یم یھقیب

 نند.ک یدش مکیتأاند  آن

 ت و اراده خدایو اصحابش از نماز به مش ص امبریپ خواب ماندن
ه بن مسعود۱۰۹در االسماء والصفات (ص یھقیب ه کت نموده، یروا س ) از عبداللَّ

 یھنگام آخر شب برا یه برگشت، در منزلیبیاز حد ص ه رسول خداک یگفت: ھنگام
ه گفت: من، فرمود: » ند؟ک یاز ما حراست م یک«ن آمد، و فرمود: ییاستراحت پا عبداللَّ

آن  یتو بدر«بعد از آن فرمود، و  - یرو یتو خواب م یعنیا سه بار یدوبار » تو«
د، مرا آنچه فرا گرفت یگرد یکه صبح نزدک یبنابر آن حراست نمودم، ھنگام» یھست

 ھایمان آفتاب بر پشت یگفته بود و به خواب رفتم، و فقط به گرم ص ه رسول خداک
رد، و کنمود عمل  یه عمل مکبرخاست، و چنان  ص م، آن گاه رسول خدایشد داریب

خواست از آن  یاگر خداوند متعال م«بعد از آن نماز صبح را گزارد و گفت: 
ه بعد از شمااند [دستورالعمل] باشد لذا ک یسانک ین برایخواسته ا ید، ولیدیخواب ینم

 ا فراموش نمود. یه خواب رفت ک یسک یبرا یعنی، »نطور شدیھم

                                           
 ) از اوزاعی بصورت مرسل.۱۱۱مرسل. بیھقی در االسماء و الصفات (ص  ضعیف -١
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ه بن ابیچن ھم یو نزد و ت یوضوء روا یث جایقتاده از پدرش در حد ین از عبداللَّ
را ھایتان  ه بخواھد روحک یخداوند متعال وقت«فرمود:  ص امبریه گفت: پکاست 

حاجت نمودند و وضوء  ی، بعد قضا»گرداند یه بخواھد بر مک یند و وقتک یقبض م
ن را در یھم ا یبخار .١د شد، آن گاه برخاست و نماز گزاردیه آفتاب سفکنیردند، تا اک

 رده است.کت ید، روایگو یم یھقیه بکن اسناد، چنانیح به ایصح

َ�ٰ ٱ ُضَهاَعرۡ  وََجنَّةٍ ﴿ه ین آیدرباره ا س از عمر بن خطاب ییھودیسوال   ٰ لسَّ  ُت َ�
 ٱوَ 

َ
 .﴾ُض �ۡ�
از طارق  -است  یلفظ از وه ک -ر، ابن منذر و ابن خسرو ید، ابن جریعبدبن حم 

ا قول یآمد و گفت: آ س نزد عمربن خطاب ییھودیه گفت: کاند  ت نمودهیبن شھاب روا
 :یا دهیخداوند متعال را د

َ�ٰ ٱ ُضَهاَعرۡ  وََجنَّةٍ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  ُت َ�
َ
 .]۱۳۳[ال عمران:  ﴾ُض �ۡ�

 .»ن استیھا و زم اش آسمان ییه پھناک یو بھشت«: ترجمه
گفت: به او پاسخ  ص اصحاب محمد یبرا س جاست؟ عمرکن حال آتش یدر ا

، یا دهیگفت: روز را د س نبود، آن گاه عمر یزین مورد چینزد آنان در ا ید، ولیدھ
ه خدا ک ییباشد؟ گفت: جا یجا مکرد، یگ ین را فرا مید و زمیآ یه شب مک یوقت

گفت: سوگند  یھودیه خدا خواسته، کاست  ییفرمود: آتش ھم در جا س بخواھد، عمر
 یه گفتکن مسأله را چنان ین، ایر المؤمنیام یه جانم در دست اوست، اک یبه ذات

 ) آمده است.۲۷۷/۷نز (کن در الین چنیا .٣نازل شده خداوند آمده است ٢تابکدر

  گفت یت سخن میه درباره مشک یمرد یبرا س یل آوردن علیدل
 یه گفت: به علکت نموده، یروا س یحاتم از جعفربن محمد از پدرش از عل یابن اب

به او گفت: بنده خدا،  ید، علیگو یم یزیت چیه درباره مشکاست  ین جا مردیگفته شد: ا
ه که چنان ک؟ گفت: بلیا ه تو خواستهکا چنانیدا نموده یه خواسته پکخداوند تو را چنان 

؟ گفت: یواسته تو خک یا وقتیند ک یض میه بخواھد. گفت: مرک یخواسته، گفت: تو را وقت

                                           
 ).۵۹۵بخاری ( -١
 : تورات.یعنی -٢
 ).۲۱۲، ۲۱۱/ ۷طبرانی ( -٣
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؟ گفت: یه تو بخواھک یا وقتیدھد  یه بخواھد شفا مک یبخواھد، گفت: تو را وقت یه وقتکبل
ه بخواھد؟ گفت: ک ییا جایند ک یداخل م یه بخواھک ییه بخواھد، تو را جاک یه وقتکبل

را  ییر ھمان جای، با شمشیگفت یر آن را میه بخواھد، گفت: به خدا سوگند، اگر غک ییجا
 ) آمده است.۲۱۱/۳ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیت در آن است. ایه چشم ھاکزدم  یم

 ستین حالت شما نفاق نیارانش: ایبه  ص امبریقول پ
امبر خدا ما نزدت یپ یه گفت: گفتند: اکت نموده، یروا س بزار در مسندش از انس

شما و «گفت: م، یباش یر آن میم بر غیه از تو جدا شوک یم، و وقتیباش یم یدر حال
ار پروردگار ماست، کگفتند: خداوند در نھان و آش» د؟یباش یپروردگارتان چطور م

 ) آمده است.۳۹۷/۴ر (یثکر ابن ینن در تفسین چیا .١»ستین حالت شما نفاق نیا«فرمود: 

 درباره حساب ییبا اعراب ص امبریقصه پ
آمد و  ص امبرینزد پ ییه گفت: اعرابکت نموده، یروا س رهیابن نجار از ابوھر

دھد؟  یمورد محاسبه قرار م یسکامت چه یرسول خدا، خلق را در روز ق یگفت: ا
اب یامکعبه، کگفت: سوگند به پروردگار  ی، اعراب»أل خداوند«گفت:  ص امبریپ

نده ھرگاه توانا گردد یم و بخشایرکگفت: » ؟یاعراب یو چگونه، ا«د: یم! پرسیشد
 ) آمده است.۲۷۰/۷نز (کن در الین چنیبخشد. ا یم

 صدقات فرستاد یجمع آور یرا برا یو س ه عمرک یقصه معاذ ھنگام
ه: عمر بن کاند  ت نمودهیب روایدبن مسیاش از سع یدر امال یعبدالرزاق و محامل

الب فرستاد، او ھمان ک یبنسوی  بهصدقات  یجمع آور یرا برا س معاذ س خطاب
نگذاشت،  یرا باق یزیم نمود و چیشان تقسیاان یه جمع نموده بود] در مکصدقه را [

ه آن کبازگشت  یرون رفته بود، در حالیه با آن بکش یه فقط با ھمان پالس خوکن یتا ا
ف ین وظایان ایه متصدکرا  ینمود، ھمسرش به او گفت: سوغات یاش حمل م را بر شانه

بود،  ینینگھبان امجاست؟ گفت: ھمراھم ک یا آورند و تو آورده یمشان  خانواده یبرا
ھمراھت  س ، و عمرین بودیام س رکو ابوب ص ھمسرش گفت: تو نزد رسول خدا

نش ین موضوع به زنان ھمنشین فرستاد!! آن گاه ھمسرش برخاست و از اینگھبان ام

                                           
) در سند آن حارث بن عبید ضعیف ۳۳۲۲) ابونعیم در الحلیة (۳۳۶۹) ابویعلی (۵۲. بزار (ضعیف -١

 است.
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معاذ را طلب نمود و گفت:  ید، ویرس س ن خبر به عمریت نمود، و ایاکش س از عمر
 یله آن از ویه به وسک یزیده بودم؟ پاسخ داد: چن فرستایمن ھمراھت نگھبان ام

داده گفت:  یزید و به او چیخند س افتم، آن گاه عمریر آن حرف نیمعذرت بخواھم غ
ن، ید: ھدف از قول معاذ: نگھبان امیگو یر میساز. ابن جر ین راضیرا به اھمسرت 

 ) آمده است.۸۷/۷نز (کن در الین چنیاست. ا أل پروردگارش

 در قصه مجادله س شهیث عایحد
ه کراست،  ییش خدایه گفت: ستاکت نموده، یروا ل شهیامام احمد از عا

آمد  ص امبرینزد پ ١یا نندهکرده است، مجادله کھا را احاطه  اش ھمه صوت ییشنوا
دم، آن گاه یشن ینمود، و من در گوشه خانه بودم و گفت اش را نم یو با او صحبت م

 فرمود:ه نازل ین آیا أل خداوند

ُ ٱ َسِمعَ  قَدۡ ﴿  .]۱الماجادلة: [ هیتا آخر آ ﴾ِجَهاَزوۡ  ِ�  ِدلَُك تَُ�ٰ  لَِّ� ٱ َل قَوۡ  �َّ
 .٢»دیرد شنک یه با تو درباره شوھرش گفتگو مکخداوند سخن آن زن را «: ترجمه

ن یرده است. و اکت یل معلق رواکد به شیتاب التوحکدر  ین را بخارین این چنیا
ن را در االسماء والصفات یا یھقی) آمده است. ب۳۱۸/۴ر (یثکر ابن ین در تفسیچن

ر یثکر ابن یه در تفسکحاتم، چنان ینزد ابن اب یتیرده، و در رواکت ی) روا۱۳۶(ص
اش  ییه شنواکاست،  کمبار یه گفت: ذاتکت است یروا ل شهی) آمده، از عا۳۱۸/۴(

از آن  یدم، و بعضیشن یرا م ل ز را در برگرفته، من سخن خوله بنت ثعلبهیھمه چ
نمود و  یت میاکش ص د، و او از شوھرش به رسول خدایرس یدرست به گوشم نم

 یش خالیمم را براکام را بر باد داد، ش یامبر خدا، مالم را خورد، جوانیپ یگفت: ا یم
ا من به تو یبار خدا ،٣ه بزرگ شد، و از اوالد باز ماندم با من ظھار نمودک یردم، وقتک

                                           
 ھدفش خوله بنت ثعلبه است. م. -١
) آلبانی آن را صحیح دانسته است. بخاری آن را بطور ۱۸۸) ابن ماجه (۴۶/ ۶( . احمدصحیح -٢

) و آن را صحیح دانسته (یعنی حاکم) و ذھبی با ۴۸۱/ ۲) روایت کرده. حاکم (۳۷۲/ ۱۳معلق (
 وی موافقت نموده است.

ت یلد، ظھار در دوران جاھیه نمایاز محارم خود تشب یکیه انسان ھمسرش را با کظھار آنست  -٣
ر داد و از اقسام طالق خارجش نمود. به نقل از ییمش را تغکاسالم ح یاز طالق بود، ول ینوع

 ر و اختصار. م.ییو ادلته. با تغ یالفقه االسالم
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ه ین آیل با ایه جبرکرده بود، کت نکش حرید: ھنوز از جایگو یشه مینم. عاک یوه مکش

ُ ٱ َسِمعَ  قَدۡ ﴿د: ینازل گرد د: ھمسرش اوس بن یگو ی. م﴾ِجَهاَزوۡ  ِ�  ِدلَُك تَُ�ٰ  لَِّ� ٱ َل َقوۡ  �َّ
 .١بود س صامت

 یمان به خداوند سبحانه و تعالیدرباره ا س رکسخنان ابوب
 س از ابن عمر هدر الحج یه و اصبھانیدر رد بر جھم یعثمان دارم خش،یدر تار یبخار

 یگفت: ا س رکوفات نمود، ابوب ص ه رسول خداک یه گفت: ھنگامکاند  ت نمودهیروا
در گذشته است، و اگر  ید، ویردک یه عبادتش مکبود تان  یخدا ص مردم، اگر محمد

 نمرده است، بعد از آن تالوت نمود:تان  یباشد، خدا یه در آسمان مکاست  یذاتتان  یخدا

دٌ  َوَما﴿  .]۱۴۴[آل عمران:  ﴾لرُُّسلٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ
 .»اند امبران گذشتهیپ یش از ویامبر است، و پیمحمد فقط پ«: ترجمه

 ) آمده است. و۵۱/۴نز (کن در الین چنیاند. ا د: رجال اسناد آن ثقهیگو یر میثکابن 
ر گذشت و در آن آمده است: کخطبه ابوب س قیر صدکبر ابوب ش در اجتماع صحابه

ن خدا را استوار یه دکداشت  یرا باق یتا آن وقت عمر داد، و و ص خداوند به محمد
د، و رسالت خداوند را ابالغ نمود، و در راه یروز و غالب گردانیساخت، و امر خدا را پ

د. و او شما را بر راه و یرانیرا بر آن حالت م یخداوند وخدا جھاد نمود. بعد از آن 
 یسکشود. و  یم کھال ٢ل و قرآنیشود، بعد از دل کھال یسکنمود، و ھر  کقه تریطر
ه محمد را عبادت ک یسکرد، و یم یه خداوند پروردگارش بود، خدا زنده است و نمکرا 
مردم از خدا  یده است. ایگرد کھال یداد، معبود و یم یینمود، و او را منزلت خدا یم

م و ین خدا قاید، چون دینکل کد، و بر پروردگارتان تویچنگ زنتان  نید، و به دیبترس
نش یه دکاست  یسک ی خدا تمام است، و خداوند نصرت دھنده ی لمهکاستوار است، و 

تاب کن یان ما ھست، و ھمیتاب خدا در مکنش است، و یدھد، و عزت دھنده د یاریرا 
ت نموده و در آن حالل و یرا ھدا ص باشد و توسط آن، خداوند محمد یو شفاء م نور

م، یندار کش بایاز خلق خدا بر خو یسکحرام خداوند است. به خدا سوگند، از تجمع 
ه با ما ک یسکم، و با یا ھا را نگذاشته رون است، ما ھنوز آنیام بیخدا از ن یرھایشمش

                                           
 ) صحیح دانسته است.۱۶۷۸) آلبانی آن را در صحیح ابن ماجه (۲۰۶۳. ابن ماجه (صحیح -١
 باشد.ن ھدف از آن قرآن که ممکدر نص شفاء آمده،  -٢
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 یھقیم. بیجھاد نمود ص اب رسول خداکه در رکم، چنانینک یند، جھاد مکمخالفت 
 ت نموده است.یر رواین را از عروه بن زبیا

 اش در حال سجده در خانه یھنگام مردن زن ل شهیسخن عا
 ل شهیداخل خانه عا یه: زنکت نموده ی) از علقمه و او از مادرش روا۴۷۶/۳م (کحا

سجده  ینماز گزارد، وقته تندرست و سالم بود ک یدر حال ص امبریشد، و در خانه پ
 ییش خدایگفت: ستا ل شهیه جان داد. عاکرده بود کنمود ھنوز سرش را بلند ن

است درباره عبدالرحمن  یمن عبرت یار براکن یراند. در ایم یند و مک یه زنده مک راست
نند، کدارش یه بکش ھنگام چاشت خوابش برد. رفتند یه در خوابگاه خوکر، کب یبن اب

ساخته شده  یشر یو یه براکجاد شد یا یشه بدگمانیمرده است، و در نفس عاه کدند ید
ن باور یرده باشند، حاال بر اکعجله نموده باشند و او را زنده دفن  یا در مورد ویباشد، 
 ن رفت.یش عبرت است، و آنچه در نفسش از آن موضوع بود از بین حادثه برایه اکاست 

  ایمان به فرشتگان

 و باد در روز نوح و روز عاد بر دو فرشته ان آبیدرباره طغ س یسخن عل
شود، به  یه نازل مکاز آب  یا ه گفت: ھر قطرهکت نموده، یروا س یر از علیابن جر

، چون ÷ روز نوح یفرشته است، به استثنا یھا ه دردستکشود  ینازل م یا اندازه
رون شد، یان نمود و بیطغ ١رآب بدون خزانه دار اجازه داده شد، و آب بر خزانه دا یبرا
 ن ھمان قول خداوند است:یو ا

ا إِنَّا﴿ ۡ ٱ َطَغا لَمَّ ٓ ل  .]۱۱[الحاقة:  ﴾ءَما
 .»رد...کان یه آب طغک یما وقت«: ترجمه

فرشته است، به  یھا ه در دستکوزد  یم یا وزد، به اندازه یه مک یو ھر اندازه باد
ن ید، و ایرون گردیباد بدون خزانه دار اجازه داده شد، و ب یروز عاد، چون برا یاستثنا

 ھمان قول خداوند است:

 .]۶[الحاقة:  ﴾َ��َِية َ�ٍ َ�ۡ  بِرِ�حٖ ﴿
 .»انگر و سرد و پرصدایطغ یله تندبادی... به وس«: ترجمه

                                           
 ند.ک یره میه آب را در خزانه ذخک یا فرشته -١
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 ) آمده است.۲۷۳/۱نز (کن در الین چنیان نمود. ایو بر خزانه دار طغ

 ندیآ یه به نزدم مکدارم  ینندگانکارت یمن ز ھنگام مرگ: س سخن سلمان
ت نموده است: یره روایبق س از جزل از ھمسر سلمان ی) از شعب۹۲/۴ابن سعد (

ه چھار دروازه کبود  یا ه در باالخانهک ید، مرا در حالیه مرگ سلمان فرا رسک یوقت
ارت یز، چون من امروز یھا را بگشا ن دروازهیره ایبق یداشت فراخواند و گفت: ا

 یکشوند. بعد از آن مش یھا وارد م ن دروازهیاز ا یکدام کدانم از  یه نمکدارم،  ینندگانک
ن، و من چنان نمودم، کتر و مخلوط  ن را در تنور با آبیه داشت طلب نمود و گفت: اکرا 

درنگ نما، بعد به  یکن برو و اندییبعد گفت: آن را در اطراف بسترم بپاش و بعد از آن پا
ه روحش گرفته شده است، و کدم ین. آن گاه بلند شدم و دیا و بسترم را بب یباال ب یزود

 ی) از شعب۹۲/۴ھمچنان ( یا مانند آن. و نزد ویه او بر بسترش خواب است، کانگار 
منزلش گفت:  ١صاحب ید، برایه مرگ سلمان فرارسک یه گفت: ھنگامکت است یروا

 یا سهکید: یگو یاور، میب ییداده بودم پنھان نماه به تو کت را سرده اکز پنھان یھمان چ
را در آن  کاور، و مشیم بیآب برا ید: سلمان گفت: جامیگو یش آوردم. میرا برا کاز مش

از خلق  ین را در اطرافم بپاش، چون خلقید، بعد آن را با دستش حل نمود و گفت: ایپاش
خورند، بعد از آن  یرا نم نند و طعامک یرا استشمام م یشوند، بو یخدا نزدم حاضر م

 ینشستم و صدا یکد: من ھمان طور نمودم، اندیگوین برو. مییدروازه را بر من ببند و پا
ھم  یه مرده است. ونزد وکدم ید: آن گاه بلند شدم و او را دیگو یدم، میرا شن یا آھسته

آمده است: ر نموده، و در آن کن را به اختصار ذیت است، و این از عطاء بن سائب روایچن
خورند.  ینند و طعام را نمک یرا استشمام م یشوند، بو ینزدم حاضر م کچون امشب مالئ

 خواھد آمد. کتوسط مالئ کمکدر  یبیدات غیین باب در باب تایا یھا قصه یو بعض

 ایمان به قدر

از انصار حاضر  یه در جنازه طفلک یھنگام ل شهیعا یبرا ص امبریقول پ
 دیگرد

از انصار  یبه جنازه طفل ص امبریه گفت: پکت نموده، یروا ل شهیمسلم از عا
جّنت  یھا کاز گنجش یکرسول خدا، خوشا به حالش، گنجش ید، گفتم: ایدعوت گرد

                                           
 : ھمسرش.یعنی -١
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 یا«فرمود:  ص امبر خداینموده!! پ کانجام داده و نه آن را در یار بدکاست!! نه 
آن  یرا برا یاست، و اھلده ی، خداوند جنت را آفریدار ین حرفیر از ایا غیشه، آیعا
را  یآن اھل یده و برایو دوزخ را آفر اند، شیپدران خو یھا ه آنان در پشتکده یفر
ر یثکر ابن ین در تفسین چنیا .٢»اند شیپدران خو یھا ه آنان در پشتک ١دهیآفر

 ) آمده است.۲۶۸/۲(

ر و شر از یمان به اندازه خیدر مورد ا به پسرش س ت عباده بن صامتیوص
 طرف خداوند

ه کرفتم  یدر حال س ه گفت: نزد عبادهکت نموده، ید بن عباده روایامام احمد از ول
ن و در ک یتیم وصیپدرم، برا ین گفتم: اینمودم، بنابرا یض بود، و مرگش را تصور میمر
پسرم،  یدند، گفت: ایرا نشان یه وک ید، ھنگامیوش، گفت: مرا بنشانکم بیحت براینص

و به حق،  یچش یمان را نمی، طعم ایاوریمان نیر و شر ایر خیتقد ه بهک یتا زمان
ه کتوانم بدانم  یپدرم، چگونه م ی، گفتم: ایینما ینم کقت علم به خداوند را دریحق
آنچه ده، و یرس یآنچه از تو رد شده به تو نم یه بدانکنیست؟ گفت: ایر و شر چیر خیتقد

گفت:  یه مکدم یشن ص پسرم، من از رسول خدا یشده. ا یده از تو رد نمیبه تو رس
س، و قلم در آن ید قلم بود، بعد از آن به او گفت: بنویه خداوند آفرک یزین چینخست«

ن ی، و به ایریپسرم، اگر بم یا». باشد نوشت یامت میه تا روز قکرا  یزیساعت ھر چ
ت نموده، یاز پدرش رواد بن عباده ین را از ولیا یترمذ .٣یشو یداخل آتش م یمعتقد نباش

 ) آمده است.۲۶۸/۴ر (یثکر ابن یه در تفسکب است، چنانیح و غریو گفته: حسن، صح

ش یدانست خداوند برا یه نمکن یبه سبب ا از اصحاب در حال مرگش یکیه یگر
 چه مقدر نموده است 
هک ص امبریاز اصحاب پ یه: مردکت نموده یاحمد از ابونضره روا  س ه به او ابوعبداللَّ

نمود، به  یه میگر یه وک ینزدش آمدند در حال یادت ویارانش جھت عیشد،  یگفته م

                                           
 یه اھل جنت است، اگرچه ھنوز عملک یسکاند، و  ن شدهییاھل جنت و دوزخ قبًال تع یعنی -١

 ن اھل دوزخ. م.یشود و ھم چن یرده باشد، به جنت برده مکن
 ).۲۰۸۴) ابن ماجه (۵۷/ ۴) نسائی (۲۰۸/ ۶) و احمد (۴۷۱۳) در القدر و ابوداوود (۲۶۶۲مسلم ( -٢
) و الصحیحة ۲۰۱۷) آلبانی آن را در صحیح الجامع (۲۱۵۵) ترمذی (۳۱۷/ ۵. احمد (صحیح -٣

 ) صحیح دانسته است.۱۳۳(
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ر و یبروتت را بگ«ه: کت نگفته است یبرا ص ا رسول خدایاند؟ آیگر یاو گفتند: چه تو را م
 ص از رسول خدا ی، ولی، گفت: بل»یه با من روبرو شوکنیبعد بر آن مداومت نما تا ا

 ین برایرا با دست راستش گرفت و گفت: ا یا قبضه أل خداوند«گفت:  یه مکدم یشن
 ٢نیا ین برایگرفت و گفت: ا -گرش یبا دست د -را  یگریو پرواندارم، و قبضه د ١نیا

 یثمیھ .٣از آن دو قبضه ھستم ییکدام که در کدانم  ی، و من نم»و پروا ندارم
 اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۸۶/۷(

ش یه خداوند براکدانست  یچون نم دیه مرگش فرا رسک یھنگام س ه معاذیگر
  چه مقدر نموده است

ه مرگش فرا ک یه گفت: ھنگامکت نموده است، یروا س از معاذ بن جبل یطبران
اند؟ گفت: به خدا سوگند، من از ھراس یگر یچه تو را م ٤ه نمود، به او گفت:ید، گریرس

 ص از رسول خدا ینم، ولک یه نمیگذارم گر یم یه از خود باقک ییایمرگ و بر دن
، و من »در جنت یا در آتش، و قبضه یا اند: قبضه آنان دو قبضه«گفت:  یه مکدم یشن
ن براء بن ید: در ایگو ی) م۱۸۷/۷( یثمیھ .٥باشم یھا م دام قبضهکه در کدانم  ینم

ه الغنو  ننموده است. کباشد، و حسن معاذ را در یف میآمده و ضع یعبداللَّ

 ه در قدر صحبت نموده بودک یسکدرباره  ب قول ابن عباس
ه بن عباس یکدالملیاحمد از محمدبن عب ه کت نموده است، یروا س از عبداللَّ

ند، گفت: مرا ک یب میذکنزد ما آمده و قدر را ت یابن عباس گفته شد مرد یگفت: برا
ابوعباس تو با  یگفتند: ا -بود ور شده کاو در آن روز  -د ینک ییراھنما یبه طرف و

دست  یه جانم در دست اوست، اگر بر وک ی؟ گفت: سوگند به ذاتینک یار مکچه  یو
فتد آن را ینم، و اگر گردنش به دستم بکرم تا قطعش یگیاش را دندان م ینیابم بی

 یمن زنان بن ییگو«گفت:  یه مکدم یشن ص ست!! چون من از رسول خداکخواھم ش

                                           
 جنت. یبرا -١
 دوزخ. یبرا -٢
 ).۱۷۶/ ۴. احمد (صحیح -٣
 ن باشد: به او گفته شد.ین درست چنکمم -٤
 ).۱۸۷/ ۷) نگا: المجمع (۱۷۲/ ۲۰الکبیر ( . طبرانی درضعیف و منقطع -٥
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 ھایشان نینند و باسرک یاند طواف م که مشرک یرا در حال ١ه خزرجکنم یب یفھر را م
ن امت است، سوگند به یا کن شرینخست -ب به قدر] یذک[ت -ن ی، ا»ندک یت مکحر
ه خداوند کشاند ک یم یینان را به جایشان، ایا یرأ یه جانم در دست اوست، بدک یذات

را  یه شرکن یرا از ا یه وکشند، چنان ک یرا مقدر نموده باشد م یریه خکن یرا از ا
 .٢اند دهیشکمقدر نموده باشد 

نزد ابن  یه گفت: در حالکت است یرباح روا یحاتم از عطاء بن اب یو نزد ابن اب
تر شده بود، به او گفتم: ھایش  ن لباسیید و پایشک یه آب زمزم مکآمدم،  ل عباس

، فرمود: به یاند؟! گفتم: آر نمودهن را یا ایدرباره قدر سخن گفته شده است، گفت: آ
 شان نازل نشده است:یه جز درباره این آیخدا سوگند، ا

﴿ ْ  .]۴۹-۴۸[القمر:  ﴾٤٩ بَِقَدرٖ  هُ َ�ٰ َخلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  إِنَّا ٤٨ َسَقرَ  َمسَّ  ُذوقُوا
 .»میا ردهکدا یز را به اندازه پید مزه آتش دوزخ را. ما ھر چیبچش«: ترجمه

نماز شان  د، بر مردگانینکادت نیرا عشان  ضانیاند، مر امت نیران اینان شریا
ن ین چنیشم. اک ین دو انگشتم میرا با اھایش  دم چشمیشان را دیاز ا ییکد، اگر یمگزار

 ب ) از ابن عباس۳۲۵/۱( هیم در الحلی) آمده است. و ابونع۲۶۷/۴ر (یثکر ابن یدر تفس
نزدم باشد و سرش را بزنم!  ٣از اھل قدر یه مردکه گفت: دوست دارم کت نموده، یروا

دا نموده و ید پید سفیدند چرا؟ گفت: چون خداوند متعال لوح محفوظ را از مرواریپرس
ن آسمان و یتابش نور و مساحتش چون مابکاقوت سرخ است، قلمش نور، یدو لبه آن 

ند، یآفر یم یردنکند، و به ھر نظر ک یصد و شصت بار نظر مین است، ھر روز در آن سیزم
 دھد. یسازد و آنچه بخواھد انجام م یل میدھد، ذل یند، عزت میکراند، زنده میم یم

 گفته بود یزیه درباره قدر چکدوستانش  از یکیبا  ل قطع رابطه ابن عمر
ه با کداشت از اھل شام  یقیرف ب ه گفت: ابن عمرکت نموده، یاحمد از نافع روا

از قدر  یزیه تو درباره چکده، ینوشت: به من خبر رساتبه داشت، ابن عمر به او کاو م
دم یشن ص ، چون من از رسول خدایسیم نامه بنویگر برایه دک، زنھار یا سخن گفته

                                           
 عرب باشد. یھا از بت ین ھدف بتکمم -١
/ ۷) در آن جھالت برخی از برادران اوضاعی وجود دارد. نگا: المجمع (۳۳۰/ ۱. احمد (ضعیف -٢

 ).۲۹۳۶) المطالب العالیة (۲۰۴
 ن قدر. م.یرکمن یعنی -٣
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ن را یابوداود ا .١»نندک یب میذکه قدر را تکخواھد بود  یسانکدر امتم «گفت:  یه مک
ت ی) آمده، روا۲۶۸/۴(ر یثکر ابن یه در تفسکن لفظ، چنان یاز احمدبن حنبل به ا

 نموده است.

 دیبگو یزیه در آن چک یسکدرباره قدر و در مورد  س یسخن عل
گفته شد:  س یه گفت: به علکت نموده، یابن عبدالبر در العلم از نّزال بن سبره روا

باشد تا واقع  یند: خداوند آنچه را میگو یه مکھستند  ین، آنجا اقوامیرالمؤمنیام یا
اند؟! گفته  جا گفتهکن را از ینند، اکآنان را گم  ھایشانفرمود: مادر داند، یشدنش نم

 ند:ینما یل مین قول خداوند را در قرآن تأویشد: ا

ٰ  لَُونَُّ�مۡ َوَ�َبۡ ﴿ ۡ ٱ لَمَ َ�عۡ  َح�َّ ٰ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  ِهِدينَ ُمَ�ٰ ل ْ َوَ�بۡ  ِ�ِ�نَ ل�َّ خۡ  لَُوا
َ
 ﴾٣١ َباَرُ�مۡ أ

 .]۳۱[محمد: 
 یم و خبرھایرا بدانتان  ن و صابرانیم تا مجاھدییآزما یحتمًا مما شما را «: ترجمه

 .»مییآزما یشما را م
شده است، بعد به منبر رفت و پس از حمد و  که نداند ھالک یسکفرمود:  س یعل

گران آن را ید و به دینکد، بدان عمل یاموزیمردم، علم را ب یخداوند گفت: ا یثنا
ش آمد از من یپ یلکش مشیخداوند را ندانست و براتاب کاز  یزیه چک یسکد. یاموزیب

باشد تا واقع شدنش  یند: خداوند آنچه را میگو یم یه قومکد یبپرسد، به من خبر رس

ٰ  لَُونَُّ�مۡ َوَ�َبۡ ﴿ ن قول خداوند:یداند، البته به استناد ا ینم ۡ ٱ لَمَ َ�عۡ  َح�َّ ، ﴾ِهِدينُمَ�ٰ ل
جھاد و صبر  یه بر وکرا  یسکد: تا یگو یم هکن است یم، این قولش: تا بدانیھدف از ا

م جھاد یا صله نمودهیف یدن و آمدن آنچه بر ویرغم رس یا او علیه آکم، ینوشته شده ببن
 س یل، قول علک) آمده است. و در تو۲۶۵/۱نز (کن در الین چنیر. ایا خیند ک یو صبر م
صله نشود، و یآسمان فه در کنیوندد، تا ایپ یبه وقوع نم یزین چیه: در زمکگذشت 

ند. تا ینما ینند و حراست مک یدفاع م یه از وکاند،  دو فرشته مقرر شده یسکھر  یبرا
نند، و بر من از ک یه قدرش آمد، او را با قدرش رھا مک ید، ووقتیایب یه قدر وکن یا

شود، و  ید از من دور میایاجلم ب یاست، و وقت یمکه و سپر محیطرف خداوند وقا
ه آنچه به کن باور نباشد یه نداند و بر اکچشد  یمان را نمیطعم و لّذت ا یتا وقتانسان 

                                           
 ).۳۶۶۹) نگا: صحیح الجامع (۴۷۱ابوداوود () ۲۰۵/ ۱۰) بیھقی (۹۰/ ۲. احمد (حسن -١
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ن یده است. ابوداود ایرس یده، به او نمینرس یشده، و آنچه به و یرد نم یده از ویاو رس
 ت نموده است.یدر القدر روا را

 سرود یدرباره قدر بر منبر م س آنچه عمر
ه گفت: کت نموده، یروا س از ابن مسعود )۲۴۳در االسماء و الصفات (ص یھقیب

 گفت: یش، بر منبر میثر خطبه ھاکدر ا س عمر بن خطاب

 خفّض عليك فان االمور
 

 بكف االله مقاديرها 
 

 فليس بآتيك منهيّها
 

 وال قارص عنك مامورها 
 

ر امور به دست خداست، آنچه از آنھا یر، چون اندازه و تقدیترجمه: بر خود آسان گ
 .دینما ینم یوتاھکده از تو ید، و آنچه از آنھا موظف گردیآ یداشته شده به سراغت نمباز 

 فَإَِذا﴿ ه نازل شد:ین آیا هک یھنگام ص امبریقول پ امتیق یھا مان به نشانهیا 
 .]۸ [المدثر: ﴾٨ �َّاقُورِ ٱ ِ�  نُقِرَ 

ه گفت: کاند  ت نمودهیروا ب ه از ابن عباسیو ابن مردو یبه، طبرانیش یابن اب
 ه نازل شد:ک یھنگام

 .]۸[المدثر:  ﴾٨ �َّاقُورِ ٱ ِ�  نُقِرَ  فَإَِذا﴿
 .»ده شودیه در صور دمک یوقت«: ترجمه

صور را  -ه صاحب صور، ک ینم، در حالک یچگونه راحت سپر«فرمود:  ص امبریپ
امر  ه چه وقتکشد ک ین نموده، انتظارمییش را پایشانیدر دھن گرفته است، و پ

د: ییبگو«م؟ فرمود: ییگفتند: پس چه بگو ص امبریاران پیآن گاه ». شود تا بدمد یم

محافظ و  یکاست و او ن یافکما  یخداوند برا«، »نا�ا�َّ تو ل، ىلع�ينعم الوحسبناا�َّ و

) آمده، و گفته: ۲۷۰/۷نز (کن در الین چنیا .١»میل نمودکنگھبان است، بر خداوند تو
 یتیت نموده و در روایاالرقم ھمانند آن روا یاز ارقم بن اب ین را باوردیحسن است، ا

گران تمام شد و شان  یدند، برایآن را شن ص امبر خدایاران پیه ک یآمده: ھنگام

 .»ل�ينعم الوحسبناا�َّ ود: ییبگو«م؟ فرمود: ینکرسول خدا، چه ب یگفتند: ا

                                           
) و ۲۲۲/ ۵) طبرانی در الکبیر (۳۵۲/ ۱) ابن ابی شیبة (۳۵۶/ ۱) احمد (۲۳۴۱. ترمذی (صحیح -١

 ).۴۵۹۲) صحیح الجامع (۱۰۷۱) نگا: الصحیحة (۲۴/ ۱الصغیر (
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 رون شدن دجالیاز ب ل یمانیخوف سوده 
رون شده یسوده اعور ب یگذشت: ا ب سوده یمعاشره زنان قول حفصه برادر 

جا کدن و اضطراب پرداخت، و گفت: ید و به جنی، و به شدت ترسیاست، گفت: آر
ھا بود و از  ه مربوط آنک یا مهیخ -مه برسان یپنھان شوم؟ حفصه گفت: خود را به خ

رفت و  یآن گاه و ،-شدند  یدرخت خرما درست شده بود و در آن پنھان م یھا شاخه
ث را یبوت وجود داشت، و حدکعن یثافات و تارھاکمه ید، و در آن خیگرد یدر آن مخف

لرزد، به او گفت:  یه سوده مکرفت و متوجه شد  ص امبریر نموده و در آن آمده: پکذ
رون شده است! یرسول خدا اعور ب یپاسخ داد: ا» سوده، تو را چه شده است؟ یا«

رون خواھد یرون نشده است، و بیرون خواھد شد، بیرون نشده است، و بیب«فرمود: 
و  یعلین را ابویا .١دیانکت یم یبوت را از وکعن یرون نمود، و غبار تارھایرا ب ی، وو»شد

 اند.  ت نمودهیروا ص ز رسول خداینکنه یاز رز یطبران

 درباره دجال ل ق و ابن عباسیر صدکقول ابوب
ا در یفرمود: آ س رکه گفت: ابوبکت نموده، یب روایدبن مسیبه از سعیش یابن اب
، فرمود: دجال از یشود؟ گفتند: بل یه به آن خراسان گفته مکھست  ینیعراق زم
ت است یروا س قیر صدکم بن حماد در الفتن از ابوبید. و نزد نعیآ یرون میھمانجا ب

) آمده است. ۲۶۳/۷نز (کن در الین چنید. ایآ یرون میب ٢ه مرویھودیه گفت: دجال از ک
ه بن ابیو ابن جر صبحگاھان نزد ابن  یه گفت: روزکت نموده، یه روایکمل یر از عبداللَّ

دم: چرا؟ گفت: گفتند: یرفتم، گفت: امشب تا صبح خواب نرفتم، پرس ب عباس
لذا تا صبح  ،٣ه دود آمده باشدکدم یار شده است،آن گاه ترسکستاره دنباله دار آش

ه بن اب ین را ابن ابین این چنیخواب نرفتم. ا ه از ابن عباس یکمل یحاتم از عبداللَّ
ر یثکر ابن ین در تفسین چنیح است. این اسناد تا ابن عباس صحیت نموده، و ایروا

رده، کت یه ھمانند آن روایکمل ین را از ابن ابی) ا۴۵۹/۴م (ک) آمده است. و حا۱۳۹/۴(
د: یگو یم مکه دجال آمده باشد. حاکدم یآمده: آن گاه ترس یت ویر رواه دکن یمگر ا

                                           
 ).۷۱۶۰. ابویعلی (ضعیف -١
 ھود.یاست از  یا نام محله -٢
 باشد.م. یامت است میق یھا از نشان یکیه کور در قرآن کمذ» دخان«ھدف از دود ھمان  -٣
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اند، و  ت ننمودهین را روایآن دو ا یح است، ولیو مسلم صح یث به شرط بخارین حدیا
 موافقت نموده است. یھم با و یذھب

  باشد ایمان به آنچه در قبر و برزخ می

 داشته در بستر مرگ قرار ک یدر حال س قیر صدکسخن ابوب
ر که مرگ ابوبک یه گفت: وقتکت نموده، یروا یاحمد در الزھد از عباده بن نس

فن کھا  و مرا در آن یام را بشو ن دو جامهیگفت: ا ل شهید، به عایفرارس س قیصد
شود  یده میش پوشانین لباس برایا بھتریباشد:  ین دو مرد میاز ا ییکن، چون پدرت ک
) ۳۶۳/۴ن در المنتخب (ین چنیشود. ا یرده مکرون ین حالت از تنش بیا به بدتری

ه گفت: کت است یروا ل شهیاز عا یو ابن سعد و دغول ین نزد ویآمده، و ھم چن
 د گفتم:یر فرارسکه مرگ ابوبک یھنگام

 لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى
 

 هاالصدرـاذا حرشجت يوما وضاق ب 
 

به برآمدن شود، و توسط  یکه نفس شخص نزدک یبه عمرت سوگند، وقت«ترجمه: 
 ».رساند ینم یو مال به او نفع یاش تنگ گردد، آن وقت دارائ نهیآن س

 بگو: ینطور مگو، ولیم اکدختر یگفت: ا س رکابوب

﴿ ٓ ۡ ٱ َرةُ َسكۡ  َءۡت وََجا ِ  تِ َموۡ ل ٰ  ّقِ� �َۡ ٱب  .]۱۹[ق:  ﴾١٩ َ�ِيدُ  هُ ِمنۡ  ُكنَت  َما لَِك َ�
و  یردک ین است آنچه از آن فرار مید، ایفرا رس یرات مرگ به درستکو س«: ترجمه

 .»یگرفت یناره مک
فن کھا  د بعد مرا در آنییرا بشوشان  د و ھر دوینیام را بب ن دو جامهیو افزود: ا

ده شدن است. یپوس ین فقط برایازمندتر است و اید از مرده نید، چون زنده به جدینک
 یه گفت: ھنگامکت است یروا ل شهیاز عا یھقیو ب یم، دغولی، ابونعیعلیو نزد ابو

 ھوش شد گفتم: یب یه نمودم، و وقتید گرید گردیر شدکابوب یماریه بک

 من اليزال دمعه مقنعا
 

 فانه من دمعه مدفوق 
 

: ی، ولیه تو گفتکست ین طور نیم، اکدختر یبه ھوش آمد و گفت: ا یآن گاه و

﴿ ٓ ۡ ٱ َرةُ َسكۡ  َءۡت وََجا ِ  تِ َموۡ ل ٰ  ّقِ� �َۡ ٱب بعد از آن افزود: رسول  .﴾١٩ َ�ِيدُ  هُ ِمنۡ  ُكنَت  َما لَِك َ�
ن چه روز است؟ ید: ایدام روز وفات نمود؟ گفتم: روز دوشنبه، پرسکدر  ص خدا
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دن شب وفات یه تا فرارسکن من از خداوند آرزومندم یگفتم: روز دوشنبه، فرمود: بنابرا
فن ک ]در چند [جامه ص امبر خدایگفت: پ یم، و در شب سه شنبه وفات نمود. وینما

د بودند، و در آن ید و جدیه سفکم، یفن نمودک ١یشد؟ گفتم: او را در سه جامه سحول
از زعفران دارد، و  یا هکد، چون لییام را بشو ن جامهیراھن و دستار نبود، گفت: ایپ

ه ھنه است، فرمود: زنده از مرده بکن ید، گفتم: اینکد اضافه یھمراھش دو جامه جد
ن در المنتخب ین چنیده شدن است. ایپوس ین برایازمندتر است، و اید نیجد

نابود شدن و سوی  بهن ی) آمده: ا۱۹۷/۳اق ابن سعد (ی) آمده است. و در س۳۶۲/۴(
 رود. یفرسوده شدن م

 ه بر بستر مرگ قرار داشت ک یدر حال س سخن عمر
ه ک ینموده است، ھنگامت یروا ٢یراشد نصر یبن اب ییحی) از ۳۵۸/۳ابن سعد (

د مرا یمرگم فرارس یپسرم، وقت ید، به پسرش گفت: ایفرارس س مرگ عمربن خطاب
نم بگذار و دست یت را بر پشتم بگذار، دست راستت را بر جبیبه پھلو بخوابان، و زانوھا

 یانه رویفنم مکم را بپوش، و در یقبض روح شدم چشم ھا یام، و وقت چپت را بر چانه
باشد بھتر از آن را در عوض آن به من  یریم خیچون اگر نزد خداوند براد، یینما

دن لباس از یشکشد، و در ک یرون میر آن باشم، لباسم را از تنم بیدھد، و اگر بر غ یم
 یریم خید، چون اگر نزد خداوند براینک یانه رویز میام ن د. در حفرهینما یم یتنم تند

ر آن ید، و اگر بر غیگشا ید و مینما یع میم وسیراد چشمم آن را بیباشد، به اندازه د
ر یچسبند و از ھم ت یم به ھم میه پھلوھاک یند حتک یباشم آن را بر من تنگ م

ه کیش و تزیست ستاید. مرا به آنچه در من نینکرون نیرا ھمراھم ب یشوند. زن یم
د، یشتاب مرا ببرد، به یرون نمودیمرا ب یتر است. وقت د، چون خداوند به من عالمینکن

م بھتر یه براکد ینک یباشد، مرا به آنچه عرضه م یریم خیچون اگر نزد خداوند برا
ن ید. ایینما یه حمل مکد یا ندهکرا اف یشرھایتان  ر آن باشم، از شانهیاست، و اگر بر غ

) آمده، ۴۲۷/۴ه در المنتخب (کھمانند آن، چنان ییحیا در القبور از یالدن یرا ابن اب
ه ک یوقت س اھل آن، قول عمر یار شورا براکت نموده است. و در محول ساختن یروا

بود  یم میاش برا ا ھمهینون اگر دنکه گفت: اکده است، گذشت یدانست مرگ فرا رس

                                           
 من.یاست در  یا هیمنسوب به سحول، قر -١
 ن درست باشد.ین ھمکآمده، و مم» یریبص«ن در اصل و ابن سعد آمده، و در المنتخب: ین چنیا -٢
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ن گفتارش یست، و ھم چنین یدادم، ول یه میامت فدیاز ھول ق ییآن را به خاطر رھا
ه بن عمر، گونه یه: اکفرزندش  یبرا ن بچسبان. و او را از رانم بر یام را بر زم عبداللَّ

را رھا  یش و گونه وین بچسبان، آن گاه ریام را بر زم ساق خود قرار دادم. گفت: گونه
عمر، اگر  یبر مادرت ا یبر تو، و ا ین حال گفت: واین افتاد، در ایه بر زمکن ینمود تا ا

ن را یناد. اکبعد از آن جان سپرد، خداوند رحمتش عمر! و  یخداوند تو را نبخشد ا
 یثمیت نموده و اسناد آن را ھیروا ب از ابن عمر یث طوالنیحد یکدر  یطبران

 ) حسن دانسته است.۷۶/۹(

 ستادیا ینار قبرھا مکه ک یھنگام س ه عثمانیگر
 یبر قبر یوقت س ه گفت: عثمانکگذشت  یه نمودن به نقل از ھانیدر بخش گر

اد یشد، به او گفته شد: جنت و دوزخ را  یشش تر میه رکست یگر یستاد، آنقدر میا یم
ر کث را متذی، و حدینک یه میو گر ینک یاد می، و قبر را یینما یه نمیگر یول ینک یم

 ت نموده و حسن دانسته است.یروا ین را ترمذی، ا١شده

 ن مرگ قرار داشت یه بر بالک یفه ھنگامیقول حذ
ه ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یع روای) از خالدبن رب۷۲در االدب (ص یبخار

ا ھنگام یدند، و در دل شب ین را شنیو انصار ا ید شد، قوم ویشد س فهیحذ یماریب
ا ھنگام صبح، گفت: از یم: دل شب ین چه وقت است؟ گفتیصبح نزدش آمدند، گفت: ا

فن کبرم! افزود: آنچه را به آن  یآتش به خداوند پناه م )یبه سو(رفتن صبحگاھان 
م ید، چون اگر برایاوریمت نیگران ق یھا فنک، گفت: یم: آرید؟ پاسخ دادیا شوم آورده

ر آن یشود، و اگر غ یفن، بھتر از آن به من داده مکر باشد، در عوض آن ینزد خداوند خ
) ۲۸۲/۱( هیم در الحلیشود. و ابونع یده میشکرون یفن] از تنم بک باشد، به سرعت [آن

 یاز بن ید شد، مردمیفه شدیحذ یضیه مرک یه گفت: ھنگامکت نموده، یاز ابووائل روا
به من خبر داد و گفت: در مدائن و در دل  یع عبسیعبس نزدش آمدند، خالدبن رب

 کن را در المستدریم اکر شده است. حاکم... و مانند آن رامتذیشب نزدش وارد شد
رده است. و نزد کت یآن به اختصار روا یبه معنا س ی) از ابومسعود انصار۳۸۰/۳(

فه مرا و ابومسعود را یه: حذکت است ی) از صله بن زفر روا۲۸۳/۱( هیم در الحلیابونع

                                           
 . ترمذی. این حدیث قبال گذشت.حسن -١
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من  یم، گفت: آنچه را برایدیصد درھم خریبه س یمنیفن از حّله کش یفرستاد و ما برا
ست، دو یفن نکم ین برایفت: ام، گید، و آن را به او نشان دادید به من نشان دھیا دهیخر

ا یدرنگ  کند، چون بعد از اندک یت میفاکراھن ھم نباشد یپشان  ه ھمراهکد یچادر سف
د یش دو چادر سفیا بدتر از آن دو، آن گاه برایشود  یم داده میبھتر از آن دو برا

ت یت است، و در روایاز ابومسعود به اختصار روا ۲۸۲/۱۹ن (یھم چن یم. نزد ویدیخر
عوض آن را  یصالح باشد خداوند تعالتان  د؟ اگر دوستینک ین چه میآمده: با ا یو
امت بر من تنگ خواھد نمود. یقبر را تا روز ق یھا ر آن باشد گوشهیدھد، و اگر غ یم
 یت ویرده، و در رواکت یحازم ھمانند آن روا یس بن ابی) از ق۳۸۰/۳م (کن را حایا

 ش خواھد زد.یامت آن را به رویوند در روز قر آن باشد خدایآمده است: و اگر غ

  ه در احتضار قرار داشتک یدر حال س یقول ابو موس
ه گفت: کت نموده، یبن عبدالرحمن روا ک) از ضحا۲۶۲/۱( هیم در الحلیابونع

د قبر ید جوانانش را طلب نمود و گفت: برویفرارس س یاشعر یمرگ ابوموس یوقت
ع و یم ووسید، آنان آمدند و گفتند: حفر نمودیقش بسازیع و عمید و وسینکحفر 

ه قبرم کن یا این دو منزل است: یاز ا ییکن یم، گفت: به خدا سوگند، ایقش نمودیعم
جنت به سوی  بهباشد و باز دروازه  یاش چھل گز م هیشود، و ھر زاو یع میبر من وس

م از یبرا یتعالم و آنچه خداوند یھمسرانم، و منزل ھاسوی  بهشود و  یم گشوده میرو
تر از امروز  ابیمنزلم راه سوی  بهنم، و بعد از آن ک یرامت آماده نموده نگاه مکعزت و 

خته یه برانگکنیآن تا ا یم گوارایو نس ییباشم. بعد از آن از خوشبو یام م خانهسوی  به
برم ق -م یبر یه به خداوند از آن پناه مک -ن باشد یر از ایرسد. اگر غ یم میشوم برا یم

باشد،  یش مینییزه در آھن پایتر از قرار گرفتن ن ه تنگک یبر من تنگ خواھد شد، حت
م و یرھایزنجسوی  بهشود، و  یجھنم گشوده م یھا از دروازه یا م دروازهیبعد از آن برا

تر از امروزم  ابینشستنم در جھنم راه  ینم، باز به جایکنانم نگاه میم و ھمنشیغل ھا
خته شوم یه برانگکنیآن تا ا یباشم، و بعد از آن از باد سوران و گرما یام م خانهسوی  به
 رسد. یم میبرا

 از احوال سه گانه باشد یکیه در ک س رید بن حضیدرخواست اس
دبن یه گفت: اسکاند  ت نمودهیروا ل شهیر از عاکو ابن عسا یھقیم، بیابونع

سه گانه قرار  یھا ن حالتیاز ا ییکگفت: اگر بر  یاز جمله فضال بود، و م س ریحض
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نم و ک یه قرآن تالوت مک یندارم: ھنگام یکداشته باشم، از اھل جّنتم و در آن ش
را  ص امبر خدایه خطبه پک یشنومش، و وقت یشود ومن م یه خوانده مک یھنگام

ه کام،  حاضر نشده یا گردم، و ھرگز در جنازه یحاضر م یا به جنازه یشنوم، و وقت یم
رود زمزمه  یرد و او به طرف آن میگ یانجام م یآنچه را با و یدم سوانفس خو یبرا

 ) آمده است.۱۳۸/۵ن در المنتخب (ین چنینموده باشم. ا

 از جنت ص امبریوصف پ مان به آخرتیا
تو را  یرسول خدا، وقت یم: ایه گفت: گفتکت نموده، یروا س رهیاحمد از ابوھر

م یشو یاز تو جدا م یم، و وقتیباش یاھل آخرت مگردد، و از  یما نرم م یھا م قلبینیبب
اگر شما درھر حال در «م، فرمود: یبوس ید و زنان و اوالد را میآ یممان  ا خوشیاز دن

با شما مصافحه  ھایشان با دست کد، مالئیباش یه نزد من بر آن مکد یباش یھمان حالت
 یقوم أل د خداوندینکگناه نند، و اگر ینما یارت میشما را زھایتان  نند، و در خانهک یم

ه کنیرسول خدا از جنت و ا یم: ای، گفت»امرزدیبشان  ینند تا براکه گناه کآورد  یرا م
خشت از  یکخشت از طال و  یک«ن؟ فرمود: کصحبت مان  یست برایآن از چ یبنا

د و یش مرواریھا زهیخوش بوست، سنگر کآن مش یھا ان خشتینقره است، و گل م
باشد و خوار  یه در آن داخل شود خوش مک یسکش زعفران، کاقوت است و خای

اش تمام  یشود و جوان یھنه نمکھایش  رد، لباسیم یباشد و نم یشه میشود و ھم ینم
ه افطار کن یشود: امام عادل، روزه دار تا ا یرد نمشان  یه دعاکگردد. سه نفراند  ینم

ش باز یآسمان برا یھا دروازهشود و  یابر حمل م یه باالکمظلوم،  ید و دعاینما
قسم به «ن، یولو بعد ح کالنصرن ید: و عزتیگو یم یو تعال کگردد، خداوند تبار یم

ن را، یا ی، ابن ماجه بعضیترمذ .١»باشد ینم اگر چه بعد از مدتک یم کمکعزتم، تو را 
 اند. ت نمودهی) آمده، روا۴۹/۴ر (یثکر ابن یه در تفسکچنان 

ا رفت و از نزدش با یطلب دن یبرا هک یھنگام ص با پدرش ل قصه فاطمه
 برگشت یده اخرویفا

 س یه گفت: علکت نموده، ید بن غفله روایثش از سویاز حد یخ در بخشیابوالش
بھتر  یبخواھ یزیچ یو از و یبرو ص امبریگرسنه شد، و به فاطمه گفت: اگر نزد پ

                                           
 .اند ) برخی از آن را روایت نموده۱۷۵۲) ابن ماجه (۳۵۸۹ترمذی ( ).۳۰۵/ ۲. احمد (صحیح -١
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 ل نزدش بود، فاطمه ل منیام ا هکآمد  ص امبرینزد پ یدر حال یشود، و یم
ن دق الباب فاطمه است، و در یا«من فرمود: یام ا به ص امبریدروازه را زد، آن گاه پ

 ی، فاطمه گفت: ا»ه عادت آمدن را در آن ساعت نزد ما نداشتکنزدمان آمده،  یساعت
ست؟ فرمود: ید است، طعام ما چیح و تحمیل و تسبیتھل کرسول خدا، طعام مالئ

 روز تا یس یه مرا به حق مبعوث نموده، در خانه آل محمد از ابتداک یسوگند به ذات«
ت یپنج بز برا یما آمده، اگر خواسته باش یبرا ییبزھا ،١افروخته نشده یحال آتش

ھا را به  ل آنیه جبرکدھم  یاد میلمه را به تو کپنج  یم، و اگر خواسته باشیفرست یم
ھا را به  ل آنیه جبرکاموز یرا به من ب لمهکه ھمان پنج ک، گفت: بل»اد داده استیمن 
ن و یالمته ا ذا القوین، و یا آخراالخرین، و یا اول االولیبگو: «اد داده است، فرمود: یتو 

 یھا، و ا نیآخر آخر یھا، و ا نیاول اول یا(، »نیا ارحم الراحمین، و کیا راحم المسای
. )نندگانکن رحم یتر نندهکرحم  ینان و اکیننده مسکرحم  یم، و اکصاحب قوت مح

 ی؟ پاسخ داد: از نزد تو برایگفت: چه آورد یآمد، عل یبرگشت و نزد عل یآن گاه و
ن ین چنیت است. این روزھاین بھتریت آوردم، گفت: ایآخرت را برا یا رفتم ولیطلب دن

ه جرح شده باشد، مگر کدم یرا ند یسکان آن ی) آمده، و گفته: در راو۳۰۲/۱نز (کدر ال
 ده باشد متصل است.یشن ید آن را از علیه صورت آن، صورت مرسل است، و اگر سوکنیا

 مردم از آخرت یدرباره سبب روگردان س یقول ابوموس
از  ییکه گفت: در کت نموده، یروا س ک) از انس بن مال۲۵۹/۱( هیم در الحلیابونع

نمودند، و  یه مردم با ھم صحبت مکد یشن یم، ویھمراھش بود یابوموس یسفرھا
ا تا پروردگارمان را یشنوم؟ ب ینطور میانس چرا ا ی، آن گاه گفت: ایدیرا شن یفصاحت

بعد از  ٢د!یه پوست را با زبانش شق نماکاست  یکھا نزد نیاز ا یم، چون بعضینکاد ی
به آخرت چه باز داشته و تنبل ساخته  یانس مردم را از عالقمند یآن به من گفت: ا

شان  یا برایطان، گفت: نه، به خدا سوگند، دنیھا و ش گفتم: شھوتد: یگو یاست؟ م
 یدانستند نه از آخرت رو ینده شده است، و اگر مکر افیل شده و آخرت به تأخیتعج

 آوردند. یم یا رویدند و نه به دنیگردان یم

                                           
 .پختن طعام یبرا یعنی -١
 شان است.یه از فصاحت ایناک -٢
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  باشد ایمان به آنچه در روز قیامت می

 ه امتش نصف اھل جنت باشدک ص امبرید پیام
ه گفت: ک -ح دانسته یو آن را صح -ت نموده یروا س نیاز عمران بن حص یترمذ

 ه نازل شد:ک یھنگام

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ِ ٱ َعَذاَب  ِ�نَّ َوَ�ٰ ﴿ ن قول خداوندیتا به ا ﴾َر�َُّ�مۡ  �َُّقوا َّ� 

 .]۲-۱[الحج:  ﴾َشِديدٞ 
 .»د استیشد ن عذاب خداوندیکد... ولیمردم! از پروردگاتان بترس یا«: ترجمه

ا یآ«ه در سفر بود، و گفت: کد ینازل گرد یبر و یه در حالین آید: و ایگو یم
 یآن روز«امبرش داناترند، گفت: یگفتند: خدا و پ» باشد؟ یم یه آن چه روزکد یدان یم

پروردگارم،  یدھد: ا ید: گروه اھل آتش را بفرست، پاسخ میگو یخداوند به آدم م هکاست 
سوی  بهتن  یکو اند  دوزخسوی  بهد: نھصدونودونه تن یگو یدامند؟ مکگروه اھل آتش 

د و عمل یشو یکنزد«فرمود:  ص ه افتادند، و رسول خدایآن گاه مسلمانان به گر» جنت
ھمان عدد از «، افزود: »بوده است یتیش از آن جاھلیآمده، پ ید، چون ھرگاه نبوتینکو یکن

شود،  یرده مکامل کن یخوب، و اگر نشد از منافقامل شد کشود، اگر  یت گرفته میجاھل
، »شتر یا مانند خال در پھلویوان یح یاست در بازو یا ھا چون غده مثال شما و مثال امت

ر گفتند، بعد از یبک، آن گاه آنان ت»دیه ربع اھل جنت باشکدوارم یمن ام«بعد از آن گفت: 
من «ر گفتند: بعد از آن فرمود: یبک، و ت»دیه ثلث اھل جنت باشکدوارم یمن ام«آن گفت: 

ه دو کدانم  ید: نمیافزا یم یر گفتند، راویبکو آنان ت» دیه نصف اھل جنت باشکدوارم یام
 اند. ت نمودهیحاتم روا ین را امام احمد و ابن ابین این چنیا .١ریا خیسوم ھم گفت 
 ص امبریه گفت: پکت است یروا س دیه از ابوسعین آیر ایدر تفس یو نزد بخار

ربنا و  یکدھد: لب یپاسخ م ،آدم ید: ایگو یامت میروز ق یخداوند تعال«فرمود: 
ه ات یه از ذرکند ک یند: خداوند تو را امر مک یاد میفر یی، آن گاه به صدایکسعد
اند؟  یکپروردگار، اھل آتش  یپرسد: ا ین، مکرون یآتش بسوی  بهرا  یگروھ

ه ھر کنھصدونودونه تن، آن گاه است  -پندارمش گفت:  یم -د: از ھر ھزار یفرما یم
 گردد. یر میگذارد و پسر پ یحملش را م یا حامله

                                           
 ).۸۴۹) نگا: الصحیحة (۳۱۶۸. ترمذی (صحیح -١
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ٰ  �َّاَس ٱ َوتََرى﴿ ٰ  ُهم َوَما َرىٰ ُسَ� ِ ٱ َعَذاَب  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َرىٰ �ُِسَ�  .]۲[الحج:  ﴾َشِديدٞ  �َّ
عذاب ه کستند، بلیه آنان مست نک ی، در حالینیب یو مردم را مست م«: ترجمه

 .»خداوند سخت است
 ص امبریر نمود، آن گاه پییتغ ھایشان یه روک ین بر مردم گران تمام شد، حتیا

ان مردم یتن، شما در م یکأجوج و مأجوج نھصدونودونه تن و از شما یاز «فرمود: 
د، و یاه ھستیگاو س ید در پھلویسف یا چون موید، یگاو سف یاه در پھلویس یچون مو

ثلث اھل «م، بعد از آن فرمود: یر گفتیبک، و ما ت»دیربع اھل جنت باش هکدوارم یمن ام
ن را یم. ایرگفتیبکو ت ١»نصف اھل جنت«م، بعد از آن گفت: یر گفتیبکو ت» جنت
آن را در  یرده، و نسائکت یت نموده، و مسلم ھم رواین موضع ھم روایر ایدر غ یبخار
) آمده است. ۲۰۴/۳ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیت نموده است. ایرش روایتفس
تش آمده: یت نموده، و در روایبه مانند آن روا س ن را از ابن عباسی) ا۵۶۸/۴م (کحا

 د.یرشان گردین بر قوم گران تمام شد و اندوه و رنج دامن گیا

 یاز احوال آخرت و پاسخ و یدرباره بعض ص امبریاز پ س ریسوال زب
 ه نازل شد:ین آیه اک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س ریحاتم از ابن زب یابن اب

 .]۳۱[الزمر:  ﴾٣١ َتِصُمونَ َ�ۡ  َرّ�ُِ�مۡ  ِعندَ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ ﴿
 .»ردکد یامت نزد پروردگار خود مجادله خواھیباز البته شما روز ق«: ترجمه

، »یآر«فرمود:  ٢شود؟ یرار مکا خصومت بر ما تیرسول خدا، آ یگفت: ا س ریزب
ت نموده، و ین را امام احمد ھم رواین این چنیا ٣ار دشوار است!!کگفت: پس  س ریزب

 د:یه نازل گردین آیه اک یادت آمده: ھنگامین زینزدش ا

 .]۸[التکاثر:  ﴾٨ �َّعِيمِ ٱ َعنِ  َم�ِذٍ يَوۡ  لُنَّ  َٔ لَتُۡ�  ُ�مَّ ﴿
 .»شدد یده خواھیھا پرس باز در آن روز از نعمت«: ترجمه

                                           
 .)۲۲۲) مسلم (۴۷۴۱بخاری ( -١
 م.ینک یم، در آخرت ھم مخاصمه میا مخاصمه نمودیه در دنک: چنانیعنی -٢
) آلبانی آن را حسن دانسته ۴۱۵۸) ابن ماجه (۳۳۵۶) (۳۲۳۶) ترمذی (۱۶۴/ ۱. احمد (حسن -٣

 است.
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م؟ نعمت ما فقط دو یشو یده میدام نعمت پرسکامبر خدا، از یپ یگفت: ا س ریزب
ت نموده، و آن را حسن دانسته، و یھم روا یادت را ترمذین زیاه است: خرما و آب. ایس

ه بن زبکتش یابن ماجه ھم روا ت یروا س ن عوامیریر از زبیرده، در نزد احمد از عبداللَّ
 د:ینازل گرد ص امبرین سوره بر پیا هک یه گفت: ھنگامکاست 

ّيِتُونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿  ﴾٣١ تَِصُمونَ َ�ۡ  َرّ�ُِ�مۡ  ِعندَ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ  ٣٠ مَّ
 .]۳۱-۳۰الزمر: [

ھستند. باز البته  یشان ھم مردنی، و ایھست یه تو ھم مردنک یبه درست«: ترجمه

 .»ردکد یپروردگار خود مجادله خواھامت نزد یشما روز ق
ان ما بود با گناھان یا در میه در دنک یریا درگیرسول خدا، آ یگفت: ا س ریزب
شود، تا  یرارمکبر شما ت ی، به طور حتمیآر«شود؟ گفت:  یرار مکبر ما تمان  خاص

ن یا ١ار دشوار است!!کگفت: به خدا سوگند،  س ری، زب»حق ھر حق دار به او داده شود
ن در ین چنیباشد. ا یح میت نموده، و گفته است: حسن و صحیھم روا یرا ترمذ

ت ی) روا۵۷۲/۴( کن را در المستدریم اک) آمده است. حا۵۲/۴ر (یثکر ابن یتفس
و مسلم  یبخار یح برخوردار است، ولیث از اسناد صحین حدینموده، و گفته است: ا

 اند. ردهکت نیآن را روا

ه بن روایگر  درباره جھنم یا هیاد آوردن آیھنگام به  س حهه عبداللَّ
ه به رواحهکت نموده، یحازم روا یس بن ابیعبدالرزاق از ق در  س ه گفت: عبداللَّ

ه نمود و ھمسرش ھمراھش یه سرش را در آغوش ھمسرش گذاشته بود، گرک یحال
ه پرسیگر ، من ینک یه میدم گریاند؟ پاسخ داد: تو را دیگر ید: چه تو را میست، عبداللَّ

ه گفت: من ایھم گر  اد آوردم:یرا به  أل ن قول خداوندیستم، عبداللَّ

 .]۷۱[مریم:  ﴾َوارُِدَها إِ�َّ  ّمِنُ�مۡ  �ن﴿
 .»از شما به دوزخ وارد خواھد شد یسکو ھر «: ترجمه

ن یض بود. ایه: مرکآمده  یتیر؟ و در روایا خیابم ی یه از آن نجات مکدانم  یو نم
 ) آمده است.۱۳۲/۳ر (یثک ابنر ین در تفسیچن

                                           
 ) احمد شاکر آن را صحیح دانسته است.۱۶۷/ ۱. احمد (صحیح -١
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 رندیقصاص گ یگان ھنگام مرگش تا از ویو ھمسا از خانواده س درخواست عباده
ه کاند  ت نمودهیر از عباده بن محمد بن عباده بن صامت رواکو ابن عسا یھقیب

گانم و یارانم، ھمساکد گفت: غالمانم، خدمتیفرا رس س ه مرگ عبادهک یگفت: ھنگام
د، آنان نزدش جمع شدند، و او گفت: یاورینزدم رفت و آمد داشتند نزدم به کرا  یسانک

ن شب یا زنده ھستم، و شبش را نخستیه در دنکپندارم  یم ین روزیامروز را آخر
ا زبانم در مورد شما سر زده یاز دستم  یزید چیدانم شا یپندارم، من نم یآخرت م

 یامت قصاص در پیاوست، روز قه جانم در دست ک یباشد، و آن عمل، سوگند به ذات
از آن در نفسش ھست، قبل از  یزیه اگر چکدھم  یاز شما را سوگند م یکدارد، و ھر 

 یو مؤدب بود یه تو پدر بودکرد، گفتند: بلیرون شود، ازمن قصاص بگیه نفسم بکن یا
ا آنچه را از من سرزده یفرمود: آ ،-بد نگفته بود  یخادم یھرگز برا ید: ویگو یم -
ا، شاھد باش، بعد از آن افزود: نه، ی، گفت: بار خداید؟ پاسخ دادند: بلیردکعاف م

ه جانم ک ید، وقتیه بر من نگرکدھم  یاز شما را سوگند م یکد: ھر ینکتم را حفظ یوص
شود و نماز  یداخل مسجدتان  یکد، بعد ھر ینکو یکد و وضوء را نییبر آمد وضو نما

 یعباده و نفس خودش مغفرت بخواھد، چون خداوند تعال یبگزارد، و بعد از آن برا
 گفته است:

ْ سۡ ٱ﴿ ِ  َتِعيُنوا ۡ�ِ ٱب لَوٰ ٱوَ  لصَّ  .]۴۵: بقرة[ال ﴾ةِ لصَّ
 .»دییو نماز مدد جو ییباکیبه ش«: ترجمه

م ارغوان فرش یر پاید، و در زیاورید، از دنبالم آتش نیقبرم به شتاب برسوی  بهمرا 
 ) آمده است.۷۹/۷(نز کن در الین چنید. اینکن

  از حساب آخرت س ترس و ھراس عمر
عبدالرحمن  یبرا س ت المال بر خود، قول عمریاط در مصرف از بیدر بخش احت

چھار ھزار درھم قرض خواست، و او به  یه از وک یگذشت، البته وقت س بن عوف
 ی. ھنگامدیرد، و باز مستردش نمایت المال بگیفرستاده عمر گفت: به او بگو آن را از ب

ه شخص فرستاده شده نزدش آمد و او را از آنچه عبدالرحمن گفت خبر داد، آن بر ک
ه: آن را از ک ینده ھستیبا او روبرو شد و گفت: تو گو س گران تمام شد، و عمر یو
ن یرالمومنید: آن را امییگو یرد؟! و اگر قبل از آمدن آن درگذشتم میت المال بگیب

 امت به آن مؤاخذه شوم!!.ید، و روز قیبگذارش یگرفته است، آن را برا
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 دندیرا درباره آخرت شن یثیه حدک یھنگام ل هیره و معاویه ابوھریگر
 س رهید ابوھریدن شدیشکامبرش، آه یو علم پ یاز علم خداوند تعال یریرپذیدر تأث

 یلیرا بلند نمود و خ یو یاصبح یه شفکنیش، تا این افتادنش بر رویخواھد آمد و ھم چن
، صاحب یرا درباره قار یو تعال کم خداوند تبارکه حک یم گرفت، البته ھنگامکوقت مح

ه ک یھم ھنگام س هید معاویه شدیر نمود، و گرکشته شده ذکه در راه خدا ک یسکمال و 
 خواھد آمد. -شده است  کھال یه گمان نمودند وک یحت -د یث را شنین حدیا

  ایمان به شفاعت

ه ک رنده ھر آن فرد از امتم استیشفاعتم در برگ هکن یبه ا ص امبریقول پ
 ا رفته استیبه خداوند از دن یزیآوردن چ کیبدون شر

ه گفت: در آخر شب کاند  ت نمودهیروا س کر از عوف بن مالکو ابن عسا یبغو
شترش  یاز ما سرش را بر بازو یکن آورد، و ھر ییپا ییما را در جا ص امبریپ

ن یدم، ایش ندیرا نزد سوار ص دار شدم، و رسول خدایوقت شب ب یکگذاشت، در 
به  ص رسول خدا یند، بنابر آن در تالش و جستجوکده مرا در ھراس و خوف افیپد

ز یه آنان را نکبرخوردم،  ب یاشعر یراه افتادم، ناگھان به معاذ بن جبل و ابوموس
ن حالت قرار یدر ا ه ماک یده بود، در حالینده بود ترسانکآنچه مرا به ترس و ھراس اف

ه ک یا م، و او را از مسئلهیدیاب شنیدره چون آواز آس یدر باال یم، ناگھان آوازیداشت
 أل از نزد پروردگارم یسکامشب «فرمود:  ص خدا یم، نبیاتفاق افتاده بود خبر داد

ار داد، و یه نصف امتم داخل جنت شود اختکن یان شفاعت و اینزدم آمد، و مرا در م
خدا، تو را به خدا و حق صحبت و  ینب ی، گفتم: ا»ار نمودمیرا اختمن شفاعت 

شما از اھل «، فرمود: یه ما را از اھل شفاعت بگردانکدھم،  یسوگند م یھمراھ
م، و یدیه نزد مردم رسکنیم تا ایبه راه افتاد ص امبر خدای، آن گاه با پ»دیشفاعتم ھست

 یاند، و نب اند در ھراس افتاده مودهرا گم ن ص خدا ینب یز وقتیه آنان نک میافتیدر
ه نصف کنیان شفاعت و ایاز نزد پروردگارم آمد، و مرا در م یسک«فرمود:  ص خدا

، آنان به او »ار نمودمینمود، و من شفاعت را اخت یاریامتم داخل جنت شود اخت
ه ما را از اھل شفاعتت کم، یدھ یسوگند م یگفتند: تو را به خدا و صحبت و ھمراھ

ه کرا  یسکمن «فرمود:  ص خدا یه در اطرافش گرد آمدند، نبک ی، ھنگامیبگردان
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 یکه بدون شرکام است  یرنده ھر آن امتیه شفاعتم در برگکرم، یگ یحاضر است گواه م
 ) آمده است.۲۷۱/۷نز (کن در الین چنیا .١»به خداوند در گذشته باشد یزیآوردن چ

 آنان است یامتش نزد پروردگارش ھمان شفاعت برا یبرا ص امبریپ یدعا
ه کاند  ت نمودهیروا س لیعق یر از عبدالرحمن بن ابک، ابن منده و ابن عسایبغو

م، یدیرا نزد دروازه خوابان ھایمانم، شتریرفت ص ف نزد رسول خدایأت ثقیگفت: در ھ
نبود، و ھنوز  یسکگر یم دیرفت یه نزدش مک یسکتر از  ان مردم نزد ما مبغوضیو در م

 یان مردم برایدر م یسکگر یم دیه نزدش وارد شدک یه از مردکم، یرون نرفته بودیب
و  یا از پروردگارت پادشاھیرسول خدا، آ یاز ما گفت: ا یا ندهیتر نبود. گو ما محبوب

د، و بعد از آن یخند ص امبر خدای؟ پینخواست ÷ مانیسل یچون پادشاھ یکمل
مان باشد، خداوند یسل کنزد خداوند بھتر از ملتان  صاحب ین است براکمم«گفت: 

از آنان توسط  یسکداده است،  یه فرستاده است به او دعوت مستجابکرا  یامبریھر پ
از آنان  یسکا را خواست، و خداوند به او داد، و یدن -آمده: به آن  یو در لفظ -آن 

شدند.  کنمودند بر آنان دعا نمود و آنان بدان ھال ینافرمان یه قومش از وک یھنگام
ام،  ه آن را نزد پروردگارم پنھان نمودهکداده است،  یمستجاب یخداوند به من ھم دعا

دانم  یل را نمیعق ید: ابن ابیگو یم یبغو .٢»امتیالبته به خاطر شفاعت امتم در روز ق
ن یب است، و جز به ھمیث غرین حدیت نموده باشد، و ایث را رواین حدیر ایه غک

و  ین را بخاری) آمده است. ا۲۷۲/۷نز (کن در الین چنیت نشده است. ایق روایطر
 اند. ردهکت ی) آمده، روا۴۱۱/۲( ه در االصابهکحارث بن اسامه ھم، چنان

  امتم ھستم یرھایشر یبرا یو مردکیمن چه ن :ص امبریقول پ
ه گفت: رسول کاند  ت نمودهیروا ل در االلقاب و ابن نجار از ام سلمه یرازیش
از  یآن گاه مرد». امتم ھستم یرھایشر یبرا یو مردیکمن چه ن«فرمود:  ص خدا

، حال خوبان آنان یشان ھستیا یرھایشر یرسول خدا، تو برا ینه به او گفت: ایمز
                                           

) منذری در الترغیب می گوید: ۱۰۷/ ۵۸/ ۱۸) طبرانی (۴۱۵/ ۴. ابن عساکر (صحیح لغیره -١
آنھا جید است روایت کرده است. ھمچنین ابن حبان در طبرانی آن را با دو سند که یکی از 

 ) صحیح دانسته است.۳۶۳۷) به مانند آن. آلبانی آن را در صحیح الترغیب (۲۵۹۲صحیح خود (
) منذری ۸۲۴) (۳۹۴ -۳۹۳/ ۲) بزار و ابوعاصم در السنة (۶۸/ ۱. طبرانی د حاکم (صحیح لغیره -٢

 ) صحیح دانسته است.۶۳۵حیح الترغیب (اسناد آن را جید دانسته است. آلبانی در ص
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 یرھایشوند، و شر یداخل جنت مشان  خوبان امتم به اعمال«چگونه خواھد بود؟ گفت: 
ع امتم مباح است، یجم یامت برایشفاعتم در روز ق یشند، ولک یامتم انتظار شفاعتم را م

  ) آمده است.۲۷۲/۷نز (کن در الین چنیا .١»دینما ییه اصحابم را بدگوک یمرد یمگر برا

 تاب خداکه در ین آیتر دبخشیدرباره ام س یسخن عل
فرمود:  ص امبر خدایه: پکت نموده یروا س طالب یبن اب یه از علیابن مردو

محمد،  ید: ایگو ید و مینما یم میه پروردگارم صداکن ینم، تا اک یامتم شفاعت م یبرا«
د و یمن گردانسوی  بهش را ی، بعد از آن رو»شدم ی، راضیم: بلیگو ی؟ میشد یا راضیآ

 ن است:یتاب خداوند اکه در ین آیتر د بخشید: امییگو یاھل عراق شما م یگفت: ا

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِنَّ  �َّ  ِفرُ َ�غۡ  �َّ

نُوَب ٱ ُّ�  ۚ  .]۵۳[الزمر:  ﴾لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  َ�ِيًعا
رحمت خدا د، از یا ردهکخود اسراف و ستم  یھا ه بر نفسکبندگان من! آنان  یا«: ترجمه

 .»آمرزد، و او آمرزگار و مھربان است ید، چون خداوند ھمه گناھان را مید مشویناام
م: ییگو یت میما اھل ب یم، افزود: ولییگو ین را می، ما ایپاسخ دادم: آر

 ن است:یتاب خدا اکه در ین آیتر دبخشیام

 .]۵[الضحی:  ﴾٥ َ�ٰٓ َ�َ�ۡ  َر�َُّك  ِطيَك ُ�عۡ  َف َولََسوۡ  ﴿
 .»شد یو پروردگارت به تو عطا خواھد نمود و تو خوشنود خواھ«: ترجمه

 ) آمده است.۲۷۳/۷نز (کن در الین چنیا ٢ن شفاعت است.یو ا

 س هیمعاو یش رویدرباره شفاعت در پ س دهیسخن بر
 یدر حال س هینزد معاو یه: وکت نموده یروا س ده و او از پدرشیاحمد از ابن بر

م به سخن گفتن یه برایمعاو یده گفت: اینمود، بر یصحبت م یه مردکداخل شد، 

                                           
) از ابی امامة بطور مرفوع که در سند آن ۷۴۸۳) طبرانی در الکبیر (۲۱۹/ ۱۰ابونعیم در الحلیة ( -١

جمیع بن ثوب الرحبی که بخاری درباره اش می گوید: منکر الحدیث است. نسائی می گوید: متروک 
 ).۳۸۴ودنش است. نگا: التذکره با تحقیق من (ی ضعیف ب است. ابن عدی می گوید: روایاتش نشانه

) ھمچنین بزار و طبرانی بطور مختصر. منذری در الترغیب می گوید: ۱۷۹/ ۳. ابونعیم (ضعیف -٢
سند آن ان شاءالله حسن است. آلبانی در ضعیف الترغیب می گوید: منذری چنین می گوید اما 

 .)۴۱۱۸در آن یک ضعیف و یک شخص ناشناس است. (
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گر حرف خواھد زد یه او ھم چون آن دکپنداشت  یم یو -، ی؟ گفت: آریدھ یاجازه م
امت یه در روز قکدوارم یمن ام«د: یگو یه مکدم یشن ص امبر خدایده گفت: از پیبر ،-

ه یمعاو یافزود: تو ا، و »نمکلوخ است شفاعت کن درخت و یزم یبه تعداد آنچه در رو
ر یثکر ابن ین در تفسین چنیا ١ست؟!یدوارش نیام س یو عل یدوار آن ھستیام
 ) آمده است.۵۶/۳(

ه   ب نمودیذکه شفاعت را تک یسکبه  س جواب جابر بن عبداللَّ
ه گفت: من از ھمه مردم شفاعت را کت نموده، یب روایه از طلق بن حبیابن مردو

هکنیتا انمودم،  یب میذکدتر تیشد ه که را یاو ھر آ یروبرو شدم، برا س ه با جابربن عبداللَّ
 یردم، وکنمود تالوت  یاد میاھل آتش را  یشگیتوانستم و خداوند در آن خلود و ھم یم

 ص امبریتر به سنت پ تاب خدا و عالمکتر به  ا خودت را از من خوانندهیطلق آ یگفت: ا
، آنان اھل آنند، آنان یدال بر خلود را] خواند اتیآشان  ه [دربارهک ی؟ آنانیپندار یم

دند و یب گردیشدند و بر اثر آن تعذ یب گناھانکه مرتکاند  ینان قومیا یول اند، نکیمشر
ر کن دو یبرد و گفت: اھایش  ش را به گوشیبعد از آن اخراج شدند، سپس دستھا

ه داخل کنیاز ااز آتش بعد «گفت:  یه مکده باشم ینشن ص شوند، اگر از رسول خدا
 م.یخوان یما ھم آن را م یه تو تالوت نمودک یاتی، و آ٢»شوند یرون میشدند ب

ه نشستم، کت است یر رواید فقیزیحاتم از  یو نزد ابن اب ه گفت: نزد جابر بن عبداللَّ
د: و یگو یشوند، م یرون میاز مردم از آتش ب ینمود و گفت: گروھ یان میث بیو او حد

نم، ک ین شده گفتم: از مردم تعجب نمین خشمگیر بودم، بنابراکرا من من تا آن روز آن
 یه خداوند تعدادکد، ینک ی!! گمان مص اران محمدی یم اینما یاز شما تعجب م یول

 د:یگو یه خداوند مک یند، در حالک یرون میرا از آتش ب

ن يُرِ�ُدونَ ﴿
َ
ْ َ�ۡ  أ  .]۳۷[المائدة:  ﴾َهاِمنۡ  رِِج�َ بَِ�ٰ  ُهم َوَما �َّارِ ٱ ِمنَ  رُُجوا

 .»آنان از آن خارج نخواھند شد یخواھند از آتش خارج شوند، ول یم«: ترجمه

                                           
) در سند آن حارث بن حصیرة صدوق است و اشتباه می کند. ابواسرائیل ۳۴۷/ ۵. احمد (عیفض -١

 ).۳۷۸/ ۱۰) نگا: المجمع (۶۹/ ۱ابن خلیفه نیز ضعیف بدحفظ است. التقریب (
) آلبانی در صحیح االدب صحیحش دانسته ۸۱۸) بخاری در ادب المفرد (۳۳۰/ ۳. احمد (صحیح -٢

 است.
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ن مرد را یشان بود گفت: این ایه بردبارترکردند، و او کوھش کارانش مرا نیآن گاه 
 فار است و تالوت نمود:که درباره ید، آن آیبگذار

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ نَّ  لَوۡ  َ�َفُروا
َ
ا لَُهم أ  ٱ ِ�  مَّ

َ
ْ ِ�َفۡ  ۥَمَعهُ  ۥلَهُ َوِمثۡ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�  ِمنۡ  ۦبِهِ  َتُدوا

قِيمٞ  َعَذابٞ  َولَُهمۡ ﴿د ینجا رسیه به اکن یتا ا ﴾َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  َعَذابِ   .]۳۷-۳۶[المائدة:  ﴾مُّ
 ین قرار دارد و ھمانند آن، برایزم یافر شدند اگر تمام آنچه روکه ک یسانک«: ترجمه

آنان مجازات  یامت بدھند... و براینجات از مجازات روز ق یآنان باشد، و آنھا را برا

 .»است یداریپا
خوانم، آن را حفظ  یم ی؟ گفتم: بلیخوان یا قرآن را نمی[بعد از آن گفت:] آ

 د:یگو یا خداوند نمیام، گفت: آ نموده

ۡ ٱ َوِمنَ ﴿ دۡ  لِ �َّ ن َعَ�ٰٓ  لََّك  نَافِلَةٗ  ۦبِهِ  َ�َتَهجَّ
َ
ۡ  اَمَقامٗ  َر�َُّك  َعَثَك َ�بۡ  أ  ﴾٧٩ اُمودٗ �َّ

 .]۷۹[االسراء: 
فه یوظ یکن یبخوان، ا( و نماز) ز و قرآنیاز شب را از خواب برخ یپاس«: ترجمه

 .»زدیش برانگیدر خور ستا یتوست، تا پروردگارت تو را به مقام یبرا یاضاف
 یتا وقت ھایشانرا در آتش به سبب خطا یاقوام ین ھمان مقام است، خداوند تعالیا

رون یشان را بیه خواست اک یزند، و وقت یدارد و با آنان حرف نم یه خواست نگه مک
ب شفاعت عودت یذکگر به تید: و بعد از آن دیگو یند، مک یمشان  رونید، بینما

 ) آمده است.۵۴/۲ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا .١ننمودم

 ایمان به بهشت و دوزخ

 دندید یه آنان آن را به چشم مکانگار  ص امبریپ اصحاب و تصور بھشت در مجلس
 ص امبریاتبان پکاز  یو - س اتبک یدیم از حنظله اسیان و ابونعیحسن بن سف

ما  یجنت و دوزخ را برا یم، ویبود ص امبریه گفت: نزد پکاند  ت نمودهیروا -بود 
خانواده و فرزندانم سوی  بهدگان ما قرار گرفتند، بعد یه در برابر دک ییاد نمود، گوی

ه در آن قرار کاد آوردم یرا به  ینمودم، آن گاه حالت یدم و بازیشان] خندیرفتم و [با ا

                                           
رجال آن ثقه ھستند. مبارک بن فضالة نیز مدلس است و تدلیس تسویه می کند . ابوحاتم. حسن -١

 اما در این سند به شنیدن تصریح نموده.
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ر، منافق کابوب یبرخوردم و گفتم: ا س رکن اثنا به ابوبیرون رفتم، در ایم، و بیداشت
م، و او جنت و دوزخ را یباش یم ص امبرید: چطور؟ پاسخ دادم: نزد پیام!! پرس شده

رون یاز نزدش ب یدگان ما قرار دارد، و وقتیه در مقابل دک ییدھد، گو یر مکتذمان  یبرا
م، و آن حالت را فراموش یآور یم یشتزار و مشاغل روکم، به ھمسران، فرزندان، یرو یم
آمدم، و آن  ص امبریم، آنگاه نزد پیدھ ین عمل را انجام میر گفت: ما ھم اکم، ابوبینک یم

ه نزد من کد، یباش یطورھایتان  حنظله، اگر نزد خانواده یا«ر شدم، گفت: کش متذیرا برا
حنظله،  ینند. اک یو در راه مصافحه متان  بر فرشتان  ھمراه کمالئ کد بدون شیباش یم

 ) آمده است.۱۰۰/۱نز (کن در الین چنیا .١»آنطور ینطور و ساعتیا یساعت

  ارانش درباره آخرتی یبرا ص امبریصحبت پ
ه بن مسعود یابن اب نزد رسول  یه گفت: شبکت نموده، یروا س حاتم از عبداللَّ

م، فرمود: یم، بعد از آن صبحگاھان نزدش رفتینمود ی(صحبت را) طوالن صخدا
م عبور یاز پھلو یبر من عرضه شدند، و ھر نب ھایشان با امتشان  روانیا و پیانب«
، »س نبودکچ یھمراھش ھ ییبا سه تن بود و نب ییبود، نب یبا گروھ یینب ...٢نمود یم

 ه را تالوت نمود:ین آیو قتاده ا

لَيۡ ﴿
َ
 .]۷۸[ھود:  ﴾رَِّشيدٞ  رَُجلٞ  ِمنُ�مۡ  َس �

ل از یاسرائ یاز بن یا وستهیبا گروه به ھم پ ÷ بن عمران یه موسکنیتا ا«فرمود: 
بن  ین برادرت موسیست؟ گفت: اکین یگفتم: پروردگارا، ا«د: یگو ی، م»م گذشتیپھلو

گفتم: «، افزود: »اند نموده یرویل پیاسرائ یه او را از بنک یسانکعمران است و 
د: ناگھان به یگو یھا بنگر، م راستت بر تپهسوی  بهجاست؟ گفت: کپروردگارا، امت من 

شدم، فرمود:  ی؟ گفتم: پروردگارا راضیشد یا راضیمردان برخوردم، فرمود: آ یروھا
 یا راضیمردان برخوردم، گفت: آ ین، ناگھان به روھایافق ببسوی  بهبه طرف چپت 

ه بدون کھا ھفتادھزار تن است  نیشدم، فرمود: با ا ی؟ گفتم: پروردگارا راضیشد
 - س اسد یاشه بن محصن از بنکد: آن گاه عیافزا ی، م»شوند یحساب وارد جنت م

خدا، از خداوند بخواه تا مرا از آنان  ینب یگفت: ا -ر بود از اھل بد ید: ویگو ید میسع

                                           
 ).۱۳/ ۴) طبرانی (۴۲۳۹) ابن ماجه (۳۴۶، ۱۷۸/ ۴) احمد (۲۷۵۰مسلم ( -١
 د است.یدر اصل سف -٢
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 یگری، گفت: آن گاه مرد د»ا، او را از آنان بگردانیبار خدا«فرمود:  ص امبریبگرداند، پ
اشه از تو بدان کع«خدا، از خداوند بخواه تا مرا از آنان بگرداند، فرود:  ینب یگفت: ا

پدر و مادرم  -د یاگر توانست«فرمود:  ص د: رسول خدایگو ی، م»سبقت جست
د، یھا باش د، وگرنه از اصحاب تپهینکار را بکن ید ایه از اصحاب ھفتاد باشک -تان  یفدا

خراب شان  ه احوالکدم یرا د یادید، چون من مردمان زیو گرنه از اصحاب افق باش
م، یر گفتیبک، آن گاه ت»دیدوارم ربع اھل جنت باشیمن ام«، بعد از آن گفت: »بود

من «م، یر گفتیبکد: پس تیگو یم». دیدوارم ثلث اھل جنت باشیمن ام«فرمود: 
د: بعد از آن یافزا یم، میر گفتیبکد: باز تیگو ی، م»دیدوارم نصف اھل جنت باشیام
 ه را تالوت نمود:ین آیا ص امبر خدایپ

 ٱ ّمِنَ  ثُلَّةٞ ﴿
َ
لِ�َ ۡ�  .]۴۰-۳۹[الواقعة:  ﴾٤٠ ِخرِ�نَ �ٱ ّمِنَ  َوثُلَّةٞ  ٣٩ وَّ

 .»از امتان متأخر ین، و جماعتیشیاز امتان پ یجماعت«: ترجمه
نان یم: ایھستند؟ گفت یسانکن ھفتاد ھزار چه یم: ایان خود گفتید: در میگو یم

 ص امبرین قول به پید: ایافزا یاند، م اوردهین که در اسالم متولد شده، و شرکاند  یسانک
 یند، بدفالینما یه نمیگذارند، رق یه داغ نمکاند  یسانکنان یه اکبل«د، فرمود: یرس
ت یر رواین را ابن جرین این چنیا .١»نندک یل مکرند و به پروردگارشان تویگ ینم

ن ین چنیر آن دارد. این وجه در صحاح و غیر ایاز غ یادیث طرق زین حدینموده، و ا
) از ۵۷۸/۴( کالمستدرن را در یم اک) آمده است، و حا۲۹۳/۴ر (یثکر ابن یدر تفس

ه بن مسعود به طول آن و به مانند آن روا ث از اسناد ین حدیرده، و گفته: اکت یعبداللَّ
اند، و  ت ننمودهیاق رواین سیو مسلم آن را به ا یبخار یح برخوردار است، ولیصح
 ح است.یگفته است: صح یذھب

 درباره درخت جنت ص امبرین از پیه نشیسوال باد
 ص ه گفت: اصحاب رسول خداکت نموده، یم بن عامر روایسلابن نجار از 

 ید: روزیافزا یرساند، م یشان نفع میا یھا گفتند: خداوند ما را به اعراب و سئوال یم
ه صاحبش کاد نموده، یرا  یرسول خدا، خداوند در جنت درخت یآمد و گفت: ا یابانگردیب

                                           
) و مسلم ۶۵۴۱) و بخاری (۳۰۳۸( بزار )۴۵۴/ ۴۰۳/ ۱) و (۴۲۰، ۴۰۱/ ۱. احمد (صحیح -١

 ) از ابن عباس.۲۲۰(
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و آن  ١نارکپاسخ داد: درخت » دام است؟کو آن «د: یپرس ص امبریرساند، پ یت میرا اذ
 د:یگو یا خداوند متعال نمیآ« :فرمود ص امبر خدایننده، آن گاه پکت یدارد اذ یخار

ۡ  رٖ ِسدۡ  ِ� ﴿  .]۲۸[الواقعة:  ﴾٢٨ ُضو�ٖ �َّ
 .»در درختان سدر بدون خار«: ترجمه

و آن ده است، یگردان یا وهیھر خار م یخداوند خارش را قطع نموده است، و به جا
 یه رنگکد یآ یرون میوه آن ھفتاد و دو رنگ طعام بیآورد، و از ھر م یوه بار میدرخت م

ت یروا س یداود از عتبه بن عبد سلم یو نزد ابن اب .٢»مشابھت ندارد یگریاز آن به د
رسول خدا،  یآمد و گفت: ا یابانگردیه بکنشسته بودم  ص امبریه گفت: با پکاست 

را خاردارتر از آن  یچ درختیه ھک، ینک یاد میرا در جنت  یشنوم درخت یاز تو م
 یا وهیھر خار آن م یخداوند در جا«فرمود:  ص امبر خدایدانم، درخت طلح، پ ینم
باشد، و  یپر از گوشت م یوھکبز  )ضهیب(ه یوه چون قلوه چون خصیه آن مکگرداند  یم

ن یا. ٣»باشد یمشابه نم یگریرنگ آن با د یکه کباشد  یدر آن ھفتاد رنگ طعام م
 ) آمده است.۲۸۸/۴ر (یثکر ابن ین در تفسیچن

  یوه جنت و جواب ویدرباره م ص امبریاز پ یسوال اعراب
 ص امبریآمد، و پ یابانگردیه گفت: بکت نموده، یروا یامام احمد از عتبه بن عبد سلم

وه ھست؟ پاسخ یگفت: در آن م یاد نمود، بعد از آن اعرابید و جنت را یرا از حوض پرس
را  یزید: و چیافزا ی، م»شود یگفته م یه به آن طوبکاست  ی، و در آن درختیبل«داد: 

ن ما بدان مشابھت دارد؟ یدام درخت سرزمکدانم چه بود، گفت:  یه نمکاد نمود ی
افزود:  ص امبری، و پ»نت بدان مشابھت نداردیاز درخت سرزم یزیچ«پاسخ داد: 

ه به آن کدر شام بدان مشابھت دارد،  یدرخت«ر، فرمود: یگفت: نخ» ؟یا شام رفته«
 ید: بزرگی، پرس»گردد یش پھن مید و باالیرو یساق م یکشود بر  یگفته م ٤چھار مغز

                                           
 ند. م.یگو یم» سدر«به آن  یدر عرب -١
) و آن را صحیح دانسته و ۴۷۶/ ۲) حاکم (۱۰۸. ابن ابی الدنیا در صفة الجنة (صحیح لغیره -٢

) باز از ابو امامة با سند صحیح ۴۷۶/ ۲ذھبی با وی موافقت نموده اما مرسل است.البته حاکم (
 .)۳۷۴۲گا: صحح الترغیب (روایت کرده است. ن

 . نگا: حدیث قبل.صحیح -٣
 .چھار مغز = گردو -٤
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د یند. پرسکه اصًال استراحت نک یالغکماھه یکر یاش چقدر است؟ گفت: مس خوشه
، یت بدھکرا از خانواده ات حر یاگر شتر جوان«داد:  خ آن چه قدر بزرگ است؟ پاسخیب

، گفت: در آن انگور »ندکش یم یریاز پ ١اش د ترقوهینما یه اطراف آن را طکنیقبل از ا
چ گاه پدرت یاش چقدر است؟ پاسخ داد: ھ دانه ید: بزرگی، پرس»یبل«ھست؟ پاسخ داد: 

ا یآ«، فرمود: یداد: بلپاسخ » ان گوسفندانش ذبح نموده است؟یرا از م یبز بزرگ
، یپاسخ داد: بل» دلو بساز؟مان  ین را براید و به مادرت داد و گفت: ایشکپوستش را 

ر ی، و سایآر«ند؟ فرمود: ک یر میام را س گفت: پس ھمان دانه مرا و اھل خانواده یاعراب
 ) آمده است.۲۹۰/۴ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا .٢»انت رایکنزد

 دیه وصف جنت را شنک یھنگام ص امبریپ ر مجلسد یمردن مرد حبش
 ص از حبشه نزد رسول خدا یه گفت: مردکت نموده، یروا ب از ابن عمر یطبران

رسول خدا، شما بر ما در  ی، گفت: ا»بپرس و بدان«به او گفت:  ص امبر خدایآمد، پ
مان یاگر به آنچه ا ینک یر مکد، چه فیلت داده شدیھا و نبوت فض صورت ھا، رنگ

نم، من ھم با تو در جنت کعمل  یا م، و به آنچه عمل نمودهیاوریمان بیا یا آورده
اه در یس یدیه جانم در دست اوست، سفک ی، سوگند به ذاتیآر«باشم؟ فرمود:  یم

ه ک یسک«فرمود:  ص ، بعد از آن رسول خدا»شود یده میر ھزار سال دیجنت از مس

د: یه بگوک یسکباشد، و  یم یش نزد خداوند عھدیرا، به سبب آن بال إله إال اهللاد: یبگو
ه و بحمده، برا سبحان  ی، آن گاه مرد»شود ینوشته م ییکست و چھار ھزار نیش صد و بیاللَّ
انسان «فرمود:  ص امبر خدایم؟ پیشو یم کن چگونه ھالیرسول خدا بعد از ا یگفت: ا

ند، آن ک یم ینیش سنگیگذاشته شود، باال یوھکه اگر بر کآورد  یرا م یامت عملیدر روز ق
اش را نابود  شود ھمه یم یکزد، و نزدیخ یبر م -خداوند  یھا ا نعمتی -گاه نعمت 

 د:ین سوره نازل گردی، و ا»ه خداوند به رحمت خود به حالش برسدکن یسازد، مگر ا یم

َ�ٰ  َهۡل ﴿
َ
هۡ ٱ ّمِنَ  ِح�ٞ  نِ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�َ  �  ﴾َكبًِ�ا ٗ� ُملۡ ﴿ن قول خداوند یتا به ا ﴾ر�َّ

 .]۲۰-۱[االنسان: 

                                           
 ر گردن در سمت راست و چپ.ینه و زیس ی: نام دو استخوان باالَترُقوه -١
) طبرانی در الکبیر و االوسط. و بیھقی به مانند آن و ابن حبان. ۱۸۳/ ۴. احمد (صحیح لغیره -٢

 ).۲۳۱/ ۱۰) صحیح لغیره دانسته است. نگا: المجمع (۳۷۲۹(آلبانی آن را در صحیح الترغیب 
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 .»بزرگ کاز زمانه آمده است... مل یبر انسان مدت«: ترجمه
ند؟ فرمود: یب یه چشم تو مکند یب یگفت: چشمم در جنت آنچه را م یحبش

د: من یگو یم ل ا رفت. ابن عمریه از دنکن یست تا ایگر ی، آن گاه اعراب»یآر«
ن در ین چنیا .١ن نمودییه او را به دست خود در قبرش پاکدم یرا د ص رسول خدا

ه ۴۵۳/۴ھمچنان ( یر وی) آمده است. و در تفس۴۵۷/۴ر (یثکر ابن یتفس ) آمده: عبداللَّ

َ�ٰ  َهۡل ﴿ن سوره را خواند: یا ص ه رسول خداکد به ما خبر داد یبن وھب گفت: ابن ز
َ
� 

هۡ ٱ ّمِنَ  ِح�ٞ  نِ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�َ  ه مرد کد ینازل گرد یبر و ین در حالی، و ا]۱االنسان: [ ﴾ر�َّ
د و یشک یاه نفسید، مرد سیھا رس ه به صفت جنتک یھنگام نزدش بود، یاھیس

را  -ا گفت: برادرتان ی -نفس صاحبتان «گفت:  ص جانش برآمد، آن گاه رسول خدا
 ب است.یمرسل غر .٢»دیشکجنت سوی  بهشوق 

  جنت در حال مرگ و احتضارشبه  س عمر یبرا س یبشارت عل
گفت: نزد  یه مکدم یشن س یه گفت: از علکت نموده، یر از ابومطر رواکابن عسا

ه کوارد شدم  یرده بود در حالک یرا زخم یه ابولؤلؤ وک یھنگام س عمربن خطاب
ن؟ گفت: مرا خبر آسمان یرالمؤمنیام یاند ایگر یدم: چه تو را مینمود، پرس یه میگر
آتش؟ به او گفتم: تو را به جنت سوی  بها یشوم  یجنت برده مسوی  بها یآ هکد، یانیگر

ست، یه قابل شمارش نک یا به اندازه ص دھم؛ چون من از رسول خدا یمژده م
لت یر و عمراند و از فضکد بزرگ ساالن جنت ابوبیس«گفت:  یه مکدم یشن

از اھل جنتم؟ گفتم: ه من ک ین شاھد ھستیا تو بر ایآ یعل ی، گفت: ا»اند برخوردار
عمر از اھل «گفته است:  ص امبر خدایه پکحسن بر پدرت گواه باش  ی، و تو ایآر

 ) آمده است.۴۳۸/۴ن در المنتخب (ین چنیا .٣»جنت است
 

                                           
) در سند آن عتبة ضعیف است. عطا نیز از ابن عمر ۱۳۵۹۵) (۴۳۵/ ۱۲. طبرانی (ضعیف -١

 نشنیده است.
 مرسل. ضعیف -٢
) ۸۲۴) نگا: الصحیحة (۳۱۷/۲/ ۹) ابن عساکر (۱۱۹/ ۷، ۳۰۷/ ۵. خطیب بغدادی (صحیح -٣

 ).۵۱صحیح الجامع (
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  ر جنتکھنگام ذ س ه عمریگر
ب داده شده بود، یاو ترت یه براکھایی  یاز مھمان ییکگفتارش در  س در زھد عمر

ه درگذشتند، و از نان جو کن یمسلم یآن عده از فقرا یماست، برا ین برایگذشت: ا
 س عمر یھا آنان جنت است، آن گاه چشم ید گفت: برایست؟ عمربن ولیر نشدند چیس

ا باشد، و آنھا بھشت را بدست ین متاع دنیب ما ھمیشد و گفت: اگر نص کپر از اش
 یر وید و غین را عبدبن حمیاند. ا گرفته ید از ما سبقت بزرگیآورده باشند، بدون ترد

 اند. ت نمودهیاز قتاده روا

  به داخل شدن جنت در حال مرگش س وقاص یاب سعدبن یدواریام
ه گفت: سر پدرم ھنگام جان کت نموده، ی) از مصعب بن سعد روا۱۴۷/۳ابن سعد (

نگاه  میخت، او به سویر کم اشید: آن گاه چشم ھایگو یسپردنش در آغوشم بود، م
گاھت و به سبب آنچه یاند؟ گفتم: به خاطر جایگر یپسرم چه تو را م ینمود و گفت: ا

د، ینما یب نمین، چون خداوند ابدًا مرا تعذکه مینم، گفت: بر من گرک یدر تو مشاھده م
خداوند عمل  یه براک ھایشان ییکمؤمنان در عوض ن یو من از اھل جنتم، خداوند برا

شود،  یف داده میتخف ھایشان ییکفار به سبب نکدھد، افزود: اما بر یاند پاداش م نموده
 یو یه براک یسکثواب عملش را از  یارکد: ھر درستیگو ید، میه تمام گردک یو وقت

 ند.کعمل نموده طلب 

 باشد یمرگش از ھراس آنچه بعد از وفات م در حال س عمروبن عاص یقرار یب
 س ه گفت: نزد عمروبن عاصکت نموده، یروا ی) از ابن شماسه مھر۲۵۸/۴ابن سعد (

د یوار گردانیدسوی  بهش را یرو یه در حالت مرگ قرار داشت، وکحاضر شدم  یدر حال
تو را  ص ا رسول خدایاند؟ آیگر ینمود پسرش به او گفت: چه تو را م یه طوالنیو گر
ن ید: و او در ایگو یم -ن بشارت نداده است؟ یا تو را به این مژده نداده است، آیبه ا

ش را ید: بعد از آن رویافزا یم ،-وار بود یش به طرف دینمود و رو یه میحالت گر

ال إله إال «د شھادت: یآ یم به شمار میه براک یزین چید و گفت: بھتریما گردانسوی  به

 یمن بر سه حال قرار داشتم، خود را در حال ی، است، ول»اهللا ان حممد رسولو اهللا

چ یتر نبود، و ھ نزدم مبغوض ص از رسول خدا یسکچ یان مردم ھیدر مه کافتم یدر
ابم و او را به قتل برسانم، اگر یدست  یه بر وکتر نبود  م محبوبین عمل برایاز ا یعمل
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 یبودم. بعد از آن خداوند اسالم را در قلبم جا یمردم از اھل آتش م یبر آن حالت م
رسول خدا، دست  ینم، و گفتم: اکعت یآمدم تا با او ب ص داد و نزد رسول خدا

م، افزود: آن گاه دستش را باز نمود، و من دستم را یعت نمایه با تو بکن کراستت را باز 
خواھم شرط  یگفت: پاسخ دادم: م» عمرو تو را چه شد؟ یا«د: یباز داشتم، پرس
ده یم بخشیه براکگذارم  یپاسخ دادم: شرط م» ؟یگذار یم یچه شرط«بگذارم، فرمود: 

سازد،  یه قبل از آن بوده نابود مکه اسالم آنچه را ک یدانیا نمیعمرو آ یا«شود، گفت: 
ه قبل از آن بوده کبرد و حج آنچه را  ین میه قبل از آن بوده از بکو ھجرت آنچه را 

از  یسکچ یان مردم ھیه در مکافتم یدر ی، بعد از آن خود را در حال»دینما ینابود م
در چشمم بزرگوارتر نبود، و اگر  یاز و یسکتر نبود، و  م محبوبیبرا ص رسول خدا

توانستم، چون به خاطر احترام و بزرگ  ینم، نمکف یرا توص یه وکشدم،  یده میپرس
ق متوجه شوم، اگر بر آن حالت یه به طرفش دقکداشتش، من توان آن را نداشتم 

ه کم یشد ییزھایچ یوله از اھل جنت باشم، بعد از آن متکدوار بودم یمردم ام یم
و  ینندھاکمن مردم نوحه  یست. وقتیا حالم در آن چیام  دانم من در آن چه ینم

د، و یبر من انداز یرا به آرام کد، خایمرا دفن نمود یند، و وقتکن یمرا ھمراھ یآتش
م شدن گوشت آن ید، نزد قبرم به اندازه ذبح شدن شتر و تقسیاز قبرم فارغ شد یوقت

فرستادگان پروردگارم چه  یه براکرم تا بدانم یگ یچون من به شما انس مد، ینکدرنگ 
ت یھمانند آن روا یاق وین را به سند ابن سعد به سی) ا۷۶/۱مسلم ( .١پاسخ بدھم

 رده است.ک
ه وفات ک یه گفت: ھنگامکت نموده، ین را از عبدالرحمن بن شماسه روایاحمد ا

ه به او گفت: چرا گرست، پسرش ید، گریفرارس س عمرو بن عاص ا ی؟ آینک یه میعبداللَّ
از ترس آنچه بعد از مرگ است!! پسرش  یر، به خدا سوگند، ولیاز ترس مرگ؟ گفت: نخ

ادش آورد، ی، و صحبت رسول خدا و فتوحات شامش را به یر بودیگفت: تو بر خ یبه و

ر نموده، و کتصار ذ، و آن را به اخال إله إال اهللا: شھادت ینمود کعمرو گفت: بھتر را تر
 یننده و آتشکند، و مدح که نیبر من گر یا نندهکه یمردم گر یدر آخر آن افزوده: وقت

را به  کننده ھستم، و خاکد، چون من مخاصمه ید، و لنگم را بر من ببندیدنبالم ننما
ست و در یتر ن چپم مستحق یاز پھلو کراستم به خا ید، و پھلویبر من بپاش ینرم

                                           
 ) در کتاب ایمان.۱۲۱مسلم ( -١
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ن ی) آمده، و گفته: ا۲۶/۸ه (ین در البداین چنیا .١دیسنگ قرار ندھقبرم چوب و 
 یعنیاق، ین سیبر اھایی  ادتیت نموده، و در آن زیح خود روایث را مسلم در صحیحد

د و یوار گردانیدسوی  بهش را ین رویبعد از ا یآمده: و یتیاق احمد، ھست، و در روایس

بار : «ترجمه. »ال يسعنا اال عفوكا انتهينا، وـفمهيتنا ـناللهم امرتنا فعصينا، و«گفت:  یم
م و جز یستادیباز نا یول ینمود یم، ما را نھیان نمودیو عص یردکا، به ما امر یخدا

 ».گنجاند یما را در خود نم[گناھان]  یزیگر چیعفوت د
ن در گردنش گذاشت و یدستش را بر موضع طوق آھن یآمده است: و یتیو در روا

ال ء فأعتذر، و قو فانترص، وال براللهم ال«آسمان بلند نمود و گفت: سوی  بهسرش را 

 کابم، پایه نصرت کستم ین یا قویبار خدا: «ترجمه. »مستنكر بل مستغفر، الاله االانت
ام،  نندهکه مغفرت طلب کستم، بلیننده ھم نکار که معذرت بخواھم و انکستم ین

. و ابن سعد س رد،که وفات کرار نمود کن را تا آن وقت تیو ا». ستیجز تو ن یمعبود
ه بن عمرو۲۶۰/۴( ت یث را در آنچه عمرو وصیت نموده... وحدیروا س ) از عبداللَّ

اللهم انك امرتنا «رده و در آخر آن آمده است: بعد از آن گفت: کر کنموده است، ذ

: ترجمه. »ه إال اهللاال إللكن ء فاعتذر، وال عزيز فانترص، و بر هيتنا، فاضعنا، فالـفركبنا، و ن
ع یو آن را ضا ینمود یم و ما را نھیو ما تابع ھوا شد یا، تو ما را امر نمودیبار خدا«
ه  یمعبود یه غالب شوم ولکستم ین یه معذرت بخواھم، قوکستم ین کم، پایردک جزاللَّ
 ه درگذشت.کگفت  ین را تا آن وقت می، ا»ستین

 به جنت و آتش گذشت  مانیدرباره ا اصحاب یآنچه از اقوال بعض
به آنچه بر «گفت:  ص ه رسول خداک یو در باب نصرت پاسخ انصار گذشت، وقت

از تان  بیبه سھم و نصھایتان  ه نفسکد ید، اگر خواسته باشیشما واجب بود وفا نمود
شان یا». دینکار را بکن یتان] باشد، ا یھم [براھایتان  وهیبر خوش گردد، و میخ

جنت باشد، مان  یه براکنی، و آن ایبود، و از ما بر تو شرطھایی  شرط گفتند: از تو بر ما
باشد. رسول مان  ھمان شرطمان  یه براکم، یانجام داد یو ما آنچه را از ما خواسته بود

 ت نموده است.ین را بزار روایا». شما باشد یھا برا ھمان«فرمود:  ص خدا

                                           
 ).۱۹۹/ ۴. احمد (صحیح -١
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به جنگ در روز  ص امبر خدایه پک یھنگام س ربن حمامیو در باب جھاد قول عم
ن یه داخل جنت شوم ھمکن یان من و ایا در میب نمود گذشت: بخ، بخ!! آیبدر ترغ

د: بعد از آن خرماھا را از دست خود انداخت، و یافزا یشند؟! مکنان مرا بیه اکاست  یباق
 آمده است: یگریت دیشته شد. و در رواکه کن ید تا ایر خود را گرفت، و با قوم جنگیشمش

رسول  یگفت: ا» دارد؟ ین قولت: بخ بخ وامیچه تو را به ا« :فرمود ص رسول خدا
گفت:  ص امبریه از اھل آن باشم. پکن یا یدارد مرا مگر تمنا یخدا، به خدا سوگند وا نم

ردان خود یرا از ت ییخرماھا ید: بعد ویگو ی]م ی[راو». یپس تو از اھل آن ھست«
م ین خرماھایخوردن آنھا شروع نمود، بعد از آن گفت: اگر تا خوردن ارون آورد، و به یب

ه ھمراھش بود کرا  ییخرماھا ید: ویافزا یاست. م یطوالن یین زندگیزنده بمانم، ا
 س از انس یر وین را احمد و غیشته شد. اکه کنید تا ایشان جنگیانداخت، و بعد با ا

 اند. ردهکت یروا
 س جراحت برداشتن در جھاد در راه خدا قول انس بن نضرزه خوردن و یو در بخش ن

نم، ک یجنت! من آن را از طرف احد احساس م یگذشت: شگفتا چه خوش است بو
در بخش رغبت و  س ثمهیشته شد. و قول سعدبن خکه کنید تا ایشان جنگیپس با ا
د، بو یر از جنت میشته شدن در راه خدا گذشت: اگر غکصحابه به مرگ و  یعالقمند

ن جھتم خواھان شھادت یدادم، اما من در ا یح میتو را در آن ترج یثارگریحتمًا با ا
 س عیبماند. و قول سعدبن ربمان  ییکگفت: البد  یه پدرش به وک یھستم، البته ھنگام

 یه بوکابم ی یم یرسول خدا، من خود را در حالت یدر روز احد گذشت: به او بگو: ا
 ص به او گفت: رسول خدا س دبن ثابتیه زک یالبته ھنگامنم، ک یجنت را احساس م

ه خود را در چه حالت کبه من خبر بده «د: یفرما ید، و به تو میگو یبه تو سالم م
در روز بئر معونه گذشت: سوگند به پرودرگار  س ، و قول حرام بن ملحان»؟ینیب یم
 یدر شجاعت عمار گذشت: ا س و قول عمار ،-به جنت  یعنی -اب شدم یامکعبه، ک

ھا، و  زهین کرھاست، و مرگ در نویشمش یھا هیر سایش برو، جنت زیھاشم، پ
اند، امروز با دوستان  نت نمودهین خود را زیاند، و حور ع جنت باز شده یھا دروازه

دند. ینم، محمد و حزبش. بعد از آن او و ھاشم حمله نمودند، و به قتل رسک یمالقات م
ا از جنت فرار ین، آیگروه مسلم یمچنان در بخش شجاعتش گذشت: اھ یو قول و

اسر ھستم، ید؟! من عماربن ینک یا از جنت فرار میاسر ھستم، آید؟! من عماربن ینک یم
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ار از قبول امارت گذشت: کدر اجتناب و ان ب د. وقول ابن عمرییایبه طرف من ب
م: در آن یه بگوکودم، رفتم رده بکا صحبت نینفسم به دن یگر برایقبل از آن روز د

نمود، آن تان  ه در آن داخلکنیه تو را و پدرت را بر اسالم زد، تا اکند، ک یطمع م یسک
 یاد آوردم، و از آن برگشتم و اعراض نمودم. البته ھنگامیگاه جنت و نعمت آن را به 

آرزو ورزد، و آن را  ین امر طمع میدر ا یسکدر دومةالجندل گفت: چه  س هیه معاوک
ه صدقه نمود، و گفتند: اھلت ھم بر تو حق ک یوقت س دبن عامریند؟ و قول سعک یم

نم، و ک یھا استبداد م ز بر تو حق دارند. پاسخ داد: من نه بر آنیشاوندانت نیدارد، و خو
 یاز حورھا ین ھستم، اگر حوریاز مردم در طلب حورالع یاحد ینه ھم خواھان رضا

گردد، روشن خواھد شد. و  یه از آفتاب روشن مکن، چنانن از آیجنت ظاھر شود، زم
داشتم،  یارانیبه ھمسرش گفت: آھسته باش، من  یه وکآمده است  یگریت دیدر روا

ا یه از آنان دور شوم، اگر چه دنکو من دوست ندارم  ١اند قبل از من جدا شده یکه اندک
از آسمان ظاھر شود  یبھشت، از حوران یو آنچه در آن است مال من باشد، و اگر حور

ره خواھد یش بر آفتاب و مھتاب چیرو یین را روشن خواھد نمود، و روشنایاھل زم
ن نزدم یا و آنچه در آن است بھتر است، بنابرایپوشد، از دن یه مک ییشد، و روسر

ه آنھا را به خاطر تو بگذارم، کنیه تو را به خاطر آنھا بگذارم، نه اکتر آنست،  مناسب
از انصار در  ید. و گفتار زنیگرد ید: آن گاه ھمسرش نرم شد و راضیگو ی]م ی[راو

نم ک یه صبر مکامبر خدا، بلیپ یبخش صبر بر ھمه امراض گذشت، نه، به خدا سوگند، ا
ه ک یگردانم! البته ھنگام ینم یعوض یجنت و یبه خدا سوگند، برا ،-سه مرتبه  -

 -نم و آن کت دعا یه براکنی: ایدوست دارن دو را یاز ا یکدام ک«رسول خدا گفت: 
و گفتار ». ت واجب گردد؟یو جنت برا ینکه صبر کن یا ایاز تو دور گردد،  -تب  یعنی

ارانش به او گفتند: چه یض شد، و یه مرک ی: جنت را اشتھا دارم، البته وقتس ابودرداء
ه ک یھنگامدر بخش صبر بر مرگ اوالد، البته  ل ؟ و گفتار ام حارثهیاشتھا دار

رسول خدا، مرا از حارثه خبر بده، اگر در جنت  ید: ایفرزندش در روز بدر به قتل رس
اد ینوحه و فر یعنی -نم ک یار مکه چه کد ینم، وگرنه، خدا خواھد دک یباشد صبر م

ه گفت: کآمده،  یگریت دیو در روا ،-اد تا ھنوز حرام نشده بود یشم، و نوحه و فرک یم
شوم، و اگر در  ین مینم، و نه اندوھگک یه میاگر در جنت باشد، نه گرامبر خدا، یپ یا

                                           
 در گذشتند. یه قبل از وکاست  ص امبریاران پیآن  یھدف و -١
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جنت  یکام حارثه آن در  یا«نم، گفت: ک یه میا زنده ھستم، گریآتش باشد، تا در دن
آن گاه او در ». است یه جنت در جنت ھاست، و حارث در فردوس اعلکست، بلین

 .١!حارث! یگفت: به به، ا ید و میخند یه مکبرگشت  یحال

  به او ص امبریاد آوردن آتش و گفته پیدر وقت  ل شهیه عایگر
اد آوردم و یه گفت: آتش را کت نموده، یروا ل شهی) از عا۵۷۸/۴م (کحا

پاسخ دادم: آتش را » شه تو را چه شده است؟یعا یا«فرمود:  ص ستم، رسول خدایگر
 ص امبر خداید؟ پیآور یاد میرا به تان  امت خانوادهیا شما روز قیستم، آیاد آوردم و گری

ا یه بداند آکنیآورد: [در وقت ترازو] تا ا یاد نمیرا به  یسکس کچیدر سه جا ھ«فرمود: 
تاب را کد ییایه گفته شود: بکن یھا، تا ا تابکن. و نزد یا سنگیشود  یم کش سبیترازو
رد یگ یقرار ما در دست راستش یرد، آیگ یجا قرار مکتابش در که بداند کد، و تا آنیبخوان

ه ک یوقت -شود. و نزد [پل] صراط  یبه او داده م ا از پشت سرشیا در دست چپش ی
ه کباشد،  یاد میز یاد و خارھایز یھا غیجھنم گذارده شود، و در دو طرفش ت یباال

ابد ی یه نجات مکتا بداند  -دارد  یه از خلقش بخواھد نگه مکرا  یسکتوسط آن، خداوند 
و مسلم  یح است، و اسناد آن به شرط بخاریث صحین حدید: ایگو یمم کحا .٢»ریا خی
 گفته است. ین ذھبین چنیبود، ا یشه نمیان حسن و عایدر م یباشد، اگر در آن ارسال یم

 ر جھنم کدر وقت ذ یو جوان یخ بزرگیمردن ش
ده یه گفت: به من خبر رسکت نموده، یرواد روا یز ابن ابیحاتم از عبدالعز یابن اب

 ه را تالوت نمود:ین آیا ص امبر خدایپ هک

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ قُوٓ  َءاَمُنوا نُفَسُ�مۡ  ا

َ
هۡ  أ

َ
 ﴾َجاَرةۡ�ِ ٱوَ  �َّاُس ٱ َوقُوُدَها �نَارٗ  لِيُ�مۡ َوأ

 .]۶[التحریم: 
آن مردمان و  که خاشاک یش را از آتشیمؤمنان خود را و اھل خو یا«: ترجمه

 .»دیھاست نگه دار سنگ
خ گفت: یھم بود، حاضر بودند، ش یخیان شیه در آن مکاصحابش  یبعض و نزدش

 یسوگند به ذات«گفت:  ص امبریاست؟ پیرسول خدا، سنگ جھنم چون سنگ دن یا

                                           
 . قبال گذشت.صحیح -١
 ).۱۲۴۵) نگا: ضعیف الجامع (۵۷۸/ ۴. حاکم (ضعیف -٢



 حیات صحابه    ١٠٠

 

ا بزرگتر یدن یھا وهکجھنم از ھمه  یھا از سنگ یه جانم در دست اوست، سنگک
 ینه ویدست خود را به س ص امبریھوش افتاد، آن گاه پیخ بید: شیگو ی، م»است

ال � خ بگو: یش یا«ش نموده گفت: یزنده است، و صدا یه وکگذاشت و متوجه شد 
د: اصحابش یگو یبه جنت بشارتش داد، م ص امبری، و او آن را گفت و پ»إال اهللا

، خداوند یآر«شود]؟ گفت:  یداخل جنت م یان ما [ویا از میرسول خدا، آ یگفتند: ا
 د:یگو یم یتعال

﴿ ٰ  .]۱۴[ابراھیم:  ﴾وَِ�يدِ  وََخاَف  َمَقاِ�  َخاَف  لَِمنۡ  لَِك َ�
ستادن به حضور من بترسد، و از وعده عذاب یه از اکاست  یسک ین برایا«: ترجمه

 .»م داشته باشدیب
) آمده است. ۳۹۱/۴ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا .١ب استیث مرسل غرین حدیا

ه در خوف گذشت، ک، چنانب ث ابن عباسیحد ن را به اختصار ازیا یم به معناکحا
ھوش افتاد، یب یآمده: سپس جوان یت ویح دانسته، و در روایت نموده، و آن را صحیروا

را ترس خداوند  یه: وکاز انصار گذشت،  یخ، و در بخش خوف قصه جوانیبه عوض ش
در خانه ن مسئله او را یه اک ینمود، حت یه میاد نمودن آتش گریفرا گرفت، و در وقت 

ش نگاه نمود، برخاست یه جوان به سوک ینزدش آمد، ھنگام ص امبریحبس نمود، و پ
فرمود:  ص امبرید، و در حال جان داد و افتاد، سپس پیشکو او را در آغوش 

ت یم رواکن را حایا». د، چون ترس از آتش جگرش را پاره نمودینکرا آماده تان  قیرف«
 ح دانسته.یصح س قهیاز حذ یر ویا و غیالدن یو ابن اب ق سھلیتش را از طرینموده، و روا

 اصحاب درباره ترس از آتش گذشت یاز اقوال بعض آنچه
ا، یه: بار خداکن قولش یو قصه پھلو خوردن شدادبن اوس بر بسترش گذشت و ا

خواند.  یشد و تا صبح نماز م ین خاطر بلند میآتش خواب را از من ربوده است، و به ھم
گذشت. و در بخش روز مؤته  ص امبریه اصحاب پین باب در گریا یھا قصه یو بعض

ه بن رواحهیگر ه: به خدا سوگند، نه در من حب کن قولش یگذشت، و ا س ه عبداللَّ
از  یا هیه آکدم یشن ص من از رسول خدا یبه شما، ول یفتگیاست و نه ھم شیدن
 نمود: یاد میه آتش را در آن کخواند،  یتاب خدا را مک

                                           
 مرسل. ضعیف -١
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ۚ  إِ�َّ  ّمِنُ�مۡ  �ن﴿ ٰ  َ�نَ  َوارُِدَها قۡ  امٗ َحتۡ  َرّ�َِك  َ�َ  .]۷۱[مریم:  ﴾٧١ اِضيّٗ مَّ
و  یاست حتم ین امرید، ایشو یوارد جھنم م )بدون استثناء(و ھمه شما «: ترجمه

 .»از پروردگارتان یاست قطع یفرمان
 بود؟!ه بازگشتم بعد از ورود چگونه خواھد کدانم  یو من نم

  خداوند تبارك و تعالی وعده نموده است یقین و باور به آنچه

 خداوند درباره جنگ روم و فارس وعده نموده بود به آنچه س رکن ابوبیقی
 ه نازل شد: ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س یرم اسلمکاربن میاز ن یترمذ

﴿ ٓ ومُ ٱ ُغلَِبتِ  ١ مٓ ال دۡ  ِ�ٓ  ٢ لرُّ
َ
 ٱ َ� أ

َ
 ِ�  ٣ لُِبونَ َسَيغۡ  َغلَبِِهمۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َوُهم ِض �ۡ�

 .]۴-۱[الروم:  ﴾ِسنِ�َ  عِ بِۡض 
رخ داد، اما  ییکن نزدیدر سرزم )ستکن شیان مغلوب شدند. (و ایالم. روم«: ترجمه

 .»رد. در چند سالکغلبه خواھند  یت به زودیآنھا بعد از مغلوب
مسلمانان غلبه روم را بر آنان ه نازل شد، فارس بر روم غالب بود، و ین آیه اک یروز

ن یھم در یتاب بودند، و قول خداوند تعالکنان اھل یداشتند چون آنان و ا یدوست م
 باره است:

ۡ ٱ َرحُ َ�فۡ  َم�ِذٖ َوَ�وۡ ﴿ ِۚ ٱ بَِنۡ�ِ  ٤ ِمُنونَ ُمؤۡ ل ٓ  َمن يَنُ�ُ  �َّ ۖ �ََشا  لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ وَُهوَ  ُء
 .]۵-۴[الروم:  ﴾٥

ه، او ھر  و نصرت یاریو در آن روز مؤمنان خوشحال خواھند شد، به سبب «: ترجمه اللَّ

 .»م استکیز و حیدھد، و او عز یه را بخواھد نصرت مک
تاب نبودند، و به کنان اھل یداشت، چون آنان و ا یش غلبه فارس را دوست میو قر

نازل فرمود: ه را ین آیه خداوند اک یمان نداشتند، ھنگامیزنده شدن بعد از مرگ ا

ٓ ﴿د: یشک یاد میرون رفت و فریب س رکابوب ومُ ٱ ُغلَِبِت  ١ مٓ ال دۡ  ِ�ٓ  ٢ لرُّ
َ
 ٱ َ� أ

َ
 َوُهم ِض �ۡ�

 س رکش به ابوبیاز قر ی، آن گاه تعداد﴾ِسنِ�َ  عِ بِۡض  ِ�  ٣ لُِبونَ َسَيغۡ  َغلَبِِهمۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ 
ه روم بر فارس در مدت کگمان نموده، تان  ان ما و شما باشد، صاحبین در میگفتند: ا
ن یو ا - یم؟ پاسخ داد: بلیا بر آن با تو شرط نبندیغلبه خواھد نمود، آ یچند سال

ن شرط بستند و به شرط کیو مشر س رک، پس ابوب-م شرط بود یمسئله قبل از تحر
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نه سال را  یه از سه الکن چند سال را یگفتند: ا س رکن به ابوبکیموافقت نمودند. مشر
ن و مشخص ساز، تا در ھمان ییان ما و خودت تعیرد، حد وسطش را در میگ یدر بر م

ردند، کن ییشش سال را تعشان  انین در میند: بنابرایگو یبه سر رسد، ممان  وقت شرط
ن کیند، گذشت، و مشریھا غلبه حاصل نما یه رومکن ید: آن شش سال، قبل از ایافزا یم

ھا بر اھل فارس غالب  یفتم داخل شد، رومه سال ھک یر را گرفتند. ھنگامکشرط ابوب
ن ییه شش سال را تعک س رکن عمل ابوبین مسلمانان بر اید: بنابرایگو یدند. میگرد

 ﴾ِسنِ�َ  عِ بِۡض  ِ� ﴿د: یگو یم ید: چون خداوند تعالیگو ینموده بود، خرده گرفتند، م
ر کذ یرا ترمذ نین این چنیا .١مسلمان شدند یادید: و در آن ھنگام تعداد زیافزا یم

ت از یح است، و آن را جز به روایث حسن صحین حدینموده، و بعد از آن گفته: ا
ه گفت: کت است یروا س م. و نزد ابوحاتم از براءیشناس یزناد نم یعبدالرحمن بن اب

ٓ ﴿ه نازل شد: ک یھنگام ومُ ٱ ُغلَِبِت  ١ مٓ ال دۡ  ِ�ٓ  ٢ لرُّ
َ
 ٱ َ� أ

َ
 َغلَبِِهمۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َوُهم ِض �ۡ�

د، گمان یگو یه صاحبت چه مک ینیب یا نمیر گفتند: آکن به ابوبکی. مشر﴾٣ لُِبونَ َسَيغۡ 
نند!! پاسخ داد: صاحبم راست گفته است، ک یھا بر فارس غلبه م یه رومکند ک یم

را  یان خود و آنان مدتیم؟ آن گاه در مینک یه با تو شرط بندک یخواھ یا میگفتند:آ
ن خبر به یشد، و ا یند، سپرکه روم بر فارس غلبه کنیمدت قبل از ان نمود، آن ییتع
ن فرا یچه تو را به ا«ر گفت: کرد و بدش آمد و به ابوبکنش ید، و غمگیرس ص امبریپ

نزد آنان برو، و شرط را با آنان بزرگتر «امبرش، فرمود: یق خدا و پیگفت: تصد» خواند؟
ا یر نزدشان آمد و گفت آکگاه ابوب ، آن»ن سال بگردانیچند یساز، و آن را برا

 یھا سپر ، و ھنوز آن سالیوست، گفتند: آریکد؟ چون برگشت نیه برگردکد یخواھ یم
ه را بنا یشان را در مدائن بستند، و رومیھا روم بر فارس غلبه نمود، و اسب هکنشده بود 

آن را «افزود: ، و »ن حرام استیا«آمد، و او فرمود:  ص امبریر نزد پکردند، و ابوبک
ر از ابن یحاتم و ابن جر یو ابن اب یو نسائ ین را امام احمد و ترمذیا .٢»صدقه نما

آن را حسن دانسته،  یاند، و ترمذ ت نمودهیآن به اختصار روا یبه معنا ب عباس
 ) آمده است.۴۲۳/۳ر (یثکر ابن یه در تفسکچنان

                                           
 ) آلبانی آن را حسن دانسته است.۳۱۹۴ترمذی ( .حسن -١
 ).۲۷۱/ ۱) احمد (۳۱۳۹(. ترمذی صحیح -٢
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 نشیوعده خداوند در نصرت و غلبه د به یبن عد عبکن یقی
ره یاز اھل ح یأتیه گفت: به ھمراه ھکت نموده، یروا س یعب بن عدکاز  یبغو

م، و بعد از آن به یاسالم را بر ما عرضه نمود و اسالم آورد یآمدم، و ص امبرینزد پ
به ما  ص امبر خدایه خبر وفات پکم یرده بودکدرنگ ن یکم، و جز اندیره برگشتیح

 یایمرد، گفتم: انب یبود نم یم یافتادند و گفتند: اگر نب کارانم در شید، آن گاه یرس
ردم، کت کنه حریمدسوی  بهاند. و بر اسالم ثابت ماندم، بعد از آن  ھم مرده یقبل از و

خبر  یدادم گفتم: مرا از امر یانجام نم یرا بدون و یارکه کرفتم  یآن گاه نزد راھب
ام بارور شده است، گفت: اسمت را در  نهیاز آن در س یزیام، و چ ه اراده نمودهکبده 

 -انداز  ین مویش آوردم، گفت: آن را در ایعب را براکاور، آن گاه یاء بیاز اش یزیچ
را  ص امبریعب را در آن انداختم، ناگھان صفت پک ،-رون نموده بود یه بک ییمو

در ه در آن وقت کبود  یده بودم، مشاھده نمودم و مرگش ھم در ھمان وقتیه دکچنان
آمدم، و آن را  س رکد و نزد ابوبیگرد یمانم قویرتم در ایو بص یینایگذشته بود، آنگاه ب

دم، مرا نزد مقوقس فرستاد و برگشتم، بعد از آن یبه او خبر دادم و نزدش اقامت گز
ھم نداشتم  یه از آن اطالعک کرمویرا بعد از واقعه  یز مرا فرستاد و نامه وین س عمر

شان  ستکشتند و شکھا را  ھا عرب یه رومک یگفت: خبر شد ی، ومقوقس آوردم یبرا
را  یه وکاش را وعده نموده  یر، گفت: چرا؟ گفتم: چون خداوند نبیدادند؟ گفتم: نخ

ھا  ند، گفت: عربک ینم یاش خالف ورز ان غالب گرداند، و خداوند در وعدهیبر ھمه اد
راست گفته تان  یو نب اند!! دهیرسانھا را به قتل  یشتن عاد رومکبه خدا سوگند چون 

ه فرستاد، به یآنان ھد یرد و براکاست، بعد از آن در مورد بزرگان اصحاب از من سئوال 
د: من یگو یعب مکه بده، یھم ھد یش است و زنده است، به ویعمو س او گفتم: عباس

بن  یعد یم در بنیوان را نوشت، برایه دک یبودم، ھنگام س عمربن خطاب یکشر
ث را ین حدیر ایغ یعب بن عدک ید: برایگو یم یعب حقوق مقرر نمود. بغوک

تفا کا ین قول ویبه ا یرده، ولکت یروا ین را ابن قانع از بغوین این چنیدانم، ا ینم
ن آن را کم و ابن سین و ابونعیاند، و ابن شاھ ھم مرده یقبل از و یاینموده است: انب

عب به کخ مصر از یدر تار یگرین را از وجه دیونس ایاند، و ابن  ت نمودهیبه طولش روا
 رده است.کت ی) آمده، روا۲۹۸/۳( ه در االصابهکطول آن، چنان 
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ن یبه آنچه خداوند در نصرت مومن نیقیدرباره  ش ر، عمر و سعدکاقوال ابوب
 وعده نموده است

در قتال اھل ارتداد گذشت: به خدا سوگند، من تا آن وقت به امر  س رکو قول ابوب
ما  یبرا )اش را وعده(ه خداوند کم، ینما ینم، و در راه خدا جھاد مک یام میخداوند ق

د یشود، شھ یشته مکه از ما ک یسکما به سر رساند، و  ید، و عھدش را برایامل نماک
نش ووارث یفه خدا در زمیماند، خل یم یه از ما باقک یسکباشد، و  یاست و در جنت م

ه در قولش ک - یباشد خداوند حق را تمام نموده است، و خداوند تعال یبندگانش م
 گفته است: -ست ین یخالف

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ َليَسۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
َ
 ِض �ۡ�

ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما  .]۵۵[النور:  ﴾لِِهمَ�بۡ  ِمن �َّ
اند  اند و اعمال صالح انجام داده مان آوردهیه اکاز شما  یسانکخداوند به «: ترجمه
ان را ینیشیه پکرد، ھمانگونه کن خواھد یزم یفه رویه آنھا را قطعًا خلکدھد  یوعده م

 .»دین بخشیزم یخالفت رو
دان یه وارد مک ینینمودنش به جھاد گذشت: مھاجر یکدر تحر س و قول عمر

تاب به شما که خداوند درک ینیزم یند؟ سویجاکن وعده خدا ینون در اکشدند، ا یم
 گفته است: ید، چون وینکت کراث دھد، حریبه متان  یه آن را براکوعده داده است 

 .]۲۵[الفتح:  ﴾ُ�ِّه ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ ﴿
 .»ندکن غالب یرا بر ھر د تا آن«: ترجمه

نش، و عزت دھنده ناصر خود است، و اھل خود را بر یروز گرداننده دیو خداوند پ
در  س ند؟ و قول سعدیجاکگرداند، بندگان صالح خدا  یم یھا مستول امت یھا راثیم

ست، و ین یدر پادشاھ ییکشر یو یبش به جھاد گذشت: خداوند حق است، و برایترغ
 ه ثنااش بزرگ و با عظمت است گفته:کوجود دارد، خداوند  یخالف ینه ھم در قول و

ُ�ورِ ٱ ِ�  َناَكَتبۡ  َولََقدۡ ﴿ نَّ  رِ ّ�ِكۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لزَّ
َ
 ٱ أ

َ
ٰ ٱ ِعَبادِيَ  يَرُِ�َها َض �ۡ�  لُِحونَ ل�َّ

 .]۱۰۵[االنبیاء:  ﴾١٠٥
 کمن مال یکن را بندگان نیه زمکم، یا نوشته )تورات(و در زبور بعد از پند «: ترجمه

 .»شوند یم



 ١٠٥  به غیب شباب یازدهم: ایمان اصحاب 

 

ه آن را مدت سه سال است در خدمت کراث شما و وعده پروردگارتان است، ین میا
د، و یخور ید، و از آن میآور یشما قرار داده است، و شما تا امروز از آن طعام به دست م

زشان ینکد، و غالم و یریگ یات میشان مالید، و از ایرسان یاھل آن را به قتل م
نون کو ا ،١شان به دست آوردندیالبته به خاطر آنچه اصحاب روزگار شما، از اد، یساز یم
عرب و  یھا شما آمده است، شما شناخته شدهسوی  بهشان یر از طرف اکن گروه و لشیا

ه در عقب شما قرار دارند، پس اگر کد یھست یسانکله و عزت یھا و بھتر ھر قب ان آنیاع
ا و آخرت یدنتان  ید، خداوند براییآورده و رغبت نما ید و به آخرت روینکا دل بریاز دن

 د. به اختصار.ینما یرا جمع م

  خبر داده است ص یقین به آنچه رسول خدا

  ینیه نشیثابت در خصومتش با باد بن مهیخز یاز سو ص امبریق پیتصد
، ص امبریه از اصحاب پکش یمه بن ثابت از عموی) از عماره بن خز۳۷۸/۴ابن سعد (

 ص امبر خداید، و پیرا خر ین اسبیه نشیباد یامبر از مردیه پکت نموده است یروابود 
 یتند رفت و اعراب ص امبرید تا پولش را بدھد. بعد پیایه در عقبش بکامرش نمود 

مت نمودند، و یروبرو شدند و اسب را ق یبا اعراب یزد، آن گاه مردان یآھسته قدم م
 یمتیاز آنان بر ق ییکه کن یده است، تا ایاسب را خر ص ه رسول خداکدانستند  ینم
د یرا شن یافزودن و یه اعرابک یده بود افزود، ھنگامیاسب را خر ص ه رسول خداک

ن صورت یر ایخوب، در غ یخر ین اسب را میرا صدا زد و گفت: اگر ا ص رسول خدا
نزدش  یه اعرابکنیستاد، تا اید ایرا شن یه قول اعرابک یھنگام ص امبریفروختمش، پ

پاسخ داد: نه، به خدا  یاعراب» ام؟ دهیا آن را از تو نخریآ«فرمود:  ص آمد، رسول خدا
 ، و»ام دهیه، آن را از تو خرکبل«گفت:  ص امبر خدایام، پ سوگند، آن را به تو نفروخته

 یردند، اعرابک یشدند و آن دو گفتگو م یجمع م یو اعراب ص امبریمردم به اطراف پ
ه از ک یسکام، آن گاه  ه آن را به تو فروختهکاور شھادت بدھد یب یگفت: شاھد یم

د!! تا یگو یجز حق نم ص بر تو، رسول خدا یگفت: وا یمسلمانان آمده بود به اعراب

                                           
از عراق به دست خالدبن  یعیوس یھا ه در آن بخشکه است یقبل از جنگ قادس یھدف روزھا -١

 ده بود.یفتح گرد س دیول
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د، و یرا شن یو پاسخ اعراب ص امبر خدایپ یآمد، و گفتگو س مه بن ثابتیه خزکن یا
ام، آن گاه  ه من آن را به تو فروختهکدھد اور شھادت بیب یگفت: شاھد یم یاعراب
 ص ، رسول خدایا فروخته یه تو آن را به وکدھم  یمه گفت: من شھادت میخز
ق یگفت: به تصد» ؟یدھ یبه چه شھادت م«د و گفت: یگردان یمه بن ثابت رویخزسوی  به

  .١دیمه را شھادت دو مرد گردانیشھادت خز ص امبر خدایرسول خدا!! آن گاه پ یتو ا
ت نموده است. و یش مانند آن روایمه از عموین را از عماره بن خزی) ا۵۰۸ابوداود (

ه گفت: کت است یمه رواین از محمدبن عماره بن خزی) ھم چن۳۷۹/۴نزد ابن سعد (
ه با ما ک ی، در حالیدھ یمه به چه شھادت میخز یا«فرمود:  ص رسول خدا

نم، و به آنچه ک یق میرسول خدا، من تو را در خبر آسمان تصد یگفت: ا» ؟ینبود
را شھادت دو مرد  یشھادت و ص امبر خداینم؟! آن گاه پکق نیتصد ییگو یم

، ییگو یه تو جز حق نمکدانم  یه گفت: مکآمده  ینزد و یگریت دید. و در روایگردان
را اجازه داد و  ین شھادت ویان ما، بنابر یم، بر دیا ن دانستهیما تو را بر بھتر از آن ام

 مجاز دانست.

 در قصه اسراء س رکابوب یاز سو ص امبریق پیتصد
به  ص ه رسول خداک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ل شهیاز عا یھقیب

ن موضوع یت نمود. در ایاکمردم ح یصبح نمود از آن برا یبرده شد، وقت یمسجد اقص
قش نموده بودند مرتد شدند، و با یبودند، و تصدمان آورده یه به او اک یسانکاز  یگروھ

پندارد  ی، او میقت خبر داریا از رفیرفتند و گفتند: آ س رکآن خبر به سرعت نزد ابوب
ن را گفته است؟ گفتند: یا او ایت المقدس برده شده است؟ گفت: آیه امشب به بک
ه ک ینک یق میتصد، گفت: اگر آن را گفته باشد راست گفته است. گفتند: تو او را یآر

 یزی، من او را در چیت المقدس رفته، و قبل از صبح آمده است؟ گفت: آریامشب به ب
ق ینم، او را در خبر آسمان و صبحگاه و شامگاه تصدک یق میه از آن دورتر است تصدک
ر یثکر ابن ین در تفسین چنیده شد. ایق" نامی"صد س رکن اساس ابوبیم، و به اینما یم
رده است، و در کت یھمانند آن روا ل شهین را از عایم ایاست. ابونع ) آمده۲۱/۳(

 یمان آورده بودند مرتد شدند، و تعدادیا یه به وک یسانکاز  یآمده: تعداد یت ویروا

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۶۰۷. ابوداوود (صحیح -١



 ١٠٧  به غیب شباب یازدهم: ایمان اصحاب 

 

ن محمدبن ید: در ایگو یم میش قرار گرفتند. ابونعیق نمودند و در فتنه و آزمایتصد
ن گفته: یف دانسته، و ابن معیضع یلیآمده، و احمد او را خ یصیر المصیثک

) ۳۵۳/۴ه در المنتخب (کست، چنانین یاند: قو گفته یر ویو غ یراستگوست، و نسائ
ر نموده، کقصه شب اسراء را به طول آن ذ س ث انسیحاتم از حد یآمده است. و ابن اب

ا یآمده گفتند: آ س رکدند، نزد ابوبیرا شن ین قول وکیه مشرک یو در آن آمده: ھنگام
 یماه را ط یکر ین شبش مسیدر ھم یه وکدھد  ی، خبر میاز صاحبت خبر دار

ر شده، کگفت:... و مانند آن را متذ س رکن شبش برگشته است؟ ابوبینموده و در ھم
 ) آمده است.۷/۳ر (یثکر ابن یه در تفسکچنان

 ھا  امت کدر مورد ھال یدرباره خبر و س عمر یاز سو ص امبریق پیتصد
ه یعلیحافظ ابو از  ییکه گفت: در کت نموده، یروا ب از جابر بن عبداللَّ

به  ید ولیاش پرس م شد، دربارهکعھده دار امر مسلمانان بود ملخ  س ه عمرکھایی  سال
را  یگریان فرستاد، دکبه فالن م ین شد و سوارین اندوھگیداده نشد، بنابرا یاو خبر

ا از ملخ یه آکد یپرس یم داشت، و مگر را به عراق اعزایتن د یکبه شام روانه ساخت و 
من فرستاده شده بود آمد و یسوی  بهه ک ید: قاصدیگو یر؟ میا خیده شده ید یزیچ

د سه بار یه آن را دک یانداخت، ھنگام یو یش رویقبضه ملخ را با خود آورده در پ یک
 أل خداوند«د: یگو یه مکدم یشن ص ر گفت، بعد از آن فرمود: از رسول خدایبکت

ن یاست، نخست یکا و چھار صد در خشیده است، ششصد آن در دریھزار امت آفر
ه آن، چون یشد، بق که ھالک یشود ملخ است، و وقت یم کھا ھال ن امتیه از اک یزیچ

ر ابن ین در تفسین چنیا .١»نندک یرا دنبال م یاش قطع شود، و ه رشتهک یگردن بند
 ) آمده است.۱۳۱/۲ر (یثک

 شته شدنشکدرباره  ص امبریمورد خبر پدر  س ین علیقی
در الدالئل و ابن  یھقیم، بیبه، بزار، حارث، ابونعیش یابن احمد در زوائد خود، ابن اب

ه گفت: ھمراه پدرم جھت کاند  ت نمودهیروا یفضاله انصار یر از فضاله بن ابکعسا
اش  یضیض بود و مریدر آنجا مر ینبع رفتم، ویسوی  به س طالب یبن اب یادت علیع

                                           
لمجروحین ). در آن محمد بن کیسان است کذاب است. نگا: ا۲۳۹۹(دروغین). ابویعلی ( موضوع -١

)۱ /۱۰۲.( 
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 یریسازد؟ اگر بم یم مین منزل مقین شده بود. پدرم به او گفت: چه تو را در ایسنگ
د ی، اگر اجلت فرارسییاینه بین تا به مدکوچ کند؟! یآ ینه به سراغت نمیجز اعراب جھ

 س یعل -از اصحاب بدر بود  س و ابوفضاله -ند و بر تو نماز گزارند یایارانت به سراغت بی
ه تا کبه من قول داده است  ص رم، رسول خدایم یام نم یضین مریپاسخ داد: من از ا

 یعنی -ن یاز خون ا -شش یر یعنی -ن یرم، و بعد از آن ایم یر مقرر نشوم نمیام
) آمده، و گفته: رجال آن ۵۹/۵نز (کن در منتخب الین چنیا .١شود ین میرنگ -سرش 

ت یروا س یشان از علیر ایم و غکابن حبان، حا، یعلی، بزار، ابویدیاند. حم ثقه
ه بن سالمکاند،  نموده داخل  ٢ابکم را در ریه پاکنزدم آمد  یدر حال س ه گفت: عبداللَّ

؟ پاسخ دادم: عراق، گفت: اگر تو آنجا یبرو یخواھ یجا مکنموده بودم، به من گفت: 
قبل از  ص امبریز پگفت: سوگند به خدا، ا ید. علیر به تو خواھد رسیلبه شمش یبرو

 ) آمده است.۵۹/۵ن در المنتخب (ین چنیا .٣گفت یه آن را مکدم ین شنیا
از  س یه گفت: علکاند  ت نمودهیروا یر حضرمیه بن جریر از معاوکو ابن عسا یابن عد

او را  س ین ھنگام ابن ملجم از مقابلش عبور نمود. علیدن نمود، در ایاسب سواران د
 س یر پدرش نسبت داد. علید، و او خود را به غیپرس -نسبش  ا گفت ازی -از اسمش 

ه خود را به پدرش نسبت داد. آن گاه گفت: راست کن ی، تا ایبه او گفت: دروغ گفت
ن یست برو. ایھودیھود و یه یه قاتلم شبکبه من خبر داده  ص ، رسول خدایگفت
ع در الغرر از کی) آمده است. و نزد عبدالرزاق، ابن سعد، و ۶۲/۵ن در المنتخب (یچن
 :گفت ید میابن ملجم را د یوقت س یه گفت: علکت است یده روایعب

 و يريد قتىل ٤اريد حباءه
 

 عذيرك من خليلك من مراد 
 

ت یروال یم از ابوالطفی) آمده، و نزد ابن سعد و ابونع۶۱/۵ن در المنتخب (ین چنیا
ه عبدالرحمن بن ملجم نزدش آمد، کبودم  س طالب یبن اب یه گفت: نزد علکاست 

له را چه منع یقب یش امر نمود و گفت: بدبخت و شقیرا برا یبعد از آن معاش و

                                           
 ).۱۰۲/ ۱. عبدالله بن احمد (صحیح -١
 شتر است. م. یاب چرمکھدف ر -٢
 ).۱۳۸/ ۹) نگا: المجمع (۲۲۱۰) ابن حبان (۵۸) حمیدی (۱۵۱/ ۳) حاکم (۴۹۱. ابویعلی (صحیح -٣
 است.» اتهیح«محفوظ و درست  -٤
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ن سرخ ین را از ایش خون آلود و سرخ رنگ سازد، این را از باالیه اکن یسازد از ا یم
 بعد از آن گفت: -ه نمود شش اشاریرسوی  بهو  -ند ک یرنگ م

 اشدد حيازيمك للموت
 

 موت آتيكاـفان ال 
 

 جزع من القتلـوال ت
 

 اذا حل بواديكا 
 

 ) آمده است.۵۹/۵ن در المنتخب (ین چنیا

  شته شدنشکدرباره  ص امبریدر مورد خبر پ س ن عماریقی
ه گفت: کت نموده، یروا س -رده است که عمار را بزرگ ک -ر از ام عمار کبن عساا
 ص رم، دوستم رسول خدایم یام نم یضین مریض شد، و گفت: من در ایمر س عمار

ن در ین چنیرسم. ا یان دو گروه مؤمن به قتل میه: من مکبه من فرموده است 
شته شدن کو رغبت اصحاب در  ی) آمده است. و در بخش عالقمند۲۴۷/۵المنتخب (

ه کمان گذاشته است یم عھد و پیبرا ص گذشت: رسول خدا س در راه خدا قول عمار
 یوقت س ین نزد علیر آب دار است. و آمدنش در روز صفیا شین توشه ات از دنیآخر

ن روز فالن یرالمؤمنیام یه: اکز گذشت ین قولش نیشد، و ا یشته نمکد و یجنگ یه مک
ش آورده شد و او یبرا یریبعد از آن ش ،-ن را سه بار گفت یا -و فالن امروز است 

ه آن را کاست  یدنین نوشین آخریگفته است: ا ص دش، بعد گفت: رسول خداینوش
ر از کو ابن عسا یعلیشته شد. و ابوکه کنید تا اینوشم، بعد برخاست و جنگ یا میاز دن

نمود  یعمار را م یه پرستارک -ره یدبن مغیو او از دختر ھشام بن ول س دیخالد بن ول
 یه از نزد وک یآمد، و ھنگام س ادت عماریجھت ع س هیه گفت: معاوکاند  ت نمودهیروا -
 ص ا، مرگش را به دست ما مگردان، چون من از رسول خدایرون رفت گفت: بار خدایب

ن در منتخب ین چنیا .١»رساند یبه قتل م یعمار را گروه باغ«گفت:  یه مکام  دهیشن
 ) آمده است.۲۴۷/۵نز (کال

 او درباره وفاتشبه  ص امبریدر مورد خبر پ س ن ابوذریقی
مرگ  یه: ھنگامکت نموده یم بن اشتر از پدرش روای) از ابراھ۲۳۳/۴ابن سعد (

اند؟ پاسخ داد: یگر یست، ابوذر به او گفت: چه تو را مید، ھمسرش گریفرارس س ابوذر

                                           
 ) که دارای چند طریق است.۷۳۴۶) (۷۱۷۵. ابویعلی (صحیح -١
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ه تو را کھم ندارم  یا ن تو را ندارم، و جامهیتدف ییه تواناکنم، ک یه میگر یبه سبب
ه من ھم ک یجماعت یه براک - ص امبر خداین، چون من از پکه میگربپوشاند، گفت: 

از  یابانیاز شما در ب یمرد«گفت:  یه مکدم یشن -نمود  یبودم صحبت مشان  انیدر م
از افراد  یکو ھر ». شوند یاش حاضر م از مسلمانان در جنازه یرد و گروھیم ین میزم

ه کھستم  یسکاز مسلمانان مرده است، و من  یان گروھیدر م یا هیآن جماعت در قر
ام و نه ھم به من دروغ گفته شده  رم، و به خدا سوگند نه دروغ گفتهیم یابان میدر ب

ان قطع شده، و ین است، آمدن حاجکن چگونه ممین، ھمسرش گفت: ایاست، راه را بب
ستاد و به اطراف یاآن  ید و باالیدو یا تپهسوی  به ین اساس ویاند؟! به ا ھا بند شده راه
در  ،گشت یتپه بر مسوی  بهنمود، و باز  یم یگشت و او را پرستار یست، و باز بر مینگر
 ھایشان یه بر سوارکد یرا د ین حالت قرار داشت ناگھان افرادیدر ا یه وک یحال

اش  بودند، آن گاه جامه ھایشان بر اقامت گاهھایی  سکرکه آنان ک یینمودار شدند، و گو
ستادند و گفتند: تو را چه یآمدند و نزدش ا یوسوی  بهد، و آنان یدور سرش گردانرا 

د؟ گفتند: ییفن نماکرا  یرد ویم یاز مسلمانان م ی؟ گفت: شخصیخواھ یشده و چه م
نمودند، و با  یو یرا فداشان  ست؟ پاسخ داد: ابوذر، آن گاه پدران و مادرانکی یو

شتاب نمودند و نزدش آمدند. گفت: مژده بادا  یش به طرف ویخو یھا یزدن سوار
ان نمود. بعد از آن یبشان  یگفته بود برا ص امبر خدایه پکرا  یثیتان، و حد یبرا

ن مسلمان اگر دو یان ھر والدیدر م«د: یگو یه مکدم یشن ص گفت: من از رسول خدا
نند، کشه یپو صبر  ییباکیت پاداش، شیبه ن یرد و آنان بر موت ویا سه پسر بمیپسر 

ت یفاکفنم ک یه براکداشتم،  یم یا د، اگر جامهیشنو ی، شما م»نندیب یآتش را نم
ه کداشت  یم یا ا اگر ھمسرم جامهیشدم.  یفن نمکرد، جز در ھمان جامه خودم ک یم

دھم،  یشدم. شما را به خدا و اسالم سوگند م یفن نمکاش  د، جز در جامهیپوشان یمرا م
ند، و ھمه قوم، کفن نکا نامه رسان بوده ینده، سردار، یر، نمایه امکاز شما  یسکه مرا ک

از آن اعمال را عھده دار شده بودند، آن گاه جوان گفت: من  یزیاز انصار، چ یجز جوان
ن یام، تو را در ا نشده یر نمودکاز آنچه ذ یزینم، من عھده دار چک یفن مکتو را 

ام است، و مادرم آن را از  سهکیه در ک یا ه بر دوشم است و در دو جامهکچادرم 
او را با  ید: آن گاه انصاریگو ین. مکفنم کم، گفت: تو ینما یفن مکم بافته یبراھایش  نخ
اشتر  کفن نمود. در جمله آنان حجربن ادبر، مالکه نزدش حاضر شده بودند، ک یسانک
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م از ام ذر یابونعن را یا .١من بودند حضور داشتندیاز اھل شان  ه ھمهک یبا تعداد
 ت نموده است.ی) آمده، روا۱۵۷/۵ه در المنتخب (کھمانند آن، چنان

ه گفت: کت است یروا س ن از ابن مسعودی) ھم چن۲۳۴/۴و نزد ابن سعد (
د نمود، و مرگش در ھمانجا به سراغش یرا به ربذه تبع س ابوذر س ه عثمانک یھنگام
ه: مرا که نمود یآنان را توص یس جز ھمسر و غالمش ھمراھش نبود. وکچیآمد، ھ

نار شما عبور که از ک یا ن قافلهید، نخستید و در وسط راه بگذارینکفنم کد، یغسل بدھ
 یاست و ما را در دفن و ص رسول خدا ین ابوذر صحابید: اییند به آنان بگوک یم
نمودند، و بعد از آن  یرا عملھایش  هیه مرد توصک ید. پس ھنگامیینما یاریو  کمک

ه بن مسعود با گروھیدر وسط راه جسد او را گذاشتند. در ا از اھل  ین ھنگام عبداللَّ
ه کراه برخوردند  یبر رو یا ف آورد، و ناگھان به جنازهیعمره تشر یعراق جھت ادا

ن ابوذر یش برخاست و گفت: ایند، آن گاه غالم به سویبود شترھا لگدمالش نما یکنزد
ه یینما کمکو  یاریاست، و ما را در دفنش  ص سول خداصاحب ر د. آن گاه عبداللَّ

راست  ص گفت: رسول خدا ینمود م یه میه گرک یرد و در حالکآوازش را بلند 
آن » یشو یخته میبرانگ ییو به تنھا یریم یم ی، به تنھایرو یراه م ییبه تنھا«فرمود: 

ه بن مسعود حد ردند.کآمدند و دفنش  نییارانش پایگاه او و  ثش را یبعد از آن عبداللَّ
 ان داشت.یگفته بود ب کش در راه تبویبرا ص امبر خدایآنان با آنچه پ یبرا

 له گفته بودیما دختر بقیدرباره ش ص امبریآنچه پ اوس در مورد بن مین خریقی
م یه جدم خرکت نموده است، یدبن منھب روای) از حم۱۹۶م در الدالئل (صیابونع

 کھجرت نمودم، و ھنگام بازگشتش از تبو ص امبریپسوی  بهگفت:  س بن اوس
رده کم بلند ید برایره سفیح«گفت:  یه مکدم یشن یدم و اسالم آوردم. از وینزدش رس
اه یرنگ سوار بود و در چادر س یسترکخا یبر قاطر یله ازدیما دختر بقیشد، و ش

ه کم، و او را چنانیره شدیرسول خدا، اگر وارد ح یگفتم: ا .٢»ده بودیخود را پوشان
د: بعد از آن یگو یم». از تو باشد یو«از من باشد؟ فرمود:  یم ویافتی یوصف نمود

ره یحسوی  به س دیمرتد نشد، و با خالدبن ول یاز ط یسکش آمد، و یحادثه ارتداد پ
                                           

 ).۲۷۱۶) بزار (۳۱۶/ ۳۱۵/ ۲۸) ابن عساکر (۲۳۲/ ۴) ابن سعد (۲۱۵۲۳. احمد (صحیح -١
) ۲۸۷/ ۲۸۶/ ۲۸) ابن عساکر در مختصر تاریخ دمشق (۲۳۴/ ۴. ابن سعد (سندش ضعیف است -٢

 اند. ) ذکر کرده۳۹۹-۳۹۸/ ۳) وذھبی در سیر اعالم النبالء (۱۲۲/ ۱۱و ابن حجر آن را در االصابة (
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ما یم شیبرخورده ک یسکن یم، با نخستیه به آن وارد شدک یم. ھنگامیت نمودکحر
خود را  یاھیه با چادر سک یرنگ در حال یسترکه بر قاطر خاکله بود، یدختر بق

چنگ  یگفته بود، سوار بود. من به و ص ه رسول خداک ینًا طوریده بود، عیپوشان
م وصف نموده است، خالد از من شاھد یبرا ص امبر خداین را پیانداختم و گفتم: ا

 ب ریدم، و شاھدان محمدبن مسلمه و محمدبن بشخواست، و من آن را حاضر نمو
له یح بن بقیم نمود، و برادرش عبدالمسیرا به من تسل ین خالد ویاز انصار بودند، بنابرا

را به  ید، و گفت: او را به من بفروش، گفتم: ویخواست صلح نما ین آمد و میینزدش پا
م یتسل یداد، و او را به و نم،، آن گاه به من ھزار درھمک یم نمکخدا سوگند، از ھزار 

ردم ک یداد، گفتم: تصور نم یبه تو م یگفت ینمودم، به من گفتند: اگر صد ھزار ھم م
ه در کد به طول آن، چنان ین را از حمیا یطبران .١ادتر از ھزار باشدیز یه عددک

ت ید به اختصار رواین را از حمیھم ا یت نموده، بخاری) آمده، روا۲۲۴/۱( االصابه
ن اسناد شناخته یت نموده، و گفته: جز به ایه، و ابن منده آن را به طولش روانمود

ن ین چنیرده، اکت یروا( بن حصن) از زخر یین را به تنھایا ییحیا بن یرکشود، ز ینم
 ) آمده است.۳۷۱/۳( در االصابه

 یبرا یابیامکاز نصرت و  ص امبریبن شعبه در مورد آنچه پ رهین مغیقی
  اصحابش خبر داده بود

ه گفت: بندارفان، کت نموده، یه روایربن حی) از جب۱۹۸م در الدالئل (صیابونع
د یشتن را نزدم بفرستیتن از خو یکگروه عرب  یه: اکفرستاد  را] یسک[ یافر عجمک

د: یگو یر میجب -را انتخاب نمودند  س ره بن شعبهیم، مردم مغییتا با او سخن بگو
بعد نزدش رفت و  -چشم بود  یکدراز داشت و  یموھا یدمش وید یه من مک یطور

 یه به او چه گفت؟ به ما گفت: حمد و ثناکم یدیپرس یه برگشت، از وک یھنگام
م، از ھمه مردم یآوردم و گفتم: ما از ھمه مردم منزل دورتر داشت یخداوند را به جا

ر دورتر یمه مردم از ھر خم و از ھیادتر بدبخت بودیم، از ھمه مردم زیتر بود گرسنه
ا و جنت را یرا فرستاد، و او نصرت را در دن یامبریما پسوی  بهه خداوند کن یم، تا ایبود

ه نزد کما آمده، تا حال سوی  به ص امبر خدایه پک یدر آخرت به ما وعده داد، و از وقت

                                           
) در ۲۶۸/ ۵) بیھقی در الدالئل (۲۱۴، ۲۱۳/ ۴) طبرانی (۱۹۶نعیم در الدالئل (ص . ابضعیف -١

 وی را نیافتم.ی  سند آن زحر بن حصن شناخته شده نیست و حمید بن منھب نیز ترجمه
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م، و یآور یو نصرت به دست م یابیامک أل وسته از طرف پروردگارمانیم، پیا شما آمده
و شقاوت  یه ابدًا از آن به بدبختکم ینیب یرا م یا یو زندگ کما به خدا سوگند، مل

شته کن شما یا در زمیم، ینکه بر آنچه در دست شماست غلبه کن یم، تا ایگرد یبرنم
 ث.یم. الحدیشو

ث یت است، و حدیه روایربن حی) از جب۱۴۸در االسماء والصفات (ص یھقیو نزد ب
ز ین را نیر شده، و اکاھل اھواز متذسوی  به س ر فرستادن نعمان بن مقرنرا د یلیطو
ره یمغ یشان بفرستد، ویاسوی  بهرا  یه آنان درخواست نمودند تا مردکر شده کمتذ

از  یره پاسخ داد: ما مردمید؟ مغیبن شعبه را فرستاد، ترجمان قوم گفت: شما چه ھست
م، پوست و ھسته یقرار داشت یدراز مدت ید و بالیشد یه در بدبختکم، یعرب ھست

م، و درخت یدیپوش یشتر را م کرکاز پشم و  یم، و لباسیدکیم یم یخرما را از گرسنگ
م، پروردگار ین وضع قرار داشتیه ما در اک یم، و در حالینمود یو سنگ را عبادت م

ما سوی  بهم یشناس یه پدر و مادرش را مکان خود ما یرا از م یامبرین پیھا و زم آسمان
ن یم، تا ایبا شما بجنگ) هکه فرستاده پروردگار ماست به ما فرمود کما  یفرستاد، و نب

به ما خبر  ص ما رسول خدا ید، و نبیه بپردازیا جزید، ییه تنھا خداوند را عبادت نماک
 یشته شود، به جنت و نعمتکاز ما  یسکه اگر کداد، البته از رسالت پروردگارمان، 

 یھا گردن کبماند مال یه از ما باقک یسکده است، ویمثل آن را ھرگز ند هکرود  یم
م یت نموده است، و ابونعیگفته، روا یھقیه بکح، چنانین را در صحیا یبخار .١شود یشما م

ه مزنک) از ب۹۹ن را در الدالئل (صیا ه به مانند آن، یر بن حیادبن جبیو ز یربن عبداللَّ
 ه افتاده باشد.یر بن حیت از جبیدر روا» از«، »عن«ن لفظ کرده است، و ممکت یروا

ه ک یسکحفاظت خداوند از  درباره ص امبرین ابودرداء در مورد آنچه پیقی
 را به زبان آورد گفته بود یلماتک

 یه گفت: مردکت نموده است، یاز طلق روا )۱۲۵۹از االسماء والصفات (ص یھقیب
ابودرداء خانه ات سوخت، گفت: نسوخته است!! بعد از  یآمد و گفت: ا س نزد ابودرداء

 یگریآمد و مثل آن را گفت، پاسخ داد: نسوخته است!! بعد از آن فرد د یگریآن فرد د
د و خاموش یات رس ه به خانهکن یابودرداء، آتش شعله ور شد تا ا یآمد و گفت: ا

ابودرداء  یگفت: اند!! ک یار را نمکآن  أل ه خداوندکدانستم  ید، گفت: من میگرد
                                           

 ).۳۱۵۹بخاری ( -١
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ه: من کا گفته ات یه نسوخت، کدام سخن تو شگفت آورتر است؟ گفته ات که کم یدان ینم
 ص ه از رسول خداکاند  یلماتکنھا یند!! پاسخ داد: اک یه خداوند آنطور نمکدانستم  یم

به او  یبتید: تا ھنگام شب مصید بگویصبح نما یھا را وقت ه آنک یسکام،  دهیشن

ال � إال أنت، عليك تو�ت وأنت رب العرش الكر�م، ما شاء اّ� اكن وما لم « رسد ینم
�شأ لم ي�ن، ال حول وال قوة إال باّ� الع� العظيم أعلم أن اّ� ىلع لك يشء قدير، وأن 
اّ� قد أحاط ب�ل يشء علماً، ا� إ� أعوذ بك من رش نفيس ومن رش لك دابة أنت 

، یا، تو پروردگارم ھستیبار خدا«: ترجمه .»ىلع رصاط مستقيم آخذ بناصيتها، إن ر�
را خدا  یزی. چیم ھستیرکل نمودم، و تو پروردگار عرش کست، بر تو تویجز تو ن یمعبود

جز به مدد خداوند بلند مرتبه و  ییباشد، قوت و توانا یرا نخواھد نم یزیباشد و چ یبخواھد م
طه علم خداوند یز در حیز قادر است، و ھمه چیچ ه خداوند بر ھمهکدانم  یست. میبزرگ ن

اش در دست توست به تو  یشانیه پک یا ا، من از شر نفسم و از شر ھر جنبدهیاست. بار خدا

 .١»ه پروردگارم بر راه راست استک یبرم، و به درست یپناه م

 گذشت ص امبریپ ین به خبرھایقیدر مورد  ش آنچه از اخبار اصحاب
ه جانم در دست ک یدر باب دعوت گذشت: سوگند به ذات س بن حاتم یقول عد 

آن را گفته است و  ص وست، چون رسول خدایآن ھم به وقوع خواھد پ یاوست، سوم
ھا  ھم در بخش اصحاب و فرستادن گروهیجبله بن ا یبرا یر ویقول ھشام بن عاص و غ

گرفت، و م ینشستنت را از تو خواھ ین جایدعوت گذشت: به خدا سوگند، ھم یبرا
 ص ما محمد ین را نبیم گرفت، چون ایز خواھین اللهآن شاءپادشاه بزرگ را  یپادشاھ

ر به کدر بخش اھتمام و توجه ابوب س رکبه ابوب س یبه ما خبر داده است. و قول عل
 یھا برو آنسوی  بهه اگر خودت کشام گذشت: من معتقدم سوی  بهھا  فرستادن ارتش

ر گفت: ک، ابوبیشو یروز میبر آنان پ اللهآن شاء یبفرستھا  آنسوی  بهرا  یسکا ی
 ص ؟ گفت: از رسول خدایجا دانستکن را از یر بشارت دھد، ایخداوند تو را به خ

باشد،  یروز میند پکه با آنان مخالفت بک یسکشه بر ین ھمین دیا«د: یگویه مکدم یشن
ث یچقدر حد الله سبحانر گفت: ک، ابوب»اب گردندیامکن و اھل آن ین دیه اکنیتا ا

                                           
) از ابودرداء و از یکی از اصحاب. سند آن ضعیف ۵۶. ابن سنی در عمل الیوم و اللیلة (ضعیف -١

 . عراقی آن را در تخریج االحیاء به طبرانی با سند ضعیف ارجاع داده است.است
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دات یی، خداوند خوشنودت بسازد. و در بخش تأین خوشنود ساختیوست، مرا به ایکن
د و از راه یر را گرفت و آن را مالیه گوش شک یھنگام ب قول ابن عمر یبیغ
 ص درباره تو دروغ نگفته است، از رسول خدا ص نارش زد خواھد آمد: رسول خداک

ترسد، و اگر  یه ابن آدم از آن مکشود  ین آدم آنچه مسلط مبر اب«د: یگو یه مکدم یشن
 ».شود یمسلط نم یر خدا بر ویابن آدم به جز از خدا نترسد، غ

  یقین به مجازات اعمال

 درباره مجازات اعمال خبر داده است  ص امبریر در مورد آنچه پکن ابوبیقی
ت یشان از ابواسماء روایر ایم و غکد، حایه، عبد بن حمیبه، ابن راھویش یابن اب

خورد،  یصبحانه را م ص امبر خدایھمراه پ س رکه ابوبک یه گفت: در حالکاند  نموده
 د:یه نازل گردین آیناگھان ا

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿ �ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ  ﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ
 .]۸-۷[الزلزة: 
ه به ک یسکند، و یب یرده باشد، آن را مک ییکذره ن یکه به اندازه ک یسک«: ترجمه

 .»ندیب یرده باشد آن را مک یذره بد یکاندازه 
 یا ھر چه از بدیامبر خدا، آیپ یر دست از طعام بازداشت و گفت: اکآن گاه ابوب

به رسد  یه به شما مک یروه و ناپسندکھر م«م؟ پاسخ داد: ینیب یم آن را میا عمل نموده
ر یاھلش در آخرت به تأخ یر براید، و خیشو یه به آن مجازات مکاست  ییخاطر سزا
امبر یه پکت است یروا یس خوالنیق ابوادریه از طریو نزد ابن مردو .١»شود یانداخته م

 یھا ، آن از ھمان مثقالیا دهید یه بد ببرکرا  یزیا چیر، آکابوب یا«فرمود:  ص خدا
امل کامت یه روز قکن یشود، تا ا یر انداخته میت به تأخیبرا ریخ یھا شر است، و مثقال

 تاب خداوند است:کن در یق ایبه تو داده شود، و تصد

﴿ ٓ َ�ٰ  َوَما
َ
ِصيَبةٖ  ّمِن َبُ�مأ يۡ  َكَسَبۡت  فَبَِما مُّ

َ
ْ َوَ�عۡ  ِديُ�مۡ �  ﴾٣٠ َكثِ�ٖ  َعن ُفوا

 .]۳۰[الشوری: 

                                           
 غیره.) از طریق انس و۳۰/۲۶۸. طبری (صحیح -١



 حیات صحابه    ١١٦

 

 یارید، و بسیا ه انجام دادهکاست  یبه شما رسد به خاطر اعمال یبتیھر مص«: ترجمه

 .١»ندک یز عفو میرا ن
ن را حافظ بن حجر در االطراف در ی) آمده و گفته، و ا۲۷۵/۱نز (کن در الین چنیا

 ر نموده است.کر ذکمسند ابوب
ه گفت: نزد کاند  ت نمودهیروا س رکو ابن المنذر از ابوب ید، ترمذیعبدبن حم

 د:ینازل گرده ین آیه اکبودم،  ص رسول خدا

ِ ٱ ُدونِ  مِن ۥَ�ُ  َ�ِدۡ  َوَ�  ۦبِهِ  زَ ُ�ۡ  �ءٗ ُسوٓ  َمۡل َ�عۡ  َمن﴿ [النساء:  ﴾ �نَِص�ٗ  َوَ�  اَو�ِّٗ  �َّ

۱۲۳[. 
و  یر خدا حامیخود غ یشود، و برا یند به آن جزا داده مکار بد ک یکھر «: ترجمه

 .»ابدی ینم یارکمدد
ه بر من نازل شده است کرا  یا هیا آیآ ر،کابوب یا«فرمود:  ص امبر خدایآن گاه پ

م تالوت نمود، آن گاه یامبر خدا، و آن را برایپ ی، ایگفتم: آر» ت بخوانم؟یبرا
 ص امبر خدایم را راست نمودم، پیمرم احساس نمودم، و دست و پاکرا در  یستگکش

از ما عمل  یکدام کرسول خدا، و  یگفتم: ا» ر؟کابوب یتو را چه شده است، ا«فرمود: 
 ص امبر خدایم؟ پیشو یم جزا داده میا ننموده است؟ و ما به آنچه عمل نموده یبد

ه با کن ید، تا ایشو یا مجازات میر و مؤمنان، در بدل آن در دنکابوب یاما تو ا«فرمود: 
گران، خداوند آن ید یبرا ید، ولینداشته باش یه گناھک، یروبرو شد یخداوند در حال

ب است، ید: غریگو یم یترمذ .٢»امت مجازات شوندی، تا به آن در روز قندک یرا جمع م
شود، و  یف پنداشته میث ضعیده در حدیبن عب یو در اسناد آن سخن است، و موس

ت شده، یر رواکز از ابوبین وجه نیر ایث از غین حدیابن سباع مجھول است، و ا یموال
 ست.یح برخوردار نیاز اسناد صح یول

ر کشان از ابوبیر ایو غ یھقیم، بک، ابن حبان، حایعلیو نزد احمد، ابن المنذر، ابو 
ه صالح چگونه است: [من ین آیرسول خدا، بعد از ا یگفت: ا یه وکت است یق روایصد

م؟! یشو یم، در عوض آن مجازات میا ه عمل نمودهکرا  یا ھر بدیجز به]؟ آیعمل سوءًا ی

                                           
 ).۲۷۰/ ۳۰. طبری (صحیح -١
) و ضعیف ترمذی، ضعیف دانسته ۱۲۳۷) آلبانی آن را در ضعیف الجامع (۳۰۳۹. ترمذی (ضعیف -٢

 است. 
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ا شدت و مشقت به تو یامرزد؟ آیر، خداوند تو را بکابوب یا«فرمود:  ص امبر خدایپ
 یزین ھمان چیا«، فرمود: یپاسخ دادم: بل» رسد؟ یا رنج و درد به تو نمیرسد؟ آ ینم

 ) آمده است.۲۳۹/۱نزالعمال (کن در ین چنیا .١»دیشو یا به آن مجازات میه در دنکاست 

 درباره مجازات اعمال س ن عمربن الخطابیقی
 س به عمربن خطاب یه گفت: مردکت نموده، یه از محمدبن منتشر روایابوراھو

دانم، عمر او را با دره زده گفت: چه  یتاب خداوند را مکه در ین آیدتریگفت: من شد
؟ سپس او رفت، تا یردکدا یتا آن را پ ینقدر جستجو نمودیه از آن اک یخواست یم

 دام است؟ گفت: ک یردکاد یروز یه دک یا هیآن روز، حضرت عمر به او گفت: آ یفردا

 .]۱۲۳[النساء:  ﴾بِه زَ ُ�ۡ  �ءٗ ُسوٓ ﴿
 .»شود یند به آن جزا داده مکار بد که کھر «: ترجمه

ه نازل ین آیا یشود، عمر گفت: وقت یند، به آن جزا داده مکه از ما عمل بد کو ھر 
، تا یدنیما گوارا بود و نه نوش یه نه طعام براکشد  یم ید، اوقات ما چنان سپریگرد

 رد و در آن رخصت داد و گفت: کنازل  یا هیه خداوند آکن یا

وۡ  ًءاُسوٓ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن﴿
َ
َ ٱ فِرِ َتغۡ �َسۡ  ُ�مَّ  ۥَسهُ َ�فۡ  لِمۡ َ�ظۡ  أ َ ٱ َ�ِدِ  �َّ  ﴾١١٠ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  �َّ

 .]۱۱۰[النساء: 
خود، و از خدا آمرزش طلبد، خدا را ند بر کا ستم یند، که گناه کو ھر «: ترجمه

 .»ابدی یآمرزگار و مھربان م
 ) آمده است.۲۳۹/۱نز (کن در الین چنیا

 ن به جزاءیبن حص سمره و عمران ن عمروبنیقی
ه: کت نموده است یروا س و او از پدرش یابن ماجه از عبدالرحمن بن ثعلبه انصار

رسول  یآمد و گفت: ا ص امبرینزد پ س ب بن عبدالشمسیعمروبن سمره بن حب
را  یسک ص امبریم ساز، آن گاه پکن پایدم، بنابرایفالن دزد یرا از بن یخدا، من شتر

دستور داد  ص امبریم، آن گاه پیا ردهکشترمان را گم  یکنزد آنان فرستاد، گفتند: ما 

                                           
) سعید بن منصور در تفسیر خود ۷۴/ ۳) حاکم (۲۹۱۰() ابن حبان ۱۱/ ۱. احمد (ضعیف -١

 ) آلبانی می گوید: سندش ضعیف است و معنایش صحیح است.۶۹۵(
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ه مرا به کراست،  ییش خدایگفت: ستا ید، و در آن ھنگام میقطع گرد یو دست و
ر ابن ین در تفسین چنیا .٢ییجسدم را داخل آتش نما ینمود، خواست کپا ١له تویوس

ت یروا س نیحاتم از حسن از عمران بن حص ی) آمده است. و ابن اب۵۶/۲ر (یثک
وارد شدند  -ض شده بود یه مرک یدر حال - یارانش نزد ویاز  یه گفت: برخکنموده، 

م، گفت: یشو ین میت اندوھگیم براینیب یآنان به او گفتند: ما آنچه را در تو م یو بعض
است، و آنچه را  یبر اثر گناھ ینیب ین مشو، چون آنچه را میاندوھگ ینیب یبه آنچه م

 ه را تالوت نمود:ین آیشتر است، بعد از آن ایند، بک یخداوند از گناھان عفو م

﴿ ٓ َ�ٰ  َوَما
َ
ِصيَبةٖ  ّمِن َبُ�مأ يۡ  َكَسَبۡت  فَبَِما مُّ

َ
ْ َوَ�عۡ  ِديُ�مۡ �  ﴾٣٠ َكثِ�ٖ  َعن ُفوا

 .]۳۰[الشوری: 
 یارید، و بسیا ه انجام دادهکاست  یبه شما رسد به خاطر اعمال یبتیھر مص«: ترجمه

 .»ندک یز عفو میرا ن
 ) آمده است.۱۱۶/۴ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا

 از اصحاب درباره جزاء گذشت یو مرد س رکمان ابوبیآنچه در مورد ا
 -ب بن ضمره یابن حب یعنی -از ابوضمره  هیم در الحلیو ابونعنزد احمد در الزھد 

د، و آن جوان شروع نمود و به یفرارس س رکاز فرزندان ابوب ییکه گفت: مرگ کگذشت 
م یدیر گفتند: فرزندت را دکه وفات نمود، به ابوبک یرد، ھنگامک ینگاه م یطرف بالشت

ا ینار یر آن پنج دیبرداشتند، و در زنمود، آن گاه بالشت را  یبالشت نگاه مسوی  بهه ک
خواند و  یزد و استرجاع م یگرش میدست خود بر د یکر با کافتند، ابوبینار یشش د

آن را داشته باشد.  یینم پوستت تواناک ی، گمان نم»ه راجعونينا الإنا هللا وإ«گفت:  یم
دارد، چون  م مرفوع بودن راکث حین حدی) آمده، و گفته: ا۱۴۵/۲نز (کن در الین چنیا

 یبه مرد ص دھد، و در دشنام دادن مسلمان قول رسول خدا یاز حالت برزخ خبر م
امت فرا یروز ق یوقت«گفت:  یه وکد، گذشت یه نزدش آمد و او را از غالمانش پرسک

ب تو یشود، و ھمچنان تعذ یھا در مقابل تو حساب م و دروغ آن یانت، نافرمانید، خیرس
فاف و برابر کن صورت یباشد در اشان  به قدر گناھان )ھا و بر آنب تیاگر تعذ(ھا،  بر آن

                                           
 خطاب به دستش است. -١
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۲۵۸۸. ابن ماجه (ضعیف -٢
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شتر یبشان  ھا از گناھان ب تو بر آنیباشد و نه ھم بر تو، اگر تعذ یتو م یباشد، نه برا یم
رفت  یا آن گاه آن مرد به گوشه» شود یھا از تو قصاص گرفته م آن یبرا یادیباشد ھمان ز

 :یخوان یا قول خداوند را نمیآ«به او گفت:  ص امبر خدایرد. پکه ید و گریشکاد یو فر

ۡ ٱ َونََضعُ ﴿ ٰ ل ۖ  ٔٗ َشۡ�  ٞس َ�فۡ  لَمُ ُ�ظۡ  َفَ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ ِ�َوۡ  َط قِسۡ لۡ ٱ زِ�نَ َمَ�  َقاَل ِمثۡ  َ�نَ  �ن ا
تَيۡ  َدلٍ َخرۡ  ّمِنۡ  َحبَّةٖ 

َ
ۗ  َنا�  .]۴۷[النبیاء:  »؟﴾ ٤٧ ِسبِ�َ َ�ٰ  بَِنا َوَ�َ�ٰ  بَِها

س کچ یم، لذا به ھینک یامت نصب میعدل و انصاف را در روز ق یما ترازوھا«: ترجمه
 باشد یو بد ییکن) دانه خردلیک ینیشود، و اگر به مقدار سنگ ینم ین سمتیمترک

 .»میننده باشکه ما حساب کاست  یافکم، وینک یما آن را حاضر م(
ز یآنھا چ ییجز جدا یریخودم و آنان خ یرسول خدا، برا یآن گاه آن مرد گفت: ا

از  ین را ترمذیا .١ھا آزاد ھستند ه ھمه آنکن تو شاھد باش یابم، بنابرای ینم یگرید
 اند. ت نموده و رجال آن ثقهیروا ل شهیعا

ه عنهم أجمعین) (رضی قوت ایمان اصحاب   اللَّ

 م او تخفوهکانفس یه: و ان تبدوا ما فین آیاصحاب و تحمل ا
 ص امبر خدایپ یه براک یه گفت: ھنگامکت نموده است، یروا س رهیاحمد از ابوھر

 د:ینازل گرد

﴿ ِ َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ّ�ِ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
ْ ُ�بۡ  �ن ِض� �ۡ� نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َما ُدوا

َ
وۡ  أ

َ
 ُفوهُ ُ�ۡ  أ

ۖ ٱ بِهِ  ُ�مُ�َاِسبۡ  ُ ٓ  لَِمن فِرُ َ�يَغۡ  �َّ ٓ  َمن َو�َُعّذُِب  ءُ �ََشا ۗ �ََشا ُ ٱوَ  ُء َّ�  ٰ  قَِديرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
 .]۲۸۴[البقرة:  ﴾٢٨٤

د ین است از آن خداست، و اگر آنچه را در دل داریھا و زم آسمانآنچه در «: ترجمه
س را بخواھد کند، سپس ھر ک یا پنھان، خداوند شما را به آن محاسبه مید یار سازکآش

 .»ز قدرت داردیچ ند، و خداوند به ھمهک یس را بخواھد مجازات مکبخشد و ھر  یم
آمده بر  ص امبر خدایگران تمام شد، و نزد پ ص امبر خداین بر اصحاب پیا

آن  ییه تواناکم یشد یلف به اعمالکرسول خدا، م یش نشستند و گفتند: ایخو یزانوھا

                                           
سته ) صحیح دان۲۵۳۱) آلبانی آن را در صحیح ترمذی (۲۸۰/ ۶) احمد (۳۱۶۵. ترمذی (صحیح -١

 است.



