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 235حدیث شماره 

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ۱( َساَمةَ ، ) َحدَّ
ُ
بُو أ

َ
َ�نَا أ �ٍك ، َحدَّ ْحَولِ ، َ�ْن رَشِ

َ
َ�ْن ، َ�ْن اَعِصٍم األ

 ُ
َ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل هل نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
َ
�َِس بِْن َمالٍِك: أ

َ
 يَ «: أ

ُ ْ
بُو قَاَل َ�ُْمودٌ ». ُذَ�ْ�ِ ا َذا األ

َ
: قَاَل أ

َساَمةَ 
ُ
 َ�ْعِ� ُ�َمازُِحُه.: أ

به من فرمودند: ای صاحب دو  ج گوید: پیامبر س) ... انس بن مالک۱ـ ( ۲۳۵
گوش! محمود بن غیالن [که یکی از راویان حدیث است] گوید: ابواسامه [یکی دیگر از 

با انس بن  ج راویان این حدیث]، در توضیح و تشریح این روایت گفته است: رسول خدا
 فرمودند. شوخی می سمالک

 &  
عبارت، تشویق و ترغیب انس بن ای صاحب دو گوش. مقصود از این »: يا ذا االذنني«

 به درست گوش کردن و درست فھمیدن مسائل است. سمالک

 :ج مزاح و شوخی پیامبر

گیرد؛ در عالم خیاالت و توّھمات قدم  ھا را در نظر می اسالم دینی است که واقعّیت
بر ھا  آن ھا را ھمانگونه که ھست در نظر دارد؛ با دارد؛ طبیعت و سرنوشت انسان برنمی

نماید و مانند فرشتگانی که نیاز به خوردن  اساس طبیعت انسانی که دارند برخورد می
 کند. و پوشیدن و تفریح ندارند با آنان رفتار نمی

به ھمین خاطر است که دین اسالم، ھیچگاه مسلمانان را مکّلف ننموده که 
دا باشد و شنوند ھمه کالم خ گفتارشان ھمه ذکر خدا، سکوتشان ھم فکر خدا، آنچه می

تمام اوقات فراغتشان در مسجد باشد. اسالم به غرائز، فطرت و اخالقی که خداوند، 
داند  شناسد و می را به رسمّیت میھا  آن نماید و انسان را بر آن آفریده است اعتراف می

کنند و  خندند و بازی می دارند؛ می ھا نیاز به تفریح و مسافرت و سرگرمی  که انسان
 باشند. نیاز به خوردن و نوشیدن دارند به این مسائل نیز نیازمند می کهگونه ھمان

خندند؛ زیرا خندیدن  ھای انسان است. حیوانات نمی خنده و مزاح از ویژگی
 ای که شنویم، یا صحنه واکنشی است که پس از فھم و شناخت گفتاری که می
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حیوانی خندان است. اند: انسان  دھد. به ھمین عّلت است که گفته می بینیم، روی می
 ».خندم، پس انسانم می من«شود که:  می مصداق آن چنین

ھای  توان تصور کرد که گرایش اسالم، از این جھت که دینی فطری است، نمی
را از انسان سلب کند؛ بلکه بر عکس، اسالم به » خندیدن و انبساط«فطری را از جمله: 

خواھد که  گوید و می ، خوش آمد میتمام آنچه زندگانی انسان را شاد و پاک گرداند
شخصّیت انسان مسلمانی خوشبین و بّشاش باشد. اسالم از انسانی که دارای شخصّیت 

نگرد، به شدت  نمی ھا و زندگی بسته و بدبین است و جز با عینک تار بد بینی به انسان
 متنّفر است.

به حّدی رسیده بود که بر اساس آن فکر  ج عظمت روحی برخی از اصحاب پیامبر
کردند که الزم است عبادت و جدّیت و قاطعّیت در تمام اوقات، جزء اخالقشان  می

باشد؛ از تمام نعمات و لذایذ دنیا روگردان شوند؛ تفریح و بازی و سرگرمی نداشته 
دنیا و  ی توّجھات و افکارشان به سوی قیامت و معانی آن باشد و زندگی باشند؛ کلّیه

 ھای آن را از خود دور نمایند. سرگرمی
ی اسیدی که از کاتبان و  قدر، حضرت حنظله الزم است به سخن این صحابی عالی

زند، گوش دھیم. وی  می باشد و راجع به خود با ما حرف می ج نویسندگان پیامبر
 گوید: می

به من رسید و گفت: حالت چطور است ای حنظله! در جواب گفتم:  سابوبکر«
گویی؟ گفتم: آخر وقتی در  می گفت: سبحان الله چه سحنظله منافق است!! ابوبکر

آیم که  اندازد، به حالتی درمی ھستم و جھّنم و بھشت را به یاد ما می ج خدمت پیامبر
خارج شدم، با  ج که از نزد پیامبربینم؛ اما به محض این را با چشم خود میھا  آن گویی

 شوم؛ مسائل دنیایی باعث زن و بّچه و افراد خانواده مشغول بازی و سرگرمی می
گفت: قسم به خدا! ما ھم  سشود که اکثرًا قیامت را فراموش نمایم. ابوبکر می

 ھمینطور ھستیم!
رفتیم و گفتیم: ای  ج با ھم به خدمت پیامبر سگوید: من و ابوبکر حنظله می

فرمود: این چه حرفی است ای  ج ! حنظله منافق شده است! پیامبرج رسول خدا
! ما وقتی که پیش شما ھستیم و ما را به آتش دوزخ و ج حنظله! گفتم: ای رسول خدا
 را مشاھدهھا  آن نمایی، مثل این است که با چشم خود نعمتھای بھشت یادآور می
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ز خدمت شما خارج شدیم، زن و بّچه و مال، ما را مشغول کنیم، اما ھمین که ا می
 کنیم. نماید و اکثرًا بھشت و جھنم را فراموش می می

سوگند به کسی که جان من در دست او است! اگر شما «فرمودند:  ج پیامبر
ماندید و به یاد خدا بودید، فرشتگان  ھمیشه بر آن حالت که پیش من ھستید باقی می

پرداختند؛ اما ای حنظله!  از آن، با شما به مصافحه می جدر خار چه در منزل و چه
 [مسلم]». ساعتی برای کارھای دینی و ساعت دیگر برای امور دنیا

است، که  ج به ھر حال، الگوی مسلمانان در این موضوع ھمانا پیامبرگرامی اسالم
پرداختند ولی  ھای فراوان و متنوعی که داشتند، به شوخی می ایشان با وجود ھّم و غم

آوردند. در زندگی شخصی نیز به صورت  در آن، غیر از حق چیز دیگری به زبان نمی
که در آالم و گونه کردند و ھمان طبیعی و عادی با یارانشان نشست و برخاست می

نمودند، در خندیدن و بازی کردن و مزاح آنان ھم  ھای آنان مشارکت می مصیبت
 جستند. شرکت می

ی زندگی یک انسان کامل است. در حال خلوت،  ی برجسته نمونه ج زندگی پیامبر
 داد تا جایی که پاھایش َورم خواند و به خشوع و گریه و بیداری ادامه می نماز می

داد،  در مقابل خدا به ھیچ چیز دیگری اھمّیت نمی ج کرد. در حقیقت پیامبراکرم می
انسانّیت بود. به چیزھای پاک و خوب ی  ولی در زندگی و معاشرت با مردم، نمونه

کرد و تبّسم بر لب داشت و شوخی و مزاح داشت، اما جز حق  عالقه داشت، شادی می
 گفت. چیزی نمی

داشت و از غم  شد را دوست می ُسرور و شادی و چیزھایی که باعث آن می ج پیامبر
ھای  گرفتاریگردید، مانند بدھکاری و سایر  و چیزی که باعث به وجود آمدن آن می

من اهلمِّ  كاعوُذ ب ا� اّ� «گفت:  برد و می می دیگر بیزار بود و از شّر آن به خدا پناه
 .»آورم خداوندا! از شّر غم و دلتنگی به تو پناه می«؛ »واحلُزن

اكن من افكه «اند:  گفته ج در وصف و تعریف آن حضرت ج و اصحاب پیامبر
 »از لحاظ لطیفه گویی و شوخی سرآمد بودند. ج رسول خدا«؛ »انلاس

یابیم که  در صحیح بخاری بیانگر آن است، می امّ زرعو ھمانگونه که روایت مشھور 

ھا و فکاھیات  پرداخت و به داستان با ھمسرانش به شوخی و مزاح می ج رسول خدا
 داد. آنان گوش می
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نسبت به مزاح و شوخی و بخشیدن  ج به ھر حال، با وجود آن قلب بزرگ، پیامبر
رفتار، تنھا از یک انسان گونه داد. این حق فطری مردم، مضایقه و تنگی به خود راه نمی

 زند. ی بشر سر می کامل و الگوی نمونه
کردند و  خندیدند، بازی می کردند، می ھم ھمینطور بودند؛ مزاح می ج یاران پیامبر

کردند و به  جسم و نفس را رعایت می ساختند، سھم و حقوق خود را سرگرم می
دادند و روح خود را با شوخی و  ی فطرت و خلقت بشری جواب مثبت می خواسته

داشتند تا بتوانند به حرکِت جّدِی خود در مسیر  ھای مؤدبانه، شاد و قوی نگه می بازی
 طوالنی زندگی ادامه دھند.

شوند، برای شادی  می ھا ھم مثل بدن خسته روح«گوید:  می سعلی بن ابی طالب
 ».ھا، لطایف و ظرایف حکیمانه جستجو کنید آن

دل خودتان را ساعت به ساعت شاد نمایید؛ دل ھرگاه ناراحت شد «گوید:  و نیز می
 ».گردد کور می

من نفس خود را به بعضی از : «گوید می ج یکی دیگر از یاران پیامبر سابودرداء
 »در کارھای حق به او کمک کرده باشم. نمایم تا ھا و لھو و لعب شاد می بازی

ھایی را که موجب  بنابراین ھیچ اشکالی نیست که یک مسلمان، شوخی و مزاح
ُسرور و شادی است انجام دھد، به شرط اینکه این شوخی و مزاح به صورت دایمی و 
ھمیشگی درنیاید و تمام اوقات خود را به شوخی و بازی به سر نبرد و او را از انجام 

جبات باز ندارد؛ و یا در مقامی که قاطعّیت و جّدیت الزم است، باز ھزل نگوید. به وا
دھی،  ای که به خوراک خود نمک می به ھمان اندازه«اند:  گفتهخاطر این است که 

 ».ھایت را مزاح بده گفته
البته ھیچ مسلمانی اجازه ندارد، شخصّیت و ناموس دیگران را مورد شوخی و مزاح 

دھد. و ھمچنین، کسی که اھل شوخی و مزاح است، نباید به خاطر به خنده خود قرار 
 درآوردن مردم، به دروغ و کلمات نادرست متوّسل شود.

 ۲۳۶حدیث شماره 

َ�نَا َهنَّاُد ْ�ُن ) ۲( ِيِّ َحدَّ
َ�نَا َوِ�يعٌ ، الرسَّ يِب اتلَّيَّاِح ، َ�ْن ُشْعبَةَ ، َحدَّ

َ
�َِس بِْن ، َ�ْن أ

َ
َ�ْن أ

ٍخ : رىَِض اهللا عنه قَاَل َمالٍِك 
َ
َُخاِلُطنَا َحىتَّ َ�ُقوَل ِأل ُ َعلَيِْه وََسلََّم يلَ ِ َص�َّ ا�َّ إِْن اَكَن رَُسوُل ا�َّ
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بَا ُ�َمْ�ٍ «: يِل َصِغ�ٍ 
َ
؟، يَا أ  »َما َ�َعَل انلَُّغْ�ُ

بُوِعيىَس 
َ
ُ : قَاَل أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َِديِث: أ

ْ
نَُّه ، َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن ُ�َماِزحُ  َوفِْقُه َهَذا احل

َ
َوِ�يِه: �

 ُ
َ

بَا ُ�َمْ�ٍ «: َك�َّ ُغالًَما َصِغً�ا َ�َقاَل هل
َ
َعَب »يَا أ

ْ
ْ�َ يِلَل يِبُّ الطَّ ْن ُ�ْعَطى الصَّ

َ
َس أ

ْ
نَُّه َال بَأ

َ
، َوِ�يِه �

ُ َعلَيِْه وََسلَّ  ُ انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
َ

َما قَاَل هل بَا ُ�َمْ�ٍ «: مَ بِِه. َو�ِ�َّ
َ
؟، يَا أ ُ ُ�َغْ�ٌ » َما َ�َعَل انلَُّغْ�ُ

َ
نَُّه اَكَن هل

َ
ِأل

َعُب بِِه َ�َماَت 
ْ
ُغَالُم َعلَيْهِ ، يَل

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم فقاَل  ،فََحِزَن ال بَا «: َ�َمازََحُه انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

َ
يَا أ

؟، ُ�َمْ�ٍ   ».َما َ�َعَل انلَُّغْ�ُ
آمیختند و  می در با ما ج گوید: رسول خدا س.. انس بن مالک) .۲ـ ( ۲۳۶

به میزانی بود که حتی  ج کردند؛ و این معاشرت و رفت و آمد آن حضرت معاشرت می
فرمودند: ای  می کردند و) بدو با برادر کوچکم (نیز خوش و بش داشتند و معاشرت می

 ابوعمیر! بچه گنجشک چه شد؟
شود  می گوید: از لحاظ مسائل فقھی، از این روایت چنین استنباط ابوعیسی ترمذی

به پسر  ج کردند. و در این روایت نیز آمده که آن حضرت شوخی می ج که پیامبر
؛ و در این روایت نیز وارد »ای ابوعمیر«ی کوچک، کنیه دادند و بدو فرمودند:  بچه

ای داده  ی کوچک، پرنده شده که ھیچ اشکالی در این مسئله نیست که به پسر بچه
ای ابوعمیر! بچه «به ابوعمیر فرمودند:  ج شود تا با آن بازی کند؛ چرا که پیامبر

؛ و این بدان سبب بود که پسرک، بچه گنجشکی داشت که با آن »گنجشک چه شد؟
کرد. آن بچه گنجشک ُمرد و پسر بچه ناراحت و اندوھگین شد؛ از این رو،  بازی می

 ».کند؟ ای ابوعمیر! بچه گنجشک چه می«شوخی نمودند و فرمودند: با او  ج پیامبر

 &  
کرد، با ما رفت و آمد داشت، با ما خوش و بش  با ما معاشرت می»: ليخا لطنا«

 آمیخت. نمود، با ما درمی می

 بچه گنجشک، بچه پرنده.»: النُّغري«

شخص که در اول آن، : اسمی است غیر از اسم اصلی كنيّتداد؛ و  کنّیت می»: كنّی«

آید؛ و برای تعظیم و تکریم و بزرگداشت  می» نسبت«یا » اُم«یا » ابن«یا » اب«لفظ 
 است.

و یکی از مبانی تربیتی که اسالم در تربیت فرزندان قرار داده است، صدا کردن  
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(پدر فالن) است. صدا کردن فرزند به ابوفالن، اثرھای شگفت انگیز » ابوفالن«نوزاد به 
 شود:  ّیتی و فواید تربیتی بزرگی دارد که در ذیل ذکر میشخص
 رشد حّس احترام و بزرگواری در فرزند. -۱
رشد شخصّیت اجتماعی فرزند و ایجاد این احساس در او که وارد جمع  -۲

 بزرگترھا شده است و به سّن احترام و پذیرش اجتماعی رسیده است.
انه برای بزرگترھا و رفتار عادت دادن فرزندان به آداب احترام و خطاب محترم -۳

 و خطاب احترام آمیز برای ھمساالِن خودشان.
 ج به دلیل این فواید و این پیامدھای بسیار ارزشمند بود که پیامبر گرامی اسالم

زدند تا  کردند و با کنیه، آنان را صدا می برای نوزادان و کودکان، کنیه انتخاب می
و مربیان و غیر آنان باشد؛ و به این طریق در  درسی برای تمام مرّبیان اعم از اولیاء

 از آن استفاده کنند.ھا  آن نامگذاری اطفال عمل نمایند و در صدا کردن

 ھیچ اشکالی ندارد، عیبی ندارد، بد نیست، درست است.»: بأس ال«
 شود:  به ھر حال در پرتو حدیث نبوی و از گفتار امام ترمذی این مسائل فھمیده می

 فرمودند. ز مزاح و شوخی مینی ج پیامبر -۱
 کنیه دادن به پسر کوچک درست است. -۲
ی کوچک نھادن که با آن بازی کند و سرگرم شود،  پرنده در اختیار پسر بچه -۳

 جایز است.

