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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست

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

 ١ .................................................. شصحابه فضائل]: ۵۶[ کتاب
 ١ ........................................................ ]سقیصد ابوبکر مناقب]: [۱[ باب
 ١٠ ...................................................... سخطاب بن عمر مناقب]: ۲[ باب

 ١٢ ..................................................... سعفان بن عثمان مناقب]: ٣[ باب

 ١٤ .................................................. سطالب یاب بن یعل مناقب]: ٤[ باب

 ١٦ .................................................... ج خدا امبریپ اقارب مناقب]: ٥[ باب

 ١٧ .................................................. س داللهیعب بن طلحه صفت]: ٦[ باب

 ١٨ ........................................ ج یُزھر وّقاص یاب ابن سعد مناقب]: ٧[ باب

 ١٩ ................................................ ج خدا امبریپ یدامادھا صفت]: ٨[ باب

 ٢١ ..................... ()ج خدا امبریپ ۀشد آزارد غالم حارثه بن دیز مناقب]: ٩[ باب

 ٢٣ ....................................................... سدیز بن اسامه صفت]: ۱۰[ باب

 ٢٤ ................................................ بعمر بن عبدالله مناقب]: ۱۱[ باب

 ٢٥ ................................................... بَفهیوحَذ  عّمار مناقب]: ١٢[ باب

 ٢٧ ............................................... سجراح بن دهیعب ابو مناقب]: ١٣[ باب

 ٢٨ ................................................ بنیحس و حسن مناقب]: ١٤[ باب

 ٣٠ ..................................................... بعباس ابن لتیفض]: ۱۵[ باب

 ٣١ ....................................................... سولید خالدبن مناقب]: ١٦[ باب

 ٣٢ ...................................سفهیابوُحَذ  ۀشد آزاد غالم سالم مناقب]: ١٧[ باب

 ٣٢ ...........................................................لعائشه فضیلت]: ١٨[ باب

 ٣٣ ................................................................... انصار مناقب]: ۱۹[ باب

 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ب 

 از یشخص من بود ینم ھجرت لتیفض اگر« که ج خدا امبریپ ۀگفت نیا]: ۲۰[ باب
 ٣٤ ................................................................................. »بودم انصار

 ٣٥ ..................................................... است مانیا از انصار حب]: ۲۱[ باب

 نیتر محبوب از نزدم در شما« که انصار یبرا ج خدا امبریپ قول نیا]: ۲۲[ باب
 ٣٥ ........................................................................... »دیھست مردمان

 ٣٦ ...................................................... انصار یھاخانه لتیفض]: ٢٣[ باب

] کوثر[ نھر سر بر تا دیکن صبر« که انصار یبرا: ج خدا امبریپ قول نیا]: ٢٤[ باب
 ٣٧ ........................................................................ »دینمائ مالقات مرا

 حیترج خود بر را گرانید ھستند محتاج آنکه با﴿: که خداوند قول نیا]: ٢٥[ باب
 ٣٨ ................................................................................... ﴾دھند یم

چشم ھا آن بدکار از و قبول ھا آن کوکارین از« که ج خدا امبریپ قول نیا]: ۲۶[ باب
 ٣٩ ................................................................................ »دیکن یپوش

 ٤١ ....................................................... سمعاذ سعدبن مناقب]: ٢٧[ باب

ب مناقب]: ۲۸[ باب
ٌ
 ٤٢ ....................................................... سکعب بن یأ

 ٤٢ ....................................................... سثابت بن دیز مناقب]: ۲۹[ باب

 ٤٣ ........................................................... سطلحه ابو مناقب]: ۳۰[ باب

 ٤٤ .................................................. سسالم بن عبدالله مناقب: ]۳۱[ باب

 ٤٦ ...... لجهیخد لتیفض و را، جهیخد ج خدا امبریپ گرفتن نکاح به]: ۳۲[ باب

 ٤٩ ................................................ لعتبه دختر ھند مناقب]: ۳۳[ باب

 ٥٠ ............................................ سلینف بن عمرو بن دیز ثیحد]: ۳۴[ باب

 ٥١ ................................................................. تیجاھل زمان]: ۳۵[ باب

 ٥٣ .......................................................... ج خدا امبریپ بعثت]: ۳۶[ باب

 متحمل مکه در نیمشرک از صحابه و ج خدا امبریپ که را ییھا مشقت]: ۳۷[ باب
 ٥٤ ..................................................................................... دندیگرد

 ٥٤ ..................................................................... جن ۀدربار]: ٣٨[ باب

 ٥٦ .............................................................. حبشه به ھجرت]: ۳۹[ باب

 ٥٧ .................................................................. ابوطالب ۀقص]: ٤٠[ باب

 



 ج   فهرست

 ٥٩ ................................................................... اسراء ثیحد]: ۴۱[ باب

 ٦٠ ........................................................................... معراج]: ٤٢[ باب

یو با کردن یعروس و نهیمد به آمدن و عائشه، با ج خدا امبریپ ازدواج]: ۴۳[ باب
 ............................................................................................... ٧٠ 

 ٧٢ ....................... منوره ۀنیمد به شصحابه و ج خدا امبریپ ھجرت]: ۴۴[ باب

 ٨٣ .......................... نهیمد به شانیھا صحابه و ج خدا امبریپ قدوم]: ۴۵[ باب

 ٨٤ ................................ مناسک یادا از بعد مکه، در مھاجر اقامت]: ۴۶[ باب

 ٨٥ ................نهیمد به شانآمدن ھنگام ج خدا امبریپ نزد ھودی آمدن]: ۴۷[ باب

 ٨٧ ............................................................ غزوات]: ٥٧[ کتاب

 ٨٧ ..................................................................... َرهیْ ُعَش  ۀغزو]: ١[ باب

 استغاثه خود پروردگار از که یوقت آن﴿: که خداوند قول نیا]: ۲[ باب
 ٨٨ ............................................................................... ﴾...دیکرد یم

 ٨٩ .............................................................. بدر اصحاب ۀشمار]: ۳[ باب

 ٩٠ ............................................................ ابوجھل شدن کشته]: ۴[ باب

 ٩٢ .................................................. بدر درجنگ مالئکه اشتراک]: ۵[ باب

 ٩٣ ...................................................................................... ]٦[ باب

 ٩٩ .......................... ج خدا امبریپ به ھا آن انتیخ و ریالنض یبن ۀقص]: ٧[ باب

 ١٠٢ ............................................... اشرف بن کعب] شدن کشته]: [۸[ باب

قیالُحقَ  یاب بن سالم ای و الُحَقیق، یاب بن عبدالله رافع ابو شدن کشته]: ۹[ باب
 ............................................................................................. ١٠٥ 

 ١٠٨ ..................................................................... ُاُحد ۀغزو]: ۱۰[ باب

 جھاد از که داشتند قصد شما از گروه دو که آور ادیب را یزمان آن﴿]: ١١[ باب
 ١٠٩ ........................................................................ ﴾...بکشند دست

 ١١٠ . ﴾... ای و پذیرد یم را ھا آن ۀتوب ای خداوند ست،ین تو دست به کار﴿]: ١٢[ باب

 ١١١ ......................................... سعبدالمطلب بن حمزه شھادت]: ۱۳[ باب

 ١١٣ .............................. ُاُحد جنگ در ج خدا امبریپ شدن مجروح]: ۱۴[ باب

 ١١٤ ........................... رفتندیپذ را رسولش و خدا دعوت که یکسان]: ۱۵[ باب

 



 )پنجمفیض الباری (جلد     د 

 ١١٥ ........................................ است احزاب ۀغزو که خندق ۀغزو]: ۱۶[ باب

 ١١٧ ........ ظهیُقر یبن یسو به رفتن و احزاب از ج خدا امبریپ بازگشتن]: ۱۷[ باب

 ١١٨ ............................................................ الرقاع ذات ۀغزو]: ۱۸[ باب

 ١٢١ ............. باشد عیسیمر ۀغزو که ُخزاعه قوم از المصَطلق یبن ۀغزو]: ۱۹[ باب

 ١٢٢ .................................................................... انمار ۀغزو]: ٢٠[ باب

 ریز که یمؤمنان از خداوند﴿: که متعال خداوند قول نیا و هیبیحد ۀغزو]: ۲۱[ باب
 ١٢٢ ................................................. ﴾شد یراض کردند عتیب تو با درخت

 ١٢٧ ............................................................... َقرد ذات ۀغزو]: ۲۲[ باب

 ١٢٨ ................................................................... بریخ ۀغزو]: ۲۳[ باب

 ١٣٩ ................................................................. یقضائ ۀعمر]: ۲۴[ باب

 ١٣٩ .................................................شام نیسرزم از مؤته ۀغزو]: ۲۵[ باب

 ١٤٠ .............ُحَرَقات یسو به را دیز بن اسامه ج خدا امبریپ فرستادن]: ۲۶[ باب

 ١٤٢ ................. ]یھجر ھشتم سال[ رمضان ماه در] مکه[ فتح ۀغزو]: ۲۷[ باب

 ١٤٣ ................. کردند؟ نصب کجا را رقیب فتح روز در ج خدا امبریپ]: ۲۸[ باب

 ١٤٧ .................................................................................. ]۲۹[ باب

 به را شما شما، بودن اریبس که یھنگام ن،یحن روز و﴿: که ندخداو قول]: ۳۰[ باب
 ١٤٩ ....................................................................... ﴾...داشت وا غرور

 ١٤٩ ................................................................. اوطاس ۀغزو]: ۳۱[ باب

 ١٥١ ......................................... ھشتم سال شوال در طائف ۀغزو]: ۳۲[ باب

 ١٥٥ ....... مهیجذ یبن یسو به را دیول بن خالد ج خدا امبریپ فرستادن]: ۳۳[ باب

ز ابن علقمه و یسھم ۀُحذاف بن عبدالله گروه]: ۳۴[ باب  شیبرا که یُمدِلج ُمَجزَّ
 ١٥٦ ............................................................. ندیگو یم زین یانصار گروه

 ١٥٧ ........الوداع حجة از شیپ منی یسو به معاذ و یموس ابو فرستادن]: ۳۵[ باب

 ١٦١ ............منی به بدیول بن خالد و طالب یاب بن یعل فرستادن]: ۳۶[ باب

 ١٦٤ ........................................................... الَخَلَصه یذ ۀغزو]: ۳۷[ باب

 ١٦٥ .................................................. منی طرف به ریجر رفتن]: ۳۸[ باب

 ١٦٦ ............................................................ البحر فیِس  ۀغزو]: ۳۹[ باب

 



 ه   فهرست

 ١٦٨ ...................................................... حصن بن نهییع ۀغزو]: ٤٠[ باب

ال بن ُثمامه ثیحد و فهیحن یبن وفد]: ۴۱[ باب ١٦٨ .................................. أث 

 ١٧٣ ............................................................. نجران اھل ۀقص]: ۴۲[ باب

 ١٧٤ ................................................ منی اھل و ھا یاشعر آمدن]: ۴۳[ باب

 ١٧٦ .................................................................. الوداع حجة]: ۴۴[ باب

 ١٧٩ .............................. است پرمشقت غزوه ھمان که تبوک غزوه]: ۴۵[ باب

 سه آن بر و... ﴿: که متعال خداوند قول نیا و ،سمالک بن کعب ثیحد]: ۴۶[ باب
 ١٨١ ............................................................... ﴾نمودند تخلف که ینفر

 ١٩٣ ................................. صریق و یِکسر یبرا ج خدا امبریپ ۀنام]: ۴۷[ باب

 ١٩٤ ............................................... ج خدا امبریپ وفات و مرض]: ۴۸[ باب

 ٢٠١ ......................................................... ج خدا امبریپ وفات]: ۴۹[ باب

 ٢٠٣ ........................................................... ریتفس]: ۵۸[ کتاب

 ٢٠٣ ................................ است آمده الکتاب فاتحه مورد در که آنچه]: ۱[ باب

 ٢٠٥ ................................................................... بقره ۀسور

 قرار یانیھمتا خدا یبرا د،یدان یم که یحال در﴿: وجل عز خداوند قول]: ۲[ باب
 ٢٠٦ ................................................................................. ﴾دیدھ یم

 بر را یَسْلوَ  و وَمّن  میداد قرار هیسا شما بر را ابر﴿: وجل عزَّ  خداوند قول]: ۳[ باب
 ٢٠٧ ..................................................................... ﴾میساخت نازل شما

﴾دیشو داخل هیقر نیا به: میگفت که یھنگام و﴿: وجل عز خداوند قول]: ۴[ باب
 ............................................................................................. ٢٠٨ 

 آنکه مگر م،یبر ینم ادی از ای و نسخ را یۀآ چیھ ما﴿: متعال خداوند قول]: ۵[ باب
 ٢٠٩ ............................................................ ﴾میآور را آن از یبھتر زیچ

 نموده انتخاب فرزند خود یبرا خداوند: گفتند و﴿: وجل  عزَّ  قوله]: ۶[ باب
 ٢١٠ .................................................................................. ﴾...است

 ٢١١ ...... ﴾دیدھ قرار نماز گاهیجا را میابراھ مقام﴿: وجلَّ  عزَّ  خداوند قول]: ۷[ باب

 



 )پنجمفیض الباری (جلد     و 

 است شده نازل ما بر که آنچه به و خدا به که دیبگوئ﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۸[ باب
 ٢١٢ ............................................................................﴾میآورد مانیا

 مردمان بر تا میداد قرار انهیم امت را شما گونه نیا و﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۹[ باب
 ٢١٣ ............................................................................. ﴾دیباش شاھد

 ٢١٤ ................ ﴾آمدند مردم که دیائیب آنجا از سپس﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۱۰[ باب

 یکین ایدن در ما یبرا! پروردگارا: ندیگو یم مردم از یبعض﴿: یتعال قوله]: ۱۱[ باب
 ٢١٤ ..............................................................................﴾...فرما عطا

 ٢١٥ ............... ﴾خواھند ینم یزیچ اصرار به مردم از﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۱۲[ باب

 ٢١٥ .............................................................. عمران آل ۀسور

 و کتابند، اساس که روشن است یاتیآ قرآن از یبخش﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۱۳[ باب
 ٢١٦ .............................................................. ﴾است مبھم آن از یبخش

 را خود یھا سوگند و یالھ مانیپ که یکسان قیتحق به﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۱۴[ باب
 ٢١٧ .........................................................﴾...فروشند یم یاندک یبھا به

 ٢١٨ ... ﴾...اند شده جمع شما ضد بر مردمان قیتحق به﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۱۵[ باب

 دیخواھ فراوان آزار مشرکان و کتاب اھل زبان از و﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ١٦[ باب
 ٢٢٠ .................................................................................... ﴾دیشن

 ٢٢٣ ..... ﴾شوند یم شاد کردارشان از که آنان مبر گمان﴿:وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۱۷[ باب

 ٢٢٤ ................................................................... نساء ۀسور

 کرده عدالت مانیتی درباره که دیدیترس یم اگر و﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۱۸[ باب
 ٢٢٥ ............................................................................ ﴾...دیتوان ینم

 ٢٢٦ ..... ﴾کند یم سفارش شما اوالد ۀدربار را شما خدا﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۱۹[ باب

 ٢٢٧ ............... ﴾کند ینم ظلم ذره کی ۀانداز به خداوند﴿: یتعال قوله]: ۲۰[ باب

 را یشاھد یامت ھر از که یھنگام است چگونه پس﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۲۱[ باب
 ٢٢٩ .......................................................................... ﴾میگردان حاضر

 



 ز   فهرست

 در کردند، شانیا ارواح قبض فرشتگان که آنان نهیآئ ھر﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۲۲[ باب
 ٢٣٠ ...............................................﴾...بودند کننده ستم خود بر که یحال

- م،یفرستاد یوح نوح بر که یمثل میفرستاد یوح تو بر ما﴿: یتعال قوله]: ۲۳[ باب
 ٢٣١ ................................................... ﴾را مانیسل و ھارون و ونسی و -تا

 ٢٣١ .................................................................. مائده ۀسور

 نازل تو بر تو پروردگار طرف از که را آنچه! امبریپ یا﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۲۴[ باب
 ٢٣٢ ........................................................................... ﴾کن ابالغ شد،

 شما یبرا خدا که را زهیپاک یزھایچ! مسلمانان یا﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۲۵[ باب
 ٢٣٣ ................................................ ﴾دیندھ قرار حرام است ساخته حالل

 از یدیپل وازالم، ھا، بت و قمار و شراب که قیتحق به﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۲۶[ باب
 ٢٣٤ ..................................................................... ﴾است طانیش عمل

 شود، آشکارا شما یبرا اگر د،ینکن پرسان زیچ ھر از﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۲۷[ باب
 ٢٣٥ ..................................................................... ﴾کند یم تان نیغمگ

 ٢٣٦................................................................... انعام ۀسور

 یعذاب شما بر شما سر یباال از که است قادر خدا! بگو﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۲۸[ باب
 ٢٣٧ .................................................................................. ﴾بفرستد

 است، کرده شان تیھدا خدا که ھستند یکسان ھا آن﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۲۹[ باب
 ٢٣٨ ....................................................... ﴾کن یرویپ ھا آن تیھدا از پس

 دهیپوش چه و باشد آشکارا چه فحشاء یکارھا به﴿: که وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۳۰[ باب
 ٢٣٩ ........................................................................... ﴾دینشو کینزد

 ٢٣٩ .................................................................. اعراف ۀسور

 ٢٤٠ ............ ﴾بده فرمان یکین به و کن، شهیپ را گذشت﴿: یتعال قوله]: ۳۱[ باب

 ٢٤٠ ................................................................... انفال ۀسور
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 از نید تمام و رد،یپذ انیپا] شرک[ ۀفتن تا دیکن کاریپ ھا آن با﴿: که قوله]: ۳۲[ باب
 ٢٤١ ............................................................................ ﴾باشد خدا آن

 ٢٤١ ................................................................... براءه ۀسور

﴾نمودند اعتراف خود گناھان به که یگرید گروه و... ﴿: یتعال قوله]: ۳۳[ باب
 ............................................................................................. ٢٤٢ 

 ٢٤٣ .................................................................... هود ۀسور

 ٢٤٣ .............................. ﴾بود آب بر او عرش و...﴿: که یتعال قوله]: ۳۴[ باب

 ستمگاران ارید که آنگاه ردیگ یم سخت نیچن پروردگارت﴿: یتعال قوله]: ۳۵[ باب
 ٢٤٤ .............................................................. ﴾دینما گرفتار عذاب به را

 ٢٤٥ ................................................................... حجر ۀسور

 ٢٤٥ ............ ﴾کنند یم سمع استراق که یھائ آن مگر... ﴿: یتعال قوله]: ۳۶[ باب

 ٢٤٧ .................................................................... نحل ۀسور

 ٢٤٧﴾دیرس یم یزندگ امیا نیبدتر به انیشما از یبعض و...﴿: یتعال قوله]: ۳۷[ باب

 ٢٤٨ ........................................................... لیاسرائ یبن ۀسور

 ۀبند او و م،ینمود حمل یبرکشت نوح با که اند یکسان یۀذر﴿: یتعال قوله]: ٣٨[ باب
 ٢٤٨ ........................................................................ ﴾بود یگذار شکر

 ٢٥٣ .. ﴾ندیبرگز) محمود مقام( به را تو خداوند که بسا چه﴿: یتعال قوله]: ۳۹[ باب

 ٢٥٣ ................ ﴾آھسته نه و بخوان بلند نه را خود نماز﴿: یتعال قوله]: ۴۰[ باب

 ٢٥٤ ................................................................... کهف ۀسور

 کافر پروردگارشان یلقا و اتیآ به که اند یکسان ھا نیا﴿: یتعال قوله]: ۴۱[ باب
 ٢٥٤ .................................................................................... ﴾شدند

 ٢٥٥ ................................................................... میمر ۀسور

 ٢٥٥ ........................ ﴾حذردار بر امتیق روز از را ھا آن﴿: یتعال قوله]: ٤٢[ باب

 



 ط   فهرست

 ٢٥٦ .................................................................... نور ۀسور

 جز و کنند یم زنا به متھم را خود ھمسران که یکسان﴿: یتعال قوله]: ۴۳[ باب
 ٢٥٧ ......................................................... ﴾...ندارند یگرید شاھد خود،

 را خدا مرتبه چھار که دارد باز خود از را عذاب تواند یم زن﴿: یتعال قوله]: ۴۴[ باب
 ٢٥٩ .......................................................................... ﴾...ردیبگ شاھد

 ٢٦١ ..................................................................فرقان ۀسور

﴾شوند یم دهیکش دوزخ یسو به خود یرو بر که یکسان﴿: یتعال قوله]: ۴۵[ باب
 ............................................................................................. ٢٦٢ 

 ٢٦٢ .................................................................... روم ۀسور

 ٢٦٣ ...................................... ﴾شد مغلوب روم الم،﴿: یتعال قوله]: ۴۶[ باب

 ٢٦٥ ................................................................. سجده ۀسور

 ییزھایچ چه شیبرا] جنت در[ که داند ینم کس چیھ﴿: یتعال قوله]: ۴۷[ باب
 ٢٦٥ .................................................................... ﴾است شده اندوخته

 ٢٦٦ ..................................................................احزاب ۀسور

 ریتاخ به یخواست که را ھمسرانت از کی ھر نوبت﴿: یتعال قوله]: ۴۸[ باب
 ٢٦٦ ............................................................................... ﴾...انداز یب

 ٢٦٧ ......﴾دینشو داخل امبریپ یھا خانه به! مؤمنان یا﴿: وجل عزَّ  قوله]: ۴۹[ باب

 ٢٦٨ ..... ﴾...دیساز پنھان ای و کرده آشکار را یزیچ اگر﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۵۰[ باب

﴾...فرستند یم درود امبریپ بر فرشتگانش و خداوند﴿: وجل عزَّ  قوله]: ۵۱[ باب
 ............................................................................................. ٢٦٩ 

 و کردند، تیاذ را یموس که دینباش یکسان مانند﴿: که وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۵۲[ باب
 ٢٧١ .............................................................. ﴾ساخت مبرا را او خداوند

 ٢٧١ .................................................................... سبا ۀسور
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 یعذاب وقوع از شیپ را شما که یرسان میب مگر ستین او﴿: یتعال قوله]: ٥٣[ باب
 ٢٧٢ ...................................................... ﴾دھد یم ھشدار است، دیشد که

 ٢٧٣ ................................................................... ُزمر ۀسور

﴾...دیا کرده اسراف خودتان انیز بر که من بندگان یا﴿: یتعال قوله]: ۵۴[ باب
 ............................................................................................. ٢٧٣ 

 ٢٧٤ .... ﴾ندادند ارزش بود اش ستهیشا که یطور را خدا و﴿: یتعال قوله]: ۵۵[ باب

 در که یکسان ھمه شود یم دهیدم صور در که یھنگام و﴿: یتعال قوله]: ۵۷[ باب
 ٢٧٥ ........................................ ﴾شوند یم ھوش یب ھستند نیزم و ھا آسمان

 ٢٧٦ ................................................................ یشور ۀسور

 ٢٧٧ .............................. ﴾یشاوندیخو محبت جز﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۵۸[ باب

 ٢٧٨ ................................................................. ُدخان ۀسور

﴾میآور یم مانیا کن دور ما از را عذاب نیا! پروردگارا﴿: وجلَّ  عزَّ  قوله]: ۵۹[ باب
 ............................................................................................. ٢٧٨ 

 ٢٧٩.................................................................. هیجاث ۀسور

 ٢٧٩ ...... ﴾کند ینم ھالک یگرید زیچ عتیطب جز را ما و﴿: یتعال قوله]: ۶۰[ باب

 ٢٧٩................................................................. احقاف ۀسور

 در ھا آن نیزم سر طرف به ابر که نمودند مشاھده چون﴿: یعالت قوله]: ۶۱[ باب
 ٢٨٠ ..................................................................... ﴾...است آمدن حال

 ٢٨٠ .................................................................. محمد ۀسور

 ٢٨١ ....................... ﴾دیکن یم قطع را خود رحم ۀوصل﴿: یتعال قوله]: ۶۲[ باب

 ٢٨٢.................................................................... )ق( ۀسور

 ٢٨٣ ................ ؟﴾ھست ھم نیا از ادتریز ایآ: دیگو یم و﴿: یتعال قوله]: ۶۳[ باب

 ٢٨٤ ................................................................... طور ۀسور

 



 ك   فهرست

 ٢٨٥ ............... ﴾شده نوشته کتاب به و طور به قسم﴿: که یتعال قوله]: ۶۴[ باب

 ٢٨٥ .................................................................... نجم ۀسور

 ٢٨٦ ................................ ؟﴾دیدید را یعز و الت ایآ﴿: یتعال قوله]: ۶۵[ باب

 ٢٨٧ ................................................................... قمر ۀسور

 بتیمص امتیق روز و است امتیق روز ھا آن موعد بلکه﴿: یتعال قوله]: ۶۶[ باب
 ٢٨٧ ......................................................................﴾است تر تلخ و بارتر

 ٢٨٧ ............................................................... الرحمن ۀسور

 ٢٨٨ ........ ﴾است گرید بوستان دو بوستان، دو نیا از ریغ﴿: یتعال قوله]: ۶۷[ باب

 ٢٨٨ ................. ﴾اند مستور ھا پرده سرا در که ییحورھا﴿: یتعال قوله]: ۶۸[ باب

 ٢٨٩................................................................ممتحنه ۀسور

 انتخاب دوست خود یبرا را خود دشمن و من دشمن﴿: یتعال قوله]: ۶۹[ باب
 ٢٨٩ .................................................................................... ﴾دینکن

 عتیب تو با که آمدند تو نزد مسلمان یھا زن که یھنگام﴿: یتعال قوله]: ۷۰[ باب
 ٢٩٠ .................................................................................. ﴾...کنند

 ٢٩٢ .................................................................. جمعه ۀسور

 زین وستندینپ ھا آن به که یگرید مردم در] را ج امبریپ[ و﴿: یتعال قوله]: ۷۱[ باب
 ٢٩٢ ........................................................................ ﴾میساخت مبعوث

 ٢٩٣ .............................................................. منافقون ۀسور

 میدھ یم شھادت: گفتند و آمده تو نزد منافقان که آنگاه﴿: یتعال قوله]: ۷۲[ باب
 ٢٩٤ ............................................................ ﴾یھست خدا فرستاده تو که

 ٢٩٥ ................................................................. میتحر ۀسور

 است کرده حالل تیبرا خدا که را ییزھایچ چرا! امبریپ یا﴿: یتعال قوله]: ٧٣[ باب
 ٢٩٦ ....................................................................... ﴾یگردان یم حرام
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 ٢٩٦ .....................................................................قلم ۀسور

 ٢٩٧ ................... ﴾است رسوا آن از بعد که یتوز نهیک﴿: یتعال قوله]: ۷۴[ باب

﴾شوند دعوت کردن سجده به و ردیگ باال کار که یروز﴿: یتعال قوله]: ۷۵[ باب
 ............................................................................................. ٢٩٧ 

 ٢٩٨................................................................ نازعات ۀسور

 ٢٩٨.................................................................. عبس ۀسور

 ٢٩٩ .............................................................. نیمطفف ۀسور

﴾ستندیا یم انیجھان پروردگار حضور در مردم که یروز﴿: یتعال قوله]: ۷۶[ باب
 ............................................................................................. ٣٠٠ 

 ٣٠٠ ................................................................ انشقاق ۀسور

 ٣٠١ .......................... ﴾گذراند یم را حساب یآسان به﴿: یتعال قوله]: ۷۷[ باب

 ٣٠١ ............... ﴾شد دیخواھ مواجه یگوناگون حاالت به﴿: یتعال قوله]: ۷۸[ باب

 ٣٠٢ ................................................................. شمس ۀسور

 ٣٠٢ .................................................................................. ]٧٩[ باب

 ٣٠٣ .................................................................... علق ۀسور

 ٣٠٤ ...................... ﴾...برندارد دست کارش نیا از اگر﴿: یتعال قوله]: ۸۰[ باب

 ٣٠٤ ................................................................... کوثر ۀسور

 ٣٠٥ .................................................................................. ]۸۱[ باب

 ٣٠٦ .................................................................... فلق ۀسور

 ٣١٥ ..................................................... قرآن فضائل]: ٥٩[ کتاب

 ٣١٥ ........... ]بود چه[ شد نازل که یزییچ اول دیگرد نازل چگونه یوح]: ١[ باب

 ٣١٦ ........................................ است شده نازل حرف ھفت بر قرآن]: ۲[ باب

 ٣١٨ ...................... کرد یم عرضه ج خدا امبریپ یبرا را قرآن لیجبرئ]: ۳[ باب

 



 م   فهرست

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ لتیفض]: ۴[ باب َحدٌ  �َّ
َ
 ٣١٩ ................................................. ﴾أ

 ٣٢٠ ............................................................... معوذات لتیفض]: ۵[ باب

 ٣٢١ ....................... قرآن قراءت وقت در خاطر آرامش و مالئکه نزول]: ۶[ باب

 ٣٢٣ ................................................. قرآن یقار به خوردن غبطه]: ۷[ باب

 ٣٢٣ .... آموزد یم گرانید به و آموخته را قرآن که است یکس شما نیبھتر]: ۸[ باب

 ٣٢٤ ....................................... آن نمودن تکرار و قرآن کردن حفظ]: ۹[ باب

 ٣٢٥ .......................................................قراءت در دنیکش مد]: ۱۰[ باب

 ٣٢٦ ..................................................... قراءت در یآواز خوش]: ۱۱[ باب

 ٣٢٦ ..................................... شود؟ خوانده قرآن وقت قدر چه در]: ۱۲[ باب

 ٣٢٨ .......... خواند یم یزیچ مقابل در ای و یربائ را قرآن که یکس گناه]: ۱۳[ باب

 
 

 تایپ و صفحه آرایی:
 گروه فنی مجموعه موحدین

 
contact@mowahedin.com

 





 
 

 وريض عنهم ج يِّ بِ النَّ  ابِ حَ صْ أَ  لِ ائِ ضَ كتاب فَ  -٥٦

 شفضائل صحابه :]۵۶[ کتاب

ْصَحابِهِ «
َ
ْو َرآُه ِمَن الُمْسِلِمَ�، َ�ُهَو ِمْن أ

َ
 .»َوَمْن َصِحَب انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، أ

صحبت شده باشد، و یا ایشان را دیده باشد،  ھم ج مسلمانی که با پیامبر خدا«
 ».صحابه است

 ]سباب: [مناقب أبو بكر -١

 ]سمناقب ابوبکر صدیق[ :]۱باب [

ٌة انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  ريض اهللا عنه ُجبَْ�ِ بِْن ُمْطِعمٍ  َ�نْ  -١٥٢٠
َ
تَِت اْمَرأ

َ
قَاَل: أ

ِْه،
َ

ْن تَرِْجَع إيِل
َ
َمَرَها أ

َ
�ََّها َ�ُقوُل: الَموَْت، فَأ

َ
ِجْدَك؟ َك�

َ
يَْت إِْن ِجئُْت َولَْم أ

َ
َرأ

َ
َص�َّ قَاَل  قَالَْت: أ

بَا بَْ�رٍ «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
يِت أ

ْ
ِديِ� فَأ ِ

َ
 .]۳۶۵۹[رواه ابلخاری:  »إِْن لَْم جت

آمد، به  جروایت است که گفت: زنی نزد پیامبر خدا  ساز جبیر بن مطعم -١٥٢٠
 او امر کردند که بازھم نزدشان بیاید.

گویا که مرگ را درنظر  -آن زن گفت: به من بگوئید اگر آمدم و شما را ندیدم؟ 
 -داشت 

 .)١(»بیا ساگر مرا نیافتی نزد ابوبکر«فرمودند:  جپیامبر خدا 

صراحت کامل دارد، و در معجم اسماعیلی  جبعد از پیامبر خدا  ساین حدیث بر جانشینی ابوبکر -١
چیزی فروخت، آن شخص گفت: اگر اجل  جنشینی برای پیامبر خدا  آمده است که شخص بادیه

دھد؟  دھد؟ فرمودند: ابوبکر، پرسید: بعد از وی قرض را که می شما رسید، قرض را که می
 فرمودند: عمر.

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢

ار ريض اهللا عنه قَ  َ�نْ  -١٥٢١  اَل: َ�مَّ
َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوَما َمَعُه إِال يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
َرأ

بُو بَْ�رٍ مَخْ 
َ
تَاِن، َوأ

َ
ْ�بٍُد َواْمَرأ

َ
 ].۳۶۶۰[رواه ابلخاری:  »َسُة أ

تی دیدیم که با را در وق ج روایت است که گفت: پیامبر خدا ساز عمار -١٥٢١
 .)١(کس دیگری نبود سایشان جز پنج غالم و دو زن و ابوبکر

ُ َ�نُْه، قَاَل:  -۱۵٢٢ رَْداِء ريَِضَ ا�َّ يِب ادلَّ
َ
ُكنُْت َجالًِسا ِعنَْد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َ�ْن أ

بَْدى َ�ْن ُرْكبَِتِه، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اهللاُ 
َ
بُو بَْ�ٍر آِخًذا بَِطَرِف ثَْو�ِِه َحىتَّ أ

َ
ْ�بََل أ

َ
َم، إِْذ أ

 وََسلَّ
ا َصاِحبُُ�ْم َ�َقْد اَغَمرَ «َعلَيِْه وََسلََّم:  مَّ

َ
ٌء، فََسلََّم َوقَاَل » أ اِب يَشْ : إِ�ِّ اَكَن بَيِْ� َوَ�ْ�َ ابِْن اخلَطَّ

َْك، َ�َقاَل: 
َ

ْ�بَلُْت إيِل
َ
، فَأ َّ ىَب يلَعَ

َ
ْن َ�ْغِفَر يِل فَأ

َ
ُُه أ تلْ

َ
ِْه ُ�مَّ نَِدْمُت، فََسأ

َ
رْسَْعُت إيِل

َ
ُ لََك «فَأ َ�ْغِفُر ا�َّ

بَا بَْ�رٍ 
َ
 » يَا أ

َ
بُو بَْ�ٍر؟ َ�َقالُوا: َال، ثََالثًا، ُ�مَّ إِنَّ ُ�َمَر نَِدَم، فَأ

َ
�ََّم أ

َ
َل: �

َ
يِب بَْ�ٍر، فََسأ

َ
َل أ ىَت َمْ�ِ

 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فََسلََّم، فََجَعَل وَْجُه انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 
َ

ىَت إِىل
َ
ُر، فَأ  َ�تََمعَّ

بُو بَْ�ٍر، فََجثَا ىلَعَ 
َ
ْشَفَق أ

َ
، َحىتَّ أ ِ�ْ�َ ْظلََم، َمرَّ

َ
نَا ُكنُْت أ

َ
ِ أ ، َوا�َّ ِ  ُرْكبَتَيِْه، َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

بُو بَْ�ٍر «َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
ُْ�ْم َ�ُقلْتُْم َكَذبَْت، َوقَاَل أ

َ
َ َ�َعثَِ� إيِل إِنَّ ا�َّ

ْ�تُْم تَاِرُ�وا يِل َصاِحيِب َصَدَق، َوَواَساِ� بِنَْفِسِه وَ 
َ
، َ�َهْل أ وِذَي َ�ْعَدَها» َماهِلِ

ُ
، َ�َما أ ِ�ْ�َ [رواه » َمرَّ

 ].٣٦٦١ابلخاری: 
نشسته بودم که  ج روایت است که گفت: نزد پیامبر خدا ساز ابودرداء -۱۵۲۲

 درحالی که گوشۀ پیراھنش را تا بلند زانوھایش باال کرده بود آمد. سابوبکر
 ».این شخص جنگ کرده است«فرمودند:  ج داپیامبر خ

سالم داد و گفت: یا رسول الله! بین من و بین ابن خطاب چیزی واقع  سابوبکر
شده بود، به سرعت نزدش رفتم و اظھار پشیمانی نمودم، و از او خواستم تا مرا عفو 

 نماید، ولی وی ابا ورزید، و اینک نزد شما آمدم.

رثه، عامر بن فھیره، عبید بن زید حبشی، و عمار این پنج غالم عبارت بودند از: بالل، زید بن حا -١
بن یاسر، و دو زن عبارت بودند از: خدیجه ام المؤمنین و ام أیمن، و قابل تذکر است که اولین 

ھا: خدیجه، از اطفال علی  ھا بودند: از مردھا: ابوبکر، از زن کسانی که در اسالم داخل شدند این
 .شبن ابی طالب، و از غالمان بالل حبشی
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، و این سخن را سه بار »آمرزد ابوبکر! خداوند تو را میای «فرمودند:  ج پیامبر خدا
 تکرار کردند.

ابوبکر موجود رفت و پرسید:  سپشیمان شد، به خانۀ ابوبکر ساز طرف دیگر عمر
آمد و برایشان سالم کرد، و رنگ پیامبر  ج او ھم نزد پیامبر خدااست؟ گفتند: نه! و 

 ھم ترسید. ستغییر کرده بود، تا جایی که ابوبکر ج خدا
به دو زانو نشست و گفت: یا رسول الله! به خداوند سوگند است  سبعد از آن عمر

 که گناه بیشتر از من بود، و این سخن را دو بار تکرار کرد.
خداوند مرا به سوی شما فرستاد، و شما گفتید که دروغ «فرمودند:  ج پیامبر خدا

وه بر آن، با جان و مال خود با من گوید، و عال گویی، و ابوبکر گفت که راست می می
، [و او را اذیت نکنید] و این »شود که دوستم را برایم واگذارید ھمکاری نمود، و آیا می

مورد اذیت کسی قرار  سسخن را دو بار تکرار کردند، و از آن روز به بعد ابوبکر
 .)١(نگرفت

نَّ َ�ْن  -۱۵۲۳
َ
ُ َ�نُْه، أ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َعثَُه ىلَعَ  َ�ْمُرو ْ�ُن الَعاِص ريَِضَ ا�َّ

َْك؟ قَاَل: 
َ

َحبُّ إيِل
َ
يُّ انلَّاِس أ

َ
تَيْتُُه َ�ُقلُْت: أ

َ
الَِسِل، فَأ ، َ�ُقلُْت: ِمَن » اَع�َِشةُ «َجيِْش َذاِت السُّ

بُوَها«الرَِّجاِل؟ َ�َقاَل: 
َ
اِب ُ�مَّ ُ�َمُر �ْ «، قُلُْت: ُ�مَّ َمْن؟ قَاَل: »أ  » ُن اخلَطَّ

ً
[رواه » َ�َعدَّ رَِجاال

 ].۳۶۶۲ابلخاری: 
مرا سرکردۀ لشکر  ج روایت است که پیامبر خدا ساز عمرو بن العاص -۱۵۲۳

ترین مردم نزد شما  گفتم: محبوب غزوۀ (ذات السالسل) تعیین نمودند، نزدشان آمدم و
 )٢(کیست؟

  از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 .شبر ھمۀ صحابه س) فضیلت ابوبکر صدیق۱ 
 کردن شخص در پیش رویش. ) جواز مدح۲ 
زند، باید به زودی از آن کارش توبه  ) انسان اگر در حالت غضب کار غیر مناسبی از وی سر می۳ 

 نموده و به راه صواب برگردد.
او را امیر لکشر مقرر نمودند، فکر کرد که سبب این  جدید که پیامبر خدا چون  سعمرو بن عاص -٢

عمل فضیلتش بر دیگر صحابه است، و برای آنکه از این چیز متأکد شود، این سؤال را مطرح 
 نمود، و جوابش را به ترتیبی که در حدیث آمده است شنید.
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 ».عائشه«فرمودند: 
 گفتم: از مردھا کیست؟

 ».پدر عائشه«فرمودند: 
 گفتم: بعد از آن کیست؟

 ، و از اشخاص دیگری ھم نام بردند.»عمر بن خطاب«فرمودند: 

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  -۱۵۲۴ ُ َ�نُْهَما، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ِ بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
ِْه يَْوَم الِقيَاَمةِ َمْن َجرَّ ثَْوَ�ُه ُخيَالََء، لَْم «وََسلََّم: 

َ
ُ إيِل ْ » َ�نُْظِر ا�َّ َحَد ِشيقَّ

َ
بُو بَْ�ٍر: إِنَّ أ

َ
َ�َقاَل أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َ�َعاَهَد َذلَِك ِمنُْه؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن أ

َ
 أ

َّ
يِخ، إِال إِنََّك لَْسَت «ثَْوِ� �َْسرَتْ
 ].۳۶۶۵بلخاری: [رواه ا» تَْصنَُع َذلَِك ُخيَالَءَ 

کسی که «فرمودند:  ج روایت است که پیامبر خدا باز عبدالله بن عمر -۱۵۲۴
 ».کند اش را از روی کبر دراز کند، خدا در روز قیامت به طرفش نظر نمی جامه

 ، مگر آنکه آن را بگیرم.)١(شود گفت: یک طرف پیراھنم دراز می سابوبکر
 ».دھی تو این کار را از روی کبر انجام نمی«فرمودند:  ج پیامبر خدا

۱۵۲۵- » ِ لَْزَمنَّ رَُسوَل ا�َّ
َ َ
 يِف بَيِْتِه، ُ�مَّ َخَرَج، َ�ُقلُْت: أل

َ
أ نَُّه تَوَضَّ

َ
� ، ْشَعِريُّ

َ
بُو ُموىَس األ

َ
أ

ُ�وَ�نَّ َمَعُه يَْوِ� َهَذا، قَاَل: فََجاءَ 
َ َ
َل َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َوأل

َ
الَمْسِجَد فََسأ

ُل َ�نُْه َحىتَّ َدَخَل برِْئَ 
َ
ْسأ

َ
َه َها ُهنَا، فََخرَْجُت ىلَعَ إِثِْرهِ أ  اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقالُوا: َخَرَج َووَجَّ

 ِ ِر�ٍس، فََجلَْسُت ِعنَْد ابَلاِب، َوَ�اُ�َها ِمْن َجِر�ٍد َحىتَّ قَىَض رَُسوُل ا�َّ
َ
 َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

َها، َوَ�َشَف َ�ْن َساَ�يْ  َط ُ�فَّ ِر�ٍس َوتَوَسَّ
َ
إَِذا ُهَو َجالٌِس ىلَعَ برِْئِ أ

ِْه فَ
َ

، َ�ُقْمُت إيِل
َ
أ ِه َحاَجتَُه َ�تَوَضَّ

فُْت فََجلَْسُت ِعنَْد ابلَ  ، فََسلَّْمُت َعلَيِْه ُ�مَّ انرَْصَ ُهَما يِف ابِلرْئِ
َّ

اَب وََدال ُ�وَ�نَّ بَوَّ
َ َ
اِب، َ�ُقلُْت أل

بُو بَْ�ٍر فََدَ�َع ابَلاَب، َ�ُقلُْت: َمْن َهَذا؟ 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ايلَْوَم، فََجاَء أ رَُسوِل ا�َّ

، َهَذا  ِ بُو بَْ�ٍر، َ�ُقلُْت: ىلَعَ رِْسِلَك ُ�مَّ َذَهبُْت، َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
بُو بَْ�ٍر َ�َقاَل: أ

َ
أ

ِذُن؟ َ�َقاَل: 
ْ
َنَّةِ «�َْستَأ

ْ
ُه بِاجل ْ ُ َو�رَشِّ

َ
ِ » . ائَْذْن هل يِب بَْ�ٍر: اْدُخْل، َورَُسوُل ا�َّ

َ
ْ�بَلُْت َحىتَّ قُلُْت ِأل

َ
فَأ

بُو بَْ�ٍر فََجلََس َ�ْن يَِمِ� رَُسولِ 
َ
َنَِّة، فََدَخَل أ

ْ
َُك بِاجل ِ َص�َّ  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يُبرَشِّ ا�َّ

رفتن، خود را به  وی در ھنگام راهآن بود که  سگویند: سبب درازشدن یک طرف پیراھن ابوبکر -١
 ساخت. یک طرف متمایل می
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 رِْجلَيِْه يِف ابلرِْئِ َكَما َصنََع انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَ 
َّ

، وََدىل َسلََّم، اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َمَعُه يِف الُقفِّ
 َوَ�لَْحُقِ�، َ�قُ 

ُ
أ يِخ َ�تَوَضَّ

َ
ُت أ

ْ
لُْت: إِْن يُرِِد َوَ�َشَف َ�ْن َساَ�يِْه، ُ�مَّ رََجْعُت فََجلَْسُت، َوقَْد تََر�

ا  ُ بُِفَالٍن َخْ�ً َخاُه  -ا�َّ
َ
إَِذا إِ�َْساٌن ُ�َرُِّك ابَلاَب، َ�ُقلُْت: َمْن َهَذا؟ َ�َقاَل:  -يُِر�ُد أ

ِت بِِه، فَ
ْ
يَأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ   رَُسوِل ا�َّ
َ

اِب، َ�ُقلُْت ىلَعَ رِْسِلَك، ُ�مَّ ِجئُْت إِىل لََّم ُ�َمُر ْ�ُن اخلَطَّ
ِذُن؟ َ�َقاَل: 

ْ
اِب �َْستَأ َنَّةِ «فََسلَّْمُت َعلَيِْه، َ�ُقلُْت: َهَذا ُ�َمُر ْ�ُن اخلَطَّ

ْ
ُه بِاجل ْ ُ َو�رَشِّ ، »ائَْذْن هلَ

َنَِّة، فََدَخَل فََجلََس َمَع 
ْ
َم بِاجل

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ ََك رَُسوُل ا�َّ فَِجئُْت َ�ُقلُْت: اْدُخْل، َو�رَشَّ
، ُ�مَّ رََجْعُت   رِْجلَيِْه يِف ابِلرْئِ

َّ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف الُقفِّ َ�ْن �ََساِرهِ، وََدىل رَُسوِل ا�َّ

ِت بِِه، فََجاَء إِ�َْساٌن ُ�َرُِّك ابَلاَب، َ�ُقلُْت: َمْن 
ْ
ا يَأ ُ بُِفَالٍن َخْ�ً فََجلَْسُت، َ�ُقلُْت: إِْن يُرِِد ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  َهَذا؟  رَُسوِل ا�َّ
َ

اَن، َ�ُقلُْت: ىلَعَ رِْسِلَك، فَِجئُْت إِىل َ�َقاَل: ُ�ثَْماُن ْ�ُن َ�فَّ
تُُه، َ�َقاَل:  ْخرَبْ

َ
َنَِّة، ىلَعَ بَلَْوى تُِصيبُهُ «وََسلََّم فَأ

ْ
ُه بِاجل ْ ُ َو�رَشِّ

َ
ُ: اْدُخْل، » ائَْذْن هل

َ
فَِجئْتُُه َ�ُقلُْت هل

 َ َنَِّة ىلَعَ بَلَْوى تُِصيبَُك، فََدَخَل فَوََجَد الُقفَّ قَْد َو�رَشَّ
ْ
َم بِاجل

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ َك رَُسوُل ا�َّ
قِّ اآلَخرِ   ].۳۶۷۴: رواه ابلخاری[» ُمِلَئ فََجلََس وَِجاَهُه ِمَن الشَّ

عد اش وضوء ساخت، ب روایت است که وی در خانه ساز ابوموسی اشعری -۱۵۲۵
را نموده و امروز در  ج گوید]: با خود گفتم: مالزمت پیامبر خدا از آن برآمد، [و می

 را ج خدمت ایشان خواھم بود، و ھمان بود که به مسجد آمد، و سراغ پیامبر خدا
 گرفت، گفتند که بیرون شدند و به این طرف رفتند.

کردم، تا دیدم که  گوید: به ھمان طرف رفتم و از ایشان پرسان می می سابوموسی
، من دم در بستان نشستم، و در آن بستان از چوب )١(اند به بستان چاه اریس رفته

قضای  ج درخت خرما ساخته شده بود، ھمان طور انتظار کشیدم تا که پیامبر خدا
 اند، در روی دیوار چاه نشتهنزدشان رفتم، دیدم که  حاجت نموده و وضوء ساختند.

برایشان  اند، ھای پای خود را برھنه نموده و پاھای خود را در چاه آویزان کرده ساق
نشتم، و با خود گفتم که امروز  سالم کردم، و بعد از سالم کردن برگشتم و باز دم در

آمد و در را کوبید، گفتم: کیست؟ گفت:  سخواھم شد. ابوبکر ج دربان پیامبر خدا
خواھد،  می است اجازه وگفتم: یا رسول الله! ابوبکرابوبکرم، گفتم: منتظر باش! رفتم 

(اریس) نام بستانی است که در مدینۀ منوره نزدیک قبا، و چاه (أریس) در ھمین بستان بود، و  -١
 در ھمین چاه افتاد. ساز نزد عثمان جانگشتر پیامبر خدا 
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، آمدم و برایش »برایش اجازه بده و برایش بشارت بده که بھشتی است« فرمودند:
آمد و به طرف  سابوبکر اند، مژده بھشت دادهتو را  جپیامبر خدا  گفتم: داخل شو، و

پاھایش را در چاه  ج روی دیوار چاه نشست، و مانند پیامبر خدا جپیامبر خدا  راست
 ھایش را برھنه ساخت. آویزان نمود، و ساق

بعد از آن برگشتم و دم در نشستم، و چون در وقت خارج شدن از خانه قرار بود که 
برادرم وضوء بسازد و نزد من بیاید، با خود گفتم: اگر خداوند خیر را نصیبش کرده 

را به اینجا رھنمون خواھد ساخت، در این فکر بودم که دیدم کسی در را  باشد، او
آمدم، بر ایشان سالم کردم و  ج گفتم: منتظر باش! نزد پیامبر خدادھد،  می حرکت

برایش اجازه بده و او را «خواھد، فرمودند:  می گفتم که عمر بن خطاب است اجازه
اند،  مژده بھشت دادهتو را  ج امبر خدا، آمدم و گفتم: داخل شو! و پی»مژده بھشت بده

نشست، و پاھای خود را در  جپیامبر خدا  او ھم آمد و بر روی دیوار چاه به طرف چپ
 چاه آویزان کرد.

خیر داشته  تم: اگر خداوندی برای فالنی ارادۀباز برگشتم و نشستم، و با خود گف
 که شخصی آمد و در را باشد، او را به اینجا رھنمون خواھد شد، در این فکر بودم

پیامبر  حرکت داد، گفتم: کیست؟ گفت: عثمان بن عفان، گفتم: منتظر باش! نزد
برایش اجازه بده و او را به سبب مصیبتی «آمدم و ایشان را خبر دادم، فرمودند:  جخدا

، [این مصیبت: کنایه از به شھادت رسیدن »شود، مژده بھشت بده می که به آن گرفتار
به سبب مصیبتی تو را  جپیامبر خدا  ]، آمدم و برایش گفتم: داخل شو، وباشد می وی

این سخن را  س، [چون عثمان»که به آن گرفتار خواھی شد به بھشت مژده داده اند
داخل شد و دید که دیوار سر چاه پر شده است،  سشنید گفت: الله المستعان]، عثمان

 ت.سنش جپیامبر خدا  در طرف مقابل پیش روی

ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َ�نْ  -١٥٢٦ يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ ريَِضَ ا�َّ
َ
َال أ

َحِدِهْم، َوَال نَِصيَفه
َ
ُحٍد، َذَهبًا َما بَلََغ ُمدَّ أ

ُ
ْ�َفَق ِمثَْل أ

َ
َحَدُ�ْم أ

َ
نَّ أ

َ
ْصَحايِب، فَلَْو أ

َ
» �َُسبُّوا أ

 ].۳۶۷۳: یرواه ابلخار[
فرمودند:  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: سز ابو سعید خدریا -١٥٢٦

کوه ُاحد طال خیرات بدھد، به  ، اگر کسی از شما به اندأزۀصحابه ھایم را دشنام ندھید«

 



 ٧  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

ھا  و حتی به اندازۀ نیم مشتی که آن اند، ھا خیرات داده [ثواب] یک مشتی که آناندازۀ 
 .)١(»شود نمیبر اند، برا خیرات داده

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َصِعَد  َ�نْ  -۱۵۲۷
َ
َ�ُهْم أ ُ َ�نُْه، َحدَّ �ََس ْ�َن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

 ، ُحُد فَإِ�ََّما َعلَيَْك نيَِبٌّ
ُ
بُو بَْ�ٍر، َوُ�َمُر، َوُ�ثَْماُن فَرََجَف بِِهْم، َ�َقاَل: اْ�بُْت أ

َ
ُحًدا، َوأ

ُ
أ

يٌق، وََشِهيَدانِ   ].٣٦٧٥رواه ابلخاری:[ »وَِصدِّ
با ابوبکر و عمر و  جپیامبر خدا  روایت است که سانس بن مالکاز  -١٥٢٧

 ھا لرزید. باالی کوه ُاحد باال شدند، کوه ُاحد با آن شعثمان
بر باالی تو یک پیامبر و یک صدیق، و دو شھید  ای ُاحد! آرام باش! زیرا«فرمودند: 

 .)٢(است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شان این بود که بین خالد بن ولید و  ھای از دشنام دادن صحابه جبر خدا سبب نھی پیام) ۱ 

فرمودند:  جعبدالرحمن بن عوف مشکلی پیدا شد، خالد عبدالرحمن را دشنام داد، و پیامبر خدا 
است، ولی ھمۀ امت را تا روز  سصحابه ھایم را دشنام ندھید، و گرچه این خطاب برای خالد

 شود. قیامت شامل می
ھا خرما  مراد از مشت، و نیم مشتی که صحابه صدقه داده اند، از خرما است، زیرا عادتا آن) ۲ 

 دادند. صدقه می
ھا در وقت ضرورت و حاجت  ) سبب فضیلت تصدیق صحابه بر تصدیق دیگران این است که آن۳ 

در  شدید، و در وقتی که خودشان به فقر و فاقه دچار بودند، تصدق نمودند، و تصدیق دیگران
اند: ثواب تصدیق و خیرات به کیفیت است نه به  چنین حالتی نیست، و از اینجا است که گفته

کند، ثوابش  کمیت، مثال: کسی که صد در ھم دارد، و از صد در ھم خود پنجاه درھم را صدقه می
به اندازۀ ثواب کسی است که یک ملیون دارد، و از یک ملیونش پنجصد ھزار درھم را صدقه 

سبب نجات دعوت اسالمی و پیروزی و انتشار اسالم  شند، و دیگر آنکه تصدیق صحابهک می
 دھند، دارای چنین تائثر بارزی نیست. گردید، و تصدقی که دیگران می

 ازاحکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
از دو شھید، عمر ، و مراد س، و مراد از صدیق، ابوبکر صدیقجالبته مراد از پیامبر، خود نبی کریم  

ھا در زمان خالفت خود به شھادت رسیدند، و باید گفت  ھستند، که ھر کدام آن بو عثمان
که مقربین به مقام ربوبیت، به ھمان ترتیبی است که در این حدیث نبوی شریف ذکر گردیده 

قرار  است، یعنی: اول انبیاء بعد از آن صدیقین، و بعد از آن شھداء و در درجۀ چھارم صالحین
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َ ِلُعَمَر بِْن َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -١٥٢٨ ُ َ�نُْهَما، قَاَل: إِ�ِّ لََواقٌِف يِف قَْوٍم، َفَدَعُوا ا�َّ ريَِضَ ا�َّ
�ِرهِ، إَِذا رَُجٌل ِمْن َخليِْف قَْد وََضَع ِمْرَ�َقُه ىلَعَ َمنِْكيِب، َ�ُقوُل:  اِب، َوقَْد وُِضَع ىلَعَ رَسِ اخلَطَّ

نْ 
َ
رُْجو أ

َ َ
، إِْن ُكنُْت أل ُ ْسَمُع رَُسوَل  رمَِحََك ا�َّ

َ
�ِّ َكِثً�ا َما ُكنُْت أ

َ
ُ َمَع َصاِحبَيَْك، ِأل َ�َْعلََك ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  بُو بَْ�ٍر َوُ�َمُر، «ا�َّ
َ
بُو بَْ�ٍر َوُ�َمُر، َوَ�َعلُْت َوأ

َ
ُكنُْت َوأ

بُو بَْ�ٍر َوُ�َمرُ 
َ
 » َواْ�َطلَْقُت َوأ

َ َ
ُّ فَإِْن ُكنُْت أل إَِذا ُهَو يلَعِ

ََفتُّ فَ ُ َمَعُهَما، فَاتلْ ْن َ�َْعلََك ا�َّ
َ
رُْجو أ

يِب َطاِلٍب 
َ
 ].٣٦٧٧رواه ابلخاری:[ »ْ�ُن أ

روایت است که گفت: من با عدۀ دیگری ایستاده بودم،  بز ابن عباسا -١٥٢٨
اش  شھادتین] جھت غسل دادن روی تخته [بعد از سو در حالی که عمر بن خطاب

 کردیم. می قرار داده شده بود، به حق او دعا
ام گذاشت و گفت: خدا بر تو رحمت  خصی از پشت سرم دستش را روی شانهش
با تو را  وار بودم که خدابود]، من ھمیشه امید س، [طرف خطابش عمر بن خطابکند

باشند] یکجا سازد، زیرا چه  سصدیق و ابوبکر جپیامبر خدا  دو ھمنشین دیگر تو [که
من و ابوبکر و عمر[در فالن جا] بودیم، و «فرمودند:  می شنیدم که جپیامبر خدا  سا ازب

تو را  وار بودم که خدا، از این سبب ھمیشه امید»ا رفتیممن و ابوبکر و عمر به فالن ج
با آن دو نفر یکجا سازد، چون به پشت سر خود ملتفت شدم، دیدم که علی بن ابی 

 .)١(است سطالب

َ يُِطِع  َوَمن﴿فرماید:  دارند، خداوند متعال می ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ
ُ
ِينَ فَأ ۡ�َعَم  ٱ�َّ

َ
� ُ َعلَۡيِهم ّمَِن  ٱ�َّ

يقِ�َ وَ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ  ّدِ َهَدآءِ وَ  ٱلّصِ ٰلِِحَ�ۚ وَ  ٱلشُّ �َِك َر�ِيٗقا  ٱل�َّ ْوَ�ٰٓ
ُ
، یعنی: ]۶۹[النساء:  ﴾٦٩وََحُسَن أ

ھائی که خدا و پیامبرش را اطاعت کنند، ھمنشین پیامبران، صدیقان، شھداء و صالحین  نآ
 ھا نعمت عنایت فرموده، و چه نیکو رفیقانی ھستند. ھستند، که خداوند به آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 به اثر دعای نبی کریم گفت، عین حقیقت و واقعیت بود، و سدر مورد عمر س) آنچه را که علی١ 

گفت و از حق پشتیبانی  در ھر جایی که بود، و در ھر موقعیت که قرار داشت، حق می سعلی ج
 ج روایت است که گفت: پیامبر خدا سکرد. از ابوحیان تیمی به نقل از پدرش از علی می

فرمودند: خدا ابوبکر را رحمت کند، دخترش را برایم به نکاح داد، و در راه ھجرت برایم مرکوبی 
گفت و لو  داد، و بالل را از مال خود آزاد ساخت، و خدا عمر را رحمت کند که سخن حق را می

ان آنکه تلخ بود، و حق گفتن، او را در حالتی قرار داد که برایش دوستی نماند، و خدا بر عثم
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کنند، و خدا علی را رحمت کند، خدایا! به ھر طرفی که  رحمت کند که مالئکه از وی حیاء می
رود، حق را با وی ھمراه بساز، سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب علی بن ابی  علی می
 ).٣٧١٤) حدیث (٥٩٢-٥/٥٩١طالبس (

گفت، بلکه دارای مناقب و  را میمتصف به این صفت بود که حق و حقیقت  سو نه تنھا آنکه علی 
احادیث متعددی روایت شده است،  جفضائل بسیار دیگری نیز بود، و در این زمینه از پیامبر خدا 

 از آن جمله اینکه:
اند  سه سخن گفته سدر مورد علی جگفت: پیامبر خدا  سدر صحیح مسلم آمده است که سعد 

 دادم. ھای جھان ترجیح می عمتبود، بر تمام ن ھا برایم می که اگر یکی از آن
را با خود نبرده و از وی خواستند  سشنیدم که چون در یکی از غزوات علی جاز پیامبر خدا  -أ 

ھا و اطفال نگھمیدارید)؟ فرمودند: آیا  گفت: (آیا مرا با زن ستا در مدینۀ منوره باقی بماند، علی
باشی، با این فرق که بعد از من  ÷یخواھی که نسبت به من به منزلۀ ھارون نسبت به موس نمی

 پیامبری نیست.
در روز خیبر شنیدم که فرمودند: فردا بیرق را بدست کسی میدھم که  جو از پیامبر خدا  -ب 

خدا و رسولش را دوست دارد، و خدا و رسولش او را دوست دارند، و ھر کدام ما به امید آن 
 سود که فرمودند: علی را برایم طلب کنید، علیافتادیم [که بیرق را بدست ما بدھند]، و ھمان ب

به چشم وی تف کردند، و بیرق را بدستش  جرا در حالیکه چشم درد بود آوردند، پیامبر خدا 
 دادند، و خداوند بدست وی فتح را نصیب ساخت.

، پس بگو: بیائید فرزندان ما و فرزندان شما را«و چون این قول خداوند متعال نازل گردید که:  -ج 
و زنان ما و زنان شما را، و خود ما و خود شما را بخوانیم، و سپس مباھله کرده و لعنت خدا را بر 

علی و فاطمه و حسن را طلب نموده و گفتند: الھی! اھل  ج، پیامبر خدا »دروغگویان قرار دھیم
ث حدی سھا ھستند، [صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابه، باب فضائل علی [خانواده] من ھمین

 ).٢٤٠٤] (٣٢رقم [
و احادیث بسیار دیگری در این مورد که در صحیحین و غیر صحیحین، و کتب تراجم و غیره  

 موجود است.
 بخصوصًا با خلفای راشدین و باالخص با ابوبکر و عمر –با صحابه  س) عالقه و رابطۀ علی٢ 

که بعد از بیعت برای ابوبکر عالقۀ اخوت و برادری و ھمکاری بود، نه چیز دیگری، و از اینجا بود 
 ھا بود. یکی از مخلصترین و صادقترین مشاورین آن بو عم

آمده است که بعد از اینکه بیعت  سدر کتاب (البدایة و النھایه) در موضوع بیعت ابوبکر صدیق 
صورت گرفت، برای مردم خطبه داده و گفت: (به خداوند قسم که ھیچ وقت از  سبرای ابوبکر

 نھان و چه آشکارا نخواستم که به خالفت برسم).خداوند چه پ
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طَّابِ باب:  -۲ رَ بْنِ اخلَ مَ نَاقِبُ عُ  سمَ

 سمناقب عمر بن خطاب ]:۲[ باب

ُ َ�نُْهَما، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -۱۵۲۹ ِ ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ
» 

َ
َميَْصاِء، اْمَرأ نَا بِالرُّ

َ
إَِذا أ

يْتُِ� َدَخلُْت اجلَنََّة، فَ
َ
يِب َطلَْحَة، وََسِمْعُت َخَشَفًة، َ�ُقلُْت: َمْن َرأ

َ
ِة أ

رَْدُت 
َ
ا بِِفنَائِِه َجاِر�ٌَة، َ�ُقلُْت: لَِمْن َهَذا؟ َ�َقاَل: ِلُعَمَر، فَأ يُْت قَرْصً

َ
 َهَذا؟ َ�َقاَل: َهَذا بَِالٌل، َوَرأ

تََك  ِْه، فََذَكْرُت َ�ْ�َ
َ

�ُْظَر إيِل
َ
ْدُخلَُه فَأ

َ
ْن أ

َ
اَغرُ َ�َقاَل ُ�َمرُ  »أ

َ
َعلَيَْك أ

َ
ِ أ �ِّ يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ
يِب َوأ

َ
» : بِأ

 ].٣٦٧٩[رواه ابلخاری:
فرمودند:  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: بابر بن عبداللهج از -١٥٢٩

در خواب دیدم که داخل بھشت شدم، در این وقت (ُرمیصاء) ھمسر ابو طلحه را «
 دیدم، و صدای پایی را شنیدم. 

 گفتم: کیست؟
 : بالل.گفت

 و قصری را دیدم که در کنار آن، دخترکی است، گفتم: این قصر از کیست؟ 
خواستم داخل شوم و آن قصر را ببینم، ولی غیرتت را بیاد  می گفتند: از عمر،

 ». آوردم
مقابل شما ھم اظھار گفت: یا رسول الله! پدر و مادرم فدای شما! آیا در  سعمر

 ؟کنم می غیرت

گفتند: (سبب غضب ما چیز دیگری،  بسخنش را قبول نمودنْد و علی و زبیر شتمام مھاجرین 
دانیم که ابوبکر بعد  جز این نبود که در مشورت و نظر خواھی به تأخیر انداخته شدیم، ور نه ما می

است، و شرف و  جترین مردم به این کار است، وی یار غار پیامبر خدا  شایسته جاز پیامبر خدا 
در حیات خود او را امر کردند تا  جخوبی وی به ھمگان آشکار است، و کسی است که پیامبر خدا 

 برای مردم امامت بدھد).
 است، و ھمان چیزی سگوید: و ھمین چیز شایسته و الیق برای علی می /و سپس ابن کثیر 

حاضر  ساست که روایات متعددی داللت بر آن دارد، از آن جمله اینکه: در نمازھا با ابوبکر صدیق
-۹/۴۱۴داد...) البدایة و النھایة ( کرد و در کارھا برایش مشورت می شد، و برایش نصیحت می می

۴۱۷.(  

 

                                                                                                                        



 ١١  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

اَعِة،  َ�نْ  -١٥٣٠ َل انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعِن السَّ
َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
ُ َ�نُْه، أ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

اَعةُ  ْعَدْدَت لََها :قَاَل  َ�َقاَل: َمىَت السَّ
َ
ُ َص�َّ  َوَماَذا أ

َ
َ َورَُسوهل ِحبُّ ا�َّ

ُ
�ِّ أ

َ
� 

َّ
َء، إِال . قَاَل: َال يَشْ

ْحبَبَْت «وََسلََّم، َ�َقاَل: اُهللا َعلَيِْه 
َ
نَْت َمَع َمْن أ

َ
ٍء، فَرََحنَا بَِقْوِل » . أ �ٌَس: َ�َما فَرِْحنَا �يَِشْ

َ
قَاَل أ

نَْت �َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: انلَّيِبِّ َص 
َ
�ٌَس: أ

َ
ْحبَبَْت قَاَل أ

َ
ِحبُّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َمَع َمْن أ

ُ
نَا أ

َ
فَأ

ْ�َمالِِهمْ وََسلََّم 
َ
ْ�َمْل بِِمثِْل أ

َ
ُ�وَن َمَعُهْم حِبيُبِّ إِيَّاُهْم، َو�ِْن لَْم أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
بَا بَْ�ٍر، َوُ�َمَر، َوأ

َ
» َوأ

 .]٣٦٨٨:[رواه البخاری

دربارۀ قیامت  جپیامبر خدا  روایت است که شخصی از سانس بن مالک از -١٥٣٠
 ؟»ای چه آماده کرده برای قیامت«پرسید. و گفت: قیامت چه وقت است؟ فرمودند: 

تو با آن کسی ھستی «گفت: ھیچ چیز، ولی خدا و رسولش را دوست دارم فرمود: 
 ».که او را دوست داری

تو با «که فرمودند:  جپیامبر خدا  ما به ھیچ چیز به اندازۀ این گفتۀگفت:  سانس
 خوشحال نشدیم.» آن کسی ھستی که او را دوست داری

و ابوبکر و عمر را دوست دارم، و امیدوارم به سبب  ج پیامبر خدا گفت: من سانس
انجام  ھا ھا باشم، اگرچه عملی به مانند اعمال آن ایشان را دوست دارم با آنآنکه 
 .)١(ام نداده

يِب ُهَر�َْرَة، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  َ�نْ  -١٥٣١
َ
لََقْد اَكَن ِ�يَمْن اَكَن «أ

نِْبيَاَء، فَإِْن يَُ�ْن ِمْن 
َ
ْن يَُ�ونُوا أ

َ
اِ�يَل رَِجاٌل، يَُ�لَُّموَن ِمْن َ�ْ�ِ أ َ�بْلَُ�ْم ِمْن بَِ� إرِْسَ

َحٌد َ�ُعَمر
َ
يِت ِمنُْهْم أ مَّ

ُ
 ].٣٦٨٩اه ابلخاری:[رو» أ

 فرمودند:  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: سز ابو ھریرها -١٥٣١ 

ر بھشت با ھم بودن است، نه تساوی در درجات، یعنی: د بودن) مجرد با ھم  مراد از (با ھم  -١
و  جھا از یکدیگر متفاوت است، و چون مایان نیز پیامبر خدا  ھستند، و گرچه درجات آن

 ھا باشیم، نمائیم که ما ھم با آن ھای ایشان را دوست داریم، از خداوند مھربان مسئلت می صحابه
 آمین یا آله العالمین.

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ١٢

در بین کسانی که پیش از شما در قوم بنی اسرائیل بودند، کسانی بودند، که بدون «
باشد، عمر  ھا شد، اگر از امت من کسی از آن می الھام ھا آنکه پیامبر باشند، برای آن

 .)١(»است

ثْ باب:  -۳ نَاقِبُ عُ نَ مَ انَ بْ  امَ فَّ  سنِ عَ

 س: مناقب عثمان بن عفان]٣[ باب

ْهِل ِمرْصَ  هُ َجاءَ  �نَّهُ ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما:  َعِن أبِن ُ�َمر -١٥٣٢
َ
ُ  رَُجٌل ِمْن أ

َ
َهْل َ�ْعلَُم  َ�َقاَل هل

نَُّه َ�َغيََّب َ�ْن بَْدٍر َولَْم �َْشَهْد؟ قَاَل: َ�عَ 
َ
ُحٍد؟ قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: َ�ْعلَُم �

ُ
نَّ ُ�ثَْماَن فَرَّ يَْوَم أ

َ
ْم، قَاَل: أ

 ُ نَُّه َ�َغيََّب َ�ْن َ�يَْعِة الرِّْضَواِن فَلَْم �َْشَهْدَها؟ قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: ا�َّ
َ
، قَاَل: اْ�ُن ُ�َمَر: َ�ْعلَُم � ْ�رَبُ

َ
أ

ا َ�َغيُّ  مَّ
َ
ُ، َوأ

َ
َ َ�َفا َ�نُْه َوَ�َفَر هل نَّ ا�َّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُحٍد، فَأ

ُ
ا فَِراُرُه يَْوَم أ مَّ

َ
ْ لََك، أ ِّ��َ

ُ
بُُه َ�ْن بَْدٍر َ�َعاَل أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  ْتَُه بِنُْت رَُسوِل ا�َّ
َ

ِ فَإِنَُّه اَكنَْت حت ُ رَُسوُل ا�َّ
َ

َوَ�نَْت َمِر�َضًة، َ�َقاَل هل
ا َ�َغيُّبُُه َ�ْن َ�يَْعِة «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  مَّ

َ
ْن َشِهَد بَْدًرا، وََسْهَمُه َوأ ْجَر رَُجٍل ِممَّ

َ
إِنَّ لََك أ

 َ
َ

َة ِمْن ُ�ثَْماَن بل َعزَّ بِبَْطِن َمكَّ
َ
َحٌد أ

َ
ِ َص�َّ الرِّْضَواِن، فَلَْو اَكَن أ َعثَُه َماَكنَُه، َ�بََعَث رَُسوُل ا�َّ

َة، َ�َقاَل رَُسوُل   َمكَّ
َ

 اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُ�ثَْماَن َوَ�نَْت َ�يَْعُة الرِّْضَواِن َ�ْعَد َما َذَهَب ُ�ثَْماُن إىِل
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �ِيَِدهِ ايلُْمَ� َهِذهِ يَُد ُ�ثَْمانَ  فَرَضََب بَِها ىلَعَ يَِدهِ، َ�َقاَل َهِذِه  ا�َّ

ُ اْ�ُن ُ�َمَر اذَْهْب بَِها اآلَن َمَعَك 
َ

 ].٣٦٩٨ [رواه ابلخاری: »ِلُعثَْماَن َ�َقاَل هل
روایت است که شخصی از اھل مصر آمد [این شخص  باز ابن عمر -١٥٣٢

مان در روز نامش یزید بن بشر سکسکی بود]، و برای وی گفت: آیا خبر داری که عث
 جنگ ُاحد گریخته بود؟ 

 .گفت: بلی
 گفت: آیا خبر داری که او در جنگ بدر غائب بود و حاضر نشده بود. 

  .گفت: بلی
 الرضوان) غائب بود و حاضر نشده بود؟  گفت: آیا خبر داری که او از (بیعة

ید نیست، بلکه برای تاکید است، زیرا در کلمۀ شرط که (اگر) باشد، در اینجا برای احتمال و ترد -١
صورتی که چنین اشخاص در ام مفضوله وجود داشته باشند، به طریق اولی در امت فاضله وجود 

 دارند.

 

                                                 



 ١٣  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

  .گفت: بلی
 کبر!گفت: الله ا

 برایش گفت: بابن عمر
 بیا تا برایت توضیح بدھم:

دھم که خداوند او را  می ھرچه که مسئله فرارش از جنگ ُاحد است، من شھادت
 عفو نموده و مورد آمرزش قرار داده است. 

که  جپیامبر خدا  و اما غائب شدنش از جنگ بدر، سببش آن است که دختر
برای تو ثواب و نصیب «برایش گفتند:  ج ھمسرش باشد، مریض بود، و پیامبر خدا

 ».نماید می ر جنگ اشتراککسی است که د
الرضوان) آن بود که اگر در تمام مکه شخص  و اما سبب غائب شدنش از (بیعة

 عوض وی، او را به مکه جپیامبر خدا  بود، می تر محترم سدیگری از عثمان
 (بیعة و او را فرستادند، جپیامبر خدا  فرستادند، و به سبب ھمین احترامش بود که می

دست راست خود  جپیامبر خدا  الرضوان) بعد از رفتن او به طرف مکه، واقع گردید، و
و به دست دیگر خود باالی آن زدند و » این دست عثمان است«را گذاشته و فرمودند: 

 ».این برای عثمان«گفتند: 
برای آن شخص گفت: اینک آنچه را که برایت گفتم با خود  ببعد از آن ابن عمر

 .)١(ویر و بربگ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود  طوری که از اسلوب کالمش معلوم می -ھا را کرد این سؤال ب) شخصی که از ابن عمر١
ھایش بیانگر ھمین چیز است، و عالوه بر آن وقتی که  بود، زیرا طرح سؤال سخالفین عثماناز م –

ھای مثبت برایش داد، اظھار خوشی نموده و تکبیر گفت، و گویا به مقصد  جواب بابن عمر
 باشد، رسید. سخود که انتقاص از عثمان

ار داده است)، این که گفت: (ھرچه که مسئله فرارش از قر ب) اساس این سخن ابن عمر٢ 

ِينَ  إِنَّ ﴿فرماید:  قول خداوند متعال است که می َما  ٱۡ�َۡمَعانِ  ٱۡ�ََ� تََولَّۡواْ مِنُ�ۡم يَۡوَم  ٱ�َّ َُّهمُ إِ�َّ ل  ٱۡسَ�َ
ۡيَ�ٰنُ  ْۖ َولََقۡد َ�َفا  ٱلشَّ ُ بِبَۡعِض َما َكَسبُوا َ َ�ۡنُهۡمۗ إِنَّ  ٱ�َّ ، ]۱۵۵عمران: [آل  ﴾١٥٥َ�ُفوٌر َحلِيٞم  ٱ�َّ
ھا را بر اثر پارۀ از  ھایی که از شمایان در روز بر خورد دو گروه، پشت دادند، شیطان آن یعنی: آن

ھا را عفو نمود، زیرا خداوند آمرزندۀ بردبار  گناھانی که مرتکب شده بودند، اغوا نمود، و خدا آن
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يلِّ باب -٤ نَاقِبُ عَ الِبٍ  : مَ  سبْنِ أَيب طَ

 س: مناقب علی بن ابی طالب]٤[ باب

نَّ فاِطَمَةبَعِليّس  َ�نْ  -١٥٣٣
َ
ىَت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا  أ

َ
ثَِر الرََّحا، فَأ

َ
َشَكْت َما تَلىَْق ِمْن أ

ْدُه،  ِ
َ

، فَاْ�َطلََقْت فَلَْم جت ا َجاَء انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َسيْبٌ ْ�َها، فَلَمَّ ْخرَبَ
َ
فَوََجَدْت اَع�َِشَة فَأ

ْنَا وَ 
َ

تُْه اَع�َِشُة بَِميِجِء فَاِطَمَة، فََجاَء انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم إيِل ْخرَبَ
َ
َخْذنَا َعلَيِْه وََسلََّم أ

َ
قَْد أ

قُوَم، �َ 
َ
َ�َقَعَد بَيْنَنَا َحىتَّ وََجْدُت بَرَْد قََدَميِْه ىلَعَ  َقاَل ىلَعَ َماَكنُِ�َماَمَضاِجَعنَا، فََذَهبُْت ِأل

ْرَ�ًعا 
َ
ا أ َ َخْذُ�َما َمَضاِجَعُكَما تَُ�ربِّ

َ
َُماِ�، ِإَذا أ تلْ

َ
ا َسأ ا ِممَّ َعلُِّمُكَما َخْ�ً

ُ
َال أ

َ
َصْدِري، َوقَاَل أ

َْمَدا ثََالثًا َوثََالِ�َ� َ�ُهَو َخْ�ٌ لَُكَما ِمْن َخاِدمٍ  َوثََالِ�َ�، َو�َُسبَِّحا ثََالثًا َوثََالِ�َ�،
َ

[رواه » َوحت
 ].٣٧٠٥ابلخاری:
از مشکالت  لروایت است که فاطمه سطالب علی بن ابیاز  -١٥٣٣
 اسیرانی را آوردند. فاطمه نزد جپیامبر خدا  ، به مشقت افتاده بود، برای)١((دستاس)

اسیران یکی را در خدمت وی قرار دھند]، و ایشان را  رفت[تا شاید از آن جپیامبر خدا 
 جپیامبر خدا  را یافت، [و از مشکالت خود] به او خبر داد، چون لنیافت، و عائشه

و یا  لشان گفت. [فاطمه را برای لموضوع آمدن فاطمه لآمدند، عائشه

بت گردیده و جای انکار از موضوع جنگ احد به نص قرآن مجید ثا ساست، بنابراین عفو عثمان
 گذارد. باقی نمی

بود، و در این وقت مریض بود،  سکه ھمسر عثمان بن عفان ج) این دختر پیامبر خدا ٣ 
 بود، و از ھمین مرضش به سن بیست سالگی وفات نمود. لرقیه

به مکه آن بود که برای اھل مکه  ساز فرستادن عثمان بن عفان ج) غرض پیامبر خدا ٤ 
و صحابه از آمدن به مکه، عمره کردن است، نه جنگ کردن، و  جه غرض پیامبر خدا بفھمانند ک

خواستند که در اینکار مھم کسی را وظیفه بدھند که در چنین اموری از یکطرف درایت کافی  می
 داشته، و از طرف دیگر شخص مورد احترام در نزد اھل مکه باشد.

(آسیا) است، و مراد از آن در اینجا آسیای دستی و لفظ حدیث (الرحی) است، و (رحی) به معنی  -١
گویند، و شاید در جاھای دیگر،  یا دست آسیا است، که بطور تخفیف در ھرات آن را (دستاس) می

نام دیگری داشته باشد، و (دستاس) عبارت از دو سنگ مدور نسبتا کالنی است که روی ھم قرار 
ریزند، و با گرفتن دستۀ  سنگ فوقانی قرار دارد می شود، و دانه را در حفرۀ که در وسط داده می

 کنند. ھا را نرم می سنگ فوقانی و چرخاندن آن بر روی سنگ تحتانی، دانه

 

                                                                                                                        



 ١٥  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

 ما آمدند، در حالی که ما استراحت کرده بودیم نزد جپیامبر خدا  گوید]: می سعلی
 ».ھمان طوری به جایتان باشید«خواستم بر خیزم فرمودند:  می

شان را بر روی سینۀ خود  ما [نزدیک] نشستند، که سردی پایو طوری در بین 
 احساس نمودم. 

رھنمائی اید،  ه چیزی بھتر از آنچه که طلب کردهخواھید شما را ب نمی آیا«فرمودند: 
 کنم؟

(الله اکبر)، سی وسه مرتبه  وقتی که به بستر خود رفتید، سی وچھار مرتبه
لله) بگوئید، این از خادمی برای شما بھتر  (سبحان الله) و سی وسه مرتبه (الحمد

 .)١(»است

رساند که  دارد، این را ھم می باین حدیث بر عالوه از آنکه داللت بر مناقب علی و فاطمه -١
از اموال عمومی (بیت المال) ھیچگاه به نفع خود و نفع وابستگان خود استفاده  جپیامبر خدا 

را  جھایی که امروز ادعای پیروی از اساسات اسالم و روش نبی کریم  کاش آن کردند، و ای نمی
را سر مشق زندگی خود قرار دھند، و مال بیت المال را  جدارند، این توجیھات عملی پیامبر خدا 

 پدران خود ندانند، و مورد دستبرد قرار ندھند.مال میراثی 

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ١٦

ولِ اهللا -٥ سُ ةِ رَ ابَ رَ ناَقِبُ قَ  ج مَ

 )١(جپیامبر خدا  اقارب ]: مناقب٥باب [

يِب َ�ْن  -١٥٣٤
َ
نَا َوُ�َمُر ْ�ُن أ

َ
ْحَزاِب ُجِعلُْت أ

َ
، قَاَل: ُكنُْت يَْوَم األ ِ�ْ�َ ِ بِْن الزُّ َ�بِْد ا�َّ

 ِ�ْ�َ  بَِ� قَُر�َْظَة َمرَّ
َ

، ىلَعَ فََرِسِه، َ�ْتَِلُف إىِل ِ�ْ�َ نَا بِالزُّ
َ
إَِذا أ

ْو ثََالثًا، َسلََمَة يِف النَِّساِء، َ�نََظْرُت فَ
َ
 أ

ا رَجَ  ؟ قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل: اَكَن فَلَمَّ يْتَِ� يَا ُ�َ�َّ
َ
َوَهْل َرأ

َ
ْتَِلُف؟ قَاَل: أ

َ
ْ�تَُك خت

َ
بَِت َرأ

َ
ْعُت قُلُْت: يَا أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: ا  رَُسوُل ا�َّ تِيِ� خِبرََبِِهْم . فَاْ�َطلَْقُت، فَلَمَّ
ْ
ِت بَِ� قَُر�َْظَة َ�يَأ

ْ
َمْن يَأ

بََو�ِْه َ�َقاَل: رَ 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ �ِّ «َجْعُت مَجََع يِل رَُسوُل ا�َّ

ُ
يِب َوأ

َ
رواه » [فَِداَك أ

  ].٣٧٢٠ابلخاری: 
روایت است که گفت: در جنگ احزاب من و عمر  )١(سبدالله بن ُزبیراز ع -١٥٣٤

در حالی  سکرده دیدم که (ُزبیر)، نگاه )٢(ھا قرار داده شدیم بن ابی سلمه در بین زن
 که بر اسپش سوار بود، به طرف بنی ُقریظه دو سه بار رفت و آمد نمود.

کسانی ھستند که به نزدیکترین جدشان که عبدالمطلب باشد، نسبت داده  جاقارب پیامبر خدا  -١
صحبت کرده باشند، و یا ایشان را دیده باشند، چه مرد باشند و چه  جشوند، و یا پیامبر خدا  می

 اند از: ھا عبارت زن، و این
  شاند از: حسن، و حسین، و محسن، و ام کلثوم از فاطمه وی که عبارت علی و اوالد 
 اند از: عبدالله، عون، محمد، احمد. جعفر و اوالد وی که عبارت 
 عقیل بن ابی طالب و فرزندش مسلم. 
 اند از: یعلی، عماره، و امامه. حمزه بن عبدالمطلب و اوالدش که عبارت 
فضل، عبدالله، قثم، عبیدالله، حارث، معبد، عبدالرحمن، کثیر، اند از:  عباس و اوالدش که عبارت 

 عون، تمام، ام حبیبه، آمنه، و صفیه.
 معتب ابن ابی لھب. 
 عباس بن عتبه بن ابی لھب. 
 عبدالله بن زبیر بن عبدامطلب، و خواھرش ضباعه. 
 ابو سفیان بن حارث، و فرزندش جعفر. 
اند  دش مغیره و حارث. و دختران عبدالمطلب که عبارتنوفل بن حارث بن عبدالمطلب، و دو فرزن 

 از: امیمه، اروی، عاتکه، و صفیه.

 

                                                 



 ١٧  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

برگشتم، گفتم: پدرم! دیدم که به طرف بنی قریظه رفت و آمد دارید گفت:  چون
 فرزندم! مگر مرا دیدی؟ 

 گفتم: بلی
کیست که خبر بنی ُقریظه را برایم «فرموده بودند:  جپیامبر خدا  گفت: چون

پدر و مادرشان را  جپیامبر خدا  ؟ من رفتم و این کار را کردم، و چون برگشتم»بیاورد
 .)٣(»باد پدر و مادر فدای تو«در مورد من با ھم ذکر نموده و فرمودند: 

رِ  -٦ ةَ  باب: ذِكْ لْحَ بَيْدِ طَ  ساهللا بْنِ عُ

 سبن عبیدالله  ]: صفت طلحه٦[ باب

لَْم َ�بَْق َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه قاَل:  ُهللا َ�نْهُ  اريَِضَ  ُ�بَيْد اهللاِ  َطلَْحَة بِْن  َ�نْ  -١٥٣٥
ِ َص�َّ اُهللا  يَّاِم الَّيِت قَاتََل ِ�يِهنَّ رَُسوُل ا�َّ

َ
َطلَْحَة، َ�ْ�ُ » َعلَيِْه وََسلَّمَ وََسلََّم، يِف َ�ْعِض تِلَْك األ

 ].٣٧٢٢[رواه ابلخاری:» وََسْعد

است، در سال اول  سوی عبدالله بن زبیر بن عوام قرشی است، مادرش اسماء بنت ابوبکر صدیق -١
ھجرت متولد گردید، و وی اولین مولودی است که در مدینه منوره از مسلمانان مھاجر متولد شده 

وی یکی از عبادله و یکی از دالوران صحابه است، در سال شصت و چھار به خالفت رسید،  است،
-٢/٣٠٩سه در جنگ با حجاج به شھادت رسید، (االصابه: ( و و در جمادی االولی سال ھفتاد

٣١١.( 
ه و باشند، در این وقت عبدالله بن زبیر سه سال ھا در اینجا امھات المؤمنین می گویند: مراد از زن -٢

شود که طفل به ھر سن و سالی که حدیث را شنیده باشد،  چند ماھه بود، و از این دانسته می
 جتحمل آن برایش روا است، و عمر بن أبی سلمه فرزند أم سلمه است که در آغوش نبی کریم 

 پرورش یافته بود.
است، مادرش  است، و وی زبیر بن عوام بن خویلد اسدی سو این فضیلت بس بزرگی برای زبیر -٣

به سن پانزده سالگی مسلمان شد، در  ساست، زبیر جصفیه بنت عبدالمطلب عمۀ پیامبر خدا 
بود، در وقت  لجنگ برموک و فتح مصر اشتراک داشت، در جنگ جمل در صف عائشه

 بازگشت از جنگ جمل در سال سی وشش ھجری در (وادی السباع) وفات یافت.

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ١٨

 که گفت: در بعضی از روزھای کهروایت است  سو از طلحه بن عبیدالله -١٥٣٥
رفته بودند، [مراد از آن روزھا: غزوۀ أحد است] به  در آن روزھا به جھاد جپیامبر خدا 

 .)١(باقی نمانده بود جپیامبر خدا  جز از طلحه و سعد کس دیگری با

نَُّه وَ� انلَّيِبَّ  ،هللا َ�نْهُ ا وَ�نُْه ريَِضَ  -١٥٣٦
َ
رُصَِب فيها حىتَّ َشلَّْت �ِيَ  ج �

[رواه » ِدهِ فَ
 ].٣٧٢٤ ابلخاری:
 جپیامبر خدا  روایت است که وی با دست خود سعبیدالله و از طلحه بن -١٥٣٦
 .)٢(شدکرد، و از ضربات زیادی که [کفار] بر وی وارد آوردند، دستش شل  می را حمایت

دِ  -٧ عْ نَاقِبُ سَ يِّ  باب: مَ هرِ اصٍ الزُّ قَّ  سبْنِ أَيبِ وَ

 ج سعد ابن ابی وّقاص ُزهری ]: مناقب٧باب [

يب َوقَّاٍص ريَِضَ أهللا َ�نُْه قَاَل  َسْعِد بِْن  َ�نْ  -١٥٣٧
َ
مَجََع يِل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم « أ

ُحد
ُ
بََو�ِْه يَْوَم أ

َ
 ].٣٧٢٥:البخاری[رواه » أ

پیامبر  (ُاحد) روایت است که گفت: در روز جنگ سابن ابی وقاص از سعد -١٥٣٧
 .)٣(برایم بین پدر و مادر خود ھر دو، جمع کردند جخدا 

است، و  جھای پیامبر خدا  ترین، و سخاوتمندترین و فداکارترین صحابه یکی از با شھامت سطلحه -١
ه بن کعب باشد، با پیامبر خدا  ، و با جد ھشتم خود که کعب بن سعد جدر جد دھم خود، که ُمرَّ

شود، و سلسۀ نسب وی از این قرار است: طلحه بن  یکجا می سبن تیم باشد، با ابوبکر صدیق
بن عثمان بن عمیر، بن عمرو، بن عامر، بن عثمان، بن کعب، بن سعد، بن تیم، بن مره،  عبیدالله

 شود. به نام طلحۀ خیر، و به نام طلحۀ سخاوتمند نیز یاد می سبن کعب، و طلحه
ساخته  جدر روز جنگ (احد) خود را سپر آنحضرت  سدر روایت ترمذی آمده است که طلحه -٢

دربارۀ وی فرمودند که طلحه و  جخم وارد شده بود، و پیامبر خدا بود، و بر وی ھشتاد و چند ز
روایت است که گفت: از پیامبر  سزبیر در بھشت از ھمنشیان من ھستند، و در ترمذی از جابر

رود ببیند، به  خواھد شھیدی را که بر روی زمین راه می شنیدم که فرمودند: کسی که می جخدا 
 .طرف طلحه بن عبیدالله نگاه کند

در  سیعنی گفتند که پدر و مادرم فدای تو باد، و این به سبب شھامتی بود که سعد بن ابی وقاص -٣
این عبارت را برای کسی  جاین روز از خود نشان داده بود، در اکثر اوقاتی که پیامبر خدا 

 

                                                 



 ١٩  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

رُ  -٨ ارِ النَّبِ  باب: ذِكْ هَ  ج يِّ أَصْ

 جپیامبر خدا  دامادهای ]: صفت٨باب [

نَّ الِمْسَوَر ْ�َن َ�َْرَمَة، « :١٥٣٨
َ
يِب َجْهٍل فََسِمَعْت بَِذلَِك،  قَاَل: إِنَّ َعِليًّا َخَطَب بِنَْت أ

َ
أ

نََّك َال َ�ْغَضُب 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقالَْت: يَْزُ�ُم قَْوُمَك � تَْت رَُسوَل ا�َّ

َ
فَاِطَمُة فَأ

يِب َجْهٍل، َ�َقاَم رَ 
َ
ٌّ نَاِكٌح بِنَْت أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فََسِمعْ بِلَنَاتَِك، َوَهَذا يلَعِ تُُه ُسوُل ا�َّ

َد، َ�ُقوُل: ثَِ� وََصَدقَِ�، َو�ِنَّ فَاِطَمَة  ِحَ� �ََشهَّ �ِيِع، فََحدَّ
بَا الَعاِص �َْن الرَّ

َ
نَْ�ْحُت أ

َ
ا َ�ْعُد أ مَّ

َ
أ

ْتَ 
َ

ِ َال جت ْن �َُسوَءَها، َوا�َّ
َ
ْ�َرُه أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بَْضَعٌة ِم�ِّ َو�ِ�ِّ أ ِمُع بِنُْت رَُسوِل ا�َّ

، ِعنَْد رَُجٍل َواِحدٍ َو�ِنُْت َعُدوِّ  ِ ٌّ اخِلْطبَةَ  ا�َّ  ].٣٧٢٩ [رواه ابلخاری:» َ�رَتََك يلَعِ
دختر ابوجھل را  سروایت است که گفت: علی سسور بن مخرمهاز م -١٥٣٨

آمده و گفت: اقوام  جپیامبر خدا  این خبر را شنید، نزد لخواستگاری کرد، فاطمه
شوید،  نمی کنند که شما به سبب [رنجش] دختران خود به غضب می شما این طور فکر

 نماید. می رفته و دختر ابوجھل را خواستگاری سو اینک علی
بر خاستند، و شنیدم که در وقت گفتن کلمۀ شھادت فرمودند:  ج خدا پیامبر

من سخنی زد، و برایم بعد! [دخترم را] به ابوالعاص ابن ربیع به نکاح دادم، با اما «....
به وعدۀ خود وفا کرد]، و فاطمه پارۀ تن من است، و از چیزی که  راست گفت، [یعنی:

پیامبر  سازد، به خداوند سوگند که بین دختر می بدش بیاید مرا منکدر و آزرده خاطر
، و ھمان بود که »شد ح یک شخص جمع نخواھدو دختر دشمن خدا، در نکا جخدا 
 .)١(خواستگاری دختر ابوجھل را گذاشت سعلی

خود  گفتند که (پدرم فدای تو)، و اینکه برای کسی بین پدر و مادر کردند، تنھا می استعمال می
کم واقع شده  جھر دو جمع کرده باشند، و گفته باشند که (پدر و مادر فدای تو)، از آنحضرت 

 کردند. است، و این عبارت را خاص در وقت رضایت کامل از کسی برایش استعمال می
 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
وعده داده بود و به وعدۀ خود وفا کرد، ابو العاص بن ربیع بود، زیرا  ج) کسی که به پیامبر خدا ١ 

دختر خود زینب را برایش به نکاح دادند، برای پیامبر  جوقتی که پیش از بعثت، پیامبر خدا 
وعده داد که با دخترشان زن دیگری را به نکاح نگیرد، و به این وعدۀ خود وفا کرد، و دیگر  جخدا

 جدر به اسارت مسلمانان در آمد، و بعد از فدیه دادن خالص شد، پیامبر خدا آنکه چون در جنگ ب

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٠

١٥٣٩ : َ ُ ِمْن َو َ�نُْه رىَِضَ أهللا َ�نُْه قَال
َ

َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوَذَكَر ِصْهًرا هل
ْ�َ� َعلَيِْه يِف ُمَصاَهَرتِهِ 

َ
ْحَسَن، قَاَل:، بَِ� َ�بِْد َشْمٍس فَأ

َ
ثَِ� فََصَدقَِ�، َووََعَدِ�  إِيَّاُه فَأ َحدَّ

 ].٣٧٢٩[رواه ابلخاری: »فََوَ� يِل 
شنیدم که  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: از سمسور بن مخرمه و از -١٥٣٩

خود را بنی شمس را یاد کردند، [این داماد شان: ابوالعاص بن ربیع ھای  یکی از داماد
آنچه که برایم «خویشاوندی خود با او تعریف و تحسین نموده و فرمودند: بود] و از 

 .)١(»گفت راست گفت، و به آنچه که با من وعده کرده بود، وفا نمود

را نزدشان به مدینه بفرستد، چون به مکه رفت به وعدۀ  لزینباز وی خواستند که دخترشان 
که علی بن ابی  را به مدینه فرستاد، در (تیسیر القاری) آمده است لخود وفا کرد، و زینب

زن دیگری را به  لوعده داده بود که با دخترشان فاطمه جدا نیز برای پیامبر خ سطالب
نکاح نگیرد، ولی گویا این وعده از یادش رفته بود، بنابراین از دختر ابوجھل خواستگاری کرد، تا 

 او را از این کار مانع شدند. جاو را به نکاح بگیرد، و ھمان بود که پیامبر خدا 
شود که اگر کسی زنی را به این شرط به  ) از محتوای این حدیث نبوی شریف چنین دانسته می۲ 

گیرد که با وی زن دیگری را به نکاح نگیرد، بر آن شخص الزم است که به این وعدۀ  نکاح می
اش وفا نکرده و اقدام به نکاح  خود وفا نموده، و زن دیگری با وی به نکاح نگیرد، و اگر به وعده

اند:  فرموده جکند، قاضی شرع باید او را این کار مانع شود، زیرا پیامبر خدا  گرفتن زن دیگری می

، یعنی: سزاوارترین شرطی که به آن باید »حق الرشوط أن توفوا بها، ما استحللتم به الفروجأ«
 وفا کنید، شرطی است که به سبب آن، فروج را برای خود حالل ساختید.

اش دو چیز بود. یکی آنکه با دخترشان زن دیگری  یث پیشتر گفتیم، این وعدهطوری که در حد -١
نگیرد، و دیگر آنکه دخترشان زینب را نزدشان به مدینۀ منوره بفرستد، و او به ھر دو وعدۀ خود 

 وفا کرد.

 

                                                                                                                        



 ٢١  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

نَاقِبُ زَ  -٩ دِ بْ باب: مَ ىلَ النَّبِيِّ يْ وْ ةَ مَ ثَ ارِ  جنِ حَ

 )١(ج خدا غالم آزارد شدۀ پیامبرحارثه  ]: مناقب زید بن٩باب [

ُ َ�نُْهَما، قَاَل: َ�َعَث انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  َ�نْ : ١٥٤٠ ِ بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ َ�بِْد ا�َّ
َساَمَة ْ�َن َز�ٍْد َ�َطَعَن َ�ْعُض انلَّاِس يِف إَِماَرتِِه، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اهللاُ 

ُ
َر َعلَيِْهْم أ مَّ

َ
َعلَيِْه  َ�ْعثًا، َوأ

ِ إِْن اَكَن «َم: وََسلَّ  �ِيِه ِمْن َ�بُْل، َواْ�ُم ا�َّ
َ
ْن َ�ْطُعنُوا يِف إَِماَرتِِه، َ�َقْد ُكنْتُْم َ�ْطُعنُوَن يِف إَِماَرِة أ

َ
أ

َّ َ�ْعَدهُ  َحبِّ انلَّاِس إيِلَ
َ
، َو�ِنَّ َهَذا لَِمْن أ َّ َحبِّ انلَّاِس إيِلَ

َ
َِماَرِة، َو�ِْن اَكَن لَِمْن أ

ْ
َِليًقا لِإل

َ
[رواه  »خل

 ].٣٧٣٠ ابلخاری:
گروھی را [به  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: باز عبدالله بن عمر -١٥٤٠

ھا امیر تعین نمودند، بعضی از مردم از امارت  جھاد] فرستادند، و اسامه بن زید را بر آن
 او انتقاد نمودند.

به خداوند سوگند زدید، و  می اگر امروز بر امارت او طعنه«فرمودند:  ج خدا پیامبر
مردمان در نزد من بود، و ترین  است که پدرش برای امارت مناسب بود، و او از محبوب

 .)٢(»مردمان استترین  امروز بعد از وی فرزندش در نزدم از محبوب

از بنی کلب بود، در ایام جاھلیت در جنگی که بین قبائل عرب واقع شده بود، به  سزید بن حارثه -١
او را به  لداد، و خدیجه لاسارت در آمد، حکیم بن حزام او را خرید، و به عمۀ خود خدیجه

آمدند تا فدیۀ او را داده و او را  جنزد پیامبر خدا  سبخشید، پدر و کاکای زید جپیامبر خدا 
را بین بودن در نزد خود، و رفتن با پدر و کاکایش مخیر  سزید جخالص کنند، پیامبر خدا 

، یعنی: من ھیچگاه ھیچ کسی را بر شما (ال أختار عليك أحدا أبدا)، ولی وی گفت که ساختند

 .فرضی اهللا تعالی عنه وأرضاهدھم،  ترجیح نمی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
کرد، عیاش بن ابی ربیعۀ مخزومی  می س) کسی که بیشترین انتقاد را از امارت اسامه بن زید۱ 

گفتند چگونه جوان کم سن سالی امیر بزرگانی از صحابه  ھا این بود که می سبب انتقاد آنبود، و 
ھا  این انتقادات را شنید، سخنان آن سمانند: ابوبکر، و عمر، و ابو عبیده و غیره گردد، چون عمر

ب بسیار به غض جشان خبر داد، پیامبر خدا  آمد، و از ماجری برای جرد کرد، و نزد پیامبر خدا 
 شدند، و برای مردم خطبه داده و فرمودند: اگر امروز از امارات او ...

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٢

َساَمُة ْ�ُن : «١٥٤١
ُ
َّ قَائٌِف، َوانلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َشاِهٌد، َوأ َز�ٍْد َوَز�ُْد ْ�ُن َدَخَل يلَعَ

قَْداَم َ�ْعُضَها ِمْن َ�ْعٍض.فَرُسَّ بَِذلَِك انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا 
َ
َحاِرثََة ُمْضَطِجَعاِن، َ�َقاَل: إِنَّ َهِذهِ األ

ْخرَبَ بِِه اَع�َِشةَ 
َ
ْعَجبَُه، فَأ

َ
 ].۳۷۳۱   [رواه ابلخاری:» َعلَيِْه وََسلََّم َوأ

گفت: شخصی قیافه شناسی نزدم آمد، و در روایت است که  لعائشهاز  -١٥٤١
حضور داشتند، و اسامه بن زید و زید بن حارثه[ که فرزند و پدر  جپیامبر خدا  این وقت

 بودند] در آنجا [زیرقطیفۀ] غلتیده بودند. 
دو نفر از یکدیگر قیافه شناسی [به طرف پاھای آن دو نفر دیده] و گفت: پاھای این 

شان آمد، و از این موضوع به  از این سخن خوشحال شدند، و خوش خدا است، پیامبر
 .)١(نیز خبر دادند لعائشه

باشد این بود که وی از موالی، یعنی: از  سھا بر امارت پدر أسامه که زید ) و سبب طعنه زدن آن۲ 
ھا در جاھلیت این بود که برای عالمان فعلی، و کسانی که  غالمان آزاد شده بود، و عادت عرب

ی در آمده بودند، ولو آنکه اکنون آزاد شده بودند، ھیچ اھمیتی قائل نبودند، چه جای قبًال به غالم
شایستگی شخص را در نظر گرفته، و به این  جآنکه آنان را به امارت برگزینند، ولی پیامبر خدا 

 عادت بد جاھلیت پشت پا زدند.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کند، نامش مجزز مدلجی بود، و وظیفۀ  از وی حکایت می لشناسی که عائشه) شخص قیافه۱ 

دھد، یعنی:  شناس آن است که به اساس عالمات و قرائن، فروع را به اصول نسبت میقیافه
احتمال دارد که پیش  لتواند بشناسد که فالنی فرزند فالنی است، و آمدنش در نزد عائشه می

 ر بعد از نزول حجاب بوده باشد، از ورای پرده و حجاب بوده است.از نزول حجاب بوده باشد، و اگ
زدند،  طعنه می سآن بود که مردم از نگاه نسب بر اسامه ج) سبب خوشحال شدن پیامبر خدا ۲ 

سفید بود، ولی مادر اسامه که (برکه) نام داشت از  سزیرا خودش سیاه و پدرش زید بن حارثه
به قول قیافه شناس عمل گردد یا نه؟ بین علماء اختالف نظر سیاھان حبشه بود، و اینکه باید 

گوید: قول قیافه شناس قابل اعتبار است و  وجود دارد: امام شافعی با استناد بر این حدیث می
گوید: قول قیافه شناس تنھا در مورد کنیز و غالم می /باید به آن عمل گردد، و امام مالک

شناس به  گوید: قول قیافه می /نیست، ولی امام ابو حنیفهھا معتبر  معتبر است، و در غیر آن

 ﴾ِعۡلمٌۚ  ۦَ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ َوَ� ﴿فرماید:  متعال می ھیچ وجه اعتبار ندارد، زیرا خداوند
چیزی که به آن علم نداری پیروی مکن، و از حدیث باب چنین جواب   ] یعنی: از٣٦[االسراء: 

شد  جثابت بود، و چیزی که سبب خوشحالی پیامبر خدا  بزیددھند که بسب اسامه از  می
 تاکید این ثبوت موجود بود، نه ثبوت غیرموجود.

 

                                                                                                                        



 ٢٣  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

امَ  باب: -١٠ رُ أَسَ دٍ  ةَ ذِكْ يْ  سبْنِ زَ

 ساسامه بن زید ]: صفت۱۰[باب 

قَْت، َ�َقالُوا: َمْن َ�نْها ريَِضَ أهللا َ�نَْها: و« :١٥٤٢ ًة ِمْن بَِ� َ�ُْزوٍم رَسَ
َ
نَّ اْمَرأ

َ
يَُ�لُِّم ِ�يَها أ

َساَمُة ْ�ُن َز�ٍْد، رَسَ 
ُ
ْن يَُ�لَِّمُه، فَلَكََّمُه أ

َ
َحٌد أ

َ
َق ِ�يِهُم انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم؟ فَلَْم َ�رَْتِئْ أ

ِعيُف َ�َطُعوهُ، لَْو اَكنَْت فَاِطَمُة لََقَطْعُت يَ  َق ِ�يِهُم الضَّ �ُف تََرُ�وُه، َو�َِذا رَسَ ِ
[رواه  »َدَهاالرشَّ

 ].٣٧٣٣ابلخاری: 
روایت است که زنی از بنی مخزوم دزدی کرد، گفتند: چه  لعائشه و از -١٥٤٢

سخن بزند[که این زن را عفو کنند]، کسی جرأت  جپیامبر خدا  کسی در این مورد به
نکرد که با ایشان در این مورد سخن بزند، و اسامه بن زید[در موضوع] با ایشان سخن 

 ھا دزدی عادت بنی اسرائیل آن بود که اگر شخص شریفی در آن«ودند: فرمزد. 
کرد،  می کردند، و اگر شخص ضعیف و بیچارۀ دزدی می کرد، از وی چشم پوشی می

بود، دستش را  می ]ج محمد نمودند، و اگر این دزد فاطمه [دختر می دستش را قطع
 .)١(»کردم می قطع

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
فرماید:  ای است، خداوند متعال می ) شفاعت کردن در اصل و اساس خود کار خوب و پسندیده١ 

ن﴿ ُ  �َۡشَفۡع َشَ�َٰعًة َحَسنَةٗ  مَّ ۖ  ۥيَُ�ن �َّ ، یعنی: ھرکس که در کار خوبی ]۸۵[النساء: ﴾نَِصيٞب ّمِۡنَها
 شفاعت کند، نصیبی ھم برای خودش خواھد بود.

سخن زد این  جاسامه بن زید آمد، و دربارۀ آن زن با پیامبر خدا  ش) سبب آنکه از بین صحابه٢ 
فکر کرد که دوستی خاص پیامبر  ساو را بسیار دوست داشتند، و اسامه جبود که پیامبر خدا 

حد دزدی را بر آن زن جاری نسازند، ولی  جبسبت به او، سبب خواھد شد که پیامبر خدا  جخدا 
 در این زمینه چیزی بود که خودشان بیان داشتند. جموقف پیامبر خدا 

بر لزوم اجرای حد است، زیرا از  جتاکید ھر چه بیشتر پیامبر خدا  ل) سبب ذکر فاطمه٣ 
باالترین و  لفاطمه را نھایت دوست داشتند، و از طرف دیگر فاطمه جیکطرف پیامبر خدا 

 –به فرض محال  -گفتند که اگر  جھم پیامبر خدا  ھا بود، و با این  واالترین شخصیت در بین زن
کردم، پس نباید در  کرد، دستش را قطع می فاطمه با چنین جاه و منزلتی که دارد، دزدی می

 د از کسی شفاعت نمود.اجرای ح

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٤

ُ َ�نُْهَما َ�نْ : ١٥٤٣ َساَمَة بِْن َز�ٍْد ريَِضَ ا�َّ
ُ
نَّ  :أ

َ
ُخُذهُ  انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، أ

ْ
اَكَن يَأ

ِحبُُّهَما
ُ
إِ�ِّ أ

ِحبَُّهَما، فَ
َ
 ].٣٧٣٥ [رواه ابلخاری:» َواحلََسَن َ�يَُقوُل: اللَُّهمَّ أ

او و  جخدا پیامبر  روایت است که گفت: بیسامه بن زیاز ا -١٥٤٣
خدایا! این دو نفر را دوست داشته «گفتند:  گرفتند و می می را [در آغوش] بحسن

 ».ھا را دوست دارم باش، چون من این

نَاقِ  -١١ بْدِ باب: مَ رَ  بُ عَ مَ  باهللا بْنِ عُ

 ب]: مناقب عبدالله بن عمر۱۱[ باب

نَّ انلَّيِبَّ ريَِضَ أهللا َ�نَْها: َحْفَصَة  َ�نْ : ۱۵۴۴
َ
إِنَّ َ�بَْد «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل لََها: أ

ِ رَُجٌل َصاِلحٌ   ].۳۷۴۰ ،۳۷۴۱[رواه ابلخاری: » ا�َّ
برایم گفتند که  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: لحفصهز ا -١٥٤٤

 .)١(»عبدالله شخص نیکی است«

شود که اگر قضیۀ دزدی به حاکم شرع رسید، اجرای حد الزم  ) از این حدیث دانسته می٤ 
تواند سبب تعطیل آن گردد، و مفھوم مخالف آن این است که پیش از  گردد، و کسی نمی می

 تواند از حق خود رسیدن قضیۀ دزدی به حاکم شرع، کسی که مالش به دزدی رفته است، می
گذشته و دزد را عفو نماید، شخصی از صحابه به نام صفوان ابن أمیه دزدی را که ردایش را دزدی 

از دزد پرسیدند: به راستی ردایش را  ج آورد، پیامبر خدا جکرده بود گرفته، و نزد پیامبر خدا 
چیز دزدیده بودی؟ گفت: بلی امر کردند که دستش بریده شود، صفوان گفت: یا رسول الله! این 

فرمودند: پس چرا پیش از اینکه  -خواستم که دستش بریده شود یعنی: نمی -خواستم،  را نمی
 نکردی]؟  [قضیه] به من برسد [او را عفو

 ) در مورد تطبیق حد، به اتفاق علماء ھیچکس به جز از حاکم شرع حق اجرای آن را ندارد.٥ 
در جواب دید که دو فرشته او را گرفته  بآن بود که ابن عمر جو سبب این سخن پیامبر خدا  -١

نَ النَّارِ «گفت،  برند، و او می و به طرف دوزخ می وذُ بِاهللاَِّ مِ ، أَعُ نَ النَّارِ وذُ بِاهللاَِّ مِ در این وقت  »أَعُ

این خواب را برای خواھرش أم المؤمنین  بفرشتۀ سومی آمد و گفت مترس، عبدالله بن عمر
فرمودند:  جگفت، پیامبر خدا  جا برای پیامبر خدا آن ر لقصه کرد، و حفصهل حفصه

عبدالله شخص صالحی است اگر در شب نماز بخواند، و عبدالله بن عمر از آن روز به بعد، تا وقتی 
سالگی رسید، قیام اللیل را ترک نکرد، و جز وقت اندکی در شب خواب  که به سن ھشتادوشش

 شد. نمی

 

                                                                                                                        



 ٢٥  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

رٍ وَ  -١٢ امَّ نَاقِبُ عَ ةَ باب: مَ فَ يْ ذَ  بحُ

یَفه]: ١٢باب [
َ

 بمناقب عّمار وحذ

يب ادّلرْداِء ريَِضَ  َ�نْ : ١٥٤٥
َ
اِم و  َ�نْهُ  هللاُ ا أ نَُّه َجلََس إىِل َجنْبِِه ُغالٌم يف َمْسِجٍد بِالشَّ

َ
�

نْ اكَن قْد قَاَل: رَْداِء: ِممَّ بُو ادلَّ
َ
رَْداِء، َ�َقاَل أ يِب ادلَّ

َ
 أ

َ
ْ يِل َجِليًسا َصاحِلًا، فََجلََس إىِل  اللَُّهمَّ �رَسِّ

ي َال َ�ْعلَُمُه  ِ
َّ

ِّ اذل ْو ِمنُْ�ْم، َصاِحُب الرسِّ
َ
لَيَْس ِ�يُ�ْم، أ

َ
ْهِل الُكوفَِة، قَاَل: أ

َ
نَْت؟ قَاَل: ِمْن أ

َ
أ

ُ ىلَعَ  َجاَرُه ا�َّ
َ
ي أ ِ

َّ
ْو ِمنُْ�ْم، اذل

َ
لَيَْس ِ�يُ�ْم، أ

َ
َ�ْ�ُُه، َ�ْعِ� ُحَذْ�َفَة، قَاَل: قُلُْت: بََ�، قَاَل: أ

لَيَْس لَِساِن نَبِ 
َ
اًرا، قُلُْت: بََ�، قَاَل: أ يَْطاِن، َ�ْعِ� َ�مَّ يِِّه َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�ْعِ� ِمَن الشَّ

اِر؟ قَاَل: بََ�، قَاَل: َكيَْف اَكَن َ�بُْد  َ ِو الرسِّ
َ
َواِك، َوالوَِساِد، أ ْو ِمنُْ�ْم، َصاِحُب السِّ

َ
ِ�يُ�ْم، أ
:
ُ
ِ َ�ْقَرأ ۡلِ وَ ﴿ ا�َّ ٰ  ٱ�ََّهارِ وَ  ١إَِذا َ�ۡغَ�ٰ  ٱ�َّ َكرَ َوَما َخلََق ﴿ :اَل ، قَ ﴾٢إَِذا َ�َ�َّ نَ�ٰٓ وَ  ٱ�َّ

ُ
، ﴾٣ٱۡ�

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيْ  ٍء َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل ا�َّ لُوِ� َ�ْن يَشْ ِه قَاَل: َما َزاَل يِب َهُؤالَِء َحىتَّ اَكُدوا �َْستَْ�ِ
 ].۳۷۴۳ی:[رواه ابلخار» وََسلَّم

روایت است که جوانی در مسجدی در شام به پھلویش  سابو الدرداء از -١٥٤٥
نشست، [نام این جوان علقمه بود، و ھنگام داخل شدن به مسجد] دعا کرده بود که 

 کن. خدایا! برایم ھمنشین صالحی را میسر
 از آن جوان پرسید: از کدام مردمی؟  سابو الدرداء

 گفت: از اھل کوفه.
را میدانست و غیر از او شخص  جپیامبر خدا  د: آیا آن شخصی که اسرارپرسی

[آن جوان]  دانست در بین شما نیست؟ مقصدش حذیفه بود. نمی دیگری آن اسرار را
 .)١(گوید: گفتم: موجود است می

گفتند که برای بسیاری از  بود، برایش چیزھای را می جمخزن اسرار پیامبر خدا  سحذیفه -١
شناخت، زیرا ذریعۀ وحی احوال تمام  گفتند، از این سبب منافقین را یکایک می نمی شصحابه

 سخبر داده شده بود، و ایشان از احوال این منافقین برای حذیفه جمنافقین برای پیامبر خدا 
کرد، اگر  را تعقیب می سحذیفه سکرد، عمر ت میاطالع داده بودند، از این جھت اگر کسی وفا

خواند، ورنه از نمازخواندن بر آن جنازه  خواند، او ھم نماز می اش نماز می دید که بر جنازه می
 کرد. خودداری می

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٦

از شیطان  ج ابو الدرداء گفت: آیا کسی که خداوند متعال او را بر زبان پیامبر خود
 پناه داده است در بین شما موجود نیست؟ مقصدش عمار بود. 

 .)١(گفتم: موجود است
یا کسی  -داشت میرا با خود بر جپیامبر خدا  ابو الدرداء گفت: آیا کسی که مسواک

در بین شما موجود نیست؟[مقصدش عبدالله بن  -بود جپیامبر خدا  که صاحب سر
 مسعود بود].

 گفت: موجود است.
 نمود: می ] این سوره را چگونه تالوتسگفت: عبدالله [بن مسعودابو الدرداء 

ۡلِ وَ ﴿ ٰ  ٱ�ََّهارِ وَ  ١ إَِذا َ�ۡغَ�ٰ  ٱ�َّ َكرَ َوَما َخلََق ﴿ ؟ گفت:﴾٢إَِذا َ�َ�َّ نَ�ٰٓ وَ  ٱ�َّ
ُ
 ﴾٣ٱۡ�

 کند. می تالوت
استفسار نمودند گوید: اھل شام آنقدر در این مورد از من سؤال و  می سابو الدرداء

 .)٢(شنیده بودم، دور سازند جپیامبر خدا  که نزدیک بود مرا از قراءتی که از

طوری که در روایت  –این شخص که خداوند متعال او را به زبان نبی خود از شیطان پناه داده بود  -١
را مورد تعذیب  سبود، و این اشاره به این روایت است که چون مشرکین عمار سعمار –آمده است 

را دشنام دھد، از این کار خودداری نمود، چون  جقرار داده و از وی خواستند که پیامبر خدا 
پیامبر خدا از این واقعه مطلع شدند، فرمودند: عمار قابل ترحم است، زیرا او مشرکین را به سوی 

 جخوانند، و یا مراد این قول پیامبر خدا  ھا او را به سوی دوزخ می نند، و آنک بھشت دعوت می
که در  -است که فرمودند: ھیچگاه عمار بین دو چیز مخیر نگشته است، مگر آنکه شدیدتر آن را 

 اختیار نموده است. -آن قوت و منفعت اسالم باشد
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
کرد، و  (وما خلق) را حذف می بشود که ابن مسعود ن روایت این طور دانسته می) از ای۱ 

البته قراءتی که بدون لفظ (وما خلق) باشد، قراءتی است مخالف روایات متواتره، و قابل قبول 
 /کرد، امام عینی لفظ (وما خلق) را قراءت نمی سنیست، و اینکه چرا عبدالله بن مسعود

ھمین گونه نازل شده بود، یعنی: بدون لفظ (وما خلق)، و عبدالله بن  گوید که در اول به می
مسعود و ابو الدرداء ھمین نزول اول را شنیده بودند، و چون بعد از آن با لفظ (وما خلق) نازل 

 بچه عبدالله بن مسعود گردید، دیگران نزول اخیر را شنیدند، ولی آن دو نفر نشنیدند، چنان

ُعوذُ بَِرّبِ  قُۡل ﴿ نزول (معوذتین) یعنی:
َ
ُعوذُ بَِرّبِ  ُقۡل ﴿، ﴾١ ٱ�َّاِس أ

َ
را نشنیده بود،  ﴾١ ٱۡلَفلَقِ أ

 کرد که این دو سوره از قرآن نیست. از این جھت گمان می

 

                                                 



 ٢٧  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

بَيْدَ  -١٣ نَاقِبُ أَيبِ عُ احِ  ةَ باب: مَ رَّ  سبْنِ اجلَ

 )١(س]: مناقب ابو عبیده بن جراح١٣باب [

�َُس ْ�ُن َمالٍِك، َ�نْ : ١٥٤٦
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: إِنَّ  :رىَِضَ أهللا َ�نْهُ  أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

اِح  بُو ُ�بَيَْدَة ْ�ُن اجلَرَّ
َ
ُة أ مَّ

ُ
تَُها األ َّ�

َ
ِمينَنَا �

َ
ِمينًا، َو�ِنَّ أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
 ].۳۷۴۴[رواه ابلخاری:  »ِللُكِّ أ

 به تحقیق«فرمودند:  جپیامبر خدا  روایت است که ساز انس بن مالک -١٥٤٦
ای امت [من بدانید] که امین ما ابو عبیده بن جراح  برای ھرامتی امینی است، و

 .)٢(»است

ھا  ) اگر یک یا دو نفر و یا حتی بیشتر از آن کدام آیۀ از قرآن را نشنیده باشند، این نشنیدن آن۲ 
باشند، و به  اند صدھا و ھزارھا می آیت ندارد، زیرا کسانی که شنیدهتاثیری بر متواتر بودن آن 

گردد، و دیگر آنکه اعتبار به قول کسی است که چیزی را شنیده و  ھا تواتر متحقق می شنیدن آن
یا دیده است، نه به قول کسی که نشنیده و یا ندیده است، و از این سبب است که اگر صد نفر در 

ه مثال: فالنی از فالنی طلبگار نیست، و دو نفر شھادت بدھند که طلبگار محکمه شھادت بدھند ک
کند، نه قول صد نفر را ، زیرا شھادت در اثبات است نه  است، قاضی قول ھمان دو نفر را قبول می

 در نفی.
 ج وی عامر بن عبدالله بن جراح است، در نسب بعد از چندین پشت، یعنی در (فھر) با نبی کریم -١

شود، از عشرۀ مبشره به جنت است، مادرش که از بنی حارث بن فھر بود، ایمان آورد و  یکجا می
مسلمان شد. ولی پدرش در جنگ بدر در صفت مشرکین کشته شد، و گویند: خود عامر که ھمان 

امیر شام مقرر گردید،  سابو عبیده بن جراح باشد، پدر خود را کشت، وی از طرف عمر بن خطاب
ال ھژده ھجری به اثر وبائی که در آن سرزمین شیوع یافته بوده، وفات یافت، رضی الله و در س

 تعالی عنه و أرضاه.
ھای دیگر امین نبودند، و با در امت محمدی امین دیگری  این به آن معنی نیست که صحابه -٢

در این مورد نسبت به دیگران دارای امتیاز  سوجود ندارد، بلکه مراد این است که ابوعبیده
ھا در جانبی از جوانب  خاصی است، و با آنکه صحابه ھمگی دارای فضیلت بودند، ولی بعضی از آن
 جکند که پیامبر خدا  علم و اخالق بر دیگران برتری داشتند، ترمذی از انس بن مالک روایت می

ھا در تطبیق احکام خدا عمر،  ر، شدیدترین آنترین امت من بر امت من ابوبک فرمودند: با رحم
ھا به حالل و حرام معاذ بن جبل، داناتر از ھمگان در مسائل  باحیاتر از ھمگان عثمان، داناتر آن

باشد، و برای ھر امت امینی است و امین این  ترشان أبی بن کعب می میراث زید بن ثابت، قاری
دیگری آمده است که از ھمه داناتر در مسائل  امت ابوعبیده بن جراح است، چناچه در حدیث

 است. سقضاء علی

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٨

نِ  باب: -١٤ سَ نَاقِبُ احلَ ِ احلُ وَ  مَ نيْ  بسَ

 )١(ب]: مناقب حسن و حسین١٤[ باب

يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  : َعِن ١٥٤٧
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: َرأ اَء ريَِضَ ا�َّ وََسلََّم، َواحلََسُن �ُْن الرَبَ

ٍّ ىلَعَ اَعتِِقِه، َ�ُقوُل:  ِحبَّهُ «يلَعِ
َ
ِحبُُّه فَأ

ُ
 ].۳۷۴۹[رواه ابلخاری:  »اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ھستند، مادرشان فاطمه  جھای پیامبر خدا  حسن و حسین، پسران علی بن ابی طالب، و نوه -١
اند که حسن و حسین سردار جوانان  فرموده جالزھراء سردار زنان جھان است، پیامبر خدا 

ھا کسی  به دنیا آمد در بین عرب سی که حسنباشند، تا وقت بھشت، و در گلدستۀ من می
گوید: خداوند این دو اسم را برای این دو  می /(حسن) و (حسین) نام نداشت، مفضل

در نیمۀ ماه رمضان سال سوم ھجری تولد یافت، علی  سشخصیت، پنھان نگھداشته بود، حسن
مودند: فرزندم را برایم آمده و فر جکند که بعد از تولدش پیامبر خدا  روایت می سبن ابی طالب

نشان بدھید، او را چه نام گذاشتید؟ گفتم: حرب، فرمودند: نه خیر بلکه نامش (حسن) است، و 
او را حسین نامیدند، و  جدر وقت تولد (حسین) نامش را حرب گذاشته بودند، و پیامبر خدا 

ا (محسن) نامیده و او ر جاو را حرب نامید، و پیامبر خدا  سھمچنین در وقت تولد (محسن) علی
گذارم که (شبر) و (شبیر) و (مشبر) نام  نام می ÷ھای فرزندان ھارون ھا را به نام فرمودند: این

َما يُرِ�ُد ﴿روایت است که آیۀ  سداشتند، از عمر بن ابی سلمه ُ إِ�َّ ۡهَل  ٱلرِّۡجَس ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  ٱ�َّ
َ
أ

نازل شد، بعد از نزول این آیۀ کریمه پیامبر  لدر خانۀ ام سلمه جبر پیامبر خدا  ﴾ٱۡ�َۡيتِ 
را پشت سر  سفاطمه و حسن و حسین را طلب نموده و در عبای خود قرار دادند، و علی جخدا

ھا را به  ھا دور کن، و آن ھا اھل بیت من ھستند، پس پلیدی را از آن خود نشانده و گفتند: این
و خوش چھره بود، و شباھت بسیاری به بسیار زیبا  سپاکیزگی خاصی پاکیزه بگردان، حسن

داشت، بسیار جواد و سخاوتمند بود، و چندین بار تمام مالی را که داشت، در راه  جپیامبر خدا 
خواھم به سبب آنکه به خالفت  گفت نمی خدا خیرات داد، چندین بار پیاده به حج رفت، و می

ربارۀ محاسن وی و برادرش بر زمین بریزد، ھرچه که د ج برسم، یک قطره خون امت محمد
ایم، ھمین بس است که جدشان سرور کائنات، مادرشان فاطمۀ  بگوئیم کم گفته بحسین

در سال چھل ونه ھجری در مدینه  سزھراء و پدرشان علی بن ابی طالب است، و باآلخره حسن
منوره به سبب زھری که ھمسرش جعده بنت اشعت برایش خورانید وفات یافت، و دربارۀ 

 ).١٥-٢/٩اسد الغابه (بعد از این سخن خواھیم گفت،  سحسین

 

                                                 



 ٢٩  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

بر روی  بروایت است که گفت: در حالی که حسن بن علی ساز براء -۱۵۴۷
او را خدایا! من او را دوست دارم، پس تو ھم «گفتند:  می بود جپیامبر خدا  دوش

 ».دوست داشته باش

َ  َ�نْ : ١٥٤٨ �ٍس رىَِضَ أهللا َ�نُْه قَال
َ
َه بِانلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِمَن أ

ْشبَ
َ
َحٌد أ

َ
لَْم يَُ�ْن أ

 ].٣٧٥٢[رواه ابلخاری: » رىَِضَ أهللا َ�نُْه قَاَل  احلََسِن بِْن يلَعِ 
 بزۀ حسن بن علیروایت است که گفت: ھیچ کس به اندا ساز انس -١٥٤٨

 .)١(شباھت نداشت جپیامبر خدا  به

ْحِسبُُه َ�ْقتُُل  رىَِضَ أهللا َ�نُْهَما ْ�َن ُ�َمرَ أ َ�نْ : ١٥٤٩
َ
ُ َعِن الُمْحِرِم؟ قَاَل: ُشْعبَُة أ هلَ

َ
وََسأ

ِ َص�َّ اهللاُ  بَاِب، َوَقْد َ�تَلُوا اْ�َن اْ�نَِة رَُسوِل ا�َّ لُوَن َعِن اذلُّ
َ
ْهُل الِعَراِق �َْسأ

َ
بَاَب، َ�َقاَل: أ  اذلُّ

ْ�يَا«لََّم: َعلَيِْه وََسلََّم، َوقَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ  [رواه » ُهَما َرْ�َاَ�تَاَي ِمَن ادلُّ
 ].٣٧٥٣ابلخاری:
روایت است که شخصی [ازاھل کوفه] از وی پرسید: اگر  باز ابن عمر -١٥٤٩

گفت: مردم عراق  باحرام بکشد حکمش چیست؟ ابن عمر کسی مگسی را در حال
پیامبر  رزند دخترپرسند، در حالی که ف می آمده و از حکم کشتن مگس در حال احرام

] دو دستۀ بحسن و حسین«[فرموده بودند که  جپیامبر خدا  را کشتند، و جخدا 
 .)٢(»گل من از [تمام] دنیا ھستند

بسیار زیبا و خوش چھره بوده است، زیرا مجرد شباھت داشتن  سشود که حسن از این معلوم می -١
 کافی است که دلیل بر زیبائی وافر او بوده باشد. جخدا  او به پیامبر

 از احکام ومسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
] دو دستۀ گل من از [تمام] دنیا بکه [حسن و حسین ج) مراد از این گفتۀ پیامبر خدا ١ 

 پسندم. ، این است که از تمام دنیا ھمین دو نفر را مانند گل می»ھستند
خواھد  بین حسن و حسین و دستۀ گل این است که ھمان طوری که انسان می) وجه شباھت ٢ 

خواستند تا ھر لحظه حسن و حسین  می جطور پیامبر خدا  گل را ھر لحظه ببیند و ببوید، ھمان
 را ببینند و ببویند.

چنین گفتند، کسانی با نھایت قساوت  بدر مورد حسن و حسین ج) با اینکه پیامبر خدا ٣ 
را به شھادت رساندند، و خالصۀ قصۀ  ساز رحمت اسالمی و عطوفت انسانی حسین قلب و دور

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٣٠

بَّاسٍ  -١٥ رُ ابْنِ عَ  بباب: ذِكْ

 ب]: فضیلت ابن عباس۱۵باب [

  رىَِضَ أهللا َ�نُْهَما َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -١٥٥٠
َ

ِ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم إىِل ، قَاَل: َضمَّ
 ].٣٧٥٦[رواه ابلخاری: »  َصْدِرهِ، َوقَاَل: اللَُّهمَّ َعلِّْمُه احِلْكَمةَ 

مرا به سینۀ خود  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: باز ابن عباس -١٥٥٠
 ».خدایا! حکمت را برایش بیاموز«چسپانده و فرمودند: 

 ].٣٧٥٦[رواه ابلخاری: »  َعلِّْمُه الِكتَاَب َو يف رواية : « -١٥٥١
 .)١(»کتاب را برایش بیاموز«... در روایت دیگری آمده است که فرمودند:  -١٥٥١

برایش بیعت نکرد، اھل  سچنین بود که چون یزید امیر مقرر شد، حسین سشھادت حسین
پیغام فرستادند که اگر به کوفه بیاید، ھمگان به او بیعت خواھند کرد، امام  سکوفه برای حسین

جانب عراق به راه افتاد، خبر به عبیدالله بن زیاد رسید، لشکری در  از مکه بر آمد، و به سحسین
مقابلش فرستاد، و در منطقۀ کربال در کنار فرات بین جانبین جنگ در گرفت، و امام حسین 

به فجیعترین صورت ممکن به شھادت رسید، و بعد از شھادت، سر مبارکش  جریحانۀ پیامبر خدا 
بیدالله بن زیاد فرستادند، این نا پاک چوبی را گرفته و به چشمان را در طشتی قرار داده و نزد ع

برایش گفت: چنین کاری مکن، زیرا  سزد، زیدبن أرقم می سنازنین و دندانھای مبارک آنحضرت
بر  جام، یعنی: پیامبر خدا  ھا دیده ھا و دندان را بر روی آن چشم جھای پیامبر خدا  من لب

زدند، ولی آن نابکار از این کارش دست نکشیده و برای زید بن  ھایش بوسه می ھا و دندان چشم
زدم، قصۀ جانگذار شھادت امام  بود که پیر و خرف شدۀ، گردنت را می أرقم گفت: اگر این نمی

دراز است، و قلم توانای بیان ھرآنچه را که در این مورد گذشته است، ندارد، لذا به  سحسین
 کنیم. ء میآنچه که به آن اشاره رفت، اکتفا

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) وی عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب است، به نام ترجمان قرآن معروف بود، از علمای مشھور ١ 

 /صحابه است، بلند قامت، زیبا رو، و تنومند بود، در ھمه علوم عصر خود متبحر بود، مسروق
گفتم که: أجمل الناس است، و وقتی که سخن میزد،  دیدم، می گوید: وقتی که او را می می
گفتم که أعلم الناس  داد، می گفتم که أفصح الناس است، و وقتی که در فقه و حدیث نظر می می

وھشت ھجری، در طائف وفات یافت، و محمد بن  است، وی به سن ھفتادسالگی در سال شصت
 از خواند.حنفیه بر وی نم

 

                                                                                                                        



 ٣١  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

لِيدِ باب: مَ  -١٦  سنَاقِبُ خالِدِ بْنِ الوَ

 سمناقب خالدبن ولید ]:١٦[ باب

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�ىَع َز�ًْدا، وََجْعَفًرا،  َ�نْ  -١٥٥٢
َ
ُ َ�نُْه، أ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

ِ�يَُهْم َخرَبُُهْم، َ�َقاَل 
ْ
ْن يَأ

َ
َخَذ «َواْ�َن َرَواَحَة لِلنَّاِس، َ�بَْل أ

َ
ِصيَب، ُ�مَّ أ

ُ
ايََة َز�ٌْد، فَأ َخَذ الرَّ

َ
أ

ِصيَب، �ُ 
ُ
َخَذ َسيٌْف ِمْن ُسيُوِف َجْعَفٌر فَأ

َ
ِصيَب، َوَ�يْنَاُه تَْذِرفَاِن َحىتَّ أ

ُ
َخَذ اْ�ُن َرَواَحَة فَأ

َ
مَّ أ

ُ َعلَيِْهم ِ َحىتَّ َ�تََح ا�َّ  ]٣٧٥٧[رواه ابلخاری: » ا�َّ
جعفر و  از مرگ زید و جپیامبر خدا  روایت است که ساز انس -١٥٥٢

ھا بیرق را  بعد از آن«و فرمودند:  -شتاین حدیث قبال گذ -دادند خبر برواحه ابن
 .)١(»و فتح نصیب مسلمانان شد خدا به دست گرفت،ھای  شمشیری از شمشیر

گوید که  می /ھای مختلفی وجود دارد، امام مالک ) در اینکه مراد از حکمت چیست؟ نظریه٢ 
گوید: مراد  می /ھا است، و امام شافعی کردن به آن مراد از حکمت: معرفت احکام شرعی وعمل

گویند که مراد از حکمت: فرق گذاشتن بین  است، و بعضی می ج از حکمت: سنت رسول خدا
داند، و پیامبر  باطل است، و حکیم کسی است که مسائل را بر وجه مناسب و متیقن آن می حق و

، یعنی: خدایا! علم قرآن »اللهم! علمه علم الكتاب«دعا کردند که  ببه حق ابن عباس جخدا 
مجید را برایش بیاموز، و خداوند دعای نبی خود را در حقش اجابت نمود، و تا جایی در علوم 

 ر گردید، که به نام ترجمان القرآن معروف گشت.قرآن متبح
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، به غایت  یکجا می سو ابوبکر صدیق ج) نسب خالد بن ولید در مره بن کعب با پیامبر خدا ١ 

شجاعت و شھامت داشت، عراق و شام و مناطق بسیار دیگری به ذریعۀ او فتح گردید، کنیتش 
و چند سالگی، در سال بیست  بوسلیمان است، در حدیبیه اسالم آورد، و به سن جوانی یعنی چھلا

 ویکم ھجری در حمص وفات یافت.
در غزوۀ موته  ج) خالصۀ قصۀ که در حدیث نبوی شریف آمده است این است که پیامبر خدا ٢ 

عفر امیر باشد، و اگر جغفر به زید را امیر لشکر تعیین نموده و فرمودند: اگر او به شھادت رسید، ج
شھادت رسید، ابن رواحه امیر باشد، و بعد از جنگ و درگیری با کفار، نتیجه ھمان شد که پیامبر 

فرموده بودند، یعنی: زید که امیر بود به شھادت رسید، و بعد از وی جعفر امیر شد، و به  جخدا 
دون آنکه ھا خالد ب دت رسید، و بعد از آناشھادت رسید، و بعد از وی، ابن رواحه امیر شد و به شھ

 امیر باشد، بیرق را بدست گرفت، و فتح نصیب مسلمانان شد.

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٣٢

١٧-  ٍ املِ نَاقِبُ سَ ةَ  باب: مَ فَ يْ ذَ يلَ أَيبِ حُ وْ  سمَ

یفه١٧[ باب
َ

 س]: مناقب سالم غالم آزاد شدۀ ابوُحذ

ِ َص�َّ اهللاُ  َ�بْدأهللا بِْن َ�ْمٍرو رىَِضَ أهللا َ�نُْهَما قَاَل: َ�نْ  -١٥٥٣  َعلَيِْه َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
 بِِه، وَسَ  وََسلََّم َ�ُقوُل:

َ
ِ بِْن َمْسُعوٍد َ�بََدأ ْرَ�َعٍة، ِمْن َ�بِْد ا�َّ

َ
يِب اْستَْقِرئُوا الُقْرآَن ِمْن أ

َ
 أ

َ
الٍِم، َمْو�

يَبِّ بْ  ُحَذْ�َفة
ُ
 ].٣٧٥٧[رواه ابلخاری: » بُِمَعاِذ بِْن َجبٍَل  بِْن َجبٍَل اَكْعٍب، َوُمَعاِذ  ِن َوأ
شنیدم  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: از بعبدالله بن عمرو از -١٥٥٣

از چھار نفر بخواھید که برای شما قرآن بخوانند: از عبدالله بن «فرمودند:  می که
بی 

ُ
 .)١(»بن کعب، و معاذ بن جبلمسعود، سالم مولی ابی حذیفه، أ

لِ  -١٨ ةَ  باب: فَضْ ائِشَ  لعَ

 ل]: فضیلت عائشه١٨باب [

ُ َ�نَْها قِالََدةً  َ�نْ  -١٥٥٤ ْسَماَء ريَِضَ ا�َّ
َ
�ََّها اْستََعارَْت ِمْن أ

َ
ُ َ�نَْها، � اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ  رَْسَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْدَرَ�تُْهُم َ�َهلََكْت فَأ

َ
ْصَحابِِه يِف َطلَِبَها، فَأ

َ
لََّم نَاًسا ِمْن أ

ِْه،
َ

تَُوا انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َشَكْوا َذلَِك إيِل
َ
ا أ ْوا بَِغْ�ِ وُُضوٍء، فَلَمَّ

َالُة، فََصلَّ لَْت  الصَّ َ�َ�َ
مِ  �ِ وقَدْ  ،ُ�مَّ َذَكَر بايق احلديث ،آيَُة اتلَّيَمُّ م يف ِكتاِب اتلَّيَمُّ و انظر ٣٧٧٣[رواه ابلخاری: » َ�َقدَّ

 ].٣٣٤حديث رقم:

ھای خدا بدست  ھا بیرق را شمشیری از شمشیر گفتند که بعد از آن ج) بعد از اینکه پیامبر خدا ٣ 
: (شمشیر ملقب به (سیف الله)، یعنی سگرفت و فتح نصیب مسلمانان گردید، از ھمان روز خالد

فرمودند:  جکنند که گفت: پیامبر خدا  خدا) گردید، و ابن حبان و حاکم از ابی اوفی روایت می
 ھای خدا است که بر کفار مسلط کرده است. خالد را اذیت نکنید، زیرا او شمشیری از شمشیر

خود پیامبر  ھا تمام قرآن را از دھان سبب اختصاص این چھار نفر به قراءت قرآن این است که این -١
و چیزی را از یکدیگر خود  جشنیده بودند، ولی دیگران چیزی را از پیامبر خدا  جخدا 

ھا در تالوت قرآن از دیگران بر تری داشتند، ولو آنکه بعضی از صحابه  شنیدند، و دیگر آنکه این می
 تر بودند. ھا فھمیده در فھم معانی قرآن از این

 

                                                                                                                        



 ٣٣  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

 لروایت است که وی گلوبندی را از [خواھرش] اسماء لعائشه از -١٥٥٤
 به عاریت گرفت و از نزدش گم شد.

 عدۀ از صحابه خود را فرستادند تا آن را جستجو نمایند، وقت نماز بر ج خدا پیامبر
 ، [و چون آبی نیافتند] بدون وضوء نماز خواندند، و ھنگامی که نزدھا داخل شد آن

گشتند از این واقعه شکایت نمودند، و آیۀ تیمم نازل گردید، و بقیۀ بر جپیامبر خدا 
 .)١(حدیث قبال در کتاب تیمم گذشت

نَاقِبُ األَ  -١٩ ارِ نْ باب: مَ  صَ

 ]: مناقب انصار۱۹باب [

ُ لَِرُسوهِلِ َص�َّ  َ�نْ  -١٥٥٥ َمُه ا�َّ ُ َ�نَْها، قَالَْت: اَكَن يَْوُم ُ�َعاَث، يَْوًما قَدَّ اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
َق َملَُؤُهْم، َوقُِتلَْت  ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوقَِد اْ�رَتَ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقِدَم رَُسوُل ا�َّ

َواُ�ُهْم وَُجرِّحُ  ُ لِرَُسوهِلِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف ُدُخولِِهْم يِف اإلِْسَالمِ رَسَ َمُه ا�َّ [رواه » وا، َ�َقدَّ
 ].٣٧٧٧ابلخاری: 
ست که گفت: جنگ بعات جنگی بود که خداوند آن روایت ا لهاز عائش -١٥٥٥

 جپیامبر خدا  تقدیم نموده بود، زیرا پیش از آنکه جپیامبر خدا  را مانند بخششی برای
ھا کشته و  ھا در ھم پاشید، و بزرگان آن [به مدینه منوره] ھجرت نمایند، ھمبستگی آن

 زخمی شدند.

 این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به  -١
گفت: خداوند برایت خیر  ل) خالصۀ بقیۀ حدیث این بود که أسید بن حضیر برای عائشه١ 

کند، و در عین حال  آید، خداوند آن را حل می بدھد، به خدا سوگند ھر مشکلی که برایت پیش می
 گردد. سبب برکتی برای مسلمانان می

جرت تولد یافت، کنیتش ام عبدالله ، ھشت سال پیش از ھب) عائشه بنت ابوبکر صدیق٢ 
ھفده  جباشد، و ھنگام وفات پیامبر خدا  اش می است، و مراد از آن، عبدالله بن زبیر خواھرزاده

روایت  جساله بود، و بعد از ایشان حدود پنجاه سال زندگی کرد، احادیث بسیاری را از پیامبر خدا 
از طریق او برای امت رسیده است، عروه اند که چھار حصۀ احکام شرعی  کرده است، حتی گفته

تر نیافتم، او بعد از خدیجه  گوید: ھیچکس را در فقه و طب و شعر از عائشه فھمیده بن زبیر می
 بھترین ازواج مطھرات است، رضی الله تعالی عنھا و عنھن جمیعا.
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و این حادثه را خداوند متعال پیش از آمدن رسول خود به مدینه برایش تقدیم 
 .)١(ھا به اسالم گردد نمود، تا این کار سبب داخل شدن آن

وْ  -٢٠ ءلَوْ «: ج يِّ لِ النَّبِ باب: قَ رَ نْتُ امْ ةُ لَكُ رَ جْ ِ ارِ الَ اهلْ نَ األنْصَ  »اً مِ

بود من شخصی از  نمی اگر فضیلت هجرت«که  جپیامبر خدا  ]: این گفتۀ۲۰[ باب
 »انصار بودم

يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ أُهللا َ�نُْه َعِن انلَّيِبَّ  َ�نْ - ١٥٥٦
َ
ُ َعِليِْه وََسلَمَ أ الِهْجَرةُ لَْوَال « :قاَل  َص�َّ ا�َّ

نَْصار
َ
 ِمَن األ

ً
 ].٣٧٧٩[رواه ابلخاری: » لَُكنُْت اْمَرأ
 اگر فضیلت ھجرت«روایت است که فرمودند:  جپیامبر خدا  ساز ابوھریره -١٥٥٦

 .)٢(بودم می بود، من شخصی از انصار نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
و قبیلۀ اوس و خزرج پیش از ھجرت نبوی در گرفت، و ) جنگ بعاث جنگی بود که بین د١ 

یکصدوبیست سال ادامه یافت، و تقریبًا تمام سرکردگان و جنگ آوران این دو قبیله کشته شدند، و 
به مدینه ادامه  جگوید: جنگ بعاث تا پنج سال پیش از آمدن پیامبر خدا  ابواحمد عسکری می

 داشت.
از این سبب این واقعه را (بخششی) از طرف خداوند برای رسولش پنداشت، که  ل) عائشه٢ 

داشتند، قرار عادت، جھت دفاع از مقام و منصب خود، با  اگر زعمای این واقعه قبیله وجود می
 شدند. به جنگ و جدال پرداخته و مانع داخل شدن دیگر اتباع خود به اسالم می جپیامبر خدا 

بود، من میخواستم که شخصی از انصار باشم، و این  یعنی: اگر خصوصیت و شرف ھجرت نمی -٢
مقام بس واالیی بود، تا جاییکه آرزو  جداللت بر این دارد که برای انصار در قلب پیامبر خدا 

 داشتند که یکی از انصار باشند، و با این ھم چون مرتبۀ ھجرت از مرتبۀ نصرت باالتر است، پیامبر
 مھاجر بودن را بر انصار بودن ترجیح دادند.  جخدا 

 

                                                 



 ٣٥  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

بُّ األَ  -٢١ نَ اإلِ نْصَ باب: حُ نِ ارِ مِ  يامَ

 ]: حب انصار از ایمان است۲۱باب [

ُ َ�نْهُ  َ�نْ - ١٥٥٧ اَء ريَِضَ ا�َّ نَْصاُر َال  قَاَل  قَاَل: الرَبَ
َ
انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، األ

 
َ
ْ�َغَضُهْم أ

َ
، َوَمْن أ ُ َحبَُّه ا�َّ

َ
َحبَُّهْم أ

َ
 ُمنَافٌِق، َ�َمْن أ

َّ
 ُمْؤِمٌن، َوَال ُ�بِْغُضُهْم إِال

َّ
بُُّهْم إِال ْ�َغَضُه ُ�ِ

 ُ  ].٣٧٨٣واه ابلخاری:[ر» ا�َّ
 فرمودند: جپیامبر خدا  روایت است که گفت: ساز براء -١٥٥٧

آید مگر منافق، کسی  نمی دارد مگر مسلمان، و از انصار بدش نمی انصار را دوست«
که انصار را دوست داشته باشد، خداوند او را دوست دارد، و کسی که از انصار بدش 

 .)١(»آید می بیاید، خداوند از وی بدش

وْ  -٢٢ : لألَ  ج يِّ لِ النَّبِ باب: قَ ارِ َّ «نْصَ بُّ النَّاسَ إِىلَ تُمْ أَحَ نْ  »أَ

ترین  شما در نزدم از محبوب«برای انصار که  جپیامبر خدا  ]: این قول۲۲باب [
 »مردمان هستید

ى انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم النَِّسا َ�نْ  -١٥٥٨
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: َرأ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ

َ
بْيَاَن أ َء َوالصِّ

�ْتُمْ  وََسلََّم ُمْمِثًال َ�َقاَل: ِمْن ُعُرٍس، َ�َقاَم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ  ُمْقِبِل�َ 
َ
َحبِّ  اللَُّهمَّ أ

َ
ِمْن أ

َّ انلَّاِس 
َ

 ].٣٧٨٥[رواه ابلخاری: » . قَالََها ثََالَث ِمَرارٍ إيِل
ھا را دیدند که  ھا و طفل زن جپیامبر خدا  روایت است که گفت: ساز انس -١٥٨٥
ترین  ای خدا! شما در نزد من از محبوب«آیند، جابجا ایستادند، و گفتند:  می از عروسی

 ند.، و این عبارت را سه بار تکرار نمود»مردمان ھستید

ھا با مواقف مجیدۀ خود سبب نصرت اسالم و  سبب این مزیت برای انصار این است که آن -١
مسلمین گردیدند، و با جان و مال خود در راه اسالم صادقانه قدم بر داشتند، و از اینجا است که 

مت ایمان حب انصار، و عالمت نفاق بغض انصار در حدیث دیگری فرمودند: عال جپیامبر خدا 
ھا بوجود آمده باشد، نه به سبب  است، و البته این حب و بغضی است که به سبب انصار بودن آن

شود، زیرا  ھا صورت گرفت، شامل این حب و بغض نمی ھای که بین آن دیگری، بنابراین، درگیری
 ھا. ده بود، نه انصار بودن آنھا واقع ش ھای بود که بین آن ھا مخالفت سبب آن
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ُ َ�نْهُ َوَ�نُْه  -١٥٥٩ ِ  ،يف رواية ،ريَِضَ ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ
َ

نَْصاِر إىِل
َ
ٌة ِمَن األ

َ
قَاَل: َجاَءِت اْمَرأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ  َم، َ�َقاَل: َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوَمَعَها َصيِبٌّ لََها، فَلَكََّمَها رَُسوُل ا�َّ
ي �َ  ِ

َّ
َّ ْفيِس �ِيَِدهِ، إِنَّ َواذل

َ
َحبُّ انلَّاِس إيِل

َ
َ�ْ�  ُ�ْم أ   ].٣٧٨٦[رواه ابلخاری: » َمرَّ

در روایت دیگری آمده است که گفت: زنی از انصار با طفلش نزد  سو انس -١٥٥٩
سوگند به ذاتی که «با او سخن گفتند و فرمودند:  جپیامبر خدا  آمده ج پیامبر خدا

، و »مردمان ھستیدترین  شما در نزد من از محبوب جانم در دست او است [بالکیف]
 این سخن را دو بار تکرار کردند.

