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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست

 أ  .......................................................................... فهرست

 ١ ............................................................. شراکت]: ۴۶[ کتاب
 ١ ............................................... کاال و خوراکه و طعام در شراکت]: ۱[ باب
 ٢ .............................................................گوسفند کردن میتقس]: ۲[ باب

 ٤ ......................... عادالنه متیق به شرکاء نیب در اءیاش یگزار متیق]: ۳[ ببا
 ٥ .................................... دارد جواز یکشقرعه کردن، میتقس در ایآ]: ۴[ باب
 ٦ ......................................................... رهیغ و طعام در شراکت]: ۵[ باب

 ٩.................................................. سفر ریغ در رهن]: ۴۷[ کتاب
 ٩ ........................................... یرھن وانیح دنیدوش و شدن سوار]: ۱[ باب
 ١٠ ..................................... کردند اختالف ھم با مرتھن و راھن اگر]: ۲[ باب

 ١٣ ............................. آن لتیفض و] غالمان[ کردن آزد در]: ۴۸[ کتاب

 ١٣ ......................................... است بھتر غالم نوع کدام کردن آزاد]: ۱[ باب

 آزاد است مشترک ۀعد نیب که را یزیکن ای و نفر، دو نیب که را یغالم اگر]: ۲[ باب
 ١٤ ....................................................................................... ساخت

 ١٥ ................. ھا نیا امثال و دادن طالق و کردن آزاد در انینس و خطا]: ۳[ باب

 شاھد و بود، کردن آزاد تشین و است خدا یبرا او: گفت غالمش یبرا اگر]: ۴[ باب
 ١٦ ....................................................................... کردن آزاد به گرفتن

 ١٧ ............................................................... مشرک کردن آزاد]: ۵[ باب

 ١٨ ........................................ شد مالک عرب از را یغالم که یکس]: ۶[ باب

 ١٩ .......................................... غالم مقابل در یدارز زبان تیکراھ]: ۷[ باب

 ٢٠ ........................................آورد را طعامش یکس خادم که یوقت]: ۸[ باب

 ٢١ ............................. دینما یخوددار یرو بر زدن از زد را غالم اگر]: ۹[ باب



 )چهارمفیض الباری (جلد     ب 

 ٢١ .................................... است جائز مکاَتب ۀدربار که ییھا شرط]: ۱۰[ باب

 ٢٣ ............... دادن بخشش بر قیتشو و آن، لتیفض و بخشش]: ۴۹[ کتاب

 ٢٣ ................................................................. بخشش لتیفض]: ۱[ باب

 ٢٥ ................................................................ شکار یۀھد قبول]: ۲[ باب

 ٢٥ ............................................................ بخشش کردن قبول]: ۳[ باب

 گرانید بر را خود ھمسران از یبعض و داد، بخشش قشیرف یبرا که یکس]: ۴[ باب
 ٢٨ .................................................................................. داد حیترج

 ٣١ .................................................... شود مسترد دینبا که یۀھد]: ۵[ باب

 ٣٢ ..................................................... بخشش مقابل در بخشش]: ۶[ باب

 ٣٢ ....................................................... بخشش در گرفتن شاھد]: ۷[ باب

 ٣٣ ..................... شوھر یبرا زن بخشش و زن، یبرا یشوھر بخشش]: ۸[ باب

 ٣٥ ...................... شوھردار زن عتق و شوھرش، ریغ یبرا زن بخشش]: ۹[ باب

 ٣٦ ............................... شود یم قبض چگونه یبخشش متاع و غالم]: ۱۰[ باب

 ٣٧ ........................است مکروه آن دنیپوش که یزیچ دادن بخشش]: ۱۱[ باب

 ٣٩ ............................................ نیمشرک از بخشش کردن قبول]: ۱۲[ باب

 ٤٠ ......................................................... مشرک یبرا بخشش]: ۱۳[ باب

 ٤١ .................................................................................... ]۱۴[ باب

 ٤٢ ................... است شده گفته) یُرْقبَ ( و) یُعْمَر ( مورد در که آنچه]: ۱۵[ باب

 ٤٣ .............................. یعروس وقت در عروس یبرا گرفتن تیعار]: ۱۶[ باب

 ٤٤ .............................................................. حهیمن لتیفضض]: ۱۷[ باب

 ٤٧ ........................................................... شهادات]: ۵۰[ کتاب

 ٤٧ .......... ندھد شھادت بدھد، شھادت ظلم بر که شد خواسته یو از اگر]: ۱[ باب

 ٤٨ ............................. است آمده ناحق دادن شھادت ۀدربار که آنچه]: ۲[ باب

 اصوات به که آنچه و... آن تصرفات یۀبق و نا،یناب شخص دادن شھادت]: ۳[ باب
 ٥٠ ............................................................................ شود یم شناخته

 ٥١ .......................................................گریکدی یبرا ھا زن یۀتزک]: ۴[ باب

 ٦١ ......................... است یکاف شیبرا کرد، هیتزک را یگرید یکس اگر]: ۵[ باب



 ج   فهرست

 ٦٢ ...................................... ھا آن دادن شھادت و اطفال شدن بالغ]: ۶[ باب

 ٦٣ ........................ کنند سبقت گریکدی بر سوگند در یمردم که یوقت]: ۷[ باب

 ٦٣ ..................................................... شود؟ داده سوگند چگونه]: ۸[ باب

 ٦٤ .......................... ستین دروغگو کند، یم صلح مردم نیب که یکس]: ۹[ باب

 ٦٥ ....................... میکن اصالح میبرو: که نانشیھمنش به امام ۀگفت]: ۱۰[ باب

 ابن فالن و فالن ابن فالن ۀمصالح سند نیا: که شود یم نوشته چگونه]: ۱۱[ باب
 ٦٦ ........................... ندھد نسبت نسبش ای و لهیقب به را او گرچه و است، فالن

 من فرزند نیا: گفتند یعل بن حسن یبرا که ج خدا امبریپ قول نیا]: ۱۲[ باب
 ٦٩ ................................................................................. است سردار

 ٧٠ ............................................ کند؟ دعوت صلح به دیبا امام ایآ]: ۱۳[ باب

 ٧٣ ............................................................ شروط]: ۵۱[ کتاب

 ٧٣ ............................................. نکاح عقد وقت در مھر در شروط]: ۱[ باب

 ٧٤ ............................................ ستین جائز حدود در که یشروط]: ۲[ باب

 ٧٥ ......................................................... یکشتمند در اشتراط]: ۳[ باب

 ٧٧ ................. شروط نوشتن و حرب، اھل با مصالحه و جھاد در شروط]: ۴[ باب

 ٩٢ ..................................... است جائز اقرار در که یاستثنائ و شرط]: ۵[ باب

 ٩٥ ......................................................... ها تیوص]: ۵۲[ کتاب

 ٩٥ ......................................................................... ھا تیوص]: ۱[ باب

 ٩٧ ............................................................ مرگ وقت در صدقه]: ۲[ باب

 ٩٨ .................................... شوند؟ یم داخل اقارب در فرزند و زن ایآ]: ۳[ باب

 بلوغ سن به دنیرس وقت تا را مانیتی﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۴[ باب
 ٩٩ ........... ﴾دیبدھ شان یبرا را ھا آن اموال د،یافتی یرشادت ھا آن در اگر د،یازمائیب

 در خورند، یم حق ریغ به را مانیتی مال که یکسان﴿: متعال خداوند قول]: ۵[ باب
 ١٠١ ......... ﴾شوند یم انیبر یسوزان آتش به یزود به و بلعند، یم را یآتش قتیحق

 ١٠٢ .......................................................... وقف سرپرست ۀنفق]: ۶[ باب

 مسلمانان ۀانداز به بشینص که گفت و کرد وقف را یچاھ ای نیزم آنکه]: ۷[ باب
 ١٠٣ ................................................................................. است گرید
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 فرا شما از یکس مرگ که آنگاه! مؤمنان یا﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۸[ باب
 ١٠٤ .................................................................................. ﴾...برسد

 ١٠٧ ...................................................... جهاد کتاب]: ۵۳[ کتاب

 ١٠٧ ......................................................... ریَ ِس  و جھاد، لتیفض]: ۱[ باب

 خدا راه در خود، مال و جان به که است یمؤمن شخص مردمان نیبھتر]: ۲[ باب
 ١٠٨ ................................................................................. کند جھاد

 ١٠٩ ............................................ الله لیسب یف نیمجاھد درجات]: ۳[ باب

 در ییجا اندک و الله، لیسب یف جھاد در روزانه و شبانه رفتن لتیفض]: ۴[ باب
 ١١٠ ..................................................................................... بھشت

 ١١١ ................................................................... .نیالع الحور]: ۵[ باب

 ١١١ ................ شود مجروح ای و ندیبب بتیمص خدا راه در آنکه] ثواب]: [۶[ باب

 ١١٤ ................................. شود یزخم خدا راه در که یکس لتیفض]: ۷[ باب

 با که یعھد به که ھستند یَمردان مؤمنان از﴿: متعال خداوند قول نیا]: ۸[ باب
 ١١٥ ..............................................................﴾اند کرده وفا اند بسته خدا

 ١١٨ ....................... جھاد به کردن اقدام از شیپ کین کار دادن انجام]: ۹[ باب

 ١١٩ ............................... رسد یم قتل به یبیغ ریت اثر به که یکس]: ۱۰[ باب

 ١٢٠ ...................... کند یم جھاد الله کلمة یاعال جھت به که یکس]: ۱۱[ باب

 ١٢٠ .............................................. قتال و جنگ از بعد شستشو]: ۱۲[ باب

 تیھدا و شود، یم مسلمان آن از بعد و کشد، یم را یمسلمان یکافر] ۱۳[ باب
 ١٢١ .................................................................شود یم کشته و دهیگرد

 ١٢٣ ...................... است داده حیترج ینفل ۀروز بر را جھاد که یکس]: ۱۴[ باب

 ١٢٤ ......................... است قسم ھفت شدن کشته از ریغ به شھادت]: ۱۵[ باب

 جھاد از یعذر داشتن بدون که یمؤمنان﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۱۶[ باب
 ١٢٥ ......................................................................... ﴾...ورزند امتناع

 ١٢٦ ...................................................... جھاد به کردن قیتشو]: ۱۷[ باب

 ١٢٧ ................................................................. خندق کندن]: ۱۸[ باب

 ١٢٨ ........................ است شده جھاد به رفتنش مانع عذر، که یکس: ]۱۹[ باب



 ه   فهرست

 ١٢٩ ............................................. جھاد در گرفتن روزه لتیفض]: ۲۰[ باب

 ١٢٩ بازماندگانش از ۀستیشا یسرپرست ای و مجاھد نمودن مجھز لتیفض]: ۲۱[ باب

 ١٣١ ................................. جھاد به رفتن وقت در حنوط استعمال]: ۲۲[ باب

 ١٣٢ ........................................... دشمن از آوردن اطالع لتیفض]: ۲۳[ باب

 ١٣٣ ................................ نمود جھاد بدکار و کوکارین رقیب ریز دیبا]: ۲۴[ باب

 ﴾...ھا اسپ کردن آماده از و﴿: که خداوند قول نیا به بنا که یکس]: ۲۵[ باب
 ١٣٤ ................................................................. دینما ینگھدار را یاسپ

 ١٣٥ ....................................................... خر و اسپ یگذار نام]: ۲۶[ باب

 ١٣٧ .................................. است آمده اسپ بودن شوم در که آنچه]: ۲۷[ باب

 ١٣٨ ...................................................... متیغن از اسپ ۀحص]: ۲۸[ باب

 ١٤٠ .......................................................... ج خدا امبریپ شتر]: ۲۹[ باب

 ١٤١ ................. جھاد در مردم یبرا را آب یھا مشک ھا زن برداشتن]: ۳۰[ باب

 ١٤٢ ................................ جنگ در را ھا یزخم ھا زن کردن یتداو]: ۳۱[ باب

 ١٤٢ ................................. الله لیسب یف جھاد در حراست لتیفض]: ۳۲[ باب

 ١٤٥ ............................................................. جھاد در خدمت]: ۳۳[ باب

 ١٤٦ ............................................ جھاد صف در روز کی لتیفض]: ۳۴[ باب

 ١٤٧ . است خواسته کمک صالح اشخاص و فانیضع از جنگ در که یکس]: ۳۵[باب

 ١٤٨ ........................................................ یراندازیت به قیتشو]: ۳۶[ باب

 ١٤٩ ................ گرفت پناه خود قیرف سپر به که یکس و َسَپر، ذکر در]: ۳۷[ باب

 ١٥٠ ................................ است آمده ریشمش نتیز ۀدربار که آنچه]: ۳۸[ باب

 ١٥٠ ......................................... ج خدا امبریپ جنگ لباس و زره]: ۳۹[ باب

 ١٥٢ ....................................... جنگ در نیشمیابر لباس دنیپوش]: ۴۰[ باب

 ١٥٣ ....................... است شده گفته روم اھل قتال مورد در که آنچه]: ۴۱[ باب

 ١٥٤ ........................................................ ھودی با کردن جنگ]: ۴۲[ باب

 ١٥٥ ............................................................... اتراک با جنگ]: ۴۳[ باب

 ١٥٦ ....................................... تزلزل و متیھز به نیمشرک بر دعا]: ۴۴[ باب

 ١٥٧ .......... ھا آن گرفتن الفت دیام به نیمشرک تیھدا یبرا کردن دعا]: ۴۵[ باب
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 جز یکس دینبا نکهیا و نبوت، به اعتراف و اسالم به ج خدا امبریپ دعوت]: ۴۶[ باب
 ١٥٨ ................................................. دھد قرار پرسش مورد را یگرید خدا

 رونیب که یکس و نمود، پنھان گرانید از را جنگ به رفتن که یکس]: ۴۷[ باب
 ١٦٠ ................................. داشت یم دوست پنجشنبه روز در را سفر به شدن

 ١٦٠ ................................................................... کردن وداع]: ۴۸[ باب

 ١٦٢ ................................ یو از یفرمانبردار و امام قول اجابت در] ۴۹[ باب

 ١٦٣ .......................... آن به گرفتن پناه و امام عقب از کردن جنگ]: ۵۰[ باب

 ١٦٤ ................................... زندینگر جنگ از نکهیا بر کردن عتیب]: ۵۱[ باب

 داشته را آن یاجرا طاقت که سازد مکلف یزیچ به را مردم دیبا امام]: ۵۲[ باب
 ١٦٧ ..................................................................................... .باشند

 به آفتاب زوال تا را جنگ کردند، ینم قتال روز اول در اگر ج خدا امبریپ]: ۵۳[ باب
 ١٦٨ ....................................................................... انداختند یم ریتاخ

 ١٦٩ ........................................................... ].درجھاد[ مزدور]: ۵۴[ باب

 ١٦٩ ................ است شده گفته ج خدا امبریپ رقیب مورد در که آنچه]: ۵۵[ باب

 دل در[ راه، ماه کی مسافت از که ترس از: «که ج خدا امبریپ قول نیا]: ۵۶[ باب
 ١٧٠ ............................................... »ام شده داده نصرت افتد یم] دشمنانم

 توشه و﴿: که متعال خداوند قول نیا و جھاد، در توشه و زاد برداشتن]: ۵۷[ باب
 ١٧١ ................................................ ﴾است یتقو توشه نیبھتر که دیبردار

 ١٧٢ .....................................................االغ بر شدن سوار ھم با] ۵۸[ باب

 ١٧٣ ............................. نمود سفر دشمن نیسرزم به دینبا قرآن با]: ۵۹[ باب

 ١٧٤ .................................. است مکروه بلند یصدا با گفتن ریتکب]: ۶۰[ باب

 ١٧٥ .................... دشت طرف به شدن ریسراز وقت در گفتن حیتسب]: ۶۱[ باب

شودیم نوشته داد،یم انجام اقامت در که را یعمل ثواب مسافر یبرا]: ۶۲[ باب
 ............................................................................................. ١٧٥ 

 ١٧٦ .............................................................. تنھا کردن سفر]: ۶۳[ باب

 ١٧٦ .......................................... مادر و پدر ۀاجاز به کردن جھاد]: ۶۴[ باب

 شده گفت شتر گردن بر آن امثال و جرس کرن زانیآو مورد در که آنچه]: ۶۵[ باب
 ١٧٧ ....................................................................................... است



 ز   فهرست

 شیبرا ای و رفت، حج به ھمسرش و شد، نام ثبت یلشکر در که یکس]: ۶۶[ باب
 ١٧٨ ...................................... شود؟ یم داده اجازه شیبرا ایآ شد، دایپ یعذر

 ١٧٩ ............................................................... بند در رانیاس]: ۶۷[ باب

 قرار اصابت مورد ھا آن اوالد و شود یم زده خونیشب ھا آن بر که ۀخانواد]: ۶۸[ باب
 ١٧٩ .................................................................................. رندیگ یم

 ١٨٠ ..................................................... جنگ در اطفال کشتن]: ۶۹[ باب

 ١٨١ ................................... کرد عذاب دینبا خدا عذاب] مانند[ به]: ۷۰[ باب

 ١٨٢ .................................................................................. ]۷۱[ باب

 ١٨٣ ............................................ ھا نخلستان و ھا خانه سوزاندن]: ۷۲[ باب

 ١٨٤ ........................................................... است بیفر جنگ]: ۷۳[ باب

 خود امام از که یکس عقوبت و جنگ، در کشمکش و اختالف کراھت]: ۷۴[ باب
 ١٨٥ .............................................................................. کند ینافرمان

 صبح نیا در: که است زده ادیفر بلند آواز به و دهید را دشمن که یکس]: ۷۵[ باب
 ١٨٩ ......................................................................... دیبشتاب کمک به

 ١٩٠ ........................................................... ریاس ساختن آزاد]: ۷۶[ باب

 ١٩٢ ......................................................... نیمشرک دادن هیفد]: ۷۷[ باب

 ١٩٣ ...... شد داخل اسالم دار به خواستن، امان بدون یحرب شخص اگر]: ۷۸[ باب

 ١٩٤ ........................................ .ندهینما و ریسف یبرا دادن جائزه]: ۷۹[باب

 ١٩٤ .................................... کرد؟ شفاعت ذمه اھل به توان یم ایآ]: ۸۰[ باب

 ١٩٦ ................................ شود؟ یم عرضه چگونه طفل یبرا اسالم]: ۸۱[ باب

 ١٩٧ ............................................... مردم از امام یریگ هیاحصائ]: ۸۲[ باب

 مانده یباق روز سه اش منطقه در و دهیگرد غالب دشمن بر که یکس]: ۸۳[ باب
 ١٩٨ ....................................................................................... است

 مال مسلمان سپس و گرفتند متیغن به را یمسلمان مال نیمشرک اگر]: ۸۴[ باب
 ١٩٨ .............................................................................. افتی را خود

 و﴿: که خداوند قول نیا و است زده سخن یعجم و یفارس به که یکس]: ۸۵[ باب
 ١٩٩ .......................................... ﴾...شما یھا رنگ و شما یھا زبان اختالف



 )چهارمفیض الباری (جلد     ح 

 متیغن اموال در که یکس و﴿: که خداوند قول نیا و مت،یغن در انتیخ]: ۸۶[ باب
 ٢٠٢ ............................................................................ ﴾دینما انتیخ

 ٢٠٣ .............................................. متیغن مال در اندک انتیخ]: ۸۷[ باب

 ٢٠٤ ....................................................... نیمجاھد از استقبال]: ۸۸[ باب

 ٢٠٦ ................................... سفر از بازگشتن وقت در خواندن نماز]: ۸۹[ باب

 ٢٠٦ ................................................................. ُخمس فرض]: ۹۰[ باب

 و ر،یشمش و عصا، ۀدربار و ،ج خدا امبریپ یجنگ زره ۀدربار که آنچه]: ۹۱[ باب
 ٢٠٩ ...................................................... ...است آمده انگشترشان، و قدح،

 ٢١٠ ....... ﴾است ج امبریپ و خدا یبرا پنجمکی﴿: که خداوند قول نیا]: ۹۲[ باب

»است شده دهیگردان حالل شما یبرا غنائم: «کهج خدا امبریپ قول نیا]: ۹۳[ باب
 ............................................................................................. ٢١٢ 

 ٢١٤ .................................................................................. ]۹۴[ باب

 ادوات بکشد را یشخص که یکس و نکرد، خمس را سالبا که یکس]: ۹۵[ باب
 ٢١٦ .................................................................. ...است او از اش یجنگ

 و القلوب مؤلفة یبرا زھایچ گرید و خمس از ج خدا امبریپ که آنچه]: ۹۶[ باب
 ٢١٨ ......................................................................... دادند یم گرانید

 ٢٢٢ .......................... دیآ یم دست به جنگ نیسرزم در که یطعام]: ۹۷[ باب

 ٢٢٣ ...................................... حرب اھل و ذم اھل با صلح و هیجز]: ۹۸[ باب

 ٢٢٨ ............ است؟ هیقر افراد ۀھم با صلح ه،یقر سیرئ با امام صلح ایآ]: ۹۹[ باب

 ٢٢٩ ............................. بکشد یجرم بدون را یمعاھد یکس گناه]: ۱۰۰[ باب

شد؟ خواھد عفو ھا آن از ایآ کردند انتیخ مسلمانان به نیمشرک اگر]: ۱۰۱[ باب
 ............................................................................................. ٢٢٩ 

 که یکس گناه و ره،یغ و مال مقابل در نیمشرک با مصالحه و جنگ ترک]: ۱۰۲[ باب
 ٢٣١ .................................................................... نکند وفا خود عھد به

 ٢٣٣ ........................ کرد؟ عفو را او توان یم ایآ کرد سحر یذم اگر]: ۱۰۳[ باب

 ٢٣٤ ....................................................... یکار بیفر از ترس]: ۱۰۴[ باب

 ٢٣٥ ................... کند یم انتیخ مانیپ و عھد از بعد که یکس گناه]: ۱۰۵[ باب

 ٢٣٦ .............................. است گناه بدکار و کوکارین از یکار بیفر]: ۱۰۶[ باب



 ط   فهرست

 ٢٣٧ ................................................... خلقت یابتدا]: ۵۴[ کتاب

 آن باز و آورد یم وجود به را خلق که است یذات آن﴿: که خداوند قول نیا]: ۱[ باب
 ٢٣٧ ......................................................................... ﴾کند یم زنده را

 ٢٣٩ ................................... است آمده نیزم ھفت مورد در که آنچه]: ۲[ باب

 ٢٤٠ ................................. است حساب یرو مھتاب و آفتاب گردش]: ۳[ باب

 رحمت ۀدھند بشارت را بادھا که است یذات آن و﴿: که خداوند قول نیا]: ۴[ باب
 ٢٤١ ......................................................................... ﴾فرستد یم خود

 ٢٤٢ ............................................ ھمیعل الله صلوات مالئکه صفت]: ۵[ باب

 ٢٥١ ............................. است شده خلق بھشت نکهیا و بھشت، صفت]: ۶[ باب

 ٢٥٧ ............................. است موجود فعال دوزخ نکهیا و دوزخ، صفت]: ۷[ باب

 ٢٥٩ ................................................... انشیلشکر و سیابل صفت]: ۸[ باب

 پراکنده را ۀخزند ھر نیزم یرو در و... ﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۹[ باب
 ٢٦٥ ................................................................................... ﴾ساخت

چراند یم ھا کوه سر بر را ھا آن که است یگوسفندان مسلمان مال نیبھتر]: ۱۰[ باب
 ............................................................................................. ٢٦٨ 

 بالش کی در رایز د،یدھ غوطه را او افتاد، شما یدنینوش در مگس اگر]: ۱۱[ باب
 ٢٧٢ ...................................................... است شفا گرشید بال در و مرض

 ٢٧٥ ................................................. †اءیانب اخبار]: ۵۵[ کتاب

 ٢٧٥ ......................................................... آن یۀذر و آدم خلقت]: ۱[ باب

 ٢٨٠ ..﴾...پرسند یم تو از نیذوالقرن درمورد﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۲[ باب

 ٢٨٢ .................................................................................... ]۳[ باب

 ٢٩٩ ........... ﴾بده خبر ھا آن یبرا میابراھ مھمان از و﴿: که خداوند قول]: ۴[ باب

 عھد در او رایز کن، ادی کتاب در لیاسماع از﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۵[ باب
 ٣٠٠ ......................................................................... ﴾بود صادق خود

َخاُهمۡ  َ�ُمودَ  �َ�ٰ ﴿: یتعال قوله: باب -۶
َ
 ٣٠١ .................................. ﴾َ�ٰلِٗحا أ



 )چهارمفیض الباری (جلد     ي 

﴾میفرستاد را صالح شانیا برادر ثمود قوم یبرا﴿: که خداون قول نیا]: ۶[ باب
 ............................................................................................. ٣٠١ 

 ٣٠٢ ﴾...که گفت خود اوالد به و دیرس فرار عقوبی مرگ که یھنگام ایآ﴿]: ۷[ باب

 ٣٠٢ .........................................]ھماالسالمیعل[یموس با خضر ۀقص]: ۸[ باب

 ٣٠٤ .................................................................................... ]۹[ باب

 زن خداوند آوردند، مانیا که یکسان یبرا﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۱۰[ باب
 ٣٠٥ ........................................................... ﴾...است زده مثال را فرعون

﴾...بود نیمرسل ۀجمل از ونسی که قیتحق به و﴿: متعال خداند قول نیا]: ۱۱[ باب
 ............................................................................................. ٣٠٦ 

 ٣٠٦ .................... ﴾میداد را زبور داود یبرا و﴿: که خداوند قول نیا]: ۱۲[ باب

 ٣٠٨ .. ﴾...میدیبخش داود یبرا را مانیسل﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۱۳[ باب

 یا: گفتند مالئکه که اوریب ادی به را یزمان﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۱۴[ باب
 ٣٠٩ .................................................. ﴾...است دهیبرگز را تو خداوند! میمر

﴾...دینکن غلو خود نید در! کتاب اھل یا﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۱۵[ باب
 ............................................................................................. ٣١٠ 

 گوشه خود اھل از که یھنگام را میمر﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۱۶[ باب
 ٣١١ ..................................................... ﴾...کن ذکر کتاب در کرد، یریگ

 ٣١٩ ..................................... السالم ھمایعل میمر بن یسیع نزول]: ۱۷[ باب

 ٣٢٠ ................................ است شده گفته لیاسرائ یبن از که آنچه]: ۱۸[ باب

 ٣٣٤ ..............................................................دهیپسند صفات]: ۱۹[ باب

 ٣٣٧ ................................................................ شیقر مناقب]: ۲۰[ باب

 ٣٤١ .................................................................................. ]۲۱[ باب

س: ۀقص]: ۲۲[ باب
َ
شجع و َنهیُجھَ  َنه،یُمزَ  ِغفار، لم،أ

َ
 ٣٤٢ ................................ أ

 ٣٤٤ .................................................................. َقحطان ِذْکر]: ۲۳[ باب

 ٣٤٤ ............................................. تیجاھل ۀمفکور از شدن ینھ]: ۲۴[ باب

 ٣٤٦ .................................................................. ُخزاعه ۀقص]: ۲۵[ باب

 ٣٤٧ ........................................................ سذر ابو اسالم ۀقص]: ۲۶[ باب



 ك   فهرست

 ٣٥٠ ............ شد داده نسبت پدرانش به تیجاھل و اسالم در که یکس]: ۲۷[ باب

 ٣٥١ ............................ نشود داده دشنام نسبش خواست که یکس]: ۲۸[ باب

 ٣٥٢ ......................... است آمده ج خدا امبریپ ھانام ۀدربار که آنچه]: ۲۹[ باب

 ٣٥٣ .............................................................ج نییالنب خاتم]: ۳۰[ باب

 ٣٥٤ ......................................................... ج خدا امبریپ وفات]: ۳۱[ باب

 ٣٥٨ .................................................................................. ]۳۲[ باب

 ٣٥٨ ........................................................ ج خدا برامیپ صفت]: ۳۳[ باب

 ٣٦٧ ................. دیخواب ینم شان دل و دیخواب یم ج خدا امبریپ چشم]: ۳۴[ باب

 ٣٦٩ .................................................... اسالم در نبوت عالمات]: ۳۵[ باب

 خود فرزندان مانند را ج خدا امبریپ﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۳۶[ باب
 ٣٨٠ ...........................................................................﴾...شناسند یم

 شانیا و بدھند نشان ۀمعجز ھا آن یبرا ج خدا امبریپ که نیمشرک طلب]: ۳۷[ باب
 ٣٨٢ ..................................................... دادند نشان را قمر شق ھا آن یبرا

 
 تایپ و صفحه آرایی:

 گروه فنی مجموعه موحدین

 
contact@mowahedin.com 

 





 
 

ةِ  ابُ تَ كِ  -٤٦ كَ ِ  الرشَّ

 ]: شراکت۴۶کتاب [

ةِ يفِ  باب: يفِ  -١ كَ ِ وضِ  الرشَّ رُ النَّهدِ والعُ امِ وَ  الطَّعَ

 ]: شراکت در طعام و خوراکه و کاال۱باب [

ْ�َوِع  َ�ْن َسلََمةَ  -١١٣١
َ
تَُوا  بِْن األ

َ
ْملَُقوا، فَأ

َ
ْزَواُد الَقْوِم، َوأ

َ
ْت أ ُ َ�نُْه، قَاَل: َخفَّ ريَِضَ ا�َّ

وُه َ�َقاَل  ْخرَبُ
َ
ِذَن لَُهْم، فَلَِقيَُهْم ُ�َمُر، فَأ

َ
ِْر إِبِِلِهْم، فَأ

َ
: َما انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف �
، َما َ�َقاُؤُ�ْم َ�ْعَد إِبِِلُ�ْم، فََدَخَل ىلَعَ  ِ  انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  تُوَن بَِفْضِل «َ�َقاُؤُهْم َ�ْعَد إِبِِلِهْم، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
نَاِد يِف انلَّاِس، َ�يَأ

ْزَواِدِهمْ 
َ
لَِك نَِطٌع، وَ »أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ، فَبُِسَط ذِلَ َجَعلُوُه ىلَعَ انلَِّطِع، َ�َقاَم رَُسوُل ا�َّ

 ِ ْوِ�يَِتِهْم، فَاْحتىََث انلَّاُس َحىتَّ فَرَُغوا، ُ�مَّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
 َص�َّ فََداَع َوَ�رََّك َعلَيِْه، ُ�مَّ َداَعُهْم بِأ

نْ «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
ْشَهُد أ

َ
ِ  أ �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
، َو� ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 ].٢٤٨٤[رواه ابلخاری:  »َال إِهل

ھای  روایت است که گفت: [در یکی از غزوات] خوراکه ساز سلمه بن اکوع -۱۱۳۱
آمدند و اجازه خواستند تا شتران  جمردم خالص شد و گرسنه ماندند، نزد پیامبر خدا 

 ھا اجازه دادند. برای آن جخود را ذبح نمایند، پیامبر خدا 
برای  سھا آمد، از موضوع برایش خبر دادند، عمر نزد آن س[در این وقت] عمر

رفت و  جکنید؟ و نزد پیامبر خدا  ھا گفت: بعد از کشتن شتران چگونه زندگی می آن
 گفت: یا رسول الله! بعد از کشتن شتران چگونه زندگی خواھند کرد؟

 ».ماندۀ طعام خود را بیاورند مردم بگو که باقی برای«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 جھا را آوردند و در آن سفره جمع کردند، پیامبر خدا ھای گسترده شد و طعام سفره

برخاستند و دعا نموده و طلب برکت کردند، سپس در پھلوی آن طعام نشسته و 
 ھای خود را آوردند و ُپر کردند. ھای خود را بیاورید، مردم ظرف فرمودند: دیگ و کاسه



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٢

ِ «گفتند که:  جبعد از آن پیامبر خدا  �ِّ رَُسوُل ا�َّ
َ
، َو� ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ْن َال إهِل

َ
ْشَهُد أ

َ
 ، یعنی:»أ

دھم که] من  دھیم که معبودی جز خدای برحق وجود ندارد، و [شھادت می گواھی می
 .)١(فرستادۀ خدا ھستم

يِب  َ�نْ  -١١٣٢
َ
 إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  ريض اهللا عنه ُموىَس  أ

ْشَعِر�ِّ�َ 
َ
ْرَملُوا إَِذا األ

َ
وْ  الَغْزِو، يِف  أ

َ
 ثَوٍْب  يِف  ِعنَْدُهمْ  اَكنَ  َما مَجَُعوا بِالَْمِدينَةِ  ِ�يَالِِهمْ  َعامُ َط  قَلَّ  أ

ِو�َِّة، َواِحدٍ  إِنَاءٍ  يِف  بَيْنَُهمْ  اقْتََسُموهُ  ُ�مَّ  َواِحٍد، نَا ِم�ِّ  َ�ُهمْ  بِالسَّ
َ
[رواه ابلخاری:  »ِمنُْهمْ  َوأ

٢٤٨٦.[ 
 فرموند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سیاز ابوموس -۱۱۳۲

ھا در مدینه خالص شود، آنچه  اشعریین چون به جھاد بروند، و یا توشۀ خانوادۀ آن«
کنند، سپس با یک ظرف آن را بین خود مساویانه  را که دارند در یک سفره جمع می

 .)٢(»کنند، ایشان از من، و من از ایشان ھستم تقسیم می

نَمِ  -٢ ةِ الغَ مَ  باب: قِسْ

 گوسفندکردن  ]: تقسیم۲باب [

 بِِذي وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  ُكنَّا: قَاَل  َخِديٍج ريض اهللا عنه بِْن  َرافِعِ َ�ْن  -١١٣٣
َصاَب  احلُلَيَْفِة،

َ
َصابُوا ُجوٌع، انلَّاَس  فَأ

َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َوَ�نَ : قَاَل  َوَ�نًَما، إِبًِال  فَأ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از این جھت گفتند که معجزۀ دیگری برای اثبات نبوت ایشان به وقوع  جاین سخن را پیامبر خدا  

پیوست، و در (دالئل النبوة) بیھقی آمده است که در تمام لشکر ھیچ ظرفی نماند که پر نشده 
 باشد، و ھنوز ھم طعام به جای خود باقی بود...

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) اشعریین: جمع اشعری است، و اشعری نسبت به اشعر، قبیلۀ از یمن است، و ابوموسی اشعری ١ 

 از ھمین قبیله است.
ن منقبت و فضیلت آنکه پیامبر ھا است، و بھتری ) این حدیث بیانگر مناقبت و فضایل اشعری٢ 

 ھا نسبت دادند. ھا را به خود، و خود را به آن آن جخدا
 ای است. کردن طعام غرض کمک برای فقراء در وقت ضرورت، کار نیک و پسندیده ) خلط٣ 

                                                 



 ٣  شراکت]: ۴۶[ کتاب

خْ  يِف 
ُ
َمرَ  الُقُدوَر، َونََصبُوا َوَذحَبُوا، َ�َعِجلُوا، الَقْوِم، َرَ�اِت أ

َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَأ

ْ�ِفئَْت، بِالُقُدوِر،
ُ
ةً  َ�َعَدَل  قََسَم، ُ�مَّ  فَأ ْ�يَاُهمْ  َ�َطلَبُوُه، بَِعٌ�، ِمنَْها َ�نَدَّ  بِبَِع�ٍ  الَغنَمِ  ِمنَ  َعرَشَ

َ
 فَأ

ْهَوى �َِسَ�ٌة، َخيٌْل  الَقْومِ  يِف  َوَ�نَ 
َ
ُ  فََحبََسهُ  �َِسْهٍم، ِمنُْهمْ  رَُجٌل  فَأ  ابَلَهائِمِ  لَِهِذهِ  إِنَّ «: قَاَل  ُ�مَّ  ا�َّ

َوابِدَ 
َ
َوابِدِ  أ

َ
ي َ�َقاَل  ، »َهَكَذا بِهِ  فَاْصنَُعوا ِمنَْها َغلَبَُ�مْ  َ�َما الوَْحِش، َكأ وْ  - نَرُْجو إِنَّا: َجدِّ

َ
 أ

َاُف 
َ

َ�نَْذبَحُ  ُمًدى، َمَعنَا َولَيَْسْت  َغًدا، الَعُدوَّ  - �
َ
ْ�َهرَ  َما«: قَاَل  بِالَقَصِب؟ أ

َ
َم، أ  اْسمُ  وَُذِكرَ  ادلَّ

 ِ نَّ  لَيَْس  فَلُكُوُه، َعلَيْهِ  ا�َّ ُفَر، السِّ ثُُ�مْ  َوالظُّ َحدِّ
ُ
ا: َذلَِك  َ�نْ  وََسأ مَّ

َ
نُّ  أ ا َ�َعْظٌم، السِّ مَّ

َ
 ُفرُ الظُّ  َوأ

 ].٢٤٨٨[رواه ابلخاری:  »احلَبََشةِ  َ�ُمَدى
 جروایت است که گفت: در (ذوالحَلیَفه) با پیامبر خدا  ساز رافع بن خدیج -۱۱۳۳

بودیم، مردم به گرسنگی شدیدی افتادند، شتران و گوسفندانی را به غنیمت گرفتند، و 
را ذبح نموده و  ھا با عجله شتران و گوسفندان در آخر قافله بودند، آن جپیامبر خدا 

، و )١(ھا را واژگون نمایند کردند که دیگ رام جھا را بر پا نمودند، پیامبر خدا  دیگ
 ھا واژگون شد. دیگ

بعد از آن عنایم را تقسیم نمودند، ھر ده گوسفند را معادل یک شتر قرار دادند، 
ھا را از اینکه آن را به دست آورند عاجز ساخت، و  نآت، و یکی از شترھا گریخ

به سبب آن تیر آن  ھا آن شتر را به تیر زد، و خدا ھای مردم کم بود، شخصی از آن اسپ
 داشت. را از رفتن باز

بعضی از این چارپایان مانند حیوانات وحشی «فرمودند:  جو بعد از آن پیامبر خدا 
، اگر حیوانی َرم برداشت و آن را گرفته نتوانستید، کنند رم بر داشته و وحشت می

لۀ دیگری از پا در آورید].» چنین کنید  [یعنی: او را به ذریعۀ تیر و یا کدام آ
گفتم که ما فردا شاید با دشمن مواجه شویم، و کاردی در  جبرای پیامبر خدا 

 دسترس نداریم، آیا روا است که با برگ َنی حیوانات را ذبح کنیم؟
ھر چیزی که خون را جاری سازد، و به نام خدا ذبح گردد، آن را بخورید، «مود: فر

گویم،  زودی علت آن را برای شما میه ولی با دندان و یا ناخن نباید ذبح نمود، و ب
 .)٢(»علتش این است که دندان استخوان است، و ناخن کارد مردم حبشه است

ھا آن بود، که در اموال غنیمت پیش از تقسیم کردن تصرف نموده  سبب امر به چپه کردن دیگ -١
 از آن حرام استفاده نمایند. بودند، و این کار حرام است، و نخواستند که صحابه

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٤

ويمِ  -٣ قْ َ  باب: تَ يَاءِ بَنيْ ةِ عَ  األَشْ يمَ كاءِ بِقِ َ لٍ الرشُّ  دْ

 ]: قیمت گزاری اشیاء در بین شرکاء به قیمت عادالنه۳باب [

يِب  َ�نْ : ۱۱۳۴
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ْ�تََق  َمنْ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 أ

، يِف  َخالَُصهُ  َ�َعلَيْهِ  َمْملُوِ�ِه، ِمنْ  َشِقيًصا ُ  يَُ�نْ  لَمْ  فَإِنْ  َماهِلِ
َ

مَ  َماٌل، هل  ِ�يَمةَ  الَمْملُوكُ  قُوِّ
 ]۲۴۹۲[رواه ابلخاری:  »َعلَيْهِ  َمْشُقوقٍ  َ�ْ�َ  اْستُْسيِعَ  ُ�مَّ  َعْدٍل،

 روایت است که فرمود:  جپیامبر خدا  از سھریرهاز ابو –۱۱۳۴
حساب از  بقیه را اگر یکی از شرکاء حصۀ خود را از غالم مشترک آزاد کرد، باید«

مال خود آزاد نماید، و اگر مالی نداشت، آن غالم باید به قیمت عادالنۀ قیمت خود را به 
 .)١(»دیگر بپردازد بر وی فشار وارد نگردد، برای شریکطوری که 

 ) خوردن از مال غنیمت پیش از تقسیم کردن آن روا نیست.١ 
 ) تقسیم کردن گاو، شتر، و گوسفند بدون قیمت گذاری جواز دارد.٢ 
را بخود  شود، اگر امکان بدست آوردنش نباشد، حکم شکار ) حیوان اھلی که فراری می٣ 

 توان آن را ذریعۀ آالت شکار از پا در آورد. گیرد، و می می
) اگر حیوانی در چاه افتاد، و امکان رسیدن به ذبح شرعی آن موجود نبود، از ھر طریفی که ٤ 

 میسر شود، ذبح کردن آن جواز دارد.
 ) یکی از شروط ذبح آن است که خون جاری گردد.٥ 
گویند که بسم الله گفتن در ذبح کردن شرط است،  مای احناف می) با استناد بر این حدیث عل٦ 

گوید: اگر بسم الله گفتن را قصدا ترک کرد، ذبحش حرام است، و اگر سھوا  می /و امام مالک
گوید: بسم الله گفتن در وقت ذبح کردن شرط  می /ترک کرد، باکی ندارد، و امام شافعی

واه نگوید، و خواه قصدا آن را ترک کرده باشد و خواه نیست، بنابراین خواه بسم الله بگوید و خ
کند که پیامبر  روایت می سسھوا ذبحش حالل است، و دلیلش حدیثی است که ابوداود از صلب

 ذبح دست مسلمان حالل است، خواه بسم الله بگوید و خواه نگوید.«فرمودند:  جخدا 
بوحنیفه و ابویوسف و محمد رحمھم الله ) ذبح کردن با دندان و ناخن جواز ندارد، ولی امام ا٧ 

گویند: این در صورتی است که ناخن و دندان به جای خود متصل باشد، و اگر منفصل باشد،  می
 ھا روا است. ذبح کردن با آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
نفر شریکی بود، و یکی از  گوید: اگر غالمی بین دو می /) با اسناد به این حدیث امام ابوحنیفه١ 

ھا حصۀ خود را آزاد کرد، رفیق دیگرش بین یکی از سه چیز مخیر است: او آنکه : حصۀ خود را  آن

                                                                                                                        



 ٥  شراکت]: ۴۶[ کتاب

ةِ  -٤ مَ سْ عُ يفِ القِ رَ قْ ل يُ  باب: هَ

 کشی جواز دارد  ]: آیا در تقسیم کردن، قرعه۴باب [

ُ  ريَِضَ  �َِش�ٍ  ْ�نَ  انلُّْعَمانَ َعِن : ۱۱۳۵  :قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْهَما، ا�َّ
ِ  ُحُدودِ  ىلَعَ  الَقائِمِ  َمثَُل « َصاَب  َسِفينٍَة، ىلَعَ  اْستََهُموا قَْومٍ  َكَمثَِل  ِ�يَها، َوالَواقِعِ  ا�َّ

َ
 َ�ْعُضُهمْ  فَأ

ْعالََها
َ
ْسَفلََها، َوَ�ْعُضُهمْ  أ

َ
ينَ  فاََكنَ  أ ِ

َّ
ْسَفِلَها يِف  اذل

َ
وا الَماءِ  ِمنَ  اْستََقْوا إَِذا أ  فَْوَ�ُهْم، َمنْ  ىلَعَ  َمرُّ

نَّا لَوْ : َ�َقالُوا
َ
ُكوُهمْ  فَإِنْ  َفْوَ�نَا، َمنْ  نُؤْذِ  َولَمْ  َخْرقًا نَِصيِبنَا يِف  َخَرْ�نَا � َراُدوا َوَما َ�رْتُ

َ
 َهلَُكوا أ

يًعا، َخُذوا َو�ِنْ  مَجِ
َ
يِْديِهمْ  ىلَعَ  أ

َ
َْوا، أ َْوا �َ يًعا َو�َ  ]۲۴۹۳: ی[رواه ابلخار »مَجِ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  باز نعمان بن بشیر -۱۱۳۵
مال پا  کند، و کسی که حدود خدا را مثل کسی که حدود خدا را جاری می«

کنند،  بین خود قرعه کشی میکند، مانند مردمی است که در سوار شدن کشتی  می
 .»شود صیب عدۀ طبقۀ پایینی کشتی میھا طبقۀ باالئی کشتی، و ن نصیب بعضی از آن

ی که در طبقۀ کسانی که در طبقۀ پائنی قرار دارند، ھنگام آب گرفتن بر مردم«
ھا [یعنی: کسانی که در طبقۀ پایینی قرار دارند] با خود  گذرند، این میباالئی قرار دارند 

گویند: اگر در ھمین طبقۀ خود، کشتی را سوراخ کنیم، و سبب اذیت طبقۀ فوقانی  می
 ».نگردیم بھتر است

خواھند  ھا را به حال خودشان بگذارند که ھرچه می اگر [مردم طبقۀ فوقانی] آن«
نجات خود، و نجات  بھا را بگیرند، سب شوند، و اگر دست آن بکنند، ھمگی غرق می

 .)١(»شوند ھا می آن

نیز بدون مقابل ازاد کند، دوم: آنکه از شریکش بخواھد که قیمت حصۀ وی را برایش بپردازد 
 بپردازد.ماندۀ خود را برایش  سوم آنکه: از خود غالم بخواھد که قیمت باقی

گویند: شریکی که غالم را آزاد کرده است، اگر ثروتمند بود، باید نصیب  ) جمھور علماء می٢ 
شود، و نیم دیگر آن در رقیت باقی  شریک دیگر را بپردازد، و اگر فقیر بود، نیم آن غالم آزاد می

ھا را در  آن /ماند، و در تفصیل و جزئیات آن مسئله چھارده مذھب است، که امام عینی می
 شرح این حدیث به تفصیل ذکر نموده است، و مشھورترین ھمین دو مذھبی است که ذکر گردید.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) مثل زدن جھت توضیح مطلب و فھماندن آن برای جانب مقابل جواز دارد.١ 
 ) قرعه کشی در حقوق مشترکه جواز دارد.٢ 

                                                                                                                        



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٦

٥-  ِ هِ باب: الرشَّ ِ ريْ امِ وَ غَ ةِ يفِ الطَّعَ  كَ

 ]: شراکت در طعام و غیره ۵باب [

ِ  َ�بْدِ  : َ�نْ ١١٣٦ ْدَركَ  قَدْ  َوَ�نَ  ،ُهن اهللا َ�نْ ريَِضَ  ِهَشامٍ  بِْن  ا�َّ
َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

هُ  بِهِ  َوَذَهبَْت  وََسلََّم، مُّ
ُ
  مُحَيْدٍ  بِنُْت  َز�ْنَُب  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  يَا: َ�َقالَْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِ  رَُسوَل  َسهُ  َ�َمَسحَ  َصِغ�ٌ  ُهوَ «: َ�َقاَل  بَايِْعُه، ا�َّ
ْ
ُ  وََداَع  َرأ

َ
نَّهُ  َمْعبٍَد، بِْن  زُْهَرةَ  َوَ�نْ  »هل

َ
 اَكنَ  �

هُ  بِهِ  َ�ُْرجُ  ِ  َ�بْدُ  َجدُّ   ِهَشامٍ  ْ�نُ  ا�َّ
َ

وِق، إِىل َعاَم، فَيَْشرَتِي السُّ  َواْ�نُ  ُ�َمَر، اْ�نُ  َ�يَلَْقاهُ  الطَّ
 ِ�ْ�َ ُ  ريَِضَ  الزُّ ُ  َ�يَُقوَالنِ  َ�نُْهَما، ا�َّ

َ
نَا«: هل

ْ
� رْشِ

َ
 لََك  َداَع  قَدْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  فَإِنَّ  أ

َ�ةِ  رَبَ
ْ
ُ�ُهْم، ، »بِال َصاَب  فَُر�ََّما فَيرَْشَ

َ
اِحلَةَ  أ ، َكَما الرَّ   بَِها َ�يَبَْعُث  ِ�َ

َ
ِل [رواه ابلخاری:  إِىل الَمْ�ِ

٢٥٠٢، ٢٥٠١ [ 
روایت  )١(ک نموده بودرا در جکه زمان پیامبر خدا  ساماز عبدالله بن ھش -۱۱۳۶

برد و گفت: یا رسول الله!  جاست که مادرش (زینب بنت حمید) او را نزد پیامبر خدا 
 با او بیعت نمائید!

 گردد. نکر سبب نزول عقوبت الھی می) ترک نھی از م٣ 
گوید: اگر خانۀ بود که دارای دو منزل  ) با استنباط از این حدیث، اشھب در مذھب مالکی می٤ 

پائین و باال بود، و دو نفر در آن شریک بودند، اگر منزل پائین خراب شد، باید صاحبش آن را بنا 
مسؤول نیست، و اگر صاحب منزل پائنی از نماید، و صاحب منزل باال از ساختن منزل پائین 

گردد، یا باید خودش آن منزل را  ساختن آن خودداری کرد، بین یکی از دو چیزی مخیر می
 بسازد، و یا آن را بفروشد، تا دیگری آن را بسازد.

گویند: اگر منزل پائین خراب شد، صاحب منزل باال حق ندارد صاحب  در این مسئله احناف می 
تواند این است که منزل پائین را از  ی را مجبور به ساختن آن کند، و کاری که کرده میمنزل پائن

پول خود بسازد، و چون منزل پائین ساخته شد، منزل خود را بر روی آن بنا نماید، و در این 
صورت حق دارد که به صاحب منزل پائین تا وقتی که پول مصرفش را نداده است، اجازۀ استفاده 

 باشد. آن خانه را ندھد، یعنی: گویا این خانه در نزدش گرو میکردن از 
شش سال را درک  جوی در سال چھارم ھجری متولد گشت، و به این ساس از زمان نبی کریم  -١

کرده بود، وی کسی بود که ھمشه از طرف خود و اھل خانوادۀ خود تنھا یک گوسفند قربانی 
 .)٢٧١ – ٢٧٠/ ٣اسد الغابه (کرد،  می

                                                                                                                        



 ٧  شراکت]: ۴۶[ کتاب

ه ب یدند وشدست خود را بر سرش ک جو آنحضرت » سال است او خورد«فرمودند: 
 حق او دعا کردند.

کرد، ابن عمر و ابن  شد و طعامی را خریداری می وی گاھی به طرف بازار بیرون می
زیرا پیامبر ردند که ما را با خود شریک بده، ک آمدند و از وی خواھش می می شزبیر
شد که یک  داد، و گاھی می ھا را شریک می اند، او آن تو دعای برکت کرده یبرا جخدا

 .)١(فرستاد کرد و به خانه می بار شتر را به طور کامل فائده می
 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
تا وقتی که به سن رشد نرسیده است، نباید در مسائل  –چه پسر باشد و چه دختر  –) طفل ١ 

) ١٦) و یا (١٥سیاسی اشتراک نماید، و سن رشد، رسیدن به سن بلوغ، و یا رسیدن به سن (
 سالگی است.

 از وی، کار نیکی است.) دست کشیدن سر طفل جھت دلجویی و مالطفت ٢ 
 ) تجارت و خرید و فروش کار پسندیده و نیکی است.٣ 
 تواند جھت جلب مصلحت برای طفلش، از خانه بیرون شود. ) زن می٤ 
 مستجاب بود. ج) دعای پیامبر کریم ٥ 

                                                 





 
 

رضكِتَابُ الرَّ  -٤٧ ن يفِ احلَ  هْ

 سفر]: رهن در غیر ۴۷کتاب [

نِ  -١ هْ ْلُوبٌ  الرَّ حمَ وبٌ وَ كُ رْ  مَ

 ]: سوار شدن و دوشیدن حیوان رهنی ۱باب [

يِب  َ�نْ : ۱۱۳۷
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ ْهرُ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  الظًّ

رِّ  َولَنَبُ  َمْرُهونًا، اَكنَ  إَِذا بِنََفَقِتِه، يُْرَكُب  ِي وىلََعَ  َمْرُهونًا، اَكنَ  إَِذا بِنََفَقِتِه، �رُْشَُب  ادلَّ
َّ

 اذل
 ]۲۵۱۲[رواه خباری:  »انلََّفَقةُ  َو�رَْشَُب  يَْرَكُب 

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۱۳۷
شیر  شود، و میاش سواری کرده  مرکبی که به گرو داده شده است، در مقابل نفقه«

شود، و  اش، خورده می است، در مقابل نفقهحیوان شیر آوری که به گرو داده شده 
شود، و یا شیر آن را  ن حیوان را سوار میاش بر عھدۀ کسی است که آ نفقه
 .)١(»خورد می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
تھن) کسی است که پول خود را برای دھد، (مر ) (راھن) کسی است که مالش را به گرو می١ 

گیرد، و (راھن) ھمان مالی است که راھن در  دھد، از راھن چیزی به گرو می راھن به قرض می
 دھد. اختیار مرتھن قرار می

گویند: راھن  ) با استناد بر ظاھر این حدیث ابراھیم نخعی، و امام شافعی، و اھل ظاھر می٢ 
تواند در مقابل  مرکوب گروی، آن را سوار شود، چنانچه می اش برای تواند در مقابل نفقه می

اش برای حیوان گروی از شیرش استفاده نماید. ولی امام ابوحنیفه و امام مالک، و امام  نفقه
تواند از مال گروی استفاده  گویند: راھن به ھیچ وجه نمی احمد و ابویوسف، و محمد، و ثوری می

خواه به دوشیدن، و خواه به سکونت کردن، و خواه به ھر طریق نماید، خواه به سوار شدن باشد، 
دیگری، زیرا استفاده کردن راھن از رھن منافی با عقد رھن است، زیرا از مقتضیات عقد رھن آن 

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٠

ِنُ  -٢ هتَ املُرْ نُ وَ اهِ تَلَفَ الرَّ ا اخْ  باب: إِذَ

 ]: اگر راهن و مرتهن با هم اختالف کردند۲[ باب

نَّ  قىََض  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  إِنَّ «ريَِضَ اُهللا َ�نْهَما:  َ�بَّاٍس  ابِْن  : َعِن ١١٣٨
َ
 أ

ىَع  ىلَعَ  ايلَِم�َ   ]٢٥١٤[رواه ابلخاری:  »َعلَيْهِ  الُمدَّ
سوگند «حکم کردند که:  جروایت است که پیامبر خدا  بز ابن عباسا -١١٣٨

 .)١(»خوردن بر (مدعی علیه) است

است که رھن در قبضۀ مرتھن باشد، و در صورت استفادۀ راھن از رھن، (رھن) از قبضۀ مرتھن 
 گردد. خارج می

نیز روا نیست که از رھن استفاده نماید، و از حدیث باب چنین جواب چنانچه برای مرتھن 
کند، آن  تواند در مقابل نفقۀ که برای حیوان می دھند که مراد از آن این است که (مرتھن) می می

را سوار شود، و اگر قابل دوشیدن باشد، در مقابل نفقه، از شیرش استفاده نماید، ولی این حکم در 
ا) مباح بود، و از قرضی که سبب منفعت شود، منع نشده بود، ولی بعد از اینکه وقتی بود که (رب

 این چیزھا حرام شد، برای مرتھن نیز روا نیست که از رھن استفاده نماید.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث اینکه: -١
منکر است،  ) اگر (مدعی) برای اثبات دعوای خود شاھدی آورده نتوانست، (مدعی علیه) که١ 

باید سوگند بخورد، و اینکه در دعوی (مدعی) کیست، و (مدعی علیه) کدام است، نظریات 
ترین تعریف برای این دو مفھوم این باشد که: مدعی  ترین و مانع متعددی وجود دارد، و شاید جامع

د، و کسی است که اگر دعوی را ترک کند، ترک کرده بتواند، و مجبور به ادامه دادن آن نباش
مدعی علیه کسی است که اگر دعوی را ترک کند، ترک کرده نتواند، بلکه مجبور است که تا 

 فیصلۀ دعوی به آن ادامه بدھد.
) این حدیث به عموم خود نیست، زیرا در قسامت سوگند خوردن بر (مدعی) است، نه بر ٢

که وی (مدعی) است، (مدعی علیه)، مثال: اگر ولی مقتول گفت که: قاتل فالنی است، در حالی 
در دار قطنی است که  سباید در این دعوای خود سوگند بخورد، و دلیل آن حدیث ابوھریره

شاھد آوردن بر (مدعی) و سوگند بر منکر است، مگر در «فرمودند:  جگوید: پیامبر خدا  می
 ».قسامت

د جمھور علماء از ) اگر راھن و مرتھن در مقدار قرض اختالف کردند، و رھن موجود بود، در نز٣ 
آن جمله علمای احناف، قول قول راھن است با یمین آن، زیرا وی منکر مبلغ زیادی است که 
مرتھن ادعای آن را دارد، و شاھد آوردن بر مدعی یعنی: مرتھن است، و بعضی از علماء از آن 

                                                                                                                        



 ١١  سفر ریغ در رهن]: ۴۷[ کتاب

ه است، قول گویند که: تا وقتی که مقدار قرض از قیمت رھن تجاوز نکرد جمله: حسن و قتاده می
 قول مرتھن است.

                                                                                                                        





 
 

لِهِ كتابٌ يفِ  -٤٨ فَضْ   العِتْقِ وَ

 ]: در آزد کردن [غالمان] و فضیلت آن۴۸کتاب [

يِب  نْ : �َ ۱۱۳۹
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ َما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : َ�نْهُ  ا�َّ ُّ�

َ
ْ�تََق  رَُجٍل  �

َ
 أ

 
ً
ُ  اْستَنَْقذَ  ُمْسِلًما، اْمَرأ  ]۲۵۱۷[رواه ابلخاری:  »انلَّارِ  ِمنَ  ِمنْهُ  ُعْضًوا ِمنْهُ  ُعْضوٍ  بُِ�لِّ  ا�َّ

 فرمودند: جکه گفت: پیامبر خدا روایت است  ساز ابوھریره -۱۱۳۹
که شخص مسلمانی را ازاد سازد، خداوند متعال در مقابل ھر عضو از ھر کسی «

 .)١(»دھد [شخص آزاد شده]، یک عضو از [شخص آزاد کننده] را از دوزخ نجات می

قابِ أَ  -١ لُ باب: أَيُّ الرِّ  فضَ

 کردن کدام نوع غالم بهتر است  ]: آزاد۱باب [

يِب  َ�نْ : ١١٤٠
َ
ُ  ريَِضَ  َذرٍّ  أ ُت : َل قَا َ�نُْه، ا�َّ

ْ
ل
َ
يُّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسأ

َ
 الَعَملِ  أ

فَْضُل؟
َ
، إِيَمانٌ «: قَاَل  أ ِ يُّ : قُلُْت  ، »َسِبيِلهِ  يِف  وَِجَهادٌ  بِا�َّ

َ
قَاِب  فَأ فَْضُل؟ الرِّ

َ
ْعالََها«: قَاَل  أ

َ
 َ�َمنًا، أ

ْ�َفُسَها
َ
ْهِلَها ِعنْدَ  َوأ

َ
ْ�َعْل؟ لَمْ  فَإِنْ : قُلُْت  ، »أ

َ
وْ  َضايًِعا، تُِع�ُ «: قَاَل  أ

َ
ْخَرَق  تَْصنَعُ  أ

َ
: قَاَل : ، »ِأل

ْ�َعْل؟ لَمْ  فَإِنْ 
َ
، ِمنَ  انلَّاَس  تََدعُ «: قَاَل  أ ِّ ُق  َصَدقَةٌ  فَإِ�ََّها الرشَّ [رواه  »َ�ْفِسَك  ىلَعَ  بَِها تََصدَّ

 .]٢٥١٨: خباری

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) آزاد کردن غالم و کنیز فضیلت و ثواب بسیار دارد.١ 
عضای را آزاد نماید، تا این کند، غالم و یا کنیز کامل اال ) کسی که غالم و یا کنیزی را آزاد می٢ 

 امر سبب آزادی تمام اعضایش از دوزخ گردد.
 ) روی معنی فوق، بھتر است که مرد غالم را، و زن کنیز را آزاد نماید.۳ 
) گرچه آزاد کردن غالم و کنیز مسلمان بھتر است، ولی آزاد ساختن غالم و کنیز کافر نیز ثواب ۴ 

 دارد.

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٤

سؤال نمودم که کدام  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز ابو ذر -۱۱۴۰
 کار از ھمه بھتر است؟

 ».ایمان به خدا، و جھاد در راه خدا«فرمودند: 
 گفتم: آزاد کردن کدام نوع غالم بھتر است؟

 ».دارانشر نزد بان دآترین  ترین آن، و محبوب پر قیمت«فرمودند: 
 گفتم: اگر توان این را نداشتم؟

داند، تو چیزی  که صنعت را نمی کسیبا صعنتگری ھمکاری کن، و یا با «فرمودند: 
 ».بساز

 گفتم اگر این را ھم نتوانستم؟
ای است  از ضرر رساندن به مردم خودداری کن، زیرا این یک نوع صدقه«فرمودند: 

 .)١(دھی که برای شخص خود می

تَقَ  -٢ ا أَعْ اءِ عَ  باب: إِذَ كَ َ َ رشُ ةً بَنيْ ِ أَوْ أَمَ نَنيْ َ اثْ  بْداً بَنيْ

اگر غالمی را که بین دو نفر، و یا کنیزی را که بین عدۀ مشترک است آزاد ]: ۲باب [
 ساخت

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ : ۱۱۴۱ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ نَّ : َ�نُْهَما ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ�تََق  َمنْ «
َ
اكً  أ ُ  رِشْ

َ
ُ  فَاَكنَ  َ�بٍْد، يِف  هل

َ
مَ  الَعبْدِ  َ�َمنَ  َ�بْلُغُ  َماٌل  هل  َعْدٍل، ِ�يَمةَ  َعلَيْهِ  الَعبْدُ  قُوِّ

ْ�َطى
َ
َ�َءهُ  فَأ   الَعبُْد، َعلَيْهِ  َوَ�تََق  ِحَصَصُهْم، رُشَ

َّ
[رواه ابلخاری:  »َ�تََق  َما ِمنْهُ  َ�تََق  َ�َقدْ  َو�ِال

۲۵۲۲[ 
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۱۴۱

 از احکام ومسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
 بھترین اعمال است.) بعد از ایمان به خدا، جھاد فی سبیل الله از ١ 
از بھترین اعمال پرسیدند، در جواب  ج) در روایات دیگری آمده است که چون از پیامبر خدا ٢ 

احسان «، و در جواب چنین سؤالی برای شخص دیگری فرمودند: »اقامۀ در وقت آن«فرمودند، 
 م است.، و گویند: سبب اختالف در جواب، مراعات حال سائلین و مناسبت مقا»برای والدین

ھا جواب بگوید، و با مستفتی و  شود، باید صبورانه به سؤال ) اگر از عالم فتوی خواسته می٣ 
 شاگرد از رفق و مدارا کار بگیرد.

                                                 



 ١٥ آن لتیفض و] غالمان[ کردن آزد در]: ۴۸[ کتاب

و به اندازۀ  می که در آن شریک است ازاد ساخت،کسی که حصۀ خود را از غال«
قیمت غالم مالی داشت، غالم به قیمت عادالنۀ قیمت گذاری شود، و باید حصۀ شرکای 

گردد، و اگر مالی نداشت، ھمان اندازه  دیگر خود را بپردازد، و غالم از طرف او آزاد می
 .)١(»زاد کرده استن شخص آآشود که  از غالم آزد می

النِّسيَانِ  – ٣ طَأِ وَ هِ يفِ  باب: اخلَ نَحوِ الطَّالَقِ وَ ةِ وَ تَاقَ   العَ

 ها  ]: خطا و نسیان در آزاد کردن و طالق دادن و امثال این۳باب [

يِب  : َ�نْ ۱۱۴۲
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ َ  إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  ا�َّ

َاَوزَ 
َ

يِت  َ�نْ  يِل  جت مَّ
ُ
وْ  َ�ْعَمْل  لَمْ  َما ُصُدورَُها، بِهِ  وَْسوََسْت  َما أ

َ
 ]٢٥٢٨[رواه ابلخاری:  »تََ�لَّمْ  أ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سهاز ابوھریر -۱۱۴۲
ھا عمل  آن وسوسهھای قلبی امت مرا تا وقتی که به  خداوند به جھت من، وسوسه«

 .)٢(»نکند، و یا تکلم ننماید، عفو کرده است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
گویند: اگر کسی نصیب خود را از غالم مشترک آزاد  با استناد بر این حدیث جمھور علماء می 

گردد که توانمند باشد، و اگر فقیر بود، از غالم  خت، حصۀ دیگران را در صورتی ضامن میسا
ماندۀ غالم در رفیت  ھای باقی شود که این شخص آزاد کرده است، و حصه ھمان اندازه آزاد می

گوید: شخصی که نصیبش را از غالم مشترک آزاد کرده است، آن  می /ماند، و لی زفر باقی می
گردد، و این شخص خواه توانمند باشد و خواه فقیر، ضامن است که  ور کامل آزاد میغالم به ط

ھا بپردازد، و طوری که واضح است، حدیث مؤید نظر جمھور  قیمت نصیب دیگر شرکاء را برای آن
 است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
است، و از  جو به جھت محمد  جمد ھای قلبی خاص برای امت مح ) عدم مؤاخذه در وسوسه١ 

شدند، و حتی در اول اسالم  ھای قلبی مؤاخذه می شود که امم سابقه از وسوسه این دانسته می

ُ  يَُ�ّلُِف  َ� ﴿این حکم بر این امت نیز جاری بود، تا اینکه خداوند این آیه را نازل ساخت که:   ٱ�َّ
 .﴾وُۡسَعَها إِ�َّ  َ�ۡفًسا

کند که زنش را طالق  ای قلبی این است که شخص مثال: در دلش خطور میھ ) توضیح وسوسه٢ 
گردد، و یاشخصی به خاطرش  بدھد، تا وقتی که به طالق نطق نکرده است، طالقش واقع نمی
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وَ باب -٤ هِ هُ بْدِ الَ لِعَ ا قَ تْقِ و هللاِ : إِذَ ادِ بالعِ هَ شْ ، واإلِ تْقَ ي العِ  نَوَ

]: اگر برای غالمش گفت: او برای خدا است و نیتش آزاد کردن بود، و شاهد ۴باب [
 گرفتن به آزاد کردن

ُ  ريَِضَ  هُ َ�نْ و: ١١٤٣ نَّهُ : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ا � ْ�بََل  لَمَّ

َ
 َواِحدٍ  لُكُّ  َضلَّ  ُغالَُمهُ  َوَمَعهُ  اإلِْسَالَم، يُِر�دُ  أ

ْ�بََل  َصاِحبِِه، ِمنْ  ِمنُْهَما
َ
بُو َذلَِك  َ�ْعدَ  فَأ

َ
 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  َجالٌِس  ُهَر�َْرةَ  َوأ

بَا يَا« :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل 
َ
تَاكَ  قَدْ  ُغَالُمَك  َهَذا ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َما: َ�َقاَل  ، »أ

َ
 إِ�ِّ  أ

ْشِهُدكَ 
ُ
نَّهُ  أ

َ
� ، �ََّها ِمْن َداَرِة الُ�ْفِر  :َ�ُقوُل  ِح�َ  َ�ُهوَ : قَاَل  ُحرٌّ

َ
ْلًَة ِمْن ُطولَِها َوَ�نَائَِها، ىلَعَ �

َ
يَا يل

َِّت   ]٢٥٣٠: رواه ابلخاری[ �َ
] آمد و جروایت است که وی ھنگامی که [نزد پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۱۱۴۳

راه یکدیگر را  درراه بود، این دو نفر مارادۀ مسلمان شدن را داشت غالمش نیز با وی ھ
 نشسته بود. جنزد پیامبر خدا  سشد که ابوھریره گم کردند، و غالمش ھنگامی پیدا

 ».ای ابا ھریره! اینک غالمت رسید«فرمودند:  جپیامبر خدا 
] سگیرم که او آزاد است، و [ابوھریره گفت: من شما را شاھد می سابوھریره

ام، [ولی  گفت: ای شبی که از درازی و رنج آن آزرده گوید: این در وقتی بود که می می
 .)١(خوشنودم] از اینکه از دار کفر نجات داد

گردد که شراب بخورد، تا وقتی که شراب نخورده است، گناه شرابخواری بر وی حساب  می
 گردد. نمی

گویند: آنچه که به اساس خطاء یا  اختالف نظر است، بعضی علماء می) در مورد خطا، بین علماء ٣ 
شود، در دنیا اثری ندارد، و در آخرت گناھی، مثال: اگر کسی خواست  فراموشی از انسان صادر می

که برای زنش بگوید که تو: زن خوبی ھستی، از روی خطا گفت که: تو طالق ھستی، طالقش 
ند: آنچه که از خطاء عفو است، مؤاخذۀ اخروی است، ولی اثار گوی شود، ولی احناف می واقع نمی

گردد، و  گیرد، و در نتیجه طالق چنین شخصی از نگاه قضاء واقع می دنیوی به آن تعلق می
مسئلۀ خطاء و نسیان، فروعات و متعلقات زیادی دارد، که تفصیل آن در کتب اشباه و نظائر، و 

در باب نکاح و طالق، و در باب جنایات به تفصیل  بعضی از مسائل آن در کتب فقه، خصوصا
 مذکور است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
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تْقِ املُ  -٥ ِ باب: عِ  كِ رشْ

 زاد کردن مشرکآ]: ۵باب [

ُ  ريَِضَ  ِحَزامٍ  ْ�نَ  : َ�ْن َحِكيمَ ١١٤٤ نَُّه : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ْ�تََق �

َ
 ىلَعَ  ومََحََل  َرَ�بٍَة، ِمائَةَ  اجلَاِهِليَّةِ  يِف  أ

ا بَِعٍ�، ِمائَةِ  ْسلَمَ  فَلَمَّ
َ
ْ�تََق  بَِعٍ�، ِمائَةِ  ىلَعَ  مَحََل  أ

َ
ُت : قَاَل  َرَ�بٍَة، ِمائَةَ  َوأ

ْ
ل
َ
ِ  رَُسوَل  فََسأ  َص�َّ  ا�َّ

، رَُسوَل  يَا: َ�ُقلُْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  ِ اكِة  ا�َّ [رواه ابلخاری: وََذَكَر احلَديث وقَْد َ�َقدَّ يف الزَّ
 .]١٤٣٦، وانظر حديث رقم: ٢٥٣٨

اد روایت است که وی در جاھلیت صد غالم را آز ساز حکم بن حزام -۱۱۴۴
و بار صد شتر را صدقه داده بود، و چون مسلمان شد باز صد شتر بار را  ساخته بود،

پرسیدم،  جکه: از پیامبر خدا  گفت سصدقه کرد، و صد غالم را آزاد نمود، حکیم
 .)١([وبقیۀ حدیث قبًال در باب زکات گذشت]

در سال ششم ھجری که سال غزوۀ خیبر است، به مدینه آمد و مسلمان شد، و از  س) ابوھریره١ 
مالزم و ھمراه ایشان بود، علم فراوانی را از پیامبر  جلحظۀ مسلمان شدن تا وقت وفات نبی کریم 

آموخت، و احادیث بسیاری را از ایشان روایت کرد، و کسانی که از ابوھریره حدیث روایت  جخدا 
رسد، در مدینۀ منوره سکنی گزین گردید، و در ھمانجا وفات  کردند، تعدادشان به ھشتصد نفر می

 یافت.
ام، [ولی خوشنودم] از اینکه از دار کفر  از دارزی و رنج آن آزرده ) این سخن که: (:ای شبی که٢ 

نجات داد) معنی شعری است که در متن حدیث نبوی شریف آمده است، و احتمال دارد که 
و یا غالمش باشد، ولی احتمال اول نظر به آنچه که در حدیث آتی  سگویندۀ آن خود ابوھریره

 م.تر است، والله تعلی أعل آید، قوی می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) این صد غالمی را که حکیم در اسالم آزاد کرده بود، و صد شتر باری را که صدقه داده بود، در ١ 

وقت حج بود، در روایت آمده است که چون حکیم به حج رفت، با وی صد شتر بار، و صد غالم 
ھا را آزاد  بود، در روز عید شترھا را (نحر) کرد، و غالمھا طوق نقره  ھای آن بود، که بر گردن

 ساخت.
پرسیدم: آیا از این  ج) بقیۀ این حدیث که در باب زکات گذشت، چنین است که از پیامبر خدا ٢ 

فرمودند:  جچیزھای که در جاھلیت به قصد تقرب صدقه داده بودم برایم ثواب است؟ پیامبر خدا 
رسد، و از این  ، ثواب آن کارھای نیک برایت می»ات مسلمان شدی با ثواب کارھای نیک گذشته«

شود که: اگر کسی در حال کفر، عمل نیکی را از قبیل آزاد ساختن  حدیث چنین دانسته می
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قِي – ٦ نَ العَربِ رَ لكَ مِ نْ مَ  قاً باب: مَ

 شد ]: کسی که غالمی را از عرب مالک۶باب [

اَغرَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  إِنَّ «: َ�ْن َ�بِْدا� بِْن ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: ١١٤٥
َ
 ىلَعَ  أ

ْ�َعاُمُهمْ  اَغرُّوَن، َوُهمْ  الُمْصَطِلِق  بَِ� 
َ
 َذَراِر�َُّهْم، وََسىَب  ُمَقاتِلَتَُهْم، َ�َقتََل  الَماِء، ىلَعَ  �ُْسىَق  َوأ

َصاَب 
َ
 ]٢٥٤١رواه ابلخاری: [ »ريَِضَ اُهللا َ�نْها ُجَو�ِْرَ�ةَ  يَْوَمئِذٍ  َوأ

روایت است که پیامبر خدا بر قبیلۀ (بنی ب دالله بن عمرباز ع -۱۱۴۵
ھا آب داده  پایان آنخبر بودند، و چار ھا بی ند که آنصطلق) در حالی یورش بردم

ھا را به اسارت گرفتند، و  نو اوالد آ ،ھا را کشتند شد، مردان جنگی آن می
 .)١(ھم از جملۀ ھمین اسیران بود ل(جویریه)

يِب  َ�نْ : ١١٤٦
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ُت  َما: َ�نْهُ  ا�َّ

ْ
ِحبُّ  ِزل

ُ
 ِمنْ  َسِمْعُت  ثََالٍث، ُمنْذُ  تَِميمٍ  بَِ�  أ

ِ  رَُسولِ  َشدُّ  ُهمْ «: َ�ُقوُل  َسِمْعتُهُ  ِ�يِهْم، َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
يِت، أ مَّ

ُ
الِ  ىلَعَ  أ جَّ  ، »ادلَّ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َصَدقَاُ�ُهْم، وََجاَءْت : قَاَل   ، »قَْوِمنَا َصَدقَاُت  َهِذهِ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْعِتِقيَها«: َ�َقاَل  اَع�َِشَة، ِعنْدَ  ِمنُْهمْ  َسِبيَّةٌ  َوَ�نَْت 

َ
َهافَ  أ ِ  ِمنْ  إِ�َّ

َ
[رواه ابلخاری:  »إِْسَماِ�يَل  َودل

٢٥٤٣[ 
روایت است که [گفت]: (بنی تمیم) را از وقتی که سه چیز  ساز ابوھریره -۱۱۴۶

 گفتند:  دارم، شنیدم که می شنیدم ھمیشه دوست می جپیامبر خدا  ھا از را در بارۀ آن

ھا انجام داده باشد، در صورتی که ایمان  غالمان، صدقه دادن، دست گیری از فقراء و امثال این
 شود. برایش ثواب داده میبیاورد، از تمام آن کار ھای نیک 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ھا آمادگی جنگ با  خبر رسید که آن جسبب غزوۀ بنی المصطلق آن بود که برای پیامبر خدا  

ھا را گرفتند، و این واقعه در شب دوم  مسلمان را دارند، و ھمان بود که تصمیم ھجوم بر آن
ورت گرفت، عدد مسلمانان در این غزوه ھفت صد نفر بود که سی شعبان سال پنجم ھجری ص

 س، و بیرق انصار در دست سعد بن عبادهساسپ داشتند، بیرق مھاجرین در دست ابوبکر صدیق
 جبود که شرف ھمسری با پیامبر خدا  لبود، و از جملۀ اسیران این غزوه جویریه بنت الحارث

 را یافت و از امھات مؤمنین گردید.
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 ».ھا شدیدترین امت من بر دجال ھستند این«
ھای قوم  ھا زکات این«فرمودند:  جھا رسید پیامبر خدا  و گفت: چون زکات اموال آن

 ».ما است
اد کن، او را آز«فرمودند:  جبود، پیامبر خدا  لئشهاھا در نزد ع و کنیزی از آن

 .)١(»است ÷زیرا او از اوالد اسماعیل

يَةِ التَّ  -٧ اهِ رَ قِيقِ باب: كَ ىلَ الرَّ لِ عَ  طَاوُ

 هیت زبان دارزی در مقابل غالم]: کرا۷باب [

ُ  ريَِضَ  هُ نْ �َ و: ۱۱۴۷ ُث  َ�نُْه، ا�َّ  َ�ُقْل  الَ « :قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ُ�َدِّ
َحُدُ�مْ 

َ
ْطِعمْ : أ

َ
ئْ  َر�ََّك  أ َُقْل  َر�ََّك، اْسِق  َر�ََّك، وَضِّ َحُدُ�مْ  َ�ُقْل  َوالَ  َمْوَالَي، َسيِِّدي: َويلْ

َ
: أ

َميِت، َ�بِْدي
َ
َُقْل  أ

ْ
 ]۲۵۵۲[رواه ابلخاری:  »وَُغَالِ�  َوَ�تَايِت  َ�تَاَي : َويل

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۱۴۷
ب وضوء آکسی نباید [برای غالم خود] بگوید که: به رب خود نان بده، به رب خود «

دارش] بگوید: آقایم! بادارم! و [بادار [غالم برای باآب بده، بلکه تھیه کن، به رب خود 
 .)٢(»برای غالم و کنیزش] نگوید: غالم من و کنیز من، بلکه بگوید: عزیز من، جوان من

 ز احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ا -١
ھای  ھا زکات  این«در وقت رسیدن اموال زکات بنی تمیم به این فرمودۀ خود که:  ج) پیامبر خدا ١ 

ھا به نسب خود در  بنی تمیم را به خود نسبت دادند، و سبب این امر آن بود که آن» قوم ما است
 شدند. یکجا می ج(إلیاس بن مضر) با پیامبر خدا 

 جھا در نسب با پیامبر خدا  ) این حدیث دارای سه فضیلت برای بنی تمیم است، اول آنکه آن٢ 
ھا نسبت به  داند، و سوم آنکه: آن ھا زکات را از بھترین اموال خود می شوند، دوم آنکه: آن یکجا می

 کنند. دیگران با دجال مقابلۀ شدیدتری می
 حدیث آنکه: ز احکام و مسائل متعلق به اینا -٢
) نباید کسی برای خود نسبت (رب) بدھد، و گرچه (رب) در لغت عرب به معنی (بادار) است، و ۱ 

اطالق بادار بر مخلوق روا است، ولی چون (رب) اسمی از اسمای خداوند متعال است، و بنده 
ا شخص مامور به توحید خالص، و اجتناب از شرک است، نباید چنین لفظی را نسبت به خود، و ی

دیگری از مخلوق استعمال نماید، و اینکه در قرآن اطالق (رب) بر بعضی از بندگان آمده است، بر 
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اباب: إِ  -٨ هِ  أَتَی ذَ امِ هُ بِطَعَ ادِمُ مْ خَ كُ دَ  أحَ

 ]: وقتی که خادم کسی طعامش را آورد۸باب [

ُ  ريَِضَ َوَ�نُْه : ۱۱۴۸ ىَت  إَِذا«: وََسلَّمَ  َعَليْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ
َ
َحَدُ�مْ  أ

َ
 َخاِدُمهُ  أ

ُ  َمَعُه، ُ�ِْلْسهُ  لَمْ  فَإِنْ  بَِطَعاِمِه،
ْ

وْ  لُْقَمةً  فَليُنَاِوهل
َ
وْ  لُْقَمتَْ�ِ  أ

َ
ْ�لَةً  أ

ُ
وْ  أ

َ
، أ ْ�لَتَْ�ِ

ُ
 »ِعالََجهُ  َوِ�َ  فَإِنَّهُ  أ

 ]٢٥٥٧[رواه ابلخاری: 
 روایت است که [فرمودند]: جپیامبر خدا  از سو از ابوھریره -۱۱۴۸

نشاند، اقال باید یک یا  وقتی که خادم کسی طعامش را آورد اگر او را با خود نمی«
دو لقمه، و یا یک خوراک و دو خوراکی برایش بدھد، زیرا طعام را او تھیه کرده 

 .)١(»است

 ﴾َر�َِّك  ِعندَ  ٱۡذُكۡرِ� ﴿برای رفیق زندانش گفت که:  ÷سبیل حکایت است، مثال اینکه یوسف
کردند، نه  این سخن را به حسب عقیدۀ آن شخص گفت که پادشاھان خود را به این صفت یاد می

جھت تعظیم، اطالق این کلمه را بر آن شخص کرده باشد، پس این نھی متوجه  ÷آنکه یوسف
کند، نه کسی که از نگاه تعریف  به کسی است که دیگری را به نام (رب) از نگاه تعظیم یاد می

 ید.گو چنین می
) کسی که مزدوری دارد، باید با وی با کمال لطف و مھربانی برخورد نماید نه با درشت زبانی و ۲ 

بودم، یکبار ھم برایم نگفتند که چرا  جگوید: ده سال در خدمت پیامبر خدا  می سخشونت، انس
 فالن کار را کردی، و یا چرا فالن کار را نکردی؟

 حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این  -١
پوشد،  خورد و می انسان باید با زیر دستانش با رحم و شفقت برخورد نماید، و از آنچه که می

ھا را فراموش نکند، و مراد از یک لقمه و یا دو لقمه در حدیث، کنایه از این است که اگر  نصیب آن
ری جداگانه برایش دھد، حداقل مقدار طعامی که او را سیر کند، به طو غالم را با خود نان نمی

شریف مذکور است، بنابراین ھر کسی  یبدھد، و چون علت که (تھیۀ طعام باشد) در حدیث نبو
شود،  در وی موجود باشد، حکم حدیث آن را شامل می –یعنی: تھیه کردن طعام  –که این علت 

 چه غالمی باشد و چه کنیز، و چه ھر خادم و مزدور دیگری.

                                                                                                                        



 ٢١ آن لتیفض و] غالمان[ کردن آزد در]: ۴۸[ کتاب

بَ الْ  -٩ َ ا رضَ بْ باب: إِذَ نبِ الْ دَ عَ ليَتجَ جْ فَ  هَ وَ

 ]: اگر غالم را زد از زدن بر روی خودداری نماید ۹باب [

َحُدُ�مْ  قَاتََل  إَِذا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�نْهُ وَ  :١١٤٩
َ
 أ

 ] ٢٥٥٩ [رواه ابلخاری: »الوَْجهَ  فَلْيَْجتَنِِب 
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا س ابوھریرهو از  -۱۱۴۹

 .)١(»کرد، از زدن بر روی، خودداری نماید اگر کسی از شما جنگ می«

نْ  -١٠ ُوزُ مِ وطِ املُكاتَبِ  باب: ما جيَ ُ  رشُ

 هایی که دربارۀ مکاَتب جائز است ]: شرط۱۰باب [
ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ : ۱۱۵۰ نَّ  :َ�نَْها ا�َّ

َ
ُ  ريَِضَ  بَِر�َرةَ  أ  يِف  �َْستَِعينَُها َجاَءْت َ�نَْها  ا�َّ

  ارِْجيِع : اَع�َِشةُ  لََها قَالَْت  َشيْئًا، ِكتَابَتَِها ِمنْ  قََضْت  تَُ�نْ  َولَمْ  ِكتَابَِتَها،
َ

ْهِلِك، إِىل
َ
َحبُّوا فَإِنْ  أ

َ
 أ

نْ 
َ
قيِْضَ  أ

َ
ْهِلَها، بَِر�َرةُ  َذلَِك  فََذَكَرْت  َ�َعلُْت، يِل، َوَالُؤكِ  َو�َُ�ونَ  ِكتَاَ�تَِك  َ�نِْك  أ

َ
بَْوا، ِأل

َ
 فَأ

نْ  َشاَءْت  إِنْ : َوقَالُوا
َ
ْتَِسَب  أ

َ
َا، َوَالُؤكِ  َو�َُ�ونَ  فَلْتَْفَعْل  َعلَيِْك، حت

َ
 لِرَُسولِ  َذلَِك  فََذَكَرْت  نل

 ِ ِ  رَُسوُل  لََها َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ْعتِيِق  اْ�تَايِع،«: وََسلَّمَ  لَيْهِ عَ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 فَإِ�ََّما فَأ

ْ�تََق  لَِمنْ  الَوالَءُ 
َ
ِ  رَُسوُل  قَامَ  ُ�مَّ : قَاَل  »أ نَاٍس  بَاُل  َما«: َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ
 أ

وًطا �َْشرَتُِطونَ  ، ِكتَاِب  يِف  لَيَْسْت  رُشُ ِ ًطا اْشرَتََط  َمِن  ا�َّ ِ  ِكتَاِب  يِف  لَيَْس  رَشْ ُ، فَلَيَْس  ا�َّ
َ

 هل
َط  َو�ِنْ  ةٍ  ِمائَةَ  رَشَ ِ  رَشُْط  َمرَّ َحقُّ  ا�َّ

َ
ْوَ�ُق  أ

َ
 ]٢٥٦١[رواه ابلخاری:  »َوأ

 لق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متع -١
از زدن بر روی منع کردند، و اینکه سبب نھی از زدن بر روی چیست؟ چندین  جپیامبر خدا 

 آدم خلق اهللا فإن«فرمودند:  جاحتمال وجود دارد، در صحیح مسلم آمده است که پیامبر خدا 
و اینکه ضمیر  ،یعنی: سبب آن است که خداوند آدم را بر صورتش خلق کرده است »صورته ىلع

در (علی صورته)، راجع به مضروب، و یا راجع به به باری تعالی است، ھردو احتمال وجود دارد، و 
اگر راجع به باری تعالی باشد، باید حمل بر معنی شود که الیق ذات باری تعالی جل جالله است، 

نیست که زدن بر  و احتمال دیگر آنکه: روی نسبت به دیگر اعضاء از یکطرف لطیف است، و دور
روی، سبب نقص چندین عضوف و یا حداقل عضوی از این اعضاء گردد، از این جھت پیامبر 

 اند. از زدن بر روی منع کرده جخدا
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ۀ کتابتش از وی و دربار روایت است که: (بریره) نزدش آمد لاز عائشه -۱۱۵۰
برایش گفت: نزد بادارانت بر و ببین، اگر موافقت داشته  لطلب کمک نمود، عائشه

تو را  باشند که پول کتابتت را من بپردازدم، و والی تو برای من باشد، من پول کتابت
 پردازم. می

ئشه ھا قبول نکردند و گفتند: اگر عا این سخن را برای بادارانش گفت، و آن سبریره
صدقه بدھد و والی تو برای ما باشد، قبول  پول را برای تو به طور خواھد که این می

 داریم.
او را خریداری «گفت، ایشان فرمودند:  جی پیامبر خدا این سخن را برا لعائشه

 ».کن، سپس آزاد کن، زیرا والء از کسی است که او را آزاد ساخته است
برخاسته [و خطبه دادند] و گفتند:  جگفت که: بعد از آن پیامبر خدا  سابوھریره

اگر کسی شرطی گذارند که در کتاب خدا نیست،  ھایی می چرا بعضی از مردمان شرط«
خدا نباشد، آن شرط برایش نیست ولو آنکه صد بار شرط کند،  گذارد که در کتاب می

 .)١(»تر است شرط خدا سزاوارتر و محکم
 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) سبب طلب کمک بریره از عائشه آن بود که: بریره کنیزی بود، و با بادارانش عقدی امضاء ١ 

ھا بپردازد، و در مقابل آزاد باشد، و نزد  ده بود که به موجب آن مبلغ معینی برای آنکر
 آمده بود تا در پرداختن آن مبلغ با وی کمک نماید. لعائشه

بندد که مبلغ معینی را برایش بپردازد، و بعد از  ) مکاَتب: غالمی است که با بادارش عقد می٢ 
 از ادای آن مال عاجز گردید، دوباره به غالمی برگردد.پرداختن آن مبلغ آزاد باشد، و اگر 

) مراد از شرط باطل آن است که مخالف با احکام و قواعد شریعت باشد، نه آنکه غیر موجود در ٣ 
شریعت باشد، یعنی: اگر طرفین عقد، چیزی را شرط کردند که مخالف قرآن و یا سنت بود، آن 

نبود، خواه آن شرط در قرآن و سنت وجود داشته  شرط باطل است، و اگر مخالف قرآن و سنت
 باشد، و یا نداشته باشد، آن شرط صحیح و الزم اإلجزاء است.

                                                 



 
 

بَةِ  كِتَابُ  -٤٩ ا وَ  اهلِ لِهَ فَضْ االتَّ وَ يْهَ لَ يضِ عَ  خرِ

 لت آن، و تشویق بر بخشش دادن ی]: بخشش و فض۴۹کتاب [

بَةِ  -١ لِ اهلِ  باب: فَضْ

 ت بخششیل]: فض۱باب [

يِب  َ�نْ : ١١٥١
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  �َِساءَ  يَا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

ِْقَرنَّ  الَ  الُمْسِلَماِت،
َ

 ]٢٥٦٦[رواه ابلخاری:  »َشاةٍ  فِرِْسنَ  َولَوْ  جِلَاَرتَِها، َجاَرةٌ  حت
  ت است که فرمودند:روای جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۱۵۱

آنکه  واندک مشمارید، ولسلمان! بخشش دادن به زن ھمسایۀ خود را ای زنان م«
 .)١(»ساق ُخشک پای گوسفندی باشد

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  : َ�نْ ١١٥٢ �ََّها َ�نَْها، ا�َّ
َ
ْخيِت  اْ�نَ يا : رمحه اهللا تعاىل ِلُعْرَوةَ  قَالَْت  �

ُ
 إِنْ « أ

َنُْظرُ  ُكنَّا
َ

  نل
َ

ِهلَّةٍ  ثََالثَةَ  الِهَالِل، ُ�مَّ  الِهَالِل، إىِل
َ
وقَِدْت  َوَما َشْهَر�ِْن، يِف  أ

ُ
ْ�يَاِت  يِف  أ

َ
ِ  رَُسولِ  أ  ا�َّ

ْسوََدانِ «: قَالَْت  يُِعيُشُ�ْم؟ اَكنَ  َما: َخالَةُ  يَا َ�ُقلُْت  ، »نَارٌ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
 اتلَّْمرُ : األ

  َوالَماُء،
َّ

نَّهُ  إِال
َ
ِ  لِرَُسولِ  اَكنَ  قَدْ  � نَْصاِر، ِمنَ  ِجَ�انٌ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 لَُهمْ  اَكنَْت  األ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
لفظ (ِفْرَسن) آمده است، و ما او را به  –کنید  طوری که مشاھده می –) در حدیث نبوی شریف ١

ساق خشک پای گوسفند، ترجه نمودیم، و در بعضی مناطق افغانستان از آن جمله در ھرات 
شود، لذا  گویند، و چون (ِفْرَسن) به این معنی در ھمه جا استعمال نمی (ِفْرَسن) را (ِشینگ) می

 آن را ترجمۀ توضیحی نمودیم.
گان خود چیزی را که قدرت دارند بخشش بدھند، و اگر چیزی اندکی ھم ھا باید با ھمسای ) زن٢

دارند نباید آن را کم شمارند، و از ھدیه دادنش خودداری ورزند، چنانجه زنی که برایش ھدیه 
 شود، ولو آنکه ھدیه چیز اندکی باشد، نباید آن را کم بشمرد و یا رد نماید. داده می
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ِ  رَُسوَل  َ�ْمنَُحونَ  َوَ�نُوا َمنَائُِح، َانِِهْم، ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْ

بل
َ
[رواه  »فَيَْسِقينَا أ

 ]٢٥٦٧ابلخاری: 
گفت: خواھر زادۀ عزیزم!  /روایت است که وی برای عروه لاز عائشه -۱۱۵۲

کشیدیم، و آتشی در  ماه دیگر و حتی دو ماه را در سه ماه انتظار می از یک ماه تا
 شد. روشن نمی جھای پیامبر خدا  ھیچیک از خانه

 داد؟ گوید]: گفتم: خاله جان! زندگی شما را چه چیزی تشکیل می [می سعروه
ھمسایگان  جلی برای پیامبر خدا و چیز سیاه، که خرما و آب است، وگفت: د

دادند، از آن شیر  ھا را خیرات می ھا شترھای داشتند که شیر آن انصاری بود، و آن
 .)١(دادند آوردند، و ایشان آن شیر را برای ما می می جگاھی برای پیامبر خدا 

يِب  َ�نْ : ١١٥٣
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  ُدِ�يُت  لَوْ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

 
َ

وْ  ِذَراٍع  إِىل
َ
َجبُْت، ُكَراٍع  أ

َ َ
ْهِدَي  َولَوْ  أل

ُ
َّ  أ

َ
وْ  ِذَراعٌ  إيِل

َ
 ]٢٥٦٨[رواه ابلخای:  »لََقبِلُْت  ُكَراعٌ  أ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -١١٥٣
دعوت شوم دعوت اگر به طعامی که از گوشت دست و یا از پاچه تھیه شده باشد، «

پذیرم، و اگر دست و یا پاچۀ برایم بخشش داده شود، آن بخشش را قبول  را می
 .)٢(»کنم می

 ین حدیث آنکه: از مسائل و احکام متعلق به ا -١
کشیدیم، و آتشی در ھیچ  که گفت: (دو ماه را در سه ماه انتظار می ل) معنی این قول عائشه١ 

شد، و ھالل را  شد)، این است که: ماه اول شروع می روشن نمی جھای پیامبر خدا  از خانه
شد، و ھالل را  میدیدند، و باز ماه سوم شروع  شد، و ھالل را می دیدند، و باز ماه دوم شروع می می
دیدند، که در این صورت از نگاه وقت، شصت روز که عبارت از دو ماه باشد، گذشته بود، ولی از  می

 نگاه رؤیت ھالل، ھالل سه ماه را دیده بودند.
 نمودند.  ، از استمتاع و تجمالت دنیوی تزھد میج) پیامبر خدا ٢ 
دھند، به این حدیث تمسک  تجمل ترجیح میدستی را بر ثروت و  ) کسانی که حالت فقر و تھی٣ 

 جویند. می
 ) کسانی که چیزی دارند، نباید ھمسایگان فقیر خود را از یاد ببرند.٤ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث اینکه: -٢
برای آن گفتند که نباید ھدیه را در دادن و یا گرفتن کم به شمار  جاین سخن را پیامبر خدا  

به  جآورد، و از دادن آن خودداری نمود، و یا از نگاه کم شمردن آن را رد کرد، و پیامبر خدا 

                                                 



 ٢٥ دادن بخشش بر قیتشو و آن، لتیفض و بخشش]: ۴۹[ کتاب

ةِ  -٢ يَّ دِ بُولِ هَ يْدِ  باب: قَ  الصَّ

 ول هدیۀ شکارب]: ق۲باب [

�ٍَس  َ�نْ «: ١١٤٥
َ
ُ  ريَِضَ  أ ْ�َفْجنَا«: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ْرَ�بًا أ

َ
ْهَراِن، بَِمرِّ  أ  فَلََغبُوا، الَقْوُم، فََسىَع  الظَّ

تَُها،
ْ
ْدَر�

َ
َخْذُ�َها، فَأ

َ
َ�يُْت  فَأ

َ
بَا بَِها فَأ

َ
  بَِها َوَ�َعَث  فََذحَبََها َطلَْحَة، أ

َ
ِ  رَُسولِ  إىِل  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

وْ  بَِوِرِ�َها وََسلَّمَ 
َ
�َ » فَِخَذْ�َها، َ�َقِبلَهُ : قَاَل  - فَِخَذْ�َها أ

َ
[رواه ابلخاری: ِمنْه  َل وَ� رواية: َوأ

٢٥٧٢[ 
روایت است که گفت: در منطقۀ (مر ظھران) خرگوشی را رم  ساز انس -۱۱۴۵

ولی من به او رسیدم دادیم، مردم کوشیدند که او را بگیرند، نتوانستند و خسته شدند، 
 جھا آن را برای پیامبر خدا  و نزد ابوطلحه آوردم، او آن را ذبح کرد و ران و او را گرفتم

فرستاد، ایشان آن را قبول کردند، و در روایت دیگری آمده است که ایشان آن را قبول 
 .)١(نموده و خوردند

بُولِ الْ  -٣ ةِ ـباب: قَ يَّ دِ  هَ

 ]: قبول کردن بخشش۳باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن : ١١٥٥ ْهَدْت «: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
مُّ  أ

ُ
  َ�بَّاٍس  ابِْن  َخالَةُ  ُحَفيْدٍ  أ

َ
 إىِل

قًِطا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ 
َ
ُضبًّا، وََسْمنًا أ

َ
َ�َل  َوأ

َ
قِِط  ِمنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَأ

َ
 األ

ھدیه بدھید که سبب محبت «کردند، از آن جمله اینکه فردمودند،  دادن ھدیه تشویق می
 ».شود می

 تعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل م -١
 ای است در راه مدینه به سوی مکه، و حدود یک منزل از مکه فاصله دارد. ) (مر ظھران) منطقه١ 
ھا شکار را بدست آورد، شکار به وی تعلق  ) اگر گروھی، شکار را تعقیب کردند، و یکی از آن٢ 

 گیرد، و دیگران حقی به آن ندارند. می
 ح است.) خوردن گوشت خرگوش مبا٣ 
با ھمان  ج) بخشش دادن چیز اندک برای شخصیت بزرگ مانعی ندارد، زیرا پیامبر خدا ٤ 

شخصیت خود، از قبول کردن دو ران خرگوش ابا نورزیدند، پس ھیچکس از دادن و قبول نمودن 
 ھیچ نوع ھدیۀ نباید، خودداری نماید.

                                                                                                                        



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٢٦

ْمِن، بَّ  َوتََركَ  َوالسَّ ًرا الضَّ ِ�َل «: َ�بَّاٍس  اْ�نُ  قَاَل  ، »َ�َقذُّ
ُ
ِ  رَُسولِ  َمائَِدةِ  ىلَعَ  فَأ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِ�َل  َما َحَراًما اَكنَ  َولَوْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ 
ُ
ِ  رَُسولِ  َمائَِدةِ  ىلَعَ  أ [رواه  »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 .]٢٥٧٥: ابلخاری
مَّ حفید) خالۀ ابن عباس استروایت  باز ابن عباس -۱۱۵۵

ُ
 بکه گفت: أ

از قروت  جقروت و روغن و سوسمارھایی را ھدیه داد، پیامبر خدا  جبرای پیامبر خدا 
 و روغن خوردند، ولی از سوسمارھا بدشان آمد و نخوردند.

خورده شد، و اگر  جگفت: سوسمار در دسترخوان پیامبر خدا  بابن عباس
 .)١(شد خورده نمی جپیامبرخدا بود، در دسترخوان  حرام می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
 بود. لید): نامش ھزیله، و خواھر أم المؤمنین میمونه) (أم حف١ 
شان  گویند که گوشت سوسمار حالل است، و استدالل ) با استناد به این حدیث، عموم فقھاء می٢ 

از  جبود، پیامبر خدا  است که گفت: اگر سوسمار حرام می بھمان استدالل ابن عباس
 شد و از آن منع نکردند، پس حرام نیست. کردند، و چون در سفرۀشان خورده خوردن آن منع می

ترین متون فقه اسالمی است  ھا در مذھب احناف، و از مھم و در (ھدایه) که مشھورترین کتاب 
دانند، و  آمده است که: خوردن سوسمار مکروه است، ولی عموم علمای احناف آن را حرام می

 لحسن از أسود از عائشهشان احادیثی است که در حرمت آن آمده است، محمد بن  دلیل
سوسماری را بخشش دادند، و ایشان از خوردن آن ابا  جکند که گفت: برای پیامبر خدا  روایت می

ورزیدند، پرسیدم که من آن را بخورم؟ مرا ھم از خوردن آن منع کردند، سائلی به در خانه آمد، و 
دھی که خودت  میچیزی را برایش «خواستم آن سوسمار را برای وی بدھدم، فرمودند: 

؟ و البته نھی داللت بر تحریم دارد، و عالوه بر آن احادیث دیگری نیز در ھمین »خوری نمی
معنی روایت شده است، و چون بین احادیث اباحت و احادیث تحریم تعارض وجود دارد، باید یکی 

وجب اباحت ھا ناسخ و دیگری منسوخ باشد، و بنا به قاعدۀ که نص موجب تحریم، از نص م از آن
باشد، باید حکم بر تحریم آن نمود، زیرا اگر نص موجب اباحت را متاخر بدانیم تکرار  متاخر می

 ٠آید. نسخ الزم می
خوردند،  سوسمار را می جام این است که چون بدون شک در زمان پیامبر خدا  ولی نظر عاجزانه 

 جبود باز بدون شک پیامبر خدا  آوردند، اگر حرام می از آن ھدیه می جو حتی برای پیامبر خدا 
ثابت نشده است،  جکردند، و چون چنین منعی از پیامبر خدا  ھا را از خوردن آن منع می آن

توان حکم به تحریم سوسمار کرد، و معنی که آمده است، نسبت به خود پیامبر  بنابراین نمی
حالت  جاست، نه نسبت به دیگران، و برای پیامبر خدا  جخدا  و نسبت به خاندان پیامبرج خدا

                                                 



 ٢٧ دادن بخشش بر قیتشو و آن، لتیفض و بخشش]: ۴۹[ کتاب

يِب  َ�نْ : ١١٥٦
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ يِتَ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ
 أ

َل  بَِطَعامٍ 
َ
َهِديَّةٌ «: َ�نْهُ  َسأ

َ
مْ  أ

َ
ْصَحابِهِ  قَاَل  َصَدقٌَة، ِ�يَل  فَإِنْ  ، »َصَدقٌَة؟ أ

َ
ُ�ْل، َولَمْ  ، »لُكُوا«: ِأل

ْ
 يَأ

َ�َل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  �ِيَِدهِ  رَضََب  َهِديٌَّة، ِ�يَل  َو�ِنْ 
َ
 ].٢٥٧٦[رواه ابلخاری: َمَعُهْم  فَأ

 جروایت است که گفت: چون کسی برای پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۱۵۶
 پرسیدند، بخشش است یا زکات؟ آورد می طعامی می

، و »یدشما بخور«گفتند که:  ھای خود می است، برای صحابه گفتند: زکات میاگر 
کردند و  شد که: بخشش است، زود شروع می گفته می رخوردند، و اگ خودشان نمی

 .)١(خوردند ھمراه صحابه می

مؤید این معنی است، و آن حدیث  /خاصی است، که برای دیگران نیست، و حدیث امام مالک
در خانۀ میمونه برای ابن عباس و خالد بن ولید امر کردند که از  جاین است که پیامبر خدا 

اشخاص دیگری «خورید؟ فرمودند:  خود شما نمی ھا پرسیدند: چرا گوشت سوسمار بخورند، آن
 و مقصدشان مالئکه است، زیرا گوشت سوسمار دارای بوی نا مرغوبی است.» آیند نزد من می

توان گفت که گوشت سوسمار حرام نیست، منتھی اگر کسی روی عدم عادت به  پس بنابراین می 
، سوسمار نسبت به وی مکروه خواھد آن را بخورد، نخورد، که در این حالت خوردن آن نمی

 طبیقی است نه مکره شرعی، والله تعالی اعلم.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ورزیدند. روا نیست، و از این جھت از خوردن آن امتناع می ج) زکات برای پیامبر خدا ١ 
آن بود که زکات اوساخ مال است، و مقام نبی کریم  ج) سبب تحریم زکات برای پیامبر خدا ٢ 

باالتر از آن است که اوساخ اموال مردم را قبول نمایند، و دیگر آنکه زکات برای اغنیاء حرام است، 
گرچه در ظاھر چیزی نداشتند و لی از امتعۀ دنیوی استغنای کامل داشتند، و  جو پیامبر خدا 

 َضآ َووََجَدكَ ﴿فرماید:  خداوند می
ٗ

، و دیگر آنکه دست دھنده از دست گیرنده باالتر ﴾َ�َهَدىٰ  ّ�
است، و نبی کریم در ھمۀ امور از ھمگان در مقام و منزلت باالتری قرار داشتند، و دیگر آنکه 

خوردند، شاید  گرفتند، و اگر خودشان از آن زکات می زکات را از مردم خواسته و یا نخواسته می
گیرند، و روی این  کرد که زکات را برای استفادۀ خود از ما می می این فکر به ذھن کسی خطور

 کردند. اسباب بود که از خوردن زکات، خودشان و خانوادۀشان خودداری می
توان عوض داد، و بعد از  کردند، سببش آن بود که از بخشش می ) و اینکه بخشش را قبول می٣ 

 ند.ما عوض دادن منتی بر شخص بخشش گیرنده باقی نمی

                                                                                                                        



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٢٨

�َِس  : َ�نْ ١١٥٧
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ يِتَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ُ
 بِلَْحٍم، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  أ

َق : فَِقيَل  َا َصَدقَةٌ  لََها ُهوَ «: قَاَل  بَِر�َرَة، ىلَعَ  تُُصدِّ
َ

 ].٢٥٧٧[رواه ابلخاری:  »َهِديَّةٌ  َونل
گوشتی  جروایت است که گفت: برای پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۱۱۵۷

 است.: این گوشت برای (بریره) زکات داده شده که گفت یآورده شد، کس
 .)١(»خشش استببرای بریره زکات، و برای ما «فرمودند: 

نْ  رَّ  إِىل دَ أَهْ  باب: مَ َ حتَ بِهِ وَ احِ عْ  صَ عْ بَ ائِهِ دُونَ بَ  ضٍ ضَ نِسَ

]: کسی که برای رفیقش بخشش داد، و بعضی از همسران خود را بر دیگران ۴باب [
 ترجیح داد

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ : ١١٥٨ نَّ : َ�نَْها ا�َّ
َ
ِ  رَُسولِ  �َِساءَ  أ  ُ�نَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، مُّ  اآلَخرُ  َواحِلْزُب  وََسوَْدةُ، وََصِفيَّةُ  وََحْفَصةُ  اَع�َِشةُ  ِ�يهِ  فَِحْزٌب  ِحْز�َْ�ِ
ُ
 �َِساءِ  وََسائِرُ  َسلََمةَ  أ

ِ  رَُسولِ  ِ  رَُسولِ  ُحبَّ  َعِلُموا قَدْ  ُمونَ الُمْسلِ  َوَ�نَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
إَِذا اَع�َِشَة، وََسلَّمَ 

َحِدِهمْ  ِعنْدَ  اَكنَْت  فَ
َ
نْ  يُِر�دُ  َهِديَّةٌ  أ

َ
  ُ�ْهِدَ�َها أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َرَها وََسلََّم، خَّ
َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  إَِذا َحىتَّ  أ  َصاِحُب  َ�َعَث  اَع�َِشَة، َ�يِْت  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

  بَِها الَهِديَّةِ 
َ

ِ  رَُسولِ  إىِل مِّ  ِحْزُب  فَلَكَّمَ  اَع�َِشَة، َ�يِْت  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ُ
 َ�ُقلْنَ  َسلََمةَ  أ

ِ  رَُسوَل  لَكِِّ� : لََها َرادَ  َمنْ : َ�يَُقوُل  انلَّاَس، يَُ�لِّمُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
نْ  أ

َ
  ُ�ْهِدَي  أ

َ
 إِىل

ِ  رَُسولِ  ْهِ  فَلْيُْهِدهِ  َهِديًَّة، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ

مُّ  فَلَكََّمتْهُ  �َِسائِِه، ُ�يُوِت  ِمنْ  اَكنَ  َحيُْث  إيِل
ُ
 أ

ََها، َشيْئًا، لََها َ�ُقْل  فَلَمْ  قُلَْن، بَِما َسلََمةَ 
ْ

نل
َ
 فَلَكِِّميهِ  لََها، َ�ُقلْنَ  َشيْئًا، يِل  قَاَل  َما: َ�َقالَْت  فََسأ

َْها َدارَ  ِح�َ  فَلَكََّمتْهُ : قَالَْت 
َ

يًْضا، إيِل
َ
ََها، َشيْئًا، لََها َ�ُقْل  فَلَمْ  أ

ْ
نل

َ
 َشيْئًا، يِل  قَاَل  َما: َ�َقالَْت  فََسأ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
آید، و از زکات بودن  ) بعد از اینکه فقیر زکات را قبول کرد و متصرف شد، در ملکش در می١ 

 شود نه زکات. دھد، این عملش ھدیه گفته می شود، و اگر فقیر آن را برای دیگری می خالص می
افراد وجود دارد، تحریم وصفی است نه تحریم ذاتی، ) تحریمی که در مال زکات نسبت به بعضی ٢ 

شود، حرام است، ولی به وصفی که برای فقیر  یعنی مال زکات به وصفی که برای غنی داده می
شود، حرام نیست، و چون گرفتن زکات برای فقیر حالل است، در وقت بخشش دادن  داده می

 شش گیرنده نیز حالل است.ماند، و برای بخ خود به ھمین وصف حالل بودن باقی می
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َْها فََدارَ  يَُ�لَِّمِك، َحىتَّ  لَكِِّميهِ : لََها َ�ُقلْنَ 
َ

 فَإِنَّ  اَع�َِشةَ  يِف  تُؤِْذيِ�  الَ «: لََها َ�َقاَل  فَلَكََّمتُْه، إيِل
تِِ�  لَمْ  الَويْحَ 

ْ
نَا يَأ

َ
ٍة، ثَوِْب  يِف  َوأ

َ
  اْمَرأ

َّ
تُوُب : َ�َقالَْت : قَالَْت  ، »اَع�َِشةَ  إِال

َ
  أ

َ
ِ  إىِل َذاكَ  ِمنْ  ا�َّ

َ
 يَا أ

، رَُسوَل  ِ ِ  رَُسولِ  بِنَْت  فَاِطَمةَ  َدَعْونَ  إِ�َُّهنَّ  ُ�مَّ  ا�َّ رَْسلَْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
  فَأ

َ
 رَُسولِ  إىِل

 ِ َ  يَنُْشْدنََك  �َِساَءكَ  إِنَّ : َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ يِب  بِنِْت  يِف  الَعْدَل  ا�َّ
َ
 فَلَكََّمتْهُ  بَْ�ٍر، أ

الَ  بُنَيَّةُ  يَا«: اَل َ�قَ 
َ
بِّ�َ  أ ِ

ُ
؟ َما حت ِحبُّ

ُ
، فَرََجَعْت  بََ�،: قَالَْت  ، »أ ِْهنَّ

َ
، إيِل ْ�ُهنَّ ْخرَبَ

َ
 ارِْجيِع : َ�ُقلْنَ  فَأ

ِْه،
َ

بَْت  إيِل
َ
نْ  فَأ

َ
رَْسلْنَ  تَرِْجَع، أ

َ
َ�تُْه، َجْحٍش، بِنَْت  َز�ْنََب  فَأ

َ
ْغلََظْت، فَأ

َ
 �َِساَءكَ  إِنَّ : َوقَالَْت  فَأ

َ  يَنُْشْدنََك  يِب  ابِْن  بِنِْت  يِف  الَعْدَل  ا�َّ
َ
 َوِ�َ  اَع�َِشةَ  َ�نَاَولَْت  َحىتَّ  َصْوَ�َها فََرَ�َعْت  قَُحافََة، أ

ِ  رَُسوَل  إِنَّ  َحىتَّ  فََسبَّتَْها، قَاِعَدةٌ  َنُْظرُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ

  يل
َ

: قَاَل  تََ�لَُّم، َهْل  اَع�َِشَة، إِىل
ْسَكتَتَْها، َحىتَّ  َز�ْنََب  ىلَعَ  تَُردُّ  اَع�َِشةُ  َ�تَلَكََّمْت 

َ
  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�نََظرَ : قَالَْت  أ

َ
 إىِل

يِب  بِنُْت  إِ�ََّها«: َوقَاَل  اَع�َِشَة،
َ
 ].۲۵۸۱[رواه ابلخاری  »بَْ�رٍ  أ

دو حزب  جروایت است که گفت: ھمسران پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۱۵۸
بودند، در یک حزب: عائشه، حفصه، صفیه و سوده، و در حزب دیگر: أم سلمه و دیگر 

 .جھمسران پیامبر خدا 
کرده بودند، اگر  کدر لبه عائشه نسبت جدوستی پیامبر خدا  انو مسلمان

ا روزی که ایشان به خانۀ بخششی بدھد، آن را ت جخواست برای پیامبر خدا  کسی می
 جاین روز آن ھدیه را برای پیامبر خدا انداخت، و در بودند، به تاخیر می می لعائشه

 فرستاد. می
 جحزب أم سلمه در این موضوع تبصره کردند، و از وی خواستند تا نزد پیامبر خدا 

 جبر خدا خواھد برای پیام برود و از ایشان بخواھد که برای مردم بگویند: کسی که می
 یک از ھمسران خود که ھستند بفرستد. ھدیۀ بدھد، به خانۀ ھر

گفت، ایشان  جآنچه را که برایش گفته بودند، برای پیامبر خدا  لأم سلمه
نتیجه را پرسیدند،  لسکوت کردند و چیزی نگفتند، آن ھمسران دیگر از ام سَلمه

 ایشان چیزی نگفتند. ]ت: [من موضوع را گفتم، و لیگف
 ج] وقتی که پیامبر خدا لیش گفتند: موضوع را دوباره مطرح کن، [ام سلمهبرا

ھا نتیجه  چیزی نگفتند، باز آن شنمود، باز برای نزدش رفتند، موضوع را دوباره مطرح
 چیزی نگفتند. مرا از أم سلمه پرسیدند، أم سلمه گفت: برای
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 جتی که پیامبر خدا ھا گفتند: موضوع را مطرح کن تا برایت چیزی بگویند، و وق آن
 به خانۀ أم سلمه آمدند، موضوع را مطرح کرد.

بستر زنی  درمرا در مورد عائشه اذیت مکن، زیرا وحی بر من «گفتند:  شایشان برای
 ».جز [بستر] عائشه نازل نشده است

اینکه شما را اذیت کرده باشم به خدا از  گوید: گفتم: یا رسول الله! می لأم سلمه
را دعوت نمودند [تا به  جکنم. سپس آن ھمسران، فاطمه دختر پیامبر خدا  توبه می

فرستادند که بگوید: ھمسران  جحل این مشکل کمک نماید] و او را نزد پیامبر خدا 
مراعات  ھا در مورد دختر ابوبکر عدالت را دھند که با آن شما، شما را به خدا سوگند می

 نمائید.
میان گذاشتت، ایشان در جآمد] و موضوع را برای پیامبر خدا  ل[فاطمه
؟ »نداری را که من دوست داشته باشم تو دوستای دخت عزیزم! آیا چیزی «فرمودند: 

 گفت: چرا نه، دوست دارم.
گفتند  لھا برای فاطمه جریان با خبر ساخت، آنھا را از  رفت و آن لفاطمه

 که دوباره نزد ایشان برو، ولی او از رفتن دوباره ابا ورزید.
زبانی گفت که  آمد، و با درشت لھا زینب بنت جحش را فرستادند، زینب آن

دھند که دربارۀ دختر ابن ابی قحافه عدالت را  ھمسران شما، شما را به خدا سوگند می
که در آنجا نشسته بود،  لعائشهمراعات کنید، و صدایش را تا جایی بلند کرد که به 

 دشنام داد.
گوید یا نه؟  د که آیا چیزی میکردن به طرف عائشه نگاه می جتا آنکه پیامبر خدا 

را  لسخن زینب آنقدر سخن زد که زینب در رد لی گفت که: عائشهراو
کردند گفتند:  نظر می لدر حالی که به طرف عائشه جخاموش ساخت، پیامبر خدا 

 .)١(»بوبکر استاین دختر ا«

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
شان  بین ھمسران ج) آنچه که در این حدیث گذشت، منافی با مراعات عدالت پیامبر خدا ١ 

آن را  جآوردند، چیزی نبود که پیامبر خدا  می لنیست، زیرا آنچه را که مردم به خانۀ عائشه
 ج، بلکه چیزی بود که خود مردم بدون امر و توصیۀ پیامبر خدا داده باشند لبرای عائشه

 دھد ، مسؤولیت ندارد. آوردند، و انسان از عملی که شخص دیگری انجام می می
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ةِ باب -٥ يَّ دِ نَ اهلَ دُّ مِ رَ ا الَ يُ  : مَ

 نباید مسترد شود که هدیۀ]: ۵باب [

�ِس : ۱۱۵۹
َ
ُ  ريَِضَ َ�ْن أ يَب  يَُردُّ  الَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  اَكَن انلَّيِبَّ «: َ�نُْه قَاَل  ا�َّ  »الطِّ
 ].٢٥٨٢[رواه ابلخاری: 

 .)١(کردند عطر را رد نمی جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۱۱۵۹

گفتند که ھدایای خود را در وقتی که به خانۀ دیگر ھمسرانم  برای مردم می ج) اگر پیامبر خدا ٢ 
طلبند، و خود  آن داشت که گویا از مردم چیزی را می باشم برایم بیاورید، این سخن داللت بر می

از سؤال کردن از مردم نھی نموده بودند، و البته به مقام نبوت مناسب نبود که از  جپیامبر خدا 
 مردم چیزی بطلبند.

را نسبت  جمحبت پیامبر خدا  شدارد، زیرا صحابه ل) این حدیث داللت بر فضیلت عائشه٣ 
او را از دیگر  جو ھمین فضیلت برای عائشه کافی است که پیامبر خدا  به وی درک کرده بودند،

 ھمسران خود بیشتر دوست داشتند. 
کند، بھتر آن است که شوھرش از صبر و تحمل کار گرفته و  ) اگر ھمسر کسی صدا بلندی می٤ 

مسران در مقابل صدا بلندی ھ جدر برابرش صدا بلندی و درشت زبانی نکند، چنانچه پیامبر خدا 
، و اخالق نبیلۀ ایشان جخود ساکت ماندند و چیزی نگفتند، و این از حسن معاشرت پیامبر خدا 

 بود. 
یعنی: » این دختر ابوبکر است«گفتند:  لکه برای عائشه ج) این سخن پیامبر خدا ٥ 

فھمیده، عاقل، سخنور و منطقی است، دخترش نیز ھمانطور فھمیده  سھمانطوری که ابوبکر
 اند که: (فرزند آینۀ پدر نما است). عاقل، سخنور و منطقی است، و از قدیم گفته

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بیان سبب رد نکردن عطر را در حدیث دیگری که ابوداود روایت کرده است،  جخود پیامبر خدا  

اگر برای کسی عطر دادند، آن «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساند، از ابوھریره فرموده
 را رد نکند، زیرا عطر وزنش سبک و بویش خوش آیند است.
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بَةِ  -٦ ِ أةِ يفِ اهلْ افَ  باب: املُكَ

 ]: بخشش در مقابل بخشش ۶باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  : َ�نْ ١١٦٠ ِ  رَُسوُل  اَكنَ «: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ  َ�ْقبَُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
 ].٢٥٨٥[رواه ابلخاری:  »َعلَيَْها َوُ�ثِيُب  الَهِديَّةَ 

بخشش را قبول  جت که گفت: پیامبر خدا روایت اس لاز عائشه -۱۱۶۰
 .)١(دادند کردند، و در مقابل آن بخشش می می

شْ  -٧ ادِ باب: اإلِ بَةِ يفِ  هَ   اهلِ

 ]: شاهد گرفتن در بخشش۷باب [

ُ  ريَِضَ  �َِش�ٍ  ْ�نَ  انلُّْعَمانَ َعِن : ١١٦١ ْ�َطاِ� : َ�نُْهَما قاَل  ا�َّ
َ
يِب  أ

َ
 َ�ْمَرةُ  َ�َقالَْت  َعِطيًَّة، أ

رىَْض  الَ : َرَواَحةَ  بِنُْت 
َ
ِ  رَُسوَل  �ُْشِهدَ  َحىتَّ  أ ىَت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  فَأ  َص�َّ  ا�َّ

ْ�َطيُْت  إِ�ِّ : َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ 
َ
َمَرتِْ�  َعِطيًَّة، َرَواَحةَ  بِنِْت  َ�ْمَرةَ  ِمنْ  ابِْ�  أ

َ
نْ  فَأ

َ
ْشِهَدكَ  أ

ُ
 أ

، رَُسوَل  يَا ِ ْ�َطيَْت «: قَاَل  ا�َّ
َ
كَ  َسائِرَ  أ ِ

َ
َ  فَا�َُّقوا«: قَاَل  َال،: قَاَل  ، »َهَذا؟ ِمثَْل  َودل  َ�ْ�َ  َواْعِدلُوا ا�َّ

ْوالَِدُ�مْ 
َ
 ].٢٥٨٧َعِطيَّتَُه [رواه ابلخاری:  فَرَدَّ  فَرََجعَ : قَاَل  ، »أ

چیزی بخشش  مروایت است که گفت: پدرم برای باز ُنعمان بن بشیر -۱۱۶۱
را بر  جداد، [و آن بخشش، غالمی بود]، [مادرم] عمره بنت رواحه گفت: تا پیامبر خدا 

 نخواھم شد. یآن شاھد نگیری راض
 آمد و گفت: جپدرم نزد پیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) بخشش دادن در مقابل بخشش مسحب است، و واجب نیست.١ 
دیگری چزی بخشش داد، و از وی خواست تا برایش بخشش بدھد، در این ) اگر کسی برای ٢ 

گوید: اگر بخشش دھنده کسی بود که حالتش داللت بر طلب  می /صورت امام مالک
کرد، بخشش دادن در مقابل بخشش واجب است، مانند بخشش دادن فقیر برای  بخشش 

گوید، بخشش دادن در مقابل  می /ثروتمند، و بخشش دادن مزدور برای بادارش، امام ابوحنیفه
  بخشش به ھیچ حالتی واجب نیست.
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از عمره بنت رواحه است چیزی بخشش دادم، و یا رسول الله، ام که  برای بچه
 مادرش به من امر کرد که شما را شاھد بگیرم.

 ؟»برای دیگر فرزندان خود نیز چنین بخشش دادی«فرمودند: 
 گفت: نه.

گوید:  [نعمان] می» ان خود عدالت کنیداز خدا بترسید، و بین فرزند«فرمودند: 
 .)١(پدرم آمد و بخشش را پس گرفت

مْ  -٨ لِ الِ جُ بَةِ الرَّ وجِ باب: هِ املَرأَةِ لِزَ تِهِ وَ أَ  اهَ رَ

 ]: بخشش شوهری برای زن، و بخشش زن برای شوهر ۸باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -۱۱۶۲  الَعائِدُ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
ِب  ِهبَتِهِ  يِف 

ْ
 ]٢٥٨٩[رواه ابلخاری:  »َ�يْئِهِ  يِف  َ�ُعودُ  ُ�مَّ  ييَِقءُ  اَكللَك

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث انکه: -١
در مساوات بین فرزندان، برای استحباب است نه  جگویند: امر پیامبر خدا  ) جمھور علماء می١ 

اده بود که مالی را بخشش د لبرای عائشه سشان این است که ابوبکر صدیق وجوب، و دلیل
به چنین کاری اقدام  سبود، ابوبکر برای دیگر اوالد خود نداده بود، و اگر امر برای وجوب می

گویند که: مساوات بین اوالد در  کرد، و بعضی از علماء با استناد به ظاھر این حدیث می نمی
 بخشش دادن واجب است.

و پسر نیست، و ظاھر حدیث باب ) در مراعات تسویۀ بخشش در بین فرزندان فرقی بین دختر ٢ 
داللت بر این امر دارد، زیرا در حدیث لفظ اوالد که به معنی فرزندان است، آمده است، و فرزند 

روایت است  جاز پیامبر خدا  بشود، و عالو بر آن از ابن عباس شامل پسر و دختر ھردو را می
مراعت نمائید، و اگر کسی برای در بخشش دادن در بین فرزندان خود مساوات را «که فرموودند: 

، یعنی: دختر به دادن »دھد، برای دختران خود بدھد بعضی از فرزندان خود چیز بیشتری می
 تر است. بخشش بیشتر از پسر مستحق

اش را پس گرفت، و برای دیگر فرزندانش ھدیۀ به مانند ھدیۀ نعمان  ) و اینکه پدر نعمان ھدیه٣ 
د که وی آنقدر امکانات نداشت تا برای ھمۀ فرزندان خود ھمان شان این باش نداد، شاید سبب

چیزی را بخشش بدھد که برای نعمان بخشش داده بود، از این جھت، بخششی را که برای 
تواند،  ھا عدالت کرده نمی نعمان داده بود از وی پس گرفت، تا اگر در بخشش دادن بین آن

 باشد.ھا عدالت کرده  حداقل در بخشش ندادن بین آن
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 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۱۶۲
کند و قیء خود را  گیرد، مانند سگی است که قیء می کسی که بخشش را پس می«

 .)١(»خورد دوباره می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
گویند: اگر کسی چیزی را بخشش کرد، حق ندارد که آن  با استناد به این حدیث، عدۀ از علماء می 

را پس بگیرد، مگر پدر، که اگر برای فرزندش چیزی را بخشش داد، روا است که آن را پس بگیرد، 
شش برای کسی روا است که بخشش را به نیت عوض گوید: پس گرفتن بخ می /امام مالک

گرفتن داده باشد، که اگر طرف مقابل عوضش را نداده بود، پس گرفتن بخشش در این حالت 
 برایش روا است.

امام ابوحنیفه و محمد، و ابویوسف، و سعید بن مسیب، و عمر بن عبدالعزیز، و شریح قاضی، و 
، و از صحابه، عمر بن خطاب، و علی بن ابی طالب، و حسن بصری، و نخعی، و شعبی، رحمھم الله

گویند: اگر چیزی را که بخشش کرده بود، به حالت اصلی خود  می شعبدالله بن عمر، و ابوھریره
تواند آن را پس بگیرد، و گرچه این پس گرفتن کار خوبی نیست و کراھت دارد، و  باقی بود، می

پس گرفتن بخشش را به رجوع  جیند: پیامبر خدا گو شان ھمین حدیث باب است، زیرا می دلیل
اند، و سگ متعبد به حالل و حرام نیست، بنابراین از این تشبیه  کردن سگ به قیئش تشبیه کرده

شود این است که این  شود، و چیزی که دانسته می حرم رجوع کردن به بخشش دانسته نمی
 گوئیم. ست که ما میعمل کار خوبی نیست، و کراھت دارد، و این ھمان چیزی ا

کند این است  ولی نظرم این است که: با قطع نظر از مناقشات لفظی، آنچه که به ذھن خطور می
کنم که اگر پیامبر  که سیاق حدیث داللت بارزی بر منع پس گرفتن بخشش دارد، زیرا فکر می

اندازۀ این ، داللتش بر منع پس گرفتن بخشش، به »بخشش را پس نگیرید«گفتند که  می جخدا 
 تشبیه بلیغ، قوی و شدید نبود. 

و عالوه بر آن، اگر حکم مشبه در تمام وجوه حکم مشبه به باشد، باید بگوئیم که ترک عمل کردن 
ھا را به خری تشبیه کرده است که  به تورات نسبت به یھود مکره است نه حرام، زیرا خداوند آن

د که سگ مکلف به حالل و حرام نیست، خر نیز اسفاری از تورات بر آن حمل شده است، و ھمانن
مکلف به حالل و حرام نیست، و با آن ھم به اتفاق فقھاء، عمل نکردن به تورات برای یھود حرام 
مطلق است، نه مکروه، و به سبب ترک عمل کردن به تورات است که ملعون و مغضوب علیھم قرار 

 اند گرفته

                                                 



 ٣٥ دادن بخشش بر قیتشو و آن، لتیفض و بخشش]: ۴۹[ کتاب

وْ  –٩ بَةُ املَرأَةِ لِغَريِ زَ تْ باب: هِ عِ ا وَ هَ ا جِ ا إِذَ هَ وْ  انَ كَ قِ ا زَ  جٌ هلَ

 دارن برای غیر شوهرش، و عتق زن شوهر]: بخشش ز۹باب [

ُ  ريَِضَ  احلَارِِث  بِنَْت  َميُْمونَةَ  َ�نْ  -١١٦٣ �ََّها :َ�نَْها ا�َّ
َ
ْ�تََقْت  �

َ
ِذنِ  َولَمْ  َويِلَدةً  أ

ْ
 انلَّيِبَّ  �َْستَأ

ي يَْوُمَها اَكنَ  افَلَمَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ِ
َّ

َشَعْرَت : قَالَْت  ِ�يِه، َعلَيَْها يَُدورُ  اذل
َ
ِ  رَُسوَل  يَا أ  ا�َّ

 ِّ�
َ
ْ�تَْقُت  �

َ
َوَ�َعلِْت؟«: قَاَل  َويِلَديِت، أ

َ
َما«: قَاَل  َ�َعْم،: قَالَْت  ، »أ

َ
ْ�َطيِْتَها لَوْ  إِنَِّك  أ

َ
ْخَوالَِك  أ

َ
 اَكنَ  أ

ْ�َظمَ 
َ
ْجِركِ  أ

َ
 ].٢٥٩٢ابلخاری: [رواه  »ِأل

روایت است که وی کنیزی را آزاد ساخت، و از  لمیمونه بنت حارثاز  -۱۱۶۳
 اجازه نخواسته بود. جپیامبر خدا 

سول الله! آیا خبر شدید نزدش آمدند، گفت: یا ر جدر روز نوبت وی که پیامبر خدا 
 خود را آزاد کردم؟ که من کنیز

 ؟»آیا چنین کاری کردی«فرمودند: 
 بلی.گفت: 

دادی، ثواب بیشتری  ھایت) بخشش می ایت (دائیماھاگر او را برای ما«فرمودند: 
 .)١(»بردی می

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -۱۱۶۴ ِ  رَُسوُل  اَكنَ «: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ َرادَ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 أ

قَْرعَ  َسَفًرا
َ
تُ  �َِسائِِه، َ�ْ�َ  أ َّ�

َ
ةٍ  ِللُكِّ  َ�ْقِسمُ  َوَ�نَ  َمَعُه، بَِها َخَرجَ  َسْهُمَها َخَرجَ  ُهنَّ فَ�

َ
 ِمنُْهنَّ  اْمَرأ

ْلَتََها، يَْوَمَها
َ

نَّ  َ�ْ�َ  َويل
َ
ْلَتََها يَْوَمَها َوَهبَْت  َزْمَعةَ  بِنَْت  َسوَْدةَ  أ

َ
 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َزْوِج  ِلَعا�َِشةَ  َويل

ِ  رَُسولِ  رَِضا بَِذلَِك  تَبْتيَِغ  وََسلََّم، َعلَيْهِ   ].۲۵۹۳راوه ابلخاری: [ »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 یث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حد -١
جائز  ل) تصرف کردن زن در مالش بدون اجازۀ شوھر جواز دارد، زیرا اگر تصرف میمونه١ 

 ساختند. آن را باطل می جبود، پیامبر خدا  نمی
گویند که: بخشش دادن برای (اقارب نزدیک) از  ) با استناد به این حدیث بعضی از علماء می٢ 

صدقه دادن برای «فرمایند:  که می جآزاد ساختن غالم بھتر است، و حدیث دیگر پیامبر خدا 
، مؤید این نظر است، و عدۀ دیگری »مسکین صدقه است، و برای (محارم) صدقه و صلۀ رحم است

 دانند آنکه (محارم) آن شخص فقیر باشند. آزاد ساختن غالم را بھتر می از علماء
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وقتی که ارادۀ سفر  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۱۶۴
شد، او  اش بیرون می کردند، ھرکس که قرعه ھای خود قرعه کشی می داشتند، بین زن

 بردند. میرا با خود به سفر 
یک از ھمسران خود یک شبانه روز نوبت  شان این بود که برای ھر و عادت

، نوبت جکه جھت خوشی و رضایت پیامبر خدا  لدادند، مگر سوده بنت زمعه می
 .)١(بخشیده بود لشبانه روز خود را برای عائشه

يْفَ  -١٠ املَتَاعُ  باب: كَ بْدُ وَ بَضُ العَ قْ  يُ

 شود می]: غالم و متاع بخششی چگونه قبض ۱۰باب [
ُ  ريَِضَ  َ�َْرَمةَ  بِْن  الِمْسَورِ  َعِن  -۱۱۶۵ ِ  رَُسوُل  قََسمَ : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

قْبِيًَة، وََسلَّمَ 
َ
، يَا: َ�َْرَمةُ  َ�َقاَل  َشيْئًا، ِمنَْها َ�َْرَمةَ  ُ�ْعِط  َولَمْ  أ   بِنَا اْ�َطِلْق  ُ�َ�َّ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  َص�َّ  ا�َّ

ُ، فََدَعْوتُهُ : قَاَل  يِل، فَاْدُعهُ  اْدُخْل،: َ�َقاَل  َمَعُه، فَاْ�َطلَْقُت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ 
َ

ْهِ  فََخَرجَ  هل
َ

 إيِل
نَا«: َ�َقاَل  ِمنَْها، َ�بَاءٌ  وََعلَيْهِ 

ْ
ِْه، َ�نََظرَ : قَاَل  ، »لََك  َهَذا َخبَأ

َ
[رواه  »َ�َْرَمةُ  ريَِضَ «: َ�َقاَل  إيِل

 ].٢٥٩٩ابلخاری: 
قباھائی را  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز مسور بن مخرمه -۱۱۶۵

 ھا چیزی ندادند. ه از آنمردم] تقسیم کردند، ولی برای مخرم [بین
، گفت: برویم، ھمراھش رفتم جمخرمه برایم گفت: فرزندم! بیا تا نزد پیامبر خدا 

را صدا زدم، ایشان نزد  جرا بگو تا نزدم بیایند، رفتم و پیامبر خدا  جبرو! و پیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ھای خود  ) چون نوبت حق زن است، لذا برایش جواز دارد که از حق خود به نفع یکی از بناغ١ 

 بگذرد.
ھا را با  خواست که یکی از آن ) کسی که بیش از یک ھمسر دارد، در وقت سفر کردن اگر می٢ 

اش بر آمد، آن را با خود به سفر  ھا قرعه کشی نماید، ھر کدام که قرعه خود به سفر ببرد، بین آن
 اش بر آمده است، نوبت خود را برای دیگری بدھد، گرچه بعضی از ببرد، مگر آنکه زنی که قرعه

گویند که چنین قرعه کشی الزم نیست، و شوھر ھر کدام از ھمسران خود را که  علماء می
مخالف این  جتواند بدون قرعه کشی با خود به سفر ببرد، ولی عمل پیامبر خدا  خواست، می می

 نماید. نظریه بوده، و نظر اول را تأئید می
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این را برای تو «مخرمه آمدند، یکی از آن قباھا را با خود داشتند، و برای مخرمه گفتند: 
 .)١(ن قبا نظر انداخت و گفت: مخرمه رضایت داردآ، مخرمه به »نگھداشته بودم

ةِ باب:  -١١ يَّ دِ ا هَ هَ هُ لُبْسُ رَ كْ ا يُ  مَ

 ]: بخشش دادن چیزی که پوشیدن آن مکروه است ۱۱باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -١١٦٦ ىَت : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
 فَاِطَمَة، َ�يَْت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  أ

، وََجاءَ  َعلَيَْها، يَْدُخْل  فَلَمْ  ٌّ ُ  َرْت فََذكَ  يلَعِ
َ

 إِ�ِّ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  فََذَكَرهُ  َذلَِك، هل
يُْت 

َ
ا بَابَِها ىلَعَ  َرأ ْ�يَا يِل  َما«: َ�َقاَل  ، »َموِْشيًّا ِسرْتً تَاَها »َولِ�ُّ

َ
، فَأ ٌّ : َ�َقالَْت  لََها، َذلَِك  فََذَكرَ  يلَعِ

ُمْرِ� 
ْ
  بِهِ  تُرِْسُل «: قَاَل  َشاَء، بَِما ِ�يهِ  يِلَأ

َ
ْهِل  فَُالٍن، إىِل

َ
 :[رواه ابلخاری »َحاَجةٌ  بِِهمْ  َ�يٍْت  أ

٢٦١٣[. 
به خانۀ دختر خود  جگفت: پیامبر خدا  روایت است که باز ابن عمر -۱۱۶۶

او نرفتند، [یعنی: تا در خانه رفتند، و در خانه داخل  آمدند، ولی نزد لفاطمه
 نشدند].

آن را برای پیامبر  ساین واقعه را برایش گفت، علی لآمد، فاطمه سچون علی
 گفت. جخدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
را بگو تا نزدم بیایند)، در روایت  جاز اینکه مخرمه برای مسور گفت: (برو! و پیامبر خدا  ) بعد١ 

 جبینم، پدرش گفت: پیامبر خدا  گفت: این کار را مناسب نمی سدیگری آمده است که مسور
 متکبر نیست.

و نگه این را برای ت«به مجرد دیدن مخرمه، و بدون مقدمه گفتند که:  ج) اینکه پیامبر خدا ٢ 
، از حالتش درک کرده بودند که وی به طلب قبا آمده است، و عالوه بر آن، مخرمه »داشته بودم

 در طبیعت و اخالق خود شدید و درشت بود.
 کند. ) قبض بخشش به مجرد بردن آن برای جانب مقابل صحت پیدا می٣ 
زیرا با ھمان مکانت و ترین مرتبۀ تواضع و حسن خلق قرار داشتند،  در عالی ج) پیامبر خدا ٤ 

رفتند، و به وی  خواست، نزدش می منزلت رفیع خود اگر شخص عادی ایشان را نزد خود می
 دادند. جواب رد نمی
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اش پردۀ با نقش و نگاری را  سبب آن بود] که بر در خانه«[فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ».دیدم

 ؟»کجا من کجا و این تجمالت دنوی«مودند: گوید: بعد از آن برایم فر می سعلی
د مورگفت: در این  لگفت، فاطمه لفاطمه یآمد و موضوع را برا سعلی

 خواھند به من امر کنند.  آنچه که می
 .)١(»آن پرده را به خانۀ فالنی که حاجتمند است بفرست«ایشان فرمودند: 

ٍّ  َ�نْ  -۱۱۶۷ ُ  ريَِضَ  يلَعِ ْهَدى«: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
َّ  أ

َ
اَء، ُحلَّةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  إيِل  ِسَ�َ

يُْت  فَلَِبْستَُها،
َ
 ]۲۶۱۴[رواه ابلخاری:  »�َِسايِئ  َ�ْ�َ  فََشَقْقتَُها وَْجِههِ  يِف  الَغَضَب  فََرأ

برای حلۀ دادند که دارای  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سعلی از -۱۱۶۷
ھایی ابریشمینی بود، من آن را پوشیدم، ولی چون از پوشیدن آن حله، عالئم  خط

ھای خود  زنده نمودم، آن را پاره کردم و بین ھمشا جغضب را بر چھرۀ پیامبر خدا 
 .)٢(تقسیم نمودم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
نقش و نگار آن پرده بود، و دلیلش  لدر خانۀ فاطمه ج) سبب داخل نشدن پیامبر خدا ١ 

در خانۀ که دارای  جکند که: پیامبر خدا  روایت می لحبان از سفینه حدیثی است که ابن
نیز به تجمالت دنیوی عالقۀ نداشت، از  لشدند، و چون فاطمه نقش و نگار بود، داخل نمی

 برایش امر کردند تا آن پرده را برای شخص فقیری بدھد. جاین جھت پیامبر خدا 
وش نا مشروع وجود دارد، مکروه است، و بعضی از ) داخل شدن در خانۀ که در آن تصاویر و نق٢ 

 دانند. علماء نظر به ظاھر این حدیث آن را حرام می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
و  جباشند، نه ھمسران وی، زیرا در حیات پیامبر خدا  می سھای قوم علی ھا: زن ) مراد از زن١ 

 ھمسر دیگری را به نکاح نگرفت. سحیات داشت، علی لتا وقتی که فاطمه
، و »ھا تقسیم نمودم آن جامه را بین فاطمه«گفت:  س) در روایت دیگری آمده است که علی٢ 

، و فاطمه بنت شیبیه ھمسر سھمسر علی جھا عبارت بودند از: فاطمه بنت محمد  این فاطمه
 .سعقیل برادر علی

 ھا مباح است. مکروه، و برای زنھای با نقش و نگار، برای مردھا  ) پوشیدن لباس٣ 
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ةِ  -١٢ يَّ دِ بُولِ اهلَ كِنيَ  باب: قَ ِ نَ املُرشْ  مِ

 بخشش از مشرکین]: قبول کردن ۱۲باب [

يِب  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َ�نْ  -١١٦٨
َ
ُ  ريَِضَ  بَْ�رٍ  أ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  ُكنَّا: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ

َحدٍ  َمعَ  َهْل «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  َوِمائًَة، ثََالِ��َ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
 ، »َطَعاٌم؟ ِمنُْ�مْ  أ

إَِذا
وْ  َطَعامٍ  ِمنْ  َصاعٌ  رَُجٍل  َمعَ  فَ

َ
ُْوُه، أ

َ
 بَِغنَمٍ  َطِو�ٌل، ُمْشَعانٌّ  ُمرْشٌِك، رَُجٌل  َجاءَ  ُ�مَّ  َ�ُعِجَن، �

مْ  َ�يًْعا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  �َُسوُ�َها،
َ
وْ  َعِطيًَّة، أ

َ
مْ : قَاَل  أ

َ
 بَْل  الَ : قَاَل  ،»ِهبًَة؟ أ

َمرَ  فَُصِنَعْت، َشاًة، ِمنْهُ  فَاْشرَتَى َ�يٌْع،
َ
نْ  ابَلْطِن  �َِسَوادِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َوأ

َ
 �ُْشَوى، أ

، َواْ�مُ  ِ   َوالِمائَةِ  اثلََّالِ��َ  يِف  َما ا�َّ
َّ

ُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َحزَّ  قَدْ  إِال
َ

ةً  هل  َسَوادِ  ِمنْ  ُحزَّ
ْ�َطاَها َشاِهًدا اَكنَ  إِنْ  َ�ْطِنَها،

َ
  اَغئِبًا اَكنَ  َو�ِنْ  إِيَّاُه، أ

َ
ُ، َخبَأ

َ
، ِمنَْها فََجَعَل  هل َ�لُوا قَْصَعتَْ�ِ

َ
 فَأ

مْجَُعونَ 
َ
وْ  ابَلِعِ�، ىلَعَ  فََحَملْنَاهُ  الَقْصَعتَاِن، َ�َفَضلَِت  وََشبِْعنَا، أ

َ
واه ابلخاری: ر[قَاَل  َكَما أ

٢٦١٨[. 
سی  روایت است که گفت: [در یکی از سفرھا] صد و باز عبدالرحمن بن ابوبکر

 ھمراه بودیم. جنفر از ما با پیامبر خدا 
؟ به ھمراه یکی از »آیا با کدام کسی از شما طعام ھست«فرمودند:  جپیامبر خدا 

که دارای سر ھا حدود یک صاع آرد بود، آن را خمیر کردند، سپس شخص مشرکی  آن
 راند آورد.  ھای را که می برھنه و قامت بسیار بلندی بود، گوسفند

 ؟»برای فروش آوردی یا برای بخشش«گفتند:  جپیامبر خدا 
لکه برای فروش است، گوسفندی را از وی خریدند، و ذبح کرده شد، و گفت: نه، ب

فرمودند تا سیاھی داخل شکم گوسفند را [یعنی: دل و جگر آن را] بریان  جپیامبر خدا 
 کنند.

یک  جو به خداوند سوگند از ھمین یکصد و سی نفر کسی نبود که پیامبر خدا 
ند، کسی که ھمانجا حاضر بود، به چیزی را از آن برایش نکنده باشند و نداده باش

ھا را در دو طشت  نگھداشتند، گوشت شخودش دادند، و کسی که غائب بود برای



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٤٠

، و در آن دو طشت چیزی زیاد آمد، آنچه را که دھا خوردند و سیر شدن و ھمۀ آن دکردن
 .)١(زیاد آمده بود، بر باالی شتر گذاشتیم

كِنيَ ـباب: الْ  -١٣ ِ رشْ ةِ لِلْمُ يَّ دِ  هَ

 ]: بخشش برای مشرک۱۳باب [

ْسَماءَ  َ�نْ  -١١٦٩
َ
يِب  بِنِْت  أ

َ
ُ  ريَِضَ  بَْ�رٍ  أ َّ  قَِدَمْت : قَالَْت  َ�نُْهَما، ا�َّ �ِّ  يلَعَ

ُ
َ�ةٌ  َوِ�َ  أ  ُمرْشِ

ِ  رَُسولِ  َ�ْهدِ  يِف  ِ  رَُسوَل  فَاْستَْفتَيُْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ِصُل  َراِغبٌَة، َوِ�َ : قُلُْت 

َ
فَأ

َ
؟ أ ِّ�

ُ
ِك  ِصِ�  َ�َعمْ «: قَاَل  أ مَّ

ُ
 ]٢٦٢٠[رواه ابلخاری:  »أ

 جروایت است که گفت: در زمان پیامبر خدا  ببکر از اسماء دختر ابو -١١٦٩
پرسیدم که مادرم آمده است  جمادرم در حالی که مشرک بود نزدم آمد، از پیامبر خدا 

و [از من] خواھش ھمکاری دارد، آیا روا است که برایش نیکی کنم؟ [یعنی: چیزی 
 بدھم]؟  برایش

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
است، معجزۀ اول آنکه:  جگوید: این قصه محتوی دو معجزه برای پیامبر خدا  می /) کرمانی١ 

از جگر یک گوسفند برای تمام یک صد و سی نفر رسید، معجزه دوم آنکه: یک گوسفند تمام یک 
 ر کرد، و چیزی ھم زیاد آمد.صد و سی نفر را سی

چھار معجزه است: بعد از دو معجزۀ  جگوید در این قصه برای پیامبر خدا  می /) اما عینی٢ 
) کیلو گرام باشد] برای یک صد و ٦٤/٣گذشته، معجزۀ سوم آنکه: یک صاع آرد [که عبارت از (

 دو طشت طعام بخورند.سی نفر کفایت نمود، معجزۀ چھارم آنکه: یک صد و سی نفر توانستد از 
رسد که معجزۀ پنجمی نیز در این قصه وجود دارد، و آن این است که در آن  ) و به نظر راقم می٣ 

ھا  دشت، و در آن وقتی که سخت گرسنه بودند، شخص مشرکی فرا برسد، و گوسفندی را برای آن
 بفروشد، کار عادی نیست، بلکه فوق العاده است.

 مسلمان جواز دارد. ) خرید و فروش با غیر٤ 
دھد، قبول کردن آن برایش روا  ) اگر غیر مسلمان برای شخص مسلمان چیزی را بخشش می٥ 

از آن مشرک پرسیدند: آن گوسفند برای بخشش است، یا برای فروش،  جاست، زیرا پیامبر خدا 
 اش این است که: برای ھر کدام که باشد قبول داریم. معنی

تن، بخشش دادن برای غیر مسلمان نیز جائز است، و عالوه بر این ) با قیاس بر بخشش گرف٦ 
 قیاس، حدیث آتی نیز مؤید این مدعا است.
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 .)١(»کن ینیک بلی! برای مادرت«فرمودند: 

 »باب« -١٤

 ]۱۴باب [

ُ  ريَِضَ  اِهللا بْن ُ�َمرَ  َ�ْن َعبد -١١٧٠ نَُّه َشِهَد ِعنَْد مروانَ َ�نْهُ  ا�َّ
َ
  ُصَهيٍْب  ِ� بِلَ  ما: �

َ
 َمْو�

َعْوا ُجْداَعَن، ابِْن  نَّ  وَُحْجَرًة، بَيْتَْ�ِ  ادَّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ ْ�َطى وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 ُصَهيْبًا، َذلَِك  أ

ْ�َطى« فََشِهدَ  فََداَعُه،: ُ�َمرَ  اْ�نُ  قَالُوا َذلَِك، ىلَعَ  لَُكَما �َْشَهدُ  َمنْ : َمْرَوانُ  َ�َقاَل 
َ َ
ِ  رَُسوُل  أل  ا�َّ

[رواه ابلخاری: لَُهْم  �َِشَهاَدتِهِ  َمْرَوانُ  َ�َقىَض  ، »وَُحْجَرةً  بَيْتَْ�ِ  ُصَهيْبًا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
٢٦٢٤[ 

روایت است که وی نزد مروان برای (بنی صھیب)  باز عبدالله بن عمر -۱۱۷۰
ن ، مروایدو خانه و یک حجره بخشش دادنبرای صھیب  جشھادت داد که پیامبر خدا 

 .)٢(کرد [و موافق آن حکم صادر نمود]ھا قبول  شھادت او را برای آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در زمان جاھلیت او را  س(قتیله) بنت عبدالعزیز بن أسعد بود، ابوبکر ل) نام مادر اسماء١ 

طالق داده بود، این زن با مقداری کشمش و روغن و چیزھای دیگری نزد دخترش اسماء آمد، 
ھایش را قبول نکرد، و برایش اجازۀ داخل شدن به خانۀ خود را نداد، و شخصی را نزد  اسماء ھدیه

در جواب فرمودند:  جا استفتاء نماید، پیامبر خد جفرستاد تا در زمینه از پیامبر خدا  لفاطمه
مسلمان شد، و از  ج، و این زن در حیات پیامبر خدا »برایش اجازه بده که داخل شود، و...«

 صحبیات گردید.
 ) بخشش دادن برای غیر مسلمان، و بخشش گرفتن از وی جواز دارد.٢ 
 .ھا مراعات نمود ) پدر و مادر ولو آنکه کافر باشند، باید صلۀ رحم را در مورد آن٣ 
) باید شخص مسلمان در مسائل دین خود، دقت کامل به خرج دھد، تا مبادا در حرام داخل ٤ 

 باشد. نسبت به مادرش می لگردد، و دلیل آن موقف اسماء
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
، ) صھیب که در حدیث از آن یاد شده است، صھیب بن سنان رومی است، اصلش از موصل است١ 

ھا در آمد، چون او را برای فروش به مکه آوردند،  و در حملۀ رومیان به آن منطقه، به اسارت آن
عبدالله بن جدعان او را خرید و آزاد ساخت، در غزوۀ بدر اشتراک نمود، و در شوال سال سی و 

 ھشتم ھجری به سن ھفتاد سالگی در مدینۀ منوره وفات یافت.
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ا قِيلَ يفِ الْ  -١٥ بیباب: مَ قْ الرُّ ی وَ رَ مْ  عُ

 ]: آنچه که در مورد (ُعْمَری) و (ُرْقَبی) گفته شده است ۱۵باب [

ُ  ريَِضَ  َجابِرٍ  َ�نْ : ۱۱۷۱ �ََّها بِالُعْمَرى، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَىَض «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
� 

ُ  ُوِهبَْت  لَِمنْ 
َ

 ].۲۶۲۵[رواه ابلخاری:  »هل
در مورد(ُعْمَری) چنین  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز جابر -۱۱۷۱

 .)١(قضاوت نمودند که: این بخشش از کسی است که برایش بخشش شده است

را قبول نمود، بین علماء  بالف قاعده، شھادت تنھا ابن عمر) در اینکه چرا مروان بر خ٢ 
گوید: حکمش به اساس سوگند مدعی و شھادت ابن  می /لاختالف نظر وجود دراد ، ابن بطا

به اساس سوگند مدعی و شھادت یک شاھد  جعمر بود، و در حدیث آمده است که پیامبر خدا 
حکم صادر کردند، ولی این تاویل مورد قبول بسیاری از علماء نیست، زیرا چیزی که در حدیث 
آمده است، تنھا شھادت ابن عمر است، و از سوگند مدعی ذکری درمیان نیست، و از اینجا است 

 کند: دیگر ذکر می این تاویل را رد نموده و برایش دو احتمال /که عالمه عینی
کرد، و چون برایش گفتند که پیامبر  احتمال اول آنکه: مروان مال خود را بین مردم تقسیم می

اند، ھمان چیز را اجراء کرد، و در این کارش خسارۀ به کسی  ھا چیزی داده برای آن جخدا 
 رسید. نمی

شھادت او را قبول کرد، و  و احتمال دیگر آنکه: چون ابن عمر در قمۀ عدالت قرار داشت، تنھا 
 موافق با آن حکم صادر نمود.

 واقعۀ را از چشم دید خود از پیامبر خدا برسد این است که: ابن عمر و آنچه که به نظرم می 
کند، و البته در روایت به اتفاق علماء عدد شرط نیست، و چیزی که شرط است،  روایت می ج

ترین درجۀ عدالت قرار دارد، و بعد از  در اعلی بعدالت راوی است، و شکی نیست که ابن عمر
 ماند، والله تعالی أعلم بالصواب. برای مروان مجالی در رد روایتش باقی نمی بروایت ابن عمر

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
که شخص  (ُعْمَری) و (ُرْقَبی) ھم وزن و ھم معنی یکدیگر اند، و معنی این دو کلمه این است) ١ 

 برای دیگری بگوید: این خانه و یا این باغ، و یا این کتابم تا وقتی که زنده ھستی، از تو باشد. 
 ) (ُعْمَری) بر سه نوع است: ۲ 
نوع اول اینکه بگوید: این خانه را برایت بخشیدم که تا زنده ھستی از خودت، و بعد از مرگت از  

اش تعلق  اء، خانه برای ھمیشه برای آن شخص و ورثهات باشد، در این صورت به اتفاق علم ورثه
 گیرد. می

                                                                                                                        



 ٤٣ دادن بخشش بر قیتشو و آن، لتیفض و بخشش]: ۴۹[ کتاب

ةِ لِ االسْ باب:  -١٦ ارَ نْ لْ تِعَ وسِ عِ رُ  دَ البِنَاءِ عَ

 عروسی  ]: عاریت گرفتن برای عروس در وقت۱۶باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ َ�ْن  -١١٧٢ نَُّه َدَخَل  َ�نَْها، ا�َّ
َ
ْ�َمن َعلَيَْها�

َ
 مَخَْسةِ  َ�َمنُ  قِْطٍر، ِدْرعُ  َعلَيَْهاوَ  أ

  برََصَكَ  اْرَ�عْ «: َ�َقالَْت  َدَراِهَم،
َ

َْها، اْ�ُظرْ  َجاِر�يَِت  إىِل
َ

نْ  تُْزَ�  فَإِ�ََّها إيِل
َ
 َوقَدْ  ابَليِْت، يِف  تَلْبََسهُ  أ

ِ  رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  ِدْرعٌ  ِمنُْهنَّ  يِل  اَكنَ  ةٌ  اَكنَِت  َ�َما وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ُ  اْمَرأ  ُ�َق�َّ

  بِالَْمِدينَةِ 
َّ

رَْسلَْت  إِال
َ
َّ  أ

َ
 ]۲۶۲۸[رواه ابلخاری:  »�َْستَِعُ�هُ  إيِل

روایت است که: أیمن وقتی نزد وی آمد که جامۀ کرباسی به  لاز عائشه -۱۱۷۲
 ھم بود.رو قیمتش پنج د –و در روایت دیگری گفت که این جامه از پنبه  –تن داشت 

[عائشه برای أیمن] گفت: چشمت را باز کن و به کنیز من ببین، از پوشیدن این 
از ھمین قماش  جکند، در حالی که در زمان پیامبر خدا  در داخل خانه کبر میلباس 

فرستاد و آن  سی شود، مگر آنکه نزدم میلباسی بود، و ھیچ زنی نبود که عرو مبرای
 .)١(گرفت لباس را به عاریت می

نوع دوم اینکه بگوید: این خانه را برایت بخشیدم که تا زنده ھستی از تو باشد، در این صورت نیز 
 گیرد. خانه به طور دائم برای ھمان شخص تعلق می

آن استفاده نمائی، ولی بعد  نوع سوم اینکه بگوید: این خانه را برایت بخشیدم که تا زنده باشی از 
ھا  ام بر گردد، در این صورت علماء دو نظر دارند، بعضی از آن از مردنت برای من و یا برای ورثه

گردد، و عدۀ  گویند که: این (ُعْمَری) باطل است، و از ھمان روز اول (ُعْمَری) به صاحبش برمی می
و شرطش لغو است، به این معنی که آن خانه  دیگری بر این نظر اند، که این (ُعْمَری) جواز دارد
 گیرد. برای ھمیشه برای شخص بخشش گیرنده تعلق می

) ھمانطوری که (ُعْمَری) در عقارات جواز دارد، در غیر عقارات مانند: کتاب، ساعت، فرش و ۳ 
با غیره نیز جواز دارد، و ھمانطوری که (ُعْمَری) با ارتباط به عمر بخشش گیرنده جواز دارد، 

ارتباط به عمر بخشش دھنده نیز جواز دارد، مثال اگر گفت: این خانه را برایت بخشیدم که تا زنده 
کند، و حکمش مانند آن است که  ھستم از آن استفاده نمائی، این (ُعْمَری) صحت پیدا می

 (ُعْمَری) را مرتبط به عمر بخشش گیرنده ساخته باشد.
 حدیث آنکه: ز احکام و مسائل متعلق به این ا -١
 دارد. ل) این حدیث داللت بر تواضع عائشه۱ 
 اش را فراموش نماید. ) انسان در حالت دارائی، نباید حالت فقر گذشته۲ 
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ةِ  -١٧ لِ املَنِيحَ  باب: فَضْ

 ]: فضضیلت منیحه۱۷باب [

�َِس  َ�نْ : ١١٧٣
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ ا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ َة، ِمنْ  الَمِدينَةَ  الُمَهاِجُرونَ  قَِدمَ  لَمَّ  َمكَّ

يِْديِهمْ  َولَيَْس 
َ
نَْصارُ  َوَ�نَِت  بِأ

َ
ْهَل  األ

َ
رِْض  أ

َ
نَْصارُ  َ�َقاَسَمُهمُ  َوالَعَقاِر، األ

َ
نْ  ىلَعَ  األ

َ
 ُ�ْعُطوُهمْ  أ

ْمَوالِِهمْ  ثَِمارَ 
َ
هُ  َوَ�نَْت  َوالَمئُونََة، الَعَمَل  َوَ�ْ�ُفوُهمُ  اَعٍم، لُكَّ  أ مُّ

ُ
مُّ  أ

ُ
�ٍَس  أ

َ
مُّ  أ

ُ
مَّ  اَكنَْت  ُسلَيْمٍ  أ

ُ
 أ

ِ  َ�بْدِ  يِب  بِْن  ا�َّ
َ
ْ�َطْت  فَاَكنَْت « َطلَْحَة، أ

َ
مُّ  أ

ُ
�ٍَس  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  ِعَذاقًا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ�َطاُهنَّ 
َ
مَّ  وََسلَّمَ  هِ َعلَيْ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَأ

ُ
ْ�َمنَ  أ

َ
مَّ  َمْوَالتَهُ  أ

ُ
َساَمةَ  أ

ُ
: ِشَهاٍب  اْ�نُ  قَاَل  - »َز�ْدٍ  بِْن  أ

 �ِ ْخرَبَ
َ
�َُس  فَأ

َ
نَّ « - َمالٍِك  ْ�نُ  أ

َ
ا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ   لَمَّ

َ
ْهِل  َ�تِْل  ِمنْ  فََرغ

َ
، أ  َخيرَْبَ

  فَانرَْصََف 
َ

  الُمَهاِجُرونَ  رَدَّ  الَمِدينَةِ  إِىل
َ

نَْصارِ  إِىل
َ
 ثَِمارِِهْم، ِمنْ  َمنَُحوُهمْ  اَكنُوا الَّيِت  َمنَاحِئَُهمُ  األ

  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فََردَّ 
َ

هِ  إىِل مِّ
ُ
ْ�َطى ِعَذاَ�َها، أ

َ
ِ  رَُسوُل  َوأ مَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ
 أ

ْ�َمنَ 
َ
 ].٢٦٣٠[رواه ابلخاری:  »َحائِِطهِ  ِمنْ  َماَكَ�ُهنَّ  أ

روایت است که گفت: چون مھاجرین از مکه به مدینه  سانس بن مالکاز  -۱۱۷۳
م انصار دارای خانه و زمین بودند، و مھاجرین را مدند، چیزی در دست نداشتند، و مردآ

و ھا مسؤولیت کار  در میوۀ درختان خود ھمه ساله شریک دادند، به شرط آنکه آن
 زحمت زراعت را بر عھده بگیرند.

شد،  عبدالله بن ابی طلحه ھم می رشد، ماد مادر انس که به نام (أم سلیم) یاد می
دالله بود] این زن چند درخت خرما، و یا چند ب[یعنی: این زن، مادر انس، و سلیم، و ع

اھا را آن خرم جبخشش داد، و پیامبر خدا  جشاخه از خرمای خود را برای پیامبر خدا 
 برای أم أیمن که مادر أسامه بن زید باشد، بخشیدند.

خیبر فارغ گردیده و به مدینه از جنگ  جگوید: چون پیامبر خدا  می سانس
ھا داده بودند، برای  ھایی را که مردم انصار برای آن گشتند، مھاجرین بخششباز

که از مادر انس  ھای خرمایی را ھم درخت جھا پس دادند، پیامبر خدا  صاحبان آن
خود [چند  ھا برای ام أیمن، از نخلستان ض آنیش پس دادند، و به عوگرفته بودند، برا

  .)١(درخت خرما] دادند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
                                                 



 ٤٥ دادن بخشش بر قیتشو و آن، لتیفض و بخشش]: ۴۹[ کتاب

ِ  َ�بْدَ  َ�نْ  :۱۱۷۴ ُ  ريَِضَ  َ�ْمٍرو �ْنَ  ا�َّ ِ  رَُسوُل  قَاَل : َ�نُْهَما قاَل  ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْرَ�ُعونَ «: وََسلَّمَ 

َ
ْعالَُهنَّ  َخْصلَةً  أ

َ
، َمِنيَحةُ  أ  ثََوابَِها، رََجاءَ  ِمنَْها خِبَْصلَةٍ  َ�ْعَمُل  اَعِمٍل  ِمنْ  َما الَعْ�ِ

  َموُْعوِدَها، َوتَْصِديَق 
َّ

ْدَخلَهُ  إِال
َ
ُ  أ  ].۲۶۳۱[رواه ابلخاری:  »اجلَنَّةَ  بَِها ا�َّ

 فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بدالله بن عمروباز ع -۱۱۴۳
ھا منیحۀ بز است، و ھر کسی که به نیت ثواب و  چھل صفت است، و باالترین آن

سبب آن، او را  تصدیق به روز موعود، به یکی از این چھل صفت عمل نماید، خداوند به
 .)١(»برد می به بھشت

دار  ) (منیحه): عبارت از آن است که شخص گوسفند، شتر و یا گاو شیر آور، و یا درخت میوه١ 
در اختیار شخص دیگری بگذارد، تا شیر شتر و گوسفند، و گاو، و یا میوۀ درخت را بخورد،  خود را

 و شتر و گوسفند، و گاو، و درخت را برای صاحبش برگرداند.
ھا پس دادند، که  و مھاجرین از این جھت اموال بخششی مردم انصار را برای آن ج) پیامبر خدا ٢ 

 نیاز ساخته بود.  ک مردم انصار بیھا را از کم اموال غنیمت خیبر، آن
) در صحیح مسلم به روایت از انس آمده است که گفت: بعد از اینکه مھاجرین اموال انصار را ٣ 

شان  بروم و اموالی را که برای جھا پس دادن، فامیلم مرا امر کردند تا نزد پیامبر خدا  برای آن
داده بودیم پس بگیرم، نزدشان رفتم، و ایشان آن اموالی را که برای ام أیمن داده بودند، برایم 
پس دادند، رفتم که آن اموال را بگیرم، أم أیمن جامه را به گردنم انداخت و گفت: به خداوند 

ھا را  برایش گفتند: آن جد، پیامبر خدا ان ھا را برایم بخشش داده دھدم، این سوگند است که نمی
دھدم، تا  بده و من برایت این مقدار و آن مقدار خواھم داد، او گفت: به خداوند قسم است که نمی

 آنکه ده چند آن خرماھا را برایش وعده کردند.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) ھم اکنون گذشت، به آنجا مراجعه کنید.١١٧٣) معنی (منیحه) در حدیث قبلی به شمارۀ (١ 
ھا عمل کند، خدا او را به  اند از جملۀ چھل صفتی که اگر کسی به یکی از آن ) علماء گفته٢ 

ھا است، صلۀ رحم، آب دادن، سالم دادن، رد سالم، بر داشتن خار و خاشاک  برد، این بھشت می
ن، کمک به مظلومان، جلوگیری از ظالمان،، از راه، ھمکاری با درماندگان، پوشیدن عیب مسلمانا

آشتی دادن مردمان، خوش زبانی با سائالن، بخشش دادن برای ھمسایگان، شفاعت کردن برای 
گران،  زدگان، مصافحه با برادر مسلمان، ممانعت از غیبت غیبت بیچارگان، مؤانست با وحشت

گان، تشمیت عاطس، امر به رھنمائی برای گمراھان، عیادت از مریضان، نان دادن به گرسن
معروف، نھی از منکر، ترحم بر عزیزی که خار گشته است، و بر غنی که به فقر دچار شده است، و 
بر عالمی که در بین جھال افتاده است، غرس نھال، رھنمائی به کار خیر، دوستی به خاطر خدا، 

 رفت و آمد به خاطر خدا...
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اتِ  -٥٠ ادَ هَ  كِتَابُ الشَّ

 ]: شهادات۵۰کتاب [

شْ  باب:الَ  – ١ وْ يَ ادِةِ جَ هَ لَی شَ دُ عَ ا أُ هَ دَ شْ رٍ إِذَ  هِ

 ]: اگر از وی خواسته شد که بر ظلم شهادت بدهد، شهادت ندهد۱باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -۱۱۷۵ ُ  ريَِضَ  ودٍ عُ سْ بِْن مَ  ا�َّ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ
ينَ  ُ�مَّ  قَْرِ�، انلَّاِس  َخْ�ُ « ِ

َّ
ينَ  ُ�مَّ  يَلُوَ�ُهْم، اذل ِ

َّ
قَْوامٌ  ييَِجءُ  ُ�مَّ  يَلُوَ�ُهْم، اذل

َ
َحِدِهمْ  َشَهاَدةُ  �َْسِبُق  أ

َ
 أ

 ].۲۶۵۲[رواه ابلخاری:  »َشَهاَدتَهُ  َوَ�ِمينُهُ  يَِمينَُه،
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  سدالله بن مسعودباز ع -۱۱۷۵

کنند، در مرتبۀ  بھترین مردمان کسانی اند که در عصر و زمان من زندگی می«
ھا  آیند، و در مرتبۀ بعدی کسانی اند که بعد از آن ھا می بعدی کسانی اند که بعد از آن

ھا بر سوگندش، و  آیند که شھادت یکی از آن ھا مردمی می آیند، و بعد از آن می
 .)١(»کند سوگندش بر شھادتین سبقت می

 ث آنکه:ز احکام و مسائل متعلق به این حدیا -١
کنند، صحابه، و مراد از کسانی که  زندگی می ج) مراد از گروھی که در عصر و زمان پیامبر خدا ۱ 

جمیعا  شآیند، تابع تابعین ھا می آیند، تابعین، و مراد از کسانی که بعد از آن ھا می بعد از آن
 ھستند

که این افضلیت بر اساس مجموع ) صحابه بر تابعین افضلیت دارند، و تابعین بر تبع تابعین، و این۲ 
دانند ، یعنی ھر  است، یا بر اساس افراد اختالف نظر وجود دارد، جمھور آن را بر اساس افراد می

 فرد از صحابه، بر ھر فرد از تابعین، و ھر فرد از تابعین بر ھر فرد از تابع تابعین فضیلت دارد.
یعنی: مجموع صحابه بر مجموع تابعین، و  داند، و امام ابن عبدالبر آن را بر اساس مجموع می 

مجموع تابعین بر مجموع تابع تابعین فضیلت دارند، و به این اساس روا است که در بین تابعین 
شخصی پیدا شود که بر فردی از افراد صحابه فضیلت داشته باشد، و در تابع تابعین فردی پیدا 

ابعین فضیلت داشته باشد، ولی باید گفت که شود که بر فردی از صحابه و یا بر فردی از افراد ت
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ورِ  – ٢ ةِ الزُّ ادَ هَ ا قِيلَ يفِ شَ  باب: مَ

 ]: آنچه که دربارۀ شهادت دادن ناحق آمده است ۲باب [

يِب َ�ْن  -۱۱۷۶
َ
ُ  ريَِضَ  بَْ�َرةَ  أ الَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 أ

نَبِّئُُ�مْ 
ُ
ْ�رَبِ  أ

َ
، رَُسوَل  يَا بََ� : قَالُوا ثََالثًا، »الَكبَائِِر؟ بِأ ِ اكُ «: قَاَل  ا�َّ ، اِإلرْشَ ِ  َوُ�ُقوُق  بِا�َّ

يِْن  الَ  - َ�َقاَل  ُمتَِّكئًا َوَ�نَ  وََجلََس  - الَوادِلَ
َ
ورِ  َوقَْوُل  أ رَُها َزاَل  َ�َما: قَاَل  ، »الزُّ : قُلْنَا َحىتَّ  يَُ�رِّ

ْتَهُ 
َ

 ].۲۶۵۴[رواه ابلخاری:  َسَكَت  يل
ترین  یا از بزرگآ«فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوبکره

 و این سخن را سه بار تکرار نمودند. -؟ »ی شما خبر بدھمگناھان کبیره برا
 [صحابه] گفتند: چرا نه یا رسول الله!