 ۲۳۷ حدیث شماره

ورِيُّ ) ۳( ٍد ادلُّ َ�نَا َ�بَّاُس ْ�ُن ُ�َمَّ ََسِن بِْن َشِقيٍق ، َحدَّ
ْ
ُّ ْ�ُن احل َ�نَا يلَعِ ِ ، َحدَّ نَا َ�بُْد ا�َّ

َ
نبأ

َ
أ

ُمبَارِكِ 
ْ
َساَمَة بِْن َز�ْدٍ ، ْ�ُن ال

ُ
َمْقرُبِيِّ ، َعِن أ

ْ
يِب ُهَر�َْرَة رىَِض اهللا تعاىل عنه ، َ�ْن َسِعيٍد ال

َ
َ�ْن أ

ِ إِنََّك تَُداِعبُنَا؟! َ�َقاَل : قَالُوا: قَاَل  قُوُل إَِال َحقًّ «: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
�ِّ َال أ

َ
 ».اَ�َعم، َغَ� �

!  ج گفتند: ای رسول خدا ج گوید: مردمان به پیامبر س) ... ابوھریره۳ـ ( ۲۳۷
فرمودند: آری  ج کنید؟ آن حضرت چگونه است که گاھی اوقات با ما شوخی می

 گویم. کنم، ولی چیزی جز حق نمی شوخی می

 &  
 کنید. با ما مزاح و شوخی می»: تداعبنا«
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اً «  گویم. ولی چیزی جز حق نمی »:غري انّی ال اقول اال حقّ

و  ج بنا بر آنچه نصوص قولی و مواضع عملی(سیرت) پیامبر گرامی اسالم
توان گفت که خنده، شوخی و تفریح در اسالم امر  بر آن داللت دارد، می شاصحاب

ھای  آید؛ و این، به دلیل نیاز فطری انسان است که در مقابل سختی شرعی به شمار می
ھای زندگی خود را  ھا، غم ھا و تفریح ھا با بعضی از سرگرمی یبتزندگی و آالم و مص

ی  سبک سازد؛ و این امر مسّلم است که نوعی لھو و آسایش فکری برای زندگی روزمّره
ھای  ی آن بتواند راه زندگی خود را در مقابل فعالّیت انسان الزم است تا به وسیله

انسان در سفر، به حیوان بارکش خود  کهگونه طوالنی، به طور مطلوب ادامه دھد؛ ھمان
دھد تا مابقی راه را بھتر بپیماید، بدن انسان ھم نیازمند آسایش و آرامش  استراحت می

 فکری و روحی است.
بنابراین، در اصل مشروعّیت خنده، شوخی و شادی شکی نیست، ولی نه به طور 

یان کرده است که مطلق، بلکه با قیود و شرایطی که شریعت مقدس اسالم برای آن ب
 عبارتند از:

نباید دروغ گفتن و جعل سخن، ابزار خندانیدن مردم شود؛ ھمانگونه که  -۱
 دھند. بعضی از مردم در مواقع مختلف انجام می

وای بر آنکه به سخن آید و در آن دروغ گوید تا کسانی : «فرماید می ج رسول خدا
 ».بدان بخندند؛ وای بر او، وای بر او، وای بر او

نباید شوخی و مزاح سبب تحقیر، یا استھزاء و یا تمسخر انسان دیگری شود؛  -۲
 مگر اینکه آن انسان راضی و بدان اجازه داده باشد.

نباید شوخی و مزاح، سبب ترس و به وحشت انداختن مسلمان شود. ابوداود از  -۳
برای  ج اصحاب رسول خدا«عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت کرده است: 

رفتند، یکی از  در راھی می ج کردند که، آنان ھمراه پیامبر خدا یایشان نقل م
آنان در حالی که ریسمانی در دست داشت به سوی یکی از یاران رفت و او را با 

فرمودند:  ج ریسمان بست. آن مرد ترسید. در این ھنگام بود که پیامبر خدا

ه مسلمانی را برای کسی روا نیست ک«؛ »ال َ�لُّ لرجٍل ان يُرّوع مسلماً «
سیاق کالم داللت دارد بر اینکه آن کسی که برادر مسلمانش را با  ».بترساند

 خواست شوخی و مزاح بکند. ریسمان بست، می
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ال يأخذ احد�م متاَع «فرمایند:  می ج در حدیث دیگری روایت شده که پیامبر
ه با شوخی و نه با ھیچ یک از شما متاع برادر دینی خود را ن«؛ »اخيه ال عباً وال جادًّا

 [ترمذی] ».جّدی برندارد
شخص نباید چه در موقعّیت جّدی و چه ھنگام گریه، شوخی کند یا بخندد.  -۴

این عبارت در این است که  حکمت». ھر سخن جایی و ھر نکته مکانی دارد«
 ھر چیزی در جای مناسب خود قرار داده شود.

توازن باشد و فطرت سالم انسان شوخی و خنده باید معقول و در حّد اعتدال و  -۵
ای که در آن زیست  آن را بپذیرد و عقل سالم به آن راضی شود و با جامعه

 کند، مالیم و سازگار باشد. می
روی در ھر چیزی ـ حتی عبادات ـ ِاکراه دارد،  اسالم، ھنگامی که از غلّو و زیاده

؟! با توجه به این توجیه دھد ی زیاده روی کردن در لھو و مزاح را می پس چگونه اجازه

تُميت  ال تَ�رث من الضحك، فاّن كرثة الضحكو«فرمایند:  می و ارشاد نبوی که
مورد نھی پیامبر گرامی  آنچه». میراند ی زیاد قلب را می زیاد نخند! که خنده«؛ »القلب
 قرار گرفته، ھمان افراط و مبالغه در خنده بوده است نه اصل خنده.  ج اسالم

به آن مقدار که نمک برای : «فرماید روایت شده که می سابی طالب از علی بن
 ».طعام الزم است به ھمان مقدار مزاح وارد کالم کن

ای است و بیانگر این قضیه است که ھمانطور که انسان  این گفتار حکیمانه
 نیاز باشد، افراط و غلّو در مزاح نیز زیانبار است. تواند از مزاح و شوخی بی نمی

خردان بر  مبالغه در مزاح، آن است که انسان از بار مسئولیت شانه خالی کند، یا بی
او گستاخ و جسور شوند یا باعث خشم دوستان گردد؛ و شاید منظور حدیث زیر، این 

با برادر خویش « [ترمذی]؛ »ال تُمازحهمار اخاك ووال تُ «فرماید:  نوع مزاح باشد که می
 ».کندو رو نباش و با او مزاح م

 ھا مبالغه و اسراف در مزاح، ھمچون دو رویی، ھر دو مسبب ِحقد و کینه در دل
 شود. می

 ۲۳۸ حدیث شماره

)۴ ِ َ�نَا َخادِلُ ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيٍد ،َحدَّ �َِس بِْن َمالٍِك، ، َ�ْن مُحَيْدٍ ، ) َحدَّ
َ
َ�ْن أ
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 ِ نَّ رَُجًال اْستَْحَمَل رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل أ ِ نَاقَةٍ «:  َص�َّ ا�َّ

َ
: َ�َقاَل » إِ�ِّ َحاِملَُك ىلَعَ َودل

 ِ ِ انلَّاقَِة ؟! َ�َقاَل: ، يَا رَُسوَل ا�َّ
َ

ْصنَُع بَِودل
َ
 ».وََهْل تَِ�ُ اِإلبَِل إَِال انلُّوُق؟!«َما أ

خواست تا بدو  ج گوید: مردی از رسول خدا س) ... انس بن مالک۴ـ ( ۲۳۸
فرمودند: من تو را بر بچه شتری سوار خواھم نمود. (در  ج مرکبی را ببخشند. پیامبر

! من با  ج این ھنگام ذھن آن مرد به شتر کوچک منحرف شد و) گفت: ای رسول خدا
فرمودند: مگر  ج توانم بر آن سوار شوم؟! آن حضرت ی شتر چه کنم؟ و چگونه می بچه

 زایند! ھا نمی یست؛ و آیا شتراِن بزرگ را نیز ناقهی شتر ن شتر، بچه

 &  
 از او خواست بدو سواری و مرکبی ببخشد تا بر آن سوار شود.»: استحمل«

 بچه، فرزند. »: ولد«

 ماده شتر.»: ناقة«

 چه کنم.»: اصنع ما«

 جمع ناقة، و به معنی: ماده شتر.»: النّوق«

شود؛  ی شتر دیگر محسوب می شتری، بچهیعنی ھر »: وهل تلد االبل االّ النوق«
 گرچه بزرگ و تنومند باشد.

 ۲۳۹ حدیث شماره

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن َمنُْصورٍ ۵( زَّاقِ ، ) َحدَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّ َ�نَا َمْعَمرٌ ، َحدَّ �َِس ، َ�ْن ثَابٍِت ، َحدَّ
َ
َ�ْن أ

َاِديَةِ ، بِْن َمالٍِك 
ْ

ْهِل ابل
َ
نَّ رَُجًال ِمْن أ

َ
ُ َعلَيِْه ، ُمُه َزاِهًرااَكَن اسْ ، أ  انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

َ
َوَ�َن ُ�ْهِدي إِىل

َاِديَةِ 
ْ

ْن َ�ُْرجَ ، وََسلََّم َهِديًَّة ِمَن ابل
َ
َراَد أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم إَِذا أ ُزُه انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ َ�َقاَل انلَّيِبُّ ، َ�يَُجهِّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  وهُ إِ «: َص�َّ ا�َّ ُْن َحارِضُ
َ

بُُّه » نَّ َزاِهًرا بَاِديَتُنَا َو� ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُ�ِ َوَ�َن َص�َّ ا�َّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَْوًما وَُهَو يَِبيُع َمتَاَعهُ ، َوَ�َن رَُجًال َدِميًما تَاُه انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
فَاْحتََضنَُه ِمْن ، فَأ

ِفِه وَُهَو َال �ُ 
ْ
هُ َخل ُ َعلَيِْه وََسلََّم : َ�َقاَل ، برِْصُ ََفَت َ�َعَرَف انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ ِ�! فَاتلْ

ْ
رِْسل

َ
َمْن َهَذا؟ أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِحَ� َعَرفَهُ  َصَق َظْهَرُه بَِصْدِر انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
ْ
ل
َ
لُو َما أ

ْ
فََجَعَل انلَّيِبُّ ، فََجَعَل َال يَأ

 ُ َعبَْد؟«: َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل  َص�َّ ا�َّ
ْ
ِ : َ�َقاَل » َمْن �َْشرَتِي َهَذا ال ُدِ� ، يَا رَُسوَل ا�َّ ِ

َ
ِ جت إًِذا َوا�َّ
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ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ ، اَكِسًدا ِ لَْسَت بَِ�اِسدٍ «: َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ ْو قَاَل » لَِ�ْن ِعنَْد ا�َّ
َ
نَت «: أ

َ
أ

ِ اَغلٍ ِعنَْد   ».ا�َّ
برای رسول » زاهر«گوید: مردی بادیه نشین به نام  س) ... انس بن مالک۵ـ ( ۲۳۹

خواست  نیز ھرگاه زاھر می ج آورد و پیامبر ھدایایی به رسم تعارف از صحرا می ج خدا
فرمودند: به راستی زاھر  داشتند و می اش برگردد، ھدایایی را به او ارزانی می به خانه
 ین ما است و ما نیز شھر نشین او ھستیم.بادیه نش

بھره از زیبایی و  داشتند؛ و زاھر مردی بی زاھر را دوست می ج رسول خدا
به نزد زاھر در حالی رفتند که وی سرگرم فروش  ج خوشگلی بود. روزی پیامبر اکرم
او را از پشت سر در آغوش خویش گرفتند و  ج کاالھای خود بود. آن حضرت

 دید. را روی چشمان او نھادند و زاھر ایشان را نمیھای خود  دست
دید) گفت: که ھستی؟ مرا رھا کن! پس از این، زاھر اندکی  زاھر (که جایی را نمی

را  ج را شناخت. و چون آن حضرت ج ی چشمش) پیامبر به عقب برگشت (و با گوشه
ی  شناخت دیگر جنب و جوشی از خود نشان نداد و ھمچنان پشت خویش را به سینه

(به عنوان تبّرک و تحصیل معنوّیات و برکات) چسبیده نھاد؛ و  ج مبارک آن حضرت
 ،ج خرد؟ زاھر گفت: ای رسول خدا فرمودند: چه کسی این بنده را می نیز می ج پیامبر

ارزش و غیر قابل فروش خواھید یافت. آن به خدا سوگند! در آن صورت مرا کم 
بھاء نیستی. یا  ، کم ارزش و بیألفرمودند: ولی تو در پیشگاه خداوند جحضرت

فرمودند: تو در پیشگاه خداوند متعال، بسیار گرانبھا و با ارزش و قیمتی و ارزشمند 
 ھستی. 

 &  
 صحرا گردان.صحرا نشینان، بادیه نشینان، چادر نشینان، »: اهل البادية«

 گرداند. اش باز می زاھر را با ھدایا و وسایلی به خانه ج پیامبر»: ج فيجهزه النّبی«

 بادیه نشین ما.»: باديتنا«

شھر نشین او. مقصود این است که زاھر از ما است؛ و تفاوت ھمین »: حارضوه«
 کنیم و او در صحرا. اندازه است که ما در شھر زندگی می

 بھره از زیبایی و خوشگلی. ، زشت، بیبدقیافه»: دميامً «
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 او را در آغوش گرفت.»: فاحتضنه«

لنی«  رھایم کن.»: اَرسِ

 برگشت. »: فالتفت«

 پس شروع کرد که ...»: فجعل«

 کرد. کوتاھی و درنگی نمی»: يألوا ال«

 چسبانید. »: الصق«

 سینه.»: صدر«

 کم ارزش و غیر قابل فروش.»: كاسداً «

 ارشمند، گرانبھا و با ارزش.قیمتی و »: غالٍ «

این شک در متن گفتار رسول »: لكن عنداهللا لست بكاسد، او قال: انت عنداهللا غال«

 از راوی است. ج خدا

 ۲۴۰ حدیث شماره

َ�نَا َ�بُْد ْ�ُن مُحَيْدٍ  )۶( ِمْقَدامِ ، َحدَّ
ْ
َ�نَا ُمْصَعُب ْ�ُن ال ُمبَارُِك ْ�ُن فََضالَةَ ، َحدَّ

ْ
َ�نَا ال  َعِن ، َحدَّ

ََسِن قَاَل 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ احل تَْت َعُجوٌز انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
ِ : َ�َقالَْت ، : أ ْن ، يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َ أ اْدُع ا�َّ

َنَّةَ 
ْ
مَّ فَُالنٍ «: َ�َقاَل ، يُْدِخلَِ� اجل

ُ
َنََّة َال يَْدُخلَُها َعُجوزٌ ، يَا أ

ْ
: فََولَّْت َ�بيِْك َ�َقاَل : قَاَل » إِنَّ اجل

 َ�ُقوُل «
َ

َ َ�َعاىل �ََّها َال تَْدُخلَُها َوِ�َ َعُجوٌز إِنَّ ا�َّ
َ
ْخرِبُوَها �

َ
نَاُهنَّ : أ

ْ
نَاُهنَّ إِ�َْشاًء فََجَعل

ْ
�َْشأ

َ
{ إِنَّا أ

تَْرابًا}. 
َ
بَْ�اًرا ُعُرً�ا أ

َ
 أ

آمد و بدیشان  ج گوید: پیر زنی به نزد رسول خدا /) ... حسن بصری۶ـ ( ۲۴۰
! از خداوند متعال بخواه که مرا وارد بھشت گرداند. آن  ج گفت: ای رسول خدا

 شوند. (به شوخی) فرمودند: ای مادر فالن! پیر زنان، وارد بھشت نمی ج حضرت
را دریافت، از این  ج گوید: (پیر زن، ظاھر کالم آن حضرت /حسن بصری

فرمودند: به او خبر دھید که او در  ج اش برگشت. پیامبر جھت)گریه کنان به خانه
شود (بلکه ھنگامی که او وارد بھشت بشود، دیگر پیرزن  حال پیری وارد بھشت نمی
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َ�ُٰهنَّ ﴿ فرماید: نیست، بلکه جوان و زیبا است)؛ از این رو، خداوند متعال می
ۡ
�َشأ

َ
ٓ أ ا إِ�َّ

بَۡ�اًرا ٣٥إِ�َشآءٗ 
َ
تَۡرابٗ  ٣٦فََجَعۡلَ�ُٰهنَّ �

َ
ما زنان بھشتی را به « ؛]۳۷-۳۵[الواقعة:  ﴾٣٧اُعُرً�ا �

ایم و در آغاز کار بدین شکل  ایم و ایشان را به وضع خاّصی پدید آورده ی خاّصی آفریده گونه
ایم؛ آنان شیفتگان  ایم؛ ایشان را دوشیزه و نوجوان ساخته زیبا و شمائل دلربا پدیدار کرده

 ».سال ھستندھمسر خود، و ھمه جوان و طّناز و ھمسن و 

 &  
سالخورده، پیر [برای مذکر و مؤنث یکسان است]. ابن حجر گوید: آن پیر »: عجوز«

بوده  ج ی گرامی رسول خدا زبیر بن عّوام، و عّمه ، صفیه دختر عبدالمطلب، مادرزن
 است.

 اش برگشت. به خانه»: فولّت«

 کرد. در حالی که گریه می»: تبكی«

نَّ « ایم. ایشان را به وضع  ای آفریده ی خاّص و ویژه بھشتی را به گونهزنان »: انشأناهُ
 ایم.  خاّصی پدید آورده

 دوشیزگان، نوجوانان. »:بِكر«جمع »: ابكاراً «

باً « رُ روب«جمع »: عُ ای که شوھر خود را سخت دوست  زن شیفته و دلداده»: عَ
بدو اظھار کند.  داشته باشد و با سخن و ناز و غمزه و خنده، عشق و محّبت خود را

 خالصه، سراپا عاشق و واله شوھرخود باشد.

