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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست

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

 ١ ................................................................ نکاح -]۶۰[ کتاب
 ١ ................................................................... نکاح در بیترغ]: ۱[ باب
 ٢ ............................................. کردن یخص و نگرفتن زن کراھت]: ۲[ باب
 ٣ ..................................................... ِبکر دختران گرفتن نکاح به]: ٣[ باب
 ٤ .............................. ساالنکالن طرف از خوردساالن دادن نکاح به]: ٤[ باب
 ٥ .............................................................. است نید در کفاءت]: ٥[ باب
 فرزندان و ھمسران از یبعض و﴿: یتعال قوله و زن، یشوم از کردن زیپرھ]: ۶[ باب
 ١٠ .............................................................. ﴾ھستند شما دشمنان شما

 حرام یکس یرخوارگیش از و« ﴾اند داده ریش را شما که ییمادرھا و﴿]: ٧[ باب
 ١١ ..................................................... »شود یم حرام نسب از که شود یم

 قول لیبدل شود، ینم ثابت یخوارگ ریش سال دو از بعد: دیگو یم که یکس]: ۸[ باب
 ١٤ ................................................................. ﴾کامل سال دو﴿ خداوند

 ١٥ ........................................................................شغار نکاح]: ۹[ باب

 ١٦ ............................. متعه نکاح از امر، آخر در ج خدا امبریپ ینھ]: ۱۰[ باب

 ١٦ ......................... دھد یم ازدواج شنھادیپ یکین شخص با که یزن]: ۱۱[ باب

 ١٨ ............................................ نکاح از شیپ زن یسو به دنید]: ۱۲[ باب

 ١٩ .............................. ستین ینکاح ،یول بدون دیگو یم که یکس]: ۱۳[ باب

 نکاح به تشیرضا بدون را وهیب زن ای و بکر دختر یگرید ای و پدر دینبا]: ۱۴[ باب
 ٢٠ ......................................................................................... بدھد

 نکاحش نداشت، تیرضا دخترش و داد نکاح به را دخترش شخص اگر]: ۱۵[ باب
 ٢١ ................................................................................. است مردود
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 دینبا د،ینما ترک ای و کند، ازدواج آنکه تا برادرش یخواستگار بر]: ۱۶[ باب
 ٢٢ ........................................................................... کرد یخواستگار

 ٢٣ ........................................... ستین روا نکاح در که ییھاشرط]: ۱۷[ باب

 برکت یدعا و ند،ینما یم میتسل شیبرا را شخص ھمسر که ییھازن]: ۱۸[ باب
 ٢٣ ..................................................................................... کنند یم

 ٢٤ .................... د؟یبگو چه ھمسرش با شدن ھمبستر ھنگام شخص]: ۱۹[ باب

 ٢٥ .................................. باشد یُبز کی به آنکه ولو کردن یعروس]: ۲۰[ باب

 ٢٥ ............................. است کرده یعروس یُبز از ترکم به که یکس]: ۲۱[ باب

 روز ھفت که یکس و رفت،یپذ دیبا را یمھمان و یعروس به دعوت]: ۲۲[ باب
 ٢٥ .........................................................................است کرده یعروس

 ٢٦ .......................................................... ھا زن جھت سفارش]: ۲۳[ باب

 ٢٧ ...................................................... ھمسر با یرفتار خوش]: ۲۴[ ببا

 ٣٠ ................................... شوھرش ۀاجاز به زن ینفل گرفتن روزه]: ۲۵[ باب

 ٣١ .................................................................................... ]۲۶[ باب

 ٣٢ .............. باشد داشته سفر ۀاراد که یوقت در ھا زن نیب یکش قرعه]: ۲۷[ باب

 ٣٣ ......................... ردیبگ نکاح به بیث زن بر را بکر دختر که یوقت]: ۲۸[ باب

 ٣٣ دینما یفروش فخر خود) بناغ( امباغ بر ای و کند، ینمائ خود زن دینبا]: ٢٩[ باب

 ٣٤ ........................................................................... رتیغ]: ۳۰[ باب

 ٣٧ .......................................................... ھا زن غضب و رتیغ]: ۳۱[ باب

 که یزن نزد به رفتن و د،ینما خلوت یو با زن محرم بدون دینبا مرد]: ۳۲[ ببا
 ٣٧ ....................................................................... است غائب شوھرش

 ٣٨ دینما فیتوص خود شوھر یبرا را او سپس و زد،یامین گرید زن با زن،]: ۳۳[ باب

 ٣٩ ......... برگردد اش خانه به شب دینبا رود، یم یدور سفر به که یکس]: ۳۴[ باب

 ٤١ ............................................................. طالق -]۶۱[ کتاب

 ٤٢ .......................... شود یم حساب طالق ض،یح ھنگام دادن طالق]: ۱[ باب

 ٤٢ ... بدھد؟ طالق روش شیپ در دیبا ایآ دھد، یم طالق را زنش که یکس]: ۲[ باب

 ٤٣ .......................................... داند یم جائز را طالق سه که یکس]: ۳[ باب

 ٤٥ .. یکنیم حرام خود بر است ساخته حالل تو یبرا خدا که را آنچه چرا]: ۴[ باب
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 یبرا و﴿: که متعال خداوند قول نیا و است؟ چگونه ُخلع در دادن طالق]: ۵[ باب
 ٤٧ .......... ﴾..دیریبگ پس یزیچ دیاداده ھا زن به که آنچه از که ستین حالل شما

 ٤٨ ................................ رهیبر شوھر در ج خدا امبریپ کردن شفاعت]: ۶[ باب

 ٤٩ ............................................................................... لعان]: ۷[ باب

 ٥٠ .......................... ستین من از بچه نیا: که گفت هیکنا طور به اگر]: ٨[ باب

 ٥١ ............................................................ نیمتالعن دادن توبه]: ۹[ باب

 ٥٢ ........................................................ معتده زن یبرا سرمه]: ۱۰[ باب

 ٥٤ .......................... الیع و اهل بر نفقه لتیفض و نفقات، -]۶۲[ کتاب

 ٥٥ .......... خانواده ۀنفق تیفیک و اوالد، و اھل ۀکسالی قوت کردن رهیذخ]: ١[ باب

 ٥٧ ....................................................... ها یخوردن -]۶۳[ کتاب

 ٥٨ ........................ راست دست با خوردن و طعام، در گفتن الله بسم]: ۱[ باب

 ٥٩ .................................................... شد ریس تا خورد، که یکس]: ۲[ باب

 ٥٩ ...................................... دسترخوان یباال بر خوردن و نرم، نان]: ۳[ باب

 ٦٠ ................................... کند یم تیکفا نفر دو یبرا نفر کی طعام]: ۴[ باب

 ٦٠ ........................................ خورد یم طعام روده کی در مسلمان]: ۵[ باب

 ٦١ ............................................. دادن هیتک حال در خوردن طعام]: ۶[ باب

 ٦٢ ................................. گفتند ینم بد را یطعام چیھ ج خدا امبریپ]: ۷[ باب

 ٦٢ ................................................................ جو در کردن پف]: ۸[ باب

 ٦٣ ............................... خورند  یم صحابه و ج خدا امبریپ که را آنچه]: ۹[ باب

 ٦٤ ........................................................................... نهیتلب]: ۱۰[ باب

 ٦٥ ................................شده گرفته نقره به ظرف در خوردن امطع]: ۱۱[ باب

 ٦٦ ............... کند یم هیتھ یمکلف طعام خود برادران یبرا که یشخص]: ۱۲[ باب

 ٦٧ ................................................. تازه یخرما با اریخ خوردن]: ۱۳[ باب

 ٦٧ ................................................ُخشک یخرما و تازه یخرما]: ۱۴[ باب

 ٦٩ .................................................................. عجوه یخرما]: ۱۵[ باب

 ٦٩ ............................................................. انگشتان دنیسیل]: ۱۶[ باب

 ٧١ ........................................ گفت؟ دیبا چه خوردن طعام از بعد]: ۱۷[ باب
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 ٧١ ..................... ﴾دیشو پراکنده دیخورد طعام چون و﴿: یتعال قوله]: ۱۸[ باب

 ٧٣ ............................................................قهیعق -]۶۴[ کتاب

 ٧٣ ................................................................ مولود یگذار نام]: ۱[ باب

 ٧٤ .............................قهیعق وقت در طفل بدن از کثافات کردن دور]: ۲[ باب

 ٧٥ ............................................................................... َفَرع]: ۳[ باب

 ٧٧ ..................................................... شکار و ذبح -]۶۵[ کتاب

 ٧٧ ......................................... کردن شکار وقت در گفتن الله بسم]: ۱[ باب

 ٧٨ ................................................................. رکمانیت با شکار]: ۲[ باب

 ٧٩ ........................................................ فالخن و سنگ به شکار]: ۳[ باب

 ٨٠ . کند یم ینگھدار رمه، سگ ای و شکار سگ از جز به را یسگ که یکس]: ۴[ باب

 ٨٠ ...................................... شد گم روز سه ای و دو یو از شکار اگر]: ۵[ باب

 ٨١ ...................................................................... ملخ خوردن]: ۶[ باب

 ٨١ ........................................................................ ذبح و نحر]: ۷[ باب

 ٨٢ ................ دهیخواب وانیح شکار و زدن، نشانه و کردن، مثله کراھت]: ۸[ باب

 ٨٣ ...................................................................... مرغ گوشت]: ۹[ باب

 ٨٣ ...................................................... درنده واناتیح خوردن]: ۱۰[ باب

 ٨٤ ........................................................................... ُمشک]: ۱۱[ باب

 ٨٤ ...................................... صورت بر گذاشتن عالمت و یخالکوب]: ۱۲[ باب

 ٨٧ ........................................................... یقربان -]۶۶[ کتاب

 ٨٧ ............. شود یم رهیذخ که آنچه و خورده، یقربان گوشت از که نچهآ]: ۱[ باب

 ٨٩ ...................................................... ها یدنینوش -]۶۷[ کتاب

 ٩٠ ............... ندیگو یم) عتْ بِ ( را آن و شود یم ساخته عسل از که یشراب]: ۱[ باب

 ٩٢ ........................... یسنگ ظرف و یعاد یھا ظرف در ساختن ذینب]: ۲[ باب

 ٩٢ ...... کردن ینھ از بعد یظروف در را انتباذ ج خدا امبریپ دادن رخصت]: ٣[ باب

 مسکر که یوقت در ھم با را دهیرس و خام یخرما دینبا دیگو یم که یکس]: ٤[ باب
 ٩٣ ..................................... نمود مخلوط خورش کی در را خورش دو و باشد
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 ٩٤ ............... ﴾...خون و کثافت نیب از﴿ وجل عز قوله و ر،یش دنینوش]: ۵[ باب

 ٩٥ .............................................................آب با ریش دنیآشام]: ۶[ باب

 ٩٥ ............................................................... ستادهیا دنیآشام]: ۷[ باب

 ٩٦ ..................................................... ھا مشک دھان از دنینوش]: ۸[ باب

 ٩٧ ................................................. نفس سه ای و دو، به دنیآشام]: ۹[ باب

 ٩٧ ................................................................ نقره یھا ظرف]: ۱۰[ باب

 ٩٨ ........................................................... ھا قدح در دنیآشام]: ۱۱[ باب

 ١٠١ ....................................................... ها ضیمر -]۶۸[ کتاب

 ١٠١ ................................ است آمده یضیمر ۀکفار مورد در که آنچه ]:۱[ باب

 ١٠٢ .................................................................... مرض شدت]: ۲[ باب

 ١٠٣ .......................... شود یم ھوش یب باد سبب به که یکس لتیفض]: ۳[ باب

 ١٠٤ ............................................ برود نیب از اش ینائیب که یکس]: ۴[ باب

 ١٠٤ ..................................................................ضیمر ادتیع]: ۵[ باب

 و رنج و﴿: که ÷وبیا ۀگفت و.. است روا ضیمر یبرا که یتیشکا و ناله]: ٦[ باب
 ١٠٥ ............................ ﴾یمھربانان نیتر مھربان تو و آورده یرو من به یماریب

 ١٠٦ ....................................................را مرگ ضیمر کردن آرزو]: ۷[ باب

 ١٠٨ .......................................................... ضیمر ادتیع یدعا]: ۸[ باب

 ١٠٩ ............................................................. طب -]۶۹[ کتاب

 ١٠٩ است کرده آماده شیبرا را یشفائ آنکه مگر است نداده خدا را یمرض چیھ]: ۱[ باب

 ١٠٩ ......................................................... است زیچ سه در شفا]: ۲[ باب

 ١١٠ .. ﴾مردمان یبرا است یشفائ] عسل[ در﴿: یتعال قوله و عسل، به یتداو]: ۳[ باب

 ١١١ ....................................................................... دانه اهیس]: ۴[ باب

 ١١١ ................................ یائیدر ُقسط و یھند ُقسط از ینیب ۀقطر]: ۵[ باب

 ١١٢ .............................................................. مرض از حجامت]: ۶[ باب

 ١١٢ .................................. است نکرده معالجه ذاتیتعو به که یکس]: ۷[ باب

 ١١٥ .................................................................... جذام مرض]: ۸[ باب

 ١١٦ ......................................................... ستین صفر از یریتاث]: ۹[ باب
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 ١١٦ ........................................................... الجنب ذات مرض]: ۱۰[ باب

 ١١٧ .................................................. است جھنم حرارت از تب]: ۱۱[ باب

 ١١٨ ...................................... است آمده طاعون مورد در که آنچه]: ۱۲[ باب

 ١١٨ ........................................................... نظر از یخوان دعا]: ۱۳[ باب

 ١١٩ ......................................... عقرب و مار دنیگز از یخوان دعا]: ۱۴[ باب

 ١٢٠ .................................................. ج خدا امبریپ یخوان دعا]: ۱۵[ باب

 ١٢٠ ..................................................................... کین فال]: ۱۶[ باب

 ١٢١ ........................................................................ کھانت]: ۱۷[ باب

 ١٢٢ .......................................... است زیآم سحر اناتیب از یضبع]: ۱۸[ باب

 ١٢٣ ............................................................... ستین یتیسرا]: ۱۹[ باب

 زیپرھ آن از دیبا و بوده مضر که آنچه و آن، به یتداو و زھر دنیآشام]: ۲۰[ باب
 ١٢٣ ........................................................................................ شود

 ١٢٤ ............................................... افتد یم ظرف در یمگس اگر]: ۲۱[ باب

 ١٢٧ ............................................................ لباس -]۷۰[ کتاب

 ١٢٧ ........................... است آتش در باشد تر نیپائ بجلک از که ۀانداز]: ۱[ باب

 ١٢٧ ........................................................ قبا و ،یمانی وبر بردھا]: ۲[ باب

 ١٢٨ .................................................................... دیسف لباس]: ۳[ باب

 ١٢٩ .......................................... آن کردن فرش و شمیابر دنیپوش]: ۴[ باب

 ١٣٠ ........................................................... شمیابر کردن فرش]: ۵[ باب

 ١٣١ ............................... مردھا یبرا زعفران استعمال بودن ممنوع]: ۶[ باب

 ١٣٢ ..................................................... رهیوغ یجلد یھا کفش]: ۷[ باب

 ١٣٢ ......................................................... بکشد را چپس کفش]: ۸[ باب

 ١٣٣ ............ کرد نوشته خود انگشتر بر دینبا که ج خدا امبریپ قول نیا]: ۹[ باب

 ١٣٣ ..........................................ھا خانه از نماھا زن کردن رونیب]: ۱۰[ باب

 ١٣٤ ........................................................ شیر گذاشتن کامل]: ۱۱[ باب

 ١٣٥ ............................................................. ]مو[ دادن رنگ]: ۱۲[ باب

 ١٣٥ ................................................................... مجعد یمو]: ۱۳[ باب
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 ١٣٦ ........................................................................... َقَزع]: ۱۴[ باب

 ١٣٦ ................................. خود دست به را شوھرش زن زدن عطر]: ۱۵[ باب

 ١٣٧ ....................................... کرد ینم رد را یخوشبوئ که یکس]: ۱۶[ باب

 ١٣٧ ........................................................... مخلوط یخوشبوئ]: ۱۷[ باب

 ١٣٨ ............................................. امتیق روز در نیمصور عذاب]: ۱۸[ باب

 ١٣٨ ......................................................... ریتصاو بردن نیب از]: ۱۹[ باب

 ١٣٩ ................................................. ]معرفت و[ ادب -]۷۱[ کتاب

 ١٣٩ ...................................... ست؟یک احسان به مردم نیسزاوارتر]: ۱[ باب

 ١٤٠ .................................. بدھد دشنام را مادرش و پدر یکس دینبا]: ٢[ باب

 ١٤٠ .......................................................... رحم ۀصل قطع گناه]: ۳[ باب

 ١٤١ .......................... است خدا رحمت سبب) رحم ۀصل( آوردن بجا]: ۴[ باب

 ١٤١ ......................................... شود یم تازه طراوتش از رحم ۀصل]: ۵[ باب

 ١٤٢ ........................ باشد رحم ۀصل مقابل در که ستین آن رحم ۀصل]: ۶[ باب

 ١٤٣ ....................... گرفتنش آغوش در و دنیبوس و فرزند به یمھربان]: ۷[ باب

 ١٤٤ ................................... است کرده قسمت) صد( را رحمت خدا]: ۸[ باب

 ١٤٤ .................................................... ران یباال بر طفل نھادن]: ۹[ باب

 ١٤٥ ............................................. انیچارپا و ھا انسان به رحمت]: ۱۰[ باب

 ١٤٦ ........................................ هیھمسا به] کردن یکین[ سفارش]: ۱۱[ باب

 ١٤٧ ................... ستین امان در تشیاذ از اش هیھمسا که یکس گناه]: ۱۲[ باب

 ١٤٧ . کند تیاذ را اش هیھمسا دینبا دارد، مانیا آخرت روز و خدا به که یکس]: ۱۳[ باب

 ١٤٨ .................................................. است صدقه یکین کار ھر]: ۱۴[ باب

 ١٤٩ ......................................................... کارھا ۀھم در مدارا]: ۱۵[ باب

 ١٤٩ .............................................. گریکدی با مسلمانان یھمکار]: ۱۶[ باب

 ١٥٠ .............................. نبودند یگو ناسزا و زبان بد ج خدا امبریپ]: ۱۷[ باب

 ١٥٠ ............................ بخالت یبد و سخاوت، و خلق حسن یخوب]: ۱۸[ باب

 ١٥١ ................................. کرد لعنت ای و داد دشنام را یکس دینبا]: ۱۹[ باب

 ١٥٣ ......................................................... ینیچسخن کراھت]: ۲۰[ باب

 ١٥٤ ..................................است مکروه گریکدی شیستا از که آنچه]: ۲۱[ باب



 )ششمفیض الباری (جلد     ح 

 ١٥٥ .................... است ممنوع گریکدی ۀمقاطع و حسادت از که آنچه]: ۲۲[ باب

 ١٥٦ .................................................دارد جواز که یبردن گمان]: ۲۳[ باب

 ١٥٦ ....................................... بپوشاند را خود بیع دیبا مسلمان]: ۲۴[ باب

 سه از شیب را برادرش که ستین روا: «ج خدا امبریپ قول نیا و مقاطعه،]: ۲۵[ باب
 ١٥٧ ....................................................................... »دینما مقاطعه روز

 و ﴾دیباش انیگو راست با و دیبترس خدا از! مسلمانان یا﴿ یتعال قوله]: ۲۶[ باب
 ١٥٨ ................................................... است آمده دروغ از ینھ در که آنچه

 ١٥٨ ............................................................. یناگوار در صبر]: ۲۷[ باب

 ١٥٩ ............................................................... غضب از زیپرھ]: ۲۸[ باب

 ١٦٠ ............................................................................ ایح]: ۲۹[ باب

 ١٦١ ................................... بکن یخواھ یم ھرچه یندار شرم اگر]: ۳۰[ باب

 یول کن الفت مردمان با: که گفت مسعود ابن و مردم، با یخلق خوش]: ۳۱[ باب
 ١٦٢ ......................................................... ...مساز دارحهیجر را خود نید

 ١٦٢ ............................شود ینم دهیگز دوبار سوراخ کی از مسلمان]: ۳۲[ باب

 ١٦٣ ........... است مکروه که آنچه و روا، رجز و سجع و شعر از که آنچه]: ۳۳[ باب

 ذکر ترک سبب و بگذرد، گفتن شعر به انسان وقت اکثر که ستین روا]: ۳۴[ باب
 ١٦٣ ............................................ گردد قرآن خواندن و علم آموختن و خدا

 ١٦٤ ..................... تو بر یوا: که است آمده شخص ۀگفت در که آنچه]: ٣٥[ باب

 ١٦٤ .................... شوند یم ادی خود یپدرھا نام به مردم] امتیق در]: [۳۶[ باب

 ١٦٥ .............. »است مسلمان قلب تاک که قیتحق به: «ج یالنب قول]: ۳۷[ باب

 ١٦٥ .............. باشد آن از بھتر که یگرید اسم به اسم کی دادن رییتغ]: ٣٨[ باب

 ١٦٦ . است گفته کم را اسمش از یحرف و کرده صدا را قشیرف که یکس]: ٣٩[ باب

 ١٦٧ .................................... وجل عز خداوند نزد در ھا نام نیبدتر]: ۴۰[ باب

 ١٦٧ .................................... زننده عطسه یبرا گفتن) لله الحمد]: (۴۱[ باب

 ١٦٨ ..................... است مکروه دنیکش ازهیخم و خوب، زدن عطسه]: ۴۲[ باب

 ١٦٩ .................................................. خواستن اجازه -]۷۲[ کتاب

 ١٦٩ ..................................... اریبس افراد یبرا کم افراد دادن سالم]: ۱[ باب



 ط   فهرست

 ١٦٩ ....................................... نشسته شخص بر رھگذر دادن سالم]: ۲[ باب

 ١٧٠ ....................................... ناشناس و شناخته یبرا دادن سالم]: ۳[ باب

 ١٧٠ ............................ فتدین نظرت که است آن یبرا خواستن اجازه]: ۴[ باب

 ١٧١ ........................... کنند یم زنا ھم بدن یاعضا گرید فرج، از ریغ]: ۵[ باب

 ١٧٢ ......................................................... اطفال بر دادن سالم]: ۶[ باب

 ١٧٣ ........................................ من: دیگو یم ست؟یک: پرسد یم اگر]: ۷[ باب

 ١٧٣ ..................................................... مجالس در نشستن فراخ]: ۸[ باب

 ١٧٤ ........................................................دست به کردن احتباء]: ۹[ باب

 ١٧٥ . ستین کردن صحبت یخصوص از یمانع بودند، نفر سه از شیب اگر]: ۱۰[ باب

 ١٧٥ ........................ نگھداشت خانه در را آتش دینبا خواب وقت در]: ۱۱[ باب

 ١٧٦ ...................................... است آمده عمارت مورد در که آنچه]: ۱۲[ باب

 ١٧٧ ........................................................... دعاها -]۷۳[ کتاب

 ١٧٧ ................................... است یمستجاب یدعا یامبریپ ھر یبرا]: ۱[ باب

 ١٧٧ ............................................................... استغفار نیبھتر]: ۲[ باب

 ١٧٨ ................................... شب در و روز در ج خدا امبریپ استغفار]: ۳[ باب

 ١٧٩ ............................................................................. توبه]: ۴[ باب

 ١٨٠ ....................................... گفت دیبا چه شدن خواب ھنگام در]: ۵[ باب

 ١٨١ ................................................ راست یپھلو به شدن خواب]: ۶[ باب

 ١٨١ ................................................... شب در شدن داریب یدعا]: ٧[ باب

 ١٨٢ .................................................................................... ]۸[ باب

 ١٨٣ ................. ستین شیبرا ۀکنند مجبور چون بخواھد، قطع طور به]: ۹[ باب

 ١٨٤ .............................. شود یم قبول شیدعا نکند عجله اگر بنده]: ۱۰[ باب

 ١٨٤ ......................................................... یسخت وقت در دعا]: ١١[ باب

 ١٨٥ ...................................... برد پناه خدا به دیبا ات،یبل ھجوم از]: ۱۲[ باب

 یپاک سبب شیبرا را آن باشم، کرده تیاذ که را یکس!] یالھ: «[ج قوله]: ۱۳[ باب
 ١٨٥ ....................................................................... »بگردان رحمت و

 ١٨٦ ......................................................... بخل از جستن پناه]: ۱۴[ باب
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 ١٨٧ ......................................... قرض از و گناه از] خدا به[ جستن پناه: باب

َنا«: که ج خدا امبریپ ۀگفت]: ۱۶[ باب ْنَیا ِفي آِتَنا َربَّ  ١٨٧ ................... »َحَسَنةً  الدُّ

ُھمَّ «: که ج خدا امبریپ یدعا نیا]: ۱۷[ باب ْمُت  َما ِلي اْغِفْر  اللَّ ْرُت  َوَما َقدَّ خَّ
َ
 ١٨٨ .. »أ

ه إال إله ال( لتیفض]: ۱۸[ باب  ١٨٨ .............................................. گفتن) اللَّ

ه َحاَن بْ ُس ( لتیفض]: ۱۹[ باب  ١٨٩ .............................................. گفتن) اللَّ

 ١٩٠ .............................................. وجل عز خداوند ذکر لتیفض]: ۲۰[ باب

 ١٩٣ ............................................................ ِرَقاق -]۷۴[ کتاب

 ١٩٣ ............ ستین آخرت راحت جز یراحت: نکهیا و فارغت و یتندرست]: ۱[ باب

 مسافر ایگو که باش چنان آن ایدن نیا در: «که ج خدا امبریپ ۀگفت نیا]: ۲[ باب
 ١٩٣ .................................................................................... »یھست

 ١٩٤ .................................................................... دراز یآرزو]: ۳[ باب

 ١٩٥ است کرده حجت اتمام شیبرا خداوند رسد یم یسالگ شصت به که یکس]: ۴[ باب

 ١٩٧ ............................................. باشد خدا یبرا خاص که یکار]: ۵[ باب

 ١٩٧ ......................................................... نیصالح رفتن نیب از]: ۶[ باب

 ١٩٨ ............................................................. مال ۀفتن از زیپرھ]: ۷[ باب

 ١٩٨ .......... است فرستاده خود از شیپ که ماند،یم شیبرا یزیچ مال از]: ۸[ باب

 ھا آن دنیگردان یرو و بود چگونه شانیھا صحابه و ج خدا امبریپ یزندگ]: ۹[ باب
 ١٩٩ ...................................................................................... ایدن از

 ٢٠٣ ............................................... کار بر مداومت و یرو انهیم]: ۱۰[ باب

 ٢٠٤ .......................................................... ترس با ھمراه دیام]: ۱۱[ باب

 ریخ سخن ای دارد، مانیا آخرت روز و خدا به که یکس و زبان، حفظ]: ۱۲[ باب
 ٢٠٥ ...................................................... باشد خاموش ای و دیبگو ۀشانیاند

 ٢٠٦ ................................................. گناھان از برداشتن دست]: ۱۳[ باب

 ٢٠٧ ................................ است شده دهیپوش شھوات به دوزخ آتش]: ۱۴[ باب

 ٢٠٨ .............. است تر کینزد شما به شما کفش بند از دوزخ و بھشت]: ۱۵[ باب

 ٢٠٨ ........................ خود از باالتر به نه ندیبب خود از تر نیپائ به دیبا]: ۱۶[ باب

 ٢٠٩ ........................ ردیگ یم میتصم یبد ای و کین کار به که یکس]: ١٧[ باب



 ك   فهرست

 ٢١٠ .......................................................... امانت رفتن نیب از]: ۱۸[ باب

 ٢١٢ ................................................................. سمعه و اءیر]: ۱۹[ باب

 ٢١٣ ......................................................................... تواضع]: ۲۰[ باب

 ٢١٤ ................. خواھد یم را لقاءش خدا بخواھد را خدا لقاء که یکس]: ۲۱[ باب

 ٢١٥ ................................................................. مرگ سکرات]: ۲۲[ باب

 ٢١٦ ........................... کند یم قبضه را نیزم امتیق روز در خداوند: ]۲۳[ باب

 ٢١٨ .................................................................... محشر روز]: ۲۴[ باب

 ختهیانگ بر که کنند ینم گمان ھا آن ایآ﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۲۵[ باب
 ٢١٩ ......................................................................... ﴾...شد؟ خواھند

 ٢٢٠ ...................................................... امتیق روز در قصاص]: ۲۶[ باب

 ٢٢١ ....................................................... دوزخ و بھشت صفت]: ۲۷[ باب

 ٢٢٥ .................................................................. کوثر حوض]: ۲۸[ باب

 ٢٢٨...................................................... قدر و قضا -]۷۵[ کتاب

 ٢٢٨ .................................................. شد خشک خدا علم بر قلم]: ۱[ باب

 ٢٢٨ ................................................. بود مقدر و نییتع خدا امر و]: ۲[ باب

 ٢٢٩ ........................سازد یم رھنمون قدر و قضا یسو به را بنده نذر،]: ۳[ باب

 ٢٣٠ ....................... است کرده حفظ را او خدا که است یکس معصوم]: ۴[ باب

 ٢٣٠ ................................. دھد یم قرار مانع قلبش و شخص نیب در]: ۵[ باب

 ٢٣٣ ............................................. نذرها و سوگندها -]۷۶[ کتاب

 ٢٣٣ . ﴾کند ینم مؤاخذه شما لغو یسوگندھا از شما خداوند﴿: یتعال قوله]: ۱[ باب

 ٢٣٥ ........................................... بود چگونه ج خدا امبریپ سوگند]: ۲[ باب

 ٢٣٦ .............. ﴾کردند ادی یخدا به یمؤکد یسوگندھا و﴿: یتعال قوله]: ۳[ باب

 ٢٣٧ ......................... شود یم حانث سوگند در یفراموش به یکس اگر]: ۴[ باب

 ٢٣٨ .......................................................... طاعت در کردن نذر]: ۵[ باب

 ٢٣٨ ....................................... باشد ینذر یو بر و ردیبم که یکس]: ٦[ باب

 ٢٣٩ ................ تیمعص در نذر و ست،ین آن مالک که یزیچ کردن نذر]: ۷[ باب



 )ششمفیض الباری (جلد     ل 

 ٢٤١ ................................................ سوگندها ۀکفار -]۷۷[ کتاب

 ٢٤١ ......................................... ج خدا امبریپ ۀمانیپ و نهیمد صاع]: ۱[ باب

 ٢٤٣ ........................................................... راثیم -]۷۸[ کتاب

 ٢٤٣ ...............................................مادرش و پدر از فرزند، راثیم]: ۱[ باب

 ٢٤٣ ........................................ فرزند ھمراه به فرزند، دختر راثیم]: ۲[ باب

 ٢٤٤ ..................... است ھا آن از زاده، خواھر و ھا آن از مردم ۀشد آزاد]: ٣[ باب

 ٢٤٥ ........................... دھد یم نسبت پدرش ریغ به را خود که یکس]: ٤[ باب

 ٢٤٧ ............................................................ حدود -]۷۹[ کتاب

 ٢٤٧ ........................................................ کفش و چوب به زدن]: ١[ باب

 ٢٥٠ .............................................................. دزد کردن لعنت]: ۲[ باب

 ٢٥١ ....................... شود؟ یم قطع مال قدر چه دنیدزد به دزد دست]: ۳[ باب

 ٢٥٣ ..................................... وردت کفر اهل از نیمحارب -]۸۰[ کتاب

 ٢٥٣ .......................................................... بیتاد و ریتعز ۀانداز]: ۱[ باب

 ٢٥٤ ................................................................... بردگان قذف]: ٢[ باب

 ٢٥٥ ............................................................. اتید -]۸۱[ کتاب

 اتیح را مردمان تمام ایگو دھد، نجات مرگ از را یانسان که یکس و﴿]: ۱[ باب
 ٢٥٦ .......................................................................... ﴾است دهیبخش

 ٢٥٧ ........... ﴾چشم برابر چشم و جان، برابر در جان نکهیا﴿: یتعال قوله]: ۲[ باب

 ٢٥٨ ....................... کند مطالبه حق ریغ به را یشخص خون که یکس]: ٣[ باب

 ٢٥٨ ....... دینما قصاص ای و ردیبگ را حقش سلطان اطالع بدون که یکس]: ۴[ باب

 ٢٥٩ ............................................................ انگشتان یخونبھا]: ۵[ باب

 ٢٦٠ .................. ها آن با قتال و نیمعاند و نیمرتد دادن توبه -]۸۲[ کتاب

 ٢٦٠ ...................................... آورد یم کیشر خدا به که یکس گناه]: ۱[ باب

 ٢٦١ ................................................... ]خواب[ ریتعب -]۸۳[ کتاب

 ٢٦١ ......................................................... نیصالح دنید خواب]: ۱[ باب



 م   فهرست

 ٢٦١ ............................................. است خدا طرف از دنید خواب]: ۲[ باب

 ٢٦٢ ............................................................... کین یھا خواب]: ۳[ باب

 ٢٦٣ .............................. ندیب یم خواب به را ج خدا امبریپ که یکس]: ۴[ باب

 ٢٦٤ ........................................................... روز در دنید خواب]: ۵[ باب

 ٢٦٥ .................................... است دیق در شخص نکهیا دنید خواب]: ۶[ باب

 ٢٦٦ . است ساخته منتقل گرید یجا به ییجا از را یزیچ که دید خواب در اگر]: ۷[ باب

 ٢٦٦ ................................... دیبگو دروغ دنشید خواب در که یکس]: ٨[ باب

 ٢٦٧ .. ندارد اعتقاد است دهینرس صواب به که اول معبر ریتعب به که یکس]: ۹[ باب

 ٢٧١ .......................................................... ها فتنه -]۸۴[ کتاب

 بدتان که دینیب یم را ییکارھا من از بعد: «که ج خدا امبریپ قول نیا]: ۱[ باب
 ٢٧١ .................................................................................... »دیآ یم

 ٢٧٢ ................................................................... ھا فتنه ظھور]: ۲[ باب

 ٢٧٣ .............. است آن از بدتر یبعد زمان آنکه مگر دیآ ینم یزمان چیھ]: ۳[ باب

 ما از دارد بر سالح ما ضد بر که یکس: «که ج خدا امبریپ قول نیا]: ۴[ باب
 ٢٧٣ .................................................................................... »ستین

 ٢٧٤ ................ است بھتر برخاسته شخص ۀفتن از نشسته شخص ۀفتن]: ۵[ باب

 ٢٧٥ ......................................................... فتنه در ینینش هیباد]: ۶[ باب

 ٢٧٥ .................................. کند نازل یعذاب یمردم بر خدا که یوقت]: ۷[ باب

 ٢٧٦ ...دیبگو آن خالف بر آمد بر چون و د،یبگو یزیچ یمردم نزد در که یکس]: ۸[ باب

 ٢٧٦ ............................................................. آتش شدن رونیب]: ٩[ باب

 ٢٧٧ .................................................................................. ]۱۰[ باب

 ٢٨١ ........................................................... احکام -]۸۵[ کتاب

 ٢٨١ ..................... نباشد تیمعص در که یوقت تا امام از یبردار رمانف]: ۱[ باب

 ٢٨١ ......................................... امارت به دنیرس در حرص کراھت]: ٢[ باب

 نداشته ھا آن به یتوجھ و رد،یبگ عھده بر را مردم تیمسؤول که یکس]: ٣[ باب
 ٢٨٢ ........................................................................................ باشد

 ٢٨٣ ....................... ردیگ یم سخت یو بر خدا ردیبگ سخت که یکس]: ۴[ باب



 )ششمفیض الباری (جلد     ن 

 ٢٨٤ ..... بدھد؟ یفتو ای و نموده قضاوت غضب حال در یقاض که دارد جواز ایآ]: ۵[ باب

 ٢٨٤ ......................................... است مستحب کاتب یبرا که آنچه]: ۶[ باب

 ٢٨٥ .............................................دینما عتیب چگونه مردم با امام]: ٧[ باب

 ٢٨٦ ..................................................................... عھد تیوال]: ۸[ باب

 ٢٨٦ .................................................................................... ]۹[ باب

 ٢٨٨ .................................................... زوآر و تمنا -]۸۶[ کتاب

 ٢٨٨ ....................................................... است مکروه که ییآرزو]: ۱[ باب

 ٢٨٩.................................... سنت و کتاب به کردن عمل -]۸۷[ کتاب

 ٢٨٩ ........................................... ج خدا امبریپ یھا سنت به اقتدا]: ۱[ باب

 تکلف ست،ین او به مربوط که آنچه در که یکس و ار،یبس سؤال کراھت]: ٢[ باب
 ٢٩٠ ................................................................................ است کرده

 ٢٩١ ................................................ اسیق در تکلف و یرأ مذمت]: ٣[ باب

 ٢٩٢ ... »دیکن یم یرویپ گذشتگان روش از حتما: «که ج خدا امبریپ قول نیا]: ٤[ باب

 ٢٩٣ ........................................................ محصن یبرا سنگسار]: ۵[ باب

 ٢٩٣ .......... کند خطا ای و برسد صواب به و کند اجتھاد که یحاکم ثواب]: ٦[ باب

 ٢٩٤ ............ گرانید از نه داند یم حجت امبریپ از را انکار ترک که یکس]: ٧[ باب
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 احكالنِّ  كتابُ  -٦٠

 نکاح -]۶۰کتاب [

ْ باب:  -١ يبِ يفِ الرتَّ  احِ ك النِّ غِ

 ترغیب در نکاح :]۱باب [

ُ َ�نُْه،  َعن -١٨٢٨ �ََس ْ�َن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
ْزَواِج انلَّيِبِّ : َجاَء قَاَل أ

َ
 ُ�يُوِت أ

َ
ثََالثَُة َرْهٍط إىِل

ْخرِبُوا كَ 
ُ
ا أ لُوَن َ�ْن ِعبَاَدِة انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَلَمَّ

َ
�َُّهْم َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، �َْسأ

َ
�

ُْن ِمَن انلَّيِبِّ َص�َّ اهللاُ 
َ

ْ�َن �
َ
َم ِمْن َذنِْبِه َوَما  َ�َقالُّوَها، َ�َقالُوا: َوأ ُ َما َ�َقدَّ

َ
َعلَيِْه وََسلََّم؟ قَْد ُغِفَر هل

 
ُ
ْهَر َوَال أ ُصوُم ادلَّ

َ
نَا أ

َ
بًَدا، َوقَاَل آَخُر: أ

َ
َص�ِّ اللَّيَْل أ

ُ
إِ�ِّ أ

نَا فَ
َ
ا أ مَّ

َ
َحُدُهْم: أ

َ
َر، قَاَل أ خَّ

َ
فِْطُر، َوقَاَل تَأ

ُل النَِّساَء فََال  ْ�زَتِ
َ
نَا أ

َ
ِْهْم، َ�َقاَل: آَخُر: أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم إيِل بًَدا، فََجاَء رَُسوُل ا�َّ

َ
ُج أ تََزوَّ

َ
أ

ُصوُم «
َ
ُ، لَِك�ِّ أ

َ
ْ�َقاُ�ْم هل

َ
ِ َوأ ْخَشاُ�ْم ِ�َّ

َ َ
ِ إِ�ِّ أل َما َوا�َّ

َ
يَن قُلْتُْم َكَذا َوَ�َذا، أ ِ

َّ
ْ�تُُم اذل

َ
فِْطُر، أ

ُ
َوأ

ْرقُدُ 
َ
َص�ِّ َوأ

ُ
ُج النَِّساَء، َ�َمْن رَِغَب َ�ْن ُسنَّيِت فَلَيَْس ِم�ِّ َوأ تََزوَّ

َ
 ].٥٠٦٣[رواه ابلخاری:  »، َوأ

ھای ھمسران  روایت است که گفت: سه نفر نزد خانه ساز انس بن مالک -۱۸۲۸
پرسان کردند، چون از این چیز  جآمدند و از کیفیت عبادت پیامبر خدا  جپیامبر خدا 

ھا خبر داده شد، گویا آن را اندک شمرده و با خود گفتند: ما کجا و پیامبر  برای آن
 اش را بخشیده است. کجا؟ او کسی که خداوند گناھان گذشته و آینده جخدا

خوانم، دیگری گفت: من ابد الدھر  ھا گفت: من ھمیشه شب را نماز می یکی از آن
ھا کناره گیری  خورم، و دیگری گفت: من از زن م، و ھیچ وقت روزه نمیگیر روزه می

 کنم. کنم، و ھیچگاه ازدواج نمی می
شما بودید که چنین و چنان گفتید؟ به خداوند «آمده و فرمودند:  جپیامبر خدا 

ترسم و با تقوی ترم، و با این ھم روزه  سوگند که من نسبت به شما از خدا بیشتر می



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢

گیرم، [و  ھا را به نکاح می خوابم، و زن خوانم، و می کنم، نماز می افطار میگیرم و  می
 .)١(»این روش من است] و کسی که از روش من رو بگرداند، از من نیست

نْ باب:  -٢ هُ مِ رَ كْ ا يُ اءِ  مَ صَ اخلِ  التَّبَتُّلِ وَ

 کردن نگرفتن و خصی ]: کراهت زن۲[باب 

يِب  َ�نْ  -١٨٢٩
َ
ُ َ�نْهُ  َوقَّاٍص َسْعَد ْ�َن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم : «قَاَل  ريَِضَ ا�َّ رَدَّ رَُسوُل ا�َّ

ُ الَْختََصيْنَا
َ

ِذَن هل
َ
 ].٥٠٧٣رواه ابلخاری: [ »ىلَعَ ُ�ثَْماَن بِْن َمْظُعوٍن اتلَّبَتَُّل، َولَْو أ

[پیشنھاد]  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز سعد بن ابی وقاص -۱۸۲۹
عثمان بن مظعون را در ترک ازدواج رد کردند، و اگر [ترک ازدواج را] برایش اجازه 

 .)٢(کردیم دادند، خود را خصی می می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
است، و کسی که از این  جاین حدیث داللت بر این دارد که نکاح در اصل خود سنت پیامبر خدا  

گرداند، مذموم و مبتدع است، و کسی  سنت با وجود علم داشتن بر آن، بدون کدام عذری رو می
که به جھت عذری، و یا به جھت عبادت و یا تحصیل علم، و امثال آن از نکاح کردن خودداری 

بر وی چیزی نیست، و از این سبب بود که عدۀ زیادی از علماء، جھت اینکه برای  کند، می
 تحصیل علم، و تعلیم و نشر آن وقت بیشتری داشته باشند، از ازدواج کردن خودداری نمودند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھای آن قطع  کشیده و یا رگکردن عبارت از آن است که بیضتین انسان و یا حیوان  ) خصی۱ 

ماند، و این عمل در  گردد، که در این صورت قدرت به بارور ساختن وجماع کردن برایش نمی
از آن نھی کردند، بنابراین در شریعت  جشریعت نصاری جائز بود و رواج داشت، ولی پیامبر خدا 

 اسالم این کار برای انسان به اتفاق علماء جواز ندارد..
 جبرد، و قدرت به ازدواج کردن را ندارد، طوری که نبی کریم  زنی رنج می ) کسی که از بی۲ 

اند، روزه بگیرد، ابن عبدالبر در (االستیعاب) به سند خود از عثمان بن مظعون روایت  فرموده
ھید د شود، آیا اجازه می زنی بر ما دشوار تمام می کند که گفت: یا رسول الله! در وقت جھاد بی می

فرمودند: نه، ولی ای ابن مظعون! روزه بگیر، زیرا روزه  جکه خود را خصی کنیم؟ پیامبر خدا 
 گردد. سبب مھار شدن شھوت می

                                                 



 ٣  نکاح -]۶۰کتاب [

نَا  -۱۸۳۰
َ
، َوأ ِ إِ�ِّ رَُجٌل َشابٌّ ُ َ�نُْه، قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

َخاُف ىلَعَ َ�ْفيِس 
َ
ُج بِهِ  الَعنََت، وَ أ تََزوَّ

َ
ِجُد َما أ

َ
، ُ�مَّ قُلُْت: ِمثَْل َذلَِك،  َال أ النَِّساَء، فََسَكَت َ��ِّ

، ُ�مَّ قُلُْت ِمثَْل َذلَِك، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا  ، ُ�مَّ قُلُْت: ِمثَْل َذلَِك، فََسَكَت َ��ِّ فََسَكَت َ��ِّ
بَ «َعلَيِْه وََسلََّم: 

َ
ْو َذرْ يَا أ

َ
نَْت َالٍق فَاْختَِص ىلَعَ َذلَِك أ

َ
[رواه  »ا ُهَر�َْرَة َجفَّ الَقلَُم بَِما أ

 .]۵۰۷۶ابلخاری: 
الله! من شخص  روایت است که گفت: گفتم: یا رسول سبو ھریرهااز  -۱۸۳۰

ترسم که در حرام واقع شوم، و چیزی ھم ندارم که به آن ازدواج  جوانی ھستم و می
بم سکوت کردند، باز دو باره این سخن را گفتم، و باز در جوابم سکوت نمایم، در جوا

 کردم. نمودند، برای بار سوم سخنم را تکرار
نوشتت خشک شده است، ای ابا ھریره! قلم تقدیر به سر« فرمودند: جپیامبر خدا 

 .)١(»یا خود را خصی کن، و یا مرا بگذار

ارِ باب:  -٣ احِ األَبْكَ  نِكَ

 گرفتن دختران ِبکر حنکا]: به ٣باب [
َت َواِديًا  -١٨٣١

ْ
يَْت لَْو نََزل

َ
َرأ

َ
، أ ِ ُ َ�نَْها، قَالَْت: قُلُْت يَا رَُسوَل ا�َّ َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

َها ُكنَْت تُْرتُِع بَِعَ�كَ  ِّ�
َ
ِ�َل ِمنَْها، َووََجْدَت َشَجًرا لَْم يُْؤلَكْ ِمنَْها، يِف �

ُ
؟ قَاَل: َوِ�يِه َشَجَرٌة قَْد أ

ي لَْم يُْرَ�ْع ِمنَْها« ِ
َّ

ْج بِْ�ًرا َ�ْ�ََها» يِف اذل وَّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم لَْم َ�زَتَ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 َ�ْعِ� أ

 .]٥٠٧٧[رواه ابلخاری: 

 ای احکام و مسائل متعلق به این خدیث آنکه: -١
) طوری که ھم اکنون یاد آور شدیم، خصی کردن در اسالم جواز ندارد و حرام است، و اینکه ۱ 

گفتند یا خود را خصی کن، و یا مرا بگذار، روی تھدید بود، نه  سبرای ابو ھریره جپیامبر خدا 

 َ�َمن﴿فرماید:  روی روا دانستن این کار، و این فرموده مانند این قول خداوند متعال است که می
 ، در حالی که کافر شدن به ھیچ وجه جواز ندارد.﴾فَۡليَۡ�ُفرۡ  َشآءَ  َوَمن فَۡليُۡؤِمن َشآءَ 

) در تیسیر القاری آمده است که در بعضی روایات در لفظ حدیث نبوی شریف عوض (فاختص) ۲ 
(فاقتصر) به معنی اقتصار و تسلیم آمده است، یعنی: در صورتی که قدرت به ازدواج کردن نداری، 

 در برابر این تقدیر خداوند تسلیم شو، زیرا راه دیگری وجود ندارد، والله تعالی أعلم.
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الله! اگر در دشتی  روایت است که گفت: گفتم: یا رسول لاز عائشه -١٨٣١
بروید و در آنجا درختی باشد که از آن چیزی خورده شده است، و درخت دیگری را 
ببینید که دست نخورده باقی مانده است، شتر خود را از کدام یک از آن دو درخت 

 چرانید؟ می
] ل، و مقصد [عائشه»از آن درختی که دست نخورده باقی مانده است«فرمودند: 

 .)١(غیر از او با دختر ِبکری ازدواج نکرده بودند جاین بود که پیامبر خدا 

نَ الكِبَارِ باب:  -٤ ارِ مِ غَ يجِ الصِّ وِ  تَزْ

 ساالن ساالن از طرف کالن]: به نکاح دادن خورد٤باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َخَطبَ  ها ريَِضَ ا�َّ َ�نْهاَ�نْ  -١٨٣٢
َ
يِب بَْ�ٍر، َ�َقاَل  هاأ

َ
 أ

َ
إِىل

ُخوَك، َ�َقاَل: 
َ
نَا أ

َ
بُو بَْ�ٍر: إِ�ََّما أ

َ
ُ أ ابِِه، َوِ�َ يِل َحَالٌل «هلَ

ِ َوِ�تَ يِخ يِف ِديِن ا�َّ
َ
نَْت أ

َ
[رواه  »أ

 .]٥٠٨١ابلخاری: 
 ساو را از ابوبکر جروایت است که پیامبر خدا  لو از عائشه -١٨٣٢

 گفت: من برادر شما ھستم. جرای پیامبر خدا خواستگاری کردند، ابوبکر ب
 .)٢(»تو برادرم در دین و کتاب خدا ھستی، و دخترت برایم حالل است«فرمودند: 

 کام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از اح -١
و کمال بالغت وی دارد، که با این تشیبه بلیغ،  ل) این حدیث داللت بر حسن تعبیر عائشه۱ 

 بیان نمود. جبر تری خود را بر دیگر ازدواج مطھرات برای پیامبر خدا 
ند، روایت است کردند که با دختران بکر ازدواج نمای را تشویق می شصحابه ج) خود نبی کریم ۲ 

مشورت نمود، پیامبر  جخواست با زن بیوۀ ازدواج کند، در این مورد با پیامبر خدا  می سکه جابر
کنی که تو با او، و او با تو شوخی کند،  برایش گفتند: چرا با دختر بکری ازدواج نمی جخدا 
ن بیوه در سر گفت: پدرم وفات نموده و اطفال خورد سالی از او بجا مانده است، و ز سجابر

ھا تجربۀ بھتری دارد، از این سبب خواستم تا با چنین زنی ازدواج نمایم،  پرستی کردن از آن
 این پیشنھادش را پذیرفتند. جپیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
، ولی ) طوری که معروف است، عقد اخوت بین مسلمانان بعد از ھجرت به مدینه صورت گرفت۱ 

از اول ایام اسالم در مکۀ مکرمه صورت گرفته  سو ابوبکر جعقد اخوت و برادری بین پیامبر خدا 

                                                 



 ٥  نکاح -]۶۰کتاب [

ينِ  باب: -٥ اءِ يفِ الدِّ فَ  األَكْ

 ]: کفاءت در دین است٥باب [

بَا ُحَذْ�َفَة ْ�َن ُ�تْبََة بِْن َر�ِيَعَة بِْن َ�بِْد َشْمٍس، هاَ�نْ و -١٨٣٣
َ
نَّ أ

َ
ُ َ�نَْها: أ ريَِضَ  ريَِضَ ا�َّ

ُ َ�نُْه، نَْ�َحُه بِنَْت  ا�َّ
َ
ْن َشِهَد بَْدًرا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، تَبَ�َّ َسالًِما، َوأ َوَ�َن ِممَّ

ِخيِه ِهنَْد بِ 
َ
نَْصاِر، َكَما أ

َ
ٍة ِمَن األ

َ
 ِالْمَرأ

ً
تَبَ�َّ انلَّيِبُّ «نَْت الَويِلِد بِْن ُ�تْبََة بِْن َر�ِيَعَة َوُهَو َمْو�

ِْه َوَورَِث 
َ

ِمْن َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َز�ًْدا، َوَ�َن َمْن تَبَ�َّ رَُجًال يِف اجلَاِهِليَِّة َداَعُه انلَّاُس إيِل
ُ ِمَ�اثِهِ  نَْزَل ا�َّ

َ
 قَْوهِلِ  ﴾...�بَآ�ِِهمۡ  ٱۡدُعوُهمۡ ﴿، َحىتَّ أ

َ
 آبَائِِهْم،  .﴾َوَمَ�ِٰ�ُ�مۡ ...﴿ إِىل

َ
وا إِىل

فَُردُّ
يِن  ًخا يِف ادلِّ

َ
 َوأ

ً
ٌب، اَكَن َمْو�

َ
ُ أ

َ
فََجاَءْت َسْهلَُة بِنُْت ُسَهيِْل بِْن َ�ْمٍرو الُقريَِشِّ  »َ�َمْن لَْم ُ�ْعلَْم هل

يِب ُحَذْ�َفَة بِْن ُ�تْبََة  -ُ�مَّ الَعاِمِريِّ 
َ
ُة أ

َ
انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقالَْت: يَا  -َوِ�َ اْمَرأ

نْزَ 
َ
ا، َوقَْد أ ً ِ إِنَّا ُكنَّا نََرى َسالًِما َودلَ ُ ِ�يِه َما قَْد َعِلْمَت فََذَكَر احلَِديَث رَُسوَل ا�َّ [رواه  َل ا�َّ

 .]٥٠٨٨ابلخاری: 
ربیعه بن عبد  روایت است که ابوُحَذیفه بن عتبه بن لو از عائشه -١٨٣٣

اشتراک نموده بود، (سالم) را که غالم آزاد  جکه در غزوۀ بدر با پیامبر خدا  سشمس
ه بود، و دختر برادر خود ھند دختر ولید بن شدۀ زنی از انصار بود، به فرزندی گرفت

(زید) را به فرزندی  جچه که پیامبر خدا  ُعتبه بن ربیعه را برایش به نکاح داد، چنان
 گرفته بودند.

ھمین اخوت اسالمی بود، و این امر برای  جبود، و مقصد ابوبکر از برادر بودنش با پیامبر خدا 
 فضیلتی است که فضیلتی باالتر از آن متصور نیست. سابوبکر

ی پدر جائز است که دختر خورد سالش را به نکاح بدھد، ولی غیر از پدر اگر ) به اتفاق علماء برا۲ 
ھا دختر خوردسال را به نکاح دادند، اکثر علماء بر  شخص دیگری مانند برادر و یا کاکا و امثال این

شود که آن نکاح را قبول کند و یا رد  این نظراند که بعد از بلوغ برای آن دختر اختیار داده می
 اند که: حکم پدرکالن به مانند حکم پدر است. و قابل تذکر است که اکثر این علماء گفته نماید،

) در مورد دختر یتیم، عدۀ زیادی از علماء به این نظراند که چنین دختری تا وقتی که بالغ ۳ 
گوید: روی مصلحت،  می /شود، کسی حق ندارد که او را به نکاح بدھد، ولی امام مالک نمی

 تواند چنین دختری را در صغارت به نکاح بدھد. قاضی می

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ٦

کردند،  و عادت [در زمان جاھلیت] آن بود که چون کسی را به فرزندی قبول می
برد، تا اینکه خداوند  ث میدادند، و از وی میرا مردم آن طفل را به آن شخص نسبت می

آزاد  و«، تا اینجا که »شان نسبت بدھید ھا را به پدرھای آن«این آیه را نازل ساخت که: 
 .)١(»شدگان شما ھستند

شان نسبت داده شدند، و کسی که  و ھمان بود که چنین اشخاصی به پدرھای
را به فرزندی قبول بود که او  پدرش معلوم نبود، غالم آزاد شده و برادر دینی کسی می

 کرده بود.
حَذیفه بن عتبه بود، نزد  بن عمرو قرشی عامری که ھمسر ابی سھله دختر سھیل

کردیم که (سالم) فرزند ما است، و خداوند آنچه  آمد و گفت: ما فکر می جپیامبر خدا 
شود]، و  دانی نازل کرده است، [بنابراین اکنون فرزند ما حساب نمی را که خودت می

 .)٢(حدیث را ذکر کرد بقیۀ

 جاش چنین است که وی غالم پیامبر خدا  این آیۀ کریمه دربارۀ زید بن حارثه نازل گردید، وقصه -١
 جبود، و ایشان پیش از نزول وحی او را آزاد ساختند و فرزند خود خوانده بودند، چون پیامبر خدا 

بن حارثه بود به نکاح گرفتند، منافقان و یھودان گفتند زینب بنت جحش را که وقتی ھمسر زید 
ھمسر فرزند خود را به نکاح گرفته است، و خداوند این آیۀ کریمه را نازل  جکه پیامبر خدا 

 ساخت.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
اند چنین است که: سھله گفت: اکنون چه  ) بقیۀ حدیث طوری که ابو داود و برقانی روایت کرده۱ 

او را پنج «فرمودند:  جپیامبر خدا  –یعنی: چه باید کرد که سالم برای ما محرم شود  -باید کرد؟ 
 گردید. ، و سھله زید را پنج بار شیر داد، و به این طریق سالم فرزند رضاعی سھله»بار شیر بده

خواست کسی نزدش داخل شود و او را ببیند یکی  اگر می ل) با استناد بر این حدیث عائشه۲ 
شیر بدھد، و بعد از ان آن  –ولو آنکه کالن سال بود  –کرد تا آن شخص را  از خواھرانش را امر می

نین سلمه و دیگر امھات مؤمنین از اینکه کسی به سبب چ آمد، ولی ام می لشخص نزد عائشه
ورزیدند، و نظرشان آن بود که باید شیر خوارگی در گھواره صورت  رضاعتی نزدشان بیاید ابا می

گفتند: به  می لپذیرد، یعنی: در وقتی باشد که شیر خوار طفل خورد سال است، و برای عائشه
 برای سالم جدانیم، شاید موضوع سالم رخصتی باشد که از طرف پیامبر خدا  خداوند سوگند نمی

در مورد سالم گفته بودند، خاص به موضوع سالم  جداده شده بود، یعنی: آنچه که پیامبر خدا 
 شود. است، و این حکم بر دیگران تطبیق نمی

                                                 



 ٧  نکاح -]۶۰کتاب [

ُ َ�نَْهاَ�نْ و -۱۸۳۴ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ ُضبَاَعَة  ها ريَِضَ ا�َّ قَالَْت: َدَخَل رَُسوُل ا�َّ
، َ�َقاَل لََها:  ِ�ْ�َ ؟«بِنِْت الزُّ رَْدِت احلَجَّ

َ
 وَِجَعًة، َ�قَ » لََعلَِّك أ

َّ
ِجُدِ� إِال

َ
ِ َال أ اَل لََها: قَالَْت: َوا�َّ

يِط، َوقُوِ�: اللَُّهمَّ َ�ِ�ِّ َحيُْث َحبَْستَِ� « ْسوَدِ  »ُحيجِّ َواْشرَتِ
َ
َْت الِمْقَداِد بِْن األ

َ
[رواه  َوَ�نَْت حت

 .]٥٠٨٩ابلخاری: 
نزد ُصباعه دختر  جکه گفت: پیامبر خدا  استروایت  لو از عائشه -۱۸۳۴

 ؟»شاید قصد حج رفتن را داری«رفته و فرمودند:  بریبز
 ام نیست. گفت: به خداوند سوگند مانع دیگری جز مریضی

به حج برو، و شرط کن و بگو که خدایا! به حج رفتنم تا جائیست که «فرمودند: 
 .)١(و (ّضباعه) ھمسر مقداد بن اسود بود» برایم توان رفتن را بدھی

گویند: این موضوع خاص برای سالم و سھله  ) نظر جمھور علماء ھم ھمین چیز است که می۳ 
آن جواز ندارد، یعنی: اگر زنی شخص است، و یا آنکه منسوخ است، و در ھر صورت عمل کردن به 

تجاوز کرده بود، شیر داد، به سبب این  –که دو سال تا دو سال و نیم باشد  –را که از سن طفولیت 
شود، و  شود، و آن زن برای آن شخص شیر خوار، مادر شمرده نمی شیر دادن رضاعت ثابت نمی
 گردد. در نتیجه محرمیت ثابت نمی

که سالم پیش از شیر  جا به ذھن خطور کند این است که: در صورتیسؤالی که شاید در این 
چگونه برایش اجازه دادند که سینۀ آن زن را  جخوارگی برای سھله مرحرم نبود، پیامبر خدا 

اند که: ثبوت شیر خوارگی به رسیدن  گرفته و از آن شیر بخورد؟ در جواب این سؤال علماء گفته
ه به چوشیدن باشد و خواه به طریق دیگری، و در مورد سالم شیر مادر به شکم طلف است، خوا

 شاید شیر دادنش به این طریق بوده باشد که شیر را در ظرفی دوشیده و برایش داده باشند.
آید این است که: در احادیث دیگری آمده است که زمان شیر خوارگی  و سؤال دیگری که پیش می 

ست، و سالم شخص بالغی بود، پس در این صورت شیر در دو سالگی و یا در دو و نیم سالگی ا
اند که: تعیین سن شیر  شد؟ علماء از این سؤال به این گونه جواب داده خوارگی چگونه ثابت می

خوارگی به دو سال و یا دونیم سال، بعد از این واقعه صورت گرفته است، و پیش از این واقعه، 
 الی اعلم.برای شیر خوارگی سن معینی نبود، والله تع

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گوید: اولین  می س) مقداد بن اسود از فضالی صحابه و از متقدمین در اسالم است، ابن مسعود۱ 

بود، مقداد در فتح مصر  سھا مقداد کسانی که مسلمان شدند ھفت نفر بودند، و یکی از آن
ر ھمانجا وفات یافت، ولی او را به مدینۀ منوره اشتراک داشت، و در سال سی و سه ھجرت د

از ذکر این حدیث در این باب  /بر وی نماز خواند، و غرض امام بخاری سانتقال دادند و عثمان
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يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۸۳۵
َ
ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن أ ُ�نَْكُح « ريَِضَ ا�َّ

يِن، تَِرَ�ْت يََداكَ  يِنَها، فَاْظَفْر بَِذاِت ادلِّ ْرَ�ٍع: لَِمالَِها َوحِلََسبَِها ومََجَالَِها َودِلِ
َ
ُة ِأل

َ
[رواه  »الَمْرأ

 .]۵۰۹۰ابلخاری: 
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۸۳۵

شود: به سبب مال آن، به سبب نسب  زن به سبب چھار چیز به نکاح گرفته می«
آن، به سبب جمال آن، و به سبب دین آن، و تو باید زن دیندار را اختیار نمائی، [و اگر 

 .)١(»ھایت خاک آلود شود چنین نکنی] دست

این است که کفاءت در نکاح، تنھا در دین معتبر است، ورنه نباید ضباعه بنت زبیر بن عبدالمطلب 
تر  بن أسود که در نسب از وی در مرتبۀ بسیار پائیناست، با مقداد  جکه دختر عم پیامبر خدا 

کرد، و اقوال علماء را در این مورد إن شاء الله بعد از این بیان خواھیم  قرار داشت، ازدواج می
 کرد.

آمده است، و اینکه چنین  –به حج و یا عمره  –) در موضوع شرطی که در حدیث در مورد احرام ۲ 
شرطی برای محرم جواز دارد یا نه؟ بین علماء اختالف است، امام شافعی و احمد و ابو ثور و 

دانند، ولی عدۀ دیگری از علماء، از آن جمله ابراھیم نخعی، امام مالک  آن را جائز می /اسحاق
شان این است که  ند، و دلیلدان و امام ابو حنیفه، و سعید بن جبیر رحمھم الله آن را باطل می

ھای خود چنین چیزی را شرط نکردند، و شاید از حدیث باب  در حج و عمره جخود پیامبر خدا 
 چنین جواب بدھند که این حدیث خاص برای ضباعه است، والله تعالی أعلم.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
زن را سبب «فرمودند:  جاست که پیامبر خدا روایت  ب) در سنن ابن ماجه از ابن عمر۱ 

جمالش به نکاح نگیرید، زیرا شاید جمالش سبب ھالکتش گردد، و زن را به سبب مالش به نکاح 
اش گردد، بلکه زن را به سبب دینش به نکاح  نگیرید، زیرا شاید مالش سبب طغیان و سرکشی

بھتر  -ل و پولدار باشد [و دیندار نباشد] از زنی که با جما –بگیرید، کنیز سیاھی که دیندار باشد 
 ».است

) البته این طور نیست که جمال و دارائی و نسب برای زن عیب باشد، بلکه بالعکس ھم جمال ۲ 
برای زن مطلوب است، و ھم نسب و ھم دارائی، بلکه سخن در مقایسه بین این امور است، که 

دین را به نکاح بگیرد و یا فالن زن دیندار  بی دار مثال: اگر کسی متردد بود که فالن زن سرمایه
دار را، و اگر خداوند برای  دین سرمایه فقیر را، باید زن دیندار فقیر را انتخاب نماید، نه زن بی

کند که دارای ھمۀ این صفات، یعنی: دینداری، زیبائی، نسب، و پولداری  کسی زنی را نصیب می
ند متعال نسب به آن شخص است، از اینجا بود که اگر ھای بزرگ خداو باشد، این یکی از نعمت

کردند که برود و آن  خواست، برایش امر می در مورد ازدواجش مشوره می جکسی از پیامبر خدا 

                                                                                                                        



 ٩  نکاح -]۶۰کتاب [

ُ  َ�ْن َسْهٍل  -۱۸۳۶ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  َغِ�ٌ  قَاَل: َمرَّ رَُجٌل   َ�نْهُ ريَِضَ ا�َّ ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
َع، » َما َ�ُقولُوَن يِف َهَذا؟«وََسلََّم، َ�َقاَل:  ْن �َُشفَّ

َ
ْن ُ�نَْكَح، َو�ِْن َشَفَع أ

َ
قَالُوا: َحِريٌّ إِْن َخَطَب أ

ْن �ُْستََمَع، قَاَل: ُ�مَّ 
َ
َما َ�ُقولُوَن يِف «َمرَّ رَُجٌل ِمْن ُ�َقَراِء الُمْسِلِمَ�، َ�َقاَل: َسَكَت، �َ َو�ِْن قَاَل أ

ْن َال �ُْستََمَع، » َهَذا؟
َ
َع، َو�ِْن قَاَل أ ْن َال �َُشفَّ

َ
ْن َال ُ�نَْكَح، َو�ِْن َشَفَع أ

َ
قَالُوا: َحِريٌّ إِْن َخَطَب أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  رِْض ِمثَْل َهَذاهَ «َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
[رواه  »َذا َخْ�ٌ ِمْن ِمْلِء األ

 .]۵۰۹۱ابلخاری 
ثروتمندی از پیش روی پیامبر  روایت است که گفت: شخص ساز سھل -۱۸۳۶

 ؟»در مورد این شخص چه نظر دارید«گذشت، پرسیدند:  جخدا 
 گفتند: لیاقت آن را دارد که اگر از کسی خواستگاری کند به نکاحش بدھند، و اگر

شفاعت کسی را بکند شفاعتش قبول شود، و اگر چیزی بگوی به سخنش گوش داده 
 شود.

کوت نمودند، و دیری نگذشت که شخصی از فقرای س جگوید: پیامبر خدا  راوی می
 ؟»گوئید در مورد این شخص چه می«مسلمانان از آنجا گذشت، فرمودند: 

احش داد، و اگر شفاعت گفتند: شخصی است که اگر خواستگاری کند، نباید به نک
کسی را بکند نباید شفاعتش را قبول نمود، و اگر چیزی بگوید نباید به سخنش گوش 

 داد.
این شخص از آن شخص اول، ولو آنکه امثالش روی زمین «فرمودند:  جپیامبر خدا 

 .)١(»را پر کنند، بھتر است

زن مطلوب را ببیند، و البته دیدن آن زن به جھت دانستن جمالش بود نه دانستن دینش، زیرا 
 شود. دین زن از دیدنش دانسته نمی

 احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از  -١
) البته این به آن معنی نیست که ھر فقیر بد شکلی، از ھر ثروتمند زیبائی بھتر است، بلکه ۱ 

مقصد آن است که اساس شخصیت در نزد خدا، و در نزد مردم نیک، دینداری است، ولو آنکه آن 
 وتمند و خوش قواره.دین ثر شخص دیندار، فقیر و بد شکل باشد، و آن شخص بی

) این قاعدۀ اساسی در اسالم است، ولی امروز متاسفانه به طور عموم، معیار شخصیت، یکی ۲ 
ثروت، و دیگری قدرت است، یعنی: ھر قدر ثروت و یا قدرت شخص بیشتر باشد، اھمیت و مکانت 

ی و قدرت و آن شخص در اجتماع به ھمان اندازه بیشتر است، و بالعکس کسانی که مال و دارائ
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نْ شُ  باب: -٦ تَّقَى مِ ا يُ وله تَعَ مَ قَ أةِ وَ :ؤمِ املَرْ ۡزَ�ِٰجُ�مۡ  ِمنۡ  إِنَّ ﴿ اىلَ
َ
ۡوَ�ِٰدُ�مۡ  أ

َ
 َوأ

�  ﴾لَُّ�مۡ  َعُدّوٗ
و بعضی از همسران و فرزندان ﴿]: پرهیز کردن از شومی زن، و قوله تعالی: ۶باب [

 ﴾شما دشمنان شما هستند

ُ َ�نُْهَما، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  -۱۸۳۷ َساَمَة بِْن َز�ٍْد ريَِضَ ا�َّ
ُ
َما «وََسلََّم قَاَل: َ�ْن أ

رَضَّ ىلَعَ الرَِّجاِل ِمَن النَِّساءِ 
َ
ُت َ�ْعِدي فِتْنًَة أ

ْ
 .]٥٠٩٦[رواه اخلاری:  »تََر�

بعد از «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  باز اسامه بن زید -۱۸۳۷
 .)١(»ام ز زن برای مردھا بجا نگذاشتهخود فتنۀ را مضرتر ا

جاھی ندارند، ولو آنکه دین است، و بالعکس کسانی که مال و دارائی و قدرت و جاھی ندارند، ولو 
 شود. ھا به چشم کم دیده می آنکه دین و دانش، و علم و معرفت داشته باشند، به آن

ار روزی با یکی از دوستانم نشسته بودم که شخص ثالثی آمد، دوستم برای این تازه وارد بسی 
احترام و تعظیم نمود، و من ھم به متابعت از دوستم و به گمان اینکه این تازه وارد شخص با قدر 
و با شخصیتی است، برایش احترام کردم، بعد از اینکه نشست، از سخنانش معلوم شد که نه تنھا 

شان برخاستم،  آنکه شخص جاھلی است، بلکه شخص بد زبان و فاجزی نیز ھست، من از مجلس
وز دیگری از دوستم پرسیدم که سبب احترامت برای فالن شخص چه بود؟ گفت: این شخص ر

دارترین فرد منطقۀ ما است؟ گفتم: از نگاه علم و معرفت چطور؟ گفت: علم و معرفت مھم  سرمایه
گویم که ثروتمند است، برایش گفتم که: احترام کردن به شخص به جھت  نیست، برایت می

یره است، گفت: اگر کبیره است و یا صغیره، از این واقعیت که ثروت معیار ثروتش از گناھان کب
 کنم. توان انکار کرد، این خاطرۀ تلخ را ھیچگاه فراموش نمی شخصیت است، نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا بجا بعد از خود فتنۀ را مضرتر از زن برای مرد«که:  ج) سبب این سخن پیامبر خدا ۱ 

ھا از  ھا مردھا را گرویدۀ خود ساخته، و در راه بدست آوردن آن این است که: زن» ام نگذاشته
 کنند. توسل جستن به ھیچ وسیلۀ خودداری نمی

) این حدیث مانند دو حدیث گذشته بر عمومیت کامل نیست، یعنی این طور نیست که ھر زن ۲ 
شود، و این  گردیده و سبب بدبختی مردھا می سبب فتنه باشد، بلکه زنی است که تابع شیطان

ۡزَ�ِٰجُ�مۡ  ِمنۡ  إِنَّ ﴿فرماید:  قول خداوند متعال که می
َ
ۡوَ�ِٰدُ�مۡ  أ

َ
� َوأ این معنی را  ﴾لَُّ�مۡ  َعُدّوٗ

رساند، زیرا در آن تعبیر به (ِمن) شده است، و (ِمن) برای تبعیض است، یعنی: بعضی از  می
ا برای شما دشمن ھستند، که البته بعضی دیگر چنین نیستند، ھمسران، و بعضی از اوالدھای شم
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َ�ُٰتُ�مُ ﴿باب:  -٧ مَّ
ُ
ِٰ�ٓ  َوأ �َضۡعَنُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
بِ  ﴾أ نَ النَّسَ مُ مِ رُ ْ ا حيَ ةِ مَ اعَ ضَ نَ الرَّ مُ مِ رُ ْ حيَ  وَ

و از شیرخوارگی کسی حرام « ﴾اند و مادرهایی که شما را شیر داده﴿]: ٧[ باب
 »شود شود که از نسب حرام می می

ُ �َ  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -١٨٣٨ الَ  قَاَل: ِ�يَل لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: امَ هُ نْ ريَِضَ ا�َّ
َ
أ

ُج اْ�نََة مَحَْزَة؟ قَاَل:  وَّ يِخ ِمَن الرََّضاَعةِ «َ�زَتَ
َ
 ].٥١٠٠[رواه ابلخاری:  »إِ�ََّها اْ�نَُة أ

گفت:  جبرای پیامبر خدا  روایت است که گفت: کسی باز ابن عباس -۱۸۳۸
 کنید؟ میچرا با دختر حمزه ازدواج ن

 .)١(»او برادر زادۀ رضاعی من است«فرمودند: 

ھایی ھستند که سبب خوشبختی شوھر خود گردیده، و حتی شوھران خود را از  زیرا چه بسا زن
چه فرزندان بسیاری ھستند که نه تنھا آنکه  کنند، چنان راه بد، به راه نیک رھنمائی کرده و می

ھا  ه سبب سعادت والدین خود نیز گردیده و در خدمت آنبرای والدین خود دشمن نیستند، بلک
داشتند، به بدبختی و زحمت دارین دچار  باشند، و اگر آن والدین چنین فرزندانی نمی می
 شدند. می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 سابی طالبرا داد، علی بن  سبا دختر حمزه ج) کسی که پیشنھاد ازدواج کردن پیامبر خدا ۱ 

و یا شخص دیگری بود، و قائل ھر کسی که باشد، شاید از این خبر نداشت که  لسلمه و یا أم
شود، و یا اگر از این شیر خوارگی خبر داشت، این را  می جحمزه برادر رضاعی پیامبر خدا 

 شود. دانست که شیر خوارگی سبب تحریم نکاح می نمی
 جویبه نام داشت، و ھمین زن بعد از چھار سال پیامبر خدارا شیر داده بود، ث س) زنی که حمزه۲ 

و البته از نگاه نسب،  -ھا با یکدیگر برادر رضاعی شدند،  را نیز شیر داد، و به این اساس، آن
را شیر داده بود، کنیز  جو ثویبه که حمزه و پیامبر خدا  –بود  جعموی پیامبر خدا  سحمزه

برای ابولھب خوشخبری داد که خدای برای برادرت  جابولھب بود، و ھنگام والدت پیامبر خدا 
پسر زیبائی داده است، ابولھب در مقابل این خوشخبری (ثویبه) را آزاد کرد، بعد از مرگ ابولھب 

رین حالی گرفتارم، و کسی او را در خواب دید، از وی پرسید که چه حال داری؟ گفت: در بدت
شود سببش آزاد کردن (ثویبه) جھت خوشخبری دادن از والدت  اندک راحتی که برایم داده می

 باشد. می جمحمد 
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ِذُن يِف َ�يِْت َحْفَصَة،  َعن اع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ َ�نَْها: -١٨٣٩
ْ
�ََّها َسِمَعْت َصوَْت رَُجٍل �َْستَأ

َ
َو�

ِذُن يِف بَيِْتَك، َ�َقاَل 
ْ
، َهَذا رَُجٌل �َْستَأ ِ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قَالَْت: َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َراُه فَُالنًا«
ُ
َها ِمَن  -، ِلَعمِّ َحْفَصَة ِمَن الرََّضاَعِة، قَالَْت اَع�َِشُة: لَْو اَكَن فَُالٌن َحيًّا »أ ِلَعمِّ

؟ َ�َقاَل:  -الرََّضاَعِة  َّ ُم الِوالَ «َدَخَل يلَعَ َرِّ ُم َما حتُ َرِّ
ُ

 ].٥٠٩٩[رواه ابلخاری:  »َدةُ َ�َعْم، الرََّضاَعُة حت
روایت است که وی آواز شخصی را شنید که اجازۀ داخل  لاز عائشه -۱۸۳۹

 خواھد. را می لحفصه شدن به خانۀ
گوید: گفتم یا رسول الله! این مردی است که اجازۀ داخل شدن به  می لعائشه

 خواھد. خانۀ شما را می
(عموی) رضاعی  کاکایو آن شخص » کنم فالنی باشد فکر می«فرمودند: 

 بود. لحفصه
بود،  باشد، اگر زنده می ام می گفت: فالنی که کاکای (عموی) رضاعی لعائشه

 روا بود که نزدم بیاید؟
کند که والدت حرام  بلی، شیر خوارگی ھمان کسی را حرام می«فرمودند: 

 .)١(»کند می

شود، یعنی ھمان  ) ھر کسی که نکاحش به سبب حرام است، به سبب شیر خواگی نیز حرام می۳ 
نسب حرام است، نکاح ھمۀ  ھا به سبب طوری که نکاح مادر، خواھر، عمه، خاله، و امثال این

 ھا به سبب شیر خوارگی نیز حرام است. این
) قرار دارد، و اینکه ۱۸۳۹) این حدیث از نگاه ترتیب در اصل صحیح البخاری، بعد از حدیث (۴ 

در اینجا پیش از آن ذکر گردیده است شاید این اشتباه از صاحب مختصر و یا از نساخ باشد، والله 
 تعالی أعلم.

 احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از  -١
شود، و این تحریم نکاح بین زن شیر دھنده و بین طفل  ) شر خوارگی سبب تحریم نکاح می۱ 

گیریم، اگر  باشد، و برای توضیح این مسئله، مثال ذیل را در نظر می شیر خوار و اوالد این طفل می
 د:زنی به نام (سارا) طفلی را به نام (حامد) شیر دا

 شوند. أ) خود (حامد و اوالد وی، برای (سارا) به طور ابد حرام می 
کند، به این  ب) این تحریم به پدر (حامد) و مادر حامد و برادران و خواھران (حامد) سرایت نمی 

تواند  چه پدر (حامد) می تواند با پدر حامد، و یا با برادرش، ازدواج نماید، چنان معنی که (سارا) می
شود، به نکاح بگیرد، و ھمچنین مادر اصلی (حامد)  سارا) را که خواھر رضاعی (حامد میدختر (

 شود به نکاح بگیرد. تواند شوھر (سارا) را که پدر رضاعی (حامد) می می
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مَّ حَ  -١٨٤٠
ُ
نَّ أ

َ
يِب ُسْفيَانَ أ

َ
ُ َ�نُْهَما ريَِضَ  ِبيبََة بِنَْت أ ، انِْ�ْح  -ا�َّ ِ قَالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
يِب ُسْفيَاَن، َ�َقاَل: 

َ
ْخيِت بِنَْت أ

ُ
بَِّ� َذلِِك «أ ِ

ُ
َوحت

َ
َحبُّ َمْن »أ

َ
، َ�ُقلُْت: َ�َعْم، لَْسُت لََك بُِمْخِليٍَة، َوأ

ْخيِت، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَ 
ُ
لُّ يِل «َسلََّم: َشاَرَ�ِ� يِف َخْ�ٍ أ قُلُْت: فَإِنَّا ». إِنَّ َذلِِك َال َ�ِ

يِب َسلََمَة؟ قَاَل: 
َ
ْن َ�نِْكَح بِنَْت أ

َ
نََّك تُِر�ُد أ

َ
ُث � َدَّ

ُ
مِّ َسلََمةَ «�

ُ
لَْو «، قُلُْت: َ�َعْم، َ�َقاَل: »بِنَْت أ

�ََّها لَْم تَُ�ْن َر�ِيبيَِت يِف َحْجِري َما َحلَّْت يِل، إِ�ََّها الَ 
َ
بَا �

َ
رَْضَعتِْ� َوأ

َ
يِخ ِمَن الرََّضاَعِة، أ

َ
ْ�نَُة أ

َخَواتُِ�نَّ 
َ
َّ َ�نَاتُِ�نَّ َوَال أ  ].٥١٠١[رواه ابلخاري:  »َسلََمَة ثَُو�ْبَُة، فََال َ�ْعرِْضَن يلَعَ

یا رسول الله!  گفتم روایت است که گفت: لحبیبه دختر ابو سفیان از أم -۱۸۴۰
 خواھرم دختر ابو سفیان را به نکاح بگیرید.

 ؟»خواھی آیا چنین چیزی را می«فرمودند: 
خواھم کسی که در سعادتی با من  گفتم: بلی، من یگانه ھمسر شما نیستم، و می

 شریک شود خواھرم باشد.
 ».این برایم روا نیست«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 خواھید دختر ابو سلمه را به نکاح بگیرید. ا میکنیم که شم گفتم: ما فکر می
 ؟»راام سلمه  دختر«فرمودند: 

 گفتم: بلی.

باشد، نکاح اصول و فروع، و اطرافیان  طوری که نکاح خود (سارا) برای (حامد) حرام می ج) ھمان 
باشد، و در نتیجه برای (حامد) روا نیست که مادر (سارا) و یا  حرام می(سارا) نیز برای (حامد) 

 دختر (سارا) و یا خواھر (سارا) را به نکاح بگیرد.
د) اگر عوض (حامد) دختری که نامش (لیلی) باشد از سینۀ (سارا) شیر خورد، نکاح لیلی برای  

تواند با شوره  نتیجه لیلی نمی باشد، و در اصول و فروع و اطرافیان شوھر (سارا) نیز حرام می
 (سارا) و یا پدر شوھر (سارا)، و یا برادر شوھر (سارا)، ازدواج نماید.

) تاثیری که شیر خوارگی دارد در تحریم نکاح، جواز نظر، جواز مسافرت، و جواز خلوت است، و ۲ 
اما در دیگر مسائل از قبیل: ثبوت نسب، میراث، و جوب نفقه، سقوط قصاص و امثالھم تاثیری 

به تفصیلی که ھم اکنون  –ندارد، یعنی: طفلی که از سینۀ زنی شیر خورده است، نکاح آن زن 
شود، و برایش روا است که با آن زن خلوت کند،  برایش و برای اوالدش حرام می –کردیم  بیان

چه برایش روا است که با وی تنھا به مسافرت برود، ولی بین آن زن، و بین طفلی که از  چنان
برند، اگر یکی دیگری را  شود، از یکدیگر میراث نمی اش شیر خورده است، نسب ثابت نمی سینه

 شود. ھا بر یکدیگر واجب نمی شود، و نفقۀ آن ھا جاری می ص در بین آنکشت، قصا

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٤

ولو آنکه او (ربیبه)ام نباشد و در آغوشم بزرگ نشده باشد، باز ھم برایم «فرمودند: 
باشد، (ثویبه) من و (ابو سَلمه) را باھم شیر داده  ام می روا نیست، او برادر زادۀ رضاعی

 .)١(»نکاح] دختران و خواھران خود را برایم پیشنھاد نکنیداست، شما [

اعَ بَ  -٨ ضَ نْ قالَ الَ رِ اىلَ باب: مَ وله تَعَ ِ لِقَ لَنيْ وْ دَ حَ  ﴾َ�ِملَۡ�ِ  َحۡولَۡ�ِ ﴿ :عْ

شود، بدلیل قول  سال شیر خوارگی ثابت نمی گوید: بعد از دو ]: کسی که می۸باب [
 ﴾دو سال کامل﴿خداوند 

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َدَخَل َعلَيَْها وَِعنَْدَها َ�ْن  -١٨٤١
َ
ُ َ�نَْها: أ اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

يِخ، َ�َقاَل: 
َ
نَُّه َكِرَه َذلَِك، َ�َقالَْت: إِنَُّه أ

َ
َ وَْجُهُه، َك� نَُّه َ�َغ�َّ

َ
، «رَُجٌل، فََك� اْ�ُظْرَن َمْن إِْخَوانُُ�نَّ

 .]٥١٠٢برواه ابلخاری:  »لرََّضاَعُة ِمَن الَمَجاَعةِ فَإِ�ََّما ا
نزدش آمدند و دیدند شخصی  جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۸۴۱

 تغییر کرد، و گویا از این کار بدشان آمد. جآنجا نشسته است، رنگ پیامبر خدا 
 عائشه گفت: این برادر من است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
روا نبود، که این کار  جبرای پیامبر خدا  ل) از این جھت به نکاح گرفتن خواھرام سلمه۱ 

کریم حرام است، شد، و این کار به نص قرآن  سبب جمع کردن بین دو خواھر در یک نکاح می

ن﴿فرماید:  خداوند متعال در بیان محرمات می
َ
ْ  َوأ ۡختَۡ�ِ  َ�ۡ�َ  َ�َۡمُعوا

ُ
، و اینکه با وجود این ﴾ٱۡ�

چنین پیشنھادی نمود، سببش عدم علم آوری وی به این تحریم بود، و یا  لسلمه تحریم، أم
باشد، زیرا در بسیاری از مسائل نکاح،  می جکرد که این تحریم نسبت به غیر پیامبر خدا  فکر می

 از دیگران فرق داشتند. جپیامبر خدا 
) (ربیبه): عبارت از دختر ھمسر است که از شوھر دیگر آن زن باشد، یعنی: اگر کسی زنی را به ۲ 

اش دختری داشت، این دختر برای کسی که اکنون این زن  نکاح گرفت که این زن از شوھر قبلی
 شود. اش گفته می گرفته است، (ربیبه) یعنی: پرورش یافتهرا به نکاح 

سلمه باشد،  شد، که مادرش را که ام می جسلمه) از آن جھت ربیبۀ پیامبر خدا  ) دختر (ام۳ 
 به نکاح گرفته بودند. جپیامبر خدا 

، و شد حرام بود، اول: از جھت اینکه ربیبۀشان می ج) دختر ام سلمه از دو جھت بر پیامبر خدا ۴ 
 شان بود، زیرا پدر آن دختر که ابو سلمه باشد، با پیامبر خدا دوم: از جھت اینکه برادر زادۀ رضاعی

 شیر خورده بود، و ھمۀ این مسائل در خود حدیث به طور مختصر ذکر گردیده است. ج

                                                 



 ١٥  نکاح -]۶۰کتاب [

شود  کیست، شیر خوارگی وقتی ثابت می خوب نگاه کنید که برادر شما«فرمودند: 
 .)١(»رسنگی [یعنی: زمان طفولیت] باشدکه در حالت گ

ِ  َجابًِرا َ�نْ  -۱۸۴۲ ُ َ�نْهُ  بِْن َعبِد ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «قَاَل:  َماريَِضَ ا�َّ َ�َ� رَُسوُل ا�َّ
ْو 

َ
ِتَها أ ُة ىلَعَ َ�مَّ

َ
ْن ُ�نَْكَح الَمْرأ

َ
َِهاوََسلََّم أ

َ
 .]۵۱۰۸[رواه ابلخاری:  »َخاتل

از اینکه زن  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -۱۸۴۲
 .)٢(»اش به نکاح گرفته شود، نھی فرمودند بر باالی عمه و یا خاله

ارِ  -٩ غَ  باب: الشِّ

 ]: نکاح شغار۹باب [

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 لطوری که قبال یادآور شدیم نظر عائشه – ج ) پیش از بیان این حکم از طرف پیامبر خدا۱ 

خواست  این بود که برای ثبوت شیر خوارگی، سن معینی نیست، از این جھت کسی را که می
کرد که شیر خود را برایش بخورانند، تا  نزدش بیاید، به خواھران و یا خواھر زادگان خود امر می
را شنید، از  جینکه این قول پیامبر خدا رضاعت ثابت گردیده و برایش محرم شود، ولی بعد از ا

 نظر خود برگشت.
شود، ولی  ) بعضی از علماء ھنوز ھم بر این نظراند که شیر خوارگی در ھر سن و سالی ثابت می۲ 

شود که در خورد سالی باشد، وحد  نظر جمھور علماء بر این است که شیر خوارگی وقتی ثابت می
دو سال، در نزد امام  /شود، در نزد امام شافعی ت میاکثر سنی که در آن شیر خوارگی ثاب

سه  /دو سال و نیم، و در نزد امام زفر /دو سال و سه ماه، در نزد امام ابو حنیفه /مالک
 شود. سال است، و بعد از این سن و سال در نزد عامۀ علماء شیر خوارگی ثابت نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
اش، و تحریم جمع  یم جمع بین دو خواھر، از قرآن کریم، و تحریم جمع بین زن و عمه) تحر۱ 

که تفصیل آن را  -باشند،  اش، از سنت نبوی، و تحریم کسانی به ھمین معنی می بین زن و خاله
 از نگاه قیاس ثابت شده است. –بعد از این بیان خواھیم داشت 

وقتی که آن زن وفات نکرده و یا او را طالق نداده است،  ) کسی که زنی را در نکاح خود دارد، تا۲ 
 نباید عمه و یا خالۀ آن زن را به نکاح بگیرد.

ھا مرد فرض شود و نکاح دیگری برای وی حرام باشد، به نکاح  ) ھر دو زنی که اگر یکی از آن۳ 
یا زن و خواره اش، و  گرفتن آن دو زن باھم روا نیست، بنابراین روا نیست که زن و برادر زاده

 اش، در یک وقت به نکاح شخصی در آیند. زاده

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٦

ُ َ�نُْهَما:  -١٨٤٣ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َ� َعِن «َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

َغارِ   ].٥١١٢رواه ابلخاری:  »الشِّ
 .)١(از نکاح شغار نھی کردند جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۸۴۳

ْيِ باب:  -١٠ ةِ  جالنَّبِيِّ هنَ احِ املُتْعَ نْ نِكَ  اً ريخِ أَ عَ

 در آخر امر، از نکاح متعه ج]: نهی پیامبر خدا ۱۰باب [

ْ�َوِع  -١٨٤٤
َ
، وََسلََمَة بِْن األ ِ ُ َ�نُْهمْ  َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ قَاَال: ُكنَّا يِف َجيٍْش،  َريِضَ ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل:  تَانَا رَُسوُل رَُسوِل ا�َّ
َ
ْن �َْستَْمتُِعوا إِنَُّه قَ «فَأ

َ
ِذَن لَُ�ْم أ

ُ
ْد أ

 .]٥١١٧،٥١١٨[رواه ابلخاری:  »فَاْستَْمتُِعوا
کْ  -۱۸۴۴

َ
روایت است که گفتند: در یکی از  شوعاز جابر بن عبدالله و سلمه بن أ

برای شما اجازه داده شده «نزد ما آمده و فرمودند:  جلشکرھا بودیم، که پیامبر خدا 
 .)٢(»عه کنیداست که متعه کنید، پس مت

الِحِ  -١١ لِ الصَّ جُ ىلَ الرَّ ا عَ هَ سَ فْ أةِ نَ ضِ املَرْ رْ  باب: عَ

 دهد ]: زنی که با شخص نیکی پیشنهاد ازدواج می۱۱باب [

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) نکاح شغار عبارت از نکاح زنی به مقابل نکاح زن دیگری است که مھری در میان نباشد، مثال: ۱ 

خود را برای شخصی خواھرش را به دیگری به نکاح بدھد، تا آن شخص دومی خواھر و یا دختر 
 شخص اولی به نکاح بدھد، و مھری برای آن دو زن تعیین نگردد.

اند که نکاح شغار کار ناپسند و نا مشروعی است، ولی اگر چنین نکاحی  ) علماء بر این متفق۲ 
دانند، ولی بعضی از علماء از آن جمله احناف، و عطاء،  صورت گرفت، جمھور علماء آن را باطل می

گویند: چنین نکاحی صحت  ار، و زھری، و مکحول، و ثوری آن را جائز شمرده و میو عمرو بن دین
گردد، و این مسئله دارای فروعات  پیدا کرده، و برای ھرکدام از آن دو زن، مھر مثل وی الزم می

 بسیاری است که جای تفصیل آن در کتب فقه است.
دیگری وجود دارد که داللت بر تحریم این حدیث داللت بر جواز نکاح متعه دارد، ولی احادیث  -٢

گویند که: جواز نکاح متعه منسوخ است، و حدیث ناسخ را  نکاح متعه دارد، از این جھت علماء می
 روایت کرده است، و تفصیل نکاح متعه و احکام متعلق به آن قبال گذشت. سعلی بن ابی طالب

                                                 



 ١٧  نکاح -]۶۰کتاب [

ُ َ�نُْه: َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ  -١٨٤٥ ًة َعَرَضْت َ�ْفَسَها ىلَعَ انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا  ريَِضَ ا�َّ
َ
نَّ اْمَرأ

َ
أ

ِ َزوِّْجِنيَها، َ�َقاَل:  ُ رَُجٌل: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ

ٌء، » َما ِعنَْدَك؟«َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل هل قَاَل: َما ِعنِْدي يَشْ
َِمْس َولَْو َخاَ�ًما ِمْن َحِديدٍ «قَاَل: 

ْ
ِ َما وََجْدُت ، فَذَ »اْذَهْب فَاتل َهَب ُ�مَّ رََجَع، َ�َقاَل: َال َوا�َّ

ُ رَِداٌء  -َشيْئًا َوَال َخاَ�ًما ِمْن َحِديٍد، َولَِ�ْن َهَذا إَِزاِري َولََها نِْصُفُه 
َ

َ�َقاَل  -قَاَل َسْهٌل: َوَما هل
ٌء، َو�ِْن  َوَما تَْصنَُع بِإَِزاِرَك، إِنْ «انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  لَِبْستَُه لَْم يَُ�ْن َعلَيَْها ِمنُْه يَشْ

ءٌ  ، فََجلََس الرَُّجُل َحىتَّ إَِذا َطاَل َ�ِْلُسُه قَاَم، فََرآهُ انلَّيِبُّ »لَِبَستُْه لَْم يَُ�ْن َعلَيَْك ِمنُْه يَشْ
ُ  -َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فََداَعُه 

َ
ْو ُديِعَ هل

َ
:  -أ ُ

َ
َ�َقاَل: َميِع » َماَذا َمَعَك ِمَن الُقْرآِن؟«َ�َقاَل هل

ُدَها  -ُسوَرُة َكَذا وَُسوَرُة َكَذا  ْملَْكنَاَكَها بَِما «َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -لُِسَوٍر ُ�َعدِّ
َ
أ

 ].٥١٢١[رواه ابلخاری:  »َمَعَك ِمَن الُقْرآنِ 
ه زنی خود را [جھت ازدواج] برای روایت است ک ساز سھل بن سعد -۱۸۴۵

 پیشنھاد کرد. جپیامبر خدا 
 شخصی گفت: یا رسول الله! او را برای من به نکاح بدھید.

 ؟»چه داری«فرمودند: 
 گفت: ھیچ چیزی ندارم.

 ».برو جستجو کن، ولو آنکه انگشتری از آن باشد«فرمودند: 
خداوند سوگند ھیچ چیزی را نیافتم حتی  آن شخص رفت و باز آمد و گفت: به

دھم، و سھل را  انگشتر آھنی را، ولی ھمین ازار را دارم، و نیم آن را برای ھمین زن می
 وی حدیث گفت که آن شخص ردائی نداشت، [یعنی: تنھا ھمان ازار را داشت].

به او تواند بکند؟ اگر تو آن را بپوشی  با این ازار چه می فرمودند: جپیامبر خدا 
 ».رسد رسد، و اگر او آن را بپوشد به تو چیزی نمی نمی چیزی

او را دیده  جآن شخص نشست، و بعد از انتظار بسیار برخاست که برود، پیامبر خدا 
از «برود برایش گفتند:  جو یا کسی او را خواست که نزد پیامبر خدا  –و صدا کردند 

 ؟»قرآن چه یاد داری
 ا، و چندین سوره را نام برد.گفت: فالن و فالن سوره ر



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٨

در مقابل آنچه که از قرآن حفظ داری او را برایت به نکاح «فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)١(»دادیم

يجِ  باب: النَّظَرِ إِىلَ  -١٢ وِ بْلَ التَّزْ أةِ قَ  املَرْ

 ]: دیدن به سوی زن پیش از نکاح۱۲باب [

ُ َ�نْهُ  -١٨٤٦ ِ َص�َّ اهللاُ  َو� ِروايٍَة َ�نُْه ريَِضَ ا�َّ ًة َجاَءْت رَُسوَل ا�َّ
َ
نَّ اْمَرأ

َ
َعلَيِْه وََسلََّم،  أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  َ�َقالَْت  َْها رَُسوُل ا�َّ
َ

َهَب لََك َ�ْفيِس، َ�نََظَر إيِل
َ
، ِجئُْت ِأل ِ يَا رَُسوَل ا�َّ

َط 
ْ
�َُه، ُ�مَّ َطأ َْها وََصوَّ

َ
َد انلََّظَر إيِل َسُه،فََصعَّ

ْ
 َرأ

َ
َ�ْقَرُؤُهنَّ َ�ْن «، َوقاَل يف آخره: فََذَكَر احلَِديَث  أ

َ
أ

َ�ْقَرُؤُهنَّ َ�ْن َظْهِر قَلِْبَك؟«قَاَل:  قاَل: َ�َعمْ  »َظْهِر قَلِْبَك 
َ
اْذَهْب َ�َقْد «قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: » أ
 .]٥١٢٦[رواه ابلخار:  »َملَّْكتَُكَها بَِما َمَعَك ِمَن الُقْرآنِ 

روایت است که: زنی نزد پیامبر  سبن سعد و در روایت دیگری از سھل -۱۸۴۶
 جآمد و گفت: یا رسول الله! آمدم تا خود را برای شما ببخشم، پیامبر خدا  جخدا 

خوب به طرفش دیدند، و سر خود را پایان انداختند و بقیۀ حدیث را ذکر نموده و در 
چه را که از قرآن گفتی از حفظ خوانده آن« -فرمودند  جآخرش گفت که پیامبر خدا 

 ؟»توانی می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 کند. در مقابل حفظ داشتن قرآن، صحت پیدا می) نکاح ۱ 
شود و مھر  ھمین چیز برای زن مھر قرار داده می /) در چنین حالتی در نزد امام شافعی۲ 

گردد، زیرا  گویند: در این صورت برای زن مھر مثل ثابت می دیگری برایش نیست، و احناف می

برای سببیت است، و  »َمَعَك ِمَن الُقْرآنِ  بَِما«که فرمودند:  جحرف (ب) در این قول پیامبر خدا 
معانیش چنین است که به سبب آنچه که از قرآن حفظ داری این زن را برایت به نکاح دادم، و 

نسبت به آن شخص به سبب حفظ قرآن کریم دارد، نه  جاین عبارت، داللت بر اکرام پیامبر خدا 
دد، و چون در خود عقد، مھر تعیین نشده گر داللت بر سقوط مھر، پس مھر برای آن زن ثابت می

 گردد مھر مثل است. است، پس مھری که الزم می
) مراد از مھر مثل آن است که: مھر زنی که مثل آن زن در کمال و جمال وغیره امتیازات باشد، ۳ 

شود که از وابستگان زن بوده و یا از قوم و  شود، و در این مورد، زنی در نظر گرفته می ثابت می
 ھا. اش باشند، مانند: خواھر زن، خواھر زادۀ زن، برادر زادۀ زن، ھمسایۀ زن، و امثال این قبیله

                                                 



 ١٩  نکاح -]۶۰کتاب [

 گفت: بلی.
 .)١(»برو! در مقابل آنچه که از قرآن حفظ داری او را برایت به نکاح دادیم«فرمودند: 

١٣-  ٍّ يلِ احِ إِالَّ بِوَ : الَ نِكَ نْ قالَ  باب: مَ

 گوید بدون ولی، نکاحی نیست ]: کسی که می۱۳باب [

ُ َ�نْهُ  �ََسارٍ  َمْعِقُل ْ�نُ  َ�نْ  -١٨٤٧ ْختًا يِل ِمْن رَُجٍل َ�َطلََّقَها، َحىتَّ  ريَِضَ ا�َّ
ُ
قَاَل: َزوَّْجُت أ

ْ�َرْمتَُك، َ�َطلَّْقتََها، ُ�مَّ 
َ
ُ: َزوَّْجتَُك َوفََرْشتَُك َوأ

َ
ُ�َها َجاَء َ�ُْطبَُها، َ�ُقلُْت هل إَِذا اْ�َقَضْت ِعدَّ

بًَدا، َو�َ 
َ
َْك أ

َ
ِ َال َ�ُعوُد إيِل ُْطبَُها، َال َوا�َّ

َ
ْن ِجئَْت خت

َ
ُة تُِر�ُد أ

َ
َس بِِه، َوَ�نَِت الَمْرأ

ْ
َن رَُجًال َال بَأ

ُ َهِذهِ اآليََة:  نَْزَل ا�َّ
َ
ِْه، فَأ

َ
، قَاَل:  ﴾َ�ۡعُضلُوُهنَّ  فََ� ﴿تَرِْجَع إيِل ِ ْ�َعُل يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�ُقلُْت: اآلَن أ

 ].٥١٣٠[رواه ابلخاری:  »فََزوََّجَها إِيَّاهُ «
را برای شخصی به  روایت است که گفت: خواھرم )٢(سساراز معقل بن ب -۱۸۴۷

به نھایت رسید، آمد و از وی  اش نکاح دادم، و آن شخص او را طالق داد، چون عده
 خواستگاری نمود.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) این حدیث ھمان حدیث قبلی است، با تفاوت اندکی در الفاظ آن.۱ 
دو حکم  –به عالوه از احکامی که از روایت اولی استنباط گردیده بود  –) از این روایت دومی ۲ 

 شود: دیگر نیز دانسته می
 أ) آنکه نظر کردن به طرف زن جھت ازدواج کردن با وی، جواز دارد. 
ب) آنکه آن شخص، آن چند سورۀ قرآن را که نام برده بود، به عالوه از یاد داشتن، حفظ ھم  

 ر مقابل حفظ وی از قرآن، آن زن را برایش به نکاح دادند.د جداشت و پیامبر خدا 
بیعت کرده بود که از میدان جنگ  جوی معقل بن یسار بن عبدالله مزنی است، با پیامبر خدا  -٢

اش عبیدالله بن زیاد به عیادتش  نگریزد، در بصره سکنی گزین گردید، روایت است که در مریضی
مانم، این  دانستم که زنده می کنم، و اگر می ی روایت میرفت، معقل برایش گفت: برایت حدیث

ھیچکس نیست که خداوند او «شنیدم که فرمودند:  جکردم، از پیامبر خدا  حدیث را روایت نمی
را سرپرست مردمی قرار دھد، و او در حالی بمیرد که به رعیت خود غش کرده است، مگر آنکه 

در ایام خالفت معاویه و یا یزید بن معاویه وفات یافت، ، »گرداند خداوند بھشت را بر وی حرام می
 ).٤/٣٩٩: أسد الغابه(

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٠

برایش گفتم: [خواھرم را] برایت به نکاح دادم، و او را ھمسرت ساختم، و برایت 
ای و از وی خواستگاری  دو باره آمده احترام نمودم، ولی تو او را طالق دادی و اکنون

 کنی، به خداوند سوگند است که دیگر نزدت برنخواھد گشت. می
خواست که دوباره با او ازدواج نماید، و این آیۀ  و او شخص بدی نبود و خواھرم می

 ».ھا منع نکنید ھا را از ازادواج کردن با شوھران آن زن«مبارکه نازل گردید که: 
 –گوید  راوی می -دھم،  گفتم: یا رسول الله! اکنون [خواھرم را] برایش به نکاح می

 .)١(خود را برایش به نکاح داد و ھمان بود که خواھر

يِّ  -١٤ الثَّ رَ وَ هُ الْبِكْ ُ ريْ غَ نْكِحُ األَبُ وَ اباب: ال يُ امهَ ضَ  بَ إِالَّ بِرِ

بیوه را بدون رضایتش به نکاح ]: نباید پدر و یا دیگری دختر بکر و یا زن ۱۴باب [
 بدهد

يَب  َ�نْ  -۱۸۴۸
َ
ُ َ�نُْه: ُهَر�َْرةَ  أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ

َ
َال ُ�نَْكُح «أ

َذنَ 
ْ
َمَر، َوَال ُ�نَْكُح ابِلْكُر َحىتَّ �ُْستَأ

ْ
ُم َحىتَّ �ُْستَأ ِّ�

َ
ِ » األ ، َوَ�يَْف إِْذُ�َها؟ قَاَل: قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْن �َْسُكَت «
َ
 ].۵۱۳۶[رواه ابلخاری:  »أ

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۸۴۸
زن بیوه تا از وی طلب امر نشود، نباید به نکاح داده شود، و دختر ِبکر تا از وی «

 ».اجازه خواسته نشود، نباید به نکاح داده شود
 ول الله! اجازه دادنش چگونه است؟گفتند: یا رس

 .)٢(»اینکه سکوت کند«فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند که: نکاح زن بدون موافقت ولی آن صحت پیدا  اکثر علماء با استناد بر ظاھر این حدیث گفته 

دون اجازۀ ولی خود، اصالتا و یا به تواند ب گوید: زن می می /کند، ولی امام ابو حنیفه نمی
دارد، والبته  /واستطۀ وکیل خود، ازدواج نماید، و حدیث آتی آشاره به تائید مذھب ابو حنیفه

برای ھریک از طرفین دالئل نقلی و عقلی بسیار دیگری نیز وجود دارد که در کتب فقه، و شروح 
 حدیث به تفصیل مذکور است.

 به این حدیث آنکه: از احکامی و مسائل متقلق -٢

                                                 



 ٢١  نکاح -]۶۰کتاب [

ُ َ�نَْها َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۸۴۹ �ََّها قُ  ريَِضَ ا�َّ
َ
، إِنَّ ابِلْكَر �َْستَيِح؟ قَاَل: ُت لْ � ِ : يَا رَُسوَل ا�َّ

 ].٥١٣٧[رواه ابلخاری:  »رَِضاَها َصْمتَُها«
روایت است که گفت: گفتم: یا رسول الله! دختر بکر حیا  لاز عائشه -۱۸۴۹

 کند؟ می
 .)١(»رضایت او سکوت کردن او است«فرمودند: 

نَ  -١٥ ل ابْ جُ جَ الرَّ وَّ ا زَ هُ مَ تَ باب: إِذَ نِكاحُ ةٌ فَ هَ ارِ يَ كَ هِ دُودٌ هُ وَ  رْ

]: اگر شخص دخترش را به نکاح داد و دخترش رضایت نداشت، نکاحش ۱۵باب [
 مردود است

) (بیوه): زنی است که قبال به نکاح داده شده و به سببی از اسباب از شوھرش جدا شده است، ۱ 
 و (بکر): دختری است که ھنوز به نکاح داده نشده است.

) اینکه در زن بیوه (امر نمودن) شرط شده است، و در دختر بکر، (سکوت کردن) حکمتش این ۲ 
ازدواج را تجربه کرده است، بنابراین از تصریح به ازدواج باکی نداشته و  است که زن بیوه چون

کند، لذا از تصریح به موافقت بر  کشد، ولی دختر بکر جون برای بار اول ازدواج می خجالت نمی
کشد، از این جھت در وقت اجازه خواستن از وی به نکاح، کافی است که سکوت  نکاح خجالت می

 شود. موافقت شمرده می نماید، و ھمان سکوتش
اش به نکاح  نباید بدون اجازه –چه بیوه باشد و چه بکر  –) این حدیث داللت بر این دارد که زن ۳ 

داده شود، و این مذھب احناف و عدۀ دیگری از علماء است، ولی عدۀ دیگری از علماء به این 
ولی اکثر علماء نظرشان موافق  اش او را به نکاح بدھد، تواند، بدون اجازه نظراند که ولی زن می

 نظر احناف است، و احادیث صحیح بسیاری نیز مؤید ھمین نظر است.
 از احکام و مسائل متقلق به این حدیث آنکه: -١
) این حدیث نبوی شریف داللت بر این دارد که: سکوت کردن دختر بکر، داللت بر این دارد که ۱ 

 به ازدواج کردن موافقت دارد.
اند که موافقت به ازدواج تنھا به سکوت نیست، بلکه ھر قرینۀ که داللت بر رضایت  گفته) علماء ۲ 

شود، مانند: تبسم کردن، و یا گفتن این سخن که: شما پدرم  داشته باشد، موافقت شمرده می
ھستید، و یا، اختیار با شما است، و امثال این چیزھا، و خالصه آنکه: ھر سخن و ھر عملی که از 

شود، ولی اگر زن، در وقت اجازه خواستن از وی به  فقت دانسته شود، اجازه شمرده میآن موا
ازدواج به طور صریح مخالفت خود را نشان داد، و یا با صدای بلند بگریه افتاد، و یا پیراھنش را 

 درید، و امثال این چیزھا، کسی حق ندارد در این حالت او را به نکاح بدھد.

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٢

نَْصاِر�َّةِ  -۱۸۵۰
َ
ُ َ�نُْهمَ  َ�ْن َخنَْساَء بِنِْت ِخَذاٍم األ نَّ  ا:ريَِضَ ا�َّ

َ
بَاَها َزوََّجَها َوْ�َ َ�يٌِّب  أ

َ
أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  تَْت رَُسوَل ا�َّ
َ
[رواه ابلخاری:  ،»فََردَّ نَِ�اَحهُ «فََكِرَهْت َذلَِك، فَأ

۵۱۳۸[. 
روایت است که: پدرش  که زن بیوۀ بود بنت خذام انصاریهاز خنساء ب -۱۸۵۰

رفت  جن نکاح بدش آمد، نزد پیامبر خدا او را بدون رضایتش به نکاح داد، خنساء از ای
 .)١([وشکایت کرد]، و ایشان نکاحش را رد کردند

تَّى -١٦ يهِ حَ طْبَةِ أَخِ ىلَ خِ ْطُبُ عَ نْكِحَ أَوْ  باب: ال خيَ عَ  يَ دَ  يَ

بر خواستگاری برادرش تا آنکه ازدواج کند، و یا ترک نماید، نباید ]: ۱۶باب [
 خواستگاری کرد

ُ َ�نُْهَما،  َعِن  -۱۸۵۱ ْن يَِبيَع : «قَاَل اْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

ِخيِه، 
َ
ْو َ�ْعُضُ�ْم ىلَعَ َ�يِْع َ�ْعٍض، َوَال َ�ُْطَب الرَُّجُل ىلَعَ ِخْطبَِة أ

َ
َحىتَّ َ�رْتَُك اخلَاِطُب َ�بْلَُه أ

ُ اخلَاِطُب 
َ

َذَن هل
ْ
 .]۵۱۴۲[رواه ابلخاری:  »يَأ

از اینکه کسی از شما  جت که گفت: پیامبر خدا روایت اس باز ابن عمر -۱۸۵۱
بر خرید شخص دیگری بخرد، و یا کسی بر خواستگاری برادرش خواستگاری کند، نھی 
کردند، مگر آنکه شخص خواستگار، خواستگاری را ترک کند، و یا آنکه برایش اجازه 

 .)٢(بدھد

 متعلق به این حدیث آنکه: از احکام و مسائل -١
اش به نکاح داد، آن  آمده است که شخصی دختر بکرش را بدون اجازه /) در سنن نسائی۱ 

 نکاحش را فسخ نمودند. جشکایت نمود، پیامبر خدا  جدختر نزد پیامبر خدا 
شود که اگر کسی دخترش را بدون رضایتش به نکاح  ) از این احادیث به طور صریح دانسته می۲ 

 اد، آن دختر حق دارد که این نکاح را قبول نکند.د
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) کسی که چیزی را تحت خرید دارد، نباید شخص دیگری اقدام به خریدن آن چیز نماید، بلکه ۱ 

ه در این ھا به اتمام برسد، و یا از یکدیگر جدا شوند، ک باید منتظر بماند که یا خرید و فروش آن
 تواند به خریدن آن چیز اقدام نماید. حالت شخص سوم می

                                                 



 ٢٣  نکاح -]۶۰کتاب [

١٧-  ُ ِلُّ يفِ النِّ باب: الرشُّ احِ وطِ الَّتِي الَ حتَ  كَ

 هایی که در نکاح روا نیست شرط :]۱۷[ باب

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -١٨٥٢ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َال َ�ِلُّ «َ�ْن أ

َر لَهَ   َصْحَفتََها، فَإِ�ََّما لََها َما قُدِّ
َ
ْخِتَها، ِلتَْستَْفِرغ

ُ
ُل َطَالَق أ

َ
ٍة �َْسأ

َ
[رواه ابلخاری:  »اِالْمَرأ
٥١٥٢[. 

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۸۵۲
برای زن روا نیست که طالق خواھرش را مطالبه نماید، تا [در نتیجه] ظرفش را «

رسد که برایش مقدر شده  [به نفع خود] خالی نماید، زیرا برای زن ھمان چیزی می
 .)١(»است

ةِ سْ لنِّ باب: ا -١٨ ْ  وَ أَةَ إِىلَ دِ الالَّيتِ هيُ ا يِنَ املَرْ عَ ا ودَ هَ جِ وْ ةئِ زَ كَ َ الربَ  هنَّ بَ

نمایند، و دعای برکت  هایی که همسر شخص را برایش تسلیم می ]: زن۱۸باب [
 کنند می

) کسی که از زنی خواستگاری دارد، تا وقتی که خود شخص خواستگار خواستگاری را ترک ۲
نکرده است، و یا از طرف زن و یا اولیای زن برایش جواب رد داده نشده است، و یا برای 

 دیگری آمده و از زن خواستگاری نماید.دھد، نباید شخص  خواستگار دوم اجازه نمی
) ذکر (برادر) در حدیث، بنا بر جریان لسان است، و حقیقت آن معتبر نیست، بنابراین شامل ۳ 

گردد، یعنی: ھر کسی که  برادر حقیقی، برادر رضاعی، برادر دینی، و حتی غیر مسلمان را نیز می
 فوق از وی خواستگاری نمود. از زنی خواستگاری دارد، نباید جز در حاالت سه گانۀ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کند، برای این زن روا نیست که از آن  ) اگر شخصی که ھمسری دارد از زنی خواستگاری می۱ 

 اش را طالق بدھد. شخص بخواھد تا ھمسر اولی
که باید خواستگار  ) اگز زن دومی بر خواستگارش چنین شرطی را گذاشت، یعنی: شرط کرد۲ 

ھمسر اولش را طالق بدھد، و خواستگار این شرط را قبول نمود، با وجود این شرط، نکاحش با 
کند، و بر وی الزم نیست که ھمسر اولش را طالق بدھد، و گرچه بعضی  زن دومی صحت پیدا می

 دانند. از حنابله وفا کردن به چنین شرطی را الزم می

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٤

ُ َ�نَْها: َ�ْن اَع�َِشةَ  -١٨٥٣ نَْصاِر، َ�قَ  ريَِضَ ا�َّ
َ
 رَُجٍل ِمَن األ

َ
ًة إِىل

َ
�ََّها َزفَِّت اْمَرأ

َ
اَل نيَِبُّ �

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  نَْصاَر ُ�ْعِجبُُهُم اللَّْهوُ «ا�َّ
َ
 »يَا اَع�َِشُة، َما اَكَن َمَعُ�ْم لَْهٌو؟ فَإِنَّ األ

 .]٥١٦٢[رواه ابلخاری: 
اش تسلیم  روایت است که: وی زنی را برای شوھر انصاری لاز عائشه -۱۸۵۳

 نمود.
ای عائشه! وسائل ساعت تیری نداشتید؟ زیرا انصار از ساعت «گفتند:  جپیامبر خدا 

 .)١(»آید شان می تیری خوش

ا أَتَىباب: مَ  -١٩ لُ إِذَ جُ ولُ الرَّ قُ هُ  ا يَ لَ  أَهْ

 ]: شخص هنگام همبستر شدن با همسرش چه بگوید؟۱۹باب [

ُ َ�نُْهَما َعِن ابِْن َ�بَّاٍس، -۱۸۵۴ َما«قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ريَِضَ ا�َّ
َ
لَْو  أ

يَْطاَن مَ  يَْطاَن وََجنِِّب الشَّ ، اللَُّهمَّ َجنِّبِْ� الشَّ ِ ْهلَُه: بِاْسِم ا�َّ
َ
يِت أ

ْ
َحَدُهْم َ�ُقوُل ِحَ� يَأ

َ
نَّ أ

َ
ا أ

ْو قُ َرَزْ�تَنَا، 
َ
َر بَيْنَُهَما يِف َذلَِك، أ بًَداُ�مَّ قُدِّ

َ
ُه َشيَْطاٌن أ ، لَْم يرَُضَّ ٌ  .]۵۱۶۵[رواه ابلخاری:  »يِضَ َودلَ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۸۵۴
بدانید که اگر کسی ھنگام ھمبستر شدن با ھمسرش این دعا را بخواند و خداوند «

(�سم اهللا، اللَُّهمَّ تواند:  برایش فرزندی بدھد، شیطان به آن فرزند ضرری رسانده نمی
يَْطاَن وَجنِّ  يَْطانَ بِْ�ْ الشَّ و از ، یعنی: بنام خدا، الھی! شیطان را از من ِما َرَزْ�تَنَا) َجنِِّب الشَّ

 .)٢(ای، دور بگردان آنچه که برای ما داده

 لق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متع -١
ھا در مجلس عروسی جواز دارد، و در نسائی، و ترمذی، و  دیره زدن و سرودن نی و امثال این

مسند احمد آمده است که فرق بین نکاح حالل و حرام دیره زدن است، و تفصیل و شروط این 
 ام. نمودهمسئله را در کتاب (أنیس النساء) که به زبان فارسی است با شرح بیشتری ذکر 

) عرف و عادت مردم تا جائی که مخالف به قواعد اساسی شریعت نباشد، باید در نظر گرفته ۲ 
 شود.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
خواند، امید به خداوند است که  اگر کسی این دعا را در وقت ھمبستر شدن با ھمسرش می 

 امان بماند. فرزندش از ضرر رساندن شیطان به وی در

                                                 



 ٢٥  نکاح -]۶۰کتاب [

اةٍ  -٢٠ لَوْ بِشَ ةِ وَ لِيمَ  باب: الْوَ

 آنکه به یک ُبزی باشد وول: عروسی کردن ]۲۰باب [

�ٍَس، -۱۸۵۵
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ ٍء ِمْن «قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ ْولََم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ يَشْ

َ
َما أ

ْولََم �َِشاةٍ 
َ
ْولََم ىلَعَ َز�ْنََب، أ

َ
 .]۵۱۶۸[رواه ابلخاری:  »�َِسائِِه َما أ
به ھیچ کدام از ھمسران  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۱۸۵۵

ک ندیده بودند، با زینب تدارک دیدند، تدار لخود مجلس عروسی را که برای زینب
 عروسی کردند. به یک ُبز

نْ  -٢١ اةٍ باب: مَ نْ شَ لَّ مِ َ بِأَقَ ملَ  أَوْ

 تر از ُبزی عروسی کرده است ]: کسی که به کم۲۱باب [

َة بِنِْت َشيْبََة، -۱۸۵۶
ُ َ�نَْها َ�ْن َصِفيَّ ْولََم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «قَاَلْت:  ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

يِْن ِمْن َشِع�ٍ   .]۵۱۷۲ابلخاری:  [رواه »ىلَعَ َ�ْعِض �َِسائِِه بُِمدَّ
با بعضی از  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز صفیۀ بنت َشیبه -۱۸۵۶

 .)١(ھمسران خود، به دو (ُمد) جو عروسی کردند

قِّ إِجَ باب:  -٢٢ ةِ الْ حَ ةِ ابَ وَ عْ الدَّ ةِ وَ لِيمَ هُ  وَ وَ نَحْ امٍ وَ يَّ ةَ أَ بْعَ َ سَ ملَ نْ أَوْ مَ  وَ

را باید پذیرفت، و کسی که هفت روز عروسی  ]: دعوت به عروسی و مهمانی۲۲باب [
 کرده است

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  -١٨٥٧ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما: أ ِ بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

تَِها«قَاَل: 
ْ
 الَويِلَمِة فَلْيَأ

َ
َحُدُ�ْم إىِل

َ
 .]٥١٧٣[رواه ابلخاری:  »إَِذا ُديِعَ أ

 این حدیث آنکه: به از احکام و مسائل متعلق -١
) نه صد و ده گرام است، بنابراین، مقدار جوی که پیامبر ۹۱۰) ھر (ُمد) به وزن فعلی مساوی (۱ 

 شود. به آن عروسی کرده بودند به وزن فعلی (یک کیلو و ھست صد و بیسد) گرام می جخدا 
 دانند. و بعضی از علماء آن را واجب می ) دعوت دادن در عروسی سنت است،۲ 
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اگر «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۸۵۷
 .)١(»به عروسی دعوت شد، باید دعوت را بپذیرد کسی از شما

اءِ  -٢٣ اةِ بِالنِّسَ  باب: الْوصَ

 ها ]: سفارش جهت زن۲۳باب [

يِب ُهَر�َْرَة، -١٨٥٨
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ َمْن اَكَن «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ

ا، فَإِ�َُّهنَّ ُخِلْقَن ِمْن ِض  ِ َوايلَْوِم اآلِخِر فََال يُؤِْذي َجاَرُه،َواْستَوُْصوا بِالنَِّساِء َخْ�ً لٍَع، يُْؤِمُن بِا�َّ
ْعَالُه، فَإِْن ذَ 

َ
لَِع أ ٍء يِف الضِّ ْعَوَج يَشْ

َ
ْعَوَج، َو�ِنَّ أ

َ
تَُه لَْم يََزْل أ

ْ
تَُه، َو�ِْن تََر� َهبَْت تُِقيُمُه َكرَسْ

ا  .]٥١٨٦[رواه ابلخاری:  »فَاْستَوُْصوا بِالنَِّساِء َخْ�ً
ا و کسی که به خد«روایت است که فرمودند:  ج از ابو ھریره از پیامبر خدا -۱۸۵۸

ھا را  یکی کردن به زنیت نکند، و سفارش ناش را اذ روز آخرت ایمان دارد، ھمسایه

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھای دیگر سنت  ) جمھور علماء بر این نظراند که اجابت از دعوت عروسی واجب، و از دعوت۱ 

 است.
) نظر به احادیثی که در زمینه وجود دارد، علماء شروطی را برای اجابت از دعوت چه عروسی ۲ 

 اند، از آن جمله اینکه: وضع نموده –شد و چه غیر عروسی با
 أ) صاحب دعوت مسلمان باشد، و اگر کافر بود، رفتن به دعوتش واجب نیست، بلکه مباح است. 
 ب) آنکه دعوت خاص برای اغنیاء نباشد. 
ج) آنکه دعوت به اساس محبت و دوستی باشد، نه به اساس ترس از مھمان و یا مرتبه و منصب  

 آن.
د) آنکه در آن دعوت منکری مانند: رقص و سماع، و قمار بازی، و شراب خواری و امثال این  

در چنین دعوتی روا نیست، مگر آنکه قصد  نداشته باشد، ورنه اشتراک نمودن چیزھا وجود
 شخص از رفتن به آن مجلس، جلوگیری از آن منکر باشد.