 حیات صحابه    ١٢٠

 

آن را  ییه تواناکه نازل شده ین آیم: نماز، روزه، جھاد و صدقه، و باز بر تو ایرا دار
قبل از شما  یھود و نصاریه کد چنانیخواھ یا میآ«فرمود:  ص خدام!! رسول یندار

م، یدم و اطاعت نمودید: شنییه بگوکم؟! بلینمود یم و نافرمانیدید: شنییگفتند بگو
ه قوم به ک یھنگام». توستسوی  بهپروردگارمان، و برگشت  یم ایطلب یآمرزش تو را م

 آنان نازل فرمود: ید، خداوند در پیبه آن روان گرد ھایشان آن اقرار نمودند و زبان

ٓ  لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿ نزَِل  بَِما
ُ
ّ�ِهِ  ِمن هِ إَِ�ۡ  أ ۡ ٱوَ  ۦرَّ ِ  َءاَمنَ  ُ�ٌّ  ِمُنونَۚ ُمؤۡ ل ِ ٱب  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ  �َّ

َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرُِق  َ�  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ 
َ
ْ  ۦۚ رُُّسلِهِ  ّمِن أ َطعۡ  َناَسِمعۡ  َوقَالُوا

َ
ۖ َوأ  َر�ََّنا َرانََك ُ�فۡ  َنا

ۡ ٱ َك �َ�ۡ   .]۲۸۵[البقرة:  ﴾٢٨٥ َمِص�ُ ل
از طرف پروردگارش و  یه نازل شده به وک یزیامبر به چیمان آورد پیا«: ترجمه

و (امبرانش، یش و پیتابھاکاند به خدا و فرشتگانش و  مان آوردهیز، ھمه ایمؤمنان ن
م و فرمان یدیم، و گفتند: شنیگذار یامبر او فرق نمیاز پ یکچ یان ھیم )ندیگو یم

 .»توستسوی  بهم، و بازگشت یخواھ یپروردگار ما آمرزش تو را م یم، ایبرد
 نمودند، خداوند آن را نسح نمود، و نازل فرمود: ین را عملیا یھنگام

ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ ۚ وُسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ  َ�  َر�ََّنا تََسَبۡتۗ �ۡ ٱ َما َهاوََعلَيۡ  َكَسَبۡت  َما لََها َعَها
ٓ تَُؤاِخذۡ  ٓ  إِن نَا َِّسيَنا وۡ  �

َ
خۡ  أ

َ
  .١تیتا آخر آ.]۲۸۶[البقرة:  ﴾َطأأ

ن یبه ھم(ند، ک یلف نمکرا جز به اندازه قدر و طاقتش م یسکچ یخداوند ھ«: ترجمه
ند ک )یبد(ار کخود انجام داده، و ھر  یانجام دھد برا )ییکن(ار کھر  )جھت انسان

ا خطا یم یردکپروردگارا! اگر فراموش  )ند:یگو یمؤمنان م(رده است، کان خود یبه ز

 .»ن...کم ما را مؤاخذه میردک
 ت نموده است.ین را روایو مسلم مثل ا

رفتم و  س ه گفت: نزد ابن عباسکت است یو نزد احمد ھمچنان از مجاھد روا
دام کست، گفت: یه را خواند و گرین آیبودم، او ا ب ابوعباس، نزد ابن عمر یگفتم: ا

ْ ُ�بۡ  �ن﴿ه را؟ پاسخ دادم: یآ نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َما ُدوا
َ
وۡ  أ

َ
ن یا یابن عباس گفت: وقت ﴾ُفوهُ�ۡ  أ

و  -ن ساخت ین و خشمگیرا به شدت اندوھگ ص د، اصحاب رسول خدایه نازل گردیآ
م یگفت یه سخن مکم یشد یما به آنچه مؤاخذه م -م یشد کامبر خدا ھالیپ یگفتند: ا

                                           
 ).۷۷/ ۱) ابوعوانة (۲۱۲/ ۲) احمد (۱۲۵مسلم در کتاب ایمان ( -١
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 ھایمان حاال به آنچه در قلب ی[ول. م،یردک یه عمل مکم یشد یبه آنچه مؤاخذه مو 
ست، یدر دست ما ن ھایمان قلب ه]ک یدان یم، و تو خود میشو یند مؤاخذه مک یخطور م

م و یدی، گفتند: شن»میم و اطاعت نمودیدید: شنییبگو«به آنان فرمود:  ص رسول خدا

ٓ  لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿د: یه منسوخ گردانین آیم، افزود: بعد آن را ایاطاعت نمود نزَِل  بَِما
ُ
 هِ إَِ�ۡ  أ

ّ�ِهِ  ِمن ۡ ٱوَ  ۦرَّ ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿نجا یتا به ا ﴾َءاَمن ُ�ٌّ  ِمُنونَۚ ُمؤۡ ل ۚ ُوسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ  َما لََها َعَها
به اعمال و از صحبت و سخن در نفس معاف شدند و . ﴾تََسَبت�ۡ ٱ َما َهاوََعلَيۡ  َكَسَبۡت 

ر از ابن عباس به اختصار یدبن جبیق سعین از طریھم چن یو نزد و .١دندیمأخوذ گرد
م یم و اطاعت نمودیدید: شنییبگو«فرمود:  ص ت است و در آن آمده: رسول خدایروا

ن را یانداخت. مسلم مانند ا ھایشان مان را در قلبی، آن گاه خداوند ا»میم شدیو تسل
نھا یت نموده، و ایاز ابن عباس روا یگرین را از طرق دیر ایرده، و ابن جرکت یروا
 ) آمده است.۳۳۸/۱ر (یثکر ابن یه در تفسکاند، چنان  عباس از ابن یحیصح یھا قیطر

 مانھم بظلمیلبسوا ایو لم  ه انجام دادند:ین آیا آنچه اصحاب ھنگام نزول
ه یابن اب  ه نازل شد:ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س حاتم از عبداللَّ

ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ ﴿  .]۸۲[االنعام:  ﴾مبُِظلۡ  َنُهمإِيَ�ٰ  ا
 ».اند ش را با ظلم خلط ننمودهیمان خویو ا«: ترجمه

از ما بر نفسش  یکدام کگران تمام شد، گفتند: و  ص اران رسول خداین بر یا
 ٢ید، وینک یه گمان مکنه آن چنان است «فرمود:  ص امبر خدایظلم ننموده است؟ پ

 به پسرش گفته:

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َ�  ُبَ�َّ َ�ٰ ﴿ ِۖ ٱب ۡ ٱ إِنَّ  �َّ  .]۱۳[لقمان:  ﴾َعِظيمٞ  مٌ لَُظلۡ  كَ لّ�ِ
 .»طلم بزرگ است که شرکاور، یم کپسرم! به خدا شر یا«: ترجمه

ه گفت: کت است یروا یه از ویو نزد ابن مردو .١رده استکت ین را روایھم ا یبخار

ِينَ ٱ﴿ ه نازل شد:ک یھنگام َّ�  ْ ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ  َءاَمُنوا  ص رسول خدا .﴾مبُِظلۡ  َنُهمإِيَ�ٰ  ا

                                           
 ).۳۳۲/ ۱) احمد (۱۲۶مسلم ( -١

است،  کر شده است ھمانا شرکت ذیآ ه درک یه مراد از ظلمکن است ی، ھدف ا÷ لقمان یعنی -٢

 م.ده است. یرا ظلم نام کشر یه بعدی، در آ÷ ه لقمانک یتر از آن، طور مک یھا نه ظلم
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) ۱۵۳/۲ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا .٢»یبه من گفته شد: تو از آنان ھست«فرمود: 
 آمده است.

 وبھنیج یبخمرھن عل ضربنیه:ولین آینزول ا رد زنان اصحاب ھنگامکعمل
ه ما نزد ک یه گفت: در حالکت نموده، یبه روایه بنت شیحاتم از صف یابن اب

 ل شهیم، عایر نمودکلت آنان را ذیش و فضید: زنان قریگو یم، میبود لشهیعا
برخوردارند، و من به خدا سوگند، از  یلتیش از فضیه زنان قرکست ین یدیگفت: ترد

 یت قاطعیمان به قرآن از جدیتاب خدا و اکق یدم، آنان در تصدیزنان انصار بھتر ند
 برخورداراند!! سوره نور نازل شد:

ٰ  ِ�ُُمرِهِنَّ  نَ �ۡ ۡ�ِ َوۡ�َ ﴿  .]۳۱[النور:  ﴾ُجُيو�ِِهن َ�َ
 .»خود یھا بانیخود را بر گر ید فرو گذارند چادرھایو با«: ترجمه

در آن مورد نازل شان  یبرگشتند، و آنچه را خداوند براشان  یو مردان آنان به سو
ھمسرش، دخترش، خواھرش  یآن را برا یردند، و ھر مردکفرموده بود، بر آنان تالوت 

چادر سوی  بهاز آن زنان در حال  ییکنمود، و ھر  یھر صاحب قرابتش تالوت م یو برا
ق و یپوشاند، البته به خاطر تصد یخاست و خود را به آن م یبزرگ و نقش دارش بر م

 ص در عقب رسول خدا یتابش نازل فرموده بود، و در حالکخداوند از مان به آنچه یا
 ھایشانه بر سرکخته بودند، انگار یچادر آو ھایشانو سر ھایشانه بر روکصبح نمودند 

ن یت نموده است. ایبه روایه بنت شیق از صفین را به چند طریابوداود ا .٣زاغ باشد
 ) آمده است.۲۸۴/۳ر (یثکر ابن ین در تفسیچن

 ز قصه ابوفروهیب شده بود و نکرا مرت یادیز ه گناھانک یخ بزرگ سالیقصه ش
ر شده بود و یه پک یخ بزرگیه گفت: شکت نموده، یحول رواکحاتم از م یابن اب

ب که مرتکاست  یرسول خدا مرد یافتاده بود آمد و گفت: اھایش  ش بر چشمیابروھا
ه خواسته به دست راستش کرا  ییانت و فجور شده است، و ھر حاجت و آرزومندیخ
 کم شود، حتمًا آنان را ھالین تقسیان اھل زمیده است، و اگر گناھانش در میچ

                                                                                                       
 ).۳۷۸/ ۱) احمد (۱۲۴) مسلم (۴۶۲۹بخاری ( -١
 . ابن مردویه. در سند آن محمد بن شداد سمعی است که بسیار ضعیف است.ضعیف -٢
) بصورت مختصر. در سند آن زنجی بن خالد که نامش مسلم است ۴۱۰۱، ۴۱۰۰. ابوداوود (ضعیف -٣

 ) ضعیف دانسته است.۸۸۶ابوداوود (وجود دارد که در وی ضعف است و آلبانی آن را در ضعیف 
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» ؟یا ا اسالم آوردهیآ«فرمود:  ص امبریھست؟! پ یا توبه یو یا برایخواھد نمود، آ
ست و محمد بنده و ین یکجز خداوند واحد و ال شر یدھم معبود یگفت: من شھادت م

ت را به یھا یآمرزد، و بد یخداوند غدرھا و فجورت را م«افزود:  صیبن رسول اوست،
رسول خدا، غدرھا و  ی، گفت: ا»ینطور باشیه ھمک یند، البته تا وقتک یل میتبد ییکن

له إ ال«ر و یبکه تکبرگشت  ی، آن گاه آن مرد در حال»غدرھا و فجورت«فجورم؟! فرمود: 

 .١گفت یم »اهللا الإ

آمد و  ص نزد رسول خدا یه: وکت نموده یروا س ابوفروه ثیاز حد یو طبران
را نگذاشته  ییب شده و حاجت و آرزمندکه ھمه گناھان را مرتک یگفت: درباره مرد

، یگفت: آر» ؟یا اسالم آورده«ھست؟ فرمود:  یا توبه یو یا برای، آینک یر مکچه ف
 ییکت نیداوند ھمه آن را براھا را بگذار، خ یھا را انجام بده، گناھان و بد ییکن«فرمود: 

ر یبکتا آن وقت ت ی، آن گاه و»یآر«گفت: غدرھا و فجورم؟ فرمود ». گرداند یر میو خ
 ) آمده است.۳۲۸/۳ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا .٢د شدیه ناپدکگفت  یم

 رهیبا ابوھر یارکقصه زن گنھ
 یا براینزدم آمد و گفت: آ یه گفت: زنکت نموده، یروا س رهیحاتم از ابوھر یابن اب
ام،  دهیام و به قتلش رسان ا آوردهیام و طفل به دن ھست؟ من زنا نموده یا من توبه

ه به کبرخاست  ی!! آن گاه در حالیابی، و نه عزت یر، نه خوشحال شویگفتم: نخ
نماز صبح را گزاردم، و قصه آنچه را  ص امبرینمود، بعد از آن ھمراه پ یحسرت دعا م

فرمود:  ص امبریبازگو نمودم، پ ص رسول خدا یت و گفته خودم را به او، برازن گف
 :یخواند یه را نمیا آی!! آیا گفته یسخن بد«

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ َمعَ  ُعونَ يَدۡ  َ�  �َّ  ﴾تَاب َمن إِ�َّ ﴿ن قول خداوند یتا به ا ﴾َءاَخر ًهاإَِ�ٰ  �َّ
 .]۷۰-۶۸[الفرقان: 

ه معبود دپرستد  یه نمکآنان «: ترجمه  .»ندکه توبه کگر... مگر آن یبااللَّ

                                           
. به علت مرسل بودن. به روایت ابن ابی حاتم از مکحول بصورت مرسل. سند آن ضعیف است -١

 ) بصورت موصول روایت کرده که باز در آن انقطاع است.۳۸۴/ ۴احمد (
 .)۳۱۴/ ۷. طبرانی (صحیح -٢
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 ییش خدایتالوت نمودم و او به سجده افتاد و گفت: ستا ١یو ین را برایپس من ا
ب است، و در رجال آن ین وجه غریث از این حدید. ایگردان یشیم گشایه براکراست 

ت ین رواین را به سند خود به مانند ایر ایشود. و ابن جر یه شناخته نمکاست  یسک
نمود و  یه با حسرت دعا مکرون رفت یب یآمده: آن گاه در حال یرده، و نزد وک
آمده:  یده شده است؟!. و نزد ویآتش آفر یبرا ییباین زیا ایگفت: واحسرتا، آ یم

نه یمد یھا برگشت، او را در ھمه منزل ص امبر خدایره از نزد پیه ابوھرک یھنگام
د، آن زن نزدش آمد و ینده فرارسیه شب آک یھنگامافتش، و ین یجستجو نمود ول

به سجده  یگفته بود، خبر داد، آن گاه و یبه و ص ره او را از آنچه رسول خدایابوھر
از آنچه عمل  یا د و توبهیگردان یشیم گشایه براکراست  ییش خدایافتاد و گفت: ستا

د، و به درگاه یردانآزاد گ یه ھمراھش بود با دختر وکرا  یزینکسر ساخت، و یردم مک
 ) آمده است.۳۲۸/۳ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا .٢توبه نمود أل خداوند

 تبعھم الغاوونیه: والشعراء ین آیھنگام نزول ا ص امبریرد شاعران پکعمل
ه گفت: کت نموده است، یروا - س یم داریتم یموال -ابن اسحاق از ابوالحسن 

 ه نازل شد:ک یھنگام

ٓ ٱوَ ﴿ َعَرا  .]۲۲۴[الشعراء:  ﴾٢٢٤ نَ ۥَغاوُ لۡ ٱ يَتَّبُِعُهمُ  ءُ لشُّ
 .»نندک یم یرویشاعران را گمراھان پ«: ترجمه

ه بن رواحه و   ص نزد رسول خدا یدر حال ش کعب بن مالکحسان بن ثابت و عبداللَّ
ه را نازل فرمود، ین آیه اک یردند، و گفتند: خداوند در حالک یه میه گرکآمدند 

 تالوت نمود: ص امبریم، پس پیھست ه ما شاعرکدانست  یم

ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا اند و عمل  مان آوردهیه اک یمگر آنان«: ترجمه .﴾تِ لَِ�ٰ ل�َّ

ْ ﴿، »دیین شمایا«. افزود: »اند و نمودهیکن َ ٱ َوَذَكُروا اد یاد یو خدا را ز«: ترجمه ﴾�َكثِ�ٗ  �َّ

ْ ٱوَ ﴿، »دیین شمایا«، فرمود: »اند نموده وا  .]۲۲۷[الشعراء:  ﴾ُظلُِموا َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  نَتَ�ُ

                                           
 آن زن. ی: برایعنی -١
) ابن کثیر در تفسیر خود می گوید: در سند آن کسی ۲۷/ ۱۹. طبری در تفسیر خود (ضعیف -٢

 است که شناخته شده نیست. سیوطی آن را در الد المنثور ضعیف دانسته.
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ن را یا .١»دیین شمایا«. افزود: »ه بر آنان ستم شدکن یو انتقام گرفتند بعد از ا«: ترجمه
ن را از یحاتم ا یاند، و ابن اب ت نمودهیت ابن اسحاق روایر از روایحاتم و ابن جر یابن اب

رده است، کر نکعب را ذکت نموده، یآن روا یبه معنا -نوفل  یبن یموال -ابوالحسن 
ن را از ابوالحسن به ی) ا۴۴۸/۳م (ک) آمده، و حا۳۵۴/۳ر (یثکر ابن یه در تفسکچنان 

 ت نموده است.یحاتم روا یاق ابن ابیس

 ت آنیراھکقت یخداوند و حق یقت محبت لقایحق
ه در آن ک یروز نیه گفت: نخستکت نموده، یاحمد از عطاء بن سائب روا

ه ک ی، در حالیه او را سوار بر خرکبود  یرا شناختم، روز یلیل یعبدالرحمن بن اب
نمود، از  یرا دنبال م یا دم، و او جنازهیبود د یدیش سفیسر و ر یمسن و دارا یخیش
 ص ه از رسول خداکان نمود یث بیم حدیگفت: فالن بن فالن برا یه مکدم یشن یو

ش را یز لقایخداوند را دوست بدارد، خداوند ن یه لقاک یسک«گفت:  یه مکده یشن
ش را ناپسند یز لقایخداوند را ناپسند دارد، خداوند ن یه لقاک یسکدارد، و  یدوست م

اند؟ یگر ید: چه شما را میه پرداختند، پرسید: آن گاه قوم به گریگو ی، م»دارد یم
 د:یمرگ فرا رس یوقت یول ست،ین آن نیم، گفت: ایت داریراھکگفتند: ما از مرگ 

﴿ ٓ ا مَّ
َ
ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  إِن فَأ �ِ�َ ل  .]۸۹-۸۸[الواقعة:  ﴾٨٩ نَعِي�ٖ  وََجنَُّت  َحانٞ َوَر�ۡ  حٞ فََروۡ  ٨٨ ُمَقرَّ

و بھشت پر  یراحت و روز( او یبرا) ن باشد،یاگر آن مرده از جمله مقرب«: ترجمه

 .»نعمت است
 أل دارد، و خداوند یرا دوست م أل خداوند ین مژده داده شد، لقایبه ا یو وقت

 تر است. را دوست دارنده یو یلقا

﴿ ٓ ا مَّ
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  إِن َوأ �ِ�َ ل آٱ ُمَكّذِ لٞ  ٩٢ ّلِ�َ لضَّ  َجِحي�ٍ  لَِيةُ َوتَۡص  ٩٣ َ�ِي�ٖ  ّمِنۡ  َ�ُ�ُ
 .]۹۴-۹۲[الواقعة:  ﴾٩٤

از آب جوشان و داخل شدن  یمھمان( او یبرا) ن گمراه باشد،یذبکو اگر از م«: ترجمه

 .»به آتش است

                                           
. ابن ابی حاتم که مرسل است. ابوالحسن موالی تمیم ھم مقبول است که متابعه نشده و ضعیف -١

 بدینگونه (لین) است.
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 یلقا یبرد، و خداوند تعال یخداوند را بد م ین بشارت داده شود، لقایبه ا یو وقت
 ) آمده است.۳۰۱/۴ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا .١تر است را بد برنده یو

 ن سوره نازل شد: اذا زلزلتیه اک یق وقتیر صدکه ابوبیگر
هیابن جر ه ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ب بن عمروبن عاص ر از عبداللَّ
 نازل شد: 

ۡ  إَِذا﴿  ٱ زِلَتِ ُزل
َ
ۡ  ُض �ۡ�  .]۱[الزلزلة:  ﴾١ َزالََهازِل

 .»ده شودین به شدت جنبانیزم یوقت«: ترجمه
به  ص امبر خدایست، پید گرین نازل گردیا ینشسته بود، و وقت س قیر صدکابوب

 ص اند، رسول خدایگر ین سوره مرا میگفت: ا» ر؟کابوب یاند ایگر یچه تو را م«او گفت: 
نبخشد، تان  ید و خداوند برایب گناه نشوکد، و مرتینکاگر شما خطا ن«به او گفت: 

شان  یب گناه شوند و خداوند براکنند و مرتکه خطا کند یآفر یرا م یخداوند امت
 ) آمده است.۵۴۰/۴ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا .٢»ببخشد

  صورت خواھد گرفت یا چه معامله یبا و ه در قبرک س عمر یبرا ص امبریپخبر 
تاب عذاب کدر  یھقی، بینکم در الک، حاهخ در السنیداود در البعث، ابوالش یابن اب

ه گفت: رسول کاند  ت نمودهیروا س شان از عمریر ایدر الحجة و غ یالقبر، اصبھان
، و ین قرار داشته باشیدر چھار گز بر دو گز زم یعمر، وقت یا«به من گفت:  صخدا

ر کیر و نکرسول خدا، من یگفتم: ا» ؟ینک یدا میچه حال پ ینیر را ببکیر و نکمن
 ھایشانافند، بر موکش ین میشیپ یھا قبر، قبر را با دندان یھا فرشته«ست؟ گفت: یچ

چون برق برنده  ھایشان د است، چشمیمثل رعد بلند و شد ھایشانگذارند، صدا یقدم م
ردن کبلند  ییبر آن جمع شوند، توانا یه اگر اھل منکاست  یگرزشان  است و ھمراه

ه کبود  یعصائ ص و در دست رسول خدا -م ین عصایاز اشان  یآن را ندارند، و آن برا
با  ینند، اگر از جواب عاجز آمدک یتر است و تو را امتحان م کسب -داد  یتش مکحر

 یگفتم: ا». یگرد یستر مکه بر اثر آن خاکزنند  یم یا تو را به آن ضربه یدیچیپ

                                           
 ).۵۹۶۴جامع () نگا: صحیح ال۲۶۰، ۲۵۹/ ۳. احمد (صحیح -١
 ).۳۷۰/ ۳۰. طبری در تفسیر خود (حسن -٢
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ت یفاکن یعمر افزود: بنابرا »یآر«باشم، گفت:  ین حالتم میرسول خدا، و من بر ھم
 ) آمده است.۱۲۱/۸نز (کن در الین چنیا .١نمک یرا مشان  یدوھر

تابش کدر  یعبدالواحد مقدست نموده است، و ین را روایدبن منصور مانند ایو سع
مبعوث نموده،  یه مرا به حق نبک یسوگند به ذات«ر افزوده، و گفته است: یالتبص
: ییگو یند، و تو مینما یند و از تو سئوال میآ یه آن دو نزد تو مکل به من خبر داد، یجبر

شما  یام است، نب یست؟ و محمد نبکیخداوند پروردگار من است، پروردگار شما 
م: ما یدان یند: واعجبا!! نمیگو یست؟ مین شما چینم است، و دیست؟ و اسالم دکی
اض یه در الرکچنان  .٢»یا ما فرستاده شدهسوی  بها تو یم، یا تو فرستاده شدهسوی  به

 ) آمده است.۳۴/۲( هالنضر

 ب مان عثمانیقول عمر درباره قوت ا
رون شد، یب یروز س خطابه: عمربن کت نموده یروا یندکه یر از ابوبحرکابن عسا

در آن بود، و گفت: ھمراه شما  س ه عثمان بن عفانکشد،  یو ناگھان وارد مجلس
شان  نند به ھمهکم یرھا تقسکاز لش یرکان لشیمانش را در میه اگر اکاست  یمرد

 ) آمده است.۸/۵ن در المنتخب (ین چنی. ا-ھدفش عثمان بن عفان بود  -رسد  یم

 مان گذشتیدرباره قوت ا ش آنچه از اقوال اصحاب
 ص امبریا اصحاب پیده شد: آیه پرسک یوقت - ب در صفت اصحاب قول ابن عمر

ھا بود. و قول  وهکبزرگتر از  ھایشانمان در قلبی، و ایگذشت: گفت: آر -نمودند  یخنده م
ه ک یابم، البته ھنگامی یمان میھا گذشت: قلبم را مطمئن به ا یعمار در تحمل سخت

 ین وکیه مشرک یآن ھم ھنگام» ؟یابی یقلبت را چگونه م«به او گفت:  ص رسول خدا
م ین را ابونعیا .٣ردندکش نیرد رھاکاد نی یھا را به خوب ان آنیه خداکن یرا گرفتند و تا ا

ده ابن ین را از ابوعبین این چنیاند، و ا ت نمودهیده روایو ابن سعد از ابوعب هیدر الحل
اند. و قول  ردهکت ی) آمده، روا۵۸۷/۲ر (یثکر ابن یدر تفسه ک، چنان یھقیر و بیجر

                                           
) ابن ۴۹۱۴. حارث ابن اسامة در مسند خود و دیلمی در فردوس االخبار آن را یاد کرده (ضعیف -١

 ) می گوید: با وجود مرسل بودن رجال آن ثقه ھستند.۳۶۳/ ۴حجر در المطالب العالیة (
) در سند آن ۵۸۱ث ابن اسامة در مسند خود () در کبری. حار۱۱۸-۱۱۶است. بیھقی ( منکر -٢

 جھالت ابی شمر وجود دارد.
 ) سندش مرسل است.۱۸۲/ ۱۴) طبری (۲۰۸/ ۸. بیھقی (ضعیف -٣
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م: بار یگو ید؟ میترسان یا مرا از پروردگارم مین نمودن گذشت: آیین تعیر در جانشکابوب
آمده  یگریت دین نمودم، و در روایین تعین اھل تو را جانشیھا بھتر ا، من بر آنیخدا

ت یم ھمه آنچه در بیدر تقس س ر عمراست: من به خدا و عمر از شما داناترم. و گفتا
 یا ا حادثهیدشمن  یمال برا یه ھمراه او درباره نگھدارک یمرد یالمال وجود داشت برا

ساخت، خداوند حجت و  ین سخن را بر زبان تو جاریطان ایصحبت نمود، گذشت: ش
آن آنچه را آماده  ین نموده و از شر آن حفظم نموده است، برایل آن را به من تلقیدل
. و یو رسول و أل ش آماده نموده بود: طاعت خداوندیبرا ص ه رسول خداکنم ک یم

نم. و ک ینم یآمده است: به خدا سوگند، به خاطر فردا از خداوند نافرمان یگریت دیدر روا
 سازم: یرا آماده م یخداوند تعال یھا تقوا آن یآمده است: برا یگریت دیدر روا

َ ٱ َ�تَّقِ  َوَمن﴿ ُ  َعلَ�ۡ  �َّ  .]۲[الطالق:  ﴾ارَجٗ َ�ۡ  ۥ�َّ
 .»گرداند یم یشیش گشایه از خدا بترسد، خداوند براک یسکو «: ترجمه
تا آن  یا مان بندهیاصحاب به انفاق گذشت: ا یدر رغبت و عالقمند س یو قول عل

تر  مطمئنه به آنچه نزد خداست از آنچه در دست خودش است کشود  یق نمیوقت تصد
گفت:  ل د، و فاطمهیانفاق نما یه خواست به سائلکگفت  ین را در وقتینباشد. البته ا

رد نمودن مال  در س عهیام. و قول عامر ابن رب آرد گذاشته یفقط شش درھم را برا
ا یه ما را از دنک نازل شده است یا ندارم، امروز سوره یازینت نیگذشت: من به آن زم

 :ده استیغافل گردان

عۡ  لَةٖ َ�فۡ  ِ�  َوُهمۡ  ِحَساُ�ُهمۡ  لِلنَّاِس  َ�ََب �ۡ ٱ﴿  .]۱[االنبیاء:  ﴾١ رُِضونَ مُّ
 .»اند گردان یرو یشده است و آنان در غفلت یکحساب مردم نزد«: ترجمه

از جمله فضال  س ریدبن حضیگفت: اس یه وکگذشت  ل شهیت از عایو به روا
سه گانه قرار داشته باشم، از اھل جنتم و  یھا ن حالتیاز ا ییکگفت: اگر بر  یبود، و م

شنوم و  یه آن را مک ینم و ھنگامک یه قرآن تالوت مک یندارم: ھنگام یکدر آن ش
حاضر  یا ع جنازهیتش یه براک یشنوم، و وقت یرا م ص امبر خدایه خطبه پک یوقت

 یبا و آنچه را ینفس خودم سوا یه براکام،  حاضر نشده یا گردم، و ھرگز در جنازه یم
) ۳۸۸/۳م (کن را حایرود زمزمه نموده باشم. ا یرد و او به طرف آن میگ یانجام م

و مسلم  یبخار یح برخوردار است، ولیث از اسناد صحین حدیت نموده و گفته ایروا
 ح است.یگفته: صح یاند. و ذھب ت ننمودهیآن را روا
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شدند، و بدان  ینمازھا در مساجد جمع م یارانش برایو  ص امبریچگونه پ
، یبه امر ینمودند، و از انتقال آن، انتقال از امر یب میآن ترغسوی  بهعالقمند بودند و 

ش را در صورت یخو یھا ارھا و مشغلهکدانستند!! و چگونه  یرا م یبه عمل یو از عمل
مان و صفات آن، نشر علم و اعمال آن و یت ایه در آن تقوک یمأمور شدن به اعمال

ه آنان به ظاھر کنمودند، انگار  یم کبود تر یط آن میدعا طبق شرا ییر و برپاکذ یایاح
 پنداشتند!!. یخالق و متصرف آن نمنمودند، و منبع خبر و نفع را جز  یال التفات نمکاش

 به نماز ص ترغیب پیامبر

 ن بارهیدر اب ث عثمان و سلمانیحد
ه کاند  ت نمودهیروا س عثمان یو بزار از حارث موال یعلیاحمد به اسناد حسن، ابو

 یآب س م، آن گاه مؤّذن آمد، و عثمانینشست و ما با او نشست یروز س گفت: عثمان
خواست و وضو نمود، بعد از آن  -مّد آب بود  یکنم در آن ک یگمان م - یرا در ظرف

گرفت، و سپس گفت:  یم وضو مین وضویه ھمانند اکدم، یرا د ص گفت: رسول خدا
آورد،  یزد و نماز ظھر را به جایند، بعد از آن برخکم وضو ین وضویه چون اک یسک«

آن عصر را بخواند، آنچه شود، بعد از  یده میاو بخش یان صبح و ظھر بود برایآنچه در م
شود، بعد از آن مغرب را بخواند، آنچه در  یده میاو بخش یان عصر و ظھر بوده برایدر م

شود، بعد از آن عشاء را بخواند، آنچه در  یده میاو بخش یان مغرب و عصر بوده برایم
 ن است او شب را درکشود، بعد از آن مم یده میاو بخش یان عشاء و مغرب بوده برایم

او آنچه  ید و نماز صبح را بگزارد، برایزد و وضوع نمایده باشد، باز اگر برخیگناه غلط
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ه گناھان را از کاند  ییھا ییکھا ن نیشود، و ھم یده میان عشاء و صبح بوده بخشیدر م
ست، یچ )(صالحات یھا یماندنیھاست، باق ییکن حسنات و نی، گفتند: ا»برند ین میب

رَبُ َوَال «ھااند:  نیھا ا عثمان؟ گفت: آن یا
ْ
�

َ
ُ أ ِ َوا�َّ َْمُد ِ�َّ

ْ
ِ َواحل ُ وَُسبَْحاَن ا�َّ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
َال إهِل

 ِ  بِا�َّ
َّ
َة إِال ) ۲۹۷/۱( یثمی) آمده، و ھ۲۰۳/۱ب (ین در الترغین چنیا .١»َحْوَل َوَال قُوَّ

ر حارث یغ اند: حیاند، و رجال آن صح نمودهت یو بزار روا یعلین را احمد، ابوید: ایوک یم
ه موال  از آن آمده است. یکح اندیباشد، و در صح یه ثقه مکعثمان بن عفان  یبن عبداللَّ
ر یز س ه گفت: ھمراه سلمانکاند  ت نمودهیاز ابوعثمان روا یو طبران یاحمد، نسائ

افتاد، بعد از  شیانش داد و برگھاکاز آن را گرفت و ت یکشاخه خش یبودم، و یدرخت
دھم؟ گفتم:  ین عمل را انجام میه چرا اک یپرس یا از من نمیابوعثمان آ یآن گفت: ا

 یر درختیه زک یھمراه من، در حال ص ؟ گفت: رسول خدایدھ ین را انجام میچرا ا
ه کنیانش داد تا اکاز آن را گرفت و ت یکن نمود، شاخه خشیھمراھش بودم چن

» دھم؟ ین را انجام میه چرا اک یپرس یا مرا نمیسلمان آ یا«ش افتاد، و گفت: یبرگھا
و یکد، و وضوء را نیوضو نما یمسلمان وقت«؟ افزود: یدھ ین را انجام میگفتم: چرا ا

ن برگ یه اکزد، یر یآرد، گناھانش چنان م یپنجگانه را به جا یدارد، بعد از آن نمازھا
 زد، و خداوند فرموده:یر یم

قِمِ ﴿
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۡ ٱ ّمِنَ  اَوُزلَفٗ  �ََّهارِ ٱ َطَرَ�ِ  ةَ لصَّ ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  تِ َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ  ِل� �َّ ٰ  اِت�  َٔ لسَّ  لَِك َ�
ٰ  َرىٰ ذِكۡ   .]۱۱۴[ھود:  ﴾١١٤ كِرِ�نَ لِل�َّ

ئات یه حسنات سکاز شب برپا دار، چرا  یو نماز را در دو طرف روز و بخش«: ترجمه

 .٢»راندیه پند پذک یآنان یاست، برا یرکن تذیبرند، ا ین میرا از ب
ح حجت گرفته یان احمد در صحید: به راویگو ی) م۲۰۱/۱ب (یدر الترغ یمنذر

 د.یبن ز ی، مگر عل)رده شدهکث نقل یو از آنان حد(شده 
 

                                           
 ) و شافعی در مسند خود.۷۱/ ۱. احمد (صحیح -١
) در سند آن علی بن زید بن جدعان ۷۱۹) دارمی (۴۳۸، ۴۳۷/ ۵. احمد (سند آن ضعیف است -٢

) آلبانی آن را به علت داشتن شاھدی که احمد از ابوذر به معنای ۳۷/ ۲التقریب (ضعیف است: 
 ).۳۸۴آن روایت کرده حسن لغیره دانسته است: صحیح الترغیب (
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 ماند یگرشان باقید شد و دیشھشان  یکیه کقصه دو برادر 
از  یو جمع س ه گفت: از سعدکت نموده، یوقاص روا یاحمد از عامربن سعد بن اب

ه با ھم کدو شخص  ص گفتند: در زمان رسول خدا یه مکدم یشن ص اران رسول خدای
رد و کعمر  یگریبھتر بود، ھمان بھترشان درگذشت و د یگریاز آنان از د ییکبرادر بودند، 
ا نماز یآ«د، فرمود: یر گردکذ یبر دوم یلت اولیفض ص امبر خدایافت، نزد پیبعدھا وفات 

تو چه «فرمود:  ص امبر خدایرسول خدا، پ یگزارد]، ا ی، [میپاسخ دادند: بل »گزارد؟ ینم
مثال نماز، چون مثال نھر «بعد گفت: » ده است؟!یجا رسانکه نمازش او را به ک، یدان یم

قرار داشته باشد، و او ھر روز پنج بار در آن  یه بر دروازه مردکاست  ییاد و گوارای، زیجار
) ۲۹۷/۱( یثمیھ .١»ماند؟ یم یباق یزیچ یو کا از چرید، آینک یر مکداخل شود، چه ف

گفته: بعد از  یه طبرانکنیاند، مگر ا ردهکت یدر األوسط روا ین را احمد و طبرانید: ایگو یم
و  ی، نسائکمال اند. حیرد، و رجال احمد رجال صحکعمر  یچھل شب پس از و یآن، دوم
 اند. ت نمودهی) آمده، روا۲۰۶/۱ب (یالترغ ه درکز آن را چنان یحش نیمه در صحیابن خز

است از  یا هیقر - یه گفت: دو مرد از َبلکت نموده، یروا س رهیو احمد از ابوھر
د شد و یاز آنان شھ ییکبودند،  ص مسلمان شده بودند و نزد رسول خدا -قضاعه 

ه گفت: من در خواب دیماند، طلحه بن عب یسال زنده باق یک یگرید آن  هکدم یداللَّ
 ید، و از آن به شگفت افتادم، بعد وقتید داخل جنت گردیمانده قبل از شھ یفرد باق

د یر گردکذ ص رسول خدا یا برای -ر نمودم کذ ص امبریپ یصبح نمودم آن را برا
عت و کرمضان را روزه نگرفته، و شش ھزار ر یا پس از ویآ«فرمود:  ص امبر خدایپ ،-
) ۲۰۸/۱ب (یدر الترغ .٢»سال را نگزارده است؟ یکعت نماز کن قدر رین قدر و ایا
حش یت نموده، ابن ماجه، ابن حبان در صحین را به اسناد حسن رواید: احمد ایگو یم

اند، و ابن  ردهکت یلتر از آن رواین را از طلحه به مانند آن، و طویاشان  ھمه یھقیو ب
ن یصله دورتر از فاصله بان آن دو فایدر م«اند:  ماجه و ابن حبان در آخر آن افزوده

 ».ن و آسمان استیزم

                                           
) شیخ احمد شاکر و آلبانی در صحیح الترغیب ۱۷۴/ ۱) مالک در موطا (۱۷۷/ ۱. احمد (صحیح -١

 .اند ) آن را صحیح دانسته۳۷۱(
/ ۱۰) آلبانی آن را صحیح دانسته است. نگا: المجمع (۳۹۲۵) ابن ماجه (۳۳۳/ ۱( . احمدصحیح -٢

۲۰۴.( 
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  فاره گناھت استکدرباره نماز: آن  یمرد یبرا ص امبریقول پ
 ص امبریه گفت: ما در مسجد با پکت نموده، یروا س یاز حارث و او از عل یطبران

 یب گناھکبرخاست و گفت: من مرت یم، آن گاه مردیدیشک یم، و انتظار نماز را میبود
نماز را تمام نمود، ھمان  ص امبریه پک یاعراض نمود، ھنگام یاز و ص امبریشدم، پ

ن نماز را یا با من ایآ«فرمود:  ص امبریرار نمود، پکاش را ت مرد برخاست و گفته
فاره کھمان «، افزود: یپاسخ داد: بل» ؟یو ننمودیکن یآن وضو ی، و براینگزارد

ت یر و األوسط روایالصغ یرا طبرانن ید: ایگو ی) م۳۰۱/۱( یثمیھ .١»گناھت است
 باشد. یف میرده، و حارث ضعک

 ردکن اعمال سؤال یه از او در مورد بھترک یبه مرد ص امبریقول پ
ه بن عمرو آمد، و از او  ص امبرینزد پ یه: مردکت نموده یروا س احمد از عبداللَّ

بعد از آن چه؟  د:ی، پرس»نماز«فرمود:  ص امبریرد، پکن اعمال سئوال یدر مورد بھتر
 ٢غلبه نمود یه بر وک یسه بار، ھنگام )»نماز«چه؟ گفت: (د: باز ی، پرس»نماز«فرمود: 

ه لیسب یجھاد ف«فرمود:  ص امبر خدایپ ن ھم دارم، ی، آن مرد گفت: من والد»اللَّ
، آن مرد گفت: »نمک یه میتوص ییکن به نیمن تو را درباره والد«فرمد:  ص امبریپ

ده است، جھاد خواھم نمود و آن دو یمبعوث گردان یه تو را به حق نبک یسوگند به ذات
) ۳۰۱/۱( یثمیھ .٣»یخودت داناتر«فرمود:  ص را خواھم گذشت، رسول خدا

را حسن  یث ویحد یباشد، و ترمذ یف میعه آمده، و ضعین ابن لھید: در ایگو یم
حش، یحبان در صحن ابن ین را ھم چنیا اند. حیه رجال آن رجال صحیدانسته و بق

 ت نموده است.ی) آمده، روا۲۱۱/۱ب (یه در الترغکچنان

 ین و شھدا ھستیقید: تو از صدیاسالم را ادا نما انکه ارک یسکبه  ص امبریقول پ
از  -و لفظ از ابن حبان است  -شان  حیمه و ابن حبان ھر دودر صحیبزار، ابن خز

آمد و گفت:  ص امبرینزد پ یه گفت: مردکاند  ت نمودهیروا س یعمروبن مره جھن

                                           
) در سند آن حارث ضعیف است: المجمع ۳۳۳/ ۸) بیھقی (۵۱/ ۲. طبرانی در الصغیر (ضعیف -١

)۱ /۳۰۱.( 
 پرسش خود را ادامه داد. یعنی -٢
 دانسته است. ) ارناووط آن را حسن۱۷۲۲) ابن حبان (۱۷۲/ ۲. احمد (حسن -٣
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ست، یجز خداوند، ن یه معبودک، اگر من شھادت بدھم ینک یر مکرسول خدا، چه ف یا
ات را بپردازم و رمضان را کآورم، ز یپنجگانه را به جا ی، نمازھایتو رسول خدا ھست

ن یقیاز صد«ھستم؟ فرمود:  یسانکم، آن گاه از جمله چه یام نمایرم و در آن قیروزه بگ
 ) آمده است.۲۰۰/۱ب (ین در الترغین چنیا .١»شھدا و

 به نماز در ھنگام مرگش ص امبریسفارش پ
ه ک یھنگام ص ت رسول خدایه گفت: عامه وصکت نموده، یروا س از انس یھقیب

 ی، حت»آن شده است کمالھایتان نماز، و آنچه را دست«ن بود: ید چنیوفاتش فرارس
ش درست ینمود و صدا یرار مکز آنرا تین ده بودیه روحش به حلقومش رسک یوقت
ث یاند. و نزد احمد از حد ردهکت یز روایو ابن ماجه ن ین را نسائیا .٢شد یده نمیشن

د یه مرگش فرارسک یھنگام ص ت رسول خدایه گفت: عامه وصکت است یروا یو
 ص رسول خدا ی، حت»آن شده است کمالھایتان  نماز، و آنچه را دست«ن بود: یچن

نمود، و زبانش درست به آن  یاش زمزمه م نهین لحظات جان دادن آن را در سیدر آخر
به من  ص ه گفت: رسول خداکت است یروا س یث علیرد. و از حدک یت نمکحر

 یه امتش بعد از وکسد یرا بنو یزیاورم، و در آن چیب یاغذکش یدستور داد تا برا
ن عرض ید: بنابرایافزا ید، میابم برآیدر غه جانش کدم، ید: من ترسیگو یگمراه نشود، م

ات و آنچه کبه نماز، ز«سپارم، فرمود:  ینم و به خاطرم مک یردم: من حفظ مک
) آمده است. ۲۳۸/۵ه (ین در البداین چنیا .٣»نمک یه میآن است توص کمالھایتان دست

 س یعل رده است. و ازکت ی) از انس به مانند آن روا۲۴۳/۲ن ابن سعد (ین را ھم چنیا
ات و کت نموده، و افزوده است: شروع نمود و درباره نماز و زین مانند آن را روایھم چن

ه جانش برآمد، و به کن ینطور ادامه داد، تا اید: و ھمیگو ینمود، م یه میھا توص غالم

ن یه جانش را به جان آفرکنیامر نمود، تا ا »رسولهوحممداً عبده و ال إله إال اهللا«شھادت 
نزد احمد، ». ده استیه به آن دو شھادت بدھد بر آتش حرام گردک یسک« سپرد،

، یھقیو ب یابولعل -حش دانسته یر و صحیماجه، ابن حر نیدر األدب، ابوداود، ا یبخار

                                           
) و لفظ از آن اوست. آلبانی آن را در صحیح ۳۴۳۸. بزار و ابن خزیمة و ابن حبان (صحیح -١

 ) صحیح دانسته است.۱۰۰۳و  ۳۶۱الترغیب (
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۱۱۷/ ۳) احمد (۲۶۹۷. ابن ماجه (صحیح -٢
 آلبانی آن را صحیح دانسته است. )۲۶۹۸) ابن ماجه (۷۸/ ۱) احمد (۵۱۵۶. ابوداوود (صحیح -٣
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نماز، نماز و از خدا در «ن بود: یا ص امبریالم پکن یه گفت: آخرکت است یروا یاز عل
 ) آمده است.۱۸۰/۴نز (کن در الینچنیا ١»دیآنست بترس کتان مال یھا آنچه دست

 به نماز ص ترغیب اصحاب پیامبر

 درباره نماز ب ر و عمرکقول ابوب
ن است. و یزم یه گفت: نماز امان خدا در روکت نموده، یروا س رکم از ابوبکیح

ه بر منبر کدم یشن س ه گفت: از عمربن خطابکت نموده؛ یح روایابن سعد از ابوالمل
 ) آمده است.۱۸۰/۴نز (کن در الین چنیست. اینماز نخواند مسلمان ن هک یسکگفت:  یم

 درباره نماز ش فه، ابن ُعمرو ابن َعمروید، حذیسخنان ز
اش نور است،  ه گفت: نماز مرد در خانهکت نموده، یروا س دبن ثابتیعبدالرزاق از ز

شود، و  یزان میسرش آو یستد، گناھانش باالیا ینماز م یه انسان براک یو وقت
بخشد. و عبدالرزاق از  یند، خداوند به سبب آن گناھش را مک یه سجده مک یھنگام

و سازد و بعد یکش را نید، و وضویوضو نما یه گفت: بنده وقتکت نموده، یروا س فهیحذ
ند، و از ک یاز میراز و ن یستد و با ویا یم یو یستد، خداوند روبرویا یاز آن به نماز م

سوی  بها یه او خودش منصرف شود کنیشود، تا ا ید، و منصرف نمگردان ینم یرو یو
 ییکه گفت: نماز نکت نموده، یروا س ند. و عبدالرزاق از ابن عمرکراست و چپ نگاه 

) ۱۸۱/۴نز (کن در الین چنید. ایت نماکھمراھم شر یسکه در آن کاست، پروا ندارم 
ه به ک، یه گفت ھر مسلمانکت نموده، یروا س ر از ابن عمروکآمده است. و ابن عسا

د، و در آن نماز گزارد، یایآباد شده بھایش  ه از سنگک یا مسجدین یاز زم ٢یارتیز
ه با خدا ک یتو در روز ینش نماز گزارد، برایخداوند در زم ید: برایگو ین میزم

ه گفت: در گردن کت است یروا یدھم. و نزد عبدالرزاق از و یم یگواھ ییمالقات نما
رد، کت یاش سرا نهیآورد، و آن آبله به س ینماز به جا یآبله برآمد، آن گاه و ÷ آدم

 یگرید، باز نماز دیمر رسکگزارد، آن گاه به محل بستن ازار در قسمت  یگریباز نماز د
گذارد و آن آبله به انگشت  یگرید، بعد از آن نماز دیپا رس کآورد آن گاه به قوز یبر جا

                                           
 ).۲۹/ ۶) حاکم (۸۶۸. نگا: حدیث قبل و الصحیحة (صحیح -١
 ند.ک ین را افاده میبلند و مرتفع زم یه جاک» رباوه«باشد از  یفیتصح» ارهیز«ن است کمم -٢
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) ۱۸۱/۴نز (کن در الین چنین رفت. ایخواند و آن آبله از ب یگرید باز نماز دیابھام رس
 آمده است.

 درباره نماز ش یسخنان ابن مسعود، سلمان و ابو موس
ه ک یه گفت: تا وقتکت نموده، یروا س ) از ابن مسعود۱۳۰/۱( هیم در الحلیابونع

او  یزند، برا یه در پادشاه را مک یسک! و یا در حال زدن در پادشاھی، گویدر نماز ھست
له یتان را به وسیازھایه گفت: نکت است یروا یگردد. و نزد عبدالرزاق از و یباز م

ه گفت: نمازھا کت است یھمچنان از او روا ید. و نزد وییفرض برطرف نما ینمازھا
ره یبکه از گناھان ک یاند، البته در صورت فارهکباشند  یمشان  انیآنچه در م یبرا

آنچه  یاند برا فارهکه گفت: نمازھا کت است یروا یر از وکابن عسا اجتناب شود. و نزد
ف کبر آمد، بعد به  یا آدم آبله یافتد، در انگشت ابھام پا یھا اتفاق م ه بعد از آنک

د، یبستن ازارش رس ید، بعد به اصل جایش رسیرد، باز به زانوھاکت یسراھایش  قدم
ن آمد، باز ییش پایھا ماز گزارد و از شانهد، آن گاه برخاست و نیخ گردنش رسیباز به ب

ن آمد، ییش پاین آمد، باز نماز گزارد و به زانوھاییبستن ازارش پا ینماز گزارد و به جا
ن ین رفت. این آمد، باز نماز گزارد و آن آبله از بییپاھایش  باز نماز خواند و به قدم

 ) آمده است.۱۸۱/۴نز (کن در الیچن
به نماز  یه گفت: بنده وقتکت نموده است، یروا س یفارسو عبدالرزاق از سلمان 

ه از نمازش فارغ شود، از کنیشود، و قبل از ا یزد، گناھانش بر سرش گذاشته میبرخ
چپ و سوی  بهشوند، و  ینده مکخرما پرا یھا ه خوشهکشوند، چنان ینده مکپرا یو

بنده نماز بگزارد،  یوقته گفت: کت است یروا یه از ویافتند. و نزد ابن زنجو یراست م
ه کزند، یر یھا چنان م ند، آنکسجده  یشوند، و وقت یسرش جمع م یگناھانش باال
 یشب یه: وکت است یھمچنان از طارق بن شھاب روا یزد. و نزد ویر یبرگ درخت م

د، سلمان در آخر شب به ید یرا در عبادت م یوشش وکنمود، و  یرا نزد سلمان سپر
ر کمتذ یو ید، و آن را براینمود ند یه گمان مکا طارق آنچه را یستاد، و گوینماز ا

ھا  نید، چون ایپنجگانه مداومت و توجه داشته باش ید، سلمان گفت: بر نمازھایگرد
نند بر کمردم شب  یب قتل نشود، و وقتکه مرتک ین گناھانند، البته در صورتیفاره اک

باشد و نه ضرر، و  یش نفع میه براکباشد،  یاز آنان چنان م یسکباشند:  یسه حالت م
از آنان چنان  یسکباشد و نه نفع، و  یش ضرر میه براکباشد  یاز آنان چنان م یسک
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شب و غفلت مردم را  ییکه تارک یباشد و نه ضرر، مرد یش نه نفع میه براکباشد،  یم
ه کاست  یسکن ھمان یگزارد، ا یزد و تا صبح نماز میخ یشمرد، و بر م یمت میغن
شمرد  یمت میشب را غن ییکه غفلت مردم و تارک یش نفع است و نه ضرر، و مردیبرا

 یش ضرر است و نه نفع و مردیه براکاست،  یسکن ھمان یزند، ا یو دست به گناه م
ش نفع است و یه نه براکاست،  یسکن ھمان یخوابد، ا یگزارد و م یه نماز عشاء را مک

ن در ین چنین. اکار نما و مداومت یاخت یانه رویم!! یه به شتاب روکنه ضرر، و زنھار 
ر از طارق بن شھاب به مانند آن یبکدر ال ین را طبرانی) آمده است. ا۱۸۱/۴نز (کال

از  ) گفته است. و عبدالرزاق۳۰۰/۱( یثمیه ھکاند، چنان رده، و رجال آن موثقکت یروا
و  ،١میافروخت یخود آتش م یھا ه گفت: بر جانکت نموده، یروا س یاشعر یابوموس

 یھا برد، باز بر نفس ین میگزاردم، نماز ما قبل خود را از ب یرا م ینماز فرض یوقت
برد.  ین میم، نماز، ماقبلش را از بیگزارد ینماز را م یم، و وقتیافروخت یش آتش میخو

 ) آمده است.۱۸۲/۴نز (کن در الین چنیا

 مامش به آنبه نماز وشدت توجه و اهت ص رغبت پیامبر

ل یده شده است، و قول جبریگردان چشمم از نماز یروشن :ص امبریقول پ
  درباره آن

فرمود:  ص ه: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س کاز انس بن مال یاحمد و نسائ
ده یچشمم در نماز گردان یاند، و روشن ده شدهیم محبوب گردانیو زنان برا ییخوشبو«

 ص ل به رسول خدایه: جبرکت است یروا ب نزد احمد از ابن عباس .٢»شده است
نماز  یخواھ یه مکن ھر قدر یده شده است، بنابرایت محبوب گردانیگفت: نماز برا

ن را از ابن ین ایھم چن ی) آمده است. و طبران۵۸/۶ه (ین در البداین چنیا .٣بگزار
بن  ین علید: در ایگو ی) م۲۷۰/۲( یثمیت نموده، ھیر به مانند آن روایبکعباس در ال

 اند. حیه رجال آن رجال صحیالم است، و بقک یه درباره وکد آمده، یزی
 

                                           
 ه سبب آتش است. م.کم، یشد یب گناه مک: مرتیعنی -١
 ).۶۱/ ۷ی () و نسائ۲۸۵، ۱۹۹، ۱۲۸/ ۳. احمد (صحیح -٢
 ) در سند آن علی بن زید بن جدعان ضعیف است.۲۰۵، ۲۴۵/ ۱. احمد (ضعیف -٣
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  ل استیام لیل و رغبتم در قیخواھش نفس و م: ص امبریقول پ
نشسته  یروز ص امبریه: پکت نموده یروا ب ر از ابن عباسیبکدر ال یطبران

 یل و رغبتیم یھر نب یخداوند برا«فرمود:  یبود و مردم در اطرافش قرار داشتند، و
س عقبم کچیستادم ھیا یل است، وقتیام لیل و رغبتم در قیاست، و خواھش نفس و م

ده است، و طعام من یگردان یو طعام یخوردن یھر نب ینماز نخواند، و خداوند برا
 .١»باشد یان امر بعد از من میمتول یدرگذشتم آن برا ین خمس است، و وقتیھم

ه بن ید: در ایگو ی) م۲۷۱/۲( یثمیھ ه از پدرش کسان، کین اسناد اسحاق بن عبداللَّ
ث دانسته، و پدرش را ابن ین الحدیت نموده، آمده است، و اسحاق را ابوحاتم لیروا

 اند. فش دانستهیضع یر ویحبان ثقه دانسته و ابوحاتم و غ

 ص امبریل پیام لیاقوال اصحاب درباره ق
 یل نمود، حتیام لیق ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س ابوداود از انس

ا خداوند گناه گذشته یبه او گفته شد: آ ،-ھایش  ا گفت: ساقی -رد کورم ھایش  ه قدمک
ن در ین چنیا .٢»رگزار نباشم؟!کش یا ا بندهیآ«ده است؟ فرمود: ینده تو را نبخشیو آ

اند، و رجال  ت نمودهیدر األوسط روا یطبران، بزار و یعلین را ابوی) آمده، و ا۳۶/۴نز (کال
ن یمانند ا س رهیو بزار از ابوھر اند. حید، رجال صحیگو ی) م۲۷۱/۲( یثمیه ھکآن، چنان

گزارد،  ینماز م یبه حد ص ه گفت: رسول خداکآمده  یت ویرده، و در رواکت یرا روا
ت یروا ییبه سندھان را بزار ید ایگو ی) م۲۷۱/۲( یثمینمود. ھ یش ورم میھا ه قدمک
ر از یبکدر ال ین آن را طبرانین چنیا اند. حیھا رجال صح از آن ییکرده، و رجال ک

 س ر واألوسط از ابن مسعودیھمچنان در الصغ یت نموده. و نزد ویفه روایابوجح
ه ک ییگزارد، تا جا یھنگام شب نماز م ص امبر خدایه گفت: پکت است یروا

ھمچنان در األوسط از  یر شده. و نزد وکد آن را متذرد... و ماننکورم ھایش  قدم
 ینمود، تا حّد  یل میام لیق ص ه گفت: رسول خداکت است یروا س رینعمان بن بش

) ۲۷۱/۲ه در المجمع (کر نموده، چنان کشد... و مانند آن را ذ یافته مکشھایش  ه قدمک
                                           

 ) و ضعیف الجامع.۲۷۱/ ۲) نگا: المجمع (۸۴/ ۱۲. طبرانی (بسیار ضعیف -١
) و در ۶۳/ ۲( ص بخاری از حدیث عائشة بنت مغیرة بن شعبة درکتاب تھجد باب قیام النبی -٢

) از مغیرة: ۴۱۲) و ترمذی (۱۶۲/ ۱۷) و مسلم در صفة القیامة (۱۶۹/ ۶تفسیر سوره فتح (
 ). حدیث در ابوداوود وجود ندارد و مولف دچار اشتباه شده است.۳۳۶صحیح ترمذی (
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 ص امبریپه گفت: کت است یروا ل شهیو مسلم از عا یآمده است. و نزد بخار
رسول  یشد، به او گفتم: ا یافته مکشھایش  ه قدمک یینمود، تا جا یام میھنگام شب ق

و ھمچنین به  ١... و به مانند آن را ذکر نمودهک ی، در حالینک ینطور میخدا چرا ا
ت است. و نزد ابن ی) آمده، روا۴۲۹اض (صیدر الرمانند آن از مغیره بن شعبه چنانکه 

ش یه پاھاک یینمود تا جا یام میق ص امبریه: پکت است یروا س رهینجار ابوھر
 ص امبر خدایه گفت: پکت است یروا س ھمچنان از انس یشد. و نزد و یافته مکش

رسول خدا، چه تو را به  ید، گفتند: ایھنه گردک که ھمانند مشکن یعبادت نمود، تا ا
، یآر«ده است؟ فرمود: ینبخشنده تو را یا خداوند گناه گذشته و آیدارد؟ آ ین وا میا

 ) آمده است.۳۶/۴نز (کن در الین چنیا». رگزار نباشم؟!کا بنده شیآ یول
در مورد  س که گفت: از انس بن مالکاند  ت نمودهید روایو مسلم از حم یو بخار

م در شب او را یخواست یه مکده شد، گفت: ھر وقت یدر شب پرس ص نماز رسول خدا
م او را در خواب یخواست یه مکمش، و ھر وقت یدید یم مینیدر حال نماز گزاردن بب

از آن را افطار  یزیم: چیگفت یه مک یگرفت، حت یمش، و در ماه روزه میدید یم مینیبب
و آن دو ھم  .٢ردیگ یاز آن روزه نم یزیم: چیگفت یه مک یخورد، حت یند، و مک ینم
هیچن نماز گزاردم، تا آن  ص امبریبا پ یه گفت: شبکاند  ت نمودهیروا س ن از عبداللَّ

؟ گفت: اراده یم: چه اراده نمودیرا نمودم، گفت یار بدکه اراده کوقت سرپا ماند، 
) آمده است. و ۷۵/۱ن در صفه الصفوه (ین چنیا .٣نمکنم و او را رھا یه بنشکنمودم، 

 نیام نمود، و ایرا تا صبح ق یشب ص ه: رسول خداکت نموده یروا س احمد از ابوذر
 رد:ک یت را تالوت میآ

�ۡ  إِن﴿ نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  فِرۡ َ�غۡ  �ن ِعَباُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ ُ�َعّذِ
َ
 ﴾١١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

 .]۱۱۸[المائدة: 
تو غالب و  یامرزیشان را بی، آنان بندگان تواند، و اگر ایشان را عذاب دھیاگر ا«: ترجمه

 .»یمت ھستکصاحب ح

                                           
 ).۲۸۲۰) مسلم (۴۸۳۷بخاری ( -١
 ).۲۷۲/ ۱) احمد (۱۱۵۸) مسلم (۱۹۷۲بخاری ( -٢
 ).۳۹۶، ۳۸۵/ ۱مد () اح۷۷۳مسلم ( -٣
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ه کت نموده، یروا س از انس یعلی) آمده است. و ابو۵۸/۶ه (یدر البدان ین چنیا
رسول  یه صبح نمود گفته شد: اک یمار شد، ھنگامیب یکاند ص گفت: رسول خدا

ن شب ید، در ھمینیب یه مک ین حالتیمن بر ھم«داست، فرمود: یخدا، اثر درد بر تو ھو
 اند. ) گفته، ثقه۲۷۴/۲( یثمیه ھکرجال آن، چنان  ٢»را خواندم ١ه گذشت سبع طوالک

  لیام لیدر ق ص امبریفه با پیقصه حذ
 ینماز گزاردم، و ص امبریبا پ یه گفت: شبکت نموده، یروا س فهیمسلم از حذ

ند، ک یوع مکه] صدم ریدن به [آیسوره بقره را شروع نمود، [با خود] گفتم، وقت رس
ش یخواند، از آن ھم پ یعت مکر یکش رفت، گفتم: سوره را در ید: از آن ھم پیگو یم

د، پس سوره نساء را شروع نمود، آن را تالوت نمود و ینما یوع مکرفت، گفتم: به آن ر
مرور  یتیبر آ یخواند، وقت یم یرد، و به آھستگکبعد از آن سوره آل عمران را شروع 

نمود،  یمرور م یبر سئوال یگفت، و وقت یح میبود تسب یح میه در آن تسبکنمود  یم
وع کجست، بعد از آن ر ینمود پناه م یبه پناه جستن مرور م یرد، و وقتک یسئوال م

امش بود، بعد از آن یوعش مانند قک، و ر»العظيم سبحان ريب«گفت:  ین مینمود، و چن

ستاد یوعش اکبًا به اندازه ریتقر یطوالن یلی، بعد از آن خ»من محدهـل اهللا سمع«گفت: 

بًا به اندازه یاش تقر ، و سجده»االعىل سبحان ريب«: بعد از آن سجده نمود و گفت
ث بر ین حدیرده است، و سوره نساء در اکت یروا یین را مسلم به تنھایا .٣امش بودیق

ن ین در مصحف ابن مسعود آمده است. این چنیر شده است، و اکآل عمران مقدم ذ
 ) آمده است. ۷۵/۱ن در صفه الصفوه (یچن

او  یآمدم، و در حال ص ه گفت: نزد رسول خداکت است یروا یاز و یو نزد طبران
ه او کنیاز پشت سرش بدون ا یگزارد، آن گاه من ھم به نماز و یه نماز مکدم یرا د

وع کر یه گمان نمودم وکنیسوره بقره را شروع نمود، تا ا یبداند شروع نمودم، و

                                           
ه اول که گذشت ھفت سوره دراز را کن شب ید در ھمینیب یه مک یضین مری: من با وجود ایعنی -١

 سوره انفاق است در نمازخواندم. م.شان  ھا سوره بقره و آخر آن
 ).۵۳۰) نگا: المطالب (۱۸۵) ابوالشیخ (۳۴۴۴. ابویعلی (ضعیف -٢
 ).۲۰۳مسلم در (صالة المسافرین) ( -٣



 حیات صحابه    ١٤٠

 

 امبریه گفت: پکاد دارم یبه  ید: از ویگو یم ١سنان -ش رفت یخواھد نمود، بعد پ
 ٢ن راید: بعد ایافزا یم -امش بود یوعش مثل قکه رکعت نماز گزارد، کچھار ر ص

فه پاسخ داد: یحذ» ؟یچرا مرا خبر ننمود«شدم، فرمود: ادآور ی ص امبریپ یبرا
احساس  نون در پشتمکمبعوث نموده، من آن را تا ا یه تو را به حق نبک یسوگند به ذات

 یثمیھ». نمودم یف میتخف یه در عقبم ھستکدانستم  یم اگر«نم!! فرمود: ک یم
ن گفته: سنان بن یآمده، ابن مع ین سنان بن ھارون برجمید: در ایگو ی) م۲۷۵/۲(

ف یگفته: سنان از س یف است، و سنان خوبتر از برادرش است، و باریھارون برادر س
 ف دانسته است.یرا ضع ین ویر ابن معیتر است، و غ ثقه

  لیام لیدر ق ص رامبیدرباره قرائت پ ل هشیث عایحد
قرآن را در  یگفته شد، گروھ یه: به وکت نموده است یروا ل شهیاحمد از عا

اند، من  اند و نخوانده شه گفت: آنان خواندهینند، عاک یا دو بار تالوت میبار یکشب  یک
 یسوره بقره، آل عمران و نساء رام ینمودم، و یام میتمام شب را ق ص با رسول خدا

نمود و  یبود، خداوند را دعا م یف میه در آن تخوکنمود،  یمرور م یا هیخواند، و بر ھر آ
بود، خداوند را دعا  یه در آن بشارت و مژده مکگذشت  یم یا هیجست، و بر ھر آ یپناه م

ت یرا احمد روان ید: ایگو ی) م۲۷۲/۲( یثمیھ .٣نمود یش رغبت میرد و به سوک یم
 -خواند  یا سه بار میاز آنان قرآن را دوبار  ییکآمده:  ینزد و یتیو در روا -نموده 

 الم است.ک یعه آمده، و درباره ویرده است، و در آن ابن لھکت ین را روایھم ا یعلیابو

 مردم نماز بخواند یبرا س رکه ابوبکاش  یضیدر ھنگام مر ص امبریدستور پ
م، و مواظبت بر نماز و یشه بودیه گفت: نزد عاکت نموده، یاز اسود روا یبخار

ض شد، البته در یمر ص امبریه پک یم، گفت: ھنگامیردکر کمراعات و توجه به آن را ذ
د و بالل اذان داد، فرمود: یه در آن درگذشت، نماز حاضر گردکاش  یضیھمان مر

است زود  یر مردک، به او گفته شد: ابوب»مردم نماز بخواند ید تا براییر را بگوکابوب«
مردم نماز  یتواند برا یستد، نمیایدل، ھرگاه در مقام تو ب کن شونده و نازیاندوھگ

                                           
 ان.یاز راو یکی -١
 ادآور شدم. م.ی: بودنم را در عقبش یعنی -٢
 ).۱۱۹، ۹۲/ ۶. احمد (ضعیف -٣
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رار کردند، باز سوم سخنش را تکرار کش تیرار نمود، و آن را براکبدھد، باز حرفش را ت
مردم نماز  یبراد تا ییر را بگوکابوب ١د!!یوسف ھستیشما چون صاحبان «نموده، گفت: 

احساس  یکدر نفسش راحت و سب ص امبرید، و آن گاه پیرون گردیر بک، ابوب»بخواند
من به  ییرون آمد، گویه زده بود بکی] دو نفر تیه بر [شانه ھاک ینمود، و در حال

ر خواست عقب کشوند، آن گاه ابوب یده میشکن یه از درد بر زمکنم ک یش نگاه میپاھا
آورده شد و  ص امبریت باش، بعد پیه در جاکبه او اشاره نمود،  ص امبریپ ید، ولیایب

ت یروا ل شهیاز عا یگریق دین از طریھم چن یر نشست. و نزد وکابوب یدر پھلو
ه مرا ک یزیرار نمودم، و چکت ص امبر خدایپ یبرا ٢ه گفت: من چندبار آن راکاست 

د، و یایر بدشان بکز حضرت ابوبدم مردم ایه ترسکن بود ین مسئله واداشت، ایرار اکبه ت
شوند، و  یبدگمان م یستد مردم به ویایب یس در مقام وکه ھر کدانستم  یمن م

محول سازد. و نزد  یگریس دکر به کآن را از ابوب ص امبر خدایه پکدوست داشتم 
است  یر مردکرسول خدا، ابوب یه گفت: گفتم: اکت است یروا ل شهیمسلم از عا

 یگریاش فرد دک یتواند نگه دارد، ا یش را نمکقرآن را بخواند، اش یق، وقتینازل و رق
م در یبرا یا زهید: به خدا سوگند، انگیافزا یشه می!، عایداد یر را دستور مکر از ابوبیغ
 ص امبر خدایه در مقام پک یسکن یه مردم به اولکنیت ایراھکار وجود نداشت جز کن یا
ا سه بار به او مراجعه نمودم، ین خاطر دو بار یھم د: بهیگو یستد بدگمان شوند، میا یم

 .٣»دیوسف ھستی یھا مردم نماز بدھد، شما صاحب یر براکد ابوبیبا«گفت: 
 ) آمده است.۲۳۲/۵ه (ین در البداین چنیا 

ه ورایو احمد از عب ه بن عبداللَّ رفتم و گفتم:  ل شهیت نموده، گفت: نزد عایداللَّ
و  ص امبر خدایپ یضی، مری؟ گفت: آریدھ یبه من خبر نم ص رسول خدا یضیا از مریآ

رسول  یر، ایم: نخیگفت» اند؟ ا مردم نماز گزاردهیآ«د، و گفت: ین گردیدردش سنگ
م، ی، و ما چنان نمود»دیزیبر گیم در دیبرا یآب«خدا آنان منتظر تو ھستند، فرمود: 

د، و باز به ھوش آمد یگردھوش یب یزد ولیه برخکرد کت کد: غسل نمود، و حریافزا یم
رسول خدا آنان منتظر تو  یر، ایم: نخیگفت» اند؟ ا مردم نماز گزاردهیآ«و گفت: 

                                           
 خطاب به ھمسرانش است. -١
 دل... م. کن شونده و نازیاست زود اندوھگ یر مردکه: ابوبکن قول را یا یعنی -٢
 ).۱۹، ۹۶/ ۷) احمد (۳۳۸۴) بخاری (۴۱۸مسلم ( -٣
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غسل نمود، و باز  یم، وی، ما چنان نمود»دیزیگ بریم در دیبرا یآب«ھستند، گفت: 
ا مردم نماز یآ«د، باز به ھوش آمد و گفت: یھوش گردیب یزد، ولیه برخکرد کت کحر

م در یبرا یآب«رسول خدا آنان منتظر تو ھستند، گفت:  یر، ایم: نخیگفت» ؟اند گزارده
 یزد ولیه برخکرد کت کغسل نمود، و حر یم، وی، و ما چنان نمود»دیزیگ برید
 یر، ایم: نخیگفت» اند؟ ا مردم نماز گزاردهیا«د، و باز به ھوش آمد و گفت: یھوش گردیب

د: و مردم در مسجد نشسته بودند و انتظار یافزا یرسول خدا آنان منتظر شما ھستند، م
 س رکنزد ابوب ص امبر خدایدند، آن گاه پیشک ینماز عشاء م یرا برا ص رسول خدا

عمر، به  یگفت: ا یبود، و یکق و نازیر مرد رقکمردم نماز بدھد، و ابوب یفرستاد تا برا
مردم نماز  یروزھا را بران آن ی، بنابرایتر ن مستحقیمردم نماز بده، پاسخ داد: تو به ا

ه ین در البداین چنیر شده، اکه گذشت متذکرا چنان ص امبریرون شدن پیو ب ...١داد
نز که در الکبه، چنانیش ی) و ابن اب۱۵۱/۸( یھقین را ھمچنان بی) آمده. و ا۲۳۳/۵(
 اند. ردهکت ی) به مانند آن، روا۲۱۸/۲) آمده، و ابن سعد (۵۹/۴(

ه در وقت امامت ک یھنگام ص امبریدار پیبه دمسلمانان  یسرور و خوش
 آنان نگاه نمودسوی  بهر،کابوب

ه در ک ص امبریپ یضیدر ھمان مر س رکه: ابوبکت نموده یروا س از انس یبخار
ھا در نماز  داد، روز دوشنبه، آن گاه مسلمانان در صف یشان نماز میا یآن درگذشت برا
ستاده بود، پرده حجره را بلند نمود و یه خود اک یدر حال ص امبریقرار داشتند، پ

د، آنگاه یش ورقه مصحف بود، و تبسم نموده خندیه روکرد، انگار کما نگاه سوی  به
خود عقب  یھا ر بر پاشنهکم، و ابوبینمازمان را رھا ساز یدن وید یه از خوشکبود  یکنزد

 ص امبرید، پیآ یرون مینماز ب یبرا ص امبریه پکآمد، تا به صف برسد، و گمان نمود 
ن نمود و در ھمان روز یید، و پرده را پاینکه نمازتان را تمام کما اشاره نمود سوی  به

ه گفت: کت است یروا س از انس یگریق دین از طریھم چن یو نزد و .٢درگذشت
ش یر رفت تا پکنماز اقامت گفته شد و ابوب یامد، و برایرون نیسه روز ب ص امبریپ

 ی، و آن را بلند نمود، ھنگام»دینکپرده را بلند «گفت:  ص خدا امبریشود، آن گاه پ

                                           
 ).۵۲/ ۲احمد () ۴۱۸) مسلم (۶۸۷بخاری ( -١
 ).۱۶۳/ ۳) احمد (۹۸) مسلم در کتاب الصالة (۶۸۰بخاری ( -٢
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 ص امبریپ یه از روکم، یرده بودکنگاه ن یگر به منظریار شد، دکآش ص امبریپ یه روک
به دست خود  ص امبریبود، و پ یتر م ار شد، به نزدمان محبوبکما آش یبرا یوقت
 یگر براین نمود، و دییپرده را پا ص امبریش رود، و پیه پکر اشاره نمود کابوبسوی  به

ت نموده ین را مسلم روایا .١ش نماز ما شودیه تا لحظه مرگ پکاو مقدر نشده بود 
مه و یر، ابن جرک، ابن عسایعلی) آمده است. ابو۲۳۵/۵ه (ین در البداین چنیاست. ا

 ) و۵۷/۴نز (که در الکآن را به الفاظ مختلف از انس، چنان یاحمد ھمچنان به معنا
ز به ی) ن۲۱۶/۲) و ابن سعد (۱۵۲/۸( یھقیاند، و ب ردهکت ی) آمده، روا۱۸۱/۵المجمع (

 اند. ت نمودهیآن را روا یمعنا

 به آنشان  نماز و شدت توجه و عنایت به ش رغبت اصحاب

 رده شدکه به نماز صدا ک یاش وقت یھوشیبه ھوش آمدن عمر از ب
 س ه گفت: نزد عمربن خطابکت نموده، یدر األوسط از مسوربن مخرمه روا یطبران

 یدش؟ گفتند: طورینیب یدم: چگونه میده شده بود، پرسیه پوشانکوارد شدم،  یدر حال
به ھوش  ین راه براین بھتریرا ایدش، زیاوریر نماز به ھوش بک، گفتم: با ذینیب یه مک

ند، وقت ن، گفت: ھا، به خدا سوگیرالمؤمنیام یآوردنش است، آن گاه گفتند: نماز ا
 یست، و در حالیدر اسالم ن یند حقک که نماز را ترک یسک یبرخاستن است!! و برا

رجال آن رجال  :دیگو ی) م۲۹۵/۱( یثمیبود. ھ یه از جراحتش خون جارکنماز گزارد 
عمر به  یه: ھنگامکت نموده ین را از مسور روای) ا۳۵۰/۳و ابن سعد ( اند. حیصح

به ھوش  ین راه برایاگر زنده باشد، بھتر یشد: وھوش گشت، گفته یخنجر زده شد ب
به  ین، نماز خوانده شد، ویرالمومنیام یر نماز است، آن گاه گفت: نماز اکآوردنش ذ

به خدا سوگند وقت برخاستن است!! و در اسالم حصه و ھا  ھوش آمد و گفت: نماز،
 ر نموده.ک... و مانند آن را ذیبینص

 عتکعت و خواندن تمام قرآن در آن رکر کیا ب س عثمان یشب زنده دار
ه ک یھنگام س ه گفت: ھمسر عثمانکت نموده، ین رواکیاز محمدبن مس یطبران

ا ید یشکرا ب ید؟! اگر ویرا به قتل برسان ید ویخواھ یردند گفت: مکرا محاصره  یو

                                           
 ).۱۶۳/ ۳) احمد (۴۱۹) مسلم (۶۸۱بخاری ( - ١
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نمود!  یخواند زنده م یه قرآن را در آن مکعت کر یکھمه شب را با  ید، ویبگذار
 هیم در الحلین را ابونعید: حسن است، و ایگو ی) م۹۴/۹( یثمیه ھکاسنادش، چنان

آمده است:  یت ویه در رواکنیرده، مگر اکت ین به مثل آن روای) از محمدبن سر۵۷/۱(
ن یھم چن یخواستند به قتلش رسانند. و نزد و یرا گرفتند و م یه اطراف وک یھنگام

او را به  یوقت س ت: ھمسر عثمان بن عفانه گفکت است یروا س کاز انس بن مال
ه شب را با خواندن ھمه قرآن در کد یدیرا به قتل رسان یسکا یدند گفت: آیقتل رسان

گفته، و  کن انس بن مالین چنید: ایگو یم میداشت؟! ابونع یعت زنده نگه مکر یک
 ن.یریت نموده، گفتند: اسن بن سیمردم آن را روا

ه کت نموده است، یروا یمی) از عثمان بن عبدالرحمن ت۵۶/۱( هیم در الحلیو ابونع
 یخواھم نمود، گفت: ھنگام یبا عبادت سپر ١گفت: پدرم فرمود: امشب را در مقام

ه ک ید: در حالیافزا یستادم، میم و در آن اینماز عشاء را خواندم، خود را به مقام رساند
ه کم گذاشت متوجه شدم یھاان شانه یدستش را م یستاده بودم، ناگھان مردیمن ا

شروع نمود و قرائت  ٢د: آن گاه از سوره ام القرآنیگو یاست، م س عثمان بن عفان
را گرفت، ھایش  فشکرد، بعد از آن کوع و سجده که قرآن را ختم نمود و رکنیرد تا اک

در الزھد و ابن  کر. و نزد ابن المباریا خیخوانده بود  یزیه قبل از آن چکدانم  ینم
از عبدالرحمن بن  یھقیو ب یو دارقطن یع و طحاوین منیبه و ایش یسعد و ابن اب

ه جلو رفت، و ھمه کم یدینزد مقام د یه گفت: عثمان را شبکت است یروا یمیعثمان ت
) آمده و گفته: ۹/۵ن در المنتخب (ین چنیعت خواند و برگشت. اکر یکقرآن را در 

ه: کت است یرباح روا ی) از عطاء بن اب۷۵/۳د ابن سعد (سند آن حسن است. و نز
عت کر یکتاب خدا را در کستاد و ھمه یمردم نماز خواند، بعد پشت مقام ا یعثمان برا

ه: عثمان شب را زنده کت است ین روایریه نماز وترش بود خواند. و از محمدبن سک
 ) آمده است.۹/۵المنتخب (ن در ین چنینمود. ا یعت ختم مکر یکداشت و قرآن را در  یم

 ور شدکه کنیچشمش پس از ا یتداو یبرا نماز کابن عباس و قبول ننمودن تر
ه چشم ابن ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یب بن رافع روای) از مس۵۴۶/۳م (کحا
، و ینکم صبر ینزدش آمد و گفت: تو اگر ھفت روز برا یور شد، مردک ب عباس

                                           
 عبه.کدر جوار  ÷ میمقام ابراھ -١
 سوره فاتحه. -٢



 ١٤٥  باب دوازدهم: اجتماع اصحاب بر نمازها

 

 اللهآن شاءنم کت یو من مداوا یده به اشاره بخوانیخوابه بر پشت ک ینماز را در حال
 ص گر اصحاب محمدیو د ب رهیشه و ابوھرینزد عا ی، آن گاه ویشو یخوب م یتعال

با  یرین ھفت روز بمی، اگر در اینک یر مکند: چه ف گفت یاز آنان م ییکفرستاد، و ھر 
ننمود. و نزد بزار و ش ین سبب چشمش را گذاشت و تداوی؟! به ھمینک ینماز چه م

گفته شد: ن رفت یام از ب یینایه بک یه گفت: ھنگامکت است یاز ابن عباس روا یطبران
گفته  ص ر، رسول خداین، گفت: نخک کنماز را تر ییروزھا یم ولینک یم یتو را تداو

ن یخشمگ یه بر وکشود،  یروبرو م یند، با خداوند در حالک کنماز را تر یسک«است: 
اند،  ت نمودهیر روایبکدر ال ین را بزار و طبرانید: ایگو ی) م۲۹۵/۱( یثمیھ .١»باشد یم

احمد  یاد نموده، و گفته: از ویرا  یحاتم و یو در آن سھل بن محمود آمده، و ابن اب
محمدبن  یم: و از ویگو یاند، م ت نمودهید روایزیو سعدان بن  یم دورقیبن ابراھ

ه مخزوم ه رجال آن رجال ینگفته، و بق یسخن یو درباره و رده،کت یھم روا یعبداللَّ
ه کت است یروا یله و اوزاعیجم یبن اب یر از علیبکدر ال یو نزد طبران اند. حیصح

ه بن عباس د: یگو ی) م۲۵۸/۲( یثمینمود. ھ یھر روز ھزار سجده م ٢گفتند: عبداللَّ
 اسناد آن منقطع است.

ه بن مسعود به نماز  رغبت عبداللَّ
ه بن مسعود یطبران روزه  کاند یلیخ یه: وکت نموده یروا س از عبداللَّ

م یگردم، و نماز برا یف میرم در نماز ضعیروزه بگ یگفت: من وقت یو م ،٣گرفت یم
 یثمیگرفت. ھ یگرفت، سه روز ماه را روزه م یتر از روزه است، و اگر روزه م محبوب

و در بعض طرق آن آمده: و نماز چاشت  اند، حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۲۵۷/۲(
ه: کت نموده ید روایزیر از عبدالرحمن بن ین را ھمچنان ابن جریخواند. و ا یرا نم

ه بن مسعود اند روزه  یپاسخ داد: من وقت یگرفت، به او گفته شد، و یروزه م کعبداللَّ
و ابن سعد ) آمده است. ۱۸۱/۴نز (که در الکر شده، چنانکرم... و مثل آن را متذیبگ

                                           
) که در آن سه مشکل وجود دارد: اوال ضعف سماک ۱۳۵/۲/ ۳) طبرانی در الکبیر (۴۱بزار (ص  -١

عکرمه، ثانیا: جھالت حال سھل بن محمود و ثالثا: موقوف بودن حدیث. نگا: ضعیف در روایت از 
 ) گرچه معنای آن صحیح است.۳۰۳الترغیب (

ه باشد و حا ین درست: علکمم -٢ ار سجده یبس«، »سجاد« یگفته: عل یم درباره وکبن عبداللَّ
 شد. یده مینام» نندهک

 . م.یروزه نفل یعنی -٣
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م روزه دارتر ک یھیه گفت: فقکت نموده، ید روایزین را از عبدالرحمن بن ی) ا۱۵۵/۳(
ه بن مسعود ند ؟ پاسخ داد: من نماز یریگ یم، به او گفته شد: چرا روزه نمیدیاز عبداللَّ

 گردم. یف میرم در نماز ضعیروزه بگ ینم، و وقتک یح داده و انتخاب میرا از روزه ترج

 فه به نمازیحذ یسالم موالرغبت 
بعد از نماز عشاء در  یه گفت: شبکت نموده، یروا ل شهی) از عا۲۲۵/۳م (کحا

» ؟یجا بودک«به من گفت:  یر نمودم، بعد آمدم، ویتأخ ص آمدن نزد رسول خدا
ش و یه مثل صداکم، ینمود یاز اصحابت را در مسجد گوش م ییکگفتم: قرائت 
ام، آن گاه برخاست و من ھم ھمراھش  دهیارانت نشنیاز  ییکچ یقرائتش از ھ

 ین سالم موالیا«رد و گفت: کگوش فرا داد و بعد از آن به من نگاه  یبرخاستم، و به و
م کحا .١»ده استین را گردانیه در امتم مثل اکراست  ییش خدایفه است!! ستایابو حذ

 یح است، ولیم صحو مسل ید: به شرط بخاریگو یھمراھش موافقه نموده م یه ذھبک
 اند. ردهکت نین را روایآن دو ا

 به نماز ل رهیو ابوھر یرغبت ابوموس
 یبا ابوموس یت نموده، گفت: در سفری) از مسروق روا۲۵۹/۱( هیم در الحلیابونع

م و یاده شدیم، آن جا پیپناه برد یم، و شب را به بستان مزروعیبود س یاشعر
و  -ر شده کو حسن صوت و حسن قرائتش را متذ -شب به نماز برخاست  یابوموس

ا� انت «بعد از آن گفت:  ،٢گفت ینمود، آن را م یمرور م یزیافزوده: و بر ھر چ
مهيمن، ـحتب المهيمن وـانت المؤمن، وـمؤمن حتب الـالسالم، ومنك السالم، و انت ال

از توست، و تو  ی، و سالمتیا، تو سالم ھستیبار خدا«: ترجمه. »انت الصادق حتب الصادقو
ننده را دوست کو حفظ  یننده ھستک، و تو حفظ یدار یو مؤمن را دوست م یمومن ھست

 .»یدار یو صادق را دوست م ی، و تو صادق ھستیدار یم

                                           
) صحیح می داند. ھمچنین ۱۱۰۰) آلبانی آن را در صحیح ابن ماجه (۱۳۳۸. ابن ماجه (صحیح -١

 ).۲۲۵/ ۳حاکم (
ح مرور یت تسبیآ به یه: وقتکن باشد ید مراد ایآمده است، شا هین در اصل و الحلین چنیا -٢

ث یه در حدکنمود چنان یگذشت سئوال م یت سئوال میآ به یگفت و وقت یح مینمود تسب یم

 .گذشت. م س فهیحذ
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ت نموده گفت: ھفت شب نزد یروا ی) از ابوعثمان نھد۳۸۳/۱( هیم در الحلیو ابونع
 نمودند. یام میمھمان بودم، او و خادمش و ھمسرش شب را در سه نوبت ق س رهیابوھر

 از انصار به نماز یو مرد یابوطلحه انصار یرغبت و عالقمند
ه بن اب کمال در بستانش نماز  س یه: ابوطلحه انصارکت نموده یر رواکب یاز عبداللَّ

پرواز نمود، و به گردش پرداخت و در طلب راه خارج شدن  ١یا خواند، آن گاه پرنده یم
آن را با چشمش دنبال و  ین حالت خوشش آمد و ساعتیافت، ای ینم یراھ یبود ول

ه چقدر نماز گزارده کدانست  ینمود، بعد از آن به نماز خود برگشت، و نم یریگیپ
 ص و نزد رسول خداام،  ش قرار گرفتهین عالم مورد آزمایاست، آن گاه گفت: من در ا

 یر نمود، و گفت: اکذ ص امبریپ یده بود برایرس یآمد، و آن چه را در نمازش به و
ن در ین چنیا .٢قرارش بده یخواھ یه مک ییرسول خدا، آن باغ صدقه باشد، و جا

ه بن اب ) آم۳۱۶/۱ب (یالترغ ننموده است. و  کن قصه را دریر اکب یده، و گفته: عبداللَّ
ه بن اب نیھم چن کمال از انصار در بستانش در  یه: مردکت نموده یر رواکب یاز عبداللَّ

گزارد، و خرما با  یدر وقت خرما نماز م -نه یمد یھا یاست از واد یواد -قف 
د یآن د یھا وهیآن نگاه نمود، و آنچه را از مسوی  به یاش طوق برداشته بود، و وهیم

ه چقدر خوانده است، آن گاه کدانست  ینمازش برگشت و نمسوی  بهخوشش آمد، باز 
ه در ک - س ام، و نزد عثمان بن عفان ش قرار گرفتهین مال مورد آزمایله ایمن به وس
ادآور شد و گفت: آن باغ صدقه باشد، و در راه یش یآمد، و آن را برا -فه بود یآن روز خل

» پنجاه«ال ر قرارش بده، و عثمان بن عفان آن را به پنجاه ھزار فروخت، و آن میخ
 ) آمده است.۳۱۵/۱ن در االوجز (ین چنیا .٣ده شدمینا

 بن حاتم به نماز یر و عدیزب رغبت ابن
ام یر قیه گفت: ابن زبکت نموده، یروا ل ) از اسماء۳۳۵/۱( هیم در الحلیابونع

بن  یر از عدکشد. و ابن عسا یده میبوتر مسجد نامکننده شب و روزه دار روز بود، و ک

                                           
 بوتر نر است.کا ی، کوچک یا آمده، و ھدف از آن پرنده» یدبس«در نص:  -١
) ابن عبدالبر می گویدک این حدیثی است که آن ۲۱۴) شماره (۶۹. مالک در کتاب نماز (ضعیف -٢

 را جز از این وجه نمی دانم و منقطع است.
 ).۲۱۵) شماره (۷۰مالک در کتاب نماز ( -٣
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الزم را  یمن آمادگ ،دیرس یه گفت: ھر گاه وقت نماز فرا مکت نموده، یروا س حاتم
ام.  ش پر از شوق و سرور بودهیامده من به سویه وقتش نک یام، و ھنگام آن داشته یبرا

) ۴۶۸/۲( ه در االصابهک، چنان کن را ابن المباری) آمده، و ا۸۰/۷نز (کن در الین چنیا
 رده است.کت یآمده، روا

 بنای مسجد

 یمسجد نبو یدرباره بنا یبن عل ره و طلقیث ابوھریحد
مسجد حمل  یبنا یه: آنان خشت را براکت نموده یروا س رهیاحمد از ابوھر

 ص امبر خد ایبا پ ید: در حالیگو یبود، مشان  ھمراه ص نمودند، و رسول خدا یم
 یبرا هکنمود، گمان نمودم  یم خود گذاشته و حمل مکرا بر ش یه خشتکروبرو شدم، 

رسول خدا، آن را  ین گفتم: ایده است، بنابرایفش گردیلکن است و باعث تیسنگ یو
آخرت  یر از زندگیغ یر، چون زندگیرا بگ یگریه دکره تیابوھر یا«به من بده، فرمود: 

از  یو احمد و طبران .٢اند حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۹/۲( یثمیھ .١»ستین
 یبنا نمودم، و ص ه گفت: مسجد را با رسول خداکاند  ت نمودهیروا س یطلق بن عل

تر  در بھم زدن گل خوبتان  چون او از ھمه ٣نک یکرا به ِگل نزد یمامی«گفت:  یم
ن را ید: ایگو ی) م۹/۲( یثمیھ .٤»تر دارد یتر و قو مکمح یبازوھاتان  است و از ھمه

ن یو نزد احمد ھم چن اند. آن موثقاند، و رجال  ت نمودهیر روایبکدر ال یاحمد و طبران
ارانش مسجد را بنا یه کآمدم،  ص امبرینزد پ یه گفت: در حالکت است یروا یاز و

لچه را ید: پس بیافزا یامد، میه از عمل آنان خوشش نکا ید: گویگو ینمودند، م یم
ارم خوشش آمد، کل گرفتن و یه از بکا ید: گویگو یگرفتم و گل را با آن بھم زدم، م

                                           
 ).۸۹۳۱) به شماره (۳۸۱/ ۲( . احمدسند آن صحیح است -١
ن یح ایار، درست و صحک ینه باشد، آن ھم در ابتدایدر مد یمسجد نبو ینجا بنایاگر ھدف در ا -٢

نه ھجرت نموده ی، به مدیسال ھفتم ھجر یره در آن حضور نداشته، چون ویه ابوھرکاست 
بوده باشد، در آن صورت  یگریمسجد د یا بنایمسجد،  یباال یبعد یاگر ھدف کارھا یاست، ول

کتاب وضع شده،  ین باالیوجود ندارد، چون در نص، برخالف عنوان، که از طرف محقق یاشکال
ه اعلم. م.ینما ید بر بودن مسجد نبویخورد، که تاک یح به چشم نمیتصر  د. واللَّ

 سازد. یکرا به گل نزد یمامی یه طلق بن علکند، ک یارانش را امر میاز  یکی ص امبریپ -٣
 ).۱۱۲۲) ابن حبان (۴۰۲/ ۸. طبرانی (حسن -٤
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ار گل استوارتر کاز شما در  ید، چون ویار گل بگذارکرا در  ١یحنف«ن فرمود: یبنابرا
وب بن عتبه آمده، و در مورد ثقه بودنش ین اید: در ایگو ی) م۹/۲( یثمیھ .٢»است

 اختالف شده است.

هک  یمسجد نبو یدر بنا یاوف یاب بن وشش و تالش ھمسر عبداللَّ
ه ھمسرش وفات نمود، ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س یاوف یبزار از ابن اب

و  ید: چون وینشان دھ ید، و در حملش عالقمندییرا حمل نما یگفت: و یم
ه بر اساس تقوا بنا شده کنمودند  یرا حمل م یش از شب ھنگام، سنگ مسجدیزھاینک

د: در یگو ی) م۱۰/۲( یثمیم. ھینمود یاست، و ما در روز دو سنگ دو سنگ حمل م
 باشد. یف میآمده، و ضع ینخع کابومال نیا

 باشد ÷ یه بان موسیمسجدش چون سا هکن یبر ا ص امبریرغبت پ
ه گفت: انصار به من کت نموده، یروا س ر از عباده بن صامتیبکدر ال یطبران

گزارد؟!  یدرخت خرما نماز م یھا ن شاخهیدر ا ص گفتند: تا چه وقت رسول خدا
آورده به او گفتند:  ص امبریش جمع نمودند، و آن را نزد پیرا برا یینارھاین دیبنابرا

 ÷ یمن از برادرم موس«م، فرمود: ینک ینش مییم و تزیینما ین مسجد را اصالح میا
د: یگو ی) م۱۶/۱( یثمیھ». یه بان موسیباشد چون سا یه بانیندارم، سا یگردان یرو

، ابن حبان یاند، عجل نستهف دایگران او را ضعیبن سنان آمده، احمد و د یسین عیدر ا
ت یروا یدر الدالئل از و یھقیاند. و نزد ب را ثقه دانسته یتش ویو ابن خراش در روا

رسول خدا،  یآورده گفتند: ا ص امبریرا جمع نمود، آن را نزد پ یه: انصار مالکاست 
درخت خرما  یھا ن شاخهیر اینش بده، تا چه وقت زیین مال مسجد را بنا نما، و تزیبا ا

ه یندارم، سا یگردان یرو یمن از برادرم موس«فرمود:  ص م؟! رسولیگزار ینماز م
ش یعر یھمچنان از حسن درباره چگونگ یھقیو ب .٣»یه بان موسیباشد چون سا یبان
نمود به  یدستش را بلند م یوقت«ه گفت: کت نموده، یروا ÷ یه بان موسیا سای

                                           
 ه طلق از آنان بود.کف است، یحن یبنسوی  بهنسبت  -١
 ) در آن روایت ایوب از عتبه است که ضعیف است.۳۴۵/ ۱) ابن عدی (۴۰۲/ ۸. طبرانی (ضعیف -٢
ن حدیثی است ) می گوید: ای۲۱۱/ ۳) ابن کثیر در البدایة (۵۴۲/ ۲. بیھقی در الدالئل (ضعیف -٣

 که از این وجه غریب است.



 حیات صحابه    ١٥٠

 

مسجد در زمان  یھا ه: ستونکت است یابن شھاب رواو از ». دیرس یه بان میسقف سا
درخت خرما و  یھا از درخت خرما بود، و سقفش شاخهھایی  تنه ص امبر خدایپ

شد، مسجد از  یباران م یوجود نداشت، و وقت یادیخرما بود، و بر سقف گل ز یھا برگ
 .١بود یه بانید، و به صورت سایگرد یگل پر م

 در مسجدش در آب و گل  ص امبریسجده پ
ه در آب و گل سجده کدم، یدر خواب د«القدر آمده: ه لیح در [باب] لیدر صح

و  ٢می، بعد ما برگشت»اف نموده بود برگرددکه با رسول خدا اعتک یسکن ینم، بنابراک یم
ه از سقف کن ید تا ایآمد و بار یم، آن گاه ابریدید یابر را ھم نم یا در آسمان پاره

نماز اقامت گفته شد، من  یو برا -ف آن از شاخه خرما بود و سق -شد  یمسجد جار
ه اثر گل را در ک یینمود، تا جا یه در آب و گل سجده مکدم یرا د ص رسول خدا

 ) آمده است.۲۴۲/۱ن در وفاء الوفاء (ین چنیا .٣دمیاش د یشانیپ

 ان گذاشته شودیشام بن یبر اساس معمار ه مسجدشک ص امبریردن پکقبول ن
ه  ص امبر خدایه گفت: پکت نموده است یزباله از خالدبن معدان رواابن  نزد عبداللَّ

بود ومسجد را  یه ھمراه آنان چوب نک یرون رفت، در حالیب س بن رواحه و ابودرداء
م مسجد رسول یخواھ یگفتند: م» د؟ینک یچه م«د: ینمودند، پرس یله آن متر میبه وس

شود،  یم میم، و مخارج آن بر انصار تقسینھ ادیشام بن یرا بر اساس معمار ص خدا
را از آنان گرفت، و به طرف درب رفت و آن را  ی، آن گاه ن»دیآن را به من بدھ«فرمود: 

چون  یه بانیو ساھایی  ، چوبیاھیست، گینطور نینه ھرگز ا«رون انداخت، و فرمود: یب
 یه بان موسیسا، گفته شد: »تر از آن است یکار نزدکن یباشد، ا یه بان موسیسا
ن در ین چنیا .٤»خورد یخاست سرش به سقف م یبرم یوقت«ست؟ پاسخ داد: یچ

 ) آمده است.۲۴۱/۱وفاءالوفاء (

                                           
) ۲۱۱/ ۳) از حسن بصورت مرسل. ابن کثیر در البدایة (۵۴۲/ ۲. بیھقی در الدالئل (ضعیف -١

 مرسل است.
 است. ید خدرینجا: ابوسعینده در ایگو -٢
 ) از ابوسعید.۶۶۹۱بخاری ( -٣
 است. خالد بن معدان از تابعین است و برای وی شنیدن از معاذ ثابت نشده است. ضعیف مرسل -٤
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 ب در زمان عمر و عثمان یتوسعه مسجد نبو
به مسجد افزود،  ١از استوانه تا مقصوره س ه: عمرکت نموده است یاحمد از نافع روا

ه بر کالزم است «گفت:  یه مکدم یشن ینم ص و عمر گفت: اگر از رسول خدا
ه، کاند  ت نمودهیو ابوداود از نافع روا یافزودم. و بخار ینم» مییفزایمسجدمان ب

ه  از  ص امبر خدایه: مسجد در زمان پکبه او خبر داد  - ب ابن عمر یعنی -عبداللَّ
ھم ھایش  هیدرخت خرما بود، و پا یھا خشت خام آماده شده بود، و سقفش شاخه

بر آن افزود، و آن را بر  س فزود، عمریدر آن ن یزیچ س رکخرما بود، و ابوب یھا وبچ
اد یخرما بن یھا بود با خشت و شاخه ص ه در زمان رسول خداکادش یھمان بن

ر داد، و در ییآن را تغ س را ھم از چوب ساخت، بعد از آن عثمانھایش  هیگذاشت، و پا
ر یمنقوش و گچ تعم یھا ش را با سنگیوارھایآورد، و د یادیش زیآن توسعه و افزا

منقوش درست نمود، و سقفش را از درخت ساج  یھا ز از سنگیرا نھایش  هینمود، و پا
  .٢آماده ساخت

ت یه از ابن عمر روایاز عط -ار نموده یوت اختکه بر آن سک -ابوداود ھمچنان 
از  ص در زمان رسول خدا ص یمسجد نبو یھا ه گفت: ستونکنموده است، 

ھا  نیه شده بود، بعد ایدرخت خرما سا یھا ش از شاخهیدرخت خرما بود، و باال یھا تنه
درخت  یھا ر باز آن را از تنهکده شد، و ابوبیھنه و پوسک س رکدر زمان خالفت ابوب

ده یپوس س ھا در زمان خالفت عثمان نیر نمود، و باز ایخرما تعم یھا خرما و شاخه
 .٣نون ثابت استکه تاکر نمود، یخشت پخته تعمشدند، و او آن را با 

ه: عثمان بن عفان خواست کت است ید روایح مسلم از محمود بن لبیو در صح
ه آن را بر ھمان حالتش کدند یدند، و مناسب دیمردم آن را نپسند یمسجد را بسازد، ول

خدا  یه براک یسک«د: یگو یه مکدم یشن ص گفت: من از رسول خدا یبگذارد، و
 .٤»ندک یدر جنت مثل آن را بنا م یو یبسازد، خداوند برا یمسجد

                                           
 آن است. ینجا جایه، و ھدف ایام یب در زمان بنیخط یبود برا کیوچکاطاق  -١
 ).۴۵۵۱) ابوداوود (۱۳۰/ ۲) احمد (۴۴۶بخاری ( -٢
 است. ) آلبانی آن را در ضعیف ابوداوود، ضعیف دانسته۴۵۲۰. ابوداوود (ضعیف -٣
 ) در کتاب مساجد.۵۳۳مسلم ( -٤



 حیات صحابه    ١٥٢

 

ه بن حنطب روا ییحیو  ه عثمان ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یاز مطلب بن عبداللَّ
د، مردم با او صحبت نمودند، یست و چھارم عھده دار خالفت گردیبن عفان در سال ب

ت بردند، یاکروز جمعه به او ش تا مسجدشان را توسعه بدھد، و از تنگ بودن آن در
و  ین مورد با اھل رأیگزاردند، آن گاه عثمان در ا یدان نماز میه آنان در مک یحت

ه آن را منھدم سازد و بر کمشورت نمود و آنان اتفاق نمودند،  ص اصحاب رسول خدا
مردم امامت نمود و بعد به منبر رفت و پس از حمد و  ینماز ظھر را برا ید، ویفزایآن ب

را منھدم سازم، و  ص خواھم مسجد رسول خدا یمردم من م یخداوند گفت: ا یثنا
ه ک یسک«گفت:  یه مکدم یشن ص ه از رسول خداکدھم  یم یم، و گواھیفزایبر آن ب

ن امر یا در». سازد یدر جنت م یا ش خانهیبسازد، خداوند برا یخداوند مسجد یبرا
ن عمل سبقت نموده و قبل از من یه از من در اکدارم،  یدارم و امام یمن سلف

 یش نموده بود، و من با اھل رأین افزوده بود و بنایبر ا یگذشته، عمربن خطاب، و
شان بر منھدم ساختن و بنا و توسعه آن یمشورت نمودم، و ا ص اصحاب رسول خدا

 یھنگام یردند، وکش دعا یو پنداشتند و برایکروز ن اتفاق نمودند، و مردم آن را در آن
ه کبود  یمرد یشد، و یکز در آن شریارگران را فراخواند و خودش نکه صبح نمود، ک

رفت، و امر  یرون نمیگزارد، و از مسجد ب یگرفت، و از در شب نماز میشه روزه میھم
ع االول سال یدر ماه رب یار وک یشده در بطن نخل آماده شود، ابتدا کنمود تا گچ ال

د از آن یام داخل گرد یه مھتاب محرم سال سک ید، و وقتیست و نھم شروع گردیب
 ۳۵۶ن در وفاء الوفاء (ین چنیارش ده ماه بود. اکن صورت مدت یفارغ شد، به ا

 ) آمده است.۳۵۵/۱

 مسجد ینه براینه در مدیله جھیقب یبرا ص امبریدن پیشکخط 
ه گفت: کت نموده است، یروا س یر از جابربن اسامه جھنیبکدر األوسط وال یطبران

جا ک ص ارانش در بازار روبرو شدم و گفتم: رسول خدایو  ص با رسول خدا
د: یافزا یشد، مکمسجد ب یبرا یقومت خط یخواھد برا یخواھد برود؟ گفتند: م یم

موده و را نصب ن یده، و در قبله آن چوبیشکرا خط  یآنان مسجد یبرا یه وکآمدم 
ه بن حبین معاوید: در ایگو ی) م۱۵/۲( یثمیھ .١آن را قبله قرار داده ب یه بن عبداللَّ

                                           
) ۶۴۶/ ۱) از دو راه. آلبانی در الضعیفة (۹۲۹۶/ ۲۸۴/ ۲) االوسط (۲/ ۱۸۹/ ۱. طبرانی (ضعیف -١

 سند آن حسن یا نزدیک به حسن است...
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ن را از جابربن اسامه یم ایرا نوشته باشد. ابونع یه سرگذشت وکافتم یرا ن یسکآمده، و 
 ی) آمده است. و باورد۲۶۲/۴نز (که در الکرده است. چنانکت یھمانند آن را روا یجھن

 ) آمده است.۲۶۳/۴نز (که در الکت نموده است، چنانیھمانند آن را روا یاز اسامه جھن

 ندیران شھرھا تا مسجد بنا نماینامه عمر به ام
ه عمربن ک یه گفت: ھنگامکت نموده است، یر از عثمان به عطاء رواکابن عسا

 یکبصره بود نوشت، تا  یه والک س یاشعر یابوموس یخطاب شھرھا را فتح نمود، برا
د، یروز جمعه فرا رس یند، و وقتکل بنا یقبا یمسجد ھم برا یکمسجد جامع بسازد، و 

ه ک س وقاص یسعدبن اب یوندند، و در جمعه حاضر شوند، و برایبه مسجد جامع بپ
مصر بود ھمانند آن  یوال هک س عمروبن عاص یوفه بود مثل آن را نوشت، و براک یوال

ن نشوند و در یگز یھا جا هیه در قرکرھا نوشت کران لشیام یود، و برار نمیرا تحر
ل مسجد نسازند، یمسجد بسازند، و قبا یکند، و در ھر شھر یار نمایونت اختکشھرھا س

 یو مردم به امر عمر و سفارش و ،١اند وفه، بصره و اھل مصر ساختهکه اھل کچنان
 است. ) آمده۲۵۹/۴نز (کن در الین چنیبودند. ا کمتسم

 تنظیف و پاك نمودن مساجد

  ھا نمودن آن کھا و پا مساجد در خانه یبه بنا ص امبریامر پ
ه کت نموده است، یروا ص اصحاب رسول خدا یر و او از بعضیاحمد از عروه بن زب

م، و آن را یمسجد بساز ھایمان داد، تا در منزل یبه ما دستور م ص گفت: رسول خدا
ن را احمد ید: ایگو ی) م۱۱/۲( یثمیھ .٢مییش نماکو پام یو آماده سازیکخوب و ن

و ابن ماجه از  یح است. و نزد ابوداود، و ترمذیت نموده است، و اسناد آن صحیروا
ھا دستور  مساجد در منزل یبه بنا ص ه گفت: رسول خداکت است یروا ل شهیعا

 هوکالمشن در ین چنیا .٣شوند و صاف نگه داشته شوند که پاکداد، و امر نمود 
 ) آمده است.۶۱(ص

                                           
 ر نماز جمعه بسازند.یغ یبرا یل مساجدین باشد: و قباین درست چنکمم -١
 ).۳۷۱/ ۵. احمد (صحیح -٢
 ).۵۹۴) ترمذی (۴۵۵ابوداوود (. صحیح -٣



 حیات صحابه    ١٥٤

 

نمود، البته بعد از وفات  یم که مسجد را پاک در جنت یدن زنیو د ص امبریپ
 آن زن

بود آشغال را از مسجد جمع  یه: زنکت نموده است یروا س از ابن عباس یطبران
فرمود:  ص امبریاز دفنش با خبر نشد، آن گاه پ ص امبریافت و پیوفات  یرد، وک یم
را  یمن و«نماز خواند و گفت:  ١ی، و بر و»دینکرد مرا خبر یم یاز شما م یسک یوقت«

) ۱۰/۲( یثمیھ .٢»دارد یاشغال را از مسجد بر م یه وک یدم در حالیدر جنت د
ه ک یت نموده است، و در تراجم النساء گفته: زنیر روایبکدر ال ین را طبرانید: ایگو یم

اه، و یوتاه و سکبود  ینمود، زن یور مد ص و آشغال را از مسجد رسول خدا کخاشا
ر شده، و کث را متذیر نموده، و گفته:... و حدکذ س را از انس یالم اسنادکن یبعد از ا

ه کزبن فائد آمده، یو در اسناد ابن عباس عبدالعز اند، حیرجال اسناد انس رجال صح
 اشتباه است.ن قول یباشد، و گفته شده: در آن فائد بن عمر آمده، و ا یمجھول م

 کتوسط دود مش ینمودن مسجد نبو یو خوشبو س عمر
 ص ھر جمعه مسجد رسول خدا س ه: عمرکت نموده یروا ل از ابن عمر یعلیابو

ه بن عمر ید: در ایگو ی) م۰۱۱/۲( یثمیھ .٣نمود یم ییرا توسط دود خوشبو ن عبداللَّ
اختالف شده  یآوردن واند، و در حجت  رش او را ثقه دانستهیآمده، احمد و غ یالعمر
 است.

 پیاده رفتن به مسجدها

 نمود یمسجد شتاب مسوی  بهه از خانه دورش ک یقصه انصار
ت یروا س عبکبن  یمه و ابن حبان از ابی، ابوعوانه، ابن خزیاحمد، مسلم، دارم

نماز  یاش نسبت به ھمه از مسجد دورتر بود، ول ه خانهکبود،  یه گفت: مردکاند  نموده
و  ییکه در تارک یخر ینم یگفته شد: چرا خر یداد، به و یجماعت را از دست نم

مسجد باشد، من  یه منزلم در پھلوک، گفت: دوست ندارم یشدت گرما سوار شو

                                           
 ) آمده است. م.۶۵/۱( یه در بخارکنماز جنازه اداء نمود، چنان یسر قبرش رفته بر و یعنی -١
 ) در سند آن عبدالعزیز بن فائد است که مجھول است.۲۳۹/ ۱۱. طبرانی (سند آن ضعیف است -٢
 ).۱۹۱. ابویعلی (ضعیف -٣



 ١٥٥  باب دوازدهم: اجتماع اصحاب بر نمازها

 

م نوشته شود!! آن گاه یام برا اده آمدنم به مسجد و برگشتنم به خانهیه پکخواھم  یم
 .١»ت جمع نموده استیخداوند آن را برا«فرمود:  ص رسول خدا

بود از انصار،  یه گفت: مردکت است یروا ی، مسلم و ابن ماجه از ویالسیو نزد ط
داد،  یاز دست نم ص امبر خداینه بود، و نماز را با پین خانه در مدیاش دورتر ه خانهک
ه تو را از ک یخر ینم یفالن، چرا خر یرد و به او گفتم: اکن حالتش مرا ناراحت یا

ام به خانه  ه خانهکن نگه دارد، گفت: به خدا سوگند، دوست ندارم یگرما و جانوران زم
 ص امبر خدایمن گران تمام شد، و نزد پ یبرا ین حرف ویمتصل باشد، ا ص محمد

اش را به  یاو را طلب نمود، و آن شخص مثل گفته قبل یآمده و به او خبر دادم، و
در قبال آن خواھان اجر و پاداش است،  یه وکر شد کزگفت، و متذین ص رسول خدا

  .٢»یا ت پاداش آن را نمودهیه نکتو آنچه است  یبرا«به او گفت:  ص امبریآن گاه پ
 یدیت حمیاند، و در روا ردهکت یآن روا یبه معنا یدین را ھمچنان ابوداود و حمیا

ن یا .٣»است یا دارد درجه یمسجد بر مسوی  بهه ک یدر ھر قدم یو یبرا«آمده: 
 ) آمده است.۲۴۴/۴نز (کن در الیچن

 مسجدسوی  بهدر رفتنش  ص امبریگام گذاردن پ کینزد
رفتم،  یراه م ص امبریه گفت: با پکت نموده است، یروا س دبن ثابتیاز ز یطبران

د یدان یا میا«گذاشت، و فرمود:  یم یکھا را نزد گام یم، ویم به نماز برویخواست یو م
بنده تا «امبرش داناتراند، گفت: یگفتم: خدا و پ» گذارم؟ یم یکھا را نزد ه چرا گامک

 ین را طبرانید: ایگو ی) م۳۲/۲( یثمیھ .٤»باشد یدر طلب نماز باشد، در نماز م یوقت
 ین را به خاطریا«مده است:  ینزد و یگریت دیت نموده، و در روایر روایبکدر ال

ف یبن نبراس آمده، و ضع ک، و در آن ضحا»ب نماز افزون باشدم در طلینمودم، تا گام ھا
 اند. حیت نموده، و رجال آن رجال صحید بن ثابت روایباشد، و آن را موقوف برز یم

 

                                           
 ).۵۵۷) ابوداوود (۶۶۳مسلم ( -١
 ).۵۵۷) ابوداوود (۶۶۳مسلم ( -٢
 ).۳۷۶حمیدی در مسند خویش ( -٣
 ).۳۲/ ۲) نگا: المجمع (۱۱۷/ ۵. طبرانی (ضعیف -٤



 حیات صحابه    ١٥٦

 

 مسجدسوی  بهر یھا در س گذاشتن گام کیو نزد س کبن مال انس
در  س که گفت: با انس بن مالکت نموده است، یر از ثابت روایبکاز ال یطبران

گذاشت،  یکھا را نزد د، بعد از آن گامیاذان را شن یه ناگھان صداکرفتم،  یراه م ١هیزاو
ن راه یه چرا با تو چنک، یدان یثابت م یم، بعد از آن گفت: ایه داخل مسجد شدکن یتا ا

اد شود. یھا در طلب نماز ز امبرش داناتراند، گفت: تا عدد گامیرفتم؟ گفتم: خدا و پ
ه اعلم، و در یدبن ثابت رواین را انس از زید: ایگو ی) م۳۲/۲( یثمیھ ت نموده است، واللَّ

 باشد. یف میه ضعکبن نبراس آمده،  کآن ضحا

 نمازسوی  بهمسعود  شتاب ابن
 س ه: ابن مسعودکت نموده است یء از پدرش روا ییاز ط یر از مردیبکدر ال یطبران

ن را در یا ایشتاب نمود، به او گفته شد: آتش کرون رفت، و در حریمسجد بسوی  به
افت لبه نماز بود: ی؟ گفت: ھدفم درینک یم یه خودت از آن نھک یدھ یانجام م یحال

 ی. و نزد وینیب یه مکنام برده نشده، چنان یه وکاست  ین راویدر ا .٢یر اولیبکت
نمود، به او نماز شتاب سوی  بهه: ابن مسعود کت است یل روایھکھمچنان از سلمه بن 

د نماز ینکآن شتاب سوی  بهه ک یزین چیتر ا مستحقیگفته شد [چرا؟] پاسخ داد: آ
 ) گفته.۳۲/۲( یثمیه ھکده، چنانیو سلمه از ابن مسعود نشن .٣ست؟ین

 نمازسوی  بهاز شتاب  ص امبریپ ینھ
ه ھمراه ک یه گفت: در حالکت نموده است، یروا س در األوسط از ابوقتاده یطبران

را در  یاد درھم و برھم مردانیم، ناگھان غوغا و فریگزارد ینماز م ص امبر خدایپ
» شما را چه شده است؟«د: یه نمازش را تمام نمود، پرسک یھنگام ،دیعقبش شن

از شما آنچه را  یکد، ھر ینکنطور میا«م، فرمود: ینماز شتاب نمودسوی  بهگفتند: 
و رجال آن  .٤»اوردیب یینموده، و آنچه را از نزدش فوت شده قضا که درکبخواند 

آنچه از شما فوت شده، «ه است: ین لفظ متفق علیث به این حدیو ا اند، حیرجال صح
 ) گفته است.۳۱/۲( یثمیه ھک، چنان»دییآن را تمام نما

                                           
 است در بصره. یاسم موضع -١
 ) در آن یک ناشناخته است.۲۵۵، ۲۵۴/ ۹. طبرانی (ضعیف -٢
 ) و سند آن منقطع است.۲۷۲/ ۹. طبرانی (ضعیف -٣
 مانند آن.) از ابوھریرة به ۹۰۸بخاری ( -٤



 ١٥٧  باب دوازدهم: اجتماع اصحاب بر نمازها

 

 کردند اند و در آن چه می مساجد چرا بنا شده

 در مقابلش ص امبریسجد بول نمود و موقف پم ه درک ییار اصحاب بر اعرابکان
ت یروا س ) از انس۸/۱( یو طحاو -است  یلفظ ھم از و -) ۱۳۸/۱مسلم (

ه یم، ناگھان بادیبود ص ه ما در مسجد با رسول خداک یه گفت: در حالکاند  نموده
گفتند: باز  ص ردن شد، اصحاب رسول خداکآمد، و در مسجد مشغول بول  ینینش

، »دشید، بگذارینکبولش را قطع ن«فرمود:  ص امبر خداید: پیگو یست، میست، باز ایا
را طلب  یو ص ه بول نمود، بعد از آن رسول خداکن ینمودند، تا ا کرا تر ین ویبنابرا

ھا فقط  نیست، این بول و ادرار سزاوار نیاز ا یزیچ ین مسجدھا برایا«نموده گفت: 
د: و یگو یگفت:، م ص ه رسول خداکا چنان ی -» اند ر خدا، نماز و قرائت قرآنکذ یبرا

 .١ختیاز آب را آورد و بر آن ر یرا از قوم امر نمود، و او دلو یمرد

 نمودند یر خداوند را مکو در مسجد ذ ه نشستندک یبا آنان ص امبریقصه پ
سوی  به س هیه گفت: معاوکت نموده است، یروا س ید خدریمسلم از ابوسع

م یا ده است؟ گفتند: نشستهیرون رفت و گفت: چه شما را نشانیدر مسجد ب یا حلقه
ر کا شما فقط به خاطر ذیم، گفت: شما را به خدا سوگند، آینک یاد میخداوند را 

 یم، گفت: من شما را به سبب تھمتیا ر نشستهکفقط به خاطر ذ ید! گفتند: بلیا نشسته
 یمتر از وکه از من کمنزلت مرا نداشت،  ص رسول خدا س نزدکچ یسوگند ندادم، ھ

چه شما «ارانش وارد شد و گفت: یاز  یا بر حلقه ص رسول خدا ،٢ندکت یث روایحد
به مان  تیم، و او را بر ھداینک یاد میم، خداوند را یا گفتند: نشسته» ده است؟یرا نشان

ه کدھم،  یخدا سوگند م شما را به«م، گفت: ییستا یاسالم و احسان و منتش بر ما م
ر که فقط به خاطر ذکگفتند: به خدا سوگند، » د؟یا ر نشستهکشما فقط به خاطر ذ

ل یجبر یبر شما سوگند ندادم، ول یچ تھمتیمن شما را به سب ھ«م، فرمود: یا نشسته
ن ین چنیا .٣»ندک یافتخار م که خداوند به شما بر مالئکنزدم آمد و به من خبر داد، 

                                           
 ) در الطھارة.۲۸۵مسلم ( -١
در منزل خوبی قرار داشتند، از وی احادیث زیادی  صیعنی کسانی که چون من نزد رسول خدا  -٢

 کنم. م. شان کمتر حدیث روایت می کنند، و من در ضمن داشتن آن درجه و منزلت از ھمه روایت می
 ).۲۴۶/ ۸) نسائی (۹۲/ ۴) احمد (۳۳۸۰) ترمذی (۲۷۰۱مسلم ( -٣



 حیات صحابه    ١٥٨

 

ه در ک، چنانیو نسائ ین ترمذین را ھم چنی) آمده، و ا۵۱۶ن (صیالصالحاض یدر ر
 اند. ردهکت ی) آمده، روا۱۲۹/۲جمع الفوائد (

 با سه تن و نشستنش نزد اصحاب قرآن ص امبریقصه پ
 ص ه: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س و مسلم از ابوواقد حارث بن عوف یبخار

ش آمدند، یم ھمراھش بودند، ناگھان سه تن په در مسجد نشسته بود، و مردک یدر حال
 ص امبریرفت، آن دو نزد پشان  ییکآمد، و  ص امبریپسوی  بهدو تن از آنان 

در عقب آنان  ید و در آن نشست، و دومیرا در حلقه د ییاز آنان جا ییکستادند، بعد یا
ا یآ«د، گفت: یفارغ گرد ص ه رسول خداک یبرگشت و رفت، ھنگام ینشست، و سم

ش یآورد و خداوند جا یخدا روسوی  بهاز آنان  ییکن سه تن خبر ندھم؟ یشما را از ا
گرشان اعراض نمود، خداوند یرد، و دکا یح یز از ویا نمود و خداوند نیح یگریداد، و د

ن را ی) آمده است. و ا۵۱۵ن (صیاض الصالحین در رین چنیا .١»ردکاعراض  یاز و
اند. و ابن  ردهکت ی) آمده، روا۲۱/۱جمع الفوائد ( ه درک، چنانیو ترمذ کھمچنان مال

ھایی  حلقه ص ه گفت: ما در مسجد رسول خداکت نموده، یروا س منده، از ابوالقمراء
نزد ما ھایش  از حجره ییکاز  ص ه ناگھان رسول خداکم، ینمود یم و صحبت میبود

قرآن نشست و  ھا نظر نمود، و بعد از آن نزد اصحاب حلقهسوی  بهرون آمدند، و یب
ن ی) آمده است. و ا۱۶۰/۴( ن در االصابهین چنیا». ام ن مجلس مأمور شدهیبه ا«گفت: 

ن ین را ھم چنیت نموده است. ای) روا۱۶۴/۴عاب (یرا ابن عبدالبر در االست
 رده است.کت ی) آمده، روا۲۱۹/۱نز (که در الکدر طبقات القراء، چنان یابوعمروالدان

 خوانندگان قرآندرباره  س یقول عل
 یبن اب یه گفت: علکت شده است، یب بن شھاب روایلکاز األوسط از  یطبران

دادند، آواز و  یمش میخواندند و تعل یه در مسجد قرآن را مک یسانکاز  س طالب
ن مردمان نزد رسول یتر نان محبوبیھا!! ا نیباد به ا ید و گفت: خوشیرا شن ییغوغا
ن را ھمانند یع ای) آمده است. و ابن من۱۶۶/۷لمجمع (ن در این چنیبودند. ا ص خدا

ه در کرده است. و نزد بزار، چنانکت ی) آمده، روا۲۱۸/۱نز (که در الکآن، چنان 
در مسجد  س یه گفت: علکت است یب ھمچنان روایلک) آمده، از ۱۶۲/۷المجمع (

                                           
 ).۲۱۷۶) مسلم (۶۶بخاری ( -١
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گفت:  د ویرا شن یدیشد یآن گاه صدا ،-وفه که گفت: مسجد کنم ک یگمان م -بود 
نان یآموزند، گفت: ا یا قرآن میخوانند  یه قرآن مک اند، یستند؟ پاسخ داد: قومکینان یا

د: و در اسناد یگو ی) م۱۶۶/۷( یثمیبودند. ھ ص ن مردم نزد رسول خدایتر محبوب
ثقه  یتیباشد، و احمد او را در روا یم کآمده، و مترو یمان غاضریحفص بن سل یطبران

آمده،  یم ثقفیفش دانسته، و در اسناد بزار اسحاق بن ابراھیضعر آن یدانسته و در غ
 باشد. یف میه ضعک

 با اھل بازار س رهیقصه ابوھر
بر بازار  یه: وکت نموده یروا س رهیاز األوسط به اسناد حسن از ابوھر یطبران

اھل بازار، چقدر عاجز ھستند؟ گفتند:  یستاد و گفت: اینه عبور نمود، و در آن ایمد
نجا یشودو شما ا یم میتقس ص راث رسول خدایره؟ پاسخ داد: میابوھر یاچرا 
جاست؟ فرمود: در کد؟ گفتند: در یریرا از آن بگتان  ه سھمکد یرو یا نمید!! آیھست

ه برگشتند، کن یستاد تا ایاشان  یره برایرون رفتند، و ابوھریمسجد، آن گاه به سرعت ب
م و در آن یره به مسجد رفتیابوھر یگفتند: اآن گاه به آنان گفت: شما را چه شده؟ 

ره به آنان گفت: داخل یم شود!! ابوھریه تقسکم یدیرا ند یزیدر آن چ یم، ولیداخل شد
ره به آنان گفت: در مسجد یم شود!! ابوھریه تقسکم یدیرا ند یزیدر آن چ یم، ولیشد

ه کم یدیرا د یگزاردند، و قوم یه نماز مکم یدیرا د ی، قومید؟ گفتند: بلیدیرا ند یسکچیھ
آنان گفت:  ره بهینمود، ابوھر یاد میه حالل و حرام را کم یدیرا د یخواند، و قوم یقرآن م

 ) آمده است.۶۶/۱ب (ین در الترغین چنیا .١است ص راث محمدیبر شما!! ھمان م یوا

 از اھل مجالس در مساجد س ش عمریستا
نزد  ٢ه گفت: از شامکاند،  ت نمودهیروا یندکه یبه از ابن معاویش یو ابن اب یمروز

چون شتر  ین است مردکد و گفت: ممیاز من در مورد مردم پرس یآمدم، و س عمر
شان را یه اکد یرا د یسانکد و یداخل مسجد شود، اگر مجلس قومش را د یزیگر

نند و ینش یمختلف است، م یھا ر، آنجا مجلسیند، گفتم: نخیبنششان  شناسد، نزد یم

                                           
) و آلبانی آن را در صحیح الترغیب ۱۲۴/ ۱. منذری در الترغیب و ھیثمی در المجمع (حسن -١

 .اند ) حسن دانسته۸۳(
 ن شام. م.یسرزم -٢
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 یر و سالمتید، به خینطور باشیھم ینند، گفت: تا وقتک یادش میآموزند و  یر را میخ
 ) آمده است.۲۲۹/۵نز (کن در الین چنید. ایباش یم

 ھودیسوی  بهارانش یاز مسجد با  ص امبریت پکحر
ه ما ک یه گفت: در حالکاند  ت نمودهیروا س رهی، مسلم و ابوداود از ابوھریبخار

ت کھود حریسوی  به«رون شد و گفت: یب ص امبریپ ،میدر مسجد قرار داشت یروز
، گفتند: ابالغ »دیمان ید، سالمت میاوریاسالم ب«فرمود:  ص امبری، بعدًا پ»دینک

، گفتند: ابالغ »دیمان ید، سالمت میاوریخواھم، اسالم ب یھمان را م«، گفت: ینمود
ن باز گفت: بعد از آن فرمود: یسوم یرا برا، باز آن »خواھم یھمان را م«، فرمود:ینمود

رون ین بین زمیخواھم شما را از ا یاست، و من م ین از خدا و رسول ویه زمکد یبدان«
ه کد یوگرنه بدان ،١د آن را بفروشدیابد بای یم یزیه از شما در مالش چک یسکنم، و ک

 آمده است.) ۴۴/۲ن در جمع الفوائد (ین چنیا .٢»امبرش استین از خدا و پیزم

ه در روز خندق مجروح ک یو گذاشتن سعدبن معاذ در مسجد ھنگام ص امبریپ
 دیگرد

در روز خندق  س ه گفت: سعدکاند  ت نمودهیروا ل شهیو مسلم از عا یبخار
ر زد، یشد، به ت یه به او حبان بن عرقه گفته مکش یاز قر یرا مرد ید، ویمجروح گرد

مه در مسجد برپا یاو خ یبرا ص امبریاو اصابت نموده بود پ ٣در شاھرگ یر ویو ت
ه از خندق برگشت سالح را گذاشت و ک یند. ھنگامکادت یع یکنمودم تا او را از نزد

گفت  یخت ویر یه از سرش غبار مکنزدش آمد  یل در حالیغسل نمود، آنگاه جبرئ
دام کآنان بر. فرمود به سوی  بهام و  ، به خدا سوگند من آن را نگذاشتهیسالح را گذاشت

م کامبر نزد آنان رفت و آنان تابع حیظه اشاره نمود. آن گاه پیقر یبنسوی  به یسو؟ و
د. سعد گفت من ین آنان به سعد محول گردانیرا در ب یامبر داوریامبر شدند: پیپ

شته شوند و زنان و اوالدشان کان آنان یه جنگ جوکنم ک یم مکن حیدرباره آنان چن
م از ید: پدرم برایگو یم گردد، ھشام میتقسشان  ز و برده گرفته شوند، و اموالینک

                                           
 د به فروشش برساند.یحمل آن را ندارد، با ییابد، و توانای یرا م یزیه در مالش چک یسک -١
 ).۴۵۱/ ۲) احمد (۳۰۰۳) ابوداوود (۱۷۶۵مسلم ( )۳۱۶۷بخاری ( -٢
 شود. م. یحل گفته مکش ایبرا یند، و در عربیگو یز میه رگ چھار اندام نکاست در ذراع  یرگ -٣
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در  یسکچیه ھیه جھاد علک یدان یا، تو میه سعد گفت: بار خداکخبر داد  ل شهیعا
اند  ب و اخراج نمودهیذکامبرت را تیه پک یه قومیتر، از جھاد عل م محبوبیراه تو برا

، یا شان تمام نمودهیان ما و ایه تو جنگ را در مکنم ک یا، من گمان میست. بار خداین
شان در یبگذار تا با ا یآنان باق یمانده باشد، مرا برا یباق یزیش چیو اگر از جنگ قر

ان و مرگم را در آن کن زخم را بتری، اینم، و اگر جنگ را تمام نموده باشکراه تو جھاد 
 -غفار  یبود از بن یا مهینان خو در مسجد آ ،-د کیبگردان، آن گاه وسط زخمش تر

ن یمه، ایاھل خ یان است، آنان گفتند: ایخون در جرشان  ه به طرفکدند یناگھان د
ه خون از زخم سعد در کده شد ید؟ ناگھان دیآ یما مسوی  بهه از طرف شما کست یچ

 ) آمده است.۵۲/۲ن در جمع الفوائد (ین چنیا .١ان است، و او بر اثر آن درگذشتیجر

 اصحاب در مسجد یخواب اھل صفه و ابوذر و بعض
ه بن قسیزی) از ۲۰/۲ابن سعد در الطبقات ( ه کت نموده است، یط رواید بن عبداللَّ
خود  یبرا یه منزلکبودند  ص اران رسول خدایاز  یگفت: اصحاب صفه گروھ

 یه آن زندگیدند و در سایخواب یدر مسجد م ص نداشتند، و در عھد رسول خدا
ه نان شب فرا ک یآنان را وقت ص نداشتند، و رسول خدا ییر آن مأوایردند، و غک یم
از آنان با  یرد، و گروھک یم میشان را بر اصحاب خود تقسینمود، و ا ید دعوت میرس یم

آورد. و  یه خداوند غنا و فراخکنینمودند، تا ا ینان شب را صرف م ص رسول خدا
امبر یخدمت پ س یه: ابوذر غفارکت نموده یروا - ٢دیزیدختر  یعنی -احمد از اسماء 

رفت، و  یشد، به مسجد م یفارغ م یه از خدمت وک ینمود، و وقت یرا م ص خدا
د، یداخل گرد ص رسول خدا یداد، روز یه مکیه در آن تکاش بود  ھمان مسجد خانه

ان کرا ت یو یپاھا ص افت، آن گاه رسول خداین در مسجد افتاده یو ابوذر را بر زم
» نم؟یب یا تو را در خواب نمیآ«به او گفت:  ص امبر خدایه نشست، و پکنیداد، تا ا

ن دارم؟ و یر ایغ یا ا من خانهیجا بخوابم؟ و آکرسول خدا پس در  یابوذر گفت: ا
ت ین را احمد روایا :دیگو ی) م۲۲/۲( یثمیھ .٣ر شدهکث را در امر خالفت متذیحد

                                           
 ).۱۷۶۹) و مسلم (۴۱۲۲) و (۴۶۳بخاری ( -١
 ف است.یه تصحکد آمده، یدر المجمع و اصل: دختر ز -٢
 ).۲۲/ ۲() نگا: المجمع ۴۵۷/ ۶. احمد (ضعیف -٣
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رده است، و در آن شھر بن حوشب کت یر روایبکآن را در ال یبعض ینموده، و طبران
در األوسط از ابوذر  یز دانسته شده. و نزد طبرانیالم است، و ثقه نک یآمده، و درباره و

شد،  یاز خدمتش فارغ م ینمود، و وقت یرا م ص امبریخدمت پ یه: وکت است یروا
گفته  یثمیه ھکآمده، چنان ز شھریت نین رواید. در ایخواب یبه مسجد آمده در آن م

 یاز اصحاب در بخش خواب در مسجد در مھمان یر ویابوذر و غ یھا است، و قصه
 مھمانان گذشت.

در مورد خواب چاشت در  یه: وکاند  ت نمودهیر از حسن رواکو ابن عسا یھقیو ب
ه در کدم یفه بود، دیه خلک یرا وقت س ده شد، پاسخ داد: عثمان بن عفانیمسجد پرس

 ی) آمده است. و ابن اب۲۶۱/۴نز (کن در الین چنید. ایخواب یوقت چاشت در مسجد م
م در زمان یه جوان بودک یه گفت: ما در حالکت نموده، یروا ب به از ابن عمریش

ت یروا س ن از ابن عمریھم چن یم. و نزد ویدیخواب یدر مسجد م ص رسول خدا
م و در وقت چاشت یگشت یبر مم و باز یخواند یه: ما نماز جماعت را مکاست 

 ی) از زھر۲۹۴/۳) آمده است. و ابن سعد (۲۶۱/۴نز (کن در الین چنیم. ایدیخواب یم
از شما در مسجد  ییکه ک یفرمود: وقت س ه گفت: عمربن خطابکت نموده، یروا

ده است ین پسندین بگذارد، چون ایش را بر زمیه پھلوکندارد  یرادینشست، ا یطوالن
ه گفت: کت نموده، ید ابواسحاق رواینشستنش خسته نشود. و عبدالرزاق از خلتا او در 

 ینماز و طواف بخواب یدم، گفت: اگر برایرا از خواب در مسجد پرس ب ابن عباس
 ) آمده است.۲۶۱/۴نز (کن در الین چنیندارد. ا یالکاش

 سوفکبه مسجد در وقت شدت باد و  ص امبریپناه بردن پ
باد  یدارا یشب یوقت ص ه: رسول خداکت نموده یروا س جابرا از یالدن یابن اب

 یزیدر آسمان چ یشد، و وقت یه باد آرام مکنیبود، پناه گاھش مسجد بود، تا ا ید میشد
ن در ین چنیبه محل نماز بود. ا یداد، پناه بردن و یا مھتاب رخ میسوف آفتاب کاز 

) از ۳۱۲/۳( هیم در الحلیونع) آمده، و گفته: سند آن حسن است. و اب۲۸۹/۴نز (کال
در مسجد  یه از اصحاب بود، ساعتک س هیبن ام یعلیه: کت نموده یعطاء روا

 نمود. یاف مکت اعتینشست و بدان ن یم
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 ف در مسجدیردن وفد ثقکو جابجا  ص امبریپ
هیه بن سفیر از عطیبکدر ال یطبران ه گفت: کت نموده است یروا س ان بن عبداللَّ

در مسجد برپا  یا شان قبهیا یآمد، و او برا ص رمضان نزد رسول خداف در یوفد ثق
در د: یگو ی) م۲۸/۲( یثمیروزه گرفتند. ھ یه اسالم آوردند، ھمراه وک یداشت، ھنگام

رده است. و کت ین را به صورت عنعنه روایمدلس است، و ا ین محمد بن اسحاق آمده، ویا
آمد، و  ص امبر خدایف نزد پیه: وفد ثقکت ت اسیروا س عاص ینزد احمد از عثمان بن اب

ث یو حد .١دا گرددینرمش و رّقت پ ھایشان داد، تا در قلب یشان را در مسجد جایاو ا
امبرش، یخدا و پسوی  بهف در باب دعوت یه در داستان اسالم آوردن ثقکرا، چنان

 ر شده است.کگذشت، متذ

 رکو ذ ر از عبادتیدر مسجد به غ و اصحابش ص امبریاعمال پ
ه بن زبیبکدر ال یطبران ه گفت: با رسول کت نموده است، یروا ب ریر از عبداللَّ

ان خوردم، پس نماز برپا شد، و یم گوشت بریه در مسجد بودک یدر حال یروز ص خدا
ن ید: در ایگو ی) م۲۱/۲( یثمیم. ھینمود کھا پا زهیرا در سنگر ھایمان نقدر دستیھم

ه: کت است یروا س اش سخن است. و نزد احمد از ابن عمر دربارهعه آمده، و یابن لھ
د، و آن به یخ آورده شد، و او آن را نوشیشربت خرما در مسجد فض ص امبریپ یبرا

 .٣ده شدینام ٢ خ]ین سبب [مسجد فضیا
 یاز شربت خرما یا وزهک ص امبریپ یه براکت است یروا یاز و یعلیو نزد ابو

ن سبب آن ید، و به ایح قرار داشت و آن را نوشیدر مسجد فضده آورده شد، و او ینارس
ه بن نافع آمده، ید: در ایگو یم یثمیده شد. ھیخ نامیمسجد فض ، یه بخارکن عبداللَّ

 شود. یثش نوشته مین گفته: حدیاند، و ابن مع فش دانستهیضع یابوحاتم و نسائ
 س عت عثمانیقصه بم طعام و مال در باب انفاق اموال گذشت و یتقس یھا و قصه

لمه، قصه دعوت کدر مسجد در باب اجتماع  س رکعت ابوبیعت، بیدر مسجد در باب ب

                                           
 ).۲۱۸/ ۴. احمد (ضعیف -١
 ند. م.یشربت خرما را گو» خیفض« -٢
) و در سند آن عبدالله بن نافع است که بخاری و دیگران ۵۷۳۳) ابویعلی (۵۸۴۴. احمد (ضعیف -٣

 چنانکه مولف نیز نقل نموده.اند  وی را ضعیف دانسته
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ده یو سروردن قص س ر،یعب بن زھکو اسالمش در مسجد، قصه اسالم  س ضمام
 یامبرش، نشستن اصحاب شوریخداوند و پسوی  بهمعروفش در مسجد در باب دعوت 

 ص لمه، نشستن اصحاب ھمراه رسول خداکمشورت در مسجد در باب اجتماع  یبرا
ضرورت مردم  یدر مسجد برا س در صبحگاھان در مسجد در باب انفاق مال، نشستن عمر

در باب  ص امبریر و اصحاب بر فراق پکه ابوبیا و گریبعد از نمازھا در خوف بر گسترش دن
 گذشتند.امبرش ھمه در ماقبل یپ یخدا و دوست یچنگ زدن و متعلق بودن به دوست

 بردند و یارانش در مسجدها بد می ص چیزهایی را که پیامبر

 در مسجد ١و بد دانستن احتباء ص امبریپ
ه من با ک یه گفت: در حالکت نموده، یروا س ید خدریابوسع یاحمد از موال

م یم، و متوجه شدیبود، ناگھان داخل مسجد شد ص د بودم و او با رسول خدایابوسع
ده یاش چسبان نهیش را به سین نشسته و ھر دو زانوھایدر وسط مسجد بر سر یه مردک

 ص داخل نموده است، آن گاه رسول خدا یگریدر د ییکرا ھایش  و انگشتان دست
سوی  بهنبرد، و  یپ ص آن مرد به اشاره رسول خدا یاشاره نمود، ول یوسوی  به

گرش یود، انگشتان خود را در داز شما در مسجد ب ییکاگر «رد و گفت: کد نگاه یابوسع
از شما  ییکطان است، و ھر یگر از شیدیکند، چون داخل نمودن انگشتان در کداخل ن

) ۲۵/۲( یثمیھ .٢»ه از آن خارج شودکنیباشد، تا ا یدر مسجد باشد، در نماز م یتا وقت
 د: اسناد آن حسن است.یگو یم

 از خورده باشدیا پیر یه سکدر مسجد  یسکاز داخل شدن  ص امبریبد دانستن پ
 ص ه رسول خداک یه گفت: ھنگامکت نموده است، یروا س قیر صدکاز ابوب یطبران

امبر یر افتادند و به خوردن آن شروع نمودند، پیبر را فتح نمود، مردم در طلب سیخ
 یکبدبود خورده باشد به مسجد ما نزد ین سبزیه از اک یسک«فرمود:  ص خدا

 یت ابوالقاسم موالیدر األوسط از روا ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۷/۲( یثمیھ .٣»نشود

                                           
 دن. م.ینه چسبانیه سب وغیرهن، و ھر دو ساق را با دست یاحتباء: نشستن بر سر -١
 ).۷۵/ ۲) ابن ابی شیبة (۴۳، ۴۲/ ۳. احمد (حسن -٢
 ).۷۵/ ۲) و ابن ابی شیبة (۱۰۶/ ۴، ۲۸/ ۲. طبرانی (سند آن ضعیف است -٣
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ه رجال آن، یر نموده باشد، و بقکرا ذ یه وکافتم یرا ن یسکرده است، و کت یر رواکابوب
ه: کاند  ت نمودهیروا س و ابن ماجه از عمربن خطاب یاند. مسلم، نسائ ثقه دانسته شده
ن، یاش گفت: بعد از ا ی، و در سخنراننمود یم یسخنران )مردم یبرا(عمر روز جمعه 

ر، من یاز و سیپندارم: پ یه ھر دو را بدبو مکد، یخور یرا م یمردم، دو سبز یشما ا
نمود، امر  یاستشمام م یآن دو را از مرد یبو یه وقتکدم، یرا د ص رسول خدا

 د بایخورد با یه آن دو را مک یسکشد،  یرده مکرون یع بینمود و آن مرد به بق یم
 ) آمده است.۱۸۸/۱ب (ین در الترغین چنیا .١ن ببردیشان را از ب یپختن بو

 و بد دانستن بلغم انداختن در مسجد ص امبریپ
ت یروا ب از ابن عمر -لفظ از ابوداود است  -و مسلم و ابوداود  یبخار

رد، ناگھان ک یم یسخنران یروز ص ه رسول خداک یه گفت: در حالکاند  نموده
د، ین شد و آن را خراشید، آن گاه بر مردم خشمگیرا در قبله مسجد د ٢یبلغم

د، و گفت: یرا خواست و آن را بدان مال یه گفت: و زعفرانکپندارمش  ید: و میافزا یم
ن در یباشد، بنابرا یش میش رویگزارد، خداوند در پ یاز شما نماز م ییکه ک یوقت«
ت ید روایث ابوسعیحش از حدیدر صحمه یو نزد ابن خز .٣»دیندازیش تف نیش رویپ

از شما  ییکا یآ«ده گفت: یگردان یه: بعد از آن با خشم به طرف مردم روکاست 
از شما  ییکد؟ ھر یش تف نمایھمراھش روبرو شود و بر رو یه مردکدوست دارد، 

ھم از طرف راستش  کشود و مل یزد، با پروردگارش روبرو میخ یبه نماز بر م یوقت
ن در ین چنیا .٤»دیش و طرف راستش تف ننمایش روین به طرف پیاست، بنابرا

ه گفت: کت نموده، یروا س رهی) آمده است. و عبدالرزاق از ابوھر۱۶۳/۱ب (یالترغ
ا پوست در آتش یه پاره گوشت کشود، چنان یمنقبض م ینیمسجد از بلغم و آب ب

 ) آمده است.۲۶۰/۴نز (کن در الین چنیا .٥گردد یمنقبض م

                                           
 ).۲۵۶۷مسلم ( -١
 ند. م.ک ینه و بلغم را افاده میو خلط س ینیه آب بکاستعمال شده، » نخامه«در نص:  -٢
 ).۵۴۷) مسلم (۴۱۱بخاری ( -٣
) و آن را صحیح دانسته و ذھبی با وی موافقت نموده. ۴۸۰) ابوخزیمة و ابوداوود (۶۵/ ۳احمد ( -٤

 ).۲۸۲آلبانی می گوید: حسن صحیح است: صحیح الترغیب (
 .که عبارتند از مالئکگفته شده: ھدف اھل مسجد است،  -٥



 حیات صحابه    ١٦٦

 

 ر در مسجدیو اصحابش از برھنه نمودن شمش ص امبریدانستن پبد 
به  س یه: بنه جھنکاند  ت نمودهیشان از جابر روایر ایو غ ین، طبرانک، ابن سیبغو

 -عبور نمود  یآمده: بر قوم یو در لفظ -د یرا د یقوم ص ه رسول خداکاوخبر داد 
ھم دست به دست ان یرا در م یا ر برھنهیه در مسجد حضور داشتند و شمشک
ا از ید، آیند لعنت نماکن عمل را بیه اکرا  یسکخداوند «دند، آن گاه فرمود: یگردان یم
از  ییکه ک ی؟ وقت-ام  ننموده یا شما را نھیآمده: آ یو در لفظ -ام  ننموده ین نھیا

د آن را یقش بدھد، بایخواست آن را به رف یرون آورد، و وقتیام بیر را از نیشما شمش
 ) آمده است. ۲۶۲/۴نز (کن در الین چنیا .١»د و بعد آن را به او بدھدیام نماین داخل

هکت نموده، یروا یمان بن موسیو عبدالرزاق از سل از  ب ه گفت: جابربن عبداللَّ
 یم، مردیدانست ین را بد میده شد، گفت: ما ایر در مسجد پرسیبرھنه نمودن شمش

ھا در مسجد در  ه با آنکدستور داد،  ص امبریداد، پ یرھا را در مسجد صدقه میت
 .٢م گرفته باشدکرا مح ھایشان انیکه پکد، یعبور نما یصورت
ه یدر األوسط از محمدبن عب ی) آمده است. و طبران۲۶۳/۴نز (کن در الین چنیا داللَّ
را  یریت یم، آن گاه مردیبود س ید خدریه گفت: در مسجد نزد ابوسعکت نموده، یروا

از واژگون نمودن  ص ه رسول خداکدانست  ین نمیا اید گفت: آیواژگون نمود، ابوسع
ن یدر ا :دیگو ی) م۲۶/۲( یثمینموده است. ھ یو دور گرداندن سالح در مسجد نھ

 ف دانسته است.یرا ضع یابوالبالد آمده، و ابو حاتم و

 در مسجدارانش از تالش و طلب گمشده یو  ص امبریت و بد دانستن پیراھک
در مسجد  یه: مردکاند  ت نمودهیروا س دهیماجه از بر و ابن یمسلم، نسائ

 ص رسول خدا ٣خواند؟ یشتر سرخ فرا مسوی  به یکاش را طلب نمود، و گفت:  گمشده

                                           
در الکبیر و االوسط روایت ) می گوید: آن را احمد و طبرانی ۲۹۱/ ۷. ھیثمی در المجمع (ضعیف -١

. اند و در سند آن ابن لھیعة است که در وی لین (سستی) و بقیه رجال آن رجال صحیحاند  کرده
ھمچنین به مانند آن را از ابی بکرة روایت کرده و آن را به احمد و طبرانی ارجاع داده که در 

 .اند ه رجال آن رجال صحیحسند آن مبارک بن فضاله است که ثقه است اما تدلیس می کند و بقی
/ ۷. ھیثمی به مانند آن را به احمد و بزار ارجاع داده و گفته است: رجال آن ثقه ھستند. (صحیح -٢

۲۹۱.( 
 ند.ک ییآن رھنماسوی  بهافت صاحبش را یس آن را درکه: ھرکنست یھدفش ا -٣



 ١٦٧  باب دوازدهم: اجتماع اصحاب بر نمازها

 

 یآن اساس گذار یه براکاند،  آن ساخته شده ی، مسجدھا برایابیآن را ن«فرمود: 
ر از ابن یبکدر ال ی) آمده است. و طبران۱۶۷/۱(ب ین در الترغین چنیا .١»اند دهیگرد

ه کد یرا شن یمرد س ه گفت: ابن مسعودکت نموده، یروا یر ویا غین یریس
د و سرزنشش نمود، و یرا خاموش گردان یند، پس وک یاش را در مسجد طلب م گمشده

ن یچنن یده است. این از ابن مسعود نشنیریم. و ابن سیا ن باز داشته شدهیگفت: ما از ا
ه گفت: کت نموده، ین روایری) آمده است. و عبدالرزاق از ابن س۱۶۷/۱ب (یدر الترغ

د، آن گاه بر ینما یاش را در مسجد طلب م شده ه گمکد یرا شن یمرد س عبکبن  یاب
ن ی، پاسخ داد: ما به ایابوالمنذر تو بددھان نبود ین شد، آن مرد گفت: ایخشمگ یو

 ) آمده است.۲۶۰/۴نز (کال ن درین چنیم. ایا مأمور شده

اد و بلند خواندن شعر در یآواز و فر یو بد دانستن بلند نمودن صدا س عمر
 مسجد
ه گفت: در مسجد خواب بودم، کاند  ت نمودهید روایزیاز سائب بن  یھقیو ب یبخار

است، گفت: برو  س ه عمربن خطابکزه مرا زد، ناگھان متوجه شدم یبا سنگر یو مرد
د؟ پاسخ یھست یکاور و آن دو را نزدش آوردم، گفت: شما یرا نزدم ب ن دو مردیو ا

ردم!! ک یمتان  هید، سخت تنبیبود ین شھر میدادند: از اھل طائف، گفت: اگر از اھل ا
 .٢د؟ینک یبلند م ص را در مسجد رسول خداھایتان صدا

پدرش م از یدبن ابراھیاز سع کاش و ابن المبار م بن سعد در نسخهیو نزد ابراھ
ا ید و گفت: آیرا در مسجد شن یمرد یه گفت: عمربن خطاب صداکت است یروا

د. ی؟ و آن صدا را بد دیجا ھستکه تو در ک یدان یا می؟ آیجا ھستکه تو در ک یدان یم
از  یھقیبه و بیش ی) آمده است. عبدالرزاق، ابن اب۲۵۹/۴- ۲۶۰نز (کن در الین چنیا

نمود:  یرفت، در مسجد صدا م یعمر به مسجد م یوقته: کاند  ت نمودهیروا س ابن عمر
نمود: از لغو  یاد میبلندش فر یآمده: با صدا ید! و در لفظینکاد برپا یه آواز و فرکزنھار 

 س ه: عمرکت است یروا یبه از ویش ید. و نزد عبدالرزاق و ابن ابینکدر مسجد اجتناب 
ن مسجد ما، صداھا بلند ینموده، و گفته بود: در ا یدن در مسجد نھیشکاد یاز آواز و فر

ت یاز سالم روا یھقیو ب ک) آمده است. و مال۲۵۹/۴نز (کن در الین چنیشوند. ا ینم

                                           
 ).۵۶۹مسلم ( -١
 ).۴۷۰بخاری ( -٢



 حیات صحابه    ١٦٨

 

حاء نام یساخت، و آن را بط یمسجد صحن یه: عمربن الخطاب در پھلوکاند  نموده
ا یبخواند و ا شعر یند، کاد برپا یخواھد آواز و فر یه مک یسکگفت:  یگذاشت، و م

) آمده است. و ۲۵۹/۴نز (کن در الین چنین صحن برود. اید به ایند، باکرا بلند  ییصدا
نزد عمربن  یارکبه خاطر  یه گفت: مردکت نموده، یعبدالرزاق از طارق بن شھاب روا

ن در ین چنیدش. اید و بعد بزنینکرونش یاز مسجد ب :فرمود یخطاب آورده شد، و
 است.) آمده ۲۶۰/۴نز (کال

 دن به قبله مسجدیو بد دانستن پشت گردان س مسعود ابن
ه کد یرا د یقوم یه: وکت نموده یروا س ر از ابن مسعو دیبکدر ال یطبران

ان یاند، گفت: در م دهیان اذان فجر و اقامت، به قبله مسجد گردانیرا، در م ھایشان پشت
 اند. رجال آن ثقه دانسته شدهد: یگو ی) م۲۳/۲( یثمید. ھیو نمازشان حائل نشو کمالئ

 و بد دانستن نماز گزاردن در قسمت مقدم مسجد در وقت سحر یحابس طائ
ه بن عامر الھانیبکدر ال یاحمد و طبران ه گفت: کاند  ت نمودهیروا یر از عبداللَّ

 کرا در ص امبریپ یو -د یدر وقت سحر داخل مسجد گرد س یحابس بن سعد طائ
گزارند، گفت:  یه در قسمت مقدم مسجد نماز مکد یدو مردم را  -نموده بود 

شان را بترساند، به یه اک یسکشان،  دیعبه، بترسانکارانند، سوگند به پروردگار کایر
آنان آمدند و  یامبرش را اطاعت نموده است، آن گاه مردم سویه خدا و پک یدرست
مسجد نماز ش یدر وقت سحر در پ کفرمود: مالئ ینمودند، آن گاه وشان  اخراج

ه بن عامر الھانید: در ایگو ی) م۱۶/۲( یثمیھ .١گزارند یم را  یسکآمده،  ین عبداللَّ
نز که در الکم، چنانیر و ابونعکن را ھمچنان ابن عسایر نموده باشد، و اکرا ذ یه وکافتم ین
 رده است.کت ین را روایز مثل ای) ن۴۳۱/۷اند، و ابن سعد ( ت نمودهی) آمده، روا۲۶۲/۴(

 ابن مسعود و بد دانستن نماز در عقب ھر ستون در مسجد
ه در عقب ھر ستون که گفت: با خود گفتم، کت نموده، یروا یاز مره ھمدان یطبران 

 س خواندم، متوجه ابن مسعود یه نماز مک یعت نماز بگزارم، در حالکوفه دو رک مسجد
از من سبقت  یردرا از امر خود خبر بدھم، ف یدر مسجد شدم، و نزدش آمدم تا و

ه خداوند کخبر داد، ابن مسعود گفت: اگر بداند،  نمودم ینمود، و او را از آنچه من م

                                           
 (المسند) اسناد آن را تا حابس صحیح دانسته است.) ارناووط در ۱۰۹، ۱۰۵/ ۴احمد ( -١



 ١٦٩  باب دوازدهم: اجتماع اصحاب بر نمازها

 

ش یند پکه نمازش را تمام نکنین ستون ھست، از آن تا ایتر یکجل و عز نزد نزد
 ه مختلط شده بود.کن عطاء بن سائب آمده، ید: در ایگو ی) م۱۶/۲( یثمیرود. ھ ینم

  و اصحابش به اذان ص پیامبراهتمام و توجه 

نماز قبل از رھنمون  یرفتن ناقوس و بوق جھت اعالم برایو نپذ ص امبریپ
 شدن به اذان

ه گفت: کت نموده، یش از انصار روایاز عموھا ییکر بن انس از یابوداود از ابوعم
آن  یه چگونه مردم را براکرد ک یر مکبه نماز اھتمام و توجه نمود، و ف ص امبریپ

ن، وقت آن را کرا در وقت حاضر شدن نماز نصب  ید، به او گفته شد: پرچمیجمع نما
اد یز -ش بوق ید: برایافزا یامد، مین خوشش نیا یند، ولینما یگر را خبر مینند ھمدیبب
، »ھود استیار کآن از «امد، و گفت: یاد شد، آن ھم خوشش نی -ھود ید: بوق یگو یم
ه ی، در ا»است یآن از امرنصار«د شد، فرمود: ایش ناقوس ید: برایگو یم ن موقع عبداللَّ

شان بود، ین و پریاندوھگ ص ه بر اثر اندوه رسول خداکبرگشت،  یدر حال س دیبن ز
 ر شده.کث را متذیو حد ...١شد  نشان داده یو اذان در خوابش به و

ه بن زیو ابوالش در مورد خبر  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، ید روایخ از عبداللَّ
ره کبلند  ید، مردیرس یوقت نماز فرا م یر نمود، و ھنگامکنمودن به نماز توجه و ف

آمد، و  ید مید یرا م یه وک یسکن صورت ینمود، به ا یشد، و با دستش اشاره م یم
رمند کن و فیھا اندوھگ یلین مورد خیشد، در ا ید نماز خبر نمید یرا نم یه وک یسک

! ینکاش به ناقوس امر ک یرسول خدا، ا یاز مردم به او گفتند: ا یشدند، آن گاه بعض
و در  ینکاش به بوق امر ک ی، گفتند: ا»ری؟ نخیفعل نصار«فرمود:  ص امبر خدایپ

ام برگشتم، و نظر به آنچه از  ، بعد به خانواده»ریھود؟ نخیفعل «ده شود، گفت: یآن دم
شان بودم، تا ین و پریدم، اندوھگده بویدر آن حالتش د ص توجه و اندوه رسول خدا

را  یفرو رفتم، و مرد یکوتاه و سبکقبل از فجر شب به خواب  یھا ه در ساعتکنیا
قرار داشتم، آنگاه در  یداریان خواب و بیه دو جامه سبز بر تن دارد، و من در مکدم ید

 رد و صدا نمود.کفرو ھایش  ستاد و دو انگشتش را در گوشیسطح مسجد ا

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۴۹۸. ابوداوود (صحیح -١



 حیات صحابه    ١٧٠

 

نماز در زمان رسول  یه گفت: وقتکت است یروا س ھمچنان از انس یو نزد و

 ،ةالصال«نمود:  یرفت و صدا م یدر راه به شتاب م یشد، مرد یحاضر م صخدا
ث را یم... و حدیریاش ناقوس بگک ین بر مردم گران تمام شد و گفتند: ایو ا ،»ةالصال

 ) آمده است.۲۶۳/۴ ۲۶۵نز (که در الکر شده. چنانکمتذ

قبل از رھنمون شدن به  ص در زمان رسول خدا جامعه نمودن: الصاله صدا
 اذان

ت یب روایدبن مسیدبن اسالم و سعیرو عروه و زی) از نافع بن جب۲۴۶/۱ابن سعد (
 صامبریپ یه به اذان مأمور شود، منادکن یقبل از ا ص امبریه گفت: در زمان پکنموده، 

، و مردم »ام استینماز جماعت در حال ق«، »جامعه ةالصال«نمود:  یمردم صدا م یبرا
د، به اذان امر شد، و مسأله اذان یعبه گردکسوی  بهه قبله ک یشدند، و ھگام یجمع م

ه کگفتند،  یرا به او م ییزھایشان ساخته بود، و آنان چیرمند و پرکرا ف ص رسول خدا
گر گفتند: ید یاز آنان گفتند: بوق، و برخ یند، برخیله مردم را به نماز جمع نمایبه وس

 یر شده، در آخر آن آمده: گفتند: و بھاذان اجازه داد، و براکث را متذیناقوس... و حد

، و آنان »جامعه ةالصال«ماند:  یمردم باق یبرا یآمد ھمان روش قبل یش میه پک یامر
گاه م یپاسخ بدان حاضر م یبرا ه خبر فتح ک ین وقتیدند، بنابرایگرد یشدند و از آن آ

 ةالصال«شد:  ین صورت صدا میدند، به ایگرد یمأمور م یا به امریشد،  یخوانده م
 بود. یر وقت نماز می، اگر چه در غ»جامعه

 در قبا ص امبریپ یاذان سعد قرظ برا
ه ک یدر ھر ساعت ص امبریه: پکت نموده یروا س ر از سعد قرظیبکدر ال یطبران

گاه نما یاذان م س آورد، بالل یف میبه قبا تشر  ص ه رسول خداکند یداد، تا مردم را آ
ف آورد، و بالل ھمراھش نبود، آن یتشر یشدند، روز یآمده است، و آنان نزدش جمع م

تنه درخت  یبه رو س ن فرصت سعدیگر نگاه نمودند، در ایدیکسوی  بهھا  یگاه زنگ
ه اذان کچه تو را واداشت «و گفت: به ا ص امبر خدایرفت و اذان داد، بعد پ ییخرما

از مردم  یکان تعداد اندیت، تو را در میپدر و مادرم فدا«پاسخ داد: » سعد؟ یا یبدھ
گر نگاه یدیکسوی  بهه کدم یھا را د یدم، و زنگیدم، و بالل را ھم ھمراھت ندید
دم و اذان دادم، ین از آنان بر تو ترسیدند، بنابرایطلب یار را از تو مکن ینمودند، و ا یم
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، و سعد سه »اذان بده یدیبالل را ھمراھم ند یسعد، وقت ی، ایدیبه حق رس«فرمود: 
ن ید: در ایگو ی) م۳۳۶/۱( یثمیھ .١اذان داد ص ات رسول خدایبار در ح

 باشد. یف میه ضعکعبدالرحمن بن سعد بن عمار آمده، 

 نیاصحاب درباره اذان و مؤذن یاقوال بعض
ن روز یه گفت: سھام مؤذنکت نموده، یروا س مان از ابوالوقاصیدر شعب اال یھقیب

ان اذان و اقامت چون ین است، و مؤذن در میمجاھد یھا امت نزد خداوند چون سھمیق
ه بن مسعودیافزا یده در خونش در راه خداست، میغلط گفت: اگر مؤذن  س د: و عبداللَّ

د: و عمربن یگو یام! م ردهکعمره و جھاد نه حج، کن را نداشتم یا یبودم، نگران یم
ه کنداشتم  یگر نگرانیمل شده بود، و دکبودم، امرم م یگفت: اگر مؤذن م س خطاب

ه کدم یشن ص گرفتم، از رسول خدا یام و روز را روزه نم ستادهیل نه ایام لیق یبرا
، گفتم: »فرما ن را مغفرتیا، مؤذنین را مغفرت فرما، بار خدایا، مؤذنیبار خدا«گفت:  یم
ر یپخش اذان شجاعانه شمش یه ما براک ی، در حالیرسول خدا، ما را گذاشت یا
ه مردم اذان را کد یفراخواھد رس یعمر، زمان یست، اینطور نینه، ا«م!! گفت: یزن یم

شان  ه خداوند بر آتش حرامکاند  ییھا گوشت ھا گذارند، و آن یفان خود میضع یبرا
ه ین آیآنان گفت: ا یبرا ل شهید: و عایگو ی، م»نیمؤذن یھا ده است: گوشتیگردان

 است: ن]یدرباره [مؤذن

حۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
ِ ٱ إَِ�  َدَ�ٓ  ّمِمَّن ٗ� قَوۡ  َسنُ أ ۡ ٱ مِنَ  إِنَِّ�  َوقَاَل  الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  �َّ  ﴾٣٣ لِِم�َ ُمسۡ ل
 .]۳۳[فصلت: 
خدا دعوت سوی  بهه مردم را کس کوتر به اعتبار سخن از آن یکست نکیو «: ترجمه

 .»و انجام داد و گفت: من فرمانبرداران ھستمیکار نکنمود، و خود 
د ینکشتاب «(: »ةىح ىلع الصال«) د:یبگو یمؤذن است، وقت یشه افزود: ویعا

نماز بگزارد، عمل صالح و  یخداوند دعوت نموده است، و وقتسوی  به« ،»نمازسوی  به

ه کدھم  یشھادت م«، »اهللا ن ال اهل االأاشهد «د: یبگو یانجام داده است، و وقت یکن

) ۲۶۵/۴نز (کن در الین چنیاز مسلمانان است. ا ی، و»ستیجز خدا ن یمعبود بر حق

                                           
) آمده است ۳۳۶/ ۱) عبدالرحمن بن سعد چنانکه در المجمع (۴۱/ ۴۰/ ۶. طبرانی (ضعیف -١

 ضعیف است.
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رده است، کت ین روایتاب االذان به مثل اکدر  ین را از رصافیخ ایآمده است. و ابوالش
 ) آمده است.۲۶۶/۴نز (که در الکچنان

ه عمربن کده یه گفت: به من خبر رسکت است یابومعشر رواه از یو در نزد ابن زنجو
نمودم و عمره  یه حج نمکنداشتم  یبودم، نگران یگفت: اگر مؤذن م س خطاب

س اذان را از کچ یآمدند، ھ ین مین] پای[به زم کردم، مگر حج واجب، و اگر مالئک ینم
 یعبدالرزاق، ابن اب) آمده است. ۲۶۵/۴نز (کن در الین چنیرد. ایتوانست بگ یآنان نم

ه گفت: نزد عمر بن کاند  ت نمودهیحازم روا یس بن ابیاز ق یھقیبه، ابن سعد و بیش
ھا و  م: غالمیھستند؟ پاسخ داد یسانکچه ھایتان  م، فرمود: مؤذنیآمد س خطاب

اذان را در ضمن عھده  ییاست، اگر توانا یب بزرگیشما ع ین برایبردگان آزاد، گفت: ا
) آمده ۲۶۵/۴نز (کن در الین چنیدادم. ا یداشتم حتمًا اذان م یفت مدار بودن خال
 ص ه از رسول خداکنیه گفت: از اکت نموده، یروا س یدر األوسط از عل یاست. و طبران

) ۳۲۶/۱( یثمیمان ھستم. ھین را مؤذن بگرداند پشیه حسن و حسکطلب ننمودم 
 س ر از ابن مسعودیبکدر ال یطبرانباشد. و  یف مین حارث آمده، و ضعید: در ایگو یم

باشند، و افزود: و نه ھایتان ورکن شما یه مؤذنکه گفت: دوست ندارم کت نموده، یروا
 اند. د: رجال آن ثقهیگو ی) م۲/۲( یثمیان تان. ھیقار

نمود و بر آن اجر  یم یخوش آواز ه در اذانشک یمرد یقول ابن عمر برا
 گرفت یم

 ب به ابن عمر یه گفت: مردکت نموده است، یاء رواکالب ییحیر از یبکدر ال یطبران
من تو را به خاطر  یگفت: من تو را به خاطر خدا دوست دارم، ابن عمر پاسخ داد: ول

آن اجر  یو برا ینک یم ید: چرا؟ گفت: تو در اذانت خوش آوازیخدا دوست ندارم، پرس
آمده، احمد، ابوزرعه، ابوحاتم و اء کالب ییحین ید: در ایگو ی) م۳/۲( یثمی. ھیریگ یم

را ثقه دانسته، و  یدالقّطان ویبن سع ییحیاند، و  ف دانستهیرا ضع یابوداود و
ه ثقه بود.یگو ید میمحمدبن سع  د: ان شاءاللَّ

 شود یده نمیھا شن ه اذان در آنک یلیجنگ با قبا ر بهکو ابوب ص امبریدستور پ
 ص امبریه گفت: پکت نموده است، یروا د و او از پدرشیر از خالدبن سعکابن عسا
عبور  یا هیاگر بر قر«من فرستاد، و گفت: یسوی  بهرا  س د بن عاصیخالدبن سع
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د عبور نمود، و یزب یبر بن یپس و ،١»ر و برده سازیآنان را اس یدی، و اذان نشنینمود
آمد، و با او رب یکر و برده گرفت، آن گاه عمروبن معدین آنان را اسید، بنابراینشن یاذان

 ) آمده است. ۲۹۸/۲نز (کن در الین چنید. ایبخش یصحبت نمود، و خالد آنان را به و
ه ٢یھقیو ب ه کت نموده است، یر رواکب یبن عبدالرحمن بن اب ٣از طلحه بن عبداللَّ

فرستاد، به آنان دستور داد:  یرانش را در جنگ ارتداد میام یھنگام س رکگفت: ابوب
د، یدیشن )نماز یبرا(را  ید، اگر از آن اذانید و محاصره نمودیا گرفترا فر یمنزل یوقت

د، از ھر یدیرا نشن ید، و اگر اذانیدار یه: چه انتقادکد یشان را بپرسید، تا ایدست بازدار
د، و در شما ینکد، و در قتل و جرح مبالغه ید، بسوزانیشکد، بیسو بر آنان ھجوم آور

ت است یروا یده نشود. و نزد عبدالرزاق از زھرید ص تان امبریبه سبب مرگ پ یسست
 یق به جنگ اھل ارتداد فرستاد گفت: شب را سپریر صدکه ابوبک یه گفت: ھنگامک
د، چون اذان شعار ید، از آن دست باز داریدیه در آن اذان را شنک یید، و ھر جاینک
 ) آمده است.۱۴۱/۳نز (کن در الین چنیمان است. ایا

 ن بارهیدر ا ص امبریروش پ نماز یو اصحابش برا ص امبریانتظار پ
شد، و  ینماز در مسجد برپا م یه گفت: وقتکت نموده است، یروا س یابوداود از عل

آنان  یرد، و وقتک ینشست و نماز را اقامه نم ید، مید یم کآنان را اند ص رسول خدا
ه بن اببه از یش یو نزد ابن اب .٤گزارد ید، نماز مید یم یرا جماعت  س یاوف یعبداللَّ

ن ید. ایشک ید انتظار میشن یرا م یفشک یصدا یتا وقت ص امبریه: پکت است یروا
 ) آمده است.۲۴۶/۴ ۲۴۷نز (کن در الیچن

 ه نصف شب گذشتکنیاصحاب و انتظار نماز تا ا
ه گفت: رسول کت نموده، یروا س از عمر -اند  ثقه یه رجال وک -به یش یابن اب

د، بعد از یا نصف شب رسیه نصف شب گذشته کنیرا آماده ساخت، تا ا یارتش ص خدا
مردم نماز گزاردند و برگشتند و شما انتظار «د و گفت: یرون گردینماز بسوی  بهآن 

                                           
 .ف استیتصح آمده، و آن» فاصبھم«نز: کدر اصل وال -١
 ).۱۷۸ /۸در سنن خود ( -٢
ه آمده، و تضحینز: عبکدر اصل و ال -٣  باشد. یف میداللَّ
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۵۴۵. ابوداوود (ضعیف -٤
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و  .١»دیباش ید در نماز میشکه انتظار آن را بک ید، و شما تا وقتیشک ینماز را م
نز کن در الین چنیت است. ایبه مانند آن روا س ر از جابریو ابن جر یھمچنان نزد و

 ) آمده است.۱۹۳/۴(

و بعد از ظھر نشست و انتظار نماز  ه بعد از مغربک یسک یبرا ص امبریقول پ
 دیشک یدوم را م

ه بن عمرویابن جر  ص ه گفت: رسول خداکت نموده است، یروا ب ر از عبداللَّ
ماند،  یه خواست باقک یو تعداده خواست برگشت ک ینماز مغرب را خواند، و تعداد

 یھا از دروازه یا پروردگارتان دروازه«رون شد و گفت: یب ص امبر خدایبعد از آن پ
را  یا ضهید: بندگانم فریگو یند، مک یافتخار م کآسمان را گشوده است، و به شما بر مالئ

  آمده است. )۲۴۵/۴نز (کن در الین چنیا .٢»شندک یرا انتظار م یگریاند، و د ادا نموده
ان آن یرده است، و راوکت یھمانند آن روا ب ن را ابن ماجه از ابن عمریو ا

 یر از ابوامامه ثقفیبکدر ال ی) آمده است. و طبران۲۴۶/۱ب (یه در الترغکاند، چنان ثقه
 د، و گفت:یرون گردیه نماز ظھر را ادا نمود بک یوقت س هیه گفت: معاوکت نموده، یروا

را  ییه رداکوارد شد  یم، بعد نزد ما در حالید تا نزدتان باز آیباشش یخو یدر جاھا
امبر یه پکرا  یزیچتان  یا برایه نماز عصر را خواند، گفت: آک یبر تن نموده بود، ھنگام

را با  ٣نی، گفت: آنان نماز نخستیم: بلیانجام داده بود خبر ندھم؟ پاسخ داد ص خدا
تا «رون رفت و گفت: ینزدشان ب ص امبریگزاردند و بعد از آن نشستند، آن گاه پ یو

د، یدید یاگر پروردگارتان را م«ر، گفت: یگفتند: نخ» د؟یا ت ننمودهکحرتان  یحال از جا
اش نشان داده است، و بر  هکمالئ یرا براتان  از آسمان را گشوده، و مجلس یا دروازه

) ۳۸/۲ن در المجمع (ین چنیا .٤»دیشک یانتظار نماز را م ند، و شماک یشما افتخار م
 آمده است.