 زنان ھمسّن و سال و جوان به کمال.»: تِرب«جمع »: اتراباً «

این حدیث را  /است؛ زیرا که حسن بصری» مرسل«ناگفته نماند که حدیث باال، 

 .ج ی یاران پیامبر ی تابعین است نه از جرگه از کسی دیگر شنیده است، و وی از زمره
رسل«و حدیث  ی غیر صحابی(مانند حسن  شود که به وسیله به خبری گفته می» مُ

 برسد. ج بصری) به پیامبر
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 ۲۴۱ حدیث شماره

ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ ۱( َ�نَا يلَعِ �ٌك ، ) َحدَّ َ�نَا رَشِ �ٍْح ، َحدَّ ِمْقَداِد بِْن رُشَ
ْ
�ِيهِ ، َعِن ال

َ
َ�ْن اَع�َِشَة ، َ�ْن أ

ٍء ِمَن : ِ�يَل لََها: رىَِض اهللا عنها قَالَْت  ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�تََمثَُّل �يَِشْ َهْل اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
ْعِر؟ قَالَْت   َوَ�تََمثَُّل بَِقْوهِلِ :، اَكَن َ�تََمثَُّل �ِِشْعِر ابِْن َرَواَحةَ : الشِّ

ْخبَاِر َمْن لَْم تَُزوِّدْ « 
َ
ِ�يَك بِاأل

ْ
 ».َوَ�أ
 لاز عایشه س) ... مقداد بن ُشریح، از پدرش، ُشریح بن ھانی حارثی۱ـ ( ۲۴۱

به چیزی از شعر استشھاد  ج داپرسیده شد: آیا رسول خ لکند که از عایشه می نقل
گاھی اوقات به اشعار عبدالله  ج در جواب گفت: آن حضرت لفرمودند؟ عایشه می

جستند؛ و گاھی نیز به شعر شاعری دیگر(یعنی طرفة بن  استشھاد می سبن رواحه
 فرمودند که وی چنین سروده بود:  عبد) استشھاد می

يأتيك« د وَ آورد  روزگار اخبار کسانی را برای تو می به زودی،«؛ »باالخبار من مل تزوّ
 ».ای تھیه ندیدهھا  آن ای را برای که زاد و توشه

 &  
 جست. استشھاد می»: يتمثّل«

 سخن منظوم، کالم موزون، سخنی که دارای وزن و قافیه باشد.»: شعر«

ی خزرج  امریء القیس. وی از قبیله رواحة بن ثعلبة بنعبدالله بن »: رواحة ابن«

 بود. ج انصار، و یکی از یاران بزرگوار و جان نثار آن حضرت
ی وی اختالف است: برخی ابومحمد، برخی ابورواحه و برخی ابوعمرو  در کنیه

  ی بنی حارث خزرجی بود. عمرو، از قبیله اند. و مادرش: کبشة دختر واقد بن گفته
ھا و  تمام جنگ باشد که در می نیز ج یکی از شاعران مشھور پیامبر سابن رواحه

پیکار نمود و به سال ھشتم ھجری، در جنگ موته، به  ج غزوات دوشادوش پیامبر
 سشود که وی، دایی نعمان بن بشیر ی رفیع شھادت نائل آمد. خاطر نشان می درجه

 باشد. نیز می

 طرفة«ی قیس، یعنی  گاھی نیز به شعر آن مرد قبیله ج و پیامبر»: و يتمثل بقوله«



 ١٧  شعر به ج خدا رسول استشهاد) ۳۷( باب

 فرمود که گفت ... استشھاد می» عبد بن

باشد؛ و چون  می» عمرو«قول طرفة بن عبد است که نامش »: قوله«و مراد از 
، یکی طرفة بن عبدمشھور و معروف بوده، در روایت اسمی از آن برده نشده است؛ زیرا 

ی  آید که ھمین مصراع بیت او، از زمره ی جاھلی به شمار می از شاعران بزرگ دوره
 ن قصاید، و از معّلقات ھفتگانه است.مشھورتری

د ويأتيك« این بخش از شعر، مصرع دوم بیت است؛ و بیت »: باالخبار من مل تزوّ
 کامل چنین است: 

 االيـــام مـــا كنـــت جـــاهالً  ســـتبدی لـــك
 

ــــــك  د و يأتي ــــــزوّ ــــــار مــــــن مل ت  باالخب
 

اخبار سازد، و  دانی آشکار و ھویدا می به زودی روزگار برای تو حقایقی را که نمی«
 ».ای تھیه ندیدهھا  آن ای را برای آورد که زاد و توشه کسانی را برای تو می

شنوند و با شعر و شاعری سر و کار دارند و در کنار  کسانی که شعر را می»: شعر«
بخشند،  آن روح و جان خود را با اشعار حکمی و اخالقی و عرفانی، طراوت و نشاط می

ی زندگی خود دانسته و در حّد یک  آن را الزمهشوند که  آن قدر مجذوب شعر می
ورزند و به آن ایمان دارند و جدایی از آن را جدایی  محبوب و معشوق به آن عشق می

 دانند. روح از تن می
ھای وجودی انسان در  ی سرمایه بدون شک ذوق شعر و ھنر شاعری، مانند ھمه

گیری مثبت و  از آن بھره صورتی ارزشمند است که در یک مسیر صحیح به کار افتد و
ی مخّرب برای ویران کردن بنیاد اعتقاد و  سازنده شود؛ اّما اگر به عنوان یک وسیله

ھا  بند و باری مورد استفاده واقع شود، و یا انسان اخالق جامعه و تشویق به فساد و بی
ی محتوا تلّق  را به پوچی و بیھودگی و خیال پروری سوق دھد، یا تنھا یک سرگرمی بی

 ارزش و حّتی زیانبار است. گردد. بی
و » ھا ھدف«شاعری، روی به ھر حال، ارزیابی اسالم در مورد شعر و 

و معیار ارزیابی آن ھدفی است  است؛ شعر وسیله است» ھا نتیجه«و » ھا گیری جھت«
 شود. که شعر در راه آن، به کار گرفته می

ی  ملل جھان، از شعر سوء استفادهاّما متأسفانه در طول تاریخ، ادبیات اقوام و 
چنان به ننگ کشیده  ھای آلوده آن فراوان شده است، و این ذوق لطیف الھی در محیط

شده است که گاه از مؤثرترین عوامل فساد و تخریب بوده است؛ مخصوصًا در عصر 
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غارت «و » شراب«، »شعر«جاھلّیت که دوران انحطاط فکری و اخالقی قوم عرب بود؛ 
 کنار ھم قرار داشتند. ھمواره در »و جنگ

تواند این حقیقت را انکار کند که اشعار سازنده و ھدفدار در طول  ولی چه کسی می
خوار  ھای فراوان آفریده است، و گاه قوم و ملتی را در برابر دشمنان خون تاریخ؛ حماسه
او را  پروا از ھمه چیز بر صف دشمن زده و قلب چنان بسیج کرده که بی و ستمگر آن

 اند. شکافته
چنان در اعماق جان  تواند انکار کند که گاه یک شعر اخالقی آن و چه کسی می

 دھد. کند که یک کتاب بزرگ و ُپرمحتوا کار آن را انجام نمی انسان نفوذ می

اّن من «نقل شده:  ج آری؛ ھمانگونه که در حدیث معروف از پیامبرگرامی اسالم
بعضی از اشعار، حکمت «؛ [مشکاة المصابیح] »ابليان لسحراً الشعر حلكمة، واّن من 

 کند. اشعار غوغا به پا می ؛ گاھی»ای از سخنان، سحر است است و پاره
گاه کلماِت موزوِن شاعرانه، برندگی شمشیر و نفوذ تیر را در قلب دشمن دارد؛ 

رمود: خوانیم در مورد چنین اشعاری ف می ج که در حدیثی از پیامبر اسالم چنان

به آن کسی که « ؛ [مسند احمد]»بيده فكأنّما تنضوهم بانلبل ج نفس �مد واذلي«
پرتاب ھا  آن در دست قدرت او است! با این اشعار گویی تیرھایی به سوی ججان محمد

 ».کنید می
ی  این سخن را آنجا فرمود که دشمن با اشعار ھجوآمیزش برای تضعیف روحیه

ی  دستور داد که در مذّمت آنان و تقویت روحیه ج پیامبرکرد؛  مسلمانان تالش می
 مؤمنان، شعر بسرایند.

جربئيل اهجهم فانّ «که مدافع اسالم بود، فرمود:  سو در مورد حسان بن ثابت

 احمد][مسند ». ھا را ھجو کن که جبرئیل با تو است آن«؛ »معك

ویت اسالم شعر ، شاعر با ایمانی که در تق»مالک بن كعب«مخصوصًا ھنگامی که 

 ی شعر، این آیه نازل شده است: پرسید: ای رسول خدا! درباره ج سرود، از پیامبر می

َعَرآءُ ٱوَ ﴿ شاعران، کسانی ھستند که گمراھان از «؛ ]۲۲۴[الشعراء:  ﴾٢٢٤نَ ۥۡلَغاوُ ٱيَتَّبُِعُهُم  لشُّ
نازل شده، چه آمیِز  ی مذّمت ؛ حال شما بفرمائید که با این آیه»کنند آنان پیروی می

 ۷[تفسیر قرطبی ج »لسانهسيفه واّن املؤمن �اهد بنفسه و«فرمود:  ج کنم؟ پیامبر



 ١٩  شعر به ج خدا رسول استشهاد) ۳۷( باب

 ».کند مؤمن، با جان و شمشیر و زبانش در راه خدا جھاد می« ]؛۴۸۶۹ص
به ھر حال، در طول تاریخ، شعرای با ایمان و ُپر ھّمتی بودند که باج به فلک 

ھا و پاکی و تقوا، و  در طریق آزادی و آزادگی انسان ی ملکوتی را دادند و این قریحه نمی
با دزدان و غارتگران و جّباران و دشمنان و بدخواھان اسالم و مسلمین به کار   مبارزه

 گرفتند و به اوج افتخار رسیدند.
این گروه از شعراء، گاھی در دفاع از حق، اشعاری سرودند که با ھر بیتی، بیتی در 

ھای رنجیده که احساس  د. و گاه برای ایجاد حرکت در تودهبھشت برای خود خریدن
چنین  آفریدند. این سرودند و شور و حماسه و ھیجان می کردند، اشعاری می حقارت می

 باشد.  شاعرانی، مورد تأیید خدا، رسول خدا و قرآن می

 :شاعر نبود ج پیامبر

است؛  کامًال جدا» شعر«از خط » وحی«خط شاعر نیست به خاطر اینکه  ج پیامبر
 زیرا:

ی شعر، تخّیل و پندار است؛ شاعر بیشتر بر بال و َپر خیال  معموًال سرچشمه -۱
کند؛ در حالی که وحی از مبدأ ھستی، سرچشمه  شود و پرواز می سوار می

 گردد. ھا و حقایق می گیرد و بر محور واقعّیت می
در حال دگرگونی جوشد، و دائمًا  شعر از عواطف متغّیر و دگرگون انسانی می -۲

 باشد. است؛ در حالی که وحی الھی، بیانگر حقایق ثابت آسمانی می
ھای آن است؛ تا آنجا  ھا و مبالغه گویی لطف شعر در بسیاری از موارد در اغراق -۳

حالی که در وحی جز  در». بھترین شعر، دروغ آمیزترین آن است«اند:  گفتهکه 
 صداقت چیزی نیست.

ھای لفظ، ناچار است خود را تسلیم  رد به خاطر زیباییشاعر در بسیاری از موا -۴
 رو آن باشد، و چه بسا حقایقی که در این میان پایمال گردد. الفاظ کند و دنباله

ھایی است  شوق ی مجموعه» شعر«، سرانجام به تعبیر زیبای یکی از مفسران -۵
که از ی حقایقی است  مجموعه »وحی«کند، اّما  که از زمین به آسمان پرواز می

 گردد؛ و این دو خِط کامًال متفاوت است. آسمان به زمین نازل می
دارند و از  باز در اینجا الزم است برای شاعرانی که در خط اھداف مقدسی گام برمی

ای بازکنیم، و ارزش  سازند، حساب جداگانه عوارض نامطلوب، شعر خود را برکنار می
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به ھر حال طبیعت غالب شعر آن است که را فراموش نکنیم؛ ولی ھا  آن مقام و ھنر
 گفته شد.

َعَرآءُ ٱوَ ﴿ گوید: ی شعراء می به ھمین دلیل، قرآن کریم در آخر سوره يَتَّبُِعُهُم  لشُّ
 ».کنند شاعران، کسانی ھستند که گمراھان از آنان پیروی می« ؛]۲۲۴[الشعراء:  ﴾٢٢٤نَ ۥۡلَغاوُ ٱ

 گوید: دلیل آن پرداخته، و چنین میسپس در یک عبارت کوتاه و ُپر معنی به ذکر 

ِ َوادٖ يَِهيُمونَ ﴿
ُهۡم ِ� ُ�ّ َّ�

َ
لَۡم تََر �

َ
ُهۡم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُونَ  ٢٢٥� َّ�

َ
-۲۲۵[الشعراء:  ﴾٢٢٦َو�

در ھر وادی سرگردانند (و ھمواره غرق پندارھا و تشبیھات ھا  آن آیا ندیدی که«؛ ]۲۲۶
بینی  اند)؛ و عالوه نمی ھای خیال امواج ھیجانات و جھشی خویش ھستند و تسلیم  شاعرانه

 ».کنند گویند که عمل نمی که سخنانی می
البته در پایان ھمان آیات، نیز شاعران با ایمان و صالح را که ھنرشان در مسیر 

نھد و حسابشان را از دیگران جدا  ارج میھا  آن کند و به اھدافشان است، استثناء می
 سازند. می

خدا «گوید:  تواند شاعر باشد، و ھنگامی که قرآن می نمی ج ه ھر حال، پیامبرولی ب
ی  ؛ مفھومش این است که از شعر برکنار است؛ چرا که ھمه»به او تعلیم شعر نداده است

 گردد. تعلیمات، به ذات پاک خدا برمی
به  خواست می ج جالب اینکه در تواریخ و روایات کراًرا نقل شده که ھر وقت پیامبر

شعری تمّثل و استشھاد جوید، و آن را شاھد سخن خود قرار دھد، آن را درھم 
که در روایتی دیگر وارد شده که  ای به دست دشمن نیافتد؛ چنان شکست تا بھانه می

 خواست این شعر معروف عرب را بخواند: می ج روزی پیامبر

 االيـــام مـــا كنـــت جـــاهالً  ســـتبدی لـــك
 

دباالخبـــــار مــــــــن مل و يأتيـــــك    تـــــــزوّ
 

من مل  كياتي«خواست شعر فوق را بخواند، فرمودند:  به ھنگامی که می ج پیامبر

د باالخبار  و جمله را پس و پیش فرمود. » تزوّ

 فرمود. شاعر نبود و فقط به اشعار، استشھاد و تمّثل می ج به ھر حال پیامبر

 ۲۴۲ حدیث شماره

ارٍ ۲( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ ، ) َحدَّ َ�نَا ُسْفيَاُن اثلَّْورِيُّ ، َحدَّ َ�ْن ، َحدَّ



 ٢١  شعر به ج خدا رسول استشهاد) ۳۷( باب

بُو َسلََمةَ 
َ
َ�نَا أ َمِلِك بِْن ُ�َمْ�ٍ ،َحدَّ

ْ
يِب ُهَر�َْرَة رىَِض اهللا عنه قَاَل ، َ�بِْد ال

َ
ِ : َ�ْن أ قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ْص «: َص�َّ ا�َّ
َ
ِيٍد:إِنَّ أ

َ
اِعُر لَكَِمُة بل  َدَق لَكَِمٍة قَالََها الشَّ

َ بَاِطٌل   ٍء َما َخَال ا�َّ َال لُكُّ يَشْ
َ
ْن �ُْسِلَم.، أ

َ
ِت أ

ْ
ل يِب الصَّ

َ
َميَُّة ْ�ُن أ

ُ
 »َوَ�َد أ

ترین و  فرمودند: به تحقیق، راست ج گوید: رسول خدا س) ... ابوھریره۲ـ ( ۲۴۲
 است:» لبید«گفته، این سخن ترین سخنی که شاعر آن را  درست

زی و چی». ھان! ھر چیزی جز خدا، باطل است«؛ »اال كل شیء ما خال اهللا باطل«

(که از شعرای جاھلّیت بود) در اثر شنیدن آن، » امية بن ابی صلت«نمانده بود که 
 مسلمان و حقگرا شود.