در اینجا از حالی که تکیه داده  –شرک آوردن به خدا، و عقوق والدین «فرمودند: 
 »: و بدانید که شھادت ناحق-بودند به دو زانو نشستند و گفتند 

که گفتیم: ای کاش که خاموش  گوید: و این سخن را آنقدر تکرار کردند راوی می
 .)١(شوند

این اختالف در فضایل دیگری غیر از فضیلت صحبت است، و به اتفاق علماء ھیچ فضیلتی به 
 رسد. فضیلت صحبت نمی

چنان عادت  آید، و یا فعال آمده است که مردمی به سوگند خوردن و شھادت دادن آن ) زمانی می۳ 
خورند،  دھند، و در وقت شھادت دادن سوگند می ن شھادت میکنند، که در وقت سوگند خورد می

خورد  دھد، سوگند خوردن الزم نیست، و بر کسی که سوگند می حال آنکه بر کسی که شھادت می
شھادت دادن الزم نیست، ولی این مردم از بس که از مسؤولیت شھادت دادن، و سوگند خوردن 

 کنند. ھا به ھردو کار اقدام می این دو کار خواسته شود، آنھا یکی از  باشند، اگر از آن اعتناء می بی
) در لفظ حدیث از عصر و زمان، تعبیر به (قرن) شده است، و مراد از قرن، بنا به اختالف آراء، ۴ 

 ) سال، و یا یک نسل است.۱۰۰) سال، و یا (۸۰) سال، و یا (۴۰(
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بر سه قسم است: صغیره، مانند نشست در کنار راه بدون ضرورت، کبیره، مانند: زنا، و  ) گناه١ 

 اکبر مانند، گناھانی که در این حدیث آمده است.
آن را به دو طریق از دیگر گناھان متمیز  ج) نظر به اھمیت دادن به شھادت دروغ، پیامبر خدا ٢ 

دو زانو نشستند، و این حالت داللت بر این دارد که ساختند، اول آنکه: حالت اتکاء را گذاشته و به 
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هِ  -٣ احِ نِكَ مى وَ ةِ األَعْ ادَ هَ بُولِهِ يفِ التَّأذِينِ باب: شَ قَ تِهِ وَ عَ بَايَ مُ هِ وَ احِ كَ هِ وإِنْ رِ أَمْ وَ

اتِ  وَ فُ بِاألَصْ رَ عْ ا يُ هِ ومَ ِ ريْ غَ  وَ

خواھد سخن مھمی را بیان دارد، دوم آنکه: این سخن را چندین بار تکرار کردند، و  متکلم می
 غرض از تکرار سخن، نیز اھمیت دادن و مھم شمردن آن است.

ادت دروغ تر است، ولی چون مردم به شھ ) گرچه شرک به خدا گناھش از شھادت دروغ بزرگ٣ 
در اجتناب  جاھمیت چندانی نداده و شاید به آسانی مرتکب آن گردند، از این جھت پیامبر خدا 

 از آن، تاکید بیشتری فرمودند.
 ) دروغ از نگاه گناه شش مرتبه است:٤ 
گوید: خداوند فرزند و یا ھمسر دارد، و یا سه خدا وجود  دروغ گفتن بر خدا: مانند کسی که می -أ 

 َ�َمنۡ ﴿فرماید:  یا عیسی فرزند خدا است، و یا عزیز فرزند خدا است، خداوند متعال می دارد، و
ۡظلَمُ 

َ
ن أ ِ  َ�َ  َكَذَب  ِممَّ  ، و این عمل بدون شک، و به اتفاق علماء کفر است:﴾ٱ�َّ

چنین و چنان  جگوید پیامبر خدا  : مانند کسی که قصدا میجدروغ گفتن بر پیامبر خدا  -ب 
يَّ َکَذَب  َمْن «فرمایند:  می جاند، پیامبر خدا  داند که چنین چیزی را نگفته گفتند، و می

َ
ًدا َعل  ُمَتَعمِّ

 
ْ
أ َیَتَبوَّ

ْ
ارِ  ِمَن  َمْقَعَدهُ  َفل ، این عمل در نزد جمھور علماء از گناھان کبیره، و در نزد بعضی از علماء »النَّ

 کفر است.
رض از آن اثبات حقی به دروغ برای شخص دیگری است، و این ھمان شھادت دروغ: که غ -جـ 

 چیزی است که در این حدیث آمده است، و به اتفاق علماء از اکبر کبائر است.
دروغ گفتن برای مردمان: که غرض از آن ترویج مال خود شخص دروغگو است، و یا کسب  -د 

باشد و دروغ گفتن غرض ترویج مال بر سه نوع است: عیب، غش، و  مصلحت برای خود وی می
 ھا دروغ است.  دروغ، و بدترین آن

مصه دروغ گفتن جھت خالص کردن خود از مخمصه، به این معنی که شخص در مخ -ھـ  
افتد، و برای خالصی خود، چارۀ جز دروغ گفتن ندارد، دروغ گفتن در چنین حالتی و برای  می

چنین شخصی جواز دارد، ولی به شرط آنکه این دروغ گفتنش، سبب ضرر برای شخص دیگری 
نشود، به این معنی که به سبب دروغ گفتن خود را از مخمصه نجات دھد، ولی بیچارۀ را عوض 

 مه بیندازد.خود به مخمص
گوید، تا به این دروغ خود، دو  دورغ گفتن جھت اصالح ذات البین: یعنی شخص دروغی می -و 

ھا  نفر مسلمان را که با ھم دشمنی و خصومت دارند، با ھم آشتی دھد، و سبب اصالح در بین آن
این  گردد، دروغ گفتن در این حالت نه تنھا آنکه مباح است، بلکه ثواب ھم دارد، و تفصیل

به تفصیل  /موضوع، در کتب سلوک و اخالق، خصوصا در کتاب (إحیا علوم الدین) اما غزالی
 مذکور است.
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]: شهادت دادن شخص نابینا، و بقیۀ تصرفات آن... و آنچه که به اصوات ۳باب [
 شود شناخته می

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١١٧٧   رَُجًال  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َسِمعَ : قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ
ُ
 َ�ْقَرأ

ُ  رمَِحَهُ «: َ�َقاَل  الَمْسِجِد، يِف  ذَْكَرِ�  لََقدْ  ا�َّ
َ
ْسَقْطتُُهنَّ  آيًَة، َوَ�َذا َكَذا أ

َ
 »َوَ�َذا َكَذا ُسوَرةِ  ِمنْ  أ

 .]٢٦٥٥[رواه ابلخاری: 
شنیدند که شخصی در  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۱۷۷

 بن زید انصاری قاری بود]، فرمودند:  هخواند، [این شخص عبدالل مسجد قرآن می
خته بودم [یعنی: اخدا بر وی رحمت کند، چندین آیتی را که از فالن سوره اند«

 .)١(»یادم داده فراموش کرده بودم]، ب

ُ  َوَ�نَْها ريَِضَ  -١١٧٨ دَ  َ�نَْها ا�َّ  َصوَْت  فََسِمعَ  بَييِْت، يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َهجَّ
َصوُْت  اَع�َِشةُ  يَا«: َ�َقاَل  الَمْسِجِد، يِف  يَُص�ِّ  َ�بَّادٍ 

َ
 اللَُّهمَّ «: قَاَل  َ�َعْم،: قُلُْت  ، »َهَذا؟ َ�بَّادٍ  أ

 ].٢٦٥٥[رواه ابلخاری:  »َ�بَّاًدا ارَْحمْ 
تھجد ام نماز  در خانه جر خدا بروایت است که گفت: پیام لو از عائشه -۱۱۷۸

اد را که در مسجد نماز می  خواند شنیدند.  خواندند، صوت َعبَّ
اد است«گفتند:   ؟»یا عائشه! این صوت َعبَّ

 گفتم: بلی.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) قرآن خواندن در مسجد به صدای بلند جواز دارد، و این در صوتی است که سبب اذیت دیگران ١ 

 نگردد.
دھد، ولو آنکه آن شخص نداند، باید برایش دعای  کار خیری انجام می) اگر کسی برای انسان ٢ 

 خیر نمود.
چیزی را از قرآن فراموش کنند، و از جھت تفادی این  جشود که بعد از مدتی پیامبر خدا  ) می٣ 

گردیدند، و  دوباره آن را متذکر می جدر ھر رمضان قرآن را با پیامبر خدا  ÷امر بود که جبرئیل
تر آنکه این فراموشی بعد از این بود که قرآن برای امت تبلیغ گردیده بود، کاتبان  ماز ھمه مھ

وحی آن را نوشته بودند، و حفاظ آن را حفظ کرده بودند، از این جھت قرآن به طور کامل محفوظ 

 َ�ۡنُ  إِنَّا﴿فرماید:  بود، و خوفی از ضایع شدن آن بوجه من الوجوه وجود نداشت، خداوند متعال می
ۡ�َا  .﴾َلَ�ٰفُِظونَ  َ�ُۥ �نَّا ٱّ�ِۡكرَ  نَزَّ
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 .)١(»خدایا! بر َعّباد رحمت کن«فرمودند: 

اءِ : تَعْ باب -٤ يلِ النِّسَ عْ  دِ عْ بَ نَّ بَ هِ  ضاً ضِ

 )٢(ها برای یکدیگر ]: تزکیۀ زن۴[باب 

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ َ�ْن  -١١٧٩ ِ  رَُسوُل  اَكنَ : قَالَْت  ،َ�نَْها ا�َّ َرادَ  إَِذا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 أ

نْ 
َ
قَْرعَ  َسَفًرا َ�ُْرجَ  أ

َ
ْزَواِجِه، َ�ْ�َ  أ

َ
تُُهنَّ  أ َّ�

َ
قَْرعَ  َمَعُه، بَِها َخَرجَ  َسْهُمَها، َخَرجَ  فَ�

َ
 يِف  بَيْنَنَا فَأ

نِْزَل  َما َ�ْعدَ  َمَعهُ  فََخرَْجُت  َسْهِ�، فََخَرجَ  َغَزاَها، َغَزاةٍ 
ُ
نَا احِلَجاُب، أ

َ
مْحَُل  فَأ

ُ
 َهوَْدٍج، يِف  أ

نَْزُل 
ُ
نَا ِ�يِه، َوأ   إَِذا َحىتَّ  فَرِسْ

َ
ِ  رَُسوُل  فََرغ  َوَ�َفَل  تِلَْك  تِهِ َغْزوَ  ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْلَةً  آَذنَ  الَمِدينَةِ  ِمنَ  وََدنَْونَا
َ

 َجاَوزُْت  َحىتَّ  َ�َمَشيُْت  بِالرَِّحيِل، آَذنُوا ِح�َ  َ�ُقْمُت  بِالرَِّحيِل، يل
ا اجلَيَْش، ِ�  قََضيُْت  فَلَمَّ

ْ
ْ�بَلُْت  َشأ

َ
  أ

َ
إَِذا َصْدِري، فَلََمْسُت  الرَّْحِل، إِىل

 َجْزِع  ِمنْ  يِل  ِعْقدٌ  فَ
ْظَفارٍ 

َ
ََمْسُت  فَرََجْعُت، اْ�َقَطَع، قَدِ  أ ْ�بََل  ابِْتَغاُؤُه، فََحبََسِ�  ِعْقِدي، فَاتلْ

َ
ينَ  فَأ ِ

َّ
 يِل، يَرَْحلُونَ  اذل

ي بَِعِ�ي ىلَعَ  فَرََحلُوهُ  َهوَْديِج، فَاْحتََملُوا ِ
َّ

ْرَكُب  ُكنُْت  اذل
َ
�ِّ  َ�ِْسبُونَ  َوُهمْ  أ

َ
 َوَ�نَ  ِ�يِه، �

ُ�لْنَ  َو�ِ�ََّما اللَّْحُم، َ�ْغَشُهنَّ  َولَمْ  َ�ثُْقلْنَ  لَمْ  ِخَفافًا َذاكَ  إِذْ  اءُ النِّسَ 
ْ
َعاِم، ِمنَ  الُعلَْقةَ  يَأ  فَلَمْ  الطَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
عباد بن بشر انصاری است، که در غروۀ بدر اشتراک نموده و صاحب کرامات «) مراد از عباد ١

یش برایش مانند بیرون رفت، در این وقت عصا جبود، از آن جمله اینکه شبی از نزد پیامبر خدا 
چراغی روشن گردید، در جنگ یمامه به سن چھل و پنج سالگی به شھادت رسید، و کسی که 

کند، زیرا عباد بن بشر صحابی، و عباد بن  گوید: وی عباد بن عبدالله بن زبیر است، اشبتاه می می
 عبدالله بن زبیر تابعی است.

توان بر صوت اعتماد نمود، ولو آنکه  که می اند ) بعضی ازعلماء از این حدیث این طور فھمیده٢ 
صاحب صوت را ندیده باشد، بنابراین شھادت دادن شخص کور که واقعه را ندیده است ولی 

 شنیده است، با شرائط خاص خودش جواز دارد.
شود، و (افک) به معنی  گردد، به نام حدیث (افک) نیز یاد می حدیثی که تحت این باب ذکر می -٢

کنند که بیانگر  و تھمت زدن است، و این حدیث را از این جھت به نام (افک) یاد میدروغ گفتن 
دروغ و تھمت بستن بعضی اشخاص به سرکردگی عبدالله بن أبی بن سلول منافق نسبت به ام 

است، و کسان دیگری که در این (افک) اشتراک داشتند، عبارت بودند از:  لالمؤمنین عائشه
 بن ثابت، مسطح، حمنه بنت جحش، و برادرش عبدالله بن جحش.یزید به رفاعه، حسان 

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٥٢

، َحِديثَةَ  َجاِرَ�ةً  َوُ�نُْت  فَاْحتََملُوهُ  الَهوَْدِج، ثَِقَل  َرَ�ُعوهُ  ِح�َ  الَقْومُ  �َْستَنِْكرِ  نِّ  َ�بََعثُوا السِّ
لَُهمْ  فَِجئُْت  اجلَيُْش، اْستََمرَّ  َما َ�ْعدَ  ِعْقِدي فَوََجْدُت  وََساُروا، اجلََمَل  َحٌد، ِ�يهِ  َولَيَْس  َمْ�ِ

َ
 أ

َمْمُت 
َ
ِ�  فَأ ي َمْ�ِ ِ

َّ
�َُّهمْ  َ�َظنَنُْت  بِِه، ُكنُْت  اذل

َ
، َ�َ�ِْجُعونَ  َسيَْفِقُدونَِ�، � َّ نَا َ�بَيْنَا إيِلَ

َ
 َجالَِسةٌ  أ

ِل  ْ�نُ  َصْفَوانُ  َوَ�نَ  فَِنْمُت  َ�يْنَاَي، َغلَبَتِْ�  لَِ�ُّ  الُمَعطَّ ْكَواِ�ُّ  ُ�مَّ  السُّ  اجلَيِْش، َوَراءِ  ِمنْ  اذلَّ
ْصبَحَ 

َ
ِ�، ِعنْدَ  فَأ ى َمْ�ِ

َ
تَاِ�  نَائٍِم، إِ�َْسانٍ  َسَوادَ  فََرأ

َ
 فَاْستَيَْقْظُت  احِلَجاِب، َ�بَْل  يََراِ�  َوَ�نَ  فَأ

نَاخَ  ِح�َ  رِتَْجاِعهِ بِاسْ 
َ
اِحلَةَ  يِب  َ�ُقودُ  فَاْ�َطلََق  فََرِ�بْتَُها، يََدَها، فََوِطئَ  َراِحلَتَهُ  أ تَيْنَا َحىتَّ  الرَّ

َ
 أ

ْرِ  يِف  ُمَعرِِّس�َ  نََزلُوا َما َ�ْعدَ  اجلَيَْش 
َ

ِهَ�ِة، � ي َوَ�نَ  َهلََك، َمنْ  َ�َهلََك  الظَّ ِ
َّ

  اذل
َّ

 اِإلفَْك  تََو�
ِ  َ�بْدُ  يَبٍّ  ْ�نُ  ا�َّ

ُ
 ِمنْ  يُِفيُضونَ  َوانلَّاُس  َشْهًرا بَِها فَاْشتََكيُْت  الَمِدينََة، َ�َقِدْمنَا َسلُوَل، اْ�نُ  أ

ْصَحاِب  قَْولِ 
َ
�ِّ  وََجيِع، يِف  َو�َِر�بُِ�  اِإلفِْك، أ

َ
رَى الَ  �

َ
 اللُّْطَف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِمنَ  أ

ي ِ
َّ

رَى ُت ُكنْ  اذل
َ
ْمَرُض، ِح�َ  ِمنْهُ  أ

َ
ْشُعرُ  الَ  ، »ِ�يُ�مْ  َكيَْف «: َ�ُقوُل  ُ�مَّ  فَيَُسلُِّم، يَْدُخُل  إِ�ََّما أ

َ
 أ

ءٍ  نَا فََخرَْجُت  َ�َقْهُت، َحىتَّ  َذلَِك  ِمنْ  �يَِشْ
َ
مُّ  أ

ُ
ُزنَا الَمنَاِصعِ  قِبََل  ِمْسَطٍح  َوأ ُْرجُ  الَ  ُمترََبَّ

َ
�  

َّ
 إِال

ًْال 
َ

  يل
َ

ٍْل، إِىل
َ

نْ  َ�بَْل  َوَذلَِك  يل
َ
ْمُرنَا ُ�يُوتِنَا، ِمنْ  قَِر�بًا الُكنَُف  َ�تَِّخذَ  أ

َ
ْمرُ  َوأ

َ
َولِ  الَعَرِب  أ

ُ
 يِف  األ

�َّةِ  وْ  الرَبِّ
َ
ْ�بَلُْت  اتلََّ�ُّهِ، يِف  أ

َ
نَا فَأ

َ
مُّ  أ

ُ
يِب  بِنُْت  ِمْسَطٍح  َوأ

َ
: َ�َقالَْت  ِمْرِطَها، يِف  َ�َعرَثَْت  َ�ْميِش، ُرْهمٍ  أ

�َُسبِّ�َ  قُلِْت، َما بِئَْس : لََها َ�ُقلُْت  ِمْسَطٌح، تَِعَس 
َ
لَمْ  َهنْتَاهْ، يَا: َ�َقالَْت  بَْدًرا، َشِهدَ  رَُجًال  أ

َ
 أ

تِْ�  قَالُوا؟ َما �َْسَميِع  ْخرَبَ
َ
ْهِل  بَِقْولِ  فَأ

َ
ا َمَريِض، ىلَعَ  َمرًَضا فَازَْدْدُت  اِإلفِْك، أ   رََجْعُت  فَلَمَّ

َ
 إىِل

َّ  َخَل دَ  بَييِْت  ِ  رَُسوُل  يلَعَ : َ�ُقلُْت  ، »ِ�يُ�مْ  َكيَْف «: َ�َقاَل  فََسلَّمَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
  يِل  ائَْذنْ 

َ
، إِىل بََويَّ

َ
نَا: قَالَْت  أ

َ
ِر�دُ  ِحينَئِذٍ  َوأ

ُ
نْ  أ

َ
ْستَيِْقنَ  أ

َ
ِذنَ  قِبَِلِهَما، ِمنْ  اخلرََبَ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  يِل  فَأ  ا�َّ

َ�يُْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
بََويَّ  فَأ

َ
�ِّ  َ�ُقلُْت  أ

ُ
ُث  َما: ِأل  بُنَيَّةُ  يَا: َ�َقالَْت  انلَّاُس؟ بِهِ  َ�تََحدَّ

 �ِ َن، َ�ْفِسِك  ىلَعَ  َهوِّ
ْ
أ ِ  الشَّ ةٌ  اَكنَِت  لََقلََّما فََوا�َّ

َ
بَُّها رَُجٍل  ِعنْدَ  وَِضيئَةٌ  َ�طُّ  اْمَرأ ائُِر، َولََها ُ�ِ  رَضَ

 
َّ

نَ  إِال ْ�رَثْ
َ
، ُسبَْحانَ : َ�ُقلُْت  َعلَيَْها، أ ِ ُث  َولََقدْ  ا�َّ  اللَّيْلَةَ  تِلَْك  فَِبتُّ : قَالَْت  بَِهَذا، انلَّاُس  َ�تََحدَّ
ْصبَْحُت  َحىتَّ 

َ
  الَ  أ

ُ
ْ�تَِحُل  َوالَ  َدْمٌع، يِل  يَْرقَأ

َ
ْصبَْحُت، ُ�مَّ  بِنَْوٍم، أ

َ
ِ  رَُسوُل  فََداَع  أ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  يِب  ْ�نَ  يلَعِ
َ
َساَمةَ  َطالٍِب، أ

ُ
، اْستَلْبََث  ِح�َ  َز�ْدٍ  ْ�نَ  َوأ  فَِراقِ  يِف  �َْستَِشُ�ُهَما الَويْحُ

ْهِلِه،
َ
ا أ مَّ

َ
َساَمُة، فَأ

ُ
َشارَ  أ

َ
ي َعلَيْهِ  فَأ ِ

َّ
َساَمةُ  َ�َقاَل  لَُهْم، الوُدِّ  ِمنَ  َ�ْفِسهِ  يِف  َ�ْعلَمُ  بِاذل

ُ
ْهلَُك : أ

َ
 يَا أ

، رَُسوَل  ِ ِ  َ�ْعلَمُ  َوالَ  ا�َّ   َوا�َّ
َّ

ا، إِال ا َخْ�ً مَّ
َ
ُّ  َوأ يِب  ْ�نُ  يلَعِ

َ
، رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  َطاِلٍب  أ ِ  يَُضيِِّق  لَمْ  ا�َّ

 ُ ِ  ُل رَُسو فََداَع  تَْصُدقَْك، اجلَاِر�َةَ  وََسِل  َكِثٌ�، ِسَواَها َوالنَِّساءُ  َعلَيَْك، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
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يِْت  َهْل  بَِر�َرةُ  يَا«: َ�َقاَل  بَِر�َرَة، وََسلَّمَ 
َ
ِي الَ : بَِر�َرةُ  َ�َقالَْت  ، »يَِر�بُِك؟ َشيْئًا ِ�يَها َرأ

َّ
 َ�َعثََك  َواذل

، يُْت  إِنْ  بِاحلَقِّ
َ
ْمًرا ِمنَْها َرأ

َ
ْغِمُصهُ  أ

َ
، َعلَيَْها أ ْ�رَثَ  َ�طُّ

َ
�ََّها ِمنْ  أ

َ
، َحِديثَةُ  َجاِر�َةٌ  � نِّ  َعِن  َ�نَامُ  السِّ

يِت  الَعِجِ�،
ْ
اِجنُ  َ�تَأ ُ�لُُه، ادلَّ

ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ  َ�تَأ  فَاْستَْعَذرَ  يَْوِمِه، ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِ  َ�بْدِ  ِمنْ  يَبٍّ  بِْن  ا�َّ
ُ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َسلُوَل، ابِْن  أ  ِمنْ  َ�ْعُذُرِ�  َمنْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َذاهُ  بَلََغِ�  رَُجٍل 
َ
ْهِ�، يِف  أ

َ
ِ  أ ْهِ�  ىلَعَ  َعِلْمُت  َما فََوا�َّ

َ
  أ

َّ
ا، إِال  َعِلْمُت  َما رَُجًال  َذَكُروا َوقَدْ  َخْ�ً

  َعلَيْهِ 
َّ

ا، إِال ْهِ�  ىلَعَ  يَْدُخُل  اَكنَ  َوَما َخْ�ً
َ
  أ

َّ
 رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  ُمَعاٍذ، ْ�نُ  َسْعدُ  َ�َقامَ  ، »َميِع  إِال

، ِ نَا ا�َّ
َ
ِ  أ ْعُذُركَ  َوا�َّ

َ
وِْس  ِمنَ  اَكنَ  إِنْ  ِمنْهُ  أ

َ
�ْنَا األ  ِمنَ  إِْخَوانِنَا ِمنْ  اَكنَ  َو�ِنْ  ُ�نَُقُه، رَضَ

َمْرَ�نَا، اخلَْزَرِج 
َ
ْمَرَك، ِ�يهِ  َ�َفَعلْنَا أ

َ
 َذلَِك  َ�بَْل  َوَ�نَ  اخلَْزَرِج، َسيِّدُ  َوُهوَ  - ُ�بَاَدةَ  ْ�نُ  َسْعدُ  َ�َقامَ  أ

، لََعْمرُ  َكَذبَْت : َ�َقاَل  - احلَِميَّةُ  اْحتََملَتْهُ  َولَِ�ِن  َصاحِلًا رَُجًال  ِ  ىلَعَ  َ�ْقِدرُ  َوالَ  َ�ْقتُلُُه، الَ  ا�َّ
َسيْدُ  َ�َقامَ  َذلَِك،

ُ
، لََعْمرُ  َكَذبَْت : َ�َقاَل  ُحَضْ�ٍ  ْ�نُ  أ ِ ِ  ا�َّ َْقتُلَنَُّه، َوا�َّ

َ
َاِدُل  ُمنَافٌِق  فَإِنََّك  نل

ُ
 َعِن  جت

وُْس، احلَيَّانِ  َ�ثَارَ  الُمنَافِِقَ�،
َ
وا، َحىتَّ  َواخلَْزَرجُ  األ ِ  َورَُسوُل  َهمُّ  ىلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، َل، الِمنرَْبِ َضُهمْ  َ�َ�َ   الَ  يَْوِ�  َو�ََ�يُْت  وََسَكَت  َسَكتُوا، َحىتَّ  فََخفَّ
ُ
ْ�تَِحُل  َوالَ  َدْمٌع، يِل  يَْرقَأ

َ
 أ

ْصبَحَ  بِنَْوٍم،
َ
بََواَي، ِعنِْدي فَأ

َ
ْلَتَْ�ِ  بََ�يُْت  َوقَدْ  أ

َ
ُظنُّ  َحىتَّ  َوَ�ْوًما يل

َ
نَّ  أ

َ
 َكِبِدي، فَاِلٌق  ابُلاَكءَ  أ

نَا ِعنِْدي، َجالَِسانِ  ُهَما َ�بَيْنَا: قَالَْت 
َ
بِْ�ي، َوأ

َ
َذنَِت ا إِذِ  أ

ْ
ةٌ  ْستَأ

َ
نَْصاِر، ِمنَ  اْمَرأ

َ
ِذنُْت  األ

َ
 لََها، فَأ

ْنُ  َ�بَيْنَا َميِع، َ�بيِْك  فََجلََسْت 
َ

ِ  رَُسوُل  َدَخَل  إِذْ  َكَذلَِك  �  فََجلََس  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْهِ  يُوىَح  الَ  َشْهًرا َمَكَث  َوقَدْ  َ�بْلََها، ِ�يَل  َما يِفَّ  ِ�يَل  يَْومِ  ِمنْ  ِعنِْدي َ�ِْلْس  َولَمْ 

َ
ِ�  يِف  إيِل

ْ
 َشأ

ٌء، دَ : قَالَْت  يَشْ  بَِر�ئًَة، ُكنِْت  فَإِنْ  َوَ�َذا، َكَذا َ�نِْك  بَلََغِ�  فَإِنَّهُ  اَع�َِشُة، يَا«: قَاَل  ُ�مَّ  فَتََشهَّ
ئُِك  ، فََسيرَُبِّ ُ لَْمْمِت  ُكنِْت  َو�ِنْ  ا�َّ

َ
َ  فَاْستَْغِفرِي بَِذنٍْب، أ ِْه، َوتُوِ�  ا�َّ

َ
 اْ�رَتََف  إَِذا الَعبْدَ  فَإِنَّ  إيِل

ُ  تَاَب  تَاَب  ُ�مَّ  بَِذنِْبِه، ا ، »َعلَيْهِ  ا�َّ ِ  رَُسوُل  قَىَض  فَلَمَّ َُه، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  قَلََص  َمَقاتلَ
ِحسُّ  َما َحىتَّ  َدْميِع 

ُ
يِب  َوقُلُْت  َ�ْطَرًة، ِمنْهُ  أ

َ
ِجْب : ِأل

َ
ِ  رَُسوَل  َ��ِّ  أ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِ : قَاَل  ْدرِي َما َوا�َّ
َ
قُوُل  َما أ

َ
ِ  لِرَُسولِ  أ �ِّ  َ�ُقلُْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ
ِجييِب : ِأل

َ
 َ��ِّ  أ

ِ  رَُسوَل  ِ : قَالَْت  قَاَل، ِ�يَما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ْدِري َما َوا�َّ
َ
قُوُل  َما أ

َ
ِ  لِرَُسولِ  أ  َص�َّ  ا�َّ

نَا: قَالَْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ 
َ
، َحِديثَةُ  َجاِرَ�ةٌ  َوأ نِّ   الَ  السِّ

ُ
قَْرأ

َ
 إِ�ِّ : َ�ُقلُْت  الُقْرآِن، ِمنَ  َكِثً�ا أ

 ِ نَُّ�مْ  َعِلْمُت  لََقدْ  َوا�َّ
َ
ُث  َما َسِمْعتُمْ  � ْ�ُفِسُ�مْ  يِف  َوَوقَرَ  انلَّاُس، بِهِ  َ�تََحدَّ

َ
ْ�تُمْ  أ  بِِه، وََصدَّ

ُ  بَِر�ئٌَة، إِ�ِّ  لَُ�مْ  قُلُْت  َولَنِئْ  �ئَةٌ  إِ�ِّ  َ�ْعلَمُ  َوا�َّ قُوِ�  الَ  لرََبِ فُْت  َولَنِئِ  بَِذلَِك، تَُصدِّ  لَُ�مْ  اْ�رَتَ
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ْمٍر،
َ
ُ  بِأ �ِّ  َ�ْعلَمُ  َوا�َّ

َ
، بَِر�ئَةٌ  � ِّ��ُ َُصدِّ ِ وَ  تلَ ِجدُ  َما ا�َّ

َ
  َمثًَال، َولَُ�مْ  يِل  أ

َّ
بَا إِال

َ
: قَاَل  إِذْ  يُوُسَف  أ

ۖ  فََصۡ�ٞ ﴿ ُ  َ�ِيٞل ٰ  ٱلُۡمۡسَتَعانُ  َوٱ�َّ ُت  ُ�مَّ  ﴾تَِصُفونَ  َما َ�َ
ْ
ل َوَّ نَا فَِرايِش  ىلَعَ  حتَ

َ
رُْجو َوأ

َ
نْ  أ

َ
 أ

ئَِ�  ، ُ�رَبِّ ُ ِ  َولَِ�نْ  ا�َّ نْ  َظنَنُْت  َما َوا�َّ
َ
َل  أ ِ�  يِف  ُ�ْ�ِ

ْ
نَا وَْحيًا، َشأ

َ َ
ْحَقرُ  َوأل

َ
نْ  ِمنْ  َ�ْفيِس  يِف  أ

َ
 أ

ْمِري، يِف  بِالُقْرآنِ  ُ�تَلَكَّمَ 
َ
رُْجو ُكنُْت  َولَِك�ِّ  أ

َ
نْ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  يََرى أ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ئُِ�  ُرْؤَ�ا انلَّْومِ  ، ُ�رَبِّ ُ ِ  ا�َّ َحدٌ  َخَرجَ  َوالَ  َ�ِْلَسهُ  َرامَ  َما فََوا�َّ
َ
ْهِل  ِمنْ  أ

َ
نِْزَل  َحىتَّ  ابَليِْت، أ

ُ
 أ

، َعلَيْهِ  َخَذهُ  الَويْحُ
َ
ُخُذهُ  اَكنَ  َما فَأ

ْ
رُ  إِنَّهُ  َحىتَّ  الرُبََحاِء، ِمنَ  يَأ َتََحدَّ

َ
 ِمنَ  اجلَُمانِ  ِمثُْل  ِمنْهُ  يل

ا َشاٍت، يَْومٍ  يِف  الَعَرقِ  َي  فَلَمَّ ِ  لِ رَُسو َ�نْ  رُسِّ  فَاَكنَ  يَْضَحُك، َوُهوَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َل  وَّ

َ
نْ  بَِها، تََ�لَّمَ  لَكَِمةٍ  أ

َ
، امْحَِدي اَع�َِشةُ  يَا«: يِل  قَاَل  أ َ كِ  َ�َقدْ  ا�َّ

َ
أ ُ  بَرَّ �ِّ  يِل  َ�َقالَْت  ، »ا�َّ

ُ
: أ

  قُوِ� 
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل ، الَ : َ�ُقلُْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ِ قُومُ  الَ  َوا�َّ
َ
ِْه، أ

َ
مْحَدُ  َوالَ  إيِل

َ
  أ

َّ
، إِال َ  ا�َّ

نَْزَل 
َ
ُ  فَأ   ا�َّ

َ
ِينَ  إِنَّ ﴿: َ�َعاىل ۡفكِ  َجآُءو ٱ�َّ ا اآليَاِت، ﴾ّمِنُ�مۡ  ُعۡصَبةٞ  بِٱۡ�ِ نَْزَل  فَلَمَّ

َ
ُ  أ  َهَذا ا�َّ

بُو قَاَل  بََراَءيِت، يِف 
َ
يُق  بَْ�رٍ  أ دِّ ُ  ريَِضَ  الصِّ ثَاثَةَ  بِْن  ِمْسَطِح  ىلَعَ  ُ�نِْفُق  َوَ�نَ  َ�نْهُ  ا�َّ

ُ
 ِلَقَرابَِتهِ  أ

ِ : ِمنْهُ  نِْفُق  الَ  َوا�َّ
ُ
بًَدا َشيْئًا ِمْسَطٍح  ىلَعَ  أ

َ
نَْزَل  ِلَعا�َِشَة، قَاَل  َما َ�ْعدَ  أ

َ
ُ  فَأ   ا�َّ

َ
تَلِ  َوَ� ﴿: َ�َعاىل

ۡ
 يَ�

 ْ ْولُوا
ُ
َعةِ  ِمنُ�مۡ  ٱۡلَفۡضلِ  أ ن َوٱلسَّ

َ
ْ  أ ْوِ�  يُۡؤتُٓوا

ُ
:  ﴾ٱۡلُقۡرَ�ٰ  أ  قَوهِلِ

َ
َ� ﴿ِاىل

َ
ن ُ�ِبُّونَ  �

َ
ُ  َ�ۡغفِرَ  أ  ٱ�َّ

ُ  لَُ�مۚۡ  بُو َ�َقاَل . ﴾رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ
َ
ِ  بََ� : بَْ�رٍ  أ ِحبُّ  إِ�ِّ  َوا�َّ

ُ َ
نْ  أل

َ
ُ  َ�ْغِفرَ  أ   فَرََجعَ  يِل، ا�َّ

َ
 إىِل

ي ِمْسَطٍح  ِ
َّ

ِ  رَُسوُل  َوَ�نَ  َعلَيِْه، ُ�ِْري اَكنَ  اذل ُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 بِنَْت  َز�ْنََب  �َْسأ

ْمِري، َ�نْ  َجْحٍش 
َ
يِْت  َما َعِلْمِت  َما َز�ْنَُب، يَا«: َ�َقاَل  أ

َ
، رَُسوَل  يَا: َ�َقالَْت  ، »َرأ ِ ْحِ�  ا�َّ

َ
 أ

ِ  َو�رََصِي، َسْميِع    َعلَيَْها َعِلْمُت  َما َوا�َّ
َّ

ا، إِال  َ�َعَصَمَها �َُساِميِ�، اَكنَْت  الَّيِت  َوِ�َ : قَالَْت  َخْ�ً
 ُ  ]۲۶۶۱رواه ابلخاری: [ بِالَوَرِع  ا�َّ

وقتی که ارادۀ سفر  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۱۷۹
اش بیرون  که قرعهکردند، ھر کسی  ی مین داشتند، بین ھمسران خود قرعه کشرفت
 .)١(بردند می شد او را با خود می

ھا در ظرفی انداخته  کیفیت قرعه کشی بین زنان به این طریق است که انگشتری ھر کدام آن -١
ھا را بر  شود، و روی آن ظرف با جامۀ پوشیده شود، و شخص دیگری آمده، و یکی از آن انگشتری

 د، آن را با خود به سفر ببرد.دارد، آن انگشتری از ھر کدام که بو
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و قرعۀ من بیرون شد، مرا با خود  ،)١(در یکی از غزوات بین ما قرع کشی نمودند
بردند، و این در وقتی بود که حجاب نازل گردیده بود، من با ایشان در کجاوۀ حمل 

از کار  جآمدم، به سفر خود ادامه دادیم تا آنکه پیامبر خدا  شدم، و در آن فرود می می
 آن غزوه فارغ شدند و به سوی مدینه برگشتند. 

ھا به رحیل و حرکت قافله اذن  ، در یکی از شبچون به نزدیک مدینه رسیدیم
خاستم و رفتم تا از لشکر گذشتم، چون از ھنگامی که به رحیل اذن دادند، بردادند، 

قضای حاجت خالص شدم دوباره به طرف قافله آمدم، ھنگامی که به قافله رسیدم 
برگشتم  )٢(استھای (أظفار) بود، افتاده  ام را دست زدم دیدم گلوبندم که از دانه سینه

ھائی که مرا به کجاوه  پالیدم، جستجوی آن مرا معطل ساخت. آنو گلوبند خود را 
شدم بار کردند، و  ن سوار میأکردند، آمدند کجاوۀ مرا بر شتری که من بر  حمل می

ھا در این وقت سبک وزن بودند و  کجاوه ھستم، و زندر کردند که من  کر میفھا  آن
فقط به اندازۀ ضرورت طعام  ھا زیاد نشده بود، زایر گشوت آن سنگین نشده بودند، و

داشتند، نبودن مرا احساس ننمودند  دند، از این جھت کسانی که کجاوه را برمیخور می
ھا  و آن را بار کردند، و من دختر خورد سالی بودم [به سن کمتر از پانزده سال]، آن

 شتر را حرکت داده و رفتند.
اینکه قافله حرکت کرده بود یافتم، و به جای که مردم منزل گلوبندم را بعد از 

داشتند آمدم، ولی کسی در آنجا نبود، و در جای خود جابجا نشستم، زیرا گمان 
آیند، در ھمین وقتی که آنجا  ھا چون مرا نیابند، به طرف من پس می کردم که آن می

 نشسته بودم مرا خواب گرفت و خواب شدم.

شود، و در سال ششم و  این غزوه، غزوۀ (بنی المصطلق) بود، که به نام غزوۀ (مریسیع) نیز یاد می -١
 یا پنجم ھجری واقع گردید.

شد، و (جزع) نوعی از سنگ است که در معادن عقیق  ھای این گلوبند به نام (جزع) یاد می دانه -٢
نی به نقل از فالسفه برای این سنگ خواصی عجیبی را ذکر کرده است، شود، و امام عی یافت می

بیند،  ھای پریشانی می گردد، خواب از آن جمله اینکه اگر کسی آن را بپوشد، غم و اندھش زیاد می
گردد،  شود، اگر به جان طفل بسته شود، سبب ریزش لعابش می گفت و شنودش با مردم زیاد می

گویند این سنگ را از  گردد، و حتی می اش می سبب قطع عادت ماھانه اگر به موی زن بسته شود،
گردد، ولی به نظرم چون این  گویند که سبب جزع و فزع و غم صاحبش می آن جھت (جزع) می

 ھا اصل شرعی ندارد، بنابراین قابل اعتماد نیست. سخن
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نزد منزل من  صبح ،)١(وانی که عقب گرد لشکر بودسلمی َذکْ صفوان بن معطل 
دید، از  خوابی را دید و نزد من آمد، او پیش از نزول حجاب مرا می نرسید، سیاھی انسا

در ھنگامی که شترش را  ]إنا هللا وإنا إليه راجعوناش  استرجاعش [یعنی: از این گفته
خوابانید بیدار شدم، دست شتر را ھموار کرد، و [از روی دست شتر] بر باال آن سوار 

افتاد، آمدیم تا به دیگر لشکریان که از شدت گرمی  همھار شترم را گرفت و برا ،)٢(شدم
گزیده بودند رسیدیم، و بدبختی فتنه انگیزان از ھمین جا شروع  لدر وسط روز منز

بی بن سُلول) بود. شد،
ٌ
 و کسی که این تھمت را منتشر ساخت (عبدالله بن أ

ران را منتشر گ ماه مریض شدم، و مردم گفتۀ تھمت به مدینه رسیدیم، و حدود یک
لطف و  جام این چیز مرا به شک انداخت که از پیامبر خدا  کردند، در مریضی می

کردم، و  دیدم، احساس نمی ام می ھای گذشته ھای را که در ایام مریضی مھربانی
 گفتند: آمدند، سالم کرده و می می ھنگامی که به خانه

 ؟»مریضۀ شما چه طور است«
از قضیه تا ھنگامی که صحت یافتم چیزی خبر نداشتم، روزی من و مادر (مسطح) 

رفتیم روان بودیم، و در اینجا جز از  ھایی که غرض قضای حاجت می به طرف بلندی
خالھا به نزدیک لرفتیم، و این کار پیش از ساخته شدن بیت ا دیگر نمییک شب تا شب 

یا در  –ھای ما بود، در این موضوع حال ما، مانند حال مردم بادیه نشین در بیابان  خانه
 بود. –تنزده از براز 

 رفتیم که چادرش به او پیچید و افتاد، در من و مادر (مسطح) دختر ابی ُرھم می
ح ھالک شود، برایش گفتم: سخن بسیار بدی گفتی، آیا کسی را این وقت گفت: مسَط 

دھی؟ گفت: ای فالنی! مگر نشنیدی  که به جنگ بدر اشتراک نموده است دشنام می
برایم گفت، اینجا بود که مریضی بر  اند؟ و از قصۀ اھل (ِإْفک) که مردم چه گفته

 ام افزوده شد.  مریضی
شما  مریضۀ«آمدند و سالم کردند، و گفتند:  جام برگشتم پیامبر خدا  چون به خانه

و مقصدم این بود  -ه بدھید به خانۀ پدر و مادرم بروم، ؟ گفتم: برایم اجاز»چطور است

کرد، تا اگر از کسی  یش میھا تقت وظیفۀ صفوا آن بود که جای نزول لشکریان را بعد از رفتن آن -١
 چیزی فراموش شده باشد، آن را بر دارد.

خواھد آن را سوار شود، اول پای خود را بر باالی دست شتر  خوابانند، کسی که می شتر را که می -٢
 تر شود.  گذارد، تا سوار شدن شتر برایش آسان می
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برایم اجازه دادند و نزد پدر و  جپیامبر خدا  –م ھا متیقن شو ز این خبر از طرف آنکه ا
 مادرم آمدم.

 گویند؟ برای مادرم گفتم: مردم چه می
شود که زن زیبایی باشد که  خترم غم مخور، به خداوند قسم بسیار کم میگفت: د

ھایی داشته باشد، مگر اینکه چیزھای بسیاری بر  نزد شوھرش محبوب باشد و بناغ
 گویند. علیه او می

گویند؟ ھمان شب را تا  ام می گفتم: سبحان الله! مگر مردم چنین سخنانی درباره
ه اشک از چشمم خشک شد، و نه خواب به چشمم وقتی که صبح شد آنجا ماندم، ن

 آمد. 
 جابود که نازل نشده بود، پیامبر خدو شب را به صبح رسانیدم، و چون وحی مدتی 

را طلبیدند و در موضوع اینکه از ھمسرشان  بعلی ابن ابی طالب و اسامه بن زید
 ھا مشورت نمودند.  ] جدا شوند با آنل[یعنی: از عائشه

را با امت [یا با ازواج مطھرات]  جاینکه دوستی پیامبر خدا اسامه به اساس 
] ھمسر شما است، و به خداوند قسم که لگفت: یا رسول الله! [عائشه دانست، می

 جز نیکی چیز دیگری دربارۀ او سراغ نداریم.
 ،گفت که: یا رسول الله! بر تو عرصه را تنگ نساخته است سولی علی بن ابی طالب

ھای دیگری بسیار است، و موضوع را  ] زنلو به غیر از وی [یعنی: به غیر از عائشه
 .)١(گوید سید، واقعیت را برای شما می] بپرلاز کنیز [یعنی: کنیز عائشه

آیا تو از [عائشه] چیزی «(بریره) را خواستند و از وی پرسیدند که:  جپیامبر خدا 
 ؟»ای به شک بیندازد مشاھده کردهتو را  که

بر حق فرستاده است، از وی چنین چیزی تو را  بریره گفت: سوگند به ذاتی که
که بعد از سالی است چ عیبی را به جز اینکه دختر خورد ام، و در وی ھی مشاھده نکرده

 ام. خورد، ندیده ، و گوسفند آمده و آن خمیرھا را میبرد تھیۀ خمیر خوابش می

 نگفت، بلکه چون دید که پیامبر خدا لاین سخن را از روی عداوت و دشمنی با عائشه سعلی -١
پیشنھاد نماید که از  جسخت اندوھگین و مضطرب ھستند، خواست تا راھی برای آن حضرت  ج

 این غم و اندوه تا اندازۀ خالص شوند. 
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ه طلب کسی بر آمدند که در مقابل یاری ھمان روز برخاستند و ب جپیامبر خدا 
کیست که مرا در برابر شخصی که اذیتش به «دھد، [و در خطبۀ خود] فرمودند: 

و یا اگر از وی انتقام بگیرم مرا معذور  –ام به من رسیده است، یاری دھد  خانواده
دانم، و  ؟ و به خداوند قسم که من از ھمسر خود جز نیکی و خوبی چیزی نمی-بدارد

اند که در وی جز از نیکی و خوبی چیز دیگری سراغ  ذکر کرده –در زمینه  –شخصی را 
 .)١(»شد ام جز با خودم داخل نمی ندارم، و ھیچگاه در خانه

یاری تو را  برخاست و گفت: یا رسول الله! به خداوند سوگند که من سسعد بن معاذ
ْوس) –گیرم  از وی میتو را  یا انتقام -دھم،  می

َ
باشد، گردنش را خواھیم  اگر از قبیلۀ (أ

َرِجی) ما باشد، ھر طور که امر فرمائید با وی معامله خواھیم زد، و اگر از برادران (َخزْ 
 نمود.

آنکه پیش از این شخص رج بود برخاست، و با که رئیس قوم (َخزْ  سسعد بن عباده
ت: دروغ گفتی و ابدا او را کاری بود، تعصب قومی در وی اثر کرده و گفصالح و نیکو 

 .)٢(کشی، و به این کار قدرت ھم نداری نمی
سید بن حضیر برخاست و گفت: به خداوند سوگند که دروغ گفتی، و به خداوند 

ُ
أ

 کنی. سوگند که او را خواھیم کشت، تو منافق ھستی و از منافقین دفاع می
ْو 

َ
رج) با ھم به گفت و شنود پرداختند، تا جایی که قصد و (َخزْ  س)دو قبیلۀ (أ

ھا را به  بر باالی منبر بودند، از منبر پایان شده و آن جیکدیگر کردند، و پیامبر خدا 
 ) ھم خاموش شدند.جآرامی دعوت کردند، تا آنکه خاموش شدند، و [پیامبر خدا 

یامد، فردایش آن روز گریستم و اشک از چشمم خشک نگردید و خواب به چشمم ن
کردم، تا جایی که  پدر و مادرم نزدم آمدند، و دو شب و یک روز شده بود که گریه می

ھا نزدم نشسته بودند، و من  گفتم شاید گریه جگرم را فرو بریزد، در حالی که آن می
کردم، زنی از انصار آمد و اجازۀ داخل شدن خواست، من برایش اجازه دادم، او  گریه می

 با من به گریه کردن شروع نمود.ھم نشست و 

 پیش از نزول حجاب بود.  جداخل شدن صفوان بن معطل به خانۀ پیامبر خدا  -١
ی احساسات و انتماآت اسالمی را نیز از یاد انسان دعوت به قومیت بالی شومی است که حت -٢

 برد. می
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داخل شدند و نشستند، و  جدر حالی که ما با ھم نشسته بودیم، ناگھان پیامبر خدا 
در کنازم ننشسته  جام چنین سخنانی گفته شده بود، پیامبر خدا  از روزی که درباره

 شان وحی نازل نگردیده بود.  ک ماه شده بود که دربارۀ من برایبودند، و ی
 گفت که: لعائشه

ای عائشه! برایم در مورد تو «بعد از گفتن کلمۀ شھادت گفتند:  جپیامبر خدا 
گناه باشی به زودی خداوند  ه بینخبرھایی چنین و چنانی رسیده است، اگر در زمی

گناھی تو را خواھد کرد، و اگر مرتکب گناھی شده باشی، از خداوند  متعال اثبات بی
زیرا وقتی که بنده به گناھش اعترف نموده و توبه طلب آمرزش نموده و توبه کن، 

 ».کند اش را قبول می نماید، خداوند توبه
سخنان خود را تمام کردند، اشک در چشمم خشک شد، تا  جچون پیامبر خدا 

کردم، و برای پدرم گفتم: از طرف من  جایی که احساس یک قطره اشک را ھم نمی
 جدانم که برای پیامبر خدا  خداوند سوگند نمی را بده، او گفت: به ججواب پیامبر خدا 

را در مورد آنچه که  جچه بگویم، برای مادرم گفتم: تو از طرف من جواب پیامبر خدا 
 چه بگویم؟ جدانم که برای پیامبر خدا  گفتند بگو، او ھم گفت: به خداوند سوگند نمی

خواندم، با  میگفت: من دختر خورد سالی بودم، و چیز زیادی از قرآن ن لعائشه
اید، و  گویند شنیده دانم که آنچه را که مردم می آن ھم گفتم: به خداوند قسم من می

و خدا  –گناھم  ا بگویم که من بیاید، اگر برای شم ده و باور کردهدلنشین شما ش
و در  -کنید، و اگر اعتراف به گناھی بکنم،  سخن مرا باور نمی –گناھم  داند که بی می

کنید، و به خداوند قسم است که  سخنم را باور می –گناھم  داند که بی ا میحالی که خد
توانم  گفته نمی [علیھما السالم]در این موقف برای خود و شما مثلی جز قول پدر یوسف

گوئید، از خداوند مدد و کمک  پس صبر خود [از ھمه بھتر است]، و از آنچه که می«
 ».خواھم می

تر خود رفتم، و به این امید بودم که خداوند متعال براءت بعد از آن برگشتم و به بس
ۀ من وحیی کردم که در بار د ھیچ وقت گمان نمیمرا ثابت سازد، ولی به خداوند سوگن

از آن بودم  ررا نازل خواھد کرد که برای ھمیشه تالوت گردد، و من در نزد خود کمت
که دربارۀ من قرآن سخن بگوید، و چیزی را که آرزو داشتم فقط آن بود که پیامبر 

 .چیزی را در خواب ببینند که خداوند به سبب آن براءت مرا ثابت سازد جخدا
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] ھنوز از جای خود حرکت نکرده بودند، و جولی به خداوند سوگند که [پیامبر خدا 
وحی نازل گردید، و عالیم  جبود که بر پیامبر خدا کسی از اھل خانه بیرون نشده 

ھای عرق مروارید  معھودۀ وحی که عرق باشد، بر ایشان نمایان گردید، تا جایی که: دانه
 گردید. شان نمایان می مانندی، در روزھای سر زمستانی، بر چھرۀ

 کردند، بر طرف گردید، و در حالی که خنده می جچون حالت وحی از پیامبر خدا 
ای عائشه! خدا را شکر کن که «اولین کلمۀ را که به آن تکلم کردند این بود که گفتند: 

 ».ثابت ساختتو را  براءت
برو! گفتم: نه خیر! به خداوند سوگند  جمادرم برایم گفت: برخیز و نزد پیامبر خدا 

است که به نزدش نخواھم رفت، و جز از خداوند متعال ستایش شخص دیگری را 
کسانی که این تھمت را بستند، «فرمود:  لنمود، و خداوند این آیۀ کریمه را نازنخواھم 

 ».ھی از شما بودندوگر
نسبت به  سچون خداوند متعال این را در براءت من نازل کرد، و ابوبکر صدیق

ثاثه) داشت، با او کمک می
َ
کرد، گفت: به خداوند سوگند که  قرابتی که به (مسطح به أ

رای (مسطح) که دربارۀ عائشه چنین و چنان گفته است، کمک نخواھم از این به بعد ب
و نباید صاحبان مال و مکنت سوگند «کرد، و خداوند این آیۀ کریمه را نازل فرمود: 

مگر دوست «وند که: اتا این قول خد» ه برای اقربای خود چیزی ندھند...بخورند ک
، ابوبکر گفت: به »آمرزنده و مھربان استندارید که خداوند شما را بیامرزد، و خداوند 

خداوند سوگند دوست دارم که خدا برایم بیامرزد، و ھمان بود که آنچه را که برای 
 داد، برایش داد. مسطح می

سیده بودند رسار نموده و پفاست لجحشینب بن ۀ من از زدربار جو پیامبر خدا 
یا رسول الله! چشم و گوشم ود: ؟ و او گفته ب»ای نی؟چه دیدهدا ای زینب! چه می«که: 

دارم، به خداوند قسم است که نسبت به عائشه  می رام به دو را از آنچه ندیده و نشینده
 ام. جز خیر و نیکی چیزی ندیده و نشینده

] گفت که: فقط ھمین زینب بود که خود را از من بھتر و باالتر لو [عائشه
 .)١(عال او را از تھمت زدن حفظ نموددانست، ولی از تقوایی که داشت، خداوند مت می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
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اهُ إِ باب:  -٥ فَ الً كَ جُ لٌ رَ جُ كَّى رَ ا زَ  ذَ

 ]: اگر کسی دیگری را تزکیه کرد، برایش کافی است۵باب [

يِب َ�ْن  -١١٨٠
َ
ْ�َ� ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قاَل:  بَْ�َرةَ  أ

َ
 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  رَُجٍل  ىلَعَ  رَُجٌل  أ

: قَاَل  ُ�مَّ  ِمَراًرا، »َصاِحبَِك  ُ�نَُق  َ�َطْعَت  َصاِحِبَك، ُ�نَُق  َ�َطْعَت  َو�ْلََك «: َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َخاهُ  َماِدًحا ِمنُْ�مْ  اَكنَ  َمنْ «

َ
ْحِسُب  فَلْيَُقْل  َ�َالََة، الَ  أ

َ
ُ  فَُالنًا، أ   َوالَ  َحِسيبُُه، َوا�َّ

ِّ
َزيك

ُ
 ىلَعَ  أ

 ِ َحًدا ا�َّ
َ
ْحِسبُهُ  أ

َ
 ].٢٦٦٢[رواه ابلخاری:  »ِمنْهُ  َذلَِك  َ�ْعلَمُ  اَكنَ  إِنْ  َوَ�َذا، َكَذا أ
 جروایت است که گفت: شخصی از دیگری در نزد پیامبر خدا ساز ابوبکره -۱۱۸۰

 تعریف و توصیف نمود، فرمودند:

ھا را بیان  ترین آن اند، و ما در اینجا مھم علماء از این حدیث بیش از صد حکم را استنباط نموده 
 داریم. می

نزد جمھور علماء جواز دارد، و کسی ) قرعه کشی در مسائلی که بین چند نفر مشترک باشد، در ١ 
ھا قرعه کشی  خواھد یکی از ھمسران خود را با خود به سفر ببرد، آیا الزم است که بین آن که می

ھا قرعه کشی  گویند: باید بین آن نماید یا نه؟ بین علماء اختالف نظر وجود دارد، اکثر علماء می
 /او را با خود به سفر ببرد، امام ابوحنیفهاش بر آمد، شوھرش باید  نماید، ھر کدام که قرعه

داند  تواند ھر کدام را که مناسب می گوید: در این حالت قرعه کشی الزم نیست، بلکه شوھر می می
 با خود به سفر ببرد، و قرعه کشی برایش مستحب است.

 ) بردن زن به میدان جنگ جواز دارد.٢ 
ند، باید آن مرد در پیش روی زن برود، نه در ک ) اگر مردی روی ضرورت با زنی تنھا سفر می٣ 

 پھلو و یا پشت سرش.
 ) در حالت کدورت بین زن و شوھر، نباید شوھر از سخن زدن با ھمسرش خودداری نماید.٤ 
 ) زن در وقت رفتن به خانۀ پدر و مادر، باید از شوھرش اجازه بگیرد.٥ 
 قتل است. ج) جزای اھانت بر پیامبر خدا ٦ 
شد، ولی امر حق دارد از اجرای آن  رای (حد) سبب اختالف، و یا برپا گردیدن فتنه می) اگر اج٧ 

 خودداری نماید.
 نبود. ج) نزول وحی به اختیار پیامبر خدا ٨ 
از افترای که بر وی بسته بودند، به نص قرآن  ل) چون براءت ام المؤمنین عائشۀ صدیقه٩ 

شود، کافر  گوید، و یا خالف آن را معتد می کریم ثابت شده است، اگر کسی خالف آن را می
 گردد. می
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ای وای بر تو! گردن رفیقت را قطع کردی، ای وای بر تو! گردن رفیقت را قطع «
 ، و این سخن را چندیدن بار تکرار نمودند، و سپس فرمودند:»کردی
شود که برادر [مسلمان] خود را مدح و صفت نماید، بگوید که  می اگر کسی مجبور«

کنم که فالنی [چنین و چنان باشد]، و خداوند او را کافی است، و من کسی  گمان می
شناسم، و این ھم به  ن میکنم، فقط او را چنین و چنا را در نزد خداوند تزکیه نمی

 .)١(»شرطی است که در وی چنین صفتی را سراغ داشته باشد

ِمْ  -٦ هتِ ادَ هَ شَ بْيَانِ وَ لُوغِ الصِّ  باب: بُ

 ها  ]: بالغ شدن اطفال و شهادت دادن آن۶باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  اْ�نُ َعِن  -۱۱۸۱ نَّ «: َ�نُْهَما ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  يَْومَ  َعرََضهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُحٍد،
ُ
ْرَ�عَ  اْ�نُ  َوُهوَ  أ

َ
ةَ  أ ْزِ�  فَلَمْ  َسنًَة، َعرْشَ نَا اخلَنَْدِق، يَْومَ  َعَرَضِ�  ُ�مَّ  ُ�ِ

َ
ةَ  مَخَْس  اْ�نُ  َوأ  َعرْشَ

َجاَزِ�  َسنًَة،
َ
 ]۲۶۶۴[رواه ابلخاری:  »فَأ

روایت است که گفت: در غزوۀ (ُاحد) چھارده ساله بودم،  باز ابن عمر -۱۱۸۱
به قد و باالیم دیدند و برایم اجازۀ اشتراک به جنگ را ندادند، ولی در  جپیامبر خدا 

اجازۀ اشتراک در  ، و برایمدیم دیدنجنگ خندق که پانزده ساله شده بودم به قد و باال
 .)٢(جنگ را دادند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) با استناد بر ظاھر این حدیث امام ابوحنیفه و ابویوسف رحمھما الله تزکیۀ یک نفر را جائز ١ 

ه شھادت قیاس دانند، ولی امام شافعی و امام مالک و محمد بن الحسن رحمھم الله تزکیه را ب می
 گویند: تزکیه یک نفر صحت ندارد.  نموده و می

) نھی از مدح کردن دیگران در صورتی است که از حق تجاوز شده باشد، و اگر واقیعت را بدون ٢ 
 اغراق بگوید، باکی ندارد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
 این حدیث مشتمل بر دو حکم است:   
: به اتفاق علماء، حد بلوغ نسبت به پسر، احتالم شدن، و نسبت به دختر حیض شدن ) حد بلوغ١ 

و یا باردار شدن است، و لی اگر پسری احتالمش، و یا دختری حیضش به تاخیر افتاد، در حد 
گویند: حد  بلوغش بین علماء اختالف است، امام مالک، و امام احمد، و اسحاق رحمھم الله می

گویند: حد بلوغ نسبت به پسر و  است، امام شافعی، محمد، و ابویوسف میبلوغش روئیدن مو 
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ا تَسَ  -٧ وْ اباب: إِذَ عَ قَ نيِ مٌ يفِ الْ رَ  يَمِ

 ]: وقتی که مردمی در سوگند بر یکدیگر سبقت کنند۷باب [

يِب  َ�نْ  -۱۱۸۲
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ «: َ�نْهُ  ا�َّ

َ
 قَْومٍ  ىلَعَ  َعَرَض  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

رْسَُعوا ايلَِمَ�،
َ
َمرَ  فَأ

َ
نْ  فَأ

َ
ُهمْ  :ِم�ِ ايلَ  يِف  بَيْنَُهمْ  �ُْسَهمَ  أ ُّ�

َ
 ].۲۶۷۴[رواه ابلخاری:  »َ�ِْلُف  �

از مردمی خواستند که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سابوھریره از -۱۱۸۲
امر کردند تا بین  جسوگند بخورند، ھمه با شتاب اظھار آمادگی نمودند، پیامبر خدا 

 .)١(شان باید سوگند بخورد ھا قرعه کشی شود که کدام یک آن

لِف -٨ تَحْ سْ يْفَ يَ  باب: كَ

 ]: چگونه سوگند داده شود؟۸باب [

ُ  ريَِضَ َعِن ابْن ُ�َمَر  -١١٨٣ نَّ  ماَ�نْهُ  ا�َّ
َ
 اَكنَ  َمنْ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ِ  فَلْيَْحِلْف  َحاِلًفا، وْ  بِا�َّ
َ
 .]٢٦٧٩[رواه ابلخاری:  »يِلَْصُمْت  أ

دختر، پانزده ساله شدن است، و امام ابوحنیفه و ثوری، و ابن القاسم رحمھم الله حد بلوغ را در 
 دانند. پسر نزده ساله شدن، و در دختر ھفده ساله شدن می

اند،  ل تا وقتی که به حد بلوغ نرسیدهگویند: شھادت اطفا ) شھادت اطفال: جمھور علماء می٢ 
صحت ندارد، ولی بعضی از علماء، از آن جمله علی بن ابی طالب، و شریح قاضی، و حسن و شعبی 

 دانند. ھا، قابل قبول می ن ھا را در مسائل متعلق به خود آ رحمھم الله، شھادت آن
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گوید: قرعه کشی در سوگند خوردن، در صورتی است که یک چیز در تحت  می /) امام خطابی١ 

ھا ادعای مالکیت کامل آن را داشته باشند، در  تصرف دو و یا چندین نفر باشد، و ھر کدام از آن
شود، ھرکس  ھا قرعه کشی می این صورت اگر ھمگی آمدگی قسم خوردن را داشتند، در بین آن

 گرد. سوگند بخورد، و بعد از سوگند مستحق آن چیز می که قرعه به نامش بر آمد،
شود که سوگند بخورند،  ھا خواسته می گوید: در چنین صورتی از یکایک آن ) امام ابن التین می٢ 

گردد، و ھر کدام که سوگند خورد،  ھر کدام که از سوگند خوردن نکول نمود، حقش ساقط می
و یا ھمۀ کسانی که ادعای مالکیت آن را دارند، سوگند  گیرد، و اگر ھردو نفر مال به وی تعلق می
 شود. ھا تقسیم می خورند، مال بین آن
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کسی که «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  بعمراز ابن  -۱۱۸۳
 .)١(»خواھد سوگند بخورد، به خدا سوگند بخورد و یا ساکت شود  می

َ النَّاسِ باب: لَيْ  -٩ لِحُ بَنيْ ي يُصْ  سَ الْكاذِبُ الَّذِ

 کند، دروغگو نیست ]: کسی که بین مردم صلح می۹باب [

هُ  َ�نْ : ۱۱۸۴ مَّ
ُ
مَّ  أ

ُ
ثُومٍ  أ

ْ
ِ  رَُسوَل  َسِمَعْت  ريَِضَ اٌهللا َ�نَْها قَالَْت: ُ�ْقبَةَ  بِنَْت  لُك  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

اُب  لَيَْس «: َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ي الَكذَّ ِ
َّ

ا، َ�يَنِْ�  انلَّاِس، َ�ْ�َ  يُْصِلحُ  اذل وْ  َخْ�ً
َ
ا َ�ُقوُل  أ  »َخْ�ً

 ]۲۶۹۲[رواه ابلخاری: 
را شنیدم  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )٢(لاز أم ُکْلُثوم بن عْقبه -۱۱۸۴

 گفتند:  که می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، بر سه قسم است: اول: سوگند  ) سوگند خوردن از نگاه چیزی که به آن سوگند خورده می١ 

گردد، دوم:  اتفاق علماء جائز بوده و منعقد میخوردن به ذات و صفات خدا: و این سوگند به 
سوگند خوردن به معبودی از معبودان باطل: مانند سوگند خوردن به الت و عزی، و یا ھر معبود 

شود، و اگر از روی  ھا باشد، کافر می دیگری، که در این صورت اگر قصد سوگند خورنده تعظیم آن
ھای غیر از  ام است، سوم: سوگند خوردن به چیزاستھزاء باشد، سوگند خوردنش مکروه و یا حر

ھا: مانند سوگند خوردن به ارواح پدر، سوگند خوردن به سر فرزند، سوگند خوردن به آزادی  این
 ھا، که این نوع سوگند خوردن جواز نداشته و اعتبار شرعی ندارد. غالم، و امثال این

لوب را به ذات باری تعالی یعنی به ) طریق سوگند دادن قاضی به اینگونه است که شخص مط٢ 
تواند در  دانست، می صیغۀ (بالله) و یا (تالله) سوگند بدھد، اگر قاضی شخص مطلوب را متھم می

لفظ سوگند تغلیظ نماید، مثال از وی بخواھد که بگوید: به ذات، و جالل و عظمت خدای وحده ال 
 شریک له سوگند است که...

ابی معیط قرشی اموی است، از کسانی است که در اول در مکۀ  وی ام کلثوم بنت عقبه بن -٢
بیعت نمود، پای پیاده به  جمکرمه مسلمان شده بودند، به ھردو قبله نماز خواند، و با پیامبر خدا 

مدینۀ منوره ھجرت نمود، برادرانش ولید و عماره به تعقیبش آمدند تا از ھجرتش ممانعت به 
ھا حفظ کرد، و او را در راه پیدا کرده نتوانستند، و در  از شر آن عمل آورند، ولی خداوند او را
شان تسلیم دھند، ولی  آمده و از ایشان خواستند تا او را برای جمدینۀ منوره نزد پیامبر خدا 

 ).٥/٦١٤ابا ورزیدند، و در مدینه وفات نمود، اسد الغابه ( جپیامبر خدا
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شود، [ولو آنکه  سازد، دروغگو شمرده نمی قرار میکسی که بین مردم صلح بر«
رساند، و  دروغی ھم بگوید]، زیرا وی یا سخن مصلحت آمیزی را برای شخص مقابل می

 .)١(»گوید مصلحت آمیزی را برایش می یا آنکه از خود سخن

امِ  -١٠ مَ لِ اإلِ وْ لِح باب: قَ بُوا بِنَا نُصْ هَ : اذْ ابِهِ حَ َصْ  ألِ

 ]: گفتۀ امام به همنشینانش که: برویم اصالح کنیم۱۰باب [

ُ  ريَِضَ  َسْعدٍ  بِْن  َسْهِل  َ�نْ  -١١٨٥ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ْهَل  أ

َ
 بِاحِلَجاَرةِ، تََراَمْوا َحىتَّ  اْ�تَتَلُوا ُ�بَاءٍ  أ

ْخرِبَ 
ُ
ِ  رَُسوُل  فَأ [رواه  »بَيْنَُهمْ  نُْصِلحُ  بِنَا اْذَهبُوا«: َ�َقاَل  بَِذلَِك، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 ].٢٦٩٣ابلخاری: 

 نکه: از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آ -١
سازد، جواز دارد که جھت تحقق این غرض دروغ  ) کسی که بین مسلمانان صلح برقرار می١ 

دوست دارد، از تو به تو را  ھا بگوید که: فالنی برایت احترام دارد، بگوید: مثال: برای یکی از آن
 ھا وجود نداشته باشد. کند، در حالی که ھیچکدام از این نیکی یاد می

احادیث دیگری آمده است، دروغ گفتن در سه جا جواز دارد، در وقت صلح بین ) طوری که در ٢ 
مسلمانان، در وقت جنگ با دشمن، در روابط بین زن و شوھر، مثال: اگر زن از شوھرش چیزھایی 

تواند بگوید که فعال چیزی ندارم،  خواھد که آمده کردنش در قدرت شوھر نیست، شوھر می می
برایت خواھم خرید، ولو آنکه فعال چیزی داشته باشد، و یا به زودی نیت  شاء الله بعد از این إن

خریدن چیزی را که ھمسرش خواسته است، نداشته باشد، و یا اینکه زن جھت بدست آوردن دل 
 بسیار دوست دارم، حال آنکه او را بسیار دوست نداشته باشد.تو را  شوھرش برایش بگوید:

گانه، در ھر جای دیگری که منظور جلب مصلحت برای مسلمانان، ) با قیاس بر این مواضع سه ٣ 
بیند که  و یا دفع مضرت از آنان باشد، دروغ گفتن جواز دارد، مثال: اگر کسی شخصی را می

بیند که با کارد و یا شمشیر برھنه  گریزد، و در جایی پنھان شده است، و شخص دیگری را می می
ام، و  پرسد که فالنی چه شد؟ اگر برایش بگوید که او را ندیده گردد، اگر از وی می به تعقیبش می

یا اینجا نیامده است، برایش از این دروغ گناھی نیست، و حتی اگر در چنین موقفی راست بگوید 
 شود، و در جرم شریک است. و پناھگاه آن شخص را برای ظالم نشان بدھد، گنھکار می

به طور کنایه و یا توریه برای جانب مقابل بقبوالند، ولو تواند مقصد خود را  ) برای کسی که می٤ 
آنکه مقصدش مسائل فوق باشد، دروغ گفتن برایش مکروه است، و باید با کنایه غرض خود را اداء 

 نماید.
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[روایت است که گفت]: مردم (قباء) بین خود جنگ  ساز سھل بن سعد -١١٨٥
از این واقعه با خبر  جزدند، پیامبر خدا  کردند، تا جایی که یکدیگر خود را به سنگ می

 .)١(»ھا را به ھم آشتی دھیم برویم آن«شدند و فرمودند: 

الَنُ بْنُ  -١١ الَحَ فُ ا صَ ا مَ : هذَ تَبُ كْ يْفَ يُ إِ فُالَنٍ فُالَنُ بنَ فُالَنٍ باب: كَ ْ ، وَ نْ ملَ

بْهُ إِىل نْسُ تِهِ أَو نَسَ  يَ بِيلَ  بِهِ قَ

مصالحۀ فالن ابن فالن و فالن ابن شود که: این سند  ته می]: چگونه نوش۱۱باب [
 گرچه او را به قبیله و یا نسبش نسبت ندهد  فالن است، و

اءِ  َعِن  -١١٨٦ ُ  ريَِضَ  اَعزٍِب  بِْن  الرَبَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اْ�تََمرَ : قَاَل  ،َماَ�نْهُ  ا�َّ
ىَب  الَقْعَدِة، ِذي يِف 

َ
ْهُل  فَأ

َ
ةَ  أ نْ  َمكَّ

َ
ةَ  يَْدُخُل  ُعوهُ يَدَ  أ نْ  ىلَعَ  قَاَضاُهمْ  َحىتَّ  َمكَّ

َ
 ثََالثَةَ  بَِها يُِقيمَ  أ

يَّاٍم،
َ
ا � دٌ  َعلَيْهِ  قَاىَض  َما َهَذا َكتَبُوا الِكتَاَب، َكتَبُوا فَلَمَّ ، رَُسوُل  ُ�َمَّ ِ  بَِها، نُِقرُّ  الَ : َ�َقالُوا ا�َّ

نََّك  َ�ْعلَمُ  فَلَوْ 
َ
ِ  رَُسوُل  � نَْت  لَِ�نْ  َمنَْعنَاَك، َما ا�َّ

َ
دُ  أ ، َ�بْدِ  ْ�نُ  ُ�َمَّ ِ نَا«: قَاَل  ا�َّ

َ
، رَُسوُل  أ ِ  ا�َّ

نَا
َ
دُ  َوأ ِ  َ�بْدِ  ْ�نُ  ُ�َمَّ ِ  رَُسوُل  اْمحُ «: ِلَعِ�ٍّ  قَاَل  ُ�مَّ  ، »ا�َّ ِ  الَ : قَاَل  ، »ا�َّ ْ�ُوكَ  الَ  َوا�َّ

َ
بًَدا، أ

َ
 أ

َخذَ 
َ
ِ  رَُسوُل  فَأ دُ  َعلَيْهِ  قَاىَض  َما َهَذا فََكتََب  الِكتَاَب، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  َ�بْدِ  ْ�نُ  ُ�َمَّ

، ِ ةَ  يَْدُخُل  الَ  ا�َّ   ِسَالحٌ  َمكَّ
َّ

نْ  الِقَراِب، يِف  إِال
َ
ْهِلَها ِمنْ  َ�ُْرجَ  الَ  َوأ

َ
َحٍد، أ

َ
َرادَ  إِنْ  بِأ

َ
نْ  أ

َ
 يَتَِّبَعُه، أ

نْ 
َ
َحًدا َ�ْمنَعَ  الَ  َوأ

َ
ْصَحابِهِ  ِمنْ  أ

َ
َرادَ  أ

َ
نْ  أ

َ
ا بَِها، يُِقيمَ  أ َجُل، َوَمىَض  َدَخلََها فَلَمَّ

َ
تَْوا األ

َ
 َعِليًّا أ

َجُل، َمىَض  َ�َقدْ  َ�نَّا، اْخُرجْ  لَِصاِحبَِك  قُْل : َ�َقالُوا
َ
 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فََخَرجَ  األ

، يَا َ�مِّ  يَا: مَحَْزةَ  اْ�نَةُ  َ�تَِبَعتُْهمْ  ُّ  َ�تَنَاَولََها َ�مِّ يِب  ْ�نُ  يلَعِ
َ
ُ  ريَِضَ  َطاِلٍب  أ َخذَ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 �ِيَِدَها، فَأ

َالمُ  َعلَيَْها ِلَفاِطَمةَ  َوقَاَل  ِك، اْ�نَةَ  ُدونَِك : السَّ ، ِ�يَها فَاْختََصمَ  مَحَلَتَْها، َ�مِّ ٌّ  وََجْعَفٌر، َوَز�ٌْد، يلَعِ
ٌّ  َ�َقاَل  نَا: يلَعِ

َ
َحقُّ  أ

َ
، اْ�نَةُ  َوِ�َ  بَِها أ َُها َ��ِّ  اْ�نَةُ : َجْعَفرٌ  َوقَاَل  َ��ِّ يِْت، وََخاتلَ

َ
: َز�ْدٌ  َوقَاَل  حت

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
داند، بین  ی که مصلحت میشود، باید (ولی امر) به ھر طریق ) اگر بین مسلمانان نزاعی واقع می١ 

 ھا صلح برقرار سازد. آن
کوشیدند تا شخصا از وقوع اختالف و درگیری  بسیار متواضع بودند، و سخت می ج) نبی کریم ٢ 

 بین مسلمانان جلوگیری نمایند.
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يِخ، اْ�نَةُ 
َ
َِها، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  بَِها َ�َقىَض  أ

َ
لَةِ  اخلَالَةُ «: َوقَاَل  خِلَاتل مِّ  بَِمْ�ِ

ُ
 َوقَاَل  ، »األ

نَْت « :ِلَعِ�ٍّ 
َ
نَا ِم�ِّ  أ

َ
ْشبَْهَت «: جِلَْعَفرٍ  َوقَاَل  ، »ِمنَْك  َوأ

َ
نَْت «: لَِز�ْدٍ  َوقَاَل  ، »وَُخلُيِق  َخليِْق  أ

َ
ُخونَا أ

َ
 أ

 ].٢٦٩٩[رواه ابلخاری:  »َوَمْوَالنَا
ده عدر ماه ذوالق جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز براء بن عاِزب -۱۱۸۶

شان اجازۀ داخل شدن به  اینکه برای نمایند، ولی اھل مکه ازد که عمره نتصمیم گرفت
ھا مصالحه نمودند که فقط سه روز در مکه  مکه را بدھند ابا ورزیدند، تا اینکه با آن

 بمانند.
و چون سند صلح را تحریر کردند، نوشتند که: این سند صلحی است از طرف محمد 

راف ندرایم، اگر بدانیم که تو رسول خدا ھا گفتند: ما به این چیز اعت ، آنجرسول الله 
 محمد بن عبدالله ھستی.کردیم، و تو  [از داخل شدن به مکه] منع نمیتو را  ھستی،

فرمودند که:  س، و برای علی»من پیامبر خدا و محمد بن عبدالله ھستم«فرمودند: 
 ».عبارت (رسول الله) را محو کن [یعنی: خط بزن«

 .)١([یعنی: لفظ رسول الله را] محو نخواھم کردتو را  ابداگفت: به خداوند قسم که 
این سند صلح محمد بن عبدالله «که:  )٢(ورق را گرفتند و نوشتند جپیامبر خدا 
 آن]: ساست [که به اسا

 ماید.ن، به مکه داخل ننسالحی را جز در حالت غالف بود -
 با خود نبرد.است ھمراھش بیرون شود، او را خو اگر کسی از اھل مکه می -

نگفت: بلکه قصدش اظھار شعائر دین  جبه قصد مخالفت به امر پیامبر خدا  ساین سخن را علی -١
از این امر، ایجاب نیست،  جسالم بود، و یا به قرینه فھمیده بود که قصد پیامبر خدا و دفاع از ا

 بلکه توجیه و ارشاد است.
خواننده و نویسنده  جمجازی است، زیرا آن حضرت  جنسبت دادن نوشتن برای پیامبر خدا  -٢

به نوشتن گرفتند و دیگری را امر  سنبودند، پس معنی عبارت این است که: کاغذ را از علی
امر کردند که پیشنھاد جانب مقابل را بنویسد، و  سعبارت مطلوب نمودند، و یا دوباره برای علی

خواننده و نویسنده نبودند، ولی در اینجا  جگویند: درست است که پیامبر خدا  بعضی از علماء می
راجح ھمان  چون خواستند بنویسند، از طریق معجزه قدرت به نوشتن را پیدا کردند، ولی شاید

 قول اول باشد.
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و اگر کسی از ھمراھانش میل بودن در مکه را داشت، او را از این کار منع  -
 ».نکند

آمده و  سچون به مکه داخل شدند، و مدت معین گذشت، اھل مکه نزد علی
از  جگفتند: به رفیقت بگو که از نزد ما برود، زیرا مدت معین گذشته است، پیامبر خدا 

[که امامه باشد] در حالی که عمویم عمویم  بمزهمکه خارج شدند، و دختر ح
 دست او را گرفت و برای فاطمه سعلی ،)١(راه افتاده ھا ب گفت، به دنبال آن می

 باشد، او را بردار.  کاکایت می رگفت که دخت [علیھاالسالم]
با  سعلی، و زید، و جعفر بگوید که: دربارۀ سرپرستی دختر حمزه می [راوی]

ترم، [زیرا] او دختر گفت که من به سرپرستی او مستحق  سد.، علیھم اختالف نمودن
گفت که: من مستحق ترم، [زیرا] او دختر عموی من  سعموی من است، و جعفر

 .)٢(برادر من است رگفت که او دخت سباشد، و زید اش ھمسرم می است، و خاله
خاله به منزلۀ مادر «اش سپرده و فرمودند:  او را به خاله جولی پیامبر خدا 

گفتند:  سو برای جعفر» تو از من، و من از تو ام«گفتند که:  س، و برای علی)٣(»است
گفتند که:  سبرای زید ، و»تو از نگاه جسمی و اخالقی شبیه و ھمرنگ من ھستی«
 .)٤(»ھستیتو برادر ما و موالی ما «

ھا، منافی با عھدی نیست که با مشرکین بسته بودند، که:  با آن ببیرون شدن دختر حمزه -١
زیرا مقصود از (اھل » خواست ھمراھش بیرون شود، او را با خود نبرد اگر کسی از اھل مکه می«

ھا، چنانچه در بعض روایات این حدیث آمده است که  مکه) در عقد صلح، مردھا بودند نه زن
 در دین تو ھستند، با تو آمد، باید او را برای ما برگردانی. اگر مردی از کسانی که«سھیل گفت: 

بین او و بین حمزه  جنبود، ولی از نگاه اینکه پیامبر خدا  سزید برادر نسبی و یا رضاعی حمزه -٢
 عقد اخوت اسالمی بسته بودند، زید او را برادر خود خواند.

 جکمال مراعات عدالت پیامبر خدا  سپردند، و این از سیعنی: سرپرستی او را به ھمسر جعفر -٣
را در نظر بگیرند،  ل، و یا جگر گوشۀ خود فاطمهسبود، زیرا بدون اینکه جانب داماد خود علی

 سپردند. ساش ھمسر جعفر قانون اسالمی را تطبیق نموده، و او را برای خاله
او را آزاد ساخته و  بخشید، ایشان جبود، وچون آن را برای پیامبر خدا  لزیرا زید غالم خدیجه -٤

نازل  ﴾�بَآ�ِِهمۡ  ٱۡدُعوُهمۡ ﴿شد، تا اینکه آیه  فرزند خود خواندند، و به نام زید بن محمد یاد می
 گردید، و قانون تبنی را نسخ نمود.
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لِ النَّ  -١٢ وْ ِّ  جبِىِّ باب: قَ يلِ نِ ابْنِ عَ سَ يِّ  : إِنَّ لِلْحَ ا سَ نِي هذَ  دٌ ابْ

حسن بن علی گفتند: این فرزند من سردار  یکه برا ج]: این قول پیامبر خدا ۱۲باب [
 است

يِب َ�ْن  -١١٨٧
َ
يُْت : قَاَل ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  بَْ�َرةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ  ىلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ٍّ  ْ�نُ  َواحلََسنُ  الِمنرَْبِ    يلَعِ
َ

ًة، انلَّاِس  ىلَعَ  ُ�ْقِبُل  َوُهوَ  َجنِْبِه، إِىل ْخَرى وََعلَيْهِ  َمرَّ
ُ
 ابِْ�  إِنَّ «: َوَ�ُقوُل  أ

َ  َولََعلَّ  َسيِّدٌ  َهَذا نْ  ا�َّ
َ
[رواه ابلخاری:  »الُمْسِلِم�َ  ِمنَ  َعِظيَمتَْ�ِ  فِئَتَْ�ِ  َ�ْ�َ  بِهِ  يُْصِلحَ  أ

٢٧٠٤ [. 
را دیدم که بر باالی  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابی بکره -۱۱۸۷

شان بود، در این وقت گاھی به  در پھلوی بمنبر [نشسته] بودند، و حسن بن علی
 گفتند:  رو آورده و می سطرف مردم، و گاھی به طرف حسن

گی متعال به سبب وی بین دو گروه بزراین فرزند من سردار است، و شاید خداوند «
 .)١(قرار سازداز مسلمانان صلح بر

 ازاحکامو مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
توقع نموده بودند، به وقوع پیوست، زیرا خداوند به سبب  ج) آن چیزی را که پیامبر خدا ١ 

باشد، صلح برقرار  سو گروه معاویه سبین دو گروه بزرگی از مسلمانان که گروه حسن سحسن
به اثر ضربۀ ابن ملجم در روز جمعه ھفدھم  سساخت، و اصل قضیه از این قرار بود که: چون علی
رمضان به شھادت رسید،  ١٩در شب یکشنبه ماه رمضان سال چھل ھجری مجروح گردید، و 

بیعت نمودند، و برای آنکه از درگیری و خونریزی بین مسلمانان جلوگیری  سمردم برای حسن
از خالفت تنازل نمود،  سکرده باشد، در پنجم ماه ربیع األول سال چھل و یک برای معاویه

 جبود، و آن چیزی را که پیامبر خدا  یمحدود پنج ماه و ن سبنابراین مدت خالفت حسن
 است. جبینی نموده بودند، به وقوع پیوست، و این معجزۀ باھری از معجزا نبی کریم  پیش
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لْحِ  -١٣ مامُ بِالصُّ ريُ اإلِ
شِ لْ يُ  باب: هَ

 ]: آیا امام باید به صلح دعوت کند؟ ۱۳باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ َ�ْن  -١١٨٨ ِ  رَُسوُل  َسِمعَ : قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ  َصوَْت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َاِب  ُخُصومٍ 

ْ
ْصَواُ�ُهَما، اَعيِلَةٍ  بِابل

َ
َحُدُهَما َو�َِذا أ

َ
فُِقهُ  اآلَخَر، �َْستَوِْضعُ  أ ٍء، يِف  َو�َْسرَتْ  َوُهوَ  يَشْ

ِ : َ�ُقوُل  ْ�َعُل، الَ  َوا�َّ
َ
ِ  رَُسوُل  َعلَيِْهَما فََخَرجَ  أ ْ�نَ «: َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
  أ

ِّ
يل

َ
 الُمتَ�

، ىلَعَ  ِ نَا: َ�َقاَل  ، »الَمْعُروَف؟ َ�ْفَعُل  الَ  ا�َّ
َ
، رَُسوَل  يَا أ ِ ُ  ا�َّ

َ
يُّ  َوهل

َ
َحبَّ  َذلَِك  أ

َ
[رواه ابلخاری: أ

٢٧٠٥.[ 
آواز کسانی را که با  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۱۸۸

خواست تا  یدند، یکی از دیگری میکردند، شن صدای بلند به در خانه خصومت می
گفت: به  یگری میدچیزی از فرض خود را برای وی بخشیده، و برایش مھلت بدھد، و 

کنم، و  نی: نه از قرضم چیزی کم میعخداوند سوگند است که چنین نخواھم کرد، [ی
 دھم]. نه برایت مھلت می

خورد که کار خوبی  آنکه به خدا سوگند می«ھا رفته و گفتند:  نزد آن جپیامبر خدا 
 ؟»را انجام ندھد، کجا است

خواھد از وی  آن شخص گفت: یا رسول الله من ھستم، و اینک ھر کدام را که می
 .)١(باشد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
خواھد از وی باشد این  ) معنی این سخن طلبگار که گفت: یا رسول الله! اینک ھر کدام را که می۱ 

خواھد که  دھم، و اگر می خواھد که برایش مھلت بدھم، مھلت می اگر قرضدارم می است که:
 کنم. چیزی از قرض خود را برایش کم کنم، کم می

 ) مھلت دادن برای قرضدار، و یا کم کردن برایش از قرض، کار مستحبی است. ۲ 
 .شود، سوگند بخورد ) انسان نباید در چیزی که سبب ممانعت از کار خیر می۳ 
گوید،  ھا سخن خیر خواھانۀ می ) کسانی که با ھم کدورتی دارند، اگر شخص مصلحی در بین آن۴ 

 باید سخنش را قبول نمایند.
 ) شفاعت کردن برای حاجتمندان در نزد قدرتمندان، مستحب است.۵ 
) اگر قرضدار محتاج باشد، جواز دارد از طلبگار بخواھد تا چیزی از قرض خود را برایش ۶ 

خشد.، و قبول کردن این پیشنھاد در چنین حالتی مستحب است، و بعضی از علماء این کار را بب
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دانند، زیرا سؤال کردن سبب ذلت است، و مسلمان نباسید ذلت را قبول کند، و از   مکروه می
گوید: اگر کسی در سفر آبی جھت وضوء ساختن  می /ھمین سبب است که امام ابوحنیفه

قش آب بود، باید تیمم کند، و از رفیقش آب نخواھد، زیرا در سؤال کردن ذلت نداشت، ولی با رفی
 است.

                                                                                                                        





 
 

 كتاب الرشوط  -٥١

 ]: شروط۵۱[ کتاب

رِ باب وطِ يفِ املَهْ ُ احِ  : الرشُّ ةِ النِّكَ دَ قْ نْدَ عُ  عِ

 ]: شروط در مهر در وقت عقد نکاح۱باب [

ُ  ريَِضَ  اَعِمرٍ  بِْن  ُ�ْقبَةَ  َ�نْ  -١١٨٩ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َحقُّ «

َ
وِط  أ ُ نْ  الرشُّ

َ
 ].٢٧٢١[رواه ابلخاری:  »الُفُروجَ  بِهِ  اْستَْحلَلْتُمْ  َما بِهِ  تُوفُوا أ

 فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عقبه بن عامر -۱۱۸۹
ھایی است که به اساس آن فروج را  ھا در وفا کردن به آن، شرط سزاوارترین شرط«

 .)١(»اید برای خود حالل ساخته

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) شرط عبارت از چیزی است که عدم آن مستلزم عدم است، ولی وجود آن نه مستلزم عدم ١ 

، زیرا اگر طھارتی وجود است و نه مستلزم وجود، مانند طھارت که شرط برای ادای نماز است
نداشته باشد، نمازی وجود ندارد، ولی اگر طھارتی وجود داشته باشد، الزم نیست که حتما نمازی 

کند، الزم نیست که  وجود داشته باشد، و یا نداشته باشد، به عبارت دیگر، شخصی که طھارت می
 حتما نماز بخواند، چنانجه الزم نیست که حتما نماز نخواند.

گیرد، بین علماء اختالف است، امام احمد  ر وفا کردن به شروطی که در عقد نکاح صورت می) د٢ 
داند، مگر شرطی که  گیرد، الزم می تمام شروطی را که در عقد نکاح صورت می /بن حنبل

دانند که عالوه از مخالف  مخالف با شریعت باشد، و عدۀ دیگری از علماء شروطی را الزم می
گویند، و تفصیل  ، منافی با عقد نکاح نیز نباشد، و عدۀ دیگری چیز دیگری مینبودن با شریعت

 توان در کتب فقه مطالعه نمود. بیشتر این مسئله را می
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وطِ الَّتِي  -٢ ُ دُ  الَ باب: الرشُّ ِلُّ يفِ احلُ  ودِ حتَ

 ]: شروطی که در حدود جائز نیست۲باب [

يِب  َ�نْ  -١١٩٠
َ
ُ  ريَِضَ  َخادِلٍ  بِْن  َوَز�ْدِ  ُهَر�َْرَة، أ �َُّهَما َ�نُْهَما، ا�َّ

َ
 ِمنَ  رَُجًال  إِنَّ : قَاالَ  �

ْعَراِب 
َ
ىَت  األ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ، رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ِ �ُْشُدكَ  ا�َّ

َ
َ  أ   ا�َّ

َّ
 قََضيَْت  إِال

، بِِ�تَاِب  يِل  ِ ْ�َقهُ  َوُهوَ : اآلَخرُ  اخلَْصمُ  َ�َقاَل  ا�َّ
َ
، بِِ�تَاِب  بَيْنَنَا فَاقِْض  َ�َعمْ  ِمنُْه، أ ِ َذنْ  ا�َّ

ْ
 َوأ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  يِل،  فََزَ�  َهَذا، ىلَعَ  َعِسيًفا اَكنَ  ابِْ�  إِنَّ : قَاَل  قُْل،: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
تِِه،

َ
ْخرِبُْت  َو�ِ�ِّ  بِاْمَرأ

ُ
نَّ  أ

َ
ُت  َوَويِلَدٍة، َشاٍة، بِِمائَةِ  ِمنْهُ  فَاْ�تََديُْت  الرَّْجَم، ابِْ�  ىلَعَ  أ

ْ
ل
َ
ْهَل  فََسأ

َ
 أ

وِ�  الِعلِْم، ْخرَبُ
َ
�ََّما فَأ

َ
ُ  ابِْ�  ىلَعَ  �

ْ
نَّ  اَعٍم، َوَ�ْغِر�ُب  ِمائَةٍ  َج�

َ
ةِ  ىلَعَ  َوأ

َ
 َ�َقاَل  الرَّْجَم، َهَذا اْمَرأ

ِ  رَُسوُل  ِي«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َّ

قِْضَ�َّ  �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس  َواذل
َ َ
، بِِ�تَاِب  بَيْنَُكَما أل ِ  الَويِلَدةُ  ا�َّ

، َوالَغنَمُ  ُ  ابِْنَك  وىلََعَ  رَدٌّ
ْ

نَيُْس  يَا اْغدُ  اَعٍم، َوَ�ْغِر�ُب  ِمائٍَة، َج�
ُ
  أ

َ
ةِ  إِىل

َ
فَْت  فَإِنِ  َهَذا، اْمَرأ  اْ�رَتَ

فَْت، َعلَيَْها، َ�َغَدا: قَاَل  ، »فَارمُْجَْها َمرَ  فَاْ�رَتَ
َ
ِ  رَُسوُل  بَِها فَأ فَرمُِجَْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 ].٢٧٢٥ ،٢٧٢٤[رواه ابلخاری 
روایت است که گفتند: شخصی از مردم  بخالداز ابوھریره و زید بن  -۱۱۹۰

دھم  به خدا سوگند میتو را  آمد و گفت: یا رسول الله! جبادیه نشین نزد پیامبر خدا 
تر  حکم کتاب خدا قضاوت نکنید، مدعی دیگر که از او فھمیده سکه برای جز به اسا

جازه بدھید [تا و برایم ا بود گفت: بلی بین ما به اساس حکم کتاب خدا قضاوت نمائید،
 قضیه را به عرض برسانم].

 »! بگو«فرمودند:  جپیامبر خدا 
گفت: پسرم نزد این شخص مزدور بود و با زنش زنا کرد، و من شنیده بودم که 
جزای پسرم (سنگسار) شدن است، و من از جزای فرزند خود در مقابل صد گوسفند و 

ھا برایم  م سؤال نمودم، و آنخص مصالحه نمودم، سپس از اھل علشیک کنیز با این 
ن این شخص، رجم شالق و یک سال تبعید است، و بر زگفتند که: بر پسرم صد ضربه 

 است. 
قسم به ذاتی که جانم در دست او است [بال کیف] که در «فرمودند:  جپیامبر خدا 

کنم، گوسفندان و کنیز به تو برگشت داده  بین شما بر اساس کتاب خدا قضاوت می
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د، و بر پسر تو ضربه شالق و یک سال تبعید است، [و به ُانیس که یکی از صحابه شو می
نیس! نزد زن این شخص ب

ُ
 ».و، اگر اعتراف کرد، او را سنگسار کنربود گفتند]: ای أ

نیس راوی می
ُ
نزد آن زن رفت و چون آن زن اعترف نمود، پیامبر  سگوید که: أ

 . )١(سنگسار شدند [ که سنگسار شود] و امر کرد جخدا

اطِ يفِ املُزَ  -٣ رتِ ةِ باب: االشْ عَ  ارَ

 ]: اشتراط در کشتمندی۳باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -١١٩١ ا: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ ْهُل  فََدعَ  لَمَّ
َ
ِ  َ�بْدَ  َخيرَْبَ  أ  قَامَ  ُ�َمَر، ْ�نَ  ا�َّ

ِ  رَُسوَل  إِنَّ : َ�َقاَل  َخِطيبًا، ُ�َمرُ  ْمَوالِِهْم، ىلَعَ  َخيرَْبَ  َ�ُهودَ  اَعَمَل  اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 أ

ُ�مْ «: َوقَاَل  ُ�مُ  َما نُِقرُّ قَرَّ
َ
ُ  أ ِ  َ�بْدَ  َو�ِنَّ  »ا�َّ   َخَرجَ  ُ�َمرَ  ْ�نَ  ا�َّ

َ
 َعلَيْهِ  َ�ُعِدَي  ُهنَاَك، َماهِلِ  إىِل

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
گویند: اگر غیر محصن زنا کرد، جزایش صد ضربه  ) با استناد بر این حدیث جمھور علماء می١ 

 و یک سال تبعید است.  شالق،
گویند: جزای زانی  و امام ابوحنیفه، و ابراھیم نخعی، و محمد و ابویوسف، و زفر رحمھم الله می 

غیر محصن تنھا صد ضربه شالق است، و تبعید کردن یک سال، منوط به نظر امام است، اگر 
تواند از  دید، می دش نمیدید، او را تبعید کند، و اگر مصلحت را در تبعی مصلحت را به تبعیدش می

در مورد کسی که  جشان حدیث دیگری است که پیامبر خدا  تبعیدش خودداری نماید، و دلیل
اگر زنا کرد او را شالق بزنید، باز اگر زنا کرد او را شالق بزنید، «کنیزش زنا کرده بود، فرمودند: 

 ».مانی باشد، او را بفروشیدباز اگر زنا کرد او را شالق بزنید، بعد از آن ولو آنکه به ریس
گویند: طوری که معلوم است، عقوبت کنیز، نصف عقوبت زن آزاد  و در استنباط از این حدیث می 

بود، باید در پھلوی شالق  است، اگر فرار دادن یکسال، جزئی ازعقوبت زنا برای غیر محصن می
چنین چیزی را ذکر نکردند، کردند، و چون  شد، نیز ذکر می زدن، فرار دادن را که ششم ماه می

 شود که فرار دادن، جزئی از عقوبت زنا نیست، بلکه متعلق به رأی و نظر امام است. معلوم می
) حکمی که مخالف با شریعت باشد، باطل است، ولو آنکه (مدعی) و (مدعی علیه) بر آن ٢ 

 موافقت داشته باشند.
 .) الزم نیست که خود امام در محضر رجم حاضر گردد٣ 
(أنیس) را مامور اجرای رجم ساختند نه شخص دیگری را، سببش این  ج) اینکه پیامبر خدا ٤ 

بود که أنیس ازقبیلۀ آن زن، یعنی (أسلمی) بود، و مردم قبائل، جز امر افراد قبیلۀ خود، امر 
 کردند. شخص دیگری را قبول نمی
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َا َولَيَْس  َورِْجَالُه، يََداهُ  َ�ُفِدَعْت  اللَّيِْل، ِمنَ 
َ

نَا ُهمْ  َ�ْ�َُهْم، َعُدوٌّ  ُهنَاكَ  نل  َوقَدْ  َوُ�ْهَمتُنَا َعُدوُّ
يُْت 

َ
ا إِْجالََءُهْم، َرأ مْجَعَ  فَلَمَّ

َ
تَاهُ  َذلَِك  ىلَعَ  ُ�َمرُ  أ

َ
َحدُ  أ

َ
يِب  بَِ�  أ

َ
ِم�َ  يَا: َ�َقاَل  احلَُقيِْق، أ

َ
 الُمْؤِمنَِ�، أ

ْرُِجنَا ختُ
َ
نَا َوقَدْ  أ قَرَّ

َ
ْمَوالِ  ىلَعَ  واََعَملَنَا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  دٌ ُ�َمَّ  أ

َ
َط  األ َا، َذلَِك  َورَشَ

َ
 َ�َقاَل  نل

َظنَنَْت : ُ�َمرُ 
َ
�ِّ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  قَْوَل  �َِسيُت  � ْخرِْجَت  إَِذا بَِك  َكيَْف «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ
 ِمنْ  أ

ْلَةً  قَلُوُصَك  بَِك  َ�ْعُدو َخيرَْبَ 
َ

ْلَةٍ  َ�ْعدَ  يل
َ

يِب  ِمنْ  ُهَز�ْلَةً  َهِذهِ  اَكنَْت : َ�َقاَل  »يل
َ
: قَاَل  الَقاِسِم، أ

، َعُدوَّ  يَا َكَذبَْت  ِ ْجالَُهمْ  ا�َّ
َ
ْ�َطاُهمْ  ُ�َمُر، فَأ

َ
  اثلََّمِر، ِمنَ  لَُهمْ  اَكنَ  َما ِ�يَمةَ  َوأ

ً
 َو�ِبًِال، َماال

ْ�تَاٍب  ِمنْ  وَُعُروًضا
َ
 ]٢٧٣٠[رواه ابلخاری:َذلَِك  َوَ�ْ�ِ  وَِحبَالٍ  أ

روایت است که گفت: چون اھل خیبر دست و پای  باز ابن عمر -۱۱۹۱
با یھود  جعبدالله بن عمر را شکستند، عمر برای مردم خطبه داده و گفت: پیامبر خدا 

ما فقط آنوقت برای شما اجازۀ «شان مصالحه نموده و فرموده بودند که:  خیبر در اموال
، [یعنی: حکم به خارج »دھیم که خداوند برای شما اجازه بدھد ن [در خیبر را] میماند

 کردن شما نازل گردد].
و عبدالله بن عمر جھت خبرگیری اموال خود به آنجا رفته بود، شب ھنگام بر وی 

، و ما در آنجا غیر از یھود دشمن دیگری )١(نمودند، و دست و پایش را شکستند دتھدی
اتھام ما ھستند، و نظر من تبعید کردن  ھا ھستند که دشمن ما و مورد نداریم، ھمان

 ھا است. آن
بر این امر تصمیم گرفت یکی از اوالد (ابی الحَقیق) [که از رؤسای یھود  چون عمر

برای ما اجازۀ ماندن را  جاست] آمد و گفت: یا امیر المؤمنین! در حالی که پیامبر خدا 
ل ما عامل ساخته و این چیز را برای ما شرط کرده است، تو داده است، و ما را بر اموا

 کنی؟ خواھی ما را بیرون [چرا] می
ام که  را فراموش کرده جقول پیامبر خدا  کنی که من این گفت: آیا فکر می سعمر

بر شتر تیز گامت تو را  روزی که از خیبر خارج ساخته شوی، و«[برای تو گفته بودند]: 
شب دیگر دویده و آرام نداشته باشی، چگونه حالی خواھی  سوار و از یک شب تا

 ».داشت

انداختند، و به اثر آن دست و پایش اش به پائین  گویند: یھود شب آمدند و او را از بام خانه -١
 شکست، و یا از مفاصل جدا شد.
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گفت: ای دشمن  سآن یھود گفت: این یک مزاح و شوخی از ابوالقاسم بود، عمر
ھای  ه ساخت، و قیمت میوهآوارھا را  آن سگوئی، و ھمان بود که عمر خدا! دروغ می

 .)١(چیزھا پرداختشان مال و شتر و پاالن و ریسمان و دیگر  ھا را برای آن

٤-  ُ الَ باب: الرشُّ املُصَ ادِ وَ هَ عَ أَهْ ـوطِ يفِ اجلِ ةِ مَ رْ حَ وطِ لِ احلَ ُ ةِ الرشُّ  بِ وكِتَابَ

 ]: شروط در جهاد و مصالحه با اهل حرب، و نوشتن شروط۴[ باب
ِ  رَُسوُل  َخَرجَ : قَاالَ  َوَمْرَوانَ  َ�َْرَمَة، بِْن  الِمْسَورِ  َعِن  -۱۱۹۲  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِر�ِق، بِبَْعِض  اَكنُوا إَِذا َحىتَّ  احلَُديِْبيَةِ  َزَمنَ   �ْنَ  َخادِلَ  إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  الطَّ
َغِميمِ  الَويِلدِ 

ْ
ِ  »ايلَِم�ِ  َذاَت  فَُخُذوا َطِليَعٌة، ِلُقَر�ٍْش  َخيٍْل  يِف  بِال  َحىتَّ  َخادِلٌ  بِِهمْ  َشَعرَ  َما فََوا�َّ

ةِ  ُهمْ  إَِذا  َحىتَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  وََسارَ  ِلُقَر�ٍْش، نَِذيًرا يَْرُكُض  فَاْ�َطلََق  اجلَيِْش، بَِقرَتَ
َّْت، َحْل  َحْل : انلَّاُس  َ�َقاَل  َراِحلَتُُه، بِهِ  بََرَ�ْت  ِمنَْها َعلَيِْهمْ  ُ�ْهبَُط  الَّيِت  بِاثلَّنِيَّةِ  اَكنَ  إَِذا حلَ

َ
 فَأ

ْت : َ�َقالُوا
َ
ْت  الَقْصَواُء، َخَأل

َ
ْت  َما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  الَقْصَواُء، َخَأل

َ
 َخَأل

ي«: قَاَل  ُ�مَّ  ، »الِفيِل  َحا�ُِس  َحبََسَها َولَِ�نْ  خِبُلٍُق، لََها َذاكَ  َوَما الَقْصَواُء، ِ
َّ

 �ِيَِدهِ، َ�ْفيِس  َواذل
لُوِ�  الَ 

َ
ةً  �َْسأ ُمونَ  ُخطَّ ِ  ُحُرَماِت  ِ�يَها ُ�َعظِّ   ا�َّ

َّ
ْ�َطيْتُُهمْ  إِال

َ
: قَاَل  فََوَ�بَْت، زََجَرَها ُ�مَّ  ، »إِيَّاَها أ

قىَْص  نََزَل  َحىتَّ  َ�نُْهمْ  َ�َعَدَل 
َ
 فَلَمْ  َ�رَبًُّضا، انلَّاُس  ُضهُ يَترََبَّ  الَماِء، قَِليِل  َ�َمدٍ  ىلَعَ  احلَُديِْبيَةِ  بِأ

 از احکام و مسائل به این حدیث آنکه:  -١
ھا امان داده بودن، و حقی بر زمین خیبر نداشتند، و  یھود را نسبت به جان آن ج ) پیامبر خدا١ 

ھا به اجاره داده بودند، از این جھت وقتی که  ھا را در مقابل نسبت معینی از میوه، برای آن زمین
ھا پرداخت، و از زمین  ھا برای آن ھا را خارج ساخت، بعضی چیزھا را عوض میوۀ آن آن سعمر

 ھا نداد.  آن چیزی برای
تواند قرینۀ بر مطالبه بر جنایت باشد، و این در صورتی است که قرینۀ دیگری که  ) عداوت می٢ 

 خالف آن را ثابت کند، وجود نداشته باشد.
تواند در اثنای عملش او را از کار برطرف  ) اگر کشتمند مرتکب جنایتی گردید، صاحب زمین می٣ 

گویند: تا  آنوقت انجام داده است، برای بپردازد، و عدۀ د یگری میسازد، و مزد عملی را که تا 
 تواند. وقتی که کارش به انجام نرسیده است، صاحب زمین او را برطرف ساخته نمی

گردد، مگر آنکه دلیلی برای مجاز بودن آن  حمل بر حقیقت می جپیامبر خدا  ل) اقوال و افعا٤ 
 وجود داشته باشد.
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  وَُشيِكَ  نَزَُحوهُ  َحىتَّ  انلَّاُس  يُلَبِّثْهُ 
َ

ِ  رَُسولِ  إىِل  َسْهًما فَاْ�زَتَعَ  الَعَطُش، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َمَرُهمْ  ُ�مَّ  ِكنَانَتِِه، ِمنْ 

َ
نْ  أ

َ
ِ  ِ�يِه، َ�َْعلُوهُ  أ يُش  َزاَل  َما فََوا�َّ  َ�نُْه، َصَدُروا َحىتَّ  بِالرِّيِّ  لَُهمْ  َ�ِ

 َ�يْبَةَ  َوَ�نُوا ُخَزاَعَة، ِمنْ  قَْوِمهِ  ِمنْ  َ�َفرٍ  يِف  اخلَُزايِعُّ  َوْرقَاءَ  ْ�نُ  بَُديُْل  َجاءَ  إِذْ  َكَذلَِك  ُهمْ  َ�بَيْنََما
ِ  رَُسولِ  نُْصِح  ْهِل  ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
ُت  إِ�ِّ : َ�َقاَل  تَِهاَمَة، أ

ْ
، ْ�نَ  َكْعَب  تََر�  لَُؤيٍّ

ْعَدادَ  نََزلُوا لَُؤيٍّ  ْ�نَ  واََعِمرَ 
َ
 وََصادُّوكَ  ُمَقاتِلُوكَ  َوُهمْ  الَمَطاِ�يُل، الُعوذُ  َوَمَعُهمُ  احلَُديِْبيَِة، ِميَاهِ  أ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ابَليِْت، َعِن  ئْ  لَمْ  إِنَّا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ِ
َ

َحٍد، ِلِقتَالِ  �
َ
 ِجئْنَا َولَِكنَّا أ

رَضَّْت  احلَْرُب، نَِهَكتُْهمُ  قَدْ  قَُر�ًْشا َو�ِنَّ  ُمْعتَِمِر�َن،
َ
ًة، َماَدْدُ�ُهمْ  َشاُءوا فَإِنْ  بِِهْم، َوأ  َوُ�َلُّوا ُمدَّ

ْظَهرْ  فَإِنْ  انلَّاِس، َوَ�ْ�َ  بَيِْ� 
َ
نْ  َشاُءوا فَإِنْ : أ

َ
  َ�َعلُوا، انلَّاُس  ِ�يهِ  َدَخَل  ِ�يَما يَْدُخلُوا أ

َّ
 َ�َقدْ  َو�ِال

بَْوا، ُهمْ  َو�ِنْ  مَجُّوا،
َ
ي أ ِ

َّ
قَاتِلَنَُّهمْ  �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس  فََواذل

ُ َ
ْمِري ىلَعَ  أل

َ
 َساِلَفيِت، َ�نَْفرِدَ  َحىتَّ  َهَذا أ

ُنِْفَذنَّ 
َ

ُ  َويل ْمَرهُ  ا�َّ
َ
بَلُِّغُهمْ : بَُديٌْل  َ�َقاَل  ،»أ

ُ
ىَت  َحىتَّ  فَاْ�َطلََق : قَاَل  َ�ُقوُل، َما َسأ

َ
 إِنَّا: قَاَل  قَُر�ًْشا، أ

، َ�ُقوُل  وََسِمْعنَاهُ  الرَُّجِل  َهَذا ِمنْ  ِجئْنَاُ�مْ  قَدْ 
ً

نْ  ِشئْتُمْ  فَإِنْ  قَْوال
َ
 َ�َعلْنَا، َعلَيُْ�مْ  َ�ْعرَِضهُ  أ

َا َحاَجةَ  الَ : ُسَفَهاُؤُهمْ  َ�َقاَل 
َ

نْ  نل
َ
نَا أ رِْبَ

ُ
ِ  َ�نْهُ  خت ٍء،� ِي  َذُوو َوقَاَل  يَشْ

ْ
أ  َسِمْعتَهُ  َما َهاِت : ِمنُْهمْ  الرَّ

َ�ُهمْ  َوَ�َذا، َكَذا َ�ُقوُل  َسِمْعتُهُ : قَاَل  َ�ُقوُل،  َ�َقامَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  بَِما فََحدَّ
يْ : َ�َقاَل  َمْسُعودٍ  ْ�نُ  ُعْرَوةُ 

َ
لَْستُمْ  قَْوِم، أ

َ
؟ أ َولَْسُت : قَاَل  بََ�،: قَالُوا بِالَوادِلِ

َ
؟ أ ِ

َ
 بََ�،: قَالُوا بِالَودل

لَْستُمْ : قَاَل  َال،: قَالُوا َ�تَِّهُموِ�؟ َ�َهْل : قَاَل 
َ
�ِّ  َ�ْعلَُمونَ  أ

َ
ْهَل  اْستَنَْفْرُت  �

َ
ا ُعاَكَظ، أ  بَلَُّحوا فَلَمَّ

 َّ ْهِ�  ِجئْتُُ�مْ  يلَعَ
َ
ي بِأ ِ

َ
َطاَعِ�؟ َوَمنْ  َوَودل

َ
ةَ  لَُ�مْ  َعَرَض  قَدْ  َهَذا فَإِنَّ : قَاَل  بََ�،: قَالُوا أ  ُخطَّ

تَاُه، ائِْتِه،: قَالُوا آِ�يِه، وََدُعوِ�  اْ�بَلُوَها رُْشٍد،
َ
 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  يَُ�لِّمُ  فََجَعَل  فَأ

ًْوا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل 
َ

يْ : َذلَِك  ِعنْدَ  ُعْرَوةُ  َ�َقاَل  بِلَُديٍْل، قَْوهِلِ  ِمنْ  �
َ
دُ  أ  ُ�َمَّ

يَْت 
َ
َرأ

َ
َصلَْت  إِنِ  أ

ْ
ْمرَ  اْستَأ

َ
َحدٍ  َسِمْعَت  َهْل  قَْوِمَك، أ

َ
ْهلَهُ  اْجتَاحَ  الَعَرِب  ِمنَ  بِأ

َ
 َو�ِنْ  َ�بْلََك، أ

ْخَرى، تَُ�ِن 
ُ
ِ  فَإِ�ِّ  األ رَى َوا�َّ

َ َ
رَى َو�ِ�ِّ  وُُجوًها، أل

َ َ
وَْشابًا أل

َ
نْ  َخِليًقا انلَّاِس  ِمنَ  أ

َ
وا أ  يَِفرُّ

ُ  َ�َقاَل  َوَ�َدُعوَك،
َ

بُو هل
َ
يُق  بَْ�رٍ  أ دِّ ِت، بِبَْظرِ  اْمُصْص : الصِّ

َّ
ْنُ  الال

َ
�

َ
: َ�َقاَل  َونََدُعُه؟ َ�نْهُ  نَِفرُّ  أ

بُو: قَالُوا َذا؟ َمنْ 
َ
َما: قَاَل  بَْ�ٍر، أ

َ
ي أ ِ

َّ
ْجِزكَ  لَمْ  ِعنِْدي لََك  اَكنَْت  يَدٌ  لَْوالَ  �ِيَِدهِ، َ�ْفيِس  َواذل

َ
 بَِها أ

َجبْتَُك،
َ َ
َخذَ  تََ�لَّمَ  فَلُكََّما وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  يَُ�لِّمُ  وََجَعَل : قَاَل  أل

َ
 بِِلْحيَتِِه، أ

ِس  ىلَعَ  قَائِمٌ  ُشْعبَةَ  ْ�نُ  َوالُمِغَ�ةُ 
ْ
يُْف  َوَمَعهُ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َرأ  الِمْغَفُر، وََعلَيْهِ  السَّ

ْهَوى فَلُكََّما
َ
  �ِيَِدهِ  ُعْرَوةُ  أ

َ
يِْف، بِنَْعِل  يََدهُ  رَضََب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  حِلْيَةِ  إِىل  َوقَاَل  السَّ
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 ُ
َ

رْ : هل خِّ
َ
ِ  رَُسولِ  حِلْيَةِ  َ�نْ  يََدكَ  أ َسُه، ُعْرَوةُ  فََرَ�عَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ
 َهَذا؟ َمنْ : َ�َقاَل  َرأ

يْ : َ�َقاَل  ُشْعبََة، ْ�نُ  الُمِغَ�ةُ : قَالُوا
َ
لَْسُت  ُغَدُر، أ

َ
ْسىَع  أ

َ
 َصِحَب  الُمِغَ�ةُ  َوَ�نَ  َغْدَرتَِك؟ يِف  أ

َخذَ  َ�َقتَلَُهْم، اجلَاِهِليَّةِ  يِف  قَْوًما
َ
ْمَوالَُهْم، َوأ

َ
ْسلََم، َجاءَ  ُ�مَّ  أ

َ
: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  فَأ

ا« مَّ
َ
ْ�بَُل، اإلِْسَالمَ  أ

َ
ا فَأ مَّ

َ
ءٍ  يِف  ِمنْهُ  فَلَْسُت  الَماَل  َوأ ْصَحاَب  يَْرُمُق  َجَعَل  ُعْرَوةَ  إِنَّ  ُ�مَّ  ، »يَشْ

َ
 أ

ِ : قَاَل  بَِعيْنَيِْه، مَ وََسلَّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  مَ  َما فََوا�َّ ِ  رَُسوُل  َ�نَخَّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َاَمةً ١وََسلَّمَ 

ُ
�  

َّ
ُه، وَْجَههُ  بَِها فََدلََك  ِمنُْهْم، رَُجٍل  َكفِّ  يِف  َوَ�َعْت  إِال َ َمَرُهمْ  َو�َِذا وَِج�ْ

َ
 اْ�تََدُروا أ

ْمَرُه،
َ
  َو�َِذا أ

َ
أ ْصَواَ�ُهمْ  َخَفُضوا تََ�لَّمَ  َو�َِذا وَُضوئِِه، ىلَعَ  َ�ْقتَِتلُونَ  اَكُدوا تَوَضَّ

َ
 َوَما ِعنَْدُه، أ

ونَ  دُّ ْهِ  ُ�ِ
َ

ُ، َ�ْعِظيًما انلََّظرَ  إيِل
َ

  ُعْرَوةُ  فَرََجعَ  هل
َ

ْصَحابِِه، إِىل
َ
يْ : َ�َقاَل  أ

َ
ِ  قَْوِم، أ  َوفَْدُت  لََقدْ  َوا�َّ

، ىلَعَ  َوَوفَْدُت  الُملُوِك، ىلَعَ  ، َو�رِْسَى، َ�يرَْصَ ِ  َوانلََّجايِشِّ يُْت  إِنْ  َوا�َّ
َ
ُمهُ  َ�طُّ  َمِلاًك  َرأ  ُ�َعظِّ

ْصَحابُهُ 
َ
مُ  َما أ ْصَحاُب  ُ�َعظِّ

َ
دٍ  أ ًدا، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ُ�َمَّ ِ  ُ�َمَّ مَ  إِنْ  َوا�َّ َاَمةً  َ�نَخَّ

ُ
�  

َّ
 إِال

ُه، وَْجَههُ  بَِها فََدلََك  ِمنُْهْم، رَُجٍل  َكفِّ  يِف  َوَ�َعْت  َ َمَرُهمْ  َو�َِذا وَِج�ْ
َ
ْمَرُه، اْ�تََدُروا أ

َ
  َو�َِذا أ

َ
أ  تَوَضَّ

ْصَواَ�ُهمْ  َخَفُضوا تََ�لَّمَ  َو�َِذا وَُضوئِِه، ىلَعَ  َ�ْقتَِتلُونَ  اَكُدوا
َ
ونَ  َوَما ِعنَْدُه، أ دُّ ْهِ  ُ�ِ

َ
 انلََّظرَ  إيِل

ُ، َ�ْعِظيًما
َ

ةَ  َعلَيُْ�مْ  َعَرَض  قَدْ  َو�ِنَّهُ  هل  َدُعوِ� : ِكنَانَةَ  بَِ�  ِمنْ  رَُجٌل  َ�َقاَل  فَاْ�بَلُوَها، رُْشدٍ  ُخطَّ
ا ائِْتِه،: َ�َقالُوا آِ�يِه، رْشََف  فَلَمَّ

َ
ْصَحابِِه، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  َوأ  ا�َّ

ُمونَ  قَْومٍ  ِمنْ  َوُهوَ  فَُالٌن، َهَذا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ُ  فَاْ�َعثُوَها ابُلْدَن، ُ�َعظِّ
َ

ُ، َ�بُِعثَْت  »هل
َ

 هل
ا يُلَبُّوَن، انلَّاُس  َواْستَْقبَلَهُ  ى فَلَمَّ

َ
، ُسبَْحانَ : قَاَل  َذلَِك  َرأ ِ نْ  لَِهُؤالَءِ  يَنْبيَِغ  َما ا�َّ

َ
وا أ  َعِن  يَُصدُّ

ا ابَليِْت،   رََجعَ  فَلَمَّ
َ

ْصَحابِِه، إِىل
َ
يُْت : قَاَل  أ

َ
ْت  َقدْ  ابُلْدنَ  َرأ َ ْشِعَرْت، قُ�ِّ

ُ
َرى َ�َما َوأ

َ
نْ  أ

َ
وا أ  يَُصدُّ

ُ  ُ�َقاُل  ِمنُْهمْ  رَُجٌل  َ�َقامَ  ابَليِْت، َعِن 
َ

 ائِْتِه،: َ�َقالُوا آِ�يِه، َدُعوِ� : َ�َقاَل  َحْفٍص، ْ�نُ  ِمْكَرزُ  هل
ا رْشََف  فَلَمَّ

َ
 فََجَعَل  ، »فَاِجرٌ  رَُجٌل  َوُهوَ  ِمْكَرٌز، َهَذا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  َعلَيِْهْم، أ

: َمْعَمرٌ  قَاَل  َ�ْمٍرو، ْ�نُ  ُسَهيُْل  َجاءَ  إِذْ  يَُ�لُِّمهُ  ُهوَ  َ�بَيْنََما وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  يَُ�لِّمُ 
 �ِ ْخرَبَ

َ
يُّوُب، فَأ

َ
نَّهُ  ِعْكِرَمةَ  َ�نْ  �

َ
ا � : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  َ�ْمٍرو، ْ�نُ  ُسَهيُْل  َجاءَ  لَمَّ

ْمِرُ�مْ  ِمنْ  لَُ�مْ  َسُهَل  لََقدْ «
َ
 َ�ْمٍرو ْ�نُ  ُسَهيُْل  فََجاءَ : َحِديثِهِ  يِف  الزُّْهِريُّ  قَاَل : َمْعَمرٌ  قَاَل  »أ

 َ�َقاَل  الاَكتَِب، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فََداَع  ِكتَابًا َوَ�يْنَُ�مْ  ابَيْنَنَ  اْكتُْب  َهاِت : َ�َقاَل 
ِ  �«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  ا: ُسَهيٌْل  قَاَل  ، »الرَِّحيمِ  الرَّمْحَِن  ا�َّ مَّ

َ
ِ  الرَّمْحَُن، أ  َما فََوا�َّ

ْدِري
َ
ِ : الُمْسِلُمونَ  َ�َقاَل  تَْ�تُُب، ُكنَْت  َكَما اللَُّهمَّ  بِاْسِمَك  اْكتُْب  َولَِ�ِن  ُهوَ  َما أ  الَ  َوا�َّ
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  نَْ�تُبَُها
َّ

ِ  � إِال  بِاْسِمَك  اْكتُْب «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  الرَِّحيِم، الرَّمْحَِن  ا�َّ
دٌ  َعلَيْهِ  قَاىَض  َما َهَذا«: قَاَل  ُ�مَّ  »اللَُّهمَّ  ِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ ِ : ُسَهيٌْل  َ�َقاَل  ، »ا�َّ نََّك  َ�ْعلَمُ  ُكنَّا لَوْ  َوا�َّ

َ
� 

ِ  رَُسوُل  دُ  اْكتُْب  َولَِ�ِن  قَاتَلْنَاَك، َوالَ  ابَليِْت، َعِن  َصَدْدنَاكَ  َما ا�َّ ، َ�بْدِ  ْ�نُ  ُ�َمَّ ِ  َ�َقاَل  ا�َّ
ِ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  ، لََرُسوُل  إِ�ِّ  َوا�َّ ِ ْ�تُُموِ�، َو�ِنْ  ا�َّ دُ  اْكتُْب  َكذَّ  َ�بْدِ  ْ�نُ  ُ�َمَّ

 ِ لُوِ�  الَ «: ِلَقْوهِلِ  َوَذلَِك : الزُّْهِريُّ  قَاَل  - »ا�َّ
َ
ةً  �َْسأ ُمونَ  ُخطَّ ِ  ُحُرَماِت  ِ�يَها ُ�َعظِّ   ا�َّ

َّ
 إِال

ْ�َطيْتُُهمْ 
َ
ُ  َ�َقاَل  - »إِيَّاَها أ

َ
نْ  ىلَعَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  هل

َ
َلُّوا أ  ابَليِْت، َو�َْ�َ  بَيْنَنَا ختُ

ِ  ُسَهيٌْل  َ�َقاَل  ، »بِهِ  َ�نَُطوَف  ُث  الَ  َوا�َّ نَّا الَعَرُب  َ�تََحدَّ
َ
ِخْذنَا �

ُ
 ِمنَ  َذلَِك  َولَِ�نْ  ُضْغَطًة، أ

نَّهُ  وىلََعَ : ُسَهيٌْل  َ�َقاَل  فََكتََب، الُمْقِبِل، الَعامِ 
َ
ِ�يَك  الَ  �

ْ
  ِدينَِك  ىلَعَ  اَكنَ  َو�ِنْ  رَُجٌل  ِمنَّا يَأ

َّ
 إِال

ْنَا، رََدْدتَهُ 
َ

، ُسبَْحانَ : الُمْسِلُمونَ  قَاَل  إيِل ِ   يَُردُّ  َكيَْف  ا�َّ
َ

ِ��َ  إِىل  َ�بَيْنََما ُمْسِلًما؟ َجاءَ  َوقَدْ  الُمرْشِ
بُو َدَخَل  إِذْ  َكَذلَِك  ُهمْ 

َ
ْسَفِل  ِمنْ  َخَرجَ  َوقَدْ  ُ�يُوِدهِ، يِف  يَرُْسُف  َ�ْمٍرو بِْن  ُسَهيِْل  ْ�نُ  َجنَْدلِ  أ

َ
 أ

ةَ  ْظُهرِ  َ�ْ�َ  بِنَْفِسهِ  َرَ�  َحىتَّ  َمكَّ
َ
دُ  يَا َهَذا: ُسَهيٌْل  َ�َقاَل  الُمْسِلِمَ�، أ ُل  ُ�َمَّ وَّ

َ
قَاِضيَك  َما أ

ُ
 أ

نْ  َعلَيْهِ 
َ
هُ  أ ، تَرُدَّ َّ : قَاَل  ، »َ�ْعدُ  الِكتَاَب  َ�ْقِض  لَمْ  إِنَّا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  إيِلَ
 ِ َصاحِلَْك  لَمْ  إًِذا فََوا�َّ

ُ
ءٍ  ىلَعَ  أ بًَدا، يَشْ

َ
ِجْزهُ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  أ

َ
 َما: قَاَل  ، »يِل  فَأ

نَا
َ
نَا َما: قَاَل  ، »فَاْ�َعْل  بََ� «: قَاَل  لََك، بُِمِجِ�هِ  أ

َ
َجْزنَاهُ  قَدْ  بَْل : ِمْكَرزٌ  قَاَل  بَِفاِعٍل، أ

َ
 قَاَل  لََك، أ

بُو
َ
يْ : َجنَْدلٍ  أ

َ
رَدُّ  الُمْسِلِمَ�، َمْعرَشَ  أ

ُ
  أ

َ
ِ��َ  إِىل الَ  ُمْسِلًما، ِجئُْت  َوقَدْ  الُمرْشِ

َ
 قَدْ  َما تََرْونَ  أ

َب  قَدْ  َوَ�نَ  لَِقيُت؟ ، يِف  َشِديًدا َعَذابًا ُعذِّ ِ اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  َ�َقاَل : قَاَل  ا�َّ َ�يُْت : اخلَطَّ
َ
ِ  نيَِبَّ  فَأ  ا�َّ

لَْسَت : َ�ُقلُْت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
ِ  نيَِبَّ  أ ا، ا�َّ لَْسنَا: قُلُْت  ، »بََ� «: قَاَل  َحقًّ

َ
، ىلَعَ  أ  احلَقِّ

نَا ِ�يَّةَ  ُ�ْعِطي فَِلمَ : قُلُْت  ، »بََ� «: قَاَل  ابَلاِطِل، ىلَعَ  وََعُدوُّ ، رَُسوُل  إِ�ِّ «: قَاَل  إًِذا؟ ِدينِنَا يِف  ادلَّ ِ  ا�َّ
ْعِصيِه، َولَْسُت 

َ
َولَيَْس : قُلُْت  ، »نَارِصِي َوُهوَ  أ

َ
ُ�نَا ُكنَْت  أ َدِّ

ُ
نَّا حت

َ
يِت  �

ْ
 بِِه؟ َ�نَُطوُف  ابَليَْت  َسنَأ

تَُك  بََ�،«: اَل قَ  ْخرَبْ
َ
نَّا فَأ

َ
ِ�يهِ  �

ْ
وٌِّف  آِ�يهِ  فَإِنََّك «: قَاَل  َال،: قُلُْت : قَاَل  ، »الَعامَ  نَأ : قَاَل  ، »بِهِ  َوُمطَّ

َ�يُْت 
َ
بَا فَأ

َ
بَا يَا: َ�ُقلُْت  بَْ�رٍ  أ

َ
لَيَْس  بَْ�رٍ  أ

َ
ِ  نيَِبَّ  َهَذا أ ا؟ ا�َّ لَْسنَا: قُلُْت  بََ�،: قَاَل  َحقًّ

َ
 ىلَعَ  أ

نَا احلَقِّ  ِ�يَّةَ  ُ�ْعِطي فَِلمَ : قُلُْت  بََ�،: قَاَل  ابَلاِطِل؟ ىلَعَ  وََعُدوُّ َها: قَاَل  إًِذا؟ ِدينِنَا يِف  ادلَّ ُّ�
َ
 الرَُّجُل  �

ِ  لََرُسوُل  إِنَّهُ  ُه، َوُهوَ  َر�َُّه، َ�ْعيِص  َولَيَْس  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  بَِغْرِزهِ، فَاْستَْمِسْك  نَارِصُ
 ِ ، ىلَعَ  إِنَّهُ  فََوا�َّ لَيَْس : قُلُْت  احلَقِّ

َ
ُ�نَا اَكنَ  أ نَّا ُ�َدِّ

َ
يِت  �

ْ
 بََ�،: قَاَل  بِِه؟ َوَ�ُطوُف  ابَليَْت  َسنَأ

ْخرَبَكَ 
َ
فَأ

َ
نََّك  أ

َ
ِ�يهِ  �

ْ
وٌِّف  آِ�يهِ  فَإِنََّك : قَاَل  َال،: قُلُْت  الَعاَم؟ تَأ  ُ�َمرُ  قَاَل : الزُّْهِريُّ  قَاَل  - بِِه، َوُمطَّ
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لَِك  َ�َعِملُْت : - ، ذِلَ
ً

ْ�َماال
َ
ا: قَاَل  أ   فَلَمَّ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  الِكتَاِب، قَِضيَّةِ  ِمنْ  فََرغ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْصَحابِهِ  وََسلَّمَ 
َ
َُروا قُوُموا«: ِأل

ْ
ِ : قَاَل  ، »اْحِلُقوا ُ�مَّ  فَا�  َذلَِك  قَاَل  َحىتَّ  رَُجٌل  ِمنُْهمْ  قَامَ  َما فََوا�َّ

اٍت، ثََالَث  ا َمرَّ َحدٌ  ِمنُْهمْ  َ�ُقمْ  لَمْ  فَلَمَّ
َ
مِّ  ىلَعَ  َدَخَل  أ

ُ
 انلَّاِس، ِمنَ  لَيِقَ  َما لََها فََذَكرَ  َسلََمَة، أ

مُّ  َ�َقالَْت 
ُ
، نيَِبَّ  يَا: َسلََمةَ  أ ِ ِبُّ  ا�َّ

ُ
حت

َ
َحًدا تَُ�لِّمْ  الَ  ُ�مَّ  اْخُرجْ  َذلَِك، أ

َ
 َ�نَْحرَ  َحىتَّ  لَكَِمًة، ِمنُْهمْ  أ

َحًدا يَُ�لِّمْ  فَلَمْ  فََخَرجَ  َ�يَْحِلَقَك، َحاِلَقَك  َوتَْدُعوَ  بُْدنََك،
َ
َرَ  َذلَِك  َ�َعَل  َحىتَّ  ِمنُْهمْ  أ  بُْدنَُه، �َ

ا فََحلََقُه، َحاِلَقهُ  وََداَع  ْوا فَلَمَّ
َ
 اَكدَ  َحىتَّ  ْعًضا�َ  َ�ِْلُق  َ�ْعُضُهمْ  وََجَعَل  َ�نََحُروا قَاُموا، َذلَِك  َرأ

ا، َ�ْعًضا َ�ْقتُُل  َ�ْعُضُهمْ  نَْزَل  ُمْؤِمنَاٌت  �ِْسَوةٌ  َجاَءهُ  ُ�مَّ  َ�مًّ
َ
ُ  فَأ   ا�َّ

َ
 ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت  َجآَءُ�مُ ﴿: َ�َعاىل

، يَْوَمئِذٍ  ُ�َمرُ  َ�َطلََّق  ﴾ٱۡلَكَوافِرِ  بِعَِصمِ ...﴿ بَلَغَ  َحىتَّ  ﴾َفٱۡمَتِحُنوُهنَّ  ُمَ�ِٰجَ�ٰتٖ  ِ�ْ�َ
َ
 اَكَ�تَا اْمَرأ

 ُ
َ

ْكِ  يِف  هل جَ  الرشِّ وَّ يِب  ْ�نُ  ُمَعاِوَ�ةُ  إِْحَداُهَما َ�زَتَ
َ
ْخَرى ُسْفيَاَن، أ

ُ
َميََّة، ْ�نُ  َصْفَوانُ  َواأل

ُ
 رََجعَ  ُ�مَّ  أ

  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ 
َ

بُو فََجاَءهُ  الَمِدينَِة، إىِل
َ
 ُمْسِلٌم، َوُهوَ  قَُر�ٍْش  ِمنْ  رَُجٌل  بَِص�ٍ  أ

رَْسلُوا
َ
، َطلَبِهِ  يِف  فَأ ي الَعْهدَ : َ�َقالُوا رَُجلَْ�ِ ِ

َّ
َا، َجَعلَْت  اذل

َ
  فََدَ�َعهُ  نل

َ
، إىِل ِ�ْ

 بِهِ  فََخرََجا الرَُّجلَ
لُوا احلُلَيَْفِة، َذا بَلََغا َحىتَّ  ُ�لُونَ  َ�َ�َ

ْ
بُو َ�َقاَل  لَُهْم، َ�ْمرٍ  ِمنْ  يَأ

َ
  بَِص�ٍ  أ

َ
ِ : الرَُّجلَْ�ِ  َحدِ ِأل  إِ�ِّ  َوا�َّ

رَى
َ َ
َجْل،: َ�َقاَل  اآلَخُر، فَاْستَلَّهُ  َجيًِّدا، فَُالنُ  يَا َهَذا َسيَْفَك  أل

َ
ِ  أ َيٌِّد، إِنَّهُ  َوا�َّ

َ
�ُْت  لََقدْ  جل  َجرَّ

�ُْت، ُ�مَّ  بِِه، بُو َ�َقاَل  َجرَّ
َ
ِرِ� : بَِص�ٍ  أ

َ
ْ�ُظرْ  أ

َ
ِْه، أ

َ
ْمَكنَهُ  إيِل

َ
�َهُ  ِمنُْه، فَأ  اآلَخرُ  َوفَرَّ  بََرَد، َحىتَّ  فَرَضَ

ىَت  َحىتَّ 
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َ�ْعُدو، الَمْسِجدَ  فََدَخَل  الَمِدينََة، أ : َرآهُ  ِح�َ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ى لََقدْ «
َ
ا »ُذْعًرا َهَذا َرأ   اْ�تََ�  فَلَمَّ

َ
ِ  قُِتَل : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  إىِل  َصاِحيِب  َوا�َّ

بُو فََجاءَ  لََمْقتُوٌل، َو�ِ�ِّ 
َ
، نيَِبَّ  يَا: َ�َقاَل  بَِص�ٍ  أ ِ ِ  قَدْ  ا�َّ ْوَ�  َوا�َّ

َ
ُ  أ تََك، ا�َّ ِْهْم، رََدْدتَِ�  قَدْ  ِذمَّ

َ
 إيِل

َاِ�  ُ�مَّ 
ْ

�
َ
ُ  أ هِ  َو�ُْل «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  ِمنُْهْم، ا�َّ مِّ

ُ
ُ  اَكنَ  لَوْ  َحْرٍب، ِمْسَعرَ  أ

َ
 هل

َحدٌ 
َ
ا »أ نَّهُ  َعَرَف  َذلَِك  َسِمعَ  فَلَمَّ

َ
هُ  � ِْهْم، َسَ�ُدُّ

َ
ىَت  َحىتَّ  فََخَرجَ  إيِل

َ
 َو�َنَْفِلُت : قَاَل  ابَلْحرِ  ِسيَف  أ

بُو ِمنُْهمْ 
َ
يِب  فَلَِحَق  ُسَهيٍْل، ْ�نُ  َجنَْدلِ  أ

َ
ْسلَمَ  قَدْ  رَُجٌل  قَُر�ٍْش  ِمنْ  َ�ُْرجُ  الَ  فََجَعَل  بَِصٍ�، بِأ

َ
  أ

َّ
 إِال

َِق 
َ
يِب  حل

َ
ِ  ِعَصابٌَة، ِمنُْهمْ  اْجتََمَعْت  َحىتَّ  بَِصٍ�، بِأ   ِلُقَر�ٍْش  َخرََجْت  بِِع�ٍ  �َْسَمُعونَ  َما فََوا�َّ

َ
 إىِل

مِ 
ْ
أ   الشَّ

َّ
َخُذوا َ�َقتَلُوُهمْ  لََها، اْ�رَتَُضوا إِال

َ
ْمَوالَُهْم، َوأ

َ
رَْسلَْت  أ

َ
  قَُر�ٌْش  فَأ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  إِىل

ِ  ُ�نَاِشُدهُ  وََسلَّمَ  ا َوالرَِّحِم، بِا�َّ رَْسَل، لَمَّ
َ
تَاهُ  َ�َمنْ  أ

َ
رَْسَل  آِمٌن، َ�ُهوَ  أ

َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَأ

ِْهْم،
َ

نَْزَل  إيِل
َ
ُ ا فَأ َّ�  

َ
ِي وَُهوَ ﴿: َ�َعاىل يِۡدَ�ُهمۡ  َكفَّ  ٱ�َّ

َ
يِۡديَُ�مۡ  َعنُ�مۡ  �

َ
ةَ  بَِبۡطنِ  َ�ۡنُهم َو�  َمكَّ

نۡ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ 
َ
ۡظَفَرُ�مۡ  أ

َ
يَّتُُهمْ  َوَ�نَْت  ﴾ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ َ�ِيَّةَ  ٱۡ�َِميَّةَ ...﴿ بَلَغَ  َحىتَّ  ﴾َعلَۡيِهمۡ  أ �َُّهمْ  مَحِ

َ
� 
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وا لَمْ  نَّهُ  يُِقرُّ
َ
، نيَِبُّ  � ِ وا َولَمْ  ا�َّ ِ  بِِبْسمِ  يُِقرُّ [رواه ابَليِْت  َوَ�ْ�َ  بَيْنَُهمْ  وََحالُوا الرَِّحيِم، الرَّمْحَِن  ا�َّ
 ].٢٧٣٢، ٢٧٣١ابلخاری: 
 جروایت است که گفتند: پیامبر خدا  برمه و مرواناز مسور بن مخ -۱۱۹۲

 پیمودن مسافتی از راه فرمودند:، و بعد از )١(زمان (حدیبیه) از [مدینه] بیرو شدند
ۀ لشکر قریش به منطقۀ (غمیم) رسیده است، [این خبر را خالد بن ولید در مقدم«

وضعی است بین مکه باید به طرف (ذات الیمین) [نام م بسر بن سفیان آورده بود]، پس
 ».و حدیبیه] برویم

انان را ندید از و به خداوند سوگند است است که خالد تا وقتی که غبار لشکر مسلم 
ھا خبر نشده بود، [و چون از آمدن لشکر مسلمانان خبر شد] شتابان رفت و  آمدن آن

 ھا خبر داد.  قریش را از آمدن آن
شد  رفتند تا به بلندی که از آنجا به طرف قریش سرازیر می جو پیامبر خدا 

خیزاند، ولی او  بید، مردم خواستند او را براخو جرسیدند، و در آنجا شتر پیامبر خدا 
است] از پا در آمده است، قصواء  جبرنخاست مردم گفتند: قصواء [نام شتر پیامبر خدا 

 از پا در آمده است.
قصواء از پا نمانده است و این از طبیعت او نیست، ولی آن «فرمودند:  جپیامبر خدا 

 »فیل را از رفتن به مکه مانع شد، مانع رفتن او ھم شده است ذاتی که
قسم به ذاتی که جانم در دست او است [بال کیف] ھر کاری که «بعد از آن گفتند: 

بخواھند ، من  از من یم حرمات خداوندی گردد، و [قریش]سبب تعظ انجام دادن آن،
 .)٢(»خواھم کرد آن پیشنھاد را قبول

وقصواء از جا جست، بعد از آن از مردم گوشه  بعد از آن بر قصواء ھیبت زدند
ترین قسمت حدیبیه بر سر حفرۀ که در آن آب اندکی بود  تا اینکه به پایان گرفتند

بردند، و دیری نگذشت که مردم ھمۀ آن آب  رسیدند، و مردم آن آب را اندک اندک می
عبۀ خود جاز  شکایت رسید، ایشان تیری را جرا کشیدند، و از تشنگی نزد پیامبر خدا 

از مدینۀ منوره در واقعۀ حدیبیه در روز دوشنبه اول ماه ذی القعدۀ  جر خدا بیرون شدن پیامب -١
 سال ششم ھجری بود، و نمیله بن عبدالله لیثی را امیر مدینه مقرر نموده بودند.

ھا قبول  یعنی: ھر پیشنھادی از کفار قریش که سبب جلوگیری از قتل و قتال در حرم گردد، از آن -٢
 کنم. می
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، به خداوند سوگند آب آن قدر حفره داخل نمایند را در آن داشه و امر نمودند تا تیربر
 .فوران کرد که تا وقت رفتن از سر آن حفره، ھمگان سیراب شدند

در این وقت بود که (بدیل بن َورَقاء ُخزاعی) ھمراه گروه دیگری از قوم خود که از 
ھا از بین مردم تھامه، حافظ اسرار و نصیحت برای  قبیلۀ ُخزاعه بودند رسید، و این

و  آمده ام، )١(بودند، او گفت که من از نزد کعب بن ُلؤی، و عامر بن ُلؤی جپیامبر خدا 
آور را با خود اند، و شتران شیر  ن گزیدهان حدیبیه مسکھای رو ھا بر چشمه آن

اند، و مقصد شان این است که با شما جنگ کنند، و مانع رفتن شما به بیت الله  آورده
 الحرام گردند.

ایم، بلکه مقصد ما  ما جھت جنگ کردن با کسی نیامده«فرمودند:  جپیامبر خدا 
ضرر ساخته است، اگر خواسته قریش را ھم خسته و مت عمره کردن است، و جنگ

ھا  گذارند، اگر بر آنھا مرا با مردن وا کنیم، و آن میھا مصالحه  باشند برای مدتی با آن
مشاکل  کاری را بکنند که دیگران کردند، و اگر پیروز نشدم، ازھا ھم  شدم، آن پیروز

گند به ذاتی که زند، سورو پیشنھاد ابا می، و اگر از این )٢(اند جنگ، خود را راحت نموده
جانم در دست او است، [بال کیف] تا وقتی که گردنم جدا شود، ]یعنی: تا آخرین قطرۀ 

ھا خواھم جنگید، و خداوند آنچه را که خواسته باشد  خونم بر سر امر رسالت] با آن
 ».خواھد کرد

 رسانم. گفت: پیشنھاد شما را برای قریش می لُبَدیْ 
ھا گفت: ما از نزد  ل] حرکت کرد، و نزد قریش رفت و برای آنراوی گفت: که [ُبَدیْ 

ایم، و او پیشنھادی دارد، اگر خواسته باشید پیشنھاد  ] آمدهجآن شخص [یعنی: محمد 
 کنیم. وی را برای شما عرض می

جاھالن و احمقان قریش گفتند که: ما را حاجتی به شنیدن پیشنھاد او نیست، ولی 
 ای؟ گفتند که: بگو! از وی چه شنیدهھا  اھل فھم و دانش آن

 رسد. کر این دو نفر: دو قوم است، زیرا نسب اکثر قریش به این دو نفر میمقصود از ذ -١
بر حقانیت دین خود، و بر پیروز حق بر باطل یقین کامل داشتند،  جشکی نیست که پیامبر خدا  -٢

و اینکه این سخن را به شکل احتمال و تردد مطرح نمودند، سببش تنازل با خصم، و بیان مسئله 

ٓ  َ�نَ  لَوۡ ﴿فرماید:  ، و نظیر آن این قول خداوند متعال است که میاز طریق فرضی است  َءالَِهةٌ  �ِيِهَما
ُ  إِ�َّ   ، ویقین است که جز خدای یگانه، خدای دیگری وجود ندارد.﴾لََفَسَدتَا ٱ�َّ
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 جگفت: و تمام آنچه را که پیامبر خدا  گفت: از وی شنیدم که چنین و چنان می
 ھا گفت. گفته بودند، برای آن

[نسبت به من] به مانند پدر  و گفت: ای قوم! آیا شما خاستبر )١(بن مسعودعروه 
 د؟ نیستی

 گفتند: ھستیم، 
 ؟ مبه مانند فرزند شما نیستگفت: آیا من [نسبت به شما] 

 گفتند: ھستی.
 کنید؟  به چیزی متھم می اگفت: آیا مر
 گفتند: نه.

ھا از  که اھل عکاظ را به کمک شما طلبیدم، و چون آن دگفت: آیا خبر نداری
از من اطاعت نمودند،  ھمکاری با شما امتناع نمودند، ھمۀ اھل و اوالد و کسانی را که

 به کمک شما آوردم؟
 ند: بلی خبر داریم.گفت

ه ازشما پیشنھاد خوبی داده است، آن را قبول کنید، و اج یگفت: این شخص برا
 بدھید که من به نزد وی بروم.

 گفتند: برو!
سخنی را به  جشروع به سخن زدن نمود، پیامبر خدا  جعروه آمد و با پیامبر خدا 

ل) گفته بودند، برای او ھم گفتند، عروه بعد از شنیدن آن ُبَدیْ مانند سخنی که برای (
ای که  یا شنیدهآسخنان گفت: ای محمد! فرض کن ھمۀ قوم خود را از بین بردی؟ 

ل دیگر آن باشد؟ و اگر شکبرده  نبیاز  کسی از مردم عرب پیش از تو، قوم خود را
در اطرافیان تو] [ نند] به خداوند سوگند که منکیعنی: قریش بر تو غلبه باشد، [

تو  ، و سزاوار آنند که فرار نموده ودان جمع شده بینم که از اقوام مختلف اصی را میاشخ
 تنھا بگذارند.را 

مگر ممکن است که ما فرار کنیم  )١(برایش گفت: برو فرج الت را بچوش! سابوبکر
 را تنھا بگذاریم؟ جو پیامبر خدا 

آمد مسلمان شد، و بعد از آنکه نزد قوم  جوی عروه بن مسعود ثقفی است، چون نزد پیامبر خدا  -١
 ھا او را کشتند. ھا را به اسالم دعوت نمود، و آن خود برگشت، آن
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 زند کیست؟ عروه گفت: اینکه سخن می
 تند: ابوبکر است.گف

گفت: به ذاتی که جانم در دست او است اگر سبب نیکی که قبال برایم کرده بودی 
 .)٢(گفتم میتو را  بود، جواب ام نمی و من مقابلش را به تو نداده

گفت،  نمود، و ھرباری که سخن می جمبر خدا و دوباره شروع به سخن زدن با پیغ
گرفت، [عادت عرب آن بود که اگر کسی در امر مھمی با شخص  را می کلحیۀ مبار

گرفت] و مغیر بن  کرد، جھت متوجه ساختن او ریشش را می دیگری مفاھمه می
، و ھرباری که عروه لحیۀ ده بودایستا جزره باالی سر پیامبر خدا  با شمشیر و سُشعبه
گفت: دست خود  زده و میگرفت، مغیره با قبضۀ شمشیر به دست عروه  را می کمبار

 دور کن. جرا از لحیۀ پیامبر خدا 
 عروه سرش را باال کرد، و پرسید: این کیست؟

 گفتند: مغیره بن شعبه است.
بب ام؟ و س ات نشده خسائر فریب کارییب کار! آیا من متحمل رعروه گفت: ای ف

ھا را  راه آناین سخن آن بود که مغیره در زمان جاھلیت با مردمی سفر کرده بود، در 
ھا را به غارت برده بود، و بعد از این کار آمده و مسلمان شد، و پیامبر  کشته و اموال آن

 .)٣(»اسالمش را قبول داریم ولی به مالش کاری نداریم«گفته بودند:  جخدا 
کرد، خودش گفت که: به  می را مراقبت جعروه زیر چشمی صحابۀ پیامبر خدا 

ب دھان خود را بیندازند مگر آنکه به کف آ جشد که پیامبر خدا  خداوند سوگند، نمی
ھا را  مالید، و ھنگامی که آن افتاد، و آن را به سر و روی خود می ھا می دست یکی از آن

جستند، و چون وضوء  کرد، در اجرای امرش بر یکدیگر سبقت می به کاری امر می
زد، آواز  ساخت، نزدیک بود که بر سر آب وضویش کشته شوند، و چون سخن می می

بر اساس غیر اسالمی گفت، زیرا عروه مسلمانان را به فرار نمودن و تنھا  ساین سخن را ابوبکر -١
دن چنین الفاظی بر زبان آور سنسبت داده بود، ورنه از طبیعت ابوبکر جگذاشتن پیامبر خدا 

 نبود.
برای عروه کرده بود این بود که بر عروه قرضی الزم گردیده بود، و  سگویند: نیکی را که ابوبکر -٢

 با وی ھمکاری نموده، و ده شتر برایش بخشش داده بود.  سابوبکر
 ود.یعنی مالی را که آورده است، قبول نداریم، زیرا آن مال را از راه خیانت به دست آورده ب -٣
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شتند، کردند، و از تعظیم زیادی که به ایشان دا خود را در حضورش پایان و آھسته می
 دیدند.  میشان به نظر کامل، ن به طرف

عروه نزد اقوامش برشگت و گفت: ای قوم! به خداوند سوگند که به عنوان نماینده 
ملوک رفتم، [از آن جمله] نزد قیصر، کسری و نجاشی رفتم، و به خداوند سوگند  دنز

د آنکه صحابۀ محمد، محمد نشاھی را ندیدم که او را به ماندکه ھرگز اطرافیان ھیچ پا
انداخت،  به خداوند سوگند، که آب دھنش را نمی احترام کنند، احترام کرده باشند، را

و  مالید، افتاد، و آن را به رو و جسم خود می ھا می مگر آنکه به کف دست یکی از آن
جستند، و چون وضوء  کرد، در اجرای امرش بر یکدیگر سبقت می ھا را امر می چون آن

ساخت، بر سر آب وضویش نزدیک بود که یکدیگر خود را بکشند، و چون سخن  می
ی که نسبت به کردند، و از احترام زد، آواز خود را در حضورش پایان و آھسته می می

دیدند، و او پیشنھاد خوبی برای شما داده  وی داشتند، به طرفش به نظر کامل نمی
 است، و نظرم آن است که پیشنھادش را بپذیرید.

علقمۀ حارثی] گفت: اجازه بدھید که من شخصی از بنی کنانه [به نام (حلیس) بن 
 نزدش بروم، گفتند: برو!

شد، پیامبر نمایان  شویو صحابه  جدا چون آن شخص از دور برای پیامبر خ
است که: برای شتر اھمیت خاصی  یماین شخص فالنی است، و از قو«دند فرمو جخدا

 .)١(»قائل اند، شتران را به استقبالش ببرید
 اشتران را بردند و از وی تلبیه گویان استقبال نمودند، آن شخص چون این منظر ر

 دید گفت: سبحان الله! چنین اشخاصی نباید از رفتن به خانۀ خدا منع شوند.
و چون نزد یاران خود برگشت گفت: شترانی را دیدم که عالمت گذاری شده بود، و 

 ھا از رفتن به خانۀ منع شوند. قالده بگردن داشتند، نظر من نیست که این
گفت: اجازه بدھید که من  شد شخص دیگری که به نام (ِمَکَرز بن حفص) یاد می

فرمودند:  جن شد، پیامبر خدا اھا نمای نزدش بروم، گفتند: برو! چون از دور برای آن
شروع به سخن  ج، او آمد و با پیامبر خدا »ِمَکَرز است، و شخص فاجری استاین «

 زدن کرد. 

حلیس مذکور از قومی بود کع تجاوز بر شترانی را که به طرف خانۀ خدا روان بودند، روا  -١
 شدند.  دانستن، و مانع قاصدین خانۀ خدا نمی نمی
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مشغول سخن زدن بود (سھیل بن عمرو) آمد،  جدر حالی که او با پیامبر خدا 
 کار شما آسان شد).«فرمودند:  جمبر خدا پیا

را طلب  کاتب جسھیل گفت: ورقی بدھید تا با شما معاھدۀ بنویسم، پیامبر خدا 
 نموده و گفتند:

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم)س: (بنوی«
ی که سابق ھمانطوردانم که: (رحمن) چیست؟  سھیل گفت: به خداوند قسم نمی

 (یعنی: خدایا! به نام تو!]. اللهم)(بسمك نوشتی، بنویس که:  می

چیز دیگری نخواھیم نوشت، ولی  بسم اهللا الرمحن الرحيم)(مسلمانان گفتند: به جز 

 ».)بسمك اللهمبنویس «برای کاتب فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ».این معاھدۀ محمد رسول الله است«بعد از آن گفتند: 

از رفتن تو را  رسول خدا ھستی، نهاگر بدانیم که تو  سھیل گفت: به خداوند سوگند
کردیم، بلکه باید نوشت که: محمد بن  می تو جنگ نمودیم و نه با به خانه خدا منع می

 عبدالله.
ولو آنکه شما  وند سوگند که من پیامبر خدا ھستم،به خدا«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ».بنویس: محمد بن عبدالله«کنید،  مرا تکذیب می
 ».تا به خانه طواف نمائیم بر اینکه: ما را اجازه دھید«تند: ش گفبرای جپیامبر خدا 

را] تحت  سھیل گفت: به خداوند سوگند قوم عرب نباید بگویند که ما [این معاھده
صورت پذیرد، و ھمین  هفشار قبول کردیم، بلکه باید طواف شما به خانه در سال ایند

 طور نوشتند.
باشد،  ا با تو آمد، ولو آنکه در دین توسی از مبعد از آن سھیل گفت: و اینکه اگر ک

 د نمایی.رباید او را برای ما مست
مسلمانان گفتند: سبحان الله! شخصی که مسلمان باشد و به طرف ما بیاید، چگونه 

 او را برای مشرکین پس بدھیم؟
ھنوز در این گفتگو بودند که: (ابو جندل بن سھیل بن عمرو) در حالی که در غل و 

بین مسلمانان  و از منطقۀ پایانی مکه آمده بود، خود را در زد رش دست و پا میزنجی
 انداخت.

 سھیل گفت: یا محمد! اولین شرط مصالحه آن است که او را برایم باز دھی. 
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 ایم. فرمودند: ما ھنوز سند مصالحه را کامل نکرده جپیامبر خدا 
مسترد ننمایی] ابدا در ھیچ سھیل گفت: به خداوند سوگند است [که اگر او را 

 چیزی با تو مصالحه نخواھیم کرد.
 ».او را به من ببخش«گفتند:  جپیامبر خدا  

 گفت: او را به تو نخواھم بخشید.
 ».نه خیر! چنین کن«فرمودند: 

 کنم. گفت: نمی
 .)١(ز گفت: بلکه او را به تو بخشیدیمکَر مِ 

ام، و باید برای  آمده نزد شما ام و ابوجندل گفت: ای مسلمانان! من مسلمان شده
آمده است؟ و او در راه خدا  مبینید که چه به سر گردانده شوم؟ آیا نمیبر ینمشرک

 خیلی تعذیب و شکنجه شده بود.
یا شما پیامبر بر حق آآمدم و گفتم:  جگوید: نزد پیامبر خدا  می سعمر بن خطاب

 خدا نیستید؟ 
 ».چرا نیستم، [ھستم]«فرمودند: 

 نیستند؟ لآیا ما بر حق و دشمنان ما بر باطگفتم: 
 ».چرا نه، [چنین است]«گفتند: 

 گفتم: با وجود این چیزھا چرا پستی را در دین خود قبول کنیم؟
 ،)٢(کنم من پیامبر خدا ھستم، در مقابل خدا عصیان نمی«فرمودند: 

 ».اھد داددھم موافق امر خدا است]، و او مرا نصرت خو را که انجام می یعنی: آنچه[
آئیم، و به آن  یگفتم: آیا شما برای ما نگفته بودید که به زودی به خانۀ کعبه م

چنین است، ولی مگر گفته بودم که: امسال به آنجا «کنیم، فرمودند:  طواف می
 رویم؟ می

 گفت: گفتم: نه.
 ».حتما به خانۀ کعبه خواھی رفت و طواف خواھی کرد«فرمودند:

ولی چون مکرز مسؤولیتی در عقد صلح و امضای آن نداشت، به سخنش اعبتاری داده نشد، و  -١
 ند.ھمان بود که ابوجندل را برای مشرکین پس داد

 دھم. دھم، بر اساس امر و وحی خدا انجام می یعنی: آنچه را که انجام می -٢
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 گفت: نزد ابوبکر آمدم و گفتم: آیا او پیامبر بر حق خدا نیست؟  سعمر
 گفت: چرا نه، ھست. 

 بر باطل نیست؟ا ما بر حق و دشمن ما گفتم: آی
 گفت: چرا نه.