                                           
 ).۴۴۰/ ۱ابن ابی شیبة ( -١
 ) صحیح دانسته است.۶۵۳) آلبانی آن را در الصحیحة (۸۰۱. ابن ماجه (صحیح -٢
 : نماز ظھر.یعنی -٣
را به بزار ارجاع داده است و طبرانی از طریق ابی امیة از مردی از ) آن ۳۸/ ۲. ھیثمی (ضعیف -٤

عمویش روایت کرده است. و گفته است: ابوامیة ثقفی را نیافتم. می گویم: طبرانی آن را در 
 ) روایت کرده است.۳۶۹/ ۱۹الکبیر (
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 ده استیشکه انتظار نماز عشاء را تا نصف شب ک یسک یبرا ص امبریقول پ
نماز عشاء را تا نصف  یشب ص ه: رسول خداکت نموده یروا س از انس یبخار

مردم «ده گفت: یش را گردانینماز را خواند رو یند، بعد از آن وقتکر افیشب به تأخ
و نزد  .١»دیاند در نماز ه در انتظار نماز بودهک یدند، شما از وقتینماز گزاردند و خواب

 یاز شما تا وقت ییکھر «ه: کت است یل مرفوع رواکبه ش س رهین از ابوھریھم چن یو
بار امرز، یا، او را بید: بار خدایگو یم که به خاطر نماز نشسته باشد در نماز است، و مالئک

وضو  بی ایزد ینمازش بر نخ یه از جاکابد ی یادامه م ین حالت تا وقتیا، رحمش نما، ایخدا
نمازش  یدر جا یبنده تا وقت«ه گفت: کنزد مسلم و ابوداود آمده،  یتیو در روا .٢»نشود

ا، یامرز، بار خدایا، او را بید: بار خدایگو یم کدر انتظار نماز باشد در نماز است، و مالئ
شود؟ پاسخ  یوضو م بی ، گفته شد: چگونه»وضو شود بی ایه برگردد کن یرحمش نما، تا ا

) آمده ۲۴۵/۱ب (ین در الترغین چنیا .٤دیا فشار بادش را دفع نمای یبه آھستگ :٣داد
 است.

 به انتظار نماز ص امبریب پیترغ
هیابن حبان در صح ه گفت: کت نموده است، یروا ب حش از جابربن عبداللَّ

نم به سبب آن خطاھا را محو کداللت ن یزیا شما را به چیآ«فرمود:  ص رسول خدا
امل و ک«رسول خدا، فرمود:  ی، ایگفتند: آر» دارد؟ یان بر میند و گناھان را از مک یم

نماز مسجدھا و انتظار سوی  بهثرت گام برداشتن کدرست نمودن وضو در حالت ناگوار، 
 ) آمده است.۲۴۷/۱ب (ین در الترغین چنیا .٥»تان ین است سنگرداریبعد از نماز، ا

 ص امبریدر زمان پ یره درباره آمادگیقول ابوھر

                                           
 .)۶۶۱بخاری ( -١
 .)۶۴۷بخاری ( -٢
 ره است.یپاسخ دھنده ابوھر -٣
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۴۷۱داوود () ابو۶۴۹مسلم ( -٤
) در سند آن شرحبیل بن سعد است که صدوق است و ۱۰۳۹. ابن حبان (سند آن ضعیف است -٥

) آلبانی می گوید: صحیح لغیره است. نگا: ۳۴۸/ ۱در پایان دچار اختالط گردید. نگا: التقریب (
 ).۴۴۷) (۳۱۲) (۱۹۳صحیح الترغیب (



 حیات صحابه    ١٧٦

 

ه گفت: کت نموده، یاز داود بن صالح روا -ح االسناد است یگفته: صح -م کحا
 ت درباره چه نازل شد:یآ نیا یدان یام، م برادرزاده یابوسلمه به من گفت: ا

ْ ۡص ٱ﴿ وا ُ�ِ  ْ  .]۲۰۰[آل عمران:  ﴾َوَرابُِطوا َوَصابُِروا
 .»دید و خود را آماده سازید و ثابت قدم باشینکصبر «: ترجمه

 ص امبریگفت: در زمان پ یه مکدم یشن س رهیر، گفت: از ابوھریپاسخ دادم: نخ
ن انتظار نماز بعد کول ،١ردیصورت بگ یه در آن از مرزھا حراست و پاسبانکنبود  ییغذا

 ) آمده است.۲۵۱/۱ب (ین الترغین چنیا .٢از نماز بود

 جنوبھم عن المضاجع یت: تتجافین آیقول انس درباره نزول ا
ت: ین آیه: اکت نموده یروا س از انس -ح دانسته یه آن را صحک - یترمذ

ۡ ٱ َعنِ  ُجُنوُ�ُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ ﴿  .]۱۶[السجدة:  ﴾َمَضاِجعِ ل
 .»شوند یرا خوابگاھا جدا م ھایشانپھلو« :ترجمه

ب ین در الترغین چنیا .٣شود یه با آن نماز عشاء گفته مکدرباره انتظار نازل شده، 
 ) آمده است.۲۴۶/۱(

 تأکید بر جماعت و اهتمام و توجه به آن

 به جماعت و اجازه ندادنش برای کور به ترك آن ص توجه پیامبر
 س تومکم از عمروبن ام مکحش و حایمه در صحیاحمد، ابوداود، ابن ماجه، ابن خز

ور ھستم، منزلم دور است و کرسول خدا، من  ی: اه گفت: گفتمکاند  ت نمودهیروا
ه در ک یدھ یا به من اجازه میند، آک ینم یه ھمراھم سازگارکھم دارم  ییراھنما

                                           
 یو حراست از آن برا یاسالم یدر مرزھا یاستعمال شده، و ھدف از آن آمادگ» رباط«در نص:  -١

 م.». یسنگردار«ا ی» سنگر رفتن«گر یا به عبارت دیجھاد است، 
) آن را روایت کرده و صحیح دانسته است اما در آن مصعب بن ثابت است که ۳۰۱/ ۲حاکم ( -٢

) است.آلبانی آن را در ضعیف ذھبی در الکاشف می گوید: به علت اشتباھاتش لین (سست
 ) ضعیف دانسته است.۲۴۰الترغیب (

 ) صحیح دانسته است.۵۸۹) و آلبانی آن را در صحیح الترغیب (۳۱۹۶. ترمذی (صحیح -٣



 ١٧٧  باب دوازدهم: اجتماع اصحاب بر نمازها

 

 یا اجازه«، فرمود: یپاسخ داد: آر» ؟یشنو یا اذان را میآ«د: یام نماز بخوانم؟ پرس خانه
  .١»ابمی یت نمیبرا

در مسجد آمد و در  ص ه: رسول خداکت است یروا ینزد احمد از و یتیدر رواو 
ن ییتع یمردم امام یه براکم ینما یمن اراده م«را احساس نمود، فرمود:  یقوم قلت

ه از نماز تخلف نموده و در کافتم یدست  یرون روم، و بر ھر انسانینم، بعد از آن بک
 یتوم گفت: اک، آنگاه ابن ام م»آتش بزنم یاش را بر و اش نشسته است، خانه خانه

 ییان من و مسجد نخلستان و درخت ھاست، و ھر ساعت به راھنمایرسول خدا در م
ا اقامت را یآ«ام نماز بگزارم؟ گفت:  ه در خانهکش دارد یم گنجایا برایابم، آی یدست نم

ب یالترغن در ین چنیا .٢»ایپس به طرف آن ب«، گفت: یپاسخ داد: آر» ؟یشنو یم
 ) آمده است.۲۳۸/۱(

ه بن مسعود و معاذ بن جبل درباره جماعت  قول عبداللَّ
 یسکه گفت: کاند  ت نمودهیروا س و ابن ماجه از ابن مسعود یمسلم، ابوداود، نسائ

 یین نمازھا، در ھمان جاید بر ایه دوست دارد، فردا با خداوند، مسلمان روبرو شود، باک
تان  ینب یبرا ید، چون خداوند تعالیشود محافظت نما یم ٣ھا اذان گفته آن یه براک

و اگر شما در  اند، تیھا از سنن ھدا نیده است، و ایت را مشروع گردانیسنن ھدا
تان  یگزارد، سنت نب یاش نماز م ن متخلف در خانهیه اکد، چنانینماز بگذارھایتان  خانه
ه ک ید، و ھر مردیشو یگمراه مد ینمود کرا ترتان  ید، و اگر سنت نبیا نموده کرا تر

 ین مسجدھا رویمسجد از اسوی  بهو دارد، و بعد یکرا ن یکسازد، و پا کخود را پا
بدان  یا سد، و درجهینو یم یا ییکدارد ن یه بر مک یاورد، خداوند به او در ھر گامیب

م، یافتیند، و ما خود را چنان درک یمحو م یرا به سبب آن از و ییند، و بدک یبلندش م
به جماعت  یدر حال ید، و مردیورز یه جز منافق معلوم النفاق، از جماعت تخلف نمک

ه کنیآوردند، تا ا یرا م یداد و آنان و یه مکیگر تیدو تن د یھا ه بر شانهکشد،  یآورده م

                                           
) آلبانی آن را ۵۵۲) ابوداوود (۱۴۸۰) ابن خزیمة (۴۲۳/ ۳) احمد (۷۹۲. ابن ماجه (صحیح -١

 صحیح دانسته است.
 ).۴۸۷) االرواء (۴۲۹نگا: صحیح الترغیب ( )۴۲۳/ ۳. احمد (صحیح -٢
شود، و مراد از  یشود و نماز با جماعت خوانده م ینمازھا اذان گفته م یه براک: در مساغجد، یعنی -٣

 ت ھم جماعت است نه خود نمازھا. م.یسنن ھدا



 حیات صحابه    ١٧٨

 

ه از نماز کم، یافتیدریآمده: ما خود را در حال  یتیشد، و در روا یرده مکستاد یدر صف ا
در  یه مردک ید، حتیورز یض تخلف نمیا مریه نفاقش دانسته شده بود ک یجز منافق

ت یسنن ھدا ص آمد، و گفت: رسول خدا یرفت، و به نماز م یگر راه میان دو مرد دیم
ه در آن اذان داده ک است یت نماز در مسجدیم داده است، و از سنن ھدایرا به ما تعل

 ) آمده است. ۲۲۴/۱ب (ین در الترغین چنیا .١شود یم
نز که در الکاء در المختارة به طول آن، چنانین عبدالرزاق و ضین را ھم چنیو ا

ن به مانند آن ی) ھم چن۴۰(ص یالبسین را طیاند. و ا ردهکت ی) آمده، روا۱۸۱/۴(
در  یه مسجدکابم، ی یاز شما را چنان م یکت نموده، و افزوده است: و من ھر یروا

ھایتان د و مسجدینماز بگذارھایتان  گزارد، و اگر در خانه یاش دارد، و در آن نماز م خانه
 د.یا نموده کرا ترتان  ید، سنت نبینک کرا تر

ه گفت: کت نموده است، یروا س ) از معاذبن جبل۲۳۵/۱( هیم در الحلیو ابونع
پنجگانه، در  ینمازھا نید به ایدر امان باشد، با أل ه دوست دارد، نزد خداوندک یسک

اند، و از  تیھا از سنن ھدا نید، چون ایایشود، ب یھا صدا م آن یه براک ییھمان جاھا
نماز  یام جا د: من در خانهیسنت گذاشته است، و نگوتان  یبراتان  یه نبکاند  ییزھایچ

تان  ید، سنت نبین را انجام دھیگزارم، چون اگر شما ا یگزاردن دارم، و در آنجا نماز م
 د.یشو ید گمراه مینک کرا ترتان  ید، و اگر سنت نبیا نموده کرا تر

 نمود یم کجماعت را در فجر و عشاء تر هک یسکاصحاب در مورد  یبدگمان
ه گفت: ما کاند  ت نمودهیروا ب حش از ابن عمریمه در صحیو ابن خز یطبران

ن ین چنیا .٢میشد یبدگمان ماش  م، دربارهینمود یرا در فجر و عشاء گم م یمرد یوقت
ه در کن را، چنانیدبن منصور از ابن عمر مانند ای) آمده است. و سع۲۳۲/۱ب (یدر الترغ

) ۴۰/۲ه در المجمع (کن را، چنانیت نموده است، و بزار ای) آمده، روا۲۴۴/۴نز (کال
 اند. مؤثق یرده، و صاحب المجمع گفته: رجال طبرانکت یآمده، روا

 ل از جماعت فجر او را باز داشت یام لیه قک یسکقول عمر درباره 

                                           
 ).۱۰۸/ ۲) نسائی (۴۱۵، ۳۸۲/ ۱) احمد (۷۷۷) ابن ماجه (۵۵۰) ابوداوود (۶۵۴مسلم ( -١
 ).۴۰۷) و صحیح الترغیب (۴۰/ ۲) نگا: المجمع (۲۷/ ۱۲. طبرانی (صحیح -٢



 ١٧٩  باب دوازدهم: اجتماع اصحاب بر نمازها

 

 س ه: عمربن خطابکت نموده یحثمه روا یمان بن ابیر بن سلکاز ابوب کمال
بازار رفت سوی  بهصبحگاھان  س افت، و عمریحثمه را در نماز صبح ن یمان بن ابیسل
 ب مانینار شفاء مادر سلکاز س عمر -ن مسجد و بازار بود یمان بین سلکو مس -

شب را  یدم، به او پاسخ داد: ویصبح ند مان را در [نماز]یعبور نمود، و به او گفت: سل
ه در نماز صبح کنیگفت: ا س نمود، و بعد خواب بر او غلبه نمود، عمر یدر نماز سپر

ن در ین چنیتر است. ا نم محبوبکام یرا ق یه شبکنیم از ایدر جماعت حاضر شوم، برا
ه گفت: کت است یه روایکمل یاست. و نزد عبدالرزاق از ابن اب) آمده ۲۳۵/۱ب (یالترغ

آمد، عمر گفت: چرا  س در رمضان نزد عمر -عب کبن  یعد یاز زنان بن ییک -شفاء 
ن، یرالمؤمنیام یدم؟ پاسخ داد: ایرا در نماز صبح حاضر ند -شوھر آن زن  -ابوحثمه 

د، یرون آیه بکتنبل شد  گر سست وینمود، و د یر سپریگیوشش پکشب را در تالش و 
گفت: به خدا سوگند، اگر به آن حاضر  س د، عمرین صبح را خواند و خوابیبنابرا

ه  یتر بود. و نزد و وشش شبش محبوبکم از یشد، برا یم ھمچنان از شفاء بنت عبداللَّ
د، و دو مرد را نزدم یام نزدم وارد گرد در خانه س ه گفت: عمربن خطابکت است یروا

 یه با ما در نماز حاضر نشدند چطور است؟ گفتم: اکن دو ید: حال ایافت، پرسیخواب 
بعد آنقدر نماز  ،-و آن در مضان بود  -ن، ھمراه مردم نماز گزاردند یرالمؤمنیام

ه کنیگفت: ا س دند، عمریه صبح نمودند، و نماز صبح را گزاردند و خوابکخواندند 
تر است.  را تا صبح نماز بگزارم، محبوب یه شبکنیم از ایصبح را در جماعت بخوانم، برا

 ) آمده است.۲۴۳/۴نزالعمال (کن در ین چنیا

نماز عشاء به جماعت از  یرد ابن عمر وقتکقول ابو دراء درباره جماعت و عمل
 دستش رفت

ه کنزدم وارد شد،  یه گفت: ابودرداء در حالکت نموده، یاز ام الدرداء روا یبخار
ن ساخته است؟ گفت: به خدا سوگند، از امر یچه تو را خشمگ دم:یپرسن بود، یخشمگ

 .١گزارند ینماز م یجا یکه آنان کنینم، مگر ایب ینم یزیچ ص خداوند محمد
نماز عشاء از نزد ابن  یه: وقتکت نموده ی) از نافع روا۳۰۳/۱( هیم در الحلیو ابونع

 یربن موسداشت، و بش یه شبش را زنده میشد، بق یاز جماعت فوت م ب عمر

                                           
 ).۶۵۰بخاری ( -١



 حیات صحابه    ١٨٠

 

 یھقیرده است. و نزد بکت یز رواین ین را طبرانیداشت. ا یگفته: شبش را زنده م
گزارد.  یگر نماز میشد، تا نماز د ینماز جماعت از نزدش فوت م یت است: وقتیروا

 .) آمده است۳۴۹/۲( ه در االصابهکچنان 

اش و قولش به  ینماز فجر در شب عروس یرون شدن حارث بن حسان برایب
 عتابش نمود هک یسک

ه گفت: حارث کت نموده، یر به اسناد حسن از عنبسه بن ازھر روایبکدر ال یطبران
در آن زمان ازدواج  یوقت یازدواج نمود، و مرد -ه از اصحاب بود ک - س بن حسان

ن به ید، بنابرایگرد یرون نمینماز بامداد ب ینشست و برا یدر پرده م یینمود، روزھا یم
؟ گفت: یا ه امشب با ھمسرت ھمبستر شدهک، ییآ یرون میب یا در حالیگفته شد: آ یو

ست. ید زن بدیه مرا از نماز بامداد در جماعت بازدارد، بدون تدک یبه خدا سوگند، زن
 ) آمده است.۴۱/۲ن در مجمع الزوائد (ین چنیا

 یھا صف به برابر نمودن ص امبریتوجه و اھتمام پھا  ب صفیبرابر نمودن و ترت
 اصحابش در نماز

 ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س حش از براء بن عازبیمه در صحیابن خز
گفت:  ینمود و م یمردم را برابر م یھا ھا و شانه نهیآمد، و س یدر به سمت صف م

بر صف اول  کشود، خداوند و مالئ یمختلف مھایتان  ه قلبکد ینابرابر و مختلف نشو«
) آمده است. و نزد ابوداود به ۲۸۲/۱ب (ین در الترغین چنیا .١»فرستند یدرود م

ه یسمت صف به ناح یکاز  ص ه گفت: رسول خداکت است یاسناد حسن از براء روا
مختلف «گفت:  ید و میشک یدست م ھایمان ھا و شانه نهیرفت و بر س یگرش مید

) آمده است. ۲۸۹/۱ب (یالترغن در ین چنی، ا٢ر شدهکو مانند آن را متذ»... دینشو
ه: رسول کاند  ت نمودهیروا س از جابربن سمره یر از ترمذیمسلم و ائمه چھارگانه به غ

نزد پروردگارشان  که مالئکد، یبند یا چنان صف نمیآ«ش ما آمد و گفت: یپ ص خدا
صف شان  چگونه نزد پروردگار کرسول خدا، مالئ یم: ایگفت» بندند؟ یصف م

                                           
 ).۱۵۵۷، ۱۵۵۶. ابن خزیمة (صحیح -١
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۶۶۴. ابوداوود (صحیح -٢



 ١٨١  باب دوازدهم: اجتماع اصحاب بر نمازها

 

چسبند و ملحق  ینند و در صف به ھم مک یاول را تمام م یھا صف«فرمود: بندند؟  یم
 ) آمده است. ۲۸۳/۱ب (ین در الترغین چنیا .١»شوند یم

 ص ه گفت: با رسول خداکت است یروا س بن سمره و نزد ابوداود و ابن ماجه از جابر
چه شما را باز «م، فرمود: یم و نشستینیه بنشکاشاره نمود مان  یم، به سوینماز گزارد

نز که در الکچنان .٢ر نمودهکو مانند آن را ذ»... دیصف بند که چون مالئکدارد،  یم
 ) آمده است.۲۵۵/۴(

ه: کاند  ت نمودهیروا س ریاز نعمان بن بش ٣یو ائمه شش گانه به جز بخار کو مال
د، تا ینما یبرابر مرھا را یه تکنمود، انگار  یبرابر م یما را طور یھا صف ص رسول خدا

ستاد و یرون آمد و ایب یم، بعد از آن روزیآموخت یه ما آن را از وکافت یه درکنیا
ده یشکرون یاش را از صف ب نهیه سکد یرا د ید، آن گاه مردیر بگویبکبود ت یکنزد

ه خداوند در کنیا اید، ینکرا برابر تان یھا ا صفیبندگان خدا، «است، فرمود: 
  .٤»آورد یم یدگرگونھایتان  چھره

ه گفت: آن گاه من ھر کحش آمده، ینزد ابوداود و ابن حبان در صح یتیو در روا
ش یپا کقش و قوزیرف یش را به زانویقش و زانویاش را به شانه رف ه شانهکدم یمرد را د
 ) آمده است.۲۸۹/۱ب (ین در الترغین چنیا .٥چسباند یم یو یپا کرا به قوز

 ریبکھا قبل از ت به برابر نمودن صف ش یعل دستور عمر، عثمان و
به برابر نمودن  س ه: عمرکاند  ت نمودهیاز نافع روا یھقی، عبدالرزاق و بکمال

 .٦گفت یر میبکه برابر شده است تکآمدند  ینزدش م ینمود، و وقت یھا امر م صف
ھا  صف یبه برابر س ه گفت: عمرکت است یروا یونزد عبدالرزاق از ابوعثمان نھد

ه گفت: کپندارمش  یا، و میفالن جلو ب یا، ایفالن جلو ب یگفت: ا ینمود و م یامر م
ھمچنان از او  یه خداوند مؤخرشان دارد. و نزد وکنینند تا اک یر میشه تأخیھم یقوم

                                           
 ).۱۵۲۴) ابن خزیمة (۹۹۲) ابن ماجه (۱۰۱/ ۵) احمد (۶۶۱) ابوداوود (۴۳۰مسلم ( -١
 ) نگا: حدیث سابق.۹۹۲) ابن ماجه (۶۶۱اوود (. ابودصحیح -٢
 ه سھو است.کآمده، » ت نمودهیھم روا یو بخار«در اصل  -٣
 ).۴۳۶) مسلم (۷۱۷بخاری ( -٤
 ) از انس به مانند آن.۷۲۵) بخاری (۲۶۶۲. ابوداوود (صحیح -٥
 ).۳۶۱) (۴۴) به شماره (۱۵۸/ ۱. مالک در موطا (صحیح -٦
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ھا و  ستاد، به شانهیا ینماز جلو م یبرا یدم وقتیرا د س ه گفت: عمرکت است یروا
د، ابن ی) آمده است. عبدبن حم۲۵۴/۴ ۲۵۵نز (کن در الین چنیارد. ک یھا نگاه م قدم
به  یوقت س ه گفت: عمربن خطابکاند  ت نمودهیحاتم از ابونضره روا یر و ابن ابیجر

را ھایتان  فالن عقب رو، صف یا، ایفالن جلو ب ید، ایگفت: برابر شو یستاد میا ینماز م
 نمود: یخواھد، بعد از آن تالوت م یمه را کروش مالئتان  ید، خداوند براییدرست نما

آٱ نُ َ�َحۡ  �نَّا﴿ ۡ ٱ نُ َ�َحۡ  �نَّا ١٦٥ فُّونَ لصَّ  .]۱۶۶-۱۶۵[الصافات:  ﴾١٦٦ ُمَسّبُِحونَ ل
 .»میندگانیم، و ما تسبح گویو ما صف زدگان«: ترجمه

 کل بن مالیاز ابوسھ یھقی) آمده است. و عبدالرزاق و ب۲۵۵/۴نز (کن در الین چنیا
ه نماز برپا شد و کبودم،  س ه گفت: با عثمان بن عفانکاند  ت نمودهیو او از پدرش روا

 یند، و تا آن وقت با وکمعاش مقرر  یزیم چیه براکنمودم  یمن ھمراھش صحبت م
نزدش  یه مردانکنمود،  یبرابر مھایش  فشکھا را با  زهیصحبت نمودم و او سنگ ر

ه کده بود، به او خبر دادند یھا مؤظف گردان صف ه آنان را به برابر نمودنکآمدند 
 .١ر گفتیبکاند، آن گاه گفت: در صف برابر شو، و بعد از آن ت ھا برابر شده صف
ت نموده، یروا س یبه از علیش ی) آمده است. و ابن اب۲۵۵/۴نز (کن در الین چنیا

گر مھربان ید یکد بر یشود، و با ھم بچسب یبرابر مھایتان  د، قلبیه گفت: برابر شوک
 ) آمده است.۲۵۵/۴نز (کن در الین چنید. ایشو یم

 قول ابن مسعود درباره برابر نمودن صف ھا
ه بن مسعود م، یافتیه گفت: ما خود را چنان درکت نموده، یروا س احمد از عبداللَّ

د: رجال آن یگو ی) م۹۰/۲( یثمیھ .٢شد ینماز برپا نم ھایمان مل شدن صفکه تا مک
ه ک یسانکبر  که گفت: خدا و مالئکت است یروا یاز و یو نزد طبران اند. حیرجال صح

رحمت و درود  -صف اول  یعنی -روند  یش میپ یھا در نمازشان در صف
) گفته، نام برده ۹۲/۲( یثمیه ھک، چنان یه از وکست ین مردیدر ا .٣فرستند یم

 نشده است.

                                           
 ).۳۶۲. مالک (صحیح -١
 ) احمد شاکر آن را صحیح دانسته است.۴۱۹/ ۱. احمد (صحیح -٢
 ).۹۲/ ۲) در سند آن ناشناخته وجود دارد. نگا: المجمع (۲۶۰/ ۹. طبرانی (ضعیف -٣
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 و قول ابن عباس درباره صف اول ص امبریقول پ
ه گفت: عامربن مسعود کت نموده، یع روایز بن رفیر از عبدالعزیبکدر ال یطبران

م مزاحمت نمود، یه نزد مقام در صف اول براکر در میخالفت ابن زب یدر روزھا یشیقر
ث یم حدیر است؟ آن گاه برایه در صف اول خکشد  یا گفته مید: به او گفتم: آیگو یم
اگر مردم آنچه را «گفته است:  ص د، رسول خدا، به خدا سوگنیان نموده گفت: آریب

 یثمیھ .١»ابندی یا سھم در آن صف ره نمیدر صف اول است بدانند، جز به قرعه 
بودن عامر اختالف شده است.  یه در صحابکنیاند، مگر ا د: رجال آن ثقهیگو ی) م۹۲/۲(

صف اول  ه گفت: برکت نموده، یروا ب ر از ابن عباسیبکدر األوسط و ال یو طبران
ن یه در بکد، و زنھار ینکد، و در صف اول به طرف راست آن مالزمت ییمالزمت نما

آمده،  یکل بن مسلم مین اسماعید: در ایگو ی) م۹۲/۲( یثمیھ .٢دیھا صف ببند ستون
 باشد. یف میو ضع

 ستدینا یسکن و انصار یدر صف اول جز مھاجر: ص امبریقول پ
نه یه گفت: در مدکت نموده، یس بن عباده روای) از ق۳۰۳/۳( کم در المستدرکحا

ستادم، آن گاه عمربن یه نماز برپا شد، جلو رفتم و در صف اول اک یحاضر شدم، ھنگام
رون یبا او ب یرد و بعد از آن جلو رفت، و مردکھا را جدا  رون آمد، و صفیب س خطاب

رد، کنگاه  قوم یھا داشت و به چھره یکو اند کش نازیه گندمگون بود و رکآمد، 
گران تمام  یلیمن خ ین عمل برایستاد، ایم اید، عقبم راند و در جایه مرا دک یھنگام

نسازد،  غمگینتد و یایمن متلفت شده گفت: بدت نسوی  بهه برگشت ک یشد، ھنگام
در صف اول «د: یگو یه مکدم یشن ص ا آن بر تو گران تمام شد؟ من از رسول خدایآ

. س ٣عبکبن  یست؟ گفتند: ابکین یدم: ای، پرس»ستدینا یسکن و انصار یجز مھاجر
م آن را به که حکاست،  یثین حدید: ایگو یرده است مکموافقت  یبا و یه ذھبکم کحا

 هین را در الحلیم ایباشد. و ابونع یح االسناد میت نموده، و صحیاز قتاده روا ییتنھا
ه من در مسجد ک یحاله گفت: در کرده کت یس روایاز ق یگری) به سند د۳۵۲/۱(

                                           
 ).۹۲/ ۲) نگا: المجمع (۱۲۶۸/ ۳) ابن عدی (۳۷۹/ ۱طبرانی در الکبیر و ابن ابی شیبة ( -١
بن مسلم مکی است که ضعیف است: المجمع ) در سند آن اسماعیل ۳۵۷/ ۱۱. طبرانی (ضعیف -٢

)۲ /۹۲.( 
 ).۳۰۳/ ۳. حاکم (صحیح -٣
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م ید و از جایشکاز عقبم آمد و مرا  یخواندم، ناگھان مرد ینه در صف اول نماز میمد
م ملتفت شد، متوجه ید به سویه سالم گردانک یستاد، ھنگامیم ایدور نمود و در جا

ست ین عھدینرساند، ا یجوان، خداوند به تو بد یعب است، گفت: اکبن  یه ابکشدم 
 ر شد.کث را متذیما... و حد یبرا ص امبریاز پ

  مشغول شدن امام به کارها و حوائج مسلمانان بعد از اقامت

 ارکن یبه ا ص امبریت پیمشغول
با  یشد، و مرد یه گفت: نماز برپا مکت نموده، یروا س ریعبدالرزاق از اسامه بن عم

ستاد، یا یمان او و قبله ینمود، و در م یه داشت صحبت مک یارکدر مورد  ص امبریپ
ام یه از طول قکدم یقوم را د یرد، بسا اوقات بعضک یصحبت م یماند و با و یم یلیو خ

ن را ھمچنان ی) آمده است. ا۲۳۴/۴نز (کن در الین چنیا .١خواب رفتند ص امبریپ
نز که در الکاند. چنان ردهکت یبه مثل آن روا س خ در االذان از انسیعبدالرزاق و ابوالش

ه: نماز در وقت عشاء برپا کت است یر از انس رواکاست. و نزد ابن عسا) آمده ۲۷۳/۴(
ه ک ینمود، تا حّد  یصحبت م یستاد، و با ویا یم یبا مرد ص امبریشد، و پ یم

ن ین چنیخاستند. ا یرفتند، و بعد از آن به نماز بر م یاز صحابه به خواب مھایی  گروه
 ) آمده است.۲۷۳/۴نز (کدر ال

ه مؤذن کنیبعد از ا ص امبریه گفت: پکت نموده، یاالذان از عروه رواخ در یو ابوالش
نمود و آن را برآورده  یصحبت م یارکشد، در  یگفت: و خاموش م یاقامت م

ه آن را به دست کداشت  یچوب یفرمود: و کد: و انس بن مالیافزا یساخت. م یم
) ۴۳در االدب المفرد (ص ی) آمده است. و بخار۲۷۳/۴نز (کن در الین چنیگرفت. ا یم

نزدش  یسکم و مھربان بود، ھر یرح ص امبریه گفت: پکت نموده، یاز انس روا
نماز اقامت  یرد، براک یبود وفا م یاش را اگر نزدش م داد، و وعده یآمد به او وعده م یم

ارم مانده است، و کاز  یکاش گرفته گفت: اند نزدش آمد و از جامه ییگفته شد، و اعراب
فارغ  یار وکه از کنینم، سپس ھمراھش برخاست، تا اکه آن را فراموش کترسم  یم

 د، آن گاه برگشت و نماز گزارد.یگرد

                                           
 ).۲۰۹۴) آلبانی آن را حسن دانسته است. نگا: الصحیحة (۲۷۸. بخاری در ادب المفرد (حسن -١
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 ارکن یبه ا ل ت عمر و عثمانیمشغول
 یشد، و مرد یه گفت: نماز برپا مکت نموده، یروا یاز ابوعثمان نھد یع زھرانیابورب
ام یاز ما از طول ق یه بسا اوقات بعضک ینمود، حت یآمد و با او صحبت م یم س نزد عمر

بن طلحه  ی) آمده است. و ابن حبان از موس۲۳۰/۴نز (کن در الین چنیم. اینشست یم
نماز  یه بر منبر قرار داشت، و مؤذن براک س ه گفت: از عثمان بن عفانکت نموده، یروا

نز کدر الن ین چنید. ایپرس یمردم را م یھا ه اخبار و نرخکدم یگفت، شن یاقامت م
رده است، و کت یبه مثل آن روا ین را از موسی) ا۵۹/۳) آمده است. و ابن سعد (۲۳۴/۴(

ه گفت: با کو او از پدرش گذشت  کل بن مالیت از ابوسھیھا به روا در برابر نمودن صف
 ث.ینمودم... الحد یه نماز برپا شد و من با او صحبت مکبودم،  س عثمان بن عفان

  ش و اصحابش ص زمان پیامبر امامت و اقتداء در

 گزارند ید نماز میه آنان را دک یوقت ص امبریان در اطاعت اصحاب از پیول ابوسفق
ه و فتح یبیث را به طول آن در صلح حدیت نموده، و حدیرمه رواکبه از عیش یابن اب

اور سالمت یان، اسالم بیابوسف یا«گفت:  یر نموده، و در آن آمده، به وکه ذکم
را به منزل خود برد،  یو س اسالم آورد، و عباس س انی، آن گاه ابوسف»یمان یم

ابوالفضل  یان گفت: ایوضو گرفتن برخاستند، ابوسف یه صبح نمودند مردم براک یھنگام
نماز  یه آنھا براکر، بلیاند؟ گفت: نه خ دستور داده شده یزیمردم را چه شده است؟ به چ

امر نمود و او وضو گرفت، بعد از آن او را با خود نزد  یاند، آن گاه عباس به و برخاسته
ر گفت و مردم یبکد تیداخل نماز گرد ص ه رسول خداک یبرد، ھنگام ص رسول خدا

ز بلند یوع نمودند، بعد بلند شد و آنان نکوع نمود، مردم ھم رکر گفتند، بعد از آن ریبکھم ت
نجا و آنجا جمع شده باشند یه از اکرا  یا ندهکقوم پرا یان گفت: فرمانبرداریشدند، ابوسف

بزرگ خود فرمانبرداراند  یھا برا نیان مانند عزتمند مانند ایده بودم، نه فارسیمثل امروز ند
برادر زاده ات بزرگ شده  یابوالفضل پادشاھ یان افزود: ایروم، ابوسف یھا و نه ھم گروه

نز کن در الین چنی. اه نبوت استکست بلین ین پادشاھیاست، عباس به او گفت: ا
ت نموده، و ین را روایا ل مونهیر از میبکر و الیدر الصغ ی) آمده است، و طبران۳۰۰/۵(
وضوء  یبرا ص ر شده و در آن آمده: رسول خداکث را در غزوه فتح متذیمونه حدیم

ان یدند، ابوسفیمال یم ھایشانگرفتند و بر رو یرا م یو یبرخاست، و مسلمانان آب وضو
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 یگفت: پادشاھ س برادرزاده ات بزرگ شده است، عباس یابوالفضل، پادشاھ یگفت: ا
 یثمیھ .١اند ن قدر دلباختهیا یه به وکه نبوت است و به خاطر نبوت است کست بلین
  باشد. یف میضع یمان بن نضله آمده و ویبن سل ییحین ید: در ایگو ی) م۱۶۴/۶(

 یان وقتیه: ابوسفکر نموده کعروه ذد: و یگو ی) م۲۹۱/۴ه (یر در البدایثکو ابن 
آورند و  یم یه به نماز روکد یه نزد عباس بود صبح نمود، و مردم را دکرا  یھمان شب

نند؟ پاسخ داد: ک یھا چه م نید و به عباس گفت: ایشوند، ترس ینده مکطھارت پرا یبرا
د و یاز حاضر گرده نمک یشوند، و ھنگام ینده مکنماز پرا یاند، و برا دهیآنان اذان را شن

 ینند گفت: اک یاش سجده م نند و به سجدهک یوع مکر یوع وکه به رکد ینان را دیا
، به خدا سوگند، اگر یدھند؟ گفت: آر یند انجام مکشان را امر یعباس به ھر چه ا

 نند.ک یند، اطاعتش مکامر  یدنیطعام و نوش کشان را به تریا

 ص امبریر به امر پکنماز مسلمانان در عقب ابوب
ر ینزد احمد و غ ل شهیث عایبه نماز در حد ص امبریپ یدر رغبت و عالقمند

مردم نماز بدھد، و  یفرستاد تا برا س رکنزد ابوب ص امبرین پیه: بنابراکاو گذشت 
مردم نماز بده، پاسخ داد: تو به  یعمر، برا یبود، پس گفت: ا یکق و نازیر مرد رقکابوب

 ینزد بخار یث ویمردم نماز داد. و در حد یآن روزھا را بران ی، بنابرایتر ن مستحقیا
ر ک، به او گفته شد: ابوب»مردم نماز بدھد ید تا براینکر را امر کابوب«آمده: فرمود: 

 یتواند برا یستد، نمیدر مقام تو با ین شونده و نازل دل، وقتیست زود اندوھگیمرد
ردند، بار سوم سخنش کرار کش تیرا برارار نمود، و آن کمردم نماز بدھد، باز حرفش را ت

 ید تا براینکر را امر کابوب ٢د!!یوسف ھستیشما چون صاحبان «رار نموده گفت: کرا ت
 ».مردم نماز بدھد

ه بن زمعه رسول  یماریه بک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س و احمد از عبداللَّ
 س چند از مسلمانان نزدش بودم، بالل ید، من با تنید گردیسخت و شد ص خدا
د: یگو ی، م»ه نماز بدھدکد ینکرا امر  یسک«فرمود:  ص امبرینماز فراخواند، پ یبرا

ب بود، یغا س رکدم، و ابوبیان مردم روبرو گردیدر م س رون رفتم و با عمریآن گاه ب

                                           
) در سند آن یحیی بن سلیمان بن نضلة ضعیف است: ۴۳۵، ۴۳۳/ ۲۳. طبرانی در الکبیر (ضعیف -١

 ).۱۶۴/ ۶المجمع (
 خطاب به ھمسرانش است. -٢
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عمر  یبرخاست، و ھنگام ید: ویگو یمردم نماز بده، م یز و برایعمر برخ یگفتم: ا
 ،-آواز بلند  یبود دارا یعمر مرد -د یش را شنیصدا ص امبر خدایر گفت، پیبکت

ن ابا دارند!! خدا و یو مسلمانان از ا جاست؟ خداکر کابوب«گفت:  ص رسول خدا
ن یر فرستاد و او آمد، البته بعد از اکد: بعد دنبال ابوبیگو یم» ن ابا دارند!!یمسلمانان از ا

ه بن  یبرا یمردم امامت نموده بود، و یعمر آن نماز را برا هک مردم نماز داد، عبداللَّ
؟ به خدا سوگند، یردکابن زمعه چه  یبر تو!! ا ید: عمر به من گفت: وایگو یزمعه م

بدان امرم نموده است! اگر  ص ه رسول خداکچنان پنداشتم  یمرا امر نمود یوقت
 ص د: پاسخ دادم: به خدا سوگند، رسول خدایگو یدادم، م یبود نماز نم یچنان نم

ه به نماز کدم ید یسانکن یتر دم، تو را مستحقیر را ندکابوب یوقت یامرم ننموده بود، ول
 .١حاضر شده بودند

رده است. کت ی) آمده، روا۲۳۲/۵ه (یه در البداکن را ابوداود، چنانین این چنیا
ث به شرط ین حدیت نموده، و گفته: ای) روا۶۴۱/۳م (کن را حاین این چنیم: ایگو یم

ه کاند. و نزد ابوداود، چنان ت ننمودهین را روایو مسلم ا یبخار یح است، ولیمسلم صح
 یصدا ص امبریپ یه گفت: وقتکن آمده یث چنین حدی) آمده، در ا۲۳۲/۵ه (یدر البدا

اش  حجرهه سرش را از کنیرون شد، تا ایب ص امبرید: پیگو ید، ابن زمعه میعمر را شن
ن یو ا». قحافه نماز ندھد یمردم جز ابن اب ینه، نه، برا«رون نمود و بعد از آن گفت: یب

در خالفت  س رکو در بخش اصحاب و مقدم ساختن ابوب .٢گفت یرا به خشم و قھر م
 ص ه رسول خداکشوم،  یش نمیپ یمرد یش رویگذشت: من در پ س دهیقول ابوعب

 یما را امامت نمود، و قول عل یند، و او تا وفات وکامامت  یرا امر نموده بود تا برا یو
 ص ن مردم به آن، بعد از رسول خدایتر ر را مستحقکز گذشت: ما ابوبین ب ریو زب

م، او را یدان یرا م یو یق غار و دوم دو تن است، و ما شرف بزرگیرف یم، وینیب یم
 ه خودش زنده بود.کامر نموده بود  یبه نماز دادن به مردم در وقت ص رسول خدا

 س رکدرباره امامت ابوب ل یقول عمر و عل

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۴۱۶۰) ابوداوود (۳۲۲/ ۴. احمد (صحیح -١
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۴۴۶۱. ابوداوود (صحیح -٢
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وفات نمود  ص امبریه پک یت نموده است: ھنگامیروا س از ابن مسعود ینسائ
نزدشان آمد و  س ، آن گاه عمریریباشد و از شما ھم ام یریانصار گفتند: از ما ھم ام

مردم نماز بدھد؟  یرا امر نمود تا برا س رکابوب ص امبریه پکد یدان یا نمیگفت: آ
فتد؟ یر جلو بکه از ابوبکدھد  یب خاطر اجازه میاز شما نفسش به ط یکدام ک یبرا

ن در جمع الفوائد ین چنیا .١میش شویر پکه بر ابوبکم یبر یگفتند: به خدا پناه م
 ه گفت:کر نموده، کذ س ی) از عل۳۵۴/۴نز (ک) آمده است، و در منتخب ال۲۰۶/۲(
ب یمردم نماز بدھد و من حاضر بودم، نه غا یه براکر را امر نمود کابوب ص امبریپ

مان  نیبه د ص امبریمان، به آنچه پ یایدن ین برایداشتم، بنابرا یضیبودم و نه ھم مر
 م.یشد ید، راضیگرد یراض

 درباره امامت عرب س یقول سلمان فارس
 س ه گفت: سلمانکت نموده، یروا یندک ی) از ابوالبال۱۸۹/۱( هیم در الحلیابونع

ه ک یف آورد، ھنگامیتشر ص از اصحاب محمد -ا دوازده سوار ی -زده سوار یبا س
ه جلو برو، گفت: ما نه امامت ید، گفتند: اینماز حاضر گرد م و نه ینک یتان م ابوعبداللَّ

است، ت نموده یما را توسط شما ھدا یم، خداوند تعالیینما یاح مکرا نھایتان  زن
سالم داد،  یعت نماز گزارد، وقتکاز قوم جلو رفت و چھار ر ید: آن گاه مردیگو یم

رد، ما به ک یت میفاکمان  یعت براکعت چه، نصف چھار رکسلمان گفت: ما را به چھار ر
ت یر روایبکن را در الیا یدر سفر، و طبران یعنید: یگو ی، عبدالرزاق م٢میازمندتریرخصت ن

 ف دانسته است.ید، ضعیگو ی) م۱۵۶/۲( یثمیه ھکن، چنانیرا ابن مع یلیرده، و ابولک

 به غالمان ش اصحاب یاقتدا
 یطعام س دیاس ید غالم بنیه: ابوسعکت نموده یروا س عبدالرزاق از ابوقتاده

را دعوت نمود،نماز حاضر شد، ابوذر  ش فه و ابن مسعودیساخت، بعد از آن ابوذر، حذ
فه به او گفت: در عقبت صاحب خانه است، و او یبدھد، حذنماز شان  یش شد تا برایپ

                                           
) از ۳۶۶۸) آلبانی آن را حسن دانسته است و اصل حدیث در بخاری (۷۵، ۷۴/ ۲. نسائی (حسن -١

 است.حدیث عایشه بطور مفصل آمده 
) ۱۵۶/ ۲) و طبرانی در الکبیر. ابولیلی چنانکه در المجمع (۱۸۹/ ۱. ابونعیم در الحلیة (ضعیف -٢

 آمده است، ضعیف است.
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ابن مسعود؟ پاسخ داد:  ینطور است ایتر است، ابوذر به او گفت: ھم به امامت مستحق
شم یه من غالم بودم پک یحال د: دریگو ید می، آن گاه ابوذر به عقب برگشت، ابوسعیآر

ه گفت: نماز در کت است یاھمچنان از نافع رو یردم. و نزد وکشان  نمودند و امامت
ه بن عمریدر گوشه مد یمسجد داشت، و امام  ینیآنجا زم ب نه برپا شد، و عبداللَّ

ش شو و نماز بده، ید، غالم گفت: پیآن مسجد غالم بود، و ابن عمر به نماز حاضر گرد
ن ی، و غالم نماز داد. ایه در مسجدت نماز بگزارک یتر ابن عمر گفت: تو مستحق

ه بن حنظله۲۴۶/۴نز (کالن در یچن ه کت نموده، یروا س ) آمده است. و بزار از عبداللَّ
 ص اران رسول خدایاز  یم، و تعدادیبود ب س بن سعد بن عبادهیگفت: در منزل ق

ه بن ک یار را نمکن یش شو، گفت: ایم: پیبودند، به او گفتمان  ز ھمراهین نم، عبداللَّ
اتاقش، به قسمت  یباال یبه جا یمرد«فرموده است:  ص حنظله گفت: رسول خدا

از  ییکآن گاه ». تر است ند مستحقکاش امامت  ه در خانهکنیش و ایمقدم پشت سوار
ر یبکن را در األوسط و الیا یطبران .١ش شد و نماز دادیپ یغالمانش را امر نمود و و

بن طلحه آمده،  یین اسحاق بن بحید: در ایگو ی) م۶۵/۲( یثمیت نموده است، ھیروا
به و ابن حبان یعقوب بن شیاند، و  ف دانستهیرا ضع یو ین و بخاریو احمد و ابن مع

 اند. را ثقه دانسته یو

 اش  در خانه ل ینماز ابن مسعود در عقب ابو موس
ه بن مسعودکت نموده یاحمد از علقمه روا  س یاشعر ینزد ابوموسا س ه: عبداللَّ

ابو عبدالرحمن  یگفت: ا ید، آن گاه ابوموسیبه منزلش آمد، وقت خواندن نماز فرارس
، چون ما در منزل و یشو یش میه تو پک، گفت: بلیتر تر و عالم جلو برو، چون تو مسن

ش شد و یپ ید: آن گاه ابوموسیگو ی، میتر م، لذا تو مستحقیا مسجدت نزدت آمده
ھا  دن آنیشکم داد، ابن مسعود به او گفت: از ه سالک ید، ھنگامیشکرا ھایش  فشک

ن را ید: ایگو ی) م۶۶/۲( یثمیھ ٢؟یمقدس ھست یا تو در وادی؟ آیچه ھدف داشت
آن را به  ینام برده نشده است، و طبران یه از وکست یت نموده، و در آن مردیاحمد روا

ھم به اختصار  میآن را از ابراھ یت نموده است. طبرانیل متصل و به رجال ثقه رواکش
آمده:  یث ویگفته، و در حد یثمیه ھکچنان اند، حیت نموده، و رجال آن رجال صحیروا

                                           
 ) می گوید. به روایت طبرانی در االوسط و الکبیر.۶۵/ ۲. چنانکه ھیثمی (ضعیف -١
 ).۴۶۱/ ۱. احمد (ضعیف -٢
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ه به او گفت: ابوموس ش شدن صاحب خانه از سنت است، یه پک یدان ی، تو میعبداللَّ
 ش شد.یپشان  ییکه غالم ک ید، حتیابا ورز یابوموس یول

 ص امبریع نظر به امر پیربان در مسجدش عقب حنظله بن ینماز فرات بن ح
 به آن 

به  س عیه گفت: با حنظله بن ربکت نموده، یروا س ریس بن زھیر از قیبکدر ال یطبران
د، فرات به او گفت: جلو برو، یرفتم، وقت نماز فرارس س انیطرف مسجد فرات بن ح

 یا ردهک، قبل از من ھجرت یتر شوم، چون تو از من مسن یش نمیحنظله گفت: از تو پ
 یزیه درباره تو چکدم یشن ص و مسجد مسجدتان است، فرات گفت: از رسول خدا

ه در غزوه طائف نزدش آمدم و ک یا روزیشوم، گفت: آ یش نمیگفت، و ابدًا از تو پ یم
، بعد حنظله جلو رفت و ی؟ گفت: اریمرا به عنوان جاسوس فرستاد نزدش حاضر بود

ه کش نمودم، یپ ین را به سببیعجل من ا یبن ینماز خواند، فرات گفت: اشان  یبرا
برگشت و آن خبر  یرا به عنوان جاسوس به طائف فرستاد، بعد و یو ص رسول خدا

ه تو امشب را ک، به منزلت برگرد، یراست گفت«فرمود:  ص امبرید، پیرا به او رسان
 یثمیھ .١»دینکن اقتدا یبه ا«ه برگشت به ما گفت: ک ی، ھنگام»ینمود یدار سپریب
ن را یاند، ا ت نموده، و رجال آن ثقهیر روایبکدر ال ین را طبرانید: ایگو ی) م۶۵/۲(

) ۲۸/۷نز (که در الکس به مانند آن، چنانیر از قکو ابن عسا ی، بغویعلیھمچنان ابو
 اند. ردهکت یآمده، روا

 س ش عمرینماز به مردم و ستا یادا یبرا ین ساختن ابن ابزیه و جانشکر میام
 ردشکاز عمل
ه گفت: با عمربن کت نموده، یروا یلیل یدر مسندش از عبدالرحمن بن اب یعلیابو
 س از ما استقبال نمود، عمر س ه نافع بن علقمهکر میم، امیه رفتکمسوی  به س خطاب
را. گفت:  ی؟ گفت: عبدالرحمن بن ابزین نمودیین تعیه جانشکرا بر اھل م یکگفت: 

ه در آنجا ک ین ساختیاو را جانش یی، و در جایآورد یتن از غالمان رو یکسوی  به
تر از  ی، او را قاریحضور دارند؟ گفت: آر ص ش و از اصحاب رسول خدایاز قر یسانک

ه ھمه مردم بدانجا حاضر کاست  ینیه سرزمکافتم، و میتاب خدا کبه شان  ھمه

                                           
 ).۶۵/ ۲) نگا: المجمع (۳۲۳، ۳۲۲/ ۱۸طبرانی ( -١
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و دارد، عمر یکن ه قرائتکبشنوند،  یتاب خداوند را از مردکن خواستم یشوند، بنابرا یم
 یه خداوند وکاست  یسانکاز  ی، عبدالرحمن بن ابزیا را در نظر گرفته ییویکگفت: امر ن

 ) آمده است.۲۱۶/۵نز (کن در منتخب الین چنیا .١ده استیله قرآن ارج بخشیرا به وس

ت یشد و رضا یده نمیفھم یالمش به درستکه ک یدن امامیشکمسور و عقب 
  به آن س عمر

در  یه گفت: جماعتکاند  ت نمودهیروا س ریدبن عمیاز عب یھقیعبدالرزاق و ب
از آل ابوسائب  ید، و مردیه و در حج جمع شدند، وقت نماز فرارسکاز اطراف م ییجا

 س شد جلو رفت آن گاه مسوربن مخزمه یده نمیه سخنش درست فھمک س یمخزوم
د، یرس س خبر به عمربن خطابن یش نمود، و ایرا پ یگرید و دیشکرا به عقب  یو
را  ینه آمد، ویه به مدک یامد عتابش ننمود، و وقتینه نیه به مدکنیرا تا ا یاو و یول

ن، به من فرصت بده، آن مرد یرالمؤمنیام یمورد بازخواست قرار داد، مسور پاسخ داد: ا
ان قرائتش یحاج یه بعضکدم یشد، و در حج بود، ترس یده نمیفھم یسخنش به درست

ا ھمانجا یند، گفت: آینما یرویاش پ یریبا فراگ یرا بشنوند، و از ھمان قرائت و
) آمده ۲۴۶/۴نز (کن در الین چنی. ایدی، فرمود: به صواب رسیگفت: آر ٢؟یرفت

 است.

ه برایقول طلحه بن عب  یا از نمازم راضینماز داد: آشان  یه براک یجماعت یداللَّ
 دیشد

هیاز طلحه بن عب یطبران  ینماز داد، ھنام یقوم یبرا یه وکت نموده یروا س داللَّ
ا از ینم، آکه قبل از جلو رفتنم با شما مشورت که برگشت گفت: من فراموش نمودم، ک

 یناصر و حوار ید، ایآ یاز آن بدش م یسک، و چه ید؟ گفتند: آریشد ینمازم راض
 یگاه مرد ھر«گفت:  یه مکدم یشن ص ، گفت: من از رسول خداص رسول خدا

تجاوز ھایش  را بد ببرند، نمازش از گوش یه آنان وکند، کامامت  یرا در حال یقوم
مان بن یت سلیر به روایبکدر ال ین را طبرانید: ایگو ی) م۶۸/۲( یثمیھ .٣»ندک ینم

                                           
 ) روایت کرده است.۹۸/ ۶) و اصل حدیث را مسلم در کتاب المسافرین (۲۱۱. ابویعلی (صحیح -١
 ن بود.ی: اراده ات ھمیعنی -٢
) در سند آن سلیمان به ایوب طلحی است که صدوقی ۱۱۵/ ۱. طبرانی (سند آن ضعیف است -٣

ارای شواھدی است که بر است که اشتباه می کند و پدر و پدربزرگش مجھول ھستند اما حدیث د
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د ییثش تأیرده است، و درباره آن ابوزرعه گفته: عامه احادکت یروا یوب طلحیا
 دارد، و ثقه ھم دانسته شده. ییرھاکگفته: منزان یشود، و صاحب م ینم

 وب با مروان در نمازیز و مخالفت ابو ایمخالفت انس با عمر بن عبدالعز
مخالفت  س زیبا عمربن عبدالعز یه: وکت نموده یروا س کاحمد از انس بن مال

را  ص دارد؟ پاسخ داد: من رسول خدا ین وا میبه او گفت: چه تو را به ا س نمود، عمر یم
گزارم، و  یھمراھت نماز م ینکگزارد، و ھر وقت بدان موافقت  یم یه نمازکدم ید

) ۶۸/۲( یثمیھ .١گردم یام بر م گزارم و به خانوادهی، نماز مییھرگاه از آن مخالفت نما
ت یروا س وبیاز ابوا یاند. و طبران ت نموده، و رجال آن ثقهین را احمد رواید: ایگو یم

نمود، مروان به او گفت: چه تو  یم در نمازش مخالفت مکبا مروان بن ح یه وکنموده، 
 یگزارد، اگر با و یم یه نمازکدم یرا د ص دارد؟ گفت: من رسول ین وا میرا به ا

گزارم و  ی، نماز میمخالف نمود ینم، و اگر با وک ی، ھمراھت موافقت مینکموافقت 
ت یر روایبکدر ال ین را طبرانید: ایگو ی) م۶۸/۲( یثمیگردم. ھ یام بر م به خانواده

 اند. رده، و رجال آن ثقهک

 ص امبریدرباره نماز صحابه در عقب پ یره، انس وعدیقول ابو ھر
 ص گفتم: رسول خدا س رهیه گفت: به ابوھرکت نموده، یروا یاحمد از ابوجابر الوالد

د؟ گفتم: خواستم از یدیدداد؟ گفت: چه را از نمازم بد و ناآشنا  ینماز متان  ینطور برایا
ه کبود  یا به اندازه یام وید: و قیگو یم ین. راویتر از ا وتاهک، و یآن بپرسم، گفت: آر

ن را احمد ید: ایگو ی) م۷۱/۲( یثمیھ .٢دیرس یآمد و به صف م ین مییمؤذن از مناره پا
را خواند و آن  یه نمازکدم، یره را دیآمده: ابوھر ینزد و یتیرده است. ودر رواکت یروا
رده کت یت اول را روایروا یعلیت نموده، و ابوین را احمد روایآورد. ا یوتاه به جاکرا 

ه گفت: ما با کت نموده، یروا س کاند. و احمد از انس بن مال است، و رجال آن دو ثقه
از شما آن را امروز بخواند، آن را بر  ییکه اگر کم، یخواند یم ینماز ص رسول خدا

                                                                                                       
، ۴۸۵( :) و دارای شواھدی در آنجاست۴۸۴اساس آن آلبانی این حدیث را در صحیح الترغیب (

 ).۶۸/ ۲) نگا: المجمع (۴۸۷
 ).۱۴۶/ ۳. احمد (صحیح -١
 ).۳۳۷، ۳۳۶/ ۲. احمد (صحیح -٢
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ت نموده، و رجال آن ید: آن را احمد روایگو ی) م۷۱/۲( یثمید. ھیریگ یم بیع یو
شان یمجلس اسوی  به یه: وکت نموده یروا س بن حاتم یاز عد یاند. و طبران ثقه

نمود،  یجلو رفت و نشستن نماز را طوالنشان  رون رفت و نماز برپا شد، آن گاه امامیب
وع کد ریه از شما ما را امامت نمود، باک یسکبن حاتم گفت:  یه برگشت عدک یھنگام

ض، مسافر و حاجتمند یخرد، بزرگ، مر یند، چون در عقب وکو سجده را تمام 
وع و کبن حاتم جلو رفت و ر ید، عدیه نماز حاضر گردک یباشد، آن گاه ھنگام یم

نطور در عقب یبرگشت گفت: ا یوتاه و مختصر نمود، وقتکسجده را تمام نمود و نماز را 
ر یبکدر ال ین را طبرانید: ایگو ی) م۷۳/۲( یثمیھ .١میگزارد ینماز م ص امبر خدایپ

ث نزد امام احمد به اختصار آمد، و رجال ھر دو ین حدیت نموده، و ایبه طول آن روا
 اند. ث ثقهیحد

 و اصحابش در نماز ص گریه پیامبر

 در نماز ص امبریه پیگر
خواب  ص گفت: رسول خدا هکت نموده است: یروا ل شهیاز عا یعلیابو

نمود، و من آب  یخاست و غسل م ینمود، بر م یش میبا اذان صدا س رفت بعد بالل یم
گزارد، و  یشد و نماز م یرون میخت، بعد از آن بیر یش میه بر گونه و موکدم ید یرا م
د: رجال آن یگو ی) م۸۹/۲( یثمیھ .٢ر شدهکث را متذیدم... و حدیشن یاش را م هیگر

به  یه: وکت نموده یر روایدبن عمیحش از عبیو ابن حبان در صح اند. حیصحرجال 
خبر بده،  یا دهید ص ه از رسول خداک یزین چیتر بیشه گفت: ما را از عجیعا
 یا«گفت:  ص امبریھا پ از شب ید: خاموش شد و بعد از آن گفت: در شبیگو یم

گفتم: به خدا سوگند، من ، »نمکپروردگارم عبادت  یه امشب براکشه بگذار تا یعا
د: یگو یسازد، م یه خوشت مکدارم  یرا دوست م یزیدارم و چ یتو را دوست م ییکنزد

نمود، و بعد از آن برخاست و به نماز گزاردن پرداخت،  کآن گاه برخاست و خود را پا
ست ید: و نشسته بود و آنقدر گریافزا ید، میه آغوشش تر گردکست ید: آنقدر گریگو یم
د، آن گاه بالل ین تر گردیه زمک یه نمود، حتید: بعد از آن گریگو یشش تر شد، میه رک

                                           
 ).۷۳/ ۲) رجال آن ھمه ثقه ھستند: ھیثمی (۹۴، ۹۳/ ۱۷. طبرانی (صحیح -١
 ).۸۹/ ۲) نگا: المجمع (۴۷۰۹. ابویعلی (صحیح -٢
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رسول خدا، در  یند، گفت: اک یه مید گریرا د یو یآمد و به نماز خبرش نمود، ھنگام
ا یآ«ده است؟ فرمود: یات را بخش ندهیه خداوند گناه گذشته و آک ینک یه میگر یحال

ه آن را بخواند، و در ک یسکبر  ینازل شده، و وا یتیآر نباشم؟! امشب بر من کبنده شا
 ند:کر نکآن تف

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ه.یھمه آ .]۱۹۰[آل عمران:  ﴾ض�ۡ�

 .١»ن...یھا و زم نش آسمانیه در آفرک یبه راست«: ترجمه
 س ) آمده است. و ابوداود از مطّرف و او از پدرش۳۲/۳ب (ین در الترغین چنیا
اش از  نهیخواند، و در س یه نماز مکدم یرا د ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا
چون  ییاش صدا نهیآمده: و در س یاب بود. و نزد نسائیآس یچون صدا ییه صدایگر

ب ین در الترغین چنیا .٢نمود یه میگر یعنیان داشت، یگ در حال جوش و غلید یصدا
) ۱۴۱/۲رده، حافظ (کت یدر الشمائل روا ین را ھمچنان ترمذی) آمده. و ا۳۱۵/۱(
 اند. ح دانستهیم آن را صحکمه و ابن حبان و حایست، و ابن خزید: اسناد آن قویگو یم

 در نماز س ه عمریگر
ه بن شداد  یھقیبه، ابن سعد و بیش یدبن منصور، ابن ابیعبدالرزان، سع از عبداللَّ

ه در آخر کدم یشن یرا در حال س ه عمریگر یه گفت: صداکاند  ت نمودهیبن ھاد روا
 د:ینجا رسیه بدکنیخواند، تا ا یوسف را میھا در نماز صبح قرار داشتم، و او سوره  صف

﴿ ٓ َما شۡ  إِ�َّ
َ
ْ أ ِ ٱ إَِ�  ِ�ٓ وَُحزۡ  َ�ّ�ِ  ُكوا  .]۸۶[یوسف:  ﴾�َّ
 .»نمک یان میخداوند ب یمن فقط غم و اندوه خود را برا«: ترجمه

) ۵۲/۱( هیم در الحلی) آمده است. و نزد ابونع۳۸۷/۴( نزکن در منتخب الین چنیا
اش را از  ناله یه گفت: عقب عمر نماز خواندم، و صداکت است یروا ب از ابن عمر

 دم.یپشت سه صف شن

 خشوع و خضوع در نماز

ه بن زبکخشوع ابوب  ب ریر و عبداللَّ

                                           
 ).۱۴۶۸) صحیح الترغیب (۶۸) نگا: الصحیحة (۶۲۰. ابن حبان (صحیح -١
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۱۳/ ۴) نسائی (۹۰۴) ابوداوود (۵۶، ۲۵/ ۴. احمد (صحیح -٢
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مازش به در ن س رکه گفت: ابوبکت نموده، یاحمد در الزھد از سھل بن سعد روا
) آمده است. ابن سعد و ۳۴۷/۴نز (کن در منتخب الین چنیشد. ا یملتفت نم ییسو

ه بن زبیش یابن اب در نماز چنان  یه: وکاند  ت نمودهیروا ب ریبه از مجاھد از عبداللَّ
د: یگو یستاد، مجاھد میا ینطور میز ھمین س رکه چوب باشد، و ابوبکستاد انگار یا یم
م ی) آمده است. و ابونع۳۶۰/۴ن در منتخب النز (ین چنیاست. ان خشوع در نماز یا
) آمده، از ۳۱۰/۲( ه در االصابهکح، چنانی) به اسناد صح۳۳۵/۱( هین را در الحلیا

ه بن زبکت نموده، یمجاھد روا خاست چون چوب  یبه نماز بر م یر وقتیه گفت: عبداللَّ
) از ۳۳۵/۱( هیم در الحلیو ابونع ه: آن از خشوع در نماز است.کشد  یبود، و گفته م یم

، یدید یر را در حال نماز گزاردن میه گفت: اگر ابن زبکت نموده، یدر رواکابن المن
افتاد  ینجا و آنجا میق ایدھد، منجن یانش مکه باد تکاست  ی: شاخه درختی گفت یم
ر یه گفت: ابن زبکت است یھمچنان از عطاء روا یرد. و نزد وک یش را نمیپروا یول

ر به یبکن را در الیا یبود. طبران یخواند، چون استخوان ثابت و استوارم ینماز م یوقت
 اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۳۶/۲( یثمیت نموده، و ھیمانند آن روا

 در نماز ب خشوع ابن عمر و ابن مسعود
ه الشی) از ز۱۵۴/۴ابن سعد ( را  ب عمره گفت: ابن کت نموده، یروا یبانیدبن عبداللَّ

با او  یا ه اگر مورچهکرفت،  یراه م یدم، آنقدر به نزمیرفت د ینماز مسوی  به یوقت
) از واسع به حبان ۱۵۷/۴گرفت. و ابن سعد ( یرفت او از آن مورچه سبقت نم یم

نماز  یزش وقتیه ھمه چکداشت،  یه گفت: ابن عمر دوست مکت نموده، یروا
د. و یگردان یقبله م یه انگشت بزرگش را روبروک یقبله باشد، حت یخواند، روبرو یم

را به حالت  یه گفت: نماز گزارکت نموده، ی) از طاووس روا۳۰۴/۱( هیم در الحلیابونع
به طرف قبله  یرا آنقدر جدھایش  دست و قدم یھا فک، یه روکدم، یابن عمر ند

ابن عمر نماز  یه گفت: در پھلوکت است یھمچنان از ابوبرده روا یبگرداند. و نزد و
ء  یاحب ش کاللھم اجعل(گفت:  یه مکدم یه سجده نمود شنک یھنگام یخواندم، از و

گردانم، و  یز نزدم مین چیا تو را محوبتریبار خدا«، ترجمه: )یء عند یش ی، و اخشیال
اش  ه در سجدهکدم یشن ی، و از و»ترسم یادتر میاز تو ز یزیھمچنان نظر به ھر چ

پروردگارا، با در «، ترجمه: »نیرا للمجرمیون ظھکفلن ا ینعمت علرب بما ا«گفت:  یم
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، و گفت: از »ار مجرمان نخواھم بودک، ھرگز مددیا ه بر من نمودهک ینظر داشت نعمت
 فاره باشد.که کدوارم یام، ام گزارده یام، ھرگاه نماز اسالم آورده یوقت

ه یه گفت: وقتکت نموده، یر از اعمش روایبکدر ال یو طبران نماز  س عبداللَّ
د: رجال آن ثقه یگو ی) م۱۳۶/۲( یثمیبود. ھ یگزارد، چون جامه انداخته شده م یم

 ننموده است. کاند، و اعمش ابن مسعود را در دانسته شده

 تش در نمازکبر ھمسرش ام رومان به سبب حر س رکبانگ ابوب
اند  ت نمودهیرومان روار از ام ک) و ابن عسا۳۰۴/۹( هیم در الحلی، و ابونعیابن عد

نم، آن گاه بر من بانگ برآورد، و ک یت مکه در نماز حرکد یمرا د س رکه گفت: ابوبک
ه کدم یشن ص ه از نمازم منصرف شوم، بعد از آن گفت: از رسول خداکبود  یکنزد

رد، و یش را آرام بگیھا و پاھا د دستیاز شما به نماز برخاست، با ییک یوقت«گفت:  یم
امل نمودن و کدست و پا از  یریگ ند، چون آرامکت نکن سو و آن سو حرید اھویچون 
 ) آمده است.۲۳۰/۴نز (کن در الین چنیا .١»ردن نماز استکاتمام 

  های مؤکد به سنت ص اهتمام و توجه پیامبر

 ص امبریپ یھا درباره سنت ل شهیقول عا
ه بن شق را از نماز نفل و ( ل شهیه گفت: عاکت نموده، یق روایمسلم از عبداللَّ

گزارد،  یام م عت در خانهکدم، گفت: قبل از ظھر چھار ریپرس ص امبر خدایپ ٢تطوع
عت کگشت و دو ر یداد، بعد از آن برم یمردم نماز م یرفت و برا یرون میبعد از آن ب

ام بر  نمود، و باز به خانه یمردم نماز مغرب را امامت م یخواند. و برا یام م نماز در خانه
داد، و بعد از آن به  یشان م یگزارد. و نماز عشاء را برا یعت نماز مکگشت و دو ر یم

خواند  یعت مکخواند. و در ھنگام شب نه ر یعت نماز مکد و دو ریگرد یام داخل م خانه
خواند،  یستاده نماز میا یطوالن یلیخ یه وتر ھم شامل وقت بود، در ھنگام شب گاھک

                                           
آفت آن حکم بن  )۱/ ۵۶/ ۱۶) ابن عساکر در تاریخ دمشق (۳۰۴/ ۹. ابونعیم در حلیة (موضوع -١

عبدالله است که ھمان ایلی است. وی ھمانگونه که ابوحاتم و دیگران می گویند کذاب است. 
احمد می گوید: احدیثش ھمه دروغین است. معاویة بن یحیی الطرابلسی ھم صدوق است که 

 ).۶۱۴) و ضعیف الجامع (۲۶۹۱دارای اوھام است. نگا: الضعیفة (
 ست. م.یت و نفلسن یھدف از تطوع نمازھا -٢
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ستاده یه اک یگزارد، وقت ینشسته نماز م یو به صورت طوالن یلیدر شب خ یو گاھ
ه نشسته قرائت ک یو وقت ،١نمود یستاده میوع و سجده ھم اکرد، رک یقرائت م

عت کرد، دو رک یفجر طلوع م ینمود، و وقت یوع و سجده ھم، نشسته مکنمود، ر یم
 .٢ردک یرا امامت ممردم نماز فجر  یرفت و برا یرون میخواند و بعد از آن ب ینماز م

) آمده ۷۵/۱ن در صفه الصفوه (ین چنیت نموده است. ایروا یین را به تنھایمسلم ا
ت ی) آمده، روا۱۱۰/۱ه در جمع الفوائد (کآن را، چنان  یبعض یابوداود و ترمذاست، و 

 اند. ردهک

 عت قبل از نماز صبحکبه دو ر ص امبریشدت اھتمام و توجه پ
ه که گفت: آنقدر کاند  ت نمودهیروا ل شهیشان از عایر ایو مسلم و غ یبخار

 یتینمود. و در روا یگر نوافل را نمینمود د یعت صبح را محافظت مکدو ر ص امبریپ
عت کدو رسوی  بهه کرا آن چنان  ص شه گفت: رسول خدایمه آمده: عاینزد ابن خز

مت یغنر و یاز خ یگریز دیچ چیھسوی  بهدم، ید یفجر، شتابان و به سرعت م
 ) آمده است.۳۶۱/۱ب (ین در الترغین چنیا .٣دمید ینم

عت قبل از ظھر و دو کچھار ر ص امبریه: پکت نموده یروا ل شهیاز عا یو بخار
  .٤گذاشت یننموده و نم کعت قبل از بامداد را ترکر

آمد، تا  ص نزد رسول خدا یه: وکت نموده یروا س ) از بالل۲۵۹/۲و ابوداود (
خواست  یه از وک یارکبالل را به  ل شهیعا یند، ولکنماز بامداد خبر  یرا برا یو

د، و صبح خوب روشن شد، آن گاه بالل یده صبح دمیه سپکنید، تا ایمشغول گردان
 یرار نمود، ولکار را تکن ینماز خبر نمود، و چند بار ا یرا برا ص امبریبرخاست و پ

مردم نماز داد، و بالل به او  یبرارون شد یه بک یرون نشد، ھنگامیب ص رسول خدا
ه صبح کن یخواست مشغول ساخت، تا ا یه از وک یارکرا به  یشه ویه عاکخبر داد، 

ر نمود، یش تأخیرون رفتن به سویدر ب ص امبرین حال پیروشن شد، و در ع یلیخ
ھا  وقت یلیرسول خدا، تو خ ی، گفت: ا»خواندم یعت نماز فجر را مکمن دو ر«فرمود: 

                                           
 رفت. م. یوع و سجده مکستادن به ریاز حالت ا یعنی -١
 ).۴۲۶) ترمذی (بخشی از آن) (۷۳۰مسلم ( -٢
 ).۴۲۴) مسلم (۱۱۶۳بخاری ( -٣
 ).۱۱۸۲بخاری ( -٤
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تر  شتر از آنچه صبح نمودم صبح را روشنیاگر ب«، فرمود: یرا روشن نموده برآمدصبح 
خواندم، و آن را، بجا، درست و خوب  یعت را مکنمودم، باز ھم آن دو ر یم
 ) گفته، حسن است.۴۱۶ن (صیاض الصالحیدر ر یه نووکاسناد آن، چنان .١»خواندم یم

 ضه ظھر ینماز قبل از فرھت کبه چھار ر ص امبریشدت توجه و اھتمام پ
ه: کشه رفت یه گفت: پدرم نزد عاکت نموده، یابن ماجه از قابوس و او از پدرش روا

د؟ گفت: چھار یآن مواظبت نما یتر بود تا برا نزدش محبوب ص دام نماز رسول خداک
را شان  وع و سجدهکنمود و ر یم یھا طوالن ام را در آنیخواند، ق یعت قبل از ظھر مکر
و ابن  یان است، ثقه دانسته شده، و ترمذیقابوس فرزند ابوظب .٢داد یو انجام میکز نین

شه یاند. اما شخص ارسال شده نزد عا ح دانستهیت را صحیروا یم از وکمه و حایخز
ه بن  ی) آمده است. احمد و ترمذ۳۶۴/۱ب (ین در الترغین چنیمبھم است. ا از عبداللَّ

بعد از زوال آقتاب و قبل از ظھر چھار  ص خدا ه: رسولکاند  ت نمودهیروا س سائب
شود،  یآسمان در آن باز م یھا ه دروازهکاست  ین ساعتیا«خواند، و فرمود:  یعت مکر

ث ید: حدیگو یم یترمذ .٣»در آن از من بلند شود یه عمل صالحکو دوست دارم 
 ) آمده است. ۳۶۴/۱ب (ین در الترغین چنیب است. ایحسن و غر
قبل از ظھر چھار  ص امبریه گفت: پکت نموده، یروا س ی) از عل۵۷(ص یو ترمذ

و آن را حسن  - ب شهیعت. و ھم چنان از عاکخواند و بعد از آن دو ر یعت مکر
خواند،  یعت را قبل از ظھر نمکچھار ر یوقت ص امبریه: پکت نموده یروا -دانسته 

  .٤آورد یم یھا را بعد از ظھر به جا آن
 ص رسول خدا یه: ھنگامکت نموده یروا س وبیر واألوسط از ابوایبکدر ال یو طبران
 :نمود، و فرمود یعت قبل از شھر مداومت مکه بر چھار رکدمش ین آمد، دیینزد من پا

                                           
 ) صحیح دانسته است.۱۱۲۰) آلبانی آن را در صحیح ابوداوود (۱۲۵۷. ابوداوود (صحیح -١
) در سند آن قابوس بن ابی ظبیان است که ضعیف است: ۱۱۵۶ه (. ابن ماجسند آن ضعیف است -٢

 ) ضعیف دانسته.۲۳۹) آلبانی آن را در ضعیف ابن ماجه (۱۷/ ۲التقریب (
) و گفته است: حسن غریب است. آلبانی آن را در صحیح ۴۷۸) ترمذی (۴۱۱/ ۳. احمد (حسن -٣

صحیح دانسته است. ھمچنین ) ۵۸۶) حسن دانسته است. و در صحیح الترغیب (۳۹۶الترمذی (
 ).۲۰۳/ ۴طبرانی (

 ) و آلبانی آن را حسن دانسته است.۴۲۶. ترمذی (حسن -٤
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ھا تا  از آن یا چ دروازهیشود، و ھ یآسمان باز م یھا د، دروازهیآفتاب زوال نما یوقت«
م یه در آن ساعت براکشود، و من دوست دارم،  یه نماز ظھر خوانده نشود بسته نمکنیا

 ) آمده است.۱۸۹/۴نز (ک) و در ال۳۶۴/۱ب (ین در الترغین چنیا .١»ر بلند شودیخ

 قبل از عصر و بعد از مغرب ص امبرینماز پ
ه گفت: کت نموده، یروا س یاز عل -ه آن را حسن دانسته ک -) ۵۸(ص یترمذ

 کھا به سالم بر مالئ ان آنیخواند، و در م یعت نماز مکقبل از عصر چھار ر ص امبریپ
و ابوداود از  .٢آورد یاند فاصله م نموده یرویه از آنان پک یمقرب و مسلمانان و مؤمنان

اسناد آن،  .٣خواند یعت نماز مکقبل از عصر دو ر ص امبریه: پکت نموده یروا یعل
ر یبکدر ال یو طبران یعلین را ابویح است، ای) آمده، صح۴۱۹اض (صیه در الرکچنان

ه در المجمع کاند. چنان  ت نمودهیروا یث علیبه مثل حد ل مونهیواألوسط از م
 ص امبریه: پکت نموده یروا ب ر از ابن عباسیبکدر ال ی) آمده است. و طبران۲۲۱/۲(

 یا نمود، تا اندازه یم یھا طوالن خواند، و قرائت را در آن یعت نماز مکبعد از مغرب دو ر
بن  ییحین ید: در ایگو ی) م۲۳۰/۲( یثمیھ .٤شدند ینده مکاھل مسجد پراه ک

 باشد. یف میآمده، و ضع ید حّمانیعبدالحم

 های مؤکد به سنت ص اصحاب پیامبر اهتمام و توجه

 به سنت قبل از صبح و قبل از ظھر س اھتمام و توجه عمر
عت کدرباره دو ر س ه گفت: عمرکت نموده، یر روایدبن جبیبه از سعیش یابن اب

نز کن در الین چنیا اند. تر م محبوبیقبل از فجر گفت: آن دو از شتران سرخ رنگ برا
ه روای) آمده است. و ابن جر۲۰۱/۴( نزد  یه: وکت نموده یر از عبدالرحمن بن عبداللَّ

ن چه نماز یخواند، گفت: ا یقبل از ظھر نماز م یه وکوارد شد،  یعمربن خطاب در حال

                                           
وی سخنی نگفته ی  ) ھیثمی درباره۲۰۳ -۲۰۰/ ۴. طبرانی در الکبیر (سند آن ضعیف است -١

 ) می گوید: حسن لغیره است.۵۸۵است. آلبانی در صحیح الترغیب (
 آن را حسن دانسته است. ) آلبانی۴۲۹. ترمذی (حسن -٢
 حسن دانسته است.» چھار کلمه«) آلبانی آن به جز لفظ به جز لفظ ۱۲۷۲. ابوداوود (حسن -٣
) در سند آن یحیی بن حمید الحمانی است که ضعیف است: ۱۳، ۱۲/ ۱۲. طبرانی (ضعیف -٤

 ).۲۳۰/ ۲المجمع (
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ه بن یش ید. و نزد ابن ابیآ ین از نماز شب به حساب میپاسخ داد: ااست؟  به از عبداللَّ
ن یعت قبل از ظھر خواند. اکاش چھار ر ه گفت: با عمر در خانهکت است یعتبه روا

 ) آمده است.۱۸۹/۴نز (کن در الیچن

 به سنت قبل از ظھر  ب و ابن مسعود یاھتمام و توجه عل
را  س طالب یبن اب یه گفت: علکت نموده، ید روایاس فه بنیبه از حذیش یابن اب

ن امر یآرود، از ا یم یبه جا یعت طوالنکنمود، چھار ر یآفتاب زوال م یه وقتکدم ید
ث یخواند... و مانند حد ین را میه اکدم یرا د ص دمش، گفت: رسول خدایپرس
ر یبکدر ال یطبران) آمده است. و ۱۸۹/۴نز (کن در الین چنیر نموده. اکرا ذ س وبیابوا

ه بن  ه یتر یکن و نزدیتر ه گفت: متصلکت نموده، ید روایزیاز عبداللَّ ن مردم به عبداللَّ
خاست  ینمود، بر م یچون آفتاب زوال م یه: وکان نمود یث بیم حدیبرا س بن مسعود

ھا  مؤذن یخواند، و وقت یم ١نیھا دو سوره از مئ خواند، و در آن یعت نماز مکو چھار ر
رون ینماز ب ینمود، و باز برا یم مکش را بر خود محیھا آوردند، جامه یندا بر م

نام برده نشده است.  یه از وکاست  ین راوید: در ایگو ی) م۲۲۱/۲( یثمیھ .٢رفت یم
ه گفت: کت است یھمچنان از اسود و مره و مسروق روا یو نزد و ه گفتند: عبداللَّ

لت یعت قبل از ظھر، و فضکد، مگر چھار ریآ یشب برابر نم از نماز روز به نماز یزیچ
) ۲۲۱/۲( یثمیلت نماز جماعت بر نماز فرد است. ھیھا بر نماز روز چون فض آن

باز ھم  یاند، ول را ثقه دانسته یو یاست، گروھ یندکد یربن ولین بشید: در ایگو یم
بش یدر ترغ یمنذر اند. حیه رجال آن رجال صحیھست، و بق یالمکاش  درباره

ر از ابن یست. ابن جریدر آن ن یکبا یث موقوف است، ولین حدید: ایگو ی) م۳۶۵/۱(
ردند، مگر ک یاز نماز روز را به نماز شب برابر نم یزیه گفت: چکت نموده، یمسعود روا

عت ارزش نماز شب را که آن چھار رکن باورند یعت قبل از ظھر را، و آنان بر اکچھار ر
 ) آمده است.۱۷۹/۴نز (کن در الین چنیدارند. ا

 اھتمام و توجه براء وابن عمر به سنت قبل از ظھر

                                           
 ند. م.اده از آن ھستیا زیه و یصد آ یه داراک ییاز سوره ھا یعنی -١
 ).۲۲۱/ ۲) در سند آن یک مجھول است: المجمع (۲۸۷/ ۹. طبرانی (ضعیف -٢
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خواند و  یعت نماز مکقبل از ظھر چھار ر یه: وکت نموده یروا س ر از براءیابن جر
) آمده است، و ۱۸۹/۴نز (که در الکت شده است. چنانیمثل آن روا ب از ابن عمر

به مسجد  ینمود، و یه: چون آفتاب زوال مکت نموده است یھمچنان از ابن عمر روا
ت ینشست. و از نافع روا یخواند و بعد از آن م یعت قبل از ظھر مکآمد و دوازده ر یم

عت نماز کخواند، و بعد از آن چھار ر یعت نماز مکه عمر قبل از ظھر ھشت رکاست 
 ) آمده است.۱۸۹/۴نز (کن در الین چنیگزارد. ا یم

ن یوابن عمر به سنت ب یه سنت قبل از عصر و توجه وب س یاھتمام و توجه عل
 مغرب و عشاء

ت یز وصیمرا به سه چ ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س یابن نجار از عل
عت بخوانم. و که قبل از عصر چھار رکنیگذارم: ا یھا را نم ام آن ه تا زندهکنموده است، 

ت است یروا یر از ویزد ابن جرنو  .١نخواھم نمود که زنده ھستم ترکنیھا را تا ا من آن
ن در ین چنید. ایعت بخواند رحم نماکه قبل از عصر چھار رکرا  یسکه گفت: خداوند ک
ه کت نموده یروا س یبه از ابوفاخته و او از علیش ی) آمده است. و ابن اب۱۹۱/۴نز (کال
گفت: در غفلت واقع  یان مغرب و عشاء نماز غفلت است، علیر نمود: در مکذ یو

ت یروا س ه از ابن عمری) آمده است. و ابن زنجو۱۹۲/۴نز (کن در الین چنیا .٢دیا شده
باشد  یم یسکعت نماز بخواند، چون که بعد از مغرب چھار رک یسکه گفت: کنموده، 

 ) آمده است.۱۹۳/۴نز (کن در الین چنیبرود. ا یگریجنگ به جنگ د یکه از ک

 و اصحابش به نماز تهجد ص پیامبراهتمام و توجه 

 لیام لیبه ق ص امبریشه درباره توجه پیقول عا
ه ابن ابیابوداود و ابن خز  ل شهیه گفت: عاکاند  ت نمودهیس روایق یمه از عبداللَّ

ا یض یمر یگذاشت، و وقت یآن را نم ص ل را مگذار، چون رسول خدایام لیگفت: ق
 ) آمده است.۴۰۱/۱ب (ین در الترغین چنیا .٣خواند یشد نشسته نماز م یسل مک

                                           
 . به مانند آن قبال گذشت.حسن -١
 د.یا نموده کن نماز را تریا یعنی -٢
 ).۲۴۹/ ۶) آلبانی آن را صحیح دانسته است. ھمچنین احمد (۱۳۰۷. ابوداوود (صحیح -٣
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 ل و باز نزول رخصتیام لیت قیقول جابر درباره فرض
 د: یل بر ما فرض گردیام لیه گفت: قکت نموده، یروا س بزار از جابر

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ۡ ٱ � ّمُِل ل ۡ ٱ قُمِ  ١ ُمزَّ  .]۲-۱[المزمل:  ﴾٢ قَلِيٗ�  إِ�َّ  َل �َّ

 .»نکام یآن، ق کاند یبه استثنا )به نماز(ده. شب را یچیدر جامه پ یا«: ترجمه
ورم نمود، آن گاه خداوند  ھایمان ه قدمک یم، حتیستادیم و این برخاستیبنابرا

 رخصت و اجازه نازل فرمود:  یو تعال کتبار

ن َعلِمَ ﴿
َ
رۡ  ِمنُ�م َسَيُكونُ  أ  تا آخر سوره. .]۲۰[المزمل:  ﴾َ�ٰ مَّ

 .١»خواھد بودھایی  ضیشما مره از کخداوند دانست «: ترجمه
اش سخن است، و ثقه  د آمده، و دربارهیبن ز ین علید: در ایگو ی) م۲۵۱/۲( یثمیھ

 ھم دانسته شده.

 و پاسخش ص امبریشه درباره وتر پید بن ھشام از عایسوال سع
ھمسرش را طالق  یه: وکت نموده یدبن ھشام روایامام احمد در مسندش از سع

ه در آنجا داشت بفروشد، کر منقولش را ینه رفت تا اموال غیداد، بعد از آن به طرف مد
اسب و سالح اختصاص بدھد، و بعد از آن تا مردن با روم  یداریخر یو آن را برا

از  یگروه شش نفر یکه کگفتند  یاز قومش روبرو شد، و به و یبا گروھ یبجنگد، و
ا در من یآ«فرمود:  ص امبریاراده نمودند، پ ص امبر خدایزمان پن را در یقومش ا

شان را بر ید ایو آنان را از آن بازداشت، آن گاه سع» ست؟یو نیکن یاقتداتان  یبرا
 یه وکما برگشت و به ما گفت، سوی  بهدن ھمسرش شاھد گرفت، بعد از آن یبرگردان

ن ین اھل زمیتر ا تو را به عالمید، گفت: آیرفت و او را از وتر پرس ب نزد ابن عباس
گاه نسازم؟ گفت: ار ص به وتر رسول خدا برو، و باز نزدم  ل شهی، فرمود: نزد عایآ

م بن افلج آمدم، کید: نزد حیگو یه به تو داده است خبر بده، مک یبرگرد، و مرا از پاسخ
را  یمن و شوم، ینم یکنزد ی: من به ود، گفتیایشه بیه با من نزد عاکو از او خواستم 

د و ادامه داد، یاو ابا ورز ید، ولیبگو یزیچ ٢ن دو گروهیه درباره اکن باز داشتم یاز ا

                                           
 ).۲۵۱/ ۲که ضعیف است: المجمع (. بزار. در سند آن علی بن زید است ضعیف -١
 ه.یو گروه معاو یگروه عل -٢
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م، یداخل شد ین با من آمد، و نزد ویبنابرا ،١را سوگند دادم ید] من ویگو ید می[سع
ن ید: ایشه باز پرسید: عایافزا ی، میم گفت: بلکیم است، و او را شناخت، حکیگفت: ح

ست؟ پاسخ داد: ابن کید: ھشام یشه پرسیدبن ھشام، عایت؟ گفت: سعسکیھمراھت 
بود،  ییویکرحمت نمود و گفت: عامر شخص ن یدعا یو ید: آن گاه برایافزا یعامر، م

ا قرآن یخبر بده گفت آ ص ن، مرا از اخالق رسول خدایام المؤمن یگفتم: ا
قرآن بود. خواستم  ص خوانم. گفت: اخالق رسول خدا یم یگفتم بل یخوان ینم

ام ین، مرا از قیام المؤمن یادم آمد، گفتم: ایبه  ص امبر خدایام پیآن گاه ق ،زمیبرخ

َهاَ�ٰٓ ﴿: یخوان ین سوره را نمیا ایخبر بده؟ گفت: آ ص امبر خدایپ ُّ�
َ
ۡ ٱ � ّمُِل ل ؟ ﴾١ ُمزَّ

 ص خدا د، و رسولین سوره فرض گردانیل را در اول ایام لی، فرمود: خداوند قیگفتم: آر
ورم نمود، و خداوند خاتمه سوره  ھایشان ه قدمک یام نمودند، حتیسال ق یکارانش یو 

ن سوره نازل یف را در آخر ایرا دوازده ماه در آسمان نگه داشت، بعد از آن خداوند تخف
زم، آن گاه وتر ید. باز خواستم برخیت نفل گردیام شب پس از فرضیفرمود، بنا بر آن، ق

خبر  ص ن، مرا از وتر رسول خدایام المؤمن یادم آمد، و گفتم: ایبه  ص رسول خدا
 یم، و خداوند او را وقتیساخت یش را آماده میو آب وضو کش مسوایبده؟ گفت: ما برا

رد، و بعد از ک ینمود و باز وضو م یم کنمود، و او مسوا یدار میخواست در شب ب یه مک
نشست، بعد  یعت ھشتم نمکا جز در رھ ه در آنکخواند،  یعت نماز مکآن ھشت ر

رد، و باز بر ک ینمود، و دعا م یاد میرا  ی] و تعالکنشست و پروردگارش [تبار یم
نشست و خداوند  یستاد تا نھم را بخواند، باز میا یداد، بعد م یخاست و سالم نم یم

ما ه کداد  یرد و باز سالم مک یرا دعا م ینمود، و بعد از آن و یر مکواحد را ذ
خواند، و  یگر را نشسته میعت نماز دکم، آن گاه بعد از سالم دادنش دو ریدیشن یم

مسن  ص ه رسول خداک ید، و ھنگامیگرد یعت مکازده ریپسرم،  یھا، ا مجموع آن
گر را پس از سالم یعت دکعت وتر نمود، و بعد از آن دو رکد و چاق شدند، به ھفت ریگرد

 ص عت بود، و رسول خداکپسرم، نه ر یر مجموع، اھا د نیدادنش نشسته خواند، و ا
از  ید، و او را وقتیه بر آن مداومت نماک داشت یخواند، دوست م یرا م ینماز یوقت

عت نماز کداشت، از طرف روز دوازده ر یمشغول م یا مرضی ی، دردیام شب، خوابیق
شب تا صبح خوانده  یکه ھمه قرآن را در کاد ندارم یرا ب ص گزارد، و رسول خدا یم

                                           
 د ھمراه من برود. م.یه باکم را سوگند دادم کیح یعنی -١
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امًال بدون رمضان روزه گرفته باشد. بعد نزد ابن عباس آمدم، و کرا  یباشد، و ماھ
ان نمودم، گفت: راست گفته، اما اگر من نزدش رفت و آمد یش بیرا برا یث ویحد

حش به ین را در صحیمسلم ا ١.٢دمیشن یرفتم تا از خودش م یداشتم، نزدش م یم
 ) آمده است.۴۳۵/۴ر (یثکر ابن ین در تفسین چنی. ارده استکت یمثل آن روا

 ه سوره مزمل نازل شدک یقول ابن عباس درباره وتر اصحاب ھنگام
ه اول مزمل نازل شد، ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یبه از ابن عباس روایش یابن اب

سال فاصله  یکان اول و آخر آن ینمودند، و در م یام میدر ماه رمضان قشان  امیمانند ق
 ) آمده است.۲۸۱/۴نز (کن در الین چنیبود. ا

 ب ر و عمرکتھجد ابوب
در اول شب وتر  یه: وکت نموده یروا س رکد از ابوبیبن سع ییحیبه از یش یابن اب

ن در ین چنیگزارد. ا یعت نماز مکخاست دو دو ر ینماز بر م یبرا یخواند، و وقت یم
ه گفت: عمربن کاند  ت نمودهیاز اسلم روا یھقیو ب ک) آمده است. مال۲۷۸/۴نز (کال

گزارد، چون نصف شب  یخواست، نماز م یه خدا مکدر طول شب ھمانقدر  س خطاب
ن یگفت: نماز، و ا ینمود، و بعد از آن به آنھا م یدار مینماز ب یاش را برا شد، خانواده یم
 نمود: یه را تالوت میآ

﴿ 
ۡ
هۡ  ُمرۡ َوأ

َ
ِ  لََك أ لَوٰ ٱب  .]۱۳۲[طه:  ﴾َوىٰ لِلتَّقۡ  قَِبةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ ﴿ن قول خداوند یتا به ا ﴾ةِ لصَّ

 .»زگاران استیت از آن پرھین... عاقکخانواده ات را به نماز امر «: ترجمه
 ،-اند  ه رجالش ثقهک - ی) آمده است. و طبران۳۸۰/۴نز (کن در منتخب الین چنیا
 ییکالعاص با  یعثمان بن ابه: کت نموده ی) گفته، از حسن روا۷۳/۹( یثمیه ھکچنان

از ھمسران عمربن خطاب ازدواج نمود، و گفت: به خدا سوگند، او را به سبب 
اح ننمودم، فقط خواستم مرا از شب عمر خبر دھد، و از کبه مال و فرزند ن یعالقمند

خواند، بعد  ینماز عشاء را م یه: نماز عمر در شب چطور بود؟ پاسخ داد: وکد یپرس یو
م، و یم و سر آن را بپوشانیرا پر از آب نموده بگذار ینمود تا نزد سرش ظرف یر ماز آن ام

و دستش را  یگذاشت و بدان رو یرا در آب مھایش  شد، و دست یدار میدر طول شب ب

                                           
 ث بعد از واقعه جمل بوده است.ین حدیه اکد ینما یچنان م -١
 ).۵۳/ ۶) احمد (۷۴۶مسلم ( -٢
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نمود، بعد از آن  یاد میخواست،  یه خدا مکشست و بعد از آن خداوند را، آنقدر  یم
 یه در آن براکد، یرس یم یه بر ھمان ساعتکنیا اشد، تیدار میب یدر پ ین بار پیچند

ان داشت؟ پاسخ داد: یتو ب ین را برایا یسکده گفت: چه یخاست. ابن بر ینمازش بر م
ان نمود، گفت: ثقه است. و ابن سعد از یم بیالعاص برا ین را دختر عثمان بن ابیا

در  یعنی -ه گفت: عمربن خطاب نماز را در دل شب کت نموده، یب روایدبن المسیسع
 ) آمده است.۲۷۹/۴نز (کن در الین چنیداشت. ا یدوست م -وسط شب 

ه بن عمر  ب تھجد عبداللَّ
) آمده، از نافع ۳۴۹/۱( ه در االصابهکد، چنانی) به سند ج۳۰۳/۱( هیم در الحلیابونع

داشت، و بعد از آن  یشب را به نماز زنده م یه: وکت نموده یروا ب از ابن عمر
ر، باز نماز را شروع یداد: نخ یم؟ پاسخ میا گفت: از نافع در سحر داخل شده یم
، آن گاه یگفت: آر یم؟ میا نافع، در سحر داخل شده یگفت: ا ینمود، و بعد از آن م یم
ن یمثل ا ینشد. طبرا یه صبح مکنینمود تا ا یخواست و دعا م ینشست و آمرزش م یم

م یه ثقه است. و ابونعک یر اسدبن موسیغ اند، حیت نموده، رجال آن رجال صحیرا روا
دار یه در شب بکه گفت: ابن عمر ھر بار کت نموده، ی) از محمد روا۳۰۴/۱ھمچنان (

ه گفت: ابن عمر در کت است یھمچنان از ابوغالب روا یگزارد، و نزد و یشد نماز م یم
صبح به  یھا ییکنزد یخواند، و شب یآمد، و در ھنگام شب تھجد م ین مییه نزد ما پاکم

، ی؟ اگر چه ثلث قرآن را بخوانیتا نماز بخوان یشو یا بلند نمیابوغالب آ یمن گفت: ا

 ُهوَ  قُۡل ﴿شده، ثلث قرآن را چگونه بخوانم؟ گفت: سوره اخالص  یکگفتم: صبح نزد
ُ ٱ َحدٌ  �َّ

َ
 معادل ثلث قرآن است. ﴾١ أ

 ب ابن مسعود و سلمانتھجد 
ه بن مسعود یه گفت: شبکت نموده، یس روایاز علقمه بن ق یطبران  س با عبداللَّ

بعد از آن برخاست، و مثل قرائت امام در مسجد  ،١ام نمودیدر اول شب ق یدم، ویخواب
ه در اطرافش ک یسانکرد، ک یرار نمکخواند و ت یل مینمود، به ترت یاش قرائت م لهیقب

آخر شب، جز  ییکه از تارکنینمود، تا ا یرار نمکز تیش را نیدند، و صدایشن یبودند م
وتر خواند.  ینماند، بعد از آن و یان اذان مغرب و عودت از آن باقیمانند فاصله م

                                           
 باشد.» خواب نمود«ن درست کن در اصل آمده، و ممین چنیا -١
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ت نموده، و رجال آن رجال یر روایبکدر ال ین را طبرانید: ایگو ی) م۲۶۶/۲( یثمیھ
د، تا یخواب س نزد سلمان یه: وکت نموده یاز طارق بن شھاب روا یو طبران اند. حیصح

 یییستاد، و گوید: سلمان در آخر شب به نماز ایگو یچگونه است، م یه تالش وکند یبب
د، سلمان گفت: بر یر گردکمتذ یو ید، و آن را براینمود ند یطارق آنچه را گمان م

ن گناھانند، البته یفاره اکھا  نین اد، چویپنجگانه مداومت و توجه داشته باش ینمازھا
باشند:  یند بر سه حالت میمردم شب نما یب قتل نشود، و وقتکه مرتک یدر صورت

از آنان چنان  یسکباشد و نه ضرر، و  یه او را نفع مکباشد،  یاز آنان چنان م یسک
او  یبراه کباشد،  یاز آنان چنان م یسکباشد و نه نفع، و  یاو ضرر م یه براکباشد  یم

شمرد، و  یمت میشب و غفلت مردم را غن ییکه تارک یباشد و نه ضرر، مرد ینه نفع م
ش نفع است و نه یه براکاست،  یسکن ھمان یگزارد، ا یزد و تا صبح نماز میخ یبر م

شمرد و دست به گناه  یمت میشب را غن ییکه غفلت مردم و تارک یضرر، و مرد
ه نماز عشاء را ک یش ضرر است و نه نفع و مردیراه بکاست،  یسکن ھمان یزند، ا یم
ش نفع است و نه ضرر، و زنھار یه نه براک ،است یسکن ھمان یخوابد، ا یگزارد و م یم
ب خود یدر ترغ ین. منذرکار نما و مداومت یاخت یانه روی!! میه به شتاب روک
 یکه در آن باک یر، به صورت موقوف، به اسنادیبکدر ال ین را طبرانی) گفته: ا۴۰۱/۱(
 اند ردهکت ین را به صورت مرفوع روایھم ا یت نموده، و گروھیست، رواین

 و یارانش به نوافل در میان طلوع آفتاب و زوال آن ص اهتمام و توجه پیامبر

 ص امبریشه درباره نماز چاشت پیو عا یث ام ھانیحد
ه کاند  ت نمودهیروا - ل طالب یفاخته بنت اب - یو مسلم از ام ھان یبخار

ند، ک یه غسل مکدر سال فتح رفتم، و مالحظه نمودم  ص گفت: نزد رسول خدا
عت نماز خواند البته در آن وقت چاشت کد، ھشت ریه از غسلش فارغ گردک یھنگام

ت نموده، یروا ل شهی) آمده است. و مسلم از عا۴۲۴اض (صین در الرین چنیا .١بود

                                           
 ).۷۱۹) مسلم (۲۸۰بخاری ( -١
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ه خدا ک یخواند، و مقدار یعت مکرا چھار ر ١نماز چاشت ص ه گفت: رسول خداک
 اض آمده است.ین در الرین چنیا .٢نمود یخواست اضافه م یم

 

ه بن ابیحد  ص امبریدرباره نماز چاشت پ یاوف یث انس و عبداللَّ
را  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س کدر األوسط از انس بن مال یطبران

  .٣ننمودم کگر تریھا را د خواند، و آن یعت مکه نماز چاشت را شش رکدم ید
ن و یو ابن مع یآمده، و بخار ین سعدبن مسلم اموید: در ایگو ی) م۳۳۷/۲( یثمیھ
ند. ک یرش نموده، و گفته: خطا مکھا ذ اند، و ابن حبان در ثقه فش دانستهیضع یگروھ

گفته،  )۲۳۸/۲( یثمیه ھکر واألوسط به اسناد حسن، چنانیبکدر ال ین طبرانین چنیا
آمد، و نماز چاشت را شش  یروز فتح نزد و ص امبریه: پکت نموده یروا یاز ام ھان

ه بن ابکر نماز چاشت را دو  یه: وکت نموده یروا س یاوف یعت خواند. و بزار از عبداللَّ
 ص عت خواند؟ پاسخ داد: رسول خداکعت خواند، آن گاه ھمسرش به او گفت: دو رکر

ده شدن سر ابوجھل یه به برک ین وقتیداده شد، و ھم چن ه به فتح بشارتک یھنگام
ن را بزار ید: ایگو ی) م۲۳۸/۲( یثمیعت نماز چاشت را خواند. ھکبشارت داده شد، دو ر

و در آن شعثاء آمده،  ،ت نمودهیآن را روا یر بعضیبکدر ال یرده است، و طبرانکت یروا
ه جرحش نموده کرا  یسکه ھم ه او را ثقه دانسته باشد، و نکافتم یرا ن یسکو من 

 ت نموده است.یه به سر ابوجھل بشارت داده شد رواک یماجه فقط نماز را وقت باشد. و ابن

 ص امبریدرباره نماز چاشت پ یھان ث ابن عباس از امیحد
ه را مرور ین آیه گفت: اکت نموده، یروا ب ر از ابن عباسیبکدر ال یطبران

 ست، قول خداوند:یچن یه اکدانستم  ینمودم، و نم یم

﴿ ِ  .]۱۸[ص:  ﴾اقِ ۡ�َ ۡ�ِ ٱوَ  َعِ�ِّ لۡ ٱب
 .»در وقت عشاء و برآمدن آفتاب«: ترجمه

                                           
 . م.ی: صاله الضحیعنی -١
 ).۷۱۷مسلم ( -٢
/ ۲. طبرانی در االوسط در سند آن سعد بن مسلم االموی است که ضعیف است: المجمع (ضعیف -٣

۳۳۷.( 
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آمد، و  ینزد و ص ه: رسول خداکدختر ابوطالب به من گفت  یام ھان هکنیتا ا
نم، وضو نمود، و نماز یب یر را در آن میه من اثر خمکآب وضو خواست، انگار  یا اسهک

 .١»ن نماز اشراق استیا یام ھان یا«آورد و گفت:  یرا به جا ا اشراق]یچاشت [
 یو گروھ ینیر آمده، و ابن المدین حجاج بن نصید: در ایگو ی) م۲۳۸/۲( یثمیھ

ح یث در صحین حدیاند، و ا اش دانسته ن و ابن حبان ثقهین معیاند، و ا فش دانستهیضع
 .یاق ویر سیبه غ یآمده، ول

  لت آنیان نمودن فضیبه نماز اشراق و ب ص امبریب پیق و ترغیتشو
را فرستاد،  یرکلش ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س رهیاز ابوھر یعلیابو

رسول خدا،  یگفت: ا یبه دست آوردند، و به سرعت برگشتند، مرد یمت بزرگیآنان غن
تر به  مت بزرگیتر عودت نموده باشد، و غن عیھا زودتر و سر نیه از اکم یدیرا ند یرکلش

مت یتر و به دست آوردنده غن ا شما را به زود برگردندهیا«دست آورده باشد، فرمود: 
سوی  بهرد، و باز کو و تمام یکه وضو نمود، وضو را نک یھا خبر ندھم، مرد نیبزرگتر از ا

آورد، و بعد از آن نماز اشراق را در  یآورد، و نماز بامداد را در آن به جا یرو یمسجد
 .٢»تر به دست آورده است مت بزرگیتر برگشته و غن ن مرد به سرعتیعقبش گزارد، ا

 یت نموده، و رجال اسناد ویروا یعلین را ابوید: ایگو ی) م۴۲۸/۱ب (یدر الترغ یمنذر
و بزار در  اند، ت نمودهین را روایحش ھم ایاند، و بزار و ابن حبان در صح حیرجال صح

در بخش  یث را ترمذین حدیبود. و ا س رکه: آن مرد ابوبکان نموده یتش بیروا
ت ین را ھمچنان احمد به روایرده است. و اکت یرواب الدعوات در جامعش از عمر

ه بن عمرویبه اسناد ج یت نموده، و طبرانیعه روایابن لھ ، ب د آن را از عبداللَّ
 ت نموده است.یآمده، روا) ۴۲۷/۱ب (یه در الترغکچنان

 ش ، ابن عباس و سعدینماز اشراق عل
ص داده است، از عطاء ابومحمد یافراد عطاء نام تخص یه براک یدر جزئ یطبران

ن یخواند. ا یه نماز چاشت را در مسجد مکدم یرا د س یه گفت: علکت نموده، یروا
ه گفت: ابن کت نموده، یرمه رواکر از عی) آمده است. و ابن جر۲۸۱/۴نز (کن در الیچن

                                           
 ).۲۳۸/ ۲. طبرانی در الکبیر. در سند آن حجاج بن نصر است که ضعیف است. نگا: المجمع (ضعیف -١
 ).۶۶۹) نگا: صحیح الترغیب (۲۵۳۵) ابن حبان (۶۵۵۹، ۶۴۷۳( . ابویعلیصحیح -٢
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ن در ین چنینمود. ا یم کگر تریخواند و ده روز د یم ینماز چاشت را روز ب عباس
ه گفت: کت نموده، یروا ١شه بنت سعدیر از عای) آمده است. و ابن جر۲۸۲/۴نز (کال

) آمده ۲۸۳/۴نز (کن در الین چنیخواند. ا یعت مکنماز چاشت را ھشت ر س سعد
 است.

 ان ظھر و عصریھا در م به نفلاھتمام و توجه 
نماز چاشت را  س ه گفت: ابن مسعودکت نموده، یروا یر از شعبیبکدر ال یطبران

از شب نماز  ینوبت و بخش طوالن یکان ظھر و عصر و ھم چنان یخواند، و در م ینم
نام برده نشده  یه از وکاست  ین مردید: در ایگو ی) م۲۵۸/۲( یثمیھ .٢خواند یم

ن یب یه: وکت نموده یروا ب ) از نافع از ابن عمر۳۰۴/۱( هیم در الحلیاست. و ابونع
 .٣داشت یظھر تا عصر را زنده م

ان مغرب و عشاء و یدر م ص امبرینماز پ ان مغرب و عشاءیھا م اھتمام و توجه به نفل
ه گفت: نزد کت نموده، یروا س فهید از حذیبه اسناد ج ینسائ س ھمچنان نماز عمار

  .٤تا به عشاء نماز گزارد یآمدم، و ھمراھش مغرب را خواندم، بعد از آن و ص امبریپ
از  ٥تابشکدر ھر سه  ی) آمده است. و طبران۳۶۹/۱ب (ین در الترغین چنیا

ه بعد از کدم یرا د ب اسریه گفت: عماربن کت نموده، یاسر روایمحمدبن عماربن 
ه بعد از کدم یرا د ص خواند، و گفت: دوستم رسول خدا یعت نماز مکمغرب شش ر
عت نماز که بعد از مغرب شش رک یسک«خواند، و فرمود:  یعت نماز مکمغرب شش ر

 یطبران .٦»ف بحر باشدکه ھمانند کشود، ھر چند  یده میبخواند، گناھانش بخش

                                           
 وقاص. ی: دختر سعدبن ابیعنی -١
) و شعبی از ابن مسعود نشنیده است. ھمچنین در سند آن یک ۱۷۶/ ۹. طبرانی (ضعیف منقطع -٢

 ).ذکر کرده است.۲۵۸/ ۲ناشناخته است چنانکه ھیثمی (
 م. گزارد. ینمود و نماز م ی: عبادت میعنی -٣
آلبانی آن را صحیح دانسته است. منذری آن را در الترغیب با سند جید به نسائی ارجاع داده  -٤

 ) صحیح دانسته است.۵۹۰است. آلبانی آن را در صحیح الترغیب (
 ر. م.یر والمعجم األوسط والمعجم الصغیبکدر المعجم ال یعنی -٥
) و ۴۶۷) و الضعیفة (۴۵۷/ ۱علل المتناھیة () نگا: ال۲۲۳/ ۲. ابونعیم در تاریخ اصبھان (ضعیف -٦

 ).۳۳۳ضعیف الترغیب (
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بش یدر ترغ یت نموده، و منذریروا ییبه تنھا ین را صالح بن قطن بخارید: ایگو یم
 .یلید و نه تعدیآ یم ینون در ذھنم نه جرحکد: درباره صالح ایگو ی) م۳۶۸/۱(

 ان مغرب و عشاءینماز ابن مسعود و ابن عباس در م
 یساعت یکه گفت: در کت نموده، ید روایزیر از عبدالرحمن بن یبکدر ال یطبران

ن مغرب و یگزارد، ما ب یه نماز مکافتم ی یآمدم، او را م یم س ه نزد ابن مسعودکھرگاه 
ه را پرسیعشاء، بنا بر ا ه نزدت آمدم، تو را ک یھر گاھ یساعت یکده گفتم: در ین عبداللَّ

د: یگو ی) م۲۳۰/۲( یثمین ساعت غفلت است. ھی، گفت: ایگزار یه نماز مکافتم یدر
ھمچنان از اسودبن  یاش سخن است. و نزد و م آمده، و دربارهیسل یث بن ابین لیدر ا

ه بن مسعود فرمود: چه ساعت نکت است ید روایزی است وقت  ییویکه گفت: عبداللَّ
ن جابر ید: در ایگو ی) م۲۳۰/۲( یثمی. ھ-ان مغرب و عشاء ینماز در م یعنی - ١غفلت

ت یروا ب ه از ابن عباسیاست. و ابن زنجو یادیالم زکاش  آمده، و درباره یجعف
گزارند  یان مغرب و عشاء نماز میه در مکرا  یسانکاطراف  که گفت: مالئکنموده، 
ن ین چنینندگان است. اکحق و توبه سوی  بهن نماز باز گردندگان ینند، و اک یاحاطه م

 ) آمده است.۱۹۳/۴نز (کدر ال

 رون شدن از آنیداخل شدن به منزل و ب ھا در وقت اھتمام و توجه به نفل
ه کت نموده، یروا یلیل یاب ح از عبدالرحمن بنیدر الزھد به سند صح کابن المبار

ه بن رواحه یگفت: مرد رد ابن رواحه کازدواج نمود، و او را از عمل س با ھمسر عبداللَّ
خواند،  یعت نماز مکرون برود دو ریاش ب خواست ازخانه یچون م ید، پاسخ داد: ویپرس

ن یانمود.  ینم کگزارد، و آن را تر یعت نماز مکگشت، دو ریاش بر م به خانه یو وقت
 ) آمده است.۳۰۶/۲( ن در االصابهیچن

 حیبه نماز تراو ص امبریب پیترغ حینماز تراو
ام رمضان یبه ق ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س رهیمسلم از ابوھر

ه ک یسک«گفت:  یشان را به انجام آن مأمور سازد، و میه اکنینمود، بدون ا یب میترغ
ده یاش بخش د، گناھان گذشتهیام نمایق ت اجر و ثوابیمان و نیدر رمضان با ا

                                           
 ).۲۳۰/ ۲) در سند آن لیث بن ابی سلیم ضعیف است. نگا: المجمع (۲۸۸/ ۹. طبرانی (ضعیف -١
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ر کاض آمده، و آن را در جمع الفوائد از ائمه شش گانه ذین در الرین چنیا .١»شود یم
و  س رکدرگذشت و مسئله در زمان خالفت ابوب ص امبرینموده و افزوده است: بعد پ

 ن منوال بود.یبد س خالفت عمر یابتدا
 

 س و در زمان عمر ص امبریمردم در زمان پ یح برایعب و امامت تراوکبن  یاب
در  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یره روایف از ابوھریابوداود به اسناد ضع

گزاردند،  یگوشه مسجد نماز م یکه آنان در کرون رفت، ینزد مردم ب یرمضان در حال
 ه قرآن حفظکاند،  ینان مردمانیبه او گفته شد: ا» ستند؟کینان یا«آن گاه گفت: 

گزارند،  ینماز م یدھد، وآنان در عقب و ینماز مشان  یعب براکبن  یندارند، و اب
 .٢»اند انجام داده ییویکار نکاند، و  دهیبه حق رس«فرمود: 

شان از یر ایمه و غی، ابن خزی، بخارکن در جمع الفوائد آمده است. مالین چنیا
در  یشب س عمر بن خطابه گفت: با کاند  ت نمودهیروا یعبدالرحمن بن عبدالقار

نده و کپرا یه مردکم، یرون رفتم، ناگھان متوجه شدیمسجد بسوی  بهرمضان 
را  یاز عقبش ھمان نماز رو یخواند، و گروھ یخودش نماز م یبرا یاند، مرد متفرق

جمع  یقار یکنان را بر یه اگر اکن باور ھستم یگزارند، آن گاه عمر گفت: من بر ا یم
عب کبن  یشان را بر ابیم گرفت و ایافضل خواھد بود، بعد از آن تصمم بھتر و ینما

ش نماز یخو یرون رفتم و مردم در عقب قاریب یبا و یگریجمع نمود. باز شب د
ام یش قید، از آنچه برایخواب ین!! آنچه از آن میاست ا ییویکگزاردند، عمر گفت: بدعت ن یم
 .٤نمودند یام میدم در اول شب قو مر - ٣ھدفش آخر شب است -ند بھتر است ک یم

اس ی) از نوفل بن ا۵۹/۵نز و جمع الفوائد آمده است. و ابن سعد (کن در الین چنیا
نده و متفرق در که گفت: ما در زمان عمربن خطاب به صورت پراکت نموده، یروا یھذل

                                           
) و ۱۳۷۱) و ابوداوود (۷۶۰) و مسلم (۲۱۸، ۲۱۷/ ۴) و بخش مرفوع آن را بخاری (۷۵۹مسلم ( -١

 .اند ) از ابوھریره روایت کرده۲۸۱/ ۲) و احمد (۲۰۱/ ۳) و نسائی (۸۰۸ترمذی (
 ).۱۱۱/ ۸) ابن عبدالبر در التمھید (۱۳۷۷. ابوداوود (ضعیف -٢
ه کدر ثواب بھتر بود، و حاال تان  ید براینمود یر شب میام را از طرف اخین قی: اگر شما ھمیعنی -٣

 متر است. م.کد، اجرش نظر به آخر شب یخواب ید و میخوان ینماز م
 ).۳/ ۱۱۴/ ۱) و مالک در موطا (۲۰۱۰بخاری ( -٤
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ل یمشان  خوش صداترسوی  بهو مردم  ،١میستادیا ینجا و آنجا میمسجد در رمضان ا
 یه قرآن را به خوش آوازکنم یب ینان را نمیا اینمودند، آن گاه عمر گفت: آ یم

د: جز سه شب یگو یر خواھم داد، میین را تغیاند؟ به خدا سوگند، اگر بتوانم ا گرفته
رد، بعد از آن در کامامت شان  یعب را امر نمود، و او براکبن  یه ابکدرنگ ننموده بود، 

 است. ییویکه بدعت نک ین بدعت باشد، به درستیاگر استاد و گفت: یھا ا آخر صف

ن یبه ا یعل یح خوانده شود و دعایتراوھا  عمر و روشن نمودن مساجد تا در آن
 شیسبب برا

در  س طالب بی ابن یه گفت: علکت نموده، یروا ین از ابواسحاق ھمدانیابن شاھ
درخشد و  یم ھا روشن است و ه چراغکد] یرون رفت: [و دین شب رمضان بینخست

 ییابن خطاب! خداوند در قبرت نور و روشنا یفرمود: ا ،شود یتاب خداوند تالوت مک
ن در ین چنی. ایرا به قرآن منور و روشن ساخت یه مساجد خداوند تعالکاورد، چنانیب
 ) آمده است.۲۸۴/۴نز (کال

اد یبن ز لیر از اسماعک، و ابن عسایخود از ابواسحاق ھمدان ین را در امالیب ایو خط
 ) آمده است.۳۸۷/۴نز (که در منتخب الکاند. چنان ردهکت یآن به اختصار، روا یبه معنا

 حیمان بن حثمه و امامت مردم در تراویو سل یم داری، تمیاب
ام ماه یمردم را بر ق س ه: عمربن خطابکاند  ت نمودهیاز عروه روا یھقیو ب یابیفر

حثمه.  یمان بن ابیو زنان را بر سل س عبکبن  یرمضان جمع نمود: مردان را بر اب
ه عنس۲۶/۵) آمده است. و ابن سعد (۲۸۳/۴نز (کن در الین چنیا  ی) از عمربن عبداللَّ

ستادند، و یا یم ص امبریدر مقام پ ب یم داریعب و تمکبن  یه: ابکت نموده یروا
ستاد، یا یممسجد  ٢حثمه با زنان در صفه یمان بن ابیدادند، و سل یمردان نماز م یبرا

جمع نمود، بر  یقار یکد، مردان و زنان را بر یفرا رس س چون زمان عثمان بن عفان
ه مردان کنیشدند، تا ا ینمود و نگه داشته م یزنان را امر م یحثمه، و یمان بن ابیسل

بن  یه گفت: علکت نموده، یاز عرفجه روا یھقیدند. و بیگر یرفتند، آن گاه رھا م یم
د یگردان یم یمردان امام ینمود، و برا یام ماه رمضان امر میمردم را به ق س طالب یاب

                                           
 نماز. م. یالبته برا -١

 رون از مسجد بناء نموده بود.یب س ه عمرک ییجا -٢
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نز کن در الین چنید: و من امام زنان بودم. ایگو ی، عرفجه میزنان امام یو برا
 ) آمده است.۲۸۴/۴(

 ح در خانه اشیو امامت نمودن به زنانش در نماز تراو یاب
ه یعلیابو نزد رسول  س عبکه گفت: ابن بن کت نموده، یروا ب از جابربن عبداللَّ

 -البته در رمضان  -انجام دادم  یزیرسول خدا، امشب چ یآمد و گفت: ا ص خدا
م، یم قرآن بخوانیتوان یدر منزلم گفتند: نم یگفت: زنان» ؟یاب یست ایآن چ«د: یپرس

ت نماز عکھشت رشان  ین برایم، افزود: بنابرایگزار ین پشت سر تو تو نماز میبنابرا
 .١نگفت یزیت نشان داد و چیبدان رضا ص امبریآوردم، پ یخواندم و وتر ھم به جا

ت یبه مانند آن در األوسط روا یو طبران یعلین را ابوید: ایگو ی) م۷۴/۲( یثمیھ
 اند، و اسناد آن حسن است. نموده

 نماز توبه
ه بن بریمه در صحیابن خز ه کت نموده، یروا س ده و او از پدرشیحش از عبداللَّ
بالل به  یا«را فراخواند و گفت:  س صبح نمود، و بالل ص رسول خدا یگفت: روز

 یشب داخل جنت شدم، و صدای؟ من دیجنت سبقت نمودسوی  بهز از من یچه چ
دو  ،٢نمودم یرسول خدا، ھرگاه گناھ ی، گفت: ا»دمیم شنیش رویتت را در پکحر

عت نماز کام، و دو ر ش آمده، وضو نمودهیپ ییوضو بی میعت نماز خواندم، و ھرگاه براکر
 ) آمده است.۴۳۷/۱ب (ین در الترغین چنیا .٣ام گزارده

 نماز حاجت

 به خاطر حاجت و برطرف شدن حاجتش س نماز انس
ه روا۲۱/۷ابن سعد ( در  س ه گفت: باغبان انسکت نموده، ی) از ثمامه بن عبداللَّ

نمود، آن گاه انس آب خواست و وضو نمود و ت یاکش یآب بی تابستان نزدش آمد، و از

                                           
) آن را به ابویعلی ارجاع داده ۷۴/ ۲) ھیثمی (۱۸۰. ابویعلی (ھیثمی آن را حسن دانسته است -١

 است و به مانند آن در االوسط و گفته: سند آن حسن است.
 ح باشد.ین صحین اکآمده: ھرگاه اذان دادم. و مم یتیگفته: و در روا یمنذر -٢
 ).۲۸۵/ ۳، ۳۱۳/ ۱) حاکم (۳۶۰) (۳۵۴/ ۵) احمد (۱۲۰۹. ابن خزیمة (صحیح -٣
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نم، یب یرا م یزی؟ گفت: نه چینیب یرا م یزیا چینماز گزارد، بعد از آن گفت: آ
ن، پاسخ داد: یگفت: بب -ا چھارم ی -د: باز داخل شد و نماز گزارد، و بار سوم یافزا یم

گزاردن و دعا نمود، تا د: باز شروع به نماز یگو ینم، میب یرا به اندازه بال پرنده م یابر
د، انس گفت: یه ھمان دھقان نزدش آمد و گفت: آسمان را ابر فرا گرفت و بارکنیا

ده است؟ یجا رسکه باران به کن یه بشربن شغاف فرستاده سوار شو، و ببکرا  یاسب
ن و یریمس یه باران از قصرھاکافت یو در :دیافزا ید، مید و دید: آن را سوار گردیگو یم

 غضبان تجاوز ننموده است.قصر 

 به آن یعل یو شفا یعل یبه خاطر شفا ص امبرینماز پ
در األوسط و ابن  یطبران ،-حش دانسته یه صحک -ر یعاصم، ابن جر یابن اب

 ص امبریشدم، و نزد پ یه گفت: دچار دردکاند  ت نمودهیروا س یاز عل ۀن در السنیشاھ
اش را  رد، و گوشه جامهکش قرار داد، و به نماز خواندن شروع ینار خوکآمدم، و مرا در 

 یلکو تو مش یپسر ابوطالب تندرست شد یا«من انداخت، بعد از آن گفت:  یبر رو
ام، و از  تو ھم خواسته یام، مثل آن را برا خود خواسته ی، از خداوند ھر چه برایندار

ه به من گفته شد: بعد از تو کنیخداوند ھر چه خواستم آن را به من داده است، مگر ا
ن در ین چنیض نشده بودم. ایچ مریه ھکو انگار  )آن گاه برخاستم(، »ستین یگر نبید

 ) آمده است.۴۳/۵المنتخب (

خواست او را به  یه دزدک یل القدر ابومعلق وقتیجل یصحاب یقبول شدن دعا
 قتل برساند

ه کت نموده است، یروا س کالدعوة از انس بن مال یتاب مجابکا در یالدن یابن اب
شد، و تاجر بود، با مال  یده میه ابومعلق نامک ص از اصحاب رسول خدا یگفت: مرد

رون رفت و یب یزگار بود، باریعابد و پرھ یفرد ینمود، و یگران تجارت میخودش و د
شمت، ک یه مکد و گفت: متاعت را بگذار یه سالح بر تن داشت با او روبرو گردک یدزد

خواھم، ابومعلق  یدر خدمتت است، گفت: جز خونت را نم یخواھ یگفت: اگر مال م
بخوان. آن گاه وضو ساخت  یخواھ یه مک یگفت: پس بگذار نماز بخوانم، گفت: آنقدر

، يا مجيدـودود يا ذالعرش ال يا«ن دعا نمود: یعت نماز گزارد، و چنکو بعد از آن دو ر
مأل  يال يضام، و�نورك اذل يال ترام، وملكك اذل ما ير�د، اسالك بعزتك اليتـفعاال ل

 یودود، و ا یا«: ترجمه. »رش هذا اللص، يا مغيث اغث� ار�ن عرشك آن ت�في�
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شود، و  یرده نمکه قصد کو عزتت  یننده آنچه بخواھد، تو را به بزرگک یصاحب عرش بزرگ، ا
سوال  ،ه اطراف عرشت را پر نمودهکشود، و به نورت  یرده نمکه مزاحمت کت یبه پادشاھ

ن را سه بار گفت، ی. ا»ادم برسیادرس به فریفر ی، اینکن دزد را از من دفع یه شر اکنم ک یم
اش را تا برابر ھر دو گوشش  در دست دارد، حربه یا ه حربهک یارکناگھان متوجه شد سوار

د: تو یتاجر آمد، تاجر پرسسوی  بهد، و آن گاه ید و به قتل رساندزد را ز یرده است، وکبلند 
از اھل آسمان چھارم ھستم،  یکد، گفت: من ملیادم رسیه خداوند توسط تو به فرک؟ یستکی

، ین بار دعا نمودیدوم یدم، باز برایآسمان را شن یھا دروازه ی، صدایه دعا نمودک یھنگام
 ی، آن گاه گفته شد: دعاین بار دعا نمودیدم، باز سومیرا از اھل آسمان شن یا آن گاه ضجه

ه قتل آن را به عھده من بسپارد، بعد از آن کبت زده است، و من از خداوند خواستم یمص
عت نماز بگذارد، و کند، و چھار رکوضو ب یسکه کت و بدان، یگفت: مژده بادا برا کھمان مل

ا بدون یبت باشد یشود، خواه در مص یه مش قبول و پاسخ دادید، دعاین دعاء دعاء نمایبه ا

ن ین چنیت نموده. ایاملش رواکتاب الوظائف، به صورت کن را در یا ی. ابوموس»بتیمص
 ) آمده است.۱۸۲/۴( در االصابه





 

 
 

 

 

 

 :باب سیزدهم
 شان به آن اصحاب به علم و ترغیبرغبت و عالقمندی 

آن سوی  بهداشتند و  یرغبت و عالقمند یارانش به علم الھیو  ص امبریچگونه پ 
گر یآموختند و به د یمان و عمل وجود داشت مینمودند، و آن چه را در آن ا یب میترغ

به آن مشغول بودند، و چگونه  یو آسان یدادند، و در سفر حضر و در سخت یآموزش م
م ینه منوره، بر صاحب آن ھزار ھزار درود و سالم تقدیم مھمانان تازه وارد به مدیبه تعل

ردند، و ک یسب را با ھم جمع مکنمودند، و چگونه علم و جھاد و  یت میباد، توجه و عنا
وردن و فرستادند، و چگونه در به دست آ ینشر علم م یھا برا نیافراد را به سرزم

 ردند.ک یه باعث قبول علم گردد اھتمام و توجه مک یل اوصافیتحص

  به علم ص ترغیب پیامبر
 ه به طلب علم آمده بودکبه صفوان بن عسال  ص امبریپ ییخوش آمد گو

حش و یاست، ابن حبان در صح یلفظ ھم از و -د یبه اسناد ج یاحمد، طبران
ت یروا س یاز صفوان بن عسال مراد -باشد  یح االسناد میه گفته: صحک -م کحا

ه کیه در مسجد بر جامه سرخش تکآمدم  یدر حال ص امبریه گفت: نزد پکاند  نموده
مرحبا به «ام، فرمود:  رسول خدا: من در طلب علم آمده ینموده بود، به او گفتم: ا

ند، با ک یطلب م یبه آنچه وشان  ، از فرط محبتکطالب علم، طالب عمل را مالئ
ه به کنیشوند، تا ا یسوار م یگرید یباال ییکنند، و بعد از آن ک یاحاطه م ایشانھ بال

 ) آمده است.۵۹/۱ب (ین در الترغین چنیا .١»رسند یا میآسمان دن
                                           

) و ابن حبان و ۳۵۳۵) که لفظ از آن اوست و ترمذی (۱۳۴۷) (۵۴/ ۸. احمد و طبرانی (حسن -١
) و ۷۱) و طیالسی. آلبانی آن را در صحیح الترغیب (۳۲ /۱ابن عبدالبر در جامع بیان العلم (

 صحیح الترمذی، صحیح دانسته است.
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 شیبرا ص امبریطلب علم و قول پ یبرا ص امبریصه نزد پیآمدن قب
آمدم،  ص امبریه گفت: نزد پکت نموده است، یروا س صه بن مخارقیاحمد از قب

ده، یگرد کگفتم: ِسّنم بزرگ شده و استخوانم ناز» چه تو را آورده است؟«د: یپرس
له آن به من نفع یه خداوند به وسک یاموزیبه من ب یزین نزد تو آمدم، تا چیبنابرا

ت مغفرت ی، برایا ه مرور نمودهک یلوخکبه ھر سنگ، درخت و «رساند، گفت: 

و  »مي العظاهللا سبحان«سه بار بگو:  یبح را خواندنماز ص یصه وقتیقب یاند. ا خواسته

ا « صه بگو:یقب ی، ایابی یت می، جذام و فلج عافیورکبحمده، از  لَُك ِممَّ
َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َّ ِمْن بََرَ�تَِك   ىلَعَ
ْ

نِْزل
َ
َّ رمَْحَتََك َوأ َّ ِمْن فَْضِلَك َوا�رُْشْ ىلَعَ فِْض ىلَعَ

َ
ا، من از یبار خدا«، »ِعنَْدَك َوأ

ز، و از یز، و از رحمتت بر من فرو ریخواھم، و از فضلت برمن فرو ر یتو از آنچه نزدت ھست م

و  ی) آمده است، منذر۲۱/۱ن در جمع الفوائد (ین چنیا .١»تت بر من نازل فرماکبر
 نام برده نشده است. یه از وکاست  یند، در آن مردیگو یم یثمیھ

 برد ین میگناھان را از به طلب علم ک ص امبریخبر پ
 س از سخبره -است  یو لفظ از طبران -ر یبکدر ال یبه اختصار و طبران یترمذ

 یه وکعبور نمودند،  یدر حال ص ه گفت: دو مرد از نزد رسول خداکاند  ت نمودهیروا
 ی، ھنگام»دیر ھستیه شما بر خکد ینیبنش«نمود، در ھمان حال به آنھا گفت:  یر مکذ
نده و متفرق شدند، آن دو تن کارانش از نزدش پرایبرخاست و  ص خداه رسول ک

ا ی، آ»دیر ھستیه شما بر خکد ینیبنش: «یرسول خدا، تو به ما گفت یبرخاسته گفتند: ا
ه طلب علم ک یا ھر بنده«عموم مردم است؟ فرمود:  یا برایما خاص است،  ین برایا

ب ین در الترغین چنیا .٢»باشد یمفاره آنچه گذشته است، کد، ھمان طلب علمش ینما
 ) آمده است.۶۰/۱(

 
 

                                           
) در سند آن یک مجھول است چنانکه منذری و ھیثمی ۶۰/ ۵) (۱۱۲/ ۴. احمد (ضعیف -١

 ).۷۱. نگا: ضعیف الترغیب (اند گفته
آلبانی آن را موضوع دانسته ) و آن را ضعیف دانسته. ۲۶۸۴) ترمذی (۱۶۴/ ۷. طبرانی (موضوع -٢

 ).۱۲۳/ ۱) نگا: المجمع (۵۱است: ضعیف الترغیب (
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 لت عالم بر عابدیدرباره فض ص امبریقول پ
دو مرد  ص رسول خدا یه گفت: براکت نموده، یروا س یاز ابوامامه باھل یترمذ

لت عالم بر یفض«فرمود:  ص عالم، رسول خدا یگریعابد بود و دشان  ییکاد شد: ی
خداوند، «فرمود:  ص امبر خدای، بعد از آن پ»شماست یلت من بر ادنایعابد چون فض

بر معلم و آموزاننده  یماھ یمورچه در سوراخش و حت یھا حت و اھل آسمان کمالئ
حول به صورت مرسل کن رااز میا یدارم .١»نندک یرحمت م یمردم دعا یر برایخ

 ه را تالوت نمود:ی، بعد از آن آ»شماست یت نموده، بر ادنایروا

َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�ََّما﴿ ِ  ِمنۡ  �َّ ْۗ ُعلََ�ٰٓ لۡ ٱ ِعَبادِه  .]۲۸[فاطر:  ﴾ُؤا
ه تعال«: ترجمه  .»ترسند یفقط بندگان عالمش م یازاللَّ

  .٢ر نموده استکث را تا آخرش ذیو حد
ه گفت: رسول کت نموده است، یل مرسل رواکن از حسن به شیھم چن یو دارم

عالم بود و نماز فرض را شان  ییکل بودند و یاسرائ یه در بنکاز دو مرد  ص اخد
روز را روزه  یگریداد، و د یاد میر یمردم خ ینشست و برا یخواند، و بعد از آن م یم
 ص بھتر است؟ رسول خداشان  دامکه کده شد ینمود، پرس یام میگرفت، و شب را ق یم

ند و به ینش یخواند، و بعد از آن م یه نماز فرض را مک ین عالمیلت ھمیفض«فرمود: 
ند، ک یام میرد و شب را قیگ یه روز را روزه مک یدھد، بر ھمان عابد یاد میر یمردم خ
 ده است.) آم۲۶ - ۲۸( هوکن در المشین چنیا .٣»ن شما استیمترکلت من بر یچون فض

  به طلب علم ص امبریب پیترغ
رون یب یدر حال ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س مسلم از عقبه بن عامر

ه ھر بامداد به کاز شما دوست دارد  یکدام ک«م، فرمود: یه ما در صفه بودکرفت، 
» اورد؟یب یوھان دار را بدون گناه و قطع صله رحمکبرود، و دو شتر  ٤قیا عقیبطحان 

از شما  ییکا یآ«م، گفت: ین را دوست داریرسول خدا، ھمه ما ا یم: ایپاسخ داد

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۲۶۸۵. ترمذی (صحیح -١
 ) بطور مرسل.۲۸۹. دارمی در المقدمة (ضعیف -٢
 . دارمی در المقدمة از حسن بطور مرسل.ضعیف -٣
 اند. نهیدر مد یق دو وادیبطحان و عق -٤
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او  ین برایا بخواند، ایاد بدھد یتاب خدا را که از یتا دو آرود،  یصبحگاھان به مسجد نم
ش یه برایآش بھتر است، و چھار یه شد از سه شتر برایاز دو شتر بھتر است، و اگر سه آ

ش بھتر یه باال برود، به ھمان اندازه از شترھا براکاز چھار شتر بھتر است، و ھر قدر 
 هین را در الحلیم ای) آمده است، و ابونع۱۷۵(ص هوکن در المشین چنیا .١»است

 ».ا بخواندیاموزد یب«آمده:  یت ویت نموده، و در روای) روا۳۴۱/۱(

نمود  یه طلب علم مکه از برادرش ک یگر شهیمرد پ یبرا ص امبریقول پ
 ردکت یاکش

دو برادر بودند،  ص امبریه گفت: در زمان پکت نموده، یروا س از انس یترمذ
رد، و یکرا م ص امبریپ یمالزمت و ھمراھ یگرینمود، و د یار مکشه گر بود و یپ ییک

فرمود:  ص امبریرد، پکت یاکش ص امبریشه گر از برادرش نزد پیپ آموخت، یم یاز و
) ۲۰/۱ن در جمع الفوائد (ین چنیا .٢»یرزق داده شود ین است تو به سبب وکمم«

رده است، کت یآن روا ی) به معنا۵۹/۱العلم (ن ین را در جامع بیآمده، و ابن عبدالبر ا
حش دانسته، یت نموده، و به شرط مسلم صحی) روا۹۴/۱( کم آن را در المستدرکو حا

 ھم با او موافقت نموده است. یو ذھب

 به علم ص ترغیب اصحاب پیامبر

 ن بارهیدر ا یاد از ویل بن زیمکث یبه علم و حد یب علیترغ
ن و یتر یکگفت: نزد یم س یه گفت: علکت نموده، یل روایاز ابوطف یائکالل

اند، بعد از آن  اء آوردهیه انبکبه آنچه است شان  نیتر اء عالمین مردم به انبیتر مستحق
 ه را تالوت نمود:ین آیا

وۡ  إِنَّ ﴿
َ
ِينَ  هِيمَ َ�ٰ �ِإِبۡ  �َّاِس ٱ َ� أ َبُعوهُ ٱ لَ�َّ  .]۶۸[آل عمران:  ﴾�َِّ�ُّ ٱ َذاَوَ�ٰ  �َّ
ن یردند، و اک یرویه از او پکھستند  ییم آنھاین مردم به ابراھیسزاوارتر«: ترجمه

 .»امبر...یپ

                                           
 ).۸۰۳(مسلم  -١
) آلبانی آن را صحیح دانسته است. نووی می گوید: اسناد ۹۴/ ۱) حاکم (۲۳۴۵. ترمذی (صحیح -٢

 آن به شرط مسلم است.
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د، یر نخوریین تغیاند، بنابرا نموده یرویپ یه از وک یسانکو  ص محمد یعنی
 ص د، و دشمن محمدیه از خدا اطاعت نماکاست  یسک ص محمد یدوست و ول

ن در ین چنیباشد. ا یکقرابتش نزده کند، ھر چند ک یه از خدا نافرمانکاست  یسک
 ) آمده است.۹۶/۱نز (کال

 یبن اب یه گفت: علکت نموده، یاد روایل بن زیمک) از ۷۹/۱( هیم در الحلیو ابونع
ه به صحرا ک یرون برد، ھنگامیاز صحرا ب یا دستم را گرفت و به گوشه س طالب

اند، و  ییھا ھا ظرف قلباد، یل بن زیمک ید و گفت: ایشکم، نشست و نفس یرون رفتیب
اند:  ن: مردم سه گونهکم حفظ یگو ین آنھاست، آنچه را به تو میتر رندهین آنھا فراگیبھتر

ننده، کاد یھر فر یبند وبار و دنباله رو برا بی ل وی، متعلم بر راه نجات و رذیعالم ربان
گاه ین و جاکبه ر اند و ردهکحاصل ن ییخورند، و از نور علم روشنا یر مییه با ھر باد تغک

ند، مال را تو ک یاند. علم بھتر از مال است، علم تو را حراست م پناه نبرده یمکمح
د، و ینما یم مکشود، مال را مصرف  یاد و افزون می، علم به عمل زینک یحراست م

 یعالم در زندگ یشود، علم برا یه به آن پاداش داده مکن است یمحبت عالم جزء د
ساخته  یگذارد، ول یمجا  بهو یکاد نی یآورد، و بعد از مرگش، از و یاش طاعت به بار م

در زمره شان  ینندگان مال، در حال زندگکرود، خزانه  ین میشده مال به زوال مال از ب
 یمفقود است، ول ھایشاناند، جسد یاست باق یدھر باق یاند، و علما تا وقت مردگان

و با دست خود به  -نجا یت. ھاه! ان اسیگزیمردم جا یھا در قلب ھایشان چھره
، یم؟! آریابیرا در ینندگانکآن حمل  یاش براکعلم است،  -اش اشاره نمود  نهیس

ن یرد، اما بر آن امیگیش میاوت فراکه به سرعت و ذکافتم یآن  یبرا یا نندهکحمل 
ل خداوند یاندازد، با دال یمکار  بها یحصول دن یله براین را به عنوان وسیه دکست، بلین

ا ید، ینما یدر برابر بندگانش مقابله مھایش  ند، و با نعمتک یتابش مقابله مکدر مقابل 
ن علم ندارد، یا یایدر اح یرتیبص یاھل حق منقاد است، ول یه براکافتم یرا در یسک

ا یار است و نه آن، کن در یشود، نه ا یدر قلبش ظاھر م کن عارضه شبه شیو با نخست
ص یه حرکافتم یرا در یسکا یھاست،  ھا و تابع شھوت ه غرق در لذتکافتم یرا در یسک

ستند، ین نیان دین دو تن ھم از داعیره نمودن آن است، ایمال و ذخ یجمع آور
ن آن ینطور علم با مرگ حاملیاند، ھم وانات چرندهین دو حیز را به این چیتر هیشب

ل در راه یبه دال یا نندهکام یز وجود قن ایست، زمین نین چنیا، نه، ایرد، بار خدایم یم
ه در کاند  یسانکخداوند باطل نشوند، آنان  یھا ل و حجتیباشد، تا دال ینم یخدا خال
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نان خداوند از یاند، و نزد خداوند از قدر و منزلت بزرگ برخورداراند، توسط ا کعدد اند
ند، و آن را در ینماش ادا یه آن را به امثال خوکنیند، تا اک یخود دفاع م یھا حجت

ن آنچه یده است، بنابرایقت امر رسانینان را به حقیارند، علم اکمشابھان خود ب یھا قلب
نان آسان است، و از آنچه جاھالن وحشت دارند یدانند نزد ا یل مکن مشیرا مسرف

ه ارواح کنند، ک یم یھمراھھایی  ا را با بدنینان دنیاند، ا نان به آن انس و خو گرفتهیا
نش و دعوتگران یخداوند در سرزم یھا فهینان خلیمعلق است، ا یھا به منظر اعل نآ

خودم و تو از  یت آنان، و برایھاه، ھاه!! چقدر مشتاقم به رؤ اند، ین ویدسوی  به
در  ین ابن انبارین را ھم چنیز. و ایبرخ یطلبم، اگر خواسته باش یخداوند مغفرت م
 ۳۱/۵۹نز (که در الکر چنانکالحجة و ابن عسا در العلم، نصر در یالمصاحف، مرھب

اند، و ابن عبدالبر  ردهکت یرواھایی  ادتیدر الفاظ و ز کآمده، به مانند آن با اختالف اند
ت نموده است، و بعد از آن یاز آن را روا ی) بخش۱۱۲/۲ان العمل (یتابش جامع بکدر 

سبب شھرت آن نزدشان، ث نزد اھل علم مشھور است، و به اسناد، به ین حدیگفته: ا
 ندارد. یضرورت

 به علم س ب معاذ بن جبلیترغ
ه گفت: علم کت نموده، یروا س ) از معاذبن جبل۲۳۹/۱( هیم در الحلیابونع

ح، بحث و یرارش تسبک، طلبش عبادت، تید، چون آموختن آن ترس خداوند تعالیاموزیب
اھلش سبب  یآن برا داند صدقه و بذل یه نمک یسکمش به یجستجو از آن جھاد، تعل

اھل جنت، ھمراه و ( یھا راه) حالل و حرام، منار یھا قربت است، چون علم نشانه
ننده در خلوت، رھنما در ک، صحبت یگانگیو ب ییس در وحشت، ھمراه در تنھایان

به  یو نزد دوستان است، خداوند تعالیکبت، سالح بر دشمنان و صفت نیو مص یخوش
گرداند، آثارشان اقتباس  یر رھبر و امام مید، وآنان را در خنک یرا بلند م یآن اقوام

ه بدان کباشد  یم ییشان نظر نھایگردد، و نظر ا یاقتدا م ھایشانردکشود، و به عمل یم
آن را مسح  ھایشانھا رغبت دارند، و به با بال نیا یبه دوست کشود، مالئ یچنگ زده م

بحر و خزندگان آن،  یھا یماھ ی، حتطلبد یمغفرت مشان  یبرا کند، ھر تر و خشک یم
از  یینایجھل و چراغ ب ھا از قلب یوانات آن، چون علم زندگیو ح یکو درنگان خش

ا و یرا در دن یرسد، و درجه بلند یدگان میبه علم به منزلت برگز )بنده(ھاست،  ییکتار
ر در علم برابر است با روزه، و خواندنش برابر است با کآورد، تف یآخرت به دست م
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و (شود،  یرد، و حالل از حرام دانسته میگ یھا صورت م یتوسط آن صله رحم ،١امیق
بختان بدان الھام شده، و بدبختان از  یکرو و تابع آن است، نیامام عمل و عمل پ )علم

 .٢گردند یآن محروم م
ت یل مرفوع به مثل آن رواک) از معاذ به ش۵۵/۱العلم (ان ین را در جامع بیابن عبدالبر ا

ست، و آن را از یبرخوردار ن یاز اسناد قو یوست، ولیکن یلیث خینموده، و بعد گفته: حد
ر کموقوف را متذ یاسنادھا یم، بعد بعضیا ت نمودهیل موقوف رواکبه ش یطرق مختلف

ر نموده است. و کبر معاذ ذموقوف  ٣ث را بر ھمان حالتشیشده، و بعد از آن گفته: حد
 ب است.یغر یلین گفته، و رفع آن خین چنید: ایگو ی) م۵۸/۱ب (یدر الترغ یمنذر

ه بن مسعودیترغ  به علم س ب عبداللَّ
ه گفت: کت نموده، ی) از ھارون بن رباب روا۲۹/۱ن العلم (یابن عبدالبر در جامع ب

ن دو یان ایمتعلم، و در ما یرون شو یا عالم بیگفت: صبحگاھان  یم س ابن مسعود
 یرا براھایش  بال کا جاھالن، و مالئین دو جاھل است یان ایرون مشو، چون در میب

ت از آنچه او انجام یشود، به سبب رضا یرون میه صبحگاھان در طلب علم بک یمرد
ه کت نموده، ید روای) از ز۲۹/۱ند. و ابن عبدالبر در جامعش (ک یدھد، ھموار م یم

ه فرمود: صبحگاھان عالم بگفت: عبدال ن دو امعه یان ایا متعلم، و در میرون شو یلَّ
 .٤ندیرا گو یاند: امعه اھل رأ د: اھل علم گفتهیگو یوسف میرون مشو. ابویب

مردم علم را قبل از  یه گفت: اکت نموده، یر از ابن مسعود روایبکدر ال یطبران
رفتن اھلش است، و به علم  انید، و قبض آن از میاوریه قبض شود به دست بکنیا

 یازمندیه به آنچه نزدش است چه وقت نکداند  یاز شما نم یکچ ید چون ھیچنگ زن
ش از حد و تعمق دست یب یاوکد و از غور و گنجیشود، و به علم چنگ زن یدا میپ

                                           
 باشد. م. یل و نماز شب میام اللیام، قیھدف از ق -١
). آلبانی می گوید: ۵۵/ ۱) ابن عبدالبر در جامع (۲۳۹/ ۱است. ابونعیم در الحلیة ( موضوع -٢

موضوع است: ضعیف الترغیب. موسی القرشی ھمان بلقاوی است که کذاب است و شیخش نیز 
 متروک است.

 ه گذشت.کچنان -٣
از نظر  یرویا پس بکندارد، و از ھر  یو نظر یه از خودرأکاست  یسکد: امعه یگو یه میدر النھا -٤

 ند.ک یمتابعت م یو
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تاب که کخواھد آمد  ید، چون قومیازیدست  ١مید، و به امر قدید و برحذر باشیبردار
) ۱۲۶/۱( یثمیھ .٢اندازند ینند و سپس آن را پشت سرشان مک یم خدا را تالوت

وب از یاز آن را از ا یده است. و عبدالرزاق بخشید: ابوقالبه از ابن مسعود نشنیگو یم
رده است، کت ی) آمده، روا۸۷/۱ه در جامع ابن عبدالبر (کابوقالبه از ابن مسعود، چنان

 رده است.کت یق از ابن مسعود روایق شقیرن آن را در جامعش از طیابن عبدالبر ھم چن
ه کت نموده، ی) از ابواالحوص روا۱۰۰/۱و ابن عبدالبر در جامعش ( ه گفت: عبداللَّ

در  یو طبران .٣شود یله تعلم اندوخته میشود، علم به وس یفرمود: انسان عالم تولد نم
ه روایبکال ا متعلم، و در یرون شود یا عالم بیه گفت: صبحگاھان کت نموده، یر از عبداللَّ
، عالمان را دوست داشته باش و بدشان یرون مشو، اگر چنان ننمودین دو بیان ایم

بن  که عبدالملکن یمگر ا اند، حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۲۲/۱( یثمیھ .٤مبر
 رده است.کن کرابن مسعود را دریعم

 به علم س ب ابو درداءیترغ
 س ه: ابودرداءکت نموده ید و او از حسن روایاز حم) ۲۸/۱ابن عبدالبر در جامعش (

. یگرد یم که ھالکرو باش، و پنجم مباش یا پیا دوست دار یا متعلم یگفت: عالم باش 
) از ۲۱۳/۱( هیم در الحلیست؟ گفت: متبدع. و ابونعکید: به حسن گفتم: پنجم یگو یم

ن یاھل دمشق، شما برادران در د یه گفت: ابودرداء گفت: اکت نموده، یروا کضحا
 یاران بر دشمنان، چه شما را از مودت و دوستکھا در منزل و مدد هید، و ھمسایھست

ه کنم یب یم یر از شماست، چرا من شما را در حالیف من بر غیلکدارد؟ ت یام باز م
 یزیه به چکنم یب یآموزند؟ و شما را م ینمتان  روند و جاھالن یا میاز دنتان  یعلما

ه بدان امر کد یا نموده کرا تر یزیو چ ،٥ن شده استیتضمتان  یه براکد یا آورده یرو
گاه باشیا شده اد جمع نمودند و یساختند، ز یشامخ یھا ساختمان ید، قومید؟ آ

                                           
 ه اصحاب بر آن بودند.ک یامر -١
) مشکل آن انقطاع میان ابی قالبة و ابن مسعود است: ۱۷۰/ ۹. طبرانی در الکبیر (ضعیف -٢

 ).۱۲۶/ ۱المجمع (
 ) سند آن صحیح است.۱۰۰/ ۱ابن عبدالبر ( -٣
بین ملک بن عمیر و ابن مسعود است ) مشکل آن انقطاع ۱۵۰/ ۹. طبرانی (سند آن ضعیف است -٤

 ).۱۲۲/ ۱زیرا او ابن مسعود را درک نکرده است. نگا: المجمع (
 : رزق.یعنی -٥
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شان به غرور مبدل یشد، و آرزوھا ھایشان قبرھا ساختمان یشان دراز شد، ولیآرزوھا
گاه باشایشان ھ ھا و دست آورد شد و فرا آورده د، یاموزانید و بیاموزید، بینابود شد، آ

 ست.ین یچون عالم و متعلم در اجر برابراند، و در مردم بعد از آن خبر
ه گفت: ابودرداء به اھل کت است ی) از حسان روا۲۲۲/۱ھمچنان ( یو نزد و

د؟ در یدیگرد ید راضیر شدیه از نان گندم سال به سال سکن یا بر ایدمشق گفت: آ
آموزند؟ اگر  ینمتان  روند و جھال یمتان  یشود، چرا علما یر خداوند نمکذتان  مجالس

ابند، رزق ی ینند در مکشوند، و اگر جاھالن علم را جستجو  یاد میبخواھند زتان  یعلما
 ،١دیده شده به دست آوریه بر شما الزم گردانک یامکض و احیفرا یو منافع را با ادا

ده است، به سبب یگرد که ھالک یجانم در دست اوست، ھر امته ک یسوگند به ذات
ده است. و نزد یگرد که نمودن خودش ھالکیدانستن و تز کخواھشاتش و پا یرویپ
ه کنیه گفت: قبل از اکت است یه بن قره از پدرش از ابودرداء روای) از معاو۲۱۳/۱( یو

ت، عالم و متعلم در اجر و د، برداشته شدن علم رفتن علما اسیاموزیعلم برداشته شود ب
ست. و ابن یر نین دو خیان ایا متعلم، و در میعالم  اند: پاداش برابراند، و مردم دو نوع

ه ابودرداء کت نموده، یروا یابن مسعود فزار ) از عبدالرحمن۳۲/۱عبدالبر در جامعش (
ش یبرود، برا یریاد دادن خیا یآموختن  یه صبحگاھان به مسجد براک یسکگفت: ھر 

ھمچنان  یگردد. و نزد و یممت بریه با غنکشود  ینوشته م یاجر و پاداش مجاھد
ه رفتن بامداد و ک یسکه گفت: ابودرداء فرمود: کت است یل روایھذ ی) از ابن اب۳۱/۱(

ھمچنان  یش ناقص شده است. و نزد ویعلم را جھاد ندارند، عقل و رأ یشامگاه برا
 ه گفت: علم منوط به آموختن است.کت است یرداء رواوه از ابودی) از رجاء بن ح۱۰۰/۱(

 به علم ل رهیب ابوذر و ابوھریترغ
 یه مردکرا  یا ه گفتند: مسئلهکت نموده، یروا ب رهیبزار از ابوذر و ابوھر

فرمود:  ص تر است. و گفتند: رسول خدا عت نفل محبوبکآموزد، نزدم از ھزار ر یم
د درگذشته یو او بر ھمان حالت باشد شھد، یایمرگ به سراغ طالب علم ب یوقت«

ت یدر األوسط روا ین را بزار و طبرانید: ایگو ی) م۶۱/۱ب (یدر الترغ یمنذر .٢»است

                                           
 ھا طلب علم است. ه از جمله آنک -١
) ۳۱، ۲۵/ ۱) و ابن عبدالبر (۲۴۷/ ۹) و خطیب (۳۵/ ۴. بزار و العقیلی در الضعفاء (بسیار ضعیف -٢

 ).۵۳ست: ضعیف الترغیب (آلبانی می گوید: بسیار ضعیف ا
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ن را یعت بھتر است. و ابن عبدالبر اکش از ھزار ریگفته: برا یه طبرانکنیاند، مگر ا نموده
رده کت یا نفل، روایادت تطوع ی) از آن دو به مانند آن، به ز۲۵/۱ان العلم (یدر جامع ب

بدان  -دھد  یاد میه کاز علم را  یا است، و در موقوف از آن دو افزوده است: و مسئله
 تر است. عت نفل محبوبکنزد ما از صد ر -ا عمل نشود یعمل شود 

 به علم س ب ابن عباسیترغ
را از جھاد  ب ه گفت: ابن عباسکت نموده، یروا یازد یه از علیابن زنجو

 یت ازجھاد بھتر است؟ به مسجدیه براکنم کداللت ن یزیا تو را به چیدم گفت: آیرسپ
نز کن در الین چنی. ا-ا گفت: سنت را ی - یآموز ین میو در آن قرآن و فقه د ییآ یم
ت یروا یازد ی) از عل۶۲/۱ن العلم (ی) آمده است. و نزد ابن عبدالبر در جامع ب۲۳۰/۵(

ت از یه براک یزیا تو را به چیدم، گفت: آیاز جھاد پرسه گفت: ابن عباس را کاست 
 ص امبریپ یھا ه در آن قرآن، سنتکن، کبنا  ینم؟ مسجدکجھاد بھتر است داللت ن

ه کت است ی) از ابن عباس روا۱۲۴ھمچنان (ص یم داده شود. و نزد وین تعلیو فقه د
 در بحر. یماھ یخواھد، حت یز مغفرت میر ھمه چیمعلم خ یگفت: برا

 به علم س ب صفوان بن عسالیترغ
ه گفت: صبحگاھان نزد صفوان کت نموده، یش رواین حبیدر األوسط از زّر  یطبران

زّر؟.  ین صبحگاھان آورده است ایرفتم، گفت: چه تو را در ا س یبن عسال مراد
ا یرون شود یا عالم بیام، گفت: صبحگاھان  علم برآمده یپاسخ دادم: در طلب و جستجو

ن حفص بن ید: در ایگو ی) م۱۲۲/۱( یثمیھ .١رون مشوین دو بیان ایو در ممتعلم، 
 یاند. و نزد و فش دانستهیضع یادیرا ثقه دانسته و حماعت ز یمان آمده، احمد ویسل

اش در طلب علم  ه از خانهک یسکه گفت: کت است یر از صفوان روایبکھمچنان در ال
د: یگو ی) م۱۲۳/۱( یثمیگستراند. ھ یمتعلم و عالم م یرا براھایش  بال کد، مالئیبر ا
 باشد. یف میالمخارق آمده، و ضع یم بن ابیرکن عبدالیدر ا
 
 
 

                                           
 ).۵۵/ ۸. طبرانی در الکبیر (حسن -١
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 به علم ص رغبت و عالقمندی اصحاب پیامبر

 اش به علم یھنگام وفاتش درباره عالقمند س قول معاذ
مرگ به  یه: وقتکت نموده یروا س ) از معاذبن جبل۲۳۹/۱( هیم در الحلیابونع
آمد و گفت: صبح نشده است،  یسکم؟ یا ه صبح نمودهکد ینیآمد، گفت: بب یسراغ و

ه در کنیآمد و گفت: صبح نشده است، تا ا یسکم؟ یا ه صبح نمودهکد ینیباز فرمود: ببب
برم  یپناه م ی، گفت: به خداوند از شبیآمد و گفت: حاال صبح نمود یسکان یآن جر

ه بعد از ک یا نندهکارت یباشد، مرحبا به مرگ، مرحبا به زآتش سوی  بهه صبح آن ک
دم، یترس یا، من از تو میآمده، بار خدا یه در حال فقر و تنگدستک یابت آمده، دوستیغ

ا را و طول بقا را در آن به یه من دنک یدان یا، تو مید دارم، بار خدایاما امروز به تو ام
آن را به خاطر  یدوست نداشتم، ول ھا دن درختیبودن نھرھا و نشان یخاطر جار

سخت و مزاحت علما آن ھم در جمع  یھا روز و تحمل ساعت یدر وقت گرما یتشنگ
ان العلم ین را در جامع بیدوست داشتم. ابن عبدالبر ا ١رکذ یھا در حلقه یادیز
 ر نموده است.ک) بدون اسناد ذ۵۱/۱(

 به علم س ابو درداء یرغبت و عالقمند
ه گفت: اگر سه خصلت کت نموده، یروا س ) از ابودرداء۲۱۲/۱( هیالحلم در یابونع

گفت: اگر  اند؟ دامکھا  دم: آنینمانم، پرس یا باقیه در دنکداشتم  یبود، دوست م ینم
ه کبود،  یبود، گذشت و رفت و آمد شب و روز نم یخالقم نم یم به سجده برایگذاشتن رو

ه چنان ک یاقوام ینینصف روز و ھم نش یو تشنگ ٢ام یزندگ یاست، برا یشکشیم و پیتقد
 ر نموده است.کث را ذیشود... و حد یرون آورده میوه بیه مکآورند،  یبه زبان م یسخن

 به طلب علم ل ابن عباس یرغبت و عالقمند
 یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ب ) از ابن عباس۱۰۶/۱( کم در المستدرکحا

را  ص ه اصحاب رسول خداکا یاز انصار گفتم: ب یوفات نمود، به مرد ص ه رسول خداک
ا مردم را یابن عباس!! آ یاداند، گفت: شگفتا به تو ایم، چون آنان امروز زینکسئوال 
به تو شان  انیدر م ص ن ھمه اصحاب رسول خدایه با وجود اک یپندار یچنان م

                                           
 : علم.یعنی -١
 : در آخرت.یعنی -٢
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اران یدن از ینمودم، و به پرس کرا تر ید: آن گاه ویافزا یازمند شوند؟! میمحتاج و ن
اش  د، به دروازهیرس یبه من م یاز مرد یثیردم، و اگر حدکشروع  ص رسول خدا

اش پھن  دروازه یکبود. آنگاه چادرم را نزد یآمدم و او در وقت چاشت خواب م یم
ت: گف ید و مید ید، و مرا میگرد یرون میب یانداخت، بعد و یم کم خایردم، و باد باالک
 یردکنزدم روان ن یسکچه تو را آورده است؟! چرا  ص رسول خدا یفرزند عمو یا
د: و یگو یم، میایه نزدت بکر، من مستحق ترم یدادم: نخ یآمدم؟! پاسخ م یه نزدت مک

ه مردم در کد ید یھنوز زنده بود، و م یدم، ھمان مرد انصاریپرس یث میاو را از حد
 .١تر بود!! ن جوان از من عاقلیگفت: ا یم یند، وینما یاند و سوالم م اطرافم جمع شده

ح یصح یث به شرط بخارین حدید: ایگو یبا او موافقت نموده، م یه ذھبکم کحا
از ابن عباس به مثل آن،  ھایشانو حارث در مسند ین دارمین را ھم چنیاست، و ا

ت نموده یرا رواز آن ین یاند، و طبران ردهکت ی) آمده، روا۳۳۱/۲( ه در االصابهکچنان
ن را در یو ابن عبدالبر ا اند، حی) گفته، رجال صح۲۷۷/۹( یثمیه ھکاست آن، چنان

اند.  ت نمودهی) به مثل آن روا۱۸۲/۴) و ابن سعد در طبقاتش (۸۵/۱ان العلم (یجامع ب
د، مردم یه مدائن فتح گردک یه گفت: ھنگامکت نموده، یو بزار از ابن عباس روا

ثر کن صورت ایآوردم. به ا یرو س عمرسوی  بهوردند، و من آ یا رویدنسوی  به
 اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۶۱/۱( یثمیبود. ھ س از عمر یث ویاحاد

 به علم س رهیرغبت و عالقمندی ابوھر
 ص ه رسول خداکت نموده، یروا س رهی) از ابوھر۳۸۱/۱( هیم در الحلیابونع
گفتم: از تو » خواھند؟ یارانت از آن میه ک، یخواھ یم نمین غنایا از ایآ«فرمود: 

د: یگو یه خداوند به تو آموزش داده است، مک یاموزیب یزیخواھم، به من از چ یم
ردم، کان خودم و او پھن یدم، و آن را در میشکه بر پشتم داشتم کرا  یلباس راه راھ

با من  ص یورود،  یآن جامه راه م یه روکنم ک یه من به شپش نگاه مکانگار 
». چانین و بر خودت بپکآن را جمع «صحبت نمود، و صحبتش را فرا گرفتم، فرمود: 

 .٢ردمکان داشته بود، فراموش نیم بیرا ھم از آنچه برا یبعد از آن حرف

                                           
 ).۲۷۷/ ۹) و آن را صحیح دانسه و ذھبی تاییدش نموده است. نگا: المجمع (۳۶۳. حاکم (صحیح -١
آن  ) و اصل۱۸۷/ ۲۹) ابن عساکر در مختصر تاریخ دمشق (۳۸۱/ ۱. ابونعیم در الحلیة (صحیح -٢

 ).۱۸۵/ ۴در صحیح است. نگا: سیر اعالم النبالء (
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 س رهیند: ابوھریگو یه گفت: مکت است یروا س رهی) از ابوھر۳۱۶/۱( یو نزد بخار
ن و انصار را چه یند: مھاجریگو یخداست!! و م ند!! موعد نزدک یت میث روایاد حدیز

دوفروش در یند؟! برادران مھاجرم را خرینما یان نمیث بیحد یث ویه مثل احادکشده 
ه کبودم  ینکیاروبارشان و من مرد مسکداشت، و برادران انصارم را  یبازارھا مشغول م

ب یه آنان غاک ین وقتینمودم، بنابرا یرا م ص مم مالزمت رسول خداکش یفقط به ُپر
 ص امبریگرفتم، و پ ینمودند، فرا م یفراموش م یبودم، و ھنگام یشدند حاضر م یم

د، و باز یاش را پھن نما ام اگر جامه ن مقالهیاز شما تا تمام نمودن ا یکھر «گفت:  یروز
، من جامه راه »ندک یام را ابدًا فراموش نم از مقاله یزیند، چکاش جمع  نهیآن را به س

ه کنیردم، تا اکھم بر تن نداشتم، پھن  یا گر جامهیر آن دیه داشتم، و غکرا  یراھ
 یام جمع نمودم، سوگند به ذات نهیاش را تمام نمود، بعد آن را در س مقاله ص امبریپ
ام. به  اش را تا امروزم فراموش ننموده ار آن مقاله یزیه او را به حق مبعوث نموده، چک

ان یبتان  یث را برایاز حد یزیبود، ابدًا چ یتاب خدا نمکر ه دیخدا سوگند، اگر دو آ
 نمودم: ینم

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ٓ  ُتُمونَ يَ�ۡ  �َّ نَزۡ�َ  َما
َ
ۡ ٱوَ  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ِمنَ  اأ  ن قول خداوندیتا به ا ﴾ُهَدىٰ ل

 .]۱۶۰-۱۵۹[البقرة:  ﴾لرَِّحيمُ ٱ﴿
پوشانند...  یم میا ردهکت نازل یل روشن و ھدایچه را ما از دال ه آنک یآنان«: ترجمه

 .١»مھربان
ره یگفتند: ابوھر یه گفت: مردم مکت نموده، یره روایھمچنان از ابوھر یو بخار

نمودم، آن ھم  یرا م ص مم مالزمت رسول خداکش یریادت نموده است!! من به سیز
دم و فالن مرد و فالن زن خدمتم یپوش یشم را نمیخوردم و ابر یه نان را نمک یھنگام

ه کرا  یا هیدم، و قرائت آیچسبان یھا م زهیبر سنگر یمم را از گرسنگکنمود، و ش ینم
ن یدم تا مرا با خود ببرد و طعامم بدھد، و بھتریپرس یم یدانستم از مرد یخودم م

برد و آنچه در  یما را با خود م یطالب بود، و ینان جعفربن ابکیمس یمردم برا
ما  یبود برا ینم یزیه در آن چکرا  ٢یا زهکیشم یداد، حت یبود به ما م یاش م خانه

                                           
 ).۳۶۴۸) (۱۱۹بخاری ( -١
 دارند. یا عسل نگه میه در آن روغن کاست  ی، ظرفیکا خیزه کیمش -٢
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ن یا .١میدیسیل یبود م یم و آنچه را در آن میساخت ینمود، و ما آن را پاره م یرون میب
 ) آمده است.۱۷۵/۵ب (ین در الترغیچن

 شود حقیقت علم و آنچه مطلقًا بر آن اسم علم اطالق می

 ت شده استیقت علم روایدرباره حق ص امبریآنچه از پ
فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س یو مسلم از ابوموس یبخار

ه کاست  یادیه خداوند مرا بدان مبعوث نموده، چون باران زک یت و علمیمثال ھدا«
اه یرفته و علف و گین خوب بوده و آب را پذیاز آن زم یا ده باشد، و پارهیرس ینیبه زم

اه بوده و آب را نگه داشته باشد، و یگ بی از آن سخت و یا ده باشد، و پارهیانیاده رویز
نوشانند و زراعت  ینوشند و م یه از آن مکخداوند توسط آن به مردم نفع رساند، 

ه نه کع، ین است ھموار و وسیده زمیه باران رسکن یاز آن زم یگرینند، و بخش دک یم
ن خدا یه در دکاست  یسک ن مثالیاند، ایرو یم یاھیدارد و نه علف و گ یرا نگه م یآب

ده، و آموخته و یه شده، و آنچه خداوند مرا بدان مبعوث نموده به او نفع رسانیعالم و فق
ه کت خداوند را یه به آن سربلند ننموده و ھداکاست  یسکآموزش داده است، و مثال 

) آمده است. و ۲۰(ص هوکن در المشین چنیا». رفته استیام نپذ بدان ارسال شده
را  ییھر نب«فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س مسلم از ابن مسعود

 یارانیون و یحوار یو یه خداوند در امتش قبل از من مبعوث نموده، از امتش براک
اند، باز بعد از آنان  نموده یاند و به امرش اقتدا م زده یچنگ م یه به سنت وکبوده، 
نند، و آنچه را انجام ک یند بدان عمل نمیگو یه آنچه را مکابند، ی یمھایی  نیجانش

ند مؤمن که با دستش با آنان جھاد ک یسکن یستند، بنابرایه بدان مأمور نکدھند  یم
شان یه با قلبش با اک یسکند مؤمن است، و کشان جھاد یه با زبانش با اک یسکاست، و 

مان به اندازه دانه خردل ھم موجود یا نھا ازیند مؤمن است، و گذشته از اکجھاد 
 ) آمده است.۲۱(ص هوکن در المشین چنیا .٢»ستین

ه بن عمرو  صه گفت: رسول خداکاند  ت نمودهیروا ب ابوداود و ابن ماجه از عبداللَّ
 یه سواک یزیضه عادل، و چیا فریم یا سنت قایم که محیز است: آیعلم سه چ«فرمود: 

                                           
 ).۳۷۰۸بخاری ( -١
 ).۵۰مسلم ( -٢
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) آمده است. و ابن عبدالبر ۲۷(ص هوکن در المشین چنیا. ١»ھا باشد اضافه است نیا
) از ۲۴/۲ن (یھم چن یرده است، و نزد وکت ین را روای) مانند ا۲۳/۲العلم ( یدر جامع بن

 یام، تا وقت ان شما دو امر را گذاشتهیدر م«ت است: یل مرفوع رواکبه ش س عمروبن عوف
 .٢»اش یخدا و سنت نبتاب کد: یشو ید ھرگز گمراه نمیھا چنگ زن به آن

 ص امبریه: پکت نموده یروا س رهی) از ابوھر۲۳/۲ان العلم (یو ابن عبدالبر در جامع ب
» ست؟ین چیا«د، فرمود: ید یاز مردم را نزد مرد ید، و جماعتیداخل مسجد گرد

پاسخ دادند: » ست؟یعالمه چ«د: یاست عالمه، پرس یرسول خدا، مرد یگفتند: ا
ن مردم به شعر و یتر ، عالمین مردم به عربیتر عرب، عالم یھا نسبن مردم به یتر عالم
ن یا«فرمود:  ص اند، رسول خدا ھا در آن اختالف نموده ن مردم به آنچه عربیتر عالم
 .٣»رساند یه ضرر نمکاست  یرساند و جھل یه نفع نمکاست  یعلم

 قت علم یدرباره حق ش قول ابن عمر و ابن عباس
ه گفت: عمل سه کت نموده، یروا ب ) از ابن عمر۲۴/۲جامعش (ابن عبدالبر در 

) از ابن ۲۶/۲ھمچنان ( یو نزد و .٤دانم یتاب ناطق، سنت گذشته و نمکز است: یچ
است، و  ص امبرشیتاب خدا و سنت پکه گفت: علم فقط کت است یروا ب عباس

در حسناتش  ا آن رایه آکدانم  ید، نمیخود بگو یرا به رأ یزیه بعد از آن چک یسک
 ا در گناھانش.یابد ی یم

اران یه ما ک یه گفت: در حالکت نموده، یر به سند حسن از مجاھد رواکو ابن عسا
آمد، و ابن  یرمه، ناگھان مردکم: عطاء، طاووس و عینشسته بود ب ابن عباس

ھست؟ گفتم: بپرس،  یا گزارد، آن مرد گفت: فتوا دھنده یستاده بود و نماز میعباس ا
 یم: ھمان آبیگفت ،٥دیآ یرون مینم، بعد از آن آب جھنده بکه بول کگفت: من ھرگاه 

                                           
 ).۵۴) ابن ماجه (۲۸۸۵. ابوداوود (صحیح -١
با وی موافقت کرده است. ابن عبدالبر ) و آن را صحیح دانسته و ذھبی ۱۹۳/ ۱. حاکم (صحیح -٢

 ).۳/ ۸۹۹/ ۲) و مالک در موطا (۲۴/ ۳در الجامع (
 ).۳۷۲۵) و ضعیف الجامع (۳۸۷۲) نگا: الضعیفة (۲۳/ ۲. ابن عبدالبر در الجامع (ضعیف -٣
). ۳۰۳/ ۲) دیلمی (۲۴/ ۲موقوف آن صحیح و مرفوع آن ضعیف است. ابن عبدالبر در جامع ( -٤

 ).۳۸۷۰) و ضعیف الجامع (۳۹۴۱( نگا: الضعیفة
 .ی: آب منیعنی -٥
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ن بر تو غسل الزم است، آن یم: بنابرای، گفتید؟ گفت: آریآ یه از آن فرزند به وجود مک
ه سالم ک یبرگشت ابن عباس در نمازش عجله نمود، و ھنگام ١انیمرد استرجاع گو

آن مرد را نزدش آورد، آن گاه  ین، وکرمه، آن مرد را نزدم حاضر کع ی: اد گفتیگردان
تاب خدا کد از ین مرد را به آن فتوا دادیا آنچه اید و گفت: آیما گردانسوی  بهش را یرو

ر، گفت: از اصحاب یم: نخیبود؟ گفت ص ر، گفت: از سنت رسول خدایم: نخیبود؟ گفت
 یم: از رأیبود؟ پاسخ داد یکر، گفت: پس از یم: نخیبود؟ گفت ص رسول خدا

ه از ھزار یفق یک«د: یگو یم ص ه رسول خداکن سبب است یخودمان، فرمود: به ا
د و گفت: یخود را گردان یآن مرد روسوی  به، بعد از آن »دتر استیطان شدیعابد بر ش

ا یفت: آر، گی؟ گفت: نخیابی یرا در قلبت م یشود شھوت یرون میآن آب از تو ب یوقت
است  یسرد یکن فقط یر، فرمود: ای؟ گفت: نخینک یرا در جسدت احساس م یسست

 ) آمده است.۱۱۸/۵نزالعمال (کن در ین چنیا .٢است یافکت یو وضو از آن برا

 آورده اشتغال ورزد ص غیر آنچه پیامبر انکار و تشدید بر کسی که به علم دیگری

 ن عمل را نمودندیا هک یبر قوم ص امبریپ یندیار و ناخوشاکان
ت نموده، یبن جعده روا ییحی) از عمروبن ۴۰/۲ان العلم (یابن عبدالبر در جامع ب

 یآورده شد، و ص امبریپ یه در استخوان شانه نوشته شده بود براک یتابکه گفت: ک
ه از آنچه کاست،  یافک - یا گمراھی -نقدر حماقت یھم یقوم یک یبرا«فرمود: 

ل نموده و یمشان  تابکر یغ یتابکا یشان  یر نبیغ ییآنان آورده، به نب یبراشان  ینب
 نازل فرمود:  أل ، آن گاه خداوند»آورند یرو

وَ ﴿
َ
ٓ  فِِهمۡ يَ�ۡ  لَمۡ  أ ا َّ�

َ
نَزۡ�َ  �

َ
 .]۵۱[العنکبوت:  ﴾َ�ٰ ُ�تۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعَليۡ  اأ

                                           
 . م.اليه راجعون انااناهللا وگفت:  یم -١
) و طبرانی ۲۲۲) و گفته است: حسن و صحیح است. ابن ماجه (۲۶۸۱. ترمذی (بسیار ضعیف -٢

) ۶۶) آلبانی در ضعیف الترغیب (۳۳۹/ ۵) ابن عساکر (۳۰۸/ ۱) و بخاری در تاریخ خود (۷۸/ ۱(
 گوید: بسیار ضعیف است.می 
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آنان  یم و براینمود ت نازلیه ما قرآن را براکرد، کت نیفاکشان  ین برایا ایآ«: ترجمه

 .١»شود یتالوت م

اش در این باره با  تاب دانیال را نوشته بود و قصهکه کسی کبه  س ار عمرکان
 ص پیامبر
ه کنشسته بودم،  س ه گفت: نزد عمرکت نموده، یاز خالد بن عرفطه روا یعلیابو

بود، عمر به او گفت: تو فالن  ٢در شوش ین وکس آورده شد، و مسیاز عبدالق یمرد
ه داشت مورد ضرب قرار ک ییرا با عصا ی، آن گاه وی؟ گفت: آریھست یبن فالن عبد

 ین، ویام؟ عمر به او گفت: بنش ردهکن من چه یرالمؤمنیام یداد، آن مرد گفت: ا
 ش تالوت نمود: ینشست و عمر برا

ِ ٱ �﴿ ٓ  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ ۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ  ر� ال آ  ١ ُمبِ�ِ ل نَزلۡ  إِ�َّ
َ
 نًا�قُرۡ  هُ َ�ٰ أ

حۡ  َك َعَليۡ  َ�ُقصُّ  نُ َ�ۡ  ٢ قِلُونَ َ�عۡ  لََّعلَُّ�مۡ  اَعَر�ِيّٗ 
َ
ٓ  َقَصِص لۡ ٱ َسنَ أ وۡ  بَِما

َ
ٓ َحيۡ أ  َك إَِ�ۡ  َنا

 .]۳-۱[یوسف:  ﴾٣ فِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِمنَ  ۦلِهِ َ�بۡ  ِمن ُكنَت  �ن َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ 
تاب روشن است. ما قرآن را به کات ین آینده مھربان. ایبه نام خداوند بخشا«: ترجمه

ن یتو بھتر ین قرآن براینمودن ھم ید. ما با وحیم، تا شما بدانیفرو فرستاد یزبان عرب

 .»یخبران بود بی ن ازیم، و تو قبل از اینک یان میھا را ب ن قصهیوتریکو ن
ن من یرالمؤمنیام یخواند و سه بار او را زد، آن مرد گفت: اش یو آن را سه بار برا

، گفت: امرت یا نموده یسیال را رونویتاب دانکه ک یھست یسکام؟ گفت: تو  ردهکچه 
د محو ینم، فرمود: برو آن را با آب گرم و پشم سفک یم یرویرا به من بگو از آن پ

د یبخوانش، اگر به من خبر رس یسک یگردان، بعد نه خودت آن را بخوان و نه ھم برا
نجه ات خواھم کبه شدت ش یا از مردم خوانده یسک یا برای یا ه تو آن را خواندهک

ش نشست، عمر گفت: من رفتم و یش روین، و او پینمود. بعد از آن به او گفت: بنش
به  ص س نمودم، و بعد آن را آوردم، رسول خدایرونو یتاب در پوستکرا از اھل  یتابک

 یتابکرسول خدا،  یپاسخ دادم: ا» ست؟یه در دستت است چکن یعمر ا یا«فت: من گ

                                           
) ابوداوود در المراسیل و ابن منذر و ابن ابی حتم چنانکه ۲۱۲۰۰. طبری در تفسیرش (ضعیف -١

 ) آمده که مرسل است.۱۶۱/ ۵در درالمنثور (
 است در اھواز. یشھر -٢
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 ص م، آن گاه رسول خداییفزایبمان  بر علم یام، تا علم س نمودهیه آن را رونوکاست 
، انصار )جامعه الصاله(د، بعد صدا شد: یسرخ گردھایش  ه گونهکن یخشم گرفت، تا ا

د، بعد آمدند و در ید، سالح برداریبردارن شده است، سالح یخشمگتان  یگفت: نب
مردم، به من  یا«فرمود:  ص حلقه زدند، رسول خدا ص اطراف منبر رسول خدا

ده است، من آن را یاختصار گرد یلیم خیآن داده شده، و برا یھا جوامع سخن و خاتمه
غرور رت افتادگان شما را به ید، و در حیر نشویام، پس متح آوردهتان  یبرا کد و پایسف

، عمر گفت: آن گاه من برخاستم و گفتم: به خدا به عنوان پروردگار، »ندازندیب نیو فر
 ص امبر خدایشدم، بعد از آن پ ین و به تو به عنوان رسول راضیبه اسالم به عنوان د

آمده،  ین عبدالرحمن بن اسحاق واسطید: در ایگو ی) م۱۸۲/۱( یثمین آمد. ھییپا
حاتم،  ین را ھمچنان ابن المنذر، ابن ابیاند. ا دانسته فیرا ضع یو یاحمد و گروھ

ت ی) آمده، روا۹۴/۱نز (که در الکدبن منصور، چنانیو سع ی، نصرالمقدسیلیعق
به اختصار، بخش تنھا موقوف  یم نخعیاز ابراھ یر وین را عبدالرزاق و غیاند. و ا ردهک

 اند. ت نمودهینز آمده، رواکه در الکآن را، چنان

زھا از یچ یبعض یسیبر عمر به سبب رونو ص امبریار پکجابر درباره انت یروا
 تورات

به  یبه به اسناد ویش یق ابن ابی) از طر۴۲/۲ان العلم (یابن عبدالبر در جامع ب
 یه از بعضکآورد  ص امبریرا نزد پ یتابک س ه: عمربن خطابکت نموده یروا س جابر

از نزد بعض اھل  یتاب خوبکرسول خدا: من  یھا به دست آورده بود، و گفت: ا تابک
ابن  یا«ن شد و گفت: یخشمگ ص د: رسول خدایگو یام، م تاب به دست آوردهک

ه جانم در دست اوست، من آن را ک ید؟ سوگند به ذاتیرت قرار دارین حیا در ایخطاب آ
تان  یا براد، تا [نشود] آنان حق ریآنان را نپرس یزیام، از چ آورده کد و پایسفتان  یبرا

ق یند و آن را تصدیان نمایبتان  یا باطل را براید، ینکب یذکنند و شما آن را تکان یب
جز  یا بود، چاره یزنده م یه جانم در دست اوست، اگر موسک ید، سوگند به ذاتیینما

ت یروا ١و بزار از جابر به مانند آن یعلین را ھمچنان احمد، ابویا .١»من نداشت یرویپ

                                           
) نام برده و ابن حجر در ۵۹. ابویعلی در مسند کبیر چنانکه ھیثمی در المقصد العلی (ضعیف -١

) و آن را به ابویعلی ارجاع داده است.عبدالرزاق در مصنف ۳۸۷۴) (۲۹، ۲۸لمطالب العالیة (ح/ا
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بن  ییحید آمده، احمد و ین مجالدبن سعید: در ایگو ی) م۱۷۴/۱( یثمیھ اند. ردهک
ه بن یا یاند. و احمد و طبران ف دانستهیرا ضع یشان ویر اید و غیسع ن را از عبداللَّ

 یآمد و گفت: ا ص ه گفت: عمربن خطاب نزد رسول خداکاند  ت نمودهیثابت روا
از تورات  یظه عبور نمودم، و او جوامعیقر یاز برادرانم از بن ییکنار کرسول خدا، من 

ر ییتغ ص امبریپ ید: آن گاه رویگو ینم؟ مکت عرضه نیا آن را برایم نوشت، آیرا برا
ه   ص رسول خدا یا آنچه را در روید: گفتم: آیگو یم -ابن ثابت  یعنی -نمود، عبداللَّ

سالم به عنوان ؟ آن گاه عمر گفت: به خداوند به عنوان پروردگار، به اینیب یاست نم
 ص امبر خداید: پس آن حالت از پیافزا یم، میشد ین و به محمد به عنوان رسول راضید
در  یه جان محمد در دست اوست، اگر موسک یسوگند به ذات«د، و فرمود: یل گردیزا
د، باز ھم گمراه ینک کد و مرا تریینما یرویرا پ یدا گردد، و باز شما ویان شما پیم

ا سھم و یان انبید، و من از میب من ھستیھا سھم و نص ان امتیاز مد، شما یا شده
ه در آن کنیمگر ا اند، حید: رجال آن رجال صحیگو یم یثمیھ .٢»ب شما ھستمینص

ر از ابودردائ به مثل آن، یبکن را در الیا یباشد. و طبران یف میآمده، و ضع یجابر جعف
 ت نموده است.یه در المجمع آمده، رواکچنان 

ه در آن سخن کام  به دست آورده یتابکه به او گفت: ک یبر مرد س ار عمرکان
 شگفت آور است

نزد عمربن  یه گفت: مردکت نموده، یمون بن مھران روایاز م ینصر المقدس
م، از آنجا یه مدائن را فتح نمودک ین، ما ھنگامیرالمؤمنیام یخطاب امد و گفت: ا

تاب خداست؟ کا از یت آور است، فرمود: آه در آن سخن شگفکبه دست آوردم  یتابک
 ن تالوت نمود:یپرداخت، و ا یر، آن گاه دره را طلب نمود و به زدن وینخ :٣گفتم

                                                                                                       
) و بعضی از آن دارای شواھد است. ۱۸۲/ ۱) المجمع (۱۶۱/ ۵) نگا: الدر المنثور (۱۰۱۶۳خود (

 ).۱۴۸۳نگا: الصحیحة (
ر سند آن مجالد بن ) د۴۲/ ۲) ابن عبدالبر در الجامع (۳۸۷/ ۳. احمد (سند آن ضعیف است -١

 ).۱۷۴/ ۱سعید ضعیف است. نگا: المجمع (
 ) در سند آن جابر جعفی است که ضعیف است: المجمع.۴۷۰/ ۳. احمد (سند آن ضعیف است -٢
 است.» گفت«ظاھر  ین در اصل آمده، ولین چنیا -٣



 حیات صحابه    ٢٣٦

 

﴿ ٓ ۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ  ر� ال ٓ  ١ ُمبِ�ِ ل ا نَزلۡ  إِ�َّ
َ
ن قول یتا به ا ﴾اَعَر�ِيّٗ  نًا�قُرۡ  هُ َ�ٰ أ

 .]۳-۱[یوسف:  ﴾فِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِمنَ  ۦلِهِ َ�بۡ  ِمن ُكنَت  �ن﴿خداوند 
م... و تو یفرو فرستاد یتاب روشن است. ما قرآن را به زبان عربکات ین آیا«: ترجمه

 .»یخبران بود بی ن ازیقبل از ا
ه به آنچه کشدند،  کھال یه قبل از شما بودند، به سببک یسانک«بعد از آن گفت: 

ل را گذاشتند تا یآوردند، و تورات و انج ینوشته بودند رو ھایشان و ُاسقفشان  یعلما
) ۹۵/۱نز (کن در الین چنیا». ان رفتیھا بود از م ه در آنک یھنه شدند و علمکه کنیا

 آمده است.