 &  
 ترین. ترین و درست اسم تفضیل؛ راست»: أصدق«

راند و  فظی که معنی داشته باشد، آنچه که انسان بر زبان میسخن، ل»: كلمة«
 دارد. مطلب خویش را به آن وسیله بیان می

ی  لبید بن ربیعة عامری؛ وی یکی از بزرگان شعر و بالغت، و از زمره»: لبيد«
ی جاھلی بود که با قوم خویش به  ی ادب و ھنر دوره داران و پیشقراوالِن عرصه طالیه

سرود و  آمد و مسلمان شد. وی پس از اینکه به اسالم گروید، شعر نمی ج حضور پیامبر

از این رو  ؛»قرآن مرا کافی است«؛ »ي�في� القرآن«جست که:  چنین استدالل می
گفت و بیشتر به تالوت و حفظ الفاظ و معانی و مفاھیم قرآن، مشغول  کمتر شعر می

 شد. می
یا به روزگار خالفت معاویة بن ، سانوی در کوفه به روزگار خالفت عثمان بن عف

 درگذشت و چھره در نقاب خاک کشید. سابی سفیان

این سخن لبید، از آن جھت مورد پسند رسول ؛ »ء ما خال اهللا باطلاال كل يش«

 :ی بود، چرا که مطابق و موافق آیه جخدا

ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ ﴿  ]۸۸[القصص:  ﴾ۥۚ ُ�ُّ َ�ۡ

 ».شود چیز و ھمه کس جز ذات خداوند فانی و نابود میھمه «بود؛ یعنی: 
 و بیت کامل، چنین است:
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ـــــل ـــــال اهللا باط ـــــا خ ـــــیء م ـــــل ش  اال ك
 

ـــــــل  ـــــــة زائ ـــــــيم ال حمال ـــــــل نع  و ك
 

تردید  و ھر نعمتی از نعمتھای دنیا، بی ھان! که ھر چیزی جز خدا، باطل است،«
 ».فانی و نابود شدنی است

بودکه. این فعل از افعال مقاربه است که مبتدا نزدیک بودکه؛ چیزی نمانده »: كادَ «
دھد، و گاھی به  را به عنوان اسم خود رفع، و خبر را به عنوان خبر خود، نصب می

و » خواھم آن را پنھان کنم : میاكاد اخفيها«رود، مثل:  به کار می» خواست«معنی 

 ».: آنچه را که از او خواسته شده است، دریافتعرف ما يُكاد منه«مثل: 

امیه و پدرش ابوصلت، از شاعران بزرگ و مشھور یک قرن »: اميّة بن ابی صلت«
ی مژده دھندگان به ظھور  بن ابی صلت با آنکه از زمره بودند. امّیةپیش از ھجرت 

 ج بود، ولی با این وجود، پس از بعثت پیامبر ج منجی عالم بشرّیت، حضرت محمد
 کفر از دنیا رفت.ایمان نیاورد و به اسالم نگروید و با 

 ۲۴۳ حدیث شماره

ُمثَ�َّ ۳(
ْ
ُد ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ ُد ْ�ُن َجْعَفرٍ ، ) َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا ُشْعبَةُ ، َحدَّ ْسوَِد بِْن ، َحدَّ

َ
َعِن األ

ََجِ�ِّ قَاَل ، قَيٍْس  ِ َص�َّ : َ�ْن ُجنُْدِب بِْن ُسْفيَاَن ابلْ َصاَب َحَجٌر إِْصبََع رَُسوِل ا�َّ
َ
ُ َعلَيِْه  أ ا�َّ

 : وََسلََّم فََدِميَْت َ�َقاَل 
نْــــِت إَِال إِْصــــبٌَع َدِميــــِت 

َ
 َهــــْل أ

 

ـــــِت   ـــــا لَِقي ِ َم ـــــِبيِل ا�َّ  .َوِ� َس
 

گوید: (در برخی از غزوات) سنگی به  س) ... جندب بن سفیان َبَجلی۳ـ ( ۲۴۳
 ین شد؛خون ج برخورد کرد که براثر آن، انگشت پیامبر ج انگشت مبارک آن حضرت

 ایشان چنین فرمودند: آنگاه 

ــــــــتِ  ــــــــبعٌ دمي ــــــــتِ اال اص ــــــــل ان  ه
 

ــــــــــتِ  و يف   ســــــــــبيل اهللا مــــــــــا لقي
 

ای؛ و به  مگر نه این است که فقط تو انگشتی ھستی که خون آلود و زخمی شده«
 ».راستی آنچه به تو رسیده در راه خداوند متعال است

 &  
در  ج سنگ به انگشت پیامبر غالبًا برخورد»: ج اصاب حجرٌ اصبع رسول اهللا«
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اند که این  برخی از غزوات ُرخ داده است؛ از این رو برخی از علماء و موّرخان گفته

د«ی  غزوه، غزوه اند که این واقعه، پیش از  بوده است. گرچه برخی نیز گفته» اُحُ
 ھجرت رخ داده است.

 زخمی و خون آلود شد.»: فدميت«

بدان  ج ی این شعر که پیامبر امون سرایندهعلماء و صاحب نظران اسالمی، پیر
 استشھاد و تمّثل جسته، با ھمدیگر اختالف دارند:

است. و سبب » وليدبن وليد بن مغرية«ی این شعر،  اند که سراینده برخی گفته -۱
سرودن این شعر، توسط ولید، بدین خاطر بود که وی ھمراه با ابوبصیر در صلح 

ی  کار بودند؛ ابوبصیر ُمرد و ولید به مدینهحدیبیه، با قریشیان در جنگ و پی
منّوره بازگشت که در مسیر راه به زمین خورد و انگشتش قطع شد. از این رو 

 به سرودن این شعر پرداخت.

باشد که در  می» عبداهللا بن رواحه«ی این شعر،  اند که سراینده و برخی گفته -۲
 جنگ موته انگشت وی قطع شد؛ از این رو چنین سرود: 

ــــــ ـــــــتِ اال له ـــــــع ان ــــــ اصبــ  تِ ـدمـيـ
 

 سـبيـــــــل اهللا مـــــــا لقـيـــــــتِ  و فـــــــي 
 

ـــــــی ـــــــلی فـمـوت ـــــــسُ اال تقتـ ــــــا نف  ي
 

 هـــــذا حيـــــاض املـــــوت قـــــد صـــــليتِ  
 

ــــــــتِ  ــــــــت فقــــــــد لقي ــــــــا تــمنّي  و مـ
 

 هديـــــــــتِ  ان تـفـــــــــعلی بـــــــــــفعلها 
 

نیز وقتی سنگی به انگشتشان برخورد کرد و انگشت ایشان خونی شد،  ج و پیامبر
 استشھاد جسته و فرمودند:  سبه شعر عبدالله بن رواحه

 هـــــــل انـــــــتِ اال اصـــــــبع دميـــــــتِ 
 

ـــــــــــت   و يف ســـــــــــبيل اهللا مـــــــــــا لقي
 

 ۲۴۴ حدیث شماره

يِب ُ�َمرَ  )۴(
َ
َ�نَا اْ�ُن أ َ�نَا ُسْفيَاُن ْ�ُن ُ�يَيْنَةَ ، َحدَّ ْسوَِد بِْن َقيٍْس َعِن ، َحدَّ

َ
َ�ْن ُجنُْدِب ، األ

ََجِ�ِّ  ِ ابلْ َْوُه.، بِْن َ�بِْد ا�َّ
َ

� 
) ابن ابی عمر، از سفیان بن عیینه، از اسود بن قیس، از جندب بن ۴ـ ( ۲۴۴

نیز نظیر ھمین روایت را [از حیث معنی نه از حیث لفظ] نقل کرده  سعبدالله َبَجلی
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 است.

 ۲۴۵ حدیث شماره

ارٍ ) ۵( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن َسِعيدٍ ، َحدَّ َ�نَا ُسْفيَاُن اثلَّْورِيُّ ، َحدَّ بُو ، َحدَّ
َ
نَا أ

َ
ْ�بَأ

َ
أ

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب قَاَل ، إِْسَحاَق 
ْ
ُ رَُجٌل : َعِن ال ُ َعلَيِْه : قَاَل هلَ ِ َص�َّ ا�َّ فََرْرُ�ْم َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

َ
أ

بَا ُ�َماَرَة ؟ َ�َقاَل وََسلََّم 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ : يَا أ ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوُل ا�َّ

َّ
ِ َما َو�  ، َال، َوا�َّ

َّ
َولَِ�ْن َو�

تُْهْم َهَواِزُن بِانلَّبِْل ، رَسَاَعُن انلَّاِس  ُ َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ َ�ْغلَِتهِ ، تَلَقَّ ِ َص�َّ ا�َّ بُ ، َورَُسوُل ا�َّ
َ
و َوأ

ِلِب  ُمطَّ
ْ
َارِِث بِْن َ�بِْد ال

ْ
ِ َ�ُقوُل ، آِخٌذ بِِلَجاِمَها، ُسْفيَاَن ْ�ُن احل  : َورَُسوُل ا�َّ

نَا انلَّيِبُّ َال َكِذْب 
َ
ِلْب   أ ُمطَّ

ْ
نَا اْ�ُن َ�بِْد ال

َ
 .أ

چنین نقل شده است که مردی از او پرسید: ای  س) ... از براء بن عازب۵ـ ( ۲۴۵
گریختید و پا  ج ) آیا در جنگ ُحنین، از کنار پیامبرسبراء بن عازبی  ابوُعماره! (کنیه

 ج در پاسخ گفت: نه؛ به خدا سوگند که رسول خدا سبه فرار گذاشتید؟ براء بن عازب
پشت به دشمن نکردند و دچار تردید و تزلزل نشدند و پای به فرار نگذاشتند؛ بلکه این 
پیشاھنگان و پیشقراوالِن مردم بودند که گریختند و پای به فرار گذاشتند؛ و لشکریان 

ثابت قدم بودند و از جای  ج را تیرباران نمودند؛ اّما آن حضرتھا  آن نیز» ھوازن«
سوار بر شتر خویش ایستاده بودند؛ وابوسفیان بن حارث بن خویش تکان نخوردند و 

رکاب آن را گرفته  سرا گرفته بود (و عّباس ج نیز لگام شتر آن حضرت سعبدالمطلب
 ج با سرعت بیشتری به پیش بتازند؛ ولی آن حضرت ج گذاشتند رسول خدا بود و نمی

 فرمودند: پیوسته می سوار بر اشتر خویش به سوی کفار و بدخواھان تاختن گرفتند و)

ــــِذب ــــىب ال َك ــــا انلَّ  ان
 

ـــداملطلب  ـــن عب ـــا اب  ان
 

 »من پیامبر خدایم، و دروغگوی نیستم! من فرزند عبدالمطلب ھستم!«

 &  
 پشت به جنگ نکرد و دچار تردید و تزلزل نشد و پای به فرار نگذاشت.»: ولّی ما«

که اسلحه نداشتند و زره یا ای ازاصحاب جوان و سبکبار  مراد عّده»: رسعان الناس«

اكنتم فررتم يا «خودی نپوشیده بودند، است؛ چرا که در روایتی دیگر آمده است:  کاله
 رسول اهللا

ّ
ولكّنه خرج شّبان اصحابه  ج ابا عمارة! يوم حن�؟ قال: ال واهللا، ما و�
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اً ليس �سالٍح، فاتوا قوماً رماًة، مجع هوازن و ي�اد �سقط  نرص، ما ��واخّفاءهم ُحرسَّ
مردی از براء بن « [بخاری و مسلم]؛ »هلم سهم، فرشقوهم رشقاً ما ي�ادون �طئون...

پرسید: ای ابوعماره! آیا شما در روز حنین فرار کردید؟ گفت: خیر، قسم به  سعازب
ای از اصحاب جوان و  در روز ُحنین به جنگ پشت ننمود، اّما عده ج خدا! پیامبر

خودی نپوشیده بودند، با جماعتی از ھوازن و  تند و زره یا کالهسبکبار که اسلحه نداش
بنی نصر روبه رو شدند؛ این جماعت ھوازن و بنی نصر به حّدی در تیر اندازی ماھر 

دفاع اصحاب را تیرباران کردند به  خورد و جواناِن بی به زمین نمیھا  آن بودند که تیر
 .»رفت... نحوی که تیر آنان به خطا نمی

العرب به شمار  ةی ھوازن، بعد از قریش، بزرگترین نیرو در جزیر قبیله»: هوازن«
خواستند به آنچه  نمیھا  آن و قریش، پیوسته رقابت وجود داشت؛ھا  آن آمدند؛ میان می

اند، تسلیم گردند. از این رو تصمیم گرفتند افتخار و  قریش در مقابل آن تسلیم شده
ھوازن، کاری «آید:  را به خود اختصاص دھند تا گفته  ی ریشه کن ساختن اسالم آوازه

 ».ی آن برنیامد را کردند که قریش از عھده
که سردار ھوازن بود آمادگی جنگ علیه  »مالک بن عوف نصری«از این جھت، 

» ثقيف«و » هوازن«، »سعد بن بكر«، »جشم«، »نرص«نمود؛ قبائل  ج اسالم و پیامبر
از » کالب«و » کعب«ی  جمع شدند، فقط طایفهو گرد او ھمگی به ندای او لبیک گفته 

ھوازن به اتفاق رزمندگاِن قبایل مزبور، به قصد  شرکت نکردند. سردار» ھوازن«ی  قبیله
حرکت نمود، َاحشام و زنان و فرزندان خود را نیز با خود ھمراه  ج جنگ با رسول خدا

ھا و آبروی خود دفاع  خانواده ی جنگ ثابت قدم بمانند و از کردند تا این که در جبھه
 آمد. فرود» اوطاس«ی  دّره در» مالک بن عوف«فرماندھی نمایند؛ و لشکر ھوازن به 

ای تازه مسلمان و  نیز به اتفاق دو ھزار نفر از اھالی مکه که عده ج رسول خدا
ای ھنوز مسلمان ھم نشده بودند و با ده ھزار نفر از اصحابش که از مدینه ھم  عده

بودند، برای جنگ و دفاع، اعالم آمادگی نمودند. تعداد لشکر  ج آن حضرت رکاب
ھیچگاه قبًال به این تعداد نرسیده بود، از این رو برخی از مسلمانان با توجه به تعداد 

امروز از کمی نفرات، ھرگز شکست «رزمندگان، دچار ُعجب و غرور شده چنین گفتند: 
 ».نخواھیم خورد

الم سه شنبه شب، شب چھارشنبه دھم ماه شّوال به ُحنین به ھر حال، لشکر اس
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رسیدند. مالک بن عوف پیش از آنان به منطقه رسیده و شبانه لشکریانش را وارد وادی 
زارھا و  ھا و بیشه ھا و دّره ھا و ورودی ُحنین کرده و افرادش را فرستاده بود تا در راه

ر داده بود که به مجّرد رویارویی با ھا به کمین بنشینند، و به آنان چنین دستو تنگه
یکپارچه بر سر آنگاه  سپاھیان اسالم یا دست یافتن بر آنان، به رگبار تیرشان ببندند و

 آنان بریزند.
 ھا را بستند و سپاه خویش را سامان دادند، و لواھا و رأیت ج سحرگاھان، رسول خدا

مسلمانان به وادی ُحنین را به لشکریانشان سپردند. ھنگام تاریک و روشن، ھا  آن
ھای وادی  درآمدند، و از یک سوی آن سرازیر شدند، غافل از آنکه دشمن در تنگه

ُحنین در کمین آنان است. ھمین که رزمندگان اسالم به وادی ُحنین سرازیر شدند، 
یکدیگر درآمدند و  رگبار تیر بر سرشان باریدن گرفت، و دشمنان فوج فوج از پی 

مسلمانان ریختند. مسلمانان پشت به دشمن کردند و بازگشتند. کسی یکپارچه بر سر 
 به کسی نبود! شکست نابھنجاری بود.

 ۹ی اندکی از مھاجر و انصار، کسی بر جای نماند؛  جز عّده ج در جایگاه رسول خدا
تن بنا به گزارش نووی، و گزارش درست آن  ۱۲تن مبنی بر گزارش ابن اسحاق، و 

در ُمسند و حاکم نیشابوری در ُمستدرک از ابن مسعود روایت است که امام احمد 
بودم. مردم ھمه به آن  ج اند که گفت: در روز جنگ ُحنین، ھم نبرد پیامبر کرده

پشت کردند، و تنھا ھشتاد تن از مھاجر و انصار در کنار ایشان بر جای  ج حضرت
 به دشمن پشت نکردیم!ماندند. ما ھشتاد نفر ھمچنان بر پای خویش ایستاده بودیم و 

به ظھور  ج ھمانند حضرت رسول اکرم نظیر و دالوری بی آنجا بود که شجاعت بی
سوار بر استر خویش به سوی کفار تاختن گرفتند و پیوسته  ج پیوست؛ آن حضرت

 فرمودند: می

ـــــِذب ــــىبُّ ال َك ــــا انّل  ان
 

ـــداملطلب!  ـــُن عب ـــا اب  ان
 

 ».فرزند عبدالمطلب ھستم!من پیامبر خدایم، و دروغگوی نیستم! من «
را گرفته بود و عباس  ج چیزی که بود، ابوسفیان بن حارث، لگام استر آن حضرت

 با سرعت بیشتری به پیش بتازند. ج گذاشتند رسول خدا رکاب آن را گرفته بود و نمی
به عمویشان عباس که قّدی بلند و صدایی رسا داشت، فرمودند تا  ج رسول خدا

گوید: با صدای بلند فریاد برآوردم:  سرا ندا در دھد. عباس ج ی آن حضرت صحابه
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! گوید: به خدا! تو گویی بازگشتشان به سوی ما ھنگامی که ةکجایند اصحاب َسمر
ھایشان بود. پس از آن،  صدای مرا شنیدند، ھمانند بازگشت گاوان به سوی گوساله

 نصار!فراخوان متوجه انصار گردید: یا معشر االنصار! یا معشر اال
به بنی حارث بن خزرج محدود گردید، و افواج سپاه اسالم یکی پس از دیگری گاه آن

به ھم پیوستند و سپاه اسالم ھمان آرایشی را که پیش از ترک میدان نبرد داشت، به 
نگاھی به سوی  ج خود گرفت. طرفین به شّدت با یکدیگر درگیر شدند؛ رسول خدا

االن «ور شده بود، افکندند و فرمودند:  خت شعلهمیدان نبرد که آتش جنگ در آن س

ُمشتی خاک از  ج رسول خداآنگاه  ».حاال تنور جنگ داغ شده است«؛ »محی الوطيس؟!

رویتان سیاه «؛ »شاهت الوجوه«زمین برگرفتند و به صورت کافران پاشیدند و گفتند: 
ھای آن  ا از خاکآن میدان ھیچ فرد انسانی نبود، جز آنکه ھر دو چشمانش ر در». باد

کنده ساخت، و ھمچنان کارشان رو به ضعف می نھاد، و ورق به زیانشان  ُمشت خاک آ
 گشت. برمی

ھا، چند ساعتی بیش نگذشت که دشمن شکستی  ھا و خاک از پاشیدن سنگریزه
ی ثقیف ھفتاد تن کشته شدند، و مسلمانان تمامی اموال و  جانانه خورد، و تنھا از قبیله

 ھای آنان را که بر جای نھاده بودند، به تصّرف خویش درآوردند. خیمهاسلحه و 
اسیران جنگی، شش ھزار تن بودند؛ اشتراِن به غنیمت گرفته شده بیست و چھار 

 ھزار؛ گوسفندان بیش از چھل ھزار، و نقره چھار ھزار اوقیه بود.