ُ َ�نْهُ  َ�نْ  -١٥٦٠ ْرَ�َم ريَِضَ ا�َّ
َ
، لِ  قَاَل:  َز�ِْد بِْن أ ِ نَْصاُر: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
لُكِّ نيَِبٍّ قَاَلِت األ

ْ�بَاٌع، َو�ِنَّا قَدِ 
َ
ْ�بَاَ�نَا ِمنَّا. فََداَع بِهِ  أ

َ
ْن َ�َْعَل أ

َ
َ أ بَْعنَاَك، فَاْدُع ا�َّ  ].٣٧٨٧[رواه اخلاری: »  ا�َّ

روایت است که گفت: انصار گفتند: یا رسول الله! برای  سز زید بن ارَقما -١٥٦٠
نمودیم، به حق ما دعا کنید که متعلقین ھر پیامبری پیروانی است، و ما از شما پیروی 

 ھا ھمین گونه دعا کردند. برای آن جپیامبر خدا  ما نیز از جملۀ ما محسوب شوند، و

لُ دُورِ األَنْصَ  -٢٣  ارِ باب: فَضْ

 های انصار ]: فضیلت خانه٢٣[ باب

يِب مُحَيْدٍ  َ�نْ  -١٥٦١
َ
ُ َ�نُْه َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: إِنَّ َخْ�َ ُدوِر  أ ريَِضَ ا�َّ

نَْصاِر 
َ
م، فََذَكَر احلديثاأل َ لِلنَّىِبَّ ع َسْعُد ْ�ُن ُ�بَاَدَة  ُ�مَّ قَاَل: قَاَل  و قَْد َ�َقدَّ ِ ُخ�ِّ يَا رَُسوَل ا�َّ

نَْصاِر فَُجِعلْنَا آ
َ
ْن تَُ�ونُوا ِمَن اخِليَارِ ُدوُر األ

َ
َولَيَْس حِبَْسِبُ�ْم أ

َ
[رواه » ِخًرا، َ�َقاَل: أ

 ].٣٧٩١ ابلخاری:
بھترین «روایت است که فرمودند:  جپیامبر خدا  از ساز ابو حمید -١٥٦١

 .)١(-و بقیۀ حدیثی را که قبال گذشت ذکر نمود –مردم انصار... ھای  خانواده

ھای بنی عبد األشھل، بعد از  ھای انصار، خانواده شود که بھترین خانواده و تمام حدیث چنین می -١
ھای  ھای بنی حارث بن خزرج است، و ھمه خانواده ھای بنی ساعده، بعد از آن خانواده آن خانواده

 ) قبال در کتاب زکات، گذشت. ٧٥٤انصار مردم خوبی ھستند، و بقیۀ حدیث به شمارۀ (

 

                                                 



 ٣٧  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

گفت: یا رسول الله!  جپیامبر خدا  برای سعبادهبعد از آن گفت که سعد بن 
 ایم. انصار ذکر شده است، [ولی] ما در اخیر ذکر شدهھای  فضیلت خانواده

 ؟)١(»آیا برای شما ھمین قدر کافی نیست که از برگزیدگان باشید«فرمودند: 

لِ النَّبِ  -٢٤ وْ : لألَنْ  ج يِّ باب: قَ ارِ ىلَ «صَ ينِ عَ وْ قَ لْ تَّى تَ وا حَ ُ ربِ ضِ  احلَ اصْ  »وْ

 [کوثر] مرا تا بر سر نهر کنید صبر«: برای انصار که جپیامبر خدا  ]: این قول٢٤[ باب
 »مالقات نمائید

،  َ�نْ  -١٥٦٢ ِ نَْصاِر قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
نَّ رَُجًال ِمَن األ

َ
ُ َ�نُْهْم، أ َسيِْد بِْن ُحَضْ�ٍ ريَِضَ ا�َّ

ُ
أ

َال �َْستَْعِملُِ� َكَما اْستَْعَملَْت فَُالنًا؟ قَاَل: 
َ
وا َحىتَّ تَلَْقْوِ� ىلَعَ «أ ثَْرًة، فَاْصرِبُ

ُ
َستَلَْقْوَن َ�ْعِدي أ

  ].٣٧٩٢اری: رواه ابلخ» [احلَوِْض 
روایت است که شخصی از انصار گفت: یا رسول  )٢(ساز ُاسید بن ُحَضیر -١٥٦٢

به زودی خود «سازید؟ فرمود:  نمی اختید مرا موظفالله! طوری که فالنی را موظف س
را خواھید دید، و باید صبر کنید تا آنکه بر سر نھر [کوثر] با من مالقات ھای  محوری

 .)٣(»نمائید

�ٍَس  -١٥٦٣
َ
ُ َ�نْ َوَ�ْن أ [رواه ابلخاری: » َوَموِْعُدُ�ُم احلَوُْض  يف رواية: ،هُ ريَِضَ ا�َّ

٣٧٩٣.[ 

کند که در اخیر ذکر گردید یا در  یعنی: بعد از اینکه در صف بر گزیدگان قرار گرفتید، فرقی نمی -١
 اول.

وی اسید بن حضیر بن سماک انصاری اشھلی است، پدرش از پھلوانان و ریئس قبیلۀ اوس بود، از  -٢
مان شده بودند، و یکی از کسانی بود که مسل سکسانی است که در اول به دست مصعب بن عمیر

فرمودند  جدر جنگ (احد) ثابت قدم مانده بودند، در این روز ھفت زخم برداشته بود، پیامبر خدا 
دانست، در سال  ھیچکس از انصار را بر وی مقدم نمی سکه: اسید شخص خوبی است، ابوبکر

 ).١/٤٩بیست ھجری وفات یافت، (االصابه: 
خبر داده بودند، و این ھم از اموری است که پیامبر  جن طوری شد که پیامبر خدا و واقعیت ھما -٣

 از طریق وحی و یا الھام، از وقائع آینده خبر داده بودند. جخدا 
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سر  در روایت دیگری آمده است که فرمودند: و وعده شما بر سو از أنس -١٥٦٣
 ».حوض کوثر باشد

زَّ  -٢٥ لِ اهللا عَ وْ جَ  باب: قَ :وَ نُفِسِهۡم َولَوۡ ﴿ لَّ
َ
ٰٓ أ  ﴾َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ  َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ

 با آنکه محتاج هستند دیگران را بر خود ترجیح﴿]: این قول خداوند که: ٢٥باب [
 ﴾دهند می

ىَت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�بََعَث  َ�نْ  -١٥٦٤
َ
نَّ رَُجًال أ

َ
ُ َ�نُْه، أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َمْن يَُضمُّ أ  الَماُء، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َّ
 �َِسائِِه َ�ُقلَْن: َما َمَعنَا إِال

َ
ْو إِىل

ْ�ِرِ� َضيَْف يُِضيُف َهَذا
َ
تِِه، َ�َقاَل: أ

َ
 اْمَرأ

َ
نَا، فَاْ�َطلََق بِِه إىِل

َ
نَْصاِر: أ

َ
، َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن األ

 قُوُت ِصبْيَاِ�، َ�َقاَل: َهيِّيِئ َطَعاَمِك 
َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقالَْت: َما ِعنَْدنَا إِال ، رَُسوِل ا�َّ
اَجِك، وَ  ْصِبيِح رِسَ

َ
اَجَها، َوأ ْصبََحْت رِسَ

َ
ْت َطَعاَمَها، َوأ

َ
َراُدوا َعَشاًء، َ�َهيَّأ

َ
ِ� ِصبْيَانَِك إَِذا أ نَوِّ

 ُ�
ْ
�َُّهَما يَأ

َ
تُْه، فََجَعَال يُِرَ�انِِه �

َ
ْطَفأ

َ
اَجَها فَأ �ََّها تُْصِلُح رِسَ

َ
َمْت ِصبْيَاَ�َها، ُ�مَّ قَاَمْت َك� َالِن، َونَوَّ

، فَلَمَّ  ُ َ�بَاتَا َطاِوَ�ْ�ِ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل: َضِحَك ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ْصبََح َغَدا إِىل
َ
ا أ

ْو َعِجَب، ِمْن َ�َعاِلُكَما
َ
ْ�ُفِسِهْم َولَْو اَكَن بِِهْم َخَصاَصٌة » اللَّيْلََة، أ

َ
: َو�ُْؤثُِروَن ىلَعَ أ ُ نَْزَل ا�َّ

َ
فَأ

َِك ُهُم الُمْفِلُحونَ َوَمْن يُوَق ُشحَّ َ�ْفِسِه فَ 
َ

وئل
ُ
 ].٣٧٩٨[رواه ابلخاری: » أ

آمد و [چیزی  جپیامبر خدا  روایت است که شخصی نزد ساز ابوھریره -١٥٦٤
 طلبید]، ایشان نزد ھمسران خود فرستادند، [تا اگر چیزی داشته باشند بفرستند].

 گفتند: غیر از آب چیزی دیگری با ما نیست. ھا آن
؟ »کند می برد، و یا مھمان می چه کسی این را با خود«ند: فرمود ج خدا پیامبر

 برم]. می [شک بین دو عبارت از راوی است]، شخصی از انصار گفت: من [او را با خود
را احترام کن!  جپیامبر خدا  او را با خود نزد ھمسر خود برد و گفت: مھمان

ھمسرش گفت: به غیر از قوت اطفال خود چیز دیگری نداریم، آن شخص گفت: طعام 
 خود را آماده کن و چراغ را روشن کن، و اطفالت را اگر غذا خواستند خواب کن.

آن زن طعام را آماده نمود، چراغش را روشن و اطفالش را خواب کرد، بعد از آن 
کند، آن را خاموش نمود، و زن و شوھر  می را اصالح برخاست و به بھانۀ آنکه چراغ

 خورند، و ھمانطور تا صبح گرسنه خوابیدند. می کردند که گویا چیزی می طوری وانمود

 



 ٣٩  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

خداوند «رفت، ایشان فرمودند:  جپیامبر خدا  [شخص انصاری] نزد چون صبح شد
، و خداوند )١(»[بال کیف] متعال شب گذشته از کار شما خندید و اظھار تعجب نمود

ھا محتاجه ھستند، دیگران را بر  متعال این آیۀ کریمه را نازل نمود: (با آنکه خود آن
 دارند، رستگار می را دور نگاه سانی که از بخالت نفس خود،دھند، ک می خود ترجیح

 .)٢(اند)

لِ النَّبِ  -٢٦ وْ سِ «: يِّ باب: قَ نْ مُ وا عَ زُ اوَ َ جتَ مْ وَ نِهِ ْسِ نْ حمُ بَلُوا مِ مْ ئِ ياقْ  »هِ

ها  ها قبول و از بدکار آن از نیکوکار آن«که  جپیامبر خدا  ]: این قول۲۶باب [
 »پوشی کنید چشم

�ََس ْ�َن َمالٍِك  َ�نْ  -١٥٦٥
َ
ُ َ�نُْه  أ ُ قَاَل ريَِضَ ا�َّ بُو بَْ�ٍر، َوالَعبَّاُس ريَِضَ ا�َّ

َ
: َمرَّ أ

نَْصارِ 
َ
ُ َ�نُْهمْ  َ�نُْهَما، بَِمْجِلٍس ِمْن َ�َالِِس األ َوُهْم َ�بُْكوَن، َ�َقاَل: َما ُ�بِْكيُ�ْم؟  ريَِضَ ا�َّ

 وََسلََّم قَالُوا: َذَكْرنَا َ�ِْلَس انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِمنَّا، فََدَخَل ىلَعَ انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ 
ْخرَبَُه بَِذلَِك، قَاَل: فََخَرَج انلَّيِبُّ َص 

َ
ِسِه َحاِشيََة بُرٍْد، فَأ

ْ
�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوقَْد َعَصَب ىلَعَ َرأ

ْ�َ� َعلَيِْه، ُ�مَّ قَاَل:
َ
َ َوأ ، َولَْم يَْصَعْدُه َ�ْعَد َذلَِك ايلَْوِم، فََحِمَد ا�َّ وِصيُ�ْم  قَاَل: فََصِعَد الِمنرَْبَ

ُ
أ

نَْصاِر، فَإِ�َُّهْم َكريِِش َوَ�يْبيَِت،
َ
ِي لَُهْم، فَاْ�بَلُوا ِمْن  بِاأل

َّ
ِي َعلَيِْهْم، َوَ�يِقَ اذل

َّ
َوقَْد قََضُوا اذل

َاَوُزوا َ�ْن ُمِسيئِِهمْ 
َ

 ].٣٧٩٩: [رواه ابلخاری »ُ�ِْسنِِهْم، َوجت
به مجلسی  بروایت است که گفت: ابوبکر و عباس ساز انس بن مالک -١٥٦٥

کنند، پرسیدند سبب گریۀ شما  می ھا گریه از مجالس انصار گذشتند، [و دیدند] که آن
 چیست؟

خبر داده بود، زیرا پیش از آنکه خود آن شخص  جگویا از این واقعه مللک وحی برای پیامبر خدا  -١
 چیزی بگوید، ایشان از ما جری خبر دادند. جدا از واقعه شب گذشته برای پیامبر خ

خوب  شخوانندۀ عزیز!! این حدیث را به دقت بخوان، و در فداکاری و گذشت و سخاوت صحابه -٢
 ھا را سرمشق زندگی خود قرار بدھی. دقت کن، تا شاید این روش نیک آن

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٤٠

 .)١(داشتیم بیاد آوردیم جپیامبر خدا  گفتند: یکی از مجالسی را که با
 شان گفت: آمد و این واقعه را برای جپیامبر خدا  ] نزدس[ابوبکر

در حالی که دستمالی را بر سر خود بسته بودند، از  جپیامبر خدا  گوید که می راوی
خانه بر آمدند، و برای آخرین بار باالی منبر باال شده و بعد از حمد و ثنای خداوند 

 متعال فرمودند: 
ھا خواص و صاحب  نمایم، زیرا این می شما را نسبت به انصار سفارش[به نیکی]«

ر من ھستند،آنچه که بر ایشان واجب اسرار من ھستند، آنچه که بر ایشان واجب اسرا
ھا در آخرت بھشت، و در دنیا  ھا باقی است[حق آن بود اداء کردند، و اکنون حق آن

ھا را قبول کنید، و از  کار آناست]، از این جھت باید کار نیکو ھا نیکی کردن برای آن
 ».لغزش کارشان چشم پوشی نمائید

ُ َ�نُْهَما، اْ�َن َ�بَّاٍس رَ  َ�نْ : ١٥٦٦ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل يِضَ ا�َّ : َخَرَج رَُسوُل ا�َّ
 ، ًفا بَِها ىلَعَ َمنِْكبَيِْه، وََعلَيِْه ِعَصابٌَة َدْسَماُء، َحىتَّ َجلََس ىلَعَ الِمنرَْبِ وََعلَيِْه ِملَْحَفٌة ُمتََعطِّ

ْ�َ� َعلَيِْه، ُ�مَّ قَ 
َ
َ َوأ نَْصاُر فََحِمَد ا�َّ

َ
وَن، َوتَِقلُّ األ َها انلَّاُس، فَإِنَّ انلَّاَس يَْ�رُثُ ُّ�

َ
ا َ�ْعُد � مَّ

َ
اَل: أ

ْو َ�نَْفُعُه، فَلْيَْقبَ 
َ
َحًدا، أ

َ
ْمًرا يرَُضُّ ِ�يِه أ

َ
َعاِم، َ�َمْن َوِ�َ ِمنُْ�ْم أ ْل َحىتَّ يَُ�ونُوا اَكلِْملِْح يِف الطَّ

 ].٣٨٠٠[رواه ابلخاری: » ُمِسيئِِهمْ  ِمْن ُ�ِْسِنِهْم، َوَ�تََجاَوْز َ�نْ 
در حالی که ملحفۀ  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: باز ابن عباس -١٥٦٦
خود انداخته و سر خود را به دستمال سیاھی بسته بودند، آمدند تا ھای  را بر شانه

 باالی منبر نشستند، بعد از حمد و ثنای خداوند متعال فرمودند:
روند، و انصار کم شده، تا جایی که  می شده مردم! برانید که مردم زیاداما بعد: ای «

 مانند، اگر کسی از شما مسؤولیتی بر عھده گرفت که می مانند نمکی در طعام باقی
توانست به کسی نفع و ضرری برساند، از نیکوکار انصار قبول کند، و از لغزش کار  می
 .)٢(»ھا چشم پوشی نماید آن

مریض بودند این  ج ر خدامجالس بسیاری داشتند، و در ایامی که پیامب ج انصار با پیامبر خدا -١
از این مرض وفات نمایند،  ج دادند، و از اینکه شاید پیامبر خدا مجالس خود را با ایشان ادامه می

 و با ایشان دیگر مجلسی نداشته باشند، به گریه افتاده بودند.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢

 

                                                 



 ٤١  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

نَ  -٢٧ اذٍ باب: مَ عَ دِ بْنِ مُ عْ  ساقِبُ سَ

  س]: مناقب سعدبن معاذ٢٧[ باب

ُ َ�نُْه، َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�ُقوُل:  َ�نْ : ١٥٦٧ اْهزَتَّ «َجابٍِر ريَِضَ ا�َّ
 ].٣٨٠٣[رواه ابلخاری: » الَعْرُش لَِموِْت َسْعِد بِْن ُمَعاذٍ 

به «شنیدم که فرمودند:  ج خدا روایت است که گفت: از پیامبر ساز جابر -١٥٦٧
 .)١(»ه لرزه در آمدسبب مرگ سعد بن معاذ، عرش ب

شود، یکی حدود، و دیگری حقوق الناس، یعنی:  نمی چشم پوشی از لغزش انصار دو مورد را شامل 
ھا شد، باید  خواری و امثال این اگر کسی از انصار مرتکب حدی از حدود مانند: دزدی، زنا، شراب

چه اگر کسی از انصار  مجازات شرعی نسبت به وی مانند ھر شخص دیگری تطبیق گردد، چنان
بدون مدارا حق این شخص از وی گرفته شود،  به حق کسی در جان و یا مالش تجاوز نمود، باید

 ھا چشم پوشی نمود. شود که از اشتباھات آن اما در غیر این دو مورد، می
 به این حدیث آنکه: متعلق از احاکم و مسائل -١
عرش عبارت از تخت است، و اینکه مراد از تخت در اینجا چیست؟ در بین علما، و جھات نظر  

 مختلفی وجود دارد:
گویند که مراد از آن تابوتی است که سعد بن معاذ بر آن حمل شده بود، یعنی: بعد از  می بعضی 

لرزید، و این به سبب فضیلت وی بود،  را در تابوت گذاشتند، تابوت می ساینکه سعد بن معاذ
 بر باالی کوه (أحد) بودند، کوه به لرزه درآمد. ج چه وقتی که پیامبر خدا چنان

که مراد از عرش، عرش خدا است، و آن کنایه از حملۀ عرش است نه حقیقت گویند  و بعضی می 
 خود عرش.

و باآلخره عدۀ دیگری برآنند که مراد از عرش حقیقت عرش است، و ھمین معنی به ذھن  
متبادرتر است، و مراد از اھتزاز و لرزش عرش، تحرک آن جھت استبشاراز قدوم سعد بن معاْذ و یا 

َ إِنَّ ﴿وی است، و در ھیچیک از این احتماالت مانعی وجود ندارد، زیرا جھت تاثر از وفات  ٰ  ٱ�َّ َ�َ
ءٖ قَِديرٞ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ﴾. 
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نَاقِبُ أَبَىَّ بْنِ كعْبٍ  -٢٨  سباب: مَ

بی بن کعب۲۸[ باب
ٌ
 س]: مناقب أ

ُ َ�نُْه، قَاَل  َ�نْ : ١٥٦٨ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
:  :أ يَبٍّ

ُ
قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِأل

ْهِل الِكتَاِب «
َ
يَن َ�َفُروا ِمْن أ ِ

َّ
 َعلَيَْك لَْم يَُ�ِن اذل

َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
َمَرِ� أ

َ
َ أ اِ�؟ قَاَل:  إِنَّ ا�َّ قَاَل: وََسمَّ
 ].٣٨٠٩[رواه ابلخاری: » َ�َعْم َ�بَىك

 سبرای ُابی ج خدا ت که گفت: پیامبرروایت اس ساز انس بن مالک -١٥٦٨

ِينَ يَُ�ِن  لَمۡ ﴿ امر کرده است که سورۀخداوند متعال مرا «گفتند:  ۡهِل  ٱ�َّ
َ
َ�َفُرواْ ِمۡن أ

 ] گفت: [خداوند متعال] مرا نام گرفت؟سرا بر تو بخوانم. [أبی ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ 
 .)١(افتاد ] به گریهس، و [أبی»بلی«فرمودند: 

نَاقِبُ  -٢٩ ابِتٍ  باب: مَ دِ بْنِ ثَ يْ  سزَ

  س]: مناقب زید بن ثابت۲۹[ باب

ُ َ�نْهُ  َ�نْ : ١٥٦٩ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ
َ
مَجََع الُقْرآَن ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  قَاَل: أ

بُو َز�ْ 
َ
، َوُمَعاُذ ْ�ُن َجبٍَل، َوأ يَبٌّ

ُ
نَْصاِر: أ

َ
ْرَ�َعٌة، لُكُُّهْم ِمَن األ

َ
�ٍَس: َمْن  َل يقفَ  ،ٍد، َوَز�ُْد ْ�ُن ثَابٍِت أ

َ
ِأل

َحُد ُ�ُموَميِت 
َ
بُو َز�ٍْد؟ قَاَل: أ

َ
 ].٣٨١٠[رواه ابلخاری: » أ

چھار نفر  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: قرآن را در زمان ساز انس -١٥٦٩
که ھمگی از انصار بودند، جمع نموده بودند: أبی، و ُمعاذ بن جبل، و ابو زید، و زید بن 

 ثابت.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دانست که نامش در مأل  ) سبب استفسار أبی بن کعب آن بود که وی خود را کمتر از این می١ 

یعی اگر برای انسان چیزی داده شود که خیلی بیشتر از توقعش أعلی ذکر گردد، و به طور طب
 کند که آیا این را برای من دادی؟ باشد، در قبول آن متردد گردیده و از دھنده استفسار می

ِينَ يَُ�ِن  لَمۡ ﴿) سبب قراءت سورۀ ٢  ْ  ٱ�َّ آن  سبر أبی بن کعب جاز طرف پیامبر خدا  ﴾َ�َفُروا
جازت خود مشتمل بر اصول عقیده که عبارت از توحید، رسالت،  بود که این سوره با وجود و

 باشد.  ارسال رسل، کتب منزله بر انبیای گذشته، بھشت و دوزخ و غیره مسائل است، می
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 پرسید که: ابو زید کیست؟ سکسی از انس
  .)١(من (عموھای) من استھای  گفت: یکی از کاکا

ةَ  -٣٠ نَاقِبُ أَيبِ طلْحَ  سباب: مَ

  س]: مناقب ابو طلحه۳۰[ باب

ُ َ�نْهُ  َ�نْ : ١٥٧٠ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ
َ
ُحٍد اْ�َهَزَم انلَّاُس َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا  أ

ُ
ا اَكَن يَْوُم أ قَاَل: لَمَّ

بُو َطلَْحَة َ�ْ�َ يََدِي انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُ�َوٌِّب بِِه َعلَيِْه حِبََجفَ 
َ
ُ، َعلَيِْه وََسلََّم، َوأ

َ
ٍة هل

 
َ
ْو ثََالثًا، َوَ�َن الرَُّجُل َ�ُمرُّ َوَ�َن أ

َ
، يَْ�رِسُ يَْوَمئٍِذ قَوَْسْ�ِ أ بُو َطلَْحَة رَُجًال َراِميًا َشِديَد الِقدِّ

رْشََف انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ 
َ
يِب َطلَْحَة. فَأ

َ
َم َمَعُه اجلَْعبَُة ِمَن انلَّبِْل، َ�يَُقوُل: ا�رُْشَْها ِأل

، َال �رُْشِْف يُِصيبَُك َسْهٌم ِمْن  َ�نُْظرُ  ِّ�
ُ
نَْت َوأ

َ
يِب أ

َ
، بِأ ِ بُو َطلَْحَة: يَا نيَِبَّ ا�َّ

َ
 الَقْوِم، َ�يَُقوُل أ

َ
إِىل

مَّ ُسلَيٍْم َو�ِ�َُّهَما 
ُ
يِب بَْ�ٍر، َوأ

َ
يُْت اَع�َِشَة بِنَْت أ

َ
ِْرَك، َولََقْد َرأ

َ
ِْري ُدوَن �

َ
ِسَهاِم الَقْوِم، �

رَ  فَْواهِ الَقْوِم، ُ�مَّ لَُمَشمِّ
َ
َرى َخَدَم ُسوقِِهَما، ُ�نِْقَزاِن الِقَرَب ىلَعَ ُمتُونِِهَما، ُ�ْفراَِغنِِه يِف أ

َ
تَاِن، أ

يُْف ِمْن يََدْي  فَْواهِ الَقْوِم، َولََقْد َوَ�َع السَّ
َ
يئَاِن َ�تُْفراَِغنِِه يِف أ ِ

َ
يِب تَرِْجَعاِن، َ�تَْمَآلَنَِها، ُ�مَّ جت

َ
أ

ا ثََالثًا َطلَْحةَ  َ�ْ�ِ َو�ِمَّ ا َمرَّ  ].٣٨١١[رواه ابلخاری: » إِمَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ده و در ) مراد از جمع کردن قرآن در اینجا، حفظ کردن آن است، یعنی: تمام قرآن را غیب کر١ 

 سینه جمع کرده بودند.
) مراد آن نیست که غیر از این چھار نفر شخص دیگری قرآن را حفظ نکرده بود، بلکه اشخاص ٢ 

بسیار دیگری مانند خلفای راشدین و غیره نیز قرآن را حفظ کرده بودند، بلکه مراد آن است که 
 را حفظ کرده باشند. جز از ھمین قبیله نشده است که از قبیلۀ دیگری چھار نفر قرآن

آن بود که ھر یک از قبیلۀ (اوس) و (خزرج) که ھر دو  س) سبب گفتن این سخن از طرف انس٣ 
گفتند کسی را که مالئکه غسل  کردند، مردم (اوس) می مفاخر خود را یاد می -از انصار بودند

داده است از ما است، و آن حنظله است، کسی را که زنبوران عسل او را از گزند دشمنان حفظ 
که از مرگش عرش به لرزه در آمد از ما است، و آن کرده است از ما است، و آن عاصم است، کسی 

سعد بن معاذ است، کسی که شھادت دادنش مساوی شھادت دادن دو نفر است از ما است، و آن 
ھا تمام قرآن را  گفتند قبیلۀ که چھار نفر از آن ھا می خزیمه است، مردم (خزرج) در جواب آن

 از : معاذ، و أبی، و زید، و ابو زید.اند  ھا عبارت حفظ کرده باشد، از ما است، و آن
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 روایت است که گفت: چون روز جنگ ُاحد بود، مردم از اطراف ساز انس -١٥٧٠
باقی مانده بود، و با سپری  جپیامبر خدا  در نزد سفرار کردند، ابوطلحه جپیامبر خدا 

تیر انداز ماھری  سابو طلحهکرد، و  می که در دست داشت از ایشان دفاع و حمایت
شد که  می را شکست، وسخت کشی داشت، و در آن روز دو ویا سه کمان بوده و کمان 

 ».تیرھا را به ابوطلحه بده«فرمودند:  می جپیامبر خدا  گذشت، و شخصی با تیرکش می
 سکردند، و ابوطلحه برای اطالع از موقعیت جنگ سر خود را باال می ج خدا پیامبر

گفت: یا رسول الله! پدر و مادرم فدای شما، سر خود را باال نکنید، شاید  شان می برای
 تیری از جانب دشمن آمده و به شما اصابت نماید، جانم فدای جان شما.

ھا را  أنس] را دیدم که دامان جامه [مادر أم سلیم و عائشه دختر ابوبکر صدیق، و
دیدم، [گویند: این واقعه پیش از  ھا را می آنھای  پاھای  که پازیبچیده بودند تا جایی رب

ھا را در دھان مردم  ھای آب را بر پشت کرده و آب مشک نزول حجاب بود]، و مشک
آب کرده و به  ا پرھا ر رفتند و آن باره میشد] دو ھا خالی می ریختند، [و چون مشک می

 دو و یا سه بار افتاد.طلحه و در این روز، شمشیر از دست ابو ریختند، دھان مردم می

بْدِ  -٣١ نَاقِبُ عَ الَمٍ اهللا باب: مَ  س بْنِ سَ

 س: مناقب عبدالله بن سالم]۳۱[ باب

يِب َوقَّاٍص  َ�نْ : ١٥٧١
َ
ُ َ�نُْه قَاَل: َسْعِد بِْن أ َما َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ريَِضَ ا�َّ

َحٍد َ�ْميِش ىلَعَ 
َ
ِ بِْن َسَالمٍ وََسلََّم، َ�ُقوُل: ِأل  لَِعبِْد ا�َّ

َّ
ْهِل اجلَنَِّة، إِال

َ
رِْض إِنَُّه ِمْن أ

َ
قَاَل:  »األ

اِ�يَل ىلَعَ ِمثِْلهِ   ].٣٨١٢[رواه اخلاری: » َوِ�يِه نََزلَْت َهِذهِ اآليَُة وََشِهَد َشاِهٌد ِمْن بَِ� إرِْسَ
اص -١٥٧١  ج خدا رروایت است که گفت: نشنیدم که پیامب ساز سعد بن ابی وقَّ

شند که او از اھل جنت است، مگر برای رود گفته با برای کسی که بر روی زمین راه می
ن او نازل گردید: (و شاھدی از بنی اسرائیل بر ه بن سالم، و این آیۀ کریمه در شأعبدالل

 .)١(صدق قرآن شھادت داد...)

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
برای کسی که بر  ج) مراد از این سخن سعد بن ابی وقاص که گفت: نشنیدم که پیامبر خدا ١ 

کس روند  می رود... الخ، آن است که از کسانی که اکنون بر روی زمین راه روی زمین راه می

 

                                                 



 ٤٥  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

ِ بِْن َسَالٍم : ١٥٧٢ ُ َ�نْهُ عْن َ�بِْدأ�ًّ يُْت ُرْؤَ�ا ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ
َ
َرأ

�ِّ يِف َروَْضٍة 
َ
يُْت َك�

َ
تَِها َذَكرَ  -َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقَصْصتَُها َعلَيِْه، َوَرأ وَْسَطَها  ِمْن َسَعِتَها وَُخرْضَ

مَ  ْعَالُه يِف السَّ
َ
رِْض، َوأ

َ
ْسَفلُُه يِف األ

َ
ْعَالُه ُعْرَوٌة، فَِقيَل يِل: اْرَق، َ�ُموٌد ِمْن َحِديٍد، أ

َ
اِء، يِف أ

ْعالََها، 
َ
تَاِ� ِمنَْصٌف، فََرَ�َع ِ�يَايِب ِمْن َخليِْف، فََرِ�يُت َحىتَّ ُكنُْت يِف أ

َ
ْستَِطيُع، فَأ

َ
قُلُْت: َال أ

ُ: اْستَْمِسْك فَاْستَيَْقْظُت، َو�ِ�ََّها لَيِف يَدِ 
َ

َخْذُت بِالُعْرَوِة، فَِقيَل هل
َ
ي، َ�َقَصْصتَُها ىلَعَ انلَّيِبِّ فَأ

وَْضُة اإلِْسَالُم، َوَذلَِك الَعُموُد َ�ُموُد اإلِْسَالِم، َوتِلَْك «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  تِلَْك الرَّ
نَْت ىلَعَ اإلِْسَالِم َحىتَّ َ�ُموَت 

َ
 ].٣٨١٣[رواه ابلخاری: » الُعْرَوُة ُعْرَوُة الُوْ�ىَق، فَأ

 جپیامبر خدا  روایت است که گفت: در زمان )١(ساز عبدالله بن سالم -١٥٧٢
قصه کردم، خواب دیدم که در چمن زاری  جپیامبر خدا  خوابی دیدم و آن را برای

در وسط آن چمن، پایۀ آھنینی -بعد از بیان فراخی و سرسبزی آن گفت که -باشم می
ای  ر آن پایۀ آھنین، دست گیرهآسمان بود، بر س  بود که پایینش بر زمین و سرش بر

ھایم را  توانم، خادمی آمد و جامه نمی گفته شد که به این پایۀ باالشو! گفتم:بود، برایم 

برایش گفته باشند که وی از اھل جنت است جز برای  جدیگری نمانده است که پیامبر خدا 
عبدالله بن سالم، زیرا وقتی که وی این سخن را گفته بود، از عشرۀ مبشرۀ جز عبدالله بن سالم 

کسان دیگری را نیز بشارت به  جکس دیگری زنده نمانده بود، ورنه ثابت است که پیامبر خدا 
 داده اند.جنت 

َوَشِهَد ﴿ در مدینه ایمان آورد، و سورۀ احقاف که س) شاید کسی بگوید که عبدالله بن سالم٢ 
ۡهلِهِ

َ
یکی از آیات آن است مکی است، و بین این دو مفھوم تعارض وجود دارد،  ﴾َشاهِٞد ّمِۡن أ

هۡ ﴿ جوابش آن است که سورۀ احقاف مکی است، ولی آیۀ
َ
مدنی است، و  ﴾لِهِوََشِهَد َشاهِٞد ّمِۡن أ

ھا مدنی است، پس به این طریق بین  ھای مکی دیگری نیز وجود دارد که بعضی از آیات آن سوره
 این دو مفھوم، تعارضی وجود ندارد.

است، اصلش از یھود بنی  ÷وی عبدالله بن سالم بن حارث اسرائیلی انصاری و از ذریۀ یوسف -١
را به عبدالله تغییر دادند، بعد از اینکه از   آن جدا قینقاع است، نامش حصین بود، و پیامبر خ

دھم که تو پیامبر بر حق  اطالع حاصل کرد، نزدشان آمد و گفت (شھادت می جقدوم پیامبر خدا 
در وقت مرگ خود گفت که  سخدا ھستی، و آنچه را که آورده ای حق است...)، و سیدنا معاذ

 سد، و عبدالله بن سالم بیاموزید)، و ھنگامی که علیعلم را از ابو الدرداء و سلمان و ابن مسعو
به جای  جبرایش گفت از پای منبر پیامبر خدا  سعزم رفتن به عراق را کرد، عبدالله بن سالم

 ). ٣٢١-٢/٣٢٠دیگری مرو، وی در مدینۀ منوره درسال چھل وسوم ھجری وفات نمود، (االصابه: 
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رسیدم، دستگیره را  از پشت سرم باال کرد، و من بر آن عمود باال شدم تا آنکه بر سرآن
دستم بود، از  گرفتم، و برایم گفته شد که محکم بگیر، و من در حالی که دستگیره به

 قصه کردم. ج خواب بیدار شدم، خواب را برای پیامبر خدا
آن چمن زار، چمن زار اسالم است، و آن پایه پایۀ اسالم است، و «ایشان فرمودند: 

 ».آن دست گیره (عروه الوثقی)است، و تو تا زنده باشی بر اسالم خواھی ماند

يجِ النَّبِ  -٣٢ وِ ا ج يِّ باب: تَزْ لُهَ هَ وَ فَضْ جيَ دِ  لخَ

  لخدیجه را، و فضیلت خدیجه ج ]: به نکاح گرفتن پیامبر خدا۳۲[باب 

َحٍد ِمْن �َِساِء انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا  َ�نْ : ١٥٧٣
َ
ُ َ�نَْها، قَالَْت: َما ِغرُْت ىلَعَ أ اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

ْ�تَُها، َولَِ�ْن اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم 
َ
َعلَيِْه وََسلََّم، َما ِغْرُت ىلَعَ َخِد�ََة، َوَما َرأ

ْعَضاًء، ُ�مَّ َ�بَْعثَُها يِف َصَدائِِق َخِد�ََة، فَُر�ََّما يُْ�رِثُ ِذْكَرَها، َوُر�َّ 
َ
ُعَها أ اَة ُ�مَّ ُ�َقطِّ َما َذبََح الشَّ

 َخِد�َُة، َ�يَُقوُل إِ�ََّها اَكنَْت، َوَ�نَْت، َوَ�َن 
َّ

ٌة إِال
َ
ْ�يَا اْمَرأ نَُّه لَْم يَُ�ْن يِف ادلُّ

َ
ُ: َك�

َ
يِل ِمنَْها قُلُْت هل

 ٌ
َ

 ].٣٨١٨ابلخاری:[رواه » َودل
غیرتم آمد، با  لروایت است که گفت: آنقدر که با خدیجه لاز عائشه -١٥٧٣

، )١(آمد، زیرا گرچه او را ندیده بودم نمی حسادتم ج ھیچ کدام از ھمسران پیامبر خدا
شد که گوشفندی  می کردند، و چه بسا می از وی به طوری دائم یاد ج ولی پیامبر خدا

 فرستادند. می لکردند و برای دوستان خدیجه می قطعه را ذبح نموده و قطعه
 گفتم: مگر در دنیا زن دیگری غیر از خدیجه وجود ندارد؟ می شان گاھی برای

از شخصیت دیگری بود، او شخصیت دیگری بود، و من از وی فرزندانی «گفتند:  می
 .)٢(»داشتم

را  لاو را ندیده بودم) این است که خدیجه گوید: (گرچه که می لمعنی این سخن عائشه -١
ندیده بودم، ورنه امکان دارد که وی را در جای دیگری دیده باشد، زیرا در  جدرخانه پیامبر خدا 

را در  لتواند خدیجه شش ساله بود، و در این سن و سال می بوقت وفات خدیجه، عائشه
 جای دیگری ھنگام بود و باش خود در مکه دیده باشد.

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

 

                                                 



 ٤٧  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

�ُل انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  َ�نْ  -١٥٧٤ ىَت ِجرْبِ
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

إَِذا 
اٌب، فَ ْو رَشَ

َ
ْو َطَعاٌم أ

َ
تَْت َمَعَها إِنَاٌء ِ�يِه إَِداٌم، أ

َ
: َهِذهِ َخِد�َُة قَْد أ ِ ِ�َ َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

 
ْ
َ�تَْك فَاقَْرأ

َ
َْها بِبَيٍْت يِف اجلَنَِّة ِمْن قََصٍب َال َصَخَب ِ�يِه،  أ َالَم ِمْن َر�َِّها َوِم�ِّ َو�رَشِّ َعلَيَْها السَّ

 ].٣٨٢٠[رواه ابلخاری:» َوَال نََصَب 
آمد و  ج نزد پیامبر خدا ÷روایت است که گفت: جبرئیل ساز ابوھریره -١٥٧٤

خود ظرفی از نان خورش و یا طعام و یا  آید، و با گفت: یا رسول الله! اینک خدیجه می
آورد، چون نزدت آمد، از طرف پروردگارش و از طرف من برایش سالم  می نوشیدنی

بگو، و به او بشارت بده که برایش در جنت خانه ای است از [یک دانه] مروارید، که در 
 .)١(آن جنجالی و مشکالتی نیست

بودند،  لاز خدیجه جطوری که قبال در جای دیگری یاد آور شدیم، تمام فرزندان پیامبر خدا  
که از ماریۀ قبطیه بود، و این حدیث به عالوه از آنکه داللت بر فضیلت  ÷مگر ابراھیم

ھای  نیز دارد، زیرا ایشان نیکی جدارد، داللت برکمال وفا داری پیامبر خدا  لخدیجه
بعد از  لکوشیدند که برای خدیجه را نسبت به خود فراموش نکرده بودند، و می لخدیجه

اند که یکی از انواع احسان برای پدر و مادر، و ھر  مرگش نیز وفا دار باقی بمانند، و علما، گفته
ھا، دوستان  عد از مرگ آنکس دیگری که بر انسان در زندگی حقی دارد این است که انسان ب

 ھا قطع نکند.  شانرا مورد احترام قرار داده و رابطۀ رفاقت و دوستی را با آن
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
برای ھیچ کس دیگری داده نشده است، و این از  ل) این چنین بشارتی جز برای خدیجه١ 

او را دعوت به اسالم نمودند، بسیار به آسانی  ج مبر خداباب تعامل به مثل است، زیرا وقتی که پیا
آن دعوت را پذیرفت، و بدون ھیچ زحمت و مشکلی اسالم را قبول نمود، و ھمان بود که خداوند 
متعال در مقابل، برایش درجنت خانۀ را تھیه نمود که در آن ھیچ مشکل و جنجالی وجود نداشته 

 باشد.

هو السالم دادند، وی در جواب گفت: ( لرت را برای خدیجهاین بشا ج) چون پیامبر خدا ٢ 

)، یعنی: سالم اهللا وبركاته عليك يا رسول اهللا السالم ورمحةعلی جربيل السالم، و، وومنه السالم

و یا رسول الله! سالم و  ÷خود خداوند است، و سالم از طرف خداوند است، و سالم بر جبرئیل
  رحمت خدا و برکات وی بر شما باد.

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٤٨

ْخُت َخِد�ََة،  َ�نْ  -١٥٧٥
ُ
، أ ُة بِنُْت ُخَو�ِْ�ٍ

َذنَْت َهالَ
ْ
ُ َ�نَْها، قَالَْت: اْستَأ اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

لَِك، َ�َقاَل: اللَُّهمَّ  ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َعَرَف اْستِئَْذاَن َخِد�ََة فَاْرتَاَع ذِلَ  ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
، َهالََة. قَالَْت: فَِغْرُت  ْدَ�ْ�ِ ، َ�ُقلُْت: َما تَْذُكُر ِمْن َعُجوٍز ِمْن َعَجائِِز قَُر�ٍْش، مَحَْراِء الشِّ

ا ِمنَْها ُ َخْ�ً بَْدلََك ا�َّ
َ
ْهِر، قَْد أ  ].٣٨٢١رواه ابلخاری: » [َهلََكْت يِف ادلَّ

روایت است که گفت: ھاله دختر ُخویلد، خواھر  لاز عائشه -١٥٧٥
اجازه خواست، یادشان از اجازه خواستن  ج ر خداآمد، و از پیامبل خدیجه
عائشه گفت: من غیرتم ». خدایا! ھاله آمد«آمد، متاثر گشته و فرمودند:  لخدیجه

آمد و گفتم: این چیست که پیر زنی از پیر زنان قریش را که دو طرف دھانش سرخ 
ھا بھتری  کنید؟ و خداوند به عوض وی زن می ھا پیش وفات نموده است یاد بود، و سال

 .)١(برای شما داده است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گفت که دو طرف دھانش سرخ بود،  لکه بسبت به خدیجه ل) مراد از این سخن عائشه١ 

ھا  ھایش افتاده بود، و چیزی که در دھانش باقی مانده بود لثه دندان کنایه از این است که دندان
ھایش بود، و یا  زد لب ھا سرخ می افتادن دندانزد، و یا چیزی که در رویش بعد از  بود که سرخ می

ھا از سفید به طوری کنایه به  اینکه سرخی دو طرف رو، کنایه از دو گیسوی سفید است، و عرب
گیسوھای خود را که سفید شده بود، به حنا رنگ  لکنند، و یا شاید آنکه خدیجه سرخ یاد می

، ھر یک از این احتماالت وجود دارد، و اینکه نمود داد، و به اثر رنگ حنا گیسو ھایش سرخ می می
 داند. از این احتماالت کدام یک بوده است، خدا بھتر می لدر واقع قصد عائشه

در مقابل این گفتۀ عائشه که (خداوند از وی زنھای  جگوید: اینکه پیامبر خدا  می /) ابن تین٢ 
 لبھتری را برای شما داده است)، سکوت نمودند، داللت بر این دارد که عائشه بر خدیجه

فضیلت دارد. ولی باید گفت که: سیاق حدیث داللت بر برتری عائشه بر خدیجه از نگاه جمال و 
ه معنوی، وعالوه بر آن، طوری که در روایت زیبائی دارد نه بر فضیلت عائشه بر خدیجه از نگا

سکوت نکردند، احمد و طبرانی  لدر مقابل این گفتۀ عائشه جدیگری آمده است پیامبر خدا 
گفت: بعد از اینکه این سخن را  لکنند که عائشه رحمھما الله از ابن ابی نجیح روایت می

که بعد از این خدیجه را جز به به غضب شدند، تا جایی که سوگند خوردم  جگفتم، پیامبر خدا 
 خیر و خوبی یاد نکنم.

گفت، نوعی غیبت است، بلکه عین غیبت  لنسبت به خدیجه ل) چیزی را که عائشه٣ 
ھا بین یکدیگر عین غیبت است، ولی امام  گوید: رشک بردن زن می /است، ولی امام طبری

ھا سر  اس این رشک، از آنھا بین یکدیگر، و چیزی که به اس گوید: رشک بردن زن می /طبری
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تْبَ  -٣٣ نْدِ بِنْتِ عُ رُ هِ  لةَ باب: ذِكْ

 ل]: مناقب هند دختر عتبه۳۳[ ببا

ُ َ�نَْها قَالَْت:  -١٥٧٦ ، َما «اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ ِ َجاَءْت ِهنٌْد بِنُْت ُ�تْبََة، قَالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
رِْض ِمْن 

َ
ْصبََح ايلَْوَم اَكَن ىلَعَ َظْهِر األ

َ
ْهِل ِخبَائَِك، ُ�مَّ َما أ

َ
ْن يَِذلُّوا ِمْن أ

َ
َّ أ َحبُّ إيِلَ

َ
ْهِل ِخبَاٍء أ

َ
أ

ْهِل ِخبَائَِك،
َ
وا ِمْن أ ْن يَِعزُّ

َ
َّ أ َحبَّ إيِلَ

َ
ْهُل ِخبَاٍء، أ

َ
رِْض أ

َ
م ىلَعَ َظْهِر األ  »و بايق احلَديث قَْد َ�َقدَّ

 ].٢٤٦٠وانظر حديث رقم: ٣٨٢٥[رواه ابلخاری:
، آمد وگفت: یا رسول الله! )١(روایت است که ھند دختر عتبه لاز عائشه -١٥٧٦

در روی زمین ھیچ خانوادۀ نبود که ذلت را برایش از ذلت برای خانوادۀ شما بیشتر 
زمین ھیچ خانوادۀ نیست که عزت را برایش از  دوست داشته باشم، ولی اکنون در روی

 .)٢(گذشت داشته باشم، و باقی حدیث قبال عزت برای خانواده شما بیشتر دوست

ھا فطرتی است، و در بسیاری از حاالت از آن خود  زند عفو است، زیرا رشک بردن برای آن می
 توانند. داری کرده نمی

از شنیدن  جولی باید گفت: طوری که در روایت احمد و طبرانی رحمھما الله دیدیم پیامبر خدا 
ھا از یکدیگر عفو است،  که غیبت کردن زن توان گفت این سخن به غضب شدند، بنابراین نمی

را از چنین مقولۀ  لعائشه جتوان گفت این است که چون پیامبر خدا  منتھی چیزی که می
کرد که در گفتن آن باکی نخواھد بود، ولی بعد از آنکه از  فکر می لمنع نکرده بودند، عائشه

 ھات المؤمنین جمیعا. شنیدن سخن عملی نگردد، فرضی الله تعالی عنھا وعن سائر أم
باشد، بعد از اسالم شوھرش  وی ھند بنت عتبه بن ربیعه، ھمسر ابو سفیان و مادر معاویه می -١

ابوسفیان، در فتح مکه اسالم آورد، زن بسیار با شھامت و با عقل و تدبیری بود، در جنگ (ُاحد) 
شھادت رسید، جگرش را در آورده و بلعید، ولی آن را ھضم  سبا مشرکین بود، و چون حمزه

 کرده نتوانست و بیرون انداخت.
و باقی حدیث این است که ھند بعد از این سخنش گفت که یا رسول الله! ابو سفیان شخص  -٢

ممسک و بخیلی است، آیا اگر از مالش برای اطفال خود طعام تھیه کنم، برایم گناه است، پیامبر 
 فرمودند: نه، اگر به اندارۀ متعارف مصرف کنی باکی نیست. جخدا 
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يْلٍ  -٣٤ فَ و بْنِ نُ رِ مْ دِ بْنِ عَ يْ يثُ زَ دِ  سباب: حَ

 س]: حدیث زید بن عمرو بن نفیل۳۴[ باب

ِ بِْن  َ�نْ  -١٥٧٧ ُ َ�نُْهَماَ�بِْد ا�َّ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ليَِقَ َز�َْد  ،ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
أ

َل ىلَعَ انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم الَويْحُ  ْن َ�ْ�ِ
َ
ٍح، َ�بَْل أ َ ْسَفِل بَ�ْ

َ
، ْ�َن َ�ْمِرو بِْن ُ�َفيٍْل بِأ

 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُسفْ 
َ

َمْت إِىل ُ�َل ِمنَْها، ُ�مَّ قَاَل َز�ٌْد: إِ�ِّ لَْسُت َ�ُقدِّ
ْ
ْن يَأ

َ
ىَب أ

َ
َرٌة، فَأ

نَّ َز�َْد ْ�َن َ�ْمرٍ 
َ
ِ َعلَيِْه، َوأ  َما ُذِكَر اْسُم ا�َّ

َّ
نَْصابُِ�ْم، َوَال آُ�ُل إِال

َ
ا تَْذحَبُوَن ىلَعَ أ و آُ�ُل ِممَّ

َماِء الَماَء، اَكَن يَِعيُب ىلَعَ قَُر�ٍْش َذبَاحِئَُهْم، َوَ�ُقوُل: ا نَْزَل لََها ِمَن السَّ
َ
، َوأ ُ اُة َخلََقَها ا�َّ لشَّ

 
َ

لَِك َو�ِْ�َظاًما هل ، إِنَْ�اًرا ذِلَ ِ رِْض، ُ�مَّ تَْذحَبُوَ�َها ىلَعَ َ�ْ�ِ اْسِم ا�َّ
َ
ْ�بََت لََها ِمَن األ

َ
[رواه » َوأ

 ].٣٨٢٦ابلخاری:
پیش از آنکه بر  جا روایت است که پیامبر خد باز عبدالله بن عمر -١٥٧٧

را در پایان منطقۀ (بلدح) مالقات  )١(ایشان وحی نازل گردد، زید بن عمرو بن ُنَفیل
سفرۀ  جنمودند، [(بلدح) جایی است در نزدیک مکه در راه تنعیم]، برای پیامبر خدا 

تقدیم شده بود]،  ج[طعامی] آورده شد،[این سفرۀ از طرف قریش برای پیامبر خدا 
 ن عمرو] از خوردن امتناع و رزید.ولی [زید ب

سپس زید[برای آن کسی که سفره را آورده بود] گفت: من از چیزھائیکه شما برای 
 خورم که به نام خدا ذبح شده باشد. می خورم، و تنھا از چیزی نمی کنید می ھا ذبح بت

گفت:  می و زید بن عمرو ھمیشه از طرز حیوان کشتن قریش انتقاد نموده و
فرستد، و از زمین برایش  می را خداوند خلق کرده است، و از آسمان برایش آبگوسفند 

است، وی شخصی بود که مؤید و طالب  سوی زید بن عمرو بن نفیل پسر عم عمر بن خطاب -١
داد، ولی پنج سال پیش از بعثت پیامبر  ھا و مشرکین را مورد سر زنش قرار می توحید بود، و بت

راجع  جکند که گفت: کسی از پیامبر خدا  روایت می سوفات یافت، ابن ابی شبیه از جابر جخدا 
زیرا وی در جاھلیت رویش را به قبله  -که حالش در آخرت چگونه است -به زید بن عمرو پرسید

کرد، پیامبر  گفت: خدای من خدای ابراھیم و دین من دین ابراھیم است و سجده می کرده و می
 گردد. حشر می ÷که در بین من و عیسی فرمودند: وی از خود یک امت مستقلی است جخدا 
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 کنید؟ و این سخن را به می رویاند، و با این ھم شما او را به نام غیر خدا ذبح می گیاه
 .)١(گفت می جھت بزرگ دانستن این گناه

لِيَّةِ  -٣٥ اهِ امِ اجلَ يَّ  باب: أَ

 ]: زمان جاهلیت۳۵[ باب

َال َمْن َعِن ابْ  -١٥٧٨
َ
ُ َ�نُْهَما، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: أ ِن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ

ِْلُفوا بِآبَائُِ�م
َ

ِْلُف بِآبَائَِها، َ�َقاَل: َال حت
َ

، فَاَكنَْت قَُر�ٌْش حت ِ  بِا�َّ
َّ

» اَكَن َحاِلًفا فََال َ�ِْلْف إِال
 ].٣٨٣٦ [رواه ابلخاری:

بدانید که اگر «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ببن عمراز ا -١٥٧٨
 ».خورد، به غیر از خدا به چیز دیگری سوگند نخورد می کسی سوگند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
مشرکین باطل بوده وقابل  ھای دانسته بود که بت به عقل و درایت سلیم خود س) زید بن عمرو١ 

 باشند. نمی ھا پرستش وذبح کردن به نام آن
از خوردن آن طعام خودداری  جشود که پیامبر خدا  می از ظاھر این حدیث این طور فھمیده) ٢ 

 بودند. تررحال آنکه ایشان به خودداری کردن از آن طعام نسبت به زید بن عمرو سزاوانورزیدند، 
که داللت بر نخوردن  این حدیث ھمان طوری که اند علماء از این اعتراض چنین جواب داده 

از آن طعام نیز ندارد، یعنی:  جاز آن طعام ندارد، داللت بر خوردن پیامبر خدا  جپیامبر خدا 
 از آن طعام خورده باشند، و احتمال دارد که نخورده باشند. جاحتمال دارد که پیامبر خدا 

آمد  جدر جمع الجوامع آورده است که زید بن عمرو وقتی نزد پیامبر خدا  /ولی امام سیوطی 
خوردند، از زید بن عمرو دعوت کردند که  می که ایشان با زید بن حارثه نشسته بودند، و طعام

گفت که ای برادر  جبخورد، ولی او از طعام خوردند ابا ورزیده و برای پیامبر خدا  ھا بیاید و با آن
 به طور صریح خورم، و البته این ورایت نمی چیزی را که مشرکین ذبح کرده باشند، زادۀ عزیزم!

 خوردند. می از آن طعام جوید که پیامبر خدا گ می
ورود شریعت، اباحت است، یعنی: ھر اند که اصل در اشیاء پیش از  و علماء در جواب آن گفته 

چیزی حالل است، مگر آنکه از روی طبع کسی نخواسته باشد آن را بخورد و یا از آن استفاده 
وحی نازل نگردیده بود، بنابراین از خوردن آن طعام بر  جر خدا نماید، و چون در آنوقت بر پیامب

ھیچگاه به  جایشان چیزی نیست، ولی در مسائل متعلق به عقیده، ثابت شده است که نبی کریم 
  دادند. می ھا مورد سرزنش و اھانت قرار بلکه کفار را از سجده کردن برای بتبتی احترام نکردند، 

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٥٢

 جپیامبر خدا  خوردند، و می وعادت قریش این بود که به پدران خود سوگند
 .)١(»به پدران خود سوگند نخورید«فرمودند که 

يِب  َ�نْ  -١٥٧٩
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: أ ْصَدُق « ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

ِيٍد:
َ

اِعُر، لَكَِمُة بل َ بَاِطٌل  لَكَِمٍة قَالََها الشَّ ٍء َما َخَال ا�َّ َال لُكُّ يَشْ
َ
ْن  أ

َ
لِْت أ يِب الصَّ

َ
َميَُّة ْ�ُن أ

ُ
َوَ�َد أ

 ].٣٨٤١ابلخاری: [رواه  »�ُْسِلمَ 
ترین  راست«فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -١٥٧٩

است که ھرچه که غیر از خدا است  )َلبیداین گفتۀ ( استسختی را که شاعر گفته 
 .)٢(»باطل است، و چیزی نمانده بود که أمیه بن ابی َصلت مسلمان شود

 متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل  -١
از سوگند خوردن به ھر چیزی جز خدا منع کردند، این است که  ج) سبب آنکه پیامبر خدا ١ 

سوگند خوردن به چیزی،مشعر بر تعظیم نمودن برای آن چیز است، و حقیقت تعظیم جز برای 
روایت است که گفت اگر صد بار به خد سوگند بخورم و  باز ابن عباسخداوند متعال نیست، 

دانم که یکبار به غیر خدا سوگند بخورم و لو آنکه به آن وفا نمایم  می حانث شوم، بھتر از آن
 ]وحانث نشوم[

 ) سوگند خوردن به پدران و به ھرچیزی دیگری ما سوی الله جائزنیست.٢ 
در یکی از  جخدا  یگری است که پیامبر) اگر کسی بگوید که این حدیث مخالف حدیث د٣ 

 و این عبارت معنی سوگند را ،ترستگاراس به سر پدرم که اگر راست بگوید سخنان خود گفتند:
کرده بودند، سوگند خوردن به منع  جوابش آن است که چیزی را که پیامبر خدا دھد، ج می

گفته بودند، چیزی بود که روی عادت و جریان لسان گفته  جپدران بود، و آنچه را که پیامبر خدا 
  وردن.سوگند خشده بود نه جھت 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
زبردستی بود، زمان جاھلیت و  ) لبید از شعرای جاھلی است، بسیار فصیح، سخنرانی وشاعر١ 

آمد و مسلمان شد، و بعد از اینکه مسلمان شد شعر نسرود، و  جاسالم را دریافت، نزد پیامبر خدا 
 به سن یکصدوپنجاه وھفت سالگی در کوفه وفات یافت. سدر زمان خالفت عثمان

 ) امیه بن صلت شاعر دیگری از شعرای زمان جاھلیت است، در شعرش ذکر توحید بسیار دیده٢ 
  مشرف نگردید.شود، زمان اسالم را دریافت، ولی به ولی به اسالم  می
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 ج بْعَثِ النَّبِيِّ باب: مَ  -٣٦

 ج ]: بعثت پیامبر خدا۳۶[ باب

ِلِب ابِْن َهاِشِم بِْن َ�بِْد َمنَاِف  ُد، ْ�ُن َ�بِْد أِهللا بِْن َ�بِْد الُمطَّ بِْن قيَُصَّ بِْن الِكَِب بِْن ُ�َمَّ
َة بِْن َكْعِب بِْن لَؤ يَّ بِْن اغِلِب ابِْن فَهِر بِْن مالِلِك بِْن انلَّرْضِ بِْن ِكنَانََة بِْن ُخَز�ْمَ  رَّ َه بِْن ُمّ

َاَس بِْن ُمرَضَ بِْن نَِزاِر بِْن َمَعدَّ بِْن َعْدنَاَن.
ْ

 ُمْدِرَ�َة بِْن إيل
لب بن ھاشم، بن عبد مَناف، بن ُقصی ِکالب، بن  جمحمد  بن عبدالله، بن عبدالمطَّ

، بن کنافه، بن ُخَزیمه، بن ر، بن فھر، بن مالک، بن َنْض غالبمره، بن کعب بن ُلؤی، بن 
 .)١(بن معد، بن عدنانلیاس بن مَضر، بن ِنَزار، مدرکه، بن ا

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ابِْن َعِن  -١٥٨٠ نِْزَل ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
ُ
ُ َ�نُْهَما قَاَل: أ َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

ْر�َِعَ�، 
َ
َة َسنًَة، ُ�مَّ َسنَُة، َوُهَو اْ�ُن أ َة ثََالَث َعرْشَ  َ�َمَكَث بَِمكَّ

َ
ِمَر بِالِهْجَرِة َ�َهاَجَر إىِل

ُ
أ

َ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ   ].٣٨٥١[رواه ابلخاری:» الَمِدينَِة، َ�َمَكَث بَِها َعرْشَ ِسنَِ�، ُ�مَّ تُُو�ِّ
وحی  جروایت است که گفت: ھنگامی بر پیامبر خدا  بز ابن عباسا -١٥٨٠

ه ماندند، بعد از آن مامور به ھجرت نازل شد که چھل ساله بودند، سیزده سال در مک
 .)٢(گردیدند، و به مدینه ھجرت نمودند، و ده سال در آنجا ماندند، و سپس وفات یافتند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
به ھمین قدر اکتفاء  /جھت امام بخاری تا اینجا مورد اتفاق است، از این جنسب پیامبر خدا  

نموده است، و بعد از این اختالف زیادی وجود دارد، و آنچه که مورد قبول بیشتر أئمۀ علم حدیث 
چنین است: عدنان  جباشد این است که بقیه نسب پیامبر خدا  ن میو تاریخ دانان و نسب شناسا

بن أدد، بن مقوم، بن ناحور، بن تیرح، بن تارح (آزر) بن ناحور، بن ساروح، بن راعو، بن فالخ، بن 
ابن المک، بن متوشلخ، بن اخنوخ، بن  - ÷-عبیر، بن شالخ، بن إرفخشد، بن سام، بن نوح

 ÷یل، بن قینان، بن أنوش، بن شیث، ابن آدمابن یرد، بن مھالئ - ÷-ادریس
در روز دوشنبه ھفدھم ماه رمضان بود، و بعضی بیست  جابتدای نزول وحی بر پیامبر خد  -٢

، در این مورد به جاند، و در اوائل باب کیفیت نزول وحی بر پیامبر خدا  وچھارم رمضان ذکر کرده
 تفصیل بیشتری سخن زدیم، به آنجا مراجعه شود. 

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٥٤

يَ النَّبِيُّ  -٣٧ ا لَقِ ابُ  باب: مَ حَ أَصْ ةَ وَ كِنيَ بِمكَّ ِ نَ املُرشْ  هُ مِ

و صحابه از مشرکین در مکه متحمل  جهایی را که پیامبر خدا  ]: مشقت۳۷[ باب
 گردیدند

ُ َ�نُْهَما اْ�َن َ�ْمِرو بِْن الَعاِص  َ�نْ  -١٥٨١ �َ ُسئَِل َ�نْ  َوقدْ  ريَِضَ ا�َّ
َ
َصنََعُه ما َشدِّ أ

ُ�وَن بِانلَّيِبِّ َص�َّ اهللاُ  َم يَُص�ِّ يِف ِحْجِر بَيْنَا انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ  َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: الُمرْشِ
يِب ُمَعيٍْط، فَوََضَع ثَْو�َُه يِف ُ�نُقِ 

َ
ْ�بََل ُ�ْقبَُة ْ�ُن أ

َ
بُو  ِه، فََخنََقُه َخنًْقا َشِديًداالَكْعبَِة، إِْذ أ

َ
ْ�بََل أ

َ
فَأ

َخَذ بَِمنِْكبِِه، وََدَ�َعُه َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل 
َ
َ�ْقتُلُوَن رَُجًال  :بَْ�ٍر َحىتَّ أ

َ
ْن أ

َ
 أ

 ُ َ ا�َّ  ].٣٨٥٦[رواه اخلاری: » َ�ُقوَل َر�ِّ
روایت است که وی از شدیدترین کاری که  باز ابن عمرو بن عاص -١٥٨١

 کردند، پرسیده شد. جمشرکین نسبت به پیامبر خدا 
خواندند، عقبه بن ابی  می ر) کعبه نمازدر (ِحْج  جگفت: ھنگامی که پیامبر خدا 

آمد،  سو محکم پیچید، ابوبکرشان انداخت  را به گردن جمعیط آمد، جامۀ پیامبر خدا 
کشید  می آیا کسی را﴿دور نمود و گفت:  جشانۀ عقبه را گرفت و او را از پیامبر خدا 

  .﴾گوید: پروردگارم خدا است می که

رِ  -٣٨ نِّ  باب: ذِكْ ِ  اجلْ

 ]: دربارۀ جن٣٨باب [

ِ ْ�ُن أ َ�بْدِ  َ�نْ  -١٥٨٢ ُ َ�نْهُ  َمْسُعودِ �َّ َمْن آَذَن انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وقد سئل:  ريَِضَ ا�َّ
ْلََة اْستََمُعوا الُقْرآَن؟

َ
نِّ يل ِ

ْ
نَُّه آَذنَْت بِِهْم َشَجَرةٌ  وََسلََّم بِاجل

َ
� ِ بُوَك َ�ْعِ� َ�بَْد ا�َّ

َ
ثَِ� أ » َ�َقاَل: َحدَّ

 ].٣٨٥٩ابلخاری:  [رواه
روایت است که از وی پرسیده شد که چه کسی از  سز عبدالله بن مسعودا -١٥٨٢

خدا خبر داد؟  آمدن جنیان در شبی که برای شنیدن قرآن آمده بودند، برای پیامبر
 .)١(گفت: درختی از آمدن جنیان خبر داد

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

 

                                                 



 ٥٥  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

نَُّه اَكَن َ�ِْمُل َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  َ�نْ  -١٥٨٣
َ
ُ َ�نُْه: � يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

مإَِداَوًة لِوَُضوئِِه وََحاَجتِِه،   ].١٥٥وانظر حديث رقم:  ٣٨٦٠[رواه ابلخاری: » قَْد َ�َقدَّ
وء و دیگر حاجت روایت است که وی ظرف آبی را جھت وض ساز ابوھریره -١٥٨٣

 .)١(گذشت] بقیۀ حدیث قبال داشت [و با خود برمی جپیامبر خدا 

١٥٨٤- » ُ
َ

وايََه قَْوهل لُوِ�  وزاَد يف َهِذهِ الرَّ
َ
، فََسأ تَاِ� َوفُْد ِجنِّ نَِصيِبَ�، َونِْعَم اجِلنُّ

َ
َو�ِنَُّه أ

 وََجُدوا َعلَيَْها َطَعاًما
َّ

وا بَِعْظٍم، َوَال بَِرْوثٍَة إِال ْن َال َ�ُمرُّ
َ
َ لَُهْم أ اَد، فََدَعوُْت ا�َّ [رواه » الزَّ

 ].٣٨٦٠ابلخاری: 
فرموند]:  جکه [پیامبر خدا  این روایت این چیز ھم آمده استو در  -١٥٨٤

است ای  [نصیبین: منطقه بودند، نزدم آمدند،)نمایندگان جنیانی که از (نصیبین) «....

ز از ایمان آوردن ثقیف نا امید شدند، ا جاز ابن اسحاق روایت است که گفت: چون پیامبر خدا  
گشتند، تا اینکه به درختی رسیدند، نیم شب به نماز خواندن برخواستند، در طائف به طرف مکه بر

این وقت ھفت نفر از جنیان منطقۀ (نصیبین) گذرشان به آنجا افتاد، به قرآن خواندند پیامبر خدا 
از نماز فارغ شدند، آن جنیان به نزد قوم خود برگشته و از  جگوش دادند، چون پیامبر خدا  ج

ھا خبر دادند، و خداوند متعال از این واقعه در قرآن کریم خبر داده و  ود برای آنایمان آوردن خ

ٓ إَِ�َۡك َ�َفٗر� ّمَِن  �ذۡ ﴿گوید:  می نِّ َ�َۡ�نَا ا  ٱۡلُقۡرَءانَ �َۡستَِمُعوَن  ٱۡ�ِ ْۖ فَلَمَّ نِصتُوا
َ
ْ أ وُه قَالُٓوا ا َحَ�ُ فَلَمَّ

نِذرِ  ، یعنی: در آن زمان که تنی چند از جنیان را ]۲۹[األحقاف:  ﴾٢٩�َن قُِ�َ َولَّۡواْ إَِ�ٰ قَۡوِمِهم مُّ
نزد تو روانه کردیم که قرآن بشنوند، چون نزد او رسیدند گفت: (خاموش باشید)، و چون [قرآن 

 ] به پایان رسید، ھمچون ھشدار دھندگانی نزد قوم خود بازگشتند.جخواندن پیامبر خدا 
 این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به  -١
رفتم، پرسیدند:  می جگوید: روزی در عقب پیامبر خدا  می سبقیۀ حدیث این است که ابوھریره  

ھا استنجا بزنم، ولی  کیست؟ گفتم: ابوھریره، فرمودند: برایم چند دانه سنگ پیدا کن که با آن
گوید: چند عدد سنگ را در دامن خود آوردم و به  می ساستخوان و سرگین را نیاوری، ابو ھریره

شان گذاشتم و خودم برگشتم، چون از قضای حاجت فارغ شدند، با ایشان براه افتادم و  پھلوی
پرسیدم: چه سبب بود که گفتید استخوان و سرگین نیاوری؟ فرمودند: این دو چیز طعام جنیان 

یان خوبی بودند، از من برای خود توشۀ است، گروھی از جن (نصیبین) نزدم آمدند، و جن
خواستند، و من از خداوند خواستم که بر ھیچ استخوان و سرگینی نگذرند مگر آنکه در آنچیز، 
برای خود خوراکۀ بیابند، و جزئی از این حدیث در روایت آتی، و یک قسمت آن با تفصیل 

 ) قبال گذشت ١٢٤بیشتری، به شمارۀ (

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٥٦

جنیان خوبی بودند، و از من برای خود طلب توشه بین شام و عراق]، و براستی 
نمودند، و از خداوند خواستم که به ھیچ استخوان و یا سرگینی نگذرند مگر آنکه از آن 

 .)١(یز، برای خود خوراکۀ بیابندچ

ةِ  -٣٩ بَشَ ةِ احلَ رَ جْ  باب: هِ

 ]: هجرت به حبشه ۳۹[ باب

مِّ َخادِلٍ بِنِْت َخادِلٍ  َ�نْ  -١٥٨٥
ُ
ُ َ�نْهَ  أ نَا  اريَِضَ ا�َّ

َ
رِْض احلَبََشِة َوأ

َ
قَالَْت: قَِدْمُت ِمْن أ

ِ َص  ْعَالٌم، فََجَعَل رَُسوُل ا�َّ
َ
يَصًة لََها أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم مَخِ �َّ ُجَو�ِْرَ�ٌة فََكَساِ� رَُسوُل ا�َّ

ْعَالَم �ِيَِدهِ َوَ�ُقوُل: َسنَاهْ سَ 
َ
: َ�ْعِ� َحَسٌن، َحَسنٌ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْمَسُح األ » نَاهْ قَاَل احلَُميِْديُّ

 ].٣٨٧٤[رواه ابلخاری: 

 لق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متع -١
 خوردند، سه نظر وجود دارد. خورند و چه نمی در اینکه جنیان چه می  
آشامند، این نظر کامال مردود  خورند و نه چیزی می نظر اول آن است که جنیان نه چیزی می 

است، زیرا به احادیث صحیحی از آن جمله در ھمین حدیث به طور صریح آمده است، که چیزی 
 .خورند می

آشامند، و بعضی از اصناف  خورند، و ھم می نظر دوم آن است که بعضی از اصناف جنیان ھم می 
خورند و ھم  آشامند. و نظر سوم آن است که تمام جنیان ھم می خورند، ولی نمی ھا می آن
گویند که  آشامند، اختالف نظر دارند، بعضی می خورند و می آشامند، ولی در اینکه چگونه می می

گویند که به جویدن و بلعیدن است، و امام عینی  ھا به بوئیدن است، و بعضی می د و نوش آنخور
 دھد. ھمین نظر اخیر را ترجیح می

ولی نظرم این است که اگر ثابت شود که در این مورد حدیث صحیح وصریحی آمده است، باید  
است که در آن حدیث نبوی یقین داشته باشیم که کیفیت خورد و نوش جنیان به ھمان گونه ای 

شریف آمده است، و اگر چنین حدیثی نیامده باشد. چون این مسأله از غیبیات است، باید گفت 
ھا  گوئیم که آن که نظر به احادیث بسیاری که در مورد اصل خورد و نوش جنیان آمده است، می

نیامده است، ھا حدیثی  آشامند، و چون در مورد کیفیت خورد و نوش آن خورند، و می می
گوئیم که خورد و نوش مورچه با خورد و نوش انسان و بسیاری از جانداران دیگر فرق دارد،  می

ھا است،  خورد و نوش جنیان نیز با دیگر جانداران فرق دارد، و متناسب به جسم و ھیکل خود آن
 والله تعالی اعلم.

 

                                                 



 ٥٧  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

روایت است که گفت: از سرزمین حبشه آمدم و  باز ام خالد بنت خالد -١٥٨٥
بر من بردیمانی گلداری  جمن در این وقت دخترک خورد سالی بودم، پیامبر خدا 

 گفتند: کشیدند و می می پوشاندند، و بر آن دست
 .)١(یعنی: زیبا است، زیبا» سَناه، سَناه«

الِبٍ  -٤٠ ةِ أَيبِ طَ  باب: قِصَّ

 ]: قصۀ ابوطالب٤٠باب [

ُ َ�نْهُ الَعبَّاُس ْ�ُن َ�بِْد الَعِن  -١٥٨٦ ِلِب ريَِضَ ا�َّ نَّهُ ُمطَّ
َ
قَاَل لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  : �

َك،  ْ�نَيَْت َ�ْن َ�مِّ
َ
ُهَو يِف َضْحَضاٍح ِمْن وُطَك َو�َْغَضُب لََك؟ قَاَل: فَإِنَُّه اَكَن َ�ُ وََسلََّم: َما أ

ْسَفِل ِمَن انلَّارِ 
َ
َرِك األ نَا لَاَكَن يِف ادلَّ

َ
 ].٣٨٨٣[رواه ابلخاری: » نَاٍر، َولَْوَال أ
گفت که  جبرای پیامبر خدا  سروایت است که عباس بن عبدالمطلب -١٥٨٦

 اتش از آتش دوزخ] چه فایده رساندید؟ و او از شما دفاعبرای عم خود [ابوطالب در نج
 کرد. می نمود، و به جھت شما بر دیگران غضب می

 رسد]، و اگر من می او در جای کم آتشی است[که تا بجللک پایش«فرمودند: 
 .)٢(»بود می در طبقه زیرین دوزخ بودم، نمی

) مراجعه ١٣١١ن، به حدیث (این حدیث پیشتر در کتاب جھاد گذشت، برای تفصیل بیشتر آ -١
 نمائید.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
ھایی است از آھن که در  ) از ابن مسعود روایت است که گفت: در طبقۀ زیرین دوزخ صندوق١ 

روایت است که گفت طبقۀ زیرین  سھا قفل است، و از ابوھریره بین آتش قرار گرفته و سر آن
سورد، أعاذنا الله  ای است که قفل است، و از داخل، و در وروی آن آتش می انهآتش عبارت از خ

 منه.
چه وقتی که  شود، چنان ) طوری که ثابت است شفاعت شامل حال کفار و مشرکین را نمی٢ 

 -شفاعت پدر خود را کرد، از وی قبول نگردید، و ابوطالب نیز مشرک است، پس چرا ÷ابراھیم
سبب تخفیف عذاب از وی شده است؟  جشفاعت نبی کریم  -آمده است طوری که در این حدیث

از آن سبب است  جاند که این تخفیف عذاب از ابو طالب به جھت شفاعت پیامبر خدا  علماء گفته
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نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  َ�نْ  -١٥٨٧
َ
ُ َ�نُْه، � يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

ُه، َ�َقاَل: لََعلَُّه َ�نَْفُعُه َشَفاَعيِت يَْوَم الِقيَاَمِة، َ�يُْجَعُل يِف َضْحَضاٍح ِمَن انلَّارِ   َوُذِكَر ِعنَْدُه َ�مُّ
 ].٣٨٨٥[رواه ابلخاری: » َ�ْغِ� ِمنُْه ِدَماُغهُ  َ�بْلُُغ َكْعبَيِْه،

 -شنیده است جروایت است که وی از پیامبر خدا  ساز ابوسعید خدری -١٥٨٧
شاید در قیامت شفاعت «فرمودند:  -[ابوطالب] یاد شد شان که چون در نزدشان از عم

للک پایش من برایش منفعت برساند، و او در جایی کم آتشی قرار داده شود که تا بج
 .)١(»جوشد می برسد، [ولی] از اثر آن آتش، مغز سرش

و در نتیجه از دین اسالم دفاع کرد، بنابراین مستحق چنین شفاعتی  جکه وی از پیامبر خدا 
 باشد. می

، و بین ابوطالب ÷و بین شفاعت ابراھیم جانست که بین شفاعت محمد و از طرف دیگر باید د 
ترین دشمنان اسالم بود، به جھت آنکه  و بین آزر فرق فراوان است، حتی ابولھب که سر سخت

را برایش آورد، و او در مقابل این خوشخبری آن کنیزش  جکنیزش خبر خوش تولد پیامبر خدا 
این عمل وی عذابش را تخفیف داد، دور نیست که شفاعت خود را آزاد کرد، خداوند به سبب 

را در  جسبب تخفیف عذاب ابوطالب گردد، خصوصًا آنکه وی پیامبر خدا  جمستقیم پیامبر خدا 
 در مقابل کفار دفاع نموده بود. آغوش خود پرورش داده و از ایشان

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از وی خواستند تا ایمان بیاورد، ولی او در دین قوم  جو طالب پیامبر خدا ) در ھنگام مرگ اب١ 

 باشد. خود ثابت قدم ماند، از این جھت در قیامت قدمش در آتش می
شود که عذاب که عذاب دوزخ درجات متفاوتی دارد، و در روایت ابن  ) از این حدیث دانسته می٢ 

رای کسانی است که کفشھای آتشینی را به ترین عذاب دوزخیان ب اسحاق آمده است که سبک
 ریزد. ھا می جوشد، و بر روی پای آن ھا مغز سرشان می کنند، و از اثر آن کفش ھا می پای آن

 

                                                                                                                        



 ٥٩  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

اءِ  -٤١ َ يثُ اإلرسْ دِ  باب: حَ

 )١(]: حدیث اسراء۴۱[ باب

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در شب ھنگام، از مسجد الحرام به  ج) اسراء به معنی رفتن در شب است، و پیامبر خدا ١ 

ِيٓ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ فرماید: برده شدند، خدواند متعال می مسجداألقصی ٰى بَِعبِۡدهِ  ٱ�َّ َ�ۡ
َ
 ّمِنَ  َ�ۡٗ�  ۦأ

ۡقَصا ٱلَۡمۡسِجدِ إَِ�  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ 
َ
ِي ٱۡ� ٓۚ إِنَّهُ  ۥلُِ�ِ�َهُ  ۥَ�َٰرۡ�نَا َحۡوَ�ُ  ٱ�َّ ِميعُ ُهَو  ۥِمۡن َءاَ�ٰتِنَا  ٱلسَّ

 .﴾ٱۡ�َِص�ُ 
 –یعنی: پاک و منزه خدایی است که بندۀ خود را شب ھنگام از مسجد الحرام به مسجد األقصی   

 برد، تا آیات خود را به او بنمایانیم، و او شنوای بینا است. –ایم  که پیرامونش را برکت داده
نشده  به (عبده) تعبیر گردیده وصفت نبوت و رسالت در این مورد یاد ج) و اینکه از پیامبر خدا ٢ 

با وجود تمام مقام و منزلتی که در این شب به آن  جاست، حکمت از آن این است که پیامبر خدا 
نایل آمدند، باز ھم در مقام عبودیت برای خداوند متعال قرار داشتند، و این توجیھی برای امت 

 مورد پیامبر خدا است تا آنکه مبادا مانند یھود و نصارا که عزیر بن الله و مسیح بن الله گفتند، در
 غلو نموده و ایشان را به مقام الوھیت برسانند. ج

) مذھب جمھور علماء این است که اسراء و معراج ھر دو در یک شب، در حالت بیداری، با جسد ٣ 
و روح از مسجد الحرام به مسجد األقصی، و از آنجا به سدرة المنتھی صورت گرفته است، و 

 کور است.تفصیل آن در دو حدیث آتی مذ
) اینکه فضیلت شب اسراء و معراج بیشتر است و یا فضیلت شب قدر، در این مورد دو نظر ٤ 

ھا شب قدر را،  دانند، و بعضی تر می ھا شب اسراء و معراج را با فضیلت مختلف وجود دارد، معضی
شب اسراء و معراج بر  جو آنچه که مورد تائید اھل علم است این است که نسبت به نبی کریم 

به مقامات و منازلی رسیدند، که رسیدن به  جشب قدر فضیلت دارد، زیرا در این شب آنحضرت 
ھا در ھیچ شب و ھیچ وقت دیگری، و برای ھیچ کس دیگری میسر نگردیده بود، و میسر  آن

ر این شب گردد، ولی برای امت شب قدر از شب اسراء و معراج فضیلت بیشتری دارد، زیرا د نمی
گردد که در  عفو و رحمتی از خداوند متعال برای بندگانی که این شب را درک کنند، نازل می

 گردد. ھیچ شب دیگری نازل نمی
) در مورد اینکه (شب قدر) در چه شبی است، قبال نظر به احادیثی که در این مورد آمده است ٥ 

ت، ولی اینکه در ماه مبارک رمضان، و یاد آور شدیم که این شب به طور حتم معلوم و معین نیس
در دھۀ اخیر آن، و در شبھای تاق آن، و باألخص آنکه در شب بیست ویک و یا بیست وھفت، و یا 
بیست ونه باشد، احتمال بیشتری وجود دارد، ولی در مورد شب اسراء بر اینکه در کدام ماه، و یا 
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ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  َ�نْ  -١٥٨٨ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما، � ِ ريَِضَ ا�َّ َجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ

ا  ُ يِل َ�يَْت الَمْقِدِس، َ�َطِفْقُت وََسلََّم َ�ُقوُل: لَمَّ بَتِْ� قَُر�ٌْش، ُ�ْمُت يِف احِلْجِر، فََجَال ا�َّ َكذَّ
ْهِ 

َ
ْ�ُظُر إيِل

َ
نَا أ

َ
ْخرِبُُهْم َ�ْن آيَاتِِه َوأ

ُ
 ].٣٨٨٦[رواه ابلخاری: » أ

شنیده  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -١٥٨٨
، )١(چون قریش مرا تکذیب نمودند، در (ِحْجر) خانۀ کعبه رفتم«فرمودند:  می است که

دیدم  می خداوند متعال بیت المقدس را برایم نشان داد، در حالی که به طرف آن
 ».گفتم می نشانی ھایش را یکایک برای قریش

اجِ باب: املِعْ  -٤٢  رَ

 )٢(]: معراج٤٢[ باب

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  َ�نْ  -١٥٨٩ نَّ نيَِبَّ ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما، أ َمالِِك بِْن َصْعَصَعَة ريَِضَ ا�َّ

رْسَِي بِِه: 
ُ
ْلَِة أ

َ
َ�ُهْم َ�ْن يل نَا يِف احلَِطيِم، «َحدَّ

َ
ُمْضَطِجًعا إِذْ  -َوُر�ََّما قَاَل: يِف احِلْجِر  -بَيْنََما أ

: قَا تَاِ� آٍت، َ�َقدَّ
َ
 َهِذهِ أ

َ
ِْرهِ  قاَل الراوي:َل: وََسِمْعتُُه َ�ُقوُل: فََشقَّ َما َ�ْ�َ َهِذهِ إىِل

َ
ِمْن ُ�ْغَرِة �

ِ�يُت بَِطْسٍت ِمْن َذَهٍب َمْملُوَءٍة إِيَمانًا، َ�ُغِسَل قَليِْب، ُ�مَّ 
ُ
 ِشْعَرتِِه، فَاْستَْخَرَج قَليِْب، ُ�مَّ أ

َ
إِىل

 ِ�
ُ
ِ�يَد، ُ�مَّ أ

ُ
ْ�يََض، ُحيِشَ ُ�مَّ أ

َ
الراوي رمحه أهللا قَاَل  -يُت بَِدابٍَّة ُدوَن ابَلْغِل، َوفَْوَق احِلَماِر أ

ت، و احادیث و روایاتی که در این زمینه در کدام شب بوده است، حدیث قابل اعتمادی نیامده اس
 د دارد، منقطع و مختلف فیه است.وجو

شود، و ھنگامی  ): ھمان خالی گاھی است که به نام ِحْجر اسماعیل ھم یاد میر خانۀ کعبه(ِحْج  -١
گیرد، و  که شخص در مقابل دروازۀ خانه ایستاده باشد، (ِحْجر) به طرف دست راست وی قرار می

 ریزد. خانه نیز در داخل ھمین (ِحْجر) میناودان 
 آنچه که در مورد (معراج) قابل تذکر است این است که: -٢
) (معراج): مشتق از عروج است، و عروج به معنی باال رفتن است، و معراج به منزلۀ آلۀ باال ١ 

 باشد. رفتن که ھمان نردبان است، می
اه ربیع األول، در شب دوشنبه واقع گردید، ابن ) معراج در مکه و یک سال پیش از ھجرت، در م٢ 

در روز دو شنبه تولد  جکند که گفتند: پیامبر خدا  روایت می بابی شبیه از جابر و ابن عباس
یافتند، در روز دو شنبه با پیامبری مبعوث گردیدند، در روز دو شنبه به معراج رفتند، و در روز دو 

 شنبه وفات نمودند.
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اُق يَ تعاىل ىَت  َضُع َخْطَوُه ِعنْدَ : ُهَو الرُبَ
َ
�ُل َحىتَّ أ قىَْص َطْرفِِه، فَُحِملُْت َعلَيِْه، فَاْ�َطلََق يِب ِجرْبِ

َ
أ
ْ�يَا فَاْستَْفتََح، فَِقيَل َمنْ  َماَء ادلُّ ٌد، ِ�يَل:  السَّ َهَذا؟ قَاَل: ِجرْبِ�ُل، ِ�يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َمَّ

إَِذا �ِ 
ا َخلَْصُت فَ ِْه؟ قَاَل: َ�َعْم، ِ�يَل: َمرَْحبًا بِِه فَنِْعَم الَميِجُء َجاَء َ�َفتََح، فَلَمَّ

َ
رِْسَل إيِل

ُ
يَها َوقَْد أ

بُوَك آَدُم فََسلِّْم َعلَيْ 
َ
ا بِاِالبِْن آَدُم، َ�َقاَل: َهَذا أ

َالَم، ُ�مَّ قَاَل: َمرَْحبً ِه، فََسلَّْمُت َعلَيِْه، فََردَّ السَّ
َماَء اثلَّاِ�يََة، فَاْستَْفتََح ِ�يَل: َمْن َهَذا؟  ىَت السَّ

َ
اِلِح، ُ�مَّ َصِعَد يِب َحىتَّ أ اِلِح، َوانلَّيِبِّ الصَّ قَاَل: الصَّ

�ُل، ِ�يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َ  ِْه؟ قَاَل: َ�َعْم، ِ�يَل: َمرَْحبًا بِِه فَِنْعَم ِجرْبِ
َ

رِْسَل إيِل
ُ
ٌد، ِ�يَل: َوقَْد أ مَّ

ا َخلَْصُت إَِذا َ�َْ� وَِعيىَس، َوُهَما اْ�نَا اخلَالَِة، قَاَل: َهَذا َ�َْ�  الَميِجُء َجاَء َ�َفتََح، فَلَمَّ
ا،  اِلِح، ُ�مَّ وَِعيىَس فََسلِّْم َعلَيِْهَما، فََسلَّْمُت فََردَّ اِلِح، َوانلَّيِبِّ الصَّ ِخ الصَّ

َ
ا بِاأل

ُ�مَّ قَاَال: َمرَْحبً
�ُل، ِ�يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل:  َماِء اثلَّاثِلَِة، فَاْستَْفتََح، ِ�يَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجرْبِ  السَّ

َ
َصِعَد يِب إِىل

ِْه؟ قَاَل: َ�َعمْ 
َ

رِْسَل إيِل
ُ
ٌد، ِ�يَل: َوقَْد أ ا ُ�َمَّ ، ِ�يَل: َمرَْحبًا بِِه فَنِْعَم الَميِجُء َجاَء َ�ُفِتَح، فَلَمَّ

َخلَْصُت إَِذا يُوُسُف، قَاَل: َهَذا يُوُسُف فََسلِّْم َعلَيِْه، فََسلَّْمُت َعلَيِْه، فََردَّ ُ�مَّ قَاَل: َمرَْحبًا 
 
َ
اِلِح، ُ�مَّ َصِعَد يِب َحىتَّ أ اِلِح َوانلَّيِبِّ الصَّ ِخ الصَّ

َ
ابَِعَة فَاْستَْفتََح، ِ�يَل: َمْن َهَذا؟ بِاأل َماَء الرَّ ىَت السَّ

ِْه؟ قَاَل: َ�َعْم، ِ�يَل: َمرَْحبًا 
َ

رِْسَل إيِل
ُ
َوقَْد أ

َ
ٌد، ِ�يَل: أ �ُل، ِ�يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َمَّ بِِه، قَاَل: ِجرْبِ

 إِدْ 
َ

ا َخلَْصُت إِىل ِر�َس، قَاَل: َهَذا إِْدِر�ُس فََسلِّْم َعلَيِْه فََسلَّْمُت فَِنْعَم الَميِجُء َجاَء َ�ُفِتَح، فَلَمَّ
َما ىَت السَّ

َ
اِلِح، ُ�مَّ َصِعَد يِب، َحىتَّ أ اِلِح َوانلَّيِبِّ الصَّ ِخ الصَّ

َ
َء َعلَيِْه، فََردَّ ُ�مَّ قَاَل: َمرَْحبًا بِاأل

�ُل، �ِ  ٌد، ِ�يَل: َوقَْد اخلَاِمَسَة فَاْستَْفتََح، ِ�يَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجرْبِ يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َمَّ
إَِذا َهاُروُن، قَاَل:

ا َخلَْصُت فَ ا بِِه، فَِنْعَم الَميِجُء َجاَء، فَلَمَّ
ِْه؟ قَاَل: َ�َعْم، ِ�يَل: َمرَْحبً

َ
رِْسَل إيِل

ُ
 أ

اِلِح، َهَذا َهاُروُن فََسلِّْم َعلَيِْه، فََسلَّْمُت َعلَيِْه، فََردَّ ُ�مَّ قَاَل:  اِلِح، َوانلَّيِبِّ الصَّ ِخ الصَّ
َ
َمرَْحبًا بِاأل

�ُل، ِ�يَل: َمْن  اِدَسَة فَاْستَْفتََح، ِ�يَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجرْبِ َماَء السَّ ىَت السَّ
َ
ُ�مَّ َصِعَد يِب َحىتَّ أ

ِْه؟ قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: مَ 
َ

رِْسَل إيِل
ُ
ٌد، ِ�يَل: َوقَْد أ ا َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َمَّ ا بِِه، فَنِْعَم الَميِجُء َجاَء، فَلَمَّ

رَْحبً
ِخ 

َ
إَِذا ُموىَس، قَاَل: َهَذا ُموىَس فََسلِّْم َعلَيِْه فََسلَّْمُت َعلَيِْه، فََردَّ ُ�مَّ قَاَل: َمرَْحبًا بِاأل

 َخلَْصُت فَ
ُ: َما

َ
َاَوزُْت بََ�ى، ِ�يَل هل

َ
ا جت اِلِح، فَلَمَّ اِلِح، َوانلَّيِبِّ الصَّ نَّ ُغالًَما  الصَّ

َ
بِْ�ي ِأل

َ
ُ�بِْكيَك؟ قَاَل: أ

 
ُ
ْن يَْدُخلَُها ِمْن أ ْ�رَثُ ِممَّ

َ
تِِه أ مَّ

ُ
 بُِعَث َ�ْعِدي يَْدُخُل اجلَنََّة ِمْن أ

َ
يِت، ُ�مَّ َصِعَد يِب إِىل َماِء  مَّ السَّ

�ُل، ِ�يَل: َومَ  �ُل، ِ�يَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجرْبِ ابَِعِة فَاْستَْفتََح ِجرْبِ ٌد، ِ�يَل: السَّ ْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َمَّ
إَِذا إِبَْراِهيمُ 

ا َخلَْصُت فَ ا بِِه، فَنِْعَم الَميِجُء َجاَء، فَلَمَّ
ِْه؟ قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: َمرَْحبً

َ
 َوقَْد بُِعَث إيِل
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َالَم، قَا بُوَك فََسلِّْم َعلَيِْه، قَاَل: فََسلَّْمُت َعلَيِْه فََردَّ السَّ
َ
الِِح قَاَل: َهَذا أ ا بِاِالبِْن الصَّ

َل: َمرَْحبً
إَِذا َ�بُْقَها ِمثُْل قَِالِل َهَجَر، َو�َِذا َوَر�ُ 

َّ ِسْدَرُة الُمنْتََ�، فَ اِلِح، ُ�مَّ ُرفَِعْت إيِلَ َها ِمثُْل َوانلَّيِبِّ الصَّ
ْ�َهاٍر:

َ
ْرَ�َعُة أ

َ
َ�ْهَراِن بَاِطنَاِن َوَ�ْهَراِن َظاِهَراِن،  آَذاِن الِفيَلَِة، قَاَل: َهِذهِ ِسْدَرُة الُمنْتََ�، َو�َِذا أ

اِهَراِن فَانلِّيُل  ا الظَّ مَّ
َ
ا ابَلاِطنَاِن َ�نَْهَراِن يِف اجلَنَِّة، َوأ مَّ

َ
�ُل؟ قَاَل: أ َ�ُقلُْت: َما َهَذاِن يَا ِجرْبِ

ِ�يُت بِإِنَاٍء ِمْن مَخْ 
ُ
، َو�ِنَاٍء ِمْن َوالُفَراُت، ُ�مَّ ُرفَِع يِل ابَليُْت الَمْعُموُر، ُ�مَّ أ نَبٍ

ٍر، َو�ِنَاٍء ِمْن لَ
لََوا َّ الصَّ تَُك، ُ�مَّ فُرَِضْت يلَعَ مَّ

ُ
نَْت َعلَيَْها َوأ

َ
َخْذُت اللَّنَبَ َ�َقاَل: ِ�َ الِفْطَرُة الَّيِت أ

َ
ُت َعَسٍل، فَأ

مِ 
ُ
ِمْرُت خِبَْمِسَ� مَخِْسَ� َصَالًة لُكَّ يَْوٍم، فَرََجْعُت َ�َمَررُْت ىلَعَ ُموىَس، َ�َقاَل: بَِما أ

ُ
ْرَت؟ قَاَل: أ

�ُْت  ِ قَْد َجرَّ تََك َال �َْستَِطيُع مَخِْسَ� َصَالًة لُكَّ يَْوٍم، َو�ِ�ِّ َوا�َّ مَّ
ُ
 َصَالًة لُكَّ يَْوٍم، قَاَل: إِنَّ أ

 َر�ِّ 
َ

َِة، فَارِْجْع إِىل
َ
َشدَّ الُمَعاجل

َ
اِ�يَل أ ُْت بَِ� إرِْسَ

َ
ُ اتلَّْخِفيَف انلَّاَس َ�بْلََك، واََعجل هلْ

َ
َك فَاْسأ

 ُموىَس َ�َقاَل ِمثْلَُه، فَرََجْعُت فَوََضَع َ��ِّ 
َ

ا، فَرََجْعُت إِىل تَِك، فَرََجْعُت فَوََضَع َ��ِّ َعرْشً مَّ
ُ
ِأل

 ُموىَس 
َ

ا، فَرََجْعُت إِىل  ُموىَس َ�َقاَل ِمثْلَُه، فَرََجْعُت فَوََضَع َ��ِّ َعرْشً
َ

ا، فَرََجْعُت إىِل َ�َقاَل  َعرْشً
ِمرُْت خِبَْمِس 

ُ
ِمْرُت بَِعرْشِ َصلََواٍت لُكَّ يَْوٍم، فَرََجْعُت َ�َقاَل ِمثْلَُه، فَرََجْعُت فَأ

ُ
ِمثْلَُه، فَرََجْعُت فَأ

ِمْرُت خِبَْمِس َصلََواٍت لُكَّ يَْوٍم،
ُ
ِمرَْت؟ قُلُْت: أ

ُ
 ُموىَس، َ�َقاَل: بَِم أ

َ
 َصلََواٍت لُكَّ يَْوٍم، فَرََجْعُت إِىل

ُْت 
َ
�ُْت انلَّاَس َ�بْلََك واََعجل تََك َال �َْستَِطيُع مَخَْس َصلََواٍت لُكَّ يَْوٍم، َو�ِ�ِّ قَْد َجرَّ مَّ

ُ
قَاَل: إِنَّ أ

ُت َر�ِّ 
ْ
ل
َ
تَِك، قَاَل: َسأ مَّ

ُ
ُ اتلَّْخِفيَف ِأل

ْ
هل

َ
 َر�َِّك فَاْسأ

َ
َِة، فَارِْجْع إِىل

َ
َشدَّ الُمَعاجل

َ
اِ�يَل أ   َحىتَّ بَِ� إرِْسَ

ْمَضيُْت فَِر�َضيِت، 
َ
ا َجاَوزُْت نَاَدى ُمنَاٍد: أ َسلُِّم، قَاَل: فَلَمَّ

ُ
رىَْض َوأ

َ
اْستَْحيَيُْت، َولَِك�ِّ أ
ْفُت َ�ْن ِعبَاِدي الة َو يف لُكَّ  وََخفَّ ِل ِكتاب الصَّ وَّ

َ
�ٍَس يف أ

َ
َم حيُث الإلرْساء َ�ْن أ وقَْد َ�َقدَّ

 ].٣٤٩وانظر حديث رقم:  ٣٨٨٧[رواه ابلخاری: » واِحٍد ِمنْهما ما لَيَْس يف اآلَخرِ 
 از شبی که جروایت است که پیامبر خدا  )١(ببن َصْعَصَعه از مالک -١٥٨٩

 ھا چنین قصه نمودند: اسراء خود برای آن
به پھلو خوابیده بودم،  -و یا گفتند: در (ِحْجر) -در حالی که در حطیم[کعبه]«

را شکافت، و  -زیر ناف گوید که از زیر گلو تا می راوی -نجاشخصی آمد و از اینجا تا ای

ه انصاری خزرجی است، امام ابن اثیر در سوانحش به ھمین اکفاء نموده است وی مالک بن صعص -١
که وی راوی حدیث معراج است، و قسمتی از آن حدیث را نیز ذکر نموده است، اسد الغابه 

)٢٨٢-٤/٢٨١.( 
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، و )١(قلب مرا بیرون کرد، بعد از آن طشت طالیی که پر از ایمان بود، برایم آورده شد
قلبم شسته شد، و بعد از آن [از ایمان و حکمت] پر گردید، و دوباره به جایش قرار داده 

 شد.
 -االغ بزرگتر بود برایم آورده شد ازسفیدی که از قاطر کوچکتر و  بۀاز آن، دابعد 

 که قدم خود را به منتھای دید چشمش- )٢(گوید که این ھمان (براق) است می راوی

ترین معادن بوده و دارای خواصی  حکمت از اینکه آن طشت از طال بود این است که طال نفیس -١
کند، آتش  زند، خاک بر آن تاثیر نمی یر آن وجود ندارد، از آنجمله اینکه زنگ نمیاست که در غ

تواند، و اگر کسی بگوید که استعمال طال برای مردان حرام است، پس  اصل آنرا تغییر داده نمی
طشت طالیی را آوردند، جواب آن است که شاید این کار پیش از  جچگونه برای پیامبر خدا 

باشد، و از آن مھمتر آنکه تحریم طال در احکام دنیوی و عالم علوی است، و عالم  تحریم طال بوده
 علوی احکام خاص خود را دارد.

 در مورد براق، این نکات قابل تذکر است: -٢
جھت براق نامیده شده است که سرعت آن، مانند  ) براق مشتق از برق است، و این دابه از آن١ 

 سرعت برق است.
خواھد برساند، و  عال قدرت داشت که نبی خود را به طرفه العینی به جایی که می) خداوند مت٢ 

اینکه برایش مرکبی فرستاده، غرض این است تا این مرکب فرستادن مؤدی احترام و عزت برای 
خواھد،  باشد، زیرا بزرگان وقتی که کسی را جھت اکرام و عزت به حضور خود می جپیامبر خدا 

 ستند.فر برایش مرکبی می
شود که براق در  کند که براق دو بال دارد، و از این دانسته می ) ابن سعد از واقدی روایت می٣ 

 کند. ھوا پرواز می
کند که روی براق مانند روی انسان، یالش  روایت می ب) ثعلبی به سند ضعیفی از ابن عباس٤ 

اش از یاقوت  گاو، و سینه مانند یال اسپ، پاھایش مانند پای شتر، سم و دنبش مانند سم ودنب
 سرخ است.

برایش  ÷خواستند براق را سوار شوند، نا آرامی کرد، جبرئیل می ج) ھنگامی که پیامبر خدا ٥ 
کنی، بخداوند قسم است که انسانی معززتر و مکرم تری از این شخص بر تو  گفت چرا چنین می

ستی و خرشی بود که از سوار گوید: سبب نا آرامی براق، م می /سوار نشده است، ابن التین
 کرد. برخود، در خود احساس می جشدن نبی کریم 

بدیدن ھاجر و اسماعیل علیھما السالم  ÷) براق مرکب انبیاء الله است، و ھنگامی که ابراھیم٦ 
 شد.  آمد، بر براق سوار می به مکه می
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با خود برد تا به آسمان دنیا  ÷گذارد، و بر آن سوار کرده شدم، و مرا جبرئیل می
 .)١(رسیدیم
 را باز کنند، گفته شد:ھا خواست تا در آسمان  از آن ÷لیجبرئ

 کیست؟
 ل.یگفت: جبرئ

 ؟)٢(گفته شد: با تو کیست
 ج محمدگفتت: 

 ؟)٣(گفته شد: مگر بطلبش فرستاده شده بود

 گفت: بلی.
 ÷گفته شد که خوش آمدید، [در] گشوده شد، چون به آنجا رسیدم، در آنجا آدم

گفت این پدر تو آدم است، بر او سالم کن ، بر او سالم کردم، جواب  ÷لیبود، جبرئ
 .)٤(سالمم را داد و گفت ای فرزند صالح و ای پیامبر صالح خوش آمدی

آنجا ھم خواست تا در را  ÷لیبعد از آن باال رفت تا به آسمان دوم رسید، جبرئ
 بگشایند.

 گفته شد: کیست؟
 ل.یگفت: جبرئ

 گفته شد: با تو کیست؟

، و لجامدار ÷در کتاب (شرف المصطفی) آمده است که در این سفر، رکابدار جبرئیل -١
 بود. ÷میکائیل

ھا در این شب نورانیت دیگری ظاھر گشته بود،  مالئکه این سؤال را از آنجھت کردند که برای آن -٢
 تنھا نیست. ÷و از این چیز درک کرده بودند که جبرئیل

ھا گفته  کرد که بپرسند: محمد کیست؟ ولی چون برای آن سیاق گفت و شنود چنین ایجاب می -٣
 ججھت از آمدن پیامبر خدا  آید، از این در اینجا می ج، که در وقتی از اوقات محمد شده بود

شان بود که آیا آنوقت موعود فرارسیده است یا  ھا از وقت آمدن تعجب نکردند، بلکه استفسار آن
 نه؟ 

کند، و کسی که به  صالح کسی است که حقوق خدا و حقوق بندگان خدا را کما ھو حقه اداء می -٤
 †است، از این جھت تمام انبیاء جور واقعی چنین کرده است، پیامبر ما حضرت محمد ط

 ایشان را به این صفت یاد کردند.
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 جگفت: محمد 
 گفته شد: مگر به طلبش فرستاده شده است؟

گشوده شد، چون به آنجا رسیدم،  ]در[گفته شد: خوش آمده است، و  گفت بلی
گفت این  ÷لی، جبرئ)١(بودندباشند، آنجا  می که با ھم پسر خاله ÷عیسی و یحیی

ا سالم ھ ھا سالم کن، بر آن دو شخص یحیی و عیسی (علیھما السالم) ھستند، بر آن
ھا سالم مرا جواب داده و گفتند: ای برادر صالح و ای پیامبر صالح خوش  کردم، و آن

مرا با خود به سوی آسمان سوم باال برد، آنجا ھم  ÷لیآمدید. بعد از آن جبرئ
 خواست تا در را بگشایند.

 گفته شد: کیست؟
 .لیجبرئ :گفت

 گفته شد: با تو کیست؟
 جگفت محمد 

 لبش فرستاده شده است؟گفته شد: مگر به ط
 .بلی :گفت

بود،  ÷گفته شد: خوش آمده است، و در گشوده شد، چون به آنجا رسیدم، یوسف
گفت: این یوسف است بر او سالم کن، بر او سالم کردم، جواب سالمم را  ÷لیجبرئ

 داد و گفت ای برادر صالح و ای پیامبر صالح خوش آمدید.
به آسمان چھارم رسید، آنجا ھم خواست تا در را بعد از آن مرا با خود باال برد تا 

 بگشایند.
 گفته شد: کیست؟ 

 .لیجبرئ :گفت
 گفته شد: با تو کیست؟

زیرا زکریا و عمران بن ماثان دو خواھر را به نکاح گرفته بودند، به طوری که ایشاع دختر فاقوذا  -١
آورد که نامش یحیی شد، و حنه  ھمسر زکریا، و حنه بنت فاقوذا ھمسر عمران بود، ایشاع فرزندی

شود، و به این  فرزندی آورد که نامش مریم شد، بنابراین ایشاع خالۀ مریم، و حنه خالۀ یحیی می
شوند، و باید دانست که این  شود که یحیی و عیسی علیھما السالم پسران خاله می اعتبار گفته می

یکھزار وھشت  ÷ر موسینیست، زیرا بین این عمران و عمران پد ÷عمران پدر موسی
 صدسال فاصلۀ زمانی وجود دارد.
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 .جگفت محمد 
 گفته شد: مگر به طلبش فرستاده شده است؟

 گفت: بلی
 ÷گفته شد: خوش آمده است، و [در] گشوده شد، چون[به آنجا] رسیدم ادریس

گفت این ادریس است بر او سالم کن، بر او سالم کردم، جواب  ÷لیبود، جبرئ
 .)١(سالمم را داد و گفت ای برادر صالح و ای پیامبر صالح خوش آمدید 

بعد از آن مرا با خود باال برد تا به آسمان پنجم رسید، آنجا ھم خواست تا در را 
 بگشایند.

 گفته شد: کیست؟
 .لیجبرئ :گفت

 گفته شد: با تو کیست؟
 .جفت: محمد گ

 گفته شد: مگر به طلبش فرستاده شده است؟
 گفت: بلی.

 ÷گشوده شد، چون [به آنجا] رسیدم ھارون گفته شد: خوش آمده است، و [در]
گفت: این ھاورن است بر او سالم کن، بر او سالم کردم، جواب  ÷لیآنجا بود، جبرئ

 سالمم را داد و گفت: ای برادر صالح و ای پیامبر صالح خوش آمدید.
بعد از آن مرا با خود باال برد تا به آسمان ششم رسید، آنجا ھم خواست تا در را 

 بگشایند.
 گفته شد: کیست؟

 ل.یگفت: جبرئ

 ﴾ َوَرَ�ْعنَاهُ َمَ�نًا َعلِيًّا﴿ فرماید: بعضی از علماء با استناد بر این قول خداوند متعال که می -١

بھشت است، و در این صورت  ﴾َمَ�نًا َعلِيًّا﴿در بھشت است، زیرا مراد از  ÷گویند ادریس می
اند: ھنگامی که  وی در آسمان چھارم مالقات نمودند؟ در جواب گفته با جچگونه پیامبر خدا 

 جخبر شد از خداوند متعال اجازه خواست تا از پیامبر خدا  جاز عروج پیامبر خدا  ÷ادریس
در آسمان چھارم  جاستقبال نماید، و برایش اجازه داده شد، و ھمان بود که از نبی کریم 

 استقبال نمود.
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 گفته شد: با تو کیست؟
 .جمحمد  گفت:

 گفته شد: مگر به طلبش فرستاده شده است؟
 گفت: بلی.

 ÷گفته شد: خوش آمده است، و [در] گشوده شد، چون [به آنجا] رسیدم، موسی
گفت: این موسی است بر او سالم کن، بر او سالم کردم، جواب  ÷لیآنجا بود، جبرئ

 .سالمم را داد و گفت ای برادر صالح و ای پیامبر صالح خوش آمدید
سبب گریه ات چیست؟ چون از نزدش گذشتم به گریه افتاد، برایش گفته شد که 

ام آن است که بعد از من جوانی مبعوث شده است که بعد از امت او  گفت: سبب گریه
 .)١(روند می بیش از امت من به بھشت

خواست تا  ÷لیبعد از آن مرا با خود به سوی آسمان ھفتم باال برد، آنجا ھم جبرئ
 ا بگشایند.در ر

 گفته شد: کیست؟
 ل.یگفت: جبرئ

 گفته شد: با تو کیست؟
 .جگفت: محمد 

 گفته شد: مگر به طلبش فرستاده شده است؟
 گفت: بلی.

 ÷گفته شد: خوش آمده است، و [در] گشوده شد، چون [به آنجا] رسیدم، ابراھیم
گفت این پدر تو ابراھیم است بر او سالم کن، بر او سالم کردم،  ÷لیآنجا بود، جبرئ

 .)١(جواب سالمم را داد و گفت: ای فرزند صالح و ای پیامبر صالح خوش آمدید

به جھت حسادت نبود، زیرا در آنجا حسادتی وجود ندارد، خصوصا از  ÷این گریۀ موسی -١
، بلکه این گریه به جھت تاسف و غمخواری وی بر حال امتش بود، که ھدایات و †انبیاء

ھا  جھت مستوجب دوزخ گردیدند، و کمتر کسی از آن ارشادات آن نبی کریم را نپذیرفتند، از این
بر است، و کار آن پیامبری به اندازۀ اتباع صالح و نیکوھر پیامرود، و دیگر آنکه مزد  به بھشت می

کمتر است، در  جنسبت به اتباع صالح و نیکوکار پیامبر ما  ÷کار موسیچون اتباع صالح و نیکو
 جھت تاسفش آمد و به گریه افتاد.  باشد، از این کمتر می جنتیجه مزد او نسبت به مزد پیامبر ما 
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، دیدم که میوه ھایش به اندازۀ )٢(بعد از آن (سدره المنتھی) برایم آشکارا شد
ھایش مانند  و برگ ھای منطقۀ (َھَجر) [منطقه ای است بین مکه و مدینه]، ُخم

 ھای فیل است، و گفت: این مقام (سدره المنتھی) است. گوش
ل! یو در آن، چھار (نھر) روان بود، دو نھر تحتانی، و دو نھر فوقانی، گفتم ای جبرئ

این دو نھر چیست؟ گفت: دو نھر تحتانی: دو نھر است در بھشت، و این دو نھر 
 فوقانی: دو نھر نیل و فرات است.

تر از سدره شکارا گردید، [که مقامی است باالآن بیت المعمور برایم آ بعد از
 شود. می المنتھی]، و در آنجا ھمه روز ھفتاد ھزار ملک داخل

و من یر و ظرفی از عسل برایم آورده شد، بعد از آن ظرفی از شراب، و ظرفی از ش
گفت: این ھمان دین اسالم است که دین تو و دین امت تو  ÷لیشیر را گرفتم، جبرئ

است بعد از آن بر من نماز فرض شد، در ھر روزی پنجاه نماز، و ھمان بود که برگشتم، 
 گذشتم. ÷و بر موسی

 گفت: به چه امر شدی؟
 ام. گفتند که به خواندن پنجاه نماز در ھر روز امر شده جپیامبر خدا 

ه در ھر روز پنجاه نماز بخواند، و به خداوند سوگند که من تواند ک نمی گفت: امت تو
ھای بسیار سختی داشتم،  ام، و با بنی اسرائیل درگیری ردهپیش از تو مردم را تجربه ک

گشتم و وی برای امت خود تخفیف بخواه، بربه سوی پروردگارت دوباره برگرد، و از 
 [خداوند] ده نماز را از من ساقط ساخت.

ھا با  اگر کسی بگوید که انبیاء الله در زمین و در قبرھای خود ھستند، و چگونه شد که در آسمان -١
ھا را به شکل  متعال ارواح آن  مالقات نمودند؟ جوابش آن است که خداوند جپیامبر خدا 

و  میسر گردد، و این کار جھت تشریف جھا با ن پیامبر خدا  خودشان در آورد تا امکان مالقات آن
 †ءصورت گرفت، این یک نظر است، و نظر دیگر آن است که چون انبیا جتکریم از پیامبر خدا 

ھا رفت و آمد دارند، در آن شب ھر کدام در یک  باشند، و در آسمان به حیات دنیوی خود زنده می
 استقبال نمودند. جآسمان از سید المرسلین 

جھت به (منتھی)  امل مطلع گردیم، و آن مقام از آنیعنی: از ھمه چیزھای که آنجا بود، به طور ک -٢
رسد، یعنی: مالئکه از آنچه که در آن مقام  موصوف است که علم مالئکه در آن مقام به نھایت می

گذرد، علم و اطالعی ندارند، و تنھا کسی که از آن مقام برایش اطالع حاصل شد، حضرت نبی  می
 باشند، و بس. می جکریم 
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اش را تکرار نمود، باز برگشتم، و  آمدم و او ھمان سخن اولی ÷یباز نزد موس
 [خداوند] ده نماز دیگر را از من ساقط نمود.

آمدم و او ھمان سخن اولی خود را تکرار نمود، بار دیگر [به  ÷باز نزد موسی
 سوی پروردگارم] برگشتم و باز ده نماز دیگر را از من ساقط ساخت. 

اش را تکرار نمود، باز برگشتم و باز  اولیھمان سخن  آمدم و او ÷باز نزد موسی
[خداوند] ده نماز دیگر را از من ساقط نمود، و در ھر روز، مامور به ادای ده نماز 

 گردیم.
گشتم و مامور تکرار نمود، باز بر را شا آمدم و او ھمان گفتۀ اولی ÷باز نزد موسی

 به ادای پنج وقت نماز شدم.
 رسید: به چه مامور شدی؟آمدم پ ÷باز نزد موسی

 گفتم: به ادای پنج وقت نماز در ھر روز.
گفت: امت تو، توان ادای پنج وقت نماز را در ھر روزی ندارند، و من پیش از تو 

ھای سختی داشتم، باز برگرد و از  ام، و با بنی اسرائیل درگیری تجربه کرده مردم را
] فرمودند: آنقدر از جپروردگارت برای امت خود طلب تخفیف کن! [پیامبر خدا 
کنم، [و به آنچه که  می پروردگام طلب تخفیف کردم که [از طلب تخفیف بیشتر] حیا

 باشم. می و تسلیم حکم او فرض کرده است] راضی ھستم
ام را مؤکد ساختم و بر بندگانم تخفیف  فریضهو چون از آنجا گذشتم ندائی آمد که 

 .)١(نمودم
 س)] به روایت انس٢٢٨و حدیث معراج، در اول کتاب نماز، [به حدیث شماره(

گذشت، ولی در ھر یکی از این دو روایت، چیزھایی است که در روایت دیگر موجود 
 نیست.

اخیر داللت بر آن دارد که خداوند جل جالله در شب معراج، بدون واسطه پیامبر  و این عبارت -١
را مورد خطاب قرار داده است، و حضرت نبی کریم کالم رب العزت والجالل را شنیده اند،  ج خدا

از طرف خداوند  -چه در مجال عبادات و چه در مجال معامالت و غیره -و دیگر آنکه ھمۀ احکام
آمده بود، ولی فرضیت نماز بدون واسطه از طرف خداوند جل جالله  ÷برئیلمتعال ذریعۀ ج

 رساند. فرض گردید، و این خود اھمیت کامل نماز را می
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را که برایت رؤیایی ﴿فرماید:  می در این قول خداوند که باز ابن عباس -۱۵۹۰
روایت است که گفت:  ﴾نشان دادیم، جز فتنۀ برای مردمان چیز دیگری قرار ندادیم

در شبی که به بیت المقدس  جمقصود از این رؤیا، چیزی است که برای پیامبر خدا 
 برده شدند، به چشم سر نشان داده شد.

ملعون را در  و درخت﴿فرماید:  می و نیز گفت که مراد از این قول خداوند متعال که
 . )١(اآلیه، ھمان درخت زقوم است ﴾قرآن...

يجِ النَّبِيِّ  -٤٣ وِ ا ج باب: تَزْ هَ ومِ دُ قُ ةَ وَ ائِشَ ينَةَ و عَ ااملْدِ َ  بِنَائِهِ هبِ

 عروسی کردن با وی  با عائشه، و آمدن به مدینه و ج]: ازدواج پیامبر خدا ۴۳باب [

ُ َ�نَْها َ�نْ  -١٥٩١ نَا بِنُْت اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
َ
، قَالَْت: تََزوََّجِ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوأ

َق َشَعِري، فََوَ�  َا يِف بَِ� احلَارِِث بِْن َخْزَرٍج، فَوُِعْكُت َ�تََمرَّ
ْ

نل  ِستِّ ِسنَِ�، َ�َقِدْمنَا الَمِدينََة َ�َ�َ
مُّ ُروَماَن، وَ 

ُ
�ِّ أ

ُ
تَتِْ� أ

َ
تَيْتَُها، َال مُجَيَْمًة فَأ

َ
رُْجوَحٍة، َوَميِع َصَواِحُب يِل، فَرَصََخْت يِب فَأ

ُ
�ِ�ِّ لَيِف أ

نِْهُج َحىتَّ َسَ�َن 
ُ َ
اِر، َو�ِ�ِّ أل ْوَ�َفتِْ� ىلَعَ بَاِب ادلَّ

َ
َخَذْت �ِيَِدي َحىتَّ أ

َ
ْدِري َما تُِر�ُد يِب فَأ

َ
أ

َخَذْت َشيْئًا ِمْن َماٍء َ�مَ 
َ
إَِذا َ�ْعُض َ�َفيِس، ُ�مَّ أ

اَر، فَ ْدَخلَتِْ� ادلَّ
َ
يِس، ُ�مَّ أ

ْ
َسَحْت بِِه وَْجِ� َوَرأ

ْهِ 
َ

ْسلََمتِْ� إيِل
َ
َ�ِة، وىلََعَ َخْ�ِ َطائٍِر، فَأ نَْصاِر يِف ابَليِْت، َ�ُقلَْن ىلَعَ اخلَْ�ِ َوالرَبَ

َ
، �ِْسَوٌة ِمَن األ نَّ

 رَسُ 
َّ

ِ�، فَلَْم يَرُْعِ� إِال
ْ
ْصلَْحَن ِمْن َشأ

َ
ِْه، فَأ

َ
ْسلََمتِْ� إيِل

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُضىًح، فَأ وُل ا�َّ

نَا يَْوَمئٍِذ بِنُْت �ِْسِع ِسنِ�
َ
 ].٣٨٩٤[رواه ابلخاری: » َوأ

با من ازدواج نمودند و  ج روایت است که گفت پیامبر خدا لاز عائشه -١٥٩١
من شش ساله بودم، بعد از آن به مدینه آمدند و در منطقۀ (بنی حارث بن خزرج) 
اقامت گزیدیم، دیری نگذشت که مریض شدم و موھای سرم ریخت، و باز کم کم 

 ام روئیدن گرفت. موھای پیشانی

به  جگویند مراد از این (رؤیا) چیزی است که پیامبر خدا  این حدیث، رد بر کسانی است که می -١
تر و  شد، از فھم دیگران راجحبا بخواب دیده بودند، ولی فھم ترجمان قرآن که ابن عباس

 تر است. مقبول
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مادرم ، )١(کردم می روزی با دختران ھم سن و سالم در ریسمانی که داشتم بازی
 دانستم که از من چه نمی (ام رومان)، مرا به عجله صدا زد، نزدش رفتم، ولی

خواھد، دستم را گرفت تا اینکه مرا به درخانۀ ایستاده کرد، و در حالی که نفس  می
زدم قدری راحت شدم، مادرم قدری آب گرفت، و رو و سرم را با آن دست  می نفس

 کشید و مرا به خانه داخل نمود.
ھایی از انصار در خانه نشسته اند، گفتند: خیر باشد و مبارک باشد، و  که زن دیدم

ھا مرا آرایش نمودند، و ھیچ چیزی مرا  تسلیم نمود، آن ھا خوشبخت باشی، و مرا به آن
آمدند و مرا به ایشان تسلیم  جمگر ھنگام چاشت که پیامبر خدا به وحشت نینداخت 

 بودم.نمود، و من در این وقت ُنه ساله 

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل لََها:  َ�نْ  -١٥٩٢
َ
ُ َ�نَْها، أ ِر�تُِك يِف «اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

ُ
أ

تَُك، فَاْكِشْف َ�نَْها، فَإَِذا ِ�َ 
َ
قٍَة ِمْن َحِر�ٍر، َوَ�ُقوُل: َهِذهِ اْمَرأ نَِّك يِف رَسَ

َ
رَى �

َ
، أ ِ�ْ�َ  الَمنَاِم َمرَّ

ِ ُ�ْمِضهِ  قُوُل: إِْن يَُك َهَذا ِمْن ِعنِْد ا�َّ
َ
نِْت، فَأ

َ
  ].٣٨٩٥[رواه ابلخاری: » أ

ترا دو بار در «برایش گفتند:  جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -١٥٩٢
شد که این ھمسر  در پارچۀ ابریشمی دیدم، و برایم گفته میتو را  خواب دیدم، یک بار

گفتم که  می بریشمین را گشودم دیدم که تو ھستی، و با خودتو است، و چون بستۀ ا
 .)٢(»سازد را عملی می  اگر این [خواب] از طرف خدا باشد، حتما آن

بندند، و در وسط آن نشسته و به پیش و  مراد از آن ریسمانی است که دو سر آن را به دو پایه می -١
گویند که مقصودشان ھمان  کنند، و به اصطالح عامیانۀ ھرات آن را (گاز) می پس حرکت می

 کنند. بازی میگھواره و یا نوعی گھواره است که اطفال به آن 
گفتم که اگر این  که در قصه کردن خواب خود گفتند که و با خود می جاین سخن پیامبر خدا  -٢

سازد، کلمه (اگر) شرطی نیست که قابل  [خواب] از طرف خدا باشد، حتما آن را عملی می
، و این احتمال جانبین باشد، یعنی: این احتمال را داشته باشد که این خواب از جانب خدا باشد

احتمال را داشته باشد که از جانب خدا نباشد، بلکه از جانب خدا بودن آن خواب متحقق و 
از آن به صیغۀ شرط یاد کردند، این شرط از نوع متحق الوقوع  جمتیقن است، و اینکه نبی کریم 

 گوید: اگر امیر باشم چنین و چنان خواھم کرد، آن است، مثل آنکه امیر برای کدام کسی می
ویقین است که آن شخص امیر است، پس استعمال شرط در چنین جایی برای تاکید بر وقوع آن 

 چیز است، نه برای احتمال داشتن وقوع آن.
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ةُ النَّبِيِّ  -٤٤ رَ جْ ابِهِ  ج باب: هِ حَ أَصْ ينَةِ  شوَ  إِىلَ املَدِ

 به مدینۀ منوره شو صحابه ج]: هجرت پیامبر خدا ۴۴[ باب

ْعِقْل  َ�نْ  -١٥٩٣
َ
ُ َ�نَْها، َزْوَج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَالَْت: لَْم أ اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

 ِ تِينَا ِ�يِه رَُسوُل ا�َّ
ْ
 يَأ

َّ
يَن، َولَْم َ�ُمرَّ َعلَيْنَا يَْوٌم إِال  َوُهَما يَِدينَاِن ادلِّ

َّ
، إِال بََويَّ َ�طُّ

َ
َص�َّ اُهللا أ

َْو َعلَيِْه 
َ

بُو بَْ�ٍر ُمَهاِجًرا �
َ
ا اْ�تُِ�َ الُمْسِلُموَن َخَرَج أ وََسلََّم َطَرَ�ِ انلََّهاِر، بُْ�َرًة وََعِشيًَّة، فَلَمَّ

ْ�َن 
َ
ِغنَِة َوُهَو َسيُِّد الَقاَرِة، َ�َقاَل: أ رِْض احلَبََشِة، َحىتَّ إَِذا بَلََغ بَْرَك الِغَماِد لَِقيَُه اْ�ُن ادلَّ

َ
 تُِر�دُ أ

، قَاَل ا�ْ  ْ�بَُد َر�ِّ
َ
رِْض َوأ

َ
ِسيَح يِف األ

َ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
ْخرََجِ� قَْوِ�، فَأ

َ
بُو بَْ�ٍر: أ

َ
بَا بَْ�ٍر؟ َ�َقاَل أ

َ
ُن يَا أ

بَا بَْ�ٍر َال َ�ُْرُج َوَال ُ�َْرُج، إِنََّك تَْ�ِسُب الَمْعُدوَم َوتَِصُل الرَِّحَم، 
َ
ِغنَِة: فَإِنَّ ِمثْلََك يَا أ ادلَّ

نَا لََك َجاٌر ارِْجْع َواْ�بُْد َر�ََّك وَ 
َ
، فَأ يَْف َوتُِعُ� ىلَعَ نََوائِِب احلَقِّ ِْمُل اللَكَّ َوَ�ْقِري الضَّ

َ
حت

اِف قَُر�ٍْش، َ�َقاَل  رْشَ
َ
ِغنَِة َعِشيًَّة يِف أ ِغنَِة، َ�َطاَف اْ�ُن ادلَّ ََل َمَعُه اْ�ُن ادلَّ

َ
َك، فَرََجَع َواْرحت  بِبََ�ِ

ْرُِجوَن رَُجًال يَْ�ِسُب الَمْعُدوَم َو�َِصُل  لَُهْم: إِنَّ 
ُ

خت
َ
بَا بَْ�ٍر َال َ�ُْرُج ِمثْلُُه َوَال ُ�َْرُج، أ

َ
أ

َواِر  ْب قَُر�ٌْش جِبِ ، فَلَْم تَُ�ذِّ يَْف، َوُ�ِعُ� ىلَعَ نََوائِِب احلَقِّ الرَِّحَم، َوَ�ِْمُل اللَكَّ َوَ�ْقِري الضَّ
ِغنَِة، َوقَالُوا:  َما  ابِْن ادلَّ

ْ
َْقَرأ

ْ
بَا بَْ�ٍر فَلْيَْعبُْد َر�َُّه يِف َداِرهِ، فَلْيَُصلِّ ِ�يَها َويل

َ
ِغنَِة: ُمْر أ ِالبِْن ادلَّ

ْ�نَاَءنَا، َ�َقاَل ذَ 
َ
ْن َ�ْفنِتَ �َِساَءنَا َوأ

َ
ىَْش أ

َ
لَِك اْ�ُن َشاَء، َوَال يُؤِْذينَا بَِذلَِك َوَال �َْستَْعِلْن بِِه، فَإِنَّا �

ِغنَ   ادلَّ
ُ
بُو بَْ�ٍر بَِذلَِك َ�ْعبُُد َر�َُّه يِف َداِرهِ، َوَال �َْستَْعِلُن بَِصَالتِِه َوَال َ�ْقَرأ

َ
لَبَِث أ

يِب بَْ�ٍر، فَ
َ
 ِة ِأل

 ال
ُ
يِب بَْ�ٍر، فَابْتََ� َمْسِجًدا بِِفنَاِء َداِرهِ، َوَ�َن يَُص�ِّ ِ�يِه، َوَ�ْقَرأ

َ
َن، ُقْرآيِف َ�ْ�ِ َداِرهِ، ُ�مَّ بََدا ِأل

بُو 
َ
ِْه، َوَ�َن أ

َ
ْ�نَاُؤُهْم، َوُهْم َ�ْعَجبُوَن ِمنُْه َوَ�نُْظُروَن إيِل

َ
�َِ� َوأ بَْ�ٍر َ�يَنَْقِذُف َعلَيِْه �َِساُء الُمرْشِ

 َ��ِ اَف قَُر�ٍْش ِمَن الُمرْشِ رْشَ
َ
فَْزَع َذلَِك أ

َ
 الُقْرآَن، َوأ

َ
اًء، َال َ�ْمِلُك َ�يْنَيِْه إَِذا قََرأ ، رَُجًال بَ�َّ

َواِرَك، ىلَعَ  بَا بَْ�ٍر جِبِ
َ
َجْرنَا أ

َ
ِغنَِة َ�َقِدَم َعلَيِْهْم، َ�َقالُوا: إِنَّا ُكنَّا أ  ابِْن ادلَّ

َ
رَْسلُوا إِىل

َ
ْن َ�ْعبَُد فَأ

َ
أ

َالِة َوالقِ  ْعلََن بِالصَّ
َ
َراَءِة ِ�يِه، َو�ِنَّا َر�َُّه يِف َداِرهِ، َ�َقْد َجاَوَز َذلَِك، فَابْتََ� َمْسِجًدا بِِفنَاِء َداِرهِ، فَأ

ْن َ�ْعبَُد َر�َُّه 
َ
ْن َ�ْقترَِصَ ىلَعَ أ

َ
َحبَّ أ

َ
ْ�نَاَءنَا، فَاْ�َهُه، فَإِْن أ

َ
ْن َ�ْفنِتَ �َِساَءنَا َوأ

َ
يِف َدارِهِ قَْد َخِشينَا أ

تََك، فَ  َْك ِذمَّ
َ

ْن يَُردَّ إيِل
َ
ْن ُ�ْعِلَن بَِذلَِك، فََسلُْه أ

َ
 أ

َّ
ىَب إِال

َ
ِْفَرَك، َ�َعَل، َو�ِْن أ

ُ
ْن �

َ
إِنَّا قَْد َكِرْهنَا أ

يِب بَْ�ٍر َ�َقاَل:
َ
 أ

َ
ِغنَِة إِىل ىَت اْ�ُن ادلَّ

َ
يِب بَْ�ٍر اِالْستِْعَالَن، قَالَْت اَع�َِشُة: فَأ

َ
�َن ِأل قَْد  َولَْسنَا ُمِقرِّ

ْن َ�ْقتَرِصَ ىلَعَ َذلَِك، َو�ِ 
َ
ا أ إِمَّ

ي اَعقَْدُت لََك َعلَيِْه، فَ ِ
َّ

إِ�ِّ َال َعِلْمَت اذل
يِت، فَ َّ ِذمَّ ْن تَرِْجَع إيِلَ

َ
ا أ مَّ
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َْك 
َ

رُدُّ إيِل
َ
بُو بَْ�ٍر: فَإِ�ِّ أ

َ
ُ، َ�َقاَل أ

َ
ْخِفْرُت يِف رَُجٍل َ�َقْدُت هل

ُ
�ِّ أ

َ
ْن �َْسَمَع الَعَرُب �

َ
ِحبُّ أ

ُ
أ

ِ َعزَّ وََجلَّ َوانلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَ  َواِر ا�َّ رىَْض جِبِ
َ
َة، َ�َقاَل انلَّيِبُّ ِجَواَرَك، َوأ يِْه وََسلََّم يَْوَمئٍِذ بَِمكَّ

ٍْل َ�ْ�َ َالبَتَْ�ِ «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم لِلُْمْسِلِمَ�: 
َ

ِر�ُت َداَر ِهْجَرتُِ�ْم، َذاَت �
ُ
َوُهَما » إِ�ِّ أ

ةُ  تَاِن، َ�َهاَجَر َمْن َهاَجَر قِبََل الَمِدينَِة، َورََجَع اَعمَّ   احلَرَّ
َ

رِْض احلَبََشِة إىِل
َ
َمْن اَكَن َهاَجَر بِأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ُ رَُسوُل ا�َّ بُو بَْ�ٍر قِبََل الَمِدينَِة، َ�َقاَل هلَ
َ
َز أ َهَّ

َ
ىلَعَ «الَمِدينَِة، َوجت

ْن يُؤَْذَن يِل 
َ
رُْجو أ

َ
إِ�ِّ أ

بُو بَْ�ٍر: َوَهْل تَرُْجو » رِْسِلَك، فَ
َ
نَْت؟ قَاَل: َ�َقاَل أ

َ
يِب أ

َ
» َ�َعمْ «َذلَِك بِأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِلَْصَحبَُه، وََعلََف َراِحلَتَْ�ِ  بُو بَْ�ٍر َ�ْفَسُه ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
َ
فََحبََس أ

ْشُهٍر. قَاَل اْ�ُن ِشَهاٍب، قَ 
َ
ْر�ََعَة أ

َ
ُمِر َوُهَو اخلَبَُط، أ اَل: ُعْرَوُة، قَالَْت اَع�َِشُة: اَكَ�تَا ِعنَْدُه َوَرَق السَّ

يِب بَْ�ٍر: َهَذا رَُسو
َ
ِهَ�ِة، قَاَل قَائٌِل ِأل ِْر الظَّ

َ
يِب بَْ�ٍر يِف �

َ
ُْن يَْوًما ُجلُوٌس يِف َ�يِْت أ

َ
ُل َ�بَيْنََما �

تِينَا ِ�يهَ 
ْ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُمتََقنًِّعا، يِف َساَعٍة لَْم يَُ�ْن يَأ ُ ا�َّ

َ
بُو بَْ�ٍر: فَِداٌء هل

َ
ا، َ�َقاَل أ

ِ َص�َّ اُهللا عَ  ْمٌر، قَالَْت: فََجاَء رَُسوُل ا�َّ
َ
 أ

َّ
اَعِة إِال ِ َما َجاَء بِِه يِف َهِذهِ السَّ ، َوا�َّ ِّ�

ُ
يِب َوأ

َ
لَيِْه أ

ُ فََدَخَل، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَ 
َ

ِذَن هل
ُ
َذَن، فَأ

ْ
يِب بَْ�ٍر: وََسلََّم فَاْستَأ

َ
ْخِرْج َمْن «يِْه وََسلََّم ِأل

َ
أ

، قَاَل: » . ِعنَْدكَ  ِ نَْت يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
يِب أ

َ
ْهلَُك، بِأ

َ
بُو بَْ�ٍر: إِ�ََّما ُهْم أ

َ
ِذَن يِل يِف «َ�َقاَل أ

ُ
فَإِ�ِّ قَْد أ

ِ » اخلُُروِج  نَْت يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
يِب أ

َ
َحابَُة بِأ بُو بَْ�ٍر: الصَّ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َ�َقاَل أ ؟ قَاَل رَُسوُل ا�َّ

بُو بَْ�ٍر: فَُخْذ » َ�َعمْ «وََسلََّم: 
َ
ِ  -قَاَل أ نَْت يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
يِب أ

َ
، قَاَل  -بِأ إِْحَدى َراِحليََتَّ َهاَ�ْ�ِ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َحثَّ اجِلَهاِز، وََصنَْعنَا قَالَْت اَع�َِشُة: فَ ». بِاثلََّمِن «رَُسوُل ا�َّ
َ
ْزنَاُهَما أ َجهَّ

يِب بَْ�ٍر قِْطَعًة ِمْن نَِطاقَِها، فََرَ�َطْت بِِه ىلَعَ فَِم 
َ
ْسَماُء بِنُْت أ

َ
لَُهَما ُسْفَرًة يِف ِجَراٍب، َ�َقَطَعْت أ

َِق رَُسوُل ا
َ
يَْت َذاَت انلَِّطاَ�ْ�ِ قَالَْت: ُ�مَّ حل بُو اجِلَراِب، فَِبَذلَِك ُسمِّ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوأ َّ�

يِب بَْ�ٍر، َوهُ 
َ
ِ ْ�ُن أ َاٍل، يَِبيُت ِعنَْدُهَما َ�بُْد ا�َّ

َ
َو بَْ�ٍر بَِغاٍر يِف َجبَِل ثَْوٍر، فََكَمنَا ِ�يِه ثََالَث يل

، ثَِقٌف لَِقٌن، َ�يُْدِلُج ِمْن ِعنِْدِهَما �َِسَحٍر، َ�يُْصِبُح مَ  َة َكبَائٍِت، فََال ُغَالٌم َشابٌّ َع قَُر�ٍْش بَِمكَّ
َالُم، َوَ�ْرىَع  رَبِ َذلَِك ِحَ� َ�ْتَِلُط الظَّ

ِ�يَُهَما خِبَ
ْ
 واََعُه، َحىتَّ يَأ

َّ
ْمًرا، يُْ�تَاَداِن بِِه إِال

َ
 �َْسَمُع أ

 ُ� يِب بَْ�ٍر ِمنَْحًة ِمْن َ�نٍَم، َ�ُ�ِ
َ
 أ

َ
َة، َمْو� َها َعلَيِْهَما ِحَ� تَْذَهُب َساَعٌة َعلَيِْهَما اَعِمُر ْ�ُن ُ�َهْ�َ

ةَ ِمَن الِعَشاِء، َ�يَِبيتَاِن يِف رِْسٍل، َوُهَو لَنَبُ ِمنَْحِتِهَما َورَِضيِفِهَما، َحىتَّ َ�نِْعَق بَِها اَعِمُر ْ�ُن ُ�َهْ�َ 
ْلٍَة ِمْن تِلَْك اللَّيَايِل اثلََّالِث، َواسْ 

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه بَِغلٍَس، َ�ْفَعُل َذلَِك يِف لُكِّ يل َجَر رَُسوُل ا�َّ

ْ
تَأ

�ُت  �تًا، َواخِلرِّ ، َهاِديَا ِخرِّ يِل، َوُهَو ِمْن بَِ� َ�بِْد بِْن َعِديٍّ بُو بَْ�ٍر رَُجًال ِمْن بَِ� ادلِّ
َ
 وََسلََّم َوأ
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ْهِ�ِّ  اِر الَماِهُر بِالِهَدايَِة، قَْد َ�َمَس ِحلًْفا يِف آِل الَعاِص بِْن َوائٍِل السَّ ، َوُهَو ىلَعَ ِديِن ُكفَّ
َاٍل، بَِراِحلَتَيِْهمَ 

َ
ِْه َراِحلَتَيِْهَما، َوَواَعَداُه اَغَر ثَْوٍر َ�ْعَد ثََالِث يل

َ
ِمنَاُه فََدَ�َعا إيِل

َ
ا ُصبَْح قَُر�ٍْش، فَأ

َخَذ بِِهْم َط 
َ
يِلُل، فَأ َة، َوادلَّ َواِحِل ثََالٍث، َواْ�َطلََق َمَعُهَما اَعِمُر ْ�ُن ُ�َهْ�َ  .ِر�َق السَّ

اقََة بِْن َمالِِك بِْن ُجْعُشمٍ قَاَل  اِر قَُر�ٍْش، الُمْدِليِجُّ ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  رُسَ ، َجاَءنَا رُُسُل ُكفَّ
يِب بَْ�ٍر، ِديََة لُكِّ َواِحٍد ِمنُْهَما، َمْن َ�تَلَ 

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوأ ْو َ�َْعلُوَن يِف رَُسوِل ا�َّ

َ
ُه أ

ْ�بََل رَُجٌل ِمنُْهْم، َحىتَّ قَامَ 
َ
نَا َجالٌِس يِف َ�ِْلٍس ِمْن َ�َالِِس قَْوِ� بَِ� ُمْدِلٍج، أ

َ
ُه، َ�بَيْنََما أ رَسَ

َ
 أ

َراَها ُ�َمَّ 
ُ
اِحِل، أ ْسوَِدًة بِالسَّ

َ
يُْت آنًِفا أ

َ
اقَُة: إِ�ِّ قَْد َرأ ُْن ُجلُوٌس، َ�َقاَل يَا رُسَ

َ
ًدا َعلَيْنَا َو�

يَْت فُالَ 
َ
ُ: إِ�َُّهْم لَيُْسوا بِِهْم، َولَِكنََّك َرأ

َ
�َُّهْم ُهْم، َ�ُقلُْت هل

َ
اقَُة: َ�َعَرفُْت � ْصَحابَُه، قَاَل رُسَ

َ
نًا َوأ

َمْرُت َجاِر�يَِت 
َ
ِثُْت يِف الَمْجِلِس َساَعًة، ُ�مَّ ُ�ْمُت فََدَخلُْت فَأ

َ
ْ�يُنِنَا، ُ�مَّ بل

َ
 َوفَُالنًا، اْ�َطلَُقوا بِأ

َخْذُت ُرْميِح، فََخرَْجُت بِِه ِمْن 
َ
، َوأ َّ َ�َمٍة، َ�تَْحِبَسَها يلَعَ

َ
ُْرَج بَِفريَِس، َوِ�َ ِمْن َوَراِء أ ْن ختَ

َ
أ

َ�يُْت فَريَِس فََرِ�بْتَُها، فََرَ�ْعتَُها 
َ
رَْض، وََخَفْضُت اَعيِلَُه، َحىتَّ أ

َ
ِه األ َظْهِر ابَليِْت، فََحَطْطُت بِزُجِّ

 ُ�َقرُِّب يِب 
َ

ْهَو�ُْت يَِدي إىِل
َ
، َحىتَّ َدنَوُْت ِمنُْهْم، َ�َعرَثَْت يِب فَريَِس، فََخَررُْت َ�نَْها، َ�ُقْمُت فَأ

ْ�َرهُ، 
َ
ي أ ِ

َّ
ْم َال، فََخَرَج اذل

َ
ُهْم أ رُضُّ

َ
ْزَالَم فَاْستَْقَسْمُت بَِها: أ

َ
ِكنَانيَِت، فَاْستَْخرَْجُت ِمنَْها األ

ِ َص�َّ اُهللا فََرِ�بُْت فَريَِس، وََعَصيْ  ْزَالَم، ُ�َقرُِّب يِب َحىتَّ إَِذا َسِمْعُت قَِراَءَة رَُسوِل ا�َّ
َ
ُت األ

رِْض، 
َ
َِفاَت، َساَخْت يََدا فَريَِس يِف األ

ْ
بُو بَْ�ٍر يُْ�رِثُ اِالتل

َ
َعلَيِْه وََسلََّم، َوُهَو َال يَلْتَِفُت، َوأ

، فََخَررُْت �َ  ْكبَتَْ�ِ ا َحىتَّ بَلََغتَا الرُّ ِْرُج يََدْ�َها، فَلَمَّ نَْها، ُ�مَّ زََجْرُ�َها َ�نََهَضْت، فَلَْم تََ�ْد ختُ
ْزَالمِ 

َ
َخاِن، فَاْستَْقَسْمُت بِاأل َماِء ِمثُْل ادلُّ ثَِر يََدْ�َها ُ�ثَاٌن َساِطٌع يِف السَّ

َ
، اْستََوْت قَائَِمًة، إَِذا ِأل

 
َ
ْ�َرُه، َ�نَاَدْ�تُُهْم بِاأل

َ
ي أ ِ

َّ
َماِن فََوَ�ُفوا، فََرِ�بُْت فَريَِس َحىتَّ ِجئْتُُهْم، َوَوَ�َع يِف َ�ْفيِس فََخَرَج اذل

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم.  ْمُر رَُسوِل ا�َّ
َ
ْن َسيَْظَهُر أ

َ
ِحَ� لَِقيُت َما لَِقيُت ِمَن احلَبِْس َ�نُْهْم، أ

يَ  ُ: إِنَّ قَْوَمَك قَْد َجَعلُوا ِ�يَك ادلِّ
َ

ْخبَاَر َما يُِر�ُد انلَّاُس بِِهْم، وََعَرْضُت َ�ُقلُْت هل
َ
ُ�ُهْم أ ْخرَبْ

َ
َة، َوأ

ْن قَاَل: 
َ
 أ

َّ
َالِ�، إِال

َ
اَد َوالَمتَاَع، فَلَْم يَْرَزآِ� َولَْم �َْسأ ْخِف َ�نَّا«َعلَيِْهُم الزَّ

َ
ْن ». أ

َ
ُُه أ تلْ

َ
فََسأ

َمَر اَعِمَر ْ�َن ُ�َهْ�َ 
َ
ْمٍن، فَأ

َ
ِ يَْ�تَُب يِل ِكتَاَب أ ِديٍم، ُ�مَّ َمىَض رَُسوُل ا�َّ

َ
َة فََكتََب يِف ُرْ�َعٍة ِمْن أ

 .َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 
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َ�ْ�ُ رَُسوَل فَ  ِم، فََكَسا الزُّ
ْ
أ ٍب ِمَن الُمْسِلِمَ�، اَكنُوا جِتَاًرا قَاِفِلَ� ِمَن الشَّ

ْ
َ�ْ�َ يِف َر� لَيِقَ الزُّ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَ  بَا بَْ�ٍر ِ�يَاَب َ�يَاٍض، وََسِمَع الُمْسِلُموَن بِالَْمِدينَِة َ�َْرَج رَُسوِل ا�َّ

َ
َسلََّم َوأ

ِة، َ�يَنْتَِظُرونَُه حَ   احلَرَّ
َ

َة، فَاَكنُوا َ�ْغُدوَن لُكَّ َغَداٍة إِىل ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن َمكَّ ىتَّ ا�َّ
ِهَ�ِة، ْوَ� رَُجٌل  يَرُدَُّهْم َحرُّ الظَّ

َ
 ُ�يُوتِِهْم، أ

َ
َوْوا إِىل

َ
ا أ َطالُوا انِْتَظارَُهْم، فَلَمَّ

َ
فَاْ�َقلَبُوا يَْوًما َ�ْعَد َما أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ  ِْه، َ�برَُصَ بَِرُسوِل ا�َّ
َ

ْمٍر َ�نُْظُر إيِل
َ
ُطٍم ِمْن آَطاِمِهْم، ِأل

ُ
َم ِمْن َ�ُهوَد ىلَعَ أ

ْصَحابِِه مُ 
َ
ىلْعَ َصْوتِِه: يَا َمَعارِشَ َوأ

َ
ْن قَاَل بِأ

َ
اُب، فَلَْم َ�ْمِلِك ايلَُهوِديُّ أ َ بَيَِّضَ� يَُزوُل بِِهُم الرسَّ

ِ َص�َّ  ْوا رَُسوَل ا�َّ َالِح، َ�تَلَقَّ  السِّ
َ

ي تَنْتَِظُروَن، َ�ثَاَر الُمْسِلُموَن إِىل ِ
َّ

ُ�ُم اذل الَعَرِب، َهَذا َجدُّ
ِة، َ�َعَدَل بِِهْم َذاَت ايلَِمِ�، َحىتَّ نََزَل بِِهْم يِف بَِ� َ�ْمِرو بِْن َعوٍْف، اُهللا َعلَيِْه وَسَ  لََّم بَِظْهِر احلَرَّ

ِ َص�َّ ا بُو بَْ�ٍر لِلنَّاِس، وََجلََس رَُسوُل ا�َّ
َ
ِل، َ�َقاَم أ وَّ

َ
ُهللا َوَذلَِك يَْوَم اِالثْنَْ�ِ ِمْن َشْهِر َر�ِيٍع األ

نَْصاِر َعلَيِْه وََسلَّ 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  -َم َصاِمتًا، َ�َطِفَق َمْن َجاَء ِمَن األ ْن لَْم يََر رَُسوَل ا�َّ ِممَّ

بُو  -وََسلََّم 
َ
ْ�بََل أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَأ ْمُس رَُسوَل ا�َّ َصابَِت الشَّ

َ
بَا بَْ�ٍر، َحىتَّ أ

َ
ُ�َيِّ أ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِعنَْد َذلَِك، بَْ�ٍر َحىتَّ َظلَّ  َل َعلَيِْه بِرَِدائِِه، َ�َعَرَف انلَّاُس رَُسوَل ا�َّ

َس  سِّ
ُ
ْلًَة، َوأ

َ
َة يل ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف بَِ� َ�ْمِرو بِْن َعوٍْف بِْضَع َعرْشَ فَلَِبَث رَُسوُل ا�َّ

َس  سِّ
ُ
ي أ ِ

َّ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ُ�مَّ َر�َِب  الَمْسِجُد اذل ىلَعَ اتلَّْقَوى، وََص�َّ ِ�يِه رَُسوُل ا�َّ

َراِحلَتَُه، فََساَر َ�ْميِش َمَعُه انلَّاُس َحىتَّ بََرَ�ْت ِعنَْد َمْسِجِد الرَُّسوِل َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم 
ْوَمئٍِذ رَِجاٌل ِمَن الُمْسِلِمَ�، َوَ�َن ِمْرَ�ًدا لِلتَّْمِر، لُِسَهيٍْل وََسْهٍل بِالَْمِدينَِة، َوُهَو يَُص�ِّ ِ�يِه يَ 

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِحَ�  ْسَعَد بِْن ُزَراَرَة، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ُغالََمْ�ِ يَتِيَمْ�ِ يِف َحْجِر أ

ُ «بََرَ�ْت بِِه َراِحلَتُُه:  ُل َهَذا إِْن َشاَء ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ».  الَمْ�ِ ُ�مَّ َداَع رَُسوُل ا�َّ
، فَ  ِ ىَب الُغالََمْ�ِ فََساَوَمُهَما بِالِْمْرَ�ِد، يِلَتَِّخَذُه َمْسِجًدا، َ�َقاَال: َال، بَْل َ�َهبُُه لََك يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ْن َ�ْقبَلَُه ِمنُْهَما ِهبَ 
َ
ِ أ ِ َص�َّ رَُسوُل ا�َّ ًة َحىتَّ اْ�تَاَعُه ِمنُْهَما، ُ�مَّ َ�نَاُه َمْسِجًدا، َوَطِفَق رَُسوُل ا�َّ

: َهَذا احِلَماُل الَ   مِحَاَل اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�نُْقُل َمَعُهُم اللَّنِبَ يِف بُنْيَانِِه َو�َُقوُل، َوُهَو َ�نُْقُل اللَّنِبَ
بَرُّ َر�َّنَ 

َ
، َهَذا أ نَْصاَر، َخيرَْبْ

َ
ْجُر اآلِخَرهْ، فَارَْحِم األ

َ
ْجَر أ

َ
ْطَهْر، َوَ�ُقوُل: اللَُّهمَّ إِنَّ األ

َ
ا َوأ

 ].٣٩٠٦، ٣٩٠٥[رواه ابلخاری: » َوالُمَهاِجَرهْ 
روایت است که گفت ھرگز به یادم  جھمسر پیامبر خدا  لاز عائشه -١٥٩٣

ھا پیش از به دنیا  [زیرا آننیست که پدر و مادرم را جز در حالت اسالم دیده باشم، 
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صبح و شام  جگذشت که پیامبر خدا  نمی آمدن عائشه مسلمان شده بودند]، و روزی
 به نزد ما نیایند.