 تابکاز سئوال نمودن اھل  ش ار ابن مسعود و ابن عباسکان
ه گفت: کت نموده، یر روایث بن ظھی) از حر۴۰/۲ان العلم (یابن عبدالبر در جامع ب

ه بن مسعود د، چون آنان شما را ینکسئوال ن یزیتاب را از چکفرمود: اھل  س عبداللَّ
ه شما کشود  یاند. چون م ه خودشان گمراه شدهکن ینند، به خاطر اک یت نمیھرگز ھدا

ن را ھمچنان از ید. عبدالرزاق اییق نمایرا تصد یب و باطلیذکرا ت یدر آن صورت حق
ه روا ردهکت یث به مانند آن روایحر ت یاست، و از قاسم بن عبدالرحمن از عبداللَّ

د، پس یشان بپرسید از ایگفت: اگر مجبور ھست یث افزوده: وین حدینموده، و در ا
تاب خدا مخالفت کد، و آنچه با یریتاب خدا موافقت نمود آن را بگکد آنچه با ینیبب

آن  یگفته است. و طبران ۴۲/۲۹ن را ابن عبدالبر در جامعش (ید. اینمود، آن را بگذار
 یثمیه ھکچنان  اند، ت نموده، و رجال آن موثقیاق اول روایر به مثل سیبکرا در ال

ت یروا ب ) از ابن عباس۴۲/۲) گفته است. و ابن عبدالبر در جامعش (۱۹۲/۱(
تان  تابکه ک ید، در حالینک یسئوال م یزیتاب از چکه گفت: چگونه از اھل کنموده، 

ھا از  تابکن یتر است، و آن تازهتان  انیاش نازل فرموده در م یا بر نبه خداوند آن رک
ا خداوند در یر نشده؟! آیبه پروردگارش است، جوان و شاداب است و پ ینگاه زمان

تاب را با کاند، و  ر دادهییتاب خدا را تغکه آنان کخبر نداده است، تان  یتابش براک
 کاند ینزد خداوند است، تا آن را به بھا ن ازیاند: ا ش نوشته و گفتهیخو یھا دست

دارد؟! به  یشان باز نمیآمده شما ار از سئوال نمودن اتان  یه براک یا علمیبفروشند؟! آ
نازل تان  یه ھرگز شما را از آنچه خداوند براکم، یا دهیاز آنان را ند یخدا سوگند، مرد

ه گفت: اھل کت است یابه از ابن عباس رویش یفرموده است بپرسد!!. و نزد ابن اب
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ه ک یتابکتاب خداوند نزدتان ھست، که ک ید، در حالیپرس یم ھایشان تابکتاب را از ک
ھنه و کد و یخوان یھا به خداست و آن را تر و شاداب م تابکن یتر یکنزد یاز نگاه زمان

 ن در جامع ابن عبدالّبر آمده است.ین چنیر نشده است. ایپ

 ص تعالی و پیامبرشتأثیرپذیری از علم خداوند 

 ص امبریث پیه از حدیره و معاویابوھر یریرپذیتأث
ه: عقبه بن کت نموده یروا ید المدنیالول ید بن ابی) از ابوعثمان ول۶۱/۲( یترمذ

داخل  یان نمود: ویث بیش حدیبرا یاصبح یه: شفکان داشت یث بیش حدیمسلم برا
د: یجمع شده بودند، پرس یزد وه مردم نکرد کبرخورد  ینه شد، و ناگھان با مردیمد

ش یه در پکن یشدم، تا ا یکنزد ید: پس به ویگو یم س رهیست؟ گفتند: ابوھرکین یا
د، و یه خاموش گردک ینمود، ھنگام یان میث بیمردم حد یبرا یش نشستم، ویرو

را از  یثیه حدکپرسم  ینم، و به حق مک یخلوت شد، به او گفتم: تو را به حق سئوال م
و  یا ، دانستهیا دهیشن یه از وکرا]  یثیبه من خبر بده، [البته حد ص خداامبر یپ

ه رسول کنم، ک یان میت بیرا برا یثینم، حدک ینطور میره گفت: ھمی، ابوھریا دهیفھم
ام، بعد از آن  دهیان داشته است، ومن آن را دانسته و فھمیم بیآن را برا ص خدا

م و او به حال آمد و گفت: یدرنگ نمود یکد، و ما اندیشک یقیره نفس عمیابوھر
ه کان داشت یم بیبرا یآن را در حال ص ه رسول خداکنم ک یان میت بیرا برا یثیحد

ره نفس ینبود، باز ابوھر یسکچیگر ھیر از من و او دیم، و غین خانه بودیمن و او در ا
رد و ک کخود را پا ید، و بعد از آن به حال آمد و رویشکدتر ین بار شدی، و ایقیعم

 یآن را در حال ص ه رسول خداکنم ک یان میت بیرا برا یثینم، حدک یان میگفت: ب
نبود،  یسکچ یگر ھیر از من و او دیم و غین خانه بودیه من و او در اکان داشت یم بیبرا

مدت  ین افتاد، و من برایش بر زمید و به رویشک یدیق و شدیره نفس عمیباز ابوھر
ان یم بیبرا ص ه دادم، باز به ھوش آمد، و گفت: رسول خداکیرا به خود تاو  یطوالن

ان ید، تا در میآ ین میینزد بندگان پا یشود، خداوند تعال یامت میروز ق یوقت«داشت: 
ه فرا خوانده ک یسکن یبر زانو نشسته است، نخست ید، و ھر امتیصله نمایآنان ف

شته شده. که در راه خدا ک یاست، و مردرده که قرآن را حفظ کاست  یشود، مرد یم
ا به تو ید: آیگو یم یرده است. آن گاه خداوند به قارکجمع  یادیه حال زک یو مرد
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د: پس یگو یپروردگار، م ی، اید: آریگو یاموختم؟ میرسولم نازل نمودم ن یآنچه را برا
 امیروز و شب به آن ق یھا د: ساعتیگو ی؟ میچه عمل نمود یبا آنچه آموخت

، و یند: دروغ گفتیگو یبه او م ک، و مالئید: دروغ گفتیگو ینمودم، خداوند به او م یم
است، و آن ھم گفته  یبه تو گفته شود: فالن قار یه خواستکد: بلیگو یخداوند به او م

در  یو فراخ یت فراوانیا براید: آیگو یشود، خداوند به او م یشد. و صاحب مال آورده م
 ی، اید: آریگو ی؟ میمحتاج شو یسکه نگذاشتم به ک یحّد اوردم، تا ینعمت ن

 ید: صله رحمیگو ی؟ میت دادم چه عمل نمودید: پس در آنچه برایگو یپروردگارا، م
ند: یگو یم ک، و مالئید: دروغ گفتیگو یدادم، خداوند به او م یو صدقه م نمودم یم

به تو گفته شود: فالن سخاوتمند  یه خواستکد: بلیفرما ی، و خداوند میدروغ گفت
شود، خداوند  یشته شده بود آورده مکه در راه خدا ک یسکاست، و آن ھم گفته شد. و 

ن یدھد: به جھاد در راھت مأمور شدم، بنابرا ی؟ پاسخ میشته شدکد: چرا یگو یبه او م
و به ا ک، و مالئید: دروغ گفتیگو یشته شدم، خداوند به او مکه کنیدم تا ایجنگ

شجاع  یگفته شود: فالن یه خواستکد: بلیفرما ی، و خداوند میند: دروغ گفتیگو یم
ره، یابوھر یا«م زد و گفت: یبه زانوھا ص ، بعد از آن رسول خدا»است، و آن ھم گفته شد

 ».شود یامت افروخته میه آتش بر آنان در روز قک اند، ن خلق خداین سه گروه نخستیا
ه نزد کبود  یسک یه شفکد: عقبه به من خبر داد، یگو یم ید ابوعثمان مدنیول
د: و عالء یگو یرد. ابوعثمان مکان یاو ب یث را براین حدید، و ایداخل گرد س هیمعاو
نزدش وارد  یه بود به من خبر داد و افزود: مردیر معاویه صاحب شمشکم کیح یبن اب
نطور شده یھا ا نیگفت: با ا هیخبر داد، معاو یره به ویث را از ابوھرین حدید، و ایگرد

ه به شدت و یمانده چطور خواھد شد؟! بعد از آن معاو یه باقک یاست، پس با مردم
ن مرد یم: ایشود، و گفت یم کھال یم ویه گمان نمودک یست، به حدیگر یسخت

نموده گفت: خدا  کش را پایه به ھوش آمد، و رویشر آورده است، سپس معاومان  یبرا
 اند: گفته امبرش راستیو پ

�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن﴿ عۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  نُوَّفِ  َوزِ�نََتَها َيا�ُّ
َ
 َ�  �ِيَها َوُهمۡ  �ِيَها لَُهمۡ َ�ٰ أ

ْوَ�ٰٓ  ١٥ َخُسونَ ُ�بۡ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۖ ٱ إِ�َّ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  لَُهمۡ  َس َليۡ  �َّ ْ  َما وََحبَِط  �َّاُر  �ِيَها َصَنُعوا

ا ِطلٞ َوَ�ٰ  ْ  مَّ  .]۱۶-۱۵[ھود:  ﴾١٦ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
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 ن جھانینت آن را طلب باشند، اعمالشان را در ایا و زیدن یه زندگک یسانک«: ترجمه
نخواھند  یھا در آخرت جز آتش سھم آن )یم. (ولیدھ یھا م است به آنکم و ک بی

 .١»گردد یباطل مشان  رود، و اعمال یا انجام دادند برباد میداشت و آن چه در دن
) ۲۸/۱ب (یدر الترغ یب است، و منذریث حسن و غریحد ید: ایگو یم یترمذ

حرف  یکت نموده، و جز در یحش به مانند آن رواین را در صحیمه اید: ابن خزیگو یم
ت یروا یحش آن را به لفظ ترمذیرده است، و ابن حبان در صحکا دو حرف اختالف نی
 رده است.ک

 ص امبریاز ابن عمر و از پ یثیدن حدیه ابن عمر به خاطر شنیگر
ت یاز ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف روا -اند  حیان صحیانش راویه راوک -احمد 

ه بن عمر و عبداله بن عمروبن عاصکنموده،  در مروه با ھم روبرو  ش ه گفت: عبداللَّ
ه بن عمر در حال ه بن عمرو رفت و عبداللَّ  یشدند و صحبت نمودند، بعد از آن عبداللَّ

اند؟ یگر یابوعبدالرحمن چه تو را م یبه او گفت: ا یست، مردیگر یه مکماند  یباق
ه بن عمرو  یعنی -ن یگفت: ا ه کده یشن ص ه از رسول خداکد یگو یم -عبداللَّ

را بر  یبر باشد، خداوند وکاز  )خردل(دانه  یکه در قلبش به اندازه ک یسک«گفت:  یم
 .٢»اندازد یش در آتش میرو

 ) آمده است.۳۴۵۴ب (ین در الترغین چنیا

 تبعھم الغاوونیه نازل شد: والشعراء ین آیا هک یه ابن رواحه و حسان وقتیگر
ه بن رواحه و ه: کت نموده ینوفل روا یبن ی) از ابوالحسن موال۴۸۸/۳م (کحا عبداللَّ

آمدند  ص امبر خداینازل شد، نزد پ )طسم الشعراء(ه ک یھنگام ب حسان بن ثابت
 تالوت نمود:شان  یو او برا

ٓ ٱوَ ﴿ َعَرا . در »نندک یم یرویشاعران را گمراھان پ«: ترجمه. ﴾٢٢٤ نَ ۥَغاوُ لۡ ٱ يَتَّبُِعُهمُ  ءُ لشُّ

ْ ﴿د یرسنجا یه به اکنیستند، تا ایگر ین حال آن دو میا ٰ ٱ وََعِملُوا و «: ترجمه. ﴾تِ لَِ�ٰ ل�َّ

ْ ﴿» دیشما ھست«، فرمود: »ردندکو یکن یھا عمل َ ٱ َوَذَكُروا و خداوند «: ترجمه. ﴾�َكثِ�ٗ  �َّ

                                           
ر صحیح ) و گفته: حسن غریب است و به مانند آن: ابن خزیمه. اصل آن د۲۳۸۲. ترمذی (صحیح -١

 ).۲۲مسلم است. نگا: صحیح الترغیب (
 ).۲۹۰۹) و صحیح الترغیب (۹۸/ ۱) نگا: المجمع (۲۱۵۲، ۱۶۶/ ۲. احمد (صحیح -٢
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ْ ٱوَ ﴿». دیشما ھست«، فرمود: »اد نمودندیاد یرا ز وا ْ  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  نتََ�ُ -۲۲۴[الشعراء:  ﴾ُظلُِموا

 .١»دیشما ھست«، گفت: »شان ستم شدیه بر اکو انتقام گرفتند بعد از آن «: ترجمه .]۲۲۷

 دندیشن س رکه قرآن را در زمان ابوبک یمن ھنگامیه اھل یگر
من یه اھل ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یاز ابوصالح روا )۳۴/ ۱( هیم در الحلیابونع

ر گفت: ما ھم کابوب ستن پرداختند،یدند به گریآمدند و قرآن را شن س رکدر زمان ابوب
قست « یم درباره معنایھا سخت شدند. ابونع بعد از آن قلب یم، ولین طور بودیھم

د. یو مطمئن گرد یقو ید: به معرفت خداوند تعالیگو یھا سخت شدند. م ، قلب»القلوب
 ) آمده است.۲۲۴/۱نز (کن در الین چنیا

 وزدآم یه نمک یدھد و بر جاھل یه آموزش نمک ید بر عالمیتھد
ر، کم، ابن عسای، ابونعین، ابن منده، طبرانکدر الوحدان، ابن اس یه، بخاریابن راھو

ه گفت: کاند  ت نمودهیپدر عبدالرحمن روا س یخزاع یه از ابزایو ابن مردو یباورد
ش به یاز مسلمانان ستاھایی  راد فرمود، و از گروهیا یسخنران یروز ص رسول خدا

اد یگان خود یه به ھمساکرا ھایی  چه شده است قوم« عمل آورد، و بعد از آن گفت:
ند و نه ینما یسازند، و نه آنان را امر م یزھوش نمیند و تینما یدھند و آنان را دانا نم ینم
آموزند و تفُقه  ینمشان  گانیه از ھمساکرا ھایی  نند؟ و چه شده است قومک یمشان  ینھ

ھایی  د قومی؟ به خدا سوگند، باآورند یبه دست نم یز ھوشینند و تک یحاصل نم
اموزانند و یبشان  یبسازند و تفقه براشان  زھوشیم بدھند، تیرا تعلشان  گانیھمسا

 یزھوشیاموزد، تیبشان  گانید ھر قوم از ھمسایند، و باینماشان  ینند و نھکامرشان ب
 لیتعجشان  یا عذاب را برایه در دار دنکنیا ایند و تفقه به دست آورد، کحاصل 

ر کگفت: چه ف ید. آن گاه قومیاش گرد ن آمد و داخل خانهییبعد از آن پا». نمک یم
ھا بود، چون  یه ھدفش اشعرک ییپندار یبود؟ گفتند: م یکھا  نی، ھدفش از اینک یم

علم دارند،  بی و کگان خشینان، ھمسایه نشیھا و باد ه و از اھل آبیفقاند  یآنان قوم
رسول خدا  یآمدند و گفتند: ا ص آنان نزد رسول خداد، یھا رس ین حرف به اشعریا

د ھر یبا«ست؟ فرمود: ی، گناه ما چیردکاد ی، و ما را به شر یاد نمودیر یرا به خ یقوم
ند و کبسازد، امرشان شان  زھوشیاد دھند، تیاموزاند به آنان یگانش را بیقوم ھمسا

                                           
 ) سند آن مرسل است. ابوالحسن مقبول است اما متابعه نشده است.۴۸۸/ ۳. حاکم (ضعیف -١
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د یو فھم حاصل نما یزھوشیت اموزد،یبشان  گانید ھر قوم از ھمساید، و باینماشان  ینھ
، »ل خواھم نمودیتعجشان  یا برایه عقوبت را در دار دنکن یا ایو تفقه به دست آورد، 

م؟ باز سخنش یزھوش گردانیم و تیر از خودمان را بفھمانیا غیرسول خدا، آ یگفتند: ا
م و یبفھمانر از خودمان را یا غیه: آکرا اعاده نمودند شان  رد، و آنان ھم قولکرار کرا ت

 یکرا گفت، گفتند: پس  یباز ھم ھمان حرف قبل ص م؟ رسول خدایز ھوش گردانیت
اد یرا  ینیل دیسال مھلت داد، تا به آنان مسا یکشان را یسال به ما مھلت بده، و او ا

 ص سازند، بعد از آن رسول خداشان  یکزھوش و زیدھند، به آنان آموزش دھند و ت
 قرائت فرمود:

ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ َّ�  ْ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َ�َفُروا ٰ  ءِيَل َ� ٰ  َ�مَۚ َمرۡ  نِ بۡ ٱ وَِعيَ�  دَ ۥَداوُ  لَِسانِ  َ�َ  لَِك َ�
ْ  بَِما ْ  َعَصوا َ�نُوا ْ  ٧٨ َتُدونَ َ�عۡ  وَّ نَكرٖ  َعن نَ يَتََناَهوۡ  َ�  َ�نُوا ۚ  مُّ ْ  َما َس َ�ِئۡ  َ�َعلُوهُ  َ�نُوا
 .]۷۹-۷۸[المائدة:  ﴾٧٩ َعلُونَ َ�فۡ 

ن یم ایپسر مر یسیل بر زبان داود و عیاسرائ یافران از بنکرده شد کلعنت «: ترجمه
 یگر را از عمل زشتیدیکگذشتند،  یردند و از حّد در مک یه نافرمانکبه سبب آن بود 

 .»بود یار بد و زشتکنمودند،  یآنچه م یردند، به درستک یدادند، منع نم یه انجام مک
، و اسناد ٢ت ننموده استیث را رواین حدیا یگرید ١یر از وید: غیگو ین مکابن س

 ) آمده است.۱۳۹/۲نز (کن در الین چنیآن صالح است. ا

 دهد کسی که اراده علم و ایمان را نماید خداوند به او می

 ستیگر یه ھنگام مرگش بر وک یسک ین باره برایدر ا س اقوال معاذ
ه بن سلمه رو۲۳۴/۱( هیم در الحلیابونع نزد  یه گفت: مردکت نموده، یا) از عبداللَّ

اند؟ پاسخ داد: به یگر ید: چه تو را میه نمودن پرداخت، معاذ پرسیآمد، و به گر س معاذ
نم، و نه ھم به سبب ک یه نمیان خودم و تو گریدر م یخدا سوگند، به سبب قرابت

گر یده کترسم  ینمودم، و م یاز تو علم حاصل م یآوردم، ول یه از تو به دست مک ییایدن
د، خداوند یمان را نمایه اراده علم و اک یسکن، چون که میقطع شده باشد، گفت: گر

                                           
 .یخزاع ی: ابزایعنی -١
بن مسعود است که ضعیف است. نگا: مجمع الزوائد  . طبرانی در الکبیر. در سند آن بکیرضعیف -٢

)۱ /۱۶۴.( 
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بود و نه  یداد، و در آن روز نه علم ÷ میه به ابراھکدھد، چنان  یبه او م یتعال
ره ی) آمده، از حارث بن عم۸۷/۷نز (که در الکف، چنان یر و سکو نزد ابن عسا .١یمانیا

ه در اطرافش بودند، ک یسانکد، یه مرگ معاذ فرا رسک یھنگامه گفت: کت است یروا
م، ینک یه میگر یاند؟ پاسخ دادند: بر ھمان علمیگر ید: چه شما را میه نمودند، پرسیگر
 یامت درجاھایمان تا روز قیشود، گفت: علم و ا یمرگت قطع م یه از ما در اثناک

ابد: قرآن و سنت، ھمه ی یم د، آنھا رایھا را طلب نما ه آنک یسکش ھستند، و یخو
د، و علم را ینکھا عرضه ن از سخن یزیآن را بر چ ید، ولیھا را بر قرآن عرضه دار سخن

د، آن را نزد ید، اگر آنان را از دست دادییجستجو و طلب نما یاز نزد عمر، عثمان و عل
بود و اسالم  یھودیه کابن مسعود، سلمان و ابن سالم  ،٢مرید: عوینکچھار تن طلب 

ن تن در جنت یدھم یو«گفت:  یه مکدم یشن ص ، چون من از رسول خداش آورد
د، و باطل را بر یریه آورد بگک یسکد، حق را ھریعالم بترس ی، و از لغزش و خطا٣»است

 باشد. یسکه آورنده آن ھر کد، ولو ییه آورد رد نماک یسکھر 
ه معاذبن ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یره رواید بن عمیزی) از ۴۶۶/۴م (کو حا

ھوش یاوقات ب ید، گاھیه در آن درگذشت مبتال گردکاش  یضیجبل به ھمان مر
م قبض روح یه گمان نمودکھوش شد یبار چنان بیکآمد، و  یانًا به ھوش میشد و اح یم

ردم، ک یه مید، بعد از آن باز به ھوش آمد، و من در مقابلش قرار داشتم و گریگرد
آوردم  یه از تو به دست مک ییایاند؟ گفتم: به خدا سوگند، بر دنیگر ید: چه تو را میپرس
بر علم و  یان من و تو موجود است، ولیه درمک ینم، و نه ھم بر نسبک یه نمیگر
مان ین، چون علم و اکه میم، گفت: گرینما یه میرود گر یشنوم و م یه از تو مک ٤یمکح

 ییابد شان، و آن را از جای ید، میھا را طلب نما آنه ک یسکش ھستند، یخو یدر جاھا
ه ک ی، در حایرا خداوند تعال یوالسالم خواست، و ه الصالهیم علیه ابراھکبخواه 

 رد:کدانست، سئوال نمود، و تالوت  ینم

                                           
 ) و آن را بر اساس شرط شیخین صحیح دانسته است.۸۴۴۰. حاکم (صحیح -١
 ابودرداء است. یو -٢
) ابن حجر در االصابة ۷۳/ ۱) بخاری در تاریخ الصغیر (۳۸۰۴) ترمذی (۴۱۶/ ۳. حاکم (صحیح -٣

) صحیح ۶۲۳۱است. ترمذی آن را در صحیح الترمذی ( ) ترمذی می گوید: حسن غریب۱۰۹/ ۶(
 دانسته است.

 : علم و فقه و قضاوت به عدل.یعنی -٤
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 ]۹۹[الصافات:  ﴾ِدينِ َسَيهۡ  َرّ�ِ  إَِ�ٰ  َذاهٌِب  إِّ�ِ ﴿
 ».تم خواھد نمودیاو ھداام، و  من به طرف پروردگارم روانه«: ترجمه

، از یافتیھم نشان  ییکو آن را بعد از من نزد چھار تن طلب نما و اگر آن را نزد 
ه بن سالم، سلمان و عویاع ه بن مسعود، عبداللَّ مر ابودرداء، و از یان مردم بپرس: عبداللَّ
 یجکتوانم  ید: گفتم: من چگونه میگو یم منافق بر حذر باش، مکم و حکیح یجک
ه او خود کاندازد،  یم یطان بر زبان مردیرا ش یلمه گمراھکم را بدانم؟ گفت: یکح

د، علم را یگو یحق م یشود، و منافق گاھ یتوقع برده م یست، و نه آن از ویحامل آن ن
ل کبرخوردار است، و از امور مش یر، چون حق از نوریت آمد بگیه براک ییازھر جا

و  یبخار یح است، ولیث به شرط مسلم صحین حدید: ایگو یم مکبرحذر باش. حا
 .١اند ردهکت نیمسلم آن را روا

ه گفت: معاذبن جبل در کت است یمون روایر ھمچنان از عمروبن مکو نزد ابن عسا
د یاوریمن، اسالم بیاھل  یم، و فرمود: ایمن حضور داشتیه ما در کف آورد، یتشر یحال

د: از یگو یشما ھستم. عمرو مسوی  به ص د، من فرستاده رسول خدایباش یدر امان م
ه درگذشت جدا نشدم، کنیگرفت، و از او تا ا ینسبت به او در قلبم جا یھمان جا محبت

امت ھر دو یمان تا روز قیستم، معاذ گفت: علم و اید گریه مرگش فرارسک یھنگام
 ) آمده است.۸۷/۷نز (که در الکر نموده، چنان کث را ذیاند... و حد ثابت

 ایمان، علم و عمل با هم آموختن

ه و عل  ن بارهیدر ا ش یاقوال ابن عمر، جندب بن عبداللَّ
خود  یاز زندگ یا ه گفت: برھهکت نموده، یروا ب در األوسط از ابن عمر یطبران

شد، و  یب میش قبل از قرآن نصیمان برایاز ما ا ییکه ھر کنمودم،  یرا چنان سپر
بود نزد  یاو حالل و حرام آن را و آنچه را الزم مشد، و  ینازل م ص بر محمد یا سوره

را  ید، بعد از آن مردانیآموز یه شما قرآن را مکگرفت، چنان  یند فرا مکآن توقف 
تاب تا آخر کشد، و از فاتحة ال یب میمان نصیاز آنان قرآن قبل از ا ییک یه براکدم، ید
د، و چه ینما یش میچه نھند و از ک یه به چه امرش مکدانست  یخواند و نم یتاب مک

                                           
 ).۴۶۶/ ۴. حاکم (صحیح -١
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پاشد و  ینامرغوب م یید، و آن را چون خرماید نزد آن توقف نمایه باکالزم است 
  اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۶۵/۱( یثمیند. ھک ینده مکپرا

ه۱۱(ص ١وابن ماجه  ص امبریه گفت: ما با پکت نموده، یروا س ) از جندب بن عبداللَّ
م، یمان را قبل از آموختن قرآن فرا گرفتیم، و ایبود یجوانان نورسه کم یبود یدر حال

ه یو ابن مردو یرکم. عسیمان ما افزودیم، و با خواندن آن به ایبعد از آن قرآن را آموخت
در  یا سوره یه گفت: وقتکاند  ت نمودهیروا س یاز عل -ه سند آن حسن است ک -

شان  مان مؤمنان و خشوعیشد، ا ینازل م ادتر از آنیا زی یا هیا آی ص زمان رسول خدا
نز کن در الین چنیستادند. ایا ینمود و باز م یم یافت، و آنان را نھی یش میافزا

 ) آمده است.۲۳۲/۱(

ش یھا پ آموختند و تا آموختن عمل به آن از آن یات را میچگونه اصحاب آ
 رفتند ینم

از اصحاب  یگفت: فرده کت نموده، یروا ی) از ابوعبدالرحمن سلم۴۱۰/۵احمد (
ه: آنان از کان داشت یما ب یداد برا یادمیه به ما قرائت قرآن را ک ص رسول خدا
 یثمیم. ھیه علم و عمل ھر دو را آموختکنیآموختند، و تا ا یه میده آ ص رسول خدا

در آخر عمرش مختلط شده بود. و  ین عطاء بن سائب آمده، وید: در ایگو ی) م۱۶۵/۱(
) ۲۳۲/۱نز (که در الکبه مانند آن، چنان  ین را از ابو عبدالرحمن سلمیابه یش یابن اب

ت ی) از ابوعبدالرحمن مانند آن را روا۱۷۲/۶ت نموده است. و ابن سعد (یآمده، روا
م، و بعد ازما قرآن را یآموخت ین ما قرآن و عمل به آن را مینموده، و افزوده است: بنابرا

ند، ک یشان تجاوز نمینوشند و از گلو ین را چون آب مه آکراث خواھند برد، یبه م یقوم
ر از ابن ک. و ابن عسا-و دستش را بر حلق گذاشت  -ند ک ینجا تجاوز نمیه از اکبل

 ص امبریه قرآن را از پیه ده آک یه گفت: ما وقتکت نموده، یروا س مسعود
بود  یآن مه آن چه را در کنیم، تا ایآموخت یآن را نم یه بعدیم، ده آیآموخت یم

نز کن در الین چنیا .٢یگفته شد: از عمل؟ گفت: آر یکشر یم، برایدانست ینم
 ) آمده است.۲۳۲/۱(

                                           
 ).۶۱. ابن ماجه (صحیح -١
 ).۱۹۱/ ۳. بیھقی (صحیح -٢
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 که انسان در امور دین خود به آن محتاج است ای فرا گرفتن علم به اندازه

 ن بارهیدر ا یمرد عبس یبرا س قول سلمان
ه کت نموده، یروا شیاز عمو ی) از حفص بن عمر سعد۱۸۹/۱( هیم در الحلیابونع

اد ست و عمر یعبس، علم ز یبرادر بن یگفت: ا ب فهیحذ یگفت: سلمان برا
، و ما یازمند ھستینت به آن نیه در امر دکر، ین از علم ھمان قدر را بگی، بنابراکاند

) از ۱۸۸/۱ھمچنان ( یآن را بگذار و بدان خود را مشغول مساز. و نزد و یسوا
نمود،  یعبس سلمان را ھمراھ یاز بن یگفت: مرده کت است یروا یابوالبختر

د، سلمان به او گفت: برگرد و دوباره بنوش، گفت: ینوش یاز دجله آب ید: ویگو یم
 یزیا از دجله چی، آینک یر مکدنت چه فین نوشیام، سلمان گفت: درباره ا راب شدهیس

علم ھم  ند؟! فرمود:ک یم مکمن از آن چه  یدنینوش یکم نموده است؟ گفت: کرا 
 .١رساند یه تو را نفع مکر یرا بگ یزین از علم چیشود، بنابرا یم نمکن است و یچن

 دیش نامه نوشت و او را از علم پرسیبرا هک یمرد یبرا ل قول ابن عمر
نوشت، و  ب ابن عمر یبرا یه: مردکت نموده یله روایق یر از محمدبن ابکابن عسا

د، علم یپرس یو مرا از علم م یا م نوشتهینوشت: تو براد، ابن عمر به او یاو را از علم پرس
روبرو شو،  یباخداوند در حال یاگر توانست یسم، ولیت بنویه آن را براکبزرگتر از آن است 

 ھایشان ، از مالکپشت سب ھایشان ه زبانت در مورد ناموس مسلمانان بند باشد، از خونک
 ) آمده است.۲۳۰/۵نز (کدر الن ین چنی. ایباششان  م الغر و مالزم جماعتکش

 تعلیم دین، اسالم و فرائض

 ن به ابو رفاعهیم دادن دیو تعل ص امبریپ
 ص امبریبه خدمت پ یه گفت: در حالکت نموده، یروا س ) از ابورفاعه۲۸۷/۱مسلم (

آمده و از  یا گانهیرسول خدا، مرد ب ید: گفتم: ایگو یرد، مک یم یه سخنرانکدم یرس
به  ص د: آن گاه رسول خدایافزا یست؟ مینش چیه دکداند  یند، و نمک ینش سئوال مید

آورده شد  ینمود و نزدم آمد، آن گاه صندل کاش را تر من متوجه شد، و خطبه یسوم

                                           
) می گوید: در آن حجاج بن فروج است که ابن ۳۲۴/ ۱۰) ھیثمی (۱۷۷/ ۱. ابونعیم (ضعیف -١

 .اند را تضعیف کرده است با اینکه ضعف وی بسیار است. بقیه رجال آن رجال صحیححبان او 
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بر آن نشست، و  ص د: رسول خدایگویاز آھن بود، مھایش  هینم، پاک یه، گمان مک
ه خداوند به او آموزش داده بود، باز کبه من نمود  یزیشروع به آموزش دادن چ

 .١ردکاش عودت نمود و آخرش را تمام  خطبهسوی  به
، هنیآن را در الز یت نموده، و نسائی) به مثل آن روا۱۷۱ن را در االدب (صیا یبخار

ه کم آن را، چنانیو ابونع یرده است، و طبرانکت یث آمده، روایه در ذخائراالموارکچنان
 اند. ت نمودهی) آمده است، روا۲۴۲/۵نزالعمال (کدر 

 و وفد بھراء کی، فروه بن مسیاعراب ین برایم دیو تعل ص امبریپ
آمد و گفت:  ص امبرینزد پ ییه گفت: اعرابکت نموده، یر روایر از جریابن جر

ست، و یجز خداوند ن یه معبود بر حقک یدھ یم یگواھ«اموز، فرمود: یاسالم را به من ب
، رمضان را روزه یدھ یات را مک، زیدار یاوست، نماز را برپا ممحمد بنده و رسول 

 یه براک یدار یمردم آنچه را دوست م ی، برایآور یم ی، حج خانه را به جایریگ یم
 .٢»یبر یخودت بد م یه براک یبر یآنچه را بد مشان  یو برا یدار یخودت دوست م

) از محمدبن عماره بن ۳۲۷/۱) آمده است. و ابن سعد (۷۰/۱نز (کن در الین چنیا
 ص امبر خداینزد پ س یمراد یکه گفت: فروه بن مسکت نموده، یمه بن ثابت روایخز

رده کرا قبول  ص امبریپ یروینده جدا شده بود و پکه از پادشاھان کآمد  یدر حال
اسالم و شرائع آن را  ن آمد، و قرآن و فرائضییپا س نزد سعد بن عباده یبود، و

ر بن ی) از ضباعه بنت زب۳۳۱/۱ن (یر نموده. و ھم چنکث را ذیآموخت... و حد یم
زده تن بودند آمدند، یه سکمن یه گفت: وفد بھراء از کت نموده، یروا ل عبدالمطلب

له یجد یدر بن س ه به دروازه مقداد بن عمروکن یدادند تا ا یت مکرا حر ھایشانو شتر
از  ییرون آمد و به آنھا خوش آمد گفت و در جایبشان  گاه مقداد به طرف دند، آنیرس

آمدند، اسالم آوردند، فرائض را آموختند و  ص امبریساخت، بعد نزد پشان  نییمنزل پا
 ص امبریآمدند، و پ یجھت خداحافظ ص ردند، بعد نزد رسول خداکاقامت  ییروزھا

 اھل خود برگشتند.ی سو بهجوائز را امر نمود و  یاعطاشان  یبرا

                                           
 ).۸۰/ ۵) احمد (۸۷۶مسلم ( -١
در سند آن حجاج بن أرطأة ضعیف است. نگا"  .. ابن جریر طبری و طبرانی در الکبیرضعیف -٢

 ).۴۲/ ۳مجمع الزوائد (
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 ن یم دیو تعل ب ر و عمرکابوب
اند  ت نمودهین روایریمان از ابن سیر و رسته در ایبه، ابن جریش یعبدالرزاق، ابن اب

ه: خداوند کن صورت یآموختند به ا یبه مردم اسالم را م ب ر و عمرکه گفت: ابوبک
ه خداوند بر تو فرض کرا  ی، نمازیآور ینم یکرا شر یزیچ ی، به وینک یرا عبادت م

ات را در کست، زیت و بربادکر در آن ھالیرا تقصی، زینک یده در وقتش ادا میگردان
، رمضان را روزه یپرداز یباشد م یو صاف م که روان و نفست به آن پاک یحال

ن در ین چنی. اینک یو اطاعت م یشنو یشود م یامر م یه متولک یسکو از  یریگ یم
 است.) آمده ۶۹/۱نز (کال

 س نزد عمر ییه گفت: اعرابکاند  ت نمودهیاز حسن روا هدر الحج یو اصبھان یھقیب
ه معبود بر ک یدھ یم یاموز، گفت: گواھین را به من بین دیرالمؤمنیام یآمد و گفت: ا

ات را ادا ک، زیدار یجز خداوند وجود ندارد و محمد رسول خدا، نماز را برپا م یحق
ار را کو آش یار علنک، یریگ یو رمضان را روزه م یدھ یم ت را انجامی، حج بینک یم

ز بر حذر یه شرم اور است نک یزیانجام ده، و از سرو پنھان برحذر باش، و از ھر چ
ن ین را ھم چنین امر نموده است. ایبگو: عمر مرا به ا یباش، تو اگر با خدا روبرو شد

نزد عمر آمد و  ییه گفت: اعرابکاند  ت نمودهیاز حسن روا یائکو الل یھقی، بیابن عد
ر نموده است، و در آخر کاموز... و مثل آن را ذین را به من بین، دیرالمؤمنیام یگفت: ا

با خداوند روبرو  ین، و وقتکن عمل یبنده خدا، به ا یآن افزوده: بعد از آن فرمود: ا
چون  ن مرسل است،یگفته است: ا ید: بخاریگو یم یھقیبگو. ب ی، ھر چه خواستیشد

 ) آمده است.۷۰/۱نز (کن در الین چنیننموده بود. ا کحسن عمر را در
نزد عمربن خطاب آمد و  یه گفت: مردکت نموده، ین را از حسن روایر اکو ابن عسا

ن مرا به یدارم، بنابرا ییارھاکه، و یھستم از اھل باد ین، من مردیرالمؤمنیام یگفت: ا
باشد و بدان برسم، گفت: بدان و دستت را به  م قابل اعتمادیه براکن، که یتوص یامر

 یو به و ینک یداد، عمر گفت: خداوند را عبادت م یمن نشان بده، و او دستش را به و
، حج یینما یات فرض شده را ادا مک، زینک ی، نماز را برپا میآور ینم یکرا شر یزیچ
ار است به آن کو اش ی، آن چه علنیینما یو اطاعت م یآور یم یو عمره به جا مینک یم

اد شد و پخش و نشر ی یه وقتک یزیده و سر برحذر باش، به ھر چین و از پوشکعمل 
اد شد و ی یه وقتک یزیت نساخت چنگ زن، و از ھر چیو رسوا یا ننمودید حیگرد

 یت ساخت برحذر باش، آن مرد گفت: ایت آمد و رسوایاید حیپخش و نشر گرد
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م: عمربن یگو یبا پروردگارم روبرو شدم م ینم، و وقتک یمھا عمل  نین، به ایرالمؤمنیام
با پروردگارت روبرو  ین، و وقتکھا عمل  م خبر داد، فرمود: به آنیھا برا خطاب از آن

 ) آمده است.۲۰۸/۸نز (کن در الین چنیبگو. ا یھر چه خواست یشد

 تعلیم نماز

 ارانشیم نماز به یو تعل ص امبریپ
ه کاند  ت نمودهیروا س و او از پدرش یاشجع کاز ابو مال ر و بزاریبکدر ال یطبران

داد  یاد میه به ما ک یزین چیآورد، نخست یاسالم م یمرد یوقت ص گفت: رسول خدا
د: رجال آن یگو ی) م۲۹۳/۱( یثمی. ھ-آموخت نماز بود  یا گفت: به او می -نماز بود 

 اند. حیرجال صح
به ما  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یر روایم بن عمکم از حیو ابونع

د، ینکرا بلند ھایتان  د، و دستییر بگویبکد تیستادینماز اسوی  بهه ک یوقت«آموخت:  یم

 «د: یید، و بگوییباال ننماھایتان  و از گوش
َ

ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوحِبَْمِدَك َ�بَارََك اْسُمَك َوَ�َعاىل
َ َ�ْ�ُكَ   إِهلَ

َ
َك َوال است، و  ک، اسمت مباریش ھستیو قابل ستا کتو پاا یبار خدا« ،»َجدُّ

ر از تو یقابل پرستش غ یعظمت و جاللت از منزلت و مرتبه بلند برخوردار است، و معبود

 ) آمده است.۲۱۷/۴نز (کن در الین چنیا .١»ستین

 م تشھدیو تعل ش ر، عمر و ابن مسعودک، ابوبص امبریپ
را بر  ٢تشھد س رکه گفت: ابوبکاند  ت نمودهیروا ب از ابن عمر یمسدد و طحاو

ن یدھد. ا یتب آموزش مکه معلم اطفال را در مکنیآموخت، مثل ا یمنبر به ما م یرو
از ابن  -ه آن را حسن دانسته ک - ی) آمده است، دارقطن۲۱۷/۴نز (کن در الیچن

از دستم گرفت و تشھد را به  س ه گفت: عمربن خطابکت نموده، یروا ب عباس
اد داده یرا گرفته و تشھد را به او  یدست و ص ه رسول خداک آموخت، و فرمود من

ِ «بود:  ُمبَاَرَ�ُت ِ�َّ
ْ
يِّبَاُت ال لََواُت الطَّ ِ الصَّ  یبرا یعبادات قول«: ترجمه. »اتلَِّحيَّاُت ِ�َّ

                                           
حی بن یعلی االسلمی است که ضعیف ضعیف. طبرانی. ھیثمی در مجمع می گوید: در سند آن ی -١

 است.
 ات را. م.ی: التحیعنی -٢
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نز کن در الین چنیا .١»ت خاصه خداستکبا بر یو مال یخداست، ھم چنان عبادات فعل
بن شان از عبدالرحمن یر ای، عبدالرزاق و غی، طحاوی، شافعک) آمده است. مال۲۱۷/۴(

ه بر منبر قرار داشت کد یشن یاز عمربن خطاب در حال یه: وکاند  ت نمودهیروا یعبدالقار
 .٢ر نمودهکات لله... و آن را ذید: التحییگفت: بگو یداد و م یاد میو به مردم تشھد را 

تشھد را به  ص ه گفت: رسول خداکت است یبه از ابن عباس روایش یو نزد ابن اب
 .٣اموزدیاز قرآن را به ما ب یا ه سورهکن یآموخت، مثل ا یما م

ھمچنان از  یت است. و زد ویروا یبه لفظ و س ھم چنان از ابن مسعود یو نزد و
آموزش داد  یتشھد را به من در حال ص ه گفت: رسول خداکت است یابن مسعود روا

اد یاز قرآن را به من  یا ه سورهکدستش بود، چنان  یھا فکان یف دستم در مکه ک
ه کت است یروا یدر االمثال از و یرکر نموده است.و نزد عسکدھد... و تشھد را ذ یم

ا جوامع سخنان را با فواتح آن به ما آموزش ی -فواتح سخنان  ص گفت: رسول خدا
ماز و خطبه حاجت را آموزش داد، و بعد از آن ما خطبه ن یو بعد از آن برا -داد  یم

ه به ما کت است یر نموده است. و نزد ابن نجار از اسود رواکتشھد را ذ ه گفت: عبداللَّ
از قرآن را به ما آموزش دھد، و درآن بر ما  یا ه سورهکن یداد، مثل ا یاد میتشھد را 

 ) آمده است.۲۱۸/۴ ۲۱۹نزالعمال (کن در ین چنیگرفت. ا یب میالف و واو را ع

 نمود یه آن را درست ادا نمک یسکم نماز به یفه و تعلیحذ
ه گفت: کاند  ت نمودهیدبن وھب روایاز ز یو نسائ یبه، بخاریش یعبدالرزاق، ابن اب

وع و کگزارد و رینماز م یه مردکد، ناگھان متوجه شد یوارد مسجد گرد س فهیحذ
فه به او گفت: از چه وقت یمنصرف شد حذ ه از نمازک یند، ھنگامک یسجده را تمام نم

فه فرمود: از ین طرف، حذی؟ گفت: از چھل سال به ایخوان ین طور نماز میتا حال ھم
ر ین طور باشد، بر غیو نمازت ھم یری، و اگر بمیا ن طواف نماز نگزاردهیچھل سال به ا

پرداخت، و م دادنش یبر آن فطرت بود، بعد از آن به تعل ص ه محمدک یا مرده یفطرت

                                           
 ).۳۵۲/ ۱دارقطنی ( -١
 ).۴۲۲/ ۱) نصب الرایة (۷۳۸) شافی در الرسالة (۵۳)/ ۹۰/ ۱. مالک (حسن -٢
 ).۶۰/ ۱) ابن ابی شیبة (۴۰۳مسلم ( -٣
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ن یا .١ندک یوع و سجده را تمام مکر یخواند ول یف میگفت: انسان نماز را به تخف
 ) آمده است.۲۳۰/۴نز (کن در الیچن

 تعلیم اذکار و دعاها

 س یعل یار و دعاھا براکم اذیو تعل ص امبریپ
به تو «به من گفت:  ص امبریه، پکت نموده یروا س طالب یبن اب یابن نجار از عل

ن و یھا صالح د ه در آنکاموزم یلمه به تو بکه پنج کن یا ایپنج ھزار گوسفند بدھم، 
به من  یاد است، ولیرسول خدا، پنج ھزار گوسفند ز یردم: اکعرض » ت است؟یایدن

بما  ، وقنع�كسيب ، وطيب يلخليق ، ووسع يلذنيب ا� اغفر�«بگو: «اموز، فرمود: یب
امرز، اخالقم یم بیا، گناھم را برایبار خدا« ،»ء رصفته ع� اىل ىش وال تذهب قليب ،رزقت�

قناعتم  یا م رزق دادهیو برگردان، به آنچه برایکم خوب و نیسبم را براکع بگردان، یم وسیرا برا

نز کن در الین چنی. ا»یا دهیه آن را از من منصرف گردانکمبر،  یزیچسوی  بهده و قلبم را 
 ) آمده است.۳۰۵/۱(

ه بن جعفرکم اذیو تعل یعل  ش ار و دعاھا به عبداللَّ
ه ابنیو ابونع ینسائ ن یبه دخترانش ا یه وکاند  ت نمودهیجعفر روا م از عبداللَّ

ھا را از  آن یه وکشد  یر مکنود، و متذ یشان را امر میھا ا داد، و به آن یاد میلمات را ک
ل و کبه مش یامر یرا وقت ص ه: رسول خداکگفته  یفرا گرفته است، و عل یعل

ال � إال اهللا احلليم الكر�م سبحانه تبارك اهللا «گفت:  یھا را م انداخت آن یم یسخت
بر  یچ معبودیھ«: ترجمه.. »م�ـم� ورب العرش العظيم واحلمد هللا رب العالـرب العال

ان و پروردگار عرض یاست، پروردگار عالم کم وجود ندارد، و او پایرکم و یحق، جز خداوند حل

ه است  یش خاص برایاست، و ستا کبزرگ مبار ن ین چنیا .٢»ان استیه پروردگار عالمکاللَّ
ه سند آن حسن است ک -ارم االخالق کدر م ی) آمده است. و خرائط۲۹۸/۱نز (کدر ال

ه بن جعفر روا - ام، من  درزادهبرا یبه من گفت: ا یه گفت: علکت نموده، یاز عبداللَّ
ھا را در  ه آنک یسکدم، یشن ص ھا را از رسول خدا ه آنکآموزم،  یرا به تو م یلماتک

                                           
 ).۱۸۹۴) ابن حبان (۵۸/ ۴) نسائی (۷۹۱بخاری ( -١
 ).۲۳۰/ ۷) به مانند آن و ابونعیم در الحلیة (۱۱۴/ ۵) نسائی در الکبری (۹۴، ۹۱/ ۱. احمد (صحیح -٢
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َكِر�مُ «شود:  ید داخل جنت میوقت وفاتش بگو
ْ
َِليُم ال

ْ
ُ احل  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
َْمُد  -سه بار  – َال إهِل

ْ
احل

َعالَِم�َ 
ْ
ِ رَبِّ ال �� و�ميت وهو ىلع لك ىشء ملك ـتبار اذلي بيده ال –سه بار  – ِ�َّ

 یش خاص برایست، ستایم نیرکم و یچ معبود بر حق، جز خداوند حلیھ«: ترجمه .»قدير
ه زنده ک یاست، ذات یپادشاھ یه به دست وک یاست ذات کان است، مباریپروردگار عالم

 .) آمده است۱۱۱/۸نز (کن در الین چنیا .١»ز قادر استیراند و بر ھمه چیم یند و مک یم

 اصحابش یار و دعاھا به بعضکاذ یم بعضیو تعل ص امبریپ
بودم،  یسانکن یه گفت: من از نخستکت نموده، یروا س از سعد بن جناده یطبران

ن نقطه آن صبحگاھان یطائف از بلندتر یآمدند، از باال ص امبریه از اھل طائف نزد پک
دم ین گردییرفتم، باز پا وهک یدم، آن گاه باالیرس یرون آمدم، و در وقت عصر به منیب

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿به من  یآمدم و اسالم آوردم، و ص امبریو نزد پ َحدٌ  �َّ
َ
ۡ  إِذَا﴿و  ﴾١ أ  ﴾زِلَتِ ُزل

 اهللا، واهللا اهل اال هللا، وال ، واحلمداهللا سبحان«اد داد: یلمات را به من کن یرا آموخت، و ا
جز او  یاوست، و معبود یخاص براش یومنزه است، ثنا و ستا کخداوند پا«: ترجمه. »اكرب

ن در ین چنیا .٢»اند ات صالحاتیھا باق نیا«، و فرمود: »تر است وجود ندارد و خداوند بزرگ
ه بن احمد در زوائدش از اب۸۶/۳ر (یثکر ابن یتفس  س عبکبن  ی) آمده است. و عبداللَّ
داد  یآموزش مم به ما ینمود یه صبح مک یوقت ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا

بَيْنَا «گفت:  یو م
َ
ٍد َوِملَِّة أ ْصبَْحنَا ىلَعَ ِفْطَرِة اإلِْسَالِم َوَ�َِمِة اإلِْخَالِص وَِديِن نَِبيِّنَا ُ�َمَّ

َ
أ

 َ��ِ ُمرْشِ
ْ
م و بر یبر فطرت اسالم صبح نمود«: ترجمه. »إِبَْراِهيَم َحِنيفاً ُمْسِلماً َوَما اَكَن ِمَن ال

، و »ان نبودکل به حق بود و از مشریه ماکم یمحمد و ملت ابراھمان  ینبلمه اخالص و سنت ک
) آمده ۲۹۴/۱نز (کن در الین چنیا .٣داد ین را انجام مید مثل ایرس یشب فرا م یوقت

لمات را کن یا ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س ر از سعدیاست. و ابن جر

اعوذبك  ا� ا�«دھد:  یاد میسنده به اطفال نوشتن را یه نوکداد،  یاد میچنان به ما

                                           
 ).۱۰۴۴( .)۱۰۳۵. خرائطی در مکارم االخالق (صحیح -١
) در سند آن حسن بن ابوالحسن العوفی است که ضعیف است. نگا: ۶۲/ ۶. طبرانی (ضعیف -٢

 ).۱۶۶/ ۷المجمع (
 ).۹۷/ ۱۰لمجمع () نگا: ا۴۰۶/ ۳. عبدالله بن احمد (صحیح -٣
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جنب، واعوذبك آن ارد اىل ارذل العمر، واعوذ بك من فتنة ـمن ابلخل، واعوذبك من ال
برم، و به تو از جبن و  یا، من به تو از بخل پناه میبار خدا«: ترجمه. »عذاب القربادلنيا و

برم، و به تو از  یم پناه مین درجه عمر رد شویارتره به خوکن یبرم، و به تو از ا یترس پناه م

 ) آمده است.۳۰۷/۱نز (کن در الین چنیا .١»برم یا و عذاب قبر پناه میفتنه دن
ه بن حارث بن نوفل و او از پدرشیو ابونع  ص امبریه: پکت نموده یروا س م از عبداللَّ

ْمواتِنَاِفْر اللَُّهمَّ اغْ «اد داد: ینماز بر مرده را به آنان 
َ
ْحيائِنَا َوأ

َ
ْصِلْح َذاَت بَيْنَنَا، أل

َ
لِّْف َوأ

َ
، َو�

ْعلَُم بِهِ َ�ْ�َ قُلُو�ِنَا، اللَُّهمَّ إِنَّ َهَذا َ�بُْدَك فُالُن بن 
َ
نَْت أ

َ
، فَاْغِفْر فُالٍن ال َ�ْعلَُم إِال َخْ�ًا، َوأ

 ُ
َ

َا َوهل
َ

ت یان ما صبح عنایامرز، و در میبرادران و خواھران ما ب یا، برایبار خدا«: ترجمه. »نل
ن بنده ات فالن بن فالن است، و ما یا، این. بار خداکجاد یالفت ا ھایمان ان قلبیفرما، و در م

ه ک -(، من  »امرزیاو ب یما و برا ی، پس برایتر از ما عالم یم، و تو به ویدان یر نمیجز خ
 .٢»مگو یدان یه مکرا  یزیجز چ«ر ندانم؟ گفت: یگفتم: اگر خ -ن قوم بودم یخردتر

ه سندش ک - یلمیدر الدعاء و د ی) آمده است. طبران۱۱۴/۸نز (کن در الین چنیا
 یوقت ص ه گفت: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س از عباده بن صامت -حسن است 

لرمضان، وسلم رمضان  ا� سلم�«آموخت:  یلمات را به ما مکن یآمد، ا یرمضان م
 یرمضان سالم بگردان و رمضان را برا یا، مرا برایبار خدا«: ترجمه، »متقبال ، وسلمه يليل

نز کن در الین چنیا .»من سالم گردان و آن را به حفاظت و سالمت از من قبول فرما
 ) آمده است.۳۲۳/۴(

 ص امبریم درود بر پیو تعل یعل
ت یروا یندکدبن منصور از سالمه یو سع یم در عوالیدر األوسط، ابونع یطبران

گفت:  یآموخت و م یرا به مردم م ص امبریدرود بر پ س ه گفت: علکاند  نموده

القلوب ىلع فطرتها شقيها  جبارمسمو�ت، وـء ال �ارىمدحوات، وـال ا� دايح«
بر�تك، ورأفة حتننك ىلع �مد عبدك  وسعيدها، اجعل رشائف صلواتك، ونوا�

معلن احلق باحلق، وادلامغ جليشات ـ، والما اغلقـما سبق، والفاتح لـرسولك، اخلاتم لو

                                           
 ) و مسلم از انس.۶۳۹۰بخاری ( -١
 ).۶/۹۷) و االوسط (۲۳۸/ ۳. طبرانی در الکبیر (حسن -٢
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مرضاتك غ� ن�ل عن قدم،  تك، مستو فزاً يفاالباطيل، كما محل فاضطلع بامرك بطاع
اعيا لوحيك، حافظا لعهدك، ما ضيا ىلع نفاذ امرك حىت اورى عزم، و وال وهن يف

موضحات االعالم،  )و ابهج(االثم، ه هديت القلوب بعد خوضات الفنت وقبسالقا�ٍس، ب
خزون، و مـخازن علمك المأمون، وـنائرات االحاكم، فهو امينك الومن�ات االسالم، و

 ، ا� افسح هل مفسحا يف)رمحة(رسولك باحلق شهيدك يوم ادلين، و�عيثك نعمتة، و
اجزه مضاعفات اخل� من فضلك، مهنات غ� مكدرات، من فوز ثوابك عدنك، و

اكرم مثواه انلاس بناءه، و( بناء) مخزون، ا� اعل ىلعـالجز�ل عطائك معلول وـال
مقالة، ذا ـمرض� اله من ابتعاثك هل مقبول الشهادة واجزنوره، و اتمم هلدليك ونزهل، و

ن، و یگسترنده زم یا، ایبار خدا«: ترجمه .»�رهان عظيممنطق عدل و�م فصل وحجة و
ن یتر ھا، خوب بخت آنیکشان، اعم از بدبخت و نھا بر فطرت  ھا، و گرداننده دل نده آسمانیآفر

ت بر محمد نازل ین مھربانیتر ھا و پر لطف تکن بریتر ضیش را با پرفیخو یھا درودھا و رحمت
نده یه گشاک یامبران است، محمدیه بنده و رسول توست، و خاتم پک یگردان، محمد

ھاست،  باطل یھا نده موجنکن کشه ین برنده و ریننده حق توسط حق، از بکار کمغلقات، آش
ت رسالت به دوشش گذاشته شد، با قوت تمام به امر تو توأم با طاعتت یمسؤول یه وقتکچنان 

عقب نرفت و  یریچ گونه اقدام خیو تالش نمود، و از ھ یتو سع یسب رضاکاقدام نمود، و در 
ت و حافظ و یرنده وصیفراگ یافت، ویراه ن یچ گونه سستیاش ھ د، و در عزم و ارادهینترس

ه چراغ روشن را بر فراراه ک یت بود، حتکامرت در حر ینگھدارنده عھدت بود، و بر اجرا
پس از  یھا توسط و د وبر افروخت، و قلبیت روشن گردانیھداسوی  بهروندگان و ره نوردان 

واضح را پر نور و  یھا نشانه ید، ویت و رھنمون گردیفتنه و گناه ھدا یھا فرو رفتن در گودال
واضح را پر نور و  یھا نشانه ید، ویاسالم را روشن گردان یھا درخشان ساخت، و فانوس

ن او امانت دار مطمئن و معتمد یام اسالم را تازه و خرم ساخت، بنابراکدرخشان ساخت، و اح
است  یسکامت است، ویره شده توست و شاھد و گواه تو در روز قیتوست، و خزانه دار علم ذخ

ا، ی، و او به حق رسول رحمت توست، بار خدایا دهیث نعمت مبعوث گردانیرا به ح یه وک
ر ین برابر پاداش خیش چندیب گردان، و برایش نصیدر جنت عدن خو یفراخ یجا یو یبرا

به ثواب  یابیدر، البته از دست که گوارا باشد، نه مک یریاز فضل خود عطا فرما، پاداش و خ
را بلند گردان، و  یو یمردم، بنا یا، بر بنایره شده ات، بار خدایافزون ذخ یاررت، و از عطکم

امل گردان، و پاداش مبعوث کش یدار، و نورش را برا یش را نزدت گرامیگاه و مھمانیجا
ت بخش بود، و از یمقبول و گفتارش رضا یش بده، شھادت ویشدنش را از طرف خود برا
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ن ی. ا»ل بزرگ برخوردار بودین و حجت و دلکصله یف الم قاطع وکسخن متعادل و روشن و 
ن ید: ایگو ی) م۵۰۹/۳ر ود (یر در تفسیثکابن  .١) آمده است۲۱۴/۱نز (کن در الیچن

ث سخن ین حدیث درباره ایل الحدکبه در مشیمشھور است، و ابن قت س یالم علک
درباره ه ک یا در رساله یفوکن احمدبن فارس ین ابوالحسیگفته است، و ھم چن

در  یگفته است، ول یزیث چین حدینوشته، درباره ا ص امبریلت درود بر پیفض
 رده است.کت ین اثر را روایھم ا یھست، و حافظ ابوالقاسم طبران یاسنادش نظر

 تعلیم مهمانان تازه وارد به مدینه طیبه

 سیم وفد عبدالقیارانش در مورد تعلی به ص امبریدستور پ
وفد  یاز اعضا ییکاز  یه: وکت نموده یشھاب بن عباد روا ) از۲۰۶/۴امام احمد (

به آمدن ما شان  یم، و خوشیآمد ص گفت: نزد رسول خدا یه مکد یس شنیعبدالق
م، آن گاه یگشودند و نشست یجا ما یم، برایدیه نزد قوم رسک ید، ھنگامیافزون گرد

ست یما نگرسوی  بهما دعا نمود و بعد از آن  یبه ما خوش آمد گفت، و برا ص امبریپ
 ص امبریم، پیمنذربن عائذ اشاره نمودسوی  بهھمه » ست؟کیتان  مید و زعیس«و گفت: 
گذاشته  ین اسم بر ویه اکبود  ین روزیو آن نخست» سته؟کش ین رویا ھمیآ«فرمود: 

از  یرسول خدا، و ی، ایم: آریش بود، گفتیه در روک یشد، البته به خاطر ضربه سم خر
اش  سهکیرا جمع نمود، باز شان  قوم را بست و بارھا و متاع یقوم عقب مانده بود، و شترھا

ش را بر تن نمود، بعد یویکن یھا د و لباسیشکسفر را از تن  یھا رون نمود، و لباسیرا ب
ه ک یه زده بود، ھنگامکیش را دراز نموده و تیپا یه وکآمد،  یدر حال ص امبریپسوی  به

 ینجا ایگشودند و گفتند: ا یش جاید، قوم برایگرد یکنزد یبه و» ستهکش یرو«االشج 
 ینجا ایا«رد و گفت: کش را جمع ینشست و خود را برابر نمود و پا ص امبریاشج، پ

برابر نشست و او را خوش  ص امبرینشست، و پ ص امبریدر طرف راست پ ی، و»اشج
صفا،  یھا هیش قرید، و براینش پرسینمود، بعد از آن او را از سرزم یآمد گفت و با او مھربان

رسول خدا، تو به  یت ایھجر را نام برد، منذر گفت: پدر و مادرم فدا یھا هیقر وغیرهمشقر 
ام و در آن  قدم گذاشتهتان  نیمن به سرزم«!! فرمود: یتر ما از ما عالم یھا هیآسمان قر

                                           
. طبرانی در االوسط در سند آن سالمة بن سنان است که روایتش از علی مرسل است اما ضعیف -١

 .اند بقیه رجال آن رجال صحیح
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 یانصار متوجه شد وگفت: اسوی  بهد: بعد از آن یگو ی، م»م وسعت آورده شده استیبرا
و  یه شما ھستند، و در موید، چون آنان در اسالم شبینکرا عزت تان  گروه انصار، برادران

شدن، اسالم  کراه و بدون ھالکت و بدون این مردم به شمااند، به رضایتر پوست مشابه
 ».شته شدندکار نمودند و که از اسالم آوردن انک یاند، نه چون قوم آورده

را تان  برادران یعزت و مھمان نواز«فرمود:  ص امبریپ )ه (صبح نمودندک یھنگام
را نرم  ھایمان م، فرشیافتی ییویکگفتند: آنان را برادران ن» د؟یافتیچگونه تان  یبرا

تاب پروردگارمان و سنت کم یو ساختند و شب و روز را در تعلیکرا نمان  نمودند، طعام
خوش آمد، و از آن خوشحال  ص امبر راینمودند. آن عمل پ یما سپر یبرامان  ینب

م، یاد گرفته بودیه کرا  ییزھایمالحظه نمود و چ یکشد، بعد از آن فرد، فرد ما را از نزد
سوره و  یکتاب کات، ام الیاز ما التح یسکد، یو به ما آموزش داده شده بود از ما پرس

 .١ر شدهکث را به طول آن متذینت را آموخته بود... و حدسنت و دو س یکدو سوره، 
ح یث را به طولش احمد به اسناد صحین حدید: ایگو ی) م۱۵۲/۴ب (یدر الترغ یمنذر

 اند. د: رجال آن ثقهیگو ی) م۱۷۸/۸( یثمیت نموده، و ھیروا
نشسته  ص امبریه گفت: نزد پکت نموده، یروا س ید خدریو عبدالرزاق از ابوسع

 یم، بعد ساعتیدید یرا نم یزی، و ما چ»س نزدتان آمدیوفد عبدالق«فرمود:  م،یبود
 ص امبریسالم دادند، و پ ص امبریپ یه آمدند، براکم یم، ناگھان متوجه شدیدرنگ نمود

» ؟-تان  ا گفت: از توشهی -ھست تان  ھمراهتان  یاز خرما یزیا چیا«به آنان گفت: 
مانده را یباق ید، و آنان خرماھایپھن گرد یچرم یا پارچه، بعد امر نمود و یگفتند: آر

ن یا«ارانش را جمع نمود، و گفت: ی ص امبریختند، بعد پیآن ر یبود روشان  ه ھمراهک
خرما  یھا اشاره به رنگ -» زین چین را ایز، و این چین را اید و اینام یم یخرما را برن

از مسلمانان سپرد، و دستور داد  یاز آنان را به مرد یک، بعد از آن ھر یگفتند: آر -
ھفته  یکاد دھد، و آنان یرا نزد خود مھمان نگه دارد و به او قرائت و نماز  یه وک

اموزند و بفھمند، و یشده ب یکه نزدکافت یشان را طلب نمود و دریدرنگ نمودند، باز ا
نمود و شان  گذاشت، باز طلبگر یھفته د یکشان را یو ا ،٢گران سپردندیآنان را به د

ن یسرزمسوی  بهرسول خدا،  یاند، آنان گفتند: ا دهیاند و فھم ه خواندهکافت یدر

                                           
 ش ثقه ھستند.) می گوید: رجال۱۷۸/ ۸). ھیمثی (۲۰۶/ ۴احمد ( -١
 .یسان اولک یعنی» ر آنانیبه غ«ن در اصل آمده، و در منصنف عبدالرزاق آمده: ین چنیا -٢
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ده است، فرمود: یر را به ما آموخته و ما را فھمانیم، و خداوند خیا ش مشتاق شدهیخو
 یدنیرا از نوش ص امبر خدایگفتند: اگر پ ]، [با خود»دیبرگردتان  نیسرزمسوی  به«

ذ ساختن در دباء، یاز نب یث را در نھیم... و حدینوش یمان م نیه در سرزمکم یبپرس
 ) آمده است.۱۱۳/۳نز (کن در الین چنیا .٢ر نمودهکذ ،١ر و حنتمینف

 فرا گرفتن علم در سفر

 الوداع ةن در سفرش در حجیم امور دیو تعل ص امبریپ
نه بدون انجام ینه سال در مد ص ه: رسول خداکت نموده یروا س احمد از جابر

امسال به  ص ه: رسول خداکان مردم اعالن نمود یحج درنگ نمود، بعد از آن در م
شان  نه فرود آمدند و ھمهیاز مردم در مد یادید: آن گاه تعداد زیافزا یرود، م یحج م

امبر ینند، و پکعمل  یرد وکند و چون عملیاقتدا نما ص خواستند به رسول خدا یم
د، و ما ھم یرون گردیمانده بود ب یالقعده باق یه پنج روز از ذکآن گاه  ص خدا

س به ید، در آنجا اسماء بنت عمیفه رسیالحل یه به ذکن یم، تا ایرون شدیھمراھش ب
را  یسکن یرد، بنابراکر دوره نفاس خود را شروع کب یا آوردن محمدبن ابیسبب به دن

ن، بعد از آن کغسل ب«فرمود:  ص امبرینم؟ پکه: چه بکفرستاد  ص نزد رسول خدا
رون یب ص بعد از آن رسول خدا». ه بگویم بر فرجت ببند و باز تلببکرا مح یا هکت

بليك « ه گفت:ید تلبید، و در آنجا به توحیدائ رسانیه شترش او را به بکنید، تا ایگرد
: ترجمه .»ملك ال رش�ك لكـا� بليك بليك ال رش�ك بليك إن احلمد وانلعمة لك وال

ت یبرا ییکچ شریام ھ ستادهیام، به خدمت ا ستادهیام، خداوندا به خدمت ا ستادهیبه خدمت ا«

، »ستیت نیبرا ییکاز آن توست و شر یش، نعمت و پادشاھیام، ستا ستادهیست، به خدمت این
نمودند و  یو سخن مثل آن را اضافه م -و مردم ذاالمعارج  -ه گفتند یو مردم ھمه تلب

                                           
» رینق«شد.  یرده مکدو درست که از کاست  ینجا ظرفیشود و مراد در ا یدو را گفته مک» دباء« -١

ه به کند یرا گو یوزه گلک» حنتم«رده شود. کخ درخت خرما درست یه از بکند یرا گو یظرف
 ا رنگ شده باشد.یث سبز شده باشد کخاطر طول م

) آلبانی آن را در الصحیحة ذیل ۲۰۴/ ۴) حاکم (۱۶۹۳۰. عبدالرزاق (سند آن ضعیف است -٢
) به مانند آن که ۱۱۹۸) ضعیف دانسته. ھمچنین بخاری در ادب المفرد (۱۸۴۴حدیث شمار (

 ).۱۶۲سند آن ضعیف است. نگا: ضعیف االدب (
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ار که چشمم ک یینگفت، آن گاه نظر نمودم، و تا جا یزیبه آنھا چ ید ولیشن یامبر میپ
اده قرار داشت، و از عقبش ھمچنان، یسوار و پ ص رسول خدا یش روینمود در پ یم

 ص د: و رسول خدایگو یو از طرف راستش مثل آن و از طرف چپش مثل آن. جابر م
ه او کرا  یدانست، و عمل یلش را ھم میو تأو شد یش نازل میان ما بود و قرآن برایدر م

) ۱۴۶/۵ه (یه در البداک، چنان١ر شدهکث را متذیم... و حدیز انجام دادیانجام داد ما ن
در حج خواھد ھایش  در سفر حج در خطبهشان  یبرا ص امبریم پیآمده است. و تعل

 د گذشت.م در جھاین باب تعلق داشت در بخش تعلیه به اک ییزھایچ یآمد، و بعض

 ص امبریدر مورد طلب علم در سفر پ یقصه جابر غاضر
و متاع نزد  یه گفت: با سوارکت نموده، یروا س یم از جابربن ازرق غاضریابونع

م و یدیه رسکن ینمودم تا ا یت مکش حریآمدم، و بطور مداوم در پھلو ص رسول خدا
 یشتر از سیاش ب دروازهد، و بر ین آمد ودر آن داخل گردییاز پوست پا ینار چادرکدر 

ه کشدم، ناگھان متوجه شدم  یکستادند، من نزدیانه بود ایتازشان  ه ھمراهکمرد 
زنمت!!  یم ینم، و اگر مرا زدک یدفعت م یند، گفتم: اگر دفعم نمودک یدفعم م یمرد

، گفت: چگونه؟ ین مردان!! گفتم: به خدا سوگند، تو از من شرتریشرتر یگفت: ا
ه ک یسانک یبشنوم، و برگردم و برا ص امبریام، تا از پ من آمدهیگفتم: من از اطراف 
، به خدا سوگند، ی؟ گفت: راست گفتیدار یم و تو بازم میان نمایدر عقبم قرار دارند ب

اطرافش جمع  یسوار شد، و مردم نزد عقبه در من ص امبریمن از تو شرترم، باز پ
 یسکثرت آنان کردند، و از ک یسئوال م یو از و اد شدندیز یدند، و نزد ویگرد

وتاه نموده بود نزدش آمد و کش را یه موک یبرسد، آن گاه مرد یتوانست به و ینم
 یسانکخداوند به «فرمود:  ص امبرین، پکرحمت  یم دعایرسول خدا، برا یگفت: ا

ن، فرمود: کرحمت  یم دعای، باز گفت: برا»ندکاند رحمت  دهیرا تراش ھایشانه سرک
سه بار گفت، و بعد  ی، و»ندکاند رحمت  دهیرا تراش ھایشانه سرک یسانکخداوند به «
دم سرش را ید یه مکرا  یگر ھر مردیو من د ،دیت نمود و سرش را تراشکز آن حرا

ت نموده و ین را ابن منده روای) آمده است، و ا۴۹/۳نز (کن در الین چنیا .٢ده بودیتراش
                                           

 ) اصل حدیث نزد مسلم در کتاب الحج است.۹۴/ ۵) نسائی (۳۰۷۴) ابن ماجه (۳۲/ ۳. احمد (صحیح -١
سر سنت است،  یردن موکوتاه کا یدن یه در آن وقت تراشکن البته بعد از فراغت از حج است، یا -٢

 . م.ندارد یالکچ اشیدن آن ھیو تراش یر آن گذاشتن مویباشد، اما در غ یدن آن بھتر میتراش یول
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) آمده ۲۱۱/۱( ه االصابهکشود، چنان ین اسناد شناخته نمیجز به اب است، یگفته: غر
 است.

 افهکنفروا یان المؤمنون لکو ما  :ین قول خداوند تعالیر درباره ایر ابن جریتفس
 :ین قول خداوند تعالیر ایه اقوال مختلف را در تفسکن ی) بعد از ا۵۱/۱۱ر (یابن جر

ۡ ٱ َ�نَ  َوَما﴿ ْ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ن قول خداوند یند: درباره ایکر مکه، ذیاال ﴾فَّةٗ َكآ ِ�َنِفُروا

﴿ ْ ُهوا ََتَفقَّ ْ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ّ�ِ ْ رََجُعوٓ  إَِذا َمُهمۡ قَوۡ  َوِ�ُنِذُروا ه در کتا «: ترجمه .]۱۲۲[التوبة:  ﴾ِهمۡ إَِ�ۡ  ا

 .»م دھندیبازگشتند آنان را بشان  به طرف قوم ینند، و وقتکن تفقه و علم حاصل ید
ه ک یا فهیه گفت: تا طاکاست  یسکھا به صواب قول  ن قولیتر ن و راجحیبھتر

اھل  یدن نصرت خداوند برایند، البته از خالل مشاھده و دکج شده تفقه حاصل یبس
دن و مشاھده ین گروه با دیافران، اکامبرش، بر ضد دشمنانش و یاران پی ینش و براید

گر یان دیاش را بر اد و غلبه یروزیداند، و پ یمگاه اسالم را یقت علم و جای، حقیعمل
داند، و  یم یت عملکدانست حاال بعد از شر یآن را نم یسکه اگر ک یند، امرک یم کدر
فار و کحاالت  یدن و مشاھده عملیآنان را پس از د یعنیم دھنده، یرا بشان  د قومیبا

دروقت برگشت به ردند، کحاصل  یروزیھا پ ه مسلمانان بر آنک یسانک کاھل شر
ن است ھمان غضب و قھر کنان ھم اگر محتاط نباشند، ممیه اکبترسانند، شان  یسو

ز نازل ین قوم نین گروه شاھدش بودند، بر اید، و اینازل گرد که بر اھل شرکخداوند 
سوی  بهننده در جھاد در وقت برگشت خود از جنگ کت کن عمل را گروه شریگردد، و ا

 ین است قوم آنان، وقتکد: ممیافزا یتا باشد قوم آنان بترسند، م انجام دھد،شان  قوم
ن ینند و آنان را بترسانند، بر اثر اک انیبشان  یش را برایخو یآنان مشاھدات عمل

ه بر سرشان ھمان کن یاورند، البته از ترس ایمان بیامبرش ایبترسند و به خدا و پ
 دند، نازل شده بود.یه خبرشان را شنک یسانکه بر سرکنازل شود،  یزیچ

 جمع نمودن بین جهاد و علم

نمودند و ھم علم  یه اصحاب ھم جنگ مکنیدر مورد ا س دیقول ابوسع
 آموختند یم

ه گفت: ما به جھاد کاند  ت نمودهیروا س دیر از ابوسعکن عسایثمه و ایخ یابن اب
م، بعد از جنگ یگذاشت یم ص ث رسول خدایحد یتن و دو تن را برا یکم و یرفت یم
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ان ینمودند، بعد ما آن را ب یان میما ب یرا برا ص ث رسول خدایم، و آنان حدیآمد یم
 ) آمده است.۲۴۰/۵نز (کن در الین چنیگفته است. ا ص م: رسول خدایگفت ینموده م

 جمع نمودن بین کسب و علم

 سب و علمکن یدرباره جمع نمودن اصحاب ب س ث انسیحد
 که گفت: انس بن مالکت نموده، یروا ی) از ثابت بنان۱۲۳/۱( هیم در الحلیابونع

در  ید، به محل درس ویرس یشب فرا م یه وقتکر نمود، کھفتاد تن مردان انصار را ذ
 یخواندند، و وقت ینمودند و قرآن م یم یآوردند، و در آنجا شب را سپر یم ینه رویمد

ن یریآورد و آب ش یم زم فراھمیداشت ھ یه قوت و زور مک یسکردند ک یصبح م
ردند و ک یگرفتند و آن را آماده م یبودند، گوسفند م یه دارنده مک یسانکو  ١آورد یم

به  س بیه خبک یبود، ھنگام یزان میآو ص رسول خدا یھا صبحگاھان در حجره
 س من حرام بن ملحان ییان آنان دایآنان را فرستاد، و در م ص د، رسول خدایقتل رس

ا به یرشان گفت: آیدند، آنجا حرام به امیم رسیسل یاز بن یا هیبه قرشان یھم بود، ا
ند و به ین صورت راه ما را رھا نمایستند و به ایشان ھدف ما نیه اکنان خبر ندھم یا

شان آمد و آن حرف را به آنان گفت، ین نزد ای، بنابرایم؟ گفتند: آریطرف مطلوب برو
زه را یه حرام اثر نک ید، ھنگامیبه قتلش رسانش آمد و یاز روبرو یا زهیبا ن یمرد یول

ه ا اب شدم، آن یامکعبه، کبر، سوگند به پروردگار کدر جوفش احساس نمود گفت: اللَّ
 ص امبر خداینماند، من پ یشان باقیھم از ا یا گاه آنان را محاصره نمودند و خبر دھنده

امبر ین شده باشد، پیاندوھگ یگریه دیه چون حزن و اندوھش بر آنان، بر سرکدم یرا ند
نمود و بر  یرا بلند مھایش  خواند دست یه ھرگاه نماز بامداد را مکدم یرا دص خدا

 .٢ردک یآنان دعا م
نزد  یه گفت: مردمانکت است ی) از ثابت بن انس روا۵۱۴/۳و نزد ابن سعد (

اد دھند، یه به ما قرآن و سنت را کرا با ما بفرست  یآمدند و گفتند: مردان صامبریپ
شد، و  یان گفته میه به آنان قارکشان فرستاد، یاسوی  بهآن گاه ھفتاد مرد از انصار را 

خواندند، از طرف شب  یز حضور داشت، آنان قرآن میمن حرام ن ییان آنھا دایدر م

                                           
 نمود. م. یق امرار معاش مین طریو از ا -١
 ).۳۲۴/ ۱) طبرانی در الصغیر (۱۲۳/ ۱ابونعیم در الحلیة ( -٢
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گذاشتند، یآوردند و درمسجد م یآموختند، و از طرف روز آب م یخواندند و م یدرس م
اھل صفه و  یدند، و توسط آن برایرسان یآوردند و آن را به فروش م یزم فراھم میو ھ
شان یآنان روان نمود، آنان به اسوی  بهشان را یا ص امبریدند، پیخر یران طعام میفق

دند، یرا به قتل رسانشان  مطلوب برسند ھمه یه به جاکن یمتعرض شدند و قبل از ا
م، از تو یه ما با تو مالقات نمودکات برسان  ینب یما برا ی، از سویآنان گفتند: بار خدا

از عقبش  انس ییدا -نزد حرام  ید: ومردیگو ی. میشد یم و تو از ما راضیشد یراض
اب شدم، سوگند به یامکفرو برد، حرام گفت:  یاش را در و زهیزه زد و نیامد و او را به ن

دند، و یبه قتل رس برادرانتان«برادرانش گفت:  یبرا ص عبه!! رسول خداکپروردگار 
م، از تو یه ما با تو مالقت نمودکات برسان  ینب یما برا یا، از سویشان گفتند: بار خدایا

 .١»یشد یم و تو از ما راضیشد یراض

 اش در طلب علم یه انصاریو ھمسا س نوبت گذاشتن عمر
ه گفت: من و کت نموده، یروا س از عمر ب ) از ابن عباس۱۹/۱( یبخار

م، و من و ینه قرار داشت بودیمد یه در عوالکد یه بن زیام یام در بن یانصاره یھمسا
آمد و  ین مییپا یو یم، روزیگذاشت یرا نوبت م ص افتن نزد رسول خدایاو حضور 

او  یبرا وغیره یافتم، خبر ھمان روز را از وحی یمن حضور م یمن، وقت یروز
ق یرف] ھمان یداد، [بار یعمل را انجام من یافت، مثل ای یاو حضور م یآوردم، و وقت یم

خانه  ید و گفت: ویوبکام را به شدت  د، و دروازهین گردییام در روز نوبتش پا یانصار
اتفاق افتاده است...  یم و بزرگیدم، گفت: امر عظیرون دویش بیدم و به سویاست؟ من ترس

شما را  ص ا رسول خدایند، گفتم: آک یه میه گرک: آن گاه نزد حفصه وارد شدم )دیگو ی(م
ه ک یداخل شدم و در حال ص امبریدانم، بعد از آن نزد پ یطالق داده است؟ پاسخ داد: نم

 .٢»ربك ااهللا« ، گفتم:»رینخ«؟ گفت: یا ا زنانت را طالق دادهیستاده بودم گفتم: آیا

 میا دهیث نشنیحد ص امبر خدایقول براء: ھمه ما از پ
ه گفت: ھمه ما از رسول کت نموده، یروا س ) از براء۱۲۷/۱( کم در المستدرکحا

مردم در آن روز  یم، ولیداشت یگرید یارھاکشتزار و کم، ما یا دهیث نشنیحد ص خدا

                                           
 ).۱۴۷) در کتاب المساجد و در کتاب االمارة (۱۷۷مسلم ( -١
 ) از ابن عمر.۳۳/ ۱) احمد (۳۳۱۸) ترمذی (۵۱۹۱بخاری ( -٢
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م کحا .١نمود یان میث بیغائب حد ین صورت حاضر برایگفتند، و به ا یدروغ نم
ت ین را روایآن دو ا یح است، ولیو مسلم صح یث به شرط بخارین حدید: ایگو یم
م در معرفة کن حاین را ھم چنیموافقت نموده است. ا یھم با و یاند، و ذھب ردهکن

 ص ث را از رسول خدایه گفت: ھمه حدکرده کت ی) از براء روا۱۴ث (صیعلوم الحد
دن شتران مشغول ینمودند و ما به چران یان میث بیما حد یم، اصحاب ما برایا دهینشن
) ۱۵۴/۱( یثمیه ھکت نموده، و رجال آن، چنانین را احمد رواین این چنی، ا٢یمبود

) آمده، ۲۳۸/۵نز (که در الکن را، چنانیا یم به معنایو ابونع اند. حیگفته، رجال صح
 رده است.کت یروا

هیقول طلحه بن عب  میآمد یم ص امبر خدایما در دو طرف روز نزد پ :داللَّ
ت یروا ٣)یاالصبح(عامر  یبن اب ک) از ابوانس مال۵۱۲/۳( کم در المستدرکحا

هیه گفت: نزد طلحه بن عبکنموده،   ینزدش آمد و گفت: ا یه مردکم، یبود س داللَّ
شما؟! ا یتر است  عالم ص به رسول خدا یمانین یم: ایدان یابومحمد، به خدا سوگند، نم

 -بود  س رهیھدفش ابن ھر -نگفته است  یه وکبافته  یسخن دروغ ص بر رسول خدا
ه کده یرا شن یزیچ ص از رسول خدا یه وکم یندار کطلحه گفت: به خدا سوگند، ش

ھا و  م و خانهیما قوم توانگر بود ،میا ه ما ندانستهکرا دانسته  یزیم، و چیا دهیما نشن
عودت م و باز یآمد یم ص م، در دو طرف روز نزد رسول خدایھا داشت خانواده

ه نه مال داشت، نه خانواده و نه ھم فرزند، و کبود  ینکیره آدم مسیم، و ابوھریردیکم
 کرد، و شک ینمود دور م یه دور مک ییھر جا یبود، و با و ص امبریدستش با دست پ

م، و یا دهیه ما نشنکده یرا شن یزیم و چیا ه ما ندانستهکرا دانسته  یزیچ یه وکم یندار
 یه وکبافته  یدروغ ص بر رسول خدا یه وکا متھم نساخته ر یس از ما وکچیھ

آن دو  یول اند، حیو مسلم صح یث به شرط بخارین حدید: ایگو یم مکحا .٤نگفته است
 اند. ردهکت نین را روایا

                                           
 صحیح دانسته و ذھبی وی را تایید کرده است.) و آن را به شرط شیخین ۱۲۷/ ۱. حاکم (صحیح -١
 ).۱۵۴/ ۱) نگا: المجمع (۲۸۳/ ۴. احمد (صحیح -٢
 بن انس است. کجد امام مال یو -٣
 ).۵۱۲/ ۳. حاکم (صحیح -٤
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 سبکن قبل از یآموختن د
ن یه در دک یسکن بازار ما به جز از یه گفت: در اکت نموده، یروا س از عمر یترمذ

نز کن در الین چنیا .١د و فروش را نداردیحق خر یسکگر یحاصل نموده باشد دتفقه 
 ) آمده است.۲۱۸/۲(

 اش را آموزش دادن شخص خانواده

 م ناراً کیم و أھلکه: قوا أنفسین آیر ایدر تفس یقول عل
ن قول یدرباره ا س یح دانسته از علیو مسلم آن را صح یه به شرط بخارکم کحا

 :یخداوند تعال

ْ قُوٓ ﴿ نُفَسُ�مۡ  ا
َ
هۡ  أ

َ
 .]۶[التحریم:  ﴾�نَارٗ  لِيُ�مۡ َوأ

 .»دیرا از آتش نگه دارھایتان  شتن وخانوادهیخو یھا نفس«: ترجمه
ن در ین چنیا .٢دیاموزیر بیتان را خ و خانواده )خودتان(ه فرمود: کت نموده یروا

ت یروا ن لفظی) به ا۱۰۷/۲۸رش (ین را در تفسیا یطبر ) آمده است. و۸۵/۱ب (یالترغ
 د.ینکشان  بید و تأدیبدھشان  مینموده است: تعل

 م خانوادهیدر مورد تعل ص امبریدستور پ
 ص امبریه گفت: نزد پکت نموده، یروا س رثیبن حو ک) از مال۳۳در االدب ( یبخار

 یم، ویست شب اقامت نمودیم، و نزدش بیه ھمه جوان و ھم سن بودکم یآمد یدر حال
ه در ک یسانکم، و ما را از یا دا نمودهیاشتھاء پ ھایمان خانوادهه ما به کگمان نمود 

 -ق و مھربان بود یرف یو -م ید و ما خبرش دادیم پرسیا گذاشته ھایمان خانواده
د، و نماز ینکد و امرشان یدھشان  مید و تعلیبرگردھایتان  خانوادهسوی  به«فرمود: 

تان  ییکد یه نماز حاضر شد، باک یگزارم، وقت ید نماز میدیه مرا دکد، چنان یبگزار
 .٣»دینماتان  امامتتان  اذان بدھد و بزرگتان  یبرا

                                           
) و گفته: حسن غریب است. آلبانی آن را در صحیح ترمذی حسن دانسته ۴۸۷. ترمذی (حسن -١

 است.
 ).۱۱۹آن را صحیح دانسته است. نگا: صحیح الترغیب ( ) و۴۹۴/ ۲. حاکم (صحیح موقوف -٢
) در کتاب المساجد. و دارمی ۶۷۴) مسمل (۲۱۳) و ھمچنین در ادب المفرد (۷۲۴۶بخاری ( -٣

 ).۳۱۳) نگا: االرواء (۹/ ۲) نسائی (۵۸۶/ ۱(
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 برای ضرورت دینی وغیرهآموختن زبان دشمنان 

 ھودید در مورد آموختن زبان یبه ز ص امبریدستور پ
ف یه گفت: در وقت تشرکاند  ت نمودهیروا س دبن ثابتیر از زکو ابن عسا یعلیابو

ن بچه از یرسول خدا، ا ینه من نزدش آورده شدم، و گفتند: ایبه مد ص امبریپ یآور
رسول  ینجار است، و از آنچه بر تو نازل شده ھفده سوره را خوانده است، و من برا یبن

ھود را به من ید نوشتن یز یا«تالوت نمودم و آن خوشش آمد و گفت:  ص خدا
ن من آن یبنابرا ،١»ستمیمطمئن ن ام ھود در نوشتهیاموز، چون من به خدا سوگند، بر یب

و مھارت فرا گرفتم، بعد از  یه آن را به خوبکم ماه بر من نگذشته بود، یرا آموختم، ن
 یرا براشان  نوشتم، و نامه ینوشت م یآنان م یبرا یوقت ص رسول خدا یآن، من برا

د یاز ز داود ین نزد آن دو و ابن ابی، و ھم چن٢خواندم ینوشتند م یش میبرا یوقت یو
، یاد داریرا خوب  یانیا سریآ«به من گفت:  ص ه گفت: رسول خداکت است یروا

و من آن را در مدت » اموزیآن را ب«ر، گفت: یگفتم: نخ» د؟یآ یمھایی  م نامهیچون برا
 .٣ھفده روز آموختم

 ص ه گفت: رسول خداکت است ید روایر ھم چنان از زکداود و ابن عسا یو نزد ابن اب
 یتوان یا میس بخواند، آکھا را ھر  د، دوست ندارم آنیآ یمھایی  م نامهیبرا«به من گفت: 

، و آن را در مدت ھفده یپاسخ دادم، آر یاموزیرا ب - یانیا گفت: سری - ینوشته عبران
) ۱۷۴/۴) آمده است. و ابن سعد (۱۸۵/۵نز (کن در منتخب الین چنیشب آموختم. ا

 رده است.کت یآن روا د به مانندین را از زیا

 شیدن زبان غالم ھایر و فھمیابن زب
ت یس روای) از عمربن ق۳۳۴/۱( هیم در الحلی) و ابونع۵۴۹/۳( کم در المستدرکحا
ھا به زبان  از آن غالم ییکصد غالم داشت، ھر  ب ریه گفت: ابن زبکاند  نموده

شان به زبان خودش صحبت یاز ا ییکر با ھر ینمود، و ابن زب یصحبت م یا ژهیو

                                           
 نند.کنوشته  یم را به عبرانیتوب ھاکه مکھود اعتماد ندارم ی: بر یعنی -١
 ).۱۲۷/ ۱۰) بیھقی (۱۸۶/ ۵(. احمد حسن -٢
) و گفته است: حسن و صحیح ۲۷/ ۵) و به مانند آن ترمذی (۲۱۴۷۹) (۱۸۲/ ۵. احمد (صحیح -٣

 ) آلبانی می گوید: حسن و صحیح است.۲۱۱/ ۶است. بیھقی (
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ه کاست  ین مردیگفتم: ا ینمودم م یش نظر میایار دنکدر  یرد، من چون به وک یم
نمودم  یدر امر آخرتش نگاه م یبه و یلحظه ھم نخواسته است، و وقت یکخدا را 

 لحظه ھم نخواسته است. یکا را یه دنکاست  ین مردیگفتم: ا یم

 ھا نجوم و نسبدر مورد آموختن علم  س دستور عمر
را  یزین نجوم چیه گفت: از اکت نموده، یروا س ابن عبدالبر در العلم از عمر

 .١دید و بعد از آن دست بازداریو بحر رھنمون شو یکخش ییکه به آن در تارکد، یاموزیب
ه به آن رھنمون کد یاموزیه گفت: از نجوم ھمانقدر بکت است یروا یو نزد ھناد از و

نز کن در الین چنید. ایینما یه به آن صله رحمکد یاموزیا ھمان قدر بھ د، و از نسبیشو
 ) آمدھاست.۲۳۴/۵(

 قرآن یجھت گذاشتن قاعده رفع و نصب و جر برا یبه ابو األسود دؤل یدستور عل
ه گفت: کاند  ت نمودهیر و ابن نجار ار صعصعه بن صوحان رواک، ابن عسایھقیب

ن حرف را چگونه ین ایرالمؤمنیام یطالب آمد و گفت: ا یاب یاب ینزد عل ینیصحرانش

، و ھر »خورند یآن را فقط گام زنندگان م«: ترجمه. »الياكله اال اخلاطون«: یخوان یم
 تبسم نمود و گفت:  یزند، آن گاه عل یس، به خدا سوگند، گام مک

﴿ َّ�  
ۡ
 .]۳۷[الحاقة:  ﴾٣٧ ونَ  ُٔ ِ� َ�ٰ لۡ ٱ إِ�َّ  ۥٓ ُ�لُهُ يَأ
 .»خورند یاران مکآن را فقط خطا«: ترجمه

اش را [به آتش  ه بندهکست ین، خداوند چنان نیرالمؤمنیام ی، ایگفت: راست گفت
ھا  ل عجمکملتفت شد و گفت:  یابواالسود دؤلسوی  به یدوزخ] بسپارد، بعد از آن عل

ه با مراجعه به آن به کن، کوضع  یزیمردم چ ین برایاند، بنابرا ن داخل شدهیبه د
ن ین چنیرفع و نصب و جر را رسم نمود. ا یو ینند، و براکاقدام  ھایشان اصالح زبان

 ) آمده است.۲۳۷/۵نز (کدر ال

 میتعل یاز اصحابش برا یذاشتن مردامام و گ
سوی  بهه ک یوقت ص ه گفت: رسول خداکت نموده، ی) از عروه روا۲۷۰/۳م (کحا

 ص ر گذاشته بود، و رسول خدایام هکرا بر اھل م س د، معاذبن جبلیرون گردین بیحن

                                           
 ).۲۴۰/ ۵. ابن ابی شیبة (صحیح -١
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گاهیاموزد، و در دیه به مردم قرآن بکامرش نموده بود  سازد، بعد از آن رسول شان  ن آ
گذاشت. و ابن  یه به جاکنه آمد، و معاذبن جبل را بر اھل میمدسوی  به ص خدا

 یمعاذبن جبل را وقت ص ه: رسول خداکرده کت ین را از مجاھد روای) ا۱۶۴/۴سعد (
ه فقه کاھل م یگذاشت، و او برا یه به جاکت نمود در مکن حریحنسوی  بهه ک
 داد. یم میآموخت و قرآن تعل یم

 دارد؟ بیرون شدن در راه خدا به سبب علم باز می آیا امام مردی از اصحابش را از

 م مردمیتعل ینه براید بن ثابت در مدیونگه داشتن ز س عمر
دبن ثابت را در ھر یه گفت: عمر زکت نموده، ی) از قاسم روا۱۷۴/۴ابن سعد (

ساخت  ینده مکرد، مردم را در شھرھا پراک ین میین خود تعینمود جانش یه مک یسفر
دند، به یگرد یطلب م یافراد نامزد شده از و یفرستاد، و بعض یارھا و امور مھم مکو در 

اھل شھر  یام، ول دهد غافل نشیز یان و جاکگفت: از م یدبن ثابت، میشد: ز یاو گفته م
ابند، ی یم یدھد و نزد و یرخ مشان  یداند، البته در آنچه براین محتاج زیو سرزم

ه ۱۷۶/۴( یابند. ونزد وی یرش نمیه نزد غک یزیچ ) ھم چنان از سالم بن عبداللَّ
م، یبود ب در گذشت با ابن عمر س دبن ثابتیه زک یه گفت: روزکت است یروا

 ید، ویدرگذشت، ابن عمر گفت: خداوند او را امروز رحم نماگفتم: عالم مردم امروز 
ھا  نیشان را در شھرھا و سرزمیعالم مردم و دانشمند آنان در خالفت عمر بود، عمر ا

دبن ثابت در یخود فتوا دھند، و ز یه به رأکنمود شان  ید، ونھینده و متفرق گردانکپرا
 داد. ین فتوا میاردشان از ویر اینه و غیاھل مد ینه نشست، و برایمد

 شامسوی  بهرون شدن معاذ ید به مردم در خالفت عثمان، و قول عمر در بیم زیتعل
قرائت  س نزد عثمان یه: وکت است یروا یاز ابوعبدالرحمن سلم ینزد ابن االنبار

ن صورت مرا از نظر به امور مردم مشغول ید: به من گفت: تو در ایگو یخواند، م
دارد، و نزدش  یافکار وقت کن یا یبرا یبن ثابت برو، چون ودن ی، نزد زیساز یم

 یان من و او در آن اختالفیاست، و در م ییکقرائت بخوان، چون قرائت من و او 
) آنچه ابن سعد ۲۳۰/۲)آمده است، و در (۱۸۴/۵نز (کن در منتخب الین چنیست. این

معاذ به طرف شام گفت:  یه گفت: عمربن خطاب مکت نموده گذشت یروا س عبکاز 
داد  یمشان  یبرا یه وک یینه و اھل آن در فقه و فتوایبه مد یرون گشت و رفتن ویب
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مردم  یازمندیه او را به خاطر نکصحبت نموده بودم  /ر کخلل وارد نمود، و من با ابوب
را انتخاب نموده، و  یطرف یرد و گفت: مردکن را از من قبول نیاو ا ینگه دارد، ول یبه و
 ر شده است.کث را متذیدارم... و حد یرا نگه نم ین من ویطلبد، بنابرا یدت را مشھا

 ها برای تعلیم شهرها و سرزمینسوی  بهفرستادن اصحاب 

 عضل وقارهسوی  بهاز اصحابش  یجماعت و روان نمودن ص امبریپ
از عضل  یه: مردمانکت نموده یروا )بن قتاده() از عاصم بن عمر ۲۲۲/۳م (کحا
آمدند و گفتند: در  ص امبریبعد از احد نزد پ - ١لهیاند از جد لهیدو قب -وقاره 
ارانت را با ما بفرست، یچند از  ین تنیبه اسالم وجود دارد، بنابرا ین ما عالقمندیسرزم

ارانش را یشش تن از  ص اموزد و اسالم را به ما بفھمانند، رسول خدایه به ما قرآن بک
مان حمزه بن یھم پ یمرثد غنو یه از جمله آنان مرثدبن ابکبا آنان فرستاده 

ع را به یرا به عھده داشت... و قصه اصحاب رجشان  ز بود و امارتین ب عبدالمطلب
 .٢ر نموده استکاختصار ذ

 منیسوی  بهده یو ابوعب یو فرستادن عل ص امبریپ
آمدند  ص امبریمن نزد پیاز  یگفت: مردمانه کت نموده، یروا س یر از علیابن جر
م یھا را به ما تعل اموزد، و سنتین را به ما بیه دکما بفرست سوی  بهرا  یسکو گفتند: 

ت کمن حریاھل  یبسو یعل یامبر گفت ایم نما پکتاب خدا حکان ما به یبدھد و در م
صله یان نشان فیه در میناکم بده و به یھا را به آنان تعل اموز، سنتین را به آنان بین دک

م یرا برا ییزھایاند، در قضا چ جاھل و نادان یمن قومیگفتم: اھل ». م نماکو ح
گاھکآورند  یم برو «ام زد و گفت:  نهیبر س ص امریابم، آن گاه پی ینم یه من به آن آ

ن ی، بعد تا ھم»دیت خواھد نمود و زبانت را ثابت خواھد گردانیخداوند قلبت را ھدا
) ۳۷/۵نز (کن در منتخب الین چنیا .٣ام ننموده کان دو تن شیقضاوت م ساعت در

                                           
 یله مضریقب یکن یو ااند،  مهیھون بن خز یله از بنیه: عضل و قاره دو قبکح آن است یصح -١

 است. یمنی یا لهیله قبیاست، امام جد
 ).۲۲۲/ ۳حاکم ( -٢
) ۳۵۸۲) ابوداوود (۱۳۵/ ۳) حاکم (۲۳۱۰) ابن ماجه (۱۴۹، ۱۱/ ۱) (۸۳/ ۱. احمد (صحیح -٣

 ).۱۱۲/ ۵) که دارای شواھدی می باشد. نگا: البدایة والنھایة (۱۳۳۱ترمذی (
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من نزد یه: اھل کت نموده یروا س ) از انس۲۶۷/۳( کم در المستدرکآمده است. و حا
 یاموزاد، ویه به ما قرآن مکبفرست  یآمدند و گفتند: ھمراه ما مرد ص رسول خدا

ن امت ین این امیا«فرستاد و گفت: شان یرا گرفت و او را با ا س دهیدست ابوعب
ر کو مسلم آن رابا ذ یبخار یح است، ولید: به شرط مسلم صحیگو یم مکحا .١»است

ر قرآن کبا او موافقت نموده، و گفته: مسلم آن را بدون ذ یاند، و ذھب ردهکت نیقرآن روا
، و در ت نمودهین را از انس به مانند آن روای) ا۲۹۹/۳ت نموده است. ابن سعد (یروا
ه به آنان سنت کرا بفرستد  یخواستند تا با آنان مرد یمن از ویآمده: اھل  یت ویروا

 اد دھد.یو اسالم را 

 منیسوی  بهو معاذ  یو فرستادن عمر و بن حزم، ابو موس ص امبریپ
ه بن اب یابن اب ت یر بن محمدبن عمروبن حزم و او از پدرش رواکب یحاتم از عبداللَّ
در  س عمروبن حزم یه براکنزد ماست،  ص ن نامه رسول خدایا ه گفت:کنموده، 

سنت داد،  یاد مین یمن را فقه در دیمن نوشته بود، و او اھل یسوی  بهوقت فرستادنش 
سوی  به ص ن عمل رسول خدایا یگرفت، برا یرا مشان  داد و صدقات یم میرا به آنان تعل

الرمحن الرحيم. هذا  اهللا �سم«تابت فرمود: کنوشت و امرش نموده  ینامه و عھد یو
 اهللا اذلين آمنوا اوفوا بالعقود، عهد من �مد رسول و رسوهل، يا ايها اهللا كتاب من

مع اذلين اتقوا  اهللا امره لكه فان يف اهللا لعمرو�ن حزم ح� بعثه اىل ايلمن، امره بتقوى
است از طرف  یا ن نامهیمھربان. انده و یبه نام خداوند بخشا«: ترجمه. »واذلين هم �سنون

است از محمد  ید، عھدییھا وفا نما مانید به پیا مان آوردهیه اک یسانک یامبرش، ایخدا و پ
و ترس  یمن فرستاد، او را به تقویسوی  بهه او را ک یعمروبن حزم، ھنگام یرسول خدا برا

شه نموده، و یپ یه تقوکاست  یسانکخدا در ھمه امرش امر نمود، چون خداوند با 

 هیم در الحلیو ابونع ) آمده است.۳/۲ر (یثکر ابن یتفسن در ین چنیا .٢»اراندکویکن

                                           
 ).۲۴۱۹) مسلم (۲۶۷/ ۳. حاکم (صحیح -١
) ۶۵۲۵کتاب عمرو بن حزم مشھور است و بصورت مختصر و کامل روایت شده است. ابن حبان ( -٢

) ۸۴۹/۱/ ۱) ملک (۵۹ -۵۷/ ۸) نسائی (۲۵۱۲) مزی در التھذیب (۱۴۴۷/ ۳۹۵/ ۱حاکم (
) و نسائی و ۱۲۲/ ۱) دارقطنی (۱۸۹، ۱۸۸) دارمی (۱۵۸۵) شافی در مسند (۳۲۰/ ۷بیھقی (

ھم بصورت مرفوع و ھم موقوف روایت شده که مرفوع آن بر محور سلیمان بن دیگران. ھمچنین 
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را  ب یمعاذ و ابوموس ص ه: رسول خداکت نموده یروا ی) از ابوموس۰۲۵۶/۱(
 اموزانند.یمردم قرآن ب یمن فرستاد و دستورشان داد، برایسوی  به

 سیاز ق یا لهیقبسوی  بهو فرستادن عمار  ص امبریپ
ه گفت: رسول کاند  ت نمودهیروا ب اسریر از عماربن یبکدر ال یبزار و طبران

م، یاموزیع اسالم را بیه به آنھا شراکس فرستاد، یاز ق یا لهیقبسوی  بهمرا  صخدا
جز  یلکار و مشکبر بودند، ک، متیه چون شتران وحشکافتم ی یناگھان آنان را قوم

عمار  یا«برگشتم، گفت:  ص رسول خداسوی  بها شتر نداشتند، بعد دوباره یگوسفند 
وجود شان  انیه در مکرا  یش قصه قوم را بازگو نمودم، و غفلتیآن گاه برا» ؟یردکچه 

 یتر از آنان خبر ندھم، قوم بیا تو را به عجیعمار، آ یا«داشت به او خبر دادم، فرمود: 
ن یا .١»دانستند، و باز چون غفلت آنان غافل شدنداند  ه آنچه را آنان از آن جاھلک

 ) آمده است.۹۱/۱ب (ین در الترغیچن

 بصرهسوی  بهوفه و فرستادن عمران کسوی  بهعمر و فرستادن عمار و ابن مسعود 
 س ه گفت: من نامه عمربن خطابکت نموده، ی) از حارثه بن مضرب روا۷/۶ابن سعد (

معلما  ا�عبدارا ام�ا وبعثت ايل�م عم اما بعد فا�«وفه خواندم: کاھل  یرا برا
 هما واقتدوا بهما، وا�ـ، فاسمعوا لص اهللا هما من انلجباء من اصحاب رسولووز�را، و

ر و یاما بعد: من عمار را به عنوان ام«: ترجمه. »ىلع نفىس اثرة ا�قد آثرت�م بعبد
ه را به عنوان معلم و وز اصحاب رسول  ین دو تن از نجبایفرستادم، و اشما سوی  بهر یعبداللَّ

ح دادن شما بر خودم ید، و من با ترجینکشان اقتدا ید و به ایاند، از آن دو بشنوص خدا

ه را به سو  .٢»از داشتمین یه خودم به وک یفرستادم، در حالتان  یعبداللَّ

                                                                                                       
ارقم می چرخد که ضعیف است و علل دیگری ھم دارد. اما مرسل آن صحیح است. نگا: ارواء 

 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است. ابن حزم نیز آن را روایت کرده است.۱۲۲الغلیل (
) ضعیف دانسته ۱۰۷کبیر. آلبانی آن را در ضعیف الترغیب (. بزار و طبرانی در البسیار ضعیف -١

است. می گویم: عباد بن احمد العزرمی، دارقطنی درباره اش می گوید: متروک است. نگا: مجمع 
 ).۱۸۵/ ۱الزوائد (

 ).۸۶/ ۹طبرانی در الکبیر ( -٢
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و در آنجا  ه گفت: بصره آمدم،کت نموده، یروا ی) از ابواالسود دؤل۱۰/۷و ابن سعد (
فرستاده بود، و به  س را عمربن خطاب یافتم، ویرا  ب دین ابونجیعمران بن حص
 داد. یاد میاھل بصره فقه 

 شامسوی  بهعمر و فرستادن معاذ، عباده و ابو درداء 
ه گفت: در کاند  ت نمودهیروا یعب القرظکم از محمدبن ک) و حا۱۷۲/۴ابن سعد (

پنج تن از انصار قرآن را حفظ نموده بودند: معاذبن جبل، عباده بن  ص امبریزمان پ
 ش انیسف یدبن ابیزیدر زمان عمربن خطاب  ش وب و ابودرداءیعب، ابواکبن  یصامت، اب

 یسکاند، به  ده و شھرھا را پر نمودهیاد شده، خشن گردیبه او نوشت، اھل شام ز
 ین ایم بدھد، بنابرایبه آنان تعل ن رایاموزد، و دیه به آنان قرآن بکازمندند ین

م دھند، آن گاه عمر ھمان یشان را تعلیه اکرسان  یاری ین مرا به مردانیرالمؤمنیام
اند، تا  از اھل شام، از من مدد خواستهتان  پنج تن را خواست و به آنان گفت: برادران

م یآنان تعلن را به یاموزند، و دیه قرآن به آنان بکبفرستم شان  یرا به سو یسانک
د، یرسان یاریو  کمکان خود یبه سه تن از م -ند کتان  خداوند رحم -بدھند، پس مرا 
رون شدن دارند، یم بید، و اگر سه تن از شما تصمینک ید قرعه اندازیاگر خواسته باش

 -است  ین مرد بزرگ سالیم، اینک ینم یرون شوند، پاسخ دادند: ما قرعه اندازید بیبا
آن گاه معاذبن جبل،  ،-عب کبن  یاشاره به اب -ض است ین مریو اما ا -وب یابوا یبرا

د: شما در آنجا مردمان ینکرون شدند، عمر گفت: از حمص شروع یعباده و ابودرداء ب
د، یدیآن را د یرد، و وقتیگ یھا به سرعت فرا م از آن یسکد، ینیب یرا به انواع مختلف م

د یبا ١دیدیگرد یه از آنان راضک ید، و ھنگامینکش حواله یاز مردم را به سو ی طائفه
 یگریدمشق برود و دسوی  بهگرتان ید ییکند، و یاز شما در آنجا اقامت گز ییک
ه از کن یدند تا این برود. بعد آنان به حمص آمدند، و در آنجا اقامت گزیفلسطسوی  به

دمشق رفت و سوی  هبد، ابودرداء یدند، آن گاه عباده در آنجا اقامت گزیگرد یمردم راض
ن ین، بعد معاذ در طاعون عمواس درگذشت، و عباده به فلسطیفلسطسوی  بهمعاذ 

نز کن در الین چنیرفت و در آنجا وفات نمود و ابودرداء تا مرگش در دمشق بود. ا
عب به ک) از محمدبن ۲۲ر (صیخ الصغین را در التاریا ی) آمده است. و بخار۲۸۱/۱(
 رده است.کت یرواور به اختصار کاق مذیس

                                           
 ند. م.ا آموخته یافکه به قدر کد ید و دانستیشد یراضشان  : از علم و آموختنیعنی -١
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 سفر در طلب علم

 بود بشنود ص امبریه از پکرا  یثیشام و مصر تا دو حدسوی  بهسفر جابر 
ه بن محمدبن عقیبکدر ال یاحمد و طبران از  یه: وکاند  ت نمودهیل روایر از عبداللَّ

ه ه آن را از کد، یبه من رس یاز مرد یثید: حدیگو یه مکد یشن ب جابربن عبداللَّ
 یکدم و خود را آماده سفر ساختم، و یخر یده بود، آن گاه شتریشن ص ارسول خد

ه کدم، ناگھان متوجه شدم یه به شام رسکن یت نمودم تا اکحر یوسوی  بهماه  ه عبداللَّ
ه؟  :س است، به دروازه بان گفتم: به او بگو: جابر بر دروازه است، گفتیبن ان ابن عبداللَّ

گذاشت، و با من  یم یاش پا ه بر جامهکد یرون گردیب ی، آن گاه در حالیپاسخ دادم: آر
ه تو کده، یاز تو به من رس یثیردم و گفتم: حدک یز با او روبوسینمود و من ن یروبروس

ه آن را کنیه قبل از اکدم ی، پس ترسیا دهیدرباره قصاص شن ص آن را از رسول خدا
خداوند «گفت:  یه مکدم یشن ص رم، گفت: از رسول خدایا من بمی یریبشنوم تو بم

ند. ک یبرھنه، ختنه نشده و بھم حشر م -ا گفت: بندگان را ی -امت یمردم را روز ق
باشد، بعد  ینمشان  ھمراه یزیدھد؟ گفت: چ یم یدم: بھم چه معنید: پرسیگو یم یراو

است  یکب و نزدیه قرک یسکه دور آن را چون کند، ک یادشان میفر ییبا صدا
ست یاز اھل آتش الزم ن یکچ یھ یھستم، برا کستم، من مالھ ١انیشنود: من د یم
ه کن یاز اھل جنت حق داشته باشد تا ا ییکه برگردن ک یه داخل آتش شود، در حالک

ه داخل جنت کست یاز اھل جنت الزم ن یکچ یھ یرم، و برایش بگیبرا یآن را از و
رم، یبگ یآن را از و هکنیباشد، تا ا یحق یاز اھل آتش بر و ییکه از ک یشود، در حال

ه ما ک یباشد، در حال ین مکن چگونه ممیم: اید: گفتیگو یم». ھم باشد یلیاگر س یحت
) ۱۳۳/۱( یثمیھ .٣»٢ھا یھا و بد ییکن«م؟ گفت: ییای یز میچ بی برھنه، ختنه نشده و

ه بن محمد ضعیگو یم در  یعلین را در االدب المفرد و ابویا یف است. بخارید: و عبداللَّ
ن را یاند. و ابن عبدالبر ا ت نمودهی) گفته، روا۱۲۷/۱ه حافظ در الفتح (کمسندش، چنان

                                           
 . م.یا به بدی یکیم، حسابگر، پداش دھنده به نک، حای، قاضیتعال یخدا یھا از نام -١
 باشد. یھا م یھا و بد یکی: قصاص از نیعنی -٢
) و ذھبی ۵۷۵، ۵۷۴/ ۴۴۷۳/ ۲) و حاکم (۵۱۴) ابن ابی العاصم در السنة (۵/ ۳. احمد (صحیح -٣

آن را در تحقیق السنه ابن ابی العاصم و صحیح با وی در تصحیح آن موافقت کرده است. آلبانی 
 ).۱۶۰) صحیح دانسته است. نگا: الصحیحة (۷۴۶االدب المفرد (
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ن را در یم اکرده است. و حاکت ی) به طول آن روا۹۳/۱ان العلم (یدر جامع ب
ه بن محمد بن عقی) از طر۵۷۴/۴( کالمستدر ت یل از جابر به طول آن روایق عبداللَّ

و مسلم آن را  یبخار یح برخوردار است، ولیسناد صحث از این حدینموده، و گفته: ا
 یگریق دیث طرین حدی: ادیگو یح است. حافظ میگفته: صح یاند، و ذھب ردهکت نیروا

ق یت نموده، و تمام در فوائدش از طریھا روا یآن را در مسند شام یھم دارد، طبران
 ص امبریاز پ یثیحده گفت: کت نموده، یدر از جابر رواکنار از محمدبن منیحجاج بن د

دم و یخر یث در مصر بود، آن گاه شترید، و صاحب حدیدرباره قصاص به من رس
آوردم... و مانند آن را  یه وارد مصر شدم، و به منزل آن مرد روکن یت نمودم تا اکحر
ب آن را یه خطکز دارد، ین یق سومیث فوق طریر شده و اسنادش صالح است. حدکمتذ

درباره  یثیحد :ه گفتکت نموده، یاز جابر روا یابوالجارود عنسق یاز طر هدر الرحل
 ر شده و در اسنادش ضعف است.کث را مثل آن متذید... و حدیقصاص به من رس

ه من ک یه گفت: در حالکت نموده، یدر األوسط از مسلمه بن مخلد روا یو طبران
دروازه  یدر جلو یسوار بر شتر ییمصر بودم، ناگھان نگھبان آمد و گفت: اعراب یوال

ه انصاریستکیخواھد، گفتم: تو  یاست و اجازه م د: یگو ی، می؟ گفت: جابربن عبداللَّ
؟ گفت: نه یشو یا بلند میم یاین بییظاھر نموده گفتم: نزدت پا یمن خود را به و

ه تو آن را از رسول خدا درباره ستر کد، یبه من رس یثیم، حدیآ ین شو و نه باال مییپا
ه کدم یشن ص ه آنرا بشنوم، گفتم: از رسول خداکام  آمده ینک یت میمومن روا

ار  یا ه زنده به گور شدهک ییپنھان دارد، گو یرا بر مؤمن یه عورتک یسک«د: یگو یم
ن ابوسنان ید: در ایگو یم یثمیھ .١، آن گاه شترش را زد و برگشت»زنده نموده باشد

ثقه دانسته  یتیبن خراش ھم او را در روارا ثقه دانسته، و ا یآمده، ابن حبان و یقسمل
اند. و احمد از  ف دانستهین او را ضعیبن مع ییحیو  یاحمد، بخار یاست، ول

از اصحاب  یمرد یه گفت: براکت نموده، یش روایب از عمویر از منیبن عم کعبدالمل
ث یحد ص امبریاز پ یه وکد یخبر رس ص امبریاز اصحاب پ یاز مرد ص امبریپ
 یا بپوشاند، خداوند ویه برادر مسلمانش را در دنک یسک«گفت:  یه وکند، ک یان میب

                                           
است. طبرانی در االوسط از روایت سنان القسملی که  صحیح لغیرهسند آن ضعیف است. و  -١

. ندا ) می گوید وی را ضعیف دانسته۱۴۳/ ۱بخاری و احمد و یحیی بن معین چنانکه ھیثمی (
 ) صحیح لغیره دانسته است.۲۳۳۷آلبانی آن را در صحیح الترغیب (
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ه در مصر بود سفر ک یدر حال یه طرف وکن سبب ی، به ا»پوشاند یامت میرا در روز ق
د: یگو یه مکدم یشن ص ، از رسول خداید، گفت: آریث پرسینمود و او را از حد

، ١»پوشاند یامت میرا روز ق یخداوند وا برادر مسلمانش را بپوشاند، یه در دنک یسک«
) ۱۳۴/۱( یثمیام. ھ دهیشن ص د: گفت: و من ھم آن را از رسول خدایگو یم
ه باشد، ابن حبان وین منید: وایگو یم  یر ویرا ثقه دانسته، و اگر غ یب اگر ابن عبداللَّ

 اد نموده باشد.یه او را کام  دهیرا ند یسکباشد من 

 را از عقبه بن عامر بشنود یثیحد وب به مصر تایسفر ابو ا
ف داشت یه در مصر تشرکعقبه بن عامر سوی  به س وبید: ابوایگو یج میابن جر

ه ک ص از اصحاب رسول خدا یسکه کپرسم،  یم یسفر نمود، و گفت: من تو را از امر
 یدیچگونه شن ص امبر خداینمانده است، از پ یدر آن حضور داشت جز من و تو باق

ه کدم یشن ص نمود؟ گفت: از رسول خدا یستر مسلمان صحبت مه درباره ک
را  یامت ویروز ق أل ا بپوشاند، خداوندیرا در دن یه عورت مسلمانک یسک«د: یگو یم
اورده بود ین نیینه برگشت، و ھنوز پاالن شترش را پایآن گاه دوباره به مد». پوشاند یم
ل منقطع االسناد کطور به شن ین را ھمیاحمد ھم ا .٢ان داشتیث را بین حدیه اک

ان یم: و ابن عبدالبر در جامع بیگو یافت. من میخاتمه  یثمیرده است، گفته ھکت یروا
ه گفت: از کت نموده، یح رواینه از ابن جرییان بن عید: و سفیگو ی) م۹۳/۱العلم (

 یه براکدم یشن -ور است کد یابوسع ید: ویگو یان میسف -نه یاز اھل مد یخیش
 یعقبه بن عامر مسافرت نمود، و ھنگامسوی  بهوب یه: ابواکنمود  یان میث بیعطاء حد

آنچه را  یرون رفت... و به معنایش بیعقبه خبر دادند، و او به سو یه به مصر آمد، براک
ش آمد، یسوارسوی  بهوب یو در آخر آن آمده، بعد ابوا ،رده استکر کر نمود، ذکاحمد ذ

 نه برگشت و پاالنش را نگرفت.یمدسوی  بهد، و یو سوار آن گرد

                                           
 ) می گویم: اما دارای شواھدی است.۱۳۴/ ۱) نگا: المجمع (۳۸۳/ ۴) حاکم (۲۹۶/ ۲. احمد (صحیح -١
) و این اگر چه منقطع است اما دارای ۱۳۴/ ۱) نگا: المجمع (۱۵۹/ ۴. احمد (صحیح لغیره -٢

) از ابن عباس به ۲۵۴۶آنھا را اینجا شاھدیم و ھمچنین ابن ماجه ( شواھدی است که برخی از
 ).۱۹۰/ ۲مانند آن. در سند آن محمد بن عثمان بن صفوان الحمی است که ضعیف است: التقریب (
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سوی  به یگرید ییو سفر صحاب مسلمه بن مخلدسوی  بهسفر عقبه بن عامر 
 دیفضاله بن عب

ه: عقبه بن عامر نزد مسلمه بن مخلد آمد، و در ک ت نمودهیحول رواکاز م یطبران
اجازه داد،  ید و به ویش را شنیدا شد، بنابرا آن مسلمه صدایپ یریان او و دربان درگیم

ا یام، آ نزدت آمده یارکه به خاطر ضرورت و کام، بل آمدهیارت تو نیعقبه گفت: من به ز
را از برادرش دانست  ییه بدک یسک«فرمود:  ص ه رسول خداک یاد داریرا به  یروز

، افزود: من به یگفت: آر». پوشاند؟ یم یامت بر ویخداوند روز ق ،دیو آن را پوشان
ن ین چنیر ایبکدر ال ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۳۴/۱( یثمیھ .١ام آمدهن یخاطر ا

ه گفت: عقبه بن کت نموده، ین روایریت نموده است، و در األوسط از محمدبن سیروا
اند. و  حیر رجال صحیبکرده، و رجال الکر کد... و آن را به اختصار ذیرون گردیعامر ب

ه بن بریابوداود از طر  یثیاز اصحاب به خاطر حد یه: مردکت نموده یاده رویق عبداللَّ
 ین در فتح البارین چنیه در مصر قرار داشت سفر نمود. اک س دیفضاله بن عبسوی  به
ه مثل ای) از طر۵۵(ص ی) آمده است. و دارم۱۲۸/۱( ت نموده، و ین را روایق عبداللَّ

 یه وکد، ینزدش رس یدر مصر قرار داشت افزوده: او در حال یه وکن قولش یبعد از ا
ارت تو یگفت: من به ز ی، صحابیداد، گفت: خوش آمد یاز شترانش را علف م ییک

از آن  یه علمکم یدواریم، امیدیشن ص را از رسول خدا یثیمن و تو حد یام، ول آمدهین
 .٢نین و ایدام است؟ پاسخ داد: اکنزدت باشد، گفت: آن 

ه بن عدیسفر عب  و قول ابن مسعود درباره سفر در طلب علم یعلسوی  به یداللَّ
ه بن عدیب از عبیخط ه نزد کد یبه من رس یثیه گفت: حدکت نموده، یروا یداللَّ

ابم، آن گاه سفر نمودم تا ین یر از ویرد آن را نزد غیه اگر بمکدم یبود، و ترس یعل
ن یر اکسا) آمده است. ابن ع۱۲۸/۱ن در الفتح (ین چنیبه عراق آمدم. ا یه نزد وکنیا

ه به مثل آن، چنانیرا از عب رده است، و کت ی) آمده، روا۲۳۹/۵نزالعمال (که کداللَّ
ان داشت و از من یم بیدم، و او آن را برایث پرسیرا از ھمان حد یافزوده: بعد من و

                                           
) منذری می گوید: رجال آن رجال ۱۰۴/ ۴) احمد (۴۴۰/ ۳۴۹/ ۱۷. طبرانی (صحیح لغیره -١

) ۲۳۳۶) می گوید. آلبانی آن را در صحیح الترغیب (۱۳۴/ ۱و به مانند آن ھیثمی (اند  صحیح
 صحیح لغیره دانسته است.

 ).۵۷۱دارمی در المقدمة ( -٢
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ار را کن یه اگر او اکس خبر ندھم، دوست دارم، کچ یھ یه آن را براکعھد گرفت 
ه: اگر کخواھد آمد  س داشتم. و قول ابن مسعود یان میبتان  یبرانمود، من آن را  ینم
 ین را بخاریا .١نمک یش سفر میتاب خدا بدانم حتمًا به سوکتر از خود به  را عالم یسک

ه شتر کرا بشناسم  یسکت است: اگر یر رواکت نموده است. و نزد ابن عسایروا
تر باشد، حتمًا به  نازل شده عالم ص تواند مرا نزدش برساند، و او به آنچه بر محمد یم

 م.یفزایبر علمم ب ینم تا علمک یش سفر میسو

گرفتن علم از اهل آن و از اشخاص معتمد، و چگونگی حال علم وقتی که نزد غیر 
 اهلش باشد

 یشش از ویاموزد و ستایب یده تا از ویو روان نمودن ابوثعلبه نزد ابوعب ص امبریپ
روبرو شده  ص ه گفت: با رسول خداکت نموده، یروا س ر از ابوثعلبهکابن عسا

م دھد، یه بتواند خوب تعلکن کبسپار و حواله  یسکامبر خدا، مرا به یپ یگفتم: ا
 یتو را به مرد«حواله نمود، و بعد از آن گفت:  س ده بن جراحین مرا به ابوعبیبنابرا

) آمده ۹۵/۷نز (کدر الن ین چنیا .٢»دارد یو میکم و ادبت را نیه تعلکحواله نمودم، 
ت نموده، و افزوده است: آن گاه آمدم و یاز ابوثعلبه به مثل آن روا ین را طبرانیاست. ا

ه مرا ک ینمودند، ھنگام یبا ھم صحبت م س ربن سعد ابونعمانیه او و بشکافتم یدر
م ین طور برایا ص ده به خدا سوگند، رسول خدایابوعب یدند خاموش شدند، گفتم: اید

 ص م، فرمود: رسول خداینکان یث بیت حدین تا برایننموده است، گفت: بنش صحبت
باشد و  یان شما نبوت است، بعد از آن خالفت بر منھج نبوت میدر م«فرموده است: 

است  ین مردید: در ایگو ی) م۱۸۹/۵( یثمیھ .٣»باشد یو جبر م یبعد از آن پادشاھ
 است.ز ین ینام برده نشده، و مرد مجھول یه از وک

 ر اھلش استیامت طلب نمودن علم از نزد غیه از عالئم قک ص امبریخبر دادن پ
رسول خدا،  یه گفت: گفتم: اکاند  ت نمودهیروا س ر و ابن نجار از انسکابن عسا

ان شما یه در مک یوقت«شود؟ گفت:  یم کر ترکاز من یچه وقت امر به معروف و نھ
                                           

 ).۵۰۰۲بخاری ( -١
 ).۱۶۴/ ۷ابن عساکر ( -٢
 ).۷۳/ ۲. طبرانی. در آن یک مجھول است (سند آن ضعیف است -٣
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، گفتم: و آن »ل ظاھر شده بودیاسرائ یبنان یه قبل از شما در مکآنچه ظاھر شود 
شما ظاھر شود، و  یھا دهیه دروغ در برگزک یوقت«رسول خدا؟ گفت:  یست ایچ

س و کفتد و فقه نزد نایتان ب یبه دست خردھا یتان، و پادشاھ یرھایفاحشه در شر
را ن ی) آمده است. و ابن عبدالبر ا۱۳۹/۲نز (کن در الین چنیا .١»باشدھایتان  هیفروما

 یت ویرده است. و در رواکت ی) از انس به مانند آن روا۱۵۷/۱ان العلم (یدر جامع ب
و «ت است: یاز انس روا ینزد و یگریو در لفظ د». باشدھایتان  لیوفقه نزد رذ«آمده: 

ه کت است یروا س یه جمحیھم چنان از ابوام یو نزد و». باشدھایتان  لیعلم نزد رذ
ه کن است یم آن ایاز عال«ده شد، فرمود: یامت پرسیق میاز عال ص گفت: رسول خدا

رده کت یه به مثل آن رواین را از ابوامیا یو طبران». علم از نزد خردھا جستجو شود
 باشد. یف میعه آمده، و ضعین ابن لھید: در ایگو ی) م۱۳۵/۱( یثمیاست. ھ

 اقوال عمر و ابن مسعود درباره گرفتن علم از بزرگان
ه بن ع() از ھالل وزان ۱۵۸/۱عبدالبر در جامع العلم (ابن  ت یروا )مکیاز عبداللَّ
گاه باش یم س ه گفت: عمرکنموده،  ن گفته، گفته خداست، و یتر ه صادقکد، یگفت: آ

گاه یدر د یارھا نوآورکن یاست، و بدتر ص ت محمدیت، ھداین ھدایبھتر ن است، آ
باشند. و نزد  یر مید به خیایآنھا بسوی  شان به ه علم از بزرگانک ید، مردم تا وقتیباش

ه عمربن خطاب گفت: من دانستم صالح کت است یروا ییحین از بالل بن یھم چن یو
د، یایه فقه از طرف خرد بک یمردم چه وقت است، و فسادشان چه وقت است، وقت

 یرویپرا  ید خرد ویایه فقه از طرف بزرگ بک یند، و وقتک یم ینافرمان یبزرگ از و
 س ر و األوسط از ابن مسعودیبکدر ال یشوند. و طبران یت مید و ھر دو ھداینما یم

ه علم ک یباشند، تا وقت یم کشه صالح و متمسیه گفت: مردم ھمکت نموده، یروا
 ھایشانه از خردک ید، و وقتیایبشان  و از بزرگان ص از اصحاب محمدشان  یبرا
د: رجال آن ثقه دانسته یگو ی) م۱۳۵/۱( یثمیاند. ھ شده کد ھالیایبشان  یبرا

ت ی) از ابن مسعود به مثل آن روا۱۵۹/۱ن را در جامع العلم (یاند. و ابن عبدالبر ا شده
ه علم را از ک یه گفت: مردم تا وقتکت است یھمچنان از او روا یرده است. و نزد وک

رند یشان بگ یرھایآن را از خردھا و شر یباشنِد، و وقت یر میرند به خیبزرگانشان بگ

                                           
و رجال آن ثقه ھستند. احمد ) در الزوائد آمده: سند آن صحیح است ۴۰۱۵. ابن ماجه (صحیح -١

 ) احمد آن را در الفتح به ابن ابی خیثمة ارجاع داده است.۱۸۷/ ۳(
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ه علم در ک یه گفت: شما تا وقتکت است ین از او روایھمچن یگردند و نزد و یم کھال
باشد، خرد بزرگ را ھایتان ه علم در خردک ید. و وقتیباش یر میتان باشد. بخ بزرگان
 انگارد. یخرد م بی نادان و

 ر اھل آنیاز گرفتن علم از غ ل ه و عمریدن معاویزنھار و ترسان
ه گفت: کت نموده، یروا س هی) از معاو۱۹۴/۲ان العلم (ین عبدالبر در جامع باب
داند و در آن  یخواند و آن را نم یه قرآن را مکاست  ی] مردی، [گمراھین گمراھیبدتر

ھا به آن  دھند، و آن یاد میز ینکند، بعد آن را به طفل و غالم و زن و ک یتفقه حاصل نم
 س ه عمربن خطابکت نموده، ین از ابوحازم روایو ھم چن نند.ک یبا اھل عمل مجادله م

ه فسقش ک یدارد، و از فاسق یرا باز م یمانش ویه اک ین امت، از مومنیگفت: من بر ا
ه آن را به کنیه قرآن راخواند تا اکترسم  یم یبر آن از مرد یترسم، ول یار است نمکآش

 ل نمود.یل آن تأویر تأویح فرا گرفت، و بعد آن را به غیز و فصیزبان ت

 نندکث را جز از ثقه قبول نیاوالدش تا حد یت عقبه بن عامر برایوص
د، یفرا رس یوفات و یه: وقتکت نموده یروا س ر از عقبه بن عامریبکدر ال یطبران
ث ید: حدینکنم و آن را مراعات ک یم یز نھیپسرانم من شما را از سه چ یگفت: ا

د و شعر یدید، اگر چه عباء پوشیرید، قرض نگینکرا جز از ثقه قبول ن ص رسول خدا
د: یگو ی) م۱۴۰/۱( یثمیسازد. ھ یرا به آن از قرآن مشغول مھایتان  ه قلبکد، یسیننو

 آورد. ید میفش را پدین احتمال ضعیعه آمده، و ایلھ در اسناد آن ابن

 اصحاب یه درباره گرفتن علم از علمایدر جاب س خطبه عمر
 س ه گفت: عمربن خطابکت نموده، یروا ب ز ابن عباسدر األوسط ا یطبران

ه خواست از قرآن بپرسد، ک یسکمردم،  یمردم صحبت نمود و گفت: ا یه برایدر جاب
دبن ید نزد زید، بایه خواست از فرائض سئوال نماک یسکد، و یایعب بکبن  ید نزد ابیبا

 یسکد، و یایمعاذبن جبل بد نزد ید، بایه خواست از فقه سئوال نماک یسکد، و یایثابت ب
ننده کم یو تقس یآن وال ید، چون خداوند مرا برایاید نزد من بیخواست، با یه مال مک

ن آمده، و یمان بن داود بن حصین سلید: در ایگو ی) م۱۳۵۱( یثمیده است. ھیگردان
 ر نموده باشد.کرا ذ یه وکم یدیرا ند یسک
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 خوش آمد گویی و بشارت دادن برای طالب علم

 یصفوان بن عسال مراد یبرا ص امبریپ ییخوش آمد گو
ه گفت: نزد کاند  ت نمودهیروا س یو احمد از صفوان بن عسال مراد یطبران

ه نموده بود، به او کیه در مسجد بر جامه راه راه سرخش تکآمدم،  یدر حال صامبریپ
و  ...١»مرحبا به طالب علم«ام، فرمود:  رسول خدا، من در طلب علم آمده یگفتم: ا

 ر نموده است.که در اول باب گذشت ذکث را چنانیحد

 طالب علم یبرا س ید خدریابوسع ییخوش آمد گو
 یم ویآمد یم س دیه گفت: ما نزد ابوسعکت نموده، یاز ابوھارون روا یترمذ

 ص امبریه نموده است. پیتوصشان  درباره ص خداامبر یه پک یسانکگفت: مرحبا به  یم
ند و در یآ یمتان  ن نزدیزم یھا میھا و اقل از گوشه یرو شمااند، و مردانیمردم پ«گفت: 

و  .٢»دیو انجام دھیکه نزدتان آمدند، با آنان معامله نک ینند، وقتک ین تفقه حاصل مید
ه گفت: کت است یروال مرفوع کد به شیھمچنان از ابوھارون از ابوسع ینزد و

ه آنان نزدتان آمدند، با ک یآموزند، وقت یند و میا یاز طرف مشرق نزد شما م یمردان«
گفت:  ید مید ید ما را میه ابوسعک ید: وقتیافزا ی، م»دیو انجام دھیکشان معامله نیا

د به یاز ابوسع ی) از و۳۷ن را ابن ماجه (صیا ٣ص رسول خدا یھا مرحبا به سفارش
 رده است.کت یآن به اختصار روا یمعنا

رده کت ین را به اختصار رواید ایق ابونضره از ابوسعی) ھمچنان از طر۸۸/۱م (کو حا
با او موافقت نموده، و گفته:  یح است، و ذھبیث صحین حدید: ایگو یم مکاست، و حا

ت یآمده روا یه نزد ترمذکاق اول ین را به سیر اکر و ابن عسایندارد. و ابن جر یعلت
ه خداوند به شما آموخته کد یاموزیشان آنچه را بیو به ا«ر افزوده: کاند، و ابن عسا ردهک

ن نزدتان خواھند آمد، و شما را از یزم یھا از گوشه یقوم«آمده:  یو در لفظ» است

                                           
 ).۵۴/ ۸. طبرانی (حسن -١
) می گویم: در ۲۴۹) آلبانی آن را ضعیف می داند. ھمچنین ابن ماجه (۲۶۵۰. ترمذی (ضعیف -٢

که شعبه و دیگران وی سند حدیث ابوھارون العبدی که ھمان عمارة بن جوین است وجود دارد 
 .اند را ضعیف دانسته

) من می گویم: در ۳۳۴۹) آلبانی می گوید: موضوع است. نگا: الضعیفة (۲۴۸. ابن ماجه (موضوع -٣
 سند آن اسماعیل بن مسلم المکی ضعیف است.
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د، و با آنان ینکفراخ  یجاشان  یه آنان نزدتان آمدند، براک ید، وقتین خواھند پرسید
شان یبه ا«ر آمده: کنزد ابن عسا ی، و در لفظ»دیاد دھید و به آنھا ییو نمایکمعامله ن

ه در کچنان». دیشو یکد، نزدید، خوش آمدید: خوش آمدیید، و بعد از آن بگویاموزیب
 ) آمده است.۲۴۳/۵نز (کال

گفت:  یآمدند، م ینو واردان نزدش م یه: وقتکت نموده ید روایو ابن نجار از ابوسع
ما را امر نموده است، در  ص ، رسول خداص رسول خدا یھا مرحبا به سفارش

ھا و  نیم، چون شما جانشییبگوشان  یث برایم و حدینکجا باز شان  یمجالس برا
را  یزیتو چ ین بود: وقتیگفت: ا یتازه وارد م ید، و از آنچه برایین بعد از مایمحدث
 یمن اگر تو در حال یتا آن را به تو بفھمانم، چون برا ی، از من بخواھیدینفھم
ده یو آن را نفھم یزیه بر خکتر از آن است  محبوب یده باشیه آن را فھمک یزیبرخ
 ) آمده است.۲۴۳/۵نز (کن در الین چنی. ایباش

 به طالب علم س رهیابو ھر ییخوش آمد گو
نزدش  ١ادت حسنیه گفت: جھت عکت نموده، یل روای) از اسماع۳۷ابن ماجه (ص

ش را جمع نمود، و بعد از آن گفت: نزد یپاھا یم، ویه را پر نموده خانک یم، حتیرفت
ش را جمع نمود و یپاھا یم، ویه خانه را پر نمودک یم، حتیادتش رفتیره جھت عیابوھر

م، و او بر یه خانه را پر نمودک یم، حتیرفت ص بعد از آن گفت: نزد رسول خدا
را جمع نمود، و بعد از آن گفت: ش ید پاھایه ما را دک یده بود، ھنگامیش خوابیپھلو

د، به ییآنان خوش آمد بگو یطلبند، برا یند و علم میآ ینزدتان مھایی  بعد از من قوم«
م، ینمود کرا در یسوگند، ما اقوام، گفت: به خدا »دیاموزید و به آنھابیھا سالم بدھ آن
 یه وقتکدادند، بله نه به ما خوش آمد گفتند، نه به ما سالم دادند و نه به ما آموزش ک

 نمودند. یم ھمراه ما غلظت و خشونت میرفت یما نزدشان م

 مردم یان نمودنش برایث بیتبسم ابودرداء در حد
ھر  س ه گفت: ابودرداءکاند  ت نمودهیر از ام درداء روایبکدر ال یاحمد و طبران

مردم ترا  هکترسم  یرد، به او گفتم: من مک ینمود در آن تبسم م یان میه بکرا  یثیحد
نمود، در آن تبسم  یان میه بکرا  یثیھر حد ص احمق پندارند، گفت: رسول خدا

                                           
 است. یحسن بصر یو -١
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د: یگو یم یب بن عمرو آمده، دارقطنین حبید،: در ایگو ی) م۱۳۱/۱( یثمیھ .١ردک یم
 مجھول است.

 مجالس تعلیم و همنشینی علما

در  یا ل حلقهکبه مجالس علم و نشستن اصحابش به ش ص امبریب پیترغ
 اطرافش

دام کرسول خدا،  یه گفت: گفته شد: اکت نموده، یروا ب از ابن عباس یعلیابو
ندازد، و یاد خدا بیشما را به  یت ویه رؤک یسک«نان ما بھتراند؟ گفت: یاز ھمنش یک

) ۷۶/۱( یمنذر .٢»اوردیادتان بید و عملش آخرت را به یفزایمنطقش بر علم شما ب
ت یروا س بن حسان. و بزار ازقره کمگر مبار اند، حیان صحیان آن را راویراو :دیگو یم

به صورت حلقه  ینشست، اصحابش نزد و یم یوقت ص ه: رسول خداکنموده 
 را دروغگو خوانده است. ین سعد بن سالم آمده و احمد وی، در ا٣نشستند یم

 مجالس اصحاب بعد از نماز صبح
ث یان حدیه در وقت بک ییزھایاز چ س ه گفت: انسکت است یروا ید رقاشیزیاز 
د یدھ یه تو اصحابت انجام مکست ین آنطور نین بود: به خدا سوگند، ایگفت: ا یبه ما م

 ٤آنان -د ینا یشوند و او صحبت م یجمع م یند و اطراف وینش یاز شما م ییک یعنی -
نشستند و قرآن  ینمودند، به صورت حلقه حلقه م یه نماز بامداد را ادا مک یوقت

ن در ین چنیف است. ایضع ید رقاشیزیو  .٥آموختند یخواندن و فرائض و سنن را م یم
 ) آمده است.۱۳۲/۱مجمع الزوائد (

                                           
دارقطنی  ) طبرانی در الکبیر. در سند آن حبیب بن عمرو است که۱۹۸/ ۵. احمد (ضعیف -١

 ).۱۳۱/ ۱وی می گوید: مجھول است. نگا: المجمع (ی  درباره
مگر مبارک بن حسان. و اند  ) منذری می گوید: راویان آن راویان صحیح۳۴۳۷. ابویعلی (ضعیف -٢

 ).۲۶۶/ ۱۰) ضعیف دانسته است. نگا: المجمع (۷۹آلبانی آن را در ضعیف الترغیب (
عید بن سالم است که احمد وی را دروغگو دانسته است. . به روایت بزار و در آن سموضوع -٣

 ).۱۳۲/ ۱المجمع (
 اصحاب. -٤
 ).۱۳۲/ ۱. در سند آن یزید الرقاشی ضعیف است: المجمع (ضعیف -٥
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 اصحابش بود یه مشتمل بر فقراک یدر مجلس ص امبرینشستن پ
ن یاز مھاجر یان گروھیه گفت: در مکت نموده، یروا س ید خدریاز ابوسع یھقیب

 یاز برھنگ یگریاز آنان خود را با د یبودم، و بعضقرار داشتم و با آنان نشسته 
تاب خدا گوش کرد، و ما به ک یما تالوت م یما برا یھا یاز قار ییکدند، و یپوشان یم

 یسانکه از امتم کراست،  ییش خدایستا«گفت:  ص م، آن گاه رسول خدایداد یفرا م
د: آن گاه حلقه یگو ی، م»ام شدهھا مأمور  ه من به نگه داشتن نفسم با آنکرا قرار داده 

ر از یاز آنان را غ ییک ص د: و رسول خدایافزا ید، میار گردکشان اشیمدور شد و روھا
ن شما را به نور در روز یر مھاجریفق یھا گروه یا«فرمود:  ص امبریمن نشناخت، پ

ال د، و آن پانصد سیشو یا داخل میدھم، نصف روز قبل از اغن یامت بشارت و مژده میق
) ۳۴۲/۱( هین را در الحلیم ای) آمده است. و ابونع۵۷/۶ه (ین در البداین چنیا .١»است

 ت نموده است.یتر از آن روا لیطو

 رکح دادن نشستن در مجلس علم بر نشستن در مجلس ذیو ترج ص امبریپ
ه بن عمرو۵۰/۱ابن عبدالبر در جامع العلم ( ت نموده است یروا ب ) از عبداللَّ

ھا خداوند را دعا  از مجلس ییکبر دو مسجدش مرور نمود، در  ص خداه: رسول ک
آموختند و آموزش  یفقه م یگریردند. و در دک یآن تضرع مسوی  بهنمودند و  یم
 یگریاز آنان از د ییکراند، و یھر دومجلس خ«فرمود:  ص دادند، رسول خدا یم

ند، اگر بخواھد ینما یتضرع مش ینند و به سوک یھا خداوند را دعا م نیلت دارد. ایفض
آموزند و جاھل را آموزش  ینان میدھد، اما ا یدھد، و اگر بخواھد به آنھا نم یبه آنھا م

(بعد از آن آمد و با آنان  .٢»ام خته شدهیه من ھم معلم برانگک کش بی دھند، و یم
 رده است.کت ین را به مثل آن روایا ی. دارم)نشست

 

                                           
/ ۳) احمد به مانند آن (۴۲/ ۱) ابونعیم (۳۵۱/ ۵) بیھقی در الدالئل (۳۶۶۶. ابوداوود (ضعیف -١

 دخول بھشت ضعیف دانسته است.ی  آن را جز جملهی  ) آلبانی ھمه۹۶
) در سند آن ۳۴۹) دارمی (۵۰/ ۱) ابن مبارک در زھد (۵/ ۱. ابن عبدالبر در الجامع (ضعیف -٢

عبدالرحمن بن زیاد بن انعم آفریقی است که در حفظ خود ضعیف است اما مردی صالح بوده 
 ).۴۸۰/ ۱) تقریب (۱۷۳/ ۶است. نگا: التھذیب (
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 شب در مجلس علم کی ل و عمر ینشستن ابو موس
 س یه: ابوموسکاند  ت نمودهیروا یموس یر بن ابکبه از ابوبیش یعبدالرزاق و ابن اب

آمد، عمر به او گفت: چه تو را آورده است؟ گفت:  س بعد از عشاء نزد عمربن خطاب
است، و عمر  یھین ساعت؟ گفت: مسأله فقید،: در اینم، پرسکام با تو صحبت  آمده

 یگفت: نماز ا یردند، بعد از آن ابوموسکصحبت  ینطوال یلینشست و خ
 ) آمده است.۲۲۸/۵نز (کن در الین چنیم. این، گفت: ما در نماز ھستیرالمومنیام

 عب در طلب علمک یبا اب یقصه جندب بجل
ه بجل۵۰۱/۳ابن سعد ( ه گفت: در طلب علم کت نموده، یروا ی) از جندب بن عبداللَّ

 ییھا ه مردم حلقهکدم یشدم، ناگھان د ص رسول خدانه آمدم، و داخل مسجد یمد
 یا ه به حلقهکن یھا عبور نمودم، تا ا نند، من از حلقهک یاند و صحبت م ل دادهکیتش

ه از سفر آمده ک ییبود، و دو جامه بر تن داشت، گو یا دهیه در آن مرد رنگ پرکآمدم، 
عبه، زمامداران کگفت: سوگند به پروردگار  یه مکدم یشن ید: از ویگو یباشد، م

 -ررًا گفت کن را میه اکپندارمش  یم -ھم ندارم  یکشدند، و بر آنان با کھا ھال تیوال
ش مقدر شده بود صحبت نمود و بعد از یه براک ید: نزدش نشستم، و ھمان قدریگو یم

ست؟ کین یا دم، گفتم:یپرس یه برخاست از وکن ید: بعد از ایافزا یآن برخاست، م
ه به کن یرا دنبال نمودم، تا ا ید: بعد ویگو ی، مس عبکبن  ید مسلمانان ابیگفتند: س

ر یگ زاھد و گوشه یدارد، او را مرد یھنه و حال بدکه منزل کمنزلش آمد، متوجه شدم 
جواب سالمم  یش با ھم مشابھت داشت، به او سالم دادم، ویارھاکافتم و تمام امور و ی

ثرت ک؟ گفتم: از اھل عراق گفت: از من به یجا ھستکد، تو از یرا داد و بعد از آن پرس
م ید: آن گاه بر زانوھایافزا ین شدم، مین را گفت، خشمگیه اک یسئوال نمودند، ھنگام

م را یبلند نمودم و رو -ش بلند نمود یبرابر رو -ن طور یم را اینشستم و دست ھا
م، ما در ینک یوه مکا، از آنان به تو شید: گفتم: بار خدایافزا یدم، میردانقبله گسوی  به

م، و یانداز یف و مشقت میلکرا در ت ھایمان م، بدنینک یطلب علم مال مصرف م
ترش مان  یم، برایدیروبرو گردشان  ھمراه یم، و وقتیانداز یرا به راه م ھایمان یسوار

 یست و شروع به راضیگر ید: آن گاه ابیافزا یند، میگو ینند و به ما مک یم یرو
د: بعد از یگو یم ،١بر تو، من آنجا نرفتم من آنجا نرفتم یگفت: وا یساختن من نمود و م

                                           
 . م.یه تو برداشت نمودکھدفم آنچه نبود  یعنی -١
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، یگذاشت یه اگر مرا تا روز جمعه باقکسپارم  یا، من به تو تعھد میآن گفت: بار خدا
ترسم،  یمت مالمتگر نمنم، و در آن از مالک یان میام ب دهیشن ص امبریآنچه را از پ

 یدم، وقتیشک یه آن را گفت، از نزدش برگشتم و انتظار جمعه را مک ید: ھنگامیگو یم
ه کرون شدم، ناگھان متوجه شدم یم بیارھاک یبعض ید برایروز پنج شنبه فرا رس

نمودم مردم در آن با  یرفتم و نگاه م یه مک یا وچهکاند، به ھر  ھا مملو از مردم وچهک
نند؟ گفتند: تو را ک ید: گفتم: مردم را چه شده است و چه میگو یشدند، م یروبرو ممن 

عب مرده کبن  ید مسلمانان ابی، گفتند: سیرآد: پاسخ دادم: یگو یم، میپندار یگانه میب
را  یث و صحبت ابیدر عراق روبرو شدم، و حد ید: بعد با ابوموسیگو یاست، جندب م

 د.یرس یاش به دست ما م ماند تا گفته یم یاش باقکرتا، ش نقل نمودم، گفت: واحسیبرا

 ن در مسجد بصرهیان نمودن عمران بن حصیث بیحد
ه گفت: بصره آمدم و داخل کت نموده، یساف روای) از ھالل بن ۲۹۱/۴ابن سعد (

در  یه بر ستونکبرخوردم،  یدیش سفید و ریخ سر سفیمسجد شدم، ناگھان با ش
ست؟ کین یدم: اینمود، پرس یان میث بیھا حد آن یو براه نموده بود کیت یا حلقه

 .ب نیگفتند: عمران بن حص

 اد دادن ھمه مسائل علم به آنان یو  تجمع مردم بر دروازه ابن عباس
 ب ه گفت: از ابن عباسکت نموده، ی) از ابوصالح روا۳۲۰/۱( هیم در الحلیابونع

ه فخر است، مردم یماشان  یبرانند، کش به آن فخر یه اگر ھمه قرکدم، یرا د یمجلس
س کچ ید، و ھیق و تنگ گردیضشان  یھا برا ه راهک یه جمع شدند، به حّد کدم یرا د

را  یاش رو رفتم، و از وجود آنان بر دروازه ید: نزد ویگو یا رود، مید یایه بکقادر نبود 
گفت: د: وضو نمود و نشست و یافزا یم اب وضو بگذار، میبرا :خبر دادم، به من گفت

مربوط به آن  یزیخواھد از قرآن و حروف آن چ یه مک یسکرون شو و به آنان بگو: یب
رون شدم و آنان را خبر دادم، و داخل شدند تا یب :دیگو ید داخل شود، میبپرسد با

دند به آنان جواب داد، یپرس یه از وکرا  یزیه خانه و اتاق را پر نمودند و ھر چک یحّد 
افزود، بعد از آن گفت: شان  یاده از آن برایا زیده بودند یپرس یو مثل آنچه را از و

ه ک یسکرون برو و بگو: یرون رفتند. باز گفت: بی[منتظرند]، و آنان بتان  برادران
رون رفتم و به آنھا ید: بیگو یل آن بپرسد داخل شود، میر قران و تأویخواھد از تفس یم

 یه وک یزیاتاق را پر نمودند، و از ھر چ ه خانه وک یخبر دادم، و آنان داخل شدند حت
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ا یافزود شان  یده بودند برایپرس یھا جواب داد، و مثل آنچه را از و دند به آنیرا پرس
رون آمدند، باز گفت: ی[منتظرند]، و آنان بتان  ادتر از آن، بعد از آن گفت: برادرانیز
د داخل شود، یبپرسد باخواھد از حالل و حرام و فقه  یه مک یسکرون برو و بگو: یب
ه خانه و اتاق را پر ک یید: آنان داخل آمدند تا جایافزا یرون رفتم به آنان گفتم: میب

 یدند به آنان جواب داد، و مثل آنچه را ازویپرس یه از وکرا  یزینمودند، و ھر چ
 رونی[منتظرند]، و آنان بتان  افزود، بعد از آن گفت: برادرانشان  یده بودند برایپرس

ه مشابه ک یزیخواھد از فرائض و چ یه مک یسکرون برو و بگو: ھر یرفتند، باز گفت: ب
رون رفتم و آنان را خبر دادم، و داخل ید: بیگو ید داخل شود، میآن باشد بپرسد با

دند، به آنان خبر یپرس یه از وکرا  یزیه خانه و اتاق را پر نمودند، و ھر چک یشدند حت
تان  افزود، باز گفت: برادرانشان  یده بودند برایپرس یز وداد، و مثل آن چه را ا

خواھد از  یه مک یسکرون برو و بگو: یرون شدند. باز گفت: بی[منتظراند] و آنان ب
ه خانه ک ید: داخل شدند حتیگو ید داخل شود، میالم بپرسد باکب الی، شعر و غریعرب

دند به آنان خبر داد، و مثل آن چه یپرس یه از وکرا  یزیو اتاق را پر نمودند و از ھر چ
ش به آن فخر ید: اگر ھمه قریگو یافزود. ابوصالح مشان  یده بودند، برایپرس یرا از و

دم. یاز مردم ند ییکچ یھ ین را برایه فخر است، من مثل ایه ماک ینند، به درستک
 رده است.کت ین را روای) مثل ا۵۳۸/۳م (کحا

 ش ابن مسعود از مجالس علمیستا
است،  یمجلس ییکه گفت: نکت نموده، یروا س ر از ابن مسعودیبکدر ال یطبران

) گفته، حسن ۱۶۷/۱( یثمیه ھکشود. اسناد آن، چنان  یاد میم که در آن حک یمجلس
و یکت نموده است: نین لفظ روای) به ا۵۰/۱ن را در جامع العلم (یاست. ابن عبدالبر ا

 یشود، و رحمت از آن تمن یمت در آن پخش مکه حک یاست، مجلس یمجلس
ه بن مسعود روایبکدر ال یگردد. و طبران یم گفت:  یم یه وکت نموده، یر از عبداللَّ

) ۱۲۶/۱( یثمیادت است. ھیزشان  ینیاند و ھمنش فقھا رھبران اند، زگاران ساداتیپرھ
 اند. ر نموده، و رجال آن ثقهکذ یلیث طوین را در حدید: ایگو یم

 ن بارهیابو درداء در افه و یقول ابو جح
ه گفت: گفته کت نموده، یروا س فهی) از ابوجح۱۲۶/۱ابن عبدالبر در جامعش (

ما مخالطت داشته کنما و با ح یداشته باش، با علما دوست ینیشد: با بزرگان ھمنش یم
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ن یمرد ا ییگفت: از دانا یه مکت است یروا س ) از ابودرداء۱۲۷/۱( یباش. و نز و
 هین را در الحلیم ایرون شدنش با اھل علم باسد. ابونعیداخل شدن و به رفتن، کاست 

 ت نموده، و افزوده است: و مجلسش.ی) از ابودرداء به مثل آن روا۲۱۱/۱(

 احترام و تعظیم مجلس علم

خود را  یگریز دیبه چ یه در مجلس وک یسکبر  یخشم سھل بن سعد ساعد
 دیمشغول گردان

در مجلس قومش بود،  یه: وکت نوده یروا س ابوحازم از سھلر از یبکدر ال یطبران
متوجه  یگریدسوی  به ییکنمود، و آنان  یان میث بیحد ص از رسول خداشان  یو برا

نھا را نگاه ین شد و گفت: ایخشمگ یردند، آن گاه وک یشدند، و با ھم صحبت م یم
ده یم شنیگوش ھاده و یم دیاز آنچه چشم ھا ص از رسول خداشان  ین، من براک

ن شما خارج خواھم یاند!! به خدا سوگند از ب نان با خود مشغولینم، و اک یصحبت م
روم و  ی؟ گفت: میرو یجا مکرد. به او گفتم: کشد و ابدًا به طرف شما رجوع نخواھم 

 یتوان یست، و خود را بر اسب نمینم، گفتم: جھاد بر تو الزم نک یدر راه خدا جھاد م
 ی، گفت: ایزه بزنیبا ن یتوان ی، و نمیر بزنیبا شمش یتوان یو نم ،یریم بگکمح

د، و یآ یبه سراغم م یا سنگی یر نامعلومیباشم، و ت یروم و در صف م یابوحازم، م
د ین عبدالحمید: در ایگو ی) م۱۵۵/۱( یثمیگرداند. ھ یب میم شھادت نصیخداوند برا

 باشد. یف میمان آمده، و ضعیبن سل

 طالبآداب علما و 

اجازه  یخواست به و یه از وک یبا جوان ص امبریمنطق و صحبت پ ییوکین
 زنابدھد

 ص امبریش نزد پیاز قر یه: جوانکاند  ت نمودهیروا س از ابوامامه یاحمد و طبران
آورده و  یش رویرسول خدا به من اجازه زنا بده، آن گاه قوم به سو یآمد و گفت: ا

 ی، به و»شو یکنزد«گفت:  ص امبریست، پیباز ا ست،یخش نموده گفتند: باز ایتوب
گفت: نه، » ؟یدار یمادرت دوست م یا آن را برایآ«فرمود:  ص امبرید، پیگرد یکنزد

ش یمادران خو ین را برایمردم ھم ا«ت گرداند، فرمود: یبه خدا سوگند، خداوند مرا فدا
ر، به یگفت: نخ» ؟یدار یدخترت دوست م یا آن را برایآ«، گفت: »دارند یدوست نم
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 یمردم ھم آن را برا«ت گرداند، گفت: یرسول خدا، خداوند مرا فدا یخدا سوگند، ا
» ؟یدار یخواھرت دوست م یا آن را برایآ«، فرمود: »دارند یدختران خود دوست نم

مردم «ت گرداند، گفت: یرسول خدا، خداوند مرا فدا یر، به خدا سوگند، ایگفت: نخ
عمه ات دوست  یا آن را برایآ«، گفت: »دارند یدوست نمشان  خواھران یھم آن را برا

ت گرداند، یرسول خدا، خداوند مرا فدا یر، به خدا سوگند، ایگفت: نخ» ؟یدار یم
 یا آن را برایآ«، گفت: »دارند یدوست نم ھایشان عمه یو مردم ھم آن را برا«گفت: 

ت گرداند، یرسول خدا، خداوند مرا فدا یر، ایگفت: نخ» یدار یخاله ات دوست م
د: آن گاه یگو یم ی، راو»دارند یدوست نم ھایشان خاله یو مردم ھم آن را برا«گفت: 

حصن ا� اغفر ذنبه، وطهر قلبه، و« گذاشت و گفت: یدستش را بر و ص امبریپ
د: و یوگ ی، م»ن و فرجش را نگه دارک کا، گناھش را ببخش، قلبش را پایبار خدا«، »فرجه

ن را ید: ایگو ی) م۱۲۹/۱( یثمیھ .١نمود ینگاه نم یزیچسوی  بهبعد از آن، آن جوان 
 اند. حیاند، و رجال آن رجال صح ت نمودهیر روایبکدر ال یاحمد و طبران

 دانسته شود یتا از و ص امبریسه بار حرف زدن پ
نمود،  یصحبت م یوقت ص امبریه: پکت نموده یر از ابوامامه روایبکدر ال یطبران

) ۱۲۹/۱( یثمیه ھکاسناد آن، چنان  .٢ده شودیفھم یزد تا از و یسه بار حرف م
 د، حسن است.یگو یم

 مشیالسائب به التزام سه امر در تعل یابن اب یبرا س شهیدستور عا
 یالسائب داستان سرا یابن اب یشه برایه گفت: عاکت نموده، یروا یاحمد از شعب

اند،  ھا چه جنگم، گفت: آن یا با تو مینما،  یرویا از من پیز یسه چنه گفت: در یاھل مد
ن، چون کن، گفت: از سجع در دعا اجتناب یامالمؤمن ینم اک یه من از تو متابعت مکبل

بار  یکمردم  یدادند، و در ھر جمعه برا ین را انجام نمیو اصحابش ا ص رسول خدا
ن، و تو را چنان کتاب خسته مکن یو مردم را از اسه بار،  یدیوعظ نما، اگر از آن ھم ابا ورز

قرار داشته باشند و  ھایشاناز صحبت یه آنان در صحبتک ییایب ینزد قوم یه در حالکابم ین

                                           
 ).۳۷۰) نگا: الصحیحة (۲۱۵، ۱۹۰/ ۸) طبرانی (۲۵۶/ ۵. احمد (صحیح -١
) و ھیثمی آن را حسن دانسته است. ۳۴۲/ ۸) از انس. و طبرانی (۲۲۱/ ۳. احمد (حسن -٢

)۱/۱۲۹.( 
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ق نمودند و بدان یه تو را به آن تشوک یه آنان را بگذار، وقتک، بلییقطع نماشان  تو صحبت
ن را ید: احمد ایگو ی) م۱۹۱/۱( یثمیھ .١نکصحبت شان  یردند، آن گاه براکامرت 

 رده است.کت یمانند آن را روا یعلیو ابو اند، حیت نموده، و رجال آن رجال صحیروا

 میادب ابن مسعود در تعل
ه گفت: کت نموده، یق بن سلمه روای) از شق۱۰۵/۱ابن عبدالبر در جامع العلم (

ه بن مسعود مرا از  یشوم، ول ینزد ما آمد و گفت: من از مجلس شما با خبر م س عبداللَّ
به سبب  ص دارد، و رسول خدا یباز نمتان  یت خستگیراھکتان، جز سوی  بهآمدن 

ر از یبکدر ال یو نزد طبران .٢نمود یوعظ مراعات م )وقات(خوف از به زحمت افتادن ما 
نمود،  یوعظ م یقوم یه براکعبور نمود،  یه ابن مسعود بر مردکت است یاعمش روا

ه کنیاند، مگر ا حید مساز. و رجال آن رجال صحیننده، مردم را ناامکوعظ  یگفت: ا
 ) گفته است.۱۹۱/۱( یثمیه ھکننموده است، چنان کاعمش ابن مسعود را در

 یقیه حقیاز فق س یوصف عل
ت یروا س یشان از علیار یر و غک) و ابن عسا۷۷/۱( هیم در الحلیس و ابونعیابن ضر

ه مردم را از ک یسکخبر ندھم؟  یقیو حق یه واقعیا شما را از فقیه گفت: آکاند  نموده
اجازه و رخصت ندھد، و از  یخداوند تعال ید نسازد، و به آنان در معاصیرحمت خدا ناام

ند، و کن کنار نگذارد و ترکرش یآوردن به غ ینسازد، و قرآن را با روشان  ر خدا در امانکم
 یریه در آن فھم نباشد، خک یست، و در فقھین یریه در آن تفقه نباشد خک یدر عبادت

ر نباشد که در آن تدبر و تفک یو در قرائت ،-ه در آن تقوا نباشد کآمده:  یو در لفظ -ست ین
ن را در یآمده است. و ابن عبدالبر ا )۲۳۱/۵۹نزالعمال (کن در ین چنیست. این یریخ

ث ین حدیرده، و بعد از آن گفته: اکت یل مرفوع به مثل آن رواک) به ش۴۴/۲(جامع العلم 
 دانند. یموقوف م یثرشان آن را بر علکق مرفوع نقل نشده است، و این طریجز از ا

 من اعزام داشتیسوی  بهشان را یه اک یوقت یمعاذ و ابوموس یبرا ص امبریقول پ
 ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ب در األوسط از ابن عمر یطبران

د یینما یارکبا ھم ھم«من فرستاد و گفت: یسوی  بهرا  ب یمعاذبن جبل و ابوموس

                                           
 ).۱۹۱/ ۱) نگا: المجمع (۲۱۷/ ۶. احمد (صحیح -١
 ).۲۷۲۱) مسلم (۷۰بخاری ( -٢
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راد یا ی، معاذ سخنران»دید و متنفر نسازید، و بشارت بدھینکگر اطاعت ید یکو از 
ق نمود و گفت: شما را به اھل جنت یاسالم و تفقه و قرآن تشوسوی  بهنمود، و آنان را 

 یاز اھل جنت است، و وقت یاد شود ویر یبه خ یمرد یدھم: وقت یاھل آتش خبر مو 
 اند. د: رجال آن موثقیگو ی) م۱۶۶/۱( یثمیھ .١اد شود از اھل آتش استیبه شر 

 د درباره مجالس اصحاب و قول ابن عمر درباره عالم حقیقول ابوسع
 یوقت ص رسوله گفت: اصحاب کت نموده، یروا س دی) از ابوسع۹۴/۱م (کحا

را  یا مردیخواند،  یم یا سوره یه مردکن یبود، مگر ا یفقه مشان  ثینشستند حد یم
ح یث به شرط مسلم صحین حدید: ایگو یم مکنمودند. حا یامر م یا به خواندن سوره

 ب ) از ابن عمر۳۰۶/۱( هیم در الحلیبا او موافقت نموده است. و ابونع یاست، و ذھب
ه به کرد، یگ یسته، آن وقت قرار میشا یگفت: انسان در علم در جاه کت نموده، یروا

د، و به علم یر ننمایه مادونش است تحقکرا  یسکمافوقش است حسد نورزد، و  یسک
 ند.کپول طلب ن

 درباره آداب عالم س قول عمر
ه گفت: علم را کت نموده، یروا س ) از عمر۱۳۵/۱ابن عبدالبر در جامع العلم (

ه ک یسک ید، و برایریآن وقار و آرامش را فرا گ ید، و برایاموزانیبه مردم بد، و یاموزیب
ش کسر ید، و علماییشه نماید تواضع پیا اد دادهیه ک یسک ید و برایا آموخته یاز و
 یو ابن اب یھقین را در الزھد و بیافزون نباشد. احمد اتان  از علمتان  د، و جھلینباش

 یاند، و در نقل و ردهکت ی) آمده، روا۲۲۸/۵نز (کاله در کشان، چنانیر ایبه و غیش
 تان.بر جھلتان  آمده: علم

 درباره آداب متعلم س یقول عل
ه گفت: از حقوق عالم کاند  ت نمودهیروا س یو ابن عبدالبر در العلم از عل یمرھب

 یرو ی، وقتینکن یاوکنجک، در جواب ینکثرت سئوال نکبه  یه از وکن است یا

                                           
) می گویم: در سند آن عمر بن ابی خلیفه ۱/۶۶) نگا: المجمع (۲۲طبرانی در االوسط و دارمی ( -١

) از یاد بن مخراق. می گوید: از عبدالله ۴۴۳/ ۷) التھذیب (۵۴/ ۲است که مقبول است: التقریب (
او به شنیدن ) آمده ثقه است اما ۲۷۰/ ۱بن عمر چنین ذکر شده است. زیاد چنانکه در التقریب (

 ).۳۸۳/ ۳از ابن عمر اشاره نکرده است: التھذیب (
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، با دستت به یریاش نگ سست و مانده شد از جامه ی، وقتییاصرار ننما یود بر یگردان
، در مجلسش ییزده اشاره ننما ک، با چشمت به طرفش چشمینکش اشاره نیسو

و اگر خطا نمود، منتظر  ی، در طلب خطا و لغزشش نباشینکپرسان و سئوال ن
قولت را گفت، : فالن خالف ییه نگوکن ین، و اکبرگشتش باش و برگشتش را قبول 

ابش حفاظت ی، او را در حضور و غییبت ننمایرا نزدش غ یسک، ینکرازش را افشا ن
ش یش روی، در پیه خاص بگردانیو او را به تح ی، قوم را به طور عموم سالم بدھینک

و از طول  ییاز قوم سبقت جو یداشت، به خدمت و یار و حاجتک، اگر ینیبنش
ه چه وقت ک یدرخت خرماست، منتظر باش مثل ی، چون ویخسته نشو یصحبت و
 یرسد، و عالم به منزله روزه دار مجاھد در راه خداست، وقت یت منفعت میاز آن برا
گردد،  یامت بند نمیه تا روز قکشود،  یجاد میا یاف و درزکرد، در اسالم شیعالم بم

نز کالن در ین چنینند. اک یعت مین آسمان مشایطالب علم را ھفتاد ھزار از مقرب
 یبه معنا ین را در الجامع از علیب ای) آمده است. و خط۷۳/۴)، و المنتخب (۲۴۲۵(

 رده است.کت ی) آمده، روا۲۲۹/۵نز (که در الکآن به اختصار، چنان 

 با استادش انس یادب ثابت بنان
نزد  یه گفت: ثابت وقتکت نموده، یروا س کام ولد انس بن مال لهیاز جم ١یعلیابو
م را بمالم، چون یه دستھاکاور یب ییم خوشبویغالم برا یگفت: ا یانس م آمد، یانس م

ه کدم ید: ندیگو ی) م۱۳۰/۱( یثمیشود. ھ ینم یم را نبوسد راضیابن ام ثابت تا دستھا
 له را نوشته باشد.یجم یزندگ یسک

 یبتش از ویو ھ ش ادب ابن عباس با عمر
ه گفت: دو سال کت نموده، یروا ب ) از ابن عباس۱۱۲/۱ابن عبدالبر در العلم (

بتش مرا از یھ یرا بپرسم، ول یثیحد س خواستم از عمر بن خطاب یدرنگ نمودم و م
ه در بطن مر ظھران است ک کدر ارا یا ا عمرهیه در حج کن یداشت، تا ا یآن باز م

ر یام یه آمد و با او خلوت نمودم گفتم: اک یستاد، ھنگامیحاجتش عقب ا یبرا
بتت مرا یھ یبپرسم، ول یثیخواھم تو را از حد یه مکدو سال است  یاز ابتدان یالمومن

بپرس، اگر از آن  ینکسئوال ب یخواست ین، وقتکن طور میدارد، گفت: ا یاز آن باز م

                                           
 ).۳۰/ ۱) نگا: المجمع (۲۴۹۳. ابویعلی (ضعیف -١
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 یسکدانم، در آن صورت  یم: نمیگو یر آن میدھم، در غ یت خبر میباشد برا ینزدم علم
ه آن دو بر کاد نموده یه خداوند آنان را ک یزن داند، گفتم: آن دو یه مک یپرس یرا م

شه، یھستند؟ گفت: عا یسانکنموده بودند چه  یبا ھم ھمدست ص رسول خدا
 ر نموده است.کث را به طول آن ذیو حد ...١حفصه

 ش وقاص یب از سعد بن ابید بن مسیبت سعیھ
گفتم:  ٢که گفت: به سعدبن مالکت نموده، یب روایدبن مسیھمچنان از سع یو

برادر  یبت دارم، گفت: ایاز تو ھ ینم، ولکسئوال ب یزیخواھم از تو درباره چ یم
نزدم عمل ھست مرا از آن بپرس،  یدانست یبت نداشته باش، وقتیام، از من ھ زاده

ن یاو را جانش یوقت کدر غزوه تبو س یعل یبرا ص د: گفتم: قول رسول خدایگو یم
 یشو ینم یا راضیآ یعل یا«فرمود:  ص گذاشت، سعد گفت: رسول خدا یخود باق

د به ین را از سعی) ا۲۴/۳ابن سعد ( .٣»یباش یمن به منزله ھارون به موس یه براک
 رده است.کت یرواھایی  ادتیمثل آن با ز

 دانم ی: من نمیر بن مطعم در سوالیقول جب
ه بن موھب روا ر بن مطعم بر یه گفت: جبکت نموده، یابن سعد از عثمان بن عبداللَّ

را با من  یسک یدانم، ول یدند، گفت: من نمیپرس یا ضهیمرور نمود، و او را از فر یآب
فرستادند و او نزد عمر آمد  یرا با و یسکم، پس یاز آن سئوال نماتان  ید، تا برایبفرست
د چون عمل یه و عالم باشد، بایه دوست دارد فقک یسکد، عمر گفت: یپرس یو از و

ده شد، پاسخ داد: خداوند یدانست پرس یه نمک یزیند، از چکربن مطعم عمل یجب
 ) آمده است.۲۴۱/۵نز (کن در الین چنیداناتر است. ا

 مشیدر تعل ل ادب ابن عمر
از  ب ه گفت: ابن عمرکت نموده، ی) از مجاھد روا۵۲/۲ابن عبدالبر در جامع العلم (

دارد  یدانم، به او گفته شد: چه تو را باز م یشد، گفت: نمده یپرس یاز اوالد صلب یراثیم
دانم. و نزد ابن  یده شد، گفت: نمیپرس یزیابن عمر از چ :؟ گفتیه جوابش را بدھک

                                           
 ).۵۸۴۳) و به مانند آن نزد بخاری (۲۴۷۹مسلم ( -١
 باشد. یوقاص م یسعدبن اب یو -٢
 ).۲۳۰/ ۵) طبرانی (۱۷۳/ ۱. احمد (صحیح -٣
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ده یدانست پرس یه نمک یزیه گفت: ابن عمر از چکت است ی) از عروه روا۱۴۴/۴سعد (
د به نفس خودش یگردان یه آن مرد روک یشد، گفت: من به آن علم ندارم، ھنگام

  .١ده شد، گفت: من به آن علم ندارمیه بدان علم نداشت پرسک یزیگفت: ابن عمر از چ
 یه گفت: سکت نموده، ی) از عقبه بن مسلم روا۵۴/۲و ابن عبدالبر در جامع العلم (

 یه از وک ییشتر سوالھایو مصاحبت ابن عمر را نمودم، در ب یو چھار ماه ھمراھ
نان یه اک یدان یا میگفت: آ یدانم، بعد از آن به من ملتفت شده م ینم :فتگ یشد، م یم

جھنم سازند. و ابن سعد سوی  به یما را پل یھا خواھند پشت یخواھند؟ م یچه م
د، ابن عمر یرا پرس یا از ابن عمر مسئله یه: مردکت نموده ی) از نافع روا۱۶۸/۴(

مساله او را  یه وکمردم گمان نمودند،  یحت ،سرش را فرود آورد، و به او پاسخ نداد
ام را  ا مسئلهیناد آکخداوند تو را رحم  -د: آن مرد به او گفت: یگو یده است، مینشن
ه خداوند ما را از آنچه شما کد، یپندار یشما چنان م ی، ولی؟ گفت: بلیدینشن

ر کئله ات فتا در مس ،-ناد کخداوند تو را رحم  -ند، بگذارمان ک ید، سئوال نمیپرس یم
ه ما کم ییگو یت میر آن براینزدمان بود خوب، در غ یآن جواب یاگر برا ،مینکو غور 

 م.یبدان علم ندار

 دانم  یو ابن عباس درباره قول عالم: نم یاقوال ابن مسعود، عل
 یه گفت: اکت نموده، یروا س ) از ابن مسعود۵۱/۲ابن عبدالبر در جامع العلم (

ه ک یسکد، و ید آن را بگویدانست، با یده شد، و آن را میپرس یه از علمک یسکمردم 
آنچه  یه براکن از علم است، ید: خدا داناتر است، چون اید بگوینزدش علم نبود، با

 اش گفته: یبه نب یو تعال کد: خدا داناتر است، خداوند تباریداند بگو ینم

ٓ  قُۡل ﴿ ۡ�  َما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  ُلُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  رٖ أ ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  �  .]۸۶[ص:  ﴾٨٦ ُمَتَ�ِّفِ�َ ل

 .٢»ستمینندگان نکف یلکطلبم و از ت ینم یچ مزدیغ حق ھیبگو از شما بر تبل«: ترجمه
ه بن بش از  س طالب یبن اب یه: علکت نموده یر روایو سعد بن نصر از عبداللَّ

اش بر  یسردده شد، گفت: من بدان علم ندارم، بعد از آن گفت: آه از یپرس یا مسئله
نز کن در الین چنی. ا٣دانم یده شدم، و گفتم: نمیدانستم پرس یجگر، از آنچه نم

                                           
 ).۱۷۹دارمی ( -١
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۲۵۴(. ترمذی صحیح -٢
 ).۱۷۷دارمی ( -٣
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، به اختصار تا ھمان یو زاذان از عل ین را از ابوالبختریا ی) آمده است. و دارم۲۴۱/۵(
ف یتصن) آمده است، و ابوداود در ۲۴۳/۵نز (که در الکرده است، چنانکت یقول خودش، روا

 ب ه گفت: ابن عباسکت نموده، ید روایبن سع ییحی، از کث مالیحد یخود برا
بت زده یاش مص الم و مقالهکنمود،  ک، را تر»دانم ینم«، )الاعلم(ه عالم ک یگفت: وقت

 )یالادر(عالم  یگفت: وقت یه گفت: ابن عباس مکت است یروا کشده است. و از مال
ن در جامع ین چنیشده است. ا بت زدهیاش مص الم و مقالهکند ک کرا تر» خبر ندارم«
 ) آمده است.۵۴/۲ان العلم (یب

 میدر تعل ش و عثمان یادب عمر، عل
نمود  یمردم صحبت م یبرا س ه گفت: عمرکت نموده، یحول رواکاز م یابن سمعان

نند و خسته ک یرا بلند م ھایشاند صداید یآنان را م یرد، وقتک یان میث بیو حد
) آمده است. و ابن ۲۴۱/۵نز (کن در الین چنیا .١برد یم یاند، آنان را به بوستان شده

ه بن مصعب روا۱۳۱/۱عبدالبر در جامع العلم ( ه گفت: عمربن کت نموده، ی) از عبداللَّ
 -الغصه  ید، اگرچه دختر ذینکادت نیه زیزنان بر چھل اوق یخطاب فرمود: در مھرھا

ت المال یادتش را در بیزند، کادت یز یسکباشد، اگر  - ین حارثیس بن حصیق یعنی
داشت برخاست و  یپھن ینیبلند و ب یه قامتکاز صف زنان،  یاندازم، آن گاه زن یم

 د: یگو یم أل ه خداوندکن ید: چرا؟ گفت: به علت ایست، پرسین حق تو نیگفت: ا

ٰ إِحۡ  ُتمۡ َوَءاتَيۡ ﴿   َفَ�  �قِنَطارٗ  ُهنَّ َدٮ
ۡ
ْ تَأ  .]۲۰[انساء:  ﴾ا ًٔ َشۡ�  هُ ِمنۡ  ُخُذوا

 .»دیریمگ یزیچ چید، از آن ھیھم داده باش یادیآنان اگر مال ز ییک یو برا«: ترجمه
 .٢خطا نمود ید و مردیبه صواب رس یعمر گفت: زن

از  یه گفت: مردکت نموده، یروا یعب قرظکو ابن عبدالبر در جامعش از محمدبن 
ن ین، ایرالمؤمنیگفت، آن مرد گفت: ام یزید، و او درباره چیرا پرس یا مسئله س یعل

 و خطا نمودم: یدیگفت: به صواب رس س ین طور است، علین طور و ایا یست، ولیطور ن

 .]۷۶[یوسف:  ﴾َعلِيمٞ  �ٍ ِعلۡ  ذِي ُ�ِّ  َق َوفَوۡ ﴿

                                           
ه اعلم. م. یداد تا رفع خستگ یر مییو اشباه آن تغ ی: سخن را در نھال شانیعنی -١  آنان شود. واللَّ
) در سند آن مجالد بن ۲۳۳/ ۷) بیھقی (۱۳۱/ ۱. ابن عبدالبر درالجامع (سند آن ضعیف است -٢

 ی می گوید: منقطع است زیرا از روایت شعبی از عمر است...سعید است که ضعیف است. ھیثم
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 .»است یھر صاحب علم عالم یو باال«: ترجمه
) آمده. و ۲۴۱/۵نز (که در الکت نموده است، چنانین را به لفظ آن روایر ایو ابن جر

ه: عمربن خطاب و عثمان کت نموده یب روایدبن مسیاز سع کان مالیب در راویخط
شان یاسوی  بهننده یه بک یینمودند، تا جا یمنازعه م یا در مسئله ب بن عفان

وتر یکقبل از جدا شدن برسد بھتر و ن یرد، ولکگفت: ابدًا با ھم موافقت نخواھند  یم
 ) آمده است.۲۴۱/۵ز (نکن در الین چنینمودند. ا یآن موافقت م

  حاضر نشدن یك نفر در مجلس علم برای این که جماعتی علم حاصل کنند

 آمدند ص امبریه نزد پک یقصه عقبه بن عامر با قومش ھنگام
ه گفت: با دوازده سوار آمدم، و نزد کت نموده، یروا س ر از عقبه بن عامرکابن عسا
چراند، تا  یرا م ھایمانما شتر یبرا یسکا یارانم گفتند: آیم، یفرود آمد ص رسول خدا

م آنچه را یاو رفت و ما عودت نمود یم، و وقتیاموزیعلم ب ص امبر خدایم و از پیما برو
آن عمل را انجام  ییم؟ آن گاه من روزھایاد دھیم، به او یا دهیشن ص از رسول خدا

ارانم آنچه را یانمند باشم!! ین است من زکر نمودم و با خود گفتم: ممکدادم، باز ف
فرا  ص خدا یه من از نبکرند، یگ یرا فرا م یزیشنوم، و چ یه من نمکشنوند  یم

 ص خدا ید: نبیگو یه مکدم یشن یحاضر شدم، و از مرد ین روزیرم، بنابرایگ ینم
، من از »گردد یم کد، از گناھش چون طفل نوزاد پایامل نماک یه وضوک یسک«گفت: 

 یدیشن یگفت: چگونه، اگر سخن اول را م س خطابآن به تعجب افتادم، عمربن 
گفت:  ،-ت گرداند یخداوند مرا فدا -ن کم اعاده ی؟ گفتم: آن را برایبود یتر م متعجب

ش یآورد، خداوند برا ینم یکه به خدا شرکرد یبم یدر حال یسک«رسول خدا فرمود: 
شود، و جنت  یه بخواھد داخل مکدامش کند، و از ھر ک یجنت را باز م یھا دروازه

ش ید، و من روبرویرون گردینزد ما ب ص ، بعد از آن رسول خدا»ھشت دروازه دارد
ه بار ک ین بار انجام داد، وقتین عمل را چندید، و ایش را از من گردانینشستم، او رو

؟ یگردان یت را از من میچرا رو -ت یپدر و مادرم فدا -خدا  ینب یچھارم بود، گفتم: ا
» ا دوازده؟یتر است  ت محبوبیبرا ییکا یآ«د و گفت: یم گردانیبه سو ش رایآن گاه رو
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) ۷۷/۱نز (کن در الین چنیا .١ارانم برگشتمیسوی  بهدم ین حالت را دیه اک یھنگام
 ت نموده است.ی) مثل آن را روا۳۰۷/۹( هیم در الحلیآمده، و ابونع

 آمدند ص امبریه نزد پک یالعاص ھمراه قومش ھنگام یقصه عثمان بن اب
 یف ھنگامیه گفت: در وفد ثقکت نموده، یروا س العاص یاز عثمان بن اب یطبران

ش را نزد دروازه یخوب خو یھا آمدند من ھم آمدم، ما لباس ص ه نزد رسول خداک
ما حفاظت  یما را برا یھا یسوار یسکم، و گفتند: چه یبر تن نمود ص امبریپ
 یرا دوست داشتند و تخلف و بازماندن از و ص امبریند؟ ھمه قوم رفتن نزد پک یم

شان بودم گفتم: اگر ین ایه خردترکد: من یگو یند بود، عثمان میناخوشاشان  یبرا
د یرون شدیب یه وقتکدارم،  ین شرط نگه میرا به اھایتان  ید سواریخواسته باش

خل شدند، ن حق تو باشد، و آنان نزدش داید، گفتند: ایز نگه داریمن ن یم را برایسوار
اھلت، گفتم: سوی  بهجا؟ گفتند: کن، گفتم: کت کده گفتند: با ما حریرون گردیو باز ب

نطور بدون یدم، و حاال ھمیرس ص امبریه به دروازه پکنیرون شدم، تا ایام ب از خانواده
د؟! یدان یه خود مکد یا به من سپرده یداخل شدن نزدش برگردم، و شما ھم تعھد

سئوال  یبرا یازیگر نیم و دیا نموده یھا را از و ما ھمه سئوال ن،کگفتند: پس عجله 
رسول خدا، به  یرسول خدا، ا یست، آن گاه داخل شدم و گفتم: ایردن خود نک

» ؟یچه گفت«د، گفت: یبم نمایه گرداند و علم نصین فقیه مرا در دکن کخداوند دعا 
از  یکچ یه ھک، یال نمودسئو یزیمرا از چ«ش اعاده نمودم، فرمود: یام را برا گفته

از قومت  یسانکو ھمچنان بر  یر ھستیاند، برو تو بر آنان ام دهیارانت مرا از آن نپرسی
ن را ید: ایگو ی) م۳۷۱/۹( یثمیھ .٢ر شدهکث را متذیو حد»... ندیآ یه نزدت مک

ه کم بن عباد کیم بن حکیر حیغ اند، حیت نموده، و رجال آن رجال صحیروا یطبران
به اختصار آمده، و در آن گفته: آن گاه نزد رسول  یگریت دیدانسته شده، و در رواثقه 
 ه در نزدش بود خواستم و او آن را به من داد.کرا  ٣یمصحف یوارد شدم، و از و ص خدا

                                           
) در سند آن القاسم ابوعبدالرحمن ۳۳۷/ ۱۷) طبرانی (۳۰۷/ ۹. ابن عساکر و ابونعیم (ضعیف -١

 ).۲۳/ ۱است که متروک است: المجمع (
 ).۳۷۰/ ۹) ھیثمی (۴۰/ ۹صحیح. طبرانی ( -٢
 از قرآن بود. یاتیه در آن آکرا  یا فهیصح -٣
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 هایی که الزم نیست هایی که الزم است و سوال فراگیری و تکرار علم، سوال

 یاز و ھایشان و سوال ص امبریرار علم در مجلس پکاصحاب و ت
و  -م، ینشسته بود ص خدا یه گفت: ما با نبکت نموده، یروا س از انس یعلیابو

نمود، سپس  یان میرا ب یثیما حد یو برا -د گفته باشد: تعداد ما شصت مرد بود یشا
ن ین را و باز ایم، ایردک یرار مکش تیان خویشد، و ما آن را در م یارش داخل مک یبرا

 یثمیھ .١اشته شده باشدکما  یھا در قلب ییه گوکم یخاست یبر م یحالرا، و در 
ر از یبکدر ال یباشد. و طبران یف میآمده، و ضع ید رقاشیزین ید: در ایگو ی) م۱۶۱/۱(

او  یکگزارد، نزد ینماز فجر را م یوقت ص امبریه گفت: پکت نموده، یروا س یابوموس
د و یپرس یاز ما فرائض را از او م یسکد، و یپرس یاز ما قرآن را از او م یسکم، یشد یم
ن محمدبن ید: در ایگو ی) م۱۵۹/۱( یثمیھ .٢دیپرس یر خواب را از میاز ما تعب یسک

اش  اند، و ابن حبان ثقه ف دانستهیرا ضع یآمده، ابوداود و ابوزرعه و یعمر روم
 دانسته.