ت، و خانۀ که دعوت در آن صورت گرفته است، از ھـ) آنکه طعامی که در آن دعوت تھیه شده اس 
پول حرام نباشد، ورنه رفتن به چنین دعوتی جواز ندارد و حرام است، و اگر در این مورد به شک 

داد که شاید از حالل باشد و یا شاید از حرام، برای اینکه پرھیز از مشتبھات  بود، یعنی: احتمال می
ر است، ولی اگر گمان بیشترش به حالل بودن آن طعام الزم است، نرفتن به چنین دعوتی بھت

 بود، رفتن به چنین دعوتی باکی نخواھد داشت.
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اند، و قسمت باالئی استخوان پھلو،  ھا از استخوان پھلو خلق شده بپذیرید، زیرا آن
شکند، و اگر به حالش  ترین قسمت آن است، اگر بخواھی که آن را راست نمائی می کج

 .)١(»ھا را بپذیرید ماند، پس سفارش نیکی کردن به زن بگذاری ھمان طور کج باقی می

لِ  -٢٤ عَ األَهْ ةِ مَ َ ارشَ سنِ املُعَ  باب: حُ

 ]: خوش رفتاری با همسر۲۴باب [

ُ َ�نْهَ  َ�ْن اَع�َِشَة، -۱۸۵۹ ًة، َ�تََعاَهْدَن  قَالَْت: اريَِضَ ا�َّ
َ
َة اْمَرأ َجلََس إِْحَدى َعرْشَ

 
ُ
ْزَواِجِهنَّ َشيْئًا، قَالَِت األ

َ
ْخبَاِر أ

َ
ْن َال يَْ�تُْمَن ِمْن أ

َ
: َوَ�َعاقَْدَن أ

َ
، ىلَعَ و� ُْم مَجٍَل َغثٍّ

َ
َزْويِج حل

بُثُّ َخرَبَُه، إِ�ِّ 
َ
َ�ىَق َوَال َسِمٍ� َ�يُنْتََقُل، قَالَِت اثلَّاِ�يَُة: َزْويِج َال أ ِس َجبٍَل: َال َسْهٍل َ�ُ�ْ

ْ
َرأ

ْذُكْر ُعَجَرُه َوجُبََرُه، قَالَِت اثلَّاثِلَ 
َ
ْذُكْرُه أ

َ
َذَرُه، إِْن أ

َ
ْن َال أ

َ
َخاُف أ

َ
نِْطْق أ

َ
ُة: َزْويِجَ الَعَشنَُّق، إِْن أ
، َوَال َ�َافَةَ  ابَِعُة: َزْويِج لَكَيِْل تَِهاَمَة، َال َحرٌّ َوَال قُرٌّ َعلَّْق، قَالَِت الرَّ

ُ
ْسُكْت أ

َ
َطلَّْق َو�ِْن أ

ُ
َوالَ  أ

ِسَد، َوالَ 
َ
ا َعِهَد، قَالَِت َسآَمَة، قَالَِت اخلَاِمَسُة: َزْويِج إِْن َدَخَل فَِهَد، َو�ِْن َخَرَج أ ُل َ�مَّ

َ
 �َْسأ

، َوَال يُوِلُج الَكفَّ  ، َو�ِِن اْضَطَجَع اتَلفَّ ، َو�ِْن رَشَِب اْشتَفَّ َ�َل لَفَّ
َ
اِدَسُة: َزْويِج إِْن أ السَّ

ابَِعُة: َزْويِج َ�يَايَاُء  . قَالَِت السَّ ْو َ�يَايَاُء  -يِلَْعلََم ابَلثَّ
َ
ُ  -أ

َ
ْو  َطبَاقَاُء، لُكُّ َداٍء هل

َ
ِك أ َداٌء، َشجَّ

�ُح ِر�ُح َزْرنٍَب، قَالَِت  ْرنٍَب، َوالرِّ
َ
 لَِك، قَالَِت اثلَّاِمنَُة: َزْويِج الَمسُّ َمسُّ أ

ًّ
ْو مَجََع الُك

َ
فَلَِّك أ

َماِد، قَِر�ُب ابَليِْت ِمَن انلَّاِد، قَالَِت  اتلَّاِسَعُة: َزْويِج َرِ�يُع الِعَماِد، َطِو�ُل انلَِّجاِد، َعِظيُم الرَّ
ُ إِبٌِل َكِثَ�اُت الَمبَاِرِك، قَِليَالُت  ُة: َزْويِج َمالٌِك َوَما َمالٌِك، َمالٌِك َخْ�ٌ ِمْن َذلِِك، هلَ الَعارِشَ
بُو 

َ
َة: َزْويِج أ �َُّهنَّ َهَوالُِك، قَالَِت احلَاِديََة َعرْشَ

َ
ْ�َقنَّ �

َ
الَمَساِرِح، َو�َِذا َسِمْعَن َصوَْت الِمْزَهِر، أ

َّ َزرْ  ، َوجَبََّحِ� َ�بَِجَحْت إيِلَ  ِمْن َشْحٍم َعُضَديَّ
َ
، َوَمَأل ُذَ�َّ

ُ
نَاَس ِمْن ُحِ�ٍّ أ

َ
بُو َزْرٍع، أ

َ
ٍع، َوَما أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
رساند، به معنی نفی کمال ایمان است، نه نفی  اش ضرر می ) نفی ایمان از کسی که به ھمسایه۱ 

دن به ھمسایه موجب نفی ایمان نیست، بلکه موجب حقیقت ایمان، به این معنی که ضرر رسان
دانند، و ھرچه که باشد،  نفی کمال ایمان است، گرچه بعضی از علماء آن را موجب نفی ایمان می

 در اینکه ضرر رساندن به ھمسایه از گناھان کبیره است، ھیچ اختالفی نیست.
ھم باید شوھرش با وی مدارا نماید، ) زن ولو آنکه دارای اخالق حمیده و رفتار خوش نباشد، باز ۲ 

 ھا زبان درازی و زیاده گوئی است. زیرا طبیعت اکثر زن
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، فَِعنَْدهُ  ِطيٍط، وََدا�ٍِس َوُمنَقٍّ
َ
ْهِل َصِهيٍل َوأ

َ
، فََجَعلَِ� يِف أ ْهِل ُ�نَيَْمٍة �ِِشقٍّ

َ
َ�ْفيِس، وََجَدِ� يِف أ

قُوُل فَالَ 
َ
يِب َزْرٍع، ُعُكوُمَها أ

َ
مُّ أ

ُ
يِب َزْرٍع، َ�َما أ

َ
مُّ أ

ُ
َ�َقنَُّح، أ

َ
رْشَُب فَأ

َ
تََصبَُّح، َوأ

َ
ْرقُُد فَأ

َ
َ�بَُّح، َوأ

ُ
 أ

يِب َزْرٍع، َمْضَجُعُه َكَمَسلِّ َشْطبٍَة، َو�ُْشِبُعُه 
َ
يِب َزْرٍع، َ�َما اْ�ُن أ

َ
رََداٌح، َوَ�يْتَُها فََساٌح، اْ�ُن أ

َها، َوِمْلُء ِكَسائَِها، ِذَراُع اجلَفْ  مِّ
ُ
�ِيَها، َوَطْوُع أ

َ
يِب َزْرٍع، َطْوُع أ

َ
يِب َزْرٍع، َ�َما بِنُْت أ

َ
َرِة، بِنُْت أ

ُث  يِب َزْرٍع، َال َ�بُثُّ َحِديثَنَا تَبِْثيثًا، َوَال ُ�نَقِّ
َ
يِب َزْرٍع، َ�َما َجاِرَ�ُة أ

َ
 َوَ�يُْظ َجاَرتَِها، َجاِرَ�ُة أ

ْوَطاُب ُ�ْمَخُض، فَليَِقَ ِمَ�َ�نَا َ�نِْقي
َ
بُو َزْرٍع َواأل

َ
 بَيْتَنَا َ�ْعِشيًشا، قَالَْت: َخَرَج أ

ُ
ثًا، َوَال َ�ْمَأل

اِن لََها اَكل َ ًة َمَعَها َودلَ
َ
، َ�َطلََّقِ� َونََ�َحَها،  َفْهَديِْن اْمَرأ انَتَْ�ِ ِْت َخرْصَِها بُِرمَّ

َ
يَلَْعبَاِن ِمْن حت

ْ�َطاِ� ِمْن َ�نََكْحُت َ�ْعَدُه رَُجًال 
َ
َّ َ�َعًما ثَِر�ًّا، َوأ َراَح يلَعَ

َ
يًّا، َوأ َخَذ َخطِّ

َ
�ًّا، َوأ �ًّا، َرِ�َب رَشِ  رَسِ

ْ�َطاِ�يِه، مَ 
َ
ٍء أ ْهلَِك، قَالَْت: فَلَْو مَجَْعُت لُكَّ يَشْ

َ
مَّ َزْرٍع َوِمِ�ي أ

ُ
ِ أ

ُ
ا لُكِّ َراحِئٍَة َزوًْجا، َوقَاَل: يلك

ْصَغَر آِ�يَِة 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: بَلََغ أ يِب َزْرٍع، قَالَْت اَع�َِشُة: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ُكنُْت لَِك «أ

مِّ َزْرٍع 
ُ
يِب َزْرٍع ِأل

َ
 .]۵۱۸۹[رواه ابلخاری:  »َكأ

نشستند و عھد و  روایت است که گفت: یازده زن باھم لاز عائشه -۱۸۵۹
 را پنھان نکنند. پیمان بستند که از احوال شوھران خود چیزی

اولی گفت: شوھرم مانند گوشت شتر الغری است بر سر کوه پر پیچ و خمی، 
 رسیدن به وی دشوار است، و بعد از رسیدن قابل برداشتن نیست.

ترسم اگر به گفتن شروع کنم  کنم زیرا می دومی گفت: اخبار شوھرم را افشا نمی
 برمال سازم.اش را  دیگر ساکت نشوم و عیوب ظاھری و باطنی

سومی گفت: شوھرم بلند قد و بلند باال است، اگر راجع به وی حرفی بزنم طالقم 
 دھد، و اگر ساکت بمانم برایم سر و کاری ندارد. می

چھارمی گفت: شوھرم مانند شب تھامه است، که ِنه بسیار گرم است و نه بسیار 
 وی ملول گردم.سرد، نه غضبی دارد که از وی بترسم و نه رفتار بدی که از 

پنجمی گفت: شوھرم ھنگام ھمبستر شدن با من مانند پلنگی است مھاجم، و در 
آورد از کیفیت  بیرون خانه ھمچون شیری است ُغران، از چیزی که به خانه می

 مصرفش سؤال و باز خواستی ندارد.
تا ھا را  بلعد، و آشامیدنی ھم در آمیخته و میھا را با می گفت: شوھرم ھمۀ طعامشش

افتد، و  گذارد، ھنگام خواب در گوشۀ می کشد، و چیزی باقی نمی آخرین قطره سر می
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پیچد، و حتی از اینکه دستش را به چاک پیرھنم کند تا از غم و  لحاف را به خود می
گا  نماید. شود، خودداری می هاندوھم آ

 سخن زدن تفاوت، از ھفتمی گفت: شوھرم در جماع کردن ناتوان، در کارھا بی
عاجز، و مجمع األمراض است، اگر به زبان خوش با وی سخن بگویم سرم را به دیوار 

شکند، و گاھی سر و دست  کوبد، و اگر سخت و درشت بگویم دست و یا پایم را می می
 شکند. کند، و ھمه را باھم می برایش فرقی نمی

ھشتمی گفت: شوھرم در مالئمی به نرمی پشت خرگوش، و به خوشبوئی نظیر 
 مشک و عنبر است.

نھمی گفت: شوھرم در نسب شریف، در قامت بلند، در کرم و سخاوت مشھور 
 اش خانۀ خاص و عام است. ھمگان، و خانه

دانید که مالک چه کسی است،  دھمی گفت: نام شوھرم (مالک) است، و نمی
ھا  نمایند، و چراگاه ھای زیادی را اشغال می چنان بسیار است که خوابگاه شترھایش آن

گردد، این  شود و آتش افروخته می کنند، و چون آواز طبل بلند می ھا تنگی می برای آن
 ھا فرا رسیده است. کنند که زمان ھالکت آن شتران یقین می

زرع چنان شخصیتی  زرع است، و ابو یازدھم که (أم زرع) باشد گفت: شوھرم ابو
م را چاق و فربه موده، و برایم ھایم را از گوشواره سنگین، ساعد و بازوی است که گوش

 شوم خودم نیز برای خود احترام نمایم. کند که مجبور می قدر احترام می آن
مرا در خانوادۀ یافت که فقط چند رأس گوسفند داشتند و به مشقت زندگی 

ھای فراوان، شترھای  کنم که دارای اسپ کردند، ولی اکنون در خانۀ زندگی می می
عد و حد است، ھرچه بگویم آزادم، تا  ار، و کشت و حاصل بیمش بسیار، گاوھای بی

 آشامم. خوابم و ھر آشامیدنی را که خواسته باشم می صبح آرام می
اش بزرگ و  اش کالن و فراوان، خانه اما ما در ابو زرع کسی است که ظرف و کاسه

 فراخ است.
خوراک است که و اما بچۀ ابو زرع: دست و پھلویش نرم و مالئم و به حدی کم 

 کند. دست بزغالۀ کوچکی او را سیر می
اما دختر ابوزرع: دختری است که گوش به فرمان پدر و مادرش بوده، از جاقی 

 ھایش را پرکرده، و خارچشم ھمسایگان خود است. لباس
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اخبار داخل خانه را به خارج انتقال زرع: خدمت گاری است که  و اما کنیز ابو
برد، و خانه را از چیزھای غیر  ب خانه را به جای دیگری نمیدھد، طعام و اسبا نمی

 سازد. ضروری آشغالدان نمی
زرع در ھنگام فراوانی شیر و ماست از خانه بر آمد، و  ام زرع گفت: روزی ابو

ھای انار مانند  چشمش به زنی افتاد که دو بچه دارد به مانند دو بچۀ پلنگ، که با سینه
زرع] آن زن را دید، مرا طالق داد، و او را به نکاح  چون [ابوکردند،  آن زن بازی می

 گرفت.
من ھم رفتم و شخص شرف و نجیب دیگری را به نکاح گرفتم، این شخص اسپش 

ھای فراوانی را  ھای منطقۀ (خط) بود، او نعمت اش از نیزه سرکش و سریع السیر، نیزه
 جفت را برایم بخشش داد. یک برایم تھیه نمود، و از ھر نوع حیوانی که داشت یک

خوای برای اقوام و  خوای بخور و ھرچه می و گفت: ای ام زرع! ھرچه می
ھم اگر تمام چیزھای را که برایم داده جمع یشاوندان خود بخشش بده، و با این خو
 کرد. انداختم، آن را پر نم زرع می ترین ظرف خانۀ ابو کردم و در کوچک می

 من ھم نسبت به تو مانند ابو«برایم گفتند:  جا گوید: پیامبر خد می لعائشه
 .)١(»زرع ھستمزرع نسبت به ام 

نِ ب -٢٥ أَةِ بِإِذْ م املَرْ وْ عاً زَ اب: صَ ا تَطَّوُّ هَ جِ  وْ

 ]: روزه گرفتن نفلی زن به اجازۀ شوهرش۲۵[ باب

ِ َص�َّ  -۱۸۶۰ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َال َ�ِلُّ «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن أ

ْ�َفقَ 
َ
 بِإِْذنِِه، َوَما أ

َّ
َذَن يِف بَيِْتِه إِال

ْ
 بِإِْذنِِه، َوَال تَأ

َّ
ْن تَُصوَم َوَزوُْجَها َشاِهٌد إِال

َ
ِة أ

َ
ِمْن َ�َفَقٍة ْت لِلَْمْرأ

ِْه َشْطُرهُ 
َ

ْمِرهِ فَإِنَُّه يُؤَدَّى إيِل
َ
 .]۵۱۹۵خاری: [رواه ابل »َ�ْن َ�ْ�ِ أ
 فرمودند:روایت است که  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۸۶۰

پدر و «گفت:  جدر جواب پیامبر خدا  لو طوری که در روایات دیگری آمده است، عائشه -١
و این از » مادرم فدای شما! شما برایم از ابو زرع نسبت به ام زرع بھتر و خوش رفتارتر ھستید

 .بود جنسبت به پیامبر خدا  لمال و ادب، و نھایت وفا و محبت عائشهوفرت ک
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اش روزه بگیرد، و روا  برای زن روا نیست که در وقت بودن شوھرش بدون اجازه«
اش را بدھد، و آنچه که از  اش به کسی اجازۀ داخل شدن به خانه نیست که بدون اجازه

 .)١(»باشد نیم ثواب آن برای شوھرش میکند،  اش نفقه می مال شوھرش بدون اجازه

 »باب« -٢٦

 ]۲۶باب [

َساَمَة،: ١٨٦١
ُ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ ُ�ْمُت ىلَعَ بَاُب «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ

ْصَحاَب انلَّاِر 
َ
نَّ أ

َ
ْصَحاُب اجلَدِّ َ�ْبُوُسوَن، َ�ْ�َ أ

َ
َة َمْن َدَخلََها الَمَساِكُ�، َوأ اجلَنَِّة، فَاَكَن اَعمَّ

 انلَّاِر، َوُ�ْمُت ىلَعَ بَاُب ا
َ

ِمَر بِِهْم إِىل
ُ
ُة َمْن َدَخلََها النَِّساءُ قَْد أ إَِذا اَعمَّ

[رواه ابلخاری:  »نلَّاِر فَ
٥١٩٦[. 

به دروازۀ بھشت «روایت است که فرمودند:  جپیامبر خدا  از س: از اسامه۱۸۶۱
روند فقراء ھستند، و از سرمایه داران  ایستادم، دیدم عموم کسانی که به بھشت می

، و دوزخیان ھمگی به سوی دوزخ برده آید و در انتظار ھستند ممانعت به مل می
 .)٢(»ھا ھستند شدند، و بر در دوزخ استادم، و دیدم اکثر کسانی که به دوزخ رفتند زن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) مراد از روزه نگرفتن زن بدون اجازۀ شوھر، روزۀ نفلی است، و روزۀ واجب، چه ادائی باشد، و ۱ 

 چه قضائی، وابسته به اجازۀ شوھر نیست.
اش، کسی است که داخل شدنش از  نسبت به داخل شدن کسی به خانه) مراد از اجازۀ شوھر ۲ 

نگاه شرعی جواز داشته باشد، و آن کسی است که برای زن محرم باشد، و اگر محرم نباشد، ولو 
 آنکه شوھر اجازه بدھد، داخل شدنش در نزد زن در حالت تنھائی جواز ندارد.

ال را برای فقراء بدھد، ولی زن میدانست که اگر ) اگر شوھر برای زن اجازه نداده بود که فالن م۳ 
کند، در این صورت برای زن جھت صدقع  آن مال را برای فقراء بدھد، شوھرش ممانعت نمی

دادنش نیم ثواب، و برای شوھر جھت آنکه مال از او است، نیم ثواب، ولی اگر شوھر زن را از 
ز آن مال برای ھیچ کسی چیزی بدھد، و دادن مالی به طور صریح منع کرده بود، زن حق ندارد ا

 گردد. اگر در آن مال در غیر نفقۀ خود تصرف نمود، آن مال را ضامن می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھا در  ھا نیست، بلکه صبر و شکر آن ) البته سبب دخول بھشت برای اکثر فقراء فقیر بودن آن۱ 

ھا از گناھانی است که ثروتمندان  ھا مقدر کرده است، و دوری آن آنچیزی است که خداوند برای 
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َ باب:  -٢٧ ةِ بَنيْ عَ رْ فَ ل االْقُ ادَ سَ ا أَرَ  راً نِّساءِ إِذَ

 ها در وقتی که ارادۀ سفر داشته باشد ]: قرعه کشی بین زن۲۷باب [

ُ َ�نْهَ  َ�ْن اَع�َِشَة، ١٨٦٢ قَْرَع « اريَِضَ ا�َّ
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن إَِذا َخَرَج أ

َ
أ

 َ�ْ�َ �َِسائِِه، َ�َطارَِت الُقرَْعُة ِلَعا�َِشَة وََحْفَصَة، َوَ�َن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم إَِذا اَكنَ 
ْرَكُب بَِعَ�ِك، بِاللَّيِْل َساَر َمَع اَع�ِشَ 

َ
َال تَْرَكِبَ� اللَّيْلََة بَِعِ�ي َوأ

َ
ُث، َ�َقالَْت َحْفَصُة: أ َة َ�تََحدَّ

 مَجَِل اَع�ِشَ 
َ

�ُْظُر؟ َ�َقالَْت: بََ�، فََرِ�بَْت، فََجاَء انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم إىِل
َ
َة َ�نُْظِر�َن َوأ

ا نََزلُوا َجَعلَْت  وََعلَيِْه َحْفَصُة، فََسلَّمَ  َعلَيَْها، ُ�مَّ َساَر َحىتَّ نََزلُوا، َواْ�تََقَدتُْه اَع�َِشُة، فَلَمَّ
نْ 

َ
ْستَِطيُع أ

َ
ُغِ�، َوَال أ َ ْو َحيًَّة تَ�ْ

َ
َّ َ�ْقَر�ًا أ قُوَل رِْجلَيَْها َ�ْ�َ اِإلْذِخِر، َوَ�ُقوُل: يَا رَبِّ َسلِّْط يلَعَ

َ
 أ

ُ َشيْئًا
َ

 .]٥٢١١ی: [رواه ابلخار »هل
که عزم سفر  ھنگامی جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۸۶۲

کردند، در یکی از سفرھا قرعۀ عائشه و  کردند، بین ھمسران خود قرعه کشی می می
 لبا عائشه جشد پیامبر خدا  باھم برآمد، [در مسیر راه] چون شب می بحفصه

 کردند. صحبت می

بود، باید ھمۀ فقراء به  ھا می شوند، و اگر سبب رفتن فقراء به بھشت، فقیر بودن آن مرتکب آن می
 ھا. رفتند، نه اکثر آن بھشت می

والدین، و ھمسایگان بنابراین اگر فقیری باشد، که مرتکب گناه از: قتل نفس، و زنا، و آزار و اذیت  
چه اگر ثروتمندی باشد که مالش  و امثال این کارھا گردد، بدون شک مستحق دوزخ است، چنان

را از راه حالل بدست آورده باشد، و حق خدا را در آن مال خود اداء کرده باشد، و مرتکب گناھان 
 دیگری نشده باشد، امید بخداوند است که به بھشت برود.

ھا نیست، بلکه سبب آنست که مخالفت  ھا زن بودن آن رفتن دوزخ برای زن چه سبب ) چنان۲ 
شان به  ھا از احکام شریعت، بیشتر از مخالفت مردھا از احکام شریعت است، و اگر سبب رفتن آن

ھا، بنابراین اگر  رفتند، نه اکثر آن ھا به دوزخ می بود، باید ھمۀ آن ھا می دوزخ، مطلق زن بودن آن
تر از  ھا به دوزخ کم تر مرتکب خالف شده باشند، نسبت رفتن آن شند که از مردھا کمھایی با زن

 اند. نسبت مردھایی است که مرتکب خالف بیشتری شده
پس خالصه آنکه: سبب رفتن به بھشت و دوزخ عملی است که مستوجب رفتن به بھشت و یا  

دی، و چه مردی انجام دھد، و چه شود، چه این عمل را فقیری انجام دھد، و چه ثروتمن دوزخ می
 زنی.
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د که امشب تو شتر مرا سوار شوی و من شو گفت: چه می لحفصه برای عائشه
قبول کرد و گفت: بسیار خوب است،  لشود، عائشه می را، تا ببینیم که چهو شتر ت

 سوار شد. لآمد و بر شتر عائشه لحفصه
به طرف شتر عائشه که حفصه بر آن سوار بود آمدند، و سالم کردند،  جپیامبر خدا 

 لو به راه ادامه دادند تا اینکه در جایی منزل نمودند، در این وقت بود که عائشه
 را احساس نمود. جدرد جدایی پیامبر خدا 

) [که یک نوع گیاھی است] ِخرپاھایش را داخل (إذْ  لو چون فرود آمدند، عائشه
گفت: پروردگارا! عقرب و یا ماری را بر من مسلط کن تا مرا بگزد، و برای  میکرد و  می

 توانم. چیزی گفته نمی جپیامبر خدا 

ىلَ باب -٢٨ رَ عَ جَ البِكْ وَّ ا تَزَ  الثَّيِّبِ  : إِذَ

 ]: وقتی که دختر بکر را بر زن ثیب به نکاح بگیرد۲۸باب [

ُ َ�نُْه  -١٨٦٣ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ
َ
قُوَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  قَاَل  -َ�ْن أ

َ
ْن أ

َ
َولَْو ِشئُْت أ

قَاَم «َولَِ�ْن قَاَل:  -وََسلََّم 
َ
َج اثلَّيَِّب أ قَاَم ِعنَْدَها َسبًْعا، َو�َِذا تََزوَّ

َ
َج ابِلْكَر أ نَُّة إَِذا تََزوَّ السُّ

 .]٥٢١٣[رواه ابلخاری:  »ِعنَْدَها ثََالثًا
توانم بگویم که پیامبر  ه گفت: اگر بخواھم میایت است کرو ساز انس -۱۸۶۳

ولی گفت: سنت این است که اگر کسی دختر ِبکری را به نکاح گرفت  فرمودند، جخدا
 ھفت شب نزدش بماند، و اگر زن بیوۀ را به نکاح گرفت، سه شب. [بعد از آن نوبت را

 بین ھمسرانش مراعات نماید].

بِّعِ بِامَ باب:  -٢٩ نِ املُتَشَ ى مِ نْهَ ا يُ مَ نَلْ وَ ْ يَ ةِ  ملَ َّ ارِ الرضَّ تِخَ  افْ

 نباید زن خود نمائی کند، و یا بر امباغ (بناغ) خود فخر فروشی نماید ]:٢٩باب [

ْسَماَء، -١٨٦٤
َ
ُ َ�نْهَ  َ�ْن أ ًة قالَْت: اريَِضَ ا�َّ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
َم، إِنَّ يِل انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ  أ

ِ َص�َّ اهللاُ  ي ُ�ْعِطيِ�؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ِ
َّ

َّ ُجنَاٌح إِْن �ََشبَّْعُت ِمْن َزْويِج َ�ْ�َ اذل ًة، َ�َهْل يلَعَ  رَضَّ
 .]٥٢١٩[رواه ابلخاری: »الُمتََشبُِّع بَِما لَْم ُ�ْعَط الَكَ�ِِس ثَْوَ�ْ ُزورٍ «َعلَيِْه وََسلََّم: 
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الله! من بناغی دارم، آیا  روایت است که زنی گفت: یا رسول لاز اسماء -١٨٦٤
 داده است تظاھر نمایم برایم گناه دارد؟ اگر در نزدش به چیزی که شوھرم برای من

کند، مانند کسی است  کسی که آنچه که ندارد تظاھر می«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)١(»ه دو لباس دروغین را پوشید باشدک

٣٠-  َ ريْ  ةِ باب: الْغَ

 ]: غیرت۳۰باب [

يِب  -١٨٦٥
َ
نَُّه قَاَل:  َ�ْن أ

َ
ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم � َ «ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ إِنَّ ا�َّ

 ُ َم ا�َّ يِتَ الُمْؤِمُن َما َحرَّ
ْ
ْن يَأ

َ
ِ أ ُة ا�َّ  .]٥٢٢٣[رواه اخلاری:  »َ�َغاُر، َوَ�ْ�َ

خداوند غیرت «روایت است که فرمودند:  جاز پامبر خدا  سھریره از ابو -۱۸۶۵
من مرتکب چیزی شود که خدا حرام کرده کند، و غیرت خدا این است که مؤ می

 ».است

ُ يِف  -١٨٦٦
َ

، َوَما هل ُ�ْ�َ ُ َ�نُْهَما، قَالَْت: تََزوََّجِ� الزُّ يِب بَْ�ٍر ريَِضَ ا�َّ
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
َ�ْن أ

ْستيَِق 
َ
ْعِلُف فَرََسُه َوأ

َ
ٍء َ�ْ�َ نَاِضٍح َوَ�ْ�َ فََرِسِه، فَُكنُْت أ رِْض ِمْن َماٍل َوَال َمْملُوٍك، َوَال يَشْ

َ
األ

ْخِرُز غَ 
َ
نَْصاِر، الَماَء، َوأ

َ
، َوَ�َن َ�زِْبُ َجاَراٌت يِل ِمَن األ ْخزِبُ

َ
ْحِسُن أ

ُ
ُ�ْن أ

َ
ْعِجُن، َولَْم أ

َ
ْرَ�ُه َوأ

ِ َص�َّ اُهللا عَ  ْ�َطَعُه رَُسوُل ا�َّ
َ
َ�ْ�ِ الَّيِت أ رِْض الزُّ

َ
ْ�ُقُل انلََّوى ِمْن أ

َ
لَيِْه َوُ�نَّ �ِْسَوَة ِصْدٍق، َوُ�نُْت أ

يِس 
ْ
يِس، فَلَِقيُت رَُسوَل وََسلََّم ىلَعَ َرأ

ْ
، َوِ�َ ِم�ِّ ىلَعَ ثُليَُثْ فَرَْسٍخ، فَِجئُْت يَْوًما َوانلََّوى ىلَعَ َرأ

نَْصاِر، فََداَعِ� ُ�مَّ قَاَل: 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوَمَعُه َ�َفٌر ِمَن األ يِلَْحِملَِ� َخلَْفُه، » إِْخ إِخْ «ا�َّ

نْ 
َ
ْ�َ�َ انلَّاِس، َ�َعَرَف رَُسوُل  فَاْستَْحيَيُْت أ

َ
تَُه َوَ�َن أ َ�ْ�َ َوَ�ْ�َ ِسَ� َمَع الرَِّجاِل، وََذَكْرُت الزُّ

َ
أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند، و در اصطالح ایرانیان (ھوو) نامیده  ) بناغ را در عرف عامۀ مردم افغان (امباغ) می۱ 

 شود. می
انند کند، م کسی که به آنچه که ندارد تظاھر می«که فرمودند:  ج) معنی این سخن پیامبر خدا ۲ 

، این است: چنین زنی مرتکب دو گناه شده »کسی است که دو لباس دروغین را پوشید باشد
است، یکی به سبب تفاخر، که خود عمل نامشروعی است، و دیگری به سبب دروغی که مرتکب 

 آن شده است.
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�َْ�َ َ�ُقلُْت: لَِقيَِ� رَُسوُل ا �ِّ قَِد اْستَْحيَيُْت َ�َمىَض، فَِجئُْت الزُّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم � ِ ا�َّ َّ�

ْرَكَب، َص�َّ اُهللا َعلَيْ 
َ
نَاَخ ِأل

َ
ْصَحابِِه، فَأ

َ
يِس انلََّوى، َوَمَعُه َ�َفٌر ِمْن أ

ْ
ِه وََسلََّم، وىلََعَ رَأ

َّ ِمْن ُرُكو�ِِك  َشدَّ يلَعَ
َ
َْملُِك انلََّوى اَكَن أ

َ
ِ حل تََك، َ�َقاَل: َوا�َّ فَاْستَْحيَيُْت ِمنُْه وََعَرفُْت َ�ْ�َ

 َّ
َ

رَْسَل إيِل
َ
�ََّما َمَعُه، قَالَْت: َحىتَّ أ

َ
بُو بَْ�ٍر َ�ْعَد َذلَِك خِبَاِدٍم تَْ�ِفيِ� ِسيَاَسَة الَفَرِس، فََك�

َ
 أ

ْ�تََقِ� 
َ
 .]٥٢٢٤[رواه اخلاری:  »أ

با من  سبیرھنگامی که ُز  روایت است که گفت: باز اسماء بنت ابوبکر -۱۸۶۶
شت، ملک دیگری ندا ازدوج نمود، در روی زمین به جز از یک شتر و یک اسپ، مال و

دوختم، و  ھای دلوش را می آوردم، پارگی دادم، و به خانه آب می می من اسپش را علف
ھای انصارم که  هودم نان پختن را یاد نداشتم ھمسایکردم، و چون خ برایش خمیر می

ھای خرما را از زمینی که  پختند، و خسته آمدند و برایم نان می ھای نیکی بودند می زن
دادم، و این زمین  روی سرم به خانه انتقال می بیر داده بودند، بربرای ُز  جپیامبر خدا 

 .)١(دو ُثلث فرسخ از خانۀ ما دور بود
ی سرم بود، در بین راه با پیامبر ورھای خرما بر  و در حالی که خسته روزی آمدم

مرا  جدر حالی که عدۀ از مردم انصار با ایشان بودند، مالقی شدم، پیامبر خدا  جخدا 
طلبیدند و به شتر خود (إخ) (إخ) کردند، تا پشت سر خود سوار کنند، ولی من از اینکه 

ترین مردمان  که با غیرت سوم شرمیدم، و عالوه بر آن از غیرت ُزبیرربا مردھا یکجا ب
کشم، [چیزی نگفتند] و  فھمیدند که من خجالت می جبود یادم آمد، پیامبر خدا 

 رفتند.
ھای خرما بر روی سرم  و گفتم که در راه در حالی که طشت خستهنزد ُزبیر آمدم 

رفتند مالقی شدم، ایشان  ھای خود به راه می را که با عدۀ از صحابه جبود پیامبر خدا 
را و من خجالت کشیدم و غیرت ت یشتر خود را خواباندند تا مرا با خود سوار کنند، ول

 دانستم. می
ھای خرما را برداشته بودی، بر من  که خستهگفت: به خداوند سوگند این سزبیر
 بود. جتر از سوار شدن تو با پیامبر  سخت

دو ھر فرسخ شرعی، سه میل، و ھر میل چھار ھزار قدم است، پس ھر فرسخ دوازده ھزار قدم، و  -١
 شود. ثلث فرسخ ھشت ھزار قدم می

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٣٦

برایم خادمی  سدادم] تا اینکه ابوبکر گفت: [به ھمین حال ادامه می لاسماء
فرستاد، و آن خادم سر پرستی اسپ را بر عھده گرفت، و به این کار خود گویا مرا از 

 .)١(غالمی آزاد کرد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند که خدمت زن برای شوھر واجب است  ) بعضی علمای معاصر، با استناد بر این حدیث گفته۱ 

ولی جمھور علماء بر این نظراند که خدمت کردن زن برای شوھر واجب نیست، و چیزی را که 
 داد، نه روی وجوب ولزوم. داد، به رضایت و خوشی خود انجام می انجام می لاسماء

که  لخواھر عائشه ل) سؤالی که شاید به ذھن خواننده خطور کند این است که: اسماء۲ 
باشد بود، و طوری که معلوم است، شوھر خواھر برای زن محرم شمرده  می جھمسر پیامبر خدا 

خواستند که اسماء را پشت سر خود سوار  جا شود، پس در این صورت چگونه پیامبر خد نمی
 کنند؟

باشد،  لدھد که: چون خواھر اسماء که عائشه از این سؤال چنین جواب می /امام عینی 
شد، ولی بدون شک این  شان محرم شرمرده می بود، از این جھت اسماء برای جھمسر پیامبر خدا 

شود، زیرا محرم  محرم شمرده نمی سخن صحیح نیست، زیرا شوھر خواھر به ھیچ وجه برای زن
زن کسی است که نکاحش برای وی به طور ابد حرام باشد، و طری که معلوم است، تحریم نکاح 
زن برای شوھر خواھرش، تحریم مؤقت است نه تحریم مؤبد، به این معنی که اگر کسی ھمسرش 

 گیرد.تواند خواھر زنش را به نکاح ب وفات نماید و یا او را طالق بدھد، می
گوید: و یا  متصل به این سخنش می /کنم روی ھمین علت باشد که خود امام عینی و فکر می 

شاید این کار پیش از حجاب بوده باشد، و البته این ھم مقبولیت چندانی ندارد، زیرا حجاب عبارت 
از آن است که زن آنچه را که از جسمش عورت است بپوشاند، ولی تماس جسم زن با جسم 

رم ھمان طور که بعد از نزول حجاب حرام بود، پیش از نزول حجاب نیز حرام بود، و آنچه را نامح
خواستند او را پشت سر خود سوار کنند،  می جگوید این است که پیامبر خدا  می لکه اسماء

کرد، و این عمل پیش از حجاب نیز  ھا باھم تماس می که در این صورت به طور یقین جسم آن
 حرام بود.

گوید:  دھد که تا حد زیادی قابل قبول است، وی می جواب دیگری می /ولی امام ابن حجر 
شتر خود را خوابندند که مرا پشت سر خود سوار  جگوید که: پیامبر خدا  می لاینکه اسماء

شتر خود را خواباندند  جباشد، و واقعیت این است که پیامبر خدا  می لکنند، فھم خود اسماء
ر آن سوار کنند و خودشان بر شتر دیگری سوار شوند، که در این صورت مشکلی پیش تا اسماء را ب

ای است، و با این ھم خالی از اشکال  آید، و این جواب در واقع جواب خوب و قانع کننده نمی
نیست، و اشکالی که دارد این است که به این توجیه، فھم خود را از فھم صحابۀ که راوی حدیث، 

                                                 



 ٣٧  نکاح -]۶۰کتاب [

ةِ اباب:  -٣١ َ ريْ دِ غَ جْ وَ نَّ لنِّساءِ وَ  هِ

 ها ]: غیرت و غضب زن۳۱باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -۱۸۷۶ ُ َ�نَْها، قَالَْت: قَاَل يِل رَُسوُل ا�َّ إِ�ِّ «َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
َّ َغْضىَب  ُم إَِذا ُكنِْت َ��ِّ َراِضيًَة، َو�َِذا ُكنِْت يلَعَ

ْعلَ
َ َ
ْ�َن َ�ْعرُِف َذلَِك؟ قَ » أل

َ
الَْت: َ�ُقلُْت: ِمْن أ

ا «َ�َقاَل:  مَّ
َ
َّ َغْضىَب، أ ٍد، َو�َِذا ُكنِْت يلَعَ إَِذا ُكنِْت َ��ِّ َراِضيًَة، فَإِنَِّك َ�ُقوِلَ�: َال َورَبِّ ُ�َمَّ

ِ  »قُلِْت: َال َورَبِّ إِبَْراِهيمَ  ِ يَا رَُسوَل ا�َّ َجْل َوا�َّ
َ
 اْسَمَك قَالَْت: قُلُْت: أ

َّ
ْهُجُر إِال

َ
[رواه  ، َما أ

 .]۵۲۲۸ابلخاری: 
من «برایم گفتند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۸۷۶

 ».دانم که چه وقت از من راضی ھستی، و چه وقت در غضب می
 دانید؟ گوید گفتم: این را از کجا می می لعائشه

که از من راضی باشی [در وقت سوگند  دانم: ھنگامی این را از این می«فرمودند: 
گوئی: نه خیر و به خدای محمد، و ھنگامی که در غضب باشی میگوئی: نه  خوردن] می

 ».خیر! و به خدای ابراھیم
گفت: گفتم: یا رسول الله! به خداوند سوگند که ھمچنین است، و جز  لعائشه

 .)١(کنم اسم شما چیز دیگری را ترک نمی

رَ باب: الَ  -٣٢ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ وَ لُ ْ ىلَ خيَ ولِ عَ خُ الدُّ مٍ وَ ْرَ يبَةِ  أةٍ إِالَّ ذُو حمَ  املُغِ

زن با وی خلوت نماید، و رفتن به نزد زنی که  م]: مرد نباید بدون محر۳۲باب [
 شوهرش غائب است

گوید که شتر خود  می لتر دانسته ایم، زیرا خود اسماء یه است، باالتر و راجحشان قض و صاحب
را خواباندند تا مرا پشت سر خود سوار کنند، که در این صورت قبول این توجیه را نیز تا جایی 

 سازد، والله تعالی أعلم. مشکل می
 شود. کم نمی یعنی: این نا رضایتی، ظاھری و در زبان است، و محبت شما در قلب من -١

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ٣٨

ُ َ�نْهُ  َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر: -١٨٦٨ ِ َص�َّ اهللاُ  ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: أ

ُخوَل ىلَعَ النَِّساءِ « يَْت احلَْمَو؟ قَاَل: » إِيَّاُ�ْم َوادلُّ
َ
فََرأ

َ
، أ ِ نَْصاِر: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن األ

 .]٥٢٣٢[رواه ابلخاری  »احلَْمُو الَموُْت «
از داخل «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز عقبه بن عامر -۱۸۶۸

 ».ھای [بیگانه] بپرھیزید شدن در نزد زن
 شخصی از انصار گفت: یا رسول الله! برادر شوھر چه طور؟

 .)١(»برادر شوھر سبب مرگ است«فرمودند: 

أةَ باب: الَ  -٣٣ أةُ املَرْ ِ املَرْ بَارشِ ا  تُ هَ جِ وْ ا لِزَ تَهَ تَنْعَ  فَ

 او را برای شوهر خود توصیف نماید]: زن، با زن دیگر نیامیزد، و سپس ۳۳باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -١٨٦٩ ِ بِْن َمْسُعوٍد ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َْها«

َ
نَُّه َ�نُْظُر إيِل

َ
َة، َ�تَنَْعتََها لَِزوِْجَها َك�

َ
ُة الَمْرأ

َ
 .]٥٢٤٠خاری: [رواه ابل »َال ُ�بَارِشُ الَمْرأ

 فرمودند: جرواست است که گفت: پیامبر خدا  ساز عبدالله بن مسعود -۱۸۶۹
نباید زن، با زن دیگری بیامیزد، و سپس آن زن را طوری برای شوھر خود توصیف «

 .)٢(»کند کند که گویا شوھرش به طرف آن زن نگاه می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
این است که: » برادر شوھر سبب مرگ است«که فرمودند:  ج) معنی این سخن پیامبر خدا ۱ 

شود، برادر شوھر است، زیرا رسیدن بیگانه به زن،  مشکل اساسی و آنچه که سبب ھالکت می
برایش مشکل است، ولی برای برادر و دیگر اقوام شوھر چنین مشکلی و جود ندارد، و چه بسا که 

خلوت کردن  جردد، و با اینکه پیامبر خدا این رفت و آمدھا سبب ھالکت معنوی و حقیقی گ
 اند. برادر و دیگر اقوام شوھر را با زن نسبت به بیگانه مصیبت بارتر توصیف کرده

کنند، و برادر  ) با این ھم متاسفانه بسیاری از مردم به این اصل شرعی چندان توجھی نمی۲ 
در نزد زن ممانعت به عمل دانند، و از رفت و آمدش  شوھر زن را برای زن مانند محرمش می

کنند، به  آورند، و حتی بعضی برادرھا با برادری که زن دارد، در یک خانه باھم زندگی می نمی
طوری که حتی اگر برادرش که شوھر زن است در خانه نباشد، این برادر دیگر به مانند آنکه به 

در حاالت بسیاری  شود، و ھمان است که خانۀ خودش داخل شود، به خانۀ برادرش داخل می
 دھد. کارھای غیر قابل جبرانی رخ می

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

                                                 



 ٣٩  نکاح -]۶۰کتاب [

ا  -٣٤ هُ لَيْالً إِذَ لَ قْ أهْ طْرُ يْبَةَ الَ أَطَ باب: الَ يَ  الْغَ

 اش برگردد رود، نباید شب به خانه ]: کسی که به سفر دوری می۳۴باب [

، َ�نْ  -١٨٧٠ ِ ُ َ�نْهُ  َجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  :َما قَاَلريَِضَ ا�َّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ
 «وََسلََّم: 

َ
َحُدُ�ُم الَغيْبََة فََال َ�ْطُرْق أ

َ
َطاَل أ

َ
ًْال إَِذا أ

َ
 .]٥٢٤٤[رواه ابلخاری:  »ْهلَُه يل

فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -۱۸۷۰
 .)١(»رود، شب ھنگام نزد فامیلش برنگردد کسی که به سفر درازی می«

ُ َ�نْهُ  وَ�نْهُ  -١٨٧١ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ريَِضَ ا�َّ
َ
ًْال، فَالَ «قَاَل: : أ

َ
إَِذا َدَخلَْت يل

ِعثَةُ  ْهِلَك، َحىتَّ �َْستَِحدَّ الُمِغيبَُة، َوَ�ْمتَِشَط الشَّ
َ
 .]٥٢٤٦[رواه ابلخاری:  »تَْدُخْل ىلَعَ أ

) ھمان طوری که نباید زن، برای شوھرش از زن بیگانۀ توصیف نماید، نباید برای برادر و یا پدر ۱ 
آن زن توصیف شوند، نیز از  خود و یا برای ھرکس دیگری که نسبت به آن زن بیگانه شمرده می

 نماید.
ھای آن زن را بگوید، شاید آن مرد  ) سبب تحریم این توصیف آن است که اگر خوبی و زیبائی۲ 

بیگانه فریفتۀ آن زن گردیده، و این کار سبب فتنه شود، و اگر بد و زشتی آن زن را بگوید، در 
 غیبتش گرفتار شود، و غیبت کردن حرام است.

ستگاری فرستاده بود، برای این زن روا است تا ھر خوب و بدی را که ) اگر مردی زنی را به خوا۳ 
در آن زن مطلوب دیده است، بدون کم کاست برای مرد خوستگار بیان نماید، و این امر در غیبت 

 گردد. ممنوعه داخل نمی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گردد، چون این سفرش، سفر دور گفته  ی) اگر کسی در روز به جایی میرود، و شب بر م۱ 

 اش برگردد. شود، مانعی نیست که در شب نزد خانواده نمی
) سبب داخل نشدن به شب در نزد فامیل از سفر دور و دراز آن است که زن در ھنگامی که ۲ 

دھد، و  ھمسرش وجود ندارد، به زینت و ارایش خود، و تنظیف و ترتیب خانه اھمیت چندانی نمی
 شوھر او را در چنین حالتی ببیند، شاید سبب تنفر بین زن و شوھر گردد.اگر 

ھا را از  ) در عصر حاضر اگر کسی در سفر دوری باشد، و ھنگام ارادۀ بازگشت به فامیل، آن۳ 
چه شب  –آمدن خود ذریعۀ تلفن و یا ھر طریق دیگری خبر داده باشد، روا است که در ھروقت 

رود، و طوری که  اش برگردد، زیرا در این صورت علت تحریم از بین می به خانه –باشد و چه روز 
معلوم است، حکم وابسته به علت است، و در صورتی که علت از بین برود، حکم که تحریم باشد، 

 رود. نیز از بین می

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ٤٠

چون «فرمودند:  ج روایت است که پیامبر خدا بو از حابر بن عبدالله -۱۸۷۱
ھا را بتراشد،  ار بکش] تا تراشیدنیانتظ در شب از سفر برگشتی به نزد ھمسرت مرو، [و

 .)١(»و سرش را شانه کند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
که: چون در شب از سفر برگشتی به نزد ھمسرت مرو، [و  ج) معنی این فرمودۀ پیامبر خدا ۱ 

این است که: ھمسرش خود را برای » ھا را بتراشد، و سرش را شانه کند انتظار بکش] تا تراشیدنی
شوھرش آماده کند، زیرا زنی که شوھرش در خانه نیست به آرایش خود چندان اھمیتی 

ده و در ھم ریخته، و لباسش غیر مرتب، و دھد، و اگر شوھرش در حالی که موی زنش پراکن نمی
مھری  سامان است، نزدش بیاید، شاید از وی متنفر گردیده و در نتیجه سبب بی دیگر امورش بی

بین زن و شوھر گردد، از این سبب الزم است که در چنین حالتی پیش از آمدنش ھمسر خود را 
 با خبر سازد، تا برایش قدر امکان آمادگی بگیرد.

عصر حاضر چون اگر کسی در سفر است، و قصد آمدن به خانۀ خود را دارد، و در ھرجایی  ) در۲ 
تواند از آمدن خود برای ھمسر خود خبر بدھد، بدون شک ھیچ مانعی نیست که  که ھست می

اش برگردد، زیرا  چنین شخص چه در شب و چه در روز، در ھر وقتی که خواسته باشد، به خانه
خانه در شب، ھمان طوری که در حدیث نبوی شریف آمده است، این است  علت نھی از آمدن به

تواند از آمدن  ھا را بتراشد، و سرش را شانه کند)، و چون اکنون زن می که (زن تراشیدنی
شوھرش خبر شود، و این کارھا را پیش از آمدنش انجام دھد، لذا مانعی از آمدن شوھر به خانه در 

 وجود ندارد، والله تعالی أعلم.ھر وقتی که خواسته باشد، 

                                                 



 
 

 كِتَابُ الطَّالَقِ  -٦١

 طالق -]۶۱کتاب [

تَُه َوِ�َ أ َ�نْ  -١٨٧٢
َ
نَُّه َطلََّق اْمَرأ

َ
ُ َ�نُْهَما: � َحائٌِض، ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�نْ  اِب رَُسوَل ا�َّ َل ُ�َمُر ْ�ُن اخلَطَّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فََسأ  ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  اِجْعَها، ُ�مَّ يِلُ «َذلَِك، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ْمِسْكَها َحىتَّ َ�ْطُهَر، ُ�مَّ ُمْرُه فَلُْ�َ
ُة الَّيِت  ، فَِتلَْك الِعدَّ ْن َ�َمسَّ

َ
ْمَسَك َ�ْعُد، َو�ِْن َشاَء َطلََّق َ�بَْل أ

َ
يَض ُ�مَّ َ�ْطُهَر، ُ�مَّ إِْن َشاَء أ ِ

َ
 حت

ْن ُ�َطلََّق لََها النَِّساءُ 
َ
ُ أ َمَر ا�َّ

َ
 ].٥٢٥١[رواه ابلخاری:  »أ

در  جست که وی زن خود را در زمان پیامبر خدا روایت ا باز ابن عمر -۱۸۷۲
 حالت حیض طالق داد.

 پرسید. جحکم این مسأله را از پیامبر خدا  سعمر بن خطاب
او را امر کن که به زنش رجوع کند، بعد از آن زنش را «فرمودند:  جپیامبر خدا 

ر این وقت باره حیض شود، و باز پاک شود، دتا آنکه از حیض پاک شود، باز دو نگھدارد
خواست پیش از آنکه با وی جماع کند، او را  خواست زنش را نگه دارد، و اگر می اگر می

ھا در  ای است که خداوند متعال امر نموده است که زن طالق بدھد، و این ھمان عده
 .)١(»آن طالق داده شوند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) طالق دادن در وقتی که زن در حالت عادت ماھانه است، حرام است.۱ 
 گردد. ) اگر کسی ھمسرش را در چنین حالتی طالق داد، طالقش واقع می۲ 
که به وی رجوع نماید، و چون ) اگر کسی ھمسرش را در چنین حالتی طالق داد، واجب است ۳ 

جماع کردن با زن در حالت عادت ماھانگی روا نیست، باید رجوعش به قول باشد، یعنی: برایش 
 تو رجوع کردم.ه بگوید که: ب

) رجوع به (قول) به اینکه بگوید: به تو رجوع کردم، در نزد ھمۀ علماء جواز دارد، ولی در رجوع ۴ 
جماع کند، و یا رویش را ببوسد،  –دون اینکه بگوید به تو رجوع کردم ب –به (فعل) به اینکه با زنش 

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٤٢

ائِ  قَتِ احلَ لِّ ا طُ تَدُّ بِذلِكَ الطَّالَقِ ضُ تُ باب: إِذَ  عْ

 شود طالق دادن هنگام حیض، طالق حساب می]: ۱باب [

ُ َ�نْهُ  َ�ْن ابِْن ُ�َمَر، -۱۸۷۳ َّ بِتَْطِليَقةٍ «قَاَل:  َماريَِضَ ا�َّ [رواه ابلخاری:  »ُحِسبَْت يلَعَ
۵۲۵۳[. 

در روایت دیگر آمده است که گفت: [ھمان طالقی را  بو از ابن عمر -۱۸۷۳
 .)١(حساب شدکه در حالت حیض داده بودم] بر من یک طالق 

نْ طَ  -٢ هُ بِالطَّالَقِ  ،قَ لَّ باب مَ أتَ رَ هُ امْ اجِ وَ لْ يُ هَ  وَ

 ؟دهد، آیا باید در پیش روش طالق بدهد ]: کسی که زنش را طالق می۲باب [

١٨٧٤-  ِ ْدِخلَْت ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
ُ
ا أ نَّ اْ�نََة اجلَْوِن، لَمَّ

َ
ُ َ�نَْها: أ َص�َّ َ�ْن اَع�َِشَة، ريَِضَ ا�َّ

ِ ِمنَْك، َ�َقاَل لََها:  ُعوُذ بِا�َّ
َ
لََقْد ُعْذِت بَِعِظيٍم، احليَِق «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم وََدنَا ِمنَْها، قَالَْت: أ

ْهِلِك 
َ
 ].٥٢٥٤[رواه ابلخاری:  »بِأ

 جدختر بنی جون را نزد پیامبر خدا  نروایت است که چو لاز عائشه -۱۸۷۴
جویم،  به او نزدیک شدند گفت: من از تو بخدا پناه می جآوردند، و پیامبر خدا 

 ».ات برو بذات عظیمی پناه جستی، نزد خانواده«فرمودند: 

داند، و در نزد احناف  رجوع به فعل را صحیح نمی /بین علماء اختالف است، امام شافعی
 رجوع به فعل نیز جواز دارد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
وقت عادت ماھانگی مانند طالق در وقت عائی واقع ) جمھور علماء بر این نظراند که: طالق در ۱ 

نظرشان این  /شود، و بعضی از علماء از آن جمله امام ابن تیمه گردیده، و طالق حساب می
 شود. است که چنین طالقی، واقع نگردیده و طالق حساب نمی

ی زنش ) بنابراین اختالف، چون ھرکس بر ھمسر خود اختیار و حق سه طالق را دارد، اگر کس۲ 
را در حالت عادت ماھانگی طالق داد، و باز به او رجوع کرد، در نزد جمھور علماء، یک طالقش از 

ماند، و در نزد امام ابن تیمیه ھرسه طالق برایش  بین رفته و برایش حق دو طالق دیگر باقی می
 باشد. یباقی است، و این طالقی که در حالت عادت ماھانگی واقع گردیده است، کأن لم یکن م

                                                                                                                        



 ٤٣  طالق -]۶۱کتاب [

َسيْدٍ َو� روايٍَة  -١٨٧٥
ُ
يِب أ

َ
ُ َ�نُْه، َ�ْن أ ىِْخلَْت ريَِضَ ا�َّ

ُ
نَّه أ

َ
انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  َعلَيْهِ  �

ْهَوى �ِيَِدهِ » يِل  َهيِب َ�ْفَسِك «وََسلََّم قَاَل: 
َ
وقَِة؟ قَاَل: فَأ قَالَْت: َوَهْل َ�َهُب الَمِلَكُة َ�ْفَسَها لِلسُّ

ِ ِمنَْك، َ�َقاَل:  ُعوُذ بِا�َّ
َ
ُ�مَّ َخَرَج » قَْد ُعْذِت بَِمَعاذٍ «يََضُع يََدهُ َعلَيَْها ِلتَْسُ�َن، َ�َقالَْت: أ

َسيٍْد، اْكُسَها«َعلَيْنَا َ�َقاَل: 
ُ
بَا أ

َ
ْهِلَها يَا أ

َ
ِْقَها بِأ

ْ
حل

َ
، َوأ  ].٥٢٥٥[رواه ابلخاری:  »َراِزِ�يَّتَْ�ِ

سید آمده است که چون [دختر بنی -۱۸۷۵
ُ
 جون] نزد پیامبر و در روایت ابی أ

 برایش گفتند: خودت را برایم ببخش. جآورده شد، پیامبر خدا  جخدا
 ببخشد؟گفت: آیا امکان دارد که َمِلَکه خود را برای شخص بازاری 

 گفت: و چون دست خود را نزدیک کردند که آرامش بیابد.
 جویم. گفت: از تو بخدا پناه می

] نزد ما آمده و ج، بعد از آن [پیامبر خدا »به ذات بزرگی پناه جستی«فرمودند: 
 .)١(»اش ببر جامۀ نازک بپوشان، و او را نزد خانواده ای ابا أسید! برایش دو«فرمودند: 

نْ  -٣ زَ الطَّالَقَ الثَّالَثَ باب: مَ وَّ  جَ

 داند ]: کسی که سه طالق را جائز می۳باب [

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
آمد، و  جبا زن از این قرار بود که: نعمان بن جون نزد پیامبر خدا  ج) قصۀ ازدواج پیامبر خدا ۱ 

این پیشنھاد را  جاز ایشان خواست تا با زن که نامش (أمیمه) بود ازدواج نمایند، پیامبر خدا 
گوید: آن  فرستاد، أبو أسید می جپذیررفتند، و نعمان آن زن را با ابو أسید ساعدی نزد پیامبر خدا 

ھای قریه آمدند و برایش خوش آمدید گفتند، و از  ساعده پیاده کردم، زن زن را در محلۀ بنی
یم ببخش، ولی آن زن از نزدش آمدند، برایش گفتند: خود را برا جنزدش رفتند، چون پیامبر خدا 

او را  جباالتر دانست، و ھمان بود که پیامبر خدا  جشقاوتی که داشت خود را از پیامبر خدا 
 اش فرستادند. طالق دادند و نزد خانواده

خورد، تا اینکه از غم زیاد  کرد، و غصه می ) گویند آن زن از این عملش ھمیشه اظھار ندامت می۲ 
 مرد.

ش گفت: که بخانۀ پدرت برو، اگر به این سخن نیت طالق را داشت، طالق واقع ) اگر کسی به زن۳ 
 شود. شود، و اگر نیت طالق را نداشت، طالق واقع نمی می

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٤٤

ُ َ�نْهَ  اَع�َِشَة، َ�نْ  -١٨٧٦ ِ َص�َّ اريَِضَ ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ
َ

َة ِرفَاَعَة الُقَريِظِّ َجاَءْت إِىل
َ
نَّ اْمَرأ

َ
: أ

، إِنَّ رِ  ِ فَاَعَة َطلََّقِ� َ�بَتَّ َطَاليِق، َو�ِ�ِّ نََ�ْحُت َ�ْعَدهُ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيْ  ، َو�ِ�ََّما َمَعُه ِمثُْل الُهْدبَِة، قَاَل رَُسوُل ا�َّ �ِِ� الُقَريِظَّ ِه َ�بَْد الرَّمْحَِن �َْن الزَّ

 ِرفَاَعةَ «وََسلََّم: 
َ

ْن تَرِْجيِع إىِل
َ
 »؟ َال، َحىتَّ يَُذوَق ُعَسيْلَتَِك َوتَُذوِ� ُعَسيْلَتَهُ لََعلَِّك تُِر�ِديَن أ

 .]٥٢٦٠[رواه ابلخاری: 
آمد و  جروایت است که ھمسر ِرفاعۀ ُقرظی نزد پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۸۷۶

! رفاعه مرا طالق داد و طالق مرا قطعی ساخت، [یعنی: مرا سه الله گفت: یا رسول
عبدالرحمن بن زبیر ُقرظی را به نکاح گرفتم، ولی چیزی که طالق داد]، و بعد از وی 

ھای سر چادر است، [یعنی: سست است و قدرت جماع کردن را  او دارد مانند ریشه
 ندارد].

خواھی دوباره نزد ِرفاعه برگردی، ِنه خیر، تا آنکه  شاید می«فرمودند:  جخدا پیامبر
ات  توانی به شوھر اولی شی [نمیمزۀ او را نچشیده با [عبدالرحمن] مزۀ تو، و تو

 .)١(»برگردی]

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 شود. ) سه طالق دادن در یک وقت، طالق بدعی است، و شخص از این عمل خود گنھکار می۱ 
ھمسرش را در یک وقت سه طالق داد، در نزد جمھور علماء ھر سه طالق واقع ) اگر کسی ۲ 

گوید: که سه طالق در یک وقت، تنھا یک  شود، ولی بعضی از علماء از آن جمله ابن تیمیه می می
 کنند. عمل می /شود، و اکثر محاکم امروزی به ھمین قول ابن تیمیه طالق واقع می

تواند با آن زن  دھد، تا وقتی که شروط ذیل کامل نگردد، نمی ) کسی که زنش را سه طالق می۳ 
 دوباره ازدواج نماید، و آن شروط عبارت اند از:

 اش به نھایت برسد. أ) عدۀ زن از شوھر اولی 
 ب) این زن با شخص دیگری ازدواج نماید. 
د، و اگر اش نباش ج) قصد این شخص از ازدواج کردن با آن زن، حالل ساختنش برای شوھر اولی 

گردد، ولی در  چنین قصدی داشت، در نزد جمھور علماء، آن زن برای شوھر اولی باش حالل نمی
ولی آن زن برای شوھر  –شود  کار می با وجودی که آن شخص به این عمل خود گنه –نزد احناف 

 شود. اش حالل می اولی
انزال شرط نیست، ولی دخول د) شوھر دومی با وی به طور حقیقی جماع نماید، و در این جماع،  

 شرط است.
 ھـ) شوھر دومش به رضایت خود او را طالق داده و یا وفات نماید. 

                                                 



 ٤٥  طالق -]۶۱کتاب [

َحلَّ  َما ُ�َّرِمُ  لِمَ ﴿باب:  -٤
َ
ُ  أ  ﴾لََك  ٱ�َّ

 کنی ]: چرا آنچه را که خدا برای تو حالل ساخته است بر خود حرام می۴باب [

ِ َص�َّ اُهللا  -١٨٧٧ ُ َ�نَْها، قَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ َعلَيِْه وََسلََّم ُ�ِبُّ َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
، فََدَخَل  الَعَسَل َواحلَلَْواَء، َوَ�َن إَِذا انرَْصََف ِمَن الَعرْصِ َدَخَل ىلَعَ �َِسائِِه، َ�يَْدنُو ِمْن إِْحَداُهنَّ

ُت َ�ْن َذلَِك 
ْ
ل
َ
ْ�رَثَ َما اَكَن َ�ْتَِبُس، فَِغْرُت، فََسأ

َ
، فَِقيَل يِل: ىلَعَ َحْفَصَة بِنِْت ُ�َمَر، فَاْحتَبََس أ

 َ� ًة ِمْن َعَسٍل، فََسَقِت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِمنُْه رَشْ ٌة ِمْن قَْوِمَها ُعكَّ
َ
ْهَدْت لََها اْمَرأ

َ
ًة، أ

ُ، َ�ُقلُْت لَِسوَْدَة بِنِْت َزْمَعَة: إِنَُّه َسيَْدنُو ِمنِْك، فَ 
َ

َْحتَالَنَّ هل ِ نلَ َما َوا�َّ
َ
إَِذا َدنَا ِمنِْك َ�ُقلُْت: أ

ِجُد ِمنَْك، فَإِنَّ 
َ
�ُح الَّيِت أ ُ: َما َهِذهِ الرِّ

َ
َ�لَْت َمَغاِ�َ�، فَإِنَُّه َسيَُقوُل لَِك: َال، َ�ُقوِ� هل

َ
ُه َ�ُقوِ�: أ

قُو
َ
ْلُُه الُعْرُ�َط، وََسأ

َ
ُ: َجرََسْت �

َ
َ�َة َعَسٍل، َ�ُقوِ� هل ُل َذلِِك، َسيَُقوُل لَِك: َسَقتِْ� َحْفَصُة رَشْ

رَدْ 
َ
ْن قَاَم ىلَعَ ابَلاِب، فَأ

َ
 أ

َّ
ِ َما ُهَو إِال

نِْت يَا َصِفيَُّة َذاِك، قَالَْت: َ�ُقوُل َسوَْدةُ: فََوا�َّ
َ
ْن َوقُوِ� أ

َ
ُت أ

 ِ ُ َسوَْدُة: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ

ا َدنَا ِمنَْها قَالَْت هل َمْرتِِ� بِِه فََرقًا ِمنِْك، فَلَمَّ
َ
بَاِديَُه بَِما أ

ُ
َ�لَْت َمَغاِ�َ�؟ أ

َ
، أ

ِجُد ِمنَْك؟ قَاَل: » الَ «قَاَل: 
َ
�ُح الَّيِت أ َ�َة َعَسٍل «قَالَْت: َ�َما َهِذهِ الرِّ َ�َقالَْت: » َسَقتِْ� َحْفَصُة رَشْ

 َصِفيَّ 
َ

ا َداَر إِىل َْو َذلَِك، فَلَمَّ
َ

� ُ
َ

َّ قُلُْت هل ا َداَر إيِلَ ْلُُه الُعْرُ�َط، فَلَمَّ
َ

ُ ِمثَْل  َة قَالَْت َجرََسْت �
َ

هل
ْسِقيَك ِمنُْه؟ قَاَل:  َذلَِك 

َ
َال أ

َ
، أ ِ  َحْفَصَة قَالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ا َداَر إىِل » َال َحاَجَة يِل ِ�يهِ «فَلَمَّ

ِ لََقْد َحَرْمنَاُه، قُلُْت لََها: اْسُكيِت   .]٥٢٦٨[رواه ابلخاری:  قَالَْت: َ�ُقوُل َسوَْدةُ: َوا�َّ
عسل و شیرینی را  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه و -۱۸۷۷

گشتند، نزدیکی از ھمسران خود رفته و با او  از عصر بر میمخوش داشتند، و چون از ن
رفتند و از حد معمول نزدش بیشتر  بنشستند، روزی نزد حفصه دختر عمر می

 نشستند.
حسادتم آمد، سبب را جستجو نمودم، برایم گفته شد که: زنی از اقوام حفصه 

تقدیم  جبرایش مشک عسلی آورده بود، و او مقدار از آن عسل را برای پیامبر خدا 
 نموده است، با خود سوگند خوردم که دربارۀشان حیلۀ بکار خواھم برد.

 اش از شوھر دومی به نھایت برسد. و) عده 
 اش ازدواج نماید. ز) آن زن رغبت خود به نکاح و مھر جدیدی با شوھری اولی 
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نزدت آمدند، از ایشان بپرس  جبرای سوَره بنت َزمعه گفتم: ھنگامی که پیامبر خدا 
که آیا مغافیر خورده اید؟ [مغافیر گیاھی است صحرائی وبوی بسیار بدی دارد]، ایشان 
خواھند گفت: که: ِنه، دوباره پرسان کن که پس این بوی مغافیر از کجا است؟ ایشان 

برایم عسل داده است، تو بگو که: زنبور آن عسل از  لخواھند گفت که: حفصه
[که گل مغافیر است، و بوی بدی دارد] استفاده نموده است، و من ھم ھمین [عرفط] 

 گویم، و ای صفیه تو ھم ھمین چیز را بگو. سخن را می
به  جگوید که سوده گفت: به خداوند سوگند به مجردی که پیامبر خدا  عائشه می

 شان بگویم. خواستم آنچه را که برایم گفته بودی برای در خانه ایستادند، از ترس تو می
شان گفت: یا رسول الله! مغافیر  به سوده نزدیک شدند، برای جچون پیامبر خدا 

 اید؟ خورده
 ».ِنه: «تندفگ

 یابم به سبب چیست؟ پس این بوئی را که از شما می :گفت
 ».حفصه برایم مقداری عسل داده بود«فرمودند: 

 گفت: زنبور آن از (عرفط) استفاده کرده است.
نزد من آمدند من ھم ھمین سخن را گفتم، و  ج]: چون پیامبر خدا [عائشه گفت:

 چون نزد صفیه رفتند، او نیز ھمین سخن را گفت.
رفتند، گفت: یا رسول الله! برای شما مقداری از آن  لو چون دوباره نزد حفصه

 عسل را بیاورم؟
 ».به آن عسل ضرورتی ندارم«فرمودند: 

را از آن عسل محروم  جپیامبر خدا  گفت: که ما عائشه گفت که: سوده می
 ساختیم.

 .)١(برایش گفتم: ساکت باش

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا بود، نه  انجام داد، به اساس غیرت بین زن جدر مقابل پیامبر خدا  لرا که عائشه ) حیلۀ۱ 

اند که این عمل از گناھان صغیره است که با  ، از این جھت گفتهجبه غرض اساءت به پیامبر خدا 
 گردد، والله تعالی أعلم. انجام دادن کارھای نیک، و یا کفاره دادن، محو می

                                                 



 ٤٧  طالق -]۶۱کتاب [

يْفَ خُ ـباب: الْ  -٥ كَ ولِ اهللا لْعِ وَ قَ ن لَُ�مۡ  َ�ِلُّ  َوَ� ﴿ :تَعَاىل الطَّالَقُ فِيهِ وَ
َ
ْ  أ ُخُذوا

ۡ
 تَأ

 ٓ ا ٓ  ا ًٔ َشۡ�  َءاتَۡيُتُموُهنَّ  ِممَّ ن إِ�َّ
َ
�َّ  َ�َافَآ  أ

َ
ِ  ُحُدودَ  يُقِيَما �  ﴾ٱ�َّ

و برای ﴿طالق دادن در ُخلع چگونه است؟ و این قول خداوند متعال که:  ]:۵باب [
 ﴾اید چیزی پس بگیرید.. ها داده شما حالل نیست که از آنچه که به زن

ُ َ�نُْعَما َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -١٨٧٨   ريَِضَ ا�َّ
َ
ُة ثَابِِت بِْن قَيٍْس  نَّ أ

َ
تَِت اْمَرأ

َ
ِ  أ َص�َّ رَُسوِل ا�َّ

، ثَابٍِت  ِ ْ�تُُب َعلَيِْه يف ُخلٍُق َواَال ِديٍن  اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
 ،اْ�ُن قَيٍْس، ما أ

إلِْسَالمِ 
ْ
ُ�ْفَر يف ا

ْ
ْ�َرُه ال

َ
ِ َص�َّ  َولَِك�ِّ أ  « اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
يَن َعلَيْهِ أ  تَُردِّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:قال  قَالَْت: َ�َعمْ » َحِديَقتَهُ   »َوَطلِّْقَها تَطِليَقةً  ِديَقتَهُ اْ�بَِل احلَ « رَُسوُل ا�َّ
 .]٥٢٧٥[رواه ابلخاری: 

 جقیس نزد پیامبر خدا  روایت است که ھمسر ثابت بن باز ابن عباس -۱۸۷۸
کنم،  آمد و گفت: یا رسول الله! من ثابت بن قیس را از نگاه دین و اخالق متھم نمی

 ترسم. ولی از اینکه بعد از مسلمان بودن کافر شوم می
 ؟»اش را برایش پس بدھی گفتند: آیا حاضر ھستی که باغچه جپیامبر خدا 
 گفت: بلی.

چیزی است که انسان از طریق بکار بردن آن به طور پنھانی و ھوشیارانۀ به  ) حیله عبارت از آن۲ 
رسد، و حیله اگر به غرض نجات یافتن و خالص شدن از مشکل باشد، روا است، و  مقصود می

 َوَ�  بِّهِۦ فَٱۡ�ِب ِضۡغٗثا �ِيَِدكَ  وَُخذۡ ﴿فرماید:  دلیل آن این آیۀ کریمه است که خداوند متعال می
ھای باریک را به دست بگیر، و با آن بزن، و خود را حانث مساز، و  یعنی: دستۀ از شاخه ﴾َ�ۡنَۡث 

در وقت مریضی خود سوگند خورد که چون از مرضش  ÷قصه از این قرار بود که سیدنا ایوب
شفا یابد زنش را صد شالق بزند، و خداوند متعال به طریق بسیار آسانی سوگندش را بر آورده 

 ساخت.
گر حیله به قصد پامال کردن حق خدا و یا حق بندگان خدا باشد، چنین حیلۀ قطعا جواز ولی ا 

شود، با بکار بردن حیله، به گمان  ھا زکات واجب می چه بعضی از کسانی که بر آن ندارد، چنان
خبر از آنکه در این کار خود، تنھا خود را بازی  کنند، بی خود از دادن زکات شانه خالی می

 شوند. و بر عالوه از گناه ندادن زکات، گناه حیلۀ نامشروع خود را نیز متحمل می دھند، می
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کن و در مقابل، او را چه را قبول باغ«گفتند:  سبرای ثابت بن قیس جپیامبر خدا 
 .)١(»یک طالق بده

ةِ باب:  -٦ اعَ فَ يْ  ج شَ رِ جِ بَ وْ ةَ يفِ زَ  رَ

 در شوهر بریره ج]: شفاعت کردن پیامبر خدا ۶باب [

ُ َ�نْهُ  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس، -١٨٧٩ ُ ُمِغيٌث،  َماريَِضَ ا�َّ نَّ َزْوَج بَِر�َرَة اَكَن َ�بًْدا ُ�َقاُل هلَ
َ
أ

ِْه َ�ُطوُف َخلَْفَها َ�بيِْك وَُدُموُعُه �َِسيُل ىلَعَ حِلْيَِتِه، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا عَ 
َ

�ُْظُر إيِل
َ
�ِّ أ

َ
لَيِْه َك�

َم لِعبَّاٍس: 
َال َ�ْعَجُب ِمْن ُحبِّ مُ «وََسلَّ

َ
َ�َقاَل » ِغيٍث بَِر�َرَة، َوِمْن ُ�ْغِض بَِر�َرَة ُمِغيثًايَا َ�بَّاُس، أ

ُمُرِ�؟ قَاَل: » لَْو َراَجْعِتهِ «انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
ْ
ِ تَأ ْشَفعُ «قَالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
نَا أ

َ
» إِ�ََّما أ

 .]٥٢٨٣رواه ابلخاری: [ قَالَْت: َال َحاَجَة يِل ِ�يهِ 
روایت است که شوھر بریره غالمی بود به نام ُمَغیث،  بو از ابن عباس -۱۸۷۹

کند و  رود و گریه می کنم که به عقب بریره راه می و گویا ھمین حاال به طرفش نگاه می
 ریزد. ھایش باالی ریشش می اشک

گفتند: آیا از محبت مغیث برای بریره، و از بد آمدن  سبرای عباس جپیامبر خدا 
 ؟»کنی بریره از مغیث تعجب نمی

 ».اگر نزد ُمِغیث برگردی [بھتر است]«برای بریره گفتند:  جو پیامبر خدا 
 فرمائید؟ بریره گفت: یا رسول الله! مرا به این کار امر می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ترسم،)،  ) مراد از کفر در این گفتۀ آن زن که: (ولی از اینکه بعد از مسلمان بودن کافر شوم می۱ 

بد بینی این زن از شوھرش این بود که کفران نعمت و عدم مراعات حقیق شوھر است، و علت 
 شوھرش کوتاه قد و بسیار بد شکل بود، در حالی که خود آن زن، جوان و صورت زیبائی داشت.

) این حدیث داللت بر جواز خلع دارد، و خلع عبارت از آن است که شخص در مقابل مالی که از ۲ 
 گیرد، او را طالق بدھد. ھمسرش می

، »باغچه را قبول کن و در مقابل، او را یک طالق بده«در اینجا که فرمودند:  ج) امر پیامبر خدا ۳ 
بنا به قول اکثر علماء برای اباحت است، به این معنی که اگر زنی ارادۀ خلع داشت، و حاضر بود 
که مھری را که شوھرش برایش داده است، برای شوھرش پس بدھد، بر شوھرش واجب نیست، 

 ھد، گرچه ظاھر امر داللت بر وجوب دارد، والله تعالی أعلم.که این زنش را طالق بد
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 ».کنم فقط شفاعت می«فرمودند: 
 .)١(ارمگفت: من به او ضرورتی ند

انِ  -٧  باب: اللِّعَ

 ]: لعان۷باب [

ُ َ�نْهُ  َ�ْن َسْهٍل، -١٨٨٠ اِعِدّي ريَِضَ ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا  قَاَل: َ�ْن َسْعٍد السَّ قَاَل: رَُسوُل ا�َّ
نَا َوَ�فُِل ايَلتِيِم يِف اجلَنَِّة َهَكَذا«َعلَيِْه وََسلََّم: 

َ
بَّابَِة َوالوُسْ » َوأ َشاَر بِالسَّ

َ
َج بَيْنَُهَما َوأ َطى، َوفَرَّ

 .]٥٣٠٤[رواه ابلخاری:  َشيْئًا
 روایت است که گفت: ساز سھل بن سعد ساعدی -۱۸۸۰

و سرپرست یتیم در جنت این چنین [پھلوی یکدیگر]  من«فرمودند:  جپیامبر خدا 
و با انگشت شھادت و انگشت میانۀ خود اشاره نمودند، و این دو انگشت » قرار داریم

 .)٢(خود را قدری از یکدیگر گشودند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
قصۀ بریره چنین است که خودش کنیز بود، و شوھرش مغیث غالم، بادار بریره او را آزاد ساخت،  

قۀ ازدواجش را با وی تواند عال و قرار قانون اسالمی زنی که آزاد شود، اگر شوھرش غالم باشد، می
داشت، در غمش گریه  قطع نماید، و بریره ھمین کار را کرد، و مغیث که بریره را بسیار دوست می

نزد بریره شفاعت  جکرد، و پیامبر خدا  کرد و اشک میریخت، ولی بریره به او اعتنایی نمی می
ا ورزید و شفاعت نبی کردند که عالقۀ ازدواجش را با مغیث قطع نکند، ولی او از این کار اب

 را در این مورد قبول نکرد. جکریم
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
چراه است و ضرورت به این دارد که کسی از وی سرپرستی نماید، لذا  کس و بی چون یتیم بی 

که شود،  کند، برایش چنین اجر جزیلی داده می چارۀ سرپرستی می برای کسی که از چنین بی
در بھشت باشد، و بالمقابل کسانی که بر یتیم ظلم کرده و  جکریم  عبارت از ھمنشینی با نبی

ِينَ  إِنَّ ﴿فرماید:  شان سخت سنگین است، خداوند متعال می خورند، مجازات مالش را می  ٱ�َّ
ُ�لُونَ 

ۡ
ۡمَ�َٰل  يَأ

َ
َما ُظۡلًما ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  أ ُ�ُلونَ  إِ�َّ

ۡ
یعنی: کسانی که  ﴾َسعِٗ�� وََسيَۡصلَۡونَ  نَاٗر�ۖ  ُ�ُطونِِهمۡ  ِ�  يَأ

بلعند، و بزودی به آتش سوزانی بریان  خورند، در حقیقت آتشی را می اموال یتیمان را به ستم می
خورد، از بیرون و درون  کنید، کسی که مال یتیم را به ناحق می شوند، و طری که مشاھده می می

خورد، در قیامت که  یت است: کسی که مال یتیم را میروا بسوزد، و از ابن عباس در آتش می
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يِ الْ  باب: -٨ ضَ بِنَفْ رَّ ا عَ لَدِ إِذَ  وَ

 ]: اگر به طور کنایه گفت که: این بچه از من نیست٨باب [

يِب ُهَر�َْرَة،�َ  -١٨٨١
َ
ُ َ�نْهُ  ْن أ ىَت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل:  ريَِضَ ا�َّ

َ
نَّ رَُجًال أ

َ
أ

ْسوَُد، َ�َقاَل: 
َ
، ُودِلَ يِل ُغَالٌم أ ِ لَْواُ�َها؟«قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: » َهْل لََك ِمْن إِبٍِل؟«يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
» َما أ

ْوَرَق؟«قَاَل: مُحٌْر، قَاَل: 
َ
�َّ َذلَِك؟«: َ�َعْم، قَاَل: قَاَل » َهْل ِ�يَها ِمْن أ

َ
قَاَل: لََعلَُّه نَزََعُه ِعْرٌق، » فَ�

 ].٥٣٠٥[رواه ابلخاری:  »ِعْرٌق  فَلََعلَّ اْ�نََك َهَذا نَزََعهُ «قَاَل: 
آمد و  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: شخصی نزد ساز ابو ھریره -١٨٨١

 است.ام سیاه چھره به دنیا آمده  گفت: یا رسول الله! بچه
 ؟»آیا شتر داری«فرمودند: 

 گفت: بلی.
 ؟»چه رنگ ھستند«فرمودند: 

 گفت: سرخ رنگ.
 ؟»ھا خاکی رنگی ھست در بین آن«فرمودند: 

 گفت: بلی.
 ؟»این از کجا شده است«فرمودند: 

 ھای گذشته بر وی تاثیر کرده باشد. گفت: شاید نسل
 .)١(»بخشیده باشد ھای گذشته تاثیر شاید بر فرزند تو نیز نسل«فرمودند: 

کشد، و این موضوع را در کتاب دیگرم که در موضوع  خیزد، آتش از دبرش زبانه می از قبر بر می
 ام. مال حرام است، به تفصیل بر رسی نموده

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ام سیاه چھره به دنیا آمده است)، مقصدش این بود  چه) اینکه آن شخص گفت: (یا رسول الله! ب۱ 

 جکه چون خودش سفید بود، از اینکه فرزندش سیاه به دنیا آمده بود، خواست برای پیامبر خدا 
 به طور کنایه بگوید که این بچه از من نیست.

طفل در  به این طریق حکیمانه و واقع گریانه، برای آن شخص فھماندند که: اگر ج) پیامبر خدا ۲ 
تواند که این طفل از آن  آید، دلیل این شده نمی شکل و یا در رنگ خود ھمرنگ پدر به دنیا نمی

ھای گذشته، و یا تغییر آب و ھوا،  پدر نیست، زیرا شاید به سببی از اسباب، از آن جمله تاثیر نسل

                                                                                                                        



 ٥١  طالق -]۶۱کتاب [

ة امل باب: -٩ تِتَابَ نَنيِ اسْ  تَالعِ

 ]: توبه دادن متالعنین۹باب [

ُ َ�نْهُ  ُ�َمَر، ابِْن  ِن عْ  -١٨٨٢ ، قَاَل  يف َماريَِضَ ا�َّ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا  :َحِديِث الُمتَالَِعنَْ�ِ
 : َحُدُكَما اَكِذٌب، َال َسِبيَل لََك َعلَيَْها«َعلَيِْه وََسلََّم لِلُْمتَالَِعنَْ�ِ

َ
، أ ِ قَاَل: » ِحَسابُُ�َما ىلَعَ ا�َّ

َو�ِْن ُكنَْت َال َماَل لََك، إِْن ُكنَْت َصَدقَْت َعلَيَْها َ�ُهَو بَِما اْستَْحلَلَْت ِمْن فَرِْجَها، «َمايِل؟ قَاَل: 
ْ�َعُد لََك 

َ
 .]٥٣١٢[رواه ابلخاری:  »َكَذبَْت َعلَيَْها فََذاَك أ

 جدر حدیث متالعنین آمده است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۸۸۲
گوئید، و  و یقینا کی از شما دروغ می حساب شما بر خدا است،« برای متالعنین گفتند:

 ».دسترسی نخواھی داشت دیگر به آن زن [برای شوھر زن گفتند]:
 شود]؟ ام چه می آن شخص گفت: مال من [که مصرف کرده

رسد، اگر آنچه را گفتی راست باشد، مالی را که مصرف  برایت چیزی نمی«فرمودند: 
ای، و اگر آنچه را که گفتی  ای در مقابل چیزی است که از آن زن استفاده برده کرده

 .)١(»رسد زی نمیدروغ باشد، به طریق اولی که برایت چی

ن شود، که گیرد، و یا کدام سبب دیگری سبب آ و یا ترکیبات کیمیاوی که در رحم صورت می
 طفل به شکل و یا رنگ دیگری غیر از شکل و رنگ پدر و یا مادر به دنیا بیاید.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) بعد از اینکه شخص با ھمسرش جماع کرد، به ھر طریقی که از آن زن جدا شود، چه به طالق ۱ 

گردد، و مرد حقی  مستحق کامل مھر خود میباشد، و چه به لعان، و چه به ھر طریق دیگری، زن 
 بر آن مھر ندارد.

 گردد: ) مھر به یکی از این اسباب سه گانه برای زن ثابت می۲ 
أ) جماع کردن: یعنی بعد از اینکه شوھر با زنش جماع کرد، مھر به طور کامل برای زن ثابت  

 گردد. می
کرد،  ه طوری که اگر جماع میب) خلوت صحیحه: یعنی اگر شخص با ھمسرش خلوت نمود، ب 

مانعی در جماع کردنش موجود نبود، ولی با این ھم به سببی از اسباب با وی جماع نکرد، و بعد 
 باشد. از این خلوت او را طالق داد، باز ھم زن مستحق تمام مھر خود می

مود، باز ھم زن ج) مرگ یکی از زن و یا شوھر: یعنی: اگر بعد از نکاح یکی از زن و یا شوھر وفات ن 
باشد، اگر زن وفات کرده بود، باید شوھر مھرش را برای باز ماندگانش  متسحق تمام مھر خود می

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ٥٢

ةِ  -١٠ ادَّ لِ لِلْحَ حْ  باب: الْكُ

 سرمه برای زن معتده :]۱۰باب [

مِّ َسلََمَة، َ�نْ  -١٨٨٣
ُ
ُ َ�نَْها أ تَْوا  ريَِضَ ا�َّ

َ
َ َزوُْجَها، فََخُشوا ىلَعَ َ�يْنَيَْها، فَأ ًة تُُو�ِّ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
أ

َذنُوُه يِف الُكْحِل، َ�َقاَل: 
ْ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَاْستَأ ْل، قَْد اَكنَْت «رَُسوَل ا�َّ َال تََ�حَّ

ْو رَشِّ بَيِْتهَ 
َ
ْحالَِسَها أ

َ
ٌب َرَمْت بِبََعَرٍة، فََال إِْحَداُ�نَّ َ�ْمُكُث يِف رَشِّ أ

ْ
ا، فَإَِذا اَكَن َحْوٌل َ�َمرَّ لَك

ْشُهٍر وََعرْشٌ 
َ
ْر�ََعُة أ

َ
 .]٥٣٣٨[رواه ابلخاری:  ،»َحىتَّ َ�ْميِضَ أ

روایت است که زنی شوھرش وفات یافت [وابستگانش] از  لاز ام سلمه -۱۸۸۳
جازه خواستند تا به آمدند و از ایشان ا جاش ترسیدند، نزد پیامبر خدا  چشم دردی

 ھایش سرمه نماید. چشم
ھا در  ھایش سرمه بکشد، در سابق [زن [زن در حالت عده] نباید به چشم«فرمودند: 

 –کردند  سکونت می ھا و یا در بدترین خانه –پوشیدند  ھا را می ھنگام عده] بدترین لباس
گذشت، به طرفش پشکلی  گذشت اگرسگی از نزدش می اش می و چون یکسال از عده

گذرد، [به چشمش سرمه  کرد، پس نباید اکنون تا چھار ماه و ده روز نمی پرتاب می
 .)١(»بکشد]

اش مھر زن را به طور کامل برایش  بدھد، و اگر شوھر وفات کرده بود، باید پیش از تقسیم دارائی
 اشد.بدھند، ولو آنکه بین زن و شوھر جماع، و یا حتی خلوتی ھم صورت نگرفته ب

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اش به نھایت  ) اگر زن معتده احتیاجی به سرمع کشیدن به چشم نداشته باشد، تا وقتی که عده۱ 

رسد، نباید به چشمش سرمه کند، ولی در صورت ضرورت سرمه کشیدن در شب برایش روا  نمی
بدیلی مثال: دوای برای معالجۀ مشکل چشم وجود است، بشرط آنکه در روز آن را پاک کند، و اگر 

داشته باشد، باید از سرمه کشیدن به چشم خودداری نماید، زیرا سرمه کشیدن به چشم ولو آنکه 
 به غرض معالجه و دوائی ھم باشد، باز ھم جانب زینت در آن نیز وجود دارد.

ھا را  ترین لباس بدترین و خشن ) عده در زمان جاھلیت یکسال کامل بود، و زن باید در این مدت۲ 
پوشید، و حق نداشت در این یک سال، مو و یا ناخنش را بگیرد و یا سرش را شانه بزند، و بعد  می

کشید تا حیوانی از پیش رویش بگذرد، و در این وقت،  شد، انتظار می از اینکه یکسالش کامل می
اش به  کرد که عده ین طریق اعالن میکرد، و به ا این زن پشکلی را به طرف آن حیوان پرتاب می

 نھایت رسیده است.
 نوع است: ر) عده برای زن بر چھا۳ 

                                                                                                                        



 ٥٣  طالق -]۶۱کتاب [

أ) سه بار حیض شدن: و این برای زنی است که شوھرش او را طالق داده باشد، و یا به ھر طریق  
 ھا از شوھرش جدا شده باشد، و این زن حیض شود. دیگری مانند: خلع، فسخ، و لعان و امثال این

ب) سه ماه کامل: و این برای زنی است که از شوھرش جدا شده باشد، ولی به سبب کالن سالی،  
 و یا مریضی و یا به ھر سبب دیگری حیض نشود.

 ج) چھار ماه و ده روز: و این برای زنی است که شوھرش وفات یافته باشد، و حامل نباشد. 
ن از شوھرش، و یا در وقت وفات د) وضع حمل: و این برای زنی است که در وقت جدا شد 

رسد، خواه وضع حمل بعد از نه  شوھرش حامل باشد، و به مجرد وضع حمل عدۀ زن به پایان می
ماه و یا بیشتر از آن صورت بگیرد، و خواه بعد از چند ساعتی از جدا شدن از شوھرش، و یا وفات 

 شوھرش.
 تذکر: 
جماع و یا خلوت کاملی صورت گرفته باشد، جدا ھا  ) زنی که از شوھرش پیش از اینکه بین آن۱ 

 شود، بر وی عدۀ نیست.
گردد، خواه بین زن و  ) زنی که شوھرش وفات یافته باشد، به ھر صورت بر وی عده الزم می۲ 

 شوھر جماع، و یا خلوت کاملی صورت گرفته باشد، و خواه صورت نگرفته باشد.

                                                                                                                        



 
 

لِ ال -٦٢ فَضْ قَاتِ وَ ىلَ كتابُ النَّفَ ةِ عَ قَ لِ األ نَّفَ  هْ

 نفقات، و فضیلت نفقه بر اهل و عیال -]۶۲کتاب [

١٨٨٤- ، نَْصارِيِّ
َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ،يَِّريِضَ ا�َّ

ْهِلِه، َوُهَو َ�ْ «قَاَل: 
َ
ْ�َفَق الُمْسِلُم َ�َفَقًة ىلَعَ أ

َ
ُ َصَدقَةً إَِذا أ [رواه ابلخاری:  »تَِسبَُها، اَكنَْت هلَ

٥٣٥١[. 
وقتی «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو مسعود انصاری -۱۸۸۴

کند، اگر نیتش طلب ثواب باشد، آن نفقه برایش  اش نفقه می مان بر خانوادهلکه مس
 .)١(»شود صدقه حساب می

 ه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنک -١
ھا بر انسان واج است، و کسی که  ) مراد از اھل و عیال: زن و فرزند و کسانی ھستند که نفقۀ آن۱ 

کند، و به امید ثواب اخروی  کند، اگر نیتش این باشد که امر خدا را اداء می ھا نفقه می برای این
 د.داد، برایش ثواب اخروی دار باشد، این نفقه به اندازۀ که اگر آن را خیرات می

 ھا ھستند: ھا بر انسان واجب است، این ) کسانی که نفقۀ آن۲ 
أ) نفقۀ زن: نفقۀ زن به اتفاق علماء بر عھدۀ شوھر است، و این نفقه شامل تمام چیزھائی است که  

ھا، ولی در  زن به آن در زندگی خود احتیاج دارد، مانند: غذا، لباس، خانه، خدمتگار، و امثال این
جه اختالف است، و نظر اکثر علماء، باألخص معاصرین آن است که دوا و معالجۀ مورد دوا و معال

 زن نیز در نفقه شامل گردیده و بر عھدۀ شوھر است.
تا وقتی که به سن بلوغ نرسیده باشند،  –چه پسر باشد و چه دختر  –ب) نفقۀ فرزند: فرزند  

ه به سن بلوغ رسیده، اگر پسر باشد، اش به اتفاق علماء بر ذمۀ پدر است، ولی بعد از اینک هنفق
شود، مگر آنکه محتاج بوده و امکان کسب و کار برایش میسر نباشد، ولی  اش ساقط می نفقه

اش بر عھدۀ پدر است، و بعد از  هدختر تا وقتی که ازدواج نکرده است، ولو آنکه بالغ شده باشد، نفق
اش  ش او را طالق داد، و یا وفات کرد، نفقهشود، و اگر شوھر اش ساقط می اینکه ازدواج کرد، نفقه

 باشد، و پدر مسؤول آن نیست. بر عھدۀ خودش می

                                                 



 ٥٥ الیع و اهل بر نفقه لتیفض و نفقات، -]۶۲[ کتاب

يِب ُهَر�َْرَة، -۱۸۸۵
َ
ايِع «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ريَِضَ ا�َّ َ�نْهُ  َ�ْن أ السَّ

ائِِم انلََّهارَ  ِو الَقائِِم اللَّيَْل الصَّ
َ
، أ ِ ْرَملَِة َوالِمْسِكِ�، اَكلُْمَجاِهِد يِف َسِبيِل ا�َّ

َ
[رواه  »ىلَعَ األ

 .]۵۳۵۳ابلخاری: 
کسی که در «فرمودند:  جاست که گفت: پیامبر خدا روایت  ساز ابو ھریره -۱۸۸۵

مجاھد فی سبیل الله است، و یا مانند کسی  مانندخدمت بیوه زن و مسکین باشد، 
 .)١(»گیرد خواند، و روز، روزه می است که شب نماز می

جُ باب:  -١ ةِ الرَّ قَ فَ بْسِ نَ لِهِ حَ ىلَ أَهْ نَةٍ عَ وتَ سَ اتُ الْ  لِ قُ قَ فَ يْفَ نَ كَ يَالِ وَ  عِ

 کسالۀ اهل و اوالد، و کیفیت نفقۀ خانوادهذخیره کردن قوت ی ]:١باب [

ُ َ�نُْه:  -١٨٨٦ َْل بَِ� «َ�ْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يَِبيُع �
َ
أ

ْهِلِه قُوَت َسنَتِِهمْ 
َ
 .]٥٣٥٧: [رواه ابلخاری »انلَِّضِ�، َوَ�ِْبُس ِأل

فروختند  خرمای بنی نضیر را می جروایت است که پیامبر خدا  ساز عمر -١٨٨٦
 .)٢(کردند و قوت یکسالۀ خانوادۀ خود را ذخیره می

ج) نفقۀ برادر، خواھر، کاکا (عمو)، عمه، ماما (دائی)، و خاله در صورتی واجب است، که فقیر و  
(اوالد  محتاج باشند، ورنه واجب نیست، نفقۀ اوالد کاکا (اوالد عمو)، و اوالد عمه، و اوالد ماما

 چه نفقۀ نوه بر پدرکالن وی نیز واجب نیست. دائی)، و اوالد خاله، واجب نیست، چنان

، و این »است قائم الليل و صائم الدهرمانند «و در روایت دیگری آمده است که این شخص:  -١
نسبت به بیوه زن و مسکینی است که از این شخص بیگانه ھستند، و البته طوری که در احادیث 

ری آمده است، نفقه کردن بر بیوه زن و مسکینی که از اقارب و نزدیکان انسان است، ثوابش دیگ
 به مراتب بیشتر و بیشتر است، والله تعالی أعلم.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 †) (بنی نضیر): قومی از یھود خیبر است، و در نسب به حضرت ھارون برادر حضرت موسی۱ 

ھای این مردم، بدون جنگ و لشکر کشی به دست مسلمانان افتاده بود، و  ند، و نخلستانرس می
 باشد. می جچنین مالی حق پیامبر خدا 

فروختند، و از قیمت آن، مصارف یکسالۀ ازواج  ھا را می خرماھای آن نخلستان ج) پیامبر خدا ۲ 
دادند،  آمد، از آن مال برایش می داشتند، ولی چون شخص محتاج و یا فقیری می مطھرات را بر می

گویند: ذخیره  شد، این حدیث رد بر کسانی است که می و ھمان بود که در مدت اندکی تمام می
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نیست، زیرا چنین عملی منافی با توکل است، و بدون شک این سخن باطل است، کردن مال، رواه 
 کردند. به آن اقدام نمی جبود، ھیچگاه پیامبر خدا  زیرا اگر ذخیره کردن مال منافی با توکل می

                                                                                                                        



 
 

ةِ  -٦٣ عِمَ  كِتَابُ األطْ

 ها ینخورد -]۶۳[ کتاب

يِب ُهَر�َْرَة، -١٨٨٧
َ
ُ َ�نُْه: َ�ْن أ َصابَِ� َجْهٌد َشِديٌد، فَلَِقيُت ُ�َمَر �َْن  :قَاَل  ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

، َ�َمَشيُْت َ�ْ�َ بَِعيٍد  َّ ، فََدَخَل َداَرُه َوَ�تََحَها يلَعَ ِ تُُه آيًَة ِمْن ِكتَاِب ا�َّ
ْ
اِب، فَاْستَْقَرأ اخلَطَّ

يِس، فََخَررُْت لِوَْجِ� 
ْ
َم قَائٌِم ىلَعَ رَأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ إَِذا رَُسوُل ا�َّ
ِمَن اجلَْهِد َواجلُوِع، فَ

بَا ُهَر�َْرةَ «َ�َقاَل: 
َ
ِي » يَا أ

َّ
قَاَمِ� وََعَرَف اذل

َ
َخَذ �ِيَِدي فَأ

َ
ِ وََسْعَديَْك، فَأ َّيَْك رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�ُقلُْت: بل

�ُْت ِمنُْه، ُ�مَّ قَاَل: يِب، فَاْ�َطلََق يِب إِ  رَشِ
نَبٍ فَ

َمَر يِل بُِعسٍّ ِمْن لَ
َ
 رَْحِلِه، فَأ

َ
بَا ِهرٍّ «ىل

َ
» ُعْد يَا أ

�ُْت، ُ�مَّ قَاَل:  رَشِ
�ُْت، َحىتَّ اْستََوى َ�ْطِ� فََصاَر اَكلِقْدِح، قَاَل: » ُعدْ «َ�ُعْدُت فَ رَشِ

َ�ُعْدُت فَ
ي ِ

َّ
ُ اذل

َ
َحقَّ بِِه  فَلَِقيُت ُ�َمَر، َوَذَكْرُت هل

َ
ُ َذلَِك َمْن اَكَن أ  ا�َّ

َّ
ُ: فََو�

َ
ْمِري، َوقُلُْت هل

َ
اَكَن ِمْن أ

ْن 
َ َ
ِ أل  لََها ِمنَْك، قَاَل ُ�َمُر: َوا�َّ

ُ
قَْرأ

َ
نَا أ

َ َ
تَُك اآليََة، َوأل

ْ
ِ لََقِد اْستَْقَرأ ُ�وَن ِمنَْك يَا ُ�َمُر، َوا�َّ

َ
أ

ْن 
َ
َّ ِمْن أ َحبُّ إيِلَ

َ
ْدَخلْتَُك أ

َ
 .]٥٣٧٥[رواه ابلخاری:  يَُ�وَن يِل ِمثُْل مُحِْر انلََّعمِ أ

روایت است که گفت: گرسنگی شدیدی بر من غلبه کرد، و  ساز ابو ھریره -۱۸۸۷
مالقی شدم، از وی خواستم تا یک آیت از قرآن را برایم بخواند، او  سخطاب با عمر بن

 اش شد. آن آیت را برایم خواند، و داخل خانه
ھوش گردیدم، [چون به ھوش  بی که رفتم از خستگی و گرسنگی افتاده وکمی راه 

ای «اند، مرا صدا زدند وفرمودند:  بر باالی سرم ایستاده جآمدم] دیدم که پیامبر خدا 
 »!ابا ھر

گفتم: بلی یا رسول الله! دستم را گرفتند، و مرا ایستاده کردند، و مشکل مرا درک 
و فرمودند تا برایم قدح شیری بیاورند، آز آن شیر  نمودند، مرا به خانۀ خود بردند

بار دیگر نوشیدم، فرمودند: » ای ابا ھر! دیگر ھم بنوش«مقداری نوشیدم، فرمودند: 
 ھم نوشیدم تا آنکه شکمم مانند تیری راست ایستاد. باز» باز ھم بنوش«

م، و جرا را برایش قصه کردرا دیدم و ما سگوید: بعد از آن عمر می سابو ھریره
داد، متکفل  برایش گفتم: آنچه که آرزویم بود کسی که از تو آن را بھتر انجام می
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گردید، و به خداوند سوگند است ھنگامی که از تو خواستم تا فالن آیت را برایم بخوانی، 
 دانستم. من خودم آن آیت را از تو بھتر می

تر از آن  برایم خوش بردم، ام می به خانهتو را  گفت: به خداوند سوگند اگر سعمر
 بود که گلۀ شتری داشته باشم.

ىلَ  -١ يَةِ عَ مِ نيِ  باب: التَّسْ لِ بالْيَمِ األكْ امِ وَ  الطَّعَ

 ]: بسم الله گفتن در طعام، و خوردن با دست راست۱باب [

يِب َسلََمَة،  َ�نْ  -١٨٨٨
َ
ُ َ�نُْه:ُ�َمَر ْ�َن أ ِ َص�َّ ُكنُْت ُغالًَما يِف َحْجِر  ريَِضَ ا�َّ رَُسوِل ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  ْحَفِة، َ�َقاَل يِل رَُسوُل ا�َّ : اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َوَ�نَْت يَِدي تَِطيُش يِف الصَّ
ا يَِليَك « ، َوُ�ْ �ِيَِميِنَك، َوُ�ْ ِممَّ َ [رواه  ْعدُ َ�َما َزالَْت تِلَْك ِطْعَميِت �َ » يَا ُغَالُم، َسمِّ ا�َّ

 .]٥٣٧٦ابلخاری: 
گفت: ھنگام طفولیت در آغوش  سروایت است که عمر بن ابی سلمه -۱۸۸۸

[ھنگام طعام خوردن] به ھر گوشه و کنار کاسه دست  بودم، جپیامبر خدا 
 انداختم. می

ای پسر! (بسم الله) بگو، به دست راست خود بخور، و «برایم گفتند:  جپیامبر خدا 
 .)١(وقت به بعد تا اکنون، طعام خوردنم به ھمین طریق شد از آن» وراز نزدیک خود بخ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بودم) که  جآغوش پیامبر خدا ) عمر بن ابی سلمه از آن جھت گفت که: (ھنگام طفولیت در ۱ 

 جسلمه باشد، ازدواج کرده بودند، و آن طفل در خانۀ پیامبر خدا  با مادر وی که ام جپیامبر خدا 
 کرد. با مادر خود زندگی می

) بسم الله گفتن در ھنگام طعام خوردن سنت است، و کسی که بسم الله گفتن در اول طعام از ۲ 
 که به یادش آمد بگوید: (بسم الله أوله و آخره). یادش رفته باشد، در موقع طعام

 ) با قیاس بر طعام، بسم الله گفتن در وقت نوشیدن نیز سنت است.۳ 
) اقل حد (بسم الله) گفتن آن است که بگوید (بسم الله)، و اکمل آن این است که بگوید: (بسم ۴ 

 الله الرحمن الرحیم).
 پیش روی خود طعام بخورد. ) سنت است که انسان با دست راست، و از۵ 
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تَّى -٢ لَ حَ نْ أكَ بعَ  باب: مَ  شَ

 کسی که خورد، تا سیر شد :]۲باب [

ُ َ�نَْها:  -١٨٨٩ َ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِحَ� َشِبْعنَا ِمَن «َ�ْن اَع�َِشَة، ريَِضَ ا�َّ تُُو�ِّ
ْسوََديِْن: اتلَّْمِر َوالَماءِ 

َ
 .]٥٣٨٣[رواه ابلخاری:  »األ

ھنگامی وفات نمودند  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۸۸۹
 .)١(که از آب و خرما سیر شده بودیم

قِ بْزِ اخلْ باب:  -٣ قَّ األ املُرَ انِ وَ وَ ىلَ اخلِ لِ عَ  كْ

 خواننان نرم، و خوردن بر باالی دستر ]:۳باب [

�ٍَس، -۱۸۹۰
َ
ُ َ�نْهُ  ِعْن أ ًقا، «قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ ا ُمَر�َّ َ�َل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُخزْبً

َ
َما أ

 َ  ].۵۳۸۵[رواه ابلخاری:  »َوَال َشاًة َمْسُموَطًة َحىتَّ ليَِقَ ا�َّ
فات کردند، و جروایت است که گفت: تا ھنگامی که پیامبر خدا  ساز انس -۱۵۹۰

 نه نان نرم و مالیمی خوردند، و نه گوسفند بریانی.

ُ َ�نُْه، قَاَل:  -۱۸۹۱ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�َل ىلَعَ «َ�ْن أ

َ
َما َعِلْمُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

َ�َل ىلَعَ 
َ
، َوَال أ ٌق َ�طُّ ُ ُمَر�َّ

َ
، َوَال ُخزِبَ هل  .]۵۳۸۷[رواه ابلخاری:  »َ�طُّ  ِخَوانٍ ُسْكرَُجٍة َ�طُّ

در روایت دیگری آمده است که گفت: من خبر ندارم که  سو از انس -۱۸۹۱
و مالیمی را تناول نموده  در پشقاب طعام خورده باشند، و یا نان نرم جپیامبر خدا 

 .)٢(خوان طعام صرف کرده باشندرباشند، و یا آنکه بر روی دست

) بھتر است که در وقت میوه خوردن نیز ھمین قانون را مراعات نماید، گرچه بعضی از علماء ۶ 
تواند  اند که در میوه خوردن، مراعات از پیش روی خود خوردن شرط نیست، و شخص می گفته

 خواھد برای خود انتخاب نماید. ھر میوۀ را که می
شدیم، در روایات دیگری آمده است که:  وقت، حتی از آب و خرما نیز سیر نمییعنی: پیش از این  -١

ھای ازواج مطھرات آتشی بر افروخته  گذشت، و در ھیچ کدام از خانه ماه می ماه و دوماه و سه یک
 شد. نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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دِ باب:  -٤ احِ امُ الوَ ي اإلِ طَعَ فِ كْ ِ يَ نَنيْ  ثْ

 کند طعام یک نفر برای دو نفر کفایت می :]۴باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -١٨٩٢ نَُّه قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه، � يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

ْرَ�َعةِ َطَعاُم اِالثْنَْ�ِ اَكيِف اثلََّالثَِة، َوَطَعاُم اثلََّالثَِة اكَ «
َ
 .]٥٣٩٢[رواه ابلخاری:  »يِف األ

طعام دو «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۸۹۲
 .)١(»نفر برای سه نفر، و طعام سه نفر برای چھار نفر کافی است

عباب:  -٥ لُ يفِ مِ أكُ نُ يَ دٍ  يً املُؤمِ احِ  وَ

 خورد ]: مسلمان در یک روده طعام می۵باب [

ُ َ�نْهُ  اْ�ُن ُ�َمَر، َ�نْ  -١٨٩٣ نَُّه اكنَ  ،َماريَِضَ ا�َّ
َ
ُ�ُل  �

ْ
ُ�ُل َحىتَّ يُْؤَ� بِِمْسِكٍ� يَأ

ْ
َال يَأ

، َسِمْعُت  َّ َ�َل َكِثً�ا، َ�َقاَل: يَا نَافُِع، َال تُْدِخْل َهَذا يلَعَ
َ
ُ�ُل َمَعُه فَأ

ْ
ْدَخلُْت رَُجًال يَأ

َ
َمَعُه، فَأ

ُ�ُل يِف ِمىًع «انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل: 
ْ
ُ�ُل يِف َسبَْعِة الُمْؤِمُن يَأ

ْ
َواِحٍد، َوالاَكفُِر يَأ

ْمَعاءٍ 
َ
 .]٥٣٩٣: [رواه ابلخاری »أ

یفیتی نخوردند، سببش فقر و تنگدستی ھائی را به چنین ک چنین طعام جاینکه پیامبر خدا  
شان در زندگی از طرف دیگر بود، بنابراین اگر کسی  ایشان از یکطرف، و تواضع و عدم تکلف

خورد،  اکنون گوسفند بریانی، و یا نان نرم و مالیمی، و یا طعامی را بر روی میز و یا دسترخوان می
حالل بدست آمده باشد، و حق خدا را در  بر وی باکی نیست، و مھم آن است که این مالش از راه

 آن مال اداء کرده باشد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
طعام یک نفر «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  س) در سنن ابن ماجه از عمر۱ 

پنج نفر و شش نفر  برای دو نفر، و طعام دو نفر برای سه نفر و چھار نفر، و طعام چھار نفر برای
 ».کند کفایت می

شود که مقصود عدد معینی برای عدد معینی نیست،  ) از مجموع این احادیث چنین دانسته می۲ 
کند،  بلکه ھر طعامی که برای مردم معینی تھیه شده باشد، برای مردم بیشتری از آن کفایت می

برای فقراء و مساکین و  و غرض از ذکر این احادیث تشجیع بر کرم و سخاوت و نان دادن
 ھمسایگان است.
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اوردند که  را نمی روایت است که وی تا شخص مسکینی باز ابن عمر -۱۸۹۳
خورد، روزی شخصی را آوردند که با وی نان بخورد، این  با وی نان بخورد، طعام نمی

 شخص بسیار نان خورد.
، زیرا پیامبر باره نزدم میاورگفت: این شخص را دو برای خادمش بابن عمر

 فرمودند که: جخدا
 .)١(»خورد، و کافر در ھفت روده مسلمان در یک روده طعام می«

لِ مُ  -٦  تَّكِئاً باب: األكْ

 ]: طعام خوردن در حال تکیه دادن۶باب [

يِب ُجَحيَْفَة، -١٨٩٤
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ قَاَل: ُكنُْت ِعنَْد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ ا�َّ

نَا ُمتَِّكئٌ «َ�َقاَل لِرَُجٍل ِعنَْدُه: 
َ
 .]٥٣٩٩[رواه ابلخاری:  »َال آُ�ُل َوأ

بودم، ایشان برای  ج روایت است که گفت: نزد پیامبر خدا ساز ابو جحیفه -۱۸۹۴
که تکیه داده باشم نان  من در حالی«شخصی که در نزدشان بود گفتند: 

 .)٢(»خورم نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 باش شباھت به کفار داشت، ابن عمر ) این شخص پرخور کافر نبود، ولی چون در پرخوری۱ 

 نخواست که با وی در نان خوردن اشتراک نماید.
از ھرمسلمانی بیشتر نان بخورد، ) این قاعده کلی نیست، یعنی این طور نیست که ھرکافری ۲ 

 جبلکه مقصود آن است که مناسب به حال مسلمان آن است که کم طعام بخورد، از پیامبر خدا 
کسی که تفکرش بسیار باشد، طعام خوردنش کم است، و کسی که «روایت است که فرمودند: 

 .»شود تفکرش کم باشد، طعام خوردنش بسیار بوده و به قساوت قلب گرفتار می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
گوسفند پختۀ را ھدیث داد،  جسبب ورود این حدیث آن است که شخصی برای پیامبر خدا  

جھت خوردن به دو زانو نشتند، شخص بادیه نشینی که آنجا نشسته بود گفت: این  جپیامبر خدا 
 فرمودند: جچگونه نشستنی است؟ پیامبر خدا 
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ابَ النَّبِيُّ باب:  -٧ ا عَ ا جمَ امً  طَعَ

 گفتند هیچ طعامی را بد نمی ج]: پیامبر خدا ۷باب [

يِب ُهَر�َْرَة،  -١٨٩٥
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ َما اَعَب انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َطَعاًما «قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ

َ�لَُه، َو�ِْن َكِرَهُه تََرَ�هُ 
َ
، إِِن اْشتََهاُه أ  .]٥٤٠٩[رواه ابلخاری:  »َ�طُّ

ھیچ طعامی را بد  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۸۹۵
 .)١(کردند آمد آن را ترک می د، و اگر بدشان میخوردن گفتند، اگر اشتھاء داشتند می نمی

عِريِ  -٨ خِ يفِ الشَّ  باب: النَّفْ

 پف کردن در جو :]۸باب [

ُ َ�نْهُ : َسْهلٍ  َ�نْ  -١٨٩٦ ؟  ريَِضَ ا�َّ ْ�تُْم يِف َزَماِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم انلَّيِقَّ
َ
َهْل َرأ

ِعَ�؟ قَاَل: » الَ «قَاَل:  [رواه  »َال، َولَِ�ْن ُكنَّا َ�نُْفُخهُ «َ�ُقلُْت: َ�َهْل ُكنْتُْم َ�نُْخلُوَن الشَّ
 .]٥٤١٠ابلخاری: 
ا شما در زمان پیامبر ید: آیروایت است که کسی از وی پرس ساز سھل -۱۸۹۶

 نان پاکیزه و نرم دیده بودید؟ جخدا
 گفت: نه.

 کردید؟ پرسید: آرد جو را غربال می
 .)١(زدیم گفت: نه، بلکه [جھت رفتن سبوس و خاشاک بر آن ُپف می

 ج، گویا آن اعرابی توقع داشت که پیامبر خدا»مرا متواضع ساخته است نه جبار و متکبرخداوند « 
در حال تکیه داده نان بخورند، و یا عادت بزرگان عرب آن بود که در حال تکیه داده نان 

 خورند. تکیه داده نان نمی جخورند، از این جھت آن اعرابی تعجب کرد که چرا پیامبر خدا  می
 و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: از احکام -١
نمک  گفتند: این طعام شور است، یا بی آمد، مثال: نمی شان نمی اگر از طعامی خوش جپیامبر خدا  

گفتند،  است، یا خام است، یا کم مزه است، و امثال این سخنان متداول، زیرا اگر طعامی را بد می
شد، و یا کسی که طعام را  شان گوارا نمی رایخواستند از آن طعام بخورند، ب مردم دیگری که می

 کشید، و این از کمال ادب نبوی، و وفور تواضع ایشان بود. تھیه کرده بود، خجالت می
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انَ النَّبِيُّ باب:  -٩ ا كَ أ جمَ هُ يَ ابُ حَ أَصْ لُونَ وَ  كُ

 خورند  و صحابه می ج]: آنچه را که پیامبر خدا ۹باب [

يِب ُهَر�َْرَة،  -١٨٩٧
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ قََسَم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَْوًما َ�ْ�َ «قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ

ْ�َطاِ� َسبَْع َ�َمَراٍت إِْحَداُهنَّ َحَشفَ 
َ
ْ�َطى لُكَّ إِ�َْساٍن َسبَْع َ�َمَراٍت، فَأ

َ
ْصَحابِِه َ�ْمًرا، فَأ

َ
ٌة، فَلَْم أ

ْت يِف َمَضايِغ  َّ ِمنَْها، َشدَّ ْعَجَب إيِلَ
َ
 .]٥٤١١[رواه ابلخاری:  »يَُ�ْن ِ�يِهنَّ َ�ْمَرٌة أ

خرماھایی را  جروایت است که گفت: روزی پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۸۹۷
کدام ھفت دانه خرما دادند، و برایم ھفت ھای خود تقسیم کردند، و برای ھر هبین صحاب

ھا برایم  ھا خراب بود، و آن یک دانۀ خراب از ھمۀ آن دانه خرما دادند که یک دانۀ آن
 .)٢(ھایم چسپید ، زیرا محکم به دندانبھتر مزه داد

ُ�َل، َوقَاَل:  هُ َ�نْ  -١٨٩٨
ْ
ْن يَأ

َ
ىَب أ

َ
يِْديِهْم َشاٌة َمْصِليٌَّة، فََدَعْوُه، فَأ

َ
نَُّه َمرَّ بَِقْوٍم َ�ْ�َ أ

َ
َخَرَج «�

ِع�ِ رَ  ْ�يَا َولَْم �َْشبَْع ِمْن ُخزْبِ الشَّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِمَن ادلُّ [رواه ابلخاری:  »ُسوُل ا�َّ
٥٤١٤.[ 

روایت است که گذرش به مردمی افتاد که گوسفند بریان  ساز ابو ھریره -۱۸۹۸
ا ورزید و گفت: شان قرار داشت، او را دعوت کردند، ولی او از خوردن اب شدۀ پیش روی

 از دنیا رفتند و از نان جو سیر نشدند. جپیامبر خدا 

ُ َ�نَْها، قَالَْت:  -١٨٩٩ ٍد َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُمنُْذ «َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ َما َشِبَع آُل ُ�َمَّ
َاٍل تِبَااًع، َحىتَّ 

َ
 .]٥٤١٦[رواه ابلخاری:  » قُِبَض قَِدَم الَمِدينََة، ِمْن َطَعاِم الرُبِّ ثََالَث يل

زدیم تا سبوس و خاشاک آن قدری کم شود، و این کار از آن جھت  یعنی: با دھان خود پف می -١
کردند، کم و اندک بود، و در  اده میعملی بود که مقدار جوی را که از آن جھت خوراک خود استف

 شان خرما بود. اغلب احوال خوراک
ھایش چسپیده بود، لحظاتی در دھانش مانده بود، و ھمان چیز  زیرا ھمان خرمای که به دندان -٢

 سبب لذت بردن و تسکینش گردیده بود.
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از روزی که به  جروایت است که گفت: خانوادۀ پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۸۹۹
]، سه روز متوالی از نان گندم سیر جمدینه آمدند، تا ھنگام وفات [پیامبر خدا 

 .)١(نشدند

بِيْنَةِ  -١٠  باب: التَّلْ

 ]: تلبینه۱۰باب [

ُ  هاَ�نْ وَ  -١٩٠٠ �ََّها اَكنَْت إَِذا َماَت  َ�نَْها،ريَِضَ ا�َّ
َ
َزْوِج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: �

مَ  َمَرْت برُِبْ
َ
تََها، أ ْهلََها وََخاصَّ

َ
 أ

َّ
ْ�َن إِال لَِك النَِّساُء، ُ�مَّ َ�َفرَّ ْهِلَها، فَاْجتََمَع ذِلَ

َ
ٍة ِمْن الَميُِّت ِمْن أ

إِ�ِّ َسِمْعُت تَلِْبينٍَة َ�ُطبَِخْت، ُ�مَّ ُصنِ 
َن ِمنَْها، فَ

ْ
َع ثَِر�ٌد فَُصبَِّت اتلَّلِْبينَُة َعلَيَْها، ُ�مَّ قَالَْت: لُك

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  ٌة ِلُفَؤاِد الَمِر�ِض، تَْذَهُب بِبَْعِض «رَُسوَل ا�َّ مَّ اتلَّلِْبينَُة ُ�ِ
 .]٥٤١٧[رواه ابلخاری:  »احلُْزنِ 

وی عادت داشت که  روایت است که جھمسر پیامبر خدا  لو از عائشه -۱۹۰۰
شدند، بعد از آنکه [مھمانان] به  ھا جمع می کرد و زن اش وفات می اگر کسی از خانواده

رفتند، و جز اقوام و خانوادۀ صاحب مرده کسی باقی نمانده بود، امر  ھای خود می خانه
 کرد تا دیگ (تلبینۀ) تھیه شود. می

گفت: از این  ھا میریخت و می کرد، (تلبینه) را بر باالی آن بعد از آن نان را ریزه می
تلبینه) آرام بخش قلب «(فرمودند:  شنیدم که می جطعام بخورید، زیرا از پیامبر خدا 

 .)٢(برد مریض است، وغم را تا اندازۀ از ابین می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
به مدینۀ منوره، فتوحات بسیاری نصیب  ججرت پیامبر خدا طوری که معلوم است بعد از ھ 

ھر آنچه را که داشتند برای  جھا افتاد، ولی پیامبر خدا  مسلمانان گردید، وغنائم زیای بدست آن
دادند، و  دادند، و دیگران را در سیر کردن از خود و اھل بیت خود ترجیح می فقراء و مساکین می

دادند،  ھای از شتر می ھا از گوسند و گله ھا رمه یم برای بعضیطوری که در احادیث گذشته دید
کردند. با این ھم خودشان با خانوادۀ خود در چنین حالتی زندگی  وطال را به پیمانه توزیع می

 کردند که در این احادیث آمده است، و این معنی حقیقی قیادت و رھبری است. می
 نکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آ -٢
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ضِ  -١١ ضَّ اءِ املُفَ نَ لِ من اإلِ  باب: األكْ

 طعام خوردن در ظرف به نقره گرفته شده ]:۱۱باب [

ُ َ�نْهُ  ُحَذْ�َفَة، َ�نْ  -١٩٠١ َال تَلْبَُسوا «َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  ريَِضَ ا�َّ
ُ�لُوا

ْ
ِة، َوَال تَأ َهِب َوالِفضَّ ُ�وا يِف آِ�يَِة اذلَّ يبَاَج، َوَال �رَْشَ يِف ِصَحافَِها، فَإِ�ََّها لَُهْم  احلَِر�َر َوَال ادلِّ

َا يِف اآلِخَرةِ 
َ

ْ�يَا َونل  .]٥٤٢٦[رواه ابلخاری:  »يِف ادلُّ
شنیدم که  ج روایت است که گفت: از پیامبر خدا ساز حذیفه -۱۹۰۱

ابریشم و دیباج را نپوشید، و در ظرف طال و نقره چیزی نیاشامید، و در «فرمودند:  می
ھای طال و نقره چیزی نخورید، زیرا این چیزھا در دنیا برای غیر مسلمانان، و در  قاب

 .)١(»آخرت برای ما [مسلمانان] است

شود، و بیشتر شباھت به  سبوس، وروغن و عسل ساخته می ) (تلبینه) غذائی است که از آرد بی۱ 
تر است، زیرا فرنی با  گوئیم، منتھی از فرنی رقیق چیزی دارد که ما در ھرات آن را (فرنی) می

شکر و آرد شود، و فرق دیگر آنکه: (ِفرنی) از شیر و  شود، و (تلبینه) نوشیده می قاشق خورده می
شود، و (تلبینه) از آرد و روغن و عسل، و ھرچه که ھست ما نام مرادف آن را در زبان  پخته می

 فارسی نداریم.
کرد،  ھا تقدیم می کار نیک و پسندیدۀ بود، زیرا چیزی را که برای آن ل) این روش عائشه۲ 

ھا را تا حدی از  آن شان گردیده، و غم فرموده بودند، سبب آرامش قلب جطوری که نبی کریم 
برد، ولی امروز بعضی از مردم روی عادات منطقوی و قبیلوی، بر عالوه از آنکه برای  بین می

کنند، بلکه عدۀ زیادی از اقوام و ھمسایگان  برند، و طعامی تھیه نمی بازماندگان میت چیزی نمی
یک و یا دو شب و احیانا  اش ھجوم آورده، و بنام تعزیت و تسلیت گفتن، میت به یکبارگی به خانه

چارگان غم و ماتم خود را فراموش  مانند، تا جایی که آن بی بیشتر به خانۀ بازماندگان میت می
 شوند. کرده، و به غم تھیۀ نان و جا برای این مھمانان ناخوانده می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کسی که در ظرفی که از طال و نقره ساخته شده «فت: کند که گ ) بیھقی از ابن عمر روایت می۱ 

است، و یا ظرفی که در آن طال و نقره بکار رفته باشد، چیزی بیاشامد، در واقع آتش دوزخ را در 
 شکم خود فرو برده است.