به طرف سر زمین  سچون مسلمانان [از جور کفار قریش] به تنگ آمدند، ابوبکر
است [برک الغماد): موضعی  د،(برک الغماد) رسی ۀطقحبشه ھجرت نمود، چون به من

ه) که رئیس قبیلۀ (قاره) بود،  که از مکه به طرف یمن، پنج شب فاصله دارد]، (ابن َدِغنَّ
اند و  : قوم من مرا بیرون کردهگفت سپرسید: ای ابوبکر! عزم کجا را داری؟ ابوبکر

 خواھم بر روی زمین سیاحت کنم، و پروردگارم را عبادت نمایم.  می
مثل تو نباید نه خودش [از وطنش] خارج  ابن دغنه برایش گفت: ابوبکر! شخصی

گردد و نه ھم دیگران او را خارج سازند، تو کسی ھستی که با بینوایان ھمکاری 
و از مھمان پذیرایی  کنی، آوری، از بیچارگان دستگیری می کنی، صلۀرحم را بجا می می
رد و کنی، من از تو دفاع خواھم کرد، برگ نمایی، و از مسائل حق پشتیبانی می می

ه) ھم با او ھمراھی  سات عبادت کن. ابوبکر پروردگارت را در خانه برگشت و (ابن َدِغنَّ
نباید نه خودش خارج  نمود، شب (ابن دغنه) نزد اشراف ُقریش رفته و گفت: ابوبکر

خواھید کسی را بیرون کنید که با بی  شود و نه ھم کسی او را خارج سازد، آیا شما می
کند، و  ، از بیچارگان دست گیری میآورد ماید و صلۀرحم را بجا مین نوایان ھمکاری می

 کند؟ نماید، و از مسائل حق پشتیبانی می از مھمان پذیرائی می
رد نکردند، ولی برایش گفتند: برای  سقریش پناه دادن (ابن دغنه) را برای ابوبکر

 ھر چه کهاش  اش عبادت کند، و در خانه ابوبکر بگو که پروردگارش را در خانه
خواھد نماز و یا قرآن بخواند، ولی صدایش را بلند نکند، و به نماز و قرآن خواندنش  می

 ترسیم که زنان و اطفال ما را گمراه سازد. می سبب اذیت ما نگردد، زیرا ما
ه) این سخنان را برای ابوبکر مدتی پروردگارش را در  سگفت، ابوبکر س(ابن َدِغنَّ

کرد، و  نمی و در نماز خواندن و قرآن خواندن صدایش را بلند کرد، اش عبادت می خانه
 خواند. نمی اش در جای دیگری قرآن به جز از خانه

اش مسجدی بنا نمود و در آن  بعد از آن چیزی به خاطرش گذشت، و در کنار خانه
آوردند، از قرآن خواندش  خواند، زنان و اطفال مشرکین نزدش ھجوم می مسجد نماز می

شخص نرم دلی بود که در ھنگام  سدیدند، و ابوبکر می طرفشآمد، و به  ن میشا خوش
شد]. اشراف  توانست، [و اشکش جاری می نمی قرآن خواندن چشمش را نگھداشته
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ه فرستادند، چون نزدشان آمد، گفتند: ما  قریش از این کار ترسیدند، و به طلب ابن َدِغنَّ
قبول کرده بودیم که او پروردگارش را در برای ابوبکر به شرطی تو را  پناه دادن

اش مسجدی  عبادت نماید، ولی وی از این حد تجاوز نموده و در کنار خانه اش خانه
ھا و  ترسیم که زن خواند، و ما می ساخته است، و در آنجا به طور آشکارا نماز و قرآن می

خواست که  می ی، اگر، و باید او را از این کار ممانعت نمای)١(اطفال ما را گمراه سازد
خواست  می کرد و نمی اش عبادت کند، آزاد است، و اگر قبول پروردگارش را در خانه

که این کار را به طور علنی انجام دھد، از وی بخواه عھدی را که با وی نموده ای فسخ 
خواھیم که با تو خیانت کنیم، و نه حاضریم برای ابوبکر اجازه  نمی نماید، زیرا ما،

 که این کارھایش را علنی انجام دھد. بدھیم
ه) نزد ابوبکر لعائشه آمد و گفت: از وعدۀ که بین من و تو  سگفت: (ابن َدِغنَّ
داری، یا باید به آن وعده به طور کامل پا بند باشی، [یعنی: نمازت را در  بود خبر

برایم پس  ام را ات بخوانی و پروردگارت را به طور پنھانی عبادت کنی]، و یا وعده خانه
ام  من با شخصی که عھد و پیمان بسته ھا بشنوند که خواھم عرب نمی بدھی، زیرا

 ام. خیانت کرده
گذارم، و به پناه خداوند عز وجلَّ رضایت  میتو را  گفت: پناه دادن سابوبکر

 دھم. می
جای ھجرت «در این وقت به مکه بودند، و برای مسلمانان گفتند:  جخدا  پیامبر
 ».نشان داده شده است، نخلستانی است بین دو سنگزار شما برایم

و از این وقت به بعد، عدۀ به طرف مدینه ھجرت نمودند، و اکثر کسانی که به 
ھم آمادگی ھجرت  سحبشه رفته بودند، برگشتند و به مدینه ھجرت نمودند، و ابوبکر

میدوارم برای من انتظار بکش، زیرا ا«برایش گفتند:  جبه مدینه را گرفت. پیامبر خدا 
 ».نیز اجازه داده شود

 گفت: پدر و مادرم فدای شما، مگر شما نیز چنین امیدی دارید؟ سابوبکر
 ».بلی«فرمودند: 

ھا به دین اسالم داخل  ھا و اطفال آن بود که مبادا آن و البته مقصود مشرکین از گمراه شدن زن -١
نامیدند، و این جای تعجب نیست،  مراھی میشوند، و آن گمراھان داخل شدن به دین اسالم را گ

 کند.  زیرا شخص مریض آب گوارا را در دھنش تلخ احساس می
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منتظر ماند، و دو شتری را که داشت،  ججھت ھمراھی با پیامبر خدا  سابوبکر
 داد. علف می )َسُمرمدت چھار ماه از برگ درخت (

نشسته  سگفت که روزی ھنگام چاشت در حالی که در خانۀ ابوبکر لعائشه
نقاب پوشیده آمدند، و در چنین  جگفت: اینک پیامبر خدا  سبودیم، کسی برای ابوبکر

 آمدند. نمی نزد ما جوقتی پیامبر خدا 
گفت: پدر و مادرم فدای شان، به خداوند سوگند است که ایشان جز به  سابوبکر

آمدند و اجازۀ داخل شدن  جاند، و ھمان بود که پیامبر خدا  دهسبب امر مھمی نیام
 شان اجازه داده شد و داخل شدند. خواستند، برای
 ».کسانی را که نزدت ھستند بیرون کن«گفتند:  سبرای ابوبکر جپیامبر خدا 

ھا اھل خانوادۀ خود شما  این گفت: یا رسول الله! پدر و مادرم فدای شما! سابوبکر
 ھستند.

 ».برایم اجازۀ بیرون شدن [از مکه] داده شده است«مودند: فر
ی شما، آیا من ھم صحبت شما گفت: یا رسول الله! پدر و مادرم فدا سابوبکر

 ھستم؟
 ».بلی«فرمودند:  جپیامبر خدا 

گفت: یا رسول الله! پدر و مادرم فدای شما، یکی از این دو شترم را شما  سابوبکر
 انتخاب نمائید.

 ».ولی به] قیمت«[فرمودند:  جا پیامبر خد
نمودیم، و  را به طور شتابان مجھز سو ابوبکر جگفت که پیامبر خدا  لعائشه

اش را پاره کرد، و سر  قسمتی از جامه لشان در کیسۀ نھادیم، اسماء طعامی برای
طاقین)  .)١(شھرت یافت کیسه را با آن بست، و از این جھت به نام (ذات النَّ

 ،)٢(به غاری در کوه ثور رفتند سو ابوبکر جگفت که بعد از آن، پیامبر خدا  لعائشه

 (ذات النطاقین) نامیدند. پاره کرد و سر کیسه را با آن بست، در عربی ل[جامۀ را که اسماء -١
از مکه  جدا گوید: از اخبار متواتری ثابت شده است که بیرون شدن پیامبر خ حاکم نیشاپوری می -٢

 در روز دوشنبه، و رسیدن ایشان به مدینه نیز در روز دو شنبه بود. 
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که جوان زیرک، فھمیده و  بسه شب در آنجا پنھان بودند، و عبدالله بن ابوبکر
آمد، و صبح با قریش  می بود، ھنگام سحر از نزدشان می ھا ھشیاری بود، شب را با آن

ھا بوده است، و ھیج سخنی بر علیه  که با آنکرد که گویا شب را در م می طوری وانمود
سپرد، و  شد مگر آنکه آن سخن را به خاطر می نمی زده سو ابوبکر جپیامبر خدا 

رسانید. و  ھا می رفت، و آن خبر را برای آن می شد، نزدشان می ھنگامی که شب تاریک
و  جامبر خدا گوسفندان شیر دھی را آنجا [یعنی: نزد پی سعامر بن ُفھیره غالم ابوبکر

گذشت، از شیر تازۀ که از گوسفندان  برد، و چون پاسی از شب می ] به چرا میسابوبکر
کردند، و ھنوز که شب تاریک بود عامر بن ُفھیره  می آوردند، استفاده می خود به دست

کرد، و ھمین کار را در ھر سه شبی  ھا را از آنجا دور می زد و آن می بر گوسفندان صدا
 بودند، انجام داد.که آنجا 

شخصی را از (بنی ِدیل) از قبیلۀ (بنی عبد بن عدی) که  سو ابوبکر جپیامبر خدا 
راھنمای ماھری بود، مزدور کرده بودند، و او با (آل عاص بن وائل سھمی) ھم پیمان 

بر وی اطمینان کردند و شتر ھایث  آن ھمقریش بود، با  کفاربود، و گر چه او در دین 
خود را به دست او دادند، و با او وعده گذاشته بودند که بعد از سه روز به (غارثور) 

ھا با عامر بن ُفھیره  بیاید، و او صبح روز سوم شتران را به (غار ثور) حاضر ساخت، و آن
 و رھنمای خود [که عبدالله بن أذیقط باشد]، به راه افتادند.

گوید:  می [که در این وقت مشرک بود] سمدلِجی بن مالک بن ُجعشم سراقه
و  جفرستادۀ کفار قریش نزد ما آمد و گفت: برای ھر کسی که [پیامبر خدا 

 ھا [که صد شتر باشد] جائزه ھمراھانش] را بکشد و یا اسیر نماید، به اندازۀ دیت آن
 دھیم. می

دلج نشسته بودم که شخصی از که در مجلسی از مجالس قوم خود بنی م در حالی
! ھمین اکنون اشخاصی را در ساحل دیدم، فکر سراقهکفار قریش آمد و گفت: ای 

گوید: گرچه من یقین کردم که  می کنم که محمد و ھمراھانش باشند، سراقه می
ھا نیستند، بلکه تو فالنی و  ھا ھستند، ولی برای آن شخص گفتم که نه خیر! آن ھمان

 را دیدی که از نزد خود ما رفتند.فالنی و فالنی 
بعد از آنکه چند لحظۀ دیگری در آن مجلس نشسته بودم بر خاستم و به خانه 
رفتم، از کنیزم خواستم که اسپم را بیرون نماید و در پشت تپۀ که برایش نشان دادم 
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مین ام را بر ز و از راه پشت خانه در حالی که نیزه داشتمام را بر  برایم نگھدارد، نیزه
داشتم، خود را به اسپم رساندم، و آن را سوار شدم و به  می کشیدم و پایین نگه می

 سرعت حرکت کردم، که مرا نزدیک سازد.
وقت اسپم مرا به زمین رد، و از باالی آن افتادم،  اینھا نزدیک شدم، در  چون به آن

 ،)١(برخاستم و دستم را به تیرکش بردم، و (ازالم) را از آن بیرون کردم
 ھا فال گرفتم که آیا به این اشخاص ضرری برسانم یا نه؟ و با آن

ھا ضرر مرسان]،  ام برآمد، [یعنی: فال طوری بر آمد که به آن فال برخالف خواسته
ھا شتافتم، تا حدی به  اسپم را سوار شدم، و بر خالف ازالم کار کردم، و به طرف آن

 جشنیدم، خود پیامبر خدا  می را جپیامبر خدا  خواندنھا نزدیک شدم که قراءت  آن
 دید. خیلی این و آن طرف می سملتفت نبودند، ولی ابوبکر

ھای اسپم تا زانو به زمین فرو رفت، از اسپ به زمین افتادم، بر  دراین وقت دست
ھای خود را از  شدت حرکت نمود و به سختی دست بهخاستم و بر اسپ ھیبت زدم، 

ھایش فرو رفته بود دودی  ت، چون ایستاده شد از جایی که دستآن سورخ خارج ساخ
ھا فال گرفتم، و نتیجۀ فال به  به آسمان بلند شد، دوباره ازالم را بیرون کردم و به آن

 ام برآمد. خالف خواسته
ھا ایستادند، اسپم را سوار شدم و  شان امان دادم، آن ھا را صدا زدم و برای آن

ھا به موانع بر خورد نموده بودم، به دلم گشته  ه از رسیدن به آننزدشان آمدم، و از اینک
 رود. می به پیش جبود که کار پیامبر خدا 

اند،  تو، برای تو به اندازۀ یک دیت جائزه تعیین کرده قومگفتم:  جبرای پیامبر خدا 
ی اند خبر دادم، و طعام وغذای ھا گرفته ھا از تصمیمی که قریش نسبت به آن و برای آن

ھا قبول نکردند، و از من چیزی  شان تقدیم نمودم، آن را که با خود داشتم برای
 . »راز ما را پوشیده نگھدار«گفتند: که  جنپرسیدند، ولی پیامبر خدا 

ھا نوشته بود (بلی) و بر  (ازالم) عبارت از تیرھای کوچک و یا اقالمی بود که بر روی بعضی از آن -١
ھا نوشته شده بود (نه)، مردم جاھلیت اگر در کردن و نکردن کاری متردد  روی بعضی از آن

داشتند، اگر بر روی آن نوشته بود که (بلی)، به آن کار اقدام  د، یکی از آن ازالم را برمیبودن می
 نمودند.  بود که (نه)، از اقدام کردن به آن کار خود داری می کردند، و اگر نوشته می می
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امر کردند و او  ساز ایشان خواستم تا برایم امان نامۀ بنویسند، به (عامر بن ُفھیره)
به راه خود ادامه  ج، و سپس پیامبر خدا نوشت نامۀدر رقعۀ از پوست برایم امان 

 دادند.
که با قافلۀ از مسلمانان که به تجارت رفته بودند و از طرف  سھا در راه با ُزبیر آن

ھای  جامه سو ابوبکر جخدا  برای پیامبر س، زبیرشدندگشتند، روبرو  میشام بر
 سفیدی بخشش داد.

از مکه خبر شده بودند، و ھر روز  جشدن پیامبر خدا  بیرونمسلمانان در مدینه از 
ھا  شد، انتظار آمدن آن می آمدند و تا چاشت که ھوا گرم می صبح در بیرون شھر مدینه

 کشیدند. می را
از ھای خود برگشته بودند، شخصی  به خانه زیاد انتظاردر یکی از روزھا که بعد از 
 طرفی که کار داشت، نظرشان باال شده بود، و به  ھای یھود بر پشت بام قلعۀ از قلعه

ھای  و ھمراھانش افتاد، که با جامه جکرد، در این وقت نظرش بر پیامبر خدا  می
 شوند. سفیدی نمایان می

آن یھودی اختیارش را از دست داده و با صدای بلند فریاد زد: ای مردم عرب! اینک 
برداشتند و  شان را ھای کشیدید رسید، مسلمانان اسلحه نور چشمی که انتظارش را می
 مالقات نمودند. جدر منطقۀ (حره) با پیامبر خدا 

راست راه را گرفتتند تا آنکه به مجلۀ (بنی عمرو بن  طرفھا  با آن جپیامبر خدا 
عوف) رسیدند، و این واقعه، در روز دوشنبه و در ماه ربیع األول بود، [و اینکه در روز 

 بیع األول بوده باشد، اختالف است].اول، و یا دوم، و یا دوازدھم، و یا سیزدھم ر
 بر خاسته بود و از مردم پذیرایی سنشسته بودند، ابوبکر جدر حالی که پیامبر خدا 

خوش  سرا ندیده بودند، با ابوبکر جآمده و پیامبر خدا  انصارکرد، کسانی که از  می
 تابید. جگفتند، تا آنکه آفتاب بر پیامبر خدا  می آمدید

کرد، و در این وقت  می سایه جردای خود باالی سرپیامبر خدا  آمد و با سابوبکر
 .)١(را شناختند جبود که مردم پیامبر خدا 

و پیر و م ستر بودند، و ابوبکر جوان سنسبت به ابوبکر جو سبب این امر آن بود که پیامبر خدا  -١
 کردندکه پیامبر خدا او باشد. جھت مردم فکر می سفید بود، از این
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بیش از ده شب در محلۀ بنی عمرو بن عوف باقی ماندند، و  جو پیامبر خدا 
مسجدی را که به اساس تقوی تاسیس شده بود، در ھمین جا بنا نمودند، و در آن نماز 

 خواندند، [مراد از این مسجد، مسجد قبا است].
رفتند، [و  می شتر خود را سوار شدند، و مردم با ایشان جبعد از آن پیامبر خدا 

 شتر خوابید. جفتند] تا اینکه در جای مسجد پیامبر خدا ھمین طور ر
ھا را خواندند، و در آن زمین خرما می در آن وقت عدۀ از مسلمانان در آنجا نماز

کردند، و این زمین متعلق به دو طفل یتیم به نامھای سھیل و سھل بود که  می خشک
در آنجا  جمبر خدا کردند، ھنگامی که شتر پیا می در آغوش اسعد بن ُزراره زندگی

 .»إن شاء الله منزل ھمینجا است«خوابید فرمودند: 
ھا پیشنھاد کردند که آن  را طلبیدند، و برای آن یتیمآن دو  جبعد از آن پیامبر خدا 

 زمین را بفروشند تا در آنجا مسجدی بسازند.
بخشش  جدھیم، پیامبر خدا  می شما بخشش برایھا گفتند: یا رسول الله! آن را  آن

ھا خریدند و مسجدی را در آن زمین بنا  ھا را قبول نکردند، و آن زمین را از آن آن
 . )١(کردند

این «گفتند:  می آوردند و می با دیگر مردم خشت جدر ساختن مسجد، پیامبر خدا 
آید،[مانند  می مسجد باشد] از محمولۀ که از خیبر بنایمحموله[که خشت و خاک 

فرمودند:  می و» تر است بھتر و پاینده ھا، در نزد خداوند] امثال اینانگور و خرما و 
 ».خدایا! مزد حقیقی مزد آخرت است، و بر انصار و مھاجرین رحمت و مھربانی کن«

، َ�نْ  -١٥٩٤ ِ�ْ�َ ِ بِْن الزُّ �ََّها مَحَلَْت بَِعبِْد ا�َّ
َ
ُ َ�نَْها: � ْسَماَء ريَِضَ ا�َّ

َ
ُ َ�نْهَ  أ  اريَِضَ ا�َّ

َ�يُْت بِِه ا
َ
تُُه بُِقبَاٍء، ُ�مَّ أ ْ ُت بُِقبَاٍء فََودلَ

ْ
ل َ�يُْت الَمِدينََة َ�َ�َ

َ
نَا ُمِتمٌّ فَأ

َ
نلَّيِبَّ َص�َّ قَالَْت: فََخرَْجُت َوأ

ٍء  اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَوََضْعتُُه يِف َحْجِرهِ، ُ�مَّ َداَع بِتَْمَرٍة َ�َمَضَغَها، ُ�مَّ َ�َفَل يِف ِ�يِه، َل يَشْ وَّ
َ
فَاَكَن أ

ُ، َوَ�رَّكَ 
َ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ُ�مَّ َحنََّكُه بِتَْمَرٍة ُ�مَّ َداَع هل َعلَيِْه  َدَخَل َجْوفَُه ِر�ُق رَُسوِل ا�َّ
َل َمْولُوٍد ُودِلَ يِف اإلِْسَالم وَّ

َ
 ].٣٩٠٩رواه ابلخاری: » [َوَ�َن أ

ھا را قبول نکردند، این بوده باشد که تصرف یتیم در  بخشش آن جو شاید سبب آنکه پیامبر خدا  -١
 اموالش اگر به ضررش باشد، جواز ندارد، والله تعالی أعلم.
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 بکه گفت: ھنگام حمل عبدالله بن زبیرروایت است  لاز اسماء -١٥٩٤
درحالی که مدت حمل من کامل شده بود، از مکه به طرف مدینه مھاجرت نمودم، 

] را در منطقۀ قبا بچون به مدینه رسیدم، در قبا منزل گزیدم، [و عبدالله بن زبیر
 شان گذاشتم. آوردم، و او را در آغوش جزائیدم، بعد از آن او را نزد پیامبر خدا 

خرمایی را طلبیدند، و آن را جویدند، و بعد از آن آب دھان خود را در  جپیامبر خدا 
دھانش انداختند، به این طریق اولین چیزی که به شکم [عبدالله بن زیبر] داخل شد، 

بود، بعد از آن خرمای دیگری را به کام او مالیدند و برای او  جآب دھان پیامبر خدا 
در اسالم  ]در مدینۀ منورهولین مولودی از مھاجرین بود که [دعای برکت کردند، و او ا

 به دنیا آمد.

ُ َ�نُْه، قَاَل: ُكنُْت َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف  َ�نْ  -١٥٩٥ يِب بَْ�ٍر ريَِضَ ا�َّ
َ
أ

قَْداِم الَقْوِم، َ�ُقلُْت: 
َ
نَا بِأ

َ
إَِذا أ

يِس فَ
ْ
هُ الَغاِر، فََرَ�ْعُت رَأ  برََصَ

َ
َطأ

ْ
نَّ َ�ْعَضُهْم َطأ

َ
، لَْو أ ِ يَا نيَِبَّ ا�َّ

ُ ثَاثِلُُهَما بَا بَْ�ٍر، اْ�نَاِن ا�َّ
َ
 ].٣٩٢٢[رواه ابلخاری: » َرآنَا، قَاَل: اْسُكْت يَا أ

در داخل غار بودم،  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز ابوبکر -١٥٩٥
 را دیدیم.سرم را باال کردم و پاھای مشرکین 

 بیند. می ھا به پایین نگاه کند ما را گفتم: یا رسول الله! اگر کسی از این
، »ای ابوبکر! ساکت باش، ما دو نفری ھستیم که سوم ما خدا است«فرمودند: 

 یعنی: حافظ و ناصر ما خدا است].

دَ  -٤٥ قْ ابِ  ج مِ النَّبِيِّ باب: مَ حَ أَصْ ينَةَ وَ  هِ املَدِ

 شان به مدینه های و صحابه جبر خدا ]: قدوم پیام۴۵باب [

،  َ�نْ  -١٥٩٦ ُل َمْن قَِدَم َعلَيْنَا ُمْصَعُب ْ�ُن ُ�َمْ�ٍ وَّ
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: أ اَء ْ�َن اَعِزٍب ريَِضَ ا�َّ الرَبَ

، ُ�مَّ قَِدَم ُ�َمرُ  اُر ْ�ُن يَارِسٍ مِّ َمْكتُوٍم َوَ�نَا ُ�ْقِرئَاِن انلَّاَس، َ�َقِدَم بَِالٌل َوَسْعٌد َوَ�مَّ
ُ
�ُْن  َواْ�ُن أ

اِب يِف ِعرْشِ  ْصَحاِب انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعَليِْه وََسلََّم، ُ�مَّ اخلَطَّ
َ
قَِدَم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «�َن ِمْن أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  ٍء فَرََحُهْم بَِرُسوِل ا�َّ ْهَل الَمِدينَِة فَرُِحوا �يَِشْ
َ
يُْت أ

َ
َحىتَّ وََسلََّم، َ�َما َرأ
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ُت: َسبِِّح اْسَم َجَعَل اإلِ 
ْ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َما قَِدَم َحىتَّ قََرأ َماُء َ�ُقلَْن: قَِدَم رَُسوُل ا�َّ

ِل  ىلْعَ يِف ُسَوٍر ِمَن الُمَفصَّ
َ
 ].٣٩٢٥[رواه ابلخاری: » َر�َِّك األ

روایت است که گفت: اولین کسانی که از مھاجرین به مدینه  ساز براء -١٥٩٦
 ند: ُمْصَعب بن ُعَمْیر و ابن أم مکتوم بودند، این دو نفر برای مردم قراءت یادآمد
خطاب  ھا عمر بن دادند، بعد از این دو نفر: بالل و سعد و عمار بن یاسر، و بعد از آن می

 .)١(آمدند جھای پیامبر خدا  با بیست نفر دیگر از صحابه
ھیچ وقت ندیدم که مردم مدینه به  تشریف آوردند، و جھا پیامبر خدا  و بعد از این
خوشحال شده باشند، تا جایی که کنیزان ھم از  جآمدن پیامبر خدا  ۀچیزی به انداز

تشریف آوردند، و  جگفتند: اینک پیامبر خدا  می آمدن ایشان خوشحال گردیده و

ۡ�َ َرّ�َِك  ٱۡسمَ  َسّبِحِ ﴿ ۀھنگامی به مدینه آمدند که سور
َ
سورۀ دیگر از را با چند  ﴾ٱۡ�

 ھای مفصل، حفظ کرده بودم. سوره

امَ  -٤٦ كِهِ باب: إِقَ اءِ نُسُ ضَ دَ قَ ةَ بعْ كَّ رِ بِمَ اجِ  ةِ املُهَ

 ]: اقامت مهاجر در مکه، بعد از ادای مناسک۴۶باب [

،  الَعالَءَ  َعِن  -١٥٩٧ ِّ�ِ ُ َ�نْهُ ْ�َن احلرَْضَ ِ َص�َّ  ريَِضَ ا�َّ اُهللا َعلَيِْه قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َدرِ   ].٣٩٣٣[رواه ابلخاری: » وََسلََّم: ثََالٌث لِلُْمَهاِجِر َ�ْعَد الصَّ

فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )٢(ساز عالء بن حضرمی -١٥٩٧
 . )١(»برای مھاجر بعد از طواف و داع، اجازه است تا سه روز در مکه باقی بماند«

 برده است:ھا نام  ابن اسحاق از جملۀ این بیست نفر از این -١
زید بن خطاب، عمرو بن عبدالله بن سراقه، خنیس بن حذافۀ سھمی، سعید بن زید بن عمرو بن  

نفیل، و اقد بن عبدالله سھمی، خولی بن ابی خولی، مالک بن ابی خولی، و چھار پسر بکیر که 
نفر به خانۀ عبارت بودند از ایاس، و عاقل، و عامر، و خالد، و عیاش بن ابی ربیعه، که این سیزده 

رفاعه بن عبدالدار بن زھیر در قبیلۀ بن عمرو بن عوف در قبا منزل گزیده بودند، در فتح الباری 
ھا بوده باشند، و ابن حامد در کتاب  آمده است که شاید با قیماندۀ این بیست نفر از اتباع این

 مغازی خود، از جملۀ این بیست نفر از زبیر نیز نامبرده است. 
ء بن حضرمی بن عماد حضرمی است، برادرش عمرو بن حضرمی اولین کسی است که از وی عال -٢

 جمشرکین کشته شده است، و مال وی اولین مالی بود که به دست مسلمانان افتاد، پیامبر خدا 

 

                                                 



 ٨٥  شفضائل صحابه :]۵۶کتاب [

يَانِ با -٤٧ ودِ النَّبِيِّ ب: إِتْ ينَةَ  ج اليَهُ مَ املَدِ دِ نيَ قَ  حِ

 شان به مدینه هنگام آمدن ج]: آمدن یهود نزد پیامبر خدا ۴۷باب [

يِب ُهَر�َْرَة،  َ�نْ  -١٥٩٨
َ
ُ َ�نْهُ أ َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: لَْو آَمَن يِب  ريَِضَ ا�َّ

ٌة ِمَن ايلَُهوِد،   ].٣٩٤١[رواه ابلخاری: » آلَمَن يِب ايلَُهودُ َعرَشَ
اگر ده نفر از «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -١٥٩٨

 .)٢(»آوردند آوردند، ھمۀ یھود به من ایمان می می [رؤسای] یھود به من ایمان

ادامه یافت،  ب(عالء) را امیر بحرین مقرر نمودند، و این امارت تا خالفت ابوبکر و عمر
گوید: مشھور است که وی کلماتی را گفت و به دریا  می /مام ابن حجرمستجات الدعوه بود، ا

 ).٤٩٨-٢/٤٩٧داخل شد، در سال چھاردھم ھجری وفات یافت، (اإلصابه: 
از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: بعد از وجوب ھجرت، سکنی گزینی در مک برای  -١

آمدند،  ھا به حج و یا عمره می انیکه از آنکسانی که ھجرت کرده بودند، جایز نبود، ولی برای کس
توانند در مکه باقی بمانند، و  اجازه دادند که بعد از بر گشتن از منی، تا سه روز می جپیامبر خدا 

 بعضی از علماء بر این نظر اند که بعد از فتح مکه این تحریم برای ھمگان از بین رفت.
 :از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه -٢
ھا نفر بودند، ایمان آوردند، ولی با  شاید کسی بگوید که از یھود مردم بسیاری که بیش از ده 

ھم عدۀ بسیاری دیگری بودند که ایمان نیاوردند، پس وجه مالزمت بین ایمان آوردن ده نفر،  این
 و ایمان آوردن ھمۀ یھود چیست؟

نفر: رؤساء و بزرگان یھود است، و از این رؤساء جز عدۀ بسیار  اند که مراد از این ده درجواب گفته
جمله عبدالله بن سالم باشد، ایمان نیاوردند، و مشھورترین رؤساء و اشراف یھود  اندکی که از آن

و یاسر بن اخطب، ھا بودند: از قبیلۀ بنی نضیر: اب به مدینۀ منوره این جدر وقت قدوم پیامبر خدا 
برادرش حیی بن اخطب، کعب بن أشرف، رافع بن ابی حقیق، و از قبیلۀ بنی قینقاع: عبدالله بن 
حنیف، فنحاص، ورفاعه بن یزید، و از قبیلۀ بنی قریظه: زبیر بن باطیا، کعب بن اسد، و شمویل بن 

شدند، دیگران به  ان میھا مسلم ھا مسلمان نشدند، و اگر ده نفر از این یزد، و ھیچکدام از این
 شدند. ھا مسلمانان می بعت از آنمتا

 

                                                                                                                        





 
 

 كتاب املغازي -٥٧

 غزوات ]:٥٧[کتاب 

ةِ  -١ َ ريْ شَ ةِ العُ وَ زْ  باب: غَ

 َره]: غزوۀ ُعَشْی ١باب [

ُ: َ�ْم َغَزا انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  َ�نْ  -۱۵۹۹
َ

ُ َ�نُْه ِ�يَل هل ْرَ�َم، ريَِضَ ا�َّ
َ
َز�ِْد بِْن أ

ُهْم ِمْن  ُّ�
َ
َة، قُلُْت: فَ� نَْت َمَعُه قَاَل: َسبَْع َعرْشَ

َ
َة ِ�يَل: َ�ْم َغَزوَْت أ َغْزَوٍة؟ قَاَل: �ِْسَع َعرْشَ

ِو الُعَشْ�ُ فََذَكْرُت ِلَقتَاَدَة َ�َقاَل: الُعَشْ�ُ 
َ
ُة أ َل قَاَل: الُعَسْ�َ وَّ

َ
 ].٣٩٤٩[رواه ابلخاری: » اَكنَْت أ

در  جت است که کسی از وی پرسید: پیامبر خدا روای ساز زید بن ارقم -١٥٩٩
 چند غزوۀ اشتراک نمودند؟

 غزوه. گفت: در نوزده 
 پرسید: تو در چند غزوۀ با ایشان بودی؟

 گفت: در ھفده غزوه.
 پرسید: اولین غزوۀ کدام غزوۀ بود؟

 .)١(َر، یا ُعَسْیَرهگفت: غزوۀ ُعَشیْ 

 از احکام و مسائل به این حدیث آنکه: -١
) غزوات جمع غزوۀ است، و غزوه عبارت از رفتن جھت جنگیدن با دشمن است، و تعداد غزوات ١ 

ست، بنابر قول راجح، نوزده غزوه است، که در ھشت غزوۀ آن جنگ صورت گرفته ا جپیامبر خدا 
ھای که  اند از: بدر، أحد، أحزاب، مریسیع، قدید، خیبر، مکه، حنین، و جنگ ھا عبارت و آن غزوه

ھا اشتراک نداشتند، و دیگران را فرستادند، سی وھشت سریه است، که  به آن جخود پیامبر خدا 
 ھا سریۀ اسامه بن زید بن حارثه است. و آخر آن ساول آن سریۀ حمزه بن عبدالمطلب

بیست ویک  جکند که عدد غزوات پیامبر خدا  روایت می سابویعلی به سند صحیحی از جابر) ٢ 
دو غزوۀ را فراموش کرده است، و این دو غزوه شاید  سغزوۀ است، که بر این اساس زید بن ارقم

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٨٨

: باب: -٢ اىلَ لِ اهللا تَعَ وْ لِهِ:...﴾�َۡسَتغِيُثوَن َر�َُّ�مۡ إِۡذ ﴿ قَ وْ  ﴾١٣ٱۡلعَِقابِ َشِديُد ﴿إِىلَ قَ
 ﴾کردید... آن وقتی که از پروردگار خود استغاثه می﴿ ]: این قول خداوند که:۲باب [

ُ َ�نُْه َ�بَْدأهللا  َ�نْ  -١٦٠٠ ْسوَِد قَاَل �َْن َمْسُعوٍد، ريَِضَ ا�َّ
َ
: َشِهْدُت ِمَن الِمْقَداِد بِْن األ

ىَت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوهُ 
َ
ا ُعِدَل بِِه، أ َّ ِممَّ َحبُّ إيِلَ

َ
ُ�وَن َصاِحبَُه أ

َ
ْن أ

َ َ
َو َمْشَهًدا، أل

نَْت َوَر�َُّك َ�َقاتَِال، َولَِكنَّا 
َ
ِ�َ�، َ�َقاَل: َال َ�ُقوُل َكَما قَاَل قَْوُم ُموىَس: اْذَهْب أ يَْدُعو ىلَعَ الُمرْشِ

يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ، َو�َْ�َ يََديَْك وََخلَْفَك اتُِل َ�ْن يَِمينَِك، َوَ�ْن ِشَمالَِك ُ�قَ 
َ
فََرأ

ه َق وَْجُهُه َورَسَّ رْشَ
َ
 ].٣٩٥٢[رواه ابلخاری: » أ

روایت است که گفت: موقعی را از مقداد بن  ساز عبدالله بن مسعود -١٦٠٠
ر در این موقف با اومی بودم در نزدم ھیچ چیزی در دنیا با آن دیدم که اگ ساسود

 کرد. نمی برابری
شان آمد و گفت: ما کردند، نزد می بر مشرکین نفرین جدرحالی که پیامبر خدا 

تو و پروردگارت بروید و جنگ ﴿ھیچگاه مثل قوم موسی برای شما نخواھیم گفت که 
شت سر شما خواھیم جنگید، در این ، بلکه در راست و چپ و در پیش رو و پ﴾کنید

 .)١(شگفته شد و خوشحال شدند جوقت دیدم که چھرۀ پیامبر خدا 

غزوۀ (ابواء) و غزوۀ (بواط) باشد، غزوۀ (ابواء) در صفر سال دوم ھجری، و غزوۀ (بواط) در 
 ولی ھمین سال واقع گردیده بود.جمادی األ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
و خداوند متعال را در یک جھت، و خود را در جھت مقابل  ÷موقف یھود طوری بود که موسی 

کردند که احکام خداوندی تکالیفی است که از طرف موسی  دانستند، و این طور فکر می ھا می آن
ھا  از آن ÷گردد، از این جھت وقتی که موسی ھا نازل می شمنی بر آنو خداوند از روی د

نشینیم، تو و پروردگارت  جا می گفتند: ما ھمین ÷خواست تا به جھاد بروند، در جواب موسی
 بروید و بجنگید.

 

                                                                                                                        



 ٨٩  غزوات :]۵۷[ کتاب

ة  -٣ دَّ ابِ باب: عِ حَ رٍ  أَصْ  بَدْ

 ]: شمارۀ اصحاب بدر۳[ باب

ٍد َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َعِن  -١٦٠١ ْصَحاُب ُ�َمَّ
َ
ثَِ� أ ُ َ�نُْه، َ�ُقوُل: َحدَّ اَء ريَِضَ ا�َّ وََسلََّم الرَبَ

يَن َجاُزوا َمَعُه انلََّهَر، بِْضَعَة َعرَشَ  ِ
َّ

ْصَحاِب َطالُوَت، اذل
َ
َة أ �َُّهْم اَكنُوا ِعدَّ

َ
ْن َشِهَد بَْدًرا: � ِممَّ

 ُمْؤِمنٌ 
َّ

ِ َما َجاَوَز َمَعُه انلََّهَر إِال اُء: َال َوا�َّ  ].٣٩٧٥[رواه ابلخاری: » َوثََالَث ِمائٍَة قَاَل الرَبَ
به جنگ  جروایت است که گفت: کسانی که از اصحاب محمد  سز براءا -١٦٠١

بدر اشتراک کرده بودند برایم گفتند: عدد کسانی که در جنگ بدر اشتراک نموده 
بودند به عدد کسانی بود که با طالوت از نھر عبور نموده بودند، یعنی: سه صدو ده نفر 

 و اندی بودند.
ین نیست، با طالوت به جز از مؤمن کس گفت: سوگند به خداوند که چن سبراء

 .)١(دیگری از نھر عبور نکرده بود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ده بودند، شصت وچند نفر، و تعداد ) تعداد کسانی که از مھاجرین در جنگ بدر اشتراک نمو١ 

انصار دوصد وچھل و چند نفر بودند، و ھشت نفر روی علتی به جنگ اشتراک نکرده بود، از 
بود، و طلحه بن  جآنجمله عثمان بن عفان بود که مشغول ھمسر مریضش رقبه دختر پیامبر خدا 

ھا را برای تجسس از دشمن فرستاده بودند، بودند، و  آن جعبیدالله وسعید بن زید که پیامبر خدا 
ابو لبابه که سر پرستی مدینه را بر عھده داشت، و عاصم بن عدی که سر پرستی اھل عالیه را بر 

او را بنزد بنی عمرو بن عوف فرستاده بودند، و  جعھده داشت، و حرث بن خاطب که پیامبر خدا 
 جشان شکست و پیامبر خدا در راه نسبت به افتادن، پاھایحرث بن الصمه، و خوات بن جبیر که 

 آن دو را واپس به مدینه فرستادند.
گفته باشد: در بین کسانی که با طالوت از نھر عبور کردند، غیر  س) گویا کسی برای براء٢ 

 شان گفت که سوگند به خداوند که:.... مؤمنین نیز وجود داشتند، براء در جواب

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٩٠

لٍ  -٤ هْ تْلِ أَيبِ جَ  باب: قَ

 ]: کشته شدن ابوجهل۴باب [

ُ َ�نُْه قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َمْن َ�نُْظُر َما َصنََع  َ�نْ  -١٦٠٢ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ
َ
أ

بُو جَ 
َ
نَْت، أ

َ
أ
َ
َ�ُه اْ�نَا َ�ْفَراَء َحىتَّ بََرَد، قَاَل: أ بُو َجْهٍل . فَاْ�َطلََق اْ�ُن َمْسُعوٍد فَوََجَدُه قَْد رَضَ

َ
ْهٍل؟ أ

خَ 
َ
ْو رَُجٍل َ�تَلَُه قَْوُمهُ قَاَل: فَأ

َ
[رواه ابلخاری: » َذ بِِلْحيَتِِه، قَاَل: َوَهْل فَْوَق رَُجٍل َ�تَلْتُُموهُ، أ

٣٩٦٢.[ 
کسی ھست که «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -١٦٠٢

 ؟»ببیند بر سر ابوجھل چه آمده است
اند. [ابن مسعود]  ز پا در آوردهرفت و دید که پسران عْفراء او را ا سابن مسعود

 برایش گفت: ابوجھل تویی؟ وریش ابوجھل را گرفت.
و یا گفت: بیش از این است که شخصی را قومش اید؟  ابوجھل شخصی را کشته

 ؟)١(اند کشته

يِب َطلَْحةَ  َ�نْ  -١٦٠٣
َ
ُ َ�نْهُ  أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه إِ  :قَاَل  ريَِضَ ا�َّ َمَر يَْوَم بَْدٍر نَّ نيَِبَّ ا�َّ

َ
وََسلََّم أ

ْطَواِء بَْدٍر َخِبيٍث ُ�ِْبٍث، 
َ
�َن رَُجًال ِمْن َصنَاِديِد قَُر�ٍْش، َ�ُقِذفُوا يِف َطِويٍّ ِمْن أ ْرَ�َعٍة وَِعرْشِ

َ
بِأ

ا اَكَن بِبَْدٍر ايلَْومَ  َاٍل، فَلَمَّ
َ

قَاَم بِالَعرَْصِة ثََالَث يل
َ
َمَر بَِراِحلَتِِه  َوَ�َن إَِذا َظَهَر ىلَعَ قَْوٍم أ

َ
اثلَّاِلَث أ

 بِلَْعِض َحاَجِتِه،
َّ

ْصَحابُُه، َوقَالُوا: َما نَُرى َ�نَْطِلُق إِال
َ
بََعُه أ  فَُشدَّ َعلَيَْها رَْحلَُها، ُ�مَّ َمىَش َوا�َّ

 ائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مس -١
ریش ابوجھل را گرفت، و به طور تمسخر آمیزی از وی پرسید که ابوجھل  س) اینکه ابن مسعود١ 

شناخت، بلکه سببش این بود که ابوجھل در مکه  تویی؟ سببش این نبود که وی ابوجھل را نمی
 ابوجھل انتقام بگیرد.خواست تا از  س، و به این طریق ابن مسعودکرد وی را بسیار اذیت می

آوردم،  جگفت: سر ابوجھل را بریدم و نزد پیامبر خدا  س) در روایتی آمده است که ابن مسعود۲ 
بخدایی که جز او تو را  و گفتم: یا رسول الله این سر ابوجھل جھل دشمن خدا است، گفتند:

او خدایی ؟ گفتم: بلی به ھمان خدایی که جز  -گوئی  راست می -خدای دیگری نیست؟ 
بر زمین انداختم، و پیامبر  جو سر ابوجھل را پیش روی پیامبر خدا  -گویم راست می -نیست

 گفتند: الحمدلله. جخدا 
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ْسَماِء آبَائِهِ 
َ
ْسَمائِِهْم َوأ

َ
ِ�ِّ، فََجَعَل ُ�نَاِديِهْم بِأ ْم: يَا فَُالُن ْ�َن فَُالٍن، َوَ�ا َحىتَّ قَاَم ىلَعَ َشَفِة الرَّ

ُ، فَإِنَّا قَْد وََجْدنَا َما وََعَدنَا َر�ُّنَا 
َ

َ َورَُسوهل َطْعتُُم ا�َّ
َ
نَُّ�ْم أ

َ
ُ�ْم � �رَُسُّ

َ
ا، فَُالُن ْ�َن فَُالٍن، أ َحقًّ

 ِ ا قَاَل: َ�َقاَل ُ�َمُر: يَا رَُسوَل ا�َّ ْجَساٍد َال َ�َهْل وََجْدُ�ْم َما وََعَد َر�ُُّ�ْم َحقًّ
َ
، َما تَُ�لُِّم ِمْن أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ْرَواَح لََها َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْسَمَع  أ

َ
ْ�تُْم بِأ

َ
ٍد �ِيَِدهِ، َما أ

ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ
َّ

َواذل
قُوُل ِمنُْهمْ 

َ
 ]. ٣٩٧٦[رواه ابلخاری: » لَِما أ

امر  جروز جنگ بدر پیامبر خدا روایت است که گفت: در  سز ابوطلحها -١٦٠٣
ھای بدر که متعفن بود  کردند تا بیست وچھار نفر از بزرگان قریش در گودالی از گودال

 جشدند، و روش پیامبر خدا  انداخته –در آن گودال  -انداخته شوند، و ھمان بود که 
 .ماندند می شدند، سه روز در میدان جنگ باقی می آن بود که چون بر مردمی غالب

چون روز سوم شد، امر کردند که شتر ایشان آماده گردد، شتر آماده شد، بعد از آن به 
کردیم  شان رفتند، و گفتند که ما فکر می اه افتادند، و صحابه ھم به دنبالطرفی به ر

روند، ولی رفتند تا آنکه به کنار گودالی [که اشراف  نمی که جز انجام دادن حاجت خود
ھا را به نامش و نام پدرش  شده بودند] ایستادند، ھر کدام از آن قریش در آن انداخته

 گفتند: صدا زده و می
شدید که اگر از خدا و  نمی ای فالن بن فالن، و ای فالن بن فالن! آیا خوش«

کردید؟ آنچه را که خداوند برای ما وعد داده بود برای ما رسید، و  رسولش پیروی می
 ؟»کرده بود برای شما رسید آیا آنچه را که برای شما وعده

] گفت: سخن زدن شما با اجساد بی  جپیامبر خدا  برای[ سراوی گفت که عمر
 روح چه فایده دارد؟

، ]بال کیفقسم به ذاتی که جان محمد در دست او است، [: «فرمودند جپیامبر خدا 
 .)١(»شنوید نمی ھا بھتر گویم شما از آن می چیزی را که

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) طوری که در روایات ابن اسحاق و احمد بن حنبل آمده است، از جمله کسانی که پیامبر خدا١ 

ھا بودند: عتبه بن ربیعه، شیبه بن ربیعه، امیه بن خلف، ابوجھل  م وار یاد کردند اینھا نا از آن ج
بن ھشام، و گویند: أمیه بن خلف بسیار چاق بود، و منتفخ شده بود، بنابراین سر چاه تنگی کرد و 
 در چاه انداخته نشد، بلکه در کنار چاه در زیر سنگ و خاک او را مدفون ساخته بودند، و احتمال

 او را در ھمان حالتش مخاطب قرار داده باشند. جخدا  دارد که پیامبر
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ودِ  -٥ هُ ةِ باب: شُ راً  املَالَئِكَ  بَدْ

 ]: اشتراک مالئکه درجنگ بدر۵باب [

ُ َ�نْهُ  َ�نْ  -١٦٠٤ ، ريَِضَ ا�َّ َرِ�ِّ قَاَل: َجاَء  ابَْدرً  َشِهدَ ْن مّ مِ  َوَ�نَ  ِرفَاَعَة بِْن َرافٍِع الزُّ
فَْض 

َ
ْهَل بَْدٍر ِ�يُ�ْم، قَاَل: ِمْن أ

َ
وَن أ  انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل: َما َ�ُعدُّ

َ
�ُل إِىل ِل ِجرْبِ

َْوَها، قَاَل: َوَ�َذلَِك َمْن َشِهَد بَْدًرا ِمَن الَمَالئَِ�ةِ 
َ

ْو لَكَِمًة �
َ
[رواه ابلخاری: » الُمْسِلِمَ� أ

٣٩٩٢.[  
که خودش در جنگ بدر اشتراک نموده بود  ساز ِرفاعه بن رافع ُزَرقی -١٦٠٤

آمد و گفت: شما اھل بدر را در  جنزد پیامبر خدا  ÷روایت است که گفت: جبرئیل
 بینید؟  می بین خود چگونه

را به گوش سر، و یا از طریق روح شنیده باشند، ھر دو  جھا سخن پیامبر خدا  ) اینکه آن٢ 
تواند سخن پیامبر خود را  متعال به ھمه چیز قادر است، و می احتمال وجود دارد، ولی خداوند

 داند، رسانیده باشد. ه خودش میھا به ھر طوری ک برای آن

گوید که  می ﴾إِنََّك � �ُْسِمُع الَْمْوَ� ﴿فرماید:  ) عائشه با استناد بر این قول خداوند متعال که می٣ 
گھی یافتند، کشتگان مشرکین در گودال بدر، سخنان پیامبر خدا را  نشنیدند، بلکه از آن سخنان آ

گھی یافتند، و پیامبر خدا  ھا می نگفتند که (آن جو یا پیامبر خدا   جشنوند، بلکه از آن سخنان آ
 دانند). ھا می شنوند)، بلکه فرمودند که (آن ھا می نگفتند که (آن

گاه شدن را  اند: خداوندی که برای آن و علماء در جواب گفته  ھا در حالت مرگ قدرت دانستن و آ
نیدن را نیز داده باشد، و دیگر اینکه مراد از نفی شنواندن داده است، چه منافات دارد که قدرت ش

ھا در حالت مرگ است، و خداوند قدرت دارد که مردگان  در آیه، نفی شنواندن سخن برای آن
گودال را از حالت مرگ خارج ساخته باشد، تا سخن پیامبر او را بشنوند، و عالوه بر آن آیۀ کریمه 

است که ای پیامبر! ھمان طوری که سخن خود را برای  برای تمثیل است، و معنایش چنین
برند، کفار نیز  توانی و مردگان از دعوت تو منفعت نمی شنوند، نمی -در حالت عادی  -مردگان 

برند، و در این صورت منافاتی بین  شوند، و از آن منفعت نمی به گوش ھوش نمیتو را  سخن
 ماند.  حدیث و آیت باقی نمی
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گفت:  ÷جبرئیل -با عبارت دیگری مثل آن -» از بھترین مسلمانان«فرمودند: 
اند در بین مالئکه نیز ھمین گونه  ه در جنگ بدر اشتراک نمودهکسانی که از مالئک

 .)١(ھستند

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  -١٦٠٥
َ
ُ َ�نُْهَما، أ  وََسلََّم قَاَل يَْوَم بَْدٍر:َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

َداُة 
َ
ِس فََرِسِه، َعلَيِْه أ

ْ
�ُل، آِخٌذ بَِرأ  ].٣٩٩٥[رواه ابلخاری: »  احلَْرِب َهَذا ِجرْبِ

در روز جنگ بدر  جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -١٦٠٥
 .)٢(»اینک جبرئیل مسلح، و لجام اسپش را به دست گرفته است«فرمودند: 

 »باب« - ٦

 ]٦[ باب

ُ َ�نْهُ  َ�نْ  -١٦٠٦ َ�ْ�ُ ريَِضَ ا�َّ َدَة ْ�َن َسِعيِد بِْن الَعاِص، َوُهَو لَِقيُت يَْوَم بَْدٍر ُ�بَيْ  :قَاَل  الزُّ
بُو َذاِت الَكِرِش، 

َ
نَا أ

َ
بُو َذاِت الَكِرِش، َ�َقاَل: أ

َ
 َ�يْنَاُه، َوُهَو يُْ�َ� أ

َّ
ٌج، َال يَُرى ِمنُْه إِال ُمَدجَّ

ِة َ�َطَعنْتُُه يِف َ�يْنِِه َ�َماَت، قَاَل ِهَشاٌم:  ْخرِبُْت  -فََحَملُْت َعلَيِْه بِالَعَ�َ
ُ
َ�ْ�َ قَاَل: فَأ نَّ الزُّ

َ
لََقْد  -: أ

ْن نََزْ�تَُها َوقَِد انْثََ� َطَرفَاَها، قَاَل ُعْرَوُة: 
َ
ُت، فَاَكَن اجلَْهَد أ

ْ
أ وََضْعُت رِْجِ� َعلَيِْه، ُ�مَّ َ�َمطَّ

ا قُِبَض  ْ�َطاهُ، فَلَمَّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَأ ُ إِيَّاَها رَُسوُل ا�َّ

َ
هل

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  فََسأ رَُسوُل ا�َّ

ْ�َط 
َ
لََها إِيَّاُه ُ�َمُر فَأ

َ
بُو بَْ�ٍر، َسأ

َ
ا قُبَِض أ ْ�َطاُه، فَلَمَّ

َ
بُو بَْ�ٍر فَأ

َ
َخَذَها ُ�مَّ َطلَبََها أ

َ
اهُ وََسلََّم أ

ْ�َط 
َ
َخَذَها، ُ�مَّ َطلَبََها ُ�ثَْماُن ِمنُْه فَأ

َ
ا قُِبَض ُ�َمُر أ ا قُِتَل ُ�ثَْماُن َوَ�َعْت إِيَّاَها، فَلَمَّ اُه إِيَّاَها، فَلَمَّ

، فَاَكنَْت ِعنَْدُه َحىتَّ قُِتَل  ِ�ْ�َ ِ ْ�ُن الزُّ ، َ�َطلَبََها َ�بُْد ا�َّ ٍّ  ].٣٩٩٨[رواه ابلخاری: » ِعنَْد آِل يلَعِ

شود که  دانیم، و از این حدیث دانسته می ھا را در بین خود از بھترین مالئکه می ز آنیعنی: ما نی -١
ھا در جنگ بدر اشتراک نموده  مالئکه در جنگ بدر اشتراک نموده بودند، و کسانی که از آن
 بودند، به سبب این اشتراک خود، دارای فضیلت خاص گردیدند.

اندکی خواب شدند، و چون از خواب بیدار  جر خدا در روایت ابن اسحاق آمده است که پیامب -٢
دھد، اینک  دھم که خدا ما را نصرت می بشارت میتو را  گفتند: ای ابوبکر سشدند برای ابوبکرپ

 جبرئیل لجام اسپش را گرفته و در سر غبار [لشکر] ایستاده است. 
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روایت است که گفت: روز جنگ بدر، با عبیده بن سعید بن  ساز زبیر -١٦٠٦
عاص مالقی شدم، و او آن چنان مسلح بود که به جز دو چشمش چیز دیگری از 

، او گفت: ابو ذات الکرش )١(شد، و کنیت او (ابو ذات الَکِرش) بود نمی جسمش دیده
 اید] من ھستم. [که شنیده

فرو بردم، و او ُمرد پایم را بر باالیش ام را در چشمش  بر او حمله کردم و نیزه
ام کج  نیزهام را از چشمش بیرون آوردم، دیدم که دو گوشۀ  گذاشتم و به قوت نیزه

 شده است.
از وی خواستند تا آن نیزه را [به طور عاریت] به ایشان بدھد، و او آن  جپیامبر خدا 

 دوباره آن را پس گرفت. وفات نمودند، جنیزه را برای ایشان داد، و چون پیامبر خدا 
] داد، و چون سآن را از وی طلبید، و او آن نیزه را برای [ابوبکر سبعد از آن ابوبکر

آن نیزه را از وی طلبید، و او آن را برای وی داد، و چون  سوفات نمود، عمر سابوبکر
آن را از وی طلبید و آن را برای  سوفات نمود، آن را پس گرفت، و باز عثمان سعمر

 ی داد.و
باقی ماند، عبدالله بن  لچون عثمان وفات نمود، آن نیزه در دست اوالد علی

 .)٢([در ھنگام خالفت خود] آن را طلبید، و تا وقتی که کشته شد، در نزد او بود سزبیر

ِع بِنِْت ُمَعوٍِّذ، -١٦٠٧
َ�يِّ ُ َ�نْهَ  َعِن الرُّ َّ انلَّيِبُّ  اريَِضَ ا�َّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه قَالَْت: َدَخَل يلَعَ

 ، فِّ �َْن بِادلُّ ، وَُجَو�ِْرَ�اٌت يرَْضِ ، فََجلََس ىلَعَ فَِرايِش َكَمْجِلِسَك ِم�ِّ َّ وََسلََّم َغَداَة بُِ�َ يلَعَ
ٍد. َ�َقاَل َ�نُْدْ�َن َمْن قُِتَل ِمْن آبَائِِهنَّ يَْوَم بَْدٍر، َحىتَّ قَالَْت َجاِرَ�ٌة: َوِ�ينَا نيَِبٌّ َ�ْعلَُم َما يِف غَ 

 ].٤٠٠١[رواه ابلخاری:  » َال َ�ُقوِ� َهَكَذا َوقُوِ� َما ُكنِْت َ�ُقوِل��َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: انلَّيِبُّ َص 
ذ -١٦٠٧ ع دختر ُمَعوَّ لد بن ذکوان] گفت: روایت است که [برای خا باز ُرَبَیّ

زدند و او صاف  دیره می نزدم آمدند، و دخترکانی جام پیامبر خدا  صبح روز عروسی

یا کالنی شکم یکی از َکِرش به مھنی (شکمبه) است، و شاید به سبب کالنی شکم این شخص، و  -١
 گفتند. اوالدش، و یا یکی از اجدادش او را (ابو ذات الکرش) می

به آثاری که بیانگر مفاخر اسالم بود، اعتنای  شو صحابه جشود که پیامبر خدا  از این دانسته می -٢
 خاص داشتند.
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ھا گفت: و در  کردند، تا اینکه یکی از آن پدرانم را که روز بدر کشته شده بودند یاد می
 داند. فردا را می بین ما پیامبری است که وقائع

 ھای دیگری که چنین مگو! بلکه به ھمان چیز«ند: برایش گفت جپیامبر خدا 
 .)١(»گفتی ادامه بده می

يِب  َ�نْ  -١٦٠٨
َ
ُ أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  َ�نُْه، َطلَْحَة ريَِضَ ا�َّ َوَ�َن قَْد َشِهَد بَْدًرا َمَع رَُسوِل ا�َّ

نَُّه قَاَل:
َ
ٌب َوَال ُصوَرة وََسلََّم، �

ْ
 ]. ٤٠٠٢[رواه ابلخاری: » َال تَْدُخُل الَمَالئَِ�ُة بَيْتًا ِ�يِه لَك

 درجنگ بدر اشتراک نموده بود، روایت جکه با پیامبر خدا  ساز ابوطلحه -١٦٠٨
که سگ و تصویر باشد، داخل  ۀمالئکه در خان«فرمودند:  جاست که گفت: پیامبر خدا 

 .)٢(»شوند نمی

ِ  َ�نْ  -١٦٠٩ ُ َ�نُْهَما،  َ�بِْد ا�َّ َمْت َحْفَصُة بِنُْت ُ�َمَر ِمْن  قَاَل ْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ َّ�
َ
تَ�

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَْد َشِهَد ُخنَيِْس بِْن  ْصَحاِب رَُسوِل ا�َّ
َ
، َوَ�َن ِمْن أ ْهِ�ِّ ُحَذافََة السَّ

اَن، َ�َعرَْضُت َعلَيِْه َحْفَصَة، َ�ُقلُْت:  َ بِالَْمِدينَِة، قَاَل ُ�َمُر: فَلَِقيُت ُ�ثَْماَن ْ�َن َ�فَّ
بَْدًرا، تُُو�ِّ

نَْ�ْحتَُك 
َ
، َ�َقاَل: قَْد بََدا إِْن ِشئَْت أ َايِلَ

َ
لَبِثُْت يل

ْمِري، فَ
َ
ْ�ُظُر يِف أ

َ
َحْفَصَة بِنَْت ُ�َمَر، قَاَل: َسأ

نَْ�ْحتَُك َحْفَصَة 
َ
بَا بَْ�ٍر، َ�ُقلُْت: إِْن ِشئَْت أ

َ
َج يَْوِ� َهَذا، قَاَل ُ�َمُر: فَلَِقيُت أ تََزوَّ

َ
ْن َال أ

َ
يِل أ

بُو بَْ�ٍر 
َ
وَْجَد ِم�ِّ ىلَعَ ُ�ثَْماَن، بِنَْت ُ�َمَر، فََصَمَت أ

َ
َّ َشيْئًا، فَُكنُْت َعلَيِْه أ فَلَْم يَرِْجْع إيِلَ

بُ 
َ
نَْ�ْحتَُها إِيَّاُه فَلَِقيَِ� أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَأ َايِلَ ُ�مَّ َخَطبََها رَُسوُل ا�َّ

َ
و بَْ�ٍر فَلَِبثُْت يل

َّ حِ  َْك؟ قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل: فَإِنَُّه َ�َقاَل: لََعلََّك وََجْدَت يلَعَ
َ

رِْجْع إيِل
َ
َّ َحْفَصَة فَلَْم أ َ� َعرَْضَت يلَعَ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيْ  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
�ِّ قَْد َعِلْمُت أ

َ
� 

َّ
َْك ِ�يَما َعَرْضَت، إِال

َ
رِْجَع إيِل

َ
ْن أ

َ
ِه لَْم َ�ْمنَْعِ� أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ھا جواز دارد، و کسانی که این کار را  و شندن صدای دیره آن ھا در عروسی، ) دیره زدن زن١ 

گویند: این کار اول اسالم مشروع بود و بعد از آن نسخ گردید، و گرچه دلیل  دانند، می ناجائز می
 محکمی بر این ادعای خود ندارند.

 ) دانستن علم غیب را نباید برای ھیچ مخلوقی نسبت داد.٢ 
روایت است که گفت: مراد از تصویر،  بسیر این حدیث از ابن عباسدر صحیح البخاری در تف -٢

 تمائیلی است که دارای روح باشد، و تفصیل این حدیث با احکام متعلق به آن قبال گذشت.

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٩٦

 ُ�
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َولَْو تََرَ�َها لََقبِلْتَُهاوََسلََّم قَْد َذَكَرَها، فَلَْم أ فيِْشَ رِسَّ رَُسوِل ا�َّ

ُ
» ْن ِأل

 ].٤٠٠٥[رواه ابلخاری: 
 سروایت است که گفت: خنیس بن حذافه سھمی باز عبدالله بن عمر -١٦٠٩

ینه بود، و در جنگ بدر اشتراک نموده بود، در مد جکه یکی از صحابۀ پیامبر خدا 
گفت که  سبود از وی بیوه ماند. عمر سوفات یافت، ھمسرش حفصه که دختر عمر

رفتم و حفصه را برایش پیشنھاد کردم [که به نکاح بگیرد]، گفت: در  سنزد عثمان
کنم، بعد از چند شبی که انتظار کشیدم، گفت: ترجیح دادم که در این  می موضوع فکر

 ھا ازدواج نکنم. وقت
مالقی شدم و گفتم: اگر خواسته باشی دخترم حفصه را  سوبکرگفت: با اب سعمر

دھم، او ھم سکوت کرد و در جوابم چیزی نگفت، و بر او نسبت به  برای تو به نکاح می
 .)١(بیشتر قھرم آمد سعثمان

او را از من خواستگاری نمودند، و او را  جچند شبی گذشت که پیامبر خدا 
 دادم. شان به نکاح برای

را برای من پیشنھاد کردی  لمرا دید و گفت: شاید ھنگامی که حفصه سابوبکر
 شده بودی؟ و من برایت چیزی نگفتم، از من آزرده

 گفتم: بلی.
نسبت به  جگفت: مانع جواب دادنم برای تو این بود که از تمایل پیامبر خدا 

، و را افشاء سازم جخبر داشتم، از این جھت نخواستم که راز پیامبر خدا  لحفصه
 .)٢(کردم کردند، من او را قبول می می اگر ایشان او را ترک

با اساس این رابطۀ قوی  سبا ھم دوستی و عالقۀ خاصی داشتند، و عمر بزیرا عمر وابوبکر -١
 د نخواھد کرد.پیشنھادش را ر سیقین داشت که ابوبکر

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) ھمان طوری که خواستگاری مرد از زن جواز دارد، خواستگاری زن و یا اولیای زن از مرد نیز ١ 

 جواز دارد، و در این کار عیبی برای زن و یا اولیای زن نیست.
 -نزدیکترین شخص برای او باشد ولو آنکه -) انسان نباید راز دوست خود را برای ھیچ کس٢ 

 افشاء سازد.
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ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  َ�نْ  -١٦١٠ ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ يِب َمْسُعوٍد ابَلْدرِيِّ ريَِضَ ا�َّ
َ
أ

ْلٍَة َكَفتَاه
َ

ُهَما يِف يل
َ
 ].٤٠٠٨[رواه ابلخاری: » وََسلََّم: اآلَ�تَاِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة ابَلَقَرِة، َمْن قََرأ

اگر «فرمودند:  جگفت: پیامبر خدا روایت است که  ساز ابو مسعود بدری -١٦١٠
 .)١(»کسی دوآیت آخر سورۀ (بقره) را در شب تالوت نماید، برایش کافی است

، َعِن  -١٦١١ ُ َ�نُْه َحِليِف  الِمْقَداَد ْ�َن َ�ْمٍرو الِكنِْديَّ ْن  ريَِضَ ا�َّ �ِبَِ� ُزْهَرَة، َوَ�َن ِممَّ
ِ  قَاَل قُلُْت َشِهَد بَْدًرا  ِ ل اِر  َعلَيِْه وََسلَّمَ  َص�َّ اهللاُ  َرُسوِل ا�َّ يَْت إِْن لَِقيُت رَُجًال ِمَن الُكفَّ

َ
َرأ

َ
أ

 َ، ِ ْسلَْمُت ِ�َّ
َ
يِْف َ�َقَطَعَها، ُ�مَّ الََذ ِم�ِّ �َِشَجَرٍة، َ�َقاَل: أ  فَاْ�تَتَلْنَا، فرََضََب إِْحَدى يََديَّ بِالسَّ

ْ�تُلُُه يَا رَُسو
َ
َ أ ْن قَال

َ
ِ َ�ْعَد أ  .؟َهاَل ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َال َ�ْقتُلْهُ   ِ إِنَُّه َ�َطَع إِْحَدى قَلْت  َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ : يَا رَُسوَل ا�َّ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َال َ�ْقتُلُْه،  ، ُ�مَّ قَاَل َذلَِك َ�ْعَد َما َ�َطَعَها؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ فَإِْن يََديَّ

ْن َ�ُقوَل لَكَِمتَُه الَّيِت 
َ
ِِه َ�بَْل أ

َ
تل ْن َ�ْقتُلَُه، َو�ِنََّك بَِمْ�ِ

َ
َِك َ�بَْل أ

َ
تل [رواه » قاَل  َ�تَلْتَُه فَإِنَُّه بَِمْ�ِ

 ].٤٠١٩ابلخاری: 
که ھم پیمان بنی زھره، و از کسانی است  )٢(ساز مقداد بن عمرو کندی -١٦١١

گفتم:  جکه به جنگ بدر اشتراک نموده بود، روایت است که گفت: برای پیامبر خدا 

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

�ِّهِ ٱلرَُّسوُل َءاَمَن ﴿ ) دو آیۀ اخیر سورۀ بقره این دو آیت است که١  نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ٓ أ  ۦبَِما

 تا آخر سوره. ﴾ٱلُۡمۡؤِمنُونَۚ وَ 
کند  که اگر کسی این دو آیت را در شب تالوت می ) معنی کافی بودن این دو آیت این است٢ 

شود، و یا اگر در نماز شب خود این  تالوت این آیت سبب حفاظت برای وی از شر انس و جن می
دو آیت را تالوت نماید، در قیام اللیل برایش کافی است، پس بنابراین حد اقل مقداری که باید در 

 د، مقدار ھمین دو آیت است.قیام اللیل بعد از سورۀ فاتحه خوانده شو
وی مقداد بن عمرو بن ثعلبۀ نھروانی کندی است، به حبشه و مدینۀ منوره ھجرت نمود، و در  -٢

غزوۀ بدر و در غزوات بعد از اشتراک ورزید، و از ھفت نفری است که در اول مسلمان شده بودند، 
موده است، شخص بلند اولین کسی است که سوار بر اسپ در جھاد فی سبیل الله اشتراک ن

روایت است که فرمودند: خداوند مرا به  جقامتی بود، و موھای انبوھی داشت، از پیامبر خدا 
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اگر با شخصی از کفار مالقی شدم، و با ھم به جنگ پرداختیم، و وی با شمشیر زد و 
برد، [اگر ھایم راقطع کرد، و بعد از آن از نزدم گریخت و به درختی پناه ب یکی از دست

رسول الله! آیا روا ام، یا  هجھت خدا مسلمان شدبعد از مسلط شدنم بر وی] بگوید که به 
 اش او را به قتل برسانم؟ است که بعد از این گفته

گفتم: یا رسول الله! او یکی از دو » او را به قتل مرسان«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 قطع کردن دستم گفته است. دستم را قطع کرده است، و این کلمه را بعد از

او را به قتل مرسان، اگر او را به قتل برسانی، او به مانند «فرمودند:  جپیامبر خدا 
تو است پیش از آنکه او را به قتل برسانی، و تو بمانند او ھستی پیش از آنکه او آن کلمه 

 .)١(»را گفته باشد

ُ َ�نْهُ  ُجبَْ�ِ بِْن ُمْطِعمٍ  َ�نْ  -١٦١٢ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  ريَِضَ ا�َّ
َ
، قَاَل: يِف أ

َساَرى بَْدٍر:
ُ
  أ

َ
تُُهْم هل

ْ
� [رواه » لَْو اَكَن الُمْطِعُم ْ�ُن َعِديٍّ َحيًّا، ُ�مَّ لَكََّمِ� يِف َهُؤالَِء انلَّتَْ�، لرََتَ

 ].٤٠٢٤ابلخاری: 
در مورد اسیران بدر  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ُجَبْیر بن ُمْطِعم -١٦١٢
ھا در نزدم شفاعت  بارۀ این خبیثبود و در ِعم بن َعِدی زنده میاگر ُمْط «فرمودند: 

 .)١(»ساختم ھا را آزاد می کردم و این کرد، شفاعت او را قبول می می

، به عمر ھفتاد بدوست داشتن چھار کس امر کرده است: علی، ومقداد ، و ابو ذر، و سلمان
 ).٤٥٥-٤٥٤/ ٣سالگی در سال سی وسه ھجری وفات یافت، (اإلصابه: 

 مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و  -١
این است که بعد از آنکه این شخص مسلمان شد مانند تو  ج) معنی این فرمودۀ پیامبر خدا ١ 

مسلمان معصوم الدمی است، و کشتنش روا نیست، و اگر او را به قتل برسانی، تو مثل او مباح 
، با این فرق که مباح الدم شوی، ھمچنانی که او پیش از مسلمان شدن مباح الدم بود الدمی می

بودن او پیش از مسلمان شدن، به جھت کفرش بود، و مباح الدم بودن تو در صورت به قتل 
 رساندن او، به جھت قصاص از تو است که مسلمانی را به غیر حق به قتل رسانیدی.

مر، این شود، ولو آنکه در ظاھر ا ) کسی که کلمۀ شھادت را بر زبان آورد حکم به اسالمش می٢ 
مسلمان شدنش روی مجبوریت باشد، زیرا قاعدۀ اساسی در اسالم این است که احکام دنیوی به 

گردد، و بواطن امور مربوط به خداوند متعال است که بندگان خود را  اساس امور ظاھری اجراء می
به اساس جھت باید  دانند، از این دھد، ولی بندگان چون نیت قلبی را نمی شان جزا، می طبق نیت

 ظاھر حکم نمایند.

 

                                                                                                                        



 ٩٩  غزوات :]۵۷[ کتاب

ريِ و -٧ نِي النَّضِ يثُ بَ دِ ولِ اهللاباب: حَ سُ هم بِرَ رِ دْ  ج غَ

 جها به پیامبر خدا  ]: قصۀ بنی النضیر و خیانت آن٧[ باب

ُ َ�نُْهَما، قَاَل: -١٦١٣ ْجَ� بَِ�  َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
َحاَرَ�ِت انلَِّضُ�، َوقَُر�َْظُة، فَأ

 َ قَرَّ قَُر�َْظَة َوَمنَّ َعلَيِْهْم، َحىتَّ َحاَرَ�ْت قَُر�َْظُة، َ�َقتََل رَِجال
َ
ُهْم، َوقََسَم �َِساَءُهْم انلَِّضِ�، َوأ

ُِقوا بِانلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 
َ
 َ�ْعَضُهْم حل

َّ
ْمَوالَُهْم َ�ْ�َ الُمْسِلِمَ�، إِال

َ
ْوالََدُهْم َوأ

َ
فَآَمنَُهْم  َوأ

ْجَ� َ�ُهوَد الَمِدينَِة لُكَُّهْم: بَِ� َ�يْنَُقاٍع، َوُهْم َرْهُط �َ 
َ
ْسلَُموا، َوأ

َ
ِ بِْن َسَالٍم، َوَ�ُهوَد بَِ� َوأ بِْد ا�َّ

 ].٤٠٢٨[رواه ابلخاری: » َحاِرثََة، َوُ�َّ َ�ُهوِد الَمِدينَةِ 
روایت است که گفت: قبیلۀ (بنی نضیر) و (بنی قریظه)  باز ابن عمر -١٦١٣

کوچ  ] بنی النضیر را از منطقهج[با مسلمانان] به جنگ بر خاستند، [پیامبر خدا 
 ھا را به حال خودشان وا گذاشتند. ر بنی قریظه منت نھاده و آندادند، و ب

ھا را کشتند،  تا اینکه بنی قریظه ھم به جنگ پر داختند، و ھمان بود که مردان آن
که نزد  ای ، مگر عده)٢(ھا را بین مسلمانان تقسیم نمودند ھا و اطفال و اموال آن و زن

 ھا مسلمان شدند. ھا را امان دادند، و آن آمدند و آن جپیامبر خدا 
و بقیۀ یھود مدینه را که عبارت از بنی قینقاع که از وابستگان عبدالله بن سالم 

 بودند، و یھود بنی حارثه و دیگر یھودان را از مدینه خارج ساختند.

ِ  هُ َ�نْ و« -١٦١٤ َق رَُسوُل ا�َّ ُ َ�نُْه، قَاَل: َحرَّ َْل بَِ�  ريَِضَ ا�َّ
َ

َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �
ُصولِهَ 

ُ
تُُموَها قَائَِمًة ىلَعَ أ

ْ
ْو تََر�

َ
لَْت: َما َ�َطْعتُْم ِمْن يِلنٍَة أ ا انلَِّضِ� َوَ�َطَع، َوِ�َ ابُلَو�َْرُة َ�َ�َ

ِبإِْذِن ا�َّ 
 ].٤٠٣١[رواه ابلخاری: » فَ

احسان کرده  جو سبب قبول کردن شفاعت (ُمْطِعم بن َعِدی) آن بود که ُمْطِعم برای پیامبر خدا  -١
از طائف برگشتند، کفار قریش بیش از پیش در پی آزارشان بر  جحضرت  بود، زیرا وقتی که آن

ایت خود گرفت، و فرزندان چھار را تحت حم جآمدند، در این وقت ُمْطِعم بن َعِدی پیامبر خدا 
 گانۀ خود را امر کرد که با اسلحۀ خود نزد بیت الله حاضر شوند، و از ایشان پاسداری نمایند.

به  جھا عھد و پیمان خود را شکسته و با پیامبر خدا  و این کار بعد از آن صورت گرفت که آن -٢
ھا از  ھا را بیست وپنج روز محاصره کردند، و چون آن آن ججنگ بر خاستند، و پیامبر خدا 

 رضایت دادند. جمحاصره به تنگ آمدند، به حکم پیامبر خدا 
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ھای بنی  نخلستان جخدا  امبرروایت است که گفت: پی بو از ابن عمر -١٦١٤
ھای منطقۀ (ُبَویَره) بود، و در  نضیر را آتش زدند و قطع کردند، و این ھمان نخلستان

آنچه را که از درختان قطع کردید و ﴿متعال نازل گردید:  ھمین مورد این قول خداوند
 . )١(﴾یا به حال خود ثابت نگھداشتید، به اذن خدا بود

ُ َ�نَْها،اَع�َِشَة  َ�نْ  -١٦١٥ ْزَواُج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  قَالَْت  ريَِضَ ا�َّ
َ
رَْسَل أ

َ
أ

ُ ىلَعَ رَُسوهِلِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  فَاَء ا�َّ
َ
ا أ َُه ُ�ُمنَُهنَّ ِممَّ نلْ

َ
يِب بَْ�ٍر، �َْسأ

َ
 أ

َ
فَُكنُْت  ُ�ثَْماَن إىِل

، َ�ُقلُْت  ُهنَّ رُدُّ
َ
نَا أ

َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَ  أ

َ
لَْم َ�ْعلَْمَن أ

َ
، أ َ َال َ�تَِّقَ� ا�َّ

َ
: أ يِْه وََسلََّم اَكَن َ�ُقوُل: لَُهنَّ

نَا َصَدقٌَة 
ْ
ٍد َص�َّ اُهللا َعلَيْ  -يُِر�ُد بَِذلَِك َ�ْفَسُه  -َال نُورَُث، َما تََر� ُ�ُل آُل ُ�َمَّ

ْ
ِه وََسلََّم إِ�ََّما يَأ

ْ�ُهنَّ  ا الَمالِ يِف َهذَ  ْخرَبَ
َ
 َما أ

َ
َم إِىل

ْزَواُج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ
َ
[رواه ابلخاری: » فَاْ�تََ� أ

٤٠٣٤.[ 
را  سعثمان جروایت است که گفت: ھمسران پیامبر خدا  لاز عائشه -١٦١٥
رسول ھشتم حصۀ میراث خود را از آنچه که خداوند برای  فرستادند و سنزد ابوبکر

 خود از طریق (َفیء) داده بود، مطالبه نمودند.
ترسید، مگر خبر  و من ایشان را از این طلب ممانعت کردم و گفتم: مگر از خدا نمی

شود، آنچه را  ترکۀ ما [پیامبران] میراث برده نمی«فرمودند:  می جندارید که پیامبر خدا 
از این سخن  جو مقصود پیامبر خدا  -گذاریم صدمه است،  که از خود به جا می

، چون از این چیز به »توانند می فقط از این مال خورده جآل محمد  -خودشان بودند
 .)٢(از مطالبۀ خویش خودداری نمودند جھا خبر دادم، ھمسران پیامبر خدا  آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھای  اند که قطع کردن درختان کفار و تخریب خانه جمھور علماء با استناد بر این حدیث گفته 

گوید: قطع  می /جمله امام اوزاعی ز دارد، ولی بعضی از علماء و از آنھا درحالت جنگ جوا آن
از این کار منع  سھای کفار مکروه است، زیرا ابوبکر صدیق کردن درختان و تخریب ساختمان

ھا روی ضرورت باشد، باکی  گوید: اگر قطع درختان و تخریب خان می /کرده بود، و و امام احمد
 رسد. تر به نظر می باشد، روا نیست، و البته ھمین قول موجه ندارد، ولی اگر بدون ضرورت

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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اند صدقه است، و اینکه  شوند، و آنچه را که از خود به جا گذاشته انبیاء الله میراث برده نمی 
شوند،  مانند ھر فرد دیگری از افراد امت میراث برده می جھا بر این نظر اند که پیامبر خدا  بعضی

ھا  چه دالیلی که این گروه داشتند نیز مناقشه و رد گردید، و از جملۀ ادلۀ آن قبال گذشت، چنان
یرثنی ﴿فرماید:  می ÷ھا این قول خداوند متعال است که از قول زکریا ترین دلیل آن بلکه قوی

از خداوند خواست تا برایش فرزندی  ÷: درصورتی که زکریاگویند ، و می﴾ویرث من آل یعقوب
بدھد که از وی و از آل یعقوب میراث ببرد، و خداوند دعایش را مستجاب نمود، پس چه مانعی 

 نیز میراث برده شوند؟ و از این اعتراض قبال به تفصیل جواب دادیم. جدارد، که پیامبر خدا 
مھم دیگری غیر از آنچه که قبال در رد استدالل به این  به نکتۀ بسیار /و در اینجا امام عینی 

گوید که مراد از این میراث، میراث بردن علم و نبوت است،  کند، و می آیۀ کریمه گفتیم، اشاره می
بود، خود زکریا باید از آل یعقوب میراث  نه میراث بردن مال، زیرا اگر مراد میراث بردن مال می

ھا از فرزندش نزدیکتر است، و طوری که در علم میراث معلوم  و به آنبرد، نه فرزندش، زیرا ا می
برد، مثال: تا وقتی که فرزند  است، تا وقتیکه قوم نزدیک وجود داشته باشد، قوم بعدی میراث نمی

برد، و  برد، و تا وقتی که برادر وجود داشته باشد، برادر زاده میراث نمی باشد، نواسه میراث نمی
 اری از حاالت دیگر.ھمچنین در بسی

آٔیۀ دیگری که شاید در این زمینه به آن استدالل کنند، این قول خداوند متعال است که  

ۖ َوَورَِث ُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ ﴿ فرماید: می ، یعنی: سلیمان از داود علیھما السالم میراث برد، و سلیمان ﴾ۥَد
از ایشان  جی کریم محمد مصطفی فرزند داود علمھما السالم بود، و در این صورت چرا اوالد نب

 میراث نبرند.
گوید که مراد از این میراث میراث بردن مللک و  امام ابن کثیر در تفسیر این آیۀ کریمه چنین می

 نبوت است، نه میراث
به این  ÷از بین دیگر اوالد داود ÷بود، سلیمان بردن مال، زیرا اگر مراد میراث بردن مال می

فرزندان زیادی بود، زیرا وی  ÷یافت، و طوری که معلوم است، برای داود امر اختصاص نمی
 †شود که مراد از آن وراثت مللک و مال است، زیرا انبیاء (صد) زن داشت، پس معلوم می

راث شوند، و پیامبر خدا از این چیز خبر داده و فرموده بودند که ما گروه انبیاء می میراث برده نمی
 کنیم، صدقه است. شویم، آنچه را که ترک می برده نمی

و دلیل مھم دیگر بر آینکه مراد از میراث بردن میراث مللک نبوت است نه میراث مال، این است 
بود، حاجتی و فائدۀ به ذکر آن نبود، زیرا ھر فرزندی از پدرش  که اگر مراد میراث بردن مال می

این امر به طور مشخص بیان  ÷که در اینجا، و یا در مورد زکریابرد، پس چه الزم بود  میراث می
داشت پس  وجود می †ءگردد، و اگر سبب خاصی در مورد تاکید بر میراث بردن نسبت به انبیا

 شد، والله تعالی اعلم.  گردید و بر آن تاکید می مسئله میراث ذکر می †باید در مورد ھمۀ انبیاء
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فِ  -٨ َ عْبِ بِن األَرشْ  باب: قتلُ كَ

 بن اشرف]: [کشته شدن] کعب ۸باب [

ُ َ�نُْهَما،  َ�نْ  -١٦١٦ ِ ريَِضَ ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه قَاَجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ ُل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ُد ْ�ُن َمْسلََمَة َ�َقاَل: يَا  وََسلََّم: ُ، َ�َقاَم ُ�َمَّ

َ
َ َورَُسوهل رْشَِف، فَإِنَُّه قَْد آَذى ا�َّ

َ
َمْن ِلَكْعِب بِْن األ

ْ�تُلَُه؟ قَاَل: َ�َعمْ رَ 
َ
ْن أ

َ
ِبُّ أ

ُ
حت

َ
، أ ِ ُد ْ�ُن ُسوَل ا�َّ تَاُه ُ�َمَّ

َ
قُوَل َشيْئًا، قَاَل: قُْل، فَأ

َ
ْن أ

َ
َذْن يِل أ

ْ
، قَاَل: فَأ

 
َ
تَيْتَُك أ

َ
َا َصَدقًَة، َو�ِنَُّه قَْد َ�نَّانَا َو�ِ�ِّ قَْد أ

َ
نل

َ
ْستَْسِلُفَك، َمْسلََمَة َ�َقاَل: إِنَّ َهَذا الرَُّجَل قَْد َسأ

 
َ

ْن نََدَعُه َحىتَّ َ�نُْظَر إِىل
َ
ِبُّ أ

ُ
بَْعنَاُه، فََال � ََملُّنَُّه، قَاَل: إِنَّا قَِد ا�َّ ِ تلَ يًْضا َوا�َّ

َ
ٍء قَاَل: َوأ يِّ يَشْ

َ
 أ

ْو وَ 
َ
ْن �ُْسِلَفنَا وَْسًقا أ

َ
رَْدنَا أ

َ
نُُه، َوقَْد أ

ْ
ٍء َ�َقاَل: َ�َعِم، ارَْهنُوِ�  ْسَقْ�ِ يَِصُ� َشأ يَّ يَشْ

َ
، قَالُوا: أ

مْجَُل الَعَرِب، قَاَل: 
َ
نَْت أ

َ
تُِر�ُد؟ قَاَل: ارَْهنُوِ� �َِساَءُ�ْم، قَالُوا: َكيَْف نَْرَهنَُك �َِساَءنَا َوأ

َحُدُهْم، َ�يَُقاُل: ُرِهَن بِوَسْ 
َ
ْ�نَاَءنَا، فَيَُسبُّ أ

َ
ْ�نَاَءُ�ْم، قَالُوا: َكيَْف نَْرَهنَُك أ

َ
ْو فَارَْهنُوِ� أ

َ
ٍق أ

ًْال َوَمَعُه 
َ

ِ�يَُه، فََجاَءُه يل
ْ
ْن يَأ

َ
َمَة فََواَعَدُه أ

ْ َّ
، َهَذا اَعٌر َعلَيْنَا، َولَِكنَّا نَْرَهنَُك الأل بُو نَائِلََة، وَْسَقْ�ِ

َ
أ
ُ امْ  ِْهْم، َ�َقالَْت هلَ

َ
َل إيِل  احِلْصِن، َ�َ�َ

َ
ُخو َكْعٍب ِمَن الرََّضاَعِة، فََداَعُهْم إىِل

َ
ْ�َن َوُهَو أ

َ
تُُه: أ

َ
َرأ

ُد ْ�ُن َمْسلَمَ  اَعَة؟ َ�َقاَل إِ�ََّما ُهَو ُ�َمَّ ُْرُج َهِذهِ السَّ بُو نَائِلََة،ختَ
َ
يِخ أ

َ
ْسَمُع َصْوتًا  إِ�َّ  قَالَْت: َة، َوأ

َ
أ

بُو
َ
ُد ْ�ُن َمْسلََمَة َورَِضييِع أ يِخ ُ�َمَّ

َ
ُم، قَاَل: إِ�ََّما ُهَو أ نَُّه َ�ْقُطُر ِمنُْه ادلَّ

َ
نَائِلََة إِنَّ الَكِر�َم لَْو  َك�

ُد �ُْن َمْسلََمةَ  َجاَب، قَاَل: َوُ�ْدِخُل ُ�َمَّ
َ َ
 َطْعنٍَة بِلَيٍْل أل

َ
ْ�ِ  ُديِعَ إىِل

بُو يف رواية:  –َمَعُه رَُجلَ
َ
أ

وٍْس، َوَ�بَّاُد �ْ 
َ
، َواحلَارُِث ْ�ُن أ ،َعبِْس ْ�ُن َجرْبٍ إِ�ِّ قَائٌِل �َِشَعِرهِ  ُن �رِْشٍ

َ�َقاَل: إَِذا َما َجاَء فَ
ُ�مْ  ِشمُّ

ُ
ًة: ُ�مَّ أ ُ�وُه، َوقَاَل َمرَّ ِسِه، فَُدونَُ�ْم فَارْضِ

ْ
ْ�تُُموِ� اْستَْمَكنُْت ِمْن َرأ

َ
إَِذا َرأ

ُه، فَ َشمُّ
َ
، فَأ

يِب، َ�قَ  ًحا َوُهَو َ�نَْفُح ِمنُْه ِر�ُح الطِّ ِْهْم ُمتَوَشِّ
َ

َل إيِل ْطيََب، َ�َ�َ
َ
ْي أ

َ
يُْت اَكيلَْوِم ِر�ًا، أ

َ
اَل: َما َرأ

 
َ
ْ�َطُر �َِساِء الَعَرِب َوأ

َ
ُشمَّ  :َ�َقاَل  ْ�َمُل الَعَرِب،َوقَاَل َ�ْ�ُ َ�ْمٍرو: قَاَل: ِعنِْدي أ

َ
ْن أ

َ
َذُن يِل أ

ْ
تَأ

َ
أ

 
ْ
تَأ

َ
ْصَحابَُه، ُ�مَّ قَاَل: أ

َ
َشمَّ أ

َ
ُه ُ�مَّ أ َسَك؟ قَاَل: َ�َعْم، فََشمَّ

ْ
ا اْستَْمَ�َن َرأ َذُن يِل؟ قَاَل: نَعْم، فَلَمَّ

وه ْخرَبُ
َ
تَُوا انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَأ

َ
[رواه ابلخاری: » ِمنُْه، قَاَل: ُدونَُ�ْم، َ�َقتَلُوُه، ُ�مَّ أ

٤٠٣٧.[ 

 



 ١٠٣  غزوات :]۵۷[ کتاب

کیست «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -١٦١٦
ب بن اشرف را بر عھده بگیرد؟ زیرا او خدا و رسولش را اذیت کرده که موضوع کع

 .)١(»است
خواھید که او را به قتل  بر خاست و گفت: یا رسول الله! آیا می سمحمد بن َمَسَلَمه

 برسانم؟ 
 ».بلی«فرموند: 

 گفت: پس برایم اجازه بدھید [که حیلۀ به کار ببرم] و چیزی [برایش] بگویم.
 .»بگو«فرمودند: 

و گفت: این شخص [یعنی: پیامبر  نزد کعب بن اشرف رفت سمحمد بن مسلمه
ام تا از تو  طلبد، و ما را به مشکالت مواجه ساخته است، آمده از ما صدقه می] جخدا 

 قرض بگیرم.
ملول ھم خواھید  کعب گفت: به خدا سوگند است که عالوه بر آن، از وی خسته و

 شد.
خواھیم به ھمین  ایم، و نمی گفت: حاال از وی متابعت کرده سمحمد بن مسلمه

کشیم تا ببینیم که کارش به کجا  می زودی او را ترک نمائیم، بلکه چیزی انتظار
خواھیم این است که یک یا دو (َوسق) خرما برای ما قرض  کشد؟ و چیزی که می می

 .)٢(بدھی
 گفت: خوب است ولی باید برایم گروی بدھید.

 خواھی؟ چه گروی میگفتند: 
 ھای خود را نزدم گرو بگذارید. گفت: زن

 ھای خود توانیم زن گفتند: در حالی که تو زیباترین جوانان عرب ھستی، چگونه می
 را نزدت گرو بگذاریم؟ 

 ھای خود را نزدم گرو بگذارید. گفت: پس بچه

را  جسرود، و در شعر خود پیامبر خدا  بنی قریظه بود، و شعر می کعب بن اشرف شخصی از یھود -١
 نمود. کرد، و مشرکین را بر علیه مسلمانان تحریک می ھجو می

) کیلو گرام است، بنابراین ٦٤٠/٣) صاع، و ھر صاع به وزن فعلی مساوی (٦٠ھر وسق مساوی ( -٢
 شود. ) کیلو گرام می٢١٨/ ٤ھر (وسق) مساوی (

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ١٠٤

نه داده و طعھا  ھای خود را نزدت گرو بگذاریم، فردا کسی به آن گفتند: اگر بچه
گوید: تو بودی که درمقابل یک یا دو (وسق) خرما به گرو داده شده بودی؟ و این  می

دھیم، و با او  ھای خود را برایت به گرو می برای ما ننگ و عار است، ولی اگر اسلحه
 ھا را بیاورد. وعده گذاشت که برود و اسلحه

ھا را به  آمد، کعب آن که برادر رضاعی کعب بن اشرف بود سشب ھمراه ابو نائله 
 اش طلبید و نزدشان آمد. داخل قلعه

 روی؟  زن کعب برایش گفت: در این وقت شب کجا می
 گفت: او محمد بن مسلمه و برادرم ابونائله است.

 چکد. شنوم که گویا از آن خون می زنش گفت: من صدائی را می
ابونائله است، آدم ام  گفت: [کسی نیست] برادرم محمد بن مسلمه و برادر رضاعی

کند، و کعب بن  با مروت اگر به شب از وی خواسته شود که به دم تیغ برود، قبول می
 اشرف گفت: محمد بن مسلمه دو نفر را با خود به قصر داخل کند.

ه ک] سه نفر بودند سمسلمه گری آمده است که [ھمراھان محمد بنو در روایت دی
 (ابو عبس ابن جبر) و (حارث بن اوس)، و (عباد بن ِبشر). :عبارت بودند از

ھا گفت: وقتی که کعب بن اشرف بیاید، من موھایش را  محمد بن مسله برای آن
بویم، و چون دیدیدکه سرش را محکم گرفتم، به او حمله کنید و کارش  گیرم و می می

ه به ھمراھانش و در روایت دیگری آمده است[که محمد بن مسلم -را یکسره نمائید
 -دھم گفت]: بعد از اینکه من موھایش را بوئیدم نوبت بوئیدن را به شما می

شد، از  ھای فاخر درحالی که بوی عطر از وی به ھوا پراکنده می کعب با لباس
] گفت: تا حاال چنین بوی سھا آمد، [محمد بن مسلمه قصرش پایین شد و نزد آن

 خوشی را ندیده بودم. 
 ترین زنان عرب است. ترین و خوشبوی کامل کعب گفت: زنم

 دھی سرت را ببویم؟  می برایش گفت: اجازه سمحمد بن مسلمه
سرش را بویید، و نوبت بوئیدن را به  سگفت: بلی، ھمان بود که محمد بن مسلمه

 دھی [که یکبار دیگر سرت را ببویم]؟ رفقایش داد، باز برایش گفت: آیا اجازه می
 گفت: بلی.

 



 ١٠٥  غزوات :]۵۷[ کتاب

را محکم گرفت، به رفقایش گفت: نزدیک شوید [که فرصت تان است]، چون سرش 
از واقعۀ کشته شان [ آمدند، و برای جھا او را کشتند، بعد از آن نزد پیامبر خدا  و آن

 .)١(خبر دادند ]شدن کعب بن اشرف

بْ  -٩ افعٍ عَ تْلِ أَيبِ رَ يقِ دِ اهللاباب: قَ قَ يقويقال سالم بن أَيب احلُ  ، بْنِ أَيبِ احلُ  قَ

 قالُحَقیق، و یا سالم بن ابی الُحَقی]: کشته شدن ابو رافع عبدالله بن ابی ۹باب [

ُ َ�نْهُ  -١٦١٧ ِ ريَِضَ ا�َّ اِء ا�َّ يِب  َعِن الرَبَ
َ
 أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم إىِل قَاَل: َ�َعَث رَُسوُل ا�َّ

 ِ َر َعلَيِْهْم َ�بَْد ا�َّ مَّ
َ
نَْصاِر، فَأ

َ
 ِمَن األ

ً
بُو َرافٍِع يُؤِْذي اَرافٍِع ايلَُهوِديِّ رَِجاال

َ
ْ�َن َعِتيٍك، َوَ�َن أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َو�ُعِ  ا َدنَْوا  ُ� َعلَيِْه، َوَ�َن يِف رَُسوَل ا�َّ رِْض احِلَجاِز، فَلَمَّ
َ
ُ بِأ

َ
ِحْصٍن هل

ْصَحابِِه: اْجِلُسوا 
َ
ِ ِأل ْمُس، َوَراَح انلَّاُس �رَِسِْحِهْم، َ�َقاَل َ�بُْد ا�َّ ِمنُْه، َوقَْد َغَر�َِت الشَّ

اِب، لَعَ  ٌف لِلْبَوَّ ْ�بََل َحىتَّ َدنَا ِمَن ابَلاِب، ُ�مَّ َماَكنَُ�ْم، فَإِ�ِّ ُمنَْطِلٌق، َوُمتَلَطِّ
َ
ْدُخَل، فَأ

َ
ْن أ

َ
�ِّ أ

: إِْن كُ  ِ اُب، يَا َ�بَْد ا�َّ نَُّه َ�ْقيِض َحاَجًة، َوقَْد َدَخَل انلَّاُس، َ�َهتََف بِِه ابَلوَّ
َ
َع بِثَْو�ِِه َك�

نَْت َ�َقنَّ
ْغِلَق 

ُ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
ْن تَْدُخَل فَاْدُخْل، فَإِ�ِّ أ

َ
ا َدَخَل انلَّاُس  تُِر�ُد أ ابَلاَب، فََدَخلُْت فََكَمنُْت، فَلَمَّ

َخْذُ�َها، َ�َفتَْحُت 
َ
قَايِلِد فَأ

َ
 األ

َ
اَغيِلَق ىلَعَ َوتٍَد، قَاَل: َ�ُقْمُت إىِل

َ
ْغلََق ابَلاَب، ُ�مَّ َعلََّق األ

َ
أ

 ُ
َ

بُو َرافٍِع �ُْسَمُر ِعنَْدُه، َوَ�َن يِف َعَاليِلَّ هل
َ
ْهُل َسَمِرهِ َصِعْدُت ابَلاَب، َوَ�َن أ

َ
ا َذَهَب َ�نُْه أ ، فَلَمَّ

َّ ِمْن َداِخٍل، قُلُْت: إِِن الَقْوُم نَِذُروا يِب لَْم َ�ْلُ  ْغلَْقُت يلَعَ
َ
ِْه، فََجَعلُْت لُكََّما َ�تَْحُت بَابًا أ

َ
ُصوا إيِل

إَِذا ُهَو يِف َ�يٍْت مُ 
ِْه، فَ

َ
ْ�تُلَُه، فَاْ�تََهيُْت إيِل

َ
َّ َحىتَّ أ ْ�َن ُهَو ِمَن إيِلَ

َ
ْدِري أ

َ
، َال أ ْظِلٍم وَْسَط ِ�يَاهِلِ

 
َ
يِْف َوأ َ�ًة بِالسَّ ُ�ُه رَضْ رْضِ

َ
وِْت فَأ َْو الصَّ

َ
ْهَو�ُْت �

َ
بَا َرافٍِع، قَاَل: َمْن َهَذا؟ فَأ

َ
نَا ابَليِْت، َ�ُقلُْت: يَا أ

ْ�نَيُْت َشيْئًا، وََصاَح، فََخرَْجُت ِمَن ابَليِْت، فَ 
َ
ِْه، َدِهٌش، َ�َما أ

َ
ْمُكُث َ�ْ�َ بَِعيٍد، ُ�مَّ َدَخلُْت إيِل

َ
أ

َ�ِ� َ�بُْل  َك الَو�ُْل، إِنَّ رَُجًال يِف ابَليِْت رَضَ مِّ
ُ
بَا َرافٍِع؟ َ�َقاَل: ِأل

َ
وُْت يَا أ َ�ُقلُْت: َما َهَذا الصَّ

ْ�تُلُْه، ُ�مَّ وََض 
َ
َنَتُْه َولَْم أ

ْ
خث

َ
َ�ًة أ ُ�ُه رَضْ رْضِ

َ
يِْف، قَاَل: فَأ َخَذ بِالسَّ

َ
يِْف يِف َ�ْطنِِه َحىتَّ أ ْعُت ِظبََة السَّ

 َدرََجٍة 
َ

بَْواَب بَابًا بَابًا، َحىتَّ اْ�تََهيُْت إىِل
َ
ْ�تَُح األ

َ
�ِّ َ�تَلْتُُه، فََجَعلُْت أ

َ
ُ، يِف َظْهِرهِ، َ�َعَرفُْت �

َ
هل

رِْض، فَ 
َ
 األ

َ
�ِّ قَِد اْ�تََهيُْت إىِل

َ
َرى �

ُ
نَا أ

َ
ْلٍَة ُمْقِمَرٍة، فَانَْ�رَسَْت فَوََضْعُت رِْجِ�، َوأ

َ
َوَ�ْعُت يِف يل

ْخُرُج اللَّيْلََة َحىتَّ 
َ
َسايِق َ�َعَصبْتَُها بِِعَماَمٍة، ُ�مَّ اْ�َطلَْقُت َحىتَّ َجلَْسُت ىلَعَ ابَلاِب، َ�ُقلُْت: َال أ

 ه در ربیع األول سال سوم ھجری صورت گرفت.و این واقع -١
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وِر، َ�قَ  يُك قَاَم انلَّايِع ىلَعَ السُّ ا َصاَح ادلِّ َ�تَلْتُُه؟ فَلَمَّ
َ
ْعلََم: أ

َ
ْهِل أ

َ
بَا َرافٍِع تَاِجَر أ

َ
ْ�ىَع أ

َ
اَل: أ

 انلَّ 
َ

بَا َرافٍِع، فَاْ�تََهيُْت إىِل
َ
ُ أ ْصَحايِب، َ�ُقلُْت: انلََّجاَء، َ�َقْد َ�تََل ا�َّ

َ
 أ

َ
يِبِّ احِلَجاِز، فَاْ�َطلَْقُت إىِل

ْ�تُُه، َ�َقاَل:َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ  �ََّها لَْم فَبََسطْ  ا�ُْسْط رِْجلََك  لََّم فََحدَّ
َ
ُت رِْجِ� َ�َمَسَحَها، فََك�

ْشتَِكَها قَط
َ
 ].٤٠٣٩[رواه ابلخاری: » أ

کسانی را از انصار به طرف  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز براء -١٦١٧
ھا امیر مقرر نمودند،  بر آن را س)، و (عبدالله بن َعِتْیک)١(ابورافع یھودی فرستادند

کرد، و مردم را بر علیه ایشان تحریک و کمک  ا اذیت میر جابورافع پیامبر خدا 
 کرد. ، وی در قلعۀ در سرزمین حجاز، زندگی می)٢(کرد می

[گروھی که به این کار ماموریت یافته بودند]، ھنگام غروب آفتاب به نزدیک 
آوردند، عبدالله به ھمراھان  ھا می ، و مردم مواشی خود را از چراگاهاش رسیدند قلعه

روم و با دربان به لطف و مالیمت سخن  فت: شما ھینجا بنشینید، و من میخود گ
 زنم، شاید بتوانم که داخل [قلعه] شوم. می

اش را به سرش پیچید و طوری  و ھمان بود که آمد و نزدیک دروازه رسید، و جامه
کند، مردمان داخل شدند، و دربان به وی صدا  وا نمود کرد که گویا قضای حاجت می

خواھم که  خواھی داخل شوی زودتر داخل شو، زیرا می ه ای بندۀ خدا! اگر میزد ک
 دروازه را ببندم.

گوید]: من داخل شدم و در جایی کمین نمودم، چون ھمۀ مردم  می س[عبدالله
دربان در را بست، و کلیدھا را بر میخی آویزان کرد، من کلیدھا را  داخل شدند

 برداشتم و در را باز کردم.
گفتند، و اطاقش در باال خانۀ او  رافع [شب نشینی داشت] و برایش افسانه میابو 

بود، ھنگامی که ھم نشینانش رفتند، به طرف اطاقش باال شدم، و ھر دری را که باز 

م بن ابی الحقیق بود، و  طوری که محمد بن اسحاق صاحب (المغازی) می -١ گوید: نام ابو رافع، َسالَّ
سالم بر وزن عالم، به تشدید الم است، و ابو رافع در خیبر به قریۀ (عنزه) سکونت داشت، و 

 باشد. (عنزه) درطرف شمال شرق مدینه می
و ھمین ابو رافع بود که احزاب را در غزوۀ خندق بر علیه مسلمانان تحریک نمود، و با مشرکینی  -٢

که از مکه آمده بودند، ھمدست ساخت، و مال بسیاری را در اختیار بنی قطفان گذاشت تا بر علیه 
 مسلمانان بجنگند.

 

                                                 



 ١٠٧  غزوات :]۵۷[ کتاب

بستم، زیرا با خود گفتم: اگر مردم از  شدم، آن را از داخل می کردم چون داخل می می
 کشم به من رسیده نتوانند.آمدنم خبر شوند تا وقتی که او را ب

بود، چون جای او را  اش آمدم تا نزدش رسیدم، او درخانۀ تاریکی بین اھل خانواده
توانستم، صدا زده و گفتم: ای ابا رافع! گفت: این کیست؟  درخانه مشخص کرده نمی

به طرف صدا دویدم و ضربۀ شمشیرم را فرود آوردم، چون سراسیمه بودم کاری کرده 
و او فریاد کشید، و من از خانه بیرون شدم، و درجای نه بسیار دوری منتظر  نتوانستم،

 ماندم.
ام] از  کردم که گویا به کمکش آمده دو باره به خانه داخل شدم[و طوری وانمود می

 وی پرسیدم: ای ابا رافع! این چه آوازی بود؟
ن حمله گفت: وای بر مادرت! پیشتر از تو شخصی در داخل خانه با شمشیر به م

درآوردم، و چون به این نمود، در این وقت با شمشیر به وی حمله نمودم و او را از پا 
چنان فرو  حمله کارش یکسره نشد، دوباره سر شمشیر را در شکمش گذاشتم و آن

 ام. بردم که از پشتش بیرون شد، و در این وقت متیقن شدم که او را کشته
رھا یکی بعد از دیگری نمودم، تا به نردبان [از آنجا برگشتم] و شروع به گشودن د

ر که د ام، و ھمان بود کردم که به زمین رسیده رسیدم، پایم را گذاشتم و من گمان می
مھتابی به زمین افتادم و ساق پایم شکست، پایم را به دستاری بستم، بعد از آن  شب

ام بیرون  را کشتهرفتم و نزدیک دروازه نشستم و با خود گفتم: تا متیقن نشوم که او 
 نخواھم شد.

ھنگامی که خروس بانگ بر آورد، ناعی بر باالی دیوار باال شد و گفت: خبر مرگ ابو 
رسانم، در این وقت نزد رفقایم رفتم و گفتم:  رافع تاجر حجاز را به اطالع شما می

 بشتابید، خداوند ابو رافع را به ھالکت رسانید.
پایت را «شان قصه کردم، فرمودند:  را برایآمدم و ما جری  جنزد پیامبر خدا 

پایم را دراز کردم و آن را مسح نمودند، بالفور آن چنان خوب شد که گویا »! درازکن
 اصال تکلیفی نداشتم.

 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ١٠٨

دٍ  -١٠ ةِ أُحُ وَ زْ  باب: غَ

 ]: غزوۀ ُاُحد۱۰[ باب

ُ َ�نُْهَما، قَاَل: قَاَل رَُجٌل لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  َ�نْ  -١٦١٨ ِ ريَِضَ ا�َّ َجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ
نَا؟ قَاَل:

َ
ْ�َن أ

َ
يَْت إِْن قُِتلُْت فَأ

َ
َرأ

َ
ُحٍد أ

ُ
ىَق َ�َمَراٍت يِف يَِدهِ، ُ�مَّ قَاتََل َحىتَّ  وََسلََّم يَْوَم أ

ْ
ل
َ
يِف اجلَنَِّة فَأ

 ].٤٠٤٦[رواه ابلخاری: » قُِتَل 
روایت است که گفت: شخصی در روز جنگ  باز جابر بن عبدالله -١٦١٨

حد) برای پیامبر خدا 
ُ
گفت: برایم بگوئید که اگر من کشته شوم در کجا خواھم  ج(أ

 بود؟
، آن شخص خرماھایی را که در دست داشت انداخت و به »در بھشت«فرمودند: 

 .)١(اد تا کشته شدجنگ پرداخت، و به جنگ ادامه د

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ل سال سوم ھجری واقع گردید، تعداد مشرکین در این جنگ سه ھزار نفر ) غزوۀ (أحد) در شوا١ 

ھا خالد بن ولید، و درطرف چپ  بود، دو صد اسپ و صد تیرانداز داشتند، درطرف راست لشکر آن
آن عکرمه بن ابی جھل قرار داشت، تعداد مسلمانان ھفت صد نفر بود، و دو اسپ داشتند، یکی 

سپ ابو برده بن نیاز، در این جنگ از مسلمانان ھفتاد نفر به و دیگری ا جاسپ پیامبر خدا 
بود، و در  ججمله سیدالشھدا، حمزه بن عبدالمطلب عم پیامبر خدا  شھادت رسیدند، که از آن

شان به شھادت رسید، و خون بر  زخمی شد، و دندان مبارک جاین جنگ بود که روی پیامبر خدا 
 شان جاری گردید. روی مبارک

روایت مسلم آمده است که این شخص گفت: تا وقتی که این خرماھا را بخورم وزنده باشم، ) در ٢ 
 زندگانی بسیار درازی است، و ھمان بود که خرما ھارا انداخت، و به جنگ ادامه داد تا کشته شد.
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ن َ�ۡفَشَ� وَ ﴿ باب: -١١
َ
آ�َِفَتاِن ِمنُ�ۡم أ ُ إِۡذ َهمَّت طَّ ۗ  ٱ�َّ  ﴾...َوِ�ُُّهَما

آن زمانی را بیاد آور که دو گروه از شما قصد داشتند که از جهاد دست ﴿ ]:١١باب [
 ﴾بکشند...

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  َ�نْ  -١٦١٩ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: َرأ يِب َوقَّاٍص ريَِضَ ا�َّ

َ
َسْعِد بِْن أ

ْ�تُهُ 
َ
َشدِّ الِقتَاِل َما َرأ

َ
ُحٍد، َوَمَعُه رَُجَالِن ُ�َقاتَِالِن َ�نُْه، َعلَيِْهَما ِ�يَاٌب �ِيٌض، َكأ

ُ
َما وََسلََّم يَْوَم أ

 ].٤٠٥٤ [رواه ابلخاری:» َ�بُْل َوَال َ�ْعدُ 
(أحد) دو نفر روایت است که گفت: در روز جنگ  سعد بن ابی وقاصاز س -١٦١٩

بودند، و به شدت از ایشان دفاع  جھای سفید ھمراه پیامبر خدا  را دیدم که با لباس
 .)١(کردند، و این دو نفر را نه پیش از آن روز دیده بودم، و نه بعد از آن می

ُ َ�نْهُ و َ�نُْه « -١٦٢٠ ُحٍد، قَاَل  ريَِضَ ا�َّ
ُ
: َ�ثََل يِل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِكنَاَ�تَُه يَْوَم أ

 ِّ�
ُ
يِب َوأ

َ
 ].٤٠٥٥[رواه ابلخاری: » َ�َقاَل اْرِم فَِداَك أ

در روز  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از سعد بن ابی وقاص -١٦٢٠
و مادرم فدای  تیر بینداز! پدر«ا برایم گشوده و فرمودند: جنگ أحد تیردان خود ر

 .)٢(»تو

و در صحیح مسلم آمده است که این دو نفر جبرئیل و میکائیل علیھما السالم بودند، و از این  -١
شود که اشتراک مالئکه در جنگ، خاص به غزوۀ بدر نبود، بلکه در غزوات دیگری نیز  انسته مید

 اشتراک نموده بودند.
در زبان عرب، عبارت (پدر و مادرم فدای تو باد) بیانگر نھایت خوشی و رضایت از کسی است که  -٢

موافق آرزوی پیامبر دھد، و چون سعد  کاری را موافق آرزوی شخص گویندۀ این کالم انجام می
ات بسیار  اند که از تیراندازی برای سعد گفته جکرد، گویا پیامبر خدا  تیراندازی می جخدا 

 ات ادامه بده. خوشحال و راضی ھستم، به تیر ندازی

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ١١٠

ۡمرِ لَۡيَس لََك ِمَن ﴿ باب: -١٢
َ
ۡو ُ�َعذِّ  ٱۡ�

َ
ۡو َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

َ
ٌء أ   ﴾َ�ُهۡم فَإِ�َُّهۡم َ�ٰلُِمونَ َ�ۡ

 ﴾رد و یا ...یپذ ها را می کار به دست تو نیست، خداوند یا توبۀ آن﴿ ]:١٢[ باب

�ٍَس  َ�نْ  -١٦٢١
َ
ُ َ�نْهُ أ ُحدٍ  ج قَاَل: ُشجَّ انلَّيِبٌ  ريَِضَ ا�َّ

ُ
َ�َقاَل: (َكيَْف ُ�ْفِلُح قَْوٌم  ،يَْوَم أ

وا نَبَيَُّهْم؟). لَْت: َشجُّ ء﴿ َ�َ�َ ْمِر يَشْ
َ
 ].٤٠٦٩[رواه ابلخاری:  ﴾لَيَْس لََك ِمَن األ

در روز جنگ ُاحد زخمی  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -١٦٢١
 گردیده و فرمودند:

؟ و این قول »مردمی که پیامبر خود را مجروح نمایند چگونه رستگار خواھند شد«
 .)١(﴾کار به دست تو نیست﴿خداوند نازل گردید که 

ُ َ�نْهُ أبِْن ُ�َمَر  َ�نْ  -١٦٢٢ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيْ ما: ريَِضَ ا�َّ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ
َ
َم إَِذا �

ِه وََسلَّ
ْكَعِة اآلِخَرِة ِمَن الَفْجِر َ�ُقوُل: اللَُّهمَّ الَعْن فَُالنًا َوفَُالنًا َوفُالَ  ُكوِع ِمَن الرَّ َسُه ِمَن الرُّ

ْ
نًا َرَ�َع َرأ

 َ : لَيَْس ل ُ نَْزَل ا�َّ
َ
َدُه، َر�َّنَا َولََك احلَْمُد فَأ ُ لَِمْن مَحِ ءٌ َ�ْعَد َما َ�ُقوُل َسِمَع ا�َّ ْمِر يَشْ

َ
 ...َك ِمَن األ

 قَْوهِلِ فَإِ�َُّهْم َظالُِمونَ 
َ

 ].٤٠٦٩رواه ابلخاری: » [إِىل
شنیده است که  جروایت است که وی از پیامبر خدا  باز ابن عمر -١٦٢٢

 (سمع اهللا ملن محده)چون سر خود را از رکوع رکعت دوم نماز فجر باال کردند، بعد از 
و خداوند متعال این آیۀ مبارکه  )٢(»فالن و فالن را لعنت کنخدایا! فالن و «گفتند:  می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
پذیرد اگر مسلمان  را می  توبۀشان) معنی آیۀ کریمه این است که مالک امر ھمگان خدا است، یا ١ 

 کند، در صورتی که به کفر خود ادامه دھند. شان می شوند، و یا عذاب
شان را مجروح ساخت، عتبه بن ابی وقاص  را شکست، و لب پایان ج) کسیکه دندان پیامبر خدا ٢ 

سیکه را زخمی ساخت، عبدالله بن شھاب زھری بود، و ک جبود، و کسیکه پیشانی پیامبر خدا 
را مجروح ساخت، عبدالله بن قمئه بود، و کسیکه خون را از رخسار ایشان  جرخسار پیامبر خدا 

فرمودند: کسیکه خونم با خونش در آمیخته  جبود، و پیامبر خدا  سچوشید، مالک بن سنان
 کند. باشد، آتش بر او تاثیر نمی

کردند، رؤسای مشرکین، و یا منافقینی بودند، که از  نفرین می جو اشخاصی را که پیامبر خدا  -٢
جھاد در غزوۀ (احد) خودداری نموده بودند، و عبارت بودند از صفوان بن امیه بن خلف جمحی، 

 سھیل بن عمرو، قرشی عامری، و حارث بن ھشام بن مغیره.
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پذیرد و یا عذابشان  می ھا را کار به دست تو نیست، خداوند یا توبۀ آن﴿را نازل نمود: 
 .﴾اند ھا ستم کاران ، زیرا آنکند می

بدِ املطَّلبِ  -١٣ ة بنِ عَ زَ تلُ محَ  سباب: قَ

 س]: شهادت حمزه بن عبدالمطلب۱۳باب [

ِ بِْن َعِديِّ بِْن اخِليَارِ  َ�نْ  -١٦٢٣ نَُّه قَاَل  ُ�بَيِْد ا�َّ
َ
�  َ نَا بَِقتِْل مَحَْزَة؟ قَاَل:  ،وَْحيِشٍّ ل رِْبُ

ُ
َال خت

َ
أ

إِْن َ�َعْم، إِنَّ مَحَْزَة َ�تََل ُطَعيَْمَة ْ�َن َعِديِّ بِْن اخِليَاِر بِبَْدٍر، َ�َقاَل يِل َمْوَالَي ُجبَْ�ُ ْ�ُن ُمْطِعٍم: 
يَاِل َ�تَ  ، َوَ�يْنَْ�ِ َجبٌَل حِبِ ْن َخَرَج انلَّاُس اَعَم َ�يْنَْ�ِ

َ
ا أ ، قَاَل: فَلَمَّ نَْت ُحرٌّ

َ
لَْت مَحَْزَة بَِع�ِّ فَأ

وا لِلِْقتَاِل، َخَرَج ِسبَا ِن اْصَطفُّ
َ
ا أ  الِقتَاِل، فَلَمَّ

َ
ُحٍد، بَيْنَُه َوَ�يْنَُه َواٍد، َخرَْجُت َمَع انلَّاِس إِىل

ُ
ٌع أ

مِّ َ�قَ 
ُ
ِلِب، َ�َقاَل: يَا ِسبَاُع، يَا اْ�َن أ ِْه مَحَْزُة ْ�ُن َ�بِْد الُمطَّ

َ
اَل: َهْل ِمْن ُمبَاِرٍز؟ قَاَل: فََخَرَج إيِل

ُ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم؟ قَاَل: ُ�مَّ َشدَّ َعلَيِْه، َ َورَُسوهلَ َادُّ ا�َّ
ُ

حت
َ
َعِة ابلُُظوِر، أ ْ�َماٍر ُمَقطِّ

َ
 فاََكنَ  أ

َضُعَها 
َ
ا َدنَا ِم�ِّ َرَميْتُُه حِبَْر�يَِت، فَأ َْت َصْخَرٍة، فَلَمَّ

َ
اِهِب، قَاَل: َوَ�َمنُْت حِلَْمَزَة حت ْمِس اذلَّ

َ
يِف َكأ

ا رََجَع انلَّاُس  ْم، رََجْعُت َمَعهُ  ثُنَِّتِه َحىتَّ َخرََجْت ِمْن َ�ْ�ِ َوِرَ�يِْه، قَاَل: فَاَكَن َذاَك الَعْهَد بِِه، فَلَمَّ
ِ َص�َّ   رَُسوِل ا�َّ

َ
وا إِىل

رَْسلُ
َ
ائِِف، فَأ  الطَّ

َ
َة َحىتَّ فََشا ِ�يَها اإلِْسَالُم، ُ�مَّ َخرَْجُت إِىل َ�ْمُت بَِمكَّ

َ
 فَأ

، فَِقيَل يِل: إِنَُّه َال يَِهيُج الرُُّسَل، قَاَل: فََخرَْجُت َمَعُهْم َحىتَّ قَِدْمُت 
ً

ىلَعَ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم رَُسوال
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ  نَْت َ�تَلَْت رَُسوِل ا�َّ

َ
ا َرآِ� قَاَل: آنَْت وَْحيِشٌّ قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل: أ لََّم، فَلَمَّ

ْمِر َما بَلََغَك، قَاَل:  قُلُْت: قَْد اَكَن ِمنَ  مَحَْزةَ 
َ
ْن ُ�َغيَِّب وَْجَهَك َ��ِّ  َ�َهْل �َْستَِطيعُ األ

َ
قَاَل:  أ

اُب، قُلُْت: فَخَ  ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فََخَرَج ُمَسيِْلَمُة الَكذَّ ا قُِبَض رَُسوُل ا�َّ رَْجُت فَلَمَّ
َ�افَِئ بِِه مَحَْزَة، قَاَل: فََخرَْجُت َمَع انلَّاِس، فَاَكَن ِمنْ 

ُ
ْ�تُلُُه فَأ

َ
 ُمَسيِْلَمَة، لََع�ِّ أ

َ
ْخرَُجنَّ إىِل

َ َ
ْمِرهِ أل

َ
 أ

ِس، قَاَل: فََرَميْتُُه َما اكَ 
ْ
أ ْوَرُق ثَائُِر الرَّ

َ
نَُّه مَجٌَل أ

َ
إَِذا رَُجٌل قَائٌِم يِف ثَلَْمِة ِجَداٍر، َك�

َن، قَاَل: فَ
ِْه رَُجٌل ِمَن 

َ
َضُعَها َ�ْ�َ ثَْدَ�يِْه َحىتَّ َخرََجْت ِمْن َ�ْ�ِ َكِتَفيِْه، قَاَل: َوَوثََب إيِل

َ
حِبَْرَ�يِت، فَأ
نَْصاِر فَ 

َ
يِْف ىلَعَ َهاَمِتهِ األ َ�ُه بِالسَّ  ].٤٠٧٢[رواه ابلخاری: » رَضَ

 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ١١٢

روایت است که وی برای وحشی گفت:  )١( ساز عبید الله بن عدی بن خیار -١٦٢٣
 دھی؟  آیا برای ما از کیفیت کشتن حمزه خبر نمی

دھم]، حمزه در جنگ بدر ُطَعیَمه بن ِخیار را به قتل رسانیده  گفت: بلی [خبر می
با دارم ُجَبیر بن ُمطِعم برایم گفت: اگر حمزه را به انتقام قتل عمویم به قتل بود، 

 برسانی آزاد ھستی.
 و عینین: کوھی است -وحشی گفت: چون مردم به طرف منطقۀ (عینین) رفتند

من ھم با مردم به سوی  -در نزدیک احد ، که بین آن و بین احد دشتی قرار دارد
 جنگ بیرون شدم.

برای جنگ درمقابل یکدیگر صف آرائی نمودند، (ِسباع) از صف بر  و ھنگامی که
آمد و گفت: کسی ھست که با من دست و پنجه نرم کند؟ حمزه بن عبدالمطلب در 

 ھا مقابلش قرار گرفت و گفت: یا سباع! یا ابن ام انمار! و ای کسی که مادرت (بظور) زن
کنی؟ وحشی  ش دشمنی و مقابله میرسول تو ھم آمده ای و با خدا و )٢(کند! را قطع می

 گوید: بعد از این سخن، حمزه بر وی حمله نمود و او را چون روز گذشته ساخت. می
 [یعنی: او را به قتل رسانید].

وحشی گفت که من زیر صخرۀ برای حمزه کمین گرفته بودم، و ھنگامی که به 
نان در زیر نافش فرو بردم ام را چ ام را به طرف او انداختم، و حربه نزدیکم رسید، حربه

 ھایش خارج گردید، و ھمان بود که کشته شد. که از بین ران
ھا باز گشتم، و تا زمانی که اسالم منتشر  و چون مردم باز گشتند من ھم با آن

گشت در مکه باقی ماندم، بعد از آن به طرف طائف رفتم، و ھنگامی که [اھل طائف] 
به  جفرستادند، و کسی برایم گفته بود که پیامبر خدا  جرا نزد پیامبر خدا وفدی 

 آمدم. جرسانند، من با ھمان وفد نزد پیامبر خدا  قاصد و پیام رسان ضرری نمی
 ؟ »وحشی تو ھستی«بر من افتاد، فرمودند:  جچون چشم پیامبر خدا 

قریش بود، زمان نبی کریم وی عبیدالله بن عدی بن خیار قرشی نوفلی است، از فقھا، و علمای  -١
در طبقات خود او را در طبقۀ اول تابعین  /دریافت، ولی از ایشان حدیثی نشنید، ابن سعد ج

 ).٧٥ -٧٤/ ٣ذکر کرده است، وی در سال نود وپنج ھجری وفات یافت، (اإلصابه: 
ه کردن (بظور) قطعه گوشت نازکی است مانند تاج خروس در فرج زن، و کسانی که عادت به ختن -٢

ھا بود، و حمزه خواست تا از  اش ختنه کردن زن برند، و مادر سباع، وظیفه ھا دارند، آن را می زن
 دادند. ھای پست و فرو مایه انجام می این عمل مادر سباع بر وی طعنه بزند، زیرا این کار را زن

 

                                                 



 ١١٣  غزوات :]۵۷[ کتاب

 گفتم: بلی.
 ؟»حمزه را تو کشتی«گفتند: 

 برای شما رسید. گفتم: آنچه که تقدیر بود شد، وخبرش ھم
تو  ؟ [یعنی: از اینجا بروی که»توانی روی خود را از من پنھان کنی آیا می«فرمودند: 

 صبح و شام نبینم].را 
وفات نمودند و  جوحشی گفت: از آنجا خارج شدم، و بعد از اینکه پیامبر خدا 

انم او روم، شاید بتو می مسیلمه [کذاب] ظھور نمودند، با خود گفتم: به جنگ مسیلمه
 را بکشم و جبران قتل حمزه را بنمایم.

رفتند ھمراه شدم، و قصۀ او ھر  گفت: و ھمان بود که با کسانی که به جنگ او می
چه که بود، در این وقت شخصی را دیدم که به مانند شتر خاکستری رنگی با موھای 

او حمله پریشان در رخنۀ دیواری ایستاده است، [و این ھمان مسیلمۀ کذاب بود] بر 
چنان در بین سینه ھایش فرو بردم که از پشت سرش خارج شد،  ام آن نمودم و با حربه

 آورد.در این وقت شخصی از انصار آمد و شمشیر خود را بر فرق او فرود 

نَ اجلِ  -١٤ ابَ النَّبِيَّ مِ ا أَصَ دٍ باب: مَ ومَ اُحُ احِ يَ  رَ

 در جنگ ُاُحد ج]: مجروح شدن پیامبر خدا ۱۴[ باب

يَب  َ�نْ  -١٦٢٤
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: اْشتَدَّ  أ ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

ِ ىلَعَ رَُجٍل َ�ْقتُلُهُ   َرَ�اِ�يَتِِه، اْشتَدَّ َغَضُب ا�َّ
َ

ِ ىلَعَ قَْوٍم َ�َعلُوا بِنَِبيِِّه، �ُِشُ� إِىل  َغَضُب ا�َّ
ِ يِف َسبِ  ِ رَُسوُل ا�َّ  ].٤٠٧٣[رواه ابلخاری: » يِل ا�َّ

خداوند بر «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -١٦٢٤
و اشاره کردند به سوی  -کند که با پیامبر او چنین کردند، مردمی سخت غضب می

او را در  جکند، که پیامبر خدا  و خداوند بر شخصی سخت غضب می -دندان خود
 .)١(»ل برساندجھان به قت

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کند این است که این عمل از  را مجروح می جکه پیامبر خدا  ) سبب شدت غضب خدا بر کسی١ 

 بزرگترین گناھان است.
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ينَ استجابوا -١٥ الرَّ  هللا باب: الَّذِ ولَ وَ  سُ

 ]: کسانی که دعوت خدا و رسولش را پذیرفتند۱۵باب [

ُ  َ�نْ  -١٦٢٥ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َما  قَالَْت  َ�نَْها،اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ َصاَب رَُسوَل ا�َّ
َ
ا أ لَمَّ

ُحٍد، 
ُ
َصاَب يَْوَم أ

َ
ْن يَرِْجُعوا، قَاَل: أ

َ
ُ�وَن، َخاَف أ » َمْن يَْذَهُب يِف إِثِْرِهمْ «َوانرَْصََف َ�نُْه الُمرْشِ

 �ْ�َ بُو بَْ�ٍر، َوالزُّ
َ
ُ َ�نْهُ  فَاْ�تََدَب ِمنُْهْم َسبُْعوَن رَُجًال، قَاَل: اَكَن ِ�يِهْم أ [رواه » َم ريَِضَ ا�َّ

 ].٤٠٧٧ابلخاری: 
[درغزوۀ  جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  لاز عائشه -١٦٢٥

احد] مجروح شدند و مشرکین از جنگ با ایشان برگشتند، از این ترسیدند که مبادا 
 ؟»رود ھا می چه کسی به تعقیب آن«گردند، از این جھت فرمودند: باره برمشرکین دو

 .)١(ھا بروند ب آنحاضر شدند که به تعقی بھفتاد نفر، از آن جمله ابوبکر و زبیر

رسانند این است که  او را در جھاد به قتل می ج) سبب شدت غضب خدا بر کسی پیامبر خدا ٢ 
از  جبه جنگ و مقابله بر خاسته است و اراده داشت تا پیامبر خدا  جآن شخص با پیامبر خدا 

 بته این گناه از بزرگترین گناھان است.بین ببرد، و ال
این سخن را وقتی گفتند که أبی بن خلف جمحی سوگند یاد کرده بود که  ج) پیامبر خدا ٣

 او را در غزوۀ احد به قتل رسانیدند. جرا به قتل برساند، ولی پیامبر خدا  جپیامبر خدا
 کند که پیامبر خدا ت غضب میکه خداوند بر کسی سخ ج) قید (جھاد) در این قول پیامبر خدا ٤ 

کسی را در غیر (جھاد) مثال:  جاو را در (جھاد) به قتل برساند، این است که اگر پیامبر خدا  ج
 باشد. در حد، و یا قصاص به قتل برسانند، از این حکم مستثنی می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
فتند: عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی ) از کسان دیگری که به تعقب مشرکین ر١ 

طالب، عمار بن یاسر، طلحه، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، ابو حذیفه، و ابن 
 بودند. لمسعود

ھا چون به تعقیب مشرکین به (حمراء األسد) رسیدند، خداوند ترس را در دل مشرکین  ) این٢ 

ِيَن اْستََجابُوا ﴿ گرفتند، و این آیۀ مبارکه نازل گردید: انداخت، و تصمیم به رفتن [به سوی مکه] ا�َّ
ْجٌر َعِظيمٌ 

َ
َقْوا أ ْحَسنُوا ِمنُْهْم َوا�َّ

َ
يَن أ ِ َصاَ�ُهُم الَْقْرُح لِ�َّ

َ
ِ َوالرَُّسوِل ِمْن َ�ْعِد َما أ َّ�ِ﴾. 
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هِ  -١٦ قِ وَ نْدَ ةُ اخلَ وَ زْ ابُ باب: غَ زَ  يَ األَحْ

 )١(]: غزوۀ خندق که غزوۀ احزاب است۱۶[ باب

ُ َ�نُْه  َ�نْ  -١٦٢٦ ِْفُر، َ�َعرََضْت ُكْديٌَة َشِديَدةٌ، قَاَل َجابًِرا ريَِضَ ا�َّ
َ

: إِنَّا يَْوَم اخلَنَْدِق �
نَا نَاِزٌل. فََجاُءوا انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا 

َ
َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقالُوا: َهِذهِ ُكْديٌَة َعرََضْت يِف اخلَنَْدِق، َ�َقاَل: أ

َخَذ انلَّيِبُّ َص�َّ اهللاُ 
َ
يَّاٍم َال نَُذوُق َذَواقًا، فَأ

َ
ِثْنَا ثََالثََة �

َ
 َعلَيِْه ُ�مَّ قَاَم َوَ�ْطنُُه َمْعُصوٌب حِبََجٍر، َوبل

ْهيََل وََسلََّم الِمْعَوَل فَ 
َ
 ].٤١٠١[رواه ابلخاری: » رَضََب، َ�َعاَد َكِثيبًا أ

روایت است که گفت: ھنگامی که مشغول حفر خندق بودیم،  ساز جابر -١٦٢٥
رفته و گفتند: صخرۀ بسیار  جصخرۀ بسیار سختی پدیدار شد، مردم نزد پیامبر خدا 

 شدیدی در خندق پیدا شده است، فرمودند: 
 ».مشو اینک خودم پایین می«

و در حالی که [از گرسنگی] سنگی را بر شکم خود بسته بودند، و سه روز شده بود 
صخره زدند، صخره  کلنگ را گرفتند و بر جکه چیزی را نچشیده بودیم، پیامبر خدا 

 به ریگ روانی مبدل گردید.

ُ َ�نُْه قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�نْ  -١٦٢٧ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَْوَم  ُسلَيَْماَن بِْن رُصٍَد، ريَِضَ ا�َّ
ْحَزاِب: َْغُزوُهْم، َوَال َ�ْغُزوَ�نَا

َ ْ
 ].٤١٠٩[رواه ابلخاری: » األ

 از احکام و مسائل متعلق به غزوۀ احزاب آنکه: -١
یھود بنی نضیر را از مدینه به خیبر اخراج  ج) سبب حفر خندق آن بود که چون پیامبر خدا ١ 

ھا  ھا به مکه رفتند و مشرکین را بر علیه مسلمانان تحریک نمودند، و برای آن نمودند، بزرگان آن
ھا اشتراک خواھند نمود، و ھمین طور دیگر  ھا ھم در این جنگ به نفع آن وعده دادند که آن

قبائل مشرکین عرب را به جنگ با مسلمانان تشویق نمودند، و ھمان بود که ده ھزار مرد جنگی 
 به سر کردگی ابوسفیان آمادۀ این جنگ گردید.

رسید، در دور مدینه خندقی حفر نمودند تا از تھاجم  ج) چون خبر این امر برای پیامبر خدا ٢ 
 کندن خندق را داد، سلمان فارسی بود. مشرکین و یھود در امان بمانند، و کسی که مشورت

گویند که  ھت میج ) برای این غزوۀ دو نام است، غزوه خندق، و غزوه احزاب، غزوه خندق از آن٣ 
گویند که چندین حزب و  غزوه احزاب از آنجھت می در اطراف مدینه خندقی حفر کرده بودند، و

 لمانان ھمدست شده بودند. قبیله از مشرکین و یھود در این جنگ با ھم بر علیه مس
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در روز غزوۀ  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(ساز سلیمان بن ُصَرد -١٦٢٧
کنیم و  ھا جنگ می بعد از این] ما با آن«[احزاب [بعد از گریختن مشرکین] فرمودند: 

 ».کنند ھا با ما جنگ نمی آن

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َ�ُقوُل: الَ  َ�نْ  -١٦٢٨ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

 
َّ

َ إِال
َ

َء َ�ْعَدهإِهل ْحَزاَب وَْحَدُه، فََال يَشْ
َ
َعزَّ ُجنَْدُه، َونرََصَ َ�بَْدُه، وََغلََب األ

َ
ُ وَْحَدُه، أ [رواه » ا�َّ

  ].٤١١٤ابلخاری: 
چنین  ]در روز غزوۀ احزاب[ جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -١٦٢٨

 گفتند: می
اش را نصرت  زت داد، و بندهجز خدای یگانه خدای دیگری نیست، لشکریانش را ع«

عطا فرمود، و تنھا خودش بر احزاب غلبه کرد، و بعد از خدا ھیچ چیز دیگری 
 .)٢(»نیست

آن را به  جوی سلیمان بن ُصرد بن ابی الجوان خزاعی است، نامش یسار بود، پیامبر خدا  -١
بود، بعد  سسلیمان تغییر دادند، شخص با خیر، سخاوتمند و فاضلی بود، در جنگ صفین با علی

بر آمد، ولی در راه در اش  با شھادت رسید، وی با چھار ھزار نفر به خونخواھی ساز اینکه حسین
منطقۀ (عین الورده) با عبیدالله و لشکریانش رو بر رو شد، و با ھمه کسانی که با وی بودند، به 
قتل رسید، و کسی که او را کشت سلیمان بن یزید بود، و سر او را نزد مروان فرستاد، در این 

/ ٢اقع گردید، (اإلصابه: وقت نود وسه سال عمر داشت، و این واقعه در سال شصت وپنج ھجری و
٧٦-٧٥( 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ھا را عزت داد، مسلمانان ھستند. ) مراد از لشکریانی که خداوند آن١ 
 باشند. می ج) مراد از بندۀ که خداوند او را نصرت داد، پیامبر خدا ٢ 
 احزاب مشرکین و یھود است.ھا غلبه نمود،  ) مراد از احزابی که خداوند بر آن٣ 
) و معنی اینکه بعد از خدا ھیچ چیز دیگری وجود ندارد این است که ھمه چیز نسبت به ذات ٤ 

 خداوند به منزلۀ عدم است، زیرا خداوند باقی، و عالم ھمه فانی است. 

 

                                                 



 ١١٧  غزوات :]۵۷[ کتاب

عِ النَّبِيِّ  -١٧ جِ رْ ظَةَ  ج باب: مَ يْ رَ نِي قُ هِ إِىل بَ جَ ْرَ خمَ ابِ وَ نَ األَحزَ  مِ

  از احزاب و رفتن به سوی بنی ُقریظه ج]: بازگشتن پیامبر خدا ۱۷[ باب

يِب  َ�نْ  -۱۶۲۹
َ
ُ َ�نُْه، قَ  أ ْهُل قَُر�َْظَة ىلَعَ ُحْ�ِم َسْعِد اَل َسِعيٍد اخلُْدِريَّ ريَِضَ ا�َّ

َ
: نََزَل أ

ا َدنَا ِمَن ا ىَت ىلَعَ مِحَاٍر، فَلَمَّ
َ
 َسْعٍد فَأ

َ
رَْسَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم إىِل

َ
لَمْسِجِد بِْن ُمَعاٍذ، فَأ

 
َ ْ
ُ�ْم. َ�َقاَل: َهُؤالَِء نََزلُوا ىلَعَ ُحْكِمَك. َ�َقاَل: َ�ْقتُُل قَاَل لِأل ْو َخْ�ِ

َ
 َسيِِّدُ�ْم، أ

َ
 نَْصاِر: قُوُموا إىِل

ِ َوُر�ََّما قَاَل: حِبُْ�ِم الَمِلِك  [رواه » ُمَقاتِلَتَُهْم، َو�َْسيِب َذَراِر�َُّهْم، قَاَل: قََضيَْت حِبُْ�ِم ا�َّ
 ].۴۱۲۱ابلخاری: 
روایت است که گفت: مردم بنی قریظه به حکم سعد  ساز ابوسعید خدری -١٦٢٩

طلبیدند، و او در حالی که بر باالی خری  جموافقت نمودند، پیامبر خدا  سبن معاذ
برای مردم انصار فرمودند:  جسوار بود آمد، چون به مسجد نزدیک شد، پیامبر خدا 

 سو برای سعد بن معاذ -ن خودو یا به سوی بھتری -بروید به سوی سر دار خود«
 ».اند ھا به حکم تو موافقت کرده این«گفتند: 

ھا را به اسارت بگیرید،  ھا را بکشید، و زنان و فرزندان آن سعد گفت: مردان آن
و یا شاید فرمودند:  -».موافق حکم خدا قضاوت نمودی«] فرمودند: ج[پیامبر خدا 

باشد، قضاوت  ÷مَلک که جبرئیلموافق حکم مٍلک که خداوند است، و یا حکم 
 .)١(نمودی

 از احکام ومسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

اند که  یدهاین طور فھم »قوموا إىل سيد�م« فرمودند: که جھا از این گفتۀ پیامبر خدا  ) بعضی١ 
به این کار  جخاستن جھت اظھار احترام برای بزرگان واجب و یا سنت است، زیرا پیامبر خدا بر

 امر نمودند، و امر برای وجوب است، ولی این فھم مقرون به صواب نیست، زیرا:

یعنی: بر خیزید و به طرف سردار خود  »سيد�مقوموا إىل « فرمودند: جاول آنکه : پیامبر خدا  
مریض بود و احتیاج به کمک داشت، و اگر  سجھت گفتند که سعد بروید، و این سخن را از آن

قوموا « گفتند: بود می می سخاستن جھت احترام کردن برای سعدبر جمقصود پیامبر خدا 
 دو عبارت فرق فراوان است.یعنی: برای سر دار خود بپا خیزید، و البته بین این  »سيد�مل

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ١١٨

ةِ ذَاتِ الرِّ  -١٨ وَ زْ اعِ باب: غَ  قَ

 )١(]: غزوۀ ذات الرقاع۱۸[ باب

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َص�َّ  َ�نْ  -١٦٣٠
َ
ُ َ�نُْهَما: أ ِ ريَِضَ ا�َّ َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ

قَاِع  ابَِعِة، َغْزَوِة َذاِت الرِّ ْصَحابِِه يِف اخلَوِْف يِف َغْزَوِة السَّ
َ
 ].٤١٢٥[رواه ابلخاری: » بِأ

با اصحاب خود در غزوۀ ھفتم  جروایت است که پیامبر خدا  باز جابر -١٦٣٠
 .)٢(که غزوۀ (ذات الرقاع باشد) نماز را در خوف خواندند

يِب  َ�نْ  -١٦٣١
َ
ُ َ�نْهُ أ قَاَل: َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف   ُموىَس ريَِضَ ا�َّ

ُْن ِستَُّة َ�َفٍر، بَيْنَنَا بَِعٌ� َ�ْعتَِقبُ 
َ

قَْداُمنَا، َونَِقبَْت قََدَماَي، وََسَقَطْت َغْزَوٍة َو�
َ
ُه، َ�نَِقبَْت أ

قَاِع، لَِما ُكنَّا َ�ْعِصُب ِمَن  يَْت َغْزَوَة َذاِت الرِّ رُْجِلنَا اخِلَرَق، فَُسمِّ
َ
ْظَفاِري، َوُ�نَّا نَلُفُّ ىلَعَ أ

َ
أ

رُْجِلنَا
َ
 ].٤١٢٨[رواه ابلخاری: » اخِلَرِق ىلَعَ أ

از برخاستن برای کسی منع  جدوم آنکه : در روایات صحیحی آمده است، که پیامبر خدا  
از آن منع کرده باشند و بدشان  جآمد، و چیزی که نبی کریم  کردند، و از این کار بدشان می می

 نا روا نیز ھست. بیاید، نه تنھا آنکه انجام دادن آن واجب و یا سنت نیست، بلکه مکروه و
را از خود و از  جکه پیامبر خدا  شبود، یقینا صحابه سوم آنکه: اگر برخاستن برای کسی جایز می 

شان  شان احترام خارج از وصفی داشتند، برای ھمۀ عالم بیشتر دوست داشتند، و برای
رای کسی ھا چنین کاری کرده باشند، پس برخاستن ب خاستند، ولی ثابت نشده است که آن برمی

جھت اظھار احترام برای وی مشروع نیست، و چیزی که مشروع است، برخاستن صاحب خانه 
برای استقبال از مھمان و یا وداع مھمان، و یا برخاستن برای کسی است که احترام کردن وی بر 

 ھا. انسان واجب باشد، مانند: پدر، مادر، استاد و امثال این
ۀ خیبر واقع گردید، و (رقاع) جمع رقعه است، و (رقعه) عبارت از آنکه غزوۀ ذات الرقاع بعد از غزو -١

گویند که مسلمانان پاھای خود را که از  تکه پارچه است، و این غزوۀ را از آنجھت ذات الرقاع می
که  سھا بسته بودند، وحدیث ابو موسی اشعری پیاده روی و بی کفشی زخم شده بود، با تکه پاره

 آید، مؤید این معنی است. یبعد از این حدیث م
از مسائل متعلق به این حدیث آنکه: شش غزوۀ که پیش از غزوۀ (ذات الرقاع) واقع شده بود،  -٢

اند از غزوۀ بدر، غزوۀ احد، غزوۀ خندق، غزوۀ قریظه، غزوۀ مریسیع، و غزوۀ خیبر، و کیفیت  عبارت
 د.آی ) به تفصیل می١٦٣٢ادای نماز خوف بعد از این در حدیث (

 

                                                                                                                        



 ١١٩  غزوات :]۵۷[ کتاب

در غزوۀ اشتراک  جوایت است که گفت: با پیامبر خدا ر ساز ابو موسی -١٦٣١
ما [از قبیلۀ اشعریین] شش نفر بودیم و یک شتر داشتیم، شتر را به نوبت سوار نمودیم، 

ھای خود ه شد و ناخونھایم افتاد، و به پاشدیم پاھای ما آبله شد، پاھای خودم آبل می
ۀ را به نام غزوۀ (ذات الرقاع) دادیم، و از ھمین سبب، این غزو ھا پیچ می خرقه پاره

 نامیدند، زیرا به پاھای خود خرقه پاره بستیم.

يِب َحثَْمهَ  َ�نْ  -١٦٣٢
َ
ُ َ�نْهُ  َسْهِل بِْن أ ِ َص�َّ اُهللا  َمعَ  َشِهدَ  َو�َن َمّمنْ  ريَِضَ ا�َّ رَُسوَل ا�َّ

قَاِع َص�َّ َصَالَة اخلَوِْف: ْت َمَعُه، َوَطائَِفٌة وَِجاهَ  َعلَيِْه وََسلََّم يَْوَم َذاِت الرِّ نَّ َطائَِفًة َصفَّ
َ
أ

وا فُوا، فََصفُّ ْ�ُفِسِهْم ُ�مَّ انرَْصَ
َ
وا ِأل َ�مُّ

َ
َعًة، ُ�مَّ َ�بََت قَائًِما، َوأ

ْ
، فََص�َّ بِالَّيِت َمَعُه َر� وَِجاَه  الَعُدوِّ

ْكعَ  ْخَرى فََص�َّ بِِهُم الرَّ
ُ
ائَِفُة األ ، وََجاَءِت الطَّ َة الَّيِت بَِقيَْت ِمْن َصَالتِِه ُ�مَّ َ�بََت َجالًِسا، الَعُدوِّ

ْ�ُفِسِهْم، ُ�مَّ َسلََّم بِِهمْ 
َ
وا ِأل َ�مُّ

َ
 ].٤١٢٩[رواه ابلخاری: » َوأ

در غزوۀ ذات الرقاع اشتراک  جکه با پیامبر خدا  ساز سھل بن أبی َحثَمه -١٦٣٢
 نین] خواندند:] نماز خوف را [چجنموده بود، روایت است که [پیامبر خدا 
صف بستند، و گروه دیگر مقابل دشمن  جیک گروه از مردم با پیامبر خدا 

 ایستادند.
با کسانی که با ایشان بودند یک رکعت نماز ادا، نمودند، و بعد از آن  جپیامبر خدا 

ھا [یک رکعت  به جای خود ھمان طور ایستادند، کسانی که با آن جخود پیامبر خدا 
ند] بقیۀ نماز را با خود کامل کردند، بعد از آن رفتند و مقابل دشمن نماز خوانده بود

 قرار گرفتند.
ھا اداء نمودند،  ] یک رکعت باقی مانده را با آنجگروه دیگر آمدند و [پیامبر خدا 

ھا رکعت دیگر را بخوانند، بعد از آن با  سپس ھمان طور نشسته انتظار کشیدند تا آن
 ھا سالم دادند. آن

ِ ريَِضَ  َ�نْ  -١٦٣٣ ُ َ�نُْهَما، َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ا�َّ نَُّه َغَزا َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
�

ْدَرَ�تُْهُم القَ 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َفَل َمَعُه، فَأ ا َ�َفَل رَُسوُل ا�َّ ٍْد، فَلَمَّ

َ
ائِلَُة يِف وََسلََّم قِبََل �

َق انلَّاُس يِف الِعَضاهِ، َوا ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوَ�َفرَّ َل رَُسوُل ا�َّ ٍد َكِثِ� الِعَضاهِ، َ�َ�َ
َْت َسُمَرٍة َ�َعلََّق بَِها َسيَْفهُ 

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم حت َجِر، َونََزَل رَُسوُل ا�َّ . قَاَل �َْستَِظلُّوَن بِالشَّ

 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ١٢٠

عْ  َجابٌِر:
َ
إَِذا ِعنَْدُه أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَْدُعونَا فَِجئْنَاُه، فَ َرايِبٌّ فَِنْمنَا نَْوَمًة، ُ�مَّ إَِذا رَُسوُل ا�َّ
نَا نَائٌِم، فَاْستَيْ 

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: إِنَّ َهَذا اْخرَتََط َسييِْف َوأ َقْظُت َجالٌِس، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

 ُ ؟ قُلُْت: ا�َّ ُ�مَّ لَْم ُ�َعاقِبُْه  ، َ�َها ُهَو َذا َجالٌِس َوُهَو يِف يَِدهِ َصلْتًا، َ�َقاَل يِل: َمْن َ�ْمنَُعَك ِم�ِّ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّم  ].٤١٣٥[رواه ابلخاری: » رَُسوُل ا�َّ

به طرف نجد  جروایت است که وی با پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -١٦٣٣
گشت، در وقت  بازگشتند، اوھم با ایشان باز جبه جھاد رفت، و ھنگامی که پیامبر خدا 

 ھای خاردار زیادی داشت رسیدند. نیم روز به دشتی که درخت
فرود آمدند، مردم متفرق گردیدند و ھر کسی زیر سایۀ درختی  جو پیامبر خدا 

نیز زیر سایۀ درخت (َسُمرۀ) نشستند، [َسُمَره درختی است  جنشست، و پیامبر خدا 
روید، و شاخ و برگ فراوان دارد] و شمشیر خود را بر آن آویزان  ھا می که در دشت

 کردند.
ما را صدا زدند، نزدشان  جدا گوید: یک کمی خواب شدیم که پیامبر خ می سجابر

 گفتند: جشان نشسته است، پیامبر خدا م، دیدیم که شخص بادیه نشینی نزدآمدی
این شخص در حالی که من خواب بودم شمشیرم را گرفت، چون بیدار شدم دیدم «

که با شمشیر برھنه باالی سرم ایستاده است، برایم گفت: در مقابل من از تو چه کسی 
، و »کند]، و اینک پھلویم نشسته است د؟ گفتم: خدا [از من دفاع میدفاع خواھد کر

 .)١(او را مجازات نکردند جپیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در جواب آن بادیه نشین  ج) در نزد ابن اسحاق چنین آمده است: بعد از اینکه پیامبر خدا ١ 

آمد و به سینۀ آن شخص بادیه نشین زد، و  ÷کند، جبرئیل گفتند که خدا از من دفاع می
شمشیر را بر داشته و گفتند: اکنون از تو که دفاع  جشمشیر از دستش افتاد، پیامبر خدا 

 کند؟ گفت: ھیچ کس. می
بنابر عبادت  جاین بود که پیامبر خدا  ج) سبب مجازات نکردن آن شخص از طرف پیامبر خدا ٢ 

گرفتند، و دیگر آنکه این  گرفت، انتقام نمی شان صورت می ھمیشگی خود، از تجاوزی که بر شخص
سبب آن شد که این شخص بادیه نشین ایمان بیاورد و سبب ھدایت  جگذشت پیامبر خدا 

کند که آن شخص بادیه نشین مسلمان شد، و چون نزد اقوام  روایت می /دیگران شود، و اقدی
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نِ  -١٩ ةَ بَ وَ زْ ةَ وَ باب: غَ اعَ زَ نْ خُ طَلِق مِ يْسيعِ ي املُصْ زوة املُرَ ي غَ  هِ

 )١(]: غزوۀ بنی المصَطلق از قوم ُخزاعه که غزوۀ مریسیع باشد۱۹باب [

ِبي َ�نْ  -١٦٣٤
َ
ُ َ�نْ أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  قَاَل  هُ َسِعيٍد اخلُْدِريَّ ريَِضَ ا�َّ َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْت  َصبْنَا َسبْيًا ِمْن َسيْبِ الَعَرِب، فَاْشتََهيْنَا النَِّساَء، َواْشتَدَّ
َ
وََسلََّم يِف َغْزَوِة بَِ� الُمْصَطِلِق، فَأ

ْحبَبْ 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعلَيْنَا الُعْزَ�ُة َوأ ْن َ�ْعِزَل، َوقُلْنَا َ�ْعِزُل َورَُسوُل ا�َّ

َ
رَْدنَا أ

َ
نَا الَعْزَل، فَأ

 َ ْن َال َ�ْفَعلُوا، َما ِمْن �
َ
َاُه َ�ْن َذلَِك، َ�َقاَل: َما َعلَيُْ�ْم أ

ْ
نل

َ
ُ فََسأ

َ
هل

َ
ْن �َْسأ

َ
ْظُهِرنَا َ�بَْل أ

َ
َسَمٍة َ�ْ�َ أ

 
َ

 َوِ�َ اَكئِنَةٌ اَكئِنٍَة إىِل
َّ

 ].٤١٣٨[رواه ابلخاری: »  يَْوِم الِقيَاَمِة إِال
به غزوۀ بنی  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز ابو سعید خدری -١٦٣٤

ھا تمایل نمودیم، و از بی  ھا را به اسارت گرفتیم، به زن المصطلق رفتیم، و عدۀ از عرب
ه عزل نمائیم خدا وجود دارند، چگونه عزل زنی سخت به تکلیف بودیم، و خواستیم ک

 نمائیم و از ایشان سؤال نکنیم، از ایشان در این مورد سؤال نمودیم.
بر شما چیزی نیست، ھر مخلوقی گخ خلقتش تا روز قیامت مقدر باشد، «فرمودند: 

 .)٢(»به دنیا خواھد آمد

ھا قصه نمود، مردمان بسیاری به متابعت از وی نیز مسلمان  خود برگشت، و ماجری را برای آن
 شدند.