 گفتم: پس چرا ذلت را در دین خود قبول نمائیم؟ 
 ترکند، و خدا او را نص است، و نافرمانی خدا را نمی جگفت: ای مرد! او پیامبر خدا 

 خواھد داد، پس رکابش را محکم بگیر، به خداوند قسم که او بر حق است.
گفت که به زودی به خانۀ کعبه رفته و به آن طواف  گفتم: مگر برای ما نمی

 کنیم؟  می
 کنی؟ گفت: بلی، ولی آیا به تو گفت که: امسال به خانه طواف می

 گفتم: نه.
 .)١(اف خواھی کردو به آن طورفت گفت: تو حتما به خانه خواھی 

 .)٢(گفت: به سبب این موقفم بسیار کارھا کردم سعمر
غ شدند، برای صحابه ز قضیۀ معاھدۀ صلح فارا جگوید: چون پیامبر خدا  می

 ».بر خیزید! شتران را بکشید و سرھای خود را بتراشید«فرمودند که: 
تا اینکه این گوید: به خداوند سوگند که از مردم یک نفر ھم برنخاست،  راوی می

 .)٣(سخن را سه بار تکرار کردند

ھایی است  ھای عمر عین جوابی ھا ابوبکر صدیق به سؤال در اینجا باید جدا متوجه بود که جواب -١
از توجیھات نبوی و  سھای عمر دادند، و سبب آن تاثیر پذیری ابوبکر به سؤال جکه پیامبر خدا 

 بوده است. جو روش پیامبر خدا از راه 
 بھا آزاد کردم، و اقدی از حدیث ابن عباس ھا دادم، نمازھا خواندم و غالم یعنی: خیرات -٢

رد و بدل نمودم، تا  جگفت: از خوف سخنانی که آن روز با پیامبر خدا  سکند که عمر روایت می
 کنم. نم، و غالم آزاد میخوا گیرم، نماز نفلی می دھم، روزۀ نفلی می حاال صدقۀ نفلی می

نبود، بلکه سببش آن بود که  جھا به قصد مخالفت به امر پیامبر خدا  گویند: بر نخاستن آن -٣
گفتند شاید از طرف خداوند گشایشی رخ داده و بتوانند به کعبه رفته و طواف نمایند، و یا فکر  می

را جدی  جکه امر پیامبر خدا امر جدی نیست، از این جھت وقتی  جکردند که امر پیامبر خدا 
ھا نیز بر خالف نظر و خواھش خود،  اند، آن یافتند، و دیدند که خودشان به این کار اقدام ورزیده

امر ایشان را اجزاء نمودند، ولی سیاق حدیث داللت بر این دارد که  جبه متابعت از پیامبر خدا 
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ھا برنخاست نزد أم سلمه آمدند، و موقف صحابه را برایش  چون ھیچ کسی از آن
خواھید که چنین کنند؟ پس خود شما  می اگفت: یا نبی الله! آی لگفتند، أم سلمه

و  ،کنید ھا سخنی زده باشید، شتر خود را نحر بیرون شوید، و بدون آنکه با کسی از آن
 را بتراشید.  حالق خود را بطبید و سر خود

تا وقتی که آن کارھا را انجام نداند، با کسی سخن نزدند، شتر خود را  جپیامبر خدا 
این  شنحر کردند و حالق خود را طلب نموده و سرخود را تراشیدند، چون صحابه

خود را تراشیدند، و  ، شتران خود را کشتند، و سر یکدیگردرا دیدن  جعمل پیامبر خدا 
 .)١(د یکدیگر را به قتل برسانندایز نزدیک بود که از غم و اندوه

آمدند، و  جمسلمان شده بودند، نزد پیامبر خدا  ھای [ که در مکه] بعد از آن، زن
ھای  اید! اگر زن ای کسانی که ایمان آورده«خداودند این آیۀ کریمه را نازل فرمود: 

و آزامایش ھا را امتحان  اند نزد شما آمدند، آن مسلمان در حالی که ھجرت کرده
 ».ھا کافر را در حبالۀ نکاح خود نگیرید زن«... اوند که: تا این قول خد» نمائید

خود را که در حال شر با  یھا در ھمین دو زن از زن سه] عمر[بعد از نزول این آی
ن دو زن را آھا ازدواج نمود بود [و ھنوز مسلمان نشده بودند] طالق داد، یکی از  آن

بن ابی سفیان، و دیگری را صفوان بن أمیه به نکاح گرفت، بعد از آن پیامبر  همعاوی
 به طرف مدینه برگشتند. جخدا

آمد،  ج(ابوبصیر) که مسلمان شده بود، نزد پیامبر خدا  شخصی از قریش به نام
قریش دو نفر را به طلب او فرستاده و گفتند: به وعدۀ که بین ما و شما است وفا کنید، 

 ھا پس دادند. را برای آن سابو بصیر جو پیامبر خدا 

این جھت با امضای چنین صلحی موافقت ھا چون از نتائج بارز این صلح اطالعی نداشتند، از  آن
پنداشتند، و چون این احساسات  نکردند، زیرا آن صلح را تنازلی از مسلمانان برای کفار قریش می

از این موقف  شھا بر اساس قوت ایمان و محبت اسالم و مسلمین بود، از این جھت بر صحابه آن
 ھا چیزی نیست. گیری آن

ھا را  آن جاشخاصی چون ابوبکر و عمر و علی و امثالھم، پیامبر خدا قابل توجه است که با وجود  -١
گذاشته و در این مسئله بسیار حساس، از (ام سلمه) مشورت خواستند، و نظری را که ام 

رساند که شایستگی  ارائه نمود، مقرون به صواب بود و نتیجۀ شایانی داد، و این می لسلمه
 زنان شایسته را اسالم مد نظر دارد.
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ند، ، در آنجا منزل گزیددنمایندگان قریش با او بر آمدند، چون به ذو الحَلیفه رسیدن
ھا گفت: سوگند  خوردند، ابوبصیر برای یکی از آن و خرماھایی را که با خود داشتند می

کنم که شمشیر تو، شمشیر بسیار خوبی است، شخص دیگر آن شمشیر  به خدا فکر می
را از غالف کشیده و گفت: بلی! شمشیر بسیار خوبی است، چندین بار او را تجربه 

 ام. کرده
ا به او داد، ابوبصیر شمشیر او را ببینم، آن شخص شمشیر رابوبصیر گفت: بده که 

شخص را آنقدر به شمشیر زد که جانش سرد شد [یعنی: ُمرد]، نفر  و آن را گرفت
دومی فرار کرد، تا اینکه به مدینه آمد، و دوان دوان به مسجد آمد، چون نظر پیامبر 

 ».د کرده استرتناکی برخواین شخص به واقعۀ و حش« بر او افتاد فرمودند: جخدا 
و من ھم  ،رسید گفت: سوگند به خدا که رفیقم کشته شد جبر خدا مچون نزد پیا

ل الله! به خدا سوگند که خداوند وشوم، ابوبصیر دراین وقت آمد و گفت: یا رس کشته می
ھا پس  ذمۀ شما را خالص کرد، [یعنی: شما به عھد خود وفا کردید]، و مرا برای آن

 ھا نجات داد. لی خداوند مرا از دست آندادید، و
ای بر مادر این! عجب جنگ افروزی است اگر ھمراه و و«فرمودند:  جپیامبر خدا 

، چون ابوبصیر این سخن را شنید، فھمید که او را باز برای »ھمکار داشته باشد
 آمد، و به کنار دریا رفت. این جھت از آنجا براز  مشرکین تسلیم خواھند کرد،

جندل ابن سھیل ھم [که قبال مسلمان شده بود] از نزد مشرکین وگوید: اب می راوی
فرار کرد و به ابوبصیر پیوست، بعد از این واقعه کسی نبود که از مشرکین مسلمان 

، و به خدا دپیوست، تا اینکه گروھی را تشکیل دادن شود، مگر آنکه به ابوبصیر می
رود،  ز قریش بیرون شده و به طرف شام میشد که بشنوند قافلۀ ا سوگند ھیچگاه نمی

 بردند. کشتند و مال آن را می آن را می دگرفتند، افرا مگر آنکه پیش روی قافله را می
فرستادند، و او را به خدا و صلۀ  جھمان بود که قریش کسانی را نزد پیامبر خدا 

ا مانع از ضرر رحم سوگند دادند که: کسی را نزد ابوبصیر و یارانش بفرستند، [و او ر
 آید در امان باشد. رساندن به قریش گردند] و اگر کسی از [قریش نزد مسلمانان] می

 تکسانی را نزد [ابوبصیر و ھمراھانش] فرستادند، و خداوند این آیا جو پیامبر خدا 
ھا پیروز کرد، و دست  و آن خدایی است که در داخل مکه شما را بر آن«را نازل فرمود: 

آنگاه که «... تا این قول خداوند که » ھا را از شما کوتاه کرد و دست آن ،ھا آنرا از شما 
ھا این بود که به رسالت پیامبر  و غرور آن» کافران از دل به جاھلیت تعصب نشان دادند
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اقرار نکردند، و مانع رفتن مسلمانان به  الرحيم) ن(بسم اهللا الرمح و به حقانیتج خدا 
 .خانۀ کعبه گردیدند

اباب:  -٥ ُوزُ  مَ نَ  جيَ اطِ  مِ َ رتِ الثَّ  االشْ ارِ  يفِ  نْياوَ رَ قْ  اإلِ

 ]: شرط و استثنائی که در اقرار جائز است۵باب [
يِب  َ�نْ  -١١٩٣

َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ِ  إِنَّ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ َّ�ِ 

  ِمائَةً  اْسًما َو�ِْسِع�َ  �ِْسَعةً 
َّ

ْحَصاَها َمنْ  َواِحًدا، إِال
َ
 ].٢٧٣٦[رواه ابلخاری:  »اجلَنَّةَ  َدَخَل  أ

 فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -١١٩٣
ھا را بشمارد  برای خداوند متعال نود و ُنه نام است، صد نام یکی کم، کسی که آن«

 .)١(»رود می ، به بھشتدو حفظ نمای

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ھا را بداند و خداوند را متصف  ھای خدا را بشمارد، این است که: آن نام ) مراد از اینکه کسی نام١ 

 ھا عمل نماید. ھا بشناسد، و به مقتضای آن به ھمۀ آن نام
ھای دیگری غیر از این  نام) قید نود و نه نام به این معنی نیست که: برای خداوند متعال ٢ 

ھائی است که جز ذات خداوند متعال،  ھای نود و نه گانه نیست، بلکه برای خداوند متعال نام نام
در دعای  جآمده است که پیامبر خدا  لداند، در حدیث عائشه ھیچکس دیگری آن را نمی

دانیم،  ھا می را که از آن نام نمایم، آنچه ھای تو، از تو مسئلت می الھی! به تمام نام«گفتند:  خود می
 ».دانیم و آنچه را که نمی

شود که به اساس قیاس و یا عقل اسمی را به  ھای خداوند متعال توفیقی است، و نمی ) نام٣ 
خداوند نسبت داد، که خداوند آن اسم را برای خود نسبت نداده است، مانند اینکه بگوئیم: تواضع 

ز این صفت مبرا باشد، و یا فھمیدن، صفت کمال است، و صفت نیکی است، پس نباید خداند ا
تر است، و به این اساس حکم کنیم که تواضع و فھم نیز از  خداوند به این صفت از دیگران مسناب

صفات خداوند متعال است، و ھمچنین ھر صفت دیگری که خداوند متعال آن را برای خود نسبت 
 ت داد.نداده است، نباید او تعالی را به آن نسب

ھای که خداوند خود را به آن جائز نیست،  ) در صورتی که نسبت دادن نام دیگری غیر ازنام٤ 
ھا که داللت بر معانی غیر شرعی دارد، به طور اولی جائز نیست،  تسمیۀ خداوند متعال به نام

به  –باشد به ھر قصد و نیتی که  –مثال: روا نیست که از خداوند متعال و یا از صفتی از صفات او 
شراب، و یا چشم و زلف یار، و یا از خانۀ خدا به میکده، و یا از قرب خدا به مستی، و امثال این 

 چیزھا یاد کنیم.
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ھای دیگر جواز دارد، و نصوص  ) چون ترجمۀ قرآن کریم، و احادیث نبوی به اتفاق علماء به زبان٥ 
ھا به لغتی  ند، بنابراین ترجمۀ آن نامباش قرآن کریم و سنت نبوی شریف محتوی (اسماء الله) می

 .والله تعالی أعلم بالصوابشود، جواز دارد،  که قرآن کریم و سنت نبوی به آن لغت ترجمه می

                                                                                                                        





 
 

اكِتَ  -٥٢ ايَ صَ  ابُ الوَ

 ها ]: وصیت۵۲کتاب [

ا -١ ايَ صَ  باب: الْوَ

 ها ]: وصیت۱باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -١١٩٤ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ نَّ : َ�نُْهَما ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َحقُّ  َما«: قَاَل 
َ

ءٌ  هل ْلَتَْ�ِ  يَِبيُت  ِ�يِه، يُويِص  يَشْ
َ

  يل
َّ

 »ِعنَْدهُ  َمْكتُو�َةٌ  َووَِصيَّتُهُ  إِال
 ].٢٧٣٨[رواه ابلخاری: 

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۱۹۴
، مناسب دداشته باشد، و بخواھد وصیت نمایبرای شخص مسلمانی که چیزی «

 .)١(»اش نوشته در نزدش باشد گر آنکه وصیت نامهنیست که دو شب بخوابد، م

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
دانند، خواه شخص فقیر باشد و  ) اھل ظاھر با استناد بر ظاھر این حدیث، وصیت را واجب می١ 

گویند: وصیت کردن واجب  غنی، امام شافعی، و مالک، و نخعی، و ثوری رحمھم الله می خواه
گویند: وصیت کردن مستحب است، زیرا  نیست، خواه شخص فقیر باشد و خواه غنی، و احناف می

وصیت مانند بخشش و عاریت است، و ھمانطوری که بخشش و عاریت واجب نیست، وصیت نیز 
کنند که ابن عمر  کند، و چنین استدالل می را حمل بر استحباب میواجب نیست، و حدیث باب 

بود، امکان نداشت که با آن  راوی حدیث در وقت مرگش وصیت ننمود، و اگر وصیت واجب می
 مخالفت نماید. جمقام و منزلت خود، از امر پیامبر خدا 

در موضوع وصیت، تنھا  ج) اعتماد کردن بر خط بدون شاھد گرفتن جواز دارد، زیرا پیامبر خدا ٢ 
 امر به نوشتن نمودند، و از شاھد گرفتن چیزی نگفتند.

) مستحب است که انسان ھمیشه آمدۀ مرگ باشد، زیرا اسباب مرگ فراوان است و انسان ٣ 
 شود. ھا دچار می داند که چه وقت به یکی از آن نمی
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ِ  رَُسولِ  َخنَتِ  ، ريَِضَ اُهللا َ�نُْه،احلَارِِث  بِْن  َ�ْمِرو َ�نْ  -١١٩٥  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
يِخ 

َ
ِ  رَُسوُل  تََركَ  َما«: قَاَل  احلَارِِث، بِنِْت  ُجَو�ِْرَ�ةَ  أ  ِدرَْهًما َمْوتِهِ  ِعنْدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َمةً  َوالَ  َ�بًْدا َوالَ  ِدينَاًرا َوالَ 
َ
  َشيْئًا، َوالَ  أ

َّ
رًْضا وَِسالََحهُ  ابَليَْضاَء، َ�ْغلَتَهُ  إِال

َ
 »َصَدقَةً  َجَعلََها َوأ

 ].٢٧٣٩[رواه ابلخاری: 
 لبرادر جویریه بنت حارث جبرادر زن پیامبر خدا  سمرو بن حارثاز ع -۱۱۹۵

ھمی گذاشتند و نه ھنگام وفات خود، نه دردر  ج: پیامبر خدا )١(روایت است که گفت
را، نه غالمی را و نه کنیزی را، و نه چیز دیگری را، مگر قاطر سفیدی، و سالح،  دیناری

 .)٢(و زمین که آن را صدقه قرار داده بودند

چه شوھر دختر باشد، و چه در لفظ حدیث (ختن) آمده است، و (ختن) به معنی داماد است،  -١
شود، و  شوھر خواھر، چنانچه به معنی خویشاوندان زن که برارد و پدرش باشند، نیز استعمال می

 بود.  جبرادر جویریه بنت الحارث ھمسر پیامبر خدا  سعمرو بن حارث
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
بیش از شصت غالم، و حدود بیست  جامبر خدا ) در روایات صحیح بسیاری آمده است که پی١ 

گفت  سھا را در حیات خود آزاد ساختند، از این جھت عمرو بن حارث کنیز داشتند، ولی ھمۀ آن
 در وقت مرگ خود غلم و یا کنیزی را از خود به میراث نگذاشتند. جکه: پیامبر خدا 

گفتند، و مقوقس آن را برای  یشش قاطر داشتند، (شھباء) که برایش دلدل م ج) پیامبر خدا ٢ 
بخشش داده بود، (فضه) که آن را فروه بن عمرو جذامی بخشش داده بود، و پیامبر  جپیامبر خدا 

بخشیدند، (أیلیه) که آن را پادشاه أیله بخشش داده بود، و قاطری که  سآن را برای ابوبکر جخدا 
یگانه قاطری که بعد از پیامبر نجاشی بخشش داده بود، و قاطر که کسری بخشش داده بود، و 

در نزد برادرش  سبود، و بعد از علی سمانده بود، دلدل بود، و این دلدل در نزد علی جخدا 
کوبید تا خورده  جو را برایش می سبود، و چون دلدل بسیار پیر و ضعیف شده بود، جعفر سجعفر

 این دلدل در منطقۀ (ینبع) مرد.  سبتواند، و بعد از جعفر
مانده بود، عبارت بود از: پنج نیزه، ده شمشیر، و شمشیر  جھای که از پیامبر خدا  ) سالح٣ 

بخشش نموده بودند، بعد از  سمشھورشان (ذو الفقار) بود، که پیش از وفات خود آن را برای علی
این شمشیر به نزد محمد بن حنفیه انتقال یافت، و بعد از وی در نزد محمد بن عبدالله  سعلی

 بود. شحسن بن حسین بن
مانده بود، زمین فدک بود، و زمین خیبر را در حیات خود  ج) مراد از زمینی که از پیامبر خدا ٤ 

 صدقه داده بودند.
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ِ  َ�بْدَ  -١١٩٦ يِب  ْ�نَ  ا�َّ
َ
ْوَ�  أ

َ
ُ  ريَِضَ  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ  َهْل  َ�نُْهَما ا�َّ

وىَْص؟
َ
وْ  الوَِصيَّةُ  انلَّاِس  ىلَعَ  ُكتَِب  َكيَْف : َ�ُقلُْت  ، »الَ «: َ�َقاَل  أ

َ
ِمُروا أ

ُ
وىَْص «: قَاَل  بِالوَِصيَِّة؟ أ

َ
 أ

ِ  بِِ�تَاِب   ].٢٧٤٠: [رواه ابلخاری »ا�َّ
روایت است که کسی از وی پرسید: آیا پیامبر  باز عبدالله بن ابی أوَفی -۱۱۹۶

 [برای کسی] وصیت نمودند؟  جخدا 
 گفت: نه.

نوشته شد؟ و یا وصیتی که مردم به آن  هکسی گفت: پس وصیت برای مردم چگون
 .)١(امر شده بودند، چه بود؟

 .)٢(کتاب خدا را وصیت کرده بودندگفت: عمل کردن به 

نْدَ  -٢ ةِ عِ قَ دَ تِ  باب: الصَّ  املَوْ

 ]: صدقه در وقت مرگ۲باب [

يِب  َ�نْ  -١١٩٧
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  رَُسوَل  يَا: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  رَُجٌل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

 ِ يُّ  ا�َّ
َ
َدقَةِ  أ فَْضُل؟ الصَّ

َ
نْ «: قَاَل  أ

َ
َق  أ نَْت  تََصدَّ

َ
ُمُل  َحِر�ٌص، َصِحيحٌ  َوأ

ْ
ىَْش  الِغَ�، تَأ

َ
 َوخت

 »ِلُفَالنٍ  اَكنَ  َوقَدْ  َكَذا، َوِلُفَالنٍ  َكَذا، ِلُفَالنٍ  قُلَْت  احلُلُْقوَم، بَلََغِت  إَِذا َحىتَّ  ُ�ْمِهْل  َوالَ  الَفْقَر،
 ].٢٧٤٨[رواه ابلخاری: 

گفت که:  ج: شخصی برای پیامبر خدا روایت است که گفت ساز ابوھریره -۱۱۹۷
 یا رسول الله! کدام صدقه فضیلت بیشتری دارد؟ 

دھد، و آن شخص از این جھت سؤالش را تکرار  شک از راوی است، و ھردو عبارت یک معنی می -١
 برای مردم وصیت کرده بودند. جنمود که پیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
کردند پیامبر  گوید: مراد از نفی وصیت اول، رد بر کسانی است که فکر می می /علمه عینی 

از چنین وصیتی تبری  سوصیت نموده است، ولی خود علی سخالفت را برای علی جخدا
رویانیده است، که در نزد ما جز سوگند به ذاتی که دانه را شق نموده، و سبزه را «جست و گفت: 

، و این حدیث قبال »باشد، چیز دیگری وجود ندارد کتاب خدا و چیزی که دراین صحیفه می
 گذشت.
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صدقۀ که آن را در حال صحتمندی، و در وقت حرص خود [در به دست «فرمودند: 
آوردن مال] صدقه کرده باشی، و در وقتی باشد که ھنوز در آرزوی ثروتمند شدن 

رسد،  لقوم میصدقه تا لحظۀ که نفس به حباشی، از فقر و بیچارگی بترسی، و در دادن 
[و چون نفس به سینه رسید]، بگوئی: برای فالن این قدر، و برای امروز و فردا نکنی، 

 .)١(»گرفته است وقتی است که مال برای فالنی تعلق فالن آنقدر بدھید، زیرا این

لْ  -٣ لُ  باب: هَ خُ دْ اءُ  يَ لَدُ  النِّسَ الوَ بِ  يفِ  وَ ارِ  ؟األَقَ

 ؟شوند ]: آیا زن و فرزند در اقارب داخل می۳[باب 

ُ  ريَِضَ َوَ�نُْه  -١١٩٨ ِ  رَُسوُل  قَامَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ نَْزَل  ِح�َ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ُ  أ  ا�َّ

نِذرۡ ﴿: وََجلَّ  َعزَّ 
َ
ۡقَر�ِ�َ  َعِشَ�تََك  َوأ

َ
وْ  - قَُر�ٍْش  َمْعرَشَ  يَا«: قَاَل  ﴾ٱۡ�

َ
َْوَها لَكَِمةً  أ

َ
وا - �  اْشرَتُ

ْ�ُفَسُ�ْم،
َ
ْغِ�  الَ  أ

ُ
ِ  ِمنَ  َ�نُْ�مْ  أ ْغِ�  الَ  َمنَاٍف  َ�بْدِ  بَِ�  يَا َشيْئًا، ا�َّ

ُ
ِ  ِمنَ  َ�نُْ�مْ  أ  ا�َّ

ِلِب  َ�بْدِ  ْ�نَ  َ�بَّاُس  يَا َشيْئًا، ْغِ�  الَ  الُمطَّ
ُ
ِ  ِمنَ  َ�نَْك  أ ةَ  َصِفيَّةُ  َوَ�ا َشيْئًا، ا�َّ ِ  رَُسولِ  َ�مَّ  ا�َّ

ْغِ�  الَ 
ُ
ِ  ِمنَ  َ�نِْك  أ دٍ  بِنَْت  فَاِطَمةُ  َوَ�ا َشيْئًا، ا�َّ ْغِ�  الَ  َمايِل  ِمنْ  ِشئِْت  َما َسِليِ�  ُ�َمَّ

ُ
 َ�نِْك  أ

ِ  ِمنَ   ].٢٧٥٣رواه ابلخاری: [ »َشيْئًا ا�َّ
ه روایت است که گفت: ھنگامی که خداوند متعال این آی سو از ابورھریره -۱۱۹۸

برخاسته، و  جنزدیک خود را بیم بده پیامبر خدا  اقارب«را نازل فرمود که:  کریمه
 فرمودند:

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
زیرا این وقتی است که مال برای فالنی تعلق «فرمایند:  که می ج) معنی این قول پیامبر خدا ١ 

این است که: این وقتی است که مال برای ورثه تعلق گرفته است، پس انسان اگر  »گرفته است
خواھد صدقه بدھد، در وقت صحتمندی و تندرستی خود صدقه بدھد، و این کار خیر را تا  می

 رسد، به تاخیر نیندازد. وقتی که نفس به حلقوم می
کسی که در وقت «فرمودند:  جدا ) در ترمذی به روایت از ابی الدرداء آمده است که پیامبر خ٢ 

دھد، مانند کسی است که بعد از سیر شدن صدقه  کند، و یا صدقه می مرگ غالمش را آزاد می
 دھد، و البته این نوع صدقه دادن، پیشه و روش نیکان و سخاوتمندان نیست. می
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من  )١(خود را نجات دھید! –و یا کلمۀ دیگری مثل آن را گفتند  –ای مردم قریش! «
 ».توانم عذاب خدا را از شما دفع کرده نمی

توانم. و ای عباس بن  مناف! من عذاب خدا را از شما دفع کرده نمی ی عبدای بن«
 توانم. عبدالمطلب! من برای تو در مقابل عذاب خدا کاری کرده نمی

توانم،  و ای صفیه عمۀ رسول الله! من برای تو در مقابل عذاب خدا کاری کرده نمی
طلب کن، و من برای تو خواھی از من  ای فاطمه دختر محمد! از مال من ھرچه که می

 .)٢(»توانم در مقابل عذاب خدا کاری کرده نمی

لِ باب:  -٤ وْ اىلَ  اهللا قَ ْ ﴿ :تَعَ ٰٓ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  َوٱۡ�َتلُوا ْ  إِذَا َح�َّ  َءا�َۡستُم فَإِنۡ  ٱ�َِّ�حَ  بَلَُغوا
ْ  رُۡشٗدا ّمِۡنُهمۡ  ۡمَ�ٰلَُهمۡ  إَِ�ِۡهمۡ  فَٱۡدَ�ُعٓوا

َ
 ﴾أ

یتیمان را تا وقت رسیدن به سن بلوغ ﴿]: این قول خداوند متعال که: ۴باب [
 ﴾شان بدهید ها را برای ها رشادتی یافتید، اموال آن بیازمائید، اگر در آن

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -١١٩٩ نَّ  َ�نُْهَما ا�َّ
َ
باه أ

َ
َق  أ ُ  بَِمالٍ  تََصدَّ

َ
ِ  رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  هل  َص�َّ  ا�َّ

ُ  ُ�َقاُل  َوَ�نَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ 
َ

ًْال، َوَ�نَ  َ�ْمغٌ  هل
َ

، رَُسوَل  يَا: ُ�َمرُ  َ�َقاَل  � ِ   اْستََفْدُت  إِ�ِّ  ا�َّ
ً

 َماال
رَْدُت  نَِفيٌس، ِعنِْدي َوُهوَ 

َ
نْ  فَأ

َ
َق  أ تََصدَّ

َ
ْق «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  بِِه، أ  تََصدَّ

ْصِلِه،
َ
َق  ، »َ�َمُرهُ  ُ�نَْفُق  َولَِ�نْ  يُورَُث، َوالَ  يُوَهُب  َوالَ  ُ�بَاعُ  الَ  بِأ  فََصَدَ�تُهُ  ُ�َمُر، بِهِ  َ�تََصدَّ

ِ  َسِبيِل  يِف  تِلَْك  قَاِب  َوِ�  ا�َّ يِْف  َوالَمَساِك�ِ  الرِّ ِبيِل  َوابِْن  َوالضَّ ي السَّ  ُجنَاحَ  َوالَ  الُقْرَ�، َوذِلِ

یعنی: مسلمان شوید، تا مسلمان شدن شما سبب نجات شما از آتش دوزخ گردد، و یا کارھای  -١
 نیکی انجام دھید، تا کارھای نیک شما سبب داخل شدن شما به جنت گردد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
صول باشند و چه فروع، شود، چه مرد باشدند و چه زن، چه ا ) اقارب شامل ھمۀ وابستگان را می١ 

 چه مسلمان باشند و چه غیر مسلمان.
اند که: اگر کسی مثال برای اقارب زید  ) علماء از این حدیث نبوی شریف چنین استباط کرده٢ 

چیزی را وصیت کرد، تمام اقارب زید از مرد و زن، فقیر و غنی، وارث و غیر وارث، محرم و غیر 
شوند، و این مذھب امام شافعی،  ر در این وصیت داخل میمحرم، دور و نزدیک، مسلمان و کاف

گوید: در این وصیت  می /امام مالک و امام احمد بن حنبل رحمھم الله است، و امام ابوحنیفه
 شوند که محارم شخص از طرف پدر و یا مادرش باشند. کسانی داخل می
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نْ  َويِلَهُ  َمنْ  ىلَعَ 
َ
ُ�َل  أ

ْ
وْ  بِالَْمْعُروِف، ِمنْهُ  يَأ

َ
لٍ  َ�ْ�َ  َصِديَقهُ  يُوِ�َ  أ [رواه ابلخاری: بِِه  ُمتََموِّ

٢٧٦٤.[ 
 جروایت است که پدرش از مال خود در زمان پیامبر خدا  باز ابن عمر -١١٩٩

 شد.  تانی بود که به نام (َثمغ) یاد میقه داد، و این مال عبارت از نخلسصد
 بنزدم بسیار خو ام که در من مالی را به دست آوردهعمر گفت: یا رسول الله! 

 خواھم آن را صدقه بدھم. است، و می
و نه  اصلش را صدقه بده، به طوری که نه فروخته شود،«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ».اش نفقه گردد ه شود، وفقط میوهبردبخشش گردد، و نه میراث 
اش در راه خدا، در راه آزاد کردن  آن را صدقه داد، به طوری که صدقه سعمر

غالمان، برای مساکین، مھمانان، رھگذاران، و ذوی القربی به مصرف برسد، و کسی که 
تواند به طوری معقولی، از آن بخورد، و یا به رفیق  سرپرستی آن را بر عھده دارد نیز می

 .)١(پس انداز نشود، صدقه بدھد شه برایای ک خود به اندازه

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
پیشنھاد کرده بود، و آن را عملی ساخت،  سند که: مراد از صدقه دادنی که عمرا ) علماء گفته١ 

وصیت کردن به آن مال بود، که بعد از مرگش از آن استفاده گردد، نه صدقۀ که فعال به فقراء 
 تعلق بگیرد.

) چیزی که به این شکل تصدق گردد، یعنی: اصلش فروخته نشود، بخشش نگردد، و میراث ٢ 
 شود. و فقط از میوه و منفعش استفاده گردد، وقف شمرده می برده نشود،

تواند به اندازۀ کار خود به اساس متعارف، از آن  ) کسی که سرپرستی وقف را بر عھده دارد، می٣ 
 وقف استفاده نماید.

 تواند به اندازۀ اند: کسی که سرپرستی مال یتیم را بر عھده دارد، نیز می ) با قیاس بر وقف، گفته٤ 
معروف از آن استفاده نماید، ولی نص قرآن کریم استفاده کردن سرپرست از مال یتیم را در 
صورتی جواز داده است که سرپرست یتیم فقیر باشد، و مدرک دیگری در معیشت خود نداشته 

ْ ﴿فرماید: باشد، خداوند متعال می ٰٓ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  َوٱۡ�تَلُوا ْ  إِذَا َح�َّ  رُۡشٗدا ّمِۡنُهمۡ  َءا�َۡستُم فَإِنۡ  ٱ�َِّ�حَ  بَلَُغوا
 ْ ۡمَ�ٰلَُهۡمۖ  إَِ�ِۡهمۡ  فَٱۡدَ�ُعٓوا

َ
ٓ  َوَ�  أ ُ�لُوَها

ۡ
اٗفا تَأ ن َو�َِداًرا إِۡ�َ

َ
ْۚ  أ وا  َوَمن َفۡليَۡستَۡعفِۡفۖ  َغنِّيٗا َ�نَ  َوَمن يَۡ�َ�ُ

ُ�ۡل  فَقِٗ�� َ�نَ 
ۡ
 .﴾بِٱلَۡمۡعُروِف  فَۡليَأ
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ِينَ  إِنَّ ﴿ :اهللا تعاىل باب: قولِ  -٥ ُ�لُونَ  ٱ�َّ
ۡ
ۡمَ�َٰل  يَأ

َ
 إِ�ََّما ُظۡلًما ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  أ

ُ�لُونَ 
ۡ
 ﴾َسعِٗ�� وََسيَۡصلَۡونَ  نَاٗر�ۖ  ُ�ُطونِِهمۡ  ِ�  يَأ

خورند، در  می کسانی که مال یتیمان را به غیر حق﴿]: قول خداوند متعال: ۵باب [
 ﴾وندش بلعند، و به زودی به آتش سوزانی بریان می می حقیقت آتشی را

يِب  َ�نْ  -١٢٠٠
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  اْجتَنِبُوا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

بْعَ  ِ  رَُسوَل  يَا: قَالُوا ، »الُمو�َِقاِت  السَّ ؟ َوَما ا�َّ ْكُ «: قَاَل  ُهنَّ ، الرشِّ ِ ْحُر، بِا�َّ  انلَّْفِس  َوَ�تُْل  َوالسِّ
مَ  الَّيِت  ُ  َحرَّ   ا�َّ

َّ
، إِال ْ�ُل  بِاحلَقِّ

َ
َ�ا، َوأ ْ�ُل  الرِّ

َ
  ايلَتِيِم، َمالِ  َوأ

ِّ
 َوقَْذُف  الزَّْحِف، يَْومَ  َواتلََّو�

 ].٢٧٦٦[رواه ابلخاری:  »الَغافَِالِت  الُمْؤِمنَاِت  الُمْحَصنَاِت 
از ھفت گناه «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -١٢٠٠

 ».ھالک کننده اجتناب کنید
 ھفت گناه چیست؟ نپرسیدند: یا رسول الله! ای

شرک به خدا، سحر، کشتن کسی که خداوند کشتنش را حرام کرده است «فرموند: 
ختن از صف جھاد، و متھم ساختن مگر به حق آن، خوردن سود، خوردن مال یتیم، گری

 .)١(»خبر ھستند زنان پاک دامن مسلمانی که از کارھای بد بی

 ن حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق به ای -١
) کبیره تنھا ھمین ھفت گناه نیست، بلکه گناھان کبیرۀ بسیار دیگری نیز وجود دارد، و از آن ١ 

جمله است: شھادت دادن دروغ، زنا، و از آن مھمتر زنا کردن با زن ھمسایه، عقوق والدین، قسم 
حکم و قضاوت به غیر  ناحق، وادار ساختن زن پاکدامن به زنا، ھمکاری با کفر بر علیه مسلمانان،

روایت است که گفت: گناھان  بحق، اصرار بر صغیره، و گناھان بسیار دیگری، و از ابن عباس
کبیره ھفتاد گناه است، و در روایت دیگری گفته است که: ھفت صد گناه است، و بعضی از علماء 

اند، مانند: امام ذھبتی (الکبائر) و امام سمرقندی  این گناھان را در کتاب مستقلی جمع کرده
 حنفی در (تنبیه الغافلین) و غیره. 

 قابل تذکر است: ) در مورد سحر این مسائل٢ 
تواند به سبب سحر  اکثر علماء بر این نظر اند که سحر دارای حقیقت است، یعنی ساحر می -أ 

خود به ھوا پرواز کند، انسانی را بکشند و دوباره زنده کند، و سبب مشکالت بین مردمان گردد، و 
 ندارد. گوید: سحر تخیل است، و حقیقتی می /امثال این کارھا، ولی امام ابوحنیفه
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يِّمِ لِل -٦ ةِ القَ قَ فَ قْفِ باب: نَ  وَ

 نفقۀ سرپرست وقف :]۶[ ابب

ُ  ريَِضَ و َ�نُْه  -١٢٠١ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  َوَرثيَِت  َ�ْقتَِسمُ  الَ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُت  َما ِدرَْهًما َوالَ  ِدينَاًرا
ْ
[رواه ابلخاری:  »َصَدقَةٌ  َ�ُهوَ  اَعِمِ�  َوَمئُونَةِ  �َِسايِئ، َ�َفَقةِ  َ�ْعدَ  تََر�

٢٧٧٦.[ 
 فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابوھریر -١٢٠١

از نفقۀ ھمسران و مزد کنند، آنچه که بعد  سیم نمیقھمی را ترورثۀ من دینار و د«
 .)١(»گذارم، صدقه است عاملم باقی می

دانند، و  بعضی از اصحاب امام شافعی مانند: امام رازی و امام غزالی آموختن سحر را روا می -ب 
شان این است که: سحر علمی است، و آموختن علم ھرچه که باشد، روا است و قباحت  دلیلی

کریمه که دھند، و ظاھر آیۀ  ندارد، ولی اکثر علماء و از آن جمله احناف آموختن آن را جواز نمی

ْ ﴿فرماید:  می بَُعوا ْ  َما َوٱ�َّ َ�ِٰط�ُ  َ�ۡتلُوا ٰ  ٱلشَّ َ�ِٰط�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  ُسلَۡيَ�ٰنُ  َ�َفرَ  َوَما ُسلَۡيَ�َٰنۖ  ُمۡلكِ  َ�َ  ٱلشَّ
 ْ  نماید. نظر گروه دوم را تایید می ﴾َ�َفُروا

به آن عمل آموزد، و  آموختن سحر و عمل کردن به آن کفر است، یعنی اگر کسی سحر را می -ج 
کند، حکم آن در فقرۀ (ب)  آموزد، ولی به آن عمل نمی شود، و اگر تنھا آن را می کنند، کافر می می

 اکنون گذشت.
گویند: مجازات ساحر به مجرد عمل کردن به سحر  امام مالک و امام احمد رحمھما الله می -د 

شود که  ساحر وقتی کشته می گویند: قتل است، و امام ابوحنیفه و امام شافعی رحمھما الله می
 سحر را چنیدن با تکرا ر کرده باشد، و یا اقرار نماید که فالن شخص معین را سحر کرده است.

در قبول توبۀ ساحر بین علماء اختالف است، امام ابوحنیفه و امام مالک و امام احمد رحمھم  -ھـ  
 /ای عمل خود برسد، و امام شافعیشود، یعنی: باید به جز گویند: توبۀ ساحر قبول نمی الله می

 اش قابل قبول است. گوید: توبه می
اگر ساحر کسی را سحر کرده بود، آیا روا است که از وی خواسته شود که اثر سحر را از وی  -و 

کند که این کار جواز دارد، و امام قرطبی از  دور کند، امام بخاری از سعید بن مسیب روایت می
اش به این طریق است که:  مسحور باید خود را معالجه نماید، و معالجهکند که  وھب روایت می

ھا را در آب بیندازد، و سه کف دست از  ھفت برگ از درخت سدر را در بین دو سنگ بکوبد، و آن
 شود. ماندۀ آن غسل نماید، و به این طریق اثر سحر از وی دور می آن آب بخورد، و از باقی

 ق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعل -١
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قَ باب: إِذَ  -٧ سِ  فَ ا أَوْ طَ لِنَفْ رتَ ضاً أَوْ بِئْراً أَو اشْ نيَ أَرْ لِمِ الَءِ املُسْ ثْلَ وِ  هِ مِ

]: آنکه زمین یا چاهی را وقف کرد و گفت که نصیبش به اندازۀ مسلمانان ۷باب [
 دیگر است 

ُ  ريَِضَ  ُ�ثَْمانَ  نْ �َ  -۱۲۰۲ رْشََف  ،ُحورِصَ  ِح�َ  َ�نْهُ  ا�َّ
َ
�ُْشُدُ�مُ : َوقَاَل  َعلَيِْهْم، أ

َ
، أ َ  ا�َّ

�ُْشدُ  َوالَ 
َ
  أ

َّ
ْصَحاَب  إِال

َ
لَْستُمْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  أ

َ
نَّ  َ�ْعلَُمونَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

لَْستُمْ  فََحَفْرُ�َها، ؟ »اجلَنَّةُ  فَلَهُ  ُروَمةَ  َفرَ حَ  َمنْ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
نَّهُ  َ�ْعلَُمونَ  أ

َ
زَ  َمنْ «: قَاَل  �  َجهَّ

ةِ  َجيَْش  ْزتُُه، ؟ »اجلَنَّةُ  فَلَهُ  الُعرْسَ قُوهُ : قَاَل  فََجهَّ  ].۲۷۷۸[رواه ابلخاری:  قَاَل  بَِما فََصدَّ
روایت است که چون محاصره گردید، نزد کسانی که او را  ساز عثمان -۱۲۰۲

دھم، و البته جز صحابۀ  محاصره کرده بودند آمده و گفت: شما را به خدا سوگند می
: فرمودند جآیا خبر ندارید که پیامبر خدا  –دھم  دیگران را قسم نمی جپیامبر خدا 

و من بودم که آن چاه  ؟»اشد، برایش بھشت استب کسی که چاه (رومه) را حفر کرده«
کسی که لشکر ایام سختی و مشقت را «را حفر نمودم. و آیا خبر ندارید که فرمودند: 

؟ و من بودم که آن لشکر را مجھز »مجھز ساخته و آماده نماید، برایش بھشت است
 ساختم.

 .)١(را تصدیق نمودند سھا سخن عثمان راوی گفت: آن

ھیچگاه ازدواج کرده  ج) چون ازواج مطھرات امھات المؤمنین بودند، و بعد از وفات نبی کریم ١ 
 توانستند، از این جھت در حکم معتده بودند، و نفقۀ معتده الزم است. نمی

آن  ) مراد از (عامل) در حدیث، کسی است که سرپرستی زمین را بر عھده دارد، و یا مراد از٢ 
 است. جر خدا بخلیفۀ پیام

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) چاه (رومه) از شخصی از بنی غفار بود، ھر مشکی از آب آن را به یک مشت طعام و یا یک ١ 

این چشمه را برایم در مقابل یک چشمۀ «برایش گفتند:  جفروخت، پیامبر خدا  مشت خرما می
؟ آن شخص گفت: یا رسول الله! من و عیالم درآمد دیگری نداریم، چون »فروشی در جنت نمی

رسید، آن چاه را به سی و پنجھزار درھم از صاحب آن خرید، بعد از آن  ساین خبر برای عثمان
ه، چیزی را که برای آن شخص گفته بودید، برای آمد و گفت: در مقابل آن چا جنزد پیامبر خدا 

 گفت: آن را برای مسلمانان بخشیدم. س، عثمان»بلی«دھید؟ فرمودند:  من می
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زَّ  -٨ لِ اهللا عَ وْ : باب: قَ لَّ جَ َها﴿ وَ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ  َحَ�َ  إَِذا بَۡينُِ�مۡ  َشَ�َٰدةُ  َءاَمُنوا

َحَدُ�مُ 
َ
 ﴾ٱلَۡمۡوُت  أ

 اای مؤمنان! آنگاه که مرگ کسی از شما فر﴿خداوند متعال که:  ]: این قول۸باب [
 ﴾برسد...

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َ�نْ  -۱۲۰۳  تَِميمٍ  َمعَ  َسْهمٍ  بَِ�  ِمنْ  رَُجٌل  َخَرجَ : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
، اِريِّ اٍء، بِْن  وََعِديِّ  ادلَّ ْهِ�ُّ  َ�َماَت  بَدَّ رٍْض  السَّ

َ
ا ُمْسِلٌم، بَِها لَيَْس  بِأ َ�ِتِه، قَِدَما فَلَمَّ  َ�َقُدوا برَِتِ

ةٍ  ِمنْ  َجاًما ْحلََفُهَما« َذَهٍب، ِمنْ  ُ�َوًَّصا فِضَّ
َ
ِ  رَُسوُل  فَأ  وُِجدَ  ُ�مَّ  ، »لموس عليه اهللا صّ�  ا�َّ

َة، اجلَامُ  ، تَِميمٍ  ِمنْ  اْ�تَْعنَاهُ : َ�َقالُوا بَِمكَّ ْويِلَائِِه، ِمنْ  رَُجَالنِ  َ�َقامَ  وََعِديٍّ
َ
 لََشَهاَدُ�نَا فََحلََفا أ

َحقُّ 
َ
َها﴿ :اآليَةُ  َهِذهِ  نََزلَْت  َوِ�يِهمْ : قَاَل  لَِصاِحِبِهْم، اجلَامَ  َو�ِنَّ  َشَهاَدتِِهَما، ِمنْ  أ ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  ٱ�َّ

 ْ َحَدُ�مُ  َحَ�َ  إَِذا بَۡينُِ�مۡ  َشَ�َٰدةُ  َءاَمُنوا
َ
 ].۲۷۸۰[رواه ابلخاری:  ﴾ٱلَۡمۡوُت  أ

روایت است که گفت: شخصی از مردم (بنی سھم) [به  بابن عباس از -۱۲۰۳
نام بدیل بن ابی ماریه] با (تمیم داری) و (عدی بن بدا) به سفر رفتند، شخص بنی 

 [یعنی: بدیل بن ابی ماریه] در سرزمین که مسلمان دیگری وجود نداشت سسھم
 وفات یافت. 

اش] دیدند جام  اش را با خود آوردند، [ورثه آن دو نفر ھنگام آمدن [به مدینه] ترکه
آن دو نفر را سوگند  جش نیست، پیامبر خدا لاکه طال کاری شده بود در بین امو نقرۀ

شده، از مکه پیدا شد، و [صاحبان جام]  جام طال کاری، ولی بعد از مدتی، آن دادن
 ایم. یدهاز (تمیم) و (عدی) خررا گفتند که ما آن 

) مراد ازاینکه عثمان آن چاه را حفر نمود این است که بعد از خریدن، آن را توسعه داد و ٢ 
 اش را شخص دیگری کرده بود. تر ساخت، ورنه حفر اصلی عمیق

اد از لشکر ایام سختی، لشکر غزوۀ تبوک است، و در ترمذی از روایت عبدالرحمن بن حباب ) مر٣ 
سه صد شتر داد، و در روایت امام احمد از حدیث  سسلمی آمده است که در غزوۀ تبوک عثمان
در این غزوه یکھزار دینار داد، و دینارھا را آورد و  سعبدالرحمن بن سمره آمده است که عثمان

بعد از امروز عثمان ھر کاری که بکند، بر «فرمودند:  جریخت، پیامبر خدا  جپیامبر خدا در دامن 
 ».وی چیزی نیست

                                                                                                                        



 ١٠٥  ها تیوص]: ۵۲[ کتاب

دو نفر از اقوام شخص سھمی [یعنی: بدیل بن ابی ماریه که فوت شده بود] 
تر است، [و مراد از  حقھا بر  دند که شھادت ما از شھادت آنبرخاسته و سوگند خور

 ھا است.  د است] و جام از قومی متوفی آنشھادت در اینجا سوگن
آی مؤمنان! آنگاه که مرگ «ھا نازل گردید:  راوی گفت: و این آیۀ کریمه دربارۀ آن

رسد، به ھنگام وصیت، از میان خود دو شاھد عادل گواه  اکسی از شما فر
 .)١(»بگیرید...

 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھای مشھور است، ولی در وقت وقوع این قضیه مسلمان نشده بود و  ) تمیم داری از صحابه١ 

ن شد، و در مدینه سکنی گزین گردید، و بعد از شھادت نصرانی بود، و در سال نھم ھجری مسلما
کرد، ولی عدی بن بداء که نصرانی بود،  به شام رفت، و قرآن را در یک رکعت ختم می سعثمان

 مسلمان شدنش ثابت نشده است. 
اش را نوشته بود، و در آن وصیت نامه تمام اموالش و از آن  ) بدیل بن ابی ماریه وصیت نامه٢ 

شان  ام نقره را تذکر داده بود، ولی آن دو نفری که با وی بودند، از جام نقره خوشجمله آن ج
 اش ندادند. آمد، و آن را برای خود برداشتند و به ورثه

گوید که: این آیۀ کریمه دربارۀ کسی نازل شده بود که وفات  ) امام عینی به نقل از ابن زید می٣ 
نداشت، و این در اول اسالم بود که دار، دار کفر و یافت، و در نزدش کسی از مسلمانان وجود 

مردم کافر بودند، و میراث بردن از طریق وصیت بود، ولی بعد از اینکه نظام میراث نازل گردید، 
 میراث بردن از طریق وصیت نسخ شد، و مسلمانان به ھمین طریق عمل نمودند. 

                                                 





 
 

ادِ  -٥٣ هَ  كِتَابُ اجلِ

 کتاب جهاد  ]:۵۳کتاب [

١-  ِ ريَ السِّ ادِ وَ هَ ِ لِ اجلْ  باب: فَضْ

 ]: فضیلت جهاد، و ِسَیر۱[ باب
يِب  -۱۲۰۴

َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  َ�ْن أ   رَُجٌل  َجاءَ : قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِجُدهُ  الَ «: قَاَل  اجِلَهاَد؟ َ�ْعِدُل  َ�َمٍل  ىلَعَ  ُدلَِّ� : َ�َقاَل  وََسلََّم،
َ
 َخَرجَ  إَِذا �َْستَِطيعُ  َهْل «: قَاَل  »أ

نْ  الُمَجاِهدُ 
َ
، َوالَ  َ�تَُقومَ  َمْسِجَدكَ  تَْدُخَل  أ  �َْستَِطيعُ  َوَمنْ : قَاَل  ، »ُ�ْفِطَر؟ َوالَ  َوتَُصومَ  َ�ْفرُتَ

 ].٢٧٨٥[رواه ابلخاری:  َذلَِك 
آمد و گفت:  جروایت است که گفت: شخصی نزد پیامبر خدا  سازابوھریره -۱۲۰۴

 مرا بر عملی رھنمائی کنید که به اندازۀ جھاد ثواب داشته باشد ؟.
توانی از لحظۀ که مجاھد  یا میآ«، و فرمودند: »یابم چنین عملی را نمی«فرمودند: 

ی، و به نماز و روزه مشغول شوی، و ھیچگاه مسجد بروشود، به  ه جھاد بیرون میب
 ؟»ازنماز خارج نشوی و افطار نکنی

 .)١(آن شخص گفت: چه کسی چنین استطاعتی دارد؟

که انجام بدھد، به اندازۀ جھاد برایش  و چون کسی چنین استطاعت ندارد، پس دیگر ھر کاری را -١
 ثواب ندارد.

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٠٨

لُ  باب: -٢ نٌ  النَّاسِ  أَفْضَ مِ ؤْ د مُ َاهِ هِ بِنَف جمُ م سِ بِيلِ  يفِ  الِهِ وَ  اهللا سَ

خود، در راه خدا منی است که به جان و مال ]: بهترین مردمان شخص مؤ۲باب [
 جهاد کند

يِب َسِعيدٍ َ�ْن  -۱۲۰۵
َ
ُ  ريَِضَ  أ ِ  رَُسوَل  يَا ِ�يَل : َ�نُْه قَاَل  ا�َّ يُّ  ،ا�َّ

َ
فَْضُل؟ انلَّاِس  أ

َ
 َ�َقاَل  أ

ِ  رَُسوُل  ِ  َسِبيِل  يِف  ُ�َاِهدُ  ُمْؤِمنٌ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  َمْن؟ ُ�مَّ : قَالُوا ، »َوَماهِلِ  بِنَْفِسهِ  ا�َّ
َعاِب  ِمنَ  ِشْعٍب  يِف  ُمْؤِمنٌ «: قَاَل  ، َ�تَّيِق  الشِّ َ هِ  ِمنْ  انلَّاَس  َو�ََدعُ  ا�َّ [رواه ابلخاری:  »رَشِّ

۲۷۸۶.[ 
روایت است که گفت: کسی گفت یا رسول الله! کدام مردم  ساز ابو سعید -۱۲۰۵

 شان بیشتر است]؟ بھتر ھستند [و ثواب
 ».ودند: مسلمانی که به جان و مال خود، در راه خدا جھاد کندمرف جپیامبر خدا 
 آن چه کسی بھتر است؟ از  گفتند: بعد
مسلمان با تقوایی که در غار کوھی سکنی گزین گردیده و مردم را از شر «فرمودند: 

 .)١(»در امان نگھدارد خود

يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۲۰۶
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، َسِبيِل  يِف  الُمَجاِهدِ  َمثَُل «: َ�ُقوُل  ِ ُ  ا�َّ ْعلَمُ  َوا�َّ
َ
ائِمِ  َكَمثَِل  َسِبيِلِه، يِف  ُ�َاِهدُ  بَِمنْ  أ  الَقائِِم، الصَّ

 َ ُ  َوتََو�َّ نْ  َسِبيِلِه، يِف  لِلُْمَجاِهدِ  ا�َّ
َ
نْ  َ�تََوفَّاهُ  بِأ

َ
وْ  اجلَنََّة، يُْدِخلَهُ  أ

َ
ْجرٍ  َمعَ  َسالًِما يَرِْجَعهُ  أ

َ
وْ  أ

َ
 أ

 ].۲۷۸۷[رواه ابلخاری:  »َغِنيَمةٍ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
گیری از  ) سکنی گزینی در غار کوه برای تمثیل است نه برای تخصیص، یعنی: مراد از آن گوشه١ 

چه در ھا است، چه این عمل در غار کوه باشد، وچه در جنگل، و  مردم و ضرر نرساندن به آن
 مسجد، و جه در ھر جای دیگری.

گیری از  ) در وقت ظھور فتنه، مانند در افتادن مسلمانان با یکدیگر، به اتفاق علماء گوشه٢ 
مخالطت با مردم بھتر است، ولی در غیر این صورت، اگر کسی بتواند که سبب رھنمائی مسلمانان 

ست، در ترمذی و ابن ماجه آمده است که ھا ا گیری از آن گردد، ھمنشینی با مردم، بھتر از گوشه
کند، از  ھا صبر می مسلمانی که با مردم مخالطت داشته و بر اذیت آن«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ».کند، بھتر است ھا صبر نمی مسلمانی که با مردم مخالطت نداشته و بر اذیت آن

                                                 



 ١٠٩  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

 را شنیدم که فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۲۰۶
 -داند که مجاھد فی سبیل الله کیست؟  ولی خدا می –مجاھدی فی سبیل الله 

 ».مانند کسی است که در روز روزه داشته باشد و شب تا صبح نماز بخواند
و خداوند متعال برای مجاھد فی سبیل الله وعده داده است که: اگر وفات نماید «

 .)١(»گردانداش بر ا مزد، و یا غنیمت به خانهبه بھشتش ببرد، و یا او را سالم ب

ج :باب -٣ رَ ينَ ـالْ  اتِ دَ دِ اهِ جَ بِيلِ  يفِ  مُ  اهللاِ سَ

 ]: درجات مجاهدین فی سبیل الله۳باب [

ُ  ريَِضَ َ�نُْه و -۱۲۰۷ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ ِ  آَمنَ  َمنْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  بِا�َّ
،وَ  قَامَ  رَُسوهِلِ

َ
َالَة، َوأ ا اَكنَ  َرَمَضانَ  وََصامَ  الصَّ ِ  ىلَعَ  َحقًّ نْ  ا�َّ

َ
 َسِبيلِ  يِف  َجاَهدَ  اجلَنََّة، يُْدِخلَهُ  أ

 ِ وْ  ا�َّ
َ
رِْضهِ  يِف  َجلََس  أ

َ
، رَُسوَل  يَا: َ�َقالُوا ، »ِ�يَها ُودِلَ  الَّيِت  أ ِ فَالَ  ا�َّ

َ
ُ  أ  يِف  إِنَّ «: قَاَل  انلَّاَس؟ نُبرَشِّ

َعدَّ  َدرََجٍة، ِمائَةَ  اجلَنَّةِ 
َ
ُ  َهاأ ، َسِبيِل  يِف  لِلُْمَجاِهِدينَ  ا�َّ ِ رََجتَْ�ِ  َ�ْ�َ  َما ا�َّ َماءِ  َ�ْ�َ  َكَما ادلَّ  السَّ

رِْض،
َ
إَِذا َواأل

ُمُ  فَ تلْ
َ
، َسأ َ لُوهُ  ا�َّ

َ
وَْسُط  فَإِنَّهُ  الِفرَْدوَْس، فَاْسأ

َ
ىلْعَ  اجلَنَّةِ  أ

َ
َراهُ  - اجلَنَّةِ  َوأ

ُ
 فَْوقَهُ  - أ

رُ  َوِمنْهُ  الرَّمْحَِن، َعْرُش  ْ�َهارُ  َ�َفجَّ
َ
 ].۲۷۹۰[رواه ابلخاری:  »اجلَنَّةِ  أ

 فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۱۲۰۷
کسی که به خدا و رسولش ایمان بیاورد، نماز را بخواند، و رمضان را روزه بگیرد، «

شد، و چه ھاد نموده باببرد، چه در راه خدا جرا به بھشت که او  )٢(بر خداوند الزم است
 آمده است نشسته باشد، [یعنی به جھاد نرفته باشد]. در ھمان جایی که به دنیا

 خبر بشارت دھیم؟ نیا برای مردم از ایآ: یا رسول الله! گفتند
ھا را برای مجاھد فی  در بھشت صد درجه است که خداوند متعال آن«فرمودند: 

یا  –جۀ دیگر آن، مانند تفاوت ده است، که ما بین ھر درجه تا درکر سبیل الله آماده
کردید، فردوس  خداوند بھشت را مسئلت میاز  بین زمین و آسمان است، و اگر –فاصلۀ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
رود، و اگر به شھادت نرسد، یا با مزد که ثواب اخروی  ھید شدن، به بھشت میمجاھد به مجرد ش 

 گردد. اش برمی باشد، و یا با غنیمت و مزد که ثواب دنیوی و اخروی باشد، به خانه
 مراد از این لزوم، لزوم فضل و کرم است نه لزومی که طرف مقابل به آن حقی داشته باشد.  -٢

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١١٠

را مسئلت نمائید، زیرا فردوس وسط جنت و بلندترین جای جنت است، و باالی آن، 
نھار بھشت از آنجا [یعنی: از و ا –کنم که راوی گفت  و فکر می -عرش خدا است، 

 .)١(»گیرند فردوس] سرچشمه می

دْ  -٤ نَّةِ باب: الْغَ مْ يفِ اجلَ كُ دِ وسِ أَحَ ابُ قَ قَ بِيلِ اهللاِ، وَ ةِ يفِ سَ حَ وْ الرَّ ةِ وَ  وَ

]: فضیلت رفتن شبانه و روزانه در جهاد فی سبیل الله، و اندک جایی در ۴باب [
 بهشت

�َِس  َ�نْ  -١٢٠٨
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ  لََغْدَوةٌ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

ِ  َسِبيِل  يِف  وْ  ا�َّ
َ
ْ�يَا ِمنَ  َخْ�ٌ  َروَْحٌة، أ  ].٢٧٩٢ [رواه ابلخاری: »ِ�يَها َوَما ادلُّ

 فرمودند: روایت است که جاز پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۱۲۰۸
فی سبیل الله، بر به جھاد  به جھاد فی سبیل الله، و رفتن یک شب رفتن یک روز«

  .)٢(»فیھا فضیلت داردتمام دنیا و ما

يِب  َ�نْ  -١٢٠٩
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  قَوٍْس  لََقاُب «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

ا َخْ�ٌ  اجلَنَِّة، يِف  ْمُس  َعلَيْهِ  َ�ْطلُعُ  ِممَّ ْو َروَْحٌة يف َسِبيِل اِهللا َخْ�ٌ «َوقاَل: »َوَ�ْغُرُب  الشَّ
َ
لََغْدوٌة أ

ْمُس َوَ�ْغُرُب  ا َ�ْطلُُع َعلَيِْه الشَّ  ].٢٧٩٣[» ِممَّ
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۲۰۹

که آفتاب بر آن  اندک جایی از بھشت، [و یا نزدیک شدن به بھشت] از تمام آنچه
 ».کند بھتر است طلوع کرده و غروب می

 به این حدیث آنکه:  از احکام و مسائل متعلق -١
) این حدیث پیش از فرضیت زکات و حج بود، از این جھت از این دو در این حدیث ذکری به ١ 

 میان نیامده است.
برایش گفتند  جبرای سائل از باب اسلوب حکیم است، گویا پیامبر خدا  ج) جواب پیامبر خدا ٢ 

ه، و عالوه بر آن برای آنان از که: برای مردم به داخل شدن بھشت به سبب ایمان بشارت بد
 درجات شھداء نیز بشارت بده، و حتی از رسیدن به فردوس نیز بشارت بده.

تعبیر حدیث نبوی شریف به لفظ (غدوه)، و (روحه) است، و (غدوه): عبارت از رفتن در قسمتی  -٢
از روز بین طلوع آفتاب تا زوال آن است، و (روحه) عبارت از رفتن در قسمتی از روز زوال آفتاب 

 تا غروب آن است.
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و چه  ،چه از صبح تا ظھر باشد –و جھاد کردن در یک قسمتی از روز «و فرمودند: 
 ».کند، بھتر است از تمام آنچه که آفتاب بر آن طلوع کرده و غروب می –از ظھر تا شام 

ورِ الْعِنيِ  -٥  باب: احلُ

 .)١(]: الحور العین۵باب [

�ََس َ�ْن : ۱۲۱۰
َ
نَّ  لَوْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َمالٍِك  ْ�نَ  أ

َ
ةً  أ

َ
 اْمَرأ

ْهِل  ِمنْ 
َ
لََعْت  اجلَنَّةِ  أ   اطَّ

َ
ْهِل  إِىل

َ
رِْض  أ

َ
َضاَءْت  األ

َ َ
تْهُ  بَيْنَُهَما، َما أل

َ
َِصيُفَها ِر�ًا، َولََمَأل  ىلَعَ  َونلَ

ِسَها
ْ
ْ�يَا ِمنَ  َخْ�ٌ  َرأ  ].۲۷۹۶[رواه ابلخاری:  »ِ�يَها َوَما ادلُّ

 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۱۲۱۰
کند، و  مشرق و مغرب را روشن می بینھای بھشت به دنیا بیاید، ما اگر زنی از زن«

 .)٢(»مافیھا بھتر استگیرد، و چادری سرش، از دنیا و  بوی خوش وی دنیا را می

بِيلِ اهللاِ  -٦ نُ يفِ سَ طْعَ بُ أَو يُ نْكَ نْ يُ  باب: مَ

 ه خدا مصیبت ببیند و یا مجروح شودار]: [ثواب] آنکه در ۶باب [

ُ  ريَِضَ  و َ�نْهُ  -١٢١١ قَْواًما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َعَث  :قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
 ُسلَيْمٍ  بَِ�  ِمنْ  أ

 
َ

ا َسبِْعَ�، يِف  اَعِمرٍ  بَِ�  إِىل ُمُ�مْ : َخايِل  لَُهمْ  قَاَل  قَِدُموا فَلَمَّ َ�َقدَّ
َ
نُوِ�  فَإِنْ  أ مَّ

َ
بَلَِّغُهمْ  َحىتَّ  أ

ُ
 َ�نْ  أ

ِ  رَُسولِ    وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َّ

مَ  قَِر�بًا، ِم�ِّ  ُكنْتُمْ  َو�ِال نُوُه، َ�تََقدَّ مَّ
َ
ُ�ُهمْ  َ�بَيْنََما فَأ  َعِن  ُ�َدِّ

ْوَمئُوا إِذْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ 
َ
  أ

َ
ْ�َفَذُه، َ�َطَعنَُه، ِمنُْهمْ  رَُجٍل  إىِل

َ
ُ : َ�َقاَل  فَأ ، ا�َّ ْ�رَبُ

َ
 فُْزُت  أ

ْصَحابِِه، بَِقيَّةِ  ىلَعَ  َمالُوا ُ�مَّ  الَكْعبَِة، َورَبِّ 
َ
  َ�َقتَلُوُهمْ  أ

َّ
ْعَرجَ  رَُجًال  إِال

َ
امٌ  قَاَل  اجلَبََل، َصِعدَ  أ : َهمَّ

(حور) جمع حوراء است، و آن عبارت از شدن سیاھی چشم، در شدت سفیدی چشم، در شدت  -١
) جمع عیناء است، و آن عبارت است چشمی است که کالن و زیبا سفیدی جسم است، و (ِعْین

ھای  شود، و از طریق مجاز آن را بر زنی که چشم باشد، و (حور العین) در اصل برای آھو گفته می
 اند. شد، نیز اطالق کردهزیبا داشته با

گویند، اگر  در جنت حوری است که برایش (عیناء) می«روایت است که گفت:  باز ابن عباس -٢
روایت است که  س، و از ابن مسعود»شود آب دھان خود را در دریا بیندازد، آب دریا شیرین می

 نش نمایان است.مغز ساق پای حور [از طراوت و لطافت زیاد] از زیر گوشت و استخوا«گفت: 
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َراهُ 
ُ
ْخرَبَ « َمَعُه، آَخرَ  فَأ

َ
�ُل  فَأ َالمُ  َعلَيْهِ  ِجرْبِ �َُّهمْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  السَّ

َ
 لَُقوا قَدْ  �

رَْضاُهمْ  َ�نُْهْم، فََريِضَ  َر�َُّهْم،
َ
  فَُكنَّا ، »َوأ

ُ
نْ : َ�ْقَرأ

َ
نْ  قَْوَمنَا بَلُِّغوا أ

َ
 َ�نَّا، فََريِضَ  َر�َّنَا َلِقينَا قَدْ  أ

رَْضانَا
َ
ْرَ�ِع�َ  َعلَيِْهمْ  فََداَع  َ�ْعُد، �ُِسخَ  ُ�مَّ  َوأ

َ
ْيَانَ  َوَ�ِ�  َوَذْكَوانَ  رِْعٍل  ىلَعَ  َصبَاًحا أ

َ
 َو�َِ�  حل

ينَ  ُعَصيَّةَ  ِ
َّ

َ  َعَصُوا اذل ُ  ا�َّ
َ

 ].٢٨٠١: [رواه ابلخاری وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ تعاىل  َورَُسوهل
ھفتاد نفر از  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سکو از انس بن مال -١٢١١

برای دعوت نزد مردم (بنی عامر) فرستادند،  ی سلیم) را [که قاریان قرآن بودند](بن
ر [نزد د، مامایم (دائیم) گفت: من از شما پیشتچون نزدیک منطقۀ [بنی عامر] رسیدن

را برای  جروم، اگر برایم امان داده و اجازه دادند که سخن پیامبر خدا  این مردم] می
 ھا بگویم که خوب، ورنه شما نزدیک ھستید [و به کمک من خواھید رسید]. آن

را  ج، و در حالی که سخنان پیامبر خدا ددادن نھا برای او اما و آن او پیشتر رفت
اش بر او  ، آن شخص با نیزهدفراد خود اشاره نمودنااز  گفت، به یکی ھا می آن یبرا

 ری که از پھلوی دیگرش خارج شد.وھلویش فرو برد، به طدر پ حمله کرد، و نیزه را
دریافتم [یعنی:  [مامایم] گفت: (الله اکبر) و به رب کعبه سوگند که مطلوب خود را

به  –ھا را  د و ھمگی آنوبعد از آن بر دیگر ھمراھانش حمله نم ]به شھادت رسیدم
 کشتند.  –استثنای یک نفر َلنگی که به کوه باال شده بود 

اند، و  خبر داد که آن مردم به شھادت نایل آمده جبه پیامبر خدا  ÷جبرئیل
ھا را راضی ساخته است، و ما [در قرآن  شده است، و آن یھا راض خداوند از آن

ایم، و خداوند از ما راضی  به لقاء الله پیوستهخواندیم که]: به قوم ما بگوئید که ما  می
 چیز نسخ گردید.  نساخته است، و بعد از آن، ای یگردیده و ما را راض

نماز صبح بر قبیلۀ (رعل) و (َذکوان) و (بنی لحیان) و  چھل روز در جو پیامبر خدا 
  .)١(ش عصیان کرده بودند، نفرین کردند(بنی عصیه) که در مقابل خدا و رسول

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
فرستاده بودند، از قاریان قرآن و از مردم انصار بودند، و (بنی  ج) کسانی را که پیامبر خدا ١ 

سلیم) کسانی بودند که آن قاریان را به قتل رسانیده بودند، و اینکه در حدیث از فرستادگان به 
اند، سببش اشتباه یکی از روات  شده است، طوری که شراح حدیث گفتهنام (بنی سلیم) یاد 

 است.
 ) نفرین کردن بر اھل ظلم و ستم جواز دارد. ٢ 
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نَّ : ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ُسْفيَانَ  بِْن  ُجنَْدِب  َ�نْ  -١٢١٢
َ
ِ  رَُسوَل  أ  اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نِْت  َهْل «: َ�َقاَل  إِْصبَُعُه، َدِميَْت  َوقَدْ  الَمَشاِهدِ  َ�ْعِض  يِف 
َ
  أ

َّ
ِ  َسِبيلِ  َوِ�  َدِميِت، إِْصبَعٌ  إِال  َما ا�َّ

 ابلخاری].[رواه  »لَِقيِت 
در یکی از  جر خدا بروایت است که: انگشت پیام )١(ساز جندب بن سفیان -۱۲۱۲

 انگشت خود را مخاطب قرار داده و] فرمودند: گردید، [و غزاوت مجروح
دردی] که باشی؟ و [به  تی که مجروح شده است میآیا تو چیزی دیگری جز انشگ«

 .)٢(؟»بود گرفتار شدی، در راه خدا

 گردد. ) نام بردن و شکایت از ظلم ظالمان جواز دارد، و در غیبت داخل نمی٣ 
ن کردند و در ھا را در نماز صبح چھل روز نفری آن ج) در این روایت آمده است که پیامبر خدا ٤ 

 ھا را سی روز نفرین کردند. روایت دیگری آمده است که در نماز صبح آن
 جوی جندب بن عبدالله بن سفیان بجلی است، گرچه از صحبه است، ولیصحبتش با پیامبر خدا  -١

بسیار نبود، اول در کوفع و بعد از آن در بصره سکنی گزید گردید، در زمان فتنۀ ابن زبیر مردم را 
حت کرد که از جنگ دست بردارند، و گفت: اکنون فتنه بر سر شما سایه افگنده است، کسی نصی

رساند، مردم از وی پرسیدند: اگر فتنه به شھر ما رسید  که به طرف آن برود او را به ھالکتت می
ھای ما آمد چه باید کرد؟ گفت:  ھای خود بروید، گفتند: اگر به خانه چه باید کرد؟ گفت: به خانه

ھا آمد چه باید کرد؟ گفت: بندۀ باش که کشته  ھا بروید، گفتند: اگر به پناه گاه به پناه گاه

 .)٣٠٥ -١/٣٠٤اسد الغابه (شوی، و بندۀ نباش که کسی را کشته باشی،  می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث اینکه: -٢
ھد جمع مشھد است، و مشھد ) در لفظ حدیث از غزوات به نام (مشاھد) یاد شده است، و مشا١ 

گویند که جای  به معنی شھیدگاه، و یا مکان شھادت است، و غزوه را از این جھت مشھد می
 شھادت است.

 ) این مجروح شدن انگشت پیامبر خدا در غزوۀ (أحد) بود. ٢ 

نِْت  َهْل «که فرمودند:  ج) این قول پیامبر خدا ٣ 
َ
  أ

َّ
چون ظاھرش به اسلوب شعر  »َدِميِت  إِْصَبعٌ  إِال

ۡعرَ  َعلَّۡمَ�ٰهُ  َوَما﴿نفی نموده است،   جاست، و خداوند صفت شاعری را از پیامبر خود  علماء  ﴾ٱلّشِ
شود،  اند، اول آنکه: این سخن رجز است، و رجز در شعر داخل نمی ھای متعددی داده از آن جواب

شان بدون قصد  اند، منتھی کالم به قصد شعر نگفته جدوم آنکه: این سخن را پیامبر خدا 

اِسَ�ٍٰت  َوقُُدورٖ  َكٱۡ�ََوابِ  وَِجَفانٖ ﴿فرماید:  می اش قصد سروردن  ، و شعر آن است که گوینده﴾رَّ
اش سرودن شعر باشد، و به این  کالم موزونی را داشته باشد، سوم آنکه: شاعر کسی است که پیشه
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زَّ باب:  -٧  بِيلِ اهللا عَ حُ يفِ سَ ْرَ نْ جيُ لَّ  مَ جَ  وَ

 ]: فضیلت کسی که در راه خدا زخمی شود۷باب [

يِب  َ�نْ  -١٢١٣
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ي«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ِ

َّ
 َواذل

َحدٌ  يُْ�لَمُ  الَ  �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس 
َ
، َسِبيِل  يِف  أ ِ ُ  ا�َّ ْعلَمُ  َوا�َّ

َ
  َسِبيِلهِ  يِف  يُْ�لَمُ  بَِمنْ  أ

َّ
 يَْومَ  َجاءَ  إِال

ِم، لَْونُ  َواللَّْونُ  الِقيَاَمِة، �حُ  ادلَّ  ].٢٨٠٣[رواه ابلخاری:  »الِمْسِك  ِر�حُ  َوالرِّ
فرمودند: قسم به ذاتی که  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۲۱۳

و خدا  –جانم در دست او است، [بال کیف] کسی نیست که در راه خدا زخمی شود 
مگر آنکه در روز قیامت حاضر  –شود  داند که چه کسی در راه او زخمی می خود می

آید، به رنگ خون است، ولی بویش بوی مشک  خمش بیرونزشود، خونی که از  می
 .)١(»است

ر قالب شعر درآید، و البته ھر سه این صفت موصوف گردد، نه آنکه ندرتا سخنش موزون و د
 کند. اند، صدق می و این سخنی را که در الب شعر گفته جتاویالت نسبت به پیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
 ) شھادت در راه خدا فضیلت خاصی دارد.١ 
سبیل الله گفته شود، بلکه  ) این طور نیست ھر کسی که در میدان جھاد کشته شود، شھید فی٢ 

شھید فی سبیل الله کسی است که در رفتن به جھاد ھیچ قصدی جز طاعت خدا واعالی کلمة 
 الله نداشته باشد.

گردد که به شھادت رسیده است، و این  ) شھید در قیامت به ھمان شکل و ھیئتی حشر می٣ 
 راه خدا است. حالت برایش افتخار و فضیلتی، و شاھدی بر قربانی شدندش در 

گردد، تا به ھمین حالت و ھیئت به میدان محشر  ھای خونین خود دفن می ) شھید با لباس٤ 
 حاضر گردد.
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لِ  -٨ وْ زَّ قَ :  اهللا عَ لَّ جَ ْ  رَِجالٞ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ّمِنَ ﴿وَ ْ  َما َصَدقُوا َ  َ�َٰهُدوا  ﴾َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

ردانی هستند که به عهدی که با خدا از مؤمنان َم ﴿قول خداوند متعال:  ]: این۸باب [
 ﴾اند اند وفا کرده بسته

�ٍَس  َ�نْ  -١٢١٤
َ
ُ  ريَِضَ ِن مالٍِك بْ  أ �َُس  َ��ِّ  اَغَب : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 قِتَالِ  َ�نْ  انلَّرْضِ  ْ�نُ  أ

ِ  رَُسوَل  يَا«: َ�َقاَل  بَْدٍر، لِ  َ�نْ  ِغبُْت  ا�َّ وَّ
َ
ِ�َ�، قَاتَلَْت  قِتَالٍ  أ ُ  لَنِئِ  الُمرْشِ ْشَهَدِ�  ا�َّ

َ
 قِتَاَل  أ

 َ��ِ َ�نَّ  الُمرْشِ ُ  لََ�َ ْصنَعُ  َما ا�َّ
َ
ا ، »أ ُحٍد، يَْومُ  اَكنَ  فَلَمَّ

ُ
 اللَُّهمَّ «: قَاَل  الُمْسِلُموَن، َوانَْ�َشَف  أ

ْ�تَِذرُ  إِ�ِّ 
َ
َْك  أ

َ
ا إيِل ْصَحابَهُ  َ�ْعِ�  - َهُؤالَءِ  َصنَعَ  ِممَّ

َ
  - أ

ُ
بَْرأ

َ
َْك  َوأ

َ
ا إيِل  َ�ْعِ�  - َهُؤالَِء، َصنَعَ  ِممَّ

 َ��ِ مَ  ُ�مَّ  - الُمرْشِ  َورَبِّ  اجلَنَّةَ  ُمَعاٍذ، ْ�نَ  َسْعدُ  يَا«: َ�َقاَل  ُمَعاٍذ، ْ�نُ  َسْعدُ  فَاْستَْقبَلَهُ  ، »َ�َقدَّ
ِجدُ  إِ�ِّ  انلَّرْضِ 

َ
ُحدٍ  ُدونِ  ِمنْ  ِر�ََها أ

ُ
ِ  رَُسوَل  يَا اْستََطْعُت  َ�َما: َسْعدٌ  قَاَل  ، »أ  قَاَل  َصنََع، َما ا�َّ

�ٌَس 
َ
َ�ةً  َوَ�َماِ��َ  بِْضًعا بِهِ  فَوََجْدنَا: أ يِْف  رَضْ وْ  بِالسَّ

َ
وْ  ٍح،بُِرمْ  َطْعنَةً  أ

َ
 قَدْ  َووََجْدنَاهُ  �َِسْهمٍ  َرْميَةً  أ

ُ�وَن، بِهِ  َمثََّل  َوقَدْ  قُِتَل  َحدٌ  َعَرفَهُ  َ�َما الُمرْشِ
َ
  أ

َّ
ْختُهُ  إِال

ُ
�ٌَس  قَاَل  بِبَنَانِهِ  أ

َ
وْ  نَُرى ُكنَّا«: أ

َ
 َ�ُظنُّ  أ

نَّ 
َ
ْشبَاِههِ  َوِ�  ِ�يهِ  نََزلَْت  اآليَةَ  َهِذهِ  أ

َ
ْ  َما َصَدقُواْ  رَِجالٞ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ّمِنَ ﴿: أ َ  َ�َٰهُدوا  ﴾َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

ْختَهُ  إِنَّ  َوقَاَل 
ُ
َ�يِّعَ  �َُس�َّ  َوِ�َ  أ ةٍ، ثَنِيَّةَ  َكرَسَْت  الرُّ

َ
َمرَ  اْمَرأ

َ
ِ  رَُسوُل  فَأ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

�ٌَس  َ�َقاَل  بِالِقَصاِص،
َ
ِ  رَُسوَل  يَا: أ ِي ا�َّ

َّ
رِْش، فََرُضوا ثَنِيَّتَُها، تُْ�رَسُ  الَ  بِاحلَقِّ  َ�َعثََك  َواذل

َ
 بِاأل

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  الِقَصاَص، َوتََرُ�وا ِ  ِعبَادِ  ِمنْ  إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ قَْسمَ  لَوْ  َمنْ  ا�َّ
َ
 أ

ِ  ىلَعَ  بَرَّهُ  ا�َّ
َ َ
 ].٢٨٠٦، ٢٨٠٥ابلخاری:  [رواه »أل
روایت است که گفت: در روز جنگ بدر کاکایم (أنس  ساز انس بن مالک -۱۲۱۴
آمد] و گفت: یا  جائب شده بود، [بعد از آن نزد پیامبر خدا در جنگ غ سبن نضر)

اید من غائب بودم، اگر خداوند توفیق  رسول الله! از اولین جنگی که با مشرکین کرده
شتراک نمایم، خداوند نشان خواھد داد که چه داد که در جنگ دیگری با مشرکین ا

 خواھم کرد؟
ھا  چون در جنگ (أحد) مسلمانان عقب نشینی کردند، گفت: خدایا! از آنچه که این

: مشرکین ییعن –ھا  خواھم، و از آنچه که آن کردند از تو پوزش می –یعنی: ھمراھانم  –
معرکه کرد، سعد بن  ف میدانجویم، بعد از آن رو به طر در نزد تو برائت می –کردند 
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ش آمد، برایش گفت: ای سعد بن معاذ! به خدای پدرم سوگند که به معاذ پیش روی
 کنم. روم، و بوی آن را از پشت کوه احد احساس می طرف بھشت می

توانم  گفت: یا رسول الله! آنچه را که این شخص در این روز انجام داد نمی سسعد
 داده نتوانستم]. توصیف نمایم، [و یا من انجام

اش] گفت: او را مشرکین کشتند و مثله نمودند، و ما در جسم وی  انس [برادر زاده
ھشتاد و چند زخم شمشیر و نیزه و تیر را شمردیم، و ھیچکس او را نتوانست بشناسد، 

 انگشتانش شناخت. مگر خواھرش که او را از
د که این آیۀ کریمه دربارۀ کردیم و یا نظر ما این بو گفت که: و ما گمان می سانس

از مسلمانان مردانی اند که بر عھد «او و اشخاصی ھمانند او نازل گردیده است که: 
 ».خود با خداوند وفا نمودند...

ع) نامیده می سو انس شد، دندان زنی را شکست،  گفت که: خواھرش که (ُرَبیِّ
 امر به قصاص دادند. جپیامبر خدا 

به حق فرستاده است دندانش تو را  گفت: یا رسول الله! سوگند به ذاتی که سانس
، و ھمان بود که جانب مقابل به دیت )١(شود [در مقابل دندان آن زن] شکسته نمی

 گرفتن رضایت داده و قصاص نکردند.
بعضی از بندگان خدا کسانی ھستند که اگر به خداوند «گفتند:  جپیامبر خدا 
 .)٢(»سازد ھا را راست می خداوند سوگند آنسوگند بخورند، 

ُ  ريَِضَ  ثَابٍِت  ْ�نَ  َز�ْدَ َ�ْن  -١٢١٥ ُحَف  �ََسْخُت «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  الَمَصاِحِف، يِف  الصُّ
ْحَزاِب  ُسوَرةِ  ِمنْ  آيَةً  َ�َفَقْدُت 

َ
ْسَمعُ  ُكنُْت  األ

َ
ِ  رَُسوَل  أ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ
 فَلَمْ  بَِها، َ�ْقَرأ

ِجْدَها
َ
  أ

َّ
نَْصارِيِّ  ثَابٍِت  بِْن  ُخَز�َْمةَ  َمعَ  إِال

َ
ِي األ

َّ
ِ  رَُسوُل  َجَعَل  اذل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نبود، بلکه توکل و اعتمادش بر فضح و رحمت  ججھت رد حکم پیامبر خدا  ساین سوگند انس -١
خداوند زیاد بود، و امید آن را داشت که خداوند او را نا امید نسازد، و ھمانطور ھم شد، زیرا اقوام 

 آن زن، به عوض قصاص به دیت گرفتن، رضایت دادند.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
 گردد. یک و مطلوبی است، و در خودکشی حرام داخل نمی) طلب شھادت در راه خدا کار ن١ 
 دارد. س) این حدث داللت بارزی بر فضیلت این صحابی جلیل القدر یعنی: انس بن نضر٢ 
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ُ  َوُهوَ  ،»رَُجلَْ�ِ  َشَهاَدةَ  َشَهاَدتَهُ 
ُ

ْ  رَِجالٞ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ّمِنَ ﴿: قَْوهل ْ  َما َصَدقُوا َ  َ�َٰهُدوا  ﴾َعلَۡيهِ  ٱ�َّ
 ].٢٨٠٧رواه ابلخاری: [

ھا  روایت است که گفت: اوراق قرآن را در مصحف ساز زید بن ثابت -۱۲۱۵
شنیدم که آن را تالوت   می جنوشتم، یک آیه از سورۀ احزاب را که پیامبر خدا 

 جکه نبی کریم س، و او را جز در نزد ُخَزیمه انصاری)١(کردند، از نزدم مفقود گردید می
شھادت دادن او را معادل شھادت دادن دو نفر قرار داده بودند، نزد شخص دیگری 

  نیافتم.
از مسلمانان مردانی ھستند که به عھد «و آن آیه این قول خداوند متعال بود که: 

 .)٢(»خود با خدا وفا نمودند...

ھا  مفقود شده بود، از اوراق مفقود شده بود، ولی در سینه ساین آیۀ که از نزد زید بن ثابت -١
محفوظ بود، چنانچه نگفت که فراموش کرده بودم، بلکه گفت که مفقود شده بود، و کسانی که 

) ١٢١١تمام قرآن و یا قسمتی از قرآن را حفظ داشتند، بسیار بودند، و طوری که در حدیث (
 د نفر از قاریان قرآن شھید شدند.گذشت، دیدیم که در یک واقعه، حدود ھفتا

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
شھادت او را معادل شھادت دو نفر قرار داده  جبه جھت آنکه پیامبر خدا  س) خزیمۀ انصاری۱ 

بود، و در ھمین واقعه به  سبودند، به (ذو الشھادتین) معروف بود، در جنگ صفین در صف علی
 جو سبب قبول شھادت دادنش معادل شھادت دادن دو نفر آن بود که پیامبر خدا شھادت رسید، 

گفت: من شھادت  سدر موضوعی برای شخصی چیزی گفتند، و آن شخص منکر شد، خزیمه
دھی، و  فرمودند: چگونه شھادت می جپیامبر خدا  –بر حق ھستند  جکه پیامبر خدا  –دھم  می

کنیم،  تصدیق میتو را  آوری : در خبری که از آسمان میخودت در آن واقعه حاضر نبودی؟ گفت
شھادت دادن او را  جتصدیق نمائیم؟ و ھمان بود که پیامبر خدا تو را  در این واقعه مگر نباید خبر

است، و ھیچ فرد  سمعادل شھادت دادن دو نفر قرار دادند، و البته این امتیاز خاص برای خزیمه
 دد.گر دیگری در این حکم شامل نمی

یافت، و به اساس قول وی  ساین آیت را تنھا نزد خزیمه س) شاید کسی بگوید که زین بن ثابت۲ 
آن را در قرآن ثبت نمود، و در قرآنیت قرآن تواتر شرط است، جوابش آن است که بودن آن آیت 

داللت بر این ندارد که در نزد دیگران وجود نداشته است، چنانچه خود زید بن  سدر نزد خزیمه
شنیده بودم، و طوری که ھم اکنون یادآور  جآن را بیاد داشت و گفت: از پیامبر خدا  سثابت

 گذشت. شدیم حفاظ قرآن کریم بسیار زیاد بودند که از حد تواتر ھم می
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تَالِ  -٩ بْلَ القِ الِحٌ قَ لٌ صَ مَ  باب: عَ

 م کردن به جهادپیش از اقدا: انجام دادن کار نیک ]۹باب [

 َعِن  -١٢١٦
ْ
اءَ ال ُ  ريَِضَ  رَبَ ىَت : َ�ُقوُل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 ُمَقنَّعٌ  رَُجٌل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ِ  رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  بِاحلَِديِد، قَاتُِل  ا�َّ
ُ
وْ  أ

َ
ْسِلُم؟ أ

ُ
ْسِلْم،«: قَاَل  أ

َ
ْسلََم، ، »قَاتِْل  ُ�مَّ  أ

َ
 قَاتََل، ُ�مَّ  فَأ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َ�ُقِتَل، ِجرَ  قَِليًال  َعِمَل «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ُ
[رواه ابلخاری:  »َكِثً�ا َوأ

٢٨٠٨.[ 
یده بود، نزد ه گفت: شخصی که زره آھنینی را پوشروایت است ک ساز براء -۱۲۱۶

جنگ کنم و بعد از آن  لشود که او آمده و گفت: یا رسول الله! آیا می جپیامبر خدا 
 مسلمان شوم؟

، ھمان بود که آن شخص مسلمان »اول مسلمان شو بعد از آن جنگ کن«فرمودند: 
کار اندکی کرد، و «فرمودند:  جآن به جھاد رفت و شھید شد، پیامبر خدا از  و بعد شد،

 .)١(»مزد بسیاری ُبرد

 آنکه: از احکام و مسائل متعلق به این حدیث -١
) این شخص عمرو بن ثابت اشھلی، ویا أصرم بن ثابت اشھلی بود، و در جنگ (أحد) به شھادت ١ 

 رسید، و این ھمان کسی است که به جنت رفت و یک رکعت نماز ھم نخواند.
) خداوند متعال به فضل و احسان خود در مقابل کار اندکی برای بندگان خود مزد بسیاری ٢ 

 دھد. می
نباید اقدام به کار خیر را به تاخیر اندازد، زیرا برایش معلوم نیست که لحظۀ بعد از این ) انسان ٣ 

برای آن شخص گفتند: اول مسلمان شو و بعد از  جچه خواھد شد، و از ھمین سبب پیامبر خدا 
 آن جنگ کن.

ع سازد، و حساب ثواب و گناه بعد از مسلمان شدن شرو ) اسالم گناھان گذشته را محو می٤ 
شود، و چون این شخص بعد از مسلمان شدن مرتکب ھیچ گناھی نشده بود، از این جھت به  می

 مجرد شھید شدن، به جنت رفت.
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تَلهُ باب: مَ  -١٠ قَ بٌ فَ رْ مٌ غَ هْ اهُ سَ تَ  نْ أَ

 رسد ]: کسی که به اثر تیر غیبی به قتل می۱۰باب [

�َُس : ۱۲۱۷
َ
نَّ ريََضَ اُهللا َ�نُْه:  َمالٍِك  ْ�نُ  َ�ْن أ

َ
مَّ  أ

ُ
�َيِّعِ  أ اءِ  بِنَْت  الرُّ  َوِ�َ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، الرَبَ

مُّ 
ُ
اقَةَ  بِْن  َحاِرثَةَ  أ تَِت  رُسَ

َ
، نيَِبَّ  يَا: َ�َقالَْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ ِ الَ  ا�َّ

َ
ثُِ�  أ َدِّ

ُ
 َ�نْ  حت

َصابَهُ  بَْدرٍ  يَْومَ  قُِتَل  َوَ�نَ  َحاِرثََة،
َ
 َذلَِك، َ�ْ�َ  اَكنَ  َو�ِنْ  َصرَبُْت، اجلَنَّةِ  يِف  اَكنَ  فَإِنْ  َغْرٌب، َسْهمٌ  أ

مَّ  يَا«: قَاَل  ابُلاَكِء، يِف  َعلَيْهِ  اْجتََهْدُت 
ُ
َصاَب  اْ�نَِك  َو�ِنَّ  اجلَنَِّة، يِف  ِجنَانٌ  إِ�ََّها َحاِرثَةَ  أ

َ
 أ

ىلْعَ  الِفرَْدوَْس 
َ
 ].٢٨٠٩[ »األ

ع بنت براء سانس بن مالک از -۱۲۱۷ که مادر  )١(لروایت است که ام ُرَبیِّ
ل و مکان آمد و گفت: یا نبی الله! از احوا جباشد، نزد پیامبر خدا  سحارثه ابن سراَقه

گوئید؟  برایم چیزی نمی –که در جنگ بدر به اثر تیری غیبی شھید شده بود  – سحارثه
 زیرا اگر در بھشت باشد، [در فراقش] صبر نمایم، ورنه برایش بسیار گریه کنم.

رزند تو به فردوس اعلی ھایی است، و ف ای مادر حارثه! در بھشت، بھشت«فرمودند: 
 .)٢(رسیده است

اند که: این وھمی از روات است، و صحیح آن است که وی ام حارث بن سراقه  شراح حدیث گفته -١
دور نیست که ربیع مذکوره گوید:  داند و می این وھم را منتفی می /باشد، ولی امام کرمانی می

 اش فرزند دیگری به نام (ربیع) نیز داشته است، والله تعالی أعلم. غیر ازسراقه از شوھر قبلی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
گفت که: (اگر حارثه در بھشت باشد، [در فراقش] صبر  ج) چون مادر حارثه برای پیامبر خدا ١ 

وی را از گریه کردن بسیار در فراق فرزندش  جبسیار گریه کنم)، پیامبر خدا  نمایم، ورنه برای
اند که این  حارث منع نکردند، و این داللت بر جواز نوحه و گریه کردن بر مرده دارد، و علماء گفته

 قصه بعد از غزوۀ بدر، و پیش تحریم نوحه بود، وتحریم نوحه بعد از غزوۀ (أحد) بود. 
برای مادر حارثه گفتند که:  جاین روایت آمده است این است که چون پیامبر خدا  ) آنچه که در٢ 

وی چیزی نگفت، ولی در روایت دیگری آمده است که » فرزند تو به فردوس اعلی رسیده است«
خندید  این سخن را برای مادر حارث گفتند، برگشت و در حالی که می جر خدا بچون پیام

! و حارثه اولین کسی بود که از انصار در غزوۀ بدر به شھادت رسیده گفت: به! به! ای حارثه می
 بود. 
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يَاباب:  -١١ لْ ي الْعُ ةُ اهللاِ هِ لِمَ ونَ كَ اتَلَ لِتَكُ نْ قَ  مَ

 کند الله جهاد می ]: کسی که به جهت اعالی کلمة۱۱ب [با

يِب  َ�نْ  -١٢١٨
َ
ُ  ريَِضَ  ُموىَس  أ   رَُجٌل  َجاءَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  إِىل

ْكِر، ُ�َقاتُِل  َوالرَُّجُل  لِلَْمْغنَِم، ُ�َقاتُِل : الرَُّجُل  َ�َقاَل   يِف  َ�َمنْ  َماَكنُُه، ِلُ�َى ُ�َقاتُِل  َوالرَُّجُل  لِ�ِّ
؟ َسِبيِل  ِ ِ  لَكَِمةُ  تِلَُكونَ  قَاتََل  َمنْ «: قَاَل  ا�َّ ِ  َسِبيِل  يِف  َ�ُهوَ  الُعلْيَا ِ�َ  ا�َّ [رواه ابلخاری:  »ا�َّ
٢٨١٠.[ 

آمد و  جروایت است که گفت: شخصی نزد پیامبر خدا  ساز ابو موسی -۱۲۱۸
، و شخصی برای آن ردجنگد که غنیمت به دست آو پرسید: شخصی برای این می

جنگد که مردم شجاعتش را  جنگد که نامش بلند شود، و شخصی برای آن می می
کسی که مقصدش «ھا جھادش فی سبیل الله است؟ فرمودند:  ببینند، کدام یک از این

 .)١(»جنگ کردن اعالی کلمة الله باشد، جھاد او جھاد فی سبیل الله استاز 

تَالِ  -١٢ القِ بِ وَ رْ دَ احلَ ل بَعْ سْ  باب: الْغَ

 ]: شستشو بعد از جنگ و قتال۱۲باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٢١٩ نَّ : َ�نَْها ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ ا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  يَْومَ  عَ رَجَ  لَمَّ

َالَح، َووََضعَ  اخلَنَْدقِ  تَاهُ  َواْغتََسَل  السِّ
َ
�ُل  َفأ َسهُ  َعَصَب  َوقَدْ  ِجرْبِ

ْ
 وََضْعَت : َ�َقاَل  الُغبَاُر، َرأ

َالحَ  ِ  السِّ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  وََضْعتُُه، َما فََوا�َّ ْ�نَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 ُهنَا، َها قَاَل، »فَأ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
اگر کسی قصدش از جھاد، چیز دیگری غیز از اعالی کلمة الله باشد، جھادش جھاد فی سبیل   

ور  و از دیگر چیزھا ضمنا بھرهاش اعلی کلمة الله باشد،  شود، ولی اگر قصد اصلی الله گفته نمی
اش جھاد فی سبیل  شود، مثال اگر کسی قصد اصلی گردد، جھادش جھاد فی سبیل الله گفته می

الله باشد، و در عین حال مردم از فداکاری ھایش تعریف کنند، و یا او را مرد شجاع و دل آوری 
ھاد فی سبیل الله بوده، و از بگویند، و یا در ضمن جھاد، غنائمی به دستش بیفتد، این جھادش ج

آنچه که ضمنا برایش حاصل شده است، ضرری بر جھادش، و یا بر ثوابش عند الله نیست، زیرا 

ْ�َماُل  إِ�ََّما«اند که:  فرموده جپیامبر خدا 
َ ْ
َما بِانلِّيَّاِت، األ  .»نََوى َما اْمرِئٍ  للُِكِّ  َو�ِ�َّ
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َ
ْوَمأ

َ
  َوأ

َ
ِْهمْ  فََخَرجَ : قَالَْت  قَُر�َْظَة، بَِ�  إِىل

َ
ِ  رَُسوُل  إيِل وََسلََّم [رواه ابلخاری:  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

٢٨١٣.[ 
از جنگ خندق  جروایت است که: چون پیامبر خدا  لعائشه از -۱۲۱۹

در حالی که غبار بر  ÷برگشتند، سالح خود را گذاشتند و غسل نمودند، جبرئیل
ای؟ ولی به  بر زمین گذاشته اسرش نشسته بود، نزدشان آمد و گفت: مگر سالح ر
 ام. خداوند سوگند است که من [سالح] را بر زمین نگذاشته

 ؟ [به جھاد بروم].»فبه کدام طر«پرسیدند:  جپیامبر خدا 
ومی از یھود است (بنی ُقریظه]) اشاره نمود [بنی قریظه ق یوس هجا، و بگفت: ھمین

 که در مدینه سکونت داشتند]. 
 .)١(به طرف (بنی قریظه) حرکت کردند ج] گفت که: پیامبر خدا ل[عائشه

افِرِ يَ باب -١٣ تُلُ : الكَ دُ قْ دُ بَعْ دِّ يُسَ لِمُ فَ سْ مَّ يُ لِمَ ثُ تَلُ  املُسْ قْ يُ  وَ

 تدایشود، و ه کشد، و بعد از آن مسلمان می ] کافری مسلمانی را می۱۳باب [
 شود گردیده و کشته می

يِب  َ�نْ  -۱۲۲۰
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  يَْضَحُك « :قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 ُ   ا�َّ
َ

َحُدُهَما َ�ْقتُُل  رَُجلَْ�ِ  إِىل
َ
، َسِبيِل  يِف  َهَذا ُ�َقاتُِل : اجلَنَّةَ  يَْدُخَالنِ  اآلَخرَ  أ ِ  ُ�مَّ  َ�يُْقتَُل، ا�َّ

ُ  َ�تُوُب   ].۲۸۲۶[رواه ابلخاری:  »فَيُْستَْشَهدُ  الَقاتِِل، ىلَعَ  ا�َّ
 فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۲۲۰

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند که  ) خندق به معنی سنگر و یا حفره است، و این جنگ را از این جھت جنگ خندق می١ 

مسلمانان در دور شھر مدینه خندقی حفر نموده بودند تا از ھجوم کفار بر مدینه جلوگیری 
نموده و یکبارگی بر مسلمانان حمله کرده  نمایند، زیرا در این جنگ تمام احزاب کفار با ھم تحالف

شود، و این جنگ در سال چھارم  بودند، و از ھمین سبب این جنگ به نام غزوۀ احزاب نیز یاد می
 ھجری واقع گردید. 

) این حدیث داللت صریح بر این دارد که مالئکه با مجاھدین فی سبیل الله در جھاد اشتراک ٢ 
 نمایند. می
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روند،  می تکشد، و ھردو به بھش کس که یکی دیگری را می خداوند متعال از دو«
 ».خندند [بال کیف] می

شود، و [دیگری] قاتل او  کند و کشته می است که در راه خدا جھاد مییکی کسی «
و خداوند  شود] کند، [یعنی: مسلمان می ه میاست، [که کافر است، و بعد از آن] توب

کند] و به شھادت  کند، [و بعد از آن، در راه خدا جھاد می اش را قبول می توبه
 .)١(رسد می

ُ  ريَِضَ و َ�نُْه  -١٢٢١ َ�يُْت : قَاَل  ُه،َ�نْ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  َ�ْعدَ  خِبَيرَْبَ  َوُهوَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، رَُسوَل  يَا: َ�ُقلُْت  اْ�تَتَُحوَها، َما ِ ْسِهمْ  ا�َّ
َ
ُ  �ُْسِهمْ  الَ : الَعاِص  بِْن  َسِعيدِ  بَِ�  َ�ْعُض  َ�َقاَل  يِل، أ

َ
 هل

، رَُسوَل  يَا ِ بُو َ�َقاَل  ا�َّ
َ
: الَعاِص  بِْن  َسِعيدِ  اْ�نُ  َ�َقاَل  ، »قَْوقٍَل  ابِْن  قَاتُِل  َهَذا«: ُهَر�َْرةَ  أ

  لَِو�ٍْر، َواَعَجبًا
َّ

ٍن، قَُدومِ  ِمنْ  َعلَيْنَا تََدىل
ْ
َّ  َ�نىَْع  َضأ ْ�َرَمهُ  ُمْسِلمٍ  رَُجٍل  َ�تَْل  يلَعَ

َ
ُ  أ ، ىلَعَ  ا�َّ  يََديَّ

 ].٢٨٢٧ابلخاری: يََديِْه [رواه  ىلَعَ  يُِه�ِّ  َولَمْ 
آمدم که  جروایت است که گفت: در حالی نزد پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۱۲۲۱

به خیبر بودند، و مسلمانان خیبر را فتح کرده بودند، گفتم: یا رسول الله! حصۀ مرا ھم 
 بدھید. 

یکی از اوالد (سعید بن عاص) [که ابان ابن سعید باشد] گفت: یا رسول الله برایش 
 ندھید. چیزی

 ئل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسا -١
) در مراد از اطالق خنده و امثال آن بر خداوند متعال دو مذھب وجود دارد، اول: مذھب اھل ١ 

گویند مراد از این چیزھا، ھمان چیزی است که خداوند به خود نسبت داده است،  سلف: که می
یند: مراد از چنین صفاتی گو دانیم، دوم مذھب اھل تأویل: که می ولی منتھی کیفیت آن را نمی

باشد، و قبال نیز به این موضوع  ھا است، مثال: مراد از خنده الزم خنده که رضایت است می المز آن
 در جای مناسبش (مقدمه) اشاره نموده و توضحیات بیشتری دادیم.

شود که قاتل در حال کفر خود، آن مسلمان را به  ) از سیاق این حدیث چنین دانسته می٢ 
دت رسانده بود، و بعد از مسلمان شدن، خودش نیز به شھادت رسید، ولی آیا اگر مسلمانی شھا

شود، به  کشد، و باز خودش در جھاد فی سبیل الله کشته می مسلمان و یا مسلمانان دیگری را می
که باب را به آن عنوان نموده است، و نیز از سیاق  /رود، از استنباط امام بخاری جنت می

شود که این حکم خاص برای شخص اول است، نه دوم، گرچه بعضی از  ن دانسته میحدیث چنی
 گویند که این حکم شمولیت دارد، والله تعالی أعلم. علماء می
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 گوید] قاتل ابن قوقل است. ابوھریره گفت: این [شخصی که چنین می
ھی است که گربۀ وحشیی از کوه (ضان)، [نام کو [ابا] بن سعید گفت: عجیب است

شده، و بر من از کشته شدن مسلمانی که از دست  ند]، پاییباش که ابوھریره از آنجا می
نی: به شھادت رسیده است]، عیب من مورد اکرام خداوند قرار گرفته است [یع

ی: من در دست او در ھانت قرار نداد، [یعنگیرد، و خداوند مرا در دست او مورد ا می
 .)١(ته نشدم]کفر کش حال

ىلَ -١٤ وَ عَ زْ تَارَ الْعَ نْ اخْ مِ  باب: مَ وْ  الصَّ

 ]: کسی که جهاد را بر روزۀ نفلی ترجیح داده است۱۴باب [

�ََس ً�ْن : ۱۲۲۲
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  ْ�نَ  أ بُو اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  يَُصومُ  الَ  َطلَْحةَ  أ

ْجِل  ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
ا الَغْزِو، أ َرهُ  لَمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قُِبَض  فَلَمَّ

َ
 ُمْفِطًرا أ

 
َّ

وْ  فِْطرٍ  يَْومَ  إِال
َ
ْضىَح  أ

َ
 ].٢٨٢٨[رواه ابلخاری  »أ

برای  جدر زمان پیامبر خدا  )٢(هروایت است که گفت: ابوطلح سکاز انس بن مال
وفات نمودند،  جگرفت، ولی چون پیامبر خدا  آنکه جھاد کرده بتواند روزۀ [نفلی] نمی

 .)١(طر و عید قربان، بدون روزه باشدکه به جز از روز عید ف ندیدم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) ابن قوقل نامش: نعمان بن قوقل انصاری است، و کسی است که در جنگ احد به دست (ابان ١ 

 سعید) به شھادت رسیده بود. بن 
کند، نباید او را از آن گناه مورد سرزنش قرار داد، و یا برایش عیب  ) کسی که از گناھی توبه می٢ 

گرفت، زیرا وقتی که ابوھریره از کشتن ابن قوقل بر ابان بن سعید عیب گرفت، و ابان با 
 برای ابان بن سعید چیزی نگفتند. جشدیدترین لفظی جوابش را داد، پیامبر خدا 

 سازد. ) مسلمان شدن، گناھان گذشته را ولو آنکه کشتن مسلمانی باشد، محو می٣ 
اند، ولی اگر کسی از افراد لشکر  ) غنیمت تنھا برای کسانی است که در جھاد اشترک نموده٤ 

یز در غنیمت شریک بوده و امام او را برای انجام دادن کاری به جای دیگری فرستاده باشد، ن
را از غنائم بدر دادند، حال آنکه وی در جنگ حضو  سباشد، چنانچه پیامبر خدا سھم عثمان می

 او را موظف به کار دیگری ساخته بودند. جنداشت، زیرا پیامبر خدا 
وی زید بن سھل انصاری است، در بیعت عقبه و غزوۀ بدر اشتراک داشت، از دالوران و تیر  -٢

گفت: یا رسول الله!  ساخته بود، و می جروف بود، در غزوۀ احد خود را سپر پیامبر خدا اندازان مع
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وَ باب:  -١٥ بْعٌ سِ ةُ سَ ادَ هَ تْلِ  الشَّ  الْقَ

 ]: شهادت به غیر از کشته شدن هفت قسم است ۱۵باب [

ُ  َوَ�نُْه ريَِضَ  -۱۲۲۳ اُعونُ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ  ِللُكِّ  َشَهاَدةٌ  الطَّ
 ].٢٨٣٠[رواه ابلخاری:  »ُمْسِلمٍ 

مردن از مرض «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سکو از انس بن مال
  .)٢(»مسلمانی شھادت است (وبا) برای ھر

گفتند که: صدای ابوطلحه در  ججانم فدای جان شما، آواز بسیار مھیبی داشت، پیامبر خدا 
لشکر از صد نفر مؤثرتر است، در غزوۀ حنین بیست نفر از مشرکین را کشت، و وسائل جنگی 

 .)٢٣٥ -٥/٢٣٤اسد الغابه ( مت گرفتھا را به غنی آن

چھل سال زندگی کرد، و در تمام این چھل سال به جز از ایام  جبعد از پیامبر خدا  سابوطلحه -١
 ممنوعه، دیگه ھمه روزھا را روزه داشت.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
غیر از «فرمودند:  جکند که پیامبر خدا  روایت می س) امام مالک در موطأ از جابر بن عتیک١ 

شود، ھفت نوع شھید دیگر نیز وجود دارد: کسی که از  کسی که در جھاد فی سبیل الله شھید می
شود شھید است، کسی که از اثر مرض ذات  میرد، شھید است، کسی که غرق می اثر زخمی می

رد شھید است، کسی که از حریق می میرد شھید است، کسی که از مرض شکم می الجنب می
میرد شھید است، زنی که به اثر حمل  میرد شھید است، کسی که در انھدام خانه و دیوار می می

 میرد شھید است. شکم خود می
) شھید حقیقی آن است که در میدان جھاد با کفار، یا اھل بغی، و یا قطاع الطریق، به شھادت ٢ 

نگریده باشد، حکم چنین شھیدی آن است که غسل داده  رسیده باشد، و از مرگش دیتی الزم
 شود. شود و لی بر وی نماز جنازه خوانده می ھایش کفن می شود، و با خون و لباس نمی

شان حکمی است، یعنی: خداوند متعال به فضل و کرم خود برای  ) دیگر انواع شھداء، شھادت٣ 
وی از قبیل: کفن و غسل، و غیره حکم دھد، ولی در اجرای احکام دنی ھا درجۀ شھادت می آن
 ھا حکم بقیۀ اموات است. آن

                                                                                                                        



 ١٢٥  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

زَّ ببا -١٦ لِ اهللا عَ وْ :  : قَ لَّ جَ ْوِ�  َ�ۡ�ُ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  ٱۡلَ�ٰعُِدونَ  �َۡسَتوِي �َّ ﴿وَ
ُ
 أ

رِ  َ :  ﴾...ٱل�َّ هَ ولَ  ﴾رَِّحيًما َ�ُفوٗر�﴿إَلَی قَ

ون داشتن عذری از جهاد مؤمنانی که بد﴿]: این قول خداوند متعال که: ۱۶باب [
 ﴾زند...امتناع ور

نَّ «: قَاَل  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ثَابٍِت  ْ�نَ  َز�ْدَ َ�ْن : ١٢٢٤
َ
ِ  رَُسوَل  أ ْمَ�  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 أ

ْوِ�  َ�ۡ�ُ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  ٱۡلَ�ٰعُِدونَ  �َۡسَتوِي �َّ ﴿: َعلَيْهِ 
ُ
رِ  أ َ  َسبِيلِ  ِ�  َوٱلُۡمَ�ِٰهُدونَ  ٱل�َّ

 ِ مِّ  اْ�نُ  فََجاَءهُ  ،»﴾ٱ�َّ
ُ
، يُِملَُّها َوُهوَ  َمْكتُومٍ  أ َّ ، رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  يلَعَ ِ ْستَِطيعُ  لَوْ  ا�َّ

َ
 اجِلَهادَ  أ

َاَهْدُت 
َ
ْ�َ�  رَُجًال  َوَ�نَ  - جل

َ
نَْزَل  - أ

َ
ُ  فَأ   َ�بَاَركَ  ا�َّ

َ
 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  رَُسوهِلِ  ىلَعَ  َوَ�َعاىل

َّ  َ�ثَُقلَْت  فَِخِذي، ىلَعَ  َوفَِخُذهُ  نَّ  ِخْفُت  َحىتَّ  يلَعَ
َ
َي  ُ�مَّ  فَِخِذي، تَُرضَّ  أ نَْزَل  َ�نُْه، رُسِّ

َ
ُ  فَأ  ا�َّ

ْوِ�  َ�ۡ�ُ ﴿: وََجلَّ  َعزَّ 
ُ
رِ  أ َ  ].٢٨٣٣[رواه ابلخاری:  ﴾ٱل�َّ

این آیۀ کریمه را که  جکه گفت: پیامبر خدا  روایت است ساز زید بن ثابت -١٢٢٤
ورزند، با مجاھدینی که با جان و مال خود در راه خدا  مؤمنانی که از جھاد امتناع می«

در این وقت نوشتم،  کردند و من می بر من امالء می» کنند، برابر نیستند... جھاد می
را بر من امالء  تیآ این یی بود، آمد، و ایشان ھنوزبینا(أم مکتوم) که شخص نا

 کردند.  می
کردم، در حالی که  توانستم جھاد می وی گفت: یا رسول الله! اگر جھاد کرده می

بود، احساس سنگینی نمودم، تا جایی که ترسیدم  بر باالی رانم جران پیامبر خدا 
بود]، چون آثار وحی بر  وحی رشاید ران من کوفته شده و بشکند، [این سنگینی از اث

 .)١(»به استثنای اشخاص معذور..«...نمود که:  لف شد، این جزء آیت را خدواند نازطر

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
از جھاد امتناع  –بدون عذر  –مؤمنانی که «) تمام آیت بعد از نزول جزء اخیر چنین شد که: ١ 

 ».، برابر نیستند...کنند ورزند، با مجاھدینی که با جان و مال خود در راه خدا جھاد می می
) کسی که به سبب عذری به جھاد رفته نتواند، و در حقیقت نیتش این باشد که اگر آن عذر ٢ 

 جرفت، برایش مزد کسی است که به جھاد رفته است، و پیامبر خدا  بود به جھاد می موجود نمی
با ما ھستند، و  در مدینه کسانی وجود دارند که در ھر کوه و دشتی«در حدیث دیگری فرمودند: 

 ) خواھد آمد.١٢٢٨به سبب عذر آمده نتوانستند، چنانچه توضیح بیشتر آن در حدیث (

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٢٦

تَالِ باب: التَّ  -١٧ ىلَ الْقِ يضِ عَ رَ  حْ

 ق کردن به جهاد]: تشوی۱۷باب [

�َس  ۲۸۳۴ -١٢٢٥
َ
ُ  ريَِضَ َ�ْن أ ِ  رَُسوُل  َخَرجَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 إىِل

إَِذا اخلَنَْدِق،
نَْصارُ  الُمَهاِجُرونَ  فَ

َ
 َ�ْعَملُونَ  َعِبيدٌ  لَُهمْ  يَُ�نْ  فَلَمْ  بَارَِدٍة، َغَداةٍ  يِف  َ�ِْفُرونَ  َواأل

ا لَُهْم، َذلَِك  ى فَلَمَّ
َ
 اآلِخَرهْ، َعيُْش  الَعيَْش  إِنَّ  اللَُّهمَّ : " قَاَل  َواجلُوِع، انلََّصِب  ِمنَ  بِِهمْ  َما َرأ

نَْصارِ  فَاْغِفرْ 
َ ْ
يِب�َ  َ�َقالُوا َوالُمَهاِجَرهْ، لِأل ِ�ُ  ُ

َ
  :هل

ــــنُ  ْ َ
ــــنَ  � ي ِ

َّ
ــــاَ�ُعوا اذل ــــدً  بَ  اُ�َمَّ

 

ــــادِ  ىلَعَ   ــــا اجِلَه ــــا َم ــــدً  بَِقينَ بَ
َ
 اأ

 

 ].٢٨٣٤[رواه ابلخاری: 
به طرف خندق رفتند، و  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۱۲۲۵

روز بسیار سردی به کندن خندق مشغول ھستند،  و انصار در صبح ندیدند که مھاجری
چون این  ج، پیامبر خدا ھا کار کنند به عوض آنھا غالم و مزدوری نداشند که  و آن

 ی جز راحت آخرت نیست، پسخدایا! راحت: «ھا را دیدند فرمودند مشقت و گرسنگی آن
 »ھاجر و انصار بیامرزبرای مردم م

نده باشیم بر تا ز جانی ھستیم که با محمد سشان گفتند: ما ک ھا در جواب و آن
 .)١(ایم جھاد بیعت کرده

 از حکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) مراد از (خندق) در این حدیث نبوی شریف، خندقی است که مسلمانان در اطراف شھر مدینه ١ 

خبر رسید که تمام احزاب  جکه برای پیامبر خدا  حفر کرد ه بودند، و سبب حفر خندق آن بود
کفار با یکدیگر ھمدست شده و قصد حمله به مدینه را دارند، از این سبب این خندق را حفر 
نمودند، تا از ھجوم و گزند کفار در امان باشند، و کسی که به کندن خندق رھنمائی نمود، سلمان 

 ھجری واقع گردید.بود، و غزوۀ خندق در شوال سال پنجم  سفارسی
کند، ثوابش مانند ثواب کسی  ھا کار می ) کسی که در کندن سنگر، و یا پاسداری و امثال این٢ 

 است که در میدان جھاد باشد. 
 ) رجز خوانی به قصد تشویق بر کار، جواز دارد.٣ 

                                                 



 ١٢٧  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

قِ ببا -١٨ نْدَ رِ اخلَ فْ  : حَ

 ]: کندن خندق ۱۸باب [

�َُّهْم اكنوا َ�ُقولُوَن: : ١٢٢٦
َ
 َوَ�نُْه يف روايَة �

ــــًدا ــــاَ�ُعوا ُ�َمَّ ــــَن بَ ي ِ
َّ

ــــُن اذل ْ َ
� 

 

بَــــًدا 
َ
 ىلَعَ اإلِْســــَالِم مــــا بَِقينَــــا أ

 

يبُُهمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َوانلَّيِبُّ    َخْ�َ  الَ  إِنَّهُ  اللَُّهمَّ «:َوَ�ُقوُل  ُ�ِ
َّ

 َ�بَارِكْ  ... اآلِخَرهْ  َخْ�ُ  إِال
نَْصارِ  يِف 

َ
 ].٢٨٣٥[رواه ابلخاری:  »َوالُمَهاِجَرهْ  األ

ھا [ھنگام حفر خندق]  ه است که آندیگری آمددر روایت  سو از انس -١٢٢٦
که زنده ھستیم بر اسالم  یتتا وق ج گفتند: ما کسانی ھستیم که با محمد چنین می

 ایم.  بیعت کرده
خدایا! خیری جز خیر آخرت نیست، « ھا گفتند که در جواب آن جو پیامبر خدا 

 .)١(»پس برای انصار و مھاجرین برکت بده

 ازاحکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
گفتند، و در این حدیث آمده  ھا می درجواب آن جر خدا ) در حدیث گذشته آمده بود که پیامب١ 

گفتند، و سبب ان، اختالف حالت است، یعنی: گاھی  می جھا در جواب پیامبر خدا  است که آن
بود، و وجواب از  ج، و گاھی رجز از پیامبر خدا جرجز از صحابه بود، و جواب از پیامبر خدا 

 .شصحابه
 شل و دوم موجود است این است که: در روایت اول صحابه) و فرق دیگری که بین روایت او٢ 

ایم، و چون  ایم، و در روایت دوم گفتند که: بر اسالم بیعت کرده گفتند که: بر جھاد بیعت کرده
جھاد حکمی از احکام اسالم، و اسالم مستوجب جھاد است، بنابراین، این دو لفظ الزم و ملزوم 

 یکدیگرند.
در  ج) و باآلخره فرق سومی که بین روایت اول و دوم وجود دارد این است که: پیامبر خدا ٣ 

ھا برکت  روایت اول گفتند که: برای مھاجرین و انصار بیامرز، و در روایت دوم گفتند که: برای آن
، بده، و گرچه از نگاه لفظی بین این دو روایت فرق است، ولی از نگاه معنی فرق چندانی نیست

زیر آمرزیدن نوعی از انواع برکت است، و برکت مستلزم آمرزیدن است، و یا آنکه: در وقت مطرح 
ھا طلب برکت  ھا طلب مغفرت، و در وقت مطرح شدن اسالم برای آن شدن جھاد، برای آن

 .والله تعالی أعلم بالصوابکردنند،  می

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٢٨

اءِ  َعِن  -١٢٢٧ ُ  ريَِضَ  الرَبَ يُْت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  َرأ  يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْحَزاِب 
َ
اَب، َ�نُْقُل  األ َ اُب  َواَرى َوقَدْ  الرتُّ َ نَْت  لَْوالَ «: َ�ُقوُل  َوُهوَ  َ�ْطِنِه، َ�يَاَض  الرتُّ

َ
 اْهتََدْ�نَا، َما أ

ْ�نَا َوالَ  نِْزلَنْ  َصلَّيْنَا، َوالَ  تََصدَّ
َ
قَْدامَ  َوَ�بِِّت  َعلَيْنَا، َسِكينَةً  فَأ

َ
  إِنَّ  َالَ�يْنَا، إِنْ  األ

َ
ىل

ُ
 َ�َغْوا قَدْ  األ

َراُدوا إَِذا َعلَيْنَا
َ
بَيْنَا فِتْنَةً  أ

َ
 ].٢٨٣٧[رواه ابلخاری:  »أ

 را دیدم که جروایت است که گفت: در غزوۀ احزاب پیامبر خدا  ساز براء -١٢٢٧
شان را پوشانده بود  د، و در حالی که خاک، سفیدی شکمدادن خاک را انتقال می

دادیم و نه نماز  شدیم، نه صدقه می گفتند: خدایا! اگر تو نبودی ما ھدایت نمی می
ھای ما آرامی ببخش، و در وقت مالقات دشمن ما را ثابت قدم  خواندیم، پس بر دل می

 ورزیم. ھا ابا می اند، ولی از فتنه انگیزی آن کردهنگھدار، اینک دشمنان بر ما تجاوز 

وِ  -١٩ زْ نِ الْغَ رُ عَ ذْ بَهُ الْعُ سَ نْ حَ  باب: مَ

 ]: کسی که عذر، مانع رفتنش به جهاد شده است ۱۹باب [

�ٍَس  َ�نْ  -١٢٢٨
َ
ُ  ريَِضَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
 إِنَّ «: َ�َقاَل  َغَزاٍة، يِف  اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

قَْواًما
َ
  َواِديًا َوالَ  ِشْعبًا َسلَْكنَا َما َخلَْفنَا، بِالَْمِدينَةِ  أ

َّ
[رواه  »الُعْذرُ  َحبََسُهمُ  ِ�يِه، َمَعنَا َوُهمْ  إِال

 ].٢٨٣٩ابلخاری: 
 : ددر یکی از غزوات فرمودن جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس -۱۲۲۸

ایم مگر  ھستند که ما ھیچ دشت و درۀ را نپیمودهپشت سر ما در مدینه مردمانی «
 ر] زیرا از آمدن با ما معذو[یعنی: در ثواب با ما شریک ھستند اند، آنکه آنان با ما بوده

 .)١(» بودند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اید که  در مدینه کسانی را جا گذاشته«فرمودند:  جت دیگری آمده است که پیامبر خدا ) در روای١ 

اید مگر آنکه با شما  در ھیچ راھی نرفتید، و ھیچ نفقۀ نکردند، و ھیچ دشت و دامانی را نپیموده
ھا در مدینه ھستند، چگونه با ما بودند؟  اند، صحابه گفتند: یا رسول الله! در حالی که آن بوده

مرض مانع آمدن «، و در حدیث مسلم آمده است که: »است ھا شده فرمودند: عذر مانع آمدن آن
 ».ھا شده است آن
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بِيلِ اهللاِ -٢٠ مِ يفِ سَ وْ لِ الصَّ  باب: فَضْ

 فضیلت روزه گرفتن در جهاد :]۲۰[ باب 

يِب  َ�نْ  -١٢٢٩
َ
ُ  ريَِضَ  اخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

، َسِبيِل  يِف  يَْوًما َصامَ  َمنْ «: َ�ُقوُل  ِ دَ  ا�َّ ُ  َ�عَّ [رواه  »َخِر�ًفا َسبِْع�َ  انلَّارِ  َعِن  وَْجَههُ  ا�َّ
 ].٢٨٤٠ابلخاری: 
 را شنیدم که فرمودند:  جگفت: پیامبر خدا  روایت است که ساز ابو سعید -۱۲۲۹

کسی که یک روز در جھاد روزه بگیرد، خداوند او را [به فاصلۀ] ھفتاد سال [راه]، «
 .)١(»سازد از دوزخ دور می

٢١-  ٍ ريْ هُ بِخَ قَ لَ ياً أَوْ خَ ازِ زَ غَ هَّ نْ جَ لِ مَ  باب: فَضْ

 از بازماندگانشپرستی شایستۀ فضیلت مجهز نمودن مجاهد و یا سر ]:۲۱باب [

ُ  َريِضَ  َخادِلٍ  ْ�نُ  َز�ْدُ َ�ْن  -۱۲۳۰ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  َمنْ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

زَ  ِ  َسِبيِل  يِف  اَغِزً�ا َجهَّ ِ  َسِبيِل  يِف  اَغِزً�ا َخلََف  َوَمنْ  َغَزا، َ�َقدْ  ا�َّ [رواه  »َغَزا َ�َقدْ  خِبَْ�ٍ  ا�َّ
 ].۲۸۴۳ابلخاری: 

شود که اگر کسی به سبب عذری از انجام دادن کار نیکی باز مانده  ) از این حدیث دانسته می٢ 
ثواب آن کار برایش  –در صورت نبودن داشته باشد  –باشد، اگر واقعا نیت انجام دادن آن کار را 

 شود. داده می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، روزه نگرفتن برایش از  اش در جھاد می ) مجاھدی که روزه گرفتن سبب ضعف و ناتوانی١ 

روزه گرفتن بھتر است، زیرا ھدف اصلی برای این شخص جھاد است، و روزه گرفتن فرع و تابع 
 است، و منساب نیست، که فرع سبب اخالل به اصل شود.

به فاصلۀ صد سال به مسیر اسپ تیز رو، «) در روایت دیگری در مسند ابی یعلی آمده است که: ٢ 
، و در روایت دیگری (پنجصد سال و غیره نیز آمده است)، و سبب اختالف، »شود از دوزخ دور می

 .والله تعالی أعلماحوال صائمین از کمان اخالص، و غیره است، 
دار آن است که این شخص بین دو عبادتی که ھردوی  ھد روزه) سبب این اجر جزیل برای مجا٣ 

ھا مجادله و مبارزه با نفس و شھوت است، جمع کرده است، پس چنین ثوابی سزاور چنین  آن
 شخصی است.
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 فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز زید بن خالد -۱۲۳۰
کسی که مجاھدی را مجھز کند، مانند آن است که خودش جھاد کرده باشد، و «

پرستی کند، مانند آن است که زماندگان مجاھد به طور شایستۀ سرکسی که از با
 .)١(»خودش جھاد کرده باشد

�ٍَس  َ�نْ  -۱۲۳۱
َ
ُ  ريَِضَ  أ نَّ : قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ

َ
 يَْدُخُل  يَُ�نْ  لَمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

مِّ  َ�يِْت  َ�ْ�َ  بِالَْمِدينَةِ  بَيْتًا
ُ
  ُسلَيْمٍ  أ

َّ
ْزَواِجِه، ىلَعَ  إِال

َ
ُ، فَِقيَل  أ

َ
رمَْحَُها إِ�ِّ «: َ�َقاَل  هل

َ
ُخوَها قُِتَل  أ

َ
 أ

 ].٢٨٤٤ابلخاری: [رواه  »َميِع 
در مدینه به خانۀ ھیچکس  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۱۲۳۱

ن سبب را ارفتند، چون از ایش ن خود نمیاجز به خانۀ أم سلیم و جز به خانۀ ھمسر
 جویا شدند فرمودند: 

کنم، که برادرش در حالی که با من بود، به  من برای او از این جھت شفقت می«
 .)٢(»رسیدشھادت 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
نش به طور شایسته و کند، و یا از بازماندگا ) از این جھت برای کسی که مجاھدی را تجھیز می١ 

کند، به مانند آنکه خودش به جھاد رفته باشد ثواب است، که اگر کسی  مناسبی سرپرستی می
نباشد که وسائل جھاد را برای مجاھد آماده سازد، و یا کسی نباشد که از بازماندگان مجاھد به 

سبب رفتن تواند، پس کسی که  طور شایستۀ سرپرستی نماید، آن مجاھد به جھاد رفته نمی
شود، گویا شخصا به جھاد اشتراک نموده است، و از این سبب ثواب جھاد  مجاھد به جھاد می

 شود،  کامل برایش داده می
) اگر کسی باشد که ھم مجاھد را تجھیز نماید، و ھم از خانوادۀ او به طور شایستۀ سرپرستی ٢ 

گوید: ظاھر لفظ  می /بن ابی جمرهنماید، آیا برایش مزد یک مجھاد است، و یا مزد دو مجاھد؟ ا
 جحدیث شریف داللت بر این دارد که برای چنین شخصی مزد دو مجاھد است، زیرا پیامبر خدا

 اند.  ھر کدام از دو عمل را به طور مستقل که ارتباط به دیگری ندارد، ذکر کرده
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
برایش محرم  جبود، از این جھت پیامبر خدا  جۀ رضاعی پیامبر خدا خال س) ام سلیم مادر انس١ 

 بدون وجود محرم روا بود.  جاش بر ای پیامبر خدا  شدند، و رفتن به خانه شمرده می
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نُّطِ  -٢٢ تَالِ  باب: التَّحَ نْدَ القِ  عِ

 استعمال حنوط در وقت رفتن به جهاد :]۲۲باب [

نَّهُ ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  َوَ�نْهُ  -١١٣٢
َ
َماَمِة  :�

ْ
ىَت يَْوَم ايل

َ
 فَِخَذيْهِ  َ�نْ  َحرَسَ  َوقَدْ  ،قَيٍْس  ْ�نَ  ثَابَِت أ

، يَا: َ�َقاَل  َ�تََحنَُّط، َوُهوَ  نْ  َ�ِْبُسَك  َما َ�مِّ
َ
يِخ، اْ�نَ  يَا اآلنَ : قَاَل  تيَِجَء؟ الَ  أ

َ
 - َ�تََحنَُّط  وََجَعَل  أ

 َهَكَذا: َ�َقاَل  انلَّاِس، ِمنَ  انِْ�َشافًا احلَِديِث، يِف  فََذَكرَ  فََجلََس، َجاَء، ُ�مَّ  - احلَنُوِط  ِمنَ  َ�ْعِ� 
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َ�ْفَعُل  ُكنَّا َهَكَذا َما« الَقْوَم، نَُضارَِب  َحىتَّ  وُُجوِهنَا َ�نْ   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

قَْرانَُ�مْ  َعوَّْدُ�مْ  َما بِئَْس 
َ
 ].٢٨٤٥رواه ابلخاری: [ »أ

ثابت بن قیس  نزد )١(و در روز جنگ یمامهاروایت است که  سو از انس -۱۱۳۲
عمال جسم مرده استھایش را برھنه کرده و خوشبوئی را که به  و دید که ران )٢(آمد
 مالد.  به پاھایش می کنند می

) برادر ام سلیم که شھید شده بود، (حرام بن ملحان) نام داشت، و گرچه در معرکۀ که (حرام) ٢ 
به امر ایشان به جھاد  سحضور نداشتند، ولی چون (حرام) جبه شھادت رسیده بود، پیامبر خدا 

 واقع شده بود. جرفته و شھید شده بود، گویا شھادتش با پیامبر خدا 
رفتند، گاه گاھی به خانۀ أم حرم که مادر  به خانۀ أم سلیم می ج) ھمانطوری که پیامبر خدا ٣ 

به خانۀ أم حرام گاه گاھی  جر خدا رفتند، ولی چون رفتن پیامب (حرام بن ملحان) باسد نیز می
 گرفت، از این جھت راوی ذکر از آن به میان نیاورد ه است. صورت می

(یمامه) جایی است در دو منزلی طائف، و یمامه نام دختری بود که شخص سواره را از مسافت  -١
د که بین دید، اینجا را به نام ھمان دختر نام نھادند، و جنگ یمامه جنگی بو سه روز راه می

مسلمانان و بین پیروان مسیلمۀ کذاب در ربیع األول سال دوازدھم ھجری در خالفت ابوبکر 
واقع گردید، در این جنگ از طرف مسلمانان چھار صد و پنجاه نفر از قاریان قرآن به  سصدیق

ھا  شھادت رسیدند، و لشکریان مسیلمه حدود چھل ھزار نفر بودند، که بیست و یکھزار نفر آن
 کشته شد.  سکشته شدند، و خود مسیلمه به دست وحشی بن حرب، قاتل حمزه

وی ثابت بن قیس بن شماس است، و از جملۀ کسانی است که در جنگ یمامه به شھادت رسیده  -٢
است، بعد از اینکه به شھادت رسید، چون درع زیبایی داشت، یکی از مسلمانان درعش را 

و در خواب برای آن شخص گفت که درع من در بین دیگی در برداشت، کسی او را به خواب دید، 
باشم، و غالمم فالنی آزاد باشد، و  فالن مکان پنھان است، و از فالنی این قدر قرضدار می

بگوید، آن شخص  سھای دیگری نیز کرد، و از وی خواست که این سخنان را برای ابوبکر وصیت
مانجایی که گفته بود، پیدا کردند، و دیگر گفت: درع وی را از ھ سوصیتش را برای ابوبکر
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برایش] گفت: عم بزرگوارم! چه چیز مانع آمدن شما در صف مجاھدین  س[انس
 شود؟ می

آیم، و ھنوز ھم آن خوشبوئی به جانش استعمال  ام! اکنون می گفت: برادرم زاده
زیمت کرد، که [انس دوباره نزد ثابت] آمده و نشست، و در سخنان خود از ھ می

 مسلمانان یاد کرد.
از  ج[ثابت] گفت: از پیش رویم دور شوید تا به جھاد بروم، ما در زمان پیامبر خدا 

 .)١(اید خود را به چیز بدی عادت دادهکردیم، شما ھمنشینان  دشمن فرار نمی

ةِ  -٢٣ لِ الطَّلِيعَ  باب: فَضْ

 ]: فضیلت اطالع آوردن از دشمن۲۳باب [

ُ  ريَِضَ  َجابِرٍ  َ�نْ  -١٢٣٣ تِيِ�  َمنْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
ْ
 خِبرََبِ  يَأ

ْحَزاِب؟ يَْومَ  الَقْومِ 
َ
َ�ْ�ُ  قَاَل  »األ نَا،: الزُّ

َ
تِيِ�  َمنْ «: قَاَل  ُ�مَّ  أ

ْ
َ�ْ�ُ  قَاَل  ، »الَقْوِم؟ خِبَرَبِ  يَأ نَا،: الزُّ

َ
 أ

َ�ْ�ُ  وََحَواِريَّ  َحَواِر�ًّا نيَِبٍّ  ِللُكِّ  إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  [رواه ابلخاری:  »الزُّ
٢٨٤٦.[ 

ھایش را نیز اجراء نمودند، و گویند وی یگانه کسی است که بعد از مرگش وصیت نمود، و  وصیت
 وصیتش اجراء شد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
مخلوط شدن چند ) مراد از (حنوط) که در عنوان باب آمده است، عبارت از عطری است که از ١ 

 زنند. شود، و مرده را به آن عطر می عطر ساخته می
از عادت بد، فرار کردن از صف جھاد بود، که نباید چنین کاری صورت بگیرد،  س) مقصد ثابت٢ 

 بلکه باید تا آخرین لحظه به جھاد ادامه داد که یا بر دشمن پیروز گردید، و یا به شھادت رسید.
ش روا است که در وقت رفتن به معرکۀ جھاد، آمادگی به مرگ بگیرد، تا ) کسی که بخواھد برای٣ 

 مسئلۀ گریختن از دشمن در خاطرش خطور نکند.
) استعمال کردن خوشبوئی در وقت مرگ کار نیکی است، زیرا این وقتی است که مالئکه به سر ٤ 

 آیند.  وقت انسان می
 مود و مالمت کرد. گریزند، باید توبیخ ن ) کسانی را که از جھاد می٥ 
رو شدن با دشمن، دارای اقدام و شجاعت زیاد بودند، و از ھیچ چیزی  به رد وقت رو ش) صحابه٦ 

 ھراسیدند. نمی
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: )١(در غزوۀ احزاب فرمودند جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز جابر -۱۲۳۳
 ؟»کیست که خبر قوم را برایم بیاورد«

 گفت: من. سُزبیر
 ؟»کیست که خبر قوم را برایم بیاورد«باز فرمودند: 

 گفت: من. سُزبیر
 .)٢(»برای ھر پیامبری یاوری است، و یاور من، زبیر است«فرمودند:  جپیامبر خدا 

ادُ  -٢٤ هَ رِ  باب: اجلِ اجِ ِّ والْفَ عَ الْربَ اضٍ مَ  مَ

 ]: باید زیر بیرق نیکوکار و بدکار جهاد نمود۲۴باب [ 

َاِرّ�، ريَِضَ اُهللا َ�نُْه:  -۱۲۳۴
ْ

نَّ َ�ْن ُعْرَوَة ابل
َ
 اخلَيُْل « :قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

  اخلَْ�ُ  نََواِصيَها يِف  َمْعُقودٌ 
َ

ْجرُ : الِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِىل
َ
 ].۲۸۵۲[رواه ابلخاری:  »َوالَمْغنَمُ  األ

 فرمودند: جدا پیامبرخروایت است که  )٣(سیازعروۀ بارق -۱۲۳۴

گویند که ھمۀ احزاب  غزوۀ احزاب ھمان غزوۀ خندق است، و از این جھت آن را غزوۀ احزاب می -١
 کفار در جنگ با مسلمانان با یکدیگر ھمدست شده بودند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
) مراد از (قوم): یھود بنی قریظه است که در مدینه سکونت داشتند، و ھم پیمان مسلمانان ١ 

خبر رسید که یھود بنی قریظه نقض عھد کرده و به صف  جبودند، در این روز برای پیامبر خدا 
کسی برود، و ببیند که اساس این خبر چگونه اند، از این جھت خواستند تا  کفار دیگر پیوسته

 است، واقعیت دارد یا خیر؟
اند: کسی که خبر  بود، ولی علماء گفته س) مشھور آن است که آورندۀ خبر، حذیفه بن یمان٢ 

بود، زیرا بعد از اینکه کفار چندین روز مدینه را  سنقض عھد یھود بنی قریظه را آورد، زبیر
ھا اختالف پیدا شد، و ھر گروه از گروه دیگر به  ۀ نرسیدند، بین آنمحاصره نمودند و به نتیج

ھا را از  ھای آن ھا فرستاد، تا جایی که خیمه ھراس افتادند، و خداوند باد شدید و سردی را بر آن
 ججای کند، در این وقت تصمیم به فرار گرفتند، و کسی که خبر این فرار را برای پیامبر خدا 

 بود. سانآورد، حذیفه بن یم
وی عروه بن جعد بارقی است، بارق نام کوھی است، و وی در نزدیک آن کوه سکونت داشت، از  -٣

گفتند، به جھاد عالقۀ زیادی داشت، ازاین جھت چندین اسپ را برای  آن جھت او را بارقی می

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٣٤

ھا است، [و این خیر عبارت از]: ثواب در  پیشانی اسپ خیر و برکت تا روز قیامت در«
 .)١(»و [بدست آوردن] غنیمت در دنیا است خرتآ

�َِس  َ�نْ  ١٢٣٥
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ�ةُ «  ].٢٨٥١[رواه ابلخای:  »اخلَيِْل  نََوايِص  يِف  الرَبَ
برکت «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۱۲۳۵

 .)٢(»ھا است در پیشانی اسپ

زَّ  -٢٥ ولِهِ عَ ساً لقَ رَ تَبَسَ فَ نِ احْ :  باب: مَ لَّ جَ  ﴾...ٱۡ�َۡيلِ  ّرِ�َاطِ  َوِمن﴿وَ

اسپی  ﴾ها... و از آماده کردن اسپ﴿ به این قول خداوند که: ]: کسی که بنا۲۵باب [
 را نگهداری نماید

يِب  -١٢٣٦
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ  َمِن «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ِ  َسِبيلِ  يِف  فََرًسا اْحتَبََس  ِ  إِيَمانًا ا�َّ ُ  َوَرْوثَهُ  َوِر�َّهُ  ِشبََعهُ  فَإِنَّ  بِوَْعِدهِ، َوتَْصِديًقا بِا�َّ
َ

 يِف  َو�َْوهل
 ].٢٨٥٣[رواه ابلخاری:  »الِقيَاَمةِ  يَْومَ  ِمَ�انِهِ 

کسی که «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -١٢٣٦
اش آماده  به وعده دا و تصدیقایمان به خ اسپی را جھت جھاد فی سبیل الله به اساس

ھاد گوید: در سرای عروه دیدم که ھفتاد اسپ جھت ج جھاد آماده کرده بود، شبیب بن غرفده می
 ).٤٠٣/ ٣فی سبیل الله بسته شده بود، از تاریخ وفاتش اطالع نیافتم، اسد الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) اسپ در جھاد سبب خیر و برکت است، و ھر وسیلۀ دیگر امروزی که سبب تقویت مسلمانان ١ 

 شود. یدر جھاد گردد، جای اسپ را گرفته و سبب خیر و برکت م
شود، و در حدیث دیگری آمده است که پیامبر  ) جھاد تا روز قیامت ادامه دارد و منقطع نمی٢ 

 ».جھاد تا روز قیامت ادامه دارد«فرموند:  جخدا 
) ذکر گردیده است، و اینکه در ١٢٣٤در اصل کتاب (صحیح البخاری) ای حدیث پیش از حدیث ( -٢

دانم، شاید از روی اشتباه باشد، و شاید سبب  بش را نمیمختصر بعد از آن ذکر گردیده است، سب
 دیگری داشته باشد، والله تعالی أعلم.

                                                                                                                        



 ١٣٥  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

ب و علف آن اسپ وروث و بولش [یعنی: فضالتش] در روز قیامت در پلۀ آنماید، 
 .)١(»شود حسناتش حساب می

رِ  -٢٦ امَ احلِ سِ وَ رَ مِ الفَ  باب: اسْ

 گذاری اسپ و خر ]: نام۲۶باب [

 يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  اَكنَ «: قَاَل َ�ْن ِسْهِل بِْن َسْعٍد ريَِضَ اهللا َ�نُْه  -١٢٣٧
ُ  ُ�َقاُل  فََرٌس  َحائِِطنَا

َ
بُو قَاَل  ، »اللَُّحيُْف  هل

َ
ِ  َ�بْدِ  أ [رواه  »اللَُّخيُْف : َ�ْعُضُهمُ  َوقَاَل «: ا�َّ

 ].٢٨٥٥ ابلخاری:
در باغ ما  جروایت است که گفت: برای پیامبر خدا  ساز سھل بن سعد -١٢٣٧

 .)٢(گفتند اسپی بود به نام (ُلحیف)، وبعضی آن را (ُلَخیف) می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
 ھا. گوید: مراد از وزن فضالت، وزن ثواب فضالت است، نه خود آن می /) طوری که امام عینی١ 
کند، مانند کسی است که  سی که به اسپ خدمت میآن ک«) و در طبقات ابن سعد آمده است: ٢ 

، »دستش به صدقه دادن دراز است، و شاش و سرگین اسپ در روز قیامت مانند بوی مشک است
دھد، و  و شخصی به دیدن تمیم داری رفت، دید که برای اسپش جو در آب نم کرده و برایش می

ھا عوض تو این کار  شد که این نمیاند، آن شخص برایش گفت:  اش در نزدش نشسته اھل خانواده
ھیچ مسلمانی نیست «شنیدم که فرمودند:  جکردند، ولی از پیامبر خدا  کردند؟ گفت: می را می

که جو اسپ خود را نم کند، و برایش بخوراند، مگر اینکه خداوند به ھر دانۀ از آن جوھا برایش 
 است. ، و احادیث دیگری نیز به ھمین معنی آمده»دھد یک ثواب می

شود، و چیزھای مؤثرتر دیگری مانند:  ) چون در این زمان در جھاد از اسپ کمتر استفاده می٣ 
موتر (ماشین) و غیره جای اسپ را گرفته است، لذا اگر کسی وسیلۀ از وسائل جھاد امرزوی را 

کند، خداوند ھمانطوری که از نگھداری اسپ برای صاحبش  غرض جھاد فی سبیل الله آمده می
 دھد، امید است که از آماده کردن این وسائل نیز برای صاحبش ثواب بدھد.  واب میث

 برد ثواب می –ولو آنکه موفق به عمل نمودن به آن نشده باشد  –) انسان از نیت صادقانۀ خود ٤ 
 توان از مثال زدن استفاده نمود. ) برای افادۀ مطلوب می٥ 

 آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث  -٢
گفتند که دنبش بسیار دراز بود، تا جایی که گویا زمین را  ) آن اسپ را از آن جھت (لحیف) می١ 

پوشانید، و ھمچنین (لجیف) به حرف جیم نیز آمده است، و (لجیف) به معنی:  با دنب خود می

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٣٦

ُ  ريَِضَ  ُمَعاذٍ  َ�نْ  -١٢٣٨  مِحَارٍ  ىلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  رِْدَف  ُكنُْت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
ُ  ُ�َقاُل 

َ
، هل ِ  َحقَّ  تَْدِري َهْل  ُمَعاُذ، يَا«: َ�َقاَل  ُ�َفْ�ٌ م. » ِعبَاِدهِ  ىلَعَ  ا�َّ َورَسََد احلًديث وقَْد َ�َقدَّ

 ].١٢٨وانظر حديث رقم:  ٢٨٥٦: [رواه ابلخاری
روایت است که گفت: بر باالی خری که نامش (ُعَفیر) بود، بر  ساز معاذ -١٢٣٨

دانی که حق خدا بر  یا میآای معاذ! «سوار بودم، فرمودند:  جپشت سر پیامبر خدا 
 )١(؟ [و باقی حدیث را طوری که قبال گذشت بیان نمود].»ستچیبندگانش 

�َِس  َ�نْ  -۱۳۳۹
َ
ُ  ريَِضَ  أ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَاْستََعارَ  بِالَْمِدينَِة، فََزعٌ  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َا فَرًَسا وََسلَّمَ 
َ

ُ  ُ�َقاُل  نل
َ

ْ�نَا َما«: َ�َقاَل  َمنُْدوٌب، هل
َ
َْحًرا وََجْدنَاهُ  َو�ِنْ  فََزٍع  ِمنْ  َرأ [رواه  »بلَ

 ].٢٨٥٧ابلخاری: 
روایت است که گفت: در مدینه فریاد و غوغائی شنیده شد،  ساز انس -۱۳۳۹

شد به عاریت گرفته [و رفتند که از  اسپ ما را که به نام (مندوب) یاد می جپیامبر خدا 
غوغائی را ندیدم، ولی این اسپ د و اھیچ فری«قضیه خبر بگیرند]، برگشته و گفتند: 

 .)٢(»خروشید ھمچون دریا می

به  تیز و سریع است، و (لجیف) در اصل تیری است که پیکان آن عریض باشد، و (لخیف) به خاء،
 دو معنی آمده است: زدن به شدت، و سنگی که سفید و نازک باشد.

) نامگذاری اسپ نباید به نامی باشد که جنبۀ دینی داشته باشد، و یا به نام شخصیت و یا مقام ٢ 
 باشد، و یا داللت بر چیزی داشته باشد، که مخالف به احکام و مفاھیم اسالمی باشد. اسالمی می

 ل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائ -١
حفظ  جیکی از چھار نفری بود که تمام قرآن را در زمان حیات نبی کریم  س) معاذ بن جبل١ 

 کرده بودند، و سه نفر دیگر عبارت بودند از: زید بن ثابت، أبی بن کعب، و أبو زید انصاری.
دا و رسولش بھتر گفت: خ س) باقی حدیث این است که: و حق بندگان بر خدا چیست؟ معاذ٢ 

حق خدا بر بندگانش آن است که او را عبادت کنند، و برای «فرمودند:  جدانند، پیامبر خدا  می
وی شریکی قرار ندھند، و حق بندگان بر خدا آن است که کسی را که برای وی شریک قرار نداده 

از احکام و ) قبال گذشت، و ١٠٥این حدیث با اختالف اندکی به شمارۀ (». است، عذاب نکند
 مسائل متعلق به این حدیث آنکه: 

ھای مناسب، نامگذاری نمود، و اگر حیوان قوی و قدرتمند باشد، روا  توان به نام ) چارپایان را می٣ 
 است که دونفری بر آن سوار شوند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                                                                                        



 ١٣٧  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

سِ ٢٧ رَ ؤمِ الفَ نْ شُ رُ مِ كَ ذْ ا يُ  : مَ

 ]: آنچه که در شوم بودن اسپ آمده است۲۷[باب 

ِ  َ�بْدَ َ�ْن  -١٢٤٠ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ْ�نَ  ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
ْؤمُ  إِ�ََّما«: َ�ُقوُل  ِة، الَفَرِس، يِف : ثََالثَةٍ  يِف  الشُّ

َ
ارِ  َوالَمْرأ  ].٢٨٥٨[رواه ابلخاری:  »َوادلَّ

شنیدم که  جر خدا یامبروایت است که گفت: از پ باز عبدالله بن عمر -۱۲۴۰
 .)١(»اسپ، و در زن، و در خانه شوم بودن در سه چیز است: در«فرمودند: 

 ج) این اسپ یعنی: مندوب در رفتارش بسیار بطیء و سست بود، ولی بعد از اینکه پیامبر خدا ١ 
 رسید،  او را سوار شدند، بسیار چابک و سریع شد، تا جایی که ھیچ اسپی به او نمی

تر و با اقدام تر بودند، زیرا به مجرد شنیدن آن آواز غیر طبیعی،  از ھمگان شجاع ج) پیامبر خدا ٢
 ھمه پیشتر خود راه به آن محل رساندند.از 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند، و بسیار از  ) (شوم بودن) به اصطالح مردم ھمان چیزی است که آن را (آمد و نامد) می١ 

 عوام به بعضی از چیزھا عقیدۀ آمد و نامد دارند، از آن چیزھائی که خودم دیدم، و یا شنیدم این
گویند: جارو کردن خانه به شب آمد و نامد دارد، یعنی: نباید خانه را به شب جارو  است که می

کرد، عروسی کردن در بین دو عید که عید روزه و عید قربان باشد آمد و نامد دارد، پس نباید در 
روز بین این دو عید عروسی نمود، آوردن آرد در خانه به شب آمد و نامد دارد، لباس شستن در 

چھار شنبه آمد و نامد دارد، شستن فرش خانه آمد و نامد دارد، و ھمچنین مزخرفات بسیار 
 دیگری.

از فال بد گرفتن به طور مطلق نھی  ج) در احادیث صحیح بسیار آمده است که پیامبر خدا ٢ 

ٓ يُصِ  لَّن قُل﴿فرماید:  اند، و قرآن کریم نیز گواه بر این است، خداوند متعال می فرموده  َما إِ�َّ  يبَنَا
ُ  َكتََب  ٓ ﴿فرماید:  و می ﴾َ�َا ٱ�َّ َصاَب  َما

َ
ِصيبَةٍ  ِمن أ ، و اینکه در این حدیث ﴾ٱ�َّ  �ِإِۡذنِ  إِ�َّ  مُّ

اند که شوم بودن در سه چیز است، حکایت از اھل جاھلیت است که این سه چیز را شوم  گفته
 باشند.دانستند، نه آنکه این چیزھا در اصل شوم  می

گوید که  رفتند و گفتند: ابوھریره می لکند که دو نفر نزد عائشه ) امام طحاری روایت می٣ 
بسیا رد غضب شد و گفت: سوگند به ذاتی که  لعائشه» شآمت در زن و خانه اسپ است«

اھل «اند که:  اند، بلکه گفته این سخن را نگفته جقرآن را بر محمد ناز لکرده است که پیامبر خدا 
 ».گرفتند جاھلیت به این چیزھا می
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سِ با -٢٨ رَ امِ الفَ هَ  ب: سِ

 ]: حصۀ اسپ از غنیمت۲۸باب [

ُ  ريَِضَ َوَ�نُْه  -۱۲۴۱ نَّ «: َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  َسْهَمْ�ِ  لِلَْفَرِس  َجَعَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 ].٢٨٦٣[وراه ابلخاری:  »َسْهًما َولَِصاِحبِهِ 
اسپ دو  یبرا جدا خروایت است که پیامبر  بو از عبدالله بن عمر -۱۲۴۱
 .)١(ی صاحب اسپ، یک سھم تعیین نمودندسھم، و برا

بود، ولی  بود، در این سه چیز می ) و یا معنی حدیث نبوی شریف ایناست که: اگر فال بدی می٤ 
گویند: زن شوم آن است که بد خلق باشد، و اسپ شوم آن  ھا می فال بدی وجود ندارد ، و بعضی

به ھمین معنی حدیث ضعیفی نیز  است که نا فرمان باشد، و خانۀ شوم آن است که تنگ باشد، و
امده است، ولی آنچه که قابل اعتماد است، ھمان تاویل و توجیه اول است که شوم دانستن زن و 

 اسپ و خانه، مفکورۀ جاھلیت است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
مال غنیمت سه ) به اساس آنچه در این حدیث نبوی شریف آمده است، برای صاحب اسپ از ١ 

سھم است، یک سھم برای خودش، و دو سھم برای اسپش، و در احادیث بسیار دیگری نیز ھمین 
 معنی آمده است.

) جمھور علماء و از آن جمله ابویوسف و محمد از مذھب احناف با استناد بر این احادیث ٢  
 احب اسپ.اند که برای صاحب اسپ سه سھم است، دو سھم از اسپ و یک سھم از ص گفته

گوید که: برای اسپ  با استناد بر حدیثی که طبرانی روایت کرده است می /ولی امام ابوحنیفه 
گوید:  یک سھم و برای صحاب اسپ یک سھم است، و آن حدیث این است که مقداد بن عمرو می

ک ازاموال غنیمت برای خودم ی جروز جنگ بدر بر اسپی سوار بودم به نام (سبحه)، پیامبر خدا 
روایت شده است که گفته است: خوش  /سھم، و برای اسپ من یک سھم دادند، و از ابوحنیفه

ندارم که حیوانی را بر مسلمانی برتری بدھم، یعنی برای اسپ که حیوان است دو سھم بدھد، و 
 برای مجاھد مسلمان یک سھم.

ریق تنفیل است، دھد که: دو سھم دادن برای اسپ از ط و از احادیث جمھور چنین جواب می 
کند، نه آنکه  یعنی: چیزی است که امام آن را به طور بخشش ھر وقت که خواسته باشد اجراء می

 سھم واجبی در مال غنیمت باشد.
رسد این است  آنچه که راجح به نظر می /ولی با اعتراف کامل به مقام شامخ و واالی علمی امام 

صاحب آن یک سھم است، زیرا اول آنکه: احادیث که برای اسپ در مال غنیمت دو سھم، و برای 
صحیح بسیار مؤید این نظر است، دوم آنکه: تاثیر آن در تقویۀ مسلمانان و شکست دادن دشمنان 
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اءِ َعِن ا -١٢٤٢ رَبَ
ْ
ُ  ريَِضَ  اَعزٍِب  بِْن  ل ُ رَُجٌل:  :َ�نُْهَما ا�َّ

َ
نَُّه قاَل هل

َ
فََرْرُ�مْ �

َ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  أ  ا�َّ

؟ يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ٍ�ْ
ِ  رَُسوَل  لَِ�نَّ : قَاَل  ُحنَ  إِنَّ  يَِفرَّ  لَمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ا َو�ِنَّا ُرَماًة، قَْوًما اَكنُوا َهَواِزنَ  ْ�بََل  فَاْ�َهَزُموا َعلَيِْهْم، مَحَلْنَا لَِقينَاُهمْ  لَمَّ
َ
 ىلَعَ  الُمْسِلُمونَ  فَأ

َهاِم، َواْستَْقبَلُونَا الَغنَائِِم، ا بِالسِّ مَّ
َ
ِ  رَُسوُل  فَأ ، فَلَمْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ْ�تُهُ  فَلََقدْ  يَِفرَّ

َ
 َرأ

بَا َو�ِنَّ  ابَليَْضاِء، َ�ْغلَتِهِ  لََعَ�  َو�ِنَّهُ 
َ
: َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َوانلَّيِبُّ  بِِلَجاِمَها، آِخذٌ  ُسْفيَانَ  أ

نَا«
َ
نَا َكِذْب، الَ  انلَّيِبُّ  أ

َ
ِلْب  َ�بْدِ  اْ�نُ  أ  ].٢٨٦٤[رواه ابلخاری:  »الُمطَّ

روایت است که شخصی از وی پرسید: آیا در روز  باز براء بن عازب -١٢٤٢
 ھا گذاشته و فرار نموده بودید؟نت را ج(حنین) پیامبر خدا 

ان ماھری بودند، فرار نکردند، مردم ھواِزن تیرانداز جگفت: ولی خود پیامبر خدا 
آوری  لمانان مشغول جمعھا حمله کردیم گریتختند، و ھنگامی که مس اول که بر آن

 ھا با تیراندازی بر ما حمله نمودند. غنائم شدند، آن
، من خودم دیدم که بر قاطر سفید خود سوار فرار نکردند جخدا  رھم پیامب با آن

من «گفتند:  می جو پیامبر خدا بودند، و ابوسفیان لجام قاطر را در دست داشت، 
 .)١(»مت، من فرزند عبدالمطلباین سخن دروغ نیس مپیامبر

باشد، بنابراین، دو سھم دادن برای اسپ در جھاد، و یک سھم دادن برای شخصی که در جھاد  می
 ای است. اسپی ندارد، توزیع عادالنه

در جھاد بیش از یک اسپ داشته باشد، در نزد جمھور علماء، تنھا برای یک اسپش  ) اگر کسی٣ 
گویند: برایش از  شود، و اوزاعی و ثوری، و لیث، و احمد، و ابویوسف رحمھم الله می سھم داده می

  شود، و در بیشتر از دو اسپ سھمی نیست. دو اسپ سھم داده می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شان به  کنند، زیرا شجاعت و یقین از میدان جھاد فرار نمی †) ثابت است که انبیاء الله١ 

شان به شھادت، منافی با فرار است، و دیگر اینکه فرار کردن از پیش  نصرت خدا متعال و رغبت
باشند، از این جھت اگر کسی بگوید که  میروی دشمن عیب است، و انبیاء الله از عیوب مبراء 

از فالن میدان فرار کردند، و یا کدام عیب و نقص دیگری را به ایشان نسبت بدھد،  جپیامبر خدا 
 اش قبول نگردیده و باید مجازات شود. این سخنش کفر است، و توبه

را در دست داشت،  ج) مراد از ابوسفیان در این حدیث نبوی شریف که لجام قاطر پیامبر خدا ٢ 
است، نه  جابوسفیان مغیره بن حارث بن عبدالمطلب پسر عم و برادر رضاعی پیامبر خدا 
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هِ النَّبِيِّ  -٢٩ اقَ  ج باب: نَ

 ج]: شتر پیامبر خدا ۲۹باب [

�ٍَس  َ�نْ  -١٢٤٣
َ
ُ  ريَِضَ  أ  �َُس�َّ  نَاقَةٌ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

وْ : مُحَيْدٌ  قَاَل  - �ُْسبَُق  الَ  الَعْضبَاَء،
َ
ْعَرايِبٌّ  فََجاءَ  - �ُْسبَُق  تََ�ادُ  الَ  أ

َ
 فََشقَّ  فََسبََقَها، َ�ُعودٍ  ىلَعَ  أ

ِ  ىلَعَ  َحقٌّ «: َ�َقاَل  َعَرفَُه، َحىتَّ  الُمْسِلِم�َ  ىلَعَ  َذلَِك  نْ  ا�َّ
َ
ءٌ  يَْرتَِفعَ  الَ  أ ْ�يَا ِمنَ  يَشْ   ادلُّ

َّ
 إِال

 ].٢٨٧٢[ رواه ابلخاری:  »َعهُ وََض 
شتری بود به نام  جروایت است که گفت: برای پیامبر خدا  ساز انس -۱۲۴۳

کرد، شخص بادیه نشینی با شتر جوانی آمد،  َباء)، و ھیچ شتری از وی سبقت نمی(َعْض 
 سبقت گرفت، این امر بر مسلمانان گران تمام شد. جو از شتر پیامبر خدا 

ھیچ  قانون الھی آن است، که«ک کرده و فرمودند: این معنی را در جپیامبر خدا 
  .)١(»سازد شود، مگر آنکه آن را پس می چیزی در دنیا بلند نمی

ابوسفیان بن حرب، ابوسفیان که مغیره بن حارث باشد، از فضالی صحابه بود، و در سال بیستم 
 ھجری در مدینۀ منوره وفات یافت.

مرتکب چنین  شیره است، پس چگونه صحابه) اگر کسی بگوید که فرار از جھاد از گناھان کب٣ 
عملی گردیدند، در جواب باید گفت که فرار از جھاد وقتی از گناھان کبیره است، که مجاھد بعد 
از خارج شدن از میدان جنگ، قصد بازگشتن به آن جبھه را نداشته باشد، و کسی که به قصد 

شود، باکی نداشته و برایش  ارج مینجات از دشمن، و آمدگی گرفتن برای حملۀ جدید از میدان خ

ۥٓ  يَۡوَم�ِذٖ  يَُولِِّهمۡ  َوَمن﴿فرماید:  گناھی نیست، خداوند متعال می وۡ  ّلِقِتَالٍ  ُمتََحّرِٗفا إِ�َّ  ُدبَُرهُ
َ
ًا أ  ُمتََحّ�ِ

ِ  ّمِنَ  بَِغَضبٖ  بَآءَ  َ�َقدۡ  فِئَةٖ  إَِ�ٰ   .﴾ٱ�َّ
ر از مردھا و یک زن کس دیگری باقی نمانده بود، جز دوازده نف جدر این معرکه با پیامبر خدا  -٢ 

ھا عبارت بودند از: عتبه بن ابی لھب، معتب بن ابی لھب، جعفر بن ابوسفیان بن الحارث بن  و این
عبدالمطلب، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی بن ابی طالب، فضل بن عباس، أسامه بن العباس، 

ن الحارث بن عبدالمطلب، عقیل بن ابی طالب، و از قثم بن العباس، أیمن ابن أم أیمن، ربیعه ب
 .عنھم و عنھن جمیعا یالله تعال یرضھا أم سلیم أم انس بن مالک  زن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
 با اسپ جواز دارد. –و با قیاس بر آن  –) مسابقه دادن با شتر ١ 
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ْلِ  -٣٠ بَ إِىلَ النِّسَ  باب: محَ رَ وِ  اءِ القِ  النَّاسِ يفِ الْغزْ

 های آب را برای مردم در جهاد ها مشک ]: برداشتن زن۳۰باب [

ُ  ريَِضَ  َ�ْن ُعِمرِ  -١٢٤٤ نَُّه  َ�نُْه: ا�َّ
َ
 َ�بيَِقَ  الَمِدينَِة، �َِساءِ  ِمنْ  �َِساءٍ  َ�ْ�َ  ُمُروًطا قََسمَ �

ُ  َ�َقاَل  َجيٌِّد، ِمْرٌط 
َ

ِم�َ  يَا: ِعنَْدهُ  َمنْ  َ�ْعُض  هل
َ
ْعِط  الُمْؤِمنَِ�، أ

َ
ِ  رَُسولِ  اْ�نَةَ  َهَذا أ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

مَّ  يُِر�ُدونَ  ِعنَْدَك، الَّيِت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
ُ
ثُومٍ  أ

ْ
، بِنَْت  لُك ٍّ مُّ «: ُ�َمرُ  َ�َقاَل  يلَعِ

ُ
، َسِليٍط  أ َحقُّ

َ
مُّ  أ

ُ
 َوأ

نَْصاِر، �َِساءِ  ِمنْ  َسِليٍط 
َ
نْ  األ ِ  رَُسوَل  بَاَ�عَ  ِممَّ  فَإِ�ََّها«: ُ�َمرُ  قَاَل  »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َا تَْزفِرُ  اَكنَْت 
َ

ُحدٍ  يَْومَ  الِقَرَب  نل
ُ
 ].٢٨٨١[رواه ابلخاری:  »أ

 هھای مدین ھای از زن ھایی را در بین زن ُلنگ سروایت است که عمر -۱۲۴۴
 تقسیم نمود، یک ُلنگ خوبی باقی ماند.

ھا  نآکه در نزد تو است بده، مقصد  جبرایش گفتند: این را برای دختر پیامبر خدا 
 بود.  بعلی أم کلثوم دختر

تر است، و (أم سلیط) از زنان انصاری بود که با  فت: (أم ُسَلیط) متسحقگ سعمر
ب را آگفت: (أم سلیط) در جنگ بدر، مشک  سبیعت کرده بودند، عمر جپیامبر خدا 

 .)١(داد بود، و برای ما آب می برداشته

ھا اعتماد نمود، زیرا ھمۀ این چیزھا زائل  غره شد و یا بر آن ی) نباید در مظاھر و امتیازت دنو٢ 
 شدنی است، و آنچه که پاینده و باقی است، امتیازات اخروی است.

 ھا اعتراف نماید. ) انسان باید متواضع باشد، و به واقعیت٣ 
را برای بودند، و ھیچ امر نا گواری  جخواستار ھر خوبی و امتیازی برای پیامبر خدا  ش) صحابه٤ 

 داشتند. ایشان روا نمی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
داد، از آن جمله طوری  ) أم سلیط زنی از مردم انصار بود که در بعضی غزوات برای مردم آب می۱ 

 اشتراک نموده بود. جگفت در غزوۀ بدر، و این زن در غزوۀ خیبر نیز با پیامبر خدا  سکه عمر
به دنیا آمده بود، عمر بن  جاست، و در حیات پیامبر خدا  لثوم دختر فاطمه) ام کل۲ 

فرستم اگر خوشت آمد  گفت: او را نزدت می سخواستگاری نمود، علی سوی را از علی سخطاب
دھم، أم کلثوم خواست تا برای عمر بگوید که: این ھمان (بردی) است که برایت  برای به نکاح می

گفت: برای  لبرای أم کلثوم سگفت: عمر سین سخن را برای عمرگفته بودم، أم کلثوم ا
پدرت بگو که قبول دارم، خداوند تو را خیر بدھد، و در این وقت دستش را بر ساق پای أم 
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اواةِ النِّ  -٣١ دَ اءِ باب: مُ وِ يفِ الْغَ  حىرْ اجلَ  سَ  زْ

 ها را در جنگ زخمیها  ]: تداوی کردن زن۳۱باب [

َ�يِّعِ  َعِن  -۱۲۴۵  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ َ�ْغُزو  ُكنَّا«: قَالَْت  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها ُمَعوِّذٍ  بِنِْت  الرُّ
ُْدُمُهْم،  نَْسيِق فَ  وََسلَّمَ 

َ
َقْوَم، َو�

ْ
  الَقتَْ� و اجلَْرىَح،نَُردُّ وَ ال

َ
 ].۲۸۸۲[رواه ابلخاری:  »الَمِدينَةِ  إِىل

ذ)از (ُرَبیّ  -۱۲۴۵ در جھاد  جپیامبر خدا روایت است که گفت: با  لع بنت ُمَعوِّ
کردیم، و عالوه  ھا خدمت می دادیم و برای آن کردیم، مجاھدین را آب می اشتراک می
 .)١(دادیم میانتقال ھا را به مدینه  ھا و کشته بر آن زخمی

ةِ يفِ  -٣٢ اسَ رَ يفِ باب: احلِ وِ وَ زْ بِيلِ اهللاِ  الغَ  سَ

 ]: فضیلت حراست در جهاد فی سبیل الله۳۲باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ َ�ْن  -١٢٤٦ ا َسِهَر، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ  فَلَمَّ
َْت «: قَاَل  الَمِدينََة، قَِدمَ 

َ
ْصَحايِب  ِمنْ  رَُجًال  يل

َ
 َصوَْت  َسِمْعنَا إِذْ  ، »اللَّيْلَةَ  َ�ْرُُسِ�  َصاحِلًا أ

نَا: َ�َقاَل  ، »َهَذا؟ َمنْ «: َ�َقاَل  ِسَالٍح،
َ
يِب  ْ�نُ  َسْعدُ  أ

َ
ْحرَُسَك، ِجئُْت  َوقَّاٍص  أ

َ
 َص�َّ  انلَّيِبُّ  َونَامَ  ِأل

 ].٢٨٨٥: وََسلََّم [رواه ابلخرای َعلَيْهِ  اهللاُ 

کنی؟ اگر امیر المؤمنین نبودی  گذاشت، أم کلثوم برای عمر گفت: چنین کاری می لکلثوم
مد و گفت: مرا نزد پیر مرد بدی فرستاه بودی، و شکستم، بعد از آن نزد پدرش آ ات را می بینی

 گفت: آن شوھر تو است. سانجام داده بود، برای پدرش گفت: علی سآنچه را که عمر
اند، مد نظر گرفته شود،  ) باید در دادن امتیازات، خدمات کسانی که در راه اسالم خدمت کرده۳ 

ھمسر خود که در عین حال نوۀ پیامبر با در نظرر داشت این امر، أم سلیط را بر  سچناچه عمر
 بود، برتری داد. جخدا 

 اش نمایند. ) وزراء و ھمنشینان خلیفه باید برایش نظر نیک داده، و به کار خیری رھنمائی۴ 
 دھند، عملی سازد. ) بر خلیفه الزم نیست تا ھر آنچه را که برایش مشورت می۵ 

ھا  ھا به طور مستقیم در تداوی مرد  ن دارد که زنگوید: این حدیث داللت بر ای می /امام عینی -١
 ھا اشتراک داشتند. و پرستاری از آن

                                                                                                                        



 ١٤٣  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

بعد از آمدن به  ج روایت است که گفت: شبی پیامبر خدا لعائشه از -۱۲۴۶
شد  ام پیدا می کاش شخص مناسبی از صحابه«مدینه، به بیدار خوابی افتاده و فرمودند: 

 ».کرد که امشب از من حراست می
 ؟»کیستی«فرمودند:  جدر این وقت بود که آواز سالحی را شنیدیم، پیامبر خدا 

ت نمایم، و ھمان بود که ساام تا از شما حر : من سعد ابن ابی وقاصم، آمدهگفت
 .)١(خوابیدند جپیامبر خدا 

يِب  َ�نْ  -۱۲۴۷
َ
 َ�بْدُ  تَِعَس «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ،ُهَر�َْرَة ريَِضَ اُهللا َ�نْه أ

ينَاِر، رَْهِم، َوَ�بْدُ  ادلِّ ْعِطيَ  إِنْ  اخلَِميَصِة، َوَ�بْدُ  ادلِّ
ُ
، أ َ  َو�ِنْ  ريَِضَ  تَِعَس  َسِخَط، ُ�ْعَط  مْ ل

، َسِبيِل  يِف  فَرَِسهِ  بِِعنَانِ  آِخذٍ  ِلَعبْدٍ  ُطوَ�  اْ�تََقَش، فَالَ  ِشيَك  َو�َِذا َواْ�تََكَس، ِ ْشَعَث  ا�َّ
َ
ُسُه، أ

ْ
 َرأ

ةٍ  اقَةِ  يِف  اَكنَ  َو�ِنْ  احِلَراَسِة، يِف  اَكنَ  احِلَراَسِة، يِف  اَكنَ  إِنْ  قََدَماُه، ُمْغرَبَّ اقَِة، يِف  اَكنَ  السَّ  إِنِ  السَّ
َذنَ 

ْ
ُ، يُؤَْذنْ  لَمْ  اْستَأ

َ
عْ  لَمْ  َشَفعَ  َو�ِنْ  هل  ].۲۸۸۷[رواه ابلخاری: »�َُشفَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
پیش از آمدن به مدینه  ج) متن عربی حدیث داللت بر این دارد که بیدار خوابی پیامبر خدا ۱ 

واقع شده بوی، و حراست بعد از آن در مدینه، ولی طوری که در صحیح مسلم آمده است، بیدار 
و حراست از ایشان در مدینه واقع گردیده بود، و ترجمه ھم به اساس روایت  جخوابی پیامبر خدا 

 مسلم صورت گرفته است.
به مدینه واقع  جه در ابتدای آمدن پیامبر خدا ) ظاھر حدیث داللت بر این دارد که این واقع۲ 

 جدر نزد پیامبر خدا لشده است، ولی حقیقت امر چنین نیست، زیرا در ابتدای ھجرت عائشه
 نبود.

ُ ﴿منافی با این قول خداوند که:  ج) طلب حراست پیامبر خدا ۳   ﴾ٱ�َّاس ِمنَ  َ�ۡعِصُمكَ  َوٱ�َّ
 جن آیۀ کریمه داللت بر این ندارد که نباید پیامبر خدا نیست، زیرا طلب حراست پیش از نزول ای

از خود حراست نمایند، چنانچه وعده به نصرت دادن خدا، منافی با جھاد و مقابله با دشمنان دین 
 خدا نیست. 

 تواند برای حفاظت از خود، نگھبان و یا نگھبانانی را تعیین نماید. ) امیر و یا خلیفه می۴ 
باب، منافی با توکل نیست، زیرا توکل عمل قلبی، و وسائل و اسباب، عمل ) اتخاذ وسائل اس۵ 

 بدنی است.