) خوردن و نوشیدن، و استعمال ظرف طال و نقره برای مرد و زن این امت حرام است، ولی ۲ 
ھا روا، و  ھا، برای زن و نقره، مانند: انگشتر، گلوبند، گوشواره و امثال اینپوشیدن زیورات طال 

 برای مردھا حرام است.
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امَ إلِ الرَّ باب:  -١٢ لَّفُ الطَّعَ تَكَ لِ يَ انِهِ جُ وَ  خْ

 کند شخصی که برای برادران خود طعام مکلفی تهیه می ]:۱۲باب [

١٩٠٢-  ، نَْصاِريِّ
َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ ُ  ريَِضَ ا�َّ

َ
نَْصاِر رَُجٌل ُ�َقاُل هل

َ
قَاَل: اَكَن ِمَن األ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ْدُعو رَُسوَل ا�َّ
َ
َّاٌم، َ�َقاَل: اْصنَْع يِل َطَعاًما، أ

َ
ُ ُغَالٌم حل بُو ُشَعيٍْب، َوَ�َن هلَ

َ
أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ  َم َخاِمَس مَخَْسٍة، َ�تَِبَعُهْم رَُجٌل، وََسلََّم َخاِمَس مَخَْسٍة، فََداَع رَُسوَل ا�َّ
إِنََّك َدَعْوَ�نَا َخاِمَس مَخَْسٍة، َوَهَذا رَُجٌل قَْد تَبَِعنَا، فَإِْن «َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 

تَهُ 
ْ
ُ، َو�ِْن ِشئَْت تََر�

َ
ِذنَْت هل

َ
 ].٥٤٣٤[رواه ابلخاری:  »ِشئَْت أ

که گفت: شخصی از انصار به ابو  روایت است سعود انصاریاز ابو مس -۱۹۰۲
برایم طعامی تھیه کن، زیرا  یب، غالم قصابی داشت، برای غالم خود گفت کهشع
 جرا با چھار نفر دیگر دعوت کنم، و ھمان بود که پیامبر خدا  جپیامبر خدا  خواھم می

 .افتادھا  را با چھار نفر دیگر دعوت نمود، شخص دیگری ھم به پی آن
تو پنج نفر ما را دعوت نموده بودی، و این «[برای میزبان] گفتند:  جپیامبر خدا 

خواھی  خواھی برایش اجازه بده و اگر می شخص خودش با ما آمده است، اگر می
 ».جوابش بده

 .)١(گفت: بلکه برایش اجازه دادم

) استعمال طال و نقره جھت ضرورت مانند: ستن استخوان شکسته، معالجۀ دندان، و امثال ۳ 
 روا است. –در صورتی که بدیلی برای طال و نقره پیدا نشود  –ھا  این

طال و نقرۀ اندکی بکار رفته باشد، استعمال آن مکروه است، و اگر بسیار باشد،  ) ظرفی که در آن۴ 
حرام است، و مقیاس کم و زیاد بودن طال و نقره، عرف و عادت مردم است، چیزی را که در عرف 

 مردم کم بگویند، کم است، و چیزی را که بسیار بگویند، بسیار است
 آنکه: از احکام و مسائل متعلق به این حدیث -١
ھا خصوصی نباید شخصی که از وی دعوت به عمل نیامده است، بدون اجازۀ میزبان به  در دعوت 

رود، میزبان حق دارد برایش اجازه بدھد، و حق دارد تا از آمدنش  اش برود، و اگر می مھمانی
ند: روایت است که فرمود جممانعت به عمل آورد، در سنن ابو داود از ابن عمر از پیامبر خدا 

شود، و ھمچون چپاولگری خارج  رود، دزدی داخل می کسی که بدون اجازه به دعوت کسی می«
 شود، ولی اگر دعوت عمومی باشد، رفتن برای ھرکس جواز دارد. می
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ثَّاءِ  -١٣ طَبِ  باب: القِ  بِالرُّ

 تازه]: خوردن خیار با خرمای ۱۳باب [

ُ َ�نُْهَما، قَاَل:  -١٩٠٣ يِب َطالٍِب ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ بِْن َجْعَفِر بِْن أ يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ «َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
َرأ

ُ�ُل الرَُّطَب بِالِقثَّاءِ 
ْ
 .]٥٤٤٠[رواه ابلخاری:  »اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَأ

که گفت: پیامبر روایت است  )١(بطالب ف بن ابیراز عبدالله بن جع -۱۹۰۳
 .)٢(خوردند م که (رطب) را با خیار میرا دید جخدا 

رِ  -١٤ التَّمْ طَبِ وَ  باب: الرُّ

 ]: خرمای تازه و خرمای ُخشک۱۴باب [

، َوَ�َن  -١٩٠٤ ُ َ�نُْهَما، قَاَل: اَكَن بِالَْمِدينَِة َ�ُهوِديٌّ ِ ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ
رُْض الَّيِت بَِطِر�ِق ُروَمَة، فََجلََسْت، فََخَال اَعًما 

َ
 اجِلَداِد، َوَ�نَْت جِلَابٍِر األ

َ
�ُْسِلُفِ� يِف َ�ْمِري إِىل

ْخرِبَ فََجاَءِ� ايلَُهوِديُّ عِ 
ُ
ىَب، فَأ

ْ
 قَابٍِل َ�يَأ

َ
ْستَنِْظُرُه إىِل

َ
ُجدَّ ِمنَْها َشيْئًا، َفَجَعلُْت أ

َ
نَْد اجلََداِد َولَْم أ

ْصَحابِِه: 
َ
» اْمُشوا �َْستَنِْظْر جِلَابٍِر ِمَن ايلَُهوِديِّ «بَِذلَِك انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل ِأل

 ْ
َ

بَا الَقاِسِم الَ فََجاُءوِ� يِف �
َ
، َ�يَُقوُل: أ ِ�، فََجَعَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَُ�لُِّم ايلَُهوِديَّ

ى انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَم َ�َطاَف يِف انلَّْخِل، ُ�مَّ َجاَءُه فلََكََّمُه 
َ
ا َرأ نِْظُرُه، فَلَمَّ

ُ
ىَب، أ

َ
فَأ

َ�َل، ُ�مَّ قَاَل: َ�ُقْمُت 
َ
فَِجئُْت بَِقِليِل ُرَطٍب، فَوََضْعتُُه َ�ْ�َ يََدِي انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَأ

وی عبدالله بن جعفر بن ابی طالب است، در سرزمین ھجرت در حبشه بدنیا آمد، از خودش  -١
بر سرم دست کشیدند و گفتند: بار الھا! این فرزند جعفر را  جروایت است که گفت: پیامبر خدا 

نامیدند،  جانشین پدرش بگردان، بسیار جواد و سخاوتمند بود، تا جایی که او را قطب سخاوت می
ده ساله بود، و به سن نود  جدر جنگ صفین بود، در وقت وفات نبی کریم  سیکی از امراء علی

 ).۲۹۰ – ۲/۲۸۹، (اإلصابه: سالگی در سال نود ھجری وفات یافت
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
(رطب): عبارت از خرمای تازه است، و گویند: سبب خوردن خیار با خرمای تازه این بود که  

اھم جمع شود، تعادل را در خرمای تازه موجد حرارت، و خیار موجد برودت است، و این دو که ب
 سازند. قرار میجسم بر
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ْ�َن َعِر�ُشَك يَا َجابُِر؟«
َ
تُُه، َ�َقاَل: » أ ْخرَبْ

َ
َ�َفرَْشتُُه، فََدَخَل فََرقََد ُ�مَّ اْستَيَْقَظ، » افُْرْش يِل ِ�يهِ «فَأ

َطاِب يِف فَِجئْتُ  ىَب َعلَيِْه، َ�َقاَم يِف الرِّ
َ
َ�َل ِمنَْها، ُ�مَّ قَاَم فَلَكََّم ايَلُهوِديَّ فَأ

َ
ْخَرى فَأ

ُ
ُه بَِقبَْضٍة أ

فََوَ�َف يِف اجلََداِد، فََجَدْدُت ِمنَْها َما قََضيْتُُه، » يَا َجابُِر ُجدَّ َواقِْض «انلَّْخِل اثلَّاِ�يََة، ُ�مَّ قَاَل: 
تُُه، َ�َقاَل: َوفََضَل ِمنْ  ْ �ِّ «ُه، فََخرَْجُت َحىتَّ ِجئُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَبرَشَّ

َ
ْشَهُد �

َ
أ

 ِ  .]٥٤٤٣: [رواه ابلخاری »رَُسوُل ا�َّ
: در مدینه شخص یھودی روایت است که گفت بابر بن عبداللهجاز  -۱۹۰۴
داد، و زمین جابر ھمان بود که در  می به دست آمدن خرما قرض تا وقت میبود که برا

 .)١(راه (رومه) واقع گردیده بود
ھم آن شخص  ھا از [حاصل] افتاد و میوه نداد، و با آن این زمین در یکی از سال

یھودی ھنگام چیدن خرما آمد [و مطالبۀ قرض خود را کرد] و چون خرمائی را نچیده 
آینده برایم مھلت بدھد، ولی او قبول  بودم که برایش بدھم، از وی خواستم که تا سال

 نکرد و ابا ورزید.
بیائید «ھای خود فرمودند:  رسید، ایشان برای صحابه جاین خبر به پیامبر خدا 

، و ھمان بود که به نخلستانم آمدند، »باھم برویم و از یھودی برای جابر مھلت بخواھیم
شان  ، یھودی در جوابدر این مورد با آن یھودی گفتگو کردند جو پیامبر خدا 

 .دھم مھلت نمیگفت: ابا القاسم! برایش  می
این موقف را مشاھده نمودند، بر خاستند و داخل نخلستان  جچون پیامبر خدا 

ھودی وباره درمورد مھلت خواستن با آن یگردش نمودند، بعد از آن باز گشتند و د
 گفتگو کردند، ولی او قبول نکرد و ابا ورزید.

گذاشتم، از آن  جندکی خرمای تازه آوردم و پیش روی پیامبر خدا برخاستم و ا
 ؟»جابر! سایه بانت کجا است«خرماھا خوردند و پرسیدند: 

 شان نشان دادم. برای
 ».در آن سایه بان برایم فرشی بینداز«فرمودند: 
را فرش کردم، و ایشان رفتند و در آن سایه بان خوابیدند، بعد از آن بیدار  سایه بان

ھا مقداری خوردند و نزد  م، از آندرشان آو ار دیگری خرمای تازه برایدند، مقدش

آن چاه را از شخص یھودی خرید،  س(رومه): نام چاھی است در نزدیک مدینۀ منوره، که عثمان -١
 وفی سبیل الله وقف نمود.
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یھودی آمدند، و بار دیگر در مورد قرض با وی گفتگو نمودند، و او ابا ورزید، بعد از آن 
ای جابر! خرماھا را «برای بار دوم در بین خرماھای تازه گردش نموده وفرمودند: 

 ».بچین و قرض خود را بده
نزد خرماھای چیده شده ایستاده شدند، و من از  جاھا را چیدم و پیامبر خدا خرم

آن خرماھا قرض خود را دادم، و بعد از ادای قرض ھمان اندازۀ دیگر برایم باقی ماند، 
 رساندم. جآمدم و این خبر خوش را برای پیامبر خدا 

 .)١(»من رسول خدا ھستم دھم که خودم شھادت می«گفتند: 

ةِ  باب: -١٥ وَ  الْعَجْ

 ]: خرمای عجوه۱۵باب [

يِب  بِْن َسْعٍد،  َ�نْ  -۱۹۰۵
َ
ُ َ�نْهُ  ،َوقَّاٍص  أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ريَِضَ ا�َّ قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُه يِف َذلَِك ايلَْوِم ُسمٌّ «وََسلََّم:  [رواه  »َوَال ِسْحرٌ َمْن تََصبََّح لُكَّ يَْوٍم َسبَْع َ�َمَراٍت َعْجَوًة، لَْم يرَُضَّ
 .]۵۴۴۵ابلخاری: 
فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز سعد بن ابی وقاص -۱۹۰۵

کسی که صبح ھفت دانه خرمای (عجوه) بخورد، در ھمان روز زھر و جادو بر او ضرر «
 .)٢(»رساند نمی

ابعِ  -١٦  باب: لَعْقِ األصَ

 ]: لیسیدن انگشتان۱۶[ باب

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ساخت، به  شان ظاھر می این بود که ھرگاه خداوند متعال معجزۀ را در دست جعادت پیامبر خدا 

دادند، و اثبات معجزه از این حدیث به طور کامل  رسالت خود شھادت میوحدانیت خداوند و 
آشکار است، زیرا از مال اندک، چیز بسیار که ھرگز گمانش نمیرفت بدست آمد، و عالوه بر آن، 

 مقدار بسیاری نیز زیاد آمد.
ر (عجوه) خرمایی است سیاه رنگ، قریب به مدور، بسیار خوش مزه است، ولی کمیاب است، د -٢

شود، ولی بیش از ده چند خرماھای دیگر قیمت دارد، در سنن ابی داود  مدینۀ منوره یافت می
 ».عجوه) از جنت است و برای زھر شفا است«(فرمودند:  جآمده است که پیامبر خدا 
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ُ َ�نْهُ  ابِْن َ�بَّاٍس:َعِن : ۱۹۰۶ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َماريَِضَ ا�َّ
َ
َ�َل «أ

َ
إَِذا أ

ْو يُلِْعَقَها
َ
َحُدُ�ْم فََال َ�ْمَسْح يََدُه َحىتَّ يَلَْعَقَها أ

َ
 .]۵۴۵۶[رواه ابلخاری:  »أ

وقتی که « فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۹۰۶
لیساند، آن را  لیسد، یا نمی خورد تا وقتی که دست خود را نمی کسی از شما چیزی می

 .)١(»پاک نکند

ِت انلَّاُر؟  -١٩٠٧ ا َمسَّ ُ َعِن الوُُضوِء ِممَّ
َ

هل
َ
نَُّه َسأ

َ
ُ َ�نُْهَما: � ِ ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ

 قَِليًال، َال، قَْد ُكنَّا «َ�َقاَل: 
َّ

َعاِم إِال ُد ِمثَْل َذلَِك ِمَن الطَّ ِ
َ

َزَماَن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َال �
قَْداَمنَا،

َ
نَا وََسَواِعَدنَا َوأ ُ�فَّ

َ
 أ

َّ
َا َمنَاِديُل إِال

َ
ُْن وََجْدنَاُه لَْم يَُ�ْن نل

َ
إَِذا �

[رواه ابلخاری:  فَ
٥٤٥٧[. 

 جروایت است که گفت: در زمان پیامبر خدا  باللهاز جابر بن عبد -۱۹۰۷
 .)٢(ھای خود نداشتیم ھای دست، بازوھا، و قدم دستمال دیگری به جز از کف

هِ  -١٧ امِ نْ طَعَ غَ مِ رَ ا فَ ولُ إِذَ قُ  باب: ما يَ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
خورد، و این سه  ھا نان می ا آن) مراد از لیسیدن دست، لیسیدن سه انگشتی است که شخص ب۱ 

انگشت عبارت اند از: انگشت وسطی، و سبابه و ابھام، و این امر برای وجوب نیست، بلکه برای 
استحباب است، و این کار داللت بر تواضح وفروتنی شخص دارد، و دیگر آنکه در آن وقت بعد از 

کردند، و لیسیدن  ود پاک میھای خ ھای خود را با جامه نسبت به قلت آب دست –طعام خوردن 
تر دیده شود، و حدیث آتی اشاره به این  ھایشان کم شد که اثر طعام در جامه انگشتان سبب آن می

 امر دارد.
باشد، آمده است،  ) چون در حدیث نبوی شریف لفظ (فال یمسح) که به معنی (پاک نکند) می۲ 

کند، ولی اگر  دست خود را پاک میشود که این امر در حالتی است که شخص  چنین دانسته می
 کسی دست خود را میشست، لیسیدن انگشتان ضرورتی ندارد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھای دست،  دستمال دیگری به جز از کف جکه: (در زمان پیامبر خدا  سمراد از این گفتۀ جابر 

ھای دست خود را با  د از طعام خوردن، کفھای خود نداشتیم)، این است که: بع بازوھا، و قدم
ھا در آن وقت  مالیدیم، و باید توجه داشت که طعام ھای خود می یکدیگر، و یا به بازوھا و قدم

 بیشتر نان خشک، و خرما، و شیر، بود و چرپی نداشت.

                                                 



 ٧١  ها یخوردن -]۶۳[ کتاب

 ]: بعد از طعام خوردن چه باید گفت؟۱۷باب [

َماَمَة:  -١٩٠٨
ُ
يِب أ

َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن إَِذا َرَ�َع َمائَِدتَُه  ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

ِ َكِثً�ا َطيِّبًا ُمبَاَرً� ِ�يِه، َ�ْ�َ َمْكيِفٍّ َوَال ُموَدٍَّع َوَال ُمْستَْغً� َ�نُْه، َر�َّنَا«قَاَل:  [رواه  »احلَْمُد ِ�َّ
 .]٥٤٥٨ابلخاری: 
وقتی که دسترخوان برداشته  جیت است که پیامبر خدا روا ساز ابو أمامه -۱۹۰۸

، «گفتند:  شد می می نْهُ نًى عَ تَغْ سْ الَ مُ عٍ وَ دَّ وَ الَ مُ يٍّ وَ فِ كْ َ مَ ريْ ، غَ ا فِيهِ كً بَارَ يِّبًا مُ ا طَ ريً
ثِ دُ هللاَِِّ كَ احلَمْ

نَا بَّ  .)١(»رَ

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ  يف رواية: هُ َ�نْ  -١٩٠٩
َ
 ِمْن َطَعاِمِه أ

َ
َوقَاَل  -لََّم اَكَن إَِذا فََرغ

ًة: إَِذا َرَ�َع َمائَِدتَُه  ْرَوانَا، َ�ْ�َ َمْكيِفٍّ َوَال َمْكُفورٍ «قَاَل:  -َمرَّ
َ
ي َكَفانَا َوأ ِ

َّ
ِ اذل [رواه  »احلَْمُد ِ�َّ

 .]٥٤٥٩ابلخاری: 
 جده است که گفت: پیامبر خدا در روایت دیگری آم سو از ابو أمامه -۱۹۰۹

َ « گفتند: شدند می ھنگامی که از طعام خوردن فارغ می ريْ انَا، غَ وَ أَرْ انَا وَ فَ ي كَ دُ هللاَِِّ الَّذِ احلَمْ

ورٍ  فُ كْ الَ مَ يٍّ وَ فِ كْ  .)٢(»مَ

لِ اهللا باب: -١٨ وْ : قَ اىلَ ْ  َطعِۡمُتمۡ  فَإَِذا﴿ تَعَ وا  ﴾فَٱنَتِ�ُ

 ﴾خوردید پراکنده شوید مطعان و چو﴿]: قوله تعالی: ۱۸باب [

�ٍِس  -١٩١٠
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ يَبُّ ْ�ُن َكْعٍب  ريَِضَ ا�َّ

ُ
ْعلَُم انلَّاِس بِاحِلَجاِب، اَكَن أ

َ
نَا أ

َ
قَاَل: أ

لُِ� َ�نُْه 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعُروًسا بَِز�ْنََب بِنِْت َجْحٍش، َوَ�نَ «�َْسأ ْصبََح رَُسوُل ا�َّ

َ
 أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
خاص برای خدا است، چنان ستایشی که بسیار معنی این دعای مبارک این است که: ستایش  

است، پاک است، و در آن برکت است، زیادی طعام تلف نشود، این طعام آخرین طعام نباشد، و بی 
 نیازی آخرت نباشد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ی را برای ما معنی این دعای مبارک این است که: ستایش برای خدایی است که طعام با کفایت 

 داد، و ما را سیراب ساخت، زیادی طعام تلف نشود، و این طعام بدون شکر گذاری نباشد.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٧٢

ِ َص�َّ اهللاُ  َعاِم َ�ْعَد اْرتَِفاِع انلََّهاِر، فََجلََس رَُسوُل ا�َّ  تََزوََّجَها بِالَْمِدينَِة، فََداَع انلَّاَس لِلطَّ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ  َم لَّ َعلَيِْه وََسلََّم وََجلََس َمَعُه رَِجاٌل َ�ْعَد َما قَاَم الَقْوُم، َحىتَّ قَاَم رَُسوُل ا�َّ

إَِذا 
�َُّهْم َخرَُجوا فَرََجْعُت َمَعُه، فَ

َ
َ�َمىَش َوَمَشيُْت َمَعُه، َحىتَّ بَلََغ بَاَب ُحْجَرِة اَع�َِشَة، ُ�مَّ َظنَّ �

ُهْم ُجلُوٌس َماَكَ�ُهْم، فَرََجَع َورََجْعُت َمَعُه اثلَّاِ�يََة، َحىتَّ بَلََغ بَاَب ُحْجَرِة اَع�َِشَة، فَرََجَع 
نِْزَل احِلَجاُب َورََجْعُت مَ 

ُ
ا، َوأ إَِذا ُهْم قَْد قَاُموا، فَرَضََب بَيِْ� َوَ�يْنَُه ِسرْتً

[رواه  »َعُه فَ
 .]٥٤٦٦ابلخاری:
با خبرتر از ھمۀ مردم من  روایت است که گفت: از قصۀ حجاب ساز انس -۱۹۱۰

بی بن کعب در
ُ
با  جکرد، ھنگامی که پیامبر خدا  بارۀ آن از من سؤال میھستم، و أ

در مدینه ازدواج کردند، مردم را در وقت چاشت برای طعام  لزینب بنت جحش
 دعوت نمودند.

نشستند وعدۀ از مردم با ایشان  جخاستند، پیامبر خدا بعد از اینکه مردم بر
نیز برخاستند و رفتند، و من ھم با ایشان رفتم، تا  جنشستند، تا اینکه پیامبر خدا 

 رسیدند. لاینکه به در حجرۀ عائشه
اند، از این رو برگشتند، و من ھم با ایشان  فکر کردند که مردم بیرون شده و رفته و

اند، باز برای بار دوم برگشتند،  برگشتم، ولی دیدیم که مردم ھنوز در جای خود نشسته
 رسیدند. لگشتم تا اینکه به در حجرۀ عائشهو من نیز با ایشان بر

اند، و ھمان بود که برگشتند، و من ھم با ایشان  ھا بر آمده باز فکر کردند که آن
بین من و بین خود پرده زدند، و  جاند، و پیامبر خدا  برگشتم، دیدیم که مردم برخاسته

 آیۀ حجاب نازل گردید.



 
 

ةِ  كِتَابُ  -٦٤ يْقَ قِ  الْعَ

 عقیقه -]۶۴کتاب [

لُودِ باب -١ يَةِ املَوْ مِ  : تَسْ

 ]: نام گذاری مولود۱باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل:  -١٩١١ يِب ُموىَس ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�يُْت بِِه انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا «َ�ْن أ

َ
ُودِلَ يِل ُغَالٌم، فَأ

ُ بِا
َ

اُه إِبَْراِهيَم، فََحنََّكُه بِتَْمَرٍة، وََداَع هل َّ َعلَيِْه وََسلََّم فََسمَّ
َ

َ�ِة، وََدَ�َعُه إيِل رَبَ
ْ
[رواه ابلخاری:  ،»ل

٥٤٦٧.[ 
شد، او را نزد  روایت است که گفت: برایم پسری متولد ساز ابو موسی -۱۹۱۱

بر دھانش گذاشتند، آوردم، او را ابراھیم نام نھادند، خرمای را جویدند و  جپیامبر خدا 
 .)١(ند، و او را بدستم دادنددرو برایش دعا ک

�ََّها  َحديث -١٩١٢
َ
ُ َ�نُْهَما: � يِب بَْ�ٍر ريَِضَ ا�َّ

َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
ِ وَ أ ْت ْ�بَْد ا�َّ َ َ�ْ�ِ  دلَ ، بِْن الزُّ

م يف َحديث �َُّهْم ِ�يَل لَُهْم: إِنَّ ايلَُهوَد قَْد  اَد ُهنا:الِهْجَرة َوذ َ�َقدَّ
َ
َ�َفرُِحوا بِِه فَرًَحا َشِديًدا، ِأل

ُ لَُ�مْ َسَحَرتُْ�ْم فََال يُ 
َ

 ].٥٤٦٩[رواه ابلخاری: ودل

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
عقیقه عبارت از ذبح کردن حیوان در وقت تراشیدن موی سر مولود است، بعضی از علماء آن را 

گوید که سنت  می /که سنت است، و امام ابو حنیفگویند  دانند، و اکثر علماء می واجب می
داند، ولی فکر  آن را بدعت می /گوید که امام ابو حنیفه نیست، و حتی صاحب توضیح می

داللت  –چه قولی و چه فعلی  –ثابت باشد، زیرا احادیث فراوانی  /کنم که این روایت از امام نمی
بر مشروعیت عقیقه دارد، و در تیسیر القاری آمده است که مراد از قول امام ابو حنیفه که 

 (عقیقه) سنت نیست، این است که (عقیقه) سنت مؤکده نیست، نه اینکه سنت نباشد.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٧٤

در مورد اینکه عبدالله بن زبیر را تولد نموده بود، در  لحدیث اسماء -۱۹۱۲
گذشت، و در این روایت آمده است که مسلمانان از تولد او نھایت  حدیث ھجرت قبال

 اند، و ھا گفته بود که مردم یھود شما را سحر کرده خوشحال شدند، زیرا کسی برای آن
 .)١(شود برای شما فرزند نمی

يقَ  -٢ قِ بِيِّ يف العَ نِ الصَّ ةِ األذ عَ اطَ  ةِ باب: إمَ

 ]: دور کردن کثافات از بدن طفل در وقت عقیقه۲باب [

يِبَّ  َ�ْن َسلَْماَن بِْن اَعِمرٍ  -١٩١٣ ُ َ�نْهُ ، الضَّ ِ  ،ريَِضَ ا�َّ َص�َّ اُهللا قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َذى«َ�ُقوُل:  وََسلَّمَ َعلَيِْه 

َ
ِميُطوا َ�نُْه األ

َ
ْهِر�ُقوا َ�نُْه َدًما، َوأ

َ
[رواه  »َمَع الُغَالِم َعِقيَقٌة، فَأ

 ].٥٤٧٢ابلخاری: 
 جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  )٢(ساز سلمان بن عامر ضبی -۱۹۱۳

از پسر باید عقیقه داد، پس برایش حیوانی را ذبح کنید و «فرمودند:  شنیدم که می
 .)٣(»ھا را از وی دور نمائید کثافت

عِ  -٣ رَ  باب: الْفَ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا گذشت  نه ھجرت کردند، مدتی بر آندر طبقات ابن سعد آمده است که چون مسلمانان به مدی 

اند، و عبدالله بن  شد، با خود گفتند که مردم یھود ما را سحر کرده و برای کسی فرزندی تولد نمی
زبیر اولین مولودی بود که بعد از ھجرت تولد شده بود، از این جھت مسلمانان از روی خوشی 

 در آمد. چنان به صدای بلند تکبیر گفتند که مدینه به لرزه آن
گویند که در صحابه (ضبی) دیگری غیر از  وی سلمان بن عامر بن أوس ضبی است، بعضی می -٢

گوید: حقیقت آن است که اشخاص دیگری نیز از بنی  می /وی وجود ندارد، ولی امام ابن حجر
وفات  سضبه وجود داشتند، از ان جمله است: یزید بن نامۀ ضبی، سلمان ضبی در خالفت معاویه

 ).۲/۶۲یافت. (االأصابه: 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
مفھوم مخالف در این حدیث به اتفاق علماء معتبر نیست، یعنی این طور نباید فھمید که: از پسر  

عقیقه بدھید، و از دختر ندھید، بلکه طوری که در احادیث دیگری آمده است، سنت است که 
 سفند، و برای دختر یک گوسفند عقیقه داده شود.برای پسر دو گو

                                                 



 ٧٥  قهیعق -]۶۴[ کتاب

 ]: َفَرع۳باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -١٩١٤ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َرَع َوَال َال فَ «َ�ْن أ

ُل انلِّتَاِج، اَكنُوا يَْذحَبُونَُه ِلَطَواِ�يتِِهْم، َوالَعِتَ�ُة يِف رََجٍب » َعِتَ�ةَ  وَّ
َ
[رواه ابلخاری:  َوالَفَرُع: أ

٥٤٧٣[. 
یرۀ َفرع و عت«روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۹۱۴

 ».نیست
ھای خود ذبح  که اھل جاھلیت آن را برای بترع: عبارت از نتاج اول حیوان است، فَ 
 .)١(کردند کردند، و عتیره: شتری است که آن را در ماه رجب ذبح می می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 کردند. کردند، به نام (رجیبه) نیز یاد می ھای خود ذبح می ) آنچه را که در ماه رجب برای بت۱ 
د، لذا اگر کردن ھای خود ذبح می ) علت نھی از ذبح این دو نوع حیوان آن بود که آن را برای بت۲ 

چنین علتی وجود نداشته باشد، و نتاج اول حیوان برای خدا ذبح شود، اشکالی ندارد، در سنن 
در مورد (َفَرع) که نتاج اول  جابوداد و و سنن نسائی آمده است که: شخصی از پیامبر خدا 

ت لبون َفرع حق است، اگر آن را بگذاری بنت مخاض و یا بن«حیوان باشد، سؤال کرد، فرمودند: 
شود، و یا اگر آن را برای بیوه زنی بدھی بھتر  شود، و در جھاد فی سبیل الله از آن استفاده می می

، و امام نووی به نقل از امام »از آن است که آن را ذبح کنی و گوشتش به پشمش بچسبد
 است.گوید که: (َفَرع) و (عتیره) اگر به معنی متعارف در جاھلیت نباشد، مستحب  می /شافعی

ھا ذبح گردد و قربانی شود، به ھر سن و سالی که باشد، و در ھر  خالصه آنکه اگر حیوان برای بت 
وقتی که باشد، و در ھر جایی که باشد، حرام است، و اگر برای خدا ذبح گردد، و قربانی شود، در 

ای  و پسندیدهھر سن و سالی که باشد، و در ھر وقتی که باشد، و در ھر جایی که باشد، کار خوب 
 است.

                                                 





 
 

ائِح وَ  -٦٥ يْ كِتَابُ الذبَ  دِ الصّ

 ذبح و شکار -]۶۵کتاب [

ىلَ  -١ يَةِ عَ مِ  يْدِ الصَّ باب: التَّسْ

 ]: بسم الله گفتن در وقت شکار کردن۱باب [

ُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن  -١٩١٥
ْ
ل
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: َسأ َ�ْن َعِديِّ بِْن َحاتٍِم ريَِضَ ا�َّ

َصاَب بَِعرِْضِه �َ «َصيِْد الِمْعَراِض، قَاَل: 
َ
ُه، َوَما أ

ْ
هِ فَلُك َصاَب حِبَدِّ

َ
ُُه َ�ْن » ُهَو َوِ�يذٌ َما أ تلْ

َ
وََسأ

ِب، َ�َقاَل: 
ْ
ْو «َصيِْد اللَك

َ
ِبَك أ

ْ
ِب َذاَكٌة، َو�ِْن وََجْدَت َمَع لَك

ْ
ْخَذ اللَك

َ
، فَإِنَّ أ ْمَسَك َعلَيَْك فلَُكْ

َ
َما أ

ُ�ْل،
ْ
َخَذُه َمَعُه، َوقَْد َ�تَلَُه فََال تَأ

َ
ْن يَُ�وَن أ

َ
بًا َ�ْ�َُه، فََخِشيَت أ

ْ
بَِك لَك

فَإِ�ََّما َذَكْرَت اْسَم  الِكَ
بَِك َولَْم تَْذُكْرهُ ىلَعَ َ�ْ�ِهِ 

ْ
ِ ىلَعَ لَك  .]٥٤٧٥ [رواه ابلخاری: »ا�َّ
راجع به شکار  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز عدی بن حاتم -۱۹۱۵

 .کردن با تیر بدون پیکان سرش تیز نیست پرسیدم
شده باشد بخور، و اگر با چیز پھن شکار چیزی را که با آلۀ تیز شکار «فرمودند: 

 ».شده باشد، مانند حیوانی است که به ذریعۀ عصا کشته شده باشد
 و از ایشان در مورد شکار با سگ پرسیدم.

شکاری را که برای تو گرفته باشد بخور، زیرا گرفتن سگ به منزلۀ ذبح «فرمودند: 
گانۀ را دیدی، و  سگ بی –خود ھای  یا به ھمراه سگ –است، و اگر به ھمراه سگ خود 

شاید در گرفتن شکار با سگ تو یکجا بوده باشد، و شکار را کشته  کردی که فکر می
 .)١(»گانهلله گفته بودی نه بر سگ بیبود، از آن مخور، زیرا تو تنھا بر سگ خود بسم ا

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 رود. ) شکار کردن روا است، و از امور مباحه بشمار می۱ 

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٧٨

سِ  -٢ وْ يْدِ الْقَ  باب: صَ

 ]: شکار با تیرکمان۲باب [

يِب  -١٩١٦
َ
،َ�ْن أ ُ َ�نُْه، َ�ْعلَبََة اخلَُشِ�ِّ رِْض قَْوٍم ِمْن  ريَِضَ ا�َّ

َ
، إِنَّا بِأ ِ قَاَل: قُلُْت: يَا نيَِبَّ ا�َّ

ي لَيَْس بُِمَعلٍَّم  ِ
َّ

ِصيُد بَِقويِْس، َو�َِ�ليِْب اذل
َ
رِْض َصيٍْد، أ

َ
ُ�ُل يِف آنِيَِتِهْم؟ َو�ِأ

ْ
َ�نَأ

َ
ْهِل الِكتَاِب، أ

َ
أ

ْهِل الِكتَاِب، فَإِْن وََجْدُ�ْم َ�ْ�ََها «ِم، َ�َما يَْصلُُح يِل؟ قَاَل: َو�َِ�ليِْب الُمَعلَّ 
َ
ا َما َذَكرَْت ِمْن أ مَّ

َ
أ

 ِ وا ِ�يَها، َوَما ِصْدَت بَِقوِْسَك فََذَكْرَت اْسَم ا�َّ
ُ
ُدوا فَاْغِسلُوَها َوُ� ِ

َ
ُ�لُوا ِ�يَها، َو�ِْن لَْم جت

ْ
 فََال تَأ

، َوَما ِصْدَت بَِ�لْ  ، َوَما ِصْدَت بَِ�لْبَِك َ�ْ�ِ ُمَعلٍَّم فلَُكْ ِ فلَُكْ بَِك الُمَعلَِّم، فََذَكْرَت اْسَم ا�َّ
َت َذاَكتَُه فلَُكْ 

ْ
ْدَر�

َ
 .]٥٤٧٨ [رواه ابلخاری: »فَأ

ما در  : یا نبی الله!مگفت روایت است که گفت: )١(ساز ابو ثعلبۀ ُخِشِنی -۱۹۴۶
ھا طعام  کنیم، آیا [روا است] که در ظرف و کاسۀ آن سرزمین اھل کتاب زندگی می

) اگر شکار با آلۀ تیز مانند: نیزه، تیر، شمشیر و ھر آلۀ جارحۀ دیگری صورت بگیرد، حالل است، ۲ 
باشد نه جارحه، صورت بگیرد،  ا کوبنده میھ و اگر ذریعۀ آلۀ پھن مانند: سنگ و چوب و امثال این

 روا نیست، مگر آنکه پیش از مردن، شکار را ذبح نمایند.
شود، و  ) اگر سگ تعلیم داده شدۀ شکاری، حیوانی را گرفت و کشت، کشتنش ذبح گفته می۳ 

حالل است، و عالمت سگ تعلیم داده شده آن است که از شکار نخورده باشد، و اگر از شکار 
شود، و چیزی را که شکار کرده است، اگر کشته بود، نباید  ه بود، تعلیم داده گفته نمیخورد

 خورده شود.
) در وقت شکار (بسم الله) گفتن شرط است، و جمھور علماء بر این نظراند که اگر کسی تسمیه ۴ 

 را قصدا ترک کرد، شکارش حرام است، و اگر سھوا ترک کرده بود، باکی ندارد.
ا سگ شکارچی، سگ بیگانۀ اشتراک کرده بود، ولی شکار ھنوز زنده بود، شکارچی ) اگر ب۵ 

تواند آن را ذبح کند و بخورد، ولی اگر شکار کشته شده بود، نباید آن را بخورد، زیرا طوری که  می
داند که این شکار را سگ خودش کشته است، و یا سگ  در حدیث نبوی شریف آمده است، نمی

 دیگر.
و اسم پدرش اختالف بسیار است، و شاید اسمش ُجرُھم باشد، از مبایعین تحت شجره  در اسمش -١

خواند، در حالت سجده کردن وفات  ھا که نماز می است، قائم اللیل بود، در نیمۀ یکی از شب
نمود، دخترش به خواب دید که پدرش وفات کرده است، سراسیمه بیدار شد وپرسید: پدرم کجا 

باشد، چون آمد دید که در حال سجده کردن است، او را صدا زد،  از گاھش میاست، گفتند: در نم

                                                                                                                        



 ٧٩  شکار و ذبح -]۶۵[ کتاب

بخوریم؟ و در سرزمینی ھستیم که شکار فراوان است، من با کمان و با سگ تعلیم 
 کنم، از این شکارھا کدام یک برایم روا است؟ یافته، و با سگ غیر تعلیم یافته شکار می

ۀ دیگری یافتید، به گر ظرف و کاسبه اھل کتاب گفتی، انچه که راجع آ«فرمودند: 
ھا را بشویید و در آن طعام بخورید،  ھا طعام نخورید، و اگر نیافتید، آن ظرف و کاسۀ آن

و چیزی را که به تیرکمان خود شکار نموده و بسم الله گفته بودی بخور، و چیزی را 
ته بودی بخور، و چیزی را که با گف ات شکار نموده و بسم الله که با سگ تعلیم یافته

 .)١(»ات شکار نموده و آن را زنده یافتی و خودت ذبح نمودی بخور سگ غیر تعلیم یافته

ةِ باب: اخلَ  -٣ قَ الْبُنْدُ فِ وَ  ذْ

 خنال]: شکار به سنگ و ف۳باب [

ٍل: -۱۹۱۷ ِ بِْن ُمَغفَّ ُ َ�نْهُ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ُ: َال  :ريَِضَ ا�َّ
َ

ى رَُجًال َ�ِْذُف، َ�َقاَل هل
َ
نَُّه َرأ

َ
�

ْو اَكَن يَ�ْ 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َ� َعِن اخلَْذِف، أ ِْذْف، فَإِنَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َرُه اخلَْذَف َوقَاَل: خت
، َولَِكنََّها قَْد تَ  إِنَّهُ «  الَعْ�َ َال يَُصاُد بِِه َصيٌْد َوَال ُ�نىَْك بِِه َعُدوٌّ

ُ
، َوَ�ْفَقأ نَّ ُ�مَّ َرآهُ » ْ�رِسُ السِّ

نَُّه َ�َ� َعِن 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم � ثَُك َ�ْن رَُسوِل ا�َّ َحدِّ

ُ
ُ: أ

َ
َ�ْعَد َذلَِك َ�ِْذُف، َ�َقاَل هل

َ�لُِّمَك َكَذا َوَ�َذا
ُ
ِْذُف َال أ

َ
نَْت خت

َ
ْو َكِرَه اخلَْذَف، َوأ

َ
 ].٥٤٧٩ه ابلخاری: [روا اخلَْذِف أ

دید که سنگ پرانی  روایت است که وی شخصی را سلاز عبدالله بن مَغفَّ  -۱۹۱۷
از سنگ پرانی منع کردند،  جکند، برایش گفت: سنگ پرانی مکن، زیرا پیامبر خدا  می

جوابش را نداد، چون او را حرکت داد، افتاد، و این واقعه در سال ھفتاد و پنج ھجری بود، 
 ).۴/۲۹/۳۰(األصابه: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ورند، اگر در اشیای نجس استعمال کرده بودند، خ ) ظرف و کاسۀ را که کفار در آن طعام می۱ 

ھا، شستن چنین ظرفی در وقت استعمال کردن آن  مانند: شراب، و گوشت خوک و امثال این
شود، نجس است، ولی ظرف و کاسۀ که در  الزم است، و رنه طعامی که در آن انداخته می

 رچه اولی و مستحب است.چیزھای نجس از آن استفاده نکرده باشند، شستن آن الزم نیست، گ
شود که: اگر با سگ غیر تعلیم یافته  ) از مفھوم مخالف این حدیث نبوی این طور دانسته می۲ 

 شکار کردی، و شکار مرده بود، آن شکار حرام است، و نباید آن را خورد.

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ٨٠

شود، و نه  به سنگ پرانی نه شکار می«و فرمودند:  آمد از سنگ پرانی بدشان می و یا -
 ».کند شکند و چشم را کور می رسد، بلکه دندان را می می به دشمن اذیتی

کند، برایش گفت: برایت  بعد از مدتی باز ھمان شخص را دید که سنگ پرانی می
و یا از سنگ پرانی بدشان  –اند  از سنگ پرانی منع کرده جگویم که پیامبر خدا  می
 .)١(کنی، با تو چندین مدت سخن نخواھم زد و باز تو سنگ پرانی می –آمد  می

يَةٍ باب:  -٤ اشِ يْدٍ أَوْ مَ لْبِ صَ بًا لَيْسَ بِكَ لْ تَنَى كَ نِ اقْ  مَ

 کند ]: کسی که سگی را به جز از سگ شکار و یا سگ رمه، نگهداری می۴باب [

ُ َ�نُْهمَ  بِْن  اهللاِ ِد َ�ْن َ�بْ  -۱۹۱۸ ا، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
ْو َضاِرَ�ٍة، َ�َقَص لُكَّ يَْوٍم ِمْن َ�َمِلِه ِ�َ�اَطانِ «

َ
بًا، لَيَْس بَِ�لِْب َماِشيٍَة، أ

ْ
[رواه  »َمِن اْ�تََ� لَك

 .]۵۴۸۰ابلخاری: 
ر اگ«که فرمودند:  روایت است جاز پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۹۱۸

کند، ھر روز از  کسی سگی را که برای شکار و حفاظت حیوانات نیست، نگھداری می
 .)٢(شود ثواب عملش دو قیراط کم می

ِ أَوْ ثَالَثَةً  باب: -٥ نيْ مَ وْ نْهُ يَ ابَ عَ ا غَ يْدِ إِذَ  الصَّ

 ]: اگر شکار از وی دو و یا سه روز گم شد۵باب [

 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
کرد، باید او را تادیب کرد، و از  را بعد از علم آوری به آن ترک می جاگر کسی سنت نبی کریم  

 ججملۀ تادیب آنکه با وی تا مدتی قطع رابطه نمود، و این عمل مخالفتی با این قول پیامبر خدا 
ندارد، زیرا منع از مقاطعۀ » مسلمان نباید برادرش را بیشتر از سه روز ترک کند«اند:  که فرموده

 در مسائل شخصی است، و مقاطعه در این حدیث به سبب امور دینی است. بیش از سه روز
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
قیراط: نیم دانق است، و مراد از آن در این حدیث، جزئی از ثواب اعمال است، و مقدار معین آن  

 داند. را در این مورد جز خدا، کس دیگری نمی
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يَْد «َو�ِْن  ة:وايَ الرِّ  هِ يف هذِ  زادَ ا، وً ر�بً قَ  مَ دَّ قَ �َ  َحاتٍِم،َعِديِّ بِْن  َحديث -۱۹۱۹ َرَميَْت الصَّ
ُ�ْل 

ْ
، َو�ِْن َوَ�َع يِف الَماِء فََال تَأ ثَُر َسْهِمَك فلَُكْ

َ
 أ

َّ
ْو يَْوَمْ�ِ لَيَْس بِِه إِال

َ
[رواه  »فَوََجْدتَُه َ�ْعَد يَْوٍم أ

 .]۵۴۸۴ابلخاری: 
و اگر «قبال گذشت، و در این روایت آمده است که: حدیث عدی بن حاتم  -۱۹۱۹

خود اثر چیز  شکار کردی و آن را بعد از یک روز یا دو روز پیدا کردی، و به جز از اثر تیر
 .)١(» روخور، و اگر در آب افتاده بود، مخدیگری را بر آن ندیدی آن را ب

ادِ  -٦ رَ لِ اجلَ  باب: أكْ

 ]: خوردن ملخ۶باب [

ُ َ�نُْهَما، قَاَل:  بِْن أ َ�نْ  -١٩٢٠ ْوَ� ريَِضَ ا�َّ
َ
يِب أ

َ
َغَزْونَا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «أ

ُ�ُل َمَعُه اجلََرادَ 
ْ
ْو ِستًّا، ُكنَّا نَأ

َ
 ]٥٤٩٤[رواه ابلخاری:  »َسبَْع َغَزَواٍت أ

در ھفت یا  جروایت است که گفت: با پیابمر خدا  باز ابن ابی اوفی -۱۹۲۰
 .)٢(خردیم شش غزوه اشتراک نمودیم، و با ایشان ملخ می

بْحِ  -٧ الذَّ رِ وَ  باب: النَّحْ

 ]: نحر و ذبح۷باب [

ْسَماءَ  -۱۹۲۱
َ
يِب بَْ�رٍ  َ�ْن أ

َ
ُ َ�نُْهَما، ،بِنِْت أ َْرنَا«قَالَْت:  ريَِضَ ا�َّ َ�  ِ ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

َ�لْنَاهُ 
َ
ُْن بِالَْمِدينَِة، فَأ

َ
 ].۵۵۱۱[رواه ابلخاری:  »َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فََرًسا، َو�

در  جروایت است که گفت: در زمان پیابر خدا  بدختر ابوبکر از اسماء -۱۹۲۱
 .)٣(ردیمومدینه اسپی را نحر نموده و خ

شکار اجازه داده شده است، مشروط به این شرط است که شکار در جای در جای که خوردن  -١
 باشد که متعفن نشده باشد، ورنه خوردن آن مکروه و یا حرام است.

خوردن ملخ به اجماع علماء جواز دارد، ولی چون ملخ انواع فراونی دارد، و بعضی از انواع آن  -٢
 سامه است، از این جھت این نوع از ملخ روا نیست.

 سائل متعلق به این حدیث آنکه:ماز احکام و  -٣

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٨٢

رَ  باب: -٨ كْ ا يُ ةِ مَ ثَّمَ املُجَ ةِ وَ بُورَ املَصْ ةِ وَ نَ املُثْلَ  هُ مِ

 ]: کراهت مثله کردن، و نشانه زدن، و شکار حیوان خوابیده۸باب [

ُ َ�نْهُ َ�ْن أبِْن ُ�َمر  -١٩٢٢ نُّه َمّرض بِنََفرس نََصبُوا َدَجأَجًة يَْرُموَ�َها،ريَِضَ ا�َّ
َ
ا  ما: أ فَلَمَّ

قُوا َرآْوه إِنَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم لََعَن َمْن َ�َعَل » َمْن َ�َعَل َهَذا؟«اْ�ُن ُ�َمَر: َوقَاَل ، َ�َفرَّ
 .]٥٥١٥[رواه ابلخاری:  »َهَذا

مرغی را بسته  روایت است که وی بر مردمی گذشت که باز ابن عمر -۱۹۲۲
 بن عمررا دیدند متفرق شدند، اب بزدند، و چون ابن عمر بودند و نشان می

کسی را که چنین کاری کرده  جگفت: این کار را چه کسی کرده است؟ پیامبر خدا 
 .)١(اند است، لعنت کرده

بنابر ظھار این حدیث نبوی شریف، خوردن گوشت اسپ حالل است، و این نظر امام شافعی، و  
امام ابو یوسف، و امام محمد بن حسن شیبانی رحمھم الله در مذھب حنفی است، ولی نظر خود 

ئل دیگری، این است که گوشت اسپ مکروه امام ابو حنیف و امام مالک رحمھما الله به اساس دال

 َوٱۡ�َِم�َ  َوٱۡ�َِغاَل  َوٱۡ�َۡيَل ﴿فرماید:  است، و از جملۀ آن دالئل این قول خداوند متعال است که می
َكبُوَها دھد، و  گویند که (الم) (لترکبوھا) برای تعلیل است، و فائدۀ حصر را می و می ﴾َوزِ�نَةٗ  لَِ�ۡ

که: این حیوانات را به غرض سوار شدن و زینت برای شما آفریده ایم، نه  شود معنی آیت چنین می
تر  برای کار دیگری، و دیگر اینکه مقام، مقام منت گذاری است، و منت خوردن گوشت حیوان کم

 کرد. از منت سوار شدن و زینت ذکر می
اسپ را ذکر کرده  تواند بگوید که: خداوند متعال جانبی از نعمت متعلق به ولی جانب مقابل می 

است که با قاطر و خر مشترک است، و آن مسألۀ سوار شدن و زینت است، و جانب دیگر آن را که 
اند، ولله تعالی  ذکر کرده جخاص به اسپ است، که جانب خوردن گوشت آن باشد، پیامبر خدا 

 أعلم.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
رض استفاده از گوشت و یا پوست آن باشد، طوری که در احادیث اگر شکار کردن حیوان، غ 

بسیاری ذکرش رفت، روا است، ولی اگر غرض از شکار کردن حیوان، شوخی و ساعت تیری باشد، 
چنین شکار کردنی روا نیست، و به طور اولی روا نیست که حیوان اھلی مانند: مرغ، و یا گوسفند 

 ن زد.را در جایی بسته کرده و آن را نشا

                                                                                                                        



 ٨٣  شکار و ذبح -]۶۵[ کتاب

ُ َ�نْهُ  َ�ْن ابِْن ُ�َمَر: -۱۹۲۳ نَُّه قَاَل ريَِضَ ا�َّ
َ
لََعَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه « ما يف رواية �

 ]۵۵۱۵[رواه ابلخاری:  »وََسلََّم َمْن َمثََّل بِاحلَيََوانِ 
 جدر روایت دیگری آمده است که گفت: پیامبر خدا  بو از ابن عمر  -۱۹۲۳

 .)١(اند کند لعنت کرده کسی را که حیوانی را مثله می

اجِ ـباب: لَ  -٩ جَ مِ الدَّ  حْ

 ]: گوشت مرغ۹باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل  -١٩٢٤ ْشَعِريَّ ريَِضَ ا�َّ
َ
يِب ُموىَس َ�ْعِ� األ

َ
يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه : «َ�ْن أ

َ
َرأ

ُ�ُل َدَجاًجا
ْ
 ].٥٥١٧[رواه ابلخاری:  »وََسلََّم يَأ

را دیدم که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو موسی اشعری -۱۹۲۴
 خوردند. [گوشت] مرغی را می

لِّ ذِي نَابٍ  باب: -١٠ لِ كُ ب أَكْ نَ السِّ  اعِ مِ

 حیوانات درنده]: خوردن ۱۰باب [

ُ َ�نُْه: َ�ْن  -۱۹۲۵ يِب َ�ْعلَبََة ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َ� َ�ْن «أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

بَاِع  ْ�ِل لُكِّ ِذي نَاٍب ِمَن السِّ
َ
 .]٥٥٣٠[رواه ابلخاری:  »أ

ن درندۀ از خوردن ھر حیوا جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو َثھلبه -۱۹۲۵
 .)٢(منع کردند

مراد از مثله کردن حیوان آن است که عضوی از اعضای حیوان را پیش از ذبح کردنش قطع  -١
نمایند، و یا شکم او را بدرند، و یا بعد از ذبح کردن، تا وقتی که ھنوز کامال آرام نگرفته است، به 

 چنین کاری اقدام نمایند.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
از [خوردن] ھر حیوان درندۀ و از [خوردن] ھر  ج) در صحیح مسلم آمده است که پیامبر خدا ۱ 

 ».پرندۀ چنگال داری نھی کردند

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٨٤

كِ  -١١ ِسْ  باب: املْ

 ]: ُمشک۱۱باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۱۹۲۶ يِب ُموىَس ريَِضَ ا�َّ
َ
َمثَُل «َ�ْن أ

وِْء، َكَحاِمِل الِمْسِك َونَافِِخ الِكِ�، فََحاِمُل  اِلِح َوالسَّ ْن ُ�ِْذيََك، اجلَِليِس الصَّ
َ
ا أ الِمْسِك: إِمَّ
ْن ُ�ِْرَق ِ�يَابَ 

َ
ا أ َد ِمنُْه ِر�ًا َطيِّبًَة، َونَافُِخ الِكِ�: إِمَّ ِ

َ
ْن جت

َ
ا أ ْن تَبْتَاَع ِمنُْه، َو�ِمَّ

َ
ا أ ْن َو�ِمَّ

َ
ا أ َك، َو�ِمَّ

َد ِر�ًا َخِبيثَةً  ِ
َ

 .]٥٥٣٤[رواه ابلخاری:  »جت
روایت است که فرمودند: ھم نشین خوب  ج از پیامبر خدا ساز ابو موسی -۱۹۲۶

وی  دھد، و یا از و ھم نشین بد، مانند عطر فروش، یا برای تو از آن عطر چیزی می
گر، یا لباست را  رسد، ولی کوره کنی، و یا بوی خوشش به مشامت می خریداری می

 .)١(»رسد سوزاند، و یا از آن بوی بدی به مشامت می می

مِ  باب: -١٢ سْ ةِ الوَ ورَ لَمِ يفِ الصُّ العَ  وَ

 ]: خالکوبی و عالمت گذاشتن بر صورت۱۲باب [

ُ َ�نُْه، اْ�ُن ُ�َمَر: -۱۹۲۷ ْن ترُْضََب « قاَل  ريَِضَ ا�َّ
َ
 َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

وَرةُ   .]۵۵۴۱ [رواه ابلخاری: »الصُّ

ھا  ور گردیده و قدرت دریدن آن ) مراد از حیوان درنده حیوانی است که بر حیوانات دیگر حمله۲ 
ھا، و ھمچنین است پرندۀ  این را داشته باشد، مانند: شیر، پلنگ، گرگ، سگ، روباه، و امثال

 ھا. چنگال دارد، مانند: شاھین باشه، کرگس و امثال این
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند که ُمشک پاک است، و مشک در  به اساس تشبیھی که در این حدیث آمده است، علماء گفته 

آھو در وقت معینی از سال جمع اصل خود عبارت از خونی است که در ناف بعضی از انواع 
شود، و بودن اصل آن از خون موجب نجاست آن نیست، زیرا با تغییراتی که در آن به قدرت  می

شود، مانند شیر، که در اصل خود در  گردد، از حالت اصلی خود خارج می خداوند متعال ایجاد می
خاصیت خون و چتلی در آن گیرد،  بین خون و چتلی است، ولی با تغییراتی که در آن صورت می

 ماند. باقی نمی

                                                                                                                        



 ٨٥  شکار و ذبح -]۶۵[ کتاب

از زدن عالمت بر  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۹۲۷
 .)١(صورت، منع کردند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) علماء بر این نظراند که نباید بر صورت انسان و یا حویان ذریعۀ داغ کردن، و یا خالکوبی ۱ 

 عالمت گذاشت.
لکوبی و عالمت ) نظر به احادیث دیگری که در این باره آمده است، در دیگر اضای انسان نیز خا۲ 

گذاشتن روا نیست، ولی عالمت گذاشتن در حیوان اگر در صورتش نباشد، در نزد اکثر علماء 
 رد.اجوزا دارد، و در نزد احناف، عالمت گذاری در ھیچ جای حیوان جواز ند

                                                 





 
 

ي -٦٦ احِ  كِتَابُ األضَ

 قربانی -]۶۶کتاب [

ا يُؤ: باب -١ نْ حلُُ مَ لُ مِ مكَ يِّ وَ احِ اومِ األَضَ نْهَ دُ مِ وَّ تَزَ  ا يُ

 شود ]: آنچه که از گوشت قربانی خورده، و آنچه که ذخیره می۱[باب 

ْ�َوِع،  -۱۹۲۸
َ
ُ َ�نُْه،َ�ْن َسلََمَة بِْن األ قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ريَِضَ ا�َّ

ءٌ َمْن َضىحَّ ِمنُْ�ْم فََال يُْصبَِحنَّ َ�ْعَد ثَاثِلٍَة َو�َيِقَ يِف بَيِْتِه مِ « ا اَكَن الَعاُم الُمْقِبُل، » نُْه يَشْ فَلَمَّ
، َ�ْفَعُل َكَما َ�َعلْنَا اَعَم الَمايِض؟ قَاَل:  ِ ِخُروا، فَإِنَّ َذلَِك «قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ ْطِعُموا َوادَّ

َ
لُكُوا َوأ

ْن تُِعينُوا ِ�يَها
َ
رَْدُت أ

َ
 .]٥٥٦٩: [رواه ابلخاری »الَعاَم اَكَن بِانلَّاِس َجْهٌد، فَأ

کسی «فرمودند:  ج روایت است که گفت: پیامبر خدا ساز سلمه بن أکوع -۱۹۲۸
 ».اش از قربانی چیزی بوده باشد کند، نباید در روز سوم، در خانه که قربانی می

و چون سال آینده شد، گفتند: یا رسول الله! امسال ھم مانند سال گذشته چیزی را 
 ذخیره نکنیم؟
ره کنید، سال گذشته مردم گرسنه یو به مردم بدھید، و ذخرید، وبخ«فرمودند: 

 .)١(»بودند، خواستم تا با ایشان کمک کنید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
احناف واجب است، و وجوب آن به سه ) قربانی کردن در نزد جمھور علماء سنت، و در نزد ۱ 

شرط است، اینکه شخص مسلمان باشد، مقیم باشد، و ثروتمند باشد، پس بر شخص کافر، و بر 
 مسافر، و بر فقیر قربانی واجب نیست.

توان از گوشت قربانی،  ) ممنوعیت ذخیره کردن گوشت قربانی نسخ شده است، و در نتیجه می۲ 
 ره نمود.چیزی را خورد و چیزی را ذخی

) وجه مسنونه در قربانی آن است که یک ثلث آن توزیح گردد، یک ثلث آن با مھمانان خورده ۳ 
چه  شود، و یک ثلث آن ذخیره گردد، و البته اگر بیشتر از ثلث آن توزیح گردد بھتر است، چنان

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٨٨

ُ َ�نُْه، َ�نْ  -۱۹۲۹ اِب ريَِضَ ا�َّ ْضيَح  ُ�َمَر بِْن اخلَطَّ
َ
نَُّه العيَد يِْوَم األ

َ
َ�بَْل اخلُْطبَِة، ُ�مَّ  �

َها انلَّاُس، «َخَطَب انلَّاَس، َ�َقاَل:  ُّ�
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَْد َ�َهاُ�ْم َ�ْن يَا � إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

ُ�لُوَن 
ْ
ا اآلَخُر َ�يَْوٌم تَأ مَّ

َ
َحُدُهَما َ�يَْوُم فِْطِرُ�ْم ِمْن ِصيَاِمُ�ْم، َوأ

َ
ا أ مَّ

َ
ِصيَاِم َهَذيِْن الِعيَديِْن، أ

 .]٥٥٧١[رواه ابلخاری:  »ِمْن �ُُسِكُ�مْ 
روز عید قربان  را در روایت است که وی نماز عید ساباز عمر بن خط -۱۹۲۹

پیش از خطبه دادن اداء نمود، و بعد از آن برای مردم خطبه داد و گفت: ای مرد! شما 
اند: یکی روز عید فطر شما، و  از روزه گرفتن این دو روز نھی فرموده جرا پیامبر خدا 

 .)١(خورید روز دیگر، روزی است که در آن از قربانی خود چیزی می

لث آن اگر بیشتر از ثلث آن با مھمانان خورده شود، باکی ندارد، ولی ذخیره کردن بیش از ث
 مکروه است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
روزه گرفتن روز عید فطر و روز است، به این معنی که اگر کسی نذر کرد که روز عید را روزه  

گویند که وفا کردن به  بگیرد، آیا واجب است که به این نذر خود وفا نماید یا نه؟ جمھور علماء می
گردد، ولی باید روز عید را روزه  گویند: نذرش واجب می ، و احناف میچنین نذری واجب نیست

 نگیرد و نذرش را در وقت دیگری قضاء بیاورد.

                                                                                                                        



 
 

ةِ  -٦٧ بَ َ  كِتَابُ األرشْ

 ها نوشیدنی -]۶۷کتاب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن َ�بِْد  -۱۹۳۰ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما: أ ِ بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ ا�َّ

ْ�يَا، ُ�مَّ لَْم َ�تُْب ِمنَْها، ُحِرَمَها يِف اآلِخَرةِ «قَاَل:  [رواه ابلخری:  »َمْن رَشَِب اخلَْمَر يِف ادلُّ
٥٥٧٥[. 

کسی که «فرمودند:  ج پیامبر خداروایت است که  باز عبدالله بن عمر -۱۹۳۰
در این دنیا شراب خورده باشد، و از آن توبه نکرده باشد، در آخرت از شراب خوردن 

 .)١(»شود محروم می

يِب  -۱۹۳۱
َ
ُ َ�نُْه: إِنَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َ�ْن أ َال يَْزِ� «ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

اِرُق  ُق السَّ ُ�َها َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوَال �رَْسِ اِ� ِحَ� يَْزِ� َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوَال �رَْشَُب اخلَْمَر ِحَ� �رَْشَ  الزَّ
ُق َوُهَو ُمْؤِمنٌ ِحَ�   ].۵۵۷۸[رواه ابلخاری:  »�رَْسِ

 شخص«فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۹۳۱
کردن مسلمان نیست، و شخص شراب خوار ھنگام شراب خوردن  زناکار ھنگام زنا

 .)٢(»نیست، و شخص دزد، ھنگام دزدی کردن مسلمان نیست مسلمان

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) برای اھل بھشت شراب میسر است، ولی آن شراب لذت دارد، و نشئه و خماری ندارد، و کسی ۱ 

 گردد. رد، و توبه نکند، از شراب بھشت در آخرت محروم میکه در این دنیا شراب بخو
رود ولی  اند: معنی حدیث نبوی شریف این نیست که چنین شخصی به بھشت می ) علماء گفته۲ 

رود، وچون  شود، بلکه شرابخور به بھشت نمی تنھا عقوبتش این است که برایش شراب داده نمی
گویند: که اگر  گردد، و بعضی از علماء می می رود، از خوردن شراب آن محروم به بھشت نمی

رود، ولی از  شراب خوار مرتکب گناه دیگری که مانع رفتنش به بھشت نشده باشد، به بھشت می
 گردد، والله تعالی أعلم شراب بھشت محروم می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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يُْضا َ�نْهُ وَ  -۱۹۳۲
َ
بَْصاَرُهْم « :يف ِروايَة أ

َ
ِْه أ

َ
َوَال يَنْتَِهُب ُ�ْهبًَة َذاَت رَشٍَف، يَْرَ�ُع انلَّاُس إيِل

 .]۵۵۷۸[رواه ابلخاری:  »يَنْتَِهبَُها َوُهَو ُمْؤِمنٌ  ِ�يَها، ِح�َ 
] جاست که [پیامبر خدا  در روایت دیگری آمده سو ھمچنین از ابو ھریره -۱۹۳۲
بینند،  و کسی که چیز با اھمیتی را در حالی که مردم به طرفش می«...فرمودند: 

 .)١(»رباید، مسلمان نیست می

لِ  -١ سَ نَ العَ رُ مِ مْ وَ الْبِتْعَ باب: اخلَ هُ  وَ

 گویند ع) میْت شود و آن را (بِ  ]: شرابی که از عسل ساخته می۱باب [

ُ َ�نْه اَع�َِشَة، َ�نْ  -۱۹۳۳ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعِن  اريَِضَ ا�َّ قَالَْت: ُسئَِل رَُسوُل ا�َّ
ْسَكَر َ�ُهَو َحَرامٌ «ابِلتِْع، َ�َقاَل: 

َ
اٍب أ  ].٥٥٨٥[رواه ابلخاری:  »لُكُّ رَشَ

ع) که تْ حکم (بُ  جروایت است که گفت: کسی از پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۹۳۳
ھر شرابی که «آشامیدند، پرسید، فرمودند:  نبیذ عسل است، و مردم یمن آن را می

 .)٢(»سبب مستی شود حرام است

ی در وقت زنا کردن، و از شراب خوار در وقت شراب ) در نفی اسالم از این سه گروه، یعنی از زان۱ 
گوید:  می سخوردن، و از دزد دز وقت دزدی کردن، نظریات مختلفی وجود دارد، ابن عباس

معنی حدیث این است که در حال ارتکاب این اعمال، نور ایمان از مرتکبین این اعمال خارج 
این است که: چنین اشخاصی مسلمان گویند که مراد از حدیث  گردد، و بعضی از علماء می می

گویند که مراد از نفی ایمان در حدیث نبوی شریف، نفی  شوند، وعدۀ دیگری می کامل شمرده نمی
 حیاء است، و اقوال دیگری نیز وجود دارد.

) آنچه که در این زمینه مورد اتفاق ھمگان است این است که این اشخاص، یعنی: زناکار، و ۲ 
شوند، گرچه با این اعمال خود  از ارتکاب این اعمال، از اسالم خارج نمی شراب خوار، و دزد،

 گردند. مرتکب گناه کبیره می
کاری است، و از شخص مسلمان دور است که را از راه -١ ھای حرام  زیرا چنین کاری ظلم عظیم و آ

ھای حرام به دست  هدیگر مانند: زور، و ظلم، و یا رشوه و یا از راه خیانت به بیت المال، و دیگر را
 آورند. می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
اساس و علت تحریم، در شراب مستی است، و تغییر شکل و نام، و کیفیت ساختن، تاثیری بر  

حرمت آن ندارد، پس ھر چیزی که نوشیدن و یا نتاول آن سبب مستی گرددف حرام است، ولو 
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ِي  -۱۹۳۴
َ
،اَعِمٍر  َ�ْن أ ْشَعِريُّ

َ ْ
ُ َ�نْهُ  األ َسِمَع انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  :ريَِضَ ا�َّ

قَْواٌم «
َ
لَنَّ أ ِ�َْ

َ
قَْواٌم، �َْستَِحلُّوَن احلَِر َواحلَِر�َر، َواخلَْمَر َوالَمَعازَِف، َويل

َ
يِت أ مَّ

ُ
َُكوَ�نَّ ِمْن أ  يلَ

َ
إِىل

ِ�يِهمْ 
ْ
ْنَا  -َ�ْعِ� الَفِقَ�  - َجنِْب َعلٍَم، يَُروُح َعلَيِْهْم �َِسارَِحٍة لَُهْم، يَأ

َ
حِلَاَجٍة َ�يَُقولُوَن: ارِْجْع إيِل

 يَْوِم الِقيَاَمةِ 
َ

، َوَ�َضُع الَعلََم، َوَ�ْمَسُخ آَخِر�َن قَِرَدًة وََخنَاِز�َر إِىل ُ [رواه  »َغًدا، َ�يُبَيِّتُُهُم ا�َّ
 ].٥٥٩٠ابلخاری: 
شنیده است که  جر خدا بروایت است که از پیام )١(ساز ابو عامر اشعری -۱۹۳۴
من، مردمی خواھند بود که زنا و پوشیدن ابریشم، و شراب و  از امت«فرمودند: 

 موسیقی را حالل بدانند.
روند، [و شخص  ۀ گوسفندی که دارند، شب به کنار کوھی میمر و مردمی با«

ھا  طلبد]، و آن ھا چیزی می رود، [و از آن ھا می نفقیری] روی حاجتی که دارد نزد آ
کند، و کوه را  ھا را ھالک می گویند: فردا بیا، و خداوند متعال شب ھنگام، آن برایش می

اند تا روز قیامت به بوزینه و  سازد، و کسانی را که نجات یافته ھا سرنگون می بر آن
 .)٢(»کند خوک مسخ می

ساختند ساخته شود، و یا از مادۀ  ھا شراب می ز طریقی که عربانکه به طریق دیگری غیر ا
 دیگری غیر از انگور و یا خرما بدست آمده باشد.

وی عبید بن سلیم بن حصار اشعری کاکای ابو موسی اشعری است از کسانی است که در اول  -١
در یافت، در سریۀ اش را  مسلمان شده بودند، در یک مرحلۀ از عمر خود نابینا شد، ولی باز بینائی

او را امیر آن لشکر مقرر نموده بودند، به شھادت رسید، (اإلصابه:  جاوطاس که نبی کریم 
۴/۱۲۳.( 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
اند،  ) اینکه چنین اشخاصی با وجد حالل دانستن این محرمات، از امت محمدی شمرده شده۱ 

ھا بر اساس تاویل است، و اگر بر اسا تاولی نباشد کفر است،  دانستن آنسببش این است که حالل 
زیرا تحریم زنا و شراب قطعی است، و حالل دانستن چیزی که تحریم آن قطعی باشد، به اتفاق 

باکانه مرتکب  علماء کفر است، و یا معنی حدیث این است که این مردم این اعمال را طوری بی
ھا  شوند، و یا نسبت آن دانند، که در این صورت نیز کافر نمی را حالل میھا  گردند که گویا آن می

اند، گرچه با این  به این امت به اساس اصل انتماء است، یعنی این مردم در اصل از این امت بوده
 اند. عقیده و اعمال خود از این امت خارج شده

ری از احکام شریعت طوری در ) این حدیث به مجموع خود داللت بر این دارد که غفلت و دو۲ 
کنند، و شب و روز را به لھو و لعب، زنا،  کند، که پابندی به دین را فراموش می مردم نفوذ می
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تِبَاذِ يفِ األاالباب:  -٢ رِ نْ التَّوْ يَةِ وَ عِ  وْ

 های عادی و ظرف سنگی ظرف]: نبیذ ساختن در ۲باب [

يب -۱۹۳۵
َ
اِعِديُّ  َ�ْن أ َسيٍْد السَّ

ُ
نَُّه َداعأ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف ُعرِْسِه،  � رَُسوَل ا�َّ

تُُه َخاِدَمُهْم، َوِ�َ الَعُروُس، قَاَل: 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَ «فَاَكنَْت اْمَرأ تَْدُروَن َما َسَقيُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
يِْه أ

ُ َ�َمَراٍت ِمَن اللَّيِْل يِف تَْورٍ 
َ

ْ�َقْعُت هل
َ
 ].٥٥٩١[رواه ابلخاری:  »وََسلََّم؟ أ

سید ساعدی -۱۹۳۵
ُ
را به عروسی  ج روایت است که وی پیامبر خدا ساز ابو أ

کرد، آن زن  خود دعوت نمود، و زنش که ھمان عروس باشد، مھمانان را خدمت می
چه نوشابۀ را تقدیم نمودم؟ چند دانه خرما را  جیامبر خدا دانید که برای پ گفت: آیا می

 .)١(از شب در ظرف سنگی در آب نم کرده بودم

يصِ النَّبِيِّ  باب: -٣ خِ يِ يفِ األ جتَرْ دَ النَّهْ وفِ بَعْ الظُّرُ يَةِ وَ عِ  وْ

 انتباذ را در ظروفی بعد از نهی کردن ج]: رخصت دادن پیامبر خدا ٣باب [

ُ َ�نُْهَما، قَاَل:  -١٩٣٦ ِ بِْن َ�ْمٍرو ريَِضَ ا�َّ ا َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «َ�ْن َ�بِْد ا�َّ لَمَّ
ُد ِسَقاًء، فَرَخَّ  ْسِقيَِة، ِ�يَل لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: لَيَْس لُكُّ انلَّاِس َ�ِ

َ
َص وََسلََّم َعِن األ

 ].٥٥٩٣[رواه ابلخاری:  »رِّ َ�ْ�ِ الُمَزفَِّت لَُهْم يِف اجلَ 
از  جروایت است که گفت: چون پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -١٩٣٦

شان گفت: این طور  ای[جز در مشک] نھی نمودند، کسی بر ظرفی ساختن نبیذ در ھر

ھا چیزی بخواھد،  گذارانند، و با آنکه ثروتمند ھستند، اگر فقیری از آن شرابخوری و موسیقی می
اطمینانی که بر عمر خود و بر دنیا  گویند: امروز برو و فردا بیا، و یا از روی تمسخر برایش می

است، ھا  ناز آنکه عذاب خداوندی در انتظار آگویند، ولی غافل  دارند، برای فقیر چنین سخنی می
 سازد. ھا رذا ھالک می ھا مھلت نداده و آن نو ھمان است که خداوند برای آ

روز نم شود و شب  و خرما و یا کشمشی که در شب نم شود و فردایش نوشیده شود، و یا در -١
 گردد که به جوش آمده و متغیر گردد. نوشیده شود، باکی ندارد، و وقتی حرام می
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شان در کوزۀ  ] انتباذ را برایجنیست که ھمه کس مشک داشته باشد، و [پیامبر خدا 
 .)١(که مزفت نباشد، رخصت دادند

أ باب: -٤ نْ رَ لِطَ الْ مَ ْ َ  أَنْ الَ خيَ ا وَ بُرسْ كِرً سْ ا كانَ مُ رَ إِذَ أَنْ ال التَّمْ ِ  وَ نيْ امَ لَ إِدَ ْعَ جيَ

امٍ   يفِ إِدَ

گوید نباید خرمای خام و رسیده را با هم در وقتی که مسکر  ]: کسی که می٤باب [
 لوط نمودباشد و دو خورش را در یک خورش مخ

يِب َ�تَاَدَة، َ�نْ -١٩٣٧
َ
ُ َ�نْهُ  أ ْن ُ�َْمَع َ�ْ�َ «قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

ُنْبَْذ لُكُّ َواِحٍد ِمنُْهَما ىلَعَ ِحَدةٍ 
ْ

�ِيِب، َويل
ْهِو، َواتلَّْمِر َوالزَّ  ].٥٦٠٢[رواه اخلاری:  »اتلَّْمِر َوالزَّ

از نم کردن خرمای  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو قتاده -١٩٣٧
کش باھم نھی نموده و نورس باھم، و از نم کردن خرما و کشم رسیده و خرمای

 .)٢(گانه در آب نم کنید کدام را جدافرمودند: ھر

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
اش را داده، و آب  شود، تا مزه (نبیذ): عبارت از خرما و یا کشمشی است که در آب انداخته می 

، تھیۀ نبیذ را تنھا در مشک اجازه داده بودند، زیرا مسامات در اول امر جشیرین شود، پیامبر خدا 
شود تا ھوا به داخل مشک نفوذ نموده، و از فاسد شدن نبیذ، و تحول آن به شراب  مشک سبب می

تا مدتی جلوگیری نماید، ولی چون کسی گفت که ھمه کس مشک ندارد، تھیۀ (نبیذ) را در ھر 
ت)  یعنی: ظرف قیر اندود که مانع نفوذ ھوا به طور کامل ظرف دیگری به جز از ظرف (ُمَزفَّ

 گردد، اجازه دادند. می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) سبب نھی از نم کردن دو نوع با ھم این است که: در این صورت در وقت زودتری به حالت ۱ 

: ھرکدام را تنھا نم کنید، تا فرمودند جشود، و از این جھت است که پیامبر خدا  اسکار داخل می
 بزودی به حالت اسکار داخل نشود.

) چیز دیگری که در عنوان باب آمده است، یکجا کردن دو نان خورش با ھم است، و سبب این ۲ 
نھی آن است که در آن وقت امکانات زندگی کم بود، به این سبب از یکجا کردن دو نان خورش 

خورش خودش استفاده نموده، و نان خورش دیگر را یا برای باھم منع فرمودند، تا از یک نان 
شخص دیگری بدھد، و یا خودش از آن در وقت دیگری استفاده نماید، و سبب نھی ھرچه که 
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بَنِ باب:  -٥ بِ اللَّ ْ زَّ  رشُ ولِ اهللا عَ :  وَ قَ لَّ جَ  ﴾َوَد�ٖ  فَۡرثٖ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ ﴿وَ

 ﴾از بین کثافت و خون...﴿وجل  ]: نوشیدن شیر، و قوله عز۵باب [

۱۹۳۸- ، ِ ُ َ�نْهُ  َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ نَبٍ ِمَن  ماريَِضَ ا�َّ
بُو مُحَيٍْد بَِقَدٍح ِمْن لَ

َ
قَاَل: َجاَء أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ُ رَُسوُل ا�َّ
َ

ْن َ�ْعُرَض َعلَيِْه ُعوًدا«انلَِّقيِع، َ�َقاَل هل
َ
 مَخَّْرتَُه: َولَْو أ

َّ
ال

َ
�« 

 ].٥٦٠٥[رواه ابلخاری: 
حمید قدح شری را از  روایت است که گفت: ابو باز جابر بن عبدلله -۱۹۳۸

 .منطقۀ نقیع آورد
ی آن قدح] را نپوشاندی؟ ولو آنکه بر روفتند: چرا روی [گبرایش  جپیامبر خدا 

 .)١( »گذاشتی چوبی می

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۱۹۳۹ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
نِْعَم «َ�ْن أ

يِفُّ ِمنَْحًة، َ�ْغُدو بِإِنَاٍء، َوتَُروُح بِآَخرَ  اُة الصَّ يِفُّ ِمنَْحًة، َوالشَّ َدقَُة اللِّْقَحُة الصَّ [رواه  »الصَّ
 ].۵۶۰۸ ابلخاری:
بھترین صدقه، «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۹۳۹

ه یک ظرف را در صبح و یک به طوری ک شتر نوزایی است که دارای شیر فراوان باشد،
 .)٢(»ر کندیظرف را در شام، پر ش

باشد، این نھی برای کراھت است، نه برای تحریم، بنابراین اگر کسی دو نان خورش را باھم یکجا 
 ، این عملش حرام نیست.کرد، به شرط آنکه به فقراء و مساکین برسد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
به پوشاندن ظرف، امر کدند، سببش آن بود که آن ظرف از گرد و غبار و  ج) اینکه پیامبر خدا ۱ 

 کثافات حفظ شود.
گذاشتی، مقصد این بود که این شخص به  ) و اینکه گفتند: ولو آنکه چوبی را بر روی آن می۲ 

اندن ظرف عادت بگیرد، و از طرف دیگر اگر کسی بسم الله گفته و چوبی را بر باالی ظرف پوش
 دارد. گذارد، خوراکۀ آن ظرف را خداوند از دستبرد شیطان محفوظ نگه می می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
گوسفند شیر دھی را به  ) بھترین صدقه از نگاه ثواب آن است که برای شخص محتاج، شتر و یا۱ 

 طور عاریت بدھی تا از شیر آن، یک کاسه شیر صبح، و یک کاسه شیر شب برای خود و بدوشد.
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بَنِ بِاملَاءِ  -٦ بِ اللَّ ْ  باب: رشُ

 ]: آشامیدن شیر با آب۶باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َدَخَل  -۱۹۴۰
َ
ُ َ�نُْهَما: أ ِ ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ

ُ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ىلَعَ رَُجٍل ِمَن  ُ، َ�َقاَل هلَ
َ

نَْصاِر َوَمَعُه َصاِحٌب هل
َ
إِْن اَكَن «األ

 َكَرْ�نَا
َّ

ُل الَماَء يِف َحائِِطِه، قَاَل: » ِعنَْدَك َماٌء بَاَت َهِذهِ اللَّيْلََة يِف َشنٍَّة َو�ِال قَاَل: َوالرَُّجُل ُ�َوِّ
 الَعِر�ِش، قَاَل: فَاْ�َطلََق بِِهَما، َ�َقاَل الرَُّجُل: يَ 

َ
، ِعنِْدي َماٌء بَائٌِت، فَاْ�َطِلْق إِىل ِ ا رَُسوَل ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  رَشَِب رَُسوُل ا�َّ
ُ، قَاَل: فَ

َ
فََسَكَب يِف قََدٍح، ُ�مَّ َحلََب َعلَيِْه ِمْن َداِجٍن هل

ي ِ
َّ

 ].٥٦١٣[رواه ابلخاری: َجاَء َمَعهُ  وََسلََّم، ُ�مَّ رَشَِب الرَُّجُل اذل
با یکی از  جروایت است که پیابمر خدا  باز جابر بن عبدالله -۱۹۴۰

 باشد] نزد شخصی از انصار رفتند. سبکرھای خود [که ابو صحابه
اگر آبی که از دیشب به مشک انداخته باشی نزدت «برایش گفتند:  جپیامبر خدا 

 ».جود نباشد با دھان خود آب خواھیم نوشیدباشد، بیاور تا بنوشیم، و اگر مو
گفت: چنین آبی  جکرد، و برای پیامبر خدا  گفت: آن شخص زمینش را آبیاری می

ھا را به داخل سایبان برد، و  نزدم موجود است، بفرمائید بداخل سایبان بروید، و آن
شان در قدح آب ریخت و بر باالی آب از بزی که در آنجا بسته بود، مقداری شیر  برای

از آن شیر نوشیدند، و سپس آن شخصی که  جدو شید و تقدیم نمود، اول پیامبر خدا 
 .)١(آمده بود، نوشید جخدا  ھمراه پیامبر

٧-  ْ ائِامً باب: الرشُّ  بِ قَ

 ]: آشامیدن ایستاده۷باب [

) این نوع صدقه در آن وقت متعارف بود، ولی اکنون این نوع صدقه تا جایی که من خبر دارم، ۲ 
گاو و گوسفند خود  وجود ندارد، و اکثر چیزی که وجود دارد این است که از شیر و دوغی که از

 دھند. آورند، احیانا از آن برای ھمسایگان فقیر خود چیزی می بدست وی
نوشیدند، سببش آن بود که از  می جاینکه در اینجا و در ھرجای دیگر پیش از ھمه پیامبر خدا  -١

شد، و کسانی که بعد از ایشان  ، محتوای آن ظرف متبرک میجبرکت نوشیدن آن حضرت 
 گردیدند. ور می از آن بھره نوشیدند، می
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ُ َ�نُْه ىلَعَ بَاِب الرََّحبَةِ  َ�نْ  -۱۹۴۱ ٌّ ريَِضَ ا�َّ رَشَِب قَائًِما« بَِماءٍ  يلَعِ
َ�َقاَل: إِنَّ نَاًسا » فَ

ْن �رَْشََب َوُهَو قَائٌِم، َو�ِ�ِّ 
َ
َحُدُهْم أ

َ
يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «يَْ�َرُه أ

َ
وََسلََّم َ�َعَل َكَما َرأ

ْ�تُُموِ� َ�َعلُْت 
َ
 .]۵۶۱۵[رواه ابلخاری:  »َرأ

روایت است که در (باب الرحبه) [در کوفه] برایش آبی آوردند،  ساز علی -۱۹۴۱
حالت ایستاده نوشید و گفت: بعضی از مردم نوشیدن را در حالت  او آن آب را در

را دیدم که به ھمین طریقی که  جندارند، و من خودم پیامبر خدا پ ایستاده مکروه می
 من آب نوشیدم، آب نوشیدند.

ُ َ�نْهُ  ٍس،َعِن ابِْن َ�بَّا -۱۹۴۲ رَشَِب انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَائًِما «قَاَل:  ماريَِضَ ا�َّ
 ].٥٦١٧[رواه ابلخای:  »ِمْن َزْمَزمَ 

ایستاده از آب  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۹۴۲
 ود].زمزم نوشیدند، [از این جھت سنت است که آب زمزم ایستاده نوشیده ش

يَةِ  -٨ قِ تِنَاثِ األَسْ  باب: اخْ

 ها ]: نوشیدن از دهان مشک۸باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل:  -۱۹۴۳ يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «َ�ْن أ َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

ْسِقيَةِ 
َ
قَْواِهَها َ�ْعِ� » وََسلََّم َعِن اْخِتنَاِث األ

َ
 .]۵۶۲۵[رواه ابلخاری:  الرّشْب ِمْن أ

نوشیدن آب از  از جسعید خدری روایت است که گفت: پیامبر خدا  از ابو -۱۹۴۳
 .)١(دھان مشک نھی فرمودند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از این جھت از نوشیدن از دھان مشک نھی کردند که شاید در داخل مشک، چیز  جپیامبر خدا  

خطرناک و مضری باشد، و در ھنگام نوشیدن، با آب در شکم داخل گردد، و این چیز بارھا تجربه 
ھا و  ماند، سبب ایجاد مکروب که لعابی که از دھان انسان بر سر مشک میشده است، و دیگر آن

آب خوردن از دھان مشک را  جگردد، از این جھت پیامبر اکرم  حتی انتقال بعضی از امراض می
 ھا و فوائد دیگری نیز در آن نھفته باشد. منع کردند، و شاید حکمت
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يِب  -۱۹۴۴
َ
ُ َ�نُْه، ُهَر�َْرةَ  َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعِن « قاَل: ريَِضَ ا�َّ َ�َ� رَُسوُل ا�َّ
ِْب ِمْن فَِم ا ْن َ�ْغِرَز الرشُّ

َ
ْن َ�ْمنََع َجاَرُه أ

َ
َقاِء، َوأ ِو السِّ

َ
[رواه ابلخاری:  »َخَشبَُه يِف َداِرهِ لِقْرَ�ِة أ

۵۶۲۷.[ 
از نوشیدن از دھان  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۹۴۴

اش را از  مشک و قربه [(قربه) نوع دیگری از مشک است]، و از اینکه شخص، ھمسایه
 .)١(اش منع کند، نھی فرمودند کوبیدن میخ به دیوار خانه

 باب: الرشب بنفسني أو ثالثة -٩

 ]: آشامیدن به دو، و یا سه نفس۹باب [

�ٍَس  -۱۹۴۵
َ
ُ َ�نُْه،َ�ْن أ  « ريَِضَ ا�َّ

َ
ُس ثََالثًاأ  »نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يَتَنَفَّ

 ].٥٦٣١[رواه ابلخای: 
[ھنگام آب نوشیدن] سه  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۱۹۴۵

 کشیدند. بار نفس می

ةِ  -١٠ ضَّ  باب: آنِيَةِ الْفِ

 های نقره ]: ظرف۱۰باب [

مِّ  -۱۹۴۶
ُ
ُ َ�نْهو َسلََمَة، َزْوِج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:َ�ْن أ ِ  ،اريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ِة إِ�ََّما ُ�َرِْجُر يِف َ�ْطنِِه نَاَر َجَهنَّمَ «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ي �رَْشَُب يِف إِنَاِء الِفضَّ ِ
َّ

 »اذل
 .]٥٦٣٤[رواه ابلخاری: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ممانعت نکردن از کوبیدن میخ در صورتی است که آن ھمسایه از کوبیدن و یا گذاشتن چوب و  

درو قتی بود که ھمسایه از کوبیدن میخ بر  جمیخ بر دیوارش متضرر نگردد، و نھی پیامبر خدا 
ھا به شکل ظریف و زیبائی ساخته  ھا و ساختمان گردید، ولی اکنون که خانه دیوارش متضرر نمی

ست و تحمل کوبیدن میخ را ندارد، برای ھمسایه روا نیست که بر چنین دیوارھای میخ شده ا
 اش حق دارد تا او را از این کار ممانعت نماید. کند، ھمسایه بکوبد، اگر به چنین کاری اقدام می
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 جپیامبر خدا  روایت است که: جھمسر پیامبر خدا  لاز ام اسلمه -۱۹۴۶
نوشد، در واقع آتش جھنم را در شکم خود  ھای نقره می کسی که در ظرف«فرمودند: 

 .)١(»ریزاند می

دَ  -١١ بِ يفِ األقْ ْ  احِ باب: الرشُّ

 ها ]: آشامیدن در قدح۱۱باب [

ُ َ�نْهِ ِن َسْعٍد ريَِضَ َ�ْن َسْهِل بْ  -۱۹۴۷ َسِقيَفِة  انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  قاَل جاءَ  ،ا�َّ
ْسَقيْتُُهْم ِ�يِه،» اْسِقنَا يَا َسْهُل « َ�َقاَل  بَِ� َساِعَدةَ 

َ
 قاَل الراوي: فََخرَْجُت لَُهْم بَِهَذا الَقَدِح َفأ

 ِ �ْنَا ِمنُْه قَاَل: ُ�مَّ اْستَوَْهبَُه ُ�َمُر ْ�ُن َ�بِْد الَعِز�ِز َ�ْعَد َذل رَشِ
َا َسْهٌل َذلَِك الَقَدَح فَ

َ
ْخَرَج نل

َ
َك فَأ

 ُ
َ

 ].۵۶۳۷[رواه ابلخای:  فََوَهبَُه هل
به سقیفۀ بنی  ج روایت است که گفت: پیامبر خدا ساز سھل بن سعد -۱۹۴۷

، من بیرون شدم و با ھمین قدح »ی سھل برای ما آب بدها«ساعده، آمده وفرمودند: 
 شان آب آوردم. برای

گوید: بعد از  آورد و از آن آب نوشیدیم، و می گوید که سھل ھمان قدح را راوی می
آن عمر بن عبدالعزیز از وی خواست تا آن قدح را برایش ببخشد، و او آن قدح را برایش 

 .)٢(بخشید

بنابراین آشامیدن، و » آشامد... کسی که از ظرف طال و یا نقره می«و در صحیح مسلم آمده است:  -١
با قیاس بر آن خوردن در ظرف طال و نقره، و ھمچنین ھر استقمال دیگر آن بدون ضرورت جواز 

 ندارد، و به این موضوع قبال نیز اشاره نمودیم.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
به آثار نبی کریم اھتمام خاصی  ششود که صحابه و تابعین از این حدیث چنین دانسته می 

ند، و در احادیث صحیح شواھد بسیار در این زمینه موجود است، و اخیرا در یکی از داشت
) بود، و صاحب کتاب جکریم  ھای مکۀ مکرمه کتابی دیدم که عنوانش (تبرک به آثار نبی کتابخانه

احادیث بسیاری را در این موضوع جمع آوری کرده بود، و این حدیث و حدیث آتی از جملۀ آن 
 شواھد است.

                                                 



 ٩٩  ها یدنینوش -]۶۷[ کتاب

�َِس بِْن  َ�نْ  -۱۹۴۸
َ
ُ َ�نْهِ  َمالٍِك أ نَُّه اكَن ِعنَْدُه قََدحُ  ،ريَِضَ ا�َّ

َ
َص�َّ اُهللا َعلَيِْه انلَّيِبِّ  ع�

ْ�رَثَ ِمْن َكَذا « فَقاَل  وََسلَّمَ 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف َهَذا الَقَدِح أ لََقْد َسَقيُْت رَُسوَل ا�َّ

ْن َ�َْعَل َماَكَ�َها إِ قَاَل: َوقَاَل اْ�ُن ِسِ��َن: » َوَ�َذا
َ
�ٌَس أ

َ
َراَد أ

َ
نَُّه اَكَن ِ�يِه َحلَْقٌة ِمْن َحِديٍد، فَأ

ِ َص�َّ اهللاُ  نَّ َشيْئًا َصنََعُه رَُسوُل ا�َّ َ بُو َطلَْحَة: َال ُ�َغ�ِّ
َ
ُ أ

َ
ٍة، َ�َقاَل هل ْو فِضَّ

َ
 َحلَْقًة ِمْن َذَهٍب أ
َ�هُ   ].۵۶۳۸[رواه ابلخاری:  َعلَيِْه وََسلََّم َ�رَتَ

در نزد وی بود، و  جروایت است که قدح پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۱۹۴۸
در ھمین قدح چندین بار آب دادم، و در آن قدح حلقۀ از  جخدا  گفت: برای پیامبر

خواست به عوض آن، حلقۀ را از طال و یا نقره بر آن ببندد، ولی  می سآھن بود، و انس
اند ابدا تغییر مده، و او  ساخته جکه خود پیامبر خدا ابو طلحه برایش گفت: چیزی را 

 .)١(آن را به ھمان حالش گذاشت

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
حلقۀ آھنی  جترک و شکاف برداشته بود، و خود آن حضرت  جاین قدح در زمان خود پیامبر خدا  

 را جھت محکم کردن، به آن بسته بودند.
 /) در مختصر امام قرطبی آمده است که: در بعضی از نسخ قدیمۀ بخاری، از امام بخاری۲ 

گفت: من این قدح را در بصره دیدم، و از آن آب نوشیدم، و ان را از میراث نضر روایت است که 
 بن انس به ھشتصد ھزار خریده بودند.

اند، و بعضی این جواز را مقید به  ) بعضی از علماء برش زدن ظرف شکسته را به نقره جواز داده۳ 
جواز دارد، که در جای که از آن گویند که: در صورتی  اند که نقره کم باشد، و بعضی می این نموده

 شود، واقع نگردد. آب نوشیده می

                                                 





 
 

 رىضكِتَابُ املَ  -٦٨

 ها مریض -]۶۸کتاب [

ضِ  -١ ةِ املَرَ ارَ فَّ ا جاءَ يفِ كَ  مَ

 مریضی آمده است]: آنچه که در مورد کفارۀ ۱باب [

۱۹۴۹- ، يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ يِب ُهَر�َْرَة: َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا  ،َماريَِضَ ا�َّ

َ
َوَ�ْن أ

ًذى َوالَ «َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
َ
َما يُِصيُب الُمْسِلَم، ِمْن نََصٍب َوَال وََصٍب، َوَال َهمٍّ َوَال ُحْزٍن َوَال أ

َر َ�مٍّ   َ�فَّ
َّ

ْوَكِة �َُشاُكَها، إِال ُ بَِها ِمْن َخَطايَاهُ ، َحىتَّ الشَّ  ].۵۶۴۲[وراه ابلخاری:  »ا�َّ
روایت است که  جاز پیامبر خدا  بو ابو ھریره از ابو سعید خدری -۱۹۴۹
غم، وحتی خاری  به مسلمان ھیچ مشقت و درد، مصیبت و اندوه، ضرر و«فرمودند: 

 ».دھد مگر آنکه خداوند آن چیز را سبب کفراۀ گناھانش قرار میخلد،  بپاشی نمی

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -۱۹۵۰ ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َمثَُل «َ�ْن أ

�ُح  َ�تَْها الرِّ
َ
ْرِع، ِمْن َحيُْث أ  الُمْؤِمِن َكَمثَِل اخلَاَمِة ِمَن الزَّ

ُ
أ إَِذا اْ�تََدلَْت تََ�فَّ

ْ�َها، فَ
َ
َكَفأ

َالَِء،  ُ إَِذا َشاءَ بِابلْ اَء ُمْعتَِدلًَة، َحىتَّ َ�ْقِصَمَها ا�َّ ْرَزِة، َصمَّ
َ
[رواه ابلخاری:  »َوالَفاِجُر اَكأل

۵۶۴۴[. 
فرمودند: مسلمان  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۹۵۰

گردد [ولی  است، از ھر طرفی که باد به وی بوزد متمایل میمانند شاخۀ تر و تازه 
 ».گردد شکند]، و چون قوی گردد آمادۀ تحمل مصائب می نمی



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٠٢

است، و  شخص فاجر مانند شاخۀ درخت ارزه است که خشک و راست ایستاده و«
 .)١(ن را در ھر وقت که بخواھد در ھم بشکندامادۀ آن است که خداوند آ

ُ َ�نُْه، َوَ�نْهُ  -۱۹۵۱ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  قَاَل: ريَِضَ ا�َّ ُ بِِه «قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َمْن يُرِِد ا�َّ

ا يُِصْب ِمنْهُ   ].٥٦٤٥[رواه ابلخاری:  »َخْ�ً
کسی را «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۱۹۵۱

 .)٢(»سازد یر داشته باشد، گرفتار [مشاکل] میکه خداوند متعال برایش ارادۀ خ

ضِ  -٢ ةِ املَرَ دَّ  باب: شِ

 ]: شدت مرض۲باب [

ُ َ�نَْها، قَالَْت:  -۱۹۵۲ َشدَّ َعلَيِْه الوََجُع ِمْن رَُسوِل «َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َحًدا أ

َ
يُْت أ

َ
َما َرأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ   ].۵۶۴۶[رواه ابلخای:  »ا�َّ
را ندیدم که دردش از درد  روایت است که گفت: ھیچکس لاز عائشه -۱۹۵۲

 شدیدتر باشد. ج[وفات] پیامبر خدا 

ُ َ�نُْه: -۱۹۵۳ ِ ريَِضَ ا�َّ َ�يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف َمَرِضِه،  قاَل: َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
أ

ْجَر�ِْن؟ َوُهَو يُوَعُك وَْعاًك َشِديًدا
َ
نَّ لََك أ

َ
ُوَعُك وَْعاًك َشِديًدا، قُلُْت: إِنَّ َذاَك بِأ ، َوقُلُْت: إِنََّك تلَ

َجرِ «قَاَل:  َاتُّ َوَرُق الشَّ
َ

ُ َ�نُْه َخَطايَاُه، َكَما حت  َحاتَّ ا�َّ
َّ

ًذى إِال
َ
َجْل، َما ِمْن ُمْسِلٍم يُِصيبُُه أ

َ
 »أ

 .]٥٦٤٧[رواه ابلخاری: 

گردد، ولی معنویات خود را از دست  رسد، متاثر می یعنی: مسلمان از غم و اندوھی که برایش می -١
ھای ھمین دنیا  شود، ولی فاجر که اعتمادش بر لذات و نعمت ھا نمی دھد، و تسلیم ناگواری نمی

 از دستش برود، تحمل نیاورده و از بین میرود.ھا  است، اگر این نعمت
کند، و درجۀ تقربش را بلند  دھد، گناھانش را محو می زیرا به سبب این مشاکل برایش ثواب می -٢

سازد، و این برای مسلمان بشارتی است، زیرا انسان در ھر حالت و ھر منزلت و مقامی که  می
س وی در ھر حالتی مورد رحمت خداوند متعال باشد، خالی از مشاکل بدنی و یا روحی نیست، پ

 است.

                                                 



 ١٠٣  ها ضیمر -]۶۸[ کتاب

که گفت: ھنگام مریضی پیامبر  روایت است س[بن مسعود]از عبدالله  -۱۹۵۳
شان شدید شده است، گفتم: مرض شما شدید  آمده و دیدم که مرض نزدشان جخدا

 .)١(به سبب آن است که برای شما دو مزد است شده است و این
شود، مگر آنکه خداوند به سبب  بلی! مسلمان به ھیچ مصیبتی دچار نمی«فرمودند: 

 .)٢(ریزاند  آن مصیبت، گناھانش را به مانند برگ درخت می

يحِ  -٣ نَ الرِّ عُ مِ َ نْ يُرصْ لِ مَ  باب: فَضْ

 شود هوش می ]: فضیلت کسی که به سبب باد بی۳باب [

نَُّه قَاَل  اْ�ُن َ�بَّاٍس: َ�نْ  -۱۹۵۴
َ
ْصحابِِه: �

َ
ْهِل اجلَنَِّة؟ قُلُْت:  بِلَْعض أ

َ
ًة ِمْن أ

َ
ِر�َك اْمَرأ

ُ
َال أ

َ
أ

ُع، وَ  رْصَ
ُ
تَِت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقالَْت: إِ�ِّ أ

َ
وَْداُء، أ ُة السَّ

َ
�ِ�ِّ بََ�، قَاَل: َهِذهِ الَمْرأ

َ يِل، قَاَل:  ُف، فَاْدُع ا�َّ تََ�شَّ
َ
َ «أ ْن إِْن ِشئِْت َصرَبِْت َول

َ
َ أ ِك اجلَنَُّة، َو�ِْن ِشئِْت َدَعوُْت ا�َّ

َف، فََداَع لََها» ُ�َعاِ�يَِك  تََ�شَّ
َ
ْن َال أ

َ
َ يِل أ ُف، فَاْدُع ا�َّ تََ�شَّ

َ
، َ�َقالَْت: إِ�ِّ أ ْصرِبُ

َ
 َ�َقالَْت: أ

 .]٥٦٥٢[رواه ابلخاری: 
 روایت است که وی برای یکی از دوستانش گفت: آیا باز ابن عباس -۱۹۵۴

 زنی را از اھل بھشت برایت نشان دھم؟
 گفت: بلی.

آمد و گفت: من گاھی  جگفت: ھمین زن سیاه است، این زن نزد پیامبر خدا 
 شود، به حق من دعا کنید. شوم، و بعضی از اعضایم برھنه می ھوش می بی

خواھی دعا کنم  خواھی صبر کن وبرای تو بھشت باشد، و اگر می اگر می«فرمودند: 
 ».بیابی که شفا

یعنی: چون شدت مریضی شما دوچند شدت مریضی دیگران است، مزد آن نیز، دوچند مزد  -١
 دیگران است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
شود،  طوری که در احادیث دیگری آمده است، گناھانی که به سبب مرض و امثال آن بخشیده می 

است که فرمودند:  جگناھان صغیره است، نه گناھان کبیره، و دلیل آن این قول پیامبر خدا 
نمازھای پنج گانه، و نماز یک جمعه تا نماز جمعۀ دیگر، و یک رمضان تا رمضان دیرگر سبب «

 ».ھا است، و این در صورتی است که از گناھان کبیره خودداری شده باشد کفار گناھان بین آن
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شود، برایم دعا کنید  ھوشی[ جانم برھنه می کنم، ولی [در حین بی گفت: صبر می
 .)١(] برایش دعا کردندجکه برھنه نگردم، و [پیامبر خدا 

هُ  -٤ ُ بَ بَرصَ هَ نْ ذَ لِ مَ  باب: فَضْ

 اش از بین برود ]: کسی که بینائی۴باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  -۱۹۵۵ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�ْن أ

، َعوَّْضتُُه ِمنُْهَما اجلَنَّةَ «َ�ُقوُل:  َ قَاَل: إَِذا اْ�تَلَيُْت َ�بِْدي حِبَِبيبَتَيِْه فََصرَبَ [رواه  »إِنَّ ا�َّ
 ].٥٦٥٣ابلخاری: 
شنیدم که  جخدا  روایت است که گفت: از پیامبر سس بن مالکاز ان -۱۹۵۵
اش مبتال سازم و او  ام را به از بین بردن بینائی گوید: اگر بنده خداوند می«فرمودند: 

 .)٢(»دھم صبر کند، در عوض آن، جنت را برایش می

يضِ  -٥ ةِ املَرِ يَادَ  باب: عِ

 ]: عیادت مریض۵باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: َ�ْن َجابٍِر ريَِضَ  -۱۹۵۶ َجاَءِ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُعوُدِ�، لَيَْس «ا�َّ
 .]۵۶۶۴[رواه ابلخاری:  »بَِراِكِب َ�ْغٍل َوَال بِْرَذْونٍ 

، عیادتم آمدند، نه بر جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز جابر -۱۹۵۶
 و نه بر اسپی. قاطری سوار بودند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 جدر مسند بزار آمده است که نزی به نام (ام زفر) که به مرض صرع گرفتار بود، نزد پیامبر خدا  

ترسم که شخص خبیثی آمده و مرا برھنه سازد، و پیامبر  آمد و گفت: برایم دعا کنید، زیرا می
آمد و در  ترسید شاید مرضش ظاھر شود، می ت که میبرایش دعا کردند، و بعد از این ھر وق جخدا

شد، و در طبقات ابن سعد آمده است که این زن، ماشطۀ  زیر پردۀ خانۀ کعبه داخل می
 آمد. می جبود، و ھمیشه به دیدن پیامبر خدا  لخدیجه

ھشت و البته این نعمت باالتر از نعمت بینائی است، زیرا نعمت بینائی مؤقت و فانی، و نعمت ب -٢
 دائمی و باقی است.

                                                 



 ١٠٥  ها ضیمر -]۶۸[ کتاب

قُ  باب: -٦ ريضِ أنْ يَ صَ لِلْمَ خِّ ا رُ عٌ أوْ وَ مَ جِ اه أو اشتدَّ يبِ ولَ إينِّ وَ أسَ عُ ا رَ جَ الْوَ

ولِ أيُّوبَ  قَ ّ�ِ ﴿ :÷وَ
َ
�  َ�ِ ُّ  َمسَّ نَت  ٱل�ُّ

َ
ۡرَحمُ  َوأ

َ
ِٰ�ِ�َ  أ  ﴾ٱل�َّ

رنج و  و﴿که:  ÷ناله و شکایتی که برای مریض روا است.. و گفتۀ ایوب ]:٦باب [
 ﴾ینترین مهربانا آورده و تو مهربان رویبیماری به من 

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َ�نْ  -١٩٥٧ َساهْ، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
ُ َ�نَْها: َواَرأ اَع�َِشُة ريَِضَ ا�َّ

ْدُعو لَِك «
َ
ْستَْغِفُر لَِك َوأ

َ
نَا يَحٌّ فَأ

َ
ُظنَُّك ، َ�َقاَلْت اَع�َِشُة: َوا ثُْ�ِليَ »َذاِك لَْو اَكَن َوأ

َ َ
ِ إِ�ِّ أل اهْ، َوا�َّ

ْزَواِجَك، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اهللاُ 
َ
ِبُّ َمْوِ�، َولَْو اَكَن َذاَك، لََظلَلَْت آِخَر يَْوِمَك ُمَعرًِّسا بِبَْعِض أ

ُ
 حت

َساهْ، لََقْد َهَمْمُت «َعلَيِْه وََسلََّم: 
ْ
نَا َواَرأ

َ
رَْدُت  -بَْل أ

َ
ْو أ

َ
رِْسَل  -أ

ُ
ْن أ

َ
ْ�َهَد، أ

َ
يِب بَْ�ٍر َوابِْنِه فَأ

َ
 أ

َ
إِىل

ْن َ�ُقوَل: الَقائِلُونَ 
َ
ْو َ�تََم�َّ الُمتََمنُّونَ  أ

َ
ُ َوَ�ْدَ�ُع الُمْؤِمنُوَن،  أ ىَب ا�َّ

ْ
ُ  -ُ�مَّ قُلُْت: يَأ ْو يَْدَ�ُع ا�َّ

َ
 أ

ىَب الُمْؤِمنُوَن 
ْ
 ].٥٦٦٥ [رواه ابلخاری: »-َوَ�أ

فرمودند:  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: و ای! سرمن، لاز عائشه -١٩٥٧
 ».کنم اگر تو مردی و من زنده بودم، برایت طلب آمرزش نموده و به حق تو دعا می«

شود که بر مرگ  گفت: وا مصیبتا! به خداوند سوگند طوری معلوم می لعائشه
ھمسران خود رین روز، شما با بعضی از آخمن خوش ھستید، و اگر چنین باشد، تا [

 شوید. ھمبستر می
گویم که وای سرمن، [یعنی: وا مصیبتاه را  بلکه من می«فرمودند:  جپیامبر خدا 

مانی]، و تصمیم گرفتم که ابوبکر و  من میمیرم و تو زنده می باید من بگویم، نه تو، زیرا
ت را فرزندش را بطلبم، و پیش از آنکه مردم چیزی بگویند، و یا کسانی که آرزوی خالف

دارند، خالفت را آرزو نمایند، [امر خالفت را] واضح سازم، ولی بعد از آن با خود گفتم 
کند]، و مسلمانان  که خداوند این کار را [جز برای ابوبکر، برای کس دیگری نصیب نمی

و یا گفتند که یدفع الله  –ھم [جز خالفت ابوبکر خالفت دیگری را] قبول نخواھند کرد 
 .)١(-و شک در تقدیم و تأخیر این عبارت از طرف راوی است  –ون و یأبی المؤمن

 از احکام و سمائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از طریق وحی پیش بینی نموده و خبر دادند، و ھر  ج) در این حدیث سه موضوع را پیامبر خدا ۱ 

گفتند که من از تو پیشتر خواھم  لسه موضوع به تحقق پیوست موضوع اول آنکه برای عائشه

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٠٦

تَ  -٧ يضِ املَوْ َنِّي املَرِ  باب: متَ

 ]: آرزو کردن مریض مرگ را۷باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: -۱۹۵۸ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
َال َ�تََمنََّ�َّ « َ�ْن أ

ْحِيِ� َما اَكنَِت 
َ
َصابَُه، فَإِْن اَكَن َال بُدَّ فَاِعًال، فَلْيَُقْل: اللَُّهمَّ أ

َ
َحُدُ�ُم الَموَْت ِمْن رُضٍّ أ

َ
احلَيَاةُ أ

ا يِل  ِ� إَِذا اَكنَِت الَوفَاُة َخْ�ً
ا يِل، َوتََوفَّ  .]۵۶۷۱[رواه ابلخاری:  »َخْ�ً

فرمودند:  ج روایت است که گفت: پیامبر خدا ساز انس بن مالک -۱۹۵۸
ھیچکس به سبب ضرری که به وی رسیده است، مرگ خود را طلب نکند، و اگر ناچار «

است فقط بگوید که خدایا! تا وقتی که زندگی برایم بھتر است مرا زنده نگھدار، و وقتی 
 .)١(»که مرگ برایم بھتر باشد مرا بمیران

ُ َ�نُْه، َخبَّاٍب، َ�نْ  -۱۹۵۹ نَُّه أْ�تََوي َسبَْع َكيَّاْت، ريَِضَ ا�َّ
َ
يَن «َ�َقاَل:  � ِ

َّ
ْصَحاَ�نَا اذل

َ
إِنَّ أ

اَب، َولَْوالَ  َ  الرتُّ
َّ

ُ َموِْضًعا إِال
َ

ُد هل ِ
َ

َصبْنَا َما َال �
َ
ْ�يَا، َو�ِنَّا أ نَّ انلَّيِبَّ َسلَُفوا َمَضْوا َولَْم َ�نُْقْصُهُم ادلُّ

َ
 أ

َعوُْت بِهِ َص�َّ اُهللا َعلَ  َ ْن نَْدُعَو بِالَْموِْت دلَ
َ
 ].٥٦٧٢[رواه ابلخاری: »يِْه وََسلََّم َ�َهانَا أ

مرد، و البته ھمان طور ھم شد، موضوع دوم آنکه: خالفت را خداوند بعد از مرگ پیامبر خود، 
سازد، و البته این ھم ھمان طور شد، و موضوع سوم آنکه: مسلمانان جز  می سنصیب ابوبکر

به ھمان طریقی شد  کنند، و این ھم خالفت شخص دیگری را قبول نمی سخالفت ابوبکر صدیق
 پیش بینی کرده بودند. جکه پیامبر خدا 

در ھنگام  جخواستند پیامبر خدا  چه این حدیث اشارت بر این دارد که نامۀ را که می ) چنان۲ 
وفات خود بنویسند و بعضی از صحابه از آن جلوگیری نمودند، و صیت نامۀ خالفت برای ابوبکر 

 کند. ت این حدیث به این امر اشاره میدر روای /بود، و امام مسلم سصدیق
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در حدیث دیگری آمده است که نباید کسی به سبب ضرر دنوی که متوجه حالش شده است،  

شود که طلب  مرگ خود را بخواھد، و اگر ناچار است فقط بگوید که...، و از این حدیث دانسته می
مرگ خود را از خداوند  سع ضرر اخروی روا است، و از اینجا بود که عمرمرگ به سبب دف

گفت: الھی! به پیری رسیدم، قوایم به تحلیل رفت، و رعیتم  سخواست، روایت است که عمر
 ».مند نباشم به نزد خود بخوان منتشر شد، مرا در حالتی که خساره
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نی که از او گفت: کس روایت است که خود را ھفت بار داغ کرد ساز خباب -۱۹۵۹
 .)١(ھا چیزی را کم کرده نتوانست ما پیشتر بودند، مردند و دار دنیا از ثواب آخرت آن

بما روی آورده است که برای مصرف آن راھی بجز از خاک و گل چنان  ولی دنیا آن
بینیم، [و یا جز آنکه دنیا را به خود به خاک ببریم، راه  [یعنی: تعمیر و بنیان] نمی

کردند، من مرگ خود  از آرزو کردن مرگ منع نمی جدیگری نداریم]، و اگر پیامبر خدا 
 کردم. را طلب می

يِب  -۱۹۶۰
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  قَاَل: ُهَر�َْرَة، َ�ْن أ ُ َ�نُْه، َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ريَِضَ ا�َّ

َحًدا َ�َملُُه اجلَنَّةَ «َ�ُقوُل: 
َ
؟ قَاَل: » لَْن يُْدِخَل أ ِ نَْت يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ْن «قَالُوا: َوَال أ

َ
 أ

َّ
نَا، إِال

َ
َال، َوَال أ

 ُ َدِ� ا�َّ ا ُ�ِْسنًا بَِفْضٍل َورَ َ�تََغمَّ َحُدُ�ُم الَموَْت: إِمَّ
َ
ُدوا َوقَاِرُ�وا، َوَال َ�تََمنََّ�َّ أ مْحٍَة، فََسدِّ

ْن �َْستَْعتَِب 
َ
ا ُمِسيئًا فَلََعلَُّه أ ا، َو�ِمَّ ْن يَزَْداَد َخْ�ً

َ
 .]۵۶۷۳[رواه ابلخرای:  »فَلََعلَُّه أ

یدم که شن جکه گفت: از پیامبر خدا  روایت است ساز ابو ھریره -۱۹۶۰
 ».برد ھیچکس را عملش به بھشت نمی«فرمودند:  می

 گفتند: یا رسول الله! حتی شما را؟
و حتی مرا، مگر آنکه خداوند مرا مورد فضل و رحمت خود قرار دھد، «فرمودند: 

پس در اعمال خود میانه روی را پیشۀ خود سازید، ونباید ھیچ کسی مرگ خود را طلب 
د، شاید کارھای نیک بیشتری انجام دھد، و اگر بدکار باشد، کند، زیرا اگر نیکوکار باش

 .)٢(»احتمال دارد که از کارھای بدش به [توبه] رضایت خدا را طلب بکند

ھا برده باشد، و در نتیجه، این امر  از یاد آن ھا به دنیا طوری نبود که آخرت را یعنی: فریفتگی آن -١
 ھا نگردید. سبب نقصان ثواب آخرت آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
، این است که تنھا »برد ھیچکس را عملش به بھشت نمی«که:  جمراد از این فرمودۀ پیامبر خدا  

گردد، خداوند متعال  در بھشت می کند این است که سبب علو درجات شخص کاری که عمل می

ورِۡ�تُُموَها ٱلَِّ�ٓ  ٱۡ�َنَّةُ  َوتِۡلَك ﴿فرماید:  می
ُ
این ھمام بھشتی است که به پاداش  ﴾َ�ۡعَملُونَ  ُكنتُمۡ  بَِما أ

اید، و گویند که مراد از آن بھشت، درجات بھشت  اید، آن را به ارث برده اعمالی که انجام داده
 آن است که منافات بین آیت و حدیث از بین برده شود،است، و این تاویل برای 

ھای  توان جواب دیگری را عرضه داشت، و آن این است که نعمت ولی برای رفع این اشکال می 
آید، و عملی را  بھشت ابدی است، والبته این امر نعمت بسیار بزرگی است که به حد و وصف نمی
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يضِ  -٨ رِ ائِدِ لِلْمَ اءِ العَ عَ  باب: دُ

 ]: دعای عیادت مریض۸باب [

۱۹۶۱-  ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نَْها: أ ىَت َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، اَكَن إَِذا أ

يِتَ بِِه، قَاَل: 
ُ
ْو أ

َ
 ِشَفاُؤَك، «َمِر�ًضا أ

َّ
ايِف، َال ِشَفاَء إِال نَْت الشَّ

َ
ْذِهِب ابَلاَس رَبَّ انلَّاِس، اْشِف َوأ

َ
أ

 ].٥٦٧٥[رواه ابلخاری:  »ِشَفاًء َال ُ�َغاِدُر َسَقًما
به عیادت مریضی  جگفت: چون پیامبر خدا  روایت است که لاز عائشه -۱۹۶۱

 گفتند: آوردند می رفتند، و یا مریضی را نزدشان می می
پروردگار مردم! مرض را از بین ببر، و شفا بده که شفا دھنده تو ھستی، و شفای «

 ».چنان شفایی بده که ھیچ دردی با او باقی نماند جز شفای تو نیست، و آن

دھد، بخودی خود  محدود عمر خود انجام می که از انسان از طاعات و عبادات در چند سال
تواند مقابلی برای دریافت آن بھشت جاودان باشد، ولی این طاعات و عبادات، بنده را مورد  نمی

دھد، و خداوند متعال است که به رحمت خود در مقابل آن اعما اندک، آن  رحمت خداوند قرار می
است که از یک طرف اعمالش به تنھائی سازد، پس در این صورت  بھشت جاودان را نصیبش می

خود سبب دخول جنتش نگردیده است، و از طرف دیگر چون این اعمال سبب جلب رحمت 
گوئیم که  خداوندی شده است، خداوند به رحمت خود او را به بھشتدبرده است، و از این نگاه می

 أعلم.باشد، والله تعالی  این بھشت رفتنش به سبب انجام دادن آن اعمالش می

                                                                                                                        



 
 

 بكتابُ الطِّ  -٦٩

 طب -]۶۹کتاب [

اءً  -١ فَ لَ لَهُ شِ اءً إِالَّ أنْزَ لَ اهللا دَ ا أنْزَ  باب: مَ

 هیچ مرضی را خدا نداده است مگر آنکه شفائی را برایش آماده کرده است ]:۱باب [

۱۹۶۲-  ُ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ُ «َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن أ نَْزَل ا�َّ

َ
َما أ

ُ ِشَفاءً 
َ

نَْزَل هل
َ
 أ

َّ
 ].٥٦٧٨[رواه ابلخاری:  »َداًء إِال

خدا ھیچ مرضی «فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۹۶۲
 .)١(»فرستاده است را نفرستاده است، مگر آنکه برایش شفایی نیز

اءُ يفِ ثَالَثٍ  -٢ فَ  باب: الشِّ

 ]: شفا در سه چیز است۲باب [

ُ َ�نْهُ َعِن ابِْن َ�بَّاٍس،  -۱۹۶۳ َفاُء «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ،َماريَِضَ ا�َّ الشِّ
�َِة َعَسٍل،  ْو رَشْ

َ
َطِة ِ�َْجٍم، أ يِت َعِن اليَكِّ يِف ثََالثٍَة: يِف رَشْ مَّ

ُ
ْ�َ� أ

َ
نَا أ

َ
ٍة بِنَاٍر، َوأ

ْو َكيَّ
َ
[رواه  »أ

 ].٥٦٨١ابلخاری:
شفا در سه «فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۹۶۳
نوشیدن عسل، نیشتر حجامتگر، و سیخ داغگر، و امتم را از داغ کردن منع  چیز است،

 .)٢(»کنم می

ای بندگان خدا! تداوی کنید، زیرا ھر «روایت است که فرمودند:  جو در ترمذی از پیامبر خدا  -١
و در روایت دیگری آمده » دھد، مگر مرض پیری دھد عالجش را نیز می مرضی را که خدای می

 ».مگر مرگ«است که: 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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اءِ  باب: -٣ وَ ولِ اهللابِالْ الدَّ قَ لِ وَ سَ اىلَ  عَ  ﴾لِّلنَّاِس  ِشَفآءٞ  �ِيهِ ﴿ تَعَ

 ﴾در [عسل] شفائی است برای مردمان﴿]: تداوی به عسل، و قوله تعالی: ۳باب [

يِب َسِعيٍد:  -۱۹۶۴
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ ىَت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل:  ريَِضَ ا�َّ

َ
نَّ رَُجًال أ

َ
أ

يِخ �َْشتَيِك َ�ْطنَُه، َ�َقاَل: 
َ
ىَت اثلَّاِ�يََة، َ�َقاَل: » اْسِقِه َعَسًال «أ

َ
تَاُه اثلَّاثِلََة » اْسِقِه َعَسًال «ُ�مَّ أ

َ
ُ�مَّ أ

تَاُه َ�َقاَل: » اْسِقِه َعَسًال «َ�َقاَل: 
َ
ِخيَك، «قَْد َ�َعلُْت؟ َ�َقاَل: ُ�مَّ أ

َ
، َوَ�َذَب َ�ْطُن أ ُ َصَدَق ا�َّ

 » اْسِقِه َعَسًال 
َ
أ  ]٥٦٨٤[رواه ابلخاری:  فََسَقاُه َ�رَبَ

آمد و گفت:  جخدا  روایت است که: شخصی نزد پیامبر ساز ابو سعید -۱۹۶۴
 ».برایش عسل بده«کند فرمودند:  شکم برادرم درد می

 ».برایش عسل بده«[وھمان سخن را تکرا نمود]، فرمودند: باز دوباره آمد 
 ».برایش عسل بده«برای بار سوم آمد، باز گفتند: که 

برای بار چھارم آمد و گفت: چنین کردم، [یعنی: برایش چند بار متوالی عسل دادم، 
 ولی شفا نیافت].