 ن بارهیارانش در ای ید برایقول فضاله بن عب
ه اصحابش نزد ک یت نموده است، زمانیروا س دیر از فضاله بن عبیبکدر ال یطبران

 یخداوند برا -د ییادت نماید و زید و بشارت بدھیگفت: درس بخوان یآمدند م یم یو
دارد دوست  یه شما را دوست مک یسکد، و شما را دوست داشته باشد و یفزایر بیشما خ
تان را با  المکد، چون اجر آخر آن مثل اجر اول آنست، و ینکمسائل را بر ما عرضه  -بدارد 

 اند. د: رجال آن ثقه دانسته شدهیگو ی) م۱۶۱/۱( یثمید. ھیاستغفار ھمراه ساز

 رار علمکدرباره ت ش ، ابن مسعود و ابن عباسید، علیسخنان ابوسع
ما  یگفتم: برا س دیه گفت: به ابوسعکت نموده، یدر األوسط از ابونضره روا یطبران

ه از کاز ما چنان یگردانم، ول یسم و ھرگز آن را قرآن نمینو ینمتان  یس، گفت: برایبنو
ث یاز حد یرا برخید، زینکان یث بیگفت: حد ید مید، ابوسعیریم بگیخدا گرفت ینب

و  اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۶۱/۱( یثمیآورد. ھ یاد میگر را به ید یبرخ

                                           
 ).۱۶۱/ ۱) در سند آن یزید الرقاشی ضعیف است: المجمع (۴۰۹۱. ابویعلی (ضعیف -١
) در آن محمد بن عمر الرومی است که ۲۵۵/ ۵. طبرانی در الکبیر و بیھقی در السنن (ضعیف -٢

 ).۱۵۹/ ۱: المجمع (اند ابوداوود و دیگران ضعیفش دانسته
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اند  ت نمودهید رواین را از ابوسعی) ا۱۱۱/۱عبدالبر در جامع العلم () و ابن ۹۴/۱م (کحا
م کدارد. و حا یث را تازه نگه میث، حدیرار حدکد، چون تینکرار کث را تیه گفت: حدک
د ینکن نید، اگر چنییرار نماکث را تیه گفت: حدکت نموده، یروا س ی) از عل۹۵/۱(
) ۱۰۱/۱ه در جامع العلم (کچنان س ین را از علیبه ھم ایش یشود. ابن اب یھنه مک

تش آمده: ید، و در رواینکارت یگر را زید یکت نموده، و در اولش افزوده: یآمده، روا
ه گفت: کت نموده، یروا س ) از ابن مسعود۹۵/۱م (کشود. و حا یھنه مک )علم تان(

 اتش است. و نزد ابن عبدالبر در العلمیث حیر حدکد، چون ذییرار نماکث را تیحد
 یه گفت: درس خواندن نماز است. و نزد وکت است ی) از ابن مسعود روا۲۲/۱(
از شب، از  یاد علم در برخیرار و که گفت: تکت است یروا ب ) از ابن عباس۲۴/۱(

 تر است. م محبوبیآن برا یزنده دار

 یش به پاسخ ویو خوشحال یدن سه مسئله از علیعمر و پرس
به  س ه گفت: عمربن خطابکت نموده، یروا ب در األوسط از ابن عمر یطبران

م، یا و ما غائب بوده یا ابوالحسن بسا اوقات حاضر بوده یگفت: ا س طالب یبن اب یعل
ھا  ا درباره آنیپرسم، آ ی، سه مسئله را از تو میا م و غائب بودهیا و بسا اوقات حاضر بوده

 یدارد، در حال یرا دوست م ی، مردیگفت: مرد اند؟ دامکھا  گفت: آن ی؟ علیعلم دار
را از  یه شرک یبرد، در حال یرا بد م یمرد ،یده است، و مردیند یرا از و یریه خک
ج یبس یرھاکارواح در ھوا لش«فرمود:  ص ، رسول خدایآر :ده است، گفتیند یو

شان باھم تعارف یه از اک یگردند، آنان یم یکشوند و نزد یاند، و با ھم روبرو م شده
گر را نشناختند با ھم اختالف یدیکه ک یشوند، و آنان یم یکودند نزدحاصل نم

ند و ناگھان آن را فراموش ک یان میرا ب یثیحد ی، و افزود: مردییک :، گفت»نندک یم
ه کدم یشن ص گفت: از رسول خدا یآورد، عل یاد مید، و ناگھان آن را به ینما یم
 یه مھتاب روشنک یچون ابر مھتاب دارد، در حال یخود ابر یبرا یھر قلب«گفت:  یم
گردد  یشود، و ناگھان از او دور م یم یکرد و تاریگ یش را میجلو یدھد ناگھان ابر یم

ش یند، ناگھان ھمان ابر جلوک یان میث را بیه مرد حدک یشود، و در حال یو روشن م
، عمر گفت: »آورد یاد میشود به  یدور م یاز و ید، و وقتینما یرد و فراموش میگ یرا م

دروغ، شان  یباشد، و برخ یھا راست م از آن یند بعضیب یخواب م یدو، گفت: و مرد
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خوابد، و  یه مک ١زینکھر بنده و « :گفت یه مکم یدیشن ص ، از رسول خدایگفت: آر
دار یه نزد عرش بک یشود، روح شخص یرود، روحش به عرش برده م یدر خواب فرو م

شود،  یدار میده بیه به عرش نرسک ید، و روح شخصیآ یاست مشود، خوابش ر یم
 ییش خدایھا بودم، ستا ه در طلب آنکز بود ی، عمر گفت: سه چ»دیآ یخوابش دروغ م

ن ازھر ید: در ایگو ی) م۱۶۲/۱( یثمیھ .٢ھا را به دست آوردم ه قبل از مرگ آنکراست 
ه آمده، عق ن یر محفوظ است، و ایاز ابن عجالن غ یث ویگفته: حد یلیبن عبداللَّ

ل موقوف دانسته و کبه ش یل از ابواسحاق از حارث از علیث اسرائیث از حدیحد
 اند. ه رجال آن ثقه دانسته شدهیشود، و بق یشناخته م

 ن امتیدر مورد اختالف ا ل از ابن عباس س سئوال عمر
ه کاند  ت نمودهیروا یمیم تیب در الجامع از ابراھیو خط یھقیدبن منصور، بیسع

ن یرد، در اک یار نمود، و با خودش صحبت میخلوت اخت یروز س گفت: عمربن خطاب
د، در ک ین امت چگونه اختالف میفرستاد و گفت: ا ب را نزد ابن عباس یسکموقع 

است؟ ابن عباس گفت:  ییکاش  است و قبله ییکاش  یاست، نب ییکتابش که ک یحال
ه در مورد چه کم یم و دانستید، ما آن را خواندیبر ما نازل گردن، قرآن یرالمؤمنیام یا

ه در مورد کدانند  یخوانند و نم یند، قرآن را میآ یم ینازل شده است، بعد از ما اقوام
 یھر قوم یباشد، و وقت یم ییدرباره آن رأ یھر قوم ین برایچه نازل شده است، بنابرا

جنگند، عمر  یاختالف نمودند، با ھم م یقتنند، وک یدا نمود اختالف میپ ییدر آن رأ
ه کن یرا بعد از ا یبانگ برآورد، و ابن عباس برگشت، باز و یخ نمود و بر ویرا توب یو

ن یرا بعد از ا ید: باز ویگو یافت طلب نمود، مینمود و درست  کآنچه را او گفته بود در
د: بعد از آن گفت: یگو یافت طلب نمود، مینمود و درست  که آنچه را او گفته بود درک
 ) آمده است.۲۲۸/۱نز (کن در الین چنی، دوباره بگو. ایآر

 

                                           
ھا، و ھدف  ز انسانینکشود نه غالم و  یرا شامل مه تمام انسانان ک أل ز خداوندینکبنده و  یعنی -١

 باشد. م. یاز آن مرد و زن م
) در سند آن ازھر بن ۴۰۷/ ۳) ابن عساکر (۲۰۶/ ۸) بغدادی (۴۲۰، ۲۴۰/ ۴. حاکم (ضعیف -٢

عبدالله است که صدوق است و در مورد وی سخنانی در مورد ناصبی بودنش گفته شده. نگا: 
 ).۳۳۹/ ۱، ۱۷۳/ ۱) المیزان (۵۲/ ۱ب () التقری۲۰۴/ ۱التھذیب (
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 و تعجب او از جواب ابن عباس یا هیآ یاز اصحابش درباره معنا س سئوال عمر
ه گفت: عمربن کاند  ت نمودهیروا س د و ابن المنذر از ابن عباسیعبدبن حم

 نبرد:ه خوابم کرا خواندم  یا هیخطاب فرمود: امشب آ

يََودُّ ﴿
َ
َحُدُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
ِيلٖ  ّمِن َجنَّةٞ  ۥَ�ُ  تَُ�ونَ  أ َّ�  ۡ�

َ
 .]۲۶۶البقرة: [ ﴾ابٖ نَ َوأ

 .»از درختان خرما و انگور یش باغیه باشد براکاز شما  ییکا دوست دارد یآ«: ترجمه
ه کدانم  یاز قوم گفتند: خدا داناتر است؟ گفت: من م یست؟ برخین چیھدف از ا

باشد و در آن  یاز شما علم ییکه اگر نزد کدم، یپرس یعلت یبرا یاست، ولخدا داناتر 
د یار نمودند، مرا دیوت اختکده خبر بدھد، آنان سیده باشد، آنچه را شنیشن یزیباره چ

ر مشمار، گفتم: یام بگو، و خود را حق برادرزاده یم، گفت: اینما یه آھسته صحبت مک
ه کبود  یزیه ھدف آن عمل است؟ گفتم: چھدف و مطلوب آن عمل است، گفت: چگون

ر ینمود، و خودش شروع به تفس کمرا تر یدر قلبم انداخته شد و آن را گفتم، آن گاه و
سنش بزرگ  یام، ھدف آن عمل است، ابن آدم وقت برادرزاده یا یآن نمود، راست گفت

امت یق باشد، و ابن آدم روز یازمند میھا به باغ ن یلیاد گردد، خیالش زیشود و ع
ن را ھمچنان ابن یا .١ام برادرزاده ی، ایباشد، راست گفت یازمند میھا به عملش ن یلیخ

اند،  ردهکت یآن به اختصار روا یم به معناکحاتم و حا یر و ابن ابیو ابن جر کالمبار
ح ین صحیخی) آن را به شرط ش۵۴۲/۳م (ک) آمده، و حا۲۳۴/۱نز (که در الکچنان

 دانسته است.

 یدرباره آنچه از سوره نصر او را به دشوار ب از ابن عباس س سئوال عمر
 نده بودکاف

ه، ابن ی، ابن مردویر، ابن المنذر، طبرانی، ابن جریعلیدبن منصور، ابن سعد، ابویسع
ه گفت: عمر مرا با کاند  ت نمودهیھر دو در الدالئل از ابن عباس روا یھقیم و بینع
ن جوان را با ما یعبدالرحمن بن عوف به او گفت: چرا انمود،  یبدر داخل م یھا خیش

ه کاست  یسانکاز  یم؟ گفت: ویدار یمثل و یه ما پسرانک ی، در حالینک یداخل م
شان را دعوت نمود و مرا ھم فراخواند، و در آن روز دانستم مرا فقط یا ید و روزیدان یم

از من به شما نشان دھد، گفت: درباره قول  یزیه چکفراخوانده است  یبه خاطر
 د:ییگو یخداوند متعال چه م

                                           
 ).۴۵۳۸بخاری ( -١
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ٓ  إَِذا﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا  .]۱[النصر:  ﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
 .»دیه نصرت خدا و فتح فرا رسک یوقت«: ترجمه

شان گفتند: خداوند متعال به ما امر نموده یاز ا یه سوره را ختم نمود، بعضکن یتا ا
طلب  یم، و از وییرا بستا یب ما شد، وینصرت خدا آمد و فتح نصه ک یاست، وقت

نگفتند: آن گاه  یزیگر ھم چید یم، بعضیدان یگر گفتند: نمید یم، و برخییمغفرت نما
ر، گفت: پس چه ی؟ گفتم: نخییگو ینطور میابن عباس، تو ھم ھم یبه من گفت: ا

له به او خبر ین وسیبده خداوند ک؟ گفتم: ھدف از آن اخل رسول خداست، ییگو یم
ه ک، و فتح ھم فتح مینیب گردد و مردم را ببید و فتح نصیاینصرت خدا ب یداد، وقت

 ن:یاست، ھمان نشانه مرگ تو است، بنابرا

ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ُهۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿ ابَ  .﴾٣ �تَوَّ
 .»رنده توبه استیه او پذکآمرزش بخواه،  ین، و از وکاد ی یکپروردگارت را به پا«: ترجمه

) ۲۷۶/۱نز (کن در الین چنی. ایدان یه تو مکدانم  یعمر گفت: من ھم ھمان را م
م کرده است. و حاکت ی) به مثل آن روا۳۱۷/۱( هیم آن را در الحلیآمده است. و ابونع

 ص امبریمرا با اصحاب پ س ه گفت: عمرکت نموده، ی) آن را از ابن عباس روا۵۳۹/۳(
... ومثل آن ینک یسئوال م یا از وینمود، عبدالرحمن بن عوف به او گفت: آ یسئوال م

ح است، و ین صحیخیث به شرط شین حدیر نموده، و باز گفته است: اکرا به اختصار ذ
 رده است.کھم با او موافقت  یذھب

 س یو در مورد عل یا هیدرباره آ ب ره و گفت و شنود عمر و ابن عباسکمذا
ه گفت: از عمربن کت نموده، یروا ب ات از ابن عباسیار در الموفقکر بن بیزب

 دم:یپرس أل درباره قول خداوند س خطاب

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َٔ �َۡ�  َ�  َءاَمنُوا شۡ  َ�نۡ  لُوا

َ
ٓ أ  .]۱۰۱[المائدة:  ﴾ُ�مۡ �َُسؤۡ  لَُ�مۡ  دَ ُ�بۡ  إِن ءَ يَا

ار شود شما را کآشتان  یه اگر براکد ینکسئوال م ییزھایمؤمنان از چ یا«: ترجمه

 .»ن سازدیغمگ
 ین روزیبود، بنابرا یزیچ ھایشان ه در نسبکن بودند، یاز مھاجر یگفت: مردان

ند، آن گاه که خداوند درباره نسب ما قرآن نازل کم، یگفتند: به خدا سوگند، دوست دار
 -تان  ن صاحبیمن گفت: ا، بعد از آن به یه تالوت نمودکخداوند آنچه را نازل نمود، 
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از عجب  یند، ولکشه ی[خالفت] شود زھد پ یاگر متول - س طالب یبن اب یعل یعنی
 یسکن، صاحب ما یرالمؤمنیام یرا ببرد، گفتم: ا یه وکترسم  یبه نفس خودش م یو

ر نموده و نه یینه تغ ی: وییگو ی!! چه میا ه قسم به خدا خودت او را دانستهکاست 
ن ساخته یصحبتش خشمگ یرا در روزھا ص د آورده و نه رسول خدادر خو یلیتبد

 یفاطمه خواستگار یخواست او را باال یم یه وکاست؟ گفت: و نه دختر ابوجھل 
 گفته: ÷ ت آدمیگفتم: خداوند درباره معص ١د؟ینما

 .]۱۱۵[طه:  ﴾امٗ َعزۡ  ۥَ�ُ  َ�ِدۡ  َولَمۡ ﴿
 .»میافتین یش عزمیو برا«: ترجمه

ال ین خیکرا اراده ننموده بود، ول ص ن ساختن رسول خدایخشمگز یصاحب ما ن
دفع آنان را از نفس خود ندارد، و بسا اوقات  ییس تواناکچ یه ھکھستند ھایی  شهیو اند

ه یبر آن تنب یوقت یزند، ول یز سر مین خدا و عالم به امر خدا نیه در دین امر از فقیا
وارد  یه وکند، کگمان  یسکابن عباس:  یند، گفت: اک یگردد و رجوع م یشود بر م

رسد، بدون  یآن م یرود، و به قعر و ژرفنا یفرو متان  شود و در آن ھمراه یشما م یبحرھا
 ) آمده است.۲۲۹/۵ن در المنتخب (ین چنیرا پنداشته است. ا یعمل ناشدن یکد یترد

ھا  ازهره آن را درباره جنیه ابوھرک یثیشه در مورد حدیسئوال ابن عمر از عا
 ردک یت میروا

ان نمود یث بیاز پدرش حد یه وکت نموده یوقاص روا یمسلم از عامربن سعد بن اب
ه بن عمر یه وک صاحب المقصوره  - ٢ه ناگھان خبابکنشسته بود،  ب نزد عبداللَّ
ه بن عمر، آ یظاھر شد و گفت: ا - !! یشنو ید نمیگو یره میا آن چه را ابوھریعبداللَّ
از خانه  یا ه با جنازهک یسک«گفت:  یه مکده یشن ص از رسول خدا ید: ویگو یم

ش دو یند، براکنماز بگزارد و تا دفن شدنش دنبالش  یرون شود و بر ویصاحب جنازه ب

                                           
 ص خبر شد، و نزد رسول خدا ل ن فاطمهینمود، و از ا یدختر ابوجھل را خواستگار سی عل -١

دختر ابوجھل را  ی، و علیشو ین نمیدخترانت خشمگ یه تو براکپندارند  یآمد و گفت: قومت م
از من است، و من بد  یا فاطمه پاره«برخاست و گفت:  ص ند، آن گاه رسول خداک یاح مکن
مرد  یکبرسد، به خدا سوگند، دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا نزد  یش بدیه براکبرم  یم

 .یرا گذاشت. به نقل از بخار یو یخواستگار ین علی، بنابرا»شوند یجمع نم
 ت نموده است.یشه روایعا ره ویو از ابوھر ه از اصحاب است،کاست، و گفته شده  یمدن -٢
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نماز بگزارد و باز برگردد،  یه بر وک یسکراط مثل احد، و یباشد، ھر ق یراط اجرا میق
فرستاد،  ل شهیعمر خباب را نزد عا، آن گاه ابن »باشد یمثل احد م یش اجریبرا
شه باخبر سازد، ابن عمر یره بپرسد و باز برگشته او را از قول عایرا از قول ابوھر یه وک

ه کن یداد، تا ا یمسجد را گرفت، و آن را در دستش پھلو م یھا زهیاز سنگ ر یا قبضه
ر سنگ ره راست گفته است، آن گاه ابن عمیشه فرمود: ابوھریبرگشت، و گفت: عا

ما در  یبه درست :ن زد، و بعد از آن گفتیه در دستش بود بر زمکرا  ییھا زهیر
م ک) آمده است. و حا۳۰۲/۵ب (ین در الترغین چنیا .١میر نمودیتقص یادیز یراطھایق
ت نموده، و یآن روا یبه معنا یگریاق دید بن عبدالرحمن به سین را از ولی) ا۵۱۰/۳(

مصروف و مشغول  یارکدرخت  ص ما را از رسول خداره گفت: یافزوده است: ابوھر
را  یا لمهک ص د و فروش در بازارھا، من فقط از رسول خدایداشت و نه خر ینگه نم
خوراند، ابن عمر  یه به من مکرا  یا خوردنیآموخت،  یه به من مکنمودم،  یطلب م
 یث ویبه حدتر  ، و عالمیتر با رسول خدا بود ره، تو از ما ملتزمیابوھر یگفت: ا

ه کن یت نموده، مگر اید روای) از ول۳۳۲/۴ن را ابن سعد (یاق این سیو به ا .٢یھست
ح االسناد است، یث صحین حدید: ایگو یم مکر ننموده است. حاکقول ابن عمر را ذ یو
 اند. ردهکت نیو مسلم آن را روایبخار  یول

 ص رامبیاصحاب از پ یھا سئوال یمکقول ابن عباس درباره قلت و 
را بھتر از  یه گفت: قومکت نموده، یروا ب ر از ابن عباسیبکدر ال یطبران

گر یزده مسئله تا وفات نمودنش دیرا به جز از س یدم، ویند ص اصحاب رسول خدا
 ھا در قرآن است: سئوال ننمودند، و ھمه آن

هۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿  ،﴾َرامِ �َۡ ٱ رِ لشَّ
 ،»پرسند یتو را از ماه حرام م«

ۡ ٱوَ  رِ مۡ �َۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿و   ،﴾ِ�ِ َميۡ ل
 ،»پرسند یتو را از شراب و قمار م«

 ،﴾َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َ�َۡ� ﴿و 
                                           

 ).۳۰۷۹) و بخاری به مانند آن. ابن حبان (۵۶مسلم در جنایز ( -١
 ).۲/ ۲) احمد (۵۱۰/ ۳. حاکم (صحیح -٢
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 ،»پرسند یمان میتیتو را از «

ۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َ�َۡ� ﴿و   ،﴾َمِحيِض ل
 ،»پرسند یض میتو را از ح«

 ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿و 
َ
 ،﴾نَفالِ ۡ�

 ،»پرسند یمت میاز مال غنتو را «

 ،﴾يُنفُِقونَ  َماَذا لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿و 
 .»نندکه چه نفقه ک پرسند یتو را م«

ه در خانه ک یسکن یدند، گفت: نخستیپرس یبود نمشان  ه به نفعکو جز از آنچه 
است، و یاز قبور انب ییقبرھا یمانین کان حجر تا ریاست، و در م کطواف نموده، مالئ

شد، و در آنجا خداوند را  یرون میان آنان بینمود، از م یت میرا چون قومش اذ یینب
ن عطاء بن سائب ید: در ایگو ی) م۱۵۸/۱( یثمیھ .١مرد یه مکن یرد تا اک یعبادت م

ن یاند. بزار ھم ا ه رجال آن رجال ثقهیمختلط شده بود و بق یباشد، ول یآمده، و ثقه م
 ت نموده است.یرواه در االتقان آمده، کرا، چنان

 درباره احتالم ص امبرین و سئوال ام سلمه از پیسئوال زنان انصار از د
و یکه گفت: چه زنان نکت نموده، یروا ل شهی) از عا۸۸/۱ابن عبدالبر در العلم (

ن بپرسند و در آن تفقه یه از دکداشت  یا آنان را باز نمیزنان انصار، حاند  یو خوب
  .٢ندیحاصل نما

، ل ام سلمه یکه گفت: من مجاور و نزدکت نموده، یروا ل از ام سلمهو احمد 
زن در  یوقت ینک یر مکرسول خدا، چه ف یم گفت: ایبودم، ام سل ص امبریھمسر پ

م گفت: یند؟ او سلک یا غسل میجماع و مقاربت نمود آ یه شوھرش با وکند یخواب بب
م ی، ام سلیرسوا نمود ص م!! زنان را نزد رسول خدایام سل یا کت در خایدست ھا

را از آنچه  ص امبریه پکند، و بر ما الزم است ک یا نمیگفت: خداوند از حق ح
در آن مورد مان  ور بودنکدن از ین پرسیم، چون ایند بپرسک یجاد میال اکاشمان  یبرا

آب را  یم، وقتیام سل ی، اکت در خایدست ھا«فرمود:  ص امبریبھتر است، آن گاه پ
                                           

 ).۳۵۸/ ۱در سند آن عطاء بن سائب ضعیف است. نگا: المجمع ( .. طبرانیضعیف -١
 ).۳۳۲) مسلم (۸۸/ ۱ابن عبدالبر در الجامع ( -٢
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ا زن آب دارد؟ یرسول خدا، آ ی، ام سلمه گفت: ا»غسل الزم است یبر و ١ابدیب
 .٢»اند د؟ آنان امثال مردانیآ یم یپس چگونه پسرش مشابه و«گفت:  صامبریپ

ح به اختصار آمده، و در اسناد احمد در یث در صحین حدید: ایگو ی) م۱۶۵/۱( یثمیھ
 م و اسحاق انقطاع است.یان ام سلیم

 ار ابن مسعود در آن موردکشد، و ان یم یسئوال ناشثرت کآن چه از 
ه حالل بود از ک یزیدرباره چ یه گفت: مردم گاھکت نموده، یروا س بزار از سعد

ز یدر سئوال آن چشان  دنینمودند و به سبب اصرار ورز یسئوال م ص رسول خدا
ان یسفع آمده، شعبه و یس بن ربین قید: در ایگو ی) م۱۵۸/۱( یثمیھ .٣شد یحرام م

اند. و بزار از  فش دانستهیرشان ضعین و غیبن مع ییحیاند، و احمد و  اش دانسته ثقه
 یثمید. ھیثرت سئوال نازل گردکه لعان بر اثر یه گفت: آکت نموده، یروا س جابر

ه کت نموده، یروا س ر از ابن مسعودیبکدر ال یاند. و طبران د: و رجال آن ثقهیگو یم
حارث بن  یعنی -س یحاربن ق یگفت: ا یسئوال نمودند، و اریبس یاز و یگفت: روز

ست؟ گفت: تا آن را بدانند و باز یچ ھایشان ھدف از سئوال ینک یر مکچه ف -س یق
 یثمیھ .٤ستین یجز و یه معبودک ی، سوگند به ذاتینند، گفت: راست گفتکش کتر

 اند. گفته: رجال آن ثقه دانسته شده

 آنچه واقع نشدهار اصحاب از سئوال درباره کان
مردم از  یه گفت اکت نموده، یروا ب ) از ابن عمر۱۴۳/۲ابن عبدالبر در العلم (

نمود  یسئوال م یزیه از چکرا  یسکد، چون عمر ینکست سئوال نیآنچه واقع نشده و ن
) ھم چنان از طاووسس ۱۴۲/۲( ینمود. و نزد و یه واقع نشده بود و نبود لعنت مک

ه واقع کند کسئوال  یزیست، از چیحالل ن یسکچ یھ یاه گفت: برکت است یروا

                                           
 خارج شود. م. یاز و یود و آب من: اگر انزال شیعنی -١
) سند آن بین ام سلیم و اسحق منقطع است اما اصل ۳۰۶/ ۶. احمد (سند آن ضعیف است -٢

 ) در کتاب حیض.۳۱۲) مسلم (۱۳۰حدیث در صحیحین است: بخاری (
: المجمع اند . بزار. در سند آن قیس بن ربیع است که احمد و دیگران وی را ضعیف دانستهضعیف -٣

)۱/ ۱۵۸.( 
 ).۱۵۸/ ۱المجمع ( -٤
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و  .١صله نموده استیاست ف یدرباره آن چه شدن یو تعال کست، خداوند تبارینشده و ن
 یه: وکت نموده یروا س د بن ثابت و او از پدرشی) از خارجه بن ز۱۴۲/۲ن (یھم چن

ن ید:ایپرس یه مکن یگفت: تا ا یشد نم یده میپرس یه از وک یزینظرش را در مورد چ
گفت: و اگر واقع شده بود،  ینم یزیاش چ ر؟ اگر واقع نشده بود، دربارهیا خیواقع شده 

ا یگفت: آ یشد م یده میپرس یا د: و چون از مسئلهیگو یگفت. م یاش سخن م درباره
 ینیش بیما آن را پ ید واقع نشده، ولیابوسع یشد: ا یگفته م یواقع شده؟ به و

داد. و از مسروق  یھا خبر م دش. اگر واقع شده بود، به آنیبگذار :گفت یم، مینک یم
ن تا به حال یا ایدم، گفت: آیپرس یا را از مسئله س عبکبن  یه گفت: ابکت است یروا

ن ی) ا۵۰۰/۳دا شدنش راحتم بگذار. و ابن سعد (یر، گفت: تا پیاتفاق افتاده؟ گفتم: نخ
دا شود، و چون به یاست: گفت: راحتمان بگذار تا پت نموده، و افزوده یرا از مسروق روا

) از ۲۵۶/۳م. و ابن سعد (ینک یوشش و اجتھاد مکت یبرامان  یوجود آمد درباره رأ
نون کن تایا ایده شد و گفت: آیپرس یا از مسئله س ه گفت: عمارکت نموده، یعامر روا

د و ید، بگذاریبه وجود آفتد و یر، گفت: پس ما را، تا اتفاق بیاتفاق افتاده؟ گفتند: نخ
 م.ینک یان میشما ب یبه وجود آمد، برا یوقت

 آموختن قرآن و تعلیم و قرائت آن برای قوم

ده نمودن خود یدن و فایه از خرکبه آموختن قرآن  یب مردیو ترغ ص امبریپ
 ردکت یاکش حیبرا

 یآمد و گفت: ا ص امبرینزد پ یه: مردکت نموده یروا س از ابوامامه یطبران
ا یآ«ده نمودم، گفت: ینقدر فاینقدر و ایدم و در آن ایفالن را خر یرسول خدا، سھم بن

شود؟ گفت:  یدا میا پیگفت: آ» دارد خبر ندھم؟ یشتریده بیه از آن فاکتو را به آن چه 
آمد  ص امبریت را آموخت و نزد پی، آن مرد رفت و ده آ»اموزدیت را بیه ده آک یمرد«

ت یر و األوسط روایبکدر ال ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۶۵/۷( یثمیھ .٢و خبرش داد
 اند. حینموده است و رجال آن رجال صح

 

                                           
 ).۱۲۱دارمی ( -١
 ).۱۶۵/ ۷) نگا: المجمع (۳۱۱/ ۸. طبرانی (صحیح -٢



 حیات صحابه    ٣٠٤

 

 عبکبن  یاب یسوره فاتحه برا لتیم دادن فضیو تعل ص امبریپ
ا تو را یآ«فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س عبکبن  یاز اب یھقیب

گاه نسازم  یا از سوره ل، نه در زبور و نه یدر تورات نازل شده، نه در انجه مثل آن نه کآ
رون رفتنت از در آن را یه قبل از بکدوارم یمن ام«، گفت: یگفتم: آر» ھم در قرآن؟

برخاست و من ھم با او برخاستم، و شروع به صحبت  ص ، بعد رسول خدا»یریفرا بگ
رون ین به من به قبل از خبر دادن آکن ینمود، دستم در دستش بود، و من از ترس ا

رسول  یشدم گفتم: ا یکه به در نزدک یردم، ھنگامکر نمودن یرود، شروع به تأخ
چگونه  یستادیه به نماز اک یوقت«؟ گفت: یه به من وعده نمودک یا خدا، سوره

ن سبع ین است، و این است، ایا«تاب را خواندم، فرمود: کمن فاتحةال» ؟یخوان یم
 گفته است: یه خداوند تعالکاست،  یمثان

ۡ ٱ ّمِنَ  اعٗ َسبۡ  َك َ�ٰ َءاَ�يۡ  َولََقدۡ ﴿  .]۸۷[الحجر:  ﴾٨٧ َعِظيمَ لۡ ٱ َءانَ ُقرۡ لۡ ٱوَ  َمَثاِ� ل
 .»میم دادیما به تو سروه حمد و قرآن عظ«: ترجمه

) آمده ۲۲۰/۱نز (کن در الین چنیا .١»ه به من داده شده استکن ھمان است یو ا
 است.

 م اھل صفهیو تعل ص امبریپ
آمد،  یابوطلحه در حال یه گفت: روزکت نموده، ی) روا۳۴۲/۱( هیم در الحلیابونع

بر  یآموخت، و پاره سنگ یستاد بود، و به اصحاب صفه قرائت میا ص ه رسول خداک
 .٢داشت یاستوار نگه م یمرش را از گرسنگکه بدان کمش بود، کش

 شیبرا ص امبریو گوش دادن پ یقوم یو قرائت قرآن برا یابوموس
اش نشست، و  در خانه س یه گفت: ابوموسکت نموده، یروا س از انس یعلیابو
آنان تالوت  یشروع نمود و قرآن را برا یاز مردم نزدش جمع شدند، و یتعداد

ا خبر شگفت یرسول خدا، آ یآمد و گفت: ا ص نزد رسول خدا یرد، آن گاه مردک یم
اند،  نزدش جمع شده یو مردمان نشسته یا به تو نرسانم، در خانه یرا از ابوموس یزیانگ

 ییمرا در جا یتوان یا میآ«گفت:  ص ند، رسول خداک یقرآن تالوت مشان  یو او برا

                                           
 ).۵۸۲/ ۲) نگا: الصحیحة (۵۰۰) ابن خزیمة (۱۵۸/ ۴. احمد (صحیح -١
 ).۱۱۴/ ۲۵) طبرانی (۳۴۲/ ۱ابونعیم ( -٢
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 ص د: آن گاه رسول خدایافزا ی، میگفت: آر» ند؟یشان مرا نبیاز ا یسکچ یه ھک یبنشان
او را شان یاز ا یسکچ یه ھکد، ینشان ییرا در جا ید: و آن مرد ویگو ید، میرون گردیب

آل داود قرائت  ١یھا یاز ن ییبر ن یو«د، فرمود: یرا شن ید، و قرائت ابوموسید ینم
ت نموده، و اسناد آن حسن یروا یعلین را ابوید: ایگو ی) م۳۶۰/۹( یثمیھ .٢»ندک یم

 رده است.کت ی) آمده، روا۹۴/۷نز (که در الکن را به مثل آن، چنانیر اکاست. و ابن عسا

 قرآن در جامع بصرهم یو تعل یابوموس
 س مرا نزد عمر یه گفت: اشعرکت نموده، یروا ک) از انس به مال۱۶۲/۴ابن سعد (

 کتر یرا در حال ی؟ به او گفتم: وینمود کرا چگونه تر یفرستاد، عمر گفت: اشعر
ن سخن را به یا یاست، ول کریعاقل و ز یآموخت گفت: و یه به مردم قرآن مکنمودم، 

ھا  یاشعر :؟ گفتمینمود کآن به من گفت: اعراب را چگونه تر گوشش نرسان. بعد از
گران تمام شان  ین را بنشوند، برایه اھل بصره را، گفتم: آنان اگر اکر، بلیرا؟ گفت: نخ

را  یه خداوند مردکن یاند، مگر ا ن را به آنان نرسان، آنان اعرابیشود، گفت: پس ا یم
 یعطارد ی) از ابورجا۲۵۶/۱( هیدر الحل میب گرداند. و ابونعیجھاد در راه خدا نص

گشت،  ین مسجد، مسجد بصره دور ما میدر ا یاشعر یه گفت: ابوموسکت نموده، یروا
نم، ک ید نگاه میان دو جامه سفیش در میه من به سوکو انگار  نشست، یو در حلقه ما م

 فرا گرفتم: ین سوره را از ویآموزد، و ا یو او به من قرآن م

 قۡ ٱ﴿
ۡ
ِ  َرأ ِيٱ َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب  .]۱[العلق:  ﴾١ َخلَقَ  �َّ

 .»ده استیه آفریکبخوان به نام پروردگارت، ذات«: ترجمه
 نازل شد. ص ه بر محمد رسول خداکبود  یا ن سورهین نخستیابورجاء گفت: ا

 ص امبریو حفظ قرآن بعد از وفات پ یعل
ه رسول ک یھنگامه گفت: کت نموده، یروا س ی) از عل۶۷/۱( هیم در الحلیابونع

ه چادرم را از پشتم تا ک -اد نمودم یا سوگند ی -درگذشت، قسم خوردم  ص خدا

                                           
 خواند. م. یقرآن م ÷ آل داود یھا : بر لھجهیعنی -١
) ذکر کرده است. بوصیری آن ۴۳۶) ابن حجر آن را در مطالب العالیة (۴۰۹۶ابویعلی (. حسن لغیره -٢

را به علت ضعف یزید الرقاشی ضعیف دانسته و ھیثمی آن را حسن دانسته است. می گویم: این 
 باشد. ) می۴۰۳۷حدیث شاھدی از حدیث ابوموسی دارد و اصل آن در صحیحین و المطالب (
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ن تا حفظ قرآن یان دو لوح است نگذارم، بنابرایردن آنچه در مکجمع نمودن و حفظ 
 چادرم را از پشتم نگذاشتم.

 سوره بقره در چھار سال یریابن عمر و فراگ
سوره بقره رادر چھار  ب ه: ابن عمرکنموده ت یمون روای) از م۱۲۱/۴ابن سعد (

 سال فرا گرفت.

 وسف در مسجد مدائنیسلمان و قرائت سوره 
ت نموده، یاز اشجع روا یالجعد از مرد یدبن ابی) از عب۲۰۳/۱( هیم در الحلیابونع

ن نزدش یدر مسجد است، بنابرا س ه سلمانکدند، یه گفت: مردم در مدائن شنک
د، یھزار نفر جمع گرد یکه در حدود ک ینمودند حت ش رجوعیآمدند، و به سو

 برخاست، و شروع نموده گفت: ید: آن گاه ویگو یم
نده کرد، آنان پراکوسف را تالوت یه نشستند، سوره ک ید، ھنگامینید، بنشینیبنش

ن شد و یخشمگ ین فرصت ویماند، در ا یه در حدود صد تن باقک یشدند و رفتند حت
 د!!یخواندم رفتتان  یتاب خدا را براکه کد!! من یخواست یدروغ را مگفت: سخن آراسته به 

 اموزدیبش به آن برگردد و قرآن بیم قرآن و ترغیابن مسعود و تعل
ه بن مسعود یطبران م یتعل یرا به مرد یا هیآ یه: وکت نموده یروا س از عبداللَّ

ن از آنچه آفتاب بر آن طلوع نموده بھتر یا :گفت یخواند، و بعد از آن م یداد و م یم
گفت. و در  ین سخن را در ھمه قرآن میو ا ،-ن است یزم یا از آنچه بر روی -است 

آمدند،  یم ینمود، مردم در منزلش نزد و یصبح م یآمده: ابن مسعود وقت یتیروا
را  نمود و به آنان قرآن ینارشان عبور مکد، بعد از آن یباشھایتان گفت: در جا یم
ه در کداد  یش خبر می؟ و او برایدام سوره ھستکفالن در  یگفت: ا یآموخت، و م یم
ه دنبال آن قرار داشت، و باز کنمود،  یرا شروع م یتیت است، و او ھمان آیدام آک
ن است، بھتر است، و یان آسمان و زمیت از آنچه در میه براکر، یگفت: آن را فراگ یم

نار کست، باز یه در قرآن از آن بھتر نکشد،  ین باور میبر ات یآن مرد در مورد ھمان آ
را  یقبل یش مثل قولیخواند] برا یه مک[ یتینمود، و در مورد آ یعبور م یگرید
اش را  د: ھمهیگو ی) م۱۶۷/۷( یثمیگفت. ھ یمشان  ه آن را به ھمهکن یگفت، تا ا یم

ه کت نموده، یابن مسعود روا اند. و بزار از اش ثقه ت نموده، و رجال ھمهیروا یطبران
ه کاز شما  یسکخداست، و  ید، چون قرآن مھمانین قرآن چنگ زنیبه ا :گفت یم یو
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ه علم کن یل ایار را انجام دھد، به دلکن ید ایرد، بایخدا بگ یاز مھمان یزیتوانست چ
 یلیث طوین را در حدید: بزار ایگو ی) م۱۲۹/۱( یثمیمنوط به فرا گرفتن است. ھ

) از ابن ۱۳۰/۱( هیم در الحلیاند. و نزد ابونع نموده، و رجال آن ثقه دانسته شدهت یروا
ه از شما توانست ک یسکخداست،  ین قرآن مھمانیه گفت: اکت است یمسعود روا

ر یھا از خ ن خانهیتر یار را انجام بدھد، چون خالکن ید ایاموزد، بایاز آن را ب یزیچ
تاب خدا که در آن از ک یا ست، و خانهین یزیا چتاب خدکه در آن از کاست،  یا خانه

ه ک یا طان از خانهیندارد، و ش یا نندهکه آباد کست، چون خانه خراب است ین یزیچ
 گردد. یرون میشود ب یده میدر آن سوره بقره شن

 اموزدیاش برگردد و قرآن ب دروازه ه از نزدک یمرد یبرا س دستور عمر
ثرت به درب که به کبود  یه گفت: مردکت نموده، یروا ١به از حسنیش یابن اب

 یاموز، آن مرد رفت، و عمر مدتیتاب خدا را بکبه او گفت: برو و  س آمد، عمر یعمر م
ن برخورد یخواست با ا یه مک یید، و گویروبرو گرد یگر با ویه بار دکن ید، تا ایراند یو

 ه از درب عمر مراکافتم، یرا  یزیتاب خدا چکند گفت: در کحضرت عمر را سرزنش 
 ) آمده است.۲۱۷/۱نز (کن در الین چنید. ایاز گردانین بی

 ردیه فراگکھر مسلمان الزم است  یاز قرآن برا یا چه اندازه
ه شش کھر مرد مسلمان الزم است  یه گفت: براکت نموده، یعبدالرزاق از عمر روا

نماز  یمغرب و دو سوره برا ینماز صبح، دو سوره برا یرد: دو سوره برایسوره را فراگ
از مسوربن مخرمه  یھقیم و بک) آمده است. و حا۲۱۷/۱نز (کن در الین چنیعشاء. ا

گفت: سوره بقره، سوره نساء،  یه مکد یاز عمربن خطاب شن یه وکاند  ت نمودهیروا
ھا فرائض است. و نزد  نید، چون در ایریسوره مائده، سوره حج، و سوره نور را فراگ

نساء،  یھا ه سورهکه گفت: عمر به ما نوشت کت است ید از حارثه بن مضرب روایابوعب
از  یھقیخ و بیدبن منصور و ابوالشیو سع ید. و ھم چنان نزد ویریاحزاب و نور را فراگ

د، یاد دھیتان  د،: و سوره نور را به زنانیاموزیه گفت: سوره توبه را بکت است یعمر روا
 ) آمده است.۲۲۴/۱نز (کن در الین چنید. ایپوشانورآالت نقره بیو به آنان ز

 

                                           
 ) حسن بصری از عمر نشنیده است.۲۳۶/ ۷ابن ابی شیبة ( -١
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 ندکش مشقت آورد و گران تمام شود چه بیه قرآن براک یسک
ت یروا ص امبریار پی س حانهیخش از ابوریدر تار یعبدالغافر بن سالمه حمص

ردن قرآن و مشقتش کآمدم، و به او از فراموش  ص ه گفت: نزد رسول خداکنموده، 
اد سجده یش، و زکبه دوش م یاش را ندار ییآن چه را توانا« :ت بردم، گفتیاکش

ن ینمود. ا یاد سجده میز یلیحانه به عسقالن آمد، و خید: ابوریگو یره میعم .١»نما
 ) آمده است.۱۵۶/۲( ن در االصابهیچن

 ح اشتغال به قرآنیترج
رون یه گفت: به قصد عراق بکت نموده، یروا س عبک) از قرظه بن ۱۰۲/۱م (کحا

ف آورد، در آنجا وضو نمود و گفت: یتشر ٢تا صرارمان  ز ھمراهین س م، عمربن خطابیشد
 ص ، ما اصحاب رسول خداینجا آمدم؟ گفتند: آریتا بدتان  ه چرا ھمراهکد یدان یا میآ

ه قرآن کد، یرو یم ٣یا هیاھل قرسوی  به، گفت: شما یاده آمدیپمان  م و تو ھمراهیھست
ه کرا ید زینکث شروع نیزنبور عسل است، با آنان از احاد یچون صداشان  خواندن
م کرا  ص ت از رسول خداید، و روایاد دھیسازند، فقط قرآن را به آنان  یمتان  مشغول

ه قرظه آمد، گفتند: ک یھستم، ھنگامتان  یکد و من ھم شرینکت کد، حریینما
ن ید: ایگو یم مکحا .٤نموده است یان نما، گفت: ابن خطاب ما را نھیث بیحدمان  یبرا

شود، و  یر مکشود، و به آنھا تذ یه جمع مکدارد  یح االسناد است، و طرقیث صحیحد
ر یده است، و سایشن ص ه از رسول خداکاست  ی، صحابیعب انصارکقرظه بن 

ھم با او موافقت نموده، و  یاند. ذھب ز حجت گرفتهیو مسلم ن یان آن را، بخاریراو
) از ۱۲۰/۲دارد. ابن عبدالبر ھم آن را در جامع العلم ( یرقح است، و طیگفته: صح

د، یندازیث بند نیآمده: آنان را با احاد یت ویرده است، و در رواکت یقرظه مثل آن روا
آمده: بعد از  ینزد و یگریت دید، و در روایو سازیکد، قرآن را نیساز یمشان  ه مشغولک

عت یما را مشا یم: خواستیرون شدم؟ گفتیب ه چرا با شماکد یدان یا میآن به ما گفت: آ

                                           
) آن را به طبرانی در الکبیر از روایت ابراھیم بن محمد بن عرق الحمصی ارجاع ۲۵۰/ ۲ھیثمی ( -١

 وی می گوید: مورد اعتماد نیست.ی  داده است. ذھبی درباره
 است. ییه نام جاکنه بر سر راه عراق، و گفته شده یمد یلیاست در سه م یمیجاه قد -٢
 عراق. -٣
 ) آن را صحیح دانسته و ذھبی وی را تایید کرده.۱۰۲/ ۱حاکم ( -٤
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ام،  رون آمدهیه به خاطر آن بکھست  یارک، گفت: در ضمن آن یینمامان  و عزت ینک
ر کث را به مثل آن ذیدارند... و حد ییه اھل آن صداکد یرو یم ینیشما به سرزم

ه در کن یت نموده، مگر ایاق ابن عبدالبر رواین را به سی) ا۷/۶نموده. و ابن سعد (
 د.یآمده، قرآن را تنھا ساز یت ویروا

 سختگیری بر کسی که از متشابه قرآن سئوال نماید

 غ از طرف عمر به خاطر سئوالش از متشابه قرآنیدن شبیسزا د
ه: کاند  ت نمودهیروا ب ابن عمر یر ازموالکم و ابن عساک، ابن عبدالحیدارم 
ه به مصر کنید تا ایپرس یمسلمانان مر کان لشیاز قرآن در م ییزھایاز چ یغ عراقیصب

ه ک یفرستاد، ھنگام ب را نزد عمربن خطاب یآمد، آن گاه عمروبن عاص و
جاست؟ پاسخ داد: کش آورد و او آن را خواند، گفت: آن مرد یفرستاده عمرو نامه را برا

به تو خواھد  یکدردنا ین، اگر رفته باشد، از طرفم سزایدر اقامت گاه، عمر گفت: بب
ان داشت، آن یش بی؟ و او برایپرس ید، بعد نزدش آمد و عمر به او گفت: از چه میرس

ه ک یگاه عمر از من شاخه درخت خرما خواست، و او را به آن مورد ضرب قرار داد حت
ه تندرست شد باز دوباره زدش او کنیرا رھا نمود تا ا ید، باز ویپشتش را مجروح گردان

 یغ گفت: ایرا شالق زند، صب یرا طلب نمود، تا و یباز وه خوب شد کنیرد تا اکرا رھا 
 یخواھ یش، و اگر مکمرا ب یو خوب ی، به درستیخواھ ین، اگر قتلم را میرالمؤمنیام

ه به کام، آن گاه به او اجازه داد  ه درست شدهک، به خدا سوگند، یینما یمرا تداو
 یاز مسلمانان با و یسکچ یه ھکنوشت،  س یاشعر ینش برگردد، و به ابوموسیسرزم

ه کبه عمر نوشت  ین امر بر آن مرد گران تمام شد، و ابوموسید، ایمجالست ننما
 .١اجازه بده یمردم در مجالست با و یه براکعادتش خوب شده است، آن گاه نوشت 

ت است یسار روایمان بن یشان از سلیر ایو غ یو ابن االنبار یو ھم چنان نزد دارم
نه آمد و نزدش یشد، به مد یغ بن عسل گفته میش صبیه براکم یتم یاز بن یه مردک
را  یسک ید، وین خبر به عمر رسینمود، ا یبود، و از متشابه قرآن سئوال مھایی  تابک

خوشه خرما را آماده ساخته بود،  یھا ش چوبیه براک یدنبالش روان نمود، در حال
ه صب؟ پاسخ یستکید، گفت: تو یه نزدش وارد گردک یھنگام غ ھستم، یداد: من عبداللَّ

                                           
 ).۱۴۸دارمی ( -١
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ه عمر ھستم، و به سو  یھا ش اشاره نمود، و او را با ھمان چوبیعمر گفت: و من عبداللَّ
ش یساخت، و خون از رو یه او را زخمکرا زد  یزد و تا آن وقت و یخوشه خرما م

 است، به خدا سوگند، آنچه در سرم یافکت ین براین، ایرالمؤمنیام یخت، گفت: ایر یم
ب و ابن ین را ھم چنان خطی) آمده است. ا۲۲۸/۱نز (کن در الین چنیا .١افتم رفتیم

و مختصر  یل طوالنکبه ش ید و ابوعثمان نھدیزیق انس وسائب بن یر از طرکعسا
ت ابوعثمان آمده: عمر به ما نوشت، ھمراھش مجالست یاند، و در روا ت نمودهیروا

ن را در یا یم. دارقطنیشد ینده مکم پرایبود یم آمد و ما صد تن یاگر م :د، افزودییننما
نزد  یمیغ تمیه گفت: صبکت نموده، یب روایدبن مسیف از سعیاالفراد به سند ضع

از  یگرین را از وجه دیا یث. و ابن االنبارید... الحدیات پرسیعمر آمد و او را از الذار
شه یھم یغ برایآمده: صبت نموده، و در آن یح رواید از عمر به سند صحیزیسائب بن 

د و یان آنان سیه قبل از آن در مک یماند، در حال یباق یدر قوم خود آدم خوار و پست
ت ین وجه رواید از ایبن سع ییحیث یحد یدر گردآور یلین را اسماعیبزرگ بود. ا
 ) آمده است.۱۹۸/۲( ه در االصابهکنموده، چنان

 ن باره اتفاق افتادیبودند در اه از مصر آمده ک یان عمر و مردمانیآنچه م
ه بن عمرو یه: مردمانکت نموده یر از حسن روایابن جر در مصر  ب با عبداللَّ

ه امر نموده تا بدان عمل کم، ینیب یتاب خدا مکرا از  ییزھایروبرو شدند، و گفتند: چ
قات ن مالیرالمؤمنین مورد با امیم در ایا شود، و اراده نموده یعمل نم )بدان( یشود، ول

د، و گفت: یبا عمر روبرو گرد یز ھمراھش آمدند، ویآمد و آنان ن ین ویم، بنابرایینما
تاب کرا از  ییزھایدر مصر با من روبرو شدند و گفتند: ما چ ین، مردمانیرالمؤمنیام یا

شود، و خواستند  یعمل نم بدان یه بدان عمل شود، ولکه امر نموده کم ینیب یخدا م
ش یشان را برایم جمع نما، و او ایند، گفت: آنان را برایخودت مالقات نمان مورد با یدر ا

ن مردشان شروع نمود و گفت: تو را به خدا سوگند یتر نییاز پا یجمع نمود، آن گاه و
د: ی، پرسی؟ گفت: آریا ا ھمه قرآن را خواندهیآ ،ه بر توستکدھم، و به حق اسالم  یم
ا آن را در چشمت حساب یر، گفت: آیفت: نخ؟ گیا ردهکا آن را در نفست حساب یآ

ا آن را در فعلت و یو آ یا ا آنرا در لفظت حساب نمودهیر. گفت آیگفت نخ یا نموده
د، یشان رسیه به آخر اکن ید، تا ای؟ بعد از آن از ھمه آنان پرسیا ردهکق یعملت تطب

                                           
 ).۱۴۴دارمی ( -١
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م یتاب خدا قاکه مردم را بر کد، یساز یلف مکرا م یا ویند! آکگفت: عمر را مادرش گم 
 خواھد بود، و تالوت فرمود: یه از ما گناھانکداند  ینگه دارد؟ پروردگارمان م

ْ َ�ۡ  إِن﴿ ٓ  َتنُِبوا  ُ�مِخلۡ َونُدۡ  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  نَُ�ّفِرۡ  هُ َ�نۡ  نَ َهوۡ ُ�نۡ  َما �ِرَ َكَبا
دۡ   .]۳۱[النساء:  ﴾٣١ اَكرِ�مٗ  َخٗ� مُّ

ره ید گناھان صغینکد، اجتناب یا شده یه از آن نھک یگناھان بزرگ ا شما ازیآ«: ترجمه

 .»میگردان یو داخل میکو ن یم و شما را در مقام گرامیبخش یشما را م
دانستند،  یر، گفت: اگر مید؟ گفتند: نخیا چه آمده یه براکاند،  نه دانستهیا اھل مدیآ

 آمده است.) ۲۲۸/۱نز (کن در الین چنینمودم. ا یوعظ متان  یبرا

 کراهیت گرفتن مزد بر تعلیم قرآن و آموختن آن

 ن بارهیدر ا یعباده و اب یبرا ص امبریقول پ
ه گفت: رسول کاند  ت نمودهیروا س از عباده بن صامت یھقیم و بک، حایطبران

شد، او را به  یمھاجر م ص نزد رسول خدا یمرد یبود، و وقت یمشغول م ص خدا
 ص ن راستا رسول خدایم بدھد، در ایه قرآن را به او تعلکسپرد  یاز ما م ییکدست 

ز به او در خانه یبود، و من نان شب را ن یھمراھم در خانه م یرا به من سپرد، و یمرد
ه بر کد یاش برگشت، و چنان د خانوادهسوی  بهآموختم، او  یدادم، و به او قرآن را م یم

گر یچوب و ساخت بھتر ازآن ده کاھد نمود،  یمانکاست، لذا به من  یگردنش حق
شعله «رسول خدا؟ گفت:  یا ینیب یآمده گفتم: چه م ص امبر خدایده بودم، نزد پیند

ن ین چنیا .١»یا گفت: به گردن انداختی، یختیت، اگر آن را آویان شانه ھایدر م یآتش
ت نموده یه آن را رواکن ی) بعد از ا۳۵۶/۳م (ک) آمده است. حا۲۳۱/۱نز (کدر ال

ت یو مسلم آن را روا یبخار یح برخوردار است، ولیث از اسناد صحین حدید: ایگو یم
 ھم با او موافقت نموده است. یاند، و ذھب ردهکن

از قرآن  یا سوره یبه مرد یه: وکت نموده یروا س عبکبن  ید از ابیو عبدبن حم
ر کذ ص امبریپ یفرستاد، او آن را برا یراھنیا پی، یا جامه یو یاد داد، و او برایرا 

ده یاز آتش بر خودت پوشان یا ، جامهیریتو اگر آن را بگ«فرمود:  ص امبرینمود، پ

                                           
 ).۱۲۵/ ۶) بیھقی (۳۴۱۷) ابوداوود (۳۲۴/ ۵) احمد (۳۵۶/ ۳. حاکم (صحیح -١
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ن را ھم چنان ابن ماجه، یاند. ا ان آن ثقهید: راویگو ی) م۲۳۱/۱نز (کدر ال». شده است
ه کاند  ت نمودهیروا ید بن منصور از ویو سع -ف دانسته یو آن را ضع - یھقی، بیانیرو

ر شده، کاھدا نمود... و مثل آن را متذ یمانکاد دادم، و او به من یقرآن  یگفت: به مرد
 س ل بن عمرویر از طفکو ابن عسا ی) آمده است. و بغو۲۳۰/۱نز (که در الکچنا 

اھدا  یمانکاد داد، و من به او یبه من قرآن  س عبکبن  یه گفت: ابکاند  ت نمودهیروا
رفت،  ص امبریخته بود نزد پیبر گردن آوه آن را ک یصبحگاھان در حال ینمودم، و

ل بن یمان را به تو داده است؟ گفت: طفکن یعب اکبن  یبه او گفت: اب ص امبریپ
از جھنم  یا قطعه«به او گفت:  ص امبر خدایقرآن را به او آموختم، پ ،یعمرو دوس

 م، فرمود:یخور یشان میرسول خدا، ما از طعام ا ی، گفت: ا»زان شده استیبدان آو
 ی، و از آن بخوریر از خودت ساخته شده باشد و در آن حاضر شویغ یه براک یطعام«
ن] ی، از حصه ات [از دیت ساخته شده باشد بخوریاگر از آنچه برا یست، ولین یکبا

) آمده ۲۳۱/۱نز (کن در الین چنیب است. ایث غرید: حدیگو یم ی، بغو١»یا خورده
ه بن یثل آن روان را در األوسط به میا یاست. و طبران ت نموده، و در آن عبداللَّ

را درج نموده باشد، و  ینامه و یه زندگکافتم یرا ن یسکر آمده، و من یمان بن عمیسل
 ) گفته است.۹۵/۴( یثمین را ھینموده باشد، ا کل را دریه طفکنم ک یگمان نم

 ن بارهیارانش در ایاز  یمرد یو برا کعوف بن مال یبرا ص امبریقول پ
او به  بود، و یبا و یه: مردکت نموده یروا س کر از عوف بن مالیبکدر ال یطبران

اد ی ص امبریپ یاھدا نمود، و او آن را برا یمانک یقرآن آموخت، بعد آن مرد به و یو
و  یروبرو شو یبا خداوند در حال یخواھ یا میعوف آ یا«فرمود:  ص امبرینمود، پ

نز کن در الین چنیا .٢»از آتش باشد یا ت شعلهین شانه ھایه در بک ییمالقات نما
ت یروا ین از ویلتر از ای) آن را طو۹۶/۴در المجمع ( یثمی) آمده است. ھ۲۳۲/۱(

باشد. و  یف میه ضعکاش آمده، یل بن عین محمدبن اسماعینموده، و گفته است: در ا
ه بن بسره گفت: نزد کت نموده، یبن وائل روا یر از مثنیبکدر ال یطبران  س ٣عبداللَّ

                                           
 ).۹۵/ ۴) نگا: المجمع (۶۲/ ۷. ابن عساکر (ضعیف -١
بن اسماعیل بن عیاش است که ضعیف است. نگا: ) در سند آن محمد ۵۳/ ۱۸. طبرانی (ضعیف -٢

 ).۹۶/ ۴المجمع (
 ه خطاست.کآمده، » بشر«در اصل  -٣
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 یش گذاشت، آن گاه مردیم را بر بازوید، و من دست ھایشکبر سرم دست  یآمدم، و
ه کوارد شد،  ص امبر خداینزد پیدر حال  ید، گفت: مردیرا از اجر معلم پرس یو
و یکمانت چقدر نک«مان خوشش آمد و گفت: کامبر از آن یخته بود، پیرا بر گردن آو یمانک

ه به پسرش کبه من اھدا نموده  یر، آن را مردیگفت: نخ» ؟یا دهیآن را خرو خوب است!! 
» زد؟یاز آتش بر گردنت آو یمانکه خداوند ک یدار یا دوست میآ«اد دادم، فرمود: یقرآن را 

و پسرش را  ید: مثنیگو ی) م۹۶/۴( یثمیھ .١»دینکپس مستردش «ر، فرمود: یگفت: نخ
 اند. ه رجال آن ثقهیاز آنان را جرح ننموده، و بق یکچ یر نموده، و ھکحاتم ذ یابن اب

 دن گرفتن اجر بر قرآنیعمر و بد د
 س ه گفت: به عمربن خطابکاند  ت نمودهیربن عمرو روایاز اس یر وید و غیابوعب
 ،٢نمک یه قرآن را آموخت، او را شامل دو ھزار مک یسکگفته:  س ه سعدکد، یخبر رس

نز کن در الین چنیشود؟! ا یپاداش داده م أل خداوندتاب کا بر یعمر گفت: اف، اف، آ
ه: عمربن خطاب به کت نموده یم رواید از سعدبن ابراھی) آمده است. و ابوعب۲۲۸/۱(

در جواب  یاد گرفتن قرآن معاش بده، وینوشت: به مردم به خاطر ھایش  یاز وال ییک
ن یمعاش بده، در ااد گرفتن قرآن یه به مردم به خاطر ک یا نوشت: تو به من نوشته

سرباز ندارد، آن گاه  یعالقمند جز مانند یه عالقمندکرد، یگ یآن را فرا م یسکحال 
ن در ین چنیمعاش و پول بده. ا ینیو ھمنش یمردم به دوست یبه او نوشت: پس برا

ه گفت: کت نموده، یب در الجامع از مجاھد روای) آمده است. و خط۲۲۹/۱نز (کال
ان از شما یه زانکد، یریاھل علم و قرآن، از علم و قرآن پول نگ یعمربن خطاب فرمود: ا

 ) آمده است.۲۲۹/۱نز (کن در الین چنیرند. ایگ یدر دخول به جنت سبقت م

 خوف اختالف هنگام ظاهر شدن قرآن در میان مردم

 ن بارهیاش با عمر در ا ترس و خوف ابن عباس و قصه
 س ه گفت: نزد عمربن خطابکت نموده، یروا ب ) از ابن عباس۵۴۰/۳م (کحا

نطور و یوفه قرآن را اکاز اھل  یا د: عدهیبه دستش رس یا ه ناگھان نامهکنشسته بودم، 

                                           
) آنجا که می گوید: المثنی و پدرش را ابوحاتم ذکر کرده ۹۶/ ۴طبرانی در الکبیر. نگا: المجمع ( -١

 است اما ھیچکدام را تخریج نکرده است. بقیه رجال آن ثقه ھستند.
 سازم. یمعاشش را دو ھزار م یعنی -٢
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گاه یبکت / یاند، و نطور خواندهیا ر گفت، گفتم: اختالف نمودند، گفت: اف! چه تو را آ
را  یسکاز آن  بعد :دیافزا ین شد، بعد من به منزلم آمدم، مید: و خشمگیگو یرد؟ مک

، ییایه نزدم بکدھم  یمعذرت خواستم گفت: تو را سوگند م یدنبالم فرستاد، و من از و
خواھم، و  ی، گفتم از خداوند مغفرت میگفته بود یزیآن گاه نزدش آمدم، گفت: چ

 یه آنچه را گفته بودکدھم،  یگردم، گفت: تو را سوگند م یبر نم یزیآن به چ بعد از
نطور خوانده شده، ینطور و ایم نوشته شده: قرآن ای: برای، گفتم: گفتییرار نماکم تیبرا

 ؟ گفتم: تالوت نمودم:ید: از چه دانستیاند، پرس گفتم: اختالف نموده

�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ۥُ�ُ َقوۡ  ِجُبَك ُ�عۡ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿  َ ٱ ِهدُ َو�ُشۡ  َيا�ُّ َّ�  ٰ  ﴾بِهِ قَلۡ  ِ�  َما َ�َ

ُ ٱوَ ﴿دم ینجا رسیا ه بهکن یتا ا  .]۲۰۵[البقرة:  ﴾َفَسادَ لۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ
ا به یدن یه سخن او تو را درباره زندگانکاست  یسکاز مردمان  یو بعض«: ترجمه

گرداند... و خداوند فساد را  یآورد، و خدا را بر آنچه در دلش است گواه م یشگفت م

 .»دارد یدوست نم
 ند، باز خواندم:ک یصاحب قرآن صبر نمن عمل را نمودند، یا یو وقت

َ ٱ تَّقِ ٱ َ�ُ  �ِيَل  �َذا﴿ َخَذتۡ  �َّ
َ
ةُ لۡ ٱ هُ أ ِ  عِزَّ ۡ ٱ َس َوَ�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ  ۥُبهُ فََحسۡ  ِم� ثۡ ۡ�ِ ٱب  ٢٠٦ ِمَهادُ ل

ٓ بۡ ٱ َسهُ َ�فۡ  ي�َۡ�ِ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ  ِۚ ٱ َضاتِ َمرۡ  ءَ تَِغا ُ ٱوَ  �َّ ِ  رَُءوُفۢ  �َّ  ﴾٢٠٧ ِعَبادِ لۡ ٱب
 .]۲۰۷-۲۰۶[البقرة: 
شاند، ک یبر و لجاجت او را به گناه مکبه او گفته شود از خدا بترس، ت یو وقت«: ترجمه

است  یسکاز مردمان  یاست. و بعض یگاھیاست، و چه بد جا یافکش یآتش دوزخ برا

ه بر بندگان بس یخدا م یطلب رضا یه نفس خود را براک  .»ار مھربان استیفروشد، واللَّ
ن ید: ایگو یم مکه جانم در دست اوست. حاک ی،، سوگند به ذاتیگفت: راست گفت

 ھم با او موافقت نموده است. یح است، و ذھبیو مسلم صح یث به شرط بخاریحد

 ن امریاز ابن عباس در مورد خوفش از ا یگریقصه د
ه بن عب ینزد و ه ک یه گفت: در حالکت است یر رواید بن عمیھم چنان از عبداللَّ

ه در کنم یب یابن عباس ھمراه عمر بود، و او دستش را گرفته بود، عمر گفت: قرآن را م
د یگو ین را دوست ندارم مین من ایرالمؤمنیام یان مردم ظاھر شده است، گفتم ایم

ه خواندند ک ید و گفت: چرا؟ گفتم: چون آنان ھر زمانیشکدستش را از دست من 
ردند گردن کاختالف  ینند، و وقتک ید اختالف منیتتبع نما ینند، و وقتک یتتبع م
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جدا  یاز و یم نمود، و روزکنار گرفته نشست و ترکد: از من یگو یزنند، م یگر را میدیک
اش در وقت ظھر نزدم آمد  دانست، بعد از آن فرستاده یه جزخدا آن را نمکماندم،  یباق

ام  ؟ من گفتهیچگونه گفتن حاضر شو، من نزدش آمدم، گفت: یرالمومنیو گفت: نزد ام
 داشتم. یده نگه مین امر را ازمردم پوشیگفت: من ا س رار نمودم، عمرکرا ت

 برای قاریان قرآن ص ها و مواعظ اصحاب پیامبر نصیحت

 س اندرز و موعظه عمربن الخطاب
ران یام یه گفت: عمربن خطاب براکت نموده است، یروا ینانه عدوکه از یابن زنجو

 یھا در اعطا آن ید، تا برایم بفرستیفھرست ھمه حافظان قرآن را براه کارتش نوشت 
م یمختلف ارسال نما یھا بخشسوی  بهرم، و آنان را یرا در نظر بگ یگاه خوبیمعاش جا

به او نوشت: تعداد حافظان قرآن نزد من به  س یاد دھند. اشعریتا به مردم قرآن 
 ان نوشت:ده است، آن گاه عمر به آنیصد و چند مرد رسیس

ملة ـمن معه من حبن قيس و ا�عمر اىل عبد ا�الرمحن الرحيم، من عبد اهللا �سم«
فالن هذا القرآن اكئن ل�م اجرا و�ئن ل�م رشفا القرآن. سالم علي�م، اما بعد: 

انلار، ومن  قفاه حىت يقذفه يف عن�م، فانه من اتبعه القرآن زخ يفال يتبوذخرا، فاتبعوه و
ال و رد به القرآن جنات الفردوس، فليكونن ل�م شافعاً آن استطعتمتبع القرآن و

من �ل به القرآن دخل ه من شفع هل القرآن دخل اجلنة، وي�ونن ب�م ما حال، فان
هو احدث الكتب عهدا هدى. وزهرة العلم، وـاسناد. واعلموا آن هذا القرآن ينابيع ال

اعلموا آن العبد اذا قام من وقلو�ا غلفا. واعيناً عميا وآذانا صما  اهللا بالرمحن، به يفتح
ملك فاه ىلع فيه و�قول: اتل اتل فقد طبت ـضع الوك وتوضا ثم كرب وقرا والليل فتس

القرآن مع  آن قرآءةوطاب لك، وآن توضا ولم �ستك حفظ عليه ولم بعد ذلك. اال و
نور، والز�ة  خ� موضوع، فاستكرثوا منه ما استطعتم، فان الصالهك� مكنون و الصاله

ال و حجة ل�م او علي�م، فاكرمواالقرآنالصرب ضياء والصوم جنة، والقرآن برهان، و
عمل به مكرم من اكرمه ومه� من اهانه، واعلموا انه من تاله وحفظه و اهللا تهينوه، فان

 اكن هل ذخرا يف آن شاء اجلها هل يف ،دعوة مستجابة ا�واتبع مافيه اكنت هل عند
ّ

 ادلنيا اال
به نام «: ترجمه .»ىلع ر�هم يتو�ونبىق ل�ين آمنوا وخ� وا ا�اعلموا انما عنداالخرة و
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ه بن ق ینده و مھربان، از طرف بنده خدا عمر برایخداود بخشا ه از ک یسانکس و یعبداللَّ
ره یه اجر، شرف و ذخیماتان  ین قرآن برایسالم بر شما باد، اما بعد: ا اند، یحافظان قرآن با و

د، او را از یه قرآن دنبال نماکرا  یسکند، چون کد و او شما را دنبال نینک یرویاست، از آن پ
را وارد  یند، قرآن وک یرویه از قرآن پک یسکراند تا در آتش اندازدش، و  یعقبش م

د با یننده باشد، و نباکد، شفاعت یشما، اگر توانست ید قرآن برایسازد، با یفردوس م یھا جنت
د، وارد جنت یه قرآن شفاعت نماک یسک یننده باشد، چون براکو مجادله  شما خصم

 یھا ن قرآن چشمهیه اکد یگردد. وبدان ید داخل آتش میقرآن مجادله نما یسکشود، و با  یم
ن یھا به رحمان است، توسط ھم تابکن یتر یکنزد یعلم است، و او نگاه زمان یت و روشنیھدا

د یند. و بدانک یبسته را باز م یھا ر و قلبک یھا ور، گوشک یھا ه خداوند چشمکقرآن است 
د و یر بگویبکند و بعد از آن تکد، وضو ینما کزد، مسوایاز طرف شب برخ یه بنده وقتک

ن، خودت کن، تالوت کد: تالوت یگو یگذارد، و م یم یبخواند، فرشته دماغش را بر دھن و
د، ینما یحفاظت م یند، از وکن کمسوا د ویاست، و اگر وضو نما یت خوبیو برا یخوب ھست

گاه باشک ین معامله نمیچن یول رھا  یریده و خیپوش یه قرائت قرآن با نماز گنجکد، یند. آ
ات کرا نماز نور است، زید. زییاد تالوت نماید آن را زیتوان یه مکن ھر قدر یشده است، بنابرا

ا بر یحجت است، تان  یا برای است، روزه سپر است و قرآن یل و برھان است، صبر روشنیدل
ه کاست  یسکد، چون خداوند عزت دھنده ید، و خوارش مسازییتان، قرآن را عزت نما خالف

آن را  یسکه کد یند، و بدانکه آن را اھانت کاست  یسکننده کل ید، و ذلیآن را عزت نما
 یند بررسک یروید و از آن چه در آن است پیند، و بدان عمل نماکد. و حفظش یتالوت نما

دھد. در  یبه او م یا به زودیباشد اگر بخواھم آنرا در دن یمستجاب م ینزد خداوند دعا یو
ه آنچه نزد خداست بھتر است و کد یباشد، و بدان یره میش ذخین صورت در آخرت برایر ایغ

ن ی. ا»نندک یل مکبر پروردگاشان تو اند و مان آوردهیه اک یآنان یاست، البته برا یمدن یباق
 ) آمده است.۲۱۷/۱نز (کن در الیچن

 س یاشعر یاندرز و موعظه ابوموس
ه کرا  یآنان یه: وکت نموده یروا ینانه از ابوموسک) از ابو۲۵۷/۱( هیم در الحلیابونع

رسد،  یصد تن میه تعدادشان به سکرد، و متوجه شد کقرآن را حفظ نموده بودند جمع 
باشد و  یتان اجرھم م ین قرآن برایگفت: اان داشته و یقرآن را ب یعظمت و بزرگ یو

ه قرآن ک یسکند، چون کد و قرآن شما را دنبال نینک یرویباشد قرآن را پ یگناه ھم م
د، یه قرآن دنبال نماکرا  یسکد، و ینما ین مییرا در باغچه جنت پا ید، وینما یرویرا پ

از ( یلیھمچنان از ابواسود د یاندازد. و نزد و یراند و در آتش م یاو را از عقبش م
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ز حافظ قرآن را جان را جمع نمود، و گفت: یقار یه گفت: ابوموسکت است یروا )پدرش
 یم، ویصد تن نزدش وارد شدید: در حدود سیگو ید، میورود نزدم اجازه ندھ یبرا
 یه درازکن نشود ید، چنین این سرزمیان اھل ایما وعظ نمود و گفت: شما قار یبرا

تاب کاھل  یھا ه قلبکسخت گردد، چنان ھایتان  شما اثر بگذارد، و قلب یزمان رو
و  یه آن را در درازکنازل شد،  یا ما سوره یسخت شده بود، بعد از آن گفت: برا

فرزند آدم، دو  یه را از آن حفظ نمودم: اگر برایم، من آیداد یه مید به برائت تشبیتشد
م ابن آدم را جز کباشد، و ش یھا م در ضمن آن یسوم یاز طال باشد، در طلب واد یواد
 ٢ه ما آن را به مسبحاتکنازل شد،  یگریسوره د ،١ندکتواند ُپر  ینم یزیچ کخا

 را از آن حفظ نمودم: یا هیسبح لله، من آ :ن بودیم، اولش چنیداد یه میتشب

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  .]۲[الصف:  ﴾٢ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ  َءاَمُنوا

 .»د؟ییگو ید چرا مینک یمؤمنان! آنچه را به آن عمل نم یا«: ترجمه
ِقيَاَمةِ «

ْ
لُوَن َ�نَْها يَْوَم ال

َ
ْ�نَاقُِ�ْم، ُ�مَّ �ُْسأ

َ
بر  یشھادت« .٣»َ�تُْكتَُب َشَهاَدٌة يِف أ

 .٤»دیشو یده میامت پرسیشود، و باز از آن در روز ق ینوشته مھایتان  گردن

ه بن مسعوداندرز و   س موعظه عبداللَّ
وفه نزدش آمدند، کاز اھل  یه: مردمانکت نموده یروا س ر از ابن مسعودکابن عسا

ه در قرآن اختالف کھا سالم داد و به ترس خدا دستورشان داد، و ارشاد فرمود  او به آن
گردد، و نظر یشود و فراموش نم یند، چون قرآن مختلف نمینند، و در آن منازعه ننماکن

عت یه حدود و فرائض شرکد ینیب یا نمیشود، آ یثرت تداول و داد و گرفت نابود نمکبه 
رد و ک یامر م یزیت به چیاز دو آ ییکاست؟ و اگر  ییکاسالم و امر خداوند درآن 

قرآن ھمه آن را جمع  ینمود، در آن صورت اختالف بود، ول یم یگرش از آن نھید
ن یه از بھترکان شما فراھم آمده باشد، یدر م یارم فقه و علمدوینموده است، و من ام

 ص به آنچه بر محمد یه وکرا بدانم  یان مردم باشد، و اگر احدیفقه و علم موجود در م
ت کش حریتواند مرا به او برساند، حتمًا به سو یتر است، و شتر م نازل شده عالم

                                           
 ن از منسوخ قرآن است.یا -١
 ا لفظ مشابه به آن شده است.یو » سبح لله«به شان  ه شروعک ییسوره ھا یعنی -٢
 ز از قرآن منسوخ است.یت نین جزء دوم آیا -٣
 ) به مانند آن.۳۳۲۸. دارمی (صحیح -٤
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رسول  یبار برایکه قرآن در ھر سال کم، من دانستم یفزایبر علمم ب ینم، تا علمک یم
 ید، من وقتیه وفات نمود، دوبار به او عرضه گردک یشد، و در سال یعرضه م ص خدا

ه به قرائت من ک یسکخوانم،  یو میکه نکداد  یم خبر میخواندم، برا یاو م یه براک
ھا  ن لھجهیاز ا ییکه بر ھر ک یسکند، و کن کنگرداند و آن را تر ید از آن رویبخواند، با
ار کاز آن ان یه از حرفک یسکند، چون کند و آن را رھا نکد از آن اعراض نیخواند، با

) آمده است. و امام ۲۳۲/۱نز (کن در الین چنیار نموده است. اکاش ان د، از ھمهینما
ه روا ین را از مردی) ا۴۵۰/۱احمد ( ه کت نموده است، یاز ھمدان از اصحاب عبداللَّ

ه خواست به مده ک یگفت: ھنگام ارانش را جمع نمود و گفت: به خدا ید، یاینه بیعبداللَّ
 ین حالتیان شما، در بھترین، فقه و علم به قرآن در میه امروز دکدوارم یسوگند، من ام

ث را به طول آن یر مسلمانان متصور است... و حدکان لشیه در مکقرار داشته باشد، 
ثرت تداول کشود، و نه براثر  یقرآن نه مختلف من یآمده: ا یت ویر نموده، و در رواکذ

 یثمیرده است. ھکت یز رواین ین را طبرانیا .١گردد یر میھنه و حقکوداد و گرفت 
ه رجال آن رجال ینام برده نشده، و بق یه از وکآمده،  یسکن ید: در ایگو ی) م۱۵۳/۷(

 یه گفت: براکت نموده، ی) از ابن مسعود روا۱۳۰/۱( هیم در الحلیو ابونع اند. حیصح
و به روزش  اند، ه مردمان در خوابک یه به شبش در حالکسته است، یحامل قرآن شا

شوند، و به  یه مردمان خوش مک یخورند، و به اندوھش درحال یه مردمان مک یدر حال
گر یه مردم با ھمدک یاش در حال یخندند، و به خاموش یه مردم مک یاش در حال هیگر

ند شناخته ینما یبر مکه مردم تک ینند، و به خشوعش در حالک یم مزاح و صحبت
مت و بردبار عالم و کن با حیان و اندوھگیه گرکسته است یحامل قرآن شا یشود، و برا

ننده و کاد یو غافل، فر که خشکست یسته نیحامل قرآن شا یخاموش باشد و بررس
ه گفت: اگر کت است یروا یھم چنان از و یغوغاگر و زود غضب شونده باشد. و نزد و

 ید: ایگو یه مک یدیاز خداوند شن ی، وقتیه طرف صحبت و مخاطب باشک یتوانست
ند و ک یامر م یریا به خی ید، گوشت را بدان فرا بده، چون ویا مان آوردهیه اک یسانک
 د.ینما یمنع م یا از شری

 
 

                                           
 ).۱۵۳/ ۷نگا: المجمع ( ) در سند آن ناشناخته ھایی ھستند.۴۰۵/ ۱. احمد (ضعیف -١



 ٣١٩ شان به آن باب سیزدهم: رغبت و عالقمندی اصحاب به علم و ترغیب

 

 استو آنچه برای مشغول به آن الزم  ص اشتغال به احادیث رسول خدا

صحبت  ص امبریه پک یامت، در حالیدرباره ق ص امبریاز پ یسئوال اعراب
 نمود یم

در  ص امبریه پک یه گفت: در حالکت نموده، یروا س رهی) از ابوھر۱۴/۱( یبخار
امت چه وقت ینزدش آمد و گفت: ق یینمود، اعراب یمردم صحبت م یبرا یمجلس

د، یرا شن یقوم گفتند: گفته و یبه صحبت خود ادامه داد، بعض ص است؟ رسول خدا
ه صحبتش را تمام نمود، کن یده است، تا ایه نشنکگر گفتند: بلید ید، برخیو آن را بد د

پاسخ داد:  -» امتیننده از قکسئوال « ١پندارمش یم -» جاست؟ک«آن گاه گفت: 
امت یع شد، آن گاه منتظر قیه امانت ضاک یوقت«رسول خدا، فرمود:  ینجا ھستم ایا

ر اھلش سپرده یار به غکه ک یوقت«ع شدن آن چطور است؟ فرمود: ید: ضای، پرس»شبا
 .٢»امت باشیشد، آن گاه منتظر ق

در  ص امبریعمل نمودن به امر پ یدر راستا ص امبریث پیغ حدیوابصه و تبل
 الوداعه خطبه حج

د ید فطر، و عیدر رقه درمسجد بزرگ روز ع یه: وکنموده  تیبزار از وابصه روا
ه کدر حجةالوداع حاضر بودم،  ص گفت: من نزد رسول خدا یستاد و میا یم یاضح

» تر است؟ دام ماه حرامکمردم،  یا«فرمود:  ینمود، و یمردم صحبت م یبرا یو
ن شھر، گفت: یگفتند: ا» تر است؟ دام شھر حرامکمردم،  یا«ن ماه، گفت: یگفتند: ھم

ن یر شما چون حرمت امروزتان در ھمبھایتان  و ناموستان  شما، اموال یھا خون«
ا ابالغ ید حرام است، آینک یه با پروردگارتان مالقات مک ین شھرتان، تا روزیدر ھمتان  ماه

بار «آسمان بلند نمود و گفت: سوی  بهرا ھایش  ، آن گاه دستیمردم گفتند: آر» نمودم؟
». برساندتان  بیبه غاد حاضر شما یمردم، با یا«بعد از آن فرمود: ». ا! گواه باشیخدا
 .٣میگفته است برسانمان  یبرا ص ه رسول خداکچنان تان  ید،: تا برایشو یکنزد

                                           
ننده از کسئوال «لفظ » جاستک«ا بعد از لفظ یآ ص امبریه پکنموده  کنجا شیدر ا یراو -١

 ر. م.یا خیرا ھم افزوده است » امتیق
 ).۵۹بخاری ( -٢
 ) می گوید: رجال آن ثقه ھستند.۱۳۹/ ۱) ھیثمی (۴/۲۶۶. طبرانی در االوسط (صحیح -٣
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 اند. د: رجال آن ثقه دانسته شدهیگو ی) م۱۳۹/۱( یثمیھ

 برسانند یارانش تا از ویدستور ابوامامه به 
ب یمان بن حبیا و سلیرکز یه گفت: من و ابن ابکت نموده، یحول رواکاز م یطبران

غ ین مجلس تان، از تبلیم، گفت: ایم، به او سالم دادینزد ابوامامه در حمص وارد شد
ابالغ نموده است، شما ھم ابالغ  ص و برھانش بر شماست، رسول خداتان  یخدا برا

م، ینشست یه گفت: ما نزد ابوامامه مکت است یم بن عامر روایاز سل یتید. و در روایینما
شد،  یخاموش م ینمود، و وقت یان میبمان  یبرا یادیز ثیاحاد ص و از رسول خدا

 یثمیھ .١دینکابالغ شد، ھمانطور ابالغ تان  یه براکد؟ چنانیا دانستیگفت: آ یم
ھا  ت نموده، و اسناد آنیر روایبکدر ال یت را طبرانین دو رواید: ایگو ی) م۱۴۰/۱(

 حسن است.

نند و به مردم ک یت میثش را روایاحاد هک یسانک یبرا ص امبریپ یدعا
 آموزند یم

فرمود:  ص ه گفت: رسولکت نموده، یروا ب در األوسط از ابن عباس یطبران
ستند؟ کیت یفه ھایرسول خدا، خل یم: ای، گفت»نکم را رحم یفه ھایا، خلیبار خدا«

نند و آن را به مردم ک یت میثم را روایند، احادیآ یه بعد از من مک یآنان«گفت: 
ن را ھمچنان ابن نجار و ی) آمده است، و ا۷۴/۱ب (ین در الترغین چنیا .٢»آموزند یم

) آمده، ۲۴۰/۵( –نز که در الکشان، چنان یر ایث و غیب در شرف اصحاب الحدیخط
 اند. ردهکت یروا

 قبل از نماز جمعه یره در مسجد نبویان نمودن ابوھریث بیحد
را  س رهیه گفت: ابوھرکت نموده، ی) از عاصم بن محمد از پدرش روا۵۱۲/۳م (کحا

ستاده بود یه اک یمنبر در حال یھا نیآمد، و از شاھ یرون میه روز جمعه بکدم ید

                                           
 ).۱۴۰/ ۱) ھیثمی آن را حسن دانسته است (۱۶۰/ ۸(. طبرانی در الکبیر حسن -١
(دروغین). طبرانی در االوسط. منذری به ضعیف بودن آن اشاره نموده و آلبانی در  موضوع -٢

) ۱۱۷۱) ضعیف الجامع (۸۵۴) می گوید: موضوع است. نگا: الضعیفة (۷۴ضعیف الترغیب (
بن عیسی الھاشمی است که  ). در سند آن حمید۳۴۸/ ۱) نصب الرایة (۱۲۶/ ۱المجمع (

 .دارقطنی درباره اش می گوید: کذاب است!
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رده شده است کق یه صادق و تصدک ص گفت: ابوالقاسم رسول خدا یگرفت و م یم
باز شدن  یصدا ینمود،و وقت یان میث بیره حدیرد، آن گاه ابوھرکان یث بیما حد یبرا

د: یگو یم مکحا .١نشست ید میشن یرون شدن امام به نماز میب یبرا دروازه مقصوره را
 یاند، و ذھب ردهکت نیو مسلم آن را روا یبخار یح االسناد است، ولیث صحین حدیا

 ھم با او موافقت نموده است.

 ثیت حدیاز روا ش یعمر، عثمان و عل یخوددار
ه گفت: ما کاند  ت نمودهیروام در المعرفة از اسالم یو ابونع یلی، عقیاحمد، ابن عد

گفت: از  ین، مکان یث بیما حد یبرا ص م: از رسول خدای گفت یم س به عمر یوقت
گفته است:  ص نم، رسول خداکم ک یا حرفیم یاد نمایز یه حرفکترسم  ین میا

نز کن در الین چنیا .٢»بر من دروغ بندد در آتش است یه به قصد و عمدک یسک«
ت یر از عبدالرحمن بن حاطب رواکابن سعد و ابن عسا ) آمده است. و۲۳۹/۵(

ان یث بیه در حدکدم، یرا ند ص از اصحاب رسول خدا یسکچ یه گفت: ھکاند  نموده
ان یث بیاز حد یه وکن یند، مگر اکت یث روایوتر حدیکتر و ن تمام س نمودن از عثمان

و بزار  یعلیاحمد، ابو) آمده است. و نزد ۹/۵ن در المنتخب (ین چنید. ایترس ینمودن م
ن باز یا ص ان نمودن از رسول خدایث بیگفت: مرا از حد یه مکت است یاز عثمان روا

 یه از وکدھم  یم یمن گواھ یه از خوب فرا گرفتگان اصحابش نباشم، ولکدارد،  ینم
گاھش را در ید جایام، با ه نگفتهکد یرا بگو یزیه بر من چک یسک«گفت:  یدم میشن

ه بر ک یسک«ل مرفوع آمده: کبه ش یشان از وینزد ا یگریت دیو در روا ».ندیآتش بب
 یثین حدید: ایگو ی) م۱۴۳/۱( یثمیھ .٣»ردیدر آتش بگ یا د خانهید بایمن دروغ گو

ه کزناد آمده،  یق اول عبدالرحمن بن ابیو در طر اند، حیه رجالش رجال صحکاست، 
 س یشان از علیر ایو مسلم و غ یبخار] ثقه دانسته شده. یباشد، و [نزد بعض یف میضع
ن ینم، اک یان میث بیحد ص شما از رسول خدا یبرا یه گفت: وقتکاند  ت نمودهیروا

                                           
) و آن را به شرط شیخین صحیح دانسته. ذھبی می گوید: در آن انقطاع ۵۱۲/ ۳. حاکم (ضعیف -١

 وجود دارد.
) درباره اش می ۱۴۲/ ۱. احمد و ابن عدی. در سند آن دحین بن ثابت است که ھیثمی (ضعیف -٢

 چیزی نیست. گوید: ضعیف است و
 ).۶۵/ ۱. احمد (صحیح -٣
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نگفته است،  یه وکم یه آنچه را بگوکن یتر است، از ا م محبوبیفتم برایه از آسمان بک
ن ین چنیا .١ب استیصحبت نمودم جنگ فرتان  یان خود و شما برایه در مک یو وقت
 ) آمده است.۲۴۰/۵نز (کدر ال

 ثیت حدیاز روا س ابن مسعود یخوف و خوددار
هکت نموده، یمون روای) از عمروبن م۳۱۴/۳م (کحا چنان بود،  س ه گفت: عبداللَّ

از رسول  ینمود، روز یان نمیث بیحد ص از رسول خدا یگذشت ول یبر او م یه سالک
د، و عرق از یگرد یبر او مستول یو سخت یان داشت، و دشواریب یثیحد ص خدا

م کحا .٢نیبه ا یکا نزدین، یگفت: مثل ا یختن نمود، و میش شروع به ریشانیپ
ت ین را روایآن دو ا یح است، ولیو مسلم صح یث به شرط بخارین حدید: ایگو یم
ن را در جامع العلم یھم با اوموافقت نموده است. ابن عبدالبر ا یاند، و ذھب ردهکن
ه روا) ۷۹/۱( ان نمود و گفت: یرا ب یثیحد یروز یه وکت نموده، یاز مسروق از عبداللَّ

ن، ید، و گفت: مثل ایز لرزینھایش  د، و لباسیبعد از آن لرز ،دمیشن ص از رسول خدا
آن، و از مسروق به مثل آن  ین را از عمرو به معنای) ا۱۵۶/۳ن. ابن سعد (یا شبه ای

 رده است.کت یروا

 نیا شبه این یث شان: مثل ایت حدیدر روا ش انس و ابن عمرقول ابودرداء، 
ه گفت کت نموده، یروا یس خوالنیاند از ابوادر ر ور جالش ھم ثقهیبکدر ال یطبران

ا ین یگفت: ا یشد م یفارغ م ص ث از رسول خدایان حدیاز ب یدم وقتیابودرداء را د
و ابن  .٣) آمده است۱۴۱/۱(ن در مجمع الزوائد ین چنین. ایل اکا به شین یمثل ا

چنان  س ه: ابودرداءکت نموده ید روایعه بن زی) از رب۷۸/۱ن را در الجامع (یعبدالبر ا
ن یل اکن نبود، به شیا، اگر ایثش آمده: بار خدایر نموده، و در حدکبود... و مثل آن را ذ

نز که در الکر از ابودرداء به مثل آن، چنانکو ابن عسا یانی، رویعلین را ابویبود. ا
 اند. ت نمودهی) آمده، روا۲۴۲/۵(

                                           
 ).۱۰۶۶) مسلم (۳۶۱۱نگا: بخاری ( -١
 ) و آن را به شرط شیخین صحیح دانسته است.۳۱۴/ ۳. حاکم (صحیح -٢
 ) می گوید: رجال آن ثقه ھستند.۱۴۱/ ۱) طبرانی در الکبیر. ھیثمی (۲۶۸. دارمی (صحیح -٣
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ه گفت: انس کت نموده، ین روایری) از محمدبن س۷۹/۱ابن عبدالبر در جامع العلم (
نمود، و از آن  یان میب ص را از رسول خدا یثیحد یه وقتکچنان بود،  س کبن مال
احمد، ن را ھم چنان یگفت. ا ص ه رسول خداکا چنان یگفت:  ید، میگرد یفارغ م

م ک ص ه گفت: انس از رسول خداکاند  ت نمودهین روایریم از ابن سک، و حایعلیابو
ر نموده، چنان کداشت... و مثل آن را ذ یان میث بیحد ینمود، و وقت یان میث بیحد

 ) آمده است.۲۴۰/۵نز (که در الک
از  ییکچ یه گفت: ھکت نموده، یروا ی) از ابوجعفر محمدبن عل۱۴۴/۴ابن سعد (

ه بن عمر، در ا ص اران رسول خدای  ص را از رسول خدا یزیچ یه وقتکن یاز عبداللَّ
ند، بر حذرتر نبود. و نزد کنطور و آنطور نید و ایادت و نقصان ننمایبشنود، و در آن ز

عمر مجالست  یسال با اب یکه گفت: کت است یروا ی) ھم چنان از شعب۱۴۵/۴( یو
 ند.کان یب ص از رسول خدا یثیه حدکدم ینشن یاز و ینمودم، ول

 تشیث و رواین در حفظ حدیاعتماد عمران بن حص
ه گفت: از رسول کت نموده، یروا ب نیر از عمران بن حصیبکدر ال یطبران

ن مرا باز یھا فقط ا ان آنیھا را حفظ نمودم، و از ب دم، و آنیشن یثیاحاد صخدا
د: رجال آن ثقه یگو یم یثمیھنند. ک یھا با من مخالفت م ارانم در آنیه کدارد،  یم

ن به من یه گفت: عمران بن حصکت است یاند. و نزد احمد از مطرف روا دانسته شده
 یدو روز پ ص ه اگر بخواھم از رسول خداکدانم  یمطرف، به خدا سوگند، م یگفت: ا

ده سست ین پدین عمل اینم، باز مرا از اک یرر نمکرا م یثینم، حدکان یث بیحد یدر پ
از اصحاب  یا بعضی ص از اصحاب محمد یه مردانکد، ینم گردانیو بدان بدبساخت 

دند، یدم شنیه من شنکه من حاضر بودم حاضر بودند، و چنان ک، چنان ص محمد
گفت: اگر  یانًا میمشتبه شده است، و احشان  شیه براکند ک یان میرا ب یثیاحاد یول

ن و آن چنان ین چنیه اکدم یشن ص خدا یه از نبکان نمودم یث بیحدتان  یمن برا
 ص خدا یگفت: از نب یاد نموده میانًا سوگند یام، و اح ه راست گفتهکدانم  ید، میگو یم

ن ابوھارون ید: در ایگو ی) م۱۴۱/۱( یثمید. ھیگو ین و آن چنان مین چنیه اکدم یشن
 را نوشته باشد. ینامه و یه زندگکافتم یرا ن یسکآمده، و من  یغنو
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  گفت ص د: رسول خدایه بگوکنیب از ایھراس صھترس و 
ه روا یمان بن ابیر از سلک) و ابن عسا۲۲۹/۳ابن سعد ( ه کاند  ت نمودهیعبداللَّ

ان یث بیحدتان  یه گفت: به خدا سوگند، به قصد براکدم یشن س بیگفت: از صھ
شاھدش چه  ش از آنید، از غزاھاییایب یگفت، ول ص م: رسول خدایه بگوکنم، ک ینم

ن یر. ایگفت: نخ ص م: رسول خدایه بگوکنینم، اما اکت یاکحتان  یدم برایبودم و د
 ) آمده است.۲۰۳/۵ن در المنتخب (یچن

 یث به معنیت نمودن احادیواثله بن اسقع و روا
ه گفت: من و کت نموده، یحول رواک) از م۷۹/۱ابن عبدالبر در جامع العلم (

را  یثیحدمان  یابواالسقع، برا یم: ایم، و گفتیوارد شد س ابواالزھر نزد واثله بن اسقع
و  یادتیباشد، نه ز ی، نه در آن وھمیده باشیشن ص ه آن را از رسول خداکن، کان یب

از قرآن تالوت نموده است؟  یزیاز شما امشب چ ییکچ یا ھی، گفت: آینه ھم نقصان
الف را در آن اضافه ه واو و ک یم، حتیق حفظ نداریما آن را دق ی، ولیم: آریگفت

است، و در حفظ آن تان  انیفالن وقت تا حال در م ین قرآن، از ابتدایم، گفت: اینک یم
د، پس در یینما یادت و نقصان میه زکد یپندار ید و باز ھم شما، مینک یر نمیھم تقص

ه ما آن کد، بسا اوقات ینک یر مکم، چه فیا دهیشن ص ه از رسول خداک یثیمورد احاد
 یث را به معنیه حدکاست،  یافکتان  ین برایم، ھمیا دهیشن یبار از ویکرا فقط 

 .١نمکان یبتان  یبرا

 نمود یت میث روایاد حدیه زکاز اصحاب  یسکبر  س ار عمرکان
ه گفت: به خدا کت نموده، یم بن عبدالرحمن بن عوف روایر از ابراھکابن عسا

 ص د، دنبال اصحاب رسول خدایه وفات نماکن یقبل از ا س سوگند، عمربن خطاب
نمود:  یجمع آور ]ین خالفت اسالمیمختلف [سرزم یھا شان را از بخشیفرستاد، و ا

ه بن حذافه، ابودرداء، ابوذر، عقبه بن عامر ه از ک یثین ھمه احادی، و گفت: اش عبداللَّ
 ست؟ گفتند: ما را بازید چیا ن خالفت پخش نمودهیدر سرزم ص رسول خدا

ر، به خدا سوگند، از من تا زنده ھستم ید، نخینیر، نزدم اقامت گزید؟ گفت: نخیدار یم
 یه درگذشت از وکن یم، و تا اینک یم و بر شما رد میریگ یم، مید، ما داناتریشو یجدا نم

                                           
 ).۵۴/ ۲۲لکبیر () و طبرانی در ا۷۹/ ۱ابن عبدالبر در جامع ( -١
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ن را در األوسط از یا ی) آمده است. و طبران۲۳۹/۵نز (کن در الین چنیجدا نشدند. ا
ه گفت: عمربن خطاب نزد ابن مسعود، ک ت نموده،یمن روام بن عبدالرحیابراھ

ثرت از رسول که به ک یثین احادیفرستاد و گفت: ا ش و ابودرداء یابومسعود انصار
د نگه یه به شھادت رسکن ینه، تا ایست؟ و آنان را در مدید چینک یت میروا ص خدا

ستم یم در سال بیاثر منقطع است، و ابراھ یکن ید: ایگو ی) م۱۴۹/۱( یثمیداشت، ھ
) از ۱۵۳/۴ننموده است. و ابن سعد ( کعمر جز سه سال را در یتولد شد، و از زندگ

 رده است.کر کت نموده، و ابوذر را به عوض ابومسعود ذین را روایم مثل ایابراھ

 دیه مسن گردک یث ھنگامیت حدید بن ارقم از روایز یخوددار
 س دبن ارقمیه نزد زک یه گفت: وقتکت نموده، یروا یاوف یر از ابن ابکابن عسا

گفت: مسن  ین، مکان یث بیحدمان  یبرا ص م: از رسول خدای گفت یم، میآمد یم
ن یسخت است. ا ص ان داشت از رسول خدایث بیم، و حدیم و فراموش نمودیشد
 ) آمده است.۲۳۹/۵نز (کن در الیچن

 اعتنا به عمل زیادتر از اعتنا به علم

 ن بارهیدر ا ش و انسقول معاذ، ابودرداء 
ت یل مرفوع رواکر از ابودرداء به شکو ابن عسا س ب از معاذیو خط یابن عد 

 ینفعتان  یھرگز خداوند برا ید، ولیاموزید بیاموزید بیخواھ یآن چه م«ه: کاند  نموده
و در نزد ابوالحسن بن  .١»دینکد عمل نیدان یه بدان چه مکن ید، تا اینخواھد رسان

از علم آنچه «ت است: یل مرفوع رواکبه ش س اش از انس یدر امال ینیاخرم مد
د اجر و ینکه عمل نکن یبه خدا سوگند، به ھمه علم تا ا ید، ولیاموزید بیخواھ یم

ر آمده است. و ابن عبدالبر در العلم ین در جامع الصغین چنیا .٢»دیشو یپاداش داده نم
ه گفت: ده تن از اصحاب کموده، ت نیحول از عبدالرحمن بن غنم رواک) از م۶/۲(

                                           
) و ضعیف ۳۴۰۷. ابن عدی و خطیب از معاذ و ابن عساکر از ابودرداء. نگا: الضعیفة (ضعیف -١

 ).۲۴۵۳الجامع (
) و ضعیف الجامع ۳۴۰۷. ابوالحسن االصرم المدینی در امالی خود از انس. نگا: الضعیفة (ضعیف -٢

)۴۵۵.( 
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م، یآموخت یان نموده گفتند: ما در مسجد قبا علم میث بیم حدیبرا ص رسول خدا
 ر نموده.ک، و مثل آن را ذ»دیاموزیب«گفت:  یشد، م یرون مینزدما ب ص رسول خدا یوقت

 س ن باره و قول عمریدر ا یمرد یبرا ص امبریقول پ
رسول خدا،  یگفت: ا یه گفت: مردکت نموده، یروا س یب در الجامع از علیخط

د: حجت علم را چه از من ی، پرس»علم«ند؟ گفت: ک یحجت جھل را چه از من دور م
ه بن خراش آمده، و ضعیدر ا .١»عمل«د؟ فرمود: ینما یم ینف ن یباشد، ا یف مین عبداللَّ

ه کت نموده، یروا س به از عمریش ی) آمده است. و ابن اب۲۲۹/۵نز (کن در الیچن
د از اھل آن ینکد، و به آن عمل یشو ید، به آن شناخته میاموزیتاب خدا را بکگفت: 

 ) آمده است.۲۲۹/۵نز (کن در الین چنید. ایباش یم

 ن بارهیدر ا س یاقوال عل
اند  ت نمودهیروا س یر از علکب و ابن عسایدر الغر ینورید، دیاحمد در الزھد، ابوعب

د، یباش ید از اھلش مینکد، به آن عمل یشو ید، به آن شناخته میزامویه گفت: علم را بک
شود، و در آن جز ھر فرد  یار مکه نود درصد حق انکخواھد آمد،  یبعد از شما زمان

 یھا ت، و چراغیه آنان امامان ھداکست ید نیشود، ترد یاب نمیامکر یگمنام و گوشه گ
ن یفواحش را پخش و گسترش دھند. اه به شتاب و عجله ک ستندین یسانکاند، و  علم
 یه وکر شده، کمتذ ی) از عل۷/۲) آمده است. و ابن عبدالبر (۲۲۹/۵نز (کن در الیچن

ه دانست و بعد از کاست  یسکد، چون عالم ینکحامالن، قرآن، به آن عمل  یگفت: ا
ه حامل کخواھند آمد،  یرد، و اقوامکت یآن عمل نمود، و علمش با عملش موافق

ارشان کا آشی ھایشان یند، پنھانک یتجاوز نمھایشان  اما عملشان از حلق د،ان علم
نند و در مقابل ینش یباشد، حلقه وار م یمشان  علم مخالفشان  ند، و عملک یمخالفت م

ه نزد کشود،  ین مینش خشمگیبر ھمنش یه مردک یند، حتینما یگر افتخار میھمد
شان  از ھمان مجالسشان  ه اعمالک اند، یسانکنان یند، و او را بگذارد، ایبنش یر از ویغ

از  یر و نرسکن را در الجامع و ابن عسایا یدارقطن .٢شود یبلند نم أل خداوندسوی  به
 ) آمده است.۲۳۳/۵نز (که در الکاند. چنان  ت نمودهین را روایمثل ا یعل

                                           
 ).۲۲۹/ ۵خراش است که ضعیف است: الکنز (. خطیب در الجامع. در سند آن عبدالله بن ضعیف -١
 ).۳۸۲) دارمی (۲/ ۷ابن عبدالبر در الجامع ( -٢
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 ب ابن مسعود به جمع نمودن علم و عملیترغ
ه بن مسعود یطبران د، و یاموزیمردم ب یه گفت: اکت نموده، یروا س از عبداللَّ

د: رجال آن ثقه دانسته یگو ی) م۱۶۴/۱( یثمید. ھید عمل نمایه دانست باک یسک
) ۱۳۱/۱( هین را در الحلیم ایده است. و ابونعیده از پدرش نشنیه ابوعبکن یاند، مگر ا شده

ه به مثل آن روا ه بن عیاز علقمه از عبداللَّ ه کت است یم رواکیت نموده است. و از عبداللَّ
نمود، و  یه صحبت را با سوگند شروع مکدم ین مسجد شنیگفت: از ابن مسعود در ھم

از  ییکه کند، ک یچنان خلوت م یاز شما پروردگارش سبحانه و تعال ییکگفت: با ھر  یم
آدم، چه تو را در مقابل  ابن ید: ایگو یند، مک یشما با مھتاب در شب چھاردھم خلوت م

ابن آدم چه عمل  ی؟ ایابن آدم، به رسوالن چه پاسخ داد یفته و مغرور ساخت؟ ایمن فر
ه گفت: کت است یروا یبن عد ی؟. و از عدیم نمودیو تعل ی؟ در چه مورد آموختینمود

بر  یشد!! وا یداند، اگر خداوند خواسته بود، دانا م یه نمک یسکبر  یابن مسعود گفت: وا
) از ۲/۲ن را در العلم (یند، ھفت بار. و ابن عبدالبر اک یداند و باز عمل نم یه مک یسک

ه بن ع رده است. و ابن عبدالبر در کت یم از ابن مسعود به مثل آن چه گذشت رواکیعبداللَّ
ه گفت: ھمه مردم قول و گفتار خود را کت نموده، ی) از ابن مسعود روا۶/۲جامع العلم (

ه سھم خود را به کاست  یسکه فعلش موافق قولش باشد، ھمان ک یسکاند،  هو نمودیکن
 که قولش مخالف عملش باشد، فقط نفس خودش را ھالک یسکدست آورده است، و 

ا به که با اتک یسکه گفت: ھر کت است یروا ی) ھم چنان از و۱۰/۲( یند. و نزد وک یم
به آنچه خداوند به او  یسکشوند، و ھر  یمحتاج م ید، مردم به ویشه نمایخداوند استغنا پ

ز یر نکشوند. و ابن عسا ید، مردم به آن چه نزدش ھست محتاج میاد داده عمل نمای
 ت نموده است.ی) آمده، روا۲۴۳/۵نز (که در الکث اّول را مثل آن، چنان یحد

چه عمل  یامت به او گفته شود: در آنچه آموختیه روز قکنیخوف ابودرداء از ا
 ؟ینمود
گفت: من از  یم س ه گفت: ابودرداءکت نموده، یاز لقمان ابن عامر روا یھقیب

ه مرا در حضور مخلوق فراخواند و به من کترسم  ین میامت از ایپروردگارم، روز ق
 .١؟یچه عمل نمود یه آموختکد: آنچه را ی، پروردگارم، بگویکم: لبیمر، بگویعو ید: ایبگو

                                           
) ۳۴۷/ ۱۰) در سند آن شریک بن عبدالله ضعیف است. نگا: المجمع (۱۸۲/ ۹. طبرانی (ضعیف -١

 ).۴۲۸۸) و ضعیف الجامع (۴۱۵۷و الضعیفة (
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) از لقمان مثل ۲۱۴/۱( هیم در الحلیآمده است. و ابونع) ۹۰/۱ب (ین در الترغین چنیا
ه گفت: کت است یروا س ھم چنان از ابودرداء یرده است. و نزد وکت ین را روایا

 یامت به من گفته شود: ایه در روز قکن است یترسم، ا یه از آن مک یزین چیتر سخت
ند ک یه امر مک یا هیآ م: آموختم و دانستم، ھری؟ اگر بگویا جاھل بودی یمر، آموختیعو

 یل و عملیا تمثیپرسد: آ یننده مکت امر یپرسد: آ یاش م ضهید از فرینما یم یا نھی
رساند و  یه نفع نمک ی؟ و از علمیا خود را بازداشتیپرسد: آ یننده مک ی؟ و نھینمود
م یبرم، و ابونع یشود به خداوند پناه م یده نمیه شنک ییشود و دعا یر نمیه سک ینفس

و  یه گفت: انسان تا عالم نباشد، متقکت نموده، ی) از ابودرداء روا۲۱۳/۱( هیدر الحل
 یباشد. و نزد و یبا نمید ھرگز زیه عمل ننماکن یباشد، و به علم تا ا یزگار نمیپرھ

 یو نزد وت است. یروا یق عدیمثل قول ابن مسعود از طر ی) ھم چنان از و۲۱۱/۱(
در روز  أل ن مردم در منزلت نزد خداوندیگفت: بدتره کت است یروا ی) از و۲۲۳/۱(
 شود. یه از علمش نفع برده نمکاست  یامت عالمیق

 ان علم و عملیب معاذ و انس به جمع نمودن میترغ
ه گفت: بنده در کت نموده است، یروا س ) از معاذ۳/۲ابن عبدالبر در جامع العلم (

ده شود: از جسدش یز پرسیچھار چند، از کت کش حریه از جاکن یامت قبل از ایروز ق
ه آن را از کد، از مالش یه آن را در چه گذرانکانداخت، از عمرش کار  بهه آن را در چه ک
و نزد  .١ردکه چگونه بدان عمل کسب نمود و در چه مصرفش نمود و از علمش کجا ک
تا  ید، ولیاموزید بیخواھ یه گفت: ھرچه مکت است ین از معاذ روای) ھم چن۶/۲( یو

ن را در یم ایدھد. و ابونع یاجر و پاداش نمتان  ید خداوند به آن علم ھرگز براینکعمل ن
ت نموده است. و ابن عبدالبر در جامع العلم ی) از معاذ به مثل آن روا۲۳۶/۱( هیالحل

 ید، ولیاموزید، بیاموزید بیخواھ یه گفت: آنچه مکت نموده، یروا س ) از انس۶/۲(
دھد، اھتمام و  ید به شما اجر و پاداش نمینکه به آن عمل نکن یاخداوند بر علم تا 

 ت است.یخردان روا بی توجه علما فھم و عمل به علم است، و اھتمام و توجه
 
 

                                           
 ).۵۳۹) دارمی (۲۳۶/ ۱) ابونعیم (۳/ ۲. ابن عبدالبر در جامع العلم (صحیح -١
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 پیروی سنت، اقتدای سلف و انکار بر بدعت

 ن بارهیدر ا س عبکبن  یب ابیترغ
د بر راه و بر یبا ه گفت:کت نموده است، یروا س عبکبن  یاز اب هدر السن یائکالل

ه بر راه و سنت قرار کست ین یا ن بندهیزم ید، چون در رویسنت قرار داشته باش
زد، بعد خداوند یبر کش از ترس خدا اشیھا د و چشمیاد نمایداشته باشد، و خداوند را 

ه بر راه و سنت قرار داشته باشد و ک یا ن ھر بندهیزم ید، و در رویب نمایرا تعذ یو
زد، گناھان یبر پوستش از ترس خداوند برخ ید و مویاد نمایدر نفس خود خداوند را 

 کش بر سرش خشیھا برگ یه درختکزاند یر یند و مک یآنطور دور م أل را خداوند یو
ه ک یفتد، و به درستیاز آن بھایش  بر آن بوزد و برگ یدیشده باشد، و ناگھان باد شد

ن یبر راه خدا و سنت، از اجتھاد بر خالف راه خدا و سنت بھتر است. بنابرا یانه رویم
، یانه رویو م یا اقتصادیشگامانه باشد، یه عمل تان، اگر مجاھدانه و پکد یمتوجه باش

) آمده است، و ۹۷/۱نز (کن در الین چنیا .١شان استیا و سنت ایبراساس روش انب
 رده است.کت یا روان ری) مثل ا۲۵۳/۱( هیم در الحلیابونع

 ن بارهیدر ا ب ب عمر و ابن مسعودیترغ
ه: عمربن کت نموده یب روایدبن مسی) از سع۱۸۷/۲ابن عبدالبر در جامع العلم (

 یراد خطبه به پا شد و پس از حمد وثنایا ینه آمد برایه به مدک یھنگام س خطاب
ض بر یاند، و فرا شما نھاده شده و مشخص گشته یھا برا مردم! سنت یخداوند گفت: ا

ه کن ید، مگر ایا گذاشته شده یاند، و بر امر روشن و واضح دهیگردن شما فرض گرد
) ۱۸۱/۲د. و ابن عبدالبر در العلم (یخودتان مردم را به طرف راست و چپ گمراه ساز

ه بن مسعود خاست و  یدر روز پنج شنبه بر م یه: وکت نموده یروا س از عبداللَّ
الم ک -الم کن یتر صادق -الم کن یالم، بھترکز است: روش و یگفت: فقط دو چ یم

 یھا ین امور نوآوریاست، و بدتر ص ن روش روش و سنت محمدیخداست، و بھتر
گاه باش ینید د امر در نظرتان یبدعت است، اگاه باش ینید یه ھر نوآورکد یاست، آ

د و آرزو شما را مشغول نگرداند، ینگردد، و امسخت ھایتان  ند و قلبکجلوه ن یطوالن
م کست دور است. و حاین یاند، و آنچه آمدن بیقراند  یه آمدنک ییزھایچون ھمه چ

                                           
 ).۱۵۳/ ۱) و ابونعیم (۱۰. اللکائی در شرح اصول اعتقاد به شماره (صحیح -١
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در سنت از اجتھاد در  یانه رویه گفت: مکت نموده، ی) از ابن مسعود روا۱۰۳/۱(
 یح برخوردار است، ولیث از اسناد صحین حدید: ایگو یم مکبدعت بھتر است. حا

 یھم با او موافقت نموده است، طبران یاند، و ذھب ردهکت نیو مسلم آن را روا یبخار
 ت نموده است.ی) آمده، روا۱۷۳/۱ه در المجمع (کر، چنانیبکن را در الیھم ا

 ن بارهیدر ا ب نیب عمران بن حصیترغ
د، و یه گفت: قرآن نازل گردکت نموده است، یروا ب نیاز عمران بن حص ١احمد

د به خدا ینک یرویگذاشت، بعد از آن گفت: از ما پجا  بهرا ھایی  سنت ص خدارسول 
بن  ین علید: در ایگو ی) م۱۷۳/۱( یثمید. ھیشو ید، گمراه میین ننمایسوگند، اگر چن

) از ۱۹۱/۲ان العلم (یباشد، و ابن عبدالبر در جامع ب یف میدبن جدعان آمده، و ضعیز
 یگفت: تو شخص احمق یبه مرد یه وکت نموده است، ین روایعمران بن حص

عت است، و قرائت در آن به که ظھر چھار رک یا دهیتاب خدا دکن را در یا ای!! آیھست
ن را برشمرد، سپس گفت: یات و مانند اکاو و ز یشود؟ بعد نماز را برا یجھر خوانده نم

ن را ن را مبھم گذاشته، و سنت آیتاب خدا اک؟ یابی یم ٢یتاب خدا مفسرکا در یآ
 ند.ک یح میر و تشریتفس

 ص امبریاز اصحاب پ یرویدر مورد پ س ب ابن مسعودیترغ
ه گفت: کت نموده است، ی) از ابن مسعود روا۹۷/۲ابن عبدالبر در جامع العلم (

ند، چون ک یرویپ ص د از اصحاب محمدید، باینما یرویخواھد پ یه از شما مک یسک
ن علم یتر قیھا برخوردار بودند، و از عم ن قلبیتر ن و خوبیتر کن مدت از پایآنان در ا

خوب بود،  یلیخشان  ردار بودند و حالتکم یلف و مستقکم تک یلیمند بودند، و خ بھره
لت آنان ید، فضینش برگزیاش و اقامه د یشان را به صحبت نبیه خداوند اکبودند،  یقوم

ت راست و ینان بر ھداد، چون آینک یروید، در آثارشان از آنان پیبدانشان  یرا برا
 ب عمر آن را از ابن ی) به معنا۳۰۵/۱( هیم در الحلیم قرار داشتند. و ابونعیمستق

 رام گذشت.که در بخش صفت اصحاب کت نموده، چنانیروا

                                           
) می گوید: در سند آن علی بن زید بن جدعان ۴۴۵/ ۴) ھیثمی (۴۴۵/ ۴. مسند احمد (ضعیف -١

 است که ضعیف است.
 . م.کات وغیرهعات نماز و مقدار زکتعداد ر یبرا یانیب یعنی -٢
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 شان بودندیه قبل از اک یسانکان در مورد اتخاذ روش یب قاریفه و ترغیحذ
گروه  یگفت: ا یم یه وکت نموده، یروا س فهی) از حذ۹۷/۲ابن عبدالبر در العلم (

ه قبل از شما بودند.به جانم کد ییرا اتخاذ نما یسانکد، و روش یان از خدا بترسیقار
د، و اگر آنان را به طرف راست یا نموده ید، سبقت طوالنینک یرویسوگند، اگر آنان را پ

به و ابن یش ین را ابن ابید. ایا دهیگرد یدور و دراز ید، دچار گمراھیو چپ گذاشت
 اند. ردهکت ی) آمده، روا۲۳۳/۵نز (که در الکفه به مثل آن، چنانیر از حدکعسا

 شود یه به ما اقتدا مکم یھست یوقاص به پسرش: ما امامان یقول سعد بن اب
ه در ک یه گفت: پدرم وقتکت نموده، یر از مصعب بن سعد روایبکدر ال ١یطبران

 یرد، و وقتک یامل ادا مکوع و سجده را کود رنم یآن را مختصر م ،گزارد یمسجد نماز م
پدرم،  ینمود، گفتم: ا یم یوع، سجده و نماز ھمه را طوالنکگزارد، ر یدر خانه نماز م

 ی، طوالنیدر خانه نماز بگزار ی، و وقتیگزار یوتاه مک، یدر مسجد نماز بگزار یوقت
 یثمیشود. ھ یه به ما اقتدا مکم یھست یپسرم، ما امامان ی؟ گفت: ایگزار یم
 اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۸۲/۱(

ر کد، و قولش درباره حب ابوبییجاد ننماید و بدعت اینک یرویقول ابن مسعود: پ
 ب و عمر

ه بن مسعودیبکدر ال یطبران د، و یینما یرویه گفت: پکت نموده، یروا س ر از عبداللَّ
) ۱۸۱/۱( یثمیھ .٢شده است ن عمل از طرف شما انجامید، چون اینکجاد نیبدعت ا

ت یروا ی) از و۱۸۷/۲و نزد ابن عبدالبر در العلم ( اند. حیرجال آن رجال صح :دیگو یم
 شان از سنت است.یلت ایو شناخت فض ب ر و عمرکه گفت: دوست داشتن ابوبکاست 

 از اقتدا به اشخاص س یعل ینھ
 یرویگفت: شما را از په کت نموده، یروا س ی) از عل۱۱۴/۲ابن عبدالبر در العلم (

ند، باز نظر به علم ک یبه عمل اھل جنت عمل م یدارم. چون مرد یمردان برحذر م
رد یم یم یدھد، و در حال یگردد، و عمل اھل آتش را انجام م یبر م یخداوند درباره و

                                           
 ).۱۸۲/ ۱) نگا: المجمع (۱۴۳/ ۱. طبرانی در الکبیر (صحیح -١
ل شده و حدود و یمکن، قبل از شما تید، چون دیمساز یدیق جدین روش و طری: شما در دیعنی -٢

 ده است.م.ین گردییطرق آن قبًال تع
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دھد، و نظر به علم  یعمل اھل آتش را انجام م یباشد، و مرد یه از اھل آتش مک
 یدھد، و در حال یگردد، و عمل اھل جنت را انجام م یبر م )اش درباره(خداوند 

د، به ین عمل را انجام دھید ایباشد، اگر به طور حتم با یه از اھل جنت مکرد یم یم
 د و نه به زندگان.ینکمردگان [اقتدا] 

 رات آوردندییر تغکه خالف نموده و در ذک یار ابن مسعود بر گروھکان
به  یه گفت: مردکت نموده است، یروا ی) از ابوالبختر۳۸۱/۴( هیم در الحلیابونع

ه بن مسعود خبر داد،  نند، و در ینش یبعد از مغرب در مسجد م یه قومکعبداللَّ
و  ،١دینکاد ی ینقدر به بزرگینقدر و اید: خداوند را ایگو یه مکاست  یمردشان  انیم

ش ینقدر ستاینقدر و ایو خداوند را ا ،٢دییاد نمای یکنقدر به پاینقدر و ایخداوند را ا
ه ک یدیشان را دیا ی، فرمود: وقتیند؟ گفت: آریگو ید: و آنان میه پرسلعبدال ،٣دیینما
ه کنزدشان آمد  یدر حال ین، بعد وکخبر شان  ا و مرا از مجلسین نمودند، نزدم بیچن

د، یشنگفتند  یه آنچه را مک یبر سر داشت، نزدشان نشست، ھنگام ٤یاله بلندک
ه بن مسعود ھستم، سوگند به  -بود  یکمرد خشمنا یو -برخاست  و گفت: من عبداللَّ

ه در علم از کن یا اید، یا ظلم آورده یرا از رو یست، بدعتین یمعبود یه جز وک ییخدا
ه  :د، معضد گفتیا لت حاصل نمودهیفض ص اصحاب محمد  یرا از رو یه نه بدعتکواللَّ

م، آن گاه یلت حاصل نموده ایفض ص علم از اصحاب محمدم و نه در یا ظلم آورده
م، گفت: یخواھ یابو عبدالرحمن، از خداوند مغفرت و آمرزش م یعمروبن عتبه گفت: ا

د، یین نمایاگر چن د، به خدا سوگند،یریم بگکد، و آن را محیبر راه قرار داشته باش
د، دچار ینمود ید، و اگر به راست و چپ دست درازیا حاصل نموده یسبقت طوالن

ه کت نموده، یق ابوزعراء رواین را ھم چنان از طرید شد. ایخواھ یدور و دراز یگمراھ
ه آمد و گفت: من قومیگفت: مس را در مسجد پشت سر  یب بن نجبه نزد عبداللَّ

ت یروا یر از ابوالبختریبکن را در الیا یر نموده. و طبرانکگذاشتم... و مثل آن را ذ
ه بن مسعود خبر رسه گفت: کنموده،  ان مغرب و عشاء یدر م یه قومکد یبه عبداللَّ

                                           
 د. م.ییبگو اهللا اكرب -١

 د. م.ییبگو اهللا سبحان -٢

 د. م.ییبگو احلمداهللا -٣
 نھادند. م. ین در صدر اسالم بر سر میاست که عابد یاستعمال شده، و آن کاله بلند» برنس«در نص  -٤
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گفت:  یآمده: و یت ویه در رواکن یر شده، مگر اکنند.... و مانند آن را متذینش یم
م!! آن یا گمراه شده ص ر آن ما اصحاب محمدید، در غیا ظلم آورده یرا از رو یبدعت

خواھم، و  یاوند مغفرت و آموزش مابومسعود ازخد یگاه عمروبن عتبه بن فرقد گفت: ا
د: و ابن یگو ینده شوند. مکمتفرق و پرا هکنم، آن گاه دستور داد ک یش توبه میبه سو

قبل از تان  دامکستاد و گفت: یاشان  انید، و در میوفه دکمسعود دوحلقه را در مسجد 
د، و آنان را یزیآن برخسوی  بهگفت:  یگریگفت: ما، آن گاه به دشان  ییکگرتان بود؟ ید

ت یر روایبکدر ال ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۸۱/۱( یثمید. ھیحلقه گردان یکدر 
ده بود، و در یمختلط گرد یباشد، ول یثقه م ینموده، و در آن عطاء بن سائب آمده، و

ه بن مسعود در یه صحک یطرق طبران یبعض ح است به صورت مختصر آمده: عبداللَّ
ه ک یسکه مرا شناخت، شناخت، و ک یسکبود آمد و گفت:  دهیه سرش را پوشانک یحال

ه بن مسعود ھستم، شما از محمد ت یو اصحابش با ھدا ص مرا نشناخت، من عبداللَّ
 د.ینک یزان میچنگ زده و خود را آو یه به دم گمراھکن یا اید، یتر

دروازه ه گفت: ما بر کت نموده، یر از عمروبن سلمه روایبکھم چنان در ال یو طبران
آمد و گفت:  س یم، آن گاه ابوموسین مغرب و عشاء نشسته بودیدر ب س ابن مسعود

! چه ید و گفت: ابوموسیرون گردیا، آن گاه ابن مسعود بیابوعبدالرحمن به نزد ما ب یا
ه از آن کدم یرا د یارکن ساعت آورده است؟ گفت: به خدا سوگند، من یتو را در ا

ر بودنش مرا ترسانده یرغم خ یعل یاست، ول یریار خکدم، آن یوحشت ده شدم و ترس
ه بگو نقدر سبحانینقدر و اید: ایگو یم یاند، و مرد در مسجد نشسته یاست، قوم د، ییاللَّ

ه حریگو ید، میینقدر الحمدلله بگوینقدر و ایو ا ت نمود و ما ھم با او کد: آن گاه عبداللَّ
 ید، در حالیچه قدر به سرعت گمراه شده نزدشان آمد و گفت: کن یم، تا ایت نمودکحر

ر ییتغھایش  ھا و ظرف و لباساند  اند، ھمسرانش جوان زنده ص ه اصحاب رسول خداک
نم، ک یضمانت متان  ید، من از طرف خداوند براینکرا حساب تان  اند، گناھان نخورده

د یسعن مجالد بن ید: در ایگو ی) م۱۸۱/۱( یثمیھ .١دیرا حساب نماھایتان  ییکه نک
 اند. فش دانستهیضع ییحیو احمدبن حنبل و  یاش دانسته، و بخار ثقه یآمده، نسائ

                                           
) ھیثمی می گوید: در سند آن مجالد بن سعید است که ۱۲۷/ ۹. طبرانی (سند آن ضعیف است -١

 .اند نسائی او را ثقه دانسته و بخاری و احمد و یحیی وی را ضعیف دانسته
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نمودند و  یاد میه خدا را کنشست  یبا گروھ هک یر به پسرش ھنگامیقول ابن زب
 دندیلرز یم

ه بن زب۱۶۷/۳( هیم در الحلیابونع ه گفت: نزد کت نموده، یر روای) از عامربن عبداللَّ
ام، خداوند  دهیه از آنان بھتر ندکافتم، یرا  ی؟ گفتم: اقوامیجا بودکپدرم آمدم، گفت: 

ه ک یلرزد حت یم یشان از ترس خداوند تعالیاز ا ینند، آن گاه بعضک یاد میرا  یتعال
ن، و یشان منشین با اینشستم، گفت: بعد از اشان  ن ھمراهیگردد، بنابرا یھوش میب

را  ص اشت، آن گاه گفت: رسول خدانگذ یه آن سخن بر من اثرکمالحظه نمود، 
ه قرآن تالوت کدم یرا ھم د ب عمر ر وکنمود، و ابوب یه قرآن تالوت مکدم ید
 یر و عمر براکشان را از ابوبیا تو اید، آیگرد یعائد نمشان  ین حالت برایا یردند ولک یم

 نطور است، ویه مسئله ھمک؟! آن گاه متوجه شدم ینیب یتر م خاشع یخداوند تعال
 .١شان نمودم کتر

 دیستاده قصه نمایه در مسجد اک یسکار صله بن حارث و ابن مسعود بر کان
ت نموده، یروا یبیدبن عبدالرحمن بن عنز تحبیر از ابوصالح سعیبکدر ال یطبران

از  یو - س یگفت، صله بن حارث غفار یستاده قصه میمردم در حال ا یبرا یه: وک
 کرا ترمان  یبه او گفت: به خدا سوگند، ما عھد نب -است  ص امبریاصحاب پ

 .٢دیا ستادهیان ما ایارانت در میه تو و کم، یا ردهکرا قطع ن ھایمان م، رحمیا ننموده
، ی، بغوین را ھم چنان بخارید: اسناد آن حسن است. ایگو ی) م۱۸۹/۱( یثمیھ

ث ین حدیر اید: غیگو ین مکاند، و ابن س ت نمودهین رواکو ابن س یزیع جیمحمدبن رب
از  ی) آمده است. و طبران۱۹۳/۲( ن در االصابهین چنیست. این یثیگر حدیاز صله د

ه کت نموده، یعمروبن زراره روا نار من در ک س -ابن مسعود  یعنی -ه گفت: عبداللَّ
ا ی، یا جاد نمودهیرا ا یعمرو بدعت و گمراھ یگفتم، و گفت: ا یه قصه مکستاد یا یحال

ه از کدم، یشان را دی؟ آن گاه من ایتر تیو اصحابش با ھدا ص ه تو از محمدک نیا
ن ید: ایگو ی) م۱۸۹/۱( یثمینماند. ھ ینزدم باق یسکچ یه ھکدم ینده شدند، و دکنزدم پرا
 اند. حیھا رجال صح از آن ییکه رجال کت نموده، و دو اسناد دارد، یر روایبکدر ال یرا طبران

                                           
) در سند آن عبدالله بن مصعب بن ثابت ضعیف است. نگا: المجمع ۱۶۷/ ۳( . ابونعیمضعیف -١

)۱۰/۲۲۰.( 
 ).۱۸۹/ ۱) نگا: المجمع (۷۴/ ۸ھیثمی آن را حسن دانسته است. طبرانی در الکبیر ( -٢
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 از پیروی رأی بدون اصلاحتراز و خودداری 

 ن بارهیدر ا س سخنان عمر
ه: عمربن کت نموده است ی) از ابن شھاب روا۱۳۴/۲ابن عبدالبر در جامع العلم (

 ص رسول خدا یمردم، فقط رأ یه بر منبر قرار داشت فرمود: اک یدر حال س خطاب
 یو نزد و ١لف استکداد و از ما فقط گمان و ت یدرست بود، چون خداوند به او نشان م

ه روا ی) از صدقه بن اب۱۳۵/۲(  یگفت: اصحاب رأ یه عمربن خطاب مکت است یعبداللَّ
ن اساس سنت از یاند، حفظ سنت آنان را خسته ساخته است، به ا دشمنان سنن

ه کا نمودند یسئوال شدند، ح ینزدشان رفته است، و آن را حفظ ندارند، لذا وقت
ن من شما را از یبه معارضه برخاستند، بنابراشان  یبا رأھا  م، و با سنتیدان یند: نمیبگو

ه گفت: سنت کت است ی) ھم چنان از عمر روا۱۳۶/۲( یسازم. و نزد و یآن بر حذر م
 یرا برا یرأ یگذاشته باشند، خطا یم نموده و به جایه خدا و رسولش ترسکآنست 

ز عمر به مثل آن ز این یھقیحاتم و ب یث اول را ابن ابید. و حدیامت سنت مگردان
 افزوده: یھقی) آمده است، و ب۲۴۱/۵نز (که در الکاند، چنان  ردهکت یروا

نَّ ٱ �نَّ ﴿  .]۲۸[النجم:  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
 .»رساند ینفع نم یزیقت چیه و ھم در شناخت حقک یو به درست«: ترجمه

به عمر گفت: به آنچه خداوند  یه مردکت نموده، ینار روایو ابن المنذر از عمروبن د
ن ین چنیاست. ا ص امبریژه پین ویست، ایگفت: باز ا ،٢نکم کدھد ح یت نشان میبرا

 ) آمده است.۲۴۱/۵نز (کدر ال

 ن بارهیدر ا ب قول ابن مسعود و ابن عباس
 یگفت: شما را از چه رأ س ه گفت: ابن مسعودکت نموده، یروا یاز شعب یطبران

ه قبل از شما بودند، به سبب ک یسانکدارم، چون  ی؟ بر حذر میدار ی؟ چه رأیدار
اس یق یزیرا به چ یزیاند، و چ شده ک؟ ھالیدار ی؟ چه رأیدار ین چه رأیھم

                                           
 ) آلبانی می گوید: منقطع است.۳۵۸۶) ابوداوود (۱۳۴/ ۲. ابن عبدالبر در الجامع (ضعیف منقطع -١
ند، چون تو از طرف خداوند ک یدھد و الھام میت نشان میه خداوند براکم نما، کبدانچه ح یعنی -٢

بود، و  ص امبریژه پیار وکن یاش را رد نمود، و گفت: ا عمر گفته ی، ولیشو یت میو ھدا یرھبر
 م، نه از دل خود. م.ییم نماکح یو سنت نبو یام الھکه طبق احکم یما ملزم ھست
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ده شد، یداند پرس یاز شما از آنچه نم ییک یلغزد، و وقت یه قدم بعد از ثباتش مکد، ینکن
د: و یگو ی) م۱۸۰/۱( یثمیھ .١ستن ثلث علم ایخدا داناتر است، چون ا :دید بگویبا

باشد. و  یف میآمده، و ضع ین جابر جعفیده است، و در ایاز ابن مسعود نشن یشعب
ه کن یست، مگر این یچ سالیه گفت: ھکت نموده، یر از ابن مسعود روایبکدر ال یطبران

از نسل  یباشد، و نه نسل یگر بھتر نمیاز سال د یسال بعدش از آن شرتر است و سال
مضمر است. و تان  دگانیو برگزتان  یھا رفتن علما باشد، و فقط در آن یگر بھتر مید

ه اسالم منھدم کنجاست ینند، اک یاس میش قیخو یه امور را به رأکند یآ یم یاقوام
د آمده، ین مجالد بن سعید: در ایگو ی) م۱۸۰/۱( یثمیھ .٢دارد یشود و درز بر م یم
رده است. و کت ین را روای) مثل ا۱۳۵/۲مختلط شده بود. ابن عبدالبر در العلم ( یو

و  که گفت: مالکت نموده، یروا ب ) از ابن عباس۱۳۶/۲ابن عبدالبر در العلم (
دانم  ید، نمیخود بگو یه بعد از آن از رأک یسکتاب خدا و سنت رسولش است، کار یمع
) از ۳۳/۲ش، و ابن عبدالبر در العلم (یھا یبد ا دریابد ی یمھایش  ییکه آن را در نک

ده یپرس یزیاز چ ص امبریاران پیاز  ییکه گفت: کت نموده، یعطاء و او از پدرش روا
 م.یخودم بگو یه در امت محمد به رأکنم، ک یاء میشد، گفت: من از پروردگارم ح

 ص اجتهاد اصحاب پیامبر

 نمک ینم یوتاھکنم، و ک یخود اجتھاد م ی: به رأص امبریپ یقول معاذ برا
 ص ه: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س از معاذبن جبل یو دارم یابوداود، ترمذ

صله ید چگونه فیایش بیت پیبرا یقضاوت یوقت«من فرستاد گفت: یسوی  بهرا یو یوقت
تاب خدا کاگر در «م، فرمود: ینما یصله میتاب خدا فک؟ گفت: به ینک یو قضاوت م

» ؟یافتیاگر در سنت رسول خدا ن«، فرمود: ص گفت: به سنت رسول خدا» ؟یافتین
 ص د: آن گاه رسول خدایگو یم، مینما ینم یرینم و تقصک یخود اجتھاد م یگفت: به رأ

ه رسول رسول خدا را به آنچه در آن کراست،  ییش خدایستا«اش زد و گفت:  نهیبر س

                                           
) شعبی از ابن ۱۰۵/ ۹) طبرانی در الکبیر (۱۳۵/ ۲ابن عبدالبر در الجامع (. ضعیف منقطع -١

 ).۱۸۰/ ۱مسعود نشنیده ھمچنین در آن جابر الجعفی است که ضعیف است. نگا: المجمع (
 ).۲۸۹/ ۱) در سند آن مجالد بن سعید است که ضعیف است. مجمع: ۱۰۵/ ۹. طبرانی (ضعیف -٢
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) آمده ۳۱۶(ص هوکن در المشین چنیا .١دیشود موفق گردان یم یرسول خدا راض
 است.

 دانستند یدر آنچه نم ب ر و عمرکبت و ترس ابوبیھ
ه گفت: بعد کاند،  ت نمودهین روایرین عبدالبر در العلم از محمدبن سیابن سعد و ا

تر نبود، و  دانست پرترس و ھراسان یدر آنچه نم س رکاز ابوب یسکچ یھ ص امبریاز پ
 یتر نبود، برا دانست پرترس و ھراسان یاز عمر در آنچه نم یسکچ یر ھکبعد از ابوب

در سنت  یو اثر یتاب خداوند تعالکآن در  یبرا یش آمد، و اصلیپ یا هیر قضکابوب
نم، اگر صواب و درست آمد، از خداوند ک یخودم اجتھاد م یافت، آن گاه گفت: به رأین

نز کن در الین چنیا .٢خواھم یاست، و اگر خطا آمد از من است، و از خداوند مغفرت م
 ) آمده است.۲۴۱/۵(

 ن بارهیح در ایشر یبرا س نامه عمر
به او  س ه عمرکت نموده، یح روایاز شر ی) از شعب۵۶/۲ابن عبدالبر در العلم (

ن، و اگر کم کتاب خداست حکنزدت آمد، در مورد آن به آنچه در  یامر ینوشت: وقت
گذاشته جا  بهست، به آنچه رسول خدا سنت یتاب خدا نکه در کنزدت آمد،  یزیچ
در آن  ص امبریتاب خداست و نه ھم پکه نه در کصله نما، و اگر آنچه نزدت آمد، یف

اند، و  ه مردم بر آن اجماع نمودهکصله نما یگذاشته، در باره آن به آنچه فجا  به یسنت
از خود  ینتدر آن س ص تاب خداست و نه رسول خداکه نه در کاگر آنچه نزدت آمد، 

از دو  یکاش صحبت نموده، آن گاه به ھر  درباره یسکچیگذاشته و نه ھم ھ یبه جا
 یه به رأک ینزدش آمده: اگر خواست یگریت دین. و در رواکاقدام  یه خواستکامر 

ش، ک، عقب بیشکخود را عقب ب یش شو، و اگر خواستی، پینکخودت در آن اجتھاد 
 .٣پندارم یر میت خیدن را برایشکومن عقب 

                                           
و  ۲۳۶، ۲۴۲/ ۵) احمد (۳۵۹۲) ابوداوود (۱۳۲۷. ترمذی (ستآلبانی آن را ضعیف دانسته ا -١

اعالم «چنانکه ابن قیم در اند  ) بسیاری از ائمه آن را صحیح دانسته۶۰/ ۱) دارمی (۲۳۰
خود ضعیف دانسته ھای  ذکر کرده است. شیخ آلبانی آن را در جاھای زیادی از کتاب» الموقعین

 است. نگا: الضعیفه.
 ) سند آن منقطع است.۲۹۴۲انند آن (. دارمی به مضعیف -٢
 ) سند آن منقطع است.۱۶۷. احمد (ضعیف -٣
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 یدرباره اجتھاد به رأ س قول ابن مسعود
 یسکه گفت: اگر کت نموده، یروا س ) از ابن مسعود۵۷/۲ابن عبدالبر در العلم (

ند، و اگر کصله و قضاوت یتاب خداست فکد به آنچه در یبه او واگذار شد، با یقضاوت
 ص امبریه پکد یصله نماید به آنچه فیست، بایتاب خدا نکه در کنزدش آمد  یزیچ

 ص امبرشیتاب خدا بود و نه پکه نه در کنزدش آمد،  یصله نموده، و اگر امریبدان ف
صله یه صالحان به آن فکند، کصله ید به آنچه فینموده بود، با یا صلهیدر مورد آن ف

امبرش در مورد آن یتاب خدا بود، نه پکه نه در کنزدش آمد،  یاند، و اگر امر نموده
خود اجتھاد  ید به رأیداشتند، با یا صلهیو نه صالحان در آن مورد فرده بود کصله یف
خود  ید به رأیآمده: با ینزد و یگریت دید. و در روایا ننمایند و حکد اقرار یند، و باک

ار است و حرام کترسم، چون حالل آش ینم و میب ین مید: من چنیند، و نگوکاجتھاد 
اندازد،  یم کن آنچه شما را به شیاست، بنابران امور مشتبه یان ایار است، و در مکآش

 اندازد. ینم که شما را به شکد یید و به آن چه عمل نمایآن را بگذار

 ب یاجتھاد ابن عباس و اب
ه بن اب۵۷/۲ابن عبدالبر در العلم ( ه گفت: کت نموده است، ید روایزی ی) از عبداللَّ

بود  یتاب خدا مکدر  آن] شد، اگر [جواب یده میپرس یزیاز چ یوقت ب ابن عباس
بود آن را  یم ص بود، و از رسول خدا یتاب خدا نمکگفت: و اگر در  یھمان را م

ر و کبود، و از ابوب یھم نم ص بود، و از رسول خدا یتاب خدا نمکگفت: و اگر در  یم
ھم  ص بود، و از رسول خدا یتاب خدا نمکگفت: و اگر در  یبود آن را م یم ب عمر

ھم  ینمود. و نزد و یخود اجتھاد م یبود، به رأ یر و عمر ھم نمکاز ابوببود و  ینم
 یمام یبرا س یل از علیحجت و دل یه گفت: وقتکت است یچنان از ابن عباس روا

ت یآن روا یث اول را به معنای) حد۱۸۱/۴م. و ابن سعد (ینمود یآمد، از آن عدول نم
بن  یه گفت: ابکت نموده، یمسروق روا) از ۵۸/۲رده است. و ابن عبدالبر در العلم (ک
ر، گفت: ین اتفاق افتاده است؟ گفتم: نخیا ایآ :دم، گفتیپرس یزیرا از چ س عبک

 م.ینک یت اجتھاد میخود برا یه اتفاق افتاد، در آن به رأک یراحتمان بگذار، وقت
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 داد احتیاط در فتوا و چه کسی از اصحاب فتوا می

 اط اصحاب در فتوایدرباره احت یلیل یقول عبدالرحمن بن اب
ه گفت: کت نموده، یروا یلیل ی) از عبدالرحمن بن اب۱۶۳/۲ابن عبدالبر در الجامع (

نم گفت: ک یگمان م -نمودم  کرا در ص ست تن از اصحاب رسول خدایصدو ب یک
ان یث بیه برادرش حدکداشت  یه محدث بود، دوست مکاز آنان  ییکھر  ،-در مسجد 

بود، دوست  یه مفتکاز آنان  ییکرد، و ھر یبه عھده بگ یطرف ونمودن را از 
) ۱۱۰/۶رد. و ابن سعد (یبه عھده بگ یه برادرش فتوا دادن را از طرف وکداشت  یم
 ت نموده، و افزوده است: از انصار.ین را از عبدالرحمن به مثل آن روایا

 یاط در فتویفه و عمر درباره احتیقول ابن مسعود، حذ
ه گفت: کت نموده: یروا س ) از ابن مسعود۱۶۵/۲عبدالبر در جامع العلم (ابن 

ن ین چنیوانه است. و ایفتوا بخواھند فتوا بدھد د یه مردم را در ھر آنچه از وک یسک
ر از ابن مسعود مانند یبکدر ال یت نموده است. و طبرانیروا ب ن را از ابن عباسیا
) گفته ۱۸۳/۱( یثمیه ھکاند، چنان نته شدهرده، و رجال آن ثقه داسکت ین را روایا

ه گفت: کت نموده، یروا س فهی) از حذ۱۶۶/۲است. و ابن عبدالبر در جامع العلم (
داند،  یه ناسخ و منسوخ قرآن را مک یدھد: مرد ین سه تن فتوا میاز ا ییکمردم  یبرا
ابن عبدالبر در اندازد. و  یف میلکه خود را به تک یابد و احمقی ینم یریه گزک یریام

 -ابومسعود  یه گفت: عمر براکت نموده، ین روایری) از ابن س۱۶۶/۲جامع العلم (
؟ گرم یدھ یمردم فتوا م یه براکده یا به من خبر نرسیگفت: آ - ب عقبه بن عمر
 یگریت دیو در روا .١ه سردش را به عھده گرفته استکبسپار  یسک یآن را ھم برا

 .٢یستیر نی) افزوده است: تو ام۱۴۳/۲(

 لین قبیاز ا یدبن ارقم و براء در ارائه پاسخ به سئوال و فعلیاط زیاحت
د بن یه گفت: زکت نموده، ی) از ابوالمنھال روا۱۶۶/۲ابن عبدالبر در جامع العلم (

را شان  ییکه ک یدم، ھر باریرا از مبادله پول پرس ب ارقم و براء بن عازب
ث یاز من بھتر و عالم تراست... و حد یبپرس، چون و یگریگفت: از د یدم میپرس یم

                                           
 ر بگذار.یام یه آن را براکن است یر به فتوا راجع است، و ھدف ایضم -١
 ) سند آن منقطع است.۱۷۰. دارمی (ضعیف -٢
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ه گفت: کت نموده، ین روایر از ابوحصکر نموده است. و ابن عساکذ ١را درمبادله پول
شد،  یش میپ س عمربن خطاب یه اگر براکدھد  یفتوا م یا در مسئلهشان  ییکھر 
 ) آمده است.۲۴۱/۵نز (کدر الن ین چنینمود. ا یآن اھل بدر را جمع م یبرا

 ص امبریمردم در زمان پ یبرا ش و عبدالرحمن یر، عمر، عثمان علکابوب یفتوا
 یسکدند چه یپرس یه: از وکت نموده یروا ب ) از ابن عمر۱۵۱/۴ابن سعد (

فتوا  ب ر و عمرکداد؟ گفت: ابوب یفتوا م ص امبر خدایمردم در زمان پ یبرا
ت است یھمچنان از قاسم بن محمد روا یدانم، و نزد و یرا نمر آنان یدادند، اما غ یم
دادند. و نزد  یفتوا م ص در زمان رسول خدا ش یر، عمر، عثمان و علکه گفت: ابوبک
ه  یل بن ابی) از فض۱۵۷/۴( یو ه(عبداللَّ ه کت است ینار از پدرش روایبن د )از عبداللَّ

ر کچون ابوب ص د رسول خداه در عھکبود  یسانکاز  س گفت: عبدالرحمن بن عوف
ن را از یر اکداد. و ابن عسا یده بود فتوا میشن ص امبریو عمر و عثمان به آنچه از پ

ه بند ت ی) آمده، روا۷۷/۵ه دارالمنتخب (کاز پدرش به مثل آن، چنان ینار اسلمیعبداللَّ
 رده است.ک

ھست از من تان  انین عالم بزرگ در میا یدرباره ابن مسعود: وقت یقول ابوموس
 دیمپرس

ه بن کت نموده، یروا یه ھمدانی) از ابوعط۰۱۶۰/۴(ابن سعد  ه گفت: من نزد عبداللَّ
ا از ید، گفت: آیپرس یا نزدش آمد و او را از مسئله یه مردکنشسته بودم،  س مسعود

 یدم، و قول ویرا پرس س ی، ابوموسی؟ پاسخ داد: آریا دهیر از من پرسیرا غ یسکآن 
ه با وکت یاکش حیرا برا ] یمخالفت نمود، بعد از آن برخاست و [ابوموس یرد و عبداللَّ

ھم  ید. و نزد ویمپرس یزیھست مرا از چتان  انین عالم بزرگ در میا یگفت: وقت
ن یه اک یگفت: مادام یاشعر یه گفت: ابوموسکت است یروا یبانیچنان از ابوعمر و ش

ن را در یم اید. و ابونعیاز من مپرس -ابن مسعود  یعنی -ھست تان  انیعالم بزرگ در م
 رده است.کت ین روایقولش را به مثل ا یه و عامر از ابوموسی) از ابوعط۱۲۹/۱( هیالحل
 

                                           
 الصرف. م. -١
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 داد ین فتوا میراشد یو خلفا ص امبریمردم در زمان پ یبرا یسکچه 
 ه درک یسانکه گفت: کت نموده، یثمه روایخ ی) از سھل بن اب۱۶۷/۴ابن سعد (

ن بودند و سه تن از انصار: عمر، یدادند، سه تن از مھاجر یفتوا م ص امبر خدایزمان پ
ھم چنان  ی. و در نزد وش دبن ثابتیعب، معاذبن جبل و زکبن  ی، ابیعثمان، عل

نان یا ص امبر خدایاران پیه گفت: اصحاب فتوا از کت است ی) از مسروق روا۱۶۸/۴(
) از ۱۷۵/۴، و ابن سعد (یاشعر یعب و ابوموساکبن  ید، ابی، ابن مسعود، زیبودند: عل

 ،نه در قضا، فتوایدبن ثابت در مدیه گفت: زکت نموده، یب بن حلحله روایصه بن ذؤیقب
نه، و پنج سال بعد از آن، یدر مد یقرائت و فرائض در زمان عمر، عثمان، وقت اقامت عل

نطور در یس بود، و ھمیرئه در سال چھلم خالفت را به عھده گرفت، یه معاوکن یتا ا
 د در سال چھل و پنجم درگذشت.یه زکنیبود، تا ا یمقام خود باق

ابن  ب ه: عمر و عثمانکت نموده یسار روای) از عطاء بن ۱۸۱/۴و ابن سعد (
داد، و در زمان عمر و عثمان تا  یخواندند، و با اھل بدر مشوره م یرا فرا م ب عباس

ه کت نموده، یناء روایادبن می) از ز۱۸۷/۴ابن سعد ( داد. و یه درگذشت فتوا مک یروز
ه بن عمروبن العاص، جابربن ی، ابوھرید خدریگفت: ابن عباس، ابن عمر، ابوسع ره، عبداللَّ

ه، رافع بن خد ه بن بح یثیوع، ابوواقد لکج، سلمه بن ایعبداللَّ نھا از ینه و امثال ایو عبداللَّ
وفات  یاز ابتدا ص دند و از رسول خدادا ینه فتوا میدرمد ص اصحاب رسول خدا

نان فتوا به آنان یه از جمله اک یسانکردند، و ک یان میث بیعثمان تا درگذشت خودشان حد
ه بودند. ی، ابوھرید خدرید: ابن عباس، ابن عمر، ابوسعیمحول گرد ره، و جابربن عبداللَّ

ر، کدر خالفت ابوب ل شهیه گفت: عاکت نموده، یروا ١) از قاسم۱۸۹/۴و ابن سعد (
ناد، و کداد، خداوند رحمتش  یه درگذشت فتوا مکن یعمر و عثمان و از آن به بعد تا ا

 ر نموده.کث را ذینمود... و حد یم ییویکمن مالزمش بودم و او به من احسان و ن

 قول ابوذر درباره وسعت علم اصحاب ش یعلوم اصحاب النب
نمود،  کتر یما را در حال ص رسول خدا ه گفت:کت نموده، یروا س احمد از ابوذر

اد داده یبه ما  یداد، دربارن آن علم یت مکرا در آسمان حرھایش  بال یا ه اگر پرندهک
 یاند، و طبران ت نمودهیروا ین را احمد و طبرانید: ایگو ی) م۲۶۳/۸( یثمیبودند. ھ

                                           
 شه) است.یق (برادرزاده عایر الصدکب یقاسم بن محمدبن اب یو -١



 حیات صحابه    ٣٤٢

 

آتش دور  گرداند و از یم یکه به جنت نزدک یزیھر چ«فرمود:  ص امبریافزوده: پ
ر محمدبن یغ اند، حیرجال صح یو رجال طبران .١»ده استیان گردیبتان  یسازد برا یم

ه بن  نام برده  یه از وکآمده،  یسکباشد، در اسناد احمد  یو او ثقه م یدمقریزیعبداللَّ
ت نموده یه نزد احمد آمده، رواکث ابوذر ین را از ابودرداء به مثل حدیا ینشده. طبران

) از ۱۷۰/۴ابن سعد ( اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۲۴/۸( یثمیاست. ھ
 ت نموده است.یابوذر مثل آن را روا

شه درباره یفرا گرفت، و قول عا ص امبریقول عمروبن عاص درباره آنچه از پ
 قیر صدکعلم ابوب

ھزار مثل  ص ه گفت: از رسول خداکت نموده، یروا س احمد از عمروبن عاص
ر یر و غک، ابن عساید: اسنادش حسن است. بغویگو ی) م۲۶۴/۸( یثمیھ .٢آموختم

ر نموده، و در آن آمده: در کث را ذیشه حدیاند، و عا ت نمودهیروا ب شهیشان از عایا
 ص نمود رسول خدا ینمودند، پدرم به حل و فصل آن اقدام م یه اختالف مک یا ھر نقطه

از  :گفت س رکم، آن گاه ابوبیافتیدرباره آن ن یعلم یسکچ یجا دفن شود؟ نزد ھک
خوابش  یه وفات نموده، در ھمان جاک ییھر نب«گفت:  یه مکدم یشن ص رسول خدا

ردند، و کراثش اختالف ید: و در مورد میافزا ی، م»٣ده استیه در آن مرده دفن گردک
دم یشن ص ر گفت: از رسول خداکافتند، آن گاه ابوبیدرباره آن علم ن یسکچ ینزد ھ

م یگذاشت یشود، آن چه از خود به جا یراث برده نمیا میاز ما گروه انب«گفت:  یه مک
 ) آمده است.۳۴۶/۴نز (کن در منتخب الین چنیا .٤»صدقه است

 فه درباره علم عمریقول ابن مسعود و حذ
هکت نموده، یاز ابووائل روا یطبران در  س گفت: اگر علم عمر س ه گفت: عبداللَّ

شان یاز علم ا یگر، علم وین در پله دیپله ترازو گذاشته شود و علم اھل زم یک

                                           
 ).۲۶۳/ ۸) در سند آن یک نفر نام برده نشده. نگا: المجمع (۱۶۲/ ۵احمد ( .ضعیف -١
 ) آن را حسن دانسته است.۲۶۴/ ۸) ھیثمی (۲۰۳/ ۴. احمد (حسن -٢
 .صحیح -٣
) و ۱۷۵۷) و مسلم در کتاب الجھاد (۳۰۹۴) و به مانند آن بخاری (۱۰۴۶/ ۱. طبرانی (صحیح -٤

 ).۲۲) و حمیدی (۱۳۵/ ۷) و نسائی (۴۸/ ۱( ) احمد۱۶۱۰) و ترمذی (۲۹۶۳ابوداوود (
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 ١میرفتم و نزد ابراھین را نپذید: اعمش گفت: من ایگو یع مکیتر خواھد شد. و نیسنگ
؟ به خدا سوگند، یار نمودکز آن را انیادآورد شدم، گفت: چه چیش یآمده آن را برا

ه بھتر از آن را گفته، گفته  یه از ده جزء علم نه جزء آن روزکپندارم  یاست: م عبداللَّ
آن را به چند اسناد  ید: طبرانیگو ی) م۶۹/۹( یثمیھ .٢ه عمر رحلت نمود رفتک

ه ثقه است. ابن ک یر اسد بن موسیغ اند، حین اسناد رجال صحیت نموده، و رجال ایروا
در  یلیث طویدر حد یت نموده است. و طبرانین را روای) ھم مانند ا۱۵۳/۴سعد (

ه  ن ما به یتر ه گفت: عمر عالمکت نموده، یروا -ابن مسعود  یعنی -وفات عمر از عبداللَّ
ن در مجمع ین چنین خدا بود. این ما در دیتر هیتاب خدا و فقکن ما به یتر خدا، خواننده

ه گفت: کت نموده، یروا س فهی) از حذ۱۵۳/۴) آمده است. و ابن سعد (۶۹/۹الزوائد (
ھم چنان  یپنھان بود. و نزد و یت عمر در سوراخیه علم مردم در وقت موجودکانگار 

افتم یه گفت: نزد عمربن خطاب حاضر شدم، و درکت است ینه روایاز اھل مد یاز مرد
 داشت. یو بلند یه فقھا نزدش چون اطفال بودند، و او در فقه و علمش بر آنان برترک

 یادتر علم دارد، و قول علیاز ھمه اصحابم ز ی: ویدرباره عل ص امبریقول پ
 درباره علمش به قرآن

ازدواج  ل ه با فاطمهک یھنگام س یه: علکت نموده یاز ابواسحاق روا یطبران
ه به ضعف ک، یداد یو یبه ھمسر یگفت: مرا در حال ص امبرینمود، فاطمه به پ

احش کبه ن یتو را در حال«فرمود:  ص امبریدارد؟! پ یم بزرگکمبتالست و ش یینایب
ادتر علم دارد و در یزشان  ه او از ھمه اصحابم اول اسالم اورده، و از ھمهکدرآوردم، 

ث ین حدید: ایگو ی) م۱۰۲/۹( یثمیھ .٣»برخوردار است یبزرگ یاز بردبارشان  انیم
ت یسار رواین را از معقل بن یو احمد ا یح االسناد است. و طبرانیمرسل صح

ه تو ک؛ یشو ینم یا راضیآ«ر شده و در آن آمده: ک]متذ یثمیث را [ھیاند... و حد ودهنم
ادتر یزشان  تر اسالم آورده، و از ھمه ه از ھمه امتم سابقکدرآوردم  یسکاح کرا به ن

د: یگو ی) م۱۰۱/۹( یثمیھ». مند است بھره یبزرگ یاز بردبارشان  انیعلم دارد، و در م

                                           
 ن است.یبار تابعکاز  یم نخعیابراھ یو ١
 ).۶۹/ ۹) نگا: المجمع (۱۶۳/ ۹. طبرانی (صحیح -٢
 ).۱۰۲/ ۹) که مرسل است. نگا: مجمع الزوائد (۹۴/ ۱. طبرانی (ضعیف -٣
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ه رجالش یاند، و بق اش دانسته ثقه یر ویآمده، ابوحاتم و غ ١ن خالدبن طھمانیدر ا
 یا هیه گفت: به خدا سوگند، ھر آکت نموده، یروا ی) از عل۱۵۴/۴اند. و ابن سعد ( ثقه

نازل  یک یجا نازل شده و براکه در چه نازل شده، در کام  ه نازل شده، من دانستهک
ده است. و نزد یح و روان بخشیصمند و زبان ف شده است، پروردگارم به من قلب عقل

ه گفت: عمر کت است یب روایدبن مسید از سعیبن سع یحی) ھم چنان از ۱۵۶/۴( یو
 جست. یبود به خدا پناه م یه در آن ابوالحسن نمک یا از معضله

ه بن مسعود  علم عبداللَّ
ه فرمود: ھر سورهکت نموده، ی) از مسروق روا۱۵۹/۴ابن سعد (  یا ه گفت: عبداللَّ

از من  یسکده است، و اگر بدانم یه در چه مورد نازل گردکدانم  یه نازل شده، من مک
روم. و  یرسند حتمًا نزدش م یھا نزدش م یا سواریتر است، و شتر  تاب خدا عالمکبه 

مجالست  ص ه گفت: با اصحاب محمدکت است یھم چنان از مسروق روا ینزد و
نمود،  یراب میرا س یھا مرد از آن حوض یافتم، بعضینمودم، و آنان را چون حوض آب 

صد تن را  ینمود و حوض یراب میده تن را س ینمود، حوض یراب میدو تن را س یحوض
شدند،  ین در آن وارد میه اگر اھل زمکھم بود  یو چنان حوض نمود یراب میس

ه بن مسعود را مثل ھم یت میفاکشان  یبرا سعد افتم. و ابن ین حوض ینمود، و عبداللَّ
ه روزکت نموده، یدبن وھب روای) از ز۱۶۱/۴( ه عمر کآمد  یدر حال یه گفت: عبداللَّ

ه از فقه پر کاست  یا سهکی ید، گفت: ویآ ید میرا د یه عمر وک ینشسته بود، ھنگام
ه عمر کت است ی. و از اسدبن وداعه روا-اعمش گفته: از علم  یو گاھ -شده است 

ه از علم پر شده، او را در ضمن با کاست  یا سهکی یو اد نمود و گفت:یابن مسعود را 
 ه محول ساختم.یاز داشتم او را به اھل قادسیه به اونکن یا

فه، سلمان و درباره علم ی، عمار، حذیدرباره علم ابن مسعود، ابوموس یقول عل
 خودش

م و از او یآمد س یه گفت: نزد علکت نموده، یروا ی) از ابوالبختر۱۶۲/۴ابن سعد (
ه ید: گفتیگو یدام شان؟ مکم، گفت: از یدیپرس ص درمورد اصحاب محمد م: از عبداللَّ

                                           
تھم است سپس دچار وی می گوید: صدوق است و به تشیع می  خالد بن طھمان: ابن حجر درباره -١

 ).۲۵۹/ ۱اختالط گردید (التقریب: 
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ستاد ین، گفت: قرآن و سنت را آموخت، بعد از آن باز اکما صحبت  یبرا س بن مسعود
د: یگو یاست، م یافکش نرفت، و دانستن آن دو به عنوان ھمه علم و دانش یو پ
رده شد و باز از آن ک، گفت: در علم رنگ نکما صحبت  یبرا س یم: از ابوموسیگفت

ن، گفت: مومن کما صحبت  یاسر برایم: از عماربن ید: گفتیافزا ید، میرون گردیب
م: از ید: گفتیگو یآورد، م یاد میر داده شود، به کبه او تذ یار است، و وقتکفراموش 

عاجز آمد، ام بدان یرا فرا گرفت، و از ق ین، گفت: علمکما صحبت  یبرا س فهیحذ
 کما صحبت نما، گفت: علم اول و علم آخر را در یم: از سلمان براید: گفتیگو یم

 یا :مید: گفتیگو یت ماست، میداست، و از جمله اھل بیه قعرش ناپکست یبحر ،١نمود
 ید!! وقتین را اراده نمودین ما را از نفس خودت خبر بده، گفت: ایرالمومنیام
 .٣شد یمم شروع میشدم، به تعل یخاموش م یو وقت .٢شد یدم، به من داده میپرس یم

 قول ابن مسعود درباره معاذ بن جبل
امت  س ه گفت: معاذبن جبلکت نموده، یروا س ) از ابن مسعود۱۶۵/۴ابن سعد (
ابوعبدالرحمن اشتباه  ٤مان نبود، گفتکل به حق بود و از مشریخدا و ما یفرمانبردار برا

 نطور گفته است.یا یرده است، خداوند تعالک

ٰ إِبۡ  إِنَّ ﴿ ةٗ  َ�نَ  هِيمَ َ� مَّ
ُ
ِ  اقَانِتٗ  أ َّ ۡ ٱ ِمنَ  يَُك  َولَمۡ  اَحنِيفٗ  ّ�ِ  .]۱۲۰[النحل:  ﴾١٢٠ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

ن حق بود و از یان باطل به دیل از ادیخدا و ما یفرمانبردار برا یم امتیابراھ«: ترجمه

 .»ن نبودکیمشر
ل یخدا و ما یگفت: معاذبن جبل امت فرمانبردار برا رار نمود وکم تیاو آن را باز برا

د و یگو ین حرف را به قصد میا یه وکان نبود، آن گاه دانستم کبه حق بود و از مشر
ست؟ گفتم: کی ٥ست؟ و فرمانبرداریه امت چکه ک یدان یا میدم، گفت: آیخاموش گرد

                                           
 م است.یرکتب سابقه، و علم آخر: عمل قرآن کعلم اول: علم  -١
مم یبودم، او به تعل یداد، و اگر خاموش م یپاسخ م یدم، برایپرس یم ص امبریاز پ ی: وقتیعنی -٢

 نمود. یشروع م
کرده است که در یکی از آن دو حبان بن علی ) طبرانی آن را از دو راه روایت ۱۵۸/ ۹ھیثمی ( -٣

 .اند رجال آن رجال صحیحی  است که مورد اختالف است و بقیه
 است. ینده فروه بن نوفل اشجعیگو -٤
 ».قانت« -٥
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 یسکآموزد، و فرمانبردار  یر میه به مردم خکاست  یسکخدا داناتر است، گفت: امت 
ر ین بود، به مردم خین چنیه فرمانبردار خدا و رسولش باشد، و معاذ اکاست 

 .١آموخت و فرمانبردار خدا و رسولش بود یم

 اقوال مسروق درباره علم صحابه
 ص ه گفت: با اصحاب رسول خداکت نموده، یروا ٢) از مسروق۱۶۷/۴ابن سعد (

، یرسد: به عمر، عل یبه شش تن مشان  ه علمکنستم نمودم، دا ینیمجالست و ھمنش
ه، معاذ، ابودرداء و ز نمودم و  ینیز ھمنشین شش تن نیبا ا ،ش دبن ثابتیعبداللَّ

ه یه به علکردم ک کرا درشان  علم ) از ۱۷۶/۴رسد. و ابن سعد ( یم ب و عبداللَّ
دم، یپرس ص امبرینه آمدم، و از اصحاب پیه گفت: به مدکت نموده، یمسروق روا

 ن در علم است.یدبن ثابت از راسخیه زکناگھان متوجه شدم 

ه بن عباس  علم عبداللَّ
ه فرمود: اگر ابن عباس کت نموده، ی) از مسروق روا۱۸۱/۴ابن سعد ( ه گفت: عبداللَّ

د. یرس ینم یعلم و یکاز ما به ده  یچ مردینمود، علم ھ یم کما را در یھا سن و سال
و مفسر قران است. و ابن سعد یکافزوده است: ابن عباس چه نث ین حدیو نضر در ا

ثرت علمش بحر که: ابن عباس را به خاطر کت نموده ی) از مجاھد روا۱۸۱/۴(
ه گفت: به کت نموده، یم روایسل یث بن ابی) از ل۱۸۱/۴گفتند. و ابن سعد ( یم

ان و بزرگ -ھدفش ابن عباس است  - ین بچه را نمودیطاووس گفتم: مالزمت ا
 ص ؟! گفت: من ھفتاد تن از اصحاب رسول خداینمود کرا تر ص اصحاب رسول خدا

نمودند، به قول ابن عباس بر  یاختالف و مجادله م یزیدر چ یه وقتکدم، یرا د
وقاص  ی) از عامربن سعد بن اب۱۸۳/۴رفتند. و ابن سعد (یپذ یگشتند، و آن را م یم

تر، عقلمندتر،  را حاضر فھم یسکگفت:  یمه کدم یه گفت: از پدرم شنکت نموده، یروا
معضالت  یرا برا یه وکدم یدم، و عمربن خطاب را دیتر و بردبارتر از ابن عباس ند عالم
 یت آمده، و باز از قول ویبرا یا گفت: نزدت ھست، معضله یخواند و بعد از آن م یفرا م

ودند. و ابن اسعد ب ین و انصار حاضر میگذشت، و در اطرافش اھل بدر از مھاجر ینم
                                           

به جز حجاج اند  ) می گوید: رجال آن رجال صحیح۳۱۱/ ۹) ھیثمی (۳۴/ ۲۰. طبرانی (صحیح -١
 بن ابراھیم که ثقه است.