ھجری واقع گردید، تعداد مسلمانان زیاد بود، و به یکبارگی بر این غزوه درشعبان سال ششم  -١
ھا را کشتند، و بقیه را اسیر نمودند، آیۀ تیمم در ھمین غزوه  دشمن حمله نمودند، ده نفر از آن

 نازل گردید، و قضیۀ (افلک) نیز در ھمین غزوه واقع گردید.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ارت از آن است که شخص ھنگام انزال شدن خود را از زن دور سازد تا آبش در بیرون ) عزل عب١ 

 بریزد.
ھا بار دار نشوند، زیرا بار دار شدن کنیزھا مانع  ھا به عزل آن بود که آن زن ) سبب تمایل آن٢ 

 شد. ھا می فروختن آن
ون اجازه وی جواز ) در مذھب احناف، عزل کردن از کنیز روا است، ولی از زن منکوحه بد٣ 

 گردد. ندارد، زیرا عزل سبب فوات حق وی می

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ١٢٢

رٍ  -٢٠ ةِ أَنْامَ وَ زْ  باب: غَ

 ]: غزوۀ انمار٢٠باب [

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  -١٦٣٥ نَْصارِيِّ ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
يُْت «: قَاَل  األ

َ
 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َرأ

ْ�َمارٍ  َغْزَوةِ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
ًها َراِحلَتِهِ  ىلَعَ  يَُص�ِّ  أ قِ  قِبََل  ُمتَوَجِّ [رواه  »ُمتََطوِّاًع  الَمرْشِ

 ].٤١٤٠ابلخاری: 
را  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ببر بن عبدالله انصاریاز جا -۱۶۳۵

خواندند، [شرح  دیدم که در غزوۀ انمار بر باالی شتر خود به طرف مشرق نماز نفل می
 )، قبًال گذشت].۲۶۱این حدیث به شمارۀ (

٢١-  : اىلَ لِ اهللا تَعَ وْ بِيِة وقَ يْ دَ ُ  َرِ�َ  ۞لََّقدۡ ﴿باب: غزوةِ احلُ  إِذۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َعنِ  ٱ�َّ
َجَرةِ  َ�َۡت  ُ�َبايُِعونََك   ﴾ٱلشَّ

خداوند از مؤمنانی که زیر ﴿]: غزوۀ حدیبیه و این قول خداوند متعال که: ۲۱باب [
 )١(﴾درخت با تو بیعت کردند راضی شد

اءِ  َعِن  -١٦٣٦ ُ  ريَِضَ  الرَبَ ونَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ ْ�تُمُ  َ�ُعدُّ
َ
َة، َ�تْحَ  الَفتْحَ  أ  َ�تْحُ  اَكنَ  َوقَدْ  َمكَّ

ةَ  ْنُ  َ�تًْحا، َمكَّ
َ

 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  ُكنَّا احلَُديِْبيَِة، يَْومَ  الرِّْضَوانِ  َ�يَْعةَ  الَفتْحَ  َ�ُعدُّ  َو�
ْرَ�عَ  وََسلَّمَ 

َ
ةَ  أ ، َواحلَُديِْبيَةُ  ِمائًَة، َعرْشَ  انلَّيِبَّ  َذلَِك  َ�بَلَغَ  َ�ْطَرًة، يَها�ِ  َ�رْتُكْ  َفلَمْ  َ�َ�َْحنَاَها برِْئٌ

تَاَها، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
، َماءٍ  ِمنْ  بِإِنَاءٍ  َداَع « ُ�مَّ  َشِفِ�َها ىلَعَ  فََجلََس  فَأ

َ
أ  َمْضَمَض  ُ�مَّ  َ�تَوَضَّ

نَاَها ِ�يَها، َصبَّهُ  ُ�مَّ  وََداَع 
ْ
� ْصَدَرْ�نَا إِ�ََّها ُ�مَّ  بَِعيٍد، َ�ْ�َ  َ�رَتَ

َ
ْنُ  ِشئْنَا َما أ

َ
[رواه  »َوِرَ�َ�نَا �

 ].٤١٥٠ابلخاری: 

ای است نزدیک مکه مکرمه که قسمتی از آن در حل، و قسمتی در حرم  (حدیبیه) نام منطقه -١
واقع است، این غزوه در روز دوشنبه اول ماه ذی القعدۀ سال ششم ھجری واقع گردید، تعداد 

ھفتاد شتر را  جنفر، و یا بیشتر از آن بود، و پیامبر خدا مسلمانان در این غزوه یک ھزار وششصد 
جھت قربانی کردن با خود آورده بودند، که یکی از آن شترھا، شتر ابوجھل بود که در جنگ بدر از 

 گردد. وی به غنیمت گرفته بودند، و بقیه معلومات متعلق به این غزوه ضمن احادیث آتی ذکر می
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 روایت است که گفت: شما فتح را فتح مکه دانید، و گرچه فتح ساز براء -۱۶۳۶
 .)١(دانیم که در روز حدیبیه واقع گردید الرضوان می مکه فتح بود، ولی ما فتح را بیعة

، و حدیبیه عبارت از چاھی است، ما )٢(چھار صد نفر بودیم جبه ھمراه پیامبر خدا 
 آب آن چاه را کشیدیم و قطره باقی نگذاشتیم.

کنار آن چاه نشستند، بعد از آن رسید، آمدند و بر جاین خبر برای پیامبر خدا 
مضمضه نمودند و دعا کردند، و آن آب را در آن چاه ریختند، یک کمی وقت چاه را [به 

 ، و بعد از آن، آب آن چاه، ما و شتران ما را سیراب کرد.)٣(ذاشتیمحال خودش] گ

ُ  ريَِضَ  ابِرٍ جَ َ�ْن  -١٦٣٧ َا قَاَل : قَاَل  ،َ�نْهُ  ا�َّ
َ

ِ  رَُسوُل  نل  يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْ�تُمْ «: احلَُديِْبيَةِ 

َ
ْهِل  َخْ�ُ  أ

َ
رِْض  أ

َ
ًفا َوُ�نَّا »األ

ْ
ل
َ
ْرَ�عَ  أ

َ
برِْصُ  ُكنُْت  َولَوْ  ِمائٍَة، َوأ

ُ
َر�ْتُُ�مْ  ايلَْومَ  أ

َ َ
 أل

َجَرِة  َماَكنَ   ].٤١٥٤[رواه ابلخاری: الشَّ
برای ما گفتند:  جروایت است که گفت: روز حدیبیه پیامبر خدا  ساز جابر -۱۶۳۷

 ».شما بھترین مردمان روزی زمین ھستید«
را از دست نداده بودم] و چشم  ام و ما یک ھزار وچھارصد نفر بودیم، و اگر [بینائی

 .)٤(دادم جای آن درخت را برای شما نشان میداشتم، ھمین امروز  می

کند، که گفت:  روایت می /و اساس فتح مکه بود، ابن اسحاق از زھریزیرا بیعة الرضوان مقدمه  -١
 تری از آن صورت نگرفته بود. در اسالم تا فتح حدیبیه، فتح بزرگ

یعنی: یک ھزار وچھار صد نفر بودیم، و اینکه عوض یک ھزار وچھار صد نفر (چھار ده صد) نفر  -٢
ھای صد نفری تقسیم شده بودند،  به گروهگفته است، علتش این است که در این غزوه مسلمانان 

 ھا چھارده گروه بود. که مجموع آن
در روایت دیگری آمده است که این وقت حدود یک ساعت بود، و البته مراد از آن ساعت، ساعت  -٣

) دقیقه باشد، نیست، زیرا در آن وقت ساعتی وجود نداشت، بلکه مراد از ۶۰نجومی که عبارت از (
است که شاید حدود ھمین یک ساعت و یا چیزی بیشتر و یا چیزی کمتر از آن آن، اندک وقتی 

 باشد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٤
گویند:  ھا با استناد بر این حدیث می اھل بیعت رضوان دارای فضیلت خاصی ھستند، بعضی 

ود، ولی طوری که واضح در این بیعت موجود نب سفضیلت دارد، زیرا عثمان سبر عثمان سعلی
به نیابت از وی  جبه مکه رفته بود، و پیامبر خدا  جبا اجازۀ خود پیامبر خدا  ساست، عثمان

شود، و عالوه بر آن، کسی که  از این بیعت غائب شمرده نمی سبیعت نمودند، بنابراین عثمان
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ُ  انلُّْعَماِن ريَِضَ  بِْن  ُسَو�ْدِ  َ�نْ  -١٦٣٨ ْصَحاِب  ِمنْ  َوَ�نَ  َ�نُْه: ا�َّ
َ
َجَرةِ  أ  رَُسوُل  اَكنَ «: الشَّ

 ِ ْصَحابُهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
تُوا َوأ

ُ
 ].٤١٧٥[رواه ابلخاری:  »فََالُ�وهُ  �َِسِو�ٍق  أ

که از اھل شجره بود، روایت است که گفت: برای  ساز سوید بن ُنعمان -١٦٣٨
ھا را ھمین طور خشک  و صحابه مقداری گندم کوبیده آوردند، ایشان آن جپیامبر خدا 

 ) قبًال گذشت].١٥٨جویدند، [احکام متعلق به این حدیث به شماره (

اِب  بْن َ�ْن ُ�َمرَ  -١٦٣٩ نَُّه اكنَ  اخلَطَّ
َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ َمَع انلَّيِبِّ  �َِس�ُ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: �

ًْال، وََسلَّمَ 
َ

ُ  يل
َ

هل
َ
اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  فََسأ ءٍ  َ�نْ  اخلَطَّ بْهُ  فَلَمْ  يَشْ ِ  رَُسوُل  ُ�ِ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ  ُ�مَّ 
َ

هل
َ
بُْه، فَلَمْ  َسأ ُ  ُ�مَّ  ُ�ِ

َ
هل

َ
بُْه، فَلَمْ  َسأ اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  َوقَاَل  ُ�ِ َك  ثَِ�لَتَْك : اخلَطَّ مُّ

ُ
 نََزرَْت  ُ�َمُر، يَا أ

ِ  رَُسوَل  اٍت  ثََالَث  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ يبَُك، الَ  َذلَِك  لُكُّ  َمرَّ ْكُت : ُ�َمرُ  قَاَل  ُ�ِ  فََحرَّ
ْمُت  ُ�مَّ  بَِعِ�ي َمامَ  َ�َقدَّ

َ
نْ  وََخِشيُت  الُمْسِلِمَ�، أ

َ
َل  أ نْ  �َِشبُْت  َ�َما قُْرآٌن، يِفَّ  َ�ْ�ِ

َ
 َسِمْعُت  أ

خُ  َصارًِخا نْ  َخِشيُت  لََقدْ : َ�ُقلُْت : قَاَل  يِب، يرَْصُ
َ
ِ  رَُسوَل  وَِجئُْت  قُْرآٌن، يِفَّ  نََزَل  يَُ�ونَ  أ  ا�َّ

نِْزلَْت  لََقدْ «: َ�َقاَل  َعلَيِْه، فََسلَّْمُت  َسلَّمَ وَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
ُ
َّ  أ َحبُّ  لَِ�َ  ُسوَرٌة، اللَّيْلَةَ  يلَعَ

َ
َّ  أ

َ
 إيِل

ا ْمُس  َعلَيْهِ  َطلََعْت  ِممَّ   ُ�مَّ  »الشَّ
َ
بِيٗناإِنَّا �َ ﴿ :قََرأ  ].٤١٧٧[رواه ابلخاری:  ﴾َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ

به جایی  جروایت است که وی در شب با پیامبر خدا  ساز عمر بن خطاب -۱۶۳۹
چیزی  جرفت [ظاھرًا این ھمراھی در سفر (حدیبیه) بوده باشد]، از پیامبر خدا  می

جواب او را نگفتند، باز دوباره پرسید، باز ھم جواب او را  جپرسید، ولی پیامبر خدا 
 .)١(نگفتند، برای بار سوم پرسید، باز ھم جواب او را نگفتند

با خود گفت: ای عمر مادرت در مرگت گریه کند، سه بار از پیامبر  سعمر بن خطاب
 نگفتند.تو را  به الحاح چیزی پرسیدی و جواب جخدا 

به نیابت از وی کاری را انجام داده باشند، خود این عمل فضیلتی است که فوق  جپیامبر خدا 
شما بھترین مردمان روی «از این سخن که:  جھمه فضائل است، و دیگر اینکه قصد پیامبر خدا 

بیان فضیلت اھل بیعت رضوان بود، نه بیان تفاضل در بین خود که از قرائن دیگر » زمین ھستید
 ه تعالی أعلم.دانسته شود، والل

آن بود که ایشان در ای وقت  سھای عمر بن خطاب به سوال جسبب جواب ندادن پیامبر خدا  -١
 متوجه این امر نشده بود. سمشغول تلقی وحی بودند، ولی عمر بن خطاب

 

                                                                                                                        



 ١٢٥  غزوات :]۵۷[ کتاب

گوید: از ترس آنکه مبادا درباره من قرآنی نازل گردد، شترم را تیز راندم  می سعمر
زند، با  می و از دیگر مسلمانان جلو افتادم، دیری نگذشت که شنیدم کسی مرا صدا

آمدم و بر ایشان  جخود گفتم: شاید در مورد من قرآنی نازل شده باشد، نزد پیامبر خدا 
 سالم دادم.

من سورۀ نازل گردید که در نزد من از تمام آنچه که خورشید امشب بر «فرمودند: 
ما فتح آشکاری را «بر آن طلوع کرده است بھتر است، و این آیت را قراءت نمودند: 

 .)١(»نصیب ساختیم

ا  َماريَِضَ اُهللا َ�نْهُ َ�َْرَمَة  بِْن  الِمْسَورِ  َعِن  -١٦٤٠  يْهِ َعلَ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َخَرجَ قَاَل: لَمَّ
ةَ  بِْضعَ  يِف  احلَُديِْبيَةِ  اَعمَ  وََسلَّمَ  ْصَحابِِه، ِمنْ  ِمائَةً  َعرْشَ

َ
ا أ ىَت  فَلَمَّ

َ
َ  احلُلَيَْفِة، َذا أ

َّ
 الَهْدَي  قَ�

ْشَعَرهُ 
َ
ْحَرمَ  َوأ

َ
ُ  َ�يْنًا َوَ�َعَث  بُِعْمَرٍة، ِمنَْها َوأ

َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  وََسارَ  ُخَزاَعَة، ِمنْ  هل

ْشَطاِط  بَِغِديرِ  اَكنَ  َحىتَّ 
َ
تَاهُ  األ

َ
 لََك  مَجَُعوا َوقَدْ  مُجُواًع، لََك  مَجَُعوا قَُر�ًْشا إِنَّ : قَاَل  َ�يْنُُه، أ

َحابِيَش،
َ
ِشُ�وا«: َ�َقاَل  َوَمانُِعوَك، ابَليِْت، َعِن  وََصادُّوكَ  ُمَقاتِلُوَك، َوُهمْ  األ

َ
َها أ ُّ�

َ
، انلَّاُس  � َّ  يلَعَ

تََرْونَ 
َ
نْ  أ

َ
ِميَل  أ

َ
  أ

َ
ينَ  َهُؤالَءِ  َوَذَرارِيِّ  ِ�يَالِِهمْ  إىِل ِ

َّ
نْ  يُِر�ُدونَ  اذل

َ
ونَا أ تُونَا فَإِنْ  ابَليِْت، َعِن  يَُصدُّ

ْ
 يَأ

ُ  اَكنَ  ِ�َ�، ِمنَ  َ�يْنًا َ�َطعَ  قَدْ  وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ   الُمرْشِ
َّ

نَاُهمْ  َو�ِال
ْ
بُو قَاَل  ،»َ�ُْرو�ِ�َ  تََر�

َ
 يَا: ْ�رٍ بَ  أ

، رَُسوَل  ِ َحٍد، َ�تَْل  تُِر�دُ  الَ  ابَليِْت، لَِهَذا اَعِمًدا َخرَْجَت  ا�َّ
َ
َحٍد، َحْرَب  َوالَ  أ

َ
هْ  أ ُ، َ�تَوَجَّ

َ
 َ�َمنْ  هل

نَا ِ  اْسمِ  ىلَعَ  اْمُضوا«: قَاَل . قَاتَلْنَاهُ  َ�نْهُ  َصدَّ  ].٤١٧٩، ٤١٧٨[رواه ابلخاری:  »ا�َّ
 جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  باز مسور بن مخرمه -۱۶۴۰

ھای خود بیرون شدند، چون به  در سال حدیبیه با یک ھزار و چند صد نفر از صحابه
جا برای ادای عمره  نموده و نشانی کردند، و از ھمانذوالحَلیفه رسیدند، ھدی را قالده 

 قریش] فرستادند. احرام بستند، و جاسوسی را از مردم ُخزاعه [جھت اطالع آوردن از
به راه افتادند، و ھنگامی که به (غدیر اشطاط) رسیدند، جاسوسی  جو پیامبر خدا 

را که فرستاده بودند آمد و گفت: قریش مردم را برای جنگ کردن با شما جمع آوری 

مراد از این فتح آشکار، فتح مکه است، و گرچه فتح مکه ھنوز صورت نگرفته بود، و اینکه خبر از  -١
ح به صیغه ماضی داده شده است، سببش تاکید وقوع این فتح است، تا جایی که گویا ھم این فت

 اکنون این فتح واقع شده است.

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ١٢٦

ھا ھم پیمان ھستند، از این جھت به طور  اند، و از آن جمله قبایلی را که با آن کرده
 شوند. کنند و مانع رفتن شما به خانه کعبه می نگ میقطع با شما ج

خواھید که به طرف اھل و  ای مردم برایم نظر بدھید؟ آیا می«گفتند:  جپیامبر خدا 
خواھند مانع رفتن ما به سوی خانه کعبه گردند حرکت نمائیم،  عیال این مردمی که می

جاسوسی نفرستاده بودیم، و با شود که گویا  اگر با ما به مقابله برخواستند، این طور می
ھا را به دست  پردازیم، و اگر به مقابل ما نیامدند، مال و عیال آن ھا به جنگ می آن
 ».آوریم می

اید، و اراده کشتن  شما به قصد خانه کعبه بیرون شده گفت: یا رسول الله! سابوبکر
دھید، اگر کسی و جنگ کردن با کسی را ندارید، به ھمین ھدف به سفر خود ادامه 

 ».به نام خدا به پیش بروید«کسی مانع رفتن ما شد، با او جنگ خواھیم کرد، فرمودند: 

رَْسلَُه يَْوَم احلَُديِْبيَةِ  -١٦٤١
َ
باُه أ

َ
نَّ أ

َ
تيَُه بَِفَرٍس اكنَ  َ�ْن اْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما أ

ْ
 يِلَأ

نَْصاِر، ِمنَ  رَُجٍل  ِعنْدَ 
َ
يِت  األ

ْ
ِ  َورَُسوُل  َعلَيِْه، َقاتَِل يِلُ  بِهِ  يَأ  ِعنْدَ  ُ�بَايِعُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َجَرِة، ِ  َ�بْدُ  َ�بَاَ�َعهُ  بَِذلَِك، يَْدِري الَ  َوُ�َمرُ  الشَّ   َذَهَب  ُ�مَّ  ا�َّ
َ

  بِهِ  فََجاءَ  الَفَرِس، إِىل
َ

 ُ�َمَر، إِىل
ْخرَبَهُ  لِلِْقتَاِل، �َْستَلْئِمُ  َوُ�َمرُ 

َ
نَّ  فَأ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َْت  ُ�بَايِعُ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
َجَرةِ  حت  ،»الشَّ

ِ  رَُسوَل  بَاَ�عَ  َحىتَّ  َمَعهُ  فََذَهَب  فَاْ�َطلََق،: قَاَل  ُث  الَّيِت  فَِ�َ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  َ�تََحدَّ
نَّ  انلَّاُس 

َ
  ُ�َمرَ  اْ�نَ  أ

َ
بيِه.  َ�بَْل  ْسلَمَ أ

َ
 ].٤١٨٦[رواه ابلخاری: أ

روایت است که پدرش او را فرستاد تا اسپی را که در نزد  باز ابن عمر -۱۶۴۱
را دید که در  جدر مسیر راه خود] پیامبر خدا  سشخصی از انصار بود، بیاورد، [عبدالله

از این کار خبر نبود، عبدالله بن عمر با  سکنند، و عمر نزد درخت با مردم بیعت می
 آورد. سبیعت کرد و بعد از آن به طرف اسپ رفت و آن را برای عمر جپیامبر خدا 
کرد،  پوشید و خود را آماده جنگ می لباس جنگ را میدر این وقت  سو عمر

 کنند. در زیر درخت با مردم بیعت می جبرایش گفت: پیامبر خدا  سعبدالله

 



 ١٢٧  غزوات :]۵۷[ کتاب

گوید: و ھمان بود که براه افتاد و ابن عمر ھم با او رفت، تا اینکه با  [راوی] می
 بگویند: ابن عمر بیعت نمود، و این ھمان چیزی است که مردم می جپیامبر خدا 

 .)١(»پیش از پدرش مسلمان شده است

ِ  َ�ْن َ�بْدِ  -١٦٤٢ يِب  ْ�نَ  ا�َّ
َ
ْوَ�  أ

َ
ُ  ريَِضَ  أ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  ُكنَّا: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ

َفا َ�ْ�َ  وََسىَع  َمَعُه، وََصلَّيْنَا وََص�َّ  َمَعُه، َ�ُطْفنَا َ�َطاَف « اْ�تََمرَ  ِح�َ  وََسلََّم،  فَُكنَّا َوالَمْرَوِة، الصَّ
ْهِل  ِمنْ  �َْسرُتُهُ 

َ
ةَ  أ َحدٌ  يُِصيبُهُ  الَ  َمكَّ

َ
ءٍ  أ  ].٤١٨٨[رواه ابلخاری:  »�يَِشْ

روایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر  باز عبدالله بن ابی أوفی -۱۶۴۲
عمره نمودند با ایشان بودیم، چون طواف نمودند، با ایشان طواف کردیم، و  جخدا

چون نماز خواندند با ایشان نماز خواندیم، ولی وقتی که بین صفا و مروه سعی 
 مکه به ایشان ضرر برسانند.کردیم تا مبادا اھل  کردند، ما از ایشان حفاظت می می

دٍ  -٢٢ رَ ةِ ذَاتِ قَ وَ زَ  باب: غَ

 )٢(]: غزوۀ ذات َقرد۲۲[ باب

ْ�َوِع  �ْنَ  َسلََمةَ َ�ْن  -۱۶۴۳
َ
نْ  َ�بَْل  َخرَْجُت : قاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  األ

َ
، يُؤَذَّنَ  أ

َ
و�

ُ
 بِاأل

ِ  رَُسولِ  ِلَقاحُ  َوَ�نَْت   ِلَعبْدِ  ُغَالمٌ  فَلَِقيَِ� : قَاَل  قََرَد، بِِذي تَْرىَع  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ِخَذْت : َ�َقاَل  َعوٍْف، بِْن  الرَّمْحَِن 

ُ
ِ  رَُسولِ  ِلَقاحُ  أ وََذَكَر احلَديث وََسلََّم،  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

م، َوقَاَل ُهنا يف آخِ  ، وقَْد َ�َقدَّ ِ  رَُسوُل  فُِ� َوُ�رْدِ  رََجْعنَا ُ�مَّ : ِرهِ. قَاَل بِطوهِلِ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
 ].٣٠٤١وانظر حديث رقم:  ٤١٩٤[رواه ابلخاری: الَمِدينََة  َدَخلْنَا َحىتَّ  نَاقَِتهِ  ىلَعَ  وََسلَّمَ 

در زیر درخت  جپس حقیقت امر این است که: عبدالله بن عمر پیش از پدرش با پیامبر خدا  -١
نی که از مسلمان شده بود، ولی کسا سپیش از فرزندش عبدالله سبیعت کرده بود، و عمر

حقیقت موضوع خبر نداشتند، بیعت کردن را مسلمان شدن پنداشته و گفتند که ابن عمر پیش 
 از پدرش مسلمان شده است.

(ذی قرد) نام آبی است در سرزمین قطفان، بین مدینه و خیبر، و از مدینه دو شب راه فاصله  -٢
 دارد، و این غزوه در ربیع االول سال ششم ھجری واقع گردید.
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پیش از اذان فجر بیرون شدم و  روایت است که گفت: ساز سلمه بن اکوع -۱۶۴۳
چریدند، غالم عبدالرحمن بن  در منطقه (ذی َقرد) می جشتران شیرآور پیامبر خدا 

را بردند، ...[و تمام حدیث  جعوف با من مالقی شد و گفت: شتران شیرآور پیامبر خدا 
 قبًال ذکر گردید، و در آخر این روایت آمده است که].

مرا پشت سر خود بر باالی ناقۀ خویش  جگفت: بعد از آن برگشتیم، و پیامبر خدا 
) در کتاب جھاد ۱۳۰۰ردند، تا به مدینه داخل شدیم، [این حدیث به شمار (سوار ک

 قبًال گذشت].

يْربَ  -٢٣ ةِ خَ زوَ  باب: غَ

 )١(]: غزوۀ خیبر۲۳باب [

ْ�َوِع  بِْن  َسلََمةَ  َ�نْ  -١٦٤٤
َ
ُ  ريَِضَ  األ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  َخرَْجنَا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

  وََسلَّمَ 
َ

، إىِل نَا َخيرَْبَ ًْال، فَرِسْ
َ

الَ  اَعِمرُ  يَا: ِلَعاِمرٍ  الَقْومِ  ِمنَ  رَُجٌل  َ�َقاَل  يل
َ
 ُهنَيَْهاتَِك؟ ِمنْ  �ُْسِمُعنَا أ

َل  َشاِعًرا، رَُجًال  اَعِمرٌ  َوَ�نَ   :َ�ُقوُل  بِالَقْومِ  َ�ُْدو َ�َ�َ
ـــمَّ  ـــْوالَ  اللَُّه َ ـــَت  ل نْ

َ
ـــا أ ـــَدْ�نَا َم  اْهتَ

 

ْ�نَا َوالَ   ـــــــدَّ  َصـــــــلَّيْنَا َوالَ  تََص
 

ـــاْغِفرْ  ـــَداءً  فَ ـــَك  فِ َ ـــا ل ـــا َم ْ�َقيْنَ
َ
 أ

 

ـــــِت   ـــــَدامَ  َوَ�بِّ قْ
َ
ـــــا إِنْ  األ  َالَ�يْنَ

 

ــــــَ�ْ  ِق
ْ
ل
َ
ــــــِكينَةً  َوأ ــــــا َس  َعلَيْنَ

 

ـــــا ِصـــــيحَ  إَِذا إِنَّـــــا  ـــــا بِنَ بَيْنَ
َ
 أ

 

يَاِح  لُوا َو�ِالصِّ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َعلَيْنَا، َعوَّ ائُِق  َهَذا َمنْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ : قَالُوا ،»السَّ
ْ�َوِع، ْ�نُ  اَعِمرُ 

َ
ُ  يَرمَْحُهُ «: قَاَل  األ ، نيَِبَّ  يَا وََجبَْت : الَقْومِ  ِمنَ  رَُجٌل  قَاَل  »ا�َّ ِ ْمتَْعتَنَا لَْوالَ  ا�َّ

َ
 بِِه؟ أ

تَيْنَا
َ
نَاُهمْ  َخيرَْبَ  فَأ َصابَتْنَا َحىتَّ  فََحارَصْ

َ
َ  إِنَّ  ُ�مَّ  َشِديَدٌة، َ�َْمَصةٌ  أ   ا�َّ

َ
 َعلَيِْهْم، َ�تََحَها َ�َعاىل

ا ْمىَس  فَلَمَّ
َ
ي ايلَْومِ  َمَساءَ  انلَّاُس  أ ِ

َّ
ْوقَُدوا َعلَيِْهْم، فُِتَحْت  اذل

َ
 َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  َكِثَ�ًة، ِ�َ�انًا أ

يِّ  ىلَعَ  انلَِّ�انُ  َهِذهِ  َما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ 
َ
ءٍ  أ ٍْم، ىلَعَ : قَالُوا »تُوقُِدوَن؟ يَشْ

َ
يِّ  ىلَعَ «: قَاَل  حل

َ
 أ

ٍْم؟
َ
ْمِ : قَالُوا »حل

َ
ْهِر�ُقوَها«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  اِإل�ِْسيَِّة، مُحُرِ  حل

َ
وَها أ  ،»َواْكرِسُ

ھای زیاد و مزارعی فراوان  (خیبر) شھر مشھوری است به طرف شمال مدینه منوره، و دارای قلعه -١
 است.
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، رَُسوَل  يَا: رَُجٌل  َ�َقاَل  ِ وْ  ا�َّ
َ
وْ «: قَاَل  َوَ�ْغِسلَُها؟ اُ�َهِر�ُقهَ  أ

َ
ا. »َذاكَ  أ  اَكنَ  الَقْومُ  تََصافَّ  فَلَمَّ

َ�ُه، َ�ُهوِديٍّ  َساَق  بِهِ  َ�تَنَاَوَل  قَِصً�ا، اَعِمرٍ  َسيُْف  َصاَب  َسيِْفِه، ُذبَاُب  َوَ�رِْجعُ  يِلَرْضِ
َ
 َ�ْ�َ  فَأ

ا: قَاَل  ِمنُْه، َ�َماَت  اَعِمرٍ  ُرْكبَةِ  ِ  رَُسوُل  َرآِ� : َسلََمةُ  قَاَل  َ�َفلُوا فَلَمَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ُ  قُلُْت  »لََك  َما«: قَاَل  �ِيَِدي، آِخذٌ  َوُهوَ 

َ
يِب  فََداكَ : هل

َ
، أ ِّ�

ُ
نَّ  َزَ�ُموا َوأ

َ
 قَاَل  َ�َملُُه؟ َحِبَط  اَعِمًرا أ

ُ، َمنْ  َكَذَب «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ 
َ

ُ  إِنَّ  قَاهل
َ

ْجَر�ِْن  هل
َ َ
 إِنَّهُ  - إِْصبََعيْهِ  َ�ْ�َ  ومََجَعَ  - أل

َاِهدٌ 
َ
َ�نَا ،»ِمثْلَهُ  بَِها َمىَش  َعَرِ�ٌّ  قَلَّ  ُ�َاِهٌد، جل َ�نَا ُ�تَيْبَُة، َحدَّ  «: قَاَل  َحاتِمٌ  َحدَّ

َ
[رواه  »بَِها �ََشأ

 ].٤١٩٦ابلخاری: 
به طرف خیبر  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز سلمه بن اکوع -۱۶۴۴

گفت: یا عامر! از ھمان  سکردیم، کسی برای عامر آمدیم، و در شب سفر میبر
 ؟)١(شنوانی ھایت برای ما نمی چیز

و عامر شخص شاعر و خواننده بود، از شترش پائین شد و برای مردم این اشعار را 
دادیم و نه نماز  شدیم، نه صدقه می نمی یتخواند: خدایا! اگر تو نبودی ما ھدا می
کنیم، و در  تا زنده باشیم به عظمت یاد میتو را  خواندیم، [خدایا!] ما را بیامرز، و می

وقت مالقات با دشمن ما را ثابت قدم نگھدار، و بر ما آرامش ببخش، و وقتی که ما را به 
 ا بر علیه ما به کمک خواستند.ورزیم، و به آواز بلند دیگران ر کار بد بخواھند ابا می

 ؟»این قافله ساالر کیست«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 گفتند: عامر بن اکوع است.

 ».خداوند بر او رحمت کند«فرمودند: 
بود] یا نبی الله! جنت برایش واجب شد،  سکسی گفت: [گوینده عمر بن خطاب

 ؟)٢(بردیم ولی چرا مھلت ندادید تا از وی استفاده می

گوید که  سرود، و ابن اسحاق می برای مردم می سھا، اشعاری بود که عامر مقصود از آن چیز -١
برای از ھمان اشعارت «در وقت رفتن بسوی خیبر برای عامر بن اکوع گفتند که:  جپیامبر خدا 

 ».ما بخوان
مد، و از بین ما خواھد رفت، و یعنی: این شخص به اثر دعای شما به درجه شھادت نائل خواھد آ -٢

 کردیم. گذاشت تا از شجاعت وی استفاده می کاش میای 
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خیبر آمدیم و اھل خیبر را محاصره کردیم، تا اینکه به گرسنگی سختی دچار به 
شدیم، بعد از آن خداوند متعال خیبر را برای مسلمانان فتح ساخت، شام روزی که 

 خیبر فتح شد، [مسلمانان] آتش زیادی بر افروختند.
ھا برای چیست؟ و برای چه این قدر آتش  این آتش«پرسیدند:  جپیامبر خدا 

 ؟»اید فروختها
 گفتند: بر گوشت.

 ؟»بر چه گوشتی«پرسیدند: 
 رھای اھلی.گفتند: گوشت خ

 ».ھا را بشکنید ھا را بیرون بریزید و دیگ گوشت«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ھا را بشوئیم؟ ھا را بیرون بریزیم، و دیگ کسی گفت: یا رسول الله! یا اینکه گوشت

 ».یا این طور کنید«فرمودند: 
که مردم صف آرایی نمودند، شمشیر عامر کوتاه بود، رفت که به پای  ھنگامی

یھودی بزند شمشیرش دور خورد و نوک آن به عینک زانوی خودش اصابت نمود و از 
 ھمین سبب مرد.

مرا دیدند و در  جگوید: ھنگام بازگشت پیامبر خدا  می سراوی گفت که سلمه
 ؟»چه شده استترا «حالی که دست مرا گرفته بودند، گفتند: 

گویند که (عامر) اعمالش را  شان گفتم که: پدر و مادرم فدای شما! مردم می برای
 ھدر و باطل کرده است، [زیرا خودش خود را کشته است].

گوید: بلکه برای او دو  گوید دروغ می کسی که چنین می«فرمودند:  جپیامبر خدا 
عامر ھم مشقت دید و  –[گفتند] و دو انگشت خود را با ھم جمع نموده و  –مزد است 

و یا فرمودند:  -» ھم جھاد کرد، و در روی زمین بسیار کم عربی است که مثل او باشد
 .)١(-» کم عربی است که مانند او نشأت کرده باشد«

شود که ھم جھاد کرده  ھا کم کسی پیدا می این است که در بین عرب جو معنی کالم پیامبر خدا  -١
 دیده باشد. باشد، و ھم مشقت
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�ٍَس  َ�نْ  -١٦٤٥
َ
ُ  ريَِضَ  أ نَّ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ىَت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
ًْال، يرَْبَ خَ  أ

َ
 يل

الة، وَزاَد ُهنا: َ�َقَل انلَّيِبُّ  َم يف الصَّ �ََّة. وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َوَ�َقدَّ [رواه  الُمَقاتِلََة وََسىب اذُلرِّ
 ].۳۷۱وانظر حديث رقم:  ۴۱۹۷ابلخاری: 
شب ھنگام به خیبر داخل  جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس -۱۶۴۵

) مراجعه کنید] و در این ۲۴۳[به حدیث شماره ( -این حدیث قبًال گذشتو  -گردیدند
 روایت آمده است که: جنگ جویان را کشتند، و اھل و اوالد را به اسارت گرفتند.

يِب  َ�نْ  -١٦٤٦
َ
ْشَعِريِّ  ُموىَس  أ

َ
ُ  ريَِضَ  األ ا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ ِ  رَُسوُل  َغَزا لَمَّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، وََسلَّمَ  وْ  َخيرَْبَ
َ
ا: قَاَل  أ هَ  لَمَّ ِ  رَُسوُل  تَوَجَّ رْشََف  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 َواٍد، ىلَعَ  انلَّاُس  أ

ْصَواَ�ُهمْ  فََرَ�ُعوا
َ
ُ : بِاتلَّْكِب�ِ  أ ْ�رَبُ  ا�َّ

َ
ُ  أ ، ا�َّ ْ�رَبُ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
، إِال ُ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ا�َّ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ�ُفِسُ�ْم، ىلَعَ  اْرَ�ُعوا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
َصمَّ  تَْدُعونَ  الَ  إِنَُّ�مْ  أ

َ
 تَْدُعونَ  إِنَُّ�مْ  اَغئِبًا، َوالَ  أ

نَا ،»َمَعُ�مْ  َوُهوَ  قَِر�بًا َسِميًعا
َ
ِ  رَُسولِ  َدابَّةِ  َخلَْف  َوأ نَا فََسِمَعِ�  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 َوأ

قُوُل 
َ
ةَ  َوالَ  َحْوَل  الَ : أ   قُوَّ

َّ
، إِال ِ ِ  َ�بْدَ  يَا«: يِل  َ�َقاَل  بِا�َّ َّيَْك : قُلُْت . »قَيٍْس  ْ�نَ  ا�َّ

َ
، رَُسوَل  يَا بل ِ  ا�َّ

الَ «: قَاَل 
َ
ُدلَُّك  أ

َ
، رَُسوَل  يَا بََ� : قُلُْت  »اجلَنَّةِ  ُكنُوزِ  ِمنْ  َكْ�ٍ  ِمنْ  لَكَِمةٍ  ىلَعَ  أ ِ يِب  فََداكَ  ا�َّ

َ
، أ ِّ�

ُ
 َوأ

ةَ  َوالَ  َحْوَل  الَ «: قَاَل    قُوَّ
َّ

ِ  إِال  ].٤٢٠٥[رواه ابلخاری:  »بِا�َّ
به  جکه پیامبر خدا روایت است که گفت: ھنگامی  ساز ابو موسی اشعری -۱۶۴۶

(اهللا اكرب، اهللا ، مردم به دشتی رسیدند و با صدای بلند گفتند:  )١(رفتند جنگ خیبر

 .ال اهللا)إله إاكرب، ال 

تر بگوئید]،  بر خود مدارا کنید [یعنی: این سخن را] آھسته«فرمودند:  جپیامبر خدا 
گوید، و نه با شخص غائبی، بلکه کسی را که  شما نه با شخص نا شنوایی سخن می

 ».خوانید شنوا است و نزدیک، و با شما است می

کند، ھنگام  ظاھر این سخن داللت بر این دارد که آنچه را که ابوموسی در این حدیث روایت می -١
واقعیت این طور نیست، بلکه این واقعه ھنگام رفتن به طرف خیبر واقع گردیده است، ولی 

 سا جعفربعد از اینکه خیبر فتح شد، ب سبرگشتن از خیبر به وقوع پیوسته است، زیرا ابوموسی
به جنگ  جشود که: ھنگامی که پیامبر خدا  آمد، پس تقدیر سخن چنین می جنزد پیامبر خدا 

 خیبر رفتند و از جنگ برگشتند... الخ
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ةَ إِال بِاهللاِ (والو  جگوید: من به عقب دابه پیامبر خدا  می سموسیابو وَّ لَ وال قُ وْ  )حَ
 »!ای عبدالله بن قیس«گفتم، این را شنیده و فرمودند:  می

 گفتم: لبیک یا رسول الله!
 ؟»ھای جنت است راھنمایی نکنم به کلمه که گنجی از گنجتو را  آیا«فرمودند: 

 گفتم: یا رسول الله! پدر و مادرم فدای شما رھنمائی کنید.

ةَ إِال بِاهللاِال حَ «کلمه این است]: فرمودند: [آن  وَّ لَ وال قُ  .»وْ

اِعِديِّ ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َسْهِل  َ�نْ  -١٦٤٧  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اتلَىَق : قَاَل  بِْن َسْعٍد السَّ
ُ�ونَ  وََسلَّمَ    قَْومٍ  لُكُّ  َ�َماَل  فَاْ�تَتَلُوا، َمَغاِز�ِه، َ�ْعِض  يِف  َوالُمرْشِ

َ
 الُمْسِلِم�َ  َوِ�  َعْسَكِرِهْم، إِىل

ِ��َ  ِمنَ  يََدعُ  الَ  رَُجٌل    فَاذَّةً  َوالَ  َشاذَّةً  الُمرْشِ
َّ

بََعَها إِال َ�َها ا�َّ ، رَُسوَل  يَا: فَِقيَل  �َِسيِْفِه، فَرَضَ ِ  ا�َّ
  َما

َ
ْجَزأ

َ
َحدٌ  أ

َ
  َما أ

َ
ْجَزأ

َ
ْهِل  ِمنْ  إِنَّهُ «: َ�َقاَل  فَُالٌن، أ

َ
نَا: َ�َقالُوا ،»انلَّارِ  أ ُّ�

َ
ْهِل  ِمنْ  �

َ
 اَكنَ  إِنْ  اجلَنَِّة، أ

ْهِل  ِمنْ  َهَذا
َ
تَِّبَعنَُّه،: الَقْومِ  ِمنَ  رَُجٌل  َ�َقاَل  انلَّاِر؟ أ

َ َ
إَِذا أل

عَ  فَ رْسَ
َ
  أ

َ
ْ�َطأ

َ
 َحىتَّ  َمَعُه، ُكنُْت  َوأ

رِْض، َسيِْفهِ  نَِصاَب  فَوََضعَ  الَموَْت، فَاْستَْعَجَل  ُجِرَح،
َ
َاَمَل  ُ�مَّ  ثَْدَ�يِْه، َ�ْ�َ  ابَهُ َوُذبَ  بِاأل

َ
 َعلَيْهِ  حت

  الرَُّجُل  فََجاءَ  َ�ْفَسُه، َ�َقتََل 
َ

ْشَهدُ : َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  إِىل
َ
نََّك  أ

َ
، رَُسوُل  � ِ  ا�َّ

ْخرَبَُه،. »َذاكَ  َوَما«: َ�َقاَل 
َ
َْعَمُل  الرَُّجَل  إِنَّ «: َ�َقاَل  فَأ ْهِل  بَِعَمِل  يلَ

َ
 لِلنَّاِس، َ�بُْدو ِ�يَما اجلَنَِّة، أ

ْهِل  لَِمنْ  َو�ِنَّهُ 
َ
ْهِل  بَِعَمِل  َو�َْعَمُل  انلَّاِر، أ

َ
ْهِل  ِمنْ  َوُهوَ  لِلنَّاِس، َ�بُْدو ِ�يَما انلَّاِر، أ

َ
[رواه  »اجلَنَّةِ  أ

 ].٤٢٠٧ابلخاری: 
روایت است که گفت: در یکی از غزوات که  ساز سھل بن سعد ساعدی -۱۶۴۷

و مشرکین مقابل ھم قرار گرفتند، به جنگ پرداختند [در بعضی از  جپیامبر خدا 
 روایات آمده است که این جنگ در خیبر واقع گردیده بود].

به طرف عسکر خود و مشرکین به طرف  ج[بعد از جنگ] بعد از اینکه پیامبر خدا 
شخصی بود [به نام قزمان ظفری  جھای پیامبر خدا  ن صحابهعسکر خود رفتند، در میا

شد، و یا تنھا  داد، و اگر کسی از لشکر جدا می انصاری]، که به جانب مقابل فرصت نمی
 زد. بود، به دنبالش میرفت، و به شمشیرش می

گفت: امروز ھیچ کدام از ما به اندازه فالنی کوشش و  جکسی برای پیامبر خدا 
 رد.جان فدائی نک

 



 ١٣٣  غزوات :]۵۷[ کتاب

 . )١(»آن شخص از اھل دوزخ است«فرمودند:  جپیامبر خدا 
کسی گفت: من ای شخص را تعقیب خواھم کرد. [تا ببینم که سبب دوزخی 

 بودنش چیست]؟
ایستاد، و اگر  ایستاد با وی می جا که میروای گفت: این شخص با وی برآمد، د ھر

 رفت. رفت با وی تیز می تیز می
کشی گرفت، و زخم کالنی برداشت و تصمیم به خود راوی گفت: آن شخص رزمجو

اش قرارداد، خودش  دسته شمشیرش را بر زمین گذاشت و سر شمشیر را بین دو سینه
 را بر روی شمشیر فشار داد و کشت.

دھم که  آمد و گفت: شھادت می جکرد، نزد پیامبر خدا  شخصی که او را تعقیب می
 ھستید. جشما پیامبر خدا 

 ؟»خبر است چه«فرمودند: 
گفت: چون شما در مورد آن شخص فرمودید که از اھل دوزخ است، این سخن بر 

ھا گفتم: من خبر این شخص را برای شما خواھم آورد، و  مردم گران تمام شد، برای آن
کشی م بزرگی برداشت و به قصد خودبه تعقیبش بیرون شدم، بعد از مدت کوتاھی زخ

اش قرارداد، بعد از  گذاشت و نوکش را بین دو سینه برآمد، دسته شمشیرش را بر زمین
 آن خود را بر آن فشار داد و خود را کشت.

کند که گفتم:  از اکتم خزاعی روایت می طبرانیو این دوزخی بودنش به سبب منافقت وی بود،  -١
و حلم خود در آتش باشد، پس مایان در کجا یا رسول الله! اگر فالنی با این اجتھاد و عبادت 

، شاید کسی بگوید: در صورتی »باشد سبب در آتش رفتنش منافقتش می«خواھیم بود؟ فرمودند: 
که این شخص منافق بود، پس چه الزم داشت که این قدر جنگ و شھامت بخرج دھد، و خود را 

رفتند، اغراض مختلفی داشتند،  اندازد، جوابش آن است که: کسانی که به جھاد می به خطر بی
ھا غرضش به دست آوردن مال بود، وعده غرضش آن بود که گفته شود: فالنی با  بعضی از آن

جنگیدند، و کسان بسیاری ھم مقصدشان  شھامت و با غیرت است، و گروھی به اساس قومیت می
، و سزاوار بھشت شد جھاد فی سبیل الله بود، و تنھا ھمین گروه اخیر جھادشان جھاد گفته می

شان دوزخ  جای –اند  در حدیث دیگری فرموده جھمان طوری که پیامبر خدا  –بودند، و دیگران 
است، و این شخص ھم دور نیست که با جود نفاق خود، روی غرضی از این اغراض دنیوی در 

 صف مسلمانان به جنگ آمده باشد.
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عمل  –از نظر مردم  –شخصی «بعد از شنیدن این سخن فرمودند:  جپیامبر خدا 
از  –دھد و در حالی که او از اھل دوزخ است، و شخص دیگری  اھل بھشت را انجام می

 ».دھد، در حالی که او از اھل بھشت است ا انجام میعمل اھل دوزخ ر –نظر مردم 

ذِّنْ «وََسلََّم:  َعَليْهِ  اهللاُ  َو� رواية قاَل: َ�َقاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ  -١٦٤٨
َ
نَّهُ  ُ�ْم يَا فَُالٌن، فَأ

َ
 الَ  �

  اجلَنَّةَ  يَْدُخُل 
َّ

َ  إِنَّ  ُمْؤِمٌن، إِال ينَ  يَُؤ�ِّدُ  ا�َّ  ].٤٢٠٣[رواه ابلخاری:  »الَفاِجرِ  بِالرَُّجِل  ادلِّ
 فرمودند: ج] گفت که: پیامبر خدا سو در روایت دیگری [سھل ساعدی -۱۶۴۸

رود، و  فالنی! برخیز و اعالن کن که به جز مؤمن کس دیگری به جنت نمی«
 .)١(»سازد کار مؤید میمتعال این دین را بذریعه شخص بد خداوند

َ�يُْت َ�ْن َسلََمَة بِْن  -١٦٤٩
َ
�ٍَة يف سايق يَْوَم َخيرَْبَ فَأ �ُْت رَضْ ْ�َوِع ريَِضَ اُهللا َ�نُْه رُضِ

َ
 األ

اَعةِ  َحىتَّ  اْشتََكيْتَُها َ�َما َ�َفثَاٍت، ثََالَث  ِ�يهِ  َ�نََفَث « وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  [رواه  »السَّ
 ].٤٢٠٦ابلخاری: 
که گفت: در غزوۀ خیبر ضربه به پایم  روایت است ساز سلمه بن اکوع -۱۶۴۹

آمدم، ایشان بر آن زخم سه بار دمیدند، تا ھمین ساعت  جاصابت نمود، نزد پیامبر خدا 
 .)٢(دیگر از آن پایم احساس شکایتی نکردم

�ٍَس �َ  -١٦٥٠
َ
ُ  ريَِضَ ْن أ قَامَ «: قاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
، َ�ْ�َ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  أ  َخيرَْبَ

َالٍ  ثََالَث  َوالَمِدينَةِ 
َ

  الُمْسِلِم�َ  فََدَعوُْت  ،»بَِصِفيَّةَ  َعلَيْهِ  يُبَْ�  يل
َ

 ِمنْ  ِ�يَها اَكنَ  َوَما َويِلَمتِِه، إىِل
ٍْم، َوالَ  ُخزْبٍ 

َ
  ِ�يَها اَكنَ  َوَما حل

َّ
نْ  إِال

َ
َمرَ  أ

َ
  أ

ً
ْ�َطاِع  بَِالال

َ
ىَق  فَبُِسَطْت، بِاأل

ْ
ل
َ
قَِط  اتلَّْمرَ  َهاَعلَيْ  فَأ

َ
 َواأل

ْمَن، َهاِت  إِْحَدى: الُمْسِلُمونَ  َ�َقاَل  َوالسَّ مَّ
ُ
وْ  الُمْؤِمِنَ�، أ

َ
 َحَجبََها إِنْ : قَالُوا يَِمينُُه؟ َملََكْت  َما أ

کرد، مؤمن نبود، و با آن ھم سبب تائید این شود که آن شخصی که خودکشی  و از این دانسته می -١
دین شد، زیرا به جھاد خود سبب پیروزی مسلمانان گردید، بنابراین اگر کسی فاسق و فاجر باشد، 

گردد،  خدمتش به دین و یا جھادش در راه دین، سبب محو فسق و فجور، و یا کفر و نفاقش نمی
 ھل تقوی و صالح باشد.ولو آنکه در ظاھر، و در چشم مردم، مجاھد و از ا

است، و البته چنین پیش آمدھایی  جو این پیش آمد، عالمت دیگری از عالئم نبوت پیامبر خدا  -٢
ھای دیگری،  ھای زیادی از این معجزات تا ھم اکنون گذشت، و نمونه بسیار و بسیار است، و نمونه

 بعد از این خواھد آمد.
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َهاِت  إِْحَدى فَِ�َ  مَّ
ُ
ا فَِ�َ  َ�ُْجبَْها لَمْ  َو�ِنْ  الُمْؤِمنَِ�، أ ا يَِمينُُه، َملََكْت  ِممَّ ََل  فَلَمَّ

َ
  اْرحت

َ
أ  لََها َوطَّ

 ].٤٢١٣[رواه ابلخاری: احلَِجاَب  َوَمدَّ  َخلَْفُه،
بین خیبر و مدینه، جھت  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۱۶۵۰

شان دعوت کردم،  عروسی با صفیه، سه شب منزل گزیدند، من مسلمانان را به عروسی
یزی که بود آن بود که بالل را امر و در این عروسی نه گوشتی بود و نه نانی، و چ

 ھا را بگستراند، و برای ما خرما و قروت و روغن آوردند. کردند تا سفره
مسلمانان بین خود گفتند: صفیه از امھات مؤمنین است، و یا ملک یمین [یعنی: 

 خواھد بود؟ جکنیز] پیامبر خدا 
حجاب نکردند، از  گفتند: اگر او را حجاب کردند، از امھات مؤمنین است، و اگر

شان خواھد بود، ھنگام رفتن، پشت سر خود برایش جایی آماده کردند، و او  ملک یمین
 را حجاب نمودند.

ِّ  َ�نْ  -١٦٥١ يِب  بِْن  يلَعِ
َ
ُ  ريَِضَ  َطاِلٍب  أ نَّ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َ�َ� «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، يَْومَ  النَِّساءِ  ُمتَْعةِ  َ�نْ  ْ�ِل  َوَ�نْ  َخيرَْبَ
َ
ُومِ  أ

ُ
 ].٤٢١٦[رواه ابلخاری:  »اِإل�ِْسيَّةِ  احلُُمرِ  حل

در روز خیبر،  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز علی بن ابی طالب -۱۶۵۱
 .)١(ھا و از خوردن گوشت خرھای اھلی، نھی فرمودند از متعه زن

 آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث  -١
گوید  ) نکاح متعه عبارت از تمتع گرفتن از زن در مدت معینی است، مثًال شخصی برای زنی می۱ 

 کنم. در مقابل دو صد درھم یک ھفته با تو تمتع می
) نکاح متعه در صدر اسالم مباح بود، ولی در غزوۀ خیبر این اباحت نسخ گردید، و بعضی نسخ ۲ 

 دانند. اوطاس، و بعضی در غزوۀ تبوک می آن را در فتح مکه و بعضی در غزوۀ
و اتباعش مانند: عطاء بن ابی رباح، و سعید بن جبیر، و طاوس روایت شده  ب) از ابن عباس۳ 

چه از ابن عباس در روایت دیگری آمده است که از  اند: نکاح متعه مباح است، چنان است که گفته
 کرد. فتوی دادن به اباحت نکاح متعه خود داری می

اند، در  ) چنین نکاحی موجب میراث نیست، یعنی: اگر یکی از طرفین که با ھم نکاح متعه کرده۴ 
برد، و در  اند، وفات کرد، دیگری از وی میراث نمی اثناء مدتی که بر آن به نکاح متعه اتفاق کرده

جدا آن طالقی نیست، یعنی: به مجرد آنکه آن مدت مورد اتفاق به پایان رسید، طرفین از ھم 
 شوند، مگر آنکه دوباره به عقد دیگری با ھم تمتع نمایند. می
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ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -١٦٥٢ ِ  رَُسوُل  قََسمَ «: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ  يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
، لِلَْفَرِس  َخيرَْبَ  اِجِل  َسْهَمْ�ِ  ].٤٢٢٨[رواه ابلخاری:  »َسْهًما َولِلرَّ

در روز خیبر برای  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۶۵۲
 .)١(مقرر نمودند اسپ دو سھم، و برای پیاده یک سھم،

يِب  َ�نْ  -١٦٥٣
َ
ُ  ريَِضَ  ُموىَس  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�َْرجُ  بَلََغنَا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ْنُ 
َ

ْهِ  ُمَهاِجِر�نَ  فََخرَْجنَا بِايلََمِن، َو�
َ

نَا إيِل
َ
َخَوانِ  أ

َ
نَا يِل  َوأ

َ
ْصَغُرُهْم، أ

َ
َحُدُهَما أ

َ
بُو أ

َ
 َواآلَخرُ  بُرَْدَة، أ

بُو
َ
ا ُرْهٍم، أ ا بِْضٌع،: قَاَل  إِمَّ وِ  ومََخِْسَ�، ثََالثَةٍ  يِف : قَاَل  َو�ِمَّ

َ
 قَْوِ�، ِمنْ  رَُجًال  ومََخِْس�َ  اثْنَْ�ِ  أ

َقتْنَا َسِفينًَة، فََرِ�بْنَا
ْ
ل
َ
  َسِفينَتُنَا فَأ

َ
يِب  ْ�نَ  َجْعَفرَ  فََواَ�ْقنَا بِاحلَبََشِة، انلََّجايِشِّ  إىِل

َ
َ�ْمنَا َطالٍِب، أ

َ
 فَأ

يًعا، قَِدْمنَا َحىتَّ  َمَعهُ  ، اْ�تَتَحَ  ِح�َ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  فََواَ�ْقنَا مَجِ نَاٌس  َوَ�نَ  َخيرَْبَ
ُ
 أ

َا، َ�ُقولُونَ  انلَّاِس  ِمنَ 
َ

ْهلِ  َ�ْعِ�  نل
َ
ِفينَةِ  ِأل ْسَماءُ  َدَخلَْت وَ  بِالِهْجَرِة، َسبَْقنَاُ�مْ : السَّ

َ
 بِنُْت  أ

نْ  َوِ�َ  ُ�َميٍْس،  َوقَدْ  َزائَِرًة، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َزْوِج  َحْفَصةَ  ىلَعَ  َمَعنَا، قَِدمَ  ِممَّ
  َهاَجَرْت  اَكنَْت 

َ
ْسَماءُ  َحْفَصَة، ىلَعَ  ُ�َمرُ  فََدَخَل  َهاَجَر، ِ�يَمنْ  انلََّجايِشِّ  إىِل

َ
 َ�َقاَل  ِعنَْدَها، َوأ

ى ِح�َ  ُ�َمرُ 
َ
ْسَماءَ  َرأ

َ
ْسَماءُ : قَالَْت  َهِذهِ؟ َمنْ : أ

َ
 َهِذهِ  احلَبَِشيَّةُ : ُ�َمرُ  قَاَل  ُ�َميٍْس، بِنُْت  أ

ْسَماءُ  قَالَْت  َهِذهِ؟ ابَلْحِر�َّةُ 
َ
َحقُّ  َ�نَْحنُ  بِالِهْجَرِة، َسبَْقنَاُ�مْ : قَاَل  َ�َعْم،: أ

َ
ِ  بَِرُسولِ  أ  َص�َّ  ا�َّ

 : َوقَالَْت  َ�َغِضبَْت  ِمنُْ�ْم، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ 
َّ

، الَك ِ ِ  رَُسولِ  َمعَ  ُكنْتُمْ  َوا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
وْ  - َدارِ  يِف  َوُ�نَّا َجاِهلَُ�ْم، َوَ�ِعُظ  َجائَِعُ�ْم، ُ�ْطِعمُ  وََسلَّمَ 

َ
رِْض  يِف  أ

َ
 ابُلَغَضاءِ  ابُلَعَداءِ  - أ

ِ  يِف  َوَذلَِك  بِاحلَبََشِة، ِ  َواْ�مُ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  رَُسوهِلِ  َوِ�  ا�َّ ْطَعمُ  الَ  ا�َّ
َ
 َوالَ  َطَعاًما أ

رْشَُب 
َ
ابًا، أ ْذُكرَ  َحىتَّ  رَشَ

َ
ِ  لِرَُسولِ  قُلَْت  َما أ ْنُ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 نُؤَْذى ُكنَّا َو�

) اگر کسی بعد از نسخ نکاح متعه، زنی را در نکاح متعه وطی کرد، آیا حد بر وی جاری ۵ 
گویند: چون تحریم نکاح متعه قطعی نیست، بنابراین موجب حد  گردد یا نه؟ اکثر علماء می می

 ر شود.باشد، ولی باید به شدت تعزی نمی
 ) گوشت خرھای اھلی به اجماع علماء حرام است، و اختالفی در آن نیست.۶ 
دانند، و البته برای خود دلیل و یا حتی  ) طوری که مشھور است شیعه نکاح متعه را جائز می۷ 

توان به کتب فقه و  ھای دارند، برای تفصیل بیشتر این مسئله و اقوال و ادالۀ طرفین می دلیل
 مراجعه نمود.شروح حدیث 

 ) قبًال گذشت، به آنجا مراجعه شود.۱۲۴۱حدیث ( راحکام و مسائل متعلق به این حدیث، د -١

 

                                                                                                                        



 ١٣٧  غزوات :]۵۷[ کتاب

َاُف،
ُ

ذُْكرُ  َو�
َ
ُ، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  َذلَِك  وََسأ

ُ
هل

َ
ْسأ

َ
ِ  َوأ ْ�ِذُب  الَ  َوا�َّ

َ
ِز�ُغ، َوالَ  أ

َ
 َوالَ  أ

ِز�دُ 
َ
ا أ ِ  نيَِبَّ  يَا: قَالَْت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َجاءَ  َعلَيِْه، فَلَمَّ  َوَ�َذا؟ َكَذا: قَاَل  ُ�َمرَ  إِنَّ  ا�َّ

ُ؟ قُلِْت  َ�َما«: قَاَل  ُ  قُلُْت : قَالَْت  »هلَ
َ

َحقَّ  لَيَْس «: قَاَل  َوَ�َذا، َكَذا: هل
َ
ُ  ِمنُْ�ْم، يِب  بِأ

َ
ْصَحابِهِ  َوهل

َ
 َوِأل

ْ�تُمْ  َولَُ�مْ  َواِحَدٌة، ِهْجَرةٌ 
َ
ْهَل  - أ

َ
ِفينَةِ  أ  ].٤٢٣١، ٤٢٣٠[رواه ابلخاری:  »ِهْجَرتَانِ  - السَّ

روایت است که گفت: ھنگامی که در یمن بودیم، خبر  سابو موسیاز  -۱۶۵۳
ُرھم ا رسید، من و دو برادر دیگرم ابوبرده و ابوبرای م جبعثت و یا ھجرت پیامبر خدا 

 جھا بودم، در پنجاه وسه نفر از قوم خود به طرف پیامبر خدا  که من خوردترین آن
را به سوی نجاشی به حبشه برد، حرکت کردیم، به کشتی سوار شدیم، و این کشتی ما 

جا با وی ماندیم تا ھمه با ھم [نزد پیامبر  مالقات نمودیم، و ھمان سدر آنجا با جعفر
 رسیدیم که خیبر فتح شده بود. ج] آمدیم، و ھنگامی نزد پیامبر خدا جخدا 

گفتند  می –یعنی: برای ما کسانی که به کشتی آمده بودیم  –بعضی از مردم برای ما 
ایم، اسماء بنت عمیس [ھمسر جعفر بن ابی  ما از شما در ھجرت سبقت کردهکه 

رفت، و اسماء از کسانی  جطالب] که با ما آمده بود، به دیدن حفصه ھمسر پیامبر خدا 
 بود که با دیگران به سوی نجاشی ھجرت کرده بود.
داخل شد، چون اسماء را دید،  سو در وقتی که اسماء در نزد حفصه بود، عمر

 پرسید: این زن کیست؟ 
 [حفصه] گفت: اسماء دختر عمیس است.

 گفت: ھمان حبشی؟ و ھمان کسی که از راه بحر آمده است؟ سعمر
 اسماء گفت: بلی.

نسبت  جگفت: ما از شما پیشتر ھجرت کردیم، از این جھت به پیامبر خدا  سعمر
 تر ھستیم. به شما مستحق

 جقھر شد و گفت: به خداوند سوگند که چنین نیست، شما با پیامبر خدا آسماء در 
کردند،  دادند، و جاھل شما را وعظ و نصیحت می بودید، ایشان گرسنه شما را طعام می

 –کردند  گانگان و کسانی که بر ما قھر و غضب می و یا در سرزمین بی –ولی ما در دیار 
، و به خداوند سوگند تا آنچه را که گفتی به بردیم خاص برای خدا و رسولش به سر می

آشامم، و ما مورد اذیت قرار  خورم و نه آشامیدنی می نگویم نه طعامی می جپیامبر خدا 

 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ١٣٨

بردیم، و این چیزھا را بدون آنکه دروغ  گرفتیم، و در ترس و وحشت به سر می می
 خواھیم گفت: جبگویم، و بدون کم و کاست برای پیامبر خدا 

گفت: یا رسول الله! عمر چنین و چنان  لآمدند، اسماء جمبر خدا چون پیا
 گفت.

 ؟»تو در جوابش چه گفتی«فرمودند: 
 گفت: من ھم برایش چنین و چنان گفتم.

تر نیست، برای او و ھمراھانش [ثواب و  او از شما به من مستحق«فرمودند: 
[ثواب و فضیلت] اید  فضیلت] یک ھجرت است، و برای شما مردمی که به کشتی آمده

 .)١(»دو ھجرت است

ْعرُِف  إِ�ِّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل وَعنُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قاَل:  -١٦٥٤
َ َ
ْصَواَت  أل

َ
 أ

ْشَعِر�ِّ�َ  ُرْ�َقةِ 
َ
ْعرُِف  بِاللَّيِْل، يَْدُخلُونَ  ِح�َ  بِالُقْرآنِ  األ

َ
ْصَواتِِهمْ  ِمنْ  َمنَاِزلَُهمْ  َوأ

َ
 بِالُقْرآنِ  أ

رَ  لَمْ  ُكنُْت  َو�ِنْ  بِاللَّيِْل،
َ
وْ  اخلَيَْل، لَيِقَ  إَِذا َحِكيٌم، َوِمنُْهمْ  بِانلََّهاِر، نََزلُوا ِح�َ  َمنَاِزلَُهمْ  أ

َ
: قَاَل  أ

، ْصَحايِب  إِنَّ : لَُهمْ  قَاَل  الَعُدوَّ
َ
ُمُرونَُ�مْ  أ

ْ
نْ  يَأ

َ
 ].٤٢٣٢[رواه ابلخاری:  »َ�نُْظُروُهمْ  أ

من آواز «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سموسیو از ابو -۱۶۵۴
ھا  خوانند، از قرآن خواندن آن ھای خود قرآن می مردم اشعری را ھنگامی که در خانه

ھای ایشان را از صدای قرآن  و از ھمین سبب است که در شب خانهشناسم،  می
روند،  آنکه در روز وقتی که به خانه میتوانم، ولو  شان تشخیص داده می خواندن

 ».ھا را ندیده باشم ھای آن خانه
ھا  برای آن -و یا دشمن را ببیند  –و از آن جمله (حکیم) است که اگر َخیل را «

 .)٢(»ھا انتظار بکشید خواھند که تا آمدن آن گوید: دوستانم از شما می می

 لدر خیبر، اسماء جیک ھجرت به سوی نجاشی به حبشه، و یک ھجرت به سوی پیامبر خدا  -١
آمدند، و از این حدیث  گوید: ابوموسی و کسانی که در کشتی با من بودند، فوج فوج نزدم می می

ھا  آن جکردند، و در دنیا ھیچ چیزی مانند این سخن پیامبر خدا  از من پرسان می جپیامبر خدا 
 ساخت را خوش نمی

وھی را ببیند که به جھاد ھراسد، و اگر گر یعنی: از شجاعت زیادی که دارد ھیچگاه از دشمن نمی -٢
ھا آمده و با این گروه در جھاد  خواھد تا آمدن اقوامش انتظار بکشند، تا آن ھا می روند، از آن می

 اند. اشتراک نمایند، و بعضی حدیث را توجیه دیگری کرده

 

                                                 



 ١٣٩  غزوات :]۵۷[ کتاب

نِ  َ�ْعدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  ْمنَاقَدِ «: قَاَل وَعنُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  -۱۶۵۵
َ
 اْ�تَتَحَ  أ

َا، َ�َقَسمَ  َخيرَْبَ 
َ

َحدٍ  َ�ْقِسمْ  َولَمْ  نل
َ
نَا الَفتْحَ  �َْشَهدِ  لَمْ  ِأل  ].۴۲۳۳[رواه ابلخاری:  »َ�ْ�َ

 جروایت است که گفت: بعد از فتح خیبر نزد پیامبر خدا  سو از ابو موسی -۱۶۵۵
رفتیم، سھم ما را ھم دادند، و به غیر از ما برای ھیچ کس دیگری که به فتح خیبر 

 .)١(حاضر نشده بودند، سھمی ندادند

اءِ  -٢٤ ةُ القَضَ رَ مْ  باب: عُ

 ]: عمرۀ قضائی۲۴باب [

جَ «: قَاَل  ،امَ ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -١٦٥٦  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  تََزوَّ
 ].٤٢٥٨[روه ابلخاری:  »�رَِسَِف  َوَماتَْت  َحَالٌل، َوُهوَ  بَِها َوَ�َ�  ُ�ِْرٌم، َوُهوَ  َميُْمونَةَ 

در حالی که احرام  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۶۵۶
، و ازدواج نمودند، ولی ھنگام عروسی از احرام برآمده بودند لداشتند با میمونه

 .)٢(در منطقه (َسِرف) وفات یافت لمیمونه

أْمِ  -٢٥ ضِ الشَ نْ أَرْ ةَ مِ ؤتَ ةِ مُ وَ زْ  باب: غَ

 ]: غزوۀ مؤته از سرزمین شام۲۵باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -١٦٥٧ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ رَ : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ مَّ
َ
ِ  رَُسوُل  أ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َحاِرثََة، ْ�نَ  َز�ْدَ  ُمْؤتَةَ  َغْزَوةِ  يِف  وََسلَّمَ   َز�ْدٌ  قُِتَل  إِنْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ِ  َ�َعبْدُ  َجْعَفرٌ  قُِتَل  َو�ِنْ  فََجْعَفٌر، ِ  َ�بْدُ  قَاَل  »َرَواَحةَ  ْ�نُ  ا�َّ  الَغْزَوِة، تِلَْك  يِف  ِ�يِهمْ  ُكنُْت : ا�َّ

به گویند: اگر کسی پیش از احراز غنیمت به دار اسالم،  با استناد بر این حدیث علمای احناف می -١
گوید: غنیمت خاص برای  می /جھاد ملحق شد، در غنیمت شریک است، ولی امام شافعی

غنیمت برای کسی است «گوید:  اش حدیثی است که می اند، و دلیل کسانی است که جھاد کرده
 ».که جھاد کرده است

باز  در سال ھفتم ھجری در منطقه (َسِرف) واقع گردید، و لبا میمونه جازدواج پیامبر خدا  -٢
در سال شصت ویک، و یا شصت وسه ھجری وفات  لدر ھمین منطقه (َسِرف) بود که میمونه

 ) قبًال گذشت.۸۹۳نمود، و احکام متعلق به این حدیث، در حدیث (
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ََمْسنَا يِب  ْ�نَ  َجْعَفرَ  فَاتلْ
َ
 ِمنْ  َو�ِْسِعَ�، بِْضًعا َجَسِدهِ  يِف  َما َووََجْدنَا الَقتَْ�، يِف  فَوََجْدنَاهُ  َطالٍِب، أ

 ].٤٢٦١[رواه ابلخاری:  »َوَرْميَةٍ  َطْعنَةٍ 
در غزوۀ مؤته  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۶۵۷

اگر زید کشته شد، جعفر، و اگر جعفر «زید بن حارثه را امیر تعین نموده و فرمودند: 
 ».کشته شد، عبدالله بن رواحه [امیر شما باشد]

گوید: در آن غزوۀ من با ایشان بودم، جعفر بن ابوطالب را  می بابن عمر
ود و چند زخم شمشیر جستجو نمودیم و او را در بین کشتگان یافتیم، و در جسدش ن

 .)١(و نیزه بود

اتِ  جباب: بَعْثُ النَّبِيِّ  -٢٦ قَ رَ دٍ إِىل احلُ يْ ةَ بْنَ زَ امَ  أُسَ

 اسامه بن زید را به سوی ُحَرَقات ج]: فرستادن پیامبر خدا ۲۶باب [

َساَمةَ َ�ْن  -١٦٥٨
ُ
ُ  ريَِضَ  َز�ْدٍ  ْ�نَ  أ ِ  رَُسوُل  َ�َعثَنَا: َ�ُقوُل  َ�نُْهَما، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

  وََسلَّمَ 
َ

ِْقُت  َ�َهَزْمنَاُهْم، الَقْومَ  فََصبَّْحنَا احلَُرقَِة، إىِل
َ
نَا َوحل

َ
نَْصارِ  ِمنَ  َورَُجٌل  أ

َ
 ِمنُْهْم، رَُجًال  األ

ا َ  الَ : قَاَل  َغِشينَاُه، فَلَمَّ
َ

  إِهل
َّ

ُ  إِال نَْصارِيُّ  فََكفَّ  ا�َّ
َ
ا َ�تَلْتُُه، َحىتَّ  بُِرْميِح  َ�َطَعنْتُهُ  األ  قَِدْمنَا فَلَمَّ

َساَمُة، يَا«: َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  بَلَغَ 
ُ
َ�تَلْتَهُ  أ

َ
َ  الَ  قَاَل  َما َ�ْعدَ  أ

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال : قُلُْت  »ا�َّ

رَُها، َزاَل  َ�َما ُمتََعوًِّذا، اَكنَ  �ِّ  َ�َمنَّيُْت  َحىتَّ  يَُ�رِّ
َ
ُ�نْ  لَمْ  �

َ
ْسلَْمُت  أ

َ
[رواه ايلَْوِم  َذلَِك  َ�بَْل  أ

 ].٤٢٦٩ابلخاری: 
ما را به طرف  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز اسامه بن زید -۱۶۵۸

ھا را شکست دادیم، من و  ھا حمله نمودیم و آن (ُحرَقه) فرستادند، ھنگام صبح بر آن
ه نامش مرداس بن عمرو بود] تعقیب شخص دیگری از انصار، یکی از افراد دشمن را [ک

انصاری از وی دست  ،(ال إله إال اهللا)نمودیم، و ھنگام که او را مغلوب ساختیم گفت: 
 ام او را کشتم. برداشت، و من با نیزه

دارد، زیرا با وجود داشتن این ھمه  سو این واقعه داللت بر شجاعت کامل و فوق العاده جعفر -١
 زخم، از میدان معرکه بیرون نشده بود، و تا آخرین لحظه با دشمن مقابله کرده بود.

 

                                                 



 ١٤١  غزوات :]۵۷[ کتاب

ای اسامه! «رسید، فرمودند:  جھنگامی که به مدینه آمدیم، خبر برای پیامبر خدا 

 ؟»گفت، او را کشتی اهللا) (ال إله إالآیا بعد از اینکه آن شخص 
 گفتم: او برای نجاتش این چیز را گفت.

کاش پیش از  ایشان این سخن را چند بار تکرار کردند تا جایی که آرزو نمودم ای
 .)١(امروز مسلمان نشده بودم

ْ�َوِع ريَِضَ  ْ�نَ  َ�ْن َسلََمةَ  -١٦٥٩
َ
ُ  األ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  َغَزوُْت «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ةً  َغَزَواٍت  �ِْسعَ  ابُلُعوِث  ِمنَ  َ�بَْعُث  ِ�يَما وََخرَْجُت  َغَزَواٍت، َسبْعَ  وََسلَّمَ  بُو َعلَيْنَا َمرَّ
َ
 بَْ�ٍر، أ

ةً  َساَمُة ريَِضَ  َعلَيْنَا َوَمرَّ
ُ
ُ  أ  ].٤٢٧٠[رواه ابلخاری:  »َ�نُْهَما ا�َّ

در ھفت غزوه  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز سلمه بن اکوع -۱۶۵۹
فرستادند در ُنه گروه سھم گرفتم، امیر ما گاھی  ھای که می اشتراک نمودم، و در گروه

 .)٢(بود می سو گاھی اسامه سابوبکر صدیق

اش نیست، بلکه مراد از آن مبالغه در متاثر گشتن از موقف پیامبر خدا  این آرزو به معنی حقیقی -١
کاش در حالت اسالم  گوید: ای می سنسبت به کشته شدن آن شخص است، گویا اسامه ج

 گردیدم. مرتکب چنین گناه زشتی نمی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) این ھفت غزوۀ که سلمه بن اکوع در آن اشتراک کرده بود، عبارت اند از: غزوۀ حدیبیه، غزوۀ ۱ 

ات پیامبر خدا خیبر، غزوۀ حنین، غزوۀ قرد، غزوۀ فتح، غزوۀ طائف، و غزوۀ تبوک که آخرین غزو
 باشد. می ج

شود، و جمع آن  فرستادند به نام (سریه) یاد می به جھاد می جھای را که پیامبر خدا  ) گروه۲ 
اند از: سریه  ھا اشتراک نموده بود، عبارت (سرایا) است، و سرایائی را که سلمه بن االکوع در آن

ی کالب، رفتن ابوبکر صدیق به بسوی بن سبسوی بنی فزاره، سریۀ ابوبکر صدیق سابوبکر صدیق
شود، و از  حج، سریۀ اسامه بسوی حرقات، سریۀ اسامه بسوی أبنی، که مجموعًا پنج سریه می

ھا اشتراک نموده است، کتب سیر و تاریخ چیزی ذکر  سرایای دیگری که سلمه بن االکوع در آن
 اند. نکرده
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وَ  -٢٧ زْ انباب: غَ ضَ مَ تْحِ يفِ رَ  ةِ الْفَ

 ی]]: غزوۀ فتح [مکه] در ماه رمضان [سال هشتم هجر۲۷باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -١٦٦٠ نَّ  :َ�نُْهَما ا�َّ
َ
 يِف  َخَرجَ « وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ةُ  َوَمَعهُ  الَمِدينَةِ  ِمنَ  َرَمَضانَ  ِس  ىلَعَ  َوَذلَِك  آَالٍف، َعرَشَ
ْ
 َمْقَدِمهِ  ِمنْ  َونِْصٍف  ِسنِ�َ  َ�َمانِ  َرأ

  الُمْسِلِم�َ  ِمنَ  َمَعهُ  َوَمنْ  ُهوَ  فََسارَ  الَمِدينََة،
َ

َة، إىِل  الَكِديَد، بَلَغَ  َحىتَّ  َو�َُصوُموَن، يَُصومُ  َمكَّ
ْ�َطرَ  َوقَُديْدٍ  ُعْسَفاَن، َ�ْ�َ  َماءٌ  َوُهوَ 

َ
ْ�َطُروا أ

َ
 ].٤٢٧٦[رواه ابلخاری:  »َوأ

بعد از اینکه ھشت ونیم  جروایت است که پیامبر خدا  بساز ابن عبا -۱۶۶۰
شان به مدینه گذشت، در ماه رمضان با ده ھزار نفر از مسلمانان به سوی  سال از ھجرت

گرفتند، تا اینکه به منطقه  مکه برآمدند، خودشان روزه داشتند، و دیگران ھم روزه می
خوردند، ] روزه را اینجا(َکدید) رسیدند، و (کدید) آبی است ما بین ُعسَفان و ُقدید، [در 

 .)١(و دیگران ھم خوردند

ُ  وَ�نُْه ريَِضَ  -١٦٦١   َرَمَضانَ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َخَرجَ «: قَاَل  ،َماَ�نْهُ  ا�َّ
َ

 إىِل
، ٍ�ْ

ا َوُمْفِطٌر، فََصائِمٌ  ُ�ْتَِلُفوَن، َوانلَّاُس  ُحنَ وْ  لَنَبٍ  ِمنْ  بِإِنَاءٍ  َداَع  َراِحلَِتِه، ىلَعَ  اْستََوى فَلَمَّ
َ
 أ

وْ  َراَحِتِه، ىلَعَ  فَوََضَعهُ  َماٍء،
َ
  َ�َظرَ  ُ�مَّ  َراِحلَِتِه، ىلَعَ  أ

َ
امِ  الُمْفِطُرونَ  َ�َقاَل  انلَّاِس  إِىل وَّ : لِلصُّ

فِْطُروا
َ
 ].٤٢٧٧[رواه ابلخاری:  »أ

در ماه رمضان به  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بو از ابن عباس -۱۶۶۱
طرف (حنین) برآمدند، و مردمان مختلف بودند، بعضی روزه داشتند و بعضی روزه 

 خوردند. می
 –و یا قدح آبی را  –شتر خود سوار شدند، قدح شیری را بر جچون پیامبر خدا 

گذاشتند و به طرف مردم نگاه  –و یا بر باالی شتر خود  –طلبیدند، و بر کف دست خود 

از نماز عصر بود، و از این حدیث دانسته و در روایات دیگری آمده است که این خوردن روزه بعد  -١
شود که گرفتن و خوردن روزه برای مسافر جواز دارد، ولو آنکه در ابتدای روز، نیت روزه  می

 گرفتن را کرده باشد.
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این وقت روزه خواران به روزه داران گفتند: اینک شما ھم روزه خود را  کردند، در
 .)١(بخورید

زَ النَّبِيُّ يْ باب: أَ  -٢٨ كَّ تْحِ  جنَ رَ مَ الْفَ وْ ةَ يَ ايَ  الرَّ

 در روز فتح بیرق را کجا نصب کردند؟ ج]: پیامبر خدا ۲۸باب [

، ريَِضَ اُهللا  -١٦٦٢ ا: َ�نُْهَما قَاَل َ�ْن ُعْرَوَة بِْن الُزَ�ْ�ِ ِ  رَُسوُل  َسارَ  لَمَّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
بُو َخَرجَ  قَُر�ًْشا، َذلَِك  َ�بَلَغَ  الَفتِْح، اَعمَ  وََسلَّمَ 

َ
 َوُ�َديُْل  ِحَزاٍم، ْ�نُ  وََحِكيمُ  َحْرٍب، ْ�نُ  ُسْفيَانَ  أ

ِ  رَُسولِ  َ�نْ  اخلرََبَ  يَلْتَِمُسونَ  َوْرقَاَء، ْ�نُ  ْ�بَلُوا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
تَْوا َحىتَّ  �َِسُ�ونَ  فَأ

َ
 أ

ْهَراِن، َمرَّ  إَِذا الظَّ
�ََّها بِنَِ�انٍ  ُهمْ  فَ

َ
بُو َ�َقاَل  َعَرفََة، ِ�َ�انُ  َك�

َ
�ََّها َهِذهِ، َما: ُسْفيَانَ  أ

َ
 ِ�َ�انُ  لََك�

بُو َ�َقاَل  َ�ْمٍرو، بَِ�  ِ�َ�انُ : َوْرقَاءَ  ْ�نُ  بَُديُْل  َ�َقاَل  َعَرفََة؟
َ
قَلُّ  َ�ْمٌرو: ُسْفيَانَ  أ

َ
 َذلَِك، ِمنْ  أ

ِ  رَُسولِ  َحَرِس  ِمنْ  نَاٌس  فََرآُهمْ  ْدَرُ�وُهمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
َخُذوُهْم، فَأ

َ
تَْوا فَأ

َ
 بِِهمْ  فَأ

ِ  رَُسوَل  ْسلَمَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
بُ  فَأ

َ
ا ُسْفيَاَن، وأ بَا اْحِبْس «: لِلَْعبَّاِس  قَاَل  َسارَ  فَلَمَّ

َ
 أ

 از احکام و مساتل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ه رمضان، زیرا بعد به طرف حنین به طور یقین در ماه شوال بود نه در ما ج) رفتن پیامبر خدا ۱ 

نوزده روز دیگر در مکه باقی  جاز اینکه مکه در ھفدھم ماه رمضان فتح گردید، پیامبر خدا 
در ماه  جخواندند، پس مراد از قول ابن عباس که پیامبر خدا  ماندند، و نماز را دو رکعتی می

نمودند، گرچه رمضان به طرف حنین رفتند این است که: در ماه رمضان قصد رفتن به حنین را 
 رفتن حقیقی بعد از ماه رمضان واقع گردید.

که: (مردمان مختلف بودند): احتمال دارد که این اختالف  ب) مراد از این گفته ابن عباس۲ 
چه  در خود روزه داشتن بوده باشد، زیرا بعضی روزه داشتند، و بعضی روزه نداشتند، چنان

بوده باشد، که آیا در سفر روزه خوردن بھتر است،  احتمال دارد که در حکم روزه داشتن در سفر
روزه دارند و یا روزه ندارند،  جشان در این بوده باشد که پیامبر خدا  و یا روزه داشتن، و یا اختالف

و در ھر موردی که باشد، چنین اختالفاتی جائز است، و باکی ندارد، و البته سیاق حدیث داللت 
 ھا در روزه داشتن و در روزه نداشتن بود. بر این دارد که مختلف بودن آن

روزه خود را خوردند،  جکنید بعد از آنکه پیامبر خدا  ) در این روایت ھمان طور که مشاھده می۳ 
روزه خواران به روزه داران گفتند: ( اینک شما ھم روزه خود را بخورید)، ولی در تھذیب طبری 

وزه داران گفتند: ای گنھکاران! اکنون روزه خود آمده است که در این وقت روزه خواران برای ر
 را بخورید.
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  َ�نُْظرَ  َحىتَّ  اخلَيِْل، َحْطمِ  ِعنْدَ  ُسْفيَانَ 
َ

 َ�ُمرُّ  الَقبَائُِل  فََجَعلَِت  الَعبَّاُس، فََحبََسهُ . »الُمْسِلِم�َ  إِىل
يِب  ىلَعَ  َكِتيبَةً  َكِتيبَةً  َ�ُمرُّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ 

َ
 يَا: قَاَل  َكِتيبٌَة، َ�َمرَّْت  ُسْفيَاَن، أ

 ُ�مَّ  َذلَِك، ِمثَْل  قَاَل  ُجَهيْنَُة، َمرَّْت  ُ�مَّ  َوِلِغَفاَر، يِل  َما: قَاَل  ِغَفاُر، َهِذهِ : قَاَل  َهِذهِ؟ َمنْ  َ�بَّاُس 
ْ�بَلَْت  َحىتَّ  َذلَِك، ِمثَْل  َ�َقاَل  ُسلَيُْم، َوَمرَّْت  َذلَِك، ِمثَْل  َ�َقاَل  ُهَذيْمٍ  ْ�نُ  َسْعدُ  َمرَّْت 

َ
 لَمْ  َكِتيبَةٌ  أ

نَْصاُر، َهُؤالَءِ : قَاَل  َهِذهِ؟ َمنْ : قَاَل  ِمثْلََها، يَرَ 
َ
ايَُة، َمَعهُ  ُ�بَاَدةَ  ْ�نُ  َسْعدُ  َعلَيِْهمْ  األ  َسْعدُ  َ�َقاَل  الرَّ

بَا يَا: ُ�بَاَدةَ  ْ�نُ 
َ
بُو َ�َقاَل  الَكْعبَُة، �ُْستََحلُّ  ايلَْومَ  لَْحَمِة،المَ  يَْومُ  ايلَْومَ  ُسْفيَاَن، أ

َ
 يَا: ُسْفيَانَ  أ

َماِر، يَْومُ  َحبََّذا َ�بَّاُس  قَلُّ  َوِ�َ  َكِتيبٌَة، َجاَءْت  ُ�مَّ  اذلِّ
َ
ِ  رَُسوُل  ِ�يِهمْ  الَكتَائِِب، أ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْصَحابُُه، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
َ�ْ�ِ  َمعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َوَرايَةُ  َوأ اِم، بِْن  الزُّ ا الَعوَّ  َمرَّ  فَلَمَّ

ِ  رَُسوُل  يِب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
لَمْ : قَاَل  ُسْفيَانَ  بِأ

َ
 َما«: قَاَل  ُ�بَاَدَة؟ ْ�نُ  َسْعدُ  قَاَل  َما َ�ْعلَمْ  أ

مُ  يَْومٌ  َهَذا َولَِ�نْ  َسْعٌد، َكَذَب «: َ�َقاَل  َوَ�َذا، َكَذا: قَاَل  »قَاَل؟ ُ  ُ�َعظِّ  َوَ�ْومٌ  الَكْعبََة، ِ�يهِ  ا�َّ
َمرَ : قَاَل  »الَكْعبَةُ  ِ�يهِ  تُْ�ىَس 

َ
ِ  رَُسوُل  َوأ نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 بِاحلَُجونِ  َراَ�تُهُ  تُْرَكزَ  أ

ِ�  ُعْرَوُة، قَاَل  ْخرَبَ
َ
َ�ْ�ِ  َ�ُقوُل  الَعبَّاَس، َسِمْعُت : قَاَل  ُمْطِعٍم، بِْن  ُجبَْ�ِ  ْ�نُ  نَافِعُ  َوأ امِ  بِْن  لِلزُّ : الَعوَّ

بَا يَا
َ
ِ  َ�بْدِ  أ َمَركَ  ُهنَا َها ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  أ نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
ايََة، تَْرُكزَ  أ َمرَ «: قَاَل  الرَّ

َ
 َوأ

ِ  رَُسوُل  نْ  الَويِلدِ  ْ�نَ  َخادِلَ  يَْوَمئِذٍ  وََسلَّمَ  لَيْهِ عَ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ىلْعَ  ِمنْ  يَْدُخَل  أ

َ
ةَ  أ  َكَداٍء، ِمنْ  َمكَّ

ُ  ريَِضَ  الَويِلدِ  بِْن  َخادِلِ  َخيِْل  ِمنْ  َ�ُقتَِل  ُكَدا، ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  وََدَخَل   َ�نْهُ  ا�َّ
ْشَعِر، ْ�نُ  ُحبَيُْش : رَُجَالنِ  يَْوَمئِذٍ 

َ
 ].٤٢٨٠[رواه ابلخاری: الِفْهِريُّ  جابِرٍ  ْ�نُ  َوُ�ْرزُ  األ

روایت است که گفت: در سال فتح مکه، ھنگامی که  باز عروه بن زبیر -۱۶۶۲
حرکت نمودند، و این خبر برای قریش رسید، ابوسفیان بن حرب، و  جپیامبر خدا 

کردند،  را جستجو می جه و اخبار پیامبر خدا حکیم بن حزام، و بدیل بن َورَقاء برآمد
ھایی را دیدند مانند  آتش اینجارسیدند، در ھا آمدند تا به منطقه (مر الظھران)  آن

 .)١(ھای روز عرفه آتش
 ابوسفیان گفت: این چه آتشی است؟ گویا آتشی روزه عرفه است؟

 ھای [قبیله] (بنی عمرو) باشد. بدیل بن َورَقاء گفت: شاید آتش

امر کرده  جھای بسیار زیاد را دیدند، و در روایت ابن سعد آمده است که پیامبر خدا  یعنی: آتش -١
 بودند تا ده ھزار آتش به تعداد افراد لشکر مسلمانان بر افروخته شود.
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ابوسفیان گفت: افراد قبیله عمرو کمتر از این ھستند، عده از پاسبانان پیامبر 
 جھا را گرفتند و نزد پیامبر خدا  ھا رساندند، و آن ھا را دیدند، خود را به آن آن جخدا

 آوردند، ابوسفیان مسلمان شد.
ابوسفیان را در تنگی «گفتند که:  سبه عباس جھنگام حرکت کردن، پیامبر خدا 

جا  او را ھمان س، عباس»دنه کوه نگھدار تا خیل مسلمانان را مشاھده نمایدگر
 نگھداشت.

گذشتند، ھنگام مرور  از پیش روی ابوسفیان فوج فوج می جقبائل با پیامبر خدا 
 گفت: این کدام گروه است؟ سھا، ابوسفیان برای عباس یکی از آن گروه

 ار کاری نیست.گفت: این قبیله (ِغَفار) است، گفت: مرا با غف
بعد از آن قبیله جھینه گذشت، [ابوسفیان] ھمان سوال خود را تکرار نمود، سپس 
قبیله سعد بن ھزیم آمد [باز ابوسفیان] ھمان سوالش را تکرار نمود، بعد از آن قبیله 
ُسَلیم رسید، و او ھمان سوال خود را تکرار نمود، تا آنکه گروھی آمد که مثل آن را 

 ندیده بود.
 ھا کیانند؟ سید: اینپر

بود، که بیرق ھم  ساند، و امیر [این گروه] سعد بن عباده ھا مردم انصار گفت: این
 در دست وی بود.

سعد بن عباده گفت: ای ابوسفیان! امروز روز خونریزی است، امروز روزی است که 
 گردد. کعبه مباح می

 .)١(بود کاش روز ِذمار می گفت: ای سابوسفیان برای عباس
ھای  با صحابه جھا بود، و پیامبر خدا  ترین گروه عد از آن گروه دیگری آمد که خوردب

 بود. سدر دست زبیر بن عوام جخود در آن گروه بودند، و بیرق پیامبر خدا 

ز قوم خود دفاع نمایم، و یا: روزی است که باید از توانستم ا بود که می کاش روزی می یعنی: ای -١
نزد ابوسفیان رسیدند،  جمن دفاع نمائی، در مغازی اموری آمده است که چون پیامبر خدا 

، »نه«فرمودند:  جاید؟ پیامبر خدا  شان گفت: مگر امر بکشتن قوم خود داده ابوسفیان برای
ای ابوسفیان! «فرمودند:  جد، پیامبر خدا گوی ابوسفیان گفت: سعد بن عباده چنین و چنان می

و سعد را خواستند، و » شود امروز روز رحمت است، روزی است که برای قریش عزت داده می
 بیرق را از دستش گرفته و بدست فرزندش قیس بن سعد دادند.

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ١٤٦

] گفت: جسفیان گذشتند، ابوسفیان برای [پیامبر خدا ابوبر  جچون پیامبر خدا 
 مگر خبر نداری که سعد بن عباده چه گفت؟

 ؟ گفت: چنین و چنان گفت.»چه گفت«رسیدند: پ
سعد دروغ گفته است، امروز روزی است که خداوند کعبه را معظم «فرمودند: 

 ».شود سازد، و روزی است که کعبه پوشانده می می
شان در حجون نصب گردد،  امر کردند که بیرق جراوی گفت که: پیامبر خدا 

 [ُحُجون جایی است در داخل شھر مکه نزدیک مقبره معلی].
برای تو امر کردند که  جگفت: ای ابا عبدالله! پیامبر خدا  سبرای زیبر سعباس

 بیرق را در اینجا نصب نمائی.
که از طرف  را امر کردند سخالد بن ولید جراوی گفت که: در این روز پیامبر خدا 

از پائینی مکه از راه ُکدا داخل  جباالئی مکه از راه َکداء داخل شود، و خود پیامبر خدا 
در این روز دو نفر به شھادت رسیدند، یکی ُحبیش  سشدند، از لشکریان خالد بن ولید

 .)١(ببن َاشعر و دیگری ُکرز بن جابر فھری

ِ  َ�ْن َ�بْدَ  -١٦٦٣ ٍل  ْ�نَ  ا�َّ يُْت «: قَاَل  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه،ُمَغفَّ
َ
ِ  رَُسوَل  َرأ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ةَ  َ�تِْح  يَْومَ  وََسلَّمَ    َوُهوَ  نَاقَتِِه، ىلَعَ  َمكَّ
ُ
عُ  الَفتِْح  ُسوَرةَ  َ�ْقَرأ  ].٤٢٨١[رواه ابلخاری:  »يُرَجِّ

ل -۱۶۶۳ روایت است که گفت: در روز فتح مکه پیامبر  )٢(ساز عبدالله بن مَغفَّ
شتر خود سوار بودند و سورۀ فتح را با ترجیع [یعنی: با انداختن را دیدم که بر جخدا 

 کردند. صدا در گلو] تالوت می
بود که مردم در اطرافم جمع گردند [سورۀ فتح] را به  و گفت: اگر ترس این نمی

 کردم. کردند، با ترجیع تالوت می ت میبا ترجیع تالو جمانندی که پیامبر خدا 

ت ھا از لشکر جدا افتاده بودند، و مشرکین از فرص سبب کشته شدن این دو نفر آن بود که آن -١
 ھا را به شھادت رساندند. استفاده نموده و آن

وی عبدالله بن مغفل بن عبد غنم مزنی است، در بیعت شجره اشتراک نموده بود، و یکی از  -٢
ھا را به  آن سکردند، و یکی از ده نفری است که عمر کسانی است که در غزوه تبوک گریه می

و در سال پنجاه ونه در بصره وفات نمود، و  ھا علم دین را بیاموزند، بصره فرستاد تا برای آن
 ).۲/۳۷۲وصیت کرد که ابوبرزه اسلمی بر وی نماز بخواند، (االصابه: 
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ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -١٦٦٤ ُ  ريَِضَ  بِْن َمْسُعودٍ  ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َدَخَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
ةَ   يَِدهِ، يِف  بُِعودٍ  َ�ْطُعنَُها فََجَعَل  نُُصٍب  ِمائَةِ  َوثََالُث  ِستُّونَ  ابَليِْت  وََحْوَل  الَفتِْح، يَْومَ  َمكَّ

ۚ َجآءَ  َوزََهقَ  ٱۡ�َقُّ  َجآءَ ﴿: َوَ�ُقوُل  [رواه  ﴾يُعِيدُ  َوَما ٱۡلَ�ِٰطُل  ُ�ۡبِدئُ  َوَما ٱۡ�َقُّ  ٱۡلَ�ِٰطُل
 ].٤٢٨٧ابلخاری: 
به  جروایت است که گفت: روز فتح پیامبر خدا  ساز عبدالله بن مسعود -۱۶۶۴

با چوبی  جو شصت بت بود، پیامبر خدا  مکه داخل شدند، و در اطراف خانه، سه صد
حق آمد و باطل از «گفتند:  زدند و می ھا می که در دست داشتند، به پھلوی آن بت

 .)١(»کند آفریند، و نه دوباره زنده می حق آمد و باطل نه چیزی را از نو می» «میان رفت

 »باب« -٢٩

 ]۲۹باب [

 بِنَا َ�ُمرُّ  َوَ�نَ  انلَّاِس، َمَمرَّ  بَِماءٍ  ُكنَّا :قَاَل  َ�نُْه،َسلََمَة ريَِضَ اُهللا  بِْن  َ�ْمِرو َ�نْ  -١٦٦٥
ْكبَانُ  لُُهمْ  الرُّ

َ
نَّ  يَْزُ�مُ : َ�يَُقولُونَ  الرَُّجُل؟ َهَذا َما لِلنَّاِس؟ َما لِلنَّاِس، َما: فَنَْسأ

َ
َ  أ رَْسلَُه، ا�َّ

َ
 أ

ْوىَح 
َ
ِْه، أ

َ
وْ  إيِل

َ
ْوىَح : أ

َ
ُ  أ ْحَفُظ  فَُكنُْت  بَِ�َذا، ا�َّ

َ
�ََّما الالَكََم، َذلَِك  أ

َ
 َوَ�نَِت  َصْدِري، يِف  ُ�َقرُّ  َوَ��

مُ  الَعَرُب   نيَِبٌّ  َ�ُهوَ  َعلَيِْهمْ  َظَهرَ  إِنْ  فَإِنَّهُ  َوقَْوَمُه، اتُْرُكوهُ : َ�يَُقولُونَ  الَفتَْح، بِإِْسَالِمِهمُ  تَلَوَّ
ا َصاِدٌق، ْهِل  َوْ�َعةُ  اَكنَْت  فَلَمَّ

َ
يِب  َوَ�َدرَ  بِإِْسَالِمِهْم، قَْومٍ  لُكُّ  اَدرَ بَ  الَفتِْح، أ

َ
 بِإِْسَالِمِهْم، قَْوِ�  أ

ا ِ  ِجئْتُُ�مْ : قَاَل  قَِدمَ  فَلَمَّ ا، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِعنْدِ  ِمنْ  َوا�َّ  َصَالةَ  َصلُّوا«: َ�َقاَل  َحقًّ
إَِذا َكَذا، ِح�ِ  يِف  َكَذا َصَالةَ  وََصلُّوا َكَذا، ِح�ِ  يِف  َكَذا

َالةُ  َحرَضَِت  فَ َحُدُ�ْم، فَلْيَُؤذِّنْ  الصَّ
َ
 أ

ُ�مْ  َُؤمَّ ُ�مْ  َويلْ ْ�رَثُ
َ
َحدٌ  يَُ�نْ  فَلَمْ  َ�نََظُروا. »قُْرآنًا أ

َ
ْ�رَثَ  أ

َ
، قُْرآنًا أ تَلىَقَّ  ُكنُْت  لَِما ِم�ِّ

َ
 ِمنَ  أ

ْكبَاِن، ُموِ�  الرُّ يِْديِهْم، َ�ْ�َ  َ�َقدَّ
َ
نَا أ

َ
وْ  ِستٍّ  اْ�نُ  َوأ

َ
َّ  َوَ�نَْت  ِسنَِ�، َسبْعِ  أ  إَِذا ُكنُْت  بُرَْدٌة، يلَعَ

، َ�َقلََّصْت  َسَجْدُت  ةٌ  َ�َقالَِت  َ��ِّ
َ
الَ : اليَحِّ  ِمنَ  اْمَرأ

َ
وا أ ْوا قَاِرئُِ�ْم؟ اْسَت  َ�نَّا ُ�َغطُّ  فَاْشرَتَ

ءٍ  فَرِْحُت  َ�َما قَِميًصا، يِل  َ�َقَطُعوا  ].٤٣٠٢[رواه ابلخاری: الَقِميِص  بَِذلَِك  فََريِح  �يَِشْ

ھای  زیرا از نو آفریدن چیزی و دوباره زنده کردن آن خاص برای خداوند متعال است، و این بت -١
زنده کردن دوباره مردمان  ساخته شده که قدرت دفاع از خود را ندارند، به طور یقین از آفریدن و

 باشند. عاجز می
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روایت است که گفت: [سکونت و بود وباش ما]  )١(ساز عمرو بن سلمه -۱۶۶۵
ھای که از نزدما  گرفت، از قافله برسر آبی بود که رفت وآمد مردم از آنجا صورت می

پرسیدیم: مردم را چه شده است؟ مردم را چه شده است؟ این شخص  گذشتند می می
 ] چگونه است؟ج[یعنی: پیامبر خدا 

را خدا فرستاده است، و بر او وحی  کند او گفتند: شخصی است که گمان می می
و من این سخنان را  –و یا خداوند این چیز را برایش وحی فرستاده است  -کرده است، 

بنند، و مردم عرب در مسلمان شدن  ام نقش می کردم که گویا به سینه طوری حفظ می
ھا غالب  نگذاریم، اگر بر آ گفتند: او را با قومش وا می خود منتظر فتح مکه بودند و می

 شد، معلوم است که براستی او پیامبر خدا است.
و ھنگامی که مکه فتح گردید، ھر قومی در مسلمان شدن از دیگری سبقت 

 جست، و پدر من در مسلمان شدن از دیگر افراد قوم خود مبادرت جست. می
، ام آمده جبعد از اینکه بازگشت گفت: به خداوند سوگند است که از نزد پیامبر خدا 

و به ما امر کردند که: فالن نماز را در فالن وقت، و فالن نماز را در فالن وقت اداء 
نماید، و ھنگامی که وقت نماز داخل شد، یکی از شما اذان بدھید، و ھر کدام شما که 

 از قرآن بیشتر حفظ دارد، برای شما امامت بدھد.
شتر حفظ داشته باشد، چون جستجو نمودند، کسی را نیافتند که از من قرآن را بی

آموختم، و ھمان بود که  گذشت، قرآن را می ھایی که [از قبیله ما] می زیرا من از قافله
مرا امام خود انتخاب نمودند، و من در این وقت شش و یا ھفت ساله بودم، و پیراھن 

رفت [و عورتم  خط داری داشتم که [به سبب کوتاھی] ھنگام سجده کردن باال می
 شد].  معلوم می

گوید،  وی عمرو بن سِلمه [به کسر الم] بن نفیع جرمی است، طوری که خودش در این حدیث می -١
داد، از وی  ھا امامت می نسبت به آنکه از دیگر مردم قوم خود قرآن را بیشتر یاد داشت، برای آن

رفتند من بودم، وقتی که  جکند که گفت: یکی از کسانی که نزد پیامبر خدا  روایت می
ستیم از نزد ایشان برگردیم، مردم گفتند: یا رسول الله! چه کسی برای ما امامت بدھد؟ خوا می

ھا کسی که از من قرآن را  فرمودند: کسی که از شما قرآن را بیشتر آموخته است، و در بین آن
 ).۴/۱۱۰بیشتر آموخته باشد، وجود نداشت، و من در آن وقت طفل بودم، (اسد الغابه: 
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خواندند] گفت: چرا  ھای آن قریه [برای مردمی که پشت سرم نماز می زنی از زن
ھا رفتند جامه خریدند و برایم پیراھنی  پوشید؟ آن ھا] نمی (ک..) امام خود را از ما [زن

 .)١(ساختند، و [در عمر خود] به ھیچ چیزی به اندازه آن پیراھن، خوشحال نشده بودم

ۡعَجَبۡتُ�مۡ  إِذۡ  ُحَنۡ�ٍ  َوَ�ۡومَ ﴿باب: قول اهللا:  -٣٠
َ
تُُ�مۡ  أ :  ﴾...َكۡ�َ لِهِ وْ إِىل قَ

 ﴾رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ ﴿
و روز حنین، هنگامی که بسیار بودن شما، شما را به ﴿]: قول خداوند که: ۳۰باب [

 ﴾غرور وا داشت...

�َة، قاَل:  -١٦٦٦ نَُّه اكَن �ِيَِدهِ رَضْ
َ
ْوَ� �

َ
يِب أ

َ
�ْتَُها«َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن أ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  رُضِ

 ].٤٣١٤[رواه ابلخاری:  »ُحنَْ�ٍ  يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
وَفی -۱۶۶۶

َ
روایت است که در دست وی اثر ضربه بود، و  ساز عبدالله بن أبی أ

بودم، بر من اصابت  جگفت: این ضربه در روز حنین ھنگامی که با پیامبر خدا  می
 .)٢(نمود

طَاسٍ  -٣١ ةِ أَوْ وَ زْ  باب: غَ

 ]: غزوۀ اوطاس۳۱باب [

يِب  َ�نْ  -١٦٦٧
َ
ُ  ريَِضَ  ُموىَس  أ ا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ   لَمَّ

َ
 ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فََرغ

بَا َ�َعَث  ُحنَْ�ٍ 
َ
  َجيٍْش  ىلَعَ  اَعِمرٍ  أ

َ
ْوَطاٍس، إِىل

َ
ِة، ْ�نَ  ُدَر�ْدَ  فَليَِقَ  أ مَّ ُ  َوَهَزمَ  ُدَر�ْدٌ  َ�ُقِتَل  الصِّ  ا�َّ

ْصَحابَُه،
َ
بُو قَاَل  أ

َ
يِب  َمعَ  َوَ�َعثَِ� : ُموىَس  أ

َ
بُو فَُرِ�َ  اَعِمٍر، أ

َ
 �َِسْهمٍ  ُجَشِ�ٌّ  َرَماهُ  ُرْكبَتِِه، يِف  اَعِمرٍ  أ

ثْبَتَهُ 
َ
ْهِ  فَاْ�تََهيُْت  ُرْكبَِتِه، يِف  فَأ

َ
َشارَ  َرَماَك؟ َمنْ  َ�مِّ  يَا: َ�ُقلُْت  إيِل

َ
  فَأ

َ
يِب  إِىل

َ
 َذاكَ : َ�َقاَل  ُموىَس  أ

 مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و  -١
 ) امامت دادن طفل ھوشیار و با فھم، جواز دارد.۱ 
شد،  ) ستر عورت در نماز فرض است، و اینکه عورت آن طفل ھنگام نماز خواندن نمایان می۲ 

 ھا به فرضیت پوشاندن عورت در نماز در آن وقت بود. سببش عدم علم آن
در غزوه حنین اشتراک داشت، و اولین غزوۀ که در آن  ساوفیشود که ابو  از این دانسته می -٢

 اشتراک نموده بود، غزوۀ حدیبیه است.
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ي قَاتِِ�  ِ
َّ

ُ  َ�َقَصْدُت  َرَماِ�، اذل
َ

ا فَلَِحْقتُُه، هل ، َرآِ�  فَلَمَّ
َّ

بَْعتُهُ  َو� قُوُل  وََجَعلُْت  فَا�َّ
َ
ُ  أ

َ
الَ  هل

َ
 أ

الَ  �َْستَْحِي،
َ
، تَثْبُُت، أ َ�تَْ�ِ  فَاْختَلَْفنَا فََكفَّ يِْف  رَضْ يِب  قُلُْت  ُ�مَّ  َ�َقتَلْتُُه، بِالسَّ

َ
 َ�تََل : اَعِمرٍ  ِأل

 ُ ْهمَ  َهَذا فَانِْزعْ : قَاَل  َصاِحبََك، ا�َّ ْ�تُهُ  السَّ ا َ�َ�َ يِخ  اْ�نَ  يَا: قَاَل  َماُء،ال ِمنْهُ  َ�َ�َ
َ
قِْرئِ  أ

َ
 انلَّيِبَّ  أ

َالَم، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ُ  َوقُْل  السَّ
َ

بُو َواْستَْخلََفِ� . يِل  اْستَْغِفرْ : هل
َ
 َ�َمُكَث  انلَّاِس، ىلَعَ  اَعِمرٍ  أ

�رٍ  ىلَعَ  بَيِْتهِ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  فََدَخلُْت  فَرََجْعُت  َماَت، ُ�مَّ  �َِسً�ا  ُمْرَملٍ  رَسِ
ثَّرَ  قَدْ  فَِراٌش، وََعلَيْهِ 

َ
�رِ  ِرَماُل  � ِ

تُهُ  وََجنْبَيِْه، بَِظْهِرهِ  الرسَّ ْخرَبْ
َ
نَا فَأ رَبِ

يِب  وََخرَبِ  خِبَ
َ
: َوقَاَل  اَعِمٍر، أ

ُ  قُْل 
َ

، بَِماءٍ  فََداَع  يِل، اْستَْغِفرْ  هل
َ
أ يِب  ِلُعبَيْدٍ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ «: َ�َقاَل  يََديْهِ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  َ�تَوَضَّ

َ
. »اَعِمرٍ  أ

يُْت 
َ
. »انلَّاِس  ِمنَ  َخلِْقَك  ِمنْ  َكِث�ٍ  فَْوَق  الِقيَاَمةِ  يَْومَ  اْجَعلْهُ  اللَُّهمَّ «: قَاَل  ُ�مَّ  إِْ�َطيِْه، َ�يَاَض  َوَرأ

ِ  ِلَعبْدِ  ِفرْ اغْ  اللَُّهمَّ «: َ�َقاَل  فَاْستَْغِفْر، َوِ� : َ�ُقلُْت  ْدِخلْهُ  َذْ�بَُه، قَيٍْس  بِْن  ا�َّ
َ
 الِقيَاَمةِ  يَْومَ  َوأ

 ].٤٣٢٣[رواه ابلخاری:  »َكِر�ًما ُمْدَخًال 
از غزوۀ  جروایت است که گفت: بعد از آنکه پیامبر خدا  سموسیاز ابو -۱۶۶۷

لشکر با این عامر را به سرکردگی لشکری به اوطاس فرستادند، حنین فارغ شدند، ابو
ه رو گردید [و به جنگ پرداختند]، در نتیجه ُدَرید کشته شد، و  بروُدَرید بن ِصمَّ

 اطرافیانش را خداوند به ھزیمت مواجه ساخت.
عامر فرستاده بودند، زانوی با ابو جگفت که: و مرا پیامبر خدا  سابو موسی

بود، که  مجروح شد، و کسی که او را مجروح ساخت، شخصی از بنی جشم سابوعامر
 اش کرد و به زانویش اصابت نمود. تیری حواله

 نزدش رفتم و گفتم: ای عمویم! چه کسی شما را مجروح ساخت؟
 به طرف ابوموسی اشاره کرد و گفت: قاتلم آن شخص است که مرا به تیر زده است.

به طرف آن شخص دویدم و به او نزدیک شدم، چون مرا دید گریخت، به دنبالش 
توانی؟ ھمان بود که ایستاد  کنی؟ آیا مقاومت کرده نمی گفتم: آیا شرم نمی دویده و می

 و درگیر شدیم، بعد از رد و بدل کردن شمشیر، او را کشتم.
 بعد از آن برای ابوعامر گفتم: آن شخص را خداوند به قتل رسانید.

 برآمد. گفت: بیا و این تیر را از پایم بیرون کن، تیر را از پایش کشیدم، از جایش آب
برسان و بگو که برایم  جام! سالم مرا برای پیامبر خدا  ابوعامر گفت: برادر زاده

طلب آمرزش نمایند، و مرا عوض خود امیر لشکر ساخت و چیزی نگذشت که وفات 
 نمود.
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شان رفتم، باالی تختی که از ریسمان  به خانه جبه مدینه برگشتم و نزد پیامبر خدا 
ھا به  بر روی آن انداخته شده بود، نشسته بودند، و ریسمانبافته شده بود و فرشی 

شان گفتم و  شان اثر گذاشته بود، سرگذشت خود و ابوعامر را برای پشت و پھلوی
 بگو که برایم طلب آمرزش نمایند. جافزودم که گفت: برای پیامبر خدا 

ا باال ھای خود ر ] آبی طلبیدند و وضوء ساختند، بعد از آن دستج[پیامبر خدا 
ھای خود را  و دست» ات ابوعامر بیامرز الھی! برای بنده«نموده و دعا کردند که: 

الھی! مرتبه او «شان را دیدم، بعد از آن گفتند:  چنان بلند کردند که سفیدی زیر بغل آن
 ».را در روز قیامت از مرتبه بسیاری از خلق خود بلندتر بگردان

 .گفتم: برای من ھم طلب آمرزش نمائید
الھی! گناھان عبدالله بن قیس را برایش بیامرز، و در روز قیامت «دعا کردند که: 

 ».جای خوبی را نصیبش بگردان

نٍ  -٣٢ ال سنَة ثَامَ ةِ الطَّائِفِ يفِ شوَّ وَ زْ  باب: غَ

 ]: غزوۀ طائف در شوال سال هشتم۳۲باب [

مِّ َ�ْن  -١٦٦٨
ُ
ُ  ريَِضَ  َسلََمةَ  أ َّ  َدَخَل قاَل:  َ�نَْها، ا�َّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  يلَعَ

ِ  ِلَعبْدِ  َ�ُقوُل  فََسِمْعتُهُ  ُ�َنٌَّث، وَِعنِْدي يِب  بِْن  ا�َّ
َ
َميَّةَ  أ

ُ
، َ�بْدَ  يَا: أ ِ يَْت  ا�َّ

َ
َرأ

َ
ُ  َ�تَحَ  إِنْ  أ  ا�َّ

ائَِف  َعلَيُْ�مُ  ْرَ�ٍع، ُ�ْقِبُل  فَإِ�ََّها َ�يَْالَن، بِاْ�نَةِ  َ�َعلَيَْك  َغًدا، الطَّ
َ
 انلَّيِبُّ  َوقَاَل  بِثََماٍن، َوتُْدبِرُ  بِأ

 ].٤٣٢٤[رواه ابلخاری:  »َعلَيُْ�نَّ  َهُؤالَءِ  يَْدُخلَنَّ  الَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
روایت است که گفت: در حالی که شخص مخنثی نزدم  لاز ام سلمه -۱۶۶۸

میه [که  جبود، پیامبر خدا 
ُ
وارد شدند، و شنیدند که این مخنث برای عبدالله بن أ

ای عبدالله! اگر خداوند فردا فتح طائف را نصیب شما  گوید: ام سلمه باشد]، می برادر
گانه  آید و ھشت کرد، دختر غیالن را انتخاب کن، زیرا او از فرط زیبائی چھارگانه می

 رود. می
چنین اشخاصی نباید نزد شما «فرمودند:  ]ل[خطاب به أم سلمه جپیامبر خدا 

 .)١(»داخل شوند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
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ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -١٦٦٩ ا: قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ ِ  رَُسوُل  َحارَصَ  لَمَّ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ائَِف، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ُ  َشاءَ  إِنْ  قَافِلُونَ  إِنَّا«: قَاَل  َشيْئًا، ِمنُْهمْ  َ�نَْل  فَلَمْ  الطَّ  َعلَيِْهْم، َ�ثَُقَل . »ا�َّ
ةً  َوقَاَل  َ�ْفتَُحُه، َوالَ  نَْذَهُب : َوقَالُوا َصاَ�ُهمْ  َ�َغَدْوا. »الِقتَالِ  ىلَعَ  اْغُدوا«: َ�َقاَل . »َ�ْقُفُل «: َمرَّ

َ
 فَأ

ُ  َشاءَ  إِنْ  َغًدا قَافِلُونَ  إِنَّا«: َ�َقاَل  ِجَراٌح، ْعَجبَُهْم،. »ا�َّ
َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فََضِحَك  فَأ

 ].٤٣٢٥[رواه ابلخاری:  .وََسلَّمَ 
طائف  جروایت است که گفت: چون پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۶۶۹

شاءالله  نإ«ھا کاری کرده نتوانستند، فرمودند:  را محاصره نمودند و به آن
 ».گردیم برمی

تند: فتح ناکرده چگونه برگردیم، [پیامبر این سخن بر مسلمانان گران آمد و گف
 ».فردا صبح جنگ را شروع کنید«] فرمودند: جخدا

] جچون فردا جنگ را شروع نمودند، عده زخمی شدند، [در این وقت پیامبر خدا 
این بار از شنیدن این سخن خوشحال شدند، و » گردیم شاء الله فردا برمی نإ«فرمودند: 

 خندیدند. جپیامبر خدا 

ھا ندارد، از این  ) (مخنث): کسی است که عالئم مرد و زن در وی وجود دارد، ولی میلی به زن۱ 
ھا، باکی ندارد، ولی اگر  ردیده و آمدن آن در نزد زنجھت در ردیف (غیر أولی االربه) داخل گ

ھا ممانعت به عمل  شد، باید از رفتنش در نزد زن ھا مشاھده می مخنثی بود که در وی میل به زن
 چه نص حدیث داللت بر این حکم دارد. آید، چنان

با پدرش ) نام این دختری که آن مخنث از وی یاد کرد، (بادیه) بود، و بعد از فتح طائف ۲ 
اش که  مسلمان شد، و عبدالرحمن بن عوف با وی ازدواج نمود، و مقصد آن مخنث از این گفته

رود، این بود که: آن دختر از چاقی زیاد، بر روی  گانه می آید و ھشت گانه می این دختر چھار
گردد،  گردد، و چون برمی شکمش چھار پرده افتاده که در ھنگام آمدنش آن چھار پرده نمایان می

شود، که مجموعًا ھشت پرده به چشم  ھای چاق از ھر دو طرف پھلوھایش ظاھر می دنباله آن پرده
 خورد. می

بعد از شنیدن این سخن  ج) نام این مخنث (ھیت) بود، و در روایتی آمده است که پیامبر خدا ۳ 
، و چون خالفت به از وی، او را از مدینه کوچ دادند، (بیرون کردند و به جای دیگری فرستادند)

رسید، کسی برایش گفت که (ھیت) پیر و ضعیف شده است، و ھمان بود که  سعمر بن خطاب
برایش اجازه داد که در روز جمعه به مدینه بیاید و از مردم برایش چیزی بطلبد و واپس به جایش 

 برگردد.
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يِب بَْ�َرَة ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما قاَال: َسِمْعنَا -۱۶۷۰
َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َ�ْن َسْعٍد َوأ

  ادَّىَع  َمِن «: َ�ُقوُل 
َ

�ِيِه، َ�ْ�ِ  إِىل
َ
َنَّةُ  َ�ْعلَمُ  َوُهوَ  أ

ْ
 ].٤٣٢٦[رواه ابلخاری:  »َحَرامٌ  َعلَيْهِ  فَاجل

شنیدیم که  جاز پیامبر خدا  روایت است که گفتند: باز سعد و ابوبکره -۱۶۷۰
کسی که دانسته خود را به غیر پدر خود نسبت بدھد، بھشت بر وی حرام «فرمودند: 

 ».است

ا اآلَخُر فَاكَن �ََسوَّر  -١٦٧١ مَّ
َ
ُل َمْن َر� �َِسْهٍم يف َسِبيِل اِهللا، َوأ وَّ

َ
َحُدُهما فَأ

َ
ا أ مَّ

َ
و� رواية: أ

ائِ   انلَّيِبِّ  ِف يفِحْصَن الطَّ
َ

ناٍس فَجاَء إِىل
ُ
 انلَّيِبِّ َو� ِرو جأ

َ
َل إِىل ثَاِلَث ثََالثٍَة  جاية: َ�َ�َ

ائِِف.  �َن َمِن الطَّ  ].٤٣٢٧[رواه ابلخاری: وَِعرْشِ
ھا [که سعد باشد] نخستین  و در روایت دیگری آمده است که یکی از آن -۱۶۷۱

گری [که ابوبکره باشد] کسی است که با کسی است که در راه خدا تیر انداخت، و دی
آمد، و در روایت دیگری آمده است  جعدۀ بر دیوار قلعه طائف باال شد و نزد پیامبر خدا 

که گفت: و یکی از بیست وسه کسی است که بر دیوار قلعه طایف باال شده بودند [و به 
 .)١(آمده بودند جغرض مسلمان شدن] نزد پیامبر خدا 

يِب  َ�نْ  -١٦٧٢
َ
ُ  ريَِضَ  ُموىَس  أ  َوُهوَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  ُكنُْت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ْعَرانَةِ  نَاِزٌل  ِ
ْ
ةَ  َ�ْ�َ  بِاجل ىَت  بَِالٌل  َوَمَعهُ  َوالَمِدينَِة، َمكَّ

َ
ْعَرايِبٌّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  فَأ

َ
 أ

الَ : َ�َقاَل 
َ
ُ  َ�َقاَل  وََعْدتَِ�؟ َما يِل  ُ�نِْجزُ  أ

َ
�رِْشْ «: هل

َ
ْ�رَثَْت  قَدْ : َ�َقاَل  »أ

َ
َّ  أ ، ِمنْ  يلَعَ �رِْشْ

َ
ْ�بََل  أ

َ
 ىلَعَ  فَأ

يِب 
َ
ْ�تَُما فَاْ�بَالَ  البُرْشَى، رَدَّ «: َ�َقاَل  الَغْضبَاِن، َكَهيْئَةِ  َو�َِاللٍ  ُموىَس  أ

َ
 َداَع  ُ�مَّ  قَبِلْنَا،: قَاالَ  »أ

َ�ا«: قَاَل  ُ�مَّ  ِ�يِه، َوَمجَّ  ِ�يهِ  َووَْجَههُ  يََديْهِ  َ�َغَسَل  َماٌء، ِ�يهِ  بَِقَدٍح  فْراَِغ  ِمنُْه، ارْشَ
َ
 ىلَعَ  َوأ

ُوِرُ�َما وُُجوِهُكَما
ُ

ا َو� �رِْشَ
َ
َخَذا. »َوأ

َ
مُّ  َ�نَاَدْت  َ�َفَعَال، الَقَدحَ  فَأ

ُ
رْتِ  َوَراءِ  ِمنْ  َسلََمةَ  أ نْ : السِّ

َ
 أ

فِْضالَ 
َ
ُكَما، أ مِّ

ُ
فَْضالَ  ِأل

َ
 ].٤٣٢٨[رواه ابلخاری: َطائَِفًة  ِمنْهُ  لََها فَأ

ائف با عدۀ دیگری در داخل ط سدر وقتی که مسلمانان طائف را در محاصره داشتند، ابوبکره -١
شان نبود، از این جھت بر  برای جمسلمان شد، و چون راھی برای رسیدن به نزد پیامبر خدا 

 آمدند. جدیوار قلعه طائف باال شده و نزد پیامبر خدا 
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 سبا بالل جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  ساز ابوموسی -۱۶۷۲
در (جعرانه) بین مکه و مدینه منزل گزیده بودند، من با ایشان بودم، شخص بادیه 

 ؟.)١(کنید اید وفا نمی عدۀ که به من دادهآمد و گفت: آیا به و جنشینی نزد پیامبر خدا 
 ».برایت بشارت باشد«برایش گفتند: 

 را برایم بسیار گفتند.» برایت بشارت باشد«گفت: 
روی خود را به طرف ابوموسی و بالل کردند و در حالت غضب  جپیامبر خدا 

فر آن دو ن». بشارتی را که برایش دادم رد کرد، شما آن را قبول کنید«فرمودند: 
 گفتند: قبول داریم.

بعد از آن قدح آبی را طلبیدند، و دست و روی خود را در آن قدح شستند، و آب 
ھا و  از این قدح بیا شامید و بر روی«دھان خود را در آن قدح انداختند و گفتند: 

 ».ھای خود بمالید، و برای شما بشارت باشد سینه
از پشت پرده  لکردند، أم سَلمه[ابو موسی و بالل] قدح را گرفتند و ھمچنان 

ھا مقداری از آب  ، و آن)٢(برای آن دو نفر گفت که: برای مادر خود ھم چیزی نگھدارید
 نگھداشتند. لآن قدح را برای ام سلمه

�َِس  َ�نْ  -١٦٧٣
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ  نَاًسا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  مَجَعَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

نَْصارِ  ِمنَ 
َ
رَْدُت  َو�ِ�ِّ  َوُمِصيبٍَة، جِبَاِهِليَّةٍ  َ�ْهدٍ  َحِديُث  قَُر�ًْشا إِنَّ «: َ�َقاَل  األ

َ
نْ  أ

َ
ْجرُبَُهمْ  أ

َ
 أ

لََّفُهْم،
َ
تَ�

َ
َما َوأ

َ
نْ  تَرَْضْونَ  أ

َ
ْ�يَا، انلَّاُس  يَرِْجعَ  أ ِ  بَِرُسولِ  َوتَرِْجُعونَ  بِادلُّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 
َ

نَْصارُ  وََسلََكِت  َواِديًا، انلَّاُس  َسلََك  لَوْ «: قَاَل  بََ�،: قَالُوا »ُ�يُوتُِ�مْ  إِىل
َ
 لََسلَْكُت  ِشْعبًا، األ

نَْصاِر، َواِدَي 
َ
وْ  األ

َ
نَْصارِ  ِشْعَب  أ

َ
 ].٤٣٣٤[رواه ابلخاری:  »األ

نصار را عدۀ از ا جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -١٦٧٣
قریش به عادات جاھلیت و به مصیبتی [که از کشته شدن «جمع کردند و فرمودند: 

ھا رسیده است] نو ارتباط ھستند، و من خواستم تا خاطر  شان برای آن پدران و فرزندان

 برایش داده بودند این بود که از غنائم حنین چیزی برایش بدھند. جوعدۀ را که پیامبر خدا  -١
دش بود، زیرا وی از ازواج مطھرات است، و وی از این سبب خود را مادر خو لمقصد ام سلمه -٢

 باشند. به نص قرآن کریم، امھات مؤمنین می جھا نامید، که ازواج پیامبر خدا  آن

 

                                                 



 ١٥٥  غزوات :]۵۷[ کتاب

دھید که دیگران  شان را به دست آورم، مگر شما رضایت نمی ھا را خوش سازم و دل آن
 ؟»گردیدھای تان بر به خانه جشما با پیامبر خدا  با مال و ثروت دنیوی، و

 دھیم؟ گفتند: چرا رضایت نمی
ای انصار و یا  ای بروند، و انصار به راه باریکی، من به دره فرمودند: اگر مردم به دره

 ».روم اند می به راه باریکی که انصار رفته

ةَ  ج باب: بَعْثِ النَّبِيِّ  -٣٣ يمَ ذِ نِي جَ لِيدِ إِىلَ بَ الِدَ بْنَ الوَ  خَ

 خالد بن ولید را به سوی بنی جذیمه ج ]: فرستادن پیامبر خدا۳۳باب [

 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َعَث : قَاَل َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما  -١٦٧٤
  الَويِلدِ  ْ�نَ  َخادِلَ 

َ
  فََداَعُهمْ  َجِذيَمَة، ِ� بَ  إِىل

َ
نْ  ُ�ِْسنُوا فَلَمْ  اإلِْسَالِم، إىِل

َ
ْسلَْمنَا،: َ�ُقولُوا أ

َ
 أ

نَا: َ�ُقولُونَ  فََجَعلُوا
ْ
نَا، َصبَأ

ْ
، ِمنُْهمْ  َ�ْقتُُل  َخادِلٌ  فََجَعَل  َصبَأ رِسُ

ْ
  وََدَ�عَ  َوَ�أ

َ
 ِمنَّا رَُجٍل  لُكِّ  إىِل

ِسَ�ُه،
َ
َمرَ  يَْومٌ  اَكنَ  إَِذا َحىتَّ  أ

َ
نْ  َخادِلٌ  أ

َ
ِسَ�ُه، ِمنَّا رَُجٍل  لُكُّ  َ�ْقتَُل  أ

َ
ِ : َ�ُقلُْت  أ ْ�تُُل  الَ  َوا�َّ

َ
 أ

ِسِ�ي،
َ
ْصَحايِب  ِمنْ  رَُجٌل  َ�ْقتُُل  َوالَ  أ

َ
ِسَ�ُه، أ

َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  قَِدْمنَا َحىتَّ  أ

  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «: َ�َقاَل  يََدهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فََرَ�عَ  فََذَكْرنَاُه،
ُ
بَْرأ

َ
َْك  أ

َ
ا إيِل  َخادِلٌ  َصنَعَ  ِممَّ

 ِ�ْ�َ  ].٤٣٣٩[رواه ابلخاری:  »َمرَّ
خالد بن ولید  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۶۷۴

ھا به طور  به اسالم نمود، ولی آن را به طرف بنی جذیمه فرستادند، و ایشان را دعوت
شایسته نگفتند که مسلمان شدیم، بلکه در عوض گفتند که از دینی به دین دیگری 

ھا را کشت و عدۀ را اسیر نمود، و اسیر ھر کس را  داخل گردیدیم، خالد عدۀ از آن
 برایش سپرد.

د، من گفتم: در یکی از روزھا خالد امر کرد که ھر کس باید اسیرش را به قتل برسان
کشم و نه ھم کسی از ھمراھانم اسیرش را  به خداوند سوگند نه خودم اسیرم را می

 شان خبر دادیم. آمدیم و از واقعه برای جخواھد کشت، تا اینکه نزد پیامبر خدا 
کار خالد به تو الھی! از «کرده و فرمودند: ھای خود را باال  دست جپیامبر خدا 

 .)١(بار تکرار نمودندخن را دوو این س» جویم بیزاری می

 از احکام و ماسئل متعلق به این حدیث آنکه: -١
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بْدِ  -٣٤ ةُ عَ يَّ ِ زٍ  باب: رسَ َزَّ ةَ بْنِ جمُ مَ قَ لْ عَ . وَ يِّ مِ هْ ةَ السَّ افَ ذَ الُ  اهللا بْنِ حُ قَ يُ يِّ وَ جلِِ املُدْ

 َ يِّ إِهنَّ ارِ ةُ األنْصَ يَّ ِ  ا رسَ

ز ُمدِلجی که برایش گروه ۳۴باب [ ]: گروه عبدالله بن ُحذافۀ سهمی و علقمه ابن ُمَجزَّ
 گویند انصاری نیز می

ٍّ  َ�نْ  -١٦٧٥ ُ  ريَِضَ  يلَعِ �َّةً  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َعَث : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  فَاْستَْعَمَل  رَسِ
نَْصارِ  ِمنَ  رَُجًال 

َ
َمَرُهمْ  األ

َ
نْ  َوأ

َ
لَيَْس : َ�َقاَل  َ�َغِضَب، يُِطيُعوُه، أ

َ
َمَرُ�مُ  أ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  أ

نْ  وََسلَّمَ 
َ
ْوقُِدوا: َ�َقاَل  فََجَمُعوا، َحَطبًا، يِل  فَامْجَُعوا: قَاَل  بََ�،: قَالُوا تُِطيُعوِ�؟ أ

َ
 نَاًرا، أ

ْوقَُدوَها،
َ
وا اْدُخلُوَها،: َ�َقاَل  فَأ   فََرْرنَا: َوَ�ُقولُونَ  َ�ْعًضا، ُ�ْمِسُك  َ�ْعُضُهمْ  وََجَعَل  َ�َهمُّ

َ
 انلَّيِبِّ  إِىل

 انلَّيِبَّ  َ�بَلَغَ  َغَضبُُه، فََسَ�نَ  انلَّاُر، مَخََدِت  َحىتَّ  َزالُوا َ�َما انلَّاِر، ِمنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
  ِمنَْها َخرَُجوا َما َدَخلُوَها لَوْ «: َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 

َ
اَعةُ  الِقيَاَمِة، يَْومِ  إِىل  يِف  الطَّ

 ].٤٣٤٠[رواه ابلخاری:  »الَمْعُروِف 
لشکری را فرستادند و  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز علی -۱۶۷۵

شخصی را از انصار بر آن لشکر امیر تعین نمودند، [این شخص عبدالله بن حذافه 
 سھمی بود]، و به لشکریان امر کردند که از آن شخص اطاعت نمایند.

برای شما  ج] غضب کرد و گفت: آیا مگر پیامبر خدا [روزی آن شخص بر لشکریان
 نگفتند که از من اطاعت کنید؟

ین واقعه، علی بن از ا جگوید: بعد از خبر شدن پیامبر خدا  ابن اسحاق بعد از ذکر این قضیه می 
را طلبیدند و برایش گفتند: ای علی! به نزد این مردم برو، و به قوانین جاھلیت پشت  سابی طالب

ھمراھش فرستاده بودند، نزد آن مردم رفت، ھر  جبا مال فراوانی که پیامبر خدا  سپا بزن، علی
ه صاحبش عوض داد، کسی که کشته شده بود، خونبھایش را داد، و ھر مالی که تلف شده بود، ب

خورد، نیز تاوان داد، و بعد از خونبھا دادن برای  حتی از ظرف تلف شده که سگ در آن طعام می
از آن مردم  سکشتگان و تاوان دادن برای اموال، باز ھم اموال زیادی نزدش باقی مانده بود، علی

گفتند: نه خیر باقی نمانده  پرسید: آیا خونی بدون خونبھا، و یا مالی بدون تاوان باقی مانده است؟
گفت: این اموال باقی مانده ھم روی احتیاط از شما باشد، زیرا شاید کسی بدون  ساست، علی

برگشت، و از جریان ایشان  جخونبھا و یا مالی بدون تاوان باقی مانده باشد، سپس نزد پیامبر خدا 
 کار خوبی کردی.فرمودند: مطابق حق کار کردی، و  جرا مطلع ساخت، پیامبر خدا 

 

                                                                                                                        



 ١٥٧  غزوات :]۵۷[ کتاب

 گفتند: بلی چنین گفتند.
 ھا ھیزم جمع کردند و آوردند. گفت: برایم ھیزم جمع کنید، آن

 ھا را] آتش زدند. ھا را آتش بزنید، [قرار امرش ھیزم گفت: ھیزم
اندازید، چون قصد داخل شدن در آتش را نمودند، یکدیگر  گفت: خود را در آتش بی

و به ھمین رو آوردیم،  جرا گرفتند و گفتند: ما از رفتن به آتش به دین پیامبر خدا 
 کشمکش بودند که آتش خاموش گردید، و غضب آن شخص نیز فرو نشست.

شدند  گر در آن آتش داخل میا«رسید فرمودند:  جچون این خبر برای پیامبر خدا 
شدند، طاعت از امیر در کارھایی است که موافق شریعت  تا روز قیامت از آن بیرون نمی

 .)١(»باشد

وسى -٣٥ اعِ  باب: بَعْثُ أَيبِ مُ دَ ةِ الْوَ جَّ بْلَ حَ ن قَ اذِ إِىلَ الْيَمَ عَ مُ  وَ

 ]: فرستادن ابو موسی و معاذ به سوی یمن پیش از حجة الوداع۳۵باب [

يِب ُمويس ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  -١٦٧٦
َ
نَّ انلَّيِبَّ : َ�ْن أ

َ
ِ أ  َوُمَعاذَ  َ�َعثَهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

  َجبٍَل  ْ�نَ 
َ

 ُ�مَّ  ِ�ْالَفَاِن، َوايلََمنُ : قَاَل  ِ�َْالٍف، ىلَعَ  ِمنُْهَما َواِحدٍ  لُكَّ  َوَ�َعَث : قَاَل  ايلََمِن، إىِل
ا«: قَاَل  َ ا، َوالَ  �رَسِّ َ ا ُ�َعرسِّ َ َرا َوالَ  َو�رَشِّ   ِمنُْهَما َواِحدٍ  لُكُّ  فَاْ�َطلََق  ،»ُ�نَفِّ

َ
 لُكُّ  َوَ�نَ  َ�َمِلِه، إِىل

رِْضهِ  يِف  َسارَ  إَِذا ِمنُْهَما َواِحدٍ 
َ
ْحَدَث  َصاِحبِهِ  ِمنْ  قَِر�بًا اَكنَ  أ

َ
 فََسارَ  َعلَيِْه، فََسلَّمَ  َ�ْهًدا، بِهِ  أ

رِْضهِ  يِف  ُمَعاذٌ 
َ
يِب  َصاِحِبهِ  ِمنْ  قَِر�بًا أ

َ
ِْه، اْ�تََ�  َحىتَّ  َ�ْغلَِتهِ  ىلَعَ  �َِس�ُ  فََجاءَ  ُموىَس، أ

َ
 ُهوَ  َو�َِذا إيِل

ْهِ  اْجتََمعَ  َوقَدِ  َجالٌِس،
َ

َعْت  قَدْ  ِعنَْدهُ  رَُجٌل  َو�َِذا انلَّاُس  إيِل   يََداهُ  مُجِ
َ

ُ  َ�َقاَل  ُ�نُِقِه، إِىل
َ

 يَا: ُمَعاذٌ  هل

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) اطاعت از امیر در اموری است که مخالف شریعت نباشد، و در امور مخالف شریعت اطاعت از ۱ 

وی واجب نیست، و البته این به آن معنی نیست که اگر امیری به چیزی مخالف شریعت امر کرد، 
کاری نباید از وی پیروی نمود، بلکه به این معنی است که: از  از امارت خلع گردیده، و در ھیچ

امیر در ھمان کاری که به خالف شریعت امر کرده است، نباید پیروی و اطاعت نمود، ولی در 
 اموری دیگری که موافق شریعت است، اطاعت کردن از وی واجب و الزم است.

جنگ، عده خواستند تا به عجله نزد ) سبب غضب امیر سریه آن بود که ھنگام بازگشتن از ۲ 
ھای خود برگردند، و این کار سبب غضب امیرشان عبدالله بن حذافه سھمی شد، و از این  خانواده

 اندازند... شان امر کرد که ھیزمی را جمع کرده و خود را در آتش بی سبب برای
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ِ  َ�بْدَ  مَ  قَيٍْس  ْ�نَ  ا�َّ ُّ�
َ
نِْزُل  الَ : قَاَل  إِْسالَِمِه، َ�ْعدَ  َ�َفرَ  رَُجٌل  َهَذا: قَاَل  َهَذا؟ �

َ
 ُ�ْقتََل، َحىتَّ  أ

لَِك  بِهِ  يِجءَ  إِ�ََّما: قَاَل  نِْزُل  َما: قَاَل  فَانِْزْل، ذِلَ
َ
َمرَ  ُ�ْقتََل، َحىتَّ  أ

َ
 يَا: َ�َقاَل  نََزَل  ُ�مَّ  َ�ُقِتَل، بِهِ  فَأ

، َ�بْدَ  ِ   َكيَْف  ا�َّ
ُ
قُهُ : قَاَل  الُقْرآَن؟ َ�ْقَرأ َ�َفوَّ

َ
قًا، أ   فََكيَْف : قَاَل  َ�َفوُّ

ُ
نَْت  َ�ْقَرأ

َ
نَامُ : قَاَل  ُمَعاُذ؟ يَا أ

َ
 أ

َل  وَّ
َ
قُومُ  اللَّيِْل، أ

َ
  انلَّْوِم، ِمنَ  ُجْزِ�  قََضيُْت  َوقَدْ  فَأ

ُ
قَْرأ

َ
ُ  َكتََب  َما فَأ ْحتَِسُب  يِل، ا�َّ

َ
 َكَما نَْوَميِت  فَأ

ْحتَِسُب 
َ
 ].٤٣٤٢، ٤٣٤١[رواه ابلخاری:  .قَْوَميِت  أ

را به یمن  ساو و معاذ جروایت است که: پیامبر خدا  ساز ابو موسی -۱۶۷۶
فرستادند، و گفت: ھر کدام از این دو نفر را به یک اقلیم فرستادند، و یمن دارای دو 

 اقلیم بود.
گیری نکنید، [و  گیری کنید و سخت مردم] آسانبا «[و بعد از آن برای ما گفتند: 

 ».مردم را به دین] خوش بین بسازید و بد بین مسازید
اش رفت و وقتی که در قلمرو خود به گشت و  ھر کدام از این دو نفر به سر وظیفه

 داد. آمد و بر او سالم می شد، نزدش می رفت و به قلمرو دیگری نزدیک می گذار می
موسی نزدیک شد و بر قاطرش به راه ادامه رو خود به قلمرو ابواز قلم سباری معاذ

داد، تا به نزدش رسید، دید که ابو وسی نشسته است، و مردم به اطرافش جمع 
 اند. ھایش را برگردنش بسته اند، و در نزدش شخصی است که دست شده

 گفت: ای عبدالله بن َقیس! این شخص چه کاره است؟ سمعاذ
 ی است که بعد از مسلمان شدن دوباره کافر شده است.شخصگفت:  سابوموسی

 شوم. گفت: تا او کشته نشود از قاطرم پیاده نمی
گفت: تو پیاده شو! این شخص برای ھمین کار [یعنی: برای کشته شدن] اینجا 

 آورده شده است.
 امر کرد و او را کشتند. سشوم، ابوموسی گفت: تا کشته نشود پیاده نمی

 خوانی؟ پیاده شد و گفت: یا عبدالله! قرآن را چگونه می سبعد از آن معاذ
 خوانم. گفت: شب و روز به طورگاه و بیگاه می

 خوانی؟ گفت: ای معاذ! تو چگونه می
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خیزم و ھر آنچه  خوابم و بعد از آنکه جزئی از شب گذشت برمی گفت: اول شب می
اندازه امید ثواب  خوانم، و از خواب شدن خود ھمان که خداوند نصیبم کرده بود می

 .)١(دارم که از شب خیزی خود

يِب  َ�نْ  -١٦٧٧
َ
ْشَعِريِّ  ُموىَس  أ

َ
ُ  ريَِضَ  األ نَّ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
  َ�َعثَهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ
 إىِل

ُ  ايلََمِن،
َ

هل
َ
َ�ةٍ  َ�نْ  فََسأ رْشِ

َ
؟ َوَما«: َ�َقاَل  بَِها، تُْصنَعُ  أ يِب  َ�ُقلُْت  َوالِمْزُر، ابِلتْعُ : قَاَل  »ِ�َ

َ
: بُرَْدةَ  ِأل

ِعِ�، نَِبيذُ  َوالِمْزرُ  الَعَسِل، نَِبيذُ : قَاَل  ابِلتُْع؟ َما [رواه ابلخاری:  »َحَرامٌ  ُمْسِكرٍ  لُكُّ «: َ�َقاَل  الشَّ
٤٣٤٣.[ 

او را به طرف یمن  جروایت است که: پیامبر خدا  ساز ابوموسی اشعری -۱۶۷۷
شود از ایشان  ھایی که در آنجا ساخته می فرستادند، و وی از حکم بعضی از نوشیدنی

 پرسید.
 ؟»ھا چیست آن نوشیدنی«از وی پرسیدند: 

 گفت: نبیذ عسل، و نبیذ جو.
 .)٢(»ھر مستی آوری حرام است«فرمودند: 

مت به خلق الله زیرا کسی که قصدش از خوابیدن و راحت کردن، آمادگی برای عبادت و خد -١
 گردد. باشد، ھمان خواب و راحتش نیز در حسناتش حساب می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) شرابی که از انگور ساخته شده باشد، کم و زیاد آن حرام است، یعنی: ھمان طوری که یک ۱ 

مستی بشود، و خواه کاس و یک پیاله آن حرام است، یک قطره آن نیز حرام است، خواه سبب 
گردد، و این مسئله مورد اتفاق ھمگان  نشود، و حد خمر نیز بر شارب ھمان یک قطره جاری می

 است.
جات و  ) ولی شرابی که از چیزھای دیگر مانند: جو، جواری، خرما، عناب، و حبوبات و یا میوه۲ 

ه سر حد مستی برسد، به ھا به اندازه بخورد که ب شود، اگر کسی از آن گیاھان دیگر ساخته می
گردد، ولی اگر مقداری را خورد که به سر حد مستی نرسید،  اتفاق علماء حد بر وی نیز جاری می

گویند: ھمان طوری که در شراب انگور فرقی بین کم و زیاد آن نیست، در ھر  جمھور علماء می
ه از خوردن شراب شراب دیگری نیز فرقی بین کم و زیاد آن نیست، و در نتیجه ھمان طوری ک

گردد، از خوردن شراب اندکی که از ھر چیز  اندکی که از انگور ساخته شده باشد، حد الزم می
بر  /گردد، و عده دیگری از آن جمله امام ابو حنیفه دیگری ساخته شده باشد، نیز حد الزم می

گردد، و نظر  نمی این نظراند، که در غیر شراب انگور تا وقتی که به سر حد مستی نرسد، حد الزم
سومی نیز وجود دارد، و آن این است که اگر کسی این نوع شراب را با دانستن اینکه حرام است 
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گردد، و اگر از اھل تاویل باشد، و روی تاویل بنوشد، حد بر وی جاری  نوشید، حد بر وی جاری می
اند که: ھر  فرموده جبر خدا رسد، زیرا پیام تر به نظر می گردد، ولی از نگاه نص، قول اول راجح نمی

حد  سچه عمر مستی آوری شراب است، بنابراین فرقی بین این شراب و آن شراب نیست، چنان
ھا شرابی را که نوشیده  شراب را بر قدامه بن مظعون و یارانش جاری ساخت، در حالی که آن

 ).۱۲/۴۹۷( –) ۱۲/۲۹۰دانستند، المغنی ( بودند، حالل می
انگور ساخته شود، کم و زیاد آن حرام است، و طوری که ھم اکنون گفتیم حتی ) شرابی که از ۳ 

یک قطره آن نیز حرام بوده و موجب حد است، ولی شرابی که از غیر انگور باشد، در آن دو نظر 
وجود دارد، نظر اول آن است که: فرقی بین این شراب و آن شراب نیست، بلکه ھر چیزی که 

آورد، مانند شراب انگور نوشیدن کم و زیاد  ت آن این باشد که مستی میشراب گفته شود، و از صف

یعنی: چیزی که ، »ما أسكر كث�ه، فقليله حرام«اند که:  فرموده جآن حرام است، زیرا پیامبر خدا 
مقدار زیاد آن مستی بیاورد، مقدار اندک آن نیز حرام است، و بعضی از علماء از آن جمله امام 

ویند: که عصیر انگور در صورتی که پخته شود، و دو ثلثش برود، و نقیع خرما، و گ می /ابوحنیفه
کشمش در صورتی که پخته شود، ولو آنکه دو ثلثش ھم نرود، و نبیذ گندم، و جو، و جواری، و 

ھا خواه خام باشد، و خواه پخته وقتی حرام است که به سر حد مستی برسد، و اگر به  امثال این
 جاز پیامبر خدا  بشان حدیثی است که ابن عباس ید، حرام نیست، و دلیلسر حد مستی نرس

یعنی: حرام بودن  ،»حرمت اخلمرة لعينها، والسكر من لك رشاب«کند که فرمودند:  روایت می
 ».شراب به سبب عین شراب است، و ھر نوشیدنی دیگری وقتی که به حد مستی برسد

توان در این  اند، ولی آنچه که می کرده و رد نموده و گرچه ھر طرف دلیل طرف دیگر را مناقشه 
 موضوع ابراز نظر نمود این است که: 

تر است، زیرا ھمان طوری که  ھا به احتیاط نزدیک اول: آنکه حرام شمردن این نوع نوشیدنی 
بینیم مسئله اختالفی است، و ھر قوم احتمال دارد که خطا و یا صواب باشد، زیرا اگر نظر  می

ایم که  گویند: این نوع شراب حرام است، صواب باشد، ما ھم ھمان چیز را گفته که می کسانی
دانند صواب باشد، و آن را حرام  صواب است، و اگر نظر کسانی که این نوع نوشیدنی را حرام نمی

رسد، و نه در  بدانیم و کسی آن را در تمام عمر خود ھرگز ننوشد، برایش نه ضرری در دنیا می
 آخرت.

ھائی تا وقتی که به سرحد مستی نرسد،  دوم آنکه: اگر بگوئیم که نوشیدن این چنین نوشیدنی 
ھا امروز یک مقداری بنوشد که به سرحد مستی نرسد، و فردا  شود کسی از آن حرام نیست، می

یک اندازه بیشترف و پس فردا اندازه بیشتر، تا باالخره ھر اندازه که خواسته باشد، بنوشد، و به 
سرحد مستی ھم نرسد، و به این طریق شراب را بنوشد، و بگوید که حالل است، و طوری که 

 معلوم است، در علم اصول فقه یکی از ادله شرعیه سد ذریعه فساد است.
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الِدِ  -٣٦ خَ الِبٍ وَ ِّ بْنِ أَيبِ طَ يلِ نِ باب: بَعْثَ عَ لِيدِ إِىلَ الْيَمَ  بْنِ الْوَ

 به یمن ب]: فرستادن علی بن ابی طالب و خالد بن ولید۳۶باب [

اءِ  -١٦٧٨ ُ  ريَِضَ  َ�ْن الرَبَ ِ  رَُسوُل  قاَل: َ�َعثَنَا َ�نُْه، ا�َّ  َخادِلِ  َمعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
  الَويِلدِ  بِْن 

َ
ْصَحاَب  ُمرْ «: َ�َقاَل  َماَكنَهُ  َذلَِك  َ�ْعدَ  َعِليًّا َ�َعَث  ُ�مَّ : قَاَل  ايلََمِن، إِىل

َ
، أ  َشاءَ  َمنْ  َخادِلٍ

نْ  ِمنُْهمْ 
َ
َب  أ ْب، َمَعَك  ُ�َعقِّ َب  ِ�يَمنْ  فَُكنُْت  »فَلْيُْقِبْل  َشاءَ  َوَمنْ  فَلْيَُعقِّ  َ�َغنِْمُت : قَاَل  َمَعُه، َ�قَّ

َواقٍ 
َ
 ].٤٣٤٩[رواه ابلخاری: َعَدٍد  َذَواِت  أ

به  سما را با خالد بن ولید جپیامبر خدا روایت است که گفت:  ساز براء -۱۶۷۸
را به جای خالد تعین نموده و  سعلی جولی بعد از آن پیامبر خدا  یمن فرستادند،

خواھد با تو به یمن برود، با تو برود، و  برای ھمراھان خالد بگو! کسی که می«فرمودند: 
به  سو من از کسانی بودم که با علی» تر برود پیش تر برود، خواھد پیش کسی که می

 یمن رفتم، و چندین اوقیه غنیمت به دست آوردیم.