، آن »گوید، و شکم برادرت دروغ، برایش عسل بده خداوند راست می«فرمودند: 
 .)١(شخص برای برادرش عسل داد، و برادرش شفا یافت

اءِ  -٤ دَ وْ بَّةِ السَّ  باب: احلَ

این نیست که تداوی در چیزھای دیگری غیز از این سه چیز  ج) معنی سخن پیامبر خدا ۱ 
اش است که اساس معالجه و تداوی ھمین سه چیز است، به این معنی که: یا  نیست، بلکه معنی

شود، و یا جراحتی است که با نیشتر صورت  معالجۀ درونی است که با عسل و امثال ان معالجه می
 یابد. یا تداوی جلدی است که با داغ کردن و امثال آن تحقق میگیرد، و  می

از  جپیوندد، از این جھت پیامبر خدا  تر به وقوع می ) چون شفا یافتن از امراض جلدی کم۲ 
 ھای این تداوی نگردد. معالجۀ آن نھی فرمودند، تا مریض، بدون فائده متحمل درد و سختی

 حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این  -١
بر عسل دادن برای برادر آن شخص آن بود که تجویز ایشان از روی  جسبب تاکید پیامبر خدا  

تجربه و حدس و گمان نبود، تا اگر برای بار اول مریض شفا نیافت، دوای دیگری را برایش تجویز 
که عسل برای  کردند نمایند، بلکه به اساس وحی و یا الھام و یقین بود، و از این جھت تاکید می

 برادرش شفا است، و ھمینطور ھم شد.
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 ]: سیاه دانه۴باب [

ُ َ�نْهَ  اَع�َِشَة، َ�نْ  -۱۹۶۵ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  ُت َسِمعْ  :، قَالَْت اريَِضَ ا�َّ
وْ « امِ  ِشَفاٌء ِمْن لُكِّ َداءٍ َداَء إِنَّ َهِذهِ احلَبََّة السَّ  ِمَن السَّ

َّ
اُم؟ قَاَل: الَموُْت » إِال [رواه  قُلُْت: َوَما السَّ

 ].٥٦٨٧ ابلخاری:
شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۹۶۵

 ».مرضی غیر از مرض (سام) شفا است این سیاه دانه برای ھر«فرمودند:  می
 گفتم: (سام) چیست؟

 .)١(»مرگ«ودند: فرم

عُوطِ بِالقُ  باب: -٥ يِّ السَّ رِ البَحْ يِّ وَ نْدِ طِ اهلِ  سْ

 ]: قطرۀ بینی از ُقسط هندی و ُقسط دریائی۵باب [

مِّ قَيٍْس بِنِْت ِ�َْصٍن، -۱۹۶۶
ُ
ُ َ�نْهَ  َ�ْن أ قَالَْت: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ا،ريَِضَ ا�َّ

ْشِفيٍَة: �ُْستََعُط بِِه ِمَن الُعْذَرِة، «وََسلََّم َ�ُقوُل: 
َ
، فَإِنَّ ِ�يِه َسبَْعَة أ َعلَيُْ�ْم بَِهَذا الُعوِد الِهنِْديِّ

م. »َوُ�َ�ُّ بِِه ِمْن َذاِت اجلَنِْب   ].٥٦٩٢[رواه ابلخاری:  َوَ�ايق احلَىيث َ�َقدَّ
 را جپیامبر خدا  روایت است که گفت: لَصنبنت ِمْح  از أم َقْیس -۱۹۶۶

از این عود ھندی استفاده کنید، زیرا در آن ھفت شفا است: «فرمودند:  شنیدم که می
شود، و از مرض ذات الجنب به حلق ریخته  به سبب درد گلو به بینی چکانده می

 .)٢(و بقیۀ حدیث قبال گذشت». شود می

یعنی: سیاه دانه جز برای مرگ برای ھر مرض دیگری دوا است، یعنی: اگر سیاه دانه با چیزھای  -١
 دیگری به اندازۀھای معینی ترکیب گردد، برای اکثر امراض داخلی و خارجی دوا است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
گوید: طفل خورد سالم را که طعام خوره نشده بود، نزد  ) بقیۀ حدیث این است که راوی می۱ 

بول کرد، و ایشان آبی را طلبیده  جھای پیامبر خدا  بردم، و آن طفل بر باالی لباس جپیامبر خدا 
 ھای خود پاشیدند. و بر روی لباس

اند، در اینجا تنھا در شفا ذکر  تهبرای عود ھندی بیان داش ج) از ھفت شفای که پیامبر خدا ۲ 
رسد که یکی از روات آن پنج  گردیده است، و پنج شفای دیگر مذکور نیست، و این طور به نظر می
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اءِ  -٦ نَ الدَّ ةِ مِ امَ جَ  باب: احلِ

 ]: حجامت از مرض۶باب [

�ٍَس  -۱۹۶۷
َ
ُ َ�نُْه:َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  َحىيث ريَِضَ ا�َّ اْحتََجَم رَُسوُل ا�َّ
بُو َطيْبََة،

َ
م، َوقَاَل ُهنا يف آِخِرهِ: إِنَّ رَسوَل اِهللا  َحَجَمُه أ إِنَّ «َوقَاَل:  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،َ�َقدَّ

ْم بِِه احِلَجامَ 
ْمثََل َما تََداَو�ْتُ

َ
َغْمِز ِمَن «َوقَاَل: » ُة، َوالُقْسُط ابَلْحِريُّ أ

ْ
بُوا ِصبْيَانَُ�ْم بِال َال ُ�َعذِّ

 ].٥٦٩٦[رواه ابلخاری:  »الُعْذَرِة، وََعلَيُْ�ْم بِالُقْسِط 
حجامت کرد، قبال  را جدر مورد اینکه ابو طیبه پیامبر خدا  سحدیث انس -۱۹۶۷

بھترین چیزی که به «فرمودند:  جخدا گذشت، و در این روایت آمده است که پیامبر 
 ».اید، حجامت و ُقسط بحری است آن دوائی کرده

ھا [که تورم  اطفال خود را به مالیدن حلق، به سبب درد گلوی آن«و فرمودند: 
 .)١(»لوزتین باشد] عذاب نکنید، بلکه ایشان را به ُقسط معالجه نمائید

قَ  -٧ رْ ْ يُ نْ ملَ  باب: مَ

 ویذات معالجه نکرده استبه تع]: کسی که ۷باب [

ُ َ�نْهُ  اْ�ُن َ�بَّاٍس  َ�نْ  -۱۹۶۸ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  :قَاَل  َماريَِضَ ا�َّ رَُسوُل ا�َّ
وَن َمَعُهُم الرَّْهُط، َوانلَّيِبُّ َليَْس َمَعهُ « َمُم، فََجَعَل انلَّيِبُّ َوانلَِّبيَّاِن َ�ُمرُّ

ُ
َّ األ َحٌد،  ُعرَِضْت يلَعَ

َ
أ

شفای دیگر را ذکر نکرده و به ھمین دو شفا اکتفاء نموده است، و اما اینکه سبب این کار چه 
گوید:  می /ولی امام ابن حجر بوده است، بعد از جستجوی زیاد موفق به دریافت آن نشدم،

اند، زیرا در آن وقت  تنھا ھمین دو شفا را ذکر نموده جاحتمال قوی آن است که خود پیامبر خدا 
 ھا نبود، والله تعالی أعلم. احتیاجی به ذکر بقیۀ ان

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ن انواع آن ُقسط مغربی است که در بالد مغرب آید، بھتری ط گیاھی است که از دریا بدست میُقْس  

شود، رنگ آن سفید و وزن آن سبک است، و به درجۀ دوم آن ُقسط ھندی است که  یافت می
ای رنگ و  رنگ آن سیاه، و وزن آن سبک است، و در درجۀ سوم ُقسط سوری قرار دارد، که قھوه

و سبب ادرار بول و ادرار خون سنگین وزن است، مزۀ ھمۀ انواع ُقسط تیز رطیعتش گرم است، 
 اند. برد، و علمای فن برای آن منافع زیادی را ذکر کرده شود، ودرد رحم را از بین می حیض می
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يِت َهِذهِ؟ ِ�يَل: بَْل َهَذا ُموىَس َوقَْوُمُه، ِ�يَل: ا�ُْظْر  مَّ
ُ
َحىتَّ ُرفَِع يِل َسَواٌد َعِظيٌم، قُلُْت: َما َهَذا؟ أ

إِ 
َماِء، فَ ُ�َق، ُ�مَّ ِ�يَل يِل: اْ�ُظْر َها ُهنَا َوَها ُهنَا يِف آفَاِق السَّ

ُ
 األ

ُ
إَِذا َسَواٌد َ�ْمَأل

فُِق، فَ
ُ
 األ

َ
َذا إِىل

ًفا بَِغْ�ِ ِحَساٍب 
ْ
ل
َ
تَُك، َو�َْدُخُل اجلَنََّة ِمْن َهُؤالَِء َسبُْعوَن أ مَّ

ُ
ُ�َق، ِ�يَل: َهِذهِ أ

ُ
 األ

َ
 »َسَواٌد قَْد َمَأل

 ُ
َ

ِ َوا�َّبَْعنَا رَُسوهل ا بِا�َّ
يَن آَمنَّ ِ

َّ
ُْن اذل

َ
فَاَض الَقْوُم، َوقَالُوا: �

َ
ْ لَُهْم، فَأ ، َ�نَْحُن ُ�مَّ َدَخَل َولَْم يُبَ�ِّ

نَا يِف اجلَاِهِليَِّة، َ�بَلََغ انلَّيِبَّ َص�َّ  وا يِف اإلِْسَالِم، فَإِنَّا ُودِلْ يَن ُودِلُ ِ
َّ

ْوالَُدنَا اذل
َ
ْو أ

َ
اُهللا َعلَيِْه  ُهْم، أ

وَن، َوَال يَْ�تَُوو«وََسلََّم فََخَرَج، َ�َقاَل:  ُ قُوَن، َوَال َ�تََط�َّ يَن َال �َْسرَتْ ِ
َّ

َن، وىلََعَ َر�ِِّهْم ُهُم اذل
ونَ 

ُ ؟ قَاَل: » َ�تََو�َّ ِ نَا يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ِمنُْهْم أ

َ
َ�َقاَم آَخُر َ�َقاَل: » َ�َعمْ «َ�َقاَل ُعاَكَشُة ْ�ُن ِ�َْصٍن: أ

نَا؟ قَاَل: 
َ
ِمنُْهْم أ

َ
َشةُ «أ  ].٥٧٠٥[رواه ابلخاری:  »َسبََقَك بَِها ُعاكَّ

ھمۀ «فرمودند:  جخدا  روایت است که گفت: پیامبر باز ابن عباس -۱۹۶۸
ھا یک گروه [مردم]  گذشتند که با آن امم برایم عرضه شدند، یک پیامبر و دو پیامبر می

گذشت که یک نفر ھم با او نبود، تا اینکه سیاھی بزرگی برایم  بودند، و پیامبری می
 نمایان شد.

 تند؟ھا چه کسانی ھستند؟ آیا امت من ھس گفتم: این
 و امت او است.÷ گفته شد که موسی

کردم دیدم گروھی است که افق را برایم گفته شد که به افق نظر کن، چون نگاه 
کن، [چون  طرف به آفاق آسمان نگاه و برایم گفته شد که این طرف و آن پرکرده است،

ھا  اند، [برایم] گفته شد که این نگاه کردم] دیدم آنقدر مردم است که افق را پر کرده
 ».روند ھا ھفتاد ھزار نفر بدون حساب به بھشت می امت تو است، و از این

بدون اینکه توضیح بیشتری بدھند، به خانۀ خود  جبعد از این سخن پیامبر خدا 
ی گشت، و با خود گفتند: آیا این ھفتاد ھزار نفر رفتند، اشک از چشمان مردم جار

ایم؟ و یا  ایم و از رسولش متابعت کرده واھیم بود که به خدا ایمان آوردهمایان خ
 اند، زیرا ما در جاھلیت به دنیا آمده بودیم. فرزندان ما که در اسالم به دنیا آمده
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دون ھائی که ب آن«[رسید، بر آمده و فرمودند:  ج[چون] این خبر به پیامبر خدا 
د، و به پرندگان فال بد کنن اند که: رقیه و افسون نمیروند] کسانی  حساب به بھشت می

 ».نمایند ورزند، و بر پروردگار خود توکل می کردن اجتناب می ، و از داغ)١(زنند نمی
ھا [یعنی: ھفتاد ھزار  گفت: یا رسول الله! آیا من ھم از این سًصنْح ُعکاَشه بن م

 نفر[ ھستم؟
 ».بلی«فرمودند: 

 شخص دیگری برخاست و گفت: آیا من ھم از ایشان ھستم؟
 .)٢(»در این امر عکاشه از تو سبقت کرد«فرمودند: 

اش  گویند که: فالن پرنده نحس است، اگر بر دیوار خانۀ شخصی بنشیند، سبب بدبختی مثال نمی -١
 ثال این چیزھا.شود، و ام میرد، و یا مالش تلف می شود، و یا مریضش می می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) رقیه در لغت به معنی: افسون و طلسم است، و مراد از آن در اینجا چیزی است که ما از آن به ۱ 

کنیم، در جواز و مع دعا خوانی احادیث بسیاری آمده است، و عالوه بر آن  دعا خوانی تعبیر می
چه  انچندین نفر از صحابه را به دعا خوانی امر نمودند، چن جثابت شده است که خود پیامبر خدا 

اند، بنابراین باید گفت که دعا خوانی  دعا خوانی کرده بثابت شده است که بسیاری از صحابه
بر دو نوع است، دعا خوانی مشروع، و دعا خوانی غیر مشروع، دعا خوانی مشروع آن است که به 

و دعا آیات قرآن مجید و به اسماء و صفات خداوند متعال، و به دعاھای مأثورۀ نبی کریم! باشد، 
خوان شخص صالح و نیکوکار، و پابند احکام شریعت باشد، و دعا خوانی نا مشروع آن است که به 
سخنان نا مفھوم، و به طلسمات نا مشروع، و به چیزھای غیر از کتاب خدا و سنت نبی 

باشد، و یا کسی دعا خوانی کند که پابند شریعت نبوده و اعمال و اقوالش بر خالف  جمصطفی
 اشد.شریعت ب

به اساس وحس بود، و » در این امر عکاشه از تو سبقت کرد«که  ج) این سخن پیامبر خدا ۲ 
و در روایت  ساین سخن را برایش گفتند، در یک روایت سعد بن عباده جشخصی که نبی کریم 

نخواستند که او را فضیحت کنند، برایش گفتند  جدیگری یکی از منافقان بود، و چون پیامبر خدا 
بوده  سچه سعد بن عباده –، وحتی برای این شخص »در این امر عکاشه از تو سبقت کرد« که:

گردید، بلکه از  (نه) نگفتند: زیرا نه گفتن سبب رنجش خاطر او می –باشد، و چه آن شخص منافق 
 جآن به این عبارت که (عکاشه در این امر از تو سبقت کرد)، تعبیر نمودند، و البته نبی کریم 

 ترین مردمان بودند. و بلیغ ترین فصیح

                                                 



 ١١٥  طب -]۶۹[ کتاب

امِ ـْباب: ال -٨ ذَ  جُ

 ]: مرض جذام۸باب [

يَب  َ�نْ  -۱۹۶۹
َ
ُ َ�نْهُ ريَِضَ  ُهَر�َْرَة، أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قاَل  ا�َّ الَ «: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َسدِ 
َ
َة، َوَال َهاَمَة َوَال َصَفَر، َوفِرَّ ِمَن الَمْجُذوِم َكَما تَِفرُّ ِمَن األ [رواه  »َعْدَوى َوَال ِطَ�َ

 ].٥٧٠٧ابلخاری: 
نه سرایتی «فرمودند:  جا روایت است که گفت: پیامبر خد ساز ابو ھریره -۱۹۶۹

ی بگریزید که از راست و نه شآمتی، نه بوم تاثیری دارد و نه صفر، و از مرض جذام طو
 .)١(»گریزید شیر می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند که  ) جذام مشتق از (جذم) به معنی قطع است، و این مرض را از آن جھت جذام می۱ 

برد، و در فارسی این مرض را به نام مرض (خوره) نیز  کند و از بین می جسم را قطعه قطعه می
کرد، که مکروب جذام در زیر مکرسکوب  گویا از کسی شنیدم که از طبیبی نقل میکنند، و  یاد می

 است. جشباھت به شیر دارد، و اگر این سخن راست باشد، معجزۀ دیگری برای نبی کریم محمد 
تاثیر چھار چیز را در این حدیث نفی کردند، و گفتند که: این چیزھا تأثیری  ج) پیامبر خدا ۲ 

کردند که مرض به  ھا در جاھلیت چنین فکر می ھار چیز (سرایت) است، عربندارد، اول این چ
تواند از شخص بیمار به شخص سالم انتقال یابد،  ذات خود شعور دارد، و اگر خواسته باشد، می

این مفکوره را رد کرده و فرمودند که مرض به ذات خود سرایت کننده نیست، بلکه  جپیامبر خدا 
یابد،  داوند متعال است که مرض از شخص مریض به شخص سالم انتقال میاین خواست و ارادۀ خ

شد، پس مرض  از این جھت است که در حدیث دیگری فرمودند که: اگر مرض از سرایت پیدا می
 اول از کجا پیدا شد.

) چیز دومی را که نفی کردند، شآمت بود، و در جاھلیت مرد سرنوشت خود را از فال بد وفال ۳ 
خواست به سفر برود، اگر به پیش رویش فالن  کردند، مثال: کسی که می ن تعیین مینیک گرفت

آمد، از رفتن به سفر منصرف  داد، و اگر فالن حیوان می آمد، به سفرش ادامه می حیوان می
این مفکورۀ جاھلیت را باطل ساخته و  جگشت، و ھمچنین در کارھای دیگر، پیامبر خدا  می

خواسته و ارادۀ خداوند متعال است، و فالن حیوان، و فالن چیز تاثیری  گفتند، که ھمه چیز به
 در سرنوشت انسان ندارد.

) چیز سومی را که نفی کردند، تأثیر (بوم). بود، و عقیدۀ مردم در آن وقت آن بود که (بوم) از ۴ 
سفانه تا شود، و متا اش می حیوانات بد نحس است، اگر به دیوار خانۀ کسی بنشیند، سبب بدبختی

 دانند. ھم اکنون بعضی از مسلمانان (بوم) را عالمت نحاستف وبدبختی می

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١١٦

رَ  باب: ال -٩ فَ  صَ

 ]: تاثیری از صفر نیست۹باب [

ُ َ�نُْه، َو َ�نْهُ  -۱۹۷۰ ، َ�َما بَاُل إِبِِ�،  يف رواية، ريَِضَ ا�َّ ِ : يَا رَُسوَل ا�َّ ْعَرايِبٌّ
َ
قَاَل: قَاَل أ

ْجَرُب َ�يَْدُخُل بَيْنََها َ�يُْجِرُ�َها؟ َ�َقاَل: 
َ
يِت ابَلِعُ� األ

ْ
بَاُء، َ�يَأ �ََّها الظِّ

َ
ْمِل َك� َ�َمْن «تَُ�وُن يِف الرَّ

َل؟ وَّ
َ
ْعَدى األ

َ
 ].٥٧١٧[رواه ابلخاری:  »أ

در روایت دیگری آمده است که شخص بادیه نشینی  سھریرهو از ابو  -۱۹۷۰
آھو است، و چون شتر  گفت: یا رسول الله! چه سبب است که شتر ھایم در صحرا مانند

 سازد؟ شود، ھمه را گرگین می ھا داخل می (َگر)، در بین آن
 .)١(؟»شتر اول را چه کسی گرگین ساخته است«فرمودند: 

نْبِ ـالْ  باب: ذَاتِ  -١٠  جَ

 ]: مرض ذات الجنب۱۰باب [

نفی کردند، شوم گرفتن ماه صفر .است، و یا روزھای  ج) باآلخره چیز دیگری را که پیامبر خدا ۵ 
اول ماه صفر است، و این مفکورۀ جاھلیت تا ھنوز ھم در بین بعضی از مسلمانان وجود دارد، که 

 دانند. وز اول ماه (صفر) را روزھای مخاطره و شرارت میسیزده ر
فرمودند که: فال بدگرفتن به این چیزھا از مفکورۀ جاھلیت است، و  جو خالصه آنکه پیامبر خدا  

مند باشند، زیرا برای این چیزھا تاثیری نیست، و اگر چیزی  مسلمانان نباید به این خرافات عقیده
کند،  مانند بعضی امراض که از یک شخص به شخص دیگر سرایت می باشد، که تأثیر داشته باشد،

این تاثیر و سرایت از خود مرض نیست، بلکه چیزی است که به امر و ارادۀ خداوند متعال صورت 
 چه حدیث آتی به این چیز صراحت بیشتری دارد. گیرد، چنان می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گیرد، و سبب ریزش موی و  وزن (َسر) یک نوع مریضی است که پوست حیوان را میر)، بر ) (گَ ۱ 

 گویند. شود، و در اصطالع عوام آن را (َگرگ) بر وزن برگ می خارش فراوان می
) یعنی: ھمان طوری که خداوند شتر اول را به این مرض دچار ساخته است، این خاصیت را به ۲ 

یوان به حیوان دیگری سرایت نماید، پس سرایت نمودن این مرض نیز داده است که از یک ح
 مرض، از ذات خود مرض نیست، بلکه به تقدیر و حکمت الھی است.

                                                                                                                        



 ١١٧  طب -]۶۹[ کتاب

�َِس بِْن َمالٍِك  -۱۹۷۱
َ
ُ َ�نُْه، َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ ِذَن رَُسوُل ا�َّ

َ
أ

ُذنِ 
ُ
ْن يَْرقُوا ِمَن احلَُمِة َواأل

َ
نَْصاِر أ

َ
ْهِل َ�يٍْت ِمَن األ

َ
�ٌَس: » ِأل

َ
، ُكِو�ُت ِمْن َذاِت اجلَنِْب «قَاَل أ

�َُس ْ�ُن انلَّرْضِ َوَز�ُْد ْ�ُن ثَا
َ
بُو َطلَْحَة َوأ

َ
، وََشِهَدِ� أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَحٌّ بٍِت، َورَُسوُل ا�َّ

بُو َطلَْحَة َكَواِ� 
َ
 ].٥٧٢٠، ٥٧١٩ [رواه ابلخاری: »َوأ

 برای خانوادۀ از ج روایت است که گفت: پیامبر خدا ساز انس بن مالک -۱۹۷۱
 انصار اجازه دادند که از گزیدگی، و درد گوش دعا خوانی کنند.

داغ  جانس گفت: من خود را از مرض ذات الجنب در زمان حیات پیامبر خدا 
زید بن ثابت حضور داشتند، ابو طلحه  کردم، و در حالی که ابو طلحه و انس بن نضر و

 .)١(مرا داغ کرد

ى -١١ مَّ نَّمَ  باب: احلُ هَ يْحِ جَ نْ فَ  مِ

 ]: تب از حرارت جهنم است۱۱باب [

 از احکام و مسائل متعلق به این حدی آنکه: -١
 جشود که داغ کردن جائز است، زیرا این عمل در حیات پیامبر خدا  ) از این حدیث دانسته می۱ 

گویند: عمل  کردند، و علماء می از آن نھی می جبود، پیامبر خدا  صورت گرفته بود، و اگر روا نمی
نسبت داده شود، حکم حدیث (مرفوع)، یعنی: حکم حدیثی را  جصحابه که به زمان نبی کریم 

 شود. نسبت داده می جدارد که به خود نبی کریم 
شفا در سه چیز است، نوشیدن «فرمودند:  ج) آمده بود که پیامبر خدا ۱۹۶۳) در حدیث (۲

، و احادیث دیگری نیز »کنم ، نیشتر حجامتگر، و سیخ داغگر، و امتم را از داغ کردن منع میعسل
در جمع بین این احادیث چنین  /در جواز و منع (داغ) کردن آمده است، و امام ابن قتیبه

ص سالم است که خود را به قصد آنکه گوید که: داغ کردن بر دو نوع است: یکی داغ کردن شخ می
کند، و این ھمان داغ کردنی است که از آن منع شده است، زیرا این شخص  مریض نشود، داغ می

شود، و دیگری داغ کردنی  خواھد که قضاء و قدر را از خود دفع کند، و قضاء و قدر دفع نمی می
ست که مشروع است، و از کالم باشد، و این ھمان داغ کردنی ا است که بعد از مریض شدن می

شود که: منع از داغ کردن در  در جمع بین این احادیث این طور دانسته می /امام ابن حجر
موردی است که فائدۀ داغ کردن ثابت نشده باشد، وجواز در حاالتی است که فائدۀ داغ کردن 

 ثابت شده باشد.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١١٨

ِة قَْد مُحَّْت  َ�نْ  -۱۹۷۲
َ
ِ�يَْت بِالَْمْرأ

ُ
ُ َ�نُْهَما: اَكنَْت إَِذا أ يِب بَْ�ٍر ريَِضَ ا�َّ

َ
ْسَماَء بِنَْت أ

َ
أ

َخَذِت الَماَء، فََصبَّتُْه بَيْنََها َوَ�ْ�َ َجيِْبَها، قَالَْت: 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «تَْدُعو لََها، أ َوَ�َن رَُسوُل ا�َّ

ْن َ�رْبَُدَها بِالَْماءِ 
َ
ُمُرنَا أ

ْ
 ].٥٧٢٤[رواه ابلخاری:  »وََسلََّم يَأ

روایت است که اگر زنی را که تب کرده بود  باز اسماء بنت ابوبکر -۱۹۷۲
ریخت و  اش آب می روی سینه لآوردند تا برایش دعا کند، اسماء نزدش می

 .)١(بما امر کردند که: تب را با آب، سرد سازیم جپیامبر خدا  :گفت می

رُ  -١٢ كَ ذْ ا يُ ونِ  باب: مَ  يفِ الطَّاعُ

 ]: آنچه که در مورد طاعون آمده است۱۲باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َ�نْ  -۱۹۷۳ ُ َ�نُْه: قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ �َُس ْ�ُن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
أ

اُعوُن َشَهاَدٌة ِللُكِّ ُمْسِلمٍ «  ].٥٧٣٢[رواه ابلخاری:  »الطَّ
طاعون «فرمودند:  ج روایت است که گفت: پیامبر خدا ساز انس بن مالک -۱۹۷۳

 ».برای ھر مسلمانی شھادت است

١٣-  ِ نيْ يَةِ الْعَ قْ  باب: رُ

 ]: دعا خوانی از نظر۱۳باب [

ُ َ�نَْها قَالَْت:  َ�ْن اَع�َِشةَ  -۱۹۷۴ َمَر «ريَِضَ ا�َّ
َ
ْو أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ َمَرِ� رَُسوُل ا�َّ

َ
أ

َ� ِمَن الَعْ�ِ  ْن �ُْسرَتْ
َ
 ].٥٧٣٨[رواه ابلخاری:  »أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
به آن امر کرده بودند که تب را به آب سرد سازید این است که:  جرتی را که پیامبر خدا ) عبا۱ 

 ».تب از حرارت جھنم است، آن را با آب سرد سازید«
ھا نزد  شود که معالجه به دعا و دوا، ھردو جواز دارد، زیرا زن ) از این حدیث دانسته می۲ 

ریخت، در  نۀ کسانی که تب داشتند آب میآمدند، و او روی سی جھت دعا خواندن می لاسماء
 احادیث دیگری به ھردو نوع معالجه، اشاره شده است.

                                                 



 ١١٩  طب -]۶۹[ کتاب

یا  –برای من امر کردند  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۹۷۴
 .)١(از نظر شدن دعا خوانی شودکه  –امر کردند  جپیامبر خدا 

ى يِف بَيِْتَها  -۱۹۷۵
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َرأ

َ
ُ َ�نَْها: أ مِّ َسلََمَة، ريَِضَ ا�َّ

ُ
َ�ْن أ

قُوا لََها، فَإِنَّ بَِها انلَّْظَرةَ «َجاِرَ�ًة يِف وَْجِهَها َسْفَعٌة، َ�َقاَل:   ].٥٧٣٩[رواه ابلخاری:  »اْسرَتْ
کی را دیدند که دختر لدر خانۀ ام سلمه ج روایت است که پیامبر خدا -۱۹۷۵

او را دعا خوانی کنید، زیرا او نظر شده «در رویش سیاھی پیدا شده است، فرمودند: 
 ».است

بِ  -١٤ رَ قْ العَ يَّةِ وَ يَةِ احلَ قْ  باب: رُ

 ]: دعا خوانی از گزیدن مار و عقرب۱۴باب [

ُ َ�نَْهااَع�َِشَة،  َ�نْ -۱۹۷۶ ْ�يََة ِمْن « قالَْت: ريَِضَ ا�َّ َص انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم الرُّ رَخَّ
 ].٥٧٤١رواه ابلخای: [ »لُكِّ ِذي مُحَةٍ 
دعا خوانی را از گزیدن  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۹۷۶

 .)٢(ھر گزندۀ زھر داری اجازه دادند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا سبب ضرر  ) بعضی اشخاص اگر از روی تعجب و با نظر حسادت به چیزی نظر کنند، نظر آن۱ 

دھد، به چشم تعجب ببینند،  ه شیر بسیاری میشود، مثال: اگر به پستان گاوی ک برای آن چیز می
افتد، و حتی گویند که: اگر به حیوانی به  شود، و یا به کدام مصیبت دیگری می شیر آن گاو کم می

افتد، و بسیاری از مردم در این مورد و قائع تعجب آوری را قصه  چشم تیز ببینند، آن حیوان می
نشر کردن حق «فرمودند:  جوایت است که پیامبر خدا کنند، در صحیح البخاری از ابو ھریره ر می

 شود، وجای انکار نیست. ، یعنی: واقع می»است
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
کند که گفت: برایم چنین ابالغ شده  در تمھید از سعید بن مسیب روایت می /امام ابن عبدالبر 

ٰ  َسَ�ٰمٌ ﴿است که: اگر کسی در وقت شام بگوید که:  او را مار و عقرب  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  ِ�  نُوحٖ  َ�َ
گوید: در بعضی از تفاسیر آمده است که مار و  گزد، و ابو قاسم قشیری در تفسیر خود می نمی

 ÷آمدند و گفتند ما را با خود در کشتی سوار کن، نوح ÷نزد نوح –در ھنگام طوفان  –عقرب 
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يَةِ  باب: -١٥ قْ  جالنَّبِيِّ  رُ

 ج]: دعا خوانی پیامبر خدا ۱۵باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َ�ُقوُل لِلَْمِر�ِض:  -۱۹۷۷
َ
ُ َ�نَْها: أ َ�ْن اَع�َِشَة، ريَِضَ ا�َّ

ا، بِِر�َقِة َ�ْعِضنَا، �ُْشىَف َسِقيمُ «
رِْضنَ

َ
، تُْرَ�ُة أ ِ ا، بِإِْذِن َر�ِّنَا� ا�َّ

 ].٥٧٤٥[رواه ابلخاری:  »نَ
گفتند:  برای مریض چنین می جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۹۷۷

به نام خدا، این خاک سرزمین ما است، با آب دھان بعضی از ما، مریض ما به اذن «
 .)١(شود پروردگار ما، شفا داده می

أْ  -١٦  لِ باب: الْفَ

 نیک]: فال ۱۶باب [

ُ َ�نْهُ    ُهَر�َْرَة، َ�ْن ايَِب  -۱۹۷۸ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ ا�َّ قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ُل «َ�ُقوُل: 

ْ
َة، وََخْ�َُها الَفأ ُل؟ قَاَل: » َال ِطَ�َ

ْ
َحُدُ�مْ «قَالُوا: َوَما الَفأ

َ
احِلَُة �َْسَمُعَها أ  »اللَكَِمُة الصَّ

 ].٥٧٥٤خاری: [رواه ابل

رسانید، گفتند: ما را سوار کن و ما ضمانت  کنم زیرا شما برای مردم ضرر می گفت: سوار نمی
 بگوید برایش ضرر نرسانیم.تو را  کنیم که اگر کسی نام می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ارد، گوید: تعیین خاک سرزمین، و آب دھان داللت بر تخصیص د در شرح مشکاة می /طیبی 

ھا به  شود، زیرا این یعنی: خاک ھمان سرزمین، و ھمان آب دھان است که به آن تبرک جسته می
شوند که دارای قد است خاص بوده و از ھمۀ ذنوب و آثام مبرا است، و  شخصیتی نسبت داده می

گردد، و شاھدش آن است  چون با نام شفا دھندۀ خدا یکجا گردد، یقینا که وسیلۀ برای شفا می
مالیدند، در ھمان لحظه چشمش شفا  سآب دھان خود را به چشم علی جکه چون پیامبر خدا 

 یافت، و چون از آب دھان خود در چاه انداختند، چا پر از آب شد.
گرفتند، و با  از آب دھان خود به انگش تسبابۀ خود می جگوید: پیامبر خدا  می /و اما نووی 

مالیدند، و در این وقت ھمین دعای را که در  کرد، می یخاک مخلوط ساخته و به جای که درد م
 خواندند. حدیث شریف آمده است، می
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را شنیدم که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۹۷۸
 ».نیست، و بھتر است که انسان فال نیک بگیرد بد شگومی«فرمودند:  می

 گفتند: یا رسول الله! فال نیک چگونه است؟ 
 .)١(»شنود سخن نیکی است که کسی از شما می«فرمودند: 

ةِ  -١٧ انَ هَ  باب: الْكَ

 ]: کهانت۱۷باب [

يِب ُهَر�َْرَة، -۱۹۷۹
َ
ُ َ�نْهُ    َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قىََض يِف  :ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

َصاَب َ�ْطنََها َوِ�َ َحاِمٌل، 
َ
ْخَرى حِبََجٍر، فَأ

ُ
َ�ْ�ِ ِمْن ُهَذيٍْل اْ�تَتَلَتَا، فََرَمْت إِْحَداُهَما األ

َ
اْمَرأ

نَّ ِديَ �َ 
َ
 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقىَض: أ

َ
ِي يِف َ�ْطِنَها، فَاْختََصُموا إىِل

َّ
َها اذل َ َة َما َقتَلَْت َودلَ

، ِ ْغَرُم، يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ِة الَّيِت َغِرَمْت: َكيَْف أ

َ
َمٌة، َ�َقاَل َوِ�ُّ الَمْرأ

َ
ْو أ

َ
ٌة َ�بٌْد أ َمْن َال  يِف َ�ْطِنَها ُغرَّ

، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ  ، فَِمثُْل َذلَِك ُ�َطلُّ َ�َل، َوَال َ�َطَق َوَال اْستََهلَّ
َ
َم: رَشَِب َوَال أ

انِ «  ].٥٧٥٨[رواه ابلخاری:  »إِ�ََّما َهَذا ِمْن إِْخَواِن الُكهَّ
کردند، یکی با  جنگ روایت است که گفت: دو زن باھم ساز ابو ھریره -۱۹۷۹

ھا نزد پیامبر  مش را کشت، آنسنگ به شکم دیگری که حامل بود زد، و بچۀ شک
اقامۀ دعوی نمودند، و ایشان حکم کردند که دیت آن طفل یک غالم یا یک  جخدا

 کنیز است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
فال نیک، سخن نیکی است که کسی از شما «که:  ج) مراد از این فرمودۀ پیامبر خدا ۱ 

آید که نامش (اسلم)  وداع مسافر می این است که مثال: اگر ھنگام سفر کردن، کسی به» شنود می
دھد، و اگر  شاءالله برای ما سالمتی می است، این را به فال نیک گرفته و بگوید که خداوند إن

کند، بگوید که این سفر به خواست خداوند  بیند که برایش آب و یا نانی تقدیم می کسی را می
 ھا. سبب فراخی رزق و روزی خواھد بود، و امثال این

مسلمان نباید ھیچگاه ناامید گردیده و از پیش آمد ناخوش آیند فال بدبگیرد و آن را به بدی  )۲ 
دھد به حسب توجیه نبوی این دعا را بخواند:  تعبیر نماید، و اگر چیز ناخوش آیندی برایش رخ می

 ».هللاباال لسيآت إال أنت، وال حول وال قوة إاللهم ال يأيت باحلسنات إال أنت، وال يدفع ا«
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پرداخت گفت: یا رسول الله! از کسی که نه چیزی  (ولی امر) زنی که باید دیت را می
آشامیده، نه سخنی زده و نه حتی آوازی کشیده است، چگونه دیت خورده و نه چیزی 

 بدھم؟ خون چنین شخصی ھدر است.
 .)١(»این شخص از دار و دستۀ کاھنان است«فرمودند:  جپیامبر خدا 

نَ الْبَيَانِ لَسِ  -١٨  راً حْ باب: إنَّ مِ

 ]: بعضی از بیانات سحر آمیز است۱۸باب [

ِق فََخَطبَا،  -۱۹۸۰ نَُّه قَِدَم رَُجَالِن ِمَن الَمرْشِ
َ
ُ َ�نُْهَما: � ِ بِْن ُ�َمَر، ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ْو:  إِنَّ ِمَن ابَليَاِن لَِسْحًرا،«َ�َعِجَب انلَّاُس بِلَيَانِِهَما، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
أ

 ].٥٧٦٧[رواه ابلخاری:  »ِسْحرٌ يَاِن إِنَّ َ�ْعَض ابلَ 
مردم مشرق زمین آمده  روایت است که: دو نفر از باز عبدالله بن عمر -۱۹۸۰

 به تعجب افتادند. ھا و بیانه دادند، مردم از بیانۀ آن
 .)٢(»سحر[آمیز] است –یا بعض از بیانات  –بعضی بیانات «فرمودند:  جپیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
آن شخص را به کاھنان تشبیه کردند آن بود که وی سخنش را مانند  جسبب آنکه پیابمر خدا 

خواست حکم شرع را معطل  سخن کھان به سجع وقافیه گفت: و از طرف دیگر با زبان بازی می
دیت را بر آن زن الزم دانسته ولی از حق خود که پیش آمد نا  جسازد، ولی با این ھم پیامبر خدا 

شایست آن شخص در مقابل سخن ایشان بود، گذشت نمودند و آن شخص را مورد عقوبت قرار 
شان این بود که از حق شخصی خود خصو صادر مقابل جھال گذشت  ندادند، زیرا عادت

 نمودند. می
 آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث  -٢
کردند، و  آن دو نفر از قبیلۀ بنی تیم بودند، در شرق مدینۀ منوره و در حدود عراق زندگی می 

کند، این  روایت می بھا طوری که بیھقی در (دالئل النبوه) از ابن عباس سخن سحر آمیز آن
نم تیم ھستم، سخ بود که: زبر قان از افتخارات خود چنین گفت: یا رسول الله! من سردار بنی

ھا  شوم، و حق آن ھا را از ظلم کردن مانع می شود، آن مورد قبول ھمگان است و از آن اطاعت می
داند، عمرو بن األیھم گفت: او زبان باز  گیرم، و عمرو بن األیھم این چیزھا را می از دیگران می

شد، با شنود، تنھا گوش خودش می کند، و گوشی که سخنش را می است، تنھا از خود دفاع می
داند، ولی  زبرقان گفت: یا رسول الله! به خداوند سوگند است که او از من افتخارات بسیاری را می
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١٩-  وَ دْ  باب: الَ عَ

 ]: سرایتی نیست۱۹باب [

يِب  -۱۹۸۱
َ
ُ َ�نْهُ  ُهَر�َْرَة، َ�ْن أ َال تُورُِدوا «انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  قاَل  ريَِضَ ا�َّ

 ].٥٧٧٤[رواه ابلخاری:  »الُمْمِرَض ىلَعَ الُمِصحِّ 
شخص «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۹۸۱

 .)١(»مریض نزد تندرست آورده نشود

بِيثِ  باب: -٢٠ اخلَ نْهُ وَ َافُ مِ ا خيُ مَ اءِ بِهِ وَ وَ الدَّ مِّ وَ بِ السُّ ْ  رشُ

]: آشامیدن زهر و تداوی به آن، و آنچه که مضر بوده و باید از آن پرهیز ۲۰باب [
 شود

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص  هُ َ�نْ و -۱۹۸۲ َمْن تََردَّى ِمْن َجبٍَل «�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ
ا َ�قَ  ىَسَّ ُسمًّ

َ
بًَدا، َوَمْن حت

َ
ا ِ�يَها أ ً ا ُ�َ�َّ تََل َ�َقتََل َ�ْفَسُه، َ�ُهَو يِف نَاِر َجَهنََّم َ�رَتَدَّى ِ�يِه َخادِلً

اُه يِف نَاِر َجَهنَّ  ُه يِف يَِدهِ َ�تََحسَّ بًَدا، َوَمْن َ�تََل َ�ْفَسُه حِبَِديَدٍة، َ�ْفَسُه، فَُسمُّ
َ
ا ِ�يَها أ ً ا ُ�َ�َّ َم َخادِلً

ورزم؟ یا رسول الله! به خداوند  گوید، عمرو گفت: من با تو حسادت می از روی حسادت چیزی نمی
را سوگند که او از طرف مادر لئیم، و در طبیعت خبیث است، پدرش احقی است که قوم خود 

ضایع کرده است، یا رسول الله! آنچه را که اول گفتم راست بود، و آنچه را که اکنون گفتم دروغ 
گویم، و اگر از  نیست، منتھی من کسی ھستم که اگر از کسی خوشم بیاید بھترین صفاتش را می

 دارم. کسی بدم بیاید، بدترین خصائلش را بیان می
 ث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدی -١

)معنی حدیث نبوی شریف این است که: حیوان مریض نزد حیوان تندرست برده نشود، و یا ۱
مطلق مریض خواه انسان باشد و خواه حیوان، نزد مطلق تندرست خواه انسان باشد و خواه 
حیوان، برده نشود، و در ھرصورت، این حدیث داللت بر این دارد که مریض نزد تندرست برده 

 نشود.
این حدیث اشاره بر این دارد که مرض، و یا بعضی از امراض ساری است، ولی طوری که در  )۲ 

احادیث سابقه به آن اشاره شد، باید بر این عقیده بود که سرایت به ذات خود به دون قدرت و 
 حکمت الھی مؤثر نیست.
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بًَدا
َ
ا ِ�يَها أ ً ا ُ�َ�َّ  بَِها يِف َ�ْطنِِه يِف نَاِر َجَهنََّم َخادِلً

ُ
[رواه ابلخاری:  »فََحِديَدتُُه يِف يَِدهِ َ�َأ

٥٧٧٨.[ 
ه خود کسی ک«فرمودند: روایت است که  جاز پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۱۹۸۲

کند، در آتش دوزخ به طور جاویدان ھمانگونه سقوط  ی میرا از کوه انداخته و خودکش
 ».افتد کند ومی می

کند، ھمان زھر در آتش  کشی میزھری را نوشیده و با آن زھر خود و کسی که«
 ».نوشد دوزخ در دستش بوده و از آن به طور دائم می

کند، ھمان آھن در آتش دوزخ در دستش بوده و  میی و کسی که با آھنی خودکش«
 .)١(»برد به طور دائم و ابدی آن را به شکم خود فرو می

اءِ  -٢١ نَ بَابُ يفِ اإلِ عَ الذُّ قَ ا وَ  باب: إذَ

 افتد ]: اگر مگسی در ظرف می۲۱باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَ  هُ َ�نْ  -۱۹۸۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه أ بَاُب يِف «َسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ إَِذا َوَ�َع اذلُّ

َحِد َجنَاَحيِْه ِشَفاًء، َوِ� اآلَخِر َداءً 
َ
َحِدُ�ْم فَلْيَْغِمْسُه لُكَُّه، ُ�مَّ يِلَْطرَْحُه، فَإِنَّ يِف أ

َ
[رواه  »إِنَاِء أ

 ].٥٧٨٢ابلخاری: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، ولی علماء  ین دارد که خودکشی سبب خلود در جھنم میگرچه ظاھر حدیث داللت بر ا 

ماند، ولی با تتبع از نصوص  اند که بجز از کافر کس دیگری در دوزخ به طور جاویدان نمی گفته
شود که قاتل نفس بدون حق، چه قاتل شخص خود باشد وچه قاتل  شریعت چنین دانسته می

 ُمۡؤِمٗنا َ�ۡقتُۡل  َوَمن﴿فرماید:  ، خداوند متعال میماند شخص دیگری، به طور جاویدان در دوزخ می
تََعّمِٗدا ا َجَهنَّمُ  فََجَزآُؤهُۥ مُّ ُ  وََغِضَب  �ِيَها َ�ِٰ�ٗ َعدَّ  َولََعنَُهۥ َعلَۡيهِ ٱ�َّ

َ
این ظاھر  ﴾َعِظيٗما َعَذابًا َ�ُۥ َوأ

ھا چه خواھد کرد، چیزی است که از  داللت نصوص است، و اینکه در قیامت خداوند متعال با آن
 ما پوشیده است، و قبال در این موضوع به تفصیل بیشتری سخن گفتیم.

کشد، و یا کسی است که دیگران را کشته است، چون حکم به کفرش  ) کسی که خود را می۲ 
شود، و بعد از نماز  نند ھر مسلمان دیگری غسل داده شده و کفن مینشده است، بناءبراین ما

 گردد. خواندن بر وی در قبرستان مسلمانان دفن می
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در  فرمودند: اگر مگسی جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۱۹۸۳
یک بالش شفا و در بال  افتاد، آن را به طور کامل غوطه دھید، زیرا در ظرف شما

 .)١(»استدیگرش مرض 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
چه که پس  کند، مگر آنکه ثابت شود که آن مگس ملوث است، چنان ) مگس طعام را نجس نمی۱ 

اگر ثابت شود که دھانش نجس است، پس خوردنش نیز نجس خورد گربه نجس نیست، ولی 
 گردد. می

اند، غوطه دادن مگس در ظرفی است که در آن  به آن ارشاد کرده ج) آنچه را که پیامبر خدا ۲ 
افتد، و در مورد خوردن طعام و یا آب و یا ھر نوشیدنی دیگری که مگس در آن افتاده است،  می

اند که آن طعام و یا آب و یا نوشیدنی را بخورید، بنابراین، در  ردهاند، یعنی: امر نک چیزی نگفته
افتد، خوردن محتوای آن ظرف الزم نیست، و حتی اگر ثابت شود که افتادن  ظرفی که مگس می

مگس در چیزی سبب ملوث شدن آن چیز گردیده است، باید از خوردن و استفاده کردن از آن 
 م.چیز خودداری شود، والله تعالی أعل

                                                 





 
 

 بَاسِ كِتَابُ اللِّ  -٧٠

 لباس -]۷۰کتاب [

١-  ِ بَنيْ عْ نَ الْكَ لَ مِ فَ ا أسْ وَ يفِ النَّارِ  باب: مَ هُ  فَ

 تر باشد در آتش است ]: اندازۀ که از بجلک پائین۱باب [ 

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۱۹۸۳ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ْسَفَل «َ�ْن أ

َ
َما أ

 ].٥٧٨٧[رواه ابلخاری:  »ِمَن الَكْعبَْ�ِ ِمَن اِإلَزاِر فَيِف انلَّارِ 
ازاری که از «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سھریره از ابو -۱۹۸۳

 .)١(»تر باشد، در آتش است بجلک پائین

لَةِ  -٢ مْ الشَّ َ وَ ربَ ِ احلْ ودِ وَ ُ  باب: الْربُ

 ]: بردها وبر یمانی، و قبا۲باب [

ُ َ�نُْه قَاَل:  -۱۹۸۵ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
َحبُّ «َ�ْن أ

َ
 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا اَكَن أ

َ
اثلِّيَاِب إِىل

ةَ  ْن يَلْبََسَها احِلرَبَ
َ
 ].٥٨١٣[رواه ابلخاری:  »َعلَيِْه وََسلََّم أ

از ھر لباسی در نزد پیامبر روایت است که گفت:  ساز انس بن مالک -۱۹۸۵
 .)١(تر بودداشتنیه) دوست َر بَ (حِ  جخدا

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بند پا قرار دارد، و معنی حدیث این است: آنچه را که  ای است که بر ) (بجلک) استخوان بر آمده۱ 

 سوزد. پوشاند، در آتش دوزخ می تر از آن می ازار از بجلک پا و پائین
است، این امر مقید به این است  گوید و در روایات دیگری آمده می /) طوری که امام شافعی۲ 

که چنین ازاری از روی تکبر و افتخار پوشیده شود، و ازار درازی که از روی عادت پوشیده 
 شود، مکروه است نه حرام. می

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٢٨

ُ  َ�نْ  -۱۹۸۶ َ «َ�نَْها اَع�َِشَة، ريَِضَ ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِحَ� تُُو�ِّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

ةٍ  َ برُِبٍْد ِحرَبَ  ].٥٨١٤[رواه ابلخاری:  »ُسيجِّ
وفات یافتند به برد  جروایت است که چون پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۹۸۶

 یمنی پوشانده شدند.

 يَابِ الْبِيضِ باب: الثِّ  -٣

 سفید]: لباس ۳باب [

يِب  -۱۹۸۷
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ َ�يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم وََعلَيِْه ثَوٌْب قاَل:  َذرٍّ ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

تَيْتُُه َوقَِد اْستَيَْقَظ، َ�َقاَل: 
َ
ْ�يَُض، َوُهَو نَائٌِم، ُ�مَّ أ

َ
، ُ�مَّ «أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
َماَت َما ِمْن َ�بٍْد قَاَل: َال إهِل

 َدَخَل اجلَنَّةَ 
َّ

َق؟ قَاَل:  »ىلَعَ َذلَِك إِال َق «قُلُْت: َو�ِْن َزَ� َو�ِْن رَسَ قُلُْت: َو�ِْن » َو�ِْن َزَ� َو�ِْن رَسَ
َق؟ قَاَل:  َق «َزَ� َو�ِْن رَسَ َق؟ قَاَل: » َو�ِْن َزَ� َو�ِْن رَسَ َو�ِْن َزَ� َو�ِْن «قُلُْت: َو�ِْن َزَ� َو�ِْن رَسَ

يِب َذرٍّ رَسَ 
َ
نِْف أ

َ
يِب َذرٍّ » َق ىلَعَ رَْغِم أ

َ
ْ�ُف أ

َ
َث بَِهَذا قَاَل: َو�ِْن رَِغَم أ بُو َذرٍّ إَِذا َحدَّ

َ
[رواه  َوَ�َن أ

 ].٥٨٢٧ابلخاری: 
شان  آمدم، بر باالی جروایت است که گفت: نزد پیامبر خدا  ساز ابوذر -۱۹۸۷

هُ ندۀ نیست که (ھیچ ب«و خواب بودند، و فرمودند:  جامۀ سفید بود، گوید و  )َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّ
 ».رود بر ھمین [عقیده] بمیرد، مگر آنکه به بھشت می

 گفتم: اگر زنا و دزدی کرده باشد؟
 ».اگرچه زنا و دزدی کرده باشد«فرمودند: 
 رچه زنا و دزدی کرده باشد؟گفتم: اگ

 ».چه زنا و دزدی کرده باشداگر«فرمودند: 
 و دزدی کرده باشد؟گفتم: اگرچه زنا 

 ».رچه زنا و دزدی کرده باشد، رغم انف ابو ذاگر«فرمودند: 

شود، و شاید ھمان چیزی باشد که ما مردم  (ِحَبَره) نوعی از بد یمانی است که از پنبه ساخته می -١
این نوع لباس را دوست داشتند، که  جیم، و از آن جھت پیامبر خدا گوئ ھرات آن را (کرباس) می

 گرفت. تر می تر بود، و در عین حال گرد و غبار را کم متواضعانه

                                                                                                                        



 ١٢٩  لباس -]۷۰[ کتاب

گفت که: رغم انف  کرد [در اخیر] می این حدیث را روایت می سرو چون ابو ذ
 .)١(ابوذر

يرِ وَ  -٤ رِ هِ اباب: لُبْسِ احلَ اشِ َ رتِ  فْ

 ]: پوشیدن ابریشم و فرش کردن آن۴باب [

ُ َ�نْهُ ريَِضَ  ُ�َمرَ  َ�نْ  -۱۹۸۸ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  :ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َ�َ� َعِن احلَِر�ِر «أ

ْعَالمَ 
َ
َشاَر بِإِْصبََعيِْه اللَّتَْ�ِ تَِليَاِن اِإلْ�َهاَم، َ�ْعِ� األ

َ
 َهَكَذا، َوأ

َّ
 ].٥٨٢٨[رواه ابلخاری:  »إِال

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) ارتکاب گناه کبیره، سبب خروج از ایمان، و مستوجب عذاب ابدی نیست.۱ 
شود که کاری بر خالف  خاک مالیدن بنی است، و این در جایی گفته می) معنی (رغم انف): به ۲ 

 ارادۀ شخصی انجام پذیرد.
آن بود که بھشت رفتن را با وجود این دو گناه کبیره، باور نا  س) سبب تکرار سؤال ابو ذر۳ 

 دانست. کردنی می
در تصدیق این خبر از اکابر صحابه است پس چگونه  س) در تیسیر القاری آمده است که: ابو ذر۴ 

گوید که:  توقف نمود، تا جایی که در زمینه سه بار استفسار کرد، و در جواب می جاز رسول اکرم 
ترسید که اگر مسلمانان  متردد نبود، بلکه از این می جھیچگاه در قول خبر نبی کریم  سابو ذر

 کنند. می این خبر را بشنوند، جد و جھد در عمل را گذاشته و به ھمین چیز اعتماد
به چیزی متوجه  سوالبته این جواب خالی از مالحظه نیست، زیرا داللت بر این دارد که ابو ذر 

متوجه نشده بودند، و یقینا که این سخن قابل قبول نیست، بھترین  جشده بود، که پیامبر خدا 
 سشود، و آن این است که ابو ذر جواب ھمان چیزی است که از خود سیاق حدیث دانسته می

 دانست، والله تعالی أعلم. رفتن به بھشت را با وجود ارتکاب چنین اعمالی بعید می
 ) معنی حدیث این است که گویندۀ (۵ 

َ
هُ َال ِإل

َّ
 الل

َّ
) به بھشت میرود، ولو آنکه به اندازۀ گناھان َه ِإال

اند که: عفو  خود در دوزخ بسوزد، و علماء نظر به نصوص دیگری که در زمینه آمده است گفته
گناھان در حقوق الله است، ولی حقوق الناس تا وقتی که حق به حقدارش نرسیده باشد، و یا از 

رود، مراد  ، قابل بخشایش نیست، و اینکه دزد به بھشت میصاحب حق رضایت حاصل نشده باشد
از آن دزدی است که بعد از دزدی، حق را به حقدارش رسانیده، و از دزدی توبه کرده باشد، و یا 

 مورد شفاعت قرار گرفته باشد، والله تعالی أعلم.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٣٠

از استعمال ابریشم منع  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عمر -۱۹۸۸
کردند، مگر این اندازه را، و با انگشت شھادت انگشت میانۀ خود اشاره نمود، و [گفت] 

 .)١(این اندازه ھم باید برای زنت لباس باشد

٥-  َ رتِ يرِ باب: افْ رِ  اشِ احلَ

 ]: فرش کردن ابریشم۵باب [

ُ َ�نْهُ  و َ�نْهُ  -۱۹۸۹ احلَِر�ُر يِف  َس بِ لَ  َمنْ «انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  قاَل  :ريَِضَ ا�َّ
 
َّ

ْ�يَا إِال  ].٥٨٣٠[رواه ابلخاری:  » لَْم يُلْبَْس يِف اآلِخَرةِ ادلُّ
کسی که در دنیا «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سو از عمر -۱۹۸۹

 .)٢(»پوشد ابریشم بپوشد، در آخرت نمی

ُ َ�نُْه قَاَل:  -۱۹۹۰ ْن �رَْشََب يِف «َ�ْن ُحَذْ�َفَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�َهانَا انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

ِْلَس َعلَيْهِ 
َ

ْن �
َ
يبَاِج، َوأ ُ�َل ِ�يَها، َوَ�ْن لُبِْس احلَِر�ِر َوادلِّ

ْ
ْن نَأ

َ
ِة، َوأ َهِب َوالِفضَّ [رواه  »آِ�يَِة اذلَّ

 .]٥٨٣٧ابلخاری: 
از خوردن و  ما را جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ُحذیفه -۱۹۹۰

آشامیدن در ظرف طال و نقره، و از پوشیدن حریر و دیباج، و از نشستن بر آن، نھی 
 کردند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 جبه صورت محسوس تعیین نمود، مقصدش این است که پیامبر خدا مقدار آن را س) اینکه عمر۱ 

اند، که مثال: جھت سجاف و یا زینت  از استعمال ابریشم برای مردھا تنھا چیز اندکی را اجازه داده
سر جیب و امثال آن به کار برده شده باشد، و استعمال بیشتر آن، و باألخص پوشیدھن لباس 

 ی مردھا حرام است.ابریشمین به اتفاق علماء برا
کند که این لباس دستار،  ) سبب این تحریم، یا اسراف، یا ناز پروری، و یا تکبر است، و فرقی نمی۲ 

 پیرھن، ازار، دستمال، و یا ھرچیز دیگری باشد.
شم اگر جھت پوشیدن باشد، تحریم استعمال آن خاص برای مردھا است، و برای یطال و نقره و ابر -٢

قطعۀ ابریشمی را بدست راست  جد، در سنن ابو داود آمده است که پیامبر خدا ھا جواز دار زن
این دو چیز برای مردھای امت من «خود، و پارچۀ از طال را بدست چپ خود گرفته و فرمودند: 

 ».ھا حالل است ھای آن حرام، و برای زن

                                                 



 ١٣١  لباس -]۷۰[ کتاب

نْ التَّزَ  باب: -٦ يِ عَ الِ النَّهْ جَ رِ لِلرِّ فُ  عْ

 ]: ممنوع بودن استعمال زعفران برای مردها۶باب [

۱۹۹۱-  
َ
ُ َ�نْهُ  �ٍَس،َ�ْن أ ْ�َفَر «قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ ْن َ�زَتَ

َ
َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

 ].٥٨٤٦[رواه ابلخاری:  »الرَُّجُل 
از استعمال زعفران برای  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۱۹۹۱

 .)١(ھا منع کردند مرد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، و  یا مطلق زعفران است، و یا خوشبوئی است که از زعفران ساخته می) مراد از (زعفران)، ۱ 

کردند، و ابن  در سابق از این چیز جھت خوشبوئی و رنگ آن در لباس و بدن خود استفاده می
گویند که: این نھی خاص به بدن بوده، و برای کراھت است، نه تحریم، و  می /بطال و ابن التین

آمد، و اثر  جنزد پیامبر خدا  سگوید: عبدالرحمن بن عوف ه میدلیل آن حدیث انس است ک
او را نه از  جشد، و در روایت دیگری آمده است که: پیامبر خدا  استعمال زعفران در وی دیده می

این کار منع کردند، و نه امر به شستن آن نمودند، و این داللت بر این دارد که این نھی برای 
 کراھت است نه تحریم.

دانند و  استعمال زعفران را برای مرد و زن روا می /بعضی از علماء از آن جمله امام مالک) ۲ 
 نیتگویند: نھیی که در این مورد آمده است، برای ُمحرم است، یعنی: برای کسی است که به  می

عمره و یا حج احرام بسته است، و برای غیر محرم استعمال آن جواز دارد، ولی اکثر علماء 
گویند که استعمال آن به طور مطلق روا نیست، و فرقی بین محرم و غیر محرم وجود ندارد، و  می

داللت بر  بگوید: حدیث ابن عمر دھد، و می امام ابن حجر جانب حالل بودن آن را ترجیح می
از رنگ زرد [که زعفران باشد]  جآن دارد، زیرا در این حدیث آمده است که پیامبر خدا جواز 

 کردند. استفاده می
) اختالفی که ھست در استعمال زعفران به حیث خوشبوئی و یا رنگ کردن لباس به آن است، ۳ 

که در این سخنی از علماء ندیدم، و شاید سبب آن –بعد از جستجوی زیاد  –ولی در خوردن زعفران 
اند این باشد که: یا خوردن زعفران در آن وقت رواج نداشته است، بنابراین در  مورد چیزی نگفته

اند، و یا آنکه: چون اصل در اشیاء ابحت است، و منعی که آمده است در  این مورد چیزی نگفته
ماند، والله  مورد استعمال آن است نه در خوردن آن، لذا اباحت خوردن آن به اصل خود باقی می

 تعالی أعلم.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٣٢

االِ باب: النِّعَ  -٧ هَ ِ ريْ غَ بْتِيَّة وَ  السِّ

 های جلدی وغیره ]: کفش۷باب [

ُ َ�نْهُ  َوَ�نْهُ -۱۹۹۲ نَُّه ُسئَِل: ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�اَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَُص�ِّ يِف َ�ْعلَيِْه؟  �

َ
أ

 ].٥٨٥٠[رواه ابلخاری:  »َ�َعمْ «قَاَل: 
با  جپیامبر خدا  د: آیایسروایت است که کسی از وی پر ساز انس -۱۹۹۲

 خواندند؟ ھای خود نماز می کفش
 .)١(گفت: بلی

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۱۹۹۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
يِب ُهَر�َْرَة، أ

َ
َحُدُ�ْم يِف «َ�ْن أ

َ
َال َ�ْميِش أ

وْ 
َ
يًعا، أ  ].٥٨٥٥[رواه ابلخاری:  يِلُنِْعلُْهَما َ�ْعٍل َواِحَدٍة، يِلُْحِفِهَما مَجِ

کسی نباید با یک «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۹۹۳
 ».و یا ھردو را بپوشد یا ھردو کفش را از پایش بیرون کندکفش راه برود، 

ب -٨ َ هُ الْيُرسْ لَ عُ نَعْ نْزِ  اب: يَ

 ]: کفش چپس را بکشد۸باب [

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود که نماز خواندند با کفش جواز دارد، و در احادیث ھم آمده است  ) از این حدیث دانسته می۱ 

 خواندند. با کفش نماز می شو صحابه جکه پیامبر خدا 
 ) چیزی که در اینجا قابل تذکر است این است که:۲ 
ل آنکه: در سابق نظر به بساطت زندگی و عدم تکلف در معیشت، کثافاتی که اکنون در ھر او 

ھا به طور غالب پاک بود، و  ھای آن شود، در آن وقت وجود نداشت، بنابراین کفش طرف دیده می
خواند، باید  ھای باکی نداشت، ولی اکنون اگر کسی با کفش نماز می نماز خواندن با چنین کفش

 ردد که کفشش نجس نیست، زیرا نماز خواندن با نجاست جواز ندارد.متاکد گ
خواندند، از این  دوم آنکه: مساجد در آن وقت فرش نداشت، و بر روی ریگ و یا خاک نماز می 

گردید، ولی اکنون که مساجد به طور عموم با  جھت نماز خواند با کفش سبب کثافت مسجد نمی
خواھد به مسجد داخل شود، باید  ست، اگر کسی میھای زیبا و نظیفی فرش شده ا فرش
ھایش را بکشد، زیرا نماز خواندند در این حالت سبب کثافت مسجد، و در نتیجه اذیت نماز  کفش

 گردد، و البته که چنین عملی جواز ندارد. گذران می

                                                 



 ١٣٣  لباس -]۷۰[ کتاب

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن  -۱۹۹۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
إَِذا «أ

لَُهَما ُ�نْ  وَّ
َ
َماِل، يِلَُ�ِن ايلُْمَ� أ  بِالشِّ

ْ
 بِايلَِمِ�، َو�َِذا نََزَع فَلْيَبَْدأ

ْ
َحُدُ�ْم فَلْيَبَْدأ

َ
َعُل اْ�تََعَل أ

 ].٥٨٥٦[رواه ابلخاری:  »عُ َوآِخَرُهَما ُ�ْ�َ 
وقت کفش «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۹۹۴

پوشیدن، از پای راست، و ھنگام در آوردن از پای چپ شروع کنید، به طوری که پای 
 ».شیدن، و آخرین پا در کفش در آوردن باشدوراست اولین پا در کفش پ

لِ النَّبِيِّ  -٩ وْ ىلَ : جباب: قَ نْقَشُ عَ ِهِ  الَ يُ امتَ  نَقْشِ خَ

 که نباید بر انگشتر خود نوشته کرد ج ]: این قول پیامبر خدا۹باب [

ََذ  -۱۹۹۵ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اختَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

ٍة، َوَ�َقَش ِ�يِه:  ، َوقَاَل: َخاَ�ًما ِمْن فِضَّ ِ ٌد رَُسوُل ا�َّ َْذُت َخاَ�ًما ِمْن َوِرٍق، َوَ�َقْشُت «ُ�َمَّ إِ�ِّ اختَّ
َحٌد ىلَعَ َ�ْقِشهِ 

َ
، فََال َ�نُْقَشنَّ أ ِ ٌد رَُسوُل ا�َّ  ].٥٨٧٧[رواه ابلخاری:  »ِ�يِه ُ�َمَّ

خود از نقره  برای جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۱۹۹۵
از  من انگشتر«ساختند، و روی آن نوشتند: (محمد رسوُل الله)، و فرمودند:  انگشتری

(محمد رسوُل الله) نقش کردم، و نباید کسی این  نقره برای خود ساختم و روی آن
 .)١(»چیز را بر انگشترش نقش کند

نيَ بِالنِّساءِ  -١٠ بِّهِ اجِ املُتَشَ رَ نَ  باب: إِخْ  الْبُيُوتِ  مِ

 ها دن زن نماها از خانه]: بیرون کر۱۰باب [

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
سازد و  ه: اگر کسی از شما برای خود انگشتری میاین است ک ج) معنی سخن پیامبر خدا ۱ 

 خواھد چیزی را بر آن بنویسید، (محمد رسول الله) بر آن ننویسد. می
خواستند برای ملوک عجم نامۀ بفرستند، کسی  می ج) سبب منع کردن این بود که پیامبر خدا ۲ 

د که برای خود چنین کنند، و ھمان بو ھا نامۀ بدون مھر را قبول نمی شان گفت که: آن برای
مھری ساختند، و برای آنکه مھر ایشان با مھر دیگران اشتباه نشود، از ساختن چنین مھری منع 

 کردند.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٣٤

ُ َ�نْهُ َعِن ابِْن َ�بَّاٍس،  -١٩٩٦ قَاَل: لََعَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  َماريَِضَ ا�َّ
َالِت ِمَن النَِّساِء، َوقَاَل:  ْخرُِجوُهْم ِمْن ُ�يُوتُِ�مْ «الُمَخنَّثَِ� ِمَن الرَِّجاِل، َوالُمرَتَجِّ

َ
قَاَل: » أ

ْخَرَج ُ�َمرُ 
َ
ْخَرَج انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَُالنًا، َوأ

َ
 ].٥٨٨٦[رواه ابلخاری:  فَُالنًا فَأ

مردھایی زن مانند،  جخدا  روایت است که گفت: پیامبر باز ابن عباس -۱۹۹۶
ھای خود بیرون  ھا را از خانه این«ھایی مرد مانند را، لعنت نموده و فرمودند:  و زن
 ».کنید

فالنی را خارج  سفالنی، و عمر جگفت که: پیامبر خدا  بو ابن عباس
 .)١(ساختند

اءِ اللِّحى -١١ فَ  باب: إِعْ

 ]: کامل گذاشتن ریش۱۱باب [

ُ َ�نْهُ  َعِن ابِْن ُ�َمَر، -۱۹۹۷ َخاِلُفوا «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َما،ريَِضَ ا�َّ
َوارَِب  ْحُفوا الشَّ

َ
ِ�َ�: َوفُِّروا اللِّىَح، َوأ  ].٥٨٩٢[رواه ابلخاری:  »الُمرْشِ

با مشرکین «فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۹۹۷
 .)١(ھای خود را کم کنید ھای خود را نگه دارید و سبیل مخالفت کنید، ریش

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھای مرد مانند چیست؟ سه نظر وجود دارد: نظر اول آن  در اینکه مراد از مردھای زن مانند، و زن 

از آن: تشبیه در لباس و شکل و صورت است، مثال مرد، مو و لباس خود را به شکل است که مراد 
ھا را استعمال کند، و زن مو و لباسش را  مو و لباس زن در آورد، و یا بر لب و رخسارش آرایش زن

به شکل مو ولباس مردھا در آورد، و نظر دوم آن است که مراد از آن: تشبه و ھمرنگی در گفتار و 
ھا گفتار و  ھا، و زن است، به طوری که مرد صدایش را و طرز راه رفتنش را به طریقۀ زنرفتار 

گوید: بدترین انواع  است که می /رفتارشان را به شکل مردھا بسازند، نظر سوم نظر امام عینی
تشبه و ھمرنگ سازی آن است که: مرد مورد لواطت قرار گرفته و مغفول واقع شود، و زن با زن 

اق نماید، که فاقع واقع شود، و سحاق عبارت از آن است که زن فرج خود را به فرج زن دیگر سح
 دیگری بمالد.

شود که ھمل این انواع و  ولی نظرم آن است که چون حدیث نبوی شریف عام است، فکر می 
 گردد، والله تعالی ھرنوع دیگری را که تشبیه مرد به زن، و تشبیه زن به مرد گفته شود شامل می

 أعلم.

                                                 



 ١٣٥  لباس -]۷۰[ کتاب

ابِ  -١٢ ضَ  باب: اخلِ

 ]: رنگ دادن [مو]۱۲باب [

ُ َ�نُْه قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ  -۱۹۹۸ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
إِنَّ ايلَُهوَد «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َ�ْن أ

 يَْصبُُغوَن، فََخاِلُفوُهمْ 
َ

 ].٥٨٩٩[رواه ابلخاری:  »َوانلََّصاَرى ال
یھود و نصاری «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۹۹۸

 .)٢(مخالفت کنید ھا کنند، شما با آن [سر وریش خود را] رنگ نمی

عْ  -١٣  دِ باب: اجلَ

 ]: موی مجعد۱۳باب [

ُ َ�نُْه  َ�نْ  -۱۹۹۹ �ََس ْ�َن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  اكنَ أ َشَعِر رَُسوِل ا�َّ

ُذَ�يِْه واََعتِِقهِ  رَِجًال 
ُ
ِبِط َوَال اجلَْعِد، َ�ْ�َ أ  ].٥٩٠٥[رواه ابلخاری:  »لَيَْس بِالسَّ

شانه زده بود، نه  جروایت است که گفت: موھای پیامبر خدا  ساز انس -۱۹۹۹
 بود و نه خیلی افتاده، و [درازی آن] بین گوش و دوش بود. خیلی مجعد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) بھتر آن است که (سبیل) چیده شود، و تراشیده نشود.۱ 
) ریش اگر بسیار دراز و عریض باشد، اگر از اطرافش گرفته شود باکی ندارد، روایت است که ابن ۲ 

کرد، و آنچه را که از قبضه بیشتر بود،  بعد از عمره کردن ریش خود را قبضه می بعمر
 گرفت. می

 م و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:ااز احک -٢
 اند، این امر برای استحباب است نه وجوب. ) طوری که علماء گفته۱ 
 ) در نزد بعضی از علماء رنگ کردن سر وریش به رنگ سیاه جواز ندارد.۲ 
ھا ریش خود را رنگ کرد، فرعون،  گوید: اولین کسی که از غیر عرب ) صاحب (فتح المبدی) می۳ 

 ھا ریش خود را رنگ کرد عبدالمطلب بود. و اولین کسی که از عرب

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٣٦

ُ َ�نُْه قَاَل:  وَ�نُْه، -۲۰۰۰ اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َضْخَم ايلََديِْن «ريَِضَ ا�َّ
، َحَسَن ال ْ�ِ َوالَقَدَمْ�ِ  َ�بْلَُه ِمثْلَُه، َوَ�َن �َِسَط الَكفَّ

َ
َر َ�ْعَدُه َوال

َ
[رواه ابلخاری:  »وَْجِه، لَْم أ

٥٩٠٧.[ 
قوی، و  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: دست و پای سو از انس -۲۰۰۰

شان زیبا بود، پیش از ایشان و بعد از ایشان کسی را به این زیبایی ندیده بودم، و  روی
 شان گشاده بود. تھای دس کف

عِ  -١٤ زَ  باب: الْقَ

 ع]: َقَز ۱۴باب [

ُ َ�نْهُ َعِن ابِْن ُ�َمَر:  -۲۰۰۱ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ « َما قاَل: َسِمْعُت ريَِضَ ا�َّ  رَُسوَل ا�َّ
 ]:٥٩٢١[رواه ابلخاری:  »َ� َعِن الَقَزِع نْ �َ 

را شنیدم که: از نیم  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۲۰۰۱
 .)١(سر نھی فرمودند تراش کردن موی

ا بِيَدباب:  -١٥ وجهَ أةِ زَ اتَطْيِيبِ املَرْ َ  هيْ

 ]: عطر زدن زن شوهرش را به دست خود۱۵باب [

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
یزی دیگر را ) (َقَزع): عبارت از آن است که شخص چیزی از موھای سرش را تراشیده، و چ۱ 

 توان از آن به نیم تراش کردن موی تعبیر کرد. نتراشیده نگھدارد، و می
از اینکه: کسی چیزی از موی سر خود را تراشیده و چیزی آن را نگھدارد، نھی  ج) پیامبر خدا ۲ 

کردند، و این عادت در سابق رواج داشت و ھم اکنون ھم رواج دارد و به این طریق است که موی 
دارند، و یا وسط سر را تراشیده و اطراف آن  را تراشیده و قسمت پیش روی آن را نگه می سر طفل

اند کراھت  دارند، این عمل به ھر شکلی که باشد، روا نیست، و طوری که علماء گفته را نگه می
رد، و دیگر اینکه اگر چنین عملی روی ضرورت و یا تداوی صورت بگیرد باکی نیست، و گویند: اد

منع کردن از چنین عملی آن است که این کار تشبیه به یود است، و یا این کار به ذات سبب 
 خود، کار ناپسندی است.

                                                 



 ١٣٧  لباس -]۷۰[ کتاب

ُ َ�نْهَ  َ�ْن اَع�َِشَة، -۲۰۰۲ َطيُِّب انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «قَالَْت:  اريَِضَ ا�َّ
ُ
ُكنُْت أ
ِسِه َوحِلْيَِتهِ 

ْ
يِب يِف َرأ ِجَد َو�ِيَص الطِّ

َ
ُد، َحىتَّ أ ْطيَِب َما َ�ِ

َ
 ]:٥٩٢٣[رواه ابلخاری:  »بِأ

را از بھترین عطری که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۰۰۲
شان مشاھده  ریش خشندگی عطر را در سر وزدم که در جای عطر مییافتند، تا  می
 کردم. می

دَّ الطِّيبَ  -١٦ رُ نْ ال يَ  باب: مَ

 کرد ]: کسی که خوشبوئی را رد نمی۱۶باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  -۲۰۰۳
َ
ُ َ�نُْه: أ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ

َ
يَب «َ�ْن أ  »اَكَن َال يَُردُّ الطِّ
 ].٥٩٢٩[رواه ابلخاری: 

 کردند. خوشبوئی را رد نمی جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس -۲۰۰۳

ةِ  -١٧ يرَ رِ  باب: الذَّ

 ]: خوشبوئی مخلوط۱۷باب [

ُ َ�نْهَ  َ�ْن اَع�َِشَة، -۲۰۰۴ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «قَالَْت:  :اريَِضَ ا�َّ َطيَّبُْت رَُسوَل ا�َّ
ِة الوََداِع، لِلِْحلِّ َواإلِْحَرامِ   ].٥٩٣٠[رواه ابلخاری:  »�ِيََديَّ بَِذِر�َرٍة يِف َحجَّ

را در (حجة الوداع) با  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۰۰۴
ط بود، در وقت احرام بستن و در وقت بیرون شدن از خوشبوئی که مخلو دست خود از

 .)١(احرام، عطر زدم

ةِ  -١٨ يَامَ مَ القِ وْ ينَ يَ رِ وِّ ابِ املُصَ ذَ  باب: عَ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) مراد از خوشبوئی مخلوط، عطری است که از چندین عطر ترکیب شده باشد.۱ 
ه احرام عطر میزد، نه ھنگام احرام داشتن، را پیش از داخل شدن ب جپیامبر خدا  ل) عائشه۲ 

زیرا استعمال عطر در ھنگام احرام داشتن روا نیست، چه محرم خودش خود را عطر بزند، و چه 
 شخص دیگری او را عطر بزند.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٣٨

 ]: عذاب مصورین در روز قیامت۱۸باب [

ُ َ�نُْهَما َ�نْ  -۲۰۰۵ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  :ْ�َن ُ�َمَر، ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
إِنَّ «أ

ْحيُوا َما َخلَْقتُمْ 
َ
بُوَن يَْوَم الِقيَاَمِة، ُ�َقاُل لَُهْم: أ َوَر ُ�َعذَّ يَن يَْصنَُعوَن َهِذهِ الصُّ ِ

َّ
[رواه  »اذل

 ].٥٩٥١ابلخاری: 
کسانی که این « فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عمر -۲۰۰۵
شود: آنچه را  ھا گفته می شوند، و برای آن کشند در روز قیامت تعذیب می می تصویرھا را

 .)١(»اید زنده کنید که خلق کرده

رِ  -١٩ وَ  باب: نَقْضِ الصُّ

 ]: از بین بردن تصاویر۱۹باب [

ُ َ�نْهُ  -۲۰۰۶ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل  َ�ْن أ ا�َّ

ةً  :قاَل اهللا تعايل«َ�ُقوُل:  َْخلُُقوا َذرَّ
ْ

ْن َذَهَب َ�ْلُُق َكَخليِْق، فَلْيَْخلُُقوا َحبًَّة، َويل ْظلَُم ِممَّ
َ
 »َوَمْن أ

 ].٥٩٣٥[رواه ابلخاری:  »فَلْيَْخلُُقوا َشِعَ�ةً «وؤاَد يف رواية: 
را شندم که  جاست که گفت: پیامبر خدا  روایت ساز ابو ھریره -۲۰۰۶

خواھد مانند خلق من خلق  گوید: آیا از کسی که می خداوند متعالی می«فرمودند:  می
ر گتوانند] یک دانۀ را خلق کنند، و [ا تر ھست؟ پس [اگر می نماید، کسی ظالم

 ».توانند] یک ذرۀ را خلق کنند می
 ».توانند] یک جوی را خلق کنند یپس [اگر م«ده است که: و در روایت دیگری آم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
چون در بعضی حاالت  این حدیث به طور صریح داللت بر تحریم تصویر دارد، ولی در این عصر 

توان گفت که به اساس قاعدۀ (الضرورات تبیح المحظورات) چنین  باشد، می تصویر ضروری می
چه خوردن گوشت خوک حرام است، ولی در وقت  عملی جھت رفع ضرورت روا است، چنان
گردد، و این موضوع را به تفصیل بیشتری قبال نیز در  ضرورت، و سد رمق، خوردن آن مباح می

 فحات گذشته مورد بررسی قرار دادیم.ص

                                                 



 
 

 كِتَابُ األدَبِ  -٧١

 ادب [و معرفت] -]۷۱کتاب [

بَةِ باب:  -١ حْ نِ الصُّ سْ قُّ النَّاسِ بِحُ نْ أَحَ  مَ

 ]: سزاوارترین مردم به احسان کیست؟۱باب [

يِب  -۲۰۰۷
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
ُ َ�نُْه قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِىل ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َحقُّ انلَّاِس حِبُْسِن َصَحابيَِت؟ قَاَل: 
َ
، َمْن أ ِ َك «َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ مُّ

ُ
ُ�مَّ «قَاَل: ُ�مَّ َمْن؟ قَاَل: » أ

َك  مُّ
ُ
َك «؟ قَاَل: قَاَل: ُ�مَّ َمنْ » أ مُّ

ُ
بُوكَ «قَاَل: ُ�مَّ َمْن؟ قَاَل: » ُ�مَّ أ

َ
 ].٥٩٧١[رواه ابلخاری:  »ُ�مَّ أ

آمد و  جپیامبر خدا  خصی نزدروایت است که گفت: ش ساز ابو ھریره -۲۰۰۷
 حسان کنم کیست؟اگفت: یا رسول الله! سزاوارترین مردم که برایش 

 ».مادر تو«فرمودند: 
 گفت: بعد از آن کیست؟

 ».بعد از آن مادر تو«فرمودند: 
 گفت: بعد از آن کیست؟

 ».بعد از آن مادر تو«فرمودند: 
 گفت: بعد از آن کیست؟

 .)١(»بعد از آن پدر تو«فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند: اگر کسی پدر و مادر محتاجی داشت، و فقت ھمان اندازه  ) با استناد بر این حدیث گفته۱ 

 ھا نفقه کند، باید برای مادرش نفقه کند، و پدرش را بگذارد. توانائی داشت که برای یکی از آن
و البته این به آن معنی نیست که احسان برای پدر الزم نیست، خداوند متعال احسان کردن ) ۲ 

يۡنِ ﴿برای پدر و مادر ھردو را واجب گردانیده و فرموده است:  ، پس این حدیث ﴾إِۡحَساٗ�ا َو�ِٱۡلَ�ِٰ�َ
ط آن از برای بیان حق اقدمیت در احسان است، نه اثبات حق احسان برای یکی از والدین، و اسقا

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٤٠

هِ  -٢ يْ الِدَ لُ وَ جُ بُّ الرَّ  باب: ال يَسُ

 ]: نباید کسی پدر و مادرش را دشنام بدهد٢باب [

ِ بِْن  -۲۰۰۸ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ُ َ�نُْهَما قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َ�ْمٍرو، ريَِضَ ا�َّ
يْهِ «وََسلََّم:  ْن يَلَْعَن الرَُّجُل َوادِلَ

َ
ْ�رَبِ الَكبَائِِر أ

َ
، َوَ�يَْف يَلَْعُن الرَُّجُل » إِنَّ ِمْن أ ِ ِ�يَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

يِْه؟ قَاَل:  هُ �َُسبُّ الرَّ «َوادِلَ مَّ
ُ
بَاُه، َو�َُسبُّ أ

َ
بَا الرَُّجِل، فَيَُسبُّ أ

َ
 ].٥٩٧٣[رواه ابلخاری:  »ُجُل أ

فرمودند:  جخدا روایت است که گفت: پیامبر  باز عبدالله بن عمرو -۲۰۰۸
 ».ترین گناھان این است که کسی پدر و مادرش را لعنت کند از بزرگ«

 و مادرش را لعنت کند؟کسی گفت: یا رسول الله! چگونه ممکن است کسی پدر 
دھد، و آن شخص پدرش را دشنام  کسی پدر شخص دیگری را دشنام می«فرمودند: 

 .)١(»دھد دھد، و آن شخص مادرش را دشنام می می دھد، و مادر دیگری را دشنام می

اطِ  -٣ مِ الْقَ  عِ باب: إِثْ

 ]: گناه قطع صلۀ رحم۳باب [

دیگری، و دیگر آنکه حق اقدمیت برای مادر، در نفقه و خدمت است، و حق اقدمیت برای پدر، در 
 باشد. تعظیم و ادب و احترام می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ترین گناھان کبیره...) داللت بر این دارد که گناه،  که: (که بزرگ ج) این گفتۀ پیامبر خدا ۱ 

اند  فرموده جباشد، زیرا پیامبر خدا  کبیره و صفیرۀ دارد، و باز در بین کبائر، درجات متفاوتی می
ترین گناھان کبیره)، به این معنی که: بعضی از گناھان کبیره، از بعضی گناھان  که: (از بزرگ

تر است، مثال: گرچه دروغ گفتن و آدم کشتن ھردو از گناھان کبیره است، ولی  کبیرۀ دیگر بزرگ
بدون شک گناه آدم کشتن از گناه دروغ گفتن خیلی و خیلی بیشتر است، و ھمچنین خوردن 
گوشت خوک و خوردن مال مردم ھردو حرام و از گناھان کبیره است، ولی بدون شک گناه 

 شت خوک به مراتب بیشتر است.خوردن مال مردم از گناه خوردن گو
شود که: گناه صغیرۀ ھم وجود  (گناه کبیره) گفتند، از این دانسته می ج) چون پیامبر خدا ۲ 

دارد، و در بسیاری موارد در قرآن کریم و احادیث نبوی از گناھان صغیره به (سیآت) تعبیر شده 
 است.

                                                                                                                        



 ١٤١  ]معرفت و[ ادب -]۷۱[ کتاب

ُ َ�نْهُ  ريَِضَ  ُجبَْ�َ ْ�َن ُمْطِعٍم، َ�نْ  -۲۰۰۹ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ُت َسِمعْ  قاَل: ا�َّ
 ].٥٩٨٤[رواه ابلخاری:  »َال يَْدُخُل اجلَنََّة قَاِطعٌ «َ�ُقوُل: 

شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز جبیر بن مطعم -۲۰۰۹
 .)١(»رود کند، به بھشت نمی کسی که صلۀ رحم را قطع می«فرمودند: 

هُ اهللا -٤ لَ صَ لَ وَ صَ نْ وَ  باب: مَ

 ]: بجا آوردن (صلۀ رحم) سبب رحمت خدا است۴باب [

ُ َ�نْهُ  -۲۰۱۰ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
الرَِّحُم إِنَّ «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ،َ�ْن أ

 ].٥٩٨٩[رواه اخلاری:  »َوَمْن َ�َطَعَها َ�َطْعتُهُ ِشْجنٌَة، َ�َمْن وََصلََها وََصلْتُُه، 
صلۀ رحم «فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۰۱۰

کسی که تو را بجا «اصلش از نام رحمن است، خداوند [برای صلۀ رحم] فرموده است: 
او را از رحمت دھم، و کسی که تو را قطع کند،  بیاورد، او را مورد رحمت خود قرار می

 ».کنم خود دور می

بَلُّ  -٥ ا باب: تُ مُ بِبِالهلَِ حِ  الرَّ

 شود ]: صلۀ رحم از طراوتش تازه می۵باب [

ُ َ�نْهُ  َ�ْمَرو ْ�َن الَعاِص، َ�نْ  -۲۰۱۱ قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ،ماريَِضَ ا�َّ
يِب «ِجَهاًرا َ�ْ�َ رِسٍّ َ�ُقوُل: 

َ
ِد بِْن َجْعَفٍر َ�يَاٌض  -إِنَّ آَل أ لَيُْسوا  -قَاَل َ�ْمٌرو: يِف ِكتَاِب ُ�َمَّ

ُ وََصاِلُح الُمْؤِمِن�َ  َ ا�َّ ْويِلَايِئ، إِ�ََّما َوِليِّ
َ
َزاَد َ�نْبََسُة ْ�ُن َ�بِْد الَواِحِد، َ�ْن َ�يَاٍن، َ�ْن  »بِأ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند برای کسی است که  طوری که علماء گفته –که محرومیت از بھشت باشد  –د شدید این وعی 

قطع (صلۀ رحم) را حالل بداند، زیرا حالل دانستن حرام قطعی کفر است، و کسانی که باید (صلۀ 
ھا از طریق نسب به طور ابد  اند که نکاح شخص با آن ھا مراعات گردد، کسانی رحم) نسبت به آن

مانند: پدر، پدرکالن، مادر، مادرکالن، برادر، برادرزاده، خواھر، خواھرزاده، کاکا، عمه، حرام است، 
 ماما، خاله.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٤٢

َولَِ�ْن لَُهْم رَِحٌم «: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قَيٍْس، َ�ْن َ�ْمِرو بِْن الَعاِص، قَاَل 
َها بِبَالََها

بُلُّ
َ
 ].٥٩٩٠[رواه ابلخاری:  »أ

نه به طور  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: از باز عمرو بن عاص -۲۰۱۱
وستان من ھمۀ] فامیل ابو فالن د«[پنھان بلکه به طور آشکارا شنیدم که فرمودند: 

ھا حق قرابتی  نیستند، بلکه دوست من، خدا و مسلمانان صالح ھستند، ولی برای آن
 .)١(»آورم کنم و بجا می است که به اندک چیزی آن حق را مراعات می

ءِ  -٦ ايفِ لُ بِاملُكَ اصِ  باب: لَيْسَ الْوَ

 ]: صلۀ رحم آن نیست که در مقابل صلۀ رحم باشد۶باب [

ِ بِْن َ�ْمٍرو -۲۰۱۲ ُ َ�نْهُ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ما، ريَِضَ ا�َّ
ي إَِذا قُِطَعْت رمَِحُُه وََصلََها« ِ

َّ
[رواه ابلخاری:  »لَيَْس الَواِصُل بِالُْماَكفِِئ، َولَِ�ِن الَواِصُل اذل

٥٩٩١.[ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
، فامیل: (آل ابو »فامیل ابو فالن دوستان من نیستند«که:  ج) مراد از این قول پیامبر خدا ۱ 

 /ان، و یا ابولھب است، و ھرچه که باشد، طوری که سفاقسیالعاص ابن امیه)، و یا ابو سفی
گوید: مراد از آن، نفی دوستی نسبت به کسانی است که مسلمان نشده باشند، و کسانی که  می

گوید که:  می /ھا وجود دارد، و امام خطابی مسلمان شده باشند، دوستی اسالمی نسبت به آن
ھا دوست خاص من نیستند، گرچه  ، یعنی: اینمراد از آن دوستی خصوصی است نه دوست دینی

 در دین باھم دوست ھستیم، والله تعالی أعلم.
ھا حق قرابتی است که به اندک  ولی برای آن«فرمایند:  که می ج) معنی این قول پیامبر خدا ۲ 

این است که اسا دوستی من، خویشاوندی و » آورم کنم و بجا می چیزی آن حق را مراعات می
باشد، و با این ھم به اساس (صلۀ رحم) برای  میلی نیست، بلکه ایمان و صالح و تقوی میقرابت فا

 کنم. نیکی و احسان می –ولو با چیز اندکی  -کسانی که رابطۀ قرابت دارم، 
ھا نصیحت نماید که به راه  ) اگر از اقارب کسی عدۀ منحرف و بد اخالق باشند، باید برای آن۳ 

ھا قطع نماید، بلکه به چیز مناسبی باید  ین حال نباید صلۀ رحم را با آنصواب برگردند، و در ع
 ھا برقرار سازد. صلۀ رحم را با آن
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صلۀ «که فرمودند:  روایت است جاز پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمرو -۲۰۱۲
رحم آن نیست که نیکی در مقابل نیکی باشد، بلکه بجا آورندۀ صلۀ رحم کسی است 

 .)١(»که اگر با او قطع رابطه شود، او صلۀ رحم را بجا بیاورد

تِهِ  -٧ قَ انَ عَ مُ بِيلِهِ وَ قْ تَ لَدِ وَ ةِ الْوَ َ محْ  باب: رَ

 د و بوسیدن و در آغوش گرفتنش]: مهربانی به فرزن۷باب [

 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  -۲۰۱۳
َ

ْعَرايِبٌّ إِىل
َ
ُ َ�نَْها قَالَْت: َجاَء أ َ�ْن اَع�َِشَة، ريَِضَ ا�َّ

بْيَاَن؟ َ�َما ُ�َقبِّلُُهْم، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  ْن : «َ�َقاَل: ُ�َقبِّلُوَن الصِّ
َ
ْمِلُك لََك أ

َ
َوأ

َ
أ

لْبَِك الرَّمْحَةَ 
ُ ِمْن قَ  ].٥٩٩٨[رواه ابلخاری:  »نََزَع ا�َّ

 جروایت است که گفت: شخص بادیه نشینی نزد پیامبر خدا لاز عائشه -۲۰۱۳
 بوسیم. اطفال را نمی بوسید؟ ولی ما آمد و پرسید: آیا شما اطفال را می

در صورتی که خدا رحمت را از قلب تو کشیده است من «فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ؟»توانم برای تو چه کاری کرده می

۲۰۱۴-  ، ُ َ�نُْه: قَِدَم ىلَعَ انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َسيْبٌ اِب ريَِضَ ا�َّ َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخلَطَّ
ْلُُب 

َ
يْبِ قَْد حت

ٌة ِمَن السَّ
َ
إَِذا اْمَرأ

لَْصَقتُْه  فَ
َ
َخَذتُْه، فَأ

َ
يْبِ أ

ثَْدَ�َها �َْسيِق، إَِذا وََجَدْت َصِبيًّا يِف السَّ
َا انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 

َ
رَْضَعتُْه، َ�َقاَل نل

َ
َها يِف انلَّارِ «بِبَْطِنَها َوأ َ تَُرْوَن َهِذهِ َطارَِحًة َودلَ

َ
» أ

ْن َال َ�ْطرََحُه، َ�َقاَل: قُلْنَا: َال، َوِ�َ َ�ْقِدُر ىلَعَ 
َ
َها« أ ِ

َ
رَْحُم بِِعبَاِدهِ ِمْن َهِذهِ بَِودل

َ
ُ أ [رواه  »َ�َّ

 ].٥٩٩٩ابلخاری: 
آوردند،  جخدا  روایت است که اسیرانی را نزد پیامبر ساز عمر بن خطاب -۲۰۱۴

 ھایش میریخت، و ھر طفلی را که در بین از جملۀ اسیران زنی بود که شیر از سینه
 داد. انداخت و او را شیر می اش می دید به سینه اسیران می

ترک کرد، و یا حتی با تو بد تو را  یعنی اگر کسی که (صلۀ رحم) نسبت به وی واجب است، -١
توان خود نیکی و رفتاری نمود، تو باید (صلۀ رحم) را با او برقرار ساخته و نسبت به وی قدر 

 احسان کنی.
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کنید که این زن فرزندش را در آتش  آیا فکر می«از مایان پرسیدند:  جپیامبر خدا 
 ؟»بیندازد

 اندازد. گفتیم: نه ھرگز، اگر به اختیارش باشد در آتش نمی
 ».تر است بانیقینا خدا بر بندگانش، از این زن نسبت به فرزندش مھر«فرمودند: 

عَلَ اهللا -٨ ءٍ باب: جَ زْ ةِ جُ ائَ ةَ يفِ مِ َ محْ   الرَّ

 ]: خدا رحمت را (صد) قسمت کرده است۸باب [

يِب  -۲۰۱۵
َ
ُ َ�نُْه:ُهَر�َْرَة،  َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ ا�َّ قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

رِْض «َ�ُقوُل: 
َ
نَْزَل يِف األ

َ
ْمَسَك ِعنَْدُه �ِْسَعًة َو�ِْسِعَ� ُجزًْءا، َوأ

َ
ُ الرَّمْحََة ِمائََة ُجزٍْء، فَأ َجَعَل ا�َّ

اَحُم اخلَلُْق، حَ  َها، َخْشيََة ُجزًْءا َواِحًدا، فَِمْن َذلَِك اجلُزِْء َ�رَتَ ِ
َ

ىتَّ تَْرَ�َع الَفَرُس َحافَِرَها َ�ْن َودل
ْن تُِصيبَهُ 

َ
 ].٦٠٠٠[رواه ابلخاری:  »أ

شنیدم که  جگفت: از پیامبر خدا  روایت است که ساز ابو ھریره -۲۰۱۵
خدا رحمت را صد قسمت کرده است، نود و ُنه قسمت را نزد خود «فرمودند:  می

بر زمین نازل کرده است، و از ھمین یک قسمت است  نگھداشته است، و یک قسمت را
دارد تا مبادا به  کنند، حتی اسپ پایش را بلند نگه می که مردم با یکدیگر مھربانی می

 .)١(»اش آصیب برسد بچه

ىلَ  -٩ بِيِّ عَ عِ الصَّ ضْ ذِ  باب: وَ خِ  الْفَ

 ]: نهادن طفل بر باالی ران۹باب [

َساَمَة بِْن َز�ٍْد،  -۲۰۱۶
ُ
ُ َ�نُْهَماَ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قاَل  ريَِضَ ا�َّ : اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ُهَما، ُ�مَّ َ�ُقوُل:  ْخَرى، ُ�مَّ يَُضمُّ
ُ
ُخُذِ� َ�يُْقِعُدِ� ىلَعَ فَِخِذهِ، َوُ�ْقِعُد احلََسَن ىلَعَ فَِخِذهِ األ

ْ
يَأ
رمَْحُُهَما«

َ
إِ�ِّ أ

 ].٦٠٠٣[رواه ابلخاری:  »اللَُّهمَّ ارمَْحُْهَما فَ

و خداوند این صد رحمت خود را در روز قیامت با «و در روایت دیگری آمده است که فرمودند:  -١
رساند، یعنی: ھمین یک رحمتی را که برزمین فرستاده  ھمین رحمت دنیا، به درجۀ أکمل می

کند، تا رحمتش با  ، یکجا میباشد باشد، با نود و نه قسمتی که نزدش می بود، و در بین بندگان می
 تر شود، و صد در صد گردد. آنکه کامل است، کامل
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گرفتند و  مرا می جخدا  روایت است که گفت: پیامبر باز اسامه بن زید -۲۰۱۶
نشاندند، سپس ھردو  را بر باالی ران دیگر خود می سبر باالی یک ران خود، و حسن

ھا رحمت و  ھا رحمت کن، چون من به آن خدایا! بر آن«گفتند:  را باھم فشار داده و می
 ».کنم مھربانی می

ائِمِ  -١٠ الْبَهَ ةِ النَّاسِ وَ َ محْ  باب: رَ

 ها و چارپایان ]: رحمت به انسان۱۰باب [

يِب  -۲۰۱۷
َ
ُ َ�نْهُ   ُهَر�َْرَة، َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف َصَالٍة  ريَِضَ ا�َّ قَاَل: قَاَم رَُسوُل ا�َّ

ْعَرايِبٌّ َوُهوَ 
َ
ا  َوُ�ْمنَا َمَعُه، َ�َقاَل أ َحًدا. فَلَمَّ

َ
ًدا، َوَال تَرَْحْم َمَعنَا أ َالِة: اللَُّهمَّ ارمَْحِْ� َوُ�َمَّ يِف الصَّ

 : ْعَرايِبِّ
َ ْ
ْرَت َواِسًعا«َسلََّم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل لِأل  ].٦٠١٠[رواه ابلخاری:  »لََقْد َحجَّ

برای خواندن نمازی  ج: پیامبر خدا روایت است که گفت ساز ابو ھریره -۲۰۱۷
در داخل نماز گفت: خدایا!  برخاستند، و ماھم با ایشان برخاستیم، شخص بادیه نشینی

 فقط برای من و محمد رحمت کن، و برای دیگری با ما رحمت مکن.
چیز فراخی را «سالم دادند برای آن شخص بادیه نشین گفتند:  جچون پیامبر خدا 

 .)١(»تنگ ساختی

ُ َ�نْهُ انلُّْعَماَن ْ�َن �َِشٍ�،  َ�نْ  -۲۰۱۸ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قَاَل  ريَِضَ ا�َّ : قَاَل رَُسوُل ا�َّ
» ُ

َ
ِهْم َوَ�َعاُطِفِهْم، َكَمثَِل اجلََسِد، إَِذا اْشتَىَك ُعْضًوا تََداىَع هل ِهْم َوتََوادِّ  تََرى الُمْؤِمِنَ� يِف تََرامُحِ

َهِر َواحلُ�َّ  َسائِرُ   ].٦٠١١[رواه ابلخاری:  »َجَسِدهِ بِالسَّ
فرمودند:  جخدا  روایت است که گفت: پیامبر باز ُنعمان بن بشیر -۲۰۱۸

اری باھم، مانند یک بینی که در مھربانی و دوستی و ھمک مسلمانان [کامل] را می«

توانست که شامل ھمۀ مسمانان شود، ولی تو او را خاص برای  یعنی: رحمت خدا زیاد بود، و می -١

ءٖ  ُ�َّ  وَِسَعۡت  َورَۡ�َِ� ﴿فرماید:  خود و من ساختی، خداوند متعال می یعنی: رحتم فراگیر  ﴾َ�ۡ
شود، بنابراین باید مسلمان در دعای خود برای ھمه مسلمانان  است که و ھمه چیز را شامل می

 طلب رحمت نماید.
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اعضای جسد، به سم بیمار شود، دیگر تند، به طوری که اگر عضوی آز آن ججسم ھس
 ».شتابند بیدار خوابی و تب، به کمک آن عضو بیمار می

�َِس بِْن َمالٍِك  -۲۰۱۹
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ َما ِمْن «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ،ريَِضَ ا�َّ

 
َّ

ْو َدابٌَّة، إِال
َ
َ�َل ِمنُْه إِ�َْساٌن أ

َ
ُ بِِه َصَدقَةٌ ُمْسِلٍم َغَرَس َغرًْسا، فَأ

َ
 ].٦٠١٢[رواه ابلخاری:  »اَكَن هل

ھیچ «فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۲۰۱۹
گر حیوانی از آن نھال چیزی بخورد، م مسلمانی نیست که نھالی بنشاند، و انسان و یا

 .)١(»شود برایش، صدقه حساب می آنکه آن چیز

ِ َجِر�َر ْ�َن  َ�نْ  -۲۰۲۰ ُ َ�نْهُ  ابَلَجِ�ِّ  َ�بِْد ا�َّ َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ،ريَِضَ ا�َّ
 ].٦٠١٣[رواه ابلخاری:  »َمْن َال يَرَْحُم َال يُرَْحمُ «قَاَل: 

روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز جریر بن عبدالله بجلی -۲۰۲۰
 .)٢(»شود نمیکسی که رحم نکند، رحم کرده «

ارِ  -١١ ةِ بِاجلَ ايَ صَ  باب: الوَ

 ]: سفارش [نیکی کردن] به همسایه۱۱باب [

اصل در صدقه و خیرات آن است که انسان چیزی را به دست خود به کسی بدھد، ولی از رحمت  -١
کند، و از  کسی نھالی را غرس می خداوند متعال و از ثوابی که نسبت به شاندن نھال است، اگر

برد، این چیز برایش به مانند آنکه به  خورد، و یا استفادۀ می این نھال انسان و یا حیوان چیزی می
 شود. دست خود داده باشد، صدقه حساب می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
کند، در  رحم نکند، خدا به او رحم نمی) این حدیث داللت بر این دارد که اگر کسی به دیگران ۱ 

کسی که زمینیان را مورد رحمت خود قرار «فرمودند:  جمعجم طبرانی آمده است که پیامبر خدا 
 گیرد. گیرد، یعنی: مورد رحمت خدا قرار نمی ندھد، مورد رحمت آنکه در آسمان است قرار نمی

ن طور گفته شود که به عالوه از ) مانعی نیست که معنی حدیث بر عمومش گذاشته شود و ای۲ 
کنند، و این چیز در امور  معنی مذکور، کسی که به دیگران رحم نکند، دیگران ھم به او رحم نمی

ھا ھمکاری کرده باشی، و  کنند که با آن روزانۀ ما مشاھد است، زیرا مردم وقتی با تو ھمکاری می
 ه باشی، و ھمچنین در کارھای دیگر.ھا احترام کرد کنند که برای آن وقتی به تو احترام می
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ُ َ�نَْها، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۲۰۲۱ َما َزاَل يُوِصيِ� «َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
ثُهُ  نَُّه َسيَُورِّ

َ
َاِر، َحىتَّ َظنَنُْت �

ْ
 ].٦٠١٤[رواه ابلخاری:  »بِاجل

آن قدر جبرئیل «روایت است که فرمودند:  جپیامبر خدا  از لاز عائشه -۲۰۲۱
کرد که گمان کردم که بزودی ھمسایه  ] برای ھمسایه سفارش میمرا [به نیکی کردن
 .)١(»سازد را وارث ھمسایه می

هُ  -١٢ ائِقَ وَ هُ بَ ارُ نُ جَ أمَ نْ الَ يَ  باب: إِثْمِ مَ

 اش از اذیتش در امان نیست گناه کسی که همسایه]: ۱۲باب [

�ٍْح، -۲۰۲۲ يِب رُشَ
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  قَاَل: ريَِضَ ا�َّ

َ
ِ َال «أ َوا�َّ

ِ َال يُْؤِمنُ  ِ َال يُْؤِمُن، َوا�َّ ؟ قَاَل: ِ�يَل: َوَمْن يَا رَُسوَل ا» يُْؤِمُن، َوا�َّ ِ َمُن َجاُرُه «�َّ
ْ
ي َال يَأ ِ

َّ
اذل

 ].٦٠١٦[رواه ابلخاری: »بََوايَِقهُ 
به خدا «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ُشریح -۲۰۲۲

 ».ندارد، به خدا سوگند که ایمان ندارد، به خدا سوگند که ایمان ندارد سوگند که ایمان
 ان ندارد]؟میکه [ای گفت: یا رسول الله! کیست کس

 .)٢(»اش از اذیتش در امان نباشد کسی که ھمسایه«فرمودند: 

نُ باهللا -١٣ ؤمِ نْ كانَ يُ هُ باب: مَ ؤذِ جارَ الَ يُ رِ فَ الْيَومِ اآلخِ   وَ

 اش را اذیت کند ]: کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، نباید همسایه۱۳باب [

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، چه قوم باشد و چه بیگانه، چه  لفظ ھمسایه عام است و شامل ھمه انواع ھمسایه را می 

مسلمان باشد و چه کافر، چه دوست باشد و چه دشمن، چه نیکوکار باشد و چه بدکار، نیکی به 
که از ضررت در امان باشد، و از احسانت امیدوار، به این معنی که اگر بتوانی از  ھمسایه آن است

رساندن خیر برایش خودداری نورزی، و اگر قدرت به بدی کردن برایش داشته باشی، از بدی 
 کردن نسبت به وی خودداری نمائی.

اش از  که ھمسایه مراد از نفی ایمان، نفی کمال ایمان است نه نفی کامل ایمان، یعنی، کسی -٢
اذیتش در امان نیست، مسلمان کامل نیست، ولو آنکه از دائرۀ اسالم خارج نشده است، نه به این 

 معنی که به طور کامل مسلمان نباشد.
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يِب ُهَر�َْرَة،  -۲۰۲۳
َ
ُ َ�نْهُ ريَِضَ َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ،ا�َّ َمْن «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ِ َوايلَْوِم اآلِخِر فَلْيُكْ  ِ َوايلَْوِم اآلِخِر فََال يُؤِْذ َجاَرُه، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ ِرمْ اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ
 ِ ْو يِلَْصُمْت َضيَْفُه، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

َ
ا أ  ].٧٠١٨[رواه ابلخاری:  »َوايلَْوِم اآلِخِر فَلْيَُقْل َخْ�ً

کسی که به «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۰۲۳
و کسی که به خدا و روز آخرت  اش را اذیت نکند، خدا و روز آخرت ایمان دارد، ھمسایه

ماید، و کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، یا ایمان دارد، مھمانش را احترام ن
 .)١(»سخن خیر خواھانۀ بگوید و یا خاموش باشد

ةٌ  -١٤ قَ دَ وفٍ صَ رُ عْ لُّ مَ  باب: كُ

 کار نیکی صدقه است ]: هر۱۴باب [

ُ َ�نُْهَما، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيْ  -۲۰۲۴ ، ريَِضَ ا�َّ ِ ِه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ
 ].٦٠٢١[رواه ابلخاری:  »لُكُّ َمْعُروٍف َصَدقَةٌ «

ھرکار «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  بجابر بن عبداللهاز  -۲۰۲۴
 .)٢(»نیکی صدقه است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اقل باید از  کند، حد اش به او احسان کند، و اگر احسان نمی ) حق ھمسایه آن است که ھمسایه۱ 

اذیت کردنش خودداری نماید، زیرا اگر شخص قدرت به احسان ندارد، به طور یقین قدرت به 
 اذیت نکردن دارد.

خورد تھیه نماید، و حق  ) اکرام مھمان آن است که برایش طعامی بھتر از طعامی که خودش می۲ 
 ی صاحب خانه است.مھمان تا سه روز است، و اکرام بعد از سه روز از سخاوت و جوانمرد

) مطلوب از شخص مسلمان آن است که سخن خیر خواھانۀ گفته و سبب صلح و آشتی بین دو ۳ 
کند، حد اقل باید از  مسلمان گردد، و یا سبب دلجوئی برای مسلمانی گردد، و اگر چنین نمی

 سخن فتنه انگیز و سخن دلسرد کننده خودداری نماید.
 این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به  -٢
از رحمت کامل خداوند متعال بر بندگانش این است که ابواب خیر و حصول ثواب را باز گذاشته  

است تا اگر کسی طالب خیر باشد، مانعی از رسیدن به آن در پیش رویش قرار نداشته باشد، 
که بین خیر تواند به آن داخل شود، و منتھی فرقی  چه ابواب شر نیز باز است، و ھرکس می چنان

و شر وجود دارد این است: انجام دادن کار خیر مستلزم زحمت دنیوی و راحت اخروی است، 
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هِ  -١٥ لِّ ر كُ قِ يفِ األَمْ فْ  باب: الرِّ

 ]: مدارا در همۀ کارها۱۵باب [

ُ َ�نْهَ ريَِضَ َ�ْن اع�َِشَة  -۲۰۲۵ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ا قالَْت: قاَل ا�َّ َ «رَُسوُل ا�َّ إِنَّ ا�َّ
ْمِر لُكِّهِ 

َ
ْ�َق يِف األ  ].٦٠٢٤[رواه ابلخاری:  »ُ�ِبُّ الرِّ

خداوند «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۰۲۵
 .)١(»ست داردرا در ھمۀ کارھا دو مدارا، و میانه روی

نِ املُؤباب:  -١٦ اوُ نِنيَ بَعْضُ تَعَ  اً مْ بَعْضهمِ

 ]: همکاری مسلمانان با یکدیگر۱۶باب [

يِب ُموىَس، -۲۰۲۶
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ  نُ مَ ؤْ المُ « :قاَل  َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  ،ريَِضَ ا�َّ

ُ  ِن مِ ؤْ مُ لْ لِ 
ْ

َ انِ يَ نْ اكبل   ْ�َ �َ  َك بَّ شَ  مَّ . �ُ »اًض عْ �َ  هُ ُض عْ �َ  دُّ شُ ، �
َ
َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  يِبُّ انلَّ  �نَ . وَ هِ عِ ابِ َص أ

ِ  وََسلَّمَ  َ  ٌل جُ رَ  جاءَ  ذْ ا، إِ سً جال  سْ �
َ
 ُل أ

َ
 ةٍ حاجَ  ُب الِ َط  وْ ، أ

َ
اْشَفُعوا «:اَل قَ �َ  هِ هِ جْ وَ ا بِ نَ يْ لَ عَ  َل بَ �ْ ، أ

ُ ىلَعَ لَِساِن  َْقِض ا�َّ
ْ

 ].٦٠٢٧[رواه ابلخاری:  »رَُسوهِلِ َما َشاءَ فَلْتُؤَْجُروا، َويل
مسلمان برای «فرمودند: روایت است که  جاز پیامبر خدا  ساز ابو موسی -۲۰۲۶

بعد از » دارد مسلمان مانند دیواری است که یک قسمت آن، قسمت دیگر آن را نگه می
نشسته بودند،  جآن انگشتان خود را داخل یکدیگر نمودند. و در حالی که پیامبر خدا 

شخصی و یا حاجتمندی آمد و چیزی طلب کرد، ایشان روی خود را به طرف ما کرده 

ولی کار بد در دنیا جذاب و دل انگیر است، و در آخرت مستوجب عذاب، و از اینجا است که 

به یعنی: راه رفتن  »حفت انلار بالشهوات، وحفت اجلنئ باملاكره«اند که:  فرموده جپیامبر خدا 
 ھا]. دوزخ از گل [بر آورده شدن خواھشات] فرش است، و راه رفتن به بھشت از خار [نا گواری

اند: احکام دین اسالم بین افراط و تفریط است، و کسانی که در امور  و از ھمینجا است که گفته -١
لمقابل کسانی شوند، و با  اند که به سعادت دارین نائل می کنند، کسانی دین و دنیا میانه روی می

کنند، سبب ایجاد مشکالت برای خود و احیانا برای دیگران نیز  که در دین و یا دنیا افراط می
 شوند. می
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شود، و خدا آنچه را  شفاعت یکدیگر خود را بکنید، برای شما مزد داده می«و فرمودند: 
 .)١(سازد که خواسته باشد بر زبان نبی خود جاری می

نِ النَّبِيُّ «باب:  -١٧ كُ ْ يَ ش جملَ احِ ش اً فَ تَفَحِّ الَ مُ  »اً وَ

 سزا گوی نبودندبد زبان و نا ج]: پیامبر خدا ۱۷باب [

ُ َ�نُْه قَاَل: لَْم يَُ�ِن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  -۲۰۲۷ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�ْن أ

َحِدنَا 
َ
انًا، اَكَن َ�ُقوُل ِأل اًشا، َوَال لَعَّ ُ تَِرَب َجِبينُهُ «ِعنَْد الَمْعِتبَِة: َسبَّابًا، َوَال فَحَّ [رواه  »َما هلَ

 ].٦٠٣١ابلخاری: 
دشنام دھنده، و  ج روایت است که گفت: پیامبر خدا ساز انس بن مالک -۲۰۲۷

چرا «گفتند:  فحش دھنده و لعنت کننده نبودند، ھنگام قھر برای مایان چنین می
 .)٢(»شود اش خاک آلود [فالنی] چنین کرده است، پیشانی

نِ الْ  باب: -١٨ سْ هُ خُ ـحُ رَ كْ ما يُ اءِ وَ خَ السَّ لِ الْ  لُقِ وَ  بُخْ

 ]: خوبی حسن خلق و سخاوت، و بدی بخالت۱۸باب [

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
آید شما ھم با او  توجیه نبوی کریم چنین است که: اگر محتاجی به نزد شخص متمکنی می 

مکن برایش چیزی بخواھید، و آن شخص متمکن خواه برای ھمدست شوید و از آن شخص مت
فقیر چیزی بدھد و یا ندھد، شما به سبب شفاعت و عذر خواھی خود، مستحق اجر و ثواب 

 گردید. می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
گردد، این شخص عکس العمل  طبیعت بشر چنین است که اگر کسی سبب قھر و غضبش می 

 جکند، ولی نبی کریم  دھد، و یا لعنتش می دھد، یا برایش فشح می ن داده یا او را دشنام مینشا
گفتند این بود  با ادب نبوت، از این کارھای زشت برئ بودند، و تنھا چیزی که در چنین حالتی می

ی اش خاک آلود شود، و این سخن نه دشنامی بود، و نه فحشی، و نه لعنتی، بلکه سخن که پیشانی
ھا جاری بود، و البته کسی که خداوند متعال متکفل ادبش باشد، چنین  بود که بنابر عرف بر زبان

ِدييِْبْ «فرمایند:  می جاست، پیامبر خدا 
ْ
ْحَسَن تَأ

َ
ْ فَأ بيَِبْ َر�ِّ دَّ

َ
مرا پروردگارم ادب کرد، و ، یعنی »أ

 خوب ادب کرد.