 :ج شجاعت پیامبر
زلت واالی پیامبر گرامی به ھر حال، از نظر شجاعت و دالوری و جنگاوری، من

ھای شدید  تر بودند. در بحران ی مردم شجاع اسالم بر ھیچ کس پوشیده نیست. از ھمه
ھای دشوار گرفتار آمدند؛ قھرمانان و یّکه تازان بارھا از کنار ایشان گریختند،  و عرصه

 خوردند؛ ھمواره روی به دشمن اّما ایشان ثابت قدم بودند و از جای خویش تکان نمی
شدند. از ھر شخِص  کردند، و دچار تردید و تزلزل نمی داشتند و پشت به دشمن نمی

شجاع و دالوری در بعضی موارد، گریز و فرار نیز سرزده، و مواردی عقب نشینی از او 
 دیده شده است، به جز شخص پیامبر گرامی اسالم.

، و خون در شد گوید: ما رزمندگان، ھرگاه تنور جنگ داغ می سعلی بن ابی طالب
دادیم، و در  قرار می ج افتاد، خویشتن را در پناه رسول خدا چشمان جنگجویان می
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 نبود. به دشمن ج تر از آن حضرت شرایط بحرانی، ھیچ کس نزدیک
گوید: شبی اھل مدینه در دل شب صدایی وحشتناک شنیدند.  سانس بن مالک

را مالقات کردند که  ج جماعتی در پِی آن صدا به راه افتادند؛ در بین راه، رسول خدا
گشتند؛ اسبی از آِن ابوطلحه که عریان و بدون زین  داشتند از سمت آن صدا باز می

ند: وحشت نکنید! وحشت گفت بود، سوار بودند، و شمشیر حمایل کرده بودند و می
 نکنید!

، شعر نیست؛ بلکه کالمی موزون و »ال كذب ... انا النبي«ی  ناگفته نماند که جمله

 شاعر نبودند. ج باشد؛ زیرا رسول خدا از قبیل نثر مسّجع می

 ۲۴۶حدیث شماره 

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن َمنُْصورٍ  )۶( زَّاقِ ، َحدَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّ َ�نَا َجْعَفُر ْ�ُن ُسلَيَْمانَ ، َحدَّ َ�نَا ، َحدَّ َحدَّ
�ٍَس ، ثَابٌِت 

َ
َقَضاءِ : َ�ْن أ

ْ
َة يِف ُ�ْمَرِة ال ُ َعلَيِْه وََسلََّم َدَخَل َمكَّ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َواْ�ُن َرَواَحَة ، أ

 وَُهَو َ�ُقوُل :، َ�ْميِش َ�ْ�َ يََديْهِ 
ـــاِر َ�ـــْن َســـبِ  ُكفَّ

ْ
ـــِ� ال ـــوا بَ  يِلهِ َخلُّ

 

�ِلـــــهِ   ـــــُ�ُ�ْم ىلَعَ َ�ْ�ِ َـــــْوَم نرَْضِ  ايلْ
 

ـــهِ  ـــْن َمِقيِل ـــاَم َ� َه
ْ
ـــُل ال ـــا يُِز� �ً  رَضْ

 

ــــهِ   َِليــــَل َ�ــــْن َخِليِل
ْ
ــــْذِهُل اخل  َوُ�

 

ُ ُ�َمرُ 
َ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوِ� َحَرِم ، يَا اْ�َن َرَواَحةَ : َ�َقاَل هل ِ َص�َّ ا�َّ ِ َ�ْ�َ يَِدي رَُسوِل ا�َّ ا�َّ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ْعَر! َ�َقاَل َص�َّ ا�َّ ُع ِ�يِهْم ِمْن نَْضِح ، َخلِّ َ�نُْه يَا ُ�َمرُ «: َ�ُقوُل الشِّ رْسَ

َ
فَلَِ�َ أ

 ».انلَّبِْل 
در حالی  ،»عمرة القضاء«در  ج گوید: رسول خدا س) ... انس بن مالک۶ـ ( ۲۴۶

کرد و  پیشاپیش ایشان حرکت می سرواحهی مکرمه شدند که عبدالله بن  وارد مکه
 خواند: چنین َرجز می

ـــــبيله ـــــن س ـــــار ع ـــــی الكفّ ـــــوا بن  خلّ
 

ـــــــه  ـــــــی تنزيل ـــــــومَ نرضـــــــبكم عل  الي
 

زيــــــل اهلــــــامَ عــــــن مقيلــــــه  رضبــــــاً يُ
 

ـــــــه  ـــــــل عـــــــن خليل ـــــــذهل اخللي  و يُ
 

ای کافر زادگان! از سر راه پیامبر گرامی اسالم کنار بروید. و ما امروز شما را بر «
ھا را از  چنان ضربتی که جمجمه کوبیم. آن در مکه، فرو می ج رسول خدافرود آمدن 

 »خبر سازند! جایگاھشان برَکنند و دوست را از حال دوست بی
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 ساین اشعار را در َحَرم خدا شنید) به عبدالله بن رواحه س(چون عمربن خطاب
گویی؟  و در حرم خدا شعر می ج گفت: ای پسر رواحه! آیا در محضر رسول خدا

در  سفرمودند: ای عمر! او را به حال خود واگذار که اشعار عبدالله بن رواحه جپیامبر
 برابر ایشان از رگبارتیر، کارسازتر و مؤثرتر است!

 &  
ی حدیبیه به  برای قضای عمره ج ای است که پیامبر مراد عمره»: عمرة القضاء«

در روز اول ذی قعده سال ھفتم ھجری، از  ج اند. پیامبر سال ھفتم ھجری گزارده
 ی حدیبیه احرام بستند.  ذوالحلیفه برای قضای عمره

اند که وقتی ھالل  حاکم نیشابوری گوید: اخبار و روایات در حّد تواتر حاکی از آن
اصحابشان را امر فرمودند که برای به جای آوردن  ج ذی قعده رؤیت شد، پیامبر اکرم

ی حدیبّیه  آماده شوند، و ھیچ یک از مسلمانانی که در غزوه ی حدیبیه قضای عمره
شرکت داشتند، برجای نمانند. ھمگی عازم شدند، به جز کسانی که پیش از آن به 

ی  شھادت رسیده بودند. گروھی از دیگر مسلمانان نیز عازم ادای عمره شدند و عّده
 آنان به جز زنان و کودکان، بالغ بر دو ھزار گردید.

يف بن اَضبَط ديلی به ھنگام عزیمت به این سفر،  ج خدارسول  وَ فاری یاعُ هم غِ  ابورُ
را جانشین خویش در مدینه گردانید، و شصت شتر برای قربانی به راه انداختند و 

احرام ُعمره بستند  ذی احلليفهسپردند، و از  ناجية بن جندب اسلمیرا به ھا  آن نگھداری
راه ایشان تلبیه گفتند و با آمادگی کامل از جھت حمل و تلبیه گفتند، و مسلمانان ھم

اسلحه و ھمراه داشتن جنگجویان و رزمندگان، عازم این سفر شدند؛ زیرا خوف آن 
 داشتند که قریشیان نیرنگی سازکنند.

حی  وقتی به ناحیه ی خویش را از  رسیدند، تمامی اسباب و وسایل و اسلحه يأجُ

را با دویست  اوس بن خولی انصاریفرونھادند، و قبیل شمشیر، ِسپر و تیرو نیزه 
ی راکب، یعنی تنھا یک شمشیر در  گماردند، و با اسلحهھا  آن ی مسلمان بر رزمنده

 ی مکرمه وارد شدند. غالف برای ھر فرد، به مکه
ی قصواء خویش سوار شدند، و  به ھنگام ورود به مکه بر ناقه ج رسول خدا

را گرفته بودند و تلبیه  ج و اطراف آن حضرت مسلمانان شمشیرھا حمایل کرده
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 گفتند.  می

عانمشرکان مکه بر فراز کوه  يقِ عَ ی مکرمه قرار گرفته  ، کوھی که در شمال مکهقُ
بود، برآمدند تا مسلمانان را زیر نظر بگیرند. پیش از آن با یکدیگر گفته بودند که وی 

رمق گردانیده است.  ُسست و بی شود که وبای َیثرب آنان را در حالی بر شما وارد می
به اصحاب خود امر فرمودند که سه شوِط نخستین طواف کعبه را به  ج پیامبر اکرم

ی میان دو ُرکن را آرام راه بروند. عّلت اینکه آن  صورت ھروله بدوند، و فقط فاصله
 ھای طواف را به صورت ھروله بدوند، ِارفاق و مدارا امر نفرمودند تمام شوط ج حضرت

طواف کنند، این بود که گونه نسبت به اصحابشان بود؛ و عّلت آنکه امر فرمودند بدان
که امر  و مسلمانان را ببینند؛ ھمچنان ج مشرکان، نیرومندی و توانمندی آن حضرت

ھای راستشان را  کنند؛ یعنی شانه» اِضطباع«فرمودند تا مسلمانان به ھنگام طواف، 
 ھای چپشان بیافکنند. احرام را بر شانهی  برھنه سازند، و دو سر جامه

حونای که ایشان را به  از گردنه ج رسول خدا گذرانید،  رسانید و از آنجا می می جَ
نگریستند. پیامبر بزرگ  وارد مکه شدند. مشرکان صف کشیده بودند و ایشان را می

خویش، گفتند تا وقتی که با عصای  از موقِع احرام، پیوسته لبیک لبیک می ج اسالم
طواف کردند و مسلمانان نیز طواف کردند، در آنگاه  حجراالسود را استالم کردند؛

شمشیر حمایل کرده بود و َرجز  ج پیشاپیش رسول خدا سحالی که عبدالله بن رواحه
 کرد. خوانی می

سه روز کامل در مکه اقامت کردند. بامداد روز چھارم، مشرکان به  ج رسول خدا
آمدند و گفتند: به رفیقت بگو: از میان ما بیرون شو که  سبنزد علی بن ابی طال

ی َسِرف ُاطراق  نیز از مکه بیرون شدند و در ناحیه ج مھلتت سرآمده است! پیامبر اکرم
 کردند و در آنجا اقامت فرمودند.

مرة القضاء«این سفر عمره را  ی حدیبیه  نامیدند؛ یا به خاطر آنکه قضای ُعمره» عُ

قاضات«ب آنکه بر مبنای بود، یا به حسا ای که در ُحدیبیه روی داد،  ، یعنی مصالحه»مُ
 اند. انجام پذیرفت. محّققان این وجه دوم را ترجیح داده

مرة«که در مجموع، این ُعمره به چھار نام نامیده شده است:  چنان ، »القضاء عُ

مرة« مرة«، »القضيّة عُ  ».الصلح عمرة«و » القصاص عُ
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لُّوا«  به حال خودش واگذارید، رھایش کنید، از سر راه او کنار بروید.او را »: خَ

 جدا کند و از بین ببرد.»: يُزيل«

 شود. سر ھر چیزی، تارک، مغزسر، و به خود سر نیز اطالق می»: اَهلامَّ «

 مقیل؛ جایگاه، محل.»: مقيله«

 کند. فراموش می»: يُذهل«

 دوست، رفیق، یار.»: اخلليل«

ار بنی خلّوا« ابن ھشام، با اختالفات  ةاین ابیات در مغازی واقدی و سیر..»: .الكفّ
ھایی روایت شده است و متن اشعار و ترتیب ابیات در روایات به  لفظی و کم و بیش

 سامان آمده است. ای بی گونه

لِّ «  رھایش کن و او را به حال خودش واگذار.»: خَ

 رگبارتیر.»: النبل نضح«

 ۲۴۷شماره  حدیث

ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ ) ۷( َ�نَا يلَعِ �ٌك ، َحدَّ َ�نَا رَشِ َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة ، َ�ْن ِسَماِك بِْن َحْرٍب ، َحدَّ
ةٍ : قَاَل  رَثَ ِمْن ِمائَِة َمرَّ

ْ
�

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم أ ْصَحابُُه يَتَنَاَشُدوَن ، َجالَْسُت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َوَ�َن أ

ْعَر َوَ�تََذاَكرُ  َم َمَعُهْم.الشِّ َاِهِليَِّة وَُهَو َساِكٌت َوُر�ََّما تَبَسَّ
ْ
ْمِر اجل

َ
ْشيَاَء ِمْن أ

َ
 وَن أ

بیش از صد بار نشست و  ج گوید: با رسول خدا سة)... جابربن سمر۷ـ ( ۲۴۷
برای ھم شعر  ج ام، و یاران آن حضرت ام و ھمنشین و ھمراه بوده برخاست داشته

خندیدند) و  کردند (و از آن می جاھلی را یاد میی  خواندند و اموری از دوره می
 زدند. خاموش بودند و گاھی ھمراه ایشان، لبخند و تبّسم می جپیامبر

 &  
 نشست و برخاست داشتم، مجالست و ھمنشینی نمودم.»: جالست«

 خواندند. برای ھمدیگر شعر می»: يتناشدون«

کردند، با ھمدیگر  گفتگو می نمودند، کردند، مباحثه می مذاکره می»: يتذاكرون«
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 کردند. صحبت می

بّام« بَّ »: «رُ آید و در حکم  بسا، گاھی. حرف جّر است و فقط بر سر نکره درمی»: رُ
ی بعد از آن، این است که موصوف  شود؛ و شرط نکره زاید است و به چیزی متعّلق نمی

ه شود، آن را از عمل بدان افزود» ما«باشد تا بتواند مبتدا قرار گیرد. و در صورتی که 

ام «شود:  دارد و در این صورت، بر اسمھای معرفه و ھمچنین بر فعل وارد می بازمی بَّ رُ

 ».: بسا که زید برخیزدزيد قائمٌ 

ربّام رضبة بسيف «که گویند:  ماند؛ چنان ، عمل آن باقی می»ما«گاھی با وجود 

فھومی که در سیاق کالم این حرف بنابر م». ای با شمشیر زدوده : چه بسا ضربهصيقل
 کند. شود، بر تقلیل یا تکثیر نیز داللت می از آن مستفاد می

خواندند،  شعر می ج شود که صحابه در حضور پیامبراکرم از این حدیث فھمیده می
 را از آن منع نمایند.ھا  آن ج آنکه آن حضرت بی

 ۲۴۸شماره  حدیث

ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ  )۸( َ�نَا يلَعِ �ٌك ، َحدَّ َ�نَا رَشِ َمِلِك بِْن ُ�َمْ�ٍ ، َحدَّ
ْ
يِب َسلََمةَ ، َ�ْن َ�بِْد ال

َ
، َ�ْن أ

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل ، َ�ْن أ َعَرُب لَكَِمُة «: َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

ْ
ْشَعُر لَكَِمٍة تََ�لََّمْت بَِها ال

َ
أ

ِيٍد :
َ

 بل
  َ ٍء َما َخَال ا�َّ َال لُكُّ يَشْ

َ
 ». بَاِطٌل أ

فرمودند: بھترین و زیباترین سخنی  ج گوید: رسول خدا س)... ابوھریره۸ـ ( ۲۴۸
 گوید: که عرب گفته است، این سخن لبید بن ربیعة انصاری است که می

ھان! بدانید که ھر چیزی به جز خدا، از بین «؛ »اال كل شیء ما خال اهللا باطل«
 ».باشد رفتنی می

 &  
 ترین. ترین، دقیق ترین، درست بھترین، برترین، زیباترین، راست»: اَشعر«

 از ادات استثناء است به معنی: جز.»: خال ما«

از ادات استثناء است؛ و این کلمه اگر فعل باشد، مابعد » خال«به ھر حال، خود 
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که گویی:  کند، چنان کند و اگر حرف باشد، مابعد خود را مجرور می خود را منصوب می

 ».خال زيدٍ «و » زيداً  خال«

ال«و اگر پیش از  ی بعد از  شود و نصب کلمه درآید، َخال فعل محسوب می» ما«، »خَ

؛ که در این صورت، جّر زید به ھیچ وجه جایز »ما خال زيداً «آن واجب است، مانند: 
 نیست.

 ۲۴۹شماره  حدیث

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ  )۹(
َ
َ�نَا أ َ�نَا َمْرَواُن ْ�نُ ، َحدَّ ِ بِْن َ�بِْد الرَّمْحَِن ، ُمَعاِوَ�ةَ  َحدَّ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ائيِِفِّ  �دِ ، الطَّ ِ
�ِيِه َقاَل ، َ�ْن َ�ْمِرو بِْن الرشَّ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم : َ�ْن أ ُكنُْت رِْدَف انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

 
ْ
ل يِب الصَّ

َ
َميََّة بِْن أ

ُ
�َْشْدتُُه ِمائََة قَاِ�يٍَة ِمْن قَْوِل أ

َ
�َْشْدتُُه بَيْتًا قَاَل يِلَ انلَّيِبُّ ، ِت اثلََّقيِفِّ فَأ

َ
لُكََّما أ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ُ َعلَيِْه » ِهيهِ «: َص�َّ ا�َّ �َْشْدتُُه ِمائًَة َ�ْعِ�: بَيْتًا. َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
َ
َحىتَّ أ

 ».إِْن اَكَد لَيُْسِلمُ «: وََسلَّمَ 
ی  که نامش: عبدالملک، و از زمره سبن َشرید، از پدرش (َشرید)... عمرو ۹ـ ( ۲۴۹

کند که وی گفته  و شرکت کنندگان در بیعت رضوان است)، روایت می ج یاران پیامبر
با ھم بر مرکبی سوار بودیم؛ و در ھمان حال، از میان  ج است: پشت سر رسول خدا

ان خواندم. و این در حالی صد بیت را برای ایش ،»امیة بن ابی صلت ثقفی«ھای  قصیده
فرمودند: به خواندنت  خواندم، ایشان می می ج بود که ھرگاه بیتی را برای آن حضرت

به خواندن ادامه دادم) تا  ج ی پیامبر ادامه بده. (و من نیز به خاطر امتثال خواسته
ود فرمودند: چیزی نمانده ب ج اینکه صد بیت را برای ایشان خواندم. و در آخر، پیامبر

 که امّیة بن ابی صلت، مسلمان و حقگرا شود.