ُ  ريَِضَ  بَُر�َْدَة،َ�ْن  -١٦٧٩   َعِليًّا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َعَث : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ

 َخادِلٍ  إِىل
بِْغُض  َوُ�نُْت  اخلُُمَس، يِلَْقِبَض 

ُ
الَ : خِلَادِلٍ  َ�ُقلُْت  اْغتََسَل، َوقَدِ  َعِليًّا أ

َ
  تََرى أ

َ
ا َهَذا، إِىل  فَلَمَّ

ُ، َذلَِك  َذَكْرُت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  قَِدْمنَا
َ

ُ�بِْغُض  بَُر�َْدةُ  يَا«: َ�َقاَل  هل
َ
 »َعِليًّا؟ أ

ُ  فَإِنَّ  ُ�بِْغْضهُ  الَ «: قَاَل  َ�َعْم،: َ�ُقلُْت 
َ

ْ�رَثَ  اخلُُمِس  يِف  هل
َ
 ].٣٤٥٠[رواه ابلخاری:  »َذلَِك  ِمنْ  أ

 سرا نزد خالد سعلی جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز بریده -۱۶۷۹
بدم آمد، چون دیدم که او  سفرستادند تا خمس را از وی تحویل بگیرد، و من از علی

 بینی [که چه کرده است]؟ گفتم: آیا این را می سغسل کرده است، برای خالد
ای بریده! آیا از «شان گفتم، فرمودند:  آمدیم قصه را برای جچون نزد پیامبر خدا 

 ؟»آید علی بدت می
 گفتم: بلی.

در مذھب حنفی ھم ھمین است که ھر  /سوم آنکه: نظر امام محمد بن حسن شیبانی 
د آن نیست، و اکثر احناف ھم ھمین نظر را نوشیدنی که سبب مستی شود، فرقی بین کم و زیا

گیر شده است، باید به موافق به  گویند: در این عصر و زمانی که فساد ھمه دانند، و می مختار می
 ).۳۸-۴/۳۷ھمین نظر فتوی داد، رد المحتار علی الدر المختار (

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ١٦٢

 .)١(»شود نباید از وی بدت بیاید، زیرا نصیبش از خمس، بیشتر از این می«فرمودند: 

يِب  -١٦٨٠
َ
،اخلُدْ  َسِعيدٍ َ�ْن أ ُّ  َ�َعَث : ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قاَل  رِيَّ يِب  ْ�نُ  يلَعِ

َ
ُ  ريَِضَ  َطالٍِب  أ  ا�َّ

  َ�نْهُ 
َ

ِ  رَُسولِ  إىِل ِديمٍ  يِف  بُِذَهيْبَةٍ  ايلََمِن  ِمنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ْل  لَمْ  َمْقُروٍظ، أ َصَّ  ِمنْ  حتُ

ْرَ�َعةِ  َ�ْ�َ  َ�َقَسَمَها: قَاَل  تَُرابَِها،
َ
قَْرعَ  بَْدٍر، بِْن  ُ�يَيْنَةَ  َ�ْ�َ  َ�َفٍر، أ

َ
 اخلَيِْل، َوَز�ْدِ  حا�ٍِس، بِْن  َوأ

ابِعُ  ا: َوالرَّ ا َعلَْقَمةُ  إِمَّ َفيِْل، ْ�نُ  اَعِمرُ  َو�ِمَّ ْصَحابِهِ  ِمنْ  رَُجٌل  َ�َقاَل  الطُّ
َ
ْنُ  ُكنَّا: أ

َ
َحقَّ  �

َ
 ِمنْ  بَِهَذا أ

الَ «: َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  لَِك ذَ  َ�بَلَغَ : قَاَل  َهُؤالَِء،
َ
َمنُوِ�  أ

ْ
نَا تَأ

َ
ِم�ُ  َوأ

َ
 يِف  َمنْ  أ

َماِء، تِيِ�  السَّ
ْ
َماءِ  َخرَبُ  يَأ ، اَغئِرُ  رَُجٌل  َ�َقامَ : قَاَل  ،»َوَمَساءً  َصبَاًحا السَّ  ُمرْشُِف  الَعيْنَْ�ِ
، ِس، َ�ْلُوُق  اللِّْحيَِة، َكثُّ  اجلَبَْهِة، نَازِشُ  الوَْجنَتَْ�ِ

ْ
أ رُ  الرَّ ِ  رَُسوَل  يَا َ�َقاَل  اِإلَزاِر، ُمَشمَّ  اتَِّق  ا�َّ

، َ َولَْسُت  َو�ْلََك،«: قَاَل  ا�َّ
َ
َحقَّ  أ

َ
ْهِل  أ

َ
رِْض  أ

َ
نْ  األ

َ
َ  َ�تَّيِقَ  أ   ُ�مَّ : قَاَل  »ا�َّ

َّ
 َخادِلُ  قَاَل  الرَُّجُل، َو�

، رَُسوَل  يَا: الَويِلدِ  ْ�نُ  ِ الَ  ا�َّ
َ
رْضُِب  أ

َ
نْ  لََعلَّهُ  َال،«: قَاَل  ُ�نَُقُه؟ أ

َ
: َخادِلٌ  َ�َقاَل  »يَُص�ِّ  يَُ�ونَ  أ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَلِْبِه، يِف  لَيَْس  َما بِِلَسانِهِ  َ�ُقوُل  ُمَصلٍّ  ِمنْ  َوَ�مْ   لَمْ  إِ�ِّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
وَمرْ 

ُ
نْ  أ

َ
ْ�ُقَب  أ

َ
ُشقَّ  َوالَ  انلَّاِس  قُلُوِب  َ�نْ  أ

َ
ْهِ  َ�َظرَ  ُ�مَّ : قَاَل  »ُ�ُطوَ�ُهمْ  أ

َ
، َوُهوَ  إيِل : َ�َقاَل  ُمَقفٍّ

ِ  ِكتَاَب  َ�تْلُونَ  قَْومٌ  َهَذا ِضئِْضئِ  ِمنْ  َ�ُْرجُ  إِنَّهُ «  ِمنَ  َ�ْمُرقُونَ  َحنَاِجَرُهْم، ُ�َاِوزُ  الَ  َرْطبًا، ا�َّ
يِن  هْ  َ�ْمُرُق  َكَما ادلِّ ِميَّةِ  ِمنَ  مُ السَّ ُظنُّهُ  ،»الرَّ

َ
تُُهمْ  لنَِئْ «: قَاَل  َوأ

ْ
ْدَر�

َ
ْ�تُلَنَُّهمْ  أ

َ َ
[رواه  »َ�ُمودَ  َ�تَْل  أل

 ].٤٣٥١ابلخاری: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ود که وی از اموال خمس، کنیزی را برای خود بر گزیده و با آن ب س) سبب غسل کردن علی۱ 

خیانت در اموال بیت المال است، از  سوی جماع کرده بود، و بریده به خیال آنکه این عمل علی
 وی بدش آمد.

دارای دو اشکال است، اول آنکه: وی مال غنائم را برای  سگوید: این کار علی می /) خطابی۲ 
دوم آنکه: آن کنیز را پیش از استبراء وطی نموده، ولی علماء چنین جواب خود تقسیم کرده بود، 

اند که: برای امام و ھمچنین نماینده وی روا است که غنیمت را ھر وقت که خواسته باشد  داده
چنین کاری کرده  ستقسیم نماید، و علی –باشد  ھا می که خودش یکی از آن –بین مستحقین آن 

کنیز را پیش از استبراء وطی کرده بود، شاید سببش آن باشد که آن کنیز آن  سبود، و اینکه علی
ھنوز بالغ نشده بود، بنابراین احتیاجی به استبراء نداشت، و یا اینکه آن کنیز بکر بود، و این چیز 

 ثابت شده بود، و بنابر اجتھادش کنیزی که بکر باشد، احتیاجی به استبراء ندارد. سبرای علی

 

                                                 



 ١٦٣  غزوات :]۵۷[ کتاب

از یمن  سروایت است که گفت: علی بن ابی طالب ساز ابوسعید خدری -۱۶۸۰
برای  پوست آش دادۀداخل مقدار طالئی را که ھنوز از خاکش تصفیه نشده بود، در 

، ایشان آن طالھا را بین چھار نفر تقسیم نمودند: عیینه بن )١(دفرستا جپیامبر خدا 
قرع بن حابس، َزید الَخلیل، و چھارم آن

َ
 ھا علقمه، و یا عامر بن طفیل. بدر، أ

 تر بودیم. ھا مستحق یکی از صحابه گفت: به این مال، ما از این
مگر به امانت داری من «دند: رسید، فرمو جگفت: این سخن به پیامبر خدا 

اطمینان ندارید، و من امین آن ذاتی ھستم که در آسمان است، صبح و شام خبر 
 ».رسد آسمان برایم می

صی که دارای چشمان فرو رفته، روی استخوانی، پیشانی برآمده، ریش خگفت: ش
 پرپشت، سر تراشیده و ازار برزده بود، برخاست و گفت [این شخص نامش نافع، و

 مشھور به ذی الخویصره بود]: یا رسول الله! از خدا بترس!
ای وای بر تو! مگر من سزاوارترین افراد روی زمین در ترسیدن از خدا «فرمودند: 

 ؟ آن شخص برخاست و رفت.»نیستم
 گفت: یا رسول الله! آیا گردنش را نزنم؟ سخالد بن ولید

 ».ِنه شاید نماز بخواند«فرمودند: 
گوید که  خوانند و به زبان خود چیزی می گفت: چه بسا کسانی که نماز می سخالد

 شان نیست. در دل
ھا  ام که دل مردم را بشکافم، و یا شکم آن من مامور نشده«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ».را بدرم
] به سوی او نظر کرده و جرفت [پیامبر خدا  راوی گفت: در حالی که آن شخص می

آیند که کتاب خدا را بسیار شرین و  این شخص مردمی به وجود میاز نسل «گفتند: 
کند،  ھا تجاوز نمی ھای آن ھا از حنجره کنند، ولی این قرآن خواندن آن خوب تالوت می

 ».شود شوند، که تیر از ھدف خارج می چنان به سرعت خارج می و از دین، آن

توانند ھر طور که  می جز خمس غنیمت بود، و این ھمان نصیبی است که پیامبر خدا این مال ا -١
 خواسته باشند، در آن تصرف نمایند.
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ند قوم ثمود خواھم اگر ایشان را دریابم به مان«کنم که گفتند:  و گمان می
 .)١(»کشت

لَص -٣٧ ةُ ذِي اخلَ وَ زْ  ةِ باب: غَ

 ]: غزوۀ ذی الَخَلَصه۳۷باب [

َم َحديث َجِر�ٍر يف ذلَِك، َوقَْول انلَّيِبِّ َص�َّ  -١٦٨١ ال تُر�ُ� ِمْن  َعلَيْهِ  اهللاُ  َ�َقدَّ
َ
وََسلََّم: (أ

 خِلَثَْعَم، بِايلََمِن  بَيْتًا اخلَلََصةِ  ُذو َوَ�نَ ذي اخلَلََصِة؟) َوَذَكَر يف هِذهِ الِروايَِة، قاَل َجر�ٌر: 
يلََة، ا :قَاَل  ُ�ْعبَُد، نُُصٌب  ِ�يهِ  َوجَبِ ْزَالِم،بِا �َْستَْقِسمُ  رَُجٌل  بَِها اَكنَ  ايلََمَن، َجِر�رٌ  قَِدمَ  َولَمَّ

َ
 أل

ُ  فَِقيَل 
َ

ِ  رَُسولِ  رَُسوَل  إِنَّ : هل  ُ�نَُقَك، رَضََب  َعلَيَْك  قََدرَ  فَإِنْ  ُهنَا، َها وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
�ََّها: َ�َقاَل  َجِر�ٌر، َعلَيْهِ  َوَ�َف  إِذْ  بَِها يرَْضُِب  ُهوَ  َ�بَيْنََما: قَاَل  َْكرِسَ نْ : َولَتَْشَهَدنَّ  تلَ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إهِل

َّ
 إِال

، ُ وْ  ا�َّ
َ
َ�نَّ  أ رْضِ

َ َ
َها: قَاَل  ُ�نَُقَك؟ أل  ].٤٣٥٧[رواه ابلخاری: وََشِهَد  فََكرَسَ
که  جدر مورد ذو الَخَلصه، و این گفته پیامبر خدا  سحدیث جریر -۱۶۸۱
 سقبًال گذشت، و در این روایت، جریر» سازد مرا از ذو الَخَلَصه راحت نمی«فرمودند: 

د: ذوالَخَلصه خانه بود در یمن که مردم َخثعم و َبِجیَله بتھائی را در آن قرار داده گوی می
 کردند. بودند و عبادت می

به یمن رسید، شخصی در آنجا وجود داشت که  سگوید: ھنگامی که جریر راوی می
جا است،  در ھمین جدید، کسی برای او گفت که فرستاده پیامبر خدا  با (ازالم) فال می

 زند. به دستش بیفتی گردنت را می اگر
بر باالی سرش ایستاد و  سدید، جریر و در حالی که او با آن (ازالم) فال می گفت:

ه إال اهللادھی که:  شکنی و شھادت می ھا را می گفت: یا این و یا آنکه گردنت را  )(ال إلَ
 .)٢(زنم، او آن (ازالم) را شکست و مسلمان شد می

 ھا را بدون استثناء خواھم کشت. یعنی: ھمه آن -١
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
و کسانی که به این کار اشتغال  ) فال بینی حرام است، و امام مسلمین باید مانع این کار شود،۱ 

 ھا را تعزیر و تادیب نماید. داند، باید آن ورزند، (ولی امر) طوری که الزم می می

 

                                                 



 ١٦٥  غزوات :]۵۷[ کتاب

ابُ  -٣٨ هَ نِ باب: ذَ يرٍ إِىلَ الْيَمَ رِ  جَ

 ]: رفتن جریر به طرف یمن۳۸باب [

ْهِل  ِمنْ  رَُجلَْ�ِ  فَلَِقيُت  بِايلََمِن، ُكنُْت : قَاَل َوَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  -١٦٨٢
َ
 َذا ايلََمِن، أ

ُ�ُهمْ  فََجَعلُْت  َ�ْمٍرو، َوَذا الَكٍَع، َحدِّ
ُ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  أ ُ  َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 ُذو: هل

ي اَكنَ  لَنِئْ : َ�ْمٍرو ِ
َّ

ْمرِ  ِمنْ  تَْذُكرُ  اذل
َ
َجِلهِ  ىلَعَ  َمرَّ  لََقدْ  َصاِحبَِك، أ

َ
ْ�بَالَ  ثََالٍث، ُمنْذُ  أ

َ
 َميِع  َوأ

ِر�ِق، َ�ْعِض  يِف  ُكنَّا إَِذا َحىتَّ  َا ُرفِعَ  الطَّ
َ

ٌب  نل
ْ
َاُهْم، الَمِدينَةِ  قِبَِل  ِمنْ  َر�

ْ
نل

َ
 قُبَِض «: َ�َقالُوا فََسأ

ِ  رَُسوُل  بُو َواْستُْخِلَف  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ْخرِبْ : َ�َقاالَ  َصاحِلُوَن، َوانلَّاُس  بَْ�ٍر، أ

َ
 أ

نَّا َصاِحبََك 
َ
، َشاءَ  إِنْ  َسنَُعودُ  َولََعلَّنَا ِجئْنَا قَدْ  � ُ   َورََجَعا ا�َّ

َ
 ].٤٣٥٩[رواه ابلخاری: ايلََمِن  إِىل

روایت است که گفت: در یمن بودم و با دو نفر از اھل یمن  سو از جریر -۱۶۸۲
شروع به  جھا درباره پیامبر خدا  ، با آن)١(مکالع، و دیگری ذو عمرو مالقی شد یکی ذو

 صحبت نمودم.
ذو عمرو برایم گفت: اگر آنچه را که از این شخص میگوئی حقیقت داشته باشد، 

، آن دو نفر با من به راه افتادند، در بین راه )١(گذرد که از وفاتش میامروز سه روز است 

گویند، زیرا این شخص اگر غیب را  کنند، دروغ می ھا ادعای غیبگوئی را می ) اینکه فالبین۲ 
را از وی پنھان  در یمن است، و خود جشد که فرستاده رسول خدا  دانست، باید خبر می می
شد، و یا اقًال لحظه پیشتر از آنکه بر باالی  اش بیرون نمی کرد، و حد اقل ھمان روز از خانه می

کرد، و چون ھیچ یک از این  سرش برسد، از وجودش در حول و حوش خود اطالع حاصل می
ری کرده چیزھا را درک نکرد، و برای خود کاری کرده نتوانست، پس از اینکه برای دیگران کا

 رسد. بتواند، کامًال مستحیل به نظر می
ھا نفوذ فراوان داشت، در جاھلیت ادعای خدائی  (ذو کالع): رئیس قوم خود بود، و در بین آن -١

جریر را نزدش فرستادند، مسلمان شد، ولی شرف حضور پیامبر  جکرد، و بعد از اینکه پیامبر خدا 
جری وفات یافت، گویند بسیار جواد و کالن دست را در نیافت، و در سال سی وھفت ھ جخدا 

بود، در یک روز دوازده ھزار غالم را آزاد ساخت، و (ذو عمرو) یکی ملوک و یا بزرگان یمن بود، 
بیاید، ولی ھنگامی که از وفات  جخواست با (ذو کالع) نزد پیامبر خدا  بعد از مسلمان شدن می

ھا  ھر دو نفر آن سیمن برگشت، و در زمان خالفت عمراطالع یافت، با ذی کالع به  جپیامبر خدا 
 به مدینه ھجرت نمودند.
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آمد، برای ما نمایان شد، از ایشان [راجع به احوال  بودیم، قافله که از طرف مدینه می
شان  جانشین ساند، و ابوبکر وفات کرده ج] پرسیدیم، گفتند: پیامبر خدا جپیامبر خدا 

 اند.  شده است و مردم آرام
بگو! که ما آمده بودیم، و شاید  ]سو نفر برایم گفتند: به رفیقت [یعنی: ابوبکرآن د

 شاء الله بار دیگر برگردیم، این را گفتند و به طرف یمن برگشتند. إن

رِ  -٣٩ يفِ الْبَحْ ةِ سِ وَ زْ  باب: غَ

 ]: غزوۀ ِسیف البحر۳۹باب [

ُ  ريَِضَ  ابِرٍ ج َ�نْ  -١٦٨٣ نَّهُ  ،َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َعَث «: قَاَل  �  َ�ْعثًا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

اِحِل، قِبََل  رَ  السَّ مَّ
َ
بَا َعلَيِْهمْ  َوأ

َ
اِح  ْ�نَ  ُ�بَيَْدةَ  أ  بِبَْعِض  َوُ�نَّا فََخرَْجنَا ِمائٍَة، ثََالُث  َوُهمْ  »اجلَرَّ

ِر�ِق  اُد، فَِ�َ  الطَّ َمرَ  الزَّ
َ
بُو فَأ

َ
ْزَوادِ  ُ�بَيَْدةَ  أ

َ
 َ�ُقوُ�نَا فاََكنَ  َ�ْمٍر، ِمْزوََديْ  فَاَكنَ  فَُجِمعَ  اجلَيِْش، بِأ

  يُِصيبُنَا يَُ�نْ  فَلَمْ  فَِ�َ  َحىتَّ  قَِليٌل  قَِليٌل  يَْومٍ  لُكَّ 
َّ

 َ�نُْ�مْ  ُ�ْغِ�  َما: َ�ُقلُْت  َ�ْمَرٌة، َ�ْمَرةٌ  إِال
  اْ�َتَهيْنَا ُ�مَّ  فَِنيَْت، ِح�َ  َ�ْقَدَها وََجْدنَا لََقدْ : َ�َقاَل  َ�ْمَرٌة؟

َ
إَِذا ابَلْحرِ  إِىل

ِرِب، ِمثُْل  ُحوٌت  فَ  الظَّ
َ�َل 

َ
ةَ  َ�َماِ�َ  الَقْومُ  ِمنَْها فَأ ْلًَة، َعرْشَ

َ
َمرَ  ُ�مَّ  يل

َ
بُو أ

َ
ْضالَِعهِ  ِمنْ  بِِضلََعْ�ِ  ُ�بَيَْدةَ  أ

َ
َمرَ  ُ�مَّ  َ�نُِصبَا، أ

َ
 أ

ْتَُهَما َمرَّْت  ُ�مَّ  فَرُِحلَْت  بَِراِحلَةٍ 
َ

 ].٤٣٦٠[رواه ابلخاری: تُِصبُْهَما  لَمْ فَ  حت
گروھی را به تعداد  جروایت است که گفت: چون پیامبر خدا  ساز جابر -۱۶۸۳

ھا امیر تعین  را بر آن سسه صد نفر به طرف ساحل فرستادند، و ابو عبیده بن جراح
 نمودند، بر آمدیم، در بین راه بودیم که غذا تمام شد.

قوت باقی مانده لشکر جمع آوری گردد، و جمع آوری شد، امر کرد تا  سابو عبیده
داد، تا آنکه آن خرماھا کم شد، و روزانه  دو کیسه خرما شد، روزانه کم کم برای ما می

 رسید. برای ما فقط یک یک خرما می

گوید: این شخص یا از طریق کھانت تاز وفات نبی کریم  امام شرقاوی در شرح مختصر زبیدی می -١
کند، و یا  شان خطور می اطالع حاصل کرده بود، و یا از محدثین بود که چنین اموری در قلب ج

را در کتب قدیمه دیده بود، و یا بعضی از کسانی که از مدینه منوره  جنبی کریم  اینکه تایخ وفات
از این  سبه یمن آمده بودند، این خبر را به طور پنھانی برایش رسانده بودند، به طوری که جریر

 واقعه خبر نشده بود.

 

                                                                                                                        



 ١٦٧  غزوات :]۵۷[ کتاب

 توانست بکند؟ گفتم: آن یک خرما برای شما چه می
مام شد و چیزی باقی نماند، گفت: تاثیر نبودن آن را وقتی درک کردیم که خرماھا ت

بعد از آن به کنار دریا رسیدیم، دیدیم ماھی به مانند تپه آنجا افتاده است، لشکریان 
ھژده شب از آن ماھی خوردند، بعد از آن ابو عبیده امر کرد تا دو استخوان از 

ن ھای پھلوی او را ایستاده کنند، و امر کرد تا شتری را پاالن کنند، شتر پاال استخوان
 شد، بعد از آن از زیر آن دو استخوان گذشت، و به آن تماس نکرد.

نُِّه قاَل:  -١٦٨٤
َ
ىَق َوَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، يف رواية، �

ْ
ل
َ
َا فَأ

َ
، لََها ُ�َقاُل  َدابَّةً  ابَلْحرُ  نل  الَعنرَْبُ

َ�لْنَا
َ
َهنَّا َشْهٍر، نِْصَف  ِمنْهُ  فَأ ْنَا ْت ثَابَ  َحىتَّ  وََدِكهِ  ِمنْ  َوادَّ

َ
ْجَساُمنَا. َوَ�نُْه يف رواية أخري:  إيِل

َ
أ

ما قَِدْمنَا الَمِدينََة َذَكْرنَا ذلَِك لِلنَّيِبِّ  بُو ُ�بَيَْدَة: لُكُوا، فَلَمَّ
َ
ْخرََجُه َ�َقاَل:  جقاَل أ

َ
(لَكُوا، ِرْزقًا أ

 
َ
تَاُه َ�ْعُضُهْم بُِعْضٍو فَأ

َ
ْطِعُمونَا إِْن اكَن َمَعُ�ْم). فَأ

َ
 ].٤٣٦١[رواه ابلخاری:  َ�لَُه.اُهللا، أ

در روایت دیگری آمده است که گفت: دریا برای ما حیوانی را  سو از جابر -۱۶۸۴
گویند، نیم ماه از آن حیوان خوردیم و از روغنش  بیرون انداخت که برایش (عنبر) می

 آنقدر به جان خود مالیدیم که اجسام ما به حال اولی خود برگشت.
[برای لشکریان] گفت که:  سآمده است که ابوعبیده ساز جریرو در روایت دیگری 

ند: دقصه نمودیم، فرمو جبخورید، و چون به مدینه آمدیم این واقعه را برای پیامبر خدا 
رزقی را که خداوند برای شما آماده کرده است بخورید، و اگر از آن چیزی به ھمراه «

ان چیزی از آن ماھی را آورد، و ، کسی از آن لشکری»شما باشد، برای ما ھم بدھید
 .)١(ایشان خوردند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 باشد، تا وقتی که متعفن نشده باشد، جواز دارد.) خوردن ماھی که در آب مرده ۱ 
 ) در وقت قحطی و گرسنگی روا است که طعام موجود، بین ھمگان توزیع گردد.۲ 
 شود، برکت است. ) در طعامی که به طور دسته جمعی خورده می۳ 
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 باب: غزوة عيينة بن حصن -٤٠

 ]: غزوۀ عیینه بن حصن٤٠باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -١٦٨٥ َ�ْ�ِ  ْ�نَ  ا�َّ نَّهُ «ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: الزُّ
َ
ٌب  قَِدمَ  �

ْ
 انلَّيِبِّ  ىلَعَ  تَِميمٍ  بَِ�  ِمنْ  َر�

بُو َ�َقاَل  ،»وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
رِ : بَْ�رٍ  أ مِّ

َ
رِ  بَْل : ُ�َمرُ  قَاَل  ُزَراَرَة، بِْن  َمْعبَدِ  ْ�نَ  الَقْعَقاعَ  أ مِّ

َ
 أ

قَْرعَ 
َ
بُو قَاَل  َحا�ٍِس، ْ�نَ  األ

َ
رَْدَت  َما: بَْ�رٍ  أ

َ
  أ

َّ
رَْدُت  َما: ُ�َمرُ  قَاَل  ِخَاليِف، إِال

َ
 ِخالَفََك، أ

ْصَواُ�ُهَما، اْرَ�َفَعْت  َحىتَّ  َ�تََماَرَ�ا
َ
َل  أ َها ﴿ :َذلَِك  يِف  َ�َ�َ ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ُموا ْ َ� ُ�َقّدِ  ﴾َءاَمُنوا

 ].٤٣٦٧[رواه ابلخاری: اْ�َقَضْت  َحىتَّ  ]۱: الحجرات[
روایت است که گروھی از مردم بنی تمیم نزد  باز عبدالله بن زبیر -١٦٨٥

پیشنھاد کرد و گفت: َقعَقاع بن معبد بن ُزراَره را بر  سآمدند، ابوبکر جپیامبر خدا 
 .)١(أقرع بن حابس را پیشنھاد کرد سھا امیر مقرر نمائید، و عمر آن

 گفت: قصد مخالفت با سگفت: مقصدی جز مخالفت با من نداشتی، عمر سابوبکر
خداوند شان بلند شد، و این قول  ھا به جایی رسید که صدای نداشتم، مجادله آنتو را 

 .)٢(تا آخر این آیت» ای مؤمنان! بر خدا و رسولش پیشی مگیرید...«متعال نازل گردید: 

الٍ  -٤١ ثَ ةَ بْنِ أُ مَ يثِ ثُامَ دِ حَ ةَ وَ نِيفَ نِي حَ دِ بَ فْ  باب: وَ

ال۴۱باب [ وفد بنی حنیفه و حدیث ُثمامه بن أث :[ 

يب  -١٦٨٦
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ  قِبََل  َخيًْال  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َعَث : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ٍْد،
َ

ُ  ُ�َقاُل  َحنِيَفةَ  بَِ�  ِمنْ  بِرَُجٍل  فََجاَءْت  �
َ

ثَاٍل، ْ�نُ  ُ�َماَمةُ  هل
ُ
 َسَوارِي ِمنْ  �َِساِرَ�ةٍ  فََرَ�ُطوهُ  أ

ْهِ  فََخَرجَ  الَمْسِجِد،
َ

: َ�َقاَل  »ُ�َماَمُة؟ يَا ِعنَْدكَ  َما«: َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  إيِل

از  ستر بود، و عمر از آن جھت قعقاع را پیشنھاد کرد که وی نسبت به اقرع کالن سال سابوبکر -١
تر بود، و البته ھر کدام اراده خود  آن جھت اقرع را پیشنھاد کرد که وی نسبت به قعقاع فھمیده

 را داشتند، و غرض شخصی در میان نبود.

نتُمۡ ﴿یعنی: تا این قول خداوند متعال که:  -٢
َ
، و معنی آیه کریمه این است که: پیش ﴾�َۡشُعُرونَ  َ�  َوأ

شما تصمیم نگیرید، بلکه باید موقف شما متابعت از خدا و رسول  جاز تصمیم گیری پیامبر خدا 
 او و پیروی از وحی باشد.

 

                                                 



 ١٦٩  غزوات :]۵۷[ کتاب

ُد، يَا َخْ�ٌ  ِعنِْدي  تُِر�دُ  ُكنَْت  َو�ِنْ  َشاِكٍر، ىلَعَ  ُ�نِْعمْ  ُ�نِْعمْ  َو�ِنْ  َدٍم، َذا َ�ْقتُْل  َ�ْقتُلِْ�  إِنْ  ُ�َمَّ
ُ  قَاَل  ُ�مَّ  الَغُد، اَكنَ  َحىتَّ  َ�رُتِكَ  ِشئَْت، َما ِمنْهُ  فََسْل  الَماَل 

َ
 َما: قَاَل  »ُ�َماَمُة؟ يَا ِعنَْدكَ  َما«: هل

َ�هُ  َشاِكٍر، ىلَعَ  ُ�نِْعمْ  ُ�نِْعمْ  إِنْ : لََك  قُلُْت   »ُ�َماَمُة؟ يَا ِعنَْدكَ  َما«: َ�َقاَل  الَغِد، َ�ْعدَ  اَكنَ  َحىتَّ  َ�رَتَ
ْطِلُقوا«: َ�َقاَل  لََك، قُلُْت  َما ِعنِْدي: َ�َقاَل 

َ
  لََق فَاْ�َط  »ُ�َماَمةَ  أ

َ
ٍْل  إِىل

َ
 الَمْسِجِد، ِمنَ  قَِر�ٍب  �

ْشَهدُ : َ�َقاَل  الَمْسِجَد، َدَخَل  ُ�مَّ  فَاْغتََسَل 
َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إهِل

َّ
، إِال ُ ْشَهدُ  ا�َّ

َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ ، رَُسوُل  ُ�َمَّ ِ  يَا ا�َّ

ُد، ِ  ُ�َمَّ رِْض  ىلَعَ  اَكنَ  َما َوا�َّ
َ
ْ�َغَض  وَْجهٌ  األ

َ
َّ  أ

َ
ْصبَحَ  َ�َقدْ  وَْجِهَك، ِمنْ  إيِل

َ
َحبَّ  وَْجُهَك  أ

َ
 أ

، الوُُجوهِ  َّ ِ  إيِلَ ْ�َغَض  ِديٍن  ِمنْ  اَكنَ  َما َوا�َّ
َ
َّ  أ

َ
ْصبَحَ  ِدينَِك، ِمنْ  إيِل

َ
َحبَّ  ِدينَُك  فَأ

َ
يِن  أ ، ادلِّ َّ ِ  إيِلَ  َوا�َّ

ْ�َغُض  بََ�ٍ  ِمنْ  اَكنَ  َما
َ
َّ  أ

َ
َك، ِمنْ  إيِل ْصبَحَ  بََ�ِ

َ
كَ  فَأ َحبَّ  بََ�ُ

َ
، ابِلالَدِ  أ َّ َخَذتِْ�  َخيْلََك  َو�ِنَّ  إيِلَ

َ
نَا أ

َ
 َوأ

ِر�دُ 
ُ
هُ  تََرى؟ َ�َماَذا الُعْمَرَة، أ َ ِ  رَُسوُل  فَبرَشَّ َمَرهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
نْ  َوأ

َ
ا َ�ْعتَِمَر، أ  قَِدمَ  فَلَمَّ

ةَ  ُ  قَاَل  َمكَّ
َ

ْسلَْمُت  لَِ�نْ وَ  َال،: قَاَل  َصبَوَْت،: قَائٌِل  هل
َ
دٍ  َمعَ  أ ِ  رَُسولِ  ُ�َمَّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، َوالَ  وََسلََّم، ِ ِ�يُ�مْ  الَ  َوا�َّ
ْ
َذنَ  َحىتَّ  ِحنَْطٍة، َحبَّةُ  ايلََماَمةِ  ِمنَ  يَأ

ْ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  ِ�يَها يَأ

 ].٤٣٧٢[رواه ابلخاری: وََسلََّم 
سوارانی را به طرف  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۶۸۶

ھا رفتند] و شخصی را از قبیله بنی حنیفه به نام ُثمامه بن أثال  نجد فرستادند، [آن
 ھای مسجد بستند. اسیر آوردند و به یکی از ستون

کنی که من با تو چه  ای ُثمامه فکر می«نزدش آمدند و گفتند:  جپیامبر خدا 
 ؟»خواھم کرد

ای که قابل کشتن  گفت: یا محمد نظرم به خیر است، اگر مرا بکشی، کسی را کشته
خواھی ھر  ای، و اگر مال می است، و اگر منت بگذاری برشکر گذاری منت گذاشته

 خواھی طلب کن. اندازه که می
 جآن شخص ھمان طور تا فردا به حال خودش گذاشته شد، بار دیگر پیامبر خدا 

 ؟»کنی که با تو چه خواھم کرد ای ُثمامه فکر می«برایش گفتند: 
ای،  گفت: ھمان چیزی را که گفتم: اگر منت بگذاری برشکر گذاری منت گذاشته

ای ُثمامه فکر «باز او را تا پس فردا به حال خودش گذاشتند، و از وی پرسیدند: 
 ؟»کنی که با تو چه خواھم کرد می

 ».ُثمامه را از بند آزاد کنید«م برای شما گفتم، فرمودند: کن گفت: چیزی را فکر می
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ُثمامه بعد از اینکه آزاد شد رفت و از آبی که نزدیک مسجد بود غسل کرد، بعد از آن 

ه إِال اهللا(أبه مسجد آمده و گفت:  هدْ أَنْ ال إِلَ سولُ اهللا، وشْ  .)أَشهد أَنَّ حممدا رَ
روی زمین روی کسی بدتر از روی تو در  [و گفت]: یا محمد! به خداوند سوگند در

تر از روی تو در نزد من نیست، و به  نظرم نبود، ولی اکنون در روی زمین روی محبوب
خداوند سوگند، ھیچ دینی از دین تو در نزدم بدتر نبود، ولی اکنون دین تو 

باشد، و به خداوند سوگند ھیچ شھری از شھر تو در  ترین ادیان در نزدم می محبوب
 باشد. ترین شھرھا می نزدم بدتر نبود، ولی اکنون شھر تو در نزدم از محبوب

گیر کردند که قصد عمره را داشتم، و اکنون  [و گفت]: و سواران تو مرا وقتی دست
 چه باید بکنم؟
 او را بشارت دادند و امر نمودند که عمره خود را انجام دھد.  جپیامبر خدا 

ت: از دینی به دین دیگری رفتی، گفت: به خداوند چون به مکه آمد کسی برایش گف
مسلمان شدم، و به خداوند  جسوگند که چنین نیست، بلکه با محمد رسول الله 

برای شما یک دانه گندم نخواھد  جسوگند از منطقه یمامه بدون اجازه پیامبر خدا 
 .)١(آمد

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -١٦٨٧ اُب  ُمَسيِْلَمةُ  قَِدمَ : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ  رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  الَكذَّ
 ِ دٌ  يِل  َجَعَل  إِنْ : َ�ُقوُل  فََجَعَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ْمرَ  ُ�َمَّ

َ
 َوقَِدَمَها تَِبْعتُُه، َ�ْعِدهِ  ِمنْ  األ

ْ�بََل  قَْوِمِه، ِمنْ  َكِث�ٍ  �رََشٍ  يِف 
َ
ْهِ  فَأ

َ
ِ  رَُسوُل  إيِل  بِْن  قَيِْس  ْ�نُ  ثَابُِت  َوَمَعهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  �َّ َص  ا�َّ

اٍس، ِ  رَُسولِ  يَدِ  َوِ�  َشمَّ  يِف  ُمَسيِْلَمةَ  ىلَعَ  َوَ�َف  َحىتَّ  َجِر�ٍد، قِْطَعةُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْصَحابِِه،

َ
َِ�  لَوْ «: َ�َقاَل  أ تلْ

َ
ْ�َطيْتَُكَها، َما الِقْطَعةَ  َهِذهِ  َسأ

َ
ْمرَ  َ�ْعُدوَ  َولَنْ  أ

َ
ِ  أ  َولنَِئْ  ِ�يَك، ا�َّ

ْدبَْرَت 
َ
َْعِقَرنََّك  أ ، يلَ ُ َراكَ  َو�ِ�ِّ  ا�َّ

َ َ
ِي أل

َّ
ِر�ُت  اذل

ُ
يُْت،  َما ِ�يِه، أ

َ
ِ� َرأ ْخرَبَ

َ
بُو فَأ

َ
نَّ : ُهَر�َْرةَ  أ

َ
 رَُسوَل  أ

 ِ نَا بَيْنَا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
يُْت  نَائٌِم، أ

َ
ِ�  َذَهٍب، ِمنْ  ِسَواَر�ِْن  يََديَّ  يِف  َرأ َهمَّ

َ
 فَأ

ھا مشرک بودند، ثمامه سوگند یاد  آوردند، و چون آن مردم مکه گندم خوراک خود را از یمامه می -١
دم قریش ھا برسد، مر کرد که اجازه نخواھد داد که از این به بعد، یک دانه گندم از یمامه برای آن

کنی، و ثمامه گندم را از ما منع کرده  نوشتند که تو دعوت به صله رحم می جبرای پیامبر خدا 
 ھا نشود. برای ثمامه نوشتند که مانع رسیدن گندم برای آن جاست، پیامبر خدا 

 

                                                 



 ١٧١  غزوات :]۵۷[ کتاب

ُ�ُهَما،
ْ
ويِحَ  َشأ

ُ
َّ  فَأ

َ
نِ : الَمنَامِ  يِف  إيِل

َ
ُُهَما َ�َطاَرا، َ�نََفْختُُهَما اْ�ُفْخُهَما، أ تلْ وَّ

َ
اَ�ْ�ِ  فَأ  َ�ْرَُجانِ  َكذَّ

َحُدُهَما »َ�ْعِدي
َ
، أ  ].٤٣٧٤، ٤٣٧٣[رواه ابلخاری: ُمَسيِْلَمُة  رُ َواآلخَ  الَعنيِْسُّ

، در زمان پیامبر )١(روایت است که گفت: ُمَسیِلَمۀ کذاب باز ابن عباس -۱۶۸۷
با عده زیادی از پیروان خود آمد و گفت: اگر محمد خالفت را بعد از خود برای  جخدا 

 من بدھد، از وی متابعت خواھم کرد.
شان بود، و ثابت بن  در حالی که پارۀ از شاخه درخت خرما در دست جپیامبر خدا 

و فرمودند: کرد، نزد مسیلمه و پیروانش رفته  ھا ھمراھی می قیس بن شماس با آن
اگر از من بخواھی که ھمین پاره از شاخه درخت را برای تو بدھم، نخواھم داد، و تو «

توانی، و اگر از حکم خدا برگردی  از حکم خدا که دربارۀ تو است، تجاوز کرده نمی
اش  کنم تو ھمان کسی ھستی که درباره خداوند تو را ھالک خواھد ساخت، و فکر می

، »گوید ام، و اینک ثابت بن قیس از طرف من جواب تو را می چیزھایی را به خواب دیده
 .)٢(این را گفتند و برگشتند

فکر «که فرمودند:  جگوید: از معنی این گفته پیامبر خدا  می بابن عباس
 پرسیدم.» ام اش چیزھای را به خواب دیده کنم تو ھمان کسی ھستی که درباره می

به خواب دیدم که در دو «فرمودند:  جبرایم خبر داد که: پیامبر خدا  سابوھریره
ھای طال مرا غم و تفکر واداشت، و در حالت  دستم دو حلقه طال است، و این حلقه

ھا به ھوا رفتند، و  ھا دمیدم، و آن حلقه ھا بدمم، بر آن ه بر آنخواب بر من وحی شد ک

وی مسیلمه بن ثمامه بن بکیر است، در سال دھم ھجری ادعای نبوت نمود، و با قوم خود بسوی  -١
نیامد، ولی اقوامش  جآمد، خودش از روی تکبر و خود خواھی نزد پیامبر خدا  جبر خدا پیام

جھت استئالف وی نزدش رفتند، و آنچه را که در متن حدیث آمده است،  جآمدند، و پیامبر خدا 
 برایش گفتند.

از آن جھت ثابت بن قیس را جھت جواب دادن به مسیلمه کذاب انتخاب  جو پیامبر خدا  -٢
ودند، که وی شخص بلیغ و سخنران مقتدری بود، و اینکه ثابت بن قیس برای مسیلمه کذاب نم

چه گفت: ھر قدر جستجو کردم، اطالعی از آن بدست آورده نتوانستم، و احتمال دارد که 
از ھمه چیز مایوس گردیده و با ثابت بن قیس گفت و  جمسیلمه بعد از شنیدن سخن پیامبر خدا 

 ، والله تعالی أعلم.شنود نکرده باشد
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که یکی از » تاویل این خواب را چنین کردم که بعد از من دو کذاب ظھور خواھند کرد
 .)١(ھا َعنِسی و دیگری ُمَسیِلَمه است آن

يِب  -١٦٨٨
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قاَل  َ�نُْه، ا�َّ  بَيْنَا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نَا
َ
ِ�يُت  نَائِمٌ  أ

ُ
رِْض، خِبََزائِِن  أ

َ
ا َذَهٍب، ِمنْ  ِسَواَرانِ  َكيفِّ  يِف  فَوُِضعَ  األ ، فََكرُبَ َّ ْوىَح  يلَعَ

َ
ُ  فَأ َّ  ا�َّ

َ
 إيِل

نِ 
َ
ُُهَما فََذَهبَا، َ�نََفْختُُهَما اْ�ُفْخُهَما، أ تلْ وَّ

َ
اَ�ْ�ِ  فَأ يِْن ال الَكذَّ َ نَا �َّ

َ
 َصنَْعاَء، َصاِحَب  بَيْنَُهَما، أ

 ].٤٣٧٥[رواه ابلخاری:  »ايلََماَمةِ  وََصاِحَب 
 روایت است که گفت: ساز ابو ھریره -۱۶۸۸

ھای تمام روی زمین نزدم آورده  در خواب دیدم که گنج«فرمودند:  جپیامبر خدا 
شده است، و دو حلقه طالئی را در کفم نھادند، این دو حلقه طال در چشمم بزرگ 

ھا محو شدند، و  ھا دمیدم و آن ھا بدمم، بر آن جلوه نمود و بر من وحی شد که بر آن
ھا از صنعا است [که  م، یکی از آنھا ھست تاویل آن را دو کذابی نمودم که در بین آن

 ، [که مسیلمه باشد].»عنسی باشد]، و دیگری از یمامه

درباره مسیلمه کذاب ھم اکنون توضیحات دادیم، و اما عنسی: (عنسی) مشھور به اسود عنسی  -١
کرد، چون به  اش این بود که از نزد خری عبور می است، و لقبش عبھله است، اولین گمراھی

کرده است، و تا پھلوی خر رسید، خر سرش را بر زمین نھاد، آن ملعون گفت: این خر برایم سجده 
وقتی که برای آن خر (شأ) نگفت: آن خر سرش را باال نکرد، خروج وی بعد از حجة الوداع بود، از 

روایت است که خبر کشته شدن اسود عنسی یک شب پیش از وفات پیامبر خدا  بابن عباس
روایت است که خبر کشته شدن اسود عنسی از آسمان  بشان رسید، و از ابن عمر برای ج
رسید، و برای ما از کشته شدنش بشارت دادند، و گفتند شب گذشته اسود  جای پیامبر خدا بر

عنسی را شخص مبارکی که از خانواده مبارکی است، به قتل رسانده است، کسی پرسید: قاتل وی 
کیست؟ فرمودند: فیروز، و در ادامه گفتند: فیروز نزد اسود عنسی رفت و برایش گفت: نظر تو 

محمد این است که جز خدای یگانه خدای دیگری وجود ندارد، اسود عنسی گفت:  چیست؟ نظر
چنین نیست، بلکه خدایان بسیاری وجود دارند، فیروز برایش گفت: پس دستت را دراز کن تا 
برایت بیعت کنم، اسود دست خود را دراز کرد، فیروز دستش را محکم گرفت، و با دست دیگر 

گوید: بین ظھور اسود عنسی و کشته  کشت، عبید بن صخر می خود گردنش را گرفت و او را
 شدنش سه ماه وقت بود.
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انَ  -٤٢ رَ لِ نَجْ ةِ أَهْ  باب: قِصَّ

 )١(]: قصۀ اهل نجران۴۲باب [

يُِّد، الَعاقُِب  َجاءَ : قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ  -١٦٨٩ َْراَن، َصاِحبَا َوالسَّ
َ

�  
َ

 رَُسولِ  إِىل
 ِ نْ  يُِر�َدانِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
َحُدُهَما َ�َقاَل : قَاَل  يُالَِعنَاُه، أ

َ
ِ  َ�ْفَعْل، الَ : لَِصاِحِبهِ  أ  فََوا�َّ

ُْن، ُ�ْفِلحُ  الَ  فََالَ�نَّا نَِبيًّا اَكنَ  لَنِئْ 
َ

  َما ُ�ْعِطيَك  إِنَّا: قَاالَ  َ�ْعِدنَا، ِمنْ  َعِقبُنَا َوالَ  �
َ
َنَا،َسأ

ْ
 َواْ�َعْث  تل

ِمينًا، رَُجًال  َمَعنَا
َ
  َمَعنَا َ�بَْعْث  َوالَ  أ

َّ
ِمينًا إِال

َ
ْ�َعنَثَّ « َ�َقاَل . أ

َ َ
ِمينًا رَُجًال  َمَعُ�مْ  أل

َ
ِم�ٍ  َحقَّ  أ

َ
 ،»أ

ُ  فَاْسترَْشََف 
َ

ْصَحاُب  هل
َ
ِ  رَُسولِ  أ بَا يَا ُ�مْ «: َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
اِح  ْ�نَ  ُ�بَيَْدةَ  أ  »اجلَرَّ

ا ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَم، فَلَمَّ ِم�ُ  َهَذا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ةِ  َهِذهِ  أ مَّ

ُ
[رواه ابلخاری:  »األ

٤٣٨٠.[ 
روایت است که گفت: (عاقب) و (سید) نجرانی نزد پیامبر  ساز حَذیفه -۱۶۸۹

 .)٢(آمدند و خواستند تا با ایشان مالعنه کنند جخدا
ھا به دیگری گفت: مالعنه مکن، زیرا اگر او واقعًا پیامبر باشد و با  گفت: یکی از آن

ما مالعنه کند، نه تنھا ما، بلکه اوالد ما نیز بعد از ما روی رستگاری را نخواھند دید، و 
ه از ما خواستی [یعنی: جزیه را] گفتند: چیزی را ک جھمان بود که برای پیامبر خدا 

برایت خواھیم داد، و شخص امینی را با ما بفرست، و نباید جز امین شخص دیگری 
 باشد.

شھر در آن   نجران شھر کالنی است، به طرف یمن، بین آن و مکه ھفت مرحله راه است، مردم آن -١
 وقت مسیحی بودند.

اید، و مالعنه: عبارت از آن است که ھر طرف ادعای راستی خود و تکذیب جانب مقابل را بنم -٢
سپس با ھم بایستند و از خدا بخواھند که شخص درغگو را ھالک و نابود سازد، و سبب مالعنه 

ھا با گروھی نزد  ھا خواسته بودند تا مسلمان شوند، و آن از آن جھا این بود که پیامبر خدا  آن
، و (ابو ھا ھا و (سید) مستشار آن آمدند، که از جمله آن گروه (عاقب) امیر آن جپیامبر خدا 

ھا بود، چون به مسجد داخل شدند خواستند تا به اساس دین خود به طرف  الحارث) اسقف آن
ھا اجازه دادند، بعد از آن به گفت و شنود پرداختند،  برای آن جمشرق نماز بخوانند، پیامبر خدا 

، و بعد از ھا خواستند که مالعنه نمایند از آن جچون به ھیچ دلیلی قناعت نکردند، پیامبر خدا 
 مشوره با یکدیگر از مالعنه سرباز زده و به جزیه دادن قناعت کردند.
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، »است امینبا شما امینی را خواھم فرستاد که واقعًا «فرمودند:  جپیامبر خدا 
 منتظر مانند که این چه کسی خواھد بود؟ شصحابه

چون برخاست، پیامبر »! عبیده بن جراح برخیزای ابا «فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ».امین این امت، ھمین شخص است«فرمودند:  جخدا

�ٍَس  َ�نْ َو� رواية  -١٦٩٠
َ
 ِللُكِّ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  أ

ةٍ  مَّ
ُ
ِمٌ�، أ

َ
ِم�ُ  أ

َ
ةِ  َهِذهِ  َوأ مَّ

ُ
بُو األ

َ
اِح  ْ�نُ  ُ�بَيَْدةَ  أ  ].٤٣٨٢[رواه ابلخاری:  »اجلَرَّ

روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سو در روایت دیگری از انس -۱۶۹۰
 ».برای ھر امتی امینی است، و امین این امت: ابوعبیده بن جراح است«

نِ  -٤٣ لِ اليَمَ يِّنيَ وأَهْ رِ عَ ومِ األَشْ دُ  باب: قُ

 ا و اهل یمنه ]: آمدن اشعری۴۳باب [

تَيْنَا -١٦٩١
َ
يب ُموىس ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قاَل: أ

َ
 ِمنَ  َ�َفرٌ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

ْشَعِر�ِّ�َ 
َ
ىَب  فَاْستَْحَملْنَاُه، األ

َ
نْ  فَأ

َ
نْ  فََحلََف  فَاْستَْحَملْنَاهُ  َ�ِْملَنَا، أ

َ
 يَلْبَِث  لَمْ  ُ�مَّ  َ�ِْملَنَا، الَ  أ

نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ 
َ
يِتَ  أ

ُ
َمرَ  إِبٍِل، بِنَْهِب  أ

َ
َا فَأ

َ
ا َذوٍْد، خِبَْمِس  نل : قُلْنَا َ�بَْضنَاَها فَلَمَّ

لْنَا بًَدا، َ�ْعَدَها ُ�ْفِلحُ  الَ  يَِمينَُه، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َ�َغفَّ
َ
تَيْتُُه، أ

َ
، رَُسوَل  يَا: َ�ُقلُْت  فَأ ِ  ا�َّ

نْ  َحلَْفَت  إِنََّك 
َ
ِْملَنَا الَ  أ

َ
َجْل،«: قَاَل  مَحَلْتَنَا؟ َوقَدْ  حت

َ
ْحِلُف  الَ  َولَِ�نْ  أ

َ
رَى يَِمٍ�، ىلَعَ  أ

َ
 فَأ

ا َ�ْ�ََها   ِمنَْها، َخْ�ً
َّ

َ�يُْت  إِال
َ
ي أ ِ

َّ
َلَّلْتَُها َخْ�ٌ  ُهوَ  اذل

َ
 ].٤٣٨٥[رواه ابلخار�ک  »ِمنَْها َوحت

ھا نزد  روایت است که گفت: ما عدۀ از مردم قبیله اشعری ساز ابوموسی -۱۶۹۱
آمدیم و از ایشان خواستیم تا برای ما بارکشی بدھند، ولی ایشان ابا  جپیامبر خدا 

ورزیده و ندادند، برای بار دیگر باز بارکشی خواستیم و ایشان سوگند خوردند که برای 
 ما بارکشی نخواھند داد.

شترانی از مال غنیمت آورده شد، امر کردند  جدیری نگذشت که برای پیامبر خدا 
 ھا را برای ما بدھند. تا پنج شتر از آن

 



 ١٧٥  غزوات :]۵۷[ کتاب

چون شتران را تحویل گرفتیم، با خود گفتیم: ما بودیم که سبب غفلت پیامبر 
، از این جھت ھرگز روی رستگاری را نخواھیم دید، و )١(از سوگند ایشان شدیم جخدا

ھمان بود که نزدشان آمده و گفتم: یا رسول الله! شما سوگند یاد کرده بودید که برای 
 اید. ما بارکشی ندھید، ولی اکنون برای ما بارکش داده

بلی چنین است، ولی اگر برچیزی سوگند بخورم و باز ببینم که خالف «فرمودند: 
 .)٢(»دھم ود کفاره میدھم، و از سوگند خ آن بھتر است، ھمان کار نیک را انجام می

يِب  َ�نْ  -١٦٩٢
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ تَاُ�مْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ْهُل  أ

َ
 أ

َرقُّ  ُهمْ  ايلََمِن،
َ
فْئَِدةً  أ

َ
َ�ُ  أ

ْ
ل
َ
 يِف  َواخلُيَالَءُ  َوالَفْخرُ  َ�َماِ�يٌَة، َواحِلْكَمةُ  َ�َمانٍ  اِإليَمانُ  قُلُوً�ا، َوأ

ْصَحاِب 
َ
ِكينَةُ  اِإلبِِل، أ ْهِل  يِف  َوالَوقَارُ  َوالسَّ

َ
 ].٤٣٨٨[رواه ابلخاری:  »الَغنَمِ  أ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۶۹۲
تر است، ایمان  شان نرم ھا از ھمه نازکتر و دل اھل یمن نزد شما آمدند، و خاطر این«

، و حکمت از یمن، و خود بینی و تکبر در مردم شتردار، و آرامی و )٣(مدینهاز مکه و 
 ».وقار در مردم گوسفنددار است

سوگند یاد کرده بودند که برای ما بارکشی نخواھند داد، ما  جیعنی: بعد از اینکه پیامبر خدا  -١
بودیم که دوباره از ایشان طلب بارکش نمودیم، و ایشان با فراموشی از سوگند قبلی خود برای ما 

 دادند، و در نتیجه سبب حانث شدن ایشان گشتیم. شتر
خورد و باز  و این درسی برای ھر مسلمان است که اگر به کردن و یا نکردن کاری سوگند می -٢

بیند که خالف آن کار بھتر است، باید ھمان کار بھتر را انجام دھد و از سوگند خود کفاره  می
 بدھد، و بر سخن اول خود لجاجت نکند.

یعنی ایمان از طرف راست است، و ھنگامی که پیامبر  »االيمان يمان«حدیث چنین است که  لفظ -٣
این سخن را گفتند در تبوک بودند، و مکه و مدینه نسبت به تبوک به طرف راست واقع  جخدا 

شوند، و سبب آنکه ایمان از مکه و مدینه است این است که منبع و منشا ایمان مکه، و محل  می
انتشار آن مدینه است، و شاید معنی حدیث، توصیف اھل یمن به کمال ایمان باشد، و البته وصف 

ھا دارد، نه نفی آن  و یا مردمی به صفت معینی، داللت بر کمال آن وصف برای آنکدام شھر 
 وصف از دیگران.

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ١٧٦

اعِ  -٤٤ دَ ةِ الْوَ جَّ  باب: حَ

 )١(]: حجة الوداع۴۴باب [

وََسلََّم يف  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ َحديث ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َ�ْن َصالِة انلَّيِبُّ  -۱۶۹۳
وايَِة قاَل:  م، وَذَكَر يف هِذهِ الرِّ ي الَماَكنِ  وَِعنْدَ الَكْعبَِة قَْد َ�َقدَّ ِ

َّ
 »مَحَْراءُ  َمْرَمَرةٌ  ِ�يهِ  َص�َّ  اذل

 ].٤٦٨وانظر حديث رقم:  ٤٤٠٠[رواه ابلخاری: 
در خانه کعبه قبًال  جدرباره نماز خواندن پیامبر خدا  بحدیث ابن عمر -۱۶۹۳

نماز  ج، و در این روایت آمده است که گفت: در جایی که پیامبر خدا )٢(گذشت
 خواندند، سنگ مرمر سرخ رنگی بود.

ْرَ�َم ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قاَل: ، بِْن  َ�ْن َز�ْدِ  -١٦٩٤
َ
نَّ  أ

َ
 �ِْسعَ  َغَزا« وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ةَ  نَّهُ  َغْزَوًة، َعرْشَ
َ
ةً  َهاَجرَ  َما َ�ْعدَ  َحجَّ  َو� ةَ  َ�ْعَدَها َ�ُجَّ  لَمْ  َواِحَدًة، َحجَّ [رواه  »الوََداِع  َحجَّ

 ].٤٤٠٤ابلخاری: 
در ُنزده غزوه جھاد  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز زید بن ارقم -۱۶۹۴

و بعد از ھجرت فقط یکبار حج کردند، که ھمان حجة الوداع باشد، و بعد از  ،)٣(کردند
 الوداع، حج دیگری را انجام ندادند.حجة 

با مسلمانان حج نمودند، و این حج را از آن سبب  جحجة الوداع حجی است که خود پیامبر خدا  -١
دیگری در این حج با مردم وداع کردند، و بعد از آن حج  جگویند که پیامبر خدا  حجة الوداع می

انجام ندادند، و در اینکه حج در چه سالی فرض گردید، اختالف نظر وجود دارد، و شاید راجح آن 
آمدند، و  باشد که فرضیت حج در سال نھم بود، و چون در این وقت ھنوز مشرکین به حج می

ر این از رفتن به حج د جکردند، پیامبر خدا  ھا به طور عریان به خانه کعبه طواف می بعضی از آن
را  سرا امیر حج مقرر نمودند، و علی سسال خود داری نمودند، و عوض خود ابوبکر صدیق

موظف ساختند تا براءت از مشرکین را برای مردم اعالن نماید، و خودشان در سال آینده حج 
 در اسالم و بعد از فرضیت حج بود. جنمودند، و این اولین و آخرین حج پیامبر خدا 

 ) مراجعه شود.۲۹۶ره (به حدیث شما -٢
 ) مراجعه کنید.۱۵۹۹در این موضوع به حدیث شماره ( -٣

 

                                                 



 ١٧٧  غزوات :]۵۷[ کتاب

يِب  َ�نْ  -١٦٩٥
َ
َمانُ «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  بَْ�َرةَ  أ  قَدِ  الزَّ

َمَواِت  َخلََق  يَْومَ  َكَهيْئَةِ  اْستََدارَ  رَْض، السَّ
َ
نَةُ  َواأل ْر�ََعةٌ  ِمنَْها َشْهًرا َعرَشَ  اْ�نَا السَّ

َ
 ثََالثَةٌ : ُحُرمٌ  أ

ِة، َوُذو الَقْعَدِة، ُذو: ُمتََوايِلَاٌت  ُم، احِلجَّ ، َورََجُب  َوالُمَحرَّ ي ُمرَضَ ِ
َّ

يُّ  وََشْعبَاَن، مُجَاَدى َ�ْ�َ  اذل
َ
 أ

ُ : قُلْنَا ،»َهَذا َشْهرٍ  ُ  ا�َّ
ُ

ْعلَُم، َورَُسوهل
َ
نَّهُ  َظنَنَّا َحىتَّ  فََسَكَت  أ

َ
يهِ  � : قَاَل  اْسِمِه، بَِغْ�ِ  َسيَُسمِّ

لَيَْس «
َ
ةِ  ُذو أ يُّ «: قَاَل  بََ�،: قُلْنَا ،»احِلجَّ

َ
ُ : قُلْنَا. »َهَذا بََ�ٍ  فَأ ُ  ا�َّ

ُ
ْعلَُم، َورَُسوهل

َ
 َحىتَّ  فََسَكَت  أ

نَّهُ  َظنَنَّا
َ
يهِ  � لَيَْس «: قَاَل  اْسِمِه، بَِغْ�ِ  َسيَُسمِّ

َ
ةَ  أ َ يُّ «: قَاَل  بََ�،: ُقلْنَا. »ابَل�ْ

َ
ُ : قُلْنَا. »َهَذا يَْومٍ  فَأ  ا�َّ

 ُ
ُ

ْعلَُم، َورَُسوهل
َ
نَّهُ  َظنَنَّا َحىتَّ  فََسَكَت  أ

َ
يهِ  � لَيَْس «: قَاَل  اْسِمِه، بَِغْ�ِ  َسيَُسمِّ

َ
: قُلْنَا. »انلَّْحرِ  يَْومَ  أ

ْمَوالَُ�ْم، ِدَماَءُ�مْ  فَإِنَّ «: قَاَل  بََ�،
َ
دٌ  قَاَل  - َوأ ْحِسبُهُ : ُ�َمَّ

َ
ْعَراَضُ�مْ  - اَل قَ  َوأ

َ
 َعلَيُْ�مْ  َوأ

ُ�مْ  يِف  َهَذا يَْوِمُ�مْ  َكُحْرَمةِ  َحَراٌم،  َر�َُّ�ْم، وََستَلَْقْونَ  َهَذا، َشْهِرُ�مْ  يِف  َهَذا، بََ�ِ
لُُ�مْ 

َ
ْ�َماِلُ�ْم، َ�نْ  فََسيَْسأ

َ
الَ  أ

َ
، َ�ْعِدي تَرِْجُعوا فَالَ  أ

ً
ال

َّ
 ِرقَاَب  َ�ْعُضُ�مْ  يرَْضُِب  ُضال

الَ  َ�ْعٍض،
َ
اِهدُ  يِلُبَلِّغِ  أ نْ  ُ�بَلَُّغهُ  َمنْ  َ�ْعَض  فَلََعلَّ  الَغائَِب، الشَّ

َ
ْوىَع  يَُ�ونَ  أ

َ
ُ  أ

َ
 َمنْ  َ�ْعِض  ِمنْ  هل

دٌ  فاََكنَ ".  َسِمَعهُ  دٌ  َصَدَق : َ�ُقوُل  َذَكَرهُ  إَِذا ُ�َمَّ الَ «: قَاَل  ُ�مَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ُ�َمَّ
َ
 َهْل  أ

َ�ْ�ِ  »بَلَّْغُت   ].٤٤٠٦[رواه ابلخاری: َمرَّ
روایت است که [در خطبه حجة الوداع]  جاز پیامبر خدا  ساز ابوبکره -۱۶۹۵
 فرمودند:

سال به دور خود گردیده است، و به ھمان شکلی درآمده است که خداوند آن را «
آن ھای حرام است، که از  اول خلق کرده بود، سال دوازده ماه است، چھار ماه آن ماه

جمله سه ماه پیاپی: ذوالقعده، ذوالحجه و محرم، و یک ماه تنھا: یعنی رجب مَضر است 
 ؟»که بین ماه جمادی و شعبان واقع شده است، و ماه فعلی کدام ماه است

گفتیم که: خدا و رسولش داناتراند، سکوت کردند تا جایی که گفتیم شاید 
مگر ماه ذوالحجه « تا اینکه فرمودند:خواھند این ماه را به نام دیگری یاد کنند،  می

 ؟»نیست
 ؟»این شھر کدام شھر است«گفتیم: بلی ماه ذوالحجه است. بعد از آن گفتند: 

گفتیم: خدا و رسولش داناتراند، سکوت کردند تا جایی که گمان کردیم شاید 
 خواھند این شھر را به نام دیگری نام گذاری نمایند. می

 ؟»که] نیستمگر ھمین شھر [م«فرمودند: 
 گفتیم: بلی شھر [مکه] است.
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 ؟»امروز کدام روز است«گفتند: 
گفتیم: خدا و رسولش داناتراند، و سکوت کردند تا جایی که گمان کردیم 

 اش یاد کنند. خواھند امروز را به نام دیگری غیر از نام اصلی می
 ؟»مگر روز عید قربان نیست«گفتند: 

 گفتیم: بلی روز عید قربان است.
کنم که  گوید: فکر می راوی می –شما  ھای شما، و اموال بدانید که: خون «فرمودند:  

بر ھریک از شما، مانند حرمت امروز شما، در ھمین شھر شما،  –گفتند: و آبروی شما 
در ھمین ماه شما، حرام است، و یقین داشته باشید که بزودی با پروردگار خود روبرو 

کند، خیلی متوجه باشید که  درباره اعمال شما محاسبه میشوید، و به یقین شما را  می
بعد از من گمراه نشوید به طوری که یکی گردن دیگری را بزند، متوجه باشید که باید 
شخص حاضر [آنچه را که از من شنیده است] برای شخص غائب برساند، زیرا چه بسا 

شنیده است آن را رسد از کسی که خبر را از من  کسی است که چون خبر برایش می
 .)١(»بھتر حفظ نموده و بھتر بفھمد، و آیا تبلیغ کردم، و آیا تبلیغ کردم

نَّ « َما:ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ َعِن ابِْن ُ�َمَر  -١٦٩٦
َ
ةِ  يِف  َحلََق  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ  َحجَّ

نَاٌس  الوََداِع،
ُ
ْصَحابِهِ  ِمنْ  َوأ

َ
َ  أ  ].٤٤١١ [رواه ابلخاری: »َ�ْعُضُهمْ  َوقَرصَّ

ھایشان  و مردمی از صحابه جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۶۹۶
 .)٢(در حجة الوداع سر خود را تراشیدند، وعده دیگری موھای خود را کوتاه کردند

 ) مراجعه کنید.۶۱برای توضیح بیشتر، به حدیث ( -١
) مراجعه ۸۵۱) و حدیث (۸۵۰برای علم آوری بیشتر از احکام متعلق به این حدیث، به حدیث ( -٢

 کنید.
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ة -٤٥ َ ةُ العُرسْ وَ زْ يَ غَ هِ بُوكَ وَ ةُ تَ وَ زْ  باب: غَ

 )١(مشقت استغزوه پر]: غزوه تبوک که همان ۴۵باب [

يِب  َ�نْ  -١٦٩٧
َ
ُ  ريَِضَ  ُموىَس  أ رَْسلَِ� : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ْصَحايِب  أ

َ
  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إىِل  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
ُ

هل
َ
ْسأ

َ
ِة، َجيِْش  يِف  َمَعهُ  ُهمْ  إِذْ  لَُهْم، احلُْمَالنَ  أ  يَا َ�ُقلُْت  َ�بُوكَ  َغْزَوةُ  َوِ�َ  الُعرْسَ

، نيَِبَّ  ِ ْصَحايِب  إِنَّ  ا�َّ
َ
رَْسلُوِ�  أ

َ
َْك  أ

َ
ِ « َ�َقاَل  تِلَْحِملَُهْم، إيِل لُُ�مْ  الَ  َوا�َّ مْحِ

َ
ءٍ  ىلَعَ  أ  َوَواَ�ْقتُُه، يَشْ

ْشُعرُ  َوالَ  َغْضبَانُ  َوُهوَ 
َ
نْ  َ�َافَةِ  َوِمنْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمنْعِ  ِمنْ  َحِز�نًا َورََجْعُت  »أ

َ
 أ

، َ�ْفِسهِ  يِف  وََجدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  يَُ�ونَ  َّ   فَرََجْعُت  يلَعَ
َ

ْصَحايِب  إىِل
َ
ُ�ُهمُ  أ ْخرَبْ

َ
 فَأ

ي ِ
َّ

َْث  فَلَمْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  اذل بلْ
َ
  أ

َّ
  َسِمْعُت  إِذْ  ُسَو�َْعًة، إِال

ً
يْ : ُ�نَاِدي بَِالال

َ
 أ

ِ  َ�بْدَ  َجبْتُُه، قَيٍْس، ْ�نَ  ا�َّ
َ
ِجْب : َ�َقاَل  فَأ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ا يَْدُعوَك، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  فَلَمَّ

تَيْتُهُ 
َ
، َهَذيِْن  ُخذْ «: قَاَل  أ بِْعَرةٍ  لِِستَّةِ  - الَقِر�نَْ�ِ  َوَهَذيِْن  الَقِر�نَْ�ِ

َ
 َسْعدٍ  ِمنْ  ِحينَئِذٍ  اْ�تَاَ�ُهنَّ  أ

  بِِهنَّ  فَاْ�َطِلْق  ،-
َ

ْصَحابَِك، إِىل
َ
، إِنَّ : َ�ُقْل  أ َ وْ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  إِنَّ : قَاَل  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِْهمْ  فَاْ�َطلَْقُت ".  فَاْرَكبُوُهنَّ  َهُؤالَءِ  ىلَعَ  َ�ِْملُُ�مْ 
َ

، إيِل  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  يِبَّ انلَّ  إِنَّ : َ�ُقلُْت  بِِهنَّ
ِ  َولَِك�ِّ  َهُؤالَِء، ىلَعَ  َ�ِْملُُ�مْ  وََسلَّمَ  َدُعُ�مْ  الَ  َوا�َّ

َ
  َ�ْعُضُ�مْ  َميِع  َ�نَْطِلَق  َحىتَّ  أ

َ
 َمنْ  إىِل

ِ  رَُسولِ  َمَقالَةَ  َسِمعَ  �ِّ  َ�ُظنُّوا الَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ْ�تُُ�مْ  �  رَُسوُل  َ�ُقلْهُ  لَمْ  َشيْئًا َحدَّ

 ِ ِ : يِل  َ�َقالُوا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ٌق، ِعنَْدنَا إِنََّك  َوا�َّ َْفَعلَنَّ  لَُمَصدَّ
َ

ْحبَبَْت، َما َونل
َ
 أ

بُو فَاْ�َطلََق 
َ
تَُوا َحىتَّ  ِمنُْهْم، بِنََفرٍ  ُموىَس  أ

َ
ينَ  أ ِ

َّ
ِ  رَُسولِ  قَْوَل  َسِمُعوا اذل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ثُوُهمْ  َ�ْعدُ  إِْ�َطاَءُهمْ  ُ�مَّ  إِيَّاُهْم، َمنَْعهُ  َ�ُهمْ  َما بِِمثْلِ  فََحدَّ بُو بِهِ  َحدَّ
َ
[رواه ابلخاری: ُموىَس  أ

٤٤١٥.[ 
 جروایت است که گفت: دوستانم مرا نزد پیامبر خدا  ساز ابوموسی -۱۶۹۷

ھا چار پایانی را که سوار شوند طلب نمایم،  فرستادند تا جھت رفتن به جھاد، برای آن

ھارده شب (حدود ھفت صد کیلومتر) راه تبوک شھری است به طرف شام، از مدینه تا آنجا چ -١
به طرف تبوک در ماه رجب سال نھم ھجری در روز پنج شنبه بود،  جاست، خروج پیامبر خدا 
در آن اشتراک نمودند، تعداد مسلمانان در این  جای است که پیامبر خدا  غزوه تبوک آخرین غزوه

 غزوه بین سی الی چھل ھزار نفر بود.
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در آن غزوه پرمشقت که غزوه تبوک باشد، اشتراک  جھا نیز با پیامبر خدا  زیرا آن
 کردند. می

ھا بارکش بدھید  اند، تا برای آن گفتم: یا رسول الله! دوستانم مرا نزد شما فرستاده
 فتن به جھاد] بر آن سوار شوند.که [در راه ر

 ».دھم به خداوند سوگند که برای شما بارکش نمی«فرمودند: 
و من ندانسته وقتی نزدشان آمده بودم که در حال غضب بودند، از نزدشان برگشتم 

برای ما چیزی ندادند و از اینکه شاید از من آزرده شده  جولی از اینکه پیامبر خدا 
گفته  جبودم، نزد رفقایم آمدم، و از آنچه که پیامبر خدا باشند، در ترس و ھراس 

 ھا خبر دادم. بودند، برای آن
گوید: یا عبدالله بن قیس!  را شنیدم که می سوقت زیادی نگذشت که صدای بالل

 اند نزدشان برو! تو را طلبیده جگفتم: بلی، گفت: پیامبر خدا 
که در  –این دو شتر، و این دو شتر، و این دو شتر را «چون نزدشان آمدم فرمودند: 
و یا گفتند: پیامبر  –نزد رفقایت ببر و بگو که: خدا  –این وقت از سعد خریده بودند 

 ھا سوار شوید. ھا را برای شما فرستاده است تا بر آن این – جخدا
برای شما  جشترھا را پیامبر خدا آن شترھا را نزد رفقایم بردم و گفتم: این 

اند تا سوار شوید، ولی به خداوند سوگند شما را نخواھم گذاشت مگر آنکه  فرستاده
اند بروند، تا گمان  را شنیده جبعضی از شما با من نزد کسانی که گفته پیامبر خدا 

 اند. نگفته جام که پیامبر خدا  نکنید که من چیزی را برای شما گفته
سخن تو را باور  ای، [یعنی: خداوند سوگند که تو در نزد ما تصدیق شده گفتند: به
 اگر خواسته باشی با تو خواھیم رفت. آن ھمکردیم]، و با 

را از  جھا نزد کسانی که ممانعت پیامبر خدا  و ھمان بود که ابوموسی با عده از آن
ھا  دادن شترھا در مرتبه اول، و دادن شترھا را در مرتبه دوم دیده بودند رفتند، و آن

 برای ھمراھان وی ھمان چیزی را گفتند که ابوموسی گفته بود.

نَّ  -١٦٩٨
َ
يِب َوقَّاٍص ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: أ

َ
ِ  رَُسوَل  َ�ْن َسْعِد بِْن أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

  َخَرجَ 
َ

َلُِّفِ� : َ�َقاَل  َعِليًّا، َواْستَْخلََف  َ�بُوَك، إىِل ختُ
َ
بْيَانِ  يِف  أ الَ «: قَاَل  َوالنَِّساِء؟ الصِّ

َ
نْ  تَرىَْض  أ

َ
 أ

لَةِ  ِم�ِّ  تَُ�ونَ    ُموىَس  ِمنْ  َهاُروَن، بَِمْ�ِ
َّ

نَّهُ  إِال
َ
 ].٤٤١٦[رواه ابلخاری:  »َ�ْعِدي نيَِبٌّ  لَيَْس  �
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اصاز سعد بن  -۱۶۹۸ به سوی تبوک  جروایت است که پیامبر خدا  سابی وقَّ
گفت: مرا خلیفه زنان و  سرا به جای خود خلیفه تعین نمودند، علی سرفتند و علی

 سازید؟ طفالن می
خواھی که نسبت به من به مانند ھارون نسبت به موسی باشی،  آیا نمی«فرمودند: 

 .)١(»ولی بعد از من پیامبری نیست

دِ  -٤٦ الِكٍ باب: حَ عْبِ بْنِ مَ ولُ اهللا سيثُ كَ : وقَ لَّ جَ زَّ وَ ِينَ  ٱ�ََّ�َٰثةِ  َوَ�َ ﴿ عَ  ٱ�َّ
 ْ  ﴾ُخلُِّفوا
... و بر آن سه ﴿، و این قول خداوند متعال که: س]: حدیث کعب بن مالک۴۶باب [

 ﴾نفری که تخلف نمودند

َلَّْف  َ�ْن َكْعِب بِْن مالٍِك ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قاَل: لَمْ  -١٦٩٩ ختَ
َ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  أ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

  َغَزاَها َغْزَوةٍ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َّ

�ِّ  َ�ْ�َ  َ�بُوَك، َغْزَوةِ  يِف  إِال
َ
َلَّْفُت  ُكنُْت  �  َولَمْ  بَْدٍر، َغْزَوةِ  يِف  ختَ

َحًدا ُ�َعاتِْب 
َ
َلََّف  أ ِ  رَُسوُل  َخَرجَ  إِ�ََّما َ�نَْها، ختَ  قَُر�ٍْش، ِ��َ  يُِر�دُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ  مَجَعَ  َحىتَّ  ِ  رَُسولِ  َمعَ  َشِهْدُت  َولََقدْ  ِميَعاٍد، َ�ْ�ِ  ىلَعَ  َعُدوِِّهمْ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَُهمْ  ا�َّ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْلَةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

َ
ِحبُّ  َوَما اإلِْسَالِم، ىلَعَ  تََواَ�ْقنَا ِح�َ  الَعَقبَِة، يل

ُ
نَّ  أ

َ
 َو�ِنْ  بَْدٍر، َمْشَهدَ  بَِها يِل  أ

ْذَكرَ  بَْدٌر، اَكنَْت 
َ
�ِّ : َخرَبِي ِمنْ  اَكنَ  ِمنَْها، انلَّاِس  يِف  أ

َ
ُ�نْ  لَمْ  �

َ
قَْوى َ�طُّ  أ

َ
�رَْسَ  َوالَ  أ

َ
 ِح�َ  أ

َلَّْفُت  ِ  الَغَزاِة، تِلَْك  يِف  َ�نُْه، ختَ ، َراِحلَتَانِ  َ�بْلَهُ  ِعنِْدي اْجتََمَعْت  َما َوا�َّ  يِف  مَجَْعتُُهَما َحىتَّ  َ�طُّ
ِ  رَُسوُل  يَُ�نْ  َولَمْ  الَغْزَوِة، تِلَْك    َغْزَوةً  يُِر�دُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َّ
 َحىتَّ  بَِغْ�َِها، َورَّى إِال

ِ  رَُسوُل  َغَزاَها الَغْزَوُة، تِلَْك  اَكنَْت   َسَفًرا َواْستَْقبََل  َشِديٍد، َحرٍّ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ا َوَمَفاًزا بَِعيًدا، ْمَرُهمْ  لِلُْمْسِلِم�َ  فََج�َّ  َكِثً�ا، وََعُدوًّ

َ
بُوا أ هَّ

َ
ْهبَةَ  يِلَتَأ

ُ
ْخرَبَُهمْ  َغْزوِِهْم، أ

َ
 فَأ

ي بِوَْجِههِ  ِ
َّ

ِ  رَُسولِ  َمعَ  َوالُمْسِلُمونَ  يُِر�ُد، اذل  َ�َْمُعُهمْ  َوالَ  َكِثٌ�، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  �َّ َص  ا�َّ

من به طور کامل مانند خالفت ھارون از موسی نیست، زیرا ھارون پیامبری  یعنی: خالفت تو از -١
شود، و  بود که خالفت پیامبری را بر عھده داشت، ولی بعد از من پیامبر دیگری فرستاده نمی

قابل تذکر است که خالفت ھارون از موسی در زمان حیات موسی بود نه بعد از وفات وی، زیرا 
 وفات یافته بود. ÷فوت موسی ، چھل سال پیش از÷ھارون
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يَواَن، يُِر�دُ  َحافٌِظ، ِكتَاٌب  نْ  يُِر�دُ  رَُجٌل  َ�َما: َكْعٌب  قَاَل  ادلِّ
َ
  َ�تََغيََّب  أ

َّ
نْ  َظنَّ  إِال

َ
ُ، َسيَْخىَف  أ

َ
 هل

ْل  لَمْ  َما ، َويْحُ  ِ�يهِ  َ�ْ�ِ ِ ِ  رَُسوُل  وََغَزا ا�َّ  َطابَِت  ِح�َ  الَغْزَوةَ  تِلَْك  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َالُل، اثلَِّمارُ  زَ  َوالظِّ َهَّ

َ
ِ  رَُسوُل  َوجت ْغُدو َ�َطِفْقُت  َمَعُه، َوالُمْسِلُمونَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 أ

زَ  ِليَكْ  َهَّ
َ

جت
َ
رِْجعُ  َمَعُهْم، أ

َ
قِْض  َولَمْ  فَأ

َ
قُوُل  َشيْئًا، أ

َ
نَا: َ�ْفيِس  يِف  فَأ

َ
 َ�تََماَدى يََزْل  فَلَمْ  َعلَيِْه، قَاِدرٌ  أ

، بِانلَّاِس  اْشتَدَّ  َحىتَّ  يِب  ْصبَحَ  اجِلدُّ
َ
ِ  رَُسوُل  فَأ  َولَمْ  َمَعُه، َوالُمْسِلُمونَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

قِْض 
َ
زُ  َ�ُقلُْت  َشيْئًا، َجَهازِي ِمنْ  أ َهَّ

َ
جت

َ
وْ  �ِيَْومٍ  َدهُ َ�عْ  أ

َ
، أ َُقُهْم، ُ�مَّ  يَْوَمْ�ِ

ْ
حل

َ
نْ  َ�ْعدَ  َ�َغَدوُْت  أ

َ
 أ

َز، فََصلُوا َهَّ
َ

جت
َ
قِْض  َولَمْ  فَرََجْعُت  ِأل

َ
قِْض  َولَمْ  رََجْعُت  ُ�مَّ  َغَدوُْت، ُ�مَّ  َشيْئًا، أ

َ
 يِب  يََزْل  فَلَمْ  َشيْئًا، أ

رْسَُعوا َحىتَّ 
َ
نْ  َوَهَمْمُت  الَغْزُو، َوَ�َفاَرَط  أ

َ
َل  أ ِ

َ
ْرحت

َ
ْدِرَ�ُهْم، أ

ُ
ْتَِ�  فَأ

َ
رْ  فَلَمْ  َ�َعلُْت، َويل  يِل  ُ�َقدَّ

ِ  رَُسولِ  ُخُروِج  َ�ْعدَ  انلَّاِس  يِف  َخرَْجُت  إَِذا فَُكنُْت  َذلَِك،  َ�ُطْفُت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْحَزنَِ�  ِ�يِهْم،

َ
�ِّ  أ

َ
َرى الَ  �

َ
  أ

َّ
وْ  انلَِّفاُق، َعلَيْهِ  َمْغُموًصا رَُجًال  إِال

َ
نْ  رَُجًال  أ ُ  َعَذرَ  ِممَّ  ِمنَ  ا�َّ

َعَفاِء، ِ  رَُسوُل  يَْذُكْرِ�  َولَمْ  الضُّ  َجالٌِس  َوُهوَ : َ�َقاَل  َ�بُوَك، بَلَغَ  َحىتَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
، رَُسوَل  يَا: َسِلَمةَ  ِ� بَ  ِمنْ  رَُجٌل  َ�َقاَل  »َكْعٌب  َ�َعَل  َما«: ِبتَبُوكَ  الَقْومِ  يِف  ِ  بُرَْداهُ، َحبََسهُ  ا�َّ

ِ  قُلَْت، َما بِئَْس : َجبَلٍ  ْ�نُ  ُمَعاذُ  َ�َقاَل  ِعْطِفِه، يِف  َوَ�َظُرهُ  ِ  رَُسوَل  يَا َوا�َّ   َعلَيْهِ  َعِلْمنَا َما ا�َّ
َّ

 إِال
ا، ِ  رَُسوُل  فََسَكَت  َخْ�ً ا: َمالٍِك  ْ�نُ  َكْعُب  قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ نَّهُ  بَلََغِ�  فَلَمَّ

َ
هَ  �  تَوَجَّ

ِ�  قَافًِال  ، َحرَضَ رُ  َوَطِفْقُت  َه�ِّ تََذكَّ
َ
قُوُل  الَكِذَب، أ

َ
ْخُرجُ  بَِماَذا: َوأ

َ
 َغًدا، َسَخِطهِ  ِمنْ  أ

ٍي  ِذي بُِ�لِّ  َذلَِك  ىلَعَ  َواْستََعنُْت 
ْ
ْهِ�، ِمنْ  َرأ

َ
ا أ ِ  رَُسوَل  إِنَّ : ِ�يَل  فَلَمَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َظلَّ  قَدْ 
َ
�ِّ  وََعَرفُْت  ابَلاِطُل، َ��ِّ  َزاحَ  قَاِدًما أ

َ
ْخُرجَ  َلنْ  �

َ
بًَدا ِمنْهُ  أ

َ
ءٍ  أ  َكِذٌب، ِ�يهِ  �يَِشْ

مْجَْعُت 
َ
ْصبَحَ  ِصْدقَُه، فَأ

َ
ِ  رَُسوُل  َوأ   َسَفٍر، ِمنْ  قَِدمَ  إَِذا َوَ�نَ  قَاِدًما، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 بََدأ

َكعُ  بِالَْمْسِجِد، ، ِ�يهِ  َ�َ�ْ َعتَْ�ِ
ْ
ا لِلنَّاِس، َجلََس  ُ�مَّ  َر�  َ�َطِفُقوا الُمَخلَُّفوَن، َجاَءهُ  َذلَِك  َ�َعَل  فَلَمَّ

ْهِ  َ�ْعتَِذُرونَ 
َ

ُ، َوَ�ِْلُفونَ  إيِل
َ

ِ  رَُسوُل  ِمنُْهمْ  َ�َقِبَل  رَُجًال، َوَ�َماِ��َ  بِْضَعةً  َوَ�نُوا هل  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ائَِرُهمْ  َوَوَ�َ  لَُهْم، َواْستَْغَفرَ  َوَ�اَ�َعُهمْ  َعَالنِيَتَُهْم، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ    رَسَ

َ
، إىِل ِ ا فَِجئْتُهُ  ا�َّ  َسلَّْمُت  فَلَمَّ

مَ  َعلَيْهِ  مَ  تَبَسَّ ْميِش  فَِجئُْت  »َ�َعاَل «: قَاَل  ُ�مَّ  الُمْغَضِب، تَبَسُّ
َ
 َ�َقاَل  يََديِْه، َ�ْ�َ  َجلَْسُت  َحىتَّ  أ

لَمْ  َخلََّفَك، َما«: يِل 
َ
ِ  إِ�ِّ  بََ�،: َ�ُقلُْت . »َظْهَركَ  اْ�تَْعَت  قَدْ  تَُ�نْ  أ  َ�ْ�ِكَ  ِعنْدَ  َجلَْسُت  لَوْ  َوا�َّ

ْهِل  ِمنْ 
َ
ْ�يَا، أ يُْت  ادلُّ

َ
نْ  لََرأ

َ
ْخُرجُ  أ

َ
ْعِطيُت  َولََقدْ  ،بُِعْذرٍ  َسَخِطهِ  ِمنْ  َسأ

ُ
، أ

ً
، َولَِك�ِّ  َجَدال ِ  َوا�َّ

ْ�تَُك  لَنِئْ  َعِلْمُت  لََقدْ  ، بِهِ  تَرىَْض  َكِذٍب  َحِديَث  ايلَْومَ  َحدَّ ُوِشَ�نَّ  َ��ِّ ُ  يلَ نْ  ا�َّ
َ
 �ُْسِخَطَك  أ
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، َّ ْ�تَُك  َولَنِئْ  يلَعَ دُ  ِصْدٍق، َحِديَث  َحدَّ ِ
َ

َّ  جت رُْجو إِ�ِّ  ِ�يِه، يلَعَ
َ َ
، َ�ْفوَ  ِ�يهِ  أل ِ ، الَ  ا�َّ ِ  اَكنَ  َما َوا�َّ

ِ  ُعْذٍر، ِمنْ  يِل  قَْوى، َ�طُّ  ُكنُْت  َما َوا�َّ
َ
�رَْسَ  َوالَ  أ

َ
َلَّْفُت  ِح�َ  ِم�ِّ  أ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َ�نَْك، ختَ  ا�َّ

ا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  مَّ
َ
ُ  َ�ْقيِضَ  َحىتَّ  َ�ُقمْ  َصَدَق، َ�َقدْ  َهَذا أ  رَِجاٌل  َوثَارَ  َ�ُقْمُت،. »ِ�يَك  ا�َّ

بَُعوِ�، َسِلَمةَ  بَِ�  ِمنْ  ِ : يِل  َ�َقالُوا فَا�َّ ْذَ�بَْت  ُكنَْت  َعِلْمنَاكَ  َما َوا�َّ
َ
 َولََقدْ  َهَذا، َ�بَْل  َذْ�بًا أ

نْ  َعَجْزَت 
َ
  اْ�تََذرَْت  تَُ�ونَ  الَ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل ْهِ  اْ�تََذرَ  بَِما مَ وََسلَّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 إيِل

ِ  رَُسولِ  اْستِْغَفارُ  َذ�ْبََك  اَكِ�يََك  اَكنَ  قَدْ  الُمتََخلُِّفوَن، ِ  لََك، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  َما فََوا�َّ
رَْدُت  َحىتَّ  يَُؤ�ِّبُوِ�  َزالُوا

َ
نْ  أ

َ
رِْجعَ  أ

َ
َب  أ َ�ذِّ

ُ
َحٌد؟ َميِع  َهَذا ليَِقَ  َهْل : لَُهمْ  قُلُْت  ُ�مَّ  َ�ْفيِس، فَأ

َ
 أ

: قَالُوا ُهَما؟ َمنْ : َ�ُقلُْت  لََك، ِ�يَل  َما ِمثُْل  لَُهَما فَِقيَل  قُلَْت، َما ِمثَْل  قَاالَ  رَُجَالِن، َ�َعْم،: قَالُوا
�ِيعِ  ْ�نُ  ُمَراَرةُ 

، الرَّ َميَّةَ  ْ�نُ  َوِهَالُل  الَعْمِريُّ
ُ
، أ ، رَُجلَْ�ِ  يِل  فََذَكُروا الَواقِيِفُّ  َشِهَدا قَدْ  َصاحِلَْ�ِ

ْسَوٌة، ِ�يِهَما بَْدًرا،
ُ
ِ  رَُسوُل  َوَ�َ�  يِل، َذَكُروُهَما ِح�َ  َ�َمَضيُْت  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َها الَكَِمنَا َ�نْ  الُمْسِلِم�َ  ُّ�
َ
َلََّف  َمنْ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  اثلََّالثَةُ  � وا انلَّاُس، افَاْجتَنَبَنَ  َ�نُْه، ختَ ُ َا َوَ�َغ�َّ

َ
 نل

َرْت  َحىتَّ  رُْض  َ�ْفيِس  يِف  َ�نَكَّ
َ
ْعِرُف، الَّيِت  ِ�َ  َ�َما األ

َ
ْلًَة، مَخِْس�َ  َذلَِك  ىلَعَ  فَلَِبثْنَا أ

َ
ا يل مَّ

َ
 فَأ

ا َ�بِْكيَاِن، ُ�يُوتِِهَما يِف  َوَ�َعَدا فَاْستاََكنَا َصاِحبَاَي  مَّ
َ
نَا، َوأ

َ
َشبَّ  فَُكنُْت  أ

َ
ُهمْ  الَقْومِ  أ ْجَ�َ

َ
 َوأ

ْخُرجُ  فَُكنُْت 
َ
ْشَهدُ  أ

َ
َالةَ  فَأ ُطوُف  الُمْسِلِمَ�، َمعَ  الصَّ

َ
ْسَواقِ  يِف  َوأ

َ
َحٌد، يَُ�لُِّمِ�  َوالَ  األ

َ
 َوآيِت  أ

ِ  رَُسوَل  َسلِّمُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ُ
َالِة، َ�ْعدَ  َ�ِْلِسهِ  يِف  َوُهوَ  َعلَيْهِ  فَأ قُوُل فَ  الصَّ

َ
: َ�ْفيِس  يِف  أ

َالمِ  بَِردِّ  َشَفتَيْهِ  َحرَّكَ  َهْل  َّ  السَّ مْ  يلَعَ
َ
َص�ِّ  ُ�مَّ  َال؟ أ

ُ
َساِرقُهُ  ِمنُْه، قَِر�بًا أ

ُ
إَِذا انلََّظَر، فَأ

ْ�بَلُْت  فَ
َ
 ىلَعَ  أ

ْ�بََل  َصَاليِت 
َ
، أ َّ َْوهُ  اتَلَفتُّ  َو�َِذا إيِلَ

َ
ْعَرَض  �

َ
، أ َّ  َطاَل  إَِذا َحىتَّ  َ��ِّ  انلَّاِس، َجْفَوةِ  ِمنْ  َذلَِك  يلَعَ

رُْت  َحىتَّ  َمَشيُْت  يِب  َحائِِط  ِجَدارَ  �ََسوَّ
َ
َحبُّ  َ��ِّ  اْ�نُ  َوُهوَ  َ�تَاَدَة، أ

َ
، انلَّاِس  َوأ َّ  فََسلَّْمُت  إيِلَ

ِ  َعلَيِْه، َّ  رَدَّ  َما فََوا�َّ َالَم، يلَعَ بَا يَا: َ�ُقلُْت  السَّ
َ
�ُْشُدكَ  َ�تَاَدَة، أ

َ
ِ  أ ِحبُّ  َ�ْعلَُمِ�  َهْل  بِا�َّ

ُ
َ  أ  ا�َّ

ُ؟ ُ  َ�ُعْدُت  فََسَكَت، َورَُسوهلَ
َ

ُ  َ�ُعْدُت  فََسَكَت، فَنََشْدتُهُ  هل
َ

ُ : َ�َقاَل  فَنََشْدتُُه، هل ُ  ا�َّ
ُ

ْعلَُم، َورَُسوهل
َ
 أ

ُْت  َ�يْنَاَي، َ�َفاَضْت 
َّ

رُْت  َحىتَّ  َوتََويل نَ  َ�بَيْنَا: قَاَل  اجِلَداَر، �ََسوَّ
َ
ْميِش  اأ

َ
 إَِذا الَمِدينَِة، �ُِسوقِ  أ

ْ�بَاِط  ِمنْ  َ�بَِطيٌّ 
َ
ْهِل  أ

َ
ِم، أ

ْ
أ نْ  الشَّ َعامِ  قَِدمَ  ِممَّ  َكْعِب  ىلَعَ  يَُدلُّ  َمنْ : َ�ُقوُل  بِالَْمِدينَِة، يَِبيُعهُ  بِالطَّ

ُ، �ُِشُ�ونَ  انلَّاُس  َ�َطِفَق  َمالٍِك، بِْن 
َ

َّ  َدَ�عَ  َجاَءِ�  إَِذا َحىتَّ  هل
َ

اَن، َمِلِك  ِمنْ  ِكتَابًا إيِل إَِذا َغسَّ
 فَ

ا: ِ�يهِ  مَّ
َ
نَّ  بَلََغِ�  قَدْ  فَإِنَّهُ  َ�ْعُد، أ

َ
ُ  َ�َْعلَْك  َولَمْ  َجَفاكَ  قَدْ  َصاِحبََك  أ  َوالَ  َهَواٍن، بَِدارِ  ا�َّ

ا َ�ُقلُْت  نَُواِسَك، بِنَا فَاحلَْق  َمْضيََعٍة، ُ�َها لَمَّ
ْ
يًْضا َوَهَذا: قََرأ

َ
ْمُت  ابَلالَِء، ِمنَ  أ  اتلَّنُّورَ  بَِها َ�تَيَمَّ
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ْر�َُعونَ  َمَضْت  إَِذا َحىتَّ  بَِها، فََسَجْرتُهُ 
َ
ْلَةً  أ

َ
ِ  رَُسولِ  رَُسوُل  إَِذا اخلَْمِسَ�، ِمنَ  يل  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

تِيِ�، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
ْ
ِ  رَُسوَل  إِنَّ : َ�َقاَل  يَأ ُمُركَ  مَ وََسلَّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ
نْ  يَأ

َ
َل  أ تََك، َ�ْعزَتِ

َ
 اْمَرأ

َطلُِّقَها؟: َ�ُقلُْت 
ُ
مْ  أ

َ
ْ�َعُل؟ َماَذا أ

َ
لَْها بَِل  َال،: قَاَل  أ رَْسَل  َ�ْقَر�َْها، َوالَ  اْ�زَتِ

َ
  َوأ

َ
 ِمثَْل  َصاِحيَبَّ  إِىل

يِت  َ�ُقلُْت  َذلَِك،
َ
ْهِلِك، احليَِق : ِالْمَرأ

َ
ُ  َ�ْقيِضَ  َحىتَّ  ِعنَْدُهْم، َ�تَُكوِ�  بِأ ْمِر، َهَذا يِف  ا�َّ

َ
 قَاَل  األ

ةُ  فََجاَءِت : َكْعٌب 
َ
َميَّةَ  بِْن  ِهَاللِ  اْمَرأ

ُ
ِ  رَُسوَل  أ ِ  رَُسوَل  يَا: َ�َقالَْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ : ا�َّ

َميَّةَ  ْ�نَ  ِهَالَل  إِنَّ 
ُ
ُ  لَيَْس  َضائٌِع، َشيْخٌ  أ

َ
نْ  تَْ�َرهُ  َ�َهْل  َخاِدٌم، هل

َ
ْخُدَمُه؟ أ

َ
 الَ  َولَِ�نْ  َال،«: قَاَل  أ

ِ  إِنَّهُ : قَالَْت . »َ�ْقَر�ِْك    َحَرَ�ةٌ  بِهِ  َما َوا�َّ
َ

ٍء، إىِل ِ  يَشْ ْمِرهِ، ِمنْ  اَكنَ  ُمنْذُ  َ�بيِْك  َزاَل  َما َوا�َّ
َ
 َما أ

  اَكنَ 
َ

ْهِ�  َ�ْعُض  يِل  َ�َقاَل  َهَذا، يَْوِمهِ  إِىل
َ
َذنَْت  لَوِ : أ

ْ
ِ  َل رَُسو اْستَأ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

تَِك 
َ
ِذنَ  َكَما اْمَرأ

َ
ةِ  أ

َ
َميَّةَ  بِْن  ِهَاللِ  ِالْمَرأ

ُ
نْ  أ

َ
ُْدَمُه؟ أ

َ
ِ : َ�ُقلُْت  خت ِذنُ  الَ  َوا�َّ

ْ
ْستَأ

َ
ِ  رَُسوَل  ِ�يَها أ  ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َ�ُقوُل  َما يُْدِر�ِ�  َوَما وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َذْ�تُهُ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْ
 اْستَأ

نَا ِ�يَها،
َ
؟ رَُجٌل  َوأ َاٍل، َعرْشَ  َذلَِك  َ�ْعدَ  فَلَِبثُْت  َشابٌّ

َ
َا َكَملَْت  َحىتَّ  يل

َ
ْلَةً  مَخُْسونَ  نل

َ
 ِح�َ  ِمنْ  يل

ِ  رَُسوُل  َ�َ�  ا الَكَِمنَا، َ�نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  مَخِْس�َ  ُصبْحَ  الَفْجرِ  َصَالةَ  َصلَّيُْت  فَلَمَّ
ْلًَة،

َ
نَا يل

َ
نَا َ�بَيْنَا ُ�يُوتِنَا، ِمنْ  َ�يٍْت  َظْهرِ  ىلَعَ  َوأ

َ
، َذَكرَ  الَّيِت  احلَالِ  ىلَعَ  َجالٌِس  أ ُ  َضاقَْت  قَدْ  ا�َّ

 َّ َّ  وََضاقَْت  َ�ْفيِس، يلَعَ رُْض  يلَعَ
َ
ْوَ�  َصاِرٍخ، َت َصوْ  َسِمْعُت  رَُحبَْت، بَِما األ

َ
 َسلْعٍ  َجبَِل  ىلَعَ  أ

ىلْعَ 
َ
، َمالٍِك  �ْنَ  َكْعُب  يَا: َصْوتِهِ  بِأ �رِْشْ

َ
نْ  وََعَرفُْت  َساِجًدا، فََخَررُْت : قَاَل  أ

َ
 فََرٌج، َجاءَ  قَدْ  أ

ِ  رَُسوُل  َوآَذنَ  ِ  بِتَْوَ�ةِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  فََذَهَب  الَفْجِر، َصَالةَ  َص�َّ  ِح�َ  َعلَيْنَا ا�َّ
وَ�نَا، انلَّاُس  ُ وَن، َصاِحيَبَّ  قِبََل  َوَذَهَب  يُبرَشِّ ُ َّ  َوَرَ�َض  ُمبرَشِّ

َ
 ِمنْ  َساٍع  وََسىَع  فََرًسا، رَُجٌل  إيِل

ْسلََم،
َ
ْوَ�  أ

َ
وُْت  َوَ�نَ  اجلَبَِل، ىلَعَ  فَأ عَ  الصَّ رْسَ

َ
ا الَفَرِس، ِمنَ  أ ي َجاَءِ�  فَلَمَّ ِ

َّ
 َصْوتَهُ  َسِمْعُت  اذل

،�ِ ُ ُ  نَزَْعُت  يُبرَشِّ
َ

، هل اهُ  إِيَّاُهَما، فََكَسْوتُهُ  ثَْوَ�َّ ِ  بِبرُْشَ ْمِلُك  َما َوا�َّ
َ
 َواْستََعرُْت  يَْوَمئٍِذ، َ�ْ�َُهَما أ

  َواْ�َطلَْقُت  فَلَِبْستُُهَما، ثَْوَ�ْ�ِ 
َ

ِ  رَُسولِ  إىِل اِ� َ�يَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  فَوًْجا انلَّاُس  تَلَقَّ
ِ  تَْو�َةُ  تِلَْهِنَك : َ�ُقولُونَ  بِاتلَّْوَ�ِة، ُ�َهنُّوِ�  فَوًْجا،  الَمْسِجَد، َدَخلُْت  َحىتَّ : َكْعٌب  قَاَل  َعلَيَْك، ا�َّ

إَِذا
ِ  رَُسوُل  فَ ُ  َجالٌِس  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
َّ  َ�َقامَ  انلَّاُس، َحْوهل

َ
ِ  ُ�بَيْدِ  ْ�نُ  َطلَْحةُ  إيِل  ا�َّ

ِ  َوَهنَّاِ�، َصافََحِ�  َحىتَّ  ُ�َهْرِوُل  َّ  قَامَ  َما َوا�َّ
َ

�َْساَها َوالَ  َ�ْ�َُه، الُمَهاِجِر�نَ  ِمنَ  رَُجٌل  إيِل
َ
 أ

ا: َكْعٌب  قَاَل  ِلَطلَْحَة، ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  َسلَّْمُت  فَلَمَّ ِ  رَُسوُل : قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  َص�َّ  ا�َّ
ُق  َوُهوَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  ورِ  ِمنَ  وَْجُههُ  َ�رْبُ ُ �رِْشْ «: الرسُّ

َ
تَْك  ُمنْذُ  َعلَيَْك  َمرَّ  يَْومٍ  خِبَْ�ِ  أ َ َك  َودلَ مُّ

ُ
 ،»أ
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ِمنْ : قُلُْت : قَاَل 
َ
، رَُسوَل  يَا ِعنِْدكَ  أ ِ مْ  ا�َّ

َ
؟ ِعنْدِ  ِمنْ  أ ِ ِ  ِعنْدِ  ِمنْ  بَْل  َال،«: قَاَل  ا�َّ  َوَ�نَ . »ا�َّ

ِ  رَُسوُل  نَّهُ  َحىتَّ  وَْجُهُه، اْستَنَارَ  رُسَّ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 َ�ْعرُِف  َوُ�نَّا َ�َمٍر، قِْطَعةُ  َك�

ا ِمنُْه، َذلَِك  ، رَُسوَل  يَا: قُلُْت  يََديْهِ  َ�ْ�َ  َجلَْسُت  فَلَمَّ ِ نْ  تَْوَ�يِت  ِمنْ  إِنَّ  ا�َّ
َ
َِلعَ  أ ْ�

َ
 َمايِل  ِمنْ  أ

  َصَدقَةً 
َ

ِ  إىِل   ا�َّ
َ

، رَُسولِ  َو�ىِل ِ ِ  رَُسوُل  قَاَل  ا�َّ ْمِسْك «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 َ�ْعَض  َعلَيَْك  أ

ْمِسُك  فَإِ�ِّ : قُلُْت . »لََك  َخْ�ٌ  َ�ُهوَ  َمالَِك 
ُ
ي َسْهِ�  أ ِ

َّ
، اذل ، رَُسوَل  يَا: َ�ُقلُْت  خِبَيرَْبَ ِ َ  إِنَّ  ا�َّ  ا�َّ

َّاِ�  إِ�ََّما
َ

ْدِق، � نْ  تَْوَ�يِت  ِمنْ  َو�ِنَّ  بِالصِّ
َ
َث  الَ  أ َحدِّ

ُ
  أ

َّ
ِ . بَِقيُت  َما ِصْدقًا، إِال ْعلَمُ  َما فََوا�َّ

َ
َحًدا أ

َ
 أ

بَْالهُ  الُمْسِلِم�َ  ِمنَ 
َ
ُ  أ ِ  لَِرُسولِ  لَِك ذَ  َذَكْرُت  ُمنْذُ  احلَِديِث  ِصْدقِ  يِف  ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْحَسنَ  وََسلََّم،
َ
ا أ بَْالِ�، ِممَّ

َ
ْدُت  َما أ ِ  لَِرُسولِ  َذلَِك  َذَكْرُت  ُمنْذُ  َ�َعمَّ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 إىِل

رُْجو َو�ِ�ِّ  َكِذبًا، َهَذا يَْوِ� 
َ َ
نْ  أل

َ
ُ  َ�َْفَظِ�  أ نَْزَل  بَِقيُت، ِ�يَما ا�َّ

َ
ُ  َوأ  اهللاُ  َص�َّ  رَُسوهِلِ  ىلَعَ  ا�َّ

ُ تَّاَب  لََّقد﴿: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  نَصارِ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ وَ  ٱ�َِّ�ِّ َ�َ  ٱ�َّ
َ
 ﴾ٱۡ�

َ
ْ َمَع ﴿ قَْوهِلِ  إِىل َوُ�ونُوا

ِٰد�ِ�َ  ِ  ﴾ٱل�َّ ْ�َعمَ  َما فََوا�َّ
َ
ُ  أ َّ  ا�َّ نْ  َ�ْعدَ  َ�طُّ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  يلَعَ

َ
ِْسَالِم، َهَداِ�  أ

ْ
ْ�َظمَ  لِإل

َ
 َ�ْفيِس  يِف  أ

ِ  لَِرُسولِ  ِصْديِق  ِمنْ  نْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ُ�ونَ  الَ  أ

َ
ْهِلَك  َكَذْ�تُُه، أ

َ
ينَ  َهلََك  َكَما فَأ ِ

َّ
 اذل

َ  فَإِنَّ  َكَذبُوا، ينَ  قَاَل  ا�َّ ِ
َّ

نَْزَل  ِح�َ  - َكَذبُوا لِ�
َ
َحٍد، قَاَل  َما رَشَّ  - الَويْحَ  أ

َ
 َ�بَاَركَ  َ�َقاَل  ِأل

 
َ

ِ  َسيَۡحلُِفونَ ﴿: َوَ�َعاىل ِ ب   ﴾ٱنَقلَۡبُتمۡ لَُ�ۡم إَِذا  ٱ�َّ
َ

َ فَإِنَّ ﴿ قَْوهِلِ  إىِل  ٱۡلَقۡومِ َ� يَۡرَ�ٰ َعِن  ٱ�َّ
َلَّْفنَا َوُ�نَّا: َكْعٌب  قَاَل  ،﴾ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ  َها ختَ ُّ�

َ
ْمرِ  َ�نْ  اثلََّالثَةُ  �

َ
َِك  أ

َ
وئل

ُ
ينَ  أ ِ

َّ
 رَُسوُل  ِمنُْهمْ  قَِبَل  اذل

 ِ ُ، َحلَُفوا ِح�َ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ

  لَُهْم، َواْستَْغَفرَ  َ�بَاَ�َعُهمْ  هل
َ
رَْجأ

َ
ِ  رَُسوُل  َوأ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْمَرنَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
ُ  قَىَض  َحىتَّ  أ ُ  قَاَل  فَِبَذلَِك  ِ�يِه، ا�َّ ِينَ  ٱ�ََّ�َٰثةِ َوَ�َ ﴿: ا�َّ ْ  ٱ�َّ . ﴾ُخّلُِفوا

ي َولَيَْس  ِ
َّ

ُ  َذَكرَ  اذل ا ا�َّ ِْليُفهُ  ُهوَ  إِ�ََّما الَغْزِو، َعِن  ُخلِّْفنَا ِممَّ
َ

ْمَرنَا، َو�ِرَْجاُؤهُ  إِيَّانَا، خت
َ
نْ  أ  َ�مَّ

ُ  َحلََف 
َ

ْهِ  َواْ�تََذرَ  هل
َ

 ].٤٤١٨[رواه ابلخاری: ِمنُْه  َ�َقِبَل  إيِل
روایت است که گفت: از ھیچ غزوۀ از غزواتی که  ساز کعب بن مالک -۱۶۹۹

به جھاد رفتند، تخلف نکردم به جز از غزوۀ تبوک و غزوۀ بدر، پیامبر  جپیامبر خدا 
کسانی را که از غزوۀ بدر تخلف کرده بودند، مورد عتاب قرار ندادند، و سببش  جخدا

صلی در بدر، قافله قریش بود، ولی بدون از آمادگی قبلی، جنگ بین آن بود که مقصد ا
 طرفین درگرفت.
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حاضر بودم، حضور در این شب را  جشب عقبه ھنگام تعھد بر اسالم با پیامبر خدا 
 کنند. می تر تلقی کنم، گرچه مردم غزوۀ بدر را با اھمیت با غزوه بدر برابر نمی

طریق بود که من ھیچ گاھی در عمر خود  و قصه [تخلفم از غزوۀ تبوک] به این
تر و داراتر از ھنگام رفتن به این غزوه نبودم، و به خداوند سوگند که پیش از این  قوی

ھیچ وقت در نزد من دو شتر جمع نشده بود، تا اینکه دو شتر را در [وقت رفتن به] این 
 غزوه جمع کردم.
را نداشتند مگر آنکه آن را به ھیچ وقت نیت جھاد به کدام جبھۀ  جو پیامبر خدا 
، تا اینکه این غزوه صورت گرفت، که خود پیامبر )١(داشتند نگه می  غیر آن پوشیده

در ھوای نھایت گرم و سوزان و راه دور، و دشمن بسیار، در جھاد اشتراک  جخدا
نمودند، و موضوع را به طور آشکارا با مسلمانان در میان گذاشتند، تا آمادگی جھاد 
خود را بگیرند، و به طور آشکارا بیان کردند که اراده کدام طرف را دارند، و مسلمانانی 

شان به یک  شدند، تعداد بسیار زیادی بودند که شمارهآماده رفتن  جکه با پیامبر خدا 
 گنجد. کتاب نمی

کرد یقین داشت که اگر وحی خدا  گفت: ھرکسی که خود را پنھان می سکعب
در  ج اش نازل نشود، ھیچ کسی از نرفتن او خبر نخواھد شد، و پیامبر خدا درباره

ھا سخت  رسیده بود، و سایه ھا وقتی آمادگی برای رفتن به این غزوه را گرفتند که میوه
 گوارا شده بود.

و مسلمانان آمادگی رفتن به جھاد را گرفتند، و من ھم از خانه  جپیامبر خدا 
ھا آمادگی جھاد را بگیرم، ولی بدون آمادگی گرفتن و انجام دادن کاری  برآمدم تا با آن

یعنی: اگر مقصدشان رفتن غرض جھاد با کدام قبیله به طرف شرق بود، به طور توریه و کنایه  -١
خواھند به طرف فالن قبیله که به طرف غرب است، بروند، زیرا  کردند، که گویا می طور وانمود می

و از نقشه جنگی انسان خبر ھای جنگی آن است که دشمن غافلگیر شود،  از مھمترین تاکتیک
گفتند، شاید کدام منافق،  از مقصد خود برای ھمگان به طور واضح می جنباشد، و اگر پیامبر خدا 

داد، و در نتیجه  و یا یھودی از ساکنان مدینه از این تصمیم مسلمانان برای جانب مقابل خبر می
چنین نکردند، زیرا ھوا گرم، و شد، ولی در غزوه تبوک  سبب ایجاد مشکالت برای مسلمانان می

کرد که ھر کس این مشکالت را درنظر گرفته و  راه دور، و دشمن قوی بود، و این امر ایجاب می
 به اندازه الزم آمادگی بگیرد، و این چیزھا در متن به طور مشروح در سطور آینده مذکور است.
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گفتم که قدرت رفتن را دارم، و ھمواره امروز و  واپس به خانه برگشتم، و با خود می
 ده شدند.شد، تا آنکه مردم به طور جدی آما فردا می

و مسلمانان آماده رفتن شدند، دیدم که من ھیچ  جصبح روزی که پیامبر خدا 
ھا  شوم و خود را به آن آمادگی ندارم، با خود گفتم تا یکی دو روز دیگر آماده می

 میرسانم.
ھا رفته بودند برآمدم که آمادگی بگیرم، ولی بدون آنکه کاری کرده  فردای که آن

ھا کامًال  کردم تا آنکه آن برگشتم، و ھمین طور امروز و فردا میباشم دوباره به خانه 
ھا  تصمیم گرفتم که بروم و خود را به آن آن ھمدور شدند و جھاد از دستم رفت، با 

 کردم، ولی افسوس که تقدیرم چنین نبود. کاش که چنین می برسانم، و ای
شدم و این طرف و  یھنگامی که در بین مردم بیرون م جبعد از رفتن پیامبر خدا 

شد، که جز اشخاص متھم به نفاق  گشتم، این چیز سبب غم و اندوھم می آن طرف می
 دیدم. و یا اشخاص معذور و پا افتاده کس دیگری را نمی

تا وقت رسیدن به تبوک، مرا یاد نکرده بودند، و چون به تبوک  جو پیامبر خدا 
 ؟»کعب چه کار کرد«رسیدند: رسیدند در حالی که در بین مردم نشسته بودند پ

ھای نرم و زیبایش و نظر وی به دو  شخصی از بنی سلمه گفت: یا رسول الله! لباس
 طرفش مانع آمدنش شده است.

گفت: سخن بدی گفتی، و یا رسول الله! به خداوند سوگند که  سمعاذ بن جبل
سکوت  جدا مایان در وی جز خوبی و نیکوئی چیز دیگری را سراغ نداریم، و پیامبر خ

 نمودند.
برایم رسید، غم مرا فرا  جگفت: چون خبر بازگشت پیامبر خدا  سکعب بن مالک
خود را  جکردم چه دروغی بگویم که فردا از قھر و غضب پیامبر خدا  گرفت، و فکر می

 نجات دھم؟ و در این مورد با تمام صاحب نظران فامیل و خانواده خود مشورت نمودم.
را شنیدم افکار منفی و باطل از سرم بیرون شد، و  جبر خدا چون خبر قدوم پیام

خالص شوم، از  جیقینم شد که از راه دروغ نخواھم توانست از باز خواست پیامبر خدا 
 شان جز راست چیز دیگری نگویم. این جھت تصمیم گرفتم که برای

سفر  شان این بود که ھنگام آمدن از رسیدند، و عادت جچون صبح شد پیامبر خدا 
خواندند، بعد از آن برای [دیدن] مردم  آمدند، و دو رکعت نماز می اول به مسجد می
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نشستند، چون چنین کردند، کسانی که از جھاد تخلف کرده بودند آمدند و شروع  می
ھا حدود ھشتاد و چند نفر بودند،  به معذرت خواھی و سوگند خوردن نمودند، و این

ھا بیعت کردند، و  ا را قبول کردند، و از سر نو با آنھ سخنان ظاھر آن جپیامبر خدا 
 ھا را به خدا موکول ساختند. و امور باطنی آنشان طلب مغفرت نمودند،  برای

] آمدم، چون سالم کردم، تبسم خشک و آلوده به جو من ھم نزد [پیامبر خدا 
 ». نزدیک بیا«غضبی نموده و فرمودند: 

 شان نشستم. آمدم تا پیش روی
چرا از رفتن به جھاد خود داری نمودی؟ مگر شتری را که بر آن سوار «دند: فرمو

 ؟»شوی [و به جھاد بروی] خریداری نکرده بودی
یا رسول الله! خریده بودم، و به خداوند سوگند اگر غیر از شما در نزد ھرکس گفتم: 

خود را  نشستم، با فصاحت و استداللی که داشتم با عذر وحیله، دیگری از جھانیان می
با دروغ  کردم، ولی به خداوند سوگند است یقین دارم که اگر فعالً  از غضبش خالص می

شما را از خود راضی سازم، دور نیست که خداوند متعال باز شما را بر من در قھر و 
غضب سازد، ولی اگر با شما از در راستی درآمده و حقیقت را بگویم، امیدوارم که صدق 

 ام سبب عفو خداوند متعال گردد. و راستی
اوند سوگند است که بلی! به خداوند سوگند است که ھیچ عذری نداشتم و باز به خد

 داری نمودم نبودم. تر و تواناتر از روزی که از رفتن با شما خود در ھیچ وقتی قوی
 آنچه را که این شخص گفت راست و حقیقت است، فعالً «فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ».برخیز و برو تا خداوند در مورد تو آنچه را که بخواھد حکم نماید
وعدۀ از مردم بنی سَلمه از آن مجلس برخاستند و برخاستم  جاز نزد پیامبر خدا 

دانستیم که تو گناھی را  در پی من آمده و گفتند: به خداوند سوگند پیش از این نمی
عاجز مانده و مانند  جخواھی در نزد پیامبر خدا از عذرمرتکب شده باشی، ولی چرا 

دی؟ و ھرگناھی خواھی نکر  داری کرده بودند، معذرت رفتن خود دیگر کسانی که از
 کرد. برایت کفایت می جداشتی طلب مغفرت پیامبر خدا  که می

به خداوند سوگند آنقدر سرزنش و توبیخم نمودند که نزدیک بود دوباره برگردم و 
 ھای سابقم را تکذیب نمایم. گفته

 سپس از ایشان پرسیدم: آیا کس دیگری نیز مانند من چنین موفقی داشته است؟
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ھا  شخص دیگر آمدند و مانند تو معذرت خود را گفتند، و برای آن گفتند: بلی، دو
 ھمان چیزی گفته شد که برای تو گفته شد.

 ھا ھستند؟ گفتم: این دو شخص کی
میۀ واقفی، این دو نفری را گفتند: یکی: ُمراَره بن َربیع َعْم 

ُ
ِری و دیگری: ھالل بن أ

اشتراک نموده بودند، و قابل  که نام بردند، اشخاص صالحی بودند که در غزوۀ بدر
متابعت و پیشوایی بودند، و چون این دو نفر را برایم ذکر کردند، به ھمین منوال 

 گذشتم.
زدن با ما سه نفر از بین ھمۀ کسانی که از رفتن  مردم را از سخن جو پیامبر خدا 

و  چنان از ما دوری جسته داری کرده بودند، نھی نمودند، و مردم آن به جھاد خود
کردم، و زمین ھمان زمینی  موقف دیگری گرفته بودند، که زمین را بیگانه احساس می

 شناختم نبود، و به ھمین طریق پنجاه شب برسر ما گذشت. که می
کردند،  ھای خود نشسته و گریه می دو نفر رفیق دیگر من از پا ماندند، و به خانه

برآمدم، و با مسلمانان به  ام می انهھا بودم، از خ ترین آن ترین و چاالک ولی من جوان
کردم، ولی کسی با من سخن  گذار می شدم، و در کوچه و بازار گشت و نماز حاضر می

 گفت. نمی
آمدم، و در حالی که بعد از ادای نماز در مجلس خود  می جو نزد پیامبر خدا 

به دادن شان  ھای گفتم: آیا لب دادم و با خود می نشسته بودند، بر ایشان سالم می
کردم، وقتی  جواب سالمم حرکت خواھد کرد خواندم و زیر چشمی به ایشان نگاه می

دیدم،  شان می کردند، و وقتی که به طرف بودم به طرفم نگاه می که به نماز مشغول می
 کردند. به طرف دیگری می روی خود را از من

تا به دیوار باغ  ھا در مقابل من به درازا کشید، رفتم چون موقف مردم و جفای آن
ترین مردمان در نزدم بود، بر او سالم  ابوقتاده باال شدم، و او پسر عمویم و محبوب

کردم، ولی به خداوند سوگند که او نیز جواب سالم مرا نداد، برایش گفتم: ای ابوقتاده! 
دھم مگر خبر نداری که من خدا و رسولش را دوست دارم؟ او  تو را به خدا سوگند می

اب من سکوت نمود و چیزی نگفت، دوباره او را سوگند دادم، و ھمین چیز را در جو
پرسیدم، و او سکوت نمود، موضوع را برای بار سوم تکرار نمودم، گفت: خدا و رسولش 

 داناتر است، اشک از چشمانم جاری شد، و برگشتم و از دیوارش باال شدم [و رفتم].
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گشتم شخص نصرانی از  گفت: در حالی که در بازار مدینه می سکعب بن مالک
فروخت، از مردم سراغ مرا  نصارای اھل شام که طعامی را آورده بود و در مدینه می

گفت: کیست که کعب بن مالک را برایم نشان بدھد، مردم مرا برای او  گرفته و می
ه بن األیھم] به دستم داد، و در نشان دادند، او نزدم آمد و نامۀ را از پادشاه َغسان [جبل

 آن نامه آمده بود که:
گذارد و ضایع  ام که دوستت به تو جفا کرده، و خداوند تو را خار نمی اما بعد! شنیده

کند، نزد ما بیا از تو قدردانی خواھیم نمود، چون نامه را خواندم با خود گفتم: این  نمی
 سوزانیدم.یک مصیبت دیگر، نامه را در تنور انداختم و 

آمد و گفت:  جتا اینکه چھل شب از پنجاه شب گذشت، فرستادۀ از نزد رسول خدا 
 گیری نمائی. اند که از ھسمرت ھم باید کناره تو را امر کرده جپیامبر خدا 

 گفتم: یعنی او را طالق بدھم؟ یا چیز دیگری؟
زدیک مشو، و گیری کن، و به وی ن گفت: نه خیر! او را طالق مده، بلکه از وی گوشه

چنین پیغامی فرستاده بودند، برای ھمسر خود گفتم: نزد  برای آن دو نفر دیگر نیز
 جا باش تا خداوند دربارۀ ما چه حکم خواھد کرد. ات برو و ھمان خانواده

آمد و گفت: یا رسول الله!  جگفت: ھمسر ھالل بن أمیه نزد پیامبر خدا  سکعب
میه شخص پیر و ناتوانی 

ُ
است و خادمی ندارد، آیا اگر خدمتش را بکنم آزرده ھالل بن أ

 خاطر خواھید شد؟
 ».نه، ولی نباید با تو مقاربت نماید«فرمودند: 

آن زن گفت: به خداوند سوگند که به جان او حرکتی نیست و به چیزی تمایل 
ندارد، و به خداوند سوگند است از روزی که این واقعه پیش آمد، تا امروز یکسر گریه 

 کند. می
ام برایم گفتند: اگر تو ھم بروی و در مورد  گفت: بعضی از افراد خانواده سکعب

اجازه بخواھی، شاید مثلی که برای ھمسر ھالل بن أمیه  جھمسرت از پیامبر خدا 
 اجازه دادند، برای ھمسر تو ھم اجازه بدھند که آمده و خدمت تو را بکند.

اجازه نخواھم  جره از پیامبر خدا گفتم: به خداوند سوگند است که در این با
دانم که در صورت اجازه خواستن، برایم چه خواھند گفت، زیرا من  خواست، زیرا نمی

 [به خالف ھالل بن امیه] شخص جوانی ھستم.
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بعد از این واقعه ده شب دیگر ھم به ھمین طریق گذشت، تا آنکه پنجاه شب از 
با ما منع کرده بودند گذشت، چون روز مردم را از سخن زدن  جوقتی که پیامبر خدا 

ام در حالتی قرار داشتم که خداوند  پنجاھم نماز صبح را اداء نمودم در پشت بام خانه
ی زمین بر من وصف آن را بیان کرده است، یعنی: از خود بی زار گردیده بودم، و رو

لند فریاد تنگ شده بود، صدای کسی را شنیدم که بر کوه (سلع) باال شده و به صدای ب
 بشارت باد!تو را  زند: ای کعب بن مالک! می

کعب گفت: به سجده افتادم و فھمیدم که در کارم گشایشی پیدا شده است، و 
آمدند و برای  از قبول توبه ما بعد از نماز صبح خبر داده بودند، مردم می جپیامبر خدا 

نزد آن دو نفر دیگر  دادند، کسانی برای رساندن این خبر، ما بشارت و خوش خبری می
رفتند، و شخصی ھم اسپش را سوار و به طرف من آمده بود، ولی شخصی از قبیله 
اسلم باالی کوه باال شد و این خبر را با صدای بلند، اعالن نمود، و البته صدای او از 

 اسپ زوتر برای من رسید.
را که بر تن چون شخصی که این خبر را به گوشم رسانیده بود، نزدم آمد، دو جامه 

داشتم کشیدم و به سبب خبر خوشی که برایم داده بود به او دادم، و به خداوند 
سوگند که در آن روز جامه دیگری غیر از آن دو جامه را نداشتم، و خودم دو جامه 

رفتم، مردم گروه گروه  جدیگر به عاریت گرفتم و پوشیدم، و دویده نزد پیامبر خدا 
 گفتند: ام قبول شده بود، برایم تبریک و تھنئت داده و می وبهنزدم آمده و از اینکه ت

 ات از طرف خداوند قبول شده است برایت مبارک باشد. اینکه توبه
اند،  نشسته جبه مسجد رفتم و دیدم که مردم به اطراف پیامبر خدا گفت:  سکعب

به طرف من آمد، با من مصافحه نمود و تبریک گفت، و به  سطلحه بن عبید الله
خداوند سوگند است که از مردم مھاجر غیر از وی دیگری از جایش برنخاست، و البته 

 را فراموش نخواھم کرد. ساین موقف طلحه
سالم دادم در حالی که از خوشحالی  جگفت: چون بر پیامبر خدا  سکعب

ای  ن خبر خوشی که مانندش را در تمام عمر ندیدهای«درخشید فرمودند:  شان می روی
 ».برایت مبارک باشد

گوید: گفتم: یا رسول الله! این خبر خوش از طرف شما است و یا از  می سکعب
 طرف خدا؟ 
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 ج، و پیامبر خدا »نه خیر [از طرف من نیست] بلکه از طرف خدا است«فرمودند: 
درخشید، و ما این چیز را از  اھتاب میشان مانند م بودند، روی ھنگامی که خوشحال می

 دانستیم. ایشان می
ام این  نشستم گفتم: یا رسول الله! از جمله توبه جو چون پیش روی پیامبر خدا 

 ام را برای خدا و برای رسول خدا صدقه بدھم. است که دارائی
قسمتی از مالت را برای خودت نگھدار، این برایت بھتر «فرمودند:  جپیامبر خدا 

 »است
از اموال خیبر را برای خود نگه خواھم داشت، و گفتم: یا گفتم: سھم غنیمتم 

ام یکی  ام بود، و از توبه رسول الله! اینکه خداوند مرا نجات داد، فقط به سبب راستی
این است که تا زنده باشم، در مقابل ھیچ کس بدون از صدق و راستی چیز دیگری 

یچ کسی را از مسلمانان سراغ ندارم که خداوند نگویم، و به خداوند سوگند است ھ
متعال در راست گویی برای او این قدر نعمت داده باشد که برای من داده است، از 

گفتم تا حال از روی قصد به ھیچ کس  جروزی که این سخن را برای پیامبر خدا 
وغ گفتن ام، و امیدم از خداوند آن است که در بقیه عمرم نیز مرا از در دروغ نگفته
 حفظ نماید.

به حقیقت که ﴿نازل فرمودند:  جو خداوند متعال این آیه کریمه را بر پیامبر خود 
خداوند توبه پیامبر و مھاجرین و انصار را قبول نموده است... و با راست گویان 

 .﴾باشید
و به خداوند سوگند که خداوند متعال بعد از اسالم، نعمتی باالتر به من از توفیق 

ارزانی نداشته است، و [مظھر این نعمت آن  جم به راست گفتن برای پیامبر خدا دادن
گفتم] من ھم مانند کسانی  دروغ نگفتم، زیرا [اگر دروغ می جاست] که به پیامبر خدا 

ھنگامی  –رفتم، زیرا خداوند  که به ایشان دروغ گفته بودند، ھالک گردیده و از بین می
ھا بدترین چیزی را که برای کسی گفته بود، گفت:  در مورد آن –که وحی فرستاد 

ھا بروید حتمًا برای شما دروغ خواھند گفت... پس خداوند از مردم  وقتی که نزد آن﴿
 .﴾فاسق راضی نخواھد شد

و سوگند خورده بودند  جگفت: ما سه نفر از کسانی که برای پیامبر خدا  سکعب
ھا بیعت کردند، و طلب  ھا را قبول نموده و با آن ایشان بعد از سوگند خوردن معذرت آن
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موضوع ما را تا قضای حکم  جمغفرت نمودند، تخلف نموده بودیم، و پیامبر خدا 
... و بر ﴿خداوندی درباره ما، به تعویق انداختند، و در این مورد خداوند متعال فرمود: 

 ﴾دند...آن سه کسی که تخلف نمو
 جو مراد از این تخلف، تخلف ما از جھاد نیست، بلکه مراد آن است که پیامبر خدا 

شان سوگند خورده و عذر خواھی نموده بودند، و  قضیه ما را نسبت به کسانی که برای
 .)١(ھا قبول نموده بودند، به تعویق انداختند این چیز را از آن

َ  ج باب: كِتَابُ النَّبِيِّ  -٤٧ يْرصَ قَ  وَ َ  إِىلَ كِرسْ

 )٢(سری و قیصربرای ِک  ج ]: نامۀ پیامبر خدا۴۷باب [

يِب  َ�نْ  -١٧٠٠
َ
ُ  َ�َفَعِ�  لََقدْ : قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  بَْ�َرةَ  أ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتَُها بَِ�ِلَمةٍ  ا�َّ

 ِ يَّامَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
نْ  ِكْدُت  َما َ�ْعدَ  اجلََمِل، �

َ
ََق  أ

ْ
حل

َ
ْصَحاِب  أ

َ
قَاتَِل  اجلََمِل  بِأ

ُ
 فَأ

ایم، سببش این  خلفین نامیده شدهگوید: اینکه ما سه نفر مت می سخالصه اینکه: کعب بن مالک -١
موضوع دیگر کسانی را که به جھاد نرفته بودند، فیصله نمودند، ولی  جاست که پیامبر خدا 

تصمیم گیری در مورد ما سه نفر را به تعویق انداختند، و به سبب ھمین به تعویق افتادن موضوع 
 تخلف نموده بودیم. ما، به نام متخلفین یاد شدیم، نه به جھت آنکه از جھاد رفتن

 برای کسری چنین بود: جمتن نامۀ پیامبر خدا  -٢

 بسم اهللا الرمحن الرحيم    
از طرف محمد پیامبر خدا، برای کسری بزرگ فارس! سالم برکسی که از ھدایت پیروی نماید، و به  

بنده  خدا و رسولش ایمان بیاورد، و شھادت دھد که خدای جز خدای یگانه وجود ندارد، و محمد
کنم، زیرا من فرستاده خدا برای تمام مردمان  و رسول او است، من تو را بسوی خدا دعوت می

ھستم، تا زندگان را بیم دھد، و سخن حق بر کافران ثابت شود، مسلمان شو، سالمتی نصیبت 
 شود، و اگر از مسلمان شدن ابا ورزی، گناه مردم مجوس بر گردن تو خواھد بود. می

را خواند، آن را پاره کرد و گفت: غالمی برایم چنین نامۀ  جامۀ پیامبر خدا چون کسری ن 
از آسمان خبر رسید که شیرویه بر علیه پدرش قیام نموده و در  جنویسد؟ و برای پیامبر خدا  می

گوید کشته شدن کسری بدست  ، و واقدای می»فالن ماه و فالن روز او را به قتل رسانیده است
 شنبه دھم ماه جمادی االولی سال نھم ھجری واقع گردید. فرزندش در شب سه
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ا: قَاَل  َمَعُهْم، ِ  رَُسوَل  بَلَغَ  لَمَّ نَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ْهَل  أ

َ
 بِنَْت  َعلَيِْهمْ  َملَُّكوا قَدْ  فَارَِس، أ

ْمَرُهمُ  َولَّْوا قَْومٌ  ُ�ْفِلحَ  لَنْ «: قَاَل  ِكرْسَى،
َ
ةً  أ

َ
 ].٤٤٢٥[رواه ابلخاری:  »اْمَرأ

روایت است که گفت: در واقعۀ (جمل) خداوند به سبب  ساز ابوبکره -۱۷۰۰
شنیده بودم، برایم منفعت رسانید، و این در حالی  جھمان یک کلمۀ که از پیامبر خدا 

، [و آن کلمه )١(ھا به جنگم خواستم به صف اھل جمل بپیوندم و در صف آن بود که می
خبر رسید که اھل فارس دختر کسری را برای  جبود] که چون برای پیامبر خدا این 

مردمی که سرنوشت خود را به دست «اند، فرمودند:  خود به حیث پادشاه اختیار کرده
 .)٢(»اند، ھرگز رستگار نخواھند شد زنی سپرده

ضُ النَّبِيِّ  -٤٨ رَ فات ج باب: مَ وَ  هُ وَ

  ج خدا]: مرض و وفات پیامبر ۴۸باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٧٠١  َعلَيَْها فَاِطَمةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َداَع : قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ
َالمُ  ي َشْكَواهُ  يِف  السَّ ِ

َّ
ءٍ  فََسارََّها ِ�يِه، قُِبَض  اذل ءٍ  فََسارََّها َداَعَها ُ�مَّ  َ�بََكْت، �يَِشْ  �يَِشْ

َا فََضِحَكْت،
ْ

نل
َ
ِ� «: َ�َقالَْت  َذلَِك  َ�نْ  فََسأ نَّهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َسارَّ

َ
 يِف  ُ�ْقبَُض  �

ي وََجِعهِ  ِ
َّ

َ  اذل ِ�  ُ�مَّ  َ�بََكيُْت، ِ�يهِ  تُُو�ِّ ِ�  َسارَّ ْخرَبَ
َ
�ِّ  فَأ

َ
ُل  � وَّ

َ
ْهِلهِ  أ

َ
[رواه  »فََضِحْكُت  يَتْبَُعهُ  أ

 ].٤٤٣٤، ٤٤٣٣ابلخاری: 
در مرضی که از آن  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۷۰۱

را طلب نمودند و چیزی به گوشش گفتند: و او به گریه  لوفات نمودند، فاطمه
 افتاد، و باز دوباره او را طلب نمودند و چیزی به گوشش گفتند و او خندید.

(جمل) به معنی شتر است، و جنگ (جمل) در سال سی وشش ھجری در منطقه بصره، بین  -١
واقع گردید، و این جنگ را از آن سبب (جنگ جمل)  لو بین عائشه سعلی بن ابی طالب

 سوار بود.در صف جنگ، در ھودجش بر باالی شتر  لگویند که: عائشه می
شود که زن نباید به خالفت انتخاب گردد، و این امر مورد اتفاق است،  و از این حدیث دانسته می -٢

اما در غیر خالفت، مانند: قضاوت، و وزارت اختالف نظر وجود دارد، و تفصیل آن در کتب سیاست 
 شرعی به تفصیل مذکور است.
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در مرتبه اول به گوشم گفتند که  جپیامبر خدا  از وی سبب را پرسیدیم گفت:
ایشان از ھمین مرض خود وفات خواھند یافت، و به ھمین سبب به گریه افتادم، بعد از 

شان ھستم که به  آن بگوشم و برایم خبر دادند که: من اولین کسی که از اھل بیت
 .)١(ایشان خواھم پیوست، از این سبب خندیدم

ْسَمعُ  ُكنُْت ا، َوَ�نَْها ريَِضَ اُهللا َ�نْهَ  -١٧٠٢
َ
نَّهُ «: أ

َ
َ  َحىتَّ  نيَِبٌّ  َ�ُموُت  الَ  � ْ�يَا َ�ْ�َ  ُ�َ�َّ  ادلُّ

ي َمرَِضهِ  يِف  َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  فََسِمْعُت  َواآلِخَرِة، ِ
َّ

َخَذتْهُ  ِ�يِه، َماَت  اذل
َ
 حُبٌَّة، َوأ

ِينَ َمَع ﴿: َ�ُقوُل  ۡ�َعَم  ٱ�َّ
َ
� ُ نَّهُ  َ�َظنَنُْت  اآليَةَ ﴾ َعلَۡيِهم ٱ�َّ

َ
�  َ  ].٤٤٣٥[رواه ابلخاری:  »ُخ�ِّ

روایت است که گفت: من شنیدم که ھیچ پیامبری وفات  لو از عائشه -۱۷۰۲
گردد، و از پیامبر  کند، مگر آنکه [پیش از مرگ خود] بین دنیا و آخرت مخیر می نمی
شان گرفته بود، شنیدم که  ر حالی که صدایدر مرضی که از آن وفات یافتند، د جخدا 
ھا نعمت ارزانی داشته  خواھم] با کسانی [باشم] که خداوند برای آن [می﴿گفتند:  می

 .)٢(اند پس گمان کردم که ایشان مخیر شده ﴾است

ِ  رَُسوُل  قَالَْت: اَكنَ  َوَ�نَْها ريَِضَ اُهللا َ�نَْها -١٧٠٣  َصِحيحٌ  َوُهوَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
وْ  ُ�َيَّا ُ�مَّ  اجلَنَِّة، ِمنَ  َمْقَعَدهُ  يََرى َحىتَّ  َ�طُّ  نيَِبٌّ  ُ�ْقبَْض  لَمْ  إِنَّهُ «: َ�ُقوُل 

َ
، أ َ ا ُ�َ�َّ  اْشتىََك  فَلَمَّ

هُ  ُسهُ  الَقبُْض  وََحرَضَ
ْ
ا َعلَيِْه، ُغيِشَ  اَع�َِشةَ  فَِخذِ  ىلَعَ  َوَرأ فَاَق  فَلَمَّ

َ
هُ  َشَخَص  أ ْوَ  برََصُ

َ
 َسْقِف  �

ِ�يِق  يِف  اللَُّهمَّ «: قَاَل  ُ�مَّ  ابَليِْت، ىلْعَ  الرَّ
َ
 ].٤٤٣٧[رواه ابلخاری:  »األ

در حال صحت خود  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لو از عائشه -۱۷۰۳
گردد، مگر آنکه جای خودش را در بھشت  روح ھیچ پیامبری قبض نمی«گفتند:  می
 ».شود شود، و یا اختیار داده می ز آن برایش خوش آمدید گفته میبیند، و بعد ا می

بھشت ھستی، و اولین کسی ھستی که از اھل بیت ھای  زیرا برایش گفته بودند که تو سردار زن -١
اولین  لمن به من خواھی پیوست، و ھمان طور ھم شد، زیرا به اتفاق اھل تاریخ و سیر، فاطمه

 پیوست، فرضی الله تعالی عنھا و أرضاھا. جکسی بود که از اھل بیت نبوی به پیامبر خدا 
از حدیث ابی مویھبه روایت است که گفت:  /اند، در مسند احمد و رفیق اعلی را اختیار کرده -٢

من بین خزائن زمین و زندگی جاویدان و جنت، و بین لقای «برای من گفتند:  جپیامبر خدا 
 پروردگار و جنت مخیر گردیدم، و من لقای پروردگار و جنت را اختیار نمودم.
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] مریض شدند، و در حالت قبض روح بودند، و سرشان جو ھنگامی که [پیامبر خدا 
ھوش گردیدند، چون به ھوش آمدند چشم خود را به سقف خانه  بر باالی زانویم بود، بی

 ».الھی! در رفیق اعلی«دوخته و گفتند: 
اند، و دانستم که این ھمان  فھمیدم که بودن با ما را انتخاب نکرده اینجاو از 

 .)١(گفتند سخنی بود که در حال صحت خود برای ما می

ُ  ريَِضَ َوَ�نَْها  -١٧٠٤ نَّ «: َ�نَْها ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  َ�َفَث  اْشتَىَك  إَِذا اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ا �ِيَِدهِ، َ�نْهُ  َوَمَسحَ  بِالُْمَعوَِّذاِت، َ�ْفِسهِ  ىلَعَ  ي وََجَعهُ  اْشتىََك  فَلَمَّ ِ
َّ

َ  اذل نِْفُث  َطِفْقُت  ِ�يِه، تُُو�ِّ
َ
 أ

ْمَسحُ  َ�نِْفُث، اَكنَ  الَّيِت  بِالُْمَعوَِّذاِت  َ�ْفِسهِ  ىلَعَ 
َ
[رواه  »َ�نْهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  �ِيَدِ  َوأ

 ].٤٤٣٩ابلخاری: 
 ھنگامی که مریض جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لو از عائشه -۱۷۰۴

 کشیدند. جسم خود میدمیدند، و دست خود را بر  شدند، معوذات را برخود می می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از خداوند «آمده است که عوض (در رفیق اعلی) این طور گفتند که: ) و در روایت دیگری ۱ 

، و اینکه مراد از رفیق اعلی »نمایم متعال رفاقت را با جبرئیل و میکائیل و اسرافیل مسئلت می
گوید: ظاھر حدیث  چیست؟ چندین احتماالت وجود دارد، امام شرقاوی در شرح این حدیث می

رت از جایی است که در آن مرافقت با این مالئکه مذکور حاصل داللت بر این دارد که رفیق عبا
گویند که (رفیق) عبارت از گروه انبیائی ھستند که در اعلی علیین  شود، و بعضی می می
گویند که معنی: (در رفیق اعلی) این است که: مرا نزد رفیق اعلی که  باشند، و بعضی می می

(رفیق) بر خداوند جل جالله آمده است، در صحیح خداوند عز وجل باشد برسان، و اطالق لفظ 
خداوند عز وجل رفیق است، «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لمسلم از عائشه

چه احتمال دارد که مراد از (رفیق  ، چنان»یعنی: با مدارا و مھربان است، و مدارا را دوست دارد
 اعلی) ساحه قدسیت باشد.

توان  عین یکی از این احتماالت وجود ندارد، پس به طور جزم و یقین نمی) و چون دلیلی بر ت۲ 
توان گفت این است که: طوری که  گفت که مراد کدام یک از این احتماالت است، و آنچه که می

در ھنگام نزع، جا و مقام خود را در بھشت  جتوان فھمید: پیامبر خدا  از خود ھمین حدیث می
یا، و بودن در آن مقام مخیر گردیدند، و ایشان آن مقام را اختیار نمودند، دیدند، و بین بودن در دن

شان با کیست؟ ھمین احتماالت گذشته وجود دارد،  و اینکه در آن مقام، و در آن مکان مرافقت
 والله تعالی أعلم.
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و در آخرین مریضی که از آن وفات نمودند، من ھمان معوذات را بر ایشان خواندم، 
 کشیدم. شان می را بر جسم جو دست خود پیامبر خدا 

ُ  َوَ�نَْها ريَِضَ  -١٧٠٥ ْصَغيُْت إِىل انلَّيِبَّ  ا�َّ
َ
ْصَغْت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َ�نَْها: قَلَت أ

َ
 َوأ

ْهِ 
َ

نْ  َ�بَْل  إيِل
َ
َّ  ُمْسِندٌ  َوُهوَ  َ�ُموَت، أ

َ
ِْقِ�  َوارمَْحِْ�، يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ «: َ�ُقوُل  َظْهَرهُ  إيِل

ْ
حل

َ
ِ�يِق  َوأ بِالرَّ

 ].٤٤٤٠[رواه ابلخاری:  »األىلْعَ 
روایت است که گفت: پیش از وفات ھنگامی که پیامبر  لو از عائشه -۱۷۰۵

 گفتند: به پشت تکیه داده بودند، به ایشان گوش دادم، و شنیدم که می جخدا 
 ان.خدایا مرا بیامرز، و به من رحم کن، و مرا به رفیق اعلی ملحق بگرد

 َو�ِنَّهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َماَت «: قَالَْت يف رواية  –َوَ�نَْها ريَِضَ اُهللا َ�نَْها  -١٧٠٦
 َ�َْ ْ�َرهُ  فَالَ  َوَذاقِنيَِت، َحاقِنيَِت  بلَ

َ
ةَ  أ َحدٍ  الَموِْت  ِشدَّ

َ
بًَدا، ِأل

َ
 »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�ْعدَ  أ

 ].٤٤٤٦[رواه ابلخاری: 
بین  جدر روایت دیگری آمده است که گفت: پیامبر خدا  لو از عائشه -۱۷۰۶

از  جام] وفات نمودند، و بعد از پیامبر خدا  ام [یعنی: بر روی سینه ترقوه و بین چانه
 .)١(آید شدت مرگ ھیچ کس بدم نمی

ُ  َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ  -١٧٠٧ نَّ  َ�نُْهَما: ا�َّ
َ
َّ  أ يِب  �ْنَ  يلَعِ

َ
ُ  ريَِضَ  َطالٍِب  أ  َخَرجَ  َ�نُْه، ا�َّ

ِ  رَُسولِ  ِعنْدِ  ِمنْ  ي وََجِعهِ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ِ
َّ

َ  اذل بَا يَا: انلَّاُس  َ�َقاَل  ِ�يِه، تُُو�ِّ
َ
 أ

ْصبَحَ  َكيَْف « َحَسٍن،
َ
ِ  رَُسوُل  أ ْصبَحَ : َ�َقاَل  وََسلََّم؟، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
ِ  حِبَْمدِ  أ  ،»بَاِرئًا ا�َّ

َخذَ 
َ
ِلِب  َ�بْدِ  ْ�نُ  َ�بَّاُس  �ِيَِدهِ  فَأ ُ  َ�َقاَل  الُمطَّ

َ
نَْت : هل

َ
ِ  أ ِ  َو�ِ�ِّ  الَعَصا، َ�بْدُ  ثََالٍث  َ�ْعدَ  َوا�َّ  َوا�َّ

رَى
َ َ
ِ  رَُسوَل  أل ْعرُِف  إِ�ِّ  َهَذا، وََجِعهِ  ِمنْ  ُ�تََو�َّ  َسوَْف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ َ
 بَِ�  وُُجوهَ  أل

ِلِب  َ�بْدِ    بِنَا اْذَهْب  الَموِْت، ِعنْدَ  الُمطَّ
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل ُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْ

هل
َ
 ِ�يَمنْ  فَلْنَْسأ

به حدی بود  جگوید، شدت جانکندن پیامبر خدا  در حدیث دیگری می لو طوری که عائشه -١
کردند و بر روی خود  شان گذاشته شده بود داخل می ت خود را در جام آبی که پھلویکه دس

، و در روایت دیگری آمده است »، برای مرگ سکراتی استال إله إله اهللا«گفتند:  کشیدند و می می
 ».گفتند: الھی! سکرات مرگ را بر من آسان بگردان که می
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ْمُر، َهَذا
َ
نَا يِف  اَكنَ  َو�ِنْ  َذلَِك، َعِلْمنَا ِ�ينَا اَكنَ  إِنْ  األ وىَْص  َعِلْمنَاُه، َ�ْ�ِ

َ
ٌّ  َ�َقاَل  بِنَا، فَأ  إِنَّا: يلَعِ

 ِ َاَها لَنِئْ  َوا�َّ
ْ

نل
َ
ِ  رَُسوَل  َسأ  َو�ِ�ِّ  َ�ْعَدُه، انلَّاُس  ُ�ْعِطينَاَها الَ  َ�َمنََعنَاَها وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 ِ لَُها الَ  َوا�َّ
َ
ْسأ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  ].٤٤٤٧[رواه ابلخاری: وََسلََّم  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

به  جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۷۰۷
از نزدشان برآمد، و  سمریضی که از آن وفات یافتند گرفتار بودند، علی بن ابی طالب

مد الله چه حال دارند؟ گفت: الح جمردم از وی پرسیدند: ای ابا الحسن! پیامبر خدا 
 شان خوب است. حال

دست او را گرفت و گفت: تو بعد از سه روز  سدر این وقت عباس بن عبدالمطلب
از این  جدانم که پیامبر خدا  تابع شخص دیگری خواھی بود، و به خداوند قسم من می

شناسم، بیا  عبدالمطلب میدرد خود وفات خواھند یافت، و من عالئم مرگ را در اوالد 
برویم و از وی بپرسیم که بعد از ایشان خالفت از کیست؟ اگر از  جتا نزد پیامبر خدا 

 ما باشد، ھم بدانیم، و اگر از دیگران باشد ھم بدانیم، که برای ما وصیت نمایند.
بپرسیم و ما را از آن منع نمایند،  جگفت: اگر این موضوع را از پیامبر خدا  سعلی

عد از ایشان مردمان خالفت را ھرگز برای ما نخواھند داد، و به خداوند سوگند است ب
 .)١(نخواھم پرسید جکه این موضوع را از پیامبر خدا 

ُ  ريَِضَ اَع�َِشَة َ�ْن  -١٧٠٨ �ََّهاَ�نْهَ  ا�َّ
َ
ِ  نَِعمِ  ِمنْ  إِنَّ : َ�ُقوُل  اَكنَْت  ا � َّ  ا�َّ نَّ : يلَعَ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  ا�َّ

َ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ِْري، َسْحِري َوَ�ْ�َ  يَْوِ�، َوِ�  بَييِْت، يِف  تُُو�ِّ
َ

نَّ  َو�
َ
َ  َوأ  ِر�يِق  َ�ْ�َ  مَجَعَ  ا�َّ

َّ  َدَخَل : َمْوتِهِ  ِعنْدَ  َوِر�ِقهِ  َواُك، َو�ِيَِدهِ  الرَّمْحَِن، َ�بْدُ  يلَعَ نَا السِّ
َ
ِ  رَُسوَل  ُمْسِنَدةٌ  َوأ  اهللاُ  �َّ َص  ا�َّ

تنصیص نکرده بودند، ورنه  سبر خالفت علی جدا این حدیث داللت بر این دارد که پیامبر خ -١
چه اگر تنصیصی  را بدھد، چنان جپیشنھاد استفسار از پیامبر خدا  سلزومی نبود که عباس

بپرسیم  جاگر این موضوع را از پیامبر خدا «گفت که:  داشت، و نمی آن را بیان می سبود علی می
بلکه » و ما را از آن منع نمایند، بعد از ایشان مردمان خالفت را ھرگز برای ما نخواھند داد

اند، و حاجت به استفسار دوباره نیست،  قبل از این خالفت را برای ما داده جگفت: پیامبر خدا  می
چون پیامبر خدا و در آخر این حدیث ابن سعد از (مرسل شعبی) این زیادت را نیز آورده است که: 

 سگفت: دستت را دراز کن تا برایت بیعت کنم، ولی علی سبرای علی سوفات یافتند، عباس ج
 از این کار خود داری نمود.
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ْ�تُهُ  وََسلََّم، َعلَيْهِ 
َ
ِْه، َ�نُْظرُ  فََرأ

َ
نَّهُ  وََعَرفُْت  إيِل

َ
َواَك، ُ�ِبُّ  � َشارَ  لََك؟ آُخُذهُ : َ�ُقلُْت  السِّ

َ
ِسهِ  فَأ

ْ
: بَِرأ

نْ «
َ
ُُه، »َ�َعمْ  أ ِّنُهُ : َوقُلُْت  َعلَيِْه، فَاْشتَدَّ  َ�تَنَاَوتلْ

َ
يل

ُ
َشارَ  لََك؟ أ

َ
ِسهِ  فَأ

ْ
نْ «: بَِرأ

َ
ُه، فَلَيَّنْتُُه، »َ�َعمْ  أ َمرَّ

َ
 فَأ

َوةٌ  يََديْهِ  َوَ�ْ�َ 
ْ
وْ  َر�

َ
 بِِهَما َ�يَْمَسحُ  الَماءِ  يِف  يََديْهِ  يُْدِخُل  فََجَعَل  َماٌء، ِ�يَها - ُ�َمرُ  �َُشكُّ  - ُعلْبَةٌ  أ

َ  الَ «: َ�ُقوُل  وَْجَهُه،
َ

  إِهل
َّ

، إِال ُ ِ�يِق  يِف «: َ�ُقوُل  فََجَعَل  يََدُه، نََصَب  ُ�مَّ  »َسَكَراٍت  لِلَْموِْت  إِنَّ  ا�َّ  الرَّ
ىلْعَ 

َ
 ].٤٤٤٩[رواه ابلخاری: يَُدُه  َوَمالَْت  قُبَِض  َحىتَّ  »األ

ھای خدا بر من آن است  گفت: از نعمت روایت است که می لاز عائشه -۱۷۰۸
ام وفات نمودند، و خداوند در  ام، و در روز نوبتم، و روی سینه در خانه جکه پیامبر خدا 

 شان آب دھنم را با آب دھان ایشان جمع کرد.  وقت وفات
ام تکیه داده بودم، عبدالرحمن ابن  را به سینه جزیرا در حالی که پیامبر خدا 

به طرف آن  جداخل شد، و مسواکی به دستش بود، دیدم که پیامبر خدا  بابکر ابی
رسیدم مسواک شان به آن مسواک شده است، پ کنند، فھمیدم که میل مسواک نگاه می

، مسواک را گرفتم، و این »بلی«را برای شما بگیرم؟ با سر خود اشاره کردند که: 
شان سختی کرد، پرسیدم او را برای شما نرم و آماده سازم؟ با سر خود  مسواک برای

، مسواک را نرم و آماده ساختم، [مسواک را از من گرفتند] و »بلی«اشاره کردند که: 
 ا آن مسواک زدند.ھای خود را ب دندان

ھای خود را در آن آب داخل  بود، دست –و یا قطی آبی  –شان ظرف آبی  و پیش روی

ه إال اهللا«گفتند:  کشیدند و می کرده و بر روی خود می ، »، برای مرگ سکراتی استال إلَ
، تا آنکه »به سوی رفیق اعلی«(باال) کرده و فرمودند: بعد از آن دست خود را ایستاد 

 .)١(شان پائین آمد ن قبض گردید، و دستشا روح

ُ  َوَ�نَْها ريَِضَ  -١٧٠٩ ْدنَا انلَّيِبَّ َص�َّ : َ�نَْها قَالَْت  ا�َّ َ  فََجَعَل  َمرَِضهِ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  دلَ
ْنَا �ُِش�ُ 

َ
نْ «: إيِل

َ
وِ�  الَ  أ َواِء، الَمِر�ِض  َكَراِهيَةُ  َ�ُقلْنَا »تَُ�ُّ ا لِ�َّ فَاَق  فَلَمَّ

َ
لَمْ «: قَاَل  أ

َ
ْ�َهُ�مْ  أ

َ
نْ  أ

َ
 أ

وِ�  َواِء، الَمِر�ِض  َكَراِهيَةَ  قُلْنَا ،»تَُ�ُّ َحدٌ  َ�بْىَق  الَ «: َ�َقاَل  لِ�َّ
َ
  ابَليِْت  يِف  أ

َّ
َّ  إِال

ُ
نَا دل

َ
ْ�ُظرُ  َوأ

َ
  أ

َّ
 إِال

 ].٤٤٥٨[رواه ابلخاری:  »�َْشَهْدُ�مْ  لَمْ  فَإِنَّهُ  الَعبَّاَس 

قبض  جکند که گفت: بعد از اینکه روح پیامبر خدا  روایت می لاز عائشه /امام احمد -١
 خوشی را ندیده بودم. گردید، چنان بوی خوشی پیدا شد که در تمام عمر خود چنان بوی
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[بدون  جروایت است که گفت: در مرض پیامبر خدا  لو از عائشه -۱۷۰۹
کردند که: برایم دوا ندھید، ما  شان دوا کردیم، و ایشان اشاره می اجازه] به دھان

 گفتیم شاید این سخن ایشان روی بد آمدن مریض از دوا باشد. می
 ؟»مگر برای شما نگفتم که دوا بدھانم نریزید«چون بھوش آمدند، فرمودند: 

ما فکر کرده بودیم که شاید این سخن شما به اساس بد آمدن مریض از دوا گفتیم: 
 باشد.