 باشد. یاست، و از شاگردان بزرگ ابن مسعود م یبن اجدع ھمدان مسروق یو -٢
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ه کادتش یه: عمربن خطاب نزد ابن عباس جھت عکت نموده ی) از ابوالزناد روا۱۸۵/۴(
 کمکد، عمر گفت: مرضت به ما خلل وارد نموده، به آن ھم خدا یتب داشت داخل گرد

هی) از طلحه بن عب۱۸۵/۴ننده است!! و ابن سعد (ک ه گفت: کت نموده، یروا س داللَّ
دم ید یو علم داده شده است، من عمربن خطاب را نم یزھوشیم، تابن عباس فھ یبرا
 د.یش نمایپ یرا از و یسکه ک

 - س عبکبن  یه گفت: از ابکت نموده، یعب رواک ی) از محمدبن اب۱۸۵/۴ابن سعد (
ن یگفت: اه کدم یشن -نزدش نشسته بود و بعد برخاست  ب ه ابن عباسکآن گاه 

ش یبرا ص او عقل و فھم داده شده است، و رسول خداباشد، به  ین امت میعالم بزرگ ا
ت ی) از طاووس روا۱۸۵/۴بش گردد. و ابن سعد (ین نصیه فقه در دکدعا نموده، 

ه کدر علم از مردم چنان بلند و مرتفع شده بود،  ب ه گفت: ابن عباسکنموده، 
ت نموده، ی) از ابووائل روا۵۳۶/۳م (کشود. و حا یبلند م کوچکوتاه و کرسا بر  یخرما

 یم، ویآورد یر حج بود حج به جایه امکھمراھم با ابن عباس  یکه گفت: من و ک
ه!! از سر ا ا سبحانینمود، ھمراھم گفت:  یرش میخواند و تفس یسوره نور را م ن مرد یاللَّ

ث ین حدید: ایگو یم مکآورد. حا ین را بشنود اسالم میا کشود؟ اگر تر یرون میچه ب
 یگریت دیاند، و در روا ت ننمودهیو مسلم آن را روا یبخار یول ح االسناد است،یصح

ام، اگر  دهیام و نه شن دهین ندیرا مثل ا یچ مردیالم ھکگفتم:  ینزدش آمده: من م
ت ی) از ابن عباس روا۱۸۴/۴آورند!! و ابن سعد ( ین را بشنوند اسالم میفارس و روم ا

ه کد، یپرس یا وارد شدم، او مرا از مسئله س نزد عمربن خطاب یه گفت: روزکنموده، 
ش پاسخ دادم، عمر گفت: یش نوشته بود، و آن را برایمن برایه از یبن ام یعلیآن را 

ت ی) از عطاء روا۱۸۲/۴. و ابن سعد (یزن یه تو از خانه نبوت حرف مکدھم  یشھادت م
 یبرا یمردمان آمدند، ی[آموختن] شعر م ینزد ابن عباس برا یه گفت: مردمانکنموده، 

آمدند، ھر  یع آن میعرب و وقا یروزھا یبرا یآمدند، مردمان یھا م [آموختن علم] نسب
 نمود. یخواست به او عرضه م یصنف و گروه آنچه را م

ه بن عتبه روای) از عب۱۸۳/۴ابن سعد ( ه بن عبداللَّ ه گفت: ابن کت نموده، یداللَّ
در آن سبقت  یاز و یسکه ک یعلمعباس در چند خصلت از مردم سبقت داشت: به 

چ یرم، و ھکو عطا و  یشد و به بردبار یش ضرورت میه در آن به رأک یھینداشت، به فق
تر باشد،  عالم یگذشته بود از و ص ث رسول خدایه در آن چه از حدکدم یرا ند یسک
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چ یداناتر باشد، و ھ ش ر و عمر و عثمانکبه قضاوت ابوب یه از وکدم یرا ند یسکچ یوھ
به  یه از وکدم یرا ند یسکچ یتر باشد، و ھ هیفق یو نظر از و یه در رأک دمیرا ند یسک

ر قرآن، حساب و یبه تفس یه از وکدم یرا ند یسکچ یتر باشد، و ھ عالم یشعر و عرب
تر بوده  به آنچه گذشته عالم یه از وکدم یرا ند یسکچ یداناتر باشد، و ھ یا ضهیفر

تر و  شد از او روشن یه ضرورت مک یا هیو نظر یه در رأکدم یرا د یسکباشد، و نه 
انش از فقه ینشست، و در آن فقط صحبت و ب یروز تمام م یک یمنورتر بوده باشد، و

ع یخ ووقایھم از تار یاز شعر و روز ی، روزیاز مغاز یر، روزیاز تفس یبود و روز یف
ه به کنینشسته باشد مگر ا ه نزدشکدم یرا ند ینمود، و من ھرگز عالم یعرب صحبت م

سئوال نموده باشد،  یه از وک دمیرا ند یا نندهکش گردن نھاده است و ھرگز سئوال یر
 افته است.یدر یه نزدش علمکن یمگر ا

ه گفت: من مالزمت بزرگان کت نموده، ی) از ابن عباس روا۱۸۶/۴و ابن سعد (
امبر یپ ینان را از مغازنمودم، و آ ین و انصار را میاز مھاجر ص اصحاب رسول خدا

ه کشان  ییکدم، و نزد ھر یپرس یو آنچه از قرآن در آن باره نازل شده بود م ص خدا
نمود،  یم یخوشحال ص ام به رسول خدا ییکآمدم، از آمدنم به سبب قرابت و نزد یم

نه نازل یرا از آنچه از قرآن در مد -ن در علم بود یاز راسخ یو -عب کبن  یاب یروز
ھا  ر آنینه نازل شده، و سایست و ھفت سوره در مدیگفت: ب یدم، ویپرس یبود مشده 
 اند. نازل شده هکدر م
ه بن عمروبن عاصکت نموده، یرمه رواک) از ع۱۸۶/۴و ابن سعد (   به گفت: عبداللَّ

ن ما یتر هیه گذشته، و فقکن ما به آنچه است یتر گفت: ابن عباس عالم یه مکدم یرا شن
ن ید: ایگو یرمه مکباشد، ع یمنقول نم یزیاش چ د و دربارهیآ یش میه پک در آنچه است

 ص مند است، او رسول خدا از علم بھره یابن عباس خبر دادم، گفت: و یرا برا یقول و
 نمود. یرا از حالل و حرام سئوال م

سوی  بهحج  یھا در شب یه: وکت نموده یروا ل شهی) از عا۱۸۴/۴ابن سعد (
شود،  یده میپرس کاست و از مناسھایی  ه ھمراھش حلقهکد یست، و دیابن عباس نگر
 اند. مانده یه باقکاست  یان آنانیدر م کن فرد به مناسیتر گفت: او عالم

 

 آنچه ھنگام مرگ ابن عباس گفته شد
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ه گفت: از جابربن کت نموده، ید از پدرش روایعقوب بن زی) از ۱۸۶/۴ابن سعد (
ه  یکه ک ید، در حالیبه او رس ب مرگ ابن عباسه خبر ک یوقت ب عبداللَّ

ن مردم در ین و بردبارتریتر گفت: عالم یه مکدم یگر زد شنیدستش را در دست د
شود!! و ابن سعد  یم نمکگر یه دکد یرس یبتین امت را مصیا یگذشت، و به مرگ و

ابن ه ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یر بن محمد بن عمروبن حزم رواک) از ابوب۱۸۷/۴(
ه مردمان مشرق و کدرگذشت  یسکگفت: امروز  س جیعباس درگذشت، رافع بن خد

ه کت نموده، یلثوم رواک) از ابو۱۸۳/۴ازمند بودند!! و ابن سعد (ین یمغرب در علم به و
 ن امت درگذشت.یا یه گفت: امروز ربانید، ابن حنفیه ابن عباس دفن گردک یگفت: ھنگام

 دیاوس و ابوسععلم ابن عمر، عباده، شدادبن 
از  ب ه گفت: ابن عمرکت نموده، ینار روای) از عمروبن د۱۸۷/۴ابن سعد (

نموده،  تی) از خالدبن معدان روا۱۸۸/۴رفت. و ابن سعد ( یجوان به شمار م یفقھا
ه از عباده کنمانده بود،  یباق یسکچ یدر شام ھ ص ه گفت: از اصحاب رسول خداک

بود. و ابن سعد  یتر م ت بخشیتر و رضا هیثقه تر، فق ب بن صامت و شدادبن اوس
 یکچ یه گفتند: ھکت نموده، یروا یو یھا خیان از شیسف ی) از حنظله بن اب۱۸۸/۴(

 تر نبود. هیفق س ید خدریاز ابوسع ص از جوانان اصحاب رسول خدا

 س رهیعلم ابوھر
ه: مروان کت نموده یم رواکاتب مروان بن حکزعه ی) از ابوزع۵۱۰/۳م (کحا
 ید، و به سئوال نمودن از ویرا طلب نمود، و مرا در عقب تخت نشان س رهیابوھر

را طلب نمود،  یسال تمام گذشت باز و یکه ک ینوشتم، و وقت یشروع نمود و من م
اد ینه ز یزھا نمود، آن گاه ویاز ھمان چ یدن ویپشت پرده نشاندش و شروع به پرس

ح االسناد است، یث صحین حدید: ایگو یم مکس. حاش و نه ھم پیم، نه پکنمود، نه 
 ح است.یگفته: صح یاند، و ذھب ردهکت نیو مسلم آن را روا یبخار یول

 ب شهین عایعلم ام المؤمن
 ص ه گفت: اصحاب رسول خداکت نموده، یروا س ی) از ابوموس۱۸۹/۴ابن سعد (

درباره آن علم  یدند، و نزد ویپرس یم ل شهینمودند، از عا یم که شک یزیدر ھر چ
 ل شهیه گفت: عاکت نموده، یب روایصه بن ذؤی) از قب۱۸۹/۴افتند. و ابن سعد (ی یم



 حیات صحابه    ٣٥٠

 

ھم  یدند، و نزد ویپرس یم یاز و ص ن مردم بود، بزرگان صحابه رسول خدایتر عالم
، ص رسول خدا یھا تر به سنت را عالم یسکچ یه گفت: ھکت است یچنان از ابوسلمه روا

ه درباره چه نازل ک یتیتر به آ شد، عالم یه به آن ضرورت مک یو نظر یتر در رأ هیفق
ت ی) از مسروق روا۱۸۹/۴دم. و ابن سعد (یند ل شهیراث از عایشده و عالمتر به م

، یدانست؟ گفت: آر یو میکراث را نیعلم م ل شهیا عایه به او گفته شد: آکنموده، 
 ص و بزرگان اصحاب رسول خدا ھا خیه جانم در دست اوست، من شک یسوگند به ذات

ت یروا یبه لفظ و ین را طبرانینمودند. ا یراث سئوال میه او را از علم مکدم یرا د
) از ۱۸۹/۴) گفته است. ابن سعد (۲۴۲/۹( یثمیه ھکنموده، و اسنادش حسن است، چنان

مانه یبه پ ص امبریث پیاز احاد ص امبریه گفت: ازواج پکت نموده، ید روایمحمدبن لب
شه در عھد عمر و ی، و عاب شه و ام سلمهینه چون عا ینمودند، ول یحفظ م یادیز

داد، و بزرگان اصحاب رسول  یناد، فتوا مکه درگذشت، خدا رحمتش کن یعثمان تا ا
فرستادند، و او را از  یم ینزد و ص چون عمر و عثمان بعد از رسول خدا ص خدا

 دند.یپرس یسنن م
را ھرگز  یبیچ خطیه گفت: سوگند به خدا ھکت نموده، یروا س هیاز معاو یو طبران

رجال آن رجال  :دیگو ی) م۲۴۳/۹( یثمیدم. ھیشه ندیتر از عا زفھمیتر و ت حیتر، فص غیبل
تر به طب،  را عالم یه گفت: زنکت است یھم چنان از عروه روا یو نزد و اند. حیصح

ر نموده، حسن ک) ذ۲۴۲/۹( یثمیه ھکدم. اسناد آن، چنانیشه ندیفقه، و شعر از عا
ت یر از عروه روایبکدر األوسط و ال یاحمد، طبران -است  یلفظ ھم ازو -است. بزار 

م، تو را ینما ینم، و تعجب مک یر مکشه گفتم: من در امر تو فیه گفت: به عاکاند  نموده
و  ص دارد، ھمسر رسول خدا یچه بازش م :١ابم، [و با خود] گفتمی ین مردم میتر هیاز فق

آنان و اشعارشان  یھا ع عرب، نسبیخ وقایر است!! و تو را عالم به تارکدختر ابوب
تعجب  یش است!! ولیدارد، پدرش عالمه قر یابم، [و با خود] گفتم: چه بازش می یم
از دستم گرفت و  یجا آمده است؟ آن گاه وکن از یافتم، ایه تو عالم به طب کنم ک یم

او  یعرب و عجم برا یاد شد، و اطبایز ص رسول خدا یھا یضیمر ٢هیعر یگفت: ا

                                           
ند، ک ید میین را تأیز ای) ن۶۷/۶ت احمد (یاست، و روا» گفتم«ظاھر  یآمده، ول» گفت«در اصل  -١

 ، آمده.»میگو یم«ه به لفظ ک
 شد. یاش م است و او خواھرزاده» عروه«ر یتصغ -٢
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ت احمد آمده: من او را در یفرستادند، و من آن را آموختم. و در روا ی[ھر قسم دوا ]م
د: در یگو ی) م۲۴۲/۹( یثمیھ .١معالجه نمودم، و از ھمانجا فرا گرفتمھایش  یضیمر

ه بن معاویا  یدر و یراست است، ول ثشیآمده، ابوحاتم گفته: حد یریه زبین عبداللَّ
 اند. ر ثقهیبکدر ال یه رجال احمد و طبرانیوجود دارد، و بق یضعف

 ن بارهیارانش در ایقول ابن مسعود به  سوء یو علما یربان یعلما
ه بن مسعود۱۲۶/۱ابن عبدالبر در جامع العلم (  یه وکت نموده، یروا س ) از عبداللَّ

شب،  یھا ھا، چراغ ت، مالزم خانهیھدا یاھ علم، چراغ یھا ارانش گفت: سرچشمهیبه 
د، و بر اھل ید، تا در آسمان شناخته شویھنه باشک یھا تازه و لباس یھا دل یدارا
ت یآن روا یبه معنا س ی) از عل۷۷/۱( هین را در الحلیم اید. ابونعین پنھان بمانیزم

ن قولش: و یبدل اد، در یاد شوین یآمده: و به آن در زم یت ویه در رواکنینموده، مگر ا
 د.ین پنھان بمانیبر اھل زم

 یربان یقول ابن عباس درباره علما
ه گفت: به ابن کت نموده، ی) از وھب بن منبه روا۳۲۵/۱( هیم در الحلیابونع

 -نند ک یسھم مخاصمه و مجادله م ینار در بنک یه قومکخبر داده شد،  بعباس
رمه کش را به عیبه طرف آنان برخاست، و عصا یه گفت: درباره قدر وکنم ک یگمان م
د، یه نزد آنان رسک یرا بر طاووس، ھنگام یگریگذاشت و د یدستش را بر ویکداد، و 

ننشست، و به آنان گفت:  یو یگشودند و خوش آمد گفتند، ول یش جایبرا
ان یب یو یرا برا ھایشان د تا شما را بشناسم، آنان نسبینکان یم بیرا براھایتان  نسب

ا یآن گاه فرمود: آ -ان داشتند یخود را ب یھا از آنان نسب یا تعدادی -نمودند 
و  یآنان را بدون گنگ یه ترس وکھست،  یبندگان یخداوند تعال یه براکد یدان ینم

و از فصاحت و روان بودن زبان و  اند، ده است، و آنان عالمینت زبان خاموش گردانکل
 یعظمت و بزرگ یآنان وقت یول اند، عالم أل خداوند یمنداند، به روزھا نجابت بھره

 ھایشان شود، و قلب یر مکف بی ھایشان اورند، به سبب آن عقل یاد میرا به  أل خداوند
ند، یآ یاز آن حالت به ھوش م یوقت یگردد، حت یقطع م ھایشان ند، و زبانکش یم

                                           
) می گوید: در سند آن عبدالله بن معاویة ۲۴۲/ ۹) بطور مختصر. ھیثمی (۶۷/ ۶. احمد (ضعیف -١

 وی می گوید: مستقیم الحدیث است و در وی ضعفی وجود دارد...ی  الزبیری است که ابوحاتم درباره



 حیات صحابه    ٣٥٢

 

شمارند، در  یم شتن را مقصریند، خوینما یشتاب م کبه اعمال پا أل خداوندسوی  به
ه آنان ک یشمارند، در حال یاران مکو خود را با ظالمان و خطا اند، یز ھوش و قویه تک یحال

 یش راضیم براکدانند، و به  یاد نمیز ١شیاد را برایآنان ز یول اند، کار و پاکویکن
ن و ی، اندوھگیابیه بک یینازند، آنان را ھر جا یگردند، و به سبب اعمال بر خداوند نم ینم

شان برگشت، و به مجلسش عودت ید: بعد از نزد ایگو یم اند. در ترس و ھراس و خوف
 نمود.

 سوء یاقوال ابن مسعود و ابن عباس درباره علما
ه گفت: اگر اھل علم، علم را نگه دارند و کت نموده، یر از ابن مسعود رواکابن عسا

اند،  ا گذاشتهیآن را نزد اھل دن یباشند، ول یمشان  ان اھل زمانینزد اھلش بگذارند، آقا
اند،  دهیل و خوار گردین اساس نزد آنان ذلیبه دست آورند، و به ا یزیچشان  یایتا از دن

قصد  -قصد بگرداند  یکه ھمه قصدھا را ک یسک«د: یگو یه مکدم یشن ص تان یاز نب
لف مخت یه قصدھاک یسکند، و ک یاو م یر قصدھا را برایت سایفاکخداوند  -آخرت 

 یدام وادکه در کندارد  یند و فرقک یت نمیفاکا در سربپروراند او را یدر احوال دن
ن را در جامع ی) آمده است. ابن عبدالبر ا۲۴۳/۵نز (کن در الین چنیا .٢»گردد کھال

رده است. و ابن عبدالبر در جامع کت ی) از ابن مسعود به مثل آن روا۱۸۷/۱العلم (
ه گفت: از ابن عباس به ما خبر کت نموده، ینه رواییع ان بنی) از سف۱۸۸/۱العلم (

رند، یه الزم است بگک ین علم آن را به حقش و آن طوریگفت: اگر حامل یه وکد یرس
دا یبت پیدارند، و مردم از آنان ھ یشان را دوست میه و صالحان اکخداوند و مالئ

ز یمردم ن ده و نزدیبدشان دن خداوند یاند، بنابرا به آن دنبا را طلب نموده ینند، ولک یم
 یگفت: وقت یه وکت نموده، یروا س اند. و عبدالرزاق از ابن مسعود دهیخوار گرد

ر شود، راه و روش [چون یه در آن خرد بزرگ شود و بزرگ پکرد، یشما را فرا گ یا فتنه
ه اگر آن راه و کچگونه خواھد بود، تان  رد حالین] مورد استفاده قرار گیسنت و د

ن چه وقت یر است، گفته شد: اکن منیشود: ا یر داده شود، گفته مییتغ یروزروش 
م کھایتان  هیاد گردند، فقیزتان  رانیم شوند، امکھایتان  نیام یباشد؟ گفت: وقت یم

                                           
 . م.یخداوند تعال یبرا -١
) و صحیح الترغیب ۶۱۸۹) آلبانی آن را حسن دانسته: صحیح الجامع (۲۵۷. ابن ماجه (حسن -٢

 ).۳۲۸، ۴۴۳، ۴/ ۲). ھمچنین حاکم (۳۱۷۱(
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ا طلب یرد و به عمل آخرت دنیصورت پذ ینیر دیاد گردند، آموزش غیزتان  انیشوند، قار
) آمده است. ابن عبدالبر در العلم ۸۲/۱ب (ین در الترغین چنیا .١و جستجو گردد

 ییدایآمده: و سنت نو پ یت ویرده است، و در رواکت ین را روایا ی) به معنا۱۸۸/۱(
ر داده شود، گفته ییاز آن تغ یزیچ ینند، وقتک یگردد، و مردم به آن عمل م یجاد میا
 ند.یره نمایذختان  رانیم گردند و امکھایتان ر داده شد، و افزوده: و فقییشود: سنت تغ یم

 ایدن یدر مورد طلب علم برا یعب و علکاقوال ابوذر، 
ن ید، اید بدانیه گفت: باکت نموده، یروا س ) از ابوذر۱۸۷/۱ابن عبدالبر در العلم (

طلب متاع  یس آن را براکشود، ھر  یطلب م یخداوند تعال یه بدان رضاک یثیاحاد
خوش جنت را  یاموزد، ابدًا بویب -ا یمتاع دنا گفت: فقط به خاطر طلب ی -ا یدن

ه گفت: عمر به کت است ی) ھم چنان از ابومعن روا۶/۲( یند. و نزد وک یاستشمام نم
اند و  ه آن را حفظ نمودهکن یعلما بعد از ا یھا ز علم را از قلبیعب گفت: چه چک

ردش. و ب یھا از مردم م یازمندیبرد؟ گفت: طمع و درخواست ن یاند م فراگرفته
ه در آخر الزمان کر نمود، کرا ذھایی  فتنه یه: وکت نموده یروا س یعبدالرزاق از عل

ر یغ یفقه برا یباشد؟ گفت: وقت ین چه وقت میا یعل یباشد، عمر به او گفت: ا یم
ا به علم آخرت طلب گردد. یر عمل آموخته شود و دنیغ ین آموخته شود، و علم براید
 ) آمده است.۸۲/۱(ب ین در الترغین چنیا

 سوء یھراس عمر در قبال امت از علما
ه گفت: بر شما از دو مرد کت نموده، ی) از عمر روا۱۹۴/۲ابن عبدالبر در العلم (

با  یه در پادشاھک یند، و مردک یل میلش تأویر تأویه قرآن را بر غک یترسم: مرد یم
) ۲۳۳/۵نز (که در الکن را، چنان یبه جزء اول ایش یابن اب ٢دینما یبرادرش مسابقھم

 یه گفت: وقتکاند  ت نمودهیاز حسن روا یعلیرده است. ابن سعد و ابوکت یآمده، روا
وفد را مرخص نمود،  یبود، وشان  انیس در میاحنف بن ق عمر آمد، ه وفد بصره نزدک

نگه چرا تو را  یدان یا میسال نزدش نگه داشت، بعد از آن گفت: آ یک یو احنف را برا
دم یما را از ھر منافق سخنور برحذر داشته است، و من ترس ص داشتم؟ رسول خدا

                                           
 ).۱۱۱) نگا: صحیح الترغیب (۱۸۵) دارمی (۱۸۸/ ۱. عبدالرزاق و ابن عبدالبر (صحیح -١
ار خود داشته باشد، و دست برادر یامل در اختک یتاتوریکو د یرو کخواھد آن را با ت ی: میعنی -٢

 بودن در قدرت باز دارد. یکمسلمانش را از شر
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ه از آنان نیه از آنان باشک  یو ابن نجار از ابوعثمان نھد یھقیو ب .١یستی، و ان شاءاللَّ
د: شما را از یگو یه بر منبر مکدم یه گفت: از عمربن خطاب شنکاند  ت نمودهیروا

باشد؟ پاسخ داد: به حق  یدارم، گفتند: منافق چگونه عالم م یمنافق عالم بر حذر م
، نصر و ابن یعلی، ابویابید. و نزد جعفر فرینما یر عمل مکند و به منک یصحبت م

ن امت را ھر منافق یه اکم، ینمود یه گفت: ما صحبت مکت است یر از عمر رواکعسا
است، و نزد مسدد و جعفر ) آمده ۲۳۲/۵نز (کن در الین چنیند. اک یم کزبان باز ھال

ه بر منبر قرار که گفت: از عمربن خطاب کت است یروا یاز ابوعثمان نھد یابیفر
ترسم، منافق  ین امت میه از آن بر اک یزین چیتر گفت: عمده یه مکدم یداشت شن

باشد؟ گفت: عالم در زبان و  ین منافق چگونه عالم میرالمؤمنیام یعالم است، گفتند: ا
 ) آمده است.۲۳۳/۵نز (کن در الین چنیقلب و عمل. اجاھل در 

 رانیام یھا فه و ابن مسعود به علما درمورد دروازهیھشدار حذ
ه گفت: شما را از کت نموده، یروا س فهی) از حذ۱۶۷/۱ابن عبدالبر در العلم (

ه، جا یدارم، گفته شد: ا یھا برحذر م فتنه یھا گاهیجا ھا  فتنه یھا گاهیابوعبداللَّ
شود، و او را در دروغ  یر وارد میاز شما نزد ام ییکران، یام یھا ست؟ گفت: دروازهیچ

ت یروا س ست. و از ابن مسعودین یه در وکد یگو یم یزیش چیند، و براک یق میتصد
 یاند، سوگند به ذات دهیھا مثل شتران خواب ن، فتنهیسالط یھا ه گفت: بر دروازهکاست 

د، مثل آن را آنان یآور یشان به دست میا یایشما از دنه جانم در دست اوست، آنچه ک
 .-ا دو چند آن را یگفت:  -برند  ین شما میاز د

ه علم برداشته کاست  ین وقتیا«: ص امبریقول پ رفتن علم و فراموش شدنش
 آن یو معنا» شود یم

 ص ه: رسول خداکت نموده یروا س یاشجع ک) از عوف بن مال۹۹/۱م (کحا
، آن »شود یه علم برداشته مکاست  ین وقتیا«ست و گفت: یآسمان نگرسوی  به یروز

رسول  یگفت: ا ص شد به رسول خدا ید گفته میه به او ابن لبکاز انصار  یگاه مرد
ھا آن را  ده، و قلبیتاب ثبت گردکه در ک یشود، در حال یخدا چگونه عمل برداشته م

، »پنداشتم ینه مین اھل مدیتر هیمن تو را از فق«فرمود:  ص اند؟ رسول خدا فراگرفته

                                           
 .اند ) می گوید: رجال آن رجال صحیح۱۸۷/ ۱) ھیثمی (۲۲/ ۱. احمد (صحیح -١
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اد یشان  تاب خدا در دستکت یرا در ضمن موجود یھود و نصاری یبعد از آن گمراھ
ش یرا برا کث عوف بن مالیروبرو شدم، و حد س د: بعد با شداد بن اوسیگو ینمود، م

شود خبر  یبرداشته مه کا تو را از اول آن یان داشتم، گفت: عوف راست گفته، آیب
م ک، حا١ینیب یرا نم یه خاشعک ی، خبر بده، گفت: خشوع، حتیندھم؟ گفتم: آر

 یاند، ذھب ان آن را حجت گرفتهیو مسلم ھمه راو یح است، و بخارین صحید: ایگو یم
اند،  ردهکت ین را روایر از عوف مثل ایبکدر ال ینطور گفته است. بزار و طبرانیز ھمین

ن را در العلم ی) آمده است. و ابن عبدالبر ا۲۰۰/۱مجمع الزوائد (ه در کچنان 
ه به او کاز انصار  یآمده: آن گاه مرد یت ویت نموده، و در روای) مثل آن روا۱۵۲/۱(
از نزد ما  یرسول خدا، در حال یگفت: ا ص امبریشد به پ ید گفته میاد بن لبیز

ا آن را به پسران و زنان خود تاب خداست، و مکان ما یه در مکشود،  یبرداشته م
بلند شدن و برداشته  یدان یا میآمده: بعد از آن شداد گفت: آ یت ویم!! و در روایآموز یم

آنست، و  یھا دانم، گفت: رفتن ظرف یر، نمید: گفتم: نخیگو یست؟ میشدن علم چ
 یحتدانم، گفت: خشوع،  یر نمید: گفتم: نخیگو یشود؟ م یدام علم برداشته مک یدان یم
ت یروا ب دیت ابودرداء و ابن لبین را به روایز ایم نکحا .٢شود یده نمید یه خاشعک

 آن یبه معناب بن حرب یر از صفوان بن عسال و وحشیبکدر ال ینموده، و طبران
ت ابودرداء آمده: تورات و یه در المجمع آمده است. و در رواکت نموده، چنان یروا
 یت وحشیھا رسانده است؟. و در روا به آن ینفع ھود و نصارا ھست، چهیل نزد یانج

 برند. یچ نفع نمید آمده: از آن ھیت ابن لبینند. و در رواک یآمده: به آن سربلند نم

د در یه زک یقول ابن مسعود و ابن عباس درباره رفتن علم و قول ابن عباس وقت
 گذشت

ه بن مسعودیبکدر ال یطبران ه کد یدان یگفت: مه کت نمود، یروا س ر از عبداللَّ
 یه چربکم شود، و چنان که رنگ لباس کشود؟ گفتند: چنان  یم مکاسالم چگونه 

شود.  یم مکه در ھم از طول پنھان ماندن ناقص و کشود و چنان یم مکان یچھارپا
علما  -ا رفتن ی -ن مرگ یتر از ا نطور است، و بزرگیم شدن اسالم ھم ھمکگفت: 

ر یبکدر ال یاند. و طبران د: و رجال آن ثقه دانسته شدهیگو ی) م۲۰۲/۱( یثمیاست. ھ

                                           
 ).۱/۲۰۰فقت نموده. نگا: مجمع () وی آن را صحیح دانسته و ذھبی با وی موا۹۹/ ۱. حاکم (صحیح -١
 ).۲۰۰/ ۱. نگا: مجمع (صحیح -٢
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حاضر بودم،  س دبن ثابتیه گفت: در جنازه زکت نموده، یب روایدبن مسیاز سع
ه دوست ک یسکمردم،  یگفت: ا ب د، ابن عباسیه در قبرش دفن گردک یھنگام

امروز علم نطور است، به خدا سوگند، یدارد بداند، رفتن علم چگونه است، رفتن علم ا
 یدبن جدعان آمده، و در ویبن ز ین علید: در ایگو ی) م۲۰۲/۱( یثمیرفت. ھ یادیز

ه گفت: کت است یعمار روا ی) از عماربن اب۱۷۷/۴باشد. و نزد ابن سعد ( یضعف م
م، گفت: رفتن یه قصر نشستیدبن ثابت درگذشت، نزد ابن عباس در سایه زک یھنگام
ھم چنان از ابن عباس  ید. و نزد ویدفن گرد یادینطور است، امروز علم زیعلم ا

 ،-اشاره نمود  یقبر وسوی  بهو با دستش  -رود،  ینطورمیه گفت: علم اکت است یروا
 ین صورت آنچه با ویداند، به ا یرش آن را نمیرد، و غیم یداند م یرا م یزیه چک یمرد

ه کد یدان یا میگفت: آه کت است یروا یاز و یثیرود. و نزد احمد در حد یباشد م یم
ن در ین چنین است. ایرفتن علم چگونه است؟ گفت: رفتن علم رفتن علما از زم

ت نموده، ی) از ابن مسعود روا۱۳۱/۱( هیم در الحلی) آمده است. و ابونع۲۰۲/۱المجمع (
ب که مرتک یرا آموخته است به سبب گناھ یه علمک یپندارم، مرد یه گفت: من مک
ت نموده، و رجال آن ثقه یر روایبکن را در الیا ید. و طبرانینما یشود فراموش م یم

) و ۱۹۹/۱( یثمیه ھکده است، چنان یه قاسم از جدش نشنکن یاند، مگر ا دانسته شده
ه گفت: کت نموده، یبه از قاسم روایش یاند. و ابن اب ) گفته۹۲/۱ب (یدر الترغ یمنذر

ه فرمود: آفت علم فراموش  ) آمده.۱۰۸/۱ن در جامع العلم (یچنن یاست. ا یعبداللَّ

 رساند تبلیغ علم اگرچه به آن عمل نشود و پناه جستن از علمی که نفع نمی

 غ علمیفه درباره تبلیقول حذ
هکو ابن عسا یھقیب  س فهیه گفت: حذکت نموده یروا ب ر از جابربن عبداللَّ

شما ادا  یبران علم به عھده ما گذاشته شده است، و ما آن را یما گفت: ا یبرا
 ) آمده است.۲۴/۷نز (کن در الین چنیم. اینمود یم، اگر چه به آن عمل نمینک یم

 رساند یه نفع نمک یاز علم ص امبریپناه جستن پ
دعا  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س رهی) از ابوھر۱۰۴/۱م (کحا

ُعوُذ بَِك ِمْن  اللَُّهمَّ ِإّ� «گفت:  ینمود و م یم
َ
ٍم َال َ�نَْفعُ االر�ع: ِمْن أ

ْ
ٍب َال َ�َْشُع ، وِعل

ْ
قَل

برم: از  یز پناه میا، من به تو از چھار چیبار خدا«: ترجمه، »َوَ�ْفٍس َال �َْشبَُع وَُداَعٍء َال �ُْسَمعُ 
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ه ک ییگردد و دعا یر نمیه سک ید، نفسینما یه خشوع نمک یرساند، قلب یه نفع نمک یعلم

و مسلم آن را  یبخار یح است، ولیث صحین حدید: ایگو یم مکحا .١»شود یده نمیشن
 س ت از انسیبه روا ین را ھم چنان ویح است، اید: صحیگو یم یاند، و ذھب ردهکت نیروا
 .٢ح دانسته استیت نموده، و آن را به شرط مسلم صحیروا

                                           
 ذھبی با وی موافقت نموده. ) وی آن را صحیح دانسته و۱۰۴/ ۱. حاکم (صحیح -١
 ).۱۲۹۵. نگا: صحیح الجامع (صحیح -٢





 

 
 

 

 

 

 :باب چهاردهم
 به آنشان  رغبت اصحاب به ذکر و ترغیب

، یو تعال کر خواوند تبارکبه ذ ش و اصحاب ص امبریپ یرغبت و عالقمند
ق و یبه آن در صبح و شام، شب و روز، سفر و اقامت چگونه بود؟ و تشوشان  مداومت

 چگونه بود؟ نھایشارکه ذکنیبه آن، و اشان  بیترغ

 شان به آن اصحاب به ذکر و ترغیب باب رغبت

 یکید ھر ی: باص امبریقول پ :یو تعال کر خداوند تبارکبه ذ ص امبریب پیترغ
 دیر اتخاذ نماکاز شما زبان ذا

ر یمس یکه گفت: در کت نموده است، یروا س ) از ثوبان۱۸۲/۱( هیم در الحلیابونع
ن گفتند: اگر یه ناگھان مھاجرکم یھمراھش بود م، مایت بودکدر حر ص با رسول خدا

ه کشود، چون درباره طال و نقره آنچه نازل شده  یدام مال بھتر است خوب مکم یبدان
ن یدرباره ا ص د، از رسول خدایگفت: اگر خواسته باش س م، آن گاه عمریدان یم

ز ید، و من نبه راه افتا ص رسول خداسوی  به، آن گاه یپرسم، گفتند: آر یمتان  یبرا
ه درباره طال و ک ی، ھنگامص رسول خدا یگفت: ا یسوار بر شترم به دنبالش رفتم، و

دام مال که کم ین گفتند: اگر حاال بدانید، مھاجریده است نازل گردینقره آنچه نازل گرد
ده است. فرمود: یھا نازل گرد شود، چون درباره طال و نقره آن حرف یبھتر است خوب م

ند ک کمکمانش یرا در ا یه وکر و زن مؤمن کر، قلب شاکاز شما زبان ذا ییکد ھر یبا«
 .١»ندک کمکش یه به آخرت براک یو زن«نزد او آمده:  یاز و یگریت دیو در روا». ردیبگ

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۱۸۵۶. ابن ماجه (صحیح -١
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اند  ت نمودهیآن روا یو ابن ماجه از ثوبان به معنا -و حسن دانسته  - ین را احمد ترمذیا
 ت نموده:یروا ین قول خداوند تعالیدرباره ا س یو عبدالرزاق آن را از عل

ِينَ ٱوَ ﴿ ونَ يَ�ۡ  �َّ َهَب ٱ ِ�ُ ةَ لۡ ٱوَ  �َّ  .]۳۴[التوبة:  ﴾فِضَّ
 .»نند...ک یره میه طال و نقره را ذخک یآنان«: ترجمه

، آن را سه بار »نقره یت باد براکطال ھال یت باد براکھال«فرمود:  ص امبریپ
دام کگران تمام شد و گفتند: پس  ص رسول خدا ن امر بر اصحابید: ایگو یگفت، م

ه کر نموده و چنانکث را به مثل آن به اختصار ذیحد ...١گفت س م و عمریریمال را بگ
 ) آمده است.۳۵۱/۲ر (یثکر ابن یدر تفس

 آن یسبقت نمودند، و معنا» مفردون« :ص امبریقول پ
ت که حرکدر راه م ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س رهیمسلم از ابوھر

ن ید، اینکت کحر«شد، فرمود:  یه به آن جمدان گفته مکمرور نمود  یوھکنمود، بر  یم
ستند؟ کیرسول خدا، مفردون  ی، گفتند: ا»جمدان است، مفردون سبقت نمودند

رسول  یآمده: ا یو نزد ترمذ .٢»نندک یاد میثرت که خداوند را به ک یسانک«گفت: 
ن را از یسنگ یر بارھاکر خدا، ذکنندگان به ذکمداومت «ستند؟ گفت: کیخدا مفردون 

) ۵۹/۳ب (ین در الترغین چنیا .٣»ندیآ یبار م کامت سبیسازد، و روز ق یآنان دور م
) ۷۵/۱۰ه در المجمع (ک، چنانیاق ترمذیبه س س ن از ابودرداءیا یآمده است. و طبران

 ت نموده است.یآمده، روا

ر خدا را کد ذیجنت بچرد با یھا ه دوست دارد در باغک یسک :ص امبریقول پ
 دیاد نمایز

 ص ه ما با رسول خداک یه گفت: در حالکت نموده، یروا س از معاذ بن جبل یطبران
اند، و  از مردم رفته یا گفتند: عده» ند؟یجاکسابقان «م ناگھان گفت: یمودیپ یراه م
ند؟ یجاکنند ک یر خدا مداومت مکبه ذ هک یسابقان«اند، گفت:  از مردم بازمانده یا عده

                                           
) و ابن ماجه ۳۰۹۴) و مترمذی (۲۸۲/ ۵) از حدیث علی. احمد (۳۶۶/ ۵. احمد (صحیح -١

 دانسته است. ) آن را صحیح۲۲۷۶) به مانند آن از ثوبان. آلبانی در الصحیحة (۱۸۵۶(
 ).۲۶۷۶مسلم ( -٢
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۳۵۹۶. ترمذی (ضعیف -٣
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 یثمیھ .١»دیاد نمایر خدا را زکد ذیجنت بچرد با یه دوست دارد در باغھاک یسک
 باشد. یف میده آمده، و ضعیبن عب ین موسید: در ایگو ی) م۷۵/۱۰(

 نندک یاد میاد یه خدا را زکاند  ین بندگان خدا آنانیبھتر: ص امبریخبر دادن پ
ده شد: یپرس ص ه: از رسول خداکت نموده یروا س ید خدریاز ابوسع یترمذ

ه خداوند را ک یآنان«ن درجه را دارند؟ گفت: یامت بھتریدام بندگان نزد خداوند روز قک
ه ھم؟  لیسب یرسول خدا، از رزمنده ف ید: گفتم: ایگو ی، م»نندک یاد میثرت کبه  اللَّ

ند و کرش بشیه شمشکان آنقدر بزند، کافران و مشرکان یرش در میاگر با شمش«گفت: 
بھتر  یا درجه ینند از وک یاد میثرت که خداوند را به ک یپر خون شود، باز ھم آنان

ت نموده. یز آن را به اختصار رواین یھقیب است، بیث غرید: حدیگو یم یترمذ .٢»دارند
 ) آمده است.۵۶/۳ب (ین در الترغین چنیا

ھا در پاداش  ن آنیتر اعمال از آتش و بزرگن یتر نجات بخش یر خداوند تعالکذ
 است

مرفوع  ص امبریآن را به پ یه وک س ر و األوسط از جابریدر الصغ یطبران
ش نجات یچ عمل فرزند آدم برایھ« :فرمود ص ه رسولکت نموده یده، روایگردان
گفت: ، گفته شد: و نه جھاد در راه خدا؟ »ستین یر خداوند تعالکتر از عذاب، از ذ بخش

 .٣»ه قطع گرددکرش آن قدر بزند یه با شمشک یو نه جھاد در راه خدا، مگر در صورت«
 یو طبران اند، حیند: رجال آن دو رجال صحیگو ی) م۷۳/۱۰( یثمی) و ھ۵۶/۳( یمنذر

ت نموده ی) آمده، روا۷۳/۱۰ه در المجمع (کمثل آن، چنان  س آن را از معاذ بن جبل
د یپرس یاز و یه مردکت نموده، یروا ص از رسول خدااست، و احمد ازمعاذ بن انس 

ر خداوند که ذک یجھاد آنان«ن پاداش را در بر دارد؟ گفت: یدام جھاد بزرگترکو گفت: 
دام صالحان پاداش بزرگتر دارند؟ گفت: کد: ی، پرس»ندیگو یشتر میرا ب یو تعال کتبار

ات، حج و ک، بعد از آن نماز، ز»نندک یاد میثرت کرا به  یو تعال که خداوند تبارک یآنان«

                                           
 ).۷۵/ ۱۰) در سند آن موسی بن عبیده ضعیف است. المجمع (۱۹۷/ ۲۰. طبرانی در الکبیر (ضعیف -١
) و گفته است: این حدیثی است غریب و آلبانی آن را در ضعیف الترغیب ۳۳۶۷. ترمذی (ضعیف -٢

 ضعیف دانسته است. ،) به دلیل ضعف دراج۸۹۸(
. اند ) می گوید: رجال آن رجال صحیح۷۴/ ۱۰ھیثمی ( .. طبرانی در الصغیر و االوسطصحیح -٣

 ) صحیح دانسته است.۵۶۴۴) و صحیح الجامع (۱۴۹۷آلبانی آن را در صحیح الترغیب (
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را  یو تعال که خداوند تبارک یانان«گفت:  یم ص امبریادآور شد، در ھر بار پیصدقه را 
نندگان کر کابوحفص، ذ یگفت: ا ب ر به عمرک، آن گاه ابوب»نندک یاد میثرت کبه 

ن را ید: ایگو ی) م۷۴/۱۰( یثمیھ .١»یآر«فرمود:  ص ر را بردند!! رسول خدایھمه خ
دام کد و گفت: یرا پرس یگفته: و یه طبرانکن یاند، مگر ا ت نمودهیروا یاحمد و طبران

باشد، و از  یف مین پاداش بزرگتر دارند؟ و در آن زّبان بن فائد آمده، و ضعیمجاھد
 اند. ه رجال احمد ثقهیعه آمده، و بقیثقه دانسته شده، و ھم چنان ابن لھ یطرف بعض

 ر خدا تازه باشدکشه از ذیت ھمزبان: ص امبریقول پ
ه بن بسر یترمذ رسول خدا، شرائع  یگفت: ا یه: مردکت نموده یروا س از عبداللَّ
ه بدان چنگ بزنم، کخبر بده  یزین مرا از چیاد شده است، بنابرایز )برمن(اسالم 
ب یث حسن و غرید: حدیگو یم یترمذ .٢»ر خدا تازه باشدکشه از ذیزبانت ھم«فرمود: 
ن را ین ایح االسناد است، و ھم چنیت نموده، و گفته صحین را روایز ایم نکحااست، 

ت ی) آمده، روا۵۴/۳ب (یه در الترغکحش، چنان یابن ماجه و ابن حبان در صح
ه: معاذبن جبل به آنان گفت: کت است یخامر روایبن  کاز مال یاند. و نزد طبران ردهک

دام که گفتم: کن بود یجدا شدم ا یاز ودم و یشن ص ه از رسول خداک، یالمکن یآخر
ر خداوند که زبانت از ذک یریبم یدر حال«تر است؟ گفت:  اعمال نزد خداوند محبوب

ت یروا ییبه اسنادھا ین را طبرانید: ایگو ی) م۷۴/۱۰( یثمیھ .٣»تازه و تر باشد
را  یو یآمده، گروھ کمال ید بن عبدالرحمن بن ابیزیق خالدبن ین طرینموده، و در ا

ه رجال آن یاند، و بق را ثقه دانسته یرش ویو غ یاند، و ابوذرعه دمشق ف دانستهیضع
ن یگفته: مرا از بھتر یه وکن یت نموده، مگر ایروا یق ویر طرین را از غیاند، بزار ا ثقه

ا و یالدن یخدا خبر بده، و اسناد آن حسن است. ابن ابسوی  بهن آن یتر یکاعمال و نزد

                                           
. نگا: المجمع اند ھستند که ضعیف) در سند آن زبان بن فائد و ابن لھیعة ۴۳۸/ ۳. احمد (ضعیف -١

)۱۰ /۷۴.( 
/ ۴) احمد (۳۷۹۲) و آن را حسن دانسته است. ھمچنین ابن ماجه (۳۳۸۶. ترمذی (صحیح -٢

 ) صحیح دانسته است.۱۴۹۱) و صحیح الترغیب (۷۷۰۰) آلبانی آن را در صحیح الجامع (۱۹۰
من بن ابی مالک است که ) در سند آن یزید بن عبدالرح۸۱۸. طبرانی و ابن حبان (صحیح -٣

). ۷۴/ ۱۰.. نگا: المجمع (اند گروھی وی را ضعیف دانسته و گروھی دیگر وی را ثقه دانسته
 ).۱۴۹۲آلبانی می گوید: حسن صحیح است. صحیح الترغیب (
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اند، و  ردهکت ی) آمده، روا۵۵/۳ب (یه در الترغکن را، چنان یحش ایحابن حبان در ص
 ت نموده است.ی) آمده، روا۲۰۸/۱نز (که در الکابن نجار آن را، چنان 

 به ذکر ص ترغیب اصحاب پیامبر

 رکبه ذ ش ب عمر، عثمان و ابن مسعودیترغ
مردم مشغول ر که گفت: خودتان را به ذکت نموده، یروا س ا از عمریالدن یابن اب

و احمد در  ین نزد وید. و ھم چنیازیر خدا دست کبه ذ ین بالست، ولید، چون اینساز
ن عمل ید چون ایر خدا چنگ زنکه گفت: به ذکت است یالزھد و نزد ھناد از عمر روا

نز کن در الین چنیست. ایمارین عمل بید چون ایر مردم بر حذر باشکشفا است، و از ذ
ه گفت: اگر کت نموده یروا س در الزھد از عثمان کابن المبار ) آمده است. و۲۰۷/۱(

) آمده ۲۱۸/۱نز (کن در الین چنیشود. ا یر خدا خسته نمکشود، از ذ کما پا یھا قلب
اد یرا ز أل ر خداوندکه گفت: ذکت نموده، یروا س از ابن مسعود یھقیاست. و ب

ر که تو را بر ذکجز آن را  ینکن یرا ھمراھ یسکه کست، ین یکد، و بر تو بایینما
 ) آمده است.۲۰۸/۱نز (کن در الین چنید. ایخداوند اعانت نما

 رکبه ذ ب ب سلمان و ابودرداءیترغ
 یه گفت: اگر مردکت نموده است، یروا س ) از سلمان۲۰۴/۱( هیم در الحلیابونع

 أل خداوندتاب کگر شب در تالوت ید، و فرد دینما ید سپریزان سفینکشب را در بخشش 
 -در اجر بھتر است]،  یاز شب اول یدوم ید، [شبینما یسپر یر خداوند تعالکو ذ
. و -د بھتر است ینما یر مکذ یسکه کن باور است، یبر ا ید: انگار ویگو یمان میسل

آمد و به او گفت: به  س نزد ابودرداء یه مردکت نموده، ید روایب بن عبیاحمد از حب
ند، و ک یادت می ین در سختکاد ی یرا در خوش أل گفت: خداوندت نما، به او یمن وص

ن در ین چنیدام سوست. اکه فرجامش به کبنگر  یافتیا دست یاز دن یزیبر چ یوقت
ت ی) از ابودرداء روا۲۱۹/۱( هیم در الحلی) آمده است. و ابونع۲۵۸/۱صفه الصفوه (

و پر تان  ن آن نزد پادشاهیرت ن اعمال تان، محبوبیا شما را از بھتریه گفت: آکنموده، 
 یھا د و گردنینکغزا تان  ه با دشمنکن یخبر ندھم؟ از اھایتان  ن آن در درجهینموتر

نارھا ھم بھتر یھا و د د بھتر است، از دادن درھمیرا بزن ھایشان شما را بزنند و گردن
ر خداوند بزرگتر است. و کر خداوند، و ذکست؟ گفت: ذیابودرداء آن چ یاست، گفتند: ا
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 ھایشان ه زبانک یسانکه گفت: کت نموده، ی) از ابودرداء روا۲۱۹/۱( هیم در الحلیابونع
 خندد. یه مکشود  یوارد جنت م یدر حالشان  ییکتر و تازه است، ھر  أل ر خداوندکبه ذ

 رکبه ذ ش ب معاذ و ابن عمرویترغ
ه گفت: ابن آدم، کت نموده، یروا س از معاذبن جبل )۲۳۵/۱( هیم در الحلیابونع

تر از عذاب خدا  شتر نجات دھندهیر خدا بکش از ذیه براکانجام نداده است،  یعمل
ه؟ گفت: نخ لیسب یابوعبدالرحمن، و نه جھاد ف یباشد، گفتند: ا  یر، مگر در صورتیاللَّ

 د:یگو یتابش مکدر  یه قطع شود، چون خداوند تعالکرش آنقدر بزند، یه با شمشک

ِ ٱ رُ َوَ�ِ�ۡ ﴿ َّ�  ۡ�
َ
 .]۴۵[العنکبوت:  ﴾َ�ُ أ

 .١»تر است ر خداوند بزرگکو ذ«: ترجمه
ه بن عمرویش یو ابن اب ر خداوند در که گفت: ذکت نموده، یروا ب به از عبداللَّ

ثرت بھتر و افضل کرھا در راه خدا و دادن مال به یستن شمشکبامداد و شامگاه از ش
 ) آمده است.۲۰۷/۱(نز کن در الین چنیاست. ا

 به ذکر ص رغبت و عالقمندی پیامبر

 بردگان یر خداوند بر آزادسازکو بھتر دانستن ذ ص امبریپ
 یه با قومکنیا«فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س از انس یعلیابو

تر از  م محبوبینند، براک یر مکه خداوند را پس از نماز فجر تا طلوع آفتاب ذکنم یبنش
ه خون بھا [و ارزش] ھر مرد کل را آزاد سازم، یه چھارتن از فرزندان اسماعکآن است 

ه خداوند را پس از نماز عصر تا کنم یبنش یه با قومکن یاز آنان دوازده ھزار باشد، و ا
ه چھارتن از فرزندان کتر از آن است  م محبوبیند، براینما یر مکغروب آفتاب ذ

) ۱۰۵/۱۰( یثمیھ .٢»ه ھر مرد از آنان دوازده ھزار باشدیه دکزاد سازم، ل را آیاسماع
فش یضع یر ویرا ثقه دانسته و غ ین ابوعائذ محتسب آمده، ابن حبان وید: در ایگو یم

ه عصر ک یسک«ت است: یل مرفوع رواکاز انس به ش یعلیاند. و نزد احمد و ابو دانسته

                                           
 .اند ھیثمی آن را به طبرانی در الصغیر ارجاع داده است و گفته است: رجال آن رجال صحیح -١
) در سند آن محتسب ابوعائد است که ۱۹۲/ ۱و نسائی در عمل الیوم و اللیلة ( . ابویعلیضعیف -٢

 ).۱۰۵/ ۱۰. نگا: المجمع (اند تنھا ابن حبان وی را ثقه دانسته است و دیگران ضعیفش دانسته
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ه ھشت تن از پسران ک یسکد، از یر بگوکغروب ذند و تا یرا بخواند و بعد از آن بنش
 یه با قومکن یا«آمده:  یعلینزد ابو یتیو در روا». د بھتر استیل را آزاد نمایاسماع

م از آنچه آفتاب بر آن ینند، براک یر مکه خداوند را از بامداد تا طلوع آفتاب ذکنم یبنش
د یزی یعلیت ابویر رواد: دیگو ی) م۱۰۵/۱۰( یثمیھ .١»تر است طلوع نموده محبوب

ثقه دانسته شده، و  یاند، و از طرف بعض ف دانستهیرا ضع یه جمھور وکآمده،  یرقاش
 اد ننموده است.یرا  ید رقاشیزیت احمد یدر روا

و و از کین بر اسبان نیمجاھد ر از فرستادنکو بھتر دانستن ذ ص امبریپ
 غالمان یآزادساز
 س یف از سھل بن سعد ساعدیضع یاسنادھار و األوسط به یبکدر ال یطبران

ه در نماز صبح حاضر باشم، و بعد از آن کنیا«فرمود:  ص ه: رسول خداکت نموده یروا
ه کتر از آن است  م خوبیم، برایاد نمایرا تا طلوع آفتاب  أل نم و خداوندیبنش

ن یا». و سوار نموده تا طلوع آفتاب در راه خدا بفرستمیکن یھا ن را بر اسبیمجاھد
 س ) آمده است. و بزار از عباس بن عبدالمطلب۱۰۵/۱۰ن در مجمع الزوائد (یچن
نم، یه از نماز بامداد تا طلوع افتاب بنشکنیا«گفت:  ص ه رسول خداکت نموده، یروا
 یثمیھ .٢»ل را آزاد سازمیه چھارتن از فرزندان اسماعکتر از آن است  م محبوبیبرا

گفته:  یه طبرانکن یاند، مگر ا ت نمودهیروا یو طبرانن را بزار ید: ایگو ی) م۱۰۶/۱۰(
م از یند، براکم تا آفتاب طلوع یر نماکرا ذ یه نماز بامداد را بخوانم و خداوند تعالکنیا«

ھا  در اسناد آن». تر است حمله سوار بر اسب در راه خدا تا طلوع آفتاب محبوب
 باشد. یف مید آمده، و ضعیحم یمحمدبن اب

 استیر از آنچه در دنیبکل و تید، تھلیح، تحمیبھتر دانستن تسبو  ص امبریپ
فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س رهیاز ابوھر یو ترمذ ٣مسلم

م از آنچه آفتاب یبرا »اكرب اهللا، واهللا هللا، و ال اهل اال ، واحلمداهللا سبحان«م: یه بگوکنیا«

                                           
) ھیثمی می گوید: در سند آن محمد بن ابی حمید است که ضعیف ۱۳۷/ ۶. طبرانی (ضعیف -١

 ).۱۰۵/ ۱۰است: (
 ).۱۰/۱۰۶در سند آن محمد بن ابی حمید ضعیف است. المجمع ( .. بزار و طبرانییفضع -٢
 ).۲۶۹۵مسلم ( -٣
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) آمده است. و ۸۴/۳ب (ین در الترغیچنن یا». تر است بر آن طلوع نموده، محبوب
نم و تا طلوع یه بنشکنیا«گفت:  ص ه، رسول خداکت نموده یروا س احمد از ابوامامه

م، یلش بگویم و تھلیحش بگوینم، تسبکادش ی یم، به بزرگیر نماکآفتاب خداوند را ذ
از نماز عصر تر است، و بعد  ل رھا سازم محبوبیه دو برده از پسران اسماعکن یم از ایبرا
ل یه چھار برده را از پسران اسماعکتر از آنست  م محبوبیند، براکه آفتاب غروب کنیتا ا

ه ایر نماکه خداوند را تا طلوع آفتاب ذکنیا«آمده:  یتیو در روا .١»رھا سازم بر کم،اللَّ

چھارتن از ه کتر از آن است  م محبوبیم، برایبگو اهللا سبحانم و یبگو اهللا ال اله االم، یبگو
ر کب شدن آفتاب ذیه خداوند را از نماز عصر تا غاکنیل را رھا سازم، و ایپسران اسماع

 .٢»میل را آزاد نماینقدر از پسران اسماعینقدر و ایه اکتر از آنست  م محبوبیم، براینما
ھم به مثل  یت نموده، و طبرانیھا را احمد روا نید: ھمه ایگو ی) م۱۰۴/۱۰( یثمیھ

 آن حسن است. یت نموده، و اسنادھایروا ت دومیروا

 به ذکر ص رغبت و عالقمندی اصحاب پیامبر

 رکبه ذ س ابن مسعود یرغبت و عالقمند
ه بن مسعود یطبران را از روز  أل ه خداوندکنیه گفت: اکت نموده، یروا س از عبداللَّ
و [مردم یکن یھا ه از روز تا شب به اسبکتر از آن است  م محبوبیم، برایر نماکتا شب ذ

از  ین را طبرانید: ایگو ی) م۷۵/۱۰( یثمیرا] سوار نموده و [در راه خدا] بفرستم. ھ
ده است. و نزد ینشن یاو از و یت نموده، ولیق قاسم از جدش ابن مسعود روایطر

ه بن مسعود روایاز ابوعب یطبران ه بن  یه گفت: براکت است، یده بن عبداللَّ عبداللَّ
د: و یگو ی) م۲۱۹/۲( یثمید. ھیر خداوند صحبت نماکه بدون ذکمسعود دشوار بود 

 یآمده: بر و ینزد و یتیاند. در روا ه رجال آن ثقهیبق یده، ولیده از پدرش نشنیابوعب
را بعد از طلوع فجر تا خواندن نماز صبح بشنود.  یلمکه سخن متکشد  یدشوار تمام م

 یه گفت: ابن مسعود نزد قومکت ت اسین مورد از عطاء رواین در ایھم چن یو نزد و
نمود و گفت:  ینمودند، آنان را از صحبت نھ یه بعد از صبح صحبت مکرون رفت، یب

                                           
 ).۲۵۵/ ۵. احمد (حسن -١
 ).۱۰۴/ ۱۰. احمد و طبرانی. نگا: المجمع (حسن -٢
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د: و یگو ی) م۲۱۹/۲( یثمید. ھیا خاموش باشید، یا نماز بگزارید، ینماز آمده ا یشما برا
 اند. ه رجال آن ثقهیبق یده، ولیعطاء از ابن مسعود نشن

 رکبه ذ ب ابودرداء و معاذ یرغبت و عالقمند
ه خداوند را کنیه گفت: اکت نموده، یروا س ) از ابودرداء۲۱۹/۱( هیم در الحلیابونع

م یم. و ابونعینار صدقه نمایه صد دکتر از آنست  م محبوبیبرا ،١نمکاد ی یصدبار به بزرگ
از ه خداوند را کنیه گفت: اکت نموده، یروا س ) از معاذبن جبل۲۳۵/۱( هیدر الحل

خوب از  یھا ه بر اسبکتر از آنست  م محبوبیم، برایر نماکصبحگاھان تا شب ذ
 م.یصبحگاھان تا شامگاه در راه خدا نفر سوار نما

 رکبه ذ ش و ابن عمر یانس، ابوموس یرغبت و عالقمند
از  ییکه گفت: در کت نموده، یروا س ک) از انس بن مال۲۵۹/۱( هیم در الحلیابونع

ه با فصاحت صحبت کد یمردم را شن یم، ویھمراه بود یبا و یابوموس یسفرھا
م، ییاد نمایا تا پروردگارمان را یشنوم؟ ب ینطور میانس چرا ا ینمودند، پس گفت: ا یم

ه در کث را چنان یاست پوست را با زبانش بدرد... و حد یکنان نزدیاز ا ییکچون 
ه بن رافع روااز معاذبن ع یر نموده. و طبرانکمان به آخرت گذشت ذیا ت نموده، یبداللَّ
ه بن کبودم،  یه گفت: در مجلسک ه بن جعفر و عبداللَّ ه بن عمر و عبداللَّ ه در آن عبداللَّ
د: یگو یه مکدم یره گفت: از معاذبن جبل شنیعم یحاضر بودند، ابن اب ش رهیعم یاب

ازآنان به  ییک یه براکھست،  یا لمهکدو «فرمود:  یه مکدم یشن ص از رسول خدا
ن را پر ین آسمان، و زمیماب یگریوجود ندارد، و د یا دن به عرش بازدارندهیرس

 یره گفت: تو از ویعم یابن اب ی، آن گاه ابن عمر برا»اكرب اهللا، وال إله إال اهللا«ند: ک یم
ه بن عمر گرید؟ گفت: آریگو ین را میه اک یدیشن ه کن یست، تا ای، سپس عبداللَّ

م و با یدارشان  ه دوستکاند  یا لمهکن دو ید، و گفت: ایتر گردایش ھ کشش از اشیر
ه  یان وید: راویگو ی)م۹۴/۳ب (یدر الترغ یمنذر .٢میھا الفت دار آن تا معاذبن عبداللَّ
د: یگو ی) م۸۶/۱۰( یثمیھم دارد، و ھ یثش شواھدین حدیعه، و ایاند، بھجز ابن لھ ثقه

                                           
 م. م.یبگو اهللا اكرب -١
یعة نیز ) و معاذ بن عبدالله بن رافع شناخته شده نیست. ابن لھ۱۶۰/ ۲۰. طبرانی (ضعیف -٢

 ).۹۴۹ضعیف است. نگا: ضعیف الترغیب (
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ه را نشناختم، و ابن اند.  ه رجال آن ثقهیثش حسن است، و بقیعه حدیلھ معاذبن عبداللَّ
از ذات عرق احرام  که گفت: انس بن مالکت نموده، یروا یری) از جر۲۲/۷و ابن سعد (

ر خدا حرف زده که به جز از ذکم یدیه حالل نشد، نشنکن یتا ا ید: از ویگو یبست، م
 است.نطور یام احرام ا برادرزاده یبه او گفت: ا ید: ویگو یباشد، م

 امتیر در روز قکلت اھل مجالس ذیفض یو تعال کر خداوند تبارکمجالس ذ
 س ید خدریشان از ابوسعیر ایو غ یھقیحش، بی، ابن حبان در صحیعلیاحمد، ابو

د: اھل جمع یگو یامت میروز ق أل خداوند«گفت:  ص ه رسول خداکاند  ت نمودهیروا
اھل  ص رسول خدا یشد: ا ، گفته»اند یسانکه اھل سخاوت چه کخواھند دانست 

) ۶۳/۳ب (ین در الترغین چنیا .١»رکاھل مجالس ذ«گفت:  اند؟ یسانکسخاوت چه 
از  ییکت نموده، ین را به دو اسناد رواید: احمد ایگو ی) م۷۶/۱۰( یثمیآمده است. ھ

 رده است.کت ین را روایز این یعلیآنان حسن است، و ابو

 ر بر آنانکح دادن اھل ذیو ترج فرستاده بود ص ه رسول خداک یرکقصه لش
سوی  بهرا  یرکلش ص امبریه: پک اند ت نمودهیروا س از عمر یه و ترمذیابن زنجو

به دست آوردند و به شتاب برگشتند، آن گاه  یادیز یھا متینجد فرستاد، آنان غن
تر  ر شتابکن لشیه از اکدم، یرا ند یرکرون نشده بود گفت: لشیه بک یاز آنان یمرد

ا شما را به یآ«گفت:  ص امبریبه دست آورده باشد، پ یمت بھتریبرگشته باشد و غن
ه در نماز ک یگردند؟ قوم یتر بر م دارند، و شتاب یمت بھتریه غنکنم، کداللت ن یقوم

دند، یر خداوند مشغول گردکنشستند و به ذ ھایشانصبح حاضر شدند، بعد از آن در جا
 یمت بھترینان در برگشت به شتاب تراند، و از غنیه آفتاب طلوع نمود، اکن یتا ا

 یگزارند، و باز در جاھا یه نماز صبح را مکاند  یاقوام«آمده:  یو در لفظ». برخوردارند
ند، باز دو ک یه آفتاب طلوع مکن یند تا اینما یر مکنند و خداوند را ذینش یش میخو

نان در یگردند، ا یش بر میخو یھا خانوادهسوی  بهگزارند و بعد از آن  یعت نماز مکر
ب است، وجز از ید: غریگو یم یترمذ .٢»مت بزرگتر دارندیزتراند، و از آنان غنیبرگشت ت

                                           
) در سند آن دراج ابوالسمح از ابوالھیثم روایت کرده که ۸۱۳) ابن حبان (۷۶/ ۳. احمد (ضعیف -١

 ).۹۱۴وی در روایت از او داری مناکیر است. ضعیف الترغیب (
آن را ضعیف  ) در آن ابوابراھیم المدینی است که ضعیف است. آلبانی۳۵۶۱. ترمذی (ضعیف -٢

 دانسته است.
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ن ین چنیباشد. ا یف میه ضعکد آمده یحم یمش، و در آن حمادبن ابیدان ین وجه نمیا
رده کت یآن روا یبه معنا س رهین را از ابوھری) آمده است. و بزار ا۲۹۸/۱نز (کدر ال

م. یا دهیرا ند یرکرسول خدا ما لش یگفت: ا س رکآمده: ابوب یت ویاست، و در روا
 باشد. یف میابن علقمه آمده، و ضع ید موالین حمید: در ایگو ی) م۱۰۷/۱۰( یثمیھ

 ﴾َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ر بعد از نزول: کبا اھل ذ ص امبرینشستن پ
 یه براین آیه گفت: اک نموده،ت یروا س فیاز عبدالرحمن بن سھل بن حن یطبران

 ف داشت:یتشرھایش  از خانه ییکه در کد، ینازل گرد یدر حال ص رسول خدا

ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ   .]۲۸[الکھف:  ﴾َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
نند نگه ک یاد میه پروردگان خود را در صبح و شام کو نفس خود را با آنان « :ترجمه

 .»دار...
 یه خداوند تعالکافت یرا در ید، قومیرون گردیشان بیا یآن گاه در طلب و جستجو

سخت و شان  ده بود و پوستینده و ژولکپراشان  یاز آنان مو ینمودند، برخ یر مکرا ذ
نشست و گفت: شان  د ھمراهیشان را دیه اک یلباس داشت، ھنگام یکشان  یبعض

ه مرا امر نموده تا نفس خودم کده یرا گردان یسانکه در امتم ک راست، ییش خدایستا«
 ) آمده است.۸۱/۳ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا .١»شان نگه دارمیرا با ا

 یابن رواحه ھم حضور داشت و قول و هک یدر مجلس ص امبرینشستن پ
 شان یبرا

از نزد  ص امبریه گفت: پکت نموده، یروا ب ر از ابن عباسیدر الصغ یطبران
ه بن رواحه رد، آن گاه رسول کنمود مرور  ین میر تلقکاصحابش ذ یه براک، س عبداللَّ

ه خداوند امرم نموده تا نفس خودم را با شما کد یھست یشما گروھ«فرمود:  ص خدا
 ت را تالوت نمود:ین آی، بعد از آن ا»نگه دارم

ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ ن قول یتا به ا ﴾َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب

مۡ  َوَ�نَ ﴿ خداوند
َ
 .]۲۸[الکھف:  ﴾افُُرطٗ  ۥُرهُ أ

                                           
) سند آن صحیح است. ھمچنین طبرانی. ھیثمی می ۲۳۵/ ۱۵. طبری در تفسیر خود (صحیح -١

 . اند گوید: رجال آن رجال صحیح
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نند نگه ک یاد میه پروردگار خود را در صبح و شام کو نفس خود را با آنان «: ترجمه

 .»نمودن است کارش اسراف و ھالکدار... 
شان  ھمراه کمالئ ن تعدادینند، به ھمینش ینجا میه با شما اک ین تعدادیھم

ند، و اگر خداوند یگو یح میز تسبیآنان ن ندیح بگویرا تسب ینند، اگر خداوند تعالینش یم
نند، کاد ی ینند، و اگر خداوند را به بزرگک یش میند آنان ھم ستایش نمایرا ستا یتعال

در  -شوند و  یپروردگار جل ثناؤه بلند مسوی  بهند، باز ینما یاد می یز به بزرگیآنان ن
ح یپروردگار ما، بندگانت تو را تسب یند: ایگو یم -تر است  شان عالمیه او از اک یحال

م، و یردکاد ی یاد نمودند و ما ھم به بزرگی یم، و تو را به بزرگیح گفتیگفتند ما ھم تسب
ام،  هکمالئ ید: ایگو یگاه پروردگارمان م م، آنیش نمودیش نمودند ما ھم ستایتو را ستا

ان آنان فالن و فالن یند: در میگو یدم، میه آنان را بخشکرم یگ یرا گواه ممن شما 
بدبخت شان  به سببشان  نیه ھمنشکاند  یند: آنان قومیگو یار است، مکخطا

ف یآمده، و ضع یوفکن محمد بن حماد ید: دریگو ی) م۷۶/۱۰( یثمیھ». گردد ینم
 است.

 آنان یبود و قولش براشان  انیه سلمان درمک یبا جماعت ص امبرینشستن پ
در  س ه گفت: سلمانکت نموده: یروا ی) از ثابت بنان۳۴۲/۱( هیم در الحلیابونع

مرور نمود و  ص امبرید: آن گاه پیگو ینمودند، م یر مکرا ذ أل ه خداوندکبود  یگروھ
ر کرسول خدا، خداوند را ذ یم: ایگفت» د؟یگفت یچه م«ستادند، فرمود: یآنان باز ا

ن یشود، بنابرا یه بر شما نازل مکدم ید، چون من رحمت را دییبگو«م، فرمود: ینک یم
ه در کراست،  یش خداوندیستا«، بعد از آن گفت: »شوم یکخواستم در آن با شما شر

 ».شان نگه دارمیه نفس خود را با اکام  ه من مأمور شدهکده یرا گردان یسانکامتم 

 دیاھل آن: در باغچه جنت بچر یبراگر و قولش یدر مجلس د ص امبرینشستن پ
از  یھقیو ب -ح دانسته یو آن را صح -م ک، حایطبران ،، بزاریعلیا، ابویالدن یابن اب

 یا«رون شده گفت: ینزد ما ب ص ه گفت: رسول خداکاند،  ت نمودهیروا س جابر
ف ن توقیر در زمکگردند و بر مجالس ذ یه مکدارد،  کاز مالئ ییھا مردم، خداوند گروه

مجالس «جاست؟ گفت: ک، گفتند: باغچه جنت »دیند، پس در باغچه جنت بچرینما یم
 یسکد، یاد آوریبه ھایتان  د، و او را در نفسیر خداوند بپردازکا شامگاه به ذیر، بامداد کذ
ه منزلت خداوند نزدش کند ید ببیه دوست دارد منزلتش را نزد خداوند بداند، باک
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ه بنده آن کشود  یل میرا قا یبنده نزدش ھمان منزلت یبراچگونه است، چون خداوند 
د: در ھمه یگو ی) م۶۵/۳ب (یمنذر در الترغ .١»ل شده استیدر نفسش قا یو یرا برا

 یه اسنادھایبق یخواھد آمد، ول یان حال ویغفره آمد، و ب یآن عمر موال یاسنادھا
 یثمیسن است. ھث حیآنان ثقه و مشھوراند، و به آنان حجت گرفته شده، و حد

ه موالید: دریگو ی) م۷۷/۱۰( را ثقه  یتن و یکاده از یغفره آمده، ز ین عمربن عبداللَّ
در  یو طبران اند. حیه رجال آن رجال صحیاند، و بق فش دانستهیضع یدانسته، و گروھ

 یه نماز صبح رامک یوقت ص امبریه: پک ت نمودهیروا س ر از جابر بن سمرهیالصغ
د: یگو ی) م۱۰۷/۱۰( یثمیھ .٢نمود یر مکنشست و خداوند را ذ یآفتاب م گزارد، تا طلوع

 نمود، آمده است. یر مکح بدون قولش؛ خداوند را ذین در صحیاند، و ا رجال آن ثقه

 ن بارهیر و قول ابن مسعود در اکمت مجالس ذیدرباره غن ص امبریقول پ
ه بن عمرو یاحمد و طبران  یه گفت: گفتم: اکاند  ت نمودهیروا ب از عبداللَّ

ر جنت است، کمت مجالس ذیغن«ست؟ فرمود: یر چنکمت مجالس ذیرسول خدا، غن
اند، حسن  ) گفته۵۶/۳( ی) و منذر۷۸/۱۰( یثمیه ھکو اسناد احمد، چنان  .٣»جنت

ننده کر زنده که گفت: مجالس ذکت نموده، یروا س ر از ابن مسعودکاست. و ابن عسا
 ) آمده.۲۰۸/۱نز (کن در الین چنیآورند. ا ید میھا خشوع پد قلب یو برا اند، علم

 است کاللھم و بحمد کفاره مجلس سبحانک: ص امبریقول پ فاره مجلسک
 ل شهیاز عا یھقیم و بکحا ،-است شان  یلفظ از ھر دو - یا، نسائیالدن یابن اب

نماز ا ینشست  یه در مجلس مک یوقت ص ه گفت: رسول خداکاند  ت نمودهیروا
اگر « :د: فرمودیلمات پرسکرا از آن  یشه ویآورد، عا یرا به زبان م یلماتکگزارد  یم

باشد، و  یامت مھر میتا روز ق یو یھا لمات بر صحبتکر نموده باشد آن یصحبت خ

سبحانك ا� «باشد:  یفاره مکش یلمات براکاگر به شر صحبت نموده باشد، آن 
                                           

) و آن را صحیح دانسته است. ۴۹۵/ ۱. ابن ابی الدنیا و ابویعلی و بزار و طبرانی و حاکم (ضعیف -١
ھمچنین ابن حجر در التقریب. نگا: » عمر ضعیف است« سخن حاکم می گوید:ی  ذھبی در ادامه

 ).۷۷/ ۱۰) و المجمع (۹۱۸) ضعیف الترغیب (۶۲۰۵الضعیفة (
 ).۱۷/ ۱۰) طبرانی در الصغیر. نگا: المجمع (۶۷۰مسلم ( -٢
/ ۳) ھمچنین منذری (۷۸/ ۱۰) ھیثمی آن را حسن دانسته است. (۱۷۷/ ۲. احمد (حسن لغیره -٣

 ) می گوید: حسن لغیره است.۱۵۰۷الترغیب ( ). آلبانی در صحیح۹۵
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ش ی، و ثنا و ستایھست کا! تو پایبار خدا«، »وأتوب إيلك وحبمدك ال � إال أنت أستغفرك

  .١»مینما یت توبه میطلبم و به سو یست، از تو آمرزش میجز تو ن یتوست، معود یبرا
ان یدر پا ص ه گفت: رسول خداکت است یروا س یو نزد ابوداود از ابوبرزه اسلم

، َحانََك اللَُّهمَّ َوحِبَْمِدكَ ُسبْ « گفت: یزد میخواست از مجلس برخ یه مک یارش وقتک
ْشهَ 

َ
نَْت أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
ْن ال إهِل

َ
َْك ُد أ

َ
تُوُب إيِل

َ
ْستَْغِفُرَك َوأ

َ
، و ثنا و یھست کا تو پایبار خدا« :ترجمه، »، أ

خواھم و  یست، از تو مغفرت میجز تو ن یه معبودکدھم  یتوست، شھادت م یش برایستا

ه ک، ییگو یرا م یرسول خدا تو قول یگفت: ا ی، آن گاه مرد»نمک یتو توبه م سوی به
ن را ھم یا .٢»باشد یه در مجلس مکفاره آنچه است ک« :، فرمودیگفت یدرگذشته نم
و  -رده کت یم ھم رواکو حا -است  یلفظ از و -ت نموده یروا یچنان نسائ

د از رافع بن یتابش مختصرًا به اسناد جکھم در ھر سه  یو طبران -حش دانسته یصح

تُوُب «ن قولش یر شده، و بعد از اکث ابوبرزه را متذیرده، و مثل حدکت یروا س جیخد
َ
َوأ

َْك 
َ

، »انه ال يغفر اذلنوب اال انت يل فاغفر عملت سوءاً وظلمت نفيس«افزوده:  »إِيل
گر یامرز، چون گناھان را جز تو دیم بیردم، پس براکعمل بد نمودم و بر نفسم ظلم «: ترجمه

، گفت: یا دا نمودهیلمات را نو پکن یرسول خدا، ا ید: گفتم: ایگو ی. م»بخشد ینم یسک
ن ین چنیا .٣»اند مجلس یھا فارهکھا  نیمحمد ا یل نزدم آمد و گفت: ای، جبرئیآر«

 ) آمده است.۷۲/۳ب (یدر الترغ

 فاره مجلسک یب ابن عمرو به دعایو ترغ ص امبریب پیترغ
 یم: ایه گفت: گفتکت نموده، یروا س عوامربن یر و األوسط از زبیدر الصغ یطبران

م، ینک یت صحبت میم، در مورد مسائل جاھلیزیخ یاز نزد تو بر م یرسول خدا، ما وقت
د، یدیترس یش میخو یھا ه از آن بر نفسکد ینشست یه در مجالسک یوقت«فرمود: 

نت، �ستغفرك أال إ �هد آن ال حبمدك، �شسبحانك ا� و«د: ییبگوتان  ھنگام برخاستن

                                           
. ابن ابی الدنیا و نسائی در عمل الیوم و اللیلة و حاکم و بیھقی. آلبانی آن را در صحیح صحیح -١

 ) صحیح دانسته است.۱۵۱۸الترغیب (
 ) صحیح دانسته است.۱۵۱۷) آلبانی آن را در صحیح الترغیب (۴۸۵۹. ابوداوود (صحیح -٢
) و نسائی و لفظ حدیث از اوست و طبرانی در کبیرو اوسط و صغیر. ۵۳۷/ ۱. حاکم (ضعیف -٣

 ) ضعیف دانسته است.۱۲۰آلبانی آن را در ضعیف الترغیب (
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ه کدھم  یتوست، شھادت م ی، و حمد و ثنا برایھست کا! تو پایبار خدا«، »نتوب ايلكو

، آنچه در آن »مینک یتو توبه مسوی  بهم و یطلب یست، از تو مغفرت میجز تو ن یمعبود
د: یگو ی) م۱۴۲/۱۰( یثمیھ .١»شود ید از شما دور و محو میا ب شدهکھا مرت مجلس

ه بن یه نشناختمش. وابوداود و ابن حبان در صحکآمده  یسکن یدر ا حش از عبداللَّ
آن را  یسکه اگر کھست  یلماتکگفت:  یه وکاند  ت نمودهیروا ب عمروبن العاص

فاره کش ید، توسط آن برایا مجلس باطل بگویھنگام برخاستنش سه بار در مجلس حق 
ش یخداوند به سبب آن براد: یر بگوکا مجلس ذیر یشود، و اگر آن را در مجلس خ یم

و مثل  ٢»...سبحانك اللهم«شود:  یفه مھر زده میه با مھر بر صحکزند، چنان  یمھر م
 ) آمده است.۷۲/۳ب (ین در الترغین چنیر نموده. اکشه را ذیث عایحد

 تالوت قرآن عظیم

 ابوذر در مورد تالوت قرآن یبرا ص امبریت پیوص
رسول  یه گفت: گفتم: اکت نموده، یروا س از ابوذر یلیث طویابن حبان در حد

، »ارھاستکن، چون تقوا رأس ھمه کشه یخداوند را پ یتقوا«ن، گفت: کتم یخدا وص
ت یقرآن تالوت نما، چون تالوت قرآن برا«: فرمود: یفزایم بیرسول خدا برا یگفتم: ا

 ) آمده است.۸/۳ب (ین در الترغین چنیا .٣»رهین نور است و در آسمان ذخیدر زم

 از قرآن در ھر شب یو خواندن بخش ص امبریپ
ت یروا س یفه ثقفیم از اوس بن حذیو ابونع یر، طبرانی، احمد، ابن جریالسیط

ره بن یھا نزد مغ یم، احالفیآمد ص ف نزد رسول خدایه گفت: دروفد ثقکاند  نموده
 ص ن نمود، رسول خداییاش پا در قبه ص امبریھا را پ یکن آمدند، و مالییشعبه پا

ام بر یه از طول قک ینمود، حت یما صحبت م یآمد و برا یپس از عشاء نزد ما م
ش یت از قریاکما در ش یبراھایش  ثر صحبتکنمود، و ا یم یش دم راستیھا قدم

                                           
 ) می گوید: در آن کسی را نشناختم.۱۴۲/ ۱۰. طبرانی در الصغیر و االوسط. ھیثمی (ضعیف -١
 صحیح دانسته است.» بارسه «ی  ) آلبانی آن را جز گفته۴۸۵۷. ابوداوود (صحیح -٢
) در سند آن ابراھیم بن ھشام الغسانی است که ابن حبان وی را ۵۲۲. ابن حبان (بسیار ضعیف -٣

 . آلبانی آن را ضعیف دانسته است.اند ثقه دانسته و ابوحاتم و ابوزرعة وی را ضعیف دانسته
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م از قوم حق ینه آمدیه به مدک یم، ھنگامیه مستضعف بودکدر م«گفت:  یبود، م یم
از  یشب یو». به نفع ما یبود و گاھ به ضررمان یم، و نوبت جنگ گاھیخود را گرفت

 یم: ایف آورد، گفتیر نمود، بعد از آن نزد ما تشریآمد تأخ یه نزدمان مک یھمان وقت
؟ فرمود: یر نمودیتأخ یآمد یه در آن نزدمان مک یرسول خدا، امشب از ھمان وقت

از ن نخواستم قبل ید، بنابراینمودم وقتش فرا رس یه تالوت مکاز قرآن را  یبخش«
م، یه صبح نمودک یھنگام». -نم کا گفت: تا تمامش نی -م یایرون بیخواندن آن ب

 یبند میه آن را چگونه تقسکم یدیقرآن پرس یھا را از بخش ص اصحاب رسول خدا
ن یا ١.٢زده و حزب مفصلیازده و سینند؟ گفتند: سه و پنج و ھفت و نه و ده و ک یم

ن یفه مثل ای) از اوس بن حذ۳۱۰/۲ابودرداء () آمده است. و ۲۳۲/۱نز (کن در الیچن
خوب ندانستم قبل از اتمام آن «آمده:  یت ویت نموده، و در روایروا یل طوالنکرا به ش

 یه گفت مردکت نموده یره بن شعبه روایداود در المصاحف از مغ یو ابن اب». میایب
شت اجازه نه قرار دایه ومدکان میه در میکدر حال ص ورود نزد رسول خدا یبرا

ام از قرآن از نزدم فوت شده است، و من  فهیامشب وظ«فرمود:  ص امبریخواست، پ
 ) آمده است.۲۲۶/۱نز (کن در الین چنیا». دھم یح نمیرا بر آن ترج یزیچ

 یبرا یبه تالوت قرآن و درخواستش از ابوموس س عمر یرغبت و عالقمند
 تالوت و گوش فرادادنش به آن

 س ه گفت: عمربن خطابکت نموده، ی) از ابوسلمه روا۲۵۸/۱۰( هیم در الحلیابونع
قرائت  یاور، سپس ویادمان بیرا به  أل گفت: پروردگارمان یم س یبه ابوموس

ب یرده است. و از حبکت ین را روای) از ابوسلمه مانند ا۱۰۹/۴نمود. و ابن سعد ( یم
خطاب بسا اوقات به ه عمربن کده یه گفت: به ما خبر رسکت است یمرزوق روا یبن اب
ش تالوت یبرا یاور، و ابوموسیادمان بیگفت: پروردگارمان را به  یم یاشعر یاموس

ه عمر کت است یداشت. و از ابونضره روا ییویکن یدر تالوت قرآن صدا ینمود، و و یم
ن، و او قرائت نمود، کب یق و ترغیپروردگارمان تشوسوی  بهگفت: ما را  یبه ابوموس

ت یروا ب داود از ابن عباس یم. و ابن ابیستیا در نماز نیعمر گفت: آ گفتند: نماز،

                                           
 .اند مفصل از حجرات تا سوره الناس یھا سوره -١
) و ۲۴۶) و ابوداوود. آلبانی آن را در ضعیف ابی دواوود (۱۰۹/ ۱) طبرانی (۹/ ۴. احمد (ضعیف -٢

 ضعیف ابن ماجه ضعیف دانسته است.
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ف را باز یشد، قرآن شر یه داخل خانه مک یوقت س ه گفت: عمربن خطابکنموده، 
 ) آمده است.۲۲۴/۱نز (کن در الین چنیرد. اک ینمود و تالوت م یم

 به تالوت قرآن س رغبت عثمان بن عفان
ه گفت: دوست دارم در کاند  ت نمودهیروا س از عثمانر کاحمد در الزھد و ابن عسا

قرآن تالوت  یاز رو یعنی -نم کتاب خدا نگاه کگذرد به  یه بر من مک یھر روز و شب
ھم چنان از شان  ی) آمده است. و نزد ھر دو۲۲۵/۱نز (کن در الین چنی. ا-م ینما

ر یس أل ندالم خداوکشود از  کپاھایتان  ه گفت: اگر قلبکت است یعثمان روا
در االسماء الصفات  یھقی) آمده است. و نزد ب۰۲۱۸/۱(نز کن در الین چنید. ایشو ینم

فرمود: اگر  س ن عثمان بن عفانیرالمؤمنیه گفت: امکت است ی) از حسن روا۱۸۲(ص
بر  ینم روزیب یم، و من بد میشو یر نمیالم پروردگارمان سکشود، از  کپا ھایمان قلب

د، قرآن یوفات نما س ه عثمانکن ینم. و قبل از اکنگاه ن ه به قرآنکمن بگذرد 
 ردن به آن پاره ساخته بود.کثرت نظر کفش را از یشر

 جھل به تالوت قرآن یرمه بن ابکابن مسعود، ابن عمر و ع یرغبت و عالقمند
شه به یه گفت: ھمکت نموده، یروا س داود در المصاحف از ابن مسعود یابن اب

) از ۱۷۰/۴) آمده است. و ابن سعد (۲۲۶/۱نز (کن در الیچن نید. اینکقرآن نگاه 
در منزلش چه  س ه گفت: به نافع گفته شد: ابن عمرکت نموده، ید روایب بن شعیحب

ان آن. و یھر نماز و تالوت قرآن در م یآن را ندارند وضو برا ییرد. گفت: تواناک یم
جھل قرآن را  یرمه بن ابکعه گفت: کت نموده، یه روایکمل ی) از ابن اب۲۴۳/۳م (کحا

تاب کالم پروردگارم، کگفت:  یست و میگر یگذاشت و م یش میگرفت و بر رو یم
ه کت نموده، یداود از ابن عمر روا ید: مرسل است. و ابن ابیگو یم یپروردگارم. ذھب

شود، و افزود: ینوشته م ییکش ده نیدرود بفرستد، برا ص امبریه بر پک یسکگفت: 
ند، کد و تالوت ید قرآن را باز نمایاز شما از بازار به منزلش برگشت، با ییکه ک یوقت

از  یگریت دیھم چنان در روا یاست. و نزد و ییکش در ھر حرف ده نیچون برا
ه بن عمر روا خواھد نوشت، من  ییکش درھر حرف ده نیت است: خداوند برایعبداللَّ

ر یثوشان  یم ده. در اسناد ھر دویمم: الف ده، الم ده و یگو یم یم: [الم] ولیگو ینم
 ) آمده است.۲۱۹/۱نز (که در الکره آمده، چنان یجعده بن ھب یموال
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 هایی از قرآن در شب و روز و سفر و اقامت قرائت سوره

تا ھر شب سوره اخالص و  یعقبه بن عامر جھن یبرا ص امبریت پیوص
 دین را تالوت نمایمعوذت

روبرو  ص امبریه گفت: با پکت نموده، یروا س یر از عقبه بن عامر جھنکابن عسا
ن، ک یرده است صله رحمکه با تو قطع رابطه ک یسکعقبه با  یا«شدم، به من گفت: 

باز با ». ه بر تو ظلم نمود درگذرک یسکه محرومت ساخته ونداد بده و از ک یسکو با 
اد یرا به تو ھایی  ا سورهیعقبه آ یا«مالقات نمودم، به من فرمود:  ص رسول خدا

ل و نه یھا را نه در تورات نازل نموده و نه در زبور ونه در انج ه خداوند مثل آنکندھم 

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ن: کشان  در ھمان شب تالوت ،١دیآ یه به آنھا مک یدر قرآن، ھر شب َحدٌ  �َّ
َ
 أ

ُعوذُ  قُۡل  ،١
َ
ُعوذُ  قُۡل  ،١ َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

َ
 ص ه رسول خداک ییاز ابتدا، و ﴾١ �َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

ام، و بر  ھا را تالوت نموده ه بر من گذشته من آنک یھا مأمور نموده، ھر شب مرا به آن
ھا  مرا به آن ص ه رسول خداکن ینم، به علت اکن کھا را تر ه آنکمن واجب است 
 ل شهیاز عا ی) آمده است. و نسائ۲۲۳/۱نز (کن در الین چنیا .٢دستور داده است

دستش را  یھا فکرفت،  یه به بستر خود مک یوقت ص ه: رسول خداکت نموده، یروا
ه احد و قل اعوذ برب فلق در آن یجمع م د، بعد از یدم یھا م نمود و با خواندن قل ھواللَّ

و  یھا از سر و رو نمود، با آن یتوانست مسح م یه مکجسدش را  یھا ھر جا آن
و نزد  .٣داد ین عمل را سه بار انجام میرد، و اک یجسدش روع م یش رویپ یھا بخش

 یبه بستر خود جا ص ه رسول خداک یه گفت: وقتکت است یشه روایابن نجار از عا

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿گرفت،  یم َحدٌ  �َّ
َ
د، و با آن یدم یدستش م یھا فکن را در یو معوذت ﴾١ أ

شه ینمود، عا ید مسح میش رسیھا ه دستکاز جسدش را  ییھاینه و جای، بازوھا، سیرو
انجام  یداد تا آن را به و ید، مرا دستور مید گردیاش شد یضیه مرک ید: ھنگامیگو یم

) آن را به ۲۵۹/۲) آمده است، و درجمع الفوائد (۶۸/۸نز (کن در الین چنیدھم. ا

                                           
 باشد.» بر تو«ن است درست کمم -١
، ۱۹ ۵) و حاکم و ابن عساکر و ابن ابی الدنیا در مکارم االخالق (ص۱۵۸/ ۴: احمد (صحیح لغیره -٢

 لغیره دانسته است. صحیح ) آلبانی آن را در (صحیح الترغیب)۲۰
 ).۲۵۰۱۸. نسائی در عمل الیوم و اللیلة و بخاری (صحیح -٣
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ن یث ابن نجار نسبت داده، مگر ایحد ی، به معناینسائ یشش گانه به استثنا یھا امام

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿گفته: المعوذات  یه وک َحدٌ  �َّ
َ
 .﴾١ أ

 خواند یقبل از خواب م ص امبریآنچه پ
 کو تبار ١لیه الم تنزکن یتا ا ص ه: رسول خداکت نموده یروا س از جابر یترمذ

ن دو ھفتاد ید: ایگو یطاووس م .٢ردک ینمود استراحت نم یرا تالوت م کده الملین بیالذ
) آمده است. ۷۶/۲ن در جمع الفوائد (ین چنیلت دارند. ایقرآن فضگر ید یھا از سوره ییکن

 ٣مسبحات ص ه: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س هیو ابواود از عرباض بن سار یو ترمذ
 یا هیھا آ نیدر ا«خواند، و فرمود:  یه بخوابد مکن یزد قبل از ا یه پھلو مک یرا وقت
 ص امبریه پکت است یشه روایاز عا یو در ترمذ .٤»ت افضل استیه از ھزار آکھست 

ن در ین چنیرفت. ا یخواند به خواب نم یرا نم ٥(اسراء) لیاسرائ یه الزمر و بنکن یتا ا
 ) از فروه بن نوفل۱۷۶/۲ھم چنان ( ی) آمده است. و نزد ترمذ۲۶۰/۲جمع الفوائد (

را به من  یزیرسول خدا چ یآمد و گفت: ا ص امبرینزد پ یه وکت است یروا س

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿«م، فرمود: یگرفتم آن را بگو یبه بسترم جا یه وقتکاموز یب ُّ�
َ
� 

ٰ لۡ ٱ  .٦است کن، چون آن برائت از شرکرا تالوت  ﴾١فُِرونَ َ�

بقره،  یھا و قول عمر درباره قرائت سوره کقول ابن مسعود در قرائت سوره مل
 آل عمران و نساء

ه بن مسعودکحا ه گفت: در قبر نزد انسان کت نموده، یروا س م از عبداللَّ
شما از  ید: برایگو یند، پا میآ یش میش پیند، از طرف پاھایآ یعذاب] م یھا [فرشته

مش کا گفت شی -نه یخواند باز از طرف سیرا م کسوره مل یست وین یطرف من راھ

                                           
 سوره سجده. -١
 ).۵۸۵) آلبانی آن را صحیح دانسته است. نگا: الصحیحة (۳۴۰۴. ترمذی (صحیح -٢
 شوند. م. یشروع م» سبح«ه با کرا  ییھا سوره -٣
 ).۳۴۰۶. ترمذی (ضعیف -٤
) آلبانی آن ۲۹۲۰ھمچنین ترمذی ( .آلبانی آن را صحیح دانسته است) ۳۴۰۵. ترمذی (صحیح -٥

 ).۶۴۱را صحیح دانسته است. نگا: الصحیحة (
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۴۰۳. ترمذی (صحیح -٦
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را  کدر من سوره مل یست، وین یشما از طرف من راھ ید: برایگو یند، میآ یش میپ -
 یست، وین یشما از طرف من راھ ید: برایگو یند، میآ یباز از طرف سرش م خواند، یم

ن سوره باز دارنده است و از عذاب قبر باز یخواند، بنابر ا یرا م کدر من سوره مل
ه آن را در شب بخواند، عمل ک یسکاست،  کن در تورات ھم سوره ملیدارد، و ا یم
ن یح االسناد است، و اید: صحیگو یم مکحا .١رده استک ییویکانجام داده و ن یادیز

را ھر شب » کده الملیب یالذ کتبار«ه ک یسکبه اختصار آمده است:  یث در نسائیحد
دارد، و ما آن را در زمان رسول  یرا به سبب آن از عذاب قبر باز م یبخواند، خداوند و

آن  یسکه کاست  یا سوره أل تاب خداوندکن در یم، و ایدینام یباز دارنده م ص خدا
ن در ین چنیا .٢رده استک ییویکانجام داده و ن یادیرا در ھر شب بخواند عمل ز

ه بن مسعود ک ن را دریا یھقی) آمده است. و ب۳۸/۳ب (یالترغ تاب عذاب القبر از عبداللَّ
دبن ید و سعیت نموده است. و ابوعبی) آمده، روا۲۲۳/۱ر (یبکه در الکبه طول آن چنان

اند  ت نمودهیروا س مان از عمر بن خطابیدر شعب اال یھقیب د ویمنصور و عبدبن حم
شب بخواند از جمله  یکه سوره بقره، آل عمران و نساء را در ک یسکه گفت: ک

 ) آمده است.۲۲۲/۱نز (کن در الین چنیشود. ا یفرمانبرداران نوشته م

ر قرآن را یپنجگانه اخ یھا ه سورهکربن مطعم یم دادن جبیو تعل ص امبریپ
 بخواند
به من گفت:  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س ربن مطعمیاز جب یعلیابو

ن یارانت از بھتریان یدر م یرون شدیدر سفر ب یه وقتک یا دوست داریر آیجب یا«
پس «ت، گفت: ی، پدر و مادرم فدایگفتم: آر» ؟ین توشه برخوردار باشیادتریل و زکش

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿پنجگانه را بخوان:  یھا ن سورهیا ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ � ٓ  إَِذا﴿ ، و﴾١ فُِرونَ َ� ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا َّ� 

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿و  ،﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  َحدٌ  �َّ
َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿، و ﴾١ أ

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿و  ،﴾١ َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

َ
 أ

ِ ٱ �﴿و ھر سوره را به  ﴾١ �َّاِس ٱ بَِرّبِ  ن، و قرائتت را به کآغاز  ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِ ٱ �﴿  یادیبودم و مال ز ید: من غنیگو یر میجب». خاتمه بخش ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
داشتم،  یمتر برمکدم و توشه یپوش یتر م نییپاشان  به سفر رفتم از ھمه یداشتم، وقت

                                           
 ).۳۸۳۹. حاکم (صحیح -١
 ).۱۴۷۵. نگا: صحیح الترغیب (حسن -٢
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خواندم، ھا را  نیاد داد، و ایھا را به من  ن سورهیا ص ه رسول خداک یاز وقت یول
 .١ام اد داشتهیو و توشه زیکئت نیل و ھکششان  شه در سفر تا بازگشتم از ھمهیھم

 ھا را نشناختم. ه من آنکاست  یسانکن ید: در ایگو ی) م۱۳۴/۱۰( یثمیھ

ه بن خبیو آموزش سوره اخالص و معوذت ص امبریپ ه در صبح کب ین به عبداللَّ
 و شب بخواند

ه بن خبیصح یبه اسنادھا یو نسائ یابوداود، ترمذ ت یروا س بیح از عبداللَّ
رون یب ص امبرید در طلب پیشد ییکو تار یشب باران یکه گفت: در کاند  نموده

نگفتم، باز گفت:  یزیمن چ» بگو«م، گفت: یافتیرا در ینماز بدھد، ومان  یم تا برایرفت

 ُقۡل ﴿«م؟ گفت: یرسول خدا چه بگو ی، گفتم: ا»بگو«نگفتم، باز گفت:  یزیچ» بگو«
ُ ٱ ُهوَ  َحدٌ  �َّ

َ
سه بار  یصبح نمود یو وقت یه غروب نمودک ین را وقتیو معوذت ﴾١ أ

ح یث حسن و صحید: حدیگو یم یترمذ .٢»ندک یت میفاکت یز برایبگو، عوض ھمه چ
 ) آمده است.۹۶(ص یار نووکن در اذین چنیاست. ا

 درباره قرائت سوره اخالص بعد از نماز صبح یقول عل
ه قل ک یسکه گفت: کاند  ت نمودهیروا س یس از علیدبن منصور و ابن ضریسع

ه احد را ده بار در عقب نماز بامداد بخواند، ھمان روز مرت شود،  ینم یب گناھکھواللَّ
 ) آمده است.۲۲۳/۱نز (کن در الین چنید. ایوشش نماکطان تالش و یاگر چه ش

 و اقامتقرائت آیاتی از قرآن در شب و روز و در سفر 

 یرسکت الیدرباره قرائت آ یو قول عل ص امبریقول پ
ه ک ص ه گفت: از رسول خداکت نموده، یروا س یمان از علیدر شعب اال یھقیب

را در  یرسکت الیه آک یسک«گفت:  یه مکدم ین منبر قرار داشت شنیا یھا بر چوب
ه آن را ک یسکدارد،  یرا از داخل شدن جنت جز مرگ باز نم یعقب ھر نماز بخواند، و

اش  هیخوابش بخواند، خداوند او را، منزلش را، منزل ھمسا یھنگام قرار گرفتن در جا

                                           
 ).۱۳۴/ ۱۰ان را نشناخته (. ابویعلی و در آن کسانی ھستند که ھیثمی آنضعیف -١
 ) و آلبانی آن را حسن دانسته است.۳۵۷۵. ترمذی (حسن -٢
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ف ید: اسنادش ضعیگو یم یھقیب .١»دارد یاطرافش را در امان م یھا را و اھل منزل
به، یش ید در فضائلش، ابن ابی) آمده است. ابوعب۲۲۱/۱نز (کن در الین چنیاست. ا

در اسالم  یسکنم، ک یر نمکه گفت: فکاند  ت نمودهیروا یشان از علیا ریو غ یدارم

ُ ٱ﴿ت بخوابد: ین آیده باشد و قل از خواندن ایا صاحب عقل گردیتولد شده باشد  َّ�  ٓ�َ 
 ٰ است  یزین چیست؟! این چیه اکد یاش بدانکو  .]۲۵۵البقرة: [ ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�
داده تان  یقبل از نب یاحد یر عرش داده شده، و برایاز ز ینزکامبرتان از یپ یه براک

عت کام، آن را در دو ر دهیقبل از سه بار خواندن و آن نخواب ینشده بود، و من ھرگز شب
ن یخوانم. ا یرد میگ یه در بستر خوابم قرار مک یبعد از نماز خفتن، در وترم و ھنگام

 است.) آمده ۲۲۱/۱نز (کن در الیچن

 از سوره بقره و آل عمران یاتیدرباره قرائت آ ش ، عثمان و ابن مسعودیقول عل
ه کاند  ت نمودهیروا یه از علیس و ابن مردویمسدد، محمدبن نصر، ابن الضر ،یدارم
ات آخر سوره بقره بخوابد، چون آنھا یه قبل از قرائت آکدم ید یرا نم یچ عاقلیگفت: ھ

 س از عثمان ی) آمده است. و دارم۲۲۲/۱نز (کن در الین چنیا .٢اند ر عرشیاز ز گنجیاز 
ام یاو پاداش ق یه آخر آل عمران را در شب بخواند، براک یسکه گفت: کت نموده، یروا
 یاز شعب ی) آمده است. و طبران۲۲۲/۱نز (کن در الین چنیشود. ا یشب نوشته م یک
ه بن مسعود فرمود: کت نموده، یروا ت از سوره بقره را در یه ده آک یسکه گفت: عبداللَّ

ت از یشود: چھار آ یطان تا صبح نمودنش در آن خانه داخل نمیبخواند، ش یا خانه
د: رجال آن یگو ی) م۱۱۸/۱۰( یثمیت بعد از آن و آخرش. ھی، دو آیرسکةالیاولش، آ

 ده است.یاز ابن مسعود نشن یه شعبکن یمگر ا اند، حیرجال صح

 یرسکة الیدرباره آ جن کیعب با کبن  یقصه اب
ر یدبن منصور و غیھر دو در الدالئل، سع یھقیم و بی، ابونعیم، طبرانک، حاینسائ

ردن ک کخش یداشت برا یانکم یه: وکاند  ت نمودهیروا س عبکابن  یشان از ابیا
نمود،  یم یدگیگرفت وبدان رس یشه از آن خبر میھم یخرما و در آن جا خرما بود، و

                                           
. بیھقی در شعب االیمان و سند آن را ضعیف دانسته است. اما حدیث دارای شواھد صحیح لغیره -١

 ).۶۴۶۴) و صحیح الجامع (۹۷۲است. نگا: الصحیحة (
 ).۳۳۸۴دارمی ( -٢
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 یوانیاز آن حراست به عمل آورد، ناگھان به ح یشود، شب یم مکه خرما کافت یدر یو
؟ یستید: سالم دادم، جواب سالم را داد، گفتم: تو چیگو یه به بچه بالغ برخورد، میشب

ا انس؟ گفت: جن، گفتم: دستت را به من بده، دستش را به من داد، ی یجن ھست
سگ، گفتم:  یش ھم مویه دستش مثل دست سگ است و موکناگھان متوجه شدم 

تر از  یقو یسکشان  انیه در مکدانند  یھا م ده شده است، گفت: جنینطور آفریجن ھم
 یه تو مردکده ین عملت واداشت؟ گفت: به ما خبر رسیست، گفتم: چه تو را به ایمن ن
داشته  یا م از طعامت حصهین خواستی، بنابرایدار یه صدقه را دوست مک یھست
ه در سوره ک یرسکاله یه، آین آیدارد؟ گفت: ا یمان مام، گفتم: چه ما را از شما در یباش

 یسکباشد، و  ید تا صبح از ما در امان میه آن را در ھنگام شب بگوک یسکبقره است، 
شود.  ید تا ھنگام شب از ما در امان نگه داشته میند آن را بگوک یصبح م یه وقتک

رفت و به او مسئله را خبر داد، فرمود:  ص صبح نمود، نزد رسول خدا یه ابک یھنگام
 یثمی) آمده است. و ھ۲۲۲/۱نز (کن در الین چنیا .١»ث راست گفته استیخب«
 اند. ت نموده، و رجال آن ثقهین را روایا ید: طبرانیگو ی) م۱۱۸/۱۰(

ه بن بسر ھمراه گروھ  تالوت نموداز جن و آنچه بر آنان از قرآن  یقصه عبداللَّ
ه بن بسر یطبران رون رفتم، و در یه گفت: از حمص بکت نموده، یروا س از عبداللَّ

ت را از ین آیو من ا ،٢ن نزدم حاضر شدندید، آن گاه از اھل زمیشب فرا رس یا منطقه
 سوره اعراف تالوت نمودم:

ُ ٱ َر�َُّ�مُ  إِنَّ ﴿ ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ت.یتا آخر آ ].۵۴االعراف: [ ﴾َض �ۡ�

ه است، ذات پروردگارتان«: ترجمه  .»ده استین را آفریه آسمانھا و زمک یاللَّ
ه صبح ک ید، ھنگامید تا صبح نماینکگر گفتند: حاال حراستش یدیکآن گاه با 

ب بن واضح ین مسید: در ایگو ی) م۱۳۳/۱۰( یثمیم را سوار شدم. ھینمودم سوار
ه رجال یبق یاند، ول فش دانستهیضع یار ثقه دانسته، و گروھ یتن و یکشتر از یآمده، ب

 اند. حیآن رجال صح

                                           
) آلبانی آن را صحیح ۱۰۹/ ۷طبرانی و بیھقی در الدالئل ( )۸۴. نسائی و ابن حبان (صحیح -١

 ).۵۶۲/ ۱دانسته است. ھیثمی می گوید: رجال آن ثقه ھستند. و حاکم (
 : جن.یعنی -٢
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 یدر قبر داخلش نمودند چه عمل یه وقتکپسرانش  یت عالءبن لجالج برایوص
 انجام دھند
ه مرا ک یبه پسرانش گفت: وقت یه وکت نموده یر از عالء بن لجالج رواکابن عسا

ِ «د: ییم، و بگویبگذار د، در لحدیدر قبرم داخل نمود ِ وىلََعَ ِملَِّة رَُسوِل ا�َّ  »ص � ا�َّ
د، یزد، و نزد سرم اول سوره بقره و آخرش را بخوانیبر من بر یرا به آھستگ کو خا

نز کن در الین چنیدانست. ا ین را مستحب میه اکدم یرا د ب چون من ابن عمر
 ) آمده است.۱۱۹/۸(

ةِ لۡ ٱ َرّبِ  َرّ�َِك  نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿درباره  س یقول عل از طرف ابن  یرسکةالیو قرائت آ ﴾ِعزَّ
 اش عوف در چھارگوش خانه

ه خوش دارد به ک یسکه گفت: کت نموده، یروا س یبش از علیه در ترغیابن زنجو
 ت را سه مرتبه بخواند:ین اید ایش اندازه گردد، بایو پر برا یافکمانه یپ

ةِ لۡ ٱ َرّبِ  َرّ�َِك  نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ ا ِعزَّ  تا آخرش: .]۱۸۰[الصافات:  ﴾١٨٠ يَِصُفونَ  َ�مَّ
 .»نندک یف میو صاحب عزت است از آنچه توص کپروردگار تو پا«: ترجمه

ه بن عب یعلی) آمده است. و ابو۲۲۲/۱نز (کن در الین چنیا ر یدبن عمیاز عبداللَّ
د، در یگرد یه داخل منزلش مک یوقت س ه گفت: عبدالرحمن بن عوفکت نموده،یروا

اند،  د: رجال آن ثقهیگو ی) م۱۲۸/۱۰( یثمیخواند. ھ یرا م یرسکاله یچھار گوش آن آ
ه از ابن عوف نشنکنیمگر ا  ده است.یه عبداللَّ

ه«کلمه طیبه: ذکر   »ال ِإَلَه ِإال اللَّ

م قلبش یه از صمکھست  یسک ن مردم به شفاعتمیتر بختکین: ص امبریقول پ
 گفته باشد ال إله إال الله

ن یتر بختیکرسول خدا، ن یه گفت: گفتم: اکت نموده، یروا س رهیاز ابوھر یبخار
ره من ھم یابوھر یا«فرمود:  ص امبر خدایست؟ پکیامت یمردم به شفاعتت در روز ق

د، آن ھم به یث، نخواھد پرسین حدیش از تو از ایس مرا پکچ یه ھکگمان نموده بودم 
ن مردم به شفاعتم روز یتر بختیکدم، نید یث میه از تو درباره حدک یسبب حرص
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ن یا .١»گفته باشد اهللا ال اله اال -ا نفسش ی -م قلبش یه از صمکاست  یسکامت یق
ل کدبن ارقم به شیدر األوسط از ز ی) آمده است. و نزد طبران۷۲/۳ب (ین در الترغیچن

، »دشو یگفت داخل جنت م ال إله إال اهللاه به اخالص ک یسک«ت است: یمرفوع روا
ن یا .٢»ه او را از محارم خدا باز داردکن یا«ست؟ گفت: یگفته شد: اخالص آن چ

 ) آمده است.۷۴/۳ب (ین در الترغیچن

 »ال ِإَلَه ِإال الله«لت یفضدرباره  ÷ یموس به یو تعال کخبر دادن خداوند تبار
د یاز ابوسع -ح ھم دانسته یو آن را صح -م کحش و حای، ابن حبان در صحینسائ

 یگفت: ا ÷ یموس«گفت:  یه وکاند  ت نمودهیروا ص امبریاز پ س یخدر
م، فرمود: یت نماینم و به آن دعاکاد یه تو را به آن کاموز یبه من ب یزیپروردگارم، چ

اله  الند، گفت: بگو: یگو ین را میپروردگارم، ھمه بندگانت ا ی، گفت: اال إله إال اهللابگو: 

اگر  یموس ی، گفت: ایه مرا به آن خاص گردانکخواھم  یم یزی، گفت: چاهللا اال

در پله  ال إله إال اهللاپله باشند و  یکدر  ھفتگانه یھا نیگانه و زم ھفت یھا آسمان

) آمده ۷۵/۳ب (ین در الترغین چنیا .٣»شود یتر م لیھا ثق بر آن ال إله إال اهللاگر، پله ید
اگر «آمده:  یت وینموده است، و در روات ین را رواید مثل ایاز ابوسع یعلیاست. و ابو

پله باشند  یکھفتگانه در  یھا نیر از من و زمیھا غ ھفتگانه وموجودات آن یھا آسمان

 یثمیھ». ندک یم ینیھا سنگ بر آن ال إله إال اهللاگر، پله یدر پله د ال إله إال اهللاو 
 ھم ھست.شان ضعف یاند، و در ا د: رجال آن ثقه دانسته شدهیگو ی) م۸۲/۱۰(

 
 

                                           
 ).۹۹بخاری ( -١
) در آن ھیثم بن جمار است که احمد و ابن معین و ابوزرعة ۵۰۷۴. طبرانی در الکبیر (موضوع -٢

ھمچنین در آن نفیع الدارمی است که متروک است. ھمچنین در سند . اند وی را ضعیف دانسته
آن محمد بن عبدالرحمن بن عزوان است که حدیث ساز (وضاع) است. آلبانی در ضعیف الترغیب 

 ) موضوع دانسته است.۹۲۲(
) و آن را صحیح دانسته است. ارناووط در تخریج ۵۲۸/ ۱) حاکم (۲۳۲۴. ابن حبان (ضعیف -٣

 ) آن را ضعیف دانسته است.۸۲۳) و آلبانی در ضعیف الترغیب (۵۵/ ۵شرح السنة (



 حیات صحابه    ٣٨٤

 

 السالم به پسرش ھمایت برادرش نوح علیامبر در مورد وصیخبر دادن پ
ه بن عمر ا یآ«فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ب بزار از عبداللَّ

 ینوح برا«، فرمود: یگفتند، آر» به پسرش خبر ندھم؟ ÷ ت نوحیشما را از وص
ز ینم و از دو چک یه میز توصیپسرم من تو را به دو چ یت نموده گفت: ایپسرش وص

 یا ن در پلهینم، چون اگر اک یسفارش م ال إله إال اهللام: تو را به گفتن: ینما یم ینھ
شود، و  یل میھا ثق گر گذاشته شوند از آنین در پله دیھا و زم گذاشته شود و آسمان

سته و به خدا خواھد کآنھا را شلمه کن یر باشند این حلقه و زنجیھا و زم اگر آسمان

ن عبادت ینم، چون اک یه میتو را توص »بحمدهالعظيم و اهللا سبحان«د، و به گفتن: یرس
دارم: از  یز باز میشود، و تو را از دو چ ین به آنھا رزق داده میخلق است و توسط ا

ا یرسول خدا، آ ید گفته شد: ایگو یم». دارد ین دو از خداوند بازمیبر، چون اکو  کشر
ا لباس یحاضر شوند  ینزد و یآماده سازد، وجماعت یطعام یه مردکبر است کن از یا

ه مخلوق را احمق کبر آنست ک -ست یبر نک یعنی -ست ین«د؟ گفت: یف بر تن نماینظ
ن محمدبن اسحاق ید: در ایگو ی) م۸۴/۱۰( یثمیھ .١»ییر نمایو مردم را تحق یبدان

ن را از یم اکو حا اند. حیه رجال آن رجال صحیثقه است، و بقآمده، و او مدلس و 
ه مانند آن روا ب یه در الترغکح االسناد است، چنانیت نموده، و گفته: صحیعبداللَّ

ن و آنچه در آن ھاست یھا و زم اگر آسمان«آمده:  یت وی) آمده است، و در روا۷۷/۳(

 ند.کش یشان را م یشود ھر دوبر آن دو گذاشه  ال إله إال اهللاباشند، و  یا حلقه

لمه ک یبا و یه در مجلسک آن عده از اصحابش یبه مغفرت برا ص امبریمژده پ
 شھادت را به زبان آوردند

اند،  ت نمودهیبن شداد روا یعلیشان از یر ایو غ یطبران ،-به اسناد حسن  -احمد 
ه عباده کان نمود، یث بیم حدیبرا یدر حال - ب شداد بن اوس -ه گفت: پدرم ک

م یبود ص امبرینمود، پدرم گفت: نزد پ یقش میحاضر بود و تصد ب بن صامت
رسول  یر، ایم: نخیگفت ،-تاب کاھل  یعنی -» گانه ھست؟یبتان  انیا در میآ«فرمود: 

ال اله د: یید و بگوینکرا بلند ھایتان  دست«خدا، آن گاه به بستن در امر نمود و گفت: 

                                           
) وآن را صحیح دانسته و ذھبی با وی ۴۹، ۴۸/ ۱) حاکم (۲۲۵، ۱۷۰، ۱۶۹/ ۲. احمد (صحیح -١

 ).۵۳۰آلبانی آن را صحیح دانسته است ( موافقت کرده است
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ش خدا راست، بار یستا«م، باز گفت: یبلند نمود یرا ساعت ھایمان ، آن گاه دست»اهللا اال
م جنت را ی، و بر آن برایردک، و به آن امرم یلمه مبعوث نمودکن یا تو مرا به ایخدا

مژده «، بعد از آن فرمود: »ینک یه در وعده تخلف نمک یھست یو تو ذات یوعده داد
) آمده است. ۷۵/۳ب (ین در الترغینن چیا .١»دیبخشتان  یتان، خداوند برا یبادا برا

ه کت نموده، و در آن راشد بن داود آمده، ین را احمد رواید: ایگو ی) م۸۱/۱۰( یثمیھ
 اند. ه رجال آن ثقهیبق یضعف است، ول یاند، و در و را ثقه دانسته یتن و یکشتر از یب

 ھاست یکین نین بھتریه اک »هالل الإله إال «درباره  ص امبریقول پ
ن، فرمود: کتم یرسول خدا وص یه گفت: گفتم: اکت نموده، یروا س از ابوذر احمد

د: یگو ی، م»سازدین آن را محو مکو یکار نکاز عقبش  یانجام داد یعمل بد یوقت«

ن یا«ھاست؟ گفت:  ییکاز جمله حسنات و ن ال إله إال اهللاا یرسول خدا، آ یگفتم: ا
ه کن یاند، مگر ا د: رجال آن ثقهیگو ی) م۸۱/۱۰( یثمیھ .٢»ھاست ییکن نیبھتر

از آن  یکچ یان نموده و نام ھیخود به نقل از ابوذر ب یھا خیه آن را از شیشمربن عط
 ھا را نگرفته است. خیش

 لمه تقواستکن یاه ک »ال إله إال الله«رباره د ب یقول عمر و عل
ه کد ید یشان را در حالیا یه وکت نموده، یروا س ابن خسرو از عمربن خطاب

عبه، به او کن است سوگند به پروردگار ین است، ایگفتند: فرمود: ا یر میبکل و تیتھل
تر و اھلش  ن مستحقی، و آنان به ایلمه تقوکست؟ فرمود: فرمود: ین چیگفته شد: ا

ر و ابن المنذر ی) آمده است. و عبدالرزاق و ابن جر۲۰۷/۱نز (کن در الین چنیا .٣بودند
 ن قول خداوند:یدرباره ا س یدر االسماء والصفات از عل یھقیم و بکحاتم و حا یو ابن اب

                                           
 ).۹۲۴ب () طبرانی. آلبانی در ضعیف الترغی۱۰) بزار (۱۲۴/ ۴. احمد (ضعیف -١
) از طریق شمر بن عطیة از شیوخش که آنان را ۱۶۹/ ۵دانسته است. احمد ( صحیحآلبانی آن را  -٢

جمع ) اما آلبانی می گوید: ولی آنان ۸۱/ ۱۰نام نبرده است. ھیثمی به این موضوع اشاره کرده (
/ ۴یة (ھستند که بدین ترتیب این ضعف با تعداد آنھا رفع می شود. از سوی دیگر در الحل

 ).۳۱۵/ ۸) و صحیح الترغیب (۱۳۷۳)شاھدی برای این حدیث ثابت شده است. نگا: الصحیحة (۲۱۷
). راویان آن ثقه ھستند جز اینکه سعید بن ابی عروبة دچار اختالط گردید و راوی ۶۳/ ۱احمد ( -٣

پس از از وی یعنی عبدالوھاب الخفاف مشخص نیست پیش از اختالط از وی روایت کرده است یا 
 آن. البته آثار دیگری از صحابه به این معنا روایت شده است.
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﴿ ۡ ل
َ
 .]۲۶[الفتح:  ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�َِمةَ  َزَمُهمۡ َو�

 .»را یلمه تقوکشان  ید برایو الزم گردان«: ترجمه
به  یرش از ویر و غیاست. و نزد ابن جر ال إله إال اهللان یه گفت: اکاند  ت نمودهیروا

 .) آمده است۲۶۵/۱نز (کن در الین چنی. ااكرب اهللاوت است، و افزود: یمثل آن روا

 ١مید، تهلیل، تکبیر و حوقلهاذکار تسبیح، تح

 ٢واندکیو ن یماندنیباق یزھایھا چ نیه ھمکار کن اذیدر مورد ا ص امبریفرموده پ
ه آن ک -م کحش و حایابن حبان در صح ،-است  یلفظ از و - ی، نسائیعلیحمد، ابو 

فرمود:  ص ه رسول خداکاند  ت نمودهیروا س ید خدریاز ابوسع -ح دانسته یصحرا 

ت�ب�، «دامند؟ فرمود: کھا  رسول خدا آن ی، گفته شد: ا»دییاد بگویات صالحات را زیباق«
) ۹۱/۳ب (ین در الترغین چنیا .٣»ال قوة اال باهللاحمد� وال حول وـتهليل، �سبيح، ال

حسن شان یدوگفته: اسناد ھر یعلیت احمد و ابوی) در مورد روا۸۷/۱۰( یثمیآمده، و ھ
 است.

 اند ه از آتشیار وقاکن اذیه اک ص امبریخبر دادن پ
اند  ت نمودهیروا س رهیاز ابوھر یھقیم و بکحا ،-است  یو لفظ ھم از و - ینسائ

 یدشمنا یرسول خدا آ ی، گفتند: ا»دیریرا بگھایتان سپر«گفت:  ص ه رسول خداک

 اهللا سبحان«د: یید، بگویریه سپرتان را در مقابل آتش بگکر بلینخ«آمده است؟ گفت: 
ند و یآ یمتان  و عقب یش رویامت از پیھا روز ق نیا »اكرب اهللاو اهللاحلمد� واالهل االو

                                           
 .»اكرب وال حول والقوة اال باهللا اهللا، احلمدهللا، ال اله االاهللا اهللا سبحان«: یعنی -١
 ات الصالحات.یالباق -٢
) و ابویعلی و نسائی و ابن حبان و حاکم. حاکم آن را صحیح دانسته است. ۷۵/ ۳. احمد (ضعیف -٣

این حدیث از روایت دراج از ابی الھیثم است که روایت او از وی ضعیف است. آلبانی آن را در 
 ) ضعیف دانسته است.۹۴۶ضعیف الترغیب (
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 یتیح است، و در رواید: به شرط مسلم صحیگو یم مکحا .١»اند ات صالحاتیھا باق نیا
آمده:  یتیت نموده و در روایروا س ن را در األوسط از انسیا یآمده و طبرزن

در  ین را طبرانیھم چنان ا ،٢میم نون بر جیبه تقد» نجات دھندگانند» «اتیمنج«

ر آن را از یو در الصغ، »ال قوة اال باهللاوال حول و«ت نموده، و افزوده است: یاألوسط روا
ات و یمنج(ر نموده و گفته: کجا ذیکرده، و ھر دو لفظ را کت یره روایث ابوھریحد

ھا از  نیا«) آمده: ۹۲/۳ب (ین در الترغین چنیاست. ا ید و قوی، و سندش ج)مجنبات
. و »اند ات صالحاتیھا باق نیو ااند  ھا از عقب نیاند، ا ھا نجات دھنده نیا اند، یش رویپ

 ) گفته است.۸۹/۱۰( یثمیه ھکباشد، چنان یف میم آمده، و ضعیر بن سلیثکت ین روایدر ا

 وه احد بزرگ استکار چون کن اذیه ثواب اک ص امبریخبر دادن پ
ت یروا - س نیابن حص یعنی -و بزار از عمران  ی، طبرانیا، نسائیالدن یابن اب

به  یتواند ھر روز عمل یاز شما نم ییکا یآ«فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکاند  نموده
مثل  یتواند ھر روز عمل یم یکرسول خدا،  یگفتند: ا» وه احد انجام دھد؟کاندازه 

رسول خدا چگونه؟  یگفتند: ا» د؟یتوان یآن را متان  ھمه«احد انجام دھد؟ فرمود: 

ه بزرگ سبحان«گفت:   ال إله إال اهللاتر از احد است، الحمدلله بزرگتر از احد است،  اللَّ
ه ا بزرگ ن را ید: ایگو ی) م۹۱/۱۰( یثمیھ .٣»تر از احد بر بزرگکتر از احد است، واللَّ
ب یدر الترغ یو منذر اند، حیاند، و رجال ھر دو رجال صح ت نمودهیو بزار روا یطبران

از حسن از شان  و بزار ھمه ی، طبرانیا، نسائیالدن ین را ابن ابید: ایگو ی) م۹۴/۳(
ده، و یه شنکگفته: بل یده، و بعضیاند، و حسن از عمران نشن ت نمودهیعمران روا

 ثقه است. یعمروبن منصور، ول یخ نسائیمگر ش اند، حیرجال صحشان  رجال

 ھا دن در بوستانیچر یو دستورش برا یاز نھال بھشت ص امبریخبر دادن پ

                                           
) و آن را به شرط مسلم صحیح دانسته است. ۵۴۱/ ۱. حاکم (آلبانی آن را حسن دانسته است -١

) ۱۵۶۷نی آن را در صحیح الترغیب (بیھقی و طبرانی از ابوھریره و انس. آلبا .ھمچنین نسائی
 حسن دانسته است.

 ند. م.ک یرا افاده م» یشرویپ«ه کآمده، » مجنبات«چون در قبل  -٢
. ابن ابی الدنیا و نسائی و طبرانی و بزار. ھیثمی می گوید: رجال آن دو ـ یعنی طبرانی و ضعیف -٣

 ضعیف دانسته است. )۹۵۱. آلبانی آن را در ضعیف الترغیب (اند بزار ـ رجال صحیح
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ح یه گفته: صحک -م کو حا -است  یبه اسناد حسن و لفظ ھم ازو -ابن ماجه 
 یدر حال یازنزد و ص امبریه پکاند،  ت نمودهیروا س رهیاز ابوھر -االسناد است 

گفتم: نھال، » ؟ینشان یره چه میابوھر یا«د، گفت: ینشان یرا م یه نھالکعبور نمود 

، اهللا سبحان«نم؟ کدن داللت نینشان ین برایبھتر از ا یا تو را به نھالیا«گفت: 
 یکت در جنت یھا برا نیاز ا ییک، در مقابل ھر »اكرب اهللا، واهللا ال اهل االواحلمد�، و
از  ی) آمده است. و ترمذ۸۴/۳ب (ین در الترغین چنیا .١»شود یده میدرخت نشان

 یه بر بوستانھاک یوقت«فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یره روایابوھر
ست؟ گفت: یرسول خدا، باغچه جنت چ ی، گفتم: ا»دید بچریبھشت عبور نمود

، اهللا اهل اال الحمد�، وـال، واهللا انسبح«ست؟ فرمود: یدن چی، گفتم: چر»مساجد«
) گفته: ۹۷/۳ب (یدر الترغ ی، و منذر٢تب اسیث غرید: حدیگو یم ی. ترمذ»اكرب اهللاو
 ب بودنش حسن االسناد است.یالرغم غر یث علین حدیا

 سازند یه خطاھا را دور مکر کلمه ذکاز چند  ص امبریخبر دادن پ
ان کرا گرفت و آن را ت یا شاخه ص خداه رسول کت نموده یروا س احمد از انس

ن بار یانش داد و اکخت، باز تینر یزیچ یانش داد ولکخت، باز تینر یزیچ یداد ول

 الإ � االواحلمد� و اهللا سبحان«فرمود:  ص خت، آن گاه رسول خدایرھایش  برگ
ب یدر الترغ .٣»زدیر یه درخت برگش را مکزند یر ی، گناھان را چنان م»اكرب اهللاو اهللا

 رده است.کت یآن روا ین را به معنایا یترمذ اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۹۳/۳(

 یاعراب کیر به کم ذیو تعل ص امبریپ
آمد  ص امبرینزد پ ییه گفت: اعرابکت نموده، یروا س وقاص یمسلم ازسعد بن اب

ُ  بگو:«مش، گفت: یه بگوکاموز یبه من ب یالمکو گفت: 
َ

�َك هل ُ وَْحَدُه َال رَشِ  ا�َّ
َّ
َ إِال

َ
َال إهِل

 
َّ
َة إِال َعالَِمَ� َال َحْوَل َوَال قُوَّ

ْ
ِ رَبِّ ال ِ َكِثً�ا ُسبَْحاَن ا�َّ َْمُد ِ�َّ

ْ
رَبُ َكِبً�ا َواحل

ْ
�

َ
ُ أ َعِز�ِز ا�َّ

ْ
ِ ال بِا�َّ

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۸۰۷. ابن ماجه (صحیح -١
) از ابن عباس و ابوھریره ۹۵۵و ۷۷) آلبانی آن را در ضعیف الترغیب (۳۵۰۹. ترمذی (ضعیف -٢

 ضعیف دانسته است.
 ) حسن دانسته است.۱۵۷۰) آلبانی آن در صحیح الترغیب (۱۵۲/ ۳. احمد (حسن -٣
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َِكيمِ 
ْ
 ا� اغفر بگو:«ست؟ گفت: یخودم چ یبرا اند، پروردگارم یھا برا نی. گفت: ا»احل
ت ین و رزقم عناکتم یامرز، رحمم نما، ھدایم بیا برایبار خدا«، »ارزق�و اهد�و ارمح�و يل

گفته:  یتی، و در روا»تم بدهیو عاف«افزوده:  یاشجع کت از ابومالیو به روا ،١»فرما
 س یاوف یابن اب ا ازیالدن یو نزد ابن اب». نندک یا و آخرت را جمع میت دنیھا برا نیا«

ه قرآن را کوشش نمودم کرسول خدا من  یگفت: ا ییه گفت: اعرابکت است یروا
ه در ثواب معادل قرآن باشد، کاموز یب یزینتوانستم، پس به من چ ینم ولکحفظ 

آن را گرفت، و با  ی، و»اكرب اهللاهللا، و اهل اال احلمد�، وال، واهللا سبحانبگو: «فرمود: 
خودم  یپروردگارم است، برا ین برایرسول خدا ا یانگشتانش شمرد و افزود: ا

پندارمش  یو م - َواْرُزقِْ�  واََعفِِ�  َوارمَْحِْ�  اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل  :ییگو یم«ست؟ گفت: یچ

ه کرفت  یدر حال یرفت. آنگاه رسول خدا فرمود اعراب ی، و اعراب»واهد� -گفت 
ت نموده، و افزوده است: ین را به اختصار روایا یھقیب .٢ر ُپر نمودیش را از خیھا دست

» ِ  بِا�َّ
َّ
َة إِال ) ۹۰/۳ب (ین در الترغین چنید است. ایاسناد آن ج ، و»َوَال َحْوَل َوَال قُوَّ

 ت نموده.یامل رواکل کن را به شیآمده است. ابوداود ا

 الم نزد خداوندکن یتر مورد محبوببه ابوذر در  ص امبریخبر دادن پ
ا تو یآ«فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س از ابوذر یمسلم و نسائ

رسول خدا، مرا از  ی، ایرآگفتم: » الم نزد خداوند باخبر نسازم؟کن یتر را از محبوب
: الم نزد خداوندکن یتر محبوب«الم نزد خداوند باخبر ساز، فرمود: کن یتر محبوب
ه و بحمده است سبحان گفته:  یه وکن یت نموده، مگر ایھم روا ین را ترمذیا». اللَّ

نزد مسلم  یتیح است. و در روایث حسن و صحیو افزوده: حد ٣»بحمدهو سبحان ريب«

آن چه را «الم بھتر است؟ گفت: کدام کده شد: یپرس ص ه از رسول خداکآمده: 

 ».بحمده وسبحان اهللاده است، یبرگز -بندگانش  یا برای -اش  هکمالئ یخداوند برا

                                           
 ).۲۶۹۶مسلم ( -١
) ھمچنین احمد و ابوداوود و نسائی و ابن خزیمة و ۱۸۱۰. ابن ابی الدنیا و ابن حبان (حسن -٢

 ).۱۵۶۱) و صحیح الترغیب (۳۰۳/  ۱۳ -۱۲/ ۲حاکم. نگا: االوراء (
 ).۲۷۳۱مسلم ( -٣
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 لیدر مورد ثواب بزرگ تھل ص امبریخبر دادن پ
ه بن ابیبه روا -ح دانسته یو آن را صح -م کحا طلحه از  یت از اسحاق بن عبداللَّ

فرمود:  ص ن است: رسول خدایت نموده، و لفظ آن چنیروا س پدرش از جدش

و  ،-ش واجب شده یا جنت برای -د داخل جنت شده است یبگو هللا الإله إ اله ک یسک«
ه و بحمده صدبار بگو ه سبحانک یسک  ییکست و چھار ھزار نیصدوب یکش ید، برایاللَّ

شود،  ینم کاز ما ھال یسکچ ین ھیرسول خدا، بنابرا یگفتند: ا». شود ینوشته م
گذاشته  یوھکه اگر بر کآورد،  یم ییکاز شما آن چنان ن ییکست، ین نیچن«گفت: 

ھا  ن نعمتیھا در مقابل ا ییکند، و آن نیآ یھا م گردد، باز نعمت ین میاز آن سنگ ،شود
ب ین در الترغین چنیا .١»ندک یم یروند، آن گاه خداوند به رحمت خود مھربان یم
 س از سعد یو نسائ -ح دانسته یو آن را صح - ی) آمده است. مسلم، ترمذ۸۱/۳(

ن یاز شما از ا ییکا یآ«م، فرمود: یبود ص گفت: نزد رسول خداه کاند  ت نمودهیروا
 ینانش از ویاز ھمنش ییکآن گاه » د؟یسب نماک ییکه ھر روز ھزار نکد یآ یعاجز م

د، و یگو یح میصد تسب«ند؟ گفت: ک یسب مک ییکاز ما ھزار ن ییکد: چگونه یپرس
در  .٢»گردد یھزار خطا محو م یا از ویشود،  ینوشته م ییکش به سبب آن ھزار نیبرا

اند:  گفته یو نسائ ین طور است، اما ترمذیت مسلم ھمید: روایگو ی) م۸۳/۳ب (یالترغ
ه اعلم. ا ،٣، بدون الف»گردد یھزار خطا] محو م یو [از و«  ین را ھم چنان ابن ابیواللَّ
مده، ) آ۲۱۱/۱نز (که در الکم، چنانید، ابن حبان و ابونعیبه، احمد، عبدبن حمیش

 اند. ردهکت یروا

 در مورد اجر بزرگ حوقله ص امبریخبر دادن پ
                                           

) وی آن را صحیح دانسته و ذھبی با وی موافقت کرده است. آلبانی در ۲۵۱/ ۴. حاکم (ضعیف -١
) گفته است: از این تصحیح اطمینان به دست نمی آید زیرا میان اسحاق و ۹۳۸الترغیب (ضعیف 

شیخ حاکم جمعی از راویان ھستند که آنان را نشناختم و احتمال دارد در نام آنان تحریف و 
اشتباه نوشتاری رخ داده باشد و این باعث شده ھویت آنان بر ما پنھان بماند. از اینان می توان به 

د بن یونس یمامی اشاره کرد که می ترسم ھمان (محمد بن یونس الکدیمی سامی) باشد که محم
به وضع و ساختن حدیث متھم است و امکان دارد (السامی) اشتباھا (الیمامی) نوشته شده باشد. 

 والله العم.
 ).۲۶۹۸مسلم ( -٢
 م.». طو تح« یو نسائ یت ترمذیآمده و در روا» اوتحط«ت مسلم یدر روا یعنی -٣
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ه: کت نموده است یس بن سعد بن عباده روایاز ق -ح دانسته یو آن را صح -م کحا
 یدر حال ص امبرید: پیگو یجھت خدمت سپرد، م ص امبریپ یرا برا یو س پدرش

ا تو را به یآ«ش زد و گفت: یعت نماز گزارده بودم، آن گاه مرا با پاکه دو رکنزدم آمد 

 «، گفت: یگفتم: آر» نم؟کجنت داللت ن یھا از دروازه یا دروازه
َّ
َة إِال َوَال َحْوَل َوَال قُوَّ

 ِ ا و ابن یالدن ی) آمده است. ابن ماجه، ابن اب۱۰۴/۳ب (ین در الترغین چنیا .١»بِا�َّ
راه  ص امبریدنبال په گفت: من به کاند  ت نمودهیروا س حش از ابوذریحبان در صح

» نم؟کجنت داللت ن ینزھاکاز  ینزکا تو را به یابوذر، آ یا«رفتم، به من گفت:  یم

ِ «، گفت: یگفتم: بل  بِا�َّ
َّ
َة إِال ) آمده ۱۰۵/۳ب (ین در الترغین چنیا .٢»َوَال َحْوَل َوَال قُوَّ

ه بن سعدبن اب یاست. و طبران وب یگفت: ابواه کت نموده، یوقاص روا یاز عبداللَّ
اد یآن را به من  ص ه رسول خداکاموزم یرا به تو ن یا لمهکا یبه من گفت: آ یانصار

ن آمد ییه نزدم پاک یوقت ص عمو، گفت: رسول خدا ی، ایداده است؟ گفتم: بل
رسول  ی، ایگفتم: بل» اد ندھم؟ینز جنت به تو کاز  یا لمهکا یوب آیابوا یا«فرمود: 

ِ «ت، گفت: یخدا، پدر و مادرم فدا  بِا�َّ
َّ
َة إِال  یثمیھ .٣»اد بگویرا ز َوَال َحْوَل َوَال قُوَّ

رده، و رجال کت یر و األوسط به دو اسناد روایبکدر ال ین را طبرانید: ایگو ی) م۹۸/۱۰(
 اند. ھا ثقه از آن ییک

 السالم درباره حوقله هیم علیقول ابراھ
وب یحش از ابوایابن حبان در صحا و یالدن یابن اب ،-به اسناد حسن  -احمد 

م یبه معراج برده شد، از نزد ابراھ ص ه رسول خداک یاند: شب ت نمودهیروا یانصار
ست؟ کیل ھمراھت یجبرائ یگفت: ا ÷ میوالسالم عبور نمود، ابراھ ةه الصالیعل

محمد امتت  یوالسالم به او گفت: ا ةه الصالیم علی، است، ابراھص ن محمدیگفت: ا
ع است، ینش وسیش خوب و زمکارند، چون خاکاد نھال بیه در جنت زکن کرا امر 

                                           
) و صحیح الترغیب ۱۵۲۸) و ترمذی. نگا: الصحیحة (۱۵۷/ ۵) احمد (۲۹۰/ ۴. حاکم (صحیح -١

)۱۵۸۲.( 
 ) صحیح دانسته است.۱۵۸۵) آلبانی آن را در صحیح الترغیب (۳۸۲۵. ابن ماجه (صحیح -٢
 ) می گوید: طبرانی آن را در الکبیرو۹۸/ ۱۰) ھیثمی (۱۳۲/ ۴. طبرانی در الکبیر (صحیح -٣

 .اند االوسط روایت کرده که رجال یکی از دو سند ثقه
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ِ «فرمود: » ست؟ینھال جنت چ«گفت:   بِا�َّ
َّ
َة إِال ن در یچن نیا .١»َوَال َحْوَل َوَال قُوَّ

 یتیت نموده، و در روایروا ین را ھم چنان طبرانی) آمده است. ا۱۰۵/۳ب (یالترغ
) ۹۷/۱۰( یثمیھ». نکگفت و فرمود: امتت را امر م سالم داد، و خوش آمد یبرا«آمده: 

ه بن عمر یغ اند. حید: رجال احمد رجال صحیگو یم  ه ثقه است.کر عبداللَّ

 لت حمدیلت حوقله و قول عمران درباره فضیقول ابن عباس درباره فض
ه ک یسکه گفت: کت نموده، یروا ب ) از ابن عباس۳۲۲/۱( هیم در الحلیابونع

ر ک، ش»هللا احلمد«د: یه بگوک یسکاد نموده است، و یخداوند را  »اهللا بسم«د: یبگو

رده کادی ی، خداوند را به بزرگ»ربك ااهللا« د:یه بگوک یسکخداوند را بجا آورده است، و 

 یسکاد نموده است و یت ی، خداوند را به وحدان»ال إله إال اهللا«د: یه بگوک یسکاست، و 

م شده، و در یه اسالم آورده و تسلک یدرست به »باهللاال قوة اال و ال حول«د: یوه بگک
ه کت نموده، یدر جنت است. و احمد از مطرف روا ینزکش جمال و یعوض آن برا
ن است کنم، ممک یان میث بیتو حد یبه من گفت: من امروز برا س گفت: عمران

بندگان خدا ان یکدگان و نیه برگزکن روز به تو نفع رساند، بدان یخداوند به آن بعد از ا
ل موقوف کن را احمد به شید: ایگو ی) م۹۵/۱۰( یثمیھ .٢اند انیامت حمد گویروز ق

 اند. حیت نموده، و آن شبه مرفوع است، و رجالش رجال صحیروا

 حیحمد و تسب یدرباره معنا س یقول عل

 سبحان«گفت:  س ه گفت: عمرکت نموده، یروا ب حاتم از ابن عباس یابن اب

ه کاست،  یا لمهکگفت:  س یست؟ علیم، الحمدلله چیرا دانست »اهللا االاال اله و اهللا
ه گفته شود. و نزد کدارد  یار نموده، و دوست مینفس خود اخت یخداوند آن را برا

ه  در مورد سبحان یواء از علکه: ابن الکت است یان روایدر االمثال از ابوظب یرکعس اللَّ
ار نموده، و نسبت ینفسش اخت ین را براه خداوند آکاست،  یا لمهکد، گفت: یپرس

                                           
) ابن ابی الدنیا و ابن حیان و منذری آن را حسن دانسته ۴۱۸/ ۵. احمد (صحیح لغیره -١

) می گوید: رجال احمد به جز عبد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر که ۹۷/ ۱۰است.ھیثمی (
 ) صحیح لغیره دانسته است.۵۸۳الترغیب (اند. آلبانی آن را در صحیح  ثقه است رجال صحیح

 ).۹۵/ ۱۰) به صورت موقوف: المجمع (۴۳۴/ ۴. احمد (صحیح -٢
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ن را، یبه مانند ا یاز و یالکاست. و ابوالحسن الب یبه خداوند از بد یکنمودن پا
 ت نموده است.ی) آمده، روا۲۱۰/۱نز (که در الکچنان
 
 

 گفت  یح میه در وقت زده شدن تسبک یف عمر در مورد مردیتخف
به زدن دو مرد دستور  یه: وکت نموده یروا س مان از عمریدر شعب اال یھقیب

گفت:  س ، عمر»اهللا سبحان«گفت:  یم ی، و دوم»اهللا بسم«گفت:  یاز آنان م ییکداد، 
دا یح جز در قلب مؤمن استقرار پیاور، چون تسبیف بینده تخفیح گویبر تو، بر تسب یوا
 ) آمده است.۲۱۰/۱نز (کن در الین چنیند. اک ینم

 بیلم الطکصعد الیه ی: الیمعناقول ابن مسعود درباره 
ه بن مسعود یطبران  یثیه حدک یگفت: وقت یم یه وکت نموده، یروا س از عبداللَّ

آورم، بنده مسلمان  یمتان  یبرا أل تاب خداوندکق آن را از یان نمودم، تصدیبتان  یبرا

رَبُ «د: یه بگوک یوقت
ْ
�

َ
ُ أ ُ َوا�َّ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ِ َوَال إهِل َْمُد ِ�َّ

ْ
ِ َواحل آن  یکمل »وتبارك اهللاُسبَْحاَن ا�َّ

 یکشود، و بر ھر گروه مالئ یدھد، بعد با آن بلند م یر بالش قرار میند، و زک یرا قبض م
ش یمقابل و په با آن در کنیخواھند، تا ا ینده آن مغفرت میگو ید، برایه عبور نماک

ه تالوت نمود:یآ یم یو تعال کخداوند رحمن تبار یرو  د، بعد از آن عبداللَّ

ّيُِب ٱ َ�ِمُ لۡ ٱ َعدُ يَۡص  هِ إَِ�ۡ ﴿ ٰ ٱ َعَمُل لۡ ٱوَ  لطَّ  .]۱۰[فاطر:  ﴾َ�ُعهُ يَرۡ  لِحُ ل�َّ
 .»گرداند یو آن را بلند میکرود و عمل ن یبه طرف خداوند باال م کالم پاک«: ترجمه

مختلط شده  یثقه است ول یآمده، و ین مسعودید: در ایگو ی) م۹۰/۱۰( یثمیھ
ح االسناد است، یت نموده، و گفته: صحین را روایم اکاند. حا ه رجال آن ثقهیبود، اما بق

بش یدر ترغ یشتابد. منذر یرحمن م یش رویه با آن پکنیآمده: تا ا یت ویو در روا

مھمله و  یبه حا -» شتابد یم«، »اً يحي«آمده ن در نسخه من ین چنید: ایگو ی) م۹۳/۳(

، »دیآ یه مکن یتا ا«، »ء یجي یحت«ت نموده، و گفته: ین را روایھم ا یطبران ،-ا ید یتشد
 ن درست باشد.ین اکم و ممیبه ج

 انتخاب اذکار جامع از میان ذکرهای زیاد دیگر
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 هیریر جامع به جوکو آموختن ذ ص امبریپ
 ص امبریه: پکاند  ت نمودهیروا ل هیریاز جو یبخار یاستثناامامان ششگانه به 

نموده بود، و او  یه چاشت را سپرکعودت نمود  ید، باز در حالیرون گردیب یاز نزد و
» ت نمودم؟که من ترک یھست یتا حال بر ھمان حالت«نشسته بود، گفت: نطور یھم

ھا با  گفتم، اگر آن سه بار لمه راکبعد از تو چھار «فرمود:  ص امبری، پیپاسخ داد: آر

 وبحمده، اهللا سبحان«شوند:  ین میھا سنگ رده شوند، از آنکوزن  یا آنچه تو امروز گفته

است خدا را و  یکنسبت پا«، »اتهـلمكمداد عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، و
نفسش، به وزن عرشش، و به تعداد  یاو، به عدد خلقش، به رضا یش است برایستا

ِ رَِضا َ�ْفِسِه «نزد مسلم آمده:  یتیو در روا». لماتشک ِقِه ُسبَْحاَن ا�َّ
ْ
ِ َعَدَد َخل ُسبَْحاَن ا�َّ

ِ ِمَداَد لَكَِماتِهِ  ِ ِزنََة َعرِْشِه ُسبَْحاَن ا�َّ هللا  واحلمد«در آخرش افزوده:  ینسائ. »ُسبَْحاَن ا�َّ
اهللا وحبمِده وال � إال اُهللا، واهللا  سبحان«آمده:  یباز ھم نزد و یتیو در روا .»كذلك

ِقِه، ورضا نْفِسه وزنََة عرِشِه، ومداد لكماته
ْ
ب ین در الترغین چنیا .١»أ�رب، عدد خل

 ) آمده است.۹۸/۳(

 زن کیر جامع به کذ کیو آموزش  ص امبریپ
م کحش و حای، ابن حبان در صحینسائ -و آن را حسن دانسته،  - یابوداود، ترمذ

با رسول  یه: وک اند ت نمودهیروا س وقاص یاز سعدبن اب -ح دانسته یرا صحه آن ک -
 -زه یا سنگری -خرما  یھا ھسته یو یش روید، و در پیوارد گرد ینزد زن ص خدا

ت یه براکدھم  یتو را از آنچه خبر م«فرمود:  ص امبریگفت، پ یح میبود، و با آن تسب

ِ عَ «، فرمود: »است -ا بھتر ی -ن آسانتر یاز ا َماءِ ُسبَْحاَن ا�َّ ، ُسبَْحاَن َدَد َما َخلََق يِف السَّ
ِ َعَدَد َما َخلََق  رِْض  ا�َّ

َ
ِ َعَدَد َما َ�ْ�َ َذلَِك ، وَُسبَْحاَن ايِف األ ِ َعَدَد َما ُهَو ، وَُسبَْحاَن �َّ ا�َّ

                                           
 ).۸۱/ ۱۰) طبرانی (۳۵۵۵) ترمذی (۴۳۰/ ۶) احمد (۲۷۲۶مسلم ( -١
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رَبُ ِمثَْل َذلَِك ، وَ َخاِلٌق 
ْ
�

َ
ُ أ ِ ِمثَْل ذَ ، وَ ا�َّ َْمُد ِ�َّ

ْ
ُ ِمثَْل َذلَِك ، َوال إِ لَِك احل َ إِال ا�َّ

َ
، َوال َحْوَل َوال هل

ِ ِمثَْل َذلَِك  َة إِال بِا�َّ  ) آمده است.۹۹/۳ب (ین در الترغین چنیا .١»قُوَّ

 ابوامامه یبرا یر جامعکو آموزش ذ ص امبریپ
مه و ابن حبان در ی، ابن خزینسائ ،-است  یلفظ ھم از و -ا یالدن یاحمد، ابن اب

 -ح دانسته یو مسلم صح یه آن را به شرط بخارک -م کش به اختصار و حایصحاح خو
م را یه لب ھاکد ید یمرا در حال ص امبریه گفت: پکاند  ت نمودهیروا س از ابوامامه

» ؟یدھ یت مکت را حریھا چه لب یابوامامه برا یا«دھم، به من گفت:  یت مکحر
ر کشتر و بھتر از ذیا تو را به بیآ«نم، گفت: ک یاد میرسول خدا، خداوند را  یگفتم: ا

سبحان اهل  :ییگو یم«رسول خدا، گفت:  ی، ایگفتم: آر» شب و روزت خبر ندھم؟
ء  مل اهللا االرض، سبحان عدد ما يف اهللا مأل ما خلق، سبحان اهللا عدد ما خلق، سبحان

ء ما احىص  مل اهللا عدد ما احىص كتابه، سبحان اهللا االرض والسماء، سبحان ما يف
ء ما خلق،  ما خلق واحلمد� ملء، احلمد� عدد  ء لك ىش مل اهللا كتابه، سبحان

احلمد� االرض والسماء، و ء ما يف رض والسماء، واحلمد� ملاال ما يف احلمد� عددو
ء  ء ما احىص كتابه، واحلمد� عدد لك ىش واحلمد� ملعدد ما احىص كتابه، 

 یکده، نسبت پایاست خداوند را به عدد آنچه آفر یکنسبت پا، »ء ىشء لك  احلمد� ملو
ن یاست خداوند را به عدد آنچه در زم یکده، نسبت پایآنچه آفر یاست خداوند را به ُپر

 یکن و آسمان است، نسبت پایآنچه در زم یاست خداوند را به پر یکاست، نسبت پا
آنچه  یاست خداوند را به پر یکپاتابش شمرده، نسبت کاست خداوند را به عدد آنچه 

ش خدا راست، به یز، ستایھمه چ یاست خداوند را به پر یکتابش شمرده، نسبت پاک
ش خدا راست به عدد یده، ستایآنچه آفر یش خدا راست به پریده، ستایعدد آن چه آفر

ش یتابش شمرده، ستاکش خدا راست، به عدد آنچه ین و آسمان است، ستایآنچه در زم
ش یز و ستایش خدا راست به عدد ھمه چیستا ،تابش شمردهکآنچه  یاست به پرخدا ر

ھا  از آن ییکت نموده، ین را به دو اسناد روایا یطبران». زیھمه چ یخدا راست به پر

                                           
) آلبانی آن را در ۵۴۸/ ۱) حاکم (۳۳۳) ترمذی و نسائی و ابن حبان (۱۵۰۰. ابوداوود (ضعیف -١

) به علت آنکه در سند جھالت و ۹۵۹) و در ضعیف الترغیب (۳۸اره (الضعیفة زیر حدیث شم
 اظطراب و نکارت است ضعیف دانسته است.
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، ییآن را بگو یه وقتکخبر ندھم،  یزیا تو را از چیآ«ن است: یحسن است و لفظش چن

 »هللا احلمد«د: یگو ی، گفت: میار :گفتم» ؟یو بدان نرس یشکو بعد شب و روز زحمت ب
ر یبکو مثل آن ت ییگو یح میو مثل آن تسب«ر نموده، و گفته: کآن را به اختصار ذ

ن را ھم چنان به یا ی) آمده است. طبران۹۹/۳ب (ین در الترغین چنیا .١»ییگو یم
ر که از ذکنم کداللت ن یزیا تو را به چیآ«ت نموده، و در آن گفته: یروا یگریاسناد د

ر نموده. و در کو آن را به اختصار ذ» هللا احلمد: ییگو یشب و روز بزرگتر است؟ م
ھا را  نیا«، بعد از آن گفت: »ییگو یح میھا خداوند را تسب و به مثل آن«آمده:  یتیروا

 یم آمده، ویسل یث بن ابین لیدر ا». اموزیند بیآ یه بعد از تو مک یآنان یاموز و برایب
 باشد. ی) گفته، مدلس م۹۳/۱۰( یثمیھه کچنان 

 به ابودرداء یر جامعکو آموزش ذ ص امبریپ
 یدر حال ص امبر خدایه گفت: پکاند  ت نمودهیروا س و بزار از ابودرداء یطبران

گفتم: » ؟ییگو یابودرداء چه م یا«دادم، گفت:  یت مکم را حریه لب ھاکد یمرا د
ر کر شب با روز و ذکه از ذکاموزانم یرا به تو ن یزیا چیآ«نم، گفت: ک یاد میخداوند را 

سبحان اهللا عدد ما خلق، سبحان اهللا عدد «، گفت: یگفتم: آر» روز با شب بھتر است؟
لك يشء، سبحان اهللا ملء ما أحىص كتابه، واحلمد هللا عدد ما خلق، واحلمد هللا ملء ما 

ث بن ین لید: در ایوگ ی) م۹۴/۱۰( یثمیھ .٢»خلق، واحلمد هللا ملء ما أحىص كتابه
حسن  یل المالئیدچار اختالط شده، اما ابو اسرائ یباشد ول یثقه م یم آمده، ویسل یاب

ه آن از ابن حجر نقل یو در حاش اند. حیھا رجال صح ه رجال آنیث است، و بقیالحد
رغم سوء حفظ و اضطراب  یاو را علشان  یاند، و بعض یف ویت بر تضعیثرکه اکشده: بل

 اند. ف نمودهیبه صدق توص

 گفت یارانش در مجلسیاز  یکیه ک یلماتکم یدرباره تعظ ص امبریقول پ

                                           
) حسن دانسته است. ۹۳/ ۱۰) ھیثمی آن را در المجمع (۲۳۸/ ۸. طبرانی در الکبیر (حسن -١

) و ۱۵۷۵ھمچنین احمد و ابن ابی الدنیا و نسائی و ابن خزیمة و دیگران. نگا: صحیح الترغیب (
 ).۹۳۱۰) و المجمع (۲۵۷۸الصحیحة (

 ).۹۴/ ۱۰. طبرانی. در سند آن لیث بن ابی سلیم است که ضعیف است: المجمع (ضعیف -٢
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 یا در حلقه یدر مجلس ص امبریه گفت: با پکت نموده، یروا س احمد از انس

م و يكالسالم علو به قوم سالم داد و گفت:  ص امبریآمد و به پ یه مردکنشسته بودم 

ه آن ک ی، ھنگام»اتهكبراهللا وه مـرحالسالم و كيعلو«پاسخ داد،  ص امبری، پاهللاه رمح

ِ حَ «مرد نشست گفت:  َْمُد ِ�َّ
ْ
ْن ُ�َْمَد ـاحل

َ
 ِ�يِه َكَما ُ�ِبُّ َر�ُّنَا أ

ً
ْمداً َكِث�اً َطيِّباً ُمبَاَر�

 ُ
َ

 ی، آن طورکو و مباریکش نیخداوند، ستا یش فراوان بادا برایثنا و ستا«: ترجمه، »َوَ�نْبَىِغ هل

به او  ص امبر خدای. پ»ش سزاوار استیش شود، و برایدارد ستا یه پروردگارمان دوست مک
فرمود:  ص امبریرار نمود، پکت یو یاش را برا او ھمان گفته» ؟یچطور گفت«گفت: 

دند، ھر یگرفتن آن فرا رس یبرا که جانم در دست اوست، ده ملک یسوگند به ذات«
ن یسند، تا ایه چگونه آن را بنوکسد، بعد ندانستند یه آن را بنوکص بود یحرشان  ییک
ام گفته  ه بندهک یخداوند صاحب عزت باال بردند، فرمود: آن را طورسوی  بهه آن را ک

ان یت نموده، و راوین را احمد رواید: ایگو ی) م۱۰۳/۳ب (یدر الترغ یمنذر .١»سدیبنو
ه آن کن یاند، مگر ا ت نمودهیز آن را روایحش نیو ابن حبان در صح ینسائاند، و  آن ثقه

 شود. یم یدارد و راض یه پروردگارمان دوست مک یطور اند: دو گفته
ا از یالدن یو ابن اب یھقیب ،-است  یلفظ ھم از و -به اسناد حسن  ینزد طبران

َ «گفت:  ص نزد رسول خدا یه گفت: مردکت است یروا س وبیابوا
ْ
ِ مَحْداً احل ْمُد ِ�َّ

 ِ�يهِ 
ً
آن مرد » ست؟کیلمه کن یصاحب ا«د: یپرس ص رسول خدا، »َكِث�اً َطيِّباً ُمبَاَر�

ناپسند  یو یه براکزده  یحرف ص امبریه در حضور پکخاموش ماند، و پنداشت 
 ی، آن مرد گفت: ا»راست گفته است یست؟ وکی یو«گفت:  ص امبر خدایاست، پ

ه جانم در ک یسوگند به ذات«طلبم، فرمود:  یر میرسول خدا من آن را گفتم، و بدان خ
 یسع ییکشتافتند و ھر  یلمه ات مکسوی  بهه کدم یرا د کزده ملیدست اوست من س

ب ین در الترغین چنیا .٢»دیبلند نما یو تعال کخداوند تبارسوی  بهه آن را کنمود،  یم
 ) آمده است.۱۰۲/۳(

                                           
) در سند آن ۸۴۵) ابن حبان (۳۴۱) و نسائی در عمل الیوم و اللیلة (۱۵۸/ ۳. احمد (ضعیف -١

 خلف بن خلفة است که دچار اختالط گردید.
) در سند آن ابوالورد بن ثمامة است که مقبول است.: ۱۸۴/ ۴الکبیر ( . طبرانی درضعیف -٢

 ).۴۸۶/ ۲التقریب (
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 گفت یح میھا تسب حید با تسبیرا د یه مردک یھنگام س قول عمر
ه با کد یرا د یانسان س ه گفت: عمرکت نموده، یر روایدبن جبیبه از سعیش یابن اب

ش ین برایگفت، عمر فرمود: در بدل آن عمل ا یح میه ھمراھش بود تسبکھایی  حیتسب

، و »ء بعد ماشاء من ىشء  ملء السماوات و مل اهللا سبحان«د: یه بگوکند ک یت میفاک

اكرب  اهللا«د: ی، و بگو»ء بعد ء ماشاء من ىش ملاحلمد� مل السماوات االرض و« د:یبگو
است خداوند  یکنسبت پا«: ترجمه. »ء بعد ء ماشاء من ىش ملء السماوات واالرض و مل

ش خدا یخواھد... ستا یه خودش بعد از آن مک یزیچ ین و به پریآسمان و زم یرا به پر
خواھد... خداوند  یه خودش بعد از آن مک یزیچ ین و به پریآسمان و زم یراست به پر

ن ی. ا»خواھد یه خودش بعد از آن مک یزیچ ین و به پریھا و زم آسمان یتر است به پر بزرگ
 است. ) آمده۲۱۰/۱نز (کالن در یچن

 ذکرها بعد از نماز و هنگام خواب

 ه به آن اجر داده شوندکران اصحاب یبه فق یارکو آموزش اذ ص امبریپ
 یه: فقراکاند  ت نمودهیروا س رهیاز ابوھر -لفظ از مسلم است  -و مسلم  یبخار

بلند و نعمت  یھا آمدند و گفتند: ثروتمندان درجه ص ن نزد رسول خدایمھاجر
ه ما نماز ک یگفتند: آنان طور» دام است؟کو آن «د: یرا بردند! پرس یشگیھم

آنان صدقه  یرند، ولیگ یم روزه میریگ یه روزه مک یگزارند، و طور ینماز مم یگزار یم
 ص م، رسول خداینک ینند و ما آزاد نمک یم، غالم آزاد میدھ یدھند و ما صدقه نم یم

 کاند در ه از شما سبقت نمودهکرا  یسانکه آن کاموزم، ین یزیا شما را چیآ« :فرمود
بھتر از شما نباشد،  یسکچ ید؟ و ھییند سبقت نمایه بعد از شماک یسانکد، و از یینما

بعد از «رسول خدا، گفت:  ی، ای، گفتند: آر»ه مثل عمل شما انجام دھدک یسکمگر 
 ید: دوباره فقرایگو ی، ابوصالح م»دییر و حمد بگویبکح، تیو سه بار تسب یھر نماز س

ا از آنچه ما برگشتند و گفتند: برادران مال دار م ص رسول خداسوی  بهن یمھاجر
آن فضل «فرمود:  ص ز مثل آن را انجام دادند، رسول خدایدند، و آنان نیم شنینمود

از اھل  ییک ید: برایگو یم یُسَم ». دھد یبخواھد م یسکھر  یه براکخداوند است، 
و  یت گفته است: سی، برایا ان نمودم، گفت: دچار وھم شدهیث را بین حدیام ا خانواده

، ییگو یر میبکو چھار بار ت یو س ییگو یو سه بار حمد م ی، سییگو یح میسه بار تسب
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دستم را  یدم، ویادآور گردیش یآن گاه به طرف ابوصالح برگشتم و آن را برا :دیگو یم

تا  »اُهللا أ�رُب وُسبحاَن اِهللا واحلمُد هللا اُهللا أ�رُب وسبحاَن اِهللا واحلمُد هللا«گرفت و گفت: 
ت نموده، و لفظش ین را ابوداود ھم روایا .١و سه برسد یه سبشان  ه تعداد ھمهکن یا

رسول خدا، ثروتمندان اجرھا و  یفرمود: ا س گفت، ابوذر س رهین است: ابوھریچن
بعد از ھر نماز «تش آمده: یو در روا .٢ر شدهکآن را متذ یھا را بردند، و به معنا پاداش

و  یو س ییگو یو سه بار حمدش م ی، و سینک یاد می یو سه بار به بزرگ یخداوند را س

َْمُد وَُهَو ىلَعَ «حش، و آن را یسه بار تسب
ْ
ُ احل

َ
ُك َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ هل

َ
�َك هل  رَشِ

َ
ُ وَْحَدُه ال  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ال

ٍء قَِديرٌ  شوند، اگرچه مثل  یده مین صورت گناھانت بخشی، به ایبخش یخاتمه م »لُكِّ يَشْ
آن را از  یت نموده، و حسنش دانسته، و نسائیرا روان یھم ا یترمذ». ف بحر باشندک

ه نماز ک یوقت«اند:  رده، و ھر دو در آن گفتهکت یبه مثل آن روا ب ابن عباس
ه، س د: سبحانیید بگویگزارد ه ا یو سه بار، الحمدلله س یاللَّ و چھار  یبر سکو سه بار،اللَّ

ت نموده و ی) آمده روا۱۱۰/۳ب (یالترغ ن درین چنیا .٣»ده بار ال إله إال اهللابار و 
اند:  رده و افزودهکت ین را روایر از ابوذر مثل اکو ابن عسا یسیالیخ و طیدر التار یبخار

ن یر اک) آمده است. ابن عسا۲۹۶/۱نز (که در الکاد نمود چنان یھا را  و بعد از آن صدقه
) آمده، و گفته: سندش ۳۱۵/۳(نز که در الکت ابوداود، چنان یره مثل روایرا از ابوھر

آمده، و گفته: سندش حسن است. و بزار  ب ن را از ابن عمریحسن است. و بزار ا
ت ی) آمده، روا۱۰۱/۱۰ه در المجمع (ک، چنان یطوالن یلیخ ب ابن عمرن را از یا

 نموده است.

 دیھا را بعد از نماز بگو ه آنکبه ابودرداء  یارکم اذیو تعل ص امبریپ
ه گفت: کاند  ت نمودهیروا ل از ام درداء ییبه اسنادھا یبزار و طبراناحمد، 

ا رونده یم، یتا چراغ را بر افروز یمان یابودرداء گفت: م،آمد س نزد ابودرداء یمرد
ه رونده ھستم، ابودرداء گفت: پس من کم؟ گفت: بلیت] علف بدھیه [به سوارک یھست

                                           
 ).۸۴۳) و بخاری (۵۹۵مسلم ( -١
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۱۵۰۴. ابوداوود (صحیح -٢
) آلبانی می گوید: سند آن ضعیف است و در ضمن تکبیر ده بار در آن منکر ۴۱۰. ترمذی (ضعیف -٣

 است.
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دادم،  یافتم حتمًا به تو توشه می یآن را نزدم مه اگر بھتر از کم، یافزا یم یا ت توشهیبرا
ا و آخرت را بردند، نماز یا دنیرسول خدا، اغن یا :آمدم و گفتم ص نزد رسول خدا

رند و صدقه یگ یم آنان ھم روزه میریگ یگزارند، روزه م یم آنان ھم نماز میگزار یم
تو آن  یه وقتکنم، کداللت ن یزیا تو را به چیآ«م، گفت: یدھ یدھند و ما صدقه نم یم

ه بعد از تو بوده تو ک یسکش نشود، و یش برده از تو پیه از تو پک یسک، یرا عمل نمود
انجام دھد، بعد از ھر نماز  یدھ یه مثل آنچه تو انجام مک یسکنتواند، مگر  کرا در

 یثمیھ .١»ریبکو چھار بار ت یو سه بار حمد و س ی، و سییگو یح میو سه بار تسب یس
عبدالرزاق مثل  اند. حیرجال صح یطبران یاز اسنادھا ییکرجال  :دیگو ی) م۱۰۰/۱۰(
نند ک یت نموده، و افزوده: و جھاد می) آمده، روا۲۹۶/۱نز (که در الکن را، چنان یا

 آورند]. یم ی[به جا ینطور نماز فرضیم و ھمینک یه ما جھاد مک یطور
 یه گفت: تعدادکاند  ت نمودهیروا مرسلل که از قتاده به شیعبدالرزاق و ابن زنجو

نند و ک یرسول خدا، ثروتمندان اجرھا را بردند، صدقه م ین گفتند: ایران مھاجریاز فق
د، ینک یر مکچه ف«م، گفت: یینما یند و ما انفاق نمینما یم، انفاق مینک یما صدقه نم
سخ دادند: پا» رسد؟ یگر گذاشته شود به آسمان میبعض د یرو یا بعضیاگر مال دن

شه و اصلش در یه رکرا خبر ندھم  یزیتان چ یا برایآ«رسول خدا، گفت:  یر، اینخ

 اهللاو ،ال إله إال اهللا«د: ییه بعد از ھر نماز بگوکن یدر آسمان؟ اھایش  ن است، و شاخهیزم

 ھایشان ن و شاخهیھا در زم نی، البته ده بار، چون اصل ا»هللا احلمدو اهللا سبحاناكرب، و
 ) آمده است.۲۹۷/۱نز (کن در الین چنیا». آسمان استدر 

ه بعد از نماز و قبل از خواب آن را کو فاطمه  یبه عل یرکو آموزش ذ ص امبریپ
 ندیبگو

اح کرا به ن ل فاطمه ص رسول خدا یه: ھنگامکت نموده یروا س یاحمد از عل
ه از ک، یبالشت پوست یکفه، یقط یکل را فرستاد: یذ یزھایاو چ یدرآورد، برا یو

به فاطمه  یعل یوزه، روزکو دو  کمش یکاب، یپوست خرما پر شده بود، دو سنگ آس
پدرت  یند، و خداوند براک یام درد م نهیس یشک گفت: به خدا سوگند، از فرط آب

طلب نما، فاطمه  یخادم ین نزدش برو و از ویب فرموده است، بنابراینص یرانیاس

                                           
 ).۱۰۰/ ۱۰. احمد و بزار و طبرانی. نگا: المجمع (صحیح -١
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م تاول زده است، سپس یدست ھا ١گفت: و من ھم به خدا سوگند، از فرط آرد نمودن
دخترم چه تو را آورده  یا« :فرمود ص امبریآمد، پ ص فاطمه نزد رسول خدا

ند و برگشت کطلب  یه از وکا نمود یام تا به تو سالم بدھم، و ح گفت: آمده» است؟
م. آن گاه ھر دو نزد یطلب نما یه از وکا نمودم ید ح؟ پاسخ دایردکد چه یپرس یعل

ام درد  نهیه سکدم یشکرسول خدا، آنقدر آب  یگفت: ا یآمدند، عل ص امبریپ
 یاند، و خداوند برا م آبله نمودهیه دست ھاکند، و فاطمه گفت: آنقدر آرد نمودم ک یم

به خدا «فرمود:  ص امبرین به ما خادم بده، پیش آورده، بنابرایران و گشایتو اس
چد، یبپ یاز گرسنگ ھایشان مکه شکگذارم،  یدھم و اھل صفه را نم یسوگند، به شما نم

را شان  متیفروشم و ق ینان را میه اکم، بلیآنان انفاق نما یه براکابم ین یزیو من چ
 یدر حال ص امبریبرگشتند، بعد از آن پشان  یبعد ھر دو». مینما یآنان مصرف م یبرا

د یپوشان یرا م ھایشانسر یفه خود در آمده بودند، و وقتیر قطیه زکنزدشان آمد، 
د، یگرد یبرھنه م ھایشاند، سریپوشان یرا م ھایشان قدم یشد، و وقت یبرھنه م ھایشانپا

ا یآ«، بعد از آن فرمود: »دیباشتان  یدر جا«آن گاه ھر دو به شتاب برخاستند، فرمود: 
ه ک یلماتک«، گفت: یگفتند: آر» د خبر ندھم؟یه از من خواستشما را به بھتر از آنچ

و بعد از ھر نماز ده بار خداوند را «، فرمود: »ھا را به من آموزش داده است ل آنیجبرائ
د، یه در بسترتان قرار گرفتک یر، و وقتیبکد، ده بار حمد و ده بار ھم تییگو یح میتسب

 س ی، عل»ریبکو چھار بار ت ید و سییو سه بار حمد بگو ید، سییح بگویو سه بار تسب یس
شان  کدم تا حال تریشن ص امبر خدایھا را از پ ه آنک یفرمود: به خدا سوگند، از وقت

 ی؟ گفت: ایننمود کن ھم تریواء به او گفت: در شب صفکد: ابن الیگو یام، م ننموده
ب یدر الترغ یمنذر .٢دمننمو کن ھم تریشد، در شب صفکاھل عراق خداوند شما را ب

و  یاست، و بخار یت نموده، و لفظ ھم از وین را احمد رواید: ایگو ی) م۹۱۲/۳(
ب یه غرکھست  یزیاق چین سیاند، و در ا ردهکتش یھم روا یوابودرداء و ترمذ ٣مسلم

                                           
 یباب دستیا جحو را توسط آسیاب نمودن استعمال شده، البته در آن زمان گندم یدر نص: آس -١

 است. م. یه در ذات خود عمل شاقکنمودند،  یآرد م
سلمه از وی  ) در سند آن عطاء بن سائب است که مختلط است. حماد بن۱۰۶/ ۱. احمد (ضعیف -٢

) ضعیف دانسته ۹۸۴پیش از اختالط و پس از آن روایت نموده. آلبانی آن را در ضعیف الترغیب (
 است.

 روایت بخاری و مسلم با این روایت در تعارض است. -٣



 حیات صحابه    ٤٠٢

 

انش ثقه، عطاء بن سائب ثقه است و حماد ابن ید است و راوید، اسنادش جینما یم
ن را یمثل ا ی) از عل۲۵/۸ده است. ابن سعد (یشن یشدنش از و سلمه قبل از خلط

 ت نموده است.یروا
ر یم و غکر، حای، ابن جریبه، عبدالرزاق، عدنیش ی، ابن ابیدین را ھم چنان حمیا

و  یاند، و نسائ ردهکت یروا یل طوالنکبه ش یشان از عطاء بن سائب از پدرش از علیا
 یاند و نزد ابن اب ت نمودهی) آمده، روا۶۶/۸نز (کاله در کچنان  ،آن را یابن ماجه برخ

داللت  یزیا شما را به چیآ«گفت:  ص امبریه پکت است یروا یبه به نقل از علیش
ح یو سه بار تسب یبھتر است؟ خداوند را بعد از ھر نماز ستان  یه از خادم براکنم کن

 یشب در جا یوقت ر، و ھم چنانیبکو چھار بار ت یه و سه بار حمد و سید، سییبگو
نز آمده، و در کن در الین چنیا». ھا صد تااند نین صورت اید، به ایتان قرار گرفت خواب

 ل آورده شده است.یبه تفص س یث علیآن طرق حد
 ص امبرینزد پ ل ه: فاطمهکت است یروا ل و نزد احمد به نقل از ام سلمه

اب یم از سنگ آسیرسول خدا، دست ھا یت نمود، گفت: ایاکآمد، و از خدمت به او ش
به او گفت:  ص م، رسول خداینما یر میبار خمیکنم، و ک یبار آرد میکاند،  تاول زده

د، و من تو را به بھتر از آن داللت خواھم یآ یت میبدھد به سو یاگر خداوند به تو رزق«
و سه  یبگو، سح یو سه بار خداوند را تسب ی، سیه بر بسترت قرار گرفتک ینمود، وقت

تو  یھا ازخادم برا نیشوند، و ا یھا صدتا م نیو چھار بار حمد بگو، ا یر بگو و سیبکبار ت

ُ وَْحَدُه ال«ن را بگو: یا یه نماز صبح را خواندک یبھتراند، و وقت َ إِال ا�َّ
َ

ُ  ال إهِل
َ

�َك هل ، رَشِ
َْمُد ُ�ِْي َوُ�ِميُت وَُهَو ىلَعَ 

ْ
ُ احل

َ
ُك َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ٍء قَِديرٌ هل ده بار بعد از نماز صبح، ده بار  ،» لُكِّ يَشْ

و گناه از  یشود، و ده بد ینوشته م ییکنھا ده نیاز ا ییکبعد از نماز مغرب، چون به ھر 
ل است، یاز پسران اسماع ییکگردن  یھا مانند آزادساز نیاز ا ییکرود، و ھر  یان میم

د، مگر ینما که آن را درکست یه حالل نه در آن روز نوشته شدک یچ گناھیھ یو برا

هَ إِال اهللاُ«باشد،  که شرکن یا هُ ال إِلَ يكَ لَ ِ هُ ال رشَ دَ حْ ان یدرم یطان و ھر بدی، از ھر ش» وَ
نگھبان و حارس  ییگو یگر بار شامگاه می، و دییگو یه آن را صبحگاھان مک یمدت

به مانند آن و مختصرتر  ین را احمد و طبرانید: ایگو ی) م۱۰۸/۱۰( یثمیھ .١»توست

                                           
 )۱۰۸/ ۱۰) ھیثمی آن را حسن دانسته است. (۲۹۸/ ۶. احمد (حسن -١
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و اسناد آن » کو ھو حرس«در عوض: » کتحرس یھ«اند، و گفته:  ت نمودهیاز آن روا
 دو حسن است.