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٤٤

بدبخت است «فرمودند: روایت است که  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۲۴۷
بندۀ دینار و درھم، و بندۀ رخت و لباس، اگر این چیزھا برایش داده شود، خوش و 

است، و اگر داده نشود، ناراضی و خشمگین است، [چنین کسی] بدبخت و  راضی
 ».تواند ری بخلد، آن را برآورده نمیابیچاره است، اگر به پایش خ

بخت کسی است که لجام اسپش را گرفته و به جھاد فی سبیل الله بیرون و خوش«
اول] وظیفۀ شود، موھایش پریشان، و پاھایش خاک آلود است، اگر برایش [در خط  می

 هفۀ دنباله روی لشکر داده شود، دنبالیکند، و اگر وظ نگھبانی داده شود نگھبانی می
 کند. را می روی لشکر

، ددھند ، و اگر شفاعت کسی را بکن اگر اجازۀ داخل شدن بخواھد برایش اجازه نمی
 .)١(»پذیرند شفاعتش را نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از کسی که عالقۀ شدید به دینار و درھم، و رخت و لباس دارد، به بندۀ  ج) اینکه پیامبر خدا ١ 

چنان به این  دینار و درھم، و بنده رخت و لباس تعبیر کردند، از این جھت است که این شخص آن
ھا از ھمه چیز خود گذشته است، و  مظاھر دنیوی فریفته شده است که در بدست آوردن آن

 ھا مشغول است. ده است، که گویا به عبادت آنطوری به این چیزھا فریفته ش
که بندۀ دینار و درھم (بدبخت و بیچاره است)، نفرینی بر چنین  جین سخن پیامبر خدا ) ا٢ 

شخصی است، یعنی: خداوند او را بدبخت و بیچاره کند، و یا بیان واقعیت از حالی این شخص 
داشته باشد، در حقیقت بدبخت و  است، یعنی: بعد از اینکه این شخص چنین راه و رفتاری

بیچاره شده است، زیرا خود را به چیزھای وابسته کرده است، که فانی بوده و دیر یا زود یا از 
 گذارد. ھا را به دیگران وا می دل پر حسرت آن یا بارود، و  دستش می

دھند، و اگر  که: (اگر اجازۀ داخل شدن بخواھد برایش اجازۀ نمی ج) این سخن پیامبر خدا ۳ 
پذیرد)، این است که: این شخص با ھمۀ اخالص و  شفاعت کسی را بکند، شفاعتش را نمی

نام و نشان است که اگر اجازه بخواھد که به مجلسی داخل شود،  چنان بی فداکاری خود، آن
 کنند. اعت کسی را بکند، شفاعتش را قبول نمیدھند، و اگر شف برایش اجازۀ داخل شدن نمی

                                                 



 ١٤٥  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

ةِ يفِ الْغَ : اخلِْ ببا -٣٣ مَ وِ دْ  زْ

 خدمت در جهاد]: ۳۳باب [

�ََس ْن �َ  -۱۲۴۸
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  ْ�نَ  أ ِ  رَُسولِ  َمعَ  َخرَْجُت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

  وََسلََّم،
َ

ْخُدُمُه، َخيرَْبَ  إىِل
َ
ا أ ُ  َوَ�َدا َراِجًعا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَِدمَ  فَلَمَّ

َ
ُحٌد، هل

ُ
: اَل قَ  أ

بُّنَا َجبٌَل  َهَذا« بُّهُ  ُ�ِ ِ
ُ

 ].٢٨٨٩[رواه ابلخاری:  »َو�
به طرف خیبر رفتم، و  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز انس -۱۲۴۸

شان نمایان  برگشتند، و کوه (احد) برای جکردم، چون پیامبر خدا  میرا خدمت ایشان 
 .)١(»این کوھی است که او ما را دوست دارد، و ما او را دوست داریم«شد، فرمودند: 

�ٍَس  َ�نْ  -١٢٤٩
َ
ُ  ريَِضَ  أ نَا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  ُكنَّا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ ْ�رَثُ

َ
  أ

ًّ
 ِظال

ِي
َّ

ا بِِ�َسائِِه، �َْستَِظلُّ  اذل مَّ
َ
ينَ  َوأ ِ

َّ
ا َشيْئًا، َ�ْعَملُوا فَلَمْ  َصاُموا اذل مَّ

َ
ينَ  َوأ ِ

َّ
ْ�َطُروا اذل

َ
 َ�بََعثُوا أ

اَكَب  ُوا، َواْمتََهنُوا الرِّ
َ
 ايلَْومَ  الُمْفِطُرونَ  َذَهَب «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  واََعجل

ْجرِ 
َ
 ].٢٨٩٠اه ابلخاری: [رو »بِاأل

رین سایه تشبودیم، و بی جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز انس -۱۲۴۹
 کرد. برای کسی بود که با چادرش بر باالی خود سایه می

، ولی کسانی که روزه را د، ھیچ کاری کرده نتوانستندو کسانی که روزه گرفتن
 خوردند، آب و علف شتران را آماده کرده و زحمت کشیدند و در خدمت دیگران بودند. 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود که محبت حقیقی باشد، و خداوند متعال بر  می جمراد از محبت کوه نسبت به پیامبر خدا  

را دوست داشت،  جھر کاری قادر و توانا است، و کوه (أحد) تنھا جمادی نبود که پیامبر خدا 
بر آن  جگذشت، دیدیم که تنۀ درختی که پیامبر خدا  جری که در قصۀ منبر پیامبر خدا طو
 دادند، از فراق ایشان به ناله افتاد، و ھمچنین مراد از محبت پیامبر خدا ایستادند و خطبه می می
شود که انسان  نسبت به کوه (أحد)، احتمال دارد که خود کوه (أحد) باشد، زیرا چه بسا می ج

شود که مراد از آن، اھل کوه (أحد) یعنی  ی را از جمادات دوست داشته باشد، چنانچه میچیز

 ﴾ٱۡلَقۡر�َةَ  لِ  َٔ َوۡ� ﴿فرماید:  مردم مدینۀ منوره باشند، و نظیر آن این قول خداوند متعال است که می
 که مراد از آن، اھل قریه است.

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٤٦

 .)١(»امروز روزه خوران ثواب کامل را بردند«فرمودند:  جپیامبر خدا 

بِيلِ اهللاباب:  -٣٤ مٍ يفِ سَ وْ بَاطِ يَ لِ رِ  فَضْ

 ]: فضیلت یک روز در صف جهاد۳۴باب [

اِعِديِّ  َسْعدٍ  بِْن  َسْهِل  َ�نْ  -١٢٥٠ ُ  ريَِضَ  السَّ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِ  َسِبيِل  يِف  يَْومٍ  ِرَ�اُط «: قَاَل  وََسلََّم، ْ�يَا ِمنَ  َخْ�ٌ  ا�َّ َحِدُ�مْ  َسْوِط  َوَموِْضعُ  َعلَيَْها، َوَما ادلُّ
َ
 ِمنَ  أ

ْ�يَا ِمنَ  َخْ�ٌ  اجلَنَّةِ  وَْحةُ  َعلَيَْها، َوَما ادلُّ ، َسِبيِل  يِف  الَعبْدُ  يَُروُحَها َوالرَّ ِ وِ  ا�َّ
َ
 ِمنَ  َخْ�ٌ  الَغْدَوةُ  أ

ْ�يَا  ].٢٨٩٢ رواه ابلخاری:[ »َعلَيَْها َوَما ادلُّ
 فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز سھل به سعد ساعدی -۱۲۵۰

وما فیھا بھتر است، و مساحت شالق یکی از  یک روز در صف جھاد بودن، از دنیا«
تن بنده به جھاد در یک (روحه)و شما در بھشت از ھمۀ دنیا وما فیھا بھتر است، و رف

 .)٢(»فیھا بھتر استدوه) از تمام دنیا وما (غ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
 واب خدمت کردن در جھاد، از ثواب روزه گرفتن در سفر بیشتر است. ) ث١ 
 ) مجاھدین در جھاد باید در خدمت یکدیگر باشند.٢ 
 تر از خود کار پسندیده و نیکی است. ) خدمت کردن برای شخصی باالتر ، و یا پائین٣ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
در یک قسمت از روز بین زوال افتاب تا غروب آن است، و (غدوه)  ) (روحه): عبارت از رفتن١ 

 رفتن در یک قسمت از روز بین طلوع افتاب تا زوال آن است.
ھا  تواند حقیقت نعمت ھای دنیا بھتر است، و انسان نمی ) اندک نعمتی در بھشت، از تمام نعمت٢ 

د: بھشت جائی است که آن را نه ان فرموده جبھشت را تصور نماید، زیرا طوری که پیامبر خدا 
 چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است، و نه در قلب ھیچ بشری خطور نموده است.

                                                 



 ١٤٧  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

بِ  -٣٥ رْ نيَ يفِ احلَ احلِ الصَّ اءِ وَ فَ عَ انَ بِالضُّ تَعَ ن اسْ  باب: مَ

 فان و اشخاص صالح کمک خواسته است ]: کسی که در جنگ از ضعی۳۵باب[

يب وقَّاٍص  -۱۲۵۱
َ
ُ  ريَِضَ َ�ْن َسْعِد ْ�ُن أ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  : قَاَل قَاَل َ�نُْه  ا�َّ

ونَ  َهْل «   َوتُْرَزقُونَ  ُ�نرَْصُ
َّ

 ].٢٨٩٢[رواه ابلخاری:  »بُِضَعَفائُِ�مْ  إِال
فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سسعد ابن ابی وقاص از -۱۲۵۱

 .)١(؟»شوید مگر جز این است که به سبب ضعیفان خود نصر داده، و روزی داده می«

يِب  َ�نْ  -۱۲۵۲
َ
ُ  ريَِضَ  َسِعيدٍ  أ يِت « :قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

ْ
 َزَمانٌ  يَأ

 َ�َعْم،: َ�يَُقاُل  وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َصِحَب  َمنْ  ِ�يُ�مْ : َ�يَُقاُل  انلَّاِس، ِمنَ  فِئَامٌ  َ�ْغُزو
يِت  ُ�مَّ  َعلَيِْه، َ�يُْفتَحُ 

ْ
ْصَحاَب  َصِحَب  َمنْ  ِ�يُ�مْ : َ�يَُقاُل  َزَماٌن، يَأ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  أ

يِت  ُ�مَّ  َ�يُْفتَُح، َ�َعْم،: َ�يَُقاُل  وََسلََّم؟
ْ
ْصَحاِب  َصاِحَب  َصِحَب  َمنْ  ِ�يُ�مْ : َ�يَُقاُل  َزَمانٌ  يَأ

َ
 أ

 ].۲۸۹۷[رواه ابلخاری:  »َ�يُْفتَحُ  َ�َعْم،: َ�يَُقاُل  وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ 
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابو سعید -۱۲۵۲

روند، و از یکدیگر پرسند که  ید که گروھی از مردم به جھاد میآ زمانی بر مردم می«
 را داشته باشد؟ جآیا کسی از شما ھست که شرف صحبت پیامبر خدا 

 ».شود ھا می شود که بلی و فتح نصیب آن در جواب گفته می
ھای  پرسند: آیا در بین شما کسی ھست که با صحابه آید که می و باز زمانی می«

 حبت نموده باشد؟ص جخدا  پیامبر
 شود. ھا می شود: بلی، و فتح نصیب آن گفته می

ھای صحابۀ  پرسند: آیا کسی از شما ھست که ھم صحبت که می آید مانی میزو باز «
 را دیده باشد؟ جپیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
کدر که بر بعشی از  گمان می سسبب ورود این حدیث نبوی شریف آن بود که سعد بن ابی وقصا 

 جایت است که گفت: سعد روز برای پیامبر خدا خدا رو /صحبه فضیلت دارد، از مکحول
فرمودند: مادتر از غمت گریه ند، مگر جز این است ه به سبب ضعفای خود، نصرت داده و روزی 

 شوید؟ داده می

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٤٨

 .)١(»شود ھا می شود، بلی، و فتح نصیب آن گفته می

يِ  -٣٦ مْ ىلَ الرَّ يضِ عَ رِ  باب: التَّحْ

 تیراندازیتشویق به  :]۳۶باب [

يِب َ�ْن  -١٢٥٣
َ
َسيْدٍ  أ

ُ
 ِح�َ  بَْدٍر، يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  أ

وا ِلُقَر�ٍْش  َصَفَفنَا َا وََصفُّ
َ

ْ�ثَبُوُ�مْ  إَِذا«: نل
َ
 ].٢٩٠٠[رواه ابلخاری:  »بِانلَّبِْل  َ�َعلَيُْ�مْ  أ

سید -۱۲۵۳
ُ
روایت است که گفت: در روز [جنگ] بدر ھنگامی که ما  )٢(ساز ابو أ

: ندفرمود جرائی کرده بودند، پیامبر خدا ر مقابل ما صف آدر مقابل قریش، و قریش د
 .)٣(»وقتی که به شما نزدیک شدند، از تیر استفاده کنید«

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ابه و و فضیلت صح جاین حدیث نبوی شریف داللت بر فضیلت صحبت و دیدار آن حضرت  

که  جتابعین دارد، و این معنی در احادیث دیگری نیز آمده است، از آن جمله این قول پیامبر خدا 
کنند، بعد از آن کسانی که  بھترین مردمان کسانی ھستند که در قرن من زندگی می«فرمودند: 
 ».آیند ھا می آیند، بعد از آن کسانی که بعد از آن ھا می بعد از آن

بن ربیعه انصاری خزرجی است، دارای قد کوتاه و موھای انبوھی بود، در اواخر استمش مالک  -٢

 .)١٣٧/ ٥(أسد الغابه: عمر خود کور شد، و در سال شصت و پنج ھجری وفایت یافت، 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
شایستۀ دارد، و در ) این حدیث نبوی شریف داللت بر این دارد که (تیراندازی) در جنگ اثر ١ 

شود، مانند: توپ، تفنگ، موشک،  عصر ما، مراد از تیرانداری ھر آن چیزی است که (انداخت) می
 ھا. و امثال این

کردند که فنون و وسائل جنگ را بیاموزند، و حتی برای  صحابه را تشویق می ج) پیامبر خدا ٢ 
، و این عبارت را برای »و مادرم فدای توپدر «کرد، گفتند:  کسی که با مھرات کاملی تیراندازی می

کسی دیگری نگفتند، لذا بر مسؤولین امر الزم است، که عدۀ را که شایستگی داشته باشند، به 
تمام وسائل جنگ امروزی، جھت دفاع از دین و وطن، و نوامیس، و جان و مال مردم تربیه و 

ھای  دھند، به دادن بخشش و مدال یھا از خود شایستگی نشان م تعلیم دھند، و کسانی که از آن
مناسب تشویق نمایند، و در راه آموختن فنون جنگ اگر ضرورت باشد، با شروط معینی کمک 

 خواستن از دیگران مانعی ندارد.

                                                 



 ١٤٩  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

بِهِ باب:  -٣٧ احِ ْسِ صَ َّسُ بِرتُ نْ يَرتَ مَ نِّ وَ  املِجَ

 ]: در ذکر َسَپر، و کسی که به سپر رفیق خود پناه گرفت۳۷[باب 

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  َ�نْ  -١٢٥٤ ْمَواُل  اَكنَْت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
ا انلَِّض�ِ  بَِ�  أ فَاءَ  ِممَّ

َ
ُ  أ  رَُسوهِلِ  ىلَعَ  ا�َّ

ا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ِ  لِرَُسولِ  فَاَكنَْت « ِرَ�ٍب، َوالَ  خِبَيٍْل، َعلَيْهِ  الُمْسِلُمونَ  يُوِجِف  لَمْ  ِممَّ  ا�َّ
ًة، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ْهِلهِ  ىلَعَ  ُ�نِْفُق  َوَ�نَ  َخاصَّ

َ
َالِح  يِف  بيَِقَ  َما َ�َْعُل  ُ�مَّ  َسنَِتِه، َ�َفَقةَ  أ  السِّ

ةً  َوالُكَراِع  ِ  َسِبيِل  يِف  ُعدَّ  ].٢٩٠٤[رواه ابلخاری:  »ا�َّ
روایت است که گفت: اموال (بنی نضیر) [که قومی از یھود  ساز عمر -۱۲۵۴

و قتال نصیب رسول خود ساخت، و  مدینه بودند] از چیزھایی بود که خدا بدون جنگ
 بود. جاین اموال خاص برای پیامبر خدا 

داشتند، و بقیه را  نفقۀ ساالنۀ اھل و عیال خود را از آن اموال برمی جو پیامبر خدا 
 .)١(دادند میتھیۀ سالح و اسپ جھت جھاد فی سبیل الله اختصاص برای 

١٢٥٥-  ّ ُ  ريَِضَ َ�ْن يلَعِ يُْت  َما: قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ي وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َرأ  رَُجًال  ُ�َفدِّ

يِب  فَِداكَ  اْرمِ «: َ�ُقوُل  َسِمْعتُهُ  َسْعدٍ  َ�ْعدَ 
َ
�ِّ  أ

ُ
 ].٢٩٠٥ابلخاری: [رواه  »َوأ

د از سعد عب جروایت است که گفت: نشنیدم که پیامبر خدا  ساز علی -١٢٥٥
[ابن ابی وقاص] برای کسی دیگری گفته باشند که (فدایت شوم)، و خودم از ایشان 

 .)٢(»تیراندازی کن! پدر و مادرم فدای تو!«گفتند:  شنیدم که برای سعد می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود  م (فیء) یاد میافتد، به نا آن اموالی که از کفار بدون جنگ و زد و خورد بدست مسلمانان می 

است، و به ھر طریق و به ھر جایی که خواسته باشند، از آن  جو این اموال خاص برای پیامبر خدا 
کنند، و بعد از پیامبر خدا خلیفۀ مسلمانان حسب مصلحت عامل و صواب دید خود در  استفاده می

 نماید. آن تصرف می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
برای  ساین سخن را جز برای (سعد) جداللت بر این دارد که پیامبر خدا  س) ظاھر کالم علی١ 

نیز س اند، حال آنکه ثابت است که برای بعضی اشخاص دیگر از آن جمله زبیر کس دیگری نگفته
جز برای  جاز گفتن این سخن از طرف پیامبر خدا  ساند، و شاید سبب این باشد که علی گفته

 سعد، برای شخص دیگری خبر نداشت.

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٥٠

يَةِ  -٣٨ لْ اءَ يفِ حِ ا جَ يُوفِ باب: مَ  السُّ

 مده است]: آنچه که دربارۀ زینت شمشیر آ۳۸باب [

ماَمَة ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: -١٢٥٦
ُ
يِب أ

َ
 ُسيُوفِِهمُ  ِحلْيَةُ  اَكنَْت  َما قَْوٌم، الُفتُوحَ  َ�تَحَ  لََقدْ « َ�ْن أ

َهَب  َة، َوالَ  اذلَّ  ].٢٩٠٩[رواه ابلخاری:  »َواحلَِديدَ  َواآلنَُك  الَعَاليِبَّ  ِحلْيَتُُهمْ  اَكنَْت  إِ�ََّما الِفضَّ
نی کردند که وحات را کساروایت است که [گفت]: این فت سهاز ابو امام -١٢٥٦

 .)١(ھا طال و نقر نبود، و زینتی که بود، از پوست و سرب و آھن بود آن زیور شمشیر

ا -٣٩ عِ  يفِ  قِيلَ  باب: مَ يصِ  ج النَّبِيِّ  دِرْ مِ القَ بِ  يفِ  وَ رْ  احلَ

 ج]: زره و لباس جنگ پیامبر خدا ۳۹باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -١٢٥٧  يِف  َوُهوَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
�ُْشُدكَ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «: ُ�بَّةٍ 

َ
َخذَ  »ايلَْومِ  َ�ْعدَ  ُ�ْعبَدْ  لَمْ  ِشئَْت  إِنْ  اللَُّهمَّ  َووَْعَدَك، َ�ْهَدكَ  أ

َ
بُو فَأ

َ
 بَْ�رٍ  أ

، رَُسوَل  يَا َحْسبَُك : َ�َقاَل  �ِيَِدهِ، ِ َْحَت  َ�َقدْ  ا�َّ
ْ
حل

َ
ْرِع، يِف  َوُهوَ  َر�َِّك  ىلَعَ  أ : َ�ُقوُل  َوُهوَ  فََخَرجَ  ادلِّ

) مراد از این قول که (فدایت شوم) و یا (پدر و مادرم فدای تو) کنایه از رضایت و اظھار محبت ٢ 
 است.

) اگر مقصود محبت خدائی و دینی باشد، گفتن این عبارت نسبت به شخصی که مستحق آن ٣ 
 باشد، جواز دراد.

شود، زیرا  و ماردم فدای تو)، توھینی برای پدر و مادر شمرده نمی ) گفتن این عبارت که (پدر٤ 
طوری که ھم اکنون یادآور شدیم، مراد از آن رضایت و اظھار محبت است، نه حقیقت فدا کردن 

 پدر و مادر برای شخصی که مخاطب این سخن است. 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدث آنکه:  -١
ین طور فھمیده شود که زیور اسلحۀ مجاھد باید از پوست و سرب، و آھن ) از این حدیث نباید ا١ 

باشد، و از چیزھای دیگر روا نیست، بلکه مراد آن است که در زمان اول، چون امکانات نداشتند به 
 شد. ھا می کردند و فتح نصیب آن ھمانگونه شمشیرھا جھاد می

مردھا حرام است، ولی اگر در زیور شمشیر  اند: گرچه استعمال طال و نقره برای ) علماء گفته٢ 
مجاھد بکار رود، باکی ندارد، و با قیاس بر شمشیر اگر اسلحۀ دیگری مانند توپ و تفنگ، به 

 تشویق مجاھد، و یا روی منفعت دیگری زر کاری شود، باکی ندراد.

                                                                                                                        



 ١٥١  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

بُرَ  َو�َُولُّونَ  ٱۡ�َۡمعُ  َسُيۡهَزمُ ﴿ اَعةُ  بَلِ  ٤٥ ٱ�ُّ اَعةُ  َموِۡعُدُهمۡ  ٱلسَّ ۡدَ�ٰ  َوٱلسَّ
َ
َمرُّ  أ

َ
و� ِروايَة:  ،﴾َوأ

 ].٢٩١٥[رواه ابلخاری: بَْدر يَْومَ َوذلَِك 
در [روز جنگ بدر]  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -١٢٥٧

از تو تو را  الھی! عھد و وعدۀ«در حالی که در قبۀ نشسته بودند دعا کردند که: 
 ».شوی امرو ز عبادت نمی خواھم، الھی! اگر خواسته باشی بعد از می

را گرفت و گفت: یا رسول الله! بس است، به درگاه  جدست پیامبر خدا  سرکابوب
 پروردگار خود خیلی زاری نمودید.

[بعد از اطمینان از اجابت دعا] در حالی که لباس جنگ را پوشیده  جو پیامبر خدا 
ھا [یعنی: مشرکین] شکست خواھند  این گروه«گفتند:  بودند از قبه بیرون شده و می

تر و  و روز قیامت سخت شان در روز قیامت است، اد، و وعدۀخورد و پشت خواھند د
 ».تر است تلخ

 .)١(واقعه در روز جنگ بدر بودو در روایت دیگری آمده است که: این 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
شوی)  که: (الھی! اگر خواسته باشی بعد از امروز عبادت نمی جدا ) مراد از این گفتۀ پیامبر خ١ 

عبادت کند، زیرا تو را  ماند که این است که: اگر من و این مسلمانان ھالک شویم، دیگر کسی نمی
شود تا مردم را به  خاتم النبیین بوده و پیامبر دیگری بعد از ایشان فرستاده نمی جپیامبر خدا 

 د.عبادت خدا دعوت نمای
شدند، عدۀ دیگری که از  چنانچه اگر این مسلمانانی که در جنگ بدر اشتراک داشتند کشته می 

 رفتند.  مسلمانان باقی ماندند، ذریعۀ مشرکین و کفار از بین می
) در فتح البمدی آمده است که: (بشر تا وقتی که بشر است، احساس خوف از وی به طور کامل ٢ 

وعدۀ نصر داده شده بود، و این ھمان چیزی بود که آن  جپیامبر خدا شود، ورنه برای  منتفی نمی
حکایت  ÷کردند، و از اینجا است که خداوند متعال از موسی را از خدا در دعای خود طلب می

ھا و عصاھای خود را انداختند، و مانند مار به حرکت درآمد،  کند: چون ساحران ریسمان می
من با تو و برادرت ھستم، ھمه چیز را «د متعال برایش بود که: ترسید، و این بعد از وعدۀ خداون

 ».بینم شنوم و می می

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٥٢

يرِ  -٤٠ رِ بِ  يفِ  باب: احلَ رْ  احلَ

 ]: پوشیدن لباس ابریشمین در جنگ۴۰باب [

�ٍَس ريَِضَ �َ « -١٢٥٨
َ
َص  ْن أ  الرَّمْحَِن  لَِعبْدِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ اُهللا َ�نُْه قَاَل: رَخَّ

َ�ْ�ِ  َعوٍْف، بِْن  ةٍ  ِمنْ  َحِر�ٍر، ِمنْ  قَِميٍص  يِف  َوالزُّ  .]٢٩١٩[رواه ابلخاری:  »بِِهَما اَكنَْت  ِحكَّ
بن  )١(رحمانبرای عبدال جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۱۲۵۸

 در جسم خود داشتند، پوشیدن لباسکه به سبب خارشی  ب)٢(عوف و زبیر
 .)٣(اجازه دادند ابریشمن را

وی عبدالرحمن بن عوف بن ابی عوف قرشی زھری است، نامش در جاھلیت عبد عمرو بود، و  -١
او را عبدالرحمن نامیدند، یکی از ھشت نفری است که در اول امر مسلمان شده  جپیامبر خدا 

و مدینه ھجرت نمود، یکی از عشرۀ مبشره به جنت، و یکی از شش نفری است بودند، به حبشه 
ھا را برای خالفت پیشنھاد نمود، در جنگ (احد) بیست و یک زخم برداشته بود، و  که عمر آن

پشت سرش  جھا به پایش بود که به سبب آن لنگید، در یکی از سفرھا پیامبر خدا  یکی از آن زخم
بسیار است، و در سال سی و پنج ھجری در مدینۀ منوره به سن ھفتاد و نماز خواندند، مناقبش 

 ).٣١٧ -٣١٣/ ٣پنج سالگی وفات نمود، اسد الغابه (
، و برادر زادۀ ام المؤمنین جوی زبیر بن عوام بن خویلد قرشی اسدی، و پسر عمۀ پیامبر خدا  -٢

م و یا پنجم کسی است است، به سن شانزده سالگی مسلمان شد، و چھار لخدیجه بنت خویلد
که مسلمان شده بودند، به حبشه و مدینۀ منوره ھجرت نمود، در غزوۀ بدر دستار زردی به سر 

اشتراک  جداشت، و مالئکه ھم ملبس به لباس او آمده بودند، در تمام غزوات با پیامبر خدا 
به خالفت ھا را  آن سداشت، یکی از عشرۀ مبشره به بھشت، ویکی از شش نفری است که عمر

ھا حتی یک درھم را به  کردند، و از درآمد آن پیشنھاد کرد، ھزار غالم داشت که برایش کار می
داد، به شصت و ھفت سالگی، در روز پنجشنبه دھم  برد، و ھمه را خیرات می خانۀ خود نمی

 ).١٩٩ -١٩٦/ ٢اسد الغابه (جمادی األوی سال سی و شش ھجری به شھادت رسید، 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٣
گوید:  می /در پوشدین لباس ابریشمین بین علماء اختالف نظر وجود دارد، امام شافعی 

پوشیدن لباس ابریشمین در وقت ضرورت مانند خارش و امثال آن جواز دارد، ابویوسف و محمد 
گوید: پوشیدن آن  می /مام ابو حنیفهدانند، و ا رحمھما الله پوشیدن ان را در حال جنگ روا می

 ھا زیرین جواز دارد، و بر روی لباس جواز ندارد. در لباس

                                                 



 ١٥٣  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

�َُّهَما َشَكَواَوَ�نُْه يف رواية:  -١٢٥٩
َ
�  

َ
 - الَقْمَل  َ�ْعِ�  - وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  إِىل

رَْخَص 
َ
 ].٢٩٢٠احلَِر�ر [رواه ابلخاری:  يِف  لَُهَما فَأ

ھای که به  در روایت دیگری آمده است که آن دو نفر از شپش ساز انس -١٢٥٩
ھا اجازه  شکایت کردند، و ایشان برای آن جشان پیدا شده بود، نزد پیامبر خدا  جان

 دادند که لباس ابریشمین بپوشند.

ا -٤١ ومِ  قِتَالِ  يفِ  قِيلَ  باب: مَ  الرُّ

 ]: آنچه که در مورد قتال اهل روم گفته شده است۴۱باب [

مُّ َ�ْن  -۱۲۶۰
ُ
�ََّها: َحَراٍم ريَِضَ اُهللا َ�نْها أ

َ
: َ�ُقوُل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمَعِت  �

ُل « وَّ
َ
يِت  ِمنْ  َجيٍْش  أ مَّ

ُ
وَْجبُوا قَدْ  ابَلْحرَ  َ�ْغُزونَ  أ

َ
مُّ  قَالَْت  ، »أ

ُ
ِ  رَُسوَل  يَا: قُلُْت : َحَرامٍ  أ نَا ا�َّ

َ
 أ

نِْت «: قَاَل  ِ�يِهْم؟
َ
ُل «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  ُ�مَّ  ، »ِ�يِهمْ  أ وَّ

َ
يِت  ِمنْ  َجيٍْش  أ مَّ

ُ
 َ�ْغُزونَ  أ

نَا: َ�ُقلُْت  ، »لَُهمْ  َمْغُفورٌ  َ�يرَْصَ  َمِدينَةَ 
َ
؟ رَُسوَل  يَا ِ�يِهمْ  أ ِ  ].۲۹۲۴[روه ابلخاری:  »الَ «: قَاَل  ا�َّ

شنیده است که  جروایت است که از پیامبر خدا  )١(لاز ام حرام -۱۲۶۰
بھشت را برای روند،  اولین لشکری که از امت من از راه دریا به جھاد می«ودند: فرم

 ».خود واجب ساختند
 ام حرام گفت: یا رسول الله! من در این لشکر خواھم بود؟ 

 ».بلی تو در این لشکر خواھی بود«فرمودند: 
 اولین لشکری که از امت من در شھر«د: نفرمود جگفت: بعد از آن پیامبر خدا 

 ».ھا را آمرزیده است قسطنطنیه به جھاد بروند، خداوند آن
 بود؟ ھمھا خوا ام حرام گفت: یا رسول الله! من در بین آن

 .)٢(»نه [نیستی]«فرمودند: 

اش قیلوله  وی ام حرام بنت ملحان بن خالد انصاری خزرجی است، نامش رمیصاء بود، و در خانه -١
ل شود، و در سا کردند، [قیلوله: خواب پیش از چاشت است]، و گفته بودند که وی شھید می می

اسد گشت از اسپش افتاد، و به قتل رسید،  بیست و ھفت ھجری وقتی که از جنگ قبرص برمی
 .)٥٧٥ - ٥٧٤/ ٥الغابه (

 از احکام و سائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٥٤

ودِ  -٤٢  باب: قِتَالِ اليَهُ

 ]: جنگ کردن با یهود ۴۲باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -۱۲۶۱ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ نَّ : َ�نُْهَما ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َحُدُهمْ  َ�ْتيَِبَ  َحىتَّ  ايلَُهوَد، ُ�َقاتِلُونَ « :قَاَل 
َ
، َ�بْدَ  يَا: َ�يَُقوُل  احلََجِر، َوَراءَ  أ ِ  َ�ُهوِديٌّ  َهَذا ا�َّ

اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ « »فَاْ�تُلْهُ  َوَرايِئ، [رواه ابلخاری:  َكَر بايق احلَديثَوذَ » ايلَُهودَ  ُ�َقاتِلُوا َحىتَّ  السَّ
۲۹۲۵ ،۲۹۲۶.[ 

 فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  بعبداللله بن عمر زا -۱۲۶۱
ھا در پشت سنگ پنھان  با یھود جنگ خواھید کرد، تا جایی که کسی از آن«

کند که ای بندۀ خدا! شخص یھودی در پناھم  شود، و سنگ [برای مجاھد] صدا می می
 ».باشد، بیا و او را به قتل برسان می

شود که با  قیامت تا آن وقت برپا نمی«ی آمده است که فرمودند: رگو در روایت دی
 .)١(و بقیۀ حدیث را ذکر نمود» یھود بجنگید...

بود، ابن جریر به نقل از بعضی از  س) اولین لشکری که از راه دریا به جنگ رفت، لشکر معاویه١ 
واقعه عبارت از جنگ قبرص است که در سال بیست و ھفتم ھجری در  گوید که این علماء می

 واقع گردید. سخالفت عثمان
قول راجح آن است که یزید بن معاویه در سال پنجاه و دو به «گوید:  ) صاحب کتاب (المرآة) می٢ 

، و به نقل از دیگرن گفته شده است که: معاویه لشکر بسیار کالنی را به »جنگ قسطنطنیه رفت
سر کردگی سفیان بن عوف به قسطنطنیه فرستاد، و در این جنگ ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، 

اشتراک داشتند، و ابوایوب انصاری در وقت محاصرۀ آنجا وفات نمود، امام  شو ابوایوب انصاری
ظاھر امر داللت بر این دارد که این بزرگان صحابه «گوید:  عینی در تعلیق خود بر این حدیث می

در این جنگ ھمراه سفیان بن عوف بودند نه ھمراه یزید بن معاویه شایستگی آن را نداشت که 
 این بزرگان صحابه در رکاب و خدمتش باشند.

) ھجری که شوھرش (عباده بن صامت) ھمراھش بود، از راه دریا به ٢٨) ام حرام در سال (٣ 
ر شدن بر مرکب خود، از باالی جنگ قبرص اشتراک نمود، و چون از جنگ برگشت، در وقت سوا

 در موردش تحقق یافت. جآن افتاد و مرد، و به این طریق خبر پیامبر خدا 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
پیوندند، زیرا در این وقت  ، به وقوع می÷) این واقعه در آخر زمان در وقت نزول عیسی١ 

 باشند. ن میو یھود با دجال لعی ÷مسلمانان با عیسی

                                                                                                                        



 ١٥٥  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

كِ  -٤٣ ْ  باب: قِتَالِ الرتُّ

 ]: جنگ با اتراک۴۳باب [

يِب َ�ْن  -۱۲۶۲
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : َ�نْهُ  ا�َّ  َ�ُقومُ  الَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

اَعةُ  َْك، ُ�َقاتِلُوا َحىتَّ  السَّ ، ِصَغارَ  الرتُّ ِ�ُ�ْ
َ
َف  الوُُجوهِ، مُحْرَ  األ

ْ
نُوِف، ُذل

ُ
نَّ  األ

َ
 وُُجوَهُهمُ  َكأ

اَعةُ  َ�ُقومُ  َوالَ  الُمْطَرقَُة، الَمَجانُّ  َعرُ  نَِعالُُهمُ  ْوًماقَ  ُ�َقاتِلُوا َحىتَّ  السَّ  ].۲۹۲۸[رواه ابلخای:  »الشَّ
 فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۲۶۲

شود که با اتراک بجنگید، و [اتراک مردمی ھستند] دارای  تا آنوقت قیامت نمی«
ت که از ھا سپری اس ار، که گویا روھای آنھای ھمو بینی چشمان کوچک، روھای سرخ

ھا مانند سپر ھموار و مدور است]، و قیامت  چرم پوش شده است، [یعنی: روی آن
 .)١(موئی است به جنگ بپردازید ھا آنھای  شود تا آنکه با مردمی که کفش نمی

وإنه عىل دھد،  ) نطق سنگ در این وقت نطق حقیقی است، و خداوند برایش این خصیصه را می٢ 

 .كل يشء قدير

 مانند. و امت وی تا آخر زمان باقی می ج) دین محمد ٣ 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
اند، و چیزی را که از آینده  ه خبر دادهدر این حدیث نبوی شریف از وقائع ایند ج) پیامبر خدا ١ 

گردد، و اگر تا امروز واقع گردیده باشد،  دھند بدون شک وحی است و حتما واقع می خبر می
 خوب، و اگر واقع نگردیده باشد، به طور حتم و یقین در آینده واقع خواھد گردید.

با اتراک به وقوع بر این نظر است که در سال ششصد و ھفدۀ ھجری جنگ  /) امام عینی٢ 
پیوسته است، زیرا در این سال لشکر بزرگی از اتراک بر ماوراء النھر و شھرھای خراسان حمله 

ھا نجات نیافت، بعد  ھای کوه پناه برده بودند کسی از دست آن نمودند، و جز کسانی که به مغاره
ردم بسیاری را کشتند، و از آن شھر ری، و قزوین، و ابھر، و زنجان،و اردبیل را خراب کردند، و م

ھا  ھا خود را به ستون ھا را بردند، و طوری که در بعضی از روایات آمده است، اسپ اطفال، و زن
 مساجد بستند.

                                                                                                                        



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٥٦

ع باب: -٤٤ ىلَ  اءِ الدُّ كِنيَ  عَ ِ ز املُرشْ ةِ بِاهلَ لَةِ  يمَ لْزَ الزَّ  وَ

 تزلزل]: دعا بر مشرکین به هزیمت و ۴۴باب [

ِ  َ�بْدَ  -۱۲۶۳ يِب  ْ�نَ  ا�َّ
َ
ْوَ�  أ

َ
ُ  َريِضَ  أ ِ  رَُسوُل  َداَع : َ�ُقوُل  َ�نُْهَما، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْحَزاِب  يَْومَ  وََسلَّمَ 
َ
ِ��َ  ىلَعَ  األ َل  اللَُّهمَّ «: َ�َقاَل  ،الُمرْشِ �عَ  الِكتَاِب، ُمْ�ِ  اْهِزمِ  اللَُّهمَّ  احِلَساِب، رَسِ

ْحَزاَب،
َ
 ].٢٩٣٣[رواه ابلخاری:  »َوَزلِْزلُْهمْ  اْهِزْمُهمْ  اللَُّهمَّ  األ

در  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز عبدالله ابن ابی أوفی -۱۲۶۳
 جنگ احزاب بر مشرکین نفرین کرده و گفتند که: 

ه ی، الھی! این احزاب را ھزیمت بدتب ھسحساالھی! تو نازل کنندۀ کتاب و سریع ال«
 .)١(»بساز متزلزل و

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٢٦٤ نَّ : َ�نَْها ا�َّ
َ
 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  َدَخلُوا ايلَُهوَد، أ

امُ : َ�َقالُوا َولَمْ : قُلُْت  »لَِك  َما«: َ�َقاَل  فَلََعنْتُُهْم، َعلَيَْك، السَّ
َ
 �َْسَميِع  فَلَمْ «: قَاَل  قَالُوا؟ َما �َْسَمعْ  أ

 ].٢٩٣٥[رواه ابلخاری:  »وََعلَيُْ�مْ  قُلُْت  َما
آمده و  جروایت است که: [مردمی از] یھود نزد پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۲۶۴

 مالسالم عليكد این چیز را به عوض: یعنی: مرگ بر تو باد [و یھو )(السام عليكگفتند: 

 ھا را لعنت کرد. آنل]، و عائشهدگفتن
 ؟»کنی ھا را لعنت می آن چرا«فرموند:  جپیامبر خدا 

 گفتم: مگر نشنیدید که چه گفتند؟ 

یعنی: »]موعليك: شان] گفتم مگر نشنیدی که من چه گفتم: [در جواب«فرمودند: 
 .)٢(»مرگ به خود شما باد]

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
 ) نفرین کردن بر دشمن در ھنگام جنگ جواز دارد.١ 
مت کردند نه دعای ھالکت، مقصد آن بود که از شر ھا دعای ھزی بر آن ج) اینکه پیامبر خدا ٢ 

ھا فعال خالص شوند، و نصرت نصیب مسلمانان گردد، و در عین حال امید داشتند که شاید در  آن
 ھا ھدایات گردیده و مسلمان شوند. آینده بعضی از آن

 ز احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ا -٢
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اءِ  -٤٥ عَ كِنيَ لل باب: الدُّ ِ رشْ  مُ دَ مْ  بِاهلُ هُ  لِيَتَأَلَّفَ

 ها  کردن برای هدایت مشرکین به امید الفت گرفتن آن]: دعا ۴۵باب [

بُوَ�ْن  -١٢٦٥
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ويِْسُّ  َ�ْمٍرو ْ�نُ  ُطَفيُْل  قَِدمَ : َ�نْهُ  ا�َّ ْصَحابُُه، ادلَّ

َ
 ىلَعَ  َوأ

، رَُسوَل  يَا: َ�َقالُوا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِ بَْت َعَص  َدوًْسا إِنَّ  ا�َّ
َ
َ  فَاْدعُ  ،ْت َوأ  َعلَيَْها، ا�َّ

ِت  َدوًْسا اْهدِ  اللَُّهمَّ «: قَاَل  َدوٌْس، َهلََكْت : فَِقيَل 
ْ
 ].٢٩٣٧[رواه ابلخاری:  »بِِهمْ  َوأ

و یارانش  )١(ل بن عمرو دوسیروایت است که گفت: ُطَفی ساز ابوھریره -١٢٦٥
آمده و گفتند: یا رسول الله! مردم (دوس) سرکشی و طغیان نمودند،  جنزد پیامبر خدا 

ھا این بود که به زنا  ھا نفرین کنید، [طغیان آن نآو از مسلمان شدند ابا ورزیدند، بر 
 گرفتار شده بودند].

کنند، و ھمگی  بر مردم (دوس) نفرین می جمردم با خود گفتند: اینک پیامبر خدا 
وس را الھی! مردم َد «دعا کرده و گفتند. ھا  ی در عوض برای آنرسند، ول به ھالکت می

 .)٢(»ھا را اینجا بیاور ھدایت کن و آن

(وعلیکم) (علیکم) آمده است، و از نگاه معنی این روایت ) در روایت ابن عیینه به عوض ۱ 
دھد، و این چیز مراد نیست، ولی (علیکم)  تر است، زیرا (وعلیکم) معنی اشتراک را می منسجم

دھد، و مراد ھمین چیز است، و در روایاتی که به اثبات (واو)  ھا می معنی رد لعنت را تنھا بر آن
 ند که (واو) زائد است.گوی یعنی (وعلیکم) آمده است، می

) اکثر علماء بر این نظر اند که جز در وقت ضرورت، نباید اول مسلمان بر اھل کتاب سالم بدھد، ۲ 
 و اگر کسی از اھل کتاب بر وی سالم کرد، او فقط جواب سالمش را بگوید.

اته) را نباید (وعلیکم اسالم)، ولی (ورحمة الله وبرک) در رد سالم بگوید: (علیکم) و یا بگوید: ۳ 
 بگوید.

به مکه بودند،  جاز دوس یمن بود، وی برای بار اول ھنگامی که پیامبر خدا  سطفیل بن عمرو -١
 جنزدشان آمد و مسلمان شد، سپس به (دوس) برگشت، و بعد از ھجرت، ھنگامی که پیامبر خدا 

زنده  جوقتی که پیامبر خدا در خیبر بودند با ھشتاد و یا نود نفر از قوم خود نزد ایشان آمد، و تا 
 بودند، از نزدشان نرفت، و در جنگ یمامه به شھادت رسید.

 ز احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ا -٢
گفت: یا رسول الله! پس  سھا دعای خیر نمودند، طفیل بن عمر برای آن ج) چون پیامبر خدا ۱ 

ھید که به سبب آن مردم (دوس) ھدایت ھا بفرستید، و برایم عالمۀ بد مرا غرض دعوت نزد آن
دعا کردند که خدایا برایش نوری بفرست، و ھمان بود که بین دو چشمش  جشوند، پیامبر خدا 
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اءِ باب:  -٤٦ عَ الَمِ  إِىلَ  ج النَّبِيِّ  دُ سْ ةِ، اإلِ النُّبُوَّ أَن وَ ذَ  الَ  وَ تَّخِ مْ  يَ هُ  اً بَعْض بَعْضُ

ابًا بَ نْ  أَرْ  اهللاِ دُونِ  مِ

که نباید کسی جز به اسالم و اعتراف به نبوت، و این ج]: دعوت پیامبر خدا ۴۶باب [
 پرسش قرار دهد خدا دیگری را مورد

ُ  ريَِضَ  َسْعدٍ  بِْن  َسْهِل  َ�نْ  -١٢٦٦ نَهِ  ا�َّ
َ
: َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمعَ  َ�نُْه: أ

ْعِطَ�َّ «: َخيرَْبَ  يَْومَ 
ُ َ
ايَةَ  أل ُ  َ�ْفتَحُ  رَُجًال  الرَّ لَِك  يَرُْجونَ  َ�َقاُموا ، »يََديْهِ  ىلَعَ  ا�َّ ُهمْ  ذِلَ ُّ�

َ
 ُ�ْعَطى، �

ُهمْ  َ�َغَدْوا
ُّ
نْ  يَرُْجو َوُ�

َ
ْ�نَ «: َ�َقاَل  ُ�ْعَطى، أ

َ
؟ أ ٌّ َمَر، َ�يْنَيِْه، �َْشتَيِك : فَِقيَل  ، »يلَعِ

َ
ُ، فَُديِعَ  فَأ

َ
 هل

  َ�يْنَيِْه، يِف  َ�بََصَق 
َ
أ نَّهُ  َحىتَّ  َماَكنَهُ  َ�رَبَ

َ
ٌء، بِهِ  يَُ�نْ  لَمْ  َك�  يَُ�ونُوا َحىتَّ  ُ�َقاتِلُُهمْ : َ�َقاَل  يَشْ

َل  َحىتَّ  رِْسِلَك، ىلَعَ «: َ�َقاَل  ِمثْلَنَا؟   اْدُ�ُهمْ  ُ�مَّ  �َِساَحِتِهْم، َ�ْ�ِ
َ

ْخرِبُْهمْ  اإلِْسَالِم، إىِل
َ
ُب  بَِما َوأ ِ�َ 

ِ  َعلَيِْهْم، نْ  فََوا�َّ
َ َ
 ].٢٩٤٢[رواه ابلخاری:  »انلََّعمِ  مُحْرِ  ِمنْ  لََك  َخْ�ٌ  َواِحدٌ  رَُجٌل  بَِك  ُ�ْهَدى أل

 جروایت است که در روز [جنگ] خیبر از پیامبر خدا  ساز سھل بن سعد -١٢٦٦
م که خداوند به دست ھد بیرق را [امروز] به دست کسی می«ودند: شنیده است که فرم
 ».کند او فتح را نصیب می

مردم برخاستند و ھر کدام آرزو داشتند که بیرق را به دست او بدھند، صبح که 
 جولی پیامبر خدا  بود که بیرق به دست او داده شود،آمدند، ھر کسی به آرزوی آن 

 ؟»علی کجا است«پرسیدند: 
 کند. گفتند: چشمانش درد می

ترسم که مردم بگویند این شخص مثله شده  گفت: خدایا می سنوری درخشیدن گرفت، طفیل
اریک پیش رویش را روشن اش منتقل گردید، و در شب ت است، و ھمان بود که آن (نور) به تازیانه

 گفتند. کرد و از ھمین سبب او را (صاحب نور) می می
 ) خداوند متعال دعای پیامبر خدا را اجابت نمود، و مردم دوس آمده و مسلمان شدند.۲ 
از رحمت و رآفت و شفقتی که بر مردمان داشتند، ھمیشه کوشش به ھدایت و  ج) پیامبر خدا ۳ 

داشتند ، ولو آنکه در مقام دشمنی و عداوت  ر امیدی به ھدایت قومی میھا داشتند، و اگ اسالم آن
نمودند،  ھا خودداری می کردند، و از نفرین کردند آن ھا دعای ھدایت می و ضالل بودند برای آن

 فجزاه اهللا عنا أفضل ما جازي نبيا عن أمته.
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مان وی مالیدند، آب دھان خود را به چش ج، پیامبر خدا امر کردند، و او را آوردند
 چنان خوب شد که گویا اصال درد چشمی نداشت. در ھمانجا چشمان وی آن

 شوند جنگ کنیم؟ یا باید با یھود تا وقتی که مثل ما مسلمان میآگفت:  سعلی
را به اسالم دعوت  ھا آنھا برسی، و  فرمودند: آرام باش و شتاب مکن! تا آنکه نزد آن

ھا واجب است با خبر بساز! به خداوند قسم اگر به  آن ھا را از آنچه که بر کن، و آن
 برایت از شترھای سرخی [که در راه خدا تو یک نفر به راه راست ھدایت شود،واسطۀ 

 .)١(»صدقه کنی] بھتر است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دھم که خداوند به  بیرق را [امروز] به دست کسی می«که: جیامبر خدا ) گفتن این سخن پ١ 

بنا به روایت ابن اسحاق از عمرو بن أکوع این بود که: پیامبر «کند  دست او فتح را نصیب می
ھا  ھای خیبر فرستادند، وی رفت و بعد از اینکه با آن را به طرف بعضی از قلعه سابوبکر جخدا

ھا جنگید،  را فرستادند، عمر نیز با آن سآن عمراز  ھا را فتح کند، بعد جنگید، نتوانست آن قلعه
فردا بیرق را بدست «فرمودند:  جھا را فتح کند، درین وقت پیامبر خدا  ولی نتوانست آن قلعه

دھم که خدا و رسول او را دوست دراند ، و او خدا و رسول را دوست دارد، و خداوند  کسی می
دادند، و خداوند بدست او  سکند، و ھمان بود که بیرق را بدست علی بدست او فتح را نصیب می

 فتح را نصیب مسلمانان ساخت.
دادند و  سعلی بیرق را بدست ج) در روایت عمرو بن أکوع مذکور آمده است که پیامبر خدا ٢ 

بیرق را گرفت و دویده به  س، علی»برو تا خداوند بدست تو فتح را نصیب کند«برایش گفتند: 
دویدند تا اینکه بیرق را در پائین یکی از  ھای خیبر رفت، و دیگران ھم در پی او می طرف قلعه

گفت: علی بن  پرسید: تو کیستی؟ سھای خیبر نصب کرد، یکی از یھودان از سر قلعه از علی قلعه
ابی طالب، آن شخص یھودی گفت: سوگند به کتابی که بر موسی نازل شده است که پیروز 

 برنگشت، و اولی قلعۀ که فتح شد، قلعۀ ناعم بود.  سشوید، و تا وقتی که خیبر فتح نشد، علی می
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نْ  باب: -٤٧ ادَ  مَ ةً  أَرَ وَ زْ  غَ رَّ وَ ا فَ هَ ِ نْ  بِغَريْ مَ بَّ  وَ وجَ  أَحَ رُ ر اخلُ فَ مَ  إِىلَ السَ وْ  يَ

مِيس  اخلَ

نگ را از دیگران پنهان نمود، و کسی که بیرون شدن ج]: کسی که رفتن به ۴۷باب [
 داشت می به سفر را در روز پنجشنبه دوست

ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  ْ�نَ  َ�ْن َكْعَب  -۱۲۶۸ ِ  رَُسوُل  اَكنَ  لََقلََّما«َ�نْه قَاَل: ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
  َسَفرٍ  يِف  َخَرجَ  إَِذا َ�ُْرُج، وََسلَّمَ 

َّ
 ].۲۹۴۹[رواه ابلخاری:  »اخلَِميِس  يَْومَ  إِال

شد که پیامبر  روایت است که گفت: بسیار کم می ساز کعب بن مالک -۱۲۶۸
 .)١(»رفتند، در غیر روز پنجشنبه عزم سفر کنند اگر به سفر می جخدا

دِيعِ  -٤٨  باب: التَّوْ

 ]: وداع کردن۴۸باب [

يِب  َ�نْ  -۱۲۶۸
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسوُل  َ�َعثَنَا: قَاَل َ�نُْه  ا�َّ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َا َوقَاَل  َ�ْعٍث 
َ

اُهَما قَُر�ٍْش  ِمنْ  لِرَُجلَْ�ِ  - َوفَُالنًا فَُالنًا لَِقيتُمْ  إِنْ «: نل قُوُهَما - َسمَّ  »بِانلَّارِ  فََحرِّ
تَيْنَاهُ  ُ�مَّ : قَاَل 

َ
ُعهُ  أ رَْدنَا ِح�َ  نُوَدِّ

َ
َمْرتُُ�مْ  ُكنُْت  إِ�ِّ «: َ�َقاَل  اخلُُروَج، أ

َ
نْ  أ

َ
قُوا أ َرِّ  َوفَُالنًا فَُالنًا حتُ

ُب  الَ  انلَّارَ  َو�ِنَّ  بِانلَّاِر،   بَِها ُ�َعذِّ
َّ

، إِال ُ َخْذُ�ُموُهَما فَإِنْ  ا�َّ
َ
 ].٢٩٥٤[رواه ابلخاری:  »فَاْ�تُلُوُهَما أ

ضمن لشکری در  جروایت است که گفت: ما را پیامبر خدا  سابوھریرهاز -۱۲۶۸
، درا دیدی اگر فالنی و فالنی«د: ده و گفتنرو نفر از قریش را نام ببه جایی فرستادند، و د

 ».تش بسوزانیدآ اھا را ب آن

 ز احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ا -١
و یا به قصد دیگری بود، بیشتر در روز پنجشنبه بود، و  خواه به قصد جھاد جسفر پیامبر خدا  

البته این به آن معنی نبود که در روزھای دیگری مانند روز شنبه و یا یکشنبه و غیره سفر 
خداوند برای امت من «فرمودند:  جکردند، و در حدیث دیگری آمده است که پیامبر خدا  نمی

 ».ده استبرکت را در روز شنبه و روز پنجشنبه آن نھا
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من برای شما «نیم، فرمودند: گفت ھنگام بیرون شدن آمدیم که با ایشان وداع ک
از خدا کس دیگری به  آتش بسوزانید، ولی چون غیربودم که فالنی و فالنی را به  گفته

 .)١(»ھا را گرفتید، به قتل برسانید کند، اگر آن آتش عذاب نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا نمودند، (ھبار بن أسود) و رفیقش بود  امر به سوختاندن آن ج) این دو نفری که پیامبر خدا ١ 

از شتر افتاد و  لرا رم داده بودند، و به این سبب زینب جکه شتر زینب دختر پیامبر خدا 
 ه:مریض شد، و قصه از این قرار بود ک

او را آزاد ساختند، بر او  جچون ابوالعاص شوھر زینب بدست مسلمانان اسیر گردید، و پیامبر خدا  
اش وفا کرد، و زینب  را نزدشان بفرستد، ابوالعاص به وعده لشرط نمودند که دخترشان زینب

د، و را رم دادن لفرستاد، و لی ھبار بن أسود و رفیقش آمده و شتر زینب جرا نزد پیامبر خدا 
بعد از این وقاعه  جاز شترش افتاد و به اثر این افتادن مریض شد، و پیامبر خدا  لزینب

ھا  ھا گفتند اگر ھبار و رفیقش را دستگیر نمودید بسوزانید ولی آن گروھی را فرستادند و برای آن
 موفق به دستگیری آن دو نفر نشدند.

اش قبول گردید، و به مدینه مھاجرت نمود،  بهو ھبار بن أسود بعد از فتح مکه مسلمان شد، و تو  
کرده بود، مردم او را دشنام  جحرمتی که نسبت به دختر پیامبر خدا  بعد از ھجرت نسبت به بی

تو را  شان گفت، فرمودند: ھرکس که رفت و این سخن را برای جدادند، ھبار نزد پیامبر خدا  می
این خبر را شنیدند، از دشنام دادنش خودداری دشنام داد، تو ھم او را دشنام بده، چون مردم 

 نمودند،
) در جواز سوختاندن به آتش بین علماء اختالف است، اکثر علماء بر این نظر اند که سوختاندن ٢ 

گویند: سوختاندن مرتد جواز دارد، و عدۀ دیگری از علماء  می سبه آتش روا نیست، ولی علی
، به این معنی که اگر کسی دیگری را به آتش گویند: سوختاندن در قصاص جواز دارد می

 سوختانده بود، اولیای مقتول حق دارند تا قاتل را به آتش بسوزانند.
 ) حکم کردن به اساس اجتھاد، و رجوع کردن از آن جواز دارد.٣ 
 ) نسخ سنت به سنت به اتفاق علماء جواز دارد.٤ 
ھای منطقۀ خود وداع کند،  شخصیت) مستحب است که مسافر در وقت سفر با بزرگان و ٥ 

 چنانچه باید دوستانش به وداعش بیایند.

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٦٢

عِ  -٤٩ مْ ةِ  باب: السَّ الطَّاعَ امِ لِإلِ  وَ  مَ

 ابت قول امام و فرمانبرداری از ویدر اج] ۴۹باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َ�نْ  -١٢٦٩ ْمعُ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْهَما، ا�َّ  السَّ
اَعةُ  إَِذا بِالَْمْعِصيَِة، يُْؤَمرْ  لَمْ  َما َحقٌّ  َوالطَّ

ِمرَ  فَ
ُ
[رواه  »َطاَعةَ  َوالَ  َسْمعَ  فَالَ  ِبَمْعِصيٍَة، أ

 ].٢٩٥٥ابلخاری: 
شنیدن و «یت است که فرمودند: روا جاز پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۲۶۹

به  و اگراست،  قتی که شخص امر به معصیت نشود، الزم] تا وراطاعت کردن [از امی
 .)١(»معصیت امر شد، شنیدن و طاعت کردنی نیست

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) به اجماع علماء فرمانبرداری از (ولی امر) تا وقتی که به معصیت امر نکند، واجب است، و ١ 

ته این تحریم فرمانبردرای در وقتی که به معصیت امر کرد، فرمانبرداری از وی حرام است، و الب
ھمان چیزی است که امر به معصیت کرده است، و در دیگر امور باید از وی فرمانبرداری نمود، 
یعنی: این طور نیست که اگر به معصیتی امر کرد باید بر علیه وی قیام کرد، زیرا طوری که در 

از دو حالت جواز ندارد کافر احادیث دیگری آمده است که قیام بر علیه (ولی امر) جز در یکی 
 شدن بعد از مسلمان بودن، و ترک اقامۀ نماز.

 –غیر از کفر و ترک اقامۀ نماز  –) اگر کسانی بر علیه (امام) نسبت به معصیت یا معاصی دیگری ٢ 
 ھا بر علیه (امام) جواز ندارد. که از وی سر زده است، قیام نمودند، جنگ کردن در پھلوی آن

 /امر) به عقوبتی امر کرد، در اطاعت امر وی بین علماء اختالف است، امام مالک ) اگر (ولی٣ 
عادل بود، باید از امرش  بگوید: اگر (ولی امر) مانند عمر بن خطاب و عمر بن عبدالعزیز می

شود نباید عقوبت را جاری  اطاعت نمود، ورنه تا وقتی که برای شخص حقیقت امر ثابت نمی
گویند: عقوبتی را که (اولیای امور) به آن  ه و ابویوسف و محمد رحمھم الله میسازد، امام ابوحنیف

گوید: اگر  می /کنند، انجام دادن آن برای موظف مسؤول روا است، و در روایتی محمد امر می
کند تا وقتی که شخص دیگری به حقانیت  آمر عادل نباشد، اجراء کردن عقوبتی که به آن امر می

 روا نیست، و در اجرای عقوبت زنا سه نفر دیگر شھادت بدھند. آن شھادت ندھد، 
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اتَلُ  -٥٠ قَ اءِ  مِن باب: يُ رَ امِ  وَ مَ تَّقَى اإلِ يُ  بِهِ  وَ

 ]: جنگ کردن از عقب امام و پناه گرفتن به آن ۵۰باب [

يِب ًهَر�َْرة ريَِضَ اُهللا َ�نْ  -١٢٧٠
َ
نَّه َسِمَع رَُسوَل اِهللا َص�َّ َ�ْن أ

َ
َ�ُقوُل: وََسلََّم  َعلَيْهِ  اهللاُ  ُه: �

ابُِقوَن).  ُْن اآلِخُروَن السَّ
َ

َطاَعِ�  َمنْ «(�
َ
َطاعَ  َ�َقدْ  أ

َ
، أ َ ، َعىَص  َ�َقدْ  َعَصاِ�  َوَمنْ  ا�َّ َ  َوَمنْ  ا�َّ

ِم�َ  يُِطعِ 
َ
َطاَعِ�، َ�َقدْ  األ

َ
ِم�َ  َ�ْعِص  َوَمنْ  أ

َ
 ِمنْ  ُ�َقاتَُل  ُجنَّةٌ  اِإلَمامُ  َو�ِ�ََّما َعَصاِ�، َ�َقدْ  األ

َمرَ  فَإِنْ  بِِه، َوُ�تَّىَق  َوَرائِهِ 
َ
ِ  بِتَْقَوى أ ُ  فَإِنَّ  وََعَدَل، ا�َّ

َ
ْجًرا بَِذلَِك  هل

َ
 َعلَيْهِ  فَإِنَّ  بَِغْ�ِهِ  قَاَل  َو�ِنْ  أ

 ].۲۹۵۷[رواه ابلخاری:  »ِمنْهُ 
شنیده است که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز ابوھریره-۱۲۷۰

 ».ایم و از ھمه پیشتر ھستیم ما [امت مسلمان] آخر آمده«فرمودند:  می
کسی که از من اطاعت کند، به تحقیق که از خدا اطاعت کرده «فرمودند:  و می

نی خدا را کرده است، و کسی اه تحقیق که نافرماست، و کسی که از من نافرمانی کند ب
که از امیر اطاعت کند، به تحقیق که از من اطاعت کرده است، و کسی که از امیر 

 ».نافرمانی کند، به تحقیق که از من نافرمانی کرده است
د، و رگی امام مانند سپر است، در پشت سرش [با کفار و اھل بغی] قتال صورت می«

دھد، و اگر  شود اگر تقوی و عدالت نماید، خداوند برایش ثواب می می به وی پناه جسته
 .)١(»باشد چیزی بر خالف آن بگوید، گناه آن بر ذمۀ خودش می

 ز احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ا -١
) معنی حدیث نبوی شریف این است که اگر (ولی امر) به چیزی امر کرد، باید آن را انجام داد، ۱ 

یر حق باشد، گناه آن و چیزی که به آن امر کرده است، اگر حق باشد، برایش ثواب است، و اگر غ
 کند، گناھی نیست. بر ذمۀ خود (ولی امر) است، و بر کسی که امر او را اجراء می

گوید که (ِمن)  می /امام کرمانی »فأن عليه منه«که فرمودند:  ج) در این قول پیامبر خدا ۲ 
اش  برای تبعیض است، یعنی: بعضی از گناه آنچه را که به غیر حق امر کرده است، بر ذمه

باشد، که البته در این صورت قسمت دیگر آن گناه بر ذمۀ کسی است که آن امر را اجراء کرده  می
داند، و البته  این نظر را تائید کرده و مامور را با آمر در گناه شریک می /است، و امام عینی

، چنین است، گویند که حسن بصری و عامر شعبی رحمھما الله به مجلس عمر بن ھبیره رفتند
سازد، آیا باید آن  ھا پرسید: امیر المؤمنین مرا به انجام دادن کاری مامور می عمر بن ھبیره از آن

کار را انجام بدھم یا نه؟ عامر شعبی گفت: تو مامور ھستی و گناه بر آمر است، ولی حسن 
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ةِ باب:  -٥١ بِ  يفِ  البَيْعَ رْ وا ال أَنْ  احلَ رُّ فِ  يَ

 ]: بیعت کردن بر اینکه از جنگ نگریزند۵۱باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  اْ�نُ َ�ْن  -١٢٧١  ِمنَّا اْجتََمعَ  َ�َما الُمْقِبِل  الَعامِ  ِمنَ  رََجْعنَا«: قَاَل  َ�نُْهَما ا�َّ
َجَرةِ  ىلَعَ  اْ�نَانِ  ْتََها، بَاَ�ْعنَا الَّيِت  الشَّ

َ
ِ  ِمنَ  رمَْحَةً  اَكنَْت  حت ُت  ، »ا�َّ

ْ
ل
َ
يِّ  ىلَعَ : نَافًِعا فََسأ

َ
ءٍ  أ  يَشْ

رْبِ  ىلَعَ  بَاَ�َعُهمْ  بَْل  َال،«: قَاَل  الَموِْت؟ ىلَعَ  بَاَ�َعُهْم،  ].٢٩٥٨[رواه ابلخاری:  »الصَّ
ر سال آینده [یعنی: در سال بعد روایت است که گفت: د باز ابن عمر -١٢٧١

صلح حدیبیه] که برگشتیم، حتی دو نفر از ما در تعیین درختی که در زیر آن با  از
 طرف خدا بود.  تفاق نظر نداشتیم، و این رحمتی ازبیعت کرده بودیم ا جپیامبر خدا 

] بر چه چیز بود] آیا بر این بود که تا جپرسید: بیعت [شما با پیامبر خدا کسی از و 
 سرحد] مرگ ایستادگی کنید؟ 

 .)١(ھا بر صبر کردن بیعت نمودند گفت: نه! با آن

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -۱۲۷۲ ُ  ريَِضَ  َز�ْدٍ  بِْن  ا�َّ ا«: قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ ةِ  َزَمنُ  اَكنَ  لَمَّ تَاهُ  احلَرَّ
َ
ُ  َ�َقاَل  آٍت  أ

َ
: هل

بَايِعُ  الَ : َ�َقاَل  الَموِْت، ىلَعَ  انلَّاَس  ُ�بَايِعُ  َحنَْظلَةَ  اْ�نَ  إِنَّ 
ُ
َحًدا َهَذا ىلَعَ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  َ�ْعدَ  أ  َص�َّ  ا�َّ

 ].٢٩٥٩[رواه ابلخاری: » وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ 

دھد،  از دست امیر نجات میتو را  گفت: روزی که از قصرت به قبرت بروی، خداوند /بصری
 از عقوبت خدا نجات بدھد. تو را  تواند لی امیر نمیو

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه -١
) مراد از درختی که اینجا ذکر گردیده است، درختی است که در زیر آن (بیعت رضوان) صورت ١ 

مسلمانان گرفته بود، و این ھمان بیعتی است که به سبب آن خداوند متعال رضایت خود را از 
ابراز نمود، و البته این یک نعمت عظمی و رحمت بزرگی از خداوند متعال بر این امت است، و 

اویز قرار داده و به این سبب به آن  ھا این واقعه را دست چون احتمال این وجود داشت که بعضی
خت پوشیده شدن آن در بدرخت تبرک بجویند، و آن را تعظیم نمایند، از این جھت ابن عمر

 را از نظر مسلمانان رحمتی دانست.
 ) بیعت باید بر صبر و ثبات باشد، خواه این صبر و ثبات منجر به مرگ شود و یا نشود.٢ 
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 نزدش شخىص (حره) ۀروایت است که گفت: در واقع سعبدالله بن زید از -۱۲۷۲
مت وگیرد که تا سرحد مرگ ایستاگی و مقا ز مردم بیعت میا ن ُحْنَظَله)ابآمد و گفت: (

 نمایند.
 جگفت: من بر چنین چیزی با ھیچ کسی بعد از پیامبر خدا  سعبدالله بن زید

 .)١(کنم بیعت نمی

ْ�َوِع  لََمةَ سَ  َ�نْ  -١٢٧٣
َ
ُ  ريَِضَ بِْن األ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  بَاَ�ْعُت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ُت  ُ�مَّ 
ْ
  َعَدل

َ
َجَرِة، ِظلِّ  إىِل ا الشَّ ْ�َوِع  اْ�نَ  يَا«: قَاَل  انلَّاُس  َخفَّ  فَلَمَّ

َ
الَ  األ

َ
: قُلُْت : قَاَل  »ُ�بَايُِع؟ أ

، رَُسوَل  يَا بَاَ�ْعُت  قَدْ  ِ يًْضاوَ «: قَاَل  ا�َّ
َ
ُ  َ�ُقلُْت  اثلَّاِ�يََة، َ�بَاَ�ْعتُهُ  »أ

َ
بَا يَا: هل

َ
يِّ  ىلَعَ  ُمْسِلمٍ  أ

َ
ءٍ  أ  يَشْ

 ].٢٩٦٠الَموِْت [رواه ابلخاری:  ىلَعَ : قَاَل  يَْوَمئٍِذ؟ ُ�بَايُِعونَ  ُكنْتُمْ 
 بیعت نمودم، و جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز سَلمه بن َاکوع -۱۲۷۳

ای ابن اکوع! «رمودند: سایۀ درختی نشستم، چون ازدحام مردم کم شد فبعد از آن زیر 
 ؟»کنی ت نمیآیا تو بیع
 : یا رسول الله! من بیعت کردم.مگفت

 ».دوباره بیعت کن«فرمودند: 
 باره بیعت کردم.من ھم دو

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
خورد و نماز  ) سبب واقعۀ (حره) آن بود که اھل مدینه شنیدند که یزید بن معاویه شراب می١ 

به این سبب از وی خلع بیعت نموده، و به عبدالله بن زبیر بیعت نمودند، این خبر خواند،  نمی
چون برای یزید رسید، گروھی را به سرکردگی مسلم بن عقبه به مدینه فرستاد، و این شخص در 
مدینه مرتکب فجایع ناگفتنی شد، از آن جمله اینکه: یکھزار و ھفتصد نفر از بزرگان مدینه، و ده 

 از عموم مردم را به قتل رسانید، و ...ھزار نفر 
 –باشد، به نام غسیل مالئکه  س) عبدالله بن حنظله بن ابی عامر است، پدرش که (حنظله)٢ 

مشھور است، و سببش آن بود که چون در غزوۀ  –اند  یعنی: کسی که مالئکه او را غسل داده
را غسل دادند، و سبب را از  خبر دادند که مالئکه او ج(أحد) به شھادت رسید، پیامبر خدا 

ھمسرش جویا شدند، ھمسرش گفت: حنظله جنب بود، و یک طرف سرخود را شسته بود که 
 جصدای رفتن به جھاد را شنید، ھمانطور نیمه غسل بیرون شد و به شھادت رسید، پیامبر خدا 

ر گردیده ، و ھمسرش از ھمان شب از وی باردا»دھند دیدم که مالئکه او را غسل می«گفتند: 
 عبدالله ھفت ساله بود. جبود، و فرزندش را عبدالله نامید، و ھنگام وفات پیامبر خدا 
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 کردید؟ کسی از وی پرسید: یا ابا مسلم! شما در آن ایام بر چه چیز بیعت می
 .)١(دم مرگ ایستادگی نمائیم گفت: بر اینکه تا

ُ  ريَِضَ  ُ�َاِشعٍ  َ�نْ  -١٢٧٤ َ�يُْت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
نَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ
يِخ، أ

َ
 َوأ

ْهِلَها الِهْجَرةُ  َمَضِت «: َ�َقاَل  الِهْجَرِة، ىلَعَ  بَايِْعنَا: َ�ُقلُْت 
َ
 ىلَعَ «: قَاَل  ُ�بَايُِعنَا؟ َعَالمَ : َ�ُقلُْت  ، »ِأل

 ].٢٩٦٣، ٢٩٦٢[رواه ابلخاری:  »َواجِلَهادِ  اإلِْسَالمِ 
آمده و  جم نزد پیامبر خدا روایت است که گفت: من با برادر ساز ُمجاشع -۱۲۷۴

 گفتم: با ما بر اینکه ھجرت نمائیم بیعت کنید.
 ».ھجرت برای مردمش گذشت«فرمودند: 

 کنید؟ بیعت میچه چیز با ما  گفتم: پس بر
 .)٢(بر اسالو بر جھاد«فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از ابن أکوع خواستند تا دوباره بیعت کند، سببش آن است که وی شخص  ج) اینکه پیامبر خدا ١ 

ھمین شجاعتش ثابت قدم بماند از وی خواستند تا  بسیار شجاع و دلیری بود، و برای آنکه در
 دوباره بیعت نماید.

) بیعت کردن تا سرحد مرگ، معنایش ثبات و پایداری است، ولو آنکه منجر به مرگ گردد، نه ٢ 
 آنکه بیعت بر آن باشد که شخص باید حتما خود را به کشتن بدھد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
بعد از «فرموده بودند:  جآمده بود، و پیامبر خدا  ج) مجاشع بعد از فتح مکه نزد پیامبر خدا ١ 

، وچون ھجرت از مکۀ مکرمه به »فتح مکه ھجرتی نیست، و آنچه که ھست جھاد و نیت است
 پایان رسیده بود، از این جھت بر ھجرت کردن با وی بیعت نکردند.

ھا برای ھمیشه  بیعت کرده بودند، جھاد بر آن جپیامبر خدا ) کسانی که پیش از فتح مکه با ٢ 
فرض بود، مگر آنکه به سبب عذری از رفتن به جھاد معذور باشند، و کسانی که بعد از فتح مکه 

 ھا احساس گردد. ھا فرض نبود؛ مگر آنکه ضرورتی به جھاد آن بیعت کرده بودند، جھاد بر آن
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مِ  -٥٢ زْ م باب: عَ ىلَ  امِ اإلِ ونَ  فِيام النَّاسِ  عَ طِيقُ  يُ

را داشته  نلف سازد که طاقت اجرای آمک]: امام باید مردم را به چیزی ۵۲باب [
 باشند.

ُ  َ�ْن ابِْن َمْسُعوٍد ريَِضَ  -۱۲۷۵ تَاِ�  لََقدْ : قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ
َ
لَِ�  رَُجٌل، ايلَْومَ  أ

َ
ْمرٍ  َ�نْ  فََسأ

َ
 َما أ

رُدُّ  َما َدَر�ُْت 
َ
يَْت : َ�َقاَل  َعلَيِْه، أ

َ
َرأ

َ
َمَرائِنَا َمعَ  َ�ُْرجُ  �َِشيًطا، ُمؤِْديًا رَُجًال  أ

ُ
 َ�يَْعِزمُ  الَمَغازِي، يِف  أ

ْشيَاءَ  يِف  َعلَيْنَا
َ
ِْصيَها؟ الَ  أ

ُ
ُ  َ�ُقلُْت  �

َ
ِ : هل ْدِري َما َوا�َّ

َ
قُوُل  امَ  أ

َ
  لََك، أ

َّ
نَّا إِال

َ
 انلَّيِبِّ  َمعَ  ُكنَّا« �

نْ  َ�َعىَس  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
ْمرٍ  يِف  َعلَيْنَا َ�ْعِزمَ  الَ  أ

َ
  أ

َّ
ةً  إِال َحَدُ�مْ  َو�ِنَّ  َ�ْفَعلَُه، َحىتَّ  َمرَّ

َ
 أ

، ا�َّىَق  َما خِبَْ�ٍ  يََزاَل  لَنْ  َ ءٌ  َ�ْفِسهِ  يِف  َشكَّ  َو�َِذا ا�َّ َل  يَشْ
َ
وَْشَك  ِمنُْه، فََشَفاهُ  رَُجًال، َسأ

َ
نْ  َوأ

َ
 الَ  أ

ُدوُه، ِ
َ

ِي جت
َّ

َ  الَ  َواذل
َ

  إِهل
َّ

ْذُكرُ  َما ُهوَ  إِال
َ
ْ�يَا ِمنَ  َ�رَبَ  َما أ   ادلُّ

َّ
 َوَ�يِقَ  َصْفُوهُ  رُشَِب، اَكثلَّْغِب  إِال

 ].٢٩٦٤ [رواه ابلخاری: »َكَدُرهُ 
گفت: امروز شخصی نزدم آمد، و از چیزی  روایت است که ساز ابن مسعود -۱۲۷۵

بگویم، ازمن پرسید: اگر جوان مسلحی با  جواب او را چه ماز من پرسید که ندانست
ن را نداریم امر آھای که طاقت ر، ما را به چیزامیران ما به جھاد بیرون شود، و آن امی

 [یعنی: از وی اطاعت بکنیم یا نه]؟ کند، چه باید کرد؟ 
دانم برای تو چه بگویم؟ آنچه که  وند سوگند نمیاگفت: به خد سابن مسعود

دادیم، ایشان  بودیم، و تا یک چیز را انجام نمی جبا پیامبر خدا دانم این است که ما  می
 کردند.  امر نمی ما را به انجام دادن چیز دیگری

رد چیزی به موو کسی که از شما از خدا بترسد، به خیر و عافیت است، و اگر در 
ی] پرسان کند، [و آن عالم] شما را به راه نجات رھنمائی ملشک افتاد، از شخص [عا

خواھد کرد، ولی زود است زمانی بیاید که چنین شخصی را نتوانید پیدا کنید، و به 
کنم که بھتر از حوضی  است فکر نمی ماندهباقی خداوند یگانه سوگند، آنچه که از دنیا 

 .)١(است ماندهی باقده شده، و ِگل و الیش یپاکش نوش یھا باشد که آب

 حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق به این  -١
از فتوی دادن برای آن شخص آن بود که وی بین دو امر متعرض  س) سبب توقف ابن مسعود١ 

دانست که اگر (ولی امر) شخصی را به جھاد و یا کار دیگری امر  واقع گردیده بود، از یک طرف می
، ما را کند، اطاعت کردن از وی واجب است، و از طرف دیگر آن شخص گفته بود که امیران ما می
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ا ج النَّبِيُّ  انَ ك باب: -٥٣ ْ  إِذَ اتِل ملَ قَ لَ  يُ ارِ  أَوَّ رَ  النَّهَ تَالَ  أَخَّ تَّى القِ ولَ  حَ سُ  تَزُ مْ  الشَّ

کردند، جنگ را تا زوال آفتاب به  اگر در اول روز قتال نمی ج]: پیامبر خدا ۵۳باب [
 انداختند می تاخیر

ِ  بْدُ �َ َ�ْن  -١٢٧٦ يِب  ْ�نُ  ا�َّ
َ
ْوَ�  أ

َ
ُ  ريَِضَ  أ  : َ�نُْهَما ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  نَّ أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

يَّاِمهِ  َ�ْعِض  يِف 
َ
ْمُس، َمالَِت  َحىتَّ  اْ�تََظرَ  ِ�يَها، لَيِقَ  الَّيِت  � : قَاَل  َخِطيبًا انلَّاِس  يِف  قَامَ  ُ�مَّ  الشَّ

َها« ُّ�
َ
، ِلَقاءَ  اَ�تََمنَّوْ  الَ  انلَّاُس، � َ  وََسلُوا الَعُدوِّ إَِذا الَعاِ�يََة، ا�َّ

وا، لَِقيتُُموُهمْ  فَ نَّ  َواْعلَُموا فَاْصرِبُ
َ
 أ

َْت  اجلَنَّةَ 
َ

يُوِف  ِظَاللِ  حت َل  اللَُّهمَّ «: قَاَل  ُ�مَّ  ، »السُّ اعء» الِكتَاِب  ُمْ�ِ َم بايق ادلُّ [رواه  َوَ�ْ َ�َقدَّ
 ].٢٩٦٦، ٢٩٦٥ابلخاری: 
 ازدر یکی  جروایت است که: پیامبر خدا  بعبدالله ابن ابی أوفی از -١٢٧٦

روزھائی که به جھاد بیرون شده بودند، تا وقت زوال آفتاب انتظار کشیدند، بعد از آن 
 برخاسته و فرمودند: 

 خدا عافیت و دن با دشمن را نداشته باشید! و ازای مردم! ارزوی مواجه ش«
ت نمایید، و بدانید که سالمتی را بخواھید، ولی اگر با دشمن مواجه شدید، صبر و مقاوم

 ».ھای شمشیرھا است یر سایهبھشت در ز
دعاء  [و بقیۀ» الھی! نازل کنندۀ کتاب تو ھستی...«آن دعا کرده و گفتند:  ازبعد 

 .)١(قبال گذشت]

کنند که طاقت انجام دادن آن را نداریم، که البته در این حالت اطاعت از امیر  به چیزھای امر می

ُ  يَُ�ّلُِف  َ� ﴿فرماید:  واجب نیست، زیرا خداوند متعال می ، از این جھت ابن ﴾وُۡسَعَها إِ�َّ  َ�ۡفًسا ٱ�َّ
با صحابه را برای آن شخص بیان نمود، تا خود آن شخص خود را به  جروش پیامبر خدا  سمسعو

 آن روش تطبیق دھد. 
باشد،  (خیر القرون) می جکه به شھادت پیامبر خدا  س) در صورتی که عصر و زمان ابن مسعود٢ 

نمود، پس عصر و زمان  گوید، و مردم را به تقوی و ترس از خدا توصیه می آن طوری بود که او می
(شر القرون) گردیده است، چگونه خواھد بود؟ و ما باید در تقوی و ترس از خدا چگونه  ما که

 .نسأل اهللا السالمة والعافيةباشیم؟ 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
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ريِ باب: األَ  -٥٤  جِ

 ]: مزدور [درجهاد].۵۴باب [

َميَّةَ َ�ْن َ�ْعَ� بْن  -۱۲۷۷
ُ
ُ  ريَِضَ  أ َجْرُت  َ�نْهُ  ا�َّ

ْ
ِجً�ا، اْستَأ

َ
َحُدُهَما َ�َعضَّ  رَُجًال، َ�َقاتََل  أ

َ
 أ

ىَت  ثَنِيَّتَُه، َونََزعَ  ِ�يِه، ِمنْ  يََدهُ  فَاْ�زَتَعَ  اآلَخَر،
َ
ْهَدَرَها، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  فَأ

َ
: َ�َقاَل  فَأ

يَْدَ�عُ «
َ
َْك، يََدهُ  أ

َ
 ].٢٩٧٣[رواه ابلخاری:  »الَفْحُل  َ�ْقَضمُ  َكَما َ�تَْقَضُمَها إيِل

روایت است که گفت: شخصی را مزدور کردم، او با  سمیهأیعَلی بن  از -۱۲۷۷
شخصی را که  یکدیگر را جویدند، یھا ستدشخص دیگری جنگ کرد، تا جایی که 

[و به اثر  ت از دھان آن شخص دیگر بیرون کشید،مزدور کرده بودم دست خود را به قو
 آن شخص را کشید. ھای  آن] یکی از دندان

دندانش را ھدر  جشکایت نمود] پیامبر خدا  رفت [و جآن شخص نزد پیامبر خدا 
گذاشت تا مثل  ی که دست خود را در دھنت میمگر توقع داشت«دانسته و فرمودند: 

 .)١(»جویدی شتر نر [دستش را] می

اباب -٥٥ اءِ  يفِ  قِيلَ  : مَ  ج النَّبِيِّ  لِوَ

 گفته شده است جر خدا ب]: آنچه که در مورد بیرق پیام۵۵باب [

ُ  ريَِضَ  الَعبَّاَس َعِن  -١٢٧٨ نَُّه قال  :َ�نْهُ  ا�َّ
َ
� ِ�ْ�َ ُ  ريَِضَ  لِلْزُّ َمَركَ  ُهنَا َها«: َ�نْهُ  ا�َّ

َ
 انلَّيِبُّ  أ

نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
ايَةَ  تَْرُكزَ  أ  ].٢٩٧٦: [رواه ابلخاری »الرَّ

این دعاء به طور کامل چنین است: الھی! نازل کنندۀ کتاب، و مجری سحاب، و شکست دھندۀ  
ھا پیروز بگردان، و دیگر احکام و  ھا را شکست بده، و ما را بر آن دایا!] آناحزاب تو ھستی، [خ

 مسائل متعلق به این حدیث قبال گذشت.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) یعلی بن أمیه در غزوۀ تبوک برای خود مزدوری گرفته بود، و اینکه برای مزدور از غنیمت ١ 

گویند؟ کسی که در رفتن به جھاد مزدور شد، از اموال  ر علماء میسھمی ھست یا نه؟ جمھو
 شود. غنیمت برایش چیزی داده نمی

گردد، و  رساند، بر وی چیزی الزم نمی ) کسی که برای دفاع از خود بر شخص جانی ضرر می٢ 
  مسؤولیتی ندارد، مگر آنکه ضرر رساندنش بیش از حد ضرورت باشد. 
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امر تو را  جگفت: پیامبر خدا  سروایت است که برای زبیر سعباس از -١٢٧٨
 .)١(کردند که بیرق را در اینجا نصب کنی

لِ : باب -٥٦ وْ تُ «: ج النَّبِيِّ  قَ ْ
بِ  نُرصِ عْ ةَ  بِالرُّ ريَ

سِ رٍ  مَ هْ  »شَ

از ترس که از مسافت یک ماه راه، [در دل «که:  جاین قول پیامبر خدا  ]:۵۶باب [
 »ام افتد نصرت داده شده دشمنانم] می

يِب  َ�نْ  -۱۲۷۹
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  بُِعثُْت «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نَا َ�بَيْنَا بِالرُّْعِب، َونرُِصُْت  اللَكِِم، جِبََواِمعِ 
َ
ِ�يُت  نَائِمٌ  أ

ُ
رِْض، َخَزائِِن  بَِمَفاِ�يِح  أ

َ
 يِف  فَوُِضَعْت  األ

بُو قَاَل  »يَِدي
َ
ِ  رَُسوُل  َذَهَب  َوقَدْ : ُهَر�َْرةَ  أ ْ�تُمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
[رواه  تَنْتَِثلُوَ�َها َوأ

 ].٢٩٧٧ابلخاری: 
مبعوث شدم به «فرمودند:  جاست که پیامبر خدا  تروای ساز ابوھریره -۱۲۷۹

داده  افتد] نصرت ھای جامع، و به سبب ترسی که [در دل دشمنانم می رسالت با کلمه
 ».ھای زمین در دستم نھاده شد شوم، و در ھنگامی که خواب بودم کلید گنج می

ا استخراج ھا ر رحلت نمودند و شما آن گنج جگوید: پیامبر خدا  می سابوھریره
 .)١(کنید می

 علق به این حدیث آنکه: از احکام و مسائل مت -١
) در عبارت حدیث آنچه را که به (بیرق) ترجمه نمودیم، به لفظ (لواء) آمده است، و آنچه که از ۱ 

شود این است که: (لواء) عبارت از بیرق کالنی است که به طور  اقوال شراح حدیث دانسته می
است که بر سر نیزه بسته  باشد، و (رایت) بیرق کوچکی غالب ھمراه خلیفه و یا امیر جھاد می

 شود. می
روایات مختلفی آمده است: طبرانی در معجم  ج) در مورد شکل و رنگ لواء و رایت پیامبر خدا ۲ 

سیاه، و (لوای)  جکند که (رایت) پیامبر خدا  کبیر از عبدالله بن بریده به نقل از پدرش روایت می
سفید بود، ابن  جکند که (لوای) پیامبر خدا  روایت می لشان سفید بود، و ابوالشیخ از عائشه

 (الکند که (رایت) سیاه، و (لوای) شان سفید بود، و  روایت می بعدی از حدیث ابن عباس

شاء الله در موضوع فتح مکه  بر آن نوشته شده بود، و تفصیل بیشتر این حدیث، إن إله إال اهللا)
 خواھد آمد.

                                                 



 ١٧١  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

ادِ يفِ  باب: -٥٧ ْلِ الزَّ زَّ محَ ولِ اهللا عَ قَ ، وَ وِ زْ :   الغَ لَّ جَ ْ ﴿وَ ُدوا ادِ َخۡ�َ  فَإِنَّ  َوتََزوَّ  ٱلزَّ
 ﴾ٱ�َّۡقَوىٰ 

و توشه ﴿]: برداشتن زاد و توشه در جهاد، و این قول خداوند متعال که: ۵۷باب [
 ﴾بردارید که بهترین توشه تقوی است

ْسَماءَ  َ�نْ  -۱۲۸۰
َ
ُ  ريَِضَ  أ ِ  رَُسولِ  ُسْفَرةَ  َصنَْعُت : قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

يِب  َ�يِْت  يِف  وََسلَّمَ 
َ
َرادَ  ِح�َ  بَْ�ٍر، أ

َ
نْ  أ

َ
  ُ�َهاِجرَ  أ

َ
دْ  فَلَمْ : قَالَْت  الَمِدينَِة، إِىل ِ

َ
 َوالَ  لُِسْفَرتِِه، �

يِب  َ�ُقلُْت  بِِه، نَْر�ُِطُهَما َما لِِسَقائِهِ 
َ
ِ «: بَْ�رٍ  ِأل ِجدُ  َما َوا�َّ

َ
ْر�ُِط  َشيْئًا أ

َ
  بِهِ  أ

َّ
: قَاَل  ، »نَِطايِق  إِال

يهِ  ، فَُشقِّ َقاَء، بَِواِحدٍ : فَاْر�ِِطيهِ  بِاثْنَْ�ِ َخرِ  السِّ
ْ

ْفَرَة، َو�ِاآل لَِك  َ�َفَعلُْت،« السُّ يَْت  فَِ�َ  َذاَت  ُسمِّ
 ].٢٩٧٩[رواه ابلخاری:  »انلَِّطاَ�ْ�ِ 

ارادۀ  جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  لاز اسماء -۱۲۸۰
تھیه نمودم، ولی چیزی که سفره و  سشان را در خانۀ ابوبکر ھجرت نمودند، سفرۀ

 را به آن ببندیم، پیدا کرده نتوانستم. جر خدا بمشک آب پیام
ن [سفره و آ: به خداوند سوگند به جز از نطاقم چیزی که به مگفت سبرای ابوبکر

 تواستم.مشک آب را] ببندم پیدا کرده ن

باشد، و  خنان جامعی است که در عبارت کم حاوی معانی زیادی میمراد از (جوامع الکلم) س -١
(جوامع الکلم) در نزد بعضی از علماء قرآن مجید است، که در الفاظ اندکی از آن، معانی بسیاری 

ترین دلیل آن این است که یک علم کامل که علم میراث باشد، با  گنجاینده شده است، و بزرگ
صفحۀ از قرآن کریم گنجاینده شده است، و یا مراد از آن عموم  ھمۀ اشکال و انواع خود در یک

ال رضر وال «و  »بانليات األعمال إنما«باشد، مانند:  الفاظ نبوی است که دارای چنین خاصیتی می
َحُدُ�ْم، يُْؤِمنُ  الَ «و  »رضار

َ
ِخيهِ  ُ�ِبَّ  َحىتَّ  أ

َ
َحقُّ  اجلَارُ «و  »نِلَْفِسهِ  ُ�ِبُّ  َما ِأل

َ
، و صدھا »هِ �َِسَقبِ  أ

ھای  ھا ضرورت دارد، و فعال: کتاب مثال دیگر، که شرح و تفصیل ھر یک از این احادیث، به کتاب
 بسیاری در شرح ھر یک از چنین احادیثی نوشته شده است.

ھای  ھایی است که در زیر زمین مدفون است، و یا عبارت از گنج ھای زمین، یا گنج ) مراد از گنج٢ 
پادشاھان، مانند کسری و قیصر است که بعد از فتح این ممالک، به غنیمت مسلمانان در ملوک و 

 مؤید ھمین معنی اخیر است. سآمد، و سخن ابوھریره
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گفت: (نطاق) خود را دو پاره کن! با یکی مشک آب، و با دیگری سفره را ببند، و 

 .)١(نامیده شد (ذات انلِّطاَق�)این کار را کردم، و از ھمین جھت به 

ىلَ ا -٥٨ دْفِ عَ رِ باب: الرِّ امَ ِ  حلْ

 ] با هم سوار شدن بر االغ۵۸باب [

َساَمةَ  َ�نْ  -١٢٨١
ُ
ُ  ريَِضَ  َز�ْدٍ  بِْن  أ نَّ : َ�نُْهَما ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َرِ�َب « وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

رَْدَف  قَِطيَفٌة، َعلَيْهِ  إاَِكٍف  ىلَعَ  مِحَارٍ  ىلَعَ 
َ
َساَمةَ  َوأ

ُ
 ].۲۹۸۷: [رواه ابلخاری »َوَراَءهُ  أ

بر (االغی) که  جت که گفت: پیامبر خدا روایت اس باز اسامه بن زید -۱۲۸۱
فۀ انداخته شده بود، سوار شدند، و اسامه را پشت یپاالنی داشت و روی پاالن قط

 .)٢(سرخود سوار کردند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
نگی است که زن١ 

ُ
د ھا ھنگام کار کردن آن را بر باالی لباس خو ) نطاق: بر وزن عراق، عبارت از ل

 توان آن را پیش بند ھم گفت. ھایشان کثیف نگردد، و به زبان امروزی می پوشیدند، تا لباس می
اش دارد، زیرا در راه خدا و پیروزی اسالم از  و خانوده س) این حدیث داللت بر فضیلت ابوبکر٢ 

ات باشند، در یکی از غزو کردند، و مسلمانان صادق و حقیقی چنین می ھیچ چیز خود دریغ نمی
گوید: من نیم مال خود را  می سآورد، عمر که به کمک و ھمکاری احتیاج بود، ھرکس چیزی می

در این مسابقه پیشی خواھم گرفت، بعد از اینکه  سآوردم، و با خود گفتم که امروز از ابوبکر
بعد از  پرسیدند: چه اندازه از مال خود را آوردی؟ گفتم: نیم آن را، جھا را آوردم، پیامبر خدا  مال

 آن از ابوبکر پرسیدند که تو چه اندازه از مال خود را آوردی؟ گفت: ھرچه که داشتم آوردم.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
 دراد: جاین حدیث از چندین وجه داللت بر توضع پیامبر خدا  
 سورا شدن بر باالی خر. -أ 
 سوار شدن بر باالی خری که بر روی پاالنش تنھا یک قطیفۀ انداخته شده بود.  -ب 
آنکه شخص دیگری را پشت سر خود سوار کردند، زیرا کسانی که اندک تکبری دارد، از  -جـ 

گوید: باید مسلمانان این  می /نمایند، و البته طوری که امام عینی چنین کاری خودداری می
را برای خود سرمشق قرار دھند، و از کاری که ایشان کبر نکردند، کبر  جمواقف پیامبر خدا 

 نکنند.
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ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -۱۲۸۲ ُ  ريَِضَ ُ�َمَر  ا�َّ نَّ «: َماَ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ ْ�بََل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 أ

ىلْعَ  ِمنْ  الَفتِْح  يَْومَ 
َ
ةَ  أ َساَمةَ  ُمرِْدفًا َراِحلَتِهِ  ىلَعَ  َمكَّ

ُ
 �ْنُ  ُ�ثَْمانُ  َوَمَعهُ  بَِالٌل، َوَمَعهُ  َز�ٍْد، ْ�نَ  أ

نَاخَ  َحىتَّ  احلََجبَِة، ِمنَ  َطلَْحةَ 
َ
َمَرهُ  الَمْسِجِد، يِف  أ

َ
نْ  فَأ

َ
يِتَ  أ

ْ
 وََدَخَل  َ�َفتََح، ابَليِْت  بِِمْفتَاِح  يَأ

ِ  رَُسوُل  ْم وََسلََّم  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ وانظر  ٢٩٨٨[رواه ابلخاری: و�ايق احلَديث قْد َ�َقدَّ
 ].٥٠٥حديث رقم: 

در روز فتح مکه، از  جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۲۸۲
االی شتر خود بودند، و اسامه بر پشت سرشان سوار طرف بلند مکه در حالی که بر ب

حاجبان که از  )١(سشان بود، و عثمان بن طلحه بود، آمدند، و در این وقت بالل ھمراه
در مسجد خواباندند، بعد از آن  راشان بود، [آمدند] تا اینکه شتر  کعبه است [نیز] ھمراه

امر کردند که کلید خانۀ [کعبه] را بیاورد و خانه را بگشاید، و  سمان بن طلحهثبه ع
 .)٢(گذشت]قبال خانه شدند... [و بقیۀ حدیث  داخل جپیامبر خدا 

يَةِ باب:  -٥٩ اهِ رَ رِ كَ فَ فِ بِاملَ  السَّ احِ ضِ  إِىلَ  صَ وِّ الْ  أَرْ دُ  عَ

 ]: با قرآن نباید به سرزمین دشمن سفر نمود۵۹باب [

ُ  ريَِضَ َوَ�نُْه  -١٢٨٣ نَّ : َ�نُْهَما ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ نْ  َ�َ�  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 �َُسافَرَ  أ

  بِالُقْرآنِ 
َ

رِْض  إِىل
َ
 ].۲۹۹۰ابلخاری: [رواه  الَعُدوِّ  أ

عمویش)، و چھار برادرش به وی عثمان بن طلحه بن عبدالله قرشی است، پدرش و کاکایش ( -١
: مسافع، و جالس، و حارث، و کالب در غزوۀ (احد در حال کفر به دست مسلمانان کشته ھای نام

آمد، و  جلح حدیبیه ھمراه خالد بن ولید به مدینۀ منوره نزد پیامبر خدا ر صدشدند، خود عثمان 
 جفتح مکه پیامبر خدا  در فتح مکه اشتراک داشت، و در روز جدر ھمانجا ماند، و با پیامبر خدا 

کلیه خانۀ مشرفه را بدست او و پسر کاکایش (پسر عمویش) شیبه بن عثمان بن ابی طلحه دادند، 
گیرد، و  ھمیشه در نزد شما باشد، و جز از ظالمی کس دیگری آن را از شما نمی و فرمودند: برای

در مدینۀ منوره بود، بعد از آن به مکۀ مکرمه آمد، و در سال چھل و  جتا ھنگام وفات پیامبر خدا 

 .)٣٧٢/ ٣اسد الغابه ( دوی ھجری ھمانجا وفات یافت،
 ) قبال گذشت.٣١٧و تفصیل احکام و مسائل متعلق به این حدیث، در حدیث ( -٢
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از اینکه شخص با  جروایت است که پیامبر خدا  بو از عبدالله بن عمر -۱۲۸۳
 .)١(قرآن به سرزمین دشمن سفر نماید، نھی کردند

ا -٦٠ هُ  مَ رَ كْ نْ  يُ عِ  مِ فْ تِ  رَ وْ بِريِ بِا الصَّ  لتَّكْ

 ه استوند مکرل]: تکبیر گفتن با صدای ب۶۰باب [

يِب  َ�نْ  -۱۲۸۴
َ
ْشَعِريِّ  ُموىَس  أ

َ
ُ  ريَِضَ  األ ِ  رَُسولِ  َمعَ  ُكنَّا: اَل قَ  َ�نُْه، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ�نَا إَِذا فَُكنَّا وََسلََّم، رْشَ
َ
نَا َهلَّلْنَا َواٍد، ىلَعَ  أ ْ ْصَواُ�نَا، اْرَ�َفَعْت  َوَ�ربَّ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  أ

َها يَا«: وََسلَّمَ  ُّ�
َ
ْ�ُفِسُ�ْم، ىلَعَ  اْرَ�ُعوا انلَّاُس  �

َ
  تَْدُعونَ  الَ  فَإِنَُّ�مْ  أ

َ
 َمَعُ�مْ  إِنَّهُ  اَغئِبًا، َوالَ  َصمَّ أ

 ].٢٩٩٢[رواه ابلخاری: قَِر�ٌب  َسِميعٌ  �ِنَّهُ و
بودیم و  جدا خروایت است که گفت: با پیامبر  سریاز ابو موسی اشع -۱۲۸۴
 إله إال تکبیر و تھلیل [یعنی: الله اکبر، و ال بلند صدای با مرسیدی بلندی میچون به 
 گفتیم. الله] می

خود رحم کنید! زیرا شما شخص ناشنوا و یا ای مردم! بر «فرمودند:  جپیامبر خدا 
که در  دھید دھید، کسی را مورد خطاب قرار می غایبی را مورد خطاب قرار نمیشخص 

 .)٢(»ا با شما است، و شنوائی است که در نزدیک شما استجھمه 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
رود، نباید قران را با خود ببرد، زیرا احتمال دارد که قرآن  ) اگر کسی تنھا به سرزمین کفار می١ 

روایت است که:  بسلم از ابن عمردر دست کفار بیفتد، و مورد اھانت قرار بگیرد، در صحیح م
ترسیدند که مبادا  کردند، و می از سفر کردن با قرآن به سرزمین دشمن منع می جپیامبر خدا 

 مورد اھانت قرار بگیرد.
) چون علت ممانعت از بردن قرآن مجید به سرزمین دشمن خوف اھانت کردن به قرآن مجید ٢ 

ھای مسلمانی زندگی  ود نداشته باشد، و اقلیتاست، از این سبب در جایی که چنین علتی وج
نمایند، نه تنھا آنکه بردن قرآن در آنجا باکی ندارد، بلکه بردن آن جھت تالوت و استفاده نمودن 

 از آن، الزم است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) دعا کردن با صدای بلند مکروه است.١ 
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بِيحِ  -٦١ ا باب: التَّسْ بَطَ  إِذَ ادِي هَ  اً وَ

 ]: تسبیح گفتن در وقت سرازیر شدن به طرف دشت۶۱[باب 

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  -١٢٨٥ ُ  ريَِضَ  ا�َّ نَا، َصِعْدنَا إَِذا ُكنَّا«: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ ْ َا َو�َِذا َكربَّ
ْ

 نََزنل
 ].٢٩٩٣[رواه ابلخاری:  »َسبَّْحنَا

روایت است که گفت: ھنگام باال شدن به  سجابر بن عبدالله انصاری از -١٢٨٥
 .)١(گفتیم، و ھنگام سرازیر شدن تسبیح بلندی تکبیر می

تَبُ  -٦٢ كْ افِرِ  باب: يُ سَ ا لِلْمُ انَ  مَ لُ  كَ مَ عْ ق يفِ  يَ ةِ اإلِ  امَ

 شود داد، نوشته می ]: برای مسافر ثواب عملی را که در اقامت انجام می۶۲باب [

يِب ُمويس ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل :  -١٢٨٦
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل َ�ْن أ  إَِذا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

وْ  الَعبُْد، َمِرَض 
َ
ُ  ُكتَِب  َسافََر، أ

َ
 ].٢٩٩٦[رواه ابلخاری:  »َصِحيًحا ُمِقيًما َ�ْعَمُل  اَكنَ  َما ِمثُْل  هل

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوموسی -۱۲۸۶
شود، برایش ثواب عملی را که در  گردد و مسافر می وقتی که شخص مریض می«

 .)٢(»شود داد، نوشته می حال صحتمندی و مقیم بودن انجام می

بلند کردن آواز را در وقت دعا، و در وقت  شاست که گفت: صحابهروایت  /) از قیس بن عباد٢ 
گوید: سه چیز را مردم از  می /دانستند، و سعید بن مسیب ذکر، و در وقت جنازه مکروه می

اند: دعا کردن با صدای بلند، باال کردن دست در وقت دعا کردن، و کوتاه کردن  خود آورده
 کند، با ریگ او را زد. ای بلند دعا میشخصی را دید که با صد /سجده، و مجاھد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گفتیم، و ھنگام سرازیر شدن  که گفت: (ھنگام باال شدن به بلندی تکبیر می سمعنی سخن جابر 

 (سحبان اهللا)، و در ھنگام سرازیر شدن (اهللا اكرب)تسبیح) این است که ھنگام باال شدن به بلندی 
گفتند، و شاید سببش آن باشد که مسلمان در وقت قرار داشتن در جای بلند و مرتفع، کبریای  یم

تر بشمار آورد، و در  الھی را در نظر آورد و تکبیر بگوید، و ذات الھی را از ھمه چیز باالتر و بزرگ
گفت،  که در بطن ماھی تسبیح می ÷ھنگامی که در بطن وادی است، به متابعت از یونس

 .والله تعالی اعلمبیح بگوید، تا از ذلت و گرفتار شدن در چنگ دشمن نجات بیابد، تس
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
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هُ  -٦٣ دَ حْ ِ وَ ريْ  باب: السَّ

 ]: سفر کردن تنها۶۳باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -١٢٨٧  َ�ْعلَمُ  لَوْ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْهَما، ا�َّ
ْعلَُم، َما الوَْحَدةِ  يِف  َما انلَّاُس 

َ
 ].٢٩٩٨[رواه ابلخاری:  »وَْحَدهُ  بِلَيٍْل  َراِكٌب  َسارَ  َما أ

اگر چیزی را «روایت است که فرمودند:   جاز پیامبر خدا  باز ابن عمر -١٢٨٧
دانستند، ھیچ سوارۀ به شب تنھا سفر  دانم، مردم دیگر می من در تنھا رفتن میکه 
 .)١(»کرد نمی

ادِ  باب: -٦٤ هَ نِ  اجلِ يْنِ  بِإِذْ وَ  األَبَ

 ]: جهاد کردن به اجازۀ پدر و مادر۶۴باب [

ِ  َ�ْن َ�بْدَ  -١٢٨٨ ُ  ريَِضَ  َ�ْمٍرو ْ�نَ  ا�َّ   رَُجٌل  َجاءَ : قاَل  َ�نُْهَما ا�َّ
َ

 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  إِىل
َذنَهُ  وََسلََّم، َعلَيْهِ 

ْ
يَحٌّ «: َ�َقاَل  اجِلَهاِد، يِف  فَاْستَأ

َ
اَك؟ أ  »فََجاِهدْ  فَِفيِهَما«: قَاَل  َ�َعْم،: قَاَل  ، »َوادِلَ

 ].٣٠٠٤خاری: [رواه ابل
 جروایت است که گفت: شخصی نزد پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمرو -١٢٨٨

 در رفتن به جھاد اجازه خواست.آمد و از ایشان 
 ؟»پدر و مادرت زنده ھستند«پرسیدند: 

) اگر کسی عمل نیکی مانند: روزۀ نفلی، شب خیزی، دست گیری از فقراء و درماندگان و امثال ١ 
یا سفر، و یا پیری و فقر و غیره، آن کارھا را ھا را داشته باشد، و بعد از آن به اثر مریضی و  این

داد، ثواب  داشت، ھمان کارھا را انجام می انجام داده نتواند، اگر به نیتش باشد که اگر قدرت می
 شود. داد، برایش نوشته می ھا را انجام می انجام آن کارھا مانند ایامی که آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
تنھا رفتن در سفری که مظنۀ خطر است، حرام، و در سفری که مظنۀ خطر نیست، مکروه، و ) ١ 

ھا،  گردد، مانند تجسس از دشمن و امثال این در سفری که با دیگران رفتن سبب فوات مقصود می
 مباح، و احیانا الزم است.

در روز است، زیرا  ) تحریم و کراھت تنھا رفتن در شب، شدیدتر از تحریم و کراھت تنھا رفتن٢ 
 خطر تنھا رفتن در شب، بیش از خطر تنھا رفتن در روز است.
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 گفت: بلی.
 .)١(»ھا باش] ھا جھاد کن [یعنی: در خدمت آن در آن«فرمودند: 

ا -٦٥ سِ  يفِ  قِيلَ  باب: مَ رَ هِ  اجلَ وِ نَحْ نَاقِ  يف وَ بِلِ  أَعْ  اإلِ

شتر گفت شده  ن بر گردنآ]: آنچه که در مورد آویزان کرن جرس و امثال ۶۵باب [
 است 

يِب �َِش�ٍ  -١٢٨٩
َ
نَْصاِريَّ  َ�ْن أ

َ
ُ  ريَِضَ  األ نَّهُ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  اَكنَ  �  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْسَفاِرهِ، َ�ْعِض  يِف  وََسلََّم،
َ
رَْسَل  َمِبيِتِهْم، يِف  َوانلَّاُس  أ

َ
ِ  رَُسوُل  فَأ   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ً
 رَُسوال

نْ 
َ
وْ  َوتٍَر، ِمنْ  قِالََدةٌ  بَِع�ٍ  َرَ�بَةِ  يِف  َ�بَْقَ�َّ  الَ «: أ

َ
  قِالََدةٌ  أ

َّ
 ].٣٠٠٥[رواه ابلخاری:  »قُِطَعْت  إِال

روایت است که وی در یکی از سفرھای با پیامبر  )٢(ساز ابوبشیر انصاری -١٢٨٩
شخصی را  جھای خود بودند، پیامبر خدا  بود، در حالی که مردم در خوابگاه ج خدا

 فرستاده و فرمودند:
 –و یا ھر قالدۀ که باشد  -نباید به گردن ھیچ شتری قالدۀ را که از زه کمان باشد، «

 .)١(»قطع شود باقی بگذارد، مگر آنکه

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) جھاد به معنی کوشش کردن جھت ضرر رساندن به غیر است، و بدون شک این معنی در ١ 

و احسان کردن  ینلداینجا مراد نیست، بلکه مراد کوشش کردن در راه بدست آوردن رضایت وا
ھا است، و اینکه از آن به لفظ (جھاد) تعبیر شده است، از روی مشاکله است، زیرا آن  برای آن

 خواھم به جھاد بروم، برایش گفتند: در پدر و مادر خود جھاد کن. شخص گفته بود که می
گویند: اگر والدین و یا  ) در رفتن به جھاد اجازۀ والدین شرط است، بنابراین، جمھور علماء می٢ 

و فرزند خود را از رفتن به جھاد منع کردند، رفتن  –در صورتی که مسلمان باشند  –ھا  یکی از آن
چنین شخصی به جھاد حرام است، زیرا اطاعت از والدین، فرض عین، و رفتن به جھاد فرض 

گردد، اجازه دادن  کفائی است، ولی در وقت حملۀ دشمن بر مسلمانان که جھاد فرض عین می
پدر و مادر در رفتن به جھاد شرط نیست، و بنا به قول اکثر علما، حکم پدر کالن و مادر کالن، 

 حکم پدر و مادر است.
وی قیس بن عبید بن ُحریر انصاری است، از کسانی است که در بیعت رضوان اشتراک داشتند،  -٢

از وی فقط ھمین یک حدیث را روایت کرده  /احادیث کمی روایت کرده است، و امام بخاری

 .)١٤٨/ ٥اسد الغابه (است، بسیار عمر کرد، و بعد از واقعۀ حره وفات یافت، 
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نِ  -٦٦ تُتِبَ  باب: مَ يْشٍ  يفِ  اكْ تِ  جَ جَ رَ أ فَخَ رَ هُ امْ ةً ح تُ انَ  أَوْ  اجَّ رٌ  لَهُ  كَ ذْ لْ  عُ  هَ

نُ يُؤ  ؟لَهُ  ذَ

]: کسی که در لشکری ثبت نام شد، و همسرش به حج رفت، و یا برایش ۶۶باب [
 شود؟ ش اجازه داده مییایا برآعذری پیدا شد، 

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -١٢٩٠ نَّهُ  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
: َ�ُقوُل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمعَ : �

ٍة، رَُجٌل  َ�ْلَُونَّ  الَ «
َ
ةٌ  �َُسافَِرنَّ  َوالَ  بِاْمَرأ

َ
  اْمَرأ

َّ
، رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  رَُجٌل  َ�َقامَ  ، »َ�َْرمٌ  َوَمَعَها إِال ِ  ا�َّ

يِت  وََخرََجِت  َوَ�َذا، َكَذا َغْزَوةِ  يِف  اْكتُتِبُْت 
َ
ًة، اْمَرأ تَِك  َمعَ  فَُحجَّ  اْذَهْب «: قَاَل  َحاجَّ

َ
[رواه  »اْمَرأ

 ].٣٠٠٦ابلخاری: 
شنیده است که  جخدا  رروایت است که از پیامب باز ابن عباس -١٢٩٠
چ زنی مسافرت کند، مگر زنی خلوت نماید، و نباید ھی با نباید ھیچ مردی«فرمودند: 

 ».آنکه محرمش ھمراھش باشد
ولی زنم به حج رفته ام،  نام شده برخاست و گفت: در فالن غزوۀ ثبت شخصی

 .)٢(»برو به ھمراه زن خود حج کن«ودند: مراست، ف

 به این حدیث آنکه:  از احکام و مسائل متعلق -١
امر به قطع نمودن آن نمودند، زنگی است که  جگویند: مراد از قالدۀ که پیامبر خدا  ) بعضی می١ 

کردند، و چون این زنگ شباھت به ناقوس داشت، از آن جھت امر کردند  به گردن شتر آویزان می
ی است که غرض دفع چشم، گویند: مراد تارھای ھا را از گردن شتران دور کنند، بعضی می تا زنگ

کردند که این تارھا سبب دفع چشم از شتر  بستند، و چنین گمان می به گردن شترھا می
این مفکوره را باطل اعالن کرده باشند، امر کردند تا آن  جگردد، و برای آنکه پیامبر خدا  می

 ھا را از گردن شتران قطع کنند. قالده
ان، و یا بستن نخ و تار به قصد دفع چشم، مکروه است، ولی ) آویزان کردن زنگ به گردن چارپای٢ 

 اگر روی حاجت، مانند: راندن حیوان، و یا جھت زینت باشد، باکی ندارد. 
 ) قبال گذشت.٨٩٩احکام متعلق به این حدیث در حدیث ( -٢
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باب: األ -٦٧ ارَ لِ  يفِ  سَ الَسِ  السَّ

 ]: اسیران در بند۶۷باب [

يِب  َ�نْ  -١٢٩١
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ُ  َعِجَب «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ  ا�َّ

الَِسِل  يِف  اجلَنَّةَ  يَْدُخلُونَ  قَْومٍ  ِمنْ   ].٣٠١٠: [رواه ابلخاری »السَّ
خداوند از حال «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -١٢٩١

 .)١(»روند ] که با غل زنجیر به بھشت میکند [بال کیف مردمی تعجب می

لِ باب:  -٦٨ ارِ  أَهْ بَيِّ  الدَّ ابُ  تُونَ يُ يُصَ انُ  فَ لْدَ يُّ  الوِ ارِ رَ الذَّ  وَ

ها مورد اصابت قرار  شود و اوالد آن ها شبیخون زده می ]: خانوادۀ که بر آن۶۸باب [
 گیرند می

ْعِب  َعِن  -١٢٩٢ ُ  ريَِضَ  َجثَّاَمةَ  بِْن  الصَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  يِبَ  َمرَّ : قَاَل  ،َ�نْهُ  ا�َّ
بْوَ 

َ
وْ  اِء،بِاأل

َ
اَن، أ ْهِل  َ�نْ  وَُسئَِل  بِوَدَّ

َ
ارِ  أ ِ�َ�، ِمنَ  يُبَيَّتُونَ  ادلَّ  �َِسائِِهمْ  ِمنْ  َ�يَُصاُب  الُمرْشِ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
تعجب و از ھرچیز دیگری که نسبت آن به خداوند متعال  گویند که: مراد از ) بعضی از علماء می١ 

محال است، الزم آن چیز است نه خود آن چیز، مثال مراد از تعجب، رضایت و ثواب دادن است، و 
گویند: که مراد از ھر چیزی که خدا و یا رسولش به خدا نسبت داده باشد،  عدۀ دیگری می

ت، برای تفصیل بیشتر به مقدمه مراجعه حقیقت ھمان چیز است، ولی کیفیت آن مجھول اس
 شود.

شوند، مسلمانانی ھستند که اسیر  ) گویند: مراد از کسانی که با غل و زنجیر داخل بھشت می٢ 
میرند، و در قیامت به ھمان شکل حشر  شوند، و در حال اسارت به قتل رسیده و یا می کفار می

گویند که مراد از این  دۀ دیگری میشوند، و ع گردند، و به ھمان شکل داخل بھشت می می
شوند، و در حالی که در بند مسلمانان ھستند، به  اشخاص کفاری ھستند که اسیر مسلمانان می

شوند، و چون مسلمان شدن مستوجب بھشت است، گویا که با غل و زنجیر خود  اسالم داخل می
والله تعالی رسد،  نظر می تر به اند، ولی تاویل اول به سیاق حدیث موافق به بھشت داخل شده

 .أعلم
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  ِحَ�  الَ «: َ�ُقوُل  وََسِمْعتُهُ  ، »ِمنُْهمْ  ُهمْ «: قَاَل  َوَذَراِر�ِِّهمْ 
َّ

ِ  إِال  »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َولَِرُسوهِلِ  ِ�َّ
 ].٣٠١٢[رواه ابلخاری: 

در منطقۀ (ابواء)  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سصعب بن جثاماز  -۱۲۹۲
شود،  ھا شبیخون زده می نآخانوادۀ که بر  مَودان) نزد من آمدند، و از ایشان از حک(یا 

 ، پرسیده شد. گیرند مورد اصابت قرار می ھا آنھا و اوالد  و زن
، و از ایشان شنیدم که »ھا ھستند نآدر حکم خود  ھا آنند زن و فرز«فرمودند: 

 .)١(»باشد نمی جزی جز برای خدا و برای رسول او یو قرق کردن چ«فرمودند:  می

تْلِ  باب: -٦٩ بْيَانِ  قَ بِ  يفِ  الصِّ رْ  احلَ

 ]: کشتن اطفال در جنگ۶۹باب [

ِ بْن ُ�َمَر اِهللا  َ�ْن َ�بْدَ  -۱۲۹۳ ُ  ريَِضَ  ا�َّ نَّ  ما:َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ةً  أ

َ
 َمَغازِي َ�ْعِض  يِف  وُِجَدْت  اْمَرأ

نَْ�رَ « َمْقتُولًَة، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ 
َ
ِ  رَُسوُل  فَأ  النَِّساءِ  َ�تَْل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

بْيَانِ   ].٣٠١٤[رواه ابلخاری:  »َوالصِّ
 جت است که در یکی ازغزوات، پیامبر خدا روای باز عبدالله بن عمر -۱۲۹۳

 .)١(ھا و اطفال را بد گفتند کشتن زن جدا خزن کشتۀ پیدا شد، پیامبر 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ھای کفار اگر در جنگ اشتراک نداشته باشند، روا نیست، و اگر در جنگ  ) کشتن اوالد و زن١ 

 اشتراک داشته باشند، روا است.
اضر به موشک زدن و یا و یا در وقت ح –ھا به منجنیق  در شبیخون زدن بر کفار، و یا زدن آن -٢ 

شود، روا است و یا نه؟ بین  ھا نیز می که سبب کشته شدن زنان و اطفال آن –ھا  بمبار کردن آن
ھا در چنین  گویند: کشتن آن علماء اختالف است، امام مالک و احمد و اوزاع رحمھم الله می

گویند: اگر رسیدن  می حالتی روا نیست، امام ابوحنیفه و ابویوسف و محمد و شافعی رحمھم الله
ھا باکی ندارد، و عالوه بر آن  ھا میسر نبود، کشتن آن ھای آن به کفار جز به کشتن اطفال و زن

گویند: اگر کفار اوالد مسلمانان را برای  امام ابوحنیفه و ابویوسف و محمد و ثوری رحمھم الله می
ا جز راه تیراندازی بر آنان وجود ھ خود سپر قرار داده بودند، و راھی دیگری برای رسیدن به آن

ھا در چنین حالتی جواز دارد، و اگر کسی از مسلمانان در این حالت  نداشت، تیراندازی بر آن
 شود، نه دیت. کشته شد، از کشتن آن، کفاره الزم می

 ) حکم (قرق) کردن، قبال در کتاب مساقات گذشت.٣ 
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بُ  الَ  -٧٠ ذَّ عَ ابِ  يُ ذَ  اهللا بِعَ

 ]: به [مانند] عذاب خدا نباید عذاب کرد۷۰باب [

ُ  ريَِضَ َعِن ابِْن َ�بَّاس  -١٢٩٤ نَّ ما: ملا بلغه َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ُ  ريَِضَ  َعِليًّا أ َق  َ�نُْه، ا�َّ  قَْوًما، َحرَّ

نَا ُكنُْت  لَوْ : َ�َقاَل  َ�بَّاٍس  اْ�نَ  َ�بَلَغَ 
َ
ْ�ُهمْ  لَمْ  أ َحرِّ

ُ
نَّ  أ

َ
 الَ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  ِأل

بُوا ِ  بَِعَذاِب  ُ�َعذِّ َل  َمنْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  َكَما َوَلَقتَلْتُُهمْ  ،»ا�َّ  »فَاْ�تُلُوهُ  ِدينَهُ  بَدَّ
 ].۳۰۱۷رواه ابلخاری: [

 سایت است که چون برایش خبر رسید که علیور باز ابن عباس -۱۲۹۴
سوزانیدم، زیرا  ھا را نمی بود آن مردمی را به آتش سوزانیده است، وگفت: اگر من می

 رھا را مطابق قول پیامب بلکه آن» دبه عذاب خدا عذاب نکنی«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)٢(کشتم می» کسی که دینش را تبدیل کرد بکشید«که فرمودند:  جخدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا است، و اینکه در حدیث  ھا و اطفال، نھی کردن از کشتن آن ) مراد از بد گفتن کشتن زن١ 

ھا و اطفال شده است، سببش این است که اگر ھدف اصلی در  پیشتر اشاره به جواز کشتن زن
گیرند،  ھا مورد اصابت قرار می ھا و اطفال آن ھا زن جنگ، جنگجویان دشمن باشد، و در ضمن آن

 ھا و اطفال است. ارد، و مراد از نھی در این حدیث ھدف قرار دادن مستقیم خود زنباکی ند
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
گفتند: علی  کسانی را به آتش سوزانیده بود که دربارۀ وی ادعای روبیت نموده و می سعلی) ١ 

ترین  ھا را به خست آن سبودند، علیمرتکب شده را  خدا است، و چون چنین گناه بس بزرگی
رسید گفت: ابن عباس  سعذابی عقوبت نمود، و با این ھم چون سخن ابن عباس برای علی

 گوید. راست می
آن گروه را به آتش سوزانید، گفتند: اکنون برای ما یقین بیشتری حاصل شد  س) وقتی که علی۲ 

کند، و این  تش دیگر کسی عذاب نمیکه خدای حقیقی تو ھستی، زیرا به آتش جز پروردگار آ
 ھا بود.  آخری تلقین شیطان در کفر و ردت و گمراه ساختن آن بد بخت

) نظر عامۀ علماء این است که سوزانیدن به آتش در ھر عقوبتی خواه حدود باشد و خواه ۳  
واز قصاص جواز ندارد، ولی بعضی از صحابه مانند علی بن ابی طالب و خالد بن ولید آن را ج

 سنزد ابوبکر سدھند، و گویند ھنگامی که خالد بن ولید بعضی از مرتدین را سوزانید، عمر می
گفت: شمشیری  سکند، عزل کن، ابوبکر رفت و گفت این شخصی را که به عذاب خدا تعذیب می

   برم. را که خداوند بر مشرکین مسلط ساخته است، از بین نمی
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 »باب« -٧١

 ]۷۱باب [

يِب  -١٢٩٥
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نِْبيَاِء، ِمنَ  نَِبيًّا َ�ْملَةٌ  قََرَصْت «: َ�ُقوُل 
َ
َمرَ  األ

َ
ْحِرقَْت، انلَّْمِل، بَِقْرَ�ةِ  فَأ

ُ
ْوىَح  فَأ

َ
ُ  فَأ ْهِ  ا�َّ

َ
نْ : إيِل

َ
 أ

ْحَرقَْت  َ�ْملَةٌ  قََرَصتَْك 
َ
ةً  أ مَّ

ُ
َممِ  ِمنَ  أ

ُ
 ].۳۰۱۹[ »اهللاَ  �َُسبِّحُ  األ

 شنیدم که فرمودند:  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۲۹۵
کرد تا النۀ مورچگان ۀ انگشت پیامبری از پیامبران را گزید، آن پیامبر امر مورچ«

گزید، یک امتی را که تو را  خداوند به او وحی کرد: از اینکه مورچۀ سوزانیده شود،
 .)١(»گفتند آتش زدی تسبیح خدا را می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
گوید: پیامبری که انگشتش را مورچه گزید، و او بالمقابل النۀ آن را آتش  می /) امام کرمانی١

بر قریۀ  جبود، و گویند که برای این قصه سببی بود و آن اینکه: این پیامبر خدا  ÷زد، موسی
گناھان اھل آن ھالک ساخته بود، آن پیامبر  گذشت که خداوند تمام اھل آن قریه را به سبب

گفت: الھی! در این قریه اطفال و حیوانات و کسانی که مرتکب گناھی نشده بودند نیز وجود 
شدند]، وبعد از آن زیر درختی نشست، در این وقت مورچۀ او  ھا نباید ھالک می داشتند، [یعنی آن

 نند.را گزید و او امر کرد تا النۀ مورچگان را بسوزا
ضرر دیگری بدون ضرورت جواز ندارد،  ) کشتن و سوزانیدن مورچگان و ھر حشره و حیوان بی٢

از کشتن مورچه و کشتن زنبور عسل نھی  جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس
 کردند.

گویند، خداوند  ) مورچگان و قیاس بر آن بقیۀ حشرات و حیوانات تسبیح خداوند متعال را می٣

ءٍ  ّمِن �ن﴿فرماید:  می متعال ، یعنی: ھیچ ﴾�َۡسبِيَحُهمۡ  َ�ۡفَقُهونَ  �َّ  َوَ�ِٰ�ن ِ�َۡمِدهِۦ �َُسّبِحُ  إِ�َّ  َ�ۡ
 فھمید. ھا را نمی گوید، ولکن شما تسبیح آن چیزی نیست مگر آنکه به حمد او تسبیح می
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قِ باب -٧٢ رْ ورِ  : حَ يلِ  الدُّ النَّخِ  وَ

 ها  ها و نخلستان ]: سوزاندن خانه۷۲باب [

ُ  ريَِضَ َ�ْن َجِر�ِر بِْن َ�بِْداِ�  -١٢٩٦ ِ  رَُسوُل  يِل  قَال: قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
الَ «: وََسلَّمَ 

َ
: قَاَل  ايلََماِ�يَِة، َكْعبَةَ  �َُس�َّ  َخثَْعمَ  يِف  بَيْتًا َوَ�نَ  »اخلَلََصةِ  ِذي ِمنْ  تُِر�ُِ�  أ
مْحََس، ِمنْ  فَارٍِس  َوِمائَةِ  مَخِْس�َ  يِف  فَاْ�َطلَْقُت 

َ
ْصَحاَب  َوَ�نُوا أ

َ
ْ�بُُت  الَ  َوُ�نُْت : قَاَل  َخيٍْل، أ

َ
 أ

يُْت  َحىتَّ  َصْدرِي يِف  فَرَضََب  اخلَيِْل، ىلَعَ 
َ
ثَرَ  َرأ

َ
َصابِِعهِ  أ

َ
 ثَبِّتُْه، اللَُّهمَّ «: َوقَاَل  َصْدرِي، يِف  أ

َْها فَاْ�َطلََق  ، »َمْهِديًّا َهاِديًا َواْجَعلْهُ 
َ

َها إيِل َ�َها، فََكرَسَ   َ�َعَث  ُ�مَّ  وََحرَّ
َ

ِ  رَُسولِ  إىِل  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ي: َجِر�رٍ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ُ�رِْبُُه، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ِ

َّ
، َ�َعثََك  َواذل تَُها َحىتَّ  ِجئْتَُك  َما بِاحلَقِّ

ْ
�ََّها تََر�

َ
 َك�

ْجوَُف  مَجٌَل 
َ
وْ  أ

َ
ْجَرُب، أ

َ
مْحََس، َخيِْل  يِف  َ�بَاَركَ : قَاَل  أ

َ
اٍت  مَخَْس  َورَِجالَِها أ [رواه ابلخاری: َمرَّ

٣٠٢٠.[ 
به من گفتند:  جاست که گفت: پیامبر خدا  روایت ساز جریر بن عبدالله -١٢٩٦

؟ و [بتخانۀ ذو الخلصله] عبارت از خانۀ »سازی نمی[بتخانۀ] ذی الخلصه راحت از  مرا«
شد، [و آن را مشابه کعبه ساخته  در قبیلۀ (َخثعم] بود که به نام کعبۀ یمانی یاد می

 بودند].
[جریر] گفت: که با یکصد و پنجاه سوار از مردم (َاحمس) که سواران ماھری بودند، 

فی که داشتم] بر باالی اسپ ت کردم، و من خود را [از مریضی و ضعکحرف به آن طر
ام زدند که آثار  ] با دست خود چنین بر سینهج توانستم، [پیامبر خدا گرفته نمی

خدایا! او را ثابت قدم «ام مشاھده نمودم، و دعا کردند که:  شان را بر سینه انگشتان
 ».ھدایت دیگران بگردان و او را ھدایت کن و سبب بساز،

با بتی که در آن بود] منھدم ، و آن بتخانه را [آن بتخانه رفت به طرف سجریر
 برساند. جساخت و به آتش کشید، و شخصی را فرستاد که خبر را برای پیامبر خدا 

آمد] و گفت: قسم به ذاتی که شما را به حق  جفرستادۀ جریر [نزد پیامبر خدا 
فرستاده است تا ھنگامی که [آن بتخانه را] مانند شتر درون خالی و یا شتر (گر) [شک 
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قبیلۀ  ھای برای افراد و اسپ جنزد شما نیامدم، و پیامبر خدا  از راوی است]، ندیدم،
 .)١(ر و برکت نمودند(َاحمس) پنج باری دعای خی

رْ  -٧٣ ةٌ باب: احلَ عَ دْ  بُ خَ

 ]: جنگ فریب است ۷۳باب [

يِب  َ�نْ  -١٢٩٧
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  َهلََك «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

َْهِلَ�نَّ  َوَ�يرَْصٌ  َ�ْعَدُه، ِكرْسَى يَُ�ونُ  الَ  ُ�مَّ  ِكرْسَى،
َ

 َ�ْعَدُه، َ�يرَْصٌ  يَُ�ونُ  الَ  ُ�مَّ  يل
ُْقَسَمنَّ  ِ  َسِبيِل  يِف  ُكنُوزَُها َوتلَ  ].۳۰۲۷[رواه ابلخاری:  ا�َّ
کسری ھالک «ت که فرمودند: روایت اس جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۲۹۷

شود، و بعد از وی قیصر  شد، و بعد از وی کسرای دیگری نیست، و قیصر ھالک می
 .)٢(»شود اد فی سبیل الله تقسیم میھا در جھ ھای آن دیگری نیست، و حتما گنج

 ازاحکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
مانند شتر درون خالی و  که: (تا ھنگامی که (آن بتخانه را] سفرستادۀ جریر) مراد از این سخن ١ 

ھایی را که در آن وجود  یا شتر (گر) ندیدم، نزد شما نیامدم) این است که: تا وقتی که ھمه بت
 ھا را آتش نزدیم، نزد شما نیامدم. داشت، از بین نبردیم، و آن

 د، و اساس کفری دارد، باید از بین برده شود.گرد ) چیزھای که سبب فتنه در دین مردم می۲ 
 گیرد، باید به زودی خبر آن برای (ولی امر) رسانیده شود. ) اگر فتحی صورت می۳ 
 ) یاد کردن از شکست دشمن به سخنان تمسخر آمیز روا است.۴ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
 ) لقب پادشاھان روم است.) (کسری): لقب پادشاھان فارس، و (قیصر١ 
قریش در زمان جاھلیت غرض تجارت به «گوید: در سبب ورود این حدیث می /) امام شافعی٢ 

و بعد از مسلمان  –عراق تحت تصرف فارس، و شام تحت تصرف روم بود  -رفتند،  عراق و شام می
زیرا فارس و روم با شدن به این خوف افتادند که بعد از این به عراق و شام سفر کرده نتوانند، 

ھا اطمینان داده و فرمودند که بعد از این  برای آن جاسالم و مسلمانان مخالف بودند، پیامبر خدا 
، و ھمانطور ھم شد، و تا امروز ھم عراق تحت تصرف »کسری در عراق، و روم در شام نخواھد بود
 فارس قرار نگرفت، و شام تحت تصرف روم.

                                                 



 ١٨٥  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

ُ  ريَِضَ َوَ�نُْه  -١٢٩٨  »َخْدَعةً  احلَْرَب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َس�َّ «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
 ].۳۰۲۹: [رواه ابلخاری

جنگ را حیله و فریب  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو ازابوھریره -۱۲۹۸
 .)١(کاری نامیدند

ا :باب -٧٤ هُ  مَ رَ كْ نَ  يُ عِ  مِ تِالَفِ  التَّنَازُ االخْ بِ  يفِ  وَ رْ ةِ  احلَ وبَ قُ عُ نْ  وَ ىص مَ هُ  عَ  إِمامَ

و عقوبت کسی که از امام خود  ]: کراهت اختالف و کشمکش در جنگ،۷۴باب [
 نافرمانی کند

اءَ َعِن  -۱۲۹۹ ُ  ريَِضَ  اَعزٍِب  ْ�نَ  الرَبَ  ىلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َجَعَل : قَاَل  َ�نُْهَما ا�َّ
الَةِ  ُحٍد، يَْومَ  الرَّجَّ

ُ
ِ  َ�بْدَ  رَُجًال  مَخِْس�َ  َوَ�نُوا أ ، ْ�نَ  ا�َّ ْ�تُُمونَا إِنْ «: َ�َقاَل  ُجبَْ�ٍ

َ
َْطُفنَا َرأ

َ
ْ�ُ  خت  الطَّ

رِْسَل  َحىتَّ  َهَذا َماَكنَُ�ْم، َ�رْبَُحوا فَالَ 
ُ
ُْ�ْم، أ

َ
ْ�تُُمونَا َو�ِنْ  إيِل

َ
نَاُهْم، الَقْومَ  َهَزْمنَا َرأ

ْ
ْوَطأ

َ
 فَالَ  َوأ

رِْسَل  َحىتَّ  َ�رْبَُحوا
ُ
ُْ�مْ  أ

َ
نَا: قَاَل  َ�َهَزُموُهْم، ، »إيِل

َ
ِ  فَأ يُْت  َوا�َّ

َ
 بََدْت  قَدْ  �َْشتَِدْدَن، النَِّساءَ  َرأ

، َخالَِخلُُهنَّ  ْسُوُ�ُهنَّ
َ
، َرافَِعاٍت  َوأ ْصَحاُب  َ�َقاَل  ِ�يَاَ�ُهنَّ

َ
ِ  َ�بْدِ  أ يْ  الَغنِيَمةَ : ُجبَْ�ٍ  بِْن  ا�َّ

َ
 قَْومِ  أ

ْصَحابُُ�مْ  َظَهرَ  الَغِنيَمَة،
َ
ِ  َ�بْدُ  َ�َقاَل  تَنْتَِظُروَن؟ َ�َما أ �َِسيتُمْ : ُجبَْ�ٍ  ْ�نُ  ا�َّ

َ
 لَُ�مْ  قَاَل  َما أ

ِ  رَُسوُل  ِ : قَالُوا وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ِ�َ�َّ  َوا�َّ
ْ
َأ

َ
ا الَغنِيَمِة، ِمنَ  فَلَنُِصينَبَّ  انلَّاَس، نل  فَلَمَّ

تَْوُهمْ 
َ
فَْت  أ ْ�بَلُوا وُُجوُهُهْم، رُصِ

َ
ْخَراُهْم، يِف  الرَُّسوُل  يَْدُعوُهمُ  إِذْ  فََذاكَ  ُمنَْهِزِمَ�، فَأ

ُ
 َ�بَْق  فَلَمْ  أ

َصابُوا رَُجًال، َعرَشَ  اْ�َ�ْ  َ�ْ�ُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ 
َ
 َص�َّ  انلَّيِبُّ  َوَ�نَ  َسبِْعَ�، ِمنَّا فَأ

ْصَحابُهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ 
َ
َصابُوا َوأ

َ
ِ��َ  ِمنَ  أ ْرَ�ِع�َ  بَْدرٍ  يَْومَ  الُمرْشِ

َ
ِسً�ا َسبِْع�َ  َوِمائًَة، أ

َ
 أ

 ق به این حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعل -١
) طوری که قبال ھم یادآور شدیم، دروغ و فریب در اصل خود با اجماع علماء حرام است، ولی ١ 

شریعت اسالمی روی مصلحت، دروغ گفتن و فریب را در چند جا روا دانسته است، که از آن 
ا کنایه و جمله دروغ گفتن در امور جنگ است، و حتی در ھمین حاالت اگر کسی بتواند که ب

معاریض مقصد خود را اداء نماید، باید حتی المقدور بکوشد تا از دروغ گفتن و فریب خودداری 
 نماید.

گوید: فریب دادن کفار در جنگ به ھر طریقی که ممکن باشد، روا است،  می /) امام نووی٢ 
ھا  مگر آنکه فریب دادن سبب نقض عھد و پیمان، و یا نقض امان دادن گردد، که در این صورت

 فریب دادن غیر مسلمانان ھم روا نیست.

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٨٦

بُو َ�َقاَل  قَِتيًال، وََسبِْع�َ 
َ
يِف : ُسْفيَانَ  أ

َ
دٌ  الَقْومِ  أ اٍت، ثََالَث  ُ�َمَّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�نََهاُهمُ  َمرَّ

نْ  وََسلَّمَ 
َ
يبُوُه، أ يِف : قَاَل  ُ�مَّ  ُ�ِ

َ
يِب  اْ�نُ  الَقْومِ  أ

َ
اٍت، ثََالَث  قَُحافََة؟ أ يِف : قَاَل  ُ�مَّ  َمرَّ

َ
 ا�ْنُ  الَقْومِ  أ

اِب؟ اٍت، ثََالَث  اخلَطَّ   رََجعَ  ُ�مَّ  َمرَّ
َ

ْصَحابِهِ  إىِل
َ
ا: َ�َقاَل  أ مَّ

َ
 ُ�َمرُ  َملََك  َ�َما قُِتلُوا، َ�َقدْ  َهُؤالَِء، أ

ِ  َكَذبَْت : َ�َقاَل  َ�ْفَسُه، ، َعُدوَّ  يَا َوا�َّ ِ ينَ  إِنَّ  ا�َّ ِ
َّ

ْحيَاءٌ  َعَدْدَت  اذل
َ َ
 َما لََك  بيَِقَ  َوقَدْ  لُكُُّهْم، أل

 بَِها آُمرْ  لَمْ  ُمثْلًَة، الَقْومِ  يِف  َستَِجُدونَ  إِنَُّ�مْ  ِسَجاٌل، َواحلَْرُب  بَْدٍر، �ِيَْومِ  يَْومٌ : قَاَل  �َُسوُءَك،
َخذَ  ُ�مَّ  �َُسْؤِ�، َولَمْ 

َ
زُ  أ ِ

َ
ْعُل : يَْرجت

ُ
ْعُل  ُهبَْل، أ

ُ
الَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  ُهبَْل، أ

َ
 أ

يبُوا ِ
ُ

ُ  جت
َ

ِ  رَُسوَل  يَا: قَالُوا ، »هل ُ : قُولُوا: " قَاَل  َ�ُقوُل؟ َما ،ا�َّ ىلْعَ  ا�َّ
َ
َجلُّ  أ

َ
َا إِنَّ : قَاَل  ،" َوأ

َ
 الُعزَّى نل

الَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  لَُ�ْم، ُعزَّى َوالَ 
َ
يبُوا أ ِ

ُ
ُ؟ جت  رَُسوَل  يَا: قَالُوا: قَاَل  ، »هلَ

، ِ ُ  قُولُوا«: قَاَل  َ�ُقوُل؟ َما ا�َّ   َوالَ  َمْوَالنَا، ا�َّ
َ

  ].٣٠٣٩ [رواه ابلخاری: »لَُ�مْ  َمْو�
در جنگ (ُاحد)  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ببن عازب از براء -۱۲۹۹

اگر «داده و گفتند:  )١(ه نفر بودند، به عبدالله بن جبیرفرماندھی گروه پیاده را که پنجا
ین جای خود مخواھم، از ھ نمی وقتی که شما راربایند، تا  ھا می غرا مر دیدید که ما

دیم، باز ھم تا که ما دشمن را شکست داده و لگدمال نمو یددید حرکت نکنید، و اگر
و ھمان بود که » ام از ھمین جای خود حرکت نکنید خواستهوقتی که شما را ن

 مسلمانان مشرکین را شکست دادند.
حالی  درھای [مشرکین]  گوید: به خداوند قسم است خودم دیدم که زن می سجبیر
 ھا ھای پای آن ھا و ساق بودند، شتابان گریخته و پازیب ھای خود را بلند نموده که لباس

 شد. نمایان می
گفتند: ای مردم! خود را به اموال غنیمت برسانید،  سرھمراھان عبدالله بن جبی

 خود را به اموال غنیمت برسانید، دوستان ما پیروز شدند، دیگر منتظر چه ھستید؟ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
نعمان انصاری است، در عقبه و بدر اشتراک داشت، و در غزوۀ احد  ) وی عبدالله بن جبیر بن۱ 

ھا گفت  رفتند برای آن اش از نزدش می به شھادت رسید، و ھنگامی که اشخاص تحت فرماندھی
ھا را از پایان شدن از مکان  کنید، و فرمودۀشان این بود که آن چه می جکه: با فرمودۀ پیامبر خدا 
اش اعتنائی نکرده و رفتند، و مشرکین آمدند و او را به  ھا به گفته ی آنمعین منع کرده بودند، ول

ه از جای خود حرکت نکرد، اسد الغاب جشھادت رساندند، و وی به اساس فرمودۀ پیامبر خدا 
)١٣١ – ٣/١٣٠(. 

                                                 



 ١٨٧  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

 اید؟ را فراموش کرده جھا گفت: مگر گفتۀ پیامبر خدا  نآبرای  سعبدالله بن جبیر
از غنیمت گفتند: به خداوند سوگند که ھم نزد مردمان رفته و حصۀ خود را 

 خواھیم گرفت.
حالت شکست  درھا برگشته بود، و  و در حالی نزد مردم آمدند، که روھای آن

که در حالی را [ھا  آخرین نفرھای آن جحالی بود که پیامبر خدا  این در ، و یا)١(بودند
 گردید].زدند که بر ] صدا میعقب نشینی بودند

نمانده بود، و مشرکین  ییگری باقبه جز از دوازده نفر، کس د جو با پیامبر خدا 
یک  و اصحابش در جنگ بدر از مشرکین جھفتاد نفر از مایان را کشتند، و پیامبر خدا 

نفر کشته و ھفتاد  دمورد اصابت قرار داده بوند، که از آن جمله ھفتا راصد و چھل نفر 
 نفر اسیر بود.

را سه بار تکرا کرد، ابوسفیان پرسید: آیا محمد در بین شما موجود است؟و سؤالش 
ز سه ابوسفیان را بدھند منع کردند، باواب اطرافیان خود را از اینکه ج جپیامبر خدا 

 بین شما موجود است؟ باز سه بار در] سبار پرسید، آیا ابن ابی ُقحافه [یعنی: ابوبکر
 ] در بین شما موجود است؟سپرسید: آیا ابن خطاب [یعنی: عمر

خود را  ساند، عمر ا دیگر کشته شدهھ ھمراھان خود رفته و گفت: این بعد از آن نزد
گوئی،  نگھداشته نتوانست و گفت: ای دشمن خدا! به خداوند سوگند که دروغ می

ه روزگارت را سیاه خواھند کرد سر اند، و کسانی ک ھایی را که نام بردی ھمگی زنده این
 اند. ای خود ایستادهج

ر گردد، و شما د روز جنگ بدر، و جنگ دست به دست می ابوسفیان گفت: امروز به
اند، من به این چیز نه امر  دید که (ُمثله) شده بین کشتگان خود کسانی را خواھید

ع نموده و گفت: آید، بعد از آن رجز خوانی را شرو ام و نه ھم از این چیز بدم می کرده
 بل!ُھبل! سربلند با ھُ  دسربلند با

 ؟»دھید آیا جواب او را نمی«ند: فرمود جپیامبر خدا 
 گفتند: یا رسول الله! چه بگوئیم؟

ھایی که فرمانی کرده و از کوه غرض گرفتن غنیمت پائین شدند، در حالی با مسلمانان  یعنی: این -١
ھا را از جای که اول در آن قرار داشتند برگشته  اجه شدند که بعد از شکست خوردن، روی آنمو

 آمدند. ھا می بود، و در حال فرار به طرف این
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 ».تر است خداوند باالتر و با عظمت«فرمودند: بگوئید: 
 ابوسفیان گفت: ما عزی داریم و برای شما عزائی نیست.

 ؟»دھید یا جواب او را نمیآ«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 گفت: گفتند: یا رسول الله! چه بگوئیم؟ 

 .)١(»خداوند موالی ما است، و برای شما موالئی نیست«ند: بگوئید: فرمود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) جنگ (أحد) در روز شنبه نیمۀ ماه شوال سال سوم ھجری واقع گردید، در این جنگ تعداد ١ 

مشرکین سه ھزار نفر بود، که از آن جمله در صد نفرشان اسپ سوار بودند، سرکردگی لشکر 
بدست ابوسفیان، و در طرف راست لشکر خالد بن ولید، و به طرف چپ آن عکرمه بن ابوجھل 

لشکر مسلمانان در اول یکھزار نفر بود، و بعد از اینکه عبدالله بن ابی بن سلول  قرار داشت، تعداد
منافق به سه صد نفر از افراد خود از جنگ دست کشید، تعداد مسلمانان به ھفت صد نفر رسید، 

 بود.  س، و دیگری از ابوبردهجمسلمانان دو اسپ داشتند، که یکی از پیامبر خدا 
به جز از دوازده نفر  –طوری که در متن حدیث آمده است  –سلمانان ) بعد از شکست خودن م٢ 

در میدان معرکه نمانده بود، و این دوازده نفر عبارت بودند از: ابوبکر  جکس دیگری با پیامبر خدا 
صدیق، عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحه بن 

م، ابو عبیده بن الجراح، حباب بن المنذر، ابودجانه، سعد بن معاذ، و أسید عبدالله، زبیر بن العوا
 .عایالله عنھم جم یرض حضیر بن

در جنگ احد ھفتاد نفر از مسلمانان به شھادت رسیدند، که از این ھفتاد نفر، چھار نفر از ) ٣ 
ز: حمزه بن مھاجرین، و شصت و شش نفر از انصار بودند، چھار نفر مھاجرین عبارت بودند ا

 نرضي الله تعالی عنھم وععبدالمطلب، عبدالله بن حجش، مصعب بن عمیر، و شماس به عثمان، 
 األنصار جمیعا.

زنده است و یا عمر  سزنده است، و یا ابوبکر جبعد از اینکه ابوسفیان پرسید که پیامبر خدا  )٤ 
اطرافیان خود را از اینکه به جوابش چیزی بگویند منع کردن، ولی  جزنده است، پیامبر خدا 

جواب ابوسفیان را داد، و البته غرضش از این کار نافرمانی از  جبر خالف امر پیامبر خدا  سعمر
نبود، بلکه غرضش اثبات قوت مسلمان و اذالل کفار بود، بنابراین، از این عمل  جامر پیامبر خدا 

 برایش نیست، بلکه عند الله ثوابی ھم برایش خواھد بود. نه تنھا آنکه گناھی
) در این جنگ مشرکین عدۀ از مسلمان را بعد از اینکه به شھادت رسیده بودند، مثله کردند، و ۵ 

(ُمثله): عبارت از آن است که گوش و یا بینی و یا ھر عضو دیگری از اعضای انسان را قطع کنند، 
ن بعضی از مسلمانان از آن جمله سید الشھداء، حمزه بن و یا شکشم را بدرند، و مشرکی
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ىلَ : باب -٧٥ نَادَ بِأعْ وَّ فَ دُ أي الْعَ نْ رَ :مَ تِهِ وْ عَ النَّاسَ   صَ مِ سْ تَّى يُ بَاحاهْ حَ ا صَ  يَ

]: کسی که دشمن را دیده و به آواز بلند فریاد زده است که: در این صبح به ۷۵باب [
 کمک بشتابید

ُ  ريَِضَ  َسلََمةَ  َ�نْ  -١٣٠٠ ْوَ  َذاِهبًا الَمِدينَةِ  ِمنَ  َخرَْجُت : قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ
َ

 إَِذا َحىتَّ  الَغابَِة، �
ِخَذْت : قَاَل  بَِك؟ َما َوْ�ََك : قُلُْت  َعوٍْف، بِْن  الرَّمْحَِن  لَِعبْدِ  ُغَالمٌ  لَِقيَِ�  الَغابَِة، بِثَِنيَّةِ  ُكنُْت 

ُ
 أ

َخَذَها؟ َمنْ : قُلُْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِلَقاحُ 
َ
 ثََالَث  فَرَصَْخُت  َوفََزاَرةُ  َ�َطَفاُن،: قَاَل  أ

ْسَمْعُت  رَصََخاٍت 
َ
َقاُهْم، َحىتَّ  انَْدَ�ْعُت  ُ�مَّ  َصبَاَحاهْ، يَا َصبَاَحاهْ  يَا: َالبَتَيَْها َ�ْ�َ  َما أ

ْ
ل
َ
 َوقَدْ  أ

َخُذوَها،
َ
ْرمِ  فََجَعلُْت  أ

َ
قُوُل  يِهْم،أ

َ
 :َوأ

نَا
َ
ْ�َوِع  اْ�نُ  أ

َ
عْ  يَْومُ  َوايلَْومُ   األ  الرُّضَّ

نْ  َ�بَْل  ِمنُْهمْ  فَاْستَنَْقْذُ�َها
َ
�ُوا، أ ْ�بَلُْت  �رَْشَ

َ
ُسوُ�َها، بَِها فَأ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَلَِقيَِ�  أ

ِ  رَُسوَل  يَا: َ�ُقلُْت  وََسلَّمَ  ْعَجلْتُُهمْ  َو�ِ�ِّ  ِعَطاٌش، الَقْومَ  إِنَّ  ا�َّ
َ
نْ  أ

َ
ُ�وا أ  يِف  فَاْ�َعْث  ِسْقيَُهْم، �رَْشَ

ْ�َوِع  اْ�نَ  يَا«: َ�َقاَل  إِثِْرِهْم،
َ
ْسِجحْ  َملَْكَت،: األ

َ
[رواه ابلخای:  »قَْوِمِهمْ  يِف  ُ�ْقَرْونَ  الَقْومَ  إِنَّ  فَأ

٣٠٤١.[ 
و به طرف (غابه)  برآمدمروایت است که گفت: از مدینه  ساز سلمه -١٣٠٠

رفتم [غابه: جایی است در شمال مدینۀ منوره]، چون به بلندی (غابه) رسیدم، غالم  می
 عبدالرحمن بن عوف پیش رویم آمد.

 چه شده است؟ تو را  گفتم: ای وای!
 اند. را دزدیده جگفت: شتران شیر آور پیامبر خدا 

 گفتم: چه کسی دزدیده است؟
ھمۀ  کهاره)، و ھمان بود که به صدای بسیار بلندی گفت: مردم (غطفان) و (َفزَ 

مدینه را با خبر ساختم فریاد زدم که: در این صبح به کمک برسید، در این صبح به 
ھا رسانیدم، و دیدم که شتران  کمک برسید، بعد از آن به سرعت رفتم، و خود را به آن

را مثله کرد، ھند زن ابوسفیان بود، زیرا  سعبدالمطلب را مثله کرده بودند، و کسی که حمزه
 در جنگ بدر، پسر او را کشته بود. سحمزه
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باشم، و  فرزند َاکوع می من نموده و گفتم: یھا تیرانداز طرف آنبرند، به  را گرفته و می
 اص پست کشته خواھند شد.امروزاشخ

ھا گرفتم و به طرف  ده باشند، از آنیمھا را آشا را پیش از آنکه شیر آنو شتران  
مالقی گشتم، گفتم: یا رسول الله! کسانی که  جمدینه آوردم، در راه با پیامبر خدا 

ھا  ھا را بیاشامند، از آن نکه شیر آنآاز  پیشاند و شتران را  گرفته بودند، تشنهشتران را 
 ھا نفر بفرستید. پس گرفتم، به تعقیب آن

ھا احسان کنی، و  کوع! مال خود را پس گرفتی، بھتر است به آنای ابن اَ «فرمودند: 
 .)١(»خورند ھائی که شتران را برده بودند، اکنون در بین قوم خود مھمانی می آن

ريِ باب: فِكاكِ األَ  -٧٦  سِ

 ]: آزاد ساختن اسیر ۷۶باب [

يِب  َ�نْ  -۱۳۰۱
َ
ُ  ريَِضَ  ُموىَس  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ وا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  فُكُّ

، ِسَ�،: َ�ْعِ�  الَعاِ�َ
َ
ْطِعُموا األ

َ
 ].٣٠٤٧[رواه ابلخاری:  »الَمِر�َض  وَُعوُدوا اجلَائَِع، َوأ

اسیر را آزاد «فرمودند:  جپیامبر خدا  :روایت است که گفت سابوموسیاز  -۱۳۰۱
 .)٢(»کنید تسازید، گرسنه را نان بدھید، و مریض را عیاد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
مانان باید در مقابل دو نفر از کفار مقاومت نماید، ) اصل آن است که در جنگ، یک نفر از مسل١ 

تواند در مقابل بیشتر از دو نفر نیز مقاومت نماید،  دید، می ولی اگر کسی در خود قدرت می
 ھا پیروز شد. بر چندین نفر از دشمن حمله نمود، وبر آن سچنانچه سلمه

را بیان نماید، چنانچه ) جھت تضعیف ساختن روحیۀ دشمن روا است که انسان مفاخر خود ٢ 
که شخص شجاع و تیرانداز مشھوری بود، جھت ترسانیدن دشمنان خود را  سسلمه بن أکوع

 معرفی کرد. 
کند، و به اصالح انداخت  ) تیراندازی و ھر آن چیز دیگری که از دور به ھدف اصابت می٣ 

 شود، اثر بارزی در جنگ دارد. می
 دیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق به این ح -٢
) آزاد ساختن اسیران مسلمان به اتفاق علماء فرض کفائی است که باید در مقابل اسیران کفار، ١ 

 و یا از بیت المال آزاد گردند.
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يِب  َ�نْ  -۱۳۰۲
َ
ُ  ريَِضَ  ُجَحيَْفةَ  أ ُ  ريَِضَ  ِلَعِ�ٍّ  قُلُْت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  ِعنَْدُ�مْ  َهْل : َ�نْهُ  ا�َّ

ءٌ    الَويْحِ  ِمنَ  يَشْ
َّ

؟ ِكتَاِب  يِف  َما إِال ِ ي الَ «: قَاَل  ا�َّ ِ
َّ

  احلَبََّة، فَلََق  َواذل
َ
ْعلَُمهُ  َما النََّسَمَة، َوَ�َرأ

َ
  أ

َّ
 إِال

ُ  ُ�ْعِطيهِ  َ�ْهًما ِحيَفةِ  َهِذهِ  يِف  َوَما الُقْرآِن، يِف  رَُجًال  ا�َّ ِحيَفِة؟ يِف  َوَما: قُلُْت  ، »الصَّ : قَاَل  الصَّ
ِسِ�، َوفَاَككُ  الَعْقُل،«

َ
نْ  األ

َ
 ].٣٠٤٧[رواه ابلخاری:  »بَِ�افِرٍ  ُمْسِلمٌ  ُ�ْقتََل  الَ  َوأ

در نزد شما  گفتم: آیا سروایت است که گفت: برای علی سازابوُجَحیَفه -۱۳۰۲
 چیز دیگری از وحی به جز از چیزی که در قرآن است وجود دارد؟

خلق کرده است، چیز دیگری  و جھانیان را ت: به خدایی که دانه را شق نمودهگف
سازد، و به جز از  وجود ندارد، مگر علمی را که خداوند در فھم قرآن نصیب شخصی می

 این صحیفه است. چیزی که در
 گفتم: در این صحیفه چیست؟

گفت: بیان دیت، و ازاد ساختن اسیر، و اینکه نباید مسلمان به سبب کافری کشته 
 .)١(شود

باشند، قول راجح آن است که (ولی  ) در آزاد ساختن اسیرانی که از کفار در دست مسلمان می٢  
ھا تصرف نماید، به این معنی که  تواند در آن امر مسلمانان) با نظر داشت مصالح عمومی می

ھا را با در نظر داشت چنین مصلحتی، بدون مقابل، و یا در مقابل مال، و یا در مقابل  تواند آن می
کند، در اسارت  ھا راھمانطور تا وقتی که مصلحت تقاضا می اسیران مسلمانان، آزاد ساخته، و یا آن

 نگھدارد.
کفائی است، ولی اگر کسی از گرسنگی در حالت مرگ باشد، و کس  ) نان دادن گرسنگان فرض٣ 

و یا کسانی وجود داشته باشند که قدرت به سیر ساختن و نجات دادن وی از مرگ داشته باشند، 
ھا فرض عین است که وی را نان داده و از مرگ برھانند، و اگر نان ندادند و مرد، عندالله  برآن

 ھا نیست، ولی باید دیتش را بدھند. در این دنیا قصاصی بر آن شود، و گرچه قاتل او گفته می
 دانند. ) عیادت از مریض نیز فرض کفائی است، و بعضی آن را سنت مؤکده می٤ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
 برای بعضی از جکردند که پیامبر خدا  آن بود که کسانی گمان می س) سبب این سؤال از علی١ 

اند،  اند، که برای دیگران نگفته اسراری را از وحی گفته سافراد اھل بیت خود، خصوصا علی
قائل شوند  سخواستند تا به این سخنان خود، مقامی را برای سیدنا علی چنین کسانی شاید می
 که برای دیگران نیست.

حی و یا کتمان اسرار را به کتمان و جولی از این غافل بودند که در این گفتۀ خود پیامبر خدا  
دھند، و این سخن کفر آمیز چیزی است که از مقام نبوت دور و بلکه غیر متصور  وحی نسبت می
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اءِ  -٧٧ كِنيَ باب: فِدَ ِ  املُرشْ

 ]: فدیه دادن مشرکین ۷۷باب [

َها﴿فرماید:  است، خداوند متعال می ُّ�
َ
� ٓ  بَّلِغۡ  ٱلرَُّسوُل  َ�ٰٓ نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن إَِ�َۡك  أ  َ�َما َ�ۡفَعۡل  لَّمۡ  �ن رَّ

ٓ ﴿فرماید:  و می ﴾رَِساَ�َهُ  بَلَّۡغَت  نَزۡ�َا
َ
َ  ٱّ�ِۡكرَ  إَِ�َۡك  َوأ ، و طوری که ﴾إَِ�ِۡهمۡ  نُّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِ�ُبَّ�ِ

دھد، تا وحی، و بیان وحی را برای ھمۀ  وظیفه می جبینم قرآن مجید برای پیامبر خدا  می
ی ھیچکس در این چنین کردند، و برا جمردمان بدون استثناء برسانند، و البته که پیامبر خدا 

 امر اختصاصی قایل نشدند.
ولو آنکه معصوم الدم باشد، کشت،  –) جمھور علماء بر این نظر اند که مسلمان اگر کافری را ٢  

گویند: مسلمان اگر  شود، ولی امام ابوحنیفه و ابویوسف و محمد و زفر می قصاص بر وی الزم نمی
شان حدیثی است که دارقطنی به  ، و دلیلیگردد کافر معصوم الدمی را کشت، قصاص الزم می

مسلمانی را در مقابل معاھدی قصاص  جکند که پیامبر خدا  روایت می بسند خود از ابن عمر
 ».من از ھمگان به عھد خود پایبندتر ھستم«نمود و فرمودند: 

دھند که مراد از کافری که در این حدیث ذکر گردیده است،  و از حدیث باب چنین جواب می 
باشد، یعنی اگر مسلمان مشرکی را که با وی در عھد و پیمان ھستیم کشت، در مقابل  مشرک می

گوید، و حدیث دارقطنی بیانگر حکم اھل ذمه  گردد، ولی از اھل ذمه چیزی نمی وی قصاص نمی
 است.

ولی این استدالل چندان قانع کننده نیست، زیرا حدیث دارقطنی ضعیف، و در عین حال غیر  
توان گفت  است، بنابراین صالحیت تخصیص حدیث بخاری را ندارد، منتھی چیزی که میمتصل 

توان  شود، و با این ھم می این است که: آیات قصاص عام است، و عام شامل ھمۀ افراد خود را می
گفت که: با آنکه آیات قصاص عام است، ولی تخصیص عام به خبر واحد جواز دارد، و حدیث 

 تخصیص داده است.بخاری آن آیت را 
 –ھا وجود نداشته باشد  در صورتی که دلیلی بر نسخ آن –ھای گذشته را  ولی چون احناف شریعت 

و در تورات چنین مقرر «فرماید:  دانند، از این جھت به این قول خداوند متعال که می حجت می
در امر گویند:  تمسک جسته و می« شود... نمودیم که ھر شخص مقابل ھر شخص [قصاص می

قصاص فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست، و اگر کسی شخصی را کشت که کشتنش روا 
دھند،  شود، و البته کسانی که چنین قصاصی را جواز نمی نبود، در مقابل آن قصاص می

 دانند. ھای گذشته را حجت نمی شریعت
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�َُس َ�ْن  -١٣٠٣
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  ْ�نُ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
  أ

ً
نَْصارِ  ِمنَ  رَِجاال

َ
َذنُوا األ

ْ
ِ  رَُسوَل  اْستَأ  ا�َّ

، رَُسوَل  يَا: َ�َقالُوا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ِ خْ  ِالبِْن  َفلْنرَْتُكْ  ائَْذنْ  ا�َّ
ُ
: َ�َقاَل  فَِداَءُه، َ�بَّاٍس  تِنَاأ

 ].٣٠٤٨[رواه ابلخاری:  »ِدرَْهًما ِمنَْها تََدُعونَ  الَ «
اجازه  جروایت است که مردمی از انصار از پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۱۳۰۳

زادۀ خود عباس را ا رسول الله! برای ما اجازه بدھید تا فدیۀ خواھرخواستند و گفتند: ی
 ببخشثیم.برایش 

 .)١(»یک درھم را برایش نبخشید«فرمودند: 

ِّ باب -٧٨ يبِ رْ ا : احلَ لَ  إِذَ ارَ  دَخَ الَمِ  دَ سْ ِ  اإلِ ريْ  انٍ أَم بِغَ

 ]: اگر شخص حربی بدون امان خواستن، به دار اسالم داخل شد۷۸باب [

ْ�َوِع  بِْن  َ�ْن َسلََمةَ  -۱۳۰۴
َ
ُ  ريَِضَ  األ ىَت : قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ

َ
 َ�ْ�ٌ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ِ��َ  ِمنَ  ْصَحابِهِ  ِعنْدَ  فََجلََس  َسَفٍر، يِف  َوُهوَ  الُمرْشِ
َ
ُث، أ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  اْ�َفتََل، ُ�مَّ  َ�تََحدَّ

لَهُ  َ�َقتَلَُه،.  »َواْ�تُلُوهُ  اْطلُبُوُه،«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ   ].٣٠٥١َسلَبَُه [رواه ابلخای:  َ�نَفَّ
در  جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  سز سلمه بن اکوعا -۱۳۰۴

ھا به صحبت کردن  سفر بودند، جاسوسی از مشرکین آمد، نزد صحابه نشست و با آن
 پرداخت، بعد از آن برگشت و رفت.