کنم، نباید کسی در این خانه باقی بماند مگر  در حالی که من نظر می«فرمودند: 
 .)١(»آنکه در دھانش دوا ریخته شود، مگر عباس که با شما حاضر نبود

�ٍَس ريَِضَ  َ�نْ  -١٧١٠
َ
ُ  أ ا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ اُه، َجَعَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�ُقَل  لَمَّ  َ�تََغشَّ

َالمُ  َعلَيَْها فَاِطَمةُ  َ�َقالَْت  بَاُه، َكْرَب  َوا: السَّ
َ
�ِيِك  ىلَعَ  لَيَْس «: لََها َ�َقاَل  أ

َ
 »ايلَْومِ  َ�ْعدَ  َكْرٌب  أ

 ].٤٤٦٢[رواه ابلخاری: 
سنگین شدند [یعنی:  جروایت است که گفت: چون پیامبر خدا  ساز انس -۱۷۱۰

 گفت: ای وای از درد و رنج پدرم. لشدند، فاطمه ھوش می مریض گردیدند]، بی
 .)٢(»بعد از امروز بر پدرت درد و رنجی نیست«برایش گفتند: 

به جھت قصاص امر کردند که باید در دھان ھمه کسانی که در آن خانه حضور  جپیامبر خدا  -١
شان دوا  به دھان جھا بدون رضایت و بدون اجازه پیامبر خدا  دارند، دوا ریخته شود، زیرا آن

 سبه استثنای عباس –ا ھ ریخته بودند، و به اساس معامله بالمثل امر کردند که به دھان ھمه آن
ھایی که در این کار به طور مستقیم  دوا ریخته شود، و آن –که در وقت دوا دادن حاضر نبود 

شان بود، و کسانی که به طور مستقیم دست نداشتند،  دست داشتند، این کار جزای عمل
است که ام شان این بود که دیگران را از این کار منع نکرده بودند، و در روایتی آمده  گناه

نیز در آن خانه حضور داشت، و روزه دار بود، و با آن ھم موافق امر پیامبر  لالمومنین میمونه
 به دھان او نیز دوا ریختند. جخدا 

 سبرای انس لرا دفن کردند، فاطمه جدر آخر این حدیث آمده است که چون پیامبر خدا  -٢
با مراعات ادب در  سخاک بریزید؟ و انس جگفت: آیا دل شما راضی شد که بر روی پیامبر خدا 

گفت جوابش این بود که: دل ما چنین کاری را  چیزی نگفت، و اگر چیزی می لجواب فاطمه
 خواست، ولی به حکم شریعت چنین کاری را انجام دادیم، چون چاره دیگری نداشتیم. نمی

 

                                                 



 ٢٠١  غزوات :]۵۷[ کتاب

اةِ النَّبِيِّ  -٤٩ فَ  ج باب: وَ

  ج ]: وفات پیامبر خدا۴۹باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٧١١ نَّ «: َ�نَْها ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ َ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  ا�ْنُ  َوُهوَ  تُُو�ِّ

 ].٤٤٦٦[رواه ابلخاری:  »وَِستِّ�َ  ثََالٍث 
در ھنگام وفات خود،  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۷۱۱

 .)١(شصت وسه ساله بودند

ده سال در مدینه بر ایشان  زیرا به چھل سالگی به پیامبری مبعوث شدند، و سیزده سال در مکه و -١
در  جشود، و وفات پیامبر خدا  گردید، که مجموع این مدت شصت وسه سال می وحی نازل می

شان  پیش از ظھر روز دوشنبه، دوازدھم ربیع االول سال یازدھم ھجری واقع گردید، و عمر مبارک

 هللا وإنا إليه راجعون.إنا در این وقت شصت وسه سال و چھار روز بود، 

 

                                                 





 
 

 كتابُ التفسري -٥٨

 )١(تفسیر ]:۵۸کتاب [

 ُسوَرة الفاِتَحة
 )٢(سورۀ فاتحه

ةِ الكِتَابِ  -١ َ اءَ يفِ فاحتِ ا جَ  باب: مَ

 ]: آنچه که در مورد فاتحه الکتاب آمده است۱باب [

يِب  َ�نْ  -١٧١٢
َ
َص�ِّ  ُكنُْت : قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  الُمَع�َّ  بِْن  َسِعيدِ  أ

ُ
 فََداَعِ�  الَمْسِجِد، يِف  أ

ِ  رَُسوُل  ِجبُْه، فَلَمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ُ
، رَُسوَل  يَا: َ�ُقلُْت  أ ِ ، ُكنُْت  إِ�ِّ  ا�َّ َص�ِّ

ُ
: َ�َقاَل  أ

لَمْ «
َ
ُ  َ�ُقِل  أ ْ ﴿: ا�َّ ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَ�ُ�ۡم لَِما ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ  ٱۡسَتِجيُبوا : يِل  قَاَل  ُ�مَّ . ﴾ِ�َّ
َعلَِّمنََّك «

ُ َ
ْ�َظمُ  ِ�َ  ُسوَرةً  أل

َ
َورِ  أ نْ  َ�بَْل  الُقْرآِن، يِف  السُّ

َ
ُْرجَ  أ َخذَ  ُ�مَّ . »الَمْسِجدِ  ِمنَ  ختَ

َ
 �ِيَِدي، أ

ا َرادَ  فَلَمَّ
َ
نْ  أ

َ
ُ  قُلُْت  َ�ُْرَج، أ

َ
لَمْ «: هل

َ
َعلَِّمنََّك  َ�ُقْل  أ

ُ َ
ْ�َظمُ  ِ�َ  ُسوَرةً  أل

َ
: قَاَل  ،»الُقْرآنِ  يِف  ُسوَرةٍ  أ

تفسیر قرآن کریم علم مستقلی است، و آن عبارت از بیان الفاظ و معانی قرآن کریم است، و در  -١
معرفت این علم، دانستن لغت عربی، علم نحو، علم صرف، علم بیان، علم قراءت، علم اصول فقه، 
معرفت ناسخ و منسوخ، اسباب نزول، احادیث متعلق به تفسیر، اقوال صحابه، لغات و لھجات 

ھا و دیگر مسائل متعلق به این علم شرط است، و کسانی که بدون مسلح  تلف عرب، و اشعار آنمخ
شوند، اشخاص مغروری ھستند که  بودن به این علوم به میدان درک معانی کتاب الله داخل می

 شوند.  در نتیجه سبب گمراھی خود و دیگران در دنیا و آخرت می
 آنکه:از مسائل متعلق به این سوره  -٢

ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿مراد از سورۀ   باشد، و برای این  است، که اولین سورۀ قرآن کریم می ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
الفاتحة، الکتاب، أم القرآن، العظیم، الکنز، األساس، سوره چھارده نام است، که عبارت است از: 

 لسوال، الشکر، الدعاء.الوافیة، الکافیة، الشافیة، الصالة، السبع المثاني، الحمد، ا

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٠٤

ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ بْعُ  ِ�َ «﴾ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ ي الَعِظيمُ  َوالُقْرآنُ  الَمثَاِ�، السَّ ِ
َّ

وتِيتُهُ  اذل
ُ
[رواه  »أ

 ].٤٤٧٤ابلخاری: 
ی -۱۷۱۲ خواندم  مسجد نماز میروایت است که گفت: در  )١(ساز ابو سعید بن ُمَعلَّ

مرا صدا زدند، جواب ندادم، [بعد از آن رفتم] و گفتم: یا رسول الله!  جکه پیامبر خدا 
 [وقتی که مرا صدا زدید] در نماز بودم.

دعوت خدا و رسولش را قبول کنید، ﴿مگر خداوند نگفته است که: «فرمودند: 
 ؟)٢(﴾خواند ھای شما می ساختن دلھنگامی که شما را جھت زنده 

آموزم  پیش از آنکه از مسجد خارج شوی برایت سوره می«بعد از آن برایم گفتند: 
 ».ھای قرآن است ترین سوره که با عظمت

خواستند از مسجد بیرون شوند، گفتم: مگر  بعد از آن دست مرا گرفتند، و چون می
ھای قرآن است؟  ترین سوره نگفتید که برایت سورۀ خواھم آموخت که با عظمت

ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿«فرمودند: [این سوره]:  است، و این سورۀ (سبع مثانی) و  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
 .)٣(»(قرآن عظیمی) است که برایم داده شده است

تنھا دو حدیث روایت کرده  جوی حارث بن نفیع بن معلی انصاری زرقی است، از پیامبر خدا  -١
است، یکی از آن دو حدیث ھمین حدیث باب است، و از اینکه چه وقت وفات نموده است، چیزی 

 ).۲۱۲-۵/۲۱۱را نیافتم، (اسد الغابه: 
واجب بوده و ترک آن موجب گناه است، و حتی  جپیامبر خدا شود که اجابت  از این دانسته می -٢

کند،  را اجابت می جاند: اگر کسی در حال نماز خواندن، ندای پیامبر خدا  بعضی از علماء گفته
 شود. نمازش باطل نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
) یک صد وبیست ۱۲۳پنج کلمه، و () بیست و۲۵) ھفت آیت، و (۷) این سورۀ مبارکه دارای (۱ 

 ) پنجاه ودو نقطه است.۵۲وسه حرف، و (
) (سبع مثانی): مرکب از دو کلمه است، یکی (سبع) و دیگری (مثانی): معنی (سبع) ھفت ۲ 

ھای یک صد وچھارده گانه قرآن  است، یعنی: این سورۀ مبارکه (ھفت) آیت است، و در بین سوره
ت آیت است، یکی ھمین سورۀ فاتحه، و دیگری سورۀ (الماعون)، و مجید تنھا دو سوره دارای ھف

گویند: که دوبار نازل  معنی: (مثانی): دوگانه است، و این سورۀ مبارکه را از آن جھت دوگانه می
گردیده است، یکبار در مکه مکرمه، و یکبار در مدینه منوره، و دیگر آنکه (مثانی) مأخوذ از 

نامند که در ھر رکعت نماز  است، و این سوره را از آن جھت (مثانی) می(تثنیه) به معنی (تکرار) 
 شود. به طور مکرر خوانده می

 

                                                 



 ٢٠٥   ریتفس :]۵۸[ کتاب

ة رَ ة البَقَ ورَ  سُ

 )١(سورۀ بقره

شود که بعضی  ترین سورۀ قرآن نامیده شده است، چنین دانسته می ) از اینکه این سورۀ، عظیم۳ 
ز علماء ھای دیگر آن فضیلت دارد، و در این مورد بعضی ا ھای قرآن، بر بعضی از سوره از سوره

ترین) در اینجا به معنی: با عظمت بودن این سوره است، نه آنکه از  گویند که مراد از (عظیم می
ھای قرآن با عظمت است، ولی این  ھا عظمت بیشتری داشته باشد، زیرا تمام سوره دیگر سوره

ین رسد، و نظر دیگر آن است که: وصف ا توجه با ظاھر حدیث نبوی چندان موافق به نظر نمی
ترین) از نگاه ثواب است نه از نگاه صفت، یعنی: ثواب خواندن این سوره بیشتر از  سورۀ به (عظیم

ھای دیگر فضیلت بیشتری داشته باشد. والله تعالی  ھای دیگر است، نه آنکه از سوره خواندن سوره
 أعلم.

 از مسائل متعلق به این سوره آنکه: -١
ھای قرآن است، و این سوره را از این جھت سورۀ بقره  رهترین سو ) سورۀ بقره مدنی، و طویل۱ 

شود،  گویند که بیانگر قصه بقره بنی اسرائیل است، و این سورۀ بنام (قسطاط قرآن) نیز یاد می می
 ای است که در مدینه نازل گردیده است. و اولین سوره

ھزار و یک صد ) شش ۶۱۲۱) بیست وپنج ھزار و پنجصد حرف، (۲۵۵۰۰) این سوره دارای (۲ 
) یازده ھزار و ھفد صد وپنجاه ۱۱۷۵۹)، دوصد وھشتاد وشش آیت و (۲۸۶وبیست و یک کلمه، (

) پنج ۵۰۰نه حرف است، این سوره دارای احکام زیادی در مسائل مختلف شرعی است، و دارای (
 ) پانزده مثل است.۱۵) سه صد وشصت رحمت، و (۳۶۰صد حکمت، (

 ن کریم:جانبی از جوانب اعجاز قرآ 
دانید اولین آیه و اولین کلمه این سورۀ، (الم) است، و این کلمه مکون از سه حرف  طوری که می 

باشد، وعدۀ از قرآن شناسان با کشفیاتی که اخیرًا توسط کمپیوتر انجام  (الف) و (الم) و (میم) می
دیگر این سوره اند که تناسب عجیبی بین این سه حرف و حروف  اند به این نتیجه رسیده داده

وجود دارد، به طوری که ھر یک از این سه حرف، از ھر حرف دیگری از حروف این سوره بیشتر 
باشد، مثًال: اگر حرف (باء) یا (جیم) یا (عین) و یا ھر حرف دیگری از حروف دیگر این سورۀ را  می

بار در این سوره ذکر غیر از (الف) و (الم) و (میم) درنظر بگیریم و ببینیم که مثًال: یک ھزار 
کنیم که ھریک از حروف (الف) و (الم) و (میم) بیشتر از یک ھزار بار  گردیده است، مشاھده می

تر آنکه مقدار تکرار این سه حرف (الف) و (الم) و  در این سوره ذکر گردیده است، و از آن عجیب
ھای)  د، یعنی: تعداد (الف(میم) در بین خود، به ھمان تناسبی است که در کلمه (الم) وجود دار

ھای) موجوده  ھا) بیشتر از تعداد (میم ھا)، و تعداد (الم موجوده در این سوره بیشتر از تعداد (الم

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٠٦

٢-  : لَّ جَ زَّ وَ لُهُ عَ وْ ْ  فَ�َ ﴿باب: قَ ِ  َ�َۡعلُوا نَداٗدا ِ�َّ
َ
نُتمۡ  أ

َ
 ﴾َ�ۡعلَُمونَ  َوأ

دانید، برای خدا همتایانی قرار  در حالی که می﴿]: قول خداوند عز وجل: ۲باب [
 ﴾دهید می

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -١٧١٣ ُت : قَاَل  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ا�َّ
ْ
ل
َ
يُّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسأ

َ
نِْب  أ  اذلَّ

ْ�َظمُ 
َ
؟ ِعنْدَ  أ ِ نْ «: قَاَل  ا�َّ

َ
َْعَل  أ

َ
ِ  جت ا ِ�َّ ؟ ُ�مَّ : قُلُْت  لََعِظيٌم، َذلَِك  إِنَّ : قُلُْت . »َخلََقَك  َوُهوَ  نِدًّ يُّ

َ
 أ

نْ «: قَاَل 
َ
كَ  َ�ْقتَُل  َوأ َ َاُف  َودلَ

َ
نْ  خت

َ
؟ ُ�مَّ : قُلُْت . »َمَعَك  َ�ْطَعمَ  أ يُّ

َ
نْ «: قَاَل  أ

َ
 »َجارِكَ  َحِليلَةَ  تَُزاِ�َ  أ

 ].٤٤٧٧ابلخاری: [رواه 
پرسیدم که در نزد  جاز پیامبر خدا روایت است که گفت:  ساز عبدالله -۱۷۱۳

 خدا کدام گناه از ھمه گناھان بزرگتر است؟
خلق کرده تو را  اینکه برای خدا ھمتایی قرار بدھی در حالی که او«فرمودند: 

 ».است
 م گناه بزرگتر است؟گفتم: براستی این گناه بزرگی است، و گفتم: بعد از آن کدا

 ».اینکه فرزندت را از ترس اینکه مبادا با تو نان بخورد، بکشی«فرمودند: 
 گفتم: بعد از آن کدام گناه بزرگتر است؟

 .)١(»ات زنا کنی اینکه با زن ھمسایه«فرمودند: 

ھای) موجوده در این سوره، بیش از ھر حرف دیگری  باشد، که البته تعداد (میم در این سوره می
 باشد. در این سوره می

تواند مقاله در پنجاه صفحه بنویسد، و این  فھم، و ھوشیار باشد، نمیو البته بشر ھر اندازه دقیق با  
مقاله را طوری ترتیب دھد که با وجود مراعات بالغت و تنسیق عبارت، سه حرف آن در مقاله از 
بقیه حروف موجود در آن بیشتر تکرار گردد، و باز ھمان سه حرف از نگاه مرات وجود خود در آن 

 ترتیب معینی باشند، که یقینًا این محالی در محال است.مقاله، در بین خود با 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١ 

ۡكَ  إِنَّ ﴿فرماید:  ) بزرگترین گناھان، شرک آوردن به خدا است، خداوند متعال می۱   لَُظۡلمٌ  ٱلّ�ِ
 ، یعنی: به تحقیق که شرک ظلم بزرگی است.﴾َعِظيمٞ 

دا، بزرگترین گناه (قتل نفس) است، یعنی: کشتن کسی به غیر حق است، و ) بعد از شرک به خ۲ 
فرماید:  خداوند متعال چندین مجازات را برای قاتل نفس مقرر داشته است، خداوند متعال می

تََعّمِٗدا ُمۡؤِمٗنا َ�ۡقتُۡل  َوَمن﴿ ا َجَهنَّمُ  فََجَزآُؤهُۥ مُّ ُ  وََغِضَب  �ِيَها َ�ِٰ�ٗ َعدَّ  لََعنَُهۥوَ  َعلَۡيهِ ٱ�َّ
َ
 َعَذابًا َ�ُۥ َوأ

 

                                                                                                                        



 ٢٠٧   ریتفس :]۵۸[ کتاب

: باب: -٣ لَّ جَ زَّ وَ لُهُ عَ وْ نَزۡ�َا ٱلَۡغَمامَ  َعلَيُۡ�مُ  َوَظلَّلَۡنا﴿ قَ
َ
 ٱلَۡمنَّ  َعلَۡيُ�مُ  َوأ

لَۡوٰىۖ   ﴾َوٱلسَّ
َوی را بر ابر را بر شما سایه قرار دادیم وَمّن و َسْل ﴿]: قول خداوند عزَّ وجل: ۳باب [

 ﴾شما نازل ساختیم

ُ  َريِضَ  َز�ْدٍ  بِْن  َسِعيدِ  َ�نْ  -١٧١٤ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ةُ «

َ
، ِمنَ  الَكْمأ  ].٤٤٧٨[رواه ابلخاری:  »لِلَْعْ�ِ  ِشَفاءٌ  َوَماُؤَها الَمنِّ

فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(ساز سعید بن زید -۱۷۱۴
) است، [ویا نوعی از من است] و آب آن برای چشم شفا است«  .)٢(»سماروغ از اثر (َمنَّ

کشد، جزایش دوزخ است، که به طور جاویدان  ، یعنی: کسی که مسلمانی را به ناحق می﴾َعِظيٗما
راند، و برایش عذاب  کند، و او را از رحمت خود می ماند، و خداوند بر وی غضب می در آن می

 عظیمی را آماده کرده است.
، گناه سوم زنا است، که این عمل شنیع، به عالوه از فساد اخالقی ) بعد از این دو گناه بزرگ۳ 

گردد، و باالخص آنکه این عمل شنیع با زن ھمسایه صورت بگیرد،  سبب اختالط انساب نیز می
اش آن است که از مال و جان و ناموسش حمایت کند، نه آنکه  زیرا حق ھمسایه بر ھمسایه

 ال کردن شرافت و حیثیتش گردد.خودش به وی خیانت نموده، و باعث پام
وی سعید بن زید بن عمرو عدوی است، یکی از عشره مبشره به جنت، و از کسانی است که در  -١

اول مسلمان شده بودند، در غزوه بدر به مدینه منوره نبود، لذا به این غزوه اشتراک نکرد، در 
فضالی صحابه است، و گویند: که  غزوه (احد) و در تمام غزوات بعد از آن اشتراک نموده است، از

مانند مقام ابوبکر و عمر، و عثمان، و علی، و سعد، و طلحه، و زبیر، و  جمقام او در نزد نبی کریم 
بود، مستجاب الدعوه بود، و در سال پنجاه ھجری در عقیق وفات یافت، و  شعبدالرحمن بن عوف

 ).۲/۴۶(االصابه:  به مدینه منوره انتقال داده شد، و در آنجا دفن گردید،
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) به فتح (میم)، و تشدید (نون)، غذای شیرینی بود که خداوند متعال در دشت (تیه) ۱  ) (َمنَّ

 گویند. برای بنی اسرائیل فرستاد، و آن را (ترنجبین) نیز می
گوید که  می /(َمّن) است، و امام نووی) ظاھر حدیث داللت بر این دارد که اصل سماروغ از ۲ 

مراد از آن این است که: ھمان طوری که(من) نعمتی از خدا برای بنی اسرائیل بود، سمارغ نیز 
گویند که مراد از آن این است که: خداوند به  نعمتی از خدا برای بندگان او است، و عده می

رچه که باشد، و از ھرچه که باشد، رویاندن سماروغ بر بندگان منت گذاشته است. و سماروغ ھ

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٠٨

٤-  : لَّ جَ زَّ وَ لُهُ عَ وْ ْ  قُۡلَنا �ذۡ ﴿باب: قَ ِ  ٱۡدُخلُوا  ﴾ٱلَۡقۡرَ�ةَ  َ�ِٰذه

 ﴾و هنگامی که گفتیم: به این قریه داخل شوید﴿]: قول خداوند عز وجل: ۴باب [

يِب  َ�نْ  -١٧١٥
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  بِلَِ�  ِ�يَل «: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

اِ�يَل  ْ وَ ﴿: إرِْسَ ةٞ  ٱۡ�َاَب  ٱۡدُخلُوا ٗدا َوقُولُواْ ِحطَّ ْستَاِهِهْم، ىلَعَ  يَزَْحُفونَ  فََدَخلُوا .﴾ُسجَّ
َ
لُوا، أ  َ�بَدَّ

ٌة،: َوقَالُوا  ].٤٤٧٩[رواه ابلخاری:  »َشَعَرةٍ  يِف  َحبَّةٌ  ِحطَّ
 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۷۱۵

سجده کنان به در داخل شوید، و بگوئید ﴿ه شد که: چون برای بنی اسرائیل گفت«
خود داخل گردیدند، و آنچه را که   ھای ھا خزیده بر سر ران آن ﴾که گناه ما را عفو کن

ٌة) که به معنی: طلب عفو  برای آن ھا امر شده بود تبدیل کردند، و به عوض کلمه (ِحطَّ
ه  .)١(»ای است در جو ) گفتند: یعنی: دانهگناه است (َحبَّ

روایت است که  ساند، آب آن برای چشم مفید است، از ابوھریره فرموده جطوری که نبی کریم 
گفت: آب چند عدد سماروغ را گرفتم و در شیشه کردم، و به دخترکی که از درد چشم شکایت 

بب قوت نور چشم گویند که خوردن سماروغ س داشت چکاندم، چشمش صحت یافت، و اطباء می
گویند که آب سماروغ شفا برای نظر شدن از چشم است، یعنی:  گردد، و بعضی از علماء می می

 گردد. کسی که نظر شده است، اگر از آب سماروغ استفاده نماید، اثر نظر از وی بر طرف می
ند که فتح و ھای خداو خالصه آنکه خداوند متعال برای بنی اسرائیل امر کرد که در مقابل نعمت -١

ھا را از سر گردانی  ھا برگردانید، و آن ھا را برای آن ھا ساخت، و سر زمین آن نصرت را نصیب آن
در (تیه) نجات داد، ھنگام داخل شدن به بیت المقدس، با خضوع و خشوع داخل شوند، و از 

فاظ خداوندی خداوند طلب آمرزش نمایند، ولی این قوم نادان با خداوند به شوخی برخاستند و ال

نَزۡ�َا﴿ھا را به عذاب خویش گرفتار نمود،  را به باد استھزاء گرفتند، و ھمان بود که خداوند آن
َ
 فَأ

ِينَ  َ�َ  ْ  ٱ�َّ َمآءِ  ّمِنَ  رِۡجٗز� َظلَُموا ْ  بَِما ٱلسَّ ھای خداوندی آنکه در  و از جمله عذاب ﴾َ�ۡفُسُقونَ  َ�نُوا
 ھا از مرض (وبا) مردند. نفر آنیک قسمتی از روز، بیست وچھار ھزار 

 

                                                                                                                        



 ٢٠٩   ریتفس :]۵۸[ کتاب

٥-  : لَّ جَ زَّ وَ لُهُ عَ وۡ  َءايَةٍ  ِمنۡ  نَنَسخۡ  ۞َما﴿باب: قوْ
َ
تِ  نُنِسَها أ

ۡ
ٓ  ِ�َۡ�ٖ  نَأ وۡ  ّمِۡنَها

َ
ۗ  أ  ﴾ِمۡثلَِهآ

بریم، مگر آنکه چیز  ما هیچ آیۀ را نسخ و یا از یاد نمی﴿]: قول خداوند متعال: ۵باب [
 ﴾بهتری از آن را آوریم

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرُ  قَاَل : قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -١٧١٦ قَْرُؤنَا«: َ�نْهُ  ا�َّ
َ
، أ يَبٌّ

ُ
 أ

قَْضانَا
َ
، َوأ ٌّ ََدعُ  َو�ِنَّا يلَعِ

َ
، قَْولِ  ِمنْ  نل يَبٍّ

ُ
نَّ  َوَذاكَ  أ

َ
َ�يًّا أ

ُ
َدعُ  الَ : َ�ُقوُل  أ

َ
 رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتُهُ  َشيْئًا أ

 ِ ُ  قَاَل  َوقَدْ . »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ   ا�َّ
َ

وۡ  َءايَةٍ  ِمنۡ  نَنَسخۡ  َما﴿: َ�َعاىل
َ
[رواه  ﴾نُنِسَها أ

 ].٤٤٨١ابلخاری: 
تر به  گفت که: عالم سروایت است که گفت: عمر باز ابن عباس -۱۷۱۶

بی
ُ
بی س، و داناتر به حکم و قضاء علیسقراءت قرآن أ

ُ
 ساست، ما چیزھای را از قول أ

ام  شنیده جگوید: من ھیچ چیزی را که از پیامبر خدا  کنیم، حال آنکه او می ترک می
ما ھیچ آیه را نسخ نکرده و یا از یاد ﴿فرماید:  کنم، و خداوند متعال می ترک نمی

 .)١(﴾بریم... نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) (نسخ): در لغت عبارت از ازاله و از بین بردن چیزی است، و نسخ در شریعت عبارت از آن ۱

است که حکمی از احکام شرعی که پیشتر مشروع شده است، به حکم دیگری که بعد از آن 
رده شده، و به آن عمل نشود، مثًال: حکم شریعت در اول ھجرت آن مشروع شده است، از بین ب

بود که در وقت نماز خواندن، باید به طرف بیت المقدس نماز بخوانید، و این حکم مدت شانزده و 
یا ھفده ماه ادامه داشت، بعد از آن نسخ گردید، یعنی: از بین رفت، و مسلمانان ماموریت یافتند 

 نماز بخوانند.که به طرف کعبه مشرفه 
 ساین بود که نسخی در قرآن وجود ندارد، ولی عمر بن خطاب س) در مورد نسخ، مذھب أَبی۲ 

ما ھیچ آیه را «قائل به نسخ بود، و برای اثبات نظر خود استشھاد به این قول خداوند نمود که: 
و یا مثل آن است تر  بریم، مگر آنکه چیز دیگری را که از آن بھتر و مناسب نسخ و یا از یاد نمی

 ».آوریم می

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢١٠

٦-  : لَّ جَ زَّ وَ لُهُ عَ وْ ْ ﴿باب: قَ َذَ  َوقَالُوا ُ  ٱ�َّ �ۗ  ٱ�َّ  ﴾ُسۡبَ�َٰنُهۥ َوَ�ٗ

: ۶باب [ و گفتند: خداوند برای خود فرزند انتخاب نموده ﴿]: قوله عزَّ وجل
 )١(﴾است...

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -١٧١٧ ُ  قَاَل : قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْهَما، ا�َّ : ا�َّ
بَِ� « ُ  يَُ�نْ  َولَمْ  آَدمَ  اْ�نُ  َكذَّ

َ
ُ  يَُ�نْ  َولَمْ  وََشتََمِ�، َذلَِك، هل

َ
ا َذلَِك، هل مَّ

َ
 فََزَ�مَ  إِيَّاَي  تَْ�ِذيبُهُ  فَأ

 ِّ�
َ
قِْدرُ  الَ  �

َ
نْ  أ

َ
ِ�يَدهُ  أ

ُ
ا اَكَن، َكَما أ مَّ

َ
ُ  إِيَّاَي، َشتُْمهُ  َوأ

ُ
، يِل  َ�َقْوهل ٌ نْ  فَُسبَْحاِ�  َودلَ

َ
ذَ  أ ِ

َّ
خت

َ
 َصاِحبَةً  �

وْ 
َ
ا أ ً  ].٤٤٨٢[رواه ابلخاری:  »َودلَ

 روایت است که فرمودند:باز ابن عباس -۱۷۱۷
خداوند گفت که: بنی آدم مرا تکذیب کرد، و این برایش مناسب نبود، و مرا دشنام «

 داد، و این برایش مناسب نبود.
کند او را دوباره به طوری که بود  تکذیب او نسبت به من این است که: گمان می

که گفت: برایم فرزند است، و من از توانم، و دشنامش به من این بود  زنده کرده نمی
 .)٢(نیازم اینکه فرزند و یا ھمسری داشته باشم سخت بی

این آیه کریمه رد بر آن چیزی است که مشرکین و یھود و نصاری عقیده داشتند، عقیده مشرکین  -١
آن بود که مالئکه دختران خدا ھستند، و عقیده یھود آن است که (ُعَزیر) فرزند خدا است، و 

افل از آنکه ذات باری تعالی گویند که (مسیح) فرزند خدا است، غ نصاری که مسیحیان باشند می
 باشد. از این چیزھای که از خواص حوادث است، بری و منزه می

زیرا باری تعالی واجب الوجود، و در ذات خود قدیم است، ھمیشه وجود داشته، و ھمیشه وجود  -٢
خواھد داشت، و چون ھر موجود دیگری نو پیدا است، و شبیه و قرین خداوند نیست، بنابراین 

تواند، و چون ھمسری برای او نیست، پس فرزندی برای او نیست، خداوند  خدا شده نمیھمسر 

ٰ ﴿فرماید:  متعال می َّ�
َ
ُۥ تَُ�ن َولَمۡ  َوَ�ٞ  َ�ُۥ يَُ�ونُ  � َّ�  ۖ یعنی: چگونه ممکن است برایش  ﴾َ�ِٰحبَةٞ

 فرزندی باشد، در حالی که ھمسری برایش نبود.

 

                                                 



 ٢١١   ریتفس :]۵۸[ کتاب

٧-  : لَّ جَ زَّ وَ لُهُ عَ وْ ْ ﴿باب: قَ ُِذوا َقامِ  ِمن َوٱ�َّ �  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  مَّ
 ﴾ ُمَصّ�ٗ

: ۷باب [  ﴾مقام ابراهیم را جایگاه نماز قرار دهید﴿]: قول خداوند عزَّ وجلَّ

�ٍَس ريَِضَ  َ�نْ  -١٧١٨
َ
ُ  أ ُ  ُ�َمُر ريَِضَ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ َ  َواَ�ْقُت «: َ�نْهُ  ا�َّ  ثََالٍث، يِف  ا�َّ

وْ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا: قُلُْت  ثََالٍث، يِف  َر�ِّ  َواَ�َقِ�  أ َْذَت  لَوِ  ا�َّ ، إِبَْراِهيمَ  َمَقامَ  اختَّ  يَا: َوقُلُْت  ُمَص�ًّ

، رَُسوَل  ِ َمْرَت  فَلَوْ  َوالَفاِجُر، الرَبُّ  َعلَيَْك  يَْدُخُل  ا�َّ
َ
َهاِت  أ مَّ

ُ
نَْزَل  بِاحِلَجاِب، الُمْؤِمنِ�َ  أ

َ
ُ  فَأ  ا�َّ

 فََدَخلُْت  �َِسائِِه، َ�ْعَض  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ُمَعاَ�بَةُ  َوَ�لََغِ� : قَاَل  احلَِجاِب، آيَةَ 
، وْ  اْ�تََهينُْتَّ  إِنِ : قُلُْت  َعلَيِْهنَّ

َ
لَنَّ  أ ُبَدِّ

َ
ُ  يل ُ  ا�َّ

َ
ا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  رَُسوهل ، َخْ�ً  َحىتَّ  ِمنُْ�نَّ

َ�يُْت 
َ
َما ُ�َمُر، يَا: قَالَْت  �َِسائِِه، إِْحَدى أ

َ
ِ  رَُسولِ  يِف  أ  �َِساَءهُ، يَِعُظ  َما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نَْت؟ تَِعَظُهنَّ  َحىتَّ 
َ
نَْزَل  أ

َ
ُ  فَأ ۥٓ  َعَ�ٰ ﴿: ا�َّ ن َطلََّقُ�نَّ  إِن َر�ُُّه

َ
ۥٓ  أ ۡزَ�ًٰجا ُ�ۡبِدَ�ُ

َ
� أ  َخۡ�ٗ

 ].٤٤٨٣[رواه ابلخاری:  ﴾ُمۡسلَِ�ٰتٖ  ّمِنُ�نَّ 
گفت: در سه چیز با پروردگارم  سروایت است که گفت: عمر ساز انس -۱۷۱۸

 ارم با من موافقت نمود.موافقت نمودم، و یا در سه چیز پروردگ
 گفتم: یا رسول الله! اگر مقام را جایگاه نماز قرار دھید.
آیند، اگر امھات مؤمنین را امر  و گفتم: یا رسول الله! مردم نیک و بدی نزد شما می

 به حجاب نماید، و خداوند متعال آیه حجاب را نازل فرمود.
شان برایم رسید، نزد  مسرانبه بعضی از ھ جو گفت: چون خبر سرزنش پیامبر خدا 

رفتم و گفتم: یا به این کارھای خود خاتمه دھید و یا اینکه  جھمسران پیامبر خدا 
 ھای بھتری خواھد داد. خداوند عوض شما برای رسولش زن

باشد] آمدم، برایم گفت: ای  لشان [که ام سلمه تا اینکه نزدیکی از ھمسران
توانند که تو آمدی و  ھمسرانش را نصیحت کرده نمی جعمر! مگر خود پیامبر خدا 

 کنی؟ ھا را نصیحت می آن

 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢١٢

چه بسا که اگر شما را طالق دھد، ﴿و خداوند این آیه کریمه را نازل فرمودند: 
ھای بھتری از شما را برایش ارزانی خواھد داشت، که مسلمان، مؤمن،  پروردگارش زن

 .)١(﴾...دار باشند خدا جو، توبه گار، عابد و روزه

٨-  : لَّ جَ زَّ وَ ولُهُ عَ ْ ﴿باب: قَ ِ  َءاَمنَّا قُولُٓوا ٓ  بِٱ�َّ نزَِل  َوَما
ُ
 ﴾إَِ�َۡنا أ

: ۸باب [ بگوئید که به خدا و به آنچه که بر ما نازل شده است ایمان ﴿]: قوله عزَّ وجلَّ
 ﴾آوردیم

يِب  َ�نْ  -١٧١٩
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ْهُل  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
اِ�يَِّة، اتلَّْوَراةَ  َ�ْقَرُءونَ  الِكتَاِب  أ  بِالِعرْبَ

وَ�َها ُ ْهِل  بِالَعَر�ِيَّةِ  َوُ�َفرسِّ
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  اإلِْسَالِم، ِأل قُوا ال«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  تَُصدِّ

ْهَل 
َ
بُوُهْم، َوال الِكتَاِب  أ ِ  َءاَمنَّا﴿: َوقُولُوا تَُ�ذِّ ٓ  بِٱ�َّ نزَِل  َوَما

ُ
رواه ابلخاری: [اآليََة  ﴾إَِ�َۡنا أ

٤٤٨٥.[ 
روایت است که گفت: اھل کتاب تورات را به زبان عبرانی  ساز ابوھریره -۱۷۱۹

 کردند. خواندند، و آن را به زبان عربی برای مسلمانان تفسیر می می
بلکه بگوئید:  تاب را نه تصدیق کنید و نه تکذیب،اھل ک«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 .)٢(»به خدا و به آنچه که برای ما فرستاده است ایمان داریم«

، خاص به ھمین سه چیز نیست، بلکه در چیزھای سعمر باید گفت که موافقت وحی با رای -١
دیگری نیز، وحی موافق نظر وی نازل گردیده است، مانند تحریم شراب، نماز نخواندن بر 
منافقان، و قضیه اسیران بدر، و اینکه تخصیص به سه چیز شده است، شاید سببش بیان اھم آن 

 چیزھا باشد.
 یث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حد -٢
اھل کتاب را نه تصدیق کنید و نه تکذیب، بلکه بگوئید: به «فرمودند که:  ج) اینکه پیامبر خدا ۱ 

ھا را به طور  سببش این است که: اگر آن» خدا و به آنچه که برای ما نازل شده است ایمان داریم
تکذیب نمائیم، مطلق تصدیق نمائیم، شاید چیزھای دروغی را ھم بگویند، و اگر به طور مطلق 

 شویم. شاید چیزھای راستی را ھم بگویند، و به این گونه در حرج واقع می
گوید: این حدیث قاعده و قانونی است بر اینکه اگر امری از امور بر ما  می /) امام خطابی۲ 

مشکل شد، در آن امر توقف نمائیم و حکم بر حالل و یا حرام بودن آن نکنیم، و از اینجا است که 
از حکم جمع کردن بین دو خواھر به ملک یمین پرسان شد، گفت: یک آیه آن را  ستی عثمانوق

 

                                                 



 ٢١٣   ریتفس :]۵۸[ کتاب

٩-  : لَّ جَ زَّ وَ ولُهُ عَ ةٗ  َجَعلَۡ�ُٰ�مۡ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿باب: قَ مَّ
ُ
ْ  َوَسٗطا أ َُكونُوا  َ�َ  ُشَهَدآءَ  ّ�ِ

 ﴾ٱ�َّاِس 
: ۹باب [ بر مردمان شاهد و این گونه شما را امت میانه قرار دادیم تا ﴿]: قوله عزَّ وجلَّ
 ﴾باشید

يِب  َ�نْ  -١٧٢٠
َ
ُ  اخلُْدِريِّ ريَِضَ  َسِعيدٍ  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َّيَْك : َ�يَُقوُل  الِقيَاَمِة، يَْومَ  نُوحٌ  يُْدىَع «
َ

، يَا وََسْعَديَْك  بل  َ�َعْم،: َ�يَُقوُل  بَلَّْغَت؟ َهْل : َ�يَُقوُل  رَبِّ
ِتهِ  َ�يَُقاُل  مَّ

ُ
تَانَا َما: َ�يَُقولُونَ  بَلََّغُ�ْم؟ َهْل : ِأل

َ
: َ�يَُقوُل  لََك؟ �َْشَهدُ  َمنْ : َ�يَُقوُل  نَِذيٍر، ِمنْ  أ

دٌ  تُُه، ُ�َمَّ مَّ
ُ
نَّهُ  فَتَْشَهُدونَ  َوأ

َ
ُ قَ  فََذلَِك  ﴾َشِهيٗد�ۗ  َعلَۡيُ�مۡ  ٱلرَُّسوُل  َو�َُ�ونَ ﴿: بَلَّغَ  قَدْ  �

ُ
 َجلَّ  ْوهل

ةٗ  َجَعۡلَ�ُٰ�مۡ  َوَ�َ�ٰلَِك  ﴿: ِذْكُرهُ  مَّ
ُ
ْ  َوَسٗطا أ َُكونُوا  ٱلرَُّسوُل  َو�َُ�ونَ  ٱ�َّاِس  َ�َ  ُشَهَدآءَ  ّ�ِ

 ].٤٤٨٧[رواه ابلخاری:  ﴾َشِهيٗد�ۗ  َعلَۡيُ�مۡ 
در «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوسعید خدری -۱۷۲۰

گوید: پروردگارا! لبیک و سعدیک، برایش  شود، و او می طلب می ÷روز قیامت، نوح
شود که  گوید: بلی، از امت او پرسیده می گوید: آیا رسالت خود را تبلیغ نمودی؟ می می

 »گویند: نه خیر برای ما بیم دھنده نیامده بود آیا [نوح] برای شما تبلیغ کرده بود؟ می
دھد؟  چه کسی برایت شھادت می گوید: ] می÷[خداوند متعال خطاب به نوح

] رسالتش را تبلیغ ÷دھند که [نوح ھا شھادت می و امت او، و آن جگوید: محمد  می
، و این معنی این قول خداوند است ﴾دھد و پیامبر برای شما شھادت می﴿کرده بود، 

 ، تا بر مردم گواه)١(و به این گونه شما را امت میانه روی قرار دادیم﴿فرماید:  که می
 .﴾باشید، و پیامبر بر شما گواه باشد

پرسان شد که اگر کسی نذر کرد که  سحالل و آیه دیگری آن را حرام نموده است، و چون از عمر
روزھای دوشنبه را روزه بگیرد، و روز عید در روز دوشنبه واقع شد، چه باید بکند؟ در جوابش 

از روزه گرفتن روز عید  جاوند امر کرده است که به نذر خود وفا کنید، و پیامبر خدا خد«گفت: 
 ، و جواب قاطعی برای آن شخص نداد.»اند نھی کرده

میانه روی این امت از این جھت است که: نه مثل نصاری در دین خود غلو کردند، و نه مثل یھود  -١
 تقصیر نمودند.

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢١٤

١٠-  : لَّ جَ زَّ وَ ولُهُ عَ ْ  ُ�مَّ ﴿باب: قَ �ِيُضوا
َ
فَاَض  َحۡيُث  ِمنۡ  أ

َ
 ﴾ٱ�َّاُس  أ

: ۱۰باب [  ﴾سپس از آنجا بیائید که مردم آمدند﴿]: قوله عزَّ وجلَّ

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٧٢١  بِالُْمزَْدِلَفِة، يَِقُفونَ  ِدينََها َدانَ  َوَمنْ  قَُر�ٌْش  اَكنَْت «: َ�نَْها ا�َّ
ْونَ  َوَ�نُوا ا بَِعَرفَاٍت، يَِقُفونَ  الَعَرِب  َسائِرُ  َوَ�نَ  احلُْمَس، �َُسمَّ َمرَ  اإلِْسَالمُ  َجاءَ  فَلَمَّ

َ
ُ  أ  نَِبيَّهُ  ا�َّ

نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
يِتَ  أ

ْ
ُ  فََذلَِك  »ِمنَْها يَض يُفِ  ُ�مَّ  بَِها، يَِقَف  ُ�مَّ  َعَرفَاٍت، يَأ

ُ
  قَْوهل

َ
 ُ�مَّ ﴿: َ�َعاىل

 ْ �ِيُضوا
َ
فَاَض  َحۡيُث  ِمنۡ  أ

َ
 ].٤٥٢٠[رواه ابلخاری:  ﴾ٱ�َّاُس  أ

روایت است که گفت: قریش و مردمان دیگری که بر دین  لاز عائشه -۱۷۲۱
ھا به نام (ُحمس) [یعنی: متشددین در  کردند، و این ھا بودند، به مزدلفه وقوف می آن

 کردند. ھا به عرفات وقوف می شدند، و دیگر عرب دین] یاد می
در آنجا و ھنگامی که اسالم آمد، خداوند پیامبر خود را امر کرد که به عرفات بیاید و 

 .)١(جا برگردد وقوف نماید، و باز از ھمان

١١-  : اىلَ ولُهُ تَعَ ن َوِمۡنُهم﴿باب: قَ ٓ  َ�ُقوُل  مَّ ۡ�َيا ِ�  َءاتَِنا َر�ََّنا  ﴾َحَسَنةٗ  ٱ�ُّ

گویند: پروردگارا! برای ما در دنیا نیکی عطا  بعضی از مردم می﴿]: قوله تعالی: ۱۱باب [
 ﴾فرما...

�ٍَس  َ�نْ  -١٧٢٢
َ
ُ  ريَِضَ أ  َر�َّنَا اللَُّهمَّ «: َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  ،َ�نْهُ  ا�َّ

ْ�يَا يِف  آتِنَا  ].٤٥٢٢[رواه ابلخاری:  »انلَّارِ  َعَذاَب  َوقِنَا َحَسنًَة، اآلِخَرةِ  َوِ�  َحَسنًَة، ادلُّ
 آتِنَا َر�َّنَا اللَُّهمَّ «گفتند:  می جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۱۷۲۲

ْ�يَا يِف   .)٢(»انلَّارِ  َعَذاَب  َوقِنَا َحَسنًَة، اآلِخَرةِ  َوِ�  َحَسنًَة، ادلُّ

ج به مزدلفه آن بود که (مزدلفه) از حرم است، و (عرفات) خارج از ھا در وقت ح و سبب وقوف آن -١
 گفتند: ما (اھل الله) ھستیم، و نباید از حرم خدا خارج شویم. ھا می حرم، و آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
عطا فرما، و در ) معنی این آیه کریمه این است که: خدایا پروردگارا ما! برای ما در دنیا نیکی ۱ 

 آخرت برای ما نیکی عطا فرما، و ما را از عذاب آتش محفوظ بدار.

 

                                                 



 ٢١٥   ریتفس :]۵۸[ کتاب

١٢-  : لَّ جَ زَّ وَ ولُهُ عَ ۗ  ٱ�َّاَس  لُونَ  َٔ �َۡ�  َ� ﴿قَ اٗ�ا  ﴾إِۡ�َ

: ۱۲باب [  ﴾خواهند اصرار چیزی نمی از مردم به﴿]: قوله عزَّ وجلَّ

يِب  -١٧٢٣
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ  لَيَْس «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ي الِمْسِك�ُ  ِ
َّ

هُ  اذل ي الِمْسِك�ُ  إِ�ََّما اللُّْقَمتَاِن، َوالَ  اللُّْقَمةُ  َوالَ  َواتلَّْمَرتَاِن، اتلَّْمَرةُ  تَُردُّ ِ
َّ

 اذل
ُف، ُ  َ�ْعِ�  »ِشئْتُمْ  إِنْ  َواقَْرُءوا َ�تََعفَّ

َ
[رواه ابلخاری:  ﴾إِۡ�َاٗ�ا ٱ�َّاَس  لُونَ  َٔ �َۡ�  َ� ﴿: قَْوهل

٤٥٣٩.[ 
مسکین «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۷۲۳

کسی نیست که یک خرما و دو خرما، و یا یک لقمه و دو لقمه او را از سوال کردن باز 
کند، و اگر  داری می ، بلکه مسکین کسی است که از سوال کردن مردم خود)١(دارد می
 .)٢(﴾خواھند از مردم به اصرار چیزی نمی﴿» : خواھید [این آیه را بخوانید] می

مْ  ة آلِ عِ ورَ انَ سُ  رَ

 )٣(سورۀ آل عمران

گوید: این آیه کریمه جامع و دربر گیرنده خیر دنیا و آخرت است، زیرا  می /) امام ابن کثیر۲ 
ھا دنیوی مانند: صحتمندی، رزق واسع، علم نافع، عمل صالح و  (حسنه) در دنیا شامل ھمه خوبی

شود، و (حسنه) در آخرت، شامل نجات از فزع اکبر، آسان گیری در حساب،  گری را میھر خیر دی
باشد، و نجات از دوزخ، عبارت از توفیق به آماده شدن اسباب آن در  و داخل شدن به جنت می

 دنیا است که عبارت از اجتناب محرمات، ترک شبھات، و دوری از گناھان است.
سوال کردن از مردم حاجت خود را برآورده سازد، و حتی چیزھای را تواند با  زیرا چنین کسی می -١

 گردد. بیش از حاجت خود بدست آورد، از این جھت صفت مسکین بودن از وی زائل می
شود که زکات نباید برای گدایان کوچه گرد داده شود، زیرا  از این حدیث این طور فھمیده می -٢

ثابت شود که با وجود گدائی، ھنوز در فقر و مسکنت شوند، مگر آنکه  ھا مسکین گفته نمی آن
 باشند. می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢١٦

١٣-  : لَّ جَ زَّ وَ ولُهُ عَ َۡكَ�ٌٰت  َءاَ�ٰتٞ  ِمۡنهُ ﴿باب: قَ مُّ  ُهنَّ  �ُّ
ُ
َخرُ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  أ

ُ
 َوأ

 ﴾ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ 
: ۱۳باب [ بخشی از قرآن آیاتی است روشن که اساس کتابند، و ﴿]: قوله عزَّ وجلَّ

 ﴾بخشی از آن مبهم است

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٧٢٤ ِ  رَُسوُل  تَالَ : قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ  َهِذهِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ِيٓ  ُهوَ ﴿: اآليَةَ  نَزَل  ٱ�َّ

َ
َۡكَ�ٌٰت  َءاَ�ٰتٞ  ِمۡنهُ  ٱۡلِكَ�َٰب  َعلَۡيَك  أ مُّ  ُهنَّ  �ُّ

ُ
َخرُ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ

ُ
 َوأ

ا ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ  مَّ
َ
ِينَ  فَأ  َوٱبۡتَِغآءَ  ٱۡلفِۡتَنةِ ٱبۡتَِغآءَ  ِمۡنهُ  �ََ�َٰبهَ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  َزۡ�غٞ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  ٱ�َّ

وِ�لِهِۦۖ 
ۡ
ۥٓ  َ�ۡعلَمُ  َوَما تَأ وِ�لَُه

ۡ
ۗ  إِ�َّ  تَأ ُ ِٰسُخونَ  ٱ�َّ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  بِهِۦ َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  ٱۡلعِۡلمِ  ِ�  َوٱل�َّ

 ۗ رُ  َوَما َرّ�َِنا كَّ ٓ إِ  يَذَّ َّ�  ْ ْولُوا
ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَالَْت  ﴾ٱۡ� إَِذا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

يِْت  فَ
َ
 َرأ

ينَ  ِ
َّ

ِِك  ِمنْهُ  �ََشابَهَ  َما يَتَِّبُعونَ  اذل
َ

وئل
ُ
ينَ  فَأ ِ

َّ
ُ  َس�َّ  اذل  ].٤٥٤٧[رواه ابلخاری:  »فَاْحَذُروُهمْ  ا�َّ

این آیت را تالوت  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۷۲۴
او است که این کتاب را بر تو نازل کرد، که بخشی از آن، آیاتی است روشن «نمودند: 

اند، جھت  که اساس کتابند، و بخشی از آن مبھم است، کسانی که از حق منحرف شده
جز خدا کسی تاویل  فتنه انگیزی و تاویالت، به جستجوی مبھمات ھستند، و حال آنکه

گویند: ما به قرآن ایمان آوردیم، ھمه آن از  داند، و راسخان در علم می ھا را نمی آن
جانب پروردگار ما است، و جز مردم فھمیده، دیگران این چیز را درک کرده 

 ».توانند نمی

کند که نام این  ) سورۀ آل عمران به اتفاق علماء مدنی است، و امام قرطبی از نقاش روایت می۱ 
 سوره در تورات (طیبه) است.

) سه ھزار وپنج صد ۳۵۴۲) دو صد آیت، و (۲۰۰) بیست رکوع، و (۲۰) این سورۀ دارای (۲ 
) شش ھزار و ۶۸۸۲) پانزده ھزار وسه صد وبیست وشش حرف، و (۱۵۳۲۶وچھل ودو کلمه، و (

 ھشت صد وھشتاد ودو نقطه است.

 

                                                                                                                        



 ٢١٧   ریتفس :]۵۸[ کتاب

اگر کسانی را دیدی که به جستجوی «فرمودند:  جگفت: پیامبر خدا  لعائشه
ھا یاد کرده است،  اند که خداوند از آن ھا ھمان کسانی متشابھات ھستند، بدان که آن

 .)١(»ھا بپرھیزید ھا را منحرف نامیده است] و از آن [یعنی: آن

١٤-  : لَّ جَ زَّ وَ ولُهُ عَ ِينَ  إِنَّ ﴿باب: قَ ونَ  ٱ�َّ ِ  بَِعۡهدِ  �َۡشَ�ُ يَۡ�ٰنِِهمۡ  ٱ�َّ
َ
 ﴾قَلِيً�  َ�َمٗنا َو�

: ۱۴باب [ های خود را به  به تحقیق کسانی که پیمان الهی و سوگند﴿]: قوله عزَّ وجلَّ
 ﴾فروشند... بهای اندکی می

١٧٢٥- ، ِ�ْ�َ
َ
ِْه اْمَرأ

َ
نَُّه اْختََصَم إيِل

َ
ِْرَزانِ  اَكَ�تَا َعِن ابِْن َ�بّاس ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما �  َ�يٍْت  يِف  ختَ

وْ 
َ
نِْفذَ  َوقَدْ  إِْحَداُهَما فََخرََجْت  احلُْجَرِة، يِف  أ

ُ
َها، يِف  بِإِْشىَف  أ ْخَرى، ىلَعَ  فَادََّعْت  َكفِّ

ُ
  فَُرفِعَ  األ

َ
 إىِل

شود عبارت از آیاتی است که معنایش ظاھر نیست، و  آیات مبھم که به نام (متشابھات) یاد می -١
ھا است،  وجود ندارد، مانند: حروفی که در اوائل بعضی از سوره قرینه برای معرفت معنای آن

ھا اطالق دست، و یا چشم، و یا  ھمچون: (ق)، (ص)، (حم)، (الم) و غیره، و مانند: آیاتی که در آن
رو و امثال این چیزھا برای خداوند متعال گردیده است، در مورد (متشابھات) دو مذھب مشھور 

گویند: معنی حقیقی این آیات را جز خود خداوند متعال کس  : که میوجود دارد: اول: متوقفین
فرماید:  شان این قول خداوند متعال است که در مورد متشابھات می داند، و دلیل دیگری نمی

ۥٓ  َ�ۡعلَمُ  َوَما﴿ وِ�لَُه
ۡ
ۗ  إِ�َّ  تَأ ُ ِٰسُخونَ  ٱ�َّ ٞ  بِهِۦ َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  ٱۡلعِۡلمِ  ِ�  َوٱل�َّ ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّ ، یعنی: ﴾َرّ�ِنَا

گویند: ما به متشابه  داند، و علمای راسخ در علم می تاویل متشابه را جز خدا کس دیگری نمی
 از نزد پروردگار ما است. –چه متشابه و چه غیر متشابه  –ایمان داریم، ھمه 

مانعی نیست که  دانیم، ولی گویند: گرچه معنی حقیقی چنین آیاتی را نمی دوم: مؤولین که می 
آن را به اساس کالم عرب، و اصطالحات این قوم در کنایه، و مجاز، و استعاره، توجیه و تاویل 
نمائیم، مثًال: بگوئیم که مراد از (دست): قوت و قدرت، و مراد از (چشم): احاطت و رعایت، و مراد 

در مورد متشابھات  شان ھمان قول خداوند متعال است که از (رو): نفوذ و ذات است، و دلیل

ۥٓ  َ�ۡعلَمُ  َوَما﴿فرماید:  می وِ�لَُه
ۡ
ۗ  إِ�َّ  تَأ ُ ِٰسُخونَ  ٱ�َّ ٞ  بِهِۦ َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  ٱۡلعِۡلمِ  ِ�  َوٱل�َّ ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّ ، ﴾َرّ�ِنَا

توقف  ﴾ٱۡلعِۡلمِ  ِ� ﴿کنند، بلکه بر  منتھی این گروه بر لفظ جالله یعنی: لفظ (الله) توقف نمی
شود که: معنی متشابھات را جز خدا و راسخین  نمایند، و در این صورت معنی آیت چنین می می

دانند. و شکی  داند، یعنی: راسخین در علم ھم معانی این آیات را می در علم کس دیگری نمی
نیست که این توجیه اخیر تکلف آور، و دور از سیاق آیت است، و عالوه بر آن اگر معنی چنان 

گویند: فرق چندانی بین آیات محکمات و بین متشابھات باقی  باشد که این گروه دوم می
 ماند، والله تعالی أعلم. نمی

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢١٨

ِ  رَُسوُل  قَاَل : َ�بَّاٍس  اْ�نُ  َ�َقاَل  َ�بَّاٍس، ابِْن   انلَّاُس  ُ�ْعَطى لَوْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْمَوالُُهمْ  قَْومٍ  ِدَماءُ  ذَلَهَب  ْعَواُهمْ بِدَ 

َ
ُروَها ،»َوأ ِ  َذكِّ ِينَ  إِنَّ ﴿: َعلَيَْها َواقَْرُءوا بِا�َّ ونَ  ٱ�َّ  �َۡشَ�ُ

يَۡ�ٰنِِهمۡ  بَِعۡهدِ 
َ
ِ َو� ُروَها ﴾قَلِيً�  َ�َمٗنا ٱ�َّ فَْت، فََذكَّ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : َ�بَّاٍس  اْ�نُ  َ�َقاَل  فَاْ�رَتَ

ىَع  ىلَعَ  ايلَِم�ُ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ   ].٤٥٥٢[رواه ابلخاری:  »َعلَيْهِ  الُمدَّ
روایت است که دو زن در نزدش اقامه دعوی کردند،  باز ابن عباس -۱۷۲۵

ھا در  کردند، روزی یکی از آن پینه دوزی می –یا در یک غرفه  –این دو زن در یک خانه 
حالی که درفش دستش را سوراخ کرده بود، از خانه برآمد، و ادعا کرد که آن زن دیگر 

 رسید. بشان به ابن عباس دستش را مجروح ساخته است، موضوع
شان داده  اگر برای مردم به دعوای«فرمودند:  جگفت: پیامبر خدا  بابن عباس

، سوگند خوردن به خدا را به یاد »رود ھای مردم و اموال مردم از بین می شود، خون
کسانی که پیمان الھی و «[زن مدعی علیھا] دھید، و این آیت را برایش بخوانید: 

 ،»سوگندھای خود را به بھای اندکی بفروشند...
گفت:  بیادش دادند، و او اعتراف کرد، و ابن عباسھا [عذاب] خدا را ب آن

قسم برکسی است که دعوی بر علیه او اقامه گردیده «فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)١(»است

١٥-  : لَّ جَ زَّ وَ ولُهُ عَ ْ  قَدۡ  ٱ�َّاَس  إِنَّ ﴿باب: قَ  اآلية ﴾لَُ�مۡ  َ�َُعوا

: ۱۵باب [  ﴾اند... جمع شدهبه تحقیق مردمان بر ضد شما ﴿]: قوله عزَّ وجلَّ

ُ  َحْسبُنَا ،ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَماَ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -١٧٢٦  َعلَيْهِ  إِبَْراِهيمُ  قَالََها« الَوِ�يُل، َونِْعمَ  ا�َّ
َالمُ  يِقَ  ِح�َ  السَّ

ْ
ل
ُ
دٌ  َوقَالََها انلَّاِر، يِف  أ  قَدۡ  ٱ�َّاَس  إِنَّ ﴿: قَالُوا ِح�َ  »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ُ�َمَّ

و این در صورتی است که (مدعی علیه) دلیلی برای دفع دعوی از خود نداشته باشد، و گاھی  -١
چه  قسامت، چنانگردد، مانند موضوع  شود که سوگند در حاالت خاصی متوجه خود مدعی می می

که گاھی سوگند متوجه (مدعی) و (مدعی علیه) ھر دو گردد، و این در صورتی است که ھر کدام 
توان در کتب فقه  از جانبین من وجه (مدعی) و من وجه (مدعی علیه) باشد، و تفصیل آن را می

 مطالعه نمود.

 

                                                 



 ٢١٩   ریتفس :]۵۸[ کتاب

 ْ ْ  إِيَ�ٰٗنا فََزاَدُهمۡ  فَٱۡخَشوُۡهمۡ  لَُ�مۡ  َ�َُعوا ُ  َحۡسبَُنا َوقَالُوا [رواه ابلخاری:  ﴾ٱلَۡو�ِيُل  َونِۡعمَ  ٱ�َّ
٤٥٦٣.[ 

ُ  َحۡسبَُنا﴿روایت است که گفت:  باز ابن عباس -۱۷۲۶ این  ﴾ٱلَۡو�ِيُل  َونِۡعمَ  ٱ�َّ
این  جنداخته شد، تالوت کرد، و پیامبر خدا ھنگامی که در آتش ا ÷[آیه] را ابراھیم

مردم برای نبرد با شما «شان گفتند که:  آیت را وقتی تالوت کردند که [منافقین] برای
ھا را زیادتر ساخت، و گفتند: خداوند  ھا بترسید، و این چیز ایمان آن اند، از آن گرد آمده

 .)١(»برای ما بسنده، و بھترین حامی است

زیرا وی وقتی که از جنگ (احد) کسی که آمادگی نبرد با مسلمانان را گرفته بود ابوسفیان بود،  -١
 جخواھی موعد ما در سال آینده منطقه (بدر) باشد، پیامبر خدا  برگشت گفت: یا محمد! اگر می

، چون سال آینده شد با اھل مکه بیرون شد تا به (مر الظھران) رسید، در »شاء الله إن«فرمودند: 
ردد، و برای ُنَعیم بن مسعود که به آنجا خداوند ترس را در دلش انداخت، و تصمیم گرفت که برگ

عمره آمده بود گفت: اگر توانستی که مسلمانان را از جنگ کردن با ما برحذر داری، برایت ده 
اند،  دھم، چون ُنَعیم از مکه بیرون شد، دید که مسلمانان آمادگی جنگ را گرفته شتر بخشش می

مام قبائل عرب را بر علیه شما گسیل ھا را از رفتن به جنگ ترسانید و گفت که ابوسفیان ت آن
داشته است، ولی این سخنش نه تنھا آنکه مسلمانان را در ھراس نینداخت، بلکه سبب ھرچه 

 ھا بر جھاد گردید. بیشتر قوت ایمانی و تصمیم آن
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١٦-  : لَّ جَ زَّ وَ ولُهُ عَ ِينَ  ِمنَ  َولَتَۡسَمُعنَّ ﴿باب: قَ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
 َوِمنَ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ِمن ٱۡلِكَ�َٰب  أ

ِينَ  ُ�ٓواْ  ٱ�َّ َ�ۡ
َ
ٗذى أ

َ
 ﴾َكثِٗ��ۚ  أ

: ]: قوله ١٦باب [ و از زبان اهل کتاب و مشرکان آزار فراوان خواهید ﴿عزَّ وجلَّ
 )١(﴾شنید

َساَمةَ َ�ْن  -١٧٢٧
ُ
ُ  ريَِضَ  َز�ْدٍ  ْ�نَ  أ نَّ : َ�نُْهَما ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َر�َِب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

رَْدَف  فََدِكيٍَّة، قَِطيَفةٍ  ىلَعَ  مِحَارٍ  ىلَعَ 
َ
َساَمةَ  َوأ

ُ
 بَِ�  يِف  ُ�بَاَدةَ  ْ�نَ  َسْعدَ  َ�ُعودُ  َوَراَءهُ  َز�ْدٍ  ْ�نَ  أ

ِ  َ�بْدُ  ِ�يهِ  بَِمْجِلٍس  َمرَّ  َحىتَّ : قَاَل  بَْدٍر، َوْ�َعةِ  َ�بَْل  اخلَْزَرِج  بِْن  احلَارِِث  يَبٍّ  ْ�نُ  ا�َّ
ُ
 َسلُوَل  اْ�نُ  أ

نْ  َ�بَْل  َوَذلَِك 
َ
ِ  َ�بْدُ  �ُْسِلمَ  أ ، �ْنُ  ا�َّ يَبٍّ

ُ
إَِذا أ

ْخَالٌط  الَمْجِلِس  يِف  فَ
َ
ِ��َ  الُمْسِلِم�َ  ِمنَ  أ  َوالُمرْشِ

ْوثَانِ  َ�بََدةِ 
َ
ِ  َ�بْدُ  الَمْجِلِس  َوِ�  َوالُمْسِلِمَ�، َوايلَُهودِ  األ ا َرَواَحةَ  ْ�نُ  ا�َّ  َغِشيَِت  فَلَمَّ
ابَِّة، َعَجاَجةُ  الَمْجِلَس  ِ  َ�بْدُ  مَخَّرَ  ادلَّ يَبٍّ  ْ�نُ  ا�َّ

ُ
ْ�َفهُ  أ

َ
وا الَ : قَاَل  ُ�مَّ  بِرَِدائِِه، أ ُ  فََسلَّمَ  َعلَيْنَا، ُ�َغربِّ

ِ  رَُسوُل  َل  َوَ�َف  ُ�مَّ  َعلَيِْهْم، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ   فََداَعُهمْ  َ�َ�َ
َ

، إِىل ِ   ا�َّ
َ
 َعلَيِْهمُ  َوقََرأ

ِ  َ�بْدُ  َ�َقاَل  الُقْرآَن، يَبٍّ  ْ�نُ  ا�َّ
ُ
َها: َسلُوَل  اْ�نُ  أ ُّ�

َ
ْحَسنَ  الَ  إِنَّهُ  الَمرْءُ  �

َ
ا أ ا اَكنَ  إِنْ  َ�ُقوُل، ِممَّ  َحقًّ

  ارِْجعْ  َ�ِْلِسنَا، يِف  بِهِ  تُؤِْذنَا فَالَ 
َ

ِ  َ�بْدُ  َ�َقاَل  َعلَيِْه، فَاقُْصْص  َجاَءكَ  َ�َمنْ  رَْحِلَك  إِىل  ْ�نُ  ا�َّ
ِ  رَُسوَل  يَا بََ� : َرَواَحةَ  ِبُّ  فَإِنَّا َ�َالِِسنَا، يِف  بِهِ  فَاْغَشنَا ا�َّ

ُ
 الُمْسِلُمونَ  فَاْستَبَّ  َذلَِك، �

ُ�ونَ  ُضُهمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  يََزلِ  فَلَمْ  يَتَثَاَوُروَن، اَكُدوا َحىتَّ  َوايلَُهوُد، َوالُمرْشِ  ُ�َفِّ
تَهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َرِ�َب  ُ�مَّ  َسَكنُوا، َحىتَّ   بِْن  َسْعدِ  ىلَعَ  َدَخَل  َحىتَّ  فََسارَ  َدا�َّ

ُ  َ�َقاَل  ُ�بَاَدَة،
َ

لَمْ  َسْعدُ  يَا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  هل
َ
بُو قَاَل  َما �َْسَمعْ  أ

َ
 يُِر�دُ  - ُحبَاٍب؟ أ

ِ  َ�بْدَ  يَبٍّ  ْ�نَ  ا�َّ
ُ
، رَُسوَل  يَا: ُ�بَاَدةَ  ْ�نُ  َسْعدُ  قَاَل  ،»َوَ�َذا َكَذا: قَاَل  - أ ِ  َواْصَفحْ  َ�نْهُ  اْ�ُف  ا�َّ

اسباب النزول) تالیف امام ابوحسن نیشاپوری به نقل از کعب بن مالک آمده است که: (در کتاب  -١
کرد، و کفار قریش را  را ھجو می جشرف یھودی شاعر بود، و در شعر خود، پیامبر خدا کعب بن أ

به مدینه آمدند، اصناف مختلفی  جنمود، و ھنگامی که پیامبر خدا  بر علیه مسلمانان تحریک می
خواستند تا ھمگان را  جاز مسلمانان و مشرکین و یھود، در آنجا سکونت داشتند، و پیامبر خدا 

و مسلمانان پرداختند، و خداوند متعال  جازند، ولی مشرکین و یھود به اذیت پیامبر خدا اصالح س
ھا از صبر و بردباری کار بگیرد، و این آیه کریمه نازل  به پیامبر خود امر کرد که در مقابل اذیت آن

 ».و حتمًا از اھل کتاب و از مشرکین آزار فراوان خواھید شنید«گردید که: 
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ي َ�نُْه، ِ
َّ

نَْزَل  فََواذل
َ
ُ  َجاءَ  لََقدْ  الِكتَاَب  َعلَيَْك  أ ي بِاحلَقِّ  ا�َّ ِ

َّ
نَْزَل  اذل

َ
ْهُل  اْصَطلَحَ  لََقدِ  َعلَيَْك، أ

َ
 أ

ةِ  َهِذهِ  نْ  ىلَعَ  ابُلَحْ�َ
َ
بُوهُ  ُ�تَوُِّجوهُ  أ ا بِالِعَصابَِة، َ�يَُعصِّ ىَب  فَلَمَّ

َ
ُ  أ ي بِاحلَقِّ  َذلَِك  ا�َّ ِ

َّ
ْ�َطاكَ  اذل

َ
ُ  أ  ا�َّ

َق  يَْت، َما بِهِ  َ�َعَل  فََذلَِك  بَِذلَِك، رَشِ
َ
ِ  رَُسوُل  َ�نْهُ  َ�َعَفا َرأ  انلَّيِبُّ  َوَ�نَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْصَحابُهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
ِ�َ�، َعِن  َ�ْعُفونَ  َوأ ْهِل  الُمرْشِ

َ
َمَرُهمُ  َكَما الِكتَاِب، َوأ

َ
، أ ُ  ا�َّ

ونَ  َذى، ىلَعَ  َوَ�ْصرِبُ
َ
ُ  قَاَل  األ ِينَ  ِمنَ  َولَتَۡسَمُعنَّ ﴿: وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ وتُواْ  ٱ�َّ

ُ
 ِمن ٱۡلِكَ�َٰب  أ

ِينَ  َوِمنَ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ُ�ٓواْ  ٱ�َّ َ�ۡ
َ
ٗذى أ

َ
ُ  َوقَاَل  اآليََة، ﴾َكثِٗ��ۚ  أ ۡهِل  َودَّ ﴿ :ا�َّ

َ
 ٱۡلِكَ�ٰبِ َكثِ�ٞ ّمِۡن أ

نُفِسِهم
َ
اًرا َحَسٗدا ّمِۡن ِعنِد أ   ﴾لَۡو يَُردُّونَُ�م ّمِۢن َ�ۡعِد إِيَ�ٰنُِ�ۡم ُكفَّ

َ
 َوَ�نَ  اآليَِة، آِخرِ  إىِل

ُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  وَّ
َ
َمَرهُ  َما الَعْفوَ  َ�تَأ

َ
ُ  أ ِذنَ  َحىتَّ  بِِه، ا�َّ

َ
ُ  أ ا ِ�يِهْم، ا�َّ  َغَزا فَلَمَّ

ِ  ُسوُل رَ  ُ  َ�َقتََل  بَْدًرا، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ارِ  َصنَاِديدَ  بِهِ  ا�َّ يَبٍّ  اْ�نُ  قَاَل  قَُر�ٍْش، ُكفَّ
ُ
 اْ�نُ  أ

ِ��َ  ِمنَ  َمَعهُ  َوَمنْ  َسلُوَل  ْوثَانِ  َوَ�بََدةِ  الُمرْشِ
َ
ْمرٌ  َهَذا: األ

َ
َه، قَدْ  أ  اهللاُ  َص�َّ  الرَُّسوَل  َ�بَاَ�ُعوا تَوَجَّ

ْسلَُموا  اإلِْسَالمِ  ىلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
 ].٤٥٦٦[رواه ابلخاری: فَأ

بر  پیش از جنگ بدر، جروایت است که پیامبر خدا  باز اسامه بن زید -۱۷۲۷
خری که بر آن ُجل غلیظی [که ساخت قریه فدک بود] انداخته شده بود، سوار شدند، و 

در قبیله  سردند، و به عیادت سعد بن عبادهاسامه بن زید را پشت سر خود سوار ک
 حارث بن َخزَرج رفتند.

ھا  تا به مجلسی رسیدند که عبدالله بن أبی بن سلول [رئیس منافقان] در میان آن
بود، و این واقعه پیش از مسلمان شدن عبدالله بن أبی بود، [یعنی: پیش از اظھار اسالم 

شده بود] و در این مجلس مردمی از این منافق بود، ورنه او ھیچ وقت مسلمان ن
پرست و یھود اشتراک داشتند، و در آن مجلس عبدالله بن  مسلمانان، مشرکان، بت

 نیز حضور داشت. سَرَواحه
اش را  ھا رسید، عبدالله بن أبی بینی چون گرد و غبار [راه رفتن] خر به مجلس آن

ھا سالم دادند، و  بر آن جخدا با چادرش گرفت و گفت: ما را غبار آلود نکنید، و پیامبر 
ھا قرآن  ھا را به سوی خدا دعوت کردند و برای آن توقف نمودند، و پیاده شدند، و آن

 تالوت نمودند.
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گوئی حق باشد، بھتر  عبدالله بن أبی بن سلول گفت: ای مرد! اگر چیزی را که می
گردی، اگر کسی ات بر از آن چیزی نیست که ما را در مجالس ما اذیت نکنی و به خانه

 نزدت آمد، این چیزھا را برایش قصه کنی.
یزھا را در مجالس ما عبدالله بن َرَواحه گفت: نه خیر، بلکه یا رسول الله! این چ

 زیرا ما این چیزھا را دوست داریم. مطرح نمائید،
و مسلمانان [از یک طرف] و مشرکان و یھود [از طرف دیگر] یکدیگر را دشنام دادند 

به  جو به باد حمله گرفتند، تا جایی که نزدیک بود به جان ھم بیفتند، و پیامبر خدا 
 ھا تا جایی ادامه دادند که [باالخره] خاموش شدند. آرام ساختن آن

شدند و رفتند تا آنکه نزد سعد بن مرکب خود را سوار  جبعد از آن پیامبر خدا 
 –ای سعد! مگر نشنیدی که ابو حباب «برایش گفتند:  جرسیدند، پیامبر خدا  سعباده

 ».چه گفت؟ او چنین و چنان گفت -یعنی: عبدالله بن أبی [منافق] 
سعد بن عباده گفت: یا رسول الله! از وی عفو کنید و گذشت نمائید، سوگند به 

شما نازل کرده است، آنچه را که خداوند بر شما نازل نموده است  ذاتی که قرآن را بر
اتفاق کرده بودند که حق و یقین است، و مردم این منطقه [یعنی: مردم مدینه منوره] 

تاج را بر سر این [منافق] بگذارند، و دستار رئاست را بر سر وی ببندند، ولی چون خدا 
رئاست] او را نخواست، این شخص به غصه به سبب آنکه حق را بر شما نازل ساخت، و [

 افتاد، و کاری کرد که مشاھده نمودید.
شان به قرار امر خدا  و صحابه جاز وی عفو نمودند، و پیامبر خدا  جو پیامبر خدا 

نمودند،  ھا صبر می کردند، و در مقابل آزار و اذیت آن عزوجل از مشرکین و کفار عفو می
 ھا جھاد کنند. ازه داد که با آنشان اج تا اینکه خداوند برای

به غزوه بدر رفتند، و خدا به واسطه ایشان سرکردگان  جو ھنگامی که پیامبر خدا 
بی ابن سلول و ھمراھانش که از مشرکان و بت

ُ
پرستان  کفار قریش را کشت، ابن أ

بر  جبودند، باخود گفتند: این کار دیگر انتشار یافته است، و آمدند و با پیامبر خدا 
 اسالم بیعت نموده و [به ظاھر] مسلمان شدند.
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١٧-  : لَّ جَ زَّ وَ ولُهُ عَ ِينَ  َ�َۡسَ�َّ  َ� ﴿باب: قَ ٓ  َ�ۡفَرُحونَ  ٱ�َّ ْ  بَِما تَوا
َ
�﴾ 

:۱۷باب [  ﴾شوند گمان مبر آنان که از کردارشان شاد می﴿]: قوله عزَّ وجلَّ

يِب  َ�نْ  -١٧٢٨
َ
ُ  ريَِضَ  اخلُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ نَّ «: َ�نْهُ  ا�َّ

َ
  أ

ً
 رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  الُمنَافِِق�َ  ِمنَ  رَِجاال

 ِ ِ  رَُسوُل  َخَرجَ  إَِذا اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ

َلَُّفوا الَغْزوِ  إِىل  ختَ
ِ  رَُسولِ  ِخَالَف  بَِمْقَعِدِهمْ  َوفَرُِحوا َ�نُْه، إَِذا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِ  رَُسوُل  قَِدمَ  فَ  َص�َّ  ا�َّ
ِْه، اْ�تََذُروا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ 

َ
َحبُّوا وََحلَُفوا إيِل

َ
نْ  َوأ

َ
لَْت  ،»َ�ْفَعلُوا لَمْ  بَِما ُ�َْمُدوا أ َ�َ�َ :﴿ �َ 

ِينَ  َ�َۡسَ�َّ  ٓ  َ�ۡفرَُحونَ  ٱ�َّ ْ  بَِما تَوا
َ
�ُِحبُّونَ  � ن وَّ

َ
ْ  أ ْ  لَمۡ  بَِما ُ�َۡمُدوا [رواه اآليََة  ﴾َ�ۡفَعلُوا

 ].٤٥٦٧ابلخاری: 
روایت است که گفت: مردمی از منافقان در زمان  ساز ابوسعید خدری -۱۷۲۸

ھا از رفتن  رفتند، آن به جھاد می جوجود داشتند که چون پیامبر خدا  جپیامبر خدا 
خوشحال  جکردند، و از نرفتن خود با پیامبر خدا  داری می به جھاد با ایشان خود

ھا عذر خواھی کرده و سوگند  گشتند این از جھاد برمی جبودند، و چون پیامبر خدا 
خوردند [که از فتح و نصرتی که نصیب شما شده است، خورسندیم]، و در عین حال  می

 توقع داشتند که از نرفتن به جھاد مورد ستایش نیز قرار گیرند.
گمان مبر آنان از کردارشان شادمان ﴿گردید: ھا نازل  ین آیه کریمه درباره آنو ا

 .)١(﴾اند ستایش شوند شوند، و دوست دارند به کارھای که نکرده می

، بَِما فَِرحَ  اْمِرئٍ  لُكُّ  اَكنَ  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما وقد قيل هل: لَنِئْ  -١٧٢٩ وِ�َ
ُ
 أ

َحبَّ 
َ
نْ  َوأ

َ
بًا، َ�ْفَعْل  لَمْ  بَِما ُ�َْمدَ  أ َ�نَّ  ُمَعذَّ َُعذَّ مْجَُعوَن، نلَ

َ
 َولَِهِذهِ  لَُ�مْ  َوَما: َ�بَّاٍس  اْ�نُ  َ�َقاَل  أ

لَُهمْ  َ�ُهودَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َداَع  إِ�ََّما«
َ
ءٍ  َ�نْ  فََسأ وهُ  إِيَّاُه، فََكتَُموهُ  يَشْ ْخرَبُ

َ
 بَِغْ�ِهِ  َوأ

یه عام نیست، یعنی: این طور نیست که اگر کسی به سبب کاری که انجام نداده است، حکم این آ -١
مورد مدح قرار گرفت و خوشحال شد، برایش عذاب دردناکی باشد، بلکه این آیه خاص برای این 

کردند، در  عمل منافقین و یھود بود، زیرا بر عالوه از آنکه از رفتن به جھاد قصدًا خود داری می
چنین توقع داشتند که از نرفتن خود، مورد ستایش نیز قرار بگیرند، و با آن ھم نباید عین حال 

انسان از کاری که انجام نداده است، توقع آن را داشته باشد که مورد ستایش قرار گیرد، و یا آنکه 
 برایش مزدی داده شود.
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َرْوهُ 
َ
نْ  فَأ

َ
ِْه، اْستَْحَمُدوا قَدِ  أ

َ
وهُ  بَِما إيِل ْخرَبُ

َ
لَُهْم، ِ�يَما َ�نْهُ  أ

َ
وتُوا بَِما َوفَرُِحوا َسأ

ُ
 »ِكتَْمانِِهمْ  ِمنْ  أ

 ].٤٥٦٨[رواه ابلخاری: 
روایت است که چون از وی پرسیده شد که: [اگر بنا به  باز ابن عباس -۱۷۲۹

باشد کسی که به سبب آنچه که انجام داده است خوشحال ظاھر آیه گذشته] قرار 
شود، و توقع داشته باشد که در مقابل چیزی که انجام نداده است ستایش گردد، مورد 

 تعذیب قرار گیرد، یقینًا ھمه ما تعذیب خواھیم شد.
یھود را  جگفت: شما کجا و معنی این آیت کجا؟ پیامبر خدا  بابن عباس

ھا  از آن جھا پرسان کردند، [چیزی را که پیامبر خدا  زی از آنطلبیدند و درباره چی
ھا حقیقت را کتمان نمودند، و چیز دیگری  شان در تورات بود]، آن پرسیده بودند، صفت

وانمود کردند که  جگفتند، و در عین حال طوری برای پیامبر خدا  جبرای پیامبر خدا 
اند، و از اینکه معنی حقیقی را  گرفتهگویا از این جواب غلط خود، مورد ستایش قرار 

 کتمان کرده بودند، خوشحال بودند.

اءِ  ة النِّسِ ورَ  سُ

 )١(سورۀ نساء

 از مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

َ  ۞إِنَّ ﴿مدنی است، به جز این آیه کریمه که: ) سوره نساء به اتفاق علماء ۱  ُمرُُ�مۡ  ٱ�َّ
ۡ
ن يَأ

َ
ْ  أ وا  تَُؤدُّ

َ�َٰ�ٰتِ 
َ
ۡهلَِها إَِ�ٰٓ  ٱۡ�

َ
 که درباره عثمان بن ابی طلحه در مکه نازل گردید. ﴾أ

) یک صد وھفتاد وھفت آیت، و ۱۷۷) بیست وچھار رکوع، و (۲۴) این سورۀ مبارکه، دارای (۲ 
) شانزده ھزار وشش صد وشصت وھفت ۱۶۶۶۷ھفت صد وبیست کلمه، و () دو ھزار و۲۷۲۰(

 ) ھفت ھزار وچھار صد وده نقطه است.۷۴۱۰حرف، و (
) یک جانب از جوانب اعجازی قرآن کریم در این سورۀ آنکه: در سه آیت از آیات این سورۀ که ۳ 

نجانیده شده است، و ) باشد، یک علم کامل که علم (میراث) باشد، گ۱۷۶)، و (۱۲)، و (۱۱آیه (
دانند (میراث) حاالت بسیار متعدد و گوناگونی دارد که از صدھا حالت  طوری که ھمگان می

گذرد، ولی با آن ھم قرآن کریم با اعجاز خود توانسته است این ھمه حاالت و اشکال را تنھا در  می
نان و غیر مسلمانان در یک ونیم صفحه خود بگنجاند، و اگر فقھاء و قانون دانان جھان، از مسلما

 

                                                 



 ٢٢٥   ریتفس :]۵۸[ کتاب

١٨-  : اىلَ وله تَعَ �َّ  ِخۡفُتمۡ  �نۡ ﴿باب: قَ
َ
�  ْ  ﴾ٱۡ�ََ�َٰ�  ِ�  ُ�ۡقِسُطوا

: ۱۸باب [ ترسیدید که درباره یتیمان عدالت کرده  و اگر می﴿]: قوله عزَّ وجلَّ
 ﴾توانید... نمی

ا ُعْرَوةٌ  -١٧٣٠
َ
هل

َ
نَّها َسأ

َ
ِ  قَْولِ  َ�نْ َ�ْن اع�َِشَة ريَِضَ اُهللا َ�نَْها �   ا�َّ

َ
�َّ  ِخۡفُتمۡ  �نۡ ﴿: َ�َعاىل

َ
� 

 ْ ْخيِت، اْ�نَ  يَا: َ�َقالَْت  ﴾ٱۡ�ََ�َٰ�  ِ�  ُ�ۡقِسُطوا
ُ
ُ�هُ  َويِلَِّها، َحْجرِ  يِف  تَُ�ونُ  ايلَتِيَمةُ  َهِذهِ  أ  يِف  �رَْشَ

، �دُ  ومََجَالَُها، َمالَُها َو�ُْعِجبُهُ  َماهِلِ نْ  َويِلَُّها َ�ُ�ِ
َ
وََّجَها أ نْ  بَِغْ�ِ  َ�زَتَ

َ
 َ�يُْعِطيََها َصَداقَِها، يِف  ُ�ْقِسَط  أ

نْ  َ�نْ  َ�نُُهوا َ�ْ�ُُه، ُ�ْعِطيَها َما ِمثَْل 
َ
  َ�نِْكُحوُهنَّ  أ

َّ
نْ  إِال

َ
، ُ�ْقِسُطوا أ ىلْعَ  لَُهنَّ  َوَ�بْلُُغوا لَُهنَّ

َ
 أ

َداِق، يِف  ُسنَِّتِهنَّ  ِمُروا الصَّ
ُ
نْ  فَأ

َ
، النَِّساءِ  ِمنَ  لَُهمْ  َطاَب  َما َ�نِْكُحوا أ  قَالَْت : ُعْرَوةُ  قَاَل  ِسَواُهنَّ

ِ  رَُسوَل  اْستَْفتَْوا« انلَّاَس  َو�ِنَّ : اَع�َِشةُ  نَْزَل  اآليَِة، َهِذهِ  َ�ْعدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ُ  فَأ : ا�َّ

ِ  َوقَْوُل : اَع�َِشةُ  قَالَْت  ،»﴾ٱلّنَِسآءِ  ِ�  َو�َۡسَتۡفُتونََك ﴿   ا�َّ
َ

ْخَرى آيَةٍ  يِف  َ�َعاىل
ُ
ن َوتَرَۡ�ُبونَ ﴿: أ

َ
 أ

َحِدُ�مْ  َرْ�بَةُ : ﴾تَنِكُحوُهنَّ 
َ
 اَ�نُُهو: قَالَْت  َواجلََماِل، الَمالِ  قَِليلَةَ  تَُ�ونُ  ِح�َ  يَتِيَمتِِه، َ�نْ  أ

نْ 
َ
  النَِّساءِ  َ�تَاَ�  يِف  ومََجَاهِلِ  َماهِلِ  يِف  رَِغبُوا َمنْ  َ�نْ  َ�نِْكُحوا أ

َّ
ْجِل  ِمنْ  بِالِقْسِط، إِال

َ
 َرْ�بَِتِهمْ  أ

 ].٤٥٧٤[رواه ابلخاری:  »َواجلََمالِ  الَمالِ  قَِليَالِت  ُ�نَّ  إَِذا َ�نُْهنَّ 
از وی از معنی این قول خداوند  سروایت است که عروه لاز عائشه -۱۷۳۰

توانید، با  ترسیدید که درباره یتیمان عدالت کرده نمی و اگر می﴿متعال پرسید که: 
عدالتی  خواھتان باشند، دو، سه وچھار، و اگر خوف بی زنانی ازدواج نمائید که دل

 .﴾دارید، تنھا به یک ھمسر اکتفاء کنید
ن آیت دختر یتیمی است که در آغوش ام! مراد از ای گفت: خواھر زاده لعائشه

باشد، در مال سرپرست خود شریک است، و از نگاه مال و جمالی که  سرپرست خود می
گیرد، و سر پرستش بدون آنکه برایش مھر  دارد، مورد تمایل سرپرست خود قرار می

ح خواھد او را به نکاح بگیرد، از نکا بدھد، می –دھد  ھا می برای دیگر زن –کاملی که 

ھا بکوشند، نخواھند توانست، مجموع حاالت این  ھا، و حتی سال یکجا جمع شوند، و روزھا و ماه
بر، از فرض و تعصیب و حجب و حرمان و غیره در چند سطر محدودی  علم را با تعین ھر میراث

که این قرآن از  شود طوری که در قرآن مجید آمده است بگنجانند، پس بخودی خود دانسته می
 ھا و زمین ، و از جانب خالق بشر است، نه از طرف خود بشر. جانب بر پادارنده آسمان

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٢٦

ھا را به طور کامل و حتی بیشتر از آن  کردن چنین یتیمانی تا وقتی که مھر آن
خواھند [تا چھار زن]  ھا آنچه را که می دھند منع شدند، و امر شدند که از دیگر زن نمی

 به نکاح بگیرند.
استفتاء نمودند، و  جگفت: بعد از نزول این آیت مردم از پیامبر خدا  لعائشه

 ».خواھند ھا فتوی می و مردم از تو درباره زن«را نازل ساخت که:  خداوند این آیت
و از ﴿فرماید:  گفت: و مراد از قول خداوند متعال در آیت دیگری که می لعائشه

، رو گردانیدن از نکاح کردن یتیمانی است که ﴾گردانید... ھا رو می نکاح گرفتن آن
 ندارند.مال و جمالی 

گفت که: از نکاح گرفتن یتیمان دارای مال و جمال بدون درنظر  لعائشه
ھا از این جھت منع شدند، که از نکاح گرفتن یتیمان بدون  گرفتن عدالت درباره آن

 کردند. مال و جمال خود داری می

١٩-  : لَّ جَ زَّ وَ وله عَ ُ  يُوِصيُ�مُ ﴿باب: قَ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ  ِ�ٓ  ٱ�َّ
َ
 ﴾أ

: ]: قوله عزَّ وج۱۹باب [  ﴾کند خدا شما را دربارۀ اوالد شما سفارش می﴿لَّ

ُ  ريَِضَ  َجابِرٍ  َ�نْ  -١٧٣١ بُو وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَعَدِ� «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
 يِف  بَْ�رٍ  َوأ

، َسِلَمةَ  بَِ�  ْعِقُل  الَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَوََجَدِ�  َماِشيَْ�ِ
َ
  بَِماٍء، فََداَع  َشيْئًا، أ

َ
أ  َ�تَوَضَّ

َّ  رَشَّ  ُ�مَّ  ِمنُْه، َ�ْقُت  يلَعَ
َ
ُمُرِ�  َما: َ�ُقلُْت  ،»فَأ

ْ
نْ  تَأ

َ
ْصنَعَ  أ

َ
؟ رَُسوَل  يَا َمايِل  يِف  أ ِ لَْت  ا�َّ َ�َ�َ :

ُ  يُوِصيُ�مُ ﴿ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ  ِ�ٓ  ٱ�َّ
َ
 ].٤٥٧٧[رواه ابلخاری:  ﴾أ

در قبیلۀ (بنی  سو ابوبکر جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز جابر -۱۷۳۱
ام، آبی را  مرا دیدند که از ھوش رفته جسلمه) پیاده به دیدن من آمدند، پیامبر خدا 

 طلبیدند، از آن آب وضوء ساختند و بر من پاشیدند.
کار کنید که چه  من به ھوش آمدم و گفتم: یا رسول الله! در مورد اموالم مرا امر می

کند که  تان سفارش می خداوند شما را دربارۀ فرزندان﴿کنم؟ و این آیت نازل گردید: 
 .)١(﴾سھم پسر برابر سھم دو دختر است...

گویند: ابن جریج که یکی از روات این حدیث است، دچار وھم شده است، زیرا  بعضی از علماء می -١
ه کسی است که نه نازل گردیده، آیه کالله بود، نه آیه مواریث، و کالل سآیه که در مورد قصه جابر

 

                                                 



 ٢٢٧   ریتفس :]۵۸[ کتاب

٢٠-  : اىلَ َ  إِنَّ ﴿باب: قوله تَعَ �ٖ�  ِمۡثَقاَل  َ�ۡظلِمُ  َ�  ٱ�َّ  ﴾َذرَّ

 ﴾کند به اندازۀ یک ذره ظلم نمی خداوند﴿]: قوله تعالی: ۲۰باب [

يِب  َ�نْ  -١٧٣٢
َ
ُ  ريَِضَ  اخلُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  أىت ناٌس  :َ�نُْه قَاَل  ا�َّ

ِ  رَُسوَل  يَا: قَالُوا َم بِ�اِمِلِه ُ�مِّ  يَْومَ  َر�َّنَا نََرى َهْل  ا�َّ
ْو�َة وقَْد َ�َقدَّ  الِقيَاَمِة؟ فََذَكَر َحديث الرُّ

ذَّنَ  الِقيَاَمةِ  يَْومُ  اَكنَ  إَِذاقاَل: 
َ
ةٍ  لُكُّ  تَتْبَعُ  ُمَؤذِّنٌ  أ مَّ

ُ
 َ�ْعبُدُ  اَكنَ  َمنْ  َ�بىَْق  فَالَ  َ�ْعبُُد، اَكنَْت  َما أ

 َ�ْ�َ  ِ ْصنَامِ  ِمنَ  ا�َّ
َ
نَْصاِب، األ

َ
  َواأل

َّ
  َ�بَْق  لَمْ  إَِذا َحىتَّ  انلَّاِر، يِف  يَتََساَ�ُطونَ  إِال

َّ
 ْعبُدُ �َ  اَكنَ  َمنْ  إِال

 َ وْ  بَرٌّ  ا�َّ
َ
اُت  فَاِجٌر، أ َ ْهِل  َوُ�ربَّ

َ
: قَالُوا َ�ْعبُُدوَن؟ ُكنْتُمْ  َمنْ : لَُهمْ  َ�يَُقاُل  ايلَُهودُ  َ�يُْدىَع  الِكتَاِب  أ

ِ  اْ�نَ  ُعَز�ْرَ  َ�ْعبُدُ  ُكنَّا َذَ  َما َكَذْ�تُمْ : لَُهمْ  َ�يَُقاُل  ا�َّ ُ  اختَّ ، َوالَ  َصاِحبَةٍ  ِمنْ  ا�َّ ٍ
َ

 َ�بُْغوَن؟ َ�َماَذا َودل
الَ  فَيَُشارُ  فَاْسِقنَا، َر�َّنَا َعِطْشنَا: َ�َقالُوا

َ
ونَ  تَرُِدونَ  أ   َ�يُْحرَشُ

َ
�ََّها انلَّارِ  إِىل

َ
اٌب  َك�  َ�ِْطمُ  رَسَ

 َ�ْعبُُدوَن؟ ُكنْتُمْ  َمنْ : لَُهمْ  َ�يَُقاُل  انلََّصارَى يُْدىَع  ُ�مَّ  انلَّاِر، يِف  َ�يَتََساَ�ُطونَ  َ�ْعًضا َ�ْعُضَها
، اْ�نَ  الَمِسيحَ  َ�ْعبُدُ  ُكنَّا: قَالُوا ِ َذَ  َما َكَذْ�تُْم،: لَُهمْ  َ�يَُقاُل  ا�َّ ُ  اختَّ ، َوالَ  َصاِحبَةٍ  ِمنْ  ا�َّ ٍ

َ
 َودل

لِ  ِمثَْل  فََكَذلَِك  َ�بُْغوَن؟ َماَذا: لَُهمْ  َ�يَُقاُل  وَّ
َ
  َ�بَْق  لَمْ  إَِذا َحىتَّ  األ

َّ
َ  دُ َ�ْعبُ  اَكنَ  َمنْ  إِال ، ِمنْ  ا�َّ  بَرٍّ

وْ 
َ
تَاُهمْ  فَاِجٍر، أ

َ
ْدَ�  يِف  الَعالَِم�َ  رَبُّ  أ

َ
ْوهُ  الَّيِت  ِمنَ  ُصوَرةٍ  أ

َ
 تَتْبَعُ  تَنْتَِظُرونَ  َماَذا: َ�يَُقاُل  ِ�يَها، َرأ

ةٍ  لُكُّ  مَّ
ُ
ْ�يَا يِف  انلَّاَس  فَاَرْ�نَا: قَالُوا َ�ْعبُُد، اَكنَْت  َما أ ْ�َقرِ  ىلَعَ  ادلُّ

َ
ِْهمْ  ُكنَّا َما أ

َ
 نَُصاِحبُْهْم، َولَمْ  إيِل

ْنُ 
َ

ي َر�َّنَا نَنْتَِظرُ  َو� ِ
َّ

نَا: َ�يَُقوُل  َ�ْعبُُد، ُكنَّا اذل
َ
ِ  �رُْشِكُ  الَ : َ�يَُقولُونَ  َر�ُُّ�ْم، أ َ�ْ�ِ  َشيْئًا، بِا�َّ  َمرَّ

وْ 
َ
 ].٤٥٨١[رواه ابلخاری:  »ثََالثًا أ

 جروایت است که گفت: اشخاصی نزد پیامبر خدا  ساز ابوسعید خدری -۱۷۳۲
 آمده و گفتند: آیا پروردگار خود را در روز قیامت خواھیم دید؟

ُ  يُوِصيُ�مُ ﴿در این وقت چنین حالتی داشت، و آیه  سپدری دارد و نه فرزندی، و جابر  ِ�ٓ  ٱ�َّ
ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ 

َ
دربارۀ سعد بن ربیع نازل گردید، که در جنگ أحد به شھادت رسید، از وی دو دختر و  ﴾أ

مادرشان ماند، برادر سعد آمد و به اساس قانون جاھلیت، تمام اموالش را گرفت، و خداوند این آیه 
بر)  کریمه را نازل ساخت، و در زمان جاھلیت عادت بر این بود که تمام میراث متعلق به (میراث

ھا را با  دادند، و اسالم این قانون جاھلیت را از بین برد، و زن ھا چیزی نمی د بود، و برای زنمر
 مردھا در اصل میراث شریک ساخت، و برای ھر کدام نصیب معینی را مقرر نمود.

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٢٨

در روز «و بعد از آن فرمودند که:  -یت را که قبًال گذشت ذکر نموده حدیث رؤ -
کند که ھر امتی پیروی چیزی را بنمایند که آن را عبادت  قیامت منادی ندا می

کرد غیر خدا را از بتان و  ماند کسی که عبادت می ت، پس باقی نمیکرده اس می
 افتند. ، مگر آنکه در آتش دوزخ می)١(انصاف

تا آنکه مردم دیگری جز خدا پرستان بدکار و نیکوکار، و بقایای اھل کتاب باقی 
شود که: شما چه کسی را  ھا گفته می شوند، و برای آن ماند، یھود خواسته می نمی

 کردید؟ یعبادت م
شود که: شما دروغ گفتید، خدا  ھا گفته می گویند: عَزیر فرزند خدا را، برای آن می

گویند: پروردگارا تشنه ھستیم، ما  خواھید؟ می زن و فرزندی ندارد، بگوئید که چه می
روید؟ و ھمان است  شود که مگر خود شما به سر آب نمی شان اشاره می را آب بده! برای

برد، سوق  سراب مانندی که ھر موجش موج دیگرش را از بین میکه به سوی آتش 
 افتند. شوند، و در آتش می داده می

شود که شما چه کسی  ھا پرسیده می شوند، و از آن بعد از آن مسیحیان خواسته می
 کردید؟ را عبادت می

 شود که: دروغ گفتید، خدا زن و ھا گفته می گویند: مسیح فرزند خدا را، برای آن می
ھا ھم مانند یھود  خواھید؟ و با این شود که چه می فرزندی ندارد، و از ایشان پرسان می

 شود. معامله می
ماند، پروردگار عالمیان به  کار و بدکار باقی نمیا آنکه دیگری جز خدا پرستان نیکوت

شود که  ، و گفته می)٢(گردد اند، متجلی می ترین صفتی که او را به آن شناخته نزدیک

انصاب جمع ُنُصب است، و نصب بتی است که از سنگ تراشیده شده و مشرکین در پای آن،  -١
مالیدند، و یا (نصب): پایه سنگی است  کردند، و خون حیوان را بر آن بت می یحیوانات را ذبح م

 کردند. کردند، و آن را به خون آن حیوانات سرخ می که مشرکین در کنار آن حیوانات را ذبح می
شود که:  اگر عبارت حدیث به ھمان طوری که ھست ترجمه شود، معنی حدیث چنین می -٢

آید، و طوری که معلوم  ترین صورتی که او را دیده بودند، نزدشان می کپروردگار عالیمان به نزدی
است، مسلمانان پروردگار خود را پیش از این ندیده بودند، از این جھت علماء، بعضی از الفاظ این 

اند، که مراد از (صورت): صفت است، و  حدیث نبوی شریف را به این گونه توجیه و تاویل کرده
را دیده بودند): یعنی: صفات او را دانسته بودند، و مراد از اینکه: (نزدشان  مراد از اینکه (او

ھا ھمه تاویالتی است که مبتنی بر یقین  کند، و البته این ھا تجلی می آید): یعنی: برای آن می
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ایان منتظر چه ھستید؟ ھرکس پیروی چیزی را بکند که آن را [در دنیا] عبادت شم
 کرد. می

گویند: ما در دنیا مردمانی را که [از طاعت خدا سرپیچی کرده بودند] در حالی  می
ھا ھمراھی نکردیم، و ما  ھا محتاج بودیم، و با آن ھم با آن ترک کردیم که خیلی به آن

 کردیم. ھستیم که او را عبادت میمنتظر پروردگار خود 
گویند: ما ھیچ چیزی  ھا می گوید: من پروردگار شما ھستم، و آن [خداوند متعال] می

 .)١(»کنند و این سخن را دو و یا سه بار تکرار می» آوریم را به خدا شریک نمی

٢١-  : لَّ جَ زَّ وَ وله عَ ِۢ  ُ�ِّ  ِمن ِجۡئَنا إَِذا فََكۡيَف ﴿باب: قَ ة مَّ
ُ
 ﴾ِهيدٖ �ِشَ  أ

: ۲۱باب [ پس چگونه است هنگامی که از هر امتی شاهدی را حاضر ﴿]: قوله عزَّ وجلَّ
 ﴾گردانیم

: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  يِل  قَاَل : قَاَل َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن َمْسُعوٍد ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  -١٧٣٣
» 

ْ
َّ  اقَْرأ  : قُلُْت  »يلَعَ

ُ
نِْزَل؟ وََعلَيَْك  َعلَيَْك  آقَْرأ

ُ
إِ�ِّ «: قَاَل  أ

ِحبُّ  فَ
ُ
نْ  أ

َ
ْسَمَعهُ  أ

َ
ُت  »َ�ْ�ِي ِمنْ  أ

ْ
 َ�َقَرأ

ةِۢ  ُ�ِّ  ِمن ِجۡئَنا إَِذا فََكۡيَف ﴿: بَلَْغُت  َحىتَّ  النَِّساِء، ُسوَرةَ  َعلَيْهِ  مَّ
ُ
ٰ  بَِك  وَِجۡئَنا �َِشِهيدٖ  أ َ�َ 

ُؤَ�ٓءِ  ْمِسْك «: قَاَل  ﴾َشِهيٗدا َ�ٰٓ
َ
إَِذا »أ

 ].٤٥٨٢[رواه ابلخاری: تَْذِرفَاِن  َ�يْنَاهُ  فَ
به من گفتند  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عبدالله بن مسعود -۱۷۳۳

 ؟»برایم قرآن بخوان«که: 
 گفتم: من برای شما قرآن بخوانم، در حالی که قرآن بر خود شما نازل شده است؟

 ».نوممن دوست دارم که قرآن را از دیگری بش«فرمودند: 

نیست، و بھتر است که بگوئیم: به ھر آنچه که مراد خدا و رسول او از این الفاظ است ایمان داریم، 
 دانیم، والله تعالی أعلم. چه حقیقت آن را نمیو گر

کند که او  ھا تجلی می گویند که خداوند متعال به صفتی برای آن و این سخن را از این جھت می -١
گوید: حکمت در اینکه مسلمانان در این  می /شناسند، و امام خطابی تعالی را به آن صفت نمی

ھا منافقین وجود دارند، و ھنگامی  باشند این است که در بین آن بار از رویت حقیقی محجوب می
ھا خارج ساخته شوند، حجاب از بین برداشته شده و در وقت رویت،  که منافقین از بین آن

 ھستی.گویند: تو پروردگار ما  پروردگار خود را شناخته و می
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 ِجۡئَنا إَِذا فََكۡيَف ﴿شان خواندم، چون به این آیت رسیدم که:  سورۀ (نساء) را برای
ِۢ  ُ�ِّ  ِمن ة مَّ

ُ
ٰ  بَِك  وَِجۡئَنا �َِشِهيدٖ  أ ُؤَ�ٓءِ  َ�َ و اشک از » بس است«، فرمودند: ﴾َشِهيٗدا َ�ٰٓ
 .)١(شان جاری بود چشمان

٢٢-  : لَّ جَ زَّ وَ وله عَ ِينَ  إِنَّ ﴿باب: قَ نُفِسِهمۡ  َظالِِ�ٓ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  تََوفَّٮُٰهمُ  ٱ�َّ
َ
 ﴾أ

: ۲۲باب [ هر آئینه آنان که فرشتگان قبض ارواح ایشان کردند، در ﴿]: قوله عزَّ وجلَّ
 ﴾حالی که بر خود ستم کننده بودند...

نَّ «: َ�بَّاٍس ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َعِن ابِْن  -١٧٣٤
َ
ِ��َ  َمعَ  اَكنُوا الُمْسِلِم�َ  ِمنَ  نَاًسا أ  الُمرْشِ

ُونَ  �َِ�، َسَوادَ  يَُ�رثِّ ِ  رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  الُمرْشِ يِت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْ
ْهمُ  يَأ َ�  السَّ  بِهِ  َ�ُ�ْ

َحَدُهْم، َ�يُِصيُب 
َ
وْ  - َ�يَْقتُلُهُ  أ

َ
نَْزَل  - »َ�يُْقتَُل  يرُْضَُب  أ

َ
ُ  فَأ ِينَ  إِنَّ ﴿: ا�َّ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  تََوفَّٮُٰهمُ  ٱ�َّ

نُفِسِهم َظالِِ�ٓ 
َ
 ].٤٥٩٦[رواه ابلخاری:  ﴾أ

مردمی از  جدر زمان پیامبر خدا روایت است که گفت:  باز ابن عباس -۱۷۳۴
ساختند،  ھا را زیاد می ، و شماره آن)٢(مسلمانان [در وقت جنگ] در کنار مشرکان بودند

کشت، و یا [با شمیر]  کرد، و او را می ، و به آن مسلمان اصابت میآمد گاھی تیری می
شد، در این مورد خداوند این آیت را نازل  گرفت و کشته می مورد اصابت قرار می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) مراد از شاھد ھر امت، نبی آن است که برای امت خود، و یا بر (علیه) امت خود شھادت ۱ 

 جدھد، و باز پیامبر خدا  دھد، یعنی: یا به نفع امت خود، و یا به ضرر امت خود شھادت می می
 کنند. ا را تصدیق میھ برای آن پیامبران شھادت داده و سخن آن

یا استذکار موقف ھولناک روز قیامت، و یا فرحت و خوشحالی این  ج) سبب گریه پیامبر خدا ۲ 
دھند، و البته طوری که معلوم است،  امر بود که در روز قیامت، بر صدق دیگر انبیاء شھادت می

 شود. خوشحالی زیاد، گاھی سبب گریه و ریختن اشک می
و بن أمیه بن خلف، و عاص بن منبه، و حارث بن زمعه، و ابو قیس بن فاکه، و ابو از آن جمله: عمر -٢

ھا در روز جنگ بدر  قیس بن ولید، و ولید بن عتبه، و عالء بن أمیه، در روایتی آمده است که این
آمده بودند، چون قلت مسلمانان و کثرت کفار را دیدند به شک افتاده و گفتند: مسلمانان را 

 ھا در ھمین جنگ کشته شدند. غرور ساخته است، ولی خود آنشان م دین
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به تحقیق کسانی که فرشتگان قبض ارواح ایشان کردند در حالی که بر ﴿فرمودند: 
 .﴾خود ستم کننده بودند...

٢٣-  : اىلَ وله تَعَ ٓ ﴿باب: قَ ٓ  ۞إِ�َّا وَۡحۡيَنا
َ
ٓ  إَِ�َۡك  أ وَۡحۡيَنآ  َكَما

َ
وله:  ﴾نُوحٖ  إَِ�ٰ  أ إِىلَ قَ

 ﴾َوُسلَۡيَ�ٰنَۚ  َوَ�ُٰرونَ  َو�ُو�َُس ﴿
 -تا-ما بر تو وحی فرستادیم مثلی که بر نوح وحی فرستادیم، ﴿ ]: قوله تعالی:۲۳باب [

 ﴾و یونس و هارون و سلیمان را

يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ  -١٧٣٥
َ
نَا «قاَل:  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َ�ْن أ

َ
َمْن قاَل: أ

، َ�َقْد َكَذَب   ].٦٤٠٣[رواه ابلخاری:  »َخْ�ٌ ِمْن يُو�َُس بِْن َمىتَّ
کسی که بگوید «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۷۳۵

 .)١(»(من) از یونس بن متی بھترم، دروغ گفته است

ةِ  ة املَائِدَ ورَ  سُ

 )٢(سورۀ مائده

باشد، دو احتمال دارد، احتمال اول  لفظ حدیث نبوی شریعت در کلمه (أنا) که به معنی (من) می -١
آنکه: اگر کسی بگوید که (من) یعنی: گوینده این سخن، از یونس بن متی بھترم، دروغ گفته 

از انبیاء ھرکس که باشد، و به ھر مرتبه که باشد، به انبیاء  است، و از وی بھتر نیست، زیرا غیر
تواند، و این امر در شریعت اسالمی از مسلمات است، و احتمال دیگر آنکه: مراد از  رسیده نمی

خیر  جباشند، که در این صورت چون ثابت است که حضرت ختمی مرتبت  ج(من) نبی کریم 
اند،  باید گفت که ایشان این سخن را از روی تواضع گفتهالبشر ھستند و بر ھمگان فضیلت دارند، 

تفاضل صورت  †و سبب منع کردن از بھتر شمردن ایشان این است که اگر در بین انبیاء
ھا نسبت نقص داده شود، و این چیز حرام  بگیرد، احتمال این وجود دارد، که برای بعضی از آن

فرماید:  رآن کریم ثابت است، خداوند متعال میاست، ورنه اصل تفاضل در بین انبیاء الله در ق

ۡلنَا ٱلرُُّسُل  ۞تِۡلَك ﴿ ٰ  َ�ۡعَضُهمۡ  فَضَّ  .﴾َ�ۡعٖض�  َ�َ
 از احکا م و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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٢٤-  : لَّ جَ زَّ وَ َها﴿باب: قوله عَ ُّ�
َ
� ٓ  بَلِّغۡ  ٱلرَُّسوُل  ۞َ�ٰٓ نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن إَِ�َۡك  أ  ﴾رَّ

: ۲۴باب [ آنچه را که از طرف پروردگار تو بر تو نازل شد، ای پیامبر! ﴿]: قوله عزَّ وجلَّ
 ﴾ابالغ کن

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٧٣٦ ثََك  َمنْ «: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ نَّ  َحدَّ
َ
ًدا أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ُ�َمَّ

ا َشيْئًا َكتَمَ  نَْزَل  ِممَّ
َ
ُ  أ ُ  ،»َكَذَب  َ�َقدْ  َعلَيِْه، ا�َّ َها﴿: َ�ُقوُل  َوا�َّ ُّ�

َ
� ٓ  بَّلِغۡ  ٱلرَُّسوُل  ۞َ�ٰٓ نزَِل  َما

ُ
 أ

ّ�َِك  ِمن إَِ�َۡك   ].٤٦١٢[رواه ابلخاری:  ﴾رَّ
 جروایت است که گفت: اگر کسی برایت گفت که محمد  لاز عائشه -۱۷۳۶

چیزی را از آنچه که بروی نازل شده است [از مردم] پنھان نمود، یقین بدان که دروغ 
ای پیامبر! آنچه را که بر تو نازل شده است، ﴿فرماید:  گفته است، و خداوند متعال می

 .)١(﴾تبلیغ کن

) (مائده) به معنی: دستر خوان طعام است، و این سورۀ را از این جھت به نام (مائده) یاد ۱
در مورد نزول (مائده) به تفصیل مذکور است، این سورۀ  ÷عیسیکنند که قصه حواریون با  می

 به جز از شش آیت آن که در عرفات نازل گردید، مدنی است.
) دو ھزار و ۲۸۴۲) یک صد وبیست آیت، و (۱۲۰) شانزده رکوع، و (۱۶) این سورۀ دارای (۲

) ۵۵۲۶و ( ) دوازده ھزار وچھار صد شصت وچھار حرف،۱۲۴۶۴ھشت صد وچھل ودو کلمه، و (
 پنج ھزار و پنج صد وبیست وشش نقطه است.

ای پیامبر تمام آنچه را که بر تو نازل شده است، برای مردم برسان، پس اگر تمام آنچه را «یعنی:  -١
که بر تو نازل شده است، ابالغ نکنی، مانند آن است که ھیچ چیز را از رسالتت را تبلیغ 

تمام آنچه را که برایشان نازل شده  جشود که پیامبر خدا  ، و از این چنین دانسته می»ای نکرده
بعضی چیزھا  جگویند: پیامبر خدا  اند، و کسانی که می بود، بدون کم و کاست برای مردم رسانده

پیمایند، و حدیث آتی  اند، راه غلطی را می را از مردم روی تقیه، و یا به سبب دیگری تبلیغ نکرده
 سازد. می ھا را ثابت خالف نظریه آن

 

                                                                                                                        



 ٢٣٣   ریتفس :]۵۸[ کتاب

٢٥-  : لَّ جَ زَّ وَ َها﴿باب: قوله عَ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ِ  ُ�َّرُِموا ٓ  َ�ِٰت َطّي َحلَّ  َما

َ
ُ  أ  ٱ�َّ

 ﴾لَُ�مۡ 
: ۲۵باب [ ای مسلمانان! چیزهای پاکیزه را که خدا برای شما حالل ﴿]: قوله عزَّ وجلَّ

 ﴾ساخته است حرام قرار ندهید

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -١٧٣٧ ُ  ريَِضَ  ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  َ�ْغُزو ُكنَّا«: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
الَ : َ�ُقلْنَا �َِساٌء، َمَعنَا َولَيَْس 

َ
ْتيَِص؟ أ

َ
َص  َذلَِك، َ�نْ  َ�نََهانَا � َا فَرَخَّ

َ
نْ  َذلَِك  َ�ْعدَ  نل

َ
وَّجَ  أ  َ�زَتَ

ةَ 
َ
  ُ�مَّ  »بِاثلَّوِْب  الَمْرأ

َ
َها﴿: قََرأ ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  َطّيَِ�ٰتِ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما

َ
ُ  أ  ﴾لَُ�مۡ  ٱ�َّ

 ].٤٦١٥[رواه ابلخاری: 
به جھاد  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز عبدالله [بن مسعود] -۱۷۳۷

 ھا با ما نبودند، گفتیم: آیا خود را خصی نکنیم؟ رفتیم و زن
ھا در مقابل  ما را از خصی کردن منع کردند، و اجازه دادند که با زن جپیامبر خدا 

ای مسلمانان! چیزھایی «بعد از آن این آیت را تالوت نمودند: جامه ازدواج نمائیم، 
 .)١(»پاکیزه را که خداوند برای شما حالل ساخته است، حرام قرار ندھید

 از مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا تمایل  ) مراد از (طیبات): چیزھای خوشمزه و گوارائی است که انسان به طبیعت خود به آن۱ 

شیرینی و عسل،  جدارد، مانند: شیر، عسل، کباب، و غیره، و در حدیثی آمده است که پیامبر خدا 
ردم به اساس زھد از دنیا از خوردن و استفاده کردن و ماھیچه دست را خوش داشتند، بعضی از م

کنند، و البته اگر این طیبات از راه حالل بدست آمده باشد، نخوردن آن  از طیبات خود داری می
و استفاده نکردن از آن کار خوبی نیست، و گویند: چون برای حسن بصری خبر رسید که: فالنی 

توانم؟ گفت: این شخص آب سرد را  داء کرده نمیگوید که شکرش را ا خورد و می فالوده نمی
ھای خدا چیزھایی است که بر  نوشد؟ گفتند: بلی، گفت این شخص جاھل است، در نعمت می

نعمت فالوده برتری دارد، و البته اگر کسی دنیا را ترک گفته و به طاعت و عبادت خدا مشغول 
 است. شود، کاری خوبی کرده است، و از این کار برایش ثواب می

) مراد از ازدواج نمودن در مقابل جامه، نکاح متعه است، و ظاھر حدیث داللت بر جواز آن دارد، ۲ 
چه اباحت  دانست، چنان نکاح متعه را روا می سسارند که ابن مسعود و سیاق حدیث چنین می

صحابه و متعه از ابن عباس و جابر، و سلمه بن اکوع نیز روایت شده است، ولی جمھور علماء، از 
غیره صحابه بر این نظراند که نکاح متعه در اول اسالم جائز بود، و بعد از آن نسخ گردید، امام 

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٣٤

٢٦-  : لَّ جَ زَّ وَ لُهُ عَ وْ نَصاُب  َوٱلَۡميِۡ�ُ  ٱۡ�َۡمرُ  إِ�ََّما﴿باب: قَ
َ
ۡزَ�ٰمُ  َوٱۡ�

َ
 ّمِنۡ  رِۡجٞس  َوٱۡ�

ۡيَ�ٰنِ  َ�َملِ   ﴾ٱلشَّ
: ۲۶باب [ ها، وازالم، پلیدی از عمل  به تحقیق که شراب و قمار و بت﴿]: قوله عزَّ وجلَّ

 )١(﴾شیطان است

�ٍَس  -١٧٣٨
َ
ُ  ريَِضَ َ�ْن أ َا اَكنَ  َما«: قاَل  َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِي َهَذا فَِضيِخُ�مْ  َ�ْ�ُ  مَخْرٌ  نل

َّ
 اذل

ونَهُ  إِ�ِّ  الَفِضيَخ، �َُسمُّ
ْسيِق  لََقائِمٌ  فَ

َ
بَا أ

َ
 َوَهْل : َ�َقاَل  رَُجٌل  َجاءَ  إِذْ  َوفَُالنًا، َوفَُالنًا َطلَْحَة، أ

؟ بَلََغُ�مُ  َمِت : قَاَل  َذاَك؟ َوَما: َ�َقالُوا اخلرََبُ ْهِرْق : قَالُوا اخلَْمُر، ُحرِّ
َ
�َُس، يَا الِقَالَل  َهِذهِ  أ

َ
: قَاَل  أ

لُوا َ�َما
َ
 ].٤٦١٧[رواه ابلخاری:  »الرَُّجِل  َخرَبِ  َ�ْعدَ  َراَجُعوَها َوالَ  َ�نَْها َسأ

روایت است که گفت: در زمان ما شراب دیگری غیر از ھمین  ساز انس -۱۷۳۸
، ایستاده بودم و برای ابوطلحه و )٢(نامیم وجود نداشت شرابی که آن را (َفضیخ) می

، که شخصی آمد و گفت: آیا خبر برای شما رسیده )٣(دادم و فالن شراب میفالن 
 است؟

گوید: استشھاد ابن مسعود به این آیت داللت بر این دارد که وی نکاح متعه را مانند  می /نووی
عد از اطالع دانست، ولی شاید در این وقت از نسخ متعه اطالع نداشت، و ب روا می بابن عباس

 از ناسخ، از این قول خود رجوع کرده باشد.
ھا معروف است، و أما (أزالم): عبارت از تیرھای ھفتگانه بود که مشرکین  معنی شراب و قمار و بت -١

ھا نوشته شده بود: بر اولی:  در نزد (ُھَبل) در کعبه معظمه قرار داده بودند، و این عبارت بر آن
کرده است)، بر دومی: (پروردگارم مرا منع کرده است)، بر سومی: (از (پروردگارم به من امر 

شما)، بر چھارمی: (از غیر شما)، و بر پنجمی: (به او ارتباط دارد)، بر ششمی: (خونبھا)، بر 
ھفتمی: (ُغفل)، یعنی: چیزی نیست، و در کارھای مھم، مانند سفر کردن به نکاح گرفتن، و یا 

ھا، به این تیرھا مراجعه  نسب، و یا قتل، و یا خونبھا گرفتن، و امثال اینتجارت کردن، و یا مساله 
 کردند. گرفتند، و ھمان طوری که بر آن تیر نوشته شده بود، عمل می کردند، و فال می می

گوید: شراب دیگری غیر از  می سساختند، و اینکه انس فضیخ شرابی بود که از خرمای نارس می -٢
ود نداشت، شاید مقصد، خودش باشد، یعنی در نزد من غیر از فضیخ شراب (فضیخ) در نزد ما وج

 ھای دیگری نیز موجود بود. دیگری وجود نداشت، ورنه در مدینه انواع شراب
مراد از فالن و فالن طوری که در صحیح مسلم آمده است، ابودجانه، سھیل بن بیضاء، ابوعبیده،  -٣

بی بن کعب، معاذ بن جبل، و ابو ایو
ّ
 باشند. ب میأ

 

                                                                                                                        



 ٢٣٥   ریتفس :]۵۸[ کتاب

 خبر؟گفتند: چه 
 گفت: شراب حرام شده است.

ھا را بیرون بریز، راوی گفت که: بعد از خبر آن شخص،  گفتند: ای انس! این ُخم
[درباره تحریم شراب] نه از کس دیگری سوال کردند، و نه دوباره به شراب رجوع 

 نمودند.

٢٧-  : لَّ جَ زَّ وَ وله عَ ْ  َٔ �َۡ�  َ� ﴿باب: قَ ۡشَيآءَ  َ�نۡ  لُوا
َ
 ﴾�َُسؤُۡ�مۡ  لَُ�مۡ  ُ�ۡبدَ  إِن أ

: ۲۷باب [ از هر چیز پرسان نکنید، اگر برای شما آشکارا شود، ﴿]: قوله عزَّ وجلَّ
 ﴾کند تان می غمگین

�ٍَس  َ�نْ  -١٧٣٩
َ
ُ  ريَِضَ  أ ِ  رَُسوُل  َخَطَب : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  َما ُخْطبَةً  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، ِمثْلََها َسِمْعُت  ْعلَمُ  َما َ�ْعلَُمونَ  لَوْ «: قَاَل  َ�طُّ
َ
ََكيْتُمْ  قَِليًال، لََضِحْكتُمْ  أ : قَاَل  ،»َكِثً�ا َوبلَ

ى ْصَحاُب  َ�َغطَّ
َ
ِ  رَُسولِ  أ يِب؟ َمنْ : رَُجٌل  َ�َقاَل  َخِنٌ�، لَُهمْ  وُُجوَهُهمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 أ

لَْت  فَُالٌن،: قَاَل  ْ  َٔ �َۡ�  َ� ﴿: اآليَةُ  َهِذهِ  َ�َ�َ ۡشَيآءَ  َ�نۡ  لُوا
َ
[رواه  ﴾�َُسۡؤُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُ�ۡبدَ  إِن أ

 ].٤٦٢١ابلخاری: 
خطبه دادند که مثل آن را  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۱۷۳۹

 قطعًا نشنیده بودم.
خندیدید و  دانستید، کمتر می دانم اگر شما می آنچه را که من می« و فرمودند:
 ».کردید بسیار گریه می

ھا  روھای خود را پوشاندند، و آواز گریه آن ج[انس] گفت که: اصحاب پیامبر خدا 
 شد. شنیده می

 شخصی پرسید: پدر من کیست؟.
از ھر چیز پرسان نکنید، ﴿و این آیت نازل گردید: » فالن شخص است«فرمودند: 

 .﴾کند تان می اگر برای شما آشکارا شود، غمگین

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  ِن عَ  -١٧٤٠ لُونَ  قَْومٌ  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  �َْسأ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

يِب؟ َمنْ : الرَُّجُل  َ�يَُقوُل  اْسِتْهَزاًء، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
ْ�نَ : نَاَ�تُهُ  تَِضلُّ  الرَُّجُل  َوَ�ُقوُل  أ

َ
نَْزَل « نَاقيَِت؟ أ

َ
 َفأ

 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٣٦

 ُ َها﴿: اآليَةَ  َهِذهِ  ِ�يِهمْ  ا�َّ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َٔ �َۡ�  َ�  َءاَمُنوا ۡشَيآءَ  َ�نۡ  لُوا

َ
 لَُ�مۡ  ُ�ۡبدَ  إِن أ

  َحىتَّ  ﴾�َُسۡؤُ�م
َ
 ].٤٦٢٢[رواه ابلخاری:  »لُكَِّها اآليَةِ  ِمنَ  فََرغ

روایت است که گفت: مردمی روی استھزاء از پیامبر  باز ابن عباس -۱۷۴۰
پرسید: پدر من کیست؟ دیگری که شترش گم  پرسیدند، یکی می چیزھای می جخدا 

ھا این آیت را  پرسید: شترم در کجا است؟ و خداوند عزَّ وجلَّ دربارۀ آن شده بود می
ای مؤمنان! از ھر چیزی پرسان نکنید، اگر برای شما آشکارا شود، ﴿نازل نمود که: 

 .)١(﴾کند تان می غمگین

امِ  عَ ورة األَنْ  سُ

 )٢(سورۀ انعام

کند که گفت: چون آیه فرضیت حج نازل گردید، مردم گفتند: یا  روایت می سترمذی از علی -١
سکوت کردند، بار دیگر پرسیدند: آیا  جرسول الله! آیا حج در ھر سالی فرض است؟ پیامبر خدا 

، و »گردد گفتم: بلی، در ھر سالی فرض می اگر می» نه«حج در ھر سالی فرض است؟ فرمودند: 

َها﴿این آیه کریمه نازل گردید:  ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َٔ �َۡ�  َ�  ءَاَمنُوا ۡشيَآءَ  َ�نۡ  لُوا

َ
 .﴾�َُسۡؤُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُ�ۡبدَ  إِن أ

 از احکام و مسائل متعلق به این سوره آنکه: -٢
خود از ) سورۀ انعام مکی است، و به طور یکبارگی در مکه نازل گردیده است، ابن منذر به سند ۱ 

کند که سورۀ انعام شب ھنگام در مکه نازل گردید، و ھنگام نزول آن  روایت می بابن عباس

روایت است که  سگفتند: از علی بن ابی طالب می(سبحان اهللا) ھفتاد ھزار ملک با صدای بلند 
ه شود، در کتاب (الفائق) آمده است ک گفت: سورۀ انعام در ملکوت الله به نام (مرضیه) یاد می

کسی که ھمه سورۀ انعام را به یکبارگی بخواند، و در بین قراءت خود «فرمودند:  جپیامبر خدا 
شود، زیرا این سورۀ به طور یبکارگی نازل گردیده، و  اش بخشیده می سخن نزند، گناھان گذشته

 ».ودھا زمین به لرزه در آمده ب کردند، و از تسبیح آن موکب بزرگی از مالئکه آن را ھمراھی می
) و سه ھزار ۳۱۰۰) یک صد وشصت وپنج آیت، و (۱۶۵) بیست رکوع، و (۲۰) این سوره دارای (۲ 

) پنج ھزار و ھشت صد ۵۸۳۲) دوازده ھزار و نه صد وسی وپنج حرف، و (۱۲۹۳۵وصد کلمه، و (
 وسی ودو نقطه است.

 

                                                 



 ٢٣٧   ریتفس :]۵۸[ کتاب

٢٨-  : لَّ جَ زَّ وَ وله عَ ٰٓ  ٱلَۡقادِرُ  ُهوَ  قُۡل ﴿باب: قَ ن َ�َ
َ
 ّمِن َعَذابٗا َعَلۡيُ�مۡ  َ�ۡبَعَث  أ

 ﴾فَۡوقُِ�مۡ 
: ۲۸باب [ بگو! خدا قادر است که از باالی سر شما بر شما عذابی ﴿]: قوله عزَّ وجلَّ

 ﴾بفرستد

ُ  ريَِضَ  َجابِرٍ  َ�نْ  -١٧٤١ ا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ ٰٓ  ٱۡلَقادِرُ  ُهوَ  قُۡل ﴿: اآليَةُ  َهِذهِ  نََزلَْت  لَمَّ ن َ�َ
َ
 أ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  ،﴾فَۡوقُِ�مۡ  ّمِن َعَذاٗبا َعلَۡيُ�مۡ  َ�ۡبَعَث  ُعوذُ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 أ

وۡ ﴿: قَاَل  ،»بِوَْجِهَك 
َ
رُۡجلُِ�مۡ  َ�ۡتِ  ِمن أ

َ
ُعوذُ «: قَاَل  ،﴾أ

َ
وۡ ﴿ »بِوَْجِهَك  أ

َ
 ِشَيٗعا يَۡلبَِسُ�مۡ  أ

َس  َ�ۡعَضُ�م َو�ُِذيقَ 
ۡ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  ﴾َ�ۡعٍض�  بَأ ْهَونُ  َهَذا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
وْ  - أ

َ
 َهَذا أ

�رَْسُ 
َ
 ].٤٦٢٨[رواه ابلخاری:  »- أ

روایت است که گفت: چون این آیه کریمه نازل گردید که:  ساز جابر -۱۷۴۱
 ج، پیامبر خدا ﴾بگو! خدا قادر است که از باالی سر شما بر شما عذابی بفرستد﴿

 ».جویم خدایا]! به تو پناه می«[فرمودند: 
[بر شما عذابی بفرستد]، [پیامبر » یا از زیر پای شما«[و چون این آیت نازل گردید]: 

 جویم. به تو پناه می» خدایا]«[گفتند: ] جخدا 
و یا شما را گروه گروه بسازد، و عذاب گروھی را به «[و چون این آیت نازل گردید]: 

تر  و یا گفتند: این آسان» تر است این کم اھمیت«، فرمودند: »گروه دیگری بچشاند
 .)١(است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
عذاب بسیار دردناکی است، ولی چون عذاب دنیوی است، نسبت به عذاب به جان یکدیگر افتادن،  

کند که پیامبر خدا  روایت می بتر است، ابن مردویه از ابن عباس تر و کم اھمیت اخروی، آسان
از خداوند خواستم که چھار چیز را از امت من بر طرف سازد، دو چیز را بر طرف «فرمودند:  ج

ھا سنگ نبارد، و در زمین  طرف نساخت، از خدا خواستم که: بر آنساخت، و دو چیز دیگر را بر 
ھا، و خسف  خسف نگردند، گروه گروه نشوند، و به جان یکدیگر نیفتند، از سنگ باریدن بر آن

که گروه گرایی، و افتادن به جان یکدیگر باشد  -شدن بر زمین نجات یافتند، ولی از دو چیز دیگر 
کمت در این قضیه این باشد که این دنیا دار ابتالء است، و ھر کس ، و شاید ح»نجات نیافتند –

گردد، و چون سنگ باریدن از آسمان، و خس،  زند، مواخذه می مطابق با اعمالی که از وی سر می

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٣٨

٢٩-  : لَّ جَ زَّ وَ وله عَ ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿باب: قَ
ُ
ِينَ  أ ۖ  َهَدى ٱ�َّ ُ ۗ  فَبُِهَدٮُٰهمُ  ٱ�َّ  ﴾ٱۡ�َتِدهۡ

: ۲۹[باب  شان کرده است،  ها کسانی هستند که خدا هدایت آن﴿]: قوله عزَّ وجلَّ
 )١(﴾ها پیروی کن پس از هدایت آن

يِف  -١٧٤٢
َ
نَُّه سئل: أ

َ
 ُ�مَّ  ،»َ�َعمْ «: َ�َقاَل  َسْجَدٌة؟ ص َعِن ابِْن َ�بِّاٍس ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: �

ۥٓ  َوَوَهۡبَنا﴿: تَالَ    ﴾َو�َۡعُقوَبۚ  إِۡسَ�ٰقَ  َ�ُ
َ

ۗ  فَبُِهَدٮُٰهمُ ﴿ قَْوهِلِ  إِىل  َص�َّ  نَِبيُُّ�مْ «: قَاَل  ُ�مَّ  ،﴾ٱۡ�َتِدۡه
نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ِمرَ  ِممَّ

ُ
نْ  أ

َ
 ].٤٦٣٢[رواه ابلخاری:  »بِِهمْ  َ�ْقتَِدَي  أ

» ص«روایت است که کسی از وی پرسید: آیا در سورۀ  باز ابن عباس -۱۷۴۲
 سجده ھست؟

و برایش اسحاق و یعقوب را ﴿گفت: بلی، و بعد از آن این آیت را تالوت نمود: 
، ﴾ھا پیروی کن ھا را ھدایت نمودیم...، پس تو نیز از ھدایت آن بخشیدیم و ھمه آن

پیروی کردن از  از کسانی است که به جگفت: و پیامبر شما  بسپس ابن عباس
 .)٢(روش پیامبران دیگر امر شده است

در زمین از امور بیرون از اراده بشر است، این چیزھا از این امت رفع گردید، ولی چون گروه 
تواند به آن رو آورد و یا از آن  تادن در حیطه قدرت بشر است که میگرائی، و به جان یکدیگر اف

 ھا رفع نگردید، تا معنی تکلیف به طور کامل تحقق یابد، والله تعالی أعلم. خود داری ورزد، از آن
باشند، زیرا بنابراین امر خداوند پیامبر  افضل الرسول می جشود که پیامبر خدا  و از این دانسته می -١

اند، و به این طریق صافت کمالی که  پیروی کرده †به طور یقین از ھدایت تمام انبیاء جخدا 
جمع شده است، و به این طریق جامع صفات ھمه  جدر تمام انبیاء وجود داشته است، در نبی ما 

 باشند. انبیا علیھم الصالة و السالم می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
از پیامبران گذشته در اصول دین، مانند توحید، ارسال رسل، جنت  ج) لزوم اقتدای پیامبر خدا ۱ 

ونار، و صفات حمیده، و مکارم اخالق است، اما در فروع دین، مانند کیفیت نماز خواندن، روزه 
ھا، چنین اقتدائی نیست، زیرا خداوند متعال  گرفتن، نکاح کردن، طالق دادن و امثال این

ٖ ﴿فرماید:  می ۚ  ِ�َۡعةٗ  ِمنُ�مۡ  َجَعۡلنَا لُِ�ّ ، بلکه در این مسائل، دین اسالم ناسخ دیگر ﴾َوِمۡنَهاٗجا
 ادیان است.

شود مگر آنکه در شریعت ما نسخ آن ثابت شده  ) شریعت امم سابقه، برای ما شریعت گفته می۲ 
 ، کتب اصول فقه است.باشد، و این مسئله دارای شروط و قیود فراوانی است که محل بحث آن

 

                                                                                                                        



 ٢٣٩   ریتفس :]۵۸[ کتاب

٣٠-  : لَّ جَ زَّ وَ وله عَ ْ  َوَ� ﴿باب: قَ  ﴾َ�َطَنۖ  َوَما ِمۡنَها َظَهرَ  َما ٱلَۡفَ�ِٰحَش  َ�ۡقَرُ�وا

به کارهای فحشاء چه آشکارا باشد و چه پوشیده ﴿]: قوله عزَّ وجلَّ که: ۳۰باب [
 ﴾نزدیک نشوید

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -١٧٤٣ ُ  ريَِضَ  بِْن َمْسُعودٍ  ا�َّ َحدَ  الَ «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
ْ�َ�ُ  أ

َ
، ِمنَ  أ ِ لَِك  ا�َّ  َوذِلَ

مَ  ءَ  َوالَ  َ�َطَن، َوَما ِمنَْها َظَهرَ  َما الَفَواِحَش  َحرَّ َحبُّ  يَشْ
َ
ْهِ  أ

َ
، ِمنَ  الَمْدحُ  إيِل ِ لَِك  ا�َّ  َمَدحَ  َوذِلَ

 ].٤٦٣٤[رواه ابلخاری:  »َ�ْفَسهُ 
تر  روایت است که گفت: ھیچ کس از خدا با غیرت ساز عبدالله بن مسعود -۱۷۴۳

نیست، و از ھمین جھت است که فواحش را چه آشکارا باشد و چه پوشیده، حرام کرده 
است، و ھیچ کسی ستایش را به اندازه خدا دوست ندارد، و از ھمین سبب است که 

 .)١(خود را مدح کرده است

افِ  رَ ة األَعْ  سورَ

 )٢(سورۀ اعراف

) سجده سورۀ (ص) در نزد احناف سجده تالوت است، بنابراین سجده کردن در وقت تالوت آن ۳ 
گوید سجده کردن  داند و می سجده این سورۀ را سجده شکر می /واجب است، ولی امام شافعی

ه در وقت تالوت آن سنت است نه واجب، و خواه واجب باشد، و خواه سنت، بدون شک سجد
کردن در تالوت آیه سجده این سوره بھتر از سجده نکردن آن است، زیرا در صورت سنت بودن، 

ایم، و ترک سنت اگر مستوجب گناه نباشد، اقًال کار خوبی  اگر سجده نکنیم ترک سنت کرده
ایم، پس  نیست، و مستلزم مالمتی است، و اگر واجب باشد و سجده نکنیم، مستوجب گناه گردیده

 ورت سجده کردن بھتر، و بلکه الزم است، و الله تعالی أعلم.در ھر ص

َ  إِنَّ ﴿مانند:  -١ ٰ  ٱ�َّ َ�َ  ِ ءٖ  ُ�ّ َ  إِنَّ ﴿، و ﴾قَِديرٞ  َ�ۡ ُ  ُهوَ ﴿، و ﴾رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  ٱ�َّ  ٱۡ�َارِئُ  ٱۡلَ�ٰلِقُ  ٱ�َّ
 ۖ ۡسَمآءُ  َ�ُ  ٱلُۡمَصّوُِر

َ
�  ٱۡ�  ھا. و امثال این ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ

 مسائل متعلق به این سوره آنکه:از  -٢
در اینکه سورۀ اعراف مکی و یا مدنی است، اختالف نظر وجود دارد، ابوعباس در (مقامات 

گوید که پانزده آیت آن مدنی است، و  گوید که: سورۀ اعراف مکی است، و کلبی می التنزیل) می

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٤٠

ولُهُ  -٣١ اىلَ باب: قَ ُمرۡ  ٱلَۡعۡفوَ  ُخذِ ﴿: تَعَ
ۡ
 اآلية ﴾بِٱلُۡعۡرِف  َوأ

 ﴾گذشت را پیشه کن، و به نیکی فرمان بده﴿]: قوله تعالی: ۳۱باب [

َ�ْ�ِ َ�ْن ابِْن  -١٧٤٤ َمرَ «: قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما الزُّ
َ
ُ  أ نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  نَِبيَّهُ  ا�َّ

َ
 أ

ُخذَ 
ْ
ْخَالقِ  ِمنْ  الَعْفوَ  يَأ

َ
 ].٤٦٤٤[رواه ابلخاری: انلَّاِس  أ

را امر نمود که  جخداوند پیامبرش  روایت است که گفت: باز ابن زبیر -۱۷۴۴
 . )١(از اخالق مردم، گذشت را پیشه خود سازد

الِ  فَ ةُ األَنْ ورَ  سُ

 )٢(سورۀ انفال

ِينَ  إِنَّ ﴿این آیات مدنی عبارت اند از:  ْ  ٱ�َّ َُذوا ْ ﴿تا  ﴾ۡجَل ٱۡلعِ  ٱ�َّ بَُعوا ِيٓ  ٱ�ُّورَ  َوٱ�َّ نزَِل  ٱ�َّ
ُ
ۥٓ  أ ، و از ﴾َمَعُه

ةَ  َ�نَۡت  ٱلَِّ�  ٱۡلَقۡر�َةِ َعنِ  ۡلُهمۡ  َٔ َوۡ� ﴿ ْ ﴿تا  ﴾ٱۡ�َۡحرِ  َحاِ�َ و ﴾ ٱۡلُقۡرَءانُ  قُرِئَ  �ذَا﴿ ﴾�ِيهِ�  َما َوَدرَُسوا
) سه ھزار وسه ۳۳۸۷( ) دوصد وشش آیت، و۲۰۶) بیست وچھار رکوع، و (٢٤این سورۀ دارای (

) شش ۶۶۰۴) چھارده ھزار وشش صد وسی پنج حرف، و (۱۴۶۳۵صد وھشتاد وھفت کلمه، و (
 .ھزار و شش صد وچھار نقطه است

 ÷از جبرئیل جکند که چون این آیه کریمه نازل گردید، پیامبر خدا  ابن جریر روایت می -١
پرسیدند: یعنی چه باید کرد؟ گفت: خداوند تو را امر کرده است که اگر کسی بر تو ظلم کرد او را 
عفو نمائی، اگر برایت چیزی نداد تو برایش چیزی بدھی، و اگر با تو مقاطعه کرد بدیدنش بروی، و 

ر باشد، وجود ت گوید: در قرآن آیه که در مورد مکارم اخالق از این آیه جامع می سامام جعفر صادق
 ندارد.

 از مسائل متعلق به این سوره آنکه: -٢

 َ�َّ  ۞إِنَّ ﴿) سورۀ انفال به استثنای پنج آیت آن، مدنی است، و این پنج آیت عبارت اند از: ۱ 
َوآّبِ  ِ  ِعندَ  ٱ�َّ ِينَ  بَِك  َ�ۡمُكرُ  �ذۡ ﴿تا آخر این دو آیت، و از  ﴾ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ   بَِعَذاٍب ﴿تا  ﴾َ�َفُروا

َ
، و ﴾ِ��ٖ أ

ُ  َ�نَ  َوَما﴿آیه  َ�ُهمۡ  ٱ�َّ نَت  ِ�َُعّذِ
َ
مورد اختالف است، بعضی آن را مکی، و عدۀ مدنی  ﴾�ِيِهمۚۡ  َوأ

 دانند. می
 ) این سوره پیش از سورۀ آل عمران، و بعد از سورۀ بقره نازل گردید.۲ 

 

                                                                                                                        



 ٢٤١   ریتفس :]۵۸[ کتاب

:  -باب -٣٢ اىلَ وله تَعَ ٰ  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿قَ ِۚ  ُ�ُُّهۥ ٱّ�ِينُ  َو�َُ�ونَ  فِۡتَنةٞ  تَُ�ونَ  َ�  َح�َّ َّ�ِ﴾ 

ها پیکار کنید تا فتنۀ [شرک] پایان پذیرد، و تمام دین از آن  با آن﴿]: قوله که: ۳۲باب [
 ﴾خدا باشد

: َ�َقاَل  الِفتْنَِة؟ قِتَالِ  يِف  تََرى َكيَْف َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: أنه قيل هل:  -١٧٤٥
دٌ  اَكنَ « الِفتْنَُة؟ َما تَْدرِي َوَهْل  ِ�َ�، ُ�َقاتُِل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ُ�َمَّ ُخوُل  َوَ�نَ  الُمرْشِ  ادلُّ

 ].٤٦٥١[رواه ابلخاری:  »الُملِْك  ىلَعَ  َكِقتَالُِ�مْ  َولَيَْس  فِتْنَةً  َعلَيِْهمْ 
ت است که کسی از وی پرسید: قتال در این فتنه را روای باز ابن عمر -۱۷۴۵
 ؟ )١(بینی چگونه می

کردند، و  با مشرکین جھاد می جدانی که فتنه چیست؟ پیامبر خدا  گفت: آیا می
ھا  شد، و جھاد آن رفت، فتنه محسوب می کسی که [از مسلمانان] به نزد مشرکین می

 .)٢(مانند جنگ شما بر سر ملک و دارائی نبود

ةُ  ورَ ةَ «سُ اءَ رَ ]» بَ ةِ  [التَّوبَ

 )٣(سورۀ براءه

یک ھزار ودو صد وپنجاه ) و ۱۲۵۳) ھفتاد وپنج آیت، و (۷۵) ده رکوع، (۱۰) این سوره دارای (۳ 
) دو ھزار وچھار صد ۲۴۲۷) پنج ھزار و پنج صد وبیست ودو حرف، و (۵۵۲۲ودو کلمه، و (

 وبیست وھفت نقطه است.
یعنی: در این قتال و کشتاری که بین مسلمانان است نظر تو چیست، آیا در آن اشتراک بورزیم یا  -١

از اشتراک نمودن در جنگ جمل و صفین کردند که وی  بنه؟ این سوال را وقتی از ابن عمر
خود داری نموده بود، کسی برایش گفت: جنگ کردن برای از بین بردن فتنه ضروری است، زیرا 

ٰ  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿فرماید:  خداوند متعال می برای آن  ب، جواب ابن عمر﴾فِۡتنَةٞ  تَُ�ونَ  َ�  َح�َّ
 دانی که فتنه چیست؟... شخص چنین بود که: آیا می

بلکه جھت اعالی کلمة الله بود، پس جنگی که به قصد رسیدن به ملک و سلطنت باشد، جنگی  -٢
 است که از نگاه اسالم مشروعیت ندارد، و نباید به آن اشتراک ورزید.

 از مسائل متعلق به این سوره آنکه: -٣

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٤٢

٣٣-  : اىلَ وله تَعَ ْ  َوَءاَخُرونَ ﴿باب: قَ  اآلية ﴾بُِذنُو�ِِهمۡ  ٱۡ�َ�َفُوا
 )١(﴾... و گروه دیگری که به گناهان خود اعتراف نمودند﴿]: قوله تعالی: ۳۳باب [

ُ  ريَِضَ  ُجنَْدٍب  بْن َ�ْن َسُمَرة -١٧٤٦ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َا

َ
تَاِ� «: نل

َ
  فَاْ�تََهيْنَا فَا�ْتََعثَاِ�، آِ�يَانِ  اللَّيْلَةَ  أ

َ
ٍة، َولَنِبِ  َذَهٍب، بِلَنِبِ  َمبْنِيَّةٍ  َمِدينَةٍ  إِىل انَا فِضَّ  َ�تَلَقَّ

ْحَسِن  َخلِْقِهمْ  ِمنْ  َشْطرٌ  رَِجاٌل 
َ
نَْت  َما َكأ

َ
ْ�بَِح  وََشْطرٌ  َراٍء، أ

َ
نَْت  َما َكأ

َ
 اذَْهبُوا: لَُهمْ  قَاالَ  َراٍء، أ

ْنَا، رََجُعوا ُ�مَّ  ِ�يِه، فََوَ�ُعوا انلَّْهِر، َذلَِك  يِف  َ�َقُعوا
َ

وءُ  َذلَِك  َذَهَب  قَدْ  إيِل  يِف  فََصاُروا َ�نُْهْم، السُّ
ْحَسِن 

َ
لَُك، َوَهَذاكَ  َعْدٍن، َجنَّةُ  َهِذهِ : يِل  قَاالَ  ُصوَرٍة، أ ا: قَاالَ  َمْ�ِ مَّ

َ
ينَ  الَقْومُ  أ ِ

َّ
 َشْطرٌ  اَكنُوا اذل

َاَوزَ  َسيِّئًا، َوآَخرَ  َصاحِلًا َ�َمًال  َخلَُطوا فَإِ�َُّهمْ  قَِبيٌح، ِمنُْهمْ  وََشْطرٌ  َحَسٌن، ِمنُْهمْ 
َ

ُ  جت  »َ�نُْهمْ  ا�َّ
 ].٤٦٧٤[رواه ابلخاری: 

نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َجآَءُ�مۡ  لََقدۡ ﴿) سورۀ براءه مدنی است، مگر دو آیت آخر آن که از ۱ 
َ
تا  ﴾أ

 آخر سورۀ باشد، که در مکه نازل گردیده است.
اند از: براءه، توبه، عذاب، مقشقشه، بحوث، فاضحه،  ) این سورۀ دارای سیزده نام است، که عبارت۲ 

 مبعثره، مثیره، حافره، مشرده، مخزیه، منکله، و مدمدمه.
ر نشده است، اقوال متعددی وجود دارد، و اشھر آن ذک(بسم الله) ) در اینکه چرا در اول آن ۳ 

اقوال این است که چون این سورۀ بیانگر نقض عھد بین مسلمانان و مشرکان است، از این جھت 
کردند،  ذکر نگردیده است، زیرا عادت در آن وقت آن بود که اگر عھدی را نقض می بسم اللهدر آن 

کردند، و این سورۀ بنا به ھمان عادت نازل گردید، حاکم نیشاپوری در  بسم الله را در آن ذکر نمی
سبب عدم وجود (بسمله) را  سکند که گفت: از علی روایت می بمستدرک خود از ابن عباس

ءه پرسیدم، گفت: سبب این امر آن است که (بسمله) بیانگر امان، و سورۀ براءه در اول سورۀ برا
 بیانگر جنگ و قتال است.