 &  
دف«  آنکه در پس سوار نشیند.»: رِ

ی آخر بیت؛ یعنی حرفی که در آخر ھر بیت باید آورده شود؛  حرف یا کلمه»: قافية«
 مانند این شعر: 

ـــر خمـــا ـــرگس پ ـــو مســـتای ن  ر ت
 

 تـھـــا زغـــم تـــو رفـــت از دســـ دل 
 



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٣٤

 و حرکت ماقبل آن، قافیه است. و در این شعر: » ت«و » س«دو حرف 
ــــــر دارد ــــــق قم ــــــو رون  رخ ت

 

ـــــّذت شـــــکر دارد  ـــــو ل ـــــب ت  ل
 

ردیف است. در فارسی » دارد«ی  و حرکت ماقبل آن قافیه، و کلمه» ر«حرف 
 پساوند و سراوده ھم گفته شده است.
است؛ و این از قبیل اطالق اسم  بیت»: قافیه«از به ھر حال در عبارت باال، مراد 

 باشد. می(بیت)  شود، و مرادش کّل  گفته می بیت (قافیه)جزء بر کل است. یعنی: جزء 

 ھرگاه، ھر وقت.»: كلّام«

 خواندم. ھر زمان که برایش شعر می»: انشدته«

است. یعنی: » زدنی«است که اسم فعل و به معنی » ايه«اصل این کلمه »: هيه«
 گو.بیشتر از این ب

 ای است برای خواستن چیزی بیش از اندازه. کلمه»: هيه«به ھر حال 

بوده است؛ یعنی » انّه«در اصل خود » إن«تردید چیزی نمانده بود...  بی»: كاد إِن«
 ان مخّففه عن مثقّله.

 ۲۵۰ شماره حدیث

َفَزارِيُّ ۱۰(
ْ
َ�نَا إِْسَماِ�يُل ْ�ُن ُموىَس ال ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ ، ) َحدَّ َمْعَ� َواِحٌد  ـ، َويلَعِ

ْ
: قَاالَ ، ـَوال

نَادِ  يِب الزِّ
َ
َ�نَا َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن أ �ِيهِ ، َ�ْن ِهَشاِم ابِْن ُعْرَوةَ ، َحدَّ

َ
اَكَن : قَالَْت ، َ�ْن اَع�َِشةَ ، َ�ْن أ

اَن بِْن ثَابٍِت ِمنرَْبًا يِف  ُ َعلَيِْه وََسلََّم يََضُع حِلَسَّ ِ َص�َّ ا�َّ َمْسِجِد َ�ُقوُم َعلَيِْه قَائًِمارَُسوُل ا�َّ
ْ
،  ال

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ِ َص�َّ ا�َّ ْو قَاَل  ُ�َفاِخُر َ�ْن رَُسوِل ا�َّ
َ
ُ َعلَيِْه : أ ِ َص�َّ ا�َّ ُ�نَافُِح َ�ْن رَُسوِل ا�َّ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  َ «: وََسلََّم َوَ�ُقوُل رَُسوُل اهللا َص�َّ ا�َّ ُقُدِس َما إِنَّ ا�َّ

ْ
اَن بُِروِح ال  يَُؤ�ُِّد َحسَّ

َ
َ�َعايل

ْو » ُ�نَافِحُ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ «أ ِ َص�َّ ا�َّ  ».ُ�َفاِخُر َ�ْن رَُسوِل ا�َّ
دادند تا منبری برای  فرمان می ج گوید: رسول خدا ل) ... عایشه۱۰ـ ( ۲۵۰

بر روی آن بایستد (و با اشعار خویش) به  سنھاده شود تا حّسان سحّسان بن ثابت
دفاع و حمایت  ج بپردازد؛ و یا با اشعارش از رسول خدا ج بیان پرتوی از مفاخر پیامبر

 کند.
ی خدا،  فرمودند: تا وقتی که حّسان بن ثابت از فرستاده نیز می ج و رسول خدا
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ی جبرئیل، مورد  وسیله دفاع کند و یا به بیان مفاخرش بپردازد، خداوند متعال، او را به
 دھد. حمایت و تأیید خویش قرار می

 &  
ان بن ثابت« وی صد و بیست سال عمر کرد، که شصت سال آن را در »: حسّ

جاھلّیت و شصت سال دیگر را در اسالم سپری نمود؛ و پدر و پدر بزرگش نیز ھر کدام 
درگذشت و چھره  سسال عمر نمودند. وی به روزگار خالفت علی بن ابی طالب ۱۲۰

به  ج در نقاب خاک کشید. و ایشان یکی از شعرای بزرگ اسالمی و از یاران رسول خدا
 ج آیند که با اشعارش به بیان پرتوی از مفاخر و محاسن رسول خدا شمار می

ھّمت  ج پرداخت و در مقابل بدخواھان و دشمنان به رجزخوانی و دفاع از پیامبر می
 گماشت. می

ا«  ُکرسی پّله پّله که خطیب یا واعظ بر فراز آن بنشیند و سخنرانی کند.»: منربً

 پرداخت. می ج به بیان مفاخر رسول خدا»: يفاخر«

 کرد. دفاع و حمایت می»: ينافح«

، از راوی لاین شک در متن گفتار عایشه»: ج او قال: ينافح عن رسول اهللا«

 ».ينافح عن رسول اهللا«ه، یا گفت» يفاخر عن رسول اهللا« لداند عایشه است، که نمی

 کند. نماید، پشتیبانی و طرفداری می کند، تأیید می حمایت می»: يؤيّد«

، تفسیرھای »القدس روح«ی  علماء و صاحب نظران اسالمی درباره»: القدس روح«
 عبارتند از:ھا  آن گوناگونی دارند که مشھورترین

است. بنابراین، معنی  ÷جبرئیل» القدس روح«اند: منظور از  برخی گفته -۱

 ج از پیامبر ستا ھنگامی که حسان«حدیث مورد بحث چنین خواھد بود: 
 ».کند تأیید و پشتیبانی می ÷دفاع کند، خداوند او را با جبرئیل

ی نحل است، آنجا که خداوند  سوره ۱۰۲ی  شاھد این سخن، آیه   

َ�ُ ﴿ فرماید: می ِ  ۡلُقُدِس ٱُروُح  ۥُقۡل نَزَّ ّ�َِك ب بگو: روح القدس ـ «؛ ]۱۰۲[النحل:  ﴾ۡ�َقِّ ٱِمن رَّ

 ».ـ قرآن را به حقیقت بر تو نازل کرده است ÷جبرئیل
گویند؟ به خاطر این است که از طرفی  می» القدس روح«اّما چرا جبرئیل را  
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ھا  آن بر» روح«ی  ی روشنی است و اطالق کلمه ی روحانّیت در فرشتگان؛ مسأله جنبه

، اشاره به پاکی و قداست فوق »القدس« صحیح است؛ واضافه کردن آن به کامالً 
 ی این فرشته است. العاده

، »القدس روح«بعضی دیگر از علماء و صاحب نظران اسالمی بر این باورند که  -۲
کند، و با  ھمان نیروی غیبی است که مسلمانان حقیقی و واقعی را تأیید می

 آیند. ھا پیروز و موفق بیرون می ھا و دغدغه ھمان نیروی مرموز الھی در چالش
با  -ی مؤمنان  البته این نیروی غیبی به صورت ضعیفتر عالوه از پیامبران، در ھمه

وجود دارد و ھمان امدادھای الھی است که انسان را در انجام  -تفاوت درجات ایمان 
 دارد. کند و از گناھان باز می طاعات و کارھای مشکل مدد می

 رسد. نباید غافل ماند که تفسیر اول، نزدیکتر و صحیحتر به نظر میولی 

 ۲۵۱ شماره حدیث

َ�نَا إِْسَماِ�يُل ْ�ُن ُموىَس ۱۱( ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ ، ) َحدَّ نَادِ : قَاالَ ، َويلَعِ يِب الزِّ
َ
َ�نَا اْ�ُن أ �ِيهِ َحدَّ

َ
، ، َ�ْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِمثْلَُه. َعِن ، َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اهللا تعاىل َعنها، َ�ْن ُعْرَوةَ   انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
) اسماعیل بن موسی و علی بن ُحجر، از عبدالرحمن بن ابی الزناد، از ۱۱ـ ( ۲۵۱

، نظیر ھمین روایت را [در لفظ و معنی] از ل، ازعایشهةپدرش (ابوالزناد)، از عرو
 اند. نقل کرده ج پیامبر



 

 
 
 
 
 

 )٣٨باب (
 ج خدارسول 

 ها و گفتگوهای شبانه و صحبت
 (داستان سرایِی شبانه و شب نشینی)

 



 

 
 ۲۵۲ شماره حدیث

ارُ ۱( زَبَّ
ْ
ََسُن ْ�ُن َصبَّاٍح ال

ْ
َ�نَا احل َ�نَا ، ) َحدَّ بُو انلَّرْضِ َحدَّ

َ
بُو َعِقيٍل اثلََّقيِفُّ ، أ

َ
َ�نَا أ َ�بُْد : َحدَّ

ِ ْ�ُن َعِقيٍل  ْعيِبِّ ، ، َ�ْن ُ�َادِلٍ ا�َّ وقٍ ، َعِن الشَّ ِ : قَالَْت ، َ�ْن اَع�َِشةَ ، َ�ْن َمرْسُ َث رَُسوُل ا�َّ َحدَّ
ْلٍَة �َِساَءُه َحِديًثا

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َذاَت يل ٌة ِمنُْهنَّ �َ ، َص�َّ ا�َّ

َ
َِديَث َحِديُث : َقالَِت اْمَرأ

ْ
نَّ احل

َ
َكأ

تَْدُروَن َما ُخَرافَُة؟ إِنَّ ُخَرافََة اَكَن رَُجًال ِمْن ُعْذَرةَ «: ُخَرافََة؟ َ�َقاَل 
َ
َاِهِليَِّة ، أ

ْ
نُّ يِف اجل ِ

ْ
تُْه اجل رَسَ

َ
أ

 اِإل�ِْس فاََكَن ُ�َ ، َ�َمَكَث ِ�يِهْم َدْهًرا
َ

اَعِجيِب ُ�مَّ رَدُّوُه إىِل
َ
ى ِ�يِهْم ِمَن األ

َ
ُث انلَّاَس بَِما َرأ ، دِّ

 ».َحِديُث ُخَرافَةَ : َ�َقاَل انلَّاُس 
برای ھمسرانشان،  ج ھا، رسول خدا گوید: شبی از شب ل) ... عایشه۱ـ ( ۲۵۲

گفت:  ج انگیزی را بیان نمودند؛ یکی از ھمسران آن حضرت داستان شگفت و حیرت
دانی خرافه  فرمودند: آیا می ج گویی این داستان، به سان داستان خرافه است! پیامبر

 »ُعذرة«ی  فرمودند: به راستی خرافه مردی از قبیله ج خود رسول خداآنگاه  چیست؟
بود که در دوران جاھلّیت، جّنیان او را ربودند؛ وی روزگاری را در میان جّنیان به سر 

ھا باز گرداندند؛ از این رو آن مرد،  تی، جنیان او را به میان انسانبرد، و پس از مّد 
ھا و امور حیرت انگیزی را که در میان جّنیان مشاھده کرده بود برای مردم  شگفتی
ھای عجیب و غریب و شگفت و  نمود، و مردم نیز (چون این حکایات و داستان نقل می

 افه.گفتند: حدیث خر شنیدند) می حیرت انگیز را می

 &  
ذرة«  نام یکی از قبائل مشھور یمن است.»: عُ

ته«  به اسارت گرفتند او را؛ او را ربودند.»: اَرسَ

 و در جایی ماند. پس درنگ کرد»: فمكث«

 روزگار دراز، زمان دراز، مطلق روزگار چه کوتاه باشد یا دراز.»: دَهراً «

به تعّجب اندازد؛ امور چیزی یا کسی که مردم را »: اعجوبة«جمع »: االعاجيب«
 شگفت آور و حیرت انگیز.

مِّ َزْرٍع 
ُ
 َحِديُث أ



 ٣٩ شبانه یگفتگوها و ها صحبت و ج خدا رسول) ۳۸( باب

 ۲۵۳ شماره حدیث

نا ِعيىَس ْ�ُن يُو�َُس ۲( خرَبَ
َ
ُّ ْ�ُن ُحْجٍر أ َ�نَا يلَعِ ِخي، َ�ْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوةَ ، ) َحدَّ

َ
ِه َ�بِْد َعِن أ

ِ بِْن ُعْرَوةَ  ةً : قَالَْت ، َ�ْن اَع�َِشةَ ، ، َ�ْن ُعْرَوةَ ا�َّ
َ
َة اْمَرأ َ�تََعاَهْدَن ، َجلََسْت إِْحَدى َعرْشَ

 
َ

و�
ُ ْ
ْزَواِجِهنَّ َشيْئًا. َ�َقالَِت األ

َ
ْخبَاِر أ

َ
ْن َال يَْ�تُْمَن ِمْن أ

َ
ُْم مَجٍَل َغثٍّ : َوَ�َعاقَْدَن أ

َ
، َزْويِج حل

ِس َجبٍَل وَْعرٍ 
ْ
َ�ىَق ، ىلَعَ َرأ ِ�ْ�ُ : قَالَِت اثلَّاِ�يَةُ  َوَال َسِمٌ� َ�يُنْتََقُل .، َال َسْهٌل َ�ُ�ْ

ُ
َزْويِج َال أ

َذرَهُ ، َخرَبَهُ 
َ
ْن َال أ

َ
َخاُف أ

َ
ْذُكْر ُعَجَرُه َوجُبََرُه . قَالَِت اثلَّاثِلَةُ ، إِ�ِّ أ

َ
ْذُكْرُه أ

َ
َعَشنَُّق : إِْن أ

ْ
، َزْويِج ال

َطلَّْق 
ُ
نِْطْق أ

َ
ابَِعةُ ، إِْن أ َعلَّْق . قَالَِت الرَّ

ُ
ْسُكْت أ

َ
َوَال ، َال َحرٌّ َوَال قُرٌّ ، ْويِج لَكَيِْل تَِهاَمةَ زَ : َو�ِْن أ

َاِمَسةُ 
ْ
ِسدَ ، َزْويِج إِْن َدَخَل فَِهدَ : َ�َافََة َوَال َسآَمَة . قَالَِت اخل

َ
ا َعِهَد ، َو�ِْن َخَرَج أ ُل َ�مَّ

َ
َوَال �َْسأ

اِدَسةُ  َ�َل لَفَّ : . قَالَِت السَّ
َ
َفَّ  ،َو�ِْن رَشَِب اْشتَفَّ ، َزْويِج إِْن أ َوَال يُوِلُج ، َو�ِِن اْضَطَجَع اتلْ

ابَِعةُ  َثَّ . قَالَِت السَّ َكفَّ يِلَْعلََم ابلْ
ْ
ْو َ�يَايَاُء  ـَزْويِج َ�يَايَاُء : ال

َ
ُ َداءٌ  ـأ ، َطبَاقَاُء لُكُّ َداٍء هلَ

ْو فَلَِّك 
َ
ِك أ  لَِك . قَالَِت اثلَّاِمنَةُ ، َشجَّ

ًّ
ْو مَجََع الُك

َ
َمسُّ : أ

ْ
ْرنٍَب َزْويِج ال

َ
�ُح ِر�ُح ، َمسُّ أ َوالرِّ

ِعَمادِ : َزْرنٍَب . قَالَِت اتلَّاِسَعةُ 
ْ
َمادِ ، َطِو�ُل انلَِّجادِ ، َزْويِج َرِ�يُع ال َيِْت ِمَن ، َعِظيُم الرَّ

ْ
قَِر�ُب ابل

ةُ  َعارِشَ
ْ
ُ ، َوَما َمالٌِك؟! َمالٌِك َخْ�ٌ ِمْن َذلِِك ، َزْويِج َمالٌِك : انلَّاِد . قَالَِت ال إِبٌِل َكِثَ�اُت هلَ

َمبَارِكِ 
ْ
َمَساِرِح ، ال

ْ
َاِديََة ، قَِليَالُت ال

ْ
�َُّهنَّ َهَوالُِك . قَالَِت احل

َ
ْ�َقنَّ �

َ
ِمْزَهِر أ

ْ
إَِذا َسِمْعَن َصوَْت ال

ةَ  بُو َزْرٍع : َعرْشَ
َ
ُذَ�َّ ، َزْويِج أ

ُ
نَاَس ِمْن ُحِ�ٍّ أ

َ
بُو َزْرٍع؟ أ

َ
 ِمْن َشْحٍم َعُضدَ ، َوَما أ

َ
، يَّ َوَمَأل

َّ َ�ْفيِس  ْهِل ُ�نَيَْمٍة �ِِشقٍّ ، َوجَبََّحِ� َ�بََجَحْت إيِلَ
َ
ِطيٍط ، وََجَدِ� يِف أ

َ
ْهِل َصِهيٍل َوأ

َ
فََجَعلَِ� يِف أ

َ�بَّحُ ، وََدا�ٍِس َوُمنَقٍّ 
ُ
قُوُل َفَال أ

َ
يِب َزْرٍع ، فَِعنَْدُه أ

َ
مُّ أ

ُ
ُح . أ َ�َقمَّ

َ
رْشَُب فَأ

َ
تََصبَُّح َوأ

َ
ْرقُُد فَأ

َ
مُّ ، َوأ

ُ
َ�َما أ

يِب َزْرٍع؟! ُعُكوُمَها رََداحٌ 
َ
يِب َزْرٍع ، أ

َ
يِب َزْرٍع؟! َمْضَجُعُه َكَمَسلِّ ، َو�َيْتَُها فََساٌح. اْ�ُن أ

َ
َ�َما اْ�ُن أ

يِب َزْرٍع ، َشْطبَةٍ 
َ
َْفَرِة. بِنُْت أ

ْ
�ِيَها، َو�ُْشِبُعُه ِذَراُع اجل

َ
يِب َزْرٍع؟! َطْوُع أ

َ
َها، َو  َوَطْوعُ ، َ�َما بِنُْت أ مِّ

ُ
أ

يِب َزْرٍع ، ِمْلُء ِكَسائَِها
َ
يِب َزْرٍع؟! َال َ�بُثُّ َحِديثَنَا ، َوَ�يُْظ َجاَرتَِها. َجاِرَ�ُة أ