او را کشت، و  ساکوع ، سلمه بن»او را پیدا کنید و بکشید«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)٢(بخشیدند خود داشت، برای [سلمه بن اکوع]آنچه را که آن مشرک با  جپیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
عباس در حالی که ھنوز مشرک بود، در غزوۀ (بدر) اسیر مسلمانان شده بود، و مسلمانان از  

ساختند، مردم انصار به احترام اینکه عباس کاکای  ھا را رھا می اسیران خود فدیه گرفته و آن
 جاست، از ایشان خواستند تا او را بدون فدیه ازاد سازند، ولی پیامبر خدا  ج(عموی) پیامبر خدا 

برای آنکه فرقی بن وابستگان خود و واسبتگان دیگران قائل نشده باشند، از آزاد ساختن وی 
 بدون (فدیه) ابا ورزیدند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
 ) طوری که در روایت مسلم آمده است، این قصه در غزوۀ (ھوزان) واقع گردیده بود.۱ 
 جاسوس حربی، جاسوس ذمی، جاسوس مسلمان. ) جاسوس بر سه نوع است:۲ 

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٩٤

ائِزِ  -٧٩ وَ فْ  باب: جَ  دِ الوَ

 .)١(: جائزه دادن برای سفیر و نماینده]۷۹[باب

ل: باب -٨٠ عُ  هَ فَ تَشْ سْ لِ  إِىلَ  يُ ةِ  أَهْ مَّ مْ  الذِّ تِهِ لَ امَ عَ مُ  وَ

 توان به اهل ذمه شفاعت کرد؟ می یاآ]: ۸۰باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -١٣٠٥ نَّهُ : َ�نُْهَما ا�َّ
َ
 ُ�مَّ  اخلَِميِس؟ يَْومُ  َوَما اخلَِميِس  يَْومُ : قَاَل  �

ِ  بَِرُسولِ  اْشتَدَّ : َ�َقاَل  احلَْصبَاَء، َدْمُعهُ  َخَضَب  َحىتَّ  بََ�ى  وََجُعهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْ�تُْب  بِِ�تَاٍب  اْ�تُوِ� «: َ�َقاَل  اخلَِميِس، يَْومَ 

َ
بًَدا َ�ْعَدهُ  تَِضلُّوا لَنْ  ِكتَابًا لَُ�مْ  أ

َ
 َ�تَنَازَُعوا، ،»أ

جاسوس حربی: کسی است که از صف دشمنان در بین مسلمان آمده، و برای کفار جاسوسی  -أ 
 کند، کشتن چنین جاسوسی به اتفاق علماء جواز دارد.  می

جاسوس ذمی: و آن فردی از کفار است که در داخل دولت اسالمی بود و باش دارد، و برای  -ب  
اش سبب نقض  کند، در نزد امام مالک و اوزاعی رحمھما الله جاسوسی ن جاسوسی میدشم

تواند او را به غالمی در آورده و یا به قتل برساند، ولی  گردد، بنابراین امام مسلمانان می عھدش می
گردد، مگر آنکه در اول با وی شرط  در نز جمھور علماء این تجسس سبب نقض عھد وی نمی

 که تجسس سبب نقض عھد است، که در این صورت کشتنش روا است.کرده باشند 
جاسوس مسلمان: کسی است که با وجود مسلمان بودن به نفع کفار و به علیه مسلمانان  -ج 

کند ، عقوبت چنین شخصی تعزیر است که باید کمتز از قتل باشد، مثال: حبس  جاسوسی می
ھا،  ھا ، و یا شالق زدن و امثال این ھردوی آنھای مالی بسیار سنگین، و یا  عمری، ویا غرامت

 دھند. گرچه بعضی از علمای مالکیه قتل چنین شخصی را نیز جواز می
ولی باید گفت که: گرچه جاسوسی برای دشمن یک گناه بس بزرگی است، ولی با این ھم این  

شود  ھی میطور نیست که جاسوسی ھمیشه به یک شکل بوده، و یک نتیجه داشته باشد، زیرا گا
که جاسوسی سبب ضرر اقتصادی، و گاھی سبب ضرر اجتماعی، و گاھی سبب ضرر جانی، و 

شود،  ھا توسط دیگران می حتی گاھی سبب شکست مسلمانان، و یا سبب اشغال سرزمین آن
بنابراین باید مجازاتش به حجم جرمی باشد که مرتکب آن شده است، ولو آنکه این مجازات اعدام 

اشد که این مجازات عقوبتی برای این شخص خائن، و پند و عبرتی برای سست عنصران باشد، تا ب
والله ھمانند وی باشد که در آینده در مقابل امتعۀ دنیوی، دین و ایمان و وطن خود را نفروشند، 

  تعالی أعلم باصواب.
 ) ھمین طور بدون ذکر حدیثی در آن، ذکر گردیده است.٧٩این باب، یعنی: باب ( -١

                                                                                                                        



 ١٩٥  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

ِ  رَُسوُل  َهَجرَ : َ�َقالُوا َ�نَاُزٌع، نيَِبٍّ  ِعنْدَ  يَنْبيَِغ  َوالَ   َدُعوِ�،«: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ي ِ

َّ
نَا فَاذل

َ
ا َخْ�ٌ  ِ�يهِ  أ ْهِ  تَْدُعوِ�  ِممَّ

َ
وىَْص  ، »إيِل

َ
ْخرُِجوا«: بِثََالٍث  َمْوتِهِ  ِعنْدَ  َوأ

َ
�ِ�َ  أ  ِمنْ  الُمرْشِ

ِجُ�وا الَعَرِب، َجِز�َرةِ 
َ
ِجُ�ُهمْ  ُكنُْت  َما بِنَْحوِ  الَوفْدَ  َوأ

ُ
[رواه ابلخاری:  َو�َِسيُت اثلَّاثِلَةَ  »أ

٣٠٥٣.[ 
و شما  ،روایت است که گفت: امروز روز پنجشنبه است باز ابن عباس -١٣٠٥

ھا را تر  دانید که روز پنجشنبه یعنی چه؟ سپس آنقدر گریست که اشکش ریگ نمی
 یافت، و فرمودند:  در روز پنجشنبه شدت جد پیامبر خدا رکرد، و گفت: د

، »راه نشویدگم م که بعد از آن ھرگزسورقی بدھید تا برای شما چیزی بنوی«
در صورتی که جار و جنجال  –نمودند ] در موضوع جار و جنجال [کسانی که آنجا بودند
 درحالت ترک دنیا است. جخدا  : پیامبردگفتن –سب نیست منا کردن در حضور پیامبر

مرا به حالم بگذارید، آنچه را که من در آن [از ذکر خدا، و «فرمودند:  جپیامبر خدا  
 ».بھتر استخواھید  قاء الله] ھستم از آنچه که شما میدگی به لاآم

مشرکین را از جزیزة العرب خارج «و در وقت مرگ خود به سه چیز وصیت نمودند: 
دادم، برایش  آید به مثل که من برایش بخشش می کنید، و سفیر یا نمایندۀ که می

 .)١(سومی را فراموش کردم، و »بخشش بدھید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
به این کار  سیھود را از خیبر خارج ساخت و اینکه ابوبکر سعمر ج) بنا به وصیت پیامبر خدا ١ 

اقدام نکرد، سببش این بود که وی مشغول جنگ و درگیرری با مردتدین بود، و این فرصت برایش 
به اخراج یھود از یمن ننمودند، حال آنکه یمن نیز از میسر نگردید، ولی ھیچکدام از خلفاء اقدم 

جزیرة العرب است، و شاید سبب این امر این باشد که گفته باشند مراد از جزیرة العرب تنھا 
سرزمین است حجاز است، و از اینجا است که علماء در تحدید جزیرة العرب بر چندین قول 

 ھا قرار آتی است: اند که مشھورترین آن اختالف نظر دارند، و اقوال متعددی بیان داشته
 (جزیرة العرب) عبارت از مکه، مدینه، یمامه، و یمن است. -أ 
 (جزیرة العرب): عبارت از مکه، مدینه، و یمن است. -ب 
 (جزیرة العرب): در طول از عدن تا شام، و در عرض از جده تا عراق است. -ج 
شان را ذکر نمود، و گفت که  ند، راوی دو وصیتبه سه چیز وصیت کرده بود ج) پیامبر خدا ٢ 

ام، و طوری که در روایات دیگری آمده است، سومی این بود که گفتند:  سومی را فراموش کرده

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ١٩٦

يْفَ : باب -٨١ ضُ  كَ رَ عْ الَمُ  يُ سْ ىلَ  اإلِ بِيِّ  عَ  الصَّ

 شود؟ ]: اسالم برای طفل چگونه عرضه می۸۱باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  اْ�نُ َعِن  -۱۳۰۶  انلَّاِس، يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَامَ : قاَل  َ�نُْهَما ا�َّ
 �َ�ْ

َ
ِ  ىلَعَ  فَأ ْهلُُه، ُهوَ  بَِما ا�َّ

َ
اَل  َذَكرَ  ُ�مَّ  أ جَّ نِْذُرُكُموهُ  إِ�ِّ «: َ�َقاَل  ادلَّ

ُ
  نيَِبٍّ  ِمنْ  َوَما أ

َّ
نَْذَرهُ  قَدْ  إِال

َ
 أ

نَْذَرهُ  لََقدْ  قَْوَمُه،
َ
قُوُل  َولَِ�نْ  قَْوَمُه، نُوحٌ  أ

َ
  ِ�يهِ  لَُ�مْ  َسأ

ً
 َ�ْعلَُمونَ  ِلَقْوِمِه، نيَِبٌّ  َ�ُقلْهُ  لَمْ  قَْوال

نَّهُ 
َ
ْعَوُر، �

َ
نَّ  أ

َ
َ  َوأ ْعَورَ  لَيَْس  ا�َّ

َ
  ].۳۰۵۷[رواه ابلخاری:  »بِأ

مردم  بین در جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بابن عمراز  -۱۳۰۶
 ایستادند، و بعد از حمد و ثنای خداوند متعال از دجال یاد کرده و فرمودند: 

دارم، و ھیچ پیامبری نیست که قوم خود را از آن  من شما را از وی بر حذر می«
اش  و لی من درباره ،قوم خود را از وی ھشدار داده است ÷نداده باشد، و نوحھشدار 

بدانید که «گویم که پیامبر دیگری برای قوم خود نگفته است:  برای شما چیزی می
 .)١(»چشمش کور نیستدجال از یک چشم کور است، ولی خداوند یک 

، و یا این است که از رفتن لشکر اسامه به جھاد، که خود »قبر مرا مورد پرستش قرار ندھید«
 نعت به عمل نیاورید.آن لشکر را آماده نموده بودند، مما جپیامبر خدا 

) اکثر علماء بر این نظر اند که سکونت گزیدن کفار در سرزمین حجاز روا نیست، ولی بود و ٣ 
ھا به اذن و اجازۀ امام به طور موقت جواز دارد، و اگر کافری در سرزمین حجاز مرد، در  باش آن

اگر مرگش در حرم واقع صورت امکان باید از آنجا خارج گردد و در جای دیگری دفن گردد، ولی 
 گردید، بیرون کردنش از آنجا حتمی است.

گوید: داخل شدن اھل ذمه در حرم و حتی در مسجد الحرام روا است،  می /) امام ابوحنیفه٤ 
برا وفد ثقیف که کفار بودند اجازه دادند که به مسجدشان داخل شوند، و  جزیرا پیامبر خدا 

ھا بر  ع کفار از داخل شدن به مسجد الحرام، منع تسلط آنگوید: مراد از آیۀ کریمه در من می
ھا، زیرا پیش از فتح مکه سلطۀ حرم و مسجد الحرام در  مسجد الحرام است نه مجرد دخول آن

 ھا را باطل ساخت. دست کفار بود، و آیۀ کریمه نازل گردید سلطۀ آن
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بگوید: در صورتی که ھر پیامبری امت خود را از دجال برحذر داشته است، پس ) شاید کسی ١ 

ذکر گردیده است، گویند سببش این است که او ابوالبشر  ÷تنھا نوح †چرا از بین تمام انبیاء
 دوم است، و او اولین پیامبری است که بعد از طوفان برای مردم، دین جدیدی آورد.

                                                                                                                        



 ١٩٧  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

ةِ : باب -٨٢ م كِتَابَ  النَّاسَ  امِ اإلِ

 گیری امام از مردم]: احصائیه ۸۲باب [

ُ  ريَِضَ  ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ  -١٣٠٧  َمنْ  يِل  اْكتُبُوا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َظ  ُ  فََكتَبْنَا ، »انلَّاِس  ِمنَ  بِاإلِْسَالمِ  تَلَفَّ

َ
ًفا هل

ْ
ل
َ
َاُف : َ�ُقلْنَا رَُجٍل، ِمائَةِ  ومََخَْس  أ

َ
�  ْ

َ
ٌف  نُ َو�

ْ
ل
َ
 أ

يْتُنَا فَلََقدْ  ِمائٍَة، ومََخُْس 
َ
َُص�ِّ  الرَُّجَل  إِنَّ  َحىتَّ  اْ�تُِلينَا، َرأ ابلخاری: [رواه َخائٌِف  َوُهوَ  وَْحَدهُ  يلَ

۳۰۶۰.[ 
نام کسانی را «فرمودند:  جت است که گفت: پیامبر خدا روای ساز حذیفه -۱۳۰۷

 ».اند برایم بنویسید که مسلمان شده
ما  دشان نام یکھزار و پنجصد نفر را نوشتیم، و گفتیم: در صورتی که تعدا برایو ما 

 به یکھزار و پنجصد نفر رسیده است، ھنوز باید خوف داشه باشیم؟
ی گرفتار شدیم که تمسلمانان] به چنان مصیب تود کثرجو خودم دیدم [که با و

 .)١(ترسید کرد، و با آن ھم می ا تنھا اداء میر شخص نمازش

بدانید که دجال از یک چشم کور است، ولی خداوند یک «که:  ج) این فرمودۀ پیامبر خدا ٢ 
کند دروغ  ، به این معنی است که: دجال در اینکه دعوای خدائی می»چشمش کور نیست

 گوید، زیرا او از یک چشم کور است، و خداوند چنین نیست. می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ینجا آمده است، یا نام نویسی ھنگام رفتن به غزوۀ (أحد) است، و یا ) مراد از نام نویسی که در ا١ 

ھمین احتمال اخیر را ترجیح دده است،  /ھنگام حفر خندق در غزوۀ احزاب، ولی سفاقسی
 والله تعالی أعلم.

از مصیبت و ابتالی که گفته است، مصائب و  سگوید: شاید قصد حذیفه می /) امام نووی٢ 
به وقوع پیوسته است، زیرا بر مسلمنانان حالتی مستولی  جد از پیامبر خدا ھای باشد که بع فتنه

 کرد. گشت، که جھت گریختن از فتنه و مشارکت نکردن در جنگ، ھرکس نماز را تنھا اداء می
از آن مصائب اموری باشد که از بعضی خلفای  سگوید: شاید قصد حذیفه می /) شیخ شرقاوی٣ 

کردند، یا به طوری  ھا مانند ولید بن عقبه نماز را تاخیر می بعضی از آنکوفه به وقوع پیوست، زیرا 
خواندند، و برای  کردند، از این جھت بعضی از اھل تقوی نماز خود را تنھا می که الزم بود اداء نمی

 خواندند. ھا قرار نگیرند، دوباره آمده و با خلیفه نماز می آنکه محل اتھام و بازخواست آن
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م ثَالَ  -٨٣ تِهِ رصَ ىلَ عَ امَ عَ أَقَ وَّ فَ دُ لَبَ الْعَ نْ غَ  ثاً باب: مَ

اش سه روز باقی مانده  ]: کسی که بر دشمن غالب گردیده و در منطقه۸۳باب [
 است

يِب  َ�نْ  -١٣٠٨
َ
ُ  ريَِضَ  َطلَْحةَ  أ نَّهُ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْهَما، ا�َّ

َ
 إَِذا اَكنَ  �

قَامَ  قَْومٍ  ىلَعَ  َظَهرَ 
َ
َالٍ  ثََالَث  بِالَعرَْصةِ  أ

َ
 ].۳۰۶۵ابلخای: [رواه  »يل

کردند، در  منطقۀ را فتح می جگوید: چون پیامبر خدا  می سابوطحه -۱۳۰۸
 .)١(ماندند می یمیدان معرکه سه شب باق

ا باب: -٨٤ نِمَ  إِذَ ونَ  غَ كُ ِ الَ  املُرشْ لِمِ  مَ مَّ  املُسْ هُ  ثُ دَ جَ لِمُ  وَ  املُسْ

]: اگر مشرکین مال مسلمانی را به غنیمت گرفتند و سپس مسلمان مال خود ۸۴باب [
 را یافت

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  بِْن  اهللاِ  دِ بْ َ�ْن �َ  -۱۳۰۹ ُ، فََرٌس  َذَهَب : قَاَل  َ�نُْهَما ا�َّ
َ

َخَذهُ  هل
َ
، فَأ  الَعُدوُّ

ِ  رَُسولِ  َزَمِن  يِف  َعلَيْهِ  فَُردَّ  الُمْسِلُموَن، َعلَيْهِ  َ�َظَهرَ  َ�َق  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ُ  َ�بْدٌ  َوأ

َ
 هل

وِم، فَلَِحَق  هُ  الُمْسِلُموَن، َعلَيِْهمُ  َ�َظَهرَ  بِالرُّ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�ْعدَ  الَويِلدِ  ْ�نُ  َخادِلُ  َعلَيْهِ  فََردَّ
 ].۳۰۶۷[رواه ابلخاری:  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

سپش گریخت، و دشمن ت: اروایت است که گف بعمراز عبدالله بن  -۱۳۰۹
ابن  پبر آن شخص غالب شدند، و اس جآن را گرفتن مسلمانان در زمان پیامبر خدا 

 عمر را برایش پس داده شد.

 و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  از احکام -١
) در سبب سه روز ماندن در میدان معرکه بعد از فتح، آراء و احتماالت مختلفی وجود دارد، و ١ 

مجموع این آراء به طور مختصر عبارت اند از: سر و سامان دادن به اوضاع لشکر، رفع خستگی از 
 اعتنائی به دشمن. مجھادین، اظھار قوت مسلمانان، وبی

) سه روز ماندن در میدان معرکه بعد از فتح، امر الزمی نیست، بنابراین اگر امام و یا امیر جھاد ٢ 
تواند، بعد از فتح، بدون معطلی  دید، می دانست، بایستد، و اگر الزم نمی سه روز ماندن را الزم می

 میدان معرکه، و حتی منطقه را ترک بگوید.
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و غالم وی گریخت و نزد رومیان رفت، و مسلمانان بر رومیان غالب شدند، و خالد 
 .)١(غالم ابن عمر را برایش پس داد – جخدا  بعد از پیامبر –بن ولید 

نْ باب:  -٨٥ مَ تَك مَ يَّةِ  لَّ سِ ارِ ةِ  بِالفَ انَ طَ الرَّ ول اهللا تَعَاىل وَ  َوٱۡختَِ�ُٰف ﴿ :وقَ
لِۡسنَتُِ�مۡ 

َ
ۡلَ�ٰنُِ�مۡ  �

َ
 ﴾َو�

و ﴿ن قول خداوند که: ]: کسی که به فارسی و عجمی سخن زده است و ای۸۵باب [
 ﴾شما... یها نگرهای شما و  اختالف زبان

ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرَ ْن �َ  -۱۳۱۰ ُ  ريَِضَ  ا�َّ ِ  رَُسوَل  يَا: قُلُْت : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ  ُ�َهيَْمةً  َذحَبْنَا ا�َّ
َا،

َ
نَْت  َ�تََعاَل  َشِعٍ�، ِمنْ  َصااًع  َوَطَحنُْت  نل

َ
: َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فََصاحَ  َوَ�َفٌر، أ

ْهَل  يَا«
َ
 ].٣٠٧٠[رواه ابلخاری:  »بُِ�مْ  َهًال  فَيَحَّ  ُسْؤًرا، َصنَعَ  قَدْ  َجابًِرا إِنَّ  اخلَنَْدقِ  أ

روایت است که گفت گفتم: یا رسول الله! بزغالۀ را  بجابر بن عبدالله از ۱۳۱۰
 جو را آرد کردم، شما با چند نفر تشریف بیاورید. ذبح نمود و یک صاع

 ن حدیث آنکه: ز احکام و مسائل متعلق به ایا -١
گویند: اگر کفار مال مسلمانی را گرفتند، و بعد از آن  با استناد بر این حدیث جمھور فقھاء می 

باشد، خواه مال خود را پیش از  ھا غلبه کردند، آن مسلمان مالک مال خود می مسبلمانان بر آن
 قسمت غنائم دیده باشد، و خواه بعد از آن.

گویند: آن مال، مال کفار گفته شده  و عمر بن دینار رحمھم الله می و علی بن ابی طالب، و زھری، 
 شود، و صاحب مال در ھیچ وقت حقی بر آن ندارد. و در بین مجاھدین تقسیم می

گویند: اگر آن مسلمان مال خود را پیش  امام ابوحنیفه، و ثوری و اوزاعی و مالک رحمھم الله می 
شود، و اگر بعد از تقسیم کردن غنائم  به خودش داده می از تقسیم کردن غنائم پیدا کرد، مالش

ھا حدیثی است که  تواند مال خود را در مقابل قیمت آن پس بگیرد، و دلیلی این پیدا کرد، می
کند که شخصی شترش را در بین اموال غنیمتی که از  روایت می بابوداود از ابن عباس

اگر پیش از تقسیم کردن «برایش گفتند:  ج مشرکین به دست آورده بودند، یافت، پیامبر خدا
گیری باید  یافته باشی، شتر از تو است، و اگر بعد تقسیم کردن یافته باشی، اگر شترت را می

 قیمت آن را بپردازی.
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ای اھل خندق [یعنی: ای کسانی که به حفر « به آواز بلند فرمودند: جپیامبر خدا 
 مده کرده است، ھمۀ شماآی] خندق مشغول ھستید]! جابر (سوری) [یعنی: طعام کالن

 .)١(»بیائید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
گویند که برای  طعامی می) کلمۀ فارسی در این حدیث، لفظ (سور) است، که در زبان فارسی به ١ 

عدۀ زیادی تھیه گردیده باشد، مانند: طعام عروسی، ختنه سوری، مھمانی کالن و غیره، و (سور) 
در عربی به معنی دیوار، و (سؤر) به معنی طعامی و یا آبی است که بعد از خوردن باقی مانده 

 گویند. باشد، و در فارسی آن را (پس خور) می
به زبان فارسی، برای فارسی زبانان افتخار بس بزرگی است، و البته  جر خدا ) تکلم نمودن پیامب٢ 

به آن نطق  جنه برای آنکه خود زبان فارسی امتیاز خاصی دارد، بلکه برای آنکه زبان نبی کریم 
ھای ھمانند خود امتیازی ندارد، ولی  نموده است، مثال: لباس من حیث آنکه لباس است بر لباس

ھا امتیاز خاص و بس بزرگی  پوشیده باشند، بر دیگر لباس جاسی را که نبی کریم به طور یقین لب
 دارد.

) این حدیث در اینجا به طور مختصر ذکر گردیده است، و تفصیل آن در صحیح البخاری در ٣  
گوید: در وقت حفر خندق صخرۀ کالنی نمایان گردید،  کتاب مغازی چنین است که: جابر می

آیم، بعد  آمده و گفتند: در خندق صخرۀ کالنی است، فرمودند: حاال می  جخدا  صحابه نزد پیامبر
از آن برخواستند و به شکم خود سنگی را بسته بودند، و سه روز شده بود که چیزی نخورده 

 کلنگ را گرفته و بر صخره زدند، آن صخره به ریگ روانی مبدل گردید. جبودیم، پیامبر خدا 
برایم اجازه بدھید تا به خانه بروم، به خانه رفتم و برای ھمسرم گفتم: کمی  گفتم: یا رسول الله! 

جو و بزغالۀ ھست، بزغاله را ذبح کردم، و جو را آرد نمودم، چون گوشت را در دیگ گذاشتیم، 
آمدم و این در وقتی بود که خمیر آماده شده بود، و دیگ بر سر دیگدان نزدیک  جنزد پیامبر خدا 
ام، شما با یک یا دو نفر  گفتم: اندک طعامی تھیه کرده جبود، برای پیامبر خدا به پخته شدن 

دیگر تشریف بیاورید، پرسیدند: طعام چقدر است؟ مقدار آن را گفتم، فرمودند: بسیار خوب است، 
ام گوشت را از دیگ و نان را از تنور بیرون  و فرمودند: برای ھمسرت بگو تا وقتی که من نیامده

 د از آن برای مھاجرین و انصار گفتند: برخیزید، و مھاجرین و انصار برخاستند.نکند، بع
داند، نزد ھمسرم آمده و  چنان خجالت کشیدم که خدا می گوید: از این موقف آن می سجابر 

با تمام مھاجرین و انصار آمدند، زنش گفت: آیا پیامبر  جبرایش گفتم: فضیحت شدی، پیامبر خدا 
داند، و  طعام از تو پرسیدند؟ گفتم: بلی پرسیدند، گفت: خدا و رسول بھتر میاز مقدار  جخدا 

برای مھاجرین و انصار  جھمسرم با این سخن خود غم زیادی را از دلم برداشت، پیامبر خدا 
گرفتند و از دیگ گوشت  از تنور نان می جگفتند: داخل شوید و ازدحام نکنید، خود پیامبر خدا 
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مِّ  َ�نْ  -۱۳۱۱
ُ
َ�يُْت : قَالَْت  ،ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َسِعيدٍ  بِْن  َخادِلِ  بِنِْت  َخادِلٍ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َص�َّ  ا�َّ

يِب  َمعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ 
َ
َّ  أ ْصَفُر، قَِميٌص  َويلَعَ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  أ  َسنَهْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َعُب  فََذَهبُْت : قَالَْت  ،- َحَسنَةٌ  بِاحلَبَِشيَّةِ  َوِ�َ  - »َسنَهْ 
ْ
ل
َ
ِة، خِبَاتَمِ  أ يِب، فََز�ََرِ�  انلُّبُوَّ

َ
 رَُسوُل  قَاَل  أ

 ِ ِ  رَُسوُل  قَاَل  ُ�مَّ  ، »َدْ�َها«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ بِْ� «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ْخِليِف  أ

َ
 َوأ

، بِْ�  ُ�مَّ
َ
ْخِليِف، أ

َ
بِْ�  ُ�مَّ  َوأ

َ
ْخِليِف  أ

َ
 ].٣٠٧١[رواه ابلخاری:  »َوأ

روایت است که گفت: ھمراه پدرم  )١(لخالد بنت خالد بن سعید از ام -۱۳۱۱
 جآمدم، پیامبر خدا  جدر حالی که پیراھن زردی را پوشیده بودم نزد پیامبر خدا 

 (خوبست، خوبست).»: ن است کهآو معنی آن به زبان حبشی » سنه، سنه«فرمودند: 
کردم، و پدرم مرا از این  باز می بعد از آن رفتم و با مھر نبوت :گوید می لام خالد

، و بعد از آن »نداشته باش به کارش کاری: «ودندفرمج ار مانع گردید، و پیامبر خدا ک
ده کنی، آن را کھنه کنی و آن [پیرھن) را کھنه کنی و فرسو«فرمودند:  جخدا  رپیامب

 .)٢(»کنی، آن را کھنه کنی و فرسوده کنی فرسوده

پوشیدند، و به ھمین کار تا جایی ادامه  گذاشتند، و باز روی دیگ و تنور را می ھا می بر باالی آن
ھا را  دادند که ھمگان سیر شدند، و مقداری از طعام باقی ماند، بعد از آن برای ھمسرم گفتند: این

 خودت بخور و بخشش بده، زیرا مردم به گرسنگی گرفتار اند.
ص قرشی اموی است، نام ام خالد امه، و نام مادرش ھمینه وی ام خالد بن خالد بن سعید بن العا -١

بن خلف خزاعی است، که وی ھم مسلمان شده است، اینکه ام خالد چه وقت وفات کرده است، 

 .)٥/٥٧٩اسد الغابه (اطالعی به دست آورده نتوانستم، 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
 رنگۀ دیگری برای دختران جواز دارد.  ) پوشیدن لباس زرد، و ھر لباس١ 
) مستحب است تا برای کسی که لباس نوی پوشیده است، خصوصا برای اطفال دعای خیر به ٢ 

طول عمر و کھنه کردن آن لباس نمود، مثال بگوئیم: مبارک باشد، پیر شوی و کالن شوی، به 
 فاظ.غمی کھنه نمائی، زیر سایۀ پدر و مادرت باشی و امثال این ال بی

ھای دیگر، خصوصا زبانی که بتوان به آن رسالت اسلم را به شکل بھتری اداء  ) آموختن زبان٣ 
 نمود، مستحب است.
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لُولِ  -٨٦ زَّ باب: الغُ ولِ اهللا عَ قَ :  وَ لَّ جَ تِ  َ�ۡغلُۡل  َوَمن﴿وَ
ۡ
 يَۡومَ  َغلَّ  بَِما يَأ

 ﴾ٱۡلقَِ�َٰمةِ� 
و کسی که در اموال غنیمت ﴿]: خیانت در غنیمت، و این قول خداوند که: ۸۶باب [

 ﴾خیانت نماید

يِب ْن �َ  -۱۳۱۲
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ أ  فََذَكرَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  ِ�ينَا قَامَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َمهُ  الُغلُوَل  مَ  َ�َعظَّ ْمَرُه، َوَ�ظَّ
َ
ِفَ�َّ  الَ «: قَاَل  أ

ْ
ل
ُ
َحَدُ�مْ  أ

َ
 ُ�َغاٌء، لََها َشاةٌ  َرَ�بَتِهِ  ىلَعَ  الِقيَاَمةِ  يَْومَ  أ

ُ  فََرٌس  َرَ�بَِتهِ  ىلَعَ 
َ

ِ  رَُسوَل  يَا: َ�ُقوُل  مَحَْحَمٌة، هل ِغثِْ�، ا�َّ
َ
قُوُل  أ

َ
ْمِلُك  الَ : فَأ

َ
 قَدْ  َشيْئًا، لََك  أ

بْلَْغتَُك،
َ
ُ  بَِع�ٌ  َرَ�بَِتهِ  وىلََعَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا: َ�ُقوُل  راَُغٌء، هل ِغثِْ�، ا�َّ

َ
قُوُل  أ

َ
ْمِلُك  الَ : فَأ

َ
 قَدْ  َشيْئًا لََك  أ

بْلَْغتَُك،
َ
ِ  رَُسوَل  يَا: َ�يَُقوُل  َصاِمٌت، َرَ�بَِتهِ  وىلََعَ  أ   ا�َّ

َ
قُوُل  ِغثِْ�،أ

َ
ْمِلُك  الَ  فَأ

َ
 قَدْ  َشيْئًا لََك  أ

بْلَْغتَُك،
َ
وْ  أ

َ
ِْفُق، ِرقَاعٌ  َرَ�بَِتهِ  ىلَعَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا: َ�يَُقوُل  خت ِغثِْ�، ا�َّ

َ
قُوُل  أ

َ
ْمِلُك  الَ : فَأ

َ
 َشيْئًا، لََك  أ

بْلَْغتَُك  قَدْ 
َ
 ].٣٠٧٣ [رواه ابلخاری: »أ

برخاستند و در مورد  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سھریرهابو از -۱۳۱۲
خیانت در اموال غنیمت سخن رانی نمودند، و خیانت در اموال غنیمت را یک امر 

 مھم تلقی نموده و فرمودند:  ربسیا
 یدشما را ببینم که بر گردنش گوسفن چنین نشود که در روز قیامت کسی از«

کند، و  کند، و یا اسپی روی گردنش سوار است و (بانگ) می سوار است و (بع بع) می
یش بگویم که: در در این حالت برایم بگوید که: یا رسول الله! به فریادم برس، و من برا

 ».توانم، و قبال برایت تبلیغ کرده بودم یت کاری کرده نمیارمقابل حکم خدا ب
بگوید که: یا رسول  مکشد، و برای َغر) میکه (َغراست  یا بر گردنش شتری سوار«

الله! به فریادم برس، و من برایش بگویم که در مقابل حکم خدا برایت کاری کرده 
 ».توانم، و قبال برای تبلیغ کرده بودم نمی
شد و بگوید که یا رسول الله! به فریادم برس، و او یا به گردنش طال و نقرۀ آویزان ب«

برایت  و قبال توانم که در مقابل حکم خدا برایت کاری کرده نمیبگویم  شمن برای
 ».تبلیغ کرده بودم
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یم ر مقابل باد ته و باال شود، و براھای باشد که د و یا بر گردنش پارچه و لباس«
بل حکم خدا بگویم که: در مقا شدم برس، و من برایبه فریابگوید که: یا رسول الله! 

 .)١(»لیغ کرده بودمب، و قبال برایت تتوانم نمی  برایت کاری کرده

لُولِ  -٨٧ نَ الْغُ لِيلِ مِ  باب: القَ

 ]: خیانت اندک در مال غنیمت۸۷باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -۱۳۱۳  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�َقِل  ىلَعَ  اَكنَ : قَاَل اُهللا َ�نُْهما  رىَِضَ  َ�ْمٍرو بِْن  ا�َّ
ُ  ُ�َقاُل  رَُجٌل  وََسلََّم،

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َ�َماَت  ِكْرِكَرُة، هل  ، »انلَّارِ  يِف  ُهوَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِْه، َ�نُْظُرونَ  فََذَهبُوا
َ

 ].٣٠٧٤[رواه ابلخای: َغلََّها  قَدْ  َ�بَاَءةً  فَوََجُدوا إيِل
روایت است که گفت: شخصی به نام (ِکرِکَره) که  باز عبدالله بن عمرو -۱۳۱۳

 بود وفات کرد.  جنگھبان اموال پیامبر خدا 
، و چون مردم رفتند و سبب را جویا »تتش اسآاو در «فرمودند که:  جپیامبر خدا 

 .)٢(از اموال غنیمت اختالس نموده استدیدند که عبایی را  ،شدند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
به اتفاق علماء، از  –و با قیاس بر آن خیانت در ھر مال دیگری  –) خیانت در اموال غنیمت ١ 

 گناھان کبیره است.
) به اجماع علماء، بر شخص خائن واجب است تا مالی را که از غنیمت خیانت نموده است، ٢ 

 پیش از متفرق شدن مردم به مرجعش مسترد نماید، تا برای مستحقین آن توزیع گردد.
) اگر مردم متفرق شده بودند، و در نزد کسی مالی از غنیمت بود، در این مسئله بین علماء ٣ 

گویند: باید  دارد: امام مالک، و احمد، و ثوری، و اوزاعی، ولیث رحمھم الله می اختالف نظر وجود
مانده را برای مسحقین  آن مال را پنج حصه نماید، یک حصه را برای (ولی امر) و چھار حصۀ باقی

 گوید: باید ھمۀ آن مال را بری (ولی امر) تسلیم نماید. می /آن صدق نماید، امام شافعی
نیز بین  –و با قیاس بر آن خائن به دیگر اموال عمومی  –خائن به اموال غنیمت در عقوبت  -٤ 

گویند: مجزاتش تعزیر است، یعنی (امام  علماء اختالف نظر وجود دارد، جمھور علماء می
داند نسبت به وی مقرر نماید، امام احمد، و اسحاق، و  مسلمانان) ھر مجازاتی را که الزم می

گویند: باید تمام  م الله به اساس حدیث که در این مورد آمده است میمکحول و اوزاعی رحمھ
 ھا، مصحف، و حیواناتش، به آتش کشیده شود.  اموالش به استثنای لباس

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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زَ  -٨٨ بَالِ الغُ تِقْ  اةِ اسْ

 استقبال از مجاهدین]: ۸۸باب [

َ�ْ�ِ  اْ�نُ َ�ْن  -١٣١٤ ُ  ريَِضَ  الزُّ نَُّه قَاَل َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ُ  ريَِضَ  َجْعَفرٍ  ِالبِْن  ما: � تَْذُكرُ  ا:َ�نُْهمْ  ا�َّ

َ
 إِذْ  أ

يْنَا ِ  رَُسوَل  تَلَقَّ نَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
نَْت، أ

َ
 »َوتََرَ�َك  فََحَملَنَا َ�َعمْ «: قَاَل  ؟َ�بَّاٍس  َواْ�نُ  َوأ

 ].٣٠٨٢[رواه ابلخاری: 
گفت: یادت ھست که  ست است که برای ابن جعفرروای باز ابن زبیر -۱۳۱۴

 را استقبال نمودیم؟  جمن و تو و ابن عباس پیامبر خدا 
 .)١(گذاشتندتو را  گفت: بلی، [ولی] ایشان من و ابن عباس را با خود سوار کردند و

ائُِب َعِن  -۱۳۱۵ ُ  ريَِضَ  يَِز�دَ  ْ�نُ  السَّ ِ  رَُسوَل  َ�تَلَىقَّ  َذَهبْنَا«: َ�نْهُ  ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
بْيَانِ  َمعَ  وََسلَّمَ    الصِّ

َ
 ].٣٠٨٣[رواه ابلخاری:  »الوََداِع  ثَنِيَّةِ  إىِل

ھا جھت استقبال  روایت است که گفت: با عدۀ از بچه ساز سائب بن یزید -۱۳۱۵
 .)٢(به سوی (ثنیه الوداع) رفتیم جپیامبر خدا 

گوید: جزای (ِکرِکَره) نسبت به این گناھش که اختالس عباء باشد، آتش دوزخ  می /داودی 
است، مگر آنکه خداوند از وی عفو نماید، و یا آنکه سبب مستوجب شدن آتش دوزخ نسبت به 

باشد که این نفاق خود را از دیگران پنھان کرده بود، و یا گناه دیگری با نفاق،  (کرکره) نفاقش می
شود این است که سبب در آتش بودن (ِکرِکَره)، عبایی  ه از سیاق حدیث دانسته میولی آنچه ک

 است که از اموال غنیمت اختالس نموده بود نه چیز دیگری، والله تعالی أعلم.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) این عبادله که عبدالله بن عباس، عبدالله بن جعفر، و عبدالله بن زبیر باشند در وقت قدوم ١ 

عبدالله بن عباس و عبدالله بن جعفر  جشان رفته بودند، و پیامبر خدا  به استقبال جپیامبر خدا 
 را با خود سوار کردند، و عبدالله بن زبیر را گذاشتند. 

 آید، کار پسندیده و نیکی است. و کسی که از جھاد می ) استقبال نمودن از مسافر،٢ 
 سبب افتخار است. ج) نوازش نمودن پیامبر خدا ٣ 
 ج) اگر شتر قوی باشد، روا است که سه نفر بر آن سوار شوند، و البته دو نفری را که پیامبر خدا٤ 

 ، نداشتند.با خود سوار کرده بودند، طفل بودند، و وزن چندانی که سبب مشقت بر شتر شود
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
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�َِس  َ�نْ  -۱۳۱۶
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  ُكنَّا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ِ  َورَُسوُل  ُعْسَفانَ  ِمنْ  َمْقَفلَهُ  رَْدَف  َوقَدْ  َراِحلَِتِه، ىلَعَ  وسلم عليه اهللا صّ�  ا�َّ
َ
 بِنَْت  َصِفيَّةَ  أ

، يًعا، فرَُصاَِع  نَاَ�تُُه، َ�َعرَثَْت  ُحَيٍّ بُو فَاْ�تََحمَ  مَجِ
َ
ِ  رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  َطلَْحَة، أ ُ  َجَعلَِ�  ا�َّ  ا�َّ

ةَ  َعلَيَْك «: قَاَل  فَِداَءَك،
َ
تَاَها، وَْجِهِه، ىلَعَ  ثَْوً�ا َ�َقلََب  ، »الَمْرأ

َ
َقاهُ  َوأ

ْ
ل
َ
ْصلَحَ  َعلَيَْها، فَأ

َ
 لَُهَما َوأ

ِ  رَُسوَل  َواْكتَنَْفنَا فََر�ِبَا َمْرَكبَُهَما، ا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ْ�نَا فَلَمَّ رْشَ
َ
: قَاَل  الَمِدينَةِ  ىلَعَ  أ

[رواه  الَمِدينَةَ  َدَخَل  َحىتَّ  َذلَِك  َ�ُقوُل  يََزْل  فَلَمْ  »َحاِمُدونَ  لَِر�ِّنَا اَعبُِدونَ  تَائِبُونَ  آيِبُونَ «
 ].٣٠٨٦ابلخاری: 
از  جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  سانس بن مالک از -۱۳۱۶

بر شتر خود سوار بودند، و صفیه  ج(ُعسَفان) بازگشتند، با ایشان بودیم، پیامبر خدا 
رده بودند، شترشان لیز خورد و افتاد، و را نیز پشت سر خود سوار ک لحیی تبن

 ھا افتادند. ھردوی آن
ابو طلحه خود را انداخت و گفت: یا رسول الله! خداوند مار فدای شما کند، 

و نزد صفیه  ، [ابوطلحه] جامۀ را بر روی خود انداخت»با زن ھمکاری کن: «دفرمودن
 ه نمود و سوار شدند. آمادالی او انداخت، و شترشان را آمد، و آن جامه را بر با

 آيِبُونَ «و چون به نزدیک مدینه رسیدیم، گفتند:  ھمراھی نمودیم، جو با پیامبر خدا 
دگان، و عبادت نگشتیم، در حالی که توبه کن، [یعنی: بر»َحاِمُدونَ  لَِر�ِّنَا اَعبُِدونَ  تَائِبُونَ 

ا تا وقتی که به شھر ن سخن روردگار خود حمد گویان ھستیم] و ایکنندگان، و برای پر
 .)١(گفتند داخل شدیم، به طور مکرر میمدینه 

) ثنیة الوداع: بلندی است به طرف شمال شھر مدینه، و از مسجد نبوی بیش از دو کیلو متر ١ 
 فاصله ندارد.

 شان از غزوۀ تبوک بود.  در وقت آمدن ج) این استقبال مردم از پیامبر خدا ٢ 
 ھد، کار پسندیده و نیکی است.) استقبال کردن از مسافر و مجا٣ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) گویند: ذکر ُعسفان در این حدیث وھم است، و اصل آن است که این قصه در وقت بازگشتن ١ 

از غزوۀ خیبر واقع گردیده بود، زیرا غزوۀ عسفان در سال ششم، و غزوۀ خیبر در  جپیامبر خدا 
بود، ھمین غزوۀ خیبر  جاقع گردیده بود، و غزوۀ که صفیه با پیامبر خدا سال ھفتم ھجری و

 باشد، نه غزوۀ عسفان. می
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الَةِ باب -٨٩ ا : الصَّ مَ  إِذَ دِ ن قَ رٍ  مِ فَ  سَ

 وقت بازگشتن از سفر در]: نماز خواندن ۸۹باب [

ُ  ريَِضَ  َكْعٍب  َ�نْ  -١٣١٧ نَّ «: َ�نْهُ  ا�َّ
َ
 َسَفٍر، ِمنْ  قَِدمَ  إَِذا اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َعتَْ�ِ  فََص�َّ  الَمْسِجَد، َدَخَل  ُضىًح 
ْ
نْ  َ�بَْل  َر�

َ
 ].٣٠٨٨[رواه ابلخاری:  »َ�ِْلَس  أ

اگر در وقت چاشت از سفر  جروایت است که پیامبر خدا  سکعباز  -١٣١٧
شدند، و پیش از آنکه بنشینند، دو رکعت نماز  آمدند، به مسجد داخل می می
 .)١(خواندند می

سِ  -٩٠ مُ ضِ اخلُ رْ  باب: فَ

 مس]: فرض ُخ ۹۰باب [

ُ َ�نْهُ : ١٣١٨ اِب ريَِضَ ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخلَطَّ : قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
نَا َصَدقَةٌ (

ْ
فاَء اُهللا َعلَيْهِ َ�َن ). وَ َال نُورَُث، َما تََر�

َ
ْهِلِه َ�َفَقَة  ُ�نِْفُق ِمن املاِل اذلي أ

َ
ىلَعَ أ

، ِ ُخُذ َما بيَِقَ َ�يَْجَعلُُه َ�َْعَل َماِل ا�َّ
ْ
ُه ِمنَ  ِمنَ  ُ�مَّ قَاَل  َسنَِتِهْم، ُ�مَّ يَأ َحابَةِ  لَِمْن َحرَضَ : الصَّ

رُْض، َهْل َ�ْعلَُمونَ 
َ
َماُء َواأل ي بِإِذْنِِه َ�ُقوُم السَّ ِ

َّ
ِ اذل �ُْشُدُ�ْم بِا�َّ

َ
و�َن يف  قَالُوا: َ�َعْم،َذلَِك؟  أ

يب وقّاص، َوَذَكَر 
َ
َ�ْ�ُ وَسْعُد بْن أ ٌّ وعبّاٌس وُعثماُن وَ�بْد الرمّحن بن َعوٌْف والزُّ الَمْجِلِس يلَعِ

ٍّ والعبّاس وُمناَزَ�تَُهما، ولَيْس اإليباُت بِِه من رَشْطنا  ].۳۰۹۴ [رواه ابلخاری: َحديث يلَعِ
ترکۀ : «ندفرمود جست که گفت: پیامبر خدا روایت ا سعمر بن خطاباز  -۱۳۱۸

 ».گذاریم صدقه است شود، مالی را که از خود به جا می ده نمیرما [انبیاء الله] میراث ب

 ) روا است که شخص ھمسر خود را با خود بر یک مرکب سوار کند.٢ 
ھا  ) أمھات المؤمنین ولو آنکه برای ھمۀ امت مادر بودند، ولی با آن ھم حجاب کردن بر آن٣ 

 واجب بود.
 و مسائل متعلق به این حیدث آنکه:  از احکام -١
اش، دو رکعت  ) برای مسافر سنت است که در وقت بازگشتن از سفر و پیش از رفتن به خانه١ 

 اش اداء نماید. نماز در مسجد محله
  آیند، پذیرائی کند. اش بنشیند، تا از کسانی که به دیدنش می ) بعد از ادای نماز به خانه٢ 
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بود، نفقۀیکسالۀ اھل و  شان از طریق (فیء) ارزانی داشته د براینو از آنچه که خداو
ی: اموال عمومی] یکجا را با مال خدا [یعن مانده باقیداشتند، و  را برمی فامیل خود

 کردند. می
گفت: شما را به  ] به کسانی که از صحابه نزدش حاضر بودندسبعد از آن [عمر

دھم که ھمین چیز را  خدایی که آسمان و زمین به قدرت او ایستاده است، سوگند می
 دانید؟ می

ن مجلس: علی، و عباس، و عثمان، و عبدالرحمن بن عوف، و آگفتند: بلی، و در 
یر، و سعد ابن ابی وقاص حضور داشتند، و بعد از آن حدیث علی و ابن عباس زب

 .)١(ھا را ذکر نمود، و البته ذکر این چیزھا از شرط ما نیست نآوقصۀمجادلۀ 

 متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل  -١
آن حدیث علی و  ازگوید: (و بعد  ) مراد از این گفتۀ امام زبیدی صاحب این کتاب مختصر که می١ 

ھا را ذکر نمود، و البته ذکر این چیزھا از شرط ما نیست)، این است  ابن عباس وقصۀ مجادلۀ آن
و یا فعل، و یا تقریر ارتباط به  که وی در این حدیث ھمان چیزھای را ذکر کرده است، که در قول،

و دیگر صحابه رخ داد،  سدارد، و از ذکر آنچه که در این حدیث در بین عمر جنبی کریم 
وی تنھا اقوال و افعال  –ھمانطوری که در مقدمه یادآور شده است  –خودداری نموده است، زیرا 

 را. شکند، نه اقوال و افعال صحابه را ذکر می جپیامبر خدا 
میراث برده  †شود این است که: انبیاء آنچه که از این حدیث نبوی شریف دانسته می )٢ 

گویند، که  گذارند، صدقه است، ولی مردمی می شوند، و مالی را که از خود به میراث می نمی
آورند که  شوند، و دلیل خود را این قول خداوند متعال می مانند دیگران میراث برده می †انبیاء

ُس  َوٱۡشتََعَل  ِمّ�ِ  ٱۡلَعۡظمُ  َوَهنَ  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل ﴿فرماید:  می ÷از قول زکریابه حکایت 
ۡ
أ  َولَمۡ  َشۡيٗبا ٱلرَّ

ُ�نۢ 
َ
ِ�  َوَ�نَِت  َوَرآءِي ِمن ٱلَۡمَ�ِٰ�َ  ِخۡفُت  �ّ�ِ  ٤ َشقِّيٗا َرّبِ  بُِدَ�ٓ�َِك  أ

َ
نَك  ِمن ِ�  َ�َهۡب  َ�قِٗر� ٱۡمَرأ ُ َّ� 

ا َرّبِ  َوٱۡجَعۡلهُ  َ�ۡعُقوَبۖ  َءالِ  ِمنۡ  َو�َرُِث  ِ� يَرِثُ  ٥ َوِ�ّٗا گفت که: «] یعنی: ٦-٤[مریم:  ﴾٦ رَِضّيٗ
پروردگارا! استخوانم سست شده، و پیری بر سرم غبار افشانده است، و ای پروردگارم! از دعا 

ترسم، و ھمسرم عقیم بود، پس  ام، و من پس از مرگم از وارثانم می کردن به درگاه تو محروم نبوده
 ».آل یعقوب میراث ببردبری عطا فرما! تا از من و از  تو از لطف خود برایم میراث

از خداوند خواست که برایش فرزندی بدھد تا از وی میراث  ÷گویند: در صورتی که زکریا و می 
 جببرد، و خداوند ھم دعوتش را اجابت کرد، و برایش چنین فرزندی داد، پس چرا نبی کریم 

 میراث برده نشوند؟ 
 از این اعتراض سه جواب داده است: /امام ابن کثیر 
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برند، زیرا  خوف این نبود که وارثانش از مالش میراث می ÷واب اول آنکه: خوف حضرت زکریاج 
مقام نبوت از این باالتر است که در آخرین لحظه از حیات خود به فکر مال و دنیا باشد، و از خدا 

 بخواھد تا برایش فرزندی بدھد که مالش را به میراث ببرد.
لی نداشت که از وی به میراث بماند، زیرا وی نجار بود، و از ما ÷جواب دوم آنکه: حضرت زکریا 

خورد، و از این کار با در نظر داشت مصارف زندگی برای انسان  زحمت کشید دست خود نان می
به فکر جمع  †شود که به فکر میراث بردن آن باشد، و باألخص آنکه انبیاء مالی جمع نمی

 کردن مال و امتعۀ دنیوی نیستند. 
شویم،  ما گروه انبیاء میراث برده نمی«فرمایند که:  می جو باآلخره جواب سوم آنکه: پیامبر خدا   

شود که: مراد از میراث در این آیۀ کریمه در  ، و نتیجه آن می»ماند، صدقه است آنچه که از ما می
 میراث نبوت است، نه میراث مال و منال. ÷دعای زکریا

این مورد گفته است، نھایت معقول و مقبول است، ولی جواب سوم  در /آنچه که امام ابن کثیر 
است، ولی  جتر است، زیرا قول صریح پیامبر خدا  گرچه به ذات خود از دو جواب دیگر قوی

ھستند، یا این حدیث  جو از آن جمله نبی کریم  †کسانی که قائل به میراث برده شدن انبیاء
کنند، پس آنچه که  تاویل می –وری که بعد از این خواھیم گفت ط –را اصال قبول ندارند، و یا آن را 

 ماند، جواب اول و دوم است. جواب برای طرف مقابل باقی می
از آن جمله  †و ھمانطوری که ھم اکنون گفتیم، کسانی که قائل به میراث برده شدن انبیاء 

رای آنکه جانب مقابل را با ھستند، یا این حدیث را اصال قبول ندارند، و یا ب جپیامبر ما محمد 
شان به اینگونه است که  کنند، و تاویل وجود ھمین حدیث مجاب بسازند، آن را تاویل می

نحن معرش األنبياء ال نورث، ما تركنا «فرمایند:  که می جگویند: معنای قول پیامبر خدا  می

گذاریم میراث برده  این است که: ما گروه انبیاء آنچه را که صدقه از خود به جا می »صدقه
گذاریم، میراث برده  شویم، و مفھوم مخالفش آن است، که غیر آنچه را که صدقه بجا می نمی
 .شویم می

ولی این تاویل مخالف با قواعد و شروط تاویل است، زیرا از مھمترین شروط تاویل آن است که  
شود، نباشد، و این تاویل مخالف با صریح نص است، زیرا به  الف به صریح نصی که تاویل میمخ

اتفاق ھمگان، نص این حدیث نبوی شریف داللت بر اختصاص دارد، یعنی: داللت بر چیزی دارد 
ھا  است، و برای دیگران نیست، و اگر معنی آن طوری باشد که این †که خاص برای انبیاء

شان  ماند، زیرا ھر فرد از افراد امت باقی نمی †صاصی در این کار برای انبیاء اللهگویند، اخت می
نیز به اتفاق ھمگان به ھمین صفت متصف آند، یعنی: چیزی را که صدقه قرار داده باشند، از 

شوند، و  میراث برده نمی †شود که: انبیاء الله شود، پس نتیجه آن می ھا میراث برده نمی آن
 .والله تعالی أعلمماند، صدقه است،  شان باقی می ھا بعد از وفات ز آناگر مالی ا
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عِ النَّبِىِّ  -٩١ نْ دِرْ كِر مِ اهُ  جباب: ما ذُ صَ عَ ِهِ وَ خامتَ هِ وَ حِ دَ قَ هِ وَ يْفِ سَ  ...وَ

، و دربارۀ عصا، و شمشیر، و قدح، ج]: آنچه که دربارۀ زره جنگی پیامبر خدا ۹۱باب [
 و انگشترشان، آمده است...

�َُس �َ  -۱۳۱۹
َ
ُ  ريَِضَ ْن أ ْخَرَج إىِل الصحابَِة  :َ�نْهُ  ا�َّ

َ
نَُه أ

َ
 »قِبَاَالنِ  لَُهَما َجرَْداَو�ِْن  َ�ْعلَْ�ِ «أ

َث  ،  ].۳۱۰۷[رواه ابلخاری:  »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�ْعالَ « :فََحدَّ
مو را که دارای دو تسمۀ  یک جفت کفش بی سروایت است که انس -۱۳۱۹

 .)١(است جھا نعلین پیامبر خدا  چرمی بود، نزد صحابه آورد و گفت: این

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةُ َ�ْن  -۱۳۲۰ ْخرََجْت  َ�نَْها ا�َّ
َ
نَّها أ

َ
 ُروحُ  نُِزعَ  َهَذا يِف : َوقَالَْت  ُملَبًَّدا، ِكَساءً �

 ].٣١٠٨[رواه ابلخاری:  »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ 
آورد و گفت: روح  اداری ر ظ و پینهروایت است که کساء غلی لاز عائشه -۱۳۲۰

 در ھمین کساء قبض گردید. جپیامبر خدا 

ْخرََجْت وَ  -۱۳۲۱
َ
�ََّها أ

َ
ا َغِليًظا إَِزاًرا � رواية: �  الَّيِت  َهِذهِ  ِمنْ  َوِ�َساءً  بِايلََمِن، يُْصنَعُ  ِممَّ

 ].۳۱۰۸[رواه ابلخاری:  الُملَبََّدةَ  يَْدُعوَ�َها
ازار غلیظی را که در یمن آمده است که:  لو در روایت دیگری از عائشه -۱۳۲۱

 شود آورد. شود، و کاسئی را که (ملبده) یاد می ساخته می

�َِس  نْ �َ  -۱۳۲۲
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ نَّ «: َ�نْهُ  ا�َّ

َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  قََدحَ  أ

، َذَ  انَْ�رَسَ ْعِب  َماَكنَ  فَاختَّ ةٍ  ِمنْ  ِسلِْسلَةً  الشَّ  ].٣١٠٩[رواه ابلخاری:  »فِضَّ
شکست، قسمت شکستگی  جروایت است که قدح پیامبر خدا  ساز انس -۱۳۲۲

 . )٢(آن را به سیمی از نقره بستند

ھا دراصل از  ھا بود، به این معنی که این کفش ھا، کھنگی آن گویند: سبب رفتن موی آن کفش -١
ھا رفته بود، و یا آنکه آن  چرم مو دار ساخته شده بود، ولی به مرور زمان از اثر کھنگی موی آن

 رود، ساخته شده بود، والله تعالی أعلم. ش داده که به سبب آش دادن مویش میھا از چرم آ کفش
قدح چوبی  سروایت است که گفت: انس بن مالک ساز ثابت /و در شمائل نبوی امام ترمذی -٢

است، و  جغلیظی را که به آھن سیم کشیده شده بود، نزد ما آورد و گفت: این قدح پیامبر خدا 
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نَّ ﴿ باب: قوله تعالی: -٩٢
َ
ِ  فَأ   ﴾َولِلرَُّسولِ  ُ�َُسُهۥ ِ�َّ

 ﴾است جپنجم برای خدا و پیامبر  یک﴿]: این قول خداوند که: ۹۲باب [

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  -١٣٢٣ نَْصارِيِّ  ا�َّ
َ
ُ  ريَِضَ  األ  ُغَالمٌ  ِمنَّا لِرَُجٍل  ُودِلَ : قَاَل  ماَ�نْهُ  ا�َّ

اهُ  نَْصارُ  َ�َقالَِت  الَقاِسَم، فََسمَّ
َ
بَا نَْ�ِنيَك  الَ  األ

َ
ىَت  َ�يْنًا، ُ�نِْعُمَك  َوالَ  الَقاِسِم، أ

َ
 َص�َّ  انلَّيِبَّ  فَأ

ِ  رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  يْتُهُ  ُغَالٌم، يِل  ُودِلَ  ا�َّ نَْصارُ  َ�َقالَِت  َقاِسمَ ال فََسمَّ
َ
 الَ : األ

بَا نَْ�ِنيَك 
َ
ْحَسنَِت «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  َ�يْنًا، ُ�نِْعُمَك  َوالَ  الَقاِسِم، أ

َ
 أ

نَْصاُر،
َ
وا األ نَا فَإِ�ََّما بُِ�نْييَِت، تََ�نَّْوا َوالَ  بِاْسِ�  َسمُّ

َ
 ].٣١١٥[رواه ابلخاری:  »قَاِسمٌ  أ

روایت است که گفت: برای شخصی از ما  باز جابر بن عبدالله انصاری -١٣٢٣
کنیم،  به نام ابوالقاسم یاد نمیتو را  خدا فرزندی داد، آن را قاسم نام کرد، انصار گفتند:

 سازیم. به آن خوشحال نمیتو را  و
و شد،  آمد و گفت: یا رسول الله! برایم فرزندی متولد جآن شخص نزد پیامبر خدا 
به تو را  کنیم، و به نام ابوالقاسم یاد نمیتو را  گویند: می من او را قاسم نام کردم، انصار

 سازیم. آن خوشحال نمی
گفتند، به نام من نام گذاری کنید، ولی به  انصار خوب«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 .)١(»کنیۀ من برای خود کنیه اختیار نکنید، چون من قاسم ھستم

ھا را به ھمین قدح برای پیامبر  روایت است که گفت: تمام نوشیدنی سانسباز در ھمان کتاب از 
 دادم، آب، نبیذ، عسل، و شیر.  جخدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
 که (محمد) باشد، روا است. ج) نام گذاشتن به نام پیامبر خدا ١ 
بوالقاسم) باشد، بین علماء اختالف است: که (ا ج) در کنیه اختیار کردن به کنیۀ پیامبر خدا ٢ 

 /روا نیست، امام مالک جگویند: تکنی به کنیۀ پیامبر خدا  امام شافعی و اھل ظاھری می
 جبود، لذا اکنون تکنی به کنیۀ پیامبر خدا  جگوید: این نھی خاص به زمان خود پیامبر خدا  می

گویند که این نھی  ست، و عدۀ دیگری میگوید که : نھی برای تنزیه ا جواز دارد، و ابن جریر می
 نسبت به کسی است که نامش محمد و یا احمد باشد، و نسبت به کسان دیگر باکی ندارد.
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يِب  َ�نْ  -۱۳۲۴
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َما«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْعِطيُ�مْ 
ُ
ْمنَُعُ�ْم، َوالَ  أ

َ
نَا إِ�ََّما أ

َ
َضعُ  قَاِسمٌ  أ

َ
ِمْرُت  َحيُْث  أ

ُ
 ].٣١١٧رواه ابلخاری: [ »أ

من خودم نه برای «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۳۲۴
 ام تقسیم کردن است، کنم، وظیفه دھم و نه چیزی را از کسی منع می کسی چیزی می

 .)١(»دھم ام انجام می و ھرچیزی را طوری که مامور شده

نَْصاِر�َّةِ  َخْولَةَ  َ�نْ  -۱۳۲۵
َ
ُ  ريَِضَ  األ  لَيْهِ عَ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ

  إِنَّ «: َ�ُقوُل  وََسلََّم،
ً

ِ  َمالِ  يِف  َ�تََخوَُّضونَ  رَِجاال ، بَِغْ�ِ  ا�َّ [رواه  »الِقيَاَمةِ  يَْومَ  انلَّارُ  فَلَُهمُ  َحقٍّ
 ].٣١١٨ابلخاری: 
شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  )٢(لاز خولۀ انصاری -۱۳۲۵
 فرمودند:

کنند، در روز قیامت جزای  بدون حق تصرف میمردمی ھستند که در مال خدا «
 .)٣(»ھا دوزخ است این

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ام تقسیم کردن است، و ھر چیزی را طوری  وظیفه«فرمایند:  که می جمعنی این قول پیامبر خدا  

دھم، به امر خدا  ، این است که: اگر برای کسی چیزی می»دھم ام انجام می که مامورش شده
دھم، پس در این صورت بخشنده و  دھم، به امر خدا نمی دھم، و اگر برای کسی چیزی نمی می

 دھم. را که خداوند بر عھدۀ من گذاشته است، انجام می نبخشنده خدا است، و من فقط ماموریتی
 سوی خوله بنت قیس بن فھد انصاری ھمسر حمزه بن عبدالمطلب است، بعد از شھادت حمزه -٢

در غزوۀ احد، با نعمان بن عجالن انصاری ازدواج نمود، حدیث چندانی روایت نکرده است، از 
 ).٤٤٦ – ٥/٤٤٥(ه تاریخ وفاتش اطالعی به دست نیامد، اسد الغاب

این حدیث ھوشدار شدیدی برای والت امر وبرای کسانی است که اموال مسلمانان را در اختیار  -٣
کنند، چنین کسانی یا توبه نموده و حق را به  ھا حسب دلخواه خود تصرف می داشته و در آن

خواھند اختیار  می ھا آتش دوزخ است، ھر کدام را که حقدارش برسانند، و یا بدانند که جایگاه آن
 نمایند.
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ولِ  -٩٣ نَائِمُ : «جالنَّبِيِّ  باب: قَ مُ الغَ لَّتْ لَكُ  »أُحِ
  »غنائم برای شما حالل گردانیده شده است«که:  ج]: این قول پیامبر خدا ۹۳باب [

يِب  َ�نْ  -۱۳۲۶
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  َغَزا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نِْبيَاِء، ِمنَ  نيَِبٌّ 
َ
ٍة، بُْضعَ  َملََك  رَُجٌل  يَتْبَْعِ�  الَ : ِلَقْوِمهِ  َ�َقاَل  األ

َ
نْ  يُِر�دُ  َوُهوَ  اْمَرأ

َ
ا بَِها؟ يَبِْ�َ  أ  َولَمَّ

َحدٌ  َوالَ  بَِها، َ�نْبِ 
َ
َحدٌ  َوالَ  ُسُقوَ�َها، يَْرَ�عْ  َولَمْ  ُ�يُوتًا َ�َ�  أ

َ
وْ  َ�نًَما اْشرَتَى أ

َ
 َوُهوَ  َخِلَفاٍت  أ

وْ  الَعرْصِ  َصَالةَ  الَقْرَ�ةِ  ِمنَ  فََدنَا َ�َغَزا ِوالََدَها، يَنْتَِظرُ 
َ
ْمِس  َ�َقاَل  َذلَِك، ِمنْ  قَِر�بًا أ  إِنَِّك : لِلشَّ

ُموَرةٌ 
ْ
نَا َمأ

َ
ُمورٌ  َوأ

ْ
ُ  َ�تَحَ  َحىتَّ  فَُحِبَسْت  َعلَيْنَا، اْحِبْسَها اللَُّهمَّ  َمأ  الَغنَائَِم، فََجَمعَ  َعلَيِْه، ا�َّ

ُ�لََها، انلَّارَ  َ�ْعِ�  فََجاَءْت 
ْ
، ِ�يُ�مْ  إِنَّ : َ�َقاَل  َ�ْطَعْمَها فَلَمْ  تِلَأ

ً
 قَِبيلَةٍ  لُكِّ  ِمنْ  فَلْيُبَايِْعِ�  ُغلُوال

 رَُجلَْ�ِ  يَدُ  فَلَِزقَْت  قَِبيلَتَُك، فَلْيُبَايِْعِ�  الُغلُوُل، ِ�يُ�مُ : َ�َقاَل  �ِيَِدهِ، رَُجٍل  يَدُ  فَلَِزقَْت  رَُجٌل،
وْ 
َ
ٍس  فََجاُءوا الُغلُوُل، ِ�يُ�مُ : َ�َقاَل  �ِيَِدهِ، ثََالثَةٍ  أ

ْ
ِس  ِمثِْل  بَِرأ

ْ
َهِب، ِمنَ  َ�َقَرةٍ  َرأ  فَوََضُعوَها، اذلَّ

َ�لَتَْها انلَّاُر، فََجاَءِت 
َ
َحلَّ  ُ�مَّ  فَأ

َ
ُ  أ َا ا�َّ

َ
ى الَغنَائِمَ  نل

َ
َحلََّها وََعْجَزنَا َضْعَفنَا، رَأ

َ
َا فَأ

َ
[رواه  »نل

 ].٣١٢٤ابلخاری: 
 فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۳۲۶

پیامبری از پیامبران به جھاد رفت، و برای قوم خود گفت: اگر کسی زنی را به «
ا وی عروسی نماید، ولی ھنوز با وی ھمبستری نکرده نکاح گرفته باشد، و بخواھد ب

ھا را نپوشانده باشد، و یا  ھائی را بنا نموده باشد، ولی سقف آن باشد، و یا خانه
ھا را داشته باشد، با  گوسفندان و یا شتران آبستنی را خریده باشد، و انتظار والدت آن

 من ھمراھی نکند.
عصر و یا نزدیک عصر، به ھمان قریۀ مورد  زان پیامبر به جھاد رفت و ھنگام نمآ

نظر رسید، خورشید را [مخاطب قرار داد] و گفت: تو ماموریت داری و من ھم ماموریت 
دارم، و خدایا! آفتاب را برای ما متوقف بساز! و ھمان بود که [آفتاب] برایش تا ھنگامی 

د، آتشی آمد که را جمع نمومت که آن قریه را فتح کرد متوقف ساخته شد، اموال غنی
 آن غنائم را بسوزاند، ولی سوزانیده نتوانست.

شما در اموال غنیمت خیانت کرده از  آن [پیامبر] برای قوم خود گفت کدام یکی
است، باید از ھر قبیلۀ یک نفر بیاید و با من بیعت نماید، (چنان کردند] و دست یکی از 

 ھا با دست آن پیامبر چسپید. آن
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ت در قبیلۀ شما صورت گرفته است، باید م: خیانت در مال غنیپیامبر برایش گفت
ھمۀ افراد قبیله بیایند و با من بیعت نمایند، [تمام افراد قبیله آمدند و بیعت کردند]، و 

 ھا به دست آن پیامبر چسپید. دست دو و یا سه نفر از آن
کلۀ مانند  ھا ھا گفت: خیانت در بین شما دو سه نفر است، و آن [پیامبر] برای آن

 اموال غنیمت گذاشتند، و ھمان بود که آتش و روی کلۀ گاوی را که از طال بود، آوردند
 آمد و اموال غنیمت را خورد.

چارگی ما را و چون خداوند متعال ضعف و بی فرمودند]: ج[بعد از آن پیامبر خدا 
 .)١(»دید، غنائم را برای ما حالل ساخت

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) این پیامبری که به جھاد رفت، و برای قوم خود چنین و چنان گفت: یوشع بن نون بود که بعد ١ 

 به پیامبری مبعوث گردید، وبرایش امر شد تا با سرکشان به جھاد برخیزد. ÷از موسی
ز رفتن به جھاد با خود منع کرد، کسی که زنی را به نکاح گرفته باشد سه گروه را ا ÷) یوشع٢ 

و ھنوز...، و سبب این کار این بود که: دل چنین اشخاصی وابسته به این امور دنیوی است، و 
تواند طوری که شایتسته است به جھاد اقدام  کسی که دلش وابسته به امور دنیوی باشد، نمی

 نماید.
اب را مخاطب قرار داده و برایش گفتند که: تو (ماموریت داری و من ھم آفت ÷) اینکه یوشع٣ 

مامورت دارم)، معنایش این است که: ماموریت آفتاب، غروب کردن، و ماموریت آن پیامبر، به اتمام 
 رساندن جھاد پیش از غروب آفتاب ھمان روز بود. 

تا ھنگامی که آن قریه را  ÷) طوری که در حدیث نبوی شریف آمده است، آفتاب برای یوشع٤ 
اسرائیل به شھر  فتح کرد متوقف ساخته شد، در روایت ابن اسحاق آمده است که آن پیامبر با بنی

ھایی را گرفتند و در  (اریحاء) رفت و آن شھر را شش ماه محاصره نمود، در روز اول ماه ھفتم بوق
ار از سرکشان را کشتند، و عدۀ ھا دمیدند، دیوار شھر فرو ریخت، به شھر داخل شدند و بسی آن

ھنوز باقی مانده بودند، و چون این روز جمعه بود و فردایش که شنبه باشد، جنگ کردن برای 
ھا ممنوع بود، از این جھت آن پیامبر به آفتاب امر کرد تا وقتی که پاکسازی کامل سرکشان به  آن

 رسد، غروب نکند. نھایت نمی
) سبب آنکه آن آتش اموال غنیمت را سوزانده نتوانست این است که: سوخته شدن غنائم ٥ 

ھا عالمت عدم قبول از طرف خداوند متعال بود، و اینکه آتش  عالمت قبول، و سوخته نشدن آن
 آن غنائم را سوزانده نتوانست معنایش این بود که در آن غنائم خیانتی صورت گرفته است. 

ھا به جھت به دست  یت در امم گذشته از این سبب حرام بود، که مبادا جھاد آن) اموال غنم٦ 
آوردن مال غنیمت صورت پذیرد، ولی چون عموم افراد این امت (یعنی: امت محمدی) خاص 

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٢١٤

 »باب« -٩٤

 ]۹۴باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -۱۳۲۷ نَّ «: َ�نُْهَما ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ �َّةً  َ�َعَث  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  رَسِ

ٍْد، وُهَو 
َ

وْ  بَِعً�ا، َعرَشَ  اْ�َ�ْ  ِسَهاُمُهمْ  فَاَكنَْت  َكِثَ�ًة، إِبًِال  َ�َغنُِموا ،ِ�يَهاقِبََل �
َ
َحدَ  أ

َ
 َعرَشَ  أ

لُوا بَِعً�ا  ].٣١٣٤[رواه ابلخاری:  »بَِعً�ا بَِعً�ا َوُ�فِّ
گروھی را که من ھم ضمن  جروایت است که پیامبر خدا  بابن عمر از -۱۳۲۷

 ھا بودم به طرف نجد فرستادند. آن
ھا  از آن ھر کداماین گروه در آن منطقه شتران بسیاری به غنیمت گرفتند، برای 

 .)١(برای ھر کدام یک شتر ھم به طور بخششی دادند دوازده، ویا یازده شتر رسید و

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  -۱۳۲۸ ُ  ريَِضَ  ا�َّ ِ  رَُسوُل  بَيْنََما: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْعَرانَِة، َغِنيَمةً  َ�ْقِسمُ  وََسلَّمَ  ِ

ْ
ُ  قَاَل  إِذْ  بِاجل

َ
ُ  َ�َقاَل  اْعِدْل،: رَُجٌل  هل

َ
ْعِدْل  لَمْ  إِنْ  َشِقيُت  َلَقدْ «: هل

َ
 »أ

 ].٣١٣٨[رواه ابلخاری: 

ھا  روند، و غنیمت یک مقصد ثانوی است، خداوند متعال غنیمت را برای آن برای خدا به جھاد می
 حالل ساخت.

ھا به غنیمت احتیاجی نداشتند،  سبب تحریم غنیمت برای امم سابقه این باشد که آنو یا شاید  
ولی چون این امت جھت تھیۀ ادوات جھاد و مصارف مجاھدین به مال ضرورت دارند، و چنین 

 جھا حالل ساخت، و این قول پیامبر خدا  ھا نیست، خداوند غنیمت را برای آن توانائی برای آن
ما را دید، غنائم را برای ما حالل   گی و چون خداوند متعال ضعف و بیچاره«فرمایند:  که می
 .والله تعالی أعلمدھد،  ھمین نظر دوم را ترجیح می» ساخت

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ا ) این گروه ده نفر بودند، و یک صد و پنجاه شتر به غنیمت گرفته بودند، از آن جمله سی شتر ر١ 

ھا دوازده شتر رسید، و یک  مانده، برای ھر کدام از آن گرفتند، و از شترھای باقی جپیامبر خدا 
 ھا بخشش دادند. برای آن جیک شتر ھم پیامبر خدا 

تواند برای کسانی که در جھاد کارھای شایسته و چشم گیری را انجام داده اند،  ) امیر جھاد می٢ 
دھد، ولی بناء به قول جمھور علماء این بخشش نباید از اصل داند بخشش ب چیزی را که الزم می

غنیمت باشد، بلکه از خمسی باشد که از نصیب امام است، گرچه بعضی از علماء بخشش دادن از 
 اند. اصل غنیمت را نیز جواز داده
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 جکه پیامبر خدا  روایت است که گفت: ھنگامی بجابر بن عبدالله از -۱۳۲۸
شان گفت: عدالت کن، فرمودند:  کردند، شخصی برای رانه) تقسیم میغنائم را در (جع

 .)١(»اگر عدالت نکنم بدبخت خواھم بود«

ُ  ريَِضَ َعِن ابِْن ُ�َمَر  -١٣٢٩ نَّ ُ�َمرَ َ�نُْهَما ا�َّ
َ
ُ  ريَِضَ  : أ َصاَب  ا�َّ

َ
 ِمنْ  َجاِرَ�تَْ�ِ َ�نُْه أ

، َسيْبِ  ٍ�ْ
َة، ُ�يُوِت  َ�ْعِض  يِف  فَوََضَعُهَما ُحنَ ِ  رَُسوُل  َ�َمنَّ «: قَاَل  َمكَّ  ىلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َكِك، يِف  �َْسَعْونَ  َجَعلُوافَ  ، »ُحنَْ�ٍ  َسيْبِ  ، َ�بْدَ  يَا: ُ�َمرُ  َ�َقاَل  السِّ ِ : َ�َقاَل  َهَذا؟ َما ا�ُْظرْ  ا�َّ
ِ  رَُسوُل  َمنَّ « يْبِ  ىلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

رْسِ  اْذَهْب : قَاَل  ، »السَّ
َ
[رواه  اجلَاِرَ�تَْ�ِ  ِل فَأ

 ].۳۱۴۴ابلخاری: 
از اسیران (حنین) دو  سروایت است که گفت: برای عمر باز ابن عمر -۱۳۲۹

امر  جکرد، چون پیامبر خدا  ھای مکه نگھداری می یکی از خانه ھا را در کنیز رسید، آن
ران یھا به دنبال اس ] در کوچه(حنین) آزاد شوند، [اقوام اسیراننمودند که اسیران 

 گشتند.  خود می
که مردم این طرف ببین چه خبر است [ : ای عبدالله![برای فرزندش] گفت سعمر

اند،  دهامر به آزادی اسیران (حنین) دا جگردند]؟ گفت: پیامبر خدا  و آن طرف می
 گفت: برو و آن دو کنیز را آزاد کن.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
شان گفته بود  برای شخصی که برای جمبر خدا در حدیث نبوی شریف این طور آمده است که پیا

ْم  ِإْن  َشِقیُت «که عدالت کن، فرمودند: 
َ
ْعِدْل  ل

َ
، و (تاء) در (شقیت) احتمال دارد که (تاء) متکلم »أ

 باشد. 
شود که: اگر من عدالت نکنم تو بدبخت  و معنی حدیث نبوی شریف به احتمال اول چنین می  

ای که عدالت را  کنی و به وی منحیث پیامبر ایمان آورده شوی، زیرا از کسی پیروی می می
کند، و از این مھمتر آنکه سبب شقاوت تو این است که به پیامبر نسبت عدم عدالت  مراعات نمی

 و این عقیده کفر است. دھی، را می
شود که: اگر عدالت نکنم، بدخبت  و معنی حدیث نبوی شریف به اساس احتمال دوم چنین می 

گویند: شرط  آید، زیرا طوری که علمای لغت می شوم، و در این احتمال دوم مشکلی پیش نمی می
شوم،  دبخت میشود که: اگر عدالت نکنم ب متحقق الوقوع نیست، بنابراین معنی حدیث چنین می

 کنم، پس بنابراین بدبختی درمیان نیست. ولی چون به طور یقین و حتمی عدالت می
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نْ باب:  -٩٥ سِ  ملَ  مَ َمِّ الَبَ  خيُ نْ  األَسْ مَ تَلَ  وَ تِيالً  قَ ه قَ لَ بُهُ  فَ لَ نْ  سَ ِ  مِ ريْ سَ  أَنْ  غَ َمَّ  خيُ

مِ  كْ حُ م وَ  فِيهِ  امِ اإلِ

]: کسی که اسالب را خمس نکرد، و کسی که شخصی را بکشد ادوات ۹۵باب [
 اش از او است... جنگی

نَا بَيْنَاريَِضَ اُهللا َ�نُْه قاَل:  َعوٍْف  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ ْن �َ  -۱۳۳۰
َ
فِّ  يِف  َواقٌِف  أ  يَْومَ  الصَّ

إَِذا ِشَمايِل، َوَ�نْ  يَِميِ�  َ�نْ  َ�نََظْرُت  بَْدٍر،
نَا فَ

َ
نَْصارِ  ِمنَ  بُِغالََمْ�ِ  أ

َ
ْسنَاُ�ُهَما، َحِديثَةٍ  - األ

َ
 أ

نْ  َ�َمنَّيُْت 
َ
ُ�ونَ  أ

َ
ْضلَعَ  َ�ْ�َ  أ

َ
َحُدُهَما َ�َغَمَزِ�  - ِمنُْهَما أ

َ
بَا َ�ْعرُِف  َهْل  َ�مِّ  يَا: َ�َقاَل  أ

َ
 َجْهٍل؟ أ

ْهِ  َحاَجتَُك  َما َ�َعْم،: قُلُْت 
َ

يِخ؟ اْ�نَ  يَا إيِل
َ
ْخرِبُْت : قَاَل  أ

ُ
نَّهُ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  �َُسبُّ  �  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ي وََسلََّم، ِ
َّ

ْ�تُهُ  لَنِئْ  �ِيَِدهِ، َ�ْفيِس  َواذل
َ
ْعَجُل  َ�ُموَت  َحىتَّ  َسَواَدهُ  َسَواِدي ُ�َفاِرُق  الَ  َرأ

َ
 ِمنَّا، األ

بُْت  لَِك، َ�تََعجَّ �َْشْب  فَلَمْ  ِمثْلََها، يِل  َ�َقاَل  اآلَخُر، َ�َغَمَزِ�  ذِلَ
َ
نْ  أ

َ
  َ�َظْرُت  أ

َ
يِب  إىِل

َ
 يِف  َ�ُوُل  َجْهٍل  أ

الَ : قُلُْت  انلَّاِس،
َ
ي َصاِحبُُكَما َهَذا إِنَّ  أ ِ

َّ
َُماِ�، اذل تلْ

َ
َ�اهُ  �َِسيَْفيِْهَما، فَاْ�تََدَراهُ  َسأ  َحىتَّ  فَرَضَ

فَا سَّ ثُم َ�تََالُه،   انرَْصَ
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل اهُ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ْخرَبَ
َ
يُُّ�َما«: َ�َقاَل  فَأ

َ
 ، »َ�تَلَُه؟ �

نَا: ِمنُْهَما َواِحدٍ  لُكُّ  قَاَل 
َ
 يِف  َ�نََظرَ  َال،: قَاالَ  ، »َسيَْفيُْكَما؟ َمَسْحتَُما َهْل «: َ�َقاَل  َ�تَلْتُُه، أ

، يَْفْ�ِ  ].۳۱۴۱ [رواه ابلخاری:» اجلَُموِح  بِْن  َ�ْمِرو بِْن  لُِمَعاذِ  َسلَبُهُ  َ�تَلَُه، الِكَُ�َما«: َ�َقاَل  السَّ
روایت است که گفت: روز جنگ بدر، ھنگامی  ساز عبدالرحمن بن عوف -۱۳۳۰

که در صف ایستاده بودم، به طرف راست و چپ خود نظر کردم، دو جوان کم سن 
تر است، ھمراه و  مناسبه به جنگ کردن کانصاری را دیدم، و آرزو کردم به با آن یکی 

 بودم. ھمکاری می
یکی از آن دو نو جوان به من اشاره کرد و گفت: کاکا (عمو)! ابوجھل را 

ام که او  ام! با او چه کار داری؟ گفت: شنیده رزادشناسید؟ گفتم: بلی، ولی براد می
دھد، سوگند به خدای که جانم در دست او است [بال کیف]  را دشنام می جپیامبر خدا 

رسیده باشد،  اجلشاو را ببینم شخص من از شخص او جدا نخواھد شد مگر اگر 
کرد و مانند سخن او  هبمیرد، از این سخن تعجب نمودم، نوجوان دیگر ھم به من اشار

 گفت.
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گردد، گفتم:  ن طرف میآدیری نگذشت که دیدم ابوجھل در بین مردم این طرف و 
گرفتید ھمان شخص است، با شمشیرھای  میمتوجه باشید! کسی که سراغش را از من 

 جکشتند، بعد از آن نزد پیامبر خداو او را [با شمشیر] زدند تا  خود به طرف او دویدند،
 رفتند و ایشان را خبر دادند.

 ؟»کدام یک از شما دو نفر او را کشتند«] فرمودند: ج[پیامبر خدا 
 شان گفتند: که من او را کشتم. ھر کدام

 فرمودند: آیا شمشیرھای خود را پاک کردید؟ 
 گفتند: نه؟

ھردوی شما او را «ھا نظر انداخته و فرمودند:  یرھای آنش] به شمج[پیامبر خدا 
 ».اید، ولی (َسَلب) وی از معاذ بن عمرو بن جموح باشد کشته

راء و دیگری: معاذ بن و آن دو نفری که ابوجھل را کشته بودند: یکی ُمعاذ بن عفْ 
 .)١(عمرو بن جموح بود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ب) است، و (سلب) عبارت از ادوات و وسائلی است که شخص در میدان ١ 

َ
) اسالب: جمع (َسل

، و اسپ، و لباس و ھر جنس و نقد دیگری، و معرکه با خود دارد، مانند: شمشیر، و تیر، و کمان
گفتند که:  برای مجاھدین می جبرای تشجیع مجاھدین به جھاد، در بعضی از غزوات پیامبر خدا 

ھرکس که فردی و یا افرادی را از دشمن به قتل برساند، (سلبش) از وی باشد، و تفصیل بیشتر 
 این مسأله بعد از این خواھد آمد. 

 جھل را از پا در آورد، معاذ بن عمرو بن جموح بود، از این سبب پیامبر خدا ) کسی که ابوج٢ 
وسائل جنگی ابوجھل را برای او دادند، و چون معاذ بن عفراء در کشتن ابوجھل با معاذ بن 

ھردو نفر «نسبت قتل را برای وی نیز داده و فرمودند:  ججموح ھمکاری کرده بود، پیامبر خدا 
 ».شما او را کشتید

گویند، تعلق گرفتن وسائل جنگی مقتول برای قاتل آن،  ) احناف با استدالل به این حدیث می٣ 
تواند از دادن آن  دید، می دید، آن را بدھد، و اگر الزم نمی حتمی نیست، اگر امام الزم می

 خودداری نماید.
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ا» باب« -٩٦ طِي ج النَّبِيُّ  انَ كَ  مَ عْ ةَ  يُ لَّفَ مْ  املُؤَ ُ لُوهبُ مْ  قُ هُ َ ريْ غَ نَ  وَ سِ  مِ مُ هِ  اخلُ ريِ غَ  وَ

از خمس و دیگر چیزها برای مؤلفة القلوب و  ج]: آنچه که پیامبر خدا ۹۶باب [
 دادند دیگران می

�ٍَس  َ�نْ  -۱۳۳۱
َ
ُ  ريَِضَ  أ ْعِطي إِ�ِّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ُ
 أ

لَُّفُهْم، قَُر�ًْشا
َ
تَ�

َ
�َُّهمْ  أ

َ
 ].٣١٤٦[رواه ابلخاری:  »جِبَاِهِليَّةٍ  َ�ْهدٍ  َحِديُث  ِأل

من [از خمس] «ودند: مرف جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سانساز  -۱۳۳۱
ھا به جاھلیت نزدیک  دھم، زیرا وابستگی آن ھا می گرفتن آنبرای قریش به جھت الفت 

 .)١(»است

ُ  ريَِضَ َ�نُْه  وَ  -۱۳۳۲ نَّ نَاًساَ�نْهُ  ا�َّ
َ
نَْصارِ  ِمنَ  : أ

َ
ِ  لَِرُسولِ  قَالُوا ،األ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

فَاءَ  ِح�َ  وََسلََّم،
َ
ُ  أ ْمَوالِ  ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  رَُسوهِلِ  ىلَعَ  ا�َّ

َ
فَاَء، َما َهَواِزنَ  أ

َ
 َ�َطِفَق  أ

  ُ�ْعِطي
ً

ُ  َ�ْغِفرُ : َ�َقالُوا اِإلبِِل، ِمنَ  الِمائَةَ  قَُر�ٍْش  ِمنْ  رَِجاال ِ  لِرَُسولِ  ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
�ٌَس  قَاَل  ِدَمائِِهْم، ِمنْ  َ�ْقُطرُ  وَُسيُوُ�نَا َوَ�َدُ�نَا، قَُر�ًْشا ُ�ْعِطي وََسلََّم،

َ
َث : أ ِ  رَُسوُل  فَُحدِّ  َص�َّ  ا�َّ

ِِهْم، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ 
َ

رَْسَل  بَِمَقاتل
َ
  فَأ

َ
نَْصاِر، إِىل

َ
َدٍم، ِمنْ  ُ�بَّةٍ  يِف  فََجَمَعُهمْ  األ

َ
 َمَعُهمْ  يَْدعُ  َولَمْ  أ

َحًدا
َ
ا َ�ْ�َُهْم، أ ِ  رَُسوُل  َجاَءُهمْ  اْجتََمُعوا فَلَمَّ  َحِديٌث  اَكنَ  َما«: َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ  قَاَل .  »َ�نُْ�مْ  بَلََغِ� 
َ

ا: ُ�َقَهاُؤُهمْ  هل مَّ
َ
، رَُسوَل  يَا آَرائِنَا َذُوو أ ِ [رواه بِطوهِلِ  َشيْئًا َ�ُقولُوا فَلَمْ  ا�َّ

 ].۴۳۳۴وانظر حديث رقم:  ۳۱۴۷ابلخاری: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
تواند چیزی از اموال بیت المال را جھت تألیف  د که (ولی امر) میاین حدیث داللت بر این دار 

قلوب به اسالم، به مصرف برساند، و طوری که معلوم است، یکی از اصناف مصارف زکات به نص 

َما﴿فرماید:  قرآن کریم مؤلفة القلوب است، خداوند متعال می َدَ�ُٰت  إِ�َّ  َوٱلَۡمَ�ِٰك�ِ  لِۡلُفَقَرآءِ  ٱلصَّ
ِ  َسبِيلِ  َوِ�  َوٱۡلَ�ٰرِِم�َ  ٱلّرِقَابِ  َوِ�  قُلُو�ُُهمۡ  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ َعلَۡيَها ِملِ�َ َوٱۡلَ�ٰ  بِيِل�  َوٱبۡنِ  ٱ�َّ  ّمِنَ  فَرِ�َضةٗ  ٱلسَّ
 ِۗ ُ  ٱ�َّ برای ابوسفیان رمۀ بزرگ  ج، وبه این اساس بود که پیامبر خدا ﴾َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  َوٱ�َّ

گوسفندی را که صحرا را پر کرده بود دادند، ابوسفیان از این کار تعجب نموده و گفت: چنین 
 آید. کاری جز از پیامبر از کس دیگری نمی
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مردم ھوزان  لاست که گفت: ھنگامی که خداوند اموایت اور سو از انس -۱۳۳۲
 جبه طور (فیء) [یعنی: بدون جنگ] عطا فرمود، و پیامبر خدا  جرا برای پیامبر خود 

 دادند . شتر می صدبرای اشخاص از قریش صد 
بیامرزد، [اموال فیء را] به  جمردمی از انصار گفتند: خداوند برای رسول الله 

ھا ھنوز از شمشیرھای ما  گذارند، در حالی که خون آن می دھند، و ما را ش مییقر
 چکد. می

به  جپیامبر خدا  ،گفته شد جھا برای پیامبر خدا  گوید: این گفتۀ آن می سانس
ه بود، جمع کردند، و ھا را در قبۀ که از چرم ساخته شد طلب انصار فرستاده و آن
 ھا طلب نکردند. ھیچکس دیگری را جز آن

این چه سخنی بود که «ھا آمده و فرمودند:  نزد آن جچون جمع شدند، پیامبر خدا 
شان گفتند: یا رسول الله! مردم فھمیدۀ ما چیزی  ؟ مردم فھمیدۀ»از شما شنیدم

 . )١(نگفتند...، و بقیۀ حدیث قبال گذشت

ُ  ريَِضَ  ُمْطِعمٍ  ْ�نُ  ُجبَْ�ُ َ�ْن  -۱۳۳۳ نَّهُ  :َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  ُهوَ  بَيْنَا �  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، ِمنْ  ُمْقِبًال  انلَّاُس، َوَمَعهُ  وََسلَّمَ  ِ  رَُسوَل  َعِلَقْت  ُحنَْ�ٍ ْعَراُب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 األ

لُونَهُ 
َ
وهُ  َحىتَّ  �َْسأ   اْضَطرُّ

َ
ِ  رَُسوُل  فََوَ�َف  رَِداَءُه، فََخِطَفْت  َسُمَرٍة، إِىل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
جھت جلب  –ائم ھوازن ھا از غن برای آن ج) بنا به روایت ابن اسحاق کسانی که پیامبر خدا ١ 

صد صد شتر دادند، عبارت بودند از: ابوسفیان صخر بن حرب، معاویه  –ھا به سوی اسالم  کردن آن
بن ابوسفیان، حکیم بن حزام، حارث بن حارث، حارث بن ھشام، سھل بن عمرو، حویطب بن 

مالک بن عوف  عبدالعزی، عالء بن حارثۀ ثقفی، عیینه بن حصن، صفوان بن أمیه، اقرع به حابس،
ھا کمتر از صد شتر دادند، مانند: مخرمه بن نوفل، عمیر بن  نصری، چنانچه برای بعضی از آن

 وھب، شھام بن عمرو، سعد بن یربوع و غیره.
ھا فرمودند: من برای  بعد از شنیدن این سخن آن ج) بقیۀ حدیث این است که: پیامبر خدا ٢ 

یت ندارید که مردم با دھم که به زمان کفر و جاھلیت نزدیک اند، آیا به این رضا کسانی چیزی می
ھای خود برگردند، و شما با پیامبر خدا؟ و به خداوند سوگند، چیزی که شما  مال و دارائی به خانه

ھا گفتند: یا رسول الله! به این  گردند، بھتر است، آن ا با او برمیھ گردید، از چیزی که آن با او برمی
ھای بسیاری را خواھید دید،  فرمودند، بعد از من خویش خوری جچیز رضایت داریم، پیامبر خدا 

 و باید به آن صبر کند تا وقتی که با من بر حوض کوثر مالقات نمائید.
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ْ�ُطوِ� «: َ�َقاَل 
َ
ُدوِ�  الَ  ُ�مَّ  بَيْنَُ�ْم، لََقَسْمتُهُ  َ�َعًما، الِعَضاهِ  َهِذهِ  َعَددُ  اَكنَ  فَلَوْ  رَِدايِئ، أ ِ

َ
 جت

يًال،  ].٣١٤٨[رواه ابلخاری:  »َجبَانًا َوالَ  َكُذوً�ا، َوالَ  خَبِ
و  جروایت است که وی ھنگامی که با پیامبر خدا  سبن مطعم از جبیر -۱۳۳۳

ھجوم آوردند، و  جآمدند، مردم بادیه نشین بر پیامبر خدا  دیگران از غزوۀ (حَنین) می
ھا ھم بدھند، و این ھجوم به حدی  از ایشان خواستند تا از [اموال غنیمت] برای آن

شان به آن  بردند، ردایداری پیش ] را به طرف درخت خارجشدید بود که [پیامبر خدا 
 درخت بند شد.
ردایم را بدھید، اگر به شمارۀ این خارھا شتر «ایستادند و گفتند:  جپیامبر خدا 

کردم، و در من بخل و دروغ و بزدلی احساس  بود، بین شما تقسیم می می
 .)١(»کردید نمی

 : از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه -١
) نبی کریم مستجمع ھمۀ اخالق فاضله از آن جمله حلم، و علم، و تواضع، و غیره بودند، زیرا در ١ 

ھا خودداری نموده، و با کمال  مقابل برخورد خشن آن مردم بادیه نشین، از معامله بالمثل با آن
 ھا گفتند. حلم و علم آنچه را که شایستۀ مقام بود برای آن

برای آن مردم گفتند، از (جوامع الکلم) است، زیرا اصول اخالق  جر خدا ) چیزی را که پیامب٢ 
 جفاضله، صدق، کرم، و شجاعت است، و این ھر سه صفت از طریق نفی اضداد برای پیامبر خدا 

گردد، زیرا نفی کذب مستلزم صدق، و نفی بزدلی مسلزم شجاعت، و نفی بخل مستلزم  ثابت می
یقین، صفت دوم مرتبۀ شھداء، وصفت سوم مرتبۀ صالحین کرم است، و صفت اول مرتبۀ صد

 است. 
این اخالق ذمیمۀ سه گانه را که: دورغ، و بخل، و بزدلی باشد از خود نفی  ج) اینکه پیامبر خدا ٣ 

ھا چیزی ندادند،  برای آن جنمودند، سببش این بود که آن مردم بادیه نشین از اینکه پیامبر خدا 
نموده بودند، و اینکه گفته بودند که: اموال صدقات  جاین ندادن را حمل بر بخل پیامبر خدا 

ھا ندادند،  برای آن جدانستند، و دیدند که پیامبر خدا  ھا خود را فقیر می برای فقراء است، وآن
ا به سرکردگان قریش دادند، نه به گویند، و اینکه این مال ر فکر کردند که پیامبر خدا دروغ می

ترسیدند، ولی این  ھا می از آن جدیگران، فکر کردن که سبب این کار این است که پیامبر خدا 
به اساس چیزی است که خداوند به آن  جمردم جاھل از این غافل بودند که تصرفات پیامبر خدا 

روابط شخصی و یا مسئله ترس امر کرده است، و غرض از آن مصلحت اسالم و مسلمین است، نه 
 این صفات ذمیمه را از خود نفی کردند، والله تعالی أعلم. جو بزدلی، و از اینجا بود که پیامبر خدا 
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�َِس  َ�نْ  -۱۳۳۴
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ ْميِش  ُكنُْت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  أ

َْراِ�ٌّ  بُرْدٌ  وََعلَيْهِ  وََسلَّمَ 
َ

ْدَرَ�هُ  احلَاِشيَِة، َغِليُظ  �
َ
ْعَرايِبٌّ  فَأ

َ
 َ�َظْرُت  َحىتَّ  َشِديَدًة، َجْذبَةً  فََجَذبَهُ  أ

 
َ

ثَّ  قَدْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  اَعتِِق  َصْفَحةِ  إِىل
َ
ةِ  ِمنْ  الرَِّداءِ  َحاِشيَةُ  بِهِ  َرْت �  ُ�مَّ  َجْذبَتِِه، ِشدَّ

ِ  َمالِ  ِمنْ  يِل  ُمرْ : قَاَل  ِي ا�َّ
َّ

ََفَت  ِعنَْدَك، اذل
ْ

ْهِ  فَاتل
َ

َمرَ « ُ�مَّ  فََضِحَك، إيِل
َ
ُ  أ

َ
[رواه  »بَِعَطاءٍ  هل

 ].٣١٤٩ابلخاری: 
در حالی که  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۱۳۳۴

ن رداء را آرفتم، شخص بادیه نشینی آمد و  رانی زمختی را پوشیده بودند، میجردای نَ 
نظر کردم، [دیدم] که  جبا چنان شدتی کشید، که چون بر صفحۀ گردن پیامبر خدا 

 نارۀ رداء بر آن اثر گذاشته است. ک
که نزد تو ت المالی یسپس آن شخص بادیه نشین گفت که: امر کن تا از اموال ب

به طرفش نگاه کرده و خندیدند، و امر کردند تا برایش  جاست برایم بدھند، پیامبر خدا 
 .)١(چیزی بدھند

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -۱۳۳۵ ُ  ريَِضَ  ا�َّ ا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ ، يَْومُ  اَكنَ  لَمَّ ٍ�ْ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  آثَرَ  ُحنَ

نَاًسا وََسلَّمَ 
ُ
  الِقْسَمِة، يِف  أ

َ
قَْرعَ  ْ�َطىفَأ

َ
ْ�َطى اِإلبِِل، ِمنَ  ِمائَةً  َحا�ٍِس  ْ�نَ  األ

َ
 ِمثَْل  ُ�يَيْنَةَ  َوأ

ْ�َطى َذلَِك،
َ
نَاًسا َوأ

ُ
اِف  ِمنْ  أ رْشَ

َ
ِ : رَُجٌل  قَاَل  الِقْسَمِة، يِف  يَْوَمئِذٍ  فَآثََرُهمْ  الَعَرِب  أ  َهِذهِ  إِنَّ  َوا�َّ

ِر�دَ  َوَما ِ�يَها، ُعِدَل  َما الِقْسَمةَ 
ُ
، وَْجهُ  بَِها أ ِ ِ : َ�ُقلُْت  ا�َّ نَّ  َوا�َّ ْخرِبَ

ُ َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أل

تَيْتُُه، وََسلََّم،
َ
تُُه، فَأ ْخرَبْ

َ
ُ  َ�ْعِدلِ  لَمْ  إَِذا َ�ْعِدُل  َ�َمنْ «: َ�َقاَل  فَأ ُ، ا�َّ

ُ
ُ  رَِحمَ  َورَُسوهل  قَدْ  ُموىَس  ا�َّ

وِذَي 
ُ
ْ�رَثَ  أ

َ
 ].٣١٥٠[رواه ابلخاری:  »فََصرَبَ  َهَذا ِمنْ  بِأ

روایت است که گفت: در روز حنین پیامبر  ساز عبدالله [بن مسعود] -۱۳۳۵
، عدۀ را بر دیگران ترجیح دادند، از آن جمله برای (َاقرع لادر تقسیم کردن امو جخدا

ھا را بر  آنھای دادند، و   بن حابس) صد شتر دادند، وبرای مردمی از اشراف عرب، مال
 دیگرن ترجیح دادند.

چنین حلم و بردباری در  –ھر کسی که باشد  –این ھمه حلم از اثرنبوت بود، ورنه از بشر عادی  -١
 چنین مقامی امکان پذیر نیست.
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و یا  –می است که عدالت در آن مراعات نگردیده است یشخصی گفت: این تقس
 رضایت خدا در آن در نظر گرفته نشده است. –گفتند که 
را با خبر خواھم  جبه خداوند سوگند است که از این سخن پیامبر خدا  گفتم:

 خبر دادم. جساخت، آمدم و از موضوع برای پیامبر خدا 
اگر خدا و رسولش عدالت نکند، پس چه کسی عدالت خواھد کرد؟ «فرمودند: 
را رحمت کند که [از طرف امت خود] از این بیشتر اذیت شد و صبر  ÷خداوند موسی

 .)١(»کرد

ا: باب -٩٧ ن يُصيبُ  مَ ربِ  ضِ أَر يفِ  امِ الطَّع مِ  احلَ

 آید ]: طعامی که در سرزمین جنگ به دست می۹۷باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -۱۳۳۶  َوالِعنََب، الَعَسَل  َمَغاِز�نَا يِف  نُِصيُب  ُكنَّا«: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
ُ�لُهُ 

ْ
 ].٣١٥٤ابلخاری:  [رواه »نَْرَ�ُعهُ  َوالَ  َ�نَأ

 متعلق به این حدیث آنکه:  از احکام و مسائل -١
 ) اقرع بن حابس تمیمی یکی از مولفه القلوب است، در فتح مکه و حنین و طائف با پیامبر خدا١ 

گوید: شخص احمقی بود، بدون اذن  اشتراک داشت، و عینۀ فزاری طوری که امام ذھبی می ج
ش صبر کردند، بعد از آن در مقابل جادبی کرد، ولی پیامبر خدا  آمد و بی جدر نزد پیامبر خدا 

مرتد شد و به لشکر طلیحه پیوست، در زمان ابوبکر صدیق به اسارت مسلمانان در آمد، و ابوبکر 
 کرد. صدیق او را بخشید، و بعد از آن اظھار اسالم می

آن کسی را که به  جکفر، و جزایش قتل است، و اینکه پیامبر خدا  ج) دشنام دادن پیامبر خدا ٢ 
عدالتی داده بود نکشتند، شاید سببش این باشد که وی در تقسیم نمودن  بی ایشان نسبت

، و یا شاید سبب این باشد که در این قضیه تنھا یک نفر جاعتراض داشت نه در نبوت نبی کریم 
شھادت داده بود، و شھادت یک نفر مستوجب قصاص نیست، ولی نظرم این است که سخن آن 

باشند، از حق خود  جب حق قصاص، که پیامبر خدا شخص مستوجب قتل بود، ولی صاح
وجود  جگذشتند، از این جھت آن شخص را مجازات نکردند، ولی در این زمان چون نبی کریم 

کند، باید مجازات ردت نسبت به وی جاری  ندارند، اگر کسی نسبت به مقام نبوت گستاخی می
 ل بخشیدن نیست.گردد، زیرا حد ردت از حقوق الله است، و حقوق الله قاب
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روایت است که گفت: در جھاد، ما عسل و انگوررا به  باز ابن عمر -۱۳۳۶
 .)١(بردیم ] نمیجخوردیم و نزد [پیامبر خدا  ھا را می آوردیم، آن دست می

ةِ باب -٩٨ يَ زْ ةِ املوَ  : اجلِ عَ ادَ عَ  وَ لِ  مَ ةِ و أَهْ مَّ بِ الذِ رْ  احلَ

 اهل حرب صلح با اهل ذم و ]: جزیه و۹۸باب [

اِب  بِْن  ُ�َمرَ َعِن  -۱۳۳٧ ُ  ريَِضَ  اخلَطَّ ةِ  :َ�نْهُ  ا�َّ َرْصَ ْهِل ابلْ
َ
نَُّه َكتََب إِىل أ

َ
 :�َِسنَةٍ  َمْوتِهِ  َ�بَْل  �

قُوا َخذَ  ُ�َمرُ  يَُ�نْ  َولَمْ  الَمُجوِس، ِمنَ  َ�َْرمٍ  ِذي لُكِّ  َ�ْ�َ  فَرِّ
َ
 َشِهدَ  الَمُجوِس َحىتَّ  ِمنَ  اجِلْز�َةَ  أ

نَّ  َعوٍْف  ْ�نُ  الرَّمْحَِن  َ�بْدُ 
َ
ِ  رَُسوَل  أ َخَذَها وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
[رواه َهَجَر  َ�ُوِس  ِمنْ  أ

 ].٣١٥٧، ٣١٥٦ابلخاری: 
پیش از مرگش برای اھل بصره  یکسال سروایت است که عمر بن خطاب -۱۳۳۷

 ھا را فسخ کنید. اح آناند، نک ود نکاح کردهوس با محارم خکسانی که از مج نوشت
شھادت داد که پیامبر  سجوس تا وقتی که عبدالرحمن بن عوفاز م سو عمر

 .)٢(گرفت مجوس (َھَجر) جزیه گرفتند، جزیه نمیاز  جخدا

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ھا جواز دارد یا نه؟ بین  افتد، آیا خوردنش برای آن طعامی که در دار حرب به دست مجاھدین می 

گویند: خوردن طعام به اندازۀ حاجت برای مجاھدین جواز  علماء اختالف است، جمھور علماء می
ھا جائز است،  نیز برای آن –اگر به غرض خوردن باشد  –و گوسفند  دارد، و حتی ذبح کردن گاو

ھا پیدا  ولی چیزھای غیر خوردنی مانند: لباس، سالح، و غیره اگر ضرورتی به استعمال آن
ھا در ایام جنگ مانعی ندارد، ولی بعد از جنگ باید با دیگر اموال  شود، استعمال کردن آن می

خواه طعام باشد، و خواه غیر  –گوید: نباید از ھیچ چیز  یم /غنیمت یکجا گردد، ولی زھری
 بدون اجازۀ امام و امیر جھاد، استفاده شود.  –طعام 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ای است در بحرین. ) (ھجر): بر وزن ثمر، نام قریه١ 
اند،  س با محارم خود نکاح کردهکه کسانی که از مجو سگویند: مراد از این قول عمر ) علماء می٢ 

ھا اجازه ندھید تا این چیزھا را برای مسلمانان  ھا را فسخ نمائید، این است که: به آن نکاح آن
اظھار نمایند، نه آنکه اگر چنین نکاحی کرده بودند، نکاح آنان را فسخ کنید، زیرا سنت در مورد 

ھا در امور شخصی،  ند این است که با آنکن غیر مسلمانانی که در داخل دولت اسالمی زندگی می
 ھا کاری نداشته باشیم. تعبدی، و عقیدوی آن

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٢٢٤

نَْصاِريَّ  َعوٍْف  ْ�نَ  َ�ْمَرو َ�نْ  -۱۳۳۸
َ
ُ  ريَِضَ  األ ، بِْن  اَعِمرِ  بِلَِ�  َحِليٌف  َوُهوَ  ،َ�نْهُ  ا�َّ  لَُؤيٍّ

نَّ : بَْدًرا َشِهدَ  َوَ�نَ 
َ
ِ  رَُسوَل  أ بَا َ�َعَث  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
اِح  ْ�نَ  ُ�بَيَْدةَ  أ   اجلَرَّ

َ
 إِىل

يِت  ابَلْحَر�ِْن 
ْ
ْز�َِتَها، يَأ ِ  رَُسوُل  َوَ�نَ  جِبِ ْهَل  َصالَحَ  ُهوَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
رَ  ابَلْحَر�ِْن، أ مَّ

َ
 َوأ

، �ْنَ  الَعالَءَ  َعلَيِْهمُ  ِّ�ِ بُو َ�َقِدمَ  احلرَْضَ
َ
نَْصارُ  فََسِمَعِت  ابَلْحَر�ِْن، ِمنَ  بَِمالٍ  ُ�بَيَْدةَ  أ

َ
 بُِقُدومِ  األ

يِب 
َ
بِْح  َصَالةَ  فََوافَْت  ُ�بَيَْدَة، أ ا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  الصُّ  الَفْجرَ  بِِهمُ  َص�َّ  فَلَمَّ

ُ، َ�تََعرَُّضوا انرَْصََف،
َ

مَ  هل ِ  رَُسوُل  َ�تَبَسَّ ُظنُُّ�مْ «: َوقَاَل  َرآُهْم، ِح�َ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 أ

نَّ  َسِمْعتُمْ  قَدْ 
َ
بَا أ

َ
ٍء؟ َجاءَ  قَدْ  ُ�بَيَْدةَ  أ َجْل : قَالُوا ، »�يَِشْ

َ
، رَُسوَل  يَا أ ِ وا«: قَاَل  ا�َّ �رِْشُ

َ
لُوا فَأ مِّ

َ
 َوأ

ُ�ْم، َما ِ فَوَ  �رَُسُّ ْخىَش  الَفْقرَ  الَ  ا�َّ
َ
َخىَش  َولَِ�نْ  َعلَيُْ�ْم، أ

َ
نْ  َعلَيُْ�مْ  أ

َ
 َعلَيُْ�مُ  تُبَْسَط  أ

ْ�يَا  َكَما َوُ�ْهِلَكُ�مْ  َ�نَافَُسوَها َكَما َ�تَنَافَُسوَها َ�بْلَُ�ْم، اَكنَ  َمنْ  ىلَعَ  �ُِسَطْت  َكَما ادلُّ
ْهلََكتُْهمْ 

َ
 ].٣١٥٨[رواه ابلخاری:  »أ

که در جنگ بدر  –حلیف (بنی عامر بن ُلؤی)  سعمرو بن عوف انصاریاز  -۱۳۳۸
را به  )١(سحابوعبیده بن جرا جروایت است که گفت: پیامبر خدا  –اشتراک نموده بود 

با  جھا مجوس بودند]، و پیامبر خدا  رین فرستادند تا جزیۀ آنجا را بیاورد [زیرا آنبح
ھا امیر مقرر نموده بودند،  را بر آن ساھل بحرین مصالحه نموده، و (عالء بن حضرمی)

 ھایی را از بحرین آورد. مال سابوعبیده

اش ازدواج نماید، و چنین نکاحی  تواند با خواھر زاده ھا روا بود که شخص می مثال: اگر در دین آن 
ی ھا نشوید، ول ھا را به حال خودشان گذاشته و متعرض کار آن ھا صورت گرفته بود، آن در بین آن

ھا به محاکم مسلمانان مراجعه نموده و خواستار حکم اسالمی  اگر زن و شوھر و یا یکی از آن
 نمائیم. ھا تطبیق می گردیدند، حکم اسالمی را در مودر آن

دانم در مورد مجوس چه باید کرد؟ عبدالرحمن  گفت: نمی س) در (موطأ) آمده است که عمر٣ 
با مجوس ھمان تعاملی را بکنید «گفتند:  جدھم که پیامبر خدا  بن عوف گفت: من شھادت می

 ھا ھم جزیه بگیرید. ، یعنی: از آن»کنید که با اھل کتاب می
ت است، در ھمۀ نامش عامر بن عبدالله بن جراح قرشی فھری، ویکی از عشرۀ مبشره به بھش -١

اشتراک داشت، در ھجرت دوم به حبشه ھجرت نمود، بسیار زاھد، و از  جغزوات با پیامبر خدا 
اش را دید گفت: دنیا ھمۀ ما را فریب داد به جز از  سختی زندگی سدنیا رو گردان بود، چون عمر

د ، اسد الغابه بر وی نماز خوان ستو، و در طاعون عمواس در سال ھژدۀ ھجری وفات یافت، و معاذ
)٥/٢٤٩.( 
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 جدند، و آمدند و نماز صبح را با پیامبر خدا را شنی سمردم انصار از آمدن ابوعبیده
نصار] خود را به ایشان برگشتند، [ا جاداء نمودند، بعد از ادای نماز صبح، پیامبر خدا 

 نشان دادند.
اید که ابوعبیده چیزی  کنم شنیده تبسم کرده و فرمودند: فکر می جپیامبر خدا 
 ؟»مال آورده است

 گفتند: بلی یا رسول الله!
مطمئن باشید، و به انتظار چیزی باشید که شما را خوش خواھد «فرمودند: 

ترسم، ولی از این  چارگی شما نمیبیوند سوگند است که من از فقر و ساخت، و به خدا
ھا جھت  وان گردد، و طوری که آنترسم که مال دنیا مانند گذشتگان نزد شما فرا می

به دست آوردن آن جھت جستند، شما ھم  به دست آوردن آن، بر یکدیگر سبقت می
ھا را ھالک ساخت شما را ھم  طوری که آن ر یکدیگر سبقت بجویئید، و این مالمال ب

 .)١(بسازد ھالک

ُ  ريَِضَ  َ�ْن ُ�َمرُ  -١٣٣٩ نَُّه َ�َعَث  :َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ْ�نَاءِ  يِف  انلَّاَس �

َ
ْمَصاِر، أ

َ
 ُ�َقاتِلُونَ  األ

،�َ�ِ ْسلَمَ  الُمرْشِ
َ
 َوَمثَُل  َمثَلَُها َ�َعمْ : قَاَل  َهِذهِ؟ َمَغاِزيَّ  يِف  ُمْستَِشُ�كَ  إِ�ِّ : َ�َقاَل  الُهْرُمَزاُن، فَأ

ُ  َطائِرٍ  َمثَُل  الُمْسِلِم�َ  َعُدوِّ  ِمنْ  انلَّاِس  ِمنَ  ِ�يَها َمنْ 
َ

ٌس  هل
ْ
ُ  َرأ

َ
ُ  َجنَاَحانِ  َوهل

َ
إِنْ  رِْجَالِن، َوهل

 فَ
َحدُ  ُكرِسَ 

َ
ُس، جِبَنَاٍح  الرِّْجَالنِ  َ�َهَضِت  اجلَنَاَحْ�ِ  أ

ْ
أ  َ�َهَضِت  اآلَخرُ  اجلَنَاحُ  ُكرِسَ  فَإِنْ  َوالرَّ

ُس، الرِّْجَالنِ 
ْ
أ ُس  ُشِدخَ  َو�ِنْ  َوالرَّ

ْ
أ ُس، َواجلَنَاَحانِ  الرِّْجَالنِ  َذَهبَِت  الرَّ

ْ
أ ُس  َوالرَّ

ْ
أ  ِكرْسَى، فَالرَّ

، َواجلَنَاحُ    فَلْيَنِْفُروا الُمْسِلِمَ�، َ�ُمرِ  فَارُِس، اآلَخرُ  َواجلَنَاحُ  َ�يرَْصُ
َ

 بَْ�ٌر، َوقَاَل  - ِكرْسَى، إىِل
يًعا َوِزَ�ادٌ  ٍن، ْ�نَ  انلُّْعَمانَ  َعلَيْنَا َواْستَْعَمَل  ُ�َمُر، َ�نََدَ�نَا: قَاَل  - يَّةَ حَ  بِْن  ُجبَْ�ِ  َ�نْ  مَجِ  ُمَقرِّ
رِْض  ُكنَّا إَِذا َحىتَّ 

َ
، بِأ ْرَ�ِع�َ  يِف  ِكرْسَى اَعِمُل  َعلَيْنَا وََخَرجَ  الَعُدوِّ

َ
ًفا، أ

ْ
ل
َ
: َ�َقاَل  تَرمُْجَاٌن، َ�َقامَ  أ

ا َسْل : الُمِغَ�ةُ  َ�َقاَل  ِمنُْ�ْم، رَُجٌل  يِلُلَكِّْمِ�  ْ�تُْم؟ َما: قَاَل  ِشئَْت؟ َ�مَّ
َ
ْنُ : قَاَل  أ

َ
نَاٌس  �

ُ
 ِمنَ  أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
 ) طلب بخشیدن از (ولی امر) عیب نیست.١ 
 خبر داده بودند، فتوحات بسیار نصیب مسلمانان شد. ج) طوری که پیامبر خدا ٢ 
ھای دینی  ) تنافس در جمع آوری مال و امتعۀ دنیوی سبب ھالکت و دوری از مسؤولیت٣ 

 گردد. می
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َ  َ�َمصُّ  َشِديٍد، َوَ�الَءٍ  َشِديدٍ  َشَقاءٍ  يِف  ُكنَّا الَعَرِب،
ْ

 الَوَ�رَ  َونَلْبَُس  اجلُوِع، ِمنَ  َوانلََّوى اجِل�
َعَر، َجرَ  َوَ�ْعبُدُ  َوالشَّ ْنُ  َ�بَيْنَا َواحلََجَر، الشَّ

َ
َمَواِت  رَبُّ  َ�َعَث  إِذْ  َكَذلَِك  � رَِض�َ  َورَبُّ  السَّ

َ
 - األ

 
َ

ْنَا - َ�َظَمتُهُ  وََجلَّْت  ِذْكُرهُ  َ�َعاىل
َ

ْ�ُفِسنَا ِمنْ  نَِبيًّا إيِل
َ
بَاهُ  َ�ْعرُِف  أ

َ
ُه، أ مَّ

ُ
َمَرنَا َوأ

َ
 َر�ِّنَا رَُسوُل  نَِبيُّنَا فَأ

نْ « وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
َ  َ�ْعبُُدوا َحىتَّ  ُ�َقاتِلَُ�مْ  أ وْ  وَْحَدُه، ا�َّ

َ
نَا اجِلْزَ�َة، تُؤَدُّوا أ ْخرَبَ

َ
 نَِبيُّنَا َوأ

نَّهُ  َر�ِّنَا، رَِسالَةِ  َ�نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
  َصارَ  ِمنَّا قُِتَل  َمنْ  �

َ
 ِمثْلََها يَرَ  لَمْ  نَِعيمٍ  يِف  اجلَنَّةِ  إِىل

، ْشَهَدكَ  ُر�ََّما: انلُّْعَمانُ  َ�َقاَل  »ِرقَابَُ�مْ  َملََك  ِمنَّا بيَِقَ  َوَمنْ  َ�طُّ
َ
ُ  أ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  ِمثْلََها ا�َّ

ْمَك، فَلَمْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  ِ  رَُسولِ  َمعَ  الِقتَاَل  َشِهْدُت  َولَِك�ِّ  ُ�ِْزَك، َولَمْ  ُ�نَدِّ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
لِ  يِف  ُ�َقاتِْل  لَمْ  إَِذا« اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  وَّ

َ
ْرَواُح، َ�ُهبَّ  َحىتَّ  اْ�تََظرَ  انلََّهاِر، أ

َ
رُْضَ  األ

َ
لََواُت  َوحت  »الصَّ

 ].٣١٦٠، ٣١٥٩[رواه ابلخای: 
روایت است که وی مردم را به اطراف شھرھا فرستاد تا با  ساز عمر -۱۳۳۹

 ن شد.مشرکین بجنگند، (ھرمزان) مسلما
 خواھم. برایش گفت که من در این مغازی خود از تو مشورت می سعمر

شان با مردم آن  موقف مسلمانان در جنگ با دشمنان ھرمزان گفت: بسیار خوب،
سرزمین، مانند [جنگ با] مرغی است که یک سر و دو بال و دو پا دارد، اگر یکی از دو 

رکت نمایند، و حتی اگر بال دیگر ھم توانند ح بالش بشکند، پاھا با یک بال و سر می
توانند، حرکت کنند، ولی اگر سر کوبیده شود، دو پا و دو  بشکند، بازھم پاھا با سر می

س راو بال دیگر ف روند، سر: عبارت از کسری، یک بال قیصر، بال و سر ھمه از بین می
 لمانان را امر کن که به طرف کسری بروند.ساست، پس م

مقرن) را بر ما امیر مقرر نمود، چون به  بند و (نعمان ما را طلب کر سعمر
سرزمین دشمن رسیدند، و با یکی از سرداران کسری که فرماندھی چھل ھزار رزمنده 

انده] آمد و گفت: یکی از را در دست داشت مواجه گردیدیم، ترجمانی [از طرف آن فرم
 من سخن بگوید.شما با 

 واھی بپرس.خ گفت: ھرچه می سمغیره
 اید؟ پرسید: شما چه کاره

 کردیم، گفت: ما مردمی ھستیم از قوم عرب، ھمیشه در بدبختی شدیدی زندگی می
چوشیدیم، لباس ما: مو و پشم بود، و ھر  گرسنگی پوست حیوانات و خستۀ خرما میاز 



 ٢٢٧  جهاد کتاب :]۵۳[کتاب 

ھا و  کردیم، در چنین حالتی بودیم که خدای آسمان سنگ و درختی را عبادت می
 شناسیم برای ما فرستاد. رش را میخود ما پیامبر را که پدر و ماداز  ل جاللهزمین ج

ما را امر کرد که با شما تا آن وقت به جنگ ادامه  جپیامبر ما و فرستادۀ خدای ما 
از طرف  جپرستش نمائید، و یا آنکه جزیه بدھید، و پیامبر ما  ادھیم که خدای یگانه ر

ھای  ، در بھشت به نعمتکسی که از ما کشته شوده: خدای ما به ما خبر داده است ک
رسد که مانندش را کسی ندیده است، و کسی که از ما زنده بماند، مالک رقاب شما  می
 سازد]. شود [یعنی: شما را غالم خود می می

موفق ساخته باشد که در چنین تو را  [برای مغیره] گفت: شاید بارھا خدا سنعمان
در جھاد اشتراک نموده باشی، [و دیده باشی که ایشان جھاد  جمواقعی با پیامبر خدا 

پشیمان و تو را  ند] [و از این انتظار] خداوندانداخت ا تا وقت ظھر به تاخیر میر
 جنمود، و [و اگر تو خبر نداری] ولی من در جھاد با پیامبر خدا  مند نمی خساره
کشیدند  کردند، انتظار می اقدام نمینموده و دیدم که اگر در اول روز به جھاد  کاشترا

 .)١(تا باد وزیدن گرفته و وقت نمازھا [بعد از زوال] داخل گردد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) قصۀ اسالم ھرمزان از این قرار است که: چون در روز دوشنبه اول محرم سال چھاردھم ١ 

ھجری در قادسیه جنگ درگرفت، تعداد کفار در این چنگ یک صد و بیست و ھزار نفر بود، و 
د، و تعداد مسلمانان بین ھفت الی ھشت ھزار نفر ھا آمدن ھشتار ھزار نفر دیگر به پشتیبانی آن

بود، امیر مسلمانان سعد بن ابی وقاص، و سرلشکر فرس رستم بود، جنگ درگرفت و تعداد بسیار 
کشته شدند، و بقیه گریختند، و  –ھا  زیادی از لشکریان فرس، از آن جمله رستم سرلشکر آن

آن قرار داشت تعقیب نمودند، (ھرمزان) که  ھا را تا شھر مدائن که قصر کسری در مسلمانان آن
یکی از فرماندھی لشکر فرس بود، بعد از جنگ زیاد، با مسلمانان مصالحه نمود، ولی دیری 
نگذشت که نقض عھد کرد، و ھمان بود که بار دیگر او را محاصره نمودند، این بار از مسلمانان 

 سھشش را پذیرفته و او را نزد عمربفرستند، مسلمانان این خوا سخواست تا او را نزد عمر
رسید، بعد از گفت و شنیدھای بسیار، با ھمۀ ھمراھان خود مسلمان  سفرستادند، چون نزد عمر

به  سخواست، و تا ھنگامی که عمر در بسیار از مسائل محاربوی از وی مشورت می سشد، و عمر
 شھادت رسید، ھمراه وی بود.

ن رسیده بود، و با یکی از سرداران کسری مواجه شد، ) سرزمینی که نعمان بن مقرن به آ٢ 
اش  بنا نھاده است، و نام اصلی ÷سرزمین (نھاوند) بود، و نھاوند شھری است که آن را نوح

 (نوح آوند) است، ولی به زبان عامیلن به (نھاوند) تبدیل شده است.
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اباب:  -٩٩ عَ  إِذَ ادَ م وَ لِكَ  امُ اإلِ ةِ الق مَ يَ لْ  رْ ونُ  هَ لِكَ  يَكُ يِّ  ذَ مْ لِبَقِ  تِهِ

 با همۀ افراد قریه است؟  حیا صلح امام با رئیس قریه، صلآ]: ۹۹باب [

يِب  َ�نْ  -۱۳۴۰
َ
اِعِديِّ  مُحَيْدٍ  أ ُ  ريَِضَ السَّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  َغَزْونَا«: قَاَل  ،َ�نْهُ  ا�َّ

ْهَدى َ�بُوكَ  وََسلَّمَ 
َ
يْلَةَ  َمِلُك  َوأ

َ
 َوَ�تََب  بُرًْدا، َوَ�َساهُ  َ�يَْضاَء، َ�ْغلَةً  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  أ

 ُ
َ

 ].٣١٦١[رواه ابلخاری:  »بِبَْحِرِهمْ  هل
به غزوۀ  جگفت: با پیامبر خدا  هروایت است ک ساز ابوحمید ساعدی -۱۳۴۰

[که دلدل باشد] برای پیامبر  تبوک رفته بودیم، و پادشاه (َایَله) قاطری سفیدی را
دادند، و برایش برایش جامۀ خط داری را کسوه  جبخشش داد، و پیامبر خدا  جخدا

 .)١(نامۀ نوشتندامان 

 ) مغیره بن شعبه دارای فصاحت و بالغت و قوۀ مناظره بود.٣ 
ی نیست که شخص دارای مرتبۀ کمتر، بر شخصی که دارای مرتبۀ باالتری است، امیر ) مانع٤ 

وجود داشت، و  سامیر بود، زبیر بن عوام سمقرر گردد، زیرا در لشکری که نعمان بن مقرن
 شکی نیست که مقام و مرتبۀ زبیر از مقام و مرتبۀ نعمان باالتر است.

 ربه، دانشمند، و مخلصی باشند.) مستثاران (ولی امر) باید اشخاص با تج٥ 
 ) شروع کردن به جنگ باید در وقت مناسبی باشد.٦ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) (أیله): یکی از شھرھای شام است که در کنار دریا واقع گردیده است، و پادشاه (أیله) نامش ١ 

بخشش داد، ھمان  جه برای پیامبر خدا یوحنا بن رؤبه بود، و قاطر سفیدی را که پادشاه أیل
بخشیدند، در عھد  ساو را برای علی جشود، و پیامبر خدا  قاطری است که به نام (دلدل) یاد می

بسم الله الرحمن برای پادشاه (أیله) نوشته بودند چنین آمده بود که:  جنامۀ که پیامبر خدا 
 رسول الله برای یوحنا بن رؤبه و اھل أیله.ای است از طرف خدا و محمد  ، این عھد نامهالرحیم

باشد، بنابراین صلحی که با وی  ) چون پادشاه و امیر، نمایندۀ رعیت و افراد زیر دست خود می٢ 
 شود. گیرد، تمام افراد و منطقۀ تحت تصرف او را شامل می صورت می
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مِ  :باب -١٠٠ نْ  إِثْ تَلَ  مَ د قَ اهَ عَ ِ  اً مُ ريْ مِ  بِغَ رْ  جُ

 ]: گناه کسی معاهدی را بدون جرمی بکشد۱۰۰باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -۱۳۴۱ ُ  ريَِضَ  َ�ْمٍرو بِْن  ا�َّ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْهَما، ا�َّ
ْرَ�ِع�َ  َمِسَ�ةِ  ِمنْ  تُوَجدُ  ِر�ََها َو�ِنَّ  اجلَنَِّة، َراحِئَةَ  يَِرحْ  لَمْ  ُمَعاَهًدا َ�تََل  َمنْ «

َ
[رواه  »اَعًما أ

 ].٣١٦٦ابلخاری: 
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمرو -۱۳۴۱

و کند،  کسی که شخص معاھدی را به قتل برساند، بوی بھشت را استشمام نمی«
 .)١(»شود گرچه بوی بھشت از فاصلۀ چھل سال راه، احساس می

اباب:  -١٠١ رَ  إِذَ دَ ونَ  غَ كُ ِ نيَ بِاملُ  املُرشْ لِمِ ل سْ فَى هَ عْ مْ  يُ نْهُ  عَ

 ها عفو خواهد شد؟ ]: اگر مشرکین به مسلمانان خیانت کردند آیا از آن۱۰۱باب [

يِب  َ�نْ  -۱۳۴۲
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ ْهِديَْت  َخيرَْبُ  فُتَِحْت  لَمَّ

ُ
 اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  أ

، ِ�يَها َشاةٌ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  َّ  امْجَُعوا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ُسمٌّ
َ

 ِمنْ  ُهنَا َها اَكنَ  َمنْ  إيِل
ُ، فَُجِمُعوا »َ�ُهودَ 

َ
ٍء، َ�نْ  َسائِلُُ�مْ  إِ�ِّ «: َ�َقاَل  هل ْ�تُمْ  َ�َهْل  يَشْ

َ
 َ�َعْم،: َ�َقالُوا ، »َ�نُْه؟ َصاِديِقَّ  أ

بُوُ�ْم؟ َمنْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  لَُهمُ  قَاَل 
َ
بُوُ�مْ  بَْل  َكَذْ�تُْم،«: َ�َقاَل  فَُالٌن،: قَالُوا ، »أ

َ
 أ

ْ�تُمْ  ْل َ�هَ «: قَاَل  َصَدقَْت،: قَالُوا ، »فَُالنٌ 
َ
ءٍ  َ�نْ  َصاِديِقَّ  أ ُت  إِنْ  يَشْ

ْ
ل
َ
 يَا َ�َعمْ : َ�َقالُوا ، »َ�نُْه؟ َسأ

بَا
َ
بِينَا، يِف  َعَرْ�تَهُ  َكَما َكِذَ�نَا َعَرفَْت  َكَذْ�نَا َو�ِنْ  الَقاِسِم، أ

َ
ْهُل  َمنْ «: لَُهمْ  َ�َقاَل  أ

َ
 ، »انلَّاِر؟ أ

ْلُُفونَا ُ�مَّ  �َِسً�ا، ِ�يَها نَُ�ونُ : قَالُوا  ِ�يَها، اْخَسئُوا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ِ�يَها، ختَ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
کنم که معاھد ھر آن کسی است که با وی  اھد (ذمی) است، ولی من فکر می) گویند: مراد از مع١ 

 عھد و پیمان صلحی به امضاء رسیده باشد، خواه ذمی باشد، و خواه غیر ذمی.
) نقض عھد از گناھان کبیره است، زیرا کسی که از بھشت به فاصلۀ بسیار زیاد دور شود، یقینا ٢ 

رود یا نه؟ خدا بھتر  چنین کسی بعد از آن به بھشت میمرتکب گناه کبیرۀ شده است، و اینکه 
کند، و اگر بخواھد عذابش، ولی اگر از این  داند، و تحت مشیت او است، اگر بخواھد عفوش می می

 عمل خود توبه نموده باشد، امید به خداوند است که مورد عفو الھی قرار بگیرد.
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 ِ ْلُُفُ�مْ  الَ  َوا�َّ
َ

بًَدا ِ�يَها �
َ
ْ�تُمْ  َهْل «: قَاَل  ُ�مَّ  ، »أ

َ
ءٍ  َ�نْ  َصاِديِقَّ  أ ُُ�مْ  إِنْ  يَشْ تلْ

َ
 ، »َ�نُْه؟ َسأ

بَا يَا َ�َعمْ : َ�َقالُوا
َ
اةِ  َهِذهِ  يِف  َجَعلْتُمْ  َهْل «: قَاَل  الَقاِسِم، أ ا؟ الشَّ  َما«: قَاَل  َ�َعْم،: قَالُوا ، »ُسمًّ

رَْدنَا: قَالُوا ، »َذلَِك؟ ىلَعَ  مَحَلَُ�مْ 
َ
�ُح، اَكِذبًا ُكنَْت  إِنْ  أ َك  لَمْ  نَِبيًّا ُكنَْت  َو�ِنْ  �َْسرَتِ [رواه يرَُضَّ

 ].٣١٦٩ابلخاری: 
روایت است که گفت: چون خیبر فتح گردید، برای پیامبر  ساز ابوھریره -۱۳۴۱

گینی بخشش داده شد، [این گوسفند را زنی از یھود بخشش  جخدا  گوسفند زھر آ
باشند، نزد من  کسانی را که از یھود در اینجا می«ودند: مرف جداده بود]، پیامبر خدا 

 ھا را آوردند. آن» جمع کنید
 ؟»خواھید گفت، آیا از آن برایم راست من از شما چیزی پرسم«فرمودند: 

 گفتند: بلی.
 ؟»پدر شما کیست«ھا پرسیدند که:  از آن جپیامبر خدا 

 گفتند: فالن.
 ».گوئید، بلکه پدر شما فالن شخص دیگر است دروغ می«فرمودند: 

 گوئی. گفتند: راست می
 ؟»گفتن برایم راست خواھدی آاز  یاآاگر حاال از شما چیزی بپرسم «فرمودند: 

گفتند: یا ابا القاسم بلی، زیرا اگر دروغ بگوئیم، دروغ ما را مثل که در مورد پدر ما 
 دانستی، در این مورد نیز خواھی دانست.

 ؟»اھل دوزخ کیست«پرسیدند: 
 گفتند: مدت کمی مایان، و بعد از ما، شمایان.

ز ما بعد از پست شوید در دوزخ! به خداوند سوگند که ھرگ«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ».شما به دوزخ نخواھیم رفت

حاال اگر از شما چیزی بپرسم، برایم از آن راست خواھید «بعد از آن فرمودند: 
 ؟»گفت

 گفتند: بلی، یا ابا القاسم!
 ؟»آیا در این گوسفند زھر آمیخته بودید«پرسیدند: 

 گفتند: بلی!
 ؟»چه چیز شما را بر این کار واداشت«فرمودند: 
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ما این بود که اگر ادعای نبوت شما درو غ باشد، از دست شما خالص  گفتند: نظر
 .)١(شویم، و اگر واقعا پیامبر باشید به شما ضرری نخواھد کرد می

ةِ باب:  -١٠٢ عَ ادَ الَ  املُوَ املُصَ ةِ ـوَ عَ  حَ كِنيَ  مَ ِ هِ  بِاملَالِ  املُرشْ ِ ريْ غَ مِ  وَ إِثْ نْ  وَ ْ  مَ  يَفِ  ملَ

دِ بِالْ  هْ  عَ

جنگ و مصالحه با مشرکین در مقابل مال و غیره، و گناه کسی که به ]: ترک ۱۰۲باب [
 عهد خود وفا نکند

يِب  بِْن  َسْهِل  َ�نْ  -۱۳۴۳
َ
ُ  ريَِضَ  َحثَْمةَ  أ ِ  َ�بْدُ  اْ�َطلََق : قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ  َوُ�َيَِّصةُ  َسْهٍل، ْ�نُ  ا�َّ

  َز�ٍْد، بِْن  َمْسُعودِ  ْ�نُ 
َ

قَا ُصلٌْح، يَْوَمئِذٍ  َوِ�َ  َخيرَْبَ  إِىل ىَت  َ�تََفرَّ
َ
  ُ�َيَِّصةُ  فَأ

َ
ِ  َ�بْدِ  إىِل  َسْهلٍ  بِْن  ا�َّ

ُط  َوُهوَ   َسْهٍل، ْ�نُ  الرَّمْحَِن  َ�بْدُ  فَاْ�َطلََق  الَمِدينََة، قَِدمَ  ُ�مَّ  فََدَ�نَهُ  قَِتيًال، َدِمهِ  يِف  يَتََشمَّ
  َمْسُعودٍ  اْ�نَا وَُحَو�َِّصةُ  َوُ�َيَِّصُة،

َ
 َ�تلََكَُّم، الرَّمْحَِن  َ�بْدُ  فََذَهَب  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  إىِل

ْ «: َ�َقاَل  ْ  َكربِّ ْحَدُث  َوُهوَ  »َكربِّ
َ
ِْلُفونَ «: َ�َقاَل  َ�تلََكََّما، فََسَكَت  الَقْوِم، أ

َ
ونَ  حت  قَاتِلَُ�ْم، َو�َْستَِحقُّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
به خداوند سوگند که «برای آن یھود گفتند که:  ج) طوری که در حدیث دیدیم پیامبر خدا ١ 

روندف مغایر  ، و اینکه گنھکاران مسلمانان به دوزخ می»ھرگز ما بعد از شما به دوزخ نخواھیم رف
از  ھا به دوزخ، بعد از خارج شدن یھود نیست، زیرا اول اینکه: رفتن آن جبا این سخن پیامبر خدا 

اند، برای ھمیشه در دوزخ خواھند  انکار کرده جدوزخ نیست، زیرا یھودی که از نبود پیامبر خدا 
بود، دوم انیکه: دخول گنھکاران مسلمان در دوزخ موقتی است، و در ھردو صورت، دخول 

 باشد.  گنھکاران مسلمانان بعد از خروج یھود از دوزخ نمی
ا کشتند یا نه، روایات مختلفی وجود دارد، و راجح ن است که آن زن ر ج) در اینکه پیامبر خدا ٢ 

به سبب زھری که به خود ایشان داده بود، او را نکشتند، ولی چون شخص دیگری  جپیامبر خدا 
به نام بشر بن براء بن معرور از آن زھر خورده و مرده بود، آن زن را به بازماندگان وی تسلیم 

 قابل کشتۀ خود قصاص نمودند.ھا آن زن را در م نمودند، و آن
گوید: کشتن با زھر، مانند کشتن با سالح است،  می /) با استناد به این حدیث، امام مالک٣ 

 شود. گویند که در این صورت قصاص الزم نمی باشد، ولی کوفیون می بنابراین موجب قصاص می
بر ایشان تاثیر آنی ننمود، دارد، زیرا زھر  ج) این حدیث داللت آشکاری بر معجزۀ پیامبر خدا ٤ 

 ولی شخص دیگری که از آن زھر خورده بود، ھالک گردید.
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وْ 
َ
ِْلُف  َوَ�يَْف : قَالُوا ، »َصاِحبَُ�مْ  أ

َ
 ، »خِبَْمِس�َ  َ�ُهودُ  َ�ترُْبِ�ُ�مْ «: قَاَل  نََر؟ َولَمْ  �َْشَهدْ  َولَمْ  �

ُخذُ  َكيَْف : َ�َقالُوا
ْ
ْ�َمانَ  نَأ

َ
اٍر، قَْومٍ  أ [روا ِعنِْدهِ  ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َعَقلَهُ  ُكفَّ

 ].٣١٧٣ابلخاری: 
روایت است که گفت: (عبدالله بن سھل) و  )١(ساز سھل بن ابی حثمه -۱۳۴۳

بعد از صلح [با یھود]، به طرف خیبر رفتند و از  ب(محیصه بن مسعود بن زید)
ت که در خونش فا) در حالی (عبدالله بن سھل) را ییکدیگر تفرقه افتادند، (محیصه

 آغشته گردیده و کشته شده بود، او را دفن کرد و به مدینه آمد.
[که برادر مقتول بود]، با محیصه و حویصه پسران مسعود [که  عبدالرحمن به سھل

آمدند، و عبدالرحمن که از دیگران کم  جھای مقتول بودند] نزد پیامبر خدا  عمو زاده
 تر بود، شروع به سخن زدن کرد. سال

سخن زدن را] به بزرگان بگذار، [سخن زدن را] به بزرگان «[فرمودند:  جپیامبر خدا 
 عبدالرحمن سکوت کرد، و آن دو نفر دیگر شروع به سخن زدن کردند.» بگذار

خورید تا مستحق خون قاتل خود شوید، و  آیا سوگند می«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 –یا گفتند: مستحق خون رفیق خود شوید، شک از راوی است 

ایم چگونه  ایم، و به چشم خود ندیده جریان قتل حاضر نبوده رگفتند: در حالی که د
 سوگند بخوریم؟ 

پس یھود به سوگند خوردن پنجاه نفر از دعوی شما براءت حاصل « د:فرمودن
 ».کنند می

ھفت  جوی سھل بن ابی حثمه بن سعادۀ انصاری اوسی است، وی در زمان وفات نبی کریم  -١
گویند که در ھمۀ غزوات بعد از غزوۀ بدر اشتراک  ھا می ساله و یا ھشت ساله بود، گرچه بعضی

ھفت  جنموده است، ولی این کالم صحیح نیست، زیرا کسی که عمرش در وقت وفات نبی کریم 
برایش امکان پذیر نیست،  جو یا ھشت ساله باشد، به ھیچ امکان اشتراکش در غزوات نبی کریم 

دادند، و  برای اشخاص کم سن و سال اجازۀ اشتراک به جنگ را نمی جالصه آنکه نبی کریم و خ
وفات  سشاید این سھل، به سھل دیگری اشتباه گرفته شده باشد، وی در اول خالفت معاویه

 .)٢/٦٦(اإلصابه: یافت، 
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گفتند: سوگند خوردن مردم کفار را چگونه قبول کنیم؟ و ھمان بود که پیامبر 
 . )١(موالی که نزدشان بود پرداختنددیت او را از ا جخدا

ىعيُ  : هلباب -١٠٣ نِ  فَ يِّ  عَ مِّ ا الذِّ رَ  إِذَ حَ  سَ

 توان او را عفو کرد؟ ]: اگر ذمی سحر کرد آیا می۱۰۳باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -۱۳۴۴ نَّ «: اَ�نْهَ  ا�َّ
َ
 اَكنَ  َحىتَّ  ُسِحَر، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ْهِ  ُ�َيَُّل 
َ

نَّهُ  إيِل
َ
 ].۳۱۷۵[رواه ابلخاری:  »يَْصنَْعهُ  َولَمْ  َشيْئًا َصنَعَ  �
را سحر کرد [این  جروایت است که کسی پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۳۴۴

رسید که فالن کار را  شان می شخص لبید بن أعصم یھودی بود]، تا حدی که به خیال
 .)٢(را نکرده بودند راند، در حالی که آن کا کرده

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
برای برادر مقتول، یعنی: عبدالرحمن بن سھل بود، نه برای  ) شکی نیست که حق اقامۀ دعوی١ 

عبدالرحمن را از سخن زدن منع کردند،  جھایش محیصه و حویصه، و اینکه پیامبر خدا  عمو زاده
 سببش درک واقعیت قصه بود، نه مسئلۀ حقدار بودن به قصاص و یا اقامۀ دعوی.

در ھمۀ دعاوی سوگند خوردن بر منکر  ) حکم قسامت از حکم دیگر دعاوی فرق دارد، زیرا٢ 
 باشد، و در قسامت سوگند خوردن بر مدعی است. است که مدعی علیه می

شان دفع شر یھود، و یا  دیت مقتول را از بیت المال مسلمین دادند، غرض ج) اینکه پیامبر خدا ٣ 
 ھا بود. طمع در مسلمان شدن آن

تواند با دشمن در مقابل مالی که  امام مسلمانان میگویند:  ) با استناد بر این حدیث احناف می٤ 
دھد، با در نظر داشت مصلحت مسلمین،  ھا می گیرد، و یا در مقابل مالی که برای آن ھا می از آن

گویند: مصالحه در گرفتن مال جواز دارد، و در دادن مال جواز  مصالحه نماید، ولی اکثر علماء می
وجود داشته باشد گرفتن مال از دادن مال بھتر است، ولی این ندارد، و البته اگر چنین امکانی 

ھا میسر  ماند که اگر مسلمانان در حالت ضعف بودند، و امکان گرفتن مال برای آن سؤال باقی می
 رسد.  تر به نظر می تر و عملی نبود، چه باید بکنند؟ و اینجا است که مذھب احناف راجح

االن را در نظر داشته باشند، و خصوصا در مجالس عمومی این ) خورد ساالن باید احترام بزرگس٥ 
 احترام را بیشتر مراعات نمایند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
را به جحت اینکه مخالف قرآن است، رد نموده و  لبعضی از منحرفین این حدیث عائشه 

سلطۀ ندارد، لذا خبر سحر  جامبر خدا اند که: سحر از عمل شیاطین است، و شیطان بر پی گفته
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ا: باب -١٠٤ رُ  مَ ْذَ نَ  حيُ رِ الْ  مِ دْ  غَ

 از فریب کاری س]: تر۱۰۴باب [

ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  ْ�نَ  َعوَْف ْن �َ  -۱۳۴۵ َ�يُْت : قَاَل  ،َ�نْهُ  ا�َّ
َ
 يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َدٍم، ِمنْ  ُ�بَّةٍ  يِف  َوُهوَ  َ�بُوكَ  َغْزَوةِ 
َ
اَعةِ  يََدِي  َ�ْ�َ  ِستًّا اْعُددْ «: َ�َقاَل  أ  َ�يِْت  َ�تْحُ  ُ�مَّ  َمْوِ�،: السَّ

ُخذُ  ُمْوتَانٌ  ُ�مَّ  الَمْقِدِس،
ْ
 الرَُّجُل  ُ�ْعَطى َحىتَّ  الَمالِ  اْسِتَفاَضةُ  ُ�مَّ  الَغنَِم، َكُقَعاِص  ِ�يُ�مْ  يَأ

  الَعَرِب  ِمنَ  َ�يٌْت  َ�بىَْق  الَ  فِتْنَةٌ  ُ�مَّ  َساِخًطا، َ�يََظلُّ  ِدينَارٍ  ِمائَةَ 
َّ

 تَُ�ونُ  ُهْدنَةٌ  ُ�مَّ  َدَخلَتُْه، إِال
ْصَفِر، بَِ�  َوَ�ْ�َ  بَيْنَُ�مْ 

َ
تُونَُ�مْ  َ�يَْغِدُرونَ  األ

ْ
َْت  َ�يَأ

َ
َْت  اَغيًَة، َ�َماِ��َ  حت

َ
 اْ�نَا اَغيَةٍ  لُكِّ  حت

ًفا َعرَشَ 
ْ
ل
َ
 ].٣١٧٦[رواه ابلخاری:  »أ

ایت است که گفت: در غزوۀ تبوک در حالی که رو ساز عوف بن مالک -۱۳۴۵
 مدم.آدر قبۀ از پوست نشسته بودند، نزدشان  جپیامبر خدا 

 شود، بشمار:  شش عالمۀ را که پیش از قیامت ظاھر می«فرمودند: 
 وفات من. -
 بعد از آن فتح بیت المقدس. -
 بعد از آن مرگ و میری مانند مرگ و میر گوسفندان. -
فراوانی مال تا حدی که اگر به کسی صد دینار بدھی ھنوز خشمگین بعد از آن  -
 است.
 شود. ماند مگر آنکه به آن داخل می ھا نمی بعد از آن فتنۀ که خانۀ از عرب -

ھا مخالف و معاند با  ھا باید گفت که این سخن آن صحت ندارد، در جواب آن جشدن پیامبر خدا 

ُعوذُ  قُۡل ﴿گوید:  را مخاطب قرار داده و می جقرآن است، زیرا خداوند متعال پیامبر خود 
َ
 بَِرّبِ  أ

َٰ�ٰتِ  َ�ِّ  َوِمن ٣ َوقََب  إِذَا َ�ِسقٍ  َ�ِّ  َوِمن ٢ َخَلقَ  َما َ�ِّ  ِمن ١ ٱۡلَفلَقِ   َوِمن ٤ ٱۡلُعَقدِ  ِ�  ٱ�َّ�َّ
دمند، و سحری که  ھای می ، و (نقاثات) ساحرینی ھستند که در گره﴾٥ َحَسدَ  إِذَا َحاِسدٍ  َ�ِّ 

به آن دچار شده بودند به طور دائم و مستمرد نبود، بلکه مانند مرضی بود که  جپیامبر خدا 
یابد، و مدت زیادی نگذشت که خداوند پیامبر  شود و سپس از آن شفا می ه آن دچار میشخص ب

 را از سحر ساحران نجات داد. جخدا 
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ھا به شما  شود، و آن بعد از آن متارکۀ که بین شما و بین مردم روم واقع می -
شما باشد، بر  کنند، و با چھل بیرق که تحت ھر بیرقی دوازده ھزار نفر می خیانت می

 .)١(»کنند حمله می

نْ  إِثْمِ باب:  -١٠٥ دَ  مَ اهَ مَّ  عَ رَ  ثُ دَ  غَ

 کند نت می]: گناه کسی که بعد از عهد و پیمان خیا۱۰۵باب [

يِب  َ�نْ  -۱۳۴۶
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ْ�تُمْ  َكيَْف : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ْتَبُوا لَمْ  إَِذا أ

َ
 ِدرَْهًما؟ َوالَ  ِدينَاًرا جت

ُ  فَِقيَل 
َ

بَا يَا اَكئِنًا َذلَِك  تََرى َوَ�يَْف : هل
َ
ي إِي: قَاَل  ُهَر�َْرَة؟ أ ِ

َّ
يِب  َ�ْفُس  َواذل

َ
 َ�نْ  �ِيَِدهِ، ُهَر�َْرةَ  أ

اِدقِ  قَْولِ  ةُ  تُنْتََهُك : قَاَل  َذاَك؟ َ�مَّ : قَالُوا الَمْصُدوِق، الصَّ ، ِذمَّ ِ ةُ  ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  رَُسوهِلِ  َوِذمَّ
ُ  فَيَُشدُّ  وََسلََّم، ْهِل  قُلُوَب  وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

َ
ِة، أ مَّ يِْديِهْم  يِف  َما َ�يَْمنَُعونَ  اذلِّ

َ
[رواه ابلخاری: أ

٣١٨٠.[ 
روایت است که گفت: روزی که حتی یک درھم و دینار ھم  ساز ابوھریره -۱۳۴۶

 جزیه گرفته نتوانید چه خواھید کرد؟ 
 کنی که چنین روزی خواھد آمد؟  کسی گفت: ای ابا ھریره! به چه دلیل فکر می

گفت: بلی! قسم به خدایی که جان ابوھریره در دست او است [چنین روزی خواھد 
 این قول صادق مصدوق است. آمد] و

 گفتند: سبب این کار چیست؟
ھای اھل ذمه را سخت  متعال دل شود، و خداوند ا و رسول پامال میگفت: ذمۀ خد

 .)١(ورزند از دادن چیزی که در دست دارند، خودداری می ھا آنسازد، و  می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
از این عالمات ششگانه، پنج عالمۀ آن ظاھر گشته و به وقوع پیوسته است که عبارت اند از: موت  

به وقوع  سفتح بیت المقدس، مرگ و میر زیاد که در زمان عمر بن خطاب ،جپیامبر خدا 
پیوست، زیرا در مدت سه روز، ھفتاد ھزار نفر به ھالکت رسیدند، و فراوانی مال در زمان 

بود،  سکه به سبب فتوحات نصیب مسلمانان گردید، و فتنۀ که اساس آن قتل عثمان سعثمان
ھا به مسلمانان و حمله کردن با آن لشکر فراوان  خیانت آن ولی عالئم ششم که متارکه با روم و

 إِنۡ  ٣ ٱلَۡهَوىٰٓ  َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿باشد، ھنوز تحقق نیافته است، و چون این سخن از کسی است که 
 به یقین روز خواھد آمده که این عالمت نیز به وقوع به پیوندد. ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ُهوَ 
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ادِرِ الْ  : إِثْمِ باب -١٠٦ ِّ لِل غَ رِ  ربَ اجِ الفَ  وَ

 کاری از نیکوکار و بدکار گناه است]: فریب ۱۰۶باب [

�ٍَس  َ�نْ وَ  َ�ْن َ�بِْدا� -۱۳۴۷
َ
 :قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ،ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما أ

َحُدُهَما قَاَل  الِقيَاَمِة، يَْومَ  لَِواءٌ  اَغِدرٍ  ِللُكِّ «
َ
 ُ�ْعرَُف  الِقيَاَمِة، يَْومَ  يَُرى: اآلَخرُ  َوقَاَل  ُ�نَْصُب،: أ

 ].۳۱۸۷، ۳۱۸۶[رواه ابلخاری:  »بِهِ 
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  باز عبدالله و از انس -۱۳۴۷

گفت که: ، یکی از این دو راوی »برای ھر پیمان شکنی در روز قیامت بیرقی است«
پیمان شکن]  شود، [و ی دیگر گفت که: آن بیرق دیده میواشود، و ر آن بیرق نصب می

 .)٢(»شود به واسطۀ آن بیرق، شناخته می
 

 ل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائ -١
، و یا ÷که: این قول صادق مصدوق است، یعنی: قول جبرئیل س) مراد از این گفتۀ ابوھریره١ 

گوید، و مصدوق کسی است که  است، و صادق کسی است که فعال راست می جقول پیامبر خدا 
برای ھریک ھمیشه راست گفته است، و ھیچگاه دروغی از وی شنیده نشده است، و ھردو صفت 

 به وجه اکمل متحقق است. جو پیامبر خدا  ÷از جبرئیل
ھای متمادی است که مسئله جزیه از بین رفته و کسی درھم  کنید سال ) طوری که مشاھده می٢ 

 و دیناری جزیه از کفار به دست نیاورده است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
شخص فریب کار است، تا از دور شناخته شود، و این امر، وعید  و این بیرق جھت رسوا شدن آن 

 کند. شدیدی برای کسی است که عھد شکنی می

                                                                                                                        



 
 

لْقِ  -٥٤ ءِ اخلَ دْ  كِتَابُ بَ

 ابتدای خلقت ]:۵۴[ کتاب

لِ  -1 وْ ا جاءَ يف قَ :  باب: مَ اىلَ ِي وَُهوَ ﴿اهللا تَعَ ْ  ٱ�َّ  ﴾يُعِيُدهُۥ �ُمَّ  ٱۡ�َۡلقَ  َ�ۡبَدُؤا

آورد و باز آن  آن ذاتی است که خلق را به وجود می﴿]: این قول خداوند که: ۱باب [
 ﴾کند را زنده می

ُ  ريَِضَ  ُحَصْ�ٍ  بِْن  ِعْمَرانَ  َ�نْ  -۱۳۴۸   تَِميمٍ  بَِ�  ِمنْ  َ�َفرٌ  َجاءَ : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ

 انلَّيِبِّ  إىِل
وا تَِميمٍ  بَِ�  يَا«: َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  �رِْشُ

َ
َ�نَا: قَالُوا »أ ْ ْعِطنَا، �رَشَّ

َ
َ  فَأ  وَْجُهُه، َ�تََغ�َّ

ْهُل  فََجاَءهُ 
َ
ْهَل  يَا«: َ�َقاَل  ايلََمِن، أ

َ
: قَالُوا ، »تَِميمٍ  َ�نُو َ�ْقبَلَْها لَمْ  إِذْ  البرُْشَى اْ�بَلُوا ايلََمِن، أ

َخذَ  قَِبلْنَا،
َ
ُث  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَأ  يَا: َ�َقاَل  رَُجٌل  فََجاءَ  َوالَعْرِش، اخلَلِْق  بَْدءَ  ُ�َدِّ

ْتَِ�  َ�َفلَّتَْت، َراِحلَتَُك  ِعْمَرانُ 
َ

ُ�ْم  لَمْ  يل
َ
 ].٣١٩٠[رواه ابلخاری: أ

روایت است که گفت: عدۀ از مردم (بنی تمیم)  باز عمران بن حصین -۱۳۴۸
ای بنی تمیم! شما را بشارت «فرمودند:  جآمدند، پیامبر خدا  جنزد پیامبر خدا 

 ».دھم می
چیزی بدھید، ھا گفتند: برای ما [پیش از این ھم] بشارت دادید، اکنون برای ما  آن

 تغییر نمود. جنگ پیامبر خدا [از شنیدن این سخن] ر
ای اھل یمن! شما بشارت را قبول «ھا گفتند:  ن اھل یمن آمدند و برای آنبعد از آ

 ».کنید، چون بنی تمیم قبول نکردند
 گفتند: قبول داریم.

جع به ابتدای خلقت و عرش، شروع به سخن زدن کردند، در این را جپیامبر خدا 
مران وقت بود که شخصی آمد و گفت: یا عمران! شترت خود را کنده و رفته است [ع
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ن شتر خود برخاستم]، و ای کاش گوید: و من جھت پیدا کرد راوی حدیث می
 .)١(شنیدم] خاستم [تا بقیۀ حدیث را می نمیبر

 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ قاَل: قاَل رَُسوُل اِهللا  –يف رواية  –َ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه وَ  -۱۳۴۹
ُ  اَكنَ « ءٌ  يَُ�نْ  َولَمْ  ا�َّ ْكرِ  يِف  َوَ�تََب  الَماِء، ىلَعَ  َعرُْشهُ  َوَ�نَ  َ�ْ�ُُه، يَشْ ٍء، لُكَّ  اذلِّ  وََخلََق  يَشْ

َمَواِت  رَْض  السَّ
َ
، اْ�نَ  يَا نَاَ�تَُك  َذَهبَْت : ُمنَادٍ  َ�نَاَدى »َواأل إَِذا فَاْ�َطلَْقُت، احلَُصْ�ِ

 َ�ْقَطعُ  ِ�َ  فَ
اُب، ُدوَ�َها َ ِ  الرسَّ �ِّ  لَوَِدْدُت  فََوا�َّ

َ
تَُها [رواه ابلخاری:  ُكنُْت  �

ْ
 ].٣١٩١تََر�

 جو از عمران بن حصین در روایت دیگری آمده است که گفت: پیامبر خدا -۱۳۴۹
 فرموند:

خدا بود، و ھیچ چیز دیگری غیر از ذات او وجود نداشت، و عرش او بر آب بود، و در 
 ».لوح محفوظ ھمه چیز را نوشت، و زمین و آسمان را خلق نمود

وقت بود که شخصی او را صدا زد و گفت: ای ابن حصین شترت رفت!  این در
ھدف  گوید]: در این وقت بود که رفتم و دیدم که شترم بی [عمران بن حصصین می

دود، به خداوند سوگند دوست داشتم که شترم را ترک نمایم [و بیایم و سخن پیامبر  می
 را بشنوم]. جخدا 

يِب  َ�نْ  -۱۳۵۰
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ُ  قَاَل «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ   ا�َّ

َ
: َ�َعاىل

ُ  يَنْبيَِغ  َوَما آَدَم، اْ�نُ  �َْشِتُمِ� 
َ

نْ  هل
َ
بُِ�  �َْشِتَمِ�، أ ُ، يَنْبيَِغ  َوَما َو�َُ�ذِّ

َ
ا هل مَّ

َ
ُ  َشتُْمهُ  أ

ُ
 يِل  إِنَّ : َ�َقْوهل

ا، ً ا َودلَ مَّ
َ
ُ  تَْ�ِذيبُهُ  َوأ

ُ
ِ�  َكَما يُِعيُدِ�  لَيَْس : َ�َقْوهل

َ
 ].٣١٩٣[رواه ابلخاری:  »بََدأ

 فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۳۵۰
دھد، و برایش مناسب نیست که  خداوند متعال گفت که: بنی آدم مرا دشنام می«

 ».برایش مناسب نیستکند، و این ھم  مرا دشنام بدھد، و مرا تکذیب می

 ز احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ا -١
برای (بنی تمیم) گفتند، سعادتی بود که از مشرف شدن  ج) مراد از بشارتی که پیامبر خدا ۱ 

ھا شده بود، و نتیجۀ این بشارت، سعادت در دنیا و آخرت  نصیب آن جھا به حضور پیامبر خدا  آن
 بود. 

) کسی که گفت: برای ما قبال ھم بشارت داده بودید، و اکنون برای ما چیزی بدھید، أقرع بن ۲ 
 حابس بود، و وی شخصی بود که عادت و روش بادیه نشینی ھنوز در سرش بود.
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گوید برای من فرزند است، [مانند این قول نصاری که  دشنامش این است که می«
گوید: مرا طوری که بار اول خلق  عیسی بچۀ خدا است]، و تکذیبش این است که می

 .)١(»کند کرد، [بعد از مرگ] زنده نمی

ُ  َوَ�نُْه ريَِضَ  -۱۳۵۱ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ ا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ُ  قَىَض  لَمَّ  ا�َّ
ابِهِ  يِف  َكتََب  اخلَلَْق 

[رواه ابلخاری:  »َغَضيِب  َغلَبَْت  رمَْحَيِت  إِنَّ  الَعرِْش  فَْوَق  ِعنَْدهُ  َ�ُهوَ  ِكتَ
٣١٩٤.[ 

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۱۳۵۱
وند مخلوقات را آفرید، در کتابی که نزدش بر باالی عرش ھنگامی که خدا«

 .)٢(»باشد، نوشت که: رحمت من بر غضب من غالب است می

نيَ  -٢ ضِ بْعِ أَرَ اءَ يفِ سَ ا جَ  باب: مَ

 ]: آنچه که در مورد هفت زمین آمده است۲باب [

يِب  َ�نْ  -١٣٥٢
َ
ُ  ريَِضَ  بَْ�َرةَ  أ َمانُ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ  قَدْ  الزَّ

ُ  َخلََق  يَْومَ  َكَهيْئَتِهِ  اْستََدارَ  َمَواِت  ا�َّ رَْض، السَّ
َ
نَةُ  َواأل ْرَ�َعةٌ  ِمنَْها َشْهًرا، َعرَشَ  اْ�نَا السَّ

َ
 ُحُرٌم، أ

ةِ  َوُذو الَقْعَدةِ  ُذو: ُمتََوايِلَاٌت  ثََالثَةٌ  ُم، احِلجَّ ، َورََجُب  َوالُمَحرَّ ي ُمرَضَ ِ
َّ

 »وََشْعبَانَ  مُجَاَدى َ�ْ�َ  اذل
 ].٣١٩٧[رواه اخلباری: 

 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سابوبکره از -١٣٥٢

و این نظر ماده گرایانی است که از زنده شدن بعد از مرگ منکر ھستند، و خداوند متعال عقیدۀ  -١

ْ ﴿نماید که:  ھا را چنین بیان می آن ۡ�يَا َحيَاُ�نَا إِ�َّ  ِ�َ  َما َوقَالُوا ٓ  َوَما َوَ�ۡيَا َ�ُموُت  ٱ�ُّ  إِ�َّ  ُ�ۡهلُِكنَا
ۡهرُ  میریم، و جز  کنیم و می وجود ندارد، زندگی می، گفتند: جز زندگی دنیا چیز دیگری ﴾ٱ�َّ

ھا این طبیعت است که ما را به وجود  میراند، یعنی: بنا به عقیدۀ آن طبیعت چیز دیگری ما را نمی
 میراند، و زندگی و مرگ ما وری ھدف وغایتی نیست. آورد، و این طبیعت است که ما را می می

است که رحمت کسانی را که مستحق آن ھستند و  گویند: معنی غلبه کردن رحمت بر غضب این -٢
رسد، و یا معنایش  شود، ولی غضب جز برای کسانی که مستحق آن ھستند نمی نیستند شامل می

این است که اگر خداوند اراده نماید که بر کسی به سبب گناھانش غضب کند، و او را تعذیب 
 دھد. رحمت خود قرار می نماید، رحمتش بر غضبش غلبه نموده، و او را مورد عفو و
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ھا و  زمان [مراد از (زمان) سال است]، به مانند روزی که خداوند متعال آسمان«
بر ھم خورده بود، تا  سال زمین را خلق نمود، برگشته است، [در زمان جاھلیت حساب

 گفتند]. الحجه را رجب میجایی که ذو
سال دوازده ماه است، که از آن جمله چھار ماه (حرام) است، [یعنی: جنگ کردن 

ھا حرام است] سه ماه پیاپی: ذوالعقده و ذوالحجه و محرم، و یک ماه رجب مَضر،  در آن
 .)١(»که بین جمادی و شعبان واقع است

فَ  -٣ سِ  ةِ باب: صِ مْ رِ  الشَّ مَ القَ بَانٍ  وَ سْ  بِحُ

 ]: گردش آفتاب و مهتاب روی حساب است۳باب [

يِب  َ�نْ  -١٣٥٣
َ
ُ  ريَِضَ  َذرٍّ  أ يِب : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 ِح�َ  َذرٍّ  ِأل

ْمُس  َغَر�َِت  تَْدرِي«: الشَّ
َ
ْ�نَ  أ

َ
ُ : قُلُْت  ، »تَْذَهُب؟ أ ُ  ا�َّ

ُ
ْعلَُم، َورَُسوهل

َ
 َحىتَّ  تَْذَهُب  فَإِ�ََّها: " قَاَل  أ

َْت  �َْسُجدَ 
َ

ِذنَ  الَعرِْش، حت
ْ
نْ  َوُ�وِشُك  لََها َ�يُؤَْذنُ  فَتَْستَأ

َ
ِذنَ  ِمنَْها، ُ�ْقبََل  فَالَ  �َْسُجَد، أ

ْ
 فَالَ  َو�َْستَأ

ُ  فََذلَِك  َمْغِر�َِها، ِمنْ  َ�تَْطلُعُ  ِجئِْت، َحيُْث  ِمنْ  ارِْجيِع : لََها ُ�َقاُل  لََها يُؤَْذنَ 
ُ

  قَْوهل
َ

: َ�َعاىل
ۡمُس ﴿ ۚ  لُِمۡسَتَقّرٖ  َ�ۡرِي َوٱلشَّ ََّها  ].٣١٩٩[رواه ابلخاری:  ﴾ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  َ�ۡقِديرُ  َ�ٰلَِك  ل

ھنگامی که آفتاب غروب  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ذر -١٣٥٣
 »:نمود، از ابو ذر پرسیدند

 ؟»رود دانی که آفتاب به کجا می آیا می«
 داند. گفتم: خدا و رسولش بھتر می

کند، و [بعد از سجده  رود تا آنکه در زیر عرش سجده می آفتاب می«فرمودند: 
داده خواھد، [که دوباره از طرف مشرق طلوع کند] برایش اجازه  کردن] اجازه می

 ».شود می
و زود است وقتی بیاید که آفتاب سجده کند و از آن قبول نشود، و اجازۀ طلوع 

ن و برایش گفته شود: از ھما ،کردن [از مشرق را] بخواھد، و برایش اجازه داده نشود
 ».گردای باز جایی که آمده

دھند که  (مضر) قبیلۀ از قبائل عرب است، و ماه رجب را از این جھت به این قبیله نسبت می -١
 کردند. ھا ماه رجب را بیشتر از دیگران تعظیم و احترام می آن
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ن ھمان قول خداوند متعال کند، و ای ه از طرف مغربش طلوع میو ھمان است ک
ات عزیز وعلیمی دود، و این تقدیر ذ آفتاب به طرف قرارگاھش می«فرماید:  ست که میا

 .)١(»است

يِب  َ�نْ  -١٣٥٤
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ْمُس «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ  الشَّ

َرانِ  َوالَقَمرُ   ].٣٢٠٠ابلخاری: [رواه  »الِقيَاَمةِ  يَْومَ  ُمَكوَّ
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -١٣٥٤

ھا باقی  شوند [و نوری برای آن چیده میب و مھتاب در روز قیامت به ھم پیآفتا«
 ».ماند] نمی

٤-  : ولِهِ اءَ يفِ قَ ا جَ ِي وَُهوَ ﴿باب: مَ ۢ� ٱلّرَِ�ٰحَ  يُۡرِسُل  ٱ�َّ  ﴾رَۡ�َتِهِ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  �ُۡ�َ

و آن ذاتی است که بادها را بشارت دهندۀ رحمت ﴿]: این قول خداوند که: ۴باب [
 ﴾فرستد خود می

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٣٥٥ ى إَِذا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ
َ
 َرأ

َماِء، يِف  َ�ِيلَةً  ْ�بََل  السَّ
َ
ْدبََر، أ

َ
َ  وََخَرَج، وََدَخَل  َوأ إَِذا وَْجُهُه، َوَ�َغ�َّ

ْمَطَرِت  فَ
َ
َماءُ  أ َي  السَّ  َ�نُْه، رُسِّ

َ�تْهُ  ْدِري َما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  َذلَِك، اَع�َِشةُ  َ�َعرَّ
َ
:  »قَْومٌ  قَاَل  َكَما لََعلَّهُ  أ

ا﴿ ۡوهُ  فَلَمَّ
َ
ۡسَتۡقبَِل  َ�رِٗضا َرأ ۡودِيَتِِهمۡ  مُّ

َ
 ].٣٢٠٦[رواه ابلخاری:  ﴾أ

ابری را که دارای  جروایت است که گفت: چون پیامبر خدا  لاز عائشه -١٣٥٥
آمدند، و  و به خانه می ،رفتند کردند، این طرف و آن طرف می باران بود، مشاھده می

 ».کرد شان تغییر می شدند، و رنگ بیرون می
این چیز را  لگشتند، عائشه بارید، به حالت عادی برمی میو چون باران 

 [و سبب را جویا شد]. شان تعریف کرد برای

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
انقیاد او از اوامر خداوندی است، وطوری که  مراد از سجده کردن آفتاب در زیر عرش، اطاعت و 

کند، و تعبیر از آن به سجده کردن در زیر عرش آن  واضح است آفتاب در گوشۀ از زمین غروب می
است که عرش الھی بر ھمۀ جھان احاطه دارد، بنابراین آفتاب در ھر جایی که سجده کند، در 

 واقع در زیر عرش سجده کرده است.

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٢٤٢

دانم! شاید این مانند ھمان ابری باشد که چون قوم  چه می«فرمودند:  جپیامبر خدا 
عاد آن را مشاھده نمودند گفتند: این ابری است که جھت باریدن برای ما آمده 

 .)١(»است...