 گفت یبعد از نماز م ص امبریآن چه پ
گفت:  یخواند م ینماز م یوقت ص ه رسول خداکت نموده یروا س جابر -بزار از 

ء  هو ىلع لك ىشملك، وهل احلمد �� و�ميت وـوحده ال رش�ك هل، هل ال اهللا اهل اال اال«
ال ينفع ذا ما قضيت، وـما منعت، وال راد لـما اعطيت وال معطى لـقدير، ا� ال مانع ل

از آن  یوجود ندارد، پادشاھ یکال شر یجز خدا یمعبود بر حق«: ترجمه. »اجلد منك اجلد
ز قادر است، یراند و بر ھمه چیم یند و مک یه زنده مک یش ھم از آن اوست، ذاتیاوست، ستا

 یا آنچه بازداشته یبرا یا ست، و دھندهین یا آنچه داده یبرا یا چ باز دارندهیا، ھیبار خدا
چ یوجود ندارد، و در گرفت تو ھ یا صله نمودهیآنچه ف یبرا یا نندهکچ رد یست، ھین

حسن است.  د: اسناد آنیگو ی) م۱۰۳/۱۰( یثمیھ .١»رساند یرا عزتش نفع نم یعزتمند
 یت ویه در رواکنیت نموده، مگر ایز به مثل آن رواین ب ن را از ابن عباسیبزار ا

ر یبه دستش خ« »خريـبيده ال«شد، و افزود:  یه از نمازش منصرف مک یآمده: وقت

. »ا قضيتـمـوالراد ل«ن قولش را: یر ننموده، و نه اکرا ذ )تیمیو  ییحی(، و »است
 یه طبرانکن یاند، مگر ا ت نمودهیبه مثل آن روا یبزار و طبرانن را ید: ایگو یم یثمیھ

ن را یحسن است. اشان  ی، و اسناد ھردو»خريـبيده ال«و نگفته:  »يميتحييى و«افزوده: 

 یت ویه در رواکنیت نموده، مگر ایروا س ث جابریبه مثل حد س رهیاز مغ یطبران

  وَُهَو يَحٌّ «و افزوده: » در عقب ھر نماز«آمده: 
ْ
 یو او ذات«: ترجمه ،»َخْ�ُ ـال َ�ُموُت، �ِيَِدهِ ال

اللَُّهمَّ «رده: کر نکن قولش به بعد را ذی، و از ا»ر به دستش استیرد و خیم یاست زنده و نم
ن یو ا اند، حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۰۳/۱۰( یثمیتا آخرش. ھ »ال َمانِعَ 

 ح به اختصار آمده است.یث در صحیحد

 و شام ار صبحکاذ

                                           
) و مسلم ۸۴۴). ھمچنین بخاری (۱۰۳/ ۱۰: بزار. ھیثمی آن را حسن دانسته است . احمدحسن -١

 ) از مغیره.۵۹۳(
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 یو -ه مادرش کاند  ت نمودهیھاشم روا یبن ید موالیاز عبدالحم یابوداود و نسائ
ه کان نمود، یث بیحد یو یبرا -نموده  یرا م ص از دختران رسول خدا ییکخدمت 
داد و  یم میرا تعل یو ص امبریه پکان داشت، یث بیش حدیبرا ص امبریدختر پ

ُ اَكَن «بگو:  یصبح نمود یوقت«گفت:  یم ِ َما َشاَء ا�َّ  بِا�َّ
َّ
َة إِال ِ َوحِبَْمِدهِ َال قُوَّ ُسبَْحاَن ا�َّ

ٍء  َحاَط بُِ�لِّ ىَشْ
َ
َ قَْد أ نَّ ا�َّ

َ
ٍء قَِديٌر َوأ َ ىلَعَ لُكِّ ىَشْ نَّ ا�َّ

َ
ْعلَُم أ

َ
 لَْم يَُ�ْن أ

ْ
َوَما لَْم �ََشأ

ًما
ْ
ق و مدد یجز به توف ییم، و قوت و توانایاست یو منزه است و من او رام کخداوند پا« ،»ِعل

ه کدانم  یباشد، من م یباشد، و آنچه را نخواھد نم یخداوجود ندارد، آنچه را خدا بخواھد م
ھا را  نیه اک یسک، »داند یز را به علم خود میز قادر است، و خداوند ھمه چیخداوند به ھمه چ

ند ک یشب م یھا را وقت نیه اک یسکشود، و  ید، تا شامگاه حفاظت مید بگوینما یصبح م یوقت

د: در یگو یدرمختصر السنن م یمنذر ١»شود ید، تا صبح نمودنش حفاظت میبگو
ن یرکه در تحفةالذاک، چنانین را ھم چنان ابن السنیزن مجھول است. ا یکاسنادش 

 ت نموده است.ی) آمده، روا۶۶(ص
صبح و شام  یه وقتک یسکه گفت: کت نموده، یروا س و ابوداود از ابودرداء

َعْرِش «د: ید ھفت بار بگوینما یم
ْ
ُت وَُهَو رَبُّ ال

ْ  ُهَو َعلَيِْه تََو�َّ
َّ
َ إِال ُ َال إهِلَ َحْسىِبَ ا�َّ

َعِظيمِ 
ْ
ل نمودم، و کتو یاست، معبود جز او وجود ندارد، بر و یافکم یخداوند برا«: ترجمه، »ال

ند، خواه آن را از ک یف و رنجش را میلکت تیفاک، خداوند »او پروردگار عرش بزرگ است
 .٢ا به دروغیصدق دل گفته باشد 

 ر در بازارھا و مواقع غفلتکذ
ن عمل یبھتر« :فرمود ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س از عصمه یطبران

َِديِث « أل نزد خداوند
ْ
، »ف استیتحر أل ن عمل نزد خداوندیاست، و بدتر »ُسبَْحُة احل

َِديِث «) رسول خدا یم: ایگفت
ْ
مردم در حال صحبت «ست؟ گفت: یچ »ُسبَْحُة احل

قوم در حالت «ست؟ گفت: یف چیم: تحری، گفت»دیگو یح میتسب یباشند ومرد یم
قرار  یند: در حال بدیگو یپرسد، م یشان میق از ایا رفیه یخوب قرار دارند، ھمسا

                                           
) در سند آن یک بانوی ناشناخته است. آلبانی آن را در ضعیف الجامع ۵۰۷۵. ابوداوود (ضعیف -١

 ) ضعیف دانسته است.۴۱۲۵(
 ) و ضعیف ابوداوود.۵۲۸۶) نگا: الضعیفة (۵۰۸۱. ابوداوود (موضوع -٢
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د: در یگو ی) م۸۱/۱۰( یثمی) آمده است. ھ۱۹۳/۳ب (ین در الترغین چنیا .١»میدار
 .باشد یف مین فضل بن مختار آمده، و ضعیا

 س ه گفت: معاذکت نموده، یروا یس خوالنی) از ابو ادر۲۳۶/۱( هیم در الحلیو ابونع
 یشوند، و وقت یه در ھر صورت داخل صحبت مک یینما یمجالست م یگفت: تو با قوم

د یول ،٢اوریب یرو أل پروردگارتسوی  بهاند، در آن ھنگام  غافل شده یدیشان را دیا
، ابوطلحه یگفت: آر یر نمود وکد بن جابر ذیزیعبدالرحمن بن  ین را براید: ایگو یم
ن یمستجاب ا یگفتند: نشانه دعا یه آنان مکان داشت یث بیم حدینار برایم بن دکیح

و  کپروردگارت تبارسوی  بهاند، در آن ھنگام  غافل شده یدیمردم را د یه وقتکاست، 
 اور و رغبت نما.یب یرو یتعال

ه گفت: دو مرد در بازار با کاند  ت نمودهیاز ابوقالبه روا یر ویا و غیالدن یو ابن اب
ا ھنگام غفلت مردم از خداوند مغفرت یگفت: ب یگریاز آنان به د ییکھم روبرو شدند، 
او را در خواب  یاز آن درگذشت، دوم ییکن نمود، بعد یم، و او چنیو آمرزش بخواھ

ه در بازار روبرو ک یگاھیما در ھمان ب یه خداوند براک ید، و به او گفت: دانستید
 ) آمده است.۱۹۱/۳ب (ین در الترغین چنیا .٣د؟یم بخشیشد

 اذکار در سفر

حج سوارشان  یادا یصدقه برا یه بر شترھاک یآنان یبرا ص امبریدستور پ
 ندیاد نمایشترھا را سوار شدند خداوند را  یه وقتکنمود، 

ما  ص ه گفت: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س یاز ابوالس خزاع یاحمد و طبران
رسول خدا ما بر آن  یم: ایحج سوار نمود، گفت یصدقه جھت ادا یرا بر شترھا

آنان  یطان است وقتیوھان ھر شتر شکدر «، گفت: ینکنھا سوار یه ما را بر اکم یستین
د، بعد آنان را در ینکاد یه خدا امرتان نموده کرا چنان أل د، نام خداوندیرا سوار شد

                                           
) و ضعیف ۸۱/ ۱۰آن فضل بن مختار ضعیف است. نگا: المجمع () در ۱۸۵/ ۱۷. طبرانی (ضعیف -١

 ).۱۰۵۴الترغیب (
 ن. م.کاد یثرت ک: خداوند را به یعنی -٢
) این روایت موقوف است و ابن ابی الدنیا و دیگران آن را روایت ۱۰۴۹: ضعیف الترغیب (ضعیف -٣

 .اند کرده
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 یثمیھ .١»نندک یحمل م أل ھا به اجازه خداوند د، چون آنیش قرار دھیخدمت خو
 ییکاند، و رجال  ت نمودهیبه چند اسناد روا ین را احمد و طبرانید: ایگو ی) م۱۳۱/۱۰(

ح یھا به سماع تصر از آن ییکدر  یو یر محمدبن اسحاق، ولیغ اند، حیھا رجال صح از آن
 ص امبریر نموده: از پکنامه ابوالس ذ ی) در زندگ۱۶۸/۴( نموده است. و در االصابه

را در  یث ویحد یت نموده، و بخاریدر سوار نمودن بر شتران صدقه در حج روا
ت یروا س یاز ابوسھل خزاع یر ویو غ یر نموده، و بغوکل معلق ذکح به شیصح

 ث.یما را بر شتران صدقه سوار نمود... الحد ص ه گفت: رسول خداکاند  نموده
 
 

 را در عقب خود سوار نمود یه وک یابن عباس ھنگام یبرا ص امبریگفته پ
را در عقب خود بر  یو ص ه: رسول خداک ت نمودهیروا ب احمد از ابن عباس

ر گفت: یبکسه بار ت ص د رسول خدایبر آن برابر گرده ک یش سوار نمود، ھنگامیسوار

به پشت  یگفت، بعد از آن بر و »ال إله إال اهللا«بار یکگفت و  »اهللا سبحان«سه بار 
ه ک یھر شخص«د و گفت: یابن عباس گردانسوی  بهخود را  ید، باز روید و خندیخواب
خندد،  یش میبه سو أل ند، خداوندکش را سوار شود، و چون عمل من عمل یسوار

ر کت ابوبین روای: در ادیگو ی) م۱۳۱/۱۰( یثمیھ .٢»دمیتو خندسوی  بهه من ک یمثل
 باشد. یف میم آمده، و ضعیمر یبن اب

ه در که او را در عقب خود سوار نموده بود ک یبه مرد یرکم ذیو تعل ص امبریپ
 دیش بگویافتادن سوار یوقت به رو

ه گفت: در عقب رسول کت نموده، یروا س ح بن اسامه از پدرشیاز ابومل یطبران

ت کھال« »طانيتعس الش«ن افتاد، گفتم: یرد و بر زمکر یشتر ما گ یبودم، پا ص خدا

بزرگ  یطان، چون ویمگو: تعس الش« :فرمود ص ، رسول خدا»طانیش یبادا برا
افت، ین عمل انجام ید: به قوت من ایگو یگردد، و م یه مثل خانه مک یگردد، حت یم

                                           
 ).۳۱۱۳الترغیب () صحیح ۱۳۱/ ۱۰) نگا: المجمع (۲۲۱/ ۴. احمد (صحیح -١
 ).۱۳۲/ ۱۰) در سند آن ابوبکر بن ابی مریم ضعیف است. نگا: المجمع (۳۳۰/ ۱. احمد (ضعیف -٢
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) ۱۳۲/۱۰( یثمیھ .١»گردد یمثل مگس م ین صورت وی، در ا»اهللا بسم«بگو:  یول
ن را یه ثقه است، و احمد اکر محمدبن حمران یغ اند، حید: رجال آن رجال صحیگو یم

ت یبود روا ص ه در عقب رسول خداک یسکاز  یمیمه ھجیاز ابوت ییبه اسنادھا
ن افتاد و یزم یرد و بر روکر یش گیدر عقبش بودم، خر پا یه گفت: بر خرکنموده، 

را به  ید ]من ویگو یطان میش«[آمده: و گفت:  یت ویر شده. و در رواکمثل آن را متذ

ه ک یگردد، حت ی، نفسش نزدش خرد م»اهللا بسم«: ییبگو یقوت خود انداختم، و وقت
 اند. حی، و رجالش ھمه رجال صح٢»باشد یاز مگس ھم خردتر م

 یبه منزل یرفت و قول اصحاب وقت یباال م یبلنده به ک یوقت ص امبریقول پ
 آمدند ین مییپا

به  یوقت ص ه: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س کاز انس بن مال یعلیاحمد و ابو

َُف ىلَعَ لُكِّ رَشٍَف َولََك «گفت:  یشد م ین بلند میزم یمرتفع و بلند یجا اللَُّهمَّ لََك الرشَّ
َْمُد ىلَعَ لُكِّ مَحْدٍ 

ْ
ش ی، و بر ھر حال ستایبلندتر یا، تو از ھر بلندیبار خدا«: ترجمه ،٣»احل

رغم ضعفش ثقه  یآمده، و عل یریاد نمین زید: در ایگو یم یثمی. ھ»توست یبرا
ه کت نموده، یدر األوسط از انس روا یاند. و طبران ه رجال آن ثقهیدانسته شده، بق

ه کم نموده، ینمود یبارھا را باز مه کنیم، تا ایشد ین مییپا یما به منزل یگفت: وقت
ح یم تسبینمود یه بارھا را باز مکنیم، تا ایشد ین مییپا یما به منزل یگفت: وقت

) ۱۳۳/۱۰( یثمیه ھک، و اسناد آن، چنان٤ح به زبانید: تسبیگو یم. شعبه میگفت یم
 ر در بخش جھاد گذشت.کباب ذ یھا قصه ید است، و بعضیگفته، ج

 گفت یاش م رون شدن از خانهیوقت بآنچه ابن مسعود در 
ه بن مسعودک یه گفت: وقتکت نموده، یاز عوف روا یطبران اش  از خانه س ه عبداللَّ

ِ «گفت:  یشد م یرون میب َة إِال بِا�َّ ، ال َحْوَل َوال قُوَّ ِ ُت ىلَعَ ا�َّ
ْ ِ تََو�َّ به «: ترجمه. »� ا�َّ

                                           
 ).۳۱۲۸) صحیح الترغیب (۱۳۲/ ۱۰) نگا: المجمع (۳۶۵/ ۵. احمد (صحیح -١
 ).۷۱، ۵۹/ ۵. احمد (صحیح -٢
 ).۱۳۳/ ۱۰المجمع ( ) در آن زیاد النمیری است که ضعیف است. نگا:۲۳۹/ ۳. احمد (ضعف -٣
) که سند آن را جید (خوب) ۱۳۳/ ۱۰) نگا: المجمع (۲۲۲/ ۲. طبرانی در االوسط (صحیح -٤

 ).۵۲۲) ابن السنی (۴۲۹۷دانسته. ھمچنین ابویعلی (
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. محمدبن »ستیجز خدا برخوردار ن ییاز قوت و توانا یسکل نمودم، کنام خدا، بر خداوند تو
 ن در قرآن است:ید: ایگویم یعب قرظک

ْ رۡ ٱ﴿ ِ ٱ � �ِيَها َكُبوا  .]۴۱[ھود:  ﴾�َّ
ه در آن سوار شو به نام«: ترجمه  .»دیاللَّ

 و خداوند گفته:

ِ ٱ َ�َ ﴿ َّ�  ۡ  .]۸۹[االعراف:  ﴾َناتََو�َّ
 .»میل نمودکبر خداوند تو«: ترجمه

ت نموده، و اسناد یل موقوف رواکبه ش ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۲۹/۱۰( یثمیھ
 ه دچار اختالط شده بود.کآمده،  ین مسعودیآن منقطع است، و در ا

ھمه درودم را بر خودت  :ص امبریعب به پکبن  یقول اب ص امبریدرود بر پ
 بگردان

مان، سعدبن منصور و عبدبن یدر شعب اال یھقیم، بک، حایانیع، رویاحمد، ابن من
ه دو سوم ک یوقت ص ه گفت: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س عبکبن  ید از ابیحم

د، ینکاد ید، خدا را ینکاد یمردم خدا را  یا«گفت:  یخاست و م یگذشت بر م یشب م
، »ده استیآن است و مرگ با آنچه در آن ھست فرا رس یدر پ ١راجفه آمده و رادفه

فرستم، پس چقدر درودم را بر تو  یار درود میت بسیرسول خدا، من برا یگفتم: ا
، اگر یخواھ یه مکآنقدر «گفتم: ربع، گفت: » ؟یخواھ یه مکآنقدر «گردانم؟ گفت: 

اد ی، اگر زیخواھ یه مکآنقدر «، گفتم: نصف؟ گفت: »ت بھتر استیبرا یاد نمودیز
 ینکاد ی، اگر زیخواھ یه مکآنقدر «گفتم: دو سوم؟ گفت: » ت بھتر استیبرا ینک

حاال رنجت «گفت:  ،٢گردانم ی، گفتم: پس ھمه درودم را بر تو م»ت بھتر استیبرا
نز کن در الین چنیا .٣»شود یده میت بخشیشود، و گناھت برا یت میفاکت یبرا

ت ین را روایا یست. و ترمذع گفته: حسن ایت ابن منی) آمده، و در مورد روا۲۱۵/۱(
ه در کح دانسته، چنانیم ھم آن را صحکح است، و حاینموده و گفته: حسن و صح

                                           
 دن دوم آن. م.یدن اول صور است و رادفه دمیراجفه دم -١
 فرستم. م. یتو درود م یم برایدر عوض ھمه دعاھا یعنی -٢
 )۲۴۵۷) و آن را صحیح دانسته است. و ترمذی (۵۷، ۴۲/ ۲) حاکم (۱۳۶/ ۵. احمد (یحصح -٣

 ) حسن صحیح دانسته است.۱۶۷۰) آلبانی آن را در صحیح الترغیب (۲۸۸/ ۷طبرانی (
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) ۱۶۱/۳ب (یه در الترغکآن را به اسناد حسن، چنان ی) آمده. و طبران۱۶۱/۳ب (یالترغ
ل ک) آمده، از حبان بن منقذ به ش۲۱۵/۱نز (که در الکم آن را، چنانیآمده، و ابونع

 اند. ت نمودهیتفا به بخش آخرش، رواکالبته با امختصر، 

 یلت درود بر ویبا ابن عوف و قولش درباره فض ص امبریقصه پ
ت یروا س ا از عبدالرحمن بن عوفیالدن یو ابن اب -است  یلفظ از و - یعلیابو
ه کھایی  به خاطر ضرورت ص امبریشه با پیا چھارتن از ما ھمیه گفت: پنج کاند  نموده

ه کنزدش آمدم  ید: در حالیگو یبودند، م یآمد حاضر م یش میر شب و روز پش دیبرا
د، نماز یگرد ١اشراف یھا از بستان یداخل بستان یرون شده بود، و دنبالش نمودم، ویب

ستم و گفتم: خداوند یرد و من گرک یطوالن یلیگزارد و سجده نمود، سجده را خ
تو را «نمود و مرا طلب نموده گفت:  د: پس سرش را بلندیگو یروحش را قبض نمود، م

گفتم: خداوند روح رسولش  ینمود یرسول خدا، سجده را طوالن یگفتم: ا» چه شده؟
شگاه پروردگارم سجده یر به پکش یبرا«نمش، گفت: یب یگر ابدًا نمیرا قبض نمود و د

من ه از امتم بر ک یسکم احسان نمود، ینمودم، البته به سبب آنچه در مورد امتم برا
 .٢»سازد یمحو م یسد و ده گناه را ازوینو یم ییکش ده نیدرود بفرستد، خداوند برا

آمده شان  تیاند، و در روا ت نمودهیآن روا ین را از عبدالرحمن به معنایم اکاحمد و حا
 أل ا تو را بشارت ندھم، خداوندیبه من گفت: آ ÷ لیجبر«فرمود:  ص امبریه گفت: پک
ه بر تو ک یسکفرستم، و  یرحمت م یدرود بفرستد من بر و ه بر توک یسکد: یگو یم

خداوند  ین برایبنابرا«افزوده:  یتیدر روا». فرستم یم یسالمت یسالم بفرستد، بر و
ب ین در الترغین چنیح است. اید: صحیگو یم مکحا .٣»ر سجده نمودمکش یجھت ادا

بن  یموس -ا یالدن یو ابن اب یعلیابو یعنی -ھا  ت آنی) آمده، و گفته: در روا۱۵۵/۳(
 ف است.یضع ی) گفته و۱۶۱/۱۰( یثمیآمده و ھ یده ربذیعب

 یلت درود بر ویدرباره فض ص امبریقول پ

                                           
 انصار. یرؤسا -١
) آن را به احمد ارجاع داده و ۲۸۷/ ۲) ھیثمی (۸۵۸) ابویعلی (۱۹۱/ ۱. احمد (حسن لغیره -٢

 ).۱۶۶۶۱رجال آن ثقه ھستند. نگا: صحیح الترغیب (گفته: 
 ).۱۶۵۸احمد و حاکم. نگا: صحیح الترغیب ( .حسن لغیره -٣
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 ص رسول خدا یه گفت: روزکاند  ت نمودهیروا یاز ابوطلحه انصار یاحمد و نسائ
شد،  یده میش دیو بشاشت در رو یعت بود وخوشیه خوش طبکصبح نمود  یدر حال

ده یت دیو بشاشت در رو یو خوش یرسول خدا، امروز خوش طبع صبح نمود یگفتند: ا
ه از امتت بر ک یسکنزدم آمدو گفت:  أل از طرف پروردگارم یسک، یآر«شود، گفت:  یم

محو  یسد و ده گناه را از وینو یم ییکش ده نیتو درود بفرستد، خداوند در مقابل آن برا
 .١»دیفرما ید، و ھمانقدر خداوند بر او رحمت نازل مینما یسازد، و ده درجه بلندش م یم

رده کت یز مثلش را رواین یت نموده و طبرانیح خود رواین را در صحیابن حبان ھم ا
ه در کز مانند آن را، چنانی) آمده، و عبدالرزاق ن۱۵۷/۳ب (ین در الترغین چنیاست. ا

 اد و الفاظ مختلف دارد.یز ث طرقین حدیت نموده است. ای) آمده، روا۲۱۶/۱نز (کال
ه گفت: رسول کت نموده، یعب بن عجره رواکاز  -ح دانسته یه آن را صحک -م کحا

پله باال رفت  یکه ک یم، وقتی، حاضر شد»دینزد منبر حاضر شو«فرمود:  ص خدا
ه بر پله سوم ک ی، و ھنگام»نیآم«بر پله دوم باال رفت گفت:  ی، باز وقت»نیآم«گفت: 

 یزیرسول خدا، امروز از تو چ یم: این آمد، گفتییه پاک ی، وقت»نیآم«ت: باال رفت گف
 یسکبادا  کل نزدم حاضر شد و گفت: ھالیجبر«م، گفت: یدیشن یه نمکم یدیرا شن

باال  یه بر دومک ین، ھنگامیده نشود، گفتم: آمیش بخشیابد و برایه رمضان را درک
ن، یو بر تو درود نفرستد، گفتم: آم یاد شویه نزدش ک یسکبادا  کرفتم، گفت: ھال

ه، پدر و مادرش را نزد ک یسکبادا  کدم گفت: ھالیبلند گرد یسومسوی  بهه ک یھنگام
ابن  .٢»نیند، گفتم: آمیرا داخل جنت ننما یھا و را و آنشان  ییکا یفرا رسد،  یریپ یو

ن را از یا یو بّزار، و طبران ٣ت نمودهیرث روایبن حو کح خود از مالین را در صحیحبان ا
ه ابن حارث بن جزء زب ن را از یمه و ابن حبان ایاند و ابن خز ردهکت یروا ٤یدیعبداللَّ

ب یه در الترغکبه مثل آنرا چنان س عباس از ابن یاند و طبران ت نمودهیروا س رهیالوھر
نموده، و ت یعب را رواکث یھم چنان حد یت نموده است و طبرانی) آماده روا۱۶۶/۳(

ت نموده و در آن یز روایرا ن کث مالیاند، و حد گفته، ثقه یثمیه ھکرجال آن، چنان

                                           
 ).۱۶۶۶۱) ابن حبان و نسائی. نگا: صحیح الترغیب (۲۶/ ۴. احمد (حسن لغیره -١
) و آن را صحیح دانسته. آلبانی در صحیح ۱۰۳/ ۳)حاکم (۹۰۷. ابن حبان (صحیح لغیره -٢

 ) می گوید: صحیح لغیره است.۱۶۷۷ب (الترغی
 ).۱۶۷۸. ابن حبان. نگا: صحیح الترغیب (صحیح لغیره -٣
 ) آمده.۱۶۷۹. چنانکه در صحیح الترغیب (حسن صحیح -٤
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اند.  فش دانستهیتن ضع یکشتر از یرا ابن حبان ثقه دانسته و ب یعمران بن ابان آمده، و
 ) گفته است.۱۶۶/۱۰( یثمیه ھکت نموده، چنانین را ابن حبان روایق این طریو از ا

اد شوم و بر من درود یه نزدش کاست  یسکن مردم یتر لیبخ: ص امبریقول پ
 نفرستد
رون یب یه گفت: روزکت نموده، یروا س از ابوذر تاب الصالهکعاصم در  یابن اب

» ن مردم خبر ندھم؟یتر لیا شما را از بخیآ«آمدم، گفت:  ص رفتم و نزد رسول خدا
بر من درود نفرستد،  اد شوم ویه نزدش ک یسک«رسول خدا، گفت:  ی، ایگفتند: آر

 ) آمده است.۱۷۰/۳ب (ین در الترغین چنیا .١»ن مردم استیتر لین بخیا

 درود بفرستند یه چگونه بر وکم دادن اصحابش یو تعل ص امبریپ
چھارگانه به جز ابن ماجه، عبدالرزاق و عبدبن  یھا به، مسلم، امامیش ی، ابن ابکمال

نزدمان آمد، و  ص گفت: رسول خدا هکاند  ت نمودهیروا س د از ابومسعودیحم
ابونعمان  یو -ربن سعد ینشست، آن گاه بش س مان در مجلس سعدبن عباده ھمراه
ه بر تو کرسول خدا، خداوند ما را امر نموده  یش گفت: ایبرا -است  ب ریبن بش

 ص امبر خدایرسول خدا، آن گاه پ یم اییم، پس چگونه بر تو درود بگویدرود بفرست
د: ییبگو«رد، بعد از آن گفت: ک یسئوال نم یه از وکم یتمنا نمود یحت خاموش شد،

آل  ىلع�مد و ىلع ك�ارم، ويابراه ت ىلعيما صلكآل �مد  ىلع�مد و ا� صل ىلع
ا، بر محمد و بر ال یبار خدا«، »ديد �يمح ك، ان�مـالعال م يفيابراه ت ىلع�ما بارك�مد 

ت نازل ک، و بر محمد و آل محمد بریم درود فرستادیابراھه بر کمحمد درود بفرست، چنان
ه تو ستوده شده و ک ی، به درستیت نازل فرمودکان بریم در عالمیه بر ابراھکفرما، چنان 

نز کن در الین چنیا .٢»دیا ده شدهیه آموزانکد یبفرست ی، و سالم طوریبزرگوار ھست
 ) آمده است.۲۱۷/۱(

 ص امبریدرود بر پ یابن مسعود و آموزش چگونگ

                                           
 ).۱۶۸۴. ابن ابی عاصم. نگا: الترغیب (صحیح لغیره -١
 ).۴۰۵مسلم ( -٢
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ه گفت: کت نموده، یل موقوف به اسناد حسن رواکبه ش س ابن ماجه از ابن مسعود
د یدان ید، چون شما نمیو درود بفرستیکد نیدرود گفت ص ه بر رسول خداک یوقت
اموزان، گفت: یبمان  ید: آن گاه به او گفتند: برایگو یعرضه شود، م ین بر وید ایشا

متق�، ـامام المرسل�، وـال �ر�تك ىلع سيدصلواتك ورمحتك و ا� اجعل«د: ییبگو
مة. ا� ابعثه ـرسول الرحخاتم انلبي�، �مد عبدك ورسولك امام اخل�، وقائد اخل�، وو
ليت ىلع آل �مد كما صقاما �موداً يغبطه به االولون واالخرون. ا� صل ىلع �مد وم

آل �مد كما ىلع يد �يد. ا� بارك ىلع �مد ومحىلع آل ابراهيم انك ىلع ابراهيم و
ا، درودھا، رحمت یبار خدا«: ترجمه ،»ىلع آل ابراهيم انك محيد �يدبار�ت ىلع ابراهيم و

ر، یاء محمد بنده و رسولت، امام خیان، خاتم انبیامبران، امام متقید پیت را برسیت ھاکو بر
ان ینیشیه پکز، یبرانگ یا ستهی، او را به مقام شاایر و رسول رحمت نازل فرما. بار خدایرھبر خ

ه بر کا، بر محمد و بر آل محمد درود بفرست، چنان یندگان به آن غبطه ورزند. بار خدایو آ
. بار یه تو ستوده شده و بزرگوار ھستک ی، به درستیم درود فرستادیم و بر آل ابراھیابراھ
ت نازل کم بریم و آل ابراھیه بر ابراھکچنان ت نازل فرما،کا، بر محمد و بر آل محمد بریخدا

ب ین در الترغین چنیا .١»یه تو ستوده شده و بزرگوار ھستک ی، به درستیفرمود
 یبرا ص امبریم درود بر پیدر مورد تعل س یه علک ی) آمده است. و الفاظ۱۶۵/۳(

 قبًال گذشت. آموخت یاصحاب م

 ص امبریدرباره درود بر پ ب ر و عمرکقول ابوب
 صامبریه گفت: درود بر پکاند  ت نمودهیروا ب قیر صدکاز ابوب یب و اصبھانیخط

 ص امبریسازد، و سالم بر پ یتر از نابودن شدن آتش توسط آب نابود م یگناھان را قو
از آزاد ساختن  ص ھا افضل است و دوست داشتن رسول خدا از آزاد ساختن برده

ن در ین چنی. ا-در راه خداوند عروجل  ر زدنیا گفت: از شمشی -ھا بھتر است  نفس
 ) آمده است.۲۱۳/۱نز (کال

                                           
). در ۱۰۳۹نگا: ضعیف الترغیب () آلبانی آن را ضعیف دانسته. ۹۰۶. ابن ماجه (ضعیف موقوف -١

 سند آن مسعودی است که مختلط است.
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ن یان آسمان و زمیه گفت: دعاھا مکت نموده، یروا س از عمربن خطاب یو ترمذ
و نزد  .١رود یاز آن باال نم یزیچ یدرود نفرست ص امبریه به پک یستند و تا وقتیا یم

ه دعا کر داده شد کبه من تذه گفت: کت است یح از عمر روایه به سند صحیابن راھو
ت یروا یاز رو یر نموده، و نزد رھاوکباشد... و مثل آن را ذ ین میان آسمان و زمیم

 ص امبریه بر پکن یشود، تا ا یه گفت: ھمه دعا از گذشتن از آسمان بازداشته مکاست 
اند، و  نمودهت یھم روا یلمین را دیشود. ا ید دعا بلند میایدرود ب یدرود گفته شود، و وقت

ت یروا یاق ترمذیل مرفوع مانند سکن را از عمر به شیز این نیدر االربع یعبدالقادر رھاو
تر است، و  حیت شده، و آن از مرفوع صحیاز عمر موقوف بر قول خودش روا رده، وگفته:ک

شود،  یو نظر گفته نم یموقوف باشد، مثل آن از رأ ین اگر چه بر ویگفته: ا یحافظ عراق
از امامان اھل  یه جماعتکم مرفوع است، چنان کمش حکو ح ،٢است یفیه امر توقکبل

 ) آمده است.۲۱۳/۱نز (کن در الین چنیاند. ا ح نمودهین تصریث و اصول به ایحد

 ص امبریدرباره درود بر پ ش و ابن عباس یقول عل
ه گفت: ھر دعا کت نموده، یروا س یل موقوف از علکدر األوسط به ش یطبران

 .٤درود فرستاده شود ٣(و آل محمد) ص امبریه بر پکن یشود، تا ا یبازداشته م
 یاند، ول آن را موفوع دانستهشان  یاند، بعض انش ثقهید: راویگو یبش میدر ترغ یمنذر

ه یمان و عبیدر شعب اال یھقین را ھمچنان بیتر است. ا حیموقوف بودنش صح داللَّ
ت ی) آمده، روا۲۱۴/۱نز (که در الکن، چنانیدر االربع یثش و عبدالقارد رھاویحددر  یشیع

  اند. نموده
ه روز جمعه ک یسکه گفت: کت نموده، یروا یمان از علیدر شعب اال یھقیو ب

ش نور یه بر روکد یآ یم یامت در حالیدرود بفرستد، روز ق ص امبریصدبار بر پ
  ) آمده است.۲۱۴/۱نز (کالن در ین چنیرد؟! اک ین چه عمل میند: ایگو یباشد، مردم م یم

                                           
) گفته است: ۲۶۷۶) آلبانی آن را حسن دانسته و در صحیح الترغیب (۴۸۶. ترمذی (حسن -١

 صحیح لغیره است
 است. ص امبریاز طرف پ یمی: تعلیعنی -٢
) و گفته ۱۶۷۵الترغیب () نگا: ۱۶۷۵) نگا: الترغیب (۷۲۵/ ۴۸/ ۱. طبرانی در االوسط (صحیح -٣

 است: صحیح لغیره است.
 این زیادت در االوسط و المجمع ثابت است. -٤
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چ یا بر ھیه گفت: درود جز بر انبکت نموده، یروا ب و عبدالرزاق از ابن عباس
 ) آمده است. ۲۱۶/۱نز (کن در الین چنیا .١سزد ینم یسک

 یسکچ یبر ھ ص امبریه گفت: درود جز بر پکت است یروا یاز و یو نزد طبران
ت نموده، و رجالش ین را موقوف روایا ید: طبرانیگو ی) م۱۶۷۶/۱۰( یثمیسزد. ھ ینم

 اند. حیصح

 مجلس کیدر  ص امبریقول ابن عمر درباره استغفار پ دنیاستغفار و آمرزش طلب
در  ص امبر خدایه گفت: از پکاند  ت نمودهیروا ب از ابن عمر یابوداود و ترمذ

َّ «م: یشمرد ین را میمجلس صدبار ا یک اُب الرَِّحيمُ رَبِّ اْغِفْر يِل َوتُْب يلَعَ نَْت اتلَّوَّ
َ
، »إنََّك أ

رنده توبه و مھربان یه تو پذک کش بی ر،یام را بپذ م ببخش و توبهیخداوندا، برا«: ترجمه

 .٢»یھست

 ت نمودیاکزبانش ش یزیاز ت یو یه براک یفه وقتیبه حذ ص امبریگفته پ
 ص رسول خدا یه گفت: براکت نموده، یروا س فهی) از حذ۳۷۶/۱( هیم در الحلیابونع

؟ من ھر روز صدبار یدر مغفرت خواستن چطور«ت بردم، گفت: یاکزبانم ش یزیاز ت
فه به مثل آن، چنانه در ین را از حذیبه ایش یابن اب .٣»طلبم یآمرزش م أل ازخداوند

م آمده، ینزد ابونع یاز و یگریت دیرده است. و در رواکت ی) آمده، روا۲۱۲/۱نز (کال
ز دارم، یام زبان ت رسول خدا، من بر خانواده یآمدم و گفم: ا ص امبریه گفت: نزد پک

 ر نموده است.کن مرا داخل آتش سازد... و مثل آن را ذیه اکدم یو ترس

 درباره ھفتاد بار آمرزش خواستن در ھر روز ص امبریقول پ

                                           
در » بارالھا بر آل ابن ابی أوفی درود بفرست...«که فرمود:  ص این گفته با این سخن پیامبر -١

 تعارض است. نگا: جالء األفھام ابن قیم.
) آلبانی ۳۸۱۴حسن غریب است. ابن ماجه ( ) و گفته:۳۴۳۰) ترمذی (۱۵۱۶. ابوداوود (صحیح -٢

 آن را صحیح دانسته است.
 ھر مرد و زن مسلمان. م. یعنی -٢
) به ھمین گونه طبرانی در االوسط از حدیث انیس از ۹۲۶) ابن حبان (۲۷۶/ ۱. ابونعیم (ضعیف -٣

 ) می گوید: در آن کثیر بن سلیم است که ضعیف است.۲۰۹/ ۱۰مردی. ھیثمی (
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ه گفت: کاند  ت نمودهیروا س کاز انس بن مال یو اصبھان یھقیا، بیالدن یابن اب
، و ما »دیاز خداوند آمرزش بخواھ«در سفرش قرار داشت، فرمود:  ص خدارسول 

م، آن گاه رسول ی، و تمامش نمود»دینکآن را ھفتاد بار تمام «م، گفت: یآمرزش خواست
ه ھر روز ھفتاد بار از خداوند آمرزش بخواھد، ک ١یزینکھر بنده و ۰گفت:  ص خدا

ادتر از یروز و شب ز یکه در ک یزینکبخشد، و بنده و  یخداوند ھفتصد گناھش را م
) ۱۳۱/۳ب (ین در الترغین چنیا .٢»د شده استیانمند و ناامید زیھفت صد گناه نما

 ت نموده است.ی) آمده، روا۲۱۲/۱نز (که در الکن را، چنانیآمده است. ابن نجار مثل ا

 اش در گوشه حره درباره مغفرت خواستنش و خنده ص امبریبا پ یقصه عل
ت یعه روایبن رب یاز عل -ح دانسته یه آن را صحک -ع یبه و ابن منیش یابن اب

مرا در پشت سرش سوار نمود، و به گوشه حره برد، آن گاه  س یه گفت: علکاند  نموده

نُوَب «آسمان بلند نمود و گفت: سوی  بهسرش را  اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل ُذنُوِ� إِنَُّه َال َ�ْغِفُر اذلُّ
ر از تو یغ یسکم ببخش، چون گناھان را یا، گناھانم را برایبار خدا« ترجمه. »َ�ْ�ُكَ احد 

ن، از پروردگارت یرالمؤمنیام ید، گفتم: ایمن متلفت شد و خندسوی  به. باز »بخشد ینم
دارد؟] گفت:  ین چه معنی[ا یدیمن ملتفت شد و خندسوی  بهو  یمغفرت خواست

د، یه به گوشه حره رسکمرا در پشت سر خود سوار نمود، و مرا برد تا  ص رسول خدا

إِنَُّه َال َ�ْغِفُر فاللَُّهمَّ اْغِفْر يِل ُذنُوِ� «آسمان بلند نمود و گفت: سوی  بهباز سرش را 
نُوَب  رسول خدا،  ید، گفتم: ایمن ملتفت شد و خندسوی  به، بعد »َ�ْ�ُكَ احد اذلُّ

به «؟ گفت: یخند یه مکمن سوی  بهوردگارت، و ملتفت شدنت مغفرت خواستنت از پر
داند  یه مکاش  اش از بنده یدم، آن ھم به خاطر خوشیسبب خنده پروردگارم خند

 ) آمده است.۲۱۱/۱نز (کن در الین چنیا .٣»بخشد ینم یر از ویغ یگناھان را احد

 ص امبریثرت استغفار پکره درباره یقول ابوھر

                                           
 مرد و زن مسلمان. م ھر یعنی -١
. ابن ابی الدنیا و بیھقی و االصبھانی. منذری به ضعف آن اشاره کرده است. آلبانی آن را ضعیف -٢

 ) ضعیف دانسته است.۱۰۰۵در ضعیف الترغیب (
 ).۵۱/ ۶ابن ابی شیبة ( -٣
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 ص ه گفت: بعد از رسول خداکاند  ت نمودهیروا س رهیر از ابوھرکو ابن عسا یعلیابو
تُوُب «د: ین را بگویادتر ایز ص ه از رسول خداکدم، یرا ند یسکچ یھ

َ
َ َوأ ْستَْغِفُر ا�َّ

َ
أ

ْهِ 
َ

نز کن در الین چنی. ا»نمک یش توبه میخواھم و به سو یاز خداوند مغفرت م«: ترجمه، »إِيل
 ) آمده است.۲۱۲/۱(

 رالذنوبیثک یآمرزش به مرد یو آموزش دعا ص امبریپ
ه از پدرش از جدشکحا ه بن محمدبن جابربن عبداللَّ ت یروا س م از محمدبن عبداللَّ

گناھانم!  یگناھانم! وا یآمد و گفت: وا ص نزد رسول خدا یه گفت: مردکنموده، 

ا� مغفرتك  بگو:«به او گفت:  ص ا سه بار گفت: رسول خداین قول را دو بار یا
ا، آمرزشت از گناھانم یبار خدا«: ترجمه. »متك أرىج عندي من عم�ـأوسع من ذنو� ورح

 ص امبریباز پ :. او آن را گفت»تر است دبخشیتر است، و رحمتت نزدم از عملم ام عیوس
گفت، بعد از آن گفت:  ی، و»دوباره بگو«گفت: باز فرمود:  ی، و»دوباره بگو«گفت: 

شان  دامکچ یو بر ھ اند، یانش مدنید: راویگو یم مکحا .١»دیت بخشیوند براز خدایبرخ«
 ) آمده است. ۱۳۲/۳ب (ین در الترغین چنیجرح وارد نشده است. ا

 

 به استغفار ش و ابودرداء یب نمودن عمر، علیترغ
ه کد یرا شن یمرد یه: وکاند  ت نمودهیروا س احمد در الزھد وھناد از عمر

ْهِ «د: یگو یم
َ

تُوُب إِيل
َ
َ َوأ ْسَتْغِفُر ا�َّ

َ
ش توبه یطلبم و به سو یاز خدا آمرزش م«: ترجمه، »أ

م یبرا«: ترجمه، »تب ىلعو يل فاغفر«ز بگو، یبر تو، دنبال آن را ن ی، گفت: وا»نمک یم

به یش ی) آمده است. و ابن اب۲۱۱/۱نز (کن در الین چنی. ا»ام را قبول فرما امرز و توبهیب
اش  فهیه در صحک یسک یبادا برا یه گفت: خوشکت نموده، یروا س رداءاز ابود

 ) آمده است.۲۱۲/۱نز (کن در الین چنیابد. ایاز استغفار را در  یا دهکیمختصر و چ

 قول ابن مسعود درباره استغفار

                                           
) آلبانی آن را در ضعیف ۷۱۲۶/ ۴۲۰/ ۵) بیھقی در الشعب (۵۴۴، ۵۴۳/ ۱. حاکم (ضعیف -١

 الترغیب ضعیف دانسته است.
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ه بن مسعودکبه ش یطبران  یه گفت: ھر مردکت نموده، یروا س ل موقوف از عبداللَّ

ْهِ «د: یه سه بار بگوک
َ

تُوُب إيِل
َ
َقيُّوُم وأ

ْ
ىَحُّ ال

ْ
 ُهَو ال

َّ
َ إِال

َ
ى َال إهِل ِ

َّ
َ اذل ْستَْغِفُر ا�َّ

َ
از «: ترجمه، »أ

م به ذات است و به یجز او وجود ندارد، و او زنده و قا یه معبودکطلبم  یآمرزش م یخداوند

نموده باشد. ه فرار کشود، اگر چه از معر یده میش بخشی. برا»نمک یش توبه میسو
ه ۳۱۶/۳-م کاند. و حا د: رجالش ثقه دانسته شدهیگو ی) م۲۱۰/۱۰( یثمیھ ) از عبداللَّ

د، دو مرد ھم در عقبم یه گفت: اگر گناھان مرا بدانکت نموده، یبن مسعود روا
از گناھانم را ببخشد و  ید، دوست دارم خداوند گناھیزیر یم کند، و بر سرم خایآ ینم

ه بن ر  اند. ح دانستهین را صحیا یم و ذھبکخوانده شوم. حا ١وثهمن عبداللَّ

 ره و براء بن عازب درباره استغفاریقول ابوھر
ه گفت: من ھر روز کت نموده، یروا س رهی) از ابوھر۳۸۳/۱( هیم در الحلیابونع

ن به اندازه ینم، و اک یش توبه میخواھم و به سو یدوازده ھزار بار از خداوند مغفرت م
ر شده، ک) ذ۲۸۸/۱(وة فصفةالصو و در آنچه در  -نش یا به اندازه دی -نم است ید

ه کت نموده یروا س ل موقوف از برائکم به شکو حا .٢آمده: به اندازه گناھم است

ْ تُلۡ  َوَ� ﴿ابوعماره  یبه او گفت: ا یمرد يۡ  ُقوا
َ
ه کن است، یھم ﴾لَُكةِ �َّهۡ ٱ إَِ�  ِديُ�مۡ بِ�

 ین ھمان مردیر، ایشته شود؟ گفت: نخکه کن یبا دشمن روبرو شود، و بجنگند تا ا یمرد
د: یگو یم مکحا .٣بخشد ین را نمید: خداوند ایگو یشود و م یب مکرا مرت یه گناھکاست 

 ) آمده است.۱۳۲/۳-ب ین در الترغین چنیح است. ایو مسلم صح یبه شرط بخار

 خدا یدرباره دوست دارندگان برا ص امبریقول پ شود یر داخل مکآنچه در ذ
 ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س به اسناد حسن از ابودرداء یطبران

است و بر  ینورانھایشان  ه چھرهکزد یانگ یرا بر م یامت مردانیخداوند روز ق«گفت: 
خورند، مردم در مقام آنان  یرند، مردم بر مقام آن غبطه میگ یلؤلؤ قرار م یمنبرھا
ش یبر زانوھا یید: آن گاه اعرابیگو ی، م»اء و نه شھداءیخورند آنان به انب یم غبطه

                                           
 ند. م.یگو ین را میسرگ» روثه« -١
 ھا باشد. تین روایتر ن درستین است اکمم -٢
) آلبانی در صحیح الترغیب ۷۰۹۴، ۷۰۹۳) بیھقی در الشعب (۲۷۶، ۲۷۵/ ۲. حاکم (صحیح -٣

 ) می گوید: صحیح لغیر است.۹۶۲۴(
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م. گفت ین تا آنان را بشناسکف یما آنان را توص یرسول خدا برا ینشست و گفت: ا
و  اند، مختلف یھا نیل مختلف و سرزمیه از قباکخدااند،  یآنان دوست دارندگان برا

ھم چنان از عمروبن  یونزدو .١»ندینما یرش مکشوند و ذ یر خداوند جمع مکذ یبرا
از راست «د: یگو یه مکدم یشن ص ه گفت: از رسول خداکت ست یروا س سهیعب

 یدیااند و نه شھدا، سفیه نه انبک اند، یمردان -اند  ھر دو دستش راست -رحمان 
 أل خداوند گاه و قرب آنان بهیا و شھدا بر جایرد، انبیگ یگان را فرا م نندهینظر بشان  یرو

مختلف از  یھا آنان گروه«انند؟ گفت: کیآنان  ،رسول خدا یگفته شد: ا». ندینما یغبطه م
نند، یچ یو را میکن یھا شوند، و سخن یر خداوند جمع مکذ یه براک اند، یل مختلفیقبا

 یکاسناد آن مقارب است، و بر آن با .٢»ندیچ یو را میکن یه خورنده خرما خرماھاکچنان
ث ی) درباره حد۷۷/۱۰( یثمی) آمده است. و ھ۶۶/۳ب (ین در الترغین چنیست. این

 اند. ه رجال آن ثقه دانسته شدهکت نموده، یروا ین را طبرانید: ایگو یعمروبن عبسه م

مان را یت و نعمت ایه نشسته بودند و جاھلک یارانش ھنگامیبه  ص امبریقول پ
 ردندک یاد می

 یدر حال ص ه: رسول خداکت نوده یروا س کدر األوسط از انس بن مال یطبران
م یه در آن قرار داشتکرا  یتینمودند، گفتند: جاھل یه آنان صحبت مکارانش آمد ینزد 

م یبرد یه در آن بسر مکرا  یب ما ن فرمود، و گمراھینص أل ه خداوندکرا  یتیو ھدا
د یطور باشن یا -و خوشش آمد  -د ینمود یکن«گفت:  ص امبر خدایم، پینمود یاد می

بن فضاله آمده، و ثقه  کن مبارید: در ایگو ی) م۸۰/۱۰( یثمیھ .٣»دیینطور عمل نمایو ا
 اند. حیه رجال آن رجال صحیبق یاند، ول فش دانستهیتن ضع یکشتر از یدانسته شده، و ب

 ص امبریشه درباره درود بر پیر، و قول عاکشه درباره ذیقول ابن عباس و عا
د، ینکاد یاد یرا ز س ه گفت: عمرکت نموده، یروا ب عباسر از ابن کابن عسا

شود.  یاد میاد گردد خداوند یعدل  یشود، و وقت یاد میاد شود، عدل یعمر  یچون وقت
                                           

. آلبانی در صحیح الترغیب اند ال آن ثقه) می گوید: رج۷۷/ ۱۰. طبرانی. ھیثمی (حسن لغیره -١
 ) می گوید: حسن لغیره است.۱۵۰۸(

 ).۸۰/ ۱۰. طبرانی در االوسط. در سند آن مبارک بن فضاله ضعیف است. نگا: المجمع (ضعیف -٢
) ابن مبارک در الزھد ۲/ ۱) دیلمی (۵۸/ ۱) واحدی (۲۳۱/ ۱. ابونعیم در اخبار اصفھان (حسن لغیره -٣

 ) حسن دانسته است.۱۶۴۶) آلبانی آن را در الصحیحة (۲۱۸صاعد در زوائد الزھد () ابن ۲۱۷(
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 ل شهین از عایھم چن ی) آمده است. و نزد و۳۹۴/۴ن در المنتخب (ین چنیا
 ) آمده.۳۹۴/۴ن درالمنتخب (ین چنید و اینت بخشیرا زتان  مجالس

 ألخداوند  یایدرباره اول ص امبریقول پ قت آنیر و حقکآثار ذ
 یایرسول خدا، اول یگفت: ا یه گفت: مردکت نموده، یروا ب بزار از ابن عباس

) ۷۸/۱۰( یثمیھ». دیایاد بیده شوند خدا به ید یه وقتک یآنان«انند؟ فت: کیخداوند 
نشناختمش، اما  ینموده، ولت یروا یبن حرب راز یخش علین را بزار از شید: ایگو یم
 .١اند ه رجالش ثقه داسنته شدهیبق

 د...یباش یه نزد من مکد یره: اگر چنان باشیحنظله و ابوھر یبرا ص امبریقول پ
 ص امبریاتبان پکاز  یو - س اتبک یدیم از حنظله، اسیان و ابونعیحسن بن سف

اد یما  یجنت و دوزخ را برا یم ویبود ص امبریه گفت: نزد پکاند  ت نمودهیروا -بود 
خانواده و پسرانم سوی  بهقرار گرفتند، بعد من مان  دگانیه در برابر دک ینمود، تا حد

ه در آن کاد آوردم یرا به  ینمودم، آن گاه حالت یدم و بازیشان] خندیبرخاستم و [با ا
دوزخ مان به جنت و یه در بخش اکث را چنانیرون شدم... و حدیم و بیقرار داشت
 یطورتان  حنظله، اگر نزد خانواده یا«ر نموده، و در آخرش آمده: فرمود: کگذشت ذ

تان و در راه مصافحه  تان بر فرش ھمراه کد، خواه ناخواه مالئیباش یه نزد من مکد یباش
م یو ابونع یالسیو نزد ط .٣»آن طور ٢ینطور و ساعتیا یحنظله، ساعت ینند، اک یم

ه خواھند یشان بر شما سایبا بالھا کد مالئیباش یه نزد من مکد یاگر چنان باش«آمد: 
ت یروا س رهی) آمده است. و ابن نجار از ابوھر۱۰۰/۱نز (کن در الین چنیا». نمود

شود، و  ینرم م ھایمان م قلبینزد تو باش یرسول خدا، وقت یه گفت: گفتم: اکنموده، 
 یاگر وقت«م، گفت: یگرد یم م و به آخرت راغب و عالقمندیشو یرغبت م یا بیاز دن

نند و ک یمتان  ارتیز کد، مالئیباش یه نزد من مکد ید چنان باشیشو یرون میب
ه گناه کآورد  یرا م ید، خداوند قومینکند، و اگر گناه نینما یدر راه مصافحه متان  ھمراه

                                           
) و ابن ماجه ۱۳، ۱۲) اصل حدیث را مسلم در کتاب توبه (۱۱/ ۴. طبرانی در الکبیر (صحیح -١

 .اند ) روایت کرده۷۳۶/ ۴) و احمد (۴۲۳۹(
 باشد. یچنان م ید و ساعتباش ین میچن یه ساعتکباشد بل یحال نم یکش به یانسان ھم یعنی -٢
 ) آلبانی آن ر صحیح دانسته است.۲۴۵۲. ترمذی (صحیح -٣
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آسمان برسد، آن گاه از خداوند آمرزش طلبند و  یبه بلند ھایشانه خطاکن ینند، تا اک
ن در ین چنیا .١»ندک یھم نم ییشان بوده ببخشد و پروایرغم آنچه از ا یعلشان  یبرا
 ) آمده است.۱۰۱/۱نز (کال

 نمود یه طواف مکیدر مقابل چشمانش در حال ألال نمودن خداوند یابن عمر و خ
ه ک یه گفت: در حالکت نموده، یروا ری) از عروه بن زب۰۳۰۹/۱( هیم در الحلیابونع

ه بن عمریدر طواف بود  یخاموش ینمودم، و یدخترش را خواستگار ب م، از عبداللَّ
داد، به  یشد جوابم را م یم یھم پاسخم نداد، گفتم: اگر راض یا لمهکار نمود و به یاخت

چنان مقدر  یو یم، و برایگو یگر نمیبه او بار د یا لمهکن مورد ابدًا یخدا سوگند، در ا
 ص نه رفت و سپس من آمدم، داخل مسجد رسول خدایه قبل از من به مدکشد 

ش ادا نمودم، نزدش آمدم، یاھل آن بود برا یه وکشدم، به او سالم دادم، و حقش را 
ا ین وقت آمدنم است، گفت: آی؟ گفتم: ایم خوش آمد گفت و افزود: چه وقت آمدیبرا

ه را د ان یرا درم أل م، و خداوندیه در طواف بودک یر حالتو سوده دختر عبداللَّ
ر یبا من در غ یه قادر بودک ی، در حالیاد نمودیم یم، براینمود یال میخ ھایمان چشم
ست؟ گفتم: یبود مقدر شده، گفت: امروز نظرت چ ی؟ گفتم: امریان روبرو شوکآن م

ه را طلب نموده و او ص ترم، آن گاه پسرانش: سالم و یشتر از گذشته به آن حریب عبداللَّ
ت یروا یادتیآن با ز ین را از نافع به معنای) ا۱۶۷/۴احم در آورد. ابن سعد (کرا به ن

 نموده است.

 یر حقکلت ذیدرباره فض ص امبریقول پ رکو بلند نمودن آواز به ذ یر خفکذ
ه در آن کرا  ینماز ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ل شهیاز عا یعلیابو
داد و  یلت مید، ھفتاد و چند فضیگرد ینم که در آن مسواک یشد، بر نماز یم کمسوا

، »شنوند ھفتاد و چند است یه آن را نمک یر خفکلت ذیفض«فرمود:  ص رسول خدا
جمع شان  حساب یباشد، و خداوند مخلوقات را برا یامت میروز ق یوقت«د: یگو یم
ند، خداوند به یآ یاند م اند و نوشته ودهننده به آنچه حفظ نمکند، فرشتگان حفظ یکم

ند پروردگارا ھر آنچه یگو یمانده؟ م یباق یزیچ یو یا براید، آینید: ببیگو یآنان م
م آن گاه یا ردهکش نکم و تریم و نوشتیم حساب نمودیم و حفظ نموده بودیدانسته بود

                                           
 ) و گفته: سندش قوی نیست و نزد من متصل نیست...۲۵۲۶. ترمذی (ضعیف -١
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ه تو آن کھست،  یا دهیز پوشیتو چ ینزد من برا :دیگو یبه او م یو تعال کخداوند تبار
 یثمیھ .١»ر پنھان استکدھم، و آن را ذ ی، و من تو را به آن پاداش میدان یرا نم

 باشد. یف میضع یآمده، و یصدف ییحیه بن ین معاوید: در ایگو ی) م۸۱/۱۰(

ه ذ یر بلند مکبه ذ ش رایه صداک یقصه دفن مرد  نیالبجاد ینمود و دفن عبداللَّ
م، یم و به آنجا آمدیدیع دیرا در بق یه گفت: آتشکت نموده، یروا س ابوداود از جابر

ن مرد را به من یا«د: یگو یقبر است و م ص ه رسول خداکناگھان متوجه شدم 
ھمان  یه وکافتم، یدم و ناگھان درین قبر به اودادند، دیی، و او را از طرف پا»دیبدھ

) ۱۳۷/۱در جمع الفوائد (ن ین چنیا .٢نمود یر بلند مکش را به ذیه صداکاست،  یسک
ت ین را از جابر به مثل آن به اختصار روای) ا۳۵۱/۳( هیم در الحلیآمده است. ابونع

 نموده است.
ان یث بیم حدیبرا یمیم تید: محمدبن ابراھیگو ی) م۳۳۸/۲( حافظ در االصابه

ه ه به او کاست  یسکھمان  ینه، ویمز بود از یمرد س نموده، گفت: عبداللَّ
برد، و  یش به سر میعمو یر سرپرستیم بود و زیتیشد، موصوف  ین گفته میذوالبجاد

اسالم آورده است، آنگاه  یه وکد یش خبر رسینمود، به عمو یم ییکن یش به ویعمو
ه او را از لباسش ھم برھنه ک یداده بود پس گرفت، حت یه به وکرا  یزیھمه چ

دو قطعه  یو یه داشت براک را یا دوباره نزد مادرش آمد، مادرش جامه یساخت، و
صبح نمود،  یفه، بعد از آن وقتیگرش را قطینصف آن را ازار ساخت و نصف د ینمود، و

ه ذوالبجاد«به او گفت:  ص امبریپ ، مالزم یھست -» صاحب دو جامه« -ن یتو عبداللَّ
ر بلند کش را به ذیبود، و صدا یم ص امبریبر دروازه پ ین وی، بنابرا»دروازه من باش

از تضرع  ییک یه وکبل«فرمود:  ص امبریار است؟ پکا یر یا وینمود، عمر گفت: آ یم
 کان نمود و گفت: در غزوه تبویث بید: ابن مسعود حدیگو یم یمیت». نندگان استک

دم، آن را دنبال یاز اردوگاه د یا هیاز آتش را در ناح یا در دل شب برخاستم، و شعله
ف یدر آنجا تشر ب عمر ر وکو ابوب ص ل خداه رسوکنمودم، ناگھان متوجه شدم 

ه ذوالبجاد اند و  جاد نمودهیا یا ش حفرهین درگذشته است، و آنان برایدارند، و عبداللَّ

                                           
 ).۱۰/۸۱. ابویعلی. در آن معاویه بن یحیی الصرفی است که ضعیف است: المجمع (ضعیف -١
 را ضعیف دانسته است.) آلبانی آن ۳۱۶۴. ابوداوود (ضعیف -٢
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ا، یبار خدا«م، گفت: یرا دفن نمود یه وک یاش است، ھنگام در حفره ص رسول خدا
  .١»شو یراض یھستم، تو ھم از و یراض یمن از و
ه در کن یاند، مگر ا ت نموده، و رجال آن ثقهین وجه روایاز ا ن را به طولشیا یبغو

ق سعدبن صلت از اعمش از ابووائل از ین را از طریآن انقطاع است. و ابن منده ا
ه بن مسعود، و از طر ه بن عمرو بن عوف از پدرش ازجدش به یثکق یعبداللَّ ربن عبداللَّ

ر از عقبه کتاب الذکدر  یابیلفرت نموده است. و احمد و جعفر بن محمد ایمثل آن رو
ن گفته یه به او ذوالبجادک یدرباره مرد ص ه: رسول خداکاند  ت نمودهیبن عامر روا

ر خداوند را به کذ یه وکگفت،  ین را به سببی، و ا»متضرع است یو«شد فرمود:  یم
 .٢ردک یش را بلند مینمود، و صدا یاد میقرآن و دعا ز

 ٣شمارش تسبیح و اصل تسبیح

 دیگو یح مید با ھسته خرما تسبیرا د یو یه وقتیصف یبرا ص امبریقول پ
 ینزد و یدر حال ص امبریه: پکاند  ت نمودهیروا ل هیم از صفکو حا یترمذ

ا تو یآ«گفت، فرمود:  یح میھا تسب ه چھارھزار ھسته خرما نزدش بود، و با آنکوارد شد، 
اموز فرمود: یه مرا بکپاسخ داد: بل» خبر ندھم؟ یح گفتیادتر از آنچه تسبیز یزیرا به چ

. و »است خدا را به عدد خلقش یکنسبت پا«: ترجمه، »ا�َّ عدد خلقه سبحانبگو: «
ه عدد ما خلق من ش سبحانبگو، «م گفته: کحا است خدا را  یکنسبت پا«: ترجمه، »ء یاللَّ

ت از یث را به روایحدن یب است، و ایث غریگفته: حد یو ترمذ .٤»دیبه عدد آنچه آفر
م، و اسناد آن یشناس ی، نمیوفکد الیت از ھاشم ابن سعیق، به رواین طریه جز از ایصف

ل در ین قبیاز ا یزی) آمده است. و چ۹۹/۳ب (ین در الترغین چنیست. ایمعروف ن
 ار جامع گذشت.کاذ

 ھا زهیره و سعد با سنگریه، ابوھریصفح ابویتسب

                                           
 ).۳۶۹/ ۹. بزار از شیخش عباد بن احمد العزرمی که متروک است: المجمع (ضعیف -١
 ).۱۵۹/ ۴. احمد (حسن -٢
ح یدوم، ھمان تسب» حیتسب«گفتن است و مرا در از  اهللا سبحانکر و اول، ذ» حیتسب«مراد از  -٣

 ند. م.یگو یر مکه به آن ذکمعروف است 
 دانسته است. منکر) و گفته است: حدیثی است غریب. آلبانی آن را ۳۵۴۴حاکم و ترمذی ( -٤
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انداخته  یه به او پوستکت نموده یروا ص امبریپ یموال س هیاز ابوسف یبغو
ح یشد، و به آن تا نصف روز تصب یبود آورده م یھا م زهیه در آن سنگرک یلیشد، و زنب یم
گزارد، تا شب  ینماز اول [ظھر] را م یشد، و وقت یگفت و بعد از آن برداشته م یم

ونس یھم چنان از  ی) آمده است. و بغو۳۲۲/۵ه (ین در البداین چنیگفت. ا یح میتسب
ه کدم یرا د -ن یاز مھاجر یمرد -ه یه گفت: ابوصفکت نموده، ید از مادرش روایبن عب

ر یالبته در غ -ت نموده است یروا ین در بخارین چنیگفت. ا یح میبا ھسته خرما تسب
ن طور ابن سعد ی) آمده، و ھم۱۰۹/۴( ن در االصابهین چنی. ا-] یح [البخاریصح

ه: کت نموده یروا س رهی) از ابوھر۳۸۳/۱( هیم در الحلینموده. وابونعتش ی) روا۶۰/۷(
گفت به  یح نمیه به آن تسبکنیداشت و در آن ھزار گره زده شده بود، و تا ا یتار یو

از  یخیه گفت: شکت است ی) از ابونضره روا۵۵/۳رفت. و نزد ابوداود ( یخواب نم
را از  یره مھمان شدم، مردیزد ابوھرنه نیان نموده گفت: در مدیث بیم حدیطفاوه برا

 یتر در خدمت مھمان باشد، روز بھتر و خوب یه از وکدم یند ص اصحاب رسول خدا
بود و در  یا سهکیه من نزدش بودم، و او بر تختش قرار داشت، ھمراھش ک یدر حال

ح یاھش بود و او به آن تسبیز سینکنش ییا ھسته خرما قرار داشت، در پایزه یآن سنگر
ز انداخت، و ینکھمان سوی  بهسه را کیسه بود تمام شد، کیآنچه در  یگفت، و وقت یم

ره بلندش نمود... و یابوھر یسه انداخت و براکیھا را دوباره جمع نمود و در  او آن
ت یروا یلمیم بن دکی) از ح۱۴۳/۳و ابن سعد ( .١ر نمودهکث را به طول آن ذیحد

 گفت. یح میھا تسب زهیبا سنگر س ه: سعدکنموده 

 یکیر و دو برابر شدن نکادب ذ
ه خدا را فقط در ک یه گفت: اگر توانستکت نموده، یروا ب ر از ابن عمریابن جر

) آمده ۲۰۹/۱نز (کن در الین چنیار را انجام بده. اکن یا ینکر کبودنت ذ کوقت پا
د یر رسره به من خبیه گفت: از ابوھرکت نموده، یروا یاست. و احمد از ابوعثمان نھد

 یک ییکن یکاش در بدل  بنده یبرا أل ه خداوندکده، یگفته: به من خبر رس یه وک
نطور یره گفت: نه ای؟ ]ابوھریا ن گفتهیه تو چنکدھد، [من به او گفتم  یم ییکلون نیم

                                           
 اند. آلبانی آن را ضعیف دانسته است. ) در سند آن کسانی نام برده نشده۲۱۷۴. ابوداوود (ضعیف -١
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 ییکون نیش دو ملیبرا أل خداوند«د: یگو یه مکدم یشن ص ست، از رسول خداین
 ، بعد از آن تالوت نمود:»دھد یم

نۡ  ِمن تِ َوُ�ؤۡ  َهاعِفۡ يَُ�ٰ ﴿ ُ جۡ  هُ �َّ
َ
 .]۴۰[النساء:  ﴾اَعِظيمٗ  ًراأ

 .»دھد یسازد و ار نزد خود اجر بزرگ م یآن را و چند م«: ترجمه
اش را وزن  اندازه یسکد: اجر بزرگ، پس چه یبگو أل خداوند یوقت«و گفت: 

ه تو کده یخبر رسره آمدم و گفتم: به من یآمده: نزد ابوھر یتی، و در روا١»ندک یم
شود، گفت: چه از آن تو را به شگفت  یاد میز ییکون نیمل یکبه  ییکن یک: ییگو یم

 یثمیر شده. ھکو مثل آن را متذ ...٢دمیشن یانداخته است؟ به خدا سوگند از و
 ییکاند، و  ت نمودهین را احمد به دواسناد و بزار به مثل آن رواید: ایگو ی) م۱۴۵/۱۰(

 .د استیحمد جا یاز اسنادھا

                                           
) می گوید: احمد آن را با ۱۴۵/ ۱۰) ھیثمی (۳۶۶/ ۸) ابن جریر (۵۲۱/ ۲. احمد (صحیح لغیره -١

 سند روایت کرده و ھمچنین بزار، و یکی از اسناد احمد جید است. دو
 ).۱۴۵/ ۱۰) نگا: المجمع (۲۹۶/ ۱. احمد (صحیح -٢



 

 
 

 

 

 

 :باب پانزدهم
 دعاهای اصحاب

اد بر یبا دعاھا فر یو تعال کخداوند تبارسوی  به ش و اصحابش ص امبریچگونه پ
 ھایشاننمودند و دعا یوقت دعا مردند، در چه ک یدعا م یچه امور یآوردند، برا یم

 چگونه بود؟

 و تعلیم آداب دعا به بعضی از اصحابش ص پیامبر آداب دعا
نار کاز  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س به از معاذ بن جبلیش یابن اب

 ص امبر خدایخواھم، پ یا من از تو صبر میبار خدا :گفت یه مکگذشت  یدر حال یمردم
 یدر حال ی، و بر مرد»نکتش را ھم طلب ی، عافیاز خداوند بال خواست«فرمود: 
ابن آدم،  یا«طلبم، فرمود:  یا من از تو تمام نعمتت را میگفت: بار خدا یه مکگذشت 

د یبود و به آن به ام ییرسول خدا، دعا یگفت: ا» ست؟یه تمام نعمت چک یدان یا میآ
، و بر »از آتش است ییام نعمت دخول جنت و رھااز جمله تم«ر دعا نمودم، گفت: یخ

، »و عزت یصاحب بزرگ یا«: ترجمه، »يا ذاجلالل واالكرام«گفت:  یه مکگذشت  یمرد
 ) آمده است.۲۹۲/۱نز (کن در الین چنیا .١»رفته شد، سئوال نمایاز تو پذ«فرمود: 

 دیاینمود تا عذابش به سرعت ب یه دعا مک یبا مرد ص امبریقصه پ
نزد  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س کبه از انس بن مالیش یابابن 

ه کاست  یا ف و رنج چون جوجه پرندهیلکاز فرط ت یه وک ییوارد شد، گو یمرد

                                           
) و گفته: حدیثی است حسن. آلبانی آن را در ۳۵۲۷) ترمذی (۲۷۰/ ۱۰. ابن ابی شیبة (ضعیف -١

 ) ضعیف دانسته است.۴۵۲۰ضضعیف الترمذی (در الضعیفة) (
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دعا  یزیا خداوند را به چیآ«به او گفت:  ص امبرینده شده باشد، پکش یپرھا
، در یدھ یآخرت به من مه در کرا  یا، عذابیگفتم: بار خدا ی؟ پاسخ داد: مینمود یم

اللَُّهمَّ آتِنَا ىِف «: یچرا نگفت«به او گفت:  ص امبرین، آن گاه پکلش یم تعجلیا برایدن
ْ�يَا َحَسنًَة َوِ� اآلِخَرِة َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب انلَّارِ  ا و آخرت یمان در دن یا، برایبار خدا«، »ادلُّ

ش ی، آن گاه خداوند را دعا نمود و او برا»دارمان  ب فرما و از عذاب آتش نگاهینص ییکن
به مثل  ین را از وی) آمده است. و ابن النجار ا۲۹۰/۱نز (کن در الین چنیا ،١شفا داد
 ت نموده است.ینز آمده، رواکه در الکآن، چنان

ه خداوند او را کد یه دعا نمایر بن خصاصیبش یه براکن یاز ا ص امبریامتناع پ
 راندیبم یقبل از و
 ییگفت: خدا ص رسول خدا :ه گفتکت نموده، یه روایربن خصاصیم از بشیابونع

». یا آورد، و به دست رسول خدا اسالم آورده ٢عه قشعمیه تو را از ربکم یستا یرا م
 ین طور برایا«راند، گفت: ین تا مرا قبل از تو بمکرسول خدا، خداوند را دعا  یگفتم: ا

 ) آمده است.۱۴۷/۵در المنتخب ( نین چنیا». نمک یدعا نم یسکچ یھ

 ٣و ابتدا نمودن از خودش به دعا و اجتنابش از سجع ص امبریپ
ت یروا س عبکبن  یشان از ابیر ایو غ یبه، احمد، ابوداود، نسائیش یابن اب

نمود، از نفس خودش  یدعا م یسک یه براک یوقت ص ه گفت: رسول خداکاند  نموده
رحمت خدا بر ما باد و بر «اد نمود و گفت: یرا  ÷ یموس ینمود، روز یشروع م

  گفت: یو ید، ولید یزھا را مین چیزترینمود، از ھمراھش شگفت انگ ی، اگر صبر میموس

ۡ�ُ  إِن﴿
َ
ِۢ َ�ۡ  َعن َك َس� ّ�ِ  ِمن َت بَلَغۡ  قَدۡ  ِ�� ِحبۡ تَُ�ٰ  فََ�  َدَهاَ�عۡ  ء ُ [الکھف:  ﴾�رٗ ُعذۡ  �َّ

۷۶[. 
من دست بردار، چون تو از  یدم، از ھمراھیپرس یزیاز چن یاگر تو را بعد از ا«: ترجمه

 .»یجانب من معذور شناخته شد

                                           
 ).۴۲۷/ ۲) و طحاوی در مشکل اآلثار (۲۶۱/ ۱۰ی شیبة (. ابن ابصحیح -١
 ر است.یآن ش یاز معان یکیعه بن نزار است، و یقشعم لقب رب -٢
ن یه ھمکشود چنان یگفته م» سجع«د یآ یه در اواخر جمالت نثر مک یالفاظ ھمانند و مشابھ -٣

 ند.یگو یه میگونه الفاظ را در نظم قاف
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ر کن قولش را ذیت نموده، و این را روایمثل ا یترمذ .٢نمود ١یو آن را طوالن
ح یب و صحیاد نمود... تا آخرش، و گفته: حسن، غریرا  ÷ یموس یننموده: روز

ن را به اسناد حسن از یا یاست. و طبران) آمده ۲۹۰/۱نز (کن در الین چنیاست. ا
ن یا .٣ردک ینمود ازخودش شروع م یدعا م یت نموده: وقتین لفظ روایبه ا س وبیابوا
 ل شهیه گفت: عاکت نموده، یروا یبه از شعبیش ین در المجمع آمده. ابن ابیچن
ا ] السائب گفت: از سجع در دعا اجتناب نما، چون من بینه ابن [ابیواعظ مد یبرا

نطور یشان ایھا را مالزمت نمودم، ا ارانش ھمره بودم و آنیو  ص رسول خدا
 ) آمده است.۲۹۲/۱نز (کن در الین چنیا .٤نمودند ینم

 ابن مسعود در وقت سحر یو دعا یم آداب دعا به مردیعمر و تعل
ه از کد یشن یاز مرد یه: وکاند  ت نمودهیروا س د از عمریو ابوعب ٥بهیش یابن اب

ا از یم، آیجو یا، من به تو از الفاظش پناه میجست، عمر گفت: بار خدا یپناه مفتنه 
-ا گفت: اھل و فرزند ی -ند کب نیت اھل و مال نصیه براک، ینک یپروردگارت سئوال م

ند؟ ھر کب نیت مال و پسر نصیه خداوند براک، یدار یا دوست میآمده: آ یو در لفظ ،
ن ید. ایآن پناه بجو یھا نندهکد از گمراه یاز فتنه پناه جست، با یاز شما وقت ییک
ت یش روایاز محارب بن دثار از عمو ی) آمده است. و طبران۲۸۹/۱نز (کن در الیچن

ه بن مسعودکه گفت: سحرگاھان از کنموده،   ینمودم، از و یعبور م س نار منزل عبداللَّ
اطاعت  یردم، امرم فرمودکاجابت  یا، دعوتم نمودیگفت: بار خدا یه مکدم یشن یم

را  یلماتکامرز. بعد با او روبرو شدم و گفتم: یم بین وقت سحر است پس براینمودم و ا
نموم، گفت:  یادآوریش یلمات را براک، و آن یگفت یه در وقت سحر مکدم یاز تو شن

                                           
 خواند. یاست طوالن» عذرا«ه کر را یلمه اخک ص امبریپ یعنی -١
) آلبانی آن را صحیح دانسته و آخر آن را حسن دانسته ۲۹۳۴) ترمذی (۳۹۱۴. ابوداوود (صحیح -٢

 است.
) حسن دانسته است. آلبانی آن را در ۱۵۲/ ۱۰. طبرانی و ھیثمی آن را در المجمع (صحیح -٣

 ) صحیح دانسته است.۴۷۲۰صحیح الجامع (
 ).۹۷۸بان (. ابن حصحیح -٤
 ).۴۵۹/ ۷. ابن ابی شیبة (ضعیف -٥
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) ۱۵۵/۱۰( یثمیھ .٢انداخت ١ریبه تأخ حرفرزندانش را تا س ]یعقوب [استغفار برای
 باشد. یف میضع یآمده، و یوفکن عبدالرحمن بن اسحاق ید: در ایگو یم

 ها بلند نمودن دستها در دعا و مسح نمودن روی با آن

 ن عملیو انجام دادن ا ص امبریپ
نمود،  یدعا م یوقت ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س م از عمرکحا
ن نزد ید. و ھم چنیمال یش میرا رو ھا شد، آن یفارغ م یرد، و وقتک یرا بلندمھایش  دست

 ص ه گفت: رسول خداکت است یروا یاز و -ح دانسته یه آن را صحک - یو ترمذ یو
ش را مسح یھا رو ه با انک ینمود، تا وقت یرا در دعا بلند مھایش  ه دستک یھنگام

ه کت است یروا یال از وکضاح االشیدر ا یو نزد عبدالغن .٣نمود ین نمییرد، پاک ینم
نمود، و  یش دعا میھا ف دستکه با کدم ید ٤تیز یھا را نزد سنگ ص امبریگفت: پ

 ) آمده است.۲۸۹/۱نز (کن در الین چنیش را مسح نمود. ایھا رو ه فارغ شد با آنک یھنگام
را بلند ھایش  دست ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ل شهیو احمد از عا

 .٥شدم یھا ملول م اد بلند نگه داشتن آنیاز زه من ک یرد، تا حدک ینمود و دعا م یم
ھا  ت نموده، و رجال ھمه آنین را به سه اسناد رواید: احمد ایگو ی) م۱۶۸/۱۰( یثمیھ

ا� انما «ت نموده و افزوده است: ین را روایمثل ا یاند. و عبدالرزاق از و حیرجال صح
ا، من بشر ھستم، پس مرا یبار خدا«: ترجمه، »�شتم رجل شتمته او آذيته انا �رش فال تعذب�

ن در ین چنیا ٦.١»ام عذاب مده دهیتش رسانیا اذیام  ه دشنامش دادهک یبه دشنام مرد

                                           
سوف استغفر لكم «گفت: شان  یطلب استغفار نمودند و او برا یه پسرانش از وکبود  ین در وقتیا -١

 ، البته آن ھم بعد از سفرشان به مصر.»ريب
) در آن عبدالرحمن بن اسحاق کوفی است که ضعیف است: المجمع ۱۰۴/ ۹. طبرانی (ضعیف -٢

)۱۰ /۱۵۵.( 
) در آن حماد بن عیسی است که ضعیف است. آلبانی ۵۳۶/ ۱) حاکم (۳۳۸۶. ترمذی (ضعیف -٣

 ).۴۳۹۹) و ضعیف الجامع (۴۴۲) و ارواء (۵۹۵آن را ضعیف دانسته است. نگا: الصحیحة (
 نه منوره.یاست در مد یانکنام م -٤
روایت کرده است که رجال آن ) ھیثمی می گوید: احمد این را با سه سند ۲۲۵/ ۶. احمد (صحیح -٥

 ).۱۶۸/ ۱۰. نگا: المجمع (اند ھمه رجال صحیح
 ).۱۸۰، ۱۶۰، ۱۳۳/ ۶. احمد (صحیح -٦
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ت یروا ل شهی) از عا۹۰در االدب المفرد (ص ینزد بخار ) آمده است.۲۹۱/۱نز (کال
رد و ک یرا بلند نموده دعا مھایش  ه دستکد ید یرا در حال ص امبریپ یه وکاست 

 مومن� آذيته واو شتمته فال تعاقب�ـ. ايما رجل من النما انا �رش فال تعاقب�إ«گفت:  یم
ا یام  ت نمودهین اذیه از مومنکرا  ین عقابم من، ھر مردیمن بشر ھستم بنابرا«: ترجمه، »فيه

 .»ام، مرا در آن مورد مؤاخذه منما دشنام داده

رد ابن کاحزاب دعا نمود و عملبر  هک ین مورد وقتیدر ا ص امبریرد پکعمل
 ریعمر و ابن زب

از اعراب عبور نمود،  یبر قوم ص ه: رسول خداکت نموده یعبدالرزاق از عروه روا
 ص رده بودند، آن گاه رسول خداکارشان را خراب یآنان اسالم اورده بودند، و احزاب د

 یبه او گفت: ا ییش بلند نمود و بر آنان دعا نمود، اعرابیروسوی  بهخود را  یھا دست
ش یدستش را برابر رو ص امبر خدایپ یت، ولین پدر و مادرم فداکرسول خدا، رسا 

) ۲۹۱/۱نز (کن در الین چنیرد. اکبلند نمود، و [از آن باالتر] به طرف آسمان بلندشان ن
ه گفت: کت نموده، یم وھب روایاز ابونع ]۹۰در االدب المفرد [ص یآمده است.و بخار

 یرا بر روشان  دست یھا فکردند و ک یه دعا مکدم یرا د ش ریزبن عمروبن یا
 .٢دندیمال یم

 دعا در جماعت و بلند نمودن آواز و آمین

 یگریره و مرد دید، ابوھریز یبر دعا ص امبرین گفتن پیآم
آمد،  س دبن ثابتینزد ز یه: مردکت نموده یروا یس مدنیدر األوسط از ق یطبران

ره و یابوھر،نمه ک یره برو، در حالید به او گفت: نزد ابوھرید، زیپرس یاز و یزیو چ
ه ناگھان کم، ینمود یر مکرا ذ أل مان م، و پروردگاریردک یم دعا میفالن در مسجد بود

به آنچه «م، گفت: ینشست، و ما خاموش شدمان  ما آمد و نزدسوی  به ص رسول خدا

                                                                                                       
) و مسلم به مانند آن که در آن ذکر رفع یدین ۶۱۳) (۶۱۰. بخاری در ادب المفرد (صحیح لغیره -١

) و الصحیحة ۴۷۷ء () و آلبانی در صحیح اإلبا۱۴۲/ ۱۱نیست. ابن حجر آن را در فتح الباری (
 .اند ) صحیح دانسته۸۳، ۸۲(

 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۶۰۹. بحاری در ادب المفرد (سند آن ضعیف است -٢
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ره دعا یو ھمراھم قبل از ابوھرد: پس من یگو ید می، ز»دید برگردیه در آن قرار داشتک
 :ره دعا نموده گفتید، بعد از آن ابوھریگو ین میما آم یبرا ص م، و رسول خداینمود

 یه دو ھمراھم خواستند، و از تو علمکخواھم  ی، من از تو مثل آنچه را میبار خدا
رسول خدا، ما ھم  یم: ای، گفت»نیآم«گفت:  ص امبریه فراموش نشود، پکخواھم  یم
از  ٢یبچه درس«فرمود:  ص امبریپ ،١ه فراموش نشودکم یخواھ یم یخداوند علم از

ز یعمربن العز س، واعظین قید: ایگو ی) م۳۶۱/۹( یثمیھ». شما به آن سبقت جست
 اند. ه رجال ثقهیبق یرده است، ولکت نیروا یاز و یسکگر یر از پسرش محمد دیبود، و غ

 هش در عام الرمادیند و دعایبگون یه آمکعمر و درخواستش از مردم  یدعا
ه گفت: از کت نموده، یش روایاز اقربا ییک) از جامع بن شداد از ۲۷۵/۳ابن سعد (
ھا را گفتم بر آن  آن یه وقتکلمه است کگفت: سه  یه مکدم یشن س عمربن خطاب

». بخيل فسخنى ينإ، اللهم يغليظ فلين ينإاللهم ، ضعيف فقوين ينإاللهم «د: یین بگویآم
ا، من خشن ھستم نرمم بساز، یم بساز، بار خدایف ھستم قویا، من ضعیبار خدا: «ترجمه

 .»م بسازیل ھستم سخیا من بخیبار خدا
عمربن  یه گفت: سوکت نموده، ید روایزی) از سائب بن ۳۲۱/۳ھم چنان ( یو

حالت توأم با  یکدر  یدر صبحگاھان نگاه نمودم، و ۀدر [عام] الرماد یروز س خطاب
ش ید صدایرس یش نمیه به زانوھاکبر تن داشت  یخشوع و تضّرع قرار داشت و چادر

ختند، و در طرف یر یم کش اشیھا ش بر گونهیھا نمود و چشم یرا به استغفار بلند م
قبله  یه روبروک یدر آن روز در حال یقرار داشت،و س راستش عباس بن عبدالمطلب

اد بلند نمود، و دعا نمود و مردم یپروردگارش فرسوی  به ش رایھا قرار داشت و دست

بعم  إِنَّا �َْستَْشِفعُ هم ـال«ردند، بعد از آن دست عباس را گرفت و گفت: کھم با او دعا 
، و »میآور یننده مکرسولت را نزد تو شفاعت  یا، عمویبار خدا«: ترجمه. »رسولك ايلك

ھایش  نمود و چشم یعباس ھم دعا م ستاد، ویش ایدر پھلو یمدت طوالن یعباس برا
 خت.یر یم کاش

 

                                           
 ب.یب التھذیو تھذ به نقل از االصابه -١

 له دوس است. م.یاز قب یاست چون و س رهیھدف ابوھر -٢
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 یگریبعد از د یکیشان  ھمه یدر مسجد و دعا ینشستن عمر ھمراه گروھ
ه گفت: عمربن خطاب کت نموده، ید روایابواس ید موالی) از ابوسع۲۹۴/۳ابن سعد (

رونش ید بید یرا در آن م یکزد، ھر  یاز طرف شب بعد از عشاء در مسجد گشت م
از اصحاب  یبر تعداد یگزارد، بار یستاده بود و نماز میه اکرا  یسکنمود، مگر  یم

ف داشت، یھم تشر س عبکبن  یابشان  انیه در مکعبور نمود  ص رسول خدا
د: بعد از ین، پرسیرالمؤمنیام یات، ا از خانواده یگفت: افراد یانند؟ ابکیھا  نید، ایپرس

ند: ک یم، اضافه مینک یر مکم و خدا را ذینشست نماز چه شما را نگه داشته است؟ گفت:
ن، کبه خودش گفت: به دعا شروع شان  نیتر یکنزد یشان نشست، و برایآن گاه با ا

ن ید و آنان دعا نمودند تا ایھا طالب دعا گرد آن یکدعا نمود، بعد از ھر  ید: ویگو یم
ند ماندم و از ترس ش قرار داشتم، گفت: تو بگو، من بید و من در پھلویه به من رسک

ا ی: بار خداییز آن را از من احساس نمود، گفت: اگر بگویه او نکم گرفت، یفرا یا لرزه
د: بعد از آن عمر شروع یگو یاست، م یافکفرما مان  ا رحمیامرز، بار خدایبمان  یبرا

تر نبود، بعد از آن  نندهکه ید گریتر و شد کپر اش یدر قوم از و یسکچ ینمود، و ھ
 د.ینده شوکنون پراکفرمود: بس است، ا

 ب بن مسلمه و نعمان بن مقّرن قبل از قتالیحب یدعا
ت نموده یه مستجاب الدعا بود رواک یب بن مسلمه فھریره از حبیاز ابوھب یطبران

ه با دشمن ک ید و ھنگامیروم را در نور د یر مقرر شد، مرزھایام یبر ارتش یه: وک
 یاگر جماعت«د: یگو یه مکدم یشن ص از رسول خداد به مردم گفت: یروبرو گرد

را قبول شان  یند خداوند دعاین بگویرشان آمیند و سایدعا نماشان  یجمع شود و برخ

اللَُّهمَّ اْحِقْن ِدَماَءنَا َواْجَعْل «خداوند گفت:  یپس از حمد و ثنا ی، بعد از آن و»ندک یم
َهَداءِ  ُجوَر الشُّ

ُ
ُجوَرنَا أ

ُ
 ھایمان ختن باز دار، و پاداشیرا از ر ھایمان ا، خونیبار خدا« :ترجمه، »أ

ن حالت قرار داشتند، ناگھان ھنباط، یه آنان در اک ی، در حال»دان بگردانیرا پاداش شھ
 یثمیھ .١دیاش داخل گرد مهیب در خین آمد و نزد حبییر دشمن بود، پایه امک
 یگفته است: ھنباط به لغت رومت نموده، و یروا ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۷۰/۱۰(

                                           
رجال آن جز ابن لھیعة که حسن الحدیث  ) می گوید:۱۷۰/ ۱۰) ھیثمی (۲۱/ ۴. طبرانی (ضعیف -١

/ ۳) ضعیف دانسته است. حاکم (۲۷۲. آلبانی آن را در ضعیف الترغیب (اند است، رجال صحیح
۳۴۷.( 
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ث است، رجال یه حسن الحدکعه یر از ابن لھیند، و رجال آن: غیگو یر ارتش را میام
سار گذشت... و یآن از معقل بن  یشھادت و دعا برا یو در بخش تمنا اند. حیصح
خداوند  یر شده، و در آن قول نعمان بن مقرن آمده: من براکث را به طول آن متذیحد

د: ین بگویه بر آن آمکدھم  یاز شما را سوگند م ییکنم، و ھر ک یم ییل دعاعز و ج

، ایبار خدا: «ترجمه، »مسلمني وافتح عليهمـنرص ال ان الشهادة يفـاللهم اعط اليوم النعم«
فتح عطا شان  یب فرما، و براینعمان شھادت را در نصرت مسلمانان نص یامروز برا

ت نموده، و رجال آن یروا ین را طبرانین این چنیرده، و اکت یھم روا یطبر ن رایا». نما
) ۲۱۶/۶ه در المجمع (کن گفتند، چنان یافزوده: و قوم آم یتیو در روا اند، حیرجال صح

 رده است.کت یروا یلیث طوی) در حد۲۹۴/۳م (کن را حاین این چنیآمده است. ا

 یاش: و بارهدر ص امبریش به دعا و قول پین و بلند نمودن صدایالبجاد یذ
 متضرع است

 یمرد یبرا ص امبریه: پکاند  ت نمودهیروا س از عقبه بن عامر یاحمد و طبران
گفت  ین را به سببی، ا١»متضرع است یو«شد فرمود:  ین گفته میه به او ذوالجبادک
ش را در دعا بلند ینمود، و صدا یاد میثرت با خواندن قرآن کرا به  أل خداوند یه وک
ن یر ھم چنان ایھا حسن است. و ابن جر د: اسناد آنیگو ی) م۳۶۹/۹( یثمیرد. ھک یم

 ) آمده است.۳۹۵/۲ر (یثکر ابن یه در تفسکت نموده، چنانیرا از عقبه به مثل آن روا

 طلب دعا از صالحین

 ص امبریو طلب دعا از عمر و ابوامامه و درخواست دعا از پ ص امبریپ
اجازه عمره  ص امبریه گفت: از پکاند  هت نمودیروا س از عمر یابوداود و ترمذ

گفت:  ، عمر»نکت فراموشم میبرادرم از دعا یا«خواستم، به من اجازه داد و گفت: 
) از عمر ۲۷۳/۳ابن سعد ( .٢م باشدیا برایه دوست ندارم در بدل آن دنکاست  یا لمهک

                                           
) رجال آن جز ابن لھیعة که ضعیف است و ۱۵۹/ ۴ھیثمی آن را حسن دانسته است. احمد ( -١

انسته است. ابن جریر طبری در ) آن را حسن د۳۶۹/ ۹دچار اختالط شد، ثقه ھستند. ھیثمی (
 ) از ابوذر که سند آن معضل است.۵۰/ ۱۱تفسیر (

) آلبانی ۲۸۹۲) و گفته: حسن صحیح است. ابن ماجه (۳۵۵۷) ترمذی (۱۴۹۸. ابوداوود (ضعیف -٢
 آن را ضعیف دانسته است.
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ت نموده، یروا س یبه از ابوامامه باھلیش یت نموده است، و ابن ابین را روایا یبه معنا
ند، آن کدعا مان  یه براکم یما عالقمند شد یید، گویرون گردیب ص امبریه گفت: پک

ِّنَا ِمَن «گاه فرمود: 
َ

َنََّة، َو�
ْ
نَا اجل

ْ
ْدِخل

َ
َا، َوارمَْحْنَا، َوارَْض َ�نَّا، َوَ�َقبَّْل ِمنَّا، َوأ

َ
، اْغِفْر نل اللَُّهمَّ

ْصِلْح 
َ
َ�نَا نلا انلَّاِر، َوأ

ْ
 یفرما، ازما راضمان  امرز و رحمیما ب یا، برایبار خدا«: ترجمه، »لُكَّهُ َشأ

مان  یده و ھمه امور ما را برامان  ساز و از آتش نجاتمان  شو و از ما قبول فرما، داخل جنت

امر «گفت:  د،یفزایبمان  یه براکم ینشان داد یھم ما عالقمند باز یی، گو»اصالح گردان
 ) آمده است.۲۹۱/۱نز (کن در الین چنیا .١»نمودمجمع تان  یرا برا

 ص امبریداد، و درخواست پ ین داغ و گرم غلت میه خود را در زمک یقصه مرد
 ندکبرادرانش دعا  یه براک یاز و

هیا از طلحه بن عبیالدن یابن اب به راه  یروز یه گفت: مردکت نموده، یروا س داللَّ
 ین داغ و گرم به غلت زدن پرداخت، و براید، و در زمیشکرا ھایش  افتاد و لباس

و در روز پھلوان؟!  یا در شب مرده ھستیگفت: آتش جھنم را بچش، آ ینفسش م
ه یرا در سا ص امبرین حالت قرار داشت، ناگھان پیدر ا یه وک یدر حال :دیافزا یم

به او گفت:  ص د، نزدش آمد و گفت: نفسم بر من غالب شد، رسول خداید یدرخت
، سپس به »بر تو افتخار نمودند کد، و مالئیت باز گردیآسمان برا یھا هدرواز«

فالن  یگفت: ا یس مکآن گاه ھر » دیاز برادرتان توشه به دست آور«اصحابش فرمود: 
، آن گاه گفت: »ت بسازیرا شامل دعاشان  ھمه«به او گفت:  ص امبرین، پکم دعا یبرا

را شان  ا، توشهیبار خدا«: ترجمه، »واجـمع ىلع الـهدى امرهم َزاَدُهمْ اللَُّهمَّ اْجَعِل اتلَّْقَوى «

ا، یبار خدا«گفت:  یم ص امبری، پ»ت جمع نمایبگردان، و امرشان را بر ھدا یتقو

شان  برگشت یو جنت را جا«: ترجمه، »واجعل اجلنة مآبهم«گفت: ». استوارش بگردان

 .٢»بگردان
ت نموده، یروا س دهین را از بریا یاست. طبران) آمده ۲۹۰/۱نز (کن در الین چنیا

 یش قرار داشت، ناگھان به مردیاز سفرھا ییکدر  ص امبریه پک یه گفت: در حالک

                                           
را  ) و آلبانی آن۲۶۷/ ۱۰) ابن أبی شیبة (۲۵۶، ۲۵۳/ ۵) احمد (۳۸۳۶. ابن ماجه (ضعیف -١

 ).۱۷۲/ ۱۰ضعیف دانسته است. نگا: المجمع (
 ). (آن را ضعیف دانسته است).۱۵۸/ ۱۰) نگا: المجمع (۲۲/ ۲. طبرانی (ضعیف -٢
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نفس  یگفت: ا یخوردو م یم خود غلت مکن گرم و داغ بر پشت و شیه در زمکد یرس
 یام؟! ھنگینک ید جنت را میبا خواب نمودن در شب و باطل بودن در روز باز ھم ام

به خدمت « :گفت ص امبریما آمد، پسوی  بهه عمل دلخواھش را تمام نمود ک

اللَُّهمَّ امْجَْع ىلَعَ «ناد، گفت: کن، خدا رحمت کدعا مان  یم: برای، گفت»دیبرادرتان فرارس
ْمَرُهمْ 

َ
ُهَدى أ

ْ
م: ی، گفت»اللَُّهمَّ اْجَعِل اتلَّْقَوى َزاَدُهمْ «، گفت: یفزایما ب یم: برای، گفت»ال

قش یا، توفیبار خدا«و گفت: » یفزایشان بیبرا«گفت:  ص امبری، و پیفزایبمان  یبرا

َنََّة َمآَ�ُهمْ «، گفت: »بده
ْ
از  ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۸۵/۱۰( یثمی. ھ»اللَُّهمَّ اْجَعِل اجل

ه صاحب صدقه از علقمه بن مرثد روایطر را نشناختم،  یت نموده، و من ویق ابوعبداللَّ
نز که در الکده به مثل آن، چنانین را از بریم ایاند. و ابونع ه رجال آن ثقهیبق یول
 ت نموده است.ی) آمده، روا۳۰۸/۱(

طلب  ید از ویمالقات نمود با یس قرنیبا او یسکه: ک ص امبریدرخواست پ
 ندکاستغفار 

س گفت: یبه او یه وکت نموده، یروا س ربن جابر از عمری) از اس۱۶۳/۶ابن سعد (
ار رسول یه تو ک یت مغفرت بخواھم، در حالیم مغفرت بخواه، گفت: چگونه برایبرا

 ین مردین تابعیبھتر«گفت:  یه مکدم یشن ص ؟ گفت: از رسول خدایھست صخدا
دارد، بخش مرفوع آن  یث دنباله طوالنین حدیا .١»شود یس گفته میه به او اوکاست 

ت ی) آمده، و در روا۱۱۵/۱( االصابهه در کت نموده، چنان یحش روایرا مسلم در صح
تان  ید تا براینکمالقات نمود، امرش  یه از شما با وک یسک«ن مورد آمده: یدر ا یو

 .٢»مغفرت بخواھد

 ندکدعا شان  یطلب نمودند تا برا یاز و هک یارانش وقتی یانس برا یدعا
ه ۹۳در االدب المفرد (ص یبخار  س کاز انس بن مال یالروم )بن() از عبداللَّ

و او در آن  -اند  گفته شد: برادرانت از بصره نزدت آمده یه گفت: به وکت نموده، یروا

ا� اغفرنلا «، گفت: ینکبه خدا دعا شان  یتا برا -ونت داشته کس ٣هیروز در زاو

                                           
 ).۳۸/ ۱) احمد (۶۳/ ۶. ابن سعد (صحیح -١
 ).۱۵۴۲مسلم در کتاب الفضائل ( -٢
 بصره. یکاست نزد ییجا -٣
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 ایبار خدا«: ترجمه، »قنا عذاب انلاراالخرة حسنة، و ادلنيا حسنة و� نا، وآتنا يفارمحو
ما  یب فرما، و در آخرت ھم براینص ییکما ن یا براینما، و در دنمان  ما ببخش و رحم یبرا

د، او باز یه بر آن اضافه نماکخواستند  ی. از و»داردمان  عطا نما و از عذاب آتش نگاه ییکن
تان داده  یا و آخرت برایر دنیتان داده شود خ ین برایمثل آن را گفت، و گفت: اگر ا

 شده است.

 دعا برای کسی که عصیان نموده است

ش نامه نوشت یه عمر براکن یادامه داد، و ا یه با شراب نوشک یقصه عمر با مرد
 دیشکو دعا نمود و او از آن دست 

ه انسان کاز اھل شام  یه گفت: مردکت نموده، ید بن اصم روایزیحاتم از  یابن اب
افت و ین یرا مدت یآمد، عمر و یم س بود، نزد عمربن خطاب ییارگر و جنگجویکپ

اد نموده یرا ز ین، شراب نوشیرالمؤمنیام یگفت: فالن بن فالن چه شد؟ گفتند: ا
فالن بن  یاتبش را خواست و گفت: از طرف عمربن خطاب براکد: عمر یافزا یاست، م

ش یت خداوند را ستاین نامه به سویم باد، من با ارسال ایس، سالم بر تو تقدیفالن بنو
ننده که بخشنده گناه، قبول ک یست، خداوندین یگر معبودید یه جز وکنم، ک یم

ست و برگشت ین یجز و ییتوبه، سخت عذاب دھنده صاحب انعام و فضل است، خدا
ه به قلبش کد، ینکارانش گفت: از خداوند درباره دعا یاوست. بعد از آن به سوی  به

د، به یه نامه عمر به آن مرد رسک یرد، ھنگامیاش را بپذ متوجه شود و خداوند توبه
ننده توبه، سخت کرار نمود، گفت: بخشنده گناه، قبول کخواندن آن پرداخت و آن را ت

م یه براکام نموده  ده و وعدهیعذاب دھنده و صاحب انعام و فضل، مرا از عذابش ترسان
فزوده است: ت نموده و ایم ھم به نقل از جعفربن برقان رواین را حافظ ابونعیامرزد. ایب

 کرا تر یست و شراب نوشینمود، بعد از آن گر یرار مکشه با خود تیاش را ھم توبه
 ییک ید، وقتیینطور نماید، گفت: ایخبرش به عمر رس ینمود، و بر آن استوار ماند، وقت

نانش ید، و اطمیده است استوارش سازیگرد یب لغزشکه مرتکد یرا دتان  از برادران
 یطان بر ضد ویاران شکرد، و از ھمیاش را بپذ د تا توبهییدعا نماد، و به خداوند یدھ

 ) آمده است.۷۰/۴۱ر (یثکر ابن ین در تفسین چنینباشد. ا
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 شود ها آغاز می کلماتی که دعا با آن

اش: خداوند را به اسم اعظمش یه دعا نمود و به ابوعک یبه مرد ص امبریقول پ
 یسئوال نمود

حش از یابن ماجه و ابن حبان در صح ،-و آن را حسن دانسته  - یابوداود، ترمذ

اللَُّهمَّ إ�ِّ «گفت:  یه مکد یشن یاز مرد ص ه: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س دهیبر
ي لَْم يَِ�ْ َولَمْ  ِ

َّ
َمُد اذل َحُد الصَّ

َ ْ
نَْت األ

َ
 أ

َّ
َ إال

َ
 إهل

َ
ُ ال نَْت ا�َّ

َ
نَّك أ

َ
ْشَهُد �

َ
�ِّ أ

َ
لُك بِ�

َ
ْسأ

َ
ْ َولَْم  أ يُودلَ

َحدِ 
َ
ُ ُكُفًوا أ ه شھادت کن ینم، به اک یا، من از تو سئوال میبار خدا«: ترجمه، »يَُ�ْن هلَ

 یسکه نه از ک یاز، ذاتین بی تا ویکست، خداوند یجز تو ن یو معبود یدھم: تو خدا ھست یم

: مودفر ص امبری. پ»ستین ییش ھمتایاز او زاده شده است، و برا یسکزاده شده و نه ھم 
به آن سئوال  یه وقتک ی، اسمیخداوند را به اسم اعظمش سئوال نمود یبه درست«

ت نموده، یز روایم نکن را حایا .١»ندک یبه آن دعا گردد قبول م یدھد، و وقت یشود م
، و گفته: »یخداوند را به اسم اعظمش سئوال نمود یبه درست«گفته:  یه وکن یمگر ا

) آمده است. و ۱۴۵/۳ب (ین در الترغین چنیح است. ایو مسلم صح یبه شرط بخار
 رده است.کت ی) آمده، روا۵۰۱(ص یار النووکه در اذک، چنانین را ھم چنان نسائیا

 :ه گفتکت نموده، یروا س از معاذ بن جبل -ه آن را حسن دانسته ک - یترمذ

صاحب  یا: «ترجمه ،»يا ذاجلالل واالكرام«د: یگویه مکد یشن یاز مرد ص امبریپ
ب ین در الترغین چنیا .٢»نکاز تو قبول شده، سئوال «، فرمود: »عظمت و عزت

 ) آمده است.۱۴۵/۳(
ه کاند  ت نمودهیروا س کو ابن ماجه از انس بن مال -است  یلفظ ھم از و -احمد 

نماز  یه وکعبور نمود  یدر حال یدبن صامت زرقیاش زیاز نزد ابوع ص امبریگفت: پ

نَْت «گفت:  یگزارد، م یم
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
َْمَد ال

ْ
نَّ لََك احل

َ
لَُك بِأ

َ
ْسأ

َ
يا َمنَّاُن  يا يا حنان، اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َرامِ 
ْ
ك ِ

ْ
ََالِل َواإل

ْ
رِْض يَا َذا اجل

َ ْ
َماَواِت َواأل ا، من از تو سئوال یبار خدا«: ترجمه، »بَِديُع السَّ

                                           
و گفته: حسن غریب است. ابن ماجه ) ۳۴۷۱) حاکم و ترمذی (۱۴۹۳. ابوداوود (صحیح -١

 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۸۵۷(
) و ضعیف الترغیب ضعیف ۷۰۶) آلبانی آن را در ضعیف الترمذی (۳۵۲۷. ترمذی (ضعیف -٢

 ).۲۷۰/ ۱۰) ابن ابی شیبة (۲۳۶/ ۵دانسته است. ھمچنین احمد (



 ٤٣٧  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

 یبخشانده مھربان، ا یست، ایجز تو ن یش تو راست، معبود بر حقیه ستاکنینم، به اک یم

 ص ، رسول خدا»صاحب عظمت و عزت ین، ایھا و زم ننده آسمانیآفر یمنت گذارنده، ا
به آن  یه وقتک ی، اسمیخداوند را به اسم اعظمش سئوال نمود یبه درست«گفت: 

ن را ابوداود، یا .١»دھد یبه آن سئوال شود م یند، و وقتک یفراخوانده شود قبول م

يا «اند:  ن چھار تن افزودهیاند، وا ت نمودهیم رواکحش و حایابن حبان در صح ،یسائن

م گفته: به شرط مسلم کحا و». م به ذاتیقا یزنده و ا یا«: ترجمه، »قيومى يا يح

 ،»اعوذبك من الناراسألك اجلنة و«ش افزوده: یھا تیاز روا ییکم در کح است، و حایصح
ب ین در الترغین چنیا». برم یطلبم و به تو از آتش پناه م یاز تو جنت را م: «ترجمه

 ) آمده است.۱۴۶/۳(

ش خداوند را به وجه یه در دعاک ییاعراب یو اھدا نمودن طال برا ص امبریپ
 و ستودهکین

 ییاز نزد اعراب ص ه: رسول خداکت نموده یروا س در األوسط از انس یطبران

، وال ختالطه يا من ال تراه العيون«گفت:  یومنمود  یه در نمازش دعا مکمرور نمود، 
، وال �ىش ادلوائر، يعلم مثاقيل اجلبال، ، وال تغ�ه احلوادثلظنون، وال يصفه الواصفونا

وماكييل ابلحار، وعدد قطر األمطار، وعدد ورق األشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل، 
، وال رضا، وال حبر ما يف قعرهوأرشق عليه انلهار، ال تواري منه سماء سماء، وال أرض أ

، »، وخ� أيا� يوم ألقاك فيهل ما يف وعره، اجعل خ� عمري آخره، وخ� عم� خواتمهجب
نندگان کتوانند وصف  یش نمکھا در گمان ،٢ندیب یھا او را نم ه چشمک یسک یا«: ترجمه

ترسد، وزن  یآمدھا نم شیدھد، از تحوالت و پ یرش نمییتوانند، حوادث تغ یرده نمکوصفش 
باران، عدد برگ درختان و عدد آنچه را شب بر  یھا ھا، اندازه و مقدار بحرھا، عدد قطره وهک

رده ک یگر را مخفیآسمان د یاز و یداند، و آسمان یده مینموده و روز بر آن دم ییکآن تار
در آنچه را  یوھکآنچه را در قعرش است و نه  یرا، ونه بحر ینین زمیتواند و نه زم ینم

ن یرا و بھترھایش  ن عملم خاتمهین عمرم آخرش را بگردان و بھتریداخلش است، بھتر

                                           
) ابوداوود ۳۶۰، ۳۴۹/ ۵احمد ( ) آلبانی می گوید: حسن صحیح است.۳۸۵۸. ابن ماجه (صحیح -١

)۱۴۹۵.( 
 ا.یدر دن یعنی -٢
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را موظف  یسک ص ، آن گاه رسول خدا»نمک یه در آن با تو مالقات مکرا  یم روزیروزھا
ه نمازش را ک ی، ھنگام»اورشیم بینمازش را گزارد برا یوقت«د و گفت: یگردان یاعراب

 یاز معادن اھدا شده بود، وقت ییک ییطال ص رسول خدا یخواند نزدش آمد و برا
» ؟یاعراب یا یله ھستیدام قبکاز «د و گفت: ینزدش آمد، طال را به او بخش یاعراب

چرا  یدان یا میآ«گفت:  ص رسول خدا، رسول خدا یا عامربن صعصعه یگفت: از بن
 یودت است اان ما و خیه در مک یگفت: به سبب صله رحم» دم؟یطال را به تو بخش

طال را به  یدارد، ول یدرست است رحم حق« :فرمود ص امبریپ ،١رسول خدا
د: رجال آن یگو ی) م۱۵۸/۱۰( یثمیھ .٢»دمیبخش أل ت بر خداوندیخاطرحسن ثنا

ه بن محمد ابیغ اند، حیرجال صح  ه ثقه است.ک، یعبدالرحمن اذرم یر عبداللَّ

 خداوند شه به اسم اعظمیعا یش رویدر پ ص امبریپ یدعا
 ص ه گفت: از رسول خداکت نموده، یروا ل شهی) از عا۶۹۸ابن ماجه (ص

ى «گفت:  یه مکدم یشن ِ
َّ

َْك اذل
َ

َحبِّ إِيل
َ
ُمبَارَِك األ

ْ
يِِّب ال اِهِر الطَّ لَُك بِاْسِمَك الطَّ

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ ِإ�ِّ أ

ْ�َطيَْت َو�ِذَ 
َ
َت بِِه أ

ْ
َجبَْت َو�َِذا ُسئِل

َ
ا اْسرُتمِْحَْت بِِه رمَِحَْت َو�َِذا اْستُْفرِْجَت بِِه إَِذا ُدِ�يَت بِِه أ

ترت سئوال  و محبوب کو، مباریک، نکا، من تو را به اسم پایبار خدا«: ترجمه، »فَرَّْجَت 
و  یدھ یم یبه آن سئوال شو ی، و وقتینک یقبول م یدعا شو به آن یه وقتک ینم، اسمک یم

شت خواسته شود، یبه آن گشا ی، و وقتینمائ یبه آن رحمت تو خواسته شود رحم م یوقت

، یدان یا میشه، آیعا یا«گفت:  یند: و روزک یشه اضافه می. عا»یآور یش میگشا
گاه گردان » دھد؟ یبه آن دعا شود پاسخ م یه وقتکده یخداوند مرا به ھمان اسمش آ

آن «گفت: اموز، یت، آن را به من بیرسول خدا، پدر و مادرم فدا ید: گفتم: ایگو یم
نشستم، باز  یرفتم و ساعت یا د: آن گاه به گوشهیگو ی، م»شهیعا یست ایت الزم نیبرا

 یا«اموز، گفت: یرسول خدا، آن را به من ب یدم و گفتم: ایبرخاستم و سرش را بوس
ه به آن کست، یت سزاوار نیاموزم، و برایه آن را به تو بکست یت مناسب نیشه برایعا
عت کد: آن گاه برخاستم، وضو نمودم و دو ریافزا یم». ییوال نماا را سئیاز دن یزیچ

                                           
 ھمان قرابت است. یعامر بود، ھدف اعراب یاز بن ص امبریپ یھا یب یاز ب یکی -١
) می گوید: رجال آن جز عبدالله بن ۱۵۷/ ۱۰) ھیثمی (۱۷۲/ ۹. طبرانی در االوسط (صحیح -٢

 .اند محمد ابوعبدالرحمن االذرمی که ثقه است، رحال صحیح
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رَبَّ  اللَُّهمَّ إِ�ِّ «نماز گزاردم و بعد از آن گفتم: 
ْ
ْدُعوَك ال

َ
ْدُعوَك الرَّمْحََن َوأ

َ
َ َوأ ْدُعوَك ا�َّ

َ
أ

 َ ُْسَ� لُكَِّها َما َعِلْمُت ِمنَْها َوَما ل
ْ
ْسَمائَِك احل

َ
ْدُعوَك بِأ

َ
ْن َ�ْغِفَر يِل الرَِّحيَم َوأ

َ
ْعلَْم أ

َ
، »َوتَرمَْحَِ�  ْم أ

ه دعا م ا، من تو را به نامیبار خدا«: ترجمه نم، و تو را ک ینم، و تو را به نام رحمان دعا مک یاللَّ
ه از ک ییھا ت، با آنیحسنا ینم، و تو را به ھمه اسماک یم دعا میننده و رحک ییویکبه نام ن

د: آن یگو ی. م»ییو رحمم نما یم ببخشیه براکم، ینما یدعا مدانم،  یدانم و نم یت میھا نام
ھا  ه به آنکھست  یین اسمایدر جمله ھم ١آن«د و گفت: یخند ص گاه رسول خدا

 .٢»یدعا نمود

 ص امبریپ یآغاز و اختتام دعا
ه از کرا  ییه گفت: ھر دعاکت نموده، یروا س یوع اسلمکاحمد از سلمه بن ا

، »سبحان ر� الع� األىلع الوهاب«ن عبارت شروع نمود: یدم به ایشن صامبریپ
) ۱۵۶/۱۰( یثمیھ .٣»ام را نندهکبرتر و بخشش  یاست پروردگار عال یکنسبت پا«: ترجمه

 یمامیاند، و در آن عمربن رشد  ت نمودهیبه مثل آن روا ین را احمد و طبرانید: ایگو یم
و ابن  اند. حیه رجال آن رجال صحیاند، و بق را ثقه دانسته یتن و یکشتر از یآمده، ب

) آمده است. و ۲۹۰/۱نز (که در الکت نموده، چنان ین را روایبه از سلمه مثل ایش یاب
اگر صد دعا ھم  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س ابن النجار از انس

ْ�يَا َحَسنًَة «آورد:  ین را به زبان مینمود، در ابتدا و خاتمه و وسطش ا یم َر�َّنَا آتِنَا يِف ادلُّ
ِخَرِة َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب انلَّارِ 

ْ
 ییکنمان  یا و آخرت برایپروردگار ما، در دن«: ترجمه، »َوِ� اآل

 ) آمده است.۲۹۰/۱نز (کن در الین چنی، ا»داردمان  بده، و از عذاب آتش نگاه

 ردندکه نماز گزاردند و خداوند را دعا ک یبا دو مرد ص امبریقصه پ
، ینسائ ،-است و آن را حسن دانسته  یه لفظ ھم از وک - یاحمد، ابوداود، ترمذ

ه گفت: کاند  ت نمودهید روایاز فضاله بن عب ھایشان حیمه و ابن حبان در صحیابن خز
 د و نماز خواند ویداخل گرد ینشسته بود، ناگھان مرد ص ه رسول خداک یدر حال

                                           
 .أل اسم اعظم خداوند یعنی -١
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۳۸۵۹. ابن ماجه (ضعیف -٢
 ) عمربن راشد چنانکه در التقریب آمده ضعیف است.۴۹۸/ ۱) حاکم (۵۴/ ۴. احمد (ضعیف -٣
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 ص ، رسول خدا»امرز و رحمم نمایا، مرا بیبار خدا«: ترجمه، »اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َوارمَْحِْ� «گفت: 
ش خداوند را ی، ستایو نشست یه نماز خواندک ی، وقتینمازگزار، عجله نمود یگفت: ا

د: یگو یم». نکآر، بر من درود بفرست و بعد از آن دعا  یسزاوارش است به جا یبه آنچه و
درود  ص امبریآورد، و بر پ یش خداوند را به جاینماز گزارد، ستا یگریبعد از آن مرد د

 .١»یشو ین، پاسخ داده مکنمازگزار، دعا  یا«به او گفت:  ص امبریفرستاد، آن گاه پ
ن را به مثل آنچه گذشت، یز این ی) آمده است. و طبران۱۴۷/۳ب (ین در الترغین چنیا

 ت نموده است.ی) آمده، روا۱۵۵/۱۰(ه در المجمع کچنان

 دیش شروع نماید به ثنا و ستایه باکند ک یه دعا مک یسکدرخواست ابن مسعود از 
ه بن مسعود یطبران از شما  ییکه ک یه گفت: وقتکت نموده، یروا س از عبداللَّ

 د،یاھل آن است، آغاز نما ید به مدح و ثنا بر خداوند، به آنچه وید، بایخواست دعا نما
ن یند، چون به اکد سئوال یدرود بفرستد، و بعد از آن با ص امبرید بر پیبعد از آن با

د: رجال آن یگو ی) م۱۵۵/۱۰( یثمیھ .٢ه به مقصد برسدکسزاوارتر است  یصورت و
 ده است.یده از پدرش نشنیابوعب یول اند، حیرجال صح

 برای امتش ص دعاهای پیامبر

 امتش در شب عرفه یبه مغفرت برا ص امبریپ یدعا
 یشب عرفه برا ص ه: رسول خداکت نموده یروا س از عباس بن مرداس یھقیب

 یاو وحسوی  بهرد، آن گاه خداوند کاد یامتش به مغفرت و رحمت دعا نمود، و دعا را ز
ان یه در مکرا شان  را، و گناھانشان  نیمابینمودم، مگر ظلم فه من چنان کفرستاد 
مظلوم در  یه براک یپروردگارم، تو قادر ھست یا«دم، گفت: یشان است بخشیمن و ا

خداوند آن شب  ی، ول»یامرزیظالم ب یو برا یدھ ییکانجام شده ن یه بر وک یبدل ظلم
به  یدعا را اعاده نمود و خداوند تعال ید، ویه بامداد مزدلفه فرا رسک یرفت، وقتینپذ یاز و

از  ییکتبسم نمود،  ص گاه رسول خدا، آن »دمیبخششان  یمن برا«او پاسخ داد: 

                                           
) ۳۰۷/ ۱۸) طبرانی (۴۴/ ۲) نسائی (۱۴۸۱) ابوداوود (۱۷/ ۶) احمد (۳۴۷۶. ترمذی (صحیح -١

 .اند و آلبانی آن را صحیح دانستهترمذی 
) سند آن منقطع است زیرا ابوعبیده فرزند عبدالله بن مسعود از او ۱۵۵/ ۹. طبرانی (ضعیف -٢

 ).۱۵۵/ ۱۰حدیث نشنیده است. المجمع (
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، یردک یه در آن تبسم نمک یتبسم نمود یرسول خدا، در ساعت یاصحابش به او گفت: ا
از من درباره امتم  أل ه خداوندکدانست  یوقت یدم، ویس دشمن خدا خندیبر ابل«گفت: 

 .١ندکاف یم کپرداخت، و بر سرش خا یت بر بادکبه ھال یقبول نموده، به دعا

 ی: ما تو را درباره امتت راضیامتش و قول خداوند به و یبرا ص امبریپ یدعا
 م نمودیخواھ

ه بن عمرو قول  ص ه: رسول خداکت نموده یروا ب ابن وھب از عبداللَّ
 را تالوت نمود: ÷میابراھ

ۡض  إِ�َُّهنَّ  َرّبِ ﴿
َ
 .]۳۶ابراھیم: [ ﴾�َّاسٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  نَ لَلۡ أ

 .»اند ردهکاز مردم را گمراه  یاریھا بس نیپروردگارا! ا«: ترجمه
 را: ÷ یسیو قول ع

�ۡ  إِن﴿  .]۱۱۸[المائدة:  ﴾ِعَباُدكَ  َفإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ ُ�َعّذِ
 .»آنان بندگان تواند ینکشان را عذاب یاگر ا«: ترجمه

يِت «را بلند نموده گفت: ھایش  بعد از آن دست مَّ
ُ
يِت  ،اللَُّهمَّ أ مَّ

ُ
يِت  ،اللَُّهمَّ أ مَّ

ُ
 ،»اللَُّهمَّ أ

ست، آن گاه خداوند گفت: یو گر »ا امتمیا امتم، بار خدایا امتم، بار خدایبار خدا«: ترجمه
ه چه تو را کو از او بپرس  -تر است  و پروردگارت عالم -ل نزد محمد برو یجبر یا
از آنچه گفته بود خبرش داد،  ص نزدش آمد، و رسول خدا ÷ لیاند؟ جبریگر یم

م ساخت و یخواھ یخداوند فرمود: نزد محمد برو و به او بگو: ما تو را درباره امتت راض
 ) آمده است.۵۴۰/۲ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا .٢مینک ینت نمیغمگ

 شهیعا یش برایامتش و دعا یبرا ص امبریپ یدعا
امتش دعا نموده  یبرا ص رسول خدا :ه گفتکت نموده، یروا س از انس یطبران

قْبِْل بُِقلُو�ِِهْم «گفت: 
َ
ا، یبار خدا«: ترجمه، »، وَُحطَّ ِمْن َوَرائِِهْم بِرمَْحَتَِك عل طاعتكاللَُّهمَّ أ

) ۶۹/۱۰( یثمیھ .٣»فرماشان  احاطهشان  شان و به رحمتت از عقبکرا به طاعتت ب ھایشان قلب

                                           
 ).۱۴/ ۴) احمد (۱۸/ ۵. بیھقی در الکبری (ضعیف -١
 ).۱۲۵۴/ ۴) ابن ابی حاتم (۲۲۹/ ۱۳) ابن جریر (۲۰۲مسلم ( -٢
 ).۶۹/ ۱۰) نگا: المجمع (۲۳۶/ ۶) بیھقی در االدالئل (۹۸/ ۱. طبرانی در الصغیر (ضعیف -٣
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ه کت نموده، یروا ل شهیباشد. و بزار از عا یف میضعبه آمده، و ین ابوشید: در ایگو یم
م یرسول خدا، خداوند را برا یدم گفتم: ایرا خوش د ص یعت نبیچون طب یگفت: بار

، »� اغفر لعا�شة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أرست وما أعلنتا«ن، گفت: کدعا 
نموده و پنھان  یاش را، و آنچه را علن یشه گناھان گذشته و بعدیعا یا، برایبار خدا«: ترجمه

ه سرش از خده به آغوشش افتاد، رسول ک ید، حتیشه خندی، آن گاه عا»نموده ببخش
ت خوشم یه دعاکگفت: مرا چه شده » سازد؟ یمن خوشت م یا دعایآ«فرمود:  ص خدا

) ۲۴۴/۹( یثمیھ .١»امتم در ھر نماز است یم براین دعایبه خدا سوگند، ا«نسازد؟ فرمود: 
 ه ثقه است.ک یر احمدبن منصور رمادیغ اند، حید: رجال آن رجال صحیگو یم

 برای خلفای چهارگانه ص دعاهای پیامبر

 ب ر و عمرکابوب یبرا ص امبریپ یدعا
ا� اجعل اباب�ر «ت نموده: یل مرفوع رواکبه ش س از انس هیم در الحلیابونع

ام قرار  امت با من در درجهیر را روز قکا، ابوبیخدا بار«: ترجمه، »درجىت يوم القيامة يف ميع

 حیه آن را صحک - ی) آمده است. احمد، ترمذ۳۴۵/۴ن در المنتخب (ین چنیا .٢»بده
ل مرفوع کبه ش س از خباب یو نسائ س شان از عمریر ایابن سعد و غ ،-دانسته 

َحبِّ «اند:  ت نمودهیروا
َ
ِعزَّ اإلِْسَالَم بِأ

َ
َْك اللَُّهمَّ أ

َ
اِب : َهَذيِْن الرَُّجلَْ�ِ إِيل َطَّ

ْ
ْو بُِعَمَر بِْن اخل

َ
،أ

يِب َجْهل بن هشام
َ
ن دو مرد نزدت عزت ین ایتر ا، اسالم را به محبوبیبار خدا«: ترجمه، »بِأ

 ل شهیاز عا یھقیم و بکو نزد ابن ماجه، حا .٣»ا ابوجھل بن ھشامیبده: به عمربن خطاب، 
ةً «ت است: یل مرفوع رواکبه ش اِب َخاصَّ َطَّ

ْ
ِعزَّ اإلِْسَالَم بُِعَمَر بِْن اخل

َ
بار «: ترجمه ،»اللَُّهمَّ أ

 س و احمد از ابن مسعود یو نزد طبران .٤»ژه عمربن خطاب عزت بخشیا، اسالم را به ویخدا

                                           
) حاکم آن را صحیح دانسته ۱۳۲/ ۱۲) ابن ابی شیبة (۱۱/ ۴) حاکم (۷۱۱۱. ابن حبان (صحیح -١

 ).۲۴۴/ ۹است. نگا: المجمع (
 ).۳۳/ ۱ابونعیم در الحلیة ( -٢
 را صحیح دانسته است.) آلبانی آن ۳۶۸۱. ترمذی (صحیح -٣
) آلبانی آن را جز آخ ان (به ویژه) صحیح دانسته ۱۰۵به جز بخش آخر حدیث. ابن ماجه ( صحیح -٤

 است.
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يِِّد اإلِْسالَم بُِعَمرَ «ت است: ین لفظ روایبه ا
َ
توسط ا، اسالم را یبار خدا«: ترجمه ،»اللَُّهمَّ �

 ) آمده است.۳۷۰/۴ن در المنتخب (ین چنیا .١»ت نمایعمر تقو

 س عثمان یبرا ص امبریپ یدعا
ه رنگ کرا  یشتر س ه گفت: عثمانکت نموده، یدبن اسلم روایر از زکابن عسا

ا، یبار خدا«فرمود:  ص امبریفرستاد، پ ص امبریپ یداشت برا یاھیبه س یلیسرخ ما
م یو نزد ابونع ب دیشه، و ابوسعیھم چنان از عا یوو نزد ». از پل صراط بگذرانش

 یراض یشدم، از و یا، از عثمان راضیبارخدا«ت است: یل مرفوع رواکد به شیاز ابوسع
ر از ابن مسعود کو ابن عسا هیم در الحلیدر األوسط و ابونع ی، سه بار. و نزد طبران»شو
دارد و آنچه را پشت  یروش یعثمان آنچه پ یا برایت است: بار خدایل مرفوع رواکبش

انجام داده، و آنچه را پنھان نموده  ینموده و آنچه را علن یسر گذاشته و آنچه را پنھان
 ) آمده است.۶/۵ن در المنتخب (ین چنیا». ار انجام داده ببخشکو آنچه را آش

 س یعل یبرا ص امبریپ یدعا
در األوسط و ابن  یطبران ،-ح دانسته یو آن را صح -ر یعاصم، ابن جر یابن اب

 ص امبریشدم، و نزد پ یه گفت: دچار دردکاند  ت نمودهیروا س یاز عل ۀن در السنیشاھ
از لباسش  یا ش سرپا نگه داشت، و به نماز خواندن برخاست، و گوشهیآمدم، مرا در جا

بر تو  یکو با یپسر ابوطالب تندرست شد یا«را بر من انداخت، بعد از آن گفت: 
ز طلب نمودم، و یتو ن یخودم خواستم مثل آن را برا یاز خداوند براست، ھر چه ین

، »ستین یه به من گفته شد: بعد از تو نبکنیھرچه را از خدا خواستم به من داد، مگر ا
ن در المنتخب ین چنینداشتم. ا یتیاکف و شیلکت ییه گوکبرخاستم،  یسپس در حال

 ) آمده است.۴۳/۵(
ه گفتند: از کت نموده، یمر روا یدبن وھب و عمروبن ذیع و سعیثید بن یو بزار از ز

ر یرا در روز غد ص ه سخن رسول خداکرا  یسکد: ھر یگو یه مکم یدیشن س یعل
زده مرد برخاستند و شھادت یزد، آن گاه سیه برخکدھم  یده باشد سوگند میخم شن
» ستم؟ین یاول ھایشان ن از نفسیمومن یا من برایآ«گفت:  ص ه رسول خداکدادند 

                                           
) حاکم ۳۷۰/ ۶) بیھقی (۶۷/ ۹) در آن ابونھشل است. نگا: المجمع (۴۵۶/ ۱. احمد (ضعیف -١

)۸۳۱۳.( 
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را  یسک«را گرفت و گفت:  ید: بعد از آن دست علیگو یرسول خدا، م ی، ایگفتند: بل
 یه با او دوستک یسکا، با یاست، بار خدا ١شین ھم موالیش ھستم، ایه من موالک
ه کرا  یسکن، و ک یند دشمنک یم یه با او دشمنک یسکن، و با ک یند دوستک یم

ش یاریه کرا  یسکبرد بد ببر، و  یه بدش مک را یسکدارد دوست بدار، و  یدوستش م
نار بگذار کند ک ینم یارکند و با او ھمک یم کرا تر یه وکرا  یسکبده و  یاریدھد  یم

ر فطربن یغ اند، حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۰۵/۹( یثمیھ». نکش میاریو 
از فطر]  یعنی[ - یز از وین یه المجمع آمده: بخاریثقه است. و در حاش یه وکفه یخل
بار «ت است: ین لفظ روایبه ا ب از ابن عباس یت نموده است. و نزد طبرانیروا -

رحم نما، نصرتش  ین و توسط وکنما، رحمش  کمک ین، و توسط وکش کمکا، یخدا
ن و با ک یند دوستک یم یه با او دوستک یسکا، با ینصرت بده، بار خدا یبده و توسط و

ن در المنتخب ین چنی. ا- یبا عل یعنی - ٢»نما یدشمن ندک یم یه با او دشمنک یسک
ا، لسانش یبار خدا«ت است: یل مرفوع رواکبه ش یم از علک) آمده است. و نزد حا۳۲/۵(

بار «ت است: ین لفظ روای، و از ابن عباس به ا٣»ت فرمایرا ثابت گردان و قلبش را ھدا
 ) آمده است.۳۵/۵(ه در المنتخب ک، چنان٤»تش نمایا، به قضاوت ھدایخدا

 ب ر بن عوامیوقاص و زب یسعدبن اب یبرا ص امبریپ یدعاھا
 ص ه گفت: از رسول خداکاند،  ت نمودهیروا س رکر و ابن نجار از ابوبکابن عسا

ن و کرش را استوار بگردان، دعوتش را قبول یا، تیبار خدا«گفت:  یه به سعد مکدم یشن
ت است: یل مرفوع رواکم از سعد به شکو حا، ابن حبان یو نزد ترمذ .٥»دوستش بدار

ن در المنتخب ین چنیا .٦»ت نمود قبول نمایدعا یسعد را وقت یا، دعایبار خدا«
ه گفت: کاند،  ت نمودهیربن عوام روایر از زبکو ابن عسا یعلی) آمده است. و ابو۷۰/۵(

                                           
گفته است،  یرا امام شافع ین معنیاورش است. ایز ین یاورش ھستم علیه من کرا  یسک: یعنی -١

 ز داشته باشد.ین ید با ویدارد با یه با من محبت و دوستک یسک: یعنیابوالعبس گفته: 
 ).۲/۱) ابن سعد (۱۳۱/ ۹) بیھقی (۱۲۲/ ۱۲. طبرانی (صحیح -٢
 ).۱۱۱/ ۱) احمد (۱۳۵/ ۳/ ۳. حاکم (صحیح -٣
 ).۸۸/ ۴. حاکم (صحیح -٤
 ).۱۰۳/ ۶. ابن عساکر (صحیح -٥
) در سند آن عقبة بن عبدالله الرفاعی ضعیف ۱۹۱۷/ ۵) ابن عدی (۶۹۱۲( . ابویعلیضعیف -٦

 ).۱۶۶/ ۹است. نگا: المجمع (
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ن در ین چنیپسرم و پسر پسرم دعا نمود. ا یخودم، برا یبرا ص رسول خدا
 ) آمده است.۷۰/۵منتخب (ال

 اش خانواده یش برایدعاھا
 ص ه: رسول خداکت نموده یروا ص امبریھمسر پ ل از ام سلمه یعلیابو

 ص آنان را آورد، رسول خدا ی، و»اوریشوھر و پسرانت را نزدم ب«فاطمه گفت:  یبرا
انداخت، و م بر سرشان یبر به دست آورده بودیم بود، و از خیر پایه زکرا  ییبریجامه خ

ا ـاللهم هوالء آل حممد فاجعل صلواتك و بركاتك عىل آل حممد كم«: بعد از آن گفت

نان آل محمداند، پس یا، ایبار خدا«ترجمه: ، »جعلتها عىل آل ابراهيم انك محيد جميد
م نازل یه آن را بر آل ابراھکت را بر آل محمد نازل بگردان، چنانیت ھاکھا و بر رحمت

د: در یگو ی) م۱۶۶/۹( یثمیھ .١»یتو ستوده شده و با عظمت ھست، چون یدیگردان
ه رفاعن عقبه بن یا ن را به اختصار درود یا یباشد، و ترمذ یف میآمده، و ضع یعبداللَّ

 رده است.کت یروا
نشسته بودم،  س ه گفت: من نزد واثله بن اسقعکت نموده یاز ابوعمار روا یو طبران

ن تا تو یه برخاستند گفت: بنشک یدشنامش دادند، ھنگاماد نمودند و یرا  س یه علک
ه کبودم،  ص نزد رسول خدا یه دشنامش دادند، من روزکخبر دھم  یسکرا از 

ه داشت بر آنان کرا  یا جامه یآمدند، و ش نی، فاطمه، حسن و حسیناگھان عل

، »اً ا� أهل بييت، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطه�«انداخت و بعد از آن گفت: 
شان  کرا از آنان دور بساز، و خوب پا یدیباشند، پل یام م نان خانوادهیا، ایبار خدا«: ترجمه

ن یتر به خدا سوگند، آن مطمئن :افزود ،»و تو«رسول خدا و من، گفت:  ی، گفتم: ا»نما
ش یه من آرزوکاست  یزین چیتر دبخشیآمده: آن ام یتیعملم در نفسم است. و در روا

ت نموده، و ین را به دو اسناد روایا ید: طبرانیگو ی) م۱۶۷/۹( یثمیھ .٢نمک یرا م
 یاش دانسته ول ه ابن حّبان ثقهکاد یلثوم بن زکر یغ اند، حیاق اول رجال صحیرجال س

 ضعف است. یدر و

                                           
 ).۱۶۷/ ۹) نگا: المجمع (۶۵/ ۲۲. طبرانی در الکبیر (ضعیف -١
 ).۱۶۹/ ۹) نگا: المجمع (۳۴۸/ ۵. طبرانی در االوسط (صحیح -٢
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وارد  یدر حال ص امبرینزد پ یه: وکت نموده یروا یدر األوسط از عل یطبران
، فاطمه، حسن و یعل یموار نموده بود. بعد ورا ھ یچادر ص امبریه پکد، یگرد
از اطراف چادر را گرفت و بر آنان گره  ص امبرین بر آن نشستند. بعد از آن پیحس

 یشان راضیا، از ایبار خدا«: ترجمه، »ا� ارض عنهم كما انا عنهم راض«نمود: و گفت: 

رجال آن رجال د: یگو ی) م۱۶۹/۹( یثمی. ھ»ھستم یشان راضیه من از اکشو، چنان
 دان است.یاش ابوس هینکباشد، و  یه ثقه مکل یدبن طفیر عبیغ اند، حیصح

 ب نیحسن و حس یش برایدعاھا
 ب نیحسن و حس یبرا ص امبریه: پکت نموده یروا س بزار از ابن مسعود

ن دو یا، من ایبار خدا«: ترجمه، »ا� إ� أحبهما فأحبهما ومن أحبهما فقد أحب�«گفت: 
ه ک یشان را دوست بدارد، به درستیا یسکبدار، و شان  دارم، پس تو ھم دوست یدوست مرا 

 د است.ید: اسناد آن جیگو ی) م۱۸۰/۹( یثمیھ .١»دارد یمرا دوست م

ا� إ� أحبهما «ت است: ین لفظ روایبه ا س رهیھم چنان از ابوھر یو نزد و 
و ابن  ین را نسائینطور ایگفته، حسن است. و ا یثمیه ھک. اسناد آن، چنان »فأحبهما

بُُّهَما«اند:  اند، و در آخرش افزوده ت نمودهیروا س حبان از اسامه ِحبَّ َمْن ُ�ِ
َ
، »َوأ

نان یا«. و در اولش آمده: »دارد یشان را دوست میه اکرا  یسکو دوست بدار «: ترجمه

ن را ابن ی) آمده است. و ا۱۰۵/۵(ه در المنتخب کچنان .٢»و پسران دخترم اند، پسرانم
 یسکو «اند:  ت نموده و افزودهین روایث اولیره مثل حدیاز ابوھر یسیبه و طبالیش یاب

 ) آمده است.۱۰۶/۵ه در المنتخب (کچنان». برد، بد ببر یشان را بد میه اکرا 
 ب شهید و عایاز سعبدبن ز یو طبران س رهیر آن دو از ابوھریو مسلم و غ یبخار

دارم، تو ھم  یا، من حسن را دوست میبار خدا«اند:  ت نمودهیل مرفوع رواکشبه 
ن در المنتخب ین چنیا .٣»دارد یه دوستش مکرا دوست بدار  یسکدوستش بدار، و 

بار «ت است: ین لفظ رواین به ایریر از محمدبن سک) آمده است. و نزد ابن عسا۱۰۲/۵(

                                           
 ).۱۸۰/ ۹حدیث ام سلمه. نگا: المجمع () از ۲۹۸/ ۶. احمد (صحیح -١
) ابن حبان ۱۹۹/ ۱) و گفته: حسن وغریب است. طبرانی در الصغیر (۳۷۶۹. ترمذی (حسن -٢

 ) آلبانی آن را حسن دانسته است.۲۲۳۴(
 ).۲۴۲۲) مسلم (۳۷۴۹بخاری ( -٣
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) آمده ۱۰۴/۵ه در المنتخب (ک، چنان»سالم بگردان یسالمش دار، و توسط و ،ایخدا
را  ص یه گفت: نبکاند  ت نمودهیروا س ر ابودرداء، از براءیششگانه: غ یھا است. امام

دارم  یا، من دوستش میبار خدا«اش حمل نمود و گفت:  را بر شانه س نیه حسکدم ید
 است.) آمده ۱۰۵/۵ن در المنتخب (ین چنیا». و تو ھم دوستش بدار

 عباس و فرزندانش یش برایدعاھا
ل مرفوع کبه ش ب از ابن عباس یعلیو ابو -ه آن را حسن دانسته ک - یترمذ

نما، و به  یو باطن یعباس و فرزندانش مغفرت ظاھر یا، برایبار خدا«اند:  ت نمودهیروا
ل مرفوع کره به شیر از ابوھرکو نزد ابن عسا .١»نش باشیدر پسرانش جانش یعوض و

نموده، آنچه  یچه را علن نموده و ان یعباس آنچه را سر یا، برایبار خدا«ت است: یارو
باشد  یامت میاش تا روز ق هیو از ذر یرا ظاھر ساخته و آنچه را پنھان داشته و آنچه از و

بار «ت است: یل مرفوع رواکره به شیب از ابوھریو خط یو ھم چنان نزد و .٢»ببخش
 .٣»دارد ببخش یمشان  ه دوستک یسک یپسران عباس و برا یعباس، برا یا، برایخدا

م است، یعباس عمو«ت است: یل مرفوع رواکر از عاصم از پدرش به شکو نزد ابن عسا
 یامرز، و عملھایش بیمثل پدرم است، بازمانده پدرانم است، بار خدا، گناھش را برا

ش صالح یاش را برا هیاش درگذر و ذر دهیناپسند یھا ش را قبول نما، و از عملیکن
 ) آمده است.۲۰۷/۵ن در المنتخب (ین چنیا .٤»بگردان

 یبرا ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س ید الساعدیاز ابواس یو طبران
ام از  آمدهیفردا خودت و فرزندانت، تا من نزدتان ن«گفت:  س عباس بن عبدالمطلب

ه کنیدند، تا ایشکانتظار  یو ی، برا»دارم یارکد، چون من با شما یرون نشویمنزلت ب

عليكم السالم «، گفتند: »السالم عليكم«بعد از چاشت نزد آنان وارد شد و گفت: 

م، ییستا یگفتند: خداوند را م» د؟یچگونه صبح نمود«د: ی، پرس»بركاتهو اهللاه مـرحو
شدند و خود را آماده  یکه به ھم نزدک ی، وقت»دیشو یکگر خوب نزدیدیکبه «فرمود: 

م و ین عمویپروردگارم، ا یا«ساختند چادرش را بر آنان پھن نمود، بعد از آن گفت: 
                                           

 ) آلبانی آن را حسن دانسته است.۳۷۶۲. ترمذی (حسن -١
 ).۲۳۸/ ۷ابن عساکر ( -٢
 ).۲۷، ۱۱/ ۱۰خطیب ( -٣
 ).۲۳۹/ ۷ابن عساکر ( -٤
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ه من کشان را از آتش بپوشان، چنان ین ایبنابرا اند، تمینان اھل بیق پدرم است، و ایشق
فتند ن گیخانه آم یوارھایدروازه و د یر دری، آن گاه ز»ام ن چادرم آنان را پوشاندهیبا ا

د: اسناد آن حسن است. یگو ی) م۲۷۰/۹( یثمیھ .١نین، آمین، آمیدند: آمیشکو صدا 
ت یروا ید به مثل آن، و ابن ماجه به اختصار از ویاز ابواس یھقین را ھم چنان بیو ا

) از ۱۵۴ل (صیم آن را در الدالی) آمده، و ابونع۱۳۳/۶ه (یه در البداکاند، چنان نموده
 رده است.کت یبه طولش روا یو

 ل مونهیه گفت: در خانه مکت نموده، یروا ب به از ابن عباسیش یو ابن اب
من  ین را برایا یک«د: یش را گذاشتم، پرسیآب وضو ص رسول خدا یبودم، و برا

ه، فرمود: یم» گذاشته است؟ ْهُه يِف «مونه گفت: عبداللَّ ِو�َل  اللَُّهمَّ َ�قِّ
ْ
يِن وََعلِّْمُه اتلَّأ ، »ادلِّ

و نزد ابن نجار  .٢»اموزانشیر قرآن را بین بگردانش، و تفسیه در دیا، فقیبار خدا«: ترجمه

ْهُه يِف «ن لفظ: یت شده است به ایفقط دعا روا ِو�َل  اللَُّهمَّ َ�قِّ
ْ
يِن وََعلِّْمُه اتلَّأ : ترجمه، »ادلِّ

المنتخب ن در ین چنیا». ن بگردانشیه در دیاموز، و فقیتاب را به او بکا، یبار خدا«
ت ین لفظ روایبه ا یاز و ی) آمده است. و نزد ابن ماجه، ابن سعد و طبران۲۳۱/۵(

ِكتَاِب «است: 
ْ
ِو�َل ال

ْ
ِْكَمَة َوتَأ

ْ
اموز، و یمت را به او بکا، حیبار خدا«: ترجمه، »اللَُّهمَّ َعلِّْمُه احل

ت یلفظ روا نیبه ا ب از ابن عمر هیم در الحلی. و نزد ابونع»تاب راکر ین تفسیھم چن

 ٣منتشر یت انداز، و از وکبر یا، در ویبار خدا«: ترجمه، »ا�رش منها� بارك فيه، و«است: 

 ) آمده است.۲۲۸/۵المنتخب (ن در ین چنیا .٤»گردان

 ش دبن حارثه و ابن رواحهیجعفر، فرزندانش، ز یبرا ص امبریپ یدعاھا
ه بن جعفر به کر از ابن عباس، و احمد و ابن عساکو ابن عسا یطبران ر از عبداللَّ

ْخِلْف َجْعَفًرا يِف «اند:  ت نمودهیل مرفوع رواکش
َ
هِ  اللَُّهمَّ أ ِ

َ
ا، یبار خدا«: ترجمه، »َودل

                                           
 ).۲۷۰/ ۹. طبرانی، ھیثمی آن را حسن دانسته است. (حسن -١
) است و حاکم که اصل آن در صحیحین ۳۳۵، ۲۶۶) اصل آن در بخاری (۳۱۴/ ۱. احمد (صحیح -٢

 است.
 بگردان. یا هیذر یاز و -٣
 ).۳۱۵/ ۱) ابونعیم (۴۰۰/ ۱حاکم ( -٤
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شان از یر ای، ابن سعد، احمد و غیالسیو نزد ط .١»ن جعفر در فرزندانش باشیجانش

ه بن جعفر به ش ْخِلْف «ت است: یل مرفوع رواکعبداللَّ
َ
ْهِلهِ  اللَُّهمَّ أ

َ
، َوَ�ارِْك َجْعَفًرا يِف أ

ِ يِف َصْفَقِة يَِميِنهِ   یاش باش، و برا ن جعفر در خانوادهیا، جانشیبار خدا«: ترجمه، »ِلَعبِْد ا�َّ

ه در خر ت یروا یبه از شعبیش یو نزد ابن اب .٢، سه بار»ت اندازکد و فروشش بریعبداللَّ
فرمود:  ص د، رسول خدایطالب روز موته در بلقاء به قتل رس یه جعفربن ابکاست 

ا، یبار خدا«: ترجمه، »ح�ـاهله بافضل ما خلفت عبادك الصال ا� اخلف جعفرا يف«
بندگان صالحت را  ینیه جانشک ین صورتیاش باش، البته به بھتر ن جعفر در خانوادهیجانش

مانند  ی) از شعب۳۹/۴آمده، و ابن سعد () ۱۵۵/۵ن در المنتخب (ین چنیا .٣»یینما یم
 ت نموده است.ین را روایا

شته که خبر ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یسره روای) از ابوم۴۶/۳و ابن سعد (
 ص د، رسول خدایرس ص به رسول خدا ش دبن حارثه، جعفر و ابن رواحهیشدن ز

ا� اغفر لز�د، «د شروع نموده گفت: یر نمود، و از زکآنان را ذشان  برخاست و حال و
: ترجمه، »بن رواحة ا�لعبدجعفر وـر لز�د، ا� اغفر لز�د لا� اغفر لز�د، ا� اغف

ا، یامرز، بار خداید بیز یا برایامرز، بار خداید بیز یا، برایامرز، بار خداید بیز یا، برایبار خدا«

ه بن رواحه ب یبرا  .»امرزیجعفر و عبداللَّ

 دیابوسلمه و اسامه بن ز اسر ویآل  یبرا ص امبریپ یدعاھا
اللَُّهمَّ «اند:  ت نمودهیل مرفوع رواکبه ش س احمد و ابن سعد از عثمان بن عفان

َت 
ْ
نطور ی، و ایاسر ببخشایآل  یا، برایبار خدا«: ترجمه، »اْغِفْر آلِل يَارِسٍ َوقَْد َ�َعل

ا� بارك «ت است: یل مرفوع رواکبه ش ل شهیر از عاکو نزد ابن عسا .٤»یا نموده
ه در کر شده، چنانکث را متذی، و حد»ت بدهکعمار بر یا، برایبار خدا«: ترجمه، »عمار يف

 ) آمده است.۲۴۵/۵المنتخب (

                                           
/ ۱) احمد (۳۷۲/ ۱) حاکم (۶۰/ ۴) بیھقی (۳۲۹/ ۷) ابن عساکر (۳۶۲/ ۱۱طبرانی (. صحیح -١

 ).۲۸۶/ ۹) نگا: المجمع (۲۰۵
 ).۱۵۷/ ۶) نگا: المجمع (۲۰۴/ ۳. احمد (صحیح -٢
 ) و منقطع است.۵۱۶، ۱۰۵، ۱۴/ ۲. ابن ابی شیبة (ضعیف -٣
 ).۲۲۲/ ۷المجمع ( ) که منقطع است. نگا:۱/ ۴/ ۳) ابن سعد (۶۲/ ۱. احمد (ضعیف -٤
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اللَُّهمَّ «اند:  ت نمودهیل مرفوع رواکبه ش ل احمد، مسلم و ابوداود از ام سلمه
يِب َسلََمَة َواْرَ�ْع َدرََجتَُه يِف 

َ
ُ الـمقر��اْغِفْر أل

َ
َا َوهل

َ
َغابِِر�َن، َواْغِفْر نل

ْ
، َواْخلُْفُه يِف َعِقِبِه يِف ال

َعالَِمَ�، 
ْ
ُ ِ�يهِ ويَا رَبَّ ال

َ
ْر هل ُ يِف َ�رْبِهِ َونَوِّ

َ
، یابوسلمة ببخشا یا، برایبار خدا«: ترجمه، »افَْسْح هل

ما  یدر بازماندگان باش، و برا ین وین بلند گردان، و درعقبش جانشیاش را در مقرب درجهو 
ش نور و یع گردان و در آن برایوس یو ی، و قبرش را برایان ببخشایپروردگار عالم یو او ا

 ) آمده است.۲۱۹/۵ن در المنتخب (ین چنیا .١»ت فرمایعنا یروشن
ه گفت: کاند  ت نمودهیروا ب دیاسامه بن زو ابن حبان از  ی، نسائیعلیاحمد، ابو

را بر ران چپش  ب ید و حسن بن علینشان یگرفت و بر رانش م یمرا م ص امبریپ

 ،»ا� إ� أرمحهما فارمحهما«گفت:  یچسباند و م ید، باز ما را به خودمینشان یم
ابن  .٢»رحم فرماز بر آنان ینم، تو نک یم ین دو رحم و مھربانیا، من بر ایبار خدا«: ترجمه
از او  ینزد و یگریت دیت نموده است. و در رواین را روای) از اسامه مثل ا۶۲/۴سعد (

 ».بدارشان  دارم، تو ھم دوست ینان را دوست میا، من ایبار خدا«ن لفظ آمده: یبه ا
ت یروا یشان از ویر ایو غ یطبران ،-ه آن را حسن دانسته ک - یو نزد احمد، ترمذ

و  ٣نه آمدمین شد، به مدیسنگ ص رسول خدا یضیه مرک یھنگام ه گفت:کاست 
ه از حرف زدن بازمانده ک یدم در حالیرس ص مردم ھم آمدند، من نزد رسول خدا

گذاشت و  یش را بر من میھا دست ص رد، آن گاه رسول خداکن صحبت نیبود، بنابرا
نز کن در الین چنیا .٤دینما یم دعا میبرا یه وکدانستم  ینمود، و من م یبلندشان م

 ) آمده است.۱۳۶/۵) و المنتخب (۵/۷(

 ش ر و آل بسریم بن حزام، جریکعمرو بن عاص، ح یبرا ص امبریپ یدعاھا
عمروبن عاص  یا، برایبار خدا«ت نموده: یل مرفوع رواکبه ش س از جابر یابن عد

ن ین چنیا». آورد یم مینمودم آن را برا یصدقه صدا م یاو را برا یامرز، سه بار، وقتیب
ت نموده: یل مرفوع رواکم به شکیاز ح ی) آمده است. و طبران۲۵۰/۵در المنتخب (

                                           
 ).۳۸۴/ ۳) بیھقی (۲۹۷/ ۶) احمد (۳۱۸) ابوداوود (۷مسلم در الجنائز ( -١
 ).۶۹۶۱) ابن حبان (۲۰۵/ ۵) احمد (۱۰/ ۸بخاری ( -٢
 رش اردگاه داشت.که با عساک ییالبته از جرف، جا -٣
 .اند ) ترمذی و آلبانی آن را حسن دانسته۲۰۱/ ۵) احمد (۳۸/ ۷. ترمذی (حسن -٤



 ٤٥١  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

م بن حزام گفته کیح یبرا ن رای، ا»ت بدهکد و فروشش بریش در خریا، برایبار خدا«
را  یو ص امبریه: پکت است یروا یبه از ویش یاست و نزد عبدالرزاق و ابن اب

نار فروختش، ید و باز به دو دیآن را خر یبخرد، و یش قربانیبرا نارید یکفرستاد، تا به 
 ص خدا یگر را آورد، آن گاه نبینار دینمود، و د یداریرا خر ینار گوسفندید یکبعد به 

ن در ین چنی: ا١ندکنار را صدقه ید یکه کت دعا نمود، و دستورش داد کش به بریبرا
 ) آمده است.۱۶۹/۵المنتخب (
ماندم،  یه گفت: من بر اسب استوار و ثابت نمکت نموده، یروا س ریاز جر یو طبران

ه اثر ک یام زد، حت نهیدستش را بر س یاد نمودم، وی ص رسول خدا ین را برایا
ننده و کت یا، ثابتش دار، و ھدایبار خدا«ام احساس نمودم، فرمود:  نهیدستش را بر س

ن را از یبه ھم ایش یافتادم. ابن ابیگر از اسبم نی، بعد از آن د»اش بگردان ت شدهیھدا
الخلصة راحت  یا مرا از ذیآ«به من گفت:  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا یو

ر کده ذینام یمانیعبه که کت یله خثعم در جاھلیبود متعلق قب یا خانه -» یساز ینم
 ) آمده است.۱۵۲/۵ه در المنتخب (کچنان، ٢نموده

ه بن بسرکابن عسا ه گفت: من و پدرم بر دروازه کت نموده، یروا س ر از عبداللَّ
د، پدرم به او یدار گردیبر قاطرش پد ص ه ناگھان رسول خداکم، ینشسته بودمان  خانه

؟ ییت دعا نماکو به بر ینک، تا طعام صرف ییآ ین نمییا پایرسول خدا، آ یگفت: ا

، لَُهمْ  ، َواْغِفرْ ارمَْحُْهمْ  اللَُّهمَّ «نان صرف نمود و بعد از آن گفت: ،ن آمدییپا ین ویبنابرا
در شان  یامرز و برایبشان  ینما، براشان  ا، رحمیبار خدا«: ترجمه ،»رزقهم َوَ�ارِْك لَُهْم يِف 

ت نموده: و افزوده: ما یروا یل طوالنکن را به شیا یطبران .٣»ت فرمایت عناکبرشان  رزق
ن در ین چنیم. ایینما یاحساس م أل شه وسعت در رزق را از خداوندیھم یبرا

 ) آمده است.۲۲۰/۵المنتخب (
 

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۳/ ۴. ابوداوود (صحیح -١
 ).۲۴۷۵) مسلم (۳۰۲۰بخاری ( -٢
) کتاب االشربه ۲۰۴۲) اصل آن در صحیح مسلم (۱۸۲) طبرانی (۱۳۹/ ۶. ابن عساکر (صحیح -٣

 ).۲۰۲/ ۴) نسائی در الکبری (۳۵۷۶است. ترمذی (



 حیات صحابه    ٤٥٢

 

 ش براء بن معرور، سعدبن عباده و ابوقتاده یبرا ص امبریپ یدعاھا
از  یه: مردکاند  ت نمودهیروا س یر از نضله بن عمرو غفارکابن منده و ابن عسا

گفت: نبھان، » ست؟ینامت چ«د: یپرس ص آمد، رسول خدا ص امبریغفار نزد پ
نه آمد یه به مدکنیبر براء بن معرور بعد از ا ص امبری،، و پ»یرم ھستکتو م« :فرمود

وادخله اجلنة،  ال حتجبه عنك يوم القيامةا� صل ىلع براء بن معرور و« نماز گزارد:
امت از خود باز یا، بر براء بن معرور درود بفرست، و او را روز قیبار خدا«: ترجمه، »قد فعلتو

) آمده ۱۴۴/۵ن در المنتخب (ین چنیا. »یا ار رانمودهکن یا مدار و داخل جنتش نما و
ه بن اب۶۲۰/۳است. و نزد ابن سعد ( ن یه گفت: نخستکت است یقتاده روا ی) از عبداللَّ

نماز گزارد، براء بن معرور بود، با  ینه بر ویبعد از ورودش به مد ص امبریه پک یسک

ُ َوارمَْحُْه َوأاللَُّهمَّ ا«صف بسته گفت:  یاصحابش رفت و بر و
َ

َت َوقَْد رض عنه ْغِفْر هل
ْ
، »َ�َعل

 .»یا ن را نمودهیشو و ا یراض یامرز، رحمش نما و از ویش بیا، برایبار خدا«: ترجمه
ا� اجعل «ه گفت: کت نموده، یل مرفوع رواکس بن سعد به شیو ابوداود از ق

 کحرمتو  کرحمتت را صالتا و یبار خدا«: ترجمه »رمحتك ىلع آل سعد بن عبادةصالتك و

 ) آمده است.۱۹۰/۵ن در المنتخب (ین چنیا .١»آل سعد بن عباده نازل فرما یعل
 ص رسول خدا یاز سفرھا ییکه گفت: در کت نموده، یم از ابوقتاده روایو ابونع

ه کن یه دادم، تا اکیرا ت یطرف شد، من با دستم ویکش یاز سوار یم، ویھمراھش بود

اللَُّهمَّ اْحَفْظ «د، فرمود: یدار گردیه بکنیه دادم، تا اکیطرف شد و من تیکدار شد، باز یب
َرانَا إِال قَْد َشَقْقنَا َعلَيَْك 

ُ
بَا َ�تَاَدَة َكَما َحِفَظِ� ُمنُْذ اللَّيْلَِة، َما أ

َ
ا، یبار خدا«: ترجمه، »أ

تو باعث مشقت و  پندارم بر یشب حفاظت نمود، م یه مرا از ابتداکابوقتاده را حفظ نما، چنان

ن در ین چنیرده است. اکت یتفا به دعا رواکن را فقط با ایا یطبران .٢»میف شدیلکت
 ) آمده است.۱۶۱/۵المنتخب (

 
 

                                           
 دانسته است.) آلبانی آن را ضعیف ۵۱۸۵. ابوداوود (ضعیف -١
 ).۹۰/ ۴) نگا: سیر اعالم النبالء (۲۳۹/ ۳. طبرانی (صحیح -٢



 ٤٥٣  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

 ش از اصحاب یر ویو غ کانس بن مال یبرا ص امبریپ یدعاھا
انس  یرسول خدا، برا یم گفت: ایه گفت: ام سلکت نموده، یم از انس روایابونع

هُ اللَّهُ «ن، فرمود: کدعا  َ ُ َوَودلَ رِثْ َماهلَ
ْ
�

َ
ُ ِ�يهِ مَّ أ ا، مال و یبار خدا«: ترجمه. »، َوَ�ارِْك هلَ

ه در المنتخب کث را، چنانیو حد .١»ت بدهکش بریاد فرما، و در آن برایفرزندانش را ز
 ده است.یر گردک) آمده، متذ۱۴۲/۵(

شد نزد  یاو حرمله گفته مه به ک یت نموده: مردیروا س از ابودرداء یو طبران
زبانش اشاره نمود، و سوی  بهنجاست، و یمان ایرسول خدا، ا یگفت: ا آمد و صینب

نم، ک یاد نمی کقلبش اشاره نمود، و خداوند را جز اندسوی  بهنجاست، و ینفاق ا

وارزقه حىت �ب من �ب�  قلبا شاكرا،ا� اجعل هل لسانا ذاكرا، و«فرمود:  صامبریپ
ش یرگزار، و براکر بگردان، و قلب شکش زبان ذایا، برایبار خدا«: ترجمه، »امره اىل خ�ص� و

ر یخسوی  بهدارد، و امرش را  یه مرا دوست مکرا دوست بدارد  یسکت فرما تا یق عنایتوف

نام برده نشده،  یه از وکاست  ین راوید: در ایگو ی) م۴۰۲/۹( یثمیھ .٢»رھنمون ساز
 اند. ثقهه رجال آن یبق یول

 ص آمد، رسول خدا ص امبرینزد پ یه وکت نموده، یروا س از تلب یو طبران
د: بعد یگو یم ،٣»-ت اجازه داده شود یبرا یا حتی -اجازه داده شود  یوقت«گفت: 

ه خدا خواست درنگ نمود، سپس او را خواست و دستش را بر کآنقدر  ص رسول خدا
 یثمیھ .٤، سه بار»تلب ببخش و رحمش نما یا، برایبار خدا«د و گفت: یشکش یرو
اند. و  ه رجال آن ثقهیاند، و بق ت نمودهید: از ملقام بن تلب دو تن روایگو ی) م۴۰۲/۹(

 ید: گفتم: ایگو یآمده: م یت ویت نموده است، در رواین را روای) ا۴۲/۷ابن سعد ھم (
، و مثل آن را »اجازه داده شود یوقت«م مغفرت بخواه، به من گفت: یرسول خدا، برا

 ر نموده.کذ

                                           
 ).۶۶۰) مسلم (۶۳۳۴بخاری ( -١
 ) می گوید.۴۰۵/ ۹. چنانکه ھیثمی (ضعیف -٢
م بود، یتم ین تلب در وفد بنیم در مورد دعاء درباره تو اجازه بدھد، و ایه خداوند براکنی: تا ایعنی -٣

 ھا صدا نمودند. را از عقب حجره ص امبریه پک یآنان
 ).۴۰۲/ ۹) نگا: المجمع (۶۳/ ۲. طبرانی (ضعیف -٤



 حیات صحابه    ٤٥٤

 

اللَُّهمَّ اْجَعْل «اند:  ت نمودهیل مرفوع رواکبه ش س یاز ابوموس یو ابن سعد و طبران
ِقيَاَمةِ 

ْ
رَثِ انلَّاِس يَْوَم ال

ْ
�

َ
بَا اَعِمٍر فَْوَق أ

َ
د ابوعامر را روز یا،، عبیبار خدا«: ترجمه، »ُ�بَيْداً أ

 ) آمده است.۲۳۹/۵ن در المنتخب (ین چنیا .١»ردم بگردانثر مکامت بلندتر از ایق
آمد و  ص امبریه: مادرش نزد پکت نموده یروا س م از احسان بن شدادیو ابونع

، و او را بزرگ و ینکن فرزندم دعا یا یام تا برا رسول خدا، من نزدت آمده یگفت: ا
و گفت:  ،٣ردکش را مسح یش وضو نمود و رویمانده وضویآن گاه از باق ،٢یبگردان یکن

ت بده، و او کش بریبرا یا، در ویبار خدا« :ترجمه، »فيه، واجعله كب�ا طيبا لـهاا� بارك «

 ) آمده است.۱۶۷/۵ن در المنتخب (ین چنیا .٤»و بگردانیکرا بزرگ و ن

 فان اصحابشیضع یش برایدعا
ه سالم داد سرش کن یبعد از ا ص ه: رسول خداکت نموده یروا س رهیبزار از ابوھر

اش بن یا، سلمه بن ھشام، عیبار خدا«قبله بود و گفت:  یه ربروکبلند نمود  یرا در حال
در توان دارند و نه  یا لهیه نه حکرا  یفان مسلمانان، آنانید و ضعیدبن ولیعه، ولیرب یاب

د آمده و ین عل بن زید: در ایگو ی) م۱۵۲/۱۰( یثمیھ .٥»ابند، نجات بخشی یم یراھ
به  ص امبریه پکح آمده، یاند، ودر صح ه رجال آن ثقهیبق یاش اختالف است، ول درباره

ت نموده، و در یره به مثل آن رواین را از ابوھری) ا۱۳۰/۴آن قنوت خواند. ابن سعد (

 ینزد و یگریت دی. و در روا»ا، نجات بدهیبار خدا«: ترجمه، »ا� انج«آمده:  یت ویروا
عت نماز فجر بلند نمود کسرش را از ر ص یه نبک یگفت: ھنگام هکت است یاز او روا
ه را کعه و مستضعفان میاش بن ربید سلمه بن ھشام عید بن ولیا، ولیبار خدا«گفت: 

را چون  ھایشان ا، سالین، بار خداکتر  ا فشارت را بر مضر سختینجات ببخش، بار خدا
 .٦»وسف بگردانی یھا یقحط سال

                                           
 ).۸۵/ ۱/ ۴) ابن سعد (۴۱۲/ ۴. احمد (صحیح -١
 ت اندازد.کبر یه خداوند در وک، ینکش دعا یآمده: تا برا و در االصابه -٢
 را با آن مسح نمود. شیش اضافه ماند و رویآمده: آن گاه وضو نمود، و از وضو و در االصابه -٣
/ ۹) ھیثمی می گوید: در سند آن کسانی ھستند که نشناختم. المجمع (۴۳/ ۴. طبرانی (ضعیف -٤

۴۱۳.( 
 ).۱۵۲/ ۱۰) در سند آن علی بن زید ضعیف است. نگا: المجمع (۴۰۷/ ۲. احمد (ضعیف -٥
 ).۲۹۵) مسلم در کتاب المساجد (۶۲۰۰بخاری ( -٦



 ٤٥٥  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

 زھابعد از نما ص شیدعاھا

 فرما کمکر و حسن عبادت کر، شکا: مرا به ذیبار خدا: ص امبریپ یدعا
ح خود یمه، ابن حبان ھر دو در صحیابن خز ،-است  یلفظ از و - یابوداود، نسائ

 س از معاذبن جبل -ح دانسته یو مسلم صح یه آن را به شرط بخارک -م کو حا
 یا«دستش را گرفت، بعد از آن گفت:  یروز ص ه: رسول خداکاند  ت نمودهیروا

رسول  یت ای، معاذ به او گفت: پدر و مادرم فدا»معاذ، به خدا سوگند، من دوستت دارم
ه کنم ک یه ات میمعاذ، توص یا«خدا، من ھم به خدا سوگند، تو را دوست دارم، فرمود: 

 حسنىلع ذكرك وشكرك و ا� اع�«: ین را در عقب ھر نماز مگذاریگفتن ا
و معاذ به آن  »فرما کمکرت، و حسن عبادت کرت، شکا، مرا به ذیبار خدا« ،»عبادتك

ه نمود، و یابوعبدالرحمن را به آن توص یه نمود، و صنابحیرا توص یصنابح
) ۱۱۴/۳ب (ین در الترغین چنیا .١ه نمودیابوعبدالرحمن عقبه بن مسلمه را به آن توص

 آمده است.

ت کاز توست، تو با بر ی، و سالمتیتو سالم ھستا، یبار خدا: ص امبریقول پ
 و عزت یصاحب بزرگ ی، ایھست

ه بن عتبه روا یطبران  یدر پھلو یه گفت: مردکت نموده، یاز عون بن عبداللَّ
ه بن عمروبن عاص ه شن س عبداللَّ ه بعد از سالم دادنش کد ینماز گزارد، و از عبداللَّ

نَْت «د: یگو ین میچن
َ
َرامِ اللَُّهمَّ أ

ْ
َالِل َواِإلك

ْ
َت يَا َذا اجل

ْ
الُم ، َ�بَاَر� الُم ، َوِمنَْك السَّ  ،٢»السَّ

ه بن عمر یبعد از آن در پھلو ه باد از سالم کد یز شنین ینماز خواند، و از و س عبداللَّ
د، ابن عمر به او گفت: چه تو را خنداند؟ گفت: من ید، آن مرد خندیگو یدادنش آن را م

د، ابن یگو ین را میه مثل اکدم یشن یه بن عمرو نماز گزاردم، و از وعبداللَّ  یدر پھلو
 :دیگو ی) م۱۰۲/۱۰( یثمیھ .٣گفت ین را میا ص عمر پاسخ خدا: رسول خدا

ه گفت: از ابن کت نموده، یبه از صله بن زفر روایش یو ابن اب اند. حیرجال صح رجال

                                           
) آلبانی آن را صحیح ۷۵۱) ابن خزیمه (۲۳/ ۳) (۲۷۳/ ۱حاکم () ۱۵۲۲. ابوداوود (صحیح -١

 دانسته است.
 ر شد.که در عنوان ذکاش ھمان است  ترجمه -٢
 ).۱۰۲/ ۱۰) نگا: المجمع (۳۳۹/ ۱۲. طبرانی (صحیح -٣



 حیات صحابه    ٤٥٦

 

ه کن یر نموده، مگر اکمثل آن ذ ث را بهید... و حدیگو یه در عقب نماز مکدم یعمر شن
ه بن عمرو نقل نموده است، چنان یو ) آمده ۲۹۵/۱نز (که در الکمرفوع را از عبداللَّ

سالم  ص امبریپ یه: وقتکت نموده یروا ل شهی) از عا۳۵۹/۲است. و ابوداود (
 ر شده.کگفت... و آن را متذ یداد، م یم

 »الحزنالھم و ياللھم اذھب عن«: ص امبریپ یدعا
گزارد و از  ینماز م یوقت ص امبریه: پکت نموده یروا س کاز انس بن مال یطبران

 اهللا �سم«گفت:  ینمود و م ید، با دست راستش بر سرش مسح میگرد ینمازش فارغ م
به نام «: ترجمه، »هم واحلزنـال هو الرمحن الرحيم، ا� اذهب ع�، الاهل اال ياذل

ت با رحم است، بار یاندازه مھربان و نھا بی هک ییخداست، ین یجز و یه معبودک یخداوند

ش را با دست راستش یشانیآمده: پ یتیو در روا .١»ا، غم و رنجم را از من دور سازیخدا

ا، غم و رنج یبار خدا«: ترجمه، »ا� أذهب ع� الغم واحلزن«گفت:  ینمود و م یمسح م

ن را در األوسط و بزار به مثل یا یطبراند: یگو ی) م۱۱۰/۱۰( یثمی. ھ»را از من دور ساز
تن ثقه  یکشتر از یرا ب یآمده، و یدالعمیاند، و در آن ز ت نمودهیروا ییآن به اسنادھا

اند و  ثقه یطبران یاز اسنادھا ییکه رجال یو بق اند، فش دانستهیدانسته، و جمھور ضع
 اختالف است.شان  یدرباره بعض

 در عقب نماز ص امبریپ یدعاوب و ابن عمر درباره یقول ابوا
نماز  س تان یعقب نب یشه وقتیه گفت: ھمکت نموده، یروا س وبیاز ابوا یطبران

ا� اغفر خطاياي وذنو� «گفت:  یه مکدم یشد شن یمنصرف م یخواندم، از او ھنگام
حها وال ـلكها، ا� وأنعش� واجرب� واهد� بصالح األعمال واألخالق، ال يهدي لصال

ا، مرا یا، ھمه خطاھا و گناھانم را ببخش، بار خدایبار خدا«: ترجمه، »ف سيئها إال أنتيرص
ن، چون کتم یاعمال و اخالق صالح ھداسوی  بهم را جبران نما، و یمبودھاکسر فراز گردان، و 

ند و ھم چنان بد آن را جز تو منصرف ک یت نمیھدا یسکاعمال صالح سوی  بهبه جز تو 

ت یر واألوسط رواین را در الصغیا ید: طبرانیگو ی) م۱۱۱/۱۰( یثمیھ. »سازد ینم
شه یه گفت: ھمکنموده،  تیاز ابن عمر روا ید است. و طبرانینموده، و اسناد آن ج

                                           
 ).۱۱۰/ ۱۰) در سند آن زید العمی ضعیف است و نگا: المجمع (۳۰۱/ ۲. طبرانی و ابونعیم (ضعیف -١



 ٤٥٧  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

ه کدم یشد شن یمنصرف م یھنگام ینماز خواندم، از و ص تان یه عقب نبک یوقت

لصالح االعمال واالخالق، انه ال  ، ا� اهد�يخطىئ وعمد ا� اغفر�«د: یگو یم
د: رجال آن ثقه یگو ی) م۱۷۳/۱۰( یثمی. ھ»ال يرصف سيئها اال انتلصاحلها و ييهد

 اند. دانسته شده

 در عقب نماز ص امبریپ یشه درباره دعایث ام سلمه و عایحد
بعد از نماز  ص امبریه گفت: پکت نموده، یروا ل ر از ام سلمهیدر الصغ یطبران

بار «: ترجمه، »عمال متقبالاسالك رزقا طيبا، وعلما نافعا، و ا� ا�«گفت:  یفجر م

 یثمیھ .١»خواھم یو، علم نافع و عمل قبول شده میکو ن کا، من از تو رزق پایخدا
ه گفت: کت نموده، یروا ل شهیاز عا یاند. و طبران رجال آن ثقه :دیگو ی) م۱۱۱/۱۰(

اِ�يَل «گفت:  یدر عقب ھر نماز م ص رسول خدا �َل َوِمياَكِ�يَل َو�رِْسَ اللَُّهمَّ رَبَّ ِجرْبِ
َقرْبِ 

ْ
ِعْذِ� ِمْن َحرِّ انلَّاِر وََعَذاِب ال

َ
ل و یائیکل، میا، پروردگار جبریبار خدا«: ترجمه ،»أ

ن را ید: ایگو ی) م۱۱۰/۱۰( یثمیھ .٢»آتش و عذاب قبر پناه بده یل، مرا از گرمایاسراف
 یالمکت نموده، و در آن یروا ید الرازیبن سع یخش علیدر األوسط از ش یطبران

در «ر قولش، ین را به غیا یاند، نسائ ه رجال آن ثقهیرساند، و بق ینم یه ضررکھست 
 ت نموده است.ی، روا»عقب ھر نماز

 در عقب نماز ص امبریپ یدرباره دعا یه و ابوموسیره، معاوکقول ابوب
در عقب نماز دعا  ص خدا یه گفت: نبکت نموده، یروا س رهکبه از ابوبیش یابن اب

َقرْبِ «گفت:  ینموده م
ْ
َفْقِر وََعَذاِب ال

ْ
ُ�ْفِر َوال

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن ال

َ
بار «: ترجمه، »اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

) آمده ۲۹۶/۱نز (کن در الین چنیا .٣»برم یفر، فقر و عذاب قبر پناه مکا، من به تو از یخدا
 یدم، وقتیشن ص ه گفت: از رسول خداکت نموده، یروا س هیاز معاو یاست. و نسائ

ال ما منعت، وـل يما اعطيت، وال معطـا� ال مانع ل«گفت:  یشد م یاز نماز منصرف م
ست، و ین یا آنچه تو داده یچ بازدارنده برایا، ھیبار خدا«: ترجمه، »ينفع ذا اجلد منك اجلد

                                           
 ).۱۱۱/ ۱۰) نگا: المجمع (۳۰۵/ ۲۳طبرانی (. صحیح -١
 ).۱۱۰/ ۱۰) نگا: المجمع (۶۱/ ۶. احمد (صحیح -٢
 ).۳۶/ ۵. احمد (صحیح -٣



 حیات صحابه    ٤٥٨

 

چ صاحب عظمت را در گرفت تو عظمتش یست، و ھین یا از آنچه تو بازداشته یا چ دھندهیھ

 یبه از ابوموسیش ی) آمده است. و ابن اب۲۹۶/۱نز (کن در الین چنی، ا١»رساند ینفع نم
آب وضو آوردم، و او وضو نمود و  ص ینب یبرا :ه گفتکت نموده، یروا س یاشعر

ْع يِل يِف َدارِي، َوَ�ارِْك يِل ِ�يَما اللَُّهمَّ «نماز گزارد، بعد از آن گفت:  اْغِفْر يِل َذنيِْب، َووَسِّ
ع ساز و در رزقم یم وسیم ببخش، منزلم را برایا، گناھم را برایبار خدا«: ترجمه، »َرَزْ�تَِ� 

 ) آمده است.۳۰۶/۱نز (کن در الین چنیا .٢»ت دهکم بریبرا

 عقب نمازدر  ص امبریپ یدرباره دعا ید بن ارقم و علیقول ز
در  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س دبن ارقمی) از ز۳۵۸/۲ابوداود (

ال  ، أنا َشهيٌد �نََّك أنَت الرَّبُّ وحَدكَ هم َر�َّنَا َورَبَّ لكِّ يشءٍ اللَّ «گفت:  یعقب نمازش م
نَّ �مدا عبُدَك ورس َر�َّنَا َورَبَّ لُكِّ يشء، ا�َّرش�ك لك

َ
، اللَُّهمَّ َر�َّنَا ورَبَّ ولُك، أنَا َشهيٌد أ

، اجعل� ُ�ْلصا لََك ا�َّ َر�َّنا ورَبَّ لكِّ يشء، أنَّ الِعبَاَد لُكَّهم إِْخَوةٌ لكِّ يشء أنا شهيٌد 
يف لك ساعٍة من ادلنيا واآلخرِة، يا ذا اجلَالل واإلكراِم، اْسَمْع واستَِجْب، اُهللا أ�رُب  وأه�

َو�يُل  اِت واألرِض السمو ، ا�َّ نُورَ األ�ربُ 
ْ
�رُب اهللا أ�رُب األ�رُب، َحسيَب اُهللا ونِعَم ال

َ
، اهللا أ

ه تو به کز، من گواه ھستم ی، پروردگار ما و پروردگار ھمه چایبار خدا«: ترجمه ،»األ�ربُ 
ز، من یا، پروردگار ما و پرورگار ھمه چیست، بار خدایت نیبرا ییک، و شریت پروردگارییتنھا

ز من گواه یا پروردگار ما پروردگار ھمه چیحمد بنده و فرستاده توست بارخداه مکگواه ھستم 
ام  ز، مرا و خانوادهیا، پروردگار ما، و پروردگار ھمه چیه بندگان ھمه برادراند، بار خداکھستم 

بشنو و  ،صاحب عظمت و عزت یت مخلص بگردان، ایا و آخرت برایرا در ھر ساعت، در دن
ن، خدا بزرگ و بزرگتر یھا و زم نور آسمان یا، ایپاسخ بده، خدا بزرگ و بزرگتر است، بار خدا

ھم  ینزد و .٣»نگھبان است، خدا بزرگ و بزرگتر است یکاست و ن یافکم یاست، خدا برا
داد  یاز نماز سالم م یوقت ص خدا یه گفت: نبکت است یروا س یچنان از عل

ْمُت اللَّ «گفت:  یم ْرُت ُهمَّ اْغِفْر يِل َما قَدَّ خَّ
َ
ْعلَنُْت ، َوَما أ

َ
رُْت، َوَما أ رْسَ

َ
أرسفت ، َوَما ، َوَما أ

                                           
 ).۷۰/ ۳) نسائی (۵۹۳. مسلم (صحیح -١
) نگا: ۹۱/ ۲) طبرانی در الصغیر (۳۶۷/ ۵، ۶۳/ ۴) احمد (۲۸۱/ ۱۰( . ابن ابی شیبةضعیف -٢

 ).۱۰/ ۱۰المجمع (
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۱۵۰۸ابوداوود (. ضعیف -٣



 ٤٥٩  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

ْعلَُم بِِه ِم�ِّ َوَما 
َ
نَْت أ

َ
م یا، برایبار خدا«: ترجمه، »موخر ال اهل اال انتـمقدم والـأنَْت ال أ

چه را  ام و ان نموده ینچه را پنھانام، و آ ام و آنچه را در ما بعد نموده آنچه را در گذشته نموده
، تو یببخشا یتر ام و آن چه را تو به آن از من عالم ام، و آن چه را اسراف نموده نموده یعلن

 .١»ستیز تو نج یو معبود یننده ھستکننده و عقب کش یپ

 در صبح و شام ص دعاهای پیامبر

 من عذاب القبر و من فتنةالقبر کاعوذب یاللھم ان: ص امبریقول پ
ه بن قاسم روا  ص امبریگان پیاز ھمسا یه گفت: زنکت نموده، یاحمد از عبداللَّ

ه کد یشن یدر وقت طلوع فجر م ص از رسول خدا یه وکان نمود، یث بیم حدیبرا

َقرْبِ َوِمْن فِتْنَِة «گفت:  یم
ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب ال

َ
َقرْبِ اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
ا، من یبار خدا«: ترجمه، »ال

 .اند د: رجال آن ثقهیگو ی) م۱۱۵/۱۰( یثمیھ .٢»برم یبه تو از عذاب قبر و فتنه قبر پناه م

 لله کاصبحنا و اصبح المل: ص امبریقول پ
نمود  یصبح م یوقت یه وکت نموده، یروا ص امبریو او از پ س رهیبزار از ابوھر

ملك هللا، واحلمد هللا ال رش�ك هل، ال � إال هو، و�يله ـأصبحنا وأصبح ال«گفت:  یم
راست  ییش خدایخداوند صبح نمود، ستا یھم برا کم و ملیصبح نمود«: ترجمه، »النشور

شب  ی، وقت»اوستسوی  بهست، و برگشت ین یجز و یندارد، معبود بر حق ییکه شرک

رش�ك هل، ال � إال هو، ملك هللا، واحلمد هللا ال ـأمسينا وأمىس ال« گفت: ینمود م یم
ه کراست  ییش خدایرد، ستاکخدا شب  یبرا کم و ملیشب نمود« :ترجمه. »مص�ـو�يله ال

 یثمیھ .٣»اوستسوی  بهست، و بازگشت ین یجز و یندارد، معبود بر حق ییکشر
ه در کوابوداود، چنان ید است. و نزد مسلم و ترمذید: اسناد آن جیگو ی) م۱۱۴/۱۰(

 یوقت ص ه گفت: رسولکت است یروا س ) آمده، از ابن مسعود۲۵۸/۲(جمع الفوائد 

ُ «گفت:  ینمود م یشب م  ا�َّ
َّ
َ ِإال ِ َال إهِلَ َْمُد ِ�َّ

ْ
ِ َواحل ُك ِ�َّ

ْ
ُمل

ْ
ْمىَس ال

َ
ْمَسيْنَا َوأ

َ
وَْحَدُه َال  أ

                                           
 ).۷۷۱مسلم ( -١
 ).۱۱۵/ ۱۰) نگا: المجمع (۲۷۱/ ۵. احمد (صحیح -٢
) وی آن را به بزار ارجاع داده و سند آن را جید ۱۱۴/ ۱۰) نگا: المجمع (۸۲. ابن السنی (صحیح -٣

 (خوب) دانسته است.



 حیات صحابه    ٤٦٠

 

 ُ
َ

�َك هل ٍء قَِديرٌ  رَشِ َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ ىَشْ
ْ
ُ احل

َ
ُك َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
لَُك َخْ�َ َما ىِف َهِذهِ اللَّيْلَِة  هل

َ
ْسأ

َ
رَبِّ أ

ُعوُذ بَِك ِمَن 
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما ىِف َهِذهِ اللَّيْلَِة َورَشِّ َما َ�ْعَدَها رَبِّ أ

َ
وََخْ�َ َما َ�ْعَدَها َوأ

ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاٍب ىِف انلَّاِر وََعَذاٍب 
َ
ِكرَبِ رَبِّ أ

ْ
َكَسِل وَُسوِء ال

ْ
َقرْبِ  ال

ْ
شب «: ترجمه، »ىِف ال

جز خداوند واحد  یش خدا راست، معبود بر حقیرد، و ستاکخداوند شب  یبرا کم، و ملینمود
ز تواناست، پروردگارا من از تو یش او راست، و او بر ھمه چیو ستا یست، پادشاھین یکو ال شر

ن یبه تو از شر آنچه در ار ما بعد آن را، و یم و خینما ین شب است سئوال میر انچه را در ایخ
برم،  یپناه م یریپ یسل و بدکبرم، پروردگارا، به تو از  یشب است و شر ما بعد آن پناه م

نمود ھم  یصبح م ی. و وقت»برم یپروردگارا به تو از عذاب در آتش و عذاب در قبر پناه م

ِ «گفت:  ین را میچنان ا ُك ِ�َّ
ْ
ُمل

ْ
ْصبََح ال

َ
ْصَبْحنَا َوأ

َ
 .١»...أ

 آخره یاالخالص ال ةلمک یاالسالم و عل ةمل یاصبحنا عل: ص امبریقول پ
 یوقت ص ه: رسولکاند  ت نمودهیروا س یاز عبدالرحمن بن ابز یاحمد و طبران

او امسينا ىلع فطرة االسالم  -صبحنا ىلع ملة االسالم أ«گفت:  ینمود م یصبح و شام م
ما ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وىلع و ص ىلع دين نبينا �مدوىلع لكمة االخالص و -

م یردکا بر فطرت اسالم شام ی -م یبر ملت اسالم صبح نمود«: ترجمه، »مرش��ـاكن من ال

ف و یه حنکم، یو بر ملت پدرمان ابراھ ص محمدمان  ین نبیلمه اخالص، و بر دکو بر  -

) ۱۱۶/۱۰( یثمیه ھکچنان  اند، حیو رجال آن دو صح .٢»ان نبودکمسلمان بود و از مشر
 گفته است.