َ
َ�َما َجاِرَ�ُة أ

 بَيْتَنَا َ�ْعِشيًشا، قَالَْت ، َوَال ُ�نِْقُث ِمَ�َ�نَا َ�نِْقيثًا، تَبِْثيثًا
ُ
وْ : َوَال َ�ْمَأل

َ
بُو َزْرٍع َواأل

َ
َطاُب َخَرَج أ

َفْهَديِْن ، ُ�ْمَخُض 
ْ
اِن لََها اَكل َ ًة َمَعَها َودلَ

َ
انَتَْ�ِ ، فَليَِقَ اْمَرأ ِْت َخرْصَِها بُِرمَّ

َ
َعبَاِن ِمْن حت

ْ
، يَل

�ًّا، َ�َطلََّقِ� َونََ�َحَها �ًّا، َ�نََكْحُت َ�ْعَدُه رَُجًال رَسِ يًّا، َرِ�َب رَشِ َخَذ َخطِّ
َ
َّ َ�َعًما ، َوأ َراَح يلَعَ

َ
َوأ

ْ�َطاِ� ِمْن لُكِّ َراحِئٍَة َزوًْجا، ِر�ًّاثَ 
َ
مَّ َزْرٍع : َوقَاَل ، َوأ

ُ
ِ أ

ُ
ْهلَِك ، يلك

َ
ٍء ، َوِمِ�ي أ فَلَْو مَجَْعُت لُكَّ يَشْ

 ِ يِب َزْرٍع . قَالَْت اَع�َِشُة رىَِض اهللا عنها: َ�َقاَل يِل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْصَغَر آِ�يَِة أ

َ
ْ�َطاِ�يِه َما بَلََغ أ

َ
أ



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٤٠

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ َص�َّ ا مِّ َزْرٍع «: �َّ
ُ
يِب َزْرٍع ِأل

َ
 ».ُكنُْت لَِك َكأ

گوید: یازده زن با ھم نشستند و با یکدیگر، عھد و پیمان  ل) ... عایشه۲ـ ( ۲۵۳
 بستند که ھیچ چیز از احوال شوھرانشان را کتمان نکنند.

دسترسی بر آن  شوھرم مانند شتر الغری است که باالی کوه بلندی که اّولی گفت:
دشوار است، قرار دارد؛ نه ھموار است که به آن صعود شود و نه گوشت چاقی دارد که 

ھا برده شود. (یعنی بد اخالق است و ویژگی مثبت ندارد که مردم به او مراجعه  به خانه
 کنند.)

ترسم که به اتمام نرسد. و  کنم؛ زیرا می من اسرار شوھرم را فاش نمی دّومی گفت:
 نمایم. ی عیوبش را ذکر می از او سخن بگویم، ھمهاگر 

دھد و اگر  شوھرم فرد قد بلندی است که اگر حرف بزنم، طالقم می سّومی گفت:
 گذارد (به جز بدی، ھیچ ُحسنی ندارد). سکوت کنم، مرا معّلق می

شوھرم مانند (باد) شب سرزمین تھامه، معتدل است؛ نه بسیار سرد  چھارمی گفت:
سیار گرم. ترس و وحشتی از او ندارم (چون خوش اخالق است) و است و نه ب

 ھمنشینی با وی، مالل آور نیست.
شود، مانند یوزپلنگ است (زیاد  شوھرم ھنگامی که وارد خانه می پنجمی گفت:

رود، مانند شیر است (بسیار شجاع است)؛  از خانه بیرون می خوابد). و ھنگامی که می
 پرسد. خانه وجود دارد، نمیو از مال و اموالی که در 

خورد و ھیچ چیز باقی  شوھرم ھنگام خوردن، ھمه چیز را می ششمی گفت:
کند. و ھنگام خوابیدن،  نوشد و ظرف را خالی می گذارد و اگر آب بنوشد، تا َته می نمی

کند تا محّبت مرا  خوابد و دستش را وارد لباسم نمی پیچد و می خود را یک گوشه می
 ش بداند.نسبت به خود

شوھرم، فردی است که توان نزدیکی با زنان را ندارد ـ یا اینکه فرد  ھفتمی گفت:
ی عیوب، در او جمع است؛ سرت را زخمی  کودنی است ـ احمق و نادان است. ھمه

 شکند. کند و ھم می شکند و یا اینکه ھم زخمی می کند و یا عضوی از اعضایت را می می
ند نوازش خرگوش است. (یعنی بسیار متواضع و نوازش شوھرم مان ھشتمی گفت:
 باشد) و بویی مانند بوی خوش زرنب دارد. خوش اخالق می

شوھرم از نسب باالیی برخوردار است. (او جزو اعیان و مردان نامی  نھمی گفت:
اش بسیار زیاد است؛ (یعنی فرد  است)؛ قد بلندی دارد (باھیبت است)؛ خاکستر خانه



 ٤١ شبانه یگفتگوها و ها صحبت و ج خدا رسول) ۳۸( باب

اش نزدیک محل تجّمع مردم است. (و ھر چه  باشد.) ھمچنین خانه سخاوتمندی می
 شود). مورد نیاز مجلس است، از منزل او تأمین می

ھا است.  شوھرم، مالک، نام دارد. مالک کیست؟ مالک بھتر ازاین حرف دھمی گفت:
روند،  اند و کمتر به چرا می او شتران زیادی دارد که بیشتر اوقات، کنار خانه خوابیده

را ھا  آن را بدوشد و شیر تازه به مھانانش بدھد؛ یاھا  آن (تا وقتی که مھمانش آمد فوری
دانند  برای ایشان سر ببرد). و ھنگامی که این شتران صدای موسیقی را بشنوند، می

که ھم اکنون ذبح خواھند شد. (یعنی فردی بسیار سخاوتمند است؛ طوری که شتران 
دارد تا ھنگام آمدن مھمان در دسترس باشند، و به  نگه میرا بیشتر اوقات، کنار خانه 

 نماید). کند و شتری ذبح می محض اینکه مھمان بیاید، مجلس موسیقی برپا می
ھایم  دانید ابوزرع چه کسی است؟ او گوش شوھرم ابوزرع است؛ می یازدھمی گفت:

ی به نزد او چاق را با زیور آالت آراسته و بازوھایم را چاق و فربه نموده است. (یعن
کند و من ھم به خودم افتخار  ام و زندگی آرامی با او دارم). او به من افتخار می شده

کردم؛ (یعنی مرا  دارم. او مرا در میان صاحبان گوسفند یافت که به دشواری زندگی می
ای آورد که دارای شتر و  ی فقیر و تنگدست به زنی گرفت)، و مرا به خانواده از خانواده

باشد. (یعنی ھم از لحاظ دامداری و ھم از نظر  سب فراوان و گاوھای خرمنکوب میا
 باشد.) کشاورزی غنی می

شوم  ھا دیر از خواب بلند می کند؛ صبح زنم، سخن مرا تقبیح نمی پیش او حرف می
ای  نوشم عجله دھند)؛ وقتی که شیر می (چون کنیز و کارگرھا، کار منزل را انجام می

 آشامم.) رس آن ندارم تمام شود؛ (یعنی تا آنجا که سیراب شوم، میندارم چون ت
ھای بسیار وسیعی دارد  شناسید؟ او جوال و ظرف اما مادر ابوزرع؛ آیا مادرش را می

ی بسیار بزرگی است. (یعنی مادر  باشد و دارای خانه که مملّو از غذا و سایر کاالھا می
باشد). اما فرزند ابوزرع، شما  شخصّیت می ھای محترم، سخاوتمند و با ابوزرع جزو زن

دانید که چه پسری است؟! خوابیدنش به شمشیری شباھت دارد که از نیام بیرون  نمی
آورده شده باشد. (یعنی زیبا و خوش اندام و خوش استیل و کشیده قامت است و 

ی  باشد)؛ پر خور نیست بلکه دست بزغاله دارای ھیبت و رونق و جمال می
 نماید. ای او را سیر می هچھارماھ

دانید که چه دختری است؟! مطیع و فرمانبردار پدر و  اما دختر ابوزرع، شما نمی
ای  باشد؛ چاق و چھارشانه (و خوش اندام و خوش قیافه) است؛ (و به اندازه مادرش می
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 باشد. زیبا و خوش قیافه است که) باعث خشم و حسادت ھووی خویش می
دانید چه کنیزی است؟! او فرد رازداری است که  ما نمیاما کنیز ابوزرع، و ش

گوید؛ و امانت دارای است که غذای ما را حیف و میل  سخنان ما را به مردم نمی
 ی ما خس و خاشاک بگیرد. دھد خانه کند؛ و نظافت کاری است که اجازه نمی نمی

ھا  حالی که مشکی سخنانش گفت: ابوزرع از خانه بیرون رفت در  در دنباله اُم زرع
ی مانند دو یوزپلنگ  پر از شیر بودند. او در مسیر راه با زنی برخورد کرد که دو بچه

کردند.(آن زن  ماند بازی می ھای مادرشان که به دو انار می ھا، با پستان داشت. آن بچه
 بسیار زیبا و خوش قیافه بود، از این رو وقتی ابوزرع او را دید) مرا طالق داد و با آن

 زن، ازدواج کرد.
من ھم بعد از او با مردی شریف و گرانمایه و محترم و ثروتمند ازدواج کردم. آن 

ای َخّطی در دست گرفت و رفت و  مرد در حالی که سوار بر اسبی راھوار شده بود، نیزه
ھای فراوان برگشت و از ھر چیز دو جفت به من داد و به من  شبانگاه با شتران و دام

خواھی  خواھی بخور و به خاندان و فامیلت ھر چه می زرع! خود ھر چه می گفت: ای ام
 ببخش.

ھایی که در حق  ھا، اگر تمام بخشش و نیکی ی این اّم زرع گوید: اّما با وجود ھمه
ی ابوزرع را  ترین پیاله من انجام داده است، یکجا جمع کنم، در نظر من ارزش کوچک

وفایی کرد، اّما چون شوھر اول  دادنش نسبت به او بیندارد. (ھر چند ابوزرع با طالق 
 اّم زرع بود، مھر و محبتش در دل او جاگیر شده بود.)

من «بعد از شنیدن این سخنان، به من فرمودند:  ج گوید: رسول خدا لعایشه
 ».برای تو، مانند ابوزرع برای اّم زرع ھستم

 &  
 ضامن یکدیگر شدند. با ھمدیگر عھد و پیمان بستند و»: تَعاهدن«

 است.» تعاهدن«ی  عطف تفسیر برای واژه»: تعاقدن«

 شتر نر.»: مجل«

 الغر و ضعیف.»: غثّ «

عرٍ « مکان یا راه سخت و سفتی که راه رفتن در آن دشوار باشد. مکان ترس آور »: وَ
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 و وحشتناک. مرد کم خیر و بدخوی.

مني«  فربه، چاق.»: سَ

، علی رأس « ...زوجی حلمُ مجل غثٍّ مقصود این است که شوھر زن »: جبل وعرٍ
اولی، بد اخالق است و ویژگی مثبت ندارد که مردم به او مراجعه کنند؛ و وی مردی 

 خورده و در عین حال بدخوی است و امید ھیچ خیری از او نیست.  سال

 کنم. کنم، پخش نمی فاش نمی»: ال اُثري«

ھایش  ترسم که نتوانم تمام عیب م، میاگر شروع به میان معایبش بکن»: اَن ال اذره«
 ی آن بیرون نتوانم آمد. را بگویم و از عھده

ر« جَ  عیب ظاھر.»: عُ

ر« ره«عیب درونی و نّیت بد. و منظور از »: بُجَ جَ  تمام عیوب است.»: بُجره و عُ

نَّق« شَ  بلند قد مذموم و بد ریخت و بد اخالق.»: العَ

 یم و معتدل است.ی نجد که مال باد منطقه»: هتامة كليل«

ای است شامل مکه و شھرھای جنوبی حجاز. جغرافی دانان عرب،  ناحیه»: هتامة«
 اند: ی عربستان را به شش بخش تقسیم کرده شبه جزیره

امه: -۱ که از شمال به جنوب شبه جزیره به » رساة«ھای  به قسمت غربی کوه هتِ

امه«موازات دریای سرخ کشیده شده،  ی آن، تا  دامنهگویند که از  می» هتِ

اند که سرزمین  نامیده» هتامه«گیرد. و از آن رو  سواحل دریای سرخ را در برمی
 اند. پست و ساحلی است. جّده، مکه و نیمی از مدینه را جزو تھامه دانسته

ھای سراة و حّد فاصل میان ارتفاعات نجد و شرق  به قسمت شرقِی کوه حجاز: -۲

زَ «شود. حجاز از  ل یمن منتھی میاند که به شما گفته» حجاز«تھامه،  جَ به » حَ
معنای حاجز و مانع است؛ و چون میان تھامه و نجد، فاصله و مانع ایجاد کرده 

اند. شھر طائف و نیمی از مدینه در این بخش واقع  است، آن را حجاز خوانده
 است.

ای است مرتفع که پس از حجاز و میان یمن، صحرای سماوه،  ناحیه نَجد: -۳
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» نَجد«تر است، آن را  عراق واقع شده و چون از دیگر نواحی مرتفععروض و 

محدود » يمن«و از جنوب به » بادية الساموه«اند. این قسمت از شمال به  خوانده
دھد. ریاض پایتخت عربستان،  است و لذا قسمت مرکزی عربستان را تشکیل می

 در این ناحیه قرار دارد.

جد، یعنی در منتھی الیه جنوب غربی شبه کشور یمن در جنوب حجاز و ن يَمن: -۴
رود. یمن از  خیزترین نقاط شبه جزیره به شمار می جزیره واقع است و از حاصل

مجاورت نجد تا خلیج عدن و دریای عرب ادامه و از طرف مشرق با 

مَوت« رضَ  و دریای عّمان ھمسایه است.» حَ

روض: -۵ اء است. از این رو، ی َعروض، شامل یمامه، عّمان، بحرین وَاحس ناحیه عَ

 است. اند که میان نجد، یمن و عراق فاصله ایجاد کرده نامیده» عروض«

ة: -۶ رَ مَوت و املَهَ رضَ ی دریا با  ی وسیعی است در شرق عدن و در کناره ناحیه حَ

در مجاورت آن بوده است. گویند: حضرت » احقاف«نام حضرموت، که صحرای 

در این منطقه به خاک سپرده شده است. بعضی آن را منتسب به  ÷ھود

 اند. دانسته» قحطان بن حرضموت«

 است. ، یعنی نخستین ساکن، یاد شده»حارضميت«از این منطقه در تورات، با نام 

رٌّ «   گرمی.»: حَ

رٌّ «  سردی، سرما.»: قَ

آمة«  ِمالل و خستگی.»: سَ

دَ « هِ دَ «ی  در اصل، واژهچون یوزپلنگ خواب آلود است. »: فَ هَ به معنای: غفلت » فَ
باشد، و در اینجا منظور این است که   ورزیدن از آنچه انجام دادن آن الزم است می

خوابد و از تمام مسائل منزل، غافل  آید مانند یوزپلنگ می شوھرم وقتی که به خانه می
گاه است. و بی  آ

عنی: اسراف کاری و ُپرخوری از ھر غذایی بسیار خورد، بد غذا خورد؛ ی»: لَفَّ «
 خورد.  کند و می کند و ھمه چیز را با ھم جمع می می
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 ی آن آب را نوشید. ھمه»: اشتفَّ «

 خود را در جامه پیچید.»: التفّ «

کند تا محبت مرا نسبت به  یعنی دستش را دراز نمی»: وال يولج الكفّ ليعلم البثّ «
زند. یا  رنج ھم دست به بدن زنش نمیخودش بداند. یا ھیچگاه برای فھمیدن درد و 

 کند تا محبت مرا نسبت به خودش بداند. دستش را وارد لباسم نمی

ياياء«  از کارمانده و درمانده؛ ناتوان از نزدیک شدن به زنان.»: عَ

 کودن؛ سرگشته و نادان.»: غياياء«

 احمق و نادان.»: طباقاء«

کِ « جَّ  کند. صورتت را زخمی می»: شَ

لَّکِ «  شکند. (عضوی از اعضای) تو را می»: فَ

رنَب« ھای زرد و  ھای درشت مایل به زردی و گل گیاھی است دارای برگ»: زَ
روید، در  رسد. در ھندوستان می ھایش مجّوف و بلندی آن تا یک متر می خوشبو؛ ساقه

ی سرفه و تنگی  شود؛ در طّب قدیم برای معالجه ھای فارس پیدا می ایران نیز در کوه
 اند. ھم گفته» سرو ترکستانی«رفته و آن را  تقویت معده به کار می نفس و

و » رجل اجلراد«، »سرخدار«گیاھی خوشبو است که بدان » زرنب«به ھر حال، 
 گویند.  ھم می» سرو ترکستانی«

 ی َاعیان و مردان نامی. ه شریف و واالتبار، از زمر»: العامد رفيع«

است. بلندی بند شمشیر، کنایه از بلند قامتی بند شمشیرش بلند »: النجاد طويل«
 فرد است؛ یعنی: فردی بلند قامت و باھیبت است.