رِ با -٥ م ب: ذِكْ يهِ لَ لَواتُ اهللا عَ ةِ صَ  املَالَئِكَ

 صفت مالئکه صلوات الله علیهم]: ۵باب [

ُ  ريَِضَ ْن َ�بِْد اِهللا بِْن ِمْسُعود �َ  -١٣٥٦ َ�نَا قاَل: َ�نُْه  ا�َّ ِ  رَُسوُل َحدَّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
اِدُق  َوُهوَ  وََسلَّمَ  َحَدُ�مْ  إِنَّ «: قَاَل  الَمْصُدوُق، الصَّ

َ
هِ  َ�ْطِن  يِف  َخلُْقهُ  ُ�َْمعُ  أ مِّ

ُ
ْر�َِع�َ  أ

َ
 ُ�مَّ  يَْوًما، أ

ُ  َ�بَْعُث  ُ�مَّ  َذلَِك، ِمثَْل  ُمْضَغةً  يَُ�ونُ  ُ�مَّ  َذلَِك، ِمثَْل  َعلََقةً  يَُ�ونُ  ْر�َعِ  َ�يُْؤَمرُ  َملاًَك  ا�َّ
َ
 بِأ

ُ  َوُ�َقاُل  لَكَِماٍت،
َ

َجلَُه، َوِرْزقَُه، َ�َملَُه، اْكتُْب : هل
َ
وْ  وََشيِقٌّ  َوأ

َ
وُح، ِ�يهِ  ُ�نَْفخُ  ُ�مَّ  َسِعيٌد، أ إِنَّ  الرُّ

 فَ
َْعَمُل  ِمنُْ�مْ  الرَُّجَل    اجلَنَّةِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَهُ  يَُ�ونُ  َما َحىتَّ  يلَ

َّ
 ِكتَابُُه، َعلَيْهِ  فَيَْسِبُق  ِذَراٌع، إِال

ْهِل  بَِعَمِل  َ�يَْعَمُل 
َ
  انلَّارِ  َو�َْ�َ  بَيْنَهُ  يَُ�ونُ  َما َحىتَّ  َو�َْعَمُل  انلَّاِر، أ

َّ
 َعلَيْهِ  فَيَْسِبُق  ِذَراٌع، إِال

ْهِل  بَِعَمِل  َ�يَْعَمُل  الِكتَاُب،
َ
 ].٣٢٠٨[رواه ابلخاری:  »اجلَنَّةِ  أ

که صادق و  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عبدالله بن مسعود -١٣٥٦
 باشند برای ما گفتند: ، می)٢(مصدوق

شود،  لقت ھر کدام شما [از نطفه] در شکم مادرش در چھل روز جمع میتکوین خ«
و باز چھل روز دیگر به شکل پارۀ  ،باشد و باز چھل روز دیگر به شکل خون بستۀ می

 باشد.  گوشتی می

گفتند که باد  ھا با خود می است که باد شدیدی بر قوم عاد وزیدن گرفت، و آن اش چنین و قصه -١
ھا گردید، و این باد تا جایی  سبب ایجاد ابر و بران خواھد شد، ولی سبب ھالکت و از بین رفتن آن

  ھا را به ھوا برد. شدید و تند بود، که مواشی و گوسفندان آن
گوید، و مصدوق آن است که  گوید راست می ون میصادق کسی است که چیزی را که ھم اکن -٢

ھمیشه راست گفته است، و ھیچگاه در گذشته و حال از وی دروغی سر نزده است، و بعضی 
آنچه را که از وحی خبر داده و  جگویند: مراد از (صادق مصدوق) آن است که پیامبر خدا  می
را تصدیق نمود، مصدوق نیز شان  گفتند، صادق بودند، و چون خداوند متعال این صدق می
صدق نموده و  جباشند، و در حقیقت ھردو تعبیر از (صادق مصدوق) نسبت به پیامبر خدا  می

 واقعیت دارد.

                                                 



 ٢٤٣  خلقت یابتدا ]:۵۴[ کتاب

فرستد، و [آن َمَلک] به [نوشتن] چھار کلمه امر  و بعد از آن خداوند ملکی را می
شود که: عمل وی را، و رزق وی را، و مدت زندگی وی را، و  گفته می ششود، و برای می

 ».شود اینکه خوشبخت و یا بدبخت است بنویس، و بعد از آن، روح در وی دمیده می
دھد که بین او و بین بھشت به جز از  و از اینجا است که شخص عملی را انجام می

کند و مرتکب عمل اھل  میماند، ولی آن نوشته بر وی سبقت  چند ذرعی باقی نمی
گردد که بین او و بین دوزخ جز  گردد، و [شخص دیگری] مرتکب عملی می دوزخ می

مل اھل بھشت را عکند، و  ماند، ولی آن نوشته بر وی سبقت می چند ذرعی باقی نمی
 .)١(»دھد انجام می

يِب  َ�نْ  -۱۳۵۷
َ
َحبَّ  إَِذا«: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
 أ

 ُ �َل  نَاَدى الَعبْدَ  ا�َّ َ  إِنَّ : ِجرْبِ ْحِببُْه، فَُالنًا ُ�ِبُّ  ا�َّ
َ
�ُل، َ�يُِحبُّهُ  فَأ �ُل  َ�يُنَاِدي ِجرْبِ ْهلِ  يِف  ِجرْبِ

َ
 أ

َماءِ  َ  إِنَّ : السَّ ِحبُّوُه، فَُالنًا ُ�ِبُّ  ا�َّ
َ
ْهُل  َ�يُِحبُّهُ  فَأ

َ
َماِء، أ ُ  يُوَضعُ  ُ�مَّ  السَّ

َ
رِْض  يِف  الَقبُوُل  هل

َ
 »األ

 ].٣٢٠٩[رواه ابلخاری: 
 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۳۵۷

گوید که خدا فالن شخص  وقتی خدا بندۀ را دوست داشته باشد، برای جبرئیل می«
، جبرئیل او را برای خود دوست را دوست دارد، پس تو ھم او را دوست داشته باش

 ».گیرد می
کند که خدا فالن شخص را دوست دارد، و  آسمان صدا می لو جبرئیل برای اھ«

گیرند، بعد از آن در  شما نیز او را دوست داشته باشید، و اھل آسمان او را دوست می
 .)٢(»گیرد روی زمین مورد قبول قرار می

بنابراین، سرنوشت امور به مقتضای چیزی است که از روز اول قلم تقدیر بر آن رقم زده است، و  -١
ترسند  گوید: (مردم از اخر می چنین می در تعبیر این معنی /پیر ھرات خواجۀ عبدالله انصاری

و عبدالله از اول)، یعنی: آنچه که قلم تقدیر در اول بر آن رقم زده است، تغییر پذیر نیست، و البته 
دھد نیست، زیرا خداوند متعال ھمان چیزی را  این امر منافی اختیار بنده در عملی که انجام می

رای اختیار و انتخاب نموده است، منتھی خداوند برای بنده مقدر کرده است، که خود بنده ب
 متعال به عمل کامل خود ھمان چیز را دانسته و در تقدیرش نوشته است.

 دارند. یعنی: مردم روی زمین نیز او را دوست می -٢

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٢٤٤

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -۱۳۵۸ �ََّها وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َزْوِج  َ�نَْها، ا�َّ
َ
 َسِمَعْت  �

ِ  رَُسوَل  ُل  الَمَالئَِ�ةَ  إِنَّ «: َ�ُقوُل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ َحاُب، َوُهوَ : الَعنَانِ  يِف  َ�ْ�ِ  السَّ
ْمرَ  َ�تَْذُكرُ 

َ
َماِء، يِف  قُيِضَ  األ ُق  السَّ يَاِط�ُ  فَتَْسرَتِ ْمعَ  الشَّ   َ�تُوِحيهِ  فَتَْسَمُعُه، السَّ

َ
اِن، إىِل  الُكهَّ

ْ�ُفِسِهمْ  ِعنْدِ  ِمنْ  َكْذبَةٍ  ِمائَةَ  َمَعَها َ�يَْكِذبُونَ 
َ
 ].٣٢١٠[رواه ابلخاری:  »أ

شنید  جروایت است که از پیامبر خدا  جھمسر پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۳۵۸
شوند، و آنچه را که در  ئکه در (عنان) که ابر باشد، پایان میمال«فرموند:  است که می

 ».کنند آسمان تصمیم گرفته شده است بازگو می
شنوند، سپس آن خبرھا را برای  شیاطین به این چیزھا گوش داده و آن را می«

 .)١(»کنند ھا بسته می رسانند، و کاھنان از پیش خود صد دروغ را به آن  کاھنان می

يِب  َ�نْ  -۱۳۵۹
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  اَكنَ  إَِذا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

بَْواِب  ِمنْ  بَاٍب  لُكِّ  ىلَعَ  اَكنَ  اجلُُمَعِة، يَْومُ 
َ
َل  يَْ�تُبُونَ  الَمَالئَِ�ُة، الَمْسِجدِ  أ وَّ

َ
َل، األ وَّ

َ
إَِذا فَاأل

 فَ
ُحَف، َطَوُوا مُ اِإلَما َجلََس  ْكرَ  �َْستَِمُعونَ  وََجاُءوا الصُّ  ].۳۲۱۱[رواه ابلخاری:  »اذلِّ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۳۵۹
یابند، و  ضور میبه ھر دری از درھای مسجد مالئکه حچون روز جمعه باشد، «
نویسند، و  شوند] اول به اول می میدمان را به ترتیبی که به مسجد داخل رمھای  [نام

یند و خطبه را آ کنند، و می اوراق را جمع میکه امام [بر باالی منبر] نشست،  ھنگامی
 .)٢(»شنوند می

اءِ  َعِن  -۱۳۶۰ ُ  ريَِضَ  الرَبَ اَن ريَِضَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ ُ  حِلَسَّ  ا�َّ
وْ  - اْهُجُهمْ «: َ�نْهُ 

َ
�ُل  َهاِجِهمْ  أ  ].٣٢١٣[رواه ابلخاری:  »َمَعَك  وَِجرْبِ

گفتند:  سبرای حسان جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز براء -۱۳۶۰
 .)٣(»مشرکین را] ھجو کن و جبرئیل با تو است«[

 کاھن کسی است که ادعای غیب گوئی و خبر دادن از امور آینده را دارد. -١
 ) مراجعه کنید.٤٩٤ه گذشت، به حدیث (شرح این حدیث قبال در کتاب جمع -٢
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٣

                                                 



 ٢٤٥  خلقت یابتدا ]:۵۴[ کتاب

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٣٦١ نَّ : َ�نَْها ا�َّ
َ
 اَع�َِشةُ  يَا«: لََها قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

�ُل  َهَذا   ِجرْبِ
ُ
َالمَ  َعلَيِْك  َ�ْقَرأ َالمُ  وََعلَيْهِ : َ�َقالَْت  ، »السَّ ِ  َورمَْحَةُ  السَّ  الَ  َما تََرى َوَ�َرَ�تُُه، ا�َّ

َرى،
َ
 ].۳۲۱۷[رواه ابلخاری: وََسلَّم  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  تُِر�دُ  أ

ای عائشه! «برایش گفتند:  جروایت است که پیامبر خدا  لعائشه از -۱۳۶۱
 ».گوید این جبرئیل است آمده است و برای تو سالم می

گفت:  جو برای پیامبر خدا  کاته،م ورحمة الله وبرالگفت: وعلیه الس لعائشه
 بینم. بینید که من نمی شما چیزی را می

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -۱۳۶۲ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
�َل  رْبِ الَ «: جِلِ

َ
ْ�رَثَ  تَُزوُرنَا أ

َ
ا أ لَْت : قَاَل  ، »تَُزوُرنَا؟ ِممَّ ُل  َوَما﴿: َ�َ�َ ۡمرِ  إِ�َّ  نَتََ�َّ

َ
ۥ َرّ�َِكۖ  بِأ  َما َ�ُ

يِۡديَنا َ�ۡ�َ 
َ
 ].٣٢١٨[رواه ابلخاری:  ﴾َخۡلَفَنا َوَما �

 ÷برای جبرئیل جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بابن عباساز  -۱۳۶۲
 ؟»آئی آئی بیشتر نمی یا از آنچه که نزد ما میآ: «دگفتن

آئیم مگر به امر پروردگار  و ما نمی«متعال نازل گردید که:  گفت: و این قول خداوند
 .)١(»تو، گذشته و آیندۀ ما در اختیار او است

گفتند: [مشرکین] را ھجو کن و جبرئیل  سکه خطاب به حسان ج) معنی این قول پیامبر خدا ١ 
 کند. در ھجو مشرکین تأیید میتو را  این است که جبرئیل به امر خدا» باتو است

ھا الزم است، و  مشیر با کفار الزم است، جھاد با قلم و زبان نیز با آن) طوری که جھاد با ش٢ 
کردند، در جھاد معنوی نیز  مالئکه طوری که در جھاد حسی بر علیه کفار با مسلمانان کمک می

 نمودند. ھا کمک می با آن
 ) سرودن شعر اگر حاوی معانی فحش و غلطی نباشد، در مسجد و در غیر مسجد جواز دارد، و٣ 

 اگر غرض دفاع از دین و مسلمانان، و ھجو دشمنان اسالم باشد، ثواب نیز دارد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
خواستند که با وی  ، می÷با وجود تحمل مشقت از نزول وحی و آمدن جبرئیل جپیامبر خدا  

و عدم نزول وی تنھا به امر خداوند  ÷ھای بیشتری داشته باشند، ولی نزول جبرئیل مالقات
 بیاید. جتوانست نزد پیامبر خدا  بدون امر الھی نمی ÷متعال بود، لذا خود جبرئیل
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ُ  ريَِضَ َوَ�نُْه  -۱۳۶۳ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ ِ� «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
قَْرأ

َ
�ُل  أ  ِجرْبِ

َزْل  فَلَمْ  َحرٍْف، ىلَعَ 
َ
�ُدهُ  أ ْسزَتِ

َ
  اْ�تََ�  َحىتَّ  أ

َ
ْحُرٍف  َسبَْعةِ  إىِل

َ
 ].۳۲۱۹[رواه ابلخاری:  »أ

 فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  بو از ابن عباس -۱۳۶۳
به یک قراءت خواند، و من از وی به طور مستمر طلب  مجبرئیل [قرآن را] برای«

 .)١(»زیادت نمودم، تا آنکه به ھفت قراءت رسید

  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ َ�ْن َ�ْعَ� ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قاَل: َسِمْعُت  -۱۳۶۴
ُ
 ىلَعَ  َ�ْقَرأ

 ].٣٢٣٠[رواه ابلخاری:  َمالِ  يَا َونَاَدْوا: الِمنرَْبِ 
شنیدم که بر باالی  جپیامبر خدا  ازروایت است که گفت:  )٢(سیعَلیاز  -۱۳۶۴

ْ ﴿منبر آیۀ  تالوت  »َمالِ  يَا َونَاَدْوا« را، که مالک نام خازون دوزخ است] ﴾َ�َٰ�ٰلُِك  َونَاَدۡوا
 نمودند.

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ ْن �َ  -۱۳۶۵ �ََّها وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َزْوجَ  َ�نَْها، ا�َّ
َ
 لِلنَّيِبِّ  قَالَْت  �

ىَت  َهْل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
َشدَّ  اَكنَ  يَْومٌ  َعلَيَْك  أ

َ
ُحدٍ  يَْومِ  ِمنْ  أ

ُ
 ِمنْ  لَِقيُت  لََقدْ «: قَاَل  ؟أ

َشدَّ  َوَ�نَ  لَِقيُت، َما قَْوِمِك 
َ
 َ�بْدِ  ابِْن  ىلَعَ  َ�ْفيِس  َعرَْضُت  إِذْ  الَعَقبَِة، يَْومَ  ِمنُْهمْ  لَِقيُت  َما أ

بِْ�  فَلَمْ  الُكٍَل، َ�بْدِ  بِْن  يَايِلَل  ِ�ُ  
َ

رَْدُت، َما إِىل
َ
نَا فَاْ�َطلَْقُت  أ

َ
ْستَِفقْ  فَلَمْ  وَْجِ�، ىلَعَ  َمْهُمومٌ  َوأ

َ
 أ

 
َّ

نَا إِال
َ
يِس، فََرَ�ْعُت  اثلََّعاِلِب  بَِقْرنِ  َوأ

ْ
إَِذا َرأ

نَا فَ
َ
َظلَّتِْ�، قَدْ  �َِسَحابَةٍ  أ

َ
إَِذا َ�نََظْرُت  أ

 ِ�يَها فَ

ھفت قراءت، بنا به قول بعضی از علماء، ھفت لغت است، مانند: لغت قریش، لغت ھذیل، از  مراد -١
ھمین ھفت لغت در ھر کلمۀ از  لغت ھوازن، لغت یمن، و غیره، و البته این به ان معنی نیست که

اش ااین است که در بعضی از کلمات لغت قریش، و در بعضی  کلمات قرآن وجود دارد، بلکه معنی
از کلمات لغت ھذیل، و در بعضی از کلمات لغت اھل یمن استعمال گردیده است، که در مجموع 

 قرآن، این ھفت لغت وجود دارد.
امارت بعضی از  سیمی حنظلی است، در زمان خالفت عمروی یعلی بن امیه بن ابی عبید تم -٢

به  ساو را امیر صنعاء مقرر نمود، بعد از اینکه عثمان سمناطق یمن را بر عھده داشت، و عثمان
شھادت رسید، آمد تا او را یاری دھد، در راه از شترش افتاد و رانش شکست، برای ابن زبیر به 

داد، و ھفتاد نفر را آمدۀ جنگ ساخت، و ھمراه چھار صد ھزار درھم  سسبب جنگش با علی
پیوست، و در صفین به قتل رسید،  سبه جنگ جمل رفت، ولی در اخیر به صف علی لعائشه

 ).١٢٩ – ١٢٨/ ٥شخص بسیار سخاوتمند و با کرمی بود، اسد الغابه (
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�ُل، َ  إِنَّ : َ�َقاَل  َ�نَاَداِ�  ِجرْبِ َْك  َ�َعَث  َوقَدْ  َعلَيَْك، رَدُّوا َوَما لََك، قَْوِمَك  قَْوَل  َسِمعَ  قَدْ  ا�َّ
َ

 إيِل
ُمَرهُ  اجِلبَالِ  َملََك 

ْ
، فََسلَّمَ  اجِلبَالِ  َملَُك  َ�نَاَداِ�  ِ�يِهْم، ِشئَْت  بَِما تِلَأ َّ ُد، يَا: قَاَل  ُ�مَّ  يلَعَ  َ�َقاَل، ُ�َمَّ

نْ  ِشئَْت  إِنْ  ِشئَْت، ِ�يَما َذلَِك 
َ
ْطبَِق  أ

ُ
؟ َعلَيِْهمُ  أ ْخَشبَْ�ِ

َ
: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  األ

رُْجو بَْل 
َ
نْ  أ

َ
ُ  ُ�ِْرجَ  أ ْصَالبِِهمْ  ِمنْ  ا�َّ

َ
َ  َ�ْعبُدُ  َمنْ  أ [رواه  »َشيْئًا بِهِ  �رُْشِكُ  الَ  وَْحَدُه، ا�َّ

 ].٣٢٣١ابلخاری: 
 جروایت است که وی برای پیامبر خدا جھمسر پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۳۶۵

 تری از روز جنگ (ُاحد) بر سر شما آمده است؟ یا روز سختآگفت: 
ترین چیزی که بر سرم آمد مد، و شدیدآ ،آمداز قوم تو ھرچه که بر سرم «فرمودند: 

بود که چون خود را برای (ابن عبد یالیل بن عبد کالل) معرفی نمودم،  )١(روز (عقبه)
 .)٢(خواستم جواب مرا نداد طوری که می

دیدم  حال غم و اندوه به طرفی که رویم شد روان شدم، و قتی به خود آمدم که در
کند،  مده و مرا سایه میآ، سرم را باال کردم، دیدم که ابری )٣(ام به (قرن َثعالب) رسیده

 ».ن ابر استآون نظر کردم دیدم که (جبرئیل) بر باالی چ

شود، چون  میَعَقَبه نام جایی در مکۀ مکرمه است، و جمرۀ عقبه در منی ھم به آن نسبت داده  -١
جھت دعوت نمودن کفار به اسالم در آنجا رفتند، اول از ایشان استقبال نمودند،  جپیامبر خدا 

ھا  از مجلس آن جولی بعد از آن ایشان را مورد آزار و اذیت قرار دادند، و چون پیامبر خدا 
خون آلود  جا زدند، تا جایی که پاھای پیامبر خد را با سنگ می جھا پیامبر خدا  برگشتند، آن

 گردید.
این واقعه در شوال سال دھم از بعثت نبوی واقع گردید، و این در وقتی بود که ابوطالب و  -٢

کند که بعد از  وفات کرده بودند، موسی بن عقبه در مغازی از ابن شھاب روایت می لخدیجه
را پناه دھند، نزد به طرف طائف رفتند، به این امید که شاید ایشان  جمرگ ابوطالب پیامبر خدا 

سه نفر از بزرگان طایف که با ھم برادر بودند، رفتند، و این سه نفر: عبد یالیل، حبیب، و مسعود 
ھا معرفی نمودند، و از آنچه که از طرف قریش به  پسران عمرو بودن، چون خود را برای آن

دادند،  جیامبر خدا سرشان آمده بود، شکایت کردند، آن جھال جواب بسیار بد و ناپسندی برای پ
ھا برگشته و بدون اراده و با خاطری افسرده به ھمان  از نزد آن جو ھمان بود که پیامبر خدا 

 شان شد، به راه افتادند. طرفی که روی
شود، و میقات اھل نجد است، و تا مکه یک شبانه روز  قرن ثعالب به نام (قرن منازل) نیز یاد می -٣

 که (قرن ثعالب) موضعی در نزدیک مکۀ مکرمه است. گویند راه است، و بعضی می
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شنید، و فرشتۀ را که موظف تو را  مرا صدا زد و گفت: خداوند گفتار تو و رّد قوم«
خواھی برایش امر  میھا است برایت فرستاده است تا طوری که در بارۀ این مردم  کوه
صدا زد، و بعد از آنکه برای سالم داد گفت: یا محمد! این چیز  ارھا م ی، فرشتۀ کوهنمائ

و کوه در اختیار تو است، اگر بخواھی (کوه ابو ُقبیس) و (کوه قیَقعان) را [که نام د
 ».آورم ھا فرود می االی آنبکالن درمکه است] بر 

ھا  فرمودند: نه خیر! چنین مکن، امیدوارم که خداوند از نسل این جپیامبر خدا 
کسی را به وجود بیاورد که خدا را به وحدانیت عبادت کند، و کسی را به او شریک 

 نیاورد.

ُ  ريَِضَ َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن َمْسُعوِد  -۱۳۶۶ ِ  قَْولِ يف َ�نُْه  ا�َّ   ا�َّ
َ

 قَوَۡسۡ�ِ  قَاَب  فََ�نَ ﴿ :َ�َعاىل
وۡ 
َ
ۡدَ�ٰ  أ

َ
ۡوَ�ٰٓ  ٩ أ

َ
ٓ  َ�ۡبِدهِۦ إَِ�ٰ  فَأ ۡوَ�ٰ  َما

َ
نَّهُ  :﴾١٠ أ

َ
ى« �

َ
�َل، َرأ ُ  ِجرْبِ

َ
[رواه  »َجنَاٍح  ِستُِّمائَةِ  هل

 ].٣٢٣٢ابلخاری: 
پس «... فرماید:  متعال که می وندداخدر این قول  سعبدالله بن مسعوداز  -۱۳۶۶

وقت  ود، در اینب ماندهقی با[در حالی که] به اندازۀ دو گوشۀ کمان و یا کمتر از آن 
] جبرئیل را ج، روایت است که [پیامبر خدا »چیزھایی را برای بندۀ خود وحی فرمود

 .)١(ایش ششصد بال استدیدند که بر

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
در حالی دیدن که ششصد سا بال داشت، و در غیر روایت بخاری آمده است که  ج) پیامبر خدا ١ 

ایش ُدر وی ھ از پرھایش ُدر و یا قوت پراکنده بود، در سنن نسائی به این لفظ آمده است که: از بال
 ھای رگارنگی پراکنده بود.  قوت

این بود  لمانند نظر عائشه س) معنی این حدیث نبوی شریف این است که: نظر ابن مسعود۲ 
 بود، و در اینکه آیا پیامبر خدا ÷در شب معراج دیده بودند، جبرئیل جکه: آنچه را که نبی کریم 

اند یا نه؟ چندین نظر وجود دارد، و خالصۀ آنچه را که امام  در شب معراج پروردگار را دیده ج
 در این زمینه توضیح داده است، قرار ذیل است: /عینی

 در این شب جبرئیل را دیدند. جاین است که: پیامبر خدا  بنظر عائشه و ابن مسعو -أ
 جاین است که: پیامبر خدا  شوه بن زبیرنظر ابن عباس، و أنس، و کعب األحبار، و عر -ب 

 اند. پروردگار خود را در شب معراج دیده
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ُ  َوَ�نُْه ريَِضَ  -۱۳۶۷ ىٰ  لََقدۡ ﴿قوِل تعاىل: يف  َ�نُْه، ا�َّ
َ
ىٰٓ  َرّ�ِهِ  َءاَ�ٰتِ  ِمنۡ  َرأ  ،﴾ٱۡلُكۡ�َ

ى«: قَاَل 
َ
ْخرَضَ  َرفَْرفًا َرأ

َ
ُ�َق  َسدَّ  أ

ُ
َماءِ  أ  ].٣٢٣٣[رواه ابلخاری:  »السَّ

فرماید: و از  در این قول خداوند متعال که می سو از عبدالله بن مسعود -۱۳۶۷
] بساط سبزی را دیدند ج[پیامبر خدا  روایت است که» آیات بزرگ پروردگار خود دید

 . )١(که از افق تا افق آسمان را پوشانده است

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -۱۳۶۸ نَّ  َزَ�مَ  َمنْ «: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ
َ
ًدا أ ى ُ�َمَّ

َ
ْ�َظَم، َ�َقدْ  َر�َّهُ  َرأ

َ
 أ

ى قَدْ  َولَِ�نْ 
َ
�َل  َرأ فُِق  َ�ْ�َ  َما َسادٌّ  وََخلُْقهُ  ُصوَرتِهِ  يِف  ِجرْبِ

ُ
 ].٣٢٣٤[رواه ابلخاری:  »األ

 جکند پیامبر خدا  روایت است که گفت: کسی که فکر می لاز عائشه -۱۳۶۸
ھمت بث نموده است، [و یا بر خداوند تاند، در امر بسیار بزرگی تش پروردگارش را دیده

ری اند، و خلقت آن طو اش دیده را به صورت اصلی ÷بزرگی زده است]، ولی جبرئیل
 . )٢(است که افق را پوشانده بود

آن است که باید در این مسئله توقف نمود، و اظھار نظر کردن در آن  /و نظر امام قرطبی -ج 
کار مناسبی نیست، زیرا در این موضوع دلیلی قطعی وجود ندارد، و آنچه که طرفین در مورد نفی 

کنند، دالئل ظنی قابل تاویل است، و این  در دین پروردگار ذکر می جت نبی کریم و اثبات روی
مسئله از مسائل عملی نیست که بتوان برای ثبوت آن به دلیل ظنی اکتفاء نمود، بلکه از مسائل 

 عقیدتی است که باید بر دلیل قطعی استوار باشد.
پروردگار خود را  جه پیامبر خدا است ک بو امام ابن خزیمه نظرش مانند نظر ابن عباس -د 

گوید که  می بگوید: اینکه ابن عباس اند، و در این مورد دالئل بسیاری را ذکر نموده و می دیده
اش این است که: یکبار به چشم و یکبار به قلب خود  اند، معنی پروردگار خود را دوبار دیده

 ).۳۵۲ – ۱۳/۳۵۰اند، عمدة القاری ( دیده
رف) است، و (رفرف) به معنی فرش و بساطی است که فرش شود، گویند: مراد از لفظ حدیث (رف -١

 است که سر تا سر افق را گرفته بود. ÷ھا جبرئیل آن، بال
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
خواستند تا در صورت اصلی خود نزد ایشان  ÷از جبرئیل جگوید: پیامبرخدا  ) ابن کلبی می١ 

جبرئیل گفت: تحمل آن را ندارید، فرمودند: دارم، و ھمان بود که با ششصد بال برای  بیاید،
از دیدن  جظاھر گردید، و ھر بالش سر تا سر افق را پوشانده بود، پیامبر خدا   جپیامبرر خدا 

 چنین منظری بس عظیمی، بیھوش گردیدند.
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يِب  َ�نْ  -١٣٦٩
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  إَِذا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

تَهُ  الرَُّجُل  َداَع 
َ
  اْمَرأ

َ
بَْت  فَِراِشهِ  إِىل

َ
 »تُْصِبحَ  َحىتَّ  الَمَالئَِ�ةُ  لََعنَتَْها َعلَيَْها َغْضبَانَ  َ�بَاَت  فَأ

 ].٣٢٣٧ی: [رواه ابلخار
 فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۳۶۹

 بد، اگر ھمسرش [بدون موجب،لط وقتی که شوھر، ھمسرش را به بستر خود می«
بخوابد، تا وقتی که رده خاطر وھرش] ابا ورزد و شوھرش از وی آزآمدن به بستر شاز 

 .)١(»کنند شب را به صبح برساند، مالئکه آن زن را لعنت می

را به صورت حقیقی آن دیدند، یکبار ھمین باری بود که  ÷دو بار جبرئیل ج) پیامبر خدا ٢ 
 ذکرش رفت، و بار دیگر در آسمان در نزد (سدرة المنتھی).

که امین وحی است، به نام روح األمین، روح القدس، نام اکبر، و طاووس مالئکه  ÷) جبرئیل٣ 
 شود. نیز یاد می

معنی (عبد) و (ئیل) به معنی (الله)  ) جبرئیل مرکب از دو کلمۀ (جبر) و (ئیل) است، جبر به٤ 
 شود (عبدالله). است، و معنایش می

و بعضی دیگر از صحابه این است که  لشود، نظر عائشه ) طوری که از این روایت دانسته می٥ 
اند، و البته این نظر مبتنی بر کدام روایتی نیست، بلکه  پروردگار خود را ندیده  جپیامبر خدا 

ات استنباط شده است، ولی نظر جمھور علماء و اکثر صحابه بر این است که نظری است که از آی
اند، و در این مورد چندین حدیث روایت شده  پروردگار خود را به چشم سر دیده جپیامبر خدا 

شخصی را نزد ابن عباس فرستاد  بکند که ابن عمر است، از آن جمله ابن اسحاق روایت می
اند یا نه؟ در جواب گفت: بلی، و طوری  پروردگار خود را دیده جبر خدا تا از وی بپرسد که آیا پیام

ھا راھی نیست، ولو آنکه منسوب به صحابه  گویند: مسائلی که عقل را در آن که علمای حدیث می
اند، و در روایت دیگری  آن خبر را گفته جباشد، حکم مرفوع را دارد، یعنی: گویا خود پیامبر خدا 

را به خلیل  ÷را به سخن زدن، ابراھیم ÷گفت: خداوند موسی بعباس آمده است که ابن
ساختن، و محمد را به مشرف شدن به دیدار خود اختصاص داده است، و مراد از این قول خداوند 

بَۡ�ٰرُ  تُۡدرُِ�هُ  �َّ ﴿فرماید:  متعال که می
َ
احاطۀ ابصار است، یعنی ابصار قدرت احاطه کردن  ﴾ٱۡ�

 البته نفی احاطه مستلزم نفی رؤیت نیست.خدا را ندارند، و 
  از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
گرچه ظاھر حدیث داللت بر این دارد که اگر مرد ھمسرش را در شب به بسترش طلبید و زن ابا  

کنند، و مفھومش آن است که اگر در روز ھمسرش را طلبید، و  ورزید، مالئکه آن زن را لعنت می
ابا ورزید، چنین گناھی بر وی نیست، ولی شاید این مفھوم معتبر نباشد، زیرا مقصود ان است زن 
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ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس ِن ابِْن عَ  -۱۳۷۰ يُْت «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
 َرأ

ْلَةَ 
َ

رْسَِي  يل
ُ
  آَدمَ  رَُجًال  ُموىَس  يِب  أ

ً
نَّهُ  َجْعًدا، ُطَواال

َ
يُْت  َشنُوَءَة، رَِجالِ  ِمنْ  َك�

َ
 رَُجًال  ِعيىَس  َوَرأ

  اخلَلِْق  َمْرُ�وعَ  َمْر�ُواًع،
َ

ِس، َسبَِط  َوابَليَاِض، احلُْمَرةِ  إىِل
ْ
أ يُْت  الرَّ

َ
 انلَّاِر، َخاِزنَ  َمالِاًك  َوَرأ

اَل  جَّ َراُهنَّ  آيَاٍت  يِف  َوادلَّ
َ
ُ  أ [رواه ابلخاری:  »﴾ّلَِقآ�ِهِ  ّمِن ِمۡر�َةٖ  ِ�  تَُ�ن فََ� ﴿: إِيَّاهُ  ا�َّ

٣٢٣٩.[ 
شب معراج «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۳۷۰

م، او شخصی بود گندم گون، دارای قد بلند، و موھای مجعد، طوری درا دی ÷موسی
 ».نوءه) است، [شنوءه قبیلۀ از قبائل یمن است]که گویا از مردم (َش 

است، و رنگش بیشتر به سرخی و  را دیدم که شخص میانه قدی ÷و عیسی«
 ».سفیدی تمایل دارد

ایات و عالئمی بود که  و این ضمن ،و (مالک) نگھبان دوزخ، و (دجال) را دیدم
پس از دیدن دجال «فرماید:  خود نمایان ساخت [خداوند متعال می رپیامب خداوند برای

 ».در شک مباش

ا -٦ اءَ  باب: مَ ةِ  يفِ  جَ فَ نَّةِ  صِ َا اجلَ أَهنَّ ةٌ  وَ ْلُوقَ  خمَ

 ]: صفت بهشت، و اینکه بهشت خلق شده است۶باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -۱۳۷۱ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ ِ  رَُسوُل  قَاَل : َقاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َحُدُ�ْم، َماَت  إَِذا«: وََسلَّمَ 

َ
َغَداةِ  َمْقَعُدهُ  َعلَيْهِ  ُ�ْعَرُض  فَإِنَّهُ  أ

ْ
، بِال ْهلِ  ِمنْ  اَكنَ  فَإِنْ  َوالَعيِشِّ

َ
 أ

ْهِل  فَِمنْ  اجلَنَِّة،
َ
ْهِل  ِمنْ  اَكنَ  َو�ِنْ  اجلَنَِّة، أ

َ
ْهِل  فَِمنْ  انلَّارِ  أ

َ
 ].٣٢٤٠[رواه ابلخاری:  »انلَّارِ  أ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۳۷۱
شود، اگر  داده می برایش نشان د، جایگاھش صبح و شامشما ُمراز وقتی که کسی «

 .)١(»از اھل بھشت باشد از بھشت، و اگر از اھل دوزخ باشد از دوزخ

که زن باید در این زمینه خواھش شوھرش را برآورده سازد، پس آنچه که معتبر است این است 
که اگر مانعی برای زن وجود نداشته باشد، چه شب باشد و چه روز، نباید از رفتن به بستر 

 دداری نماید.شوھرش خو
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
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، بِْن  ِعْمَرانَ  َ�نْ  -۱۳۷۲ ُ  ريَِضَ  ُحَصْ�ٍ : قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ
لَْعُت « يُْت  اجلَنَّةِ  يِف  اطَّ

َ
ْ�رَثَ  فََرأ

َ
ْهِلَها أ

َ
لَْعُت  الُفَقَراَء، أ يُْت  انلَّارِ  يِف  َواطَّ

َ
ْ�رَثَ  فََرأ

َ
ْهِلَها أ

َ
 »النَِّساءَ  أ

 ].٣٢٤١ابلخاری:  [رواه
 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز عمران به حصین -۱۳۷۲

و از دوزخ اطالع از بھشت اطالع یافتم و دیدم که بیشتر اھل آن از فقراء ھستند، «
 .)١(»ا ھستندھ ل آن، از زنھکه بیشتر ایافتم، و دیدم 

گوید: (بدون شک  می /شود، و امام عینی ) جای بود و باش مرده برایش نشان داده می١ 
ماند، روح است، بنابراین، آنچه که از بھشت و دوزخ برای  شود، و آنچه که باقی می اجساد فنا می

امام شود، نه به جسد وی) و البته آنچه را که  نشان داده می شود، به روح وی مرده نشان داده می
دارد، با قیاس به امور دنیوی کامال صحیح است، ولی باید این را ھم در نظر  مقرر می /عینی

گذرد، امور متعلق به خودش  داشته باشیم، که امور متعلق به میت و آنچه که نسبت به وی می
باشد، و در عالم دیگری و در شرائط دیگری است، و ھیچ دور نیست که با وجود فناء شدن  می

ه دید ما، باز ھم خداوند متعال به قدرت کامل خود به طریقی که برای ما تا اکنون اجسام از نگا

، والله وما ذلك عىل اهللا بعزيزمجھول است، جایگاه مرده را برای خودش صبح و شام نشان بدھد، 
 أعلم بالصواب.

دۀ ) این حدیث به طور صریح داللت بر این دارد که بھشت و دوزخ فعال وجود دارد، و عقی۲ 
 شود، و فعال وجود ندارد. معتزله آن است که بھشت و دوزخ در قیامت خلق می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) اینکه بیشتر اھل بھشت از فقراء ھستند، سببش این است که فقراء در واقع امر، نسبت به اغنیاء، ١

عۀ ھزار نفری را در نظر بگیریم دھند، مثال: اگر یک مجمو فیصدی بیشتری را تشکیل می
ھا را فقراء را تشکیل  بینیم که بیش ازدو ثلث آن، یعنی: حدود ھشست صد و یا نه صد نفر آن می
بینیم که فقراء با نسبت  روند، می ھا به بھشت می دھند، و اگر این طور فرض کنیم که ھمۀ این می

م است، مال و ثروت در اکثر احوال روند، و عالوه بر آن طوری که معلو بیشتری به بھشت می
گردد، و طغیان و معاصی سبب عذاب الھی و دوری از بھشت  سبب طغیان و ارتکاب معاصی می

است، و چون فقراء چنین امکاناتی را در دسترس ندارند، بنابراین از معاصی دورتر، و به طاعت 
بنابراین فقیر بودن سبب رفتن به روند،  تر ھستند، و در نتیجه از اغناء بیشتر به بھشت می نزدیک

بھشت نیست، بلکه اجتناب از معاصی سبب رفتن به بھشت است، چنانچه غنی بودن سبب رفتن 
 به دوزخ نیست، بلکه ارتکاب معاصی سبب رفتن به دوزخ است.

ھا ھستند، سببش طوری که در حدیث دیگری آمده است، این  ) اینکه بیشتر اھل دوزخ زن٢ 

کنند، و  شود، شکرگذاری نمی ھا می یعنی: از نیکی که برای آن »أعط� لم �شكرونإذا «است که: 
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يِب  -۱۳۷۳
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ ْنُ  بَيْنَا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ِ  رَُسولِ  ِعنْدَ  �  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نَا بَيْنَا« :قَاَل  إِذْ  وََسلََّم،
َ
يْتُِ�  نَائِمٌ  أ

َ
إَِذا اجلَنَِّة، يِف  َرأ

ةٌ  فَ
َ
  اْمَرأ

ُ
أ   َ�تَوَضَّ

َ
 لَِمنْ : َ�ُقلُْت  قرَْصٍ  َجانِِب  إىِل

؟ َهَذا اِب  بِْن  لُِعَمرَ : َ�َقالُوا الَقرْصُ تَهُ  فََذَكْرُت  اخلَطَّ ُْت  َ�ْ�َ
َّ

: َوقَاَل  ُ�َمرُ  َ�بَىَك  ُمْدبًِرا، فََويل
َعلَيَْك 

َ
اَغرُ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا أ  ].۳۲۴۲[رواه ابلخاری: » ا�َّ

نشسته  جروایت است که گفت: در اثنای که نزد پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۳۷۳
 بودیم، فرمودند: 

ھنگامی که خواب بودم در خواب دیدم که در بھشت ھستم، و در آنجا زنی را «
 سازد، گفتم: و وضوء می که در کنار قصری نشسته دیدم

 این قصر از کیست؟
 ».از غیرتش یادم آمد و به عقب برگشتم گفتند: از عمر بن خطاب است،

به گریه افتاد و گفت: یا رسول الله! مگر در مورد شما ھم غیرت به خرج  سعمر
 .)١(دھم؟ می

ھائی که از این صفات ناپسند دوری  نمایند، و البته زن در مقابل مصائب صبر و تحمل نمی
گوید:  می /باشند، و با آن ھم طوری که امام ترمذی گزینند، به این سبب مستحق دوزخ نمی می

ھا است، و بعد از  ھا ھستند، پیش از شمول شفاعت برای آن اھل دوزخ از زن این موضوع که اکثر
ھا در بھشت از تعداد مردھا بیشتر است، زیرا برای ھر مردی در قیامت  شمول شفاعت، تعداد زن

ٓ  َولَُهمۡ ﴿فرماید:  چندین زن است، خداوند متعال می ۡزَ�ٰجٞ  �ِيَها
َ
ٞۖ  أ َرة َطهَّ و �ِيَها وَُهمۡ  مُّ ، و ﴾نَ َ�ِٰ�ُ

ۡزَ�ٰجٞ ﴿فرماید:  می
َ
ٞ  َوأ َرة َطهَّ ِۗ  ّمِنَ  َورِۡضَ�ٰنٞ  مُّ ُ  ٱ�َّ ۢ  َوٱ�َّ ، و در صورتی که چنین است، ﴾بِٱۡلعِبَادِ بَِصُ�

 ھا در بھشت ازتعداد مردھا بیشتر است. تعداد زن
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
شریف آمده است، وضوئی است که غرض زیادت حسن  ) مراد از وضوئی که در این حدیث نبوی١ 

گیرد، نه غرض انجام دادن عبادت و یا از بین بردن کثافات بدن، زیرا در  و جمال صورت می
بھشت نه عبادتی است، که بھشتیان غرض انجام دادن آن وضوء بسازند، و نه کثافت و چتلی 

 د.ھا وضوء بساز وجود دارد، که انسان غرض از بین بردن آن
که معلوم است، وی  یو بشارتش به جنت دارد، و طور س) این حدیث داللت بر فضیلت عمر٢ 

 یکی از عشرۀ مبشره به جنت است.
) آنچه را که د ر این حدیث دیده بودند، به حالت خواب بود، و چون خواب انبیا الله حق است، ٣ 

ر و به حالت بیداری دیده باشند.شان به مانند آن است که این چیزھا را به چشم س پس این دیدن
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ُ  ريَِضَ َوَ�نُْه  -۱۳۷۴ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل َ�نُْه،  ا�َّ ُل «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ وَّ
َ
 تَِلجُ  ُزْمَرةٍ  أ

ْلَةَ  الَقَمرِ  ُصوَرةِ  ىلَعَ  ُصوَرُ�ُهمْ  اجلَنَّةَ 
َ

 َوالَ  َ�ْمتَِخُطوَن، َوالَ  ِ�يَها، َ�بُْصُقونَ  الَ  ابَلْدِر، يل
َهُب، ِ�يَها آنِيَتُُهمْ  َ�تََغوَُّطوَن، ْمَشاُطُهمْ  اذلَّ

َ
َهِب  ِمنَ  أ ِة، اذلَّ ُة، َوَ�َاِمُرُهمُ  َوالِفضَّ لُوَّ

َ
 َورَْشُحُهمُ  األ

 الَ  احلُْسِن، ِمنَ  اللَّْحمِ  َوَراءِ  ِمنْ  ُسوقِِهَما ُمخُّ  يَُرى َزوَْجتَاِن، ِمنُْهمْ  َواِحدٍ  َوِللُكِّ  الِمْسُك،
َ  �َُسبُِّحونَ  َواِحٌد، قَلٌْب  قُلُوُ�ُهمْ  َ�بَاُغَض، َوالَ  بَيْنَُهمْ  اْخِتَالَف  [رواه  »وََعِشيًّا بُْ�َرةً  ا�َّ

 ].٣٢٤٥ابلخاری: 
 فرمودند:  جکه گفت: پیامبر خدا  روایت است سو از ابوھریره -۱۳۷۴

ھا مانند ماه شب چھارده است،  شوند، روی آن اولین گروھی که به جنت داخل می«
آب بینی خود را، و نه ھم قضای اندازند و نه  ب دھان خود را امیآھا در بھشت نه  این

 ھا از طال و نقره، و در آن  یھا ھا از طال، و شانه نآھای  ظرفکنند،  حاجت می
 ».ھا [در خوشبوئی] مانند مشک است باشد، و عرق آن ھا عود می مجمرھای آن

ی پا یھا که از زیبائی و نزاکت، مغز ساق ھا دو ھمسر است و برای ھر کدام از آن«
ھایشان  ، با ھم اختالف و کینه توزی ندارند، و دل)١(شود ھا از الی گوشت دیده می آن

 ».گویند خداوند متعال را میدل یک شخص است، و صبح و شام تسبیح 

ُ  َ�نُْه ريَِضَ وَ  -۱۳۷۵ نَّ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  َ�نُْه يف رواية: أ ينَ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ِ

َّ
 َواذل

َشدِّ  إِثِْرِهمْ  ىلَعَ 
َ
 َوالَ  بَيْنَُهمْ  اْختَِالَف  الَ  َواِحٍد، رَُجٍل  قَلِْب  ىلَعَ  قُلُوُ�ُهمْ  إَِضاَءًة، َكْوَكٍب  َكأ

ِْمَها َوَراءِ  ِمنْ  َساقَِها ُمخُّ  يَُرى ِمنُْهَما َواِحَدةٍ  لُكُّ  َزوَْجتَاِن، ِمنُْهمْ  اْمِرئٍ  ِللُكِّ  َ�بَاُغَض،
َ
 ِمنَ  حل

َ  �َُسبُِّحونَ  احلُْسِن،  ۳۲۴۶[رواه ابلخاری:  َ�ْمتَِخُطونَ  َوالَ  �َْسَقُموَن، الَ  وََعِشيًّا، بُْ�َرةً  ا�َّ
 ].۳۲۴۵حديث رقم: وانظر 

 فرموند: جه پیامبر خدا در روایت دیگری آمده است ک سو از ابوھریره -۱۳۷۵
روند، مانند ستارۀ بسیار روشنی اند،  ھا به جنت می و کسانی که از عقب آن«

ھا نیست، برای  نآھا دل یک شخص است، کینه توزی و اختالفی در بین  ھای آن دل
ھا از الی  کت، مغز ساق پای آندو ھمسر است، که از زیبایی و نزا ھا ھر کدام از آن

ھا به این صفت است، و شاید ھمسران دیگری نیز داشته باشند، که درای  یعنی: دو ھمسر آن -١
صفات دیگری باشند، و طوری که قبال در بعضی از آیات قرآنی دیدیم برای اھل بھشت و یا بعضی 

 از اھل بھشت، چندین ھمسر است.

                                                 



 ٢٥٥  خلقت یابتدا ]:۵۴[ کتاب

شود، و  گویند، مریض نمی خداوند متعال را می شود، صبح و شام تسبیح می وشت دیدهگ
 ، و باقی حدیث ذکر گردید.»آب بینی ندارند

ُ  ريَِضَ  َسْعدٍ  بِْن  َسْهِل  َ�نْ  -۱۳۷۶ : قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ
َْدُخلَنَّ «

َ
يِت  ِمنْ  يل مَّ

ُ
ًفا، َسبُْعونَ  أ

ْ
ل
َ
وْ  أ

َ
ٍف، ِمائَةِ  َسبْعُ  أ

ْ
ل
َ
لُُهمْ  يَْدُخُل  الَ  أ وَّ

َ
 آِخُرُهْم، يَْدُخَل  َحىتَّ  أ

ْلَةَ  الَقَمرِ  ُصوَرةِ  ىلَعَ  وُُجوُهُهمْ 
َ

 ].۳۲۴۷[رواه ابلخاری:  »ابَلْدرِ  يل
 روایت است که فرمودند:  جپیامبر خدا از  ساز سھل بن سعد -۱۳۷۶

شوند، و فرد  [به بھشت) داخل میھفتصد ھزار نفر  –یا  –از امت من ھفتاد ھزار «
 ھا آنروی  ،)١(ھا داخل شود آخر آن دشود، تا آنکه فر ھا به بھشت داخل نمی اول آن

 .)٢(»ند ماه شب چھاردھم استنما

�ٌَس ْن �َ  -۱۳۷۷
َ
ُ  ريَِضَ  أ ْهِدَي : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ُ
 ُسنُْدٍس  ُجبَّةُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  أ

ي«: َ�َقاَل  ِمنَْها انلَّاُس  َ�َعِجَب  احلَِر�رِ  َعِن  َ�نَْ�  َوَ�نَ  ِ
َّ

دٍ  َ�ْفُس  َواذل  َسْعدِ  لََمنَاِديُل  �ِيَِدهِ  ُ�َمَّ
ْحَسنُ  اجلَنَّةِ  يِف  ُمَعاذٍ  بِْن 

َ
 ].٣٢٤٨[رواه ابلخاری:  »َهَذا ِمنْ  أ

قبای سندسی  جروایت است که گفت: برای پیامبر خدا  ساز انس -۱۳۷۷
از پوشیدن لباس  ج[سندس: نوعی از ابریشم است] بخشش داده شد، و پیامبر خدا 

 کردند، این قبا مورد پسند مردم واقع گردید. حریر نھی می

شوند، و کسی منتظر داخل شدن کس دیگری  زیرا ھمگی در یک وقت به جنت داخل می -١
 گردد. نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
) تردید بین ھفتاد ھزار و ھفتصد ھزار از شک راوی است، و در روایت مسلم بدون تردید، ھفتاد ١ 

 –ھفتصد ھزار، طوری که در احادیث دیگر آمده است ھزار نفر آمده است، و این ھفتاد ھزار و یا 
روند، ورنه ھمۀ امت  بدون حساب و مناقشه به بھشت می جکسانی اند که از امت محمد 

 باشند، از اھل بھشت. ھایی که مخلد در دوزخ می به جز آن جمحمد
سناتش کسی که ح«فرمودند:  ج) در مستدرک حاکم، و سنن بیھقی آمده است که پیامبر خدا ٢ 

شود، و کسی که حسنات و  بیش ازسیآتش باشد، کسی است که بدون حساب به جنت داخل می
شود، و کسی که سیآتش از  سیآتش با ھم برابر باشد، بعد از حساب اندکی به بھشت داخل می

 گیرد. حسناتش بیشتر باشد، کسی است که بعد از تعذیب شدن، مورد شفاعت قرار می
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ھای  [بال کیف]: دستماله ذاتی که جان محمد در دست او است ب قسم«فرمودند: 
 .)١(»سعد بن معاذ در جنت، از این قبا بھتر است

ُ  ريَِضَ َوَ�نُْه  -۱۳۷۸  لََشَجَرةً  اجلَنَّةِ  يِف  إِنَّ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ
اِكُب  �َِس�ُ   ].۳۲۵۱[رواه ابلخاری:  »َ�ْقَطُعَها الَ  اَعمٍ  ِمائَةَ  ِظلَِّها يِف  الرَّ

 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سو از انس -۱۳۷۸
رود، و ھنوز  در بھشت درختی است که شخص سواره، صد سال در سایۀ آن راه می«

 ».رساند آن سایه را به نھایت نمی

يِب  َ�نْ َو� ِروايٍَة  -۱۳۷۹
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  ِشئْتُمْ  إِنْ  َواقَْرُءوا: قَاَل ِمثْل ذلَِك،  َ�نُْه، ا�َّ

ۡمُدو�ٖ  َوِظّلٖ ﴿  ].٣٢٥٢[رواه ابلخاری:  ﴾مَّ
نیز بمانند این روایت گردیده و گفته است که:  سو در روایتی از ابوھریره -۱۳۷۹

 ».دراز و گسترده و سایۀ«... کریمه را تالوت کنید: خواھید این آیۀ  اگر می

يِب  َ�نْ  -۱۳۸۰
َ
ُ  ريَِضَ  اخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  أ  إِنَّ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

ْهَل 
َ
اَءْونَ  اجلَنَّةِ  أ ْهَل  َ�رَتَ

َ
اَءْونَ  َكَما فَْوقِِهْم، ِمنْ  الُغَرِف  أ رِّيَّ  الَكْوَكَب  َ�رَتَ فُِق، يِف  الَغابِرَ  ادلُّ

ُ
 األ

قِ  ِمنَ  وِ  الَمرْشِ
َ
ِ  رَُسوَل  يَا قَالُوا »بَيْنَُهمْ  َما تِلََفاُضِل  الَمْغِرِب، أ نِْبيَاءِ  َمنَاِزُل  تِلَْك  ا�َّ

َ
 الَ  األ

ي بََ� «: قَاَل  َ�ْ�ُُهْم، َ�بْلُُغَها ِ
َّ

ِ  آَمنُوا رَِجاٌل  �ِيَِدهِ، َ�ْفيِس  َواذل قُوا بِا�َّ [رواه  »الُمرَْسِل�َ  وََصدَّ
 ].٣٢٥٦ابلخاری: 
 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سابو سعید خدریاز  -۱۳۸۰

 متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل  -١
ھایش بدون شک از این ھم  چنین باشد، دیگر لباس س) در صورتی که منادیل سعد بن معاذ١ 

بھتر است، زیرا مندیل برای استعمال دست، و پاک کردن عرق و امثال این چیزھا است، بنابراین 
ھای دیگر به طور طبیعی از دسمتال بھتر و فاخرتر است، و گویند:  از قماش عادی است، و لباس
ھای را  این است که وی در دنیا چنین جامه ھا به این دستمال سسبب اختصاص سعد بن معاذ

 داشت. دوست می
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بینند که  باشند، طوری می ھا می غرفه درشان  اھل بھشت کسانی را که در فوق«
مشرق به طرف مغرب در حال حرکت  رۀ درخشانی را که در آسمان از طرفشما ستا

 ».ای دیگری است ای بر عده بینید، و این به سبب برتری عده است، می
مردم گفتند: یا رسول الله! آیا این منزلت خاص برای انبیاء است، که دیگران به آن 

 رسند؟ نمی
ت، [بال نه خیر! چنین نیست، سوگند به ذاتی که جانم در دست او اس«فرمودند: 

اند، و پیامبران را تصدیق  خدا ایمان آوردهه ی است که بصاکیف] این چیزھا برای اشخ
 .)١(»اند کرده

ةِ باب -٧ فَ َا النَّارِ  : صِ أَهنَّ ةٌ  وَ ْلُوقَ  خمَ

 ]: صفت دوزخ، و اینکه دوزخ فعال موجود است۷باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -۱۳۸۱  ِمنْ  احلُ�َّ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نَْها، ا�َّ
بْرُِدوَها َجَهنَّمَ  َ�يِْح 

َ
 ].٣٢٦٣ابلخاری:  [رواه »بِالَْماءِ  فَأ

 روایت است که فرمودند:  جپیامبر خدا از  لعائشهاز  -۱۳۸۱
 .)٢(»ب سرد سازیدآتب از گرمی دوزخ است، [گرمی تب] را با «

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ھا پیامبران را، ایمان و تصدیق است  ) مراد از ایمان آوردن این گروه به خدا و تصدیق نمودن آن١ 

باشد، ورنه ھمه  که شایسته و مناسب به ایمان آوردن به خدا، و تصدیق نمودن پیامبران می
اند، و پیامبران را  شوند کسانی ھستند که به خدا ایمان آورده کسانی که به بھشت داخل می

 اند. تصدیق کرده
در بھشت «فرمودند:  جآمده است که پیامبر خدا  س) در سنن ترمذی به روایت از علی٢ 

شود، شخص  ھا دیده می ن آنھا از بیرو ھا، و داخل آن ھا از داخل آن ھایی است که بیرون آن غرفه
برای کسی است که به «ھا برای کیست؟ فرمودند:  بادیه نشینی گفت: یا رسول الله! این غرفه

نرمی سخن بگوید، ھمیشه روزه داشته باشد، یعنی: روزۀ فرضی را ترک نکرده باشد، و یا ھمیشه 
خواب ھستند، نماز روزۀ نفلی بگیرد، یعنی: صائم الدھر باشد، و در شب ھنگامی که مردم 

 بخوانید.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
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يِب  َ�نْ  -۱۳۸۲
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ  َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ : قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِ  رَُسوَل  يَا ِ�يَل  ، »َجَهنَّمَ  نَارِ  ِمنْ  ُجزًْءا َسبِْع�َ  ِمنْ  ُجزْءٌ  نَاُرُ�مْ « : قَاَل  لاََكِ�يَةً  اَكنَْت  إِنْ  ا�َّ
لَْت «  ].٣٢٦٥[رواه ابلخاری:  »َحرَِّها ِمثُْل  لُكُُّهنَّ  ُجزًْءا وَِستِّ�َ  بِتِْسَعةٍ  َعلَيِْهنَّ  فُضِّ

 فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سوھریرهباز ا -۱۳۸۲
 ».آتش شما، یک جزء از ھفتاد جزء از آتش دوزخ است«

 تعذیب کافی است. یکه: ھمین آتش دنیا ھم برا گفته شد
آتش دوزخ [در حرارت و سوزندگی خود] بر آتش دنیا شصت و نه مرتبه : «فرمودند

 .)١(»یا استبرتری دارد، ، ھر مرتبۀ آن در گرمی خود، مانند آتش دن

، احتمال دارد که به معنی حقیقی آن باشد، »تب از گرمی است«که: ج) این فرمودۀ پیامبر خدا ١ 
به این معنی که تب حقیتا از گرمی دوزخ باشد، که خداوند متعال آن را جھت بیم دادن منکرین، 

گناه مؤمنین و مقربین فرساده باشد، چناچه احتمال دارد که از باب تشبیه باشد،  و کفارۀ برای
یعنی: تب شبیه آتش دوزخ است، و در ھردو صورت این طور نیست که مقدار حرارت تب، به 
اندازۀ حرارت جھنم باشد، بلکه تب جزئی از آن است، بمانند آنکه قطره جزئی از دریا است، و 

باشند، و در حدیث  ھا وقود آتش دوزخ می ھا و کوه یم آمده است، انسانطوری که در قرآن کر
 بعدی آمده است که: آتش دنیا، یک جزء از ھفتاد جزء از اتش دوزخ است.

) در بعضی روایات آمده است که: تب را به آب زمزم سرد سازید، و این قید فقط برای افضیلت ٢ 
د، بھتر است که تب را به آب زمزم سرد سازید، و است، به این معنی که اگر آب زمزم میسر باش

توان تب را به ھر  چنانچه که در این حدیث به طور مطلق آمده است، اگر آب زمزم میسر نشد، می
شود بسیار  آب دیگری سرد ساخت، و امروز از نگاه طبی ثابت شده است که تب اگر شدید می

 بردن تب، سرد ساختن آن به آب است. خطرناک است، و در این حالت بھترین طریقۀ از بین
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
که آتش دنیا، یک جزء از ھفتاد جزء از آتش دوزخ است این  ج) معنی این قول پیامبر خدا ١ 

ھا به  ھای دنیا جمع شود، و آتش زده شود، تمام آتشی که از این ھیزم است که: اگر تمام ھیزم
 آید، در حرارت خود به اندازۀ، یک حصه از ھفتاد حصۀ حرارت آتش دوزخ است. وجود می

کند که گفت: چون آتش دوزخ خلق شد،  ) ابن مبارک از معمر از محمد بن منذر روایت می٢ 
خلق شد، ارام گرفتند، و از میمون بن مھران  ÷مالئکه به جزع و فزع افتادند، و چون آدم

وزخ را خلق کرد، برایش امر کرد که فریاد بکش، و چون فریاد روایت است که: چون خداوند د
ھا  ھا و زمین بودند به روی خود افتادند، خداوند متعال برای آن کشید، تمام مالئکۀ که در آسمان

دانید که شما را برای طاعت، و دوزخ را برای اھل  گفت که: سرخود را باال کنید، مگر نمی
 گیریم. ایا تا اھل دوزخ را نبینیم ارام نمیام؟ گفتند: خد معصیت خلق کرده

                                                                                                                        



 ٢٥٩  خلقت یابتدا ]:۵۴[ کتاب

َساَمَة �َ  -۱۳۸۳
ُ
ُ  ريَِضَ ْن أ ِ  رَُسولِ َ�نُْه قاَل َسِمْعُت  ا�َّ  :َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ�تَابُهُ  َ�تَنَْدلُِق  انلَّاِر، يِف  َ�يُلىَْق  الِقيَاَمةِ  يَْومَ  بِالرَُّجِل  ُ�َاءُ «
َ
 احِلَمارُ  يَُدورُ  َكَما َ�يَُدورُ  انلَّاِر، يِف  أ

ْهُل  َ�يَْجتَِمعُ  بِرََحاُه،
َ
يْ : َ�يَُقولُونَ  َعلَيْهِ  انلَّارِ  أ

َ
نَُك؟ َما فَُالنُ  أ

ْ
لَيَْس  َشأ

َ
ُمُرنَا ُكنَْت  أ

ْ
 تَأ

[رواه ابلخاری:  آِ�يهِ  َوالَ  بِالَْمْعُروِف  آُمُرُ�مْ  ُكنُْت : قَاَل  الُمنَْكِر؟ َعِن  َوَ�نَْهانَا بِالَْمْعُروِف 
۳۲۶۷.[ 

 شنیدم که فرمودند:  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  سمهااس از -۱۳۸۳
اندازند، آنچه که در شکم دارد [مثل  در روز قیامت شخصی را آورده و به دوزخ می«

د نریزد، و خودش مان شود و در آتش می روده، قلب، جگر و غیره از دبرش] خارج می
 ردد. گ گردد، به دور خود می  خری که به دور میخ خود می

گر تو نبودی که ما را به کار نیک امر مپرسند:  نزدش آمده و از وی می اھل دوزخ
 کردی]. شدی؟ [یعنی: امر به معروف و نھی از منکر می کردی، و از کار بد مانع می می

 دادم، و شما کردم، ولی خودم آن را انجام نمی گوید: شما را به کار نیک امر می می
 ».گردیدم شدم، ولی خودم آن را مرتکب می را از کار بد مانع می

ةِ  -٨ فَ لِيسَ  باب: صِ نُودِهِ و إِبْ   جُ

 ]: صفت ابلیس و لشکریانش۸باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٣٨٤  اَكنَ  َحىتَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  ُسِحرَ : قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ
ْهِ  ُ�َيَُّل 

َ
نَّهُ  إيِل

َ
ءَ  َ�ْفَعُل  � ْ َشَعْرِت «: قَاَل  ُ�مَّ  وََداَع، َداَع  يَْومٍ  َذاَت  اَكنَ  َحىتَّ  َ�ْفَعلُُه، َوَما اليشَّ

َ
نَّ  أ

َ
 أ

 َ ْ�تَاِ�  ا�َّ
َ
تَاِ�  ِشَفايِئ، ِ�يهِ  ِ�يَما أ

َ
َحُدُهَما َ�َقَعدَ : رَُجَالنِ  أ

َ
يِس  ِعنْدَ  أ

ْ
، ِعنْدَ  َواآلَخرُ  َرأ  رِْجَ�َّ

َحُدُهَما َ�َقاَل 
َ
َخرِ  أ

ْ
ِيدُ  قَاَل  َطبَُّه؟ َوَمنْ : قَاَل  َمْطبُوٌب،: قَاَل  الرَُّجِل؟ وََجعُ  َما لِآل

َ
ْعَصِم، ْ�نُ  بل

َ
 األ

ْ�نَ  قَاَل  َذَكٍر، َطلَْعةٍ  وَُجفِّ  َوُمَشاقَةٍ  ُمُشٍط  يِف : قَاَل  َذا، ِ�يَما: قَاَل 
َ
 »َذْرَوانَ  بِرْئِ  يِف : قَاَل  ُهَو؟ فَأ

َْها فََخَرجَ 
َ

ْلَُها«: رََجعَ  ِح�َ  ِلَعا�َِشةَ  َ�َقاَل  رََجعَ  ُ�مَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  إيِل
َ

نَّهُ  �
َ
 َك�

يَاِط�ِ  رُُءوُس  ا َال،«: َ�َقاَل  اْستَْخرَْجتَُه؟ َ�ُقلُْت  »الشَّ مَّ
َ
نَا أ

َ
، َشَفاِ�  َ�َقدْ  أ ُ نْ  وََخِشيُت  ا�َّ

َ
 يُثِ�َ  أ

ا انلَّاِس  ىلَعَ  َذلَِك   ].٣٢٦٨[رواه ابلخاری: ابِلرْئُ  ُدفِنَِت  ُ�مَّ  »رَشًّ



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٢٦٠

سحر شدند، تا جایی که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لعائشهاز  -١٣٨٤
اند، در حالی که آن کار را انجام نداده  مد که فالن کار را انجام دادهآ شان می لبه خیا

 دعا نمودند. بودند، تا آنکه در یکی از روزھا به طور مکرر
 آیا متوجه شدی که خداوند شفای مرا برایم نشان داد، دو نفر«گفتند:  نو بعد از آ

[یعنی: جبرئیل و میکائیل] نزدم آمدند، یکی بر باالی سر و دیگری در پایان پایم 
نشست، یکی [که میکائیل باشد] از دیگری [که جبرئیل باشد] پرسید، درد این شخص 

 چیست؟
 شده است.  دومی گفت: سحر

 پرسید: چه کسی او را سحر کرده است؟
 گفت: (لبید بن َاعَصم).

 پرسید: در چه چیزی او را سحر کرده است؟
 ماند، و در غالف شگوفۀ خرمای نر. ر مویی که در داخل شانه میدگفت: در شانه، و 

 پرسید: آن جادو فعال در کجا است؟
 گفت: در (چاه َذرَوان).

، و ھنگامی که برگشتند برای دآن چاه رفتند و برگشتنبه طرف  جپیامبر خدا 
خورد مانند سر شیطان  میھا ی خرمای که از آن چاه آب  درخت«گفتند:  لعائشه

 ».است، [یعنی: بسیار بد شکل است].
 چیزھا را بیرون کردید؟  گوید]: پرسیدم: آیا آن می ل[عاشئه

که بیرون کردن آن چیزھا، سبب نه! زیرا خداوند مرا شفا داد، و ترسیدم «فرمودند: 
 .)١(، سپس آن چاه منھدم شد»ضرر برای مردم شود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
نام اصلی شیطان عزاریل بود، و بعد از نافرمانی امر خدا، نامش ابلیس شد، و معنی ابلیس نا امید  

خلقت  است و البته شیطان به رحمت خدا امیدی نداشته، و از دریای رحمت نا امید است، و اصل
روایت است که ابلیس اصل جنیان و شیاطین است،  بآن از آتش است، از ابن عباس

گوید که: خداوند  می /پدر بشر است، و در صفت ابلیس امام طبری ÷ھمانطوری که آدم
ابلیس را به بھترین شکلی خلق کرد، و او را مورد شرافت و کرامت قرار داد، و آسمان دنیا و زمین 

رار داد، و او را از نگھبانان بھشت ساخت، ولی او در مقابل خدا استکبار نمود، و را تحت تصرفش ق
دعوی خدایی کرد، و کسانی را که تحت تصرفش بودند به طاعت و عبادت خود فرا خواند، و 

                                                 



 ٢٦١  خلقت یابتدا ]:۵۴[ کتاب

 ْن �َ  -۱۳۸۵
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  يِب أ ِ  رَُسوُل  قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ يِت « :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ
 يَأ

يَْطانُ  َحَدُ�مْ  الشَّ
َ
إَِذا َر�ََّك؟ َخلََق  َمنْ : َ�ُقوَل  َحىتَّ  َكَذا، َخلََق  َمنْ  َكَذا، َخلََق  َمنْ : َ�يَُقوُل  أ

 فَ
ِ  فَلْيَْستَِعذْ  بَلََغهُ  َنْتَهِ  بِا�َّ

ْ
 ].۳۲۷۶[رواه ابلخاری:  »َويل

یکی از  شیطان نزد«فرمودند:  جه پیامبر خدا کروایت است  ساز ابوھریره -۱۳۸۵
چیز را چه  : این چیز را چه کسی خلق کرده است؟ و باز آنگوید آید و می شما می

 کسی خلق کرده است؟ 
چه کسی خلق تو را  پرسد: پروردگا رساند که می ھا را] تا جایی می [و این سؤال

له رسید، به خدا پناه بجوید، و بسنده حکرده است؟ [وسوسۀ شخص] چون به این مر
 .)١(»نماید

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -۱۳۸۶ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ يُْت : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  َرأ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

  �ُِش�ُ  وََسلَّمَ 
َ

قِ  إىِل  قَْرنُ  َ�ْطلُعُ  َحيُْث  ِمنْ  ُهنَا َها الِفتْنَةَ  إِنَّ  ُهنَا، َها الِفتْنَةَ  إِنَّ  َها«: َ�َقاَل  الَمرْشِ
يَْطانِ   ].٣٢٧٩اری:خ[رواه ابل »الشَّ

را دیدم که به  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۳۸۶
 طرف مشرق اشاره نموده و فرمودند:

بدانید که فتنه در اینجا است، فتنه در اینجا است، از ھمینجا است که فتنۀ «
 ».کند شیطان بروز می

ھمان بود که خداودن او را به شیطان رجیمی مسخ کرد، و او را به بدترین شکلی در آورد، و 
اده بود از وی پس گرفت، و او را مورد لعنت خود قرار داد، و از آسمان ھرچه را که برایش د

 طردش کرد، و ماوی و مسکن او و اتباع او را در آخرت آتش دوزخ ساخت.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
و یا  ) در روایت دیگری آمده است که چون خواطر انسانی به این حد رسید، بگوید: أعوذ بالله،١ 

اش به گفتن این چیزھا رفع  بگوید: آمنت بالله، و یا بگوید: الله أحد، الله الصمد، و اگر وسوسه
گردید، خوب، ورنه از جای خود برخیزد و به کاری دیگری مشغول گردد، تا این وسوسۀ غلط از 

 ذھنش برطرف گردد.
د، نه به تفکر و تأمل، سببش در چنین حالتی امر به استعاذه نمودن ج) سبب آنکه پیامبر خدا ٢ 

شود که بگوید، خالقی ندارم، و تفکر و تاملی که  اش این می این است که: تعمق در این امر نتیجه
اش چنین باشد، نباید به آن پرداخت، و پرداختن به آن جز گمراھی و ھالکت نتیجۀ  نتیجه

 دیگری ندارد.

                                                                                                                        



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٢٦٢

ُ  ريَِضَ  َجابِرٍ  َ�نْ  -۱۳۸۷  اْستَْجنَحَ  إَِذا«: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ
وْ  اللَّيُْل،

َ
وا اللَّيِْل، ُجنْحُ : قَاَل  أ يَاِط�َ  فَإِنَّ  ِصبْيَانَُ�ْم، فَُكفُّ إَِذا ِحينَئٍِذ، َ�نْترَِشُ  الشَّ

 َذَهَب  فَ
ْغِلْق  فََخلُّوُهْم، الِعَشاءِ  ِمنَ  َساَعةٌ 

َ
، اْسمَ  َواْذُكرِ  بَابََك  َوأ ِ ْطِفئْ  ا�َّ

َ
 اْسمَ  َواْذُكرِ  ْصبَاَحَك مِ  َوأ

، ِ ْوكِ  ا�َّ
َ
، اْسمَ  َواذُْكرِ  ِسَقاَءكَ  َوأ ِ ، اْسمَ  َواْذُكرِ  إِنَاَءكَ  ومََخِّرْ  ا�َّ ِ  »َشيْئًا َعلَيْهِ  َ�ْعُرُض  َولَوْ  ا�َّ

 ].٣٢٨٠[رواه ابلخاری: 
وقتی که شب تاریک شد یا وقتی که تاریکی شب آمد [شک از راوی « -۱۳۸۷

این  خود را [از رفتن به این طرف و آنطرف] مانع شوید، زیرا شیاطین دراست]، اطفال 
، )١(ھا را به خانه بیاورید شوند، و چون یک ساعتی از خفتن گذشت آن وقت پراکنده می

 ه بگو، وچراغ خود را خاموش کن و بسم الل و در خانه خود را ببند و بسم الله بگو، و
ه بگو، و روی ظرف خود را بپوش و بسم الله دھان مشک خود را بسته کن و بسم الل

 .)٢(»آنکه پوشاندن ظرف، به چیز اندکی باشد بگو، ولو

باشد، که معنایش جمع کردن و آوردن  می لفظ حدیث نبوی شریف در روایت دیگری : (فحلوھم) -١
شود که: برای  اش این می به خانه است، و در روایت دیگری لفظ (فخلوھم) آمده است، و معنی

 تر است. ھا اجازۀ بیرون شدن بدھید، و البته روایت اول در این مقام مناسب آن
ن شش چیز در نص حدیث به شش چیز امر کردند، و ای جدر این حدیث نبوی شریف پیامبر خدا  -٢

مذکور است، ولی اینکه: اوامر وارده در این حدیث نبوی شریف برای وجوب است و یا برای ندب، 
 و یا برای ارشاد، ھمۀ این احتمااللت وارد ست.

دارند، امر در اصل برای وجوب است، مگر آنکه  گویند و مقرر می ولی طوری که علماء اصول می 
که معنی آن را از وجوب به ندب و یا اباحت تغیر داده باشد، و این چیز قرینۀ وجود داشته باشد 

کنند، مثل این قول خداوند  ھای ذکر می مورد اتفاق علماء علم اصول است، و برای این قاعده مثال

ْ ﴿فرماید:  متعال که می ۡشِهُدٓوا
َ
]، ولی از این کالم عام قاعدۀ که معرف ٢٨٢[البقره:  ﴾َ�بَاَ�ۡعتُمۡ  إِذَا َوأ

ھای اصول در مدت مدیدی  تغییر امر از وجوب به ندب و یا اباحت باشد، و در ھیج کتابی از کتاب
 که به این علم شریف اشتغال دارم، ندیدم. 

است،  و به توفیق خداوند متعال با تفکر به انواع اوامری که در قرآن کریم و سنت نبوی آمده
تواستم که قاعدۀ که جامع و مانع باشد، در این موضوع وضع نمایم که بیانگر این باشد که امر چه 
وقت برای وجوب، و چه وقت برای غیر وجوب است، و این موضوع را به طور مشروح در کتابی 

ام، و  تهام بیان داش تألیف نموده ر الوصول ألی عل أألصول)یسی(تکه به در علم اصول فقه به نام 
 خالصۀ آن چنین است که: 

                                                 



 ٢٦٣  خلقت یابتدا ]:۵۴[ کتاب

 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  َجالًِسا ُكنُْت : قَاَل  رُصٍَد، بِْن  ُسلَيَْمانَ  َ�نْ  -١٣٨٨
َحُدُهَما �َْستَبَّاِن، َورَُجَالنِ 

َ
وَْداُجُه، َواْ�تََفَخْت  وَْجُهُه، امْحَرَّ  فَأ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  أ

ْعلَمُ  إِ�ِّ «: وََسلَّمَ 
َ َ
ُد، َما َ�نْهُ  َذَهَب  قَالََها لَوْ  لَكَِمةً  أل ُعوذُ : قَاَل  لَوْ  َ�ِ

َ
ِ  أ يَْطاِن، ِمنَ  بِا�َّ  َذَهَب  الشَّ

دُ  َما َ�نْهُ  ُ  َ�َقالُوا» َ�ِ
َ

ِ  َ�َعوَّذْ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  إِنَّ : هل يَْطاِن، ِمنَ  بِا�َّ : َ�َقاَل  الشَّ
 ].٣٢٨٢[رواه ابلخاری: ُجنُوٌن  يِب  َوَهْل 

نشسته بودم  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  سن بن ُصَرداز سلیما -١٣٨٨
 یھا شده بود، و رگ ھا رنگش سرخ دادند، یکی از آن که دو نفر یکدیگر را دشنام می

 گردنش برخاسته بود. 
دانم که اگر این شخص آن کلمه را بگوید،  من کلمۀ را می«فرمودند:  جپیامبر خدا 

ُعوذُ شود، اگر بگوید: ( یابد، از وی دور می این حالتی را که در خود می
َ
هِ  أ  ِمَن  ِباللَّ

ْیَطاِن  ِجْیِم  الشَّ  ».رود از بین مییابد،  ) ھمۀ آنچه را که در خود میالرَّ
 وی.جاز شیطان به خدا پناه ب :گویند می جچون برایش گفتند که پیامبر خدا 

 .)١(ام؟ گفت: مگر من دیوانه

این  –چه این حق غیر، حق خدا باشد و جه حق بنده  -محتوای امر اگر متعلق به حق غیر باشد، 

ْ ﴿امر ھمیشه برای وجوب است، در حق خدا مثل:  �ِيُموا
َ
لَٰوةَ  أ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ  َوَءاتُوا ْ ﴿، و  ﴾ٱلزَّ  َوَ�ِٰهُدوا

 �ِ  ِ ْ ﴿ھا، و در حقوق بنده مثل:  مثال این، و ا﴾ِجَهادِهِ  َحقَّ  ٱ�َّ  إِنۡ ﴿، و ﴾َصُدَ�ٰتِِهنَّ  ٱلنَِّسآءَ  َوَءاتُوا
ْ  رُۡشٗدا ّمِۡنُهمۡ  َءا�َۡستُم ۡمَ�ٰلَُهمۡ  إَِ�ِۡهمۡ  فَٱۡدَ�ُعٓوا

َ
، ولی اگر محتوای امر متعلق به خود شخص مکلف ﴾أ

خودش برگردد، در این صورت  باشد، به طوری که نفع و ضرر انجام دادم امر، و یا مخالفت از آن به

ْ ﴿(امر) ھمیشه برای اباحت است، مثل:  ْ ﴿، و ﴾ٱلنَِّسآءِ  ّمِنَ  لَُ�م َطاَب  َما فَٱنِ�ُحوا آ  فَُ�ُوا  ِممَّ
ۡمَسۡ�نَ 

َ
ْ ﴿، ﴾َعلَۡيُ�مۡ  أ ْۚ  َحلَۡلتُمۡ  إِذَا﴿، و ﴾َرَزۡقَ�ُٰ�مۡ  َما َطّيَِ�ٰتِ  ِمن ُ�ُوا ، و ھمچنین ﴾فَٱۡصَطاُدوا

دیگری، و برای تفصیل بیشتر در این مسئله به کتاب: (تیسیر الوصول ألی علم در ھر مثال 
 ه نمائید.ل) مراجع٢٩٤ -٢٩١األصول) (ص/ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
کرد، (تعوذ) از شیطان برای کسانی   ) این شخص این سخن را از این جھت گفت که فکر می١ 

دانست که تعوذ از شیطان، غضب را نیز خاموش  قرار دارند، و نمی است که در حالت دیوانگی
 سازد، پس این شخص یا از منافقین بود، و یا از کسانی بود که علم دین را نیاموخته بود.  می

غضب از شیطان است، زیرا شیطان از آتش خلق شده است، و «) در حدیث عطیه آمده است که: ٢ 
، و از »قتی که کسی از شما غضب کرد، وضوء بسازدشود، پس و آتش به آب خاموش می

                                                                                                                        



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٢٦٤

يِب  َ�نْ  -١٣٨٩
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  اتلَّثَاؤُُب « :قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

يَْطاِن، ِمنَ  إَِذا الشَّ
َحُدُ�مْ  َ�ثَاَءَب  فَ

َ
هُ  أ َحَدُ�مْ  فَإِنَّ  اْستََطاَع، َما فَلَْ�ُدَّ

َ
 َضِحَك  َها،: قَاَل  إَِذا أ

يَْطانُ   ].٣٢٨٩ [رواه ابلخاری: »الشَّ
خمیازه کشیدن «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -١٣٨٩

ند آن را دفع کند، زیرا وقتی که توا د، تا میآمخمیازه  رااز شیطان است، اگر کسی 
 .)١(»خندد گوید شیطان می کند] و (ھا) می [دھانش را باز می

يِب َ�ْن  -۱۳۹۰
َ
ُ  ريَِضَ  َ�تَاَدةَ  أ ْؤَ�ا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ قَاَل  :قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ  الرُّ

احِلَةُ  ، ِمنَ  الصَّ ِ يَْطاِن، ِمنَ  َواحلُلُمُ  ا�َّ إَِذا الشَّ
َحُدُ�مْ  َحلَمَ  فَ

َ
 َ�نْ  فَلْيَبُْصْق  َ�َافُهُ  ُحلًُما أ

َتََعوَّذْ  �ََساِرهِ،
ْ

ِ  َويل هُ  الَ  فَإِ�ََّها رَشَِّها، ِمنْ  بِا�َّ  ].٣٢٩٢[رواه ابلخاری:  »ترَُضُّ
 روایت است که گفت:  ساز ابوقتاده -۱۳۹۰

ن خواب پریشان از ددیدن خواب نیک از طرف خدا، و دی«فرمودند:  جپیامبر خدا 
اگر کسی خواب پریشانی دید، به طرف چپش ُتف کند، و از  طرف شیطان است،

شیطان به خدا پناه بجوید، [یعنی: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید] زیرا در این 
 ».تواند صورت ضرری بر او رسانده نمی

شود، وقتی  روایت است که گفت: بیشترین وقتی که انسان به غضب خدا نزدیک می سابوالدرداء
روایت است که گفت: آتش غضب را به یادآوری از  /کند، از بکر بن عبدالله است که غضب می

 آتش جھنم خاموش سازید.
 به این حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق  -١
 ) سبب خمیازه کشیدن پر خوردن، و کسالت بدن، و میل به سوی خابیدن است. ١ 
) اینکه خمیازه به شیطان نسبت داده شده است، سببش این است که: ھمین شیطان است که ٢ 

 کوشد تا او را از طاعت خدا دور ساخته انسان را به بر آوردن شھوات نفسانی تشویق نموده، و می
از تحت تاثیر قرار گرفتن شیطان، برحذر   جو به معصیتش گرفتار سازد، از این جھت پیامبر خدا 

 اند.  داشته
 کشند. ) چون خمیازه کشیدن از تأثیر شیطان است، پیامبران (خمیازه) نمی٣ 

                                                                                                                        



 ٢٦٥  خلقت یابتدا ]:۵۴[ کتاب

يِب  َ�نْ  -۱۳۹۱
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  إَِذا«: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

َراهُ  اْستَيَْقَظ 
ُ
َحُدُ�مْ  أ

َ
  َمنَاِمهِ  ِمنْ  أ

َ
أ يَْطانَ  فَإِنَّ  ثََالثًا، فَلْيَْستَنرِْثْ  َ�تَوَضَّ  ىلَعَ  يَِبيُت  الشَّ

 ].٣٢٩٥[رواه اخلباری:  »َخيُْشوِمهِ 
 فرمودند: روایت است که  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۳۹۱

ار نماید، ثنستسازد، سه بار ا شود، و وضوء می وقتی کسی از شما از خواب بیدار می«
 .)١(»خوابد اش می زیرا شیطان در بینی

٩- : اىلَ لِ اهللاِ تَعَ وْ ِ  ِمن �ِيَها َو�َثَّ ﴿ باب: قَ  ﴾َدآبَّةٖ  ُ�ّ

زمین هر خزندۀ را پراکنده  ... و در روی﴿ل خداوند متعال که: ]: این قو۹[ باب
 ﴾ساخت

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -١٣٩٢  َ�ُْطُب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت قاَل:  َ�نُْهَما، ا�َّ
ْفيَتَْ�ِ  َذا َواْ�تُلُوا احلَيَّاِت، اْ�تُلُوا«: َ�ُقوُل  الِمنرَْبِ  ىلَعَ  ، الطُّ ْ�رَتَ

َ
، َ�ْطِمَسانِ  فَإِ�َُّهَما َواأل  ابَلرَصَ

ِ  َ�بْدُ  قَاَل احلَبََل  َو�َْستَْسِقَطانِ  نَا َ�بَيْنَا: ا�َّ
َ
َطارِدُ  أ

ُ
ْ�تُلََها، َحيَّةً  أ

َ
بُو َ�نَاَداِ�  ِأل

َ
َابَةَ  أ

ُ
 َ�ْقتُلَْها، الَ : بل

ِ  رَُسوَل  إِنَّ : َ�ُقلُْت  َمرَ  قَدْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 َذلَِك  َ�ْعدَ  َ�َ�  إِنَّهُ : قَاَل  احلَيَّاِت  بَِقتِْل  أ

 ].٣٢٩٨[رواه ابلخاری: الَعَواِمُر  َوِ�َ  ابُليُوِت، َذَواِت  َ�نْ 
شنیدم که بر  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۳۹۲

ید مارھا را، و بکشید مارھای خط دار را بکش«گفتند:  دادند و می باالی منبر خطبه می

  از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
بینی داخل نموده و به شدت خارج سازد، تا کثافات ) استنثار عبارت از آن است که آب را در ١ 

داخل بینی پاک گردد، و فرق بین استنشاق و استنثار آن است که: استنشاق عبارت از کش 
کردن آب ذریعۀ ھوای سینه به داخل بینی، و استنثار خارج ساختن آن آب به شدت ذریعۀ ھوای 

 سینه از داخل بینی است.
ریف داللت بر این دارد که شیطان در بینی ھر کسی که بخوابد، ) گرچه ظاھر حدیث نبوی ش٢ 

شود، ولی طوری که در احادیث دیگری آمده است، این امر خاص برای کسانی است که  خواب می
کنند، از تاثیر شیطان در امان ھستند، از  از ذکر خدا غافل ھستند، و کسانی که خدا را ذکر می

ذکر خدا سبب در امان ماندن از «فرمودند:  جمبر خدا روایت است که گفت: پیا سابوھریره
 ».شیطان است

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٢٦٦

 [که در پشت خود دو خط سفید دارند]، و مارھای ُدم کوتاه را، زیرا این دو نوع مار، نور
 ».گردند ربایند، وسبب سقط جنین می چشم را می

کردم تا بکشم، ابولبابه مرا  یلله [بن عمر] گفت: ھنگامی که ماری را تعقیب معبدا
به کشتن مارھا امر فرمودند، گفت:  جرا مکش، گفتم: پیامبر خدا صدا زد و گفت: او 

نیانی ھستند که ھا ھمان ج و اینولی بعد از آن از کشتن مارھای خانگی منع کردند، 
 .)١(دنشو یاد می )کنند، و به نام (عوامر ھا زندگی می در خانه

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) در مورد (جن) این امور قابل تذکر است:١ 
در نزد تمام طوائف مسلمین (جن) وجود دارد، و حتی بسیار از طوائف کفار نیز به وجود جن  -أ 

 معتقد اند.
روایت است که گفت: خداوند (جن) را دوھزار سال پیش از آدم  سعمرو بن العاصاز ابن  -ب 

 خلق نمود.
روایت است که فر مودند:  جاز پیامبر خدا  لاصل خلقت جنیان از آتش است از عائشه -ج 

 ».خداوند فرشتگان را از نور، جنیان را از آتش، و آدم را از خاک خلق نمود«
ھا دارای اجسام لطیف، و  باشند، بعضی از آن ھای مختلفی می صورتجنیان جسم دارند، و به  -د 

ا حس  بینند، خداوند برای آن بعض دیگر دارای اجسام کثیفی ھستند، کسانی که جنیان را می
توانند جنیان را ببیند، و کسانی که جنیان را  بینائی خاصی داده است که به ذریعۀ آن می

 باشند. نمیبینند، دارای چنین حس بینائی  نمی
 آورند، از آن جمله: مانند: سگ، گربه، مار و غیره. جنیان خود را به اشکال مختلقی در می -ھـ 
گویند که به طور  (جن) به معنی پوشیده و مخفی است، و (جن) را از این جھت (جن) می -و 

 غالب از چشم پوشیده و مخفی است. 
ھا به این نظر اند که بعضی از انواع  مند، ولی بعضیآشا خورند، و می بنا به قول راجح جنیان می -ز 

آشامند، و با  خورند، و ھم می آشامد، و بعضی از انواع دیگر آن ھم می خورند، و نه می جن نه می
 کنند، و توالد و تناسل دارند.  ھم ازدواج می

ه فرستاده برای جنیان به اتفاق علماء پیامبر خاصی فرستاده نشده است، و تمام انبیاء ک -ح 
 باشند.  ھا می اند، از انسان شده

روایت است که گفت: بعد از اینکه خداوند متال ابوالجن را که به نام  باز ابن عباس -ط 
خواھم که ما  خواھی بخواه، گفت: می شود خلق کرد، برایش گفت: آنچه که می (شوما) یاد می

خاک پنھان شویم، و این چیزھا برای  ببینم ولی دیده نشویم، و بعد از پیری جوان شویم، و در
 جنیان داده شد.
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ھا جنیان را نیز مخاطب قرار  ھا مکلف ھستند، خداوند متعال مانند انسان جنیان ھم مانند انسان -ی

نِّ  َ�َٰمۡعَ�َ ﴿فرماید:  داده و می �ِس  ٱۡ�ِ ھا ثواب و  ]، و اما در اینکه برای آن٣٣[الرحمن:  ﴾َوٱۡ�ِ
: بین علماء اختالف است، عدۀ بر این نظر اند که ثواب جنیان صالح آن است عقابی ھست و یا نه

ھم  /شوند، و نظر امام ابوحنیفه یابند، و بعد از آن به خاک تبدیل می که از آتش نجات می
ھا ثواب  کنند برای آن ھمین چیز است، و اکثر علماء بر این نظر اند که: جنیان از کار نیکی که می

 شوند. دھند، مجازات می و از کار بدی که انجام میشود،  داده می

 َ�ِيٗعا َ�ُۡ�ُُهمۡ  َو�َۡومَ ﴿فرماید:  روند، خداوند متعال می به انفاق علماء جنیان کافر به دوزخ می 
نِّ  َ�َٰمۡعَ�َ  تُم قَدِ  ٱۡ�ِ �ِس�  ّمِنَ  ٱۡستَۡكَ�ۡ ۡوِ�َآؤُُهم َوقَاَل  ٱۡ�ِ

َ
�ِس  ّمِنَ  أ  بِبَۡعٖض  َ�ۡعُضنَا ٱۡستَۡمتَعَ  َر�َّنَا ٱۡ�ِ

 ٓ َجلَنَا َو�َلَۡغنَا
َ
ِيٓ  أ ۡلَت  ٱ�َّ جَّ

َ
ۚ  أ ينَ  َمۡثَوٮُٰ�مۡ  ٱ�َّارُ  قَاَل  َ�َا ۗ  َشآءَ  َما إِ�َّ  �ِيَهآ  َ�ِٰ�ِ ُ  َحِكيمٌ  َر�ََّك  إِنَّ  ٱ�َّ

 ].١٢٨[األنعام:  ﴾َعلِيمٞ 
 ار نظر وجود دارد:روند یا نه؟ چھ ولی آیا جنیان صالح و نیکوکار به بھشت می 
روند، و در قیامت برعکس آنچه که  گوید: این نوع جنیان به بھشت می می /حارث محاسبی - 

 بینند.  ھا ما را نمی بینیم، و آن ھا را می در دنیا بودند، ما آن
ھا را  روند بلکه در کنار بھشت قرار دارند، ما آن گویند که به بھشت نمی جمھور علماء می - 

 بینند.  ھا ما را نمی ، و آنبینیم می
 ھا به اعراف ھستند. گویند که: آن عدۀ می - 
 و باآلخره عدۀ بر این نظر اند، که باید در این مسئله توقف نمود، و از اظھار نظر خودداری کرد. - 
تر باشد، زیرا موضوع رفت نرفتن جنیان به بھشت از غیبیات و  و شاید ھمین نظر اخیر صحیح 

توان نظر متیقنی داد، لذا  مسائل متعلق به آخرت است، و در این مسائل بدون خبر ثابت نمی
 .والله تعالی أعلمتوقف کردن در چنین مسائلی اسلم واصح است، 

روند، باید گفت که  صنافی به بھشت و چه اصنافی به دوزخ می) در مورد اینکه از مخلوقات جه ا٢ 
 شوند: مخلوقات از این منظور به شش قسم تقسیم می

ھا  رود، و این ھا کسی به دوزخ نمی روند، و از بین آن شان به بھشت می ھائی اند که ھمۀ آن -أ 
 فرشتگان ھستند.

ھا  رود، و این ھا به بھشت نمی از آنروند، و کسی  شان به دوزخ می ھائی اند که ھمۀ آن -ب 
 شیاطین ھستند.

ھا  ھا انسان روند، و این ھا به دوزخ می ھا در بھشت، و بعضی از آن ھائی که بعضی از آن آن -ج 
 روند.  ھا به دوزخ می ھا به بھشت، و کافر و مجرم و ظالم آن ھستند، که مؤمن آن

به  –بنا به قول اکثریت  –ھا  روند، و بعض دیگرآن ھا به دوزخ می ھائی اند که بعضی از آن آن -د 
 ھا جنیان ھستند.   شوند، و این روند و خاک می بھشت نمی
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ُ باب -١٠ ريْ لِمِ  الِ م : خَ نَمٌ  املُسْ تَّ  غَ عَفَ  عُ بيَ بَالِ  شَ  اجلِ

 چراند ها می ها را بر سر کوه ]: بهترین مال مسلمان گوسفندانی است که آن۱۰باب [

يِب  َ�نْ  -١٣٩٣
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُس «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ
 َرأ

ْوَ  الُ�ْفرِ 
َ

ِق، � ْهِل  َواخلُيَالَُء يِف  َوالَفْخرُ  الَمرْشِ
َ
اِدينَ  َواِإلبِِل، اخلَيِْل  أ ْهِل  َوالَفدَّ

َ
 الَوَ�ِر، أ

ِكينَةُ  ْهِل  يِف  َوالسَّ
َ
 ].٣٣٠١[رواه ابلخاری:  »الَغنَمِ  أ

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -١٣٩٣
و در  اساس کفر به طرف مشرق، و فخر و تکبر در صاحبان اسپ و شتر،«

 .)١(»رامی در صاحبان گوسفند استکاران خانه پالس، و آ عتزرا

يِب  َ�ْمٍرو بِْن  ُ�ْقبَةَ  َ�نْ  -۱۳۹۴
َ
ُ  ريَِضَ  َمْسُعودٍ  أ َشارَ : قَاَل  ، َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  أ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْوَ  �ِيَِدهِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ

الَ  ُهنَا، َها َ�َمانٍ  اِإليَمانُ « َ�َقاَل  ايلََمِن  �
َ
 يِف  الُقلُوِب  وَِغلََظ  الَقْسَوةَ  إِنَّ  أ

روند، و نه به دوزخ، بلکه بعد از انتقام مظلوم از ظالم خاک و  ھائی اند که نه به بھشت می آن -ھـ 
 ھا حیوانات ھستند.  شوند، و این نابود می

ھا منتفی است، و  شوند، و در نتیجه موضوع بھشت و دوزخ از آن نمی ھائی اند که حشر آن -و 
 باشند. ھا سائر حشرات می این

) در حدیث نبوی شریف از نوع ماری به نام (عوامر) یاد شده است، و این نوع مارھا را از این ٣ 
از دارد کنند، و در مورد اینکه کشتن مارھای خانگی جو گویند که عمر زیاد می جھت (عوامر) می

گوید: این حکم، خاص برای مارھایی است که  می /یا نه نظرات مختلفی وجود دارد، امام مالک
ھای دیگر، در این حکم شامل نیست، زیرا در  کنند، و مارھای خانه ھای مدینه زندگی می در خانه

و  - گروھی از جنیان مدینه مسلمان شدند،«فرمودند:  جصحیح مسلم آمده است که پیامبر خدا 
ھا اجازه بدھید، اگر بعد از  ھا را دیدید، سه روز برای آن اگر چیزی از آن -به صورت مار در آمدند، 

 ھا شیطان ھستند.  ھا را بکشید که آن آن برای شما نمایان شدند، آن
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ی که به طرف شرق مدینۀ منوره قرار ) این حدیث داللت بر شدت کفر مجوس دارد، زیرا کسان١ 

ھا مردم متکبر و خود خواھی بودند، و از تکبر بسیارشان  ھا بودند، و این داشتند، ھمین مجوس
گوید: از عالئم شدت کفر  می /را پاره کرد، امام طبری جھا نامۀ پیامبر خدا  بود که پاشاه آن

پرستیدند، در مدت ھزار سال  میپرسند، و آتشی را که  اھل مشرق آن است که: آتش را می
 خاموش نگردید، و بیست و پنج ھزار سدنه داشتند.

                                                                                                                        



 ٢٦٩  خلقت یابتدا ]:۵۴[ کتاب

اِديَن، ُصولِ  ِعنْدَ  الَفدَّ
ُ
ْذنَاِب  أ

َ
يَْطانِ  قَْرنَا َ�ْطلُعُ  َحيُْث  اِإلبِِل، أ [رواه  »َوُمرَضَ  َر�ِيَعَة، يِف  الشَّ

 ].٣٣٠٢ابلخاری: 
شد روایت است که گفت: پیامبر با )١(ساز عقبه بن عمرو که ابومسعود -۱۳۹۴

 به دست خود به طرف یمن اشاره نموده و فرمودند: جخدا
شتر است،  ، و قساوت و سخت دلی از صاحبان گاو، و از صاحباننایمان از اھل یم«

[یعنی: فتنۀ شیطان] بروز  ھای شیطان ر است که شاخو از منطقۀ ربیعه و مض
 .)٢(»کند می

باشد،  وی عقبه بن عمرو بن ثعلبه بدری است، شھرتش بیشتر به کنیتش که ابومسعود باشد، می -١
گویند که در بدر سکونت داشت، نه آنکه در غزوۀ بدر اشتراک نموده  او را از این جھت بدری می

 .)٣/٤١٩اسد الغابه (بود، و او را امیر کوفه مقرر نمود،  ساران علیباشد، از ی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھا از ھر مردم دیگری  فرمودند که: ایمان از اھل یمن است، زیرا آن ج) از این جھت پیامبر خدا ١ 

د، و مردم یمن در زمان نبی تر و دبون مشقت و مشکالت ایمان را پذیرا گردیدن به طریق آسان
 جو بعد از آن متصف به این صفت بودند، و از مشھورترین کسانی که بعد از نبی کریم  جکریم 

 باشند.  متصف به این صفت بودند، اویس قرنی، و ابومسلم خوالنی، و غیره می
ی که قبال طور –) نسبت دادن ایمان به اھل یمن، به معنی نفی ایمان از دیگران نیست، بلکه ٢ 

 عبارت از سرعت قبول ایمان از طرف این مردم است.  –متذکر شدیم 
) بعضی از علماء بر این نظر اند که مراد از اھل یمن در این حدیث شریف اھل مکۀ مکرمه و ٣ 

این سخن را در تبوک گفتند، و مکۀ مکرمه و مدینۀ  جباشند، زیرا پیامبر خدا  مدینۀ منوره می
 شود.  ه انسان به تبوک باشد، به طرف یمن واقع میمنوره در وقتی ک

ھا از یمن است، ولی دو  باشند، زیرا اصل آن گویند که مراد از آن مردم انصار می ) و بعضی می٤ 
در وقت گفتن این سخن  جرسد، زیرا پیامبر خدا  احتمال اخیر تا اندازۀ دور از حقیقت به نظر می

رساند،  با دست خود به طرف یمن اشاره نمودند، و این می –طوری که در متن حدیث آمده است  –
ھا به این صفت تنھا در  که مراد از این مردم اھل یمن ھستند، نه دیگران، و اینکه مقصد اتصاف آن

والله باشد، و یا آنکه شکل استمراری داشته باش، ھردو احتمال وارد است،  جزمان نبی کریم 
 .تعالی أعلم
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يِب  َ�نْ  -۱۳۹۵
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 َسِمْعتُمْ  إَِذا«: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

يََ�ةِ  ِصيَاحَ  لُوا ادلِّ
َ
َ  فَاْسأ ْت  فَإِ�ََّها فَْضِلِه، ِمنْ  ا�َّ

َ
 َ�تََعوَُّذوا احِلَمارِ  نَِهيَق  َسِمْعتُمْ  َو�َِذا َملاًَك، َرأ

 ِ يَْطاِن، ِمنَ  بِا�َّ ى فَإِنَّهُ  الشَّ
َ
 ].٣٣٠٣[رواه ابلخاری:  »اَشيَْطانً  َرأ

 فرموند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۳۹۵
اش را طلب  ھا را شنیدید، از خداوند متعال فضل و مھربانی وقتی که بانگ خروس«

اند، و اگر آواز خری را شنیدید، از شیطان به خدا پناه  ھا فرشتۀ را دیده کنید، زیرا آن
 .)١(»را دیده استببرید، زیرا او شیطان 

ُ  ريَِضَ َوَ�نُْه  -۱۳۹۶ ةٌ  فُِقَدْت «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ مَّ
ُ
 بَِ�  ِمنْ  أ

اِ�يَل  َراَها الَ  َو�ِ�ِّ  َ�َعلَْت، َما يُْدرَى الَ  إرِْسَ
ُ
  أ

َّ
َانُ  لََها وُِضعَ  إَِذا الَفاَر، إِال

ْ
بل

َ
 �رَْشَْب، لَمْ  اِإلبِِل  أ

َانُ  لََها وُِضعَ  َو�َِذا
ْ

بل
َ
اءِ  أ َ�ْت  الشَّ ثُْت  »رَشِ نَْت : َ�َقاَل  َكْعبًا فََحدَّ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعَت  أ

ُ؟ وََسلَّمَ   : َ�ُقلُْت  ِمَراًرا، يِل  قَاَل  َ�َعْم،: قُلُْت  َ�ُقوهلُ
ُ
قَْرأ

َ
فَأ

َ
 ].۳۳۰۵[رواه ابلخاری:  اتلَّْوَراَة؟ أ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۱۳۹۶

 ئل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسا -١
) نزول ملک سبب رحمت است، و اگر انسان در وقت نزول ملک طلب رحمت نماید، شاید ١

دعایش به آمین ملک موافقت نموده و سبب رحمت خداوند بر وی شود، و خداوند متعال در 
بانگ  خروس خواصی عجیبی را نھاده است و از ھمه مھمتر آنکه در شب و روز در اوقات معینی

ھا  کند، که شب و یا روز کوتاه و یا دراز باشد، مثال: در تابستان که شب زند، و برایش فرق نمی می
کوتاه و روزھا دراز است، اگر خروسی باشد که نیم ساعت قبل از طلوع فجر بانگ بزند، و در 

از نماز فجر  شود، باز ھمانگونه نیم ساعت پیش ھا دراز می زمستان که بالعکس روزھا کوتاه و شب
ھا به طور عموم تا جایی دقیق است که بعضی از علماء در  زند، و این بانگ زدن خروس بانگ می

زد، اعتماد کردن  اند که: اگر خروسی بود که به طور منظم بانگ می گفته /مذھب امام شافعی
 بر بانگ او در تعیین وقت نماز جواز دارد. 

در مسند امام احمد، و سنن ابوداود رحمھما الله از حدیث زید بن خالد جھنی آمده است که  
، و البته »کند خروس را دشنام ندھید، زیرا او به سوی نماز دعوت می«فرمودند:   جپیامبر خدا 

این طور نیست که او به بانگ زدن خود بگوید که: به نماز بروید، بلکه مقصد آن است که چون در 
 سازد. متوجه نمازش می –خصوصا در نماز فجر  –زند، شخص نماز خوان را  وقت معینی بانگ می
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کنم  نشد که چه کردند؟ و من فکر نمی هاسرائیل ُگم شدند، و دانست گروھی از بنی«
ی ھا چیز دیگری باشند، [و از ھمین سبب است که] اگر برا ھا جز ھمین موش نآکه 
 ».خورند گوسفند گذاشته شود، می خورند، و اگر شیر ھا شیر شتر گذاشته شود، نمی آن

 گفتم: سگوید]: این سخن را برای َکعب می س[ابوھریره
 گفتند؟ چنین می جگفت: تو خودت شنید که پیامبرخدا 

تا باآلخره به جوابش گفتم: مگر من  ،گفتم: بلی، چندین بار این سؤال را از من کرد
 ؟)١(خوانم تورات می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) در اینکه کعب سخن ابوھریره برای بار اول قبول نکرد، و به طور مکرر پرسید که: (تو خودت ١ 

ش این است که مسخ انسان به موش برایش گفتند)؟ سبب چنین می جشنیدی که پیامبر خدا 
گفته باشند،  جخواست متاکد شود که اگر این سخن را پیامبر خدا  تعجب آور بود، و با این ھم می

 باید به سر و چشم قبول کرد و جای برای تردید وجود ندارد.
؟ خوانم به طور استفھام گفت که: مگر من تورات می سدر جواب کعب س) اینکه ابوھریره٢ 

گویم، برای دانستن آن جز وحی  خوانم، و این چیزی را که می معنایش این است که تورات نمی
بر کس  جخوانم، و وحی ھم جز بر پیامبر خدا  طریق دیگری وجود ندارد، و چون من تورات نمی

 از کس دیگری نیست. جشود، لذا این سخن جز از پیامبر خدا  دیگری نازل نمی
مسوخ نسلی ھست یا نه بین علماء اختالف است، ابواسحاق زجاج و ابن عربی ) در اینکه برای م٣ 

باشند، ولی جمھور  گویند: بوزینگان فعلی از نسل ممسوخ شدگان می با تمسک بر این حدیث می
در صحیح  سشان حدیث ابن مسعود گویند که ممسوخ توالد و تناسلی ندارد، و دلیل علماء می

سازد و یا مسخ  خداوند ھر قومی را که ھالک می«فرمودند:  جمسلم است که پیامبر خدا 
دھند که این گفتۀ پیامبر  ، و از حدیث باب چنین جواب می»دھد نماید، برایش نسلی قرار نمی می

پیش از وحی آمدن به حقیقت امر بود، و از اینجا است که در این حدیث به صیغۀ جزم و  جخدا 
به  سکنم که چنین باشد، ولی در حدیث ابن مسعود فکر میاند، بلکه گفتند:  یقین خبر نداده

 طور یقین نفی نمودند.
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اباب:  -١١ عَ  إِذَ قَ ب وَ ابِ  يفِ  ابُ الذُّ َ مْ  رشَ كُ دِ لَ  أَحَ هُ فَ سْ مِ إِنَّ  يَغْ دِ أَ  يفِ  فَ يْهِ  حَ نَاحَ اءً  جَ  دَ

يفِ   وَ رَ اءً  األُخْ فَ  شِ

]: اگر مگس در نوشیدنی شما افتاد، او را غوطه دهید، زیرا در یک بالش ۱۱باب [
 مرض و در بال دیگرش شفا است

ُ  ريَِضَ َوَ�نُْه  -١٣٩٧ بَاُب  َوَ�عَ  إَِذا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : َ�ُقوُل  َ�نُْه، ا�َّ  اذلُّ
اِب  يِف  َحِدُ�مْ  رَشَ

َ
ْخَرى َداءً  َجنَاَحيْهِ  إِْحَدى يِف  فَإِنَّ  يِلَْ�ِْعُه، ُ�مَّ  فَلْيَْغِمْسهُ  أ

ُ
[رواه  »ِشَفاءً  َواأل

 ].٣٣٢٠ابلخاری: 
اگر مگس : «دفرمودن جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابوھریره -١٣٩٧

در نوشیدنی کسی از شما افتاد، آن را غوطه دھد، سپس آن را بیرون آورد، زیرا در یک 
 .)١(»بالش مرض و در بال دیگرش شفا است

ُ  ريَِضَ َوَ�نُْه  -١٣٩٨ ِ  رَُسولِ  َ�نْ  َ�نُْه، ا�َّ ةٍ  ُغِفرَ : قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 ِالْمَرأ

ِس  ىلَعَ  بَِ�لٍْب  َمرَّْت  ُموِمَسٍة،
ْ
َها، َ�َ�ََعْت  الَعَطُش، َ�ْقتُلُهُ  اَكدَ : قَاَل  يَلَْهُث، َريِكٍّ  َرأ  ُخفَّ

ْوَ�َقتْهُ 
َ
َماِرَها، فَأ ُ  َ�َ�ََعْت  خِبِ

َ
 ].٣٣٢١[رواه ابلخاری:  »بَِذلَِك  لََها َ�ُغِفرَ  الَماِء، ِمنَ  هل

برای زن «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبرخدا  سز ابوھریرهو ا -١٣٩٨
فاحشۀ آمرزیده شد، [و سبب آمرزیدنش آن بود که] گذر آن زن بر سگ تشنۀ افتاد که 

آورد و به چادرش بست و [از گی به ھالکت است، موزۀ خود را در بر سر چاھی از تشن
 .)٢(»زیده شدآن چاه] برای آن سگ آب کشید، به این سبب برایش آمر

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
آنچه که در این حدیث آمده است این است که اگر مگسی در نوشیدنی شما افتاد، آن را در آن  

از بیرون آوردن مگس، آن نوشیدنی غوطه دھید، و سپس آن را بیرون آورید، و اینکه بعد 
نوشیدنی را بنوشید یا نه؟ در حدیث از آن ذکری نرفته است، بنابراین اگر ثابت شود نوشیدنی که 

گردد، باید از نوشیدن آن  در آن مگس افتاده است، فاسد شده است، و نوشیدن آن سبب ضرر می
 تفاق علماء روا نیست.گردد، به ا خودداری شود، زیرا خوردن و نوشیدن چیزی که سبب ضرر می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
شود که خداوند متعال از لطف و کرم خود گناه بزرگی را به عمل اندکی مورد بخشایش  ) می١  

 قرار دھد. 
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ھا کار نیک و مقبولی است، نیکوئی کردن برای  ) ھمان طوری که نیکوئی کردن برای انسان٢ 
 ار نیک و مقبولی است.حیوانات نیز ک

) کسی که مرتکب گناه کبیره شده است، مانعی نیست که خداوند متعال اعمالی نیکش را قبول ٣ 
 نموده، و برایش از آن اعمال نیک ثواب بدھد.

                                                                                                                        





 
 

ادِيثِ األنبِيَاءِ  -٥٥  كتابُ أحَ

 )١(†اخبار انبیاء :]۵۵کتاب [ 

تِ  -١ يَّ رِّ ذُ مَ وَ لْقِ آدَ  هِ خَ

 ]: خلقت آدم و ذریۀ آن۱باب [

يِب  َ�نْ  -۱۳۹۹
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ُ  َخلََق « :قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ  ا�َّ

ُ  آَدمَ 
ُ

َِك  ىلَعَ  فََسلِّمْ  اْذَهْب : قَاَل  ُ�مَّ  ِذَرااًع، ِستُّونَ  َوُطوهل
َ

وئل
ُ
 َما فَاْستَِمعْ  الَمَالئَِ�ِة، ِمنَ  أ

يَّتَُك  ُ�َيُّونََك، ِ
َ

يَّةُ  حت ِ
َ

�َِّتَك، َوحت َالمُ  َ�َقاَل  ُذرِّ َالمُ : َ�َقالُوا َعلَيُْ�ْم، السَّ ، َورمَْحَةُ  َعلَيَْك  السَّ ِ  ا�َّ
، َورمَْحَةُ : فََزاُدوهُ  ِ  »اآلنَ  َحىتَّ  َ�نُْقُص  اخلَلُْق  يََزلِ  فَلَمْ  آَدَم، ُصوَرةِ  ىلَعَ  اجلَنَّةَ  يَْدُخُل  َمنْ  فلَُكُّ  ا�َّ

 ].۳۳۲۶[رواه ابلخاری: 
 روایت است که فرمودند:  جپیامبر خدا  از ساز ابوھریره -۱۳۹۹

خداوند متعال آدم را خلق کرد، و طولش شصت ذرع بود، بعد از آن برایش گفت: «
گویند؟ و  چه میتو را  برو و برای این گروه از مالئکه سالم بده! و بشنو که جواب سالم

 گویند تحیۀ تو و ذریۀ تو خواھد بود.  چیزی که می

 .السالم عليكمرفت و بر مالئکه سالم داد] و گفت:  ÷[آدم

 در اینجا دو نقطه قابل تذکر است: -١
پرسیدم: تعداد انبیاء چه قدر  ج) در صحیح ابن حبان آمده است که ابوذر گفت: از پیامبر خدا ١ 

اند؟  ھا چه قدر به رسالت برگزیده شده است فرمودند: یکصد و بیست ھزار، پرسیدم: از بین آن
 فرمودند: سه صد و سیزده نفر.

ھا عبارت اند از: آدم،  عجمی است، به استثنای چھار نفر، و آن ÷) اسمای تمام انبیاء الله٢ 
 .والسالم ةعلیھم الصالصالح، شعیب و محمد 
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 جه) را زیاد کردند، و [پیامبر خداحمة اللر(وھا  ، و آنالسالم عليك ورمحة اهللاگفتند: 
شود، و  شود، به شکل اولی آدم داخل می فرمودند]: ھر کسی که به بھشت داخل می
 .)١(»شوند خالیق تا حاال به استمرار خرد و کوچک می

�ٍَس  َ�نْ  -۱۴۰۰
َ
ُ  ريَِضَ  أ ِ  َ�بْدَ  بَلَغَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ ُ  ريَِضَ  َسَالمٍ  ْ�نَ  ا�َّ  رَُسولِ  َمْقَدمُ َ�نُْه  ا�َّ

 ِ تَاُه، الَمِدينَةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
  َ�ْعلَُمُهنَّ  الَ  ثََالٍث  َ�نْ  َسائِلَُك  إِ�ِّ : َ�َقاَل  فَأ

َّ
 نيَِبٌّ  إِال

ُل  َما: قَاَل  وَّ
َ
اِط  أ رْشَ

َ
اَعِة؟ أ ُل  َوَما السَّ وَّ

َ
ُ�لُهُ  َطَعامٍ  أ

ْ
ْهُل  يَأ

َ
يِّ  َوِمنْ  اجلَنَِّة؟ أ

َ
ءٍ  أ عُ  يَشْ ِ�ْ�َ  ُ

َ
  الَودل

َ
 إِىل

�ِيِه؟
َ
يِّ  َوِمنْ  أ

َ
ءٍ  أ   َ�ْ�ِعُ  يَشْ

َ
؟ إِىل ْخَواهِلِ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  أ ِ� « وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ َ  بِِهنَّ  َخربَّ

�ُل  آنًِفا ِ  َ�بْدُ  َ�َقاَل : قَاَل  »ِجرْبِ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  الَمَالئَِ�ِة، ِمنَ  ايلَُهودِ  َعُدوُّ  َذاكَ  ا�َّ  َص�َّ  ا�َّ
ا: " وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  مَّ

َ
ُل  أ وَّ

َ
اِط  أ رْشَ

َ
اَعةِ  أ رُْشُ  َ�نَارٌ  السَّ

َ
قِ  ِمنَ  انلَّاَس  حت   الَمرْشِ

َ
ا الَمْغِرِب، إِىل مَّ

َ
 َوأ

ُل  وَّ
َ
ُ�لُهُ  َطَعامٍ  أ

ْ
ْهُل  يَأ

َ
ا ُحوٍت، َكِبدِ  فَِزَ�اَدةُ  اجلَنَّةِ  أ مَّ

َ
بَهُ  َوأ ِ  يِف  الشَّ

َ
 َغيِشَ  إَِذا الرَُّجَل  فَإِنَّ : الَودل

ةَ 
َ
بَهُ  اَكنَ  َماُؤهُ  فََسبََقَها الَمْرأ ُ، الشَّ

َ
بَهُ  اَكنَ  َماُؤَها َسبََق  َو�َِذا هل ْشهَ : قَاَل "  لََها الشَّ

َ
نََّك  دُ أ

َ
 رَُسوُل  �

، ِ ِ  رَُسوَل  يَا: قَاَل  ُ�مَّ  ا�َّ نْ  َ�بَْل  بِإِْسَالِ�  َعِلُموا إِنْ  ُ�ُهٌت، قَْومٌ  ايلَُهودَ  إِنَّ  ا�َّ
َ
لَُهمْ  أ

َ
 َ�َهتُوِ�  �َْسأ

ِ  َ�بْدُ  وََدَخَل  ايلَُهودُ  فََجاَءِت  ِعنَْدَك، ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ابَليَْت، ا�َّ يُّ « وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 أ

ِ  َ�بْدُ  ِ�يُ�مْ  رَُجٍل  ْعلَُمنَا، قَالُوا »َسَالمٍ  ْ�نُ  ا�َّ
َ
ْعلَِمنَا، َوا�ْنُ  أ

َ
نَا، أ ْخَ�ُ

َ
نَا، َواْ�نُ  َوأ ْخَ�ِ

َ
 َ�َقاَل  أ

ِ  رَُسوُل  ْ�تُمْ « وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
فََرأ

َ
ْسلَمَ  إِنْ  أ

َ
ِ  َ�بْدُ  أ اَعَذهُ : قَالُوا »ا�َّ

َ
ُ  أ  َذلَِك، ِمنْ  ا�َّ

ِ  َ�بْدُ  فََخَرجَ  ِْهمْ  ا�َّ
َ

ْشَهدُ : َ�َقاَل  إيِل
َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال ْشَهدُ  ا�َّ

َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ ، رَُسوُل  ُ�َمَّ ِ : َ�َقالُوا ا�َّ

نَا، نَا، َواْ�نُ  رَشُّ  ].٣٣٢٩[رواه ابلخاری: ِ�يِه  َوَوَ�ُعوا رَشِّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١

یعنی:  »فانت� اتلناقص إىل هذه األمه«فرمودن:  ج) در روایتی آمده است که پیامبر خدا ١ 
کوچک شدن و کم شدن بنی آدم به این امت به پایان رسیده است، و بعد از این کم شدنی 

 نیست.
گوید:  شود، قتاده می در بھشت به ھمین کنیت خود یاد می(ابومحمد) است، و  ÷) کنیت آدم٢ 

شود، آن اظھار شرف برای پیامبر خدا  به کنیت خود یاد نمی ÷در بھشت ھیچ پیامبر جز آدم
 است. جمحمد 
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از آمدن پیامبر  سروایت است که گفت: برای عبدالله بن سالم سانساز  -۱۴۰۰
به جز از  رابه مدینۀ منوره خبر رسید، نزدشان آمد و گفت: من سه چیزی  جخدا 

پرسم: اولین عالمت قیامت چیست؟ و اولین  میداند از شما  پیامبر کس دیگری نمی
ب شباھت طفل به ه چیز سبخورند کدام است؟ و چ می طعامی را که اھل بھشت

 شود؟  ھایش) می ه چیز سبب شباھت طفل به ماماھایش (دائیپدرش، و چ
 ».خبر داد مھمین اآلن جبرئیل از این چیزھا برای«فرمودند:   جپیامبر خدا 

ید که عبدالله بن سالم گفت که: از بین مالیکه دشمن قوم یھود وگ می سانس
 .)١(ھمین ملک است

ولین عالمت قیامت آتشی است که مردم را از طرف ا«فرمودند:  جپیامبر خدا 
خورند، زیادی جگر  راند، و اولین طعامی را که اھل بھشت می مشرق به طرف مغرب می

ماھی است، یعنی: جگر گوشۀ ماھی است]، و سبب شباھت طفل آن است: که در وقت 
ب زن مرنگ پدر، و اگر آآب مرد سبقت نماید، طفل ھجماع کردن شخص با زنش، اگر 
 ».شود سبقت نماید، طفل شبیه مادر می

ھستی، و بعد از آن گفت: یا  جدھم که تو پیامبر خدا  عبدالله گفت: گواھی می
ھا  گری ھستند، اگر از مسلمان شدنم پیش از اینکه از آن رسول الله! یھود مردم بھتان

د، ھمان بود [دربارۀ من سؤال نمائید] خبر شوند، بر من در نزد شما بھتان خواھند کر
 و عبدالله به خانه داخل شد. که یھود آمدند

عبدالله بن سالم در بین شما چگونه «[برای مردم یھود] گفتند:  جپیامبر خدا 
 ؟»شخصیتی است

 گفتند: داناترین ما، و فرزند داناترین ما است، و بھترین ما، و فرزند بھترین ما است.
 ؟»گوئید اگر عبدالله مسلمان شود چه می«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 گفتند: خدا او را از این چیز حفظ نماید.

کرد، و  دانستند که احکام خدایی را نازل می را دشمن خود می ÷یھود از این جھت جبرئیل -١
گردید، مثال: سبب واجب شدن نماز، روزه، و  دن آن احکام میھا در انجام دا سبب مکلفیت آن

خواستند که ھیچ مکلیفتی در  ھا می شد، و آن تحریم زنا و سود خواری، و امثال این چیزھا می
 واجبات و محرمات نداشته باشند، ھرچه خواستند بکنند و ھرچه خواستند نکنند.
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دُ (انۀ که در آن پنھان شده بود] برآمد و گفت: عبدالله [از خ هَ هَ  الَ  أَنْ  أَشْ  اهللاَُّ إِالَّ  إِلَ

دُ  هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ ولُ  حمُ سُ  ».)اهللاَِّ رَ
 ام دادند.زند بدترین ما است، و او را دشنگفتند که او بدترین ما، و فر

ُ  ريَِضَ نُْه و�َ  -۱۴۰۱ اِ�يَل  َ�نُو لَْوالَ «وََسلََّم قاَل:  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ  لَمْ  إرِْسَ
اءُ  َولَْوالَ  اللَّْحُم، َ�َْ�ِ  ُنَّ  لَمْ  َحوَّ ْ�ىَث  ختَ

ُ
 ].۳۳۳۰[رواه ابلخاری:  »َزوَْجَها أ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  سو از انس -۱۴۰۱
] ÷شد، و اگر حواء [ھمسر آدم بود، گوشت فاسد نمی اسرائیل نمی اگر بنی«
 .)١(»کرد بود، ھیچ زنی به شوھرش خیانت نمی نمی

�ٍَس  َ�نْ  -۱۴۰۲
َ
ُ  ريَِضَ  أ  «: يَْرَ�ُعهُ  َ�نْهُ  ا�َّ

َ
َ  نَّ أ ْهَونِ  َ�ُقوُل  ا�َّ

َ
ْهِل  ِأل

َ
نَّ  لَوْ  :َعَذابًا انلَّارِ  أ

َ
 لََك  أ

رِْض  يِف  َما
َ
ءٍ  ِمنْ  األ َُك  َ�َقدْ : قَاَل  َ�َعْم،: قَاَل  بِِه؟ َ�ْفتَِدي ُكنَْت  يَشْ تلْ

َ
ْهَونُ  ُهوَ  َما َسأ

َ
 َهَذا ِمنْ  أ

نَْت 
َ
نْ  آَدَم، ُصلِْب  يِف  َوأ

َ
َ�يَْت  يِب، �رُْشِكَ  الَ  أ

َ
  فَأ

َّ
ْكَ  إِال  ].۳۳۳۴ [رواه ابلخاری: »الرشِّ

خداوند «روایت است که فرمودند:  جبه نقل از پیامبر خدا  سانس از -۱۴۰۲
متر است، [این شخص ابوطالب دوزخیان که عذابش از ھمه کاز  متعال برای یکی

بود، جھت خالصی خود  گوید: اگر تمام آنچه که در روی زمین است از تو می است]، می
 دادی؟ می

 دادم]. گوید: بلی [می می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
شد، این است که اولین کسی که سبب  بود، گوشت فاسد نمی اسرائیل نمی ) سبب آنکه اگر بنی١ 

اسرائیل بود، زیرا ھنگامی که در دشت (تیه) خداوند پرندۀ  فاسد شدن گوشت گردید، قوم بنی
 کردند تا خوردند، و چیزی را ذخیره می ھا فرستاد، چیزی را از آن پرندگان می (سلوی) را برای آن

کرد، ولی این قوم سرکش و دنیا پرست  ھا را از این کار منع می آن ÷شد، و موسی آنکه فاسد می
 دادند. به گفتۀ این نبی مرسل گوش نمی

بود،  ÷) چنانچه اولین زنی که بر شوھرش وسوسه کرد او او را فریب داد، (حوا) ھمسر آدم٢ 
ل آنکه از خوردن آن منع شده بود، و را تشویق به خوردن گندم کرد، حا ÷زیرا او بود که آدم

 ھیمن خوردن گندم سبب خارج ساختن او و ھمسرش از بھشت گردید.
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آدم بودی چیز بسیار  گوید: من از تو ھنگامی که ھنوز در پشت ودن متعال میخدا
ه نمودم، و آن این بود که به من شریک نیاوری، ولی تو جز شرک آوردن، کمتری مطالب

 .)١(»چیز دیگری را قبول نکردی

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -۱۴۰۳ ُ  ريَِضَ  ا�َّ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  الَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
  ُظلًْما، َ�ْفٌس  ُ�ْقتَُل 

َّ
لِ  آَدمَ  ابِْن  ىلَعَ  اَكنَ  إِال وَّ

َ
نَّهُ  َدِمَها، ِمنْ  ِكْفٌل  األ

َ
ُل  ِأل وَّ

َ
[رواه  »الَقتَْل  َسنَّ  َمنْ  أ

 ].۳۳۳۵ابلخاری: 
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عبدالله -۱۴۰۳

نیست که به غیر حق کشته شود مگر آنکه بر فرزند اول آدم از آن قتل ھیچ کسی «
 .)٢(»ی است، زیرا او اولین کسی بود که کشتن به غیر حق را رواج دادھگنا

مراد از شرک، مطلق کافر شدن به خدا است، خواه از طریق شرک باشد، و خواه از طری انکار اصل  -١
 الوھیت، و یا به ھر طریق دیگری.

 از مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 قابیل، و آنکه کشته شد ھابیل بود. ) قاتل ١ 
از اوالد خود، دختر یک بطن را با پسر بطن دیگر به نکاح  ÷) و سبب این قتل آن بود که آدم٢ 

داد، قابیل با (أقلیما) از یک بطن متولد شده بود، و ھابیل با (لیوذا) از بطن دیگر، (أقلیما)  می
ای ھابیل به نکاح بدھد، قابیل قبول نکرد و خواست او را بر می ÷بسیار زیبا بود، و چون آدم

 گفت: من به خواھر خود از ھابیل مستحق ترم.
ھا خواست تا قربانی تقدیم نمایند، از ھر کدام که قبول شد، أقلیما از آن باشد، ھابیل  آدم از آن

قدیم چوپان بود و قوچ فربه و کالنی را قربانی کرد، و قابیل کشتمند بود، طعام نا مرغوبی را ت
خورد، و ھمان بود که آتشی آمد و  آمد و آن را می نمود، و عالمت قبول قربانی آن بود که آتشی می

 قربانی ھابیل را خورد، ولی مال قابیل به جای خود باقی ماند. 
دانست که او را  و با آن ھم قابیل این فیصله را نپذیرفت و به فکر کشتن ھابیل برآمد، ولی نمی 

برساند، تا اینکه شیطان به صورت شخصی آمد، و سر مرغی را بر روی سنگی چگونه به قتل 
گذاشت و با سنگ بر سر آن مرغ کوبید، و قابیل نیز به ھمان طریق ھابیل را کشت، و در اینکه 
قتل در کدام سرزمین و در کجا صورت گرفته است، روایات و اقوال مختلفی وجود دارد، و آنچه 

  ت که این در سرزمین ھند واقع گردید.که مشھورتر است این اس
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لِ اهللا:  -٢ وْ  ﴾ٱۡلَقۡرَ�ۡ�ِ  ذِي َعن لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿باب: قَ

 ﴾پرسند... میدرمورد ذوالقرنین از تو ﴿]: این قول خداوند متعال که: ۲باب [

ُ  ريَِضَ  َجْحٍش  ابِنْةِ  َز�ْنََب  َ�نْ  -١٤٠٤ نَّ  َ�نَْها ا�َّ
َ
 َدَخَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ  الَ «: َ�ُقوُل  فَزاًِع  َعلَيَْها
َ

  إِهل
َّ

، إِال ُ ُجوجَ  رَْدمِ  ِمنْ  ايلَْومَ  فُِتحَ  اْ�رَتََب، قَدِ  رَشٍّ  ِمنْ  لِلَْعَرِب  َو�ٌْل  ا�َّ
ْ
 يَأ

ُجوجَ 
ْ
 َ�ُقلُْت  َجْحٍش  بِنُْت  َز�ْنَُب  قَالَْت  تَِليَها، َوالَّيِت  اِإلْ�َهامِ  بِإِْصبَِعهِ  وََحلََّق  »َهِذهِ  ِمثُْل  َوَمأ

ِ  رَُسوَل  يَا َ�ْهِلُك : ا�َّ
َ
احِلُوَن؟ َوِ�ينَا أ  ].٣٣٤٦[رواه ابلخاری:  »اخلَبَُث  َكرُثَ  إَِذا َ�َعمْ «: قَاَل  الصَّ

سراسیمه نزدش  جروایت است که پیامبر خدا  )١(لب بن حجشنیزاز  -١٤٠٤

هَ  الَ «آمده و گفتند:  گیر  ای وای بر قوم عرب از بدبختی که نزدیک است دامن، اهللاَُّ إِالَّ  إِلَ
ھا شود، امروز از سدی که مقابل یاجوج و ماجوج قرار دارد، این اندازه گشوده شده  آن

ه کردند و بر که گشوده شده است] انگشت شھادت را حلقو [برای تعیین اندازۀ » است
 وی انگشت شھادت قرار دارد رساندند.سرانگشتی که در پھل
گوید: پرسیدم: یا رسول الله! آیا در حالی که مردم صالح  می لزینب بنت جحش

 م رسید؟بین ما وجود دارند به ھالکت خواھیو نیکوکاری در 
 .)٢(»د شوداو فجور زیبلی! در صورتی که فسق «فرمودند: 

است، پیش از  جوی أم المومنین زنیب بنت جحش سادیه است، مادرش أمیمه عمۀ نبی کریم  -١
با  جبود، و به امر خداوند جل جالله پیامبر خدا  سھمسر زید بن حارثه جازدواج با نبی کریم 

بر  لب نازل گردید، و زینبوی در سال سوم ھجری ازدواج نمودند، و به سبب وی آیل حجا
گفت: شما را اولیاء شما به ازدواج دادند، و مرا خداوند جل  دیگر زاواج مطھرات افتخار نمود و می

خواند، و دائمی الصوم بود، تمام اموالی را که  ھا نماز می جالله، بسیار زاھد و پرھیزگار بود، شب
نمود، و به این طریق اولین ھمسر داشت در راه خدا صدقه داد، در سال بیست ھجری وفات 

 ).٣١٤ – ٣١٣/ ٤پیامبر خدا است که بعد از این ایشان وفات نموده است، (اإلصابه: 
گویند: مطلق معاصی  گویند: مراد از فسق و فجور در اینجا، زنا کرای است، و بعضی می بعضی می -٢

خواری و غیره گناھان است که عبارت از کشتن، ظلم کردن، حرام خوردن، رشوت خواری، سود 
باشد، وستن خداوندی بر این است که چون گناه و معصیت در مردمی زیاد شد، ھمگی به 

 شوند. بدبختی و ھالکت دچار می
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يِب  َ�نْ  -١٤٠٥
َ
ُ  ريَِضَ  اخلُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ : قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

ُ  َ�ُقوُل «   ا�َّ
َ

َّيَْك : َ�يَُقوُل  آَدُم، يَا«: َ�َعاىل
َ

ْخِرجْ : َ�يَُقوُل  يََديَْك، يِف  َواخلَْ�ُ  وََسْعَديَْك، بل
َ
 َ�ْعَث  أ

ٍف  لُكِّ  ِمنْ : قَاَل  انلَّاِر؟، َ�ْعُث  َوَما: قَاَل  انلَّاِر،
ْ
ل
َ
 �َِشيُب  فَِعنَْدهُ  َو�ِْسِعَ�، َو�ِْسَعةً  ِمائَةٍ  �ِْسعَ  أ

ِغُ�،  َعَذاَب  َولَِ�نَّ  �ُِساَكَرى، ُهمْ  َوَما ُساَكرَى انلَّاَس  َوتََرى مَحْلََها، مَحٍْل  َذاِت  لُكُّ  َوتََضعُ  الصَّ
 ِ ، رَُسوَل  يَا: قَالُوا »َشِديدٌ  ا�َّ ِ نَا ا�َّ ُّ�

َ
وا،« :قَاَل  الَواِحُد؟ َذلَِك  َو� �رِْشُ

َ
إِنَّ  أ

 َوِمنْ  رَُجًال  ِمنُْ�مْ  فَ
ُجوجَ 

ْ
ُجوجَ  يَأ

ْ
ًفا َوَمأ

ْ
ل
َ
ي: قَاَل  ُ�مَّ . أ ِ

َّ
رُْجو إِ�ِّ  �ِيَِدهِ، َ�ْفيِس  َواذل

َ
نْ  أ

َ
ْهلِ  ُرُ�عَ  تَُ�ونُوا أ

َ
 »اجلَنَّةِ  أ

نَا، ْ رُْجو«: َ�َقاَل  فََكربَّ
َ
نْ  أ

َ
ْهِل  ثُلَُث  تَُ�ونُوا أ

َ
نَا، »اجلَنَّةِ  أ ْ رُْجو«: َ�َقاَل  فََكربَّ

َ
نْ  أ

َ
 تَُ�ونُوا أ

ْهِل  نِْصَف 
َ
نَا، »اجلَنَّةِ  أ ْ ْ�تُمْ  َما«: َ�َقاَل  فََكربَّ

َ
  انلَّاِس  يِف  أ

َّ
َعَرةِ  إِال وَْداءِ  اَكلشَّ ِ  يِف  السَّ

ْ
 ثَْورٍ  ِج�

ْ�يََض،
َ
وْ  أ

َ
ِ  يِف  َ�يَْضاءَ  َكَشَعَرةٍ  أ

ْ
ْسوَدَ  ثَْورٍ  ِج�

َ
 ].٣٣٤٨[رواه ابلخاری:  »أ

 روایت است که فرموند:  جاز پیامبر خدا  سابوسعید خدری از -١٤٠٥

 (لبيك وسعديك واخلري يف يديك)گوید:  گوید: ای آدم! آدم می خداوند متعال می«
 امر است].[معنی این کلمات: اظھار آمادگی کامل در اجرای 

 گوید: دوزخیان را [ از بین مردم] بیرون کن.  می خداوند متعال
 ر ھستند؟ اگوید: دوزخیان چه مقد می
پیر  گوید: از ھر ھزار نفری، نه صد و نود و نه نفر، و در اینجا است که طفل، می

ند که ھمۀ مردمان ک کند، و انسان گمان می میشود، و ھر زن حاملی سقط جنین  می
 ».، بلکه سبب آن، شدت عذاب خدا استدھا مست نیستن ستند، و حال آنکه آنمست ھ

 صحابه گفتند: یا رسول الله! از بین ما، آن یک نفر کیست؟ 
برای شما بشارت باد! که از شما یک نفر، و از یاجوج و ماجوج ھزار نفر «فرمودند: 

 ».است
بال کیف] من امیدوارم [ بعد از آن فرمودند: قسم به ذاتی که جانم در دست او است

 ».حصۀ اھل بھشت باشید مرکه شما چھا

 . أكرب)(اهللاگفتیم: 
 ».ت باشیدامید وارم که سوم حصۀ اھل بھش«د: ودنفرم

  أكرب)(اهللاباز گفتیم: 
 ».اھل بھشت باشید امیدوارم که شما نصف«فرمودند: 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٢٨٢

 . أكرب)(اهللاباز گفتیم: 
بیشتر از یک موی سیاه در پوست یک گاو شما نسبت به دیگر مردمان «فرمودند: 

 .)١(»سفید نیستید، و یا بیشتر از یک موی سفید در پوست یک گاو سیاه نیستید

 »باب« -٣

 ]۳باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -۱۴۰۶  إِنَُّ�مْ « :قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْهَما، ا�َّ
، ُعَراةً  ُحَفاةً  َ�ُْشوُرونَ 

ً
  ُ�مَّ  ُغْرال

َ
ٓ  َكَما﴿: قََرأ نَا

ۡ
َل  بََد� وَّ

َ
ۥۚ  َخۡلقٖ  أ ٓۚ  وَۡعًدا نُّعِيُدهُ ا إِنَّا َعلَۡيَنا  ُكنَّ

ُل  ،﴾َ�ٰعِلِ�َ  وَّ
َ
نَاًسا َو�ِنَّ  إِبَْراِهيُم، الِقيَاَمةِ  يَْومَ  يُْ�ىَس  َمنْ  َوأ

ُ
ْصَحايِب  ِمنْ  أ

َ
 َذاَت  بِِهمْ  يُؤَْخذُ  أ

َماِل، قُوُل  الشِّ
َ
ْصَحايِب  فَأ

َ
ْصَحايِب، أ

َ
ينَ  يََزالُوا لَمْ  إِ�َُّهمْ : َ�يَُقوُل  أ ْ�َقابِِهمْ  ىلَعَ  ُمْرتَدِّ

َ
 ُمنْذُ  أ

قُوُل  فَاَرْ�تَُهْم،
َ
اِلحُ  الَعبْدُ  قَاَل  َكَما فَأ ا َشِهيٗدا َعلَۡيِهمۡ  َوُ�نُت ﴿: »الصَّ   - ﴾...�ِيِهمۡ  ُدۡمُت  مَّ

َ
 إىِل

 ].۳۳۴۹[رواه ابلخاری:  ﴾ٱۡ�َِكيمُ ..﴿ - قَْوهِلِ 
 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۴۰۶

شوید، که پای شما برھنه، تن شما برھنه،  شما [در روز قیامت] در حالتی حشر می«
 ».و بدون ختنه ھسیتد
به ھمان شکلی که مردمان را بار اول «ۀ کریمه را تالوت نمودند: بعد از آن این آی

وعدۀ ما است، کنیم، و این  ھا را [بعد از مرگ] زنده می ودیم، به ھمان شکل آنخلق نم
 ».خواھیم کرد راو ما این کار 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
 باشند. ) دوزخیان به مراتب از بھشتیان بیشتر می١ 
شما به نسبت به دیگر مردمان بیشتر از یک موی سیاه در «که:  ج) مراد از این قول پیامبر خدا ٢ 

، این »پوست یک گاو سفید نیستید، و یا بیشتر از یک موی سفید در پوست یک گاو سیاه نیستید
کمی عدد نسبت به دیگران، در میدان محشر است، ورنه در بھشت نیم کسانی که در آنجا 

 باشند. می جحدیث فرمودند، از امت محمد  در ھمین جباشند، بنابر آنچه که پیامبر خدا  می
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است، و مردمانی از  ÷شود، ابراھیم کسی که در روز قیامت پوشانده می نو اولی
شوند]  شوند، [یعنی: به طرف دوزخ برده می صحابۀ من به طرف چپ کشانده می

 ھای من ھستند. ھا صحابه ھای من ھستند، این ھا صحابه گویم: این می
ھا مفارقت نمود به عقب رجعت نمودند، [یعنی به  شود: از روزی که از آن گفته می

تا «] گفت: ÷م که بندۀ صالح [عیسی بن مریمگوی کفر برگشتند] و من چیزی را می
ھا گرفتی تو خودت  شان بودم، و چون مرا از بین آن ھا بودم نگھبان وقتی که در بین آن

ھا را  ، و اگر آنکنی بندگان تو ھستند ھا را عذاب می بان بودی، اگر آنھنگ ھا بر آن
 .)١(»ھمه چیز غالب و با حکمت ھستی آمرزی پس خودت بر می

يِب  َ�نْ  -۱۴۰۷
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  يَلىَْق «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

بَاهُ  إِبَْراِهيمُ 
َ
ةٌ  آَزرَ  وَْجهِ  وىلََعَ  الِقيَاَمِة، يَْومَ  آَزرَ  أ ٌة، َ�رَتَ ُ  َ�يَُقوُل  َوَ�رَبَ

َ
لَمْ : إِبَْراِهيمُ  هل

َ
قُْل  أ

َ
 الَ  لََك  أ

بُوهُ  َ�يَُقوُل  َ�ْعِصِ�،
َ
ْعِصيَك، الَ  فَايلَْومَ : أ

َ
نْ  وََعْدتَِ�  إِنََّك  رَبِّ  يَا: إِبَْراِهيمُ  َ�يَُقوُل  أ

َ
ِْزَ�ِ�  الَ  أ  ختُ

يُّ  ُ�بَْعثُوَن، يَْومَ 
َ
ْخَزى ِخْزٍي  فَأ

َ
يِب  ِمنْ  أ

َ
ْ�َعِد؟ أ

َ
ُ  َ�َيُقوُل  األ   ا�َّ

َ
ْمُت  إِ�ِّ «: َ�َعاىل  ىلَعَ  اجلَنَّةَ  َحرَّ

َْت  َما إِبَْراِهيُم، يَا: ُ�َقاُل  ُ�مَّ  الاَكفِِر�َن،
َ

إَِذا َ�يَنُْظُر، رِْجلَيَْك؟ حت
 َ�يُؤَْخذُ  ُملْتَِطٍخ، بِِذيٍخ  ُهوَ  فَ

 ].٣٣٥٠[رواه ابلخاری:  »انلَّارِ  يِف  َ�يُلىَْق  بَِقَوائِِمهِ 
 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۴۰۷

پدر خود (آذر) را در روز قیامت در حالی که رویش قیر اندود و غبار  ÷یمابراھ«
 کند. آلود است مالقات می

 گوید: مگر به تو نگفته بودم که از من مخالفت مکن؟ می شبرای ÷ابراھیم
 کنم. مانی نمیرگوید: امروز از تو ناف پدرش می

وز رستاخیر مرا خار و گوید: الھی! تو برایم وعده کرده بودی که در ر می ÷ابراھیم
 ذلیل نگردانی، و کدام ذلت و خواری بدتر از این است که پدرم از رحمت تو دور باشد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شوند، حتی جلدی که در وقت ختنه  ) ھمگان در قیامت برھنه، و به حالت اولی خود حشر می١ 

 شود. ھا برگردانیده می ھا جدا شده است، دوباره برای آن کردن از آن
برند کسانی از اعراب بادیه نشین ھستند که به پیامبر  ه طرف دوزخ میھایی را که ب ) گویند: این٢ 

 دوباره مرتد شده و از دین برگشته بودند.  جایمان آورده بودند، و بعد از وفات پیامبر خدا  جخدا 
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ام، بعد از آن گفته  را بر کافران حرام کردهگوید: من جنت  خداوند برایش می
 شود که ای ابراھیم! در زیر پایت چیست؟ می

کند، و ھمان است که از  میکند کفتار گل آلود و چتلی را مشاھده  چون نظر می
 .)١(»شود دست و پای آن کفتار گرفته شده و به دوزخ انداخته می

ُ  َوَ�نُْه ريَِضَ  -۱۴۰۸ ِ  رَُسوَل  يَا ِ�يَل : َ�نُْه قاَل  ا�َّ ْ�َرمُ  َمنْ : ا�َّ
َ
ْ�َقاُهمْ «: قَاَل  انلَّاِس؟ أ

َ
 »أ

لَُك، َهَذا َ�نْ  لَيَْس : َ�َقالُوا
َ
، نيَِبُّ  َ�يُوُسُف «: قَاَل  �َْسأ ِ ، نيَِبِّ  اْ�نُ  ا�َّ ِ ، نيَِبِّ  ابِْن  ا�َّ ِ  ابِْن  ا�َّ

ِ  َخِليِل  لَُك، َهَذا َ�نْ  لَيَْس : قَالُوا »ا�َّ
َ
لُوِن؟ الَعَرِب  َمَعاِدنِ  َ�َعنْ «: قَاَل  �َْسأ

َ
 يِف  ِخيَارُُهمْ  �َْسأ

 ].۳۳۵۳[رواه ابلخاری:  »َ�ُقُهوا إَِذا اإلِْسَالِم، يِف  ِخيَارُُهمْ  اجلَاِهِليَّةِ 
روایت است که گفت: کسی گفت که: یا رسول الله!  سو از ابوھریره -۱۴۰۸

 ترین مردمان کیست؟  گرامی
 ».ھا ترین آن با تقوی«فرمودند: 

 گفتند: از این چیز از شما نپرسیدیم.
 ».پس یوسف نبی الله، ابن نبی الله، ابن نبی الله، ابن خلیل الله است«فرمودند: 

 گفتند: از این چیز از شما نپرسیدیم.
ھا در  آن نھا در اسالم بھتری پرسید؟ بھترین آن پس از اصل عرب می«فرمودند: 

 .)٢(»جاھلیت ھستند، اگر مسائل دین را بیاموزند

به این حیوان  ÷و این کفتار، آذر است که به این شکل مسخ شده است، و اینکه پدر ابراھیم -١
از وی به طور نھائی قطع امید  ÷گردد، سببش این است که تا ابراھیم خ میکریه و بدشکل مس

آورد،  ترین حیوانات است، خداوند آذر را به این شکل در می نماید، و از طرف دیگر، چون کفتار ابله
تا وجه شباھت به خوبی دانسته شود، زیرا اینکه آذر نصیحت فرزندش را که با کمال مھربانی و 

عرضه کرده بود قبول نکرد، داللت بر این دارد که او ھم مانند این حیوان غافل و صداقت برایش 
 احمق است.

این حدیث داللت بر این دارد که مدار شرافت در ایام جاھلیت بر اساس نسب و شرف پدری بود،  -٢
و نسب، باالتر  اند که: عالم بی و در اسالم بر اساس علم و دانش شخصی است، از این جھت گفته

 بھتر از جاھل با نسب است. 
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ُ  َسُمَرُة بِْن ُجنُْدِب ريَِضَ َ�ْن  -۱۴۰۹ ِ  رَُسوُل  قَاَل : َ�نُْه قَاَل  ا�َّ : وََسلَّمَ  هِ َعلَيْ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
تَاِ� «

َ
تَيْنَا آِ�يَاِن، اللَّيْلَةَ  أ

َ
َ�ادُ  الَ  َطِو�ٍل، رَُجلٍ  ىلَعَ  فَأ

َ
َرى أ

َ
َسهُ  أ

ْ
، َرأ

ً
 َعلَيْهِ  إِبَْراِهيمُ  َو�ِنَّهُ  ُطوال

 
َّ

 ].۳۳۵۴[رواه ابلخاری:  »مَسال
شب گذشته : «دفرمودن جروایت است که پیامبر خدا  ساز سمره بن جند -۱۴۰۹

که نزدیک بود از بلند قامتی  –دو نفر نزدم آمدند، و با ھم به نزد شخص بلند قامت 
 ».بود ÷، و او ابراھیمرفتیم –نتوانم  سرش را دیده

ُ  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ  -١٤١٠ ا« وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  قاَل: قاَل رَُسوٍل اِهللا َص�َّ  َ�نُْهَما ا�َّ مَّ
َ
 أ

  فَا�ُْظُروا إِبَْراِهيمُ 
َ

ا َصاِحبُِ�ْم، إىِل مَّ
َ
مْحَرَ  مَجٍَل  ىلَعَ  آَدمُ  فََجْعدٌ  ُموىَس  َوأ

َ
�ِّ  خِبُلْبَةٍ  َ�ُْطومٍ  أ

َ
 َك�

ْ�ُظرُ 
َ
ْهِ  أ

َ
ََدرَ  إيِل

ْ
 ].٣٣٥٥ [رواه ابلخاری: »الَواِدي يِف  ا�

اگر «[فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۴۱۰
 را بدانید، به طرف من نگاه کنید. ÷خواھید شمائل] ابراھیم می

است، شخص مجعد و گندم گونی است، و باالی شتر سرخی  ÷و ھرچه که موسی
کنم که  طرفش نظر می به ده است سوار است، گویا ھمین حاالکه به ریسمانی مھار ش

 .)١(»] به طرف دره روان است[سوار بر شتر

يِب  َ�نْ  -۱۴۱۱
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  اْختنََتَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َالمُ  َعلَيْهِ  إِبَْراِهيمُ  ومِ  َسنَةً  َ�َماِ��َ  اْ�نُ  َوُهوَ  السَّ  ].٣٣٥٦[رواه ابلخاری:  »بِالَقدُّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بود، و این یک امر معروف است که پیامبر  جشبیه و ھمرنگ پیامبر خدا  ÷) حضرت ابراھیم١ 

شود، که بعضی  است، و بسا می ÷فرزند ابراھیم ÷، و اسماعیل÷از نسل اسماعیل جخدا 
 از احفاد شبیه و ھمرنگ یکی از اجداد خود باشد.

باشد، و  ) در آنچه که از آن به (شخص مجعد) تعبیر نمودیم، لفظ حدیث نبوی شریف (جعد) می٢ 
مجعد باشد، و احتمال دارد که  ÷اش این باشد که: موھای موسی احتمال دارد که معنی

مجعد است، یعنی: جسمش به ھم پیچیده است، و  ÷سم موسیاش این باشد که: ج معنی
 ÷تر است، زیرا در حدیث دیگری آمده است که موھای موسی گویند: ھمین احتمال دوم صحیح

ماند ھمان  افتاده و رھا بود، ودر صورتی که موھایش مجعد نبوده باشد، تنھا احتمالی که باقی می
 احتمال دوم است، که مجعد بودن جسم باشد.
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فرمودند که:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سابوھریرهاز  -۱۴۱۱
 .)١(»در سن ھشتاد سالگی به تیشه خود را ختنه کرد ÷ابراھیم

َفًة  -۱۴۱۲ َقُدوِم) ُ�َفَّ
ْ
 ].۳۳۵۶[رواه ابلخاری: وَعنُْه يف رواية: (بِال

تکرار حدیث گذشته است با اختالفی در تعبیر از (تیشه) در عربی، که در  -۱۴۱۲
ْو روایت اولی  ) [به تخفیف دال]، مم) [به تشدید دال]، و در روایت دومی به (َقُدْو به (َقدُّ

 .)٢(تعبیر شده است

ُ  ريَِضَ  َوَ�نْهُ  -۱۴۱۳  يَْ�ِذْب  لَمْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ قَاَل رَُسُوُل اِهللا : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َالمُ  َعلَيْهِ  إِبَْراِهيمُ    السَّ

َّ
ِ  َذاِت  يِف  ِمنُْهنَّ  ثِنْتَْ�ِ  َكَذبَاٍت، ثََالَث  إِال ، َعزَّ  ا�َّ ُ  وََجلَّ

ُ
 إِّ�ِ ﴿ قَْوهل

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گوید: این حدیث از روایت مالک و اوزاعی این طور آمده است که  می /) قاضی عیاض١ 

در وقتی که خود را ختنه کرد، یکصد و بیست ساله بود، و بعد از ختنه کردن ھشتاد  ÷ابراھیم
 یکصد و ھفتاد سال عمر کرد. ÷گوید که ابراھیم می /سال دیگر عمر نمود، و ابن قتیبه

اش سنت گردید، و ھمین  خود را ختنه کرد، این ختنه کردن در ذریه ÷) بعد از اینکه ابراھیم٢ 
 ÷اسرائیل در قرون متمادی تا آمدن عیسی اسرائیل است، و بنی چیز حکم تورات نسبت به بنی

ختنه را تاویل کرده و گفتند اسرائیل مسئلۀ  کردند، و در این زمان عدل از بنی خود را ختنه می
که مراد از ختنه کردن، نه آنکه گرفتن غالف آلۀ انسان باشد، بلکه مراد از آن گرفتن غالف قلب 

 است، و به این فھم سقیم خود، سنت ختنه کردن را ترک کردند.
واجب، و در نزد اکثر علماء سنت است، و وقت وجوب  /) ختنه کردن در نزد امام شافعی٣ 

 ردن، ھنگام بلوغ است، ولی مستحب آن است که تا سن ھفت سالگی ختنه صورت بگیرد.ختنه ک
) سال ١١٠) الی (٨٠بین ( –حسب روایات مختلف  -بعد از اینکه خود را ختنه کرد،  ÷ابراھیم 

 دیگر عمر نمود. 
وم) به تشدید نام قریه و بعضی از علماء می -٢ ، ھمان آلۀ ای است، و (قدوم) به تخفیف گویند: (َقدُّ

نجاری است که تیشه باشد، ولی راجح آن است که مراد ھمان تیشه است، در مسند ابی یعلی 
مامور به ختنه کردن خود گردید، بدون درنگ تیشه را گرفت  ÷آمده است که چون ابراھیم

خود را با آن ختنه کرد، از این کار سخت به تکلیف شد، خداوند برایش امر کرد که در این کار 
دادم، گفت: پروردگارا! نخواستم  جله کردی، و صبر نکردی تا آلۀ ختنه کردن را برایت نشان میع

 که امر تو را به تاخیر اندازم.
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ُ . ﴾َسقِيمٞ 
ُ

ىَت  إِذْ  وََساَرُة، يَْومٍ  َذاَت  ُهوَ  بَيْنَا: َوقَاَل . ﴾َ�َٰذا َكبِ�ُُهمۡ  َ�َعلَُهۥ بَۡل ﴿: َوقَْوهل
َ
 ىلَعَ  أ

ابَِرِة، ِمنَ  َجبَّارٍ 
ُ  فَِقيَل  اجلَبَ

َ
ةٌ  َمَعهُ  رَُجًال  ُهنَا َها إِنَّ : هل

َ
ْحَسِن  ِمنْ  اْمَرأ

َ
رَْسَل  انلَّاِس، أ

َ
ْهِ  فَأ

َ
 إيِل

 ُ
َ

هل
َ
ْخيِت،: قَاَل  َهِذهِ؟ َمنْ : َ�َقاَل  َ�نَْها، فََسأ

ُ
ىَت  أ

َ
[رواه ابلخاری:  َوَذَكَر بايق احلَديثَساَرَة  فَأ

 ].٢٢١٧وانظر حديث رقم:  ٣٣٥٨
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۱۴۱۳

دروغ نگفت مگر سه بار، دو دروغ از آن سه دروغ، خاص به جھت  ÷ابراھیم«
 خدا بود:

 .)١(»من مریض ھستم«[اولین دروغش این بود که] گفت: 
 .)٢(»بلکه این کار را بت کالن کرده است«[و دومین دروغش این بود] که گفت: 

کرد به یکی  در حالی که با (ساره) سفر می روزی«سومین دروغش آن بود که]  [و
ترین زن  از ستمگران رسید، برای آن ستمگر خبر دادند که اینجا شخصی است که زیبا

 جھان ھمراه او است، شخصی را به عقبش فرستاد و از و پرسید: این زن کیست؟
 .)٣(»یث را ذکر نمود...گفت: خواھر من است، و نزد ساره آمد و باقی حد

مِّ  -١٤١٤
ُ
م َحديُث أ �ٍك  وقَْد َ�َقدَّ ُ  ريَِضَ رَشِ نَّ  َ�نَْها، ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َمرَ « وََسلََّم،
َ
َالمُ  َعلَيْهِ  إِبَْراِهيمَ  ىلَعَ  َ�نُْفخُ  اَكنَ : َوقَاَل  الَوَزِغ، بَِقتِْل  أ [رواه ابلخاری:  »السَّ

۳۳۵۹.[ 

ھا به بتخانه برود، ولی چون او  و این سخن را وقتی که قوم ابراھیم از وی خواستند که با آن -١
 گفت که من مریض ھستم.ھا را بشکند،  خواست که تنھا به بتخانه برود، و بت می

ھای بتخانه را شکست، و بت کالن را به حالش گذاشت و  و این سخن را وقتی گفت که تمام بت -٢
پرستان  ھا را شکستانده بود، بر گردن ھمان بت آویخت، و چون بت تبری را که با آن بت

 ست.ھا را بت کالن شکسته ا ھا متھم کردند، گفت: بت را به شکستاندن بت ÷ابراھیم
از این سخنان خالف  ÷) قبال گذشت، و البته غرض ابراھیم١٠٤٣و بقیۀ حدیث به شمارۀ ( -٣

از این جھت بر وی مؤاخذۀ نیست، و از اینجا  د،واقعیت، خدمت به دین و اجرای اوامر الھی بو
 خواست که مالت را بگیرد، برایت روا است که دروغ بگوی اند: اگر ظالمی می است که فقھاء گفته

اند که برای این غرض، سوگند خوردن به  و خود و مال خود را از وی نجات بدھی، و حتی گفته
 دروغ نیز جواز دارد.

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٢٨٨

ه امر به کشتن چلپاس جدر بارۀ اینکه پیامبر خدا  لحدیث (أم شریک) -۱۴۱۴
و ھمین چلپاسه بود که «نمودند، قبال گذشت، و در این روایت این ھم آمده است که: 

 .)١(»کرد پف می ÷بر آتش ابراھیم

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  اْ�نُ َعِن  -١٤١٥ َل : َ�نْهُ  ا�َّ وَّ
َ
َذَ  َما أ مِّ  قِبَِل  ِمنْ  الِمنَْطَق  النَِّساءُ  اختَّ

ُ
 أ

َالمُ  َعلَيْهِ  إِْسَماِ�يَل  ََذْت  ،السَّ َ  ِمنَْطًقا اختَّ ثََرَها تِلَُعيفِّ
َ
 َو�ِابِْنَها إِبَْراِهيمُ  بَِها َجاءَ  ُ�مَّ  َساَرَة، ىلَعَ  أ

ىلْعَ  يِف  َزْمَزمَ  فَْوَق  َدوَْحٍة، ِعنْدَ  ابَليِْت  ِعنْدَ  وََضَعُهَما َحىتَّ  تُرِْضُعُه، َوِ�َ  إِْسَماِ�يَل 
َ
 الَمْسِجِد، أ

ةَ  َولَيَْس  َحٌد، يَْوَمئِذٍ  بَِمكَّ
َ
 َ�ْمٌر، ِ�يهِ  ِجَرابًا ِعنَْدُهَما َووََضعَ  ُهنَالَِك، فَوََضَعُهَما َماٌء، بَِها َولَيَْس  أ

مُّ  َ�تَبَِعتْهُ  ُمنَْطِلًقا، إِبَْراِهيمُ  َ�ىفَّ  ُ�مَّ  َماٌء، ِ�يهِ  وَِسَقاءً 
ُ
ْ�نَ  إِبَْراِهيُم، يَا: َ�َقالَْت  إِْسَماِ�يَل  أ

َ
 أ

ُكنَا تَْذَهُب  ي الَواِدي، بَِهَذا َوَ�رْتُ ِ
َّ

ٌء؟ َوالَ  إِ�ٌْس  ِ�يهِ  لَيَْس  اذل ُ  َ�َقالَْت  يَشْ
َ

 وََجَعَل  ِمَراًرا، َذلَِك  هل
َْها، يَلْتَِفُت  الَ 

َ
ُ  َ�َقالَْت  إيِل

َ
ُ : هل ِي آ�َّ

َّ
َمَركَ  اذل

َ
 ُ�مَّ  يَُضيُِّعنَا، الَ  إَِذنْ : ْت قَالَ  َ�َعْم، قَاَل  بَِهَذا؟ أ

 ابَليَْت، بِوَْجِههِ  اْستَْقبََل  يََرْونَُه، الَ  َحيُْث  اثلَّنِيَّةِ  ِعنْدَ  اَكنَ  إَِذا َحىتَّ  إِبَْراِهيمُ  فَاْ�َطلََق  رََجَعْت،
ٓ ﴿ رَبِّ : َ�َقاَل  يََديْهِ  َوَرَ�عَ  اللَكَِماِت، بَِهُؤالَءِ  َداَع  ُ�مَّ  ۡسَكنُت  إِّ�ِ

َ
 ذِي َ�ۡ�ِ  بَِوادٍ  ُذّرِ�َِّ�  ِمن أ

مِ  بَۡيتَِك  ِعندَ  َزۡرٍع  مُّ  وََجَعلَْت « ﴾�َۡشُكُرونَ ﴿ - بَلَغَ  َحىتَّ  -﴾ٱلُۡمَحرَّ
ُ
 تُرِْضعُ  إِْسَماِ�يَل  أ

َقاءِ  يِف  َما نَِفدَ  إَِذا َحىتَّ  الَماِء، َذلَِك  ِمنْ  َو�رَْشَُب  إِْسَماِ�يَل   اْ�نَُها، وََعِطَش  َعِطَشْت  السِّ
ْهِ  َ�نُْظرُ  وََجَعلَْت 

َ
وْ  َ�تَلَوَّى، إيِل

َ
نْ  َكَراِهيَةَ  فَاْ�َطلََقْت  َ�تَلَبَُّط، قَاَل  أ

َ
ِْه، َ�نُْظرَ  أ

َ
َفا فَوََجَدِت  إيِل  الصَّ

قَْرَب 
َ
رِْض  يِف  َجبٍَل  أ

َ
َحًدا تََرى َهْل  َ�نُْظرُ  الَواِدَي  اْستَْقبَلَِت  ُ�مَّ  َعلَيِْه، َ�َقاَمْت  يَِليَها، األ

َ
 فَلَمْ  أ

َحًدا، تَرَ 
َ
َفا ِمنَ  َ�َهبََطْت  أ  َسيْعَ  َسَعْت  ُ�مَّ  ِدرِْعَها، َطَرَف  َرَ�َعْت  الَواِدَي  بَلََغِت  إَِذا َحىتَّ  الصَّ

تَِت  ُ�مَّ  الَواِدَي، َجاَوزَِت  َحىتَّ  الَمْجُهودِ  اِإل�َْسانِ 
َ
 تََرى َهْل  َوَ�َظَرْت  َعلَيَْها َ�َقاَمْت  الَمْرَوةَ  أ

َحًدا
َ
َحًدا، تَرَ  فَلَمْ  أ

َ
اٍت، َسبْعَ  َذلَِك  َ�َفَعلَْت  أ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : َ�بَّاٍس  اْ�نُ  قَاَل  َمرَّ

ا »بَيْنَُهَما انلَّاِس  َسيْعُ  فََذلَِك «: وََسلَّمَ  فَْت  فَلَمَّ رْشَ
َ
 - َصهٍ  َ�َقالَْت  َصْوتًا، َسِمَعْت  الَمْرَوةِ  ىلَعَ  أ

شود، و  اند که: در خانۀ که زعفران باشد، چلپاسه داخل نمی بعضی از حکماء دربارۀ چلپاسه گفته -١
کند، و به این طریق  نه تف میگذارد، و در ظرف و کاسۀ خا گردد، و تخم می از راه دھان بارور می

غلتد، و خوردن این نمک سبب  شود، گاه گاھی در نمک می ھای خطرناکی می سبب مریضی
خورد، با مار انس  خوابد و در این مدت مانند مار چیزی نمی شود، چھار ماه زمستان می پیسی می

 و الفت دارد، ھمانطوری که عقرب با خنافس انس و الفت دارد.
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َعْت، ُ�مَّ  ،- َ�ْفَسَها تُِر�دُ  يًْضا، فََسِمَعْت  �ََسمَّ
َ
ْسَمْعَت  قَدْ : َ�َقالَْت  أ

َ
إَِذا ِغَواٌث، ِعنَْدكَ  اَكنَ  إِنْ  أ

 فَ
وْ  بَِعِقِبِه، َ�بََحَث  َزْمَزَم، َموِْضعِ  ِعنْدَ  بِالَْملَِك  ِ�َ 

َ
 فََجَعلَْت  الَماُء، َظَهرَ  َحىتَّ  جِبَنَاِحِه، قَاَل  أ

َوُِّضهُ  . َ�ْغرُِف  َما َ�ْعدَ  َ�ُفورُ  َوُهوَ  ِسَقائَِها يِف  الَماءِ  ِمنَ  َ�ْغرُِف  وََجَعلَْت  َهَكَذا، �ِيَِدَها َوَ�ُقوُل  حتُ
ُ  يَرَْحمُ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : َ�بَّاٍس  اْ�نُ  قَاَل  مَّ  ا�َّ

ُ
 - َزْمَزمَ  تََرَ�ْت  لَوْ  إِْسَماِ�يَل، أ

وْ 
َ
�َْت : قَاَل  »َمِعينًا َ�يْنًا َزْمَزمُ  لَاَكنَْت  ،- الَماءِ  ِمنَ  ْف َ�ْغرِ  لَمْ  لَوْ : قَاَل  أ رَْضَعْت  فرََشِ

َ
َها، َوأ َ  َودلَ

َافُوا الَ : الَملَُك  لََها َ�َقاَل 
َ

يَْعَة، خت ، َ�يَْت  ُهنَا َها فَإِنَّ  الضَّ ِ بُوُه، الُغَالمُ  َهَذا يَبِْ�  ا�َّ
َ
َ  َو�ِنَّ  َوأ  ا�َّ

ْهلَُه، يُِضيعُ  الَ 
َ
رِْض  ِمنَ  ُمْرتَِفًعا ابَليُْت  َوَ�نَ  أ

َ
ا�ِيَِة، األ ِ�يهِ  اَكلرَّ

ْ
يُوُل، تَأ ُخذُ  السُّ

ْ
 يَِميِنهِ  َ�نْ  َ�تَأ

، وْ  ُجْرُهَم، ِمنْ  ُرْ�َقةٌ  بِِهمْ  َمرَّْت  َحىتَّ  َكَذلَِك  فَاَكنَْت  وَِشَماهِلِ
َ
ْهُل  أ

َ
 ُمْقِبِل�َ  ُجْرُهَم، ِمنْ  َ�يٍْت  أ

لُوا َكَداٍء، َطِر�ِق  ِمنْ  ْسَفِل  يِف  َ�َ�َ
َ
ةَ  أ ْوا َمكَّ

َ
ائِرَ  َهَذا إِنَّ : َ�َقالُوا اَعئًِفا، َطائًِرا فََرأ َُدورُ  الطَّ

َ
 ىلَعَ  يل

رَْسلُوا َماٌء، ِ�يهِ  َوَما الَواِدي بَِهَذا لََعْهُدنَا َماٍء،
َ
وْ  َجِر�ًّا فَأ

َ
إَِذا َجِر�َّْ�ِ  أ

 فَرََجُعوا بِالَْماِء، ُهمْ  فَ
وُهمْ  ْخرَبُ

َ
ْ�بَلُوا، بِالَْماءِ  فَأ

َ
مُّ : قَاَل  فَأ

ُ
َذِ��َ : َ�َقالُوا الَماِء، ِعنْدَ  إِْسَماِ�يَل  َوأ

ْ
تَأ

َ
َا أ

َ
نْ  نل

َ
َل  أ ِ�ْ�َ 

 انلَّيِبُّ  قَاَل : َ�بَّاٍس  اْ�نُ  قَاَل  َ�َعْم،: قَالُوا الَماِء، يِف  لَُ�مْ  َحقَّ  الَ  َولَِ�نْ  َ�َعْم،: َ�َقالَْت  ِعنَْدِك؟
ىَف «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 

ْ
ل
َ
مَّ  َذلَِك  فَأ

ُ
ِبُّ  َوِ�َ  إِْسَماِ�يَل  أ

ُ
لُوا »اِإل�َْس  حت رَْسلُوا َ�َ�َ

َ
  َوأ

َ
 إىِل

ْهِليِهمْ 
َ
لُوا أ ْهُل  بَِها اَكنَ  إَِذا َحىتَّ  َمَعُهْم، َ�َ�َ

َ
ْ�يَاٍت  أ

َ
 ِمنُْهْم، الَعَر�ِيَّةَ  َوَ�َعلَّمَ  الُغَالمُ  وََشبَّ  ِمنُْهْم، أ

ْ�َفَسُهمْ 
َ
ْعَجبَُهمْ  َوأ

َ
، ِح�َ  َوأ ا َشبَّ ْدَركَ  فَلَمَّ

َ
ةً  َزوَُّجوهُ  أ

َ
مُّ  َوَماتَْت  ِمنُْهْم، اْمَرأ

ُ
 فََجاءَ  إِْسَماِ�يَل، أ

جَ  َ�ْعَدَما إِبَْراِهيمُ  دْ  فَلَمْ  تَِرَ�تَُه، ُ�َطالِعُ  إِْسَماِ�يُل  تََزوَّ َل  إِْسَماِ�يَل، َ�ِ
َ
تَهُ  فََسأ

َ
 َ�نْهُ  اْمَرأ

َا، يَبْتيَِغ  َخَرجَ : َقالَْت �َ 
َ

لََها ُ�مَّ  نل
َ
ْنُ  َ�َقالَْت  َوَهيْئَِتِهْم، َعيِْشِهمْ  َ�نْ  َسأ

َ
� ، ْنُ  �رَِشٍّ

َ
 ِضيٍق  يِف  �

ٍة، ِْه، فََشَكْت  وَِشدَّ
َ

إَِذا: قَاَل  إيِل
َالَم، َعلَيْهِ  فَاقَْرِ�  َزوُْجِك  َجاءَ  فَ ُ  َوقُوِ�  السَّ

َ
ْ  هل  بَابِِه، َ�تَبَةَ  ُ�َغ�ِّ

ا نَّهُ  إِْسَماِ�يُل  َجاءَ  فَلَمَّ
َ
َحٍد؟ ِمنْ  َجاَءُ�مْ  َهْل : َ�َقاَل  َشيْئًا، آ�ََس  َك�

َ
 َشيْخٌ  َجاَءنَا َ�َعْم،: قَالَْت  أ

َا َوَ�َذا، َكَذا
َ

نل
َ
تُُه، َ�نَْك  فََسأ ْخرَبْ

َ
لَِ�  فَأ

َ
تُهُ  َعيُْشنَا، َكيَْف  وََسأ ْخرَبْ

َ
نَّا فَأ

َ
ٍة، َجْهدٍ  يِف  � : قَاَل  وَِشدَّ

وَْصاكِ  َ�َهْل 
َ
ٍء؟ أ َمَرِ�  َ�َعْم،: قَالَْت  �يَِشْ

َ
نْ  أ

َ
  أ

َ
قَْرأ

َ
َالَم، َعلَيَْك  أ ْ  َوَ�ُقوُل  السَّ  بَابَِك، َ�تَبَةَ  َ��ِّ

يِب، َذاكِ : قَاَل 
َ
َمَرِ�  َوقَدْ  أ

َ
نْ  أ

َ
فَاِرقَِك، أ

ُ
ْهِلِك، احليَِق  أ

َ
جَ  َ�َطلََّقَها، بِأ ْخَرى، ِمنُْهمْ  َوتََزوَّ

ُ
 فَلَِبَث  أ

، َشاءَ  َما إِبَْراِهيمُ  َ�نُْهمْ  ُ تَاُهمْ  ُ�مَّ  ا�َّ
َ
ْدُه، فَلَمْ  َ�ْعدُ  أ تِهِ  ىلَعَ  فََدَخَل  َ�ِ

َ
لََها اْمَرأ

َ
: َ�َقالَْت  َ�نُْه، فََسأ

َا، يَبْتيَِغ  َخَرجَ 
َ

ْ�تُْم؟ َكيَْف : قَاَل  نل
َ
لََها أ

َ
ْنُ : َ�َقالَْت  َوَهيْئَِتِهْم، َعيِْشِهمْ  َ�نْ  وََسأ

َ
 وََسَعٍة، خِبَْ�ٍ  �

ْ�نَْت 
َ
، ىلَعَ  َوأ ِ ابُُ�ْم؟ َ�َما قَاَل  اللَّْحُم، قَالَِت  َطَعاُمُ�ْم؟ َما: َ�َقاَل  ا�َّ : قَاَل . الَماءُ  قَالَِت  رَشَ
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 يَْوَمئِذٍ  لَُهمْ  ُ�نْ يَ  َولَمْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  َوالَماِء، اللَّْحمِ  يِف  لَُهمْ  بَاِركْ  اللَُّهمَّ 
، َحدٌ  َعلَيِْهَما َ�ْلُو الَ  َ�ُهَما: قَاَل .  »ِ�يهِ  لَُهمْ  َداَع  لَُهمْ  اَكنَ  َولَوْ  َحبٌّ

َ
ةَ  بَِغْ�ِ  أ   َمكَّ

َّ
 يَُوافَِقاهُ، لَمْ  إِال

إَِذا: قَاَل 
َالَم، َعلَيْهِ  فَاقَْرِ�  َزوُْجِك  َجاءَ  فَ ا بَابِِه، َ�تَبَةَ  يُثِْبُت  َوُمِر�هِ  السَّ  إِْسَماِ�يُل  َجاءَ  فَلَمَّ

تَاُ�مْ  َهْل : قَاَل 
َ
َحٍد؟ ِمنْ  أ

َ
تَانَا َ�َعْم،: قَالَْت  أ

َ
ْ�نَْت  الَهيْئَِة، َحَسنُ  َشيْخٌ  أ

َ
لَِ�  َعلَيِْه، َوأ

َ
 فََسأ

تُُه، َ�نَْك  ْخرَبْ
َ
لَِ�  فَأ

َ
تُهُ  َعيُْشنَا َكيَْف  فََسأ ْخرَبْ

َ
نَّا فَأ

َ
� ، ٍ�ْ

وَْصاكِ : قَاَل  خِبَ
َ
ٍء، فَأ  َ�َعْم،: قَالَْت  �يَِشْ

  ُهوَ 
ُ
َالَم، َعلَيَْك  َ�ْقَرأ ُمُركَ  السَّ

ْ
نْ  َوَ�أ

َ
يِب  َذاكِ : قَاَل  بَابَِك، َ�تَبَةَ  تُثْبَِت  أ

َ
نِْت  أ

َ
َمَرِ�  الَعتَبَُة، َوأ

َ
نْ  أ

َ
 أ

ْمِسَكِك،
ُ
َِث  ُ�مَّ  أ

َ
، َشاءَ  َما َ�نُْهمْ  بل ُ ُ  َ�بًْال  َ�رْبِي �ِْسَماِ�يُل وَ  َذلَِك، َ�ْعدَ  َجاءَ  ُ�مَّ  ا�َّ

َ
َْت  هل

َ
 حت

ا َزْمَزَم، ِمنْ  قَِر�بًا َدوَْحةٍ  ِْه، قَامَ  َرآهُ  فَلَمَّ
َ

ِ  الَوادِلُ  يَْصنَعُ  َكَما فََصنََعا إيِل
َ

ُ  بِالَودل
َ

، َوالَودل  ُ�مَّ  بِالَوادِلِ
َ  إِنَّ  إِْسَماِ�يُل، يَا قَاَل  َمَرِ�  ا�َّ

َ
ْمٍر، أ

َ
َمَركَ  َما فَاْصنَعْ : قَاَل  بِأ

َ
: قَاَل  َوتُِعينُِ�؟: قَاَل  َر�َُّك، أ

ِ�ينَُك،
ُ
َ  فَإِنَّ : قَاَل  َوأ َمَرِ�  ا�َّ

َ
نْ  أ

َ
بِْ�َ  أ

َ
َشارَ  بَيْتًا، ُهنَا َها أ

َ
  َوأ

َ
َ�َمةٍ  إىِل

َ
 َحْولََها، َما ىلَعَ  ُمْرتَِفَعةٍ  أ

يِت  إِْسَماِ�يُل  فََجَعَل  ابَليِْت، ِمنَ  الَقَواِعدَ  َرَ�َعا َذلَِك  فَِعنْدَ : قَاَل 
ْ
 يَبِْ�، َو�ِبَْراِهيمُ  بِاحِلَجاَرةِ  يَأ

ُ  فَوََضَعهُ  احلََجرِ  بَِهَذا َجاءَ  ابِلنَاُء، اْرَ�َفعَ  إَِذا َحىتَّ 
َ

ُ  َو�ِْسَماِ�يُل  يَبِْ�  َوُهوَ  َعلَيِْه، َ�َقامَ  هل
ُ

 ُ�نَاِوهل
ٓۖ  َ�َقبَّۡل  َر�ََّنا﴿: َ�ُقوَالنِ  َوُهَما احِلَجاَرَة، نَت  نََّك إِ  ِمنَّا

َ
ِميعُ  أ  يَبْنِيَانِ  فََجَعالَ : قَاَل  ،﴾ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ

ٓۖ  َ�َقبَّۡل  َر�ََّنا﴿: َ�ُقوَالنِ  َوُهَما ابَليِْت  َحْوَل  يَُدوَرا َحىتَّ  نَت  إِنََّك  ِمنَّا
َ
ِميعُ  أ [رواه  ﴾ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ

 ].٣٣٦٤ابلخاری: [
ھا پیش بند  باری که زن نروایت است که گفت: اولی بابن عباساز  -۱۴۱۵

بود، زیرا او ُلنگی را  ÷، به متابعت از مادر اسماعیل)١([یعنی: ُلنگ استعمال کردند
 .)٢(پوشیده بود تا رد پای خود را از (ساره) پنھان دارد

نگ مانندی است که زنپیش ب -١
ُ
ھا به کمر خود  ھا ھنگام کار کردن روی دیگر جامه ند: جامۀ ل

 بندند. می
بخشید تا در  ÷مادر اسماعیل را (ھاجر) نام داشت، و کنیز ساره بود، و ساره او را برای ابراھیم -٢

ز این را به دنیا آورد، ساره ا ÷حامله شد، و اسماعیل ÷خدمتش باشد، ولی ھاجر از ابراھیم
نگی درازی را که عالمۀ 

ُ
پیش آمد به قھر شد، و ھاجر برای آنکه دل ساره را به دست آورد، ل

خدمت کردنست پوشید، تا برای ساره بفھماند که در خدمت او است، تا شاید به این طریق 
 کدورتی را که در قلب او است، بزداید.