                                                 



 ١٥١  ]معرفت و[ ادب -]۷۱[ کتاب

ُ َ�نُْه،  َ�نْ  -۲۰۲۸ ٍء «: قاَل َجابًِرا ريَِضَ ا�َّ َما ُسئَِل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن يَشْ
 ].٦٠٣٤[رواه ابلخاری:  »َ�طُّ َ�َقاَل: الَ 

چیزی خواسته  جخدا  روایت است که گفت: ھیچگاه از پیامبر ساز جابر -۲۰۲۸
 .)١(نشده است، که ایشان [در مقابل آن] (ِنه) گفته باشند

ُ َ�نُْه قَاَل:  َ�نْ  -۲۰۲۹ �ٌَس ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�، َخَدْمُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعرْشَ ِسنِ «أ

 َصنَْعَت 
َّ

ال
َ
، َوَال: لَِم َصنَْعَت؟ َوَال: � فٍّ

ُ
 ].٦٠٣٧[رواه ابلخاری:  »َ�َما قَاَل يِل: أ

خدمت کردم،  ج روایت است که گفت: ده سال برای پیامبر خدا ساز انس -۲۰۲۹
 .)٢(یکبار برایم (ُاف) و یا اینکه: (چرا چنین کردی و چرا چنان نکردی) نگفتند

ا باب:  -١٩ نِ مَ عْ اللَّ بَابِ وَ نَ السِّ ى مِ نْهَ  يُ

 ]: نباید کسی را دشنام داد و یا لعنت کرد۱۹باب [

نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  -۲۰۳۰
َ
ُ َ�نُْه � يِب َذرٍّ ريَِضَ ا�َّ

َ
َال يَْرِ� «َ�ْن أ

ْت َعلَيِْه، إِْن لَْم يَُ�ْن َصاِحبُُه َكَذلَِك رَُجٌل رَُجًال بِالُفُسوِق، َوَال يَْرِميِه بِال  اْرتَدَّ
َّ

 »ُ�ْفِر، إِال
 ].٦٠٤٥[رواه ابلخاری: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
طلبید و  چیزی می ج) معنی این حدیث نبوی شریف این است که: اگر کسی از پیامبر خدا ۱ 

کردند، و اگر چنین قدرتی نداشتند، سکوت  ایشان قدرت ھمکاری با او را داشتند، با او ھمکای می
 گفتند. کردند، و (نه) نمی می

 جی از احفاد نبی کریم) فرزدق شاعر مشھور عرب در وصف زین القابدین بن علی بن حسین یک۲ 
بود، (نه)  گوید که: جز در کلمۀ شھادت ھیچگاه (نه) نگفته است، اگر کلمۀ شھادت نمی می

باشد، بر  شد، مقصدش آن است که لفظ (ال) که به معنی (نه) می گفتنش به (بلی) تبدیل می
بود،  لمۀ شھادت نمیگردید، و اگر ک ال الله) استعمال میله إإزبانش تنھا در کلمۀ شھادت یعنی (ال 

ای است که فرزدق در مدح یکی از احفاد  داشت، و این بیت از قصیده در کالمش (نه) وجود نمی
به مراتب و مراتب از سخاوت  جسروده است، و بدون شک سخاوت خود نبی کریم  جنبی کریم 

 باشد، باالتر و باالتر است. بممدوح فرزدق که زین العابدین بن علی بن حسین
گرفت، از آن گذشت  شان صورت می و در احادیث بسیاری آمده است که اگر تعدی بر حقوق -٢

 کردند، ولی در حقوق شرعی و تطبیق احکام شرع، از ھمگان شدیدتر بودند. می

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٥٢

شنیده است که فرمودند:  جروایت است که وی از پیامبر خدا  ساز ابو ذر -۲۰۳۰
که دیگری را به فسق و کفر متھم کند، مگر آنکه فسق و کفر به خودش  نیست یکس«

 .)١(»صورتی که] آن شخص چنین نباشدگردد، [در  بر می

اِك، َ�نْ  -۲۰۳۱ حَّ ُ َ�نْهُ  ثَابَِت ْ�َن الضَّ نَّ  ريَِضَ ا�َّ
َ
ثَُه: أ َجَرِة َحدَّ ْصَحاِب الشَّ

َ
َوَ�َن ِمْن أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ا قَاَل، َمْن َحلََف ىلَعَ ِملٍَّة َ�ْ�ِ اإلِْسَالِم َ�ُهَو َكمَ «رَُسوَل ا�َّ
َب بِِه يَْوَم  ْ�يَا ُعذِّ ٍء يِف ادلُّ َولَيَْس ىلَعَ ابِْن آَدَم نَْذٌر ِ�يَما َال َ�ْمِلُك، َوَمْن َ�تََل َ�ْفَسُه �يَِشْ

[رواه  »الِقيَاَمِة، َوَمْن لََعَن ُمْؤِمنًا َ�ُهَو َكَقتِْلِه، َوَمْن قََذَف ُمْؤِمنًا بُِ�ْفٍر َ�ُهَو َكَقتِْلهِ 
 ].٦٠٤٧ابلخاری: 
ان شجره بود، روایت است که بیعت کنندگ که از )٢(ساز ثابت بن ضحاک -۲۰۳۱

 فرمودند: جپیامبر خدا 
کسی که به ملت دیگری غیر از ملت اسالم سوگند بخورد او ھمچنان است که «

 گفته است.
 آدم بر آنچه که مالک آن نیست نذری نیست. و بر بنی

نماید، در روز قیامت با ھمان چیز تعذیب و کسی که در دنیا به چیزی خودکشی 
 شود. می

 و کسی که مسلمانی را لعنت کند، مانند آن است که او را کشته باشد.
 .)١(»و کسی که مسلمانی را به کفر متھم کند، مانند آن است که او را کشته باشد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گوید، در صورتی که آن شخص واقعا کافر و یا فاسق  اگر کسی به دیگری کافر و یا فاسق می 

گردد، ولی اگر آن شخص متصف به ھمان صفت  نباشد، این کفر و فسقش به خود گوینده بر می
گردد، و با آن ھم چون پوشیدن عیب از صفات پسندیدۀ  باشد، بر شخص گوینده چیزی بر نمی

کسی در دیگری عیبی سراغ دارد، نباید عیب آن شخص را برمال سازد، و پیامبر  اسالمی است، اگر
پوشد، خداوند عیبش را در آخرت  اند: کسی که عیب مسلمانی را در دنیا می فرموده جخدا 

 پوشد، مگر آنگه آن شخص ظالم باشد، که در این صورت برمال کردن عیب آن جواز دارد. می
ۀ انصاری اشھلی است، از کسانی است که تحت شجره با پیامبر خدا بن خلیف وی ثابت بن ضاک -٢

ھشت ساله بود، و در سال چھل پنج ھجری  جبیعت کرده بودند، در وقت وفات نبی کریم  ج
 ).۲۲۶وفات یافت، اسد الفابه (ض/

                                                 



 ١٥٣  ]معرفت و[ ادب -]۷۱[ کتاب

ةِ  ٢٠ يمَ نَ النَّمِ هُ مِ رَ كْ ا يُ  باب: مَ

 چینی ]: کراهت سخن۲۰باب [

ُ َ�نْهُ ُحَذْ�َفَة،  َ�نْ  -۲۰۳۲  «َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  قاَل: ريَِضَ ا�َّ
َ

ال
 ].٦٠٥٦[رواه ابلخاری:  »يَْدُخُل اجلَنََّة َ�تَّاٌت 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 اند: از چندین کار منع کرده جدر این حدیث نبوی شریف پیامبر خدا  

اند: (کسی که به ملت دیگری غیر از ملت اسالم سوگند بخورد او ھمچنان است که گفته  فرموده
است)، مثال: اگر کسی بگوید که اگر چنین و یا چنان کرده باشم، یھود و یا نصاری باشم، بعضی از 

خواه در سوگند خود راست گفته باشد،  گویند که در این صورت از یھود و نصاری می علماء می
شود که در  گوید: در صورتی یھود و نصاری می باشد، و خواه دروغ، ولی صاحب (فتح المبدئ) می

سوگند خود درووغ گفته باشد، و ظاھر حدیث مؤید نظر اول است، از این جھت طوری که در 
ال الله) بگوید، تا له إإخورد، باید (ال  حدیث دیگری آمده است کسی که به این طریق سوگند می

 شبھۀ خروج از االم از وی رفع گردد.
گوید:  آدم بر آنچه که مالک آن نیست نذری نیست)، مثال کسی که می اند: (و بر بنی ) فرموده۲ 

کنم، اگر این شخص فقیر  اگر خدا مریض مرا شفا داد، و یا مسافرم از سفر آمد، ده گاو خیرات می
گردد، این ھمان چیزی  اشته باشد، از این نذر بر وی چیزی الزم نمیباشد و گاوی در اختیار ند

گویند که: بر چنین  شود، ولی بعضی از علماء می است که از ظاھر حدیث نبوی دانسته می
شود، ولی این شخص در آینده اگر توانمند شد،  شخصی فعال چیزی نسبت به وفای نذر الزم نمی

 نماید. بر وی الزم است تا به نذر خود وفا
اند: (و کسی که در دنیا به چیزی خودکسی نماید، در روز قیامت با ھمان چیز تعذیب  ) فرموده۳ 

شود)، مثال: اگ کسی خود را از کوھی بیندازد و به این طریق خودکشی نماید، در قیامت به  می
قیامت به  شود، و اگر با کاردی به شکمش زده و خود را بکشد، در طور دایم از کوه انداخته می

کشد، و حدیث دیگری به این  طور مداوم کارد را بر شکمش فرو برده و خود را به این طریق می
 معنی به تفصیل بیشتری قبال گذشت.

اند: (و کسی که مسلمانی را لعنت کند، مانند آن است که او را کشته باشدف و کسی  ) فرموده۴ 
که او را کشته باشد)، یعنی: گناه لعنت کردن  که مسلمانی را به کفر متھم سازد، مانند آن است

مسلمان، و گناه به کفر متھم کردن مسلمان، مانند گناه کشتن آن مسلمان است، و با این ھم 
گوید،: ای لعنتی! ای کافر، و یا بر پدرت  شنویم که یکی برای دیگری می متاسفانه چه بسا می

 ن خود مرتکب چه گناه بزرگی گردیده است.داند که با این سخ ھا، و نمی لعنت، و امثال این

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٥٤

شنیدم که  ج روایت است که گفت: از پیامبر خدا ساز حذیفه -۲۰۳۲
 .)١(»رود نمیچین به بھشت  سخن«فرمودند:  می

حِ  -٢١ نَ التَّامدُ هُ مِ رَ كْ ا يُ  باب: مَ

 ]: آنچه که از ستایش یکدیگر مکروه است۲۱باب [

يِب  -۲۰۳۳
َ
ُ َ�نْهُ  بَْ�َرَة، َ�ْن أ نَّ رَُجًال ُذِكَر ِعنَْد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  :ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

ا، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ْ�َ� َعلَيِْه رَُجٌل َخْ�ً
َ
 -َوْ�ََك، َ�َطْعَت ُ�نَُق َصاِحبَِك «فَأ

ُ ِمَراًرا 
ُ

َحُدُ�ْم َماِدًحا َال َ�َ  -َ�ُقوهل
َ
نَُّه إِْن اَكَن أ

َ
ْحِسُب َكَذا َوَ�َذا، إِْن اَكَن يَُرى �

َ
الََة فَلْيَُقْل: أ

َحًدا
َ
ِ أ  ىلَعَ ا�َّ

ِّ
، َوَال يَُزيك ُ  ].٦٠٦١[رواه ابلخاری:  »َكَذلَِك، وََحِسيبُُه ا�َّ

یاد شد، شخص  جخدا  روایت است که از شخصی نزد پیامبر ساز ابوبکره -۲۰۳۳
 دیگری او را مدح کرد.

و این سخن را » یای وای بر تو! گردن رفیقت را برید«فرمودند:  جخدا پیامبر 
 چند بار تکرار نموده و [گفتند]:

که فالنی  کنم شود که کسی را مدح کند، بگوید که: فکر می اگر کسی مجلور می
شد، و حسابش بر خدا  نین شخصی دیده میچنین و چنان شخصی باشد، اگر واقعا چ

 .)٢(»تزکیه و توصیف نکند است، و کسی را نزد خدا

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) آنچه که از آن به (سخن چین) ترجمه شده است، در لفظ حدیث نبوی شریف ھمان طوری ۱ 

(قتات) است، و لفظ دیگری که به معنی سخن چین آمده است (نمام)  –کنید  که مشاھده می
گویند که: (نمام)  ر علماء فرقی بین این دو لفظ نیست، ولی بعضی از علماء میاست، و در نزد اکث

شنود غرض  شود، و بعد از آن، چیزی را که می کسی است که به مجلس به طور آشکارا حاضر می
رساند، و (قتات) کسی است که سخنی را به طور پنھانی  به ھم انداختن، به شخص دیگر می

 دھد. را به طرف مقابل نقل می شنود، و غرض افساد آن می
) لفظ دیگری که به ھمین معنی نزدیک است، لفظ (غیبت) است، و غیبت عبارت از آن است ۲ 

که از کسی در غیابش سخنی بگوئی که اگر از آن سخن خبر شود، بدش بیاید، ولو آنکه این 
 است.ای راست باشد، زیرا اگر راست نباشد، تھمت  سخنی را که راجع به وی گفته

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

                                                 



 ١٥٥  ]معرفت و[ ادب -]۷۱[ کتاب

رِ  -٢٢ ابُ التَّدَ دِ وَ اسُ نِ التحَ نْهى عَ  باب: ما يُ

 ]: آنچه که از حسادت و مقاطعۀ یکدیگر ممنوع است۲۲باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َ�نْ  -۲۰۳۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه أ �َُس ْ�ُن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ

َ
الَ «أ

ْن َ�ْهجُ 
َ
لُّ لُِمْسِلٍم أ ِ إِْخَوانًا، َوَال َ�ِ َاَسُدوا، َوَال تََدابَُروا، َوُ�ونُوا ِعبَاَد ا�َّ

َ
َر َ�بَاَغُضوا، َوَال حت

يَّامٍ 
َ
َخاُه فَْوَق ثََالثَِة �

َ
 ].٦٠٦٥[رواه ابلخاری:  »أ

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۲۰۳۴
فر نباشید، و با یکدیگر حسادت نورزید، با یکدیگر مقاطعه نکنید، و تنیگر ماز یکد«

بندگان خدا و باھم برادر باشید، برای مسلمان روا نیست که برادرش از سه روز ترک 
 .)١(»کند

يِب ُهَر�َْرَة،  -۲۰۳۵
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ يَّاُ�ْم إِ «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ

َاَسُدوا، َوَال تََدابَُروا، 
َ

ُسوا، َوَال حت َسَّ
َ

ُسوا، َوَال جت َسَّ
َ

ْ�َذُب احلَِديِث، َوَال حت
َ
نَّ أ ، فَإِنَّ الظَّ نَّ َوالظَّ

ِ إِْخَوانًا  ].٦٠٦٤[رواه ابلخاری:  »َوَال َ�بَاَغُضوا، َوُ�ونُوا ِعبَاَد ا�َّ
 فرمودند: جا روایت است که پیامبر خد ساز ابو ھریره -۲۰۳۵

ھا است، از عیو مردم  ترین سخن از بدگمانی خودداری نمائید، زیرا بدگمانی دروغ«
ر گیکدی جستجو نکنید، جاسوسی یکدیگر را نکنید، با یکدیگر حسادت نورزید، با

سبب مدح نکردن شخص دیگر آن است که شاید از حقیقت حال اشخاص با خبر نیستید، و چه  
بسا که در این مدح خود مرتکب دروغی شده باشید، و خود خداوند متعال از احوا بندگان خود 

گر موقعی پیش آمد که موجب تزکیه بود، واقف است، و حاجتی به تزکیۀ دیگران ندارد، ولی ا
ھا، تزکیۀ چنین اشخاصی باکی ندارد، و احیانا الزمی  مانند تزکیۀ شھود و تزکیۀ متھم و امثال این

 است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
مقاطعه و ترک برادر مسلمان در صورتی روا نیست که آن مسلمان نسبت به شخص تو تقصیری  

کند، و یا تعدی و ظلم بر دیگران برایش عادت  کرده باشد، ولی کسی که در امور دین معصیت می
و سجیه شده است، و یا شخص حرام و خواری است، اگر شخص جھت نصیحت کردن نزدش 

رود، باید از این کار خودداری  رود، کار خوب و الزمی است، و اگر جھت احترام نزدش می می
طعه نماید، تا با این کار از یک طرف بتوان تنبیھش کرد، و از طرف دیگر مورد کرده، و با وی مقا

 اتھام به ھمکاری با وی قرار نگیرد.
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توزی نداشته باشید، از رفت و آمد با یکدیگر مقاطعه ننمائید، و بندگان خدا و باھم  کینه
 ».برادر باشید

ا -٢٣ نَ الظَّنِّ  باب: مَ ُوزُ مِ  جيَ

 ]: گمان بردنی که جواز دارد۲۳باب [

ُ َ�نْهَ  َ�ْن اَع�َِشَة، -۲۰۳۶ ُظنُّ «قَالَْت: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  اريَِضَ ا�َّ
َ
َما أ

ْ�ِ ِمَن الُمنَافِِق�َ : «قَاَل اللَّيُْث » فَُالنًا َوفَُالنًا َ�ْعِرفَاِن ِمْن ِدينِنَا َشيْئًا
[رواه اخلاری:  ».اَكنَا رَُجلَ

٦٠٦٨.[ 
گمان «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۰۳۶

، و در روایت دیگری آمده است »نی از دین ما چیزی بفھمندالو ف کنم که فالنی نمی
 .)١(»ندکنم چیزی بدان می از دینی که ما پیروی«... [که فرمودند]: 

ىلَ  -٢٤ ن عَ ِ املُؤمِ رتْ هِ  باب: سِ سِ فْ  نَ

 ]: مسلمان باید عیب خود را بپوشاند۲۴باب [

يِب  -۲۰۳۷
َ
ُ َ�نْهُ  ُهَر�َْرَة، َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قاَل  ريَِضَ ا�َّ : َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

 «َ�ُقوُل: 
َّ

يِت ُمَعاىًف إِال مَّ
ُ
ْن َ�ْعَمَل الرَُّجُل بِاللَّيِْل َ�َمًال، لُكُّ أ

َ
الُمَجاِهِر�َن، َو�ِنَّ ِمَن الُمَجاَهَرِة أ

ُ َعلَيِْه، َ�يَُقوَل: يَا فَُالُن، َعِملُْت ابَلارَِحَة َكَذا َوَ�َذا، َوقَْد بَاَت �َسْ  رُتُُه ُ�مَّ يُْصِبَح َوقَْد َسرَتَُه ا�َّ
ِ َ�نْهُ  َر�ُُّه، َوُ�ْصِبُح يَْ�ِشُف ِسرْتَ   ].٦٠٦٩[رواهل ابلخاری:  »ا�َّ

 شنیدم که فرمودند: جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۰۳۷
سازند، و  تمام امت من در عافیت است مگر کسانی که گناھان خود را برمال می«

واقعا از بیشرمی است که کسی در شب کاری کرده باشد، و خداوند آن را بر وی 

ھا چنین گفتند، از منافقین بودند، از این جھت گمان  دربارۀ آن جاین دو نفری که پیامبر خدا  -١
ھا  مسلمانان بیان نمود، تا فریب آنھا را برای  ھا مانعی ندارد، بلکه باید حال آن بردن در مورد آن

را نخورند، پس گمان بردن در مورد کسی روا نیست که مسلمان بوده و در راه مستقیم شریعت 
 روان باشد.
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گوید: یا فالن! من دیشب چنین و چنان  یده نگه داشته، و باز خودش آمده و میپوش
 ».اندازد پوشاند، و او پردۀ خدا را از خود دور می کردم، خداوند عیبش را می

٢٥-  : لِ النَّبِيِّ وْ قَ ةِ وَ رَ جْ ِ «باب: اهلِ قَ ثَالَثٍ الَ حيَ وْ رَ أَخاهُ فَ ْجُ لٍ أَنْ هيَ جُ  »لُّ لِرَ

روا نیست که برادرش را بیش از سه : «ج]: مقاطعه، و این قول پیامبر خدا ۲۵باب [
 »روز مقاطعه نماید

نَْصارِيِّ �َ  -۲۰۳۸
َ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
ُ َ�نْهُ ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
: أ

 «قَاَل: 
َ
ْن َ�ْهُجَر أ

َ
لُّ لِرَُجٍل أ َاٍل، يَلْتَِقيَاِن: َ�يُْعِرُض َهَذا َوُ�ْعرُِض َهَذا، َال َ�ِ

َ
َخاُه فَْوَق ثََالِث يل

َالمِ   بِالسَّ
ُ
ي َ�بَْدأ ِ

َّ
 ].٦٠٧٧[رواه ابلخاری:  »وََخْ�ُُهَما اذل

برای کسی «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ایوب انصاری -۲۰۳۸
ک کند، به طوری که اگر باھم مالقات برادرش را بیش از سه روز تر روا نیست که

ھا ھمان است که اول سالم  کنند، این از آن رو بگرداند، و آن از این، و بھترین آن می
 .)١(»کند می

لِ اهللاباب:  -٢٦ وْ :قَ اىلَ َها﴿  تَعَ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّ ِٰد�ِ�َ  َمعَ  َوُ�ونُوا  ﴾ٱل�َّ

نْهى وَ  ا يُ بِ مَ ذِ نِ الْكَ  عَ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) مراد از برادر در این حدیث برادر اسالمی است، و به این طریق ھمان طور که شامل برادر ۱ 

شود، زیرا خداوند متعال ھمۀ مسلمانان را  شود، شامل ھر مسلمان دیگری را نیز می نسبی را می

َما﴿فرماید:  باھم برادر نامیده و می ٞ  ٱلُۡمۡؤِمنُونَ  إِ�َّ یعنی: به یقین که مسلمانان باھم برادر  ﴾إِۡخوَة
 ھستند.

از سه روز ترک کرد، برایش گناه تر  ) ظاھر حدیث داللت بر این دارد که اگر کسی برادرش را کم۲ 
ندارد، زیرا بعد از اینکه کدورتی بین دو نفر پیدا شد، به شکل طبیعی تا مدت سه روز آثارش باقی 

تواند با  ماند، ولی بعد از سه روز اگر اثر اندکی از کدورت باقی مانده باشد، شخص مسلمان می می
مانده را از قلبش زدوده و به  کدورت باقی نظر داشت توجیھات اسالمی و مسؤولیات دینی خود آن

کند، بلکه باید رفت  نزد برادر مسلمان خود برود، و البته ھمین سالم و علیک یک بار کفایت نمی
 شان به طور کامل به حالت عادی خود برگردد. و آمد و عالقات
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و آنچه  ﴾دا بترسید و با راست گویان باشیدای مسلمانان! از خ﴿]: قوله تعالی ۲۶باب [
 که در نهی از دروغ آمده است

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۲۰۳۹ ِ ريَِضَ ا�َّ ْدَق «َ�ْن َ�بِْد ا�َّ إِنَّ الصِّ
 

َ
يًقا. َو�ِنَّ َ�ْهِدي إِىل َْصُدُق َحىتَّ يَُ�وَن ِصدِّ  اجلَنَِّة، َو�ِنَّ الرَُّجَل يلَ

َ
، َو�ِنَّ الرِبَّ َ�ْهِدي إِىل الرِبِّ

َْكِذُب َحىتَّ يُْ�تََب   انلَّاِر، َو�ِنَّ الرَُّجَل يلَ
َ

 الُفُجوِر، َو�ِنَّ الُفُجوَر َ�ْهِدي إىِل
َ

الَكِذَب َ�ْهِدي إىِل
ابً  ِ َكذَّ  ].٦٠٩٤[رواه ابلخاری:  »اِعنَْد ا�َّ

راستی به سوی «فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  ساز عبدالله -۲۰۳۹
کند، و نیکویی به سوی بھشت، و شخص تا جایی به راست گویی  نیکویی رھبری می

 ».آید دھد که در نزد خدا از جملۀ صدیقین به حساب می ادامه می
کند، و بدکاری به سوی دوزخ، و شخص تا  و دروغ به سوی بدکاری رھبری می«

 .)١(»شود گوید که در نزد خدا دروغگو نوشته می جایی دروغ می

ِ يفِ األَ باب: الصَّ  -٢٧  ذربْ

 ]: صبر در ناگواری۲۷باب [

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کند،  دھد، از جملۀ صدیقان حساب می ه راست گوئی ادامه می) اینکه خداوند کسی را که ب۱ 

ای است که بعد از مرتبۀ  امتیازی است که باالتر از آن امتیاز و مرتبۀ وجود ندارد، زیرا این مرتبه
انبیاء الله است، و مراتب تقرب به خداوند متعال چھار مرتبه است، به این ترتیب، اول: مرتبۀ 

در اینک مرتبه قرار دارد، سوم: مرتبۀ شھداء،  سقین که ابوبکر صدیقانبیاء، دوم: مرتبۀ صدی
 چھارم مرتبۀ صالحین.

رساند، بالمقابل دروغ گفتن قلب  ) ھمان طوری که راست گوئی انسان را به چنین مرتبۀ می۲ 
دھد که در نزد خداوند متعال از جملۀ کذابین  انسان را سیاه ساخته و او را به مرحلۀ سقوط می

شخص تا جایی دروغ «کند که گفت:  روایت می ساز ابن مسعود /آید، اما مالک حساب میبه 
شود، و این سیاھی  دھد که در دلش نقطۀ سیاھی پیدا می گوید و به این عمل خود ادامه می می

کند، و در اینجا است که در نزد خداوند متعال  گردد، تا جایی که ھمۀ دلش را سیاه می منتشر می
 گردد. کذابین محسوب میاز جملۀ 
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ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۲۰۴۰ يِب ُموىَس ريَِضَ ا�َّ
َ
َحٌد، «َ�ْن أ

َ
لَيَْس أ

َُعاِ�يِهْم  ا، َو�ِنَُّه يلَ ً ُ َودلَ َْدُعوَن هلَ
َ

، إِ�َُّهْم يل ِ ًذى َسِمَعُه ِمَن ا�َّ
َ
ْصرَبَ ىلَعَ أ

َ
ٌء أ ْو: لَيَْس يَشْ

َ
أ

 ].٧٠٩٩[رواه ابلخاری:  »َوَ�ْرُزُ�ُهمْ 
و  –ھیچ کسی «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو موسی -۲۰۴۰
ھا به وی  نشنود از خدا صابرتر نیست، آ در مقابل آزار و ناگواری که می –یزی یا ھیچ چ

 ».دھد ھا عافیت ورزق می ، و او برای آندھند نسبت فرزند را می

بِ  -٢٨ نَ الْغَضَ رِ مِ ذَ  باب: احلَ

 ]: پرهیز از غضب۲۸باب [

۲۰۴۱-  ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه، أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
لَيَْس « َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن أ

ي َ�ْمِلُك َ�ْفَسُه ِعنَْد الَغَضِب  ِ
َّ

ِديُد اذل ََعِة، إِ�ََّما الشَّ ِديُد بِالرصُّ  ].٦١١٤[رواه ابلخاری:  »الشَّ
پھلوان کسی «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۰۴۱

بخواباند، بلکه پھلوان کسی است که ھنگام غضب، مالک نفس نیست که دیگران را 
 .)١(»خود باشد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ترین  از این جھت پھلوان را کسی دانستند که مالک نفس خود باشد که: بزرگ ج) پیامبر خدا ۱ 

دشمن انسان نفس انسان است، و وقتی که نفس در غضب آمد، سبب بر انگیختن شخص 
تواند غضبش را مھار  ن وقت است که شخص با اراده میگردد، و در ای برکارھای نا شایست می

نموده و جلوش را بگیرد، و کسی که به این کار قدرت ندارد و تابع شھوات و ثورات نفسی خود 
 گردد، کسی است که ضعیف اإلراده است، و نباید ادعای شخصیت و حیثیت را داشته باشد. می

دھد او را  مردمی را ھرکسی که بغل می جر خدا روایت است که پیامب س) در مسند بزار از انس۲ 
تر از وی کیست؟ کسی که  خواھید که برای شما بگویم که پھلوان خواباند، فرمودند: مگر نمی می

سازد، ولی او غضبش را فرو  است که شخصی برایش چیزی گفته و غضبش را بر انگیخته می
و بر شیطان آن شخص دیگر غالب خورد، و به اینگونه بر نفس خود، و بر شیطان خود،  می
 ».آید می

پس خالصه آنکه: پھلوان کسی نیست که دیگران را بخواباند، بلکه پھلوان کسی است که خود را  
 بخواباند، یعنی: نفس خود را مھار کرده و تابع شھوات و رغبات شیطانی خود نگردد.
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وِْصِ�، قَاَل:  وَ�نْهُ  -۲۰۴۲
َ
نَّ رَُجًال قَاَل لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: أ

َ
ُ َ�نُْه، أ الَ «ريَِضَ ا�َّ

َد ِمَراًرا، قَاَل: » َ�ْغَضْب   ].٦١١٦ی: [رواه ابلخار »َال َ�ْغَضْب «فََردَّ
گفت: مرا  جروایت است که شخصی برای پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۲۰۴۲

 نصیحت کنید.
 ».غضب مکن«فرمودند: 

گفتند که:  در ھربار می جآن شخص طلبش را چند بار تکرار نمود، و پیامبر خدا 
 .)١(»غضب مکن«

يَاءِ  -٢٩  باب: احلَ

 ]: حیا۲۹باب [

ُ َ�نْهُ  ْ�َن ُحَصْ�ٍ  ِعْمَرانَ  َ�نْ  -۲۰۴۳ قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ريَِضَ ا�َّ
 خِبَْ�ٍ «

َّ
يِت إِال

ْ
 ].٦١١٧[رواه ابلخاری:  »احلَيَاُء َال يَأ

فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سنران بن ُحصیْ از ِعْم  -۲۰۴۳
 .)٢(»حیا ثمرۀ جز خیر و نیکویی ندارد«

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بی با تدبیر، باید مانند طبیب باشد که برای ھر مریضی با در نظر داشت مرضش شخص ناصح و مر 

برای این شخص به طور  جدوای مناسبی را توصیه نماید، و روی این اصل بود که پیامبر خدا 
دانستند که بھترین  ، زیرا از حال این شخص مطلع بودند و می»غضب مکن«مکرر فرمودند که 

 ه از غضب خودداری نماید.نصیحت برای وی آن است ک
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
پرسید: آیا حیا از جملۀ  جکند که گفت: کسی از پیامبر خدا  ) طبرانی از قره بن ایاس روایت می۱ 

 ».بلکه حیا عبارت از تمام دین است«دین است؟ فرمودند: 
 شروع:) حیا بر دو قسم است، حیاء مشروع، و حیاء نا م۲ 
أ) حیاء مشروع: حیاء مشروع آن است که سبب ادای واجبات و ترک منکرات گردد، چه این حیا  

از خدا باشد، و چه از بندگان خدا، زیرا شخص (با حیاء) در حالی که خدا را ناظر و حاضر بر احوال 
چه این  انشرمد که فرائضش را ترک کند، و یا مرتکب منھیاتش گردد، چن داند، از وی می خود می

اش را ترک  شرمد که ببینند و یابشنوند که وی اجبات دینی و اجتماعی شخص از بندگان خدا می
 شود. کند، و یا مرتکب فحشاء و منکر می می

                                                 



 ١٦١  ]معرفت و[ ادب -]۷۱[ کتاب

تَحِ باب:  -٣٠ ْ تَسْ ا ملَ ئْتَ  إِذَ ا شِ نَعْ مَ اصْ  فَ

 خواهی بکن شرم نداری هرچه می ]: اگر۳۰باب [

يِب  -۲۰۴۴
َ
نْصضارِيِّ  َمْسُعودٍ  َ�ْن أ

َ
ُ َ�نْهُ األ ، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه ريَِضَ ا�َّ

ْدَرَك انلَّاُس ِمْن «وََسلََّم: 
َ
ا أ يْحِ فَاْصنَْع َما ِشئَْت إِنَّ ِممَّ

: إَِذا لَْم �َْستَ
َ

و�
ُ
ِة األ [رواه  »الَكَِم انلُّبُوَّ

 ].٦١٢٠ابلخاری: 
فرمودند:  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: ساز ابو مسعود انصاری -۲۰۴۴

اند این است که: اگر شرم نداری  آنچه را که مردم از سخنان نبوت گذشته درک کرده«
 .)١(»بکن خواھی ھرچه که می

اطِ إاالنباب:  -٣١ الِطِ النَّ ىلَ النَّاسِ بِسَ ودٍ: خَ سعُ الَ ابْنُ مَ دِينَكَ الَ ، قَ اسَ وَ

نَّهُ  لمَ لِ  تَكْ عَ األَهْ ةِ مَ عابَ الدُّ   وَ

ب) حیاء نامشروع: حیاء نامشروع آن است که سبب ضایح شدن حق خدا و یا حق بندگان خدا  
و فاجری ھمسفر و یا ھم صحبت شده باشد، وچون شود، مثال: اگر کسی باشد که با مردم بی دین 

کند، و یا  بینند این شخص از اینکه برخاسته و نماز بخواند حیاء می ھا پابندی به دین را بد می آن
دھد، و خودش از اینکه حق خود را بخواھد، حیا  اگر از کسی طلبی دارد، و آن کس حقش را نمی

 شود، نه حیاء. ء نامشروع است، و بزدلی نامیده میکند، حیاء کردنش در این دو مورد، حیا می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
مراد از سخن نبوت گذشتگان این است که بعضی از احکام الھی تغییر ناپذیر است، و در ھمۀ  

اگر شرم «شود، و از جملۀ چنین احکامی ھمین مسئله است که:  ادیان و شرائع به آن عمل می
شرم  حیا وبی ، و البته این به آن معنی نیست که شخص بی»خواھی بکن نداری ھرچه که می

خواھد انجام  اشد، و برایش از نگاه شرعی جواز داشته باشد تا ھرکاری را که میمطلق العنان ب
بدھد، بلکه این امر برای تھدید و تخویف است، و نظیر آن این قول خداوند متعال است که 

ْ ﴿فرماید:  می خواھید بکنید، ولی از عقوبت الھی نجات  یعنی: ھرچه می ﴾تُۡؤَمُرونَ  َما فَٱۡ�َعلُوا

 َشآءَ  َوَمن فَۡليُۡؤِمن َشآءَ  َ�َمن﴿فرماید:  افت، و مانند این قول خداوند متعال است که مینخواھید ی
یعنی: ھرکه خواست ایمان بیاورد، و ھرکه خواست کافر شود، والبته این به آن معنی  ﴾فَۡليَۡ�ُفرۡ 

 نیست که کافر شدن برایش شخص روا باشد.
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ان الفت کن ولی ]: خوش خلقی با مردم، و ابن مسعود گفت که: با مردم۳۱باب [
 دار مساز... دین خود را جریحه

ُ َ�نُْه، َ�ُقوُل: إِْن اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن  -۲۰۴۵ �ََس ْ�َن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
أ

ٍخ يِل َصِغٍ�: 
َ
َُخاِلُطنَا، َحىتَّ َ�ُقوَل ِأل ، َما َ�َعَل انلَُّغْ�ُ «يلَ بَا ُ�َمْ�ٍ

َ
 ].٦١٢٩[رواه ابلخاری:  »يَا أ

با ما تا جایی انس و الفت  جپیامبر خدا ه گفت: ک روایت است ساز انس -۲۰۴۵
 ؟)١(»ریا ابا عمیر! چه کرد ُنَغیْ «کردند، که روزی برای برادر کوچکم گفتند:  می

لْ باب:  -٣٢ غُ املُؤالَ يُ ِ دَ تَنيْ رَّ رٍ مَ حْ نْ جُ نُ مِ  مِ

 شود ]: مسلمان از یک سوراخ دوبار گزیده نمی۳۲[باب 

يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ  -۲۰۴۶
َ
نَُّه قَاَل: َ�ْن أ

َ
ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �  «ا�َّ

ُ
غ َ َال يُ�ْ

 ِ�ْ�َ  ].٦١٣٣[رواه ابلخاری:  »الُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ
مسلمان از یک «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۰۴۶

 .)٢(»شود سوراخ دوبار گزیده نمی

 آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث  -١
کرد، و  نام برادر کوچک انس، زید بود، و این طفل جوجه گنجشکی داشت که با وی بازی می 

گویند، و این جوجه گنجشک مرد، و چون زید از مردن  ر) میجوجه گنجشک را به عربی (ُنَغیْ 
جھت خوشوقتی آن طفل، او را به کنیت یاد  جر) غمگین و حزین شده بود، پیامبر خدا (ُنَغیْ 

؟ »يا آبا عمري! ما فعل انفري«، و با کالم مسجعی از حال جوجه گنجشکش پرسیدند، و گفتند: کرده

دارد، که حتی با اطفال ھمنوائی  جو این داللت به حسن خلق، و صفت نیک و تواضع آن حضرت 
 ھا در غم و اندوه باشند. خواستند که آن داشته و نمی

 که:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آن -٢
آن بود که شخص شاعری به نام (الو عزه) در شعر خود پیامبر  جسبب این گفتۀ نبی کریم  

نمود، این شخص در جنگ بدر به  کرد، و مردم را بر علیه ملسمانان تحریک می را ھجو می جخدا
تھد سپرد که از کارھای زشت خود دست برداشته و  جاسارت مسلمانان در آمد، برای پیامبر خدا 

او را آزاد ساختند، ولی این شخص عھد خود را شکست و بار دیگر به  جتوبه نماید، و پیامبر خدا 
و تحریک بر علیه مسلمانان شروع کرد، و دوباره در جنگ (أحد) به اسارت  جھجو پیامبر خدا 
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نَ الشَّ باب:  -٣٣ ُوزُ مِ ا جيَ احلِ مَ زِ وَ جَ الرَّ رِ وَ معْ اءِ وَ نْهُ دَ هُ مِ رَ كْ  ا يُ

 ]: آنچه که از شعر و سجع و رجز روا، و آنچه که مکروه است۳۳باب [

يَبَّ ْ�َن َكْعٍب  َ�نْ  -۲۰۴۷
ُ
ُ َ�نْهُ ريَِضَ  أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  : ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
إِنَّ «أ

ْعِر ِحْكَمةً   ].٦١٤٥[رواه ابلخاری:  »ِمَن الشِّ
بی بن کع -۲۰۴۷

ُ
بعضی از انواع «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سباز أ

 .)١(»شعر حکمت است

ونَ الْ باب:  -٣٤ هُ أَنْ يَكُ رَ كْ ا يُ الِ مَ رُ بَ غَ عْ انِ الشِّ نْسَ ىلَ اإلِ تَّ  عَ رِ حَ نْ ذِكْ هُ عَ دَّ ى يَصُ

الْ اهللا آنِ ع وَ رْ القُ  لْمِ وَ

]: روا نیست که اکثر وقت انسان به شعر گفتن بگذرد، و سبب ترک ذکر خدا ۳۴باب [
 و آموختن علم و خواندن قرآن گردد

ُ َ�نُْهَما، َعِن  َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -۲۰۴۸ ْن «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  انلَّيِبِّ  ريَِضَ ا�َّ
َ َ
أل

ْن َ�ْمتَِلَئ ِشْعًرا
َ
ُ ِمْن أ

َ
َحِدُ�ْم َ�يًْحا َخْ�ٌ هل

َ
 ].٦١٥٤[رواه ابلخاری:  »َ�ْمتَِلَئ َجوُْف أ

اگر [مغز] «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  باز ابن عمر -۲۰۴۸
 .)٢(»آن است که از شعر پر شودزرداب] پر شود، بھتر از  انسان از چرک [و

مسالن «فرمودند:  جست تا او را آزاد کنند، پیامبر خدا خوا جمسلمانان در آمد، باز از پیامبر خدا 
 ».شود از یک سوراخ دوبار گزیده نمی

و آن شعری است که بیانگر حق بوه، و متضمن مواعظ و حکمت و نصیحت باشد، ولی شعری که  -١
حاوی الفاظ رکیک، و ھجو دروغ، و در توصیف خط و خال و زلف و میان، و ساق وران باشد، کالم 

ای است، که نباید مسلمان وقت خود را به سرودن و یاشنیدن و یا خواندن آن ضایع  ھوده بی
 سازد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
اند شعری است که در لھو لعب و فسق و فجور  آن را بد گفته جمراد از این شعری که پیامبر خدا  

نصیحت و دفاع از دین باشد، نه تنھا آنکه روا  باشد، و شعری که حاوی علم و حکمت و وعظ و
را تشویق به شعر  سحسان بن ثابت جکریم  چه خود نبی است بلکه مرغوب نیز ھست، چنان

 فرمودند: بعضی از انواع شعر حکمت است. جکردند، و پیشتر دیدیم که پیامبر خدا  گفتن می
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جباب:  -٣٥ لِ الرَّ وْ اءَ يفِ قَ ا جَ لَكَ  :لِ مَ يْ  وَ

 ]: آنچه که در گفتۀ شخص آمده است که: وای بر تو٣٥باب [

�ٍَس  -٢٠٤٩
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ ىَت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه ريَِضَ ا�َّ

َ
ْهِل ابَلاِديَِة أ

َ
نَّ رَُجًال ِمْن أ

َ
: أ

، َمىَت وََسلَّ  ِ اَعُة قَائَِمٌة؟ تَقومُ  َم َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ وايَِة َ�ْعَد قَْوهل: السَّ َم وَزاَد هِذهِ الرِّ نُْت « َ�َقدَّ
َ
 أ

ْحبَبَْت 
َ
ُْن َكَذلَِك؟» َمَع َمْن أ

َ
 ].٦١٦٧[رواه ابلخاری:  »َ�َعمْ «قَاَل:  َ�ُقلْنَا: َو�

آمد و  جپیامبر خدا  روایت است که شخصی از اھل بادیه نزد ساز انس -٢٠٤٩
 شود؟ گفت: یا رسول الله! قیامت چه وقت برپا می

که فرمودند  جاین حدیث قبال گذشت، و در این روایت بعد از این گفتۀ پیامبر خدا 
این چیز ھم آمده است که » تو در قیامت با کسی ھستی که آن را دوست میداری«

 ا ما نیز چنین خواھیم بود؟گفتیم: و آی
 .)١(»بلی«فرمودند: 

عمَ  باب: -٣٦ دْ مْ ا يُ ائِهِ  ى النَّاسُ بِآبَ

 شوند ]: [در قیامت] مردم به نام پدرهای خود یاد می۳۶باب [

ُ َ�نُْهَما، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۲۰۵۰ الَغاِدَر إِنَّ «َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
ُ لَِواٌء يَْوَم الِقيَاَمِة، ُ�َقاُل: َهِذهِ َغْدَرُة فَُالِن بِْن فَُالنٍ 

َ
 ].٦١٧٧[رواه ابلخاری:  »يُْرَ�ُع هل

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  باز ابن عمر -۲۰۵۰
شود که: این بیرق  شود، و گفته می برای شخص فریبکار در قیامت بیرقی برپا می«

 .)١(»ری فالن بن فالن استفریبکا

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
که فرمودند  جوضیح حدیث نبوی شریف چنین است که: بعد از این گفتۀ پیامبر خدا معنی و ت 

، شخصی گفت که من خدا و رسولش را »تو در قیامت با کسی ھستی که آن را دوست میداری«
دوست دارم، برایش گفتند: تو با کسی ھستی که آن را دوست داری، کسان دیگری که آنجا 

ھا را  ز چنین خواھیم بود، یعنی: ماھم با کسانی خواھیم بود که آنحاضر بودند گفتند: آیا ما نی
 فرمودند: بلی. جدوست داریم؟ پیامبر خدا 

                                                 



 ١٦٥  ]معرفت و[ ادب -]۷۱[ کتاب

لِ النَّبِيِّ باب:  -٣٧ وْ لْبُ املُؤ«: قَ مُ قَ رْ نِ إِنَّامَ الكَ  »مِ

 »به تحقیق که تاک قلب مسلمان است: «ج]: قول النبی ۳۷باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  -۲۰۵۱ ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
وََسلََّم: َ�ْن أ

 ].٦١٨٣[رواه ابلخاری:  »َوَ�ُقولُوَن الَكْرُم، إِ�ََّما الَكْرُم قَلُْب الُمْؤِمِن «
م) یاد نکنید، زیرا انگو را به نام (َکْر «روایت است که گفت:  ساز ابو ھریره -۲۰۵۱

 .)٢(») قلب شخص مسلمان استم(َکْر 

يلِ االباب:  -٣٨ وِ ْ نْ حتَ نَ مِ سَ مٍ أَحْ مِ إِىلَ اسْ  هُ سْ

 ]: تغییر دادن یک اسم به اسم دیگری که بهتر از آن باشد٣٨باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢٠٥٢
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ  َ�ْفَسَها، « :ريَِضَ ا�َّ

ِّ
َة، فَِقيَل: تَُزيك نَّ َز�ْنََب اَكَن اْسُمَها بَرَّ

َ
أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َز�ْنََب  اَها رَُسوُل ا�َّ  ].٦١٩٢[رواه ابلخاری:  »فََسمَّ
ه) بود. ساز ابو ھریره -٢٠٥٢  روایت است که اسم زینب (َبرَّ

 از احکام و سمئل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، اگر ده بار مردم را فریب داده  گویند: برای ھر فریب شخص فریبکار، بیرق جدا گانۀ برپا می 

د بار فریب داده باشد، صد بیرق، و ھمچنین الی آخره، و اینکه تنھا برای باشد، ده بیرق، و اگر ص
شود نه برای دیگران به این سبب است که این شخص در دنیا، مردم  شخص فریبکار بیرق برپا می

داد، و خداوند متعال او را به ضد عملش فضیحت و رسوا  را به طور پنھانی و مکارانه فریب می
و باید متوجه بود که چون فریبکاری از امور متعلق به (حقوق الناس) است،  دھد، نموده و جزا می

 از این جھت مورد عفو قرار نگرفته است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
نامیدند، و  ْرم) می(کَ ْرم): درخت انگور، یعنی: تاک است، در جاھلیت مردم تاک انگو را (کَ  

ْرم) که تاک انگور باشد، (کَ شود زیرا از  مقصدشان آن بود که این تاک سبب َکَرم و شجاعت می
شود، و شراب سبب سخاوت، کرم و شجاعت  آید، و از انگور شراب ساخته می انگور به دست می

ب مسلمان است که این فکر جاھلیت را ناپسند دانسته و فرمودند، این قل جشود، پیامبر خدا  می
باشد، نه تاک انگور، پس اساس نھی زدودن این نظر و مفکوره  منبع کرم و سخاوت و شجاعت می

بود نه اصل تسمیه، بنابراین اگر کسی آن فکر جاھلیت را در نظر نداشته باشد، و درخت انگور را 
 شاء الله باکی ندارد. نإْرم) بنامد، (کَ 

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٦٦

 کند. کسی گفت: که خودش، خودش را صفت می
 .)١(او را (زینب) نام گذاشتند جو پیامبر خدا 

عباب:  -٣٩ نْ دَ امَ فً رْ هِ حَ مِ نَ اسْ نَقَصَ مِ بَهُ فَ احِ  ا صَ

 حرفی از اسمش را کم گفته است کسی که رفیقش را صدا کرده و ]:٣٩باب [

ََشُة ُغَالُم انلَّيِبِّ  -٢٠٥٣ ْ�
َ
مُّ ُسلَيٍْم يِف اثلََّقِل، َوأ

ُ
ُ َ�نُْه، قَاَل: اَكنَْت أ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َُش، ُرَو�َْدَك يَا «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �َُسوُق بِِهنَّ
ْ

�
َ
أ

َك بِالَقَواِر�رِ 
 ].٦٢٠٢[رواه ابلخاری:  »َسْوقَ

شود] در  [که مادر انس می لروایت است که گفت: أم سلیم ساز انس -٢٠٥٣
ھا  فاقله دار شترھای زن جبود، و (أنجشه) غالم پیامبر خدا  قافله بر شتر بارکش سوار

 بود.
 .)٢(»تر بران له شیشه بار دارد آھستهنجش! قاف یا«برایش گفتند:  جپیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
 بنیز انجام دادند، در صحیح مسلم از ابن عباس لاین کار را دربارۀ جویریه جپیامبر خدا  

ه) بود، و پیامبر خدا  لروایت است که گفت: نام (جویریه) نامش را تغییر داده و او را  ج(َبرَّ
ه) خارج شده شان خواستند برای (جویریه) نامیدند، زیرا نمی اند، زیرا  گفته شود که از نزد (َبرَّ

ه) به معنی زن نیکوکار است، و البته مناسب نیست که گفته شود، فشالن کس از نیکوکاری و  (َبرَّ
 یا از زن نیکوکار دور شده است، و یا از نیکوکاری جدا شده است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
حرف  جَجَشه) بود، ولی پیامبر خدا گوید: نام کسی که شترھا را میراند، (أنْ  می) طوری که انس ۱ 

َجَش) صدا کردند، و اگر تغییر نام سبب عیب و ننگ و عار (أنْ اخیر نامش را حذف کرده و او را 
برای صاحب اسم نشود، باکی ندارد، ولی اگر سبب چنین عیبی شود، و یا به نام و یا لقب زتشی 

ْ  َوَ� ﴿فرماید:  ، جواز ندارد و ممنوع است، خداوند متعال مینامیده شود ۡلَ�ٰبِ  َ�نَابَُزوا
َ
، یعنی: ﴾بِٱۡ�

 و با القاب زشت یکدیگر را نخوانید.
از آن جھت به شیشه تشیبه  جھا را پیامبر خدا  ھا ھستند، و آن ) مقصود از (بار شیشه) زن٢ 

 ستند، و البته این یک واقعیت است.نمودند که مانند شیشه نازک و لطیف و کم تحمل ھ

                                                 



 ١٦٧  ]معرفت و[ ادب -]۷۱[ کتاب

ءِ إِىلَ اهللاباب:  -٤٠ امَ  وجل عز أبْغَضِ األسْ

 وجل ها در نزد خداوند عز ]: بدترین نام۴۰باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -٢٠٥٤ يِب ُهَر�َْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْسَماِء يَْوَم «َ�ْن أ

َ
ْخَ� األ

َ
أ

ْمَالكِ 
َ
ِ رَُجٌل �ََس�َّ َمِلَك األ  ].٦٢٠٥[رواه ابلخاری:  »الِقيَاَمِة ِعنَْد ا�َّ

بدتیرن «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۰۵۴
 .)١(»ھا در نزد خداوند در روز قیامت کسی است که خود را شاھنشاه بنامد نام

اطِسِ  -٤١ دِ لِلْعَ مْ  باب: احلَ

 ]: (الحمد لله) گفتن برای عطسه زننده۴۱ب [با

ُ َ�نُْه، قَاَل: َ�َطَس رَُجَالِن ِعنَْد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  -۲۰۵۵ �َِس ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�ْن أ

ُ، َ�َقاَل: 
َ

ِت اآلَخَر، فَِقيَل هل َحَدُهَما َولَْم �َُشمِّ
َ
َت أ ، «فََشمَّ َ َد ا�َّ َ َهَذا مَحِ  »َوَهَذا لَْم َ�َْمِد ا�َّ

 ].٦٢٢١[رواه ابلخاری: 
عطسه زدند،  جروایت است که گفت: دو نفر نزد پیامبر خدا  ساز انس -۲۰۵۵

 نفر دعا کردند، و برای دیگری دعا نکردند. برای یکی از آن دو
 شان گفت: چرا چنین کردید؟ کسی برای
 .)٢(»حمد خدا را نگفتاین یکی حمد خدا را گفت و آن دیگری «فرمودند: 

زیرا این صفت خاص برای پروردگار است، و بنده ھرچه که باشد مخلوق، و محل حوادث است، و  -١
نامد، در حقیقت با خداوند به منازعه برخاسته، و  کسی که خود را شاھنشاه و یا ملک الملوک می

ه اتصاف به شاھنشاه روا نیست، خواسته است تا از عبودیت خدا خارج شود، و ھمان طوری ک
اتصاف به ھر صفت دیگری که به ھمین معنی باشد نیز روا نیست، مانند : (أمیر األمراء) (سلطان 

 ھا. السالطین) (أحکم الحاکمین) و مثال این

ِ یعنی: بعد از اینکه این شخص عطسه زد، گفت: ( -٢ ُ يَرمَْحَُك ) و من ھم برایش گفتم: (احلَْمُد ِ�َّ )، ا�َّ

ِ و چون دیگری ( ُ ) نگفت، من ھم برایش (احلَْمُد ِ�َّ ) نگفتم، و به این اساس سنت است يَرمَْحَُك ا�َّ

ِ زند باید بگوید: ( کسی که عطسه می ُ ()، و آنکه نزدش حاضر است بگوید: احلَْمُد ِ�َّ و  )،يَرمَْحَُك ا�َّ

ُ َو�ُْصِلُح بَالَُ�مْ َ�ْهِديُ�ُم شخص عطسه زننده در جوابش بگوید: (  ).ا�َّ

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٦٨

نَ العُطَاسِ باب:  -٤٢ بُّ مِ تَحَ سْ ا يُ نَ التَّثَاؤ مَ هُ مِ رَ كْ ا يُ مَ  بِ وَ

 ]: عطسه زدن خوب، و خمیازه کشیدن مکروه است۴۲باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ  -۲۰۵۶ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َ « قاَل: مَ َ�ْن أ  إِنَّ ا�َّ

ْن 
َ
، فََحقٌّ ىلَعَ لُكِّ ُمْسِلٍم َسِمَعُه أ َ إَِذا َ�َطَس فََحِمَد ا�َّ

ُ�ِبُّ الُعَطاَس، َوَ�ْ�َرُه اتلَّثَاُؤَب، فَ
إَِذا قَاَل: َها، َضحِ 

هُ َما اْستََطاَع، فَ يَْطاِن، فَلَْ�ُدَّ ا اتلَّثَاؤُُب: فَإِ�ََّما ُهَو ِمَن الشَّ مَّ
َ
تَُه، َوأ نُْه َك مِ �َُشمِّ
يَْطانُ   ].٦٢٢٣[رواه ابلخاری:  »الشَّ

خداوند عطسه «فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۰۵۶

ِ (داند، اگر کسی عطسه بزند و  را دوست دارد، و خمیازه را مکروه می بگوید،  )احلَْمُد ِ�َّ

ُ شنود الزم است که برایش بگوید: ( برھر مسلمانی که می  ).يَرمَْحَُك ا�َّ
کشد، تا جایی که  ولی خمیازه کشیدن از شیطان است، کسی که خمیازه می

 .)١(»خندد کشد، شیطان به او می تواند آن را دفع کند، زیرا کسی که خمیازه می می

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

ِ (زند، بعد از اینکه یک و یا دو و یا سه عطسه زد، باید بگوید:  ) اگر کسی عطسه می۱  ، و )احلَْمُد ِ�َّ

ُ (شنود، باید بگوید:  کسی که این سخنش را می که از سه بار ، و این در صورتی است )يَرمَْحَُك ا�َّ

 یعنی: خداوند )اعفاك اهللا(بیشتر عطسه نزند، و اگر بیشتر از سه بار عطسه زد، باید برایش بگوید 
 شفا بدھد، زیرا عطسه زدن بیش از سه بار به سبب مرض است.تو را 

کشد مستحب است که ھنگام خمیازه کشیدن، دست چپ خود را روی  ) کسی که خمیازه می۲ 
 دھان خود بگذارد.

) چون خمیازه از اثر تکاسل و تاثیر شیطان است، از این سبب انبیاء الله ھیچگاه خمیازه ۳ 
 گیرند. کشند، زیرا انبیاء الله تحت تاثیر شیطان قرار نمی نمی

کشد، دست خود را  فرمودند: کسی که خمیازه می جکند که پیامبر خدا  ) این ماجه روایت می۴ 
 »خندد بر روی دھانش بگذارد، و مانند سگ دوله نکشد، زیرا اگر چنین کند، شیطان به وی می

کشد این است، که در وقت خمیازه  ) گویند: سبب خندۀ شیطان به کسی که خمیازه می۵ 
حالت آواز بکشد، خنده آورتر آید، و باألخص اگر در این  کشیدن به شکل خنده آوری در می

 خندد. گیرد، و در این وقت است که شیطان به وی می گردیده و بازیچۀ شیطان قرار می

                                                 



 
 

انِ كِتَابُ  -٧٢  االسنتِئْذَ

 اجازه خواستن -]۷۲کتاب [

ىلَ  -١ ليلِ عَ لِيمِ القَ ثِريِ  باب: تَسْ  الكَ

 ]: سالم دادن افراد کم برای افراد بسیار۱باب [

يِب ُهَر�َْرَة  -۲۰۵۷
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ �َُسلُِّم «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ

ِغُ�   ].٦٢٣١[رواه ابلخاری:  »ىلَعَ الَكِبِ�، َوالَمارُّ ىلَعَ الَقاِعِد، َوالَقِليُل ىلَعَ الَكِث�ِ الصَّ
خوردسال بر «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۰۵۷

 .)١(»رھگذر برنشسته، و افراد کم بر افراد بسیار سالم بدھند بزرگ سال،

لِيمِ املَ  -٢ دِ يشِ عَ اتَسْ اعِ  ىلَ الْقَ

 ]: سالم دادن رهگذر بر شخص نشسته۲باب [

ُ َ�نُْه، َوَ�نْهُ  -۲۰۵۸ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  يف رواية، قَاَل: قاَل  ريَِضَ ا�َّ �َُسلُِّم «رَُسوِل ا�َّ
اِكُب ىلَعَ الَمايِش، َوالَمايِش ىلَعَ الَقاِعِد، َوالَقِليُل ىلَعَ الَكِث�ِ   ].٦٢٣٣[رواه ابلخار:  »الرَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در صورت تعارض بین این حاالت، ھرطرف که پیشتر سالم بدھد، برایش ثواب بیشتری دارد، ولی  

جانب معنوی مراعات گردد، مثال: اگر خورد سال نشسته بود، و از نگاه ادب بھتر است که 
گذشت، خوردسال به بزرگسال سالم بدھد، و اگر افراد کم نشسته بودند، و  بزرگسال از نزدش می

ار سالم بدھند، و با این قیاس اگر افراد کمی که یسگذشتند، افراد ب ھا می از نزد آنافراد زیادی 
گذشتند، آن افراد بسیار به آن افراد کم  بسیاری که غیر عالم بودند میعالم بودند از نزد افراد 

گذشت، فرزندان به پدرشان سالم  اش می سالم بدھند، و اگر پدر از نزد فرزند یا فرزندان نشسته
 بدھند، و ھمچنین ھرحالت مشابه دیگری.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٧٠

فرمودند:  جی آمده است که پیامبر خدا رگروایت دیو از ابو ھریره در  -۲۰۵۸
 .)١(»سواره برپیاده، و پیاده بر نشسته، و اشخاص کم بر اشخاص بسیار، سالم بدھند«

ةِ باب:  -٣ فَ رِ ِ املَعْ ريْ غَ ةِ وَ فَ رِ عْ مَ الَمِ لِلْ  السَّ

 و ناشناس]: سالم دادن برای شناخته ۳باب [

ِ بِْن َ�ْمٍرو -۲۰۵۹ ُ َ�نْهُ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ َل انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َماريَِضَ ا�َّ
َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
: أ

؟ قَاَل:  يُّ اإلِْسَالِم َخْ�ٌ
َ
 «وََسلََّم: أ

ُ
َعاَم، َوَ�ْقَرأ َالَم ىلَعَ َمْن َعَرفَْت  ُ�ْطِعُم الطَّ وىلََعَ َمْن لَْم  ،السَّ

 ].٦٢٣٦[رواه ابلخاری:  »ْعرِْف �َ 
پرسید:  ج روایت است که شخصی از پیامبر خدا باز عبدالله بن عمرو -۲۰۵۹

 کدام اسالم بھتر است؟
 .)٢(»اینکه برای ھر شناخته و ناشناسی نان و سالم بدھی«فرمودند: 

نْ أباب:  -٤ انُ مِ تِئْذَ ِ االسْ لِ البَرصَ  جْ

 است که نظرت نیفتد]: اجازه خواستن برای آن ۴باب [

ُ َ�نْهُ  َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ  -۲۰۶۰ لََع رَُجٌل ِمْن ُجْحٍر يِف ُحَجِر انلَّيِبِّ َص�َّ ريَِضَ ا�َّ ، قَاَل: اطَّ
َسُه، َ�َقاَل: 

ْ
 بِِه َرأ

ْعلَُم  لَوْ «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َوَمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِمْدًرى َ�ُكُّ
َ
أ

ْجِل ابلَرَصِ 
َ
نََّك َ�نُْظُر، لََطَعنُْت بِِه يِف َ�يْنَِك، إِ�ََّما ُجِعَل اِالْستِئَْذاُن ِمْن أ

َ
[رواه ابلخاری:  »�

٦٢٤١.[ 

وع برتری احساس حکمت از سالم دادن سواره بر پیاده آن است که شخص سواره در خود یک ن -١
کند، و برای آنکه از یک طرف چنین احساسی در شخص سواره پیدا نشده و متواضع باشد، و  می

 از طرف دیگر حس حقارت در شخص پیاده ایجاد نگردد، باید سواره برای پیاده سالم بدھد.
و الفت و شود تا حس وحشت و بیگانگی از بین مسلمانان رخت بر بسته  و البته این کار سبب می -٢

از «فرمودند:  جگزین آن شود، و در شعب ایمان بیھقی آمده است که پیامبر خدا  محبت جای
از کنار مسجد بگذرد و نماز  –در وقت برپا بودن جماعت  –عالئم قیامت آن است که شخص 

 ».شناسد سالم ندھد نخواند، و اینکه شخص جز به شخصی که می

                                                 



 ١٧١  خواستن اجازه -]۷۲[ کتاب

ی که در خاسور روایت است که گفت: شخصی از ساز سھل بن سعد -۲۰۶۰
کرد، و در این وقت در دست پیامبر  بود، به داخل نگاه می جھای پیامبر خدا  حجره

 خاریدند. شانۀ آھنی بود که سرخود را با آن می جخدا 
کنی، این  شدم که تو به داخل خانه نگاه می [برای آن شخص] گفتند: اگر خبر می

بردم، اجازه خواستن برای ھمین است که شخص نگاه  آھن را در چشمت فرو می
 .)١(»نکند

جِ باب:  -٥ رْ حِ دُونَ الفَ ارِ وَ ا اجلَ نَ  زِ

 کنند ]: غیر از فرج، دیگر اعضای بدن هم زنا می۵باب [

ُ َ�نُْهَما، -۲۰۶۱ َ َكتََب «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ إِنَّ ا�َّ
نَا،  ُه ِمَن الزِّ ْدَرَك َذلَِك َال َ�َالََة، فَِزنَا الَعْ�ِ انلََّظُر، َوِزنَا اللَِّساِن الَمنِْطُق، ىلَعَ ابِْن آَدَم َحظَّ

َ
أ

بُهُ  ُق َذلَِك لُكَُّه َو�َُ�ذِّ  ].٦٢٤٣[رواه ابلخاری:  »َوانلَّْفُس َ�َم�َّ َو�َْشتَِ�، َوالَفْرُج يَُصدِّ
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  باز ابن عباس -۲۰۶۱

داوند برای ھر انسانی نصیبش را از زنا مقدر کرده است، و به این چیز حتما خ«
خواھد رسید، زنای چشم نظر کردن است، و زنای زبان گفتن است، و نفس آرزو و میل 

 .)١(»ورزد کند، و یا از آن ابا می کند، و فرج انسان این چیز را عملی می می

 حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق به این -١
خاریدند، در عربی به نام (مدری) یاد  بود و سر خود به آن می ج) آھنی که در دست پیامبر خدا ۱ 

ھا را به آن راست و مرتب  شود، و آن عبارت از شانۀ آھنینی است که زن مشاطه موی زن می
 سازد. می

اجازه خواستن برای ھمین است که شخص نگاه «که:  ج) مراد از این فرمودۀ پیامبر خدا ۲ 
این است که: خداوند مسلمانان را در وقت داخل شدن به خانۀ کسی از این جھت امر به » نکند

َها﴿فرماید:  اجازه خواستن نموده است که چشمش در خانۀ دیگران نیفتد، خداوند متعال می ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 

ِينَ  ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  ءَاَمنُوا ٰ  ُ�يُوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�يُوتًا تَۡدُخلُوا ْ  َح�َّ �ُِسوا
ۡ
ْ  �َۡستَأ ٰٓ  َو�َُسّلُِموا ۡهلَِها َ�َ

َ
، یعنی ای ﴾أ

مؤمنان! به خانۀ جز خانۀھای خودتان وارد نشوید، تا اینکه اجازه بخواھید و بر ساکنان خانه سالم 
ولو آنکه خودت شخصا کردی این قانون را مراعات ننمودی،  کنید، و تو که در داخل خانه نگاه می

 بدون اجازه به خانه داخل نشده بودی.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٧٢

لِيمبابت:  -٦ بْيَانِ  التَّسْ ىلَ الصِّ  عَ

 ]: سالم دادن بر اطفال۶باب [

ُ َ�نُْه:  -۲۰۶۲ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
نَُّه َمرَّ ىلَعَ ِصبْيَاٍن فََسلََّم َعلَيِْهمْ «َ�ْن أ

َ
َوقَاَل: » �

 ].٦٢٤٧[رواه ابلخاری:  »اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْفَعلُهُ «
ھا سالم داد  بر آن از نزد اطفالی گذشت، سمالکروایت است که انس بن  -۲۰۶۲

 .)٢(کردند چنین می جو گفت که: پیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
افتد، دلش به آن تمایل  ) زنا کردن چشم عبارت از آن است که: چون چشم شخص به زنی می۱ 

گناه  کند، در این حالت اگر شخص تمایل قلبی خود را عملی ساخت و زنا کرد، مرتکب پیدا می
گردد و مستوجب عقوبت خداوندی است، و اگر از انجام دادن آن ابا ورزید، امید است  کبیره می

مورد عفو و بخشایش خداوندی قرار  –دھد  به سبب اعمال نیکی که انجام می –که از نظر کردن 
 گیرد.

لذت و ) نظری که گناه است، نظری است که بعد از نظر اول است، و نظری است که از روی ۲ 
شود، از این سبب است که پیامبر  شھوت باشد، و نظری که بدون اختیار باشد، زنا شمرده نمی

، یعنی: از نظر اول برتو گناھی »نظر اول برای تو، و نظر دوم بر علیه تو است«فرمودند:  جخدا 
و  نیست، و گناھی که ھست، به سبب نظر دوم است، و سببش آن است که نظر اول بدون اختیار،

 نظر دوم روی قصد و اختیار است.
نماید، و  ) مراد از زنا کردن زبان آن است که شخص با زنی به مقصد زنا و فحشاء گفتگو می۳ 

 سخنش طوری باشد که او را به این کار متمایل سازد.
 ) مراد از آرزو و میل نفس این است که: نفس بشری ھمیشه متمایل به این چیزھا است.۴ 
گوید: انسان مالک دفع شھوت از نفس خود نیست، ولی خداوند متعال به  می /نی) امام عی۵ 

لطف و رحمت خود این چیزھا را از صفایر گناھان محسوب نموده است، و تا وقتی که فرج انسان 
 شود. آن را عملی نسازد، به کبائر تبدیل نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
آموزند  دھد، و می ردن بر اطفان آن است که اطفال را بر آداب اسالمی عادت میاز فوائد سالم ک 

گوید: اگر طفل خوش صورت باشد، نباید  می /که باید رھگذر بر دیگران سالم بدھد، امام عینی
بر او سالم داد، زیرا احتمال دارد که این سالم دادن، منجر به فتنه گردد، از این حدیث و از 

شود که: سالم دادن سنت، ورد سالم،  که در این مورد آمده است، دانسته میاحادیث دیگری 
 واجب است.
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: أإِ باب:  -٧ الَ قَ ا؟ فَ نْ ذَ : مَ الَ ا قَ اذَ  نَ

 گوید: من پرسد: کیست؟ می ]: اگر می۷باب [

ُ َ�نُْهَماَجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا َ�نْ  -۲۰۶۳ ِ ريَِضَ ا�َّ َ�يُْت قاَل  �َّ
َ
انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم : أ

يِب، فََدَ�ْقُت ابَلاَب، َ�َقاَل: 
َ
نَا، َ�َقاَل: » َمْن َذا«يِف َديٍْن اَكَن ىلَعَ أ

َ
نَا«َ�ُقلُْت: أ

َ
نَا أ

َ
نَُّه َكِرَهَها» أ

َ
 َك�

 ].٦٢٥٠[رواه ابلخاری: 
موضوع قرضی که بر روایت است که گفت: در  باز جابر بن عبدالله -۲۰۶۳

 در را زدم. آمدم، و جباالی پدرم بود نزد پیامبر خدا 
 ؟»کیست«گفتند: 
 ».من«گفتم: 

 .)١(، و گویا از این جواب دادن بدشان آمد»من، من [چه معنی دارد]«گفتند: 

الِسِ  -٨ حِ يفِ املَجَ سُّ  باب: التَّفَ

 ]: فراخ نشستن در مجالس۸باب [

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از این نوع جواب دادن بدشان آمد این بود که این نوع جواب دادن،  ج) سبب آنکه پیامبر خدا ۱ 

ه آن شخص کیست، پس باید جواب انسان برای شد ک کرد، زیرا از آن معلوم نمی مقصد را اداء نمی
پرسد (کیست)؟ طوری باشد که برای صاحب خانه نسبت به این  کسی که از داخل خانه می

اش را برایش بگشاید، ورنه از نزدش  شخص معرفت کامل حاصل گردد، تا اگر خواست در خانه
 معذرت بخواھد.

کرد که شخص داخل خانه او را از صدایش  میزند، اگر فکر  ) کسی که به در خانۀ دیگری در می۲ 
شناخت، باید نام خود را  شناسد، مانعی نیست که بگوید من ھستم، و اگر او را از صدایش نمی می

شناخت، به طور مختصر خود را برایش معرفی نماید، خالصه آنکه:  بگوید، و اگر او را به نام نمی
پرسند که کیستی؟  گر از داخل خانه از وی میآید، ا شخصی که به دروازۀ خانۀ شخص دیگری می

 باید به طریق مناسبی خود را برای کسی در داخل خانه است معرفی نماید.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٧٤

ُ َ�نُْهَماَعِن ابِْن ُ�َمَر  -۲۰۶۴  َال يُِقيمُ : «قاَل  ، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ ريَِضَ ا�َّ
ُعوا، ِ�يهِ  َوَ�ِْلُس  ُ�مَّ  ِمْن َ�ِْلِسهِ  الرَُّجَل الرَُّجُل  ُحوا َوتَوَسَّ َوَ�َن اْ�ُن ُ�َمَر » َولَِ�ْن َ�َفسَّ

ْن َ�ُقوَم الرَُّجُل ِمْن َ�ِْلسِ «
َ
 ].٦٢٧٠[رواه ابلخاری:  »ِه ُ�مَّ َ�ِْلَس َماَكنَهُ يَْ�َرُه أ

کسی نباید «فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  باز ابن عمر -۲۰۶۴
کدیگر به جای آن شخص بنشیند، ولی برای یدیگری را از جایش برخیزاند و خودش 

 .)١(»جا باز کنید، و جا را کالن سازید

تِبَاءُ بِاليَدِ  -٩  باب: االحْ

 ]: احتباء کردن به دست۹باب [

ُ َ�نُْهَما، قَاَل:  وَ�نْهُ  -۲۰۶۵ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بِِفنَاِء «ريَِضَ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
َرأ

 ].٦٢٧٢[رواه ابلخاری:  َهَكَذا» الَكْعبَِة، ُ�ْتَِبيًا �ِيَِدهِ 
را دیدم که در کنار  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بو از ابن عمر -۲۰۶۵
 .)٢(نشسته بودند، و این گونه به دست خود احتباء کرده بودند خانۀ کعبه

انُوا أَ باب:  -١٠ ا كَ الَ بَأسَ بِاملُ إِذَ ةٍ فَ نْ ثَالَثَ ثَرَ مِ اةِ كْ املُنَاجَ ةِ وَ ارَّ  سَ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، باید در ھمان جایی بنشیند که سر صف مردم به آنجا  ) اگر کسی به مجلسی داخل می۱ 

 رسیده است.
خواھد تازه وارد را به جای خود بنشاند، بجایش ننشیند، بلکه اگر  وی احترام می) اگر کسی ر۲ 

تر کنند، تا جای برای این تازه  اند، قدری خود را به ھم نزدیک ھائی که نشسته کردند، آن اصرار می
 وارد پیدا شود.

این خیزد، و نیتش برگشتن باشد، نشستن به جای  ) اگر کسی از جایش غرض کاری بر می۳ 
 شخص مکروه است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
توان آن را به  شود، نوع خاص نشستنی است که می (احتباء) که به نام (قرفصاء) نیز یاد می 

فارسی به (بر سرین نشستن) ترجمه کرد، گرچه این ترجمه معنی کامل کلمۀ (احتباء) را 
ن است که شخص بر روی سرین خود بنشیند، و ھردو ران خود دھد، زیرا احتباء عبارت از آ نمی

 ھای خود را بر دو ساق پای خود حلقه کند. را به شکم خود بچسپاند، و دست

                                                 



 ١٧٥  خواستن اجازه -]۷۲[ کتاب

 ]: اگر بیش از سه نفر بودند، مانعی از خصوصی صحبت کردن نیست۱۰باب [

ُ َ�نْهُ َ�ْن  -۲۰۶۶ ِ ريَِضَ ا�َّ إَِذا ُكنْتُْم «اَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: : ققَاَل  َ�بِْد ا�َّ
ْن ُ�ِْزنَهُ 

َ
ْجَل أ

َ
ْتَِلُطوا بِانلَّاِس، أ

َ
[رواه  »ثََالثًَة، فََال يَتَنَاىَج رَُجَالِن ُدوَن اآلَخِر َحىتَّ خت

 ].٦٢٩٠ابلخاری: 
 روایت است که گفت: ساز عبدالله -۲۰۶۶

صحبت  اگر سه نفر بودید، نباید دو نفر باھم خصوصی«فرمودند:  جپیامبر خدا 
نموده و سومی را ترک نمائید، مگر آنکه کسان دیگری نیز به مجلس اشتراک نمایند، 

 .)١(»شود زیرا [اگر سوم را ترک کنید] این کار سبب حزن و اندوه این شخص می

كُ باب:  -١١ َ مِ  النَّار الَ تُرتْ نْدَ النَّوْ  يف البَيْتِ عِ

 ]: در وقت خواب نباید آتش را در خانه نگهداشت۱۱باب [

ْهِلِه ِمَن اللَّيِْل،  -۲۰۶۷
َ
َق َ�يٌْت بِالَْمِدينَِة ىلَعَ أ ُ َ�نُْه، قَاَل: اْحرَتَ يِب ُموىَس ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

نِِهُم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا 
ْ
َث �َِشأ إَِذا «َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: فَُحدِّ

إِنَّ َهِذهِ انلَّاَر إِ�ََّما ِ�َ َعُدوٌّ لَُ�ْم، فَ
ْطِفئُوَها َ�نُْ�مْ 

َ
 ].٦٢٩٤[رواه ابلخاری:  »نِْمتُْم فَأ

روایت است که گفت: در مدینه خانۀ با ھمه کسانی که در  ساز ابو موسی -۲۰۶۷
 رسید. جخدا کردند سوخت، این خبر به پیامبر  آن زندگی می
 ».ھنگام خواب آن را خاموش کنید آتش دشمن شما است،«فرمودند: 

اءَ يفِ الْبِنَاءِ  -١٢ ا جَ  باب: مَ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
معنی این حدیث نبوی شریف این است که: اگر در مجلسی فقط سه نفر وجود داشته باشند، نباید  

باھم خصوصی صحبت نموده و سومی را ترک نمایند، زیرا این کار سبب احسان حقارت  دو نفر
گردد، ولی اگر در مجلس، اشخاص بیشتری وجود داشته باشند، از  برای شخص سوم می

تواند با شخص دیگری به  خصوصی صحبت کردن دو نفر باھم باکی نیست، زیرا نفر سوم می
کند، و به اصطالح به دلش چیزی  حساس حقارت نمیصحبت مشغول گردد، و در این حالت ا

 رسد. نمی

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٧٦

 ]: آنچه که در مورد عمارت آمده است۱۲باب [

ُ َ�نُْهَما، قَاَل:  -۲۰۶۸ يْتُِ� َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ «َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
لََّم َرأ

َحٌد ِمْن َخلِْق 
َ
اَعنَِ� َعلَيِْه أ

َ
ْمِس، َما أ بَنَيُْت �ِيَِدي بَيْتًا يُِ�نُِّ� ِمَن الَمَطِر، َوُ�ِظلُِّ� ِمَن الشَّ

 ِ  ].٦٣٠٢[رواه ابلخاری:  »ا�َّ
زمان پیامبر  روایت است که گفت: به یاد دارم که در باز ابن عمر -۲۰۶۸

برای خود خانۀ ساختم تا از باران برایم پناه گاھی، و از آفتاب سایه بانی باشد، و  جخدا
 .)١(در ساختن این خانه ھیچ کسی از خلق خدا با من ھمکاری نکرد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گوید: در آن زمان برای خود خانۀ ساختم که تمام آب و گلش را خودم تھیه  می بابن عمر 

ور طبیعی کردم، و خودم آن را بنا نمودم، و خانۀ را که خود شخص بتواند به تنھائی بسازد، به ط
خواھد بگوید که زندگی ما در آن وقت ساده  می بخانۀ محقر و کوچکی است، و گویا ابن عمر

 و بدون تکلف بود، و امکاناتی جھت احداث خانۀ خوب و بزرگ برای ما وجود نداشت.

                                                 



 
 

اتِ  -٧٣ عوَ  كتَابُ الدَّ

 دعاها -]۷۳کتاب [

ابَةٌ  -١ تَجَ سْ ة مُ وَ عْ بِيٍّ دَ لِّ نَ  باب: لِكُ

 ]: برای هر پیامبری دعای مستجابی است۱باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۰۶۹
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  :ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِللُكِّ نيَِبٍّ «أ

 
ُ
يِت يِف اآلِخَرةِ َدْعَوٌة ُمْستََجابٌَة يَْدُعو بَِها، َوأ مَّ

ُ
ْختَِبَئ َدْعَوِ� َشَفاَعًة ِأل

َ
ْن أ

َ
[رواه  »ِر�ُد أ

 ].٦٣٠٤ابلخاری: 
برای ھر پیامبری «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۰۶۹

دارم تا در روز قیامت برای شفاعت امت  مستجابی است، و من این دعا را نگه می دعای
 .)١(»خود دعا کنم

لِ االباب:  -٢ ارِ أَفْضَ فَ تِغْ  سْ

 ]: بهترین استغفار۲باب [

ُ َ�نُْه: َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  َ�نْ  -۲۰۷۰ وٍْس ريَِضَ ا�َّ
َ
اُد ْ�ُن أ َسيُِّد «: قَاَل  َشدَّ

نَْت، 
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
نَْت َر�ِّ َال إِهل

َ
ْن َ�ُقوَل: اللَُّهمَّ أ

َ
نَا ىلَعَ َ�ْهِدَك اِالْسِتْغَفاِر أ

َ
نَا َ�بُْدَك، َوأ

َ
َخلَْقتَِ� َوأ

بُوُء لََك بَِذنيِْب 
َ
، َوأ َّ بُوُء لََك بِِنْعَمِتَك يلَعَ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصنَْعُت، أ

َ
 َووَْعِدَك َما اْستََطْعُت، أ

نسبت به امت خود، خصوصا نسبت به  جو این از کمال شفقت و رأفت حضرت نبی کریم  -١
باشد، زیرا نیکوکاران خودشان، به فضل و رحمت خداوند از دوزخ نجات  ت میکاران این ام گنه

کنند، تا از رفتن به دوزخ نجات  کاران را شفاعت می گنه جروند و نبی کریم  یافته و به بھشت می
اند، از دوزخ نجات یابند،  یافته و به بھشت بروند، و یا اگر به سبب اعمال بد خود به دوزخ رفته

 قنا شفاعة نبينا حممد ج، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته يا رب العاملني.اللهم ارز

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٧٨

نَْت 
َ
 أ

َّ
نُوَب إِال قَالََها ِمَن انلََّهاِر ُموقِنًا بَِها، َ�َماَت ِمْن  َوَمنْ «قَاَل:  »فَاْغِفْر يِل، فَإِنَُّه َال َ�ْغِفُر اذلُّ

ْهِل اجلَنَِّة، َوَمْن قَالََها ِمَن اللَّيِْل َوُهَو ُموقٌِن بَِها، َ�َماَت َ�بْ 
َ
، َ�ُهَو ِمْن أ ْن ُ�ْميِسَ

َ
ْن يَْوِمِه َ�بَْل أ

َ
َل أ

ْهِل اجلَنَّةِ 
َ
 ].٦٣٠٦[رواه ابلخاری:  »يُْصِبَح، َ�ُهَو ِمْن أ

بھترین «فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  ساز شداد بن اوس -۲۰۷۰

ىلَ (استغفار این است که بگویی:  أَنَا عَ ، وَ كَ بْدُ أَنَا عَ تَنِي وَ قْ لَ ، خَ هَ إِالَّ أَنْتَ يبِّ الَ إِلَ مَّ أَنْتَ رَ اللَّهُ

نَعْ  ا صَ ِّ مَ نْ رشَ وذُ بِكَ مِ ، أَعُ تَطَعْتُ ا اسْ كَ مَ دِ عْ وَ كَ وَ دِ هْ أَبُوءُ لَكَ عَ ، وَ َّ يلَ تِكَ عَ مَ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْ تُ

نُوبَ إِالَّ أَنْتَ  رُ الذُّ فِ غْ هُ الَ يَ إِنَّ ، فَ رْ يلِ فِ اغْ نْبِي فَ  .)١(»)بِذَ
ن روز کسی که این استغفار را در روز از یقین دل بگوید، و در ھما«و فرمودند: 

از اھل بھشت است، و کسی که آن را در شب از یقین  پیش از آنکه شام شود بمیرد،
 ».دل بگوید، و [در ھمان شب] پیش از آنکه صبح شود بمیرد، از اھل بھشت است

ةِ باب:  -٣ يْلَ اللَّ مِ وَ ارِ النَّبِيِّ يفِ اليَوْ فَ تِغْ  اسْ

 در روز و در شب جاستغفار پیامبر خدا  ]:۳باب [

يِب  -۲۰۷۱
َ
ُ َ�نْهُ ريَِضَ ُهَر�َْرَة  َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل  ا�َّ : َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ةً «َ�ُقوُل:  ْ�رَثَ ِمْن َسبِْعَ� َمرَّ
َ
ِْه يِف ايلَْوِم أ

َ
تُوُب إيِل

َ
َ َوأ ْستَْغِفُر ا�َّ

َ َ
ِ إِ�ِّ أل [رواه ابلخاری:  »َوا�َّ

٦٣٠٧.[ 
شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۰۷۱

سوگند است که من در ھر روز بیش از ھفتاد بار از خدا طلب  به خدا«فرمودند:  می
 .)٢(»کنم نمایم و توبه می آمرزش می

ای و من بندۀ توام، و  یعنی: خدایا! پروردگار من تویی، خدای جز تو وجود ندارد، مرا تو خلق کرده -١
اعتراف کنم، و به گنھان خود  ام، به نعمت تو اقرار می ام ایستاده من با عھد و وعدی که با تو بسته

 بخشد. نمایم، پس مرا ببخش، زیرا جز تو دیگری گناھان را نمی می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
ھای گذشته و آیندۀشان را  با وجود آنکه از گناه معصوم بودند، و خدا لغزش جاینکه پیامبر خدا  

ست که توبه و استغفار عبارت است، و کردند، سببش آن ا بخشیده بود، و اینقدر توبه و استغفار می
شود، و در عین حال اگر  عبارت ھر قدر که بیشتر باشد بھتر است، و سبب تقرب بیشتر به خدا می

                                                 



 ١٧٩  دعاها -]۷۳[ کتاب

ةِ  -٤ بَ  باب: التَّوْ

 ]: توبه۴باب [

ُ َ�نُْه،  َ�نْ  -۲۰۷۲ ِ ْ�ُن َمْسُعوٍد ريَِضَ ا�َّ َحُدُهَما َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َ�بُْد ا�َّ
َ
: أ َحِديثَْ�ِ

َْت َجبٍَل َ�َاُف «َعلَيِْه وََسلََّم، َواآلَخُر َ�ْن َ�ْفِسِه، قَاَل: 
َ

نَُّه قَاِعٌد حت
َ
إِنَّ الُمْؤِمَن يََرى ُذنُو�َُه َك�

ْن َ�َقَع َعلَيِْه، َو�ِنَّ الَفاِجَر يََرى ُذنُو�َُه َكُذبَاٍب َمرَّ ىلَعَ 
َ
نِْفهِ أ

َ
فَْرُح «قَاَل:  .َ�َقاَل بِِه َهَكَذا»  أ

َ
ُ أ َّ�َ
ابُُه، فَ   َو�ِِه َمْهلََكٌة، َوَمَعُه َراِحلَتُُه، َعلَيَْها َطَعاُمُه َورَشَ

ً
ال وََضَع بِتَْوَ�ِة َ�بِْدهِ ِمْن رَُجٍل نََزَل َمْ�ِ

َسُه َ�نَاَم نَْوَمًة، فَاْستَيَْقَظ َوقَْد َذَهبَْت َراِحلَتُ 
ْ
ْو َما َرأ

َ
ُه، َحىتَّ إَِذا اْشتَدَّ َعلَيِْه احلَرُّ َوالَعَطُش أ

إَِذا َراِحلَتُُه ِعنَْدهُ 
َسُه، فَ

ْ
 َماَكِ�، فَرََجَع َ�نَاَم نَْوَمًة، ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

َ
رِْجُع إِىل

َ
، قَاَل: أ ُ [رواه  »َشاَء ا�َّ

 ].٦٣٠٨ابلخاری: 
دو حدیث را روایت کرد، یکی را روایت است که او  ساز عبدالله بن مسعود -۲۰۷۲

 ، و دیگری را از خود، [حدیث خودش این است که:جاز پیامبر خدا 
کند که در زیر آن  گفت: شخص مسلمان گناه خود را ھمچون کوھی تصور می

 کند که شاید در ھر لحظۀ این کوه بر وی سقوط کند، نشسته است، و فکر می
اش  کند که بر روی بنی ی تصور میو شخص فاجر و بدکار گناھش را مانند مگس

 گردد. دید میپنشسته است، و به یک اشارۀ نا
تر و  خدا به توبۀ بندۀ خود راضی«این است که فرمودند]:  ج[و حدیث پیامبر خدا 

کند، و شتری دارد که آب و  تر از کسی است که در جای خطرناکی منزل می خوش
خوابد، چون از خواب  رد و لحظۀ میگذا است، سرخود را می نانش بر باالی آن شتر

 ».بیند که شترش رفته است شود می بیدار می

گردد، و اگر گناھی وجود  گناھی وجود داشته باشد، توبه و استغفار سبب آمرزش آن گناه می
شوید، که  که دستش را با آب میشود، و این مانند کسی است  نداشته باشد، سبب کسب ثواب می

گردد، و اگر کثافتی وجود نداشته باشد،  اگر دستش کثیف باشد، کثافت از دستش زدوده می
ھا ھمیشه مشغول توبه  شان تعلیم برای امت بود، تا آن شود، و یا این عمل سبب طھارت بیشتر می

 زش و گناه نیست.و استغفار باشند، زیرا آحاد امت ھرکس که باشد، خالی از نوعی لغ
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گوید به جای اول خود بر  کند، می بر وی غلبه می شود و تشنگی چون ھوا گرم می«
خوابد، و چون سرش را از  گردد و [در ھمانجا] می گردم، و ھمان است که بر می می

 .)١(»ی سرش ایستاده استبیند که شترش بر باال دارد می خوب بر می

امَ  -٥ ا نَ ولُ إِذَ قُ ا يَ  باب: مَ

 ]: در هنگام خواب شدن چه باید گفت۵باب [

ُ َ�نْهُ َ�ْن ُحَذْ�َفَة بِْن ايلََماِن  -۲۰۷۳ َم إَِذا ريَِضَ ا�َّ
 قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ

هِ، ُ�مَّ َ�ُقوُل: َْت َخدِّ
َ

َخَذ َمْضَجَعُه اللَّيِْل، وََضَع بََدُه حت
َ
ْحيَا« أ

َ
ُموُت َوأ

َ
َو�َِذا قَاَم قَاَل: » بِاْسِمَك أ

ِْه النُُّشورُ «
َ

َماَ�نَا َو�يِل
َ
ْحيَانَا َ�ْعَد َما أ

َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل  ].٦٣١٢[رواه ابلخای:  »احلَْمُد ِ�َّ

 جشب پیامبر خدا  یت است که گفت: ھنگامی کهروا ساز حذیفه بن یمان -۲۰۷۳
بِاْسِمَك «گفتند:  رفتند دست خود را بر زیر رخسار خود گذاشته و می به بستر خود می

ْحيَا
َ
ُموُت َوأ

َ
 .»أ

ِْه «گفتند:  شدند می و چون از خواب بیدار می
َ

َماَ�نَا َو�يِل
َ
ْحيَانَا َ�ْعَد َما أ

َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل احلَْمُد ِ�َّ

 .)٢(»رُ النُُّشو

 از احکام و مسائل متلعق به این حدیث آنکه: -١
شود، زیرا از یک طرف مال  ) البته چنین شخصی از دیدن شترش نھایت خوش و خورسند می۱ 

اش پیدا شده است، و ازطرف دیگر چون آب و نانش بر باالی این شتر بوده است، سبب  گم شده
کند، خدا به سبب این توبه، از آن  گناھانش توبه میشود، و کسی که از  نجاتش از مرگ می

 شود. تر می تر و راضی شخصی که شترش را یافته است، خوش
) و نسبت دادن فرحت و خوشی به خداوند متعال از اموری است که حقیقت آن را جز خود ۲ 

نکرد، و  داند، و باید به آن ایمان آورد و از کیفیتش جستجو خداوند متعال، ھیچکس دیگری نمی
گویند که مراد از فرحت و خوشی خداوند، رضایت و محبت او است، والله تعالی  بعضی از علماء می

 أعلم.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
، و معنی »شوم میرم و به نام تو زنده می ) معنی دعای اول این است که: خدایا! به نام تو می۱ 

تایش خاص برای خدایی است که بعد از مردن ما را زنده ساخت، و دعای دوم این است که: س
 برانگیخته شدن بعد از مرگ به سوی او است.
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قِّ باب:  -٦ ىلَ الشِّ مِ عَ نِ األالنَّوْ مَ  يْ

 ]: خواب شدن به پهلوی راست۶باب [

اِء بِْن اَعزٍِب  -۲۰۷۴ ُ َ�نْهُ  َعِن الرَبَ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َماريَِضَ ا�َّ ، قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ِه   فَِراِشِه نَاَم ىلَعَ ِشقِّ

َ
َوى إىِل

َ
ْ�َمِن، ُ�مَّ قَاَل: إَِذا أ

َ
ْهُت «األ َْك، َووَجَّ

َ
ْسلَْمُت َ�ْفيِس إيِل

َ
اللَُّهمَّ أ

 َوالَ 
َ
َْك، َال َملَْجأ

َ
َْك، َرْ�بًَة َورَْهبًَة إيِل

َ
ُت َظْهِري إيِل

ْ
َأ
ْ
جل

َ
َْك، َوأ

َ
ْمِري إيِل

َ
َْك، َوفَوَّْضُت أ

َ
 وَْجِ� إيِل

َْك، آَمنُْت بِِ�تَابَِك 
َ

 إيِل
َّ

رَْسلَْت  َمنَْجا ِمنَْك إِال
َ
ي أ ِ

َّ
َت، َو�ِنَِبيَِّك اذل

ْ
نَْزل

َ
ي أ ِ

َّ
[رواه ابلخاری:  »اذل

٦٣١٥.[ 
ھنگامی که به  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز براء بن عاِزب -۲۰۷۴

اللَُّهمَّ «گفتند:  می و بعد از آن خوابیدند رفتند به پھلوی راست خود می بستر خواب می
ْسلَْمُت َ�ْفيِس 

َ
َْك، أ

َ
ُت َظْهِري إيِل

ْ
َأ
ْ
جل

َ
َْك، َوأ

َ
ْمِري إيِل

َ
َْك، َوفَوَّْضُت أ

َ
ْهُت وَْجِ� إيِل َْك، َووَجَّ

َ
إيِل

َت، 
ْ
نَْزل

َ
ِي أ

َّ
ابَِك اذل

َْك، آَمنُْت بِِ�تَ
َ

 إيِل
َّ

 َوَال َمنَْجا ِمنَْك إِال
َ
َْك، َال َملَْجأ

َ
َرْ�بًَة َورَْهبًَة إيِل

رَْسلَْت 
َ
ي أ ِ

َّ
 .)١(»َو�ِنَِبيَِّك اذل

تَبَهَ باب:  -٧ ا انْ اءِ إِذَ عَ نَ  الدُّ يْلِ  مِ  للَّ

 ]: دعای بیدار شدن در شب٧باب [

) مراد از مرگ در این حدیث، حالت خواب، و مراد از زندگی، حالت بیداری است، و شکی نیست ۲ 
ھت زیادی که بین مرگ و خواب، و بین بیدار شدن از خواب و بین زنده شدن بعد از مرگ، شبا

 وجود دارد.
تو  یعنی: خدایا! خودم را به تو سپردم، و به سوی تو روی آوردم، و ھمه کار خود را به تو سپردم، و -١

پشت و پناه خود ساختم، امید به رحمت تو، و خوفم از غضب تو است، پناھگاه دیگری جز پناه را 
ی و به پیامبری که فرستادی ایمان تو، و نجاتی جز نجات تو وجود ندارد، به کتابی که نازل کرد

 آوردم.
ھای آسمانی، و به ھمۀ پیامبران از ضروریات ایمان است، ولی  گرچه ایمان آوردن به ھمۀ کتاب 

مراد از کتابی که در این حدیث ذکر گردیده است، قرآن مجید، و مراد از پیامبر، حضرت محمد 
ھا و به  مستلزم ایمان به ھمۀ کتاب جاست، زیرا ایمان به قرآن، و ایمان به محمد  جمصطفی 

 ھمۀ پیامبر است.
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ُ َ�نُْهَما، قَاَل: بِتُّ ِعنَْد َميُْمونََة، -٢٠٧٥ وََذَكَر احلَجيث َوقَْد  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
م، قاَل: َو�َن ِمن ُداعِء  اللَُّهمَّ اْجَعْل يِف قَليِْب نُوًرا، َوِ� «َعلَيِْه وََسلََّم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َ�َقدَّ

يِْت نُوًرا، 
َ

برََصِي نُوًرا، َوِ� َسْميِع نُوًرا، َوَ�ْن يَِميِ� نُوًرا، َوَ�ْن �ََسارِي نُوًرا، َوفَْوِ� نُوًرا، َوحت
َماِ� نُوًرا، وََخليِْف نُوًرا، َواْجَعْل يِل نُوًرا

َ
 ].٦٣١٦ای: [رواه ابلخ »َوأ

 خوابیدم [و بقیۀ لکه گفت: نزد میمونه روایت است باز ابن عباس -٢٠٧٥
) گذشت ذکر نمود و گفت]: و از دعای پیامبر ٩٧حدیث را طوری که قبال به شمارۀ (

 این بود که: جخدا 

َوَ�ْن يَِميِ� نُوًرا، َوَ�ْن اللَُّهمَّ اْجَعْل يِف قَليِْب نُوًرا، َوِ� برََصِي نُوًرا، َوِ� َسْميِع نُوًرا، «
َماِ� نُوًرا، وََخليِْف نُوًرا، َواْجَعْل يِل نُوًرا

َ
يِْت نُوًرا، َوأ

َ
 .)١(»�ََساِري نُوًرا، َوفَْوِ� نُوًرا، َوحت

 »باب« -٨

 ]۸باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۰۷۶
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ َوى «، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ريَِضَ ا�َّ

َ
إَِذا أ

 فَِراِشِه فَلْيَنُْفْض فَِراَشُه بَِداِخلَِة إَِزاِرهِ، فَإِنَُّه َال يَْدرِي َما َخلََفُه َعلَيِْه، ُ�مَّ �َ 
َ

َحُدُ�ْم إىِل
َ
ُقوُل: أ

ْرَ�ُعهُ  بِاْسِمَك َر�ِّ 
َ
رَْسلْتََها فَاْحَفْظَها وََضْعُت َجنيِْب َو�َِك أ

َ
ْمَسْكَت َ�ْفيِس فَارمَْحَْها، َو�ِْن أ

َ
، إِْن أ

احِلِ�َ  َْفُظ بِِه ِعبَاَدَك الصَّ
َ

 ].٦٣٢٠[رواه ابلخاری:  »بَِما حت
کسی که به «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۰۷۶

به طرف داخلی ازارش پاک کند  رفت: ھنگام خوابیدن، بستر خوابش را بستر خوابش

یعنی: خدایا! در قلبم نوری بیافرین، و در جشمم نوری بیافرین، و در شنوائیم نوری بیافرین، و از  -١
بیافرین، و در زیر طرف راستم نوری بیافرین، و از طرف چپم نوری بیافرین، و بر باالسرم نوری 

پایم نوری بیافرین، و در پیش رویم نوری بیافرین، و در پشت سرم نوری بیافرین، و برای خودم 
 نوری بیافرین.

به صورت کامل حاصل و موجود بود، و این طلب  جو شکی نیست که نور الھی برای پیامبر خدا  

 ٱۡهِدنَا﴿فرماید:  اوند متعال که مینور جھت تعلیم امت و استمراریت نور است، مانند این قول خد
َ�َٰط  ، که مطلوب از آن، طلب استمرار بر صراط مستقیم است، نه حصول آن در ﴾ٱلُۡمۡستَقِيمَ  ٱلّصِ

 آینده.

                                                 



 ١٨٣  دعاها -]۷۳[ کتاب

 َر�ِّ «داند که بعد از وی چه چیز بر سر بسترش آمده است، و بعد از آن بگوید:  زیرا نمی
َْفُظ 

َ
رَْسلْتََها فَاْحَفْظَها بَِما حت

َ
ْمَسْكَت َ�ْفيِس فَارمَْحَْها، َو�ِْن أ

َ
ْرَ�ُعُه، إِْن أ

َ
وََضْعُت َجنيِْب َو�َِك أ

احِلِ   .)١(»�َ بِِه ِعبَاَدَك الصَّ

ألَةَ  مَ زِّ عَ لِيُ باب:  -٩ هَ لَهُ  املَسْ رِ كْ هُ الَ مُ إِنَّ  فَ

 ]: به طور قطع بخواهد، چون مجبور کنندۀ برایش نیست۹باب [

ُ َ�نْهُ وَ�نُْه  -۲۰۷۷ نَّ ريَِضَ ا�َّ
َ
َحُدُ�ْم: «انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  : أ

َ
َال َ�ُقْل أ

َُه، إِنَُّه َ�ْفَعُل َما اللَُّهمَّ  تلَ
َ
اْغِفْر يِل إِْن ِشئَْت، ارمَْحِْ� إِْن ِشئَْت، اْرُزقِْ� إِْن ِشئَْت، َويلَْعِزْم َمْسأ

 ُ
َ

 ].٦٣٣٨[رواه ابلخاری:  »�ََشاُء، َال ُمْكِرَه هل
نباید کسی « فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۲۰۷۷

خواھی به من رحمت کن، بلکه باید به طور جزم بخواھد، زیرا  ر میبگوید که: خدایا اگ
 .)١(»تواند کسی خدا را به انجام دادن کاری مجبور کرده نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دن ) در اینکه شخص بستر خوابش را به طرف داخلی ازارش پاک کند، باید گفت که: انجام دا۱ 

این کار تعبدی نیست که با چیزی دیگری جواز نداشته باشد، بلکه مراد است که بسترش را با ھر 
خواھد پاک کند، و یا آن را تکان دھد، زیرا احتمال دارد که شاید خزنده و یا گزندۀ  چیزی که می

 در آن پنھان شده باشد، و ھنگام رفتن به بستر، سبب اذیت و ضررش گردد.
امر به پاک کردن بستر احتمال وجود خزنده و یا گزنده، و یا کثافت و غبار است، و ) چون علت ۲ 

چنین احتماالتی وجود ندارد، و یا احتمالش بسیار  –ھای پاک و نظیف  خصوصا در خانه –اکنون 
کم و ناچیز است، لذا اگر کسی بدون پاک کردن و یا بدون تکان دادن بسترش بر روی آن خواب 

 ش باکی نیست.شود، برای می
دارم،  گذارم، و به نام تو بر می پھلویم را به نام تو می«این است که:  ج) معنی دعای نبی کریم ۳ 

اش نگه میداری، به ھمان طریقی که بندگان  گیری به حالش رحم کن، و اگر زنده اگر جانم را می
 کنی، حفظش کن. نیکوکارت را حفظ می

چیز ارشاد شده است، تنظیف بستر، و دعا خواندن، و از این ) در این حدیث نبوی شریف به دو ۴ 
شود که توسل به اسباب مادی و معنوی ھردو الزم است، و ھیچ کدام منافی دیگری  دانسته می

ھا تنھا بر اسباب دنیوی است، نابخردان غافلند، و کسانی که بدون  نیست، کسانی که اعتماد آن
 ن متواکل.خواند، سست عنصرا عمل ھمه چیز را می
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لْ باب:  -١٠ عْجَ ْ يَ ا ملَ بْدِ مَ عَ ابُ لِلْ تَجَ سْ  يُ

 شود ]: بنده اگر عجله نکند دعایش قبول می۱۰باب [

ُ َ�نْهُ وَ�نُْه  -۲۰۷۸ نَّ ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:: أ �ُْستََجاُب « رَُسوَل ا�َّ

َحِدُ�ْم َما لَْم َ�ْعَجْل، َ�ُقوُل: َدَعوُْت فَلَْم �ُْستََجْب يِل 
َ
 ].۶۳۴۰ [رواه ابلخاری: »ِأل

اگر عجله نکنید «فرموند:  جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۲۰۷۸
 .)٢(»گوید: دعا کردم و اجابت نشد ، ولی [بنده] میشود دعای شما اجابت می

نْدَ الْ باب:  -١١ اءِ عِ عَ بِ الدُّ رْ  كَ

 ]: دعا در وقت سختی١١باب [

ُ َ�نْهُ َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۲۰۷۹ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َ�ُقوُل َماريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
: أ

 َال «ِعنَْد الَكْرِب: 
َّ

َ إِال
َ

ُ رَبُّ الَعرِْش الَعِظيِم، َال إِهل  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

ُ الَعِظيُم احلَِليُم، َال إهِل  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

إهِل
رِْض، َورَبُّ الَعْرِش الَكِر�مِ 

َ
َمَواِت َورَبُّ األ ُ رَبُّ السَّ  ].٦٣٤٦[رواه ابلخاری:  »ا�َّ

گفتند:  ام سختی میھنگ جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -۲۰۷۹

» ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال ُ رَبُّ الَعْرِش الَعِظيِم، َال إِهلَ  ا�َّ
َّ

َ إِال ُ الَعِظيُم احلَِليُم، َال إِهلَ  ا�َّ
َّ

َ إِال رَبُّ َال إِهلَ
رِْض، َورَبُّ الَعرِْش الَكِر�مِ 

َ
َمَواِت َورَبُّ األ  .)٣(»السَّ

و از شروط و آداب دیگر دعا این است که بنده خود را در حضور خدای خود تصور نماید، و از قلب  -١
ھایش را بلند کرده و با زبان خود، بدون شعور قلب،  خود دعا کند، نه آنکه به طور عادت دست

شخص دعا  ھایش را به رویش بکشد، و از شروط دیگر قبول دعا آن است که چیزی گفته و دست
 کننده حرام خوار نبوده و دعایش در معصیت و ضرر دیگران نباشد.

شود، و اجابت بر سه نوع است، اجابت معجل که  ھر دعایی که شرائط آن کامل باشد، اجابت می -٢
گردد، و اجابت مؤخر که  شود، اجابت مؤجل که بعد از مدتی اجابت می متصل به دعا اجابت می

 شود. دعا کننده داده می ثوابش در قیامت برای
خدای دیگری جز خدای عظیم و حلیم وجود ندارد، خدای دیگر جز خدایی که پروردگار «یعنی:  -٣

ھا و پروردگار زمین  عرش است وجود ندارد، خدای دیگری جز خدای که پروردگار آسمان
 ».پروردگار عرش کریم است، وجود ندارد

                                                                                                                        



 ١٨٥  دعاها -]۷۳[ کتاب

دِ البَالَءِ باب:  -١٢ هْ نْ جَ ذِ مِ وُّ  التَّعَ

 خدا پناه برد ]: از هجوم بلیات، باید به۱۲باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۰۸۰
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�تََعوَّذُ « قَاَل: ريَِضَ ا�َّ اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْعَداءِ 
َ
َقاِء، وَُسوِء الَقَضاِء، وََشَماتَِة األ : - الراوي - قَاَل ُسْفيَانُ » ِمْن َجْهِد ابَلالَِء، وََدَرِك الشَّ

تُُهنَّ ِ�َ « َّ�
َ
ْدِري �

َ
نَا َواِحَدًة، َال أ

َ
  ].٦٣٤٧[رواه ابلخاری:  »احلَِديُث ثََالٌث، زِْدُت أ

از ھجوم بال، و از  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۰۸۰
 بردند. شادی دشمن [به خدا] پناه می ھا، و از قضای بد، و از دل بدبختیگرفتار شدن به 

ستند سه چیز ] از آن پناه ججگوید: آنچه که [پیامبر خدا  سفیان راوی حدیث می
د کردم، ولی به یاد نیست آن چیزی را که من زیاد کردم کدام ایرمی را من زبود، چھا
 .)١(ھا بود یک از آن

لِ النَّبِيِّ باب:  -١٣ وْ ةً : «جقَ َ محْ رَ اةً وَ كَ هُ لَهُ زَ لْ عَ اجْ تُهُ فَ يْ نْ آذَ  »مَ

الهی!] کسی را که اذیت کرده باشم، آن را برایش سبب پاکی و : «[ج]: قوله ۱۳باب [
 »بگردانرحمت 

نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  وَ�نْهُ  -۲۰۸۱
َ
ُ َ�نُْه: � َما «ريَِضَ ا�َّ ُّ�

َ
اللَُّهمَّ فَ�

َْك يَْوَم الِقيَاَمةِ 
َ

ُ قُْرَ�ًة إيِل
َ

 ].٦٣٦١[رواه ابلخاری:  »ُمْؤِمٍن َسبَبْتُُه، فَاْجَعْل َذلَِك هل
شنیده است که  جروایت است که وی: از پیامبر خدا  سھریرهو از ابو  -۲۰۸۱

دشنامم را در روز قیامت  الھی ھر مسلمانی را که دشنام داده باشم، این«گفتند:  می
 .)٢(»سبب تقرب آن شخص به درگاه خود بگردان

 ث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدی -١
از سه چیز پناه جستند، و چھارمی را من زیاد کردم، از روی  جاین قول سفیان که پیامبر خدا  

جستند، و ھیچ  پناه می جاشتباه است، به این معنی که از ھمۀ این چھار چیز خود پیامبر خدا 
در کتاب قدر حدیث مذکور را روایت نموده  /کدام را سفیان زیاد نکرده است، امام بخاری

 داده شده است. جاست، و در آنجا نسبت ھرچھار چیز بدون تردد و شک به پیامبر خدا 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٨٦

نَ الْ باب:  -١٤ ذِ مِ وُّ لِ التَّعَ  بُخْ

 ]: پناه جستن از بخل۱۴باب [

يِب َوقَّاص َسْعدِ  َ�نْ  -۲۰۸۲
َ
ُ َ�نْهُ  بِْن أ نَّ ريَِضَ ا�َّ

َ
ُمرُ  : أ

ْ
 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يَأ

لَكَِماِت 
ْ
رَدَّ : «بِهُؤالَِء ال

ُ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
، َوأ ُعوُذ بَِك ِمَن اجلنُْبِ

َ
ُعوُذ بَِك ِمَن ابُلْخِل، َوأ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

رَْذِل الُعمُ 
َ
 أ

َ
ْ�يَا إِىل ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ادلُّ

َ
اِل  -ِر، َوأ جَّ ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب  -َ�ْعِ� فِتْنََة ادلَّ

َ
َوأ

 ].٦٣٦٥[رواه ابلخاری:  »الَقرْبِ 
به گفتن این  جروایت است که پیامبر خدا  ساز سعد بن ابی وقاص -۲۰۸۲

ُعوُذ بَِك «فرمودند:  کلمات امر می
َ
ُعوُذ بَِك اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
، َوأ ُعوُذ بَِك ِمَن اجلنُْبِ

َ
ِمَن ابُلْخِل، َوأ

ْ�يَا  ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ادلُّ
َ
رَْذِل الُعُمِر، َوأ

َ
 أ

َ
 إِىل

رَدَّ
ُ
ْن أ

َ
اِل  -أ جَّ ُعوُذ بَِك ِمْن  -َ�ْعِ� فِتْنََة ادلَّ

َ
َوأ

 .)١(»َعَذاِب الَقرْبِ 

این است که: بار خدایا! اگر کسی از مسلمانان را آزرده خاطر  ج) مراد از این فرمودۀ پیامبر خدا ۱ 
ه باشم، خواه وی مستحق این آزرده خاطری بوده باشد، و یا نبوده باشد، این کار را سبب ساخت

تقرب آن شخص به درگاه خود بگردان، این از یک طرف داللت بر کمال شفقت و مھربانی 
 جشان دارد، و از طرف دیگر داللت بر این دارد که آن حضرت  نسبت به امت جکریم  نبی
کسی بر ذمۀشان باقی بماند، زیرا کسی را که آزرده خاطر ساخته  خواستند که حق ھیچ نمی

بودند، شاید مستحق آن نبوده باشد، و جھت تکافوی آن، دعا کردند که این شخص درجۀ تقرب 
 الھی را حاصل نماید.

رساند، و یا  تعلیمی برای ھر فرد امت است که اگر به کسی ضرری می ج) این روش پیامبر خدا ۲ 
داند که صاحب آن حق کیست، و یا از معذرت خواستن کاری  کند، و نمی پامال میحق کسی را 

ترسد که گفتن آن کار و معذرت خواستن از  کند، و یا می که نسبت به وی کرده است، شرم می
آن، سبب فتنه و مشکالت گردد، باید ھمیشه به حق آن شخص دعا کند، و از خداوند برایش خیر 

 نماید. دنیا و آخرت را مسئلت
جویم، و از ترسیدن [از  معنی این دعای نبوی شریف این است که: خدایا! از بخالت به تو پناه می -١

جویم، [مراد  جویم، و از اینکه به بدترین ایام زندگی برسم به تو پناه می ما سوی الله] به تو پناه می
خود را از دست داده و  از بدترین ایام زندگی، ایامی است که انسان قوای جسمانی و عقالنی

شود] و از فتنۀ دنیا  اش سبب زحمت و اذیت و تلخی زندگی برای خودش و دیگران می زندگی
 جویم. جویم، و از عذاب قبر، به تو پناه می [یعنی: فتنۀ مسیح دجال] به تو پناه می

                                                                                                                        



 ١٨٧  دعاها -]۷۳[ کتاب

نَ املَ باب:  -١٥ ذِ مِ وُّ مِ أالتَّعَ مِ ثَ رَ املَغْ  وَ

 باب: پناه جستن [به خدا] از گناه و از قرض

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َ�ُقوُل:  -۲٠٨٣
َ
ُ َ�نَْها: أ اللَُّهمَّ إِ�ِّ «َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

ثَِم َوالَمْغَرِم، َوِمْن فِ 
ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَكَسِل َوالَهَرِم، َوالَمأ

َ
، َوِمْن فِتْنَِة أ ، وََعَذاِب الَقرْبِ تْنَِة الَقرْبِ

ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَ 
َ
ُعوُذ ِبَك ِمْن فِتْنَِة الَفْقِر، َوأ

َ
ِة انلَّاِر وََعَذاِب انلَّاِر، َوِمْن رَشِّ فِتْنَِة الِغَ�، َوأ

اِل، اللَُّهمَّ اْغِسْل َ��ِّ َخَطايَاَي بَِماِء اثلَّلْ  جَّ ِج َوالرَبَِد، َوَ�قِّ قَليِْب ِمَن اخلََطايَا َكَما الَمِسيِح ادلَّ
ِق  �َِس، َوَ�اِعْد بَيِْ� َو�َْ�َ َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت َ�ْ�َ الَمرْشِ ْ�يََض ِمَن ادلَّ

َ
يَْت اثلَّوَْب األ َ�قَّ

 ].٦٣٦٨[رواه ابلخاری:  »َوالَمْغِرِب 
ُعوُذ بَِك «تند: گف می جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۰۸۳

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

، َوِمْن فِتْنَِة انلَّاِر  ، وََعَذاِب الَقرْبِ ثَِم َوالَمْغَرِم، َوِمْن فِتْنَِة الَقرْبِ
ْ
ِمَن الَكَسِل َوالَهَرِم، َوالَمأ

عُ 
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَفْقِر، َوأ

َ
وُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَمِسيِح وََعَذاِب انلَّاِر، َوِمْن رَشِّ فِتْنَِة الِغَ�، َوأ

يْ  اِل، اللَُّهمَّ اْغِسْل َ��ِّ َخَطايَاَي بَِماِء اثلَّلِْج َوالرَبَِد، َوَ�قِّ قَليِْب ِمَن اخلََطايَا َكَما َ�قَّ جَّ َت ادلَّ
�َِس، َوَ�اِعْد بَيِْ� َوَ�ْ�َ َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت َ�ْ�َ  ْ�يََض ِمَن ادلَّ

َ
ِق اثلَّوَْب األ  الَمرْشِ

 .)١(»َوالَمْغِرِب 

لِ النَّبِيِّ باب:  -١٦ وْ نَةً : «جقَ سَ يَا حَ نْ نَا آتِنَا يفِ الدُّ بَّ  »رَ

ْنَیا َحَسَنًة «که:  ج]: گفتۀ پیامبر خدا ۱۶باب [ َنا آِتَنا ِفي الدُّ  »َربَّ

�ٍَس  -۲۰۸۴
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ ْ�رَثُ ُداَعِء انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ،ريَِضَ ا�َّ

َ
اللَُّهمَّ «قَاَل: اَكَن أ

ْ�يَا َحَسنًَة، َوِ� اآلِخَرِة َحَسنًَة، َوقِنَا َعَذاَب انلَّارِ   ].٦٣٨٩[رواه ابلخاری:  »َر�َّنَا آتِنَا يِف ادلُّ

گناه، و از  خدایا! از تنبلی، و پیری، و از ارتکاب«معنی این دعای نبوی شریف این است که:  -١
قرضداری، و از سؤال نکیر و منکر، و از عذاب قبر، و از سؤال نگھبانان دوزخ، و از عذاب دوزخ، و 

جویم، خدایا! گناھان  از شر دارائی، و از شر فقر و بیچارگی، و از فتنۀ مسیح دجال، به تو پناه می
دان، که جامۀ سفید را از مرا به آب برف و ژاله بشوی، و قلب مرا از گناھان من طوری پاک بگر

چنان دور بگردان که مشرق را از مغرب دور  کثافت پاک گردانیدی، و مرا از گناھان من آن
 ».گردانیدی
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در اکثر اوقات این  جروایت است که گفت: دعای پیامبر خدا  ساز انس -۲۰۸۴

ْ�يَا َحَسنًَة، َوِ� اآلِخَرةِ َحَسنًَة، َوقِنَا َعَذاَب انلَّارِ «بود که:   .)١(»اللَُّهمَّ َر�َّنَا آتِنَا يِف ادلُّ

تُ : «ج قول النبيباب:  -١٧ رْ ا أَخَّ مَ تُ وَ مْ دَّ ا قَ رْ يلِ مَ فِ مَّ اغْ  »اللَّهُ

ْرُت «که:  ج]: این دعای پیامبر خدا ۱۷باب [ خَّ
َ

ْمُت َوَما أ ُهمَّ اْغِفْر ِلي َما َقدَّ  »اللَّ

ْشَعِريِّ  -۲۰۸۵
َ
يِب ُموىَس األ

َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ نَُّه اَكَن ريَِضَ ا�َّ

َ
، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �

ايِف يِف «يَْدُعو:  . اللَُّهمَّ اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َخِطيئيَِت وََجْهِ�، َو�رِْسَ ُم بِِه ِم�ِّ
ْعلَ

َ
نَْت أ

َ
ْمِري، َوَما أ

َ
أ

ي وََخَطايَاَي َوَ�ْمِدي، َوُ�ُّ َذلَِك ِعنِْدي  ].٦٣٩٩[رواه ابلخاری:  »اْغِفْر يِل َهْزِ� وَِجدِّ
کردند:  چنین دعا می جکه پیامبر خدا  روایت است ساز ابو موسی اشعری -۲۰۸۵

. اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َخِطيئيَِت « ُم بِِه ِم�ِّ
ْعلَ

َ
نَْت أ

َ
ْمِري، َوَما أ

َ
ايِف يِف أ  وََجْهِ�، َو�رِْسَ

ي وََخَطايَاَي َوَ�ْمِدي، َوُ�ُّ َذلَِك ِعنِْدي  .)٢(»َهْزِ� وَِجدِّ

لِيلِ  -١٨ لِ التَّهْ  باب: فَضْ

ه) گفتن]: فضیلت (ال إله إ۱۸باب [  ال اللَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
پروردگارا! در دنیا برای ما نیکی عطا فرما، و در «) معنی این حدیث نبوی شریف این است که: ۱ 

 ».ی ما نیکی مرحمت کن، و ما را از عذاب آتش برکنار بدارآخرت برا
اند که: مراد از نیکی دنیا: پنچ چیز است: علم نافع، و رزق واسع، و فرزند صالح، و  ) علماء گفته۲ 

 عمل خالص، و امن کامل، و مراد از نیکی آخرت دو چیز است: آسانی حساب، و نجات از عقاب.
 به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق  -٢
) معنی این دعای نبوی شریف این است که: خدایا! اشتباھات، و جھل و اسراف مرا، و گناھانی ۱ 

ھا را بھتر میدانی برایم بیامرز، و خدایا! آنچه که از من از روی شوخی و جدی، و  را که تو از من آن
 ».ھا از من سر زده است ۀ این، و البته ھم»یا روی اشتباه و قصد سر زده است، برایم بیامبرز

از یکطرف روی تذلل و تواضع در  ج) باید گفت که اعراف به این چیزھا از جانب پیامبرخدا ۲ 
 بارگاه احدیت، و از طرف دیگر تعلیم امت بر این دعا و استغفار است.