خاکسترش فراوان است؛ یعنی چون سخی است و مھمانش فراوان »: الرماد عظيم«
اش نیز فراوان  شود؛ در نتیجه خاکستر آشپزخانه است، غذای زیاد در منزلش پخته می

 است.

 س بزرگان.انجمن و مجل»: النّاد«

منزلش از مجلس و انجمن بزرگان و َاعیاِن محل نزدیک »: النّاد من البيت قريب«
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 شود. است؛ و ھر چه مورد نیاز این بزرگان است از منزل او تأمین می

ک« ربَك«جمع »: املُبارِ  به معنای خوابگاه شتران.»: مَ

اند و کمتر به  هاو را شتران بسیاری است که بر زمین زانو زد»: كثريات املبارك«
 شوند. چراگاه فرستاده می

 چراگاه.»: مسحرح«جمع »: املسارح«

 شوند. شترانی که به چراگاه کمتر فرستاده می»: قليالت املسارح«

ر«  عود و چنگ، آالت موسیقی.»: املِزهَ

لیٍّ اُذنیّ «آن چیز را جنبانید. »: اَناس« ھر دو گوش من را با زیور آالت »: اناس من حُ
 ھای مرا به زیورھا آراسته است. جنبانید. یعنی گوش

نی« حَ  کند. مرا شادمان و خوشحال کرد؛ او به من افتخار می»: بَجَّ

هيل«  ی اسب؛ و کنایه از خود اسب است. شیھه»: صَ

 صدای شتر؛ و کنایه از خود شتر است.»: اَطيط«

 گاو خرمن کوب.»: دائس«

نَقٍّ « ی غربال و الک، گندم را از کاه جدا  به وسیلهکوبی،  کسی که بعد از خرمن»: مُ
 کند. و این واژه کنایه از کشاورزی است.

ح« مَّ  شوم. تا آنجا که سر برآورم و از آب خوردن بازایستم. سیراب می»: اَتقَ

شود.  ذخیره میھا  آن ھای که طعام در جوال و ظرف»: عِكم«جمع »: عكوم«
 یا اسباب کار خود را در آن نھند. ای که زنان ذخایر ی جامه. جعبه پشتواره

داح«  بسیار بزرگ.»: رَ

 بسیار فراخ و پھناور.»: فساح«

 توان ترجمه کرد: این واژه را به دو گونه می»: شطبة كمسلّ «
خوابگاھش به شمشیری شباھت دارد که از نیام بیرون آورده شده باشد. یعنی  -۱

دارای ھیبت و رونق زیبا و خوش اندام و خوش استیل و کشیده قامت است و 
 باشد. و جمال می
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ی نخل و ظرافت آن است. چون کشیدگی قامت و  خوابگاھش به بلندای شاخه -۲
 ی مردان است. ظرافت اندام در نظر اعراب از صفات پسندیده

 ی چھار ماھه. بزغاله»: اجلَفرة«

 ھووی او.»: جارهتا«

بُثّ  ال«  کند. فاش نمی»: تَ

 کند. د، دزدی نمیکن حیف و میل نمی»: ال تُنقث«

رية«غذای ما. »: مريتنا«  خواربار. غذای ذخیره شده برای انسان.»: مِ

کند. یعنی پیوسته خانه را تمیز و پاکیزه  ی حیوانات نمی خانه را النه»: تعشيشا«
 گرداند.  ای برای حیوانات نمی دارد و آن را النه نگاه می

طب«جمع »: االوطاب«  مشک شیر.»: وَ

ضُ متُ  االوطاب« ھای انباشته از شیر برای گرفتن  ھا و خیک در حالی که مشک»: خَ
 کره در حال حرکت بود.

اً « يّ ِ  شریف و گران مایه. محترم و ثروتمند.»: رسَ

اً « يّ  اسب خوب و قوی. اسب چست و چاالک، اسب راھوار.»: رشَ

يًّا« طِّ نام  ای به ھای خوب و استوار که منسوب به دھکده ای خّطی؛ نیزه نیزه»: خَ

 در ساحل دریای عمان است.» خطّ «

 در شب آمد. »: اَراح«

اً « ريّ امً ثَ  ھای فراوان. شتران و دام»: نَعَ

 ھای فراوان به نزد من برگشت. شبانگاه با شتران و دام»: اَراح علیّ نَعامً ثرياً «

 چھارپایانی که در وقت شب به خانه بازگردند.»: رائحة«

 ه بده.فعل امر؛ بخوران، ھدی»: مريی«

 عاتكهکه در کتب روایی حدیث و تاریخ آمده ـ  ـ چنان امّ زرعناگفته نماند که نام 
 باشد. می
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 ۲۴۵ شماره حدیث

ُمثَ�َّ ۱(
ْ
ُد ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ ، ) َحدَّ اِ�يُل ، َحدَّ َ�نَا إرِْسَ يِب ، َحدَّ

َ
َ�ْن أ

ِ بِْن يَِز�دَ ، إِْسَحاَق  رَبَاِء بِْن اَعزٍِب ، َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
ْ
نَّ ، َعِن ال

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن  أ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

ْ�َمِن 
َ
هِ األ َْت َخدِّ

َ
ُْمَ� حت ُه ايلْ َخَذ َمْضَجَعُه وََضَع َكفَّ

َ
رَبِّ قِِ� َعَذابََك يَْوَم َ�بَْعُث «: َوقَاَل ، إَِذا أ

 ».ِعبَاَدكَ 
به رختخواب خویش  ج گوید: ھرگاه رسول خدا س) ... براء بن عازب۱ـ ( ۲۵۴

ی  خوابیدند و) کف دسِت راست خویش را زیرگونه رفتند، (بر پھلوی راست می می

يَْوَم  َك رَبِّ قِِ�ْ َعذابَ «نمودند:  می  نھادند و با خود این کلمات را زمزمه راست خود می
ویش عذاب خویش مصون بدار، در روزی که بندگان خ ! مرا از بارخدایا«؛ »كَ َ�بَْعُث ِعبادَ 

 ».انگیزانی را برای حساب و کتاب، برمی

 &  
 به بستر خود رفت، برای خواب به رختخوابش رفت.»: اخذ مضجعه«

ه«  اش. گونه»: خدَّ

 فعل امر: حفظ کن مرا.»: قِنی«

 انگیزانی. گردانی، برمی کنی، زنده می برانگیخته می»: بعث«

نه بسیار کم بود و نه بسیار زیاد؛ آن  ج به ھر حال، مقدار خواب رسول خدا
نمودند، و در بیشتر  روی را رعایت می در خواب و بیداری اعتدال و میانه جحضرت

رفتند؛ و  اوقات بالفاصله پس از نماز عشاء با طھارت و وضوء به رختخواب خویش می
و به یاد  آوردند ھا را بیرون می پیش از آنکه بخوابند، بستر خویش را تکان داده و کفش

به خواب آنگاه  فرمودند؛ شدند و چند آیت از قرآن کریم تالوت می خدا مشغول می
 رفتند. می

شدند و پس از طھارت، به نماز شب [تھّجد]  ایشان در آخر شب از خواب بلند می
خوابیدند  کرد، می پرداختند، و در پایان نماز شب، اگر خواب بر ایشان غلبه می می

 شدند. ماندند و به ذکر و دعا و راز و نیاز مشغول می مداد بیدار میوگرنه تا نماز با
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خوابیدند؛ بلکه  چنین بود که روی تمام بدن نمی ج کیفّیت خوابیدن آن حضرت
کشیدند و کف دست راست خویش را  رفتند بر پھلوی راست دراز می ھرگاه به بستر می

خواندند؛ و بر حسب ضرورت پھلو نیز  نھادند و دعاھایی را می ی راست خود می زیرگونه
 کردند. عوض می

 ۲۵۵ شماره حدیث

ُمثَ�َّ ۲(
ْ
ُد ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّمْحَِن ، ) َحدَّ اِ�يُل ، َحدَّ َ�نَا إرِْسَ يِب إِْسَحاَق ، َحدَّ

َ
، َ�ْن أ

يِب ُ�بَيَْدةَ 
َ
ِ ، َ�ْن أ ْ «: ِمثْلَُه َوقَاَل ، َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
 ».َمُع ِعبَاَدكَ يَْوَم جت

) از محمد بن مثنی، از عبدالرحمن بن مھدی، از اسرائیل، از ابواسحاق، ۲ـ ( ۲۵۵
نیز نظیر ھمین حدیث، روایت شده است؛ با این  س، از عبدالله بن مسعودةاز ابوعبید

[روزی که بندگان خویش را » يوم تبعث عبادك«تفاوت که به جای عبارت 

نمایی]  [روزی که بندگان خویش را جمع می» كيوم جتمع عباد«انگیزانی]، عبارت  برمی
 نقل شده است.

 ۲۵۶ شماره حدیث

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ۳( زَّاقِ ، ) َحدَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّ َ�نَا ُسْفيَانُ ، َحدَّ َمِلِك بِْن ، َحدَّ
ْ
َ�ْن َ�بِْدال

 : قَاَل  َ�ْن ُحَذْ�َفةَ ، َ�ْن ِر�يِْعِّ بِْن ِحَراٍش ، ُ�َمْ�ٍ 
َ

َوى ِإىل
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم إَِذا أ اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

ْحيَا«: فَِراِشِه قَاَل 
َ
ُموُت َوأ

َ
ْحيَانا َ�ْعَد َما «: َو�َِذا اْستَيَْقَظ قَاَل » اللَُّهمَّ بِاْسِمَك أ

َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

ِْه النُُّشورُ 
َ

َماَ�نَا َو�يِل
َ
 ».أ

رفتند، [کّف  به بستر خویش می ج گوید: ھرگاه پیامبر س.. حذیفه) .۳ـ ( ۲۵۶
نھادند و] با خود این کلمات را زمزمه  ی راست خود می دسِت راست خویش را زیر گونه

ْحيَا«نمودند:  می
َ
ُموُت َوأ

َ
خوابم و  ! فقط با نام و یاد تو می بارخدایا«؛ »اللَُّهمَّ بِاْسِمَك أ

 ».شوم بیدار می

ْحيَانا َ�ْعَد َما «فرمودند:  شدند، چنین می خواب بیدار میو چون از 
َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

ِْه النُُّشورُ 
َ

َماَ�نَا َو�يِل
َ
سپاس و ستایش خدایی را سزاست که ما را زنده (بیدار) فرمود، «؛ »أ

 ».پس از آنکه میراند؛ و بازگشت ھمه به سوی او است
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 &  
 گرفت؛ آھنگ بستر نمود و بدان روی آورد. در بستر جای »: أوی«

 ی خواب، رختخواب، ھر چیز گستردنی. بستر، جامه»: فراشه«

 شوم. خوابم و بیدار می شوم؛ یعنی می میرم و زنده می می»: أموت و أحيی«

شود که خواب، برادر مرگ است و شکل  ، دانسته می»اموت و احيی«و از عبارت 
ی روح با جسم به ھنگام خواب به حداقل  رابطه باشد؛ زیرا که ضعیفی از آن می

شود که  شود؛ واین نیز دانسته می رسد و بسیاری از پیوندھای این دو قطع می می
ی  انسان ترکیبی از روح است؛ روح گوھری است غیر مادی که ارتباط آن با جسم مایه

و روح را به  کند نور و حیات آن است، و به ھنگام مرگ، خداوند این رابطه را قطع می
چنان که رابطه  گیرد، اّما نه آن برد و به ھنگام خواب نیز این روح را می عالم ارواح می

(حالت  ارتباط تاّم به کّلی قطع شود. بنابراین روح نسبت به بدن دارای سه حالت است: 
(حالت  قطع ارتباط به طور کامل(حالت خواب)، و  ارتباط ناقصحیات و بیداری)؛ 

 مرگ).
ی کاملی از  است، و مرگ نمونه» مرگ«ی ضعیفی از  صه، اینکه خواب، چھرهخال
 خواب.

 از خواب بیدار شد.»: استيقظ«

 زنده کرد ما را؛ یعنی: ما را از خواب بیدار کرد.»: احيانا«

 میرانده بود ما را؛ یعنی: ما را به خواب برده بود.»: اماتنا«

 قیامت.رستاخیز، و زنده شدن در روز »: النشور«

 ۲۵۷ شماره حدیث

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ۴( ُل ْ�ُن فََضالَةَ ، ) َحدَّ ُمَفضَّ
ْ
َ�نَا ال َراُه َعِن الزُّْهِريِّ : َ�ْن ُ�َقيٍْل ، َحدَّ

ُ
، أ

 : قَالَْت ، َ�ْن اَع�َِشةَ ، َ�ْن ُعْرَوةَ 
َ

َوى إِىل
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم إَِذا أ ِ َص�َّ ا�َّ  فَِراِشِه لُكَّ اَكَن رَُسوُل ا�َّ

يِْه َ�نََفَث ِ�يِهَما ْلٍَة مَجََع َكفَّ
َ

َحٌد) َو(قُْل اعوذ برّب الفلق) َو(قُْل ، يل
َ
ُ أ  ِ�يِهَما (قُْل ُهَو ا�َّ

َ
َوقََرأ

ُعوُذ بَِربِّ انلَّاِس) ُ�مَّ َمَسَح بِِهَما َما اْستََطاَع ِمْن َجَسِدهِ 
َ
َسُه َووَْجَهُه وَ ، أ

ْ
 بِِهَما َرأ

ُ
ْ�بََل َ�بَْدأ

َ
َما أ

اٍت.  ِمْن َجَسِدهِ يَْصنَُع َذلَِك ثََالَث َمرَّ
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ھر شب چون به رختخواب خویش  ج گوید: رسول خدا ل)... عایشه۴ـ ( ۲۵۷
ھای  سورهھا  آن نمودند و در ھای خود را جمع می رفتند، ھر دو کف دست می

دٌ اخالص(« وَ اهللاَُّ أَحَ بِّ ناس («و )» قُلْ اعوذب بربّ الفلقفلق («و )» قُلْ هُ وذُ بِرَ قُلْ أَعُ

را ھا  آن دمیدند و ھای خویش می خواندند؛ و سپس در ھر دو کف دست را می)» النَّاسِ 
ھای قدامی بدن  توانستند نخست بر سر و صورت و پس از آن بر بخش تا جایی که می

 فرمودند. مالیدند؛ و ھمه شب این کار را سه بار تکرار می خویش می

 &  
ثَ »: «فثفن« به »: نَفث«است. و  »تف انداختن از دھان«در لغت به معنای  »:نَفَ

شود. و در اینجا مراد از  شود که از دھان بیرون ریخته می بزاق غلیظ و خلطی گفته می

 ».دمید«؛ »فوت کرد«ھمان دمیدن است که در آن بزاق و خلطی نباشد. » نفث«

 دست مالید، مسح کشید.»: مسح«

 توانست و در توان داشت. تا جایی که می»: استطاعما «

 کرد. شروع می»: يبدأ«

 داد. انجام می»: يصنع«

 ۲۵۸ شماره حدیث

ارٍ ۵( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ ، ) َحدَّ َ�نَا ُسْفيَانُ ، َحدَّ َ�ْن َسلََمَة ، َحدَّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم نَاَم َحىتَّ َ�َفخَ : ِن َ�بَّاٍس َعِن ابْ ، َ�ْن ُكَر�ٍْب ، بِْن ُكَهيٍل  ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
، أ

َالةِ ، َوَ�َن إَِذا نَاَم َ�َفخَ  تَاُه بَِالٌل فَآَذنَُه بِالصَّ
َ
ٌة.، فَأ َِديِث قِصَّ

ْ
. َوِ� احل

ْ
أ  َ�َقاَم وََص�َّ َولَْم َ�تَوَضَّ

خوابیدند، با دھان  می ج گوید: ھرگاه رسول خدا ب) ... ابن عباس۵ـ ( ۲۵۸
نیز ھمین بود که در موقع خواب، با دھان نفس  ج کشیدند؛ و عادت پیامبر نفس می

آمد و فرا رسیدن وقت نماز را برای  به نزد ایشان می سکشیدند؛ و ھرگاه بالل می
ضو بستانند، خواستند و بدون اینکه و از جای برمی ج کرد، آن حضرت ایشان اعالم می

 گزاردند.  نماز می
 ای طوالنی روایت شده است. و در پی این حدیث، قّصه
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 &  
، به معنای بیرون دادن نفس »نفخ«ی  با دھان نفس کشید. و در اصل واژه»: نفخ«

 شود. نیز اطالق می» فوت نمودن«و » پف کردن«از دھان با صدا است. از این رو به 

 فرا رسیدن وقت نماز را اعالم کرد. ج برای پیامبر»: فاذنه«

أ« از خواب بلند شدند و بدون اینکه وضو بگیرند،  ج پیامبر»: فقام و صلّی و مل يتوضّ

در مقابل اّمت است؛  ج ھا و خصوصّیات آن حضرت نماز گزاردند. این موضوع از ویژگی
 ج کند؛ زیرا ھر چند چشم آن حضرت را باطل نمی ج چرا که خواب، وضوی پیامبر

االنبياء  �ن معارش«فرمایند:  می ج خوابد. در حدیثی پیامبر خوابد، ولی دلشان نمی  می
خوابد ولی دلمان  ما گروه پیامبران، چشممان می«؛ »تنام اعيننا وال تنام قلو�نا

 ».خوابد و بیدار است نمی

ة و يف«  ای طوالنی نقل شده است. و در پی این حدیث، قصه»: احلديث قصّ
 کامل چنین است:و حدیث 

ُه. قال:  بَعن ُكر�ٍب، َعن ابِن َ�بَّاٍس «
َ

انّه اَخرَبَُه انَُّه بَاَت ِعنَد َميُمونََة َو ِ�َ َخاتل
حىّت  ج طوهلا، فنام رسول