                                                 



 ٢٩١  †اءیانب اخبار :]۵۵[ کتاب

ر و فرزندش اسماعیل را در حالی که [مادرش] ھنوز او سھم ÷از آن ابراھیمبعد 
کعبه زیر درخت بزرگی بر باالی زمزم در قسمت باالئی  داد، آورد و نزد خانۀ را شیر می

، و آبی در آن سرزمین مسجد گذاشت، و این در وقتی بود که ھیچکس در مکه نبود
ھا گذاشت،  ۀ از خرما و مشکولۀ آبی را نزد آنھا را آنجا گذاشت و کیس نداشت، آنجود و

 و خودش برگشت.
این  روی و ما را در و گفت: کجا میر] به دنبالش دوید مادر اسماعیل [یعنی: ھاج

ن سخن را چندین بار تکرار گذاری؟ و ای است و نه چیزی تنھا می دشتی که نه انسانی
کرد، باآلخره مادر اسماعیل برایش گفت: مگر  به او التفاتی نمی ÷نمود، ولی ابراھیم

 به این کار امر کرده است؟تو را  خدا
 گفت: بلی.

 را ضایع نخواھد ساخت، [این را گفت] و برگشت. مادر اسماعیل گفت: پس ما 
ھا او را  به راھش ادامه داد تا به باالی پشتۀ رسید که دیگر آن ÷ابراھیم

ھایش را باال  در حالی که دستدیدند، در این وقت رویش را به طرف خانه کرد، و  نمی
و کاری در  کشت پروردگارا! اھل و اوالدم را در دشت بی«ه بود، چنین دعا نمود: کرد

نزد خانۀ تو که با حرمت است، اسکان دادم، پروردگارا! تا اینکه نماز را برپا دارند، پس 
ھا رزق بده،  ھا را از انواع میوه ھا گرویده بساز، و آن نآدل عدۀ از مردمان را به سوی 

 ».شاید ایشان شکرگذاری کنند
نزدش گذاشته  ÷راھیمداد و از آن آبی که [اب مادر اسماعیل فرزندش را شیر می

ه ش و فرزندش ھردو تشند، خونوشید، تا آنکه باآلخره آن آب خالص شد بود] می
 پیچید. دید که از تشنگی به خود می شدند، [مادر اسماعیل] به طرف طفلش می

گردید، ا به آن حالت نداشت، از نزدش دور چون [ھاجر] طاقت دیدنش ر
د، کوه صفا بود، بر باالی آن کوه برآمد، و به ترین کوھی را که در روی زمین دی نزدیک

ائین طرف دشت نظر انداخت شاید کسی را ببیند، ولی کسی را ندید، بعد از آن از صفا پ
پیراھنش را گرفت، و مانند انسانی که به شدت  شد تا به دشت رسید، سپس گوشۀ

باالی مروه  دود، دوید، تا آنکه ھمواری دشت را پیمود و به کوه مروه رسید، بر می
برآمد، و به طرف دشت نگاه کرد که شاید کسی را ببیند، ولی کسی را ندید، و این عمل 

 انجام داد.  ررا ھفت با
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و این ھمان سعیی است که «فرمودند:  جگوید: پیامبر خدا  می بابن عباس
 ».دھند مردم بین صفا و مروه انجام می

به خودش گفت که ساکت باش!  ،شنید آمد، آوازی راچون برای [بار آخر] بر مروه بر
باز گوش داد، و ھمان آواز را شنید، و گفت: آوازت را شنواندی، اگر کمکی کرده 

توانی برای ما کمک کن! در این وقت بود که فرشتۀ را در نزد موضع زمزم مشاھده  می
ر کند، و ھمان بود که اب چیزی را جستجو می –یا با بال خود  –کرد، که با پای خود 

 نمایان شد.
جمع  ساخت] مادر اسماعیل آب را در حوضی [که با دست خود از خاک و ریگ می

گفت که: آب را ھمینگونه نگھدار، و چون از آب با دست  کرد، و به دست خود می می
 کند. دید که آب فوران می ریخت، می داشت و در مشک می خود برمی

را  خدا مادر اسماعیل«فرمودند:  جگوید: که پیامبر خدا  می بابن عباس
و یا فرمودند: اگر با دست بر  -گذاشت،  رحمت کند، اگر زمزم را به حالش می

 ».شد زمزم چشمۀ آب روانی می –داشت  نمی
 شامید و فرزندش را شیر داد،] گفت که: مادر اسماعیل از آن آب آب[ابن عباس

د، زیرا اینجا خانۀ خدا است، ن فرشته برایش گفت: از ھالکت و ضایع شدن نترسیآو 
طفل و پدرش این خانه را آباد خواھند کرد، و خداوند اھل این خانه را ضایع  نیا

 کند. نمی
و خانه از زمین به مانند بلندی که آن را سیل زده و آب از چپ و راستش چیزی را 

 برده باشد، بلند بود. 
داد،  رزندش را شیر مینوشید و ف و ھاجر به ھمین زندگی خود که از آن آب می

از قبیلۀ (جرھم) از راه (َکداء) آمدند، و  –خانوادۀ  و یا –داد، تا وقتی که مردمی  ادامه می
 در قسمت پایینی مکه سکنی گزین شدند.

ب است، با آمردم قبیلۀ (جزھم) در آنجا پرندۀ را مشاھده کردند که در جستجوی 
و گرچه ما این دشت و سرزمین را خوب  گردد، خود گفتند: این پرنده به گرد آبی می

و  این ھم یک یا دو نفر را فرستادند،شناسیم، ولی آبی را در آن سراغ نداریم، با  می
به صورت غیر مترقبۀ دیدند که آب است، برگشتند و از وجود آب خبر دادند،  ھا آن

 ب آمدند.آھمگی به کنار 
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ھا برایش  شسته بود، آنب نآ] گفت که: مادر اسماعیل در کنار ب[ابن عباس
 دھی که نزدت سکنی گزین شویم؟  ه میزاگفتند: آیا برای ما اج

 گفت: بلی، ولی برای شما از این آب حقی نیست. 
 گفتند: خوب است، نباشد. 

آن مردم، مادر اسماعیل را «فرمودند:  جگفت که: پیامبر خدا  بابن عباس
ود که در آنجا سکنی گزین شدند، و ، و ھمان ب»دیدند که انس و الفت را دوست دارد

ھا نیز آمدند و در آنجا  ھای آن ھای خود فرستادند، خانواده دهاکسانی را به طلب خانو
 تا آنکه در آنجا چند فامیلی به وجود آمد. ،سکنی گزین شدند

ھا آموخت، و  باشد] بزرگ و جوان شد، و عربی را از آن ÷آن طفل [که اسماعیل
ھا بود، و چون به سن بلوغ رسید، [مردم (جرھم)]  ترین آن خوب آن جوان زیباترین و

 .] وفات یافت÷یکی از دختران خود را برای او به نکاح دادند، و مادر [اسماعیل
نی: غرض خبرگیری از ترکۀ خود [یع ÷بعد از اینکه اسماعیل ازدواج کرد، ابراھیم

 را ندید و از ھمسرش سراغ او را پرسید. ÷اسماعیل زن و فرنزد خود] به انجا آمد،
 طلب رزق و روزی برآمده است. به ھمسرش گفت: برای ما 

 ھا پرسید. از چگونگی معیشت و احوال آن ÷بعد از آن ابراھیم
] ÷کنیم، و در نزد [ابراھیم چارگی زندگی میگفت: حال ما بد است، در فقر و بی

 شکایت کرد. 
برای آن زن] گفت: چون شوھرت آمد، بر وی سالم بگو و برایش بگو  ÷[ابراھیم

 .)١(آستانۀ درش را تغییر دھدکه: 

دیث نبوی شریف آمده است، این طور ھا نظر به ظاھر آنچه که در این مقطع از این ح بعضی -١
مامور به ذبح وی شده بود، فرزند دیگرش  ÷اند که: (ذبیح) یعنی کسی که ابراھیم فھمیده

(اسحق) است، نه اسماعیل، زیرا طوری که در قرآن کریم آمده است، مسألۀ ذبح در وقتی صورت 
این وقت مادرش زنده  گرفته بود که آن طفل به کمال رشد و فھمیدگی خود رسیده بود، و در

را در  ÷فرزندش اسماعیل ÷شود که: ابراھیم بود، ولی از این حدیث این طور دانسته می
وقت شیرخوارگی با مادرش در نزد خانۀ خدا گذاشت، و تا وقتی که مادرش مرد، و خودش ازدواج 

 جیامبر خدا است، زیرا پ ÷اند که: ذبیح بدون شک اسماعیل ھا نیامد، علماء گفته کرد، نزد آن
دھند که: آنچه که در این  ، و از این حدیث چنین جواب می»أنا ابن اذلبيح�«اند که:  فرموده
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آمد، گویا چیزی را احساس کرد، پرسید: کدام کسی نزد شما  ÷چون اسماعیل
 آمده بود؟

و از ما راجع به تو پرسان  لی پیر مردی به چنین مشخصاتی آمد،ھمسرش گفت: ب
 گی ما چگونه است؟ددم، و از من پرسید که زننمود، برایش خبر دا

 کنیم. چارگی زندگی میکه: حال ما بد است، در فقر و بی برایش گفتم
 یا به تو چیزی سفارش کرد؟آگفت: 

سالم بگویم، و گفت که: آستانۀ درت را تغییر  تکه برای درگفت: بلی، به من امر ک
 بده.

که از تو جدا شوم، پس نزد خانوادۀ باشد، و مرا امر کرده است  گفت: او پدرم می
 .)١(خود برو، و او را طالق داد، و زن دیگری را از آن مردم به نکاح گرفت

با خانوادۀ  ÷حدیث آمده است این است که: این حدیث بیانگر یکی از وقائعی است که ابراھیم
فرزندش  رو گردید، و این در یکی از سفرھایش به مکه غرض خبرگیری از زن و خود با آن روبه

پیش از این به مکه نیامده بود، بلکه  ÷بود، و در این حدیث ھیچگاه نیامده است که ابراھیم
ثابت آن است که وی پیش از این چندین بار از زن و فرزندش دیدن کرده بود، در روایت ابی جھم 

که نماز  آمد، به طوری اش می ھر ماه یکبار سوار براق به دیدن خانوده ÷آمده است که: ابراھیم
شود که مسألۀ ذبح، پیشتر از  گشت، و می خواند، و پیش از چاشت به شام برمی صبح را در مکه می

 واقع شده باشد. ÷این در یکی از سفرھای ابراھیم
ھم او را طالق  ÷فرزندش را به طالق دادن ھمسرش امر کرد، و اسماعیل ÷از اینکه ابراھیم -١

گویند که اگر پدر و با قیاس با آن مادر،  می –بعضی از حنابله  از آن جمله –داد، بعضی از علماء 
کنند، وفرزندشان باید ھمسرش را طالق بدھد، و  فرزندشان را به طالق دادن ھمسرش امر می

صورت گرفته است، و لی در نزد اکثر علماء  ÷گرچه این عمل در شریعت حضرت ابراھیم
د، مگر آنکه در شریعت ما حکمی بر خالف آن باش ھای سابقه برای ما نیز شریعت می شریعت

وجود داشته باشد، و نه تنھا آنکه در این مسئله در شریعت ما حکمی بر خالف آن وجود ندارد، 
روایت  ببلکه حکمی که مؤید ان باشد، نیز وجود دارد، و آن این است که: از عبدالله بن عمر

آمد، و از این  ، ولی پدرم از و ی بدش میاست که گفت: زنی داشتم که او را بسیار دوست داشتم
مرا امر کردند که او را طالق بدھم، و من ھم  جخبر داد، پیامبر خدا  جموضوع برای پیامبر خدا 

 ).٢٠٨٨)، شمارۀ (٦٧٥/ ١او را طالق دادم، (سنن ابن ماجه: 
دانند که  قید می و عدۀ دیگر از علماء لزوم طالق دادن زن به امر پدر و یا مادر را مقید به این 

ھا روی  والدینش از اھل صالح و تقوی، و عمل و دانش باشند، و اگر چنین نباشند، و امر آن
 ).٤٩٢/ ١ھا الزم نیست، إغاثة اللھفان:  اغراض دنیوی باشد، طالق دادن زن به امر آن
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ھا دور ماند و دوباره باز آمد، و فرزندش را ندید، و نزد  مدتی از آن ÷ابراھیم
و احوال او را از ھمسرش جویا شد، ھمسرش گفت: برای ما به طلب  ،ھمسرش آمد
 برآمده است.رزق و روزی 

 پرسید: چه حال دارید؟ و طرز معیشت شما چگونه است؟
 گفت: به خیر و خوبی است، و حمد و ثنای خدا را بجا آورد. 

 پرسید: طعام شما چیست؟
 گفت: گوشت است.

 یدنی شما چیست؟شپرسید: نو
 گفت: آب.

 ده. ھا برکت ب ھا دعا کرد و گفت: خدایا! به گوشت و آب آن ] به حق آن÷[ابراھیم
[مثل: گندم و جو و امثال  ھا حبوبات در این وقت آن«رمودند: ف جپیامبر خدا 

 ».کرد برکت می ا دعاھ آنداشتند در آن چیز ھم برای  ھا] نداشتند، اگر می این
] گفت: کسی که در غیر از مکه تنھا گوشت و آب بخورد، برای وی ب[ابن عباس

 افتد.  سازگار نمی
ت رت آمد، او را سالم برسان، و بگو آستانۀ درھنگامی که شوھ] گفت: ÷[ابراھیم

 را محکم کند. 

دانند مگر آنکه خود  چنانچه عدۀ دیگری از علماء، طالق دادن زن را به امر پدر و مادر الزم نمی 
تر باشد،  آن زن نظر به سوء اخالق و رویۀ بد خود مستوجب طالق باشد، و شاید ھمین نظرصحیح

ترین حالل در نزد خداوند  فرمایند: مبغوض می جزیرا اول آنکه: طالق طوری که پیامبر خدا 
شان  متعال است، و دوم آنکه: طالق سبب به ھم خوردن شیرازۀ خانواده، و در بدری فرزندان

گردد، از این جھت اگر ضرورت مبرمی  تر آنکه سبب ضرر برای زن می گردد، و از ھمه مھم می
 وجود نداشته باشد، شاید طالق دادن زن الزم نباشد. 

ابن عمر را امر کردند که ھمسرش را طالق بدھد، شاید این زن خودش  جو اینکه پیامبر خدا  
از آن  سمستوجب طالق بوده باشد، و حدیث نبوی شریف به این امر اشاره دارد، و آن اینکه عمر

از آن زن به اساس روش بد آن زن بوده است، نه  سآمد، و یقینا سبب بد آمدن عمر زن بدش می
ین ھم اگر کسی باشد که پدر و یا مادرش او را به طالق دادن به اساس مصالح شخصی، و با ا

دھد، بکوشد  طالق نمیرا  کنند، ولی او ھمسرش را مستوجب طالق ندانسته و او ھمسرش امر می
ھا را به عدم لزوم طالق ھمسرش  که تا سرحد امکان رضایت والدین خود را نیز حاصل نماید، و آن

 الصواب.قناعت بدھد، والله تعالی أعلم ب
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 آمد پرسید: کدام کسی نزد شما آمده بود؟ ÷چون اسماعیل
تعریف کرد، و از من دربارۀ تو ھمسرش گفت: بلی، شیخ خوش منظری آمد، و از او 

 ؟ ، بعد ا ز آن پرسید: معیشت شما چگونه استسؤال کرد، برایش خبر دادم
 خیر و خوبی است. گفتم: به

 پرسید: کدام چیزی به تو سفارش کرد؟ 
 رد که آستانۀ درت را محکم کنی.ر کگفت: بلی، او برایت سالم گفت، و به تو ام

باشد، و مقصد از آستانۀ در، تو ھستی، مرا امر کرده است  گفت: آن شخص پدرم می
 نگھدارم.تو را  تا

زیر  ÷و اسماعیل ،ھا دور ماند و دوباره باز آمد آن] مدت زمانی از ÷باز [ابراھیم
 تراشید. درخت بزرگی نزدیک زمزم نشسته بود و تیری را می

] چون پدرش را دید، به طرفش رفت، و آنچه را که در چنین حالتی ÷[اسماعیل
 کند، انجام دادند. می رددر با فرزند، و فرزند در مقابل پپ

خداوند مرا به چیزی امر کرده است،  ] گفت: ای اسماعیل!÷سپس [ابراھیم
 امر کرده است انجام بده.تو را  گفت: به ھرچه که

 کنی؟ گفت: تو با من کمک می
 کنم. گفت: کمک می

گفت: خداوند به امر کرده است که در اینجا خانۀ بسازم، و اشاره به اطراف تپۀ 
 بلندی که به اطراف آن بود، نمود.

 ÷ھای خانه را بلند کردند، اسماعیل قت پایه] گفت که: در این وبن عباسبا[
] ھمین ÷کرد، تا اینکه بناء بلند شد، [اسماعیل بنا می ÷و ابراھیم آورد سنگ می

روی  ÷سنگی را که [بنام مقام ابراھیم مشھور است] آورد، و برایش نھاد، و ابراھیم
ھا  داد، و ھردوی آن را به دستش می گسن ÷کرد و اسماعیل آن ایستاد، و او بنا می

 .)١(»پروردگار ما! از ما قبول کن، به تحقیق که تو خودت شنوا و دانا ھستی«گفتند:  می

تر از کعبۀ معظمه وجود ندارد، زیرا امر بنای آن رب العالمین، مبلغ امر،  در تمام عالم خانۀ مشرف -١
جبرئیل امین، بانی آن ابراھیم خلیل، و ھمکار وی اسماعیل علیه و علیھم السالم است، و بعد از 

ا برایش آموخت، و آمد و کیفیت ادای حج ر ÷از بنای کعبه فارغ شد جبرئیل ÷اینکه ابراھیم
 با ھمسرش ساره از بیت المقدس به بیت الله الحرام آمد. ÷ابراھیم
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يِب ّذر  -١٤١٦
َ
ُ  ريَِضَ َ�ْن أ ، رَُسوَل  يَا قُلُْت : قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ ِ يُّ  ا�َّ

َ
رِْض  يِف  وُِضعَ  َمْسِجدٍ  أ

َ
 األ

َل؟ وَّ
َ
؟ ُ�مَّ : قُلُْت : قَاَل  »احلََرامُ  الَمْسِجدُ «: قَاَل  أ يٌّ

َ
قىَْص  الَمْسِجدُ « قَاَل  أ

َ
 اَكنَ  َ�مْ : قُلُْت  »األ

ْرَ�ُعونَ «: قَاَل  بَيْنَُهَما؟
َ
ْ�نََما ُ�مَّ  َسنًَة، أ

َ
ْدَرَ�تَْك  أ

َ
َالةُ  أ [رواه  »ِ�يهِ  الَفْضَل  فَإِنَّ  فََصلِّْه، َ�ْعدُ  الصَّ

 ].٣٣٦٦ ابلخاری:
روایت است که گفت: گفتم: یا رسول الله! اولین مسجدی که  ساز ابوذر -١٤١٦

 مسجد بود؟ کدام در روی زمین ساخته شد 
 ».مسجد الحرام«فرمودند: 

 آن کدام [مسجد] بود؟ ازگفت: پرسیدم بعد 
 ».مسجد األقصی« فرمودند: 

 گفتم: بین بنای این دو مسجد چه مدت زمانی فاصله بود؟ 
این به ھرجایی که وقت نماز داخل شد، نماز را اداء  چھل سال، بعد از«فرمودند: 

 .)١(»کن، چون فضیلت در ھمانجا است

يِب مُحَيْدٍ  -١٤١٧
َ
اِعِديُّ  َ�ْن أ ُ  ريَِضَ  السَّ �َُّهمْ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا: قَالُوا �  نَُص�ِّ  َكيَْف  ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َعلَيَْك؟ دٍ  ىلَعَ  َصلِّ  اللَُّهمَّ : قُولُوا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ْزَواِجهِ  ُ�َمَّ
َ
 َوأ

�َِّتِه، دٍ  ىلَعَ  َوَ�اِركْ  إِبَْراِهيَم، آلِ  ىلَعَ  َصلَّيَْت  َكَما َوُذرِّ ْزَواِجهِ  ُ�َمَّ
َ
�َِّتِه، َوأ َت  َكَما َوُذرِّ

ْ
 آلِ  ىلَعَ  بَاَر�

يدٌ  إِنََّك  إِبَْراِهيمَ  يدٌ  مَحِ  ].٣٣٦٩ابلخاری: [رواه  »َ�ِ
] گفتند: یا رسول الله! بر شما شروایت است که [صحابه .)٢(ساز ابوحمید -۱۴۱۷

 چگونه درود بفرستیم؟

است، و بین این  ÷، و بانی مسجد األقصی سلیمان÷شاید کسی بگوید که بانی کعبه ابراھیم -١
دو پیامبر پیش از ھزار سال وقت بود، جوابش این است که مراد از بنای این دو مسجد، اصل بنای 

ھا را بنا نمود، و طوری که در این حدیث آمده است، بین بنای این دو  آن ÷ت که آدمھا اس آن
، و مسجد األقصی را  ÷مسجد از یکدیگر، چھل سال وقت بود، و اینکه مسجدالحرام را ابراھیم

 باشد، نه بنای اصلی. اند، بنای بعدی می ساخته ÷سلیمان
گفت که من از  دی است، و برای صحابه میابوحمید نامش عبدالرحمن بن عمرو بن سعد ساع -٢

وفات یافت،  سدانم، در آخر خالفت معاویه را بھتر می جھمۀ شما طریق نماز خواندن پیامبر خدا 
 ).٥/١٧٤اسد الغابه (

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٢٩٨

مَّ بگوئید: : «دفرمودن جپیامبر خدا  لِّ  اللَّهُ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ هِ  حمُ اجِ وَ أَزْ ، وَ تِهِ يَّ رِّ ذُ امَ  وَ لَّيْتَ  كَ  صَ

ىلَ  ، آلِ  عَ يمَ اهِ رَ كْ  إِبْ بَارِ ىلَ  وَ دٍ  عَ َمَّ هِ  حمُ اجِ وَ أَزْ ، وَ تِهِ يَّ رِّ ذُ امَ  وَ تَ  كَ كْ ارَ ىلَ  بَ يمَ  آلِ  عَ اهِ رَ ِيدٌ  إِنَّكَ  إِبْ  محَ

يدٌ  ِ  .)١(»جمَ

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -۱۴۱۸  ُ�َعوِّذُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
، احلََسنَ  بَاُكَما إِنَّ «: َوَ�ُقوُل  َواحلَُسْ�َ

َ
ُعوذُ : َو�ِْسَحاَق  ِإْسَماِ�يَل  بَِها ُ�َعوِّذُ  اَكنَ  أ

َ
ِ  بَِ�ِلَماِت  أ  ا�َّ

ِة، ٍة، َشيَْطانٍ  لُكِّ  ِمنْ  اتلَّامَّ ةٍ  َ�ْ�ٍ  لُكِّ  َوِمنْ  َوَهامَّ  ].٣٣٧١[رواه ابلخاری:  »الَمَّ
برای حسن و  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۴۱۸

گفتند  جستند و می آید] پناه می به خداوند [به کلماتی که بعد از این می بحسین
 که: 

جست و  پدرتان برای اسماعیل و اسحق [به ھمین کلمات] به خداوند پناه می«

وذُ (گفت:  می تِ  أَعُ لِامَ ، اهللاَِّ بِكَ ةِ نْ  التَّامَّ لِّ  مِ يْطَانٍ  كُ ، شَ ةٍ امَّ هَ نْ  وَ مِ لِّ  وَ ٍ عَ  كُ ةٍ  نيْ  .)٢(»)الَمَّ

انطوری که بر درود بفرست، ھممعنی این درود این است که: خدایا! بر محمد و ازواج او ذریۀ او  -١
و بر محمد و ازوج او، و ذریۀ او برکت بده، ھمانطوری که بر ابراھیم برکت ابراھیم درود فرستادی، 

 دادی، زیرا تو حمید مجید ھستی.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
) اینکه مراد از کلمات تامه چیست؟ اختالف نظر وجود دارد، اکثر علماء بر این نظر اند که مراد ١ 

است، و مراد از (تامه) کامله، و یا نافعه، و یا شافیه، و یا مبارکه، و یا قاضیه از (کلمات) قرآن مجید 
شود، و مانعی نیست که مراد  است که برای ھمیشه استمرار یافته و نقص و عیبی بر آن وارد نمی

از (تامه) ھمۀ این معانی باشد، زیرا قرآن مجید ھم کامل، ھم با منفعت، و ھم شفاء دھنده، و ھم 
 ک و ھم تا قیام قیامت باقی است.مبار

چه  –جویم به کلمات تامۀ خداوند از شیطانی  ) معنی این دعای نبوی این است که: پناه می٢ 
 و از ھر حشرۀ گزندۀ، و از ھر چشم زنندۀ. –انسی باشد و چه جنی 

                                                 



 ٢٩٩  †اءیانب اخبار :]۵۵[ کتاب

 اآلية ﴾إِبَۡ�ٰهِيمَ  َضۡيِف  َعن َونَّبِۡئُهمۡ ﴿باب: قوله:  -٤

 ﴾ها خبر بده نآو از مهمان ابراهیم برای ﴿]: قول خداوند که: ۴باب [

يِب  َ�نْ  -١٤١٩
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْنُ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
� 

َحقُّ 
َ
كِّ  أ رِِ�  َرّبِ ﴿: قَاَل  إِذْ  إِبَْراِهيمَ  ِمنْ  بِالشَّ

َ
�  تُۡ�ِ  َكۡيَف  أ وَ  قَاَل  ٱلَۡمۡوَ�ٰ

َ
 بََ�ٰ  قَاَل  تُۡؤِمن�  لَمۡ  أ

َۡطَم�ِنَّ  َوَ�ِٰ�ن ُ  َوَ�رَْحمُ  .﴾قَۡلِ�  ّ�ِ ِوي اَكنَ  لََقدْ  لُوًطا، ا�َّ
ْ
  يَأ

َ
ِثْ  َولَوْ  َشِديٍد، ُرْ�ٍن  إىِل

َ
 يِف  ُت بل

ْجِن  َِث  َما ُطوَل  السِّ
َ

َجبُْت  يُوُسُف، بل
َ َ
ايِعَ  أل  ].٣٣٧٢[رواه ابلخاری:  »ادلَّ

به  ÷فرمودند: ما از ابراھیم جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -١٤١٩
پروردگارا! برایم نشان بده که مردگان را «تریم که گفت:  گفتن این سخن مستحق

کنی، گفت: مگر [به این چیز] ایمان نداری؟ گفت: چرا نه، [بلکه ایمان  چگونه زنده می
 .)١(»خواھم که دلم آرام بگیرد دارم] ولی می

خداوند ھا] به رکن شدیدی [که  رحمت کند که [در سختی ÷و خداوند بر لوط
 برد. متعال باشد] پناه می

گذراندم،  زندان می ، من دردر زندان گذرانید ÷و اگر تمام مدتی را که یوسف
 .)٢(»کردم خواھش بیرون شدن از زندان را قبول می

از پروردگارش خواست تا کیفیت احیاء اموات را برایش  ÷اصل قصه چنین است که ابراھیم -١
فرمایند که  می جکند، و پیامبر خدا  نشان بدھد، یعنی در اینکه خداوند مرده را چگونه زنده می

کرد، من از وی  داشت که او شک می شود، و اگر امکان می شک گفته نمی ÷این طلب ابراھیم
 کنم. تر بودم، و چون او شک نکرد، پس من ھم شک نمی به شک کردن مستحق

آن مدت مدید را که ھفت سال و ھفت ماه و ھفت روز بود در زندان  ÷یعنی: بعد از اینکه یوسف -٢
گذارانید و از وی خواستند که از زندان خارج شود، و او از بیرون شدن از زندان خودداری ورزید، 

ھاد بودم، پیشن شوم، اگر من می ام ثابت نگردد از زندان خارج نمی و گفت: تا عفت و پاکدامنی
روی توضع  جکردم، و البته این سخن پیامبر خدا  خارج شدن از زندان را بدون شرط قبول می

به مراتب از صبر ھر نبی دیگری بیشتر است، و طوری که معلوم  جبود، ورنه صبر پیامبر خدا 
 است، تواضع و کم بینی خود، صفت بزرگان و واال مقامان است.

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٣٠٠

لِ اهللا تعاىل:  -٥ وْ ۚ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  ِ�  َوٱۡذُكرۡ ﴿باب: قَ  ﴾ٱلۡوَۡعدِ  َ�نََصادَِق  إِنَُّهۥ إِۡسَ�ٰعِيَل

د کن، زیرا او در عهد ااز اسماعیل در کتاب ی﴿]: این قول خداوند متعال که: ۵باب [
 ﴾خود صادق بود

ْ�َوِع  بِْن  َسلََمةَ  َ�نْ  -۱۴۲۰
َ
ُ  ريَِضَ  األ  ىلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َمرَّ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ْسلَمَ  ِمنْ  َ�َفرٍ 
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  يَنْتَِضلُوَن، أ  فَإِنَّ  إِْسَماِ�يَل، بَِ�  اْرُموا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

بَاُ�مْ 
َ
نَا اْرُموا، َراِميًا اَكنَ  أ

َ
ْمَسَك : قَاَل  »فَُالنٍ  بَِ�  َمعَ  َوأ

َ
َحدُ  فَأ

َ
يِْديِهْم، الَفِر�َقْ�ِ  أ

َ
 َ�َقاَل  بِأ

ِ  رَُسوُل  ِ  رَُسوَل  يَا: َ�َقالُوا.  »تَْرُمونَ  الَ  لَُ�مْ  َما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ نَْت  نَْرِ�  ا�َّ
َ
 َوأ

نَا اْرُموا«: قَاَل  َمَعُهْم،
َ
 ].٣٣٧٣[رواه ابلخاری:  »لُكُِّ�مْ  َمَعُ�مْ  َوأ

بر مردمی از  جروایت است که گفت: گذر پیامبر خدا  ساز سَلمه بن َاکوع -۱۴۲۰
ای «ھا گفتند:  برای آن جکنند، پیامبر خدا  ابقۀ تیراندازی میبنی اسلم افتاد که مس

اوالد اسماعیل! تیراندازی کنید! زیرا پدرتان تیرانداز بود، و من به ھمراه بنی فالن 
 ».ھستم

کردند] از تیراندازی  که تیراندازی میگوید: یکی از آن دو گروھی [ می سابوذر
 دست کشیدند. 
 ؟»کنید ا تیراندازی نمیچر«فرمودند:  جپیامبر خدا 

توانیم  ن گروه دیگر ھستید، چگونه میآشما با  فتند: یا رسول الله! در صورتی کهگ
 بدھیم؟ هھا مسابق با آن

 .)١(»تیراندازی کنید و من به ھمراه ھمۀ شما ھستم«فرمودند: 

 ن حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به ای -١
ای اوالد اسماعیل! تیراندازی کنید! «برای مردمی از بنی اسلم که:  ج) این گفتۀ پیامبر خدا ١ 

ھستند، از علی  ÷داللت بر این دارد که بنی اسلم از اوالد اسماعیل» زیرا پدرتان تیرانداز بود
 ÷اوالد اسماعیلھا از  ھمۀ عرب«فرمودند که:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سبن رباح
ھا به جز از چھار  ھمۀ عرب«روایت است که فرمودند:  ج، و از مکحول از پیامبر خدا »ھستند

ھستند، [و این چھار قبیله عبارت اند از] سلف، اوزاع، حضر موت، و  ÷قبیله از اوالد اسماعیل
 ».ثقیف

                                                 



 ٣٠١  †اءیانب اخبار :]۵۵[ کتاب

َخاُهمۡ  َ�ُمودَ  �َ�ٰ ﴿باب: قوله تعالی:  -۶
َ
 ﴾َ�ٰلِٗحا أ

 ﴾برای قوم ثمود برادر ایشان صالح را فرستادیم﴿]: این قول خداون که: ۶باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -١٤٢١ نَّ  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ ا« وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  نََزَل  لَمَّ

َمَرُهمْ  َ�بُوَك، َغْزَوةِ  يِف  احِلْجرَ 
َ
نْ  أ

َ
�ُوا الَ  أ  َعَجنَّا قَدْ : َ�َقالُوا ، »ِمنَْها �َْستَُقوا َوالَ  برِْئَِها، ِمنْ  �رَْشَ

َمَرُهمْ « َواْستََقيْنَا، ِمنَْها
َ
نْ  فَأ

َ
[روا ابلخاری:  »الَماءَ  َذلَِك  َوُ�َهِر�ُقوا الَعِجَ�، َذلَِك  َ�ْطرَُحوا أ

٣٣٧٨.[ 
در غزوۀ تبوک در  جروایت است که چون پیامبر خدا  باز ابن عمر -١٤٢١

ز چاه ا است] منزل گزیدید، به صحابه امر کردند که [که سر زمین ثمودمنطقۀ (حْجر) 
 آن منطقه آب ننوشند، و با خود آب بر ندارند.

ایم، امر کردند  ایم، و با خود آب گرفته  صحابه گفتند: حاال از آب آن چاه خمیر کرده
 .)١(ریزندرون برا بیآب آن  یر را دور ببیندازند، ومکه خ

تم، در یک روایت ابن فرمودند که من با بنی فالن ھس ج) مراد از بنی فالن که پیامبر خدا ٢ 
داد،  األدرع، و در روایت طبرانی محجن بن األدرع است، و کسی که با وی مسابقۀ تیراندازی می

فرمودند که من با ابن األدرع ھستم، نضله کمانش را از  جنضله بود، و بعد از اینکه پیامبر خدا 
با او مسابقه نخواھم داد، دستش انداخت و گفت: به خداوند قسم در صورت که شما با وی باشید، 

 ».تیراندازی کنید و من ھمراه ھمۀ شما ھستم«فرمودند:  جو ھمان بود که پیامبر خدا 
) حاکم و ولی امر مسلمانان باید افراد مناسبی از رعیت خود را به تیراندازی تشویق نماید، و ٣ 

جنگ است، تیراندازی ھای قدیم و حدیث از مھمترین و مؤثرترین اسلحه در  تیراندازی در جنگ
ھای امروز شامل توپ، تفنگ، موشک،  ھای قدیم عبارت از تیر و کمان بود، ولی در جنگ در جنگ

 شود. شود، که از فاصلۀ دور به ھدف زده می و ھمۀ انواع اسلحۀ را می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ز نوشیدن آن آب منع کردند این بود که مبادا ھا را ا آن  ج) گویند: سبب اینکه پیامبر خدا ١ 

 ھا کدام ضرر دیگری برساند. ھا گردد، و یا برای آن نوشیدن آن آب سبب قسوت قلب آن
ھا  به آن جاین سخن را گفتند، پیامبر خدا  ش) و در روایت دیگری آمده است که چون صحابه٢ 

آب  ÷دھند، و از چاھی که ناقۀ صالحامر کردند که آب را بیرون بریزند، و خمیر را به شترھا ب
 خورد برای خود آب بردارند. می

                                                                                                                        



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٣٠٢

مۡ ﴿باب:  -٧
َ
 اآلية ﴾ِ�َنِيهِ  قَاَل  إِذۡ  ٱلَۡمۡوُت  َ�ۡعُقوَب  َحَ�َ  إِذۡ  ُشَهَدآءَ  ُكنُتمۡ  أ

 ﴾هنگامی که مرگ یعقوب فرار رسید و به اوالد خود گفت که...آیا ﴿]: ۷[باب 

ُ  وَ�نُْه ريَِضَ  -١٤٢٢ َكِر�م، اْ�ُن  َعلَيْهِ  اهللاُ  َ�نُْه، َعِن انلَّيِبَّ َص�َّ  ا�َّ
ْ
نَُّه قاَل: (ال

َ
وََسلََّم �

َالُم).  َكِر�ِم، يُوُسٍف ْ�ُن َ�ْعُقوَب بِْن إِْسحق بِْن إِبَْراِهيَم َعلَيِْهُم السَّ
ْ
[رواه الَكِر�ِم، ابِْن ال

 ].٣٣٨٢ابلخاری: 
] ÷روایت است که [دربارۀ یوسف جاز پیامبر خدا  بو از ابن عمر -۱۴۲۲

یعقوب، فرزند کریم، فرزند کریم، یوسف فرزند ، فرزند کریم، کریم«فرمودند: [که وی] 
 .)١(»است †فرزند اسحاق، فرزند ابراھیم

وس -٨ عَ مُ رض مَ يثُ اخلِ دِ  ىباب: حَ

 [علیهماالسالم]]: قصۀ خضر با موسی۸باب [

َ  إِ�ََّما«: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  -۱۴۲۳ نَّهُ  اخلرَِضَ  ُس�ِّ
َ
 فَْرَوةٍ  ىلَعَ  َجلََس  �

إَِذا َ�يَْضاَء،
اءَ  َخلِْفهِ  ِمنْ  َ�ْهزَتُّ  ِ�َ  فَ  ].۳۴۰۲[رواه اخلبار ی:  »َخرْضَ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
پرسید سردار کیست؟ فرمودند: یوسف بن  ج) در روایتی آمده است که کسی از پیامبر خدا ١ 

آن شخص پرسید: در امت شما سردار کیست؟  –زیرا وی از سه پشت پیامبر بود  -، ÷یعقوب
 »کسی که مالش حالل و سخاوتمند باشد«فرمودند: 

 که فرمودند: ج) این سخن پیامبر خدا ٢ 

 الكـــــريم، ابـــــن الكــــــريم، ابـــــن الكــــــريم
 

ـــــراهيم  ـــــن إب ـــــحق ب ـــــن اس ـــــف ب  يوس
 

خود در غالب شعر آمده است، و این شعر منافات با این قول خداوند متعال که دربارۀ نبی  

ۡعرَ  َعلَّۡمَ�ٰهُ  َوَما﴿فرموده است:  جمحمد ] ندارد، زیرا اول آنکه این ٦٩[یس:  ﴾َ�  يَ�بَِ�  َوَما ٱلّشِ
شود که مراد از آیۀ  کالم به طور اتفاقی و بدون قصد به وزن شعری آمده است، و دوم آنکه می

ه گاھی شعر در کالم نبی اش قرار ندادیم، پس اینکه گا کریمه این باشد که شعر را صنعت و پیشه
 دیده شود، با آیۀ کریمه مخالفتی ندارد.  جکریم 
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از آن جھت «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۴۲۳
نشست، آن زمین  گیاه خشکی می ون بر زمین بیگویند که وی چ را خضر می ÷خضر

 .)١(»شد از در آمده و از پشت سرش سبز میبه اھتز

 نکته قابل تذکر است: ÷در مورد خضر -١
است، و در مرود اینکه  ÷گوید: خضر فرزند چھارم ابراھیم می /) طوری که امام طبری١ 

 باز ابن عباس پیامبر خدا است یا نه؟ عدۀ از علماء بر این نظر اند که وی پیامبر است، مجاھد
گویند که وی (ولی) است و نبی  کند که گفت: خضر پیامبر است، و بعضی از علماء می روایت می

 روایت است که گفت: خضر شخص نیک و صالحی است. سنیست، و از علی
) و ھمچنین در مورد اینکه تا ھنوز زنده است یا نه، بین علماء اختالف نظر وجود دارد، عدۀ ٢ 

به این نظر اند که وی زنده  –باشند  ھایی که به تصوف منسوب می خصوصا آن –اء بسیار از علم
شود، و گویند که عمر بن عبدالعزیز، و إبراھیم أدھم، و بشر  ھا دیده می است، و در صحرا و بیابان

حافی، و معروف کرخی، و سری سقطی، و جنید بغدادی، و إبراھیم خواص رحمھم الله و غیره او 
 اند.  را دیده

ری، و إبراھیم حربی، و ابن جوزی، و ابوحسین منادی و عدۀ دیگری از علماء از آن جمله امام بخا 
شان این قول خداوند متعال است که  رحمھم الله، به این نظر اند که وی مرده است، و دلیل

، یعنی: ما به ھیچ انسانی پیش از تو زندگی جاوید ﴾ٱۡ�ُۡ�َ  َ�ۡبلَِك  ّمِن لِبََ�ٖ  َجَعۡلنَا َوَما﴿فرماید:  می
روایت است که پیش از وفات خود به مدت کمی فرمودند:  جن از پیامبر خدا ایم، و ھمچنی نداده

 کسی از شما نیست که امروز نفس بکشد، و تا صد سال دیگر زنده بماند.
گوید: جواب جمھور از این دو دلیل این است که: آیۀ کریمه نفی  و طوری که امام عینی می 

گویند که: تا آخر دنیا زنده  دانند می زنده مینماید، و کسانی که خضر را  زندگی جاوید را می
دھند که مراد از آن ھمان کسانی  میرد، و از حدیث نبوی این طور جواب می ماند، و سپس می می

ھستند که در آن وقت وجود داشتند، نه آنکه شامل ھمگان را تا روز قیامتت بوده باشد، و 
ند که بیش از صد سال زندگی کردند، از آن شان این است که: بعد از این زمان کسانی بود دلیل

را دید، و حکیم ابن حزام که  ججمله: سلمان فارسی که سه صد سال عمر کرد، و پیامبر خدا 
 یکصد و بیست سال زندگی کرد. 

است، و از  ÷ھا زنده بودن خضر و آنچه که قابل تذکر است این است که: کسانی که نظر آن 
اند، برای خود دلیلی بر زنده بودن  وی مرده است، جواب دادهدالئل جانب مخالف در اینکه 

 اند، والله تعالی أعلم. ذکر نکرده –تا جایی که من اطالع دارم  - ÷خضر

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٣٠٤

 »باب« -٩

 ]۹باب [

ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  ْن َجابِرَ �َ  -۱۴۲۴ ُ  ريَِضَ  ا�َّ ِ  رَُسولِ  َمعَ  ُكنَّا: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ِْ�  وََسلَّمَ 

َ
ِ  رَُسوَل  َو�ِنَّ  الَكبَاَث، � ْسوَدِ  َعلَيُْ�مْ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 فَإِنَّهُ  ِمنُْه، بِاأل

ْطيَبُهُ 
َ
ُ�نَْت : قَالُوا »أ

َ
  نيَِبٍّ  ِمنْ  َوَهْل «: قَاَل  الَغنََم؟ تَْرىَع  أ

َّ
 ].٢٤٠٦[رواه ابلخاری:  »راََعَها َوقَدْ  إِال

در جایی  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  بهاز جابر بن عبدالل -۱۴۲۴
تر  مزه نوع سیاه آن را بچینید، که خوش: «فرمودند جچیدیم، پیامبر خدا  ) می(کباث

 ».است
 چراندید؟ از ایشان پرسیدند، مگر گوسفندی می

 .)١(؟»مگر پیامبری ھست که گوسفند نچرانده باشد«فرمودند:

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
روید، و در بعضی از مناطق جزیرة العرب پیدا  ) کباث: میوۀ درخت اراک است، و در صحرا می١ 

شود ، و اراک ھمان چوب مسواک است، و گویند: کباث ھمرنگ انجیر است، و انسان، و شتر و  می
گوید، خوشۀ (کباث) ھردو  می /خورد، و مولد حرارت است، امام ابوحنیفه گوسفند آن را می
 آید. کند، و اگر شتر آن را به دھان خود کند، از دھانش زیاد می کف دست را ُپر می

شدند نه از بین اغنیاء، و از این سبب بود که بعضی از  ه از طبقۀ فقراء برگزیده می) انبیاء الل٢ 
 ÷خیاط، زکریاء ÷ھای دیگر بودند، از آن جمله: ایوب انبیاء الله چوپان و بعضی صاحب حرفه

 آھنگر بود. ÷نجار، داود
امت  این بوده است تا جھت وظیفۀ آیندۀ خود که رھبری †) سبب چوپانی کردن انبیاء٣ 

 باشد، آمادگی بگیرند.
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ُ  َوَ�ََب ﴿باب: قول اهللا تعاىل:  -١٠ ِينَ  َمثَٗ�  ٱ�َّ ْ  ّلِ�َّ َت  َءاَمُنوا
َ
 ...فِرَۡعۡونَ  ٱۡمَرأ

 ﴾ٱۡلَ�ٰنِتِ�َ  ِمنَ  َوَ�نَۡت 
برای کسانی که ایمان آوردند، خداوند زن ﴿]: این قول خداوند متعال که: ۱۰باب [

 ﴾فرعون را مثال زده است...

يِب  َ�نْ  -۱۴۲۵
َ
ُ  ريَِضَ  ُموىَس  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  َكَمَل «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 : النَِّساءِ  ِمنَ  يَْ�ُمْل  َولَمْ  َكِثٌ�، الرَِّجالِ  ِمنَ 
َّ

ةُ  آِسيَةُ  إِال
َ
 َو�ِنَّ  ِعْمَراَن، بِنُْت  َوَمْر�َمُ  فِرَْعْوَن، اْمَرأ

�دِ  َكَفْضِل  النَِّساءِ  ىلَعَ  اَع�َِشةَ  فَْضَل  ِ
َعامِ  َسائِرِ  ىلَعَ  الرثَّ  ].٣٤١١[رواه ابلخاری: » الطَّ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سابوموسیاز  -۱۴۲۵
ھا به جز از آسیه ھمسر  از مردھا عدۀ بسیاری به درجۀ کمال رسیدند، ولی از زن

فرعون، و مریم دختر عمران کسی به درجۀ کمال نرسیده است، و برتری عائشه بر 
شود] بر دیگر  نان ریزه میھا مانند برتری ترید [ترید: طعامی است که در آن  دیگر زن

 .)١(»است ھا طعام

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
اند، و اشعری  اند که (آسیه) و (مریم) پیامبر بوده ) بعضی از علماء با استناد بر این حدیث گفته١ 

اند، که عبارت اند از: حواء، ساره، ام موسی،  ھا شش نفر به درجۀ نبوت رسیده گوید که از زن می
ھا کسی به درجۀ نبوت نرسیده است،  ر، آسیه، و مریم، و عدۀ دیگری بر این نظر اند که از زنھاج

رسد، زیرا دلیل صریحی که داللت بر نبی بودن کدام زنی داشته  تر به نظر می و ھمین قول راجح
 باشد، به ثبوت نرسیده است، والله تعالی أعلم.

ھای این امت:  از احادیث آمده است که بھتری زنھای این امت، در بعضی  ) در مور فضیلت زن٢ 
ھا  باشند، و حتی در بعضی از احادیث، فضیلت آن می جخدیجه بنت خویلد، و فاطمه بنت محمد 

 جروایت است که پیامبر خدا  باز مریم و آسیه نیز بلندتر شمرده شده است، از ابن عباس
ھای اھل بھشت خدیجه بنت خویلد، و فاطمه بنت محمد، و مریم دختر  بھترین زن«فرمودند: 

 ».عمران ، و آسیه زن فرعون است
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١١-  : اىلَ لِ اهللا تَعَ وْ  ﴾ُملِيمٞ  وَُهوَ ... ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  لَِمنَ  يُو�َُس  �نَّ ﴿باب: قَ

 ﴾و به تحقیق که یونس از جملۀ مرسلین بود...﴿]: این قول خداند متعال: ۱۱باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -۱۴۲۶  َما«: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْهَما، ا�َّ
نْ  ِلَعبْدٍ  يَنْبيَِغ 

َ
  َو�ََسبَهُ  َمىتَّ  بِْن  يُو�َُس  ِمنْ  َخْ�ٌ  إِ�ِّ  َ�ُقوَل  أ

َ
�ِيهِ  إىِل

َ
 ].٣٤١٣[رواه ابلخاری:  »أ

کسی برای «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  بابن عباساز  -۱۴۲۶
 ، و او را به»یونس بن متی بھترماز  ]جکه بگوید: من [یعنی: محمد  تسمناسب نی

 .)١(پدرش نسبت دادند

١٢-  : اىلَ لِ اهللا تَعَ وْ  ﴾َز�ُوٗر� َداوُۥدَ  َوَءاتَۡيَنا﴿باب: قَ

 ﴾د زبور را دادیمو برای داو﴿]: این قول خداوند که: ۱۲باب [

ُ  ريَِضَ َ�نُْه وَ  -۱۴۲۷ َف « قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ  َداوُدَ  ىلَعَ  ُخفِّ
َالمُ  َعلَيْهِ  ُمرُ  فَاَكنَ  الُقْرآُن، السَّ

ْ
ُج، بَِدَوابِّهِ  يَأ   فَترُْسَ

ُ
نْ  َ�بَْل  الُقْرآنَ  َ�يَْقَرأ

َ
جَ  أ  َوالَ  َدَوابُُّه، �رُْسَ

ُ�ُل 
ْ
  يَأ

َّ
 ].٣٤١٧ [رواه ابلخاری: »يَِدهِ  َ�َمِل  ِمنْ  إِال

 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  بو از ابن عباس -۱۴۲۷

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
که: نباید کسی مرا از یونس بن متی بھتر بداند، روی تواضع بود، و یا  ج) این سخن پیامبر خدا ١ 

شان وحی نشده بود که سید البشر ھستنی، ورنه  ن سخن را گفتند که ھنوز برایدر وقتی ای
من در روز قیامت سردار «فرمایند  می جشان بر ھمۀ بشر ثابت است، خود پیامبر خدا  فضیلت

، و یا شاید معنی حدیث چنین باشد که با وجود ثبوت فضیلت، نباید کسی بگوید »اوالد آدم ھستم
فالن پیامبر بھتر است وبر وی فضیلت دارد، یعنی: ولو آنکه در واقع چنین  که پیامبر اسالم از

 فضیلتی وجود دارد، ولی نباید آن را ذکر نمود، والله تعالی أعلم.
را] به پدرش نسبت  ÷) در اخیر حدیث نبوی شریف آمده است که: و او را [یعنی: یونس٢ 

گویند:  ضح و صریح بر کسانی است که میدادند، یعنی: گفتند که: یونس بن متی، و این رد وا
 است. ÷(متی) نام مادر یونس
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تا حدی سبک و روان ساخته شده بود  ÷خواندن قرآن [یعنی: زبور] برای داود«
شد، قرآن را ختم  کرد تا مرکبش را زین کنند، و پیش از آنکه مرکبش زین می که امر می

 .)١(»خورد کرد، و به جز از زحمت کشید دست خود، از مدرک دیگری نان نمی می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) خواندن زبور به این وقت اندک از نگاه عقل بشری امکان پذیر نیست، ولی کسی که فیض ١ 

ست که ربانی شامل حالش گردد، چنین کاری نسبت به وی مشکل نیست، در حدیث آمده ا
شود که کارھای بسیار در آن  گاھی در زمان اندک چنان برکت داده می«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ».پذیرد انجام می
گوید: بیشترین حدی که در مورد ختم قرآن خبر داریم این است که  می /) امام نووی٢ 

گوید:  می /کرد، و امام عینی شخصی قرآن را چھار بار در شب و چھار بار در روز ختم می
 شخص حافظی را دیدم که در سه رکعت وتر در شب قدر، سه قرآن را ختم کرد.

برای این اشخاص حاالت  –در صورت ثبوت این روایات  –رسد این است که  ولی آنچه که به نظر می 
خاصی وجود داشته است، ورنه در حالت عادی، و برای افراد عادی چنین کاری امکان پذیر 

وت کردن ھر جزء قرآن کریم، حداقل وقتی را در حدود یک ربع ساعت در نیست، زیرا تال
گیرد، و به این اساس تالوت تمام قرآن کریم احتیاج به ھفت و نیم ساعت وقت دارد، و  برمی

کند، به سی ساعت وقت ضرورت دارد، و البته  شخصی که در یک روز چھار قرآن را ختم می
تواند، چنانچه کسی که در یک شب سه  اعت شده نمیھیچگاه یک روز از صبح تا شام سی س

کند، به بیست و دو و نیم ساعت وقت ضرورت دارد، و شب ھیچگاه بیست و دو  قرآن را ختم می
 شود.  نیم ساعت نمی

بنابراین جز اینکه بگوئیم برای چنین اشخاصی حاالت خاصی وجود داشته، و این امر کرامتی  
توان یافت، چنانچه بسیاری از علماء مانند  برای این عمل نمی ھا است، دیگر تاویلی برای آن

ھا بعد از تحصیل علم، در  سیوطی، عین، سرخسی، ابن حجر رحمھم الله و بسیاری دیگر از آن
اند، و این امر  رسد، تالیف نموده ھا ھزار صفحه می ھای زیادی را که به ده عمر اندک خود کتاب

طوری که در این عصر پیشرفت علم و  –برای افراد عادی یک توفیق خاص خداوندی است، و 
این قدر تالیفات علمی و تحقیقاتی در چند سال محدود، امکان پذیر  –کمپیوتر شاھد آن ھستیم 

نیست، و البته برای متقین و مخلصین چنین توفیقی از طرف خداوند متعال بعید نیست، خداوند 

َ  َ�تَّقِ  َوَمن﴿فرماید:  متعال می ُۥ َ�َۡعل ٱ�َّ  .﴾َ�ۡرَٗجا �َّ
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١٣-  : اىلَ لِ اهللا تَعَ وْ اوُۥدَ  َووََهۡبَنا﴿باب: قَ ۥٓ  ٱۡلَعۡبدُ  نِۡعمَ  ُسلَۡيَ�َٰنۚ  ِ�َ اٌب  إِنَُّه وَّ
َ
 ﴾أ

 ﴾ان را برای داود بخشیدیم...مسلی﴿]: این قول خداوند متعال که: ۱۳[ باب

ُ  َوَ�نُْه ريَِضَ  -١٤٢٨ نَّهُ  َ�نُْه، ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمعَ  �  َمثَِ� «: َ�ُقوُل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َوابُّ  َوَهِذهِ  الَفَراُش  فََجَعَل  نَاًرا، اْستَْوقَدَ  رَُجٍل  َكَمثَِل  انلَّاِس، َوَمثَُل  : انلَّاِر، َوقَاَل  يِف  َ�َقعُ  ادلَّ
تَانِ  اَكنَِت 

َ
ئُْب  َجاءَ  اْ�نَاُهَما، َمَعُهَما اْمَرأ  إِ�ََّما: َصاِحبَتَُها َ�َقالَْت  إِْحَداُهَما، بِابِْن  فََذَهَب  اذلِّ

ْخَرى َوقَالَِت  بِابِْنِك، َذَهَب 
ُ
  َ�تََحاَكَمتَا بِابِْنِك، َذَهَب  إِ�ََّما: األ

َ
 لِلُْكرْبَى، بِهِ  َ�َقىَض  َداوَُد، إِىل

تَاُه، َداوُدَ  بِْن  ُسلَيَْمانَ  ىلَعَ  فََخرََجتَا ْخرَبَ
َ
�ِ  اْ�تُوِ� : َ�َقاَل  فَأ كِّ هُ  بِالسِّ ُشقُّ

َ
 َ�َقالَِت  بَيْنَُهَما، أ

ْغَرى ، يَرمَْحَُك  َ�ْفَعْل  الَ : الصُّ ُ ْغَرى بِهِ  َ�َقىَض  اْ�نَُها، وَ هُ  ا�َّ  ].۳۴۲۷[رواه ابلخاری: » لِلصُّ
شنیده است که  جروایت است که از پیامبر خدا ب و از ابن عباس -۱۴۲۸
مثل من با مردمان، مانند شخصی است که آتشی را برافروخته است، و «فرمودند: 

 .)١(»افتند ن آتش میآھا و حشرات دیگر آمده و در  پروانه
ھا را  رگی آمد و بچۀ یکی از آنھای خود بودند که گ دو زن ھمراه بچه«فرمودند: و 

تو را  برده است، دیگری گفت: نه خیر! بچۀتو را  ، یکی برای دیگری گفت که: بچۀدرب
] حکم کرده که بچه برای ÷رفتند، [داود ÷داود نزدمحاکمه برده است، و برای 

 زن کالن است.
رفتند و از قضیه برایش خبر دادند،  [علیھماالسالم] داود آن دو زن نزد سلیمان بن

 او گفت: کاردی بدھید تا این طفل را بین این دو زن تقسیم کنم. 
خیر بدھد، چنین مکن، آن طفل بچۀ او است، [چون تو را  تر گفت: خدا زن کوچک

 .)٢(»تر داد سلیمان این را شنید] طفل را برای زن کوچک

یعنی: این آتش غرض استفاده و روشنی بر افروخته شده است، ولی کسانی که این چیز را  -١
 گردند. دانند، از این آتش بھرۀ نبرده و مانند حشرات، سبب ھالکت خود می نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
تر بدھند که برای زنده ماندن  از آن جھت حکم کرد که طفل را برای زن کوچک ÷) سلیمان١ 

تر داده شود، و از کشته شدنش جلوگیری به عمل  طفل، رضایت داد تا آن طفل را برای زن کالن
تر با وی در مصیبت شریک شود، رضایت به دو نیم  تر برای آنکه زن کوچک آید، ولی زن کالن

 داد. رساند که طفل از وی نبود، ورنه ھرگز به این کار رضایت نمی خود میکردن طفل داد، و این 
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١٤-  : اىلَ وله تَعَ َ  إِنَّ  َ�َٰمۡر�َمُ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  قَالَتِ  �ذۡ ﴿باب: قَ  ...ٱۡصَطَفٮٰكِ  ٱ�َّ
ُهمۡ  ُّ�

َ
 ﴾َمۡر�َمَ  يَۡ�ُفُل  �

را به یاد بیاور که مالئکه گفتند: ای  ینزما﴿]: این قول خداوند متعال که: ۱۴باب [
 ﴾برگزیده است...تو را  مریم! خداوند

ّ ْن �َ  -۱۴۲۹ ُ  ريَِضَ  يلَعِ  َخْ�ُ «: َ�ُقوُل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت قاَل  َ�نْهُ  ا�َّ
 ].٣٤٣٢[رواه ابلخاری:  »َخِد�َةُ  �َِسائَِها وََخْ�ُ  ِعْمَراَن، اْ�نَةُ  َمْرَ�مُ  �َِسائَِها

فرمودند:  شنیدم که می جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  سعلی از -۱۴۲۹
بھترین زن دنیا [در عصر و زمان خودش] مریم بنت عمران بود، و بھترین زن دنیا «

 .)١(»باشد می ل[در عصر و زمان خودش] خدیجه

را نقض کرد، یا از طریق وحی بود که در این صورت وحی  ÷حکم داود ÷) اینکه سلیمان٢ 
با آن اسلوب  ÷دوم ناسخ وحی اول واقع گردید، و یا از طریق اجتھاد بود، که اجتھاد سلیمان

تر بود، و در ھردو صورت مانعی در این نقض حکم  قوی ÷اد داودظریف و حکیمانۀ خود از اجتھ
 وجود ندارد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اش  گویند: معنی ) معنی ظاھر حدیث نبوی شریف ھمان است که ذکر گردید، و عدۀ از علماء می١ 

ین زنان عرب خدیجه بنت خویلد اسرائیل مریم بنت عمران، و بھتر این است که: بھترین زنان بنی
آمده است که پیامبر  باست، و طوری که قبال یادآور شدیم در نسائی به روایت از ابن عباس

ھای اھل بھشت خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد، مریم بنت  بھترین زن«فرمودند:  ج خدا
 عمران، و آسیه بنت مزاحم ھمسر فرعون ھستند. 

ھای دنیا در عصر خود است، اسباب فراوانی دارد، از آن جمله  زن بھترین‘ ) اینکه مریم٢ 
با وی سخن زد، و خداوند در وی از روح خود نفخ کرد که سبب والدت  ÷اینکه: جبرئیل

بھترین  ‘شد، و به کلمات خدا تصدیق نمود، و از جملۀ قانتین بود، و اینکه خدیجه ÷عیسی
ی دارد، از آن جمله اینکه: وی پیش از بعثت، با پیامبر باشد، نیز اسباب زیاد ھای عصر خود می  زن

از پیامبر خود برایش  جکرد، و بعد از نزول وحی به مجرد آنکه پیامبر خدا  ھمنوائی می جخدا 
خبر دادند، ایشان را تصدیق کرد، و به این طریق اولین فرد مسلمان این امت است، و فضائل این 

 .ريض اهللا تعالی عنها وأرضاهاار است، شم زن نیکوکار بسیار و مناقبش بی
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يِب  -١٤٣٠
َ
ُ  ُهَر�َْرَة ريَِضَ َ�ْن أ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْحنَاهُ  اِإلبَِل، َرِ�نْبَ  �َِساءٍ  َخْ�ُ  قَُر�ٍْش  �َِساءُ «: وُل َ�قُ 
َ
راَْعهُ  ِطْفٍل، ىلَعَ  أ

َ
 »يَِدهِ  َذاِت  يِف  َزْوٍج  ىلَعَ  َوأ

 ].٣٤٣٤[رواه ابلخاری: 
: دشنیدم که فرمودن جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۴۳۰

ھای قریش  ھای عرب] زن [یعنی: بھترین زناند  شده ھای که بر شتر سوار بھترین زن«
 .)١(»ھستند، زیرا بر طفل خود مھربان، و بر مال شوھر خود امانت دار ھستند

ۡهَل ﴿باب: قوله تعاىل:  -١٥
َ
أ ْ  َ�  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َ�ٰٓ  ﴾َو�ِيٗ�  ...دِينُِ�مۡ  ِ�  َ�ۡغلُوا

 ﴾نکنید... ای اهل کتاب! در دین خود غلو﴿]: این قول خداوند متعال که: ۱۵باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�بَاَدةَ  َ�نْ  -۱۴۳۱ نْ  َشِهدَ  َمنْ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ
َ
 الَ  أ

 َ
َ

  إِهل
َّ

ُ  إِال �َك  الَ  وَْحَدهُ  ا�َّ ُ، رَشِ
َ

نَّ  هل
َ
ًدا َوأ ُ، َ�بُْدهُ  ُ�َمَّ

ُ
نَّ  َورَُسوهل

َ
ِ  َ�بْدُ  ِعيىَس  َوأ ُ، ا�َّ

ُ
 َورَُسوهل

َقاَها َوَ�َِمتُهُ 
ْ
ل
َ
  أ

َ
، َواجلَنَّةُ  ِمنُْه، َوُروحٌ  َمْرَ�مَ  إِىل ، َوانلَّارُ  َحقٌّ ْدَخلَهُ  َحقٌّ

َ
ُ  أ  اَكنَ  َما ىلَعَ  اجلَنَّةَ  ا�َّ

 ].٣٤٣٥[رواه اخلباری:  »الَعَمِل  ِمنَ 
 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سعباده از -۱۴۳۱

گری جز خدای یگانه وجود ندارد، و بدھد بر اینکه: خدای دیی که شھادت کس«
بندۀ خدا و  ÷بنده و رسول او است، و عیسی جشریکی برای او نیست، و محمد 

القاء نموده است، و روحی از جانب خدا رسول او است، و کلمۀ او است که برای مریم 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ھای قریش ھستند،  اند زن ھای که بر شتر سوار شده که بھترین زن ج) از این گفتۀ نبی کریم ١ 

 گردد، زیرا ثابت نشده است که وی بر شتر سوار شده باشد.  خارج می ‘مریم
ھای که بر شتر سوار  شان که: بھترین زن از فرمودۀ جقصد پیامبر خدا شود که م ) و یا می٢ 

ھای که در خارج این  ھای باشند که در جزیرة العرب بودند، و به این طریق زن تنھا زن» اند... شده
 شوند. محدوده قرار داشتید، در این مفاضله داخل نمی

ھای مذکور در این حدیثی نبوی شریف آمده است، دو  ) و دیگر اینکه: فضیلتی که برای زن٣ 
فضیلت است، یکی: مھربان بودن بر طفل، و دیگری امانت داری از مال شوھر، ولی در فضائل 

ھا بھتر باشند،  ھای دیگر ی مانند: مریم، و آسیه، و ھاجر، و غیره از این زن شود که زن دیگری می
 نچه که بھت ھم ھستند. چنا
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داوند او را به است، و بھشت حق، و دوزخ حق است، با ھر عملی که داشته باشد، خ
 .)١(»برد بھشت می

١٦-  : اىلَ لِ اهللا تَعَ وْ ۡهلَِها ِمنۡ  ٱنَتَبَذۡت  إِذِ  َمۡرَ�مَ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  ِ�  َوٱۡذُكرۡ ﴿باب: قَ
َ
 ﴾...أ

مریم را هنگامی که از اهل خود گوشه گیری ﴿]: این قول خداوند متعال که: ۱۶باب [
 ﴾کرد، در کتاب ذکر کن...

يِب  َ�نْ  -١٤٣٢
َ
ُ  ُهَر�َْرَة ريَِضَ  أ  َ�تَلَكَّمْ  لَمْ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

  الَمْهدِ  يِف 
َّ

اِ�يَل  بَِ�  يِف  َوَ�نَ  ِعيىَس،: ثََالثَةٌ  إِال ُ  ُ�َقاُل  رَُجٌل  إرِْسَ
َ

، اَكنَ  ُجَر�ٌْج، هل  َجاَءتْهُ  يَُص�ِّ
هُ  مُّ

ُ
ِجيبَُها: َ�َقاَل  فََدَ�تُْه، أ

ُ
وْ  أ

َ
، أ َص�ِّ

ُ
 الُموِمَساِت، وُُجوهَ  تُِر�َهُ  َحىتَّ  تُِمتْهُ  الَ  اللَُّهمَّ : َ�َقالَْت  أ

ُ  َ�تََعرََّضْت  َصْوَمَعِتِه، يِف  ُجَر�ْجٌ  َوَ�نَ 
َ

ةٌ  هل
َ
َمتْهُ  اْمَرأ

َّ
ىَب، َوَ�

َ
تَْت  فَأ

َ
ْمَكنَتْهُ  َراِ�يًا َفأ

َ
 َ�ْفِسَها، ِمنْ  فَأ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

باشد، و اینکه  می (أن ال أله أال اهللا، و أن حممدا رسول اهللا)) شکی نیست که اصل ایمان شھادت ١ 

به آن اضافه شده است، سببش رد بر نصاری است که صفت عبودیت و رسالت را برای  ÷عیسی
گویند که عیسی فرزند خدا است، و جزئی از الوھیت است، و یا رکنی از  می وی قائل نیستند، بلکه

ارکان سه گانۀ الوھیت است، و از اینجا است که از راه حق و حقیقت منحرف گردیده و به راه 
 اند. گمراه و ضالل کشیده شده

مده ) رفتن به بھشت با وجود متصف شدن به ھمۀ صفات ھشتگانۀ که در حدیث نبوی شریف آ٢ 
اند، اگر  است، منافی با رفتن قبلی به دوزخ نیست، زیرا کسانی که مرتکب گناه و معاصی شده

یابند، ورنه به اندازۀ گناھان  مورد عفو و رحمت الھی قرار گیرند، از رفتن به آتش دوزخ نجات می
از دوزخ نجات یافته و به  جخود به دوزخ عذاب گریده و سپس به سبب شفاعت نبی کریم 

 روند. ھشت میب
ھا را اداء  باشد، اگر در دنیا حق آن ھا حقی از حقوق الناس می ھمچنین کسانی که بر ذمۀ آن 

این شخص جانی اگر ثوابی  –طوری که در احادیث دیگری آمده است  -نکرده باشند، در آخرت، 
ه باشد، از شود، و اگر ثوابی نداشت داشته باشد، از وی گرفته شده و برای شخص مظلوم داده می

شود، که در نتیجه به اندازۀ گناھان  گناھان شخص مظلوم گرفته شده و بر عھدۀ ظالم نھاده می
سوزد، و  خود، و گناھانی که از آن شخص دیگر بر گردن وی گذاشته شده است، در دوزخ می

یابند، چیزی است که خداوند  اینکه چنین اشخاصی چگونه و چه وقت از آتش دوزخ نجات می
توان در کتاب دیگر ما که در موضوع (مال  داند، و مسئله حقوق الناس را می عال خودش میمت

 حرام) نوشته شده است، و یا در مقدمۀ ھمین کتاب به تفصیل ھرچه بیشتر مطالعه کرد.
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ْت  َ تَْوهُ  ُجَر�ٍْج  ِمنْ : َ�َقالَْت  الًَما،غُ  فََودلَ
َ
وا فَأ نَْزلُوهُ  َصْوَمَعتَهُ  فََكرَسُ

َ
  وََسبُّوُه، َوأ

َ
أ  ُ�مَّ  وََص�َّ  َ�تَوَضَّ

ىَت 
َ
بُوكَ  َمنْ : َ�َقاَل  الُغَالَم، أ

َ
ايِع،: قَاَل  ُغَالُم؟ يَا أ  َال،: قَاَل  َذَهٍب؟ ِمنْ  َصْوَمَعتََك  نَبِْ� : قَالُوا الرَّ

 
َّ

ةٌ  َوَ�نَِت . ِط�ٍ  ِمنْ  إِال
َ
اِ�يَل، بَِ�  ِمنْ  لََها اْ�نًا تُرِْضعُ  اْمَرأ  َشاَرةٍ  ُذو َراِكٌب  رَُجٌل  بَِها َ�َمرَّ  إرِْسَ

ْ�بََل  ثَْدَ�َها َ�رَتَكَ  ِمثْلَُه، ابِْ�  اْجَعِل  اللَُّهمَّ : َ�َقالَْت 
َ
اِكِب، ىلَعَ  َوأ َْعلِْ�  الَ  اللَُّهمَّ : َ�َقاَل  الرَّ

َ
 جت

ْ�بََل  ُ�مَّ  ِمثْلَُه،
َ
ُه، ثَْديَِها ىلَعَ  أ بُو: قَاَل  - َ�َمصُّ

َ
�ِّ  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ْ�ُظرُ  َك�

َ
  أ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  إِىل

َمٍة، ُمرَّ  ُ�مَّ  - إِْصبََعهُ  َ�َمصُّ  وََسلَّمَ 
َ
َْعِل  الَ  اللَُّهمَّ : َ�َقالَْت  بِأ

َ
 ْدَ�َها،ثَ  َ�رَتَكَ  َهِذهِ، ِمثَْل  ابِْ�  جت

اِكُب : َ�َقاَل  َذاَك؟ لِمَ : َ�َقالَْت  ِمثْلََها، اْجَعلِْ�  اللَُّهمَّ : َ�َقاَل  ابَِرِة، ِمنَ  َجبَّارٌ  الرَّ
َمةُ  َوَهِذهِ  اجلَبَ

َ
 األ

قِْت،: َ�ُقولُونَ   ].٣٤٣٦[رواه ابلخاری:  »َ�ْفَعْل  َولَمْ  َزَ�يِْت، رَسَ
ر از سه یبه غ«روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -١٤٣٢

 .÷[اول]: عیسی :)١(ری در گھواره سخن نزده استگنفر، کس دی

اسرائیل به جز از این سه طفل، طفل دیگری در گھواره سخن  مراد از آن این است که در بنی -١
 اند نه طفل ھستند. ه اطفالی که در گھواره سخن گفتهنزده است، ورن

 ÷اول: شاھد یوسف 
دوم: طفلی که مادرش ماشطه بنت فرعون را به صبر دعوت کرد، زیرا ھنگامی که فرعون  

خواست ماشطه را به دریا بیندازد، آن طفل برایش گفت: مادرم صبر کن زیرا من بر حق  می
 ھستم. 

 .÷سوم: یحیی 
خواستند مادرش را در آتش بیندازند،  صحاب ادود، زیرا وقتی که آن گروه ظالم میچھارم: طفل ا 

مادرش از رفتن به آتش خودداری نمود، آن طفل برای مادرش گفت: مادرم صبر کن، زیرا تو بر 
 حق ھستی. 

گفت: برای بار اول  کند که گفت: حلیمه می روایت می ب: بیھقی از ابن عباسجپنجم: محمد  

هللا كثريا، وسبحان اهللا  اهللا أكرب كبريا، واحلمد«را شیر دادم، سخن زد و گفت:  جبر خدا که پیام

 .»بكرة وأصيال

کند که گفت: در سال حجة الوداع  : و باز بیھقی از معیقب یمانی روایت میجششم: شاھد محمد  
در آن خانه بودند، و چیزی عجیبی را دیدم،  جکه به حج رفتم، به خانۀ رفتم که پیامبر خدا 

از  جآورد، پیامبر خدا  ج  شخصی از اھل یمامه فرزندش را که ھمان روز تولد شده نزد پیامبر خدا
برایش گفتند،  جآن طفل پرسیدند: من کیستم؟ آن طفل گفت: تو پیامبر خدا ھستی، پیامبر خدا 

زد، و ما برایش  تی که جوان شد، سخن نمیو آن طفل تا وقیک، الله ف کبارگوئی  راست می
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شد، این شخص در  [دوم]: در بنی اسرائیل شخصی بود که به نام (جریج) یاد می
حال نماز خواندن بود که مادرش آمد و او ار صدا زد، باخود گفت: آیا جواب مادرم را 
بدھم و یا نمازم را بخوانم؟ [چون جواب مادرش را نداد] مادرش گفت: خدایا! او را 

 نشان بدھی.  ھای زناکار را برایش نمیران تا زن
گاھش بود که زنی آمد و با او سخن زد، ولی او از سخن زدن با آن تعباد ردج جری

، آن زن نزد چوبانی آمد و خود را در اختیارش گذاشت، و از آن نمودزن خودداری 
چوپان طفلی به دنیا آورد، و ادعا کرد که این طفل از (جریج) است، مردم آمدند و 

 ب کردند، و او را از آنجا بیرون نمودند و دشنام دادند.عبادتگاه (جریج) را خرا
و از وی پرسید: ای  [جریج] وضوء ساخت، و نماز خواند، و بعد از آن نزد آن بچه آمد

بچه! پدر تو کیست؟ گفت: فالن چوپان است، مردم گفتند: عبادتگاھت را از طال دوباره 
 خواھم. ی نمیکنیم، گفت: به جز از خشت و گل از چیز دیگر آباد می

ھا و  داد که سواری با نشان را شیر می اسرائیل، طفلش [سوم]: زنی بود از بنی
، آن طفل ن زن گفت: خدایا! این طفلم را مثل او بگردانآھا از نزدش گذشت،  مدال

ت: خدایا! مرا مثل نموده و گف ری خود را به طرف آن سواورسینۀ مادرش را گذاشت و 
 ».و دوباره سینۀ مادرش را گرفت و به مکیدن شروع کرد را گفت او مگردان، این

نم که ک نگاه می جگفت که: گویا ھمین حاال به طرف پیامبر خدا  سابوھریره
 .)١(مکند انگشت خود را می

سپس آن زن با طفلش بر کنیزی گذشت، مادرش گفت: خدایا! طفل مرا مثل این «
گفت: خدایا! مرا مثل این کنیز و آن طفل سینۀ مادرش را گذاشت و  کنیز مگردان،

 بگردان.
 مادرش از آن طفل پرسید: سبب این گفتارت چه بود؟ 

گویند که  می شگفت: آن سوار، ستمگری از ستمگران بود، و این کنیز، مردم برای
 .)٢(»زنا کردی، دزدی کردی، در حالی که او مرتکب چنین اعمالی نشده است

ھائی اند که ذکرشان در متن حدیث نبوی شریف  گفتیم، و سه طفل دیگر، آن (مبارک یمامه) می
 آمده است.

از آن جھت انگشت خود را مکیدند، تا حالت آن طفل را برای ناظرین مجسم  جپیامبر خدا  -١
 تر گردد. نتر و متیق ھا دلنشین سازند، تا وقاعه برای آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
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ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -۱۴۳۳ يُْت «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
 َرأ

ا َو�ِبَْراِهيَم، وُموىَس  ِعيىَس  مَّ
َ
مْحَرُ  ِعيىَس  فَأ

َ
ْدِر، َعِر�ُض  َجْعدٌ  فَأ ا الصَّ مَّ

َ
 َجِسيمٌ  فَآَدمُ  ُموىَس، َوأ

نَّهُ  َسبٌْط 
َ
 ].٣٤٣٨: [رواه ابلخاری »الزُّطِّ  رَِجالِ  ِمنْ  َك�

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۴۳۳
شخصی است که گلگون رنگ  ÷را دیدم، عیسی †عیسی و موسی و ابراھیم«

شخصی است گندم گون، جسیم،  ÷ھای مجعد و سنیۀ فراخ، و موسی و دارای موی
) استریخته است، گویا شخصی از مردم (ُز [یعنی: بلند قامت] و موھایش   .)١(طَّ

 ) در نماز نفل، اطاعت از مادر، بھتر از استمرار بر نماز است، در حدیث آمده است که پیامبر خدا١ 
دانست که اطاعت از مادر بھتر از عبادت پروردگار  داشت، می اگر جریج فقاھت می«فرمودند:  ج

 ».است
 اگر ضرورتی نباشد، استمرار بر نماز الزم است.) در نماز نفل ٢ 
) اگر جریج پیامبر بوده باشد، سخن زدن طفل برایش معجزه، و اگر ولی بوده باشد، برایش ٣ 

شود که کرامت برای اولیاء الله حق است، و یا شاید  شود، و در نتیجه ثابت می کرامت شمرده می
شه به دروغ بر وی تھمت زده بود، خداوند چون (جریج) مظلوم واقع شده بود، و آن زن فاح

 متعال جھت احقاق حق مظلوم، آن طفل را به نطق آورد، والله تعالی أعلم.
) وضوء ساختن خاص برای این امت نیست، بلکه امم دیگر نیز ھنگام نماز خواندن وضوء ٤ 

 ساختند.  می
 برای دفاع از خود، فضیحت کردن ظالم جواز دارد. -٥ 

 و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: از احکام -١
 ) ُزّط: جنسی از مردم سودان است. ١ 
آن است که وی شخص بلند قامتی بود، نه آنکه شخص  ÷) مراد از جسامت نسبت به موسی٢ 

شود، به  تنومندی بوده باشد، و لفظ (جسیم) ھمانطوری که به معنی تنومند و چاق استعمال می
 ÷شود، و اینکه گفتیم مراد از جسامت نسبت به موسی میمعنی بلند قامت نیز استعمال 

 شخص الغر اندامی بود.
چیزی نیامده است، و در روایت دیگری آمده  ÷) در این حدیث نبوی شریف نسبت به ابراھیم٤ 

ترین فرزندش نسبت به وی  را دیدم، و من شبیه ÷و ابراھیم«گفتند:  جاست که پیامبر خدا 
 باشم. می
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ُ  َوَ�نُْه ريَِضَ  -١٤٣٤   ا�َّ
َ
إَِذا الَمنَاِم، يِف  الَكْعبَةِ  ِعنْدَ  اللَّيْلَةَ  َراِ� َ�نُْه أ

ْحَسِن  آَدُم، رَُجٌل  فَ
َ
 َكأ

ْدمِ  ِمنْ  يَُرى َما
ُ
تُهُ  ترَْضُِب  الرَِّجالِ  أ َعِر، رَِجُل  َمنِْكبَيِْه، َ�ْ�َ  لِمَّ ُسهُ  َ�ْقُطرُ  الشَّ

ْ
 َواِضًعا َماًء، َرأ

َيِْت، َ�ُطوُف  َوُهوَ  رَُجلَْ�ِ  َمنِْكيَبْ  ىلَعَ  يََديْهِ 
ْ

 اْ�نُ  الَمِسيحُ  َهَذا: َ�َقالُوا َهَذا؟ َمنْ : َ�ُقلُْت  بِابل
يُْت  ُ�مَّ  َمْرَ�َم،

َ
ْعَورَ  قَِطًطا َجْعًدا َوَراَءهُ  رَُجًال  َرأ

َ
ْشبَهِ  ايلُْمَ�، الَعْ�ِ  أ

َ
يُْت  َمنْ  َكأ

َ
 َ�َطٍن، بِابِْن  َرأ

َيِْت، َ�ُطوُف  رَُجٍل  َمنِْكيَبْ  ىلَعَ  يََديْهِ  َواِضًعا
ْ

اُل  الَمِسيحُ : قَالُوا َهَذا؟ َمنْ : َ�ُقلُْت  بِابل جَّ [رواه »ادلَّ
 ].٣٤٤٠ابلخاری: 
فرمودند: شب  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بو از ابن عمر -١٤٣٤

ن وقت شخص گندم گونی را گذشته به خواب دیدم که نزد خانۀ کعبه ھستم، در ای
رسید،  ایش میھ ترین اشخاص گندم گون بود، کاکلش به شانه دیدم که از خوش چھره

ھایش را بر  چکید، و در حالی که دست ب میآموھایش شانه زده بود و از سرش 
کرد، گفتم: این شخص  ھای دو نفر دیگر نھاده بود، به خانۀ [کعبه] طواف می سرشانه

 ن مسیح بن مریم است.کیست؟ گفتند: ای
، و چشم دو در پشت سرش شخص دیگری را دیدم که موھایش پرپیچ و تاب بو

راستش کور، و خیلی شبیه به (ابن َقَطن) بود [ابن َقَطن: کسی بود از قبیلۀ ُخزاعه که 
ھای شخص دیگری گذاشته بود و به   را بر شانه شھای در جاھلیت مرده بوده، دست

 د. خانۀ [کعبه] طواف کر
 : این کیست؟مگفت

 .)١(»گفتند: این مسیح دجال است

ُ  ريَِضَ  َ�نْهُ وَ  -۱۴۳۵ ِ  الَ : قَاَل يف رواية أخرى  َ�نْهُ  ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  َما َوا�َّ
مْحَُر، ِلِعيىَس  وََسلَّمَ 

َ
نَا بَيْنََما«: قَاَل  َولَِ�نْ  أ

َ
ُطوُف  نَائِمٌ  أ

َ
إَِذا بِالَكْعبَِة، أ

 َسبُْط  آَدُم، رَُجٌل  فَ

 مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  از احکام و -١
 کند. ) دجال کسی است که در آخر زمان ظھور کرده و دعوی الوھیت می١ 
کرد، به اذن پروردگار  گویند که چون مریض را مسح می را از آن جھت (مسیح) می ÷) عیسی٢ 

گویند: که چشم راستش ممسوح یعنی کور  یافت، و دجال را از آن جھت (مسیح) می شفا می
کند، یعنی  گویند که اکثر مناطق روی زمین را مسح می است، و یا از این جھت او را (مسیح) می

 پیماید.  می
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َعِر، ، َ�ْ�َ  ُ�َهاَدى الشَّ ِ�ْ
ُسهُ  َ�نِْطُف  رَُجلَ

ْ
وْ  َماًء، َرأ

َ
ُسهُ  ُ�َهَراُق  أ

ْ
: قَالُوا َهَذا؟ َمنْ : َ�ُقلُْت  َماًء، َرأ

َِفُت، فََذَهبُْت  َمْرَ�َم، اْ�نُ  تلْ
َ
إَِذا أ

مْحَرُ  رَُجٌل  فَ
َ
ِس، َجْعدُ  َجِسيٌم، أ

ْ
أ ْعَورُ  الرَّ

َ
نَّ  ايلُْمَ�، َ�يِْنهِ  أ

َ
 َكأ

اُل، َهَذا: قَالُوا َهَذا؟ َمنْ : قُلُْت  َطاِ�يٌَة، ِعنَبَةٌ  َ�يْنَهُ  جَّ قَْرُب  ادلَّ
َ
 »َ�َطٍن  اْ�نُ  َشبًَها بِِه، انلَّاِس  َوأ

 ].۳۴۴۱[رواه ابلخاری: 
ایت دیگری آمده است که گفت: به خداوند سوگند در رو بو از ابن عمر -۱۴۳۵

در «گفتند که:  سرخ چھره است، بلکه ÷عیسی اند نگفته جاست که پیامبر خدا 
کنم، شخص گندم  دم [در خواب دیدم] که به کعبه طواف میوبحالی که من خواب 

ید چک گونی را دیدیم که موھایش ریخته، و به دو نفر تکیه داده بود، و از سرش آب می
م: این شخص کیست؟ گفتند که: [عیسی] تفگ –ریخت  و یا گفتند : از سرش آب می –

 بن مریم است.
بزرگ اش  بعد از آن ملتفت شدم شخص دیگری را [دیدم] که رنگش سرخ، جثه

آمده است، کور، و به مانند دانۀ انگوری بر موھای سرش مجعد و چشم راستش
ه (ابن َقَطن) ت، و این شخص، از ھر کسی بپرسیدم: این کیست: گفتند: این دجال اس

 .)١(»شباھت بیشتری داشت

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
آن سه نفر را غیر از دیدنی است که در حدیث قبلی آمده است، زیرا  ج) این دیدن پیامبر خدا ١ 

دیدن بار اول در شب معراج، و دیدن این بار در خواب صورت گرفته است، و اتتبه خواب انبیاء الله 
 حق است و حکم دیدن در بیداری را دارد.

ریق روح صورت گرفته است، با انبیاء الله در نزد بعضی از علماء از ط ج) این دیدار پیامبر خدا ٢ 
نظرش این است که این دیدار در عالم جسمانی بوده است، نه در عالم  /ولی امام عینی

از شھداء مرتبۀ باالتری دارند، و چون شھداء زنده  †روحانی، و دلیلش این است که انبیاء
ن است که گرچه رسد ای باشند، ولی آنچه که به نظر می ھستند، پس انبیاء به طریق اولی زنده می

ھا مانند  زنده بودن شھداء حق است، زیرا به نص قرآن ثابت گردیده است، ولی آیا زنده بودن آن
ھا است، که  ھمین زندگی عادی ما است، و یا به صورت دیگری است که مناسب و خاص برای آن

دیدار، دیدار گویند: این  دھد، پس کسانی که می البته واقعیت امر ھمین نظر اخیر را ترجیح می
 اند، والله تعالی أعلم.  روحی بوده است، از حقیقت دور نرفته
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يِب  -۱۴۳۶
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نَا«: َ�ُقوُل 
َ
  أ

َ
ْو�

َ
نِْبيَاءُ  َمْرَ�َم، بِابِْن  انلَّاِس  أ

َ
ْوالَدُ  َواأل

َ
ٍت، أ

َّ
 [رواه »نيَِبٌّ  َوَ�يْنَهُ  بَيِْ�  لَيَْس  َعال

 ].۳۴۴۲ابلخاری: 
شنیدم که فرمودند:  جگفت: از پیامبر خدا روایت است که  ساز ابوھریره -۱۴۳۶

مانند برادرانی ھستند که  †سزاوار ترم، انبیاء ÷من از ھرکس دیگری به عیسی«
 .)١(»پدرشان یکی و دارای ماداران مختلفی ھستند، بین من و او پیامبر دیگری نیست

ُ  َوَ�نُْه ريَِضَ  -١٤٣٧ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ نَا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
  أ

َ
ْو�

َ
 انلَّاِس  أ

ِخَرِة، ْ�يَاادلُّ  يِف  َمْرَ�مَ  ابِْن  بِِعيىَس 
ْ

نِْبيَاءُ  َواآل
َ ْ
ٍت، إِْخَوةٌ  َواأل

َّ
َهاُ�ُهمْ  ِلَعال مَّ

ُ
 »َواِحدٌ  وَِدينُُهمْ  َشىتَّ  أ

 ].٣٤٤٣[رواه ابلخاری: 
 فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۱۴۳۷

 نیرامانند براد†سزاورترم انبیاء ÷من در دنیا و آخرت، به عیسی بن مریم«
 .)٢(»شان یکی است ه پدرشان یکی و مادرھایشان مختلف ھستند، و دینک ھستند

ُ  َوَ�نُْه ريَِضَ  -١٤٣٨ ى« :قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن َ�نُْه  ا�َّ
َ
 اْ�نُ  ِعيىَس  َرأ

ُق، رَُجًال  َمْرَ�مَ  ُ  َ�َقاَل  �رَْسِ
َ

قَْت؟: هل رَسَ
َ
 : قَاَل  أ

َّ
ِ  الَك ي َوا�َّ ِ

َّ
َ  الَ  اذل

َ
  إِهل

َّ
: ِعيىَس  َ�َقاَل  ُهَو، إِال

، آَمنُْت  ِ بُْت  بِا�َّ  ].۳۴۴۴ [رواه ابلخاری:» َ�يِْ�  َوَ�ذَّ
 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۱۴۳۸

کند، برایش گفت: آیا دزدی  صی را دید که دزدی میشخ ÷عیسی بن مریم«
 کردی؟

مانند برادرانی ھستند که پدرشان یکی و  †انبیاء«که فرمودند:  جمعنی این سخن پیامبر خدا  -١
ھا مختلف  شان توحید، و فروع شریعت آن ، این است که: اصل دین»دارای مادران مختلفی ھستند

ھا است، خداوند  ز پدر، اصل دین، و مراد از مادرھای مختلف فروع شریعت آناست، پس مراد ا

ٖ ﴿فرماید:  متعال می  .﴾َوِمۡنَهاٗجا ِ�َۡعةٗ  ِمنُ�مۡ  َجَعۡلنَا لُِ�ّ
کنند، و یا اینکه در مسئلۀ ایمان  یعنی: دین ھمه از طرف خدا است، و به فرمان او تعالی عمل می -٢

آخرت دارای عقیدۀ واحدی ھستند، ولی در فروع شریعت مانند: به خدا، و رسل، و کتب و روز 
 ھا با یکدیگر مختلف ھستند. کیفیت نماز، و روزه، و نکاح، و طالق و امثال این
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 خدای که جز او خدای دیگری نیست دزدی نکردم. هب سوگندگفت: 
 .)١(»گویم: چشمم دروغ گفته است : به خدا ایمان دارم و میتگف ÷عیسی

ُ  ريَِضَ  َ�ْن ُ�َمرَ  -١٤٣٩  الَ «: َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت قاَل:  َ�نْهُ  ا�َّ
ْطَرْت  َكَما ُ�ْطُروِ�،

َ
نَا فَإِ�ََّما َمْرَ�َم، اْ�نَ  انلََّصارَى أ

َ
، َ�بْدُ  َ�ُقولُوا َ�بُْدُه، أ ِ ُ  ا�َّ

ُ
[رواه  »َورَُسوهل

 ].٣٤٤٥ابلخاری: 
: دشنیدم که فرمودن جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  سعمر از -۱۴۳۹

 غلو کردند، غلو نکنید، من فقط بندۀ ÷دی که نصاری دربارۀ مریمندربارۀ من، مان«
 .)٢(»] بندۀ خدا و رسول خدا استجخدا ھستم، بگوئید که: [محمد 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
 گردد. ) حدود به شبھه ساقط می١ 
و این نظر جمھور علماء است، ولی امام تواند به اساس علم خود در قضیا حکم کند،  ) قاضی نمی٢ 

گوید:حکم قاضی به اساس علمش در حدود جواز ندارد، ولی در قضایای دیگر جواز  می /شافعی
 دارد.

گویم: چشمم  بعد از سوگند آن شخص، گفت که: (به خدا ایمان دارم و می ÷) و اینکه عیسی٣ 
یت احترام و تمکین داشت، تا جایی دروغ گفته است)، سببش آن است که وی برای نام خدا، نھا

 که عین الیقین خود را در مقابل نام خدا نادیده گرفت.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
غلو  ÷دربارۀ من، مانندی که نصاری دربارۀ مریم«که:  ج) مراد از این فرمودۀ پیامبر خدا ١ 

غلو کردند و نسبت به  ÷این است که: به مانند آنکه نصاری در مدح عیسی» کردند، غلو نکنید
 وی دعوی الوھیت نمودند، در مدح من غلو نکنید.

شان ثابت شده است،  به صفاتی که در قرآن کریم و سنت نبوی برای ج) ذکر صفات پیامبر خدا ٢ 
گردد، مانند اینکه بگوئیم ایشان: خاتم النبیین، خیر البشر، دارای مقام محمود،  در غلو داخل نمی

صاحب حوض، دارای شفات کبری، دارای خلق عظیم، و دارای صفات دیگری امثال این صفات 
ھا  ی است که واقعیت نداشته باشد، ولی این صفات و امثال اینھستند، زیرا غلو عبارت از چیز

 واقعیت دارد، و در قرآن کریم و احادیث صحیح نبوی ثابت شده است. جنسبت به یپامبر خدا 
 در عصر خود پیامبر خدا ج) اگر کسی بگوید که آیا این نظریۀ غلو کردن نسبت به پیامبر خدا ٣ 

که (نه)، ولی احتمالش موجود بود، زیرا کسانی برای پیامبر وجود داشت؟ در جواب باید گفت  ج
کردم که  شود که برای شما سجده کنیم؟ فرمودند: اگر کسی را امر می آیا می«گفتند:  جخدا 
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ولِ باب:  -١٧ يس نُزُ مَ  ابن ىعِ يَ رْ امَ  مَ يْهِ لَ الَمُ  عَ  السَّ

 علیهما السالم ول عیسی بن مریم]: نز۱۷باب [

ِبي  -١٤٤٠
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ َعْن أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ�تُمْ  َكيَْف «
َ
 ].٣٤٤۹[رواه البخاری:  »ِمنُْ�مْ  َو�َِماُمُ�مْ  ِ�يُ�ْم، َمْرَ�مَ  اْ�نُ  نََزَل  إَِذا أ

در زمانی که «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سریرهھاز ابو -۱۴۴۰
چگونه  حال شماشما [در نماز] از خود شما باشد،  شما بیاید، و امام یندر ب ÷عیسی

 .)١(؟»خواھد بود

شود  ، از این معلوم می»کردم که برای شوھرش سجده کند برای کسی سجده کند، زن را امر می
، و برای آنکه این نظر گسترش نیابد، از اول برای امت که نوعی از این مفکوره وجود داشته است

 خود از آن ھشدار دادند.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کند، دو جامۀ نباتی رنگ، یعنی: جامۀ که اندکی زرد است، به بر  نزول می ÷) وقتی که عیسی١ 

 دارد.
ھایش بر شانۀ دو ملک  حالی که دستکند، و در  را در وقت نزول ابری حمل می ÷) عیسی٢ 

 آید. نھاده است، بر باب شرقی دمشق فرود می
باشیم،  گویند ما اصحاب تو می آیند و می نزول کرد، یھود و نصاری نزدش می ÷) چون عیسی٣ 

 ÷گوئید، اصحاب من، مھاجرین و مجاھدین ھستند، در این وقت عیسی گوید: شما دروغ می می
را  ÷خواند، و چون خلیفۀ مسلمانان عیسی ھا نماز می بیند که برای آن خلیفۀ مسلمانان را می

ام که وزیر  گوید: من آمده می ÷خواھد که برای مردم امامت بدھد، عیسی بیند، از وی می می
 باشم نه امیر.

در روی زمین به حسب روایات مختلف، ھفت سال، و یا نوزده سال، و یا  ÷) مدت بقای عیسی٤ 
 سال، و یا چھل سال، و چھال و پنج سال است.بیست و چھار 

کند، و خداوند برایش  می ازد ازدواجبعد از نزول خود بر روی زمین، با زنی از مردم  ÷) عیسی٥ 
میرد، و در  بعد از آن می گذارد، و دھد که یکی را محمد و دیگری را موسی نام می دو فرزند می

 شود. بیت المقدس دفن می
 باشد، خلیفه و قاضی و مفتی و پولیسی وجود ندارد.  بر روی زمین می ÷یسی) در زمانی که ع٦ 
کند،  حکم می جدر زمان بود و باش خود در روی زمین، به شریعت سیدنا محمد  ÷) عیسی٧ 

 آورد.  و از خود شریعت دیگری نمی
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اباب:  -١٨ كِرَ  مَ نْ  ذُ نِي عَ ائِيلَ  بَ َ  إِرسْ

 ل گفته شده استی]: آنچه که از بنی اسرائ۱۸باب [

ُ  َ�ْن ُحَذيِْفَة ريَِضَ  -١٤٤١ ِ  قاَل: َسِمْعُت رَُسولِ  َ�نْهُ  ا�َّ َ�ُقوُل:  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
الِ  َمعَ  إِنَّ « جَّ ا َونَاًرا، َماءً  َخَرجَ  إَِذا ادلَّ مَّ

َ
ي فَأ ِ

َّ
�ََّها انلَّاُس  يََرى اذل

َ
ا بَارٌِد، َ�َماءٌ  انلَّارُ  � مَّ

َ
ي َوأ ِ

َّ
 اذل

نَّهُ  انلَّاُس  يََرى
َ
ِْرُق، َ�نَارٌ  بَارِدٌ  َماءٌ  �

ُ
ْدَركَ  َ�َمنْ  حت

َ
ي يِف  فَلْيََقعْ  ِمنُْ�مْ  أ ِ

َّ
�ََّها يََرى اذل

َ
 هُ فَإِنَّ  نَاٌر، �

 ].٣٤٥٠[رواه اخلباری:  »بَارِدٌ  َعْذٌب 
 شنیدم که فرمودند:  ج: از پیامبر خدا روایت است که گفت سحذیفه از -۱۴۴۱

تشی است، آنچه را که مردم آتش آند با وی آبی و ک که دجال خروج می ھنگامی«
، در دکنن بینند، در واقع آب سردی است، و آنچه را که مردم آب سردی فکر می می

 ».واقع آتش سوزانی است
بیند اختیار کند،  از شما زمان دجال را درک کرد، آنچه را که آتش میکه  کسی«

 .)١( »زیرا آن آتش در واقع آب گوارائی است

 إِنَّ َ�ُقوُل: وََسلََّم  َعلَيْهِ  اهللاُ  َوَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل َسِمْعُت رَسوَل اِهللا َص�َّ  -١٤٤٢
هُ  رَُجًال  ا الَموُْت، َحرَضَ وىَْص  احلَيَاةِ  ِمنَ  يَئَِس  فَلَمَّ

َ
ْهلَهُ  أ

َ
نَا إَِذا: أ

َ
 َكِثً�ا، َحَطبًا يِل  فَامْجَُعوا ُمتُّ  أ

ْوقُِدوا
َ
َ�لَْت  إَِذا َحىتَّ  نَاًرا، ِ�يهِ  َوأ

َ
ِْ�  أ

َ
  وََخلََصْت  حل

َ
 فَُخُذوَها فَاْمتُِحَشْت، َ�ْظِ�  إِىل

، يِف  فَاْذُروهُ  َراًحا يَْوًما وااْ�ُظرُ  ُ�مَّ  فَاْطَحنُوَها، ُ  فََجَمَعهُ  َ�َفَعلُوا، ايلَمِّ ُ  َ�َقاَل  ا�َّ
َ

 َ�َعلَْت  لِمَ : هل
ُ  َ�َغَفرَ  َخْشيَتَِك، ِمنْ : قَاَل  َذلَِك؟ ُ  ا�َّ

َ
 ].٣٤٥٢ [رواه اخلباری: »هل

 شنیدم که فرمودند:  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  سو از حذیفه -۱۴۴۲
ماندگانش زندگی نا امید شد، برای بازاز  و چون زمان مرگش فرا رسید،شخصی «

سفارش کرد که: چون مردم، برایم ھیزم بسیاری جمع کنید، و آن ھیزم را آتش بزنید، 
ھا را بگیرید ارد کنید،  ستخوان رسید، استخوانگوشتم را خورد و به ا بعد از اینکه آتش

 ».به باد بدھید استخوانم را در دریا وزید، آرد ییدی مدشو در روزی که باد 

وقتی که و «فرمودند:   جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو در صحیح مسلم از ابوھریره -١
گوید بھشت  آید با وی چیزی است که مانند بھشت و دوزخ است، و آنچه را که می دجال می

 ».است، در حقیقت دوزخ است
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بازماندگانش چنین کردند، و خداوند متعال اجزای او را جمع کرد و برایش گفت: 
 ؟»چرا چنین وصیتی کرده بودی

 .)١(»[عذاب] تو و خداوند متعال برایش آمرزید گفت: از ترس«

يِب ُهَر�َْرَة  -١٤٤٣
َ
 َ�نُو اَكنَْت «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ َ�ْن أ

اِ�يَل  نِْبيَاُء، �َُسوُسُهمُ  إرِْسَ
َ
، َخلََفهُ  نيَِبٌّ  َهلََك  لُكََّما األ  ُخلََفاءُ  وََسيَُكونُ  َ�ْعِدي، نيَِبَّ  الَ  َو�ِنَّهُ  نيَِبٌّ

ونَ  ُمُرنَا؟ َ�َما: قَالُوا »َ�يَْكرُثُ
ْ
لِ  بِبَيَْعةِ  فُوا«: قَاَل  تَأ وَّ

َ
ِل، األ وَّ

َ
ْ�ُطوُهمْ  فَاأل

َ
ُهْم، أ َ  فَإِنَّ  َحقَّ  ا�َّ

ا َسائِلُُهمْ   ].٢٤٥٥[رواه ابلخاری:  »اْسرَتاَْعُهمْ  َ�مَّ
سرپرستی «یت است که فرمودند: روا جاز پیامبر خدا  سابوھریره از -١٤٤٣

شد، پیامبر دیگری  بود، ھر پیامبر که ھالک می †یاءباسرائیل به دست ان بنی
 . »ھا بسیاری خواھند بود ، و خلیفهدیگری نیست رآمد، ولی بعد از من پیامب می بجایش

 رمائید؟ف مردم پرسیدند: [در این صورت] ما را به چه امر می
ھا اداء نمائید، و  به بیعت خلیفۀ اول وفا کنید، و حق خلفاء را برای آن«فرمودند: 

ر آن موکل ساخته است، [در روز قیامت] ھا را از آنچه که ایشان را ب خداوند متعال آن
 .)٢(»محاسبه خواھد کرد

کند که فرمودند: این شخص کفن دزد بود، و کفن مرده را  روایت می جاز پیامبر خدا  سحذیفه -١
 دزدید. می

 از احکام و مسائل متلعق به این حدیث آنکه: -٢
وقتی که برای یک خلیفه بعد از خلیفۀ دیگر بیعت شد، خالفت خلیفۀ اول صحیح و خالفت ) ١ 

خلیفۀ دوم باطل است، خواه این دو خلیفه در یک شھر باشند، و خواه در دو شھر، خواه خلیفۀ 
 دوم از خالفت خلیفۀ اول خبر داشته باشد، و خواه خبر نداشته باشد.

یفۀ دوم چیزی جز بطالن خالفتش نیامده است، ولی در ) گرچه در این حدیث نسبت به خل٢ 
گردن دومی را «فرمودند که:  جروایت است که پیامبر خدا  سصحیح مسلم از حدیث عرفجه

 ».بزنید
اند، و محل توضیح  ) نظر به وافعیت عصر حاضر، علماء تعداد خلفاء را با شروط معینی جواز داده٣ 

سلطان، و طریقۀ نظام سیاسی در اسالم است، کسی که  ھای متعلق به احکام این مسأله کتاب
 ھائی مراجعه کنید. تواند به چنین کتاب خواھد، می توضیح این مسأله را می

) اطاعت و فرمانبرداری از (ولی امر) واجب است، ولو آنکه وی حقوق مردمان را کما ھو حقه ٤ 
اش بوده و خداوند متعال در قیامت  هاداء نکند، زیرا در این صورت گناه ضایع کردن حقوق بر عھد
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يِب  َ�نْ  -١٤٤٤
َ
ُ  ريَِضَ  َسِعيدٍ  أ نَّ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
َتَِّبُعنَّ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ
 َسَنَ  تل

ا َ�بْلَُ�مْ  َمنْ  ، ِشرْبً  يَا قُلْنَا ، »لََسلَْكتُُموهُ  َضبٍّ  ُجْحرَ  َسلَُكوا لَوْ  َحىتَّ  بِِذَراٍع، َوِذَرااًع  �ِِشرْبٍ
ِ  رَُسوَل   ].٣٤٥٦[رواه ابلخاری:  »َ�َمنْ «: قَاَل  َوانلََّصارَى ايلَُهوَد،: ا�َّ

 فرمودند:روایت است که  جاز پیامبر خدا  ساز ابوسعید -۱۴۴۴
کرد، شمایان حتما روش گذشتگان را وجب به وجب، و گز به گز پیروی خواھید «

 ».شوید حتی اگر به سوراخ سوسماری داخل شوند، شما ھم داخل می
 گفتیم: مقصد شما [از گذشتگان] یھود و نصاری ھستند؟

 .)١(؟»پس چه کسانی ھستند«فرمودند: 

رساند، و با این ھم باید از روی نصیحت و انتقاد او را از اعمال خالفش  حق را به حقدارش می
 برحذر داشت.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
که در جواب کسانی که پرسیدند: مقصد شما [از گذشتگان]  ج) مراد از این فرمودۀ پیامبر خدا ١ 

پس چه کسانی ھستند، این است که: مقصد من جز یھود و : «دیھود و نصاری ھستند؟ فرمودن
آید و ھم اکنون ھم آمده است که امت  نصاری مردم دیگری نیست، و در این صورت زمانی می

وجب به وجب و گز به گز پیروی کرده و  اسالم از یھود و نصاری در تمام شؤون زندگی خود،
 کنند. می

خورد، و در  کند، و در این مدت آب نمی گوید: سوسمار ھفت صد سال عمر می ) ابن خالویه می٢ 
 کند.  ھر چھل روزی یک قطره بول می

سازد، از نگاه  گویند که شھوت را بسیار قوی می خورند و می ھا گوشت سوسمار را می ) عرب٣ 
دانند، ولی در نزد احناف مکروه است، و  ر علماء خوردن گوشت آن را مباح میشرعی جمھو

 تفصیل بیشتر این مسئله قبال گذشت.
ھا نظر به جثۀ حیوان، سوراخ و آشیانۀ سوسمار است، و با این ھم  ترین سوراخ ) بدترین و تنگ٤ 

که منجر به مشاکل و بدبختی ھا ولو آن اند، از ھر کار آن کسانی که فریفتۀ تقلید از بیگانگان شده
 کنند.  ھا شود، پیروی می برای آن

) ممانعت و بد شمردن پیروی کردن از یھود نصاری در اموری است که مخالف شریعت اسالم ٥ 
باشد، و یا در اموری باشد که اصال فائدۀ ندارد، ولی آموختن امور با منفعت دنیوی از ھرکس که 

نصاری باشد، و چه از غیر یھود و نصاری از دیگر اصناف غیر  باشد، مطلوب است، چه از یھود و
 مسلمانان.
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ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -١٤٤٥ نَّ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: َ�ْمٍرو بِْن  ا�َّ
َ
: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ثُوا آيًَة، َولَوْ  َ��ِّ  بَلُِّغوا« اِ�يَل  بَِ�  َ�نْ  وََحدِّ َّ  َكَذَب  َوَمنْ  َحَرَج، َوالَ  إرِْسَ ًدا، يلَعَ   ُمتََعمِّ
ْ
أ  فَلْيَتَبَوَّ

 ].٣٤٦١[رواه ابلخاری:  »انلَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ 
 دند: فرمو جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمرو -۱۴۴۵

اسرائیل ھرچه که  اگر چه یک آیت ھم باشد از من برای مردم برسانید، و از بنی«
خواھید روایت کنید و حرجی نیست، و کسی که از روی قصد از طرف من دروغ  می

 .)١(»بگوید، جایش را در آتش دوزخ آماده نماید

يِب  -۱۴۴۶
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ ِ  رَُسوَل  إِنَّ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ : قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 ].٣٤٦٢[رواه ابلخاری:  »فََخاِلُفوُهمْ  يَْصبُُغوَن، الَ  َوانلََّصاَرى ايلَُهوَد، إِنَّ «
یھود و نصار «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۴۴۶

 .)٢(»خالفت کنیدمھا  دھند ، و شما از آن موھای [سر و ریش] خود را رنگ نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
اسرائیل حرج و گناھی  شود که در روایت کردن از قصص بنی ) از این حدیث چنین دانسته می١ 

 ر حضور پیامبر خدانیست، ولی در حدیث دیگری آمده است که روزی عمر بن خطاب چیزی را د
گفت: مگر  سبرای عمر سخواند، رنگ ایشان تغییر نمود، ابوبکر اسرائیل می از اخبار بنی ج

گفت از غضب خدا و رسولش به خدا  ستغییر کرده است؟ عمر جبینی که رنگ پیامبر خدا  نمی
واز ندارد، و اسرائیل ج شود که روایت کردن از بنی برم، و از این حدیث چنین دانسته می پناه می

اند که: سبب منع کردن در اول آن بود که احکام شریعت ھنوز  در جواب این تعارض علماء گفته
اسرائیل سبب اشتباه بین احکام  استقرار نیافته بود، و خوف آن وجود داشت که روایت اخبار بنی

ن خوف از بین اسرائیل گردد، ولی بعد از استقرار شریعت که ای اسالمی و احکام منقول از بنی
 اسرائیل اجازه داده شد.  رفت، در روایت از بنی

از گناھان کبیرده است، حتی بعضی از علماء آن را کفر  ج ) دروغ بستن بر پیامبر خدا ٢ 
 دانند.  می

اند، جواز دارد، و در این وعید  ) روایت حدیث به معنی، با شروطی که علمای حدیث ذکر کرده٣ 
 گردد.  داخل نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
) رنگ کردن موی سر و رویش در این حدیث نبوی به صیغۀ امر آمده است، و امر گرچه در اصل ١ 

برای وجوب است، ولی در اینجا برای استحاب و یا ندب است، و نه وجوب، و دلیل آن این است 
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ُ  ريَِضَ َ�ْن ُجنَْدب بِْن َ�بِْداِ�  -۱۴۴۷ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل َ�نُْه  ا�َّ  عليه اهللا صّ�  ا�َّ
َخذَ  فََجِزَع، ُجْرٌح، بِهِ  رَُجٌل  َ�بْلَُ�مْ  اَكنَ  ِ�يَمنْ  اَكنَ «: وسلم

َ
ينًا فَأ   َ�َما يََدُه، بَِها فََحزَّ  ِسكِّ

َ
 َرقَأ

مُ  ُ  قَاَل  َماَت، َحىتَّ  ادلَّ   ا�َّ
َ

ْمُت  بِنَْفِسِه، َ�بِْدي بَاَدَرِ� : َ�َعاىل اری: [رواه ابلخ» اجلَنَّةَ  َعلَيْهِ  َحرَّ
٣٤٦٣.[ 

 د:فرمودن جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز جندب بن عبدالله -۱۴۴۷
دمان پیش از شما شخصی زخمی شد، تحمل درد را نکرد، و کاردی را در مر«

 ».قطع نشد و آن شخص مرد رفت و دست خود را به آن برید، خونگ
ش خود را کشت، من ام بر من سبقت کرد و خود ین بندهخداوند متعال فرمود: ا
 .)١(»بھشت را بر او حرام کردم

ھا  برای آن جدند، و با این ھم پیامبر خدا کر که بعضی از صحابه سر و یا ریش خود را رنگ نمی
در مقابل ترک واجب  جبود، ھیچگان پیامبر خدا  گفتند، و اگر این امر برای وجوب می چیزی نمی
 کردند. سکوت نمی

) به اساس حدیث دیگری که در صحیح مسلم آمده است، از رنگ کردن به رنگ سیاه باید ٢ 
 ماء رنگ کردن به رنگ سیاه نیز جواز دارد. خودداری شود، گرچه در نزد بعضی از عل

 ) رنگ کردن مو به رنگ سیاه برای مجاھد به اتفاق علماء جواز دارد.٣ 
 از احکام و سمائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ام بر من سبقت کرد و خودش خود را کشت، این  ) مراد از این قول خداوند متعال که: این بنده١ 

 باشد، بمیرد.  صبر نکرد، تا به مرگی که بدون اختیارش می ام است که این بنده
از اشد گناھان  –و ھمچنین کشتن شخص دیگری به غیر حق  –) خودکشی به اتفاق علماء ٢ 

 کبیره است.
کند، از رفتن به بھشت محروم  ) ظاھر حدیث داللت بر این دارد که اگر کسی خودکشی می٣ 

گویند، این وعید شدید نسبت  سبت به کفار است، علماء میشود، ولی محروم شدن از بھشت، ن می
به کسی است که (خودکشی) را حالل بداند، و حالل دانستن خودکشی کفر است، از این سبب از 

گویند که: این وعید شدید به سبب تحذیر  باشد، و عدۀ دیگری می رفتن به بھشت محروم می
گویند که این محروم شدن است بھتش،  گری میاست، تا کسی به خودکشی اقدام نکند، و عدۀ دی

ھا است، و  محروم شدن از بھشت خاص و معینی است، نه از بھشتی که برای عموم مسلمان
چندین تاویل دیگر، و این تاویالت ھرچه که باشد، ال اقل داللت بر این دارد که (خودکشی) از 

کند، و  داوند متعال از وی عفو میاشد گناھان کبیره است، و مستحق آتش دوزخ است، و اینکه خ
 یا نه؟ چیزی است که به علم غیب است، والله تعالی أعلم. 
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يِب  -۱۴۴۸
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ نَّهُ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمعَ  � : َ�ُقوُل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

اِ�يَل  بَِ�  يِف  ثََالثَةً  إِنَّ « بَْرَص : إرِْسَ
َ
قَْرعَ  أ

َ
ْ�َ�، َوأ

َ
ِ  بََدا َوأ نْ  وََجلَّ  َعزَّ  ِ�َّ

َ
ِْهمْ  َ�بََعَث  يَبْتَِليَُهْم، أ

َ
 إيِل

ىَت  َملاًَك،
َ
بَْرَص، فَأ

َ
يُّ : َ�َقاَل  األ

َ
ءٍ  أ َحبُّ  يَشْ

َ
َْك؟ أ

َ
ٌ  َحَسٌن، لَْونٌ : قَاَل  إيِل

ْ
 قَِذَرِ�  قَدْ  َحَسٌن، وَِج�

ْعِطيَ  َ�نُْه، فََذَهَب  َ�َمَسَحهُ : قَاَل  انلَّاُس،
ُ
ا َحَسنًا، لَْونًا فَأ ً يُّ : َ�َقاَل  َحَسنًا، وَِج�ْ

َ
َحبُّ  الَمالِ  أ

َ
 أ

َْك؟
َ

وْ  - اِإلبُِل،: قَاَل  إيِل
َ
بَْرَص، إِنَّ : َذلَِك  يِف  َشكَّ  ُهوَ  ابَلَقُر،: قَاَل  أ

َ
قَْرَع، األ

َ
َحُدُهَما قَاَل  َواأل

َ
 أ

ْعِطيَ  ،- ابَلَقرُ : اآلَخرُ  َوقَاَل  اِإلبُِل،
ُ
اَء، نَاقَةً  فَأ ىَت  ِ�يَها لََك  ُ�بَارَكُ : َ�َقاَل  ُعرَشَ

َ
قَْرعَ  َوأ

َ
: َ�َقاَل  األ

يُّ 
َ
ءٍ  أ َحبُّ  يَشْ

َ
َْك؟ أ

َ
 َ�َمَسَحهُ : قَاَل  انلَّاُس، قَِذَرِ�  قَدْ  َهَذا، َ��ِّ  َوَ�ْذَهُب  َحَسٌن، َشَعرٌ  قَاَل  إيِل

ْعِطيَ  فََذَهَب 
ُ
يُّ : قَاَل  َحَسنًا، َشَعًرا َوأ

َ
َحبُّ  الَمالِ  فَأ

َ
َْك؟ أ

َ
ْ�َطاهُ : قَاَل  ابَلَقُر،: قَاَل  إيِل

َ
 َ�َقَرةً  فَأ

ىَت  ِ�يَها، لََك  ُ�بَارَكُ : َوقَاَل  َحاِمًال،
َ
ْ�َ�  َوأ

َ
يُّ : َ�َقاَل  األ

َ
ءٍ  أ َحبُّ  يَشْ

َ
َْك؟ أ

َ
ُ  يَُردُّ : قَاَل  إيِل َّ  ا�َّ

َ
 إيِل

برِْصُ  برََصِي،
ُ
ُ  فَرَدَّ  َ�َمَسَحهُ : قَاَل  انلَّاَس، بِهِ  فَأ ْهِ  ا�َّ

َ
ُه، إيِل يُّ : قَاَل  برََصَ

َ
َحبُّ  الَمالِ  فَأ

َ
َْك؟ أ

َ
 إيِل

ْ�َطاهُ : الَغنَمُ  قَاَل 
َ
نِْتجَ  ا،َوادِلً  َشاةً  فَأ

ُ
َ  َهَذانِ  فَأ

َّ
 ِمنْ  َوادٍ  َولَِهَذا إِبٍِل، ِمنْ  َوادٍ  لَِهَذا فَاَكنَ  َهَذا، َوَودل

ىَت  إِنَّهُ  ُ�مَّ  َ�نٍَم، ِمنْ  َوادٍ  َولَِهَذا َ�َقٍر،
َ
بَْرَص  أ

َ
 ِمْسِكٌ�، رَُجٌل  َ�َقاَل  َوَهيْئَتِِه، ُصوَرتِهِ  يِف  األ

َعْت    فَالَ  َسَفِري، يِف  احِلبَاُل  يِبَ  َ�َقطَّ
َ
  ايلَْومَ  بََالغ

َّ
ِ  إِال لَُك  بَِك، ُ�مَّ  بِا�َّ

َ
ْسأ

َ
ي أ ِ

َّ
ْ�َطاكَ  بِاذل

َ
 اللَّْونَ  أ

َ  احلََسَن،
ْ

َ�بَلَّغُ  بَِعً�ا َوالَماَل، احلََسَن، َواجِل�
َ
ُ  َ�َقاَل  َسَفِري، يِف  َعلَيْهِ  أ

َ
 َكِثَ�ٌة، احلُُقوَق  إِنَّ : هل

ُ  َ�َقاَل 
َ

�ِّ : هل
َ
ْعرِ  َك�

َ
لَمْ  فَُك،أ

َ
بَْرَص  تَُ�نْ  أ

َ
ْ�َطاكَ  فَِقً�ا انلَّاُس، َ�ْقَذُركَ  أ

َ
؟ َفأ ُ  لََقدْ : َ�َقاَل  ا�َّ

َكَ  اَكِذبًا ُكنَْت  إِنْ : َ�َقاَل  اَكبٍِر، َ�نْ  ِلاَكبِرٍ  َوِرثُْت  ُ  فََص�َّ   ا�َّ
َ

ىَت  ُكنَْت، َما إىِل
َ
قَْرعَ  َوأ

َ
 يِف  األ

ُ  َ�َقاَل  َوَهيْئَِتِه، ُصوَرتِهِ 
َ

 ُكنَْت  إِنْ : َ�َقاَل  َهَذا، َعلَيْهِ  رَدَّ  َما ِمثَْل  َعلَيْهِ  فََردَّ  لَِهَذا، قَاَل  َما ِمثَْل : هل
َكَ  اَكِذبًا ُ  فََص�َّ   ا�َّ

َ
ىَت  ُكنَْت، َما إِىل

َ
ْ�َ�  َوأ

َ
 َسِبيٍل  َواْ�نُ  ِمْسِك�ٌ  رَُجٌل : َ�َقاَل  ُصوَرتِِه، يِف  األ

َعْت    فَالَ  َسَفِري، يِف  احِلبَاُل  يِبَ  َوَ�َقطَّ
َ
  ايلَْومَ  بََالغ

َّ
ِ  إِال لَُك  بَِك، ُ�مَّ  بِا�َّ

َ
ْسأ

َ
ي أ ِ

َّ
 َعلَيَْك  رَدَّ  بِاذل

َ�بَلَّغُ  َشاةً  برََصَكَ 
َ
ْ�َ�  ُكنُْت  قَدْ : َ�َقاَل  َسَفِري، يِف  بَِها أ

َ
ُ  فََردَّ  أ ْ�نَاِ�، َ�َقدْ  َوفَِقً�ا برََصِي، ا�َّ

َ
 أ

ِ  ِشئَْت، َما فَُخذْ  ْجَهُدكَ  الَ  فََوا�َّ
َ
ءٍ  ايلَْومَ  أ َخْذتَهُ  �يَِشْ

َ
، أ ِ ْمِسْك  َ�َقاَل  ِ�َّ

َ
 اْ�تُِليتُْم، فَإِ�ََّما َمالََك، أ

ُ  ريَِضَ  َ�َقدْ   ].٣٤٦٤[رواه ابلخاری:  »َصاِحبَيَْك  ىلَعَ  وََسِخَط  َ�نَْك، ا�َّ
 فرمودند: شنیده است که جروایت است که از پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۴۴۸
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و سومی کور بود، خداوند متعال  ،)١(دیگری َکل اسرائیل یکی پیس، سه نفر از بنی«
 رستاد.فھا  ، و ھمان بود که فرشتۀ را نزد آندھا را آزمایش نمای نآخواست تا 

 فرشته نزد شخص پیس آمد و گفت: بھترین آرزویت چیست؟ 
لد من به حال جخواھم که رنگ  لد خوب، [یعنی: میگفت: رنگ خوب، و ج

 اند.  اش برگردد]، زیرا مردم از من متنفر شده عادی
اش از بین رفت و برایش رنگ  راوی گفت که: فرشته دستی بر وی کشید، و عارضه

 خوب و جلد خوبی داده شد. 
 تر است؟ پرسید: کدام مال در نزد تو محبوبباز از وی 

ش چند روزی بیشتر نمانده گفت: شتر، برایش شتر آبستنی داده شد، که به زائیدن
 شود. ن فرشته گفت: برایت در این شتر برکت داده میآبود، و 

 چیست؟  یتاروز نبعد از آن نزد َکل [یعنی: کچل] آمد و گفت: بھتری
گفت: موی زیبا، و اینکه این عارضه از من دور گردد، زیرا مردم از من متنفر 

 اند.  شده
 ، و موھای زیبایی برایش داده شد.: فرشته بر او دست کشیدهراوی گفت ک

 تر است؟  وببعد از آن برایش گفت: کدام مال در نزدت محب
 شود. برکت داده می فت: گاو، برایش گاو آبستنی داد و گفت: برایت در این گاوگ

 آرزویت چیست؟ نمد و گفت: بھتریآبعد از آن نزد کور 
 تا مردم را دیده بتوانم.اند، بازگرد ام را برایم اینکه خداوند بینائی گفت:

 انید. بازگرداش را برایش  راوی گفت که: فرشته او را مسح کرد، و خداوند بینائی
 تر است؟ بعد از آن از وی پرسید کدام مال در نزدت محبوب

 گفت: گوسفند، برایش گوسفند زائیدۀ داد. 
ھای شتر،  گلهصاحبان شتر و گاو و گوسفند به انتاج و تولید پرداختند، اولی دارای 

 ھای گوسفند شد. ھای گاو، و سومی دارای رمه دومی دارای گله

گویند، ولی کچل در فارسی دری کسی است که مفاصل سرینش به  کل را در فارسی کچل می -١
خوبی حرکت کرده نتواند، و یا کسی است که پاھایش از یکدیگر دور باشد، و در وقت راه رفتن به 

ت راه برود، به ھر حال مراد از (َکل) و یا (کچل) در اینجا ھمان کسی است که سرش موی صعبو
 ندارد.
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 سپس آن فرشته به صورتی که بار اول نزد شخص پیس آمده بود، نزدش رفت و
جز  ل زندگی از دستم رفته است، امیدگفت: شخصی مسکین و مسافری ھستم، و سائ

یت رنگ و جلد نیکی عطا کرده و ابه تو ندارم، به نام خدایی که بر به خدا و بعد از آن
 ن ھمه مال را بخشیده است، برایم یک شتری بده تا بتوانم به وطنم برگردم.ای

 گفت: مصارفم زیاد است.
شناسم، مگر تو پیس نبودی که مردم از تو  میتو را  فرشته برایش گفت: گویا من

 برایت داده است؟ چاره نبودی، و خداوند ھمۀ این اموال را بیمتنفر بودند، و فقیر و 
 ام. گفت: من این اموال را از پدرانم به میراث برده

 ات برگرداند.  به حالت اولیتو را  فرشته گفت: اگر دروغ بگوئی خداوند
ل آمد و مانند چیزی که برای پیس گفته بود، اش نزد کَ  بعد از آن به صورت اولی

 د. برای او ھم گفت: و او ھم جواب او را مانند شخص پیس دا
 ات برگرداند. به حالت اولیتو را  [فرشته] گفت: اگر دروغ بگوئی خداوند

سافری ھستم، ماش نزد کور آمد و گفت: شخص مسکین و  بعد از آن به صورت اولی
و سائل زندگی از دستم رفته است، و امیدی جز به خدا و بعد از آن به تو ندارم، به نام 

یده است، برایم یک گوسفندی بده تا بتوانم سفرم انبازگردخدایی که بینائیت را برایت 
 را به آن ادامه بدھم.

آن شخص گفت: من کور بودم، خداوند مرا بینا کرد، و فقیر بودم مرا توانگر ساخت، 
خواھی برایت بگیر، به خداوند سوگند است ھراندازۀ که از مالم  پس ھرچه که می

 داشت.  خاص به جھت خدا از تو دریغ نخواھمکنی اختیار 
فرشته برایش گفت: مالت را نزد خودت نگھدار، این یک ازمایش و ابتالئی بود، 

 و از آن دو نفر دیگر ناراضی است.  یخداوند از تو راض

يِب  َ�نْ  -۱۴۴۹
َ
ُ  ريَِضَ  َسِعيدٍ  أ  بَِ�  يِف  اَكنَ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

اِ�يَل  ُل، َخَرجَ  ُ�مَّ  إِ�َْسانًا، َو�ِْسِع�َ  �ِْسَعةً  َ�تََل  رَُجٌل  إرِْسَ
َ
ىَت  �َْسأ

َ
ُ  َراِهبًا فَأ

َ
هل

َ
ُ  َ�َقاَل  فََسأ

َ
 َهْل : هل

ُل، فََجَعَل  َ�َقتَلَُه، َال،: قَاَل  تَْو�ٍَة؟ ِمنْ 
َ
ُ  َ�َقاَل  �َْسأ

َ
ْدَرَ�هُ  َوَ�َذا، َكَذا قَْر�َةَ  ائِْت : رَُجٌل  هل

َ
 وُْت،المَ  فَأ

َْوَها، بَِصْدِرهِ  َ�نَاءَ 
َ

ْوىَح  الَعَذاِب، َوَمَالئَِ�ةُ  الرَّمْحَةِ  َمَالئَِ�ةُ  ِ�يهِ  فَاْختََصَمْت  �
َ
ُ  فَأ   ا�َّ

َ
 إىِل

نْ  َهِذهِ 
َ
ِ�، أ ْوىَح  َ�َقرَّ

َ
ُ  َوأ   ا�َّ

َ
نْ  َهِذهِ  إِىل

َ
  فَوُِجدَ  بَيْنَُهَما، َما قِيُسوا: َوقَاَل  َ�بَاَعِدي، أ

َ
 َهِذهِ  إِىل

قَْرَب 
َ
، أ ُ  َ�ُغِفرَ  �ِِشرْبٍ

َ
 ].٣٤٧٠[رواه ابلخاری:  »هل
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 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوسعید -۱۴۴۹
ن [یعنی: آاسرائیل نود و ُنه نفر را کشت و سپس برآمد و دربارۀ  شخصی از بنی«

 پرسید. توبه کردن از این گناه از این و آن] می
 مکان توبه ھست؟ انزد راھبی آمد و از وی پرسید: آیا [برای من] 

 گفت: نه، آن راھب را ھم کشت.
آن شخص باز به سؤال کردنش ادامه داد، شخصی برایش گفت: به فالن قریه برو!، [

در راه مشرف به مرگ شد، و  یه]به طرف آن قریه به راه افتاد، و پیش از رسیدن به قر
 به سینه به طرف آن قریه کشانید.  در حالت مرگ خود را

اش نزاع نمودند، [مالئکۀ رحمت  مالئکۀ رحمت و مالئکۀ عذاب آمدند و درباره
خواستند او را به بھشت ببرند، و مالئکۀ عذاب به دوزخ]، و خداوند به قریۀ که آن  می

ارج شده ه نزدیک شو، و به قریۀ که از آن خن روان بود امر کرد کآشخص به طرف 
 بود، امر کرد که دور شو.

گیری کنند،  قریه را اندازه مالئکه گفت که مسافت بین این دو و بعد از آن برای
یک وجب  ،گیری] دیدند که آن شخص به قریۀ که به طرف آن روان بود [بعد از اندازه

 .)١(»تر است، و ھمان بود که برای آن شخص آمرزیده شد نزدیک

 از احکام و مسائل متلعلق به انی حدیث آنکه:  -١
گردد، و این امر در مورد حقوق الله مورد اتفاق است، ولی  ) توبه سبب سقوط گناھان کبیره می١ 

در مورد حقوق الناس اختالف نظر وجود دارد، و قواعد شرع داللت بر آن دارد که حقوق الناس 
بدون اداء کردن آن، و یا راضی ساختن صاحب آن قابل عفو نیست، و اینکه برای این شخص به 

اسرائیل است، و از قواعد  د توبه کردن آمرزیده شد، حکمی است که متعلق به شریعت بنیمجر
ھای  شرع اسالمی آن است که اگر در حکمی بین شریعت اسالمی و بین حکمی که از شریعت

شود، اختالف و تعارض موجود بود، حکم  اسرائیل نقل می گذشته و از آن جمله شریعت بنی
 شود.  شته ترک گردیده و به حکم اسالمی عمل میھای گذ منقول از شریعت

رساند،  و حکم شریعت اسالمی در مورد کسی که مسلمانی را به ناحق و از روی قصد به قتل می 

تََعّمِٗدا ُمۡؤِمٗنا َ�ۡقتُۡل  َوَمن﴿فرماید:  عذاب جاودان است، خداوند متعال می ا َجَهنَّمُ  فََجَزآُؤهُۥ مُّ ٗ�ِٰ�َ 
ُ  وََغِضَب  �ِيَها َعدَّ  َولََعنَُهۥ َعلَۡيهِ ٱ�َّ

َ
]، یعنی: و ھرکس که مؤمنی ٩٣[النساء:  ﴾َعِظيٗما َعَذابًا َ�ُۥ َوأ

ماند، و خداوند بر  را به عمده به قتل برساند، کیفرش دوزخ است، به طوری که جاودانه در آن می
 چنین کسی غضب کرده و بر او لعنت کرده است، و عذاب عظیمی را برایش مھیا ساخته است.
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دوزخ جاودان، غضب خدا، لعنت  و طوری که در نص قرآن کریم آمده است، کیفر چنین مجرمی 
داند، و اینکه  خدا، و عذاب عظیمی است، که جز خداوند کسی دیگری اندازۀ آن عذاب را نمی

اش این است که چنین مجرمی برای ھمیشه در  دوزخ برای چنین شخصی جاودانه است، معنی
گردد، قابل نسخ و  ماند، زیرا بنا به قواعد علم اصول، ھر حکمی که مقید به (جاودان) دوزخ می

 تغییر نیست.
) آنچه که ذکرش رفت قول جمھور علماء است، ولی عدۀ از علماء بر این نظر اند که توبۀ قاتل ٢ 

َ  إِنَّ ﴿فرماید:  نیز قابل قبول است، زیرا خداوند متعال می ن َ�ۡغفِرُ  َ�  ٱ�َّ
َ
 ُدونَ  َما َو�َۡغفِرُ  بِهِۦ �ُۡ�َكَ  أ

آمرزد، و غیر شرک را برای کسی که  ]، یعنی: خداوند شرک را نمی٤٨[النساء:  ﴾�ََشآءُ  لَِمن َ�ٰلَِك 
 آمرزد، و چون گناه خون ناحق کمتر از شرک است، بنابراین قابل بشخایش است. بخواھد می

 توانند بگویند: دانند می ولی کسانی که گناه قتل را قابل بخشایش نمی 
) ھمین سوره در مورد حقوق الناس ٩٣قوق الله، و آیۀ () سورۀ نساء در مورد ح٤٨اول آنکه: آیۀ ( 

است، و چون ھر یکی در امر خاصی است، بناء باید به ھردوی این دو آیۀ کریمه عمل شود، یعنی: 
گفته شود که ھر گناھی که متعلق به حقوق الله است، به استثنای شرک، برای کسی که خدا 

ه متعلق به حقوق الناس است، ھمان چیزی بخواھد قابل بخشایش است، و گناه قتل نفس ک
 ) بر آن تنصیص دارد. ٩٣است که آیۀ کریمه (

) سورۀ نساء عام است، و چون عام قابل تخصیص است، مانعی نیست که به آیۀ ٤٨دوم آنکه: آیۀ ( 
) سورۀ نساء تخصیص یافته باشد، یعنی: ھر گناھی غیر از شرک قابل بخشیاش است، مگر ٩٣(

) سورۀ نساء بر آن تنصیص دارد، و دلیل این ٩٣زایش ھمان چیزی است که آیۀ (قتل نفس که ج
) به خلود است، و از قواعد علم اصول آن است که حکم مقید به خلود ٩٣تخصیص، تقیید آیۀ (

 قابل تغییر و نسخ نیست.
تفاق ھمۀ سوم آنکه: حتی اگر بگوئیم که توبۀ قاتل قابل قبول است، از مھمترین شرط در توبه به ا 

کند، پشیمان باشد، و تصمیم  علماء این است که: باید از صمیم قلب از گناھی که از آن توبه می
قلبی داشته باشد که بعد از این مرتکب آن گناه نشود، و اگر گناھی که مرتکب آن شده است، 

، و یا از متعلق به حقوق الناس باشد، یا باید حق شخصی را که بر وی ظلم کرده است اداء نماید
صاحبت حق بخواھد که حق خود را برایش ببخشد، که اگر بخشید، امید به خداوند است که توبۀ 

 چنین شخصی بعد از ادای حق، و یا بخشیدن صاحب حق بخشیده شود. 
کند، باید خود را در اختیار ولی شخص و یا اولیای  کند که اگر قاتل توبه می و این امر ایجاب می 

ھا را به ناحق کشته است، اختیار دھد، که تا اگر خواسته باشند او را قصاص  اشخاصی که آن
نمایند، و یا از وی دیت بگیرند، و یا او را بدون مقابل عفو کنند، ولی تا کنون قاتلی که شروط توبه 

ام،  ایم و نه شنیده به طریق شرعی آن انجام داده باشد، نه دیده –خصوصا این شرط اخیر را  –را 
 تو دیدی سالم ما برسان).  (گر
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يِب  َ�نْ  -۱۴۵۰
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  اْشرَتَى« :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ُ، َ�َقاًرا رَُجٍل  ِمنْ  رَُجٌل 
َ

ي الرَُّجُل  فَوََجدَ  هل ِ
َّ

ةً  َ�َقاِرهِ  يِف  الَعَقارَ  اْشرَتَى اذل  َ�َقاَل  َذَهٌب، ِ�يَها َجرَّ
 ُ
َ

ي هل ِ
َّ

، َذَهبََك  ُخذْ : الَعَقارَ  اْشرَتَى اذل �ُْت  إِ�ََّما ِم�ِّ رَْض، ِمنَْك  اْشرَتَ
َ
ْ�تَعْ  َولَمْ  األ

َ
َهَب، ِمنَْك  أ  اذلَّ

ي َوقَاَل  ِ
َّ

ُ  اذل
َ

رُْض  هل
َ
رَْض  بِْعتَُك  إِ�ََّما: األ

َ
  َ�تََحاَكَما ِ�يَها، َوَما األ

َ
ي: َ�َقاَل  رَُجٍل، إِىل ِ

َّ
َاَكَما اذل

َ
 حت

ْهِ 
َ

لَُكَما: إيِل
َ
؟ أ ٌ َحُدُهَما قَاَل  َودلَ

َ
نِْ�ُحوا: قَاَل  َجاِرَ�ٌة، يِل : اآلَخرُ  َوقَاَل  ُغَالٌم، يِل : أ

َ
 الُغَالمَ  أ

نِْفُقوا اجلَاِرَ�ةَ 
َ
ْ�ُفِسِهَما ىلَعَ  َوأ

َ
قَا ِمنْهُ  أ  ].۳۴۷۲[رواه ابلخاری:  »َوتََصدَّ

کسی از «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۴۵۰
ریده بود، در ِملک خود، ُخمی را که در آن خرید، و آنکه ِملک را خدیگری ِملکش را 

طال بود یافت، برای کسی که ِملک را از وی خریده بود گفت: طالیت را از من بگیر، 
  .من از تو زمین را خریده بودم نه طال را

ه ھرچه که در آن بود برایت را ب و کسی که زمین از وی بود گفت: من زمین
 بودم.فروخته 

باآلخره شخصی را َحَکم قرار دادند، شخص َحَکم از آن دو نفر پرسید: آیا فرزند 
 دارید؟ یکی گفت: من پسری دارم، و دیگری گفت: من دختری دارم. 

، دیھا بدھ آن طالھا چیزی را برای آن، و از دیکاح بدھر به نسگفت: دختر را برای پ
 .)١(»و بقیه را صدقه کنید

) عالم بر عابد فضیلت دارد، زیرا شخص اول عبادت بر وی غلبه کرده و نظر به عظمت گناه این ٢ 
شخص برایش گفت که گناھانت قابل توبه و بخشایش نیست، ولی آن شخص دیگر با علم خود او 

 را به طرفی رھنمائی کرد که سبب نجات وی و دیگران شد. 
تواند در وقت تعارض ادله، از قرائن و مرجحات کار بگیرد، زیرا نسبت به قبول و عدم  ) حاکم می٣ 

قبول توبۀ این شخص احتمال وجود داشت، ازاین جھت در این مورد از قرینۀ نزدیک بودن به 
 یکی از دو قریه استدالل جستند. 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
 /ر مسائل متنازع فیھا بین علماء اختالف نظر وجود دارد، امام ابوحینه) در مسئلۀ تحکیم د١ 

گوید: تحکیم در صورتی جواز دراد که نظر محکم با نظر قاضی شرع ھمان منطقه اختالف  می
گویند: اگر محکم قابلیت حکمیت را  نداشته باشد، امام شافعی و امام مالک رحمھما الله می

 داشت، حکمش مقبول است، خواه موافق با نظر قاضی شرع ھمان منطقه باشد و خواه نباشد.
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سَ  -۱۴۵۱
ُ
ُ  ريَِضَ  َز�ْدٍ  ْ�نَ  اَمةَ َ�ْن أ ُ:  :َماَ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعَت  َماَذاقيل هل  َص�َّ  ا�َّ

اُعوِن؟ يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َساَمةُ  َ�َقاَل  الطَّ
ُ
ِ  رَُسوُل  قَاَل : أ اُعونُ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  الطَّ

رِْسَل  رِْجٌس 
ُ
اِ�يَل، بَِ�  ِمنْ  َطائَِفةٍ  ىلَعَ  أ وْ  إرِْسَ

َ
إَِذا َ�بْلَُ�ْم، اَكنَ  َمنْ  ىلَعَ  أ

رٍْض، بِهِ  َسِمْعتُمْ  فَ
َ
 بِأ

رٍْض، َوَ�عَ  َو�َِذا َعلَيِْه، َ�ْقَدُموا فَالَ 
َ
ْ�تُمْ  بِأ

َ
ْرُُجوا، فَالَ  بَِها َوأ بُو قَاَل  »ِمنْهُ  فَِراًرا ختَ

َ
 الَ «: انلَّرْضِ  أ

  ُ�ْرِْجُ�مْ 
َّ

 ].٣٤٧٣[رواه ابلخاری:  »ِمنْهُ  فَِراًرا إِال
سامه بن زید -۱۴۵۱

ُ
سی از وی پرسید: در مورد (وبا) از کروایت است که  باز أ

 ای؟  ه شنیدهچ جپیامبر خدا 
سامه

ُ
وبا، پلیدی است که بر طائفۀ از «فرمودند:  جگفت: پیامبر خدا  سأ
اده شده بود، اگر شندید که و یا بر مردمی که پیش از شما بودند، فرست –اسرائیل  بنی

در سرزمینی (وبا) پیدا شده است، به آنجا نروید، و اگر به جایی پیدا شد که شما در 
 .)١(»آنجا خارج نشویداز  آنجا بودید، جھت گریختن از (وبا)،

مین و یا خانۀ را خرید و در آن چیزی یافت، اگر آن چیز از جنس زمین باشد، و یا ) اگر کسی ز٢ 
از لوازم زمین و خانه باشد، متلعق به خریدار است، و اگر از جنس زمین و خانه نباشد، مثال: طال 
و یا نقرۀ باشد، در این صورت اگر دفینۀ قدیمی باشد، متعلق به خریدار است، و اگر دفینۀ جدید 

باشد، خواه فروشنده باشد، و  د، حکمش حکم مال گمشده است که متعلق به صاحبش میباش
 خواه ھر شخص دیگری.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) (وبا) عبارت از مرضی است که ھمه گیر بوده، و در مدت اندکی سبب مرگ عدۀ زیادی ۱ 

 شود، و (وبا) اسباب زیادی دارد. می
 اینکه فرار کردن از (وبا) جواز دارد و یا نه، نظریات مختلفی وجود دارد، از آن جمله اینکه:  ) در۲ 
 از ابوموسی اشعری روایت است که چون (وبا) آمد، اوالد خود را از شھر به بادیه فرستاد. -أ 
 گریختند. از اسود بن ھالل و از مسروق رحمھما الله روایت است که از (وبا) می -ب 
از عمرو بن العاص روایت است که گفت: از (وبا) بگریزید، و به دشت و کوه بروید، چون این  -ج 

رسید، از این سخن بدش آمد و گفت: (وبا) شھادت و رحمت است، و چیزی است  سخبر به معاذ
 اند که از (وبا) نگریزید]. اند، [یعنی: گفته که پیامبر شما به آن دعوت کرده

ماند، و برای کسی  ایت است که گفت: (وبا) برای کسی که در آن باقی میرو ساز ابن مسعود -د 
گوید: چون از (وبا) گریختم  گریزد می گریزد فتنه و ابتالء است، زیرا شخصی که می که از آن می

گوید: چون در اینجا ماندم، مردم، [یعنی:  ماند می جان سالم بدر بردم، و آنکه در منطقۀ (وبا) می
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ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -۱۴۵۲ ُت : قَالَْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َزْوِج  َ�نَْها، ا�َّ
ْ
ل
َ
 َسأ

ِ  رَُسوَل  اُعوِن، َعِن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ِ�  الطَّ ْخرَبَ
َ
نَّهُ « فَأ

َ
ُ  َ�بَْعثُهُ  َعَذاٌب  �  َمنْ  ىلَعَ  ا�َّ

نَّ  �ََشاُء،
َ
َ  َوأ َحدٍ  ِمنْ  لَيَْس  لِلُْمْؤِمِنَ�، رمَْحَةً  َجَعلَهُ  ا�َّ

َ
اُعوُن، َ�َقعُ  أ هِ  يِف  َ�يَْمُكُث  الطَّ  َصابًِرا بََ�ِ

نَّهُ  َ�ْعلَمُ  ُ�ْتَِسبًا،
َ
  يُِصيبُهُ  الَ  �

َّ
ُ  َكتََب  َما إِال ُ، ا�َّ

َ
  هل

َّ
ُ  اَكنَ  إِال

َ
ْجرِ  ِمثُْل  هل

َ
[رواه ابلخاری:  »َشِهيدٍ  أ

٣٤٧٤.[ 
روایت است که گفت: دربارۀ (وبا) از  جھمسر پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۴۵۲

 پرسیدم. جپیامبر خدا 
وبا] عذابی است که خداوند متعال بر ھر کسی که خواسته باشد «[گفتند که: برایم 

فرستد، و خداوند متعال (وبا) را برای مسلمانان رحمتی قرار داده است، کسی که  می
گردد و او در آنجا صبر کند و ثواب خود را از خدا بخواھد،  اش واقع می (وبا) در منطقه

ده است به او راز آنچه که خداوند برایش مقدر ک و یقین داشته باشد که چیزی به جز
 .)١(»شود رسد، [ھر وقت که بمیرد] ثواب شھیدی برایش داده می نمی

مردم]، ولی در واقعیت کسی که بیرون شده است، اجلش نرسیده است، و  شدم نمی اگر بیرون می
 کسی که آنجا انده است، اجلش رسیده است.

روایت است که گفت: گریختن از (وبا) مانند گریختن از صف جھاد است،  لاز عائشه -ھـ 
 ست].[یعنی: ھمانطوری که فرار از صف جھاد روا نیست، فرار از (وبا) نیز روا نی

گویند: اگر کسی به شھری  ھا می ابوالفرج اصفھانی در کتاب خود نوشته است که: عرب -و 
باشد، اگر پیش از داخل شدن به شھر مانند خر عرعر بکشد، از شر  رود که در آنجا (وبا) می می

 ماند. (وبا) در امان می
یا عدم جواز آن است، ولی ظاھر این اقوال بسیاری از علماء در مورد جواز فرار کردن از (وبا) و  

حدیث داللت بر این دارد که: فرار کردن از (وبا) جواز ندارد، و شاید حکمت این امر دو چیز 
 باشد:

اول آنکه: شخصی که در منطقۀ (وبا) بوده است، شاید مکروب (وبا) را با خود حمل کرده باشد،  
د به امر و اذن خدا آن مکروب به آن منطقه رود، شای اگر از آنجا بیرون شده و به منطقۀ سالمی می

 نیز انتقال یابد، و سبب انتشار (وبا) در آن منطقۀ سالم نیز بشود. 
دوم آنکه: اگر کسانی که سالم ھستند از (وبا) بگریزند، از اشخاصی که به (وبا) گرفتراند چه کسی  

 والله تعالی أعلم.ھا خدمت نماید؟  ھا را معالجه نموده و به آن سرپرستی نموده و آن
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١

                                                                                                                        



 ٣٣٣  †اءیانب اخبار :]۵۵[ کتاب

ُ  ريَِضَ َعِن ابِْن َمْسُعوٍد  -۱۴۵۳ �ِّ ُه قاَل: َ�نْ  ا�َّ
َ
�ُْظرُ  َك�

َ
  أ

َ
 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  إىِل

نِْبيَاِء، ِمنَ  نَِبيًّا َ�يِْك 
َ
�َهُ  األ ْدَمْوُه، قَْوُمهُ  رَضَ

َ
مَ  َ�ْمَسحُ  َوُهوَ  فَأ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ «: َوَ�ُقوُل  وَْجِههِ  َ�نْ  ادلَّ

 ].٣٤٧٧[رواه اخلباری:  »َ�ْعلَُمونَ  الَ  فَإِ�َُّهمْ  ِلَقْوِ� 
روایت است که گفت: گویا ھمین حاال به طرف پیامبر  سابن مسعوداز  -۱۴۵۳

قوم وی او «کردند، که:  پیامبران قصه میاز  کنم که ایشان از پیامبری نگاه می جخدا 
کرد، دعا نمود  را زدند و خون آلود کردند، و در حالی که خون را از روی خود پاک می

 .)١(»دانند ھا نمی و گفت: (خدایا! برای قوم من بیامرز! زیرا این

ھای دیگر سبب عذاب قرار  ) از رحمت خداوند متعل بر امت محمدی آنکه: آنچه را که برای امت١ 
 داده است، برای این امت سبب رحمت و مغفرت از گناھان گردانیده است. 

ده است، مردن در منطقۀ وبا به چھار شرط برای ) بنابر آنچه که در این حدیث نبوی شریف آم٢ 
 گردد: شخص مانند مزد شھید می

 اش واقع شود. (وبا) در منطقهشرط اول انکه:  
 اش خارج نشود. شرط دوم آنکه: در (وبا) صبر کند، و از منطقه 
 شرط سوم آنکه: ثواب خود را از خدا بخواھد. 
ه جز از آنچه که خداوند برایش مقدر کرده است شرط چھارم آنکه: یقین داشته باشد که چیزی ب 

 رسد.  به او نمی
شود، خواه به سبب (وبا)  ) گویند اگر کسی با این شروط بمیرد، برایش مزد شھید داده می۳ 

 بمیرد و خواه به سبب دیگری، خواه در وقت (وبا) بمیرد و خواه بعد از (وبا).
ن شدن از سرزمین (وبا) تجارت، سیاحت، تداوی و ) بنا به قول اکثر علماء، اگر غرض از بیرو۴ 

 امثال این کارھا باشد، باکی ندارد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کررد، کدام  ھا دعا می علماء در اینکه مراد از این پیامبری که در مقابل اذیت قوم خود برای آن 

 پیامبر است، اختالف نظر دارند:
باشد، زیرا قومش او را  ÷گوید: احتمال دراد که این پیامبر نوح می /حجرامام ابن  -أ 

رفت، چون به ھوش  فشردند که از ھوش می کردنأ، و گلویش را تا جای می زدند، و اذیت می می
گوید که  می /دانند، ولی امام عینی ھا نمی گفت: الھی! برای قوم من بیامرز، زیرا آن آمد، می می

به مدت  ÷اسرائیل است، و نوح است، زیرا عنوان باب راجع به انبیای بنیاین احتمال بعید 
 کرد. اسرائیل زندگی می بسیار زیادی پیش از قوم بنی

ھستند، ولی امام  جبر این نظر است که: مراد از این پیامبر، خود نبی کریم  /امام قرطبی -ب 
 پذیرد. به نفس ھمان دلیل قبلی این نظر را نیز نمی /عینی

                                                                                                                        



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٣٣٤

ُ  ريَِضَ ْن َ�بِْد اِهللا بِْن ُ�َمَر �َ  -۱۴۵۴ نَّ  ُهَماَ�نْ  ا�َّ
َ
: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

رِْض  يِف  َ�تََجلَْجُل  َ�ُهوَ  بِِه، ُخِسَف  اخلُيَالَِء، ِمنَ  إَِزاَرهُ  َ�ُرُّ  رَُجٌل  بَيْنََما«
َ
  األ

َ
 »الِقيَاَمةِ  يَْومِ  إىِل

 ].٣٤٨٥[رواه ابلخاری: 
 فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۴۵۴

کشید، در زمین فرو رفت،  شخصی در حالی که ازارش را از روی کبر به زمین می«
 .)١(»رود و او تا روز قیامت در زمین فرو می

 بِ باب: املَنَاقِ  -١٩

 ]: صفات پسندیده۱۹باب [

يِب  َ�نْ  -١٤٥٥
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسولِ  َ�نْ  َ�نُْه، ا�َّ : قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُدونَ « ِ
َ

ُدونَ  فَِقُهوا، إَِذا اإلِْسَالِم، يِف  ِخيَارُُهمْ  اجلَاِهِليَّةِ  يِف  ِخيَارُُهمْ  َمَعاِدَن، انلَّاَس  جت ِ
َ

 َخْ�َ  َوجت
نِ  َهَذا يِف  انلَّاِس 

ْ
أ ُهمْ  الشَّ َشدَّ

َ
ُ  أ

َ
ُدونَ َكَراِهيًَة،  هل ِ

َ
ي الوَْجَهْ�ِ  َذا انلَّاِس  رَشَّ  َوجت ِ

َّ
يِت  اذل

ْ
 َهُؤالَءِ  يَأ

يِت  بِوَْجٍه،
ْ
 ].٣٤٩٤، ٣٤٩٣[رواه ابلخاری:  »بِوَْجهٍ  َهُؤالَءِ  َوَ�أ
 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سازابوھریره -۱۴۵۵

اسالم ھم  درکسانی که در جاھلیت خوب بودند  یابید، مردم را مانند معدن می«
 ».خوب ھستند به شرط آنکه فقه و دانش داشته باشند

یابید که از  و بھترین مردمان برای این کار [یعنی: برای خالفت] کسی را می«
 ».خالفت دوری بجوید، و از آن، روگردان باشد

خواستند برای  آن پیامبر ھر پیامبری که باشد، مقصود آن است که نبی کریم میاز  ولی مراد 
صحابه و دیگران بفھمانند که: انبیاء الله و صالحین در راه دعوت و تبلیغ احکام الھی متحمل 
زحمات و مشقات وصف نا پذیری شد اند، و با آن ھم در مقابل ھمۀ این پیش آمدھای ناگوار صبر 

شان نصرت داده  ھا را پیروز ساخته و بر دشمنان اند، و در نتیجه خداوند آن ده و نا امیده نشدهکر

َها﴿است،  ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  إِن َءاَمنُٓوا وا َ  تَنُ�ُ ۡقَداَمُ�مۡ  َو�ُثَّبِۡت  يَنُ�ُۡ�مۡ  ٱ�َّ

َ
 ].٧[محمد:  ﴾أ

گویند این شخص قارون بود، و البته خواه قارون باشد و خواه شخص دیگری، این حدیث داللت  -١
 بر این دارد که کبر از گناھان کبیره است. 

                                                                                                                        



 ٣٣٥  †اءیانب اخبار :]۵۵[ کتاب

د گروھی به یک زنیابید که  دو رنگ و دو رویی را میو بدترین مردمان اشخاص «
 .)١(»روند دیگر، به روی دیگری میرو، و نزد گروه 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
مردم مانند معدن طال و نقره «فرمودند:  ج) در حدیث دیگری آمده است که پیامبر خدا ١ 

، و معنی حدیث باب این است که: ھمانطوری که معدن خوب و خراب دارد، مردمان »دباشن می
نیز خوب و خراب دارند، و کسی که در جاھلیت شریف بوده باشد، اسالم برایش شرف بیشتری 

رسد، که علم فقه را بیاموزد، و علم فقه عبارت از  داده است، و وقتی شرفش به درجۀ کمال می
 عبادات و معامالت است.علم فروع شریعت در 

و بھترین مردمان برای این کار [یعنی: برای خالفت] «که:  ج) مراد از این فرمودۀ پیامبر خدا ٢ 
این است که در بین کسانی » یابید که از خالفت دوری بجوید، و از آن روگردان باشد کسی را می

لیفه شدن روگردان باشد، نه ھا کسی است که از خ که باید خلیفه شوند، بھترین شخص در بین آن
اش از خالفت از تمام مردمان بھتر باشد، و سبب آنکه: چنین  آنکه: این شخص به سبب روگردانی

داند که خلیفه شدن مسؤولیت  ترسد، و می شخصی از ھم قطاران خود بھتر است، که از خدا می
عمل روگردان  بزرگی است، و عدالت کردن در آن بسیار مشکل است، از این جھت از این

 باشد.  می
 ) مراد از شخص دو رو منافق است، که موقف ثابت و معینی ندارد، و نفاق بر سه نوع است: ٣ 
نفاق عقیدوی: و این نفاق عبارت از آن است که شخص در دل خود کافر، ودر زبان خود ادعای  -أ 

چون با  جھا مانند ھمان کسانی ھستند که در زمان نبی کریم  اسالمیت را داشته باشد، و این
از  گفتند که ما شدند می گفتند ما مسلمانیم، و چون با کفار مالقی می نشستند می مؤمنین می

 کنیم، این نوع منافقت به شھادت قرآن کریم کفر است.  ایانیم و مسلمانان را مسخره میشم
نفاق عملی: و آن عبارت از نفاقی است که شخص از نگاه عقیده مسلمان باشد، ولی در راه و  -ب 

رفتار ثابتی نداشته باشد، بلکه با ھرکس مطابق به میل آن شخص خود را معرفی نماید، و به 
جوشد، مثال: اگر با علماء بنشیند، طوری وانمود  ھا می با ھر گروھی که بنشیند با آناصطالح 

ھا  ھا است، و گر با قمار باز و یا شرابخوار بنشیند، طوری با آن کند، که مؤید و دوستدار آن می
گر کند، و ا ھا است، و اگر با تاجر بنشیند، از تجارتش وصف می کند که گویا یکی از آن برخورد می

کند، و ھمین طور با ھر  با گدا بنشیند، تجارت را بد گفته و بھترین سفت را گدائی معرفی می
 گروه دیگری.