 نایت بالله ربا و باالسالم دیرض: ص امبریقول پ
در مسجد حمص عبور نمود،  یه گفت: مردکت نموده، یاحمد از ابوسالم روا

 :ش برخاستم و گفتمید: من به سویگو یرا نموده است، م ص ین خدمت نبیگفتند: ا
گر مردان در ی، و دیده باشیشن ص ه آن را از رسول خداکن کان یم بیبرا یثیحد

ھر بنده «فرمود:  ص ت ننموده باشند، گفت: رسول خدایآن را روا یان تو و ویم
نا یت بالله ربا، و باالسالم دیرض"د: ید و سه بار بگویصبح و شام نما یه وقتک یمسلمان

                                           
 ).۳۶) ابن السنی (۲۳ة () نسائی در عمل الیوم و اللیل۲۷۳۳مسلم ( -١
 ).۱۱۶/ ۱۰) نگا: المجمع (۴۰۷، ۴۰۶/ ۳. احمد (صحیح -٢
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ن و به محمد به یا، به خدا به عنوان پروردگار، و به اسالم به عنوان دیو بمحمد نب
 .١»بسازد یامت راضیرا روز ق یه وکباشد،  یشدم"، بر خداوند حق م یراض یوان نبعن

 یثمیه ھکاند، چنان ھا ثقه آن یت نموده، و رجال ھر دوین را به مثل آن روایا یطبران
 اند. ت نمودهیھم روا ین را ابوداود و نسائی) گفته است. ا۱۱۶/۱۰(

 و شامدر صبح  ص امبریپ یث ابن عمر درباره دعایحد
ه بن عمریش یابن اب  ص ه گفت: از رسول خداکت نموده، یروا ب به از عبداللَّ

گفتن  کگفت، و آن را تا تر ینمود، م یه شام و صبح مک یش ھنگامیه در دعاکدم یشن

َعاِ�يََة يِف  اللَُّهمَّ إِ�ِّ «ننمود:  کتر -ا تا وقت مردن ی -ا یدن
ْ
لَُك ال

َ
ْسأ

َ
ْ�يَا َواآلِخَرِة اللَُّهمَّ  أ ادلُّ

َعاِ�يََة يِف  إِ�ِّ 
ْ
َعْفَو َوال

ْ
لَُك ال

َ
ْسأ

َ
ْهِ�  ِديِ�  أ

َ
 َوآِمْن َرواَْعيِت  اللَُّهمَّ اْسرُتْ َعْوَرايِت  َوَمايِل  وَُدْ�يَاَى َوأ

يِف  اللَُّهمَّ اْحَفْظِ� 
ْ
ُعوُذ َوَ�ْن ِشَماىِل  َوَ�ْن يَِميِ�  ِمْن َ�ْ�ِ يََدىَّ َوِمْن َخل

َ
 َوِمْن فَْوِ� َوأ

يِْت 
َ

ْ�تَاَل ِمْن حت
ُ
ْن أ

َ
ت یا و آخرت عافیا، من از تو در دنیبار خدا«: ترجمه، »بَِعَظَمِتَك أ

م و خانواده و مالم سئوال یاین و دنیت را در دیا، من از تو عفو و عافیخواھم، بار خدا یم
را به امن و آرامش مبدل گردان، بار م یم را بپوشان و ترس ھایھا ا، عورتیم، بار خداینما یم

م حفاظت نما، و به عظمتت پناه یم، از عقبم، از راستم، از چپم و از باالیش رویا مرا از پیخدا

اغتال من (د: ھدف از یگو یمان میر بن سلی، جب»رده شومک کم ھالیر پایه از زکبرم  یم
م یدان یرفتن است، و نمن فرو یا در زمی، خسف »رده شومک کم ھالیر پایاز ز«، )یتحت

 ) آمده است.۲۹۴/۱نز (کن در الین چنی، ا٢ریا قول جبیاست  ص امبریر، قول پین تفسیا

 دیت داد تا در صبح و شام بگویر ھداکبه ابوب ص امبریآنچه پ
ت یروا س رکاز ابوب هلیوم واللیدر عمل ال یو ابن السن یعلیع، ابویاحمد، ابن من

گاه نمودم یصبح نمودم و ب یه وقتکدستورم داد،  ص خداه گفت: رسول کاند  نموده

رِْض اللَُّهمَّ فَ «م: یم از طرف شب قرار گرفتم بگویدر جا یو وقت
َ
َماَواِت َواأل لَِم ، اَع اِطَر السَّ

َهاَدةِ  َغيِْب َوالشَّ
ْ
نَْت رَبُّ ال

َ
ءٍ  ، أ َمالئَِ�ُة لُكِّ يَشْ

ْ
ْشَهد آن ، َوال

َ
َ إِ أ نَْت ال إهِلَ

َ
وحدك ال ، ال أ

يَْطان َ�ْفيِس بَِك ِمْن رَشِّ رش�ك لك وآن �مدا عبدك ورسولك، واعوذ  ِكهِ  رَشِّ الشَّ ، َورِشْ
                                           

 ).۳۸۷۰) ابن ماجه (۵/ ۴) احمد (۵۰۷۲) ابوداوود (۳۳۸۹. ترمذی (صحیح -١
) آلبانی آن را صحیح ۳۸۷۱) ابن ماجه (۵۱۷/ ۱) حاکم (۲۵/ ۲) احمد (۵۰۷۴. ابوداوود (صحیح -٢

 دانسته است.
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ْن 
َ
 ُمْسِلمٍ مفيس ىلَعَ اَْ�رَتَِف َوأ

َ
ُه إِىل ُرَّ

َ
ْو �

َ
ھا و  ننده آسمانیا، آفریبار خدا«: ترجمه ،»ُسوًءا أ

ه کدھم  ی، شھادت میآنھا ھست ز و پادشاهیب و حاضر، تو پروردگار ھمه چین عالم غیزم
ست، و محمد بنده و رسولت است، به تو از ین یھست یکه واحد و الشرکجز تو  یمعبود بر حق

ب کرا مرت یا مسلمانیشوم،  یب گناھکه خودم مرتکنیو ا یو کطان و شریشر نفسم و شر ش

به  یو ترمذ) آمده است. و ابوداود ۲۹۴/۱نز (کن در الین چنیا .١»برم یآن سازم پناه م
 اند. ت نمودهیروا س رهین را به نقل از ابوھریدر الفاظ ا یکفرق اند

 دیترس یاش م ه در قبال خودش و مال و خانوادهک یمرد یبرا ص امبریپ یدعا
آمد و  ص امبرینزد پ یه گفت: مردکت نموده، یروا س ر از ابن مسعودکابن عسا

ام و مالم  رسول خدا، به خدا سوگند، من در مورد نفس خودم، پسرم، خانواده یگفت: ا
بگو:  یردکو شب  یه صبح نمودکھر وقت «به او گفت:  ص ترسم، رسول خدا یم

نم، نفسم، پسرم، ی، به نام خدا، بر دیو مال یو اھل یو ولد یو نفس ینید یبسم اله عل
آمد،  ص امبریآن را گفت، و باز نزد پ ، آن مرد»طلبم] یم کمکام و مالم [ خانواده

ه تو را ک یگفت: سوگند به ذات» ؟یردکچه  یافتی یدر آنچه م«به او گفت:  ص امبریپ
نز کن در الین چنین رفت. ایردم از بک یبه حق مبعوث نموده، آنچه را احساس م

 ) آمده است.۲۹۴/۱

 در وقت خواب و بیداری ص دعاهای پیامبر

 فاناکاطعمنا و سقانا و  یالحمدلله الذ: ص امبریقول پ
به  ص امبریپ یه: وقتکاند  ت نمودهیروا س و ابوداود از انس یمسلم، ترمذ

 گفت: یگرفت م یم یبسترش جا

» ِ َْمُد ِ�َّ
ْ
ْطَعَمنَا وََسَقانَا َوَ�َفانَا َوآوَ احل

َ
ُ َوال ُمْؤوَِي انَا، أ

َ
ْن ال اَكيِفَ هل : ترجمه .»، فََ�ْم ِممَّ

مان داد چه بسا  یمان را نمود و جا تیفاکد یه ما را طعام داد، آب نوشانکراست  یخدا شیستا«

 ب و نزد ابو داود از ابن عمر .٢»یا دھنده یدارند و نه جا یا نندهک تیفاکه نه کاند  یسانک
 گفت: یگرفت م یخودش قرار م یدر جا یوقت ص یه نبکت است یروا

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۴۵۲) ترمذی (۵۰۶۷) ابوداوود (۹ /۱. احمد (صحیح -١
 ).۱۵۳/ ۳) احمد (۳۴۵۶) ترمذی (۵۰۳۵) ابوداوود (۳۳۹۳مسلم ( -٢
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، و وأطعم�، وسقا�، واحلمد هللا اذلي منَّ يلعَّ فأفَضَل احلمد هللا اذلي كفا� وآوا�، «
، »مليكه، اعوذ باهللا من انلارء و ىلع لك حال، ا� رب لك ىش اعطا� فاجزل، احلمد�

د، و یم نوشانیم داد، و طعامم داد و برایتم نمود و جایفاکه کراست،  ییش خدایستا«: ترجمه
م داد و ین وجه احسان نمود، و براینمود و به بھتره بر من احسان کراست،  ییش خدایستا

ز و پادشاھش، از یا، پروردگار ھمه چیش خدا راست در ھر حال، بار خدایخوب فراوان داد، ستا

 ) آمده است.۲۵۹/۲ن در جمع الفوائد (ین چنیا .١»برم یآتش به خدا پناه م

َْمُع ِعبَاَدكَ  اللَُّهمَّ قِِ� «: ص امبریقول پ
َ

 »َعَذابََك يَْوَم جت
خواست بخوابد،  یم یوقت ص خدا یه: نبکت نموده یروا س فهیاز حذ یترمذ

َْمُع  اللَُّهمَّ قِِ� «گفت  یگذاشت و بعد از آن م یر سرش میدستش را ز
َ

او  -َعَذابََك يَْوَم جت
ا ی - یینما یبندگانت را جمع مه ک یا، مرا از عذابت روزیبار خدا«: ترجمه، »ِعبَاَدكَ  –تبعث 

) آمده ۲۶۰/۲ن در جمع الفوائد (ین چنیا .٢»نگه دار و نجات بخش - یزیانگ یبر م
 یروز«ن لفظ جزم نموده: یرده و به اکت یبه مثل آن روا س ن را از انسیاست. و بزار ا

ن را ی) گفته. و ا۱۲۳/۱۰( یثمیه ھکو اسناد آن حسن است، چنان» یزیانگ یه بر مک
اند،  ت نمودهیبه ھر دو لفظ روا -ح دانسته یو آن را صح -ر یبه و ابن جریش یابن اب
 ) آمده است.۶۷/۸نز (که در الکچنان

ِ وََضْعُت َجنيِْب، ا�َّ «: ص امبریقول پ  »� ا�َّ
در شب به بستر  یوقت ص خدا یه: نبکت نموده یروا س یابوداود از ابوازھر انمار

ِ « :گفت یرفت م یخوابش م ْخس ،اْغِفْر يِل َذنيِْب ا�  ،وََضْعُت َجنيِْب �َّ  ،� ا�َّ
َ
 اَوأ

ىلْعَ 
َ ْ
ِ� يِف انلَِّديِّ األ

ْ
 یم را برایبه نام خدا، پھلو«: ترجمه، »َشيَْطاِ� َوفُكَّ رَِهاِ� َواْجَعل

آزاد ساز و مرا با  طانم را بران، گروشدگانم رایا، گناھم را ببخش، شیخداوند گذاشتم، بار خدا
 ) آمده است.۲۶۰/۲ن در المجمع (ین چنی. ا٣»بگردان یمال اعل

                                           
 ).۴۰۲/ ۴) نسائی در الکبری (۵۰۵۸. ابوداوود (صحیح -١
 )۳۸۷۷) ابن ماجه (۵۰۴۵) آلبانی آن را صحیح دانسته است. ابوداوود (۳۳۹۸. ترمذی (صحیح -٢

 ).۲۸۸/ ۶احمد (
 ) آلبانی آن را صحیح دانتسته است.۵۴۰/ ۱) حاکم (۵۰۵۴. ابوداوود (صحیح -٣



 حیات صحابه    ٤٦٤

 

 میرکال كاعوذ بوجھ ياللھم ان: ص امبریقول پ
 ا� ا�«: گفت یوقت خوابش م ص امبریه: پکت نموده یروا س یابوداود از عل

اعوذ بوجهك الكر�م، ب�لماتك اتلامات، من رش لك دابة انت آخذ بناصيتها. ا� انت 
ال ينفع ذا اجلد منك مأثم. ا� اليهزم جندك، وال �لف وعدك، وـمغرم والـت�شف ال

تامت،  یھا لمهکمت و به یرکا، من به وجه یبار خدا«: ترجمه، »محدكاجلد، سبحانك ا� و
ا، تو تاوان و گناه یبرم. بار خدا یش در دست توست به تو پناه میشانیه پک یا از شر ھر جنبده

 یشود، و برا یات خالف نم خورد، و عده یست نمکا، سپاھت شی. بار خدایساز یرا برطرف م
ش ھم از آن یا، و ستایاست تو را خدا یکرساند، نسبت پا یشگاه تو نفع نمیش در پیغنا ییغن

نز کت نموده است، و در الیز رواین ین را نسائیه اکآمده،  یار نووکو در أذ .١»توست
 ا به مانند آن نسبت داده است.یالدن یر و ابن ابیو ابن جر یز به نسائین را نی) ا۶۷/۸(

رِْض «: ص امبریقول پ
َ
َماَواِت َواأل  »اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ

ه بن عمر  یوقت ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ب احمد از عبداللَّ

َهاَدةِ، رَبُّ لُكِّ «گفت:  یخاست بخوابد م یم َغيِْب َوالشَّ
ْ
رِْض، اَعلَِم ال

َ
َماَواِت َواأل اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ

ٍء،   يَشْ
َ
نَْت، أ

َ
َ إِال أ ن ال إهِلَ

َ
نَّ ُ�َْمدا َ�بُْدَك َورَُسْولك  دكَ حْ وَ ْشَهُدوَن أ

َ
 رَشِ�ك لََك وَأ

َ
ال

ئَ�ُة  ـَمَالِ
ْ
ِكهِ �َْشَهُدون. ا� إِ� أَوال ْن ُعوُذ بَِك ِمن َورِشْ

َ
 ، َوأ

َ
ْو  َ�ْفيِس ْ�رَتَِف ىلَعَ أ

َ
ْجَرهُ ُسوًءا أ

َ
أ

 ُمْسِلمٍ 
َ

ز یب و حاضر، پروردگار ھمه چین،عالم غیھا و زم ننده آسمانیا، آفریبار خدا«: ترجمه، »إىِل
ست، و محمد ین یھست یکشره واحد و ال کجز تو  ییه خداکدھم  یز، شھادت میھمه چ یو خدا

ش پناه کطان و شریا، من به تو از شیدھند. بار خدا یھم شھادت م کبنده و رسولت است، و مالئ

 .٢»برسانم یمسلمان یا آن را براینم کسب ک یخودم گناھ یه براکبرم  ین پناه میبرم، و از ا یم
ه بن یا ص د: رسول خدایگو یابو عبدالرحمن م آموخت، و  یعمرو من را به عبداللَّ

 یثمیه ھکگفت، اسناد آن حسن است، چنان ین را میخواست بخوابد ا یم یوقت

  وَ «به اسناد حسن آمده:  ینزد و یگریت دی) گفته، و در روا۱۲۲/۱۰(
َ
  كب وذعُ أ

َ
 نَّ أ

 
َ
ه در کنیت نموده، مگر این را به مثل آن روایا ی، طبران»وان اقرتفأ«در بدل  »قرتفأ

ه بن عمرو آمده،  یتی، و در روا)اثما ینفس یعل(آمده:  یت ویروا به  یه وکاز عبداللَّ
                                           

 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۵۰۵۲. ابوداوود (ضعیف -١
 ) ھیثمی آن را حسن دانسته است.۱۹۶، ۱۷۱/ ۲. احمد (صحیح -٢



 ٤٦٥  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

ه بن  ر کھا را به ابوب آن ص ه رسول خداکاموزم، یرا به تو ن یلماتکا ید گفت: آیزیعبداللَّ
) ۱۲۳/۱۰( یثمیر شده. ھکآموخت... و مثل آن را متذ یخواست بخوابد، م یم یوقت

 اند، حیت اول رجال صحیت نموده، و رجال روایبه دو اسناد روا ین را طبرانید: ایگو یم
ه المعافر ییر حیغ فش یر آنان ضعیاش دانسته، و غ ثقه یه گروھک، یبن عبداللَّ

ه بن یر در اکث ابوبیاند. و حد دانسته ن مورد گذشت. و احمد به اسناد حسن از عبداللَّ
گفت:  یزد م یخواب پھلو م یبرا یوقت ص ه: رسولکت نموده یروا ب عمرو

ن یا .١»م ببخشیبه نامت پروردگارم، گناھم را برا«: ترجمه، »ذنيب يل فاغفر باسمك ر�«
 ) آمده است.۱۲۳/۱۰ -ن در المجمع یچن

 ھنگام خواب ص امبریپ یدرباره دعا س یقول عل
 ص نزد رسول خدا یه گفت: شبکت نموده، یروا س یدر األوسط از عل یطبران

ه کدم یشن یگرفت م یخوابش را م یو جا شد یاز نمازش فارغ م یوقت یم، از ویخوابد

اعوذبك � اعوذ بمعافاتك من عقو�تك، واعوذ برضاك من سخطك، وا«گفت:  یم
، »لو حرصت، ول�ن انت كما اثنيت ىلع نفسك. ا� ال استعطيع ثناء عليك ومنك

برم، و به  یت از قھرت پناه میبرم، و به رضا یتت از عقوبتت پناه میا، به عافیبار خدا«: ترجمه
تو  یم ندارم، ولیت را اگرچه تالش نمایش و ثنایستا ییا، من توانایبرم. بار خدا یتو از تو پناه م

د: رجال آن رجال یگو ی) م۱۲۴/۱۰( یثمیھ .٢»یا ه بر نفس خود ثنا گفتهک یچنان
ه بن عبدالقاریر ابراھیغ اند، حیصح را ثقه دانسته است.  یو ابن حبان و، یم بن عبداللَّ
ه در کبه مثل آن، چنان یدر سننش از عل یوسف القاضیو  ین را ھم چنان نسائیو ا

 اند. ت نمودهی) آمده، روا۳۰۴/۱نز (کال

 در وقت خواب ص امبریپ یقول براء درباره دعا
ه کاند  ت نمودهیروا س به از براءیش یو ابن اب -ح دانسته یو آن را صح -ر یابن جر

ْسلَْمُت َ�ْفيِس اللَّهُ «گفت:  یرفت م یبه بستر خوابش م یوقت ص امبریگفت: پ
َ
َْك أ

َ
 مَّ إِيل

َْك وَجْ 
َ

ْهُت إِيل َْك  ،ِ� َووَجَّ
َ

ْمرِ َوفَوَّْضُت و�يِل
َ
َْك ا ي،أ

َ
ُت َظْهرِ َو�يِل

ْ
َأ
ْ
َْك َال ي، َرْ�بًَة وَ جل

َ
رَْهبًَة إِيل

                                           
 ) ھیثمی آن را حسن دانسته است.۱۷۴/ ۲. احمد (حسن -١
 ).۱۲۴/ ۱۰) نگا: المجمع (۲۸۳۸طبرانی در االوسط (. ضعیف -٢
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 ْ
َ

 إِيل
َّ
ِ َمنَْجا ِمنَْك إِال

َّ
ِ  يَك آَمنُْت بِِ�تَابَِك اذل

َّ
َت َو�ِنَِبيَِّك اذل

ْ
نَْزل

َ
َت  يأ

ْ
رَْسل

َ
بار «: ترجمه، »أ

م را متوجه تو ساختم، و امرم را به تو سپردم، و پشتم یم نمودم، و رویا، نفسم را به تو تسلیخدا
 یاه نجاتتو بوده است، پناھگسوی  بهن ھمه به خاطر ترس و رغبت یدادم، ا یتو جاسوی  بهرا 

مان یا یا ردهکه ارسال کات  یو نب یا ه نازل نمودهکتابت کست، به یتو نسوی  بهاز تو جز 

 ) آمده است.۶۷/۸نز (کن در الین چنیا .١»آوردم

 ن بارهیفه در ایقول حذ
بر  یوقت ص ه: رسولکاند  ت نمودهیروا س فهیاز حذ ی، ابوداود و ترمذیبخار

ا یبه نامت بار خدا«: ترجمه، »ا� احيا و اموتباسمك «گفت:  یگرفت م یبسترش م

احيانا بعد ما  ياحلمد� اذل«گفت:  ینمود م یصبح م ی، و وقت»رمیم یشوم و م یزنده م
شت زنده که کنیه ما را بعد از اکراست،  یش خداوندیستا«: ترجمه، »ايله النشوراماتنا و

) آمده است. و ابن ۲۵۹/۲الفوائد (ن در جمع ین چنیا .٢»اوستسوی  بهنمود، و بازگشت 
گفته:  یه وکن یت نموده، مگر ایح دانسته از ابوذر به مثل آن رواین را صحیه اکر یجر

، »میشو یم و زنده میریم یا، به نام تو میبار خدا«: ترجمه، ٣»�ياا� باسمك نموت و«
 ) آمده است.۶۷/۸نز (که در الکچنان

 ن موردیدر ا ل شهیقول عا
از طرف شب از خواب  ص خدا ینب یه: وقتکت نموده یروا ل شهیابوداود ازعا

اسالك و ال اهل اال انت، سبحانك ا� وحبمدك، استغفرك ذلنيب«گفت:  یخاست م یبر م
من دلنك رمحة انك انت  ، وهب يلبعد اذهديت� علما، و ال تزغ قليب تك، ا� زد�رمح

ش یاست تو را خداوندا و ستا یکست، نسبت پایجز تو ن یمعبود بر حق«: ترجمه، »الوهاب
ا ینم، بار خداک یطلبم، و رحمتت را سئوال م یگناھم مغفرت م یھم از آن توست، ازتو برا

خودت  ین، و از سوکج مکراه و ی، بیتم نمودیه ھداکنی، و قلبم را بعد از ایفزایعلمم را ب

 ) آمده است.۲۶۰/۲ن در الجمع (یچنن یا .٤»یخش، چون تو بخشنده ھستم رحمت بیبرا

                                           
 ).۲۸۵/ ۴) احمد (۵۷فتح الباری) مسلم در کتاب الذکر ( ۱۱۵/ ۱۱بخاری ( -١
 ).۷۳۹۴بخاری ( -٢
 .)۳۷۹۵بخاری ( -٣
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۵۰۶۱. ابوداوود (ضعیف -٤



 ٤٦٧  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

 ها در مجالس، وقت داخل شدن مسجد، خانه و بیرون شدن از آن ص دعاهایش

 خاست یاز مجلس بر م یوقت ص امبریپ یدعا
از  ص ه گفت: به ندرت رسول خداکت نموده، یروا ب از ابن عمر یترمذ

 خاست:  یارانش بر می ین دعاھا برایمجلس قبل از دعا نمودن به ا

ا بِِه «
َا ِمْن َخْشيَِتَك َما َ�ُوُل بَيْنَنَا َوَ�ْ�َ َمَعاِصيَك َوِمْن َطاَعِتَك َما ُ�بَلُِّغنَ

َ
اللَُّهمَّ اقِْسْم نل

ْ�يَا ُن بِِه َعلَيْنَا ُمِصيبَاِت ادلُّ َِقِ� َما ُ�َهوِّ بَْصاِرنَا  ،َجنَّتََك َوِمَن ايلْ
َ
ْسَماِعنَا َوأ

َ
تِنَا َما َمتِّْعنَا بِأ َوقُوَّ

نَا ىلَعَ َمْن اَعَدانَا َوَال  َرنَا ىلَعَ َمْن َظلََمنَا َوانرُْصْ
ْ
َوارَِث ِمنَّا َواْجَعْل ثَأ

ْ
ُه ال

ْ
ْحيَيْتَنَا َواْجَعل

َ
َْعْل أ

َ
جت

ِمنَا َوَال �ُسَ 
ْ
نَا َوَال َمبْلََغ ِعل رَبَ َهمِّ

ْ
�

َ
ْ�يَا أ َْعِل ادلُّ

َ
لِّْط َعلَيْنَا َمْن َال ُمِصيبَتَنَا ىِف ِدينِنَا َوَال جت

ان یه در مکم نما، یما از ترس و خوف از خودت آنقدر تقس یا، برایبار خدا«: ترجمه، »يَرمَْحُنَا
ه ما را به کب فرما ینصمان  یل واقع گردد، و از طاعتت آنقدر برایت حایت و نافرمانیما و معص

ما آسان  یا را برایدن یھا بتیآن مص ه به سببکن آنقدر عطاء نما، یقی، و از یآن به جنتت برسان
مان  یبرامان  و قوت ھایمان مان، چشم یھا ، از گوشیدار یه ما زنده نگه مک ی، و تا وقتیگردان

 یسکرا بر مان  محفوظ دار، انتقاممان  یبرا یب گردان، و آن را تا آخر زندگیلذت و بھره نص
را مان  بتینموده، مص یه با ما دشمنکده بمان  نصرت یسکه بر ما ظلم نموده است، بر کبگردان 

دن علم مان، و بر یرس ین جاین مقصودمان مگردان، و نه آخریا را بزرگتریمگردان، دنمان  نیدر د

) آمده ۲۶۱/۲ن در جمع الفوائد (ین چنیا .١»دینما ینممان  ه رحمکرا مسلط مگردان  یسکما 
 رد گذشت.یگ یتعلق من باب یآنچه به ا یفاره مجلس بعضکاست. و در بخش 

 ھا رون شدن از آنیه خانه و مسجد و بشدنش ب در وقت داخل ص امبریپ یدعا
 یوقت ص خدا یه: نبکاند  ت نمودهیروا ل از ام سلمه یو نسائ یابوداود، ترمذ

، ا� انا نعوذبك آن نزل اهللا ، تو�ت ىلعاهللا �سم«گفت:  یشد م یرون میاش ب از خانه
ل کبه نام خدا، بر خداوند تو«: ترجمه، »او نُظلم، او �هل او �هل علينااو نضل، او نَظلم 

ا بر ما ظلم شود، یم یا ظلم روا داریم، یا گمراه شویم ییه لغزش نماکنیا، ما از اینمودم، بار خدا

ن در الجمع ین چنیا .٢»میبر یرد، به تو پناه میا بر ما جھل صورت بگیم ییشه نمایا جھل پی
 آمده است.) ۲۶۱/۲(

                                           
 آن را حسن دانسته و ھمچنین ترمذی.) آلبانی ۱۴۲/ ۵۲۸، ۲/ ۱) حاکم (۳۵۰۲. ترمذی (حسن -١
 ).۲۶۸/ ۸) نسائی (۵۱۹/ ۱) حاکم (۳۰۶/ ۶) احمد (۳۴۸۷. ترمذی (صحیح -٢
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 یوقت یه: وکت نموده یروا ص امبریاز پ ب و ابوداود از ابن عمروبن عاص

َقِديِم ِمَن «گفت:  یشد م یداخل مسجد م
ْ
َطانِِه ال

ْ
َكِر�ِم وَُسل

ْ
َعِظيِم َو�ِوَْجِهِه ال

ْ
ِ ال ُعوُذ بِا�َّ

َ
أ

يَْطاِن الرَِّجيمِ  طان رانده یاز ش مشیقد یمش و پادشاھیرکبه خداوند بزرگ و به وجه «، »الشَّ

ر روز از من ید: سایگو یطان مید، شین را بگویا یگفت: وقت" و »برم یشده پناه م
  .١»حفاظت شد

ه کت نموده، یروا ش یبرکاش فاطمه  ن از جدهیاز فاطمه دختر حس یو ترمذ
درود و سالم  ص د، بر محمدیگرد یداخل مسجد م یوقت ص امبریگفت: پ

بَْواَب رمَْحَِتَك «گفت:  یفرستاد، و م یم
َ
پروردگارا، «: ترجمه، »رَبِّ اْغِفْر يِل ُذنُوِ� َواْ�تَْح يِل أ

شد بر  یرون میب ی، و وقت»یم بگشایرحمتت را برا یھا امرز، و دروازهیم بیگناھانم را برا

بَْواَب « :گفت یفرستاد و م یدرود و سالم م ص محمد
َ
 رَبِّ اْغِفْر يِل ُذنُوِ� َواْ�تَْح يِل أ

ن یا .٢»یم بگشایفضلت را برا یھا پروردگارا، گناھانم را ببخش و دروازه«: ترجمه، »فَْضِلَك 
ت آن یاند، و در روا ردهکت ی) آمده، روا۶۲وة (صکه در مشکرا احمد و ابن ماجه، چنان

 اهللا �سم«گفت:  ین میشد چن یرون میشد و ب یداخل مسجد م یدو آمده: گفت: وقت
 ص ، در بدل: بر محمد»به نام خدا، و سالم بر رسول خدا«: ترجمه، »اهللا والسالم ىلع رسول

ست، و فاطمه دختر ید: اسناد آن متصل نیگو یم یفرستاد. و ترمذ یدرود و سالم م
 رده است.کن کرا در یبرکن فاطمه یحس

 در سفر ص دعاهای پیامبر

 در سفر ص امبریپ یدرباره دعا س یث علیحد
را  یاراده سفر یوقت ص امبریه گفت: پکاند  ت نمودهیروا س یاحد و بزار از عل

 یاریا به یبار خدا«: ترجمه، »�ك اس�ا� بك اصول، و�ك اجول، و«گفت:  ینمود م یم

 یثمیھ .٣»نمک یر میتو س یارینم، و به ک یتوجوالن م یارینم، و به ک یتو حمله م
 اند. رجال آن دو ثقه :دیگو ی) م۱۳۰/۱۰(

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۴۶۶. ابوداوود (صحیح -١
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۸۷) ابن السنی (۳۱۴. ترمذی (صحیح -٢
 ).۱۰/۱۳۰) نگا: المجمع (۹۰/ ۱. احمد (صحیح -٣



 ٤٦٩  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

 در سفر ص امبریپ یعمر و براء درباره دعاث ابن یحد
به  یوقت ص امبریه: پکاند  ت نمودهیروا س از ابن عمر یمسلم، ابوداود و ترمذ

گفت و  یرا مر خداوند یبکح و تیشد، سه بار حمد، تسب یقصد سفر بر شترش سوار م
 فرمود: یبعد از آن م

ا� انا  ،١منقلبونـر�نا لانا اىل سخرنلا هذا وما كنا هل مقرن�، و يسبحان اذل«
ىض، ا� هون علينا سفرنا هذا من العمل ما ترواتلقوى و سفرنا هذا الرب �سالك يف

اعوذبك  االهل. ا� ا� السفر واخلليفة يف بعد االرض. ا� انت الصاحب يف اطوعناو
و  کپا«: ترجمه .»مالـالاالهل و منقلب يفـسوء المنظر، وـ�آبة المن وعثاء السفر، و

آن را  یضبط و نگھدار ییما مسخر ساخت، وگرنه ما توانا ین را برایه اک ییمنزه است، خدا
، تقوا ییکن سفرمان از تو نیم، خداوندا، ما در ایگردیپروردگارمان باز مسوی  بهم، و ما ینداشت
ما آسان  ین سفر ما را برایا، ایم، بار خداینک یطلب م یشو یم یه از آن راضکرا  یو عمل

، ین در خانواده ھستیق در سفر و جانشیا، تو رفیوتاه ساز. بار خداکن را یگردان، و بعد زم
در خانواده و مال در وقت برگشتم  یدن بدیسفر و منظر بد، و از د یھا خداوندا من از مشقت

 .»برم یبه تو پناه م
 تَائِبُوَن اَعبُِدوَن لَِر�ِّنَا آيِبُونَ «د: یافزا یگفت، و بر آن م ین را میگشت ا یبر م یو وقت
پروردگارمان  ینندگان و براکنندگان، عبادت کما برگردندگان، توبه « :ترجمه ،»ساجدون

) آمده است. و نزد ۲۶۱/۲ن در جمع الفوائد (ین چنیا .٢»مینندگان ھستکسجده 
رون یب یسفر یبرا یوقت ص ه گفت: رسول خداکت است یروا س از براء یعلیابو
 گفت: یم شد یم

َْ�ُ ، َمْغِفَرًة ِمنَْك َورِْضَوانًا، �ِيَ ُهمَّ بَالاًغ ُ�بَلُِّغ َخْ�ًااللَّ «
ْ
ٍء قَِديرٌ ، إِنَّ ِدَك اخل ، َك ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْهِل اللَُّهمَّ 
َ
َِليَفُة يِف األ

ْ
َفِر، َواخل اِحُب يِف السَّ نَْت الصَّ

َ
ْطوِ ، اللَّهُ أ

َ
َفَر، َوأ ْن َعلَيْنَا السَّ َا  مَّ َهوِّ

َ
نل

رَْض 
َ
ُعوذُ األ

َ
َفرِ  ، اللَُّهمَّ أ ُمنَْقلَِب بَِك ِمْن َوْ�ثَاِء السَّ

ْ
خداوندا، من «: ترجمه .»، َوَ�آبَِة ال

ر در دست یطلب دارم، خ یر باشد، و از تو مغفرت و رضامندیه توأم با خکخواھم  یم یدنیرس
، ین در خانواده ھستیسفر و جانشق در یا، تو رفی، بار خداییز قادر و توانایتوست و تو بر ھر چ

وتاه ساز. خداوندا، من کو  یکما نزد ین را برایما آسان گردان و زم یا، سفر ما را برایبار خدا

                                           
 .)۱۳زخرف: -١
 ).۳۴۴) ترمذی (۲۵۹۹) ابوداوود (۱۳۴۲مسلم ( -٢
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د: یگو ی) م۱۳۰/۱۰( یثمیھ .١»برم یو رنج بازگشت پناه م یسفر و بد یھا به تو از مشقت
 باشد. یه ثقه مکفه، یر فطربن خلیغ اند، حیرجال آن رجال صح

خواست به  یه مک یا هیدن قریھنگام سحر در سفر و ھنگام د ص امبریپ یدعا
 آن داخل شود

 یدر سفر یوقت ص امبریه: پکاند  ت نمودهیروا س رهیمسلم و ابوداود از ابوھر

ِ وَُحْسِن بََالئِِه َعلَيْنَا َر�َّنَا «گفت:  ینمود م یبود و سحر م یم َع َساِمٌع حِبَْمِد ا�َّ َصاِحبْنَا َسمَّ
ِ ِمَن انلَّارِ  فِْضْل َعلَيْنَا اَعئًِذا بِا�َّ

َ
نعمتش  یش خداوند را و خوبیستا یا شنونده«: ترجمه. »َوأ

باش و بر ما فضل فرما، به خداوند از آتش پناه مان  ق و ھمراهید، پروردگار ما، رفیرا بر ما شن

 ) آمده است.۲۶۲/۲ن در جمع الفوائد (ین چنیا .٢»مییجو یم
ه گفت: ھمراه رسول خدا سفر کت نموده، یروا س در األوسط از ابن عمر یو طبران

ا� «گفت:  یخواست به آن داخل شود م یه مکد ید یرا م یا هیقر یم، وقتینمود یم
حبب صالىح اهلها ا� ارزقنا حياها، وحببنا اىل اهلها، و -ث مرات ثال -بارك نلا فيها 

ا از قوام یبار خدا -سه بار  -ب فرما یت نصکما در آن بر یبرا خداوندا،«: ترجمه. »ايلنا
ما  ین اھل آن را برایاھل آن محبوب گردان و صالح یما رزق بده و ما را برا یآن برا یزندگ

 د است.ید: اسناد آن جیگو ی) م۱۳۴/۱۰( یثمیھ .٣»دوست و محبوب بگردان
د ید یه مکرا  یا هیھر قر ص ه: رسول خداکت نموده، یروا س بیاز صھ یو طبران

ا� رب السماوات السبع وما اظللن، ورب «گفت:  یخواست به آن داخل شود م یو م
رش ما انا �سال خ� هذه القر�ة، ونعوذ بك من رشها ورش اهلها و ،ما ذررنالر�اح و

د، و ان ه نمودهیسا ھفتگانه و آنچه را آنھا یھا ا، پروردگار آسمانیبار خدا«: ترجمه. »فيها
م، و به تو از شر آن یطلب یه را مین قریر ایاند، ما خ پروردگار بادھا و آنچه را به ھوا بلند نموده

د: رجال آن یگو ی) م۱۳۵/۱۰( یثمیھ .٤»میبر یشر اھل آن و شر انچه در آن است پناه م و

                                           
 ).۱۳۰/ ۱۰) نگا: المجمع (۱۶۶۳. ابویعلی (صحیح -١
 ).۲۷۱۸مسلم ( -٢
 ).۱۳۴/ ۱۰. طبرانی در االوسط ھیثمی سند آن را جید (خوب) دانسته است. (صحیح -٣
 ).۴۴لیوم واللیلة () نسائی در عمل ا۴۴۶/ ۱) حاکم (۳۷۰/ ۴. ابن حبان (حسن -٤



 ٤٧١  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

 ص امبریپ یاند. و دعاھا ه ھر دو ثقهکر عطاء بن مروان و پدرش یغاند  حیرجال صح
ه گذشت لیسب یدر سفر، در بخش توجه و اھتمام به دعاھا در جھاد ف  .اللَّ

 هنگام وداع و خداحافظی ص دعاهای پیامبر

ْسَتْوِدُع اَهللا ِديَنَك «در وداع:  ص امبریقول پ
َ
 »أ

ا با تو یگفت: ب ب ه گفت: ابن عمرکت نموده، ی) از قزعه روا۲۳۲/۳ابوداود (

َ «نمود،  یبا من خداحافظ ص خداه رسول کم ینما یچنان خداحافظ ْستَوِْدُع ا�َّ
َ
أ

َماَ�تََك وََخَواِ�يَم َ�َمِلَك 
َ
نت را، امانتت را، و خاتمه عملت را به ید«: ترجمه .»ِدينََك َوأ

 یه: ابن عمر براکت نموده ین را از سالم روای) ا۱۸۲/۲( یترمذ .١»سپارم یخداوند م
 یه با تو چنان خداحافظکشو،  یکمن نزد گفت: به ید میخواست سفر نما یه مک یمرد

ْستَوِْدُع اهللاَ «گفت  ینمود و م یم یبا ما خداحافظ ص ه رسول خداکنم، ک
َ
و مثل  »...أ

 ب است.یح و غریث حسن و صحین حدید: ایگو یم یر نموده. ترمذکآن را ذ

 ندک یسفر م یه خبرش داد وک یبه مرد ص امبریقول پ
 ص نزد رسول خدا یه گفت: مردکت نموده، یروا س ) از انس۰۱۸۲/۲( یترمذ

خداوند «ش دارم، به من توشه بده، گفت: یدر پ یرسول خدا، من سفر یآمد و گفت: ا
، »و گناھت را ببخشد«م اضافه نما، فرمود: ی، گفت: برا»دیعطا فرما یبه تو توشه تقو

ت یبرا یباشه ک ییر را ھر جایو خ«ت، گفت: ی، پدر و مادرم فدایفزایم بیگفت: برا
 ب است.یث حسن و غرین حدید: ایگو یم یترمذ .٢»آسان گرداند

 یگریو مرد د یھنگام وداع قتاده رھاو ص امبریقول پ
ه کاند  ت نمودهیروا س از پدرش قتاده یو بزار از ھشام بن قتاده ورھاو یطبران

ردم، کد، دستش را گرفتم و با او وداع یقومم گردان یمرا وال ص هک یگفت: ھنگام
را توشه ات بگرداند. گناھت را ببخشد و  یخداوند تقو«به من گفت:  ص امبر خدایپ

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۲۶۰۰. ابوداوود (صحیح -١
 .) آلبانی می گوید: حسن صحیح است۳۴۴۴. ترمذی (حسن صحیح -٢
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د: یگو ی) م۱۳۱/۱۰( یثمیھ .١»ر رھنمونت سازدیخسوی  به یآور یه روک ییھر جا
گفت:  یه مردکت نموده یروا س رهی) از ابوھر۱۸۲/۲( یاند. و ترمذ رجال آن دو ثقه

و ترس خدا را در  یتقو«ه نما، فرمود: یبه من توصنم، کخواھم سفر  یرسول خدا، م یا

ه ا یر و بر ھر بلندیش گیپ ا� «د، گفت: یگردان یه آن مرد روک ی، ھنگام»بر بگوکاللَّ
ساز، و سفر را  یکش نزدیرا برا یا، دوریبار خدا«: ترجمه، »اطوهل العبد، و هون عليه السفر

 حسن است. ثین حدید: ایگو یم یترمذ .٢»ش آسان گردانیبرا

 دن لباسیدن و پوشیدر وقت خوردن، نوش ص امبریپ یدعاھا
 ص امبریسفره پ یه: وقتکاند  ت نمودهیروا س از ابوامامه ی، ابوداود و ترمذیبخار
، َوال ُموَدٍَّع، َوال «گفت:  یشد م یجمع م ِ َكثًِ�ا َطيِّبًا ُمبَاَرً� ِ�يِه َ�ْ�َ َمْكيِفٍّ َْمُد ِ�َّ

ْ
ُمْستَْغً� احل

شود  یتفا نمکه بر آن اک یشیخداست، ستا یبرا کو مبار کاد، پایش زیستا«: ترجمه، »َ�نُْه َر�َّنَا

 .٣»پروردگار ما یرد، ایگ یصورت م ییپروا بی شود و نه از آن یرده مک کو نه آن تر
لباس  یوقت ص امبریه گفت: پکت است یروا س دیو ابوداود از ابوسع یو نزد ترمذ

 ا منجعلناطعمنا وسقانا و يهللا اذل احلمد«گفت:  ینمود م یرا بر تن م یدیجد
 .٤»مسلم�ـال

نت َكَسوتَ� هذا «
َ
يِه باسمه، إِما قميصا، و�ما ِعمامة، أو  -اللَّهمَّ لك احلمُد، أ و�ُسمِّ

ه، ورَشِّ ما ُصِنع هل -رِداء  بار «: ترجمه، »�سألك خْ�َه وخْ�َ ما ُصنَع هل، وأعوذ بك من رَشِّ
ا یراھن یا پیگرفت،  یو نام آن را م - یا دهین را به من پوشانیش تو راست، تو ایا، ستایخدا

خواھم، و به تو از شر  یآن ساخته شده م یر آنچه را براین و خیر ایاز تو خ -ا چادر یدستار 

) ۲۶۴/۲(ن در جمع الفوائد ین چنیا .٥»برم یآن ساخته شده پناه م یآن و شر آنچه برا
 آمده است.

                                           
/ ۱۰. ھیثمی آن را به طبرانی و بزار ارجاع داده و گفته است: رجال آن دو ثقه ھستند. (صحیح -١

۱۳۱.( 
 را حسن دانسته است.) آلبانی آن ۳۴۴۵. ترمذی (حسن -٢
 ).۳۲۸۴) ابن ماجه (۳۴۵۶) ترمذی (۳۸۹۴) ابوداوود (۵۴۵۸بخاری ( -٣
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۳۴۵۷) ترمذی (۳۸۵۰ابوداوود ( -٤
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۴۰۲۰. ابوداوود (صحیح -٥



 ٤٧٣  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

 در وقت دیدن مهتاب، و هنگام رعد و ابر و باد ص دعاهای پیامبر

 دن مھتابیدر وقت د ص امبریپ یدعا
مھتاب نو را  یوقت ص امبریه: پکت نموده یروا س ) از طلحه۱۸۳/۲( یترمذ

ُْمِن َواِإليَماِن «گفت:  ید مید یم ِهلَُّه َعلَيْنَا بِايلْ
َ
ُ اللَُّهمَّ أ الََمِة َواإلِْسَالِم َر�ِّ َوَر�َُّك ا�َّ ، »َوالسَّ

مان، سالمت و اسالم نو بگردان، پروردگار من و یت، اکا، آن را بر ما با بریبار خدا«: ترجمه

ت نموده است: ین لفظ رواین را از ابن عمر به ایر اکو ابن عسا .١»پروردگار تو خداست

رَبُ «
ْ
�

َ
ُ أ ِهلَّ ا�َّ

َ
ِ ، اللَُّهمَّ أ الََمِة َواإلِْسَالِم َواتلَّْوِ�يِق ل ْمِن َواِإليَماِن َوالسَّ

َ
َما ُ�ِبُّ َر�ُّنَا ُه َعلَيْنَا بِاأل

ُ َوَ�ْرىَض  ا، آن را بر ما به امن و امان یبار خدا ،خداوند بزرگ است«: ترجمه، »، َر�ُّنَا َوَر�َُّك ا�َّ
نو گردان، پروردگار ما و  یشو یم یو راض یدار یق به آنچه دوست میو اسالم و توف یو سالمت

ه است ن را از ابن یز این ی) آمده است. و طبران۳۲۶/۴نز (که در الک. چنان»پروردگار تواللَّ
ه ا ر ننموده است:کن را ذیا یه وکنیت نموده مگر ایعمر به مثل آن روا و نزد (بر، کاللَّ

ت ین رواید: در ایگو ی) م۱۳۹/۱۰( یثمیآمده است. ھ )مان در بدل امان استیا یو
 باشد. یضعف م یآمده، و در و )یحاطب(م یعثمان بن ابراھ

 یوقت ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س جیاز رافع بن خد یو طبران

، و »یر و رھنمونیمھتاب خ«: ترجمه، »رشدهالل خ� و«گفت:  ید مید یمھتاب نو را م

ُ اللَُّهمَّ «گفت:  یبعد از آن م ل
َ
ْسأ

َ
ْهرِ ِإ�ِّ أ َقَدرِ َك ِمْن َخْ�ِ َهَذا الشَّ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن ، وََخْ�ِ ال

َ
، َوأ

هِ  نم، و از شر آن به ک یر قدر را سئوال مین ماه و خیر ایا، من از تو خیبار خدا«: ترجمه ،»رَشِّ

 ) گفته، حسن است.۱۳۹/۱۰( یثمیه ھکاسناد آن، چنان .٢، سه بار»برم یتو پناه م

 ھنگام رعد، ابر و باد ص امبریپ یدعا
 ص امبریه: پکت نموده یروا ص امبریه: پکت نموده یروا س از ابن عمر یترمذ

نَا بَِغَضِبَك َوَال ُ�ْهِلْكنَا «گفت:  ید میشن یرعد و صاعقه را م یصدا یوقت
ْ
اللَُّهمَّ َال َ�ْقتُل

 کش و به عذابت ھالکما را به غضبت ما، یبار خدا«: ترجمه، »بَِعَذابَِك واََعفِنَا َ�بَْل َذلَِك 

                                           
 ).۲۸۶/ ۴) حاکم (۱۰/ ۲) آلبانی آن را صحیح دانسته است. احمد (۳۴۵۱. ترمذی (صحیح -١
 ) ھیثمی آن را حسن دانسته است.۲۷۶/ ۴. طبرانی (حسن -٢
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 ) آمده است.۲۶۴/۲ن در جمع الفوائد (ین چنی. ا١»بدهمان  تیمگردان و قبل از آن عاف
شد،  ید میباد شد یه: وقتکاند  ت نمودهیروا ل شهیاز عا ی، مسلم و ترمذیبخار

 «گفت:  یم ص خدا ینب
َ
سأ

َ
رِسلَْت بِِه،  وََخْ�َ ، لَُك َخ�َها، وََخَ� َما فيهااللَُّهمَّ إ� أ

ُ
َما أ

َها، َورَشِّ ما فيها رِسلْت بِهَوأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ
ُ
ر یا، من ازتو خیبار خدا«: ترجمه ،»، ورَشِّ ما أ

طلبم، و به تو از  یر آنچه را به آن فرستاده شده است میر آنچه را در آن است و خیخ ،آن را

، و نزد ٢»برم یفرستاده شده است پناه م شر ان، شر آنچه در آن است و شر انچه به آن
ار را کد ید یناره آسمان مکابر را در  ص امبریپ یه: وقتکت است یروا یابوداود از و

ا� «گفت:  یرد، و بعد از آن مک یبود آن را زود ادا م ینمود، و اگر در نماز م یم کتر
و اگر باران ». برم یشرش به تو پناه ما من از یبار خدا«: ترجمه، »أُعوُذ بَِك ِمْن رَشَِّهاا� 

ن در ین چنیا .٣»ا، باران گوارایبار خدا«: ترجمه، »اللَُّهمَّ َصيِّبا َهِنيئا«گفت:  ید میبار یم
 ) آمده است.۲۶۵/۲جمع الفوائد (

ابر  یوقت ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ل شهیبه از عایش یابن اب
داشت  یه در آن قرار مکرا  ید، عملید یآسمان م یھا نارهکاز  یا نارهکرا در  ینیسنگ

اللَُّهمَّ «گفت:  یداد و م یقرار م یبود، و خود را روبرو ینمود، اگرچه در نماز م یم کتر
رِْسَل بِهِ 

ُ
ا، ما از شر انچه به آن فرستاده شده به یبار خدا«: ترجمه، »إِنَّا َ�ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما أ

ا، یبار خدا«: ترجمه، »اللَُّهمَّ َصيِّبًا نَافًِعا«گفت:  ید میبار یو اگر باران م »میبر یتو پناه م

د، خداوند یبار یساخت و نم یا سه بار، و اگر خداوند آن را دور می، دو بار »باران نافع
 ) آمده است.۲۹۰/۴نز (کن در الین چنیا .٤ستود یرا بر آن م یتعال

ه ک یه گفت: وقتکت نموده، یروا س وعکسلمه بن ا ر واألوسط ازیبکدر ال یو طبران

ا، یبار خدا«: ترجمه، »اللَُّهمَّ لََقًحا ال َعِقيًما« :گفت یم ص شد، رسول خدا ید میباد شد

                                           
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۳۴۵۰. ترمذی (ضعیف -١
 ).۸۹۹مسلم ( -٢
) و گفته است: غریب است. ھمچنین احمد ۳۴۵۰) ترمذی (۵۰۹۹. آلبانی و ابوداوود (صحیح -٣

ح دانسته و ذھبی نیز وی را تایید کرده است. آلبانی نیز ) وی آن را صحی۲۸۶/ ۴) حاکم (۱۰/ ۲(
 آن را صحیح دانسته است. در سند آن ابومطر مجھول است و ابن ارطأة ضعیف است.

 ).۳۸۸۹. ابن ماجه (صحیح -٤



 ٤٧٥  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

ر یغ اند، حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۳۵/۱۰( یثمیھ .١»میمثمر باشد و نه عق
 باشد. یه ثقه مکره بن عبدالرحمن یمغ

 ینیبدون در نظر داشت وقت مع ص امبریپ یدعاھا
اسالك  ا� ا�«گفت:  یم ص خدا یه: نبکت نموده یروا س مسلم از ابن مسعود

، عفاف و غنا یت، تقویا، من از تو ھدایبار خدا«: ترجمه، »الغ�هدى والعفاف وـال

 .٢»طلبم یم
 هکت است، یروا ص امبریاز پ س یاشعر یاز ابوموس یو بخار یو ھم چنان نزد و

ْمِريْغِفْر يِل َخِطيئيَِت وََجْهِ� اللَُّهمَّ ا«نمود:  ین دعا، دعا میبه ا یو
َ
ايِف يِف أ نَْت وَ  ،، َو�رِْسَ

َ
َما أ

ْعلَُم بِِه ِم�ِّ 
َ
ي وََهْزِ�، وََخَطيِئ َوَ�ْمِدي، َوُ�ُّ َذلَِك ِعنِْدي ، اللَُّهمَّ أ ، اللَُّهمَّ اْغِفْر اْغِفْر يِل ِجدِّ

ْعلَنْت َما يِل 
َ
رْت، َوَما أ رْسَ

َ
َرْت، َوَما أ خَّ

َ
ْمت َوَما أ ْعلَُم بِِه ِم�ِّ قَدَّ

َ
نَْت أ

َ
ُم، ، َوَما أ ُمَقدِّ

ْ
نَْت ال

َ
، أ

رُ  ُمؤَخِّ
ْ
نَْت ال

َ
ٍء قَِديرٌ َوأ نَْت ىلَعَ لُكِّ يَشْ

َ
م و جھلم، اسرافم یم خطایا، برایبار خدا«: ترجمه. »، َوأ

م و یم، خطایم، شوخی. خداوندا، گناه جّد یببخشا یتر عالمارم و آنچه را تو به آن از من کدر 
م، و آنچه را پنھان ینما یم آنچه میا، برایو ھمه آن نزدم ھست. بار خدا یم را ببخشایقصد

امرز، تو یم بیبرا یتر ھست ام و آنچه را تو به آن از من عالم انجام داده یام، و آنچه را علن نموده

 .٣»ییز قادر و توانایو تو بر ھمه چ ،یننده و عقب برنده ھستکش یپ

اللَُّهمَّ «گفت:  یم ص ه گفت: رسول خداکت است یروا س رهیو نزد مسلم از ابوھر
ْصِلْح يِل آِخَرِ� 

َ
ْصِلْح يِل ُدْ�يَاَي الَّيِت ِ�يَها َمَعايِش َوأ

َ
ْمِري َوأ

َ
ي ُهَو ِعْصَمُة أ ِ

َّ
ْصِلْح يِل ِديِ� اذل

َ
أ

َموَْت َراَحًة يِل ِمْن لُكِّ رَشٍّ  الَّيِت ِ�يَها َمَعاِدي
ْ
ََياَة ِزَ�اَدًة يِل يِف لُكِّ َخْ�ٍ َواْجَعْل ال

ْ
، »َواْجَعْل احل

م یم را برایایه عصمت امرم است، و دنکم اصالح بگردان، ینم را برایا، دیبار خدا«: ترجمه
در آن معاد و برگشتم  هکم اصالح بگردان یام است، و آخرتم را برا یه در آن زندگکاصالح بگردان، 

 .٤»از ھر شر بگردان یم راحتیر بگردان و مرگ را برایدر ھر خ یادتیم زیرا برا یاست، و زندگ

                                           
/ ۷) وی آن را صحیح دانسته و ذھبی نیز با وی موافقت نموده. طبرانی (۲۶۸/ ۴. حاکم (صحیح -١

 ).۱۰/۱۳۵نگا: المجمع () ۳۶۴/ ۳) بیھقی (۳۷
 ).۴۱۶/ ۱) احمد (۳۸۳۲) ابن ماجه (۳۴۸۹) ترمذی (۲۷۲۱مسلم ( -٢
 ).۲۷۱۹) مسلم (۶۳۹۸بخاری ( -٣
 ).۲۷۲۰مسلم ( -٤



 حیات صحابه    ٤٧٦

 

 ص ه: رسول خداکت است یروا ب از ابن عباس یبخار یھم چنان نزد و
َ�بُْت َو�َِك َخاَصْمُت «گفت:  یم

َ
َْك أ

َ
ُت َو�يِل

ْ ْسلَْمُت َو�َِك آَمنُْت وََعلَيَْك تََو�َّ
َ
اللَُّهمَّ لََك أ

َ  اللَُّهمَّ إِ�ِّ 
َ

تَِك َال إهِل ُعوُذ بِِعزَّ
َ
ْن تُِضلَِّ� أ

َ
نَْت أ

َ
 أ

َّ
ِ   إِال

َّ
ىَحُّ اذل

ْ
نَْت ال

َ
نُّ َواِإل�ُْس  يأ ِ

ْ
َال َ�ُموُت َواجل

ل نمودم، به کمان آوردم، بر تو تویتو اسالم آوردم، به تو ا یا، برایبار خدا«: هترجم، »َ�ُموتُونَ 
ه کنیبرم از ا یا، من به عزت تو پناه میت برگشتم و به مدد تو مخاصمه نمودم. بار خدایسو

 .١»رندیم ی، و جن و انس میریم یه نمک یھست یا ست، تو زندهیجز تو ن یی، خدایگمراھم ساز
ن یا ص امبریپ یثر دعاکه گفت: اکت است یروا ل از ام سلمه یو نزد ترمذ

يِب ىلَعَ ِديِنَك «بود: 
ْ
ُقلُوِب، َ�بِّْت قَل

ْ
ھا، قلبم را بر  گرداننده قلب یا«: ترجمه ،»يَا ُمَقلَِّب ال

 ث حسن است.ید: حدیگو یم یترمذ .٢»نت ثابت گردانید
گفت:  یم ص خدا ه گفت: رسولکت است یروا ل شهیھم چنان از عا یو نزد و

َوارَِث ِم�ِّ  يبرََصِ  يِف  واََعفِِ�  يَجَسدِ  يِف  اللَُّهمَّ اَعفِِ� «
ْ
ُه ال

ْ
َِليُم  َواْجَعل

ْ
ُ احل  ا�َّ

َّ
َ إِال َال إهِلَ

َعالَِم�َ 
ْ
ِ رَبِّ ال َْمُد ِ�َّ

ْ
َعِظيِم َواحل

ْ
َعْرِش ال

ْ
ِ رَبِّ ال َكِر�ُم ُسبَْحاَن ا�َّ

ْ
در ا، یبار خدا«: ترجمه، »ال

نطور یب نما، و آن را تا آخر ھمیت نصیم عافیب فرما در چشمم برایت نصیم عافیجسدم برا
ه پروردگار کرا  ییاست خدا یکوجود ندارد، پا یم ھستیرکه بردبار و کجز تو  یینگه دار، خدا

 .٣»ان استیه پروردگار جھانکراست  ییش خدایم است و ستایعرش عظ
ه گفت: کت است یروا ب و ابوداود و ابن ماجه از ابن عباس یو ھم چنان نزد و

 گفت: یدعا نموده م ص امبریپ
ِع�ِّ «

َ
ِ� وَ  رَبِّ أ َّ َوانرُْصْ َّ َواْمُكْر يِل  َوالَ  َال تُِعْن ىلَعَ َّ َواْهِدِ� وَ  َ�نرُْصْ ىلَعَ ِ  َال َ�ْمُكْر ىلَعَ

َو�رَسِّ
ُهَدى يِل 

ْ
ِ�  ال َّ  ىلَعَ َمنْ  َوانرُْصْ ِ� َ�ىَغ ىلَعَ

ْ
ابًا لََك ِمْطَوااًع   رَبِّ اْجَعل ًرا لََك رَهَّ ًرا لََك َذاكَّ لََك َشاكَّ

اًها مُ  وَّ
َ
َْك أ

َ
ِجْب َدْعَوِ�  َواْغِسْل َحْو�َيِت  ِنيبًا رَبِّ َ�َقبَّْل تَْو�يَِت لََك ُ�ِْبتًا إِيل

َ
يِت  َوأ  َوَ�بِّْت ُحجَّ

يِب َواهْ 
ْ
م نما، و بر من کمکپروردگارا، «: ترجمه ،»قليبَة َواْسلُْل َسِخيمَ وسدد لسا�  ِد قَل

له فراھم ساز، و یر و حیم تدبیرا نصرت مده، برآ یسکن، نصرتم بده و بر من کم کمکرا  یسک

                                           
 ).۳۰۲/ ۱) احمد (۶۷) مسلم در کتاب الذکر (۱۱۲۰بخاری ( -١
طبرانی ) ۲۸۸/ ۲حاکم ( )۲۵۱۱۶) و آن را حسن دانسته است. احمد (۳۴۸۰. ترمذی (صحیح -٢

 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۲۳۴/ ۱(
 ).۵۳۰/ ۱) حاکم آن را حسن دانسته است (۳۴۸۰. ترمذی (ضعیف -٣



 ٤٧٧  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

ه بر ک یسکتم را آسان گردان، و بر یتم نما و ھدایله فراھم مساز، ھدایر و حیبر ضد من تدب
 -ع، جواب دھنده یر، ترسنده، مطکر، ذاکت شایبرامن بغاوت نموده نصرتم بده، پروردگارا، مرا 

ل و ین، دلکم را قبول ی، دعایام را قبول فرما، گناھم را بشو بگردان، توبه -ننده کا برگشت ی

 .١»شکرون ینه قلبم را بکیت نما، زبانم را استوار ساز و یحجتم را ثابت ساز، قلبم را ھدا

 ح است.یث حسن و صحید: حدیگو یم یترمذ. »باياو اها من«آمده:  یت ترمذیو در روا
ت یروا -ح دانسته یه آن را به شرط مسلم صحک - س م از ابن مسعودکو نزد حا 

ا� إنا �سألك موجبات رمحتك «ن بود: یا ص رسول خدا یه گفت: از دعاکاست 
 ،»انلاروعزائم مغفرتك والسالمة من لك إثم والغنيمة من لك بر والفوز باجلنة وانلجاة من 

از ھر گناه  یآمرزشت را، سالمت یا، ما از تو موجبات رحمتت را، اسباب واقعیبار خدا«: ترجمه

ن در ین چنیا .٢»میطلب یبه جنت و نجات از آتش را م یابیامکرا و  ییکمت از ھر نیرا، غن
 ) آمده است.۴۹۸( یار نووکتاب أذک

ه بن عمرو یاحمد و طبران دعا  ص ه: رسول خداکاند  ت نمودهیروا ب از عبداللَّ

بار «: ترجمه، »� ذلك عندناا� اغفرنلا ذنو�نا وظلمنا وهزنلا وجدنا وعمدنا، و«نمود:  یم
، و یما را ببخشا یو عمد یما را و قصد یما را، عمل جد یا، گناھان ما را، ظلم ما را، شوخیخدا

 ن دو حسن است.یاسناد اد: یگو ی) م۱۷۲/۱۰( یثمیھ .٣»ھا نزد ما ھست نیھمه ا
ه گفت: کت است یروا ب نیو ھم چنان نزد آن دو و بزار از عمران بن حص

ْدُت َوَما «ن بود: یبه طور اغلب ا ص امبریپ یدعا ُت َوَما َ�َعمَّ
ْ
ْخَطأ

َ
اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َما أ

ْدُت  ُت َوَما َ�َعمَّ
ْ
ْعلَنُْت َوَما َجِهل

َ
رُْت َوَما أ رْسَ

َ
ا، آنچه را خطا نمودم و یبار خدا«: ترجمه، »أ

ردم و آنچه را ندانستم و به ک ینمودم و آنچه را علن یانجام دادم، آنچه را سر یآنچه را عمد

) ۱۷۲/۱۰( یثمیھ .٤»م ببخشیانجام دادم، برا یب شدم و آنچه را عمدکجھالت مرت
 باشد. یه ثقه مک یلیر عون عقیغ اند، حیھا رجال صح د: رجال آنیگو یم

                                           
) ۱۵۱۱ -۱۵۱۰) وی آن را حسن و صحیح دانسته است. ابوداوود (۳۵۵۱. ترمذی (صحیح -١

 آلبانی آن را صحیح دانسته است.
 ).۵۲۵/ ۱. حاکم (صحیح -٢
 ).۲۹۶/ ۳) آن را حسن دانسته است و طبرانی (۱۷۲/ ۱۰ھیثمی () ۱۷۳/ ۲. احمد (حسن -٣
 ).۱۷۲/ ۱۰) نگا: المجمع (۱۲۱/ ۱۸) و طبرانی (۴۳۷/ ۴. احمد (صحیح -٤



 حیات صحابه    ٤٧٨

 

اللَُّهمَّ «گفت:  یم ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ل شهیاحمد از عاو 
يِق 

ْ
ْحَسنَْت َخل

َ
ْحِسْن ُخليُِق  أ

َ
، اخالقم را ھم یا و نمودهیکا، خلقم را نیبار خدا«: ترجمه، »فَأ

ز ین یعلیاحمد و ابو اند، حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۷۳/۱۰( یثمیھ .١»و سازیکن
 اند. ردهکت یح روایمسعود به مثل آن به اسناد صحن را از ابن یا

ه: رسول کاند  ت نمودهیروا ل به دو اسناد حسن از ام سلمه یعلیاحمد و ابو
 گفت: یم صخدا

قَْومَ  بِّ اْغِفْر َوارَْحْم َواْهِدِ� رَ «
َ
ِبيَل األ امرز، رحمم نما، یم بیا، برایبار خدا«: ترجمه ،»السَّ

  .٢»نکتم یو به راه استوارتر ھدا
 ص ه رسول خداکت است یروا س کدر األوسط از انس بن مال یو نزد طبران

ارساز اسالم و اھل ک یا«: ترجمه، »يا و� اإلسالم وأهله ثبت� به حىت ألقاك«گفت،  یم

) ۱۷۴/۱۰ ۱۷۶( یثمیه ھکرجال آن، چنان .٣»اسالم، مرا بر اسالم تا مالقاتت ثابت گردان
 اند. گفته، ثقه

ه گفت: از رسول کاند  ت نمودهیروا س یشیارطات قر یاز بسربن اب یطبراناحمد و 

ِجْرنَا ِمْن ِخْزِي «نمود:  یه دعا مکدم یشن ص خدا
َ
ُموِر لُكَِّها َوأ

ُ
ْحِسْن اَعقِبَتَنَا يِف األ

َ
اللَُّهمَّ أ

ْ�يَا وََعَذاِب اآلِخَرةِ  گردان، و از  یکا، فرجام ما را در ھمه امور نیبار خدا«: ترجمه ،»ادلُّ

ن یه اک یسک«ه گفت: کافزوده،  ی، و طبران٤»دهمان  ا و عذاب آخرت امانیدن ییرسوا
د: رجال یگو ی) م۱۷۸/۱۰(یثمیھ». ردیم یش میدن بال برایش باشد، قبل از رسیدعا

 اند. ثقه یطبران یاز اسنادھا ییکاحمد و 

                                           
) و ۵۱۸۱) و از ابن مسعود و ھمچنین ابویعلی (۴۰۳/ ۱( ل ) از عایشه۶۸/ ۸. احمد (صحیح -١

 ).۱۲۷۱طیالسی (
) در آن یک راوی ضعیف است و ھمچنین سند به ۳۰۳/ ۶) احمد (۶۸۹/ ۳. ابویعلی (ضعیف -٢

علت آنکه حسن بصری از ام سلمه نشنیده است منقطع است. عجیب این است که ھیثمی آن را 
 حسن دانسته است.

 ).۱۷۶/ ۱۰) نگا: المجمع (۲۰۶/ ۱. طبرانی در االوسط (صحیح -٣
 ).۵۹۱/ ۳) و حاکم (۱۸۱/ ۴. احمد (حسن -٤



 ٤٧٩  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

 ص رسول خداه: کت است یروا س آنان از ابوصرمه یو ھم چنان نزد ھر دو
لَُك ِغنَاَي وَِغَ� َمْوالَي «گفت:  یم

َ
ْسأ

َ
خود و  یمن از تو غنا ،ایبار خدا«: ترجمه ،»اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 یاز اسنادھا ییکد: رجال یگو ی) م۱۷۸/۱۰( یثمیھ .٢»نمک یرا طلب م ١میموال یغنا
 اند. حیاحمد رجال صح

لَُك  اللَُّهمَّ إِ�ِّ «گفت:  یم ص ه رسول خداکت است یروا س و نزد بزار از ثوبان
َ
ْسأ

َ
أ

 َّ ْن َ�تُوَب ىلَعَ
َ
َمَساِكِ� َوأ

ْ
ُمنَْكَراِت وَُحبَّ ال

ْ
يِّبَاِت َوتَْرَك ال ن اردت بعادك فتنة أن الطَّ

َ
َوأ

م، و ینما یھا را سئوال م یکو پاھا  یخداوندا، من از تو خوب«: ترجمه، »تقبض� غ� مفتون
، و اگر به بندگانت اراده ییام را قبول فرما ه توبهکنینان را و اکیمس یرات و دوستکمن کتر

) ۱۸۱/۱۰( یثمیھ .٣»یی، مرا بدون افتادن در دام فتنه قبض نمایرا نمود یا فتنه
 د: اسنادش حسن است.یگو یم

 ا�«گفت:  یم ص ه رسول خداکت است یروا ل شهیاز عا یو نزد طبران 
ن یتر ا، فراخیبار خدا«: ترجمه، »يانقطاع عمرو اجعل اوسع رزقك ىلع عند كرب س�

ه کاسناد آن، چنان .٤»ب گردانیرزقت را بر من در وقت بزرگ سنم و انقطاع عمرم نص
 ) گفته، حسن است.۱۸۲/۱۰( یثمیھ

 شهیجامع و آموزش آن به عا یو دوست داشتن دعاھا ص امبریپ جامع یدعاھا
از جمله  ص گفت: رسول خداه کت نموده، یروا ل شهیبه از عایش یابن اب

ن در ین چنیگذاشت. ا یآن را م یداشت و ما سوا یجامع را دوست م یدعاھا، دعا
 س قیر صدکه: ابوبکت نموده یروا ل شهیم از عاک) آمده است. و حا۲۹۱/۱نز (کال

داشت،  یشه پنھان میه آن را از عاک یزیداخل شد، و درباره چ ص نزد رسول خدا
 ص امبریگزارد، پ یشه در آن فرصت نماز میصحبت نمود، و عا ص ھمراه رسول خدا

ه ک ی، ھنگام»- یگریلمه دکا یار نما یامل را اختک یشه، دعاھایعا یا«به او گفت: 

                                           
رو، دوست یه، پیاست از جمله: پسر عمو ھمسا یادیز یرنده معانیدر برگ یلمه در عربکن یا -١

 ه آمده است.ین در النھاین چنیدارنده، غالم، خسر و... ا
 ).۱۸۱/ ۱۰) ابن ابی شیبه (۴۵۳/ ۳. احمد (صحیح -٢
 ).۱۸۱/ ۱۰. بزار در المجمع (حسن -٣
 ).۱۸۲/ ۱۰. طبرانی در المجمع (حسن -٤



 حیات صحابه    ٤٨٠

 

لُك ِمْن  بگو:«ش گفت: ید، برایرا از آن پرس ص امبریشه فارغ شد، پیعا
َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إ�ِّ أ

َْ�ِ لُكِِّه اَعِجِلِه َوآِجِلهِ 
ْ
ِّ لُكِِّه اَعِجِلِه اخل ُعوُذ بِك ِمْن الرشَّ

َ
ْعلَْم، َوأ

َ
، َما َعِلْمت ِمنُْه َوَما لَْم أ

ْعلَمْ 
َ
ْو َ�َمٍل و، َوآِجِلِه، َما َعِلْمت ِمنُْه َوَما لَْم أ

َ
َْها ِمْن قَْوٍل أ

َ
َنََّة، َوَما قَرََّب إيل

ْ
لُك اجل

َ
ْسأ

َ
ُعوُذ ، أ

َ
َوأ

ْ بِك ِمْن انلَّارِ 
َ

ْو َ�َمٍل ، َوَما قَرََّب إيل
َ
َْ�ِ َما  ،َها ِمْن قَْوٍل أ

ْ
لَُك ِمَن اخل

َ
ْسأ

َ
لََك َ�بُْدَك منه َوأ

َ
َسأ

دٌ  ، ص رسولك �مدذبك من رشما استعاذبك منه عبدك واعوو ص َورَُسولَُك ُ�َمَّ
لَُك َما قََضيَْت يِل 

َ
ْسأ

َ
َْعَل اَعقِبَتَُه رََشداً  َوأ

َ
ْن جت

َ
ْمٍر أ

َ
من از تو ھمه ا، یبار خدا«: ترجمه. »ِمْن أ

دانم،  یدانم و آنچه را نم ینده، آنچه از آن رامیا در آیو عاجل باشد  یکخواھم، نزد یر را میخ
دانم و آنچه را  ینده، آنچه از آن را میا در آیبرم، عاجل باشد  یو به تو از ھمه شر پناه م

سازد، و به تو از  یکه به آن نزدکرا  ینم، و ھر قول و عملک یدانم، و از تو جنت را طلب م ینم
ر آنچه سئوال یسازد، و از تو از خ یکه به آن نزدک یبرم، و از ھر قول و عمل یآتش پناه م

آن را از تو سئوال نموده است، و از شر آنچه به تو پناه  ص ه بنده و رسولت محمدکنم، ک یم

ه کم، ینما یماز آن به تو پناه جسته، و از تو سئوال  ص ه بنده و رسولت محمدکم، یجو یم

ن یا .١»یو رشد بگردان یابیم رھی، عاقبتش را برایا صله نمودهیرا درباره من ف یھر امر
 ) آمده است.۳۰۶/۱نز (کن در الیچن

اند، و ابن ماجه افزوده:  ت نمودهیشه به مثل آن رواین را از عایاحمد و ابن ماجه ا
ث از اسناد ین حدید: ایگو یم مکحا .٢ھا من قول و عمل)یمن النار و ما قرب ال کاعوذ ب(

ن را در االدب یا ی) آمده، و بخار۵۰۶(ص یار نووکه در أذکح برخوردار است، چنان یصح
ه کنزدم وارد شد  یدر حال ص خدا یه گفت: نبکت نموده، یشه روای) از عا۹۴المفرد (ص
شه، یعا یا«ر نمودم، گفت: یاو تأخسوی  بهداشت و من  یارک یگزاردم، و یمن نماز م

رسول خدا،  یدم: ایه فارغ شدم، پرسک ی، ھنگام»ار نمایو و جامع را اختیکن یدعاھا
 ر نموده.کم ذکادت حایو دعا را توأم با ز» بگو...«گفت:  اند؟ دامکو و جامع یکن یدعاھا

 ابوامامه و اصحابش یجامع برا یو آموزش دعا ص امبریپ
 یدعا ص گفت: رسول خداه کت نموده، یروا س ) از ابوامامه۱۹۰/۲( یترمذ

 یرسول خدا، دعا یم: ایم، گفتیا ردهکاز آن را حفظ ن یزیچ چینمود، و ما ھ یادیز

                                           
 ).۵۲۲ ،۵۲۱/ ۱. حاکم (صحیح -١
 م موجود است.کن جمله در نزد حایفزوده، و این جمله را نیا یه وکح آنست یصح -٢



 ٤٨١  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

 یزیا شما را به چیآ«م، فرمود: یاز آن را حفظ ننمود یزیچ چیو ما ھ ینمود یادیز

ا� انا �سالك من خ� ما «: ییگو یه ھمه آن دعا را در برداشته باشد؟ مکنم کداللت ن
انت ، وص نعوذبك من رش ما استعاذ منه نبيك �مد، وص منه نبيك �مد سالك

ر آنچه را یا، ما از تو خیبار خدا« ،»ال قوة اال باهللامستعان، وعليك ابلالغ، وال حول وـال

م، یبر یاز تو سئوال نموده است، و به تو از شر آنچه پناه م ص ات محمد یه نبکم یطلب یم

دن بر توست، ی، و رسانیننده ھستک کمکاز آن پناه جسته است، تو  ص ات محمد یه نبک

ث ین حدید: ایگو یم یترمذ .١»ستیو قوت جز خدا برخوردار ن ییس از تواناکچ یو ھ
ت یآن روا ی) به معنا۹۹ن را در االدب المفرد (ص یا یب است، و بخاریحسن و غر

 رده است.ک

 جست یپناه م ص امبریاز آنچه پ استعاذه و پناه جستن
گفت:  یم ص ه گفت: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س و مسلم از انس یبخار

عُ «
َ
َكَسلاللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
َعْجز َوال

ْ
ُْخل ،وذ بِك ِمْن ال َهَرم َوابلْ

ْ
نُْب َوال

ْ
ُعوذ بِك ِمْن َعَذاب  ،َواجل

َ
َوأ

َقرْب 
ْ
ُعوُذ بَِك  ال

َ
َمَماِت َوأ

ْ
َمْحيَا َوال

ْ
سل، ک، یا، من به تو از ناتوانیبار خدا«: ترجمه، »ِمْن فِتْنَِة ال

و مردن  یبرم، و به تو از فتنه زندگ یبرم، و به تو ازعذاب قبر پناه م یو بخل پناه م یریترس، پ

 ینیو از سنگ«: ترجمه، »غلبة الرجالوضلع ادلين و«آمده:  یتی. و در روا»برم یپناه م

 .٢»قرض و غلبه مردان
گفت:  یش میدر دعا ص امبریه: پکت است یروا ل شهیو نزد مسلم از عا 

ْ�َمْل «
َ
ُت َوِمْن رَشِّ َما لَْم أ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َعِمل

َ
ا، من به تو یبار خدا«: ترجمه، »اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 .٣»برم یام پناه م ام، و از شر آنچه عمل ننموده از شر آنچه عمل نموده

اللَُّهمَّ إِ�ِّ «ن بود: یا ص رسول خدا یگفت: از دعاه کت است یروا س و از ابن عمر
ُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك 

َ
ِْو�ِل اَعِ�يَِتَك، َوفَُجاَءِة نِْقَمِتَك أ

َ
يِع َسَخِطَك ، َوحت : ترجمه. »، ومََجِ

                                           
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۳۵۲۱. ترمذی (ضعیف -١
 ).۲۷۰۶مسلم ( -٢
 ).۲۷۱۶مسلم ( -٣



 حیات صحابه    ٤٨٢

 

آمدن انتقامت و ھمه قھر و  یتت، ناگھانیا: من به تو از زوال نعمتت، بر گشتن عافیبار خدا«

 .١»برم یخشمت پناه م
ه کم یگو یمتان  یبرا یه گفت: من ھمانطورکت است یروا س د بن ارقمیو از ز

ُعوُذ « :فرمود یم یگفت: و یم ص رسول خدا
َ
َكَسِل اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
َعْجِز َوال

ْ
، بَِك ِمَن ال

ُْخِل  نُْبِ َوابلْ
ْ
َهَرِم وََعَذاِب َواجل

ْ
َقرْبِ ، ال، َوال

ْ
َها َوز�ها لَُّهمَّ آِت َ�ْفيِس َ�ْقَواَهاال نَْت َخْ�ُ َمْن َز�َّ

َ
، أ

ُعوذُ 
َ
نَْت َويِلَُّها َوَمْوالَها ، اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
ٍب ال َ�َْشُع، َوَ�َفٍس ال �َْشبَعُ  أ

ْ
َدْعَوٍة ال َمْن ، وَ بَِك ِمْن َقل

سالت، ترس، بخل، رنج و عذاب قبر ک، یتو از ناتوان ا، من بهیبار خدا«: ترجمه. »�ُْستََجاُب لََها
ن یش بساز، چون تو بھترکب گردان و پایش را نصینفسم تقوا یا، برایبرم. بار خدا یپناه م

ه ک یا، من به تو از علمی. بار خدایآن ھست کو مال یسازد، و تو ول که آن را پاک یھست یسک
رده کش اجابت یه براک ییشود و دعا یر نمیه سک یترسد، نفس یه نمک یرساند، قلب ینفع نم

 .٢»برم یشود پناه م ینم
ه: کت است یروا ل شهیح از عایصح یچھارگانه به اسنادھا یھا و نزد امام

ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة انلَّاِر وََعَذاِب انلَّارِ «نمود:  یلمات دعا مکن یبا ا صامبریپ
َ
 اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ِغَ� رَشِّ  َوَمنْ 
ْ
ا، من به تو از فتنه آتش و عذاب آتش، از شر غنا و یبار خدا«: ترجمه »َوالَفقر ال

 .٣»برم یفقر پناه م
گفت:  یم ص امبریه گفت: پکت است یروا س کاز قطبه بن مال یو نزد ترمذ

ْهَواءِ  اللَُّهمَّ إِ�ِّ «
َ
ْ�َماِل َواأل

َ
ْخَالِق َواأل

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن ُمنَْكَراِت األ

َ
ا، من به یبار خدا«: ترجمه، »أ

 ث حسن است.ید: حدیگو یم یترمذ .٤»برم یرات اخالق، اعمال و خواھشات پناه مکتو از من
 ص امبریه پکت است یروا س ح از انسیبه دو اسناد صح یو نزد ابوداود و نسائ

ْسَقامِ  اللَُّهمَّ إِ�ِّ «گفت:  یم
َ
َُذاِم وََسيِِّئ األ

ْ
ُنُوِن َواجل

ْ
رَبَِص َواجل

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
بار «: ترجمه، »أ

 .٥»برم یبد پناه م یھا ، جذام، و مرضیوانگی، دکسال یماریا، من به تو از بیخدا

                                           
 ).۲۷۳۹مسلم ( -١
 ).۱۷۲۲مسلم ( -٢
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۱۵۴۳. ابوداوود (صحیح -٣
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۵۹۱. ترمذی (صحیح -٤
 ).۱۱۴/ ۱) طبرانی در الصغیر (۱۹۲/ ۳. احمد (صحیح -٥



 ٤٨٣  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

نمود:  یدعا م ص ه: رسول خداکت است یروا س یسر صحابیو نزد ن دو از ابو

، إِ�ِّ « ََرقِ اللَُّهمَّ
ْ
َغَرِق َواحل

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
َدِّي، َوأ ُعوُذ بَِك ِمَن الرتَّ

َ
َهْدِم، َوأ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
 أ

ُموَت َوالـهرم
َ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
َموِْت، َوأ

ْ
يَْطاُن ِعنَْد ال ْن َ�تََخبََّطِ� الشَّ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
يِف َسبيلك  ، َوأ

ِ مدبرا 
َ

ُموَت دل
َ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ختن منزل و واقع یا، من به تو از فرو ریبار خدا«: ترجمه. »يًغاَوأ

ر یبرم، و به تو از غرق شدن، سوختن و پ یبرم، و به تو از افتادن پناه م یشدن در آن پناه م
ا یطان ھنگام مرگ مرا پامال یه شکبرم  ین پناه میبرم، و به تو از ا یاد پناه میار زیشدن بس

ن پناه یرم، و از ایگردان بم یه در راھت روکبرم،  ین پناه میتو از اوانه وار سازد،و به ید

 ن لفظ ابوداود است.یا .١»ده شدن جان دھمیه بر اثر گزکبرم  یم
 ص ه گفت: رسول خداکت است یروا س رهیح از ابوھریو نزد آن دو به اسناد صح

إِنَُّه «گفت: 
ُوِع فَ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن اجل

َ
ِجيعُ اللَُّهمَّ ِإ�ِّ أ إِ�ََّها  ،بِئَْس الضَّ

ِيَانَِة فَ
ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن اخل

َ
َوأ

َِطانَةُ 
ْ

 یبرم، چون گرسنگ یپناه م یا، من به تو از گرسنگیبار خدا«: ترجمه، »بِئَْسِت ابل

ن یا .٢»است یق بدیانت رفیم، چون خیجو یانت پناه میاست، و به تو از خ یھمبستر بد
 آمده است.) ۴۹۹ار (صکتاب االذکن در یچن

ُعوُذ بَِك «گفت:  یم ص ه گفت: رسول خداکت است یو نزد آن دو روا
َ
اللَُّهمَّ ِإ�ِّ أ

ْخَالقِ 
َ ْ
َقاِق َوانلَِّفاِق وَُسوِء األ ز شقاق، نفاق و اخالق ا، من به تو ایبار خدا«: ترجمه ،»ِمْن الشِّ

 ) آمده است.۸۳/۲ر الوصول (یسین در تین چنیا .٣»برم یبد پناه م
ن یچن ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س ر از انسیدر الصغ یطبرانو 

ا� إ� أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة «گفت:  یم
مسكنة، وأعوذ بك من الفسوق والشقاق وانلفاق والسمعة والر�اء، وأعوذ بك ـواذللة وال

ا، من به تو از یبار خدا«: ترجمه، »وسيئ األسقاممن الصمم وابل�م واجلنون واجلذام 
برم، و  یپناه م یشی، غفلت، فقر، ذلت و درویبرم، و به تو از سخت دل یپناه م یو سست یناتوان

، ی، گنگیرکبرم. وبه تو از  یا پناه میو شھرت و ر یبه تو از فسق، شقاق، نفاق، خودنگر

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۱۵۵۲. ابوداوود (صحیح -١
 ).۲۶۴/ ۸) آلبانی آن را حسن دانسته است. نسائی (۱۵۴۷. ابوداوود (حسن -٢
 ).۱۵۴۶. ابوداوود (ضعیف -٣



 حیات صحابه    ٤٨٤

 

د: رجال آن رجال یگو ی) م۱۴۳/۱۰( یثمیھ .١»برم ی، جذام و امراض بد پناه میوانگید
 ص خدا یه گفت: نبکت است یروا س ھم چنان از عقبه بن عامر یاند. و نزد و حیصح

وِء، َوِمْن «گفت:  یم وِء، َوِمْن َساَعِة السُّ ْلَِة السُّ
َ

وِء، َوِمْن يل ُعوُذ بَِك ِمْن يَْوِم السُّ
َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

وِء، َوِمْن َجا ُمَقاَمةِ َصاِحِب السُّ
ْ
وِء يِف َداِر ال ا، من به تو از روز بد، از یبار خدا«: ترجمه، »ِر السُّ

 .٢»برم یپناه م یمیاقامت دا یه بد در جایشب بد، از ساعت بد، از ھمراه بد، و از ھمسا
ه ک )البزار(ر بشر بن ثابت یاند: غ حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۴۴/۱۰( یثمیھ
 باشد. یثقه م یو

ه: کاند  ت نمودهیروا س شان از عمریر ایو غ یبه، از ابوداُود، نسائیش یابن اباحمد 

نُْبِ «جست:  یز پناه میاز پنج چ ص رسول خدا
ْ
ُْخِل َواجل ُعوُذ بَِك ِمْن ابلْ

َ
فِتَْنِة واللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْدِر  َقرْبِ والصَّ
ْ
ُعُمرِ و َعَذاِب ال

ْ
نه، ی، فتنه سیبخل، بزدل ا، من به تو ازیبار خدا«: ترجمه. »ُسوِء ال

ه: کت است یروا س از عمر هیم در الحلیو نزد ابونع .٣»برم یعمر پناه م یعذاب قبر و بد

ِ�يُذُكَما بَِ�ِلَماِت «گفت:  یرا در پناه خدا سپرده م س نیحسن و حس ص امبریپ
ُ
أ

ةِ  ِ اتلَّامَّ ةٍ  ،ا�َّ ةٍ  ،ِمْن لُكِّ َشيَْطاٍن وََهامَّ تام  یھا لمهکشما را با «: ترجمه، »َوَمْن لُكِّ َ�ْ�ٍ المَّ
ن یا .٤»دھم یطان و گزنده و از ھر چشم ضرر رساننده، در پناه خدا قرار میخداوند، از ھر ش

 ) آمده است.۲۱۲/۱نز (کن در الیچن

 ردند گفتکسه یاو دس یھا برا ه جنک یدر شب ص امبریآنچه پ پناه جستن از جن
عبدالرحمن بن خنبش  یه گفت: براکاند  ت نمودهیاح روایاز ابوت یعلیابواحمد و 

، گفتم: رسول ی؟ گفت: ارینمود کرا در ص ه بزرگ بود گفتم: رسول خداک س یمیتم
ھا در  طانیانجام داد؟ گفت: ش یردند چه عملکسه یاو دس یھا برا ه جنک یشب ص خدا

طان یان آنان شین آمدند و در میپائ ص رسول خداسوی  بهھا  وهکھا و  یآن شب از واد
رسول خدا را بسوزاند،  یخواست به رو یه در دست آن آتش قرار داشت و مکز بود یبزرگ ن

گفت: بگو: » م؟یچه بگو«محمد، بگو، گفت:  یل نزدش فرود آمد و گفت: ایآن گاه جبر

                                           
 ).۱۴۳/ ۱۰. حاکم و طبرانی در الصغیر. نگا: المجمع (صحیح -١
 ).۲۲۰/ ۷) نگا: المجمع (۲۹۴/ ۱۷. طبرانی (صحیح -٢
 ) از ابن مسعود.۲۵۶/ ۸) نسائی (۲۲/ ۱. احمد (صحیح -٣
 ).۴۵ -۴۴/ ۵. ابونعیم در الحلیة (صحیح -٤



 ٤٨٥  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

ِة ِمْن رَشِّ َما َخلََق وََذرَ « ِ اتلَّامَّ ُعوُذ بَِ�ِلَماِت ا�َّ
َ
َماِء َوِمْن رَشِّ أ ُل ِمَن السَّ  َوِمْن رَشِّ َما َ�ْ�ِ

َ
 َو�ََرأ

َ
أ

 َطاِرقاً َ�ْطُرُق خِبَْ�ٍ يَ 
َّ
. »ا رمَْحَنُ َما َ�ْعُرُج ِ�يَها َوِمْن رَشِّ فنَِتِ اللَّيِْل َوانلََّهاِر َوِمْن رَشِّ لُكِّ َطاِرٍق إِال

دا نموده، و از شر آنچه از یده و پیتام خداوند از شر آنچه خلق نموده، آفر یھا لمهکبه «: ترجمه
شب و روز، و از شر ھر  یھا شود، و از شر فتنه یشود، و از شر آنچه به آن بلند م یآسمان نازل م

د ی، آن گاه آتش آنان خاموش گرد»رحمن یبرم ا یآورد، پناه م یر میامد در شب، مگر آنچه خیپ
 ییکد: ھر یگو ی) م۱۱۷/۳ب (یدر الترغ یمنذر .١دادشان  ستکش یو تعال کارو خداوند تب

ن یا که قابل حجت آوردن است، و مالکد دارند، یاسناد ج -] یعلی[احمد و ابو -از آن دو 
ن را به نقل از یھم ا یت نموده، و نسائیل مرسل رواکد به شیبن سع ییحیرا در الموطا از 

ن را به یا یحول به معناکبه از میش یرده است. و ابن ابکت یابن مسعود به مثل آن روا
 ت نموده است.ی) آمده، روا۲۱۲/۱نز (که در الکاختصار، با فرق در الفاظ استعاذه، چنان

 یاعراب کیبه خدا سپردن  یو چگونگ ص امبریپ
ه گفت: نزد کاند  ت نمودهیعب رواکبن  یدر الدعوات از اب یم و ترمذکاحمد، حا

دارم، و از  یخدا، من برادر ینب یآمد و گفت: ا ییبودم، آن گاه اعراب ص امبریپ
دارد، فرمود:  یفیخف یوانگید یگفت: و» ست؟یدردش چ«د: یبرد، پرس یرنج م یدرد

 یزھایبا خواندن چ ص امبریش گذاشت، پیش رویاو را در پ ی، و»اوریرا نزدم ب یو«
ت: ین دو آیاز اول سوره بقره، اه یر او را به خدا سپرد: سوره فاتحه، چھار آیز

 یکه از آخر سوره بقره، و ی، و سه آیرسکت الیو آ .]۱۶۳[البقرة:  ﴾ِحدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ �َ�ٰ ﴿

ُ ٱ َشِهدَ ﴿ه از آل عمران: یآ نَّهُ  �َّ
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ه از اعراف: یآ یکو  .]۱۸[آل عمران:  ﴾ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�

ُ ٱ َر�َُّ�مُ ﴿ ُ ٱ َ� َ�َتَ�ٰ ﴿ن: یو آخر سوره مومن ]۵۴[االعراف:  ﴾�َّ ۡ ٱ �َّ  ﴾قُّ �َۡ ٱ َملُِك ل
نَّهُ ﴿ه از سوره جن: یآ یکو  .]۱۱۶[المؤمنون: 

َ
ه از یو ده آ .]۳[الجن:  ﴾َرّ�َِنا َجدُّ  َ�ٰ تََ�ٰ  ۥَو�

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ه از آخر سوره حشر، و یاول سوره صافات، و سه آ َحدٌ  �َّ
َ
ن. ی، و معوذت﴾١ أ

نز کن در الین چنیا .٢ض نبوده استیه ھرگز مرکآن گاه آن مرد برخاست، انگار 
 ) آمده است.۲۱۲/۱(

                                           
 ).۹۵/ ۷) و بیھقی در الدالئل (۴۱۹/ ۳. احمد (صحیح -١
) در سند آن ابوجناب است که به علت تدلیس بسیار، ضعیف است اما ابن ۱۲۸/ ۵. احمد (ضعیف -٢

 .اند حبان وی را ثقه دانسته است. بقیه رجال آن رجال صحیح



 حیات صحابه    ٤٨٦

 

 ترسد باید بگوید برد یا می آنچه را وقتی کسی در شب خوابش نمی

ند یب یطرد آنچه در خوابش م یاد داد تا براید یبه خالدبن ول ص امبریآنچه را پ
 دیبگو

 یبرا س دیه گفت: خالدبن ولکت نموده، یروا س در األوسط از ابوامامه یطبران
ه ک ید صحبت نمود، به حدید یه در شب مک یا ترساننده یزھایاز چ ص رسول خدا

خالدبن  یا« :فرمود ص نماز شب شده بود، رسول خدا یبرا یھا مانع برخاستن و آن
، خداوند آن را از تو دور ییرا سه بار بگوھا  ه اگر آنکاموزانم، ین یلماتکت یا براید، آیول

ت یاکت شید براین امیت، به ھمیرسول خدا، پدر و مادرم فدا ی، ایگفت: آر» د؟ینما

ِة ِمْن َغَضِبِه وَِعَقابِِه َورَشِّ ِعبَاِدهِ َوِمْن َهَمَزاِت بگو: «نمودم، گفت:  ِ اتلَّامَّ ُعوُذ بَِ�ِلَماِت ا�َّ
َ
أ

ْن َ�ْ 
َ
يَاِطِ� َوأ ونِ الشَّ بش، شربندگانش، یتام خداوند از غضبش، تعذ یھا لمهکبه «: ترجمه ،»رُضُ

د: تا ھنوز یگو یم ل شهی. عا»برم یه حاضر شوند پناه مکنیھا و از ا طانیش یھا از وسوسه
رسول خدا، پدر و  ید آمد و گفت: ایه خالد بن ولکدرنگ ننموده بودم، ھایی  جز شب

م یه براکرا  یلماتکه تو را به حق مبعوث نموده، تا ھنوز ک یت، سوگند به ذاتیمادرم فدا
افتم از من دور ی یه خداوند آنچه را در خود مکسه بار تمام ننموده بودم،  یده بودیآموزان

ن ین چنیا .١اش شب ھنگام ھم داخل شوم پروا ندارم شهیدر ب یرینمود، و حاال اگر بر ش
ه کن حید: در ایگو ی) م۱۲۷/۱۰( یثمی) آمده است. ھ۱۶۶/۳ب (یدر الترغ م بن عبداللَّ

و  -ح دانسته یه آن را صحک -م ک، ابوداود، حایباشد. و نزد نسائ یم کآمده، و مترو یلیا
ب از پدرش از یاز عمروبن شع -است  یه آن را حسن دانسته و لفظ ھم از وک - یترمذ

د: ید بگوید بایترساز شما در خواب  ییکه ک یوقت«ت است: یل مرفوع رواکجدش به ش

ِ اتلَّامَّ « ُعوُذ بَِ�ِلَماِت ا�َّ
َ
ه بن یگو یر شده، مک... و دعا را به مثل آن متذ»اِت أ د: و عبداللَّ

ه ک یسکنمود، و  ین میشد تلق یه به عقل مکاز پسرانش  یسک یآن را برا ب عمرو
 یتیو درروا .٢ختیآو ینوشت و بر گردنش م یم یبود، آن را بر ورق یاز آنان به عقل نم

                                           
است ) در سند آن عبدالحکیم به عبدالله االیلی ۲۸۵/ ۱(ساختگی). طبرانی در االوسط ( موضوع -١

 ) می گوید: موضوع است.۹۹۲الترغیب ( ) آلبانی در ضعیف۱۲۷/ ۱۰که متروک است: المجمع (
و  «) طبرانی در الکبیر و الصغیر. آلبانی می گوید: به جز این بخش ۳۵۲۸. ترمذی (ضعیف -٢

ه بن عمرو  نمود، و کسی  شد تلقین می آن را برای کسی از پسرانش که به عقل می بعبداللَّ



 ٤٨٧  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

د، بعد آن را یترس یه در خوابش مکبود،  یمردد یه گفت: خالدبن ولکآمده،  ینزد نسائ

ُعوُذ �ِسِم اهللا، «بگو:  یدیخواب یوقت«فرمود:  ص امبرینمود، پاد ی ص رسول خدا یبرا
َ
أ

ِ اتلَّامَّ   ر شده است.کمثل آن را متذ ،»اِت بَِ�ِلَماِت ا�َّ
گفت: من در خوابم  ص رسول خدا ید برایدر الموطا گفته: خالدبن ول کو مال

ن یر نموده. اکو مثل آن را ذ »بگو...«شگفت:  یبرا ص شوم، رسول خدا یده میترسان
 یه وکت است ید روایدبن ولی) آمده است. و نزد احمد از ول۱۱۶/۳ب (ین در الترغیچن

 یوقت«گفت:  ص امبریابم، پی یرا در خود م یرسول خدا من خوف و وحشت یگفت: ا
ب ین در الترغین چنیر نموده، اکو مثل آن را ذ» بگو... یخوابت قرار گرفت یه در جاک
 ) آمده است.۱۱۶/۳(

 دعاهای دشواری، اندوه و غم

 س یعل یبرا یدشوار یو آموزش دعا ص امبریپ
شان از یر ایابن حبان و غ ،-ح دانسته یه آن را صحک -ر ی، ابن جریاحمد، نسائ

لمات را به من آموخت، و کن یا ص ه گفت: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س یعل

 «د آن رابر زبان آورم: یبر من نازل گرد یا شدتیو  یه اگر دشوارکدستورم داد 
َّ
َ ِإال

َ
َال إهِل

َعْرِش 
ْ
ُ رَبُّ ال ِ َوَ�بَارََك ا�َّ َكِر�ُم ُسبَْحاَن ا�َّ

ْ
َِليُم ال

ْ
ُ احل َعالَِم�َ ا�َّ

ْ
ِ رَبِّ ال َْمُد ِ�َّ

ْ
َعِظيِم َواحل

ْ
. »ال

ت است و کو با بر کست، خداوند پایم نیرکجز خداوند بردبار و  یمعبود بر حق«: ترجمه

ن یا .١»ان استیه پروردگار عالمکش خداوند راست یپروردگار عرش بزرگ است، و ستا
ت یز آن روایم نکدانسته، و حاح ی) آمده، و ابن حبان آن را صح۲۹۸/۱نز (کن در الیچن

) آمده، و ۱۹۴ن (صیرکه در تحفة الذاکحش دانسته، چنانیرده، و به شرط مسلم صحک
 ) گذشت.۲۲۳ار (صکم اذیث در بخش تعلین حدیا یبرا یقیطر

 

                                                                                                       
بقیه آن حسن » آویخت نوشت و بر گردنش می بود، آن را بر ورقی می که از آنان به عقل نمی

 است.
 ).۱۱۳/ ۲) ابن حبان (۶۳۰) نسائی در عمل الیوم واللیله (۹۱/ ۱. احمد (صحیح -١
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 یگفت و آنچه را به بن یشد م یم نازل یبر و یدشوار یوقت ص امبریآنچه پ
 عبدالمطلب آموزش داد

 یدشوار یامر ص ه گفت: بر رسول خداکت نموده، یروا س ابن نجار از انس

ْستَِغيُث «گفت:  ینمود، م یم
َ
زنده و قائم به ذات، به  یا«: ترجمه، »يَا ىَحُّ يَا َ�يُّوُم بِرمَْحَِتَك أ

 ) آمده است.۲۹۹/۱نز (کن در الین چنیا .١»خوانم یفرا م یادرسیرحمتت تو را به فر
 یوقت ص ه: بر رسول خداکت نموده یروا ل سیر از اسماء بنت عمیابن جر

د یگرد ینازل م ییو دشوار یرنج یا بر ویداد،  یشد، و اندوھش م ینازل م یامر

رْشُِك بِِه َشيْئًا«گفت:  یم
ُ
ُ َر�ِّ ال أ ُ ا�َّ خداوند، خداوند پروردگارم است، به «: ترجمه .»ا�َّ

ت ین لفظ روایبه به ایش یو ابن اب یو ھم چنان نزد و .٢»آورم ینم یکرا شر یزیچ یو
بر زبان  یھا را ھنگام دشوار ه آنکرا آموخت،  یلماتکبه من  ص است: رسول خدا

 ) آمده است.۳۰۰/۱نز (که در الکر نموده. چنانکاورم... و آن را ذیب
ه گفت: رسول کت است یروا ب ر از ابن عباسیبکدر األوسط وال یو نزد طبران

 یبن یا«م، و گفت: یدر را گرفت، و ما در خانه قرار داشت یستونھا ص خدا
ه یید بگوینازل گرد ییا سختی یا مشقتی، یبر شما دشوار یعبدالمطلب، وقت ه،اللَّ د: اللَّ

 یکرا شر یزیچ چیھ یئًا،، خداوند، خداوند پروردگار ماست، به ویبه ش کربنا، النشر
ه ابون ید: در ایگو ی) م۱۳۷/۱۰( یثمیھ». میآور ینم آمده، و  ییحیصالح بن عبداللَّ

ت ین لفظ روای، و به ایادتیبه مانند آن، با ز ین را از ویر ایباشد. ابن جر یف میضع

 ) آمده است.۳۰۰/۱نز (که در الک. چنان»ال رش�ك هل اهللا ،اهللا«نموده است: 
در وقت  ص ه: رسول خداکاند  ت نمودهیو مسلم از ابن عباس روا یو بخار

َ «گفت:  یم یدشوار
َ

َعِظيُم، ال ِإهل
ْ
َعْرِش ال

ْ
ُ رَبُّ ال َ إِال ا�َّ

َ
َِليُم، ال إهِل

ْ
َعِظيُم احل

ْ
ُ ال َ إِال ا�َّ

َ
ال إهِل

َعْرِش 
ْ
رِْض َورَبُّ ال

َ
َماَواِت َواأل ُ رَبُّ السَّ جز خداوند بزرگ  یمعبود«: ترجمه .»الكر�مإِال ا�َّ

جز  یپروردگار عرش بزرگ است، وجود ندارد، معبوده کجز خداوند،  یست، معبودیو بردبار ن

                                           
 را در صحیح الجامع حسن دانسته است.). آلبانی آن ۳۵۲۴. ترمذی (حسن -١
 ).۱۵۲۵. ابوداوود (صحیح -٢
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 .١»م است، وجود نداردیرکن و پروردگار عرش یھا و پروردگار زم ه پروردگار آسمانکخداوند، 
 ) آمده است.۱۹۳ن (یرکالذاه ه در تحفکچنان

را  ص او یامر یه وقتکت است، یل مرفوع رواکبه ش س ر از ثوبانکو نزد ابن عسا

نز کن در الین چنیا .٢»شيئا ال ارشك يب ر� اهللا ،اهللا«گفت:  یانداخت م یبه وحشت م
 ) آمده است.۳۰۰/۱(

 یو سخت یبرطرف ساختن دشوار یبرا ب ابودرداء و ابن عباس یدعا

ُ َال «د: یه بگوک یا ه گفت: ھر بندهکت نموده، یروا س م از ابودرداءکحا َحْسىِبَ ا�َّ
 ُهَو َعلَيِْه 

َّ
َ إِال َعِظيمِ إهِلَ

ْ
َعْرِش ال

ْ
ُت وَُهَو رَبُّ ال

ْ است،  یافکم یخداوند برا«: ترجمه، »تََو�َّ

 ،، ھفت بار»ل نمودم و او پروردگار عرش بزرگ استکتو یوجود ندارد، بر و یجز و یمعبود
ن در ین چنیا .٣دینما یت اراده و ھدفش را میفاکاذب، خداوند کا یبه آن صادق باشد 

 است.) آمده ۳۰۰/۱نز (کال
ه ک یسکه گفت: کت نموده، ی) از ابن عباس روا۱۰۵در االدب المفرد (ص یو بخار

ند، از کلمات دعا کن یا از سلطان بترسد، و با اینازل شود  یا دشواریش اندوه، غم یبرا

عرش العظيم، رب الال انت رب السماوات السبع وإ �اسالك بال «شود:  یقبول م یو
ال إ �اسالك بال رب السماوات السبع ورب العرش الكر�م، وال انت إ �اسالك بال و
: ترجمه، »ء قدير نك ىلع لك ىشاما فيهن، السماوات السبع واالرض� السبع ونت رب ا
ھفتگانه و پروردگار  یھا ه پروردگار آسمانکجز تو،  یه معبودکنم، ک ین سئوال میتو را به ا«

ه پروردگار کجز تو،  یه معبودکنم، ک ین سئوال میوجود ندارد، و تو را به ا یعرش بزرگ ھست
نم، ک ین سئوال میوجود ندارد، و تو را به ا یم ھستیرکھفتگانه و پروردگار عرش  یھا آسمان

ھفتگانه و آنچه در آن  یھا نیھفتگانه و زم یھا ه پروردگار آسمانکجز تو،  یه معبودک

از و حاجتت را ی. بعد از آن ن»یتوانا ھستز قادر و یوجود ندارد، تو بر ھمه چ یھاست ھست
 .٤نکاز خداوند سئوال 

                                           
 ).۲۷۳۰) مسلم (۶۳۴۶بخاری ( -١
 ).۱۵۲۵. ابوداوود (صحیح -٢
 ) صحیح دانسته است.۵۷۴۵) آلبانی آن را در صحیح الجامع (۵۰۸. حاکم و ابوداوود (صحیح -٣
 ).۲۴۸/ ۱بخاری در ادب المفرد ( -٤
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 دعاهای خوف سلطان

ه بن جعفر به یم ایو تعل ین دعا به علیم ایو تعل ص امبریپ ن دعا از طرف عبداللَّ
 دخترش
به او  ص ه: رسول خداکت نموده یروا س یارم االخالق از علکدر م یخرائط

ُ «د: یه او راترساند بگوک یزیسلطان و ھر چه آن را نزد کاد داد یرا  یلماتک  ا�َّ
َّ
َ إِال

َ
َال إهِل

ِ رَبِّ  َكِر�ُم ُسبَْحاَن ا�َّ
ْ
َِليُم ال

ْ
َعِظيمِ  السماوات السبع َورَبِّ  احل

ْ
َعْرِش ال

ْ
ِ رَبِّ و ،ال َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

َعالَِم�َ 
ْ
است پروردگار  یکست، نسبت پایم نیرکجز خداوند بردبار و  یمعبود«: ترجمه. »ال

ان یه پروردگار عالمکراست  ییش خدایھفتگانه و پروردگار عرش بزرگ را، و ستا یھا آسمان

من به تو از شر «: ترجمه، »اعوذبك من رش عبادك ا�«د: یھا بگو نیا ی، و در پھلو»است

ر از ک) آمده است. و نزد ابن عسا۲۹۹۱نز (کن در الین چنیا .١»برم یبندگانت پناه م
ه بن جعفر دخترش را به نکت است یابورافع روا وسف درآورد، یاح حجاج بن که: عبداللَّ

ِ رَبِّ «نزدت داخل شد بگو:  یو به او گفت: وقت َكِر�ُم ُسبَْحاَن ا�َّ
ْ
َِليُم ال

ْ
ُ احل  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
َال إهِل

َعالَِم�َ 
ْ
ِ رَبِّ ال َْمُد ِ�َّ

ْ
َعِظيِم َواحل

ْ
َعْرِش ال

ْ
را به  ص رسول خدا یارک ی: وقت، و گفت٢»ال

شود.  یکنزد یتوانست به و ید: و حجاج نمیافزا یگفت م ین را میانداخت ا یل مکمش
 ) آمده است.۳۰۰/۱نز (کن در الین چنیا

 ن دعایابن عباس و آموزش ا
نزد پادشاه  یه گفت: وقتکت نموده، یروا ب به از ابن عباسیش یابن اب

ُ اهللا «بگو:  یدیترس یدر قبال خود م یخشم وه از قھر و ک، یآمد یکترسنا ، ا�َّ رَبُ
ْ
�

َ
أ

رَبُ 
ْ
�

َ
َعز  ،أ

َ
َ إِال ُهَو، أ

َ
ِي ال إهِل

َّ
ِ اذل ُعوُذ بِا�َّ

َ
ْحَذُر، أ

َ
َخاُف َوأ

َ
ا أ َعزُّ ِممَّ

َ
ُ أ يًعا، ا�َّ ِقِه مَجِ

ْ
ِمْن َخل

رِْض إِال بِإِْذنِِه، ِمْن رَشِّ َ�بِْدَك فُالٍن وَُجنُوِدهِ، 
َ
ْن َ�َقْعَن ىلَعَ األ

َ
بَْع أ َماَواِت السَّ ُمْمِسِك السَّ

ْ
ال

شْ 
َ
ْ�بَاِعِه َوأ

َ
نِّ َواِإل�ِْس، َوأ ِ

ْ
ِهْم، َجلَّ َ�نَاُؤَك، وََعزَّ  ا�يَاِعِه ِمَن اجل ُ�ْن يِل َجاًرا ِمْن رَشِّ

                                           
) از عبدالله بن جعفر از علی و به مانند آن ترمذی ۱۰۳۶مکارم االخالق (. خرائی در حسن لغیره -١

) از طریق حارث االعور. حارث ضعیف است. در سند خرائطی نیز ابن لھیعة است که ۳۵۰۴(
 ضعیف است. اما حدیث دارای شواھد است.

 ).۲۰۶/ ۱) احمد (۶۹۲۹. ابن حبان (حسن -٢
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َ َ�ْ�ُكَ 
َ

خدا بزرگ است، خدا بزرگ است، خداوند از «: ترجمه، »َجارَُك، َوَ�بَارََك اْسُمَك، َوال إهِل
تر است، به  م با عزتینما یترسم و حذر م یتر است، خداوند از آنچه م ھمه خلقش با عزت

ھفتگانه است، تا بر  یھا ه نگه دارنده آسمانک یست، ذاتین یجز و یه معبودک یخداوند
ه در ک یسانک روانش ویرش و پکاش، از شر بنده ات فالن و عسا فتند مگر به اجازهین نیزم

ن باش، ثناء و ام از شر آنا ا، پناه دھندهیبرم، بار خدا یدنبالش از جن و انس قرار دارند پناه م
ت است و کدر پناھت باشد با عزت است، اسمت با بر یسکشت بزرگ و برتر است، و یستا

ن یا ی) آمده است. و طبران۳۰۰/۱نز (کن در الین چنیا .١، سه بار»ستیجز تو ن ییخدا
ت نموده است، و رجال آن یدر الفاظ روا کرا از ابن عباس به مانند آن، با فرق اند

ن را در االدب یا ی) گفته است، و بخار۱۳۷/۱۰( یثمیه ھکچنان  اند، حیرجال صح
 رده است.کت ی) از ابن عباس به مثل آن روا۱۰۴المفرد (ص

 ن دعایابن مسعود و آموزش ا
 ییکبر  یگفت: وقت هکاند  ت نمودهیروا س ر از ابن مسعودیبه و ابن جریش یابن اب

َماَواِت «د: ید بگوید بایترس یم یبر و ظلم وکه از کبود،  یاز شما پادشاھ اللَُّهمَّ رَبَّ السَّ
َعِظيِم، ُ�ْن يِل َجاًرا ِمْن فُالن 

ْ
َعْرِش ال

ْ
بِْع، َورَبَّ ال نِّ َواِإل�ِْس واحزابه وأشاعه ِمْن السَّ ِ

ْ
اجل

َ َ�ْ�ُكَ يفرطوا ىلع وأن يطغوا،   یا، ایبار خدا«: ترجمه، »َعزَّ َجارَُك، وََجلَّ َ�نَاُؤَك، َوال إهِلَ
و  یان ویرکھفتگانه و پروردگار عرش بزرگ، از تجاوز و ظلم فالن، لش یھا پروردگار آسمان

شت بزرگ است و یروانش، از انس و جن، پناھم بده، پناھنده ات با عزت است و ثنا و ستایپ

ن ید. ایه بدش برکرسد  یبه شما نم یزیچ ین صورت از وی، به ا»ستیجز تو ن یمعبود
) از ابن ۱۰۴در االدب المفرد (ص ی) آمده است. و بخار۳۰۰/۱نز (کن در الیچن

ت نموده یآنچه گذشت و مختصرتر از آن روا یل موقوف به معناکن را به شیمسعود ا
 است.

از شما از  ییک یه: وقتکت نموده یل مرفوع رواکاز ابن مسعود به ش یو طبران

�ن ىل جارا «آمده:  یت ویر شده، و در رواکد... و آن را متذید بگوید بایپادشاه ترس
ورش اجلن واال�س  -ىس را ذكر كند كه اراده دارد همان ك -من رش فالن بن فالن 

 یثمی. ھ» غ�ك�ال آن يفرط ىلع احد منهم، عز جارك وجل ثناؤك، واتباعهم و

                                           
 .اند ) می گوید: رجال آن رجال صحیح۱۳۷ /۱۰) ھیثمی (۲۵۸/ ۱۰. طبرانی (صحیح -١
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ر یرا ثقه دانسته، و غ ین جناده بن اسلم آمده، ابن حبان وید: در ایگو ی) م۱۳۷/۱۰(
 اند. حیه رجال آن رجال صحیبق یاند، ول نستهفش دایضع یو

 ١اتبکم کی ین دعا برایو آموزش ا س یعل نید یقضا یدعاھا
نزدش آمد و گفت:  یاتبکه: مکت نموده یروا س ی) از ابووائل از عل۱۹۵/۲( یترمذ

ا به تو یم نما، گفت: آکمکن یام، بنابرا تابتم عاجز آمدهکمن از به دست آوردن مبلغ 
ر یوه صکھا را به من آموخته است؟ اگر مثل  آن ص ه رسول خداکاموزم، یرا ن یلماتک

ِفِ� «د: گفت: بگو: ینما ین باشد، خداوند آن را از طرفت ادا میبر گردن تو د
ْ
 اللَُّهمَّ اك

ْغِنِ� 
َ
ْن ِسَواكَ  حِبََاللَِك َ�ْن َحَراِمَك َوأ ا، به حاللت از یبار خدا«: ترجمه، »بَِفْضِلَك َ�مَّ

ن ید: ایگو یم یترمذ .٢»ازم سازین بی ر خودتیتم را نما، و به فضلت از غیفاکحرامت 
 ب است.یث حسن و غریحد

 ین دعا به ابوامامه انصاریو آموزش ا ص امبریپ
 ص رسول خدا یه گفت: روزکت نموده، یروا س ید خدری) از ابوسع۳۷۰/۲ابوداود (

شد،  یه به او ابوامامه گفته مکاز انضار برخورد،  یمردد، ناگھان با یداخل مسجد گرد
ر وقت نماز در مسجد یابوامامه، چرا تو را در غ یا«، فرمود: )و در مسجد نشسته بود(

 یبر من است اھایی  نیاند، و د م گرفتهیفرا ییرھاکھا و ف گفت: رنج» نم؟یب ینشسته م
رنجت را  أل ، خداوندییآن را بگو یوقت هکاموزانم، ین یالمکت یا برایآ«رسول خدا، فرمود: 

رسول خدا، فرمود:  ی، اید گفت: آریافزا یم» د؟ینت را از طرف تو ادا نمایان ببرد، و دیاز م

ُعوُذ بَِك ِمَن  اللَُّهمَّ إِ�ِّ «بگو:  یگاه نمودیو ب یصبح نمود یوقت«
َ
ََزِن َوأ

ْ
َهمِّ َواحل

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
أ

ُْخِل  ُعوُذ بَِك ِمَن َوابلْ
َ
َكَسِل َوأ

ْ
َعْجِز َوال

ْ
، ال نُْبِ

ْ
يِْن َوَ�ْهِر الرَِّجالِ واجل ُعوُذ بَِك ِمْن َغلَبَِة ادلَّ

َ
، »َوأ

م، و به یجو یپناه م یو سست یبرم، و به تو از ناتوان یا! من به تو از رنج و اندوه پناه میبار خدا«

. »برم ین و قھر و خشم مردان پناه میتو از غلبه د برم، و به یپناه م یتو از بخل و بزدل
 .٣ردکنم را از من ادا ین را گفتم، و خداوند اندوھم را از من دور نمود و دید: ایافزا یم

                                           
مال بدھد تا در بدل آن  یه به او مقدارکه با صاحبش موافقت نموده باشد کاست  یاتب غالمکم -١

 آزاد گردد.
 ) آلبانی آن را حسن دانسته است.۳۵۶۳. ترمذی (حسن -٢
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۱۵۵۵. ابوداوود (ضعیف -٣



 ٤٩٣  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

 ن دعا به معاذیو آموزش ا ص امبریپ
جستجو  یروز جمعه از و ص امبریه: پکت نموده یروا س از معاذبن جبل یطبران

 یا«نمازش را گزارد، نزد معاذ آمده گفت:  ص رسول خدا هک یبه عمل آورد، ھنگام
ه یوق یکنزدم  ییھودیرسول خدا، از  یپاسخ داد: ا» نم؟یب یمعاذ چرا من تو را نم

 ص مرا از تو بازداشت و نگاھم نمود، رسول خدا یرون شدم ولیت بیطالست، به سو
 ینی؟ اگر بر تو دیینماه به آن دعا کاموزم ین ییا به تو دعایمعاذ، آ یا«به او گفت: 

معاذ خداوند را  یا ،-من یاست در  یوھکر یص -د یر باشد آن را از تو ادا نمایچون ص

ْن �ََشاُء، َوتُِعزُّ «ن و بگو: کدعا  َك ِممَّ
ْ
ُمل

ْ
َك َمْن �ََشاُء، َوَ�ْ�ُِع ال

ْ
ُمل

ْ
ِك تُْؤِ� ال

ْ
ُمل

ْ
اللَُّهمَّ َمالَِك ال

ٍء قَِديٌر، تُوِلُج اللَّيَْل يِف انلََّهاِر، وتُوِلُج َمْن �ََشاُء، َوتُِذلُّ َمْن  َْ�ُ إِنََّك ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
�ََشاُء �ِيَِدِك اخل

، َوتَْرُزُق َمْن �ََشاُء بِ  يَحِّ
ْ
َميَِّت ِمَن ال

ْ
ِْرُج ال

ُ
َميِِّت، َوخت

ْ
يَحَّ ِمَن ال

ْ
ِْرُج ال

ُ
َغْ�ِ انلََّهاَر يِف اللَّيِْل، َوخت

ْ�يَا َواآلِخَرِة َورَِحيَمُهَما، ُ�ْعِطي َمْن �ََشاُء ِمنُْهَما، وَ�ْمنَُع َمْن �ََشاُء، ارمَْحِْ� ِحَساٍب رمَْحََن  ادلُّ
را  ی، پادشاھیا، خداوند سلطنت و پادشاھیبار خدا«، »رمَْحًَة ُ�ْغِني� بَِها َ�ْن رمَْحَِة َمْن ِسَواكَ 

را  یسکو ھر  یریگ یباز م یخواھ یسکرا از ھر  ی، و پادشاھیدھ یم یرا خواھ یکھر  یبرا
به دست توست،  ییک، ھمه نیگردان یل میخوار و ذل یه را خواھکو ھر  یدھ یعزت م یخواھ

، و زنده را از یدرآر ی، و روز را در شب میدرآر ی، شب را در روز مییز توانایو تو بر ھر چ
 ی. ایدھ یم یشمار روز بی یرا خواھ یسک، و ھر یبرآر ی، و مرده را از زنده میبرآر یم مرده

ه ک یسکو از  یدھ یاز آن دو م یه بخواھک یسک یم آن دو، برایا و آخرت و رحیرحمان دن
م یت غنیه به آن از رحمت ما سواک ی، بر من رحم نما، چنان رحمتیدار یباز م یبخواھ

را  ین نصربن مرزوق آمده، و وید: در ایگو ی) م۰۱۸۶/۱۰( یثمیھ .١»یگردان
 ده است.یب از معاذ نشنیدبن مسیه سعکن یاند، مگر ا ه رجال آن ثقهیبق ینشناختم، ول

به  ص ه گفت: رسول خداکت است یروا س کر از انس بن مالیدر الصغ یو نزد طبران
وه احد ک؟ اگر برگردنت مثل ینکه به آن دعا کاموزم ین ییا به تو دعایآ«معاذ گفت: 

و  »...ملكـا� مالك ال«معاذ بگو:  ید، ایطرف تو ادا نمان باشد خداوند آن را از ید

تا آخرش، و در  »تولج الليل«ر شنده: کن را متذیا یه وکنیر شده، مگر اکآن را متذ

، »تمنع منهما من �شاءرمحان ادلنيا واالخرة، تعطيهما من �شاء، و«آمده:  یت ویروا

                                           
 ).۱۸۶/ ۱۰. سند آن منقطع است. نگا: المجمع (. طبرانیضعیف -١



 حیات صحابه    ٤٩٤

 

ھا  از آن یرا بخواھ یسک، یدھ یم یبخواھ یسک یھا را برا ا و آخرت، آنیمھربان دن«: ترجمه

د: رجال آن یگو ی) م۱۸۶/۱۰( یثمیرده است، ھکر کو مثل آن را ذ ...١»یدار یمباز 
 اند. ثقه

 ص ین دعا به علیو آموزش ا ص امبریپ حفظ یدعا
ه ما نزد ک یگفت: در حال یه وکت نموده، یروا س ) از ابن عباس۱۹۶/۲( یترمذ

نزدش آمد و گفت: پدر و مادرم  س طالب یبن اب یناگھان علم، یبود ص رسول خدا
نم، رسول ک یام رفته است، و خود را بر آن قادر احساس نم نهین قرآن از سیت، ایفدا

ھا  ه خداوند به آنکاموزم، یبه تو ن یلماتکا یابوالحسن، آ یا«به او گفت:  ص خدا
نه ات ی، و آنچه را در سیاموزیه به او بک[نفع رساند]  یسک یت نفع رساند، و برایبرا

 :اموز، فرمودیرسول خدا، آن را به من ب ی، ایپاسخ داد: آر» ، ثابت بسازد؟یا فرا گرفته
 یز چون آن ساعتیدر ثلث آخر شب برخ ید، اگر توانستیشب جمعه فرارس یوقت«

عقوب به یباشند، و دعا در آن مستجاب است، و برادرم  یدر آن حاضر م که مالئکاست 

سۡ  َف َسوۡ ﴿ سرانش گفت:پ
َ
ٓ  لَُ�مۡ  فِرُ َتغۡ أ ه تا شب کن است ی، ھدفش ا]۹۷یوسف: [ ﴾َرّ�ِ

ز و یدر اول آن برخ یز، و اگر نتوانستیدر وسط آن برخ ید، و اگر نتوانستیایجمعه ب
عت دوم کن را بخوان، در ریاسیعت اول سوره حمد و کعت نماز بگزار، در رکچھار ر

را  هل السجدیعت سوم سوره حمد و الم تنزکبخوان، و در رسوره حمد و حم الدخان را 
از تشھد فارغ  یالمفّصل را بخوان، وقت کعت چھارم سوره حمد و تبارکبخوان، و در ر

و دار، و بر من درود بفرست یکآر، و بر خداوند ثنا را ن یش خداوند را به جایستا یشد
مردان و زنان  یدرود بفرست، و برا ایر انبیو ھم چنان بر سا -و انجام ده یکو آن را ن -

اند آمرزش بطلب، و بعد در آخر آن  مان بر تو سبقت نمودهیه در اکمومن و برادرانت 

َمَعايِص  اللَُّهمَّ ارمَْحِْ� «بگو: 
ْ
بًَدا َما برَِتِْك ال

َ
ْ�َقيْتَِ�  أ

َ
نْ  َوارمَْحِْ�  ،أ

َ
تََ�لََّف َما َال َ�ْعِنيِ�  أ

َ
 ،أ

ََالِل  ،نلََّظِر ِ�يَما يُرِْضيَك َ��ِّ ُحْسَن ا َواْرُزقِْ� 
ْ
رِْض َذا اجل

َ
َمَواِت َواأل اللَُّهمَّ بَِديَع السَّ

ِة الَّيِت وَ  ِعزَّ
ْ
َراِم َوال

ْ
ُ يَا رمَْحَ  ،َال تَُرامُ  اِإلك لَُك يَا ا�َّ

َ
ْسأ

َ
يِب  ُن جِبََاللَِك َونُورِ اأ

ْ
ِزَم قَل

ْ
ْن تُل

َ
 وَْجِهَك أ

  َواْرُزقِْ�  ،ْمتَِ� َما َعلَّ ِحْفَظ ِكتَابَِك كَ 
َ
ْن أ

َ
ِ أ

َّ
اللَُّهمَّ بَِديَع  ،يُرِْضيَك َ��ِّ  يتْلَُوُه ىلَعَ انلَّْحِو اذل

ََالِل وَ 
ْ
رِْض َذا اجل

َ
َمَواِت َواأل ِة الَّيِت السَّ ِعزَّ

ْ
َراِم َوال

ْ
ُ يَا رمَْحَُن جِبََاللَِك  اِإلك لَُك يَا ا�َّ

َ
ْسأ

َ
َال تَُراُم أ

                                           
 ) و رجال آن ثقه ھستند.۱۸۶/ ۱۰) و ھیثمی (۲۰۱/ ۱. طبرانی در الصغیر (صحیح -١
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ْن �ُ َونُوِر وَْجهِ 
َ
َر بِِ�تَابَِك برََصِ َك أ ْن ُ�ْطِلَق بِِه لَِساِ�  ي،نَوِّ

َ
يِب وَ  َوأ

ْ
َج بِِه َ�ْن قَل ْن ُ�َفرِّ

َ
ْن  ،أ

َ
َوأ

َح بِِه َصْدرِ  ْن َ�ْغِسَل بِِه بََدِ�  ي،�رَْشَ
َ
نَْت  ،َوأ

َ
 أ

َّ
َقِّ َ�ْ�َُك َوَال يُْؤِ�يِه إِال

ْ
نَُّه َال يُِعينُِ� ىلَعَ احل

َ
أل

ةَ َوَال َحْوَل  َعِ�ِّ  َوَال قُوَّ
ْ
ِ ال  بِا�َّ

َّ
َعِظيمِ  إِال

ْ
گناھان به صورت مطلق  کا، مرا به تریبار خدا، »ال

م یه براکم یف ننمایلکت یزیرحم فرما، و رحمم نما تا به چ یمان یم میباق یتا وقت
ب فرما، بار یسازد، نص یت میم حسن نظر در آنچه از من راضیارتباط و نفع ندارد، و برا

رده که قصد آن ک یو عزت ین، صاحب عظمت و بزرگیھا و زم ننده آسمانیا، آفریخدا
ه و ا ینم، اک یاز تو سئوال م ،١شود ینم ت و نور و جھت یرحمن، به عظمت و بزرگ یاللَّ
، و به یه آن را به من آموختکت فرما، چنان یتابت را عناکه قلبم را استطاعت حفظ ک

 یه تو را از من راضکم یتالوت نما یه آن را ھمانطورک ب گردان،یرا نص یین توانایمن ا
ه قصد ک یو عزت ین، صاحب عظمت و بزرگیھا و زم ننده آسمانیا، آفریسازد، بار خدا یم

ه و ا ینم، اک یشود، از تو سئوال م یرده نمکآن  ت و به یرحمان، به عظمت و بزرگ یاللَّ
، قلبم را به یزبانم را به آن روان گردان، یام را منور ساز دهیتابت دکه با کنور و جھت، 

ر از ی، چون غیو بدنم را به آن غسل دھ یام را به آن بازساز نهی، سیآن شادمان ساز
از  یسکچ یدھد، و ھ ین را میا یسکر از تو یند، و نه غک ینم کمکتو مرا به حق 

ن را سه یا ابوالحسن یست، ایو قوت جز خداوند بلندمرتبه و بزرگ برخوردار ن ییتوانا
شود، سوگند  یت قبول می، به اجازه خدا دعایدھ یا ھفت جمعه انجام میا پنج یجمعه، 

ن را انجام دھد ھرگز خطا یه اک یه مرا بر حق فرستاده است، ھر مؤمنک یبه ذات
را  )جمعه(ا ھفت یفقط پنج  ید: به خدا سوگند، علیگو یابن عباس م». شود ینم

رسول خدا  یآمد گفت: ا ص ھمچو مجلس نزد رسول خداه: در کنموده بود  یسپر
ش خودم یآن را پ یگرفتم، و وقت یبه آن فرا را م یکا نزدیه یمن در گذشته چھار آ

رم یگ یبه آنرا فرا م یکا نزدیه یشدند و امروز من چھل آ ینده مکخواندم از نزدم پرا یم
ث یش چشمانم است، و حدیتاب خدا در پکه کخوانم انگار  یش خودم میآنرا پ یو وقت
امروز  یشد ول یم از نزدم فراموش میرار نماکخواستم آن را ت یم یدم، وقتیشن یرا م
گذارم، آن گاه  یھا را نم از آن یم حرفینما یان میآنھا را ب یشنوم و وقت یث را میاحاد

                                           
را از دائره توانش باال و برتر یند زک یدن را به آن مرتبه نمیاز مخلوقات قصد رس یسکچ یھ یعنی -١

 است. م.



 حیات صحابه    ٤٩٦

 

 .١»یه مؤمن ھستکعبه کابوالحسن، سوگند به پروردگار «به او گفت:  ص رسول خدا
 ب است.یث حسن غرین حدید: ایگو یم یترمذ

 س رکابوب یدعاھا ش اصحاب یدعاھا
گفت:  یش میدر دعا س رکه گفت: ابوبکت نموده، یاحمد در الزھد از حسن روا

اخل�  )من( ا تعطي�، ا� اجعل مياعقبة امر هو خ� يف ياسالك اذل �إا� «
خواھم،  یا، من از تو آنچه را میبار خدا«: ترجمه »جنات انلعيم رضوانك وادلرجات الع� يف

تت و ی، آن را رضایدھیر را به من میا، آنچه از خیر باشد، بار خدایارم خکه در فرجام ک

ه یاز معاو یر ویدبن منصور و غیو نزد سع .٢»م بگردانینع یھا بلند در جنت یھا درجه

 ياجعل خ� عمرا� «گفت:  یش میق در دعایر صدکه ابوبکت است یبن قره روا
ر عمرم آخرش را یا، خیبار خدا«: ترجمه. »يوم القاك خواتمه، وخ� ايا� اخره، وخ� عم�

ه با کرا بگردان  یم روزین روزھایام را بگردان، و بھتر یآخر یھا ر عملم عملیبگردان، و خ

 ) آمده است.۳۰۳/۱نز (کن در الین چنی. ا»نمک یتو مالقات م
ه ک یسکه گفت: کت نموده، یز بن سلمه ماجشون روایعبدالعزا از یالدن یابن اب

سالك «گفت:  یش میق در دعایر صدکه ابوبکان نموده، یث بیم حدینم براک یقش میتصد
مجيع ما  ها، والشكر لك عليها حىت ترىض و�عدالرضا، واخل�ة يفاالشياء لك تمام انلعمة يف

من از تو «: ترجمه. »معسورها يا كر�مي�ون فيه اخل�ة جبميع ميسور االمور لكها ال ب
ت در مقابل یرا برا یرگزارکق شینم، و ھم چنان توفک یزھا را سئوال میامل در ھمه چکنعمت 

طلبم در ھمه آنچه  یر میت، و از تو خیت مندی، و ھم چنان بعد از رضایشو ین نعمت تا راضیا

 .٣»میرک یآن، ا یھا یدشوار الت وکارھا نه با مشک یر است، البته با ھمه آسانیدر آن خ
ق یر صدکابوب یه گفت: از دعاکت است یروا ید مدائنیزیھم چنان از ابو یو نزد و

ن، یقیمان، یم ایا برایبار خدا«: ترجمه، »نيةايمانا و�قينا ومعافاة و ا� هب يل«ن بود: یا

 .) آمده است۳۰۳/۱نز (کدر الن ین چنی. ا»ت ببخشیت و نیعاف

                                           
 آن را موضوع دانسته است.) آلبانی ۳۵۷۰(دورغین). ترمذی ( موضوع -١
) سند آن منقطع است زیرا حسن بصری از ابوبکر ۶۰/ ۶احمد در (الزھد) و ابن ابی شیبة ( -٢

 نشنیده است.
 زیرا عبدالعزیز بن سلمه نام مردی را که از او روایت کرده است نیاورده. در سند آن جھالت است -٣
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 س عمر یدعاھا
ا� «گفت:  یه مکاند  ت نمودهیروا س از عمر هیم در الحلیبه و ابونعیش یابن اب

بار «: ترجمه. »إ� أعوذ بك أن تأخذ� ىلع غرة أو تذر� يف غفلة أو جتعل� من الغافل�
ا از یام  یا در غفلت بگذاری، ینکه مرا در غفلت مؤاخذه کن یبرم از ا یا، من به تو پناه میخدا

 .»ام یبگردانن یغافل
 ا� اجعل عم�«گفت:  یم س ه عمرکت است یو نزد احمد در الزھد ازحسن روا

ا، عملم را صالح یبار خدا«ترجمه: ، »ال جتعل ال حد فيه شيئاصاحلا، واجعله لك خالصا، و

. و نزد »مگردان یزیدر آن چ یسکچ یھ یخودت خالص گردان، و برا یگردان، و آن را برا
ه: عمربن خطاب در کت است یمون روایدر االدب از عمروبن م یبخارابن سعد و 

االرشار،  يف مع االبرار، وال جتعل� ا� توف�«گفت:  ینمود م یه به آن دعا مکش یدعا
ران، و در اشرار یان بمیکا، مرا با نیبار خدا«: ترجمه. »باالخيار عذاب انلار، واحلق� وق�

 .»دگان محلقم سازینگاھم دار، و به برگزمگردانم، و از عذاب آتش 
گفت: غالب اوقات از عمربن  هکت است یه روایو نزد احمد در الزھد از ابوالعال

مان  تیا، عافیبار خدا«: ترجمه. »اعف عناا� اعفنا و«گفت:  یه مکدم یشن یخطاب م

 ) آمده است.۳۰۳/۱نز (کن در الین چنی. ا»ده، و از ما درگذر
از پدرش  یه وکت است یروا ل از حفصه هیم در الحلیسعد و ابونعو نزد ابن 

بار «: ترجمه. »ب� نبيك سبيلك، ووفاة يف قتال يف ا� ارزق�«گفت:  یه مکد یشن

ن چگونه ی، گفتم: ا»بم بگردانیامبرت را نصیا، شھادت در راھت را، و وفات در شھر پیخدا
 یآورد و جار یبخواھد امرش را در ھمانجا م یین است؟ گفت: خداوند ھر جاکمم

 سازد. یم

. »ي�فرو ظل� يل ا� اغفر«گفت:  یه وکت است یحاتم از عمر روا یو نزد ابن اب
ن، یرالمؤمنیام یگفت: ا یا ندهی، گو»یم ببخشایفرم را براکا، ظلم و یبار خدا«: ترجمه

: ترجمه، »�سان لظلوم كفارن اإلإ«ست؟ پاسخ داد: یفر چکم ھدف از یظلم را دانست
 .»انسان ظالم و ناسپاس است«

 یه گفت: از عمربن خطاب در حالکت است یروا یاز ابوعثمان نھد یائکو نزد الل

 السعادة ا� إن كنت كتبت� يف«گفت:  یه مکدم ینمود شن یعبه طواف مکه در خانه ک
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، فإنك تمحو ما السعادة منها ، وأثبت� يف الشقاوة فا�� يف فيها و�ن كنت كتبت� فأثبت�
، در یا ا، اگر مرا در اھل سعادت نوشتهیبار خدا«: ترجمه. »�شاء وتثبت وعندك أم الكتاب

، از آن محوم نما، و در اھل سعادت ثابتم یا نوشته یآن ثابتم دار، و اگر مرا در اھل بدبخت
تاب ک، و یداریثابت نگه م یخواھ و آنچه را یینما یمحو م یساز، چون تو آنچه را خواھ

ر ید، ابن جری) آمده است. و عبدبن حم۳۰۴/۳نز (کن در الین چنی. ا»اساس نزد توست
 ) آمده است.۳۰۴/۱نز (که در الکاند. چنان ردهکت یتر از آن روا وتاهکن را یو ابن منذر ا

عمربن ه گفت: کت نموده، ید از پدرش روایزی) از سائب بن ۳۱۹/۳و ابن سعد (
ه نماز کدم ید ١در زمان [عام] الرماده ص خطاب را در دل شب در مسجد رسول خدا

 گفت:  یخواند و م یم

 کھال یا، ما را به قحطیبار خدا«: ترجمه .»ا� التهلكنا بالسن�، وارفع عنا ابلالء«

 .»نمود یرار مکلمه را تکن یش را از ما بردار و ایبت و آزمایمساز، و مص
ه گفت: بر تن عمربن خطاب در کت است یروا ی) ھم چنان از و۳۲۰/۳( یو نزد و

وجب بود، و  یکو  ٢وند داشت، و چادرش پنجیه شانزده پکدم یرا د یزمان رماده ازار

ت کا، ھالیبار خدا«: ترجمه. »ىلع رج� صا� ال جتعل هلكة امة �مد «گفت:  یم

 .»من مگردان یرا بر پاھا ص امت محمد
از  -ح دانسته یه آن را صحک - هیم در الحلیه و ابونعی، ابن راھوکمال، یبخار

َْعْل َ�تِْ� «گفت:  یه عمربن خطاب مکاند  ت نمودهیدبن اسلم از پدرش روایز
َ

 جت
َ

اللَُّهمَّ ال
ِقيَاَمةِ  ،َسْجَدًة َواِحَدةً ر�عة أو �ِيَِد رَُجٍل َص�َّ 

ْ
ِ� بَِها ِعنَْدَك يَْوَم ال ا، یبار خدا«: ترجمه. »ُ�َاجُّ

ه به کسجده نموده باشد،  یکا یعت نماز خوانده کر یکه کمگردان،  یقتلم را به دست مرد

ن در المنتخب ین چنیا .٣»اوردیل بیامت نزدت در مقابلم حجت ودلیآن در روز ق
 ) آمده است.۴۱۳/۴(

 ه: عمربن خطابکت نموده یب روایدبن مسی) از سع۵۴/۱( هیم در الحلیو ابونع
اش را بر آن پھن نمود، و بر  از جامه یا را جمع نمود، بعد از آن گوشهھایی  زهیسنگر

                                           
 وست. م.یبه وقوع پ س خالفت عمر ه در زمانکبود  ییو قحط یسال کعام الرماده خش -١
 وجب باشد. م. یکد مراد پنج گز و یتاب آمده است و شاکن در ین چنیا -٢
 ).۳۰) و مالک در کتاب الجھاد (۵۳/ ۱. ابونعیم (صحیح -٣
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اللَُّهمَّ «آسمان بلند نمود و گفت: سوی  بهرا ھایش  د، آن گاه دستیپشت بر آن خواب
َْك َ�ْ�َ ُمَضيِّ 

َ
ِ� َوانْترََشَْت َرِ�يَّيِت فَاقِْبْضِ� إيِل  ُمَفرٍِّط َكرِبَْت ِس�ِّ وََضُعَفْت قُوَّ

َ
. »ٍع َوال

ن مرا یبنابرا ،١تم منتشر شدهیده و رعیف گردیا، سنم بزرگ شده، قوتم ضعیبار خدا«: ترجمه
رده باشم و نه ھم دچار افراط و از کع یرا ضا یه نه حقکقبض نما،  یخودت در حالسوی  به

 .»شده باشم یحد گذر
ه ک یگفت: ھنگامه کت است یروا ی) از اسودبن ھالل محارب۵۳/۱( یو نزد و

خداوند  یده شد، به منبر بلند شد و پس از حمد و ثنایعمربن خطاب به خالفت برگز

 ، وشحيح فسخ�غليظ فلي� �إا� «د: یین بگوینم آمک یمردم من دعا م یگفت: ا
م ساز، و یم سخیط و درشتم نرمم ساز، و بخلیا، من غلیبار خدا«: ترجمه، »ضعيف فقو�و

 .»ام گردان یفم قویضع
بر  یه گفت: عمر وقتکت نموده، یب روایدبن مسیح از سعیبه اسناد صح یعلیو ابو

 یده و آن را برایشکا دست ین بنده ات حاال از دنیگفت: ا یگزارد م ینماز م یا جنازه
 ی، ویاز ھستین بی یده است، و تو از ویازمند گردیتو نسوی  بهاھل آن گذاشته، و 

ست، و محمد بنده و رسول توست، یبه جز خدا ن یمعبود بر حقه: کداد  یشھادت م

درگذر، و  یامرز، از ویش بیا، برایبار خدا«: ترجمه ،»جتاوز عنه واحلقه بنبيها� اغفرهل و«

 ) آمده است.۱۱۳/۸نز (کن در الین چنی. ا»اش محلقش گردان یبه نب
شد  ینده مکاف کخا بر مرده یه: وقتکت است یروا کربن مدریثکاز  یھقیو نزد ب

 .»ذنبه عظيم فاغفرهلمال والعش�ة وـالا� اسلم ايلك االهل و«گفت:  یم س عمر
ش یتو سپرده و گناھش بزرگ است، پس برا یا، خانواده، مال و اقارب را برایبار خدا«: ترجمه

 ) آمده است.۱۱۹/۹نز (کن در الین چنی. ا»امرزیب

 س یعل یدعاھا
ََالءِ بَِك عوُذ أ«گفت:  یم یه وکت نموده، یروا س یوسف از علی یقاض  ،ِمْن َجْهِد ابلْ

َقاءِ  ْعَداءِ  ،وََدرَِك الشَّ
َ ْ
به تو از «: ترجمه. »وأعوذبك من السحن والقيد والسوط وََشَماتَِة األ

برم، و به تو از زندان، در بند  یو خنده دشمنان پناه م یبدبخت کش، دریو مشقت آزما یسخت

                                           
 اند. م. تم در اطراف عالم منتشر شدهین رعیده بنابرایفراخ و بزرگ گرد یچون خالفت اسالم یعنی -١
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) آمده است. و نزد ۳۰۴/۱نز (کن در الین چنی. ا»برم یخوردن پناه مانه یافتادن و تاز
طالب  یبن اب یه علکده یه گفت: به من خبر رسکت است یروا یان ثوریاز سف ینورید

بار «: ترجمه. »آن رمحتك اياى ال تنقصكال ترضك، و ن ذنو�أا� «نمود:  یدعا م

ن در ین چنی. ا»سازد یم نمکرساند، و رحمتت به من تو را  یا، گناھانم به تو ضرر نمیخدا
 ) آمده است.۳۰۵/۱نز (کال

 �إا� «گفت:  ید مید یماه نو را م یوقت یه وکت نموده، یروا یابن نجار از عل
بك من  عوذألك خ� هذا الشهر وفتحه ونرصه و�ر�ته ورزقه ونوره وطهوره وهداه، وأسأ

ن ماه، فتحش، نصرتش، یر ایا، من از تو خیبار خدا«: ترجمه. »بعدهما  رشفيه و رش مارشه و
طلبم، و به تو از شرش، شر آن چه در آن ھست و شر  یتش را میش و ھداکیتش، رزقش، پاکبر

 ) آمده است.۳۲۶/۴نز (کن در الین چنی. ا»برم یما بعدش پناه م
 یابن عل یه گفت: پشت سر علکت نموده، یروا ید نخعیاز عمربن سع یھقیو ب

بار سالم داد، باز  یکر گفت، و یبکبر او چھار بار ت ینف نماز گزاردم، وکطالب بر ابن م

نت خ� أو نزل بك ودل عبديك،ا� عبدك و«را در قبرش داخل نمود و گفت:  یو
علم، اكن أنت أ ذنبه، فانا ال نعلم اال خ�ا وم�ول به، ا� وسع هل مدخله، واغفرهل

ات است، و فرزند  ا، بندهیبار خدا«: ترجمه. »اهللا ن �مدا رسولأال انت وإ �ن ال أ�شهد 
سزد، بار  ین آمدن مییه نزدش پاک یھست یسکن ین آمده است، و تو بھترییبندگانت، نزد تو پا

م، و تو یدان یر نمیامرز، و ما جز خیش بیع بگردان، گناھش را برایش وسیا، مدخلش را برایخدا

ن یا. »ست و محمد رسول خداستیجز تو ن ییه خداکداد،  یشھادت م یو ،یخودت داناتر
 ) آمده است.۱۱۹/۸نز (کن در الیچن

 س عبدالرحمن بن عوف یدعا
ه را طواف م تیه گفت: بکت نموده، یروا یاج اسدیر از ابوالھیابن جر نمودم،  یاللَّ

ا، مرا از بخل نفسم یبار خدا«: ترجمه. »شح نفيس ا� ق�«د: یگو یه مکدم یرا د یمرد

از بخل  یادآوور شدم، گفت: وقتین مسئله را به او یافزود، من ا ین نمی. و بر ا»نگه دار
نم. ناگھان ک ینطور نمیم و اینما ینم، زنا نمک ینم ینفسم نگه داشته شوم، دزد

ر یثکر ابن ین در تفسین چنیاست. ا س ن مرد عبدالرحمن بن عوفیه اکدانستم 
 است. ) آمده۳۳۹/۴(



 ٥٠١  باب پانزدهم: دعاهای اصحاب

 

ه بن مسعود یدعاھا  س عبداللَّ
هکت نموده، یروا ١دهیبه از ابوعبیش یابن اب  یده شد: در شبیپرس س ه گفت: عبداللَّ

؟ یدام دعا را نمودکشود  ین به تو داده مکسئوال «به تو گفت:  ص ه رسول خداک

ىلْعَ «گفت: گفتم: 
َ
، َونَِعيًما ال َ�نَْفُد، َوُمَراَ�َقَة نَِبيَِّك يِف أ لَُك إِيَمانًا ال يَْرتَدُّ

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ِ أجلنة، جنة َدرََجِة 
ْ

�ُ
ْ
ه به ارتداد کخواھم،  یم یمانی، من از تو ایبار خدا«: ترجمه. »اخل

 .٢»نین درجه جنت، جنت بریات را در بلندتر ینب یابد و ھمراھیان نیه پاک ینجامد و نعمتین
اده یبا ز س ل از عمریمکن را از یر اک) آمده است. و ابن عسا۳۰۷/۱نز (کن در الین چنیا

 رده است.کت ی) آمده، روا۲۳۶/۵ه در المنتخب (کش، چنانینمودن قصه نمازش و دعا
ه گفت: کت نموده، یده از پدرش روای) از ابوعب۱۲۷/۱( هین را در الحلیم ایو ابونع

م یاز پھلو ب ر و عمرکابوب ص امبریگزاردم، ناگھان پ ینماز م یه من شبک یدر حال
د: بعد یگو یشود، عمر م ین به تو داده مکسئوال «گفت:  ص خدا یعبور نمودند، نب
ه گفت: من دعایاز آن من به سو ستم آن یه حاضر نکدارم،  ییش به راه افتادم، عبداللَّ

ر شده و افزوده: کو مثل آن را متذ »...سالك ايمان ال يبيدأ �إا� «م: را فرو گذار

َة َ�ْ�ٍ ال َ�نَْقِطعُ « ن نرود... و یه از بکخواھم  یمان میا، من از تو ایبار خدا«: ترجمه. »َوقُرَّ

 .٣»ه قطع نشودک یچشم یروشن
ه روا ینزد و یگریت دیو در روا ر کآن گاه ابوبه گفت: کت است یاز عون بن عبداللَّ

ه برگشت و گفت: دعاسوی  به رار نما، کم تی، براینمود یشتر مین پیه ھمکرا  ییعبداللَّ

، «ردم و بعد از آن گفتم: کاد ی یگفت: خداوند را ستودم و به بزرگ نَْت وَْعُدَك َحقٌّ
َ
َ إِال أ

َ
ال إهِل

، َورُُسلُ  ، َوانلَّاُر َحقٌّ َنَُّة َحقٌّ
ْ
، َواجل ٌد َولَِقاُؤَك َحقٌّ ، َوُ�َمَّ ، َوانلَِّبيُّوَن َحقٌّ : ترجمه. »َحقٌّ  صَك َحقٌّ

ست، وعده ات حق است، مالقاتت حق است، جنت حق است، آتش حق یجز تو ن یمعبود بر حق«

م یابونع .٤»حق است ص و محمداند  ا حقیتابت حق است، انبکاند،  است، رسوالنت حق

                                           
ه بن مسعود است. یو -١  پسر عبداللَّ
) و حاکم. این حدیث منقطع است زیرا ابوعبیده فرزند ۴۰۰/ ۱. ابن ابی شیبه و احمد (ضعیف -٢

 عبدالله بن مسعود از پدرش حدیث نشنیده است.
 . نگا: حدیث قبل.ضعیف -٣
 ).۲۸۸/ ۹) نگا: المجمع (۶۸/ ۹طبرانی ( -٤



 حیات صحابه    ٥٠٢

 

ب را یدبن مسیرده و سعکت یروا یکحسام از شر یدبن ابین را سعید: ایگو ی) م۱۲۸/۱(
ه داخل گردانیدر م  ت نموده است.یروا یق ویده، و باز آن را از طریان عون و عبداللَّ

ه بکت نموده، یق روای) از شق۹۳در االدب المفرد (ص یو بخار شتر یه گفت: عبداللَّ

اإلسالم، و�نا من الظلمات ر�نا أصلح بيننا، واهدنا سبل «نمود:  یلمات دعا مکن یبا ا
إىل انلور، وارصف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، و�ارك نلا يف أسماعنا وأبصارنا 
وقلو�نا وأزواجنا وذّر�اتنا، وتب علينا إنك أنت اتلواب الرحيم، واجعلنا شاكر�ن 

ما اصالح آور، ان یپروردگارا، در م«: ترجمه. »نلعمتك، مثن� بها، قائل� بها، وأتممها علينا
ار و پنھان را از کنور نجات بخش، فواحش آشسوی  بهھا  ییکت نما، از تاریاسالم ھدا یھا به راه

و  ھایمانمان، ھمسر یھا مان، قلب یھا مان، چشم یھا ما در گوش یما برگردان، برا
، و ما یھستننده توبه و مھربان کتو قبول  یر، به درستیت بده و توبه ما را بپذکبر ھایمان هیذر

 یم و آن را برایم، آن را بر زبان آرییف نمایه آن را توصکرگزار بگردان، کرا در مقابل نعمتت ش

 .١»امل گردانکما 
ه کت نموده، یاز ابوالحوص روا یو طبران  -ابن مسعود  یعنی -ه گفت: از عبداللَّ

لَُك «نمود:  ین دعا، دعا میه به اکدم یشن
َ
ْسأ

َ
ابَِغةِ اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ ْ�َعْمَت بَِها بنْعَمِتَك السَّ

َ
، الَّيِت أ

 �ِ
ْ
ْدِخل

َ
َنََّة، اللَُّهمَّ أ

ْ
ْن تُْدِخلَِ� اجل

َ
َّ أ َت يلَعَ

ْ
فَْضل

َ
ي أ ِ

َّ
ي اْ�تَلَيْتَِ�، َو�َِفْضِلَك اذل ِ

َّ
 َوَ�الئَِك اذل

َنََّة بَِفْضِلَك، َوَمنَِّك َورمَْحَِتَك 
ْ
ه بر کاملت کھمان نعمت ا، من تو را به یبار خدا«: ترجمه. »اجل

 یه بر من ارزانکو به فضلت  یا ه مرا به آن آزمودهکشت ی، و به ھمان آزمایا من انعام نموده
ا، مرا به فضل، احسان و رحمتت ی، بار خداییه داخل جنتم نماکنم ک یسئوال م یا فرموده

 اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۸۵/۱۰( یثمیھ. »داخل جنت گردان

ا� «گفت:  یم یه وکت است یروا س ھمچنان از ابوقالبه از ابن مسعود ینزد وو 
ا، اگر یبار خدا«: ترجمه. »إن كنت كتبت� يف أهل الشقاء فا�� وأثبت� يف أهل السعادة

 یثمیھ .٢»از آن محوم گردان، و در اھل سعادت ثابتم ساز ینوشته باش یمرا در اھل بدبخت
 ننموده است. که ابوقالبه ابن مسعود را درکن یمگر ا اند، حیرجال صحد: رجال آن یگو یم

                                           
) صحیح ۴۹۰) آلبانی آن را در صحیح االدب (۳۶۰. بخاری در ادب المفرد (صحیح موقوف -١

 دانسته است.
) اما ابوقالبه ابن مسعود را درک ۱۸۵/ ۱۰) نگا: المجمع (۱۸۶/ ۹. طبرانی در الکبیر (ضعیف -٢

 نکرده است.
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ه بن ع یو نزد و نمود:  یه: ابن مسعود دعا مکت است یم رواکیھم چنان از عبداللَّ

ْو قَاَل: ،اللَُّهمَّ زِْدِ� إِيَمانًا َوَ�ِقينًا َوَ�ْهًما«
َ
ًما أ

ْ
ن و یقیمان، یم ایا، برایبار خدا«: ترجمه .»وَِعل

 د است.ید: اسناد آن جیگو ی) م۱۸۵/۱۰( یثمیھ .١»یفزایب -ا گفت: علم ی -فھم 
ه از نماز کن ی، بعد از ایه گفت: روزکت است یھم چنان از ابووائل روا یو زد و

م، گفت: یورود نزدش اجازه خواست یو برا ٢دمیم از ابن مسعود پرسیبامداد برگشت
ار داشته کاز اھل منزل  ین است بعضکم، ممینک یدرنگ م کم: اندید، گفتیداخل شو
ه در غفلت است، بعد کد یان آمد و گفت: گمان نمودیح گویتسب یباشند، و ه آل عبداللَّ

 یو یر، باز برایا آفتاب طلوع نموده است، پاسخ داد: نخین، آیز ببینک یاز آن گفت: ا

 يهللا اذل احلمد«: فرمود: یا آفتاب طلوع نموده است، گفت: آرین آیبار سوم گفت: بب
: ترجمه. »لم يعذبنا بانلارو - پندارمش گفت می و – اقانلا فيه عرثاتناوهبنا هذاايلوم و

را عفو نمود... و  ھایماند، و در آن خطایبخشمان  ین روز را برایه اکراست  ییش خدایستا«

 اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۱۸/۱۰( یثمی. ھ»ننمودمان  بیبا آتش تعذ
ه کت است یم بن حنظله روایھم چنان از سل یو نزد و ابن مسعود  یعنی -ه: عبداللَّ

َها «بازار آمد و گفت:  یکنزد - ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ
َ
ْهِلَها، َوأ

َ
لَُك ِمْن َخْ�َِها وََخْ�ِ أ

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْهِلَها
َ
طلبم، و به تو از شر آن و  یر اھلش را میخر آن و یبار خدا، من از تو خ«: ترجمه. »َورَشِّ أ

ل موقوف کن را به شیا ید: طبرانیگو ی) م۱۲۹/۱۰( یثمیھ .٣»برم یشر اھلش پناه م
 اند. حیباشد، رجال صح یه ثقه مکم بن حنظله یر سلیت نموده، و رجال آن، غیروا

خواست یم یوقت س ه گفت: ابن مسعودکت است یھم چنان از قتاده روا یو نزد و

ما ورب الشياط� و ظلت،أما ا� رب السماوات و«گفت:  یشود م یا هیداخل قر
 ما رشبك من رشها و عوذأسالك خ�ها وخ� ما فيها، وأذرت، أما ضلت، ورب الر�اح وأ

ھا و  طانیاند، پروردگار ش ه نمودهیھا و آنچه را سا ا، پروردگار آسمانیبار خدا«: ترجمه. »فيها
اند،  نده ساختهکاند و پروردگار بادھا و آن چه را به ھوا بلندنموده و پرا نمودهآن چه را گمراه 

                                           
 ).۱۵۸/ ۱۰) نگا: المجمع (۱۰۵/ ۹. طبرانی (صحیح -١
» نزد«د به یبا» برگشتم«بعد از » زا«ن درست باشد، حرف ربط یباشد، اگر ا» آمدم«ن درست کمم -٢

 ل شود.یتبد
 ).۱۲۹/ ۱۰) نگا: المجمع (۱۸۱/ ۹. طبرانی در الکبیر (صحیح -٣
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نم، و به تو از شر آن و شر آنچه در ک یر آنچه را در آن ھست سئوال مین و خیر ایمن از تو خ

مگر  اند، حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۰۱۳۵/۱۰ یثمیھ .١»برم یآن ھست پناه م
 ننموده است. کرا در ه قتاده ابن مسعودکن یا

 ب معاذ و بالل یدعا
ه گفت: معاذبن جبل کت نموده، ید روایزی) از ثوره بن ۲۳۳/۱( هیم در الحلیابونع

ُعيُوُن، واََغرَِت «گفت:  یآورد، م یم یاز طرف شب تھجد به جا یوقت
ْ
اللَُّهمَّ قَْد نَاَمِت ال

نَْت يَحٌّ َ�يُّوٌم، اللَُّهمَّ 
َ
َجنَِّة بَِطٌئ، وََهَرِ� ِمَن انلَّاِر َضِعيٌف، اللَُّهمَّ اْجَعْل يِل انلُُّجوُم، َوأ

ْ
َطليَِب لِل

ِميَعادَ 
ْ
ِْلُف ال ِقيَاَمِة، إِنََّك ال ختُ

ْ
َّ يَْوَم ال ُه إِيلَ ھا  ا، چشمیبار خدا«: ترجمه. »ِعنَْدَك ُهًدى تَُردُّ

 یوشش و طلبم براکا، ی، بار خدایوم ھستیاند، و تو زنده و ق د شدهیھا ناپد اند، ستاره دهیخواب
ه ک ٢بگردان یتیم نزدت ھدایا، برایف است. بار خدایجنت سست است، و فرارم از آتش ضع

ت یروا ین را طبرانیا .٣»یینما یات را خالف نم و تو وعده یم برگردانیامت برایآن را روز ق
ابن اسحاق از  ) گفته است.۱۸۵/۱۰( یثمیه ھکنموده، و اسناد آن منقطع است، چنان

ھا در  ن خانهیام از بلندتر ه گفت: خانهکت نموده، ینجار روا یاز بن یق عروه از زنیطر
داد، سحرگاھان  یفجر اذان م یاز فراز آن ھر بامداد برا س اطراف مسجد بود، و بالل

د قامتش را ید یآن را م ید، وقتیشک ینشست و انتظار فجر را م یآمد و در خانه م یم

ْن يُِقيُموا «گفت:  ینمود و بعد از آن م یراست م
َ
ْستَِعينَُك ىلَعَ قَُر�ٍْش أ

َ
مْحَُدَك َوأ

َ
اللَُّهمَّ أ

نت را یه دکطلبم  یش مدد میقر یم و از تو برایستا یا، من تو را میبار خدا«: ترجمه. »ِدينََك 

اد یرا به  یود: به خدا سوگند، من یگو یداد، م ید: بعد از آن اذان میافزا ی. م»برپا دارند
ش ییبه تنھا ین را به نقل از ویابوداود ا .٤نموده باشد کلمات را ترکآن  یه شبکندارم 

 ) آمده است.۲۳۳/۳ه (ین در البداین چنیرده است. اکت یروا
بر بستر خوابش  یه گفت: بالل وقتکت نموده، یروا -زن بالل  -از ھند  یو طبران

َاَوْز َ�ْن َسيِّئَايِت َواْعُذْرِ� بِِعاليِت اللَُّهمَّ «گفت:  یگرفت م یقرار م
َ

ا، یبار خدا«: ترجمه. »جت

                                           
 ).۱۰/۱۲۹) قتاده ابن مسعود را درک نکرده است. نگا: المجمع (۱۷۵/ ۹. طبرانی (ضعیف -١
 باشد.» بگردان یم در نزدت عھدیبرا«ن درست: کمم -٢
 ) آمده است منقطع است.۱۸۵/ ۱۰) سند آن چنانکه در المجمع (۳۴/ ۲۰است. طبرانی ( منقطع -٣
 ) آلبانی آن را حسن دانسته است.۵۱۹. ابوداوود (حسن -٤
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د: ھند را یگو ی) م۱۲۵/۱۰( یثمیھ .١»م معذورم داریاز گناھانم درگذر، و با علت ھا
 اند. حیه رجال آن رجال صحیبق ینشناختم، ول

 ب د و سعدبن عبادهیز یدعا
دن بر بسترش یخواب یبرا یوقت یه: وکت نموده یروا س د بن ثابتیاز ز یطبران

َّ رَِحٌم «گفت:  یزد م یپھلو م ْن تَْدُعَو يلَعَ
َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
، َوأ

َ
َمْو�

ْ
ْهِل َوال

َ
لَُك ِغَ� األ

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ن پناه یطلبم، و به تو از ا یخانواده وموال را م یا، من از تو غنایبار خدا«: ترجمه. »َ�َطْعتَُها

د: یگو ی) م۱۲۵/۱۰( یثمی. ھ»ه قطعش نموده باشمکد یدعا نما یمن رحم ه برکبرم،  یم
 د است.یاسناد آن ج

نمود:  یدعا م س ه: سعدبن عبادهکت نموده ی) از عروه روا۶۱۴/۳و ابن سعد (

 فعال اال بمال، ا� ال ال�دا، ال�د اال بفعال و مدا، وهب يلـح ا� هب يل«
 یم بزرگیش ببخش، و برایم ستایا، برایبار خدا«: ترجمه. »ال اصلح عليهالقليل و يصلح�

ست، بار ین نکست، و عمل جز به مال ممین یجز به عمل قابل دست رس یببخش، بزرگ

 .»توانم یرده مکسازد، و نه من خود را به آن اصالح  یم مرا اصالح نمکا، مال یخدا

 س ابودرداء یدعاھا
 س ه گفت: ابودرداءکنموده،  تیبن سعد روا) از بالل ۲۱۹/۱( هیم در الحلیابونع

 یا، من به تو از پراندگیبار خدا«: ترجمه. »القلب بك من تفرقة عوذأ �إا� «گفت:  یم

 یم در ھر وادیه براکن یست؟ پاسخ داد: ایقلب چ ی. گفته شد: پراندگ»برم یقلب پناه م
 مال گذاشته شود.

ه روایعببن  لی) از اسماع۲۲۰/۱ھم چنان ( یو نزد و ابودرداء  ه:کت است یداللَّ

ان یکا، مرا با نیبار خدا«: ترجمه. »مع االرشار ال تبق�مع االبرار، و ا� توف�«گفت:  یم

 یه وکت است ی. و از لقمان بن عامر از ابودرداء روا»م مگذاریران، و با اشرار باقیبم

ا، مرا به عمل یبار خدا«: ترجمه. »به رجل سوء بعمل سوء فاديع ا� ال تبتل�«گفت:  یم

 .»ه بر اثر آن آدم بد خوانده شومکمبتال مگردان،  یبد

                                           
 ).۱۲۵/ ۱۰) نگا: المجمع (۳۳۷/ ۱. طبرانی (ضعیف -١
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ه، ابودرداء کت است یه روایاز حسان بن عط ) ھم چنان۲۲۳/۱( یوو در نزد 

ا، بمن به تو از یبار خدا«: ترجمه .»قلوب العلماء ن تلعن�أ كب عوذأ �إا� «گفت:  یم

شان تو را چگونه لعنت یا یھا . گفته شد: قلب»ندیعلما لعنتم نماه قلوب کن پناه مبرم یا
 ن لعنت است].ینند [و ھمیه مرا بد ببکنیند؟ پاسخ داد: اینما یم

ه بن ۲۲۴/۱( هیم در الحلیو ابونع ه کت نموده، یروا یعه دمشقید بن ربیزی) از عبداللَّ
ه داخل شدم، از ک یبه مسجد رفتم، ھنگام یگفت: ابودرداء گفت: در بخش اول شب

خائف مستج�  �إا� «گفت:  یه به سجده افتاد بود و مکعبور نمودم  یمرد یپھلو
ال ذوقوة من فضلك، المذنب فاعتذر، و من عذابك، وسائل فق� فارزق� فاجر�

م از یم، برایا، من وحشت زده پناه جویبار خدا«: ترجمه .»فانترص، ول�ن مذنب مستغفر
ه معذرت کارم کم رزق ده، نه گناھیم، از فضلت براینوایننده بکعذابت امان ده، و سئوال 

. »طلبم یارم و مغفرت مکگناھ یاب شوم، ولیامکه کبرخوردارم  یو نه از قوت ،١بخواھم
ه خوشش آمده کارانش، از بس ی یھا را برا د: بعد ابودرداء صبح نمود، و آنیگو یم

 د. یاموزانیبودند، م
ه گفت: کت نموده، ی) از تمامه بن حزن روا۹۹در االدب المفرد (ص یو بخار

بك من الرش ال  عوذأ �إا� «نمود:  یاد میبلندش فر یه به صداکدم یرا شن یخیش
ھمراھش خلط  یزیه چکبرم،  یپناه م یا، من به تو از شریبار خدا«: ترجمه .»ء �لط ىش

 گفته شد: ابودرداء.ست؟ کیخ] ین [شی: ا. گفتم»نباشد

ن تعرض ىلع أبك  عوذأ� إا� «گفت:  یم یه وکت نموده یم از ابودرداء رواکو حا
برم،  یا، من به تو پناه میبار خدا«: ترجمه. »منه ما �ستيح بن رواحة من عم� ا�عبد يخأ

ه بن رواحه چکن یاز ا . »دیا نمایآن ح ه ازک ییرا عرضه نما یزیه از عملم بر برادرم عبداللَّ
 ) آمده است.۳۰۶/۱نز (کن در الیچنن یا

ه بن عمر یدعاھا  ب عبداللَّ
بر صفا  یه وکت نموده، یروا ب ابن عمر ) از نافع از۳۰۸/۱( هیم در الحلیابونع

حدودك.  ا� جنب� .اللَُّهمَّ اْعِصْمنَا بِِديِنَك َوَطَواِ�يَِتَك َوَطَواِ�يَِة رَُسولِِك «نمود:  یدعا م

                                           
 ».بخواھمگناھکار معذورم که معذرت «ن باشد: (ال مذنب معذور فأعتذر)، نه یممکن است درست چن -١
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احل�. �ب عبادك الصمن �بك، و�ب مالئ�تك، و�ب رسلك، وـم ا� اجعل�
 ايلك واىل مالئ�تك واىل رسلك واىل عبادك الصاحل�. ا� �رس� ا� حبب�

متق�. ا� ـمن ائمة ال االخرة واالو�، واجعل� يف يل اغفر، والعرسى لليرسى، وجنب�
سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ﴿نك قلت: إ

َ
لالسالم  ميعاد. ا� اذ هديت�ـانك ال ختلف الو ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب أ

نت، یا،مرا بر دیبار خدا«: ترجمه .»انا عليهو حىت تقبض� منه وال ت�عه م�  ت�ع�فال
 یسانکا مرا از یا، مرا از حدودت باز دار. بار خدایطاعتت و طاعت رسولت نگه دار. بار خدا

دارند و  یرسوالنت را دوست م ،دارند یرا دوست م تکدارند، مالئ یه دوستت مکبگردان 
ت، رسوالنت و بندگان کا، مرا نزد خودت، مالئیدارند. بار خدا یبندگان صالحت را دوست م

ل کو مش یآماده و آسان گردان، و از سخت یآسان یا، مرا برایصالحت محبوب گردان. بار خدا
ا، تو گفته یبگردان. بار خدا یاز امامان متق، و مرا یا ببخشایم در آخرت و دنیبازم دار، و برا

 یا وقتی. بار خداینک یات را خالف نم و تو وعده» نمک یقبولش متان  ید، براینکم یدعا: «یا
 ین، تا در حالکرون مین و آن را از من بکرون میگر مرا از آن بی، دیت نمودیمرا به اسالم ھدا

ه داشت بر ک یگریل دیطو یا، و دعان دعیبه ا ی. و»ه من بر آن باشمک ییقبضم نما
 نمود. یو در طواف دعا م ٢ن دو جمرهیو ب ١صفا و مروه، و در عرفه و جمع

ه بن س۳۰۴/۱( هیم در الحلیو ابونع ه گفت: ابن کت نموده، یره روای) از عبداللَّ

ْ�َظِم ِعبَاِدَك «گفت:  ینمود م یصبح م یوقت بعمر
َ
ِ� ِمْن أ

ْ
نَِصيبًا يِف لُكِّ اللَُّهمَّ اْجَعل

َغَداةَ 
ْ
َها ،َونُوًرا َ�ْهِدي ،َخْ�ٍ َ�ْقِسُمُه ال ا تَْ�ِشُفهُ  ،َوِرْزقًا تَبُْسُطهُ  ،َورمَْحًَة تَنرُْشُ َوالء  ،َورُضًّ

ُ�َها ،تَْرَ�ُعهُ  ان بندگانت در ھر یمند از م ن بھرهیتر ا، مرا بزرگیبار خدا«: ترجمه. »َوفِتْنًَة ترَْصِ
ت یه به آن ھداک یمند از نور ن بھرهی، و ھم چنان بزرگترینک یم میبامداد تقسن یه اک یریخ
ه دور ک ی، ضرریگردان یه پھن مک ی، رزقیساز ینده و منتشر مکه پراک ی، رحمتیینما یم

ن را یا یطبران .٣»بگردان یگردان یه بر مک یا و فتنه یینما یه بلندش مک یی، بالیساز یم
د: رجال آن رجال یگو ی) م۱۸۴/۱۰( یثمینموده است.ھت یبه مثل آن روا یازو

 اند. حیصح
 

                                           
 مزدلفه. یعنی -١
 .یدر من یعنی -٢
 ).۱۸۴/ ۱۰) نگا: المجمع (۲۶۸/ ۱۲. طبرانی در الکبیر (صحیح -٣
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ه بن عباس یدعاھا  س عبداللَّ
لَُك «گفت:  یم ب ه ابن عباسکت نموده یر روایدبن جبیبزار از سع

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

رُْض 
َ
َماَواُت َواأل ُ السَّ قَْت هلَ رْشَ

َ
ي أ ِ

َّ
َْعلَِ� يِف ِحْرزَِك، وَِحْفِظَك،  ،بنوِر وَْجِهَك اذل

َ
ْن جت

َ
أ

َْت َكنَِفَك 
َ

ن از یھا و زم ه آسمانکا، من تو را به نور و جھت یبار خدا«: ترجمه. »وَِجَوارَِك، َوحت

 .١»یت خود بگردانیر رعایه مرا در پناه، حفظ، امان و زکنم، ک یاند سئوال م دهیآن روشن گرد
 اند. حیآن رجال صحد: رجال یگو ی) م۱۸۴/۱۰( یثمیھ

ه گفت: ابن عباس کت نموده، ید روای) از سع۱۰۰در االدب المفرد (ص یوبخار

ا، یبار خدا«: ترجمه. »خلف ىلع لك اغئبة خب�أفيه، و و�ارك يل ا� قنع�«گفت:  یم
 یر و سالمتیت بده، و بر ھر غائبم به خکم بریبرا ٢ب گردان، و در آنیم قناعت نصیبرا

 .٣»نگھبان باشن و یجانش
ه کدم یه گفت: از ابن عباس شنکت نموده، یاز طاووس روا یل قاضیو اسماع

الكربى، وارفع درجة العليا، واعطه سؤهل ىف االخرة  ا� تقبل شفاعة �مد«د: یگو یم
ا، شفاعت بزرگ یبار خدا«: ترجمه. »موىس عليهما السالميم وهبراإواالو� كما آتيت 

ا بده، یرا قبول فرما، و درجه بلندش را بلند گردان، و سئوالش را در آخرت و دن ص محمد

) ۵۱۳/۳رش (یر در تفسیثک. ابن »یالسالم داد ھمایعل یم و موسیابراھ یه براکچنان 
 ح است.یو صح ید، قوید: اسناد آن جیگو یم

 س دیفضاله بن عب یدعا
گفت:  یم س دیفضاله بن عب :ه گفتکت نموده، یروا ل از ام الدرداء یطبران

ظر اىل ذلة انلموت، وـال �رد العيش بعدسالك الرىض بالقضاء والقدر، وأ �إا� «
ا، من از یبار خدا«: ترجمه. »ال فتنة مضلةغ� رضاء مرضة و وجهك، والشوق اىل لقائك يف

ت را، یت و شوق لقایدن به سویبعد از مردن، لذت د یزندگ یبه قضا و قدر، سرد یتو رضا

ھا  نیه اکنمود،  ی. و ادعا م»نمک یننده، طلب مکبدون عائد شدن ضرر مضر و فتنه گمراه 

                                           
 ) آمده است.۱۸۴/ ۱۰) و بزار چنانکه در المجمع (۲۵۹/ ۱۰. طبرانی (صحیح -١
 .یا البته در آنچه رزق داده -٢
) آلبانی آن را در ضعیف االدب ۲۷۲۸() و ابن خزیمه ۶۸. بخاری در ادب المفرد (ضعیف موقوف -٣

 ).۶۰۴۲) ضعیف دانسته است. ھمچنین بصورت مرفوع نیز روایت شده است. نگا: الضعیفة (۱۰۷(
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د: یگو ی) م۱۷۷/۱۰( یثمیھ .١نمود یھا دعا م به آن ص ه رسول خداکاند  ییدعاھا
 اند. ھا ثقه ت نموده، و رجال آنیر روایبکدر األوسط و ال ین را طبرانیا

 »یفاحب لقائ کحب لقاءأ ينإاللھم «: س رهیابوھر یدعا
در  یه: مروان نزد وکت نموده یروا س رهیاز ابوھر ی) از مقبر۳۳۹/۴ابن سعد (

ت یره، خداوند برایابوھر یه در آن درگذشت داخل شد، و گفت: اکاش  یضیھمان مر

ا، من یبار خدا«: ترجمه. »حب لقاءك فاحب لقاىئأ �إا� «ره گفت: یشفا دھد، ابوھر

د: تا ھنوز مروان به یگو ی. م»ن مالقاتم را دوست بداریدارم، بنابرا یدوست ممالقاتت را 
 ره درگذشت.یه ابوھرکده بود، یاصحاب القطا نرس

 شدند یم یا هیداخل قر یشد و وقت یا ماه داخل می سال یوقت ل اصحاب یدعا
ه بن ھشام روا یطبران ه گفت: اصحاب رسول کت نموده، یدر األوسط از عبداللَّ

ا� ادخله علينا «آموختند:  ین دعا را میشد، ا یا ماه داخل میسال  یوقت صخدا
: ترجمه .»رضوان من الرمحن، جوار من الشيطاناليمان، السالمة واالسالم، وأمن و باال

ان طیرحمان و پناه از ش ی، اسالم، رضامندیمان، سالمتیا، آن را بر ما به امن، ایبار خدا«

اش از  هید: اسناد آن حسن است، و در حاشیگو ی) م۱۳۹/۱۰( یثمیھ .٢»داخل گردان
 باشد. یف مین بن سعد آمده، و ضعیابن حجر نقل شده: در آن رشد

ش گفتم: قوم یه گفت: براکت نموده، یره روایو بزار از ابوامامه بن سھل از ابوھر
ن یه اکدند یترس یدند، از چه میگرد یار مکآش یا هیا به قریشدند  یم یا هیوارد قر یوقت

. »ما رزق بگردان یا، در آن برایبار خدا«: ترجمه. »ا� اجعل فنا فيها رزقا«گفتند:  یرا م
د: رجال آن یگو ی) م۱۳۵/۱۰( یثمیدند. ھیترس یان و قحط باران میگفت: از ستم وال

 باشد. یه ثقه مکس بن سالم یر قیغ اند، حیرجال صح
 
 

                                           
 ) می گوید: رجال آن ثقه ھستند.۱۷۷/ ۱۰) ھیثمی (۱۶۵/ ۶. طبرانی در االوسط (حسن -١
ت. در سند آن رشدین ) آن را حسن دانسته اس۱۳۹/ ۱۰طبرانی در االوسط. ھیثمی ( .ضعیف -٢

 ).۲۰۹بن سعد است که ضعیف است و دچار اختالط گشت. نگا: التقریب (
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 س انس یدعا
 یوقت س ه گفت: انسکت نموده، ی) از ثابت روا۹۳در االدب المفرد (ص یبخار

ه صالة قوم ابرار، ليسوا بظلمة وال علي اهللا جعل«گفت:  ینمود م یبرادرش دعا م یبرا
ان را یکقوم ن یدعا یو یخداوند برا«: ترجمه .»�صومون انلهارفجار يقومون الليل و

ند و روز را روزه ینما یام میفاجر، در شب قاند و نه  ه نه ظالمک یب گرداند، قومینص

 .»رندیگ یم

ه بن زب  گفت یدن رعد میر در وقت شنیآنچه را عبداللَّ
ه بن زب۱۰۶در االدب المفرد (ص یبخار  یوقت یه: وکت نموده یر روای) از عبداللَّ

ِ «گفت:  ینمود و م ید صحبت را قطع میشن یرعد را م
َّ

�َُسبُِّح الرَّْعُد حِبَْمِدِه  يُسبَْحاَن اذل
َمَالئَِ�ُة ِمْن ِخيَفِتهِ 

ْ
د یگو یرا م یح و حمد ویه رعد تسبکرا  یاست ذات یکپا«: ترجمه .»َوال

م ین بیگفت: ا ی. و بعد از آن م»)ندیگو یح و حمدش را میتسب( یز از خوف وین کو مالئ
ه کر به مثل آن، چنانیاز ابن زب کن را ھمچنان مالین است. ایاھل زم ید برایدادن شد

گفت...  ین قولش را: بعد از آن میا یه وکن یرده است، مگر اکت یاة آمده، رواکدر مش
 ر نشده است.کتا آخرش متذ

 ش دعاهای اصحاب برای یکدیگر

 گریبن مخرمه و دو مرد د کسما یعمر برا یدعا
ت نموده، ید روایسع ف بن عمر از محمد و طلحه و مھلب و عمرو ویر از سکابن عسا

 س وفد نزد عمر یکبن خرشه در  کد و سمایبن عب کبن مخرمه، سما که گفتند: سماک
. »سالمسمك بهم االسالم، وايديهم اإلأ في�م، ا� اهللا بارك«آمدند، عمر گفت: 

. »شان نصرت دهیشان بلند بگردان و اسالم را توسط ایا، اسالم را توسط ایبار خدا«: ترجمه
 .) آمده است۱۳۱/۵المنتخب (ن در ین چنیا

 اسعد بن زراره یبرا کعب بن مالک یدعا
 کعب بن مالکاز عبدالرحمن بن  هم در المعرفیو ابونع یبه، طبرانیش یابن اب

اش را از دست داد، من  یینایور شد و بکچشم پدرم  یه گفت: وقتکاند  ت نمودهیروا
 ید، برایشن یشدم، و اذان را م یرون میجمعه ب یبا او برا یش بودم، وقتیرھنما
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 یاو گفتم: ا ینمود، برا یش دعا میخواست، و برا یمغفرت م س ابوامامه اسعدبن زراره
و  یخواھ یابوامامه مغفرت م یبرا یشنو یه اذان را مک یپدر، چه مسئله است وقت

ما قبل از قدوم  یه براکبود،  یسکن یپسرم، او نخست ی؟ گفت: اینک یدعا م یو یبرا

اضه است نماز یب یه مربوط بنک »النبيت حره«ع خضمات در ھزم یدر نق ص امبریپ
ن در ین چنیم. ایجمعه داد، گفتم: در آن روز تعدادتان چقدر بود؟ گفت: چھل مرد بود

 ) آمده است.۱۳۶/۵المنتخب (

 ش ری، عثمان، طلحه و زبیعل یبرا یده اسلمیبر یدعا
ت نموده، یربن وائل رواکب یاز بن یر از مردیابوالعالء بن شخ ) از۲۴۳/۴ابن سعد (

 ش ری، عثمان، طلحه و زبید، به علیگو یستان بودم، میدر س یده اسلمیه گفت: با برک
قبله سوی  بهش را یرو ید: ویگو یابم، میرا در یو ینمودم، تا نظر و رأ یاعتراض م

 یعل یامرز، و برایعثمان ب یا، برایارا بلند نمود و گفت: بار خدھایش  د و دستیگردان
ه بیطلحه بن عب یامرز، و برایطالب ب یبن اب امرز. یربن عوام بیزب یامرزد و برایداللَّ

ت نباشد، ید و به من گفت: پدر برایمن گردانسوی  بهش را ید: بعد از آن رویگو یم
 ینداشتم، ولشتنت را کد: گفتم: به خدا سوگند، قصد یگو ی؟ میشکمرا ب یخواھ یم

شان  یاز خداوند برا یخوب یزھایه چک اند، یخواستم، افزود: قوم ین را از تو میھم
ه انجام ک یقبل یھا به سبب فعلشان  یسبقت نموده است، اگر خداوند بخواھد برا

ه انجام دادند عذاب ک ینو یھا بخشد، و اگر بخواھد به سبب عمل یاند م داده
 وند است.د، حساب آنان بر خداینما یم
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