                                                 



 ١٨٩  دعاها -]۷۳[ کتاب

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۲۰۸۶ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َمْن «َ�ْن أ

ٍء قَِديٌر. ُ احلَْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

ُ الُملُْك َوهل
َ

ُ، هل
َ

�َك هل ُ وَْحَدهُ َال رَشِ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

يِف يَْوٍم  قَاَل: َال إِهل
ُ ِمائَُة َحَسنٍَة، َوُ�ِيَْت َ�نُْه ِمائَُة َسيِّئٍَة، َوَ�نَْت  ِمائَةَ 

َ
ُ َعْدَل َعرْشِ ِرقَاٍب، َوُ�تَِب هل

َ
ٍة، اَكنَْت هل َمرَّ

 رَُجٌل 
َّ

ا َجاَء إِال فَْضَل ِممَّ
َ
َحٌد بِأ

َ
ِت أ

ْ
، َولَْم يَأ يَْطاِن، يَْوَمُه َذلَِك َحىتَّ ُ�ْميِسَ ُ ِحْرًزا ِمَن الشَّ هلَ

ْ�رَثَ ِمنْهُ َعِمَل 
َ
 ].٦٤٠٣[رواه ابلخاری:  »أ

کسی که در یک «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۰۸۶

ٍء «روز صدبار بگوید:  ُ احلَْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

ُ الُملُْك َوهل
َ

ُ، هل
َ

�َك هل ُ وَْحَدُه َال رَشِ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

َال إِهل
شود،  آزاد کردن ده غالم، ثواب دارد، و برایش صد حسنه نوشته میۀ برایش انداز »قَِديرٌ 

ماند، و  گردد، و در ھمان روز تا شام از شیطان محفوظ می و صدگناه از وی محو می
ند، مگر آنکه ھمین کلمه را بیشتر توا ھیچ کسی عمل بھتری را از این انجام داده نمی

 .)١(گویدب

نْ  -٢٠٨٧
َ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
، و أبِْن َمْسُعوٍد َ�ْن أ ُ َ�نْهُ َصاِريِّ قَاال يف هَذا احلديث،  َماريَِضَ ا�َّ

ِ «قَاَل: انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّم َعِن انلَّيِبَّ 
َ

ْ�تََق َرَ�بًَة ِمْن َودل
َ
ا، اَكَن َكَمْن أ َمْن قَاَل َعرْشً

 ].٦٤٠٤[رواه ابلخاری:  »إِْسَماِ�يَل 
در ھمین حدیث روایت است که  بایوب انصاری و ابن مسعوداز ابو  -۲۰۸۷

کسی که ده بار این کلمات را بگوید مانند کسی است «فرمودند:  جگفتند: پیامبر خدا 
 ».که یک غالمی را از اوالد اسماعیل آزاد کرده باشد

بِيحِ  -١٩ لِ التَّسْ  باب: فَضْ

ه) گفتن َحاَن ْب ]: فضیلت (ُس ۱۹باب [  اللَّ

اشد، طریق مراد از محو گناھان، گناھان صغیره است، و گناھان کبیره اگر متعلق به حقوق الله ب -١
محو آن توبه است، و اگر متعلق به حقوق الناس باشد، یگانه راه محو شدن آن، ادای حق، و یا 

 باشد. طلب بخشش از صاحب حق و یا از باز ماندگانش می

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٩٠

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َ�نْ  -۲۰۸۸ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َمْن «أ

ْت َخَطايَاُه، َو�ِْن اَكنَْت ِمثَْل َزَ�ِد ابَلْحرِ  ٍة، ُحطَّ ِ َوحِبَْمِدهِ، يِف يَْوٍم ِمائََة َمرَّ  »قَاَل: ُسبَْحاَن ا�َّ
 ].٦٤٠٥[رواه ابلخاری: 

کسی که در یک «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۰۸۸

ِ َوحِبَْمِدهِ (صد بار  روز بگوید، گناھانش ولو آنکه به اندازۀ کف دریا باشد،  )ُسبَْحاَن ا�َّ
 .)١(»شود برایش بخشیده می

زَّ باب:  -۲۰ رِ اهللا عَ لِ ذِكْ لَّ  فَضْ جَ  وَ

 وجل عز]: فضیلت ذکر خداوند ۲۰باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -۲٠٨٩ يِب ُموىَس ريَِضَ ا�َّ
َ
ي «َ�ْن أ ِ

َّ
َمثَُل اذل

ي َال يَْذُكُر َر�َُّه، َمثَُل اليَحِّ َوالَميِِّت  ِ
َّ

 ].٦٤٠٧[رواه ابلخاری:  »يَْذُكُر َر�َُّه َواذل
کسی که «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو موسی -۲۰۸۹

کند، مانند شخص زنده و شخص مرده  و کسی که ذکر نمی کند خدا را ذکر می
 .)٢(»است

باید متوجه بود که در این حدیث و در احادیث دیگری که به ھمین معنی آمده است، اشاره به  -١
نه به بخشیدن حقوق، بنابراین حقوق باید در ھمه حال اداء گردد، بخشیدن (گناھان) شده است، 

کند، خداوند متعال گناه  مثال: کسی که مال مسلمانی را دزدی کرده است، اگر از دزدی توبه می
بخشد، ولی مالی را که دزدی کرده است، باید به صاحب آن مال برگرداند، و  دزدی را برایش می

 دیگری. ھمچنین است ھرگناه و ھر حق
کند، مانند شخصی است که زنده است، و کسی که خدا را ذکر  یعنی کسی که خدا را ذکر می -٢

کند، مانند شخصی است که مرده است، زیرا زندگی حقیقی، زندگی قلب است، و کسی که  نمی
کند، قلبش زنده است، و کسی که قلبش زنده باشد، خودش نیز زنده است، و  خدا را ذکر می

باشد، قلبش مرده است، و کسی که قلبش مرده  کند و به یاد خدا نمی خدا را ذکر نمیکسی که 
برد و نه  شود، زیرا در این حالت نه خودش از خود بھرۀ می باشد، زندۀ حقیقی شمرده نمی

 دیگران.

                                                 



 ١٩١  دعاها -]۷۳[ کتاب

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -۲۰۹۰ يِب ُهَر�َْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ِ َمَالئَِ�ًة «َ�ْن أ إِنَّ ِ�َّ

  َ�ُطوفُوَن يِف 
َ

وا إىِل َ َ�نَاَدْوا: َهلُمُّ إَِذا وََجُدوا قَْوًما يَْذُكُروَن ا�َّ
ْكِر، فَ ْهَل اذلِّ

َ
ُرِق يَلْتَِمُسوَن أ الطُّ

ْ�يَا«َحاَجتُِ�ْم قَاَل:  َماِء ادلُّ  السَّ
َ

ْجِنَحتِِهْم إِىل
َ
وَ�ُهْم بِأ ْعلَُم » َ�يَُحفُّ

َ
لُُهْم َر�ُُّهْم، َوُهَو أ

َ
قَاَل: فَيَْسأ

ونََك وَ ِمنُْهمْ  ُ ُدونََك ، َما َ�ُقوُل ِعبَاِدي؟ قَالُوا: َ�ُقولُوَن: �َُسبُِّحونََك َوُ�َ�ربِّ  َ�َْمُدونََك َو�َُمجِّ
ْوِ�؟ قَاَل: َ�يَُقولُونَ 

َ
ْوَك؟قَاَل: َ�يَُقوُل: َهْل َرأ

َ
ِ َما َرأ ْوِ�؟  : َال َوا�َّ

َ
قَاَل: َ�يَُقوُل: َوَ�يَْف لَْو َرأ

 َ ِْميدً قَاَل: َ�ُقولُوَن: ل
َ

َشدَّ لََك َ�ْمِجيًدا َوحت
َ
َشدَّ لََك ِعبَاَدًة، َوأ

َ
وَْك اَكنُوا أ

َ
ْ�رَثَ لََك �َْسِبيًحا ْو َرأ

َ
ا، َوأ

لُوِ�؟ قَاَل: 
َ
َ «قَاَل: َ�ُقوُل: َ�َما �َْسأ لُونََك اجلَنَّةَ �

َ
ْوَها؟  قَاَل:» ْسأ

َ
َ�ُقولُوَن: َال  قَاَل:َ�ُقوُل: َوَهْل َرأ

ِ يَا رَبِّ َوا ْوَها �َّ
َ
ْوَها؟ قَاَل:َ�ُقوُل: فَكَ  قَاَل: ،َما َرأ

َ
�َُّهْم َرأ

َ
ْوَها اَكنُوا  يَْف لَْو �

َ
�َُّهْم َرأ

َ
َ�ُقولُوَن: لَْو �

ْ�َظَم ِ�يَها َرْ�بًَة، 
َ
َشدَّ لََها َطلَبًا، َوأ

َ
َشدَّ َعلَيَْها ِحرًْصا، َوأ

َ
قَاَل: فَِممَّ َ�تََعوَُّذوَن؟ قَاَل: َ�ُقولُوَن: أ

ْوَها؟ قَاَل: ،نلَّارِ ِمَن ا
َ
ْوَهاَ�ُقولُوَن: َال َوا قَاَل: َ�ُقوُل: َوَهْل َرأ

َ
ِ يَا رَبِّ َما َرأ َ�ُقوُل:  قَاَل: ،�َّ

ْوَها؟ قَاَل:فَكَ 
َ
َشدَّ ِمنَْها فَِرا يَْف لَْو َرأ

َ
وَْها اَكنُوا أ

َ
َشدَّ لََها َ�َافَةً َ�ُقولُوَن: لَْو َرأ

َ
َ�يَُقوُل:  قَاَل: ،ًرا، َوأ

ْشِهُد�ُ فَ 
ُ
�ِّ قَْد َ�َفْرُت لَُهمْ أ

َ
َ�ُقوُل َملٌَك ِمَن الَمَالئَِ�ِة: ِ�يِهْم فَُالٌن لَيَْس ِمنُْهْم،  قَاَل: ،ْم �

 ].٦٤٠٨ [رواه ابلخاری: »إِ�ََّما َجاَء حِلَاَجٍة. قَاَل: ُهُم اجلُلََساُء َال �َْشىَق بِِهْم َجِليُسُهمْ 
برای خدا «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سرهیاز ابو ھر -۲۰۹۰

کنند، چون مردمی را  روند و اھل ذکر را جستجو می ھا می که به راه ھایی است فرشته
کنند که: بیائید که  اند پیدا کردند، [به یکدیگر خود] صدا می که به ذکر خدا مشغول

ین مردم آن قدر تجمع ھای خود به اطراف ا گمشدۀ شما اینجا است، سپس با بال
 رسند. کنند که تا آسمان دنیا، می می

پرسد:  ھا می و خداوند متعال در حالی که از ھمگان داناتر است، از این فرشته
 گویند؟ بندگانم چه می

 گویند: گویند: حمد و ثنا و تسبیح و تھلیل تو را می ھا می فرشته
 اند؟ ھا مرا دیده گوید: آیا این می

 اند. ویند: نه خیر، به خداوند سوگند است که تو را ندیدهگ ھا می فرشته
 بودند؟ دیدند چگونه می گوید: اگر مرا می می
دیدند از این بیشتر تو را عبادت و تمجید و تحمید نموده و  گویند: اگر تو را می می

 گفتند. تسبیح تو را می
 خواھند؟ ھا از من چه می گوید: این می



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٩٢

 خواھند. گویند: از تو بھشت می می
 اند؟ گوید: آیا بھشت را دیده می
 اند. گویند: پروردگارا! به خداوند سوگند که آن را ندیده می
 بودند؟ دیدند چگونه می گوید: اگر بھشت را می می
دیدند از این ھم بیشتر آرزویش را نموده و بیشتر  گویند: اگر بھشت را می می
 داشتند. یکردند، و به آن رغبت زیاد تری م اش می مطالبه
 جویند؟ گوید: از چه چیز پناه می می
 گویند: از آتش دوزخ. می
 اند؟ گوید: آیا دوزخ را دیده می
 اند. گویند: پروردگارا! به خداوند سوگند است که ندیده می
 بودند؟ دیدند چگونه می گوید: اگر دوزخ را می می
 ترسیدند. یشتر میدیدند از این بیشتر از آن گریزان بوده و ب گویند: اگر می می

 گیرم که ایشان را بخشیدم. گوید: پس من شما را شاھد می خداوند متعال می
ھا فالنی است که با ایشان ذکر نکرده  گوید: در بین این فرشتۀ از فرشتگان می

 ھا اشتراک نموده است. است، بلکه برای انجام کاری در مجلس آن
ھا نیاید بدبخت  که ھم نشینان آناند  ھا کسانی گوید: این [خداوند متعال] می

 .)١(»شوند

ھا را  شود که صحبت اثر دارد، و ھمنشین نیکان نیک است، ولو آنکه عمل آن از این دانسته می -١
ھا را انجام نداده باشد، سعدی علیه  ام نداده باشد، و ھمنشین بدان بد است، ولو آنکه عمل آنانج

 گوید: الرحمه می
ـــــت ـــــدان بنش ـــــا ب ـــــوح ب ـــــر ن  پس

 

ـــــد  ـــــم ش ـــــوتش گ ـــــدان نب  خان
 

ــــد ــــف روزی چن ــــحاب کھ ــــگ اص  س
 

 پـــی نیکـــان گرفـــت مـــردم شــــد 
 

 

                                                 



 
 

اقِ كِتَابُ الرِّ  -٧٤  قَ

 )١(ِرَقاق -]۷۴کتاب [

راغ وَ  -١ الفَ ة وَ يباب: الصحَّ ي شال عَ ة شُ إِال عَ رَ  اآلخِ

 آخرت نیست]: تندرستی و فارغت و اینکه: راحتی جز راحت ۱باب [

ُ َ�نُْهَما، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -۲۰۹۱ نِْعَمتَاِن «َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
 
ُ
ُة َوالَفَراغ حَّ  ].٦٤١٢[رواه ابلخاری:  »َمْغبُوٌن ِ�يِهَما َكِثٌ� ِمَن انلَّاِس: الصِّ

دو «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۲۰۹۱
 .)٢(»تندرستی و دیگری فراغت خورند، یکی نعمت است که اکثر مردم در آن فریب می

لِ النَّبِيِّ باب:  -٢ وْ أ: «جقَ يَا كَ نْ نْ يفِ الدُّ يبٌ كُ رِ  »نَّكَ غَ

چنان باش که گویا مسافر  در این دنیا آن«که:  ج]: این گفتۀ پیامبر خدا ۲باب [
 »هستی

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  -۲۰۹۲ َخَذ رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما، قَاَل: أ ِ بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْو اَعبُِر َسِبيٍل «وََسلََّم بَِمنِْكيِب، َ�َقاَل: 
َ
نََّك َغِر�ٌب أ

َ
ْ�يَا َك� َوَ�َن اْ�ُن ُ�َمَر، َ�ُقوُل: » ُ�ْن يِف ادلُّ

است، یعنی: این کتاب مشتمل (ِرقاق): جمع رقیق و مشتق از رقت است، و مراد از رقت رحمت  -١
 گردد. بر کلمات و نصائحی است که سبب نرم شدن قلب و آرامش خاطر می

ھا به طور شاید و باید  دانند، از این جھت از آن یعنی: قدر این دو نعمت را بسیاری از کسان نمی -٢
رند، و اگر کنند که یا وقتی را جھت عبادت و کار خیر ندا کنند، و وقتی درک می استفاده نمی

معنی این حدیث شریف نبوی را  /دارند، قدرت انجام دادن آن را ندراند، پیر ھرات خواجۀ انصار
 کند: این طور اداء می

 تا توانستم ندانستم چه سـود
 ج

 چونکه دانستم توانستم نبـود
 

 ج

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٩٤

ِتَك « ْصبَْحَت فََال تَنْتَِظِر الَمَساَء، وَُخْذ ِمْن ِصحَّ
َ
بَاَح، َو�َِذا أ ْمَسيَْت فََال تَنْتَِظِر الصَّ

َ
إَِذا أ

 ].٦٤١٦[رواه ابلخاری:  »لَِمَرِضَك، َوِمْن َحيَاتَِك لَِمْوتَِك 
ام را [و  شانه جخدا  پیامبرروایت است که گفت:  باز عبدالله بن عمر -۲۰۹۲

چنان باش که گویا مسافر و یا رھگذر  در دنیا آن«ھایم را] گرفتند و فرمودند:  یا شانه
 ».ھستی

گفت: چون شام زنده بودی انتظار صبح را نداشته باش، و چون  می بو ابن عمر
ات و  یضیمر مات برای ایا تندرسی مباش، و از ایا صبح زنده بودی انتظار شام را نداشته

 .)١(ات برای مرگت ذخیر کن از زندگی

طُولِهِ  -٣ لِ وَ  باب: يفِ األمَ

 ی درازو]: آرز۳باب [

ا ُمَر�ًَّعا،  -۲۰۹۳ ُ َ�نُْه، قَاَل: َخطَّ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َخطًّ ِ ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
ي يِف الوََسِط ِمْن َجانِِبِه  ِ

َّ
 َهَذا اذل

َ
ا يِف الوََسِط َخارًِجا ِمنُْه، وََخطَّ ُخَطًطا ِصَغاًرا إِىل وََخطَّ َخطًّ

ي يِف الوََسِط  ِ
َّ

َجلُُه ُ�ِيٌط بِِه «، َوقَاَل: اذل
َ
َحاَط بِِه  -َهَذا اِإل�َْساُن، َوَهَذا أ

َ
ْو: قَْد أ

َ
ي  -أ ِ

َّ
َوَهَذا اذل

ُه 
َ
ْخَطأ

َ
ُه َهَذا َ�َهَشُه َهَذا، َو�ِْن أ

َ
ْخَطأ

َ
ْعَراُض، فَإِْن أ

َ
َغاُر األ َملُُه، َوَهِذهِ اخلَُطُط الصِّ

َ
ُهَو َخاِرٌج أ

 ].٦٤١٧ابلخاری: [رواه  »َهَذا َ�َهَشُه َهَذا

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
که در این دنیا مانند مسافر و یا مانند رھگذر باش، سخن جامعی است  جاین فرمودۀ پیامبر خدا  

شناسند،  شود، زیرا مسافر و رھگذر چون کسی را نمی که شامل ھمۀ انواع نصائح و مواعظ را می
لذا با کسی حسادت، عداوت، منافقت، درگیری و کشمکش ندارد، و چون نیت بود و باش را ندارد، 

خانه و زمین، و باغ و بستان و اھل و عیل نیست، و کسی که حالش چنین لذا به فکر آماده کردن 
باشد، ھمیشه آمادۀ رحیل و لقاء الله است، و این طور نیست که زرق و برق دنیا او را بخود فریفته 
ساخته و یاد آخرت و نعمت بھشت و عذاب دوزخ را از یادش برده باشد، و از اینجا است که پیامبر 

پنج چیز را پیش از فرا رسیدن پنج چیز غنیمت بشمارید، جوانی را پیش از «یند: فرما می جخدا 
پیری، تندرستی را پیش از مریضی، دارائی را پیش از درماندگی، بیکاری را پیش از مشغولیت، و 

 زندگی را پیش از مرگ.

                                                 



 ١٩٥  ِرَقاق -]۷۴[ کتاب

مربعی را رسم کردند، و  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عبدالله -۲۰۹۳
ک دیگری را به ھای کوچ سطی آن خطی کشیدند، و خط در خارج مربع در قسمت و

 سوی این خط و سطی رسم نموده و فرمودند:
ست، و این این انسان است و این اجل او است که از ھر طرف به او احاطه کرده ا«

ھای کوچک، اعراض و آفات است، اگر از یکی  خط بیرونی آرزوھای او است، و این خط
رسد، و اگر از این ھم نجات یابد، آن  ھا نجات یابد، دیگری به سر وقتش می از آن

 .)١(»دیگری او را فروگذار نخواھد کرد

�ٍَس  -۲۰۹۴
َ
ُ َ�نْهُ  بِْن مالٍِك  َ�ْن أ طَّ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ، قَاَل: خَ ريَِضَ ا�َّ
قَْرُب «ُخُطوًطا، َ�َقاَل: 

َ
َجلُُه، َ�بَيْنََما ُهَو َكَذلَِك إِْذ َجاَءُه اخلَطُّ األ

َ
َمُل َوَهَذا أ

َ
[رواه  »َهَذا األ

 ].٦٤١٨ابلخاری: 
ھایی را رسم  خط جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۲۰۹۴

این آرزو، و این اجل انسان است، و در حالی که او به آرزوھایش «نموده و فرمودند: 
 ».تر [یعنی: اجلش] به او میرسد غرق است، آن خط نزدیک

تِّنيَ باب:  -٤ لَغَ سِ نْ بَ رَ اهللا مَ ذَ دْ أَعْ قَ ، فَ نَةً  إِلَيْهِ  سَ

 ایش اتمام حجت کرده استرسد خداوند بر ]: کسی که به شصت سالگی می۴باب [

يِب ُهَر�َْرَة  -۲۰۹۵
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ ُ «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ ْعَذَر ا�َّ

َ
أ

َجلَُه، َحىتَّ بَلََّغُه ِستَِّ� َسنَةً 
َ
َر أ خَّ

َ
 اْمِرٍئ أ

َ
 ].٦٤١٩[رواه ابلخاری:  »إِىل

کسی را که «فرمودند:  روایت است که جز پیامبر خدا ا ساز ابو ھریره -۲۰۹۵
 .)٢(»جای عذری برایش نگذاشته است

د: دنیا به گوی ثباتی دنیا آمده است که می در بی سدر معنی ھمین حدیث از علی بن ابی طالب -١
رفتن شروع کرده است، و آخرت به آمدن، و ھرکدام از دنیا و آخرت پیروانی دارد، شما از پیروان 
دنیا، زیرا امروز روز عمل است، و حسابی در آن نیست، و فردا روز حساب است و عملی در آن 

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

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ١٩٦

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  َوَ�نْهُ  -۲۰۹۶ ُ َ�نُْه، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ الَ «ريَِضَ ا�َّ
: يِف ُحبِّ  َمِل يََزاُل قَلُْب الَكِبِ� َشابًّا يِف اثْنَتَْ�ِ

َ
ْ�يَا َوُطوِل األ  ].٦٠٤٢[رواه ابلخاری:  »ادلُّ

شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  سابو ھریره و از -۲۰۹۶
ھمیشه دل شخص پیر، در دو چیز جوان است، یکی حب دنیا، و دیگری «فرمودند: 

 .)١(»آرزوی دراز

دھد، و چنین شخصی با وجود فرصت داشتن  یش شصت سال عمر می) کسی را که خداوند برا۱ 
کند، برایش ھیچ عذر  گردد، اگر خداوند او را عذاب می بسیار، توبه نکرده و به راه مستقیم بر نمی

تر از شصت  ماند، و البته این به آن معنی نیست که اگر کم و دلیلی در ارتکاب معاصی باقی نمی
ری در ارتکاب معاصی و عدم توبه وجود دارد، بلکه در عمر وجود کند، برایش عذ سال عمر می

کدتر است،  عذر، ھردو مشترک ھستند، منتھی انقطاع عذر نسبت به شخص شصت ساله بیشتر و آ
زیرا جوان شاید بگوید که بعد از این توبه خواھم کرد، و به راه مستقیم برخواھم گشت، ولی پیر 

 گوید؟ شصت ساله چه می
ابن جوزی عمر را به پنج مرحله تقسیم کرده است، مرحلۀ اول: از والدت تا بلوغ که زمان ) امام ۲ 

شود،  شود، مرحلۀ دوم: از بلوغ تا سی وپنج سالگی که زمان جوانی گفته می طفلی گفته می
شود،  مرحلۀ سوم: از سی و پنج سالگی تا پنجاه سالگی که زمان کھولت [یعنی: پختگی] گفته می

شود،  رم: از پنجاه سالگی تا ھفتاد سالگی که مرحلۀ شیخوخت [یعنی: پیری] گفته میمرحلۀ چھا
 شود. و مرحلۀ پنجم: از ھفتاد سالگی تا آخر عمر که مرحلۀ افتادگی گفته می

شود، فصل  اند که عمر انسان مانند سال به چھار فصل تقسیم می ) بعضی از علماء دیگر گفته۳ 
ی است که بھار زندگی است، فصل دوم: از بیست سالگی تا چھل اول از والدت تا بیست سالگ

سالگی است که تابستان زندگی است، فصل سوم: از چھل سالگی تا شصت سالگی که خزان 
 زندگی است، و فصل چھارم از شصت سالگی تا ھشتاد سالگی که زمستان زندگی است.

اول: از والدت تا بیست سالگی که ) و دانشمندی گفته است که عمر چھار مرحله دارد، مرحلۀ ۴ 
مرحلۀ خندگی است، و مرحلۀ دوم از بیست سالگی تا چھل سالگی که مرحلۀ زندگی است، 
مرحلۀ سوم: از چھل سالگی تا شصت سالگی که مرحلۀ بندگی است، و مرحلۀ چھارم: از شصت 

 سالگی تا آخر عمر که مرحلۀ گندگی است.
بندگی را فقط در مرحلۀ سوم ذکر کرده است، حال آنکه:  عیب این تقسیم اخیر در این است که 

انسان ھمیشه بندۀ خدا است، و باید ھمیشه به طاعت و عباد خدا مشغول باشد، و شاید قصد این 
شخص واقعیت اجتماعی در نزد بعضی از افراد باشد، که تا به سن چھل سالگی نرسند، به طاعت 

 .پردازند، والله تعالی اعلم و عبادت نمی
مراد از آرزوی دراز: عمر دراز است، یعنی: شحص ھرچند پیر شود، دلش در حب این دو چیز  -١

 .ماند، یکی حب مال، و دیگری طور حیات جوان باقی می

                                                                                                                        



 ١٩٧  ِرَقاق -]۷۴[ کتاب

لباب:  -٥ مَ هُ اهللالَّذِ  العَ جْ بْتَغَى بِهِ وَ  ي يُ

 ]: کاری که خاص برای خدا باشد۵[باب 

نْصارِيَّ  َ�نْ  -۲٠٩٧
َ
ُ َ�نْهُ  ِعتْبَاَن ْ�َن َمالٍِك األ ِ َص  :قَاَل  ريَِضَ ا�َّ �َّ اُهللا َعلَيِْه رَُسوُل ا�َّ

، يَبْتيَِغ بِِه وَْجهَ «: وََسلَّمَ  ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

ُ  لَْن يَُوايِفَ َ�بٌْد يَْوَم الِقيَاَمِة، َ�ُقوُل: َال إهِل َم ا�َّ  َحرَّ
َّ

، إِال ِ ا�َّ
 ].٦٤٢٣[رواه ابلخاری:  »َعلَيِْه انلَّارَ 
 جپیامبر خدا  روایت است که گفت: سبان بن مالک انصاریتْ از عِ  -۲۰۹۷
َله إھیچ کسی نیست که روز قیامت حاضر شود، و خاص برای رضا خدا (ال «فرمودند: 

 ».گرداند حرام می دوزخ را بر وی گر آنکه خداوند آتشِإال الّلُه) گفته باشد، م

يِب ُهَر�َْرَة  -۲۰۹۸
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�ُقوُل «: أ

ْهِل 
َ
: َما ِلَعبِْدي الُمْؤِمِن ِعنِْدي َجَزاٌء، إَِذا َ�بَْضُت َصِفيَُّه ِمْن أ

َ
ُ َ�َعاىل ْ�يَا ُ�مَّ اْحتََسبَُه، ا�َّ ادلُّ
 اجلَنَّةُ 

َّ
 ].٦٤٢٤[رواه ابلخاری:  »إِال

خداوند متعال «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سازابو ھریره -۲۰۹۸
فرماید: (اگر محبوب بندء مؤمنم را از وی از اھل دنیا بگیرم، و او به امید ثواب  می

 .)١(»ھشت نیستآخرت صبر کند، برایش در نزدم پاداشی جز ب

َ ذِ باب:  -٦ نيِ احلِِ ابِ الصَّ  هَ

 ]: از بین رفتن صالحین۶باب [

ْسلَِ�ِّ  -۲۰۹۹
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن ِمرَْداٍس األ ، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ريَِضَ ا�َّ

ُل، َوَ�بىَْق ُحَفالٌَة « وَّ
َ
ُل فَاأل وَّ

َ
احِلُوَن، األ ُ يَْذَهُب الصَّ ِو اتلَّْمِر، َال ُ�بَايِلِهُم ا�َّ

َ
ِعِ�، أ َكُحَفالَِة الشَّ

 ].٦٤٣٤[رواه ابلخاری:  »بَالَةً 

مثال: اگر فرزند او را، و یا ھمسر او را، و یا پدر و مادر او را، و یا بینائی او را ویا ھر دوست دیگر او  -١
و او به امید آنکه در آخرت در مقابل این مصیبی که برایش رسیده است، صبر گیرم،  را از وی می

 برم. کند، من در مقابل او را به بھشت می می
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فرمودند:  جخدا  پیامبرروایت است که گفت:  )١(ساز ِمرداس اسلمی -۲۰۹۹
جو  مانند که مانند بنجل انی باقی میسروند، و ک نیکان یکی پس از یدگری از بین می«

 .)٢(»ھا پروایی ندارد خداوند به آنو خرما ھستند، و 

نْ فِتْنَةِ املَالِ باب:  -٧ تَّقى مِ  ما يُ

 ]: پرهیز از فتنۀ مال۷باب [

ُ َ�نْهُ  َعِن أبِْن َ�بَّاٍس  -٢١٠٠ رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َسِمْعُت  َما، قَاَل:ريَِضَ ا�َّ
 لَْو اَكَن ِالبِْن آَدَم «يُِقوُل: 

َّ
 َجوَْف ابِْن آَدَم إِال

ُ
 َ�ْمَأل

َ
ْ�تىََغ َواِديًا ثَاثِلًا، َوال

َ
َواِديَاِن ِمْن َماٍل ال

اُب، َوَ�تُوُب اُهللا ىلَعَ َمْن تَاَب  َ  ].٦٤٣٦[رواه ابلخاری:  »الرتُّ
را شنیدم که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۲۱۰۰

دشت پر از مال دنیا باشد، به طلب دشت سوم اگر برای بنی آدم دو «فرمودند:  می
کند، و خدا توبۀ توبه کننده را  آدم را جز خاکش چیز دیگری پر نمی رود، و شکم بنی می

 .)٣(نماید قبول می

وَ  -٨ هُ الِهِ فَ نْ مَ مَ مِ دَّ ا قَ  لَهُ  باب: مَ

 ماند، که پیش از خود فرستاده است ]: از مال چیزی برایش می۸باب [

دانند، از کسانی است  ھا نام پدرش را عبدالرحمن می وی مرداس بن مالک اسلمی است، و بعضی -١
ذکر بیشتری نیافتم (اإلصابه: که در بیعت رضوان اشتراک نموده بود، راجع به وی معلومات قابل 

۳ /۴۰۱.( 
شود که گذشتگان از  دھد، و از این حدیث دانسته می ھا و زن اھمیتی نمی یعنی: برای آن -٢

 ماندگان، و ماندگان از آیندگان به طور عموم بھتر ھستند.
نشیند، و  نمیآدم تا وقتی که نمیرد و بگور نرود، حرصش کم نشده و در طلب دنیا از پا  یعنی: بنی -٣

گردد، و رحمت خود را از  با این ھم اگر روزی بنده به سوی خدا برگردد، خداوند به سوی او بر می
 دارد. وی دریغ نمی
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ُ َ�نْهُ َعِن أبِْن َمْسُعوٍد  -۲۱۰۱ يُُّ�ْم َماُل «قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  قاَل: ريَِضَ ا�َّ
َ
�

؟ ِْه ِمْن َماهِلِ
َ

َحبُّ إيِل
َ
ِْه، قَاَل: » َواِرثِِه أ

َ
َحبُّ إيِل

َ
ُ أ

ُ
 َماهل

َّ
َحٌد إِال

َ
، َما ِمنَّا أ ِ فَإِنَّ «قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

رَ  خَّ
َ
َم، َوَماُل َواِرثِِه َما أ ُ َما قَدَّ

َ
 ].٦٤٤٢[رواه ابلخاری:  »َماهل

چه کسی «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابن مسعود -۲۱۰۱
 ؟»از شما مال وارث خود را از مال خود بیشتر دوست دارد

مال خود بیشتر گفتند: یا رسول الله! ھیچ کسی از ما نیست که مال وارث خود را از 
 دوست داشته باشد.

مال خودش آن است که پیش از خود فرستاده است، و آنچه که از وی «فرمودند: 
 .)١(»ماند، مال وارث او است می

يْشُ النَّبِيِّ باب: كَ  -٩ انَ عَ أ جيْفَ كَ ابِهِ صْ وَ مْ حَ يهِ لِّ َ ختَ يَا وَ نْ نِ الدُّ  عَ

ها از  روی گردانیدن آن بود و ههایشان چگون و صحابه ج]: زندگی پیامبر خدا ۹باب [
 دنیا

يب -۲۱۰۲
َ
ُ َ�نْهُ  ُهَر�َْرةَ  َ�ْن أ نَّهُ  ،ريَِضَ ا�َّ

َ
 ُهَو، إِْن ُكنُْت  �

َّ
َ إِال

َ
ي َال إِهل ِ

َّ
ِ اذل َّ�

َ
اَكَن َ�ُقوُل: أ

ُشدُّ 
َ َ
رِْض ِمَن اجلُوِع، َو�ِْن ُكنُْت أل

َ
ْ�تَِمُد بَِ�ِبِدي ىلَعَ األ

َ َ
احلََجَر ىلَعَ َ�ْطِ� ِمَن اجلُوِع،  أل

ُُه َ�ْن آيٍَة ِمْن  تلْ
َ
بُو بَْ�ٍر، فََسأ

َ
ي َ�ْرُُجوَن ِمنُْه، َ�َمرَّ أ ِ

َّ
َولََقْد َ�َعْدُت يَْوًما ىلَعَ َطِر�ِقِهُم اذل

 ِليُْشِبَعِ�، َ�َمرَّ َولَْم َ�ْفَعْل، ُ�مَّ َمرَّ يِب 
َّ

ُُه إِال تلْ
َ
، َما َسأ ِ ُُه َ�ْن آيٍَة ِمْن ِكتَاِب ا�َّ تلْ

َ
ُ�َمُر، فََسأ

بُو الَقاِسِم َص�َّ اُهللا عَ 
َ
 ِليُْشِبَعِ�، َ�َمرَّ فَلَْم َ�ْفَعْل، ُ�مَّ َمرَّ يِب أ

َّ
ُُه إِال تلْ

َ
، َما َسأ ِ لَيِْه ِكتَاِب ا�َّ

َم ِحَ� َرآِ�، وََعَرَف َما يِف َ�ْفيِس َوَما يِف وَْجِ�، ُ�مَّ  بَا ِهرٍّ «قَاَل:  وََسلََّم، َ�تَبَسَّ
َ
قُلُْت: » يَا أ

، قَاَل:  ِ َّيَْك يَا رَُسوَل ا�َّ ِذَن يِل، فََدَخَل، فَوََجَد » احلَْق «بلَ
َ
َذَن، فَأ

ْ
َوَمىَض َ�تَِبْعتُُه، فََدَخَل، فَاْستَأ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
این حدیث داللت بر این دارد که انسان باید در حال حیات خود به فکر آخرت خود نیز باشد، و از  

چارگان، و در وجوه خیر به مصرف برساند، و به این  ه که در دست دارد، برای در ماندگان و بیآنچ
فکر باشد که مال منفعت بخش برای وی، ھمان مالی است که پیش از خود فرستاده است، نه 

گذارد، زیرا در صورتی که خودش برای آخرت خود کاری نکرده باشد،  مالی که بعد از خود بجا می
تواند از  ھا برایش کاری بکنند، و این چیز را انسان می ز ماندگان خود چه توقع دارد که آناز با

 اند، پند بگیرد و به چشم سر ببیند. اند و رفته کسانی که مال زیادی از خود بجا گذاشته
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َنًا يِف قََدٍح، َ�َقاَل:  ؟«بلَ ْ�َن َهَذا اللَّنَبُ
َ
وْ » ِمْن أ

َ
ْهَداُه لََك فَُالٌن أ

َ
بَا ِهرٍّ «فَُالنَُة، قَاَل:  قَالُوا: أ

َ
» أ

، قَاَل:  ِ َّيَْك يَا رَُسوَل ا�َّ ِة فَاْدُ�ُهْم يِل «قُلُْت: بلَ فَّ ْهِل الصُّ
َ
 أ

َ
ِة » احلَْق إِىل فَّ ْهُل الصُّ

َ
قَاَل: َوأ

َ�تُْه َصدَ 
َ
َحٍد، إَِذا أ

َ
ْهٍل َوَال َماٍل َوَال ىلَعَ أ

َ
 أ

َ
ُووَن إىِل

ْ
ْضيَاُف اإلِْسَالِم، َال يَأ

َ
ِْهْم أ

َ
قٌَة َ�َعَث بَِها إيِل

َ�ُهْم ِ�يَها، فَ  رْشَ
َ
َصاَب ِمنَْها َوأ

َ
ِْهْم َوأ

َ
رَْسَل إيِل

َ
َ�تُْه َهِديٌَّة أ

َ
َساَءِ� َولَْم يَتَنَاَوْل ِمنَْها َشيْئًا، َو�َِذا أ

 
ُ
ْن أ

َ
نَا أ

َ
َحقُّ أ

َ
ِة، ُكنُْت أ فَّ ْهِل الصُّ

َ
�ًَة َذلَِك، َ�ُقلُْت: َوَما َهَذا اللَّنَبُ يِف أ نَبِ رَشْ

ِصيَب ِمْن َهَذا اللَّ
 َ ، َول نَبِ

ْن َ�بْلَُغِ� ِمْن َهَذا اللَّ
َ
ْعِطيِهْم، َوَما َعىَس أ

ُ
نَا أ

َ
َمَرِ�، فَُكنُْت أ

َ
إَِذا َجاَء أ

َ�َقوَّى بَِها، فَ
َ
ْم أ

ِ َوَطاَعِة رَُسوهِلِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بُدٌّ   يَُ�ْن ِمْن َطاَعِة ا�َّ
َ
ْ�بَلُوا،  تَيْتُُهْم فََدَعْوُ�ُهمْ ، فَأ

َ
فَأ

َخُذوا َ�َالَِسُهْم ِمَن ابَليِْت، قَاَل: 
َ
ِذَن لَُهْم، َوأ

َ
َذنُوا فَأ

ْ
بَا ِهرٍّ «فَاْستَأ

َ
َّيَْك يَا رَُسوَل » يَا أ

َ
قُلُْت: بل

، قَاَل:  ِ ْعِطِهمْ «ا�َّ
َ
ْعِطيِه الرَّ » ُخْذ فَأ

ُ
َخْذُت الَقَدَح، فََجَعلُْت أ

َ
ُجَل فَيرَْشَُب َحىتَّ يَْرَوى، قَاَل: فَأ

َّ الَقَدَح َفيرَْشَُب حَ  ْعِطيِه الرَُّجَل فَيرَْشَُب َحىتَّ يَْرَوى، ُ�مَّ يَُردُّ يلَعَ
ُ
َّ الَقَدَح، فَأ ىتَّ ُ�مَّ يَُردُّ يلَعَ

 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا عَ 
َ

َّ الَقَدَح، َحىتَّ اْ�تََهيُْت إِىل لَيِْه وََسلََّم َوقَْد َرِوَي الَقْوُم يَْرَوى، ُ�مَّ يَُردُّ يلَعَ
َم، َ�َقاَل:  َّ َ�تَبَسَّ َخَذ الَقَدَح فَوََضَعُه ىلَعَ يَِدهِ، َ�نََظَر إيِلَ

َ
بَا ِهرٍّ «لُكُُّهْم، فَأ

َ
َّيَْك يَا رَُسوَل » أ

َ
قُلُْت: بل

، قَاَل:  ِ نَْت «ا�َّ
َ
نَا َوأ

َ
، » بَِقيُت أ ِ َ�َقَعْدُت » اْ�ُعْد فَارْشَْب «قَاَل: قُلُْت: َصَدقَْت يَا رَُسوَل ا�َّ

�ُْت، َ�َقاَل:  رَشِ
�ُْت، َ�َما َزاَل َ�ُقوُل: » ارْشَْب «فَ رَشِ

ي َ�َعثََك » ارْشَْب «فَ ِ
َّ

َحىتَّ قُلُْت: َال َواذل
ُ َمْسلَاًك، قَاَل: 

َ
ِجُد هل

َ
، َما أ ِرِ� «بِاحلَقِّ

َ
َ وََس�َّ » فَأ ْ�َطيْتُُه الَقَدَح، فََحِمَد ا�َّ

َ
  َورَشَِب الَفْضلَةَ فَأ

 ].٦٤٥٣[رواه ابلخاری: 
گفت: سوگند به خدایی که جز او خدای  روایت است که می ساز ابو ھریره -۲۱۰۲

چسپاندم و از گرسنگی سنگ  از گرسنگی شکم خود را بر زمین می دیگری نیست که
 بستم. را بر شکم خود می

آمد، از وی  سنشستم، ابوبکرشدند  روزی بر سر راھی که مردم از آن راه بیرون می
راجع به یکی از آیات قرآن کریم پرسان کردم، و مقصد دیگر جز آنکه مرا سیر کند 

 .)١(نداشتم، ولی از نزدم رفت وبرایم کاری نکرد

از وی بخواھد که به  سآن بود تا با گشودن باب مذاکره و گفتگو، ابوبکر سمقصد ابو ھریره -١
اش نشد، جواب سؤالش را  متوجه گرسنگی سبرایش لقمۀ نانی بدھد، ولی ابوبکر اش برود، و خانه

 داد، و از نزدش گذشت.
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از نزدم گذشت، از وی ھم راجع به یک از آیات قرآن پرسان کردم،  سبعد از آن عمر
ر کند سؤال نکردم، ولی او ھم از نزدم رفت از وی ھم به قصد دیگری جز اینکه مرا سی

 و برایم کاری نکرد.
شان به من افتاد، تبسم نمودند، و از رنگم  آمدند: چون چشم جبعد از آن ابو القاسم 

با من «! گفتم: بلی یا رسول الله! فرمودند: )١(»یا ابا ِھر«دانسته و فرمودند:  مقصدم را
 ».بیا

شان رفتم، [به خانۀ خود] داخل شدند، و من  رفتند و من از عقب جپیامبر خدا 
] داخل شدند و دیدند که جاجازۀ داخل شدن خواستم، برایم اجازه دادند، [پیامبر خدا 

 قدح شیری است.
 ؟»این شیر از کجا است«پرسیدند: 

 آورده است. فالن شخص و یا فالن زن برای شما ھدیه«گفتند: 
 »!ابا ِھر«فرمودند: 

 گفتم: بلی یا رسول الله!
 ».ھا بخواه که نزدم بیایند نزد اھل صفه برو، و از آن«فرمودند: 
] گفت که: اھل صفه مھمانان [اھل] اسالم بودند، نه اھلی داشتند و نه س[ابو ھریره

فرستادند و  ھا می برای آن آمد صدقۀ می جمالی و نه کسی، اگر برای پیامبر خدا 
ھا را  آورد، آن و بخششی می خوردند، و اگر کسی ھدیه یچیزی نم خودشان از آن

 خوردند. ھا مشترکا می طلبیدند، و با آن می
اھل صفه را خواستند، بدم آمد،  جو از اینکه پیامبر خدا  گوید]: می س[ابو ھریره

ه را دعوت نمایم، بھتر  زیرا با خود گفتم: این مقدار شیر چیست که بروم و اصحاب ُصفَّ
آشامیدم و قدری قوت  ھا را می دادند تا آن این شیرھا را برای من می آن بود که

ھا بدھم، و در  ھا بیایند مرا امر خواھند کرد تا این شیر را برای آن گرفتم، چون آن می
 این صورت از این شیر برایم چیزی نخواھد رسید، ولی از امر خدا و رسولش چارۀ نبود.

ھا  ھا آمدند و اجازه خواستند، برای آن ت کردم، آنھا را دعو ھمان بود که آمدم و آن
 اجازه دادند، آمدند و ھرکدام در خانه به جای خود نشستند.

(ابا ھریره) است، ولی روی محبت و یا روی خوش زبانی نامش را مرخم  جمقصد پیامبر خدا  -١
 نموده و او را (ابا ِھر) نامیدند.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٠٢

 »یا ابا ِھر« فرمودند: جپیامبر خدا 
 گفتم: بلی یا رسول الله!

 ».ھا بده شیر را بگیر و به آن«فرمودند: 
گرفت  دادم، آن شخص قدح را می ھا می گفت: قدح را برداشتم و به یک یکی از آن

داد و من قدح را  شد، و بعد از آن قدح را برایم پس می نوشید که سیر می آن قدر می
شد و قدح را برایم پس  شید که سیر می دادم، و او ھم آنقدر می برای شخص دیگری می

رسیدم، و این در حالی بود که ھمۀ آن مردم سیر  ج داد، تا اینکه نزد پیامبر خدا می
 شده بودند.

قدح را گرفتند و در دست خود نھادند، به طرفم نظر کردند و تبسم نموده و 
 »!ابا ِھر«فرمودند: 

 گفتم: بلی یا رسول الله!
 ».من ماندم و تو«فرمودند: 

 گفتم: بلی ھمین طور است یا رسول الله!
 ».بنوشبنشین و «فرمودند: 

 نشستم و نوشیدم.
 ».بنوش«فرمودند: 

نوشیدم تا اینکه گفتم:  و من می» بنوش«گفتند:  باز نوشیدم، ھمین طور مکررا می
 .ست، دیگر جایی برای آشامیدن ندارمسوگند به ذاتی که تو را به حق فرستاده ا

داوند شان دادم، حمد و ثنای خ ، قدح را برای»بده قدح را] برایم نشان«[فرمودند: 
 ماندۀ شیر را خودشان نوشیدند. را گفتند و باقی

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  هُ َ�نْ و -۲۱۰۳ ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ اللَُّهمَّ اْرُزْق آَل «ريَِضَ ا�َّ
ٍد قُوتًا  ].٦٤٦٠[رواه ابلخاری:  »ُ�َمَّ
خدایا! برای آل «گفتند:  جمبر خدا و از ابو ھریره روایت است که گفت: پیا -۲۰۱۳

 .)١(»محمد قوتی برسان

ت که به آن سد رمق و امرار معیشت شود، و نبی (قوت) بر وزن (توت) عبارت از چیزی اس -١
خواستند، و از ذخیره کردن و برای فردا نگھداشتن اجتناب  از دنیا فقط ھمین چیز را می جکریم

شد، روی  کردند، و چون در خانۀ نبی کریم ھیچ چیزی که به آن بتوان سد رمق کرد پیدا نمی می

                                                 



 ٢٠٣  ِرَقاق -]۷۴[ کتاب

لِ الْ باب:  -١٠ مَ ىلَ العَ ةِ عَ مَ اوَ املُدَ دِ وَ  قَصْ

 ]: میانه روی و مداومت بر کار۱۰باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  وَ�نْهُ  -۲۱۰۴ ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َ «ريَِضَ ا�َّ َحًدا لَْن ُ�نَيجِّ
َ
أ

؟ قَاَل: » ِمنُْ�ْم َ�َملُهُ  ِ نَْت يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ بِرمَْحٍَة، «قَالُوا: َوَال أ َدِ� ا�َّ ْن َ�تََغمَّ

َ
 أ

َّ
نَا، إِال

َ
َوَال أ

َِة، َوالَقْصَد الَقْصَد َ�بْلُُغوا
ْ
جل ٌء ِمَن ادلُّ ُدوا َوقَاِرُ�وا، َواْغُدوا َوُروُحوا، ويََشْ [رواه  »َسدِّ

 ].٦٤٦٣ابلخاری: 
ھیچکس «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۲۱۰۴

 ».دھد را عملش نجات نمی
 پرسیدند: یا رسول الله! حتی شما را؟

حتی مرا، مگر آنکه رحمت خداوند شامل حالم گردد، ولی به راه صواب «فرمودند: 
زی از شب عبادت کنید، و بروید و بخدا نزدیک شوید، در صبحگاه و نیم روز، و چی

 .)١(»رسید میانه روی را اختیار کنید، به مقصد می

قوتی برساند، فصلوات الله و سالمه علیه، و علی شان  مجبوریت دعا کردند، تا خدای متعال برای
 آله و اھل بیته.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا که گفتند: (یا رسول الله! حتی شما را)؟ آن بود که  ) سبب تعجب صحابه و سؤال کردن آن۱ 

ای ھمگان بودند، و کردند، و رھنمای خیر بر از ھمگان بیشتر طاعت و عبادت می جپیامبر خدا 
چون کسی که برای دیگران رھنمای خیر باشد، برایش بمانند ھرکس دیگری که آن کار خیر را 

به اندازۀ ثواب و  جشود، از این جھت ثواب و مزد پیامبر خدا  دھد ثواب و مزد داده می انجام می
مستحق جنت کند که شخص  مزد ھمۀ نیکو کاران امت است، و اینقدر مزد و ثواب ایجاب می

شان به  سبب داخل شدن جتوقع داشتند که اعمال پیامبر خدا  شگردد، از این جھت صحابه
 جنت گردد.

اند  خواھد به بھشت برود به مسافری تشیبه کرده در این حدیث کسی را که می ج) پیامبر خدا ۲ 
را به راه  اند که چنین شخصی ھمۀ و قتش خواھد به وطنش برود، و برایش ارشاد نموده که می

پیمائی صرف نکند، بلکه راه پیمودنش باید در اوقات نشاط و قوتش باشد، و این اوقات، اول و آخر 
اش را  روز و چیزی از شب است، و در غیر این اوقات باید بخوابد و استراحت کند، و وسائل زندگی

 ی خود قرار دھد.روی را سر مشق زندگ تھیه نماید، و از افراط و تفریط دست برداشته و مینه

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٠٤

يُّ  -۲۱۰۵
َ
�ََّها قَالَْت: ُسئَِل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: أ

َ
ُ َ�نَْها، � َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

؟ قَاَل:  ِ  ا�َّ
َ

َحبُّ إىِل
َ
ْ�َماِل أ

َ
ْدَوُمَها َو�ِْن قَلَّ «األ

َ
 ].٦٤٦٥[رواه ابلخاری: » أ

پرسیده شد که:  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۱۰۵
 تر است؟ خدا محبوب کدام عمل در نزد

 .)١(»فرمودند: عمل دوامدار، ولو آنکه اندک باشد

فِ باب:  -١١ وْ عَ اخلَ اءِ مَ جَ  الرَّ

 ]: امید همراه با ترس۱۱باب [

ِ َص�َّ اُهللا  -۲۱۰۶ ُ َ�نُْه، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن أ

ْمَسَك ِعنَْدُه �ِْسًعا َو�ِْسِعَ� رمَْحًَة، «َ�ُقوُل: 
َ
َ َخلََق الرَّمْحََة يَْوَم َخلََقَها ِمائََة رمَْحٍَة، فَأ إِنَّ ا�َّ

 ِ ي ِعنَْد ا�َّ ِ
َّ

رَْسَل يِف َخلِْقِه لُكِِّهْم رمَْحًَة َواِحَدًة، فَلَْو َ�ْعلَُم الاَكفُِر بُِ�لِّ اذل
َ
ِمَن الرَّمْحَِة لَْم  َوأ

َمْن ِمَن انلَّارِ 
ْ
ِ ِمَن الَعَذاِب لَْم يَأ ي ِعنَْد ا�َّ ِ

َّ
 »َ�يْئَْس ِمَن اجلَنَِّة، َولَْو َ�ْعلَُم الُمْؤِمُن بُِ�لِّ اذل

 ].٦٤٦٩[رواه ابلخاری: 
: شنیدم که فرمودند ج روایت است که گفت: از پیامبر خدا ساز ابو ھریره -۲۱۰۶

شود، و اگر مسلمان از  ز تمام رحمت خدا با خبر شود، از بھشت ناامید نمیاگر کافر ا«
 .)٢(»شود تمام عذاب خدا باخبر گردد، از دوزخ مطمئن نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
تر است که بر آن  معنی حدیث نبوی شریف این است که: عملی در نزد خداوند متعال پسندیده 

مداومت شود، نه آنکه چند روزی به آن عمل شده و سپس ترک گردد، مثال: کسی که در ھر روز 
ند، بھتر از کسی است که تنھا در ماه رمضان ده قرآن را ختم خوا به طور مداوم یک پاره قرآن می

نماید، و کسی که ھرشب به طور مداوم چند  کند، ولی بعد از رمضان قرآن خواندن را ترک می می
ھا رکعت نماز  خواند، بھتر از کسی است که فقط در چند شبی ده رکعت نمازی در تھجد می

کند، و ھمچنین کارھای دیگر، زیرا کار نیک ولو  موش میخواند، و بعد از آن نماز شب را فرا می
دارد، و  آنکه اندک باشد، در صورتی که به آن مداومت شود، خدا را ھمیشه بیاد انسان نگه می

سازد، و با لمقابل اگر عمل، بسیار ولی موقت باشد، فایدۀ  انسان را از آن عمل نیک دلسرد نمی
 گردد. چندانی از آن مرتب نمی

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

                                                 



 ٢٠٥  ِرَقاق -]۷۴[ کتاب

ظِ اللَّسَ  -١٢ فْ نُ بِاهللاباب: حِ ؤمِ انَ يُ نْ كَ مَ اً أوْ انِ وَ ريْ يَقُلْ خَ لْ رِ فَ مِ اآلخِ الْيِوْ  وَ

تْ  مُ  لِيَصْ

که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، یا سخن خیر  ی]: حفظ زبان، و کس۱۲باب [
 اندیشانۀ بگوید و یا خاموش باشد

ُ َ�نْهُ َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد  -۲۱۰۷ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ ، َ�ْن رَُسوِل ا�َّ
» 

َ
ْيَيِْه َوَما َ�ْ�َ رِْجلَيِْه أ

َ
ُ اجلَنَّةَ َمْن يَْضَمْن يِل َما َ�ْ�َ حل

َ
 ].٦٤٧٤[رواه ابلخاری: »ْضَمْن هل

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز سھل بن سعد -۲۱۰۷
بھشت رفتن  کسی که از [گناه کردن] با زبان و فرجش برایم تضمین بدھد، من از«

 .)١(»دھم برایش تضمین می

شود، که رحمت خدا آن قدر زیاد است که کافر با  ) کافر از آن جھت به رحمت خدا امیدوار می۱ 
شود که خداوند  وجود کفر و عنادش اگر از این رحمت عام با خبر شود، برایش این امید پیدا می

 برد.او را نیز مشمول رحمت خود گردانیده و به بھشت ب
چنان زیاد است که مسلمان با آنکه به خدا و رسولش ایمان داشته، و عمر خود  ) عذاب خدا آن۲ 

کند که با وجود  ھا،: این ترس بر وی غلبه می را به طاعت و عبارت سپری کرده است، با وجود این
ف و رجاء ایمانش شاید مورد غضب الھی قرار گرفته و به دوزخ برود، پس باید مسلمان در بین خو

باشد، به این معنی که گاھی به گناھان خود نظر اندازد، و به اساس آن از غضب و عقوبت خدا 
بترسد، و گاھی به کرم و رحمت خدا ببیند، و امیدوار مغفرت و بھشت الھی باشد، و در عین حال، 

ش امیدش به رحمت خدا، بیش از خوفش از قھر و غضب او باشد، زیرا رحمت خداوند بر غضب
 باشد. غالب می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) معنی حدیث نبوی شریف این است که: اگر کسی برایم تضمین بدھد که از گناھان زبان که: ۱ 

غیبت، دروغ، سخن چینی، به ھم اندازی، بھتان، دشنام وغیره باشد، و از گناھان فرج که واقع 
 کنم. خودداری نماید، من رفتن به بھشت را برایش تضمین میشدن در زنا ولواط باشد، 

ھای دیگری غیر از زبان و  ) آن طور که واضح است گناھان دیگری نیز وجود دارند که از راه۲ 
ترین گناھن،  شود، مانند: دزدی، حرام خواری، آدم کشی، وغیره، ولی چون شایع فرج حاصل می

به طور  جآید، از این سبب پیامبر خدا  به وجود میگناھانی است که از طریق زبان و فرج 
 مشخص ھمین دو نوع گناه را ذکر نمودند، والله تعالی أعلم.

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٠٦

يِب ُهَر�َْرَة  -۲۱۰۸
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ إِنَّ الَعبَْد «نلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ، َعِن اريَِضَ ا�َّ

ُ بَِها َدرََجاٍت، َو�ِنَّ العَ  ، يَْرَ�ُعُه ا�َّ
ً

، َال يُليِْق لََها بَاال ِ ُم بِاللَكَِمِة ِمْن رِْضَواِن ا�َّ
َتَلَكَّ

َ
َتَلَكَُّم يل

َ
بَْد يل

 َ ، َال يُليِْق ل ِ ، َ�ْهِوي بَِها يِف َجَهنَّمَ بِاللَكَِمِة ِمْن َسَخِط ا�َّ
ً

 ].٦٤٧٨[رواه ابلخاری:  »َها بَاال
شود  چه بسا می«روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۱۰۸

دھد،  گوید، و گرچه خودش به آن اھمیتی نمی که شخص سخنی در رضای خدا می
 ».شود ولی آن سخنش سبب رفع درجاتش [در نزد خدا] می

گوید، و گرچه خودش به  شود که شخص سخنی در غضب خدا می چه بسا میو «
 .)١(»افتد دھد، ولی به سبب آن سخن، به دوزخ می آن اھمیتی نمی

ن املَعَايصِ  -١٣ اءِ مِ تِهَ  باب: االنْ

 ]: دست برداشتن از گناهان۱۳باب [

يِب ُموىَس  -۲۱۰۹
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ريَِضَ ا�َّ َمثَِ� «، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

نَا انلَِّذي
َ
، َو�ِ�ِّ أ يُْت اجلَيَْش بَِعيَْ�َّ

َ
ىَت قَْوًما َ�َقاَل: َرأ

َ
، َكَمثَِل رَُجٍل أ ُ ُر َوَمثَُل َما َ�َعثَِ� ا�َّ

َطاَ�تُْه َطائِ 
َ
َ�تُْه َطائَِفٌة الُعْرَ�اُن، فَانلََّجا انلََّجاَء، فَأ ُوا ىلَعَ َمْهِلِهْم َ�نََجْوا، َوَ�ذَّ

َ
ْدجل

َ
َفٌة فَأ

 ].٦٤٨٢[رواه ابلخاری:  »فََصبََّحُهُم اجلَيُْش فَاْجتَاَحُهمْ 
مبعوث «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو موسی -۲۱۰۹

گوید: خودم  و میآید  شدنم از طرف خداوند متعال مانند کسی است که نزد مردمی می
ھای خود دیدم، و من ھمان بیم دھندۀ عریانم، پس خود را  دشمن را به جشم لشکر

 ».نجات دھید پس خد را نجات دھید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گردد، و یا در  گوید که این سخنش سبب خویش برای مسلمانی می مثال: شخص سخنی می 

کنند، و خداوند به سبب ھمین سخن اندک  آشتی میمسلمانی که باھم دشمنی دارند، صلح و 
کند که ھمین  سازد، و البته خودش فکر نمی گناھانش را بخشیده و او را مستوجب بھشت می

گوید که سبب ضرر  سخن اندک دارای چنین نتیجۀ شایانی بوده باشد، و یا بالعکس سخنی می
این سخن اھمیت نداده و فکر  شود، و یا سبب درگیری، و گرچه خودش به برای مسلمانی می

 کند که به سبب ھمین یک سخن، مستوجب دوزخ گردد. نمی
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گیرند، و خود را نجات  ادگی میگروھی سخنش را قبول نموده و از اول شب آم«
آنکه لشکر کنند، تا  دھند، و گروه دیگری او را تکذیب نموده و سخنش را باور نمی می

 .)١(»کند ھا را نابود می رسد و آن ھا می به سر وقت آن

اتِ باب:  -١٤ وَ هَ بَتِ النَّارُ بِالشَّ جِ  حُ

 ]: آتش دوزخ به شهوات پوشیده شده است۱۴باب [

يِب ُهَر�َْرَة  -۲۱۱۰
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُحِجبَِت : «: أ

ُة بِالَْماَكِرهِ 
َهَواِت، وَُحِجبَِت اجلَنَّ  ].٦٤٨٧[رواه ابلخاری:  »انلَّاُر بِالشَّ

آتش [دوزخ] به « فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۱۱۰
ھا و مشکالت پوشیده شده  ھا، و [راه] بھشت به سختی ھا و خوش گذرانی خوشی

 .)٢(»است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
قصۀ بیم دھندۀ عریان از این قرار است که: شخصی لشکر دشمن را دید، و پیش از آنکه خبر آن  

د و برھنه کردند، و چون از نزدشان آمد، لشکر را برای قوم خود برساند، آن لشکریان او را گرفتن
ھایم را گرفتند و مرا عریان کردند، و  ھا لباس برای قوم خود گفت: لشکر دشمن را دیدم، و آن

ھا سخنش را به طور قطع و یقین  دھم، و آن ام و برای شما از وجود آن دشمن خبر می اکنون آمده
رای قومش ثابت بود، و چون قرینۀ دیگری قبول نمودند، زیرا صدق و راستی آن شخص از اول ب

تر  ھا به سخن آن شخص بیشتر و راسخ ھا باشد با صدق آن منضم گردید، یقین آن که سلب لباس
خواست از دشمنی بیم بدھد،  ھا چنین شد که اگر کسی می گردید، و از آن به بعد عادت عرب

کرد، و  نند آن شخص برھنه میبرای آنکه سخنش را باور کنند، در وقت خبر آوردن خود را ما
خود را به آن خبر رسان برھنه تشبیه نمودند، زیرا ھمان طوری که آن شخص از  جکریم  نبی

دادند، یقین کامل داشتند، ولی  نیز از آنچه که خبر می جوجود دشمن یقین داشت، نبی کریم 
شان  یت داشتند، سخنرسید، متفاوت بودند، عدۀ که عقل و درا شان می کسانی که این خبر برای

افتادند، و عدۀ دیگری از روی غفلت و نادانی و یا روی  را قبول نموده و به فکر نجات خود می
 گردیدند. شان را نپذیرفته و سبب ھالکت و نابودی خود می عناد و دشمنی سخن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ود، موافق میل و شوھات انسان است، مانند: زنا، ش اموری که سبب رفتن انسان به دوزخ می 

ھا، و اموری که سبب رفتن انسان به  دزدی، شراب خواری، دروغ گفتن، ظلم کردن و امثال این
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بُ إِىلَ أَ «: باب -١٥ رَ نَّةُ أَقْ لِهِ اجلَ اكِ نَعْ َ
نْ رشِ مْ مِ كُ دِ لِكَ  حَ ثْلُ ذَ النَّارُ مِ  »وَ

 تر است ]: بهشت و دوزخ از بند کفش شما به شما نزدیک۱۵باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -۲۱۱۱ ِ ريَِضَ ا�َّ قَْرُب اجلَنَّ «َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
ُة أ

اِك َ�ْعِلِه، َوانلَّاُر ِمثُْل َذلَِك  َحِدُ�ْم ِمْن رِشَ
َ
 أ

َ
 ].٦٤٨٨[رواه ابلخاری:  »إِىل

بھشت از بند «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عبدالله -۲۱۱۱
 .)١(»ین طور استمتر است، و دوزخ ھم ھ کفش شما به شما نزدیک

نْهُ لِيَنْظُرْ إِىلَ باب:  -١٦ لَ مِ فَ وَ أَسْ نْ هُ نْ  مَ نْظُرْ إِىلَ مَ الَ يَ هُ  وَ قَ وْ  فَ

 تر از خود ببیند نه به باالتر از خود ]: باید به پائین۱۶باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۱۱۲
َ
ُ َ�نُْه، َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ إَِذا «َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

َل   َمْن فُضِّ
َ

َحُدُ�ْم إىِل
َ
ْسَفَل ِمنْهُ  َعلَيِْه يِف الَماِل َواخلَلِْق َ�َظَر أ

َ
 َمْن ُهَو أ

َ
[رواه  »فَلْيَنُْظْر إِىل

 ].٦٤٩٠ابلخاری: 
اگر کسی از «مودند: فرروایت است که  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۱۱۲

کند، به کسی که از وی  شما به کسی که از وی در مال و خلقت باالتر است نظر می
 .)٢(»تر است نیز نظر کند پائین

شود، بر خالف میل انسان است، مانند: نماز خواندن، روزه گرفتن، حج کردن، دعوت  بھشت می
 ھا. امر به معروف و نھی از منکر و امثال این به کار خیر، زکات دادن، حق را به حقدارش رساندن،

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
معنی حدیث نبوی شریف این است که: چیزھای که سبب رفتن انسان به بھشت و یا دوزخ  

تواند سخن صلح جویانۀ بگوید، و  شوند، در اختیار و در نزدیک انسان است، مثال: انسان می می
تواند سخن فتنه انگیزی بگوید و سبب  چه می تی و محبت بین دو مسلمان گردد، چنانسبب آش

باشد، ولی سخن  خصومت و درگیری بین دو نفر مسلمان گردد، که ھردو سخن در مقدورش می
 گردد. اول سبب رفتنش به بھشت، و سخن دوم سبب افتادنش به دوزخ می

 آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث  -٢
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يِّئَةٍ باب:  -١٧ نَةٍ أَوْ بِسَ سَ مَّ بِحَ نْ هَ  مَ

 گیرد ]: کسی که به کار نیک و یا بدی تصمیم می١٧باب [

ُ َ�نُْهَما، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ِ�يَما يَْروِي َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ  -٢١١٣ ا�َّ
َ َذلَِك، َ�َمْن َهمَّ «َ�ْن َر�ِِّه َعزَّ وََجلَّ قَاَل: قَاَل:  يِّئَاِت ُ�مَّ َ��َّ َ َكتََب احلََسنَاِت َوالسَّ إِنَّ ا�َّ
 ُ ُ  حِبََسنٍَة فَلَْم َ�ْعَملَْها َكتَبََها ا�َّ

َ
ُ هل ُ ِعنَْدُه َحَسنًَة اَكِملًَة، فَإِْن ُهَو َهمَّ بَِها َ�َعِملََها َكتَبََها ا�َّ

َ
هل

ْضَعاٍف َكِثَ�ٍة، َوَمْن َهمَّ �َِسيِّئٍَة فَلَْم َ�ْعَملَْها 
َ
 أ

َ
 َسبِْع ِمائَِة ِضْعٍف إِىل

َ
ِعنَْدُه َعرْشَ َحَسنَاٍت إِىل
ُ ِعنَْدُه َحَسنَ 

َ
ُ هل ُ َسيِّئًَة َواِحَدةً َكتَبََها ا�َّ

َ
ُ هل [رواه  »ًة اَكِملًَة، فَإِْن ُهَو َهمَّ بَِها َ�َعِملََها َكتَبََها ا�َّ

 ].٦٤٩١ابلخاری: 
روایت از پروردگار  به جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -٢١١٣

ست، را بیان کرده اھا  ھا را نوشته و آن ھا و بدی خداوند خوبی«خود عزوجل گفتند: 
نماید، ولو آنکه آن را عملی نسازد، خداوند  ام دادن کار نیکی را میکسی که قصد انج

کار نیک  کند، و اگر به آن ۀ کاملی حساب میآن قصدش را در نزد خود برایش حسن
قصد کند، و آن را عملی سازد، خداوند ده چند تا ھفتصد چند و حتی بیشتر از آن 

 دھد. برایش ثواب می

شود که نعمت خدا را به  زیرا این کار سبب می«) در صحیح مسلم این زیادت نیز آمده است که: ۱ 
ھر کس در ھر حال بدی که قرار داشته باشد، اگر به «گوید:  ، ابن بطال می»چشم کم نبینید

 ».بیند کسانی ھستند که از وی در حالت بدتری قرار دارند اطرافیانش نگاه کند، می
تر از خود در امور دنیوی است، ولی در امور اخروی باید انسان به  ظر کردن به شخص پائین) ن۲ 

باالتر از خود نظر کند، و بکوشد که به مرتبۀ او و حتی به مرتبۀ باالتر از او برسد، مثال: اگر 
 خواند، بکوشد که او دو پاره قرآن بخواند، اگر اش روز یک پاره قرآن می بیند که ھمسایه می
بیند که  دھد، بکوشد که او دو پاره قرآن بخواند، اگر می بیند که رفیقش یک نان به فقیر می می

دھد، بکوشد تا او دو نان به فقیر بدھد، و ھمچنین ھرکار خیر دیگری،  رفیقش یک نان به فقیر می
ی دو خصلت است که اگر در کس«روایت است که فرمودند:  جاز عمرو بن شعیب از پیامبر خدا 

دھد، کسی که در امور دنیا به  موجود شود، خداوند او را در صف شاکرین و صابرین قرار می
تر از خود نظر کند، و از برتری که خداوند نسبت به آن شخص دیگر برایش داده است خدا را  پائین

 ».شکر کند، و در امور دین به باالتر از خود نظر کند، و از او پیروی نماید
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خداوند آن را  ،)١(کند، اگر آن را عملی نسازد انجام دادن کار بدی را میو کسی که «
، و اگر آن را عملی سازد، بر او یک )٢(کند نزد خود حسنۀ کاملی حساب می برایش در

 .)٣(»کند گناه حساب می

ةِ  -١٨ انَ عِ األَمَ فْ  باب: رَ

 ]: از بین رفتن امانت۱۸باب [

َ�نَا ُحَذْ�َفةُ  -۲۱۱۴ ُ َ�نْهُ  ريَِضَ  َحدَّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ا�َّ َ�نَا رَُسوُل ا�َّ قَاَل: َحدَّ
َ�نَا:  ْ�تَِظُر اآلَخَر: َحدَّ

َ
نَا أ

َ
َحَدُهَما َوأ

َ
يُْت أ

َ
، َرأ َمانََة نََزلَْت يِف َجْذِر قُلُوِب «َحِديثَْ�ِ

َ
نَّ األ

َ
أ

ادن در عملی نکردن آن کار بد آن است که ترک آن کار بد از ترس خدا و برای خدا شرط ثواب د -١
گیرد که دزدی  باشد، و در صحیح مسلم بر این چیز تصریح شده است، مثال: اگر کسی تصمیم می

کند، و یا شراب بخورد، و یا رشوت بگیرد، و یا ھرکار بد دیگری را انجام بدھد، یادش از خدا و 
گردد، در این حالت است که خداوند از ترک این  مده و از این تصمیمش بر میعذاب آخرت آ

دھد، ولی اگر ترک تصمیم به آن گناه به سبب قدرت نداشتن به آن گناه،  تصمیم برایش ثواب می
 ھا باشد، از این ترک گناه برایش ثوابی نیست. و یا از ترس فضیحت شدن در دنیا و امثال این

ن به کار بد در مکۀ مکرمه از این قانون مستثنی است، به این معنی که اگر ولی تصمیم گرفت -٢
گیرد، مجرد تصمیم گرفتنش به کاربد، برایش گناه  کسی در مکۀ مکرمه تصمیم به کار بدی می

گردد، ولو آنکه سپس از تصمیمش به کار بد  محسوب گردیده و مستحق عذاب خداوندی می

ِۢ  �ِيهِ يُرِدۡ  َوَمن﴿د: فرمای برگردد، خداوند متعال می ِ��ٖ  َعَذاٍب  ِمنۡ  نُِّذۡقهُ  بُِظۡل�ٖ  �ِإِۡ�َاد
َ
یعنی: و  ﴾أ

کسی که در آنجا (یعنی: در مکه) بر اثر سمتکاری ارادۀ انحراف از حق را بنماید، از عذاب 
 چشانیم. دردناکی به او می

بھتر از عملی ساختن آن کار بد ھا  و با این ھم به طور یقین بازگشتنش از تصمیم به کار بد، خیلی 
است، زیرا به عالوه آنکه عملی ساختن تصمیم به کار بد گناه دیگری است، ولی چون این گناه در 

گیرد، بیشتر و  گیرد، گناھش از کار بدی که در جای دیگری صورت می مکۀ مکرمه صورت می
 بیشتر است.

ه است که بکوشد تا از این فیض عمیم و این از رحمت و لطف کامل پروردگار است، و بر بند -٣
استفاده نماید، اگر نیکوکار است، تصمیم به کار نیک بگیرد، و در صورت امکان آن را عملی سازد، 
و اگر بدکار است، از کار بدی که تصمیم به انجام دادن آن گرفته است، از ترص خدا از عملی 

تواند خود را مشمول رحمت  کار میساختن آن منصرف گردد، و به این طریق ھرکدام از نیکو
 خداوندی سازد.
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نَّةِ الرَِّجاِل، ُ�مَّ َعِلُموا ِمَن الُقْرآِن، ُ�مَّ َعلِ  َ�نَا َ�ْن َرفِْعَها قَاَل: » ُموا ِمَن السُّ َ�نَاُم الرَُّجُل «وََحدَّ
ِت، ُ�مَّ َ�نَاُم انلَّْوَمَة َ�تُ 

ْ
ثَِر الَو�

َ
ثَُرَها ِمثَْل أ

َ
لْبِِه، َ�يََظلُّ أ

َمانَُة ِمْن قَ
َ
ْقبَُض انلَّْوَمَة، َ�تُْقبَُض األ

ثَُرَها ِمثَْل الَمْجِل، َكَجْمٍر دَ 
َ
ٌء، َ�يَبىَْق أ ا َولَيَْس ِ�يِه يَشْ اُه ُمنْترَِبً ْحرَْجتَُه ىلَعَ رِْجِلَك َ�نَِفَط، َ�رَتَ

َمانََة، َ�يَُقاُل: إِنَّ يِف بَِ� فَُالٍن رَُجًال 
َ
َحٌد يُؤَدِّي األ

َ
َ�يُْصِبُح انلَّاُس يَتَبَاَ�ُعوَن، فََال يََ�اُد أ

ْ�َقلَُه َوَما 
َ
ِمينًا، َوُ�َقاُل لِلرَُّجِل: َما أ

َ
ُه، َوَما يِف قَلِْبِه ِمثَْقاُل َحبَِّة َخرَْدٍل ِمْن أ ْجَ�َ

َ
ْظَرفَُه َوَما أ

َ
أ

َّ اإلِْسَالُم، َو�ِنْ  »إِيَمانٍ  ُه يلَعَ يَُّ�ْم بَاَ�ْعُت، لَنِئْ اَكَن ُمْسِلًما رَدَّ
َ
بَايِل �

ُ
َّ َزَماٌن َوَما أ ىَت يلَعَ

َ
 َولََقْد أ

 فَُالنًا َوفَُالنًا
َّ

بَايُِع إِال
ُ
ا ايلَْوَم: َ�َما ُكنُْت أ مَّ

َ
َّ َساِ�يِه، فَأ ُه يلَعَ اِ�يًّا رَدَّ  [رواه ابلخاری: اَكَن نرَْصَ

٦٤٩٧.[ 
برای ما دو حدیث گفتند،  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز حذیفه -۲۱۱۴

 باشم. که یکی دیدم و منتظر دیگری می
، از قرآن و سپس از سنت امانت در اصل دل مردم نازل شد، و بعد از آن: «فرمودند

 ».دانستند [که باید امانت را مراعات نمایند]
آید] که  وقتی می«[امانت صحبت نموده و فرمودند: و باز در مورد از بین رفتن 

شود، امانت از دلش گرفته شده ولی اثر  خوابد، و چون از خواب بیدار می شخص می
شود،  خوابد، و چون از خواب بیدار می ماند، بعد از آن بار دیگر می اندکی از آن باقی نمی

ماند، مانند آنکه آتشی  ی میباق شود، و چیزی که از آن لش گرفته میباز ھم امانت از د
رسد ولی  را بر روی پایت بیندازی، و پایت آبله شود، و گرچه آبله بر آمده به نظرت می

 ».در آن چیزی نیست
کند،  پردازند، ولی تقریبا کسی امانت را مراعات نمی و مردم به خرید و فروش می«

شود، و  انت دار پیدا میگویند: در فالن قوم یک نفر ام [تا جای که مردم بیکدیگر] می
قدر فھمیده است، و چقدر ر است، چشود که فالن شخص چقدر ھشیا چه بسا گفته می

 ».چاالک است، ولی افسوس که در دلش ذرۀ از ایمان وجود ندارد
دادم که با کدام یک از شما خرید و  گوید: روزگاری بود که اھمیت نمی می سحذیفه
داد، و اگر نصرانی  اساس اسالم [حق مرا] پس می کنم، اگر مسلمان بود، به فروش می
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بود، ضامنش پس میداد، ولی امروز جز با فالنی و فالنی معامله و خرید و فروش 
 .)١(کنم نمی

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ َعِن  -۲۱۱۵ ُ َ�نُْهَما، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
ُد ِ�يَها َراِحلَةً «َ�ُقوُل:  ِ

َ
 ].٦٤٩٨[رواه ابلخاری: »إِ�ََّما انلَّاُس اَكِإلبِِل الِمائَِة، َال تََ�اُد جت

را شنیدم که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۲۱۱۵
مردمان مانند [گلۀ] شتر صد تائی است، ولی تقریبا شتر قابل سوار شدن «فرمودند:  می

 .)٢(»یابی نمیھا  را در بین آن

ةِ باب:  ١٩ عَ مْ السُّ اءِ وَ يَ  الرِّ

 ]: ریاء و سمعه۱۹باب [

ُ َ�نْهُ  ُجنَْدب َ�نْ  :٢١١٦ َع  َمنْ «قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قاَل:  ريَِضَ ا�َّ َع َسمَّ َسمَّ
ُ بِهِ 

ُ بِهِ  ا�َّ
 ].٦٤٩٩[رواه ابلخاری:  »َوَمْن يَُرايِئ يَُرايِئ ا�َّ

فرمودند: کسی که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز جندب -۲۱۱۶
یا سازد، و کسی که ر شھرت انجام داده باشد، خداوند رسوایش می عملش را به قصد

 .)٣(»سازد اش را برای مردم برمال می کاری کند، خداوند اعمال باطنی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
چنان از بین مردم رخت بر بسته  این است که: امانت و امانت داری آن س) معنی سخن حذیفه۱ 

کند، و از این سبب است که جز با  است که جز ھمین دو نفر، کس دیگری امانت را مراعات نمی
ھا چیزی بخرم، مرا  توانم، زیرا اگر از آن مین دو نفر با کس دیگری خرید و فروش کرده نمیھ

 ھا چیزی بفروشم، حق مرا نمیدھند. دھند، و اگر به آن فریب می
گوید چیزی است  در مورد از بین رفتن امانت و دوری از امانت داری می س) آنچه را که حذیفه۲ 

امروز  سبه یک ھزار و چھار صد سال بوده است، و اگر حذیفه پیش از این شکه در زمان صحابه
 گفت؟ دانم که چه می کرد، نمی بود، و دوری مردم از مانت و امانت داری را مشاھده می زنده می

این است که مردمان از نگاه تعداد بسیار ھستند، ولی کسی که از نگاه  جمقصد پیامبر خدا  -٢
 اطمینان کرد، بسیار کم است. دینداری و خدا ترسی بشود بر وی

گوید: کسی که کاری را جھت آنکه مردم ببینند انجام داده باشد، خداوند  می /حافظ منذری -٣
سازد، و در نزد اھل محشر فضیحتش  این نیت فاسدش را در روز قیامت برای مردم برمال می
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عِ  -٢٠ اضُ  باب: التَّوَ

 اضع]: تو۲۰باب [

يِب ُهَر�َْرَة  -۲۱۱۷
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ريَِضَ ا�َّ َ «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ إِنَّ ا�َّ

ا  َّ ِممَّ َحبَّ إيِلَ
َ
ٍء أ َّ َ�بِْدي �يَِشْ قَاَل: َمْن اَعَدى يِل َويِلًّا َ�َقْد آَذْ�تُُه بِاحلَْرِب، َوَما َ�َقرََّب إيِلَ

ْحبَبْتُُه: ُكنُْت 
َ
إَِذا أ

ِحبَُّه، فَ
ُ
َّ بِانلََّواِفِل َحىتَّ أ َسْمَعُه  اْ�رَتَْضُت َعلَيِْه، َوَما يََزاُل َ�بِْدي َ�تََقرَُّب إيِلَ

ي ُ�برِْصُ بِِه، َوَ�َدُه الَّيِت َ�بِْطُش بَِها، َورِْجلَُه الَّيِت َ�ْميِش بِهَ  ِ
َّ

ُه اذل ي �َْسَمُع بِِه، َوَ�رَصَ ِ
َّ

ا، َو�ِْن اذل
نَا فَاِعلُُه تََردُِّدي �َ 

َ
ٍء أ ِ�يَذنَُّه، َوَما تَرَدَّْدُت َ�ْن يَشْ

ُ َ
ْعِطيَنَُّه، َولنَِئِ اْستََعاَذِ� أل

ُ َ
لَِ� أل

َ
ْن َسأ

ْ�َرُه َمَساَءتَهُ 
َ
نَا أ

َ
 ].٦٥٠٢[رواه ابلخاری:  »َ�ْفِس الُمْؤِمِن، يَْ�َرُه الَموَْت َوأ

خداوند «فرمودند:  جکه گفت: پیامبر خدا  روایت است ساز ابو ھریره -۲۱۱۷
دشمنی کند، به او اعالن جنگ  متعال فرموده است، کسی که با یکی از اولیای من

تر از انجام دادن فرائض باشد، به  ام به ھیچ عملی که در نزدم محبوب دھم، و بنده می
 ».من تقرب نجسته است

جوید که او را مورد محبت  رب میدادن نوافل تا جایی به من تق مام در انجا و بنده
دھم، و چون او را مورد محبت خود قرار دادم، برایش مورد محبت خود  خود قرار می

شوم که با آن  می میشنود، و چش شوم که با آن می  قرار دادم، برایش گوشی می
م که با آن راه شو دھد، و پایی می آن کاری را انجام می با شوم که تی میبیند، و دس می
دھم، اگر به من پناه بجوید، او را پناه  چیزی بخواھد برایش می رود، اگر از من می
 ».دھم می

نمایم، تردید  ام به اندازۀ که در قبض روح مؤمن تردید می و در ھچ کاری که کرده
 .)١(»خواھم آید، و من بدی و رنجش او را نمی ام، او از مردن بدش می نکرده

پذیرد باطل است، و در نزد ، و ریا از گناھان کبیره است، و طاعتی که از روی ریا انجام »کند می
 شود. خداوند متعال مورد قبول واقع نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
دھم این است که: کسی که با  گوید که با وی اعالن جنگ می می أ) مراد از اینکه خداوند۱ 

نجا است که او را اولیاء و دوستان من دشمنی کند، در واقع با من دشمنی کرده است، و از ای
کنم، و مراد از اعالن جنگ با چنین شخصی آن است که  دشمن گرفته و به او اعالن جنگ می
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نْ باب:  -٢١ بَّ  مَ بَّ اهللاأَحَ اءَ اهللا أَحَ هُ  لِقَ اءَ  لِقَ

 خواهد ]: کسی که لقاء خدا را بخواهد خدا لقاءش را می۲۱باب [

اِمِت  -۲۱۱۸ ُ َ�نْهُ َ�ْن ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ ، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ
ُ لِ « َحبَّ ا�َّ

َ
ِ أ َحبَّ ِلَقاَء ا�َّ

َ
ُ ِلَقاَءهُ َمْن أ ِ َكِرَه ا�َّ ْو » َقاَءُه، َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء ا�َّ

َ
قَالَْت اَع�َِشُة أ

َْكَرُه الَموَْت، قَاَل:  ْزَواِجِه: إِنَّا نلَ
َ
َ «َ�ْعُض أ ُه الَموُْت �رُشِّ لَيَْس َذاِك، َولَِ�نَّ الُمْؤِمَن إَِذا َحرَضَ

ِ َوَ�َراَمتِِه، فَلَيَْس  ُ بِرِْضَواِن ا�َّ َحبَّ ا�َّ
َ
ِ َوأ َحبَّ ِلَقاَء ا�َّ

َ
َماَمُه، فَأ

َ
ا أ ِْه ِممَّ

َ
َحبَّ إيِل

َ
ٌء أ يَشْ

سازد، و در ھمین دنیا  برکت را از کار و زندگی و اھل و اوالدش از بین برده و او را ھالک می
ر ھمین دنیا به گمارد تا سبب آزار و اذیتش گردند، و خالصه آنکه خداوند د کسانی را بر وی می

گیرد، و البته عذاب اخروی جای خود  ھر طریقی که مناسب ببیند، از چنین اشخاصی انتقام می
 باشد. را داشته و در انتظارش می

) عموم محتوای این حدیث داللت بر این دارد که استمرار در ادای فرائض، و انجام دادن نوافل ۲ 
شود، به  وند گوش و یا چشم و یا دست بنده میشود، و کیفیت اینکه خدا سبب تقرب الھی می

 طور حقیقی معلوم نیست.
گویند: معنای این حدیث نبوی شریف این است که خداوند مؤید و ناصر این  ) بعضی از علماء می۳ 

 گردد. بندۀ خود می
ام با انجام دادن  گوید: بنده مراد از این حدیث این است که خداوند می«گوید:  می /) طوفی۴ 

دھد که انس و الفتی جز با مناجات با من ندارد، و جز در  عبادات فرضی و نفلی تا جایی ادامه می
کند، و دستش جز در رضای من کاری را انجام  عجائب ملکوت من، به چیز دیگری نظر نمی

 ».دارد باشد، گامی برنمی یش جز در راھی که رضای من میدھد، و پا نمی
گوید که مراد از این حدیث معنی حقیقی آن  به نقل از بعضی متصوفین می /) شیخ شرقاوی۵ 

است، یعنی: اگر بنده به طاعات و عبادات فرضی و نفلی از روی اخالص ادامه دھد، به جایی 
ن معنی که صفات ذمیمۀ بشری از وی دور گردیده کند، به ای رسد که خداوند در وی حلول می می

گوید:  در تعلیق خود بر این سخن می /، و شرقاوی»شود گر می و صفات علوی در وی جلوه
تابد، و آن مکان را  ولی ظھور صفات علوی مستلزم حلول نیست، مثال: آفتاب در جای تاریکی می«

و البته مسئلۀ حلول با » کرده استکند، حال آنکه خود آفتاب در آن مکان حلول ن روشن می
 احکام شریعت توافق ندارد، لذا:

بھتر آن است که محتوای این حدیث را قبول نموده و به آن ایمان بیاوریم، و از کیفیت آن  
جستجو نکنیم، زیرا عقل بشر محدود است، و ھیچگاه قادر به درک امور متعلق به ذات صفات 

 الھی نیست، والله تعالی آعلم.

                                                                                                                        



 ٢١٥  ِرَقاق -]۷۴[ کتاب

 
َ
ا أ ِْه ِممَّ

َ
ْ�َرَه إيِل

َ
ٌء أ ِ َوُ�ُقوَ�ِتِه، فَلَيَْس يَشْ َ بَِعَذاِب ا�َّ َماَمُه، ِلَقاَءُه، َو�ِنَّ الاَكفَِر إَِذا ُحرِضَ �رُشِّ

 ُ ِ َوَ�ِرَه ا�َّ  ].٦٥٠٧[رواه ابلخاری:  » ِلَقاَءهُ َكِرَه ِلَقاَء ا�َّ
کسی که «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز عباده بن صامت -۲۱۱۸

خواھد، و کسی که از لقاء خدا بدش بیاید،  لقاء خدا را بخواھد، خدا ھم لقاءش را می
 ».آید خدا ھم از لقاء آن شخص بدش می

خواھیم و از  گفت: ما مرگ را نمی جعائشه یا کس دیگری از ھمسران پیامبر خدا 
 آید. مرگ بد ما می

مقصد این چیز نیست، بلکه مقصود این است که مؤمن «فرمودند:  جپیامبر خدا 
چیزی از  چیشود، و در این وقت، ھ رت داده میھنگام مرگ، به رضا و رحمت خدا بشا

کند، و اینجا است که لقاء الله را  تر جلوه نمی برایش محبوبرو دارد  راھی که در پیش
 ».دارد دارد، و خداوند ھم او را دوست می دوست می

شود، و در این  به عذاب و عقوبت خدا خبر داده می م مرگ،و شخص کافر ھنگا«
کند، و از اینجا  تر جلوه نمی رو دارد بد وقت، ھیچ چیزی در نزدش از راھی که در پیش

 .)١(»آید آید، و خداوند ھم از لقاء چنین شخصی بدش می  که از لقاء الله بدش میاست 

تِ باب:  -٢٢ اتِ املَوْ رَ كَ  سَ

 ]: سکرات مرگ۲۲باب [

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
آید) خواه عائشه  خواھیم و از مرگ بدما می که گفت: (ما مرگ را نمی ج) آن ھمسر پیامبر خدا ۱ 

باشد و خواه ھمسر دیگری، این طور فھمیده بود که مراد از لقاء الله مرگ است، و طبیعی است 
رگ بدش بیاید، خداوند ھم از آن شخص بدش آید، و کسی که از م که ھرکس از مرگ بدش می

 معنی حقیقی این سخن را برایش بیان داشتند. جآید، و ھمان بود که پیامبر خدا  می
) نشان داده شدن و یا خبر داده شدن از رضا و رحمت خداوند، و یا عذاب و عقوبت او تعابی ۲ 

الئق دنیوی از انسان قطع برای بنده، در حالت نزع و جان کندن است، و در وقتی است که ع
گردد، و این بشارت و خبر اگر مشعر به رضا و رحمت  گردیده و سر و کارش با مسیر اخروی او می

کند که ھرچه زودتر به این  شود، سخت آرزو می خدا باشد، شخصی که این خبر برایش داده می
شود،  ر برایش داده میمقام نایل آید، و اگر مشعر بر غضب و عذاب خدا باشد، شخصی که این خب

 خواھد که به چنین مصیبتی دچار شود. رو دارد سخت بدش آمده و نمی از مسیری که پیش

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢١٦

ُ َ�نْهَ رَ َ�ْن اَع�َِشَة  -۲۱۱۹ تُوَن انلَّيِبَّ ايِضَ ا�َّ
ْ
ْعَراِب ُجَفاًة، يَأ

َ
، قَالَْت: اَكَن رَِجاٌل ِمَن األ

ْصَغِرِهْم َ�يَُقوُل: َص�َّ اُهللا 
َ
 أ

َ
اَعُة؟ فَاَكَن َ�نُْظُر إِىل لُونَُه: َمىَت السَّ

َ
إِْن يَِعْش «َعلَيِْه وََسلََّم فَيَْسأ

ُه الَهَرُم َحىتَّ َ�ُقوَم َعلَيُْ�ْم َساَ�تُُ�مْ 
ْ
[رواه  ، قَاَل ِهَشاٌم: َ�ْعِ� َمْوَ�ُهمْ »َهَذا َال يُْدِر�

 ].٦٥١١ابلخاری: 
آمدند  بادیه نشینان می روایت است که گفت: مردم نادانی از لاز عائشه -۲۱۱۹

] به طرف جپرسیدند که: قیامت چه وقت است؟ [پیامبر خدا  می جو از پیامبر خدا 
 فرمودند: ھا نگاه کرده و می ترین آن خورد سال

اگر این شخص زنده بماند، پیش از آنکه پیر شود، قیامت شما بر سر شما برپا «
 .)١(»شود می

بِضُ اهللا األباب:  -٢٣ قْ ةِ يَ يَامَ مَ القِ وْ ضَ يَ  رْ

 کند ]: خداوند در روز قیامت زمین را قبضه می۲۳باب [

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  -۲۱۲۰
َ
ُ َ�نْهُ رَ  َ�ْن أ اَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ، ققَاَل  يِضَ ا�َّ

َحُدُ�ْم «
َ
 أ

ُ
ُؤَها اجلَبَّاُر �ِيَِدهِ َكَما يَْ�َفأ ًة َواِحَدًة، َ�تََكفَّ رُْض يَْوَم الِقيَاَمِة ُخزْبَ

َ
تَُ�وُن األ

ْهِل اجلَنَّةِ 
َ
 ِأل

ً
َفِر، نُُزال تَُه يِف السَّ ىَت رَُجٌل ِمَن ايلَُهوِد َ�َقاَل » ُخزْبَ

َ
بَا فَأ

َ
: بَاَرَك الرَّمْحَُن َعلَيَْك يَا أ

ْهِل اجلَنَِّة يَْوَم الِقيَاَمِة؟ قَاَل: 
َ
ِل أ ْخرِبَُك بُِ�ُ

ُ
َال أ

َ
ةً » بََ� «الَقاِسِم، أ رُْض ُخزْبَ

َ
قَاَل: تَُ�وُن األ

ْنَا ُ�مَّ َواِحَدًة، َكَما قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�نََظَر انلَّيِبُّ َص�َّ 
َ

 اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم إيِل

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
قیامت دو نوع است: قیامت صفری، و قیامت کبری، قیامت صغری متعلق به ھرفرد است، و آن  

که جزای اعمال خود را چه حسنه باشد و چه سیئه از  نماید ھنگام است که آن شخص وفات می
کند، ولی قیامت کبری متعلق به ھمگان و به صورت دسته جمعی  ھمان لحظۀ مرگ مشاھده می

گردد، و مراد  است که مصیر نھائی ھمگان از رفتن به بھشت و یا دوزخ به طور نھایی تعیین می
قیامت صغری است، و این قول ایشان که  از برپا شدن قیامت آن مردم، ھمان جپیامبر خدا 

اشاره به این امر دارد، زیر اگر مراد قیامت کبری » گردد قیامت شما برسر شما برپا می«فرمودند: 
 دادند. ھا را به مرگ این شخص اختصاص نمی بود، تنھا قیامت آن می

                                                 



 ٢١٧  ِرَقاق -]۷۴[ کتاب

ْخرِبَُك بِإَِداِمِهْم؟ قَاَل: إَِداُمُهْم بَاَالٌم َونُوٌن، قَالُوا: 
ُ
َال أ

َ
َوَما َضِحَك َحىتَّ بََدْت نََواِجُذُه، ُ�مَّ قَاَل: أ

 
ْ
فً  ُ�ُل ِمْن َزائَِدِة َكبِِدِهَماَهَذا؟ قَاَل: ثَْوٌر َونُوٌن، يَأ

ْ
ل
َ
 ].٦٥٢٠[رواه ابلخاری:  اَسبُْعوَن أ

فرمودند:  جخدا  روایت است که گفت: پیامبر ساز ابو سعید خدری -۲۱۲۰
شود که خداوند آن را با دست خود  زمین در روز قیامت مانند قرص نانی می«

گرداند، [یعنی: زیر ورو  گرداند، [بالکیف] مانند مسافری که نانش را جھت پختن می می
 .)١(»ھمانی اھل بھشت استکند]، و این برای م می

در این وقت شخصی از یھود آمد و گفت: یا ابا القاسم! خدا برای شما برکت بدھد، آیا 
 خواھید که شما را از طعام اھل بھشت خبر بدھم؟ نمی

 ».آری خبر بده«فرمودند: 
خبر داده بودند،  جشود، ھمان طوری که پیامبر خدا  گفت: زمین قرص نانی می

شان  ھای کرسی چنان خندیدند که دندان به طرف ما نگاه کردند و آن جپیامبر خدا 
 نمایان گردید.

باز [آن شخص یھودی] گفت: آیا از نان خورش اھل بھشت برای شما خبر بدھم؟ 
 نان خورش اھل بھشت (باالم و نون) است.

 [صحابه] پرسیدند: (باالم و نون) چیست؟
 .)٢(خورند ھا ھفتاد ھزار نفر می آنگفت: (گاو، و ماھی) است، که از جگر گوشۀ 

ُ َ�نْهُ رَ َسْهَل ْ�َن َسْعٍد  َ�نْ  -۲۱۲۱ ، قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِضَ ا�َّ
رٍْض َ�يَْضاَء َ�ْفَراَء، َكُقرَْصِة نيَِقٍّ «َ�ُقوُل: 

َ
ْو َ�ْ�ُهُ: قَاَل » ُ�رَْشُ انلَّاُس يَْوَم الِقيَاَمِة ىلَعَ أ

َ
َسْهٌل أ

َحدٍ «
َ
 ].٦٥٢١[رواه ابلخاری:  »لَيَْس ِ�يَها َمْعلٌَم ِأل

به سه  أخداوند طوری که در آیات و احادیث دیگری آمده است، زمین در روز قیامت به قدرت -١
ھای آن به غبار، و دیگر اجزای آن به نانی مبدل  آید، دریاھای آن به آتش، کوه حالت در می

 ھا به بھشت است. گردد، و این نان خوراک اھل بھشت، پیش از داخل شدن آن می
به و شاید مراد از این ھفتاد ھزار نفر، ھمان ھفتاد ھزار نفری باشند که پیش از حساب و کتاب  -٢

روند، و لفظ (باالم) و (نون) عبری است، (باالم) به معنی (گاو) و (نون) به معنی  بھشت می
معنی آن را فھمیدند، و حاجتی به  شبود صحابه (ماھی) است، زیرا اگر این دو لفظ عربی می

 پرسیدن معنی آن از آن شخص یھودی نبود.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢١٨

را شنیدم که  ج روایت است که گفت: پیامبر خدا ساز سھل بن سعد -۲۱۲۱
مردم در روز قیامت بر باالی زمین سفید رنگی که مانند نان پاک و «فرمودند:  می

گری گفت: و در آن زمین برای ھیچ ، سھل و یاشخص دی»گردند براقی است، حشر می
 .)١(کسی ھیچ عالمه و نشانۀ وجود ندارد

٢٤-  ِ رشْ  باب: احلَ

 ]: روز محشر۲۴باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۲۱۲۲ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ُ�رَْشُ «َ�ْن أ

ْرَ�َعٌة ىلَعَ انلَّاُس ىلَعَ ثََالِث َطَرائَِق: 
َ
َراِغِبَ� َراِهِبَ�، َواْ�نَاِن ىلَعَ بَِعٍ�، َوثََالثٌَة ىلَعَ بَِعٍ�، َوأ

ٌة ىلَعَ بَِعٍ�، َوَ�رُْشُ بَِقيَّتَُهُم انلَّاُر، تَِقيُل َمَعُهْم َحيُْث قَالُوا، َوتَِبيُت َمَعُهْم َحيْ  ُث بَِعٍ�، وََعرَشَ
ْمَسْوابَاتُوا، َوتُْصِبُح َمَعُهْم َحيْ 

َ
ْصبَُحوا، َوُ�ْميِس َمَعُهْم َحيُْث أ

َ
 ].٦٥٢٢[رواه ابلخاری:  »ُث أ

مردم به سه «فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۱۲۲
اند که در امید و آرزوی [بھشت و دیگر  شوند: یک قسمت کسانی طریق حشر می

باشند، و این  ز دوزخ و عذاب آن] میھا] ھستند، و یک قسمت دیگر در ترس از [ا نعمت
آیند که: دو نفر بر یک شتر، سه نفر بر یک شتر،  [طرف حشرگاه] طوری می دو گروه به

 ».چھار نفر بر یک شتر، و ده نفر بر یک شتر سوار ھستند
ھا را ترک  کند، و این آتش آن و قسمت باقی مانده را آتشی به طرف محشر جمع می

خوابد، اگر شب در جایی آرام  ھا می جایی بخوابند، با آن کند، اگر چاشت در نمی
رود،  ھا می گیرد، اگر صبح به جایی بروند، با آن ھا آرام می بگیرند، در ھمانجا با آن

 .)٢(»باشد ھا ھمانجا می اگرشام به جایی باشند، با آن

ھیچ پستی و بلندی و یا دیوار و عمارتی  گیرند که یعنی: ھمگان در چنان دشت ھمواری قرار می -١
ندارد، و طوری نیست که جای نشانی داری وجود داشته باشد، که مثال بگویند که: فالن شخص 

گیرند که  در کنار فالن دیوار، و یا نزدیک فالن پشته و یا بلندی است، بلکه ھمگان طوری قرار می
 شود. ھا نمی ھیچ چیزی مانع دیدن آن

 و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: از احکام  -٢
کند، و  ) (حشر) به معنی جمع است، یعنی: خداوند متعال مردم را به این سه طریق جمع می۱ 

گوید: این (حشر) اندک مدتی پیش از برپا شدن قیامت است، و در  می /طوری که امام خطابی

                                                 



 ٢١٩  ِرَقاق -]۷۴[ کتاب

۲۱۲۳-  ِ ُ َ�نَْها، قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ وَن «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ رَْشُ
ُ

حت
 
ً

 » ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرال
َ

، الرَِّجاُل َوالنَِّساُء َ�نُْظُر َ�ْعُضُهْم إىِل ِ قَالَْت اَع�َِشُة: َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
ُهْم َذاكِ «َ�ْعٍض؟ َ�َقاَل:  ْن يُِهمَّ

َ
َشدُّ ِمْن أ

َ
ْمُر أ

َ
 .]٦٥٢٧[رواه ابلخاری:  »األ

با پای «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۱۲۳
 »شود برھنه، تن برھنه، و بدون ختنه حشر می

کنند؟ فرمودند:  ھا به طرف یکدیگر نگاه می عائشه گفت: یا رسول الله! مردھا و زن
 ».تر است که به فکر نظر کردن به طرف یکدیگر بیفتند کار از این مشکل«

لِ اهللاباب -٢٥ وْ :: قَ اىلَ َ� ﴿  تَعَ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ُظنُّ  �

ُ
�َُّهم أ

َ
ۡبُعوثُونَ  �  ٥ َعِظي�ٖ  ِ�َۡو�ٍ  ٤ مَّ

 ﴾٦ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ  لَِرّبِ  ٱ�َّاُس  َ�ُقومُ  يَۡومَ 
کنند که بر انگیخته  ها گمان نمی آیا آن﴿]: این قول خداوند متعال که: ۲۵باب [

 ﴾خواهند شد؟...

این سه طریق به طرف شام،  حالی است که مردم ھنوز زنده ھستند، و در حالت زندگی به یکی از
به صورتی  –آید  طوری که در حدیث آتی می –شوند، و حشری که از قبور است  حشر و جمع می

 است که ھمگی عریان، پا برھنه، و پیاده ھستند.
ھا بر یک شتر، و سه نفر بر یک شتر، و چھار نفر بر یک شتر، و ده نفر  ) معنی اینکه: دو نفر از آن۲ 

شود، و گاھی  تند این است که: مثال: دو نفر یک شتر دارند، که گاھی این سوار میبر یک شتر ھس
شوند و ھمچنین  آن، سه نفری که یک شتر دارند، به نوبت یکی پس از دیگری آن شتر را سوار می

 است چھار نفری که یک شتر دارند، نه آنکه ھمگان در یک وقت آن شتر را سوار شوند.
اند، و  ھشت را دارند، و یا به امید بھشت ھستند، پرھیزگاران و نیکوکاران) کسانی که آرزوی ب۳ 

کاران امت، و غیر مسلمانان ھستند، با این فرق که مسلمانان  ترسند، گنه کسانی که از دوزخ می
روند، و کفار بر روی خود به طرف محشر  با شترھا به طریقی که ھم اکنون بیان شد، به محشر می

 شوند. شانده میروند و یا ک می
اول از عدن شروع  –طوری که در صحیح مسلم آمده است  –کند  ) آتشی که مردم را حشر می۴ 

کند، و در ھرگوشه و کنار، و در  شود، و این آتش مردم را در ھیچ جا و در ھیچ وقت ترک نمی می
 برساند.ھا را به میدان محشر  باشد، تا آن ھا می صبح و شام و در ھرگاه و بیگاه با آن
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يِب  -۲۱۲۴
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ َ�نُْه: أ َ�ْعَرُق «ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

رِْض َسبِْعَ� ِذَرااًع، َوُ�لِْجُمُهْم َحىتَّ َ�بْلَُغ 
َ
انلَّاُس يَْوَم الِقيَاَمِة َحىتَّ يَْذَهَب َعَرُ�ُهْم يِف األ

 .]٦٥٣٢[رواه ابلخاری:  »آَذاَ�ُهمْ 
از مردم در روز «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۱۲۴

رود، و  پیش می عھا در روی زمین تا ھفتاد ذر ریزد که عرق آن قیامت آنقدر عرق می
 .)١(»رسد ھا می ھای آن آید که تا به گوش آنقدر باال می

مَ الْ الْ باب:  -٢٦ وْ اصِ يَ يَ قِصَ ةِ قِ  امَ

 در روز قیامت ]: قصاص۲۶باب [

ُ َ�نُْه: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َ�نْ  -۲۱۲۵ ِ ريَِضَ ا�َّ ُل َما ُ�ْقىَض «َ�بَْد ا�َّ وَّ
َ
أ

َماءِ   ].٦٥٣٣[رواه ابلخاری:  »َ�ْ�َ انلَّاِس بِادلِّ
ر اولین چیزی که [د«فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز عبدالله -۲۱۲۵

 .)٢(»گردد، مسئلۀ قتل است روز قیامت] بین مردم فیصله می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
روایت است که پیامبر  سھای متفاوتی دارد، از عقبه عرق مردم در روز قیامت، حاالت و اندازه 

رسد، بعضی تا نیم ساقش، بعضی تا  بعضی از مردم عرقش تا بند پایش می«فرمودند:  جخدا 
رش، بعضی تا دھانش، و عرق بعضی از سرش ھایش، بعضی تا کم زانوھایش، بعضی تا ران

رسد، [و از  آمده است که: عرق شخص، تا به دھانش می /، و در صحیح ابن حبان»گذرد می
 ».گوید]: الھی به من رحم کن، ولو آنکه در بردنم به دوزخ باشد سختی عذاب این حالت می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
شود، دین و ایمان است، اگر از این نجات یافت،  که انسان از آن در قبر پرسان می) اولین چیزی ۱ 

شود، نماز است، و اولین چیزی  اولین چیزی که از وی در محشر نسبت به حقوق الله پرسان می
شود، مسئله خون ناحق است، و به اتفاق علماء،  که نسبت به حقوق الناس از وی پرسان می

 عد از شرک بالله خون ناحق است.ترین گناھان ب بزرگ
کند  روایت می س) از عمران بن ُحَصین۳۹۳۰در سنن خود در حدیث شمارۀ ( /امام ابن ماجه 

ھا در  لشکری را به جنگ مشرکین فرستادند، بعد از جنگ شدیدی که میان آن جکه: پیامبر خدا 
یکی از مشرکین حمله  گرفت، مشرکین شکست خورده و گریختند، یکی از اقوام من با نیزه بر
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النَّارِ باب:  -٢٧ نَّةِ وَ ةِ اجلَ فَ  صِ

 ]: صفت بهشت و دوزخ۲۷باب [

ُ َ�نْهُ َعِن ابِْن ُ�َمَر  -۲۱۲۶ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َماريَِضَ ا�َّ إَِذا «، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْهُل 

َ
 انلَّاِر، يِجَء بِالَْموِْت َحىتَّ ُ�َْعَل َ�ْ�َ اجلَنَِّة َوانلَّاِر، َصاَر أ

َ
ْهُل انلَّاِر إِىل

َ
 اجلَنَِّة، َوأ

َ
اجلَنَِّة إِىل

ْهُل 
َ
ْهَل انلَّاِر َال َموَْت، َ�َ�َْداُد أ

َ
ْهَل اجلَنَِّة َال َموَْت، َوَ�ا أ

َ
ِة اجلَنَّ  ُ�مَّ يُْذبَُح، ُ�مَّ ُ�نَاِدي ُمنَاٍد: يَا أ

 ُحْزنِِهمْ 
َ

ْهُل انلَّاِر ُحْزنًا إِىل
َ
 فَرَِحِهْم، َوَ�زَْداُد أ

َ
 ].٦٥٤٨[رواه ابلخاری:  »فَرًَحا إِىل

ھنگامی «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۲۱۲۶
ھا به دوزخ تعیین شود، مرگ را آورده و در بین  ھا به بھشت و دوزخی که مصیر بھشتی

کند که: ای اھل بھشت! بعد از این مرگی  کنند، و منادی ندا می دوزخ ذبح میبھشت و 

)کرد، چون او را خوابانید گفت:  ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال ْن َال إِهلَ
َ
ْشَهُد أ

َ
ام، ولی آن شخص  من مسلمان شده (أ

آمد گفت: یا رسول الله ھالک  جسخنش را قبول نکرد و او را کشت، بعد از آن نزد پیامبر خدا 
مگر شکمش را «فرمودند:  جیامبر خدا شان گفت، پ شدم، پرسیدند: چه کار کردی؟ واقعه را برای

کردم آنچه  ؟ گفت: یا رسول الله اگر شکمش را پاره می»پاره کردی که بدانی در قلب او چیست
 دانستم. که در قلبش بود می

از سخن زدن با وی خودداری نمودند، و مدت زیادی نگذشت که  جو ھمان بود که پیامبر خدا  
ون صبح شد، دیدند که بر روی زمین افتاده است، اقوامش آن شخص مرد، او را دفن کردند، چ

گفتند: شاید یکی از دشمنان او را از قبر بیرون کرده است، و او را دوباره دفن کردیم، و به 
غالمان خود گفتیم که از وی نگھبانی کنند، چون صبح شد، بر روی زمین افتاده بود، گفتیم 

ا بار دیگر دفن کردیم، و خود ما شخصا به نگھبانی از وی شاید غالمان را خواب برده باشد، و او ر
 پرداختیم، چون صبح شد، باز دیدیم که بر روی زمین افتاده است، او را برده و به درۀ انداختیم.

رسید، فرمودند: زمین کسانی را که بدتر از این شخص است قبول  جاین خبر به پیامبر خدا  

ُ (م و حرمت کند، ولی خداوند خواست که تعظی می  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 را برای شما نشان بدھد. )َال إِهل
را دیدم که  جکند که: پیامبر خدا  روایت می س) از عبدالله بن عمرو۳۹۳۲و در حدیث شمارۀ ( 

چه قدر خوشبوئی، و چه قدر بوی «گفتند:  به کعبه طواف کرده و خطاب به خانۀ معظمه می
و چه قدر حرمت تو زیاد است، ولی به ذاتی که جان خوشی داری، چه قدر با عظمت ھستی، 

محمد در دست او است، احترام مسلمان در نزد خدا از احترام تو بیشتر است، یعنی: احترام مال 
 ».او، و احترام خون او، و احترام اینکه نسبت به وی جز گمان نیک نداشته باشیم
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ھا  نیست، و ای اھل دوزخ! بعد از این مرگی نیست، و اینجا است که خوشی بر خوشی
 .)١(»گردد ھا افزوده می ھای دوزخی ھا، و غمی بر غم بھشتی

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  -۲۱۲۷
َ
ُ  َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َ�نْهُ ريَِضَ ا�َّ قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َّيَْك َر�َّنَا وََسْعدَ «
َ

ْهَل اجلَنَِّة؟ َ�يَُقولُوَن: بل
َ
ْهِل اجلَنَِّة: يَا أ

َ
 َ�ُقوُل ِأل

َ
َ َ�بَاَرَك َوَ�َعاىل يَْك، إِنَّ ا�َّ

َا الَ 
َ

َحًدا ِمْن َخلِْقَك، َ�يَُقوُل: َهْل رَِضيتُْم؟ َ�يَُقولُوَن: َوَما نل
َ
ْ�َطيْتَنَا َما لَْم ُ�ْعِط أ

َ
 نَرىَْض َوقَْد أ

فَْضُل ِمْن َذلَِك؟ َ�يَُقوُل: 
َ
ٍء أ يُّ يَشْ

َ
، َوأ فَْضَل ِمْن َذلَِك، قَالُوا: يَا رَبِّ

َ
ْعِطيُ�ْم أ

ُ
نَا أ

َ
َ�يَُقوُل: أ

ْسَخُط َعلَيُْ�ْم َ�ْعَدُه 
َ
ِحلُّ َعلَيُْ�ْم رِْضَواِ�، فََال أ

ُ
بًَداأ

َ
 ].٦٥٤٩ [رواه ابلخاری: »أ

فرمودند:  جخدا  روایت است که گفت: پیامبر ساز ابو سعید خدری -۲۱۲۷
 گوید: ای اھل بھشت! خداوند متعال برای اھل بھشت می«

 گویند: پروردگار ما! لبیک و سعدیک. می
 گوید: آیا راضی ھستید؟ می
کردی که برای ھیچ یک از گویند: چرا راضی نباشیم، برای ما چیزھای را عطا  می

 خلق خود عطا نکردی.
 دھم. گوید: از این ھم [نعمت] باالتری را برای شما می می
 ھا باالتر باشد چیست؟ گویند: پروردگارا! نعمتی که از این نعمت می
گوید: آن نعمت خوشنودی من است که بعد از این ھیچگاه بر شما غضب  می

 .)٢(»کنم نمی

شان ھمان جایی است که در آن قرار  ابدی کنند که جای زیرا ھرکدام از دو گروه یقین حاصل می -١
گیرد، و در (فتح المبدی) آمده است که کشندۀ مرگ  دارند، و تغییر و تبدیلی در آن صورت نمی

است، و مناسبتش این است که نامش که (یحیی) باشد، خالف مرگ و از  ÷در روز قیامت یحیی
 بین برندۀ مرگ است.

ِ  ّمِنَ  َورِۡضَ�ٰنٞ ﴿فرماید:  ، و این قول خداوند متعال که میھا است و این نعمت باالترین نعمت -٢  ٱ�َّ
 ُ�َ�ۡ

َ
تر  ھا] بزرگ ھای بھشت] رضایتی است که طرف خدا که [از ھمه نعمت ، و [از جملۀ نعمت﴾أ

است، اشارتی به این معنی دارد، زیرا وقتی که بنده یقین حاصل کند که موالیش بعد از این به 
ھا را برایش فراھم کرده است، قلبش نھایت آرام و  راضی است، و ھمه نعمتطور دائم از وی 

 گردد. خاطرش نھایت شاد می
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يِب ُهَر�َْرَة  -۲۱۲۸
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ َما َ�ْ�َ «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ

ِع  اِكِب الُمرْسِ يَّاٍم للرَّ
َ
 ].٦٥٥١[رواه ابلخاری:  »َمنِْكيَبِ الاَكفِِر َمِسَ�ُة ثََالثَِة �

در قیامت] «[فرمودند: روایت است که  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۱۲۸
ھای کافر، به اندازۀ مسافت سه روز راھی است که سوارۀ سریع السیر  پھنای بین شانه

 .)١(»پیماید می

�َُس ْ�ُن َمالٍِك  َ�نْ  -۲۱۲۹
َ
ُ َ�نْهُ أ َ�ُْرُج «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ

ْهُل اجلَنَِّة: اجلََهنَِّميِّ�َ قَْوٌم ِمَن انلَّاِر 
َ
يِهْم أ ُهْم ِمنَْها َسْفٌع، َ�يَْدُخلُوَن اجلَنََّة، فَيَُسمِّ  »َ�ْعَد َما َمسَّ

 ].٦٥٥٩[رواه ابلخاری: 
مردمی از «فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۲۱۲۹

شوند، و  ست، از دوزخ بیرون میھا نمودار ا دوزخیان بعد از اینکه آثار سوختگی در آن
 .)٢(»کنند ھا یاد می ھا را بنام دوزخی به بھشت میروند، و بھشتیان آن

ُ َ�نْهُ َعِن انلُّْعَماِن بِْن �َِشٍ�  -۲۱۳۰ قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ ا�َّ
مْخَِص قََدَميِْه مَجَْرتَاِن، َ�ْغِ� ِمنُْهَما «َ�ُقوُل: 

َ
ْهِل انلَّاِر َعَذابًا يَْوَم الِقيَاَمِة رَُجٌل، ىلَعَ أ

َ
ْهَوَن أ

َ
إِنَّ أ

 ].٦٥٦٢: [رواه ابلخاری »ِدَماُغُه َكَما َ�ْغِ� الِمرَْجُل َوالُقْمُقمُ 

و بزرگ شدن جسم کافر به جھت احساس بیشتر عذاب برای وی است، و در حدیث دیگری آمده  -١
ز شود، زیرا اگر یک قسمت ا است که دندان کافر در روز قیامت، به اندازۀ کوه (احد) بزرگ می

تر از آن است که تمام انگشت و یا تمام دست  انگشت انسان در آتش باشد، سوزش و دردش کم
باشد، تناسب  انسان در آتش باشد، به این معنی که درد با مقداری که از جسم در عذاب می

شود، به یقین که احساس درد و عذابش نیز  ھا بزرگ می مستقیم دارد، و چون جسم کافر خیلی
 شود، والله تعالی أعلم. دازه بیشتر و بیشتر میبه ھمان ان

ھا سکانی ھستند که نسبت به اعمال بد خود، مستحق دوزخ بودند، ولی خداوند متعال  یعنی: آین -٢
روایت  سبرد، و در سنن بیھقی از جابر ھا را به بھشت می ھا عفو کرده و آن با رحمت خود از آن

شود که (آزاد شدگان خدا از دوزخ)، و از ھمین سبب  ھا نوشته می در گردن آن«است که گفت: 
ھا دعا  ، و در صحیح مسلم از حدیث ابو سعید روایت است که آن»شوند به نام دوزخیان یاد می

ھا دور  ھا دور کند، و خداوند این نام را از آن خواھند که این نام را از آن کنند و از خدا می می
 شوند. ان یاد نمیکند، و بعد از این به نام دوزخی می

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٢٤

شنیدم که  جخدا  روایت است که گفت: از پیامبر ساز نعمان بن بشیر -۲۱۳۰
کسی است که در کف پایش دو ارۀ  عذابترین عذاب اھل دوزخ  آسان«فرمودند:  می

شود، و از اثر آن آتش، مغز سرش مانند دیگ چودنی و (قمقم)  آتش گذاشته می
 .)١(»جوشد می

يِب ُهَر�َْرَة  -۲۱۳۱
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ َال يَْدُخُل «اَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ق :قَاَل  ريَِضَ ا�َّ

 
َّ

َحٌد إِال
َ
َساَء، ِلَ�َْداَد ُشْكًرا، َوَال يَْدُخُل انلَّاَر أ

َ
ِرَي َمْقَعَدُه ِمَن انلَّاِر لَْو أ

ُ
 أ

َّ
َحٌد اجلَنََّة إِال

َ
رَِي أ

ُ
 أ

ةً َمْقعَ  ْحَسَن، يِلَُكوَن َعلَيِْه َحرْسَ
َ
 ].٦٥٦٩[رواه ابلخاری:  »َدُه ِمَن اجلَنَِّة لَْو أ

ھیچکس به «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۱۳۱
برایش نشان  –بود  در صورتی که بدکار می – دوزخرود مگر آنکه جایش در  نمی بھشت

 ».اش بیشتر گردد گذاری شود، تا اینکه شکر داده می
در صورتی که نیکوکار  –مگر آنکه جایش در بھشت  رود نمیو ھیچکس به دوزخ «

 .)٢(»تر گردد شود، تا اینکه حسرت و افسوسش افزون برایش نشان داده می –بود  می

ضِ  -٢٨ وْ  باب: يف احلَ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ای دارای گردن باریک، و یا مطلق ظرفی  دیگ چودنی، معروف است، و قمقم ظرفی است شیشه 

است که دارای گردن باریک باشد و آب را در آن بجوشانند، و گرچه محتوای دیگ و آب در ھر 
جوشد، ولی  آید و می معینی از حرارت رسید، به جوش میظرفی که باشد، ھنگامی که به درجۀ 

آید، به شدت بیشتری  محتوای دیگ چودنی، و آبی که در ظرف گردن باریک به جوش می
 جوشد. می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ایت است رو سشود، از ابو ھریره طوری که در سنن ابن ماجه آمده است، این کار در قبر واقع می 

شود: ببین  شود و برایش گفته می برای بھشتی] سوراخی از طرف دوزخ گشوده می«[که گفت: 
و در مسند احمد از حدیث ابو سعید روایت است که » نجات دادتو را  که از چگونه جایی خداوند

 شود که اگر کافر گردد و برایش گفته می برای [بھشتی] دروازۀ از طرف دوزخ گشوده می«گفت: 
شدی، جای تو اینجا بود، ولی اکنون که ایمان آوردی منزل تو اینجا است، و برای [دوزخی]  می

شدی، جای تو اینجا  شود که اگر مسلمان می شود، و برایش گفته می دروازۀ از جنت گشوده می
 بود.