) دو ھزار و ۲۵۲۷) یک صد وبیست ونه آیت، و (۱۲۹) شانزده رکوع، و (۱۶) این سورۀ دارای (۴ 
) چھار ۴۷۶۰) یازده ھزار وسه صد وشصت حرف، و (۱۱۳۶۰پنج صد وبیست وھفت کلمه، و (

 ھزار وھفت صد وشصت نقطه است.
روایت است که این آیه کریمه درباره ابو لبابه و ھمراھانش که از غزوه تبوک  باز ابن عباس -١

ھا خود را  از آن غزوه برگشتند آن جتخلف نموده بودند، نازل گردید، زیرا ھنگامی که پیامبر خدا 
ھا را رھا  شخص دیگری نباید آن جدا ھای مسجد بسته و سوگند خوردند که جز پیامبر خ به پایه

ھا باز  ھا را مورد عفو قرار داده و از آن پایه آن جسازد، و چون این آیات نازل گردید، پیامبر خدا 
 کرده و رھا ساختند.

 

                                                                                                                        



 ٢٤٣   ریتفس :]۵۸[ کتاب

شب «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز َسُمَره بن ُجنُدب -۱۷۴۶
ھای طال و نقره  گذشته دو نفر نزدم آمدند و مرا با خود به شھری بردند که از خشت

ھا به  ساخته شده بود، در آنجا مردمی به استقبال ما آمدند که یک طرف جسم آن
بدترین شان به  بھترین شکلی بود که در عمر خود دیده باشی، و طرف دیگر جسم

 صورتی بود که در عمر خود دیده باشی.
ھا خود  آن دو نفر برای مردم آن شھر گفتند: بروید و خود را در آن جو بیندازید، آن

ھا  را در آن جو انداختند و بسوی ما بازگشتند، [دیدیم که] آن شکل قبیح و زشت از آن
 اند. دور گردیده و به بھترین شکلی درآمده

تست، و گفتند: آن  است، و این منزل» جنت عدن«گفتند: این جو آن دو نفر برایم 
اند که  ھا زیبا و قسمت دیگرش زشت بود، کسانی مردمی که قسمتی از جسم آن

 ».شان درگذشته است اند، و خداوند از گناھان کارھای نیک و بد را با ھم درآمیخته

ودِ  ة هُ ورَ  سُ

 )١(سورۀ هود

٣٤-  : اىلَ وله تَعَ  ﴾ٱلَۡمآءِ  َ�َ  َعۡرُشُهۥ نَ َوَ� ﴿باب: قَ

 ﴾...و عرش او بر آب بود﴿]: قوله تعالی که: ۳۴باب [

يِب  َ�نْ  -١٧٤٧
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُ  قَاَل «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  ا�َّ

نِْفْق : وََجلَّ  َعزَّ 
َ
نِْفْق  أ

ُ
ِ  يَدُ : َوقَاَل  َعلَيَْك، أ ى ا�َّ

َ ْ
اءُ  َ�َفَقةٌ  تَِغيُضَها الَ  َمأل  َوانلََّهاَر، اللَّيَْل  َسحَّ

 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -١
تالف نظر ) سورۀ (ھود) مکی است، و در دو وسه آیت آن در اینکه مکی و یا مدنی است، اخ۱ 

 وجود دارد.
) یک ھزار ونه ۱۹۳۶) یک صد وبیست وسه کلمه، و (۱۲۳) ده رکوع، و (۱۰) این سورۀ دارای (۲ 

) سه ھزار ۳۵۱۶) ھفت ھزار ونه صد وبیست وچھار حرف، و (۷۹۲۴صد وسی وشش کلمه، و (
 وپنج صد وشانزده نقطه است.

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٤٤

ْ�تُمْ : َوقَاَل 
َ
َرأ

َ
ْ�َفَق  َما أ

َ
َماءَ  َخلََق  ُمنْذُ  أ رَْض، السَّ

َ
 ىلَعَ  َعرُْشهُ  َوَ�نَ  يَِدهِ، يِف  َما يَِغْض  لَمْ  فَإِنَّهُ  َواأل

 ].٤٦٨٤[رواه ابلخاری:  »َوَ�ْرَ�عُ  َ�ِْفُض  الِمَ�انُ  َو�ِيَِدهِ  الَماِء،
خداوند عز وجلَّ «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۷۴۷

فرماید: دست خدا ُپر است نفقه آن را  کنم، و می فرماید: نفقه کن، من بر تو نفقه می می
 ».کند، و شب و روز در حالت کرم و بخشش است خالی نمی

ھا تا امروز عطا کرده است، تصور  آیا آنچه آسمان«فرمودند:  جدا و پیامبر خ
اید؟ این ھمه چیز از آنچه که در دست او است، چیزی را کم نکرده است، عرش  کرده

خدا بر آب بود، و تقدیر ارزاق در اختیار او است، و او است که [ارزاق را] کم و زیاد 
 .)١(»کند می

ۡخذُ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿باب: قوله تعاىل:  -٣٥
َ
ٓ  َرّ�َِك  أ َخذَ  إَِذا

َ
 اآلية ﴾ٱلُۡقَرىٰ  أ

گیرد آنگاه که دیار ستمگاران را  پروردگارت چنین سخت می﴿ ]: قوله تعالی:۳۵باب [
 ﴾به عذاب گرفتار نماید

يِب  َ�نْ  -١٧٤٨
َ
ُ  ريَِضَ  ُموىَس  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 َ ُْمِ�  ا�َّ
َ

الِمِ  يل َخَذهُ  إَِذا َحىتَّ  لِلظَّ
َ
  ُ�مَّ : قَاَل  »ُ�ْفِلتْهُ  لَمْ  أ

َ
ۡخذُ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿: قََرأ

َ
ٓ  َرّ�َِك  أ َخذَ  إَِذا

َ
 أ

ۚ  َوِ�َ  ٱۡلُقَرىٰ  ۥٓ  إِنَّ  َ�ٰلَِمٌة ۡخَذهُ
َ
ِ�مٞ  أ

َ
 ].٤٦٨٦[رواه ابلخاری:  ﴾َشِديدٌ  أ

خداوند «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوموسی -۱۷۴۸
دھد، ولی وقتی که او را مورد عذاب قرار داد، [آن ظالم] از عذابش  برای ظالم مھلت می

 ».تواند نجات یافته نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
چه را که ما به (تقدیر ارزاق) ترجمه نمودیم، در لفظ حدیث از آن به (میزان) یعنی: ترازو ) آن۱ 

 تعبیر شده است.
) در اینکه عرش خدا چگونه بر آب بود، و اینکه بنا به ظاھر لفظ حدیث (میزان) که عبارت از ۲ 

خداوند متعال، از ترازو باشد، چگونه در دست باری تعالی بود، و اطالق امثال این چیزھا برای 
دانیم، و باید به آن به طوری که مراد خدا و رسول او است  چیزھائی است که حقیقت آن را نمی

 ایمان بیاوریم، و از کیفیت آن جستجو نکنیم.

 

                                                 



 ٢٤٥   ریتفس :]۵۸[ کتاب

پروردگارت چنین سخت «راوی گفت که: بعد از آن این آیت را تالوت نمودند: 
عذاب گرفتار نماید، زیرا مواخذه او بسیار  گیرد آنگاه که دیار ستمگاران را به می

 ».دردناک است

رِ  جْ ِ ةُ احلْ ورَ  سُ

 )١(سورۀ حجر

اىل:  -٣٦ وله تَعَ َق  َمنِ  إِ�َّ ﴿باب: قَ ۡمعَ  ٱۡسَ�َ  اآلية ﴾ٱلسَّ

 ﴾کنند هائی که استراق سمع می ... مگر آن﴿]: قوله تعالی: ۳۶باب [

يِب  َ�نْ  -١٧٤٩
َ
 إَِذا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  بِهِ  َ�بْلُغُ  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ُهَر�َْرةَ  أ

ُ  قَىَض  ْمرَ  ا�َّ
َ
َماِء، يِف  األ َ�ِت  السَّ ْجِنَحِتَها الَمَالئَِ�ةُ  رَضَ

َ
، ُخْضَعانًا بِأ لِْسلَةِ  ِلَقْوهِلِ  ىلَعَ  اَكلسِّ

ٌّ  قَاَل  - َصْفَوانٍ  إَِذا - َذلَِك  َ�نُْفُذُهمْ  َصْفَوانٍ : َ�ْ�ُهُ  َوقَاَل : يلَعِ
عَ  فَ  َماَذا: قَالُوا قُلُو�ِِهْم، َ�نْ  فُزِّ

ي قَالُوا َر�ُُّ�ْم، قَاَل  ِ
َّ

،: قَاَل  لِ� قُو فَيَْسَمُعَها الَكبُِ�، الَعِ�ُّ  َوُهوَ  احلَقَّ ْمِع، ُمْسرَتِ قُو السَّ  َوُمْسرَتِ
ْمعِ  جَ  �ِيَِدهِ، ُسْفيَانُ  َووََصَف  - رَ آخَ  فَْوَق  َواِحدٌ  َهَكَذا السَّ َصابِعِ  َ�ْ�َ  َوفَرَّ

َ
 نََصبََها ايلُْمَ�، يَِدهِ  أ

ْدَركَ  فَُر�ََّما - َ�ْعٍض  فَْوَق  َ�ْعَضَها
َ
َهاُب  أ نْ  َ�بَْل  الُمْستَِمعَ  الشِّ

َ
  بَِها يَْرِ�َ  أ

َ
 َ�يُْحِرقَُه، َصاِحِبهِ  إِىل

هُ  لَمْ  َوُر�ََّما
ْ
  بَِها يَْرِ�َ  َحىتَّ  يُْدِر�

َ
ي إِىل ِ

َّ
  يَِليِه، اذل

َ
ي إِىل ِ

َّ
ْسَفَل  ُهوَ  اذل

َ
  يُلُْقوَها َحىتَّ  ِمنُْه، أ

َ
 إىِل

رِْض 
َ
  تَنْتَِ�َ  َحىتَّ : ُسْفيَانُ  قَاَل  َوُر�ََّما - األ

َ
رِْض  إىِل

َ
اِحِر، فَمِ  ىلَعَ  َ�تُلىَْق  - األ  َ�يَْكِذُب  السَّ

ُق  َكْذبٍَة، ِمائَةَ  َمَعَها لَمْ : يَُقولُونَ �َ  َ�يَُصدَّ
َ
نَا أ  فَوََجْدنَاهُ  َوَ�َذا، َكَذا يَُ�ونُ  َوَ�َذا، َكَذا يَْومَ  ُ�رِْبْ

ا؟ َماءِ  ِمنَ  ُسِمَعْت  الَّيِت  لِللَْكَِمةِ  َحقًّ  ].٤٧٠١[رواه ابلخاری:  »السَّ

 از مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ست.) سورۀ (حجر) مکی است، و بعد از سورۀ یوسف و پیش از سورۀ انعام نازل گردیده ا۱ 
) شش صد وشصت وشش ۶۶۳) نود ونه آیت، و (۹۹) شش رکوع، و (۶) این سورۀ دارای (۲ 

) یک ھزار وسه صد وپنجاه وھشت نقطه ۱۳۵۸) دو ھزار ونه صد وھفت حرف، و (۲۹۰۷کلمه، و (
 است.

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٤٦

چون «روایت است که فرمودند:  جبه نقل از پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۷۴۹
ھای خود را به نشانۀ فرمان برداری  خداوند در آسمان امری را صادر نماید، مالئکه بال

ھا] مانند آواز زنجیر است بر سنگ، چون اضطراب  ھای آن زنند، [و صدای بال به ھم می
روردگار پرسند: پ شان آرام گیرد، از [فرشتگان مقرب مانند جبرئیل و میکائیل] می دل

تر و  او از ھمه بلند مرتبه حق را گفته و گویند: ھا می شما چه گفته است؟ در جواب آن
 بزرگتر است.

کنند [که عبارت از جنیان باشند]، یکی باالی دیگری  ھائی که استراق سمع می آن
 شنوند. قرار دارند، و این سخن را می

نی را که شینده است به شود که شھاب پیش از آنکه آن مسترق سمع، سخ وبسا می
شود که  سوزاند، و گاھی ھم می کند و او را می رفیق خود برساند، به او اصابت می

کند، و آن کسی که استراق سمع نموده است سخنی را که  شھاب به وی اصابت نمی
دھد، و باز او به  تر از وی قرار دارد، انتقال می شنیده است به دیگری که در پائین

دھد، تا اینکه به ھمین شکل، سخنی را که  د از وی قرار دارد انتقال میدیگری که بع
 شود. دھند، تا اینکه به دھان جادوگر انداخته می اند به زمین انتقال می شینده

کند [و به مردم خبر  [جادوگر] با آن سخنی که شنیده است، صد دروغ را یکجا می
گویند: مگر [آن جادوگر] فالن روز  یکنند، و م دھد]، و مردم سخن او را تصدیق می می

شود؟ و آنچه که گفته بود راست  برای ما نگفت که در فالن وقت چنین و چنان می
ای است که در اصل، از آسمان شنیده شده  برآمد، ولی در واقع این ھمان کلمه

 .)١(»است

لِ  ةُ النَّحْ ورَ  سُ

یعنی: جادوگر و کاھن با ھمان یک کلمۀ که از اخبار آسمان شنیده است، چندین دروغ دیگر را  -١
گوید، و چون کلمۀ را که از خبر آسمان شنیده است راست است،  کرده و برای مردم می یکجا

کنند، پس  ھای جادوگران و کاھنان را باور می مردم به جھت ھمان یک کلمۀ راست، ھمه دروغ
بنابراین اگر کاھی شد که خبر جادوگر راست برآمد، باز ھم نباید سخن او را تصدیق کنیم، بلکه 

م که این سخن راست ھمان چیزی است که از اخبار آسمان دزدی شده و برای وی باید بدانی
 گوید. رسیده است، ورنه جادوگر ھیچگاه راست نمی

 

                                                 



 ٢٤٧   ریتفس :]۵۸[ کتاب

 )١(سورۀ نحل

اىلَ  -٣٧ وله تَعَ ن َوِمنُ�م﴿: قَ ۡرَذلِ  إَِ�ٰٓ  يَُردُّ  مَّ
َ
 ﴾ٱلُۡعُمرِ  أ

 ﴾رسید ...و بعضی از شمایان به بدترین ایام زندگی می﴿]: قوله تعالی: ۳۷باب [

�َِس  َ�نْ  -١٧٥٠
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُعوذُ «: يَْدُعو
َ
رَْذلِ  َوالَكَسِل، ابُلْخِل  ِمنَ  بَِك  أ

َ
، وََعَذاِب  الُعُمِر، َوأ اِل، َوفِتْنَةِ  الَقرْبِ جَّ  َوفِتْنَةِ  ادلَّ

 ].٤٧٠٧[رواه ابلخاری:  »َوالَمَماِت  الَمْحيَا
چنین دعا  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۱۷۵۰

ُعوذُ «کردند:  می
َ
رَْذلِ  َوالَكَسِل، ابُلْخِل  ِمنَ  بَِك  أ

َ
، وََعَذاِب  الُعُمِر، َوأ اِل، َوفِتْنَةِ  الَقرْبِ جَّ  ادلَّ

 .)٢(»َوالَمَماِت  الَمْحيَا َوفِتْنَةِ 

اءِ] َ ائِيلَ [اإلرسْ َ نِي إِرسْ ةُ بَ ورَ  سُ

 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -١
کندکه: از اول این  ) سورۀ (نحل) به استثنای چند آیت آن، مکی است، سعید از قتاده روایت می۱ 

ِينَ ﴿اوند که: سورۀ تا این قول خد ْ  َوٱ�َّ ِ  ِ�  َهاَجُروا ْ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱ�َّ مکی است، و از این  ﴾ُظلُِموا
 آیت تا آخر آن مدنی است، و سورۀ (نحل) بعد از سورۀ کھف، و پیش از سورۀ نوح نازل گردید.

) یک ۱۸۷۱) یک صد وبیست وھشت آیت، و (۱۲۸) شانزده رکوع، و (۱۶) این سورۀ دارای (۲ 
) ۳۵۳۶) ھفت ھزار ونه صد وھفتاد وچھار حرف، و (۷۹۷۴ھزار ھشت صد وھفتاد ویک کلمه، و (

 سه ھزار وپنج صد وشصت وسه نقطه است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
این است که: خدایا! از بخل و کسالت، و از رسیدن به بدترین ایام  ج) معنی دعای نبی کریم ۱ 

 جویم. عذاب قبر، و از ابتالی دجال، و از ابتالی زندگی و مرگ، به تو پناه میعمر، و از 
رود،  ) مراد از بدترین ایام زندگی است که قوای جسمانی و عقالنی انسان به تحلیل می۲ 

شود، عقلش مانند عقل طفل بدون احساس  اش سبب زحمت برای خودش و دیگران می زندگی
 گردد. مسئولیت می

ور شدن در شھوات و مظاھر دنیوی و فراموش کردن امور اخروی  ز فتنه دنیا، غوطه) مراد ا۳ 
 است، و مراد از فتنه مرگ، سوال نکیر و منکر، عذاب قبر، و مصائب روز محشر است.

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٤٨

 )١(سورۀ بنی اسرائیل

اىلَ  -٣٨ وله تَعَ  ﴾َشُكوٗر� َ�ۡبٗدا َ�نَ  إِنَُّهۥ نُوٍح�  َمعَ  َ�َلَۡنا َمنۡ  ُذّرِ�َّةَ ﴿ :باب: قَ

اند که با نوح برکشتی حمل نمودیم، و او بندۀ  ذریۀ کسانی﴿]: قوله تعالی: ٣٨باب [
 )٢(﴾شکر گذاری بود

يِب  َ�نْ  -١٧٥١
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ يِتَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ
 بِلَْحمٍ  أ

ْهِ  فَُرفِعَ 
َ

َراُع، إيِل نَا«: قَاَل  ُ�مَّ  َ�ْهَشًة، ِمنَْها َ�نََهَش  ُ�ْعِجبُهُ  َوَ�نَْت  اذلِّ
َ
 الِقيَاَمِة، يَْومَ  انلَّاِس  َسيِّدُ  أ

ُ  َ�َْمعُ  َذلَِك؟ ِممَّ  تَْدُرونَ  َوَهْل  ِل�َ  انلَّاَس  ا�َّ وَّ
َ
ايِع  �ُْسِمُعُهمُ  َواِحٍد، َصِعيدٍ  يِف  َواآلِخِر�نَ  األ  ادلَّ

، َوَ�نُْفُذُهمُ  ْمُس، َوتَْدنُو ابَلرَصُ  َوالَ  يُِطيُقونَ  الَ  َما َوالَكْرِب  الَغمِّ  ِمنَ  انلَّاَس  َ�يَبْلُغُ  الشَّ
الَ : انلَّاُس  َ�يَُقوُل  َ�ْتَِملُوَن،

َ
الَ  بَلََغُ�ْم، قَدْ  َما تََرْونَ  أ

َ
  لَُ�مْ  �َْشَفعُ  َمنْ  َ�نُْظُرونَ  أ

َ
 إىِل

تُونَ  بِآَدَم، َعلَيُْ�مْ : بِلَْعٍض  انلَّاِس  َ�ْعُض  َ�يَُقوُل  َر�ُِّ�ْم؟
ْ
َالمُ  َعلَيْهِ  آَدمَ  َ�يَأ ُ  َ�يَُقولُونَ  السَّ

َ
: هل

نَْت 
َ
بُو أ

َ
، أ ُ  َخلََقَك  البرََشِ َمرَ  ُروِحِه، ِمنْ  ِ�يَك  َوَ�َفخَ  �ِيَِدهِ، ا�َّ

َ
 لََك، فََسَجُدوا الَمَالئَِ�ةَ  َوأ

َا اْشَفعْ 
َ

  نل
َ

الَ  َر�َِّك، إِىل
َ
  تََرى أ

َ
ْنُ  َما إِىل

َ
الَ  ِ�يِه، �

َ
  تََرى أ

َ
 قَدْ  َر�ِّ  إِنَّ : آَدمُ  َ�يَُقوُل  بَلََغنَا؟ قَدْ  َما إِىل

 َعِن  َ�َهاِ�  قَدْ  َو�ِنَّهُ  ِمثْلَُه، َ�ْعَدهُ  َ�ْغَضَب  َولَنْ  ِمثْلَُه، َ�بْلَهُ  َ�ْغَضْب  لَمْ  َغَضبًا ايلَْومَ  َغِضَب 

 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -١
) سورۀ بنی اسرائیل مکی است، مگر ھشت آیت آن که مدنی است، و ھشت آیت مدنی آن از آیۀ ۱ 

ْ  �ن﴿کریمه:  شود، و این سورۀ بعد از سورۀ  شروع و به آخر سورۀ ختم می ﴾َ�َۡفتِنُونََك  َ�ُدوا
 قصص، و پیش از سورۀ یونس نازل گردیده است.

) یک ھزار و پنج ۱۵۸۲) یک صد ویازده آیت، و (۱۱۱() دوازده رکوع، و ۱۲) این سورۀ دارای (۲ 
) دو ھزار ونه صد ۲۹۸۹) شش ھزار وھفت صد وده حرف، و (۶۷۱۰صد وھشتاد ودو کلمه، و (

 وھشتاد ونه نقطه است.
انبیائی را که قبًال ذکر نمودیم، اوالد کسانی ھستند که «معنی کامل این آیۀ کریمه این است که:  -٢

، و سبب توصیف »بندۀ شکرگذاری بود ÷در کشتی حمل نمودیم، و نوح ÷ھا را با نوح آن
گفت، در  به بندۀ شکرگذار آن بود که وی در ھرکار خود، حمد و ثنای پروردگار را می ÷نوح

روایت است که گفت: نوح علیه الصالة والسالم در وقت  سصحیح ابن حبان از حدیث سلمان
گفت، از این جھت به (بندۀ شکرگذار)  خدا را میطعام خوردن، و در وقت لباس پوشیدن حمد 

 موصوف گردید.

 

                                                 



 ٢٤٩   ریتفس :]۵۸[ کتاب

َجَرةِ    بُوااْذهَ  َ�ْفيِس، َ�ْفيِس  َ�ْفيِس  َ�َعَصيْتُُه، الشَّ
َ

  اْذَهبُوا َ�ْ�ِي، إِىل
َ

تُونَ  نُوٍح، إِىل
ْ
 نُوًحا َ�يَأ

نَْت  إِنََّك  نُوُح، يَا: َ�يَُقولُونَ 
َ
ُل  أ وَّ

َ
  الرُُّسِل  أ

َ
ْهِل  إِىل

َ
رِْض، أ

َ
اكَ  َوقَدْ  األ ُ  َسمَّ  َشُكوًرا، َ�بًْدا ا�َّ

َا اْشَفعْ 
َ

  نل
َ

الَ  َر�َِّك، إِىل
َ
  تََرى أ

َ
ْنُ  َما إىِل

َ
 ايلَْومَ  َغِضَب  قَدْ  وََجلَّ  َعزَّ  َر�ِّ  إِنَّ : َ�يَُقوُل  ِ�يِه؟ �

 ىلَعَ  َدَعْوُ�َها َدْعَوةٌ  يِل  اَكنَْت  قَدْ  َو�ِنَّهُ  ِمثْلَُه، َ�ْعَدهُ  َ�ْغَضَب  َولَنْ  ِمثْلَُه، َ�بْلَهُ  َ�ْغَضْب  لَمْ  َغَضبًا
  اْذَهبُوا َ�ْفيِس، َ�ْفيِس  َ�ْفيِس  قَْوِ�،

َ
  اْذَهبُوا َ�ْ�ِي، إِىل

َ
تُونَ  إِبَْراِهيَم، إِىل

ْ
 إِبَْراِهيمَ  َ�يَأ

نَْت  إِبَْراِهيمُ  يَا: َ�يَُقولُونَ 
َ
ِ  نيَِبُّ  أ ْهِل  ِمنْ  وََخِليلُهُ  ا�َّ

َ
رِْض، أ

َ
َا اْشَفعْ  األ

َ
  نل

َ
الَ  َر�َِّك  إِىل

َ
  تََرى أ

َ
 إىِل

ْنُ  َما
َ

 َ�ْغَضَب  َولَنْ  ِمثْلَُه، َ�بْلَهُ  َ�ْغَضْب  لَمْ  َغَضبًا مَ ايلَوْ  َغِضَب  قَدْ  َر�ِّ  إِنَّ : لَُهمْ  َ�يَُقوُل  ِ�يِه، �
بُو َفَذَكَرُهنَّ  - َكِذبَاٍت  ثََالَث  َكَذبُْت  ُكنُْت  قَدْ  َو�ِ�ِّ  ِمثْلَُه، َ�ْعَدهُ 

َ
 َ�ْفيِس  - احلَِديِث  يِف  َحيَّانَ  أ

  اْذَهبُوا َ�ْفيِس، َ�ْفيِس 
َ

  اْذَهبُوا َ�ْ�ِي، إِىل
َ

تُوَن، ُموىَس  إىِل
ْ
نَْت  ُموىَس  يَا: َ�يَُقولُونَ  ُموىَس  َ�يَأ

َ
 أ

، رَُسوُل  ِ لََك  ا�َّ ُ  فَضَّ ِهِ  ا�َّ
َ

َا اْشَفعْ  انلَّاِس، ىلَعَ  َو�َِ�الَِمهِ  بِرَِساتل
َ

  نل
َ

الَ  َر�َِّك، إِىل
َ
  تََرى أ

َ
 َما إِىل

ْنُ 
َ

 َ�ْعَدهُ  َ�ْغَضَب  َولَنْ  ِمثْلَُه، َ�بْلَهُ  َ�ْغَضْب  لَمْ  َغَضبًا ايلَْومَ  َغِضَب  قَدْ  َر�ِّ  إِنَّ : َ�يَُقوُل  ِ�يِه؟ �
وَمرْ  لَمْ  َ�ْفًسا َ�تَلُْت  قَدْ  َو�ِ�ِّ  ِمثْلَُه،

ُ
  اْذَهبُوا َ�ْفيِس، َ�ْفيِس  َ�ْفيِس  بَِقتِْلَها، أ

َ
 اْذَهبُوا َ�ْ�ِي، إِىل

 
َ

تُونَ  َمْرَ�َم، ابِْن  ِعيىَس  إِىل
ْ
  ِعيىَس  يَا: َ�يَُقولُونَ  ِعيىَس، َ�يَأ

َ
، رَُسوُل  نَْت أ ِ َقاَها َوَ�َِمتُهُ  ا�َّ

ْ
ل
َ
  أ

َ
 إىِل

ْمَت  ِمنُْه، َوُروحٌ  َمْرَ�مَ 
َّ
َا اْشَفعْ  َصِبيًّا، الَمْهدِ  يِف  انلَّاَس  َوَ�

َ
  نل

َ
الَ  َر�َِّك  إِىل

َ
  تََرى أ

َ
ْنُ  َما إىِل

َ
 ِ�يِه؟ �

، ِمثْلَهُ  َ�بْلَهُ  َ�ْغَضْب  لَمْ  َغَضبًا ايلَْومَ  َغِضَب  قَدْ  َر�ِّ  إِنَّ : ِعيىَس  َ�يَُقوُل   َ�ْغَضَب  َولَنْ  َ�طُّ
  اْذَهبُوا َ�ْفيِس  َ�ْفيِس  َ�ْفيِس  َذْ�بًا، يَْذُكرْ  َولَمْ  ِمثْلَُه، َ�ْعَدهُ 

َ
  اذَْهبُوا َ�ْ�ِي إىِل

َ
ٍد، إِىل تُونَ  ُ�َمَّ

ْ
 َ�يَأ

ًدا دُ  يَا: َ�يَُقولُونَ  ُ�َمَّ نَْت  ُ�َمَّ
َ
ِ  رَُسوُل  أ نِْبيَاِء، وََخاتِمُ  ا�َّ

َ
ُ  َ�َفرَ  َوقَدْ  األ مَ  َما لََك  ا�َّ  ِمنْ  َ�َقدَّ

َر، َوَما َذنِْبَك  خَّ
َ
َا اْشَفعْ  تَأ

َ
  نل

َ
الَ  َر�َِّك  إىِل

َ
  تََرى أ

َ
ْنُ  َما إىِل

َ
ْ�َطِلُق  ِ�يِه، �

َ
َْت  فَآيِت  فَأ

َ
 الَعْرِش، حت

َ�عُ 
َ
، َعزَّ  لَِر�ِّ  َساِجًدا فَأ ُ  َ�ْفتَحُ  ُ�مَّ  وََجلَّ َّ  ا�َّ  لَمْ  َشيْئًا، َعلَيْهِ  اثلَّنَاءِ  وَُحْسِن  َ�َاِمِدهِ  ِمنْ  يلَعَ

َحدٍ  ىلَعَ  َ�ْفتَْحهُ 
َ
دُ  يَا: ُ�َقاُل  ُ�مَّ  َ�بِْ�، أ َسَك  اْرَ�عْ  ُ�َمَّ

ْ
عْ  َواْشَفعْ  ُ�ْعَطْه، َسْل  َرأ ْرَ�عُ  �َُشفَّ

َ
يِس، فَأ

ْ
 َرأ

قُوُل 
َ
يِت : فَأ مَّ

ُ
، يَا أ يِت  رَبِّ مَّ

ُ
، يَا أ يِت  رَبِّ مَّ

ُ
، يَا أ دُ  يَا: َ�يَُقاُل  رَبِّ ْدِخْل  ُ�َمَّ

َ
ِتَك  ِمنْ  أ مَّ

ُ
 الَ  َمنْ  أ

ْ�َمِن  ابلَاِب  ِمنَ  َعلَيِْهمْ  ِحَساَب 
َ
بَْواِب  ِمنْ  األ

َ
َ�ءُ  َوُهمْ  اجلَنَِّة، أ  ِمنَ  َذلَِك  ِسَوى ِ�يَما انلَّاِس  رُشَ

بَْواِب،
َ
ي: قَاَل  ُ�مَّ  األ ِ

َّ
اَ�ْ�ِ  َ�ْ�َ  َما إِنَّ  �ِيَِدهِ، َ�ْفيِس  َواذل  َ�ْ�َ  َكَما اجلَنَِّة، َمَصاِر�عِ  ِمنْ  الِمرْصَ

ةَ  وْ  - ومَِحَْ�َ  َمكَّ
َ
ةَ  َ�ْ�َ  َكَما أ  ]٤٧١٢[رواه ابلخاری:  َو�رُْصَى َمكَّ
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مقدار گوشتی  جروایت است که گفت: برای پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۷۵۱
که خوش داشتند برای ایشان تقدیم  ھا] دست را آورده شد، [و از بین آن گوشت

 نمودند، و ایشان مقدار از آن دست را با دندان کندند.
دانید که  من در روز قیامت بھترین مردمان ھستم، و آیا می«و بعد از آن فرمودند: 

این از چه سبب است؟ [سببش این است که] خداوند ھمۀ مخلوقات از اولین و آخرین 
رسد، و  ھا می ، و این طوری است که صدا برای ھمۀ آنکند را در یک زمین جمع می

شود، و مردم به چنان زحمت و  ھا نزدیک می بیند، آفتاب به آن ھا را می چشم ھمۀ آن
 شان خارج است. افتند که از تحمل و طاقت مشقتی می

بینید که در چه زحمت و مشقتی گرفتارید؟ مگر  گویند: مگر نمی مردم با خود می
گویند: باید  بینید که به نزد خداوند برای شما شفاعت کند؟ به یکدیگر می نمیکسی را 
گویند: تو پدر ھمۀ مردمان  و برایش میروند  می ÷ھا نزد آدم برویم، آن ÷نزد آدم

بودی و کسی ھستی که خداوند تو را به دست خود خلق نمود، و از روح خود بر تو 
جده کردند، برای ما نزد خداوند شفاعت کن، دمید، و مالئکه را امر کرد و برای تو س

 بینی که در چه حالی قرار داریم؟ و کار ما به چه حد رسیده است؟ مگر نمی
چنان در غضب شده است که نه پیش از این  گوید: پروردگارم امروز آن می ÷آدم

شود، او مرا از خوردن  چنین در غضب شده بود، و نه بعد از این چنین در غضب می
اش را نمودم، من به خود گرفتارم، من  در بھشت منع کرده بود، و من نا فرمانیدرخت 

به خود گرفتارم، من به خود گرفتارم، من به خود گرفتارم، [یا من خودم به شفاعت 
احتیاج دارم، من خودم به شفاعت احتیاج دارم، من خودم به شفاعت احتیاج دارم]، 

 بروید. ÷وحمرا بگذارید، نزد دیگری بروید، نزد ن
گویند: تو اولین پیامبر [أولوا العزم] برای مردمان  و میروند  می ÷مردم نزد نوح
، و تو را خداوند بندۀ شکرگذار نامیده است، برای ما نزد پروردگار )١(روی زمین ھستی

 بینی که در چه حالی گرفتاریم؟ خود شفاعت کن، مگر نمی

نیز وجود داشتند، ولی  †پیامبران دیگری مانند آدم و شیث و ادریس ÷گرچه پیش از نوح -١
برای ھمه مردمان روی زمین مبعوث شده  ÷ھا برای قوم خود، معبوث شده بودند، و نوح آن

نیز در اصل خود، تنھا برای قومش بود، ولی روی تصادف بعثتش  ÷بود، و گرچه بعثت نوح
برای ھمۀ مردمان روی زمین گردید، زیرا در وقت طوفان، ھمۀ مردمان روی زمین ھالک 
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غضب شده است که نه پیش از این  گوید: پروردگارم امروز چنان در ] می÷[نوح
چنین در غضب شده بود، و نه بعد از این چنین در غضب خواھد شد، و برایم یک 
دعای قابل اجابت بود و با آن دعا، بر قوم خود نفرین کردم، [و به سبب ھمین نفرین 
بود که قومش غرق گردیده و به ھالکت رسیدند]، و امروز من به خود گرفتارم، من به 

 بروید. ÷گرفتارم، من به خود گرفتارم، نزد دیگری بروید، نزد ابراھیم خود
گویند: ای ابراھیم! تو پیامبر خدا و خلیل او از  و میروند  می ÷مردم نزد ابراھیم

بینی که در چه   اھل زمین ھستی، برای ما به نزد پروردگارت شفاعت کن! مگر نمی
 حالی گرفتاریم؟

ید: پروردگارم امروز چنان در غضب شده است که نه گو ھا می برای آن ÷ابراھیم
پیش از این چنین در غضب شده بود، و نه بعد از این چنین در غضب خواھد شد، و من 

، و امروز من به خود گرفتارم، من به خود گرفتارم، من به خود )١(ام سه دروغ گفته
 بروید. ÷گرفتارم، نزد دیگری بروید، نزد موسی

و کسی ھستی  گویند: ای موسی! رسول خدا ھستی، یو مد رون می ÷نزد موسی
که خداوند تو را به رسالت و با راز گفتن با تو بر ھمۀ جھانیان برگزیده بود، برای ما نزد 

 بینی که در چه حالی گرفتاریم؟ پروردگارت شفاعت کن! مگر نمی
ین گوید: پروردگارم امروز چنان در غضب شده است که نه پیش از ا می ÷موسی

چنین در غضب شده بود، و نه بعد از این چنین در غضب خواھد شد، من شخصی را 
اد از این شخص، قبطی است که که مامور به قتل آن نبودم به قتل رساندم، [مر

در مصر با سیلی به رویش زد، و از اثر آن سیلی مرد]، و امروز من به خود  ÷موسی
 ÷رفتارم، نزد دیگری بروید، نزد عیسیگرفتارم، من به خود گرفتارم، من به خود گ

 بروید.

گردیدند، و در روی زمین جز قوم او کس دیگری باقی نمانده بود، از این جھت گفته شد که برای 
تصادفی، و عموم بعثت سیدنا  ÷عموم بعثت نوح ھمۀ مردمان روی زمین مبعوث شده بود، پس

 اصلی و قصدی است. جمحمد 

، و سومین آنکه ﴾َكبِ�ُُهمۡ  َ�َعلَُهۥ بَۡل ﴿اش که:  ، و دیگری این گفته﴾َسقِيمٞ  إِّ�ِ ﴿یکی آنکه گفت:  -١
 گفت: (ساره خواھر من است) و تفصیل این موضوع قبًال گذشت.
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سی! تو رسول خدا و کلمۀ خدا یگویند: ای ع و میروند  می ÷مردم نزد عیسی
ھستی که بر مریم القا نموده بود، و از روح خدا ھستی! و در حالت صباوت در گھواره با 

 گرفتاریم؟بینی که در چه حالی  مردم سخن گفتی، برای ما شفاعت کن! مگر نمی
پروردگارم امروز چنان در غضب شده است که نه پیش از این  گوید: می ÷عیسی

چنین در غضب شده بود، و نه بعد از این چنین در غضب خواھد شد، و گرچه کدام 
گوید: امروز من به خود  ، ولی می)١(کند گناھی را که مرتکب شده باشد ذکر نمی

 جد گرفتارم، نزد دیگری بروید، نزد محمد گرفتام، من به خود گرفتارم، من به خو
 بروید.

گویند: یا محمد! تو رسول خدا و خاتم پیامبران  و میروند  می جمحمد  مردم نزد
ات را بخشیده است، برای ما نزد پروردگارت  ھستی، و خداوند گناھان گذشته و آینده

 بینی که در چه حالی قرار داریم؟ شفاعت کن! مگر نمی
روم و در زیر عرش برای پروردگارم عزو جل به  گفتند]: من می ج[پیامبر خدا 

آموزد که تا  افتم، و خداوند متعال از حمد و ثنای خود چیزھای را برایم می سجده می
شود که: ای  ھا مطلع نساخته است، بعد از آن گفته می آن وقت ھیچ کسی را از آن

شود، و ھرچه شفاعت کنی مورد  محمد! سرت را باال کن، ھرچه بخواھی برایت داده می
گویم: یا رب امت من! یا رب امت  کنم و می گردد، و من سرم را باال می قبول واقع می

 من! یا رب امت من!
ھا حساب و کتابی  شود: یا محمد! آن گروه از امت خود را که بر آن برایم گفته می

ھا با  کن، و اینھای بھشت [به بھشت] داخل  از دروازده طرف راست دروازهنیست، 
 .)٢(ھای دیگر نیز شریک ھستند دیگر مردم در دروازده

شان در نزد  خواھند تا برای برای کسانی که از وی می ÷در سنن نسائی آمده است که عیسی -١
، و البته اینکه مسیحیان او را »کردند مرا عوض خدا، پرستش می«گوید:  خداوند شفاعت کنند، می

تعلقی  ÷اند، و به عیسی کردند، گناھی است که دیگران مرتکب آن شده عوض خدا عبادت می
 ندارد.

ھا اولین  ھا ھفتاد ھزار نفر است، و این است تعداد این و طوری که در احادیث دیگری آمده -٢
شوند، و بقیه امت در مراحل بعدی به بھشت داخل  گروھی ھستند که به بھشت داخل می

 گردند. می
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فرمودند: سوگند به ذاتی که جانم در دست او است [بال  جبعد از آن پیامبر خدا 
کیف]، که فاصلۀ بین دوکنار دروازۀ بھشت، به اندازۀ فاصلۀ بین مکه و ِحمَیر، [مراد از 

[شک ». و با فاصلۀ بین مکه و ُبصَری است (ِحمَیر) شھر صنعا است که در یمن است]
 ھای دمشق]. از راوی است]، [ُبصَری: شھری است از شھرھای شام در نزدیکی

٣٩-  : اىلَ وله تَعَ ن َعَ�ٰٓ ﴿باب: قَ
َ
ُۡموٗدا َمَقاٗما َر�َُّك  َ�ۡبَعَثَك  أ َّ�﴾ 

 ﴾به (مقام محمود) برگزیندتو را  چه بسا که خداوند﴿]: قوله تعالی: ۳۹باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ َ�ْن ابِْن  -١٧٥٢  لُكُّ  ُجثًا، الِقيَاَمةِ  يَْومَ  يَِصُ�ونَ  انلَّاَس  إِنَّ «: َ�ُقوُل  َ�نُْهَما، ا�َّ
ةٍ  مَّ

ُ
َفاَعةُ  تَنْتَِ�َ  َحىتَّ  اْشَفْع، فَُالنُ  يَا اْشَفْع، فَُالنُ  يَا: َ�ُقولُونَ  نَِبيََّها تَتْبَعُ  أ   الشَّ

َ
 َص�َّ  انلَّيِبِّ  إىِل

ُ  َ�بَْعثُهُ  يَْومَ  فََذلَِك  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ   ].٤٧١٨[رواه ابلخاری:  »الَمْحُمودَ  الَمَقامَ  ا�َّ
روایت است که گفت: مردم در روز قیامت به زانو درآمده  باز ابن عمر -۱۷۵۲

گویند: یا فالن [برای ما] شفاعت کن! یا  افتند و می و ھر امتی به دنبال پیامبرش می
رسد، و این ھمان  می جن [برای ما] شفاعت کن! تا آنکه شفاعت به پیامبر خدا فال

 .)١(دارد ] ارزانی میجروزی است که خداوند متعال (مقام محمود) را برای [محمد 

٤٠-  : اىلَ وله تَعَ  ﴾بَِها ُ�َافِۡت  َوَ�  بَِصَ�تَِك  َ�َۡهرۡ  َوَ� ﴿باب: قَ

 ﴾نه بلند بخوان و نه آهسته نماز خود را﴿]: قوله تعالی: ۴۰باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -١٧٥٣   قَْوهِلِ  يِف  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ

 َوَ�  بَِصَ�تَِك  َ�َۡهرۡ  َوَ� ﴿: َ�َعاىل
ِ  َورَُسوُل  نََزلَْت «: قَاَل  ﴾بَِها ُ�َافِۡت  َة، ُ�ْتٍَف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  َص�َّ  إَِذا اَكنَ  بَِمكَّ

ْصَحابِهِ 
َ
إَِذا بِالُقْرآِن، َصْوتَهُ  َرَ�عَ  بِأ

ُ�ونَ  َسِمَعهُ  فَ ُ  َوَمنْ  الُقْرآنَ  َسبُّوا الُمرْشِ
َ

نَْزهل
َ
 بِِه، َجاءَ  َوَمنْ  أ

ُ  َ�َقاَل    ا�َّ
َ

يْ  ﴾بَِصَ�تَِك  َ�َۡهرۡ  َوَ� ﴿: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  نِلَِبيِّهِ  َ�َعاىل
َ
 فَيَْسَمعَ  بِِقَراَءتَِك، أ

مراد از (مقام محمود) در نزد اکثر علماء (مقام شفاعت کبری) است که سبب نجات مردم از  -١
 .جنا شفاعة نبینا محمد گردد، اللھم ارزق مصائب روز محشر می
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ُ�ونَ  ْصَحابَِك  َ�نْ  ﴾بَِها ُ�َافِۡت  َوَ� ﴿ الُقْرآنَ  فَيَُسبُّوا الُمرْشِ
َ
 َ�ۡ�َ  َوٱۡ�َتغِ ﴿ �ُْسِمْعُهْم، فَالَ  أ

 ].٤٧٢٢[رواه ابلخاری:  ﴾َسبِيٗ�  َ�ٰلَِك 
نماز خود را ﴿فرماید:  در این قول خداوند متعال که می باز ابن عباس -۱۷۵۳

روایت است که گفت: این آیت ھنگامی نازل گردیده که  ﴾آھسته...نه بلند بخوان و نه 
 در مکه پنھان بودند. جپیامبر خدا 

کردند، و  خواندند، صدای خود را بلند می و ھنگامی که به اصحاب خود نماز می
شنیدند، قرآن و کسی که قرآن را فرستاده است، و  شان را می چون مشرکان صدای

 دادند. زل شده است، دشنام میکسی را که قرآن بر آن نا
نمازت را به صدای «که:  و ھمان بود که خداوند متعال به پیامبرش امر فرمودند

و آن را آھسته ھم «دھند،  شنوند، و قرآن را دشنام می که مشرکان می» بلند مخوان
 ».بلکه به طور میانه بین بلند و آھسته بخوان«ھایت آن را نشنوند،  که صحابه» مخوان

فِ سُ  هْ ةُ الْكَ  ورَ

 )١(سورۀ کهف

٤١-  : اىلَ وله تَعَ ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿باب: قَ
ُ
ِينَ  أ ْ  ٱ�َّ  ﴾َولَِقآ�ِهِۦ َرّ�ِِهمۡ  َ�ٰتِ � َ�َفُروا

اند که به آیات و لقای پروردگارشان کافر  ها کسانی این﴿: تعالی قوله]: ۴۱باب [
 ﴾شدند

يِب  َ�نْ  -١٧٥٤
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسولِ  َ�نْ  َ�نُْه، ا�َّ  إِنَّهُ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

يِت 
ْ
َأ

َ
ِم�ُ  الَعِظيمُ  الرَُّجُل  يل ِ  ِعنْدَ  يَِزنُ  الَ  الِقيَاَمِة، يَْومَ  السَّ  اقَْرُءوا،: َوقَاَل  َ�ُعوَضٍة، َجنَاحَ  ا�َّ
 ].٤٧٢٩ابلخاری: [رواه  ﴾َوۡزٗنا ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡومَ  لَُهمۡ  نُقِيمُ  فََ� ﴿

 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -١
 مکی است. –حسب اختالف آراء  –) سورۀ (کھف) به استثنای یک یا سه آیت آن ۱ 
) یک ھزار و دوصد ۱۲۰۱) یک صد وده آیت، و (۱۱۰) دوازده رکوع، و (۱۲) این سورۀ دارای (۲ 

 ) شش صد وسی نقطه است.۶۳۰حرف، و () وشش ھزار وشش صد وبیست ۶۶۲۰ویک کلمه، و (

 

                                                 



 ٢٥٥   ریتفس :]۵۸[ کتاب

در روز قیامت «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۷۵۴
سازند که در نزد خدا به اندازۀ بال  چه بسا اشخاص بزرگ جثه و فربھی را حاضر می

 ».پشۀ ارزش ندارند
... پس در روز قیامت ﴿خواھید این قول خدا را تالوت نمائید:  اگر می«و فرمودند: 

 ».﴾ھا ھیچ وزنی [یعنی: ارزشی] قائل نیستیم برای آن

يَمَ  رْ ةُ مَ ورَ  سُ

 )١(سورۀ مریم

٤٢-  : اىلَ وله تَعَ نِذرُۡهمۡ ﴿باب: قَ
َ
ةِ  يَۡومَ  َوأ  اآليه ﴾ٱۡ�َۡ�َ

 ﴾حذردار ها را از روز قیامت بر آن﴿]: قوله تعالی: ٤٢باب [

يِب  َ�نْ  -١٧٥٥
َ
ُ  ريَِضَ  اخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْملََح، َكبٍْش  َكَهيْئَةِ  بِالَْموِْت  يُْؤَ� «: وََسلَّمَ 
َ
ْهَل  يَا: ُمنَادٍ  َ�يُنَاِدي أ

َ
ئِبُّونَ  اجلَنَِّة، أ  َو�َنُْظُروَن، فَيرَْشَ

ُهمْ  الَموُْت، َهَذا َ�َعْم،: َ�يَُقولُونَ  َهَذا؟ َ�ْعِرفُونَ  َهْل : َ�يَُقوُل 
ُّ
ْهَل  يَا: ُ�نَاِدي ُ�مَّ  َرآُه، قَدْ  َوُ�

َ
 أ

ئِبُّونَ  انلَّاِر، ُهمْ  الَموُْت، َهَذا َ�َعْم،: َ�يَُقولُونَ  َهَذا؟ َ�ْعِرفُونَ  وَهْل : َ�يَُقوُل  َوَ�نُْظُروَن، فَيرَْشَ
ُّ
 َوُ�

ْهَل  يَا: َ�ُقوُل  ُ�مَّ  َ�يُْذبَحُ  َرآُه، قَدْ 
َ
ْهَل  َوَ�ا َموَْت، فَالَ  ُخلُودٌ  اجلَنَّةِ  أ

َ
 ُ�مَّ  َموَْت، فَالَ  ُخلُودٌ  انلَّارِ  أ

 از مسائل متعلق به این سوره آنکه: -١
 بشود و از ابن عباس باشد، نیز یاد می ) این سورۀ بنام سورۀ (کھیعص) که اولین آیتش می۱ 

گویند که (کھیعص)  ھای خداوند متعال است، و بعضی می روایت است که (کھیعص) نامی از نام
گویند که نام ھمین سورۀ است، والله تعالی أعلم، و  مجید است، و بعضی میھای قرآن  نامی از نام

 اش مدنی است. تمام این سورۀ مکی است، گرچه مقاتل به این نظر است که آیۀ سجده
) نه صد شصت وھشت ۹۶۸) نود وھشت آیت، و (۹۸) شش رکوع، و (۶) این سورۀ دارای (۲ 

) یک ھزار ونه صد وبیست ۱۹۲۳شش حرف، و () سه ھزار ونه صد وھشتاد و۳۹۸۶کلمه، و (
 وسه نقطه است.
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َ
نِذرُۡهمۡ ﴿: قََرأ

َ
ةِ  يَۡومَ  َوأ ۡمرُ  قُِ�َ  إِذۡ  ٱۡ�َۡ�َ

َ
ْهُل  َ�ْفلَةٍ  يِف  َوَهُؤالَءِ  ،﴾َ�ۡفلَةٖ  ِ�  َوُهمۡ  ٱۡ�

َ
ْ�يَا أ  ادلُّ

 ].٤٧٣٠[رواه ابلخاری:  ﴾يُۡؤِمُنونَ  َ�  َوُهمۡ ﴿
مرگ «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سخدری از ابوسعید -١٧٥٥

شود که ای اھل جنت!  شود، و ندا می [در روز قیامت] به شکل قوچ ابلقی آورده می
 شناسید؟ گوید: آیا این را می کنند، سپس می آیند و نگاه می ھا پیش می آن

 اند. گویند: بلی! این مرگ است، و ھمگی آن را دیده می
کنند، سپس  آیند و نگاه می ھا پیش می شود که ای اھل دوزخ! آن ندا میبعد از آن 

 شناسید؟  گوید: آیا این را می می
 شود. ، و آن قوچ ذبح می)١(اند گویند: بلی! این مرگ است، و ھمگان آن را دیده می

گوید: ای اھل بھشت! زندگی شما جاویدان است و دیگر مرگی نیست،  بعد از آن می
زخ! زندگی شما جاویدان است و دیگر مرگی نیست، و این آیۀ کریمه را و ای اھل دو

ھا  دار، آن ھا را از روز قیامت برحذر پیش از آنکه کار از کار بگذرد، آن﴿تالوت نمودند: 
 .﴾آورند ند ایمان نمیا غافل

ةُ النُّورِ  ورَ  سُ

 )٢(سورۀ نور

بیند، و  اند که ھرکس در ھنگام مرگ خود، مرگ را می گویند که ھمگان آن را دیده از این جھت می -١
گوید: مراد از دیدن مرگ، دیدن ملک الموت در وقت مرگ است، ولی این  می سو امام عینی

شود، توافق چندانی ندارد، والله  ید: آن قوچ ذبح میگو توجیه به آخر حدیث نبوی شریف که می
 تعالی أعلم.

) شصت وچھار ۶۴) شش رکوع، و (۶سورۀ نور به اتفاق ھمگان مدنی است، و این سورۀ دارای ( -٢
) پنج ھزار وھشت صد وھشتاد ۵۸۸۱) یک ھزار وسه صد وسی وپنج کلمه، و (۱۳۳۵آیت، و (

 شصت وھفت نقطه است.) دو ھزار وشش صد و۲۶۶۷ویک حرف، و (
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٤٣-  : اىلَ وله تَعَ ِينَ ﴿باب: قَ ۡزَ�َٰجُهمۡ  يَۡرُمونَ  َوٱ�َّ
َ
َُّهمۡ  يَُ�ن َولَمۡ  أ ٓ  ُشَهَدآءُ  ل  إِ�َّ

نُفُسُهمۡ 
َ
 ﴾أ

کنند و جز خود،  کسانی که همسران خود را متهم به زنا می﴿]: قوله تعالی: ۴۳باب [
 ﴾شاهد دیگری ندارند...

نَّ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َسْعدٍ  بِْن  َسْهِل  َ�نْ  -١٧٥٦
َ
ىَت  ُعَو�ِْمًرا، أ

َ
 َسيِّدَ  َوَ�نَ  َعِديٍّ  ْ�نَ  اَعِصمَ  أ

تِهِ  َمعَ  وََجدَ  رَُجٍل  يِف  َ�ُقولُونَ  َكيَْف : َ�َقاَل  َعْجَالَن، بَِ� 
َ
َ�ْقتُلُهُ  رَُجًال، اْمَرأ

َ
مْ  َ�تَْقتُلُونَُه، أ

َ
 أ

ِ  رَُسوَل  يِل  َسْل  يَْصنَُع؟ َكيَْف  ىَت  َذلَِك، َ�نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  اَعِصمٌ  فَأ

ِ  رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  ِ  رَُسوُل  فََكِرهَ  ا�َّ ُ  الَمَسائَِل، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ

هل
َ
 فََسأ

ِ  رَُسوَل  إِنَّ : َ�َقاَل  ُعَو�ِْمٌر، ِ : ُعَو�ِْمرٌ  قَاَل  واََعَ�َها، الَمَسائَِل  َكِرهَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  َوا�َّ
ْ�تَِ�  الَ 

َ
َل  َحىتَّ  أ

َ
ْسأ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  يَا: َ�َقاَل  ُعَو�ِْمٌر، فََجاءَ  َذلَِك، َ�نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِ  رَُسوَل  تِهِ  َمعَ  وََجدَ  رَُجٌل  ا�َّ
َ
َ�ْقتُلُهُ  رَُجًال  اْمَرأ

َ
مْ  َ�تَْقتُلُونَهُ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  يَْصنَُع؟ َف َكيْ  أ  ا�َّ

نَْزَل  قَدْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
ُ  أ َمَرُهَما ،»َصاِحبَتَِك  َوِ�  ِ�يَك  الُقْرآنَ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  فَأ  َص�َّ  ا�َّ

ُ  َس�َّ  بَِما بِالُْمَالَ�نَةِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ، رَُسوَل  يَا: قَاَل  ُ�مَّ  فََالَ�نََها، ِكتَابِهِ  يِف  ا�َّ ِ  إِنْ  ا�َّ
، يِف  َ�ْعَدُهَما اَكنَ  لَِمنْ  ُسنَّةً  فَاَكنَْت  َ�َطلََّقَها، َظلَْمتَُها َ�َقدْ  َحبَْستَُها  رَُسوُل  قَاَل  ُ�مَّ  الُمتَالَِعنَْ�ِ

 ِ ْسَحَم، بِهِ  َجاَءْت  فَإِنْ  اْ�ُظُروا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ْدَعجَ  أ

َ
، أ ، َعِظيمَ  الَعيْنَْ�ِ َتَْ�ِ

ْ
يل

َ
 األ

، َخَدلَّجَ  اَ�ْ�ِ ْحِسُب  فَالَ  السَّ
َ
  ُعَو�ِْمًرا أ

َّ
َحيِْمرَ  بِهِ  َجاَءْت  َو�ِنْ  َعلَيَْها، َصَدَق  قَدْ  إِال

ُ
نَّهُ  أ

َ
 َك�

ْحِسُب  فَالَ  وََحَرٌة،
َ
  ُعَو�ِْمًرا أ

َّ
ي انلَّْعِت  ىلَعَ  بِهِ  فََجاَءْت  ،»َعلَيَْها َكَذَب  قَدْ  إِال ِ

َّ
 بِهِ  َ�َعَت  اذل

ِ  رَُسوُل    يُنَْسُب  َ�ْعدُ  فَاَكنَ  ُعَو�ِْمٍر، تَْصِديِق  ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ

ِه  إىِل مِّ
ُ
[رواه أ

 ].٤٧٤٥ابلخاری: 
عویمر نزد عاصم بن عدی که رئیس روایت است که  ساز سھل بن سعد -۱۷۵۶

قبیلۀ بنی عجالن بود آمد و گفت: شما دربارۀ کسی که با زن خود شخص دیگری را 
گوئید؟ آیا او را بکشد؟ که در این صورت شما او را خواھید کشت، یا اینکه  ببیند چه می

 برایم بپرس. جکار دیگری بکند؟ حکم آن را از پیامبر خدا 
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آمد و گفت: یا رسول الله! [شما دربارۀ کسی که با زن  جا نزد پیامبر خد سعاصم
از سوال  جگوئید؟ آیا او را بکشد؟...] پیامبر خدا  خود شخص دیگری را ببیند چه می

 .)١(کردن بدشان آمد و آن را عیب شمردند
گفت که:  سچه گفتند]، عاصم جپرسید [که پیامبر خدا  ساز عاصم سعویمر

 دن بدشان آمد و آن را عیب شمردند.از سوال کر جپیامبر خدا 
نپرسم موضوع را  جگفت: به خداوند سوگند تا خودم از پیامبر خدا  سعویمر

آمد و گفت: یا رسول الله! کسی با  جفروگذار نخواھم کرد، و خودش نزد پیامبر خدا 
زن خود شخص دیگری را دید، آیا آن شخص را بکشد، که شما او را به جایش خواھید 

 یا چه بکند؟کشت، و 
خداوند متعال در مورد تو و ھمسر تو قرآن را نازل «فرمودند که  جپیامبر خدا 

آن [زن و شوھر] را امر به (مالعنه) کردند، به ھمان طریقی که  ج، و پیامبر خدا »نمود
 خداوند در کتاب خود حکم کرده است، و [عویمر زنش] را مالعنه کرد.

الله! اگر ھمسرم را در چنین حالی نگھدارم بر او یا رسول  گفت: سبعد از آن عویمر
ام، و ھمان بود که او را طالق داد، و این روشش سنتی گردید برای ھرکسی  ستم کرده

 کند. که با زنش مالعنه می
نگاه کنید اگر این زن، طفل سیاه چھرۀ به دنیا «فرمودند:  جبعد از آن پیامبر خدا 

ھای کالن و درشت بود، فکر  چاق، و ساقآورد که دارای چشمان سیاه و سرین 
کنم که عویمر در مورد آن زن جز راست چیز دیگری گفته باشد، و اگر طفلی آورد  نمی

ھا  ای است سرخ رنگ که در دشت که مانند (َوَحَره) سرخ رنگ بود، [وحره] خزنده
 ».کنم که عویمر در موردش جز دروغ چیز دیگری گفته باشد کند] فکر نمی زندگی می

 جو ھنگامی که آن زن طفلش را به دنیا آورد، به ھمان صفتی بود که پیامبر خدا 
در جھت تصدیق عویمر توصیف نموده بودند، و آن طفل بعد از آن به مادرش نسبت 

 .)٢(شد داده می

ھای سبب اشاعۀ فساد در بین  از این سوال آن بود که چنین سوال جو سبب بد آمدن پیامبر خدا  -١
داد تا دربارۀ مسلمانان زبان درازی نموده و  گردد، و برای منافقین و یھود فرصت می مسلمانان می

 جوئی کنند. ھا عیب از آن
 یث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حد -٢
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٤٤-  : اىلَ وله تَعَ ْ ﴿باب: قَ ن ٱلَۡعَذاَب  َ�ۡنَها َوَ�ۡدَرُؤا
َ
ۡرَ�عَ  �َۡشَهدَ  أ

َ
ِ  َشَ�َٰ�ٰتِۢ  أ ِ ب  ﴾ٱ�َّ

تواند عذاب را از خود باز دارد که چهار مرتبه خدا را  زن می﴿]: قوله تعالی: ۴۴باب [
 ﴾شاهد بگیرد...

نَّ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -١٧٥٧
َ
َميَّةَ  ْ�نَ  ِهَالَل  أ

ُ
 قََذَف  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  أ

تَهُ 
َ
�ِك  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  اْمَرأ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  َسْحَماَء، ابِْن  �رَِشِ

 ) مدار احکام شرع بر ظاھر حال است، و اسرار مردم موکول به خدا است.۱ 
 ) نباید کسی سبب ھتک حرمت مسلمانی گردد، و اسرار آن را فاش نماید.۲ 
بیند، اگر زن خود و یا آن شخص را  ) اگر کسی با ھمسر خود کسی را در حال زنا کردن می۳ 

شود، شھود در این حالت  خود نداشته باشد، قصاص می کشد، و شھودی برای اثبات دعوای می
ھمان شھود زنا است، یعنی: باید چھار نفر در ثبوت زنا شھادت بدھند، و یا ورثه زانی به زنایش 
اعتراف نمایند، ولی اگر شھود و یا اعترافی وجود نداشت، طوری که گفتیم، قاتل قصاص 

 گردد، ولی عند الله مسوول نیست. می
گردد، و لعان عبارت از  ھا (لعان) جاری می کند، بین آن کسی ھمسرش را متھم به زنا می) اگر ۴ 

گوید که: به خداوند  آن است که در حضور قاضی و جمع دیگری از مردمان، شوھر چھار بار می
گویم، و در این وقت قاضی برایش  سوگند است که در متھم ساختن این زن به زنا راست می

بترس، زیرا اگر لعان را کامل کردی، این کار سبب لعنت، و جدائی بین تو و  گوید: از خدا می
گوید:  شود، اگر از سخنش برگشت، خوب، ورنه در مرتبه پنجم می ھمسر تو، و سبب مجازات می

اگر در متھم ساختن این زن دروغ بگویم، لعنت خدا بر من باشد، و بعد از آن، ھمسر آن شخص 
گوید: به خداوند قسم است که این شخص در  ایستد و چھار بار می ت، میکه متھم به زنا شده اس

گوید: از خدا بترس، زیرا  گوید: و در این وقت قاضی برایش می متھم ساختن من به زنا دروغ می
اگر لعان را کامل کردی، این کار سبب لعنت، و جدائی بین تو و شوھر تو، و سبب مجازات 

گوید که: اگر این شخص در  شت خوب، ورنه در مرتبه پنجم میشود، اگر از سخن خود برگ می
 متھم ساختن من به زنا راست بگوید، غضب خدا بر من باشد.

نماید، این مذھب احناف است، و  ) بعد از لعان، قاضی حکم نفرین بین متالعنین را صادر می۵ 
د، بلکه به مجرد لعان گوید: تفرین بین زن و شوھر احتیاج به حکم قاضی ندار می /امام شافعی

گوید: این تفریق بعد از لعان زن  می /گردد، و امام مالک شوھر، تفریق خود بخود واقع می
 گیرد نه بعد از لعان شوھر. صورت می

توانند، و مسائل دیگر متعلق به (لعان)  ) آن زن و شوھر دیگر ھیچ وقت با ھم ازدواج کرده نمی۶ 
 ه نمود.توان در مطوالت فقه مطالع را می
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وْ  ابَليِّنَةَ «: وََسلَّمَ 
َ
، رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  ،»َظْهِركَ  يِف  َحدٌّ  أ ِ ى إَِذا ا�َّ

َ
َحُدنَا َرأ

َ
تِهِ  ىلَعَ  أ

َ
 رَُجًال  اْمَرأ

  ابَليِّنَةَ «: َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فََجَعَل  ابَليِّنََة، يَلْتَِمُس  َ�نَْطِلُق 
َّ

 »َظْهِركَ  يِف  َحدٌّ  َو�ِال
ي: ِهَالٌل  َ�َقاَل  ِ

َّ
لَنَّ  لََصاِدٌق، إِ�ِّ  بِاحلَقِّ  َ�َعثََك  َواذل ُ  فَلَيُْ�ِ ، ِمنَ  َظْهِري ُ�رَبِّئُ  َما ا�َّ َل  احلَدِّ َ�َ�َ 

�ُل  نَْزَل  ِجرْبِ
َ
ِينَ ﴿: َعلَيْهِ  َوأ ۡزَ�َٰجُهمۡ  يَۡرُمونَ  َوٱ�َّ

َ
  ﴾أ

َ
 ِمنَ  َ�نَ  إِن﴿: بَلَغَ  َحىتَّ  َ�َقَرأ

ِٰد�ِ�َ  رَْسَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَانرَْصََف  ﴾ٱل�َّ
َ
َْها، فَأ

َ
 َوانلَّيِبُّ  فََشِهَد، ِهَالٌل  فََجاءَ  إيِل

َ  إِنَّ «: وُل َ�قُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  نَّ  َ�ْعلَمُ  ا�َّ
َ
َحَدُكَما أ

َ
 قَاَمْت  ُ�مَّ  »تَائٌِب  ِمنُْكَما َ�َهْل  اَكِذٌب، أ

ا فََشِهَدْت، ُفوَها، اخلَاِمَسةِ  ِعنْدَ  اَكنَْت  فَلَمَّ ْت : َ�بَّاٍس  اْ�نُ  قَاَل  ُموِجبٌَة، إِ�ََّها: َوقَالُوا َو�َّ
َ
أ  َ�تَلَكَّ

�ََّها َظنَنَّا َحىتَّ  َونََ�َصْت،
َ
فَْضحُ  الَ : قَالَْت  ُ�مَّ  تَرِْجُع، �

َ
 َ�َقاَل  َ�َمَضْت، ايلَْوِم، َسائِرَ  قَْوِ�  أ

وَها،«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  برِْصُ
َ
ْ�َحَل  بِهِ  َجاَءْت  فَإِنْ  أ

َ
، أ ، َسابِغَ  الَعيْنَْ�ِ َتَْ�ِ

ْ
يل

َ
 األ

، َخَدلَّجَ  اَ�ْ�ِ �ِك  َ�ُهوَ  السَّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  َكَذلَِك، بِهِ  فََجاَءْت  ،»َسْحَماءَ  ابِْن  لرَِشِ
ِ  ِكتَاِب  ِمنْ  َمىَض  َما لَْوالَ «: وََسلَّمَ  نٌ  َولََها يِل  لَاَكنَ  ا�َّ

ْ
 ].٤٧٤٧[رواه ابلخاری:  »َشأ

 جروایت است که ھالل ابن أمیه نزد پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۷۵۷
 ھمسرش [خوله بنت عاصم] را متھم نمود که با (شریک بن سمحاء) زنا کرده است.

یا شاھد بیار، و یا حد [قذف] در پشتت [جاری «فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ».گردد] می

بیند، باید آن را  گفت: یا رسول الله! اگر کسی از ما شخصی را بر باالی ھمسرش می
 ستجوی شاھد برآید؟به ھمان حالت گذاشته و خودش به ج

یا شاھد بیار، و یا حد [قذف] در «باز ھمان سخن را تکرار نمودند که:  جپیامبر خدا 
 ».گردد] پشتت [جاری می

بر حق فرستاده است که من صادق ھستم، و تو را  ھالل گفت: سوگند به ذاتی که
خالص کند، و ھمان بود که  کند که پشتم را از شالق خوردن خدا حتمًا وحی نازل می

شان را  و کسانی که ھمسران﴿این آیه را نازل کرد:  جآمد و بر پیامبر خدا  ÷جبرئیل
 .﴾... اگر از راست گویان باشد﴿تا اینجا که:  ﴾کنند... متھم به زنا می
برگشتند و به طلب آن زن فرستادند، [بعد از اینکه زن آمد] ھالل آمد  جپیامبر خدا 

داند که یکی از شما دو نفر یقینًا  خدا می«گفتند:  می جد، و پیامبر خدا و شھادت دا
؟ بعد از آن ھمسر ھالل برخاست »کنید دروغگو ھستید، آیا کدام یکی از شما توبه نمی
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و شھادت داد، چون به مرتبه پنجم رسید، او را متوقف ساخته و گفتند: این مرتبه 
 پنجم موجب لعنت است.

: آن زن متردد گردید و سرش را به زیر انداخت، تا جایی گفت که بابن عباس
کند، ولی او گفت که قوم خود را در باقی  که فکر کردیم شاید از قول خود رجوع می

 کنم، و به شھادت دادنش ادامه داد. ماندۀ روز فضیحت نمی
آورد، اگر  نگاه کنید طفلی را که این زن به دنیا می«فرمودند:  جو پیامبر خدا 

مانش سیاه، سرینش چاق، و پاھایش درشت بود، آن طفل از شریک بن سمحاء چش
اگر حکم کتاب خدا «فرمودند:  جو بچه او به ھمان صفتی بود، و پیامبر خدا » است
 .)١(»داشتم بود، من با این زن موقف دیگری می نمی

قانِ  رْ ة الْفُ ورَ  سُ

 )٢(سورۀ فرقان

کرد، او را رجم  کند، ساقط نمی یعنی: اگر قرآن کریم، رجم را از زنی که با شوھرش لعان می -١
باشد، بین  کردم، در اینکه سبب نزول آیت لعان (عویمر عجالنی)، و یا (ھالل بن أمیه) می می

ه است، و علماء اختالف است، جمھور علماء بر این نظراند که سبب نزول آیت لعان ھالل بن أمی
برای (عویمر عجالنی)  جاو اولین کسی است که در اسالم لعان کرده است، و اینکه پیامبر خدا 

گفتند که در موردت قرآنی نازل گردیده است مرادشان این است که حکم قرآن در مورد ھالل بن 
 باشد. أمیه، متعلق به تو نیز می

 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -٢
ھای قرآن مجید (فرقان) است، و  ه معنی جدا، و یا جدا ساختن است، و یکی از نام) فرقان ب۱ 

گویند که سبب تسمیۀ  کند، و بعضی می سببش آن است که قرآن کریم بین حق و باطل فرق می
قرآن کریم به (فرقان) آن است که به یکبارگی نازل نشده است، بلکه جدا جدا و کم کم نازل شده 

 مکی است. –به استثنای یک یا دو آیت آن  –ان است، و سورۀ فرق
) نه صد وشش کلمه، و ۹۰۶) ھفتاد وھفت آیت، و (۷۷) شش رکوع، و (۶) این سورۀ دارای (۲ 

 ) یک ھزار وھفت صد وپنجاه ویک نقطه است.۱۷۵۱) سه ھزار ونه صد ونوزده حرف، و (۳۹۱۹(
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٤٥-  : اىلَ وله تَعَ ِينَ ﴿باب: قَ ونَ  ٱ�َّ ُ�َۡ�ُ  ٰ  ﴾َجَهنَّمَ  إَِ�ٰ  وُُجوهِِهمۡ  َ�َ

 ﴾شوند کسانی که بر روی خود به سوی دوزخ کشیده می﴿]: قوله تعالی: ۴۵باب [

�َِس  -١٧٥٨
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  نيَِبَّ  يَا: قَاَل  رَُجًال  أ  وَْجِههِ  ىلَعَ  الاَكفِرُ  ُ�رَْشُ  ا�َّ

لَيَْس «: قَاَل  الِقيَاَمِة؟ يَْومَ 
َ
ي أ ِ

َّ
ْمَشاهُ  اذل

َ
ْ�يَا يِف  الرِّْجلَْ�ِ  ىلَعَ  أ نْ  ىلَعَ  قَاِدًرا ادلُّ

َ
 وَْجِههِ  ىلَعَ  ُ�ْمِشيَهُ  أ

 ].٤٧٦٠[رواه ابلخاری:  »الِقيَاَمةِ  يَْومَ 
پرسید: کافر در  جروایت است که کسی از پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۱۷۵۸

 شود؟ بر رویش حشر میروز قیامت چگونه 
مگر آن ذاتی که او را در دنیا بر دو پایش روان ساخت، قادر نیست که «فرمودند: 

 .)١(؟»در روز قیامت او را بر رویش روان سازد

ومُ  ة الرُّ ورَ  سُ

 )٢(سورۀ روم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود که کفار در روز قیامت بر روی خود انداخته  حدیث نبوی شریف این طور دانسته میاز این  

ھا در دنیا از  گردند، و این به سبب آن است که آن شده و به ھمان طریق به سوی دوزخ روان می
گردند، و دیگر  سجده کردن به خدا ابا ورزیده بودند، و اکنون برخالف عمل خود مجازات می

 شود. بر روی یک نوع عذاب است، و عذاب کفار پیش از رسیدن به دوزخ شروع میاینکه رفتن 
 آنکه: هاز مسائل متعلق به این سور -٢
 مکی است. –به استثنای دو آیت آن  –) سورۀ روم ۱ 
) ھشت صد وبیست وھفت ۸۲۷) شصت آیت، و (۶۰) شش رکوع، و (۶) این سورۀ دارای (۲ 

) یک ھزار وشش صد وھشتاد ۱۶۸۷صد وچھل وھفت حرف، و () سه ھزار و پنج ۳۵۴۷کلمه، و (
 وھفت نقطه است.
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ا -٤٦ وله تَعَ ومُ  الٓٓم ُغلَِبِت ﴿: ىلباب: قَ  ﴾ٱلرُّ

 ﴾الم، روم مغلوب شد﴿]: قوله تعالی: ۴۶باب [

ُث  رَُجٌل َ�ْن ابِْن َمْسعوٍد ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، َوقَْد بَلََغُه  -١٧٥٩  ييَِجءُ : َ�َقاَل  ِكنَْدَة، يِف  ُ�َدِّ
ُخذُ  الِقيَاَمةِ  يَْومَ  ُدَخانٌ 

ْ
ْسَماِع  َ�يَأ

َ
بَْصارِِهْم، الُمنَافِِق�َ  بِأ

َ
ُخذُ  َوأ

ْ
اَكِم، َهيْئَةِ كَ  الُمْؤِمنَ  يَأ  الزُّ

َ�يُْت  َ�َفِزْ�نَا،
َ
 لَمْ  َوَمنْ  فَلْيَُقْل، َعِلمَ  َمنْ : َ�َقاَل  فََجلََس، َ�َغِضَب  ُمتَِّكئًا َوَ�نَ  َمْسُعوٍد، اْ�نَ  فَأ

ُ  فَلْيَُقِل  َ�ْعلَمْ  ْعلَُم، ا�َّ
َ
نْ  الِعلْمِ  ِمنَ  فَإِنَّ  أ

َ
ْعلَُم، الَ : َ�ْعلَمُ  الَ  لَِما َ�ُقوَل  أ

َ
َ  فَإِنَّ  أ  نِلَِبيِّهِ  قَاَل  ا�َّ

ٓ  قُۡل ﴿: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ۡ�  َما
َ
ۡجرٖ  ِمنۡ  َعلَۡيهِ لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
۠  َوَمآ  أ نَا

َ
 َو�ِنَّ  ،﴾ٱلُۡمَتَ�ِّفِ�َ  ِمنَ  �

ْ�َطئُوا قَُر�ًْشا
َ
ِع�ِّ  اللَُّهمَّ «: َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َعلَيِْهمُ  فََداَع  اإلِْسَالِم، َعِن  أ

َ
 أ

َخَذْ�ُهمْ  »يُوُسَف  َكَسبْعِ  �َِسبْعٍ  َعلَيِْهمْ 
َ
َ�لُوا ِ�يَها، َهلَُكوا َحىتَّ  َسنَةٌ  فَأ

َ
 َوَ�َرى َوالِعَظاَم، الَميْتَةَ  َوأ

َماءِ  َ�ْ�َ  َما الرَُّجُل  رِْض، السَّ
َ
َخاِن، َكَهيْئَةِ  َواأل بُو فََجاَءهُ  ادلُّ

َ
دُ  يَا: َ�َقاَل  ُسْفيَانَ  أ  ِجئَْت  ُ�َمَّ

ُمُرنَا
ْ
، فَاْدعُ  َهلَُكوا قَدْ  قَْوَمَك  َو�ِنَّ  الرَِّحِم، بِِصلَةِ  تَأ َ   ا�َّ

َ
ِ�  يَۡومَ  فَٱۡرتَقِۡب ﴿: َ�َقَرأ

ۡ
َمآءُ  تَأ  ٱلسَّ

بِ�ٖ  بُِدَخانٖ    ﴾مُّ
َ

َ�يُْكَشُف  ﴾َ�ٓ�ُِدونَ ﴿: قَْوهِلِ  إِىل
َ
  اَعُدوا ُ�مَّ  َجاءَ  إَِذا ةِ اآلِخرَ  َعَذاُب  َ�نُْهمْ  أ

َ
 إىِل

ُ  فََذلَِك  ُ�ْفِرِهْم،
ُ

  قَْوهل
َ

ىٰٓ  ٱۡ�َۡطَشةَ  َ�ۡبِطُش  يَۡومَ ﴿: َ�َعاىل  بَْدرٍ  يَْومَ : َولَِزاًما بَْدرٍ  يَْومَ  :﴾ٱۡلُكۡ�َ

ومُ  الٓٓم ُغلَِبتِ ﴿   ﴾ٱلرُّ
َ

 ].٤٧٧٤[رواه ابلخاری:  ﴾َسيَۡغلُِبونَ ﴿ إِىل
خبر رسید که شخصی در (ِکنَده)،  سابن مسعودروایت است که برای  -۱۷۵۹

آید و شنوائی و  گوید: در روز قیامت دودی می [(ِکنَده) جایی است نزدیک کوفه] می
 برد، و تاثیرش بر مؤمنان مانند حالت زکام است. بینائی منافقان را از بین می

شد و این سخن را شنید] در حالی که تکیه داده بود، به غضب  س[چون ابن مسعود
داند بگوید: (الله  داند بگوید، و اگر نمی در جایش نشست و گفت: کسی اگر چیزی می

أعلم) یعنی: خداوند داناتر است، زیرا نشانۀ دانش آن است که اگر شخص چیزی 
بگو! من در ﴿فرمودند:  جدانم، زیرا خداوند متعال به پیامبر خود  داند بگوید: نمی نمی

 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٦٤

خواھم، و از تکلف کنندگان  تبلیغ رسالت] از شما مزدی نمیمقابل این عمل [یعنی: 
 .)١(﴾نیستم

چون قوم قریش در داخل شدن به اسالم سستی و تاخیر گوید:  می سو ابن مسعود
خدایا! مرا بر این مردم از «ھا نفرین نموده و گفتند: که:  بر آن جنمودند، پیامبر خدا 

 ».چار ساختی مدد کنطریق ھفت سال قحطی که قوم یوسف را به آن د
ھا و  و ھمان بود که به قحطی دچار گشتند، تا اینکه ھالک شدند، و مرده

 آمد. ھا را خوردند، و مابین آسمان و زمین به نظر شخص مانند دود می  استخوان
آمده و گفت: یا محمد! خودت آمده و ما را به صلۀ رحم  جابوسفیان نزد پیامبر خدا 

 ھا نزد خدا دعا کن. کنی، و اینک قوم خودت از بین رفتند، برای آن دعوت می
به انتظار روزی باش که آسمان دود ﴿این آیت را تالوت نمودند:  جو پیامبر خدا 
[یعنی: اگر این  ،﴾... شما بازگشت کنندگان ھستید﴿تا اینجا که:  ﴾آشکاری را بیاورد

گردید]، و آیا عذاب آخرت  مید، دوباره به کفر و طغیان خود برعذاب از شما رفع گرد
 ھا به کفر خود برگردند. ھا برگردانده خواھد شد، و باز آن بعد از آنکه مقرر شود از آن

ھا را به  روزی که آن﴿فرماید:  و این معنی این قول خداوند متعال است که می
، و مراد از این روز، روز بدر است، و روز ﴾یشتر مورد مواخذۀ قرار دھیمشدت ھرچه ب

الم، ﴿، و مراد از (لزام) [به اسارت گرفتن کفار] در روز بدر است، )٢(بدر حتمی است
نزدیک این سر زمین رومیان مغلوب شدند، و بعد از مغلوب شدن، دیری نخواھد 

 .﴾گذشت که در ظرف چند سال غالب خواھند شد

ةِ  دَ جْ ةُ السَّ ورَ  سُ

و چون سخن گفتن در موضوعی که انسان بر آن علم ندارد نوعی تکلف است، بنابراین باید از آن  -١
 قصه (دود) را بیان کرد. سخود داری نماید، و بعد از آن ابن مسعود

این (دود) ھنوز «روایت است که گفت:  سبی طالباست، ولی از علی بن ا ساین نظر ابن مسعود -٢
نیامده است، روزی که این دود بیاید، تاثیرش بر مسلمانان مانند زکام، و بر کافر نفوذ کننده است، 

 شود. اش داخل گردیده و از گوشش خارج می یعنی: از بینی
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 )١(سورۀ سجده

٤٧-  : اىلَ وله تَعَ ٓ  َ�ۡفٞس  َ�ۡعلَمُ  فََ� ﴿باب: قَ ا ۡخِ�َ  مَّ
ُ
ةِ  ّمِن لَُهم أ ۡ�ُ�ٖ  قُرَّ

َ
 ﴾أ

[در جنت] برایش چه چیزهایی  داند که هیچ کس نمی﴿]: قوله تعالی: ۴۷[باب 
 ﴾اندوخته شده است

يِب  َ�نْ  -١٧٦٠
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ُ  َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ   ا�َّ

َ
: َ�َعاىل

ْعَدْدُت «
َ
احِلَِ�، ِلِعبَاِدي أ ْت، َ�ْ�ٌ  الَ  َما الصَّ

َ
ُذنٌ  َوالَ  َرأ

ُ
 �رََشٍ  قَلِْب  ىلَعَ  َخَطرَ  َوالَ  َسِمَعْت، أ

ْطِلْعتُمْ  َما بَلَْه، ُذْخًرا
ُ
  ُ�مَّ  َعلَيِْه، أ

َ
آ  َ�ۡفٞس  َ�ۡعلَمُ  فََ� ﴿: قََرأ ۡخِ�َ  مَّ

ُ
ةِ  ّمِن لَُهم أ ۡ�ُ�ٖ  قُرَّ

َ
ۢ  أ  َجَزآَء

ْ  بَِما  ].٤٧٨٠[رواه ابلخاری:  ﴾َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۷۶۰

نه  ام که فرماید: برای بندگان صالح خود چیزھایی را آماده کرده خداوند متعال می«
ھا را دیده است، و نه گوشی شنیده است، و نه در دل ھیچ بشری  چشمی مثل آن

خطور کرده است، و این چیزھا ھم اکنون ذخیره شده است، بگذار! چیزی را که از 
 .)٢(»اید ھای بھشت در قرآن از آن اطالع داده شده نعمت

که برایش [در  داند ھیچ کس نمی﴿و بعد از آن این آیۀ کریمه را تالوت نمودند: 
ھای مھمی که روشنی بخش دیدگان است اندوخته شده است، و  بھشت] چه پاداش

 . ﴾دادند این مزد کارھایی است [که در دنیا] انجام می

 از مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
، این سورۀ بعد از سورۀ مؤمن، و پیش از سورۀ شوری ) سورۀ سجده بدون اختالف مکی است۱ 

 نازل شده است.
) سی صد وھفتاد وچھار کلمه، و ۳۷۴) سی آیت، و (۳۰) رکوع، و (۳) این سورۀ دارای (۲ 

 ) ھفت صد وسیزده نقطه است.۷۱۳) یک ھزار وپنج صد وھفتاد وشش حرف، و (۱۵۷۶(
ای ما در قرآن و سنت اطالع داده شده است، ھای را که از آن بر یعنی: به فرض آنکه نعمت -٢

ھا را  ھای بسیار دیگری در بھشت وجود دارد که نه چشمی آن بگذاریم و در نظر نگیریم، نعمت
دیده است، و نه گوشی شنیده است، و نه به قلب بشری خطور کرده است، و خالصه آنکه: که از 

ھا اطالعی  ھای که برای ما از آن نعمت ھای بھشت برای ما اطالع داده شده است، نسبت به نعمت
 داده نشده است، بسیار نا چیز و اندک است.
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ابِ  زَ ةُ األَحْ ورَ  سُ

 )١(سورۀ احزاب

٤٨-  : اىلَ وله تَعَ ۖ  َمن إَِ�َۡك  وِيٓ  ٔۡ َوُ�  ِمۡنُهنَّ  �ََشآءُ  َمن ۞تُرِۡ� ﴿باب: قَ  ﴾�ََشآُء

نوبت هر یک از همسرانت را که خواستی به تاخیر ﴿]: قوله تعالی: ۴۸باب [
 ﴾انداز... بی

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٧٦١ اَغرُ  ُكنُْت «: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ
َ
يِت  ىلَعَ  أ

َّ
ْ�ُفَسُهنَّ  َوَهنْبَ  الال

َ
 لِرَُسولِ  أ

 ِ قُوُل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
َ�َهُب  َوأ

َ
ةُ  أ

َ
ا »َ�ْفَسَها؟ الَمْرأ نَْزَل  فَلَمَّ

َ
ُ  أ   ا�َّ

َ
 َمن ۞تُۡرِ� ﴿: َ�َعاىل

ۖ  َمن إَِ�َۡك  وِيٓ  ٔۡ َوُ�  ِمۡنُهنَّ  �ََشآءُ  نۡ  ٱۡ�تََغۡيَت  َوَمنِ  �ََشآُء : قُلُْت  ﴾َعلَۡيَكۚ  ُجَناحَ  فََ�  َعَزۡلَت  مِمَّ
َرى َما

ُ
  َر�ََّك  أ

َّ
 ].٤٧٨٨َواَك [رواه ابلخاری: هَ  يِف  �َُساِرعُ  إِال

ھای که خود را برای پیامبر  روایت است که گفت: بر زن لاز عائشه -۱۷۶۱
شود که زن  گفتم: آیا می ھا می ، و برای آن)٢(کردم بخشیده بودند سر زنش می جخدا

 خود را به دیگری ببخشد؟
نوبت ھریک از ھمسرانت را که خواستی به «و چون این آیۀ مبارکه نازل گردید که: 

ھا را که برکنار  انداز، و ھر کدام را خواستی نزد خود بیاور، و اگر بعضی از آن تاخیر بی
] گفتم: ج، [برای پیامبر خدا »ای، بخواھی نزد خود آوری، باکی بر تو نیست کرده

 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -١
گوید: این سورۀ بعد از سورۀ آل عمران، و  می /) سورۀ (احزاب) مدنی است، امام سخاوی۱ 

 پیش از سورۀ ممتحنه نازل شده است.
) یک ھزار ودو صد وده ۱۲۱۰) ھفتاد وسه آیت، و (۷۳کوع، و () نه ر۹) و این سورۀ دارای (۲ 

) دو ھزار و پنج صد وبیست ۲۵۲۷) چھار ھزار ونه صد ونود وشش حرف، و (۴۹۹۶کلمه، و (
 وھفت نقطه است.

بخشیده بودند، عبارت بودند از: خوله بنت حکیم، أم  جھایی که خود را برای پیامبر خدا  زن -٢
ھا  زینب بنت خزیمه، و بنابر روایت ارجح، با ھیچ یک از این زن شریک، فاطمه بنت شریح،

 ھمبستر نشدند.
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اینکه در وحی فرستادن، در چیزی که موافق میل خودت  بینم پروردگارت را جز نمی
 .)١(کند باشد، شتاب می می

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٧٦٢ نَّ «: َ�نَْها ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ ِذنُ  اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ
 �َْستَأ

ةِ  يَْومِ  يِف 
َ
نْ  َ�ْعدَ  ِمنَّا، الَمْرأ

َ
نِْزلَْت  أ

ُ
 َمن إَِ�َۡك  وِيٓ  ٔۡ َوُ�  ِمۡنُهنَّ  �ََشآءُ  َمن ۞تُرِۡ� ﴿: اآليَةُ  َهِذهِ  أ

 ۖ نۡ  ٱۡ�َتَغۡيَت  َوَمنِ  �ََشآُء : قَالَْت  َ�ُقوِلَ�؟ ُكنِْت  َما: لََها َ�ُقلُْت  »﴾َعلَۡيَكۚ  ُجَناحَ  فََ�  َعَزۡلَت  ِممَّ
قُوُل  ُكنُْت 

َ
ُ  أ

َ
َّ  َذاكَ  اَكنَ  إِنْ : هل

َ
إِ�ِّ  إيِل

ِر�دُ  الَ  فَ
ُ
، رَُسوَل  ايَ  أ ِ نْ  ا�َّ

َ
وثِرَ  أ

ُ
[رواه ابلخاری: َعلَيَْك  أ

٤٧٨٩.[ 
بعد از نزول این قول  جروایت است که پیامبر خدا  لو از عائشه -۱۷۶۲

انداز، و ھر   نوبت ھریک از ھمسرانت را که خواستی به تاخیر بی﴿خداوند متعال که: 
ای، بخواھی نزد  که برکنار کردهھا را  کدام را خواستی نزد خود بیار، و اگر بعضی از آن

گرفتند [تا نزد  ، از ھمسری که روز نوبتش بود اجازه می﴾خود آوری، باکی بر تو نیست
 ھمسر دیگرشان بروند].
گفتم: یا رسول الله! اگر به اختیار من باشد، من ھیچ  شان می و من در جواب برای

نار من، در کنار دیگر ازواج خواھم جز در ک دھم، [یعنی: نمی کس را بر شما ترجیح نمی
 مطھرات باشید].

٤٩-  : لَّ جَ زَّ وَ وله عَ َها﴿باب: قَ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا  ﴾ٱ�َِّ�ِّ  ُ�ُيوَت  تَۡدُخلُوا

 ﴾های پیامبر داخل نشوید ای مؤمنان! به خانه﴿]: قوله عزَّ وجل: ۴۹باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٧٦٣ ُ  َسوَْدُة ريَِضَ  َخرََجْت : قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ  رُضَِب  َ�ْعَدَما ،َ�نَْها ا�َّ
ةً  َوَ�نَِت  حِلَاَجِتَها، احِلَجاُب 

َ
ىَْف  الَ  َجِسيَمةً  اْمَرأ

َ
اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  فََرآَها َ�ْعِرُ�َها، َمنْ  ىلَعَ  خت  اخلَطَّ

َما َسوَْدُة، يَا: َ�َقاَل 
َ
ِ  أ َْفْ�َ  َما َوا�َّ

َ
ْرُِجَ�، َكيَْف  اْ�ُظِريفَ  َعلَيْنَا، خت ْت : قَالَْت  ختَ

َ
 فَانَْ�َفأ

ِ  َورَُسوُل  َراِجَعًة، َتََعىشَّ  َو�ِنَّهُ  بَييِْت، يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ

 فََدَخلَْت  َعْرٌق، يَِدهِ  َوِ�  يل

اند که نوبت کردن در بین ازواج نبوی بر پیامبر خدا  بنابر ظاھر این حدیث بعضی از علماء گفته -١
کردند، ولی بنابر  مراعات نبوت را به اساس حسن خلق خود می جواجب نبود، و پیامبر خدا  ج

 نیز واجب بود. ج، مراعات این نوبت بر پیامبر خدا قول راجح
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، رَُسوَل  يَا: َ�َقالَْت  ِ ْوىَح : قَالَْت  َوَ�َذا، َكَذا ُ�َمرُ  يِل  َ�َقاَل  َحاَجيِت، بِلَْعِض  َخرَْجُت  إِ�ِّ  ا�َّ
َ
 فَأ

 ُ ْهِ  ا�َّ
َ

ِذنَ  قَدْ  إِنَّهُ «: َ�َقاَل  وََضَعُه، َما يَِدهِ  يِف  الَعْرَق  َو�ِنَّ  َ�نُْه، ُرفِعَ  ُ�مَّ  إيِل
ُ
نْ  لَُ�نَّ  أ

َ
ْرُْجنَ  أ  ختَ

 ].٤٧٩٥[رواه ابلخاری:  »حِلَاَجتُِ�نَّ 
 لروایت است که گفت: بعد از نزول آیت حجاب، سوده لاز عائشه -۱۷۶۳

غرض قضای حاجت از خانه برآمد، و چون زن جسیمی بود، بر ھیچ کسی که او را 
 ماند. شناخت پوشیده نمی می

او را دیده و گفت: ای سوده! به خداوند سوگند که بر ما پوشیده  سعمر بن خطاب
 رون شوی.و پنھان نیستی! کوشش کن که به شکل مناسبی بی

ام نان شب را  در خانه جگفت که: او ھم این سخن را شنید و برگشت، و پیامبر خدا 
داخل شد و گفت: یا  لشان ریزۀ گوشتی بود که سوده کردند و در دست صرف می

برایم چنین و  سرسول الله! من برای قضای حاجت خود بیرون شده بودم که عمر
 چنان گفت.

ھر شد، و سپس زائل گردید، و ھمان طور که ریزۀ گفت: حالت وحی بر ایشان ظا
ھا] اجازه  برای شما [زن«شان بود، و ھنوز نگذاشته بودند، گفتند:  گوشت در دست

 ».داده شده است که غرض برطرف کردن حاجت خود بیرون شوید

٥٠-  : لَّ جَ زَّ وَ وله عَ ْ  إِن﴿باب: قَ وۡ  ا ًٔ َشۡ�  ُ�ۡبُدوا
َ
 ﴾ُ�ُۡفوهُ  أ

: ۵۰باب [  ﴾اگر چیزی را آشکار کرده و یا پنهان سازید...﴿]: قوله عزَّ وجلَّ

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ َ�ْن  -١٧٦٤ َذنَ : قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ
ْ
َّ  اْستَأ فْلَحُ  يلَعَ

َ
ُخو أ

َ
يِب  أ

َ
 َ�ْعَدَما الُقَعيِْس  أ

نِْزَل 
ُ
ُ  آَذنُ  الَ : َ�ُقلُْت  احِلَجاُب، أ

َ
ِذنَ  َحىتَّ  هل

ْ
ْستَأ

َ
َخاهُ  فَإِنَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  ِ�يهِ  أ

َ
بَا أ

َ
 أ

رَْضَعِ�، ُهوَ  لَيَْس  الُقَعيِْس 
َ
رَْضَعتِْ�  َولَِ�نْ  أ

َ
ةُ  أ

َ
يِب  اْمَرأ

َ
َّ  فََدَخَل  الُقَعيِْس، أ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  يلَعَ

ُ  َ�ُقلُْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ 
َ

ِ  رَُسوَل  يَا: هل فْلَحَ  نَّ إِ  ا�َّ
َ
َخا أ

َ
يِب  أ

َ
َذنَ  الُقَعيِْس  أ

ْ
َ�يُْت  اْستَأ

َ
نْ  فَأ

َ
ُ  آَذنَ  أ

َ
 هل

ِذنََك، َحىتَّ 
ْ
ْستَأ

َ
نْ  َمنََعِك  َوَما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  أ

َ
َذِ�  أ

ْ
ِك؟ تَأ  يَا: قُلُْت  ،»َ�مُّ

ِ  رَُسوَل  رَْضَعِ�، ُهوَ  َليَْس  الرَُّجَل  إِنَّ  ا�َّ
َ
رَْضَعتِْ�  َولَِ�نْ  أ

َ
ةُ  أ

َ
يِب  اْمَرأ

َ
 ائَْذِ� «: َ�َقاَل  الُقَعيِْس، أ

 ُ
َ

ِك  فَإِنَّهُ  هل  ].٤٧٩٦[رواه ابلخاری:  »يَِمينُِك  تَِر�َْت  َ�مُّ
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روایت است که گفت: بعد از اینکه حجاب نازل شد، (افَلح)  لاز عائشه -۱۷۶۴
 ست.برادر ابوُقعیس آمد و اجازۀ داخل شدن خوا

دھم، زیرا برادرش ابوُقعیس مرا  نپرسم برایش اجازه نمی جگفتم: تا از پیامبر خدا 
ام  شیر نداده است، [یعنی: مادر ابوقعیس مرا شیر نداده است، تا (افلح) برادر رضاعی

 باشد]، بلکه ھمسر ابو ُقعیس مرا شیر داده است.
برادر (ابوقعیس) اجازه نزدم آمدند، گفتم یا رسول الله! (افلح)  جپیامبر خدا 

 خواست که نزدم بیاید، من برایش اجازه ندادم. می
چه مانع شد که کاکای خود را (عموی خود را) اجازه «فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ؟»ندادی
یا رسول الله! آن شخص [یعنی: ابوقعیس] مرا شیر نداده است، بلکه مرا  گفتم:

 ھمسر ابوقعیس شیر داده است.
ھایت خاک آلود باد! برایش اجازه بده! او کاکایت (عمویت)  دست«فرمودند: 

 .)١(»شود می

: باب:  -٥١ لَّ جَ زَّ وَ وله عَ َ  إِنَّ ﴿قَ ۚ  َ�َ  يَُصلُّونَ  َوَمَ�ٰٓ�َِكَتُهۥ ٱ�َّ ِ  اآلية ﴾ٱ�َِّ�ّ

 ﴾فرستند... خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می﴿]: قوله عزَّ وجل: ۵۱باب [

ُ  ريَِضَ  ُعْجَرةَ  بِْن  َكْعِب  َ�نْ  -١٧٦٥ ، رَُسوَل  يَا: ِ�يَل  َ�نُْه، ا�َّ ِ ا ا�َّ مَّ
َ
َالمُ  أ  َ�َقدْ  َعلَيَْك  السَّ

َالةُ  فََكيَْف  َعَرْ�نَاُه، ٍد، ىلَعَ  َصلِّ  اللَُّهمَّ : قُولُوا«: قَاَل  َعلَيَْك؟ الصَّ ٍد، آلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ  َكَما ُ�َمَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) بعد از آنکه: ھمسر ابوقعیس عائشه را شیر داد، عائشه برای (ابوقعیس) دختر رضاعی شد، و ۱ 

(عمو)، چه از شد، و البته کاکا  برادر ابوقعیس که (افلح) باشد، کاکای (عموی) عائشه محسوب می
شود، و در این  اش محرم شمرده می راه نسب باشد، و چه از راه شیر خوارگی، برای برادر زاده

 صورت مانعی نیست که در نزدش داخل گردد، و حتی تنھا با وی سفر نماید.

که در حدیث نبوی شریف آمده است، و معنایش این است که دستت به  (تر�ت يمينك)) لفظ ۲ 
اش، یعنی: خشک شدن دست، مراد باشد، بلکه  ی نفرین نیست، که معنی حقیقیخاک شود، برا

 شود، والله تعالی أعلم. عبارتی است که برای شیرین زبانی و شوخی برای جانب مقابل گفته می
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يدٌ  إِنََّك  ِهيَم،إِبَْرا آلِ  ىلَعَ  َصلَّيَْت  يٌد، مَحِ ٍد، ىلَعَ  بَارِكْ  اللَُّهمَّ  َ�ِ ٍد، آلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ َت  َكَما ُ�َمَّ
ْ
 بَاَر�

يدٌ  إِنََّك  إِبَْراِهيَم، آلِ  ىلَعَ  يدٌ  مَحِ  ].٤٧٩٧[رواه ابلخاری:  »َ�ِ
روایت است که کسی گفت: یا رسول الله! سالم دادن  ساز کعب بن عجره -۱۷۶۵

 بر شما را دانستیم، ولی درود فرستادن بر شما چگونه است؟

ٍد، ىلَعَ  َصلِّ  اللَُّهمَّ بگوئید: («فرمودند:  ٍد، آلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ  إِبَْراِهيَم، آلِ  ىلَعَ  َصلَّيَْت  َكَما ُ�َمَّ
يدٌ  إِنََّك  يٌد، مَحِ ٍد، ىلَعَ  بَاِركْ  اللَُّهمَّ  َ�ِ ٍد، آلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ َت  َكَما ُ�َمَّ

ْ
 إِنََّك  إِبَْراِهيَم، آلِ  ىلَعَ  بَاَر�

يدٌ  يدٌ  مَحِ ِ�َ«()١(. 

يِب  َ�نْ  -١٧٦٦
َ
ِ  رَُسوَل  يَا: قُلْنَا: قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  اخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  أ  التَّْسِليمُ  َهَذا ا�َّ

دٍ  ىلَعَ  َصلِّ  اللَُّهمَّ : قُولُوا«: قَاَل  َعلَيَْك؟ نَُص�ِّ  فََكيَْف   ىلَعَ  َصلَّيَْت  َكَما َورَُسولَِك، َ�بِْدكَ  ُ�َمَّ
ٍد، ىلَعَ  َو�َاِركْ  إِبَْراِهيَم، آلِ  ٍد، آلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ َت  َكَما ُ�َمَّ

ْ
بُو قَاَل  »إِبَْراِهيمَ  ىلَعَ  بَاَر�

َ
 َعِن  َصاِلٍح  أ

ٍد، آلِ  وىلََعَ  ٍد،ُ�َمَّ  ىلَعَ «: اللَّيِْث  َت  َكَما ُ�َمَّ
ْ
َ�نَا »إِبَْراِهيمَ  آلِ  ىلَعَ  بَاَر�  مَحَْزةَ، ْ�نُ  إِبَْراِهيمُ  َحدَّ

َ�نَا يِب  اْ�نُ  َحدَّ
َ
، َحاِزمٍ  أ َراَورِْديُّ  ىلَعَ  َوَ�اِركْ  إِبَْراِهيَم، ىلَعَ  َصلَّيَْت  َكَما«: َوقَاَل  يَِز�َد، َ�نْ  َوادلَّ

ٍد، ٍد، َوآلِ  ُ�َمَّ َت  َكَما ُ�َمَّ
ْ
 ].٤٧٩٨[رواه ابلخاری:  »إِبَْراِهيمَ  َوآلِ  إِبَْراِهيمَ  ىلَعَ  بَاَر�

روایت است که گفت: گفتیم یا رسول الله! سالم  ساز ابو سعید خدری -۱۷۶۶
 دھیم، ولی بر شما چگونه درود بفرستیم؟ دادن بر شما ھمین است که سالم می

دٍ  ىلَعَ  لِّ َص  اللَُّهمَّ بگوئید: («فرمودند:   آلِ  ىلَعَ  َصلَّيَْت  َكَما َورَُسولَِك، َ�بِْدكَ  ُ�َمَّ
ٍد، ىلَعَ  َوَ�ارِكْ  إِبَْراِهيَم، ٍد، آلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ َت  َكَما ُ�َمَّ

ْ
 .)٢()»إِبَْراِهيمَ  ىلَعَ  بَاَر�

معنی این درود این است که: الھی! بر محمد و آل محمد درود بفرست، ھمان طوری که بر  -١
ود فرستادی، زیرا تو حمید مجید ھستی، الھی! بر محمد و آل محمد ابراھیم و آل ابراھیم در

 برکت بده، ھمان طوری که بر ابراھیم و آل ابراھیم برکت دادی، زیرا تو حمید مجید ھستی.
الھی! بر محمد بندۀ و رسول خود درود بفرست، ھمان طوری که بر ابراھیم درود فرستادی، و بر  -٢

 مان طوری که بر ابراھیم برکت دادی.محمد و آل محمد برکت بده، ھ
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٥٢-  : جلَّ زَّ وَ وله عَ ْ  َ� ﴿باب: قَ ِينَ  تَُ�ونُوا ْ  َكٱ�َّ هُ  ُموَ�ٰ  َءاَذۡوا
َ
أ َّ�َ�َ  ُ  ﴾ٱ�َّ

مانند کسانی نباشید که موسی را اذیت کردند، و ﴿ ]: قوله عزَّ وجلَّ که:۵۲باب [
 ﴾خداوند او را مبرا ساخت

يِب  َ�نْ  -١٧٦٧
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ  َوَذلَِك  َحِييًّا، رَُجًال  اَكنَ  ُموىَس 
ُ

  قَْوهل
َ

َها﴿: َ�َعاىل ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ِينَ  تَُ�ونُوا  َءاَذۡواْ  َكٱ�َّ

هُ  ُموَ�ٰ 
َ
أ َّ�َ�َ  ُ ا ٱ�َّ ْۚ  ِممَّ ِ  ِعندَ  َوَ�نَ  قَالُوا  ].٤٧٩٩[رواه ابلخاری:  ﴾وَِجيٗها ٱ�َّ
 فرمودند: جامبر خدا روایت است که گفت: پی ساز ابوھریره -۱۷۶۷

فرماید:  موسی شخص با حیائی بود، و این ھمان قول خداوند متعال است که می«
ای مؤمنان! مانند کسانی نباشید که موسی را اذیت کردند، و خداوند او را از آنچه که ﴿

 .)١(﴾به وی نسبت داده بودند مبرا ساخت، و او در نزد خداوند با منزلت بود

بَأ ةُ سَ ورَ  سُ

 )٢(سورۀ سبا

بسیار با حیا بود، و  ÷از تھمت بنی اسرائیل آن بود که موسی ÷قصۀ مبرا ساختن موسی -١
پوشاند، سببش  پوشانید، بنی اسرائیل گفتند: اینکه موسی اینقدر خود را می ھمه جسم خود را می

آن است که مرض جلدی دارد و پیس است، و برای آنکه خداوند او را از این تھمت مبرا سازد، 
چون از  ھایش را روی سنگی گذاشت، خواست تا در جایی غسل کند، جامه ÷روزی موسی

ھا از نزدش گریخت،  ھایش را بپوشد، سنگ با جامه غسل کردن فارغ شد و خواست که لباس
ھایم،  ھایم، ای سنگ لباس گفت: ای سنگ لباس موسی با عصای خود در دنبال سنگ دویده و می

و و ھمین طور رفت تا نزد گروھی از بنی اسرائیل رسید، بنی اسرائیل او را به حالت عریان دیدند، 
 ھیچ عیبی ندارد... ÷شان ثابت شد که موسی برای

ِينَ  َو�ََرى﴿سورۀ (سبأ) مکی است، مگر این آیۀ کریمه:  -٢ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
ِيٓ  ٱلۡعِۡلمَ  أ نزَِل  ٱ�َّ

ُ
، و در مورد ﴾أ

 جکند که گفت: نزد پیامبر خدا  اینکه (سبأ) چیست؟ ابوداود از فروه بن مسیک مرادی روایت می
 که (سبأ) چیست؟آمدم، و پرسیدم 
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٥٣-  : اىلَ لُهُ تَعَ وْ  ﴾َشِديدٖ  َعَذابٖ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَُّ�م نَِذيرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿باب: قَ

او نیست مگر بیم رسانی که شما را پیش از وقوع عذابی که ﴿]: قوله تعالی: ٥٣[ باب
 ﴾دهد شدید است، هشدار می

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -١٧٦٨ َفا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َصِعدَ : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ  الصَّ
ْهِ  فَاْجتََمَعْت  ،»َصبَاَحاهْ  يَا«: َ�َقاَل  يَْوٍم، َذاَت 

َ
ْ�تُمْ «: قَاَل  لََك؟ َما: قَالُوا قَُر�ٌْش، إيِل

َ
َرأ

َ
 لَوْ  أ

تُُ�مْ  ْخرَبْ
َ
نَّ  أ

َ
وْ  يَُصبُِّحُ�مْ  الَعُدوَّ  أ

َ
يُ�ْم، أ َما ُ�َمسِّ

َ
قُوِ�؟ ُكنْتُمْ  أ إِ�ِّ «: قَاَل  بََ�،: قَالُوا »تَُصدِّ

 فَ
بُو َ�َقاَل  »َشِديدٍ  َعَذاٍب  يََديْ  َ�ْ�َ  لَُ�مْ  نَِذيرٌ 

َ
لَِهَذا لََك، َ�بًّا: لََهٍب  أ

َ
نَْزَل  مَجَْعتَنَا؟ أ

َ
ُ  فَأ : ا�َّ

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ ِ�  يََدا
َ
 ].٤٨٠١[رواه ابلخاری:  ﴾َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

روزی باالی کوه  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بعباساز ابن  -١٧٦٨
قوم قریش در نزدشان جمع شده و گفتند چه » ای مردم!«صفا بر آمده و صدا کردند: 

 خواھی؟ می
آیا اگر برای شما بگویم که دشمن، فردا صبح و یا فردا شام بر شما حمله «فرمودند: 

 کنید؟ خواھد کرد، سخن مرا باور می
 کنیم. باور می گفتند: بلی

فرمودند: من پیش از آنکه عذاب شدیدی [در این دنیا یا در قیامت] نازل شود، شما 
 دھم. را بیم می

ھالک شوی! مگر ما را برای ھمین سخن جمع کرده بودی؟ و  ابولھب گفت:

ٓ  َ�بَّۡت ﴿خداوند :  ِ�  يََدا
َ
 را نازل ساخت. ﴾َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

نه نام زمینی است و نه نام زنی، بلکه نام شخصی است «نام زمینی است و یا نام زنی؟ فرمودند: 
که ده پسر داشت، شش پسرش به یمن، و چھار پسرش به شام رفتند، شش پسری که به یمن 

پسری که به شام  رفتند عبارت بودند از: أزد، و أشعرون، و ِحمَیر، و ِکنده، و مذحج، و أنماز، وچھار
 ».رفتند، عبارت بودند از: لخم، و جذام، و غسان، و عامله...

) ھشت صد ونود وشش ۸۹۶) پنجاه وچھار آیت، و (۵۴) شش رکوع، و (۶) این سورۀ دارای (۲ 
) یک ھزار وشش صد وھفتاد ۱۶۷۱) سه ھزار وشش صد وسی وھفت حرف، و (۳۶۳۷کلمه، و (

 ویک حرف است.

 

                                                                                                                        



 ٢٧٣   ریتفس :]۵۸[ کتاب

رِ  مَ ة الزُّ ورَ  سُ

 )١(سورۀ ُزمر

٥٤-  : اىلَ ولُهُ تَعَ ِينَ  َ�ٰعَِبادِيَ  ۞قُۡل ﴿باب: قَ ْ  ٱ�َّ فُوا َ�ۡ
َ
ٰٓ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
 اآلية ﴾أ

 ﴾اید... ای بندگان من که بر زیان خودتان اسراف کرده﴿]: قوله تعالی: ۵۴باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -١٧٦٩ نَّ : َ�نُْهَما ا�َّ
َ
ْهِل  ِمنْ  نَاًسا، أ

َ
ْكِ  أ  َ�تَلُوا قَدْ  اَكنُوا الرشِّ

وا، ْ�رَثُ
َ
وا، َوَزنَْوا َوأ ْ�رَثُ

َ
تَْوا َوأ

َ
ًدا فَأ ي إِنَّ : َ�َقالُوا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ُ�َمَّ ِ

َّ
 َوتَْدُعو َ�ُقوُل  اذل

ْهِ 
َ

ََسٌن، إيِل
َ
نَا لَوْ  حل رِْبُ

ُ
نَّ  خت

َ
اَرةً  َعِملْنَا لَِما أ َل  َكفَّ ِينَ ﴿: َ�َ�َ ِ  َمعَ  يَۡدُعونَ  َ�  َوٱ�َّ  َءاَخرَ  إَِ�ًٰها ٱ�َّ

مَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّۡفَس  َ�ۡقُتلُونَ  َوَ�  ُ  َحرَّ ِينَ  َ�ٰعَِبادِيَ  ۞قُۡل ﴿ َونََزلَْت  ﴾يَۡزنُونَۚ  َوَ�  بِٱۡ�َقِّ  إِ�َّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
 ْ فُوا َ�ۡ

َ
ٰٓ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ  َ�  أ ِۚ  رَّۡ�َةِ ِمن َ�ۡقَنُطوا  ].٤٨١٠ابلخاری: [رواه  ﴾ٱ�َّ

روایت است که مردمی از اھل شرک اشخاص بسیاری  باز ابن عباس -۱۷۶۹
آمده  جھا نزد پیامبر خدا  ھا زنا کاری کرده بودند، این را به ناحق کشته بودند، و خیلی

کنید، نیک و پسندیده  گوئید و ما را به سوی آن دعوت می و گفتند: آنچه که شما می
 شود. است، ولی اگر برای ما کفارۀ گناھان ما را نشان دھید خوب می

خوانند، و  آنان که معبود دیگری را با خدا نمی﴿و این آیۀ مبارکه نازل گردید که: 
 ﴾کنند کشند، و زنا نمی ت، جز به حق نمیکسی را که خدا خونش را حرام شمرده اس

 لق به این سورۀ آنکه:از مسائل متع -١

ِينَ  َ�ٰعِبَادِيَ  ۞قُۡل ﴿) سورۀ (زمر) مکی است مگر دو آیت آن، یکی: ۱  ْ  ٱ�َّ ۡ�َفُوا
َ
ٰٓ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
، و ﴾أ

ْ  َوَما﴿دیگری:  َ  قََدُروا گوید: این سورۀ بعد از سورۀ (سبأ) و  می /، امام سخاوی﴾قَۡدرِهِۦ َحقَّ  ٱ�َّ
 ه است.پیش از سورۀ (مؤمن) نازل شد

) یک ھزار و یک صد ۱۱۸۴) ھفتاد وپنج آیت، و (۷۵) ھشت رکوع، و (۸) این سورۀ دارای (۲ 
) دو ھزار و دو ۲۲۸۹) چھار ھزار ونه صد وشصت وپنج حرف، و (۴۹۶۵وھشتاد وچھار کلمه، و (

 صد وھشتاد ونه نقطه است.

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٧٤

اید، از  بگو! ای بندگان من که به زیان خودتان اسراف کرده﴿و این آیۀ نازل گردید که: 
 .﴾رحمت خدا ناامید نشوید

٥٥-  : اىلَ وله تَعَ ْ  َوَما﴿باب: قَ َ  قََدُروا   ﴾قَۡدرِهِۦ َحقَّ  ٱ�َّ

 ﴾اش بود ارزش ندادند شایستهو خدا را طوری که ﴿]: قوله تعالی: ۵۵باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -١٧٧٠ ُ  ريَِضَ  بِْن َمْسُعودٍ  ا�َّ ْحبَارِ  ِمنَ  َحرْبٌ  َجاءَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
  األ

َ
 رَُسولِ  إىِل

 ِ دُ  يَا: َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ دُ  إِنَّا ُ�َمَّ ِ
َ

نَّ : �
َ
َ  أ َمَواِت  َ�َْعُل  ا�َّ  إِْصبَعٍ  ىلَعَ  السَّ

رَِض�َ 
َ
َجرَ  إِْصبٍَع، ىلَعَ  َواأل َى َوالَماءَ  إِْصبٍَع، ىلَعَ  َوالشَّ  ىلَعَ  اخلََالئِِق  وََسائِرَ  إِْصبٍَع، ىلَعَ  َوالرثَّ

نَا َ�يَُقوُل  إِْصبٍَع،
َ
 تَْصِديًقا نََواِجُذهُ  بََدْت  َحىتَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فََضِحَك  الَمِلُك، أ

، ِلَقْولِ    ُ�مَّ  احلرَْبِ
َ
ِ  رَُسوُل  قََرأ ْ  َوَما﴿: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ َ  قََدُروا [رواه  ﴾قَۡدرِهِۦ َحقَّ  ٱ�َّ

 ].٤٨١١ابلخاری: 
روایت است که گفت: عالمی از علمای یھود نزد  ساز عبدالله بن مسعود -۱۷۷۰

ھا را بر  ایم که خداوند آسمان و گفت: یا محمد! ما [در تورات] دیده آمد جپیامبر خدا 
یک انگشت، و طبقات زمین را بر یک انگشت، و درختان را بر یک انگشت، و آب و 

گوید: پادشاه  خاک را بر یک انگشت، و باقی خالئق را بر یک انگشت قرار داده و می
 [حقیقی] من ھستم.

ھای  آن عاِلم [یھود]، آن چنان خندیدند که دندان به تصدیق سخن جو پیامبر خدا 
و خداوند را طوری که ﴿شان نمایان گردید، و این آیۀ مبارکه را تالوت نمودند:  کرسی

 .)١(﴾اش بود قدر ندادند شایسته

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
علماء دو  –طوری که قبًال ھم یادآور شدیم  -ھا،  ) در نسبت دادن انگشت و دست و امثال این۱ 

گویند: ھر آن چیزی که در قرآن و سنت صحیح به خداوند  نظریه دارند، نظریۀ علماء سلف که می
 نمائیم، و نسبت داده شده است، به آن ایمان داریم، و بیان کیفیت آن را به خداوند تفویض می

گویند: چون چنین چیزھایی از صفات حوادث است، و خدا از حوادث مبرا است،  اھل تاویل که می
ھا را تاویل نمود، از این جھت  ھا به خدا جائز نیست، پس باید آن بنابراین نسبت دادن آن

 

                                                 



 ٢٧٥   ریتفس :]۵۸[ کتاب

 ناقص است کتاب ۳۹۱این جلد، صفحه 
 ؟)١(»حقیقی] من ھستم، پادشاھان روی زمین کجا ھستند[

 

٥٧-  : اىلَ وله تَعَ ورِ  ِ�  َونُفِخَ ﴿باب: قَ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َمن فََصِعقَ  ٱلصُّ �ِض  ِ�  َوَمن ٱلسَّ
َ
 ﴾ٱۡ�

شود همه کسانی که در  و هنگامی که در صور دمیده می﴿]: قوله تعالی: ۵۷باب [
 ﴾شوند هوش می ها و زمین هستند بی آسمان

يِب  -١٧٧٢
َ
 َ�ْ�َ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ

ْرَ�ُعونَ  انلَّْفَختَْ�ِ 
َ
بَا يَا: قَالُوا »أ

َ
ْرَ�ُعونَ  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َ�يُْت،: قَاَل  يَْوًما، أ

َ
ْرَ�ُعونَ : قَاَل  أ

َ
: قَاَل  َسنًَة، أ

گویند که: مراد از دست، قدرت، و مراد از انگشت مخلوقی از مخلوقات خدا است، و ھمین طور  می
 ھا.. بت دادن چشم ورو و امثال ایننس

فرمودند که: گفتۀ یھود  ج) شاید کسی بگوید که در روایات صحیحی آمده است که پیامبر خدا ۲ 
قول  جرا نه تصدیق کنید و نه تکذیب، یعنی: نه قبول کنید و نه رد، پس چگونه خود پیامبر خدا 

اند، وجه اول آنکه: پیامبر خدا  جواب دادهآن َحبر یھودی را قبول کردند، از این سوال به دو وجه 
شان جھت رد قول آن َحبر بود، نه به جھت قبول آن، ولی  سخن او را قبول نکردند، و خنده ج

قولش را از این  جسیاق حدیث بر خالف این نظر است، و وجه دوم آن است که: پیامبر خدا 
بود، وحی  ھودی بر خالف واقع میجھت قبول کردند، که مؤید به وحی بودند، یعنی: اگر قول ی

کرد، ولی دیگران چون در چنین موقعی  بیان می جشد و حقیقت را برای پیامبر خدا  نازل می
ھا گفتند که سخن مردم یھود را نه قبول کنند، و نه رد نمایند،  قرار ندارند، از این جھت برای آن

 اقص است)ن کتاب ۳۹۱صفحه جلد پنج، (زیرا اگر قبول کنند، شاید آن 
 
 
 

خداوند «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بدر صحیح مسلم از حدیث ابن عمر -١
گوید: پادشاه  گیرد، و می ھا را در ھم پیچیده و به دست راست خود می در روز قیامت آسمان

حقیقی من ھستم، جباران و متکبران کجا ھستند؟ بعد از آن زمین را در ھم پیچیده و به دست 
 ».گوید: پادشاه حقیقی من ھستم... چپ خود گرفته و می

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٧٦

َ�يُْت،
َ
ْرَ�ُعونَ : قَاَل  أ

َ
َ�يُْت «: قَاَل  َشْهًرا، أ

َ
ءٍ  لُكُّ  َو�َبَْ�  أ   اِإل�َْساِن، ِمنَ  يَشْ

َّ
 ِ�يهِ  َذنَبِِه، َعْجَب  إِال

ُب   ].٤٨١٤[رواه ابلخاری:  »اخلَلُْق  يَُر�َّ
بین دو نفخ صور «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۷۷۲

 ».چھل (تا) است
 گفتند: ای ابا ھریره! یعنی چھل روز است؟

 آن] ابا دارم.ن یگفت: [از تعی
 گفت: مگر چھل سال است؟

 ن آن] ابا دارم.یگفت: [از تعی
 گفت: چھل ماه است؟

 .)١(با دارمین آن] اگفت: [از تعی
ترین مھرۀ کمر [یعنی: عجب  شود، مگر پائین و تمام اجزای بدن انسان فرسوده می«

 .)٢(»شوند میماند، و خالئق از ھمان مھرۀ اخیر ترکیب  الذنب] که به حال خود باقی می

ورَ  ةُ الشُّ ورَ  سُ

 )٣(سورۀ شوری

در روایات دیگری آمده است که بین دو نفخ صورت چھل سال است، ابن مبارک از حسن روایت  -١
بین دو نفخ صور چھل سال است، در نفخ اول خداوند ھر «فرمودند:  جکند که پیامبر خدا  می

 گوید: روایات بر این ، و حلیمی می»کند میراند، و در نفخ دوم ھر مردۀ را زنده می زنده جانی را می
ین آن ابا دارم، یگفت که از تع سمتفق است که بین دو صور چھل سال است، و اینکه ابوھریره

نشنیده بود، از این جھت  جشاید سببش این باشد، که وی تعین جھل سال را از پیامبر خدا 
 خواست، که در چنین موردی از پیش خود چیزی بگوید. نمی

عجب الذنب به «فرمودند:  جکنند که پیامبر خدا  می روایت سابوداود و حاکم از ابوسعید خدری -٢
 ج، و در صحیح مسلم از ابوھریره روایت است که پیامبر خدا »اندازۀ یک دانۀ خردل است

خورد، و انسان در روز قیامت از آن  در انسان استخوانی است که خاک آن را نمی«فرمودند: 
 ».عجب الذنب«است؟ فرمودند: ، پرسید: این کدام استخوان »شود استخوان ترکیب می

 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -٣

 

                                                 



 ٢٧٧   ریتفس :]۵۸[ کتاب

٥٨-  : لَّ جَ زَّ وَ وله عَ ةَ  إِ�َّ ﴿باب: قَ �  ِ�  ٱلَۡمَودَّ  ﴾ٱلُۡقۡرَ�ٰ

: ۵۸باب [  ﴾جز محبت خویشاوندی﴿]: قوله عزَّ وجلَّ

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -١٧٧٣  يَُ�نْ  لَمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  إِنَّ : ، قاَل َ�نُْهَما ا�َّ
  قَُر�ٍْش، ِمنْ  َ�ْطنٌ 

َّ
ُ  اَكنَ  إِال

َ
 «: َ�َقاَل  قََرابٌَة، ِ�يِهمْ  هل

َّ
نْ  إِال

َ
 »الَقَرابَةِ  ِمنَ  َوَ�يْنَُ�مْ  بَيِْ�  َما تَِصلُوا أ

 ].٤٨١٨[رواه ابلخاری: 
روایت است که گفت: ھیچ قبیلۀ در قریش نبود مگر  باز ابن عباس -۱۷۷۳

با آن قبیلۀ قرابتی داشتند، [و برای قریش گفتند: من از شما در  جآنکه پیامبر خدا 
مگر اینکه صلۀ قرابتی را که بین من و شما «خواھم]  مقابل رسالت خود چیزی نمی

 .)١(»است بجا آورید

ِي َ�ٰلَِك ﴿) سورۀ (شوری) مکی است، مگر این آیت: ۱  ُ  ٱ�َّ ُ  يُبَّ�ِ ِينَ ﴿، و آیات ﴾ِعبَاَدهُ  ٱ�َّ ٓ  َوٱ�َّ  إِذَا
َصاَ�ُهمُ 

َ
ونَ  ُهمۡ  ٱۡ�َۡ�ُ  أ ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿تا:  ﴾يَنتَِ�ُ

ُ
 .﴾َسبِيلٍ  ّمِن َعلَۡيِهم َما فَأ

) ھشت صد وشصت ونه ۸۶۹) پنجاه وسه آیت، و (۵۳) پنج رکوع، و (۵) این سورۀ دارای (۲ 
) یک ھزار وشش صد وھفده ۱۶۱۷) سه ھزار و پنج صد وھشتاد وپنج حرف، و (۳۵۸۵کلمه، و (

 نقطه است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از نگاه حسب و نسب، و از نگاه عفت و طھارت، باالترین  ج) بدون شک ذریۀ طاھرۀ پیامبر خدا ۱ 

 ای است که در روی زمین بوجود آمده است. و واالترین نسب و خانواده
کند که: چون آیت (مودت قربی) نازل گردید: مردم پرسیدند: یا رسول الله!  ) ابوحاتم روایت می۲ 

، »فاطمه و دو فرزندش«نند؟ فرمودند: ھا را الزم گردانیده است کیا کسانی که خداوند محبت آن
گوید: در سندش  می /ولی این حدیث از نگاه سند ضعیف است، زیرا طوری که امام ابن کثیر

شخص مجھولی وجود دارد، و عالوه بر آن آیۀ کریمه (مودت قربی) در مکه نازل گردید، و 
ال دوم ھجری بعد در س سدر این وقت بطور یقین فرزندی نداشت، زیرا وی با علی لفاطمه

از غزوۀ بدر در مدینه ازدواج نمود، و با آن ھم اگر حدیث ابی حاتم ثابت شود، معنایش این است 
اشکالی ندارد، والله  جاند، و این امر نسبت به پیامبر خدا  از آینده خبر داده جکه پیامبر خدا 

 تعالی أعلم.

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٧٨

انِ  خَ ةُ الدُّ ورَ  سُ

 )١(سورۀ ُدخان

: باب -٥٩ اىلَ وله تَعَ �ََّنا﴿: قَ  ﴾ُمۡؤِمُنونَ  إِنَّا ٱلَۡعَذاَب  َ�نَّا ٱۡ�ِشۡف  رَّ

: ۵۹باب [  ﴾آوریم پروردگارا! این عذاب را از ما دور کن ایمان می﴿]: قوله عزَّ وجلَّ

وم. -۱۷۷۴  فيِه َحديٌث البِْن َمْسعود الُمتََقّدم يف ُسورة الرُّ
 .)٢(قبًال در سورۀ روم روایت شد ساینجا حدیثی است که از ابن مسعود -١٧٧٤

وايَة قالُوا:  -١٧٧٥ �ََّنا﴿َوزاَد يف هِذهِ الرِّ  ، فَِقيَل ﴾ُمۡؤِمُنونَ  إِنَّا ٱۡلَعَذاَب  َ�نَّا ٱۡ�ِشۡف  رَّ
 ُ
َ

ُ  فَاْ�تََقمَ  َ�َعاُدوا،الَعذاب  َ�نُْهمْ  فََكَشَف  َر�َّهُ  فََداَع  اَعُدوا،العَذاب  َ�نُْهمْ  َكَشْفنَا إِنْ : هل  ا�َّ
 ].٤٨٢٢[رواه ابلخاری: بَْدٍر  يَْومَ  ِمنُْهمْ 

پروردگارا! این عذاب «و در این روایت این نیز آمده است که [کفار] گفتند:  -۱۷۷۵
 »آوریم را [که قحطی باشد] از ما دور کن، ما ایمان می

گفته شد که: اگر عذاب را از ایشان دور سازیم باز به کفر خود  جبرای پیامبر خدا 
] به درگاه پروردگار خود دعا کردند و [خداوند متعال] جگردند، [و پیامبر خدا  برمی

ھا دوباره به کفر خود برگشتند، و ھمان بود که  ھا دور ساخت [ولی] آن عذاب را از آن
 انتقام گرفت.ھا در روز جنگ بدر  خداوند متعال از آن

 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -١
 ) بدون اختالف مکی است.) سورۀ (دخان۱ 
) سه صد وچھل ونه کلمه، و ۳۴۹) وپنجاه ونه آیت، و (۵۹) رکوع، و (۳) این سورۀ دارای (۲ 

 ) شش صد ونود وپنج نقطه است.۶۹۵) یک ھزار وچھار صد ونود وپنج حرف، و (۱۴۹۵(
م مراد از آن، این حدیث ابن مسعود است که گفت: چون قوم قریش در داخل شدن به اسال -٢

خدایا! مرا بر این «ھا نفرین نموده و دعا کردند که:  بر آن جسستی و تاخیر نمودند، پیامبر خدا 
، و ھمان بود که »مردم از طریق ھفت سال قحطی که قوم یوسف را به آن دچار ساختی مدد کن

 ) قبًال گذشت.۱۷۵۹به قحطی دچار گشتند... و این حدیث به شمارۀ (

 

                                                 



 ٢٧٩   ریتفس :]۵۸[ کتاب

ة ورَ اثِيَةِ  سُ  اجلَ

 )١(سورۀ جاثیه

٦٠-  : اىلَ وله تَعَ ٓ  َوَما﴿باب: قَ ۚ  إِ�َّ  ُ�ۡهلُِكَنا ۡهُر  ﴾ٱ�َّ

 ﴾کند و ما را جز طبیعت چیز دیگری هالک نمی﴿]: قوله تعالی: ۶۰باب [

يِب  َ�نْ  -١٧٧٦
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 ُ ْهرَ  �َُسبُّ  آَدمَ  اْ�نُ  يُؤِْذيِ�  :وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ نَا ادلَّ
َ
ْهُر، َوأ ْمرُ  �ِيَِدي ادلَّ

َ
قَلُِّب  األ

ُ
َوانلََّهاَر  اللَّيَْل  أ

 ].٤٨٢٦[رواه ابلخاری: 
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۷۷۶

کند، [و اذیتش] این است که: دھر را  فرماید: بنی آدم مرا اذیت می خداوند می«
دھد و من [خالق] دھر ھستم، ھمه چیز به دست من است، شب و روز را  دشنام می

 .»آورم یکی پس از دیگری می

قَافِ  ةُ األَحْ ورَ  سُ

 )٢(سورۀ احقاف

 این سورۀ آنکه:از مسائل متعلق به  -١
) چھار صد ونود ودو کلمه، و ۴۹۲) سی وھفت آیت، و (۳۷) رکوع، و (۴) این سورۀ دارای (۱ 

 ) نه صد وھشتاد وھفت نقطه است.۹۸۷) دو ھزار ویک صد وسی ویک حرف، و (۲۱۳۱(
 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -٢

رََءۡ�تُمۡ  قُۡل ﴿اند از:  دو آیت عبارت ) سورۀ (احقاف) به استثنای دو آیت آن مکی است، و این۱ 
َ
 إِن أ

ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  ِينَ  َوقَاَل ﴿، و ﴾بِهِۦ َوَ�َفۡرتُم ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ  َ�َفُروا ْ  لِ�َّ � َ�نَ  لَوۡ  َءاَمنُوا ا َخۡ�ٗ ٓ  مَّ  َسبَُقونَا
 .﴾إَِ�ۡهِ� 

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٨٠

٦١-  : اىلَ وله تَعَ ا﴿باب: قَ ۡوهُ  فَلَمَّ
َ
ۡسَتۡقبَِل  َ�رِٗضا َرأ ۡودِيَتِِهمۡ  مُّ

َ
 اآلية ﴾أ

ها در  چون مشاهده نمودند که ابر به طرف سر زمین آن﴿]: قوله تعالی: ۶۱باب [
 ﴾حال آمدن است...

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٧٧٧ يُْت : وََسلََّم، قَالَْت  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َزْوِج انلَّيِبِّ  َ�نَْها، ا�َّ
َ
ما َرأ

ُم. َوَذَكَرْت بايِق وََسلََّم  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ رَُسوَل اِهللا  َرى ِمنُْه لََهَواتِِه، إِ�ََّما اكَن َ�تَبَسَّ
َ
َضِحاًك َحىتَّ أ

َم يف بْدِء اخلَلِْق.  ].٣٢٠٦[رواه ابلخاری:  احلَديث َوقَْد َ�َقدَّ
 جروایت است که گفت: ھیچگاه پیامبر خدا جاز عائشه ھمسر پیامبر خدا  -۱۷۷۷

شان ھمیشه  شان را دیده باشم، بلکه خنده را ندیدم که در وقت خندیدن داخل دھان
 .)١(تبسم بود، و بقیۀ حدیث را قبًال در کتاب (ابتدای خلقت) گذشت، ذکر نمود

دٍ  َمَّ ةُ حمُ ورَ  جسُ

 )٢(سورۀ محمد

) ۲۷۰۹وپنج کلمه، و ( ) ھفتاد۷۵) سی وپنج آیت، و (۳۵) ھشت رکوع، و (۸) این سورۀ دارای (۲ 
 ) یک ھزار و یک صد وھشتاد ونه نقطه است.۱۱۸۹دو ھزار و ھفت صد ونه حرف، و (

کردند، این  ابری را که دارای باران بود، مشاھده می جو آن حدیث این است که چون پیامبر خدا  -١
کرد، و  ر میشان تغی شدند، و رنگ آمدند، و بیرون می رفتند، و به خانه می طرف و آن طرف می

سبب را جویا شد، فرمودند:  لگشتند، چون عائشه بارید، به حالت عادی برمی چون باران می
دانم! شاید این مانند ھمان ابری باشد که چون قوم عاد آن را مشاھده نمودند گفتند: این  چه می«

د وزیدن ، ولی باد شدیدی بر قوم عا»ابری است که جھت باریدن باران برای ما آمده است...
گفتند که باد سبب ایجاد ابر و باران خواھد شد، ولی سبب ھالکت و از  ھا با خود می گرفت، و آن

 ) قبًال گذشت.۱۳۵۵ھا گردید، و این حدیث به شمارۀ ( بین رفتن آن
 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -٢
 ت.) در اینکه سورۀ (محمد) مکی و یا مدنی است، بین علماء اختالف اس۱ 
) پنچ صد وپنجاه وچھار کلمه، و ۵۵۴) سی وھشت آیت، و (۳۸) رکوع، و (۴) این سورۀ دارای (۲ 

 ) یک ھزار وپنج نقطه است.۱۰۰۵) دو ھزار وچھار صد وھفتاد وپنج حرف، و (۲۴۷۵(

 

                                                                                                                        



 ٢٨١   ریتفس :]۵۸[ کتاب

٦٢-  : اىلَ وله تَعَ ْ ﴿باب: قَ ُعٓوا رَۡحاَمُ�مۡ  َوُ�َقّطِ
َ
 ﴾أ

 ﴾کنید وصلۀ رحم خود را قطع می﴿: تعالی]: قوله ۶۲باب [

يِب  َ�نْ  -١٧٧٨
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ُ  َخلََق «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ  ا�َّ

ا اخلَلَْق،   فَلَمَّ
َ
َخَذْت  الرَِّحُم، قَاَمِت  ِمنْهُ  فََرغ

َ
ُ  َ�َقاَل  الرَّمْحَِن، حِبَْقوِ  فَأ

َ
 َمَقامُ  َهَذا: قَالَْت  َمْه،: هل

الَ : قَاَل  الَقِطيَعِة، ِمنَ  بَِك  الَعائِذِ 
َ
نْ  تَرَْضْ�َ  أ

َ
ِصَل  أ

َ
ْ�َطعَ  وََصلَِك، َمنْ  أ

َ
: قَالَْت  َ�َطَعِك، َمنْ  َوأ

، يَا بََ�  بُو قَاَل  »فََذاكِ : قَاَل  رَبِّ
َ
ُۡتمۡ  إِن َعَسۡيُتمۡ  َ�َهۡل ﴿ :ِشئْتُمْ  إِنْ  اقَْرُءوا«: ُهَر�َْرةَ  أ ن تََو�َّ

َ
 أ

 ْ �ِض  ِ�  ُ�ۡفِسُدوا
َ
ْ  ٱۡ� ُعٓوا رَۡحاَمُ�مۡ  َوُ�َقّطِ

َ
 ].٤٨٣٠[رواه ابلخاری:  ﴾أ

 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۷۷۸
ھا فارغ شد، (رحم) برخاست و  خداوند خالئق را خلق کرد، و چون خلق کردن آن«

 .)١(نزد خداوند عارض شد
 گوئی؟  خداوند برایش گفت: چه می

 (رحم) گفت: اینجا جای داد خواھی در نزد تو از قطع صلۀ رحم است.
اداء کند، بر او رحمت تو را  خداوند فرمودند: آیا راضی نیستی که اگر کسی حق

کنم، و کسی که از تو مقاطعه کند، [و حق تو را اداء نکند]، او را به حال خودش 
 واگذارم؟

 : چرا راضی نیستم؟ بلکه پروردگارا راضی ھستم.(رحم) گفت
 ».خداوند متعال فرمود: و چنین خواھد بود

آیا امیدوارید ﴿خواھید این آیۀ مبارکه را تالوت نمائید:  گفت: اگر می سو ابوھریره
که با بدست گرفتن حکومت، در روی زمین به فساد برخیزید، و صلۀ ارحام خود را 

 .)٢(﴾قطع کنید

َخَذْت «در لفظ حدیث آمده است که  -١
َ
کمر یعنی: رحم از کمر بند رحمن و یا از » الرَّمْحَِن  حِبَْقوِ  فَأ

اند که این  رحمن گرفت، و البته این امر نسبت به خداوند متعال مستحیل است، و علماء گفته
 چیز کنایه از شدت الحاح و زاری (رحم) در نزد خداوند متعال است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) (صلۀ رحم) واجب بوده و قطع آن از گناھان کبیره است.۱ 

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٨٢

ِ  رَُسوُل  قَاَل نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه يف رواية، قاَل: َو�َ  -١٧٧٩ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
 ].٤٨٣١[رواه ابلخاری:  ﴾َعَسۡيُتمۡ  َ�َهۡل ﴿: ِشئْتُمْ  إِنْ  اقَْرُءوا«

 جدر روایت دیگری آمده است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۱۷۷۹
 .)١(﴾وارید آیا امید﴿خواھید این آیه را تالوت نمائید:  اگر می«فرمودند: 

ةُ ق ورَ  سُ

 )٢(سورۀ (ق)

از (صلۀ رحم) تعاون و ھمکاری و کمک و دید و بازدید از کسانی است که صلۀ رحم ) مراد ۲ 
ھا واجب است، و آنچه که قابل تذکر است این است که صلۀ رحم عبارت از آن نیست  نسبت به آن

که اگر کسی که صلۀ رحم نسبت به وی واجب است، برایت نیکی کند، برایش نیکی کنی، و اگر 
کی نکنی، و اگر به بدیدنت بیاید، به دیدنش بروی، ورنه او را فراموش نمائی، نیکی نکند برایش نی

بلکه صلۀ رحم آن است که آن کسی که صلۀ رحم نسبت به وی واجب است، خواه برایت خوبی 
ات بیاید و یا نیاید، و خواه در برابرت موقف خوبی داشته باشد،  کند، و خواه نکند، و خواه به خانه

اشد، باید تو نسبت به وی نیکی کنی، بدیدنش بروی، اگر مریض شد، از وی عیادت و یا نداشته ب
 کنی، اگر به کمک تو احتیاج داشت، برایش کمک نمائی، و ھمین طور ھر خوبی و نیکی دیگری.

) (صلۀ رحم) نسبت به کسی واجب است که نکاح انسان با وی به طور ابد حرام باشد، مانند: ۳ 
مادر کالن، برادر، برادر زاده، خواھر، خواھر زاده، کاکا (عمو)، عمه، ماما والدین، پدر کالن، 

 (دائی)، خاله.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود که: آیا امید وارید که با بدست گرفتن حکومت، در زمین به  ) تمام آیۀ مبارکه چنین می۱ 

ھایشان را  شان کرده، و گوش ھستند که خدا لعنت فساد برخیزید، و قطع رحم کنید، اینان کسانی
 ھایشان را کور ساخته است. کر، و چشم

) فرق بین این روایت، و روایت قبلی آن است، که در روایت اول، استدالل به آیت قرآنی به راوی ۲ 
 .جحدیث که ابوھریره باشد نسبت داده شده است، و در روایت دوم به خود پیامبر خدا 

 ئل متعلق به این سورۀ آنکه:از مسا -٢
 ) سورۀ (ق) مکی است.۱ 
) دو صد وھفتاد وشش کلمه، و ۲۷۶) چھل وپنج آیت، و (۴۵) رکوع، و (۳) این سورۀ دارای (۲ 

 ) ھفت صد وپنجاه وپنج نقطه است.۷۵۵) یک ھزار وپنج صد وبیست وپنج حرف، و (۱۵۲۵(

 

                                                                                                                        



 ٢٨٣   ریتفس :]۵۸[ کتاب

٦٣-  : اىلَ ولُهُ تَعَ زِ�دٖ  ِمن َهۡل  َوَ�ُقوُل ﴿باب: قَ  ﴾مَّ

 ؟﴾گوید: آیا زیادتر از این هم هست و می﴿]: قوله تعالی: ۶۳باب [

�ٍَس  َ�نْ  -١٧٨٠
َ
ُ  ريَِضَ  أ  انلَّارِ  يِف  يُلىَْق «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

 ].٤٨٤٨[رواه ابلخاری:  »َ�ْط  َ�ْط  َ�تَُقوُل  قََدَمُه، يََضعَ  َحىتَّ  َمِز�ٍد، ِمنْ  َهْل : َوَ�ُقوُل 
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز انس -۱۷۸۰

گوید: آیا زیادتر از این ھم  شوند، و دوزخ می ھمۀ اھل دوزخ] در دوزخ انداخته می«[
گذارد، و در این وقت است که  ھست؟ تا اینکه [خداوند متعال] قدمش را در دوزخ می

 .)١(»گوید: بس است بس است دوزخ می

يِب  َ�نْ  -١٧٨١
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِت « :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ َاجَّ

َ
 حت

وثِْرُت : انلَّارُ  َ�َقالَِت  َوانلَّاُر، اجلَنَّةُ 
ُ
�نَ  أ ِ

�َن، بِالُْمتََكربِّ ِ
 يَْدُخلُِ�  الَ  يِل  َما: اجلَنَّةُ  َوقَالَِت  َوالُمتََجربِّ

 
َّ

ُ  قَاَل  وََسَقُطُهْم، انلَّاِس  ُضَعَفاءُ  إِال   َ�بَاَركَ  ا�َّ
َ

نِْت : لِلَْجنَّةِ  َوَ�َعاىل
َ
رَْحمُ  رمَْحَيِت  أ

َ
َشاءُ  َمنْ  بِِك  أ

َ
 أ

نِْت  إِ�ََّما: لِلنَّارِ  َوقَاَل  ِعبَاِدي، ِمنْ 
َ
ُب  َعَذايِب  أ َعذِّ

ُ
َشاءُ  َمنْ  ِبِك  أ

َ
 َواِحَدةٍ  َوِللُكِّ  ِعبَاِدي، ِمنْ  أ

ا ِملُْؤَها، ِمنُْهَما مَّ
َ
 َ�ْمتَِلئُ  َ�ُهنَالَِك  ْط،�َ  َ�ْط : َ�تَُقوُل  رِْجلَهُ  يََضعَ  َحىتَّ  َ�ْمتَِلئُ  فَالَ : انلَّارُ  فَأ

  َ�ْعُضَها َوُ�ْزَوى
َ

ُ  َ�ْظِلمُ  َوالَ  َ�ْعٍض، إىِل َحًدا، َخلِْقهِ  ِمنْ  وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ
َ
ا أ مَّ

َ
َ  فَإِنَّ : اجلَنَّةُ  َوأ  َعزَّ  ا�َّ

 ].٤٨٥٠[رواه ابلخاری:  »َخلًْقا لََها يُنِْشئُ  وََجلَّ 
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۷۸۱

بھشت و دوزخ با یکدیگر مجادله کردند، دوزخ گفت: من برای متکبرین و سرکشان 
چارگان کس  ام، و بھشت گفت: چه سبب است که در من جز ضعیفان و بی آماده شده

 شود؟. دیگر داخل نمی

 –طوری که قبًال ھم به طور مکرر یاد آور شدیم  –در اطالق (قدم) و امثال آن برای خداوند متعال  -١
گویند: ایمان آوردن به این چیزھا واجب است، و کیفیت آن  دو نظر وجود دارد، نظر سلف که می

گویند: مراد از (قدم) در  کنند و می دانیم، دوم: مذھب مؤوله که: چنین صفاتی را تأویل می را نمی
وقی است که نامش قدم است، و تأویالت بسیار دیگری، و اینجا موضع قدم، و یا مراد از آن مخل

 این نظر، مذھب متأخیرین و جمھور متکلمین است.

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٨٤

عۀ تو ھرکسی را از خداوند متعال برای بھشت گفت: تو رحمت من ھستی، و به ذری
دھم، و برای دوزخ گفت که تو عذاب  بندگانم که خواسته باشم مورد رحمت قرار می

من ھستی، و به ذریعۀ تو ھرکسی از بندگانم را که خواسته باشم مورد تعذیب قرار 
 و ھریک از بھشت و دوزخ پر خواھند شد.«دھم،  می

پایش را در آن بگذارد، و در این شود که [خداوند متعال]  و دوزخ تا آن وقت پر نمی
گوید: بس است بس است بس است، و در این وقت است که دوزخ پر  وقت دوزخ می

شود، و خداوند متعال بر ھیچ کس از خلقش  شود، و گوشه و کنارش با ھم جمع می می
چه که بھشت است خداوند متعال برایش مردمانی را خلق  کند، و ھر ظلم نمی

 .)١(»کند می

ة الطُّورِ  ورَ  سُ

 )٢(سورۀ طور

گوید: (قدم) و (پا) در این حدیث از صفاتی است که خداوند متعال از تکیف و  می /امام بغوی -١
ست، و رستگار ھا ممنوع ا ھا فرض، و فکر کردن در آن ھا منزه است، ایمان آوردن به آن تشبیه آن

ھا  ھا فکر کند زائغ است، و کسی که از آن ھا تسلیم شود، کسی که به آن کسی است که به آن

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس ﴿منکر گردد معطل است، و کسی که قائل به کیفیت آن باشد مشبه است،  ءٞ ۡ�َ 
ِميعُ  وَُهوَ   .﴾ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ

 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -٢
 ÷سورۀ (طور) مکی است، و مراد از (طور) در اینجا کوھی است که خداوند متعال با موسی) ۱ 

 بر آن سخن گفته است.
)، وچھل ونه ۳۱۲)، سه صد ودوازده کلمه (۱۵۰۰) این سورۀ دارای یک ھزار و پنج صد حرف (۲ 

 ) نقطه است.۶۰۸) آیت، و شش صد وھشت (۴۹(

 

                                                 



 ٢٨٥   ریتفس :]۵۸[ کتاب

٦٤-  : اىلَ وله تَعَ ورِ َو�َِ�ٰبٖ ﴿باب: قَ ۡسُطورٖ  َوٱلطُّ  ﴾مَّ

 ﴾قسم به طور و به کتاب نوشته شده﴿]: قوله تعالی که: ۶۴باب [

ُ  ريَِضَ ُمْطِعٍم  بِْن  ُجبَْ�ِ  َ�نْ  -١٧٨٢  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
 
ُ
وِر، الَمْغِرِب  يِف  َ�ْقَرأ ا بِالطُّ مۡ ﴿: اآليَةَ  َهِذهِ  بَلَغَ  فَلَمَّ

َ
ْ  أ ءٍ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ُخلُِقوا مۡ  َ�ۡ

َ
 ٱۡلَ�ٰلُِقونَ  ُهمُ  أ

مۡ 
َ
ْ  أ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَُقوا �َضۚ  ٱلسَّ

َ
مۡ  يُوقُِنونَ  �َّ  بَل َوٱۡ�

َ
مۡ  َرّ�َِك  َخَزآ�ِنُ  ِعنَدُهمۡ  أ

َ
 ُهمُ  أ

نْ  قَليِْب  اَكدَ : قَاَل  »﴾ٱلُۡمصَۜۡيِطُرونَ 
َ
 ].٤٨٥٤[رواه ابلخاری: يَِطَ�  أ

را شنیدم که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ُجَبیر بن ُمطِعم -۱۷۸۲
آیا بدون ﴿خواندند، و چون به این آیت رسیدند که:  سورۀ (طور) را در نماز شام می

اند، بلکه به  خویشند، یا آسمان و زمین را آفریدهاند، یا خود خالق  سبب آفریده شده
؟ ﴾ھا است، یا بر ھمه چیز تسلط دارند ھای پروردگارت نزد آن اند، یا گنج یقین نرسیده

 نزدیک بود که قلبم بپرواز کند.

مِ  ةُ النَّجْ ورَ  سُ

 )١(سورۀ نجم

 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -١

ِينَ ﴿) سورۀ (نجم) به استثنای این آیه ۱  �ِرَ  َ�ۡتَنِبُونَ  ٱ�َّ ثۡمِ  َكَ�ٰٓ مکی است، و امام  ﴾ٱۡ�ِ
 گوید که این سورۀ بعد از سورۀ إخالص، و پیش از سورۀ (عبس) نازل شده است. می /سخاوی

ست ) دوھزار شش صد وبی۲۶۲۶) شصت و دو آیت، و (۶۲) سه رکوع، و (۳) این سورۀ دارای (۲ 
 ) شش صد وچھار نقطه است.۶۰۴) یک ھزار وچھار صد وپنجاه حرف، و (۱۴۵۰وشش کلمه، و (

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٨٦

٦٥-  : اىلَ وله تَعَ فََرَءۡ�ُتمُ ﴿باب: قَ
َ
َٰت  أ ىٰ  ٱل�َّ  ﴾َوٱلُۡعزَّ

 ؟﴾آیا الت و عزی را دیدید﴿]: قوله تعالی: ۶۵باب [

يِب  َ�نْ  -۱۷۸۳
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  َمنْ « :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِت : َحِلِفهِ  يِف  َ�َقاَل  َحلََف 
َّ

َ  الَ : فَلْيَُقْل  َوالُعزَّى، َوالال
َ

  إِهل
َّ

، إِال ُ  َ�َعاَل : لَِصاِحِبهِ  قَاَل  َوَمنْ  ا�َّ
قَاِمْرَك،

ُ
ْق  أ  ].۴۸۶۰[رواه ابلخاری:  »فَلْيَتََصدَّ

کسی که «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۷۸۳

هَ إِال سوگند بخورد و در سوگند خود الت و عزی را یاد کند، باید  ، و )١(بگوید )اهللاُ(ال إِلَ
 .)٢(»گوید: بیا که قمار بازی کنیم، باید صدقه بدھد فیقش میرکسی که به 

رِ  مَ ةُ الْقَ ورَ  سُ

گوید:  می /زیرا در سوگند خوردن به غیر خدا و صفات او، اشتباه کفر است، امام ابن عربی -١
شود، و کسی که از  ھا سوگند بخورد، کافر می کسی که از روی قصد به الت و عزی و امثال آن

ھا سوگند بخورد باید کلمۀ توحید (ال إله إال الله) را بگوید، تا کفارۀ برای  لت به آنروی جھا
 گناھش باشد.