نفاق سیاسی: و در این عصر این نوع نفاق از دو نوع گذشته رواج بیشتری دارد، و به این  -ج 
امتیازات گونه است، که مھم در نزد چنین شخصی رسیدن به قدرت و منصب، و به دست آوردن 

دنیوی است، و این اھداف را در ھرجا و در ھر گروھی که ببیند، به ھمانجا رو آورد و خود را یکی 
کند، لذا اگر دید که فالن گروه به قدرت رسیده  ترین و فداکارترین آن گروه معرفی می از مخلص
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يِب  َ�نْ  -١٤٥٦
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 َ�بَعٌ  انلَّاُس «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ِن، َهَذا يِف  ِلُقَر�ٍْش 
ْ
أ  َمَعاِدُن، ِلاَكفِِرِهْم، َوانلَّاُس  َ�بَعٌ  َوَ�فُِرُهمْ  لُِمْسِلِمِهْم، َ�بَعٌ  ُمْسِلُمُهمْ  الشَّ

ُدونَ  فَِقُهوا إَِذا اإلِْسَالِم، يِف  ِخيَارُُهمْ  اجلَاِهِليَّةِ  يِف  ِخيَارُُهمْ  ِ
َ

َشدَّ  انلَّاِس  َخْ�ِ  ِمنْ  جت
َ
 انلَّاِس  أ

ِن، لَِهَذا َكَراِهيَةً 
ْ
أ  ].٣٤٩٦، ٣٤٩٥[رواه اخلباری:  »ِ�يهِ  َ�َقعَ  َحىتَّ  الشَّ
 روایت است که فرمودند: جپیامبر خدا  از سو از ابوھریره

، مسلمانان دمردم در این کار [یعنی: در کار خالفت]، تابع و پیرو قریش ھستن«
د معدن نھا، و مردم مان ھا، و کافران قریش تابع کافران آن قریش تابع مسلمانان آن

انش دھا در اسالم ھستند اگر فقه و  ھا در جاھلیت، بھترین آن ھستند، بھترین آن
 داشته باشند. 

یابید که تا زمانی که کار خالفت  بھترین مردمان در کار امارت و خالفت کسی را می
 .)١(»افتد، از آن متنفر و روگردان باشد بر گردنش می

قدرت افتاد، و گروه کند، و چون آن گروه از  ترین افراد آن معرفی می است، خود را یکی از پا قرص
شود،  دیگری به قدرت رسید، از گروه اول به شدت انتقاد نموه ، و از جان و دل مؤید گروه دوم می

ھا در نظر داشته باشد، و ھیمن طور به طلب  بدون آنکه حکم خدا و شریعت را در اختیار این گروه
فدار گروه دیگر معرفی قصد پست دنیوی خود یکروز خود را طرفدار این گروه و روز دیگر طر

فرماید:  ھا ارتباط واقعی و قلبی ندارد، خداوند متعال می کند، در حالی که به ھیچیک از آن می

َذبَۡذ�ِ�َ ﴿ �  إَِ�ٰ  َوَ�ٓ  َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ  إَِ�ٰ  َ�ٓ  َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  مُّ ُ  يُۡضلِلِ  َوَمن َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ [النساء:  ﴾َسبِيٗ�  َ�ُۥ َ�ِدَ  فَلَن ٱ�َّ
ھا، و کسی را که  ھا دارند، و نه به آن ھا دو دل ھستند، نه تمایلی به این ]، یعنی: در میان آن١٤٣

 خدا گمراه کند، راھی برایش نخواھی یافت.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) ھم اکنون گذشت، و آنچه که در این ١٤٥٥) شرح این حدیث در حدیث قبلی به شمارۀ (١ 

ث قابل تذکر است، جزء اول حدیث است که موضوع قریش باشد، و امام عینی در این زمینه حدی
معنایش » ھا ھستند مسلمانان قریش تابع مسلمانان آن«که:  جگوید: این فرمودۀ پیامبر خدا  می

ھا خروج نکنند، و  این است که: مسلمانان باید از مسلمانان قریش متابعت نموده، و بر علیه آن
این است که این سخن بیانگر حال قریش » ھا ھستند کافران قریش تابع کافران آن«از اینکه:  مراد

کردند، و  در حال کفر است که مورد احترام کفار قریش بودند، و مردم عرب، قریش را احترام می
 دانستند، و خدمت خانۀ معظمه، و تنظیم حجاج، و آب و نان دادن ھا را مقدم می در ھمۀ امور آن

 ھا مربوط به قریش بود، و به این سبب منصب ریاست را کسب کرده بودند.  برای آن
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يْشِ  -٢٠ رَ نَاقِبِ قُ  باب: مَ

 ]: مناقب قریش۲۰باب [

ُ  ريَِضَ ْن ُمَعاِو�ََة �َ  -۱۴۵۷ نَّ ، وقد بلغه: َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  َ�بْدَ  أ  ريَِضَ  الَعاِص  بِْن  َ�ْمِرو ْ�نَ  ا�َّ

 ُ ُث  َما،َ�نْهُ  ا�َّ نَّهُ  :ُ�َدِّ
َ
ْ�َ�  َ�َقامَ  ُمَعاِوَ�ُة، َ�َغِضَب  قَْحَطاَن، ِمنْ  َمِلٌك  َسيَُكونُ  �

َ
ِ  ىلَعَ  فَأ  بَِما ا�َّ

ْهلُُه، ُهوَ 
َ
ا: قَاَل  ُ�مَّ  أ مَّ

َ
نَّ  بَلََغِ�  فَإِنَّهُ  َ�ْعُد، أ

َ
  أ

ً
ثُونَ  ِمنُْ�مْ  رَِجاال َحاِديَث  َ�تََحدَّ

َ
 يِف  لَيَْسْت  أ

، ِكتَاِب  ِ ِ  رَُسولِ  َ�نْ  تُْؤثَرُ  َوالَ  ا�َّ َِك  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ

وئل
ُ
الُُ�ْم، فَأ  فَإِيَّاُ�مْ  ُجهَّ

َماِ�َّ 
َ
ْهلََها، تُِضلُّ  الَّيِت  َواأل

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  فَإِ�ِّ  أ  َهَذا إِنَّ « َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْمرَ 
َ
َحٌد، ُ�َعاِديِهمْ  الَ  قَُر�ٍْش  يِف  األ

َ
  أ

َّ
ُ  َكبَّهُ  إِال قَاُموا َما وَْجِهِه، ىلَعَ  ا�َّ

َ
ينَ  أ [رواه ابلخاری:  »ادلِّ

٣٥٠٠.[ 
روایت است که چون برایش خبر رسید که عبدالله بن عمرو  ساز معاویه -۱۴۵۷
 گوید: به زودی شخصی از مردم (َقحَطان) پادشاه خواھد شد، معاویه می ببن عاص

 این سخن به خشم آمد، برخاست و بعد از حمد و ثنای خداوند متعال گفت: از 
گویند که نه در  یمده است که کسانی از شما چیزھایی أما بعد: برایم خبر رسی

ھا جاھالن شما ھستند، از  روایت شده است، این جکتاب خدا است، و نه از پیامبر خدا 
ام که  شنیده جشود بپرھیزید، زیرا من از پیامبر خدا  آرزوھای که سبب گمراھی می

ھا در این  این کار [یعنی: خالفت] متعلق به قریش است، و ھر کسی که با آن«فرمودند: 
سازد، و این تا وقتی  میامر مخالفت نماید، خداوند او را سرنگون [یعنی: خوار و رسوا] 

 .)١(»است که قریش دین را برپا دارند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) قریش به چندین معنی آمده است، از آن جمله به معنی: تجارت کننده ، و قریش اھل تجارت ١ 

بودند، و به معنی: اتفاق کننده، و قریش بعد از اینکه با یکدیگر اختالف داشتند، با ھم متفق 
خصوصا کسانی که به  –شدند، و به معنی: کمک کننده به محتاجین، و قریش برای حاجتمندان 

 کردند، و چندین معنی دیگر.  آمدند، کمک و ھمکاری می حج می
که  ج) در وصف قوم قریش، احادیث بسیاری آمده است، از آن جمله این قول پیامبر خدا ٢ 

، و این قول پیامبر »کند کسی که قصد خار کردن قریش را بکند، خدا او را خار می«فرمودند: 

                                                 



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٣٣٨

يِب  َ�نْ  -۱۴۵۸
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ  قَُر�ٌْش،«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نَْصاُر،
َ
ْسلَُم، َوُمَز�ْنَُة، وَُجَهيْنَُة، َواأل

َ
ْشَجُع، َوأ

َ
، وَِغَفارُ  َوأ   لَُهمْ  لَيَْس  َمَوايِلَّ

ً
ِ  ُدونَ  َمْو�  ا�َّ

 ].٣٥٠٤[رواه ابلخاری:  »َورَُسوهِلِ 
مردم ُقَریش، «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سابوھریره از -۱۴۵۸

سلم، و َاشجع، و ِغَفار [این
َ
نصار، و ُجَھیَنه، و ُمَزیَنه، و أ

َ
ھای قبائلی از عرب  ھا نام و أ

ھا  است]، دوستان من ھستند، و به جز از خدا و رسول او، دوست دیگری برای آن
 .)١(»نیست

کنانه را برگزید، و از کنانه قریش را برگزید، و از  خداوند از اوالد اسماعیل«که فرمودند:  جخدا
 قریش ھاشم را برگزید، و از بنی ھاشم مرا برگزید.

خواند، و در تورات دیده بود که: شخصی از مردم  تورات می س) گویند: که عبدالله بن عمرو٣ 
چینین این خبر را شنید، مردم را از گوش دادن به  سشود، و چون معاویه قحطان پادشاه می

 اخبار و سخنانی منع کرد.
خالفت بعد از من سی سال است، بعد «فرمایند:  می ج) خالفت راشده سی سال بود، پیامبرخدا ٤ 

بعد از آن خداوند ملکش را به ھر «، و در روایت دیگری آمده است که: »باشد از آن پادشاھی می
دو سال و سه  سالفت ابوبکرو ھمین طور ھم واقع شد، زیرا مدت خ» دھد کسی که بخواھد می

 سده سال و شش ماه و چھار روز، و مدت خالفت عثمان سماه و بیست روز، و مدت خالفت عمر
 سچھار سال و ده ماه، و خالفت حسن سیازده سال و یازده ماه و ھژده روز، و خالفت علی

 حدود شش ماه بود. 
  از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
دھند که: قریش و چندین قبائل دیگر از عرب،  در این حدیث خبر از این می جبر خدا ) پیام١ 

 شان ھستند. موالی
) (موالی): جمع است و مفرد آن مولی است، و مولی به معنی دوست و مؤید، و یاری دھنده ٢ 

جا آید، ولی معنی که در این گوید: گرچه (مولی) به چندین معنی می می /آید و امام عینی می
 مناسب است، ناصر و یاری دھنده است. 

 ھا در حدیث نبوی شریف نام برده شده است، عبارت اند از: ) قبائلی که از آن٣ 
 ) ھم اکنون گذشت.١٤٥٧قریش: و معنی آن به حدیث قبلی، یعنی: حدیث ( -أ 
شان به  نسلانصار: به معنی یاری دھندگان، و عبارت از دو قبیلۀ اوس و خزرج بودند، که  -ب 

 رسد. قحطان می
شان به معد بن عدنان  ُجھیَنه: به ضم جیم، و فتح زاء، و نون، به معنی: ابر سفید، و نسل -ج  

 رسد. می

                                                                                                                        



 ٣٣٩  †اءیانب اخبار :]۵۵[ کتاب

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -١٤٥٩  يََزاُل  الَ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْهَما، ا�َّ
ْمرُ  َهَذا

َ
 ].٣٥٠١[رواه ابلخاری:  »اْ�نَانِ  ِمنُْهمُ  بيَِقَ  َما قَُر�ٍْش  يِف  األ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۴۵۹
ھا باقی  از آن این امر [یعنی: امر خالفت] در قریش است تا وقتی که دو نفر«
 .)١(»بماند

 رسد. شان به مازدن بن أزد می تر، و نسل أسلم: به معنی: سالم -ھـ 
 رسد. شان به غیالن بن مضر می تر، و نسل أشجع: به معنی: شجاع -و  

یعنی: خدا گناھت  (غفر اهللا له)گوئیم:  به کسر غین، به معنی: پوشنده است، و اینکه می غفار: -ز 
 رسد. را بپوشد، و برمال نسازد، و نسل (غفار) به عبد مناف بن کنانه می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١

،، و یا اینکه مراد از (منھم) کیست؟ »اْ�نَانِ  ِمنُْهمُ  بيَِقَ  َما«) لفظ حدیث نبوی شریف این است که: ١ 

، یعنی: »انلَّاس ِمنَ  بيَِقَ  َما«در صحیح مسلم به آن تصریح شده است، و عبارت آن چنین است که: 
 تا وقتی که از مردم دو نفر باقی بماند، بازھم باید خلیفه از قریش باشد. 

باشد، ولی طوری که  الفت قریش می) این حدیث نبوی شریف داللت بر این دارد که مستحق خ٢ 
شود  اند، و سؤالی که مطرح می معلوم است اکنون کسان دیگری غیر از قریش به خالفت رسیده

ھا واجب است  ھا از نگاه شرعی درست است، و یا نه؟ و یا اطاعت از آن این است که آیا خالفت این
 و یا خیر؟ در جواب باید گفت که: 

اھر این حدیث و احادیث دیگری به ھمین معنی، قریشی بودن را در خلیفه عدۀ از علماء نظر به ظ 
 اند. شرط دانسته

 اند: و عدۀ دیگری از علماء قریشی بودن را به دو سبب شرط ندانسته  
سبب اول انکه: احادیث دیگری آمده است که اطاعت از خلیفه را به طور مطلق واجب دانسته  

گوید: حبیب  روایت شده است که می سیح مسلم از ابو ذراست، از آن جمله حدیث که د رصح
، و »من به من سفارش کردند که: بشنوم و اطاعت کنم، ولو آنکه غالم دست و پا بریدۀ باشد

 احادیث دیگر به ھمین معنی.
سبب دوم آنکه: علت لزوم خالفت در قریش آن بود، که مردم در جاھلیت و اسالم از قریش  

قریش دارای قوت و عزت و قوم و قبیله بود، و حاکم در اجرای امور خود به کردند، و  اطاعت می
این چیزھا ضرورت داشت و دارد، و لی اکنون که این قوت و قدرت برای قریش نمانده است، 

عمل کند، والیتش صحیح  جھرکس دیگری که به قدرت برسد، و به کتاب خدا و سنت پیامبر او 
 است و اطاعت از وی واجب. 
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نَا َمَشيُْت : قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ُمْطِعمٍ  بِْن  ُجبَْ�ِ  َ�نْ  -۱۴۶۰
َ
اَن، ْ�نُ  َوُ�ثَْمانُ  أ  يَا: َ�َقاَل  َ�فَّ

، رَُسوَل  ِ ْ�َطيَْت  ا�َّ
َ
ِلِب  بَِ�  أ تَنَا، الُمطَّ

ْ
ْنُ  َو�ِ�ََّما َوتََر�

َ
لَةٍ  ِمنَْك  َوُهمْ  �  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  َواِحَدٍة؟ بَِمْ�ِ

ِلِب  َوَ�نُو َهاِشمٍ  َ�نُو إِ�ََّما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ءٌ  الُمطَّ  ].٣٥٠٢[رواه ابلخاری:  »َواِحدٌ  يَشْ
 جنزد پیامبرخدا  سروایت است که گفت: با عثمان ساز جبیر بن مطعم -۱۴۶۰

رفتیم، او گفت: یا رسول الله! برای بنی المطلب [چیزی] دادی و ما را ترک کردید، 
 حال آنکه ما و بنی المطلب نسبت به شما در یک منزلت قرار داریم. 

 .)١(»تنھا بنی ھاشم و بنی المطلب یک چیز ھستند«فرمودند:  جپیامبر خدا 

گوید: (پس چون  بعد از توضیح و تحلیل زایدی می /در توضیح این معنی عالمه ابن خلدون و 
ھا بوده است، و این را ھم دانستیم که  ثابت شد که شرط (قریشی) بودن به جھت قوت و غلبۀ آن

صاحب شریعت احکام را به نسل معینی، و یا به زمان معینی، و یا به مردم معینی اختصاص 
رسیم که اساس خالفت شایستگی است)، مقدمۀ ابن خلدون  به این نتیجه می دھد، پس نمی

 ).٦٩٦ – ٦٩٣(ص/ 
گوید: (من  و یکی از مفکرین معاصر بعد از ذکر نظر علماء در موضوع اشتراط (قریشی) بودن می 

ھا در بین  کنم که اشتراط قریشی بودن در آن عصر به سبب قوت قریش و منزلت آن فکر می
بود، بنابراین، این چیز در عصر حاضر شرط نیست، پس ھر شخص مسلمانی که  قبائل عرب

تواند به این منصب برسد) نظام الحکم فی األسالم  شروط مطلوبۀ دیگر در او موجود باشد، می
 ).٤٢٧ – ٤٢٤(ص/ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
طلب تقسیم کردند، جبیر بن مطعم، و عثمان (خمس) را در بین بین الم ج) چون پیامبر خدا ١ 

آمدند و گفتند که: برای برادران ما بنی المطب از مال خمس  جنزد پیامبر خدا  ببن عفان
ھا نسبت به شما یکی است،  ما از این مال چیزی ندادید، و قرابت ما و قرابت آن برایدادید، ولی 
ھاشم و بنی المطلب یکی ھستند، و شما در  ھا گفتند که: نه خیر بنی در جواب آن جپیامبر خدا 

 شوید. این قرابت داخل نمی
مانند قرابت بنی المطلب  جقرابت خود را به پیامبر خدا  ب) اینکه جبیر و عثمان٢ 

بن عفان بن أبی العاص، بن أمیه، بن عبد شمس، بن  سدانستند، سببش آن بود که: عثمان می
دی بن نوفل، بن عبد مناف بود، و به این طریق عثمان بن مطعم، بن ع سعبد مناف بود، و جبیر

 شدند. می جبن عفان، و جبیر بن مطعم، و بنی المطلب اوالد کاکای جد پیامبر خدا 
) عبد شمس، و ھاشم، و مطلب، و نوفل بعد از پدر خود ریاست قوم قریش را بر عھده گرفتند، و ٣ 

ھا برای  شدند، زیرا ھر یک از این خواستگان یاد میاین چھار نفر به نام (مجیرون) یعنی: پناه 
ھا اجازه دھند که در  قریش از یکی از ملوک کشورھای ھمجوار خود پناه خواسته بود، تا برای آن
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 »باب« -٢١

 ]۲۱باب [

يِب  َ�نْ  -١٤٦١
َ
ُ  ريَِضَ  َذرٍّ  أ نَّهُ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 لَيَْس «: َ�ُقوُل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمعَ  �

�ِيهِ  ِلَغْ�ِ  ادَّىَع  رَُجٍل  ِمنْ 
َ
  - َ�ْعلَُمهُ  َوُهوَ  - أ

َّ
ُ  لَيَْس  قَْوًما ادَّىَع  َوَمِن  َ�َفَر، إِال

َ
  ِ�يِهْم، هل

ْ
أ  فَلْيَتَبَوَّ

 ].٣٥٠٨[رواه ابلخاری:  »انلَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ 
 فرمودند:  شنیده است که می جروایت است که از پیامبر خدا  سذر از ابو -۱۴۶۱

ھیچ کسی نیست که دانسته خود را به غیر پدرش نسبت بدھد، مگر آنکه کافر «
ھا نباشد، جایش را در آتش  شود، و کسی که خود را به قومی نسبت دھد که از آن می

 .)١(»دوزخ آماده نماید

ْسَقعِ  ْ�نَ  َواثِلَةَ ْن �َ  -۱۴۶۲
َ
ُ  ريَِضَ  األ ِ  رَُسوُل  قَاَل : َ�نُْه قَاَل  ا�َّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ�َظمِ  ِمنْ  إِنَّ «
َ
نْ  الِفَرى أ

َ
يِعَ  أ   الرَُّجُل  يَدَّ

َ
�ِيِه، َ�ْ�ِ  إىِل

َ
وْ  أ

َ
وْ  تََر، لَمْ  َما َ�يْنَهُ  يُِرَي  أ

َ
 ىلَعَ  َ�ُقوُل  أ

ِ  رَُسولِ   ].٣٥٠٩[رواه ابلخاری:  »َ�ُقْل  لَمْ  َما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(ساز واثله بن َاسَقع -۱۴۶۲

آن کشورھا تجارت و خرید و فروش کنند، به این ترتیب که: ھاشم از ملوک شام و روم، و 
ِلب از پادشاه ِحْم  عبدشمس از پادشاه حبشه، نوفل از اکاسرۀ فرس،  َیر.و ُمطَّ

ھا دفاع کردند،  ) بنی المطلب در جاھلیت و اسالم در پھلوی بنی ھاشم ایستاد شدند، و از آن۴ 
ھا به اساس رابطۀ قومی و  ھا به اساس طاعت از خدا و رسول خدا، و کافران آن مسلمانان آن

ھا  ھاشم بودند، در پھلوی آن ی بنیعشیروی، ولی اوالد عبد شمس، و اوالد نوفل گرچه اوالد کاکا
 ھا به جنگ و ستیز و خونریزی پرداختند. قرار نگرفتند، بلکه بالمقابل با آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) اگر کسی بداند که نسبت دادن به غیر پدر روا نیست، و خود را به غیر پدرش نسبت دھد، و ١ 

 شود.  کافر می این کار را حالل بداند،
گوید: (اطالف لفظ کفر بر معاصی به جھت تغلیظ و تھدید جواز دارد)، و  می /) امام عینی٢ 

البته این در صورتی است که ثابت شود که: اگر کسی خود را دانسته به غیر پدر خود نسبت دھد، 
اطالق لفظ کفر بر  دانند، شود، نه کافر، ولی بنا به رای کسانی که این عمل را کفر می گنھکار می

 شود، والله تعالی أعلم. نسته نمیمعیصت از این حدیث نبوی شریف دا
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 ».انسان خود را به غیر پدرش نسبت بدھدھا آن است که  از بزرگترین تھمت«
چنان دیدم، در حالی که چنین خوابی ندیده و یا بگوید که در خواب چنین و «
 ».باشد
] آن چیز را جچیزی را روایت کند که [پیامبر خدا  جو یا آنکه از پیامبر خدا «

 .)٢(»نگفته باشند

رِ : باب -٢٢ مَ  ذِكْ لَ ارَ  أَسْ فَ غِ نَةَ  وَ يْ زَ مُ يْنَةَ  وَ هَ جُ عَ  وَ جَ أَشْ  وَ

سلم، ِغفار، ُمَزیَنه، ُجَهیَنه قصۀ]: ۲۲باب [
َ
شجع: أ

َ
 و أ

ُ  ريَِضَ  َعِن ابِْن ُ�َمرَ -١٤٦٣ نَّ  َما:َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  ىلَعَ  قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ  َ�َفرَ  ِغَفارُ «: الِمنرَْبِ  ْسلَمُ  لََها، ا�َّ
َ
، َسالََمَها َوأ ُ َ  َعَصِت  وَُعَصيَّةُ  ا�َّ ُ  ا�َّ

َ
[رواه  »َورَُسوهل

 ].٣٥١٣ابلخاری: 

جھت رفتن به غزوۀ  جوی واثله بن اسقع بن عبدالعزی لیثی است، در زمانی که پیامبر خدا  -١
را خدمت کرد، شخص فقیری و از  جگرفتند، مسلمان شد، سه سال پیامبر خدا  تبوک آمادگی می

بود، در آخر عمر کور شد، و در سال ھشتاد و سه ھجری به عمر یکصد و شصت و اصحاب صفه 
 ).٧٧/ ٥پنج سالگی وفات نمود، اسد الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
دھد، مرتکب گناه کبیره  ) کسی که خود را به شخصی دیگری غیر از پدر خود نسبت می١ 

اسباب آن این باشد که این شخص در این حالت از این شخصی که گردد، و شاید یکی از  می
برد، و این میراث بردن برایش حرام است، زیرا مال متوفی از ورثۀ  پدرش نیست، میراث می

 باشد، نه از این شخصی که به دروغ خود را به وی نسبت داده است. اش می حقیقی
است، که خواب جزئی از نبوت است، و  ) دروغ گفتن در خواب از آن جھت از گناھان کبیره٢ 

گوید که من در خواب  تواند، و کسی که به دروغ می نبوت بدون وحی و الھام صورت گرفته نمی
کند، از این جھت این عملش از گناھان کبیره  چنین و چنان دیدم، در واقع بر خدا افتراء می

 است.
ان کبیره است، سببش این است که این نقل از گناھ ج) و اینکه دروغ گفتن از زبان پیامبر خدا ٣ 

 جکنند، و در صورتی که پیامبر خدا شود که تا روز قیامت مردم به آن عمل می قول، شریعتی می
آن چیز را نگفته باشند، در واقع این شخص خود شریعتی آورده است که طرف عمل مردم قرار 

عملش از گناھان کبیره است، و طوری گرفته است، و این اقترائی بر دین خدا است، از این جھت 
 دانند. که قبًال گذشت، بعضی از علماء این عمل را کفر می
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 بر باالی منبر فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۴۶۳
سلم) را خداوند سالمت مردم (غَفار) را خداوند مغفرت نماید،«

َ
داشته  و مردم (أ

 .)١(»اند ل را کرده[کسانی اند] که عصیان خدا و رسوباشد، و مردم (ُعصیه) 

يِب بَْ�َرَة ريَِضَ  -١٤٦٤
َ
ُ  َ�ْن أ نَّ  ا�َّ

َ
قَْرعَ  َ�نُْه أ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  اَل قَ  َحا�ٍِس  �ْنَ  األ

اُق  بَاَ�َعَك  إِ�ََّما: وََسلَّمَ  ْسلَمَ  ِمنْ  احلَِجيِج، رُسَّ
َ
ْحِسبُهُ  - َوُمَز�ْنََة، وَِغَفارَ  أ

َ
يِب  اْ�نُ  - وَُجَهيْنَةَ  - َوأ

َ
 أ

يَْت «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  - َشكَّ  َ�ْعُقوَب 
َ
رَأ

َ
ْسلَُم، اَكنَ  إِنْ  أ

َ
 - َوُمَز�ْنَُة، وَِغَفاُر، أ

ْحِسبُهُ 
َ
ا وَُجَهيْنَُة، - َوأ َسٍد، اَعِمٍر، َوَ�ِ�  تَِميٍم، بَِ�  ِمنْ  َخْ�ً

َ
وا َخابُوا َوَ�َطَفانَ  َوأ : قَاَل  »وََخرِسُ

ي«: قَاَل  َ�َعْم، ِ
َّ

َْ�ٌ  إِ�َُّهمْ  �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس  َواذل
َ
 ].٣٥١٦[رواه ابلخاری:  »ِمنُْهمْ  خل

 جوایت است که گفت: َاقرع بن حابس برای پیامبر خدا ر ساز ابی بکره -١٤٦٤
اند  أسلم) و (ِغَفار)و (ُمَزینه) و (ُجَھیَنه) کسانی از شما متابعت کرده(گفت: از قبیلۀ: 

 بردند. ت میزن بودند، و اموال حاجیان را به سرق که راه
قبیلۀ: (أسلم) و (ِغَفار) و (ُمَزینه) و (ُجَھینه) از قبیلۀ  آیا از«فرمودند:  جپیامبر خدا 

به نظر تو سبب بدبختی و زیان  ،بنی تمیم، و بنی عامر و أسد و َغطَفان بھتر باشند
 ؟»ھا [یعنی: بدبختی و زیان بنی تمیم و بنی عامر...] نیست آن

 گفت: ھست.
ھا [یعنی: قبیلۀ اسلم و  سم به ذاتی که جانم در دست او است که آنق«فرمودند: 

 ».از بنی تمیم و ...] بھتر ھستند :ھا [یعنی غفار...] از این

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
از آن جھت برای (بنی ِغفار) طلب مغفرت نمودند که در جاھلیت دزدی  ج) پیامبر خدا ١ 

ھا بدون جنگ به شکل  المتی کردند که آنکردند، و برای مردم (اسلم) از آن جھت دعای س می
در دعای  جمسالمت آمیزی به اسالم گرائیدند، و عصیان قبیلۀ (عصیه) از این جھت پیامبر خدا 

 کردند. ھا نفرین می قنوت بر آن
) در این کالم نبوی اشتقاق زیبائی به کار رفته است، زیرا برای مردم (غفار) طلب مغفرت، برای ٢ 

 ھا دادند.  لب سالمتی، و نسبت به قبیلۀ (عصیه) خبر از عصیان آنقبیلۀ (اسلم) ط
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يِب  َ�نْ  -١٤٦٥
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ْسلَُم،«: قَاَل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  قَاَل انلَّيِبِّ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 أ

ءٌ  وَِغَفاُر، وْ  - وَُجَهيْنََة، ُمَز�ْنََة، ِمنْ  ويََشْ
َ
ءٌ : قَاَل  أ وْ  ُجَهيْنَةَ  ِمنْ  يَشْ

َ
ِ  ِعنْدَ  َخْ�ٌ  - ُمَز�ْنَةَ  أ وْ  - ا�َّ

َ
 أ

َسٍد، ِمنْ  - الِقيَاَمةِ  يَْومَ : قَاَل 
َ
 ].٣٥٢٣[رواه ابلخاری:  »َوَ�َطَفانَ  َوَهَواِزَن، َوتَِميٍم، أ

قبیلۀ «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۴۶۵
سلم) و (ِغفار) و چیزی از (ُمَزینه و ُجَھینه) 

َ
 – فرمودند: چیزی از جھینه یا مزینهو یا  –(أ
از قبیلۀ: أسد و تمیم و ھوازن و  –و یا فرمودند: در روز قیامت  –نزد خداوند متعال  رد

 ».َغطَفان بھتر ھستند

رِ  -٢٣ طَانَ باب: ذِكْ حْ  قَ

 ر َقحطانْک ]: ِذ ۲۳باب [

ُ  َوَ�نُْه ريَِضَ  -۱۴۶۶ اَعُة، َ�ُقومُ  الَ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نْهُ  ا�َّ  السَّ
 ].٣٥١٧[رواه ابلخاری:  »بَِعَصاهُ  انلَّاَس  �َُسوُق  قَْحَطاَن، ِمنْ  رَُجٌل  َ�ُْرجَ  َحىتَّ 

تا آن وقت «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سابوھریرهو از  -۱۴۶۶
قبیلۀ قحطان بیاید و مردم را با عصای خود  ازشود که شخصی  قیامت برپا نمی

 .)١(»براند

ا -٢٤ نْه باب: مَ نْ  ىيُ  عَ وَ عْ لِيَّةِ  دَ اهِ  اجلَ

 جاهلیت مفکورۀ]: نهی شدن از ۲۴باب [

ُ  َ�ْن جابٍِر ريَِضَ  -١٤٦٧  َمَعهُ  ثَاَب  َوقَدْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  َغَزْونَا َ�نْهُ  ا�َّ
اٌب، رَُجٌل  الُمَهاِجِر�نَ  ِمنَ  َوَ�نَ  َكرُثُوا، َحىتَّ  الُمَهاِجِر�نَ  ِمنَ  نَاٌس  نَْصاِر�ًّا، فََكَسعَ  لَعَّ

َ
 أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
کند، و اینکه در چه  ) این شخص قحاطانی نامش (جھجاه) است، و بیست سال حکومت می١ 

 مھدی است.کند، اختالف است، و در روایاتی آمده است که ظھورش، بعد از ظھور  وقت ظھور می
که این شخص قحاطانی مردم را به  ج) در (التوضیح) آمده است: که این قول پیامبر خدا ٢ 

شود، ولی خالفت را به زور و  راند، داللت بر این دارد که این شخص خلیفه می عصای خود می
 گیرد. قوبت می
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نَْصاِريُّ  َ�َغِضَب 
َ
نَْصارِيُّ  َوقَاَل  تََداَعْوا، َحىتَّ  َشِديًدا َغَضبًا األ

َ
نَْصاِر، يَا: األ

َ ْ
 َوقَاَل  لَأل

ْهلِ  َدْعَوى بَاُل  َما: " َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فََخَرجَ  لَلُْمَهاِجِر�َن، يَا: الُمَهاِجِريُّ 
َ
 أ

ُ�ُهمْ  َما: قَاَل  ُ�مَّ  اجلَاِهِليَِّة؟
ْ
ْخرِبَ "  َشأ

ُ
، الُمَهاِجِريِّ  بَِ�ْسَعةِ  فَأ نَْصارِيَّ

َ
 َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل : قَاَل  األ

ِ  َ�بْدُ  َوقَاَل  »َخِبيثَةٌ  فَإِ�ََّها َدُعوَها«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  يَبٍّ  ْ�نُ  ا�َّ
ُ
قَدْ : َسلُوَل  اْ�نُ  أ

َ
 َعلَيْنَا، تََداَعْوا أ

  رََجْعنَا لَنِئْ 
َ

ُْخرَِجنَّ  الَمِدينَةِ  إىِل
َ

َعزُّ  يل
َ
، ِمنَْها األ َذلَّ

َ
الَ : ُ�َمرُ  َ�َقاَل  األ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�ْقتُُل  أ  َهَذا ا�َّ

، ِلَعبْدِ  اخلَِبيَث؟ ِ ُث  الَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ا�َّ نَّهُ  انلَّاُس  َ�تََحدَّ
َ
 َ�ْقتُُل  اَكنَ  �

ْصَحابَهُ 
َ
 ].٣٥١٨[رواه ابلخاری:  »أ

در غزوۀ اشتراک نمودیم،  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  سجابر از -١٤٦٧
ھا زیاد شد، و در بین مھاجرین  عدۀ از مھاجرین با ایشان جمع شدند، و کم کم تعداد آن

شخص شوخ و بازیگری بود، این شخص انگشت خود را به مقعد شخصی از انصار زد، 
آنکه ھر کدام طرفداران خود را به کمک  انصاری سخت غضبناک و برآشفته شد، تا

 طلبیدند، انصاری انصار را، و مھاجر مھاجرین را.
چرا مفکوره و روش اھل جاھلیت را پیش «ده و فرمودند: مآبر جپیامبر خدا 

 ؟»ھا چه واقع شده است بین این«؟ بعد از آن پرسیدند: »اید گرفته
 خبر داده شد. شان  عد شخص انصاری برایاجر به مقاز دست زدن مھ

کنید که کار خبیثی  کاین کار را تر«فرمودند:  جروای گفت که: پیامبر خدا 
 ».است

بی بن سلول [منافق] گفت: آیا [شما مردم مھاجر] بر ضد ما ھمدستی 
ُ
عبدالله بن أ

ه عزیزی و محترم، [یعنی: انصار]، گروه ذلیل ورنید؟ وقتی که به مدینه برگردیم گک می
 خواھند کرد. : مھاجرین را]، از مدینه بیروننیو خار را [یع

ین خبیت را اه نموده و گفت: یا رسول الله! آیا رابه طرف عبدالله بن أبی اش سعمر
 به قتل نرسانیم؟ 

ھای خود را  خواھم] که مردم بگویند که او صحابه نمی«[فرمودند:  جخدا  پیامبر
 .)١(»کشد می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
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ةَ  -٢٥ اعَ زَ ة خُ  باب: قصَّ

 قصۀ ُخزاعه]: ۲۵باب [

يِب  َ�نْ  -۱۴۶۸
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َ�ْمُرو«: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

بُو ِخنِْدَف  بِْن  َ�َمَعةَ  بِْن  لُيَحِّ  ْ�نُ 
َ
 ].٣٥٢١[رواه ابلخاری:  »ُخَزاَعةَ  أ

و بن ُلَحی رعم«روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۴۶۸
 ».، ابوخزاعه استفبن َقَمَعه بن ِخندِ 

ُ  َوَ�نُْه ريَِضَ  -۱۴۶۹ يُْت «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ
َ
 بِْن  اَعِمرِ  ْ�نَ  َ�ْمَرو َرأ

َل  َوَ�نَ  انلَّارِ  يِف  قُْصبَهُ  َ�ُرُّ  اخلَُزايِعَّ  لُيَحٍّ  وَّ
َ
َوائَِب  َسيََّب  َمنْ  أ  ].٣٥٢١[رواه ابلخاری:  »السَّ

عمرو بن «فرمودند:   جست که گفت: پیامبر خدا روایت ا سو از ابوھریره -۱۴۶۹
کشید، و  ھایش را در بین آتش به دنبال خود می عامر بن ُلحی خزاعی را دیدم که روده

 .)١(»او اولین کسی بود که طریقۀ سوائب را اختراع کرد

»" این کار را ترک کنید که کار خبیثی است"«که فرمودند:  جمبر خدا ) مراد از این قول پیا١ 
اشاره به دعوت به جاھلیت است که بر اساس قومیت بود، و مراد از اینکه این کار خبیثی است، 
این است که این کار، کار بد، زشت، ناپسند، و خطرناکی است، زیرا سبب غضب به باطل و جنگ 

گردد، چنانچه در حدیث نبوی  نتیجه سبب رفتن به آتش دوزخ میو جدل به غیر حق شده و در 
کسی که دعوت به عادت جاھلیت کند، از ما نیست، و «فرمودند:  جآمده است که پیامبر خدا 

 ».جای خود را در آتش دوزخ آماده نماید
) دعوت به جاھلیت آن است که شخص در وقت داد خواھی، احکام شرعی را ترک کرده و ٢ 

اش، به دست بیاورد، و کسی که  باشد که حق خود را از راه کمک جستن به قوم و قبیله خواسته
اش بین علماء اختالف نظر  گردد، و در گناه دنیوی کند، مرتکب گناه کبیره می چنین کاری می

دانند، و گروه سوم  وجود دارد، عدۀ عقوبت وی را زدن پنجاه شالق، و عدۀ دیگر ده شالق می
عقوبت وی مرتبط به نظر امام است، و شاید ھمین قول ارجح اقوال باشد، زیرا چنین  گویند که می

عملی در اثر بخشی و ضررش بر مسلمانان حالت متفاوتی دارد، از این جھت امام مسلمین باید 
 ھرکس را به تناسب جرمش مجازات کند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
حیواناتی بود که بنا به عادت اھل جاھلیت، اگر کسی از آمدن مسافری و یا ) سوائب عبارت از ١ 

گفت: فالن شترم ازاد باشد، بعد از آن، نه آن شتر را  کرد، می جھت شفا یافتن مریضی نذر می
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ةِ  -٢٦ الَمِ أِيبِ  باب: قِصَّ رٍّ إِسْ َ  ذَ
يضِ نْهُ  اهللاُ رَ  عَ

 س]: قصۀ اسالم ابو ذر۲۶باب [

ُ  ريَِضَ َعِن ابِْن َ�بَّاس  -١٤٧٠ بُو قَاَل  ماَ�نْهُ  ا�َّ
َ
نَّ  َ�بَلََغنَا ِغَفاٍر، ِمنْ  رَُجًال  ُكنُْت : َذرٍّ  أ

َ
 أ

ةَ  َخَرجَ  قَدْ  رَُجًال  نَّهُ  يَْزُ�مُ  بَِمكَّ
َ
� ، يِخ  َ�ُقلُْت  نيَِبٌّ

َ
  اْ�َطِلْق : ِأل

َ
تِِ�  لَكِّْمهُ  الرَُّجِل  َهَذا إىِل

ْ
رَبِهِ، َوأ

 خِبَ
ِ : َ�َقاَل  ِعنَْدَك؟ َما َ�ُقلُْت  رََجَع، ُ�مَّ  فَلَِقيَُه، فَاْ�َطلََق  يُْت  لََقدْ  َوا�َّ

َ
ُمرُ  رَُجًال  َرأ

ْ
 َوَ�نَْ�  بِاخلَْ�ِ  يَأ

، َعِن  ِّ ُ  َ�ُقلُْت  الرشَّ
َ

َ : هل ، ِمنَ  �َْشِفِ�  مْ ل َخْذُت  اخلرََبِ
َ
ْ�بَلُْت  ُ�مَّ  وََعًصا، ِجَرابًا فَأ

َ
  أ

َ
َة، إِىل  َمكَّ

ْعِرفُُه، الَ  فََجَعلُْت 
َ
ْ�َرهُ  أ

َ
نْ  َوأ

َ
َل  أ

َ
ْسأ

َ
رْشَُب  َ�نُْه، أ

َ
ُ�ونُ  َزْمَزمَ  َماءِ  ِمنْ  َوأ

َ
: قَاَل  الَمْسِجِد، يِف  َوأ

ٌّ  يِب  َ�َمرَّ  نَّ : َ�َقاَل  يلَعِ
َ
  فَاْ�َطِلْق : قَاَل  َ�َعْم،: قُلُْت : قَاَل  َغِر�ٌب؟ الرَُّجَل  َكأ

َ
ِل، إِىل : قَاَل  الَمْ�ِ

دوشیدند، و نه از چریدن و رفتنش در کدام جایی ممانعت به عمل  شدند، و نه می سوار می
 آرودند. می

زائید، و نتاج  گویند که سائبه عبارت از آن بود که: اگر کسی شترش پنج بار می ی) و بعضی م٢ 
کرد، و این شتر آزاد بود، ھرجا  برید و آن را برای بتان نذر می بود، گوش آن را می آخر آن نر می

شد، و او را بار  چرید و کسی مانعش نمی خواست می رفت، و از ھرجا که می خواست می که می
  کرد. نمی

حی که پیامبر خدا ٣ 
ُ
کشد،  ھایش را به دنبالش می او را در آتش دیدند که روده ج) عمرو بن ل

ھا را جھت عبادت کردن نصب کرد، و  را تغیر داد، و بت ÷اولین کسی بود که دین اسماعیل
 مسئلۀ بحیره و سائبه را اختراع نمود. 

حی از مکه به شام رفت، چون به و از بعضی از اھل علم روایت است که گفتند: عمرو بن ل 
ھا را چرا  ھا پرسید که این بت کنند، از آن ھای را پرستش می سرزمین بلقاء رسید، دید که بت

ھا  کنیم که چون به واسطۀ این ھا را از این جھت پرستش می کنید؟ گفتند: این بت پرستش می
کنیم، نصرت داده  طلب نصرت میھا  بارد، و چون از این کنیم، برای ما باران می طلب باران می

دھید که به سرزمین عرب  ھا را برایم می ھا گفت: آیا یکی از بت شویم، عمرو بن لحی برای آن می
ھا را که به نام (ھَبل) یاد  ھا موافقه کردند و یکی از بت ھا او را عبادت کنند؟ آن ببرم، تا آن

در جای نصب کرد، وبه مردم امر کرد که او را شد، برایش دادند، و او آن بت را به مکه آورد، و  می
 عبادت کنند.

و بعد از اینکه قبیلۀ خزاعه قبیلۀ جرھم را شکست داد، و از مکه بیرون کرد، مردم عمرو بن لحی  
پذیرفتند، و سبب دیگرش آن بود که  گفت از وی می را به خدایی قبول کردند، ھر چیزی را که می

 کرد. شد که در یک حج ده ھزار شتر را نحر می داد، و بسا می وی در وقت حج مردم را نان می
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لُِ�  الَ  َمَعُه، فَاْ�َطلَْقُت 
َ
ءٍ  َ�نْ  �َْسأ ْخرِبُُه، َوالَ  يَشْ

ُ
ا أ ْصبَْحُت  فَلَمَّ

َ
  َغَدوُْت  أ

َ
َل  الَمْسِجدِ  إىِل

َ
ْسأ

َ
 ِأل

َحدٌ  َولَيَْس  َ�نُْه،
َ
ِ�  أ ٍء، َ�نْهُ  ُ�رِْبُ ، يِب  َ�َمرَّ : قَاَل  �يَِشْ ٌّ َما: َ�َقاَل  يلَعِ

َ
ُ  َ�ْعرُِف  لِلرَُّجِل  نَاَل  أ

َ
هل  َمْ�ِ

ْمُرَك، َما َ�َقاَل : قَاَل  َميِع، اْ�َطِلْق : قَاَل  َال،: قُلُْت : قَاَل  َ�ْعُد؟
َ
قَْدَمَك  َوَما أ

َ
َة؟ َهِذهِ  أ َ : قَاَل  ابَل�ْ

ُ  قُلُْت 
َ

َّ  َكتَْمَت  إِنْ : هل ْخرَبْ  يلَعَ
َ
إِ�ِّ : قَاَل  تَُك،أ

ْ�َعُل، فَ
َ
ُ  قُلُْت : َقاَل  أ

َ
نَّهُ  بَلََغنَا: هل

َ
 ُهنَا َها َخَرجَ  قَدْ  �

نَّهُ  يَْزُ�مُ  رَُجٌل 
َ
� ، رَْسلُْت  نيَِبٌّ

َ
يِخ  فَأ

َ
، ِمنَ  �َْشِفِ�  َولَمْ  فَرََجعَ  يِللَُكَِّمُه، أ رَْدُت  اخلرََبِ

َ
نْ  فَأ

َ
َقاهُ، أ

ْ
ل
َ
 أ

ُ  َ�َقاَل 
َ

َما: هل
َ
ْهِ  وَْجِ�  َهَذا رََشْدَت، قَدْ  إِنََّك  أ

َ
ْدُخُل، َحيُْث  اْدُخْل  فَاتَِّبْعِ�، إيِل

َ
يُْت  إِنْ  فَإِ�ِّ  أ

َ
 َرأ

َحًدا
َ
َخافُهُ  أ

َ
  ُ�ْمُت  َعلَيَْك، أ

َ
�ِّ  احلَائِِط  إِىل

َ
ْصِلحُ  َك�

ُ
نَْت، َواْمِض  َ�ْعِ�  أ

َ
 َمَعُه، َوَمَضيُْت  َ�َمىَض  أ

ُ  َ�ُقلُْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  َمَعهُ  وََدَخلُْت  َدَخَل  َحىتَّ 
َ

َّ  اْعِرْض : هل  اإلِْسَالَم، يلَعَ
ْسلَْمُت  َ�َعرََضهُ 

َ
بَا يَا«: يِل  َ�َقاَل  َماَكِ�، فَأ

َ
، أ ْمَر، َهَذا اْكتُمْ  َذرٍّ

َ
  َوارِْجعْ  األ

َ
َك، إِىل إَِذا بََ�ِ

 بَلََغَك  فَ
قِْبْل  ُظُهوُرنَا

َ
ي: َ�ُقلُْت  »فَأ ِ

َّ
، َ�َعثََك  َواذل رْصَُخنَّ  بِاحلَقِّ

َ َ
ْظُهِرِهْم، َ�ْ�َ  بَِها أل

َ
  فََجاءَ  أ

َ
 الَمْسِجدِ  إِىل

ْشَهدُ  إِ�ِّ  قَُر�ٍْش، َمْعرَشَ  يَا: َ�َقاَل  ِ�يِه، َوقَُر�ٌْش 
َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
، إِال ُ ْشَهدُ  ا�َّ

َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ  َ�بُْدهُ  ُ�َمَّ

،ُ
ُ

  قُوُموا: َ�َقالُوا َورَُسوهل
َ

ابِِئ، َهَذا إىِل
�ُْت  َ�َقاُموا الصَّ رُضِ

ُموَت، فَ
َ
ْدَرَ�ِ�  ِأل

َ
َ�بَّ  الَعبَّاُس  فَأ

َ
 فَأ

، َّ ْ�بََل  ُ�مَّ  يلَعَ
َ
ُ�مْ  َوَمتَْجُرُ�مْ  ِغَفاَر، ِمنْ  رَُجًال  َ�ْقتُلُونَ  َو�ْلَُ�ْم،: َ�َقاَل  َعلَيِْهْم، أ  ىلَعَ  َوَمَمرُّ

قْلَُعوا ِغَفاَر،
َ
، فَأ ا َ��ِّ نْ  فَلَمَّ

َ
ْصبَْحُت  أ

َ
ْمِس، قُلُْت  َما ِمثَْل  َ�ُقلُْت  رََجْعُت، الَغدَ  أ

َ
: َ�َقالُوا بِاأل

  قُوُموا
َ

ابِئِ  َهَذا إِىل
ْمِس، ُصِنعَ  َما ِمثَْل  يِب  فَُصِنعَ  الصَّ

َ
ْدَرَ�ِ�  بِاأل

َ
َ�بَّ  الَعبَّاُس  َوأ

َ
، فَأ َّ  َوقَاَل  يلَعَ

ِهِ  ِمثَْل 
َ

ْمِس، َمَقاتل
َ
َل  َهَذا فَاَكنَ  :قَاَل  بِاأل وَّ

َ
يِب  إِْسَالمِ  أ

َ
ُ  رمَِحَهُ  َذرٍّ  أ  ].٣٥٢٢[رواه ابلخاری:  »ا�َّ

گفت که من شخصی از  سروایت است که گفت: ابو ذر باز ابن عباس -١٤٧٠
کرده است که و  قبیلۀ (غفار) بودم، برای ما خبر رسید که شخصی در مکه ظھور

، با او سخن بزن و خبرش نزد این شخص برورم گفت: ، برای براددرادعای پیامبری دا
 آن برگشت. را برایم بیاور، برادرم رفت با وی مالقات کرد، و بعد از

 از وی پرسیدم: چه خبر داری؟ 
کند و از کار بد  ه کار خیر امر میب گفت: به خداوند سوگند او را شخصی دیدم که

 شود.  مانع می
خودم آذوقه و عصایم را گرفتم و به نیاوردی،  برایش گفتم: جواب کاملی برایم

شناختم، و در عین حال  را نمی جطرف مکه به راه افتادم، خودم پیامبر خدا 
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ب زمزم بنوشم و در آخواستم از  خواستم از کسی در مورد وی سؤال کنم، بلکه می نمی
 مسجد باشم.

 یبی ھستی؟ ربر من گذشت و گفت: گویا شخص غ سگوید: علی ذر می ابو
 فتم: بلی.گفت: گ

 گفت: به منزل بروید.
پرسید و نه من برایش خبر دادم [که  گفت که با وی رفتم، نه او از من چیزی می

چه مقصدی دارم]، چون صبح شد، به مسجد رفتم تا در مورد وی [یعنی: پیامبر 
 ] پرسان کنم، ولی کسی نبود که در موردش برایم چیزی بگوید.جخدا

ن گذشت و گفت: ھنوز نتوانستی منزل دوستت را بر م س[أبو ذر] گفت که علی
 پیدا کنی؟

 گفتم: نه.
ای؟ و چه چیز  گفت: با من بیا، [أبو ذر] گفت که: [علی] از من پرسید: چه کاره

 سبب آمدند به این قریه شده است؟ 
 گویم. [أبو ذر] گفت که: برایش گفتم: اگر رازم را پنھان داری برایت می

 دارم. گفت: پنھان می
گفت که برایش گفتم: برای ما خبر رسید که در اینجا شخصی ظھور کرده و ادعا 
دارد که او پیامبر است، برادرم را فرستادم تا با او سخن بگوید [و برایم از وی معلوماتی 
بیاورد]، ولی او برایم خبر شفا بخشی نیاورد، از این سبب خواستم تا خودم با او مالقات 

 کنم.
روم، تو ھم با من بیا، به  او می دبسیار خوبی کردی، من اکنون نزبرایش گفت: کار 

ایی که داخل شدم تو ھم داخل شو، و اگر کسی را دیدم که از وی نسبت به تو جھر 
شوم  کردم، من به بھانۀ اصالح کردن کفشم به کنار دیوار ایستاده می احساس خطر می

 سرفت، و من ھم با وی رفتم، علی سو تو به راه خود ادامه بده، و ھمان بود که علی
 داخل شد، و من ھم داخل شدم. جنزد پیامبر خدا 

 هگفتم: اسالم را بر من عرضه کنید، اسالم را بر من عرض جامبر خدا برای پی
ای ابا ذر! این موضوع را پنھان بدار و «کردندن، و ھمانجا مسلمان شدم، برایم گفتند: 

 ».بر ظھور ما برای تو رسید، برگردواپس به منطقۀ خود برگرد، و چون خ
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به حق فرستاده است، اسالم خود را در پیش روی تو را  گفتم: سوگند به ذاتی که
 ھا [یعنی: کفار قریش] اعالن خواھم کرد.  آن

و در حالی که قریش آنجا جمع شده بودند: گفت:  ،و ھمان بود که به مسجد آمد

دُ ( هَ هَ  الَ  أَنْ  أَشْ دُ  اهللاَُّ، إِالَّ  إِلَ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ هُ  حمُ بْدُ هُ  عَ ولُ سُ رَ ، [مشرکین این را شنیده] و )وَ
خاستند و مرا تا سرحد مرگ لت و کوب سر وقت این نو مسلمان برسید، برگفتند: به 

 کردند، عباس به سر وقتم رسید و خود را بر رویم انداخت.
خواھید  ای وای بر شما! میھا کرد و گفت:  نآبعد از آن روی خود را به طرف 

 شخصی را از قبیلۀ (ِغَفار) به قتل برسانید، در حالی که تجارت و رفت و آمد شما بر
 ھا از زدنم دست کشیدند. غفار) است، آن(

ھا آمدم و ھمان سخنی را که دیروز گفته بودم دوباره  چون صبح شد باز نزد آن
ان برسید، و مانند دیروز مرا لت و کوب تکرار کردم، باز گفتند: به سر وقت این نو مسلم

کردند، باز عباس آمد و خود را بر رویم انداخت و ھمان سخن دیروزش را تکرار نمود، 
 قصۀ مسلمان شدن ابو ذر چنین بود.  گوید: اول می ]ب[ابن عباس

نِ باب:  -٢٧ تَس مَ ائِهِ  إِىل بَ انْ الَمِ  يفِ  آبَ سْ لِيَّةِ  اإلِ اهِ اجلَ  وَ

 که در اسالم و جاهلیت به پدرانش نسبت داده شد]: کسی ۲۷باب [

ُ  ريَِضَ وَ�نُْه  -١٤٧١ ا«: اَل قَ  َ�نْهُ  ا�َّ نِذرۡ ﴿: نََزلَْت  لَمَّ
َ
ۡقَر�ِ�َ  َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 َجَعَل  ،﴾ٱۡ�

. »َعِديٍّ  بَِ�  يَا فِْهٍر، بَِ�  يَا«ينادي: » َ�بَائَِل  َ�بَائَِل  يَْدُعوُهمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ 
 ].٣٥٢٥[رواه ابلخاری: قَُر�ٍْش  ُطونِ بِلُ 

اقارب «روایت است که گفت: چون این آیۀ کریمه که  بو از ابن عباس -١٤٧١
قبائل را یکی پس از دیگری طلب نموده و  جپیامبر خدا  ،نازل شد» نزدیکت را بیم بده

 .)١(و دیگر قبائل قریش را» ای بنی فھر! ای بنی عدی!«گفتند:  می

 از احکام و مسائل متلعق به این حدیث آنکه:  -١
امر کرد تا خویشاوندان نزدیک خود را  ج) خداوند متعال در این آیۀ کریمه پیامبر خود محمد ١ 

، و بعد از آن کسانی تر ھستند نزدیک جبیم بدھد، و اول از کسانی شروع کند که به پیامبر خدا 
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نْ : باب -٢٨ بَّ  مَ بَّ  الَ  أَنْ  أَحَ بُهُ  يُسَ  نَسَ

 ]: کسی که خواست نسبش دشنام داده نشود۲۸باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٤٧٢ َذنَ : قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ
ْ
انُ  اْستَأ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َحسَّ

ِ��َ  ِهَجاءِ  يِف  انُ  َ�َقاَل  »بِنََسيِب  َكيَْف «: قَاَل  الُمرْشِ ُسلَّنََّك : َحسَّ
َ َ
َعَرةُ  �َُسلُّ  َكَما ِمنُْهمْ  أل  ِمنَ  الشَّ

 ].٣٥٣١[رواه ابلخاری:  الَعِج�ِ 
در ھجو  جاز پیامبر خدا  سروایت است که گفت: حسان لعائشه از -١٤٧٢

 خواست. هزجاکین اکردن مشر
 ؟»کنی با نسب من چه می«فرمودند:  جپیامبر خدا 

به مانندی که مو از خمیر بیرون کشیده  ھا آنگفت: شما را از بین  سحسان
 .)١(کنم شود، بیرون می می

شان کمتر است، و به ھمین ترتیب الی  شان کمتر است، و بعد از آن کسانی که نزدیکی که نزدیکی
 آخره.

است، زیرا مرسل حدیثی است که راوی،  ب) این حدیث نبوی شریف از مرسالت ابن عباس٢ 
 بنشنیده است، به ایشان نسبت بدھد، و بدون شک ابن عباس جحدیثی را که از پیامبر خدا 
نشنیده است، زیرا این آیۀ کریمه در مکۀ مکرمه نازل گردیده بود، و  ج این حدیث را از پیامبر خدا 

سه سال پیش از ھجرت در مکۀ مکرمه متولد گردیده است، و چون مرسل،  بابن عباس
و اصولیین مقبول است، و حکم حدیث متصل را مرسل صحابی است، لذا در نزد تمام محدثین 

 دارد. 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
؟ این »کنی با نسب من چه می«گفتند که:  سکه برای حسان ج) مراد از این قول پیامبر خدا ١ 

، در این »ھا مشترک ھست است که اگر مشرکین را ھجو کنی، چون در نسب قرشی بودن با آن
شوم، و حسان در جواب گفت که: این شعرم طوری خواھد بود که شما را  جو من نیز شامل میھ

 به ھیچ وجه شامل نشود.
شود،  ھا به مانندی که مو از خمیر بیرون می که: شما را از بین آن س) معنی این گفتۀ حسان٢ 

شود، شما را در  یکنم این است که: ھمانطوری که مو از روغن به آسانی خارج کرده م بیرون می
سازدم، و ھمانطوری که اثری بر مو بعد از خارج شدن  ھجو خود به آسانی از بین قریش خارج می

 گیرد.  ماند، ھجو مشرکین نیز ھیچ ارتباطی به شما نمی از روغن باقی نمی
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ولِ  -٢٩ اءَ يف أَسامءِ رسُ  جاهللا  باب: ما جَ

 آمده است  ج ها پیامبر خدا نام ۀ]: آنچه که دربار۲۹باب [

ُ  ريَِضَ َ�ْن ُجبَْ�ِ بِْن ُمْطِعٍم  -١٤٧٣ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْسَماءٍ  مَخَْسةُ  يِل «

َ
نَا: أ

َ
ٌد، أ مْحَدُ  ُ�َمَّ

َ
نَا َوأ

َ
ي الَمايِح  َوأ ِ

َّ
ُ  َ�ْمُحو اذل نَا الُ�ْفَر، يِب  ا�َّ

َ
 احلَارِشُ  َوأ

ِي
َّ

نَا قََدِ�، ىلَعَ  انلَّاُس  ُ�رَْشُ  اذل
َ
 ].٣٥٣٢[رواه ابلخاری:  »الَعاقُِب  َوأ

 فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سبن مطعم از جبیر -١٤٧٣
برایم پنج نام است، من محمد، احد، و من ماحی [یعنی: محو کننده ھستم] که «

که ھمۀ مردم بر  ،سازد، و من حاشر [ھستم] من محو میخداوند کفر را به سبب 
 .)١(»شوند، و من عاقب ھستم ھایم حشر می قدم

 از احکام و مسائل متعلق بھانی حدیث آنکه:  -١
مۀ پیامبران آمده، و آخرین پیامبر ھستند و به عقب ھ ج) معنی (عاقب) این است که محمد ١ 

 شود.  بعد از ایشان پیامبر دیگری مبعوث نمی
(محمد) و (أحمد) است، و معنی (محمد) این است که خداوند  جھای پیامبر خدا  ) اشرف نام٢ 

را بیشتر حمد گفته است، و ھر پیامبری  جھر پیامبر را حمد گفته است، ولی پیامبر ما (محمد) 
را حمد گفته است، ولی پیامبر ما (أحمد) است، یعنی: خداوند را از ھمگان بیشتر حمد خدا 
 اند. گفته

شان در کتب  پیش از آنکه (محمد) نامیده شوند، (أحمد) نامیده شدند، زیرا نام ج) پیامبر خدا ٣ 
 جخدا  گوید: که نام پیامبر می /سابقه (أحمد)، و در قرآن کریم (محمد) است، و امام ابن قیم

 ÷در تورات نیز (محمد) است، و کسی که ایشان را (احمد) نامید، سیدنا مسیح عیسی بن مریم
 بود..

مشروع شده است، مانند حمد در  ج) نسبت به حمدی که در بسیاری از شؤون امت محمد ٤ 
نماز، حمد در وقت نان خوردن، حمد در وقت آب خوردن، حمد در وقت سفر کردن، حمد در 

 شوند. ف کردن و غیره ، این امت به نام (حمادون) یعنی (حمد گویان) یاد میوقت طوا
ھای دیگری نیز  است، و برای ایشان نام ج) این اسمای پنجگانه، مشھورترین اسمای پیامبر خدا ٥ 

ھست، مانند: (الخاتم)، و (المقفی)، و (نبی التوبة)، و (نبی الحمة)، و (نبی المحمة)، و (الفاتح)، و 
مین)، و (الشاھد)، و (المبشر)، و (البشیر)، و (النذیر)، و (القاسم)، و (الضحوک)، و (عبدالله)، (األ

و (السراج المنیر)، و (سید ولد آدم)، (صاحب لواء الحمد)، و (صاحب المقام المحمود)، و غیره، و 
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يِب  َ�نْ  -۱۴۷۴
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ الَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 أ

ُ  يرَْصُِف  َكيَْف  َ�ْعَجبُونَ  ًما، �َْشِتُمونَ  َولَْعنَُهْم، قَُر�ٍْش  َشتْمَ  َ��ِّ  ا�َّ ًما َو�َلَْعنُونَ  ُمَذمَّ نَا ُمَذمَّ
َ
 َوأ

دٌ   ].٣٥٣٣[رواه ابلخاری:  »ُ�َمَّ
آیا از این «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۴۷۴

صرف کنید که خداوند متعال چگونه دشنام و لعنت قریش را از من من تعجب نمی
کنند، حال آنکه من (محمد)  ھا مذمم را دشنام داده و لعنت می سازد؟ آن می

 .)١(»ھستم

مِ النَّبِيِّنيَ باب -٣٠ اتَ  ج: خَ

  ج]: خاتم النبیین ۳۰باب [

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  -١٤٧٥ ُ  ريَِضَ  ا�َّ  :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
نِْبيَاءِ  َوَمثَُل  َمثَِ�،«

َ
ْ�َملََها َداًرا، َ�َ�  َكرَُجٍل  األ

َ
ْحَسنََها فَأ

َ
  َوأ

َّ
ِنٍَة، َموِْضعَ  إِال

َ
 انلَّاُس  فََجَعَل  بل

بُونَ  يَْدُخلُوَ�َها بِنَةِ  َموِْضعُ  لَْوالَ : َوَ�ُقولُونَ  َوَ�تََعجَّ
 ].٣٥٣٤[رواه ابلخاری:  »اللَّ

 فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -۱۴۷۵
کند، و ھمۀ  موقعیت من از پیامبران گذشته، مانند شخصی است که خانۀ را بنا می«

به سازد، مگر جای یک خشت را، مردمی  نماید و زیبا می گوشه و کنار آن را کامل می

ب حروف چھار صد نام را به ترتی جدر (الموھب اللدنیة) برای پیامبر خدا  /امام قسطالنی
 الفباء ذکر کرده است.

اوصاف مدح است، لذا از ھر وصف نیکی  جھای پیامبر خدا  گوید: چون نام می /و امام ابن قیم 
شود که آن صفت یا خاص به ایشان  شان نام اشتقاق می شان نامی است، ولی از صفتی برای برای

باشد، و یا به طور غالب بر ایشان اطالق شود، لذا صفتی که بین ایشان و دیگران مشترک باشد، 
 /اخیر به نقل از امام ابوالخطابشان نامی اشتقاق نمود، و در  نباید از چنین صفتی برای

نیز ھزار اسم  جگوید: ھمانطوری که برای خداوند جل جالله ھزار اسم است، برای نبی کریم  می
 ).٨٨ – ٨٦/ ١است، با چیزی تصرف از: زاد المعاد (

نامیدند، و مذمم معنایش عکس معنی (محمد)  را (مَذمم) می جکفار قریش لعنھم الله پیامبر خدا  -١

یعنی: مذمم را آزرده  (مذمما قلينا، ودينه أبينا، وأمره عصينا)گفت:  ، عوراء زن ابولھب میاست
 ساختیم، دینش را نپذیرفتیم، و از امرش اطاعت نکردیم.
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گویند: اگر جای این خشت خالی  یپسندند، و م شوند، و آن را می آن خانه داخل می
 دم و جای آن خشت را کامل کردم].م[و من آ». بود نمی

يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ  -١٤٧٦
َ
ُ  و� ِروايٍَة َ�ْن أ ِنٍَة ِمْن َزاِوَ�ُة...«...َ�نُْه ِز�اَدة:  ا�َّ

َ
 َموِْضَع بل

َّ
» إِال

نَا«...وقَاَل يف آِخِرهِ: 
َ
نَا اللَِّبنَةُ  فَأ

َ
 ].٣٥٣٥[رواه ابلخاری: »انلَِّبيَِّ�... َخاتِمُ  َوأ

و من ھمان «... است که:  و در روایتی در حدیث مذکور این چیز ھم آمده-۱۴۷۶
 ».خشتم، و من خاتم انبیاء ھستم

اةِ  -٣١ فَ   ج النَّبِيِّ باب: وَ

  ج]: وفات پیامبر خدا ۳۱باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -۱۴۷۷ نَّ  َ�نَْها، ا�َّ
َ
،«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ َ  ا�ْنُ  َوُهوَ  تُُو�ِّ

 ].٣٥٣٦[رواه ابلخاری:  »وَِستِّ�َ  ثََالٍث 
در شصت و سه سالگی وفات  جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۴۷۷

 .)١(یافتند

ِ  إِنَّا﴿ -١ َّ�ِ  ٓ ا  :جقصۀ وفات پیامبر خدا  ﴾َ�ِٰجُعونَ  إَِ�ۡهِ ��َّ
توان  آمده است، می جاز مجموع احادیث و روایات صحیح و ثابتی که در مورد وفات پیامبر خدا  

 به اینگونه بیان داشت که:  جوقائع وفات پیامبر خدا 
پیش از وفات خود آمادگی وداع از ھمگان و لقای پروردگار خود را گرفتند، از  ج) پیامبر خدا ١

 آن جمله اینکه: 
نشستند، ولی در رمضان سال دھم ھجری که آخرین  ه روز به اعتکاف میدر ھر رمضانی د -أ 

 رمضان نسبت به حیات نبوی بود، بیست روز به اعتکاف نشستند. 
دانم، شاید بعد از امسال ھیچگاه در این مکان با شما  در حجة الوداع برای مردم گفتند: نمی -ب 

 مالقات کرده نتوانم.
) یازدھم ھجری به (أحد) رفتند، و بر شھداء آنجا نماز خواندند، ١١در اوائل ماه صفر سال ( -ج 

 ھا نیز وداع کردند. کردند، با مرده ھا وداع می گویا ھمانطور که با زنده
) یازدھم ھجری به جنازۀ در بقیع اشتراک ١١) در روز دو شنبه بیست و نھم ماه صفر سال (٢ 

شان تا جای زیاد  رد شدند، و تب کردند، و حرارتنموده بودند، چون از آنجا برگشتند، در راه سرد
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شده بود که صحابه اثر آن حرارت را از زیر دستمالی که به سر خود بسته کرده بودند، مالحظه 
 کردند. می

دوازده روز و یا سیزده روز مریض بودند، و یازده روز از این ایام برای مردم   ج) پیامبر خدا ٣ 
 امامت دادند. 

شان شدید، و درد بر ایشان تا  شان باشد، حرارت ھار شنبه که پنج روز از پیش وفات) در روز چ٤ 
ھای  جای غلبه کرد که بیھوش شدند، چون به ھوش آمدند، فرمودند: از ھفت مشک که از چاه

مختلفی آب شده باشد، بر سرم آب بریزید، تا بتوانم بیرون شوم و برای مردم سفارش نمایم، و 
 ان را در طشتی نشاندند، و بر سرشان آب ریختند، تا اینکه فرمودند: بس است.ھمان بود که ایش

در این وقت در حالی که سرشان بسته بود از خانه بر آمدند، و بر منبر نشستند، و در حالی که   
مردم در اطراف شان نشسته بودند، فرمودند: لعنت خدا بر یھود و نصاری باد که قبرھای انبیاء 

 ».قبر مرا بتی برای عبادت قرار ندھید«قرار دادند، و فرمودند:  خود را مسجد
اگر کسی را شالق زده باشم، اینک پشتم «بعد از آن خود را آمادۀ قصاص قرار داده و فرمودند:  

 ».آماده است، بیاید و مرا شالق بزند، و اگر کسی را دشنامم داده باشم، بیاید و مرا دشنام بدھد
دند و نماز پیشین (ظھر) را برای مردم خواندند، باز بر باالی منبر نشسته و بعد از آن پایان ش 

به  جھمان سخن خود را تکرار کردند، شخصی گفت: سه درھم از شما طلبگارم، پیامبر خدا 
 امر کردند که سه درھمش را بدھد. س(فضل)

 –در حالی که دردشان شدت یافته بود  –) در روز پنجشنبه چھار روز پیش از وفات خود ٥ 
، در خانه عدۀ از اشخاص »بیائید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از آن گمراه نشوید«فرمودند: 

گفت: درد بر ایشان غلبه کرده است، قرآن در نزد شما  سحضور داشتند، عمر ساز آن جمله عمر
ان بود که کسانی که آنجا بودند، کند، و ھم موجود است، و کتاب خدا برای شما کفایت می

برای ما چیزی بنویسند، و عدۀ نظر  جاختالف نظر پیدا کردند، عدۀ گفتند: بیائید که پیامبر خدا 
 ».از نزدم بروید«فرمودند:  جھا شدت گرفت، پیامبر خدا  را تائید کردند، چون اختالف آن سعمر

 و در این روز به سه چیز وصیت کردند: 
 د که یھود و نصاری و مشرکین را از جزیزة العرب بیرون کنید.وصیت کردن -أ 
دادم، ھدیه و  آیند، ھمانطوری که من ھدیه و بخشش می برای سفراء و نمایندگانی که می -ب 

 بخشش بدھید.
سوم را راوی فراموش کرده است، و گویند که سوم شاید این بوده باشد که: به کتاب و سنت  -ج 

بوده باشد که: لشکر اسامه را بفرستید، و یا این باشد که: به نماز پایبند باشید، عمل کنید، و یا این 
 ».و به غالمان خود خوبی کنید

برای مردم خواندند، نماز شام ھمین روز پنجشنبه بود، که  ج) آخرین نمازی را که پیامبر خدا ٦ 
 فا) را خواندند. شان باشد، و در این نماز سورۀ (والمرسالت عر چھار روز پیش از وفات
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گوید:  می لشان تا جای شدید شد که به مسجد رفته نتوانستند، عائشه در نماز خفتن مرض 
اند؟ گفتیم: نه یا رسول الله! منتظر شما ھستند،  پرسیدند: آیا مردم نماز خوانده جپیامبر خدا 

به مشقت خواستند فرمودند: آبی برایم در طشت بگذارید، آب را گذاشتیم، از آن آب غسل کردند، 
اند؟...  که از جا بلند شوند، ولی بیھوش شدند، باز به ھوش آمدند و پرسیدند: آیا مردم نماز خوانده

شان تکرار شد، و ھمان بود که به طلب  و ھمین طور دو و سه بار غسل کردن و بیھوش شدن
مانده از  وزھای باقیدر ر سفرستادند که برای مردم امامت بدھد. و ھمان بود که ابوبکر سابوبکر

در این ایام  سبرای مردم امامت دادند، ونمازھای را که ابوبکر صدیق جعمر شریف آن حضرت 
 برای مردم امامت داد، ھفده نماز بود. 

احساس  جپیش از وفات خود به یک روز و یا به دو روز، در روز شنبه و یا یکشنبه پیامبر خدا  -٧ 
ن بود که بین دو نفر برای ادای نماز پیشین (ظھر) بیرون شدند، ند، و ھما تر شد کردند که سبک

خواست  را دید، می جپیامبر خدا  سداد، چون ابوبکر برای مردم امامت می سدر این وقت ابوبکر
برایش اشاره کردند که عقب نیاید، و به آن دو نفری که ایشان را آورده  جعقب بیاید، پیامبر خدا 

نشاندند، و  سدر پھلوی ابوبکر بنشانید، و ایشان را به طرف چپ ابوبکربودند فرمودند که: مرا 
 شنواند.  اقتداء کرد، و تکبیر را برای مردم می جبه پیامبر خدا  سابوبکر

ھای خود را آزاد  شان باشد، غالم در روز یکشنبه که یکروز پیش از وفات ج) پیامبر خدا ٨ 
ھای خود را برای مسلمان  یرات کردند، و اسلحهساختند، و ھفت دیناری که در نزدشان بود خ

از زن ھمسایۀ خود مقداری روغن به عاریت گرفت تا  لبخشش دادند، شب که شد عائشه
در مقابل سی صاع جو، در نزد شخص یھودی به  جچراغی را روشن کند، و سپسر پیامبر خدا 

 گرو بود. 
نماز صبح (فجر) را برای مردمر  سابوبکرگوید: در روز دوشنبه در حالی که  ) أنس بن مالک می٩ 

را باال زدند، و به طرف مردم نظر  لپردۀ خانۀ عائشه جداد، ناگھان پیامبر خدا  امامت می
خواھند به  می جگمان کرد که پیامبر خدا  سنموده و خندیدند، ابوبکر کردند، بعد از آن تبسم

 جخواست عقب بیاید، و مردم ھم از خوشی دیدن پیامبر خدا  نماز بیایند، از این سبب می
ھا با دست اشاره کردند که نماز خود  برای آن جخواستند از نماز بیرون شوند، ولی پیامبر خدا  می

 را تمام کنند، و خودشان به حجره داخل شده و پرده را پایان انداختند. 
را طلبیدند، و بگوشش چیزی گفتند،  لفاطمه جچون آفتاب بلند شد، پیامبر خدا ) ۱۰ 

 لخندید، عائشه لبه گریه افتاد، و باز بگوشش چیزی گفتند: و فاطمه لفاطمه
گفتند: از این درد  جاز این موضوع پرسیدیم، گفت: پیامبر خدا  لگوید: در آینده از فاطمه می

ه به گریه افتادم، و بار دوم بگوشم گفتند که: تو اولین کسی از وفات خواھند یافت، و ھمان بود ک
 اھل بیت من ھستی که به من خواھی پیوست، از این سبب خندیدم.
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چون شدت درد  لھای جھان است، و فاطمه بشارت دادند که: سردار زن لو برای فاطمه 
فرمودند: بعد از  جخدا را دید گفت: ای وای، درد پدرم چقدر شدید است، پیامبر  جپیامبر خدا 

 امروز برای تو درد و مشقتی نیست.
ھا خوبی کنید،  ھا را بوسیده و سفارش کردند که برای آن را طلبیدند، آن بو حسن و حسین 

 ھا وعظ و نصیحت کردند.  و ھمسران خود را طلبیدند و برای آن
ظاھر شد، و به و دردشان شدت گرفت و اثر زھری که در خیبر خورده بودند برا ایشان  

کنم، و اینک  گفتند که: تا حاال درد طعامی را که در خیبر خورده بودم احساس می لعائشه
 کند.  ھای قلبم را قطع می کنم که دارد رگ فکر می

ایشان را به سینۀ خود تکیه داد، و  لدر حال احتضار قرار گرفتند، و عائشه ج) پیامبر خدا ۱۱ 
ھای خدا بر من آن است که: پیامبر  گفت که: از نعمت و می –کرد  از این خاطره یاد می –ھمیشه 

در خانۀ من، و در روز نوبت من، و بر روی سینۀ من وفات یافتند، و خداوند آب دھان من  جخدا 
 –و آن به اینگونه بود که  -را در وقت وفات شان جمع کرد،  جو آب دھان پیامبر خدا 

به  جدستش مسواکی بود، و در حالی که پیامبر خدا  داخل شد، به بعبدالرحمن بن ابوبکر
کنند، فھمیدم که مسواک را  ام تکیه داده بودند، دیدم که به طرف آن مسواک نظر می سینه

خواھند، گفتم: آن را برای شما بگیرم؟ با سر خود اشاره کردند که: بلی! مسواک را گرفتم،  می
رای شما نرم سازم؟ با سر خود اشاره کردند که: شان سختی کرد، گفتم: آن را ب ولی مسواک برای

زدند، مسواک  شان نرم ساختم، و ایشان به بھترین وجھی که مسواک می بلی! مسواک را برای
کردند، و بر روی خود  بی قرار داشت، دست خود را در آن ظرف میشان ظرف آ دند، و پیش رویز

 گ سکراتی است).گفتند: (ال إله إال الله، برای مر کشیدند، و می می
بعد از اینکه از مسواک زدن فارغ شدند، دست خود را و یا انگشت خود را باال کردند، و نظر خود  

گویند: (با  دادند، چون گوش دادم دیدم که می ھای خود را حرکت می را به سقف دوخته و لب
ای، الھی! برایم  داشتهھا از نبیین، و صدیقین، و شھداء، و صالحین نعمت ارزانی  ھائی که بر آن آن

بیامرز، و به من رحمت کن، و مرا به رفیق اعلی ملحق بساز، الھی! به رفیق اعلی)، و این کلمۀ 

إنا هللا وإنا إليه شان پایان آمد، و به رفیق اعلی پیوستند،  اخیر را سه بار تکرار کردند، و دست

 .راجعون
األول سال یازدھم ھجری، به وقوع پیوست،  این واقعه در پیش از ظھر روز دوشنبه، دوازدھم ربیع

 شان در این وقت، شصت و سه سال و چھار روز بود. و عمر شریف
 سشان تاریک و تار شد، انس و چون این خبر دردناک برای مردم رسید، مدینۀ منوره به چشم 

ده بودم، و به مدینه آمدند، ندی جتر از روزی که پیامبر خدا  گوید: ھیچ روزی را بھتر و روشن می
  وفات یافتند، ندیده بودم. جتر از روزی که پیامبر خدا  تر و تاریک ھیچ روزی را زشت

                                                                                                                        



 )چهارمفیض الباری (جلد     ٣٥٨

 »باب« -٣٢

 ]۳۲باب [

ائَِب َعِن  -۱۴۷۸ ُ  ريَِضَ  يَِز�دَ  ْ�نَ  السَّ ْرَ�عٍ  اْ�نَ قَاَل وهو  َ�نُْه، ا�َّ
َ
ا َو�ِْسِعَ�، أ ً   َج�ْ

ً
: ُمْعتَِدال

  َوَ�رَصِي َسْميِع  بِهِ  ُمتِّْعُت  َما: َعِلْمُت  قَدْ 
َّ

ِ  رَُسولِ  بُِداَعءِ  إِال  إِنَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ِْه، يِب  َذَهبَْت  َخاليَِت 

َ
، رَُسوَل  يَا: َ�َقالَْت  إيِل ِ ْخيِت  اْ�نَ  إِنَّ  ا�َّ

ُ
َ  فَاْدعُ  َشاٍك، أ ُ، ا�َّ

َ
 فََداَع «: قَاَل  هل

 ].٣٥٤٠[رواه ابلخاری:  »يِل 
است اندامی بود ر که نود و چھار ساله و شخص قوی و ساز سائب بن یزید -۱۴۷۸

ام جز به سبب دعای  روایت است که گفت: من یقین دارم که سالمت شنوائی و بینائی
ام  ام مرا نزد ایشان برد و گفت: یا رسول الله! خواھر زاده نیست، خاله جپیامبر خدا 

 مریض است برای او دعا کنید، و ایشان برای من دعا کردند.

ةِ النَّبِيِّ  -٣٣ فَ   ج باب: صِ

  ج ]: صفت پیامبر خدا۳۳باب [

ُ  احلَارِِث ريَِضَ  بِْن  ُ�ْقبَةَ  َ�نْ  -١٤٧٩ بُ  َص�َّ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
ُ  ريَِضَ  بَْ�رٍ  وأ  َ�نْهُ  ا�َّ

، ى َ�ْميِش، َخَرجَ  ُ�مَّ  الَعرْصَ
َ
بْيَاِن، َمعَ  يَلَْعُب  احلََسنَ  فََرأ يِب،: َوقَاَل  اَعتِِقِه، ىلَعَ  فََحَملَهُ  الصِّ

َ
 بِأ

ٌّ "  بَِعِ�ٍّ  َشِبيهٌ  الَ  بِانلَّيِبِّ  َشِبيهٌ   ].٣٥٤٢[رواه ابلخاری: يَْضَحُك  َويلَعِ
و  دنماز عصر را خوان سروایت است که گفت: ابوبکر سحارث از عقبه بن -١٤٧٩

صورت گرفته بود]،  جر خدا بمواقعه چند روزی بعد از وفات پیا بیرون شد [این
 کند. را دید که با دیگر اطفال بازی می سحسن

است  جھمرنگ پیامبر خدا  او را بر شانۀ خود سوار نمود و گفت: پدرم فدایش، او
 .)١(خندید می سلینه ھمرنگ علی، و ع

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
) آنچه که از آن در گفتۀ ابوبکر صدیق به این تعبیر شده است که: (پدرم فدایش)، در لفظ ١ 

آید، یکی ھمین معنی که به آن  لفظ به دو معنی می باشد، و این حدیث نبوی شریف (بابی) می
ترجمه شده است، یعنی: (پدرم فدایش)، و دیگری آنکه: (به سر پدرم قسم)، گرچه استعمال ھر 
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يِب  -۱۴۸۰
َ
ُ  ريَِضَ  ُجَحيَْفةَ َ�ْن أ يُْت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 َوَ�نَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َرأ

ٍّ  ْ�نُ  احلََسنُ  َالمُ  َعلَيِْهَما يلَعِ ُ: �ُْشِبُهُه، السَّ
َ

�ْيََض، اَكنَ «: قَاَل  يِل، ِصْفهُ  فقيَل هل
َ
َمرَ  َشِمَط، قَدْ  أ

َ
 َوأ

َا
َ

ةَ  بِثََالَث  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  نل  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�ُقبَِض : قَاَل  قَلُوًصا، َعرْشَ
نْ  َ�بَْل  وََسلَّمَ 

َ
 ].٣٥٤٤[رواه ابلخاری:  »َ�ْقبَِضَها أ
سن بن را دیدم، ح جروایت است که گفت: من پیامبر خدا  ساز ابوجحیفه -۱۴۸۰

 ھمرنگ ایشان بود.  ÷علی
 کسی برایش گفت: ایشان را برایم توصیف کن.

تر باشد، زیرا قسم  یک از این دو معنی در اینجا صحیح است، ولی شاید معنی اول بھتر و صحیح
 ست.خوردن به پدران از نگاه شرعی بدون اشکال نی

که: (پدرم فدایش)، داللت بر این دارد که ابوبکر  سبرای حسن س) این سخن ابوبکر صدیق٢ 
عالقه و محبت خاصی نسبت به خاندان نبوت داشت، و البته باید چنین باشد، و ھمۀ  سصدیق

 مسلمانان خاندان نبوت را از خود و اھل و اوالد خود بیشتر دوست دارند. 
از این  سھفت ساله بود، و اینکه علی ساین سخن را گفت، حسن س) وقتی که ابوبکر صدیق٣ 

 کرد.  را تائید می سخندید، داللت بر این دارد که وی نظر ابوبکر صدیق سخن خوشش آمده و می
مشرف  جداشت، و کسی که به صحبت پیامبر خدا  جشباھت کاملی به پیامبر خدا  س) حسن٤ 

 سگفت: کسی را که بخواب دیدم، شبیه حسن د، و میدی نشده بود، اگر ایشان را در خواب می
 کردند. بود، سخنش را باور می

شباھت زیادی داشتند، که عبارت بودند از: جعفر بن ابی طالب،  ج) پنج نفر به پیامبر خدا ٥ 
حسن بن علی، قثم بن عباس، ابوسفیان بن حارث، و سائب بن عبید، رضی الله تعالی عنھم 

 جمعیا.
) در (المرآة) آمده است که: أنس بن ربیعه بن مالک بیاضی در صورت و سیرت خود شباھت ٦ 

شد  با او مالقی می داشت، از این جھت ھر وقت که أنس بن مالک جبسیار زیادی به پیامبر خدا 
 جخواھد به طرف پیامبر خدا  گفت: کسی که می کرد، و می گرفت و گریه می او را در آغوش می

رسید، او را نزد  س، به طرف این شخص نگاه کند، چون خبرش به معاویه بن ابی سفیاننگاه کند
ھایش را بوسید،  خود طلبید، چون به نزدش رسید برخاست و او را در آغوش گرفت، و بین چشم

 مال را پس داد، و زمین را قبول کرد. /و برایش مال و زمین داد، أنس بن ربیعه
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ھای سفیدی  شان موی سفید رنگ بودند، و در موھای سیاه جگفت: پیامبر خدا 
امر کردند تا برای ما سیزده شتر بدھند، ولی پیش از  جپیدا شده بود، و آن حضرت 

 .)١(آنکه ما آن شتران را تسلیم شویم، وفات نمودند

ِ  َ�ْن َ�بْدَ  -١٤٨١ ُ  ريَِضَ  �رُْسٍ  ْ�نَ  ا�َّ قيل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َصاِحَب  ،َ�نْهُ  ا�َّ
 ُ
َ

يَْت : هل
َ
َرأ

َ
 »�ِيٌض  َشَعَراٌت  َ�نَْفَقِتهِ  يِف  اَكنَ «: قَاَل  َشيًْخا؟ اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

 ].٣٥٤٦[رواه ابلخاری: 
بود، پرسیده شد  جھای پیامبر خدا  که از صحابه )٢(سعبدالله بن ُبسر از -۱۴۸۱

 را در حالی پیری دیدی؟ جکه: آیا پیامبر خدا 
 .)٣(شان چند مویی سفیده شده بود گفت: از موھای زیر لب

�ََس  -١٤٨٢
َ
ُ  َمالٍِك ريَِضَ  ْ�نَ  َ�ْن أ  َر�َْعةً  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  اَكنَ «: قَاَل  َ�نْهُ  ا�َّ

ِو�ِل  لَيَْس  ،الَقْومِ  ِمنَ  زَْهرَ  بِالَقِصِ�، َوالَ  بِالطَّ
َ
ْ�يََض، لَيَْس  اللَّْونِ  أ

َ
ْمَهَق  بِأ

َ
 لَيَْس  آَدَم، َوالَ  أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
شان اندکی پیش از وفات خود داده  این شترھا را برای جشود که پیامبر خدا  این دانسته می ز) ا١ 

بودند، و در حدیث دیگری آمده است که ابوجحیفه با ھمراھان خود در حجة الوداع اشتراک 
 نموده بود. 

به خالفت رسید  سگفت: و ھنگامی که ابوبکر سابوجحیفه) در روایت دیگری آمده است که ٢ 
چیزی دارد، نزد من بیاید، نزدش رفتم و موضوع را برایش  جگفت: کسی که در نزد پیامبر خدا 

 گفتم، امر کرد تا آن شتران را برای ما بدھند.
کشیده دست مبارک خود را بر سرش  جوی عبدالله بن بسیر بن منصور مازنی است، پیامبر خدا  -٢

و به حق او دعا کردند، خودش، و پدرش، و مادرش، و برادرش عطیه، و خواھرش صماء، ھمگی 
صحابه بودند، در سال ھشتاد و ھشت ھجری وفات نمود، و او آخرین کسی از صحابه است که در 

 ).١٢٥٤/ ٣شام وفات کرده است، (أسد الغابه: 
ھا تعداد موھای سفید را چیزی  و بود، و بعضیھفده م جگویند: تعداد موھای سفید پیامبر خدا  -٣

در کتاب پر ارج خویش  /را امام ترمذی ج اند، و مشخصات کامل پیامبر خدا  بیشتر از این گفته
به نام (الشمائل المحمدیه) جمع کرده است، و خداوند متعال مرا توفیق عنایت بخشید که این 

) ترجمه نمایم، و آمید است به زودی این کتاب را تحت عنون (شمائل و اوصاف سید المرسلین
 قرار گیرد. جکتاب از چاپ برآید، و در دسترس دوستداران نبی کریم 
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نِْزَل  رَِجٍل  َسبٍْط  َوالَ  َ�َطٍط، جِبَْعدٍ 
ُ
ْرَ�ِعَ�، اْ�نُ  َوُهوَ  َعلَيْهِ  أ

َ
لَبَِث  أ

ةَ  فَ ُل  ِسنِ�َ  َعرْشَ  بَِمكَّ َ�ْ�ُ 
ِسهِ  يِف  َولَيَْس  َوقُِبَض  ِسنَِ�، َعرْشَ  َو�ِالَْمِدينَةِ  َعلَيِْه،

ْ
ونَ  َوحِلْيَِتهِ  َرأ [رواه  »َ�يَْضاءَ  َشَعَرةً  ِعرْشُ

 ].٣٥٤٧ ابلخاری:
میانه قد بودند، نه  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۱۴۸۲

رنگ بود و نه گندم گون،  گلگون بود، نه سفید بی شان رنگکوتاه، ند بودند و نه بل
ایشان نازل گردید چھل  مجعد بود و نه ریخته، و ھنگامی که وحی بر شان نه موھای

مدینه، و شد، و ده سال در  ، ده سال به مکه ماندند و وحی بر ایشان نازل میساله بودند
 .)١(بیست موی سفید نبودشان  ھنگام وفات در سر و ریش

ُ  َو� ِروايَة َ�نُْه، ريَِضَ  -١٤٨٣ ِ  رَُسوُل  اَكنَ َ�نُْه، قاَل:  ا�َّ  لَيَْس « وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ِو�ِل  �ْيَِض  َوالَ  بِالَقِصِ�، َوالَ  ابَلائِِن، بِالطَّ

َ
ْمَهِق، بِاأل

َ
َدِم، َولَيَْس  األ

ْ
َْعدِ  َولَيَْس  بِاآل

ْ
 الَقَطِط، بِاجل

بِْط، َوالَ  ُ  َ�َعثَهُ  بِالسَّ ِس  ىلَعَ  ا�َّ
ْ
ْرَ�ِع�َ  َرأ

َ
 ].٣٥٤٨[رواه ابلخاری: َذَكَر تَمام احلَديث و، َسنَةَ  أ

 جآمده است که گفت: پیامبر خدا  سو در روایت دیگری از انس بن مالک -١٤٨٣
، نه دارای رنگ و نه گندم گون نه بسیار بلند قامت بودند و نه کوته قامت، نه سفید بی

موی مجعد و نه موی ریخته، در سر چھل سالگی خداوند ایشان را به پیامبری مبعوث 
 روایت کرد]. –که قبال گذشت  –ساخت... [و بقیۀ حدیثی را 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
شصت سال بود، در صورتی  جشود که عمر آن حضرت  ) از ظاھر این حدیث چنین دانسته می١ 

 ج(شصت و سه سال) بوأ، و قبال در حدیث وفات پیامبر خدا که عمر ایشان به طور ثابت و یقین 
 ) مراجعه شود.١٤٧٧در این موضوع به تفصل بیشتری سخن گفتیم، به شرح حدیث شماره (

چنین گفته است، سببش این است که وی مدت نزول وحی درم مکه را بیان  س) اینکه انس٢ 
ی که معروف است، در شش ماه اول بعثت، در مکه را، و طور جکند، نه مدت بقای پیامبر خدا  می

بنا به  –گردید، و در مدت (دو سال و نیم) دیگر  رؤیاھای صالحۀ ظاھر می جبرای پیامبر خدا 
وحی به طور کامی قطع گردیده بود، که مجموع مدت قطع وحی (سه سال)  –بعضی روایات 

 جولی بقای پیامبر خدا  شود، و به این طریق مدت نزول و استمرار وحی در مکه ده سال، می
 جشود، و بنابراین بین روایات از نگاه مدت عمر پیامبر خدا  ھمان (شصت و سه سال) می

 اختالفی وجود ندارد.
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اِء ريَِضَ  -١٤٨٤ رَبَ
ْ
ُ  َعِن ال ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :َل قَا َ�نْهُ  ا�َّ ْحَسنَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 أ

ْحَسنَهُ  وَْجًها انلَّاِس 
َ
ِو�ِل  لَيَْس  َخلًْقا، َوأ  ].٣٥٤٩[رواه ابلخاری:  »بِالَقِص�ِ  َوالَ  ابَلائِِن، بِالطَّ

تر  از ھمه زیباتر و خوشخوی جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز براء -١٤٨٤
 بودند، نه بسیار بلند قامت بودند و نه کوتاه قامت.

�ٍَس ريَِضَ  -١٤٨٥
َ
ُ  َ�ْن أ نَُّه سئل: َهْل َ�نُْه  ا�َّ

َ
 قَاَل  وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َخَضَب  �

ءٌ  اَكنَ  إِ�ََّما الَ «  ].٣٥٥٠[رواه ابلخاری:  »ُصْدَ�يْهِ  يِف  يَشْ
موھای  جروایت است که از وی سؤال شد که: آیا پیامبر خدا  سانس زا -١٤٨٥

 کردند؟ خود را رنگ می
 گفت: نه، فقط چند مویی در دو گوشۀ سرشان سفید شده بود. 

اءِ  َعِن  -١٤٨٦ ُ  ريَِضَ  اَعزٍِب  بِْن  الرَبَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
، َ�ْ�َ  َما بَِعيدَ  َمْرُ�واًع،« ُ  الَمنِْكبَْ�ِ

َ
ُذنِِه، َشْحَمةَ  َ�بْلُغُ  َشَعرٌ  هل

ُ
ْ�تُهُ  أ

َ
رَ  لَمْ  مَحَْراَء، ُحلَّةٍ  يِف  َرأ

َ
 َشيْئًا أ

ْحَسنَ  َ�طُّ 
َ
 ].٣٥٥١[رواه ابلخاری:  »ِمنْهُ  أ

میانه قد بودند،  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز براء بن عازب -١٤٨٦
رسید، ازار و ردای را  شان تا دو نزمۀ گوش می ھایشان فراخ بود، و موھای بین شانه

 کسی را زیباتر از ایشان ندیده بودم. ھای سرخی داشت، و ھیچ پوشیده بودند که خط

ُ  َو� ِروايٍة َ�نُْه، ريَِضَ  -١٤٨٧ نَُّه قيل هل:َ�نْهُ  ا�َّ
َ
َ�انَ  : �

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  وَْجهُ  أ

يِْف؟ ِمثَْل  وََسلََّم،  ].٣٥٥٢[رواه ابلخاری:  »الَقَمرِ  ِمثَْل  بَْل  الَ : قَاَل  السَّ
یش گفته شد: آیا [تابش] اآمده است که بر سو در روایت دیگری از براء -۱۴۸۷

 مانند [تابش] شمشیر بود؟  جروی پیامبر خدا 
 روشنی] مانند ماھتاب بود.گفت: نه، بلکه [در زیبائی و 

يِب ُجَحيَْفَة ريَِضَ  -١٤٨٨
َ
ُ  َ�ْن أ ي انلَّيِبِّ َ�نْهُ  ا�َّ

َ
نَِّه َرأ

َ
َم بِابَلْطَحاءِ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  : �

 وََسلَّ
ةٌ  يََديْهِ  َوَ�ْ�َ  وايَة قاَل:  ،َ�َ�َ َم هذا احلَديث، و� هِذهِ الرِّ ُخُذونَ  فََجَعلُوا انلَّاُس قَْد َ�َقدَّ

ْ
 يَأ

َخْذُت  قَاَل  وُُجوَهُهْم، بَِها َ�يَْمَسُحونَ  يََديْهِ 
َ
إَِذا وَْجِ�  ىلَعَ  فَوََضْعتَُها �ِيَِدهِ  فَأ

بْرَدُ  ِ�َ  فَ
َ
 ِمنَ  أ

ْطيَُب  اثلَّلِْج 
َ
 ].٣٥٥٣[رواه ابلخاری:  »الِمْسِك  ِمنَ  َراحِئَةً  َوأ
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را در بطحاء دید، و در پیش  جپیامبر خدا  سروایت است که ابو ُجَحیَفه -۱۴۸۸
شان عصای نیزه داری بود، ... این حدیث قبال گذشت، و در این روایت آمده است  روی

کشیدند، و  گرفتند و بر روی خود می را می جھای پیامبر خدا  که گفت: مردم دست
تر از  ھایشان یخ را گرفتم و بر روی خود گذاشتم، دست جمن نیز دست پیامبر خدا 

 .)١(تر از ُمشک بود خوش بویبرف و 

يِب  َ�نْ  -۱۴۸۹
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  بُِعثُْت «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ي الَقْرنِ  ِمنَ  ُكنُْت  َحىتَّ  َ�َقْرنًا، قَْرنًا آَدَم، بَِ�  قُُرونِ  َخْ�ِ  ِمنْ  ِ
َّ

[رواه ابلخاری:  »ِ�يهِ  ُكنُْت  اذل
٣٥٥٧.[ 

در بھترین «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۴۸۹
آدم از یک نسل به نسل دیگر منتقل گردیدم، تا اینکه دراین قرنی که  ھای بنی نسل

 .)٢(»ھستم، به دنیا آمدم

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -۱۴۹۰ نَّ « َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  اَكنَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ�ونَ  َوَ�نَ  َشَعَرُه، �َْسِدُل  ْهُل  فاََكنَ  رُُءوَسُهْم، َ�ْفُرقُونَ  الُمرْشِ
َ
 َوَ�نَ  رُُءوَسُهْم، �َْسِدلُونَ  الِكتَاِب  أ

ِ  رَُسوُل  ْهلِ  ُمَواَ�َقةَ  ُ�ِبُّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ٍء، ِ�يهِ  يُْؤَمرْ  لَمْ  ِ�يَما ِكتَاِب ال أ  ُ�مَّ  �يَِشْ

ِ  رَُسوُل  فََرَق  َسهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْ
 ].٣٥٥٨[رواه ابلخاری:  »َرأ

موھای خود را بر روی  جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۴۹۰
کردند، و  کردند، ولی مشرکین موھای خود را از فرق سر دو حصه می [پیشانی] رھا می

 کردند. اھل کتاب موھای خود را رھا می

قابل تذکر است که سردی دست در ھوای گرم داللت بر سالمت جسم دارد، و دیگر اینکه  -١
استعمال کرده باشند، بوی  طبیعی بود، یعنی: بدون آنکه خوشبوئی جخوشبوئی پیامبر خدا 

ماند، و کسی  شان در آن راه باقی می رفتند بوی خوش خوشی داشتند، تا جائی که اگر به راھی می
 اند. از آن راه عبور کرده جدانست که پیامبر خدا  گذشت، می که بعد از ایشان از آن راه می

اینکه مدت یک قرن چند سال کنند،  (قرن) عبارت از مجموع مردمی است که در یکجا زنگی می -٢
گویند که یک (قرن) صد سال است، و ھمین نظر  است، نظرات متفاوتی وجود دارد، بعضی می

مشھورتر است، و عدۀ آن را ھفتاد سال، و گروه دیگری، چھل سال، و باآلخره مردمی آن را سی 
 دانند. سال می
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شدند، موافقت با اھل کتاب  ر به چیز معینی نمیدر مواردی که ام جو پیامبر خدا 
ن رفتند] ایشان موھای سر خود را [آنکه مشرکین از بی، و بعد از )١(داشتند را دوست می

 .)٢(دو حصه کردند

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -۱۴۹۱ ُ  ريَِضَ  َ�ْمٍرو بِْن  ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  يَُ�ِن  لَمْ «: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
ًشا، َوالَ  فَاِحًشا وََسلَّمَ  ْحَسنَُ�مْ  ِخيَاِرُ�مْ  ِمنْ  إِنَّ «: َ�ُقوُل  َوَ�نَ  ُمتََفحِّ

َ
ْخالَقًا أ

َ
[رواه  »أ

 ].٣٥٥٩ابلخاری: 
فاحش و  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بعبدالله بن عمرو از -۱۴۹۱

ترین شما  بھترین شما خوش اخالق«فرمودند که:  متفحش نبودند، و ھمیشه می
 .)٣(»است

و از این جھت است که نکاح گرفتن از تر بودند،  زیرا اھل کتاب نسبت به مشرکین به حق نزدیک -١
 شان حالل است. ھا روا است، و ذبح دست آن

دانند، و  و این دلیل برای کسانی است که شریعت گذشتگان را برای امت اسالمی شریعت می -٢
طوری  -البته به این شرط که مخالفتی با شریعت اسالمی نداشته باشد، و اگر مخالفت داشت، 

 گردد. شریعت گذشتگان ترک گردیده و به شریعت اسالمی عمل می –که قبال به آن اشاره نمودیم 
 حکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از ا -٣
) فاحش کسی است که فحش گفتن برایش سجیه و طبیعت باشد، و متفحش کسی است که ١ 

نه به طور  جفحش گفتن برایش کسبی و تکلفی باشد، پس معنی حدیث این است که پیامبر خدا 
لتی، و برای ھیچ طبیعی فحش گو بودند و نه به طور اکتسابی، یعنی: ھیچ وقت و در ھیچ حا

 گفتند. کسی فحش نمی
اند: حسن خلق و اجتناب از رذائل صفات انبیاء الله و اولیاء الله است، و پیامبر  ) طوری که گفته٢

سرور و سردار ھمگان بودند، در صحیح  –و در ھر زمینۀ نیک دیگری  –در این زمینه  جخدا 
قرآن بود، آنچه که مورد غضب  جا روایت است که گفت: اخالق پیامبر خد لمسلم از عائشه

قرآن بود، مورد غضب ایشان نیز بود، و آنچه که مورد رضایت قران بود، مورد رضایت ایشان ھم 
اش ذات ذو الجالل و دستور کارش قرآن مجید باشد، باید اخالقش  بود، و البته کسی که مربی

یعنی: مرا پروردگار ادب  »يبأدب� ر� فأحسن تأدي«فرمایند:  می جچنین باشد، پیامبر خدا 
 آموخت، و خوب ادب آموخت.
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ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -۱۴۹۲ �ََّها َ�نَْها، ا�َّ
َ
َ  َما«: قَالَْت  � ِ  رَُسوُل  ُخ�ِّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْمَر�ِْن  َ�ْ�َ 
َ
  أ

َّ
َخذَ  إِال

َ
ُهَما، أ �رَْسَ

َ
ْ�َعدَ  اَكنَ  إِْ�ًما اَكنَ  فَإِنْ  إِْ�ًما، يَُ�نْ  لَمْ  َما أ

َ
 َوَما ِمنُْه، انلَّاِس  أ

ِ  رَُسوُل  اْ�تََقمَ    نِلَْفِسهِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َّ

نْ  إِال
َ
، ُحْرَمةُ  تُنْتََهَك  أ ِ ِ  َ�يَنْتَِقمَ  ا�َّ  »بَِها ِ�َّ

 ].٣٥٦٠[رواه ابلخاری: 
بین ھیچ دو کاری  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۴۹۲

کردند، و  ترین آن را اختیار می بود، آسان مخیر نشدند مگر آنکه اگر گناھی در آن نمی
بود، نسبت به ھمگان از آن بیشتر دوری  تر] می ساناگر گناھی در آن کار [آ

 .)١(جستند می
در مورد خود ھرگز از کسی انتقام نگرفتند، ولی اگر به حرمات و  جو پیامبر خدا 

 .)٢(ساختند شد، حدود خدا را جاری می میاحترامی  احکام خدا بی

از اولین باری که به ترجمۀ احادیث نبوی شریف در مختصر صحیح البخاری پرداختم، حدود ده  -١
ام تا جای  گذرد، در این مدت به توفیق الھی موفق شم تا ھمین اسلوب را در امور زندگی سال می

از تجربۀ بارھا بار برایم ثابت شده است که این اسلوب بھترین  که در مقدورم بود، به کار ببندم، و
اسلوب زندگی، نه تنھا برای خود شخص، بلکه برای ھمه کسانی است که در خانه، و در محیط 
کار، و در محیط اجتماع با وی سر و کار دارند، شما برای یک مدتی این اسلوب را تجربه کنید، و 

 یش کنید.نتیجۀ آن را به طور عملی آزما
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
در مورد خود ھرگز از کسی انتقام نگرفتند،  جگوید که پیامبر خدا  می ل) اینکه عائشه١ 

چنان به شدت  شان را آن ھای بسیاری دارد، از آن جمله اینکه شخص بادیه نشینی ردای مثال
آن ھم به عالوه آنکه از وی انتقام نگرفتند، بلکه امر  شان نشست، و با کش کرد که اثر آن بر گردن

 کردند تا یک یا دو شتر بار نیز برایش بدھند.
ساختند، شواھد بسیاری  احکام و حدود خدا را در ھمه حال جاری می ج) اینکه پیامبر خدا ٢ 

، َواْ�مُ «دارد، از آن جمله اینکه فرمودند:  ِ نَّ  لَوْ  ا�َّ
َ
دٍ  بِنَْت  فَاِطَمةَ  أ قَْت  ُ�َمَّ ، یعنی: »يََدَها لََقَطْعُت  رَسَ

کرد، دستش را  دزدی می –که دختر خودشان باشد  –به خداوند سوگند، اگر فاطمه دختر محمد 
کردم، و این سخن را ھنگامی گفتند که شخصی آمده بود تا از زنی که دزدی کرده بود،  قطع می

 شفاعت نماید که دستش را قطع نکنند.
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�ٍَس  َ�نْ  -۱۴۹۳
َ
ُ  ريَِضَ  أ َ�َ  ِديبَاًجا َوالَ  َحِر�ًرا َمِسْسُت  َما«: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ْ
ل
َ
 َكفِّ  ِمنْ  أ

وْ  َ�طُّ  ِر�ًا َشِمْمُت  َوالَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ 
َ
ْطيََب  َ�طُّ  َعْرفًا أ

َ
وْ  ِر�ِح  ِمنْ  أ

َ
 َعرِْف  أ

 ].۳۵۶۲[رواه ابلخاری:  »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ 
ت که گفت: ھیچ ابریشم و دیباجی را به مالیمی دست روایت اس ساز انس -۱۴۹۳

خوشبوتر  جلمس نکردم، و ھیچ عطر و خوشبوئی را از بوی پیامبر خدا  جپیامبر خدا 
 نیافتم.

يِب  َ�نْ  -۱۴۹۴
َ
ُ  ريَِضَ  اخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َشدَّ «
َ
 ].٣٥٦٢[رواه ابلخاری:  »ِخْدِرَها يِف  الَعْذَراءِ  ِمنَ  َحيَاءً  أ

از دختر ِبکر در  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوسعید خدری -۱۴۹۴
 .)١(اش، با حیاتر بودند سرا پرده

 ].۳۵۶۲[رواه ابلخاری: � رواية: َو�َِذا َكِرَه َشيْئًا ُعرَِف يف وَْجِهِه وَ  -۱۴۹۵
مد، آ روایت دیگری آمده است که گفت: ...و اگر از چیزی بدشان می و در -۱۴۹۵

 .)٢(شد از چھرۀشان نمایان می

يِب  َ�نْ  -۱۴۹۶
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  َطَعاًما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَعَب  َما«: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

، َ�لَهُ  اْشتََهاهُ  إِنِ  َ�طُّ
َ
  أ

َّ
 ].٣٥٦٣[رواه ابلخاری:  »تََرَ�هُ  َو�ِال

ھیچ طعامی را در  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۴۹۶
مد، ترکش آ شان نمی خوردند، و اگر خوش آمد می شان می ھیچگاه بد نگفتند، اگر خوش

 کردند. می

باشد، با حیاءتر  اش می و البته دختر بکر به طبیعت خود با حیاء است، و ھنگامی که در سرا پرده -١
اش نیز با حیاءتر بودند، و طوری که در حدیث  از دختر بکر در سرا پرده جاست، و پیامبر خدا 

در  جنبوی شریف آمده است، حیاء شعبۀ از ایمان است، و احتیاج به ذکر نیست که پیامبر خدا 
 ھمۀ صفات پسندیده به مرحلۀ کمال رسیده و در مقام باالتری از ھمگان قرار داشتند. 

شان نمایان  گفتند، ولی از رنگ چھرۀ یعنی: از غایت حیا، از بدی آن چیز به زبان خود چیزی نمی -٢
 شد، که از فالن چیز بدشان آمده است. می
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ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -۱۴۹۷ نَّ  َ�نَْها، ا�َّ
َ
ُث « اَكنَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ  َحِديثًا ُ�َدِّ

هُ  لَوْ  ْحَصاهُ  الَعادُّ  َعدَّ
َ َ
 ].٣٥٦٧[رواه ابلخاری:  »أل

طوری سنجیده سخن  جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۴۹۷
 .)١(توانست شان را بشمرد، شمرده می خواست سخنان گفتند که اگر کسی می می

ِ  رَُسوَل  إِنَّ َوَ�نَْها ريَِضَ اُهللا َ�نَْها قالَْت:  -۱۴۹۸  �رَْسُدُ  يَُ�نْ  لَمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
 ].۳۵۶۸[رواه ابلخاری:  َكرَسِْدُ�مْ  احلَِديَث 

مثل شما این چنین  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لو از عائشه -۱۴۹۸
 .)٢(گفتند پیاپی سخن نمی

بُهُ  ج : كانَ النَّبِيُّ باب -٣٤ لْ نَامُ قَ الَ يَ يْنُهُ وَ نَامُ عَ  تَ

 خوابید شان نمی خوابید و دل می ج]: چشم پیامبر خدا ۳۴باب [

ُث �َ  -۱۴۹۹ �ٍَس ريَِضَ اُهللا َ�نُْه ُ�َدِّ
َ
ْلَةِ « َ�نْ  ْن أ

َ
رْسَِي  يل

ُ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  بِانلَّيِبِّ  أ

نْ  َ�بَْل  َ�َفٍر، ثََالثَةُ  َجاءَ : الَكْعبَةِ  َمْسِجدِ  ِمنْ 
َ
ِْه، يُوىَح  أ

َ
 َ�َقاَل  احلََراِم، َمْسِجدِ  يِف  نَائِمٌ  َوُهوَ  إيِل

لُُهمْ  وَّ
َ
ُهمْ : أ ُّ�

َ
وَْسُطُهمْ  َ�َقاَل  ُهَو؟ �

َ
 فَلَمْ  تِلَْك، فَاَكنَْت . َخْ�َُهمْ  ُخُذوا: آِخُرُهمْ  َوقَاَل  َخْ�ُُهْم، ُهوَ : أ

ْلَةً  َجاُءوا َحىتَّ  يََرُهمْ 
َ

ْخَرى يل
ُ
 َوالَ  َ�يْنَاهُ  نَائَِمةٌ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َوانلَّيِبُّ  قَلْبُُه، يََرى ِ�يَما أ

نِْبيَاءُ  َوَ�َذلَِك  قَلْبُُه، َ�نَامُ 
َ
ْ�يُنُُهمْ  َ�نَامُ  األ

َ
هُ  قُلُوُ�ُهْم، َ�نَامُ  َوالَ  أ

َّ
�ُل  َ�تََوال   بِهِ  َعَرجَ  ُ�مَّ  ِجرْبِ

َ
 إىِل

َماءِ   ].٣٥٧٠[رواه ابلخاری:  »السَّ

گھر بارشان را به خاطر سپرده و برای  توانستند سخنان شو از ھمین سبب بود که صحابه -١
بود، این کار به  آیندگان برسانند، و البته اگر سخنان ایشان مانند سخنان افراد عادی دیگر می

 ھیچ وجه امکان پذیر نبود. 
سنجیده و واضح بود، و این طور نبود که پیاپی و یکسر سخن  جیعنی: سخن زدن پیامبر خدا  -٢

نشسته  لدر پھلوی خانۀ عائشه ساین بود که ابوھریره لعائشهبزنند، و سبب این گفتۀ 
گفت، عائشه این نوع سخن زدن ابوھریره ناپسند دانسته و برایش چنین  بود، و پیاپی سخن می

 گفت.
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از مسجد الحرام  جروایت است که وی از شبی که پیامبر خدا  ساز انس -۱۴۹۹
 زد. [به بیت المقدس] برده شدند، سخن می

وحی نازل شود، در حالی که در مسجد  ج[و گفت]: پیش از آنکه بر پیامبر خدا 
[گویند: این سه نفر: جبرئیل، میکائیل و خواب بودند، سه نفر نزدشان آمدند،  الحرام

 جاسرافیل بودند]، [و دراین شب دو نفر دیگر که جعفر و حمزه باشد نیز با پیامبر خدا 
 خواب بودند].

 خواھیم] کدام است؟ اولی گفت: [آن شخصی را که ما می
 .)١(وسطی گفت: آنکه از ھمه بھتر است

 بگیرید [که به آسمان ببریم].ھا گفت: ھمان شخص بھتر را  آخرین نفر آن
ھا را تا آنکه شب دیگری آمدند  این آخرین چیزی بود که در آن شب واقع شد، و آن

شان  ھایشان خواب بود، و قلب چشم جبیند، ندیدند، و پیامبر خدا  در آنچه که قلب می
خوابد، و  شان نمی خوابد و دل شان می خوابید، و پیامبران چنین ھستند، چشم نمی

 .)٢(را به آسمان عروج داد جدار امر معراج شد، و پیامبر خدا  عھده ÷رئیلجب

در بین حمزه و جعفر خواب بودند، و از جواب این فرشته که گفت: (آنکه از ھمه  جپیامبر خدا  -١
شان گفته شده بود که کسی که نسبت به وی  شود که برای بھتر است) چنین دانسته می

 ماموریت دارند از ھمگان زیباتر و بھتر است، از این جھت بود که گفت: (آنکه از ھمه بھتر است).
بعد از بعثت بود، و اینکه در اول حدیث آمده است که این  جثابت است که معراج پیامبر خدا  -٢

ش این است که آمدن آن سه فرشته که جبرئیل و میکائیل و واقعه پیش از نزول وحی بود، سبب
را با  جتنھا آمد و پیامبر خدا  ÷اسرافیل باشد، پیش از نزول وحی بود، ولی شبی که جبرئیل

ھا بعد از این شب بود، یعنی بعد از بعثت بود، پس به این صورت، آمدن آن سه  خود بردریال مدت
در  ÷بود، و آمدن جبرئیل جاسائی کامل با پیامبر خدا فرشته برای بار اول جھت معرفت و شن

 در رفتن به معراج بود. جھا بعد از شب اول بود، جھت مرافقت با پیامبر خدا  شب دیگر که مدت
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الَ  -٣٥ الَ باب: عَ سْ ةِ يفِ اإلِ اتِ النُّبُوَّ  مِ مَ

 ]: عالمات نبوت در اسالم۳۵باب [

ُ  ريَِضَ َوَ�نُْه  -۱۵۰۰ يِتَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
ُ
ْوَراِء، َوُهوَ  بِإِنَاٍء، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  أ  بِالزَّ

َصابِِعِه، َ�ْ�ِ  ِمنْ  يَنْبُعُ  الَماءُ  فََجَعَل « اِإلنَاِء، يِف  يََدهُ  فَوََضعَ 
َ
  أ

َ
أ  قُلُْت : َ�تَاَدةُ  قَاَل  »الَقْومُ  َ�تَوَضَّ

�ٍَس 
َ
وْ  ِمائٍَة، ثََالَث : قَاَل  ُكنْتُْم؟ َ�مْ : ِأل

َ
 ].٣٥٧٢[رواه ابلخاری: ِمائٍَة  ثََالِث  ُزَهاءَ  أ

در منطقۀ  جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  سو از انس -۱۵۰۰
 ،شان آورده شد زوراء بودند [زوراء: نام جایی است در بازار مدینه]، ظرف ابی برای

زد، و مدم وضوء  ه میراشان فو ھادند، آب از بین انگشتاندست خود را در آن ظرف ن
 ساختند.

 ه از آن ظرف وضوء ساختید] چند نفر بودید؟کسی از انس پرسید: شما [کسانی ک
 .)١(گفت: سه صد نفر، یا حدود سه صد نفر

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -۱۵۰۱ ْ�تُمْ  بََرَ�ًة، اآليَاِت  َ�ُعدُّ  ُكنَّا: قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ا�َّ
َ
وَ�َها َوأ ِْو�ًفا، َ�ُعدُّ  ختَ

ِ  رَُسولِ  َمعَ  ُكنَّا  »َماءٍ  ِمنْ  فَْضلَةً  اْطلُبُوا«: َ�َقاَل  الَماُء، َ�َقلَّ  َسَفٍر، يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْدَخَل  قَِليٌل  َماءٌ  ِ�يهِ  بِإِنَاءٍ  فََجاُءوا

َ
ُهورِ  ىلَعَ  يَحَّ «: قَاَل  ُ�مَّ  اِإلنَاِء، يِف  يََدهُ  فَأ َ�ةُ  الُمبَاَرِك، الطَّ  َوالرَبَ

ِ  ِمنَ  يُْت  فَلََقدْ  »ا�َّ
َ
َصابِعِ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  يَنْبُعُ  الَماءَ  َرأ

َ
ِ  رَُسولِ  أ  ُكنَّا َولََقدْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َعامِ  �َْسِبيحَ  �َْسَمعُ   ].٣٥٧٩[رواه ابلخاری: يُْؤلَكُ  َوُهوَ  الطَّ
روایت است که گفت: ما چیزھای خارق العاده را  ساز عبدالله [بن مسعود] -۱۵۰۱

ولی شما چنین چیزھایی را عالمت عذاب فکر  ،)٢(پنداشتیم سبب خیر و برکت می
 کنید. می

است که چون عصایش را به سنگ زد، دوازده چشمۀ آب  ÷و این معجزه، شبیه معجزۀ موسی -١
گ امر معتادی است، ولی جھیدن آب از سر از آن جھید، با این فرق که جھیدن آب از سن

 تر بود. با عظمت ÷از معجزۀ موسی جانگشتان غیر معھود است، بنابراین معجزۀ پیامبر خدا 
گوید: امور فوق العاده دو قسم است، یک قسم آن برکت است،  می /طوری که امام قسطالنی -٢

ھا از یک قرص نان، و یا از یک  مانند: سیراب شدن عدۀ بسیاری از یک قدح آب، و یا سیر شدن آن
ھا، و قسم دیگر آن برای تخویف است، مانند: آفتاب گرفتگی، ماھتاب  کاسه شیر و امثال این
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، ظرفی »کمی آب بیاورید«ب کم شد، فرمودند: آبودیم،  جدر سفری با پیامبر خدا 
در آن ظرف داخل  دست خود را جرا که در آن مقدار کمی آب بود آوردند، پیامبر خدا 

 ».به سوی آب مبارک بشتابید، و برکت از طرف خدا است«نموده و فرمودند: 
جھد، و ما صدای  بیرون می جو من دیدم که آب از بین انگشتان پیامبر خدا  

 .)١(شنیدیم شد، می تسبیح طعامی را که خورده می

يِب  َ�نْ  -۱۵۰۲
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  َ�ُقومُ  الَ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

اَعةُ  َعُر، نَِعالُُهمُ  قَْوًما ُ�َقاتِلُوا َحىتَّ  السَّ ،  الشَّ م احلَديث بِطوهِلِ وقَاَل يف آاِخِر هِذهِ وقَْد َ�َقدَّ
ايَة:  ِ�َ�َّ «الرِّ

ْ
َأ

َ
َحِدُ�مْ  ىلَعَ  َويل

َ
نْ  َزَماٌن، أ

َ َ
َحبُّ  يََراِ�  أل

َ
ْهِ  أ

َ
نْ  ِمنْ  إيِل

َ
ُ  يَُ�ونَ  أ

َ
ْهِلهِ  ِمثُْل  هل

َ
 أ

 ].٢٩٢٨وانظر حديث رقم:  ٣٥٨٩، ٣٥٨٧[رواه ابلخاری:  »َوَماهِلِ 
تا آن وقت «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۵۰۲

ست قتال ھا از مو باقته شده ا ھای آن کفششود که شما با مردمی که  قیامت نمی
 جعه شود].امر ۱۲۶۲و این حدیث قبال گذشت [به حدیث » کنید...

آید که دیدن من برای  و بر شما زمانی می«... و در آخر این روایت آمده است که 
 .)٢(»تر از اھل و مالش باشد شخص دوست داشتنی

ھمان  سھا، و شاید قصد عبدالله بن مسعود ی شدید، و امثال اینھا گرفتکی، بادھای تند، طوفان
 آورد، شاھد این مدعی است. قسم اول باشد، و مثالی را که می

باشد، و البته معجزات  می جھمه معجزات باھراتی برای اثبات نبوت حضرت ختمی مرتبت  ھا این -١
در  –آن مجید است که نه مثل آن ایشان بسیار و بسیار است، و بزرگترین معجزۀ نبوت ایشان قر

 در سابق وجود داشته است، و نه در الحق وجود خواھد داشت.  –جوانب متعددی 
را از جان و مال خود بیشتر دوست داشتند، ولی این محبت  جپیامبر خدا  شو گرچه صحابه -٢

قی مانده و شان تا امروز و تا قیام قیامت با ھا نبود، بلکه محبت نبوی در امت خاص برای آن
ھا باشد، حاضر ھستند تا  ماند، و ھم اکنون چه بسا کسانی ھستند که اگر دنیا و ما فیھا از آن می

 جبه شرف دیدار با انوار آن حضرت  –ھا بگذرند، به شرط آنکه بتوانند، ولو برای یکبار  از تمام آن
 مشرف شوند.
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ُ  ريَِضَ َوَ�نُْه  -۱۵۰۳ نَّ  َ�نُْه، ا�َّ
َ
اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ  َحىتَّ  السَّ

اَعِجمِ  ِمنَ  َوَ�ْرَمانَ  ُخوًزا، ُ�َقاتِلُوا
َ
نُوِف، ُ�ْطَس  الوُُجوهِ، مُحْرَ  األ

ُ
ْ�ُ�ِ  ِصَغارَ  األ

َ
 وُُجوُهُهمُ  األ

َعُر  نَِعالُُهمُ  الُمْطَرقَُة، الَمَجانُّ   ].٣٥٩٠[رواه ابلخاری: » الشَّ
تا آن زمان «فرمودند:   جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۱۵۰۳

شود که با مردم منطقۀ (ُخوز) و (ِکرمان) از دیار مردم عجم قتال کنید،  قیامت نمی
شان به  ھایشان خورد، و روی ھایشان ھموار است، چشم روی آن مردم سرخ و بینی

 .)١(»باشد مو می ھایشان از مانند سپرھایی است که روی ھم قرار گرفته است، و کفش

ُ  ريَِضَ َوَ�نُْه  -۱۵۰۴ ِ  رَُسوُل : قَاَل يف رواية  َ�نُْه، ا�َّ  ُ�ْهِلُك «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ُمُرنَا؟ َ�َما: قَالُوا »قَُر�ٍْش  ِمنْ  اليَحُّ  َهَذا انلَّاَس 

ْ
نَّ  لَوْ «: قَاَل  تَأ

َ
لُوُهمْ  انلَّاَس  أ [رواه  »اْ�زَتَ

 ].٣٦٠٤ابلخاری: 
ھمین «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۱۵۰۴

 ».سازند قریه از قریش، مردم را ھالک می
 فرمائید؟ می در این صورت] ما را به چه چیز امرمردم گفتند: [

 .)٢(»بھتر استھا گوشه گیری کنند  گر مردم از آنا«فرمودند: 

و (کرمان) متصف به این صفات  این صفات متعلق به مردم ترک است، و مرم منطقۀ (خوز) -١
اند، گویند: سببش آن است که اصل بعضی از  باشند، و اینکه به خوز و کرمان نسبت داده شده نمی

 طوائف ترک از (خوز) و (کرمان) ھستند. 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
وح بخاری پیدا کرده نتوانستم، ) اینکه مراد از آن (قریه) کدام قریه است، در ھیچ شرحی از شر١ 

و ھرچه که باشد و ھرکس که باشد، مراد از آن این است که به سبب جنگ و درگیری که بین 
 گردند. شود سبب ھالکت می ھا واقع می آن

گیری نموده  طرفین گوشه از) در وقت جنگ و درگیری بین مسلمانان، بر ھمگان الزم است تا ٢ 
 ی داخل جنگ نشوند.و به نفع و یا ضرر ھیچ طرف

) این حکم خاص به آن زمان و خاص به آن گروه نیست، بلکه ھر زمانی که بین دو گروه از ٣ 
تواند بین  دھد، اگر انسان می مسلمانان بر سر رسیدن به قدرت و سلطنت جنگ و درگیری رخ می

گیری نماید،  گروه گوشهتواند، از ھردو  ھا صلح برقرار سازد، به این کار اقدام نماید، و اگر نمی آن
ولی اگر این جنگ در مسائل عادی دیگر غیر از مسئلۀ رسیدن به قدرت باشد، در صورتی که 

 ھا نشود، برایش روا است تا بر علیه گروه بغاوتگر داخل جنگ شود. موفق به مصالحه بین آن
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ُ  َ�نُْه ريَِضَ وَ  -١٥٠٥ اِدَق  َسِمْعُت ، يف رواية قاَل: َ�نْهُ  ا�َّ  َهَالكُ « َ�ُقوُل  الَمْصُدوُق، الصَّ
يِت  مَّ

ُ
بُو قَاَل  ِغلَْمٌة؟: َمْرَوانُ  َ�َقاَل  ، »قَُر�ٍْش  ِمنْ  ِغلَْمةٍ  يََديْ  ىلَعَ  أ

َ
نْ  ِشئَْت  إِنْ : ُهَر�َْرةَ  أ

َ
 أ

يَُهمْ  َسمِّ
ُ
 ].۳۶۰۵[رواه ابلخاری:  فَُالنٍ  َوَ�ِ�  فَُالٍن، بَِ�  أ

در روایت دیگری آمده است که [گفت]: از صادق مصدوق شنیدم  سو از ابوھریره
 ».ھالک امت من به دست گروھی از قریش است«فرمودند:  که می

 .)١(برم بنی فالن و بنی فالن ھستند ھا را نام می و اگر بخواھید آن

ُ  ريَِضَ ايلََماِن  ْ�نَ  َ�ْن ُحَذْ�َفةَ  -١٥٠٦ لُونَ  انلَّاُس  اَكنَ : قاَل  َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  �َْسأ  َص�َّ  ا�َّ

، َعِن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ُ  َوُ�نُْت  اخلَْ�ِ
ُ

هل
َ
ْسأ

َ
ِّ  َعِن  أ نْ  َ�َافَةَ  الرشَّ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�ُقلُْت  يُْدِرَ�ِ�، أ  إِنَّا ا�َّ

، َجاِهِليَّةٍ  يِف  ُكنَّا ُ  فََجاَءنَا َورَشٍّ ، بَِهَذا ا�َّ ؟ ِمنْ  اخلَْ�ِ  َهَذا َ�ْعدَ  َ�َهْل  اخلَْ�ِ : قُلُْت  »َ�َعمْ «: قَاَل  رَشٍّ
ِّ  َذلَِك  َ�ْعدَ  َوَهْل  ؟ ِمنْ  الرشَّ  َ�ْهُدونَ  قَْومٌ «: قَاَل  َدَخنُُه؟ َوَما: قُلُْت  »َدَخنٌ  َوِ�يهِ  َ�َعْم،«: قَاَل  َخْ�ٍ
؟ ِمنْ  اخلَْ�ِ  َذلَِك  َ�ْعدَ  َ�َهْل : قُلُْت  »َوُ�نِْكرُ  ِمنُْهمْ  َ�ْعرُِف  َهْدِي، بَِغْ�ِ    ُداَعةٌ  َ�َعْم،«: قَاَل  رَشٍّ

َ
 إىِل

بَْواِب 
َ
َجاَ�ُهمْ  َمنْ  َجَهنََّم، أ

َ
َْها أ

َ
، رَُسوَل  يَا: قُلُْت  »ِ�يَها قََذفُوهُ  إيِل ِ َا؟ ِصْفُهمْ  ا�َّ

َ
 ِمنْ  ُهمْ «: َ�َقاَل  نل

تِنَا، َ لِْسنَِتنَا َو�َتَلَكَُّمونَ  ِج�ْ
َ
ُمُرِ�  َ�َما: قُلُْت  »بِأ

ْ
ْدَرَ�ِ�  إِنْ  تَأ

َ
 مَجَاَعةَ  تَلَْزمُ : قَاَل  َذلَِك؟ أ

ْل « قَاَل  إَِماٌم؟ َوالَ  مَجَاَعةٌ  لَُهمْ  يَُ�نْ  لَمْ  فَإِنْ : قُلُْت  َو�َِماَمُهْم، الُمْسِلِم�َ   الِفَرَق  تِلَْك  فَاْ�زَتِ
نْ  َولَوْ  لُكََّها،

َ
ْصِل  َ�َعضَّ  أ

َ
نَْت  الَموُْت  يُْدِرَ�َك  َحىتَّ  َشَجَرٍة، بِأ

َ
[رواه ابلخاری:  »َذلَِك  ىلَعَ  َوأ

٣٦٠٦.[ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 جاوالد مروان بن حکم بن ابی العاص ابن امیه ھستند، و پیامبر خدا ) مراد از این گروه قریش، ١ 

کند که  کنند، ابن ابی شیبه روایت می ھا بر باالی منبرشان بازی می در خواب دیده بودند که این
گفت: خدایا! مرا تا سال شصت و تا وقتی که امارت اطفال  رفت می در راه که می سابوھریره

 باشد، زنده مگذار. می
گوید: این اشاره بر آن دارد که اول امارت اطفال در سال  در فتح الباری می /) امام ابن حجر٢ 

باشد، و ھمانطور ھم شد، زیرا یزید بن معاویه در ھمین سال به خالفت رسید، و  شصت ھجری می
چون در سال شصت و چھار وفات یافت، فرزندش معاویه جانشین وی شد، و بعد از چند ماھی او 

 ھم مرد.
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از خیر  ج  روایت است که گفت: مردم از پیامبر خدا ساز ُحَذیفه بن یمان -۱۵۰۶ 
 پرسیدم. د، از شر میوپرسیدند، ولی من از ترس آنکه دامن گیرم نش می

گفتم: یا رسول الله! ما در جاھلیت و بدبختی بودیم، و خداوند این خیر را [یعنی: 
 دین اسالم را] نصیب ما ساخت، آیا بعد از این خیر باز شری خواھد بود؟ 

 »!بلی«فرمودند: 
 گفتم: بعد از آن شر، خیری خواھد بود؟ 

 ».بلی، ولی در او فسادی ھم ھست: «فرمودند
 گفتم: فسادش چیست؟

کنند، در  کسانی اند که مردم را به راه دیگری غیر از راه من ھدایت می«مودند: فر
 .)١(»بینی ھا امور خوب و بد را می کارھای آن

 این خیر باز شری خواھد بود؟ گفتم: آیا بعد از
کند، کسی  بلی! دعوتگرانی ھستند که مردم را به طرف دوزخ دعوت می«ودند: فرم

، [مراد از این دعوتگران خوارج و »اندازند ھنم میھا را پذیرد او را در ج دعوت آن که
 باشند]. غرمطه می

 ھا را برای ما بگوئید. گفتم: یا رسول الله! نشانی آن
 ».گویند مردمی اند از قوم خود ما، و به زبان خود ما سخن می«فرمودند: 

 فرمائید؟ یز امر میھا را دریافتم مرا به چه چ گفتم: اگر زمان آن
 ».ھا باش با جماعت مسلمانان و امام آن«فرمودند: 

 ھا جماعت و امامی نبود؟ گفتم: اگر برای آن
ھا گوشه گیری کن، ولو آنکه ریشۀ درخت  از ھمۀ آن احزاب و گروه«فرمودند: 

 ».بخوری، و تا ھنگام مرگ به ھمین طریق زندگانی کن

۱۵۰۷-  ٌّ ُ  ريَِضَ  َ�ْن يلَعِ ْ�تُُ�مْ  إَِذا: قاَل  َ�نْهُ  ا�َّ ِ  رَُسولِ  َ�نْ  َحدَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
نْ 

َ
ِخرَّ  فََأل

َ
َماءِ  ِمنَ  أ َحبُّ  السَّ

َ
َّ  أ

َ
نْ  ِمنْ  إيِل

َ
ْ�ِذَب  أ

َ
ْ�تُُ�مْ  َو�َِذا َعلَيِْه، أ  َوَ�يْنَُ�ْم، بَيِْ�  ِ�يَما َحدَّ

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  َخْدَعٌة، احلَْرَب  فَإِنَّ  يِت «: َ�ُقوُل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْ
َمانِ  آِخرِ  يِف  يَأ  الزَّ

ْسنَاِن، ُحَدثَاءُ  قَْوٌم،
َ
ْحَالِم، ُسَفَهاءُ  األ

َ
�َِّة، قَْولِ  َخْ�ِ  ِمنْ  َ�ُقولُونَ  األ  اإلِْسَالمِ  ِمنَ  َ�ْمُرقُونَ  الرَبِ

امور خوب، اموری است که موافق شریعت اسالم است، و مراد از امور بد، کارھایی است که د از مرا -١
 باشد. مخالف شریعت اسالم می
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ْهمُ  َ�ْمُرُق  َكَما ِميَِّة، ِمنَ  السَّ ْ�نََما َحنَاِجَرُهْم، إِيَماُ�ُهمْ  ُ�َاِوزُ  الَ  الرَّ
َ
 فَإِنَّ  فَاْ�تُلُوُهْم، لَِقيتُُموُهمْ  فَأ

ْجرٌ  َ�تْلَُهمْ 
َ
 ].٣٦١١واه ابلخاری: ر[ »الِقيَاَمةِ  يَْومَ  َ�تَلَُهمْ  لَِمنْ  أ

به شما سخن  جروایت است که گفت: ھنگامی که از پیامبر خدا  ساز علی -۱۵۰۷
بیشتر دوست دارم، و  جگویم افتادن از آسمان را از دروغ بستن به پیامبر خدا  می

 گویم، جنگ فریب کاری است. وقتی که از طرف خود با شما سخن می
آیند که سن شان  در آخر زمان مردمی می«فرمودند:  شنیدم که می جاز پیامبر خدا 

م با چنان سرعتی گویند، ولی از اسال شان نا رسا است، از قرآن سخن می کم، و عقل
 ».شود ی که تیر از ھدف خارج میدنشوند به مان می خارج

ھا  آن ھا مالقی شدید، کند، به ھر جائی که به آن شان تجاوز نمی شان از گلوی ایمان
 ».ھا است ھا در روز قیامت، سبب مزد برای قاتل آن را به قتل برسانید، زیرا کشتن آن

رَتِّ ريَِضَ  بِْن  َخبَّاِب  َ�نْ  -١٥٠٨
َ
ُ  األ   َشَكْونَا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

دٌ  َوُهوَ  وََسلََّم، ُ  بُرَْدةً  ُمتَوَسِّ
َ

ُ  قُلْنَا الَكْعبَِة، ِظلِّ  يِف  هل
َ

الَ : هل
َ
َا، �َْستَنرِْصُ  أ

َ
الَ  نل

َ
َ  تَْدُعو أ َا؟ ا�َّ

َ
: قَاَل  نل

ُ  ُ�َْفرُ  َ�بْلَُ�مْ  ِ�يَمنْ  الرَُّجُل  اَكنَ «
َ

رِْض، يِف  هل
َ
 ىلَعَ  َ�يُوَضعُ  بِالِْمنَْشارِ  َ�يَُجاءُ  ِ�يِه، َ�يُْجَعُل  األ

ِسهِ 
ْ
، فَيَُشقُّ  َرأ هُ  َوَما بِاثْنَتَْ�ِ ْمَشاِط  َو�ُْمَشُط  ِدينِِه، َ�نْ  َذلَِك  يَُصدُّ

َ
ِْمهِ  ُدونَ  َما احلَِديدِ  بِأ

َ
 ِمنْ  حل

وْ  َ�ْظمٍ 
َ
هُ  َوَما َعَصٍب، أ ِ  ِدينِِه، َ�نْ  َذلَِك  يَُصدُّ نَّ  َوا�َّ ُتِمَّ

َ
ْمَر، َهَذا يل

َ
اِكُب  �َِس�َ  َحىتَّ  األ  ِمنْ  الرَّ

  َصنَْعاءَ 
َ

َموَْت، إِىل   َ�َاُف  الَ  َحرْضَ
َّ

، إِال َ وِ  ا�َّ
َ
ئَْب  أ [رواه  »�َْستَْعِجلُونَ  َولَِكنَُّ�مْ  َ�نَِمِه، ىلَعَ  اذلِّ

 ].٣٦١٢ابلخاری: 
اب بن َارث -۱۵۰۸ در حالی که  جروایت است که گفت: نزد پیامبر خدا  ساز َخبَّ

یم: آیا برای ما طلب تفنموده گ در سایۀ کعبه به چادری خود تکیه کرده بودند، شکایت
 خواھید تا با ما کمک کند؟  خدا نمی ازکنید؟ آیا  نمینصرت 

کندند، او را در آن حفر  در زمان پیش از شما برای شخص حفرۀ می«فرمودند: 
ه را می ایستاده می گذاشتند، و او را دو نیم  آرودند و بر فرق سرش می کردند، و ارَّ

آھنین گوشتش را تا وقتی  داشت، و با شانۀ کردند، و این چیز او را از دینش باز نمی می
 ».داشت کردند، و این چیز او را از دینش باز نمی رسید شانه می که به استخوان می
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کند، به طوری که شخص از (صنعاء) سواره  می را کاملبه خدا سوگند که این دین «
گرگ که به  ی نترسد، و یا به جز ازربه (حضر موت) برود، و جز از خدا از کس دیگ

 ».کنید حمله کند، از چیزی دیگری نترسد، ولی شما عجله می گوسفندانش

�َِس  َ�نْ  -۱۵۰۹
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ نَّ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 ثَابَِت  اْ�تََقدَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

، رَُسوَل  يَا: رَُجٌل  َ�َقاَل  قَيٍْس، ْ�نَ  ِ نَا ا�َّ
َ
ْعلَمُ  أ

َ
تَاهُ  ِعلَْمُه، لََك  أ

َ
 بَيِْتِه، يِف  َجالًِسا فَوََجَدهُ  فَأ

ًسا َسُه، ُمنَكِّ
ْ
نَُك؟ َما: َ�َقاَل  َرأ

ْ
،: َ�َقاَل  َشأ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َصوِْت  فَْوَق  َصْوتَهُ  يَْرَ�عُ  اَكنَ  رَشٌّ

ْهِل  ِمنْ  َوُهوَ  َ�َملُُه، َحِبَط  َ�َقدْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ 
َ
ىَت  انلَّاِر، أ

َ
ْخرَبَهُ  الرَُّجُل  فَأ

َ
نَّهُ  فَأ

َ
 َوَ�َذا، َكَذا قَاَل  �

�ٍَس  ْ�نُ  ُموىَس  َ�َقاَل 
َ
ةَ  فَرََجعَ : أ ِْه، اْذَهْب «: َ�َقاَل  َعِظيَمٍة، بِِبَشاَرةٍ  اآلِخَرةَ  الَمرَّ

َ
ُ  َ�ُقْل  إيِل

َ
 إِنََّك : هل

ْهِل  ِمنْ  لَْسَت 
َ
ْهِل  ِمنْ  َولَِ�نْ  انلَّاِر، أ

َ
 ].٣٦١٣ [رواه ابلخاری: »اجلَنَّةِ  أ

[چند روزی] ثابت بن قیس را  جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس -۱۵۰۹
 ندیدند، شخصی گفت: یا رسول الله! من خبرش را برای شما خواھم آورد. 

چه شده تو را  اش سر به زیر نشسته است، پرسید: این شخص آمد و دید که در خانه
پنداشت که وی] آواز خود  ا میتی است [و سبب این بدبختی این ربخاست؟ گفت: بد

ش را ھدر لاکرد که] این چیز اعم ، [و فکر میکرد تر می بلند جرا از آواز پیامبر خدا 
 باشد. ساخته و از بین برده است، و از اھل دوزخ می

] چنین و چنان سآمد و گفت که [ثابت بن قیس ج  آن شخص نزد پیامبر خدا
ه مژدۀ بزرگی بازگشت، [و آن مژده این بود گوید، و آن شخص برای مرتبۀ اخیر ب می

خ نیستی، بلکه از اھل و بگو که تو از اھل دوز نزدش برو«فرمودند:  جکه] پیامبر خدا 
 .)١(»بھشت ھستی

اءَ َعِن  -۱۵۱۰ ُ  ريَِضَ  اَعزٍِب  ْ�نَ  الرَبَ   َ�نُْه قاَل: ا�َّ
َ
ارِ  َوِ�  الَكْهَف، رَُجٌل  قََرأ ابَُّة، ادلَّ  ادلَّ

إَِذا فََسلََّم، َ�نِْفُر، فََجَعلَْت 
وْ  َضبَابٌَة، فَ

َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  فََذَكَرهُ  َغِشيَتُْه، َسَحابَةٌ  أ

بلندتر  جزد، آوازش از آواز پیامبر خدا  ثابت بن قیس آواز بلندی داشت، و وقتی که سخن می -١

َها﴿ شد، و چون آیۀ می ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ تَۡر�َ  َ�  َءاَمنُوا ۡصَ�ٰتَُ�مۡ  ُعوٓا

َ
نازل گردید، او را به غم و  ﴾...أ

 اندیشه واداشت که مبادا این بلندی آوازش سبب باطل شدن اعمالش گردیده باشد. 
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 «: َ�َقاَل 
ْ
ِكينَةُ  فَإِ�ََّها فَُالُن، اقَْرأ وْ  لِلُْقْرآِن، نََزلَْت  السَّ

َ
لَْت  أ [ر واه ابلخاری:  »لِلُْقْرآنِ  َ�َ�َّ

٣٦١٤.[ 
روایت است که گفت: شخصی [در نماز] سورۀ کھف را  ساز براء بن عاِزب -۱۵۱۰

ا اش اسپی بود و شروع به ناآرامی کرد، دعا کرد که خدا او ر خواند، و در خانه می
گھدارد، و دید که ابری خانۀ او را فرا گرفته است، این موضوع را برای پیامبر سالمت ن

 گفت. جخدا 
دادی، زیرا آن ابر، آرامش و  به قرآن خواندنت ادامه می ای فالن!«فرمودند:

 ».روحانیتی است که به سبب خواندن قرآن نزول کرده بود

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -۱۵۱۱ نَّ : َ�نُْهَما ا�َّ
َ
 ىلَعَ  َدَخَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ْعَرايِبٍّ 
َ
 الَ «: قَاَل  َ�ُعوُدهُ  َمِر�ٍض  ىلَعَ  َدَخَل  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َوَ�نَ : قَاَل  َ�ُعوُدُه، أ

َس،
ْ
ُ  َشاءَ  إِنْ  َطُهورٌ  بَأ ُ  َ�َقاَل  »ا�َّ

َ
َس  الَ «: هل

ْ
ُ  َشاءَ  إِنْ  َطُهورٌ  بَأ ، َطُهوٌر؟: قُلُْت : قَاَل  »ا�َّ

َّ
 بَْل  الَك

وْ  َ�ُفوُر، ُح�َّ  ِ�َ 
َ
: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  الُقبُوَر، تُِز�ُرهُ  َكِبٍ�، َشيٍْخ  ىلَعَ  َ�ثُوُر، أ

 ].٣٦١٦[رواه ابلخاری:  »إًِذا َ�نََعمْ «
به دیدن شخص بادیه  جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۵۱۱

گفتند:  این بود که ھنگام عیادت از مریض می جت پیامبر خدا دنشینی رفتند، و عا
، و برای آن »شود شاء الله که سبب از بین رفتن گناھان تو می چیزی نیست، إن«

 ».شود مرزش گناھان تو میآشاء الله سبب  چیزی نیست و إن«شخص ھم گفتند که: 
شود؟ نه خیر! بلکه این  آن شخص گفت: فرمودید که سبب آمرزش گناھان تو می

گرفته و او را به قبر رھنمائی ه به جان پیر مرد کھن سالی که دری سوزانی است کگرم
 خواھد کرد. 

 .)١(»گوئی، بلی پس حاال که چنین می«فرمودند:  ج پیامبر خدا 

وقتی که دعایم را «برای آن بادیه نشین گفتند:  جدر روایت طبرانی آمده است که پیامبر خدا  -١
، و فردای آن روز »ضای خداوند شدنی استگوئی، و ق پذیری، پس ھمانطوری باشد که می نمی

 پیش از آنکه شام شود، آن شخص مرد.
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�ٍَس  َ�نْ  -۱۵۱۲
َ
ُ  ريَِضَ  أ اِ�يًّا رَُجٌل  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ ْسلََم، نرَْصَ

َ
  فَأ

َ
 َوآَل  ابَلَقَرةَ  َوقََرأ

اِ�يًّا، َ�َعادَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  يَْ�تُُب  فَاَكنَ  ِعْمَراَن،  يَْدرِي َما: َ�ُقوُل  فَاَكنَ  نرَْصَ
دٌ    ُ�َمَّ

َّ
ُ  َكتَبُْت  َما إِال

َ
َماتَهُ  هل

َ
ُ  فَأ ْصبَحَ  فََدَ�نُوُه، ا�َّ

َ
رُْض، لََفَظتْهُ  َوقَدْ  فَأ

َ
 فِْعُل  َهَذا: َ�َقالُوا األ

دٍ  ْصَحابِهِ  ُ�َمَّ
َ
ا َوأ َقْوُه، َصاِحبِنَا َ�نْ  نَبَُشوا ِمنُْهْم، َهَرَب  لَمَّ

ْ
ل
َ
ُ  فََحَفُروا فَأ

َ
ْ�َمُقوا، هل

َ
ْصبَحَ  فَأ

َ
 فَأ

رُْض، لََفَظتْهُ  َوقَدْ 
َ
دٍ  فِْعُل  َهَذا: َ�َقالُوا األ ْصَحابِِه، ُ�َمَّ

َ
ا َصاِحبِنَا َ�نْ  نَبَُشوا َوأ  ِمنُْهمْ  َهَرَب  لَمَّ

َقْوُه،
ْ
ل
َ
ُ  فََحَفُروا فَأ

َ
ْ�َمُقوا هل

َ
ُ  َوأ

َ
رِْض  يِف  هل

َ
ْصبَحَ  اْستََطاُعوا، َما األ

َ
رُْض، لََفَظتْهُ  َوقَدْ  فَأ

َ
: َ�َعِلُموا األ

نَّهُ 
َ
َقْوهُ  انلَّاِس، ِمنَ  لَيَْس  �

ْ
ل
َ
 ].٣٦١٧[رواه ابلخاری:  »فَأ

و روایت است که گفت: شخص نصرانی بود و مسلمان شد،  ساز انس -۱۵۱۲
نوشت،  چیزھایی را می جسورۀ (بقره) و (آل عمران) را خواند، و برای پیامبر خدا 

گفت: محمد به جز از چیزھایی را  دوباره از اسالم برگشت و به نصرانیت گرایید، و می
 داند.  کردم، چیز دیگری نمی که من برایش نوشته می

صبح شد کردند، چون  نشدفال آن شخص را ھالک ساخت، مردم خداوند متع
 دیدند که زمین او را بیرون انداخته است.

ھا گریخته بود، و  اقوامش گفتند: این کار محمد و یاران او است، زیرا او از نزد آن
تری  اند، برایش حفرۀ عمیق هھا ھستند که او را از قبرش کشیده و بیرون انداخت آن

 کندنند و او را دفت کردند.
ین او را بیرون انداخته بود، گفتند: این کار محمد و یاران او چون صبح شد، باز زم

گریخته بود،  ھا آناند، زیرا او از نزد  یرون انداختهب است، که قوم ما را از قبر کشیده و
 توانستند برایش حفرۀ عمیقی کندند و او را در آن دفن نمودند. تا جایی که می راین با

انداخته بود، فھمیدند که این کار کسی  چون صبح شد، باز زمین او را بیرون
 نیست، [و کار خداوند متعال است] او را بردند و در جایی انداختند.

ُ  ريَِضَ  َجابِرٍ  َ�نْ  -۱۵۱۳  ِمنْ  لَُ�مْ  َهْل «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
ْ�َماٍط 

َ
�َّ : قُلُْت  »أ

َ
َا يَُ�ونُ  َو�

َ
ْ�َماُط؟ نل

َ
َما«: قَاَل  األ

َ
ْ�َماُط  لَُ�مُ  َسيَُكونُ  إِنَّهُ  أ

َ
نَا »األ

َ
قُوُل  فَأ

َ
 أ

تَهُ  َ�ْعِ�  - لََها
َ
ِري - اْمَرأ خِّ

َ
ْ�َماَطِك، َ��ِّ  أ

َ
لَمْ : َ�تَُقوُل  أ

َ
: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�ُقِل  أ

ْ�َماُط  لَُ�مُ  َستَُكونُ  إِ�ََّها«
َ
َدُ�َها [رواه ابلخاری: فَ  »األ

َ
 ].٣٦٣١أ
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آیا بستر «[به من] گفتند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز جابر -۱۵۱۳
 ؟ [این سؤال را وقتی از جابر کردند که ازدواج کرده بود].»مخمل دارید:

 گفتم: ما کجا و بستر مخمل کجا؟
 ».بدانید که به زودی صاحب بستر مخمل خواھید شد«فرمودند: 
گویم که بستر مخملت را از ما دور  گوید: و اکنون] من برای ھمسرم می [جابر می

 کن.
به زودی صاحب بستر مخمل «نفرمودند که:  جگوید: مگر پیامبر خدا  او می

 .)١(کنم گذارم و دور نمی می ، پس او را به حال خودش»واھید شدخ

۱۵۱۴-  
َ
َميََّة بن َخلَُف: َ�ْن َسْعًد ْ�ُن ُمَعاٍذ، ريَِضَ اُهللا َ�نُْه �

ُ
ًدا َسِمْعُت  إِ�ِّ «نَُّه قاَل ِأل  ُ�َمَّ

نَّهُ  يَْزُ�مُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
ِ : قَاَل  َ�َعْم،: قَاَل  إِيَّاَي؟: قَاَل  ، »قَاتِلَُك  � دٌ  يَْ�ِذُب  َما َوا�َّ  ُ�َمَّ

َث  إَِذا ٌة ْهذا َمْضموُن احلَديِث منها، َ�َقتَلَُه اُهللا بِبَْدٍر، و� احلَديِث َحدَّ [رواه ابلخاری:  قِصَّ
۳۶۳۲.[ 

ه بن خلف گفت: از  )٢(ساز سعد بن معاذ -۱۵۱۴ میَّ
ُ
روایت است که وی برای أ

 شنیدم که فرمودند: ایشان تو را خواھند کشت. جپیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ھا بشارت به داشتن بستر مخمل داده بودند،  برای آن جاز اینکه پیامبر خدا  ب) ھمسر جابر١ 

 استدالل جست که استعمال آن روا است.
به غزوۀ از غزوات رفته  جپیامبر خدا «روایت است که گفت:  لائشه) در صحیح مسلم از ع٢ 

از آن غزوۀ برگشتند، آن پرده را  جبودند، من پردۀ مخملی را بر در آویزان کردم، چون پیامبر خدا 
خداوند به ما امر نکرده است که سنگ و گل را «کش کرده و کندند، و سپس فرمودند: 

چیزی  جاز آن پرده دو بالش ساخت، و پیامبر خدا  ل، و ھمان بود که عائشه»بپوشانیم
 شود که استعمال مخمل جواز دارد.  نگفتند، و از این دانسته می

وی سعد بن معاذ بن نعمان انصاری اشھلی است، در غزوۀ بدر اشتراک نموده بود، و در غزوۀ  -٢
رسید، وفاتش در سال خندق تیری به وی اصابت کرد، و به سبب آن تیر بعد از یکماه به شھادت 

اش بسیار  اش را بیرون کردند، منافقین گفتند که: جنازه پنجم ھجری واقع گردید، چون جنازه
 جکنند، و پیامبر خدا  اش را مالئکه حمل می فرمودند که: جنازه جسبک است، پیامبر خدا 

سلمان م سفرمودند: که عرش به سبب مرگ سعد به لرزه در آمد، وی به دست مصعب بن عمیر
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 گفت: بلی.
ھمان بود گوید، و  گفت: به خداوند سوگند وقتی که محمد چیزی بگوید دروغ نمی

ای است که مضمونش  که در جنگ بدر خداوند او را کشت، [و این حدیث دارای قصه
 .)١(ھمین چیز است]

َساَمَة بَِن َز�ٍْد ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما:  -۱۵۱۵
ُ
نَّ َ�ْن أ

َ
�َل  أ َالمُ  َعلَيْهِ  ِجرْبِ ىَت  السَّ

َ
 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

مُّ  وَِعنَْدهُ  وََسلََّم، َعلَيْهِ 
ُ
ُث  فََجَعَل  َسلََمَة، أ مِّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  قَاَم، ُ�مَّ  ُ�َدِّ

ُ
 ِأل

وْ  »َهَذا؟ َمنْ «: َسلََمةَ 
َ
مُّ  قَالَْت  ِدْحيَُة، َهَذا: قَالَْت : قَاَل  قَاَل، َكَما أ

ُ
ِ  اْ�مُ : َسلََمةَ  أ  َحِسبْتُهُ  َما ا�َّ

 
َّ

ِ  نيَِبِّ  ُخْطبَةَ  َسِمْعُت  َحىتَّ  إِيَّاُه، إِال �َل، ُ�رِْبُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ وْ  ِجرْبِ
َ
[رواه  :قَاَل  َكَما أ

 ].٣٦٣٤ابلخاری: 
سامه بن زید -۱۵۱۵

ُ
حالی که (ام  در ÷روایت است که جبرئیل باز أ

سخن گفت و بود، به حضور ایشان آمد، چیزی با ایشان  جنزد پیامبر خدا  لسَلمه)
 رفت.

 ؟»این شخص کیست«از (ام سلمه) پرسیدند:  جپیامبر خدا 
را در  جگوید: تا روزی که خطبۀ پیامبر خدا  می لگفت: (ِدحیه) بود، (ام سلمه)

کردم که او جز (ِدحیه) شخص دیگری  نشنیده بودم، فکر نمی ÷مورد خبر جبرئیل
 آمد]. می جباشد، [جبرئیل گاھی به صورت دحیه نزد پیامبر خدا 

شد، و بعد از آن نزد قوم خود رفت و گفت: سخن زدن با مرد و زن شما تا وقتی که مسلمان 
 ).٣٨ – ٣٧/ ٢نشوید، بر من حرام باشد، و ھمان بود که تمام قومش مسلمان شدند، (اإلصابه: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
کرد،  در نیمۀ روز به خانۀ کعبه طواف می سخالصه قصۀ حدیث این است که: سعد بن معاذ 

کند؟ گفت: من سعد ھستم، ابوجھل گفت: محمد  ابوجھل گفت: این کیست که به خانه طواف می
نمائی؟ سعد گفت:  کنی و باز آمده و با اطمینان خاطر به خانه طواف می و یارانش را حمایت می

برای سعد گفت: آوازت را بر سر ابوالحکم بلی، و ھمان بود که با ھم در آویز شدند، أمیه بن خلف 
[یعنی: ابوجھل] بلند مکن، زیرا او رئیس ھمین منطقه است، سعد گفت: اگر مرا از طواف کردن 
به خانۀ کعبه مانع شوی راه تجارت شام را بر رویت خواھم بست، و ھمین طور بین خود سخن رد 

شنیدم که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  کردند که سعد به قھر آمده و برای أمیه گفت: و بدل می
 ایشان تو را خواھند کشت...
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ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -۱۵۱۶ ُ  ريَِضَ بْن ُ�َمَر  ا�َّ نَّ  ،َماَ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

يُْت «: قَاَل 
َ
بُو َ�َقامَ  َصِعيٍد، يِف  ُ�ْتَِمِع�َ  انلَّاَس  َرأ

َ
وْ  َذنُوً�ا َ�َ�َعَ  بَْ�رٍ  أ

َ
، أ  َ�ْعِض  َوِ�  َذنُوَ�ْ�ِ

ُ  َضْعٌف، نَزِْعهِ  ُ  َ�ْغِفرُ  َوا�َّ
َ

َخَذَها ُ�مَّ  هل
َ
رَ  فَلَمْ  َغْرً�ا، �ِيَِدهِ  فَاْستََحالَْت  ُ�َمرُ  أ

َ
 يِف  َ�بَْقِر�ًّا أ

 ].٣٦٣٣[وراه ابلخاری:  »بَِعَطٍن  انلَّاُس  رَضََب  َحىتَّ  فَِر�َّهُ  َ�ْفِري انلَّاِس 
در خواب «فرودند:  جروایت است که پیامبر خدا  بعبدالله بن عمر از -۱۵۱۶

در  برخاست یک یا دو دلو آب کشید، و ساند، ابوبکر دیدم که مردم در جایی جمع شده
 ».آمرزد ، و خداوند برایش می)١(نمود ب کشیدنش گاھی ضعیف میآ

بعد از آن دلو را عمر گرفت، و دلو به دست عمر مبدل به مشکی شد، و من ھیچ «
کرد، کرده باشد، [آن قدر آب کشید]  سردار قومی را ندیدم کار شایستۀ را که عمر می

ھا را دوباره  ، [تا آن»ب خواباندندآکه حوض سرچاه را پر کرد، و مردم شتران را بر سر 
 .)٢(آب بدھند]

وْ  -٣٦ : باب: قَ اىلَ ۡ�َنآَءُهۡمۖ  َ�ۡعرِفُونَ  َكَما َ�ۡعرِفُونَُهۥ﴿لِ اهللا تَعَ
َ
 ّمِۡنُهمۡ  فَرِ�ٗقا �نَّ  �

 ﴾َ�ۡعلَُمونَ  َوُهمۡ  ٱۡ�َقَّ  َ�َۡكُتُمونَ 
را مانند فرزندان خود  جپیامبر خدا ﴿ ]: این قول خداوند متعال که:۳۶باب [

 ﴾شناسند... می

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -۱۵۱۷ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ نَّ  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
  َجاُءوا ايلَُهودَ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  َص�َّ  ا�َّ

ُ  فََذَكُروا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ 
َ

نَّ  هل
َ
ةً  ِمنُْهمْ  رَُجًال  أ

َ
ِ  رَُسوُل  لَُهمْ  َ�َقاَل  َزَ�يَا، َواْمَرأ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُدونَ  َما«: وََسلَّمَ  ِ
َ

نِ  يِف  اتلَّْوَراةِ  يِف  جت
ْ
وَن، َ�ْفَضُحُهمْ : َ�َقالُوا.  »الرَّْجمِ  َشأ ِ  َ�بْدُ  َ�َقاَل  َوُ�َْ�ُ  ا�َّ

 ساین ضعیف بودن در آب کشیدن، اشاره به کم بودن فتوحات در زمان خالفت ابوبکر صدیق -١
از یک طرف مشغول به  سدارد، و این چیز نقصی در منزلت وی نیست، زیرا ابوبکر صدیق

فتش کم بود، یعنی: دو سال و سه ماه و بیست روز ھای ردت بود، و از طرف دیگر مدت خال جنگ
 بود، از این جھت نتوانست شھرھای زیادی را فتح نماید.

است، که زمان خالفت  بگویند: در این حدیث اشاره به زمان خالفت ابوبکر و عمر بعضی می -٢
سالمی است گویند که مراد از آن، فتوحات ا ابوبکر، از زمان خالفت عمر کمتر بود، و دیگران می

 بیشتر بود.  سنسبت به زمان خالفت ابوبکر صدیق سکه در زمان خالفت عمر
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تَْوا الرَّْجمَ  ِ�يَها إِنَّ  َكَذْ�تُمْ : َسَالمٍ  ْ�نُ 
َ
وَها، بِاتلَّْوَراةِ  فَأ َحُدُهمْ  فَوََضعَ  َفنرََشُ

َ
 الرَّْجِم، آيَةِ  ىلَعَ  يََدهُ  أ

 
َ
ُ  َ�َقاَل  َ�ْعَدَها، َوَما اَ�بْلَهَ  َما َ�َقَرأ

َ
ِ  َ�بْدُ  هل إَِذا يََدهُ  فََرَ�عَ  يََدَك، اْرَ�عْ : َسَالمٍ  ْ�نُ  ا�َّ

 آيَةُ  ِ�يَها فَ
ُد، يَا َصَدَق : َ�َقالُوا الرَّْجِم، َمرَ  الرَّْجِم، آيَةُ  ِ�يَها ُ�َمَّ

َ
ِ  رَُسوُل  بِِهَما فَأ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 ].٣٦٣٥ ابلخاری:[رواه  فَرمُِجَا
آمده و  جروایت است که یھود نزد پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۵۱۷

 اند.  گفتد: مرد و زنی از ایشان زنا کرده
 ؟»بینید در تورات دربارۀ زنا چه می«ھا گفتند که:  برای از آن جپیامبر خدا 

 ند.ھا را سوا سازیم و شالق زده شو گفتند: اینکه آن
، حکم زنا در تورات سنگسار کردن )١(گوئید گفت: دروغ می سعبدالله بن سالم

 است.
گذاشت،  تورات را آوردند و باز کردند، یکی از یھودان دست خود را بر روی آیۀ رجم

 و ما قبل و ما بعد آن را خواند. 
، چون دست خود را برداشت، آیۀ رجم در گفت: دستت را بردار سعبدالله بن سالم

 زیر دستش بود. 
ت آیت رجم راوگوید، در ت راست مییھودان گفتند: یا رسول الله! عبدالله بن سالم 

 .)٢(امر نمودند، و آن دو زنا کار را سنگسار کردند جموجود است، و پیامبر خدا 

عبدالله بن سالم از یھود بنی قینقاع، و نامش الحصین بود، و بعد از اینکه مسلمان شد، او را  -١
 او را بشارت به جنت دادند.  جعبدالله نامیدند، و پیامبر خدا 

 ن حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق به ای -٢
گویند: اسالم در احصان شرط  ) با استناد بر این حدیث امام شافعی و امام احمد رحمھما الله می١ 

نیست، یعنی کسی که زنا کرد، ولو آنکه مسلمان نباشد، اگر (محصن) بود باید رجم گردد، و امام 
 جن قول پیامبر خدا شان ای گویند: اسالم شرط احصان است، و دلیل ابوحنیفه رحمھما الله می

، و از حدیث باب چنین جواب »کسی که به خدا شریک بیاورد محصن نیست«است که فرمودند: 
 دھند که این رجم به حکم تورات بود، و چون آیت جلد نازل گردید آن را منسوخ ساخت. می

گردد، بر کسانی که داخل سلطۀ  ) احکام اسالمی ھمانطوری که بر مسلمانان تطبیق می٢ 
گردد، ولی آیا این تطبیق الزامی است و یا اختیاری، بین  کنند نیز تطبیق می اسالمی زندگی می

گویند: این تطبیق اختیاری است، یعنی: (ولی  علماء اختالف نظر وجود دارد، جمھور علماء می
خواست تطبیق  خواست احکام اسالمی را نسبت به کفار تطبیق نماید، و اگر نمی امر) اگر می
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ؤ باب: -٣٧ كِنيَ  الِ سُ ِ هيَ  أَنْ  املُرشْ رِ ةً  ج النَّبِيُّ  مُ يُ آ آيَ اهُ فَ اقَ  مرَ قَ رِ الْ  انْشِ مَ  قَ

ها معجزۀ نشان بدهند و ایشان  برای آن جمشرکین که پیامبر خدا ]: طلب ۳۷باب [
 ها شق قمر را نشان دادند برای آن

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -۱۵۱۸ ُ  ريَِضَ  َمْسُعودٍ  بِْن  ا�َّ ِ  رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  الَقَمرُ  ا�َْشقَّ  :قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  ا�َّ
، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  تَْ�ِ [رواه ابلخاری:  »اْشَهُدوا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ِشقَّ

۳۶۳۶.[ 
ماه  جر خدا بمروایت است که گفت: در زمان پیا ساز عبدالله بن مسعود -۱۵۱۸

شھادت «و بر این معجزه]  فرمودند: [نگاه کنید، جپاره شد، و پیامبر خدا  دو
 .)١(»بدھید

َاِرِ�ّ ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ُعْرَوةَ  َ�نْ  -۱۵۱۹
ْ

نَّ : ابل
َ
ْ�َطاهُ « وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ
 ِدينَاًرا أ

ُ  �َْشرَتِي
َ

ُ  فَاْشرَتَى َشاًة، بِهِ  هل
َ

، بِهِ  هل ُ  فََداَع  وََشاٍة، بِِدينَارٍ  وََجاَءهُ  بِِدينَاٍر، إِْحَداُهَما َ�بَاعَ  َشاَ�ْ�ِ
َ

 هل
َ�ةِ  رَبَ

ْ
اَب  اْشرَتَى لَوِ  َوَ�نَ  َ�يِْعِه، يِف  بِال َ  ].٣٦٤٢[رواه ابلخاری:  »ِ�يهِ  لََر�ِحَ  الرتُّ

به دستش دیناری دادند تا  جروایت است که پیامبر خدا  ساز عروۀ بارقی -۱۵۱۹
 شان گوسفندی بخرد. برای

رید، یکی را به یک دینار فروخت و خشان به یک دینار دو گوسفند  برای سعروه
آورد، و ایشان در خرید و فروشش دعای برکت  جدیگری را با یک دینار نزد پیامبر خدا 

 .)٢ (کرد خرید فائده می کردند، و از آن وقت به بعد اگر خاک را می

گویند:  اید، امام ابوحنیفه و اصحابش و زھری و مجاھد رحمھم الله با تفصیلی که دارند میننم
 تطبیق احکام اسالمی نسبت به کافر (ولی امر) واجب است. 

را ابن  جآنان پیامبر خدا  -چون کفار این معجزه را دیدند گفتند: این سحر ابن ابی کبشه است،  -١
باشند، از این  گفتند باید مسافرینی را که در شھرھای دیگر میو با خود  –گفتند  ابی کبشه می

ایم، دیده بودند، این عمل راست است، ورنه او ما  ھا چیزی را که ما دیده چیز پرسان کنید، اگر آن
را سحر کرده است، و چون از مسافرین در این مورد پرسان نمودند، گفتند: بلی، پاره شدن مھتاب 

 را دیده بودیم.
اند که: بیع فضولی جواز دارد، ولی منوط اجازه مالک است،  ء با استناد بر این حدیث گفتهعلما -٢

کند، ورنه باطل است، و بیع فضولی عبارت از بیعی است که انسان  اگر اجازه داد صحت پیدا می
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اش بفروشد، و یا بدون اجازه برایش چیزی بخرد، که در این  مال شخص دیگری را بدون اجازه
کند، ورنه باطل  اگر جانب مقابل اجازه بدھد، آن عقد صحت پیدا می –طوری که گفتیم  –ورت ص

 است.
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