                                                 



 ٢٢٥  ِرَقاق -]۷۴[ کتاب

 ]: حوض کوثر۲۸باب [

ِ ْ�ُن َ�ْمٍرو  َ�نْ  -۲۱۳۲ ُ َ�نْهُ ريَِضَ َ�بُْد ا�َّ اَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: : قَما قاَل ا�َّ
ْطيَُب ِمَن الِمْسِك، َوِ�َ�انُُه َكنُُجوِم «

َ
، َوِر�ُُه أ نَبِ

ْ�يَُض ِمَن اللَّ
َ
َحويِْض َمِسَ�ُة َشْهٍر، َماُؤُه أ

بًَدا
َ
 أ

ُ
َماِء، َمْن رَشَِب ِمنَْها فََال َ�ْظَمأ  ].٦٥٧٩اری: [رواه ابلخ »السَّ

فرمودند:  جخدا  روایت است که گفت: پیامبر باز عبدالله بن عمرو -۲۱۳۲
[یعنی: حوض کوثر] به اندازۀ مسافت یک ماه راه است، آبش از شیر حوض من «

ھای آسمان است،  ھای آن به مانند ستاره تر است، صراحی سفیدتر و از مشک خوشبوی
 .)١(»شود ھیچ وقت تشنه نمیو کسی که از آن یکبار آب بنوشد، دیگر 

ُ َ�نُْهَما، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۲۱۳۳ َماَمُ�ْم «َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
أ

ْذُرحَ 
َ
 ].٦٥٧٧[رواه ابلخاری:  »َحوٌْض َكَما َ�ْ�َ َجْر�َاَء َوأ

رمودند: پیش روی شما فروایت است که  جاز پیامبر خدا  باز ابن عمر -۲۱۳۳
  حوض من است که [مساحت آن] به فاصلۀ بین

ً
 .)٢(»ُرح) استذْ دو شھر (جرباء) و (أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
ھای آسمان، یا در کمیت است و یا در کیفیت،  ستارهھای حوض کوثر به  مراد از تشیبه صحرای 

ھای آسمان است که به  ھای آن به اندازۀ ستاره اگر در کمیت باشد، معنایش این است که صراحی
ھای  ھای آن، مانند ستاره خورد، و اگر در کیفیت باشد، معنایش این است که صراحی چشم می

 لم.آسمان درخشش و زیبائی دارند، والله تعالی أع
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
  

ً
ھا سه شبانه روز راه است، در مساحت حوض  ُرح): دو قریه است در شام، که بین آنذْ (جرباء) و (أ

ترین آن مسافت سه روز راه و اکثر آن مسافت یک ماه راه  کوثر روایات مختلفی آمده است، که کم
 جدادن از واقع امر است، یعنی: ھنگامی که پیامبر خدا  آمده است، و سبب این اختالف، خبر

گفتند: مساحت آن سه روز راه است، در ھمان وقت مساحت آن سه روز راه بود، و ھنگامی که 
مساحت بیشتری را گفتند، خداوند متعال در آن وقت (حوض کوثر) را وسعت داد، و به ھمان 

ترین مساحت آن یک ماه راه ذکر گردیده  ، که بزرگاز آن خبر دادند جاندازۀ رسید که پیامبر خدا 
 است.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٢٦

ِ  َ�نْ  -۲۱۳۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ �َُس ْ�ُن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ

َ
إِنَّ «قَاَل:  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ أ

َماءِ  ُوِم السَّ
ُ

بَاِر�ِق َكَعَدِد �
َ
يْلََة وََصنَْعاَء ِمَن ايلََمِن، َو�ِنَّ ِ�يِه ِمَن األ

َ
 »قَْدَر َحويِْض َكَما َ�ْ�َ أ

 ].٦٥٨٠[رواه ابلخاری: 
اندازۀ حوض «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۲۱۳۴

در اطراف بیت صنعاء در یمن است، [(ایله): شھری است  من به اندازۀ بین (أیله) و
 ».ھای آسمان است ھای آن، به تعداد ستاره راحیالمقدس]، و تعداد ص

يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۱۳۵
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ نَا قَائٌِم «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ

َ
بَيْنَا أ

  إَِذا ُزْمَرٌة،
َ

ْ�َن؟ قَاَل: إىِل
َ
، َ�ُقلُْت: أ َحىتَّ إَِذا َعَرْ�تُُهْم َخَرَج رَُجٌل ِمْن بَيِْ� َو�َيِْنِهْم، َ�َقاَل: َهلُمَّ

ْدبَارِِهْم الَقْهَقَرى. ُ�مَّ إِذَ 
َ
وا َ�ْعَدَك ىلَعَ أ ُ�ُهْم؟ قَاَل: إِ�َُّهُم اْرتَدُّ

ْ
، قُلُْت: َوَما َشأ ِ ا ُزْمَرٌة، انلَّاِر َوا�َّ

ِ حَ   انلَّاِر َوا�َّ
َ

ْ�َن؟ قَاَل: إِىل
َ
، قُلُْت أ ، ىتَّ إَِذا َعَرْ�تُُهْم َخَرَج رَُجٌل ِمْن بَيِْ� َوَ�يِْنِهْم، َ�َقاَل: َهلُمَّ

َراُه َ�ْلُُص ِمنُْهمْ 
ُ
ْدبَارِِهْم الَقْهَقَرى، فََال أ

َ
وا َ�ْعَدَك ىلَعَ أ ُ�ُهْم؟ قَاَل: إِ�َُّهُم اْرتَدُّ

ْ
  قُلُْت: َما َشأ

َّ
إِال

 ].٦٥٨٦[رواه ابلخاری:  »ِمثُْل َهَمِل انلََّعمِ 
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۱۳۵

بینم، و ھنگامی که  باشم، گروھی را می در حالی که [در کنار حوض] ایستاده می«
گوید:  ھا] می [آنشود، و برای  ھا بیرون می شناسم، شخصی از بین من و آن ھا را می آن

 با من بیائید.
 بری؟ ھا را] به کجا می پرسم: [آن می
 وید: به خدا سوگند است که به دوزخ.گ می
 اند؟ پرسم: چه [گناھی] کرده می
 اند. گوید: بعد از تو، به عقب برگشته می

شناسم، شخصی از  ھا را می بینم، و ھنگامی که آن بعد از آن، گروه دیگری را می
 گوید: با من بیائید. ھا] می شود و [برای آن ھا بیرون می آنبین من و 

 بری؟ ھا را] به کجا می پرسم: [آن می
 گوید: به خدا سوگند است که به دوزخ. می
 اند؟ پرسم: چه [گناھی] کرده می



 ٢٢٧  ِرَقاق -]۷۴[ کتاب

ھا جز افراد اندکی مانند شتران  اند، و از بین آن گوید: بعد از تو، به عقب برگشته می
 .)١(»یابند یگم شده، نجات نم

ُ َ�نْهُ َحاِرثََة ْ�َن َوْهٍب  َ�نْ  -۲۱۳۶ : َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َل اقَ  ريَِضَ ا�َّ
 ].٦٥٩١[رواه ابلخاری:  »َكَما َ�ْ�َ الَمِدينَِة وََصنَْعاءَ «َوَذَكَر احلَوَْض َ�َقاَل: 

در حالی که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز حارثه بن وھب -۲۱۳۶
مساحت آن] مانند مسافت «[کردند، شنیدم که فرمودند:  صحبت می در مورد حوض

 .)٢(»بین مدینه و صنعاء است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
معنی حدیث نبوی شریف این است که: مانند آنکه از یک گلۀ شتر، فقط یک و یا دو شتر، احتمال  

یابند، نیز بسیار اندک و ناچیز است، و  ھا از دوزخ نجات می گم شدن را دارد، اشخاصی که از این
بعد از  ایمان آورده بودند، جاین حدیث داللت بر این دارد که: بعضی از کسانی که به پیامبر خدا 

ھا کم است،  با آن جاند که معرفت پیامبر خدا  ھا کسانی وفات ایشان از ایمان خود برگشتند، و این
شناسند، و به مجرد شناخته شدن، ملکی که  ھا را می بعد از غور و تعمق آن جزیرا پیامبر خدا 

مر در زمان خالفت کند، و این ا ھا را به طرف دوزخ رھنمائی می باشد، آن ھا می موکل سرنوشت آن
به حقیقت پیوست، زیرا کسانی که از اتباع (مسیلمۀ کذاب) مسلمان شده بودند،  سابوبکر صدیق

ھا به مقاتله برخواست،  با آن سدوباره به کفر گرائیدند، و ابوبکر صدیق جبعد از وفات پیامبر خدا 
 ھا را از بین برد. و آن

نعاء) شھر مشھوری است در یمن، و اکنون پایتخت آن مراد از (مدینه) مدینۀ منوره است، و (ص -٢
باشد، و طوری که قبال یادآور شدیم در مورد اندازۀ حوض کوثر، روایات مختلفی آمده  دولت می

 است، و سبب این امر را نیز قبال بیان نمودیم.

                                                 



 
 

رِ  -٧٥ دَ  كِتَابُ القَ

 قضا و قدر -]۷۵کتاب [

فَّ باب:  -١ لْمِ اهللا جَ ىلَ عِ لَمُ عَ  القَ

 ]: قلم بر علم خدا خشک شد۱باب [

ُ َ�نْهُ َ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ  -۲۱۳۷ ْهُل  ريَِضَ ا�َّ
َ
ُ�ْعَرُف أ

َ
، أ ِ قَاَل: قَاَل رَُجٌل: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْهِل انلَّاِر؟ قَاَل: 
َ
ْو: «قَاَل: فَِلَم َ�ْعَمُل الَعاِملُوَن؟ قَاَل: » َ�َعمْ «اجلَنَِّة ِمْن أ

َ
ُ، أ

َ
لُكٌّ َ�ْعَمُل لَِما ُخِلَق هل

 ُ
َ

َ هل  ].٦٥٩٦[رواه ابلخاری: »لَِما �رُسِّ
گفت: یا رسول الله!  روایت است که گفت: شخصی سینصَ از ِعمران بن ُح  -۲۱۳۷

 اند؟ آیا اھل بھشت و دوزخ [در علم خدا] شناخته شده
 ».بلی«فرمودند: 

 گفت: پس چرا کسی کاری بکند؟
کند که برای آن خلق شده است، و یا ھرکس  فرمودند: ھرکس ھمان کاری را می

 .)١(»کند که برایش آسان ساخته شده است ھمان کاری را می

ك باب: -٢ رُ وَ ر انَ أَمْ دَ ور اً اهللا قَ دُ قْ  اً مَ

 ]: و امر خدا تعیین و مقدر بود۲باب [

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
داند که سرنوشت او در علم خدا چگونه  ت که: بنده نمیتوضیح حدیث نبوی شریف از این قرار اس 

داند که جایش در بھشت است و یا در دوزخ، پس باید در انجام دادن اوامر خدا  است، و نمی
دھد،  بکوشد، زیرا ھمین عملش داللت بر سرنوشتش در آینده دارد، اگر کارھای نیکی را انجام می

تگاران و بھشتیان است، و اگر کارھای بدی را انجام داللت بر این دارد که در علم خدا از رس
 دھد، داللت بر این دارد که در علم خدا از بدبختان و دوزخیان است. می

                                                 



 ٢٢٩  قدر و قضا -]۷۵[ کتاب

ُ َ�نُْه، قَاَل:  -۲۱۳۸ لََقْد َخَطبَنَا انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «َ�ْن ُحَذْ�َفَة ريَِضَ ا�َّ
 ِ�يَاِم 

َ
 َذَكَرهُ ُخْطبًَة، َما تََرَك ِ�يَها َشيْئًا إىِل

َّ
اَعِة إِال ، َعِلَمُه َمْن َعِلَمُه وََجِهلَُه َمْن َجِهلَُه، إِْن »السَّ

ْعرُِف َما َ�ْعرُِف الرَُّجُل إَِذا اَغَب َ�نُْه فََرآُه َ�َعَرفَهُ 
َ
َء قَْد �َِسيُت، فَأ ْ رَى اليشَّ

َ َ
[رواه  ُكنُْت أل

 ].٦٦٠٤ابلخاری: 
برای ما خطبۀ دادند که  جخدا  روایت است که گفت: پیامبر ساز حذیفه -۲۱۳۸

شود فروگذار نکردند، کسی که آن  چیز که تا روز قیامت واقع می در آن از بیان ھیچ
بینم که بعضی از آن مسائل را  چیزھا را فھمید فھمید، و کسی که نفھمید نفھمید، می

ام، ولی مانند کسی که چیزی از نزدش غائب شده است و چون آن را  فراموش کرده
شناسد، من ھم به ھمین طریق چیزھای را که فراموش کرده بودم به یاد  بیند، می می
 آورم. می

بْدِ إِىلَ ا -٣ اءِ الْعَ رِ باب: إِلْقَ دَ  لْقَ

 سازد ]: نذر، بنده را به سوی قضا و قدر رهنمون می۳باب [

يِب ُهَر�َْرَة  -۲۱۳۹
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ ِت اْ�َن «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ ريَِضَ ا�َّ

ْ
َال يَأ

ْستَْخِرُج بِهِ 
َ
ُ، أ

َ
ْرتُُه هل ْرتُُه، َولَِ�ْن يُلِْقيِه الَقَدُر َوقَْد قَدَّ ٍء لَْم يَُ�ْن قَْد قَدَّ ِمَن  آَدَم انلَّْذُر �يَِشْ

 ].٦٦٠٩[رواه ابلخاری:  »ابَلِخيِل 
 است که فرمودند:روایت  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۱۳۹

، بلکه آنچه را )١(دھد ام، تغییر نمی آدم چیزی را که برایش مقدر کرده نذر برای بنی«
ام که به سبب این نذر  رساند، و برایش مقدر کرده ام برای وی می که برایش مقدر کرده

 .)٢(»آن را از بخیلی خارج سازم

ام)، پس این حدیث قدسی است و ضمیر تکلم  در اینجا صیغۀ تکلم به کار رفته است، (مقدر کرده -١
ا و تنھا در مقدور خداوند متعال است، راجع به خداوند متعال است، و دیگر اینکه تقدیر اشیاء تنھ

 و در این مورد ما سوی الله دخلی ندارد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢
کند که اگر فرزندم از  توضیح این حدیث نبوی شریف از این قرار است که: مثال اگر کسی نذر می 

کرد، فرزندش  که اگر این نذر را نمیدھم، این طور نیست  سفر آمد، یک گوسفندی را خیرات می
شد که  کرد، ھمان کاری واقع می کرد و خواه نمی آمد، بلکه خواه این نذر را می از سفر نمی

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٣٠

مَ اهللاباب:  -٤ صَ نْ عَ ومُ مَ  املَعْصُ

 کسی است که خدا او را حفظ کرده است ]: معصوم۴باب [

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  -۲۱۴۰
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ َما «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ

ُه َعلَيِْه، ُضُّ ُمُرُه بِاخلَْ�ِ َوحتَ
ْ
ُ بَِطاَ�تَاِن: بَِطانٌَة تَأ  هلَ

َّ
ِّ  اْستُْخِلَف َخِليَفٌة إِال ُمُرُه بِالرشَّ

ْ
َو�َِطانٌَة تَأ

 ُ ُه َعلَيِْه، َوالَمْعُصوُم َمْن َعَصَم ا�َّ ُضُّ
َ

 ].٦٦١١[رواه ابلخاری:  »َوحت
ھیچ «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو سعید خدری -۲۱۴۰

 رسد، مگر آنکه برایش دو مشاور است، مشاوری که او را به کار خلیفۀ به خالفت نمی
نماید، و معصوم  کند، و مشاوری که او را به کار بد امر و تجیع می نیک امر و تشجیع می

 .)١(»کسی است که خدا او را از گناه کردن حفظ کرده است

بِهِ  باب: -٥ لْ قَ ءِ وَ َ املَرْ ُولُ بَنيْ  حيَ

 دهد ]: در بین شخص و قلبش مانع قرار می۵باب [

۲١٤١-  ِ ُ َ�نْهُ بِْن ُ�َمَر  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ا اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َماريَِضَ ا�َّ ، قَاَل: َكِثً�ا ِممَّ
 ].٦٦١٧[رواه ابلخاری:  »َال َوُمَقلِِّب الُقلُوِب «َعلَيِْه وََسلََّم َ�ِْلُف: 

کند این است که: شخص نذر دھنده را از  خداوند مقدر کرده بود، منتھی کاری را که نذر می
، نسبت به بخالتش آن گوسفند را کرد سازد، یعنی: این شخص اگر این نذر را نمی بخالت خارج می

نماید، و از  داد، ولی اکنون به سبب این نذرش به خیرات دادن آن گوسفند اقدام می خیرات نمی
 گردد. بخالت خارج می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کار خیر و  برای ھر خلیفه و ولی امری، و امیری چنین دو مشاوری وجود دارد، که یکی آن را به 

ھا اعتماد کلی نکند، بلکه باید از  کند، ولی باید خلیفه به سخن آن دیگری به کار بد رھنمائی می
خدا بخواھد تا او را به کارھای نیک رھنمون سازد، و از واقع شدن در کارھای بد، در عصمت خود 

یث نبوی شریف آمده نگه دارد، و در تیسیر القاری آمده است که: مراد از دو (بطانۀ) که در حد
است، دو صفت باطنی است، یعنی: ھر خلیفۀ دارای دو صفت باطنی است، که یکی از آن دو 

کند، و معصوم کسی است که خدا او را از واقع  صفت او را به کار نیک و دیگری به کار بد امر می
 شدن در گناه حفظ کرده باشد، ولی ظاھر حدیث، مؤید معنی اول است.

                                                                                                                        



 ٢٣١  قدر و قضا -]۷۵[ کتاب

روایت است که گفت: بسیاری اوقات سوگند  باز عبدالله بن عمر -۲۱۴۱

 .)١(»َال َوُمَقلِِّب الُقلُوِب «: این بود که جپیامبر خدا 

ھا را از حالی به حال  نه، و سوگند به ذاتی که دل«این است که:  جند پیامبر خدا معنی سوگ -١
 ».گرداند دیگری می

                                                 





 
 

ورِ  -٧٦ نِ و النُّذُ  كتابُ األَيامَ

 سوگندها و نذرها -]۷۶کتاب [

ُ �َّ يَُؤاِخُذُ�ُم ﴿ باب: قوله تعاىل: -۱ ِ  ٱ�َّ يَۡ�ٰنُِ�مۡ  ٱللَّۡغوِ ب
َ
� ٓ�ِ﴾ 

 ﴾کند خداوند شما از سوگندهای لغو شما مؤاخذه نمی﴿]: قوله تعالی: ۱باب [

ُ َ�نْهُ  مْحَِن ْ�ُن َسُمَرةَ َ�بُْد الرَّ  َ�نْ  -۲۱۴۲ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  يلَ  اَل قاَل: ق ريَِضَ ا�َّ
ِل اِإلَماَرةَ «وََسلََّم: 

َ
َت يَا َ�بَْد الرَّمْحَِن ْ�َن َسُمَرَة، َال �َْسأ

ْ
لٍَة ُولِك

َ
وتِيتََها َ�ْن َمْسأ

ُ
، فَإِنََّك إِْن أ

ِعنَْت 
ُ
لٍَة أ

َ
وتِيتََها ِمْن َ�ْ�ِ َمْسأ

ُ
َْها، َو�ِْن أ

َ
ا  َعلَيَْهاإيِل يَْت َ�ْ�ََها َخْ�ً

َ
َو�َِذا َحلَْفَت ىلَعَ يَِمٍ�، فََرأ

ي ُهَو َخْ�ٌ  ِ
َّ

ِت اذل
ْ
ْر َ�ْن يَِمينَِك َوأ  ].٦٦٢٢ابلخاری: [رواه  »ِمنَْها، فََ�فِّ

برایم  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عبدالرحمن بن سمره -۲۱۴۲
 گفتند:

ای عبدالرحمن بن سمره! طلب امارت مکن، زیرا اگر از راه طلب کردن، به امارت «
دانی و کارت، و اگر طلب امارت را نکردی و به امارت رسیدی، خداوند با  رسیدی، تو می

 ».کند تو کمک می
دیگری بھتر از آن است، از سوگند  کاری سوگند خوردی، و دیدی که کار اگر در«

 .)١(»خود کفاره بده، و آن کار بھتر را انجام بده

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
فرمایند: (زیرا اگر از راه طلب کردن، به امارت رسیدی، تو  که می ج) معنی این قول پیامبر خدا ۱ 

کند، زیرا طلب کردن امارت،  خداوند برایت کمک و نصرت نمیدانی وکارت) این است که:  می
دلیل آن است که این شخص جاه طلب و استفاده جو است، و چنین شخصی را خداوند دوست 

 کند. ندارد، و نصرتش نمی
خورد  ) مراد از محتوای جزء دیگر حدیث نبوی شریف این است که اگر کسی مثال: سوگند می۲ 

واھم زد، و یا برایش کمک و ھمکاری نخواھم کرد، و چون سخن زدن با که با فالن کس سخن نخ
مسلمان و ھمکاری کردن با وی از نگاه اسالم کار مشروع و مطلوبی است، باید از سوگند خود 

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٣٤

ُ َ�نْهُ  -۲۱۴۳ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ُْن « :اَل �َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قانلَّيِبِّ َص  َ�نْ  ،َ�ْن أ

َ
�

ابُِقونَ  ِ ، وَ »اآلِخُروَن السَّ َحُدُ�ْم « :�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ َص  قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن يَِلجَّ أ

َ َ
، أل ِ َوا�َّ

ُ َعلَيْهِ  اَرتَُه الَّيِت اْ�رَتََض ا�َّ ْن ُ�ْعِطَي َكفَّ
َ
ِ ِمْن أ ُ ِعنَْد ا�َّ ْهِلِه، آَ�ُم هلَ

َ
[رواه  »�ِيَِمينِِه يِف أ

 ].٦٦٢٥ابلخاری: 
ما [مسلمانان] «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۲۱۴۳

 ».باشیم و از ھمه پیشتر می یم، ھستیم که آخر آمده در روزه قیامت کسانی
به خداوند سوگند است کسی که در مورد فامیلش «فرمودند:  جو پیامبر خدا 

ار بر آن گردد، گناه لجاجت و اصر خورد، و سوگند سبب ضرر به فامیلش می سوگند می
ای است که خداوند بر وی  سوگند در نزد خدا، بیشتر از گناه حانث شدن و دادن کفاره

 .)١(»فرض کرده است

کفاره بدھد، و با آن شخص سخن بزند، و با وی ھمکاری کند، و ھمچنین است سوگند خوردن در 
 ھرکار نیک دیگری.

شود که شخص برخالف آنچه که سوگند خورده است، انجام  سوگند وقتی الزم می ) کفاره در۳ 
شوم، وقتی بر وی کفاره الزم  دھد، مثال: اگر کسی سوگند بخورد که امروز از خانه بیرون نمی

شود، که از خانه بیرون شود، و اگر موافق سوگند خود ھمان روز از خانه بیرون نشد، کفاره بر  می
 ود.ش وی الزم نمی

) کفارۀ سوگند یکی از این چھار چیز است: طعام دادن ده مسکین، وپوشاک دادن برای ده ۴ 
ھا قدرت نداشت، روزه گرفتن سه روز،  مسکین، آزاد ساختن غالمی، و اگر کسی به ھیچ یک از این

و در کیفیت و کمیت این اشیاء چھارگانه بین علماء اختالف بسیار است، و مذھب امام ابو 
ھا نیم  این است که: مراد از طعام دادن (ده) مسکین آن است که برای ھریک از آن /هحنیف

ھای دیگر مانند: جو، خرما و غیره بدھد، و مراد از پوشاک دادن  صاع گندم، و یا یک صاع از طعام
ھا دستار و یا ازاری بدھد، و مراد از آزاد کردن غالم،  ده مسکین آن است که برای ھریک از آن

ق غالم است، چه مسلمان باشد و چه کافر، و مراد از سه روز روزه گرفتن آن است که سه روز مطل
 پیاپی روزه بگیرد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ما [مسلمانان] در روز قیامت کسانی ھستیم که آخر «که:  ج) معنی این قول پیامبر خدا ۱ 

ھا مانند یھود و  ، این است که: گرچه ما مسلمانان از دیگر امت»شیمبا ایم، و از ھمه پیشتر می آمده
 باشیم. ھا در رفتن به بھشت، پیشتر و جلوتر می ایم، ولی از آن نصاری وغیره آخرتر آمده

                                                                                                                        



 ٢٣٥  نذرها و سوگندها -]۷۶[ کتاب

نيُ النَّبِيِّ باب:  -٢ مِ انَتْ يَ يْفَ كَ  جكَ

 چگونه بود ج]: سوگند پیامبر خدا ۲باب [

ِ ْ�َن ِهَشاٍم  َ�نْ  -۲۱۴۴ ُ َ�نْهُ َ�بَْد ا�َّ ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ، قَاَل: ريَِضَ ا�َّ
َّ ِمْن لُكِّ يَشْ  َحبُّ إيِلَ

َ
نَْت أ

َ َ
، أل ِ ُ ُ�َمُر: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
اِب، َ�َقاَل هل ٍء َوُهَو آِخٌذ �ِيَِد ُ�َمَر بِْن اخلَطَّ

 ِمْن َ�ْفيِس، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:
َّ

َحبَّ « إِال
َ
ُ�وَن أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ، َحىتَّ أ ِ

َّ
َال، َواذل

َْك ِمْن َ�ْفِسَك 
َ

َّ ِمْن َ�ْفيِس، َ�َقاَل انلَّيِبُّ » إيِل َحبُّ إيِلَ
َ
نَْت أ

َ َ
، أل ِ ُ ُ�َمُر: فَإِنَُّه اآلَن، َوا�َّ

َ
َ�َقاَل هل

 ].٦٦٣٢[رواه ابلخاری:  »اآلَن يَا ُ�َمرُ «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
بودیم، و در  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز عبدالله بن ھشام -۲۱۴۴

شان گفت: من شما را  حالی که ایشان دست عمر بن خطاب را گرفته بودند، عمر برای
 از ھمه چیز غیر از خود، بیشتر دوست داردم.

است [بال  نه خیر، سوگند به ذاتی که جانم در دست او«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ».تر نباشم [قبول نیست] کیف] تا وقتی که من در نزدت از خودت محبوب

عمر گفت: اکنون به خداوند سوگند است که شما را از جان خود بیشتر دوست 
 دارم.

 .)١(»ای عمر! اکنون«فرمودند:  جپیامبر خدا 

برم،  خرم، و یا او را به فالنجا نمی خورد که برای ھمسرم فالن چیز را نمی ) اگر کسی سوگند می۲ 
زنم، چنین شخصی باید خود را حانث سازد و از سوگندش کفاره بدھد،  یو یا با ھمسرم سخن نم

زیرا گناه وفا کردن به سوگندش بیشتر از این است که خود را حانث بسازد و از سوگندش کفاره 
بدھد، زیرا در وفا کردن به سوگندش حق خدا را اداء کرده است، ولی در عین حال حق بنده را 

است، و طوری که معلوم است، حق بنده بر حق خدا مقدم است،  که ھمسرش باشد، ضایع کرده
دھد، ھم حق خدا را اداء کرده  سازد، و از حانث شدن خود کفاره می ولی اگر خود را حانث می

 است، و ھم حق بنده را.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
را از  جشود که پیامبر خدا  طوری که در حدیث دیگری آمده است، ایمان شخص وقتی کامل می 

ھا بیشتر دوست داشته باشد، و این به سبب آن است  خود، و از مال و اوالد خود و از دنیا و مافی
اند، و عالمۀ  اش به سعادت ابدی شده سبب نجاتش از ھالک ابدی، و رھنمونی جکه: پیامبر اکرم 

و مرگ فرزندش مخیر گردد،  جاین محبت آن است که مثال: اگر کسی بین کفر به پیامبر خدا 

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٣٦

يِب َذرٍّ  -۲۱۴۵
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ َوُهَو  انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  ىلقَاَل: اْ�تََهيُْت إ ريَِضَ ا�َّ

َكْعبَِة:
ْ
وَن َورَبِّ الَكْعبَةِ « َ�ُقوُل يف ِظلِّ ال ْخرَسُ

َ
وَن َورَبِّ الَكْعبَِة، ُهُم األ ْخرَسُ

َ
قُلُْت: َما » ُهُم األ

اِ�  ْسُكَت، َوَ�َغشَّ
َ
ْن أ

َ
ِْه َوُهَو َ�ُقوُل، َ�َما اْستََطْعُت أ

َ
ِ�؟ فََجلَْسُت إيِل

ْ
ٌء، َما َشأ يَُرى يِفَّ يَشْ

َ
ِ� أ

ْ
 َشأ

، َ�ُقلُْت: َمْن ُهمْ  ُ ؟ قَاَل:  َما َشاَء ا�َّ ِ �ِّ يَا رَُسوَل ا�َّ
ُ
نَْت َوأ

َ
يِب أ

َ
 َمْن «بِأ

َّ
، إِال

ً
ْمَواال

َ
وَن أ ْ�رَثُ

َ
األ

 ].٦٦٣٨[رواه ابلخاری:  »قَاَل َهَكَذا، َوَهَكَذا، َوَهَكَذا
رسیدم، دیدم که در  ج روایت است که گفت: نزد پیامبر خدا ساز ابو ذر -۲۱۴۵

 گویند: اند و می سایۀ کعبه نشسته
ھا  ھا زیان کاراند، به رب کعبه سوگند است که این رب کعبه سوگند است که این به«

 ».زیان کاراند
 .)١(بینند؟ با خود گفتم: من چه کردم؟ آیا بر من کدام چیزی می

کنندف نتوانستم خاموش  نزدشان نشستم و دید که ایشان ھمان سخن را تکرار می
یا رسول الله! پدر و مادرم فدای شما! بمانم و حالت خاصی به من رخ داد، و گفتم: 

 گوئید چه کسانی ھستند؟ ھائی را که می این
کسانی ھستند که مال و ثروت بسیاری دارند، مگر کسی [زیان کار «فرمودند: 

 ».نیست] که مالش را [در امور خیر، مانند خاکه این طرف و آن طرف بریزد

ولباب:  -٣ : هقَ اىلَ قَْسُموا ﴿تَعَ
َ
ْ�َمانِِهمْ َوأ

َ
ِ َجْهَد �  ﴾بِا�َّ

 ﴾د کردندو سوگندهای مؤکدی به خدای یا﴿لی: ]: قوله تعا۳باب [

ترجیح بدھد، و با این ھم در این حالت اگر با ھمین  جمرگ فرزندش را بر کفر به پیامبر خدا 
دھد، بر وی گناھی نیست،  محبت قلبی از روی اکراه تنھا به زبان خود جانب دیگر را ترجیح می

ۡ�رِهَ  َمنۡ  إِ�َّ ﴿فرماید:  د متعال میخداون
ُ
يَ�ٰنِ  ُمۡطَم�ِنُّۢ  َوقَۡلبُُهۥ أ ، یعنی: مگر کسی که مجبور ﴾بِٱۡ�ِ

 ساخته شود، ولی قلبش مطمئن به ایمان باشد.
به رب کعبه «از این گفتۀشان که:  جاین طور فکر کرده بود که مقصود پیامبر خدا  سگویا ابو ذر -١

باشد، و به ھمین سبب با خود  می سخود وی یعنی: ابو ذر» زیان کاراندھا  سوگند است که این
 چنین فکر کرده بود.

                                                                                                                        



 ٢٣٧  نذرها و سوگندها -]۷۶[ کتاب

يِب ُهَر�َْرَة  -۲۱۴۶
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َال «: أ

َحٍد ِمَن الُمْسِلِمَ� ثََالثٌَة ِمنَ 
َ
لََّة الَقَسمِ  َ�ُموُت ِأل ِ

َ
 حت

َّ
ُه انلَّاُر، إِال ِ َ�َمسُّ

َ
[رواه ابلخاری:  »الَودل

٦٦٥٦.[ 
 برای ھیچ کسی از«فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۱۴۶

میرد، مگر آنکه آتش دوزخ جز به اندازۀ راست شدن سوگند  مسلمانان سه فرزند نمی
 .)١(»کند به وی تماس نمی

نَ باب:  -٤ ا حَ يإِذَ اسِ نِ  اً ثَ نَ امَ  يفِ األَيْ

 شود ]: اگر کسی به فراموشی در سوگند حانث می۴باب [

ُ َ�نْهُ َوَ�نُْه  -۲۱۴۷ نَّ ريَِضَ ا�َّ
َ
مَّيِت « قاَل: َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  انلَّيِبَّ : أ

ُ
َاَوَز ِأل

َ
َ جت إِنَّ ا�َّ

ثَْت  ْو َحدَّ
َ
ا وَْسوََسْت، أ ْو تََ�لَّمْ  َ�مَّ

َ
ْ�ُفَسَها، َما لَْم َ�ْعَمْل بِِه أ

َ
 ].٦٦٦٤[رواه ابلخاری:  »بِِه أ

خداوند برای « فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۲۱۴۷
کند، تا وقتی که به آن عمل  امت من: وسوسه، و آنچه را که در نفس وی خطور می

 .)٢(»نکند، و یا به آن سخن نزند، مورد عفو و بخشایش قرار داده است

 از احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
مراد از سوگند این است: خداوند متعال سوگند یاد کرده است که ھر کسی به دوزخ داخل  

ۚ َوا إِ�َّ  ّمِنُ�مۡ  �ن﴿فرماید:  شود، خداوند متعال می می ٰ  َ�نَ  رُِدَها ۡقِضّيٗا َحۡتٗما َرّ�َِك  َ�َ یعنی:  ﴾مَّ
، و »شود، و این حکم حتمی پروردگار تو است و ھیچ یک از شما نیست مگر آنکه وارد جھنم می«

ھیچ نیکوکار و یا «فرمایند:  می جالبته ورود جھنم مستلزم عذاب در جھنم نیست، پیامبر خدا 
رود، ولی آتش دوزخ بر مؤمنان سرد و بدون ضرر است،  بدکاری نیست، مگر آنکه به دوزخ می

 ».سرد و بدون ضرر بود... ÷ھمان طوری که بر ابراھیم
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
تا وقتی که این سخن را بر زبان کند که فالنی آدم بدی است،  اگر کسی به ذھنش خطور می 

رسد که زنش را  شود، و یا اگر به ذھنش می نیاورد و برای دیگران نگوید، غیبت محسوب نمی
دھد، تا وقتی که لفظ (طالق) را بر زبان نیاورده باشد و یا بر زبان  طالق داده است و یا طالق می

 ھا. شود، و امثال این نیاورد، زنش طالق نمی

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٣٨

ةِ باب:  -٥ رِ يفِ الطَّاعَ  النَّذْ

 ]: نذر کردن در طاعت۵باب [

ُ َ�نَْها،  -۲۱۴۸  َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ْن «انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  نِّ أ

َ
َمْن نََذَر أ

ْن َ�ْعِصيَُه فََال َ�ْعِصهِ 
َ
َ فَلْيُِطْعُه، َوَمْن نََذَر أ  ].٦٦٩٦[رواه ابلخاری:  »يُِطيَع ا�َّ

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۱۴۸
، از خدا اطاعت کند، و کسی که نذر کند کسی که نذر کرد که از خدا اطاعت کند«

 .)١(»که معصیت خدا را بکند، معصیت خدا را نکند

رٌ باب:  -٦ يْهِ نَذْ لَ عَ اتَ وَ نْ مَ  مَ

 ]: کسی که بمیرد و بر وی نذری باشد٦باب [

ُ َ�نْهُ  َسْعَد ْ�َن ُ�بَاَدةَ  َ�نْ  -٢١٤٩ نَّهُ  ،ريَِضَ ا�َّ
َ
اْستَْفىَت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف  �

ْن َ�ْقِضيَُه، 
َ
يَْت َ�بَْل أ ِه، َ�تُُو�ِّ مِّ

ُ
ْن َ�ْقِضيَُه َ�نَْها«نَْذٍر اَكَن ىلَعَ أ

َ
ْ�تَاُه أ

َ
[رواه ابلخاری:  »فَأ

٦٦٩٨.[ 
در مورد نذری  ج روایت است که وی از پیامبر خدا )٢(ساز سعد بن عباده -٢١٤٩

کرده بود، ولی پیش از  که بر مادرش بود فتوی خواست، [و گفت]: مادرم چیزی را نذر

 و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: از احکام -١
کند که پیج روز روزه بگیرد، به نذر خود وفا کند، و پنج روز روزه بگیرد، و اگر  اگر کس نذر می 

رساند، از ایک کارش منصرف گردد، و  کند که به کدام انسانی به دون حق ضرر می کسی نذر می
 برایش ضرر نرساند.

ی خزرجی است، رئیس قبیلۀ خزرج بود، شخص با جود و وی سعد بن عباده بن دلیم انصار -٢
 سبردند، ولی سعد بن عباده کرمی بود، مردم از اھل صفه گاھی یک و یا دو نفر را با خود می

برد، قلعۀ داشت که به نام خودش مشھور بود، و منادی ھر روز صدا  ھشتاد نفر را با خود می
گفت که خدایا! برایم آبرو و  لعۀ سعد بیاید، و میخواھد به ق زد که اگر کسی گوشت و روغن می می

آید، برایم مال فراوان بده، و مال کم به درد  اعتبار بده، و چون آبرو و اعتبار جز به مال بدست نمی
روایت است که فرمودند: خدایا! بر سعد و اھل بیتش درود  جخورد، و از پیامبر خدا  من نمی

                                                 



 ٢٣٩  نذرها و سوگندها -]۷۶[ کتاب

نذر وفا کند، وفات نمود، [حاال چه باید کرد]؟ برایش فتوی دادند که او  آنکه به آن
 .)١(»عوض مادرش آن نذر را قضا بیاورد

يَ باب:  -٧ عْصِ يفِ مَ لِكُ وَ مْ رِ فِيامَ الَ يَ  ةٍ النَّذْ

 ]: نذر کردن چیزی که مالک آن نیست، و نذر در معصیت۷باب [

ُ َ�نْهُ َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۲۱۵۰ ، قَاَل: بَيْنَا انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُْطُب، َماريَِضَ ا�َّ
اِ�يَل،  بُو إرِْسَ

َ
َل َ�نُْه َ�َقالُوا: أ

َ
، إَِذا ُهَو بِرَُجٍل قَائٍِم، فََسأ ْن َ�ُقوَم َوَال َ�ْقُعَد، َوَال �َْستَِظلَّ

َ
نََذَر أ

َْقُعْد، «َوَال َ�تلََكََّم، َو�َُصوَم. َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
ْ

يَْستَِظلَّ َويل
ْ
ُمْرُه فَلْيَتَلَكَّْم َول

ُِتمَّ َصْوَمهُ 
ْ

 ].٦٧٠٤[رواه ابلخاری:  »َويل
 جایت است که گفت: در ھنگامی که پیامبر خدا رو باز ابن عباس -۲۱۵۰
 دادند، شخصی را دیدند که ایستاده است، از سبب ایستادنش پرسیدند. خطبه می

گفتند: این شخص ابو اسرائیل است، نذر کرده است که بایستد و ننشیند، و به سایه 
 نرود، و با کسی سخن نزند، و ھمیشه روزه بگیرد.

رایش امر کن که سخن بزند، به سایه برود، و بنشیند، و ب«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)٢(»روزۀ خود را تمام کند

فت، و در سال پانزده ھجری در حوران وفات یات، (األصابه: بفرست، و در آخر عمر خود به شام ر
۲/۳۰.( 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
وفا کردن به نذر مرده، در نزد جمھور علماء قرار آتی است: اگر نذرش مالی باشد، مثال: گاو و یا  

اش الزم است که به  بر ورثه گوسفندی را نذر کرده باشد، در صورتی که مالی از وی مانده باشد،
نذرش وفا کنند، ولو آنکه به دادن نذر وصیت نکرده باشد، و اگر نذر را در مرض موت خود کرده 

گردد، مگر آنکه ورثه به بیشتر از آن اجازه بدھند، و اگر  باشد، این نذر تنھا از ثلث مالش جاری می
حج برود، و یا چند روزی روزه بگیرد، در این نذر مرده غیر مالی باشد، مثال: نذر کرده باشد که به 

صورت وفا کردن به نذرش بر ورثه سنت است نه واجب، یعنی: اگر ورثه به آن نذر وفا کردند، کار 
 ھا گناھی نیست. اند، و اگر وفا نکردند، موجت مالمتی ھستند، ولی بر آن نیکی را انجام داده

 ه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنک -٢
چه که  شود، چنان سکوت کردن از سخنان مباح و باآلخص از ذکر خدا طاعت شمرده نمی 

ایستادن به آفتاب، و اذیت کردن خود به ھر طریقی که باشد، طاعت نیست، و عبادت شمرده 
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شود، و طاعت و عبادت خدا تنھا و تنھا در چیزھایی است که خدا و رسولش در قرآن کریم و  نمی
از چھار عملی که  جاند، و از ھمین سبب بود که پیامبر خدا  آن را مشروع ساختهیا سنت نبوی 

اش امر نمودند، و از انجام دادن کارھای  ھا نذر کرده بود، تنھا به تمام کردن روزه آن شخص به آن
 دیگر او را منع کردند.

                                                                                                                        



 
 

اتِ األَيامن -٧٧ ارَ فَّ  كِتَابُ كَ

 کفارۀ سوگندها -]۷۷کتاب [

دِّ النَّبِيِّ  -١ مُ ينَةِ وَ اعِ املَدِ  جباب: صَ

 ج]: صاع مدینه و پیمانۀ پیامبر خدا ۱باب [

ائِِب بِْن يَِز�َد  -۲۱۵۱ ُ َ�نْهُ َعِن السَّ اُع ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا «اَل: ق ريَِضَ ا�َّ اَكَن الصَّ
ُ�ُم  ا َوثُلُثًا بُِمدِّ  ].٦٧١٢[رواه ابلخاری:  ايلَْوَم،َعلَيِْه وََسلََّم ُمدًّ

یک  جزمان پیامبر خدا  روایت است که گفت: صاع در ساز سائب بن یزید -۲۱۵۱
 .)١(مد و ثلث مد بود

�َِس بِْن َمالٍِك  -۲۱۵۲
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
: أ

ِهمْ اللَُّهمَّ بَاِرْك «  ].٦٧١٤[رواه ابلخاری:  »لَُهْم يِف ِمْكيَالِِهْم وََصاِعِهْم َوُمدِّ
بارۀ اھل مدینه] [در جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۲۱۵۲

 .)٢(»الھی! در کیل و صاع و مدشان برکت بده«گفتند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دار (ُمد) و نظر به احادیث و روایات مختلفی که در این مورد آمده نظر به اختالف علماء در مق 

شان قرار آتی  است، علماء در مقدار (صاع) به وزن امروزی اختالف نظر دارند، و خالصۀ آرای
 است:

 ) ششصد و چھل گرام.۶۴۰) سه کیلو و (۳صاع حنفی معائل ( 
 ھشت گرام. ) ھفتصد و بیست و۷۲۸) یک کیلو و (۱صاع شافعی: معائل ( 
 ) ھفتصد و بیست گرام.۷۲۰) یک کیلو و (۱صاع مالکی معادل ( 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
خداوند متعال این دعای نبی خود را اجابت نمود و به کیل و صاع و مد مدینۀ منوره برکت داد، و  

مقدار طعامی که در بیرون از  اند که این برکت تا ھم اکنون مشاھد است، ھمگان بر این متفق
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کند، و مقدار  کند، در مدینۀ منوره برای چھار نفر کفایت می مدینۀ منوره برای دو نفر کفایت نمی
کند، در مدینۀ منوره برای خانوادۀ  معاشی که در شھر دیگری برای خانوادۀ چھار نفر کفایت نمی

مدینۀ منوره سکنی گزین گردد،  کند، و ھیچ کسی نیست که در شش و یا ھفت نفری کفایت می
 ھا اموری است که از مسلمات است، و ھمگان به آن اعتراف دارند. و در فقر و فاقه بماند، این

                                                                                                                        



 
 

ائِضِ  -٧٨ رَ  كِتَابُ الفَ

 میراث -]۷۸کتاب [

هِ باب:  -١ أُمِّ بِيهِ وَ نْ أَ لَدِ مِ اثِ الوَ ريَ  مِ

 ]: میراث فرزند، از پدر و مادرش۱باب [

ُ َ�نُْهَما، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۲۱۵۳ ُِقوا «َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
ْ
حل

َ
أ

ْهِلَها، َ�َما بيَِقَ َ�ُهَو 
َ
 رَُجٍل َذَكرٍ الَفَرائَِض بِأ

َ
ْو�

َ
 ].٦٧٣٢[رواه ابلخاری:  »ِأل

میراث را «فرمودند: روایت است که  جاز پیامبر خدا  باز ابن عباس -۲۱۵۳
ترین مرد  [اول] برای کسانی که نصیب معینی دارند بدھید، و باقی مانده، برای نزدیک

 ».مذکر است

نِهِ  -٢ عَ ابْ نَةِ ابْنٍ مَ اثِ ابْ ريَ  باب: مِ

 میراث دختر فرزند، به همراه فرزند]: ۲باب [

يِب  -۲۱۵۴
َ
ُ َ�نْهُ  ُموىَس  َ�ْن أ نَُّه ريَِضَ ا�َّ

َ
ْخٍت، َ�َقاَل:  أْ�نَةٍ َ�ْن  ُسئَِل . �

ُ
 لِالْ�نَةِ َواْ�نَِة ابٍْن َوأ

ْخرِبَ بَِقْوِل 
ُ
ابُِعِ�، فَُسئَِل اْ�ُن َمْسُعوٍد، َوأ

ِت اْ�َن َمْسُعوٍد، فََسيُتَ
ْ
ْخِت انلِّْصُف، َوأ

ُ ْ
انلِّْصُف، َولِأل

قيِْض ِ�يَها بَِما قَىَض انلَّيِبُّ َص�َّ اهللاُ 
َ
نَا ِمَن الُمْهتَِديَن، أ

َ
يِب ُموىَس َ�َقاَل: لََقْد َضلَلُْت إًِذا َوَما أ

َ
 أ

ْخِت «ِه وََسلََّم: َعلَيْ 
ُ ْ
، َوَما بيَِقَ فَِلأل ِ�ْ

ُدُس تَْ�ِملََة اثلُّلُثَ » لِِالْ�نَِة انلِّْصُف، َوِال�ْنَِة ابٍْن السُّ
لُوِ� َما َداَم َهَذا احلرَْبُ ِ�يُ�مْ 

َ
نَاُه بَِقْوِل ابِْن َمْسُعوٍد، َ�َقاَل: َال �َْسأ ْخرَبْ

َ
بَا ُموىَس فَأ

َ
تَيْنَا أ

َ
 فَأ

 ].٦٧٣٦اری: [رواه ابلخ
وی یک دختر و فوت شد، و از  یپرسیده شد که: اگر کس ساز ابو موسی -۲۱۵۴

یک دختر فرزند، [یعنی: نوسۀ پسری که دختر باشد] و خواھری باقی ماند، میراث 
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ھا چگونه است؟ گفت: نیم مال برای دختر، و نیم مال برای خواھر است، و برای  آن
 کند. و، و او نیز از من پیروی میبر سشخص سائل گفت: نزد ابن مسعود

برایش  سپرسیده شد، و از قول ابو موسی سو چون از این مسئله از ابن مسعود
یم گمراه گردیده و گفته است بگو خبر رسید، گفت: اگر من به مثل چیزی که او

اند، نیم مال  حکم کرده جکند که پیامبر خدا  بلکه به چیزی حکم می ام، ھدایت نشده
برای دختر فرزند، و باقی مانده  –جھت اکمال ثلثین  –ر، ششم حصۀ مال برای دخت

 .)١(برای خواھر است
داده شد گفت: تا وقتی که خبر  ساز فتوای ابن مسعود سچون برای ابو موسی

 ه در بین شما وجود دارد، از من چیزی نپرسید.این نابغ

فُ باب:  -٣ نْ نْ أَ مِ مِ وْ ىلَ القَ وْ ابْنُ األمَ مْ وَ هِ مْ سِ نْهُ تِ مِ  خْ

 ها است ها و خواهر زاده، از آن ]: آزاد شدۀ مردم از آن٣باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -٢١٥٥ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
 «َ�ْن أ

َ
َمْو�

ْ�ُفِسِهمْ 
َ
 ].٦٧٦١[رواه ابلخاری:  »الَقْوِم ِمْن أ
آزاد شدۀ «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سمالک از انس بن -٢١٥٥

 ».ھر مردمی از خود آن مردم است

ُ َ�نُْه، َوَ�نْهُ  -٢١٥٦ ْخِت الَقْوِم «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ
ُ
اْ�ُن أ

ْ�ُفِسِهْم  -ِمنُْهْم 
َ
ْو: ِمْن أ

َ
 ].٦٧٦٢[رواه ابلخاری:  »-أ

خواھر «فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  سو از انس بن مالک -٢١٥٦
 .)٢(»زادۀ ھر مردمی، از خود آن مردم است

عباب:  -٤ نِ ادَّ بِيهِ مَ ِ أَ ريْ  ى إِىلَ غَ

مثال: اگر در این صورت از شخص متوفی، سی ھزار درھم باقی مانده باشد، پانزده ھزار درھم برای  -١
 رسد. برای خواھر می ختر، پنج ھزار درھم برای دختر فرزند، و ده ھزار درھم

شود، که در صورت نبودن میراث بر دیگری، ذوی األرحام  از این حدیث این طور دانسته می -٢
 برند، و یا مؤید مذھب احناف است. میراث می

                                                 



 ٢٤٥  راثیم -]۷۸[ کتاب

 دهد ]: کسی که خود را به غیر پدرش نسبت می٤باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل َسِمْعُت  -٢١٥٧ َمِن «انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�ُقوُل:  َ�ْن َسْعٍد ريَِضَ ا�َّ
َنَُّة َعلَيِْه َحَرامٌ 

ْ
�ِيِه، فَاجل

َ
نَُّه َ�ْ�ُ أ

َ
�ِيِه، َوُهَو َ�ْعلَُم �

َ
 َ�ْ�ِ أ

َ
ىَع إِىل

يِب بَْ�َرَة، َ�َقاَل: » ادَّ
َ
فََذَكْرتُُه ِأل

ُذنَاَي َوواََعُه قَليِْب ِمْن رَسُ 
ُ
نَا َسِمَعتُْه أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ َوأ ، ٦٧٦٦[رواه ابلخاری: وِل ا�َّ

٦٧٦٧.[ 
فرمودند:  را شیندیم که می جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز سعد -٢١٥٧

کسی که خود را به غیر پدرش نسبت بدھد و بدان که آن شخص پدرش نیست، «
 .)١(»بھشت برایش حرام است

 جوچون این سخن برای ابوبکره گفته شد، گفت: این سخن را از پیامبر خدا 
 گوشھایم شنید، و قلبم حفظ کرد.

يِب ُهَر�َْرَة  -۲۱۸۵
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ َال تَْرَ�بُوا «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: ريَِضَ ا�َّ

�ِيِه َ�ُهَو ُ�ْفرٌ َ�ْن آبَائُِ�ْم، َ�َمْن رَِغَب َ�ْن 
َ
 ].٦٧٦٨[رواه ابلخاری:  »أ

از پدران خود، «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۱۸۵
 .)٢(»شود حقیق که کافر میشود، به ت روگردان نشوید، کسی که از پدرش روگردان می

ظاھر حدیث داللت بر این دارد که چنین عملی کفر است، زیرا مسلمان مرتکب ھر گناھی که  -١
شود، مگر نص صریح قطعی در زمینه وجود داشته  محروم نمی شده باشد، به طور مطلق از بھشت

اند که این حکم، در صورتی است که این کار را حالل بداند، و یا اینکه  باشد، بنابراین علماء گفته
 این وعید شدید جھت تنفیر و تغلیظ است، تا شخص به چنین کاری اقدام نکند، والله تعالی أعلم.

در خود به شخص دیگری نسبت ندھید، و از پدران خود ننگ نکنید، و یعنی: خود را غیر از پ -٢
اند که مراد از کفر در این حدیث کفران نعمت است یعنی: کسی که به چنین کاری  علماء گفته

پوشاند، و یا مانند حدیث گذشته، این حکم در  ورزد، حق پدرش را پایمال نموده و می اقدام می
 ل بداند، و یا مراد از آن تغلیظ و تشدید است.صورتی است که این عمر را حال

                                                 





 
 

ودِ  -٧٩ دُ  كِتَابُ احلُ

 حدود -]۷۹کتاب [

بِ بِالباب:  -١ ْ الِ ـْالرضَّ النِّعَ يدِ وَ رِ  جَ

 ب و کفش]: زدن به چو١باب [

َم بِرَُجٍل  -٢١٥٩
يِتَ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ

ُ
ُ َ�نُْه أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
قَْد رَشَِب، َ�ْن أ

ُ�وهُ «قَاَل:  ا » ارْضِ ارُِب بِثَْو�ِِه، فَلَمَّ ارُِب بِنَْعِلِه، َوالضَّ ارُِب �ِيَِدهِ، َوالضَّ بُو ُهَر�َْرَة: فَِمنَّا الضَّ
َ
قَاَل أ

، قَاَل:  ُ ْخَزاَك ا�َّ
َ
 »يَْطانَ َال َ�ُقولُوا َهَكَذا، َال تُِعينُوا َعلَيِْه الشَّ «انرَْصََف، قَاَل َ�ْعُض الَقْوِم: أ

 ].٦٧٧٧[رواه ابلخاری: 
شراب خورده بود نزد  روایت است که گفت: شخصی را که ساز ابو ھریره -٢١٥٩

 ».او را بزنید«آوردند، فرمودند:  جپیامبر خدا 
ابو ھریره گفت: بعضی از ما با دست، وعدۀ با کفش، و گروھی با لباس خود او را 

 خار کند.تو را  مردم گفتند: خدا زدیم، چون آن شخص برگشت و رفت، بعضی از
 .)١(»چنین نگوئید و با شیطان بر علیه او ھمکاری نکنید«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
چنین نگوئید و با شیطان بر علیه او ھمکاری «فرمودند که:  ج) از این جھت پیامبر خدا ۱ 

خواھد که مسلمان مرتکب معصیت شود و خار گردد، و اگر شما برایش از  زیرا: شیطان می» نکنید
 اید. نمائید، در واقع مقصود شیطان را بر آورده ساخته داوند طلب خذالن و خاری میخ

گویند:  ) ظاھر حدیث داللت بر این دارد که شراب خوار را به عدد معینی شالق نزدند، و می۲ 
برای شراب خوار حد معینی نبود، و زمان  جسبب این امر آن است که در زمان نبی کریم 

ین منوال گذشت، و چون زمان خالفت عمر بن خطاب رسید، در این مورد با ھم به ھم سابوبکر
ترین حد در شریعت (ھشتاد)  گفت: چون کم سمشورت نمود، و عبدالرحمن بن عوف شصحابه

 سشالق است، او را ھشتاد شالق بزنید، و در روایت دیگری آمده است که: علی بن ابی طالت

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٤٨

ُ َ�نُْه، قَاَل:  َ�نْ  -۲۱۶۰ يِب َطاِلٍب ريَِضَ ا�َّ
َ
َّ ْ�َن أ َحٍد «يلَعِ

َ
ا ىلَعَ أ ِ�يَم َحدًّ

ُ
َما ُكنُْت ِأل

 
َّ

ِجَد يِف َ�ْفيِس، إِال
َ
ِ َص�َّ  َ�يَُموَت، فَأ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َصاِحَب اخلَْمِر، فَإِنَُّه لَْو َماَت وََدْ�تُُه، َوَذلَِك أ

 ].٦٧٧٨[رواه ابلخاری:  »اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم لَْم �َُسنَّهُ 
را بر کسی جاری  روایت است که گفت: اگر حد ساز علی بن ابی طالب -۲۱۶۰

مگر شراب رسد،  رد، به دلم چیزی نمیسازم و آن شخص به سبب اجرای آن حد، بمی
حدش را  جپردازم، زیرا پیامبر خدا  بمیرد، دیتش را می خوار، که اگر به سبب حد

 .)١(تعیین نکردند

اِب  -۲۱۶۱ ُ َ�نْهُ َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخلَطَّ نَّ رَُجًال ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه ريَِضَ ا�َّ
َ
، أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ُب مِحَاًرا، َوَ�َن يُْضِحُك رَُسوَل ا�َّ ، َوَ�َن يُلَقَّ ِ وََسلََّم اَكَن اْسُمُه َ�بَْد ا�َّ

گوید، و  شود، و چون مست شد، ھذیان می مست میگفت که: (شراب خوار که شراب بخورد، 
اجماع  شکند، و حد مفتری ھشتاد شالق است)، و به این امر صحابه چون ھذیان گفت: افتراء می

 کردند.
گویند که:  ) مذھب جمھور علماء از احناف و مالکیه و حنابله ھمین چیز است، و شوافع می۳ 

مسلمین حق دارد که به اساس تعزیر بر چھل  مجازات شراب خوار چھل شالق است، ولی امام
 شال تا حد اکثر ھشتاد شالق بیفزاید.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
نسبت به شراب خوار حد معینی را تعیین نکرده بودند، در تعلیق  ج) در مورد اینکه پیامبر خدا ۱ 

پیشنھاد کرد که مجازاتش  سی طالبحدیث قبلی اشاره نمودیم، و گفتیم که خود علی بن اب
 ھشتاد شالق باشد.

) در مورد اینکه اگر امام مسلمانان حد را بر کسی جاری نماید، و آن شخص به سبب اجرای آن ۲ 
حد بمیرد، جمھور علماء بر این نظراند که دیتی بر امام و بر شخصی که حد را اجراء نموده است، 

تعزیر کرد، و به سبب تعزیر مرد، در وجوب دیت اختالف نظر گردد، ولی اگر کسی را  الزم نمی
دارند. نظر جمھور علماء بر این است که: مردن به سبب تعزیر نیز موجب دیت نیست، و بعضی از 

 دانند. علماء مردن به سبب تعزیر را موجب دیت می
دیتش را  گفت که: اگر شراب خوار به اثر شالق زدن بمیرد، س) اینکه علی بن ابی طالب۳ 

است، و ھیچ مانعی نیست که یک مجتھد از مجموع  سپردازم، نظر خود علی بن ابی طالب می
نصوص شرعی چیزی بداند، و دیگران چیز دیگری و در نتیجه در این فھم باھم اختالف نظر 

 داشته باشند.

                                                                                                                        



 ٢٤٩  حدود -]۷۹[ کتاب

، وََسلََّم، َوَ�َن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَْد َجَ�َ  َمَر بِِه فَُجِ�َ
َ
يِتَ بِِه يَْوًما فَأ

ُ
اِب، فَأ َ ُه يِف الرشَّ

ْ�رَثَ َما يُْؤَ� بِِه؟ َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَ 
َ
َسلََّم: َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن الَقْوِم: اللَُّهمَّ الَعنُْه، َما أ

ِ َما َعِلْمُت إِنَُّه ُ�ِ «
ُ َال تَلَْعنُوُه، فََوا�َّ

َ
َ َورَُسوهل  ].٦٧٨٠[رواه ابلخاری:  »بُّ ا�َّ

نامش عبدالله  جگوید: شخصی در زمان پیامبر خدا  می سعمر بن خطاب -۲۱۶۱
 ج، و پیامبر خدا )١(خندانید را می جبود، این شخص پیامبر خدا  )و ملقب به (حمار

 زدند. اش او را شالق می نسبت به شراب خواری
زدند، کسی از مردمانی که آنجا نشسته بود گفت: خدا او روزی او را آورده و شالق 

 شود. را لعنت کند، این چند بار است که آورده می
او را لعنت نکنید، به خداوند سوگند است تا جایی که من «فرمودند:  جپیامبر خدا 

 .)٢(»دانم، این شخص خدا و رسولش را دوست دارد می

برای پیامبر  داد، یکی این بود که روزی به عنوان تحفه از جملۀ کارھای که این شخص انجام می -١
ھا را به نسیه خریده بود،  ھا و روغن مقداری عسل و روغن آورد، و چون این عسل جخدا 

آورد و گفت:  جصاحبش آمد و از عبدالله حمار مطالبۀ پولش را کرد، عبدالله او را نزد پیامبر خدا 
مال این شخص  ھا ھا را، آن ھا و روغن قرض خود را بپردازید، گفتند: کدام قرض؟ گفت: پول عسل

تبسم نموده و قرض آن شخص را دادند، و به ھمین طریق ھروقت که به  جبود، و پیامبر خدا 
تقدیم  جخرید و به عنوان تحفه برای پیامبر خدا  آمد، چیزی از بازار به نسیه می مدینه می

و پیامبر آورد،  می جکرد، او را نزد پیامبر خدا  کرد، و چون صاحبش مطالبۀ پول خود را می می
 دادند. خندیدند و قرض آن شخص را می می جخدا 

و کسی که خدا و رسولش را دوست داشته باشد، مستوجب لعنت نیست، و این حدیث داللت بر  -٢
شود که  این دارد که منافاتی بین ارتکاب گناه کبیره و محبت خدا و رسولش نیست، یعنی: می

ین حال، خدا و رسولش را نیز دوست داشته باشد، کار و مرتکب معصیت باشد، و در ع شخصی گنه
شوند، ولی از شدت محبتی که به خدا و  و چه بسا کسانی ھستند که مرتکب گناھان بسیاری می

کند، نسبت به  ادبی می اندک بی جدراند، اگر بشنوند که کسی به قام آن حضرت  جنبی کریم 
 دھند. وی عکس العمل شدیدی نشان می

خندانید، از این جھت پیامبر  را می جور فھمید که چون این شخص پیامبر خدا ) نباید این ط۲ 
گفتند که: وی خدا و رسولش را دوست دارد، و مردم را از لعنت کردن وی مانع شدند، و  جخدا 

ھا جواز دارد، نه خیر  خورند، چنین نیستند، لذا لعنت کردن آن چون کسان دیگری که شراب می
چنین نیست، و لعنت کردن ھیچ مجرمی جواز ندارد، زیرا حدی را که شریعت برای مرتکب گناه، 

، زناکار، شراب خوار، وغیره تعیین کرده است، عقوبتش ھمان چیزی است که شریعت مانند: دزد

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٥٠

قِ باب: ل -٢ ارِ  عن السَّ

 کردن دزد]: لعنت ۲باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۱۶۲
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ ُ «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: ريَِضَ ا�َّ لََعَن ا�َّ

ُق احلَبَْل َ�تُْقَطُع يَُدهُ  ُق ابَليَْضَة َ�تُْقَطُع يَُدُه، َو�رَْسِ اِرَق، �رَْسِ  ].٦٧٨٣[رواه ابلخاری:  »السَّ
خدا دزد را «فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  سھریره از ابو -۲۱۶۲

شود، و ریسمانی را  دزدد، و سبب بریدن دستش می لعنت کند، تخم مرغی را می
 .)١(»شود دزدد، و سبب بریدن دستش می می

کند، و یا  کار را لعنت می تعیین کرده است، و کم و زیاد کردن آن جواز ندارد، و اگر کسی آن گنه
ای است، لذا در  دھد، چون این لعنت کردن، و یا دشنام دادن عقوبت جداگانه دشنام دیگری می

 دی که شریعت تعیین کرده است، تجاوز نموده و بر آن عقوبت دیگری را افزوده است.واقع بر ح
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، ولی چون  ) طوری که معلوم است، دست دزد به دزدیدن تخم مرغ و ریسمانی قطع نمی۱ 

دست به دزدی اشیای کسی که به دزدیدن تخم مرغ و دزدیدن ریسمان عادت کند، کم کم 
گفتند که: (تخم مرغی را  جگردد، از این جھت پیامبر خدا  تر زده و سبب قطع دستش می بزرگ

 گردد...). دزدیده و سبب قطع شدن دستش می
اش  ) این حدیث داللت بر این دارد که لعنت کردن مرتکب کبیره، در صورتی که ارتکاب کبیره۲ 

اند که باید این لعنت برای  باکی ندارد، منتھی علماء گفتهدر حقوق الناس باشد، روا است، و 
شخص معینی نباشد، بلکه برای جنس باشد، مثال: گفته شود که خداوند رشوت خوار را لعنت 

ھا، گرچه در  کند، خداوند سود خوار را لعنت کند، خداوند ھمسایه آزار را لعنت کند، و امثال این
شخصی را که سبب اذیت  شچه صحابه آمده است، چنانبعضی احادیث، لعنت شخص معین نیز 

ھا را از این کار منع نکردند، و این  آن جکردند، و پیامبر خدا  اش شده بود، لعنت می و آزار ھمسایه
 منع نکردن، داللت بر جواز این کار دارد.

بود، مردمان را از لعنت کردن شخصی که شراب خورده  ج) اینکه در حدیث قبلی پیامبر خدا ۳ 
منع کردند، و خودشان در این حدیث دزد را لعنت کردند، سببش این است که: مردمان در آن 

ھا را از این کار مانع شدند، ولی در این  کردند، از این جھت آن حدیث شخص معینی را لعنت می
کند، این دزد  حدیث لعنت متوجه شخص معینی نیست، بلکه متوجه کسی است که دزدی می

 خواھد باشد. یھرکس که م

                                                                                                                        



 ٢٥١  حدود -]۷۹[ کتاب

مْ  -٣ طْعُ اليَدِ ويفِ كَ  باب: قَ

 شود؟ ]: دست دزد به دزدیدن چه قدر مال قطع می۳باب [

ُ َ�نْهَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -۲۱۶۳ ُ�ْقَطُع ايلَُد يِف ُر�ُِع «، قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: اريَِضَ ا�َّ
 ].٦٧٨٩خرواه ابلخاری:  »ِدينَاٍر فََصاِعًدا

دست به «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۱۶۳
 ».شود [دزدیدن] چھارم حصۀ دینار و به بیشتر از آن، قطع می

ُ َ�نْهَ َوَ�نَْها  -۲۱۶۴ اِرِق لَْم ُ�ْقَطْع ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه « ا:ريَِضَ ا�َّ نَّ يََد السَّ
َ
أ

 
َ
 يِف َ�َمِن ِ�َنٍّ َحَجَفٍة أ

َّ
 ].٦٧٩٢[رواه ابلخاری:  »ْو تُرٍْس وََسلََّم إِال

دست دزد،  جروایت است که گفت: در زمان پیامبر خدا  لو از عائشه -۲۱۶۴
گردید، خواه  داشت، قطع نمی ی که به اندازۀ یک (سپر) قیمت میجز در مقابل چیز

 بود و خواه از جلد. این سپر از چوب می

ُ َ�نْهُ ريَِضَ  بِْن ُ�َمرَ  َ�بِْد اهللا َ�نْ  -۲۱۶۵ نَّ « َما:ا�َّ
َ
يِف  َ�َطعَ  انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ أ

 ].٦٧٩٦رواه ابلخاری: [ »ِ�َنٍّ َ�َمنُُه ثََالثَُة َدَراِهمَ 
دست دزدی  جپیامبر خدا است که گفت:  روایت بعمر عبدالله بناز  -۲۱۶۵

 .)١(که قیمتش سه درھم بود، قطع کردند را از دزدیدن سپری

از مجموع احادیث و روایاتی که در مورد نصاب دزدی آمده است، در بین علماء در این مورد  -١
گویند که: نصاب دزدی  ھا دو نظر است، احناف می نظریات مختلفی وجود دارد: و مشھورترین آن

از طال ربح دینار،  گویند که: نصاب دزدی از طال ربح دینا، و از غیر طال ده درھم است، و شوافع می
و از غیر طال سه درھم است، و برای ھرکدام از این دو نظریه و ھمچنین برای نظریات دیگری که 

توان در مطوالت فقه،  ھا را می در زمینه وجود دارد، دالیل واخذ و رد بسیاری است که تفصیل آن
 و شروع احادیث مطالعه کرد.

                                                 





 
 

ةِ كِتَابُ  -٨٠ دَ الرِّ رِ وَ فْ لِ الكُ نْ أَهْ بِنيَ مِ ارِ  املُحَ

 محاربین از اهل کفر وردت -]۸۰کتاب [

مِ باب:  -١ األَدَبُ  كَ يرُ وَ زِ  التَّعْ

 ]: اندازۀ تعزیر و تادیب۱باب [

يِب بُرْدةَ  -۲۱۶۶
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: َ�ْن أ الَ «انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل: َسِمْعُت  ريَِضَ ا�َّ

 ِ  يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد ا�َّ
َّ

اٍت إِال  ].٦٨٤٨[رواه ابلخاری:  »ُ�َْ�ُ فَْوَق َعرْشِ َجَ�َ
یدم که را شن جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(ساز ابو ُبردۀ انصاری -۲۱۶۶

 .)٢(»شود زده نمی جز درحدی از حدود الله، بیش از ده شالق«فرمودند:  می

دیگری نیز وجود دارد که عبارت از ابو برده بن نیار، مامای  وی ابو بردۀ انصاری است، و ابو بردۀ -١
براء بن عازب باشد، وغیر از اینکه ھمین حدیث را روایت کرده است، چیز دیگری که قابل ذکر 

 ).۴/۲۵باشد، از وی نیافتم، (األصابه: 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھا در شریعت تعیین گردیده است، مانند: حد  قدار آن) حدود عبارت از عقوباتی است که م۱ 

 ھا. دزدی، حد زنا، حد حرابت، و امثال این
ھا حدی از طرف شرعت  ) تعزیر عقوبتی است که از طرف امام مسلمانان در گناھانی که در آن۲ 

 .ھا گردد، مانند: رشوت خواری، روزه خوردن، جاسوسی کردن و امثال این نیامده است، تعیین می
اند: مراد از تعزیری که در این حدیث ذکر گردیده است، تادیب خصوصی است،  ) علماء گفته۳ 

 ھا. اش را، و امثال این مانند تادیب پدر فرزندش را، و یا تادیب بادار برده
 ) در تعزیر گناھان دیگر بین علماء اختالف است، به این ترتیب:۴ 
 ق بیشتر باشد.گوید: نباید تعزیر از سی شال می سأ) عمر 
 گوید: حد اکثر تعزیر: ده شالق است. ب) امام أحمد بن حنبل می 
 گوید: نباید تعزیر به بیست شالق برسد. ج) امام شافعی می 
 گویند: نباید به چھل شالق برسد. د) امام ابو حنیفه و محمد می 
 ق است.گویند: حد اکثر تعزیر ھفتاد و پنج شال ھـ) ابن ابی لیلی و ابو یوسف می 
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بِيدِ باب:  -٢ فِ العَ ذْ  قَ

 ]: قذف بردگان٢باب [

بَا الَقاِسِم َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  -٢١٦٧
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: َسِمْعُت أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

ْن يَُ�وَن َكَما قَاَل  َمْن قََذَف «َ�ُقوُل: 
َ
 أ

َّ
ا قَاَل، ُجِ�َ يَْوَم الِقيَاَمِة، إِال  »َمْملُوَ�ُه، َوُهَو بَِريٌء ِممَّ

 ].٦٧٥٨[رواه ابلخاری: 
را شنیدم که  جروایت است که گفت: ابو القاسم  ساز ابو ھریره -٢١٦٧

ر روز قیامت کند، د گناه است متھم به زنا می اش را که بی برده اگر کسی«فرمودند:  می
 .)١(»شود، مگر آنکه سخنش راست باشد شالق زده می

 گوید: اندازۀ تعزیر منوط به اجتھاد حاکم مسلمانان است. و) اما مالک می 
و چون در این مورد نص به خصوصی در قرآن و سنت نیامده است، بنابراین آنچه که در این مورد  

رسد این است که: خلیفۀ مسلمانان با نظر داشت مصلحت عامه، و نوع جرم، و  تر به نظر می را جح
داند، در زمینه قانون قرار داده و  مجرم، و دیگر ظروف و مالبسات، آنچه را که مناسب میسابقۀ 

 بر ھمگان تطبیق نماید، والله تعالی أعلم و أحکم.
کند، در این دنیا حدی بر  اش را متھم به زنا می این حدیث داللت بر این دارد که اگر کسی برده -١

یابد، و خداوند در روز جزا، مانند این دنیا  نجات نمیوی نیست، ولی این شخص از عقوبت اخروی 
 سازد. حد قذف را بر وی جاری می

                                                                                                                        



 
 

 يَاتِ كِتَابُ الدِّ  -٨١

 دیات -]۸۱کتاب [

ُ َ�نُْهَما، قَاَل: قَاَل رَُسوُل  -۲۱۶۸ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ لَْن «ا�َّ
 ].٦٨٦٢[رواه ابلخاری:  »يََزاَل الُمْؤِمُن يِف فُْسَحٍة ِمْن ِدينِِه، َما لَْم يُِصْب َدًما َحَراًما

شخص «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۲۱۶۸
 .)١(»خون حرامی نشده باشد ت که مرتکبمسلمان تا وقتی در دین خود در امان اس

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
که: (مرتکب خون حرامی نشده باشد) این است که: کسی را  ج) معنی این فرمودۀ پیامبر خدا ۱ 

رساند، دینش در  را به غیر حق به قتل میبغیر حق به قتل نرسانده باشد، پس کسی که مسلمانی 
 خطر است.

رساند،  ) طوری که در نص قرآن کریم آمده است، جزای کسی که مسلمانی را به غیر به قتل می۲ 
از شدیدترین عقوبات است، (خلود در جھنم، غضب خدا لعنت خدا، تعذیب شدن به عذابی 

ٗدا ُمۡؤِمٗنا َ�ۡقتُۡل  َوَمن﴿فرماید:  عظیم)، خداوند متعال می تََعّمِ ا َجَهنَّمُ  فََجَزآُؤهُۥ مُّ  وََغِضَب  ِ�يَها َ�ِٰ�ٗ
 ُ َعدَّ  َولََعنَُهۥ َعلَۡيهِ ٱ�َّ

َ
یعنی: کسی که مؤمنی را به عمد بکشد، کیفرش  ﴾َعِظيٗما َعَذابًا َ�ُۥ َوأ

عظیمی ماند، و خداوند بر او غضب و لعنت کرده است، و عذاب  دوزخ است، و جاودانه در آن می
 ».را برایش آماده ساخته است

رساند، قابل قبول است یا نه؟  ) در اینکه آیا توبۀ کسی که مسلمانی را به غیر حق به قتل می۳ 
بین علماء اختالف است، و ظاھر این آیۀ کریمه داللت بر عدم قبول آن دارد، و حتی اگر بگوئیم 

ه اش قابل قبول است، ولی طوری که تجربه ثابت کرده است، بسیار کم دیده شده است ک که توبه
(قاتلین) از این عمل بسیار زشت خود توبه کرده باشند، وحتی این جنایات کاران، با تاویالت 

دانند، و البته حالل  واھی و فاسدی که دارند، این کار زشت خود را توجیه نموده و حالل ھم می

 الن.والعياذ باهللا من اخلذشود که منجر به کفر گردد،  دانستن گناه، و خصوصا گناه کبیره، می
) معنای توبه آن نیست که توبه کننده بگوید که: توبه کردم، توبه کردم، بلکه برای توبه شروط ۴ 

بسیاری است، از آن جمله اینکه اگر گناه در مورد آدم کشتن باشد، باید قاتل خود را برای ورثۀ 
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ُ َ�نُْهَما َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس  -۲۱۶۹ قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم لِلِْمْقَداِد:  ريَِضَ ا�َّ
ْظَهَر إِيَمانَُه َ�َقتَلْتَُه؟ فَ «

َ
اٍر، فَأ نَْت إَِذا اَكَن رَُجٌل ُمْؤِمٌن ُ�يِْف إِيَمانَُه َمَع قَْوٍم ُكفَّ

َ
َكَذلَِك ُكنَْت أ

َة ِمْن َ�بُْل  ْيِف إِيَمانََك بَِمكَّ  ].٦٨٦٦[رواه ابلخاری:  »ختُ
گفتند:  سبرای مقداد جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -۲۱۶۹

اگر شخص مسلمانی در بین کفار ایمان خود را پنھان نموده باشد، و بعد از آن نزد تو «
روا نیست]،  تایمان خود را ظاھر سازد، و تو او را به قتل برسانی؟ [و البته این کار برای
 .)١(»داشتی و به ھمین شکل خودت ھم پیش از این در مکه، ایمان خود را پنھان می

ۡحَياَها َمنۡ وَ ﴿ باب: -١
َ
ٓ  أ َما َّ�

َ
ۡحَيا َفَك�

َ
 ﴾َ�ِيٗعا ٱ�َّاَس  أ

و کسی که انسانی را از مرگ نجات دهد، گویا تمام مردمان را حیات ﴿]: ۱باب [
 ﴾بخشیده است

ِ بِْن ُ�َمرَ  -۲۱۷۰ ُ َ�نُْهَما، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ريَِضَ ا�َّ
َالَح فَلَيَْس ِمنَّا«  ].٦٨٧٤[رواه ابلخاری:  »َمْن مَحََل َعلَيْنَا السِّ

دیت گرفته و یا او مقتول تسلیم نماید، تا اگر خواسته باشند وی را قصاص نمایند، و یا آنکه از وی 
 دھد. کش به آسانی به آن تن در نمی را مورد عفو قرار بدھند، والبته این شرطی است که آدم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
پرسیده بود که: اگر با کافری جنگ کردم، و او با شمشیر زد و  جاز پیامبر خدا  س) مقداد۱ 

ام، آیا  آن از نزدم گریخت و به درختی پناه برد و گفت: مسلمان شدهدست مرا قطع کرد، و بعد از 
زیرا بعد از » او را به قتل مرسان«فرمودند:  جروا است که او را به قتل برسانم، پیامبر خدا 

مسلمان شدن، جان و مالش مصئون است، و بقیۀ سخن ایشان آن است که در متن حدیث آمده 
 سکند، حدیث اسامه (آنچه که با این حدیث مطابقت پیدا میگوید:  می /است. امام ابن حجر

ھا پنھان  است که: شخصی قبال مسلمان شده بود، و در بین کفار بود، و ایمان خود را از آن
کرد، و چون اسامه خواست او را بکشد از مسلمان بودن خود برای وی خبر داد، ولی اسامه به  می

گوید، به سخنش وقعی نگذاشت و او  گمان اینکه این شخص این سخن را از ترس کشته شدن می
)، و چون این ۱۲/۱۹۸، و برای مقداد ھم مثل ھمین واقعه رخ داده بود)، فتح الباری (را کشت

رسید، فرمودند که: اگر شخص مسلمانی در بین کفار ایمان خود را پنھان  جسخن به پیامبر خدا 
نموده باشد، و بعد از آن نزد تو ایمان خود را ظاھر سازد، و تو او را به قتل برسانی؟ و به ھمین 

 ».داشتی ل خودت ھم پیش از این در مکه، ایمان خود را پنھان میشک

                                                                                                                        



 ٢٥٧  اتید -]۸۱[ کتاب

کسی که «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۲۱۷۰
 .)١(»تبر ضد ما سالح بر دارد، از ما نیس

لِ باب:  -٢ وْ : قَ اىلَ نَّ ﴿ اهللا تَعَ
َ
 ﴾بِٱلَۡعۡ�ِ  َوٱلَۡعۡ�َ  بِٱ�َّۡفِس  ٱ�َّۡفَس  أ

 ﴾اینکه جان در برابر جان، و چشم برابر چشم﴿]: قوله تعالی: ۲[باب 

۲۱۷۱-  ِ ُ َ�نْهُ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ريَِضَ ا�َّ َال َ�ِلُّ «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
 بِإِْحَدى ثََالٍث: انلَّْفُس 

َّ
، إِال ِ �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
ُ َو�  ا�َّ

َّ
َ إِال ْن َال إِهلَ

َ
َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم، �َْشَهُد أ

اِ�، َوالَماِرُق ِمَن ا يِن اتلَّاِرُك لِلَْجَماَعةِ بِانلَّْفِس، َواثلَّيُِّب الزَّ  ].٦٨٧٨[رواه ابلخاری:  »دلِّ
ریختن خون «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عبدالله -۲۱۷۱

مسلمانی که شھادت دھد خدایی جز خدای یگانه وجود ندارد، و من فرستادۀ خدایم، 
به یک از سه چیز روا نیست: جان در برابر جان، و زناکار محصن، و دین گذار تارک  جز

 .)٢(»جماعت

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند: معنی حدیث نبوی شریف این است که: اگر کسی که با مسلمانان به جنگ  ) علماء می۱ 

 نماید، بر راه و روش ما مسلمانان نیست. اقدام می
اشد، به این تقدیر است که اگر کسی بر علیه ما سالح بر دارد، و قتل ) اگر ظاھر حدیث مراد ب۲ 

مسلمانان را حالل و مباح بشمارد، از ما مسلمانان نیست، و یا نفی اسالم از چنین اشخاصی به 
جھت توبیخ و تنفیر است، تا کسی به چنین کار زشتی اقدام نکند، و به ھر صورت بنا به قول 

راد نیست، و این خوارج ھستند که ظاھر حدیث را مراد دانسته و جمھور علماء ظاھر حدیث م
 شود. گویند: مرتکب کبیره از اسالم خارج گردیده و کافر می می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) مراد از جان در برابر جان آن است که اگر کسی دیگری به ناحق کشت، برای اولیای مقتول ۱ 

ین شخص را قصاص نموده و او را در مقابل کسی که او را به ناحق کشته است، روا است که ا
 بکشند.

) مراد از زنای محصن آن است که زناکار کسی باشد که پیش از زنا، به نکاح شرعی جماع کرده ۲ 
 باشد، ولو آنکه در ھنگام زنا، مرد زن نداشته باشد، و یا زن شوھر.
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رِ باب:  -٣ مَ امْ نْ طَلَبَ دَ قٍّ  يءٍ مَ ِ حَ ريْ  بِغَ

 ]: کسی که خون شخصی را به غیر حق مطالبه کند٣باب [

ُ َ�نْهُ َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -٢١٧٢ نَّ انلَّيِبَّ َص  َما:ريَِضَ ا�َّ
َ
ْ�َغُض «�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: أ

َ
أ
ِلُب َدِم  ِ ثََالثٌَة: ُملِْحٌد يِف احلََرِم، َوُمبْتٍَغ يِف اإلِْسَالِم ُسنََّة اجلَاِهِليَِّة، َوُمطَّ  ا�َّ

َ
اْمِرٍئ انلَّاِس إِىل

 ].٦٧٨٢[رواه ابلخاری:  »بَِغْ�ِ َحقٍّ يِلَُهِر�َق َدَمهُ 
فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -٢١٧٢

اند: کسی که در حرم مرتکب گناه شود،  در نزد خدا سه گروه ترین مردمانمنفور«
ناحق مطالبۀ خون شخصی جاھلیت را بخواھد، و کسی که به  کسی که در اسالم روش

 .)١(»را بکند تا خونش را بریزاند

هُ أَوِ باب:  -٤ قَّ ذَ حَ نْ أَخَ تَصَّ  مَ لْطَانِ  اقْ  دُونَ السُّ

 ]: کسی که بدون اطالع سلطان حقش را بگیرد و یا قصاص نماید۴باب [

ُ َ�نْهُ  -۲۱۷۳ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  َسِمْعُت  ،قَاَل  َ�ْن أ رَُسوَل ا�َّ

َت َ�يْنَُه َما اَكَن َعلَيَْك «َ�ُقوُل: 
ْ
ُ، َخَذْ�تَُه حِبََصاٍة، َ�َفَقأ

َ
َذْن هل

ْ
َحٌد، َولَْم تَأ

َ
لََع يِف بَيِْتَك أ لَِو اطَّ

 ].٦٨٨٨[رواه ابلخاری:  »ِمْن ُجنَاٍح 

کسی است که دینش را گذاشته و جماعت مسلمانان را ترک ) مراد از دینگذار تارک جماعت ۳ 
قتل است، پیامبر  –اگر توبه نکند  –شود، و جزای مرتد  کرده است، این شخص به نام مرتد یاد می

 ».، یعنی: کسی که دین خود را تغییر داد، او را بکشید»من بدل دينه فاقتلوه«فرمایند:  می جخدا 
 این حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق به -١
در بین اھل جاھلیت کارھای زشت و ناپسند فراوانی رواج داشت، و اسالم که آمد تمام این  

کارھای ناپسند را باطل ساخت، از جملۀ این کارھا: نوحه سرایی، کھانت، فال بدگرفتن، ھمسایه را 
ا یکدیگر، چور و ھا ب ھا، مبادله کردن زن به گناه ھمسایۀ دیگری گرفتن، میراث ندادن به زن

چپاول اموال، و امثال این امور و حشیانه و زشت بود، ولی متاسفانه بعضی از این کارھا تا ھنوز در 
بین بسیاری از مسلمانان ھم من حبث عادات و تقالید منطقوی، قومی، و عنعنوی وجود دارد، و 

 دھند. چه بسا که بعضی از این اعمال زشت را به اسالم نیز نسبت می

                                                                                                                        



 ٢٥٩  اتید -]۸۱[ کتاب

شنیدم که فرمودند:  ج امبر خداروایت است که گفت: از پی ساز ابو ھریره -۲۱۷۳
ات نگاه کرد، و تو برایش اجازه نداده بودی، و تو با سنگ زده و  اگر کسی به خانه«

 .)١(»چشمش را کور کردی، گناھی بر تو نیست

ابدِيَّ باب:  -٥  عِ ةِ األَصَ

 بهای انگشتان]: خون۵باب [

ُ َ�نْهُ َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۲۱۷۴ َهِذهِ «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  َما،ريَِضَ ا�َّ
 ].٦٨٩٥[رواه ابلخاری:  َ�ْعِ� اخِلنرَْصَ َواِإلْ�َهامَ » َوَهِذهِ َسَواءٌ 
این و این «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  باز ابن عباس -۲۱۷۴

 .)٢(، یعنی: انگشت کلیک با انگشت شست»[در دیت] باھم برابر است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) این حدیث داللت بر کمال احترام برای حریم خانه و امور شخصی مسلمانان دارد، که برای ۱ 

اش داخل گردد و یا حتی در آن نظر  دھد تا بدون اجازۀ صاحب خانه، به خانه ھیچکس اجازه نمی
 اندازد.

تواند حد را بر مجرم جاری سازد، و دیگران  می ) در تطبیق حد شرعی تنھا حاکم است که۲ 
گیرد، حق ندارد که خودش دست  اش می چنین حقی را ندارند، مثال: اگر کسی دزدی را در خانه

دزد را قطع کند، بلکه باید او را به حاکم معرفی نماید، تا درصورت اثبات جرم دزدی بر وی جاری 
 گردد.

 دیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این ح -٢
) در دیت فرقی بین انگشت خورد و کالن، و یا انگشت پر منفعت و کم منفعت نیست، و در ۱ 

 گردد. گانه، (ده) شتر الزم می ھریک از انگشتان ده
ھا نیز فرقی بین  ) ھمان طوری که در دیت فرقی بین این انگشت و آن انگشت نیست، در دندان۲ 

بھای ھمه باھم برابر است، در روایتی آمده است که این دندان و آن دندان نیست، و خون
 ج، در سنن ابو داود و ترمذی آمده است که پیامبر خدا »ھا برار ھستند انگشتان و دندان«

ھمۀ «، و در حدیث دیگری فرمودند که: »انگشتان دست و پا [در خونبھا] برابر است«فرمودند: 
 ».انگشتان] ده شتر استانگشتان [در خونبھا] برابر است، در ھریک [از 

                                                 



 
 

ة املُر -٨٢ قِتَاهلِِ كِتَابُ استِتَابَ ينَ وَ انِدِ املُعَ ينَ وَ دِّ  مْ تَ

 ها معاندین و قتال با آنتوبه دادن مرتدین و  -]۸۲کتاب [

كَ بِاهللا باب: -١ َ نْ أَرشْ  إِثْمِ مَ

 آورد ]: گناه کسی که به خدا شریک می۱باب [

نَُؤاَخُذ بَِما َعِملْنَا  -۲۱۷۵
َ
، أ ِ ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُجٌل: يَا رَُسوَل ا�َّ َعِن ابِْن َمْسُعوٍد ريَِضَ ا�َّ

َساَء يِف َمْن «يِف اجلَاِهِليَِّة؟ قَاَل: 
َ
ْحَسَن يِف اإلِْسَالِم لَْم يَُؤاَخْذ بَِما َعِمَل يِف اجلَاِهِليَِّة، َوَمْن أ

َ
أ

ِل َواآلِخرِ  وَّ
َ
ِخَذ بِاأل

ُ
 ].٦٩٢١[رواه ابلخاری:  »اإلِْسَالِم أ

روایت است که گفت: شخصی گفت: یا رسول الله! آیا از  ساز ابن مسعود -۲۱۷۵
 گیریم؟ م مورد مؤاخذه قرار میای آنچه که در جاھلیت انجام داده

کسی که در اسالم کارھای نیک انجام دھد، از آنچه که در جاھلیت «فرمودند: 
شود، و کسی که در اسالم کارھای بدی انجام دھد، از  انجام داده است مؤاخذه نمی

 .)١(»گردد آنچه که در اول و آخر انجام داده است، مؤاخذه می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) مراد از کار بد در اسالم، ردت و برگشتن از اسالم است، یعنی کسی که در حالت کفر مرتکب ۱ 

شود، و باز از اسالم برگردد، از ھرکار بدی که در حال کفر و  اعمال بدی گردیده و مسلمان می
گردد، و اگر از اسالم برنگردد، فقط از کارھای بدی مؤاخذه  ست، مؤاخذه میاسالم انجام داده ا

گردد که در حال اسالم انجام داده است، و از آنچه که در حال کفر انجام داده بود، مؤاخذه  می
 ».سازد اسالم گناھان پیش از خود را محو می«گردد، زیرا قاعدۀ کلی آن است که:  نمی

سازد نه حقوق پیش از خود را، به این معنی که اگر بر  ز خود را محو می) اسالم گناھان پیش ا۲ 
ذمۀ کافر پیش از مسلمان شدن حقی از حقوق بود، و بعد از آن مسلمان شد، این مسلمان شدنش 

گردد، و بعد از آن مسلمان شد، این مسلمان شدنش سبب سقوط آن  سبب سقوط آن حق نمی
ال کفر از کسی قرضی گرفته بود و بعد از آن مسلمان شد، گردد، مثال: اگر کسی در ح حق نمی

 گردد، و باید آن را اداء نماید، ولو آنکه صاحب قرض کافر باشد. قرضش ساقط نمی

                                                 



 
 

 بِريِ كِتَابُ التَّع -٨٣

 تعبیر [خواب] -]۸۳کتاب [

نيَ باب:  -١ احلِِ ا الصَّ يَ ؤْ  رُ

 ]: خواب دیدن صالحین۱باب [

�َِس بِْن َمالٍِك  -۲۱۷۶
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  :ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ةِ « ْر�َِعَ� ُجزًْءا ِمَن انلُّبُوَّ
َ
اِلِح، ُجزٌْء ِمْن ِستٍَّة َوأ ْؤَ�ا احلََسنَُة، ِمَن الرَُّجِل الصَّ [رواه  »الرُّ

 ].٦٩٨٣ابلخاری: 
خواب «فرمودند:  جروایت است که: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۲۱۷۶

 .)١(»ھای نیک از شخص صالح، یک جزء از چھل و شش جزء از نبوت است دیدن

نَ اهللالرُّ باب:  -٢ ا مِ  ؤيَ

 ]: خواب دیدن از طرف خدا است۲باب [

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  -۲۱۷۷
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ريَِضَ ا�َّ

َ
� :

ْث بَِها، «َ�ُقوُل:  َُحدِّ َ َعلَيَْها َويلْ ، فَلْيَْحَمِد ا�َّ ِ بَُّها، فَإِ�ََّما ِ�َ ِمَن ا�َّ َحُدُ�ْم ُرْؤَ�ا ُ�ِ
َ
ى أ

َ
إَِذا َرأ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
عین  ) مراد از این خواب، خواب غیر انبیاء الله است، و خواب انبیاء الله جزئی از وحی نه بلکه۱ 

 وحی است.
) خواب غیر انبیاء الله ولو آنکه بینندۀ خواب، شخص صالح و نیکوکاری باشد، خوابش فقط ۲ 

باشد، و بر دیگران ملزم نیست، و بر خودش ھم وقتی ملزم و یا مستحب  متعلق به خودش می
اعتباری است، که مخالف حکمی از احکام شریعت نباشد، و اگر مخالف شریعت بود، خوابش ھیچ 

نداشته، و یقینا که از وساوس شیطان است، و در این حالت چیزی که بر وی الزم است این است 
 که باید چیزی را که درخواب دیده است گذاشته، و مطابق احکام شریعت عمل نماید.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٦٢

ا يَْ�َرُه، فَإِ�ََّما ِ�َ  ى َ�ْ�َ َذلَِك ِممَّ
َ
َها، َوَال يَْذُكْرَها َو�َِذا َرأ يَْطاِن، فَلْيَْستَِعْذ ِمْن رَشِّ ِمَن الشَّ

هُ  َحٍد، فَإِ�ََّها َال ترَُضُّ
َ
 ].٦٩٨٥[رواه ابلخاری:  »ِأل

شنیده است که  جروایت است که از پیامبر خدا  ساز ابو سعید خدری -۲۱۷۷
 فرمودند: می

از طرف خدا  داشت، آن خواب وقتی که کسی خوابی دید که آن را دوست می«
 ».خواب را برای دیگران بگوید ین رو باید شکر خدا را نموده و آناست، از ا

آمد، آن خواب از طرف شیطان است، باید از  و چون خوابی دید که از آن بدش می«
شر آن [به خدا] پناه بجوید، و آن را برای کسی نگوید، زیرا به وی ضرری 

 .)١(»رساند نمی

ا -٣ َ  تِ باب: املُبَرشِّ

 های نیک ]: خواب۳باب [

يِب  -۲۱۷۸
َ
ُ َ�نْهُ ُهَر�َْرَة  َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  ريَِضَ ا�َّ قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

اُت «َ�ُقوُل:  َ  الُمبرَشِّ
َّ

ِة إِال اُت؟ قَاَل: » لَْم َ�بَْق ِمَن انلُّبُوَّ َ احِلَةُ «قَالُوا: َوَما الُمبرَشِّ ْؤَ�ا الصَّ [رواه  »الرُّ
 ].٦٩٩٠ابلخاری: 
شنیدم که فرمودند:  جپیامبر خدا روایت است که گفت: از  ساز ابو ھریره -۲۱۷۸

 ھای نیک]، چیز دیگری باقی نمانده است. از نبوت جز مبشرات [یعنی: خواب«
 پرسیدند: مبشرات چیست؟

 .)٢(»ھای نیک فرمودند: خواب

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دیدن آمده است، برای کسی که خواب نیکی بارۀ خواب ز این حدیث و احادیث دیگری که در) ا۱ 

بیند، دو چیز مستحب است، اول: شکر خدا، دوم: گفتن این خواب برای دیگران، و برای کسی  می
بیند، سه چیز مستحب است، اول: پناه جستن به خدا از شیطان، ادای دو  که خواب بدی می

 رکعت نماز نفل، و نگفتن آن خواب برای دیگران.
ام، در نزد اکثر علماء مرتکب  گوید که من در خواب چنین و چنان دیده به دروغ می) اگر کسی ۲ 

 گردد. گناه کبیره می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 ٢٦٣  ]خواب[ ریتعب -]۸۳[ کتاب

أَ النَّبِيَّ يفِ املَنَامِ باب:  -٤ نْ رَ  مَ

 بیند را به خواب می ج]: کسی که پیامبر خدا ۴باب [

ُ َ�نْهُ  َوَ�نْهُ  -۲۱۷۹ َمْن َرآِ� «قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  ،ريَِضَ ا�َّ
يَْطاُن يِب  اِ� يِف ايلََقَظِة، َوَال َ�تََمثَُّل الشَّ  ].٦٩٩٣[رواه ابلخاری:  »يِف الَمنَاِم فََسَ�َ

شنیدم که  جدا روایت است که گفت: از پیامبر خ سو از ابو ھریره -۲۱۷۹
بیند، و شیطان خود را به  بیند، در بیداری ھم می می کسی که مرا در خواب«فرمودند: 

 .)١(»تواند مانند من کرده نمی

رسد، و  به پایان می جمعنی حدیث نبوی شریف این است که وحی آسمانی به وفات نبی کریم  
ھای نیک، از اشخاص نیک وسیلۀ  ر بدھد، به غیر از خواببعد از آن چیزی که از کارھای آینده خب

این  جکند که پیامبر خدا  روایت می باز ابن عباس /ماند، و امام مسلم دیگری باقی نمی
 جروایت است که پیامبر خدا  سسخن را در مرض موت خود گفتند، و در حدیث دیگری از انس

باشد،  باشد، و چیزی که می نبی و رسولی نمینبوت و رسالت قطع گردید، و بعد از من «فرمودند: 
 ».ھای نیک است خواب

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ج) بعضی از علماء به این نظراند که این حدیث خاص به مردم اھل زمان خود پیامبر خدا ۱ 

در قیامت  جگویند که مراد از دیدن در بیداری، دیدن آن حضرت  باشد، و عدۀ دیگری می می
 است.

بیند، مسلمان از  را بخواب می ج) این حدیث ضمنا داللت بر این دارد که اگر کسی پیامبر خدا ۲ 
شود، و البته این بشارتی است  مشرف می جرود، و در قیامت به جمال مبارک آن حضرت  دنیا می

اند:  کرده و گفتهکه بھتر از آن بشارتی نیست، و بعضی از متصوفین حدیث را به ظاھر آن حمل 
بیند، و صاحب  را بخواب ببیند، در ھمین دنیا ایشان را به بیداری ھم می جکسی که پیامبر خدا 

را به خواب دیدند، و  جھا پیامبرخدا  گوید که: آن فتح المبدی به نقل از مردمی از اھل تصوف می
 بعد از آن در بیداری ھم دیدند.

ھا از ھر کسی بزودی آسان نیست، و اگر از ھر کسی  دن آنھا دعا وی است که قبول کر ولی این 
را داشته باشد، قولش را قبول کنیم، چه بسا کسانی پیدا  جکه دعوی خواب دیدن نبی کریم 

ھای دروغی را به خود نسبت بدھند، پس بھتر است در  شوند که به اساس افتخار و ادعاء خواب
را به خواب  جبگوئیم که: اگر کسی نبی کریم چنین مسائلی فقط در مورد نص توقف نموده و 

 را به خواب دیده است، والله تعالی أعلم. جبیند، در حقیقت، خود نبی کریم  می
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يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ  -۲۱۸۰
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ نِّهُ ريَِضَ ا�َّ

َ
َسِمَع انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  : �

نُِ� َمْن رَ «َ�ُقوُل:  يَْطاَن َال َ�تََكوَّ ، فَإِنَّ الشَّ ى احلَقَّ
َ
 ].٦٩٩٧[رواه ابلخاری:  »آِ� َ�َقْد َرأ

شنیده است که  جروایت است که از پیامبر خدا  ساز ابو سعید ُخدری -۲۱۸۰
به خواب دیده است، یقینا که حقیقت خودم را دیده است، زیرا  کسی که مرا«فرودند: 

 ».تواند شیطان خود را به صورت من در آورده نمی

ؤباب:  -٥ ارِ رُ ا النَّهَ  يَ

 ]: خواب دیدن در روز۵باب [

�ََس ْ�َن َمالٍِك  َ�نْ  -۲۱۸۱
َ
ُ َ�نْهُ أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ قَاَل  ريَِضَ ا�َّ وََسلََّم  : اَكَن رَُسوُل ا�َّ

اِمِت، فََدَخَل َعلَيَْها يَْوًما  َْت ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ
َ

مِّ َحَراٍم بِنِْت ِملَْحاَن َوَ�نَْت حت
ُ
يَْدُخُل ىلَعَ أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُ�مَّ اْستَيَْقَظ َوُهوَ  َسُه، َ�نَاَم رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْطَعَمتُْه، وََجَعلَْت َ�ْفِ� َرأ

َ
 فَأ
؟ قَاَل:  ْضَحُك،يَ  ِ َّ ُغَزاًة «قَالَْت: َ�ُقلُْت: َما يُْضِحُكَك يَا رَُسوَل ا�َّ يِت ُعرُِضوا يلَعَ مَّ

ُ
نَاٌس ِمْن أ

ةِ  رِسَّ
َ
ْو: ِمثَْل الُملُوِك ىلَعَ األ

َ
ِة، أ رِسَّ

َ
، يَْرَكبُوَن َ�بََج َهَذا ابَلْحِر، ُملُوً� ىلَعَ األ ِ  - »يِف َسِبيِل ا�َّ

ِ  -اُق َشكَّ إِْسحَ  ْن َ�َْعلَِ� ِمنُْهْم، فََداَع لََها رَُسوُل ا�َّ
َ
َ أ ، اْدُع ا�َّ ِ قَالَْت: َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َسُه ُ�مَّ اْستَيَْقَظ َوُهَو يَْضَحُك، َ�ُقلُْت: َما يُْضِحُكَك يَا 
ْ
َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ُ�مَّ وََضَع َرأ

؟ قَ  ِ ِ «اَل: رَُسوَل ا�َّ َّ ُغَزاًة يِف َسِبيِل ا�َّ يِت ُعرُِضوا يلَعَ مَّ
ُ
، قَالَْت: » نَاٌس ِمْن أ

َ
و�

ُ
َكَما قَاَل يِف األ

ْن َ�َْعلَِ� ِمنُْهْم، قَاَل: 
َ
َ أ ِ اْدُع ا�َّ ِل�َ «َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ وَّ

َ
نِْت ِمَن األ

َ
فََرِ�بَِت ابَلْحَر يِف » أ

يِب ُسْفيَاَن، فَرُصَِعْت َ�ْن َدابَِّتَها ِحَ� َخرََجْت ِمَن ابَلْحِر، َ�َهلََكْت َزَماِن ُمَعاِوَ�َة 
َ
[رواه  بِْن أ

 ].٧٠٠٢ابلخاری: 
نزد (ام حرام  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۲۱۸۱

 رفتند. می سدختر ملحان) ھمسر عباده بن صامت
شان آورد، و بعد از آن به پالیدن سر  روزی نزد آن زن رفتند، آن زن طعامی را برای

را خواب برد، ھنگامی که از خواب بیدار شدند  جشروع کرد، پیامبر خدا  جپیامبر خدا 
 خندیدند. می

 گفت: گفتم: یا رسول الله سبب خندۀ شما چیست؟ لام حرام
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داده شدند که در میان ھمین دریا به مردمی از امت من برایم نشان «فرمودند: 
 -» اند اند، و گویا پادشاھانی ھستند که بر تخت نشسته جھاد فی سبیل الله بیرون شده

 [شک از راوی است]. –اند  یا مثل پادشاھان بر تخت نشسته
گفت: گفتم: یا رسول الله! دعا کنید که خداوند مرا از جملۀ این مردم  لام حرام

 برایش دعا کردند. جخدا بگرداند، پیامبر 
دوباره سر خود را گذاشته [و خوابیدند]، چون از خواب بیدار شدند، باز ھم 

 خندیدند. می
 گفتم: یا رسول الله! سبب خندۀ شما چیست؟

ھاد فی سبیل الله من برایم نشان داده شدند که به ج مردمی از امت«فرمودند: 
 گفتند.، ھمان طوری که در مرتبۀ اول »اند بیرون شده

 ھا بگرداند. گفتم: یا رسول الله! دعا کنید که خداوند مرا ھم از جملۀ آن
 ».ھستی تو از جملۀ گروه اول«فرمودند: 

و ھمین زن بود که در زمان معاویه بن ابی سفیان به دریا سفر نمود، و ھنگامی که 
 .)١(از دریا بیرون شد، از مرکبش افتاد و مرد

يْدِ يفِ  -٦  املَنَامِ باب: الْقَ

 ]: خواب دیدن اینکه شخص در قید است۶باب [

يِب  -۲۱۸۲
َ
ُ َ�نْهُ ُهَر�َْرَة  َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: : ققَاَل ، ريَِضَ ا�َّ إَِذا «اَل رَُسوُل ا�َّ

َماُن لَْم تََ�ْد تَْ�ِذُب، ُرْؤَ�ا الُمْؤِمِن َوُرْؤَ�ا الُمْؤِمِن ُجزْ  ْرَ�ِعَ� ُجزًْءا اْ�رَتََب الزَّ
َ
ٌء ِمْن ِستٍَّة َوأ

ةِ  ِة فَإِنَُّه َال يَْ�ِذُب » ِمَن انلُّبُوَّ  ].٧٠١٧[رواه ابلخاری:  َوَما اَكَن ِمَن انلُّبُوَّ
چون «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۱۸۲

خواب دیدن گوید، و  خواب دیدن مسلمان، به ندرت دروغ می قیامت نزدیک شود،

صورت گرفت، و این زن بعد از انکه  سبر شام خالفت عثمان ساین وقاعه در زمان امارت معاویه -١
س دفن گردید، و قبرش تاھم اکنون مجاھدین از جھاد برگشتند، از مرکبش افتاد و مرد، و در قبر

باشد، زیرا ھمان طوری واقع  می جدر آنجا باقی است، و این واقعه ھم از اعالم نبوت پیامبر خدا 
 شد که خبر داده بودند.

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٦٦

، و آن جزء که از نبوت است دروغ »مسلمان یک جزء از چھل و شش جزء نبوت است
 باشد. نمی

هُ باب:  -٧ نَّ أَ أَ ا رَ ةٍ إِذَ ورَ نْ كُ ءَ مِ ْ جَ اليشَّ رَ أَ  أَخْ عفَ ضِ وْ نَهُ مَ كَ رَ  اً سْ  آخَ

 ]: اگر در خواب دید که چیزی را از جایی به جای دیگر منتقل ساخته است۷باب [

ِ  َ�نْ  -۲۱۸۳ ُ َ�نْهُ  بِْن ُ�َمرَ  َ�بِْد ا�َّ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: َماريَِضَ ا�َّ
َ
: أ

ِس، َخرََجْت ِمَن الَمِدينَِة، َحىتَّ قَاَمْت بَِمْهيََعَة «
ْ
أ ًة َسوَْداَء ثَائَِرَة الرَّ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
يُْت َكأ

َ
َوِ�َ  -َرأ

  -اجلُْحَفُة 
َ
َْهافَأ

َ
نَّ َوَ�اَء الَمِدينَِة نُِقَل إيِل

َ
ُت أ

ْ
ل  ].٧٠٣٨[رواه ابلخاری:  »وَّ

به خواب «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۲۱۸۳
زن سیاه سر برھنۀ از مدینه خارج گردیده و به (مھیعه) که جحفه است،  دیدم که گویا

با) از مدینه خارج گردیده و به آن که (واقامت گزیده است، تعبیرش را این کردم 
 .)١(»زمین انتقال یافته استسر

هِ  باب: -٨ مِ لُ بَ يفِ حُ ذَ نْ كَ  مَ

 ]: کسی که در خواب دیدنش دروغ بگوید٨باب [

ُ َ�نْهُ َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -٢١٨٤ َمْن «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: َماريَِضَ ا�َّ
 َحِديِث قَ 

َ
، َولَْن َ�ْفَعَل، َوَمِن اْستََمَع إِىل ْن َ�ْعِقَد َ�ْ�َ َشِعَ�َ�ْ�ِ

َ
َلََّم حِبُلٍْم لَْم يََرُه لُكَِّف أ ْوٍم، حتَ

َر ُصوَرًة عُ  ُذنِِه اآلنُُك يَْوَم الِقيَاَمِة، َوَمْن َصوَّ
ُ
وَن ِمنُْه، ُصبَّ يِف أ ْو يَِفرُّ

َ
ُ اَكرُِهوَن، أ

َ
َب َوُهْم هل ، ذِّ

ْن َ�نُْفخَ 
َ
َف أ

ِّ
 ].٧٠٤٢[رواه ابلخاری: »ِ�يَها، َولَيَْس بِنَافٍِخ  َوُ�

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  باز ابن عباس -٢١٨٤
ام [در روز قیامت] از وی خواسته  اگر کسی به دروغ بگوید که خوابی دیده«

 ».تواند کرده نمیشود که دو (َجو) را باھم گرده بزند، و ھرگز این کار را  می

شود، میقات اھل شام و مصر است، مردم آن یھود بودند، و پیامبر  مھیعه که بنام جحفه نیز یاد می -١
 کردند. یت میو سملمانان را اذ جخدا 
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خواند، گوش فرا دھد، در روز قیامت در  و کسی که به سخن مردمی که او را نمی
 ».شود ھایش سرب ریخته می گوش

گردد که به آن تصویر نفس  شود و مکلف می و کسی که تصویر بکشد، عذاب می
 .)١(»تواند بدھد، ولی ھرگز برای آن نفس داده نمی

ُ َ�نْهُ  َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -۲۱۸۵ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: َماريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
إِنَّ «: أ

 
َ
فَْرى الِفَرى أ

َ
 ].٧٠٤٣[رواه ابلخاری:  »رَ يَ ْن يُِرَي َ�يْنَيِْه َما لَْم ِمْن أ

از بدترین «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عمر -۲۱۸۵
ه کسی به چشمانش نسبت دیدن چیزی را بدھد، که آن چیز را ھا آن است ک تھمت

 ».ندیده است

ابِرٍ إباب:  -٩ لِ عَ َوَّ ا ألِ ؤيَ رَ الرُّ ْ يَ نْ ملَ بْ مَ ْ يُصِ ا ملَ  ذَ

 ]: کسی که به تعبیر معبر اول که به صواب نرسیده است اعتقاد ندارد۹باب [

ُ َ�نُْهَما َ�نْ  -۲۱۸۶  اْ�َن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ  نَّهُ : � ىَت رَُسوَل ا�َّ

َ
نَّ رَُجًال أ

َ
ُث: أ اَكَن ُ�َدِّ

َرى انلَّ 
َ
ْمَن َوالَعَسَل، فَأ يُْت اللَّيْلََة يِف الَمنَاِم ُظلًَّة َ�نُْطُف السَّ

َ
اَس اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل: إِ�ِّ َرأ

، ُفوَن ِمنَْها، فَالُْمْستَْكرِثُ َوالُمْستَِقلُّ َراَك  َ�تََكفَّ
َ
َماِء، فَأ  السَّ

َ
رِْض إىِل

َ
َو�َِذا َسبٌَب َواِصٌل ِمَن األ

خَ 
َ
َخَذ بِِه رَُجٌل آَخُر َ�َعَال بِِه، ُ�مَّ أ

َ
َخَذ بِِه رَُجٌل آَخُر َ�َعَال بِِه، ُ�مَّ أ

َ
َخْذَت بِِه َ�َعلَوَْت، ُ�مَّ أ

َ
َذ بِِه أ

بُو بَ�ْ 
َ
ََدَ��ِّ رَُجٌل آَخُر فَاْ�َقَطَع ُ�مَّ وُِصَل. َ�َقاَل أ ِ تلَ نَْت، َوا�َّ

َ
يِب أ

َ
، بِأ ِ ٍر: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ�رُبََها، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
ي » اْ�رُبَْها«فَأ ِ

َّ
ا اذل مَّ

َ
لَُّة فَاإلِْسَالُم، َوأ ا الظُّ مَّ

َ
قَاَل: أ

ْمِن فَالُقْرآُن، َحَالوَ  ، َ�نُْطُف ِمَن الَعَسِل َوالسَّ تُُه َ�نُْطُف، فَالُْمْستَْكرِثُ ِمَن الُقْرآِن َوالُمْستَِقلُّ

 از احکام و سمائل متعلق به این حدث آنکه: -١
گردد، برای آن نیست که آن کارھا را انجام دھد، بلکه  این کارھای که به انجام دادن آن مکلف می 

مکلف شدن به این کارھا به جھت تعذیب کردن شخصی است که مرتکب این اعمال نامشروع 
مکلف ساختن شخص به این کارھا، تکلیف به چیزی است که گردیده است، شاید کسی بگوید که: 

از قدرت شخص خارج است، و تکلیف به چیزی که از قدرت شخص خارج باشد، در شریعت 
اند که: چنین تکلیفی در دنیا وجود ندارد، زیرا دار دنیا دار عمل  موجود نیست، در جواب گفته

 ف و عذابی وجود دارد.است، ولی در آخرت که دار نتیجۀ عمل است، ھر تکلی
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 ُ ُخُذ بِِه َ�يُْعِليَك ا�َّ
ْ
نَْت َعلَيِْه، تَأ

َ
ي أ ِ

َّ
رِْض فَاحلَقُّ اذل

َ
 األ

َ
َماِء إِىل بَُب الَواِصُل ِمَن السَّ ا السَّ مَّ

َ
، َوأ

ُخُذ بِِه رَُجٌل ِمْن َ�ْعِدَك َ�يَْعلُو بِِه، ُ�مَّ 
ْ
ُخُذهُ رَُجٌل آَخُر  ُ�مَّ يَأ

ْ
ُخُذ بِِه رَُجٌل آَخُر َ�يَْعلُو بِِه، ُ�مَّ يَأ

ْ
يَأ

خْ 
َ
ْم أ

َ
َصبُْت أ

َ
نَْت، أ

َ
يِب أ

َ
، بِأ ِ ِ� يَا رَُسوَل ا�َّ ْخرِبْ

َ
و بِِه، فَأ

ُ َ�يَْعلُ
َ

ُل هل ُت؟ َ�يَنَْقِطُع بِِه، ُ�مَّ يُوَصَّ
ْ
َطأ

َت َ�ْعًضا: «قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 
ْ
ْخَطأ

َ
َصبَْت َ�ْعًضا َوأ

َ
ِ » أ ِ يَا رَُسوَل ا�َّ

قَاَل: فََوا�َّ
ُت، قَاَل: 

ْ
ْخَطأ

َ
ي أ ِ

َّ
 بِاذل

ِّ��َ َُحدِّ  ].٧٠٤٦[رواه ابلخاری:  »َال ُ�ْقِسمْ «تلَ
 جشخصی نزد پیامبر خدا  گفت: روایت است که می باز ابن عباس -۲۱۸۶

چکید، و  دیدم که از آن روغن و عسل می بآمد و گفت: شب گذشته سایبانی را به خوا
ھا بسیار  گیرند، بعضی مردمانی را دیدم که به کف دست خود از آن [روغن و عسل] می

ھا اندک، در این وقت بود که دیدم ریسمانی از طرف زمین به سوی آسمان  و بعضی
رفتید، بعد از شما شخص دیگری آن را گرفت و  نصب گردیده است، و شما به آن باال

باال رفت، و بعد از وی شخص سومی آن را گرفت و باال رفت، بعد از آن شخص دیگری 
 قطع گردید، و دوباره باھم پیوست. آن را گرفت ولی آن ریسمان

گفت: یا رسول الله! پدرم فدای شما، شما را به خداوند سوگند، اجازه  سابوبکر
 ».تعبیر کن«فرمودند:  جن خواب را من تعبیر کنم، پیامبر خدا بدھید که ای

چکد، قرآن  گفت: سایبان اسالم است، و آن روغن و عسلی که از آن می سابوبکر
کنند، و  تراود، بعضی از مردمان از قرآن بسیار استفاده می است که از آن شیرینی می

تی است که شما به راه آن بعضی اندک، و آن ریسمان بین آسمان و زمین، ھمان حقیق
اید، و خداوند متعال مرتبۀ شما را به آن بلند  روان ھستید، و به آن استمساک نموده

جوید و سبب رفعت مقامش  سازد، بعد از شما شخص دیگری به آن تمسک می می
گردد، بعد  گیرد، و سبب علو مرتبتش می گردد، بعد از آن شخص دیگری آن را می می

گردد، و باز دوباه  گیرد، ولی آن و سیله قطع می آید و آن را می ی میاز آن شخص دیگر
گردد، و حاال یا رسول الله! پدرم و مادرم  شود، و به سبب آن بلند مرتبه می متصل می

 فدای شما، بگوئید که تعبیر صحیح است یا خطاء؟
 تعبیر تو] در بعضی چیزھا صحیح و در بعضی چیزھا«[فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ».خطاء بود
 گفت: شما را به خداوند سوگند، که خطاھایم را بگوئید.



 ٢٦٩  ]خواب[ ریتعب -]۸۳[ کتاب

 .)١(»سوگند مده«فرمودند: 

 از احکام و ماسئل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در تعبیر این خواب آن بود که روغن و عسل را به تنھا (قرآن)  سگویند: از جمله خطاھای ابوبکر 

ھا دوچیز و (قرآن) یک چیز است، بلکه مراد از روغن و عسل، (قرآن) و  تعبیر نمود، حال آنکه آن
از بیان تعبیر صحیح خواب امتناع و رزیدند سببش آن  جو اینکه پیامبر خدا  (سنت نبوی) است،

کردند، و تعبیر ھمۀ خواب که  کردند، باید ھمۀ خواب را تعبیر می است که اگر خواب را تعبیر می
 گردید، والله تعالی أعلم. بود، سبب فتنه و ھراس در بین مسلمانان می سمتضمن قتل عثمان

                                                 





 
 

تَن -٨٤  كِتَابِ الفِ

 ها فتنه -]۸۴کتاب [

لِ النَّبِيِّ باب:  -١ وْ َا« :جقَ وهنَ نْكِرُ ا تُ ورً ي أُمُ دِ نَ بَعْ وْ َ رتَ  »سَ

بینید که بدتان  بعد از من کارهایی را می«که:  ج]: این قول پیامبر خدا ۱باب [
 »آید می

ُ َ�نُْهَماَعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۲۱۸۶ َمْن «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: ريَِضَ ا�َّ
ا َماَت ِميتًَة َجاِهِليَّةً َكِرَه ِمْن  لَْطاِن ِشرْبً ، فَإِنَُّه َمْن َخَرَج ِمَن السُّ ِمِ�هِ َشيْئًا فَلْيَْصرِبْ

َ
َوَ�نُْه  .»أ

ِمِ�هِ َشيْئًا يَْ�َرُهُه فَلْيَْصرِبْ َعلَيِْه فَإِنَُّه َمْن فَاَرَق «يِف رواية أخري قاَل: 
َ
ى ِمْن أ

َ
َمْن َرأ

ا   َماَت ِميتًَة َجاِهِليَّةً اجلََماَعَة ِشرْبً
َّ

 ].٧٠٥٤، ٧٠٥٣[رواه ابلخاری:  »َ�َماَت، إِال
کسی که از «فرموند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  باز ابن عباس -۲۱۸۶

زیرا کسی که از تحت سلطه، یک امیرش کار ناشایستی را ببیند، باید بر آن صبر کند، 
 ».میرد اھلیت میوجب خارج گردد، به مرگ ج

کسی که از امیرش «در روایت دیگری آمده است که فرمودند:  باز ابن عباس و
بیند، بر آن صبر کند، زیرا کسی که از جماعت مسلمانان یک  چیز ناشایستی را می

 ».وجب مفارقت نماید و بمیرد، مرگش جز مرگ جاھلیت چیز دیگری نیست

اِمِت  َ�نْ  -۲۱۸۸ ُ �َ  ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َعانَا قاَل:  نْهُ ريَِضَ ا�َّ
َخَذ َعلَيْنَا:  َ�بَاَ�ْعنَاُه،

َ
اَعِة، يِف َمنَْشِطنَا َوَمْكَرِهنَا، «َ�َقاَل ِ�يَما أ ْمِع َوالطَّ ْن بَاَ�َعنَا ىلَعَ السَّ

َ
أ

ْن َال ُ�نَاِزعَ 
َ
ثََرًة َعلَيْنَا، َوأ

َ
نَا َوأ نَا َو�رُْسِ ْن تََرْوا ُ�ْفًرا بََواًحا، ِعنَْدُ�ْم  وَُعرْسِ

َ
 أ

َّ
ُه، إِال

ْهلَ
َ
ْمَر أ

َ
األ

ِ ِ�يِه بُْرَهانٌ   ].٧٠٥٦[رواه ابلخاری:  »ِمَن ا�َّ
[به اسالم]  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: ما را ساز عباده بن صامت -۲۱۸۸

گرفتنند این دعوت نمودند، و ما به ایشان بیعت کردیم، و از چیزھایی که از ما بیعت 
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، در حالت تنگدستی و ادارائی، و در حالت خود بختی و بدبختیبود که: در حالت خوش
 ».خواھی و برتری جویی [امیر]، نباید از سمع و طاعت وی خوددرای نمائید

با امیر خود در امر خالفت نزاع و کشمکش کنیم، مگر  [و بیعت گرفتند] که نباید
فر آشکاری را مشاھده کنید، به طوری که در نزد شما از طرف خدا بر ک آنکه از وی

 .)١(»کفرش دلیل و برھان قاطعی وجود داشته باشد

تَنِ  -٢ ورِ الْفِ  باب: ظُهُ

 ها ]: ظهور فتنه۲باب [

ُ َ�نْهُ ريَِضَ اْ�ُن َمْسُعوٍد  َ�نْ  -۲۱۸۹ : َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل: قَاَل  ا�َّ
ْحيَاءٌ «

َ
اَعُة َوُهْم أ ُهُم السَّ

ْ
اِر انلَّاِس َمْن تُْدِر�  ].٧٠٦٧[رواه ابلخاری:  »ِمْن رِشَ

شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز ابن مسعود -۲۱۸۹
 .)٢(»ن مردم کسانی ھستند که زنده باشند، و قیامت برپا شودبدتری«فرمودند:  می

 ائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مس -١
) مجموع این احادیث داللت بر این دارد که نباید در مقابل (ولی امر) جھت به دست آوردن ۱ 

قدرت و سلطه قیام نمود، مگر در یک حالت، و آن این است که (ولی امر) کافر شود، و در کفرش 
رافی قیام در مقابل (ولی امر) ھیچ شک و اشتباھی وجود نداشته باشد، زیرا اگر به ھرگناه و انج

تواند از ھرکس انتقاد نموده، و جھت قیام در مقابل وی، برای خود  جواز داشته باشد، ھرکس می
مستمسکی به دست بیاورد، و با این کار خود، سبب خونریزی و اختالف و بدبختی بین مسلمانان 

بارھا بار به تجربه رسیده است، و گردد، و این چیز است که از صدر اسالم تا به امروز متاسفانه 

 فاعتربوا يا أولی األبصار.نتایج بسیار تلخ و ناگواری را در پی داشته است، 
خواھد بکند، و نباید کسی برایش چیزی  ) این به معنی نیست که (ولی امر) ھرکار که دلش می۲ 

رایش نصیحت کنیم، و بگوید، ولو آنکه کارش خالف شرع و قانون باشد، بلکه در این حالت باید ب
روایت است که فرمودند:  جدھد، مانع شویم، از پیامبر خدا  او را از کار خالف شرعی که انجام می

يُن انلَِّصيَحُة:« تِِهمْ  قالوا ملن؟ ادلِّ ِة الُمْسِلِمَ� واََعمَّ ئِمَّ
َ
ِ َولِرَُسوهِلِ َوِأل فرمودند  ج، یعنی: پیامبر خدا »ِ�َّ

یحت کردن است، گفتیم، نصیحت برای چه کسی؟ فرمودند: نصیحت برای که: دین عبارت از نص
 خدا و برای کتاب خدا، و برای رسول خدا، و برای ائمۀ مسلمانان، و برای تمام مسلمانان.