 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -٢
) سبب اینکه اگر کسی برای رفیقش گفت که بیا تا قمار بازی کنیم، باید صدقه بدھد، این است ۱ 

 نا شایستش گردد. که تا این صدقه دادن، کفارۀ برای این سخن
) اینکه سوگند خوردن به الت و عزی، با قمار بازی در یک سیاق ذکر شده است، سببش آن ۲ 

است که این دو عمل از اعمال اھل جاھلیت بود، از این جھت از ھر دو عمل زشت در یک سیاق 
ادن ممانعت به عمل آمده است، و چون در مورد مقدار این صدقه چیزی نیامده است، صدقه د

آنچه که در عرف صدقه گفته شود، کفایت است، و بھتر آن است، به اندازۀ باشد که اقًال برای 
 یکبار فقیر را سیر کند.

گیرد، ولی کسی که فعًال قمار بازی  ) لزوم این صدقه برکسی است که تصمیم با قمار بازی می۳ 
ھا را برای فقراء و مساکین  ین پولکرده است، و پولی را از این راه بدست آورده است، باید تمام ا

خیرات بدھد، و از صمیم قلب تصمیم بگیرد که دوباره مرتکب چنین عمل ناروائی نگردد، زیرا 
 قمار از گناھان کبیره است، و توبه کردن از گناھان کبیره بر ھمگان واجب و الزم است.

 

                                                 



 ٢٨٧   ریتفس :]۵۸[ کتاب

 )١(سورۀ قمر

٦٦-  : اىلَ وله تَعَ اَعةُ  بَلِ ﴿باب: قَ اَعةُ  َموِۡعُدُهمۡ  ٱلسَّ ۡدَ�ٰ  َوٱلسَّ
َ
َمرُّ  أ

َ
 ﴾َوأ

مصیبت بارتر ها روز قیامت است و روز قیامت  بلکه موعد آن﴿]: قوله تعالی: ۶۶[باب 
 ﴾تر است و تلخ

نِْزَل  لََقدْ «: قَالَْت َ�ْن اع�َِشَة ريَِضَ اُهللا َ�نَْها،  -١٧٨٤
ُ
دٍ  ىلَعَ  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ُ�َمَّ

ةَ  َاِر�َةٌ  َو�ِ�ِّ  بَِمكَّ
َ
َعُب، جل

ْ
ل
َ
اَعةُ  بَلِ ﴿ أ اَعةُ  َموِۡعُدُهمۡ  ٱلسَّ ۡدَ�ٰ  َوٱلسَّ

َ
َمرُّ  أ

َ
[رواه ابلخاری:  ﴾َوأ

٤٨٧٦.[ 
روایت است که گفت: ھنگامی که من دخترک خورد سالی  لاز عائشه -۱۷۸۴

ھا روز  بلکه موعد آن﴿نازل گردید:  جکردم در مکه این آیت بر محمد  بودم و بازی می
 .﴾تر است بار و تلخ قیامت است، و روز قیامت مصیبت

نِ  محْ ةُ الرَّ ورَ  سُ

 )٢(سورۀ الرحمن

 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -١

مۡ ﴿اند از:  مکی است، و این سه آیت عبارت –جز سه آیت آن  –) سورۀ (قمر) ۱ 
َ
 َ�ِيعٞ  َ�ۡنُ  َ�ُقولُونَ  أ

نتَِ�ٞ  اَعةُ  بَلِ ﴿تا  ﴾مُّ اَعةُ  َموِۡعُدُهمۡ  ٱلسَّ ۡدَ�ٰ  َوٱلسَّ
َ
َمرُّ  أ

َ
 .﴾َوأ

) یک صد وچھل وھشت ۱۴۸) پنجاه وپنج آیت، و (۵۵) سه رکوع، و (۳) این سورۀ دارای (۲ 
) وشش صد وھفتاد ویک نقطه ۶۷۱یک ھزار وچھار صد وھشتاد ودو حرف، و ( )۱۴۸۲کلمه، و (

 است.
 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -٢
ای است که قریش آن را به صدای بلند شنیدند،  ) سورۀ (الرحمن) مکی است، و این اولین سوره۱ 

که وی این سورۀ را در  بود، و وقتی سو کسی که آن را به صدای بلند خواند، عبدالله بن مسعود
 (حجر) کعبه خواند، قریش او را زدند تا رویش خون آلود شد.
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اىل:  -٦٧ وله تَعَ  ﴾َجنََّتانِ  ُدونِِهَما َوِمن﴿باب: قَ

 ﴾غیر از این دو بوستان، دو بوستان دیگر است﴿]: قوله تعالی: ۶۷باب [

ِ  َ�ْن َ�بْدِ  -١٧٨٥ نَّ  قَيٍْس ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: بِْن  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ٍة، ِمنْ  َجنَّتَانِ «  الَقْومِ  َ�ْ�َ  َوَما ِ�يِهَما، َوَما آنِيَتُُهَما َذَهٍب، ِمنْ  وََجنَّتَانِ  ِ�يِهَما، َوَما آنِيَتُُهَما فِضَّ
نْ  َوَ�ْ�َ 

َ
  َ�نُْظُروا أ

َ
  َر�ِِّهمْ  إِىل

َّ
، رَِداءُ  إِال  ].٤٨٧٨[رواه ابلخاری:  »َعْدنٍ  َجنَّةِ  يِف  وَْجِههِ  ىلَعَ  الِكرْبِ

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  سن قیساز عبدالله ب -۱۷۸۵
و  که در آن موجود است از نقره است، ھای آن و ھرچه دو بھشت است که ظرف«

ھای آن و ھرچه که در آن موجود است از طال است، و دو  دو بھشت است که ظرف
 بھشت (َعدن) بین مردم و بین اینکه به پروردگارشان نگاه کنند، به جز ردای کبریائی

 .)١(»که بر وجه [خدا] است، چیز دیگری قرار ندارد

اىلَ  -٦٨ وله تَعَ ۡقُصوَ�ٰتٞ  ُحورٞ ﴿: باب: قَ  ﴾ٱۡ�َِيامِ  ِ�  مَّ

 ﴾اند ها مستور حورهایی که در سرا پرده﴿]: قوله تعالی: ۶۸باب [

ِ  َ�بْدِ َ�ْن  -١٧٨٦ نَّ  ريََضَ اُهللا َ�نُْه: قَيٍْس  بِْن  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

فٍَة، لُْؤلَُؤةٍ  ِمنْ  َخيَْمةً  اجلَنَّةِ  يِف  إِنَّ « ْهٌل  ِمنَْها َزاِوَ�ةٍ  لُكِّ  يِف  ِميًال، ِستُّونَ  َعرُْضَها ُ�َوَّ
َ
 يََرْونَ  َما أ

، ٣٢٤٥وانظر حديث رقم:  ٤٨٧٩الُمْؤِمنُوَن [رواه ابلخاری:  َعلَيِْهمُ  َ�ُطوُف  اآلَخِر�َن،
٤٨٧٨.[ 

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز عبدالله بن َقیس -۱۷۸۶

) وسه صد وپنجاه ویک ۳۶۱) ھفتاد وھشت آیت، و (۷۸) سه رکوع، و (۳) و این سورۀ دارای (۲ 
 ) پنج صد وھفتاد وشش نقطه است.۵۷۶) وشش صد وھشتاد وسه حرف، و (۶۸۳کلمه، و (

وری است که فھم حقیقت و کیفیت آن برای بشر امکان پذیر نیست، و باید رادای کبریائی، از ام -١
 به آن ایمان آورد، و از جستجوی حقیقت و کیفیت آن خود داری نمود.
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ای است از مروارید میان خالی، که عرض آن شصت میل است، در  در جنت خیمه
بینند، مؤمنین به دیدن کسانی  ھرگوشه آن مردمی است که مردمان گوشه دیگر را نمی

 .)١(بقیه حدیث ھم اکنون گذشتو » آیند... که در این خیمه قرار دارند می

نَةِ  تَحِ ةُ املُمْ ورَ  سُ

 )٢(سورۀ ممتحنه

٦٩-  : اىلَ وله تَعَ َها﴿باب: قَ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ۡوِ�َآءَ  وََعُدوَُّ�مۡ  َعُدّوِي َ�تَِّخُذوا

َ
 ﴾أ

دشمن من و دشمن خود را برای خود دوست انتخاب ﴿]: قوله تعالی: ۶۹باب [
 ﴾نکنید

يِب َطالٍِب  -١٧٨٧
َ
ُ  ريَِضَ َ�ْن يلَعَّ بِْن أ ِ  رَُسوُل  َ�َعثَِ�  قاَل: َ�نُْه، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نَا وََسلَّمَ 
َ
َ�ْ�َ  أ ُ  َوالِمْقَداَد ريَِضَ  َوالزُّ فََذَكَر َحديث حاِطِب بِْن بَلْتََعَة، َو قاَل يف ، َماَ�نْهُ  ا�َّ
َها﴿: ِ�يهِ  َونََزلَْت آِخِرهِ:  ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ِخُذوا ۡوِ�َآءَ  وََعُدوَُّ�مۡ  َعُدّوِي َ�تَّ

َ
[رواه  ﴾أ

 ].٤٨٩٠ابلخاری: 
من و زبیر و  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز علی بن ابی طالب -۱۷۸۷

ن و حدیث حاطب بن ابی بلتعه را ذکر نموده و در آخر آ –را فرستادند  بمقداد

ھای آن و ھرچه  دو بھشت است که ظرف«است که فرمودند:  جمراد از آن این قول پیامبر خدا  -١
ھای آن و ھرچه که در آن موجود  که ظرف که در آن موجود است از نقره است و دو بھشت است

 ) مراجعه کنید.۱۷۸۵است از طال است...، به حدیث (
 از مسائل متعلق به این سوره آنکه: -٢
شود،  ) سورۀ (ممتحنه) مدنی است، و این سورۀ به نام سورۀ مبعثره، و سورۀ فاضحه نیز یاد می۱ 

اب) و پیش از سورۀ (نساء) نازل شده گوید که این سورۀ بعد از سورۀ (أحز می /امام سخاوی
 است.

) ۱۷۹۳) سه صد وھفتاد کلمه، و (۳۷۰) سیزده آیت، و (۱۳) دو رکوع، و (۲) این سورۀ دارای (۲ 
 ) ھفت صد وپنج نقطه است.۷۰۵ویک ھزار وھفت صد ونود وسه حرف، و (
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دشمن من و دشمن خود را برای ﴿و این آیت نازل گردید که ای مسلمانان!  –گفت که 
 .)١(﴾خود دوستان انتخاب نکنید

٧٠-  : اىلَ وله تَعَ  ﴾ُ�َبايِۡعَنَك  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت  َجآَءكَ  إَِذا﴿باب: قَ

های مسلمان نزد تو آمدند که با تو بیعت  هنگامی که زن﴿]: قوله تعالی: ۷۰باب [
 ﴾کنند...

مِّ  َ�نْ  -١٧٨٨
ُ
ُ  ريَِضَ  َعِطيَّةَ  أ ِ  رَُسوَل  بَاَ�ْعنَا: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 
َ
ن﴿: َعلَيْنَا َ�َقَرأ

َ
ِ  �ُۡ�ِۡ�نَ  �َّ  أ ةٌ  َ�َقبََضِت  ،»انلِّيَاَحةِ  َعِن  َوَ�َهانَا« ،﴾ا ٔٗ َشۡ�  بِٱ�َّ

َ
 يََدَها، اْمَرأ

ْسَعَدتِْ� : َ�َقالَْت 
َ
ِر�دُ  فَُالنَُة، أ

ُ
نْ  أ

َ
ْجِزَ�َها، أ

َ
 َشيْئًا، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  لََها قَاَل  َ�َما أ

 ].٤٨٩٢َ�بَاَ�َعَها [رواه ابلخاری:  َورََجَعْت، فَاْ�َطلََقْت 
بیعت نمودیم و  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  لاز أم عطیه -۱۷۸۸

و » اینکه به خدا چیزی را شریک نیاورند...«... ایشان این آیت را برما تالوت نمودند: 
ما را از نوحه کردن منع کردند، و زنی دست خود را از بیعت کشید [این زن خود أم 

خواھم که  عطیه راوی حدیث بود]، و گفت: فالن زن با من نوحه کرده است، و من می
برایش  جبرایش نوحه کنم]، پیامبر خدا  اش] مزدش را بدھم، [یعنی: [مقابل نوحه

 .)٢(چیزی نگفتند، آن زن رفت [و بعد از نوحه کردن برای آن زن] برگشت و بیعت کرد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
آمادگی جنگ با اھل مکه را  جقصۀ حاطب بن ابی بلتعه از این قرار است که: چون پیامبر خدا 

ھا را خبر ساخت، و نامه را  ھا نامۀ نوشت، و از این قصد مسلمانان آن گرفتند، حاطب برای آن
 را با چند نفر دیگر به سعلی بن ابی طالب جھا برساند، پیامبر خدا  بدست زنی داد تا برای آن
حاطب را طلبیده و گفتند:  جھا آن زن را گرفته و آوردند، پیامبر خدا  عقب آن زن فرستادند، آن

این چه کاری بود که کردی؟ حاطب معذرت خواسته و گفت: این کار را از روی ردت نکردم، بلکه 
حمایت ھا از خویشاوندانم در آنجا  به این جھت کردم تا در نزد اھل مکه آبروی داشته باشم، و آن

گفت: اجازه بدھید تا گردنش را بزنم،  س، عمر»گوید راست می«فرمودند:  جنمایند، پیامبر خدا 
او به جنگ بدر اشتراک داشته است، و «او را از این کار منع نموده و فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ».ما خواھید بکنید، گناھان شما را آمرزیده خداوند در مورد اھل بدر گفته است، ھرچه می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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) این گفته راوی که: (و زنی دست خود را از بیعت کشید)، در ظاھر امر داللت بر این دارد که: ۱  
چنین در قصۀ  کردند، و ھم ھا بیعت می ھا گذاشته و با آن دست خود را بر دست زن جپیامبر خدا 

دست خود را از بیرون  جان، وبزار آمده است که: (پیامبر خدا بیعت در نزد ابن خزیمه، و ابن حب
ھا] دست خود را از داخل خانه دراز کردیم)، که این حدیث ھم داللت  خانه دراز کردند، و ما [زن

 ھا صورت گرفته است. و آن زن جبر این دارد که بیعت با دست بین رسول خدا 
د: (به خداوند قسم که در بیعت دست پیامبر گوی است که می لولی این مخالف با قول عائشه 

ھا به این طریق بود که برای ھر زنی که بیعت  شان با زن با دست زنی تماس نکرد، و بیعت جخدا 
 گفتند: به این چیز با تو بیعت کردم). کردند، می می

از بیعت  اند که: مراد از اینکه آن زن دست خود را و بعضی از علماء در جواب از حدیث باب گفته 
کشید، این است که: بیعت کردنش را تا وقت رفتن و نوحه کردن برای آن زن دیگر به تاخیر 

چنین شاید مراد از دراز کردن دست از بیرون خانه، و از درون خانه،  گویند: ھم انداخت، و می
 اصل بیعت باشد، نه دراز کردن حقیقی دست.

ھایی است که بر اساس احتمال استوار است،  ببینید جوا ھا ھمان طور که می ولی این جواب 
رسد این است که: حدیث باب به  حتی احتمالش احتمال بعیدی است، و آنچه که به نظر می

دادند،  ھا دست می در وقت بیعت با آن زن جھمان معنی حقیقی خود است، یعنی: پیامبر خدا 
شریف خود پارچه سمیک کرباس ھا به این طریق بود که باالی دست  شان با آن ولی دست دادن

کردند، و دلیل آن حدیثی است  ھا از روی آن پارچه با ایشان بیعت می انداختند، و زن مانندی می
ھا پارچه سمیکی  در وقت بیعت کردن با زن جکند که: پیامبر خدا  که ابوداود از شعبی روایت می

کنم، و به این  ھا مصافحه نمی ا زنرا آوردند، و بر باالی دست خود انداختند، و فرمودند: من ب
که گفته بود (به خداوند قسم که در بیعت  لتوان بین حدیث باب و حدیث عائشه طریق می

با دست زنی تماس نکرد) جمع کرد، زیرا در صورتی که بیعت کردن از روی  جدست پیامبر خدا 
ھا تماس نکرده  ت زنبا دس جپارچه سمیک کرباس مانندی باشد، به یقین که دست پیامبر خدا 

 ).۳/۳۶۱است، والله تعالی أعلم، فتح المبدی (
ھای که با پیامبر خدا  کنند که گفت: از زن ) احمد و طبری از طریق مصعب بن نوح روایت می۲ 

در بیعت خود برای ما گفتند:  جبیعت کرده بودند، پیر زنی را دیدم که برایم گفت: پیامبر خدا  ج
پیر زنی گفت: یا رسول الله! در مصیبتی که برایم رخ داده بود، مردمی آمده که نباید نوحه کنیم، 

ھا نوحه  خواھم برای آن ھا مصیبتی رسیده است، می و با من نوحه کرده بودند، و اکنون برای آن
ھا نوحه کن، آن پیر زن رفت و بعد از نوحه کردن برای آن مردم،  کنم، فرمودند: برو برای آن

 مود.برگشت و بیعت ن
) نوحه کردن به اساس احادیث بسیار دیگری که آمده است حرام است، و اینکه در این حدیث ۳ 

برای آن زن و یا برای زن دیگری اجازه نوحه کردن را دادند، یک حکم خاص و  جپیامبر خدا 
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ةِ  عَ مُ ةُ اجلُ ورَ  سُ

 )١(سورۀ جمعه

٧١-  : اىلَ وله تَعَ ا ِمۡنُهمۡ  َوَءاَخرِ�نَ ﴿باب: قَ ْ  لَمَّ  ﴾بِِهمۚۡ  يَلَۡحُقوا

ها نپیوستند نیز  را] در مردم دیگری که به آن جو [پیامبر ﴿]: قوله تعالی: ۷۱باب [
 ﴾مبعوث ساختیم

يِب  َ�نْ  -١٧٨٩
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  ُجلُوًسا ُكنَّا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

نِْزلَْت 
ُ
ا ِمۡنُهمۡ  َوَءاَخرِ�نَ ﴿: اجلُُمَعةِ  ُسوَرةُ  َعلَيْهِ  فَأ ْ  لَمَّ  يَا ُهمْ  َمنْ : قُلُْت : قَاَل  ﴾بِِهمۚۡ  يَۡلَحُقوا

؟ رَُسوَل  ِ َل  َحىتَّ  يَُراِجْعهُ  فَلَمْ  ا�َّ
َ
، َسلَْمانُ  َوِ�ينَا ثََالثًا، َسأ ِ  رَُسوُل  وََضعَ  الَفاريِِسُّ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

�َّا، ِعنْدَ  اِإليَمانُ  اَكنَ  لَوْ «: قَاَل  ُ�مَّ  َماَن،َسلْ  ىلَعَ  يََدهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  َ ُ  الرثُّ
َ

َاهل
َ

وْ  - رَِجاٌل  نل
َ
 - رَُجٌل  أ

 ].٤٨٩٧[رواه ابلخاری:  »َهُؤالَءِ  ِمنْ 
نشسته بودیم که  جروایت است که گفت: نزد پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۷۸۹

را] برای  جو[پیامبر ﴿سورۀ جمعه نازل گردید، [و از آن جمله این آیۀ کریمه که]: 
 .﴾ھا نپیوستند نیز مبعوث ساختیم مردم دیگری که به آن

ھا در نوحه  برای آن جگوید: سبب اجازه دادن پیامبر خدا  می /استثنائی است، و امام ابن حجر
 کردن آن است که نوحه کردن در اصل مباح بود، بعد از آن مکروه گردید، و اخیرًا حرام شد.

گر، اگر پیش  زن نوحه«فرمودند:  جکند که پیامبر خدا  ) ابویعلی از ابن مالک اشعری روایت می۴ 
بر  از مرگ خود از نوحه کردن توبه نکند، در روز قیامت ازاری از قبر به پایش، و چادری از جرب

 ».کنند سرش می
 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -١
گوید که این سورۀ بعد از سورۀ (تغابن) و پیش  می /) سورۀ (جمعه) مدنی است، امام سخاوی۱ 

 از سورۀ (فتح) نازل شده است.
) یک صد وھفتاد وشش کلمه، و ۱۷۶) یازده آیت، و (۱۱) دو رکوع، و (۲) این سورۀ دارای (۲ 

 ) سه صد وپنجاه وھفت نقطه است.۳۵۷فت صد وھشتاد وھفت حرف، و () ھ۷۸۷(
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متوجه نشدند، تا  جاند؟ و پیامبر خدا  ھا چه کسانی گفت: گفتم: یا رسول الله! این
 نیز وجود داشت. سر بین ما مسلمان فارسینمودم، و دآنکه سه بار از ایشان سوال 

اگر ایمان در ثریا «دست خود را بر سر سلمان نھاده و فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)١(»یابند باشد، اشخاصی و یا شخصی از این مردم، به یقین آن را در می

ةُ املُنَافِقونَ  ورَ  سُ

 )٢(سورۀ منافقون

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) این حدیث داللت بر این دارد که اھل (فارس) در طلب علم و خدمت دین و ایمان بر دیگران ۱ 

به حقیقت پیوسته و عملی گردیده است، و از عالئم نبوت  جسبقت دارند، و این خبر پیامبر خدا 
آید، زیرا بسیاری از علمای شھیر اسالم و کسانی که در خدمت این دین  بشمار می جآن حضرت 

بودند، از اھل (فارس) بوده و ھستند، مانند: امام ابوحنیفه، امام بخاری، امام مسلم، امام ابوداود، 
م ابن ماجه، امام ابن حبان بستی، امام ابوحاتم رازی، امام ابو زرعه امام ترمذی، امام نسائی، اما

رازی، امام غزالی، امام سرخسی، امام فخرالدین رازی، امام بزدوی، عبدالرحمن جامی، حاکم 
ھا بلکه صدھا امام دیگر که در  نیشاپوری، ابن سینای بلخی، قاری ھروی، نسفی، جصاص، و ده

فسیر، حدیث، فقه، اصول فقه، تاریخ، نحو، صرف، و غیره سرآمده علوم مختلف دین، از قبیل ت
 اند. روزگار بود، و تالیفات و تصنیفات معتبر و با ارزشی داشته

باشند، در اول دارای عقیده  می ÷) اھل (فارس) از اوالد فارس بن جابر بن یافث بن نوح۲ 
ملوک (فرس) به صبائیت  بودند، بعد از آن به متابعت از یکی از ÷توحید و در دین نوح

گرائیدند، و سپس به متابعت از عقیده زردشت آتش پرست شدند، تا آنکه نور اسالم ظھور نمود، و 
 مشرف به دین اسالم شدند. سدر زمان خالفت عمر فاروق

) یک ۱۸۳) یازده آیت، و (۱۱) دو رکوع، و (۲سورۀ (منافقون) مدنی است، و این سورۀ دارای ( -٢
) سه صد وچھل ودو ۳۴۲) ھشت صد وبیست ویک حرف، و (۸۲۱سه کلمه، و (صد وھشتاد و

 نقطه است.
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٧٢-  : اىلَ وله تَعَ ْ  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ  َجآَءكَ  إَِذا﴿باب: قَ ِۗ  لََرُسوُل  إِنََّك  �َۡشَهدُ  قَالُوا  ﴾ٱ�َّ

دهیم که  آنگاه که منافقان نزد تو آمده و گفتند: شهادت می﴿]: قوله تعالی: ۷۲باب [
 ﴾تو فرستاده خدا هستی

ْرَ�مَ  بِْن  َز�ْدِ  َ�نْ  -١٧٩٠
َ
ِ  َ�بْدَ  فََسِمْعُت  َغَزاةٍ  يِف  ُكنُْت : قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  أ ، ْ�نَ  ا�َّ يَبٍّ

ُ
 أ

ِ  رَُسولِ  ِعنْدَ  َمنْ  ىلَعَ  ُ�نِْفُقوا الَ : َ�ُقوُل  وا َحىتَّ  ا�َّ ، ِمنْ  َ�نَْفضُّ  ِعنِْدهِ  ِمنْ  رََجْعنَا َولَنِئْ  َحْوهِلِ
ُْخرَِجنَّ  َعزُّ  يلَ

َ
، ِمنَْها األ َذلَّ

َ
وْ  لَِع�ِّ  َذلَِك  فََذَكْرُت  األ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  فََذَكَرهُ  ِلُعَمَر، أ

ْ�تُُه، فََداَعِ�  وََسلََّم، رَْسَل  فََحدَّ
َ
ِ  رَُسوُل  فَأ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
ِ  َ�بْدِ  إِىل يَبٍّ  بِْن  ا�َّ

ُ
 أ

ْصَحابِِه،
َ
بَِ�  قَالُوا، َما فََحلَُفوا َوأ ِ  رَُسوُل  فََكذَّ قَُه، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ َصابَِ�  وََصدَّ

َ
 َهمٌّ  فَأ

، ِمثْلُهُ  يُِصبِْ�  لَمْ  رَْدَت  َما: َ��ِّ  يِل  َ�َقاَل  ابَليِْت، يِف  فََجلَْسُت  َ�طُّ
َ
  أ

َ
نْ  إِىل

َ
بََك  أ ِ  رَُسوُل  َكذَّ  ا�َّ

نَْزَل  َوَمَقتََك؟ وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
ُ  فَأ   ا�َّ

َ
َّ  َ�بََعَث  ﴾ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ  َجآَءكَ  إَِذا﴿: َ�َعاىل

َ
 انلَّيِبُّ  إيِل

  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
َ  إِنَّ «: َ�َقاَل  َ�َقَرأ قََك  قَدْ  ا�َّ  ].٤٩٠٠[رواه ابلخاری:  »َز�ْدُ  يَا َصدَّ

روایت است که گفت: در یکی از غزوات بودم، که از  ساز زید بن ارقم -۱۷۹۰
گفت: برای کسانی که نزد  عبدالله بن أبی بن سلول [سرکرده منافقان] شنیدم که می

باشند چیزی ندھید، تا از نزدش پراکنده شوند، و ھنگامی که از نزد وی  رسول الله می
ل را از این شھر بیرون به مدینه برگردیم، اشخاص با عزت و آبرومند، مردم پست و ذلی

 خواھند کرد.
این خبر را برای کاکایم (عمویم) و یا برای عمر رساندم، و او این سخن را برای 

شان  رسانید، ایشان مرا خواستند، و من آنچه را که شنیده بودم برای جپیامبر خدا 
 گفتم.

گند یاد ھا سو به طلب عبدالله بن ابی و یاران او فرستادند، و آن جپیامبر خدا 
مرا دروغگو پنداشته و سخن او را  جایم، پیامبر خدا  کردند که چنین سخنی نگفته

قبول کردند، [از این پیش آمد] چنان اندوھی به من رخ داد که در عمر خود به چنین 
 اندوھی گرفتار نشده بودم، و در خانه نشستم.

خود را در نزد پیامبر کاکایم (عمویم) آمد و برایم گفت: مگر دیگر کاری نداشتی که 
دروغگو معرفی کردی، و سبب قھر و غضب ایشان نسبت به خود شدی؟ و  جخدا 

 .﴾آنگاه که منافقان نزد تو آمدند﴿ھمان بود که خداوند متعال این آیه را نازل کرد که: 
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مرا نزد خود خاستند و این آیۀ مبارکه را تالوت نموده و فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ».ای زید! خداوند سخن تو را تصدیق نمود«

ْوا لَُهْم، ِليَْستَْغِفرَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  وَعنُْه يف رواية قاَل: فََداَعُهمُ  -١٧٩١  فَلَوَّ
 ].٤٩٠٣[رواه ابلخاری:  رُُءوَسُهمْ 

 جدر روایت دیگری آمده است که گفت: پیامبر خدا  سو از زید بن ارقم -۱۷۹۱
ھا از این کار خود داری  ھا طلب مغفرت نمایند، ولی آن منافقان را طلبیدند تا برای آن

 نمودند.

ِ  رَُسوَل  وَعنُْه ريَِضَ اُهللا قاَل: َسِمْعُت  -١٧٩٢  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ « :َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
نَْصاِر،

َ ْ
ْ�نَاءِ  لِأل

َ
نَْصارِ  َوِأل

َ
ْ�نَاءِ «: يِف  الَفْضِل  اْ�نُ  وََشكَّ  »األ

َ
ْ�نَاءِ  أ

َ
نَْصارِ  أ

َ
[رواه ابلخاری:  »األ

٤٩٠٦.[ 
شنیدم که  جو از زید در روایت دیگری آمده است که گفت: از پیامبر خدا  -۱۷۹۲
 »الھی! برای انصار و اوالد انصار بیامرز«فرمودند: 

 .)١(در شک است» اوالد اوالد انصار را نیز گفته باشند«و راوی در اینکه: 

يمِ  رِ ةُ التَّحْ ورَ  سُ

 )٢(سورۀ تحریم

 برای اوالد انصار نیز طلب مغفرت نمودند. جولی در صحیح مسلم آمده است که پیامبر خدا  -١
 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -٢
 ) سورل (تحریم) مدنی است.۱ 
) دوصد وپنجاه وسه کلمه، و ۲۵۳) دوازده آیت، و (۱۲) دو رکوع، و (۲) این سورۀ دارای (۲ 

 ) پنج صد ونزده نقطه است.۵۱۹) یک ھزار ویک صد وبیست وسه حرف، و (۱۱۲۳(
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٧٣-  : اىلَ وله تَعَ َها﴿باب: قَ ُّ�
َ
� ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ َحلَّ  َما

َ
ُ  أ  ﴾لََكۖ  ٱ�َّ

ای پیامبر! چرا چیزهایی را که خدا برایت حالل کرده است ﴿]: قوله تعالی: ٧٣باب [
 ﴾گردانی میحرام 

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٧٩٣ ِ  رَُسوُل  اَكنَ : قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ  �رَْشَُب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
نَا فََواَطيُْت  ِعنَْدَها، ُث َوَ�ْمكُ  َجْحٍش، بِنِْت  َز�ْنََب  ِعنْدَ  َعَسًال 

َ
، وََحْفَصةُ  أ يَّتُنَا ىلَعَ

َ
 َدَخَل  �

ُ  فَلْتَُقْل  َعلَيَْها
َ

َ�لَْت : هل
َ
ِجدُ  إِ�ِّ  َمَغاِ�َ�، أ

َ
رْشَُب  ُكنُْت  َولَِك�ِّ  َال،«: قَاَل  َمَغاِ�َ�، ِر�حَ  ِمنَْك  أ

َ
 أ

ُعودَ  فَلَنْ  َجْحٍش، بِنِْت  َز�ْنََب  ِعنْدَ  َعَسًال 
َ
ُ، أ

َ
رِْبِي الَ  َحلَْفُت، َوقَدْ  هل

ُ
َحًدا بَِذلَِك  خت

َ
[رواه  »أ

 ].٤٩١٢ابلخاری: 
در نزد زینب بنت  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۷۹۳

کردند، من و حفصه با ھم اتفاق  خوردند و نزدش مکث می َعَسل می لجحش
اید؟  نزد ھر کدام ما آمدند بگوئیم: مگر (مغافیر) خورده جکردیم که چون پیامبر خدا 

 آید. [مغافیر گیاھی است صحرائی و بد بوی]، از دھان شما بوی (مغافیر) می
[چون این سخن را به ایشان گفتیم] فرمودند: نه خیر! چیزی َعَسل در نزد زینب 

ه این چیز سوگند ام، و بار دیگر از آن عسل نخواھم خورد، و ب بنت جحش تناول نموده
 .)١(»ام، و نباید از این موضوع به کسی خبر بدھی خورده

لَمِ  ةُ الْقَ ورَ  سُ

 )١(سورۀ قلم

خواستند ایشان را از  نبود، بلکه می جدروغ گفتن برای پیامبر خدا  بقصد عائشه و حفصه -١
است، و حتی بعضی از  ھا در این باره معروف دور سازند، و غیرت و حسادت زن لزینب جحش

زند مؤاخذۀ ندارد، زیرا  ھا از روی حسادت با یکدیگر سر می اند: عملی که در بین زن علماء گفته
توانند از آن خود داری  ھا فطرت و سجیه است، و نمی ھا بر یکدیگر برای آن حسادت بردن زن

 نمایند.

 

                                                 



 ٢٩٧   ریتفس :]۵۸[ کتاب

٧٤-  : اىلَ وله تَعَ  ﴾َز�ِي�ٍ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  ُ�ُتّلِۢ ﴿باب: قَ

 ﴾کینه توزی که بعد از آن رسوا است﴿]: قوله تعالی: ۷۴باب [

 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  اخلَُزايِعَّ  َوْهٍب  �ْنَ  َحاِرثَةَ َ�ْن  -١٧٩٤
الَ «: َ�ُقوُل  وََسلَّمَ 

َ
ُ�مْ  أ ْخرِبُ

ُ
ْهِل  أ

َ
ٍف، َضِعيٍف  لُكُّ  اجلَنَِّة؟ بِأ قَْسمَ  لَوْ  ُمتََضعِّ

َ
ِ  ىلَعَ  أ ُه، ا�َّ بَرَّ

َ َ
الَ  أل

َ
 أ

ُ�مْ  ْخرِبُ
ُ
ْهِل  أ

َ
، لُكُّ : انلَّارِ  بِأ اٍظ  ُ�تُلٍّ  ].٤٩١٨[رواه ابلخاری:  »ُمْستَْكرِبٍ  َجوَّ

شنیدم  جاز پیامبر خدا روایت است که گفت:  ساز حارثه بن َوھب ُخزاعی -۱۷۹۴
آیا تو را از اھل بھشت خبر ندھم؟ [اھل بھشت] ھر ضعیف و ناتوانی «فرمودند:  که می

از اھل تو را  سازد، و آیا است، که اگر به خدا سوگند بخورد، خدا سخن او را راست می
، فربه، خود خواه و مستکبری دوزخ خبر ندھم؟ [اھل دوزخ] ھر شخص سرکش

 .)٢(»است

٧٥-  : اىلَ وله تَعَ ُجودِ إَِ�  َوُ�ۡدَعۡونَ  َساقٖ  َعن يُۡ�َشُف  يَۡومَ ﴿باب: قَ  ﴾ٱلسُّ

 ﴾روزی که کار باال گیرد و به سجده کردن دعوت شوند﴿]: قوله تعالی: ۷۵باب [

يِب  َ�نْ  -١٧٩٥
َ
ُ  ريَِضَ  َسِعيدٍ  أ : َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ُ  فَيَْسُجدُ  َساقِِه، َ�نْ  َر�ُّنَا يَْ�ِشُف «
َ

 يِف  �َْسُجدُ  اَكنَ  َمنْ  لُكُّ  َ�يَبىَْق  َوُمْؤِمنٍَة، ُمْؤِمٍن  لُكُّ  هل
ْ�يَا  ].٤٩١٩[رواه ابلخاری:  »َواِحًدا َطبًَقا َظْهُرهُ  َ�يَُعودُ  ِليَْسُجَد، َ�يَْذَهُب  وَُسْمَعًة، ِرَ�اءً  ادلُّ

شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز ابوسعید -۱۷۹۵
 فرمودند: می

که گفت: این سوره تا روایت است  بسورۀ (قلم) مدنی است، ابن ندیم از ابن عباس -١

ْ  لَوۡ ﴿مکی، و بعد از این آیه تا  ﴾ٱۡ�ُۡرُطومِ  َ�َ  َسنَِسُمُهۥ﴿ ، مدنی است، و امام ﴾َ�ۡعلَُمونَ  َ�نُوا
 گوید: این سوره بعد از سورۀ (مزمل)، و پیش از سورۀ (مدثر) نازل شده است. می /سخاوی

) سه صد وشش کلمه، و ۳۰۶، و () پنجاه ودو آیت۵۲) دو رکوع، و (۲) این سورۀ دارای (۲ 
 ) پنج صد ونود سه نقطه است.۵۹۳) یک ھزار و دوصد ونود وپنج حرف، و (۱۲۹۵(

از نوع اول روند  می مراد از این حدیث اغلبیت است نه اکملیت، یعنی: اغلب کسانی که به بھشت -٢
که ھر ضعیف و نا از نوع دوم، و این طور نیست روند  می باشند، و اغلب کسانی که به دوزخ می

 توانی به بھشت برود، و یا ھر فربه و مستکبری به دوزخ.

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٢٩٨

سازد [بال کیف] و ھر مرد و زن  پروردگار ما [در روز قیامت] ساقش را برھنه می«
کند، و کسانی که در دنیا به جھت ریاء و سمعه سجده  مؤمنی برایش سجده می

». گیرد مانند طبقی راست قرار میھا  خواھند که سجده کنند، پشت آن کردند، می می
 کنند]. [و قدرت به سجده کردن پیدا نمی

اتِ  عَ ةُ النَّازِ ورَ  سُ

 )١(سورۀ نازعات

ُ  ريَِضَ  َسْعدٍ  �ْنُ  َ�ْن َسْهِل  -١٧٩٦ يُْت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  َرأ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

اَعةُ  بُِعثُْت « اِإلْ�َهامَ  تَِ�  َوالَّيِت  لوُْسَطىبِا َهَكَذا، بِإِْصبََعيْهِ : قَاَل  [رواه ابلخاری:  »َكَهاَ�ْ�ِ  َوالسَّ
٤٩٣٦.[ 

را دیدم که با دو  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز سھل بن سعد -۱۷۹۶
 انگشت خود، که انگشت وسطی و انگشت شھادت باشد، اشاره نموده و گفتند: 

 .)٢(»با یکدیگر مبعوث شدم من و قیامت، مانند این دو«

بَسَ  ةُ عَ ورَ  سُ

 )١(سورۀ عبس

 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -١
گوید:  می /شود، امام سخاوی ) سورۀ (نازعات) مکی، است، این سورۀ بنام (ساھره) نیز یاد می۱ 

َمآءُ  إِذَا﴿این سورۀ بعد از سورۀ (نبأ)، و پیش از سورۀ  ۡت ٱ�شَ  ٱلسَّ  نازل شده است. ﴾قَّ
) یک صد وھشتاد ویک کلمه، ۱۸۱) چھل وشش آیت، و (۴۶) دو رکوع، و (۲) این سورۀ دارای (۲ 

 ) سه صد وچھل نقطه است.۳۴۰) ھفت صد ونود یک حرف، و (۷۹۱و (
باشند، و  چنان نزدیک است که این دو انگشت با ھم نزدیک می یعنی: بعثت من با قیام قیامت آن -٢

 ز نزدیکی، نظر به مدت خلقت کون است، نه نظر به مدت عمر انسان.مراد ا

 

                                                 



 ٢٩٩   ریتفس :]۵۸[ کتاب

ي َمثَُل «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  اَع�َِشَة، َ�نْ  -١٧٩٧ ِ
َّ

  اذل
ُ
 َوُهوَ  الُقْرآَن، َ�ْقَرأ

ُ  َحافٌِظ 
َ

َفَرةِ  َمعَ  هل َرِة، الِكَرامِ  السَّ ي َوَمثَُل  الرَبَ ِ
َّ

، اذل
ُ
 فَلَهُ  َشِديدٌ  َعلَيْهِ  َوُهوَ  َ�تََعاَهُدُه، َوُهوَ  َ�ْقَرأ

ْجَرانِ 
َ
 ].٤٩٣٧[رواه ابلخاری:  »أ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۷۹۷
کند، مانند مالئکه کرام است، و کسی  کسی که قرآن را حفظ نموده و تالوت می«

ار برایش مشقت آور است، برای او دو گیرد، و این ک که قرآن را تالوت نموده و یاد می
 .)٢(»مزد است

ةُ املْ  ورَ نيَ ـُسُ فِ  طَفِّ

 )٣(سورۀ مطففین

 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -١
روایت  لشود، مکی است، حاکم از عائشه ) سورۀ (عبس) که به نام سورۀ (َسَفره) نیز یاد می۱ 

ین شخص که شخص نابینائی بود، نازل گردید، ا سکند که این سورۀ در مورد ابن ام مکتوم می
گفت: یا رسول الله! مرا رھنمائی کنید، و در این وقت در نزد پیامبر  آمد، و می جنزد پیامبر خدا 

به این شخص نابینا اعتناء  جچندین نفر از سرکردگان قریش وجود داشتند، و پیامبر خدا  جخدا 
که این آیات نازل  ھا به سوی اسالم بودند، و ھمان بود ھا و دعوت آن نکرده و مشغول گفتگو با آن

 گردید.
) یک صد وسی وسه کلمه، و ۱۳۳) چھل ودو آیت، و (۴۲) یک رکوع، و (۱) این سورۀ دارای (۲ 

 ) دو صد ونود ودو نقطه است.۲۹۲) پنج صد وپنجاه ودو حرف، و (۵۵۲(
این دو مزدی که برای این شخص است، یکی مزد تالوت، و دیگری مزد مشقت در تالوت است، و  -٢

کند بیشتر  ته این به آن معنی نیست که مزد این شخص از مزد کسی که قرآن را حفظ میالب
شود نه نسبت به حافظ  است، بلکه به این معنی است که مزد آن نسبت به خودش دو چند می

قرآن، از این جھت است که شخص اول نسبت به علو مقام خود به مرتبه مالئکه کرام صعود 
 کند. می

 تعلق به این سورۀ آنکه:از مسائل م -٣
) در مکی، بودن و مدنی بودن سورۀ (مطففین) بین علماء اختالف است، و راجح آن است که ۱ 

گوید: این سورۀ بعد از سورۀ (عنکبوت) نازل شده، از ابن  می /مدنی است، و امام سخاوی

 

                                                                                                                        



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٣٠٠

٧٦-  : اىلَ وله تَعَ  ﴾ٱلَۡ�ٰلَِم�َ  لَِرّبِ  ٱ�َّاُس  َ�ُقومُ  يَۡومَ ﴿باب: قَ

 ﴾ایستند روزی که مردم در حضور پروردگار جهانیان می﴿]: قوله تعالی: ۷۶باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -١٧٩٨ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ نَّ : َ�نُْهَما ا�َّ
َ
: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َحُدُهمْ  يَِغيَب  َحىتَّ « ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  لَِرّبِ  ٱ�َّاُس  َ�ُقومُ  يَۡومَ ﴿
َ
  رَْشِحهِ  يِف  أ

َ
نَْصاِف  إِىل

َ
ُذَ�يْهِ  أ

ُ
[رواه  »أ

 ].٤٩٣٨ابلخاری: 
روزی که «فرموند:  جروایت است که پیامبر خدا  ببن عمر از عبدالله -۱۷۹۸

مردم در عرق خود تا دو نرمۀ گوش فرو » ایستند مردم در حضور پروردگار جھانیان می
 .)١(»روند می

ةُ االنشقاق ورَ  سُ

 )٢(سورۀ انشقاق

از نگاه کیل به مدینه آمدند، دیدند که این مردم  جروایت است که: چون پیامبر خدا  بعباس

را نازل ساخت، و ھمان بود  ﴾ّلِۡلُمَطّفِفِ�َ  َوۡ�لٞ ﴿و وزن از بدترین مردمان ھستند، خداوند متعال 
 که این مردم کیل و وزن خود را اصالح ساختند.

) یک صد وشصت ۱۶۹) ھفت صد وھشتاد حرف، و (۷۸۰) یک رکوع، و (۱) این سورۀ دارای (۲ 
 ) وسه صد وپنجاه وھشت نقطه است.۳۵۸و ( ) سی وشش آیت،۳۶ونه کلمه، و (

شود، و این طور  گوید: در قیامت عرق ھرکس با خودش ایستاده می می /قاضی ابوبکر بن عربی -١
نیست که مانند حالت دنیا مایعات با یکدیگر خلط شوند، و این از اموری است که ایمان آوردن به 

نَّ ﴿قادر است، آن واجب است، و البته خداوند متعال بر ھر چیزی 
َ
َ  أ ٰ  ٱ�َّ َ�َ  ِ ءٖ  ُ�ّ  .﴾قَِديرٌ  َ�ۡ

 از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: -٢
 ) سورۀ (انشقاق) مکی است.۱ 
) یک صد وھشت کلمه، و ۱۰۸) بیست وپنج آیت، و (۲۵) یک رکوع، و (۱) این سورۀ دارای (۲ 

 ) دوصد ونه نقطه است.۲۰۹) چھار صد وچھل وھشت حرف، و (۴۴۸(

 

                                                                                                                        



 ٣٠١   ریتفس :]۵۸[ کتاب

٧٧-  : اىلَ وله تَعَ  ﴾�َِسٗ�� ِحَساٗ�ا ُ�َاَسُب  فََسۡوَف ﴿باب: قَ

 ﴾گذراند آسانی حساب را میبه ﴿]: قوله تعالی: ۷۷باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٧٩٩ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَالَْت  َ�نَْها ا�َّ  لَيَْس «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َحدٌ 

َ
  ُ�َاَسُب  أ

َّ
َم يف ِكتاِب الِعلْم. »َهلََك  إِال وانظر  ٤٩٣٩ابلخاری: [رواه . وَ�ايِق احلَديث َ�َقدَّ

 ].١٠٣حديث رقم: 
ھرکسی که «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۷۹۹

، و بقیه حدیث در باب (علم) »شود [در روز قیامت] مورد محاسبه قرارگیرد ھالک می
 .)١(گذشت

٧٨-  : اىلَ وله تَعَ َكُ�َّ ﴿باب: قَ  ﴾َطَبقٖ  َعن َطَبًقا لََ�ۡ

 ﴾به حاالت گوناگونی مواجه خواهید شد﴿]: قوله تعالی: ۷۸باب [

َكُ�َّ ﴿َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: قاَل  -١٨٠٠  « ﴾َطَبقٖ  َعن َطَبًقا لََ�ۡ
ً

 َ�ْعدَ  َحاال
 ].٤٩٤٠[رواه ابلخاری:  »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  نَِبيُُّ�مْ  َهَذا«: قَاَل  ،»َحالٍ 

روایت است که گفت: معنی این قول خداوند متعال که  باز ابن عباس -۱۸۰۰
این است که: حالتی بعد از حالت  ﴾به حاالت گوناگونی مواجه خواھید شد﴿فرماید:  می

 .)٢(اند گفته جدیگری بر شما خواھد آمد، این معنی را پیامبر خدا 

گفت: پرسیدم آیا خداوند نگفته است که به زودی  لو بقیه حدیث این است که: عائشه -١
این مرحله پیش شدن به حساب است، ولی کسی که بطور «محاسبه آسانی خواھد شد؟ فرمودند: 

 ) قبًال گذشت.۸۸، و این حدیث به شماره (»شود دقیق محاسبه شود، ھالک می
اند، بعضی  حالت دیگر شدن چیست؟ سخنانی زیادی گفتهدر اینکه مراد از یک حالت به  -٢

گوید که مراد از آن این است که مردم  گویند که مراد از آن حالت قیامت است، و کلبی می می
گوید: مراد از آن  می بشوند، و ابن عباس میرند و زنده می شوند، و باز می میرند و زنده می می

گوید: مراد از آن، حالت شیر خوارگی، و  عکرمه می مردن، و زنده شدن، و حساب دادن است، و
بعد از آن حالت طفولیت، و بعد از آن حالت جوانی، و بعد از آن حالت پیری است، والله تعالی 

 أعلم.

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٣٠٢

سِ  مْ ةُ الشَّ ورَ  سُ

 )١(سورۀ شمس

 » باب« -٧٩

 ]٧٩باب [

ِ  َ�ْن َ�بْد -١٨٠١ نَّهُ  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َزْمَعةَ  بِْن  ا�َّ
َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمعَ  �

ي انلَّاقَةَ  وََذَكرَ  َ�ُْطُب، ِ
َّ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َ�َقَر، َواذل  ٱ�َبَعَث  إِذِ ﴿«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ۡشَقٮَٰها

َ
يِب  ِمثُْل  َرْهِطِه، يِف  َمِنيعٌ  اَعِرٌم، َعِز�زٌ  رَُجٌل  لََها اْ�بََعَث  ﴾أ

َ
: َ�َقاَل  النَِّساَء، وََذَكرَ  »َزْمَعةَ  أ

َحُدُ�ْم، َ�ْعِمدُ «
َ
تَهُ  َ�يَْجِ�ُ  أ

َ
َ  اْمَرأ

ْ
 يِف  َوَ�َظُهمْ  ُ�مَّ  »يَْوِمهِ  آِخرِ  ِمنْ  يَُضاِجُعَها فَلََعلَّهُ  الَعبِْد، َج�

َطِة، ِمنَ  َضِحِكِهمْ  ْ َحُدُ�مْ  يَْضَحُك  لِمَ «: َوقَاَل  الرضَّ
َ
ا أ بُو َوقَاَل  »َ�ْفَعُل  ِممَّ

َ
َ�نَا: ُمَعاِوَ�ةَ  أ  َحدَّ

�ِيِه، َ�نْ  ِهَشاٌم،
َ
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  أ يِب  ِمثُْل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ : قَاَل  َزْمَعَة، بِْن  ا�َّ

َ
 َزْمَعةَ  أ

َ�ْ�ِ  َ�مِّ  اِم  بِْن  الزُّ  ].٤٩٤٢[رواه ابلخاری: الَعوَّ
شنیده است  جاز پیامبر خدا  روایت است که وی: )٢(ساز عبدالله بن َزمعه -١٨٠١

] و کسی که شکمش را دریده ÷دادند، [و در خطبۀ خود] از شتر [صالح که خطبه می
 بود یاد کرده و فرمودند:

ن شخص قوی و با جرأت، وقتی که بدترین آن قوم [برای کشتن شتر] برخاست، ای«
و شخص با شرارتی بود، و در عین حال شخصی بود که مانند ابوزمعه اقوام و 

 خویشاوندان زیادی داشت.

 از مسائل متعلق به این سوره آنکه: -١
 ) سورۀ مکی است.۱ 
)، دوصد ۲۴۷کلمه، و ( ) پنجاه۵۰) پانزده آیت، و (۱۵) یک رکوع، و (۱) این سورۀ دارای (۲ 

 ) نود وھفت نقطه است.۹۷وچھل وھفت حرف و (
است، در  لوی عبدالله بن زمعه بن أسود قرشی اسدی، خواھر زادۀ ام المؤمنین ام سلمه -٢

مدینه منوره سکنی گزین گردید، پنج سالش در ھجرت گذشت، پدرش پیش از ھجرت در حال 
 ).۲/۳۱۱ات یافت، (االصابه: کفر مرد، و خودش در سال سی وپنج ھجری وف
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بعضی از شما زنش را به مانند آنکه «ھا را ذکر نموده و فرمودند:  و موضوع زن
ش، کند، و چه بسا که در آخر ھمان روز با ھمان ھمسر غالمش را بزند، لت و کوب می

 .)١(»ھمبستر گردد
شود وعظ کردند  بعد از آن در مورد خنده کردن به کسی که از وی بادی خارج می

 .)٢(؟»کنید شود خنده می چرا اگر از کسی بادی خارج می«و گفتند: 
عوض ابی  – جو از عبدالله بن زمعه در روایت دیگری آمده است که پیامبر خدا 

 .)٣(»زبیر بن عواممانند ابی زمعه عم « -زمعه گفتند 

لَقِ  ةُ الْعَ ورَ  سُ

 )٤(سورۀ علق

کند، زدن زن که سبب تنفر و دشمنی است، و  یعنی: چنین شخص بین دو کار مخالف جمع می -١
ھمبستر شدن با زن که سببش محبت و دوستی است، پس چون احتمال ھمبستر شدن با زن 

و یا در چند روز وجود دارد، نباید ھیچ وقت او را لت و کوب کند، و حتی اگر نخواسته باشد امروز 
آینده با ھمسرش ھمبستر شود، آیا مگر پیش از این با ھمسرش ھمبستر نشده است؟ و البته که 

دھد که ھمسرش را  شده است، و در صورتی که چنین است، این شخص چگونه به خود اجازه می
 لت و کوب نماید.

اید به آن خندید، بلکه معنایش معنایش این نیست که بیرون کردن باد از دبر امر عادی است، و نب -٢
این است که نباید چنین کاری کرد، و سبب خنده دیگران شد، و حتی اگر از کسی بادی بدون 

 گردد، نباید به این کار خنده کرد، و سبب خجالت آن شخص گردید. اش خارج می اراده
قابل تذکر است که ابو زمعه عم اند، و  یعنی: عاقر ناقه را به ابو زمعه عم زبیر بن عوام تشبیه کرده -٣

حقیقی زبیر نیست، زیرا نام ابو زمعه اسود است، و اسود بن مطلب بن اسد است، و عوام بن 
شود نه عم وی، و اطالق  خویلد بن اسد است، پس اسد که ھمان ابو زمعه باشد، پسر عم عوام می

 پسر عم، بر عم، در لسان عرب جائز است و رواج دارد.
 متعلق به این سورۀ آنکه: از مسائل -٤
 شود، مکی، است. ) سورۀ (علق) که به نام سورۀ (اقرأ) نیز یاد می۱ 
) یک صد ونود ۱۹۷) ھفتاد وسه کلمه، و (۷۳) نزده آیت، و (۱۹) رکوع، و (۱) این سورۀ دارای (۲ 

 ) یک صد وبیست وپنج نقطه است.۱۲۵وھفت حرف، و (

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٣٠٤

٨٠-  : اىلَ وله تَعَ  ﴾يَنَتهِ  لَّمۡ  لَ�ِن َ�َّ ﴿باب: قَ

 ﴾اگر از این کارش دست برندارد...﴿]: قوله تعالی: ۸۰باب [

بُو قَاَل  :قَاَل  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما، َ�بَّاٍس  َعِن ابِْن  -١٨٠٢
َ
يُْت  لَنِئْ : َجْهٍل  أ

َ
ًدا َرأ  يَُص�ِّ  ُ�َمَّ

نَّ  الَكْعبَةِ  ِعنْدَ 
َ
َطأ

َ َ
َخَذتْهُ  َ�َعلَهُ  لَوْ «: َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َ�بَلَغَ  ُ�نُِقِه، ىلَعَ  أل

َ َ
 أل

 ].٤٩٥٨[رواه ابلخاری:  »الَمَالئَِ�ةُ 
روایت است که گفت: ابوجھل گفت اگر محمد را ببینم  باز ابن عباس -۱۸۰۲

شوم، چون این خبر  خواند، بر گردنش سوار می که در نزدیک خانه [کعبه] نماز می
 رسید، فرمودند: جبرای پیامبر خدا 

 .)١(»گیرند اگر خواسته باشد چنین کند، مالئکۀ [عذاب] او را می«

رِ  ثَ وْ ةُ الْكَ ورَ  سُ

 )٢(سورۀ کوثر

خواست چنین کند، ولی دیدیم که به  که ابوجھل می کند روایت می ساز ابوھریره /نسائی -١
گیرد، کسی از وی پرسید: چه شده است؟ گفت: بین  گردد، و دستش را بر رویش می عقب برمی

اگر نزدیک «فرمودند:  ججویی از آتش قرار دارد، و پیامبر خدا  – جیعنی: محمد  –من و بین او 
 ».کردند شد، مالئکه او را تکه تکه می می

 ز مسائل متعلق به این سورۀ آنکه:ا -٢
 ) سورۀ (کوثر) مکی، است.۱ 
) سی وھفت حرف، و ۳۷) یازده کلمه، و (۱۱) سه آیت، و (۳) رکوع، و (۱) این سورۀ دارای (۲ 

 ) نقطه است.۱۸(
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 »باب« -٨١

 ]۸۱باب [

�ٍَس  َ�نْ  -١٨٠٣
َ
ُ  ريَِضَ  أ ا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  بِانلَّيِبِّ  ُعِرجَ  لَمَّ

َ
َماِء، إىِل  السَّ

َ�يُْت «: قَاَل 
َ
فًا، اللُّْؤلُؤِ  قِبَاُب  َحاَ�تَاهُ  َ�َهٍر، ىلَعَ  أ �ُل؟ يَا َهَذا َما: َ�ُقلُْت  ُ�َوَّ  َهَذا: قَاَل  ِجرْبِ
 ].٤٩٦٤[رواه ابلخاری:  »الَكْوثَرُ 

به معراج برده  جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  ساز انس -۱۸۰۳
ھای از مروارید میان  در آنجا به نھری رسیدم که دو کنار آن قبه«شدند، فرمودند: 

 ».خالی است، گفتم: ای جبرئیل! این چیست؟ گفت: این کوثر است

ُ  ريَِضَ  �َِشةَ اَع  َ�نْ  -١٨٠٤ َُها: قَاَل  َ�نَْها، ا�َّ تلْ
َ
  قَْوهِلِ  َ�نْ  َسأ

َ
ٓ ﴿: َ�َعاىل ۡ�َطۡيَ�َٰك  إِ�َّا

َ
 أ

ْعِطيَهُ  َ�َهرٌ «: قَالَْت  ﴾ٱۡلَكۡوثَرَ 
ُ
 آنِيَتُهُ  ُ�َوٌَّف، ُدرٌّ  َعلَيْهِ  َشاِطئَاهُ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  نَِبيُُّ�مْ  أ

 ].٤٩٦٥ابلخاری:  [رواه »انلُُّجومِ  َكَعَددِ 
ما ﴿روایت است که چون از وی از معنی این آیۀ کریمه که:  لاز عائشه -۱۸۰۴

سؤال شد گفت: کوثر عبارت از نھری است که برای پیامبر شما  ﴾برایت کوثر را دادیم
ھای [که با  داده شده است، دو کنار آن از ُدر میان خالی ساخته شده است، و ظرف

 .)١(ھا است مارۀ ستارهنوشند] به ش ھا می آن

لَقِ  ةُ الْفَ ورَ  سُ

 از مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
برای بار دوم از آن استفاده شود،  شود از ظرفی که با آن آب نوشیده می ) این طور دانسته می۱ 

ھای آب نوشی ضرورتی ندارد، و شاید روی حکمت و فائدۀ  شود، ورنه وجود این قدر ظرف نمی
 دیگری مانند: زینت و امثال آن، این قدر ظرف در کنار آن نھاده شده باشد، والله تعالی أعلم.

ھای موجود  به تعداد تمام ستاره ھا است، ثابت است، و اما اینکه ھا به تعداد ستاره ) اینکه ظرف۲ 
ھای که به چشم  ھای آسمان دنیا، و یا به تعداد ستاره ھا باشد، و یا تنھا به تعداد ستاره در آسمان

خورد، ھمۀ این احتماالت وجود دارد، و حقیقت آن برای ما معلوم نیست، و علم را به خداوند  می
 کنیم. تفویض می

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٣٠٦

 )١(فلق سورۀ

يَبَّ  َ�نْ  -١٨٠٥
ُ
ُت : َ�َقاَل  َكْعٍب ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قاَل: ْ�نَ  أ

ْ
ل
َ
ِ  رَُسوَل  َسأ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  َكَما َ�ُقوُل  َ�نَْحنُ  »َ�ُقلُْت  يِل  ِ�يَل « الُمَعوَِّذَ�ْ�ِ َ�َقاَل: ؟ َعِن  وََسلَّمَ   اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
 ].٤٩٧٦[رواه ابلخاری:  »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

از (معوذتین)  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز أبی بن کعب -۱۸۰۵
 .)٢([یعنی: سورۀ ناس و فلق] پرسیدم

[یعنی: این دو سوره برایم وحی شد، » برایم چیزی گفته شد و من گفتم«فرمودند: 
 جپیامبر خدا گوئیم که  گفتم که از وحی است]، و ما ھم ھمان چیزی را می و من
 .)٣(گفتند

 .)٤(یک تذکر مھم

 آنکه: از مسائل متعلق به این سوره -١
) ۲۳) پنج آیت، و (۵) یک رکوع، و (۱سورۀ (فلق) بنابر قول راجح مدنی است، این سورۀ دارای ( 

 ) وچھل وپنج نقطه است.۴۵) ھفتاد وسه حرف، و (۷۳بیست وسه کلمه، و (
این سخن را أبی بن کعب وقتی گفت که برایش خبر رسید که ابن مسعود این دو سورۀ را در  -٢

 کند که این دو سورۀ از قرآن نیست. کند، یعنی: این طور فکر می میمصحف خود نوشته ن
روایت شده است که وی این دو سورۀ را در قرآنی که نزد خود داشت  ساز عبدالله بن مسعود -٣

کرد که این دو سورۀ دعاھایی است که جھت دفع شر و شرارت  ثبت نکرده بود، و این طور فکر می
در قرآن  شنیست، پس نباید در قرآن ثبت گردد، ولی سپس صحابهشود، و از قرآن  خوانده می

نیز از آن نظر خود برگشت، از این جھت اگر امروز  سھا اجماع نمودند، و ابن مسعود بودن آن
 شود. کند، به اجماع علماء کافر می ھا انکار می کسی از قرآن بودن آن

دھد، از یک صد وچھار  ظر قرار میبه اساس شروطی که در قبول حدیث مورد ن /امام بخاری -٤
ده سورۀ که در قرآن مجید وجود دارد، تنھا برای چھل وپنج سورۀ احادیثی را یافته است که یک 

ھای قرآن  نماید، و چون در باقیماندۀ سورۀ ھا تفسیر و توضیح می و یا چند آیت را از آن سورۀ
ھا چیزی  ته است، لذا در مورد آنمجید که شصت ونه سورۀ دیگر باشد، چنین احادیثی را نیاف

 نگفته است.
و طوری که مشاھده نمودید، در ھر سورۀ از چھل وپنج سورۀ متذکره، در ابتدای سورۀ معلوماتی 

ام، و برای آنکه معلومات  ھا ارائه داده در مورد تعداد رکوعات و آیات، و حروف و نقاط آن سورۀ
زمینه وجود داشته باشد، الزم دیدم که در اینجا که ھای قرآن مجید در این  کاملی از تمام سوره
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آخر کتاب تفسیر است، از شصت ونه سورۀ باقیمانده نیز، چنین معلوماتی برای خوانندگان این 
 کتاب ارائه نمایم، و من الله التوفیق.

در کتاب خود ذکر کرده است، و در نتیجه در  /ھای چھل وپنجگانۀ را که امام بخاری سورۀ
 اند از: ھا معلوماتی ارائه شده است، عبارت وعات و آیات، و حروف و نقاط آنمورد رک

سورۀ  -۶سورۀ مائده.  -۵سورۀ نسا.  -۴سورۀ آل عمران.  -۳سورۀ بقره.  -۲سورۀ فاتحه.  -۱
 -۱۲سورۀ حجر.  -۱۱سورۀ ھود.  -۱۰سورۀ توبه.  -۹سورۀ انفال.  -۸سورۀ اعراف.  -۷انعام. 

سورۀ فرقان.  -۱۷سورۀ نور.  -۱۶سورۀ مریم.  -۱۵کھف.  -۱۴اسراء. سورۀ  -۱۳سورۀ نحل. 
 -۲۳سورۀ زمر.  -۲۲سورۀ سبأ.  -۲۱سورۀ احزاب.  -۲۰سورۀ سجده.  -۱۹سورۀ روم.  -۱۸

 -۲۸سورۀ محمد.  -۲۷سورۀ احقاف.  -۲۶سورۀ جاثیه.  -۲۵سورۀ دخان.  -۲۴سورۀ شوری. 
سورۀ  -۳۳سورۀ رحمن.  -۳۲سورۀ قمر.  -۳۱سورۀ نجم.  -۳۰سورۀ طور.  -۲۹سورۀ (ق). 

 -۳۸سورۀ تحریم.  -۳۷سورۀ منافقون.  -۳۶سورۀ جمعه.  -۳۵سورۀ جمعه.  -۳۴ممتحنه. 
 -۴۴سورۀ انشقاق.  -۴۳سورۀ مطففین.  -۴۲سورۀ عبس.  -۴۰سورۀ نازعات.  -۳۹سورۀ قلم. 

 سورۀ فلق. -۴۵سورۀ کوثر. 
ھا حدیثی را با مراعات شروط خود  دربارۀ آن /یو اما شصت ونه سورۀ باقیمانده که امام بخار

 اند از: ھا ذکری به میان نیاورده است، عبارت نیافته است، و در نتیجه از آن
سورۀ  -۶سورۀ طه.  -۵سورۀ ابراھیم.  -۴سورۀ رعد.  -۳سورۀ یوسف.  -۲سورۀ یونس.  -۱

سورۀ قصص.  -۱۱ل. سورۀ نم -۱۰سورۀ شعراء.  -۹سورۀ مؤمنون.  -۸سورۀ حج.  -۷أنبیاء. 
سورۀ صافات.  -۱۶سورۀ یس.  -۱۵سورۀ فاطر.  -۱۴سورۀ لقمان.  -۱۳سورۀ عنکبوت.  -۱۲
 -۲۲سورۀ فتح.  -۲۱سورۀ زخرف.  -۲۰سورۀ فصلت.  -۱۹سورۀ غافر.  -۱۸سورۀ ص.  -۱۷

سورۀ مجادله.  -۲۶سورۀ حدید.  -۲۵سورۀ واقعه.  -۲۴سورۀ ذاریات.  -۲۳سورۀ حجرات. 
 -۳۲سورۀ ملک.  -۳۱سورۀ طالق.  -۳۰سورۀ تغابن.  -۲۹سورۀ صف.  -۲۸شر. سورۀ ح -۲۷

سورۀ  -۳۷سورۀ مزمل.  -۳۶سورۀ جن.  -۳۵سورۀ نوح.  -۳۴سورۀ معارج.  -۳۳سورۀ حاقه. 
سورۀ  -۴۲سورۀ نبأ.  -۴۱سورۀ مرسالت.  -۴۰سورۀ انسان.  -۳۹سورۀ قیامه.  -۳۸مدثر. 

سورۀ  -۴۷سورۀ أعلی.  -۴۶سورۀ طارق.  -۴۵روج. سورۀ ب -۴۴سورۀ انفطار.  -۴۳تکویر. 
سورۀ انشراح.  -۵۲سورۀ ضحی.  -۵۱سورۀ لیل.  -۵۰سورۀ بلد.  -۴۹سورۀ فجر.  -۴۸غاشیه. 

 -۵۸سورۀ عادیات.  -۵۷سورۀ زلزله.  -۵۶سورۀ بینه.  -۵۵سورۀ قدر.  -۵۴سورۀ تین.  -۵۳
سورۀ  -۶۳سورۀ فیل.  -۶۲مزه. سورۀ ھ -۶۱سورۀ عصر.  -۶۰سورۀ تکاثر.  -۵۹سورۀ قارعه. 

سورۀ اخالص.  -۶۸سورۀ مسد.  -۶۷نصر.  -۶۶سورۀ کافرون.  -۶۵سورۀ ماعون.  -۶۴قریش. 
 سورۀ ناس. -۶۹

 گانه ھای شصت ونه ھا، آیات حروف، و نقاط این سوره معلوماتی دربارۀ رکوع
 سورۀ (یونس):
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) یک صد ونه آیت، ۱۰۹یازده رکوع، و () ۱۱(سورۀ یونس) به استثنای دو آیۀ آن مکی، و دارای (
) ھفت ھزار وھفت صد وسی وسه ۷۷۳۳) یک ھزار وھشت صد وشصت ویک کلمه، و (۱۸۶۱و (

 ) سه ھزار وپنج صد وھفده نقطه است.۳۵۱۷حرف، و (
 سورۀ (یوسف):

) یک ۱۸۰۸) یک صد ویازده آیت، و (۱۱۱) دوازده رکوع، و (۱۲(سورۀ یوسف) مکی، و دارای (
) سه ھزار ۳۳۸۰) ھفت ھزار وچھار صد وھفده حرف، و (۷۴۱۷وھشت صد وھشت کلمه، و (ھزار 

 وسه صد وھشتاد نقطه است.
 سورۀ (رعد):

) ھشت صد وشصت ۸۶۳) چھل وسه آیت، و (۴۳) شش رکوع، و (۶(سورۀ رعد) مکی، و دارای (
د وچھل ) یک ھزار وپنج ص۱۵۴۰) سه ھزار شش صد وچھارده حرف، و (۳۶۱۴وسه کلمه، و (

 نقطه است.
 سورۀ (ابراھیم):

) ھشت صد وچھل وپنج ۸۴۵) پنجاه ودو آیت، و (۵۲) رکوع، و (۷(سورۀ ابراھیم) مکی، و دارای (
) یک ھزار وپنج صد وسی وھشت ۱۵۳۸) وسه ھزار وشش صد ویک حرف، و (۳۶۰۱کلمه، و (

 نقطه است.
 سورۀ (طه):

) یک ھزار ۱۶۴۱) یک صد وسی پنج آیت، و (۱۳۵) ھشت رکوع، و (۸(سورۀ طه) مکی، و دارای (
) دوھزار ۴۲۸۵) پنج ھزار ودو صد وچھل ودو حرف، و (۵۲۴۲وشش صد وچھل ویک کلمه، و (

 وچھار صد وھشتاد وپنج نقطه است.
 سورۀ (أنبیاء):

) یک ھزار ۱۱۸۷) یک صد ودوازده آیت، و (۱۱۲) ھفت رکوع، و (۷(سورۀ أنبیاء) مکی، و دارای (
) دو ۲۲۵۷) پنج ھزار ویک صد وپنجاه وچھار حرف، و (۵۱۵۴تاد وھفت کلمه، و (ویک صد وھش

 ھزار دو صد وپنجاه وھفت نقطه است.
 سورۀ (حج):

) ۱۲۸۳) ھشتاد وھفت آیت، و (۸۷) ده رکوع، و (۱۰(سورۀ حج) مکی، و یا مدنی است، و دارای (
وچھل ودو حرف، و  ) پنج ھزار وچھار صد۵۴۴۲یک ھزار ودو صد وھشتاد وسه کلمه، و (

 ) دو ھزار وسه صد وھژده نقطه است.۲۳۱۸(
 سورۀ (مؤمنون):

) یک ۱۰۷۰) یک صد وھژده آیت، و (۱۱۸) شش رکوع، و (۶(سورۀ مؤمنون) مکی، و دارای (
) دو ھزار ویکصد ۲۱۲۱) چھار ھزار وپنج صد وسی وچھار حرف، و (۴۵۳۴ھزار وھفتاد کلمه، و (

 وبیست ویک نقطه است.
 شعراء):سورۀ (
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) ۱۲۷۷) دو صد وبیست وھفت آیت، و (۲۲۷) یازده رکوع، و (۱۱(سورۀ شعراء) مکی، و دارای (
) دو ۲۶۸۰) پنج ھزار وپنج صد وچھل حرف، و (۵۵۴۰یک ھزار ودو صد وھفتاد وھفت کلمه، و (

 ھزار وشش صد وھشتاد نقطه است.
 سورۀ (نمل):

) یک ھزار ویک صد ۱۱۶۷نود وسه آیت، و ( )۹۳) ھفت رکوع، و (۷(سورۀ نمل) مکی، و دارای (
) دو ھزار ودو ۲۲۰۷) چھار ھزار وھشت صد وھفتاد ونه حرف، و (۴۸۷۹وشصت وھفت کلمه، و (

 صد وھفت نقطه است.
 سورۀ (قصص):

) یک ھزار وچھار ۱۴۵۴) ھشتاد وھشت آیت، و (۸۸(سورۀ قصص) مکی، و دارای (نه) رکوع، و (
) دو ھزار وھشت صد ۲۸۶۱) شش ھزار ویازده حرف، و (۶۰۱۱صد وپنجاه وچھار کلمه، و (

 وشصت ویک نقطه است.
 سورۀ (عنکبوت):

) نه صد ونود ۹۹۰) شصت ونه آیت، و (۶۹) ھفت رکوع، و (۷(سورۀ عنکبوت) مکی، و دارای (
) یک ھزار ونه صد وبیست ونه نقطه ۱۹۲۹) چھار ھزار وچھار صد وده حرف، و (۴۴۱۰کلمه، و (

 است.
 لقمان):سورۀ (

) پنج صد وپنجاه ۵۵۴) سی وچھار آیت، و (۳۴) چھار رکوع، و (۴(سورۀ لقمان) مکی، و دارای (
 ) نه صد وچھار ده نقطه است.۹۱۴) دو ھزار ودو صد وھفده حرف، و (۲۲۱۷وچھار کلمه، و (

 سورۀ (فاطر):
صد ونود ودو  ) ھفت۷۹۲) چھل وپنج آیت، و (۴۵) پنج رکوع، و (۵(سورۀ فاطر) مکی، و دارای (

) یک ھزار وچھار صد وبیست ۱۴۲۰) سه ھزار ودو صد وھشتاد ونه حرف، و (۳۲۸۹کلمه، و (
 نقطه است.

 سورۀ (یس):
) ھفت صد وسی ونه ۷۳۹) ھشتاد وسه آیت، و (۸۳) پنج رکوع، و (۵(سورۀ یس) مکی، و دارای (

 ست وچھار نقطه است.) یک ھزار وچھار صد وبی۱۴۲۴) سه ھزار ونود حرف، و (۳۰۹۰کلمه، و (
 سورۀ (صافات):

) ھشت ۸۷۳) یک صد وھشتاد ودو آیت، و (۱۸۲) پنج رکوع، و (۵(سورۀ صافات) مکی، و دارای (
) یک ھزار ۱۸۰۱) سه ھزار ونه صد وپنجاه ویک حرف، و (۳۹۵۱صد وھفتاد وسه کلمه، و (
 وھشت صد ویک نقطه است.

 سورۀ (ص):
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) ھفت صد وسی وپنج ۷۳۵) ھشتاد وھشت آیت، و (۸۸و () رکوع، ۵(سورۀ ص) مکی، و دارای (
) یک ھزار وسه صد وبیست ویک ۱۳۲۱) سه ھزار ویک صد وھفت حرف، و (۳۱۰۱کلمه، و (

 نقطه است.
 سورۀ (غافر) و یا (مؤمن):

) یک ۱۲۸۲) ھشتاد وپنج آیت، و (۸۵) نه رکوع، و (۹(سورۀ غافر) و یا (مؤمن)، مکی، و دارای (
) دو ھزار ۲۲۵۰) پنج ھزار ودو صد و سیزده حرف، و (۵۲۱۳شتاد ودو کلمه، و (ھزار ودو صد وھ

 ودو صد وپنجاه نقطه است.
 سورۀ (فصلت) و یا (حم سجده):

) پنجاه وچھار آیت، و ۵۴) شش رکوع، و (۶(سورۀ فصلت) و یا (حم سجده) مکی، و دارای (
) یک ھزار ۱۵۷۵حرف، و () سه ھزار وچھار صد وشش ۳۴۰۶) ھشت صد ونه کلمه، و (۸۰۹(

 وپنج صد وھفتاد وپنج نقطه است.
 سورۀ (زخرف):

) ھشت صد ۸۴۸) ھشتاد ونه آیت، و (۸۹) ھفت رکوع، و (۷(سورۀ زخرف) مکی، و دارای ( 
) یک ھزار ۱۶۵۹) سه ھزار وشش صد وپنجاه وشش حرف، و (۳۶۵۶وچھل وھشت کلمه، و (

 وشش صد وپنجاه ونه نقطه است.
 سورۀ (فتح):

) پنج صد وشصت ۵۶۴) بیست ونه آیت، و (۲۹) چھار رکوع، و (۴سورۀ فتح) مدنی، و دارای ((
) یک ھزار ویک صد وسی ۱۱۳۰) دو ھزار وپنج صد وپنجاه ونه حرف، و (۲۵۵۹وچھار کلمه، و (

 نقطه است.
 سورۀ (حجرات):

جاه یک کلمه، ) سه صد وپن۳۵۱) ھژده آیت، و (۱۸) رکوع، و (۲(سورۀ حجرات) مدنی، و دارای (
 ) شش صد وپنجاه ونه نقطه است.۶۵۹) یک ھزار وپنج صد وھفتاد وسه حرف، و (۱۵۷۳و (

 سورۀ (ذاریات):
) سه صد وشصت کلمه، ۳۶۰) شصت آیت، و (۶۰) سه رکوع، و (۳(سورۀ ذاریات) مکی، و دارای (

 ت.) ھفت صد وسی ودو نقطه اس۷۳۲) یک ھزار وپنج صد وپنجاه ونه حرف، و (۱۵۵۹و (
 سورۀ (واقعه):

) یک ۱۷۶۸) کلمه، و (۳۸۴) نود وشش آیت، و (۹۶) رکوع، و (۳(سورۀ واقعه) مکی، و دارای (
 ) ھشت صد ونود وھفت نقطه است.۸۹۷ھزار وھفت صد وشصت وھشت حرف، و (

 سورۀ (حدید):
وھشتاد ) پنج صد ۵۸۶) بیست ونه آیت، و (۲۹) چھار رکوع، و (۴(سورۀ حدیث) مدنی، و دارای (

) یک ھزار ویک صد وسی ۱۱۳۳) دو ھزار پنج صد وشصت ونه حرف، و (۲۵۶۹وشش کلمه، و (
 وسه نقطه است.
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 سورۀ (مجادله):
) چھار صد وھفتاد ۴۷۹) بیست و دو آیت و (۲۲) سه رکوع، و (۳(سورۀ مجادله) مدنی، و دارای (

 نود ویک نقطه است.) ھشت صد و۸۹۱) دو ھزار ویک صد وسه حرف، و (۲۱۰۳ونه کلمه، و (
 سورۀ (حشر):

) چھار صد وپنجاه ۴۵۵) بیست وچھار آیت، و (۲۴) سه رکوع، و (۳(سورۀ حشر) مدنی، و دارای (
 ) ھشت صد وبیست وسه نقطه است.۸۲۳) دو ھزار و شانزه حرف، و (۲۰۱۶وپنج کلمه، و (

 سورۀ (صف):
) دو صد وبیست وسه ۲۲۳، و () چھار ده آیت۱۴) دو رکوع، و (۲(سورۀ صف) مدنی، و دارای (

 ) چھار صد وسه نقطه است.۴۰۳) نه صد ونود ویک حرف، و (۹۹۱کلمه، و (
 سورۀ (تغابن):

) دو صد وچھل وھفت ۲۴۷) ھژده آیت، و (۱۸) دو رکوع، و (۲(سورۀ تغابن) مدنی، و دارای (
نقطه  ) چھار صد وچھل وپنج۴۴۵) یک ھزار ویک صد وبیست و دو حرف، و (۱۱۲۲کلمه، و (

 است.
 سورۀ (طالق):

) سه صد وسی وپنج کلمه، و ۳۳۵) سی آیت، و (۳۰) دو رکوع و (۲(سورۀ طالق) مدنی، و دارای (
 ) شش صد وھفده نقطه است.۶۱۷) یک ھزار وسه صد وپنجاه ونه حرف، و (۱۳۵۹(

 سورۀ (ملک):
ی وپنج کلمه، و ) سه صد وس۳۳۵) سی آیت، و (۳۰) دو رکوع، و (۲(سورۀ ملک) مکی، و دارای (

 ) شش صد وھفده نقطه است.۶۱۷) یک ھزار وسه صد وپنجاه ونه حرف، و (۱۳۵۹(
 سورۀ (حاقه):

) دوصد وشصت کلمه، ۲۶۰) پنجاه ودو آیت، و (۵۲) دو رکوع، و (۲(سورۀ حاقه) مکی، و دارای (
 ) پنج صد وھفتاد ونه نقطه است.۵۷۹) یک ھزار ویک صد وسی وچھار حرف، و (۱۱۳۴و (
 ورۀ (معارج):س

) دو صد وبیست ۲۲۰) چھل وچھار آیت، و (۴۴) دو رکوع، و (۲(سورۀ معارج) مکی، و دارای (
 ) چھار صد وسی نقطه است.۴۳۰) نه صد وھفتاد حرف، و (۹۷۰کلمه، و (

 سورۀ (نوح):
) دو صد وسی ویک ۲۳۱) بیست وھشت آیت، و (۲۸) رکوع، و (۲(سورۀ نوح) مکی، و دارای (

 ) سه صد وھفتاد وشش نقطه است.۳۷۶) نه صد وھفتاد وچھار حرف، و (۹۷۴کلمه، و (
 سورۀ (جن):

) دو صد وھشتاد ۲۸۷) بیست وھشت آیت، و (۲۸) دو رکوع، و (۲(سورۀ جن) مکی، و دارای (
) چھار صد وبیست ۴۲۴) یک ھزار و یک صد وبیست وشش حرف، و (۱۱۲۶وھفت کلمه، و (

 وچھار نقطه است.
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 سورۀ (مزمل):
) ۸۶۴) دو صد کلمه، و (۲۰۰) بیست آیت، و (۲۰) دو رکوع، و (۲(سورۀ مزمل) مکی، و دارای (

 ) چھار صد ویک نقطه است.۴۰۱ھشت صد وشصت وچھار حرف، و (
) دو صد وپنجاه وشش ۲۵۶) پنجاه آیت، و (۵۰) دو رکوع، و (۲سورۀ (مدثر) مکی، و دارای (

 ) پنج صد وسی وھفت نقطه است.۵۳۷) یک صد وچھل وپنج حرف، و (۱۴۵کلمه، و (
 سورۀ (قیامه)

) یک صد وشصت وچھار ۱۶۴) چھل آیت، و (۴۰) دو رکوع، و (۲(سورۀ قیامه) مکی، و دارای (
 ) سه صد وسی وچھار نقطه است.۳۳۴) شش صد وھشتاد ودو حرف، و (۶۸۲کلمه، و (

 سورۀ (انسان) و یا سورۀ (دھر):
) دو ۲۴۶) سی ویک آیت، و (۳۱) دو رکوع، و (۲و دارای ( (سورۀ انسان) و یا سورۀ (دھر) مکی،

) پنج صد وبیست وشش ۵۲۶) یک ھزار ونود ونه حرف، و (۱۰۹۹صد وچھل وشش کلمه، و (
 نقطه است.

 سورۀ (مرسالت):
) یک صد وھشتاد ویک ۱۸۱) پنجاه آیت، و (۵۰) دو رکوع، و (۲(سورۀ مرسالت) مکی، و دارای (

 ) چھار صد وبیست وچھار نقطه است.۴۲۴چھل وشش حرف، و () ھشت صد و۸۴۶کلمه، و (
) یک صد وھفتاد وچھار کلمه، ۱۷۴) چھل آیت، و (۴۰) دو رکوع، و (۲سورۀ (نبأ) مکی، و دارای (

 ) سه صد وشصت وسه نقطه است.۳۶۳) ھشت صد ویک حرف، و (۸۰۱و (
 سورۀ (تکویر):

) یک صد وچھار کلمه، و ۱۰۴ونه آیت، و () بیست ۲۹) رکوع، و (۱(سورۀ تکویر) مکی، و دارای (
 ) دو صد ونوزده نقطه است.۲۱۹) چھار صد وبیست وشش حرف، و (۴۲۶(

 سورۀ (انفطار):
) سه صد ۳۳۴) ھفتاد کلمه، و (۷۰) نوزده آیت، و (۱۹) رکوع، و (۱(سورۀ انفطار) مکی، و دارای (

 ) یک صد وپنجاه وچھار نقطه است.۱۵۴وسی وچھار حرف، و (
 (بروج): سورۀ

) یک صد ونه کلمه، و ۱۰۹) بیست وپنج آیت، و (۲۵) رکوع، و (۱(سورۀ بروج) مکی، و دارای (
 ) دو صد وچھار نقطه است.۲۰۴) چھار صد وھفتاد وپنج حرف، و (۴۷۵(

 سورۀ (طارق):
) ۱۸۴) شصت ویک کلمه، و (۶۱) ھفده آیت، و (۱۷) رکوع، و (۱(سورۀ طارق) مکی، و دارای (

 ) ونود وھشت نقطه است.۹۸تاد وچھار حرف، و (یک صد وھش
 سورۀ (أعلی):

) دو ۲۹۹) ھفتاد ودو کلمه، و (۷۲) نوزده آیت، و (۱۹) رکوع، و (۱(سورۀ أعلی) مکی، و دارای (
 ) یک صد وسی وسه نقطه است.۱۳۳صد ونود ونه حرف، و (

 

                                                                                                                        



 ٣١٣   ریتفس :]۵۸[ کتاب

 سورۀ (غاشیه):
) نود ودو کلمه، و ۹۲آیت، و ( ) بیست وشش۲۶) رکوع، و (۱(سورۀ غاشیه) مکی، و دارای (

 ) دو صد وشانزده نقطه است.۲۱۶) سه صد وھشتاد وچھار حرف، و (۳۸۴(
 سورۀ (فجر):

) یک صد وسی ھفت کلمه، و ۱۳۷) سی آیت، و (۳۰) رکوع، و (۱(سورۀ فجر) مکی، و دارای (
 ) دو صد وپنجاه وشش نقطه است.۲۵۶) پنج صد وھشتاد وپنج حرف، و (۵۸۵(

 )سورۀ (بلد
) سه ۳۴۷) ھشتاد ودو کلمه، و (۸۲) بیست آیت، و (۲۰) رکوع، و (۱(سورۀ بلد) مکی، و دارای (
 ) یک صد وشصت وھشت نقطه است.۱۶۸صد وچھل وھفت حرف، و (

 سورۀ (لیل):
) ھفتاد ویک کلمه، و ۷۱) بیست ویک آیت، و (۲۱) رکوع، و (۱(سورۀ لیل) مکی، و دارای (

 ) یک صد وسی ھفت نقطه است.۱۳۷و ( ) سه صد وچھار ده حرف،۳۱۴(
 سورۀ (ضحی):

) یک صد ۱۶۶) چھل کلمه، و (۴۰) یازده آیت، و (۱۱) رکوع، و (۱(سورۀ ضحی) مکی، و دارای (
 وشصت وشش حرف، و (شصت وھشت) شصت وھشت نقطه است.

 سورۀ (انشراح):
) ۱۰۲ت کلمه، و () بیست وھف۲۷) ھشت آیت، و (۸) رکوع، و (۱(سورۀ انشراح) مکی، و دارای (

 ) سی وھفت نقطه است.۳۷یک صد ودو حرف، و (
 سورۀ (تین):

) یک صد ۱۱۵) سی ویک کلمه، و (۳۱) پنج آیت، و (۵) رکوع، و (۱(سورۀ تین) مکی، و دارای (
 ) چھل ونه نقطه است.۴۹وپانزده حرف، و (

نه):  سورۀ (بیِّ
نه) مکی، و دارای ( ) یک ۱۵۸) سی وھفت کلمه، و (۳۷و () ھشت آیت، ۸) رکوع، و (۱(سورۀ بیِّ
 ) ھشتاد وسه نقطه است.۸۳صد وپنجاه ھشت حرف، و (

 سورۀ (عادیات):
) یک صد ۱۷۰) چھل کلمه، و (۴) یازده آیت، و (۱۱) رکوع، و (۱(سورۀ عادیات) مکی، و دارای (

 ) ھفتاد وھشت نقطه است.۷۸وھفتاد حرف، و (
 سورۀ (قارعه):

) یک ۱۶۰) سی وپنج کلمه، و (۳۵) یازده آیت و (۱۱) رکوع، و (۱ی ((سورۀ قارعه) مکی، و دارا
 ) ھشتاد وھشت نقطه است.۸۸صد وشصت حرف، و (

 سورۀ (تکاثر):
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) ۱۲۳) شصت وھشت کلمه، و (۶۸) ھشت آیت، و (۸) رکوع، و (۱(سورۀ تکاثر) مکی، و دارای (
 ) شصت ونه نقطه است.۶۹یک صد وبیست وسه حرف، و (

 سورۀ (عصر):
) ھفتاد وچھار ۷۴) چھارده کلمه، و (۱۴) سه آیت، و (۳) رکوع، و (۱سورۀ عصر) مکی، و دارای ((

 ) بیست ویک نقطه است.۲۱حرف، و (
 سورۀ (ھمزه):

) یک صد ۱۳۵) سی وسه کلمه، و (۳۳) نه آیت، و (۹) رکوع، و (۱(سورۀ ھمزه) مکی، و دارای (
 ) نقطه است.۴۶وسی وپنج حرف، و (

 سورۀ (فیل):
) نود ۹۴) بیست وچھار کلمه، و (۲۴) پنج آیت، و (۵) رکوع، و (۱(سورۀ فیل) مکی، و دارای (

 ) چھل وشش نقطه است.۴۶وچھار حرف، و (
 سورۀ (قریش):

) ھفتاد ونه حرف، ۷۹) کلمه، و (۱۷) چھار آیت، و (۴) رکوع، و (۱(سورۀ قریش) مکی، و دارای (
 ) چھل ویک نقطه است.۴۱و (

 :سورۀ (ماعون)
) ۱۱۵) بیست وپنج کلمه، و (۲۵) ھفت آیت، و (۷) رکوع، و (۱(سورۀ ماعون) مکی، و دارای (

 ) پنجاه وشش نقطه است.۵۶یک صد وپانزده حرف، و (
 سورۀ (کافرون):

) ۹۹) بیست وشش کلمه، و (۲۶) شش آیت، و (۶) رکوع، و (۱(سورۀ کافرون) مکی، و دارای (
 است. ) سی وشش نقطه۳۶نود ونه حرف، و (

 سورۀ (نصر):
) ھشتاد ودو ۸۲) نوزده کلمه، و (۱۹) سه آیت، و (۳) رکوع، و (۱(سورۀ نصر) مکی، و دارای (

 ) سی وچھار نقطه است.۳۴حرف، و (
 سورۀ (مسد):

) ھشتاد ۸۱) بیست وچھار کلمه، و (۲۴) پنج آیت، و (۵) رکوع، و (۱(سورۀ مسد) مکی، و دارای (
 نقطه است.) سی وچھار ۳۴ویک حرف، و (

 سورۀ (اخالص):
) چھل ونه ۴۹) ھفده کلمه، و (۱۷) چھار آیت، و (۴) رکوع، و (۱(سورۀ اخالص) مکی، و دارای (

 ) ده نقطه است.۱۰حرف، و (
 سورۀ (ناس):

) ھشتاد ویک ۸۱) بیست کلمه، و (۲۰) شش آیت، و (۶) رکوع، و (۱(سورۀ ناس) مکی، و دارای (
 است.) بیست وپنج نقطه ۲۵حرف، و (

 

                                                                                                                        



 
 

آن -٥٩ رْ ائِل القُ  كِتابُ فَضَ

 فضائل قرآن :]٥٩کتاب [

لُ  -١ أَوَّ يُ ، وَ حْ لَ الوَ يْفَ نَزَ لَ باب: كَ ا نَزَ  مَ

 ]: وحی چگونه نازل گردید اول چییزی که نازل شد [چه بود]١باب [

يِب  َ�نْ  -١٨٠٦
َ
 ِمنَ  َما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ُهَر�َْرةَ  أ

نِْبيَاءِ 
َ
  نيَِبٌّ  األ

َّ
ْعِطيَ  إِال

ُ
،البَ  َعلَيْهِ  آَمنَ  ِمثْلهُ  َما أ ي اَكنَ  َو�ِ�ََّما رَشُ ِ

َّ
وِ�يُت  اذل

ُ
وَْحاهُ  وَْحيًا أ

َ
ُ  أ  ا�َّ

، َّ رُْجو إيِلَ
َ
نْ  فَأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
ْ�رَثَُهمْ  أ

َ
 ].٤٩٨١[رواه ابلخاری:  »الِقيَاَمةِ  يَْومَ  تَابًِعا أ

ھیچ «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۸۰۶
پیامبری نیست مگر آنکه برایش معجزۀ مناسبی که بشر به آن ایمان بیاورد داده 
شده است، و آنچه که برایم داده شده است، وحی است که خداوند به من فرستاده 
است، و امید وارم که در روز قیامت پیروان من از پیروان ھمۀ پیامبران بیشتر 

 .)١(»باشد

�َِس  نْ �َ  -١٨٠٧
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ نَّ «: َ�نْهُ  ا�َّ

َ
َ  أ   ا�َّ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  رَُسوهِلِ  ىلَعَ  تَاَ�عَ  َ�َعاىل

ْ�رَثَ  تََوفَّاهُ  َحىتَّ  َوفَاتِِه، َ�بَْل  الَويْحَ  وََسلَّمَ 
َ
، اَكنَ  َما أ َ  ُ�مَّ  الَويْحُ ِ  رَُسوُل  تُُو�ِّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 ].٤٩٨٢[رواه ابلخاری:  »َ�ْعدُ  وََسلَّمَ 

که سحر منتشر بود، خداوند برایش معجزۀ داد تا بتواند ساحران را به  ÷مثًال: در زمان موسی -١
اش از جنس  که طب بسیار پیشرفت کرده بود، معجزۀ ÷آن مغلوب سازد، و در زمان عیسی

استمراری است، یعنی: از زمان بعثت تا روز قیامت  جھمان طب بود، و چون نبوت پیامبر خدا 
برایش معجزۀ داده شد که در ھر زمان و ھر مکان مناسب بوده و تا قیام قیامت جاویدانی  است،
 باشد.
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روایت است که: خداوند متعال پیش از وفات نبی  ساز انس بن مالک -۱۸۰۷
نزول وحی را بر وی زیاد نمود، تا جایی که وحی در این وقت از ھر وقت  جکریم

 .)١(وفات یافتند جدیگری بیشتر بود، و بعد از آن پیامبر خدا 

ىلَ  -٢ رآنُ عَ لَ القُ ةِ أَ باب: أُنْزِ بْعَ فٍ حْ سَ  رُ

 ]: قرآن بر هفت حرف نازل شده است۲باب [

اِب  ْ�نَ  ُ�َمرَ َ�ْن  -١٨٠٨  ِحَزاٍم، بِْن  َحِكيمِ  ْ�نَ  ِهَشامَ  َسِمْعُت : قاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  اخلَطَّ
 
ُ
ِ  رَُسولِ  َحيَاةِ  يِف  الُفْرقَانِ  ُسوَرةَ  َ�ْقَرأ إَِذا ِلِقَراَءتِِه، فَاْستََمْعُت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 ُهوَ  فَ
 
ُ
ِ  رَُسوُل  ُ�ْقِرئْنِيَها لَمْ  َكِثَ�ٍة، ُحُروٍف  ىلَعَ  َ�ْقَرأ َساِوُرهُ  فَِكْدُت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ
 يِف  أ

َالِة، ُْت  الصَّ   َمنْ : َ�ُقلُْت  بِرَِدائِِه، فَلَبَّبْتُهُ  َسلََّم، َحىتَّ  َ�تََصربَّ
َ
كَ أ

َ
وَرةَ  َهِذهِ  قَْرأ  َسِمْعتَُك  الَّيِت  السُّ

؟
ُ
ِ�يَها: قَاَل  َ�ْقَرأ

َ
قَْرأ

َ
ِ  رَُسوُل  أ ِ  رَُسوَل  فَإِنَّ  َكَذبَْت،: َ�ُقلُْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  َص�َّ  ا�َّ

ِ�يَها قَدْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ 
َ
قَْرأ

َ
َت، َما َ�ْ�ِ  ىلَعَ  أ

ْ
قُوُدهُ  بِهِ  فَاْ�َطلَْقُت  قََرأ

َ
  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

  َهَذا َسِمْعُت  إِ�ِّ : َ�ُقلُْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ 
ُ
 َ�َقاَل  ُ�ْقِرئْنِيَها، لَمْ  ُحُروٍف  ىلَعَ  الُفْرقَانِ  �ُِسوَرةِ  َ�ْقَرأ

ِ  رَُسوُل  رِْسلُْه،«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
  أ

ْ
  »ِهَشامُ  يَا اقَْرأ

َ
 َسِمْعتُهُ  الَّيِت  الِقَراَءةَ  َعلَيْهِ  َ�َقَرأ

،
ُ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َ�ْقَرأ نِْزلَْت  َكَذلَِك «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ
 «: قَاَل  ُ�مَّ  ،»أ

ْ
 »ُ�َمرُ  يَا اقَْرأ

ُت 
ْ
ِ�، الَّيِت  الِقَراَءةَ  َ�َقَرأ

َ
قَْرأ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  أ نِْزلَْت  َكَذلَِك «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ
 َهَذا إِنَّ  أ

نِْزَل  الُقْرآنَ 
ُ
ْحُرٍف، َسبَْعةِ  ىلَعَ  أ

َ
َ  َما فَاقَْرُءوا أ  ].٤٩٩٢[رواه ابلخاری:  »ِمنْهُ  تَيرَسَّ

روایت است که گفت: از ھشام بن حکیم شنیدم که  ساز عمر بن خطاب -۱۸۰۸
کرد، به قراءتش گوش دادم،  تالوت می جسورۀ (فرقان) را در زمان حیات پیامبر خدا 

اند،  آن حروف را برایم قراءت نکرده جخواند که پیامبر خدا  دیدم بر حروف بسیاری می
مشقت صبر کردم تا نماز چیزی نمانده بود که در بین نماز با وی در آویز شوم، ولی به 

 تمام شد.

از وی پرسید: آیا نزول وحی پیش از  /به این حدیث آن بود که زھری سو سبب تحدیث أنس -١
 سست و کم شده بود، گفت: نه خیر، بلکه بیشتر ھم شده بود. جوفات پیامبر خدا 
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از گریبانش گرفته و گفتم: این سورۀ را چه کسی برای تو به این شکل خوانده 
 است؟

 اند. برایم خوانده جگفت: پیامبر خدا 
 اند. برایم به شکل دیگری خوانده جگویی، زیرا پیامبر خدا  گفتم: دروغ می

بردم و گفتم: این شخص سورۀ  جا او را گرفتم و به جلو انداختم، و نزد پیامبر خد
 اید. خواند که شما برای من نخوانده (فرقان) را به حروفی می

و او به ھمان » او را رھا کن، [و گفتند]: یا ھشام بخوان«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 قراءتی که من از وی شنیده بودم بر ایشان قراءت کرد.

 ».است به ھمین شکل نازل شده«فرمودند:  جپیامبر خدا 
برایم  جمن به ھمان قراءتی که پیامبر خدا » یا عمر تو بخوان«بعد از آن فرمودند: 

 خوانده بودند قراءت نمودم.
به ھمین شکل نازل شده است، این قرآن بر ھفت حرف نازل شده است، «فرمودند: 

 .)١(»تر باشد به ھمان حرف بخوانید به ھر حرفی که برای شما آسان

 ائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مس -١
ثابت است که در اول امر، نسبت به اینکه مردم دارای لھجات و لغات مختلفی بودند،  -۱ 

شان اجازه داده شد که ھر کس قرآن را به ھمان لھجه و لغت خود بخواند، مثًال بعضی  برای

ِينَ  ِصَ�َٰط ﴿ ِينَ  ِسَ�َٰط ﴿گفتند: و بعضی  می ﴾ٱ�َّ گفتند، و بعضی (بسطة)  طة) می، بعضی (بص﴾ٱ�َّ
و ھکذا، ولی بنا به قول اکثر علماء، از آن جمله سفیان بن عیینه، ابن وھب، طبری، و طحاوی و 

شان این است که در  ھا تالوت گردد، و دلیل امثالھم، آن وجوه فعًال متروک است و نباید به آن
تکرار نمود، و در این دوبار  ج قرآن مجید را دوبار با پیامبر خدا ÷سال اخیر وحی، جبرئیل

تکرار، فقط بر یک وجه اختصار نمود، و وجوه دیگر منسوخ گردید، و این ھمان وجھی است که از 
زمان نبوت تا به امروز نسل بعد از نسل برای مردم رسیده است، پس قراءت به وجوه دیگر جواز 

 ندارد، مگر آنکه از طریق تواتر به اثبات رسیده باشد.

اشاره بر این دارد (فاقرؤوا ما تيرس منه)  که جگوید: این گفته پیامبر خدا  می /مام عینیا -۲ 
گوید: مراد به  که: تعدد در قراءت جھت آسانی برای قاری است، و این مؤید نظری است که می

(أحرف) ادای معنی به لفظ مرادف آن است، ولو آنکه به یک لغت باشد، زیرا لغت ھشام و 
ھا اختالف داشت، و این نظر ابن عبدالبر  به لسان قریش بود، و با آن ھم قراءت آن بعمر

 است، و از اکثر اھل علم نقل کرده است که مراد از (أحرف سبعه) ھمین چیز است.
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انَ  -٣ ىلَ النَّبِيِّ باب: كَ آنَ عَ رْ ضُ الْقُ رِ عْ يلُ يَ ِ ربْ  ج جِ

 کرد عرضه می ج]: جبرئیل قرآن را برای پیامبر خدا ۳باب [

رَسَّ  -١٨٠٩
َ
َّ انلَّيِبُّ  َ�ْن فاِطَمَة ريَِضَ اُهللا َ�نَْها، قَالَْت: أ  إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  إيِلَ

�َل  ًة، َسنَةٍ  لُكَّ  آنَ الُقرْ  ُ�َعارُِضِ�  اَكنَ  ِجرْبِ ، الَعامَ  اَعرََضِ�  َو�ِنَّهُ  َمرَّ ِ�ْ�َ َراهُ  َوالَ  َمرَّ
ُ
  أ

َّ
 َحرَضَ  إِال

َجِ� 
َ
 ].٣٦٢٣[رواه ابلخاری: أ

آھسته برایم گفتند که:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز فاطمه -۱۸۰۹
کرد، ولی امسال دوبار عرضه کرد، و  جبرئیل ھر سال قرآن را برایم یک بار عرضه می«

 ».کنم جز اینکه اجلم رسیده است، سبب دیگری داشته باشد فکر نمی

ِ «: قَاَل  َعِن ابِْن َمْسُعوٍد ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  -١٨١٠ َخْذُت  لََقدْ  َوا�َّ
َ
ِ  رَُسولِ  يِف  ِمنْ  أ  َص�َّ  ا�َّ

 ].٥٠٠٠ُسوَرًة [رواه ابلخاری: وََسبِْع�َ  بِْضًعا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ 
روایت است که گفت: به خدا سوگند است که ھفتاد  ساز ابن مسعود -۱۸۱۰

 .)١(گرفتم جوچند سورۀ قرآن را از دھان خود پیامبر خدا 

نَُّه اكَن  -۱٨١١
َ
ْمَص وَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، �   حِبِ

َ
 َهَكَذا َما: رَُجٌل  َ�َقاَل  يُوُسَف، ُسوَرةَ  َ�َقَرأ

نِْزلَْت،
ُ
ُت  قَاَل  أ

ْ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  قََرأ ْحَسنَْت «: َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 ِر�حَ  ِمنْهُ  َووََجدَ  »أ

َْمعُ : َ�َقاَل  اخلَْمِر،
َ

جت
َ
نْ  أ

َ
َب  أ ِ  بِِ�تَاِب  تَُ�ذِّ َ�هُ  اخلَْمرَ  َو�رَْشََب  ا�َّ [رواه ابلخاری: احلَدَّ  فَرَضَ

٥٠٠١.[ 
شھری از شھرھای روایت است که وی به (ِحمص) [که  سو از ابن مسعود -۱۸۱۱

 شام است]، بود، سورۀ یوسف را تالوت کرد.
 شخصی برایش گفت: به این شکل نازل نشده است.

وت نمودم و ایشان برایم تال جگفت: به ھمین شکل نزد پیامبر خدا  سابن مسعود

نْتَ «گفتند:  سَ  .»أَحْ

در حدیث، کلمۀ (بضع) آمده است، و این لفظ کنایه از عددی است که بین سه تا نه باشد، پس  -١
و بقیۀ قرآن  جوسه الی ھفتاد ونه سورۀ را مشافھتا از خود پیامبر خدا  بین ھفتاد سابن مسعود
 شنیده است. شرا از صحابه
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] از آن شخص بوی شراب احساس کرد، [برایش] گفت: ھم شراب سو [ابن مسعود
کنی؟ وحد شراب خواری را بر وی جاری  خوری و ھم قرآن خدا را تکذیب می می

 .)١(ساخت

٤-  : لِ ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿باب: فَضْ َحدٌ  ٱ�َّ
َ
 ﴾أ

ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿]: فضیلت ۴باب [ َحدٌ  ٱ�َّ
َ
 ﴾أ

يِب  َ�نْ  -١٨١٢
َ
، َسِعيدٍ  أ نَّ  اخلُْدِريِّ

َ
  رَُجًال  َسِمعَ  رَُجًال  أ

ُ
ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿: َ�ْقَرأ َحدٌ  ٱ�َّ

َ
 يُرَدُِّدَها، ﴾أ

ا ْصبَحَ  فَلَمَّ
َ
  َجاءَ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إىِل ُ، َذلَِك  فََذَكرَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
نَّ  هل

َ
َُّها، الرَُّجَل  َوَ�أ  َ�تََقال

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ِي«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َّ

َْعِدُل  إِ�ََّها �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس  َواذل [رواه  »الُقْرآنِ  ثُلَُث  تلَ
 ].٥٠١٣ابلخاری: 
روایت است که: شخصی از دیگری شنید که وی  ساز ابوسعید خدری -١٨١٢

ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  ٱ�َّ
َ
 کرد. ور مکرر تالوت میرا به ط ﴾أ

در نظرش کم  آمد و در حالی که این سورۀ جچون صبح شد نزد پیامبر خدا 
 شان گفت. نمود، موضوع را برای اھمیت می

، که جانم در دست او است، این سورۀ سوگند به ذاتی«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)٢(»معادل سوم حصۀ قرآن است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اجرای حد شراب خواری به مجرد بوی دادن دھان از شراب، قول بعضی از علماء، و از آن جمله  

است که تا شھود و یا اعترافی وجود نداشته باشد،  است، و مذھب جمھور علماء آن سابن مسعود
نباید حد شراب خواری بر کسی جاری گردد، ولو آنکه دھانش بوی شراب بدھد، و از ھمین سبب 

 بر وی انتقاد نمود. ساز این کار ابن مسعود سبود که علی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
، احکام، اخبار و توحید، و چون این سورۀ مشتمل بر خلوص قرآن کریم مشتمل بر سه چیز است 

گوید: این سورۀ  می /توحید است، از این سبب مشتمل بر ثلث قرآن است، و ابوعباس قرطبی
ھای قرآن ذکر نگردیده  ھای پروردگار است که در ھیچ سورۀ دیگری از سوره دارای دو نام از نام

گویند: مراد از اینکه معادل  و (صمد)، و بعضی از علماء می اند از: (أحد) است، و آن دو نام عبارت
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يِب  َ�نْ  -١٨١٣
َ
ُ  ريَِضَ  اخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ْصَحابِهِ 
َ
َ�ْعِجزُ «: ِأل

َ
َحُدُ�مْ  أ

َ
نْ  أ

َ
  أ

َ
ْلٍَة؟ يِف  الُقْرآنِ  ثُلَُث  َ�ْقَرأ

َ
نَا: َوقَالُوا َعلَيِْهمْ  َذلَِك  فََشقَّ  »يل ُّ�

َ
� 

؟ رَُسوَل  يَا َذلَِك  يُِطيُق  ِ ُ «: َ�َقاَل  ا�َّ َمدُ  الَواِحدُ  ا�َّ  ].٥٠١٥[رواه ابلخاری:  »الُقْرآنِ  ثُلُُث  الصَّ
برای اصحاب  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابوسعید خدری -۱۸۱۳

 خود فرمودند:
 ؟»آیا کسی از شما از اینکه سوم حصۀ قرآن را در یک شب بخواند عاجز است«

و گفتند: یا رسول الله! چه کسی از ما چنین  ھا مشکل تمام شد این چیز بر آن
 طاقتی دارد؟

دُ  اهللاَُّ«(فرمودند:  احِ دُ  الوَ مَ  .)١(») سوم حصۀ قرآن استالصَّ

ذَاتِ  -٥ وِّ لِ املُعَ  باب: فَضْ

 ]: فضیلت معوذات۵باب [

نَّ «: ريَِضَ اُهللا َ�نَْها اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٨١٤
َ
َوى إَِذا اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ
  أ

َ
 إىِل

ْلَةٍ  لُكَّ  فَِراِشهِ 
َ

يِْه، مَجَعَ  يل   ِ�يِهَما َ�َفَث  ُ�مَّ  َكفَّ
َ
ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿: ِ�يِهَما َ�َقَرأ َحدٌ  ٱ�َّ

َ
ُ  ُهوَ  قُْل ﴾أ َحدٌ  ا�َّ

َ
 أ

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
ُعوذُ  َوقُْل  ﴾ٱۡلَفلَقِ  بَِرّبِ  أ

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿ الَفلَِق  بَِربِّ  أ

َ
ُعوذُ  َوقُْل  ﴾ٱ�َّاِس  بَِرّبِ  أ

َ
 بَِربِّ  أ

  َجَسِدهِ، ِمنْ  اْستََطاعَ  َما بِِهَما َ�ْمَسحُ  ُ�مَّ  انلَّاِس،
ُ
ِسهِ  ىلَعَ  بِِهَما َ�بَْدأ

ْ
ْ�بََل  َوَما َووَْجِههِ  َرأ

َ
 ِمنْ  أ

اٍت  ثََالَث  َذلَِك  َ�ْفَعُل  َجَسِدهِ   ].٥٠١٧[رواه ابلخاری:  »َمرَّ
ھر شب که در بستر خواب  جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۸۱۴

ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿ھا سورۀ  ھای خود را با ھم جمع کرده و در آن رفتند، کف دست خود می  ٱ�َّ
َحدٌ 

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿و  ،﴾أ

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿و  ،﴾ٱۡلَفلَقِ  بَِرّبِ  أ

َ
خواندند، و  را می ﴾ٱ�َّاِس  بَِرّبِ  أ

کند،  ثواب تالوت سوم حصۀ قرآن است، به این معنی که اگر کسی این سوره را سه بار تالوت می
 تر است. به مانند آن است که تمام قرآن را تالوت نموده است، و البته مشبه به از مشبه کامل

احِ  اهللاَُّ«(مراد از:  -١ ) دُ الوَ دُ مَ ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿سورۀ  ،»الصَّ َحدٌ  ٱ�َّ
َ
است، و از این سورۀ از این جھت به  ﴾أ

دُ  (اهللاَُّ احِ ) الوَ دُ مَ تعبیر شده است، که این سورۀ مشتمل بر (الوھیت، و وحدانیت، و صمدیت)  الصَّ
 است.
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مالیدند، و به  شان ممکن بود، بر بدن خود می یھای خود را تا جایی که برا دست
کردند، و این عمل را سه  کشیدن دست، از سر و رو و پیش روی بدن خود، شروع می

 .)١(کردند بار تکرار می

آنِ  -٦ رْ ةِ الْقُ اءَ نْدَ قِرَ ةِ عِ املَالَئِكَ كِينَةِ وَ ولِ السَّ  باب: نُزُ

 قراءت قرآن]: نزول مالئکه و آرامش خاطر در وقت ۶باب [

َسيْدِ  َ�نْ  -١٨١٥
ُ
  ُهوَ  بَيْنََما: قَاَل  ،ُحَضْ�ٍ ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  بِْن  أ

ُ
 ابَلَقَرةِ، ُسوَرةَ  اللَّيِْل  ِمنَ  َ�ْقَرأ

  فََسَكتَْت، فََسَكَت  الَفَرُس  َجالَِت  إِذْ  ِعنَْدُه، َمْر�ُوَطةٌ  َوفََرُسهُ 
َ
 فََسَكَت  الَفَرُس، فََجالَِت  َ�َقَرأ

  ُ�مَّ  الَفَرُس، وََسَكتَِت 
َ
ْشَفَق  ِمنَْها، قَِر�بًا َ�َْ�  اْ�نُهُ  َوَ�نَ  فَانرَْصََف، الَفَرُس  فََجالَِت  قََرأ

َ
نْ  فَأ

َ
 أ

ا تُِصيبَهُ  َسهُ  َرَ�عَ  اْجرَتَّهُ  فَلَمَّ
ْ
  َرأ

َ
َماِء، إِىل ا يََراَها، َما َحىتَّ  السَّ ْصبَحَ  فَلَمَّ

َ
َث  أ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َحدَّ

 : َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
ْ
، اْ�نَ  يَا اقَْرأ   ُحَضْ�ٍ

ْ
، اْ�نَ  يَا اقَْرأ ْشَفْقُت : قَاَل  ُحَضْ�ٍ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا فَأ نْ  ا�َّ

َ
 أ

 
َ
يِس  فََرَ�ْعُت  قَِر�بًا، ِمنَْها َوَ�نَ  َ�َْ�، َ�َطأ

ْ
فُْت  َرأ ِْه، فَانرَْصَ

َ
يِس  فََرَ�ْعُت  إيِل

ْ
  َرأ

َ
َماِء، إِىل إَِذا السَّ

 فَ
لَّةِ  ِمثُْل  ْمثَاُل  ِ�يَها الظُّ

َ
َراَها، الَ  َحىتَّ  فََخرََجْت  الَمَصا�ِيِح، أ

َ
 َال،: قَاَل  ،»َذاَك؟ َما َوتَْدِري«: قَاَل  أ

َت  َولَوْ  لَِصْوتَِك، َدنَْت  الَمَالئَِ�ةُ  تِلَْك «: قَاَل 
ْ
ْصبََحْت  قََرأ

َ َ
َْها، انلَّاُس  َ�نُْظرُ  أل

َ
 َ�تََوارَى الَ  إيِل

 ].٥٠١٨[رواه ابلخاری:  »ِمنُْهمْ 
ھا ھنگامی که سورۀ  در یکی از شب سروایت است که أسید بن حَضیر -۱۸۱۵

کرد واسپش در نزدش بسته بود، دید که اسپش به ھیجان آمده و  بقره را تالوت می
شروع به سرکشی کرد، چون ساکت شد، اسپش ھم آرام گرفت، دوباره شروع به تالوت 

آمد و شروع به سرکشی کرد، باز ساکت شد، اسپ ھم آرام نمود، باز اسپش به ھیجان 
گرفت، باز به تالوت شروع کرد، اسپ دوباره به ھیجان آمد، و ھمان بود که از تالوت 

 قرآن منصرف گشت.

شدند، معوذات را برخود  در ھنگامی که مریض می جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -١
شان شدت یافت، من معوذات را بر ایشان خواندم، و جھت برکت،  خواندند، و ھنگامی که مرض می

 شان کشیدم. دست خودشان را بر جسم

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٣٢٢

و پسرش (یحی) در نزدیک اسپ بود، ترسید که مبادا اسپ او را لگدمال نماید، از 
ه چشمش به اسپ نیفتد رویش را به این جھت رفت و پسرش را برداشت، و برای آنک

 طرف آسمان بلند نمود.
فرمودند:  جحکایت کرد، پیامبر خدا  جچون صبح شد ماجرا را برای پیامبر خدا 

 ».ای ابن ُحَضیر! بخوان، ای ابن ُحَضیر بخوان«
ابن ُحَضیر گفت: یا رسول الله! ترسیدم که مبادا اسپ فرزندم (یحی) را که نزدیک 

ال کند، و ھنگامی که نزد فرزندم رفتم سرم را به طرف آسمان بلند اسپ بود، لگدم
ھایی باشد، در آسمان دیده  کردم، در این وقت دیدم که مانند ابری که در آن چراغ

 ھا را نبینم. شود، و از آنجا برآمدم تا آن می
 ؟»ھا چه بود دانی که آن می«فرمودند: 
 گفتم: نه.
ه جھت شنیدن آواز تو نزدیک شده بودند، و اگر به ھا مالئکه بودند ک آن«فرمودند: 

ھا پنھان  کردند، و آن ھا را مشاھده می آمدند و آن دادی، مردم می تالوت خود ادامه می
 .)١(»شدند نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
مالئکه برای مؤمنین جھت رحمت به ) دیدن مالئکه برای بنی آدم امکان پذیر است، و دیدن ۱ 

ھا است، و دیدن مالئکه برای مسلمان وقتی میسر است که با  ھا، و برای کفار جھت عذاب آن آن
صالح و تقوی باشد، و به صوت خاصی و اخالص خاصی قرآن بخواند، و آنچه که برای اسید بن 

ورۀ خاص، و به صفت اند از: قراءت خاص، از س حاصل شد، سه سبب داشت که عبارت سحضیر
خاص، و البته این طور نیست که برای ھر قاری قرآنی در وقت قرآن خواندنش مالئکه حاضر 

چه مانعی ھم  شوند، و حتی اگر حاضر شوند، بتواند مالئکه و یا آثار و عالئم مالئکه را ببیند، چنان
 ھا وجود ندارد. ھا، و یا از دیدن آثار آن از دیدن آن

این است که: در وقت قرآن  ﴾َمۡشُهوٗدا َ�نَ  ٱۡلَفۡجرِ  قُۡرَءانَ  إِنَّ ﴿سیر این آیه کریمه که: ) یکی از تفا۲ 
شوند، و البته با شرائط خاص آن، وگر چه این طور نیست که  ھا حاضر می خواندن در فجر فرشته

ھا حاضر شوند، و یا  برای ھر کسی که در این وقت در نماز و یا در غیر نماز قرآن بخواند، فرشته
ھا را دیده بود  آثار و عالئم فرشته سھا را ببیند، و حتی اسید بن حضیر اگر حاضر شوند، بتواند آن

ھا را، و کسان دیگری بوده و ھستند که در وقت قرآن خواندن فجر، آثار فرشتگان را  نه خود آن
 اند، و الله تعالی أعلم. در نزد خود احساس کرده

 

                                                 



 ٣٢٣   فضائل قرآن :]۵۹[ کتاب

آنِ  -٧ رْ بِ الْقُ احِ تِبَاطِ صَ  باب: اغْ

 غبطه خوردن به قاری قرآن :]۷باب [

يِب  َ�نْ  -١٨١٦
َ
نَّ : َ�نْهريَِضَ اُهللا  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  الَ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

  َحَسدَ 
َّ

ُ  َعلََّمهُ  رَُجٌل : اثْنَتَْ�ِ  يِف  إِال  فََسِمَعهُ  انلََّهاِر، َوآنَاءَ  اللَّيِْل، آنَاءَ  َ�تْلُوهُ  َ�ُهوَ  الُقْرآَن، ا�َّ
ُ، َجارٌ 

َ
ْتَِ� : َ�َقاَل  هل

َ
وِ�يُت  يل

ُ
وِ�َ  امَ  ِمثَْل  أ

ُ
ُ  آتَاهُ  َورَُجٌل  َ�ْعَمُل، َما ِمثَْل  َ�َعِملُْت  فَُالٌن، أ   ا�َّ

ً
 َماال

، يِف  ُ�ْهِلُكهُ  َ�ُهوَ  ْتَِ� : رَُجٌل  َ�َقاَل  احلَقِّ
َ

وِ�يُت  يل
ُ
وِ�َ  َما ِمثَْل  أ

ُ
 »َ�ْعَمُل  َما ِمثَْل  َ�َعِملُْت  فَُالٌن، أ

 ].٥٠٢٦[رواه ابلخاری: 
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۸۱۶

حسد جز در دو مورد در جای دیگری روا نیست، یکی به کسی که خداوند قرآن را «
اش آواز  برای وی آموخته است، و او شب و روز به خواندن آن مشغول است، و ھمسایه

 کاش برای من ھم به مانند چیزی که برای او داده شده گوید: ای او را شنیده و می
 ».کردم شد، تا مانند او ھمیشه تالوت می است، داده می

و کسی که خدا برایش مال و دارائی داده و او آن مال را در راه حق مصرف «
کاش من ھم مثل او مال و دارائی  گوید: ای کند، شخصی [او را دیده] و می می
 .)١(»کردم داشتم تا مانند او در راه حق مصرف می می

هُ باب:  -٨ مَ لَّ عَ رآنَ وَ مَ الْقُ لَّ نْ تَعَ مْ مَ كُ ُ ريْ  خَ

 آموزد ]: بهترین شما کسی است که قرآن را آموخته و به دیگران می۸باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�ثَْمانَ  َ�نْ  -١٨١٧  َمنْ  َخْ�ُُ�مْ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ
 ].٥٠٢٧[رواه ابلخاری:  »وََعلََّمهُ  الُقْرآنَ  َ�َعلَّمَ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ست، و غبطه حالل، و حسد حرام است، و مراد از (حسد) در این حدیث نبوی شریف (غبطه) ا 

فرق بین حسد و غبطه آن است، که حسد آرزوی زوال نعمت از دیگران، و غبطه حصول نعمت 
گوید: خدایا! ھمانگونه که برای فالنی مال و یا علم و یا صحت  باشد، یعنی: می برای خودش می

 ھا را ارزانی بدار. ارزانی داشتی، برای من نیز این نعمت

 

                                                 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٣٢٤

بھترین شما کسی «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز عثمان -۱۸۱۷
 .)١(»آموزد است که قرآن را آموخته و به دیگران می

 إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل يف رواية  –َوَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  -١٨١٨
فَْضلَُ�مْ 

َ
 ].٥٠٢٨[رواه ابلخاری:  »وََعلََّمهُ  الُقْرآنَ  َ�َعلَّمَ  َمنْ  أ

فرمودند:  جدر روایت دیگری آمده است که پیامبر خدا  سو از عثمان -۱۸۱۸
 ».آموزد را آموخته و به دیگران مییقینًا که بھترین شما کسی است که قرآن «

آنِ  -٩ رْ كارِ القُ تِذْ اهُ باب: اسْ تَعَ  هِ دِ وَ

 ]: حفظ کردن قرآن و تکرار نمودن آن۹باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -١٨١٩ نَّ : َ�نُْهَما ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  إِ�ََّما«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

لَِة، اِإلبِِل  َصاِحِب  َكَمثَِل  الُقْرآِن، َصاِحِب  َمثَُل  ْمَسَكَها، لَيَْهاعَ  اَعَهدَ  إِنْ  الُمَعقَّ
َ
ْطلََقَها َو�ِنْ  أ

َ
 أ

 ].٥٠٣١[رواه ابلخاری:  »َذَهبَْت 
 روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۸۱۹

قاری قرآن مانند صاحب شتر بسته شده است، اگر ھمان طور او را نگھدارد، «
اگر قرآن را تکرار کند، به  ، [یعنی:»رود ماند، و اگر او را رھا کند، از نزدش می نزدش می
 رود]. ماند، و اگر نخواند، از یادش می یادش می

ِ بِن َمْسُعوٍد ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، َ�بْدِ  َ�نْ  -١٨٢٠ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  ا�َّ
َحِدِهمْ  َما بِئَْس «

َ
نْ  ِأل

َ
َ  بَْل  ،َوَ�يَْت  َكيَْت  آيَةَ  �َِسيُت  َ�ُقوَل  أ َشدُّ  فَإِنَّهُ  الُقْرآَن، َواْستَْذِكُروا �يُسِّ

َ
 أ

يًا  ].٥٠٣٢[رواه ابلخاری:  »انلََّعمِ  ِمنَ  الرَِّجالِ  ُصُدورِ  ِمنْ  َ�َفصِّ
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عبدالله بن مسعود -۱۸۲۰

ام، بلکه در واقع  کردهگوید: فالن و فالن آیت را فراموش  بد است کسی که می«
فراموش ساخته شده است، [زیرا به سبب نخواندن از یادش رفته است]، قرآن را به 

این حدیث داللت بر این دارد که آموختن قرآن و تعلیم آن برای دیگران از افضل اعمال است،  -١
پرسید: تعلیم دادن قرآن بیشتر ثواب دارد یا جھاد کردن؟ گفت: تعلیم قرآن، و  /کسی از ثوری

 به ھمین حدیث استدالل جست.
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خاطر بسپارید، زیرا قرآن در فراموش شدن از سینۀ انسان، نسبت به گریختن حیوان از 
 .)١(»تر است نزد [صاحبش] سریع

يِب  َ�نْ  -١٨٢١
َ
 َ�َعاَهُدوا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ُموىَس ريَِضَ اُهللا َ�نْه، أ

ي الُقْرآَن، ِ
َّ

َشدُّ  لَُهوَ  �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس  فََواذل
َ
يًا أ  ].٥٠٣٣[رواه ابلخاری:  »ُ�ُقِلَها يِف  اِإلبِِل  ِمنَ  َ�َفصِّ

قرآن را تکرار «روایت است که فرموند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوموسی -۱۸۲۱
کنید، سوگند به ذاتی که جانم در دست او است که قرآن از شتری که زانویش بسته 

 .)٢(»تر است است، گریزان

ةِ  -١٠ اءَ رَ دِّ الْقِ  باب: مَ

 ]: مد کشیدن در قراءت۱۰باب [

نَُّه ُسئَِل:  -١٨٢٢
َ
�َِس بِْن َمالٍك ريَِضَ اُهللا َ�نُْه �

َ
 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  قَِراَءةُ  اَكنَْت  َكيَْف َ�ْن أ

ا اَكنَْت «: َ�َقاَل  وََسلََّم؟ َعلَيْهِ    ُ�مَّ  ،»َمدًّ
َ
ِ  �﴿: قََرأ ، بِِبْسمِ  َ�ُمدُّ ﴾ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ� ٱ�َّ ِ  َوَ�ُمدُّ  ا�َّ

 ].٥٠٤٦بِالرَِّحيِم [رواه ابلخاری:  َوَ�ُمدُّ  بِالرَّمْحَِن،
روایت است که از وی پرسیده شد که: قراءت پیامبر  سانس بن مالکاز  -۱۸۲۲

ِ  �(] ھمراه با مد کشیدن بود، و جچگونه بود؟ گفت: قراءت [پیامبر خدا  جخدا   ٱ�َّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
قرآن دو چیز است، اول آنکه: قرآن کالم بشر نیست، بلکه کالم خالق بشر  سبب فراموشی سریع 

کند، به ھمان اسلوب عادت  است، و اسلوب و طریق خاص خود را دارد، و کسی که آن را تکرار می
نماید، چون از کالم  تواند آن را به خاطر بسپرد، و کسی که از تکرارش خود داری می کند و می می

ھای  رود، دوم آنکه حفظ قرآن مجید نعمتی از نعمت بزودی از یادش می مالوف بشر نیست،
کند، گویا از این نعمت روگردان شده است، و  خداوند متعال است، و کسی که آن را تکرار نمی

باشد، و از اینجا است که خداوند کالم خود را  چنین شخصی الیق برای چنین نعمت عظیمی نمی
 سازد. اش خارج می از سینه

رود،  گریزد و به این طرف و آن طرف می یعنی: ھمان طور که شتر زانو بسته اگر باز شود، می -٢
قرآنی را که شخص حفظ کرده است، نیز ھمین طور است که اگر به حال خودش رھا شود، و 

 شود. تکرار نشود، از سینه برآمده و فراموش می
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ِ  �(نمودند که در  را طوری قراءت می )ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ� و در  )ٱلرَّ�(و در  )ٱ�َّ

 .)١(کشیدند می مّد  )ٱلرَِّحيمِ (

ةِ  -١١ اءَ رَ تِ بِالْقِ وْ نِ الصَّ سْ  باب: حُ

 ]: خوش آوازی در قراءت۱۱باب [

يِب  َ�نْ  -١٨٢٣
َ
ُ  ريَِضَ  ُموىَس  أ ُ  قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

َ
بَا يَا«: هل

َ
 أ

وِ�يَت  لََقدْ  ُموىَس 
ُ
 ].٥٠٤٨[رواه ابلخاری:  »َداوُدَ  آلِ  َمَزاِم�ِ  ِمنْ  ِمْزَماًرا أ

ای ابوموسی! «روایت است که برایش گفتند:  جاز ابوموسی از پیامبر خدا  -۱۸۲۳
 .)٢(»برایت مزماری از مزامیر داود داده شده است

آن -١٢ رْ أُ الْقُ رَ قْ مْ يُ  باب: يفِ كَ

 ]: در چه قدر وقت قرآن خوانده شود؟۱۲باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -١٨٢٤ نَْ�َحِ� : قَاَل  َ�ْمٍرو ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما، بِْن  ا�َّ
َ
يِب  أ

َ
ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  أ

ةً 
َ
لَُها َكنَّتَُه، َ�تََعاَهدُ  فَاَكنَ  َحَسٍب، َذاَت  اْمَرأ

َ
 لَمْ  رَُجٍل  ِمنْ  الرَُّجُل  نِْعمَ : َ�تَُقوُل  َ�ْعِلَها، َ�نْ  فَيَْسأ

 
ْ
َا َ�َطأ

َ
َا ُ�َفتِّْش  َولَمْ  فَِراًشا، نل

َ
تَيْنَاُه، ُمنْذُ  َكنًَفا نل

َ
ا أ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  َذَكرَ  َعلَيْهِ  َذلَِك  َطاَل  فَلَمَّ

: قَاَل  يَْوٍم، لُكَّ : قَاَل  »تَُصوُم؟ َكيَْف «: َ�َقاَل  َ�ْعُد، فَلَِقيتُهُ  ،»بِهِ  الَقِ� «: َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
ِْتُم؟ َوَ�يَْف «

َ
ْلٍَة، لُكَّ : قَاَل  ،»خت

َ
: قَاَل  ،»َشْهرٍ  لُكِّ  يِف  الُقْرآنَ  َواقَْر�ِ  ثََالثًَة، َشْهرٍ  لُكِّ  يِف  ُصمْ «: قَاَل  يل

ِطيُق : قُلُْت 
ُ
ْ�رَثَ  أ

َ
يَّامٍ  ثََالثَةَ  ُصمْ «: قَاَل  َذلَِك، ِمنْ  أ

َ
ِطيُق : قُلُْت  ،»اجلُُمَعةِ  يِف  �

ُ
ْ�رَثَ  أ

َ
 َذلَِك، ِمنْ  أ

گردد، نه مد  ف بدون آن اداء نمیمراد از (مد کشیدن) در این کلمات مدی است که حر -١

ِ  �﴿اصطالحی در نزد اھل قراءت، زیرا در  ھمزه که در نزد علمای علم  ﴾ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ� ٱ�َّ
این است که نبی کریم  سقراءت موجب مد کشیدن شود، وجود ندارد، پس مراد انس بن مالک

 کردند. یحروف و کلمات را به شکل طبیعی و کامل آن اداء م ج
 ÷روایت است که آواز داود بخوش آواز ھستی، از ابن عباس ÷یعنی: بمانند داود -٢

چنان خوش و مؤثر بود، که بسیاری از کسانی که در مجلس زبور خواندنش حضور داشتند، از  آن
 شدند. ھوش می خود رفته و بی
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فِْطرْ «: قَاَل 
َ
ِطيُق : قُلُْت : قَاَل  »يَْوًما وَُصمْ  يَْوَمْ�ِ  أ

ُ
ْ�رَثَ  أ

َ
فَْضَل  ُصمْ «: قَاَل  َذلَِك، ِمنْ  أ

َ
ْومِ  أ  الصَّ

  يَْوٍم، َو�ِْ�َطارَ  يَْومٍ  ِصيَامَ  َداوُدَ  َصْومَ 
ْ
َالٍ  َسبْعِ  لُكِّ  يِف  َواقَْرأ

َ
ةً  يل  رَُسولِ  رُْخَصةَ  قَِبلُْت  فَلَيْتَِ�  »َمرَّ

 ِ �ِّ  َوَذاكَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
  فَاَكنَ  وََضُعْفُت، َكرِبُْت  �

ُ
ْهِلهِ  َ�ْعِض  ىلَعَ  َ�ْقَرأ

َ
بْعَ  أ  ِمنَ  السُّ

ي بِانلََّهاِر، الُقْرآنِ  ِ
َّ

َخفَّ  يِلَُكونَ  انلََّهاِر، ِمنَ  َ�ْعرُِضهُ  َ�ْقَرُؤهُ  َواذل
َ
َرادَ  َو�َِذا بِاللَّيِْل، َعلَيْهِ  أ

َ
نْ  أ

َ
 أ

ْ�َطرَ  َ�تََقوَّى
َ
يَّاًما أ

َ
ْحىَص، �

َ
نْ  َكَراِهيَةَ  ِمثْلَُهنَّ  وََصامَ  َوأ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  فَاَرَق  َشيْئًا، َ�رْتُكَ  أ

 ].٥٠٥٢[رواه ابلخاری:  »َعلَيْهِ  وََسلَّمَ 
روایت است که گفت: پدرم زن با نسبی را برایم  باز عبدالله بن عمرو -۱۸۲۴

 پرسید. ز زن پسر خود چگونگی گذران شوھرش را میآمد و ا به نکاح داد، گاھی می
ام در بسترم  اش آمده گفت: بھترین شخصی است، از وقتی که به خانه آن زن می

نیامده و با من ھمبستر نشده است، چون این سخن بدرازا کشید و موضوع را به اطالع 
 ».رعبدالله فرزندت را نزد من بیا«رسانید، ایشان فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ؟»گیری چگونه روزه می«بعد از آن نزدشان رفتم، پرسیدند: 
 گفتم: ھمه روز.

 ؟»کنی قرآن را چگونه ختم می«گفتند: 
 گفتم: ھر شب.

 ».در ھر ماه سه روز، روزه بگیر، و قرآن را در ھر ماه یکبار ختم کن«فرمودند: 
 گفتم: از این بیشتر قدرت دارم.

 ».روزه بگیردر ھر ھفته سه روز، «فرمودند: 
 گفتم: از این بیشتر قدرت دارم.

 ».در روز بخور و یک روز روزه بگیر«فرمودند: 
 گفت: گفتم: از این بیشتر طاقت دارم.

است روزه بگیر، یک روز بخور و یک  ÷به بھترین روزه که روزۀ داود«فرمودند: 
 ».روز روزه بگیر، و در ھر ھفت روز یکبار قرآن را ختم کن

کردم، زیرا اکنون  را قبول می جکاش رخصت پیامبر خدا  گوید: ای می سعبدالله
در ھر روز ھفتم حصۀ قرآن را در نزد بعضی از افراد  سام، و عدالله پیر و ضعیف شده

کرد، تا  خواست به شب بخواند، بروز مراجعه می خواند، و آنچه را که می اش می خانواده
خواست تقویه شود، چند روز  وقتی که میتر شود، و  قرآن خواندن شب برایش آسان

 



 )پنجمفیض الباری (جلد     ٣٢٨

گرفت تا به تعداد ھمان روزھا روزه بگیرد، زیرا  گرفت، و حساب آن را می روزه نمی
داد، در آخر عمرش انجام  انجام می جخواست عبادتی را که در زمان پیامبر خدا  نمی

 .)١(ندھد 

آنِ أَوْ تَ  -١٣ رْ ةِ الْقُ اءَ رَ  بِقِ اءَ نْ رَ لَ بِهِ الخباب: إِثْمُ مَ  أَكَّ

 خواند ]: گناه کسی که قرآن را ربائی و یا در مقابل چیزی می۱۳باب [

يِب  َ�نْ  -١٨٢٥
َ
ُ  ريَِضَ  اخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  أ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِْقُرونَ  قَْومٌ  ِ�يُ�مْ  َ�ُْرجُ «: َ�ُقوُل  وََسلَّمَ 
َ

 ِصيَاِمِهْم، َمعَ  وَِصيَاَمُ�مْ  َصَالتِِهْم، َمعَ  َصَالتَُ�مْ  حت
يِن  ِمنَ  َ�ْمُرقُونَ  َحنَاِجَرُهْم، ُ�َاِوزُ  الَ  الُقْرآنَ  َوَ�ْقَرُءونَ  َ�َمِلِهْم، َمعَ  َوَ�َملَُ�مْ   َ�ْمُرُق  َكَما ادلِّ

ْهمُ  ِميَِّة، ِمنَ  السَّ  َوَ�نُْظرُ  َشيْئًا، يََرى فَالَ  الِقْدِح  يِف  َوَ�نُْظرُ  ا،َشيْئً  يََرى فَالَ  انلَّْصِل  يِف  َ�نُْظرُ  الرَّ
�ِش  يِف   ].٥٠٥٨[رواه ابلخاری:  »الُفوقِ  يِف  َوَ�تََماَرى َشيْئًا، يََرى فَالَ  الرِّ

شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز ابوسعید خدری -۱۸۲۵
 فرمودند:

ھا، و روزۀ خود  خود را در مقابل نماز آنشوند که شما نماز  مردمی در شما پیدا می«
شمارید، و  ھا نا چیز می ھا و کار نیک خود را در مقابل کار نیک آن را در مقابل روزۀ آن

ھایشان تجاوز  ھا از حنجره خوانند ولی قرآن خواندن آن ھا گرچه قرآن می این
 ».کند نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود که بھترین نوع قرآن خواندن آن است که در ھر ماه یک بار قرآن را  می از این حدیث دانسته 

ختم نماید، یعنی: در ھر روز یک پاره قرآن بخواند، و بھترین روزه آن است که در ھر ماه سه روز 
گیرد، مانند  روزه بگیرد، زیرا ثواب حسنات ده چند است، و کسی که از ھر ماه سه روز روزه می

مام ماه را روزه گرفته است، و البته اگر کسی قدرت داشته باشد، و سبب زحمت کسی است که ت
تواند بیشتر قرآن بخواند، و بیشتر روزه بگیرد، ولی چون انتخاب  برای خودش و دیگران نشود، می

شود، که از دیگر انواع بھتر باشد، و حتی وقتی که  ھمین چیز بود، فکر می جاول پیامبر خدا 
به این اندازه از روزه گرفتن و قرآن خواندن قناعت نکرد، در آخر عمر خود  بمروعبدالله بن ع

 خورد. را قبول نکرده بود، افسوس می جاز اینکه توجیه نبی کریم 
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شود، [وقتی که  ج میشوند، که تیر از ھدف خار از دین با چنان سرعتی خارج می«
بیند، و اگر به چوب تیر نگاه کند چیزی را  کند، چیزی را نمی انسان] به پیکان نگاه می

بیند، و چیزی که در باقی  کند چیزی را نمی بیند، و اگر به پرھای تیر نگاه می نمی
 .)١(»افتد، قسمت پایانی تیر است بودن آن به اشتباه می

يِب  َ�نْ  -١٨٢٦
َ
 الُمْؤِمنُ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ، اُهللا َ�نْهريَِضَ  ُموىَس  أ

ي ِ
َّ

  اذل
ُ
ِة،: بِهِ  َوَ�ْعَمُل  الُقْرآنَ  َ�ْقَرأ تْرُجَّ

ُ
ي َوالُمْؤِمنُ  َطيٌِّب، َوِر�َُها َطيٌِّب  َطْعُمَها اَكأل ِ

َّ
  الَ  اذل

ُ
 َ�ْقَرأ

ِي الُمنَافِِق  َوَمثَُل  لََها، ِر�حَ  َوالَ  َطيٌِّب  َطْعُمَها اَكتلَّْمَرةِ : بِهِ  َوَ�ْعَمُل  الُقْرآَن،
َّ

  اذل
ُ
: الُقْرآنَ  َ�ْقَرأ

ْ�َانَةِ  ، َوَطْعُمَها َطيٌِّب  ِر�َُها اَكلرَّ ي الُمنَافِِق  َوَمثَُل  ُمرٌّ ِ
َّ

  الَ  اذل
ُ
 َطْعُمَها اَكحلَنَْظلَِة،: الُقْرآنَ  َ�ْقَرأ

وْ  - ُمرٌّ 
َ
 ].٥٠٥٩[رواه ابلخاری:  »ُمرٌّ  َوِر�َُها - َخِبيٌث  أ

شخص مؤمنی «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوموسی -۱۸۲۶
اش گوارا و بویش  کند، مانند ترنج است که مزه خواند و به آن عمل می که قرآن می

 ».خوش آیند است
ا است که کند، مانند خرم خواند، ولی به آن عمل می و مؤمنی که قرآن نمی«
 ».اش گوارا است ولی بوئی ندارد مزه

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
صحیح آن  دانند، ولی ) با استناد بر این حدیث نبوی شریف، بعضی از علماء خوارج را کافر می۱ 

گوید: به اجماع  می /شود، امام خطابی شان از دین نمی است که تشددشان در دین سبب خروج
گردند، از این جھت  شان فرقۀ از مسلمانان محسوب می علماء خوارج با وجود ضاللت و گمراھی

شان مقبول است،  شان حالل، و شھادت شان روا است، ذبح دست به نکاح دادن و به نکاح گرفتن
پرسید: آیا منافق اند،  ھا از کفر گریخته پرسید: آیا خوارج کافر ھستند، گفت: آن سکسی از علی

ھا شب و روز به ذکر خدا  کنند، و این ھستند: گفت: منافقان جز گاه گاھی خدا را ذکر نمی
اند، از این  اند که به فتنه گرفتار شده ھا کیانند؟ گفت: گروھی مشغول ھستند، پرسید: پس این

 بینند. شنوند، و راه حق را نمی جھت سخن حق را نمی
شوند، که تیر از  ھا از دین با چنان سرعتی خارج می که این جمبر خدا ) و معنی این قول پیا۲ 

ھا مانند تیری ھستند که به سرعت زیاد از جسم شکار  شوند... این است که این ھدف خارج می
ماند، و حال این  گذرد، و از سرعتی که دارد، اثری از جسم آن شکار بر آن تیر باقی نمی می

ست، که به سبب سرعتی که در بیرون شدن از دین دارند، ھیچ اثری اشخاص نیز به ھمین گونه ا
 شوند. شان با مردم، دیده نمی شان، بر رفتار و گفتارشان، و در تعامل از دین، بر قلب
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کند] مانند ریحان است که  خواند، [وطبعًا به آن عمل نمی و منافقی که قرآن می«
 ».اش تلخ است بویش گوارا و مزه

اش تلخ و بویش  خواند، مانند ھندوانه ابوجھل است، که مزه و منافقی که قرآن نمی«
 .)١(»ناخوش آیند است

ِ  َ�بْدِ  بِْن  نَْدِب جُ  َ�نْ  -۱۸۲۷ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ا�َّ
إَِذا قُلُو�ُُ�ْم، اْ�تَلََفْت  َما الُقْرآنَ  اقَْرُءوا«

 ].٥٠٦٠[رواه ابلخاری:  »َ�نْهُ  َ�ُقوُموا اْختَلَْفتُمْ  فَ
قرآن «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ُجنُدب بن عبدالله -۱۸۲۷

را تا وقتی بخوانید که دل شما به آن تمایل داشته باشد، و چون خسته شدید از 
 .)٢(»خواندنش صرف نظر کنید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
خدری روایت  ) این حدیث داللت بر فضیلت کامل برای قاری قرآن دارد، در ترمذی از ابوسعید۱ 

کسی را که قرآن خواندن از «گوید:  فرمودند که: خداوند عزوجل می جاست که گفت: پیامبر خدا 
ذکر کردن من، و سوال کردن از من به خود مشغول نموده باشد، از آنچه که برای سوال کنندگان 

 ».دھم دھم، برای او چیز بھتری می می
تاثیر خاصی است، و به اساس آنچه که در این حدیث  ) برای قرآن مجید در باطن و ظاھر انسان۲ 

نبوی شریف آمده است، موقف مردم از قرآن مجید بر چھار قسم است: قسم اول کسی است که از 
کند، و  خواند و به آن عمل می برد، و آن مسلمانی است که قرآن می قرآن مجید فائدۀ کاملی را می

برد، و آن منافق کامل است، که نه قرآن  ئدۀ نمیقسم دوم کسی است که از قرآن مجید ھیچ فا
برد،  کند، قسم سوم کسی است که تنھا در باطن از قرآن فائده می خواند، و نه به آن عمل می می

خواند، و قسم چھارم  کند، ولی قرآن نمی نه در ظاھر، و آن مسلمانی است که به قرآن عمل می
د، نه در باطن، و آن منافقی است که قرآن کن کسی است که در ظاھر از قرآن استفاده می

 کند. خواند، ولی به آن عمل نمی می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
گویند مراد آن است که قرآن را تا وقتی بخوانید و در فھم معانی آن گفتگو نمائید  ) بعضی می۱ 

نی آن اختالف نظر پیدا کردید، از که با ھم اتفاق نظر داشته باشید، و وقتی که در فھم معا
خواندن و گفتگو در آن خود داری کنید، تا نشود که قرآن سبب اختالف در بین شما گردد، و 

 البته مانعی نیست که حدیث بر ھر دو معنی حمل گردد.
گوید: احیانًا صحابه بر موضوع قراءت و لغات در مورد قرآن کریم اختالف  می /) ابن جوزی۲ 

ھا را امر کردند که در وقت اختالف کردن در این مورد  آن جکردند، از این جھت پیامبر خدا  می

 

                                                 



 ٣٣١   فضائل قرآن :]۵۹[ کتاب

برخیزند و از ھم متفرق شوند، تا مبادا یکی قراءت دیگری را انکار نماید، و در نتیجه منکر چیزی 
 مجید گردد.از قرآن 

 جاند، و پیامبر خدا  ) در قرآن کریم، و در احادیث متعدد نبوی مسلمانان از اختالف منع شده۳ 
شدند، ولی این اوامر قرآنی و ارشادات نبوی اکنون  ھمیشه مانع اختالف در بین مسلمانان می

ف نداشته باشند، بینیم که با ھم اختال کامًال از نگاه عملی فراموش گردیده، و کمتر کسانی را می
ھا و رسیدن به قدرت، و  و ھزارھا مسلمان کشتگان راه اختالف در بین عدۀ بر سر جاه طلبی آن

 مال و منال است.
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	باب [42]: قوله تعالی: ﴿آنها را از روز قیامت بر حذردار﴾

	سورۀ نور(298F )
	باب [43]: قوله تعالی: ﴿کسانی که همسران خود را متهم به زنا میکنند و جز خود، شاهد دیگری ندارند...﴾
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	سورۀ فرقان(302F )
	باب [45]: قوله تعالی: ﴿کسانی که بر روی خود به سوی دوزخ کشیده میشوند﴾

	سورۀ روم(304F )
	باب [46]: قوله تعالی: ﴿الم، روم مغلوب شد﴾

	سورۀ سجده(307F )
	باب [47]: قوله تعالی: ﴿هیچ کس نمیداند که [در جنت] برایش چه چیزهایی اندوخته شده است﴾

	سورۀ احزاب(309F )
	باب [48]: قوله تعالی: ﴿نوبت هر یک از همسرانت را که خواستی به تاخیر بیانداز...﴾
	باب [49]: قوله عزَّ وجل: ﴿ای مؤمنان! به خانههای پیامبر داخل نشوید﴾
	باب [50]: قوله عزَّ وجلَّ: ﴿اگر چیزی را آشکار کرده و یا پنهان سازید...﴾
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	باب [52]: قوله عزَّ وجلَّ که: ﴿مانند کسانی نباشید که موسی را اذیت کردند، و خداوند او را مبرا ساخت﴾

	سورۀ سبا(316F )
	باب [53]: قوله تعالی: ﴿او نیست مگر بیم رسانی که شما را پیش از وقوع عذابی که شدید است، هشدار میدهد﴾

	سورۀ زُمر(317F )
	باب [54]: قوله تعالی: ﴿ای بندگان من که بر زیان خودتان اسراف کردهاید...﴾
	باب [55]: قوله تعالی: ﴿و خدا را طوری که شایستهاش بود ارزش ندادند﴾
	باب [57]: قوله تعالی: ﴿و هنگامی که در صور دمیده میشود همه کسانی که در آسمانها و زمین هستند بیهوش میشوند﴾

	سورۀ شوری(322F )
	باب [58]: قوله عزَّ وجلَّ: ﴿جز محبت خویشاوندی﴾

	سورۀ دُخان(324F )
	باب [59]: قوله عزَّ وجلَّ: ﴿پروردگارا! این عذاب را از ما دور کن ایمان میآوریم﴾

	سورۀ جاثیه(326F )
	باب [60]: قوله تعالی: ﴿و ما را جز طبیعت چیز دیگری هلاک نمیکند﴾

	سورۀ احقاف(327F )
	باب [61]: قوله تعالی: ﴿چون مشاهده نمودند که ابر به طرف سر زمین آنها در حال آمدن است...﴾

	سورۀ محمد(329F )
	باب [62]: قوله تعالی: ﴿وصلۀ رحم خود را قطع میکنید﴾

	سورۀ (ق)(333F )
	باب [63]: قوله تعالی: ﴿و میگوید: آیا زیادتر از این هم هست﴾؟

	سورۀ طور(336F )
	باب [64]: قوله تعالی که: ﴿قسم به طور و به کتاب نوشته شده﴾

	سورۀ نجم(337F )
	باب [65]: قوله تعالی: ﴿آیا لات و عزی را دیدید﴾؟

	سورۀ قمر(340F )
	باب [66]: قوله تعالی: ﴿بلکه موعد آنها روز قیامت است و روز قیامت مصیبت بارتر و تلختر است﴾

	سورۀ الرحمن(341F )
	باب [67]: قوله تعالی: ﴿غیر از این دو بوستان، دو بوستان دیگر است﴾
	باب [68]: قوله تعالی: ﴿حورهایی که در سرا پردهها مستوراند﴾
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	باب [69]: قوله تعالی: ﴿دشمن من و دشمن خود را برای خود دوست انتخاب نکنید﴾
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	باب [71]: قوله تعالی: ﴿و [پیامبر ج را] در مردم دیگری که به آنها نپیوستند نیز مبعوث ساختیم﴾

	سورۀ منافقون(349F )
	باب [72]: قوله تعالی: ﴿آنگاه که منافقان نزد تو آمده و گفتند: شهادت میدهیم که تو فرستاده خدا هستی﴾

	سورۀ تحریم(351F )
	باب [73]: قوله تعالی: ﴿ای پیامبر! چرا چیزهایی را که خدا برایت حلال کرده است حرام میگردانی﴾

	سورۀ قلم(353F )
	باب [74]: قوله تعالی: ﴿کینه توزی که بعد از آن رسوا است﴾
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	سورۀ مطففین(359F )
	باب [76]: قوله تعالی: ﴿روزی که مردم در حضور پروردگار جهانیان میایستند﴾

	سورۀ انشقاق(361F )
	باب [77]: قوله تعالی: ﴿به آسانی حساب را میگذراند﴾
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