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

                                                 



 ٢٧٣  ها فتنه -]۸۴[ کتاب

نْهُ باب:  -٣ ٌّ مِ هُ رشَ دَ ي بَعْ انٌ إِالَّ الَّذِ مَ أْيتِ زَ  الَ يَ

 آید مگر آنکه زمان بعدی بدتر از آن است ]: هیچ زمانی نمی۳باب [

�ََس ْ�َن َمالٍِك  َ�نْ  -۲۱۹۰
َ
ُ َ�نْهُ  أ ِْه َما لَ  يِكَ شُ  َوقَدْ  ،ريَِضَ ا�َّ

َ
اِج،  انلَّاُس  ىِقَ إيِل ِمَن احلَجَّ

ي َ�ْعَدُه رَشٌّ ِمنُْه، َحىتَّ تَلَْقْوا َر�َُّ�مْ «َ�َقاَل:  ِ
َّ

 اذل
َّ

يِت َعلَيُْ�ْم َزَماٌن إِال
ْ
وا، فَإِنَُّه َال يَأ » اْصرِبُ

 ].٧٠٦٨[رواه ابلخاری:  َسِمْعتُُه ِمْن نَِبيُِّ�ْم َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 
از طلم حجاج بر روایت است که در نزدش از آنچه کھ ساز انس بن مالک -۱۲۹۰

آمد شکایت شد، گفت: صبر کنید، زیرا تا وقتی که بمیرید، آنچه که بعد از  سر مردم می
 جآید، از ااین ھم بدتر خواھد بود، این سخن را از پیامبر شما  این بر سر شما می

 .)١(ام شنیده

لِ النَّبِيِّ باب:  -٤ وْ نَّا: «جقَ يْسَ مِ لَ الَحَ فَ يْنَا السِّ لَ َلَ عَ نْ محَ  »مَ

 »کسی که بر ضد ما سالح بر دارد از ما نیست«که:  ج]: این قول پیامبر خدا ۴باب [

يِب  -۲۱۹۱
َ
ُ َ�نْهُ ُهَر�َْرَة  َ�ْن أ َال �ُِشُ� «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: ريَِضَ ا�َّ

ُع يِف يَِدهِ، َ�يََقُع يِف ُحْفَرةٍ  يَْطاَن َ�ْ�ِ َالِح، فَإِنَُّه َال يَْدرِي، لََعلَّ الشَّ ِخيِه بِالسِّ
َ
َحُدُ�ْم ىلَعَ أ

َ
ِمَن  أ

 ].٧٠٧٢[رواه ابلخاری:  »انلَّارِ 

شود  ت برپا نمیقیام«فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سو در صحیح مسلم از ابو ھریره 
قیامت بر «فرمودند:  جروایت است که پیایمبر خدا  س، و از ابو ھریره»مگر برسد بدترین مردمان

ُ (سر کسی که   ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

، و از ابو ھریره در حدیث دیگری روایت است »شود بگوید برپا نمی )َال إِهل
تر  فرستد که از ابریشم نرم می گفت که: خداوند بادی از طرف یمن جکه به نقل از پیامبر خدا 

گذارد مگر آنکه: آن ایمان  است، و ھیچ کسی را که در قلبش ذرۀ از ایمان وجود داشته باشد، نمی
شود که ھنگام برپا شدن  کند، و از مجموع این احادیث چنین دانسته می را از دلش قبض می

 ماند. قیامت، کسی بر دین خود باقی نمی
شد، و کسانی که  تر و خون خوارتر می و ھمین چیز به حقیقت پیوست، زیرا حجاج روز بروز ظالم -١

شد،  شان از روز پیشتر بدتر می گذشت، زندگی ھا می در آن عصر وجود داشتند، ھرروزی که بر آن
 باشد. می جو این ھم نشانۀ از اعالم نبوت پیامبر خدا 
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با سالح ھیچ «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۱۹۱
داند، شاید شیطان دستش را کش  ف برادر خود اشاره نکنید، زیرا کسی نمیوقت به طر

 .)١(»کند، و در حفرۀ از آتش بیفتد

دباب:  -٥ اعِ نَ الْ  تَكونُ فِتن القَ ٌ مِ ريْ ا خَ ائِمِ فِيهَ  قَ

 ]: فتنۀ شخص نشسته از فتنۀ شخص برخاسته بهتر است۵باب [

ُ َ�نْهُ َوَ�نُْه  -۲۱۹۲ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قَاَل:  ،ريَِضَ ا�َّ ، «قَاَل رَُسوُل ا�َّ َستَُكوُن فِنَتٌ
ايِع، َمْن  الَقاِعُد ِ�يَها َخْ�ٌ ِمَن الَقائِِم، َوالَقائُِم َخْ�ٌ ِمَن الَمايِش، َوالَمايِش ِ�يَها َخْ�ٌ ِمَن السَّ

ْو مَ 
َ
 أ

ً
فُْه، َ�َمْن وََجَد َملَْجأ  ].٧٠٨٢[رواه ابلخاری:  »َعاًذا، فَلْيَُعْذ بِهِ �رََشََّف لََها �َْسترَْشِ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۲۱۹۲
ھا شخص نشسته از  ھایی به وقوع خواھد پیوست، و در این فتنه به زودی فتنه«

شخص ایستاده بھتر است، و شخص ایستاده از شخص رونده بھتر است، و شخص 
 ».اشتراک کننده بھتر است رونده از شخص

کنند، پس کسی  ھا تمایل کند، او را به سوی خود جلب می کسی که به آن فتنه«
 .)٢(»تواند، به آنجا پناه ببرد که پناگاه و گوشۀ پیدا کرده می

 دیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این ح -١
) توضیح حدیث نبوی شریف این است که: نباید کسی با سالح به طرف برادر مسلمان خود ۱ 

اشاره کند زیرا شاید بدون اختیار با آن سالحش برادر مسلمانش را بکشد، و یا مجروح سازد، و 
 این عمل، سبب رفتنش به آتش جھنم گردد.

شود، گناھی ندارد، ولی چون این شخص  ر می) گرچه کاری که بدون اختیار انسان از وی صاد۲ 
با اشاره نمودن سالح خود به طرف برادرش، سبب ضرر رساندن بر وی را آماده نموده است، از 
این سبب گویا از روی عمد به این کار اقدام نموده است، و از این جھت مستوجب دخول جھنم 

 گردیده است.
ھات نبی  ضحی در جاھای بسیاری جریان دارد، و توجیھا ھم اکنون به صورت بسیار وا این فتنه -٢

ھات را  در زمینه بھترین ارشاد، و بھترین راه حل مشاکل است، ولی کسی که این توجی جکریم 
تر کسی است که به آن عمل  تر از آن، و باز از ھمه کم بشنود کم است، و آنکه آن را بداند کم

 ونماید، (
َّ

ةَ إِال ِ َال َحْوَل َوَال قُوَّ  ).إال باهللا الع� العظيم  بِا�َّ
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بِ يفِ الْ  :باب -٦ رُّ تْنَةِ التَّعَ  فِ

 ]: بادیه نشینی در فتنه۶باب [

ْ�َوِع  -۲۱۹۳
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن َسلََمَة بِْن األ اِج َ�َقاَل: يَا ا�َْن ريَِضَ ا�َّ نَُّه َدَخَل ىلَعَ احلَجَّ

َ
� :

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  �َْت؟ قَاَل: َال، َولَِ�نَّ رَُسوَل ا�َّ ْ�َوِع، اْرتََدْدَت ىلَعَ َعِقبَيَْك، َ�َعرَّ
َ
األ

ِذَن يِل يِف ابَلْدوِ «
َ
 ].٧٠٨٦[رواه ابلخاری:  »أ

روایت است که وی نزد حجاج رفت، [حجاج] برایش  سسلمه بن أکوع از -۲۱۹۳
 اکوع! مگر مرتد شدی که دوباره بادیه نشینی گزیدی؟ گفت: یا ابن

 .)١(برایم در بادیه نشینی اجازه دادند جگفت: نه خیر، ولی پیامبر خدا 

لَ اهللاُباب:  -٧ ا أَنْزَ ا إِذَ ابً ذَ مٍ عَ وْ  بِقَ

 مردمی عذابی نازل کند]: وقتی که خدا بر ۷باب [

ُ َ�نُْهَما،  َ�نْ  -۲۱۹۴ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: : ققَاَل اْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ إَِذا «اَل رَُسوُل ا�َّ
ْ�َمالِِهمْ 

َ
َصاَب الَعَذاُب َمْن اَكَن ِ�يِهْم، ُ�مَّ بُِعثُوا ىلَعَ أ

َ
ُ بَِقْوٍم َعَذابًا، أ نَْزَل ا�َّ

َ
[رواه  »أ
 ].٧١٠٨بلخاری: ا

ھنگامی «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۲۱۹۴
شود،  که خداوند [در دنیا] بر مردمی عذابی نازل کند، این عذاب دامنگیر ھمگان می

 .)٢(»شود ام داده است بر انگیخته میکس بر اعمالی که انجبعد از آن ھر

از مدینه خارج شد و در بادیه سکنی گزین گردید، حجاج خواست  سبعد از فتنۀ َحجاج، ابن اکوع -١
بھانۀ به دست بیاورد تا او را به قتل برساند، از این سبب بیرون شدن ابن اکوع را از مدینۀ منوره 

اقامت گزینی در بادیه را در  جگفت: پیامبر خدا در جوابش  سردت تعبیر نمود، ولی ابن اکوع
 اند. وقت فتنه و فساد، برایش اجازه داده

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
شود، دامنگیر است به  توضیح حدیث نبوی شریف چنین است که: در دنیا اگر عذابی نازل می 

شود، و این عذاب برای نیکوکاران سبب پاکی از  میطوری که ھمگان از نیکوکار و بدکار را شامل 
به نقل از پیامبر  لھا و خطاھا، و برای بدکاران سبب بدبختی و شقاوت است، از عائشه لغزش
ھا مردم  وقتی که عذاب خدا بر بدکاران نازل شود، و در بین آن«روایت است که فرمودند:  جخدا 
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مٍ إِ باب:  -٨ وْ نْدَ قَ الَ عِ ا قَ يْئ ذَ الَفِهِ  اً شَ الَ بِخِ قَ جَ فَ رَ  ثُمَّ خَ

 ]: کسی که در نزد مردمی چیزی بگوید، و چون بر آمد بر خالف آن بگوید۸باب [

َماِن  َ�ْن ُحَذْ�َفةَ  -۲۱۹۵
ْ

ُ َ�نْهُ بِْن ايل إِ�ََّما اَكَن انلَِّفاُق ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ «، قَاَل: ريَِضَ ا�َّ
ا ايلَْوَم فَإِ�ََّما ُهَو الُ�ْفُر َ�ْعَد اِإليَمانِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ  مَّ

َ
 ].٧١١٤ [رواه ابلخاری: »لََّم، فَأ

روایت است که گفت: منافقت چیزی بود که در  ساز حذیفه بن یمان -۲۱۹۵
شدن بعد از مسلمان شدن  وجود داشت، ولی منافقت امروز، کافر جزمان پیامبر خدا 

 .)١(است

وجِ باب:  -٩ رُ  النَّارِ خُ

 ]: بیرون شدن آتش٩باب [

د، ولی در قیامت ھرکس مطابق عمل خود بر شون صالحی وجود داشته باشند، ھمگی ھالک می
، به این معنی که: اشتراک در عذاب این دنیا، مستلزم اشتراک در عذاب آخرت »شود انگیخته می

 شود. نیست، بلکه در آخرت ھرکس طبق عمل خود مجازات و مکافات داده می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ن سخن را گفت: که: منافقین در زمان نبوت کسانی بودند که در از این جھت ای س) حذیفه۱ 

اصل کافر بودند، ولی بعد از آن در ظاھر ادعای مسلمان شدن را نموده بودند، ولی امروز چنین 
ھا و یا کسانی دیگری  ھا مسلمان شدند، و اگر آن نیست، بلکه آن منافقان مردند، و اوالد آن

ھا با منافقان آن زمان، از  اند، و این بعد از مسلمان شدن کافر شدهاند که  کنند کسانی منافقت می
 این ناحیه فرق دارند.

) مراد از منافقتی که کافر شدن بعد از مسلمان شدن است، منافقت در دین و عقیده است، ولی ۲ 
شود، مثال: اگر کسی باشد که روی منافقت، با فقیر از  منافقت عملی و اخالقی، سبب کفر نمی

قرش تعریف کند، و ثروت و ثروتمندی را بد بگوید، و چون نزد ثروتمند رسید، فقر را بدبگوید، در ف
ھا باشد، و  نزد عالم از قمار و شراب بدبگوید، و در نزد شراب خوار و قمار باز، ھمراه و ھم زبان آن

ای خود شود، ولی به این کارھ ھمچنین در کارھای دیگر، چنین شخصی گرچه منافق شمرده می
 شود، و قبال ھم به تفصیل بیشتری به این موضوع اشاره نمودیم. کافر نمی
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ُ َ�نْهُ ُهَر�َْرَة  َ�نْ  -٢١٩٦ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َال َ�ُقوُم «: أ

ْ�نَاَق اِإلبِِل بِبرُْصَى
َ
رِْض احِلَجاِز تيُِضُء أ

َ
ُْرَج نَاٌر ِمْن أ اَعُة َحىتَّ ختَ ری: [رواه ابلخا »السَّ

٧١١٨.[ 
تا آن ھنگام «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -٢١٩٦

َری) روشن شود که آتشی از حجاز بلند شود، و گردن شتران را در (ُبصْ  قیامت نمی
 .)١(»کند

ُ َ�نْهُ  َوَ�نْهُ  -۲۱۹۷ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ريَِضَ ا�َّ يُوِشُك الُفَراُت «وََسلََّم: قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ُخْذ ِمنُْه َشيْئًا

ْ
ُه فََال يَأ ْن َ�رِْسَ َ�ْن َكْ�ٍ ِمْن َذَهٍب، َ�َمْن َحرَضَ

َ
 ].٧١١٩[رواه ابلخاری:  »أ

قریب «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۲۱۹۷
ه آنجا حاضر باشد، نباید از آن گنجی را از طال نمایان سازد، کسی ک است که نھر فرات،
 .)٢(»گنج چیزی بگیرد

 »باب« -١٠

 ]۱۰باب [

ُ َ�نْهُ  َوَ�نْهُ  -۲۱۹۸ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  :ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
اَعُة «أ َال َ�ُقوُم السَّ

 َحىتَّ َ�ْقتَِتَل فِئَتَاِن َعِظيَمتَاِن، يَُ�وُن بَيْنَُهَما َمْقتَلٌَة َعِظيَمٌة، َدْعَوُ�ُهَما َواِحَدٌة، وََحىتَّ ُ�بَْعَث 
، وََحىتَّ ُ�قْ  ِ نَُّه رَُسوُل ا�َّ

َ
ابُوَن، قَِر�ٌب ِمْن ثََالِ�َ�، لُكُُّهْم يَْزُ�ُم � الُوَن َكذَّ بََض الِعلُْم َدجَّ

، َوَ�ْ�رُثَ الَهْرُج: َوُهَو الَقتُْل، وََحىتَّ يَْ�رُثَ  َماُن، َوَ�ْظَهَر الِفنَتُ الَِزُل، َوَ�تََقارََب الزَّ  َوتَْ�رُثَ الزَّ
يَُقوَل ِ�يُ�ُم الَماُل َ�يَِفيَض َحىتَّ يُِهمَّ رَبَّ الَماِل َمْن َ�ْقبَُل َصَدَ�تَُه، وََحىتَّ َ�ْعرَِضُه َعلَيِْه، �َ 

رََب يِل بِِه، وََحىتَّ َ�تََطاَوَل انلَّاُس يِف ابُلنْيَاِن، وََحىتَّ َ�ُمرَّ الرَُّجُل بِ 
َ
ي َ�ْعرُِضُه َعلَيِْه: َال أ ِ

َّ
َقرْبِ اذل

(ُبصری): به ضم اول، بر وزن خرما، شھری است در شام که از دمشق حدود یک آتشی در سال  -١
 ششصد و پنچا و چھار و بو قوع پیوست.

شود، و در  ل و قتال میو سب ناگرفتن از آن گنج، این است که گرفتن آن باعث خونریزی و قت -٢
سازد، و مردم در بدست آوردن آن به  روایت دیگری آمده است، که نھر فرات گنجی را نمایان می

 شوند. پردازند، و از ھر صد نفری، نود و نه نفر کشته می قتل و قتال می
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إَِذا َطلََعْت َوَرآهَ 
ْمُس ِمْن َمْغِر�َِها، فَ ْتَِ� َماَكنَُه، وََحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ

َ
 -ا انلَّاُس الرَُّجِل َ�يَُقوُل: يَا يل

مْجَُعوَن، فََذلَِك ِحَ�  -َ�ْعِ� آَمنُوا 
َ
ْو ﴿أ

َ
َال َ�نَْفُع َ�ْفًسا إِيَماُ�َها لَْم تَُ�ْن آَمنَْت ِمْن َ�بُْل، أ

ا اَعُة َوقَْد �رََشَ الرَُّجَالِن ثَْوَ�ُهَما بَيْنَُهَما، فََال يَتَبَ ﴾َكَسبَْت يِف إِيَمانَِها َخْ�ً َُقوَمنَّ السَّ اَ�َعانِِه ، َوتلَ
َُقوَمنَّ  نَبِ ِلْقَحِتِه فََال َ�ْطَعُمُه، َوتلَ

اَعُة َوقَِد انرَْصََف الرَُّجُل بِلَ َُقوَمنَّ السَّ  َوَال َ�ْطِوَ�انِِه، َوتلَ
 ِ�يهِ 

َ
ْ�لَتَُه إِىل

ُ
اَعُة َوقَْد َرَ�َع أ َُقوَمنَّ السَّ اَعُة َوُهَو يُِليُط َحوَْضُه فََال �َْسيِق ِ�يِه، َوتلَ فَالَ  السَّ

 ].٧١٢١[رواه ابلخاری:  »َ�ْطَعُمَها
تا آن وقت «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۲۱۹۸

ھا یکی است، به  که دو گروه بزرگ، در حالی که دعوت ھر دوی آن شود قیامت نمی
 .)١(شان رخ دھد جان یکدیگر افتاده و جنگ عظیمی بین

شود که مردمان دغل کار و کذابی که در حدود سی نفر  نمیو تا آن وقت قیامت 
 .)٢(باشند، پیدا شوند، و ھرکدام گمان کند که او فرستادۀ خدا است می

زیاد شود، اوقات باھم  شود که ِعلم از بین برود، زلزله و تا آن وقت قیامت نمی
ی در بین شما و خونریزی زیاد شود، مال و دارائ ، فتنه برپا گردد، قتل)٣(نزدیک شود

چنان زیاد شود که صاحب مال در جستجوی کسی بر آید که زکاتش را قبول نماید،  آن
و چون زکاتش را برای وی تقدیم کند، از وی روی گردانیده و بگوید: حاجتی به زکاتت 

 نداردم.
 .)٤(بگذرند شود] که مردم در ساختن مبانی از حد و تا آن وقت [قیامت نمی

یکدیگر گویند: این عالمت به حقیقت پیوسته است، زیرا دو گروه کالن در جنگ صفین، به جان  -١

ِ ھا که ( افتادند، و دعوت ھردوی آن ًدا رَُسوُل ا�َّ ُ ُ�َمَّ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 ) باشد، یکی بود.َال إِهل
شود این است  گانه، و بین مسیح دجال که در آخر زمان پیدا می ھای سی و فرق بین این دجال -٢

 ی الوھیت را.کنند، و مسیح دجال علیه اللعنة ادعا ھا ادعای نبوت را می که: این
است، زیرا در وقت ظھور او امن و آرامی، و رخاء و فراوانی ھمه جا  ÷و این ھنگام ظھور مھدی -٣

کنند، و کسی که  غمی زندگی می گیرد، و در این وقت است که مردم در شادی و بی را فرا می
م و آید، و بالعکس کسی که در غ عمرش در خوشی و شادی بگذرد، وقت در نظرش کوتاه می

 کند. چارگی زندگی نماید، وقت را طوالنی احساس می بی
به طوری که مبانی روی حاجت ساخته نشود، بلکه روی تنافس و افتخار ساخته شود، و ھرکس  -٤

 تر باشد. اش بلندتر و یا با زینت بکوشد که ساختنمان او از ساختمان رفیق و یا ھمسایه

                                                 



 ٢٧٩  ها فتنه -]۸۴[ کتاب

شود] که شخص از نزد قبر شخصی عبور نماید و بگوید:  [قیامت نمیو تا آن وقت 
 .)١(بودم ای کاش من در جای او می

شود] که آفتاب از طرف مغرب طلوع کند، و ھنگامی که از  و تا آن وقت [قیامت نمی
آورند،  آفتاب از طرف مغرب طلوع کند، و مردم آن را مشاھده نمایند، ھمگی ایمان می

ست که اگر کسی قبال ایمان نیاورده باشد، و در ایمان خود، کار نیکی ولی این وقتی ا
 .)٢(را انجام نداده باشد، این ایمان برایش فائدۀ ندارد

کنند، ولی  نفر جامۀ را جھت فروختن عرضه می و ھنگامی که قیامت برپا گردد، دو
 .)٣(توانند آن را جمع کنند توانند آن را بفروشند و نه می نه می

آورد، [که بنوشد] ولی  امی که قیامت برپا گردد، شخصی شیر شترش را میو ھنگ
 تواند. آن را نوشیده نمی

کند، ولی آبی را از آن  و ھنگامی که قیامت برپا گردد، شخصی حوضش را آماده می
 تواند. نوشیده نمی

برد، ولی آن  اش را به طرف دھانش می و ھنگامی که قیامت برپا گردد، شخص لقمه
 .)١(»تواند خورده نمیرا 

آید که اگر کسی از شما مرگ را ببیند،  شما زمانی می بر«روایت است که گفت:  ساز ابن مسعود -١
، و سبب این امر خونریزی، و جنگ و جدال و نا امنی و چور و چپاولی است که »کند خریداری می

شود که انسان مصیبت مرگ را از آن مصائبی  شود، و مصائب آن قدر زیاد می در آن وقت واقع می
 پندارد. تر می بیند، راحت که در اطراف خود می

زیرا چنین ایمانی ایمان مشاھده است و ایمان به غیب نیست، و شرط در ایمان آن است که به  -٢
غیب باشد، و دیگر اینکه این ایمان روی اکراه و مجبوریت است، و ایمان باید روی قناعت و قبول 

 قلبی باشد.
شت، یادشان از خرید و گردد، و یا از ترس و وح شان میسر نمی زیرا فرصت چنین کاری برای -٣

کند که  روایت می سآید، حاکم نیشاپوری از عقبه بن عامر ھایشان نمی فروش و از برداشتن جامه
فرمودند: پیش از قیامت ابر سیاھی که به مانند سپری است به اسمان بلند  جگفت: پیامبر خدا 

د از آن منادی سه بار ندا کند، بع رود تا ھمۀ آسمان را پر می شود، و ھمان طور بلند شده می می
گوید: قیامت برپا شده است، و  کند که: ای مردم! ای مردم! ای مردم! و در مرتبۀ سوم می می

سوگند به ذاتی که جانم در دست او است [بال کیف] که دو نفر در این وقت لباسی را بین خود 
 ا جمع کنند.یابند که ھمان لباس ر اند، و فرصت نمی جھت خرید و فروش ھموار کرده
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شود، و این طور  شود که قیامت به طور ناگھانی برپا می و از مجموع این عالئم چنین دانسته می -١
ھا و یا ماه و یا حتی روزھا انتظار آن را بکشند، بلکه طوری است که مردم از  نیست که مردم سال

است، پس باید ھرکس شوند که قیامت برپا شده  باشند، و وقتی متوجه می قیام قیامت غافل می
 آمادگی چنین روزی را داشته باشد، و در توبه کردن و به خدا رجوع نمودن، امروز و فردا نکند.

                                                                                                                        



 
 

امِ  -٨٥  كِتَابُ األحكَ

 احکام -]۸۵کتاب [

يَةً باب:  -١ صِ عْ نْ مَ ْ تَكُ ا ملَ امِ مَ ِمَ ةِ لِإلْ الطَّاعَ عِ وَ مْ  السَّ

 ]: فرمان برداری از امام تا وقتی که در معصیت نباشد۱باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -۲۱۹۹ ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�ْن أ

َسُه َز�ِيبَةٌ «
ْ
نَّ َرأ

َ
، َكأ ِطيُعوا، َو�ِِن اْستُْعِمَل َعلَيُْ�ْم َ�بٌْد َحبيَِشٌّ

َ
[رواه ابلخاری:  »اْسَمُعوا َوأ

٧١٤٢.[ 
فرمودند:  ج روایت است که گفت: پیامبر خدا سلکاز انس بن ما -۲۱۹۹

ولو آنکه غالم حبشی که سرش مانند کشمشی باشد بر شما  بشنوید و اطاعت کنید،«
 .)١(»گماشته شود

ةِ باب:  -٢ ارَ مَ ىلَ اإلِ صِ عَ رْ نَ احلِ هُ مِ رَ كْ ا يُ  مَ

 ]: کراهت حرص در رسیدن به امارت٢باب [

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) این امر برای مبالغه در طاعت از امام و فرمان برداری از (ولی امر) است، زیرا به اجماع علماء، ۱ 

ای غالم جواز ندارد، ولی با این ھم اگر غالمی به قدرت رسید، باید جھت اجتناب امامت کبری بر
از فتنه و فساد، از وی اطاعت نمود، مگر آنکه امر به معصیت نماید، که در این صورت پیروی 

 نمودند از وی واجب نیست.
کند، این  ع میکند، و یا از کار واجبی من ) اگر (ولی امر) کسی را به کار خالف شرعی امر می۲ 

شخص نباید از (ولی امر) در آن مورد خاص پیروی نماید، ولی این به آن معنی نیست که اطاعت 
از وی در کارھای دیگر نیز الزم نیست، بلکه عدم اطاعت فقط از ھمین کاری است که در 

 معصیت است، و در کارھای دیگر باید از وی اطاعت و فرمان برداری نمود.
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يِب ُهَر�َْرَة  -٢٢٠٠
َ
ُ َ�نْهُ  ريَِضَ َ�ْن أ إِنَُّ�ْم «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: ا�َّ

 »َستَْحرُِصوَن ىلَعَ اِإلَماَرِة، وََستَُكوُن نََداَمًة يَْوَم الِقيَاَمِة، فَِنْعَم الُمرِْضَعُة َو�ِئَْسِت الَفاِطَمةُ 
 ].٧١٤٨[رواه ابلخاری: 

زود است که «فرمودند:  روایت است که جخدا  از پیامبر ساز ابو ھریره -٢٢٠٠
شما در رسیدن به امارت حرص کنید، ولی این امارت در قیامت برای شما سبب ندامت 

 .)١(»از دارنده بد استبو پشیمانی است، شیر دھنده خوب است، و از شیر 

حْ باب:  -٣ نْصَ مْ يَ لَ يَّةً فَ عِ يَ رَ عِ ْ رتُ نِ اسْ  مَ

ها نداشته  مردم را بر عهده بگیرد، و توجهی به آن]: کسی که مسؤولیت ٣باب [
 باشد

ُ َ�نْهُ  َ�ْن َمْعِقل بْن �ََسارٍ  -٢٢٠١ َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  قاَل: ريَِضَ ا�َّ
 «َ�ُقوُل: 

َّ
ُ َرِ�يًَّة، فَلَْم َ�ُْطَها بِنَِصيَحٍة، إِال ْد َراحِئََة اجلَنَّةِ َما ِمْن َ�بٍْد اْسرَتاَْعُه ا�َّ [رواه  » لَْم َ�ِ

 ].٧١٥٠ابلخاری: 
شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  سِقل بن یساراز َمعْ  -٢٢٠١

پرستی مردمی را بر دوشش گذاشته باشد، و بندۀ نیست که خدا سر ھیچ«فرمودند:  می
 .)١(یابد ھشت را نمیھا سرپرستی نکند، مگر آنکه بوی ب او طور شاید و باید از آن

 مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و  -١
دھد، برای طفل  ) توضیح حدیث نبوی شریف این است که: شیر دھنده تا وقتی که شر می۱ 

رسد، و کارش کار خوبی است، ولی روزی که این طفل از شیر  خیلی مھربان و خوب به نظر می
نتیجۀ امارت ھم ھمین  شود، این کار برایش دشوار و ناگوار است، و شود، که حتما منع می منع می

طور است، که در وقت قدرت و سلطه انسان خوش و خوشحال است، ولی در وقتی که این کار را 
گوید، برایش دشوار و تلخ و رنج  گذارد و در حضور خدا از آنچه که کرده است، جواب می می

 دھنده است.
نی که در این عصر جھت ) این حدیث نبوی شریف نیز از اعالم نبوت است، زیرا چه بسا کسا۲ 

ھا را ویران  ریزند، خانه رسیدن به امارت خون صدھا بلکه ھزاران مسلمان را به ناحق ریخته و می
تر آنکه ھمۀ این کارھای ناروا را  سازند، و از ھمه مھم ھا را بیوه می کنند، طفالن را یتیم و زن می

در واقع اگر آزرده نشوند، سبب بدنامی  دھند، و به نام اسالم و خدمت به مسلین انجام داده و می
 اند، نه خدمت به اسالم و مسلمین. اسالم، و در بدری مسلمانان شده
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ُ َ�نْهُ  َ�ْن َمْعِقل بْن �ََسارٍ  -۲۲۰۲ ِ َص�َّ  ، َعِن ريَِضَ ا�َّ اَل:  اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قرَُسوِل ا�َّ
ُ َعلَيِْه « َم ا�َّ  َحرَّ

َّ
 »اجلَنَّةَ َما ِمْن َواٍل يَِ� َرِ�يًَّة ِمَن الُمْسِلِمَ�، َ�يَُموُت َوُهَو اَغشٌّ لَُهْم، إِال

 ].٧١٥١[رواه ابلخاری: 
ھیچ «فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  سَقل بن یسارو از َمعْ  -۲۲۰۲

ھا خیانت نماید،  والی نیست که سرپرستی عدۀ از مسلمانان را بر عھده بگیرد، و به آن
 ».مگر آنکه خدا بھشت را بر وی حرام کرده است

نْ شَ باب:  -٤ قَّ اهللامَ يْهِ  اقَّ شَ لَ  عَ

 گیرد ]: کسی که سخت بگیرد خدا بر وی سخت می۴باب [

ُ َ�نْهُ َعن ُجنُْدب  -۲۲۰۳ َمْن « :انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل  قَاَل: َسِمُعُت  ريَِضَ ا�َّ
 ُ ُ بِِه يَْوَم الِقيَاَمِة، قَاَل: َوَمْن �َُشاقِْق �َْشُقِق ا�َّ َع ا�َّ َع َسمَّ  َعلَيِْه يَْوَم الِقيَاَمِة "، َ�َقالُوا: َسمَّ

 َطيِّبًا
َّ

ُ�َل إِال
ْ
ْن َال يَأ

َ
َل َما يُننِْتُ ِمَن اِإل�َْساِن َ�ْطنُُه، َ�َمِن اْستََطاَع أ وَّ

َ
وِْصنَا، َ�َقاَل: إِنَّ أ

َ
 أ

ْن َال ُ�َاَل بَيْنَُه َو�َْ�َ اجلَنَِّة بِِمْل 
َ
ْهَراقَُه فَلْيَْفَعْل فَلْيَْفَعْل، َوَمِن اْستََطاَع أ

َ
ِه ِمْن َدٍم أ [رواه  ِء َكفِّ

 ].٧١٥٢ابلخاری: 
شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  سُدباز ُجنْ  -۲۲۰۳

کسی که قصدش از اجرای کاری، ریا و سمعه باشد، خدا در روز قیامت «فرمودند:  می
دا در روز قیامت با او کند، و کسی که با مردم سخت گیری کند، خ او را قضیحت می
 ».کند سخت گیری می

فتند: ما را نصیحت کنید! فرمودند: اولین چیزی که از انسان متعفن گمردم 
تواند که جز حالل چیزی نخورد، ھمچنان کند، و  گردد شکم او است، اگر کسی می می

به سبب ریختن خون مسلمانی  ،اند که مانعی بین خود و بین بھشتتو ی میساگر ک
 .)٢(»آنکه به اندازۀ یک کف دست باشد، بوجود نیاورد، ھمچنان کند ولو

گویند: این برای مبالغه است، و یا جھت تنفیر و تغلیظ است، ورنه مسلمان ھرگناھی را که مرتکب  -١
ر، مانند (قتل گردد، و گرچه در بعض گناھان دیگ اش از بھشت نمی گردد، سبب حرمان ابدی

 ناحق) و عید به خلود جھنم که مستلزم حرمان از جنت است نیز آمده است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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قْيضِ الْ باب:  -٥ لْ يَ تِ هَ فْ بَانُ  ىقَايضِ أَوْ يُ ضْ وَ غَ هُ  ؟وَ

 توی بدهد؟ضی در حال غضب قضاوت نموده و یا ف]: آیا جواز دارد که قا۵باب [

يِب بَْ�َرَة  َ�نْ  -۲۲۰۴
َ
ُ َ�نْهُ أ َال «َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  قَاَل: ريَِضَ ا�َّ

 ].٧١٥٨[رواه ابلخاری:  »َ�ْقِضَ�َّ َحَ�ٌم َ�ْ�َ اثْنَْ�ِ َوُهَو َغْضبَانُ 
را شنیدم که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سبکره از ابو -۲۲۰۴

 .)١(»قضاوت کندنباید حاکمی در حالت غضب بین دو نفر «فرمودند:  می

بُّ باب:  -٦ تَحَ سْ ا يُ اتِبِ  مَ  لِلْكَ

 ]: آنچه که برای کاتب مستحب است۶باب [

م يف اجلِّهاِد، وزاَد ُهنا: ُ�َيَِّصُة،و ُحَو�َِّصُة، -۲۲۰۵ ْن « َ�َقدَّ
َ
ا أ ْن يَُدوا َصاِحبَُ�ْم، َو�ِمَّ

َ
ا أ إِمَّ

 ]٣١٧٣رقم: و انظر حديث  ٧١٦٢[رواه ابلخاری:  »يُؤِْذنُوا حِبَْرٍب 
گذشت، و در این  در باب جھاد قبال )١(بحدیث حویصه و محیصه -۲۲۰۵

 .)٢(»یا دیت رفیق شما را بپردازند، و یا اعالن جنگ نمایند«روایت آمده است که: 

) معنی حدیث نبوی شریف این است که مسلمان نباید خون مسلمانی را ولو آنکه به اندازۀ یک ۱ 
 ه بھشت نگردد.کف دست باشد، بریزاند، تا این کار مانع رفتن او ب

شود که مانع رفتن به بھشت تنھا کشتن شخص  ) از این حدیث نبوی شریف چنین استنباط می۲ 
مسلمان نیست، بلکه اگر کسی مسلمانی را مجروح ساخته و از وی به اندازۀ یک کف دست خون 

گردد، پس کسانی که از خون  بریزاند، این عمل نیز مانع رفتن شخص جانی به بھشت می
 شان در کجا خواھد بود. اند، جای ھا روان ساخته انان جویمسلم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از این جھت از قضاوت کردن در حالت غضب منع کردند، که: غضب سبب آن  ج) پیامبر خدا ۱ 

خواھد در آن حکم صادر نماید،  شود که حاکم و یا قاضی نتواند عدالت را در موضوعی که می می
 به طور کامل مراعات نماید.

مل اند ھر امر دیگری که سبب تشویش فکر، و عدم انضباط کا ) با قیاس بر غضب، علماء گفته۲ 
رآی گردد، قضاوت کردن در آن حالت نیز جواز ندارد، مانند: غم و اندوه بسیار، خوف شدید، 

کند که  ھا، بیھقی به سند ضعیفی روایت می گرسنگی مفرط، تشنگی طاعت فرسا، و امثال این
 ».حاکم نباید جز در حالتی که سیر و سیراب باشد، قضاوت نماید«فرمودند:  جپیامبر خدا 

                                                                                                                        



 ٢٨٥  احکام -]۸۵[ کتاب

امُ النَّاسَ باب:  -٧ مَ بَايِعُ اإلِ يْفَ يُ  كَ

 ]: امام با مردم چگونه بیعت نماید٧باب [

اِمِت َحديث  -٢٢٠٦ ُ َ�نْهُ ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ ْمِع «، ريَِضَ ا�َّ ِ ىلَعَ السَّ بَاَ�ْعنَا رَُسوَل ا�َّ
اَعةِ  وايَة َوالطَّ م وزاَد يف هِذهِ الرِّ ِ  :َ�َقدَّ َاُف يِف ا�َّ

َ
ْو َ�ُقوَل بِاحلَقِّ َحيْثَُما ُكنَّا، َال �

َ
ْن َ�ُقوَم أ

َ
َوأ

 ].٧٢٠٠[رواه ابلخاری:  »لَْوَمَة َالئِمٍ 
حدیث عباده بن صامت در مورد سمع و طاعت قبال گذشت، و در این  -٢٢٠٦

و اینکه در ھمه حال به حق به ایستیم، و یا حق را بگوئیم، و «... روایت آمده است که: 
 ».در [بیان احکام شریعت و امر به معروف و نھی از منکر] از ھیچ مالمتی نترسیم

ِ َص�َّ اُهللا َ�ْن َ�بْ  -۲۲۰۷ ُ َ�نُْهَما، قَاَل: ُكنَّا إَِذا بَاَ�ْعنَا رَُسوَل ا�َّ ِ بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ ِد ا�َّ
َا: 

َ
اَعِة، َ�ُقوُل نل ْمِع َوالطَّ  ].٧٢٠٧[رواه ابلخاری:  »ِ�يَما اْستََطْعتُمْ «َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ السَّ

حویصه و محیصه باھم برادر بودند، پدرشان مسعود بن کعب انصاری اوسی است، ابن سنینه  -١
محیصه را زد و گفت: أی دشمن  جبه فرمودۀ پیامبر خدا  –شخصی از تجار یھود بود، محیصه 

ھای شکم تو از مال او است، محیصه گفت: مرا کسی به  خدا! چرا او را کشتی؟ بسیاری از چربی
به تو را  کشتم، حویصه گفت: ھم میتو را  کردند، دند که اگر به کشتن تو امر میکشتنش امر کر

کشتی؟ محیصه گفت: به خداوند  کرد مرا می به کشتن من امر میتو را  خدا قسم که اگر محمد
کشتم، حویصه گفت: به خداوند قسم دینی که این قدر تاثیر داشته باشد، تعجب آور  قسم که می

 ).۶۷ – ۶۶/ ۲: است، (أسد الغابه
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
اصل قضیه چنین است که: محیصه با شخص دیگری به خیبر رفت، آن شخص در خیبر  

ھا منکر شدند، محیصه با  اید، آن شد، محیصه برای یھود گفت: این شخص را شما کشته کشته
یھود یا باید دیت «فرمودند:  جند، پیامبر خدا آمد، ماجرا را گفت جبرادر مقتول نزد پیامبر خدا 

، و از این واقعه برای یھود نوشتند، یھود برای »رفیق شما را بپردازند، و یا اعالن جنگ نمایند
برای اولیای مقتول گفتند: آیا سوگند  جایم، پیامبر خدا  ایشان نوشتند که ما او را نکشته

خوریم، گفتند: آیا به  ند؟ گفتند: نھف سوگند نمیا خورید که این شخص را مردم یھود کشته می
ھا را چگونه  ھا مسلمان نیستند، سوگند آن کنید، گفتند: نه، آن سوگند خوردن یھود قناعت می

ھا  جھت رفع منازعه، صد شتر از بیت المال برای آن جباور کنیم؟ وھمان بود که پیامبر خدا 
 دادند.

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٨٦

 جگفت: وقتی که با پیامبر خدا  روایت است که باز عبدالله بن عمر -۲۲۰۷
در چیزھای که «گفتند که:  کردیم، برای ما می بیعت می در سمع و طاعت

 .)١(»توانید می

الَفِ  -٨ تِخْ  باب: االسْ

 ]: والیت عهد۸باب [

َال �َْستَْخِلُف؟ قَاَل:  َوَ�نْهُ -۲۲۰۸
َ
ُ َ�نُْهَما، قَاَل: ِ�يَل لُِعَمَر أ ْستَْخِلْف َ�َقِد إِْن «ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

ِ َص�َّ  ، رَُسوُل ا�َّ تُْرْك َ�َقْد تََرَك َمْن ُهَو َخْ�ٌ ِم�ِّ
َ
بُو بَْ�ٍر، َو�ِْن أ

َ
 اْستَْخلََف َمْن ُهَو َخْ�ٌ ِم�ِّ أ

 ].٧٢١٨[رواه ابلخاری:  »اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 
فت: گ سروایت است که گفت: کسی برای عمر بو از عبدالله بن عمر -۲۲۰۸

 کنی؟ ات را تعیین نمی خلیفۀ بعدی آیا
ز تعیین نموده بود، و اگر یکه از من بھتر بود، ن سگفت: اگر تعیین کنم، ابوبکر

 .)٢(که از من بھتر بودند، نیز تعیین نکرده بودند جتعیین نکنم رسول الله 

 »باب« -٩

 ]۹باب [

 دیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این ح -١
روی شفقت و رحمت گفتند، زیرا اگر در وقت بیعت به چیزھای بیعت  جاین سخن را پیابمر خدا  

ھا اقدام  داشتند، اگر به انجام دادن آن کردند که در آینده قدرت انجام دادن آن را نمی می
عھد و بیعت  کردند، نقض ھا خودداری می کردند، قدرت آن را نداشتند، و اگر از انجام دادن آن می

ھا به  از آن جھا مشکل بود، از این جھت پیامبر خدا  شد، و در ھردو صورت برای آن گفته می
 گرفتند که قدرت انجام دادن آن را داشته باشند. چیزھای بیعت می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
حیات خود با شروطی که در کتب برای خلیفۀ مسلمانان جواز دارد که خلیفۀ بعدی را در زمان  

چه برایش روا است که از این کار صرف نظر  سیاست شرعی مذکور است، تعیین نماید، چنان
دانند، برای خود خلیفه و  نماید، و بگذارد که خود مسلمانان ھر کسی را که شایستۀ این کار می

 امیر تعیین نماید.

                                                 



 ٢٨٧  احکام -]۸۵[ کتاب

ُ َ�نْهُ  َجابَِر ْ�َن َسُمَرةَ  َ�نْ  -۲۲۰۹ قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  ،ريَِضَ ا�َّ
ِمً�ا«َ�ُقوُل: 

َ
يِب: إِنَُّه قَاَل: »يَُ�وُن اْ�نَا َعرَشَ أ

َ
ْسَمْعَها، َ�َقاَل أ

َ
لُكُُّهْم ِمْن «، َ�َقاَل لَكَِمًة لَْم أ

 ].٧٢٢٣، ٧٢٢٢[رواه ابلخاری:  »قَُر�ٍْش 
شنیدم که  جخدا که گفت: از پیامبر روایت است  ساز جابر بن سمره -۲۲۰۹
بعد از آن کلمۀ دیگری را گفتند که آن را نشنیدم، » باشند دوازده امیر می«فرمودند: 

 .)١(»ھا از قریش ھستند ھمۀ آن«ولی پدرم گفت: آن کلمه این بود که: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
باشند، نظریات مختلفی وجود دارد، از آن  در اینکه مراد از این دوازده امیر، کدام دوازده امیر می 

جمله اینکه مراد از این دوازده امیر، دوازده خلیفۀ دور خالفت بنی امیه است، که چون خالفت از 
رسید، و در  ھای زیادی رخ داد، تا اینکه دولت به بنی عباس بنی امیه خارج شد، جنگ و درگیری

این دوره بسیاری از چیزھا نسبت به سابق تغییر نمود، و نظر دیگر آن است که: بعد از ظھور 
آید، و نظر دیگر آن است که مراد از آن، دوازده  مھدی در آخر زمان دوازده امیر به وجود می

ین نظر، مسدد در آید، و در تأیید ا امیری است که در تمام دورۀ اسالم و تا روز قیامت به وجود می
کند که: این امت تا وقتی به ھالکت  مسند کبیر خود از طریق ابو بحران ابو الجلد روایت می

کنند، و دو  ھا به دین حق عمل می ھا دوازده خلیفه به وجود آید، که تمام آن رسد که از آن نمی
دیگری سی سال ھا چھل سال، و  باشند، که یکی از آن می جھا از اھل بیت محمد  نفر از آن

ھا خودداری نموده، و به  کند، و اقوال دیگری نیز در زمینه وجود دارد که از ذکر آن زندگی می
 نمائیم. آنچه که ذکرش رفت، اکتفاء می

                                                 



 
 

نَّيكِتَابُ  -٨٦  التَّمَ

 آرزو و تمنا -]۸۶کتاب [

نِ باب:  -١ نَ التَّمَ هُ مِ رَ كْ ا يُ  يمَ

 ]: آرزویی که مکروه است۱باب [

ُ َ�نْهُ  -۲۲۱۰ �ٌَس ريَِضَ ا�َّ
َ
�ِّ َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  قاَل: أ

َ
الَ «لَْوَال �

ََمنَّيُْت » َ�تََمنَُّوا الَموَْت   ].٧٢٣٣[رواه ابلخاری:  تلَ
شنیدم که  نمی جروایت است که گفت: اگر از پیامبر خدا  ساز انس -۲۲۱۰

 .)١(دمکر مرگ را آرزو می» آرزوی مرگ را نکنید« فرمودند: می

يِب ُهَر�َْرَة  -۲۲۱۱
َ
ُ َ�نْهُ َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  :ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َال «أ

ا ُمِسيئًا فَلََعلَُّه �َْستَْعتُِب  ا ُ�ِْسنًا فَلََعلَُّه يَزَْداُد، َو�ِمَّ َحُدُ�ُم الَموَْت إِمَّ
َ
[رواه  »َ�تََم�َّ أ

 ].٧٢٣٥ابلخاری: 
کسی مرگ را آرزو «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۲۱۱

نکند، [زیرا] اگر نیکوکار باشد، شاید کارھای نیک بیشتری انجام دھد، و اگر بدکار باشد 
 ».شاید از کار بدش توبه نماید

 از احکام و مسائلم تعلق به این حدیث آنکه: -١
را سبب آنکه تمنا و آرزوی مرگ حرام است این است که: خداوند عزوجل مدت عمر ھر کسی  

کند، کسی است که گویا به تقدیر خدا  تعیین کرده است، و کسی که آرزوی مرگ خود را می
رضایت ندارد، و به قضای او تعالی تسلیم نیست، و سبب دیگر آنکه: این شخصی که آرزوی مرگش 

دھد، و این به  کند، اگر نیکوکار باشد و زنده بماند، کارھای نیک بیشتری را انجام می را می
ت او است، و اگر بدکار باشد، و زنده بماند، امید این وجود دارد که از کارھای بدش توبه مصلح

صورت آرزوی مرگ کار نموده و به سوی خدا برگردد، و این نیز به مصلحت او است، پس در ھردو 
 مشروعی است، و حدیث آتی داللت صریح بر این معنی دارد.ناشایست و نا

                                                 



 
 

نَّةِ غْ كِتَابُ االِ  -٨٧ السُ امِ بِالكِتَابِ وَ  تِصَ

 عمل کردن به کتاب و سنت -]۸۷کتاب [

ولِ اهللاقْ االباب:  -١ سُ نَنِ رَ اءِ بِسُ  ج تِدَ

  جهای پیامبر خدا  ]: اقتدا به سنت۱باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۲۱۲
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  :ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
لُكُّ «أ

ىَب 
َ
 َمْن أ

َّ
يِت يَْدُخلُوَن اجلَنََّة إِال مَّ

ُ
ىَب؟ قَاَل: »أ

ْ
، َوَمْن يَأ ِ َطاَعِ� َدَخَل «، قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َمْن أ

ىَب 
َ
 ].٧٢٨٠[رواه ابلخاری:  »اجلَنََّة َوَمْن َعَصاِ� َ�َقْد أ

 ھمۀ امت من«فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۲۱۲
 »کسی که ابا بورزد مگر روند به بھشت می 

 گفتند: یا رسول الله! کیست که ابا بورزد؟
رود، و کسی که از من  کسی که از من اطاعت نماید به بھشت می«فرمودند: 

 .)١(»ا ورزیده استنافرمانی کند، کسی است که از بھشت رفتن اب

ِ  َ�نْ  -۲۲۱۳ ُ َ�نْهُ َجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ  انلَّيِبِّ َص�َّ «: قَاَل  َماريَِضَ ا�َّ
َ

َجاَءْت َمَالئَِ�ٌة إىِل
الَقلَْب اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوُهَو نَائٌِم، َ�َقاَل َ�ْعُضُهْم: إِنَُّه نَائٌِم، َوقَاَل َ�ْعُضُهْم: إِنَّ الَعْ�َ نَائَِمٌة، وَ 

ُ َمثَ 
َ

ُ�وا هل ًال، َ�َقاَل َ�ْعُضُهْم: إِنَُّه نَائٌِم، َوقَاَل َ�ْقَظاُن، َ�َقالُوا: إِنَّ لَِصاِحِبُ�ْم َهَذا َمثًَال، فَارْضِ
 َ�ْعُضُهْم: إِنَّ الَعْ�َ نَائَِمٌة، َوالَقلَْب َ�ْقَظاُن، َ�َقالُوا: َمثَلُُه َكَمثَِل رَُجٍل َ�َ� َداًرا، وََجَعَل ِ�يَها

َ�َل 
َ
اَر َوأ ايِعَ َدَخَل ادلَّ َجاَب ادلَّ

َ
ُدبًَة َوَ�َعَث َداِ�يًا، َ�َمْن أ

ْ
ايِعَ  َمأ ِب ادلَّ ُدبَِة، َوَمْن لَْم ُ�ِ

ْ
ِمَن الَمأ

کند، در واقع کسی است که خودش راه  امر خدا و رسولش را مییعنی: کسی که نافرمانی  -١
نرسیدن به بھشت را برای خود انتخاب کرده است، پس اسا رفتن و نرفتن به بھشت، فرمان 

باشد، و این چیزی است که  برداری از اوامر خدا و رسولش، و نافرمانی از اوامر خدا و رسولش می
 کند. ی خود انتخاب میھرکس خودش یکی از این دو راه را برا

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٩٠

ُ َ�ْفَقْهَها، َ�َقاَل َ�ْعُضُهْم: إِنَّهُ  لُوَها هلَ وِّ
َ
ُدبَِة، َ�َقالُوا: أ

ْ
ُ�ْل ِمَن الَمأ

ْ
اَر َولَْم يَأ  نَائٌِم، لَْم يَْدُخِل ادلَّ

ٌد َص�َّ َوقَاَل َ�ْعُضُهْم: إِنَّ الَعْ�َ نَائَِمٌة، َوالَقلَْب َ�ْقَظاُن، �َ  ايِع ُ�َمَّ اُر اجلَنَُّة، َوادلَّ َقالُوا: فَادلَّ
، َوَمْن َعىَص ُ�َ  َ َطاَع ا�َّ

َ
ًدا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقْد أ َطاَع ُ�َمَّ

َ
ًدا اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َمْن أ مَّ

، َوُ�َمَّ  َ [رواه  »ٌد َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَْرٌق َ�ْ�َ انلَّاِس َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقْد َعىَص ا�َّ
 ].٧٢٨١ابلخاری: 
فرشتگانی نزد پیامبر  روایت است که گفت: باز جابر بن عبدالله -۲۲۱۳

ھا گفتند که خواب است، و بعضی از  آمدند، و ایشان خواب بودند، بعضی از آن جخدا
دار است، سپس با خود گفتند که برای او ھا گفتند که: چشمش خواب ولی دلش بی آن

ھا گفتند که او خواب  کنیم، باز بعضی از آن مثلی است، آن مثل را برایش بیان می
 ھا گفتند که چشمش خواب وقلبش بیدار است. است، و بعضی از آن

[و آن مثل را بیان داشته] و گفتند: مثل وی مانند کسی است که خانۀ را بنا نھاده 
ر آن گسترده و مردم را دعوت نموده است، کسی که دعوت را پذیرفته و سفرۀ را د

خورد، و کسی که دعوت را  گردد، و از آن دستر خوان طعام می باشد، به خانه داخل می
 خورد. شود، و نه از آن دسترخوان چیزی می ذیرفته باشد، نه به خانه داخل میپن

ھا گفتند  آنئید تا مقصود را بفھمد، باز بعضی از خود گفتند: تاویل این مثل را بگوبا 
 ھا گفتند که چشمش خواب و دلش بیدار است. که خواب است، و بعض دیگری از آن

 جاست، کسی که از محمد  جگفتند: خانه عبارت از بھشت است، و میزبان محمد 
انی نافرم جاطاعت نماید در واقع از خداوند اطاعت کرده است، و کسی که از محمد 

است که بین مردم [مطیع و  جکند در واقع نافرمانی خدا را کرده است، و محمد 
 .)١(عاصی] فرق نموده است

هُ مِ باب:  -٢ رَ كْ ا يُ الِ وَ مَ ؤَ ةِ السُّ ثْرَ نْ نْ كَ لَّ مَ نِيهِ  فَ تَكَ عْ ا الَ يَ  مَ

]: کراهت سؤال بسیار، و کسی که در آنچه که مربوط به او نیست، تکلف ٢باب [
 ستکرده ا

یعنی: بین مسلمان و کافر، و بین نکوکار و بدکار، وبین خوب و بد فرق گذاشته است، به طوری  -١
که خوب را خوب گفته و برایش وعدۀ بھشت داده است، و بد را بد گفته و برایش وعدۀ دوزخ 

 داده است.

                                                 



 ٢٩١  سنت و کتاب به کردن عمل -]۸۷[ کتاب

�ََس ْ�َن َمالٍِك  َ�نْ  -٢٢١٤
َ
ُ َ�نْهُ  أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: : ققاَل ، ريَِضَ ا�َّ اَل رَُسوُل ا�َّ

» َ ٍء، َ�َمْن َخلََق ا�َّ ُ َخاِلُق لُكِّ يَشْ َح انلَّاُس يَتََساَءلُوَن َحىتَّ َ�ُقولُوا: َهَذا ا�َّ [رواه  »لَْن َ�رْبَ
 ].٧٢٩٦ ابلخاری:
مردم «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -٢٢١٤

گویند: ھر چیز را خدا پیدا کرده است،  دھند که می تا جایی به سؤال کردن ادامه می
 .)١(»پس خدا را چه کسی پیدا کرده است

نْ باب:  -٣ رُ مِ كَ ذْ ا يُ أ مَ مِّ الرَّ يَاسِ ذَ لُّفِ القِ تَكَ  يِ وَ

 مذمت رأی و تکلف در قیاس]: ٣باب [

ِ ْ�ُن َ�ْمٍرو  َ�نْ  -٢٢١٥ ُ َ�نْهُ َ�بُْد ا�َّ : َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه قاَل  َماريَِضَ ا�َّ
ااًع، َولَِ�ْن يَنزَْتُِعُه «وََسلََّم َ�ُقوُل:  ْ�َطاُكُموُه انزِْتَ

َ
ْن أ

َ
ُع الِعلَْم َ�ْعَد أ َ َال َ�ْ�ِ ِمنُْهْم َمَع إِنَّ ا�َّ

يِِهْم، َ�يُِضلُّوَن َوَ�ِضلُّونَ 
ْ
اٌل، �ُْستَْفتَْوَن َ�يُْفتُوَن بَِرأ  »َ�بِْض الُعلََماِء بِِعلِْمِهْم، َ�يَبىَْق نَاٌس ُجهَّ

 ].٧٣٠٧[رواه ابلخاری: 
شنیدم  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: از باز عبدالله بن عمرو -٢٢١٥

از اینکه علم را برای مردم عطا کرد، آن را به یکبارگی از خداوند بعد «فرمودند:  که می
 ».برد شان از بین می ھا به مرگ علماء با علم برد، بلکه آن را از بین آن بین نمی

ھا فتوی خواسته  مانند که از آن و بعد از مردان علماء، مردم جاھلی باقی می«
و گمراھی اھی دیگران دھند، و سبب گمر ھا به (رأی) خود فتوی می شود، و آن می

 .)٢(»شوند خود می

چون به این سرحد رسید، به خدا « فرمودند که: جو در روایت دیگری آمده است که پیامبر خدا  -١
و بگوید که «، و در روایت مسلم آمده است که فرمودند: »پناه بجوید، و به ھمین حد اکتفاء کند

 ».آمنت باهللا
 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -٢
در چه داشته باشد، و اینکه این حالت  آید که عالمی به معنی حقیقی آن وجود نمی ) زمانی می۱ 

این است که: این حالت در آخر  /وقت است، نظریات مختلفی وجود دارد، و نظر امام ابن حجر
گوید: (و الیق آن است که این کار در وقت  زمان است، و در این مورد بعد از تفصیل بسیاری می

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٩٢

لِ النَّبِيِّ باب:  -٤ وْ مْ لَتَتبَعُنَّ سُ : «جقَ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ  »نَنَ مَ

 »کنید روش گذشتگان پیروی می حتما از«که:  ج]: این قول پیامبر خدا ٤باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ  -٢٢١٦ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َال َ�ُقوُم «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: َ�ْن أ

ْخِذ الُقُروِن َ�بْلََها، ِشرْبًا
َ
يِت بِأ مَّ

ُ
ُخَذ أ

ْ
اَعُة َحىتَّ تَأ فَِقيَل: يَا رَُسوَل  »�ِِشرْبٍ َوِذَرااًع بِِذَراٍع  السَّ

وِم؟ َ�َقاَل:  ، َكَفارَِس َوالرُّ ِ َِك «ا�َّ
َ

وئل
ُ
 أ

َّ
 ].٧٣١٩خاری: [رواه ابل »َوَمِن انلَّاُس إِال

تا آن وقت «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -٢٢١٦
شود که امت من از [مردم] قرون گذشته وجب به وجب و گز به گز متابعت  قیامت نمی

 ».کنند
 کسی گفت: یا رسول الله مانند فارس و روم؟

 ؟.)١(»ھا مردم دیگری ھم وجود دارد مگر غیر از این«فرمودند: 

صورت بگیرد، و در این وقت است که: جھان از کسی که  ÷خروج دجال و یا بعد از موت عیسی
شود، چه رسد به علماء، و  ماند، بعد از مطلق مسلمان نیز خالی می سوب به علم باشد، خالی میمن

شود، والله  ھا است که قیامت برپا می کسانی باقی مانند که بدترین مردمان ھستند، و در زمان این
 أعلم).

ھای دیگر  کتاب ھای علمی از قرآن و سنت و روند، کتاب ) در مرحلۀ که علم و علماء از بین می۲ 
ھا  کند، فائدۀ از وجود آن ھا عمل نمی ماند، و کسی به آن وجود دارند، ولی چون عالمی نمی

نیست، در حدیث ابی امامه در بقیۀ این حدیث آمده است که: شخص بادیه نشینی برای پیامبر 
ر پیش ما شود، حاالنکه قرآن د گفت: یا رسول الله! چگونه علم از بین ما برداشته می جخدا 

سرشان را  جایم؟ پیامبر خدا  ایم، و به فرزندان خود نیز تعلیم داده است، و محتویات آن را آموخته
ھا نیست؟ و با  مگر ھمین یھود و نصاری مصاحف در بین آن«باال کرده و در حال غضب فرمودند: 

 ».دنداند عمل نکر ھا آورده ھا برای آن این ھم به یک حرفی از آنچه که پیامبر آن
گوید: این حدیث داللت بر این دارد که شخص جاھل نباید به ریاست  می /امام ابن حجر 

شود، و این حدیث دلیل برای کسانی است که خالفت  انتخاب شود، زیرا سبب مفاصد بسیاری می
دھند، ولو آنکه این جاھل عفیف و عاقل باشد، ولی اگر به قدرت  اشخاص جاھل را جواز نمی

نتخاب بین یکی از این دو که: عالم فاسق، و جاھل پرھیزگار باشد، حتمی بود، جاھل رسید، و ا
اش  شود که بدون علم حکم کند، و پرھیزگاری پرھیز گار بھتر است، زیرا ورعش او را مانع می

 شود که از دیگران سؤال کند. باعث می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

                                                                                                                        



 ٢٩٣  سنت و کتاب به کردن عمل -]۸۷[ کتاب

ن -٥ صَ حْ جم للمُ  باب: الرَّ

 ]: سنگسار برای محصن۵باب [

ُ َ�نْهُ  َ�ْن ُ�َمرَ  -۲۲۱۷ ، «قاَل:  ريَِضَ ا�َّ َم بِاحلَقِّ
ًدا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ َ َ�َعَث ُ�َمَّ إِنَّ ا�َّ

نِْزَل آيَُة الرَّْجمِ 
ُ
نَْزَل َعلَيِْه الِكتَاَب، فَاَكَن ِ�يَما أ

َ
 ].٧٣٢٣[رواه ابلخاری:  »َوأ

را به دین حق  جمحمد  روایت است که گفت: خداوند متعال ساز عمر -۲۲۱۷
خود مبعوث نمود، و قرآن را بر او نازل ساخت، و از چیزھایی که نازل کرد، آیۀ رجم 

 .)١(بود

رِ باب:  -٦ طَأ أَجْ ابَ أَو أَخْ أَصَ ا اجتَهدَ فَ اكِم إِذَ  احلَ

 اجتهاد کند و به صواب برسد و یا خطا کند]: ثواب حاکمی که ٦باب [

ُ َ�نْهُ َ�ْن َ�ْمِرو بِْن الَعاِص  -٢٢١٨ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ريَِضَ ا�َّ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ
َ
� ،

ْجَراِن، َو�َِذا َحَ�َم «َ�ُقوُل: 
َ
َصاَب فَلَُه أ

َ
 إَِذا َحَ�َم احلَاِ�ُم فَاْجتََهَد ُ�مَّ أ

َ
ْخَطأ

َ
فَاْجتََهَد ُ�مَّ أ

ْجرٌ 
َ
 ].٧٣٥٢[رواه ابلخاری:  »فَلَُه أ

روش گذشتگان را وجب به «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سدری) از ابو سعید خ۱ 
وجب، و گز به گز متابعت خواھید کرد، تا جائی گه اگر به سوراخ سوسماری داخل شوند، شما ھم 

شوید، گفتیم: یا رسول الله! مقصد شما یھود و نصاری ھستند؟ فرمودند:  ھا داخل می پشت سر آن
 ھا کیست؟ پس غیر از این

ذکر یھود و نصاری  سذکر فارس و روم، و در حدیث ابو سعید س) اینکه: در حدیث ابو ھریره۲ 
آمده است، داللت بر این دارد که مقصود، پیروی و متابعت از غیر مسلمانان است، چه اھل کتاب 

روایت  سباشند، مانند: یھود و نصاری، و چه اھل کتاب نباشند مانند: اھل فارس و روم، از انس
شود؟ فرمودند:  است که: کسی گفت: یا رسول الله! امر به معروف و نھی از منکر چه وقت ترک می

وقتی که نیکان شما به آرایش سر وروی خود مشغول شوند، و اشرار شما به فحشاء، اشخاص بی «
 ».قدر به قدرت برسند، و اشخاص فرو مایه به فقاھت

یعنی: اگر مرد و زن محصن  )،لشيخة إذا زنيا فارمجوهماالشيخ وا( این است که:مراد از آیۀ رجم  -١
ھا را رجم کنید، و علماء بر این نظراند که حکم این آیت باقی است، اگر چه لفظ آن  زنا کردند، آن

 نسخ شده است.

                                                                                                                        



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٩٤

شنیده است که  جروایت است که وی از پیامبر خدا  ساز عمرو بن عاص -٢٢١٨
وقتی که حاکم حکم کند و اجتھاد نماید، و بعد از آن به صواب برسد، «فرمودند:  می

د، و به خطاء برود، برایش یک برایش دو مزد است، و وقتی که حکم کند و اجتھاد نمای
 .)١(»مزد است

كَ النَّ باب:  -٧ أَ تَرْ نْ رَ نمَ ةً الَ مِ جَّ نَ النَّبِيِّ حُ ِ  كِريِ مِ ريْ  هغَ

 داند نه از دیگران ]: کسی که ترک انکار را از پیامبر حجت می٧باب [

ِ  َ�نْ  -٢٢١٩ ُ َ�نْهُ  َجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ نَُّه ريَِضَ ا�َّ
َ
ائِِد  اكنَ َما � نَّ اْ�َن الصَّ

َ
: أ ِ َ�ِْلُف بِا�َّ

؟ قَاَل:  ِ ِْلُف بِا�َّ
َ

اُل، قُلُْت: حت جَّ إِ�ِّ َسِمْعُت ُ�َمَر َ�ِْلُف ىلَعَ َذلَِك ِعنَْد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا «ادلَّ
 ].٧٣٥٥رواه ابلخاری: [ »َعلَيِْه وََسلََّم، فَلَْم ُ�نِْكْرُه انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 

خورد که (ابن  روایت است که وی سوگند می باز جابر بن عبدالله -٢٢١٩
 خوری؟ صیاد) دجال است، گفتم: به خدا سوگند می

سوگند خورد، و  جرا شنیدم که به این چیز در نزد پیامبر خدا  سگفت: من عمر
 .)٢(برایش بد نگفتند جپیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
البته در ھردو صورت، یعنی در صورت اجتھاد کردن و به صواب رسیدن، و در صورت اجتھاد  

کردن و به خطا رفتن، وقتی برایش دو مزد و یا یک مزد است که این شخص مجتھد باشد و 
اھلیت اجتھاد را داشته باشد، نه آنکه ھرکس و ناکسی در احکام دین خدا، نظر داده و اجتھاد 

ن طریق سبب گمراھی خود و دیگران گردد، و بگوید که اگر به صواب رسیدم برایم نماید، و به ای
کار  دو مزد است، و اگر خطا کردم یک مزد، زیرا چنین کسی ولو آنکه به صواب ھم برسد گنه

ْ  َوَ� ﴿فرماید:  است، چه جای آنکه راه خطا را پیموده باشد خداوند متعال می  تَِصُف  لَِما َ�ُقولُوا
لِۡسنَ 

َ
ْ  َحَرامٞ  َوَ�َٰذا َحَ�ٰلٞ  َ�َٰذا ٱۡلَكِذَب  تُُ�مُ � وا َۡفَ�ُ ِ�ّ  َ�َ  ِ ِينَ  إِنَّ  ٱۡلَكِذَبۚ  ٱ�َّ ِ  َ�َ  َ�ۡفَ�ُونَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 .﴾ُ�ۡفلُِحونَ  َ�  ٱۡلَكِذَب 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ببینند، و یا بشنوند که کسی کاری را انجام  جعنوان باب داللت بر این دارد که: اگر پیامبر خدا  

دھد، و یا انجام داده است، و ایشان او را از آن کار منع نکنند، این ترک ممانعت دلیل بر این  می
که  جاست که آن کار مشروع است، و انجام دادن آن جواز دارد، ورنه امکان ندارد که پیامبر خدا 
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شرعی را ببینند، و یا از آن خبر شوند، و از آن ممانعت به در مقام تشریع قرار دارند، کار خالف 
 عمل نیاورند.

                                                                                                                        



 
 

يدِ كِتَابُ التَّو -٨٨  حِ

 غريهم)(والرد عىل اجلهمية و

 )١(ها) توحید (ورد بر جهمیه و غیر آن -]۸۸کتاب [

اءِ النَّبِيِّ باب:  -١ عَ اءَ يفِ دُ ا جَ تَهُ إِىلج مَ يدِ اهللاأُمَّ حِ   تَوْ

 امت خود را به سوی توحید ج]: دعوت پیامبر خدا ١باب [

ُ َ�نْهَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٢٢٢٠ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا :  اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ َزْوِج انلَّيِبِّ َص�َّ  اريَِضَ ا�َّ
َ
أ

ْصَحابِِه يِف َصَالتِِهْم 
َ
 ِأل

ُ
�ٍَّة، َوَ�َن َ�ْقَرأ ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�َعَث رَُجًال ىلَعَ رَسِ َ�يَْخِتُم بُِقْل ُهَو ا�َّ

ا رََجُعوا َذَكُروا َذلَِك لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل:  َحٌد، فَلَمَّ
َ
ٍء يَْصنَُع «أ يِّ يَشْ

َ
َسلُوُه ِأل

 بِهَ »َذلَِك؟
َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
نَا أ

َ
�ََّها ِصَفُة الرَّمْحَِن، َوأ

َ
لُوُه، َ�َقاَل: ِأل

َ
ا، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا ، فََسأ
بُّهُ «َعلَيِْه وََسلََّم:  ِ�ُ َ نَّ ا�َّ

َ
وُه أ ْخرِبُ

َ
 ].٧٣٧٥[رواه ابلخاری:  »أ

شخصی  جپیامبر خدا  روایت است که: جھمسر پیامبر خدا  لاز عائشه -٢٢٢٠
ص در ند، این شخرفتند، به حیث امیر مقرر نمود ھای که به جھاد می را در یکی از گروه

ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿نماز قراءت را به  َحدٌ  ٱ�َّ
َ
 کرد. ختم می ﴾أ

کنند، استاد ابو منصور  را نفی می أ(جھمیه): گروھی از مبتدعه است که اکثر صفات خداوند -١
گوید: جھمیه پیروان جھم بن صفوان  عبدالقاھر ابن طاھر بغدادی در کتاب (الفرق بین الفرق) می

گوید: ھر  کند، مجبور است، و می جبر اعمال است، یعنی: ھرکس ھرچه که می ھستند که قائل به
شود، و گمانش این است که علم خدا  فعلی که ھست از خدا است، و به بنده مجازا نسبت داده می

داند، و  حادث است، و اینکه خدا به شئ، یا حی، یا عالم، و یا مرید و صف شود، ممنوع می
کنم، بلکه به صفتی وصف  تی که اطالق آن بر غیر او جواز دارد وصف نمیگوید: خدا را به صف می
کنم که خاص برای او است، مانند: خالق، محیی، ممیت، و به ھمین عقیده و نظر ادامه داد، تا  می

م بن احوذ او را کشت.
َ
 اینکه َسل
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از وی «گفتند، فرمودند:  جھنگامی که برگشتند این چیز را برای پیامبر خدا 
 ؟»کرد بپرسید که چرا چنین می

از وی پرسیدند، گفت: چون این سوره صفت رحمن است، از این سبب خوشم 
 آید که آن را قراءت کنم. می

 .)١(»دارد برایش خبر دھید که خدا ھم او را دوست می«فرمودند:  جپیامبر خدا 

لِ باب:  -٢ وْ زَّاُق ُذو الُقوَّةِ الَمتِ�ُ ﴿: تَعَاىل هقَ َ ُهَو الرَّ  ﴾إِنَّ ا�َّ

 ﴾خدا رزق دهندۀ با قوت و متین است﴿]: قوله تعالی: ٢باب [

ْشَعِريِّ  -٢٢٢١
َ
يِب ُموىَس األ

َ
ُ َ�نْهُ ريَِضَ  َ�ْن أ اَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ، قاَل: قا�َّ

، ُ�مَّ ُ�َعاِ�يِهْم َو�َْرُزُ�ُهمْ « َ ُ الَودلَ ُعوَن هلَ ، يَدَّ ِ ًذى َسِمَعُه ِمَن ا�َّ
َ
ْصرَبُ ىلَعَ أ

َ
َحٌد أ

َ
[رواه  »َما أ

 ].٧٣٧٨ابلخاری: 
فرمودند:  جخدا  مبرروایت است که گفت: پیا ساز ابو موسی اشعری -٢٢٢١

شنود، از خدا نیست، [کفار] به وی نسبت  ھیچکس صابرتر در مقابل اذیتی که می«
 .)٢(»دھد بخشد و رزق می ھا تندرستی می دھند، و او برای آن فرزند داشتن را می

ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿معین اینکه این شخص در نماز قراءت را به  -١ َحدٌ  ٱ�َّ
َ
کرد، این است که: در  می ختم ﴾أ

ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿کرد، در اخیر  ھر رکعت بعد از اینکه سورۀ فاتحه و سورۀ دیگری را قراءت می َحدٌ  ٱ�َّ
َ
 ﴾أ

 خواند. را ھم می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
گوید: این باب متضمن دو صفت از صفات خداوند متعال است، یکی صفت ذات و  می /ابن بطال 

دیگری صفت فعل، زیرا (رزق) فعلی از افعال خدا است، و از این سبب از صفات فعل است که 
(رازق) اقتضای مرزوق را دارد، و البته خداوند متعال بود، و مرزوقی وجود نداشت، و ھرچیزی که 

د از آن بوجود بیاید، حادث است، و خداوند پیش از آنکه مخلوق را خلق کند، نبوده باشد، و بع
ھا را رزق  خود را به این صفت وصف نموده بود، به این معنی که در وقت خلق کردن مخلوق، آن

دھد، و (قوه) از صفات ذات است، وقوه به معنی قدرت است، و ھمیشه خداوند دارای قوت و  می
 واھد بود، و (متین) به معین قوی است.قدرت بوده و ھت، و خ

                                                 



 )ششمفیض الباری (جلد     ٢٩٨

لِ باب:  -٣ وْ : هقَ وله:  ﴾َوُهَو الَعزِ�ُز اَ�ِكيمُ ﴿ تَعَاىلَ قَ ةِ ُسبَْحاَن َرّ�َِك َرّبِ ﴿وَ العِزَّ
ا يَِصُفونَ  وله: ﴾َ�مَّ قَ ُة َولَِرُسوِ�ِ ﴿ وَ ِ العِزَّ  ﴾َوِ�َّ

، و از پروردگارت با عزت است﴿و  ﴾و او عزیز حکیم است﴿]: قوله تعالی: ٣باب [
 ﴾عزت برای خدا و رسول او است﴿، و ﴾آنچه و صفش کنند منزه است

ُ َ�نْهُ َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -٢٢٢٢  َماريَِضَ ا�َّ
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، اَكَن َ�ُقوُل: : أ

ي َال َ�ُموُت، َواجِلنُّ َواِإل�ُْس َ�ُموتُونَ « ِ
َّ

نَْت اذل
َ
 أ

َّ
َ إِال ي َال إِهلَ ِ

َّ
تَِك، اذل ُعوُذ بِِعزَّ

َ
[رواه  »أ

 ].٧٣٨٣ ابلخاری:
پناه «فرمودند:  می جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -٢٢٢٢

و توآن ذاتی ھستی که خدای جز تو نیست، و آن ذاتی ھستی که  جویم به عزت تو، می
 .)١(»میرند مرد و جن و انس می نخواھی

لِ باب:  -٤ وْ ُ َ�ْفَسهُ ﴿ :تَعَاىل هقَ رُُ�ُم ا�َّ اىل:و ﴾َوُ�َحّذِ ولَ اهللا تَعَ َ�ْعلَُم َما ِ� ﴿ قَ
ْعلَُم َما 

َ
 ﴾ِ� َ�ْفِسَك َ�ْفِ� َوَ� أ

تو آنچه را که در ﴿و  ﴾دارد و شما را از خویش بر حذر می﴿قوله تعالی:  ]:۴باب [
 ﴾دانم دانی و من آنچه را که در ذات تو است نمی ضمیر من است می

میرند، زیرا خداوند  اند که: مالئکه نمی بعضی از علماء به استناد بر این حدیث نبوی شریف گفته -١
میرند، و البته  نسبت مرگ را تنھا به انس وجن داده است، و این داللت بر این دارد که مالئکه نمی

وی شریف بر نمردن مالئکه از طریق مفھوم مخالف این نظر صحیح نیست، زیرا داللت حدیث نب
است، و مفھوم مخالف در نزد بسیاری از علماء حجت نیست، و حتی اگر حجت باشد، جچت 

 تر از خود باشد، و در اینجا منطوق آیۀ کریمه که بودنش در وقتی است که بدون معارض قوی

ت، و طوری که معلوم است، منطوق به اتفاق باشد، معارض آن اس ﴾ٱلَۡمۡوِت� ُ�ُّ َ�ۡفٖس ذَآ�َِقُة ﴿
علماء بر مفھوم مقدم است، و عالوه بر آن مانعی نیست که مالئکه در مسمس جن داخل شوند، 

باشند، باھم وجه مشترک دارند، پس از خود  زیرا ھردو گروه در اینکه از چشم مردم پوشیده می
میرند، مالئکه نیز  جن می شود که ھمان طوری که انس و حدیث نبوی شریف دانسته می

 میرند. می
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يِب ُهَر�َْرةَ  -۲۲۲۳
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ ا َخلََق «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: ريَِضَ ا�َّ لَمَّ

ابِِه َوُهَو يَْ�تُُب ىلَعَ َ�ْفِسِه َوُهَو وَْضٌع ِعنَْدُه ىلَعَ الَعرِْش إِنَّ رمَْحيَِت 
ُ اخلَلَْق َكتََب يِف ِكتَ ا�َّ

 ].٧٤٠٤ [رواه ابلخاری: »َ�ْغِلُب َغَضيِب 
چون خدا «فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۲۲۳

جھانیان را خلق نمود، در کتابی که برای خود نوشت و بر عرش در نزدش نھاده است، 
 .)١(»چنین نوشت که: (رحمت من بر غضب من غالب است

ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -۲۲۲۴ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ُ  َ�ُقوُل «َ�ْن أ ا�َّ

نَا َمَعُه إَِذا َذَكَرِ�، فَإِْن َذَكَرِ� يِف َ�ْفِسِه َذَكْرتُُه يِف َ�ْفيِس 
َ
نَا ِعنَْد َظنِّ َ�بِْدي يِب، َوأ

َ
: أ

َ
، َ�َعاىل

 ْ
َ

�ُْت إيِل َّ �ِِشرْبٍ َ�َقرَّ ِه ِذَرااًع، َو�ِْن َو�ِْن َذَكَرِ� يِف َمَإلٍ َذَكْرتُُه يِف َمَإلٍ َخْ�ٍ ِمنُْهْم، َو�ِْن َ�َقرََّب إيِلَ
تَيْتُُه َهْرَولَةً 

َ
تَاِ� َ�ْميِش أ

َ
ِْه بَااًع، َو�ِْن أ

َ
�ُْت إيِل َّ ِذَرااًع َ�َقرَّ  ].٧٤٠٥[رواه ابلخاری:  »َ�َقرََّب إيِلَ

خداوند «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۲۲۲۴
برد، و وقتی که مرا یاد  که به من گمان می ام طوری ھستم فرماید: من با بنده متعال می

کنم، اگر مرا  کند با او ھستم، اگر مرا در نفس خود یاد کند، او را در نفس خود یاد می
 ».کنم در نزد مردم یاد کند، او را در نزد کسان بھتری یاد می

شوم، یک (باغ) به او  یک ذرع به او نزدیک میاگر یک وجب به من نزدیک شود،«
 .)٢(»روم شوم، اگر او به طرفم قدم بردارد، من به طرفش دویده می مینزدیک 

اینکه خداوند متعال این چیز را نوشت، سببش آن نیست که آن را فراموش نکند، بلکه سبب  -١
 باشند، معلوم باشد. نوشتن، آن بود که این چیز برای مالئکۀ که مسؤول احوال مکلفین می

 از مسائل و احکام و متعلق به این حدیث آنکه: -٢
(ذرع): فاصلۀ بین انگشت و سطی تا نوک آرنج است، و مراد از (باغ): فاصلۀ سر  ) مراد از۱ 

 ھا وسط دو دست است در وقتی که به طور افقی از ھم باز شوند. انگشت
اند، و خالصۀ آنچه که  در این حدیث به تفصیل سخن گفته /) امام ابن حجر، و امام عینی۲ 

باشم... این  ند متعال که من در نزد گمان بندۀ خود میاند این است که: معنی این قول خداو گفته
آمرزم، و اگر گمانش این  امرزم، او را می است که: اگر گمانش نسبت به من این باشد که او را می

کنم، و البته این به آن معنی  کنم، او را مؤاخذه و عقاب می باشد که او را مؤاخذه و عقاب می
ترک کرده و بگوید که به خدا گمان عفو و رحمت دارم، بلکه  نیست که ھمۀ طاعات و عبادات را

باید بنده جانب اعتدال را مراعات نماید، یعنی: قدر امکان در طاعت و عبادت بکوشد، و به این 
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ل اهللاباب:  -٥ وْ ِ ﴿ :تَعَاىل قَ لُوا َ�ََم ا�َّ ْن ُ�َبّدِ
َ
 ﴾يُرِ�ُدوَن أ

 ﴾خواهند کالم خدا را تبدیل نمایند می﴿]: قوله تعالی: ٥باب [

ُ َ�نْهُ  وَ�نْهُ -٢٢٢٥ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  :ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
: إَِذا «أ ُ َ�ُقوُل ا�َّ

ْن َ�ْعَمَل َسيِّئًَة، فََال تَْ�تُبُوَها َعلَيِْه َحىتَّ َ�ْعَملََها، فَإِْن َعِملََها فَاْكتُبُوَها بِِمثْ 
َ
َراَد َ�بِْدي أ

َ
ِلَها، أ

ْجِ� فَاْكتُبُ 
َ
ُ َو�ِْن تََرَ�َها ِمْن أ

َ
ْن َ�ْعَمَل َحَسنًَة فَلَْم َ�ْعَملَْها فَاْكتُبُوَها هل

َ
َراَد أ

َ
ُ َحَسنًَة، َو�َِذا أ

َ
وَها هل

 َسبِْع ِمائَةِ 
َ

ْمثَالَِها إىِل
َ
ُ بَِعرْشِ أ

َ
 ].٧٥٠١ [رواه ابلخاری: َحَسنًَة، فَإِْن َعِملََها فَاْكتُبُوَها هل

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -٢٢٢٥

ھایش را از لطف و مھربانی  امید باشد که خداوند اعمال نیکش را قبول نموده و خطاھا و لغزش
 بخشد. خود می

کنم، این است که: اگر  ه: اگر مرا در نزد خود ذکر کند، او را در نزد خود ذکر می) مراد از اینک۳ 
کنم، و مراد از اینکه:  مرا به تنزیه و تقدیس آھسته ذکر کند، او را آھسته به ثواب و رحمت ذکر می

 کنم این است که: او را در نزد اگر مرا در نزد مردم ذکر کند، او را در نزد مردم بھتری ذکر می
 کنم. مالئکه ذکر می

گوید: این حدیث داللت بر این دارد که مالئکه بر بنی آدم فضیلت دارند، و  ) ابن بطال می۴ 
فرماید:  آورد، از آن جمله این قول خداوند متعال که می شواھدی را از قرآن کریم در این زمینه می

َجَرةِ  َ�ِٰذهِ  َ�نۡ  َر�ُُّ�َما َ�َهٮُٰكَما َما﴿ ٓ  ٱلشَّ ن إِ�َّ
َ
وۡ  َملََكۡ�ِ  تَُ�ونَا أ

َ
، ولی ﴾ٱۡلَ�ِٰ�ِينَ  ِمنَ  تَُ�ونَا أ

ھا  گوید: راجع تفصیلی است که در مذھب ما حنفی این سخنش را رد نموده و می /امام عینی
آدم بھتر از عوام  آدم بھتر از خواص مالئکه است، و عوام بنی است، و آن این است که: خواص بنی

دھد  آدم است، و از این حدیث چنین جواب می ئکه بھتر از عوام بنیمالئکه است، ولی خواص مال
 که: شاید مراد از (مردم بھتر)، انبیاء الله و یا اھل فردوس باشند.

) اطالق بسیاری از مفاھیم وارده در این حدیث نسبت به ذات باری تعالی بر سبیل مجاز است، ۵ 
ین چیزھا نسبت به ذات باری تعالی محال زیرا دالئل عقلی قاطعی ثابت شده است که تعلق ا

است، پس مراد از این مفاھیم این است که: اگر کسی به طاعت اندکی به من تقرب جوید، ثواب 
دھم، و ھر اندازه که به طات بیفزاید، به اندازۀ بیشتری به ثواب دادنش  بسیاری برایش می

اب دادنم برایش به سرعت است، پس افزایم، اگر طاعت و عبادتش به تأنی و آرامی باشد، ثو می
اطالق لفظ (نفس) و (نزدیک شدن) و (دویدن) از باب مشاکله، و یا استعاره، و یا از نگاه قصد 

ھا است، و این حدیث از احادیث قدسی است که داللت بر َکَرم أکرم األکرمین، و  ارادۀ لوازم آن
 رحمت أرحم الراحمین دارد.

                                                                                                                        



 ٣٠١ )ها آن ریغ و هیجهم بر ورد( دیتوح -]۸۸[ کتاب

بدی را نمود، آن را تا  ام ارادۀ کار گوید: اگر بنده خداوند متعال [برای مالئکه] می«
سازد، بر او ننویسید، اگر آن را عملی ساخت گناه ھمان کار بد را  وقتی که عملی نمی

برایش بنویسید، و اگر آن را به جھت من ترک کرده بود، آن را برایش یک حسنه 
 ».بنویسید

ارادۀ کرد که کار نیکی انجام دھد، اگر چه آن را عملی نکرد آن را برایش  و اگر«
یک حسنه بنویسید، و اگر به آن کار نیک عمل کرد، آن را ده چند تا ھفتاد چند برایش 

 .)١(»بنویسید

ُ َ�نْهُ  وَ�نْهُ  -۲۲۲۶ إِنَّ َ�بًْدا «قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ
َصاَب َذْ�بًا 

َ
ْذنََب َذْ�بًا  -أ

َ
ْذَ�بُْت  -َوُر�ََّما قَاَل أ

َ
َصبُْت  -َ�َقاَل: رَبِّ أ

َ
فَاْغِفْر يِل،  -َوُر�ََّما قَاَل: أ

ُ َر�ًّ 
َ

نَّ هل
َ
َعِلَم َ�بِْدي أ

َ
ُخُذ بِِه؟ َ�َفْرُت ِلَعبِْدي، ُ�مَّ َمَكَث َما َشاَء َ�َقاَل َر�ُُّه: أ

ْ
نَْب َوَ�أ ا َ�ْغِفُر اذلَّ

ْذَ�بُْت 
َ
ْذنََب َذْ�بًا، َ�َقاَل: رَبِّ أ

َ
ْو أ

َ
َصاَب َذْ�بًا، أ

َ
ُ ُ�مَّ أ َصبُْت  -ا�َّ

َ
ْو أ

َ
آَخَر، فَاْغِفْرُه؟ َ�َقاَل:  -أ

ُ َر�ًّا َ�ْغِفُر اذلَّ 
َ

نَّ هل
َ
َعِلَم َ�بِْدي أ

َ
، ُ�مَّ أ ُ ُخُذ بِِه؟ َ�َفْرُت ِلَعبِْدي، ُ�مَّ َمَكَث َما َشاَء ا�َّ

ْ
نَْب َو�َأ

َصبُْت 
َ
َصاَب َذْ�بًا، قَاَل: قَاَل: رَبِّ أ

َ
ْذنََب َذ�ْبًا، َوُر�ََّما قَاَل: أ

َ
ْذَ�بُْت  -أ

َ
ْو قَاَل أ

َ
آَخَر، فَاْغِفْرهُ  -أ

ُ َر�ًّ 
َ

نَّ هل
َ
َعِلَم َ�بِْدي أ

َ
ُخُذ بِِه؟ َ�َفْرُت ِلَعبِْدي ثََالثًا، فَلْيَْعَمْل َما يِل، َ�َقاَل: أ

ْ
نَْب َوَ�أ ا َ�ْغِفُر اذلَّ

 ].٧٥٠٧[رواه ابلخاری:  »َشاءَ 
شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۲۲۲۶
 فرمودند:

برایم ام، آن را  بندۀ مرتکب گناھی گردیده و گفت: پروردگارا! مرتکب گناھی شده«
ام دانست که پروردگاری دارد که گناھش را برایش  ببخش، پروردگارش گفت: آیا بنده

 ام را] برایش بخشیدم. دھد؟ [گناه بنده بخشد و یا او را مورد مؤاخذه قرار می می
مدتی از گناه خودداری نمود، باز دوباره مرتکب گناه گردید، و گفت: پروردگارا! 

ام دانست که برایش  را برایم بیامرز، خداوند گفت: آیا بنده ام، آن مرتکب گناھی گردیده
دھد؟  بخشد و یا او را مورد مؤاخذه قرار می پروردگاری است که گناھش را برایش می

 ام بخشیدم. برای بنده

انجام دادن آن عمل بیشتر باشد، به ھمان اندازه ثواب بیشتری را یعنی: ھر قدر اخالصش در  -١
 برایش بنویسید.
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مدتی [از گناه] خودداری نمود، و باز مرتکب گناه گردید و گفت: پروردگارا! مرتکب 
ام دانست  گوید: آیا بنده برایم بیامرز، [خداوند متعال] می ام آن را گناه دیگری گردیده

آمرزد و یا او را مورد مؤاخذه قرار  که برایش پروردگاری است که گناھش را می
خواھد  ام را بخشیدم، و این را سه بار گفت: پس ھرچه که می دھد؟ گناه بنده می

 .)١(»بکند

بِّ باب:  -٦ الَمِ الرَّ اىلكَ ومَ الْ  تَعَ ةِ يَ يَامَ م قِ هِ ِ ريْ غَ بِيَاءِ وَ عَ األَنْ  مَ

 ها ]: کالم رب العالمین در روز قیامت با پیامبران و غیر آن٦باب [

�ٍَس  َ�نْ  -٢٢٢٧
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  أ إَِذا «ريَِضَ ا�َّ

ْعُت،  لْبِِه َخرَْدلٌَة َ�يَْدُخلُوَن، ُ�مَّ اَكَن يَْوُم الِقيَاَمِة ُشفِّ
ْدِخِل اجلَنََّة َمْن اَكَن يِف قَ

َ
َ�ُقلُْت: يَا رَبِّ أ

َصابِِع رَُسولِ 
َ
 أ

َ
ْ�ُظُر إىِل

َ
�ِّ أ

َ
�ٌَس َك�

َ
ٍء "، َ�َقاَل أ ْدَ� يَشْ

َ
ْدِخِل اجلَنََّة َمْن اَكَن يِف قَلِْبِه أ

َ
قُوُل أ

َ
ِ  أ ا�َّ

 ].٧٥٠٩[رواه ابلخاری:  مَ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ 
فرمودند:  را شنیدم که می جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -٢٢٢٧

گویم: پروردگارا! کسی که در  شود، و من می روز قیامت شفاعت به من سپرده می«
بھشت ببر، و [چنین اشخاصی] به  دلش یک ذرۀ از ایمان وجود داشته باشد، او را به

 ».روند بھشت می
ترین چیزی از ایمان وجود دارد او را به  گویم: خدایا! کسی که در قلبش کم باز می
 ».بھشت ببر

کنم، [شاید  نگاه می جانس گفت: گویا ھمین اکنون به طرف انگشتان پیامبر خدا 
 کردند]. ل میترین چیز را به انگشتان خود تمثی ھمان کم جپیامبر خدا 

بخشم، و البته باید توبه  یعنی: ھرگناھی که بکند و باز از آن گناه توبه نماید، آن گناه را برایش می -١
این گردد، و با  از صمیم قلب باشد، یعنی: تصمیم کامل داشته باشد که دیگر مرتکب آن گناه نمی

پذیرد، ولی کسی که تصمیم  اش را می ھم اگر مرتکب آن گناه شد و توبه کرد، خداوند متعال توبه
اش استھزاء و  به کار بد دارد، چنین کسی اگر صد بار به زبان خود (توبه) (توبه) بگوید، این توبه

گناه دیگری  شود، بلکه شوخی با مقام ربوبیت بوده و نه تنھا آنکه سبب آمرزش گناه برایش نمی
 گردد. نیز بروی محسوب می
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ُ َ�نْهُ  وَ�نْهُ  -٢٢٢٨ َفاَعةِ  ِمنْ قاَل:  ريَِضَ ا�َّ يب ُهَر�َْرة،  َحِديِث الشَّ
َ
 ِمْن ِروايَِة أ

ً
ال وقَْد ُمَطوَّ

ٍد  تُوَن ِعيىس َ�يَُقوُل: لَْسُت لََها، َولِ�ْن َعلَيُْ�ْم بُِمَحمَّ
ْ
ٌد َص�َّ وزاَد هنا يف آِخِرهِ: َ�يَأ ُ�َمَّ

تُونَِ�.  وََسلَّمَ اُهللا َعلَيِْه 
ْ
، َ�يُؤَْذُن يِل، َوُ�لِْهُمِ� َ�َاِمَد َ�يَأ ِذُن ىلَعَ َر�ِّ

ْ
ْستَأ

َ
نَا لََها، فَأ

َ
قُوُل: أ

َ
فَأ

ُد  ُ َساِجًدا، َ�يَُقوُل: يَا ُ�َمَّ
َ

ِخرُّ هل
َ
ُدُه بِِتلَْك الَمَحاِمِد، َوأ

مْحَ
َ
ِ� اآلَن، فَأ رُْضُ

َ
مْحَُدُه بَِها َال حت

َ
اْرَ�ْع أ

 
ْ
يِت، َ�يَُقوُل: اْ�َطِلقْ َرأ مَّ

ُ
يِت أ مَّ

ُ
، أ قُوُل: يَا رَبِّ

َ
ْع، فَأ  َسَك، َوقُْل �ُْسَمْع لََك، وََسْل ُ�ْعَط، َواْشَفْع �َُشفَّ

مْحَ 
َ
ُعوُد، فَأ

َ
ْ�َعُل، ُ�مَّ أ

َ
ْ�َطِلُق فَأ

َ
ْخِرْج ِمنَْها َمْن اَكَن يِف قَلِْبِه ِمثَْقاُل َشِعَ�ٍة ِمْن إِيَماٍن، فَأ

َ
 ُدهُ فَأ

َسَك، َوقُْل �ُْسَمْع لََك، وََسْل 
ْ
ُد اْرَ�ْع َرأ ُ َساِجًدا، َ�يَُقاُل: يَا ُ�َمَّ ِخرُّ هلَ

َ
بِِتلَْك الَمَحاِمِد، ُ�مَّ أ

ْخِرْج ِمنَْها َمْن اَكَن يِف 
َ
يِت، َ�يَُقوُل: اْ�َطِلْق فَأ مَّ

ُ
يِت أ مَّ

ُ
، أ قُوُل: يَا رَبِّ

َ
ْع، فَأ  قَلِْبهِ ُ�ْعَط، َواْشَفْع �َُشفَّ

ٍة  ْو َخرَْدلٍَة  -ِمثَْقاُل َذرَّ
َ
مْحَُدُه بِِتلَْك  -أ

َ
ُعوُد فَأ

َ
ْ�َعُل، ُ�مَّ أ

َ
ْ�َطِلُق، فَأ

َ
ْخرِْجُه، فَأ

َ
ِمْن إِيَماٍن فَأ

َسَك، َوقُْل �ُْسَمْع لََك، وََسْل ُ�ْعَط، 
ْ
ُد اْرَ�ْع َرأ ُ َساِجًدا، َ�يَُقوُل: يَا ُ�َمَّ ِخرُّ هلَ

َ
الَمَحاِمِد، ُ�مَّ أ

ْدَ� َواشْ 
َ
ْدَ� أ

َ
ْخِرْج َمْن اَكَن يِف قَلِْبِه أ

َ
يِت، َ�يَُقوُل: اْ�َطِلْق فَأ مَّ

ُ
يِت أ مَّ

ُ
قُوُل: يَا رَبِّ أ

َ
ْع، فَأ  َفْع �َُشفَّ

ْ�َعُل 
َ
ْ�َطِلُق فَأ

َ
ْخرِْجُه ِمَن انلَّاِر، فَأ

َ
ْدَ� ِمثَْقاِل َحبَِّة َخرَْدٍل ِمْن إِيَماٍن، فَأ

َ
[رواه ابلخاری:  أ

٧٥١٠.[ 
 سروایت است که گفت: [حدیث شفاعت به روای ابو ھریره سو از انس -٢٢٢٨

 ÷آن حدیث آمده است که]:... نزد عیسی قبال گذشت، و در این روایت در آخر
ھا نزد من  بروید، آنج  ، نزد محمد»مگوید: من اھل شفاعت نیست آیند، و او می می
 آیند. می

گیرم و برایم اجازه داده  ازه میگویم: من اھل آن ھستم، و از پروردگارم اج می
کند که با آن، حمد و  شود، و [خداوند متعال] برای من حمد و ثنایی را الھام می می

گویم و  میثنایش را بگویم و اکنون به خاطرم نیست، و به آن حمد و ثنا حمدش را 
 افتم. برایش به سجده می

، بخواه برایت شود ه میدنیشن! بگو سخنت شود، یا محمد! سرت را باال ک گفته می 
گویم، پروردگارا! امت من،  گردد و من می شود، شفاعت کن شفاعتت قبول می داده می
 امت من.

شود: برو! و کسی را که در قلبش به و زن یک جو از ایمان وجود داشته  گفته می
 کنم. روم و چنین می است از [دوزخ] بیرون کن، من می
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گویم و برایش به  و ثنا، حمد خداوند متعال را میگردم و با ھمان حمد  باز بر می
 افتم. سجده می

شود، بخواه  شود: یا محمد! سرت را باال کن! بگو سخنت شنیده می باز گفته می
گویم: پروردگارا!  گردد، و من می شود، شفاعت کن شفاعتت قبول می برایت داده می

 امت من، امت من.
وجود  بش ذرۀ از ایمان و یا اندکی از ایمانشود: برو! و کسی را که در قل گفته می

 کنم. روم و چنین می داشته است، از [دوزخ] بیرون کن، من می
گویم و برایش به  گردم و با ھمان حمد و ثنا، حمد خداوند متعال را می باز بر می

 افتم. سجده می
 شود، بخواه شود: یا محمد! سرت را باال کن! بگو سخنت شنیده می باز گفته می
گویم: پروردگارا!  گردد، و من می شود، شفاعت کن شفاعتت قبول می برایت داده می

 امت من، امت من.
ترین اندازۀ از  ترین کم ترین کم گوید: برو! کسی را که در قلبش کم [خداوند] می

 ».کنم روم و چنین می ایمان وجود داشته است، از دوزخ بیرون کن، من می

َسَك، َوقُْل �ُْسَمْع،  ُه قَاَل:َوِ� ِرَوايٍة َ�نْ  -٢٢٢٩
ْ
ُد اْرَ�ْع َرأ ُ َساِجًدا، َ�يَُقاُل: يَا ُ�َمَّ

َ
ِخرُّ هل

َ
ُ�مَّ أ

، َ�يَُقوُل: وَ  ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

قُوُل: يَا رَبِّ ائَْذْن يِل ِ�يَمْن قَاَل: َال إِهل
َ
ْع، فَأ ِ� وََسْل ُ�ْعَطْه، َواْشَفْع �َُشفَّ ِعزَّ

 َ� ُ وََجَاليِل، َوِ�رْبِ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

ْخرَِجنَّ ِمنَْها َمْن قَاَل َال إِهل
ُ َ
 ].٧٥١٠[رواه ابلخاری:  »ايِئ َوَ�َظَميِت أل

گفت: پیامبر  روایت است که سو در روایت دیگری از انس بن مالک -٢٢٢٩
آیم و با ھمان حمد و ثنا، حمد خداوند متعال  باز برای بار چھارم می«فرمودند:  جخدا

 افتم. برایش به سجده میگویم و  را می
شود، بخواه  شود: یا محمد! سرت را باال کن! بگوی سخنت شنیده می باز گفته می
 گردد. شود، شفاعت کن شفاعتت قبول می برایت داده می

ُ (گویم: پروردگار! برایم اجازه بده تا ھر کسی را که  و من می  ا�َّ
َّ

َ إِال گفته  )َال إِهلَ
 است [از دوزخ خارج نمایم].

ُ (گوید: به عزت و جالل و کبریا و عظمتم سوگند، ھر کسی که  می  ا�َّ
َّ

َ إِال  )َال إهِلَ
 ».دھم گفته باشد او را از دوزخ نجات می



 ٣٠٥ )ها آن ریغ و هیجهم بر ورد( دیتوح -]۸۸[ کتاب

ةِ  -٧ يَامَ مَ القِ وْ الِ يَ وَ لِ واألَقْ امَ انُ األَعْ يزَ  باب: مِ

 میزان اعمال و اقوال در روز قیامت]: ۷باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ  -۲۲۳۰ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
لَكَِمتَاِن « اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َ�ْن أ

ِ َوحِبَْمِدهِ   الرَّمْحَِن، َخِفيَفتَاِن ىلَعَ اللَِّساِن، ثَِقيلَتَاِن يِف الِمَ�اِن: ُسبَْحاَن ا�َّ
َ

، َحِبيبَتَاِن إىِل
ِ الَعِظيمِ ُسبَْحاَن   ].٧٥٦٣[رواه ابلخاری:  »ا�َّ

دو کلمه «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۲۲۳۰

انَ اهللاَِّ است که محبوب در نزد رحمان، سبک بر زبان، و سنگین در میزان است: ( بْحَ سُ

ظِيمِ  انَ اهللاَِّ العَ بْحَ هِ، سُ دِ مْ بِحَ  ).وَ
 

مَّ  هُ نَا  اللَّ بَّ لِيمُ رَ يعُ العَ مِ نْتَ السَّ نَّا إِنَّكَ أَ بَّلْ مِ قَ  تَ

نَا ْ محَ ارْ نَا وَ رْ لَ فِ اغْ يمُ  وَ حِ ورُ الرَّ فُ نْتَ الغَ  إِنَّكَ أَ

. َ املَِنيْ عَ بِّ الْ دُ هللاِ رَ َمْ ا أَنِ احلْ انَ وَ عْ رُ دَ  وآخِ
 

 ریاض پایتخت عربستان سعودی
 ھـ.ش ۱۳۸۳) جوزای ۲۲روز شنبه (

 ـ.قھ ۱۴۲۵ربیع الثانی  ۲۴

 دکتور عبدالرحیم فیروز هروی
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 فهرست مراجع

 اول: قرآن کریم و علوم آن:
) ھـ دار ۳۷۰أحکام القرآن: ألبی بکر أحمد بن علی الرازی الجصاص، المتوفی ( -۱

 ) م.۱۹۹۴) ھـ (۱۴۱۵العلمیه، بیروت، لبنان، الطبعة األولی، (الکتب 
أحکام القرآن: ألبی بکر محمد بن عبدالله، المعروف بابن العربي، المتوفی  -۲

 ) م.۱۹۹۶) ھـ (۱۴۱۶) ھـ، دار الکتب العلمیه، بیروت، لبنان، (۵۴۳(
ار أسباب النزول: لإلمام أبی الحسن، علی بن أحمد الواحدي، النیسابوري، د -۳

 الحدیث، القاھرة، مصر.
تفسیر آیات األحکام: للشیخ محمد علی السایس، مؤسسة المختار للنشر  -۴

 والتوزیع، القاھرة، مصر.
تفسیر القرآن العظیم: لإلمام أبی الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقي،  -۵

) ۱۴۱۹) ھـ، دار الکتب العلمیه، بیروت، لبنان، الطبعه األولی، (۷۷۴المتوفی (
 ) م.۱۹۹۸ھـ (

التفسیر والمفسرون: للدکتور محمد حسین الذھبي، دار القلم، بیروت، لبنان،  -۶
 الطبعة األولی.

الجامع ألحکام القرآن: ألبی عبدالله محمد بن أحمد األنصاری القرطبي،  -۷
) ھـ، ۱۳۰۵) ھـ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، (۶۷۱المتوفی (

 ) م.۱۹۸۵(
لعالمة أبی الفضل شھاب الدین، السید محمد األلوسی البغدادي، روح المعاني: ل -۸

 ) م.۱۹۹۴) ھـ (۱۴۱۵دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولی، (
الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل: لإلمام محمود بن عمر الزمخشري،  -۹

) ۱۴۰۷) ھـ، دار الریان للتراث، القاھرة، مصر، الطبعة الثانیة، (۵۲۸المتوفی (
 ) م.۱۹۸۷ھـ (

 دوم: حدیث نبوی شریف:
 أ: شروح صحیح البخاری به ترتیب سال وفات مؤلفین:

 ) ھـ.۳۸۶(أعالم السنن): لحمد بن محمد الخطابی، المتوفی ( -۱
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، مشھور ك(شرح صحیح البخاري: تالیف ابو الحسن علی بن خلف بن عبدالمل -۲
 ) ھـ.۴۴۹به (ابن بطال) مالکی، متوفی سال (

السنة) تالیف أبی القاسم إسماعیل بن محمد األصبھانی الحافظ،  (شرح قوام -۳
 ) ھـ.۵۳۵متوفی سال (

(النجاح فی شرح کتاب أخبار الصحاح): تالیف نجم الدین أبی حفص عمر بن  -۴
 ) ھـ.۵۳۷محمد النسفی الحنفي، متوفی سال (

 (شرح البخاري) تالیف القاضی ابی بکر بن عبدالله بن العربی المالکی الحافظ، -۵
 ) ھـ.۵۴۳متوفی سال (

(شرح مشکل البخاري): تالیف محمد بن سعید بن یحیی بن دبیشی واسطي،  -۶
 ) ھـ.۶۳۷متوفی سال (

 .)١() ھـ۶۷۶(شرح البخاري): تالیف امام یحیی بن شرف نووي، متوفی سال ( -۷
(الراموز علی صحیح البخاري): تالیف علی بن محمد یونیني، متوفی سال  -۸

 ) ھـ.۷۰۱(
) ۷۲۱التراجم تالیف أبی عبدالله عمر بن رشد الفھري، متوفی سال ((ترجمان  -۹

 ھـ.
(البدر المنیر الساری فی الکالم علی البخاري): تالیف عبدالکریم بن عبدالنور  -۱۰

 ) ھـ.۷۳۵بن منیر حلبی، متوفی سال (
(شواھد التواضیح والتصحیح لمشکالت الجامع الصحیح): تالیف محمد بن  -۱۱

 ) ھـ.۷۶۲ی سال (عبدالله بن مالک، متوف
(العقد الجلی فی حل إشکال الجامع الصحیح): تالیف احمد بن احمد الکردی،  -۱۲

 ) ھـ.۷۶۳متوفی سال (
(شرح صحیح البخاري) تالیف الحافظ مغلطای بن فلیج الترکی المصری  -۱۳

 ) ھـ.۷۹۲الحنفي، متوفی سال (
وفی سال (التنقیح أللفاظ الجامع الصحیح): تالیف محمد بن بھادر الزرکشي، مت -۱۴

 ) ھـ.۷۹۴(

قابل تذکر است که امام نووی در این شرح خود تنھا کتاب (بدء وحي) و کتاب (ایمان را شرح  -١
 نمود، و متأسفانه پیش از تکمیل کردن آن وفات یافت.
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(التوضحیح شرح الجامع الصحیح): تالیف عمر بن علی بن الملقن، متوفی  -۱۵
 ) ھـ.۸۰۵سال (

(شرح صحیح البخاري) تالیف القاضی مجدالدین اسماعیل بن ابراھیم  -۱۶
 ) ھـ.۸۱۰البلبیسي، متوفی سال (

(اإلفھا شرح صحیح البخاري): تالیف عبدالرحمن بن عمر بن رسالن البلقیني،  -۱۷
 ) ھـ.۸۲۴توفی سال (م

(الکوکب الساری شرح صحیح البخاري): تالیف محمد بن احمد بن موسی  -۱۸
 ) ھـ.۸۳۱الکفیري، متوفی سال (

(مصابیح الجامع الصحیح): تالیف محمد بن ابی بکر الدامامیني، متوفی سال  -۱۹
 ) ھـ.۸۲۷(

(شرح صحیح البخاري) تالیف الشیخ شھاب الدین احمد بن رسالن المقدسی  -۲۰
 ).۸۴۴ی الشافعي، متوفی سال (الرمل

(تیسیر منھل القاری فی تفسیر مشکل البخاري): تالیف محمد بن محمد بن  -۲۱
 ) ھـ.۸۴۶محمد بن موسی الشافعی الحنبلي، متوفی بعد از سال (

(الالمح الصبیح علی الجامع الصحیح): تالیف محمد بن عبدالدائم بن موسی  -۲۲
 ) ھـ.۸۳۱البرماوي، متوفی سال (

الساري) تالیف علی بن الحسین بن عروة المشرفی الموصلی الحنبلی (الوکب  -۲۳
 ) ھت.۸۳۷متوفی سال (

(التلقیح لفھم قارئ الصحیح): تالیف برھان الدین بن محمد بن خلیل الحلبي،  -۲۴
 ) ھـ.۸۴۱متوفی سال (

(المتجر الربیح علی الجامع الصحیح): تالیف محمد بن احمد بن محمد بن  -۲۵
 ) ھـ.۸۴۲ال (مرزوق الحفید، متوفی س

(فتح الباری بشرح صحیح البخاري): تالیف امام احمد بن علی بن حجر  -۲۶
 ) ھـ.۸۵۲العسقالنی الشافعي، متوفی سال (
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(عمدة القاری شرح صحیح البخاري): تالیف امام محمد بن احمد بن موسی  -۲۷
 .)١() ھـ،۸۵۵العینی الحنفي، متوفی سال (

بن علی النویري، متوفی سال  (تعلیق علی البخاري): تالیف محمد بن محمد -۲۸
 ) ھـ.۸۵۷(

(الکوثر الجاری إلی ریاض البخاري): تالیف أحمد بن اسماعیل بن عثمان  -۲۹
 ) ھـ.۸۵۷الکوراني، متوفی سال (

(شرح صحیح البخاري): تالیف الشیخ أبی البقاء محمد بن علی بن خلف  -۳۰
 ) ھـ.۹۰۹األحمدی المصری الشافعي، متوفی بعد از سال (

ح الجامع الصحیح): تالیف اإلمام الحافظ أبی الفضل جالل الدین (التوشیح شر -۳۱
 ) ھـ.۹۱۱عبدالرحمن السیوطي، متوفی سال (

(إرشاد الساری شرح صحیح البخاري): تالیف اإلمام شھاب الدین أحمد بن  -۳۲
 ) ھـ.۹۲۳محمد الخطیب القسطالنی المصری الشافعي، متوفی سال (

ین الدین عبدالرحیم بن عبدالرحمن (شرح صحیح البخاري): تالیف العالمة ز -۳۳
 ) ھـ.۹۶۳بن أحمد العباسي، متوفی سال (

(الفیض الجاری لشرح صحیح البخاري): تالیف إسماعیل بن محمد بن  -۳۴
 ) ھـ.۱۱۶۲عبدالھادي، متوفی سال ( 

النور الساری من فیض البخاري): تألیف حسن العدوی الحمزاوی المالکي،  -۳۵
 .)٢() ھـ۱۳۰۳متوفی سال (

 حدیث دیگر به ترتیب حروف ألفباء: ب: کتب
تبسیط علوم الحدیث: لمحمد نجیب المطیعي، مطبعة حسان، القاھرة، مصر،  -۱

 ) م.۱۹۷۹(

ترین، و  وطوری که در مقدمه ھم گفتیم (عمدة القاري) و (فتح الباري) از بھترین، و شامل -١
باشد، و برای حاصل کردن معلومات بیشتر در مورد این دو  شروح (صحیح البخاری می ترین کامل

 کتاب بسیار با ارج، به مقدمة این کتاب (فیض الباري) مراعه کنید.
تذکر است که برایک تاب (صحیح البخاري) شروح و تعلیقات بسیار دیگری نیز ھست که  وقابل -٢

در دسترس طالب علم قرار گرفته است، و عدۀ از آن ھا ھنوز  ھا چاب گردیده و بعضی از آن
ھا قرار دارد، و امید است  ھای موزیم ھا و یا طاق مخطوط بوده و در رفوف بعضی از کتابخانه

کسانی از اھل علم و قلم دامن ھمت بر کمر زده، و با خدمات علمی مناسب و شایسته، این کتب 
 لله من وراء القصد.با اھمیت را چاپ و نشر نمایند، وا
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) ۲۷۵سنن ابن ماجة: لإلمام أبی عبدالله محمد بن یزید القزویني، المتوفی ( -۲
 ) م.۱۹۹۴) ھـ (۱۴۱۴ھـ، دار الحدیث، القاھرة، مصر، (

د سلیمان بن دشعث السجستاني، المتوفی سنن دبی داود: لإلمام دبی داو -۳
 ) ھـ، دار الحدیث، حمص، سوریة.۲۷۵(

سنن الترمذي: لإلمام أبی عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي، المتوفی  -۴
 ) ھـ، المکتبة التجاریة، مکة المکرمة، السعودیة.۲۷۹(

سنن الدارمي: لإلمام دبی محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي، المتوفی  -۵
 ) م.۱۹۱۹) ھـ (۱۴۱۲) ھـ، دار القلم، دمشق، سوریة، الطبعة األولی (۲۵۵(

سنن النسائي: لإلمام أبی عبدالرحمن أحمد بن شعیب بن علی النسائي،  -۶
) ھـ، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة ۳۰۳المتوفی (

 ) م.۱۹۸۸) ھـ (۱۴۰۹(
) ۳۲۱أحمد بن محمد الطحاوي، المتوفی (شرح معانی اآلثار: لإلمام أبی جعفر  -۷

 ) م.۱۹۸۷) ھـ (۱۴۰۷ھـ، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، (
صحیح البخاري: لإلمام أبی عبدالله محمد بن إسماعیل البخاري، المتوفی  -۸

) ھـ، (مع فتح الباري)، دار الریان للتراث، القاھرة، مصر، الطبعة األولی، ۲۵۶(
 ) م.۱۹۸۶ھـ ( )۱۴۰۷(

) ۲۶۱صحیح مسلم: لإلمام مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوري، المتوفی ( -۹
) م، دار الخیر، دمشق، ۱۹۹۴) ھـ (۰۱۴۱۴ھـ، مع شرح النووي، الطبعة األولی 

 سوریة.
) ھـ، ۹۰۲المقاصد الحسنة: للعالمة محمد عبدالرحمن السخاوي، المتوفی ( -۱۰

 ) م.۱۹۹۴) ھـ (۱۴۱۴الطبعظ الثانیة ( دار الکتاب العربي، بیروت، لبنان،
المنھاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج، لإلمام محی الدین دبی زکریا  -۱۱

) ھـ ۱۴۱۴) ھـ، الطبعة األولی، (۶۷۶یحیی بن شرف النووي، المتوفی (
 ) م، دار الخیر، دمشق، سوریة.۱۹۹۴(

سوریة، الطبعظ منھج النقد فی علوم الحدیث: للدکتور نور الدین عتر، دمشق  -۱۲
 ) م.۰۱۹۸۱) ھت ۱۴۰۱الثالثة (

نیل األوطار شرح منتقی األخبار: لإلمام محممد بن علی بن محمد الشوکاني،  -۱۳
 ) م.۱۹۹۳) ھـ (۱۴۱۳) ھـ، دار الحدیث القاھرة، الطبعة األولی، (۱۲۵۵المتوفی (



 )ششمفیض الباری (جلد     ٣٢٢

 سوم: فقه:
حنفي، المتوفی بدائع الصنائع: لإلمام عالء الدین أبی بکر بن مسعود الکاسانی ال -۱

) ھـ، ۱۴۰۲) ھـ، دار الکتاب العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الثاني، (۵۸۷(
 ) م.۱۹۸۲(

) ھـ، ۹۴۲تنویر المقالة: ألبی عبدالله محمد بن إبراھیم المالکي، المتوفی ( -۲
 ) م.۱۹۸۸) ھـ (۱۴۰۹الطبعة الدولی (

 بیروت، لبنان.درر الحکام شرح مجلة األحکام: لعلی حیدر، دارالکتب العلمیة،  -۳
رد المحتار علی در المختار: للعالمة محمد أمین، الشھیر بابن عابدین الحنفي،  -۴

 ) م.۱۹۶۶) ھـ (۱۳۸۶دارالفکر، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة (
 فقه السنة: للسید سابق، مکتبة دار التراث، القاھرة، مصر العربیة. -۵
السرخسي، المتوفی المبسوط: لإلمام شمس الدین محمد بن محمد أبی سھل  -۶

 ) م.۱۹۸۹) ھـ (۱۴۰۹) ھـ، دار المعرفة، بیروت، لبنان، (۴۹۰(
المغني: لإلم موفق الدین أبی محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة، المتوفی  -۷

 ) م.۱۹۸۶) ھـ، (۱۴۰۶) ھـ، ھجر، القاھرة، مصر العربیة، الطبعة األولی (۶۲۰(
) ھـ، ۱۲۵۵وکاني، المتوفی (نیل األوطار: لإلمام محمد بن علی بن محمد الش -۸

 ) م.۱۹۹۳) ھـ (۱۴۱۳دار الحدیث، القاھرة، مصر العربیة، الطبعة األولی (

 :چهارم: أصول فقه
األحکام فی أصول األحکام: لإلمام علی بن محمد اآلمدي، المکتب األسالمي،  -۱

 ) ھـ.۲-۱۴بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، (
األصول: لإلمام محمد بن علی إرشاد الفحول ألی تحقیق الحق من علم  -۲

) ھـ ۱۳۹۹) ھـ، دار المعرفة، بیروت، لبنان، (۱۲۵۵الشوکاني، المتوفی (
 ) م.۱۹۷۹(

) ھـ، ۹۱۱األشباه والنظائر: لإلمام جال الدین عبدالرحمن السیوطي، المنوفی ( -۳
) ھت ۱۴۱۶مکتبة نزار مصطفی الباز، مکة المکرمة، السعودیة، الطبعة األولی، (

 ) م.۱۹۹۶(
) ۴۹۰أصول السرخسي: لإلمام أبی بکر محمد بن أحمد السرخسي، المتوفی ( -۴

 ) م.۱۹۷۳) ھت (۱۳۹۳ھـ، دار المعرفة، بیروت، لبنان، (
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أصول الشاشي: لإلمام نظام الدین أحمد بن محمد الشاشی الحنفي، المتوفی  -۵
 ) م.۱۹۸۲) ھـ (۱۴۰۲) ھـ، دار الکتاب العربي، بیروت، لبنان، (۳۴۴(

وقعین: عن رب العلمین: لإلمام أبی عبدالله محمد بن دبی بکر أعالم الم -۶
) ھـ، مطابع الفاروق ۷۵۱الدمشقي، المعروف بابن القیم الجوزیة، المتوفی (

 ) م.۱۹۹۶) ھت (۱۴۱۷الحدیثة، القاھرة، مصر العربیة، الطبعة األولی، (
) ھـ، ۷۹۴البحر المحیط: للعالمة بدر الدین محمد بن بھادر الزرکشي، المتوفی ( -۷

 ) م.۱۹۹۲) ھـ (۱۴۱۳دار الصفوة بالغردقة، الطبعة الثانیة، (
تیسیر الوصو إلی علم األصول: للدکتور عبدالرحیم یعقوب (فیروز) مکتبة  -۸

 ) م.۲۰۰۳) ھـ (۱۴۲۴العبیکان، الریاض، السعودیة، الطبعة األولی (
المتوفی الحسامي: اإلمام حسام الدین محمد بن محمد بن محمد اإلخسیکثی،  -۹

 ) ھـ، أصح المطابع، آرام باف، کراتشي، باکستان.۶۴۴(
شرح التلویح علی التوضیح: للعالمة سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی  -۱۰

) ھـ، مکتبة محمد علی صبیح وأوالده، القاھرة، ۷۹۲الحنفي، المتوفی (
 جمھوریة مصر العربیة.

ف بابن النجار، المتوفی شرح الکوکب المنیر: للعالمة محمد بن دحمد المعرو -۱۱
 ) م.۱۹۹۷) ھـ (۱۴۱۸) ھـ، مکتبة العبیکان، الریاض، السعودیة، (۹۷۲(

غمز عیون البصائر: لموالنا زین العابدین السید أحمد بن محمد الحنفی  -۱۲
 ) م.۱۰۹۸الحموي، المتوفی (

) ھـ، ۷۳۰کشف األسرار: لإلمام عالء الدین عبدالعزیز البخاري، المتوفی ( -۱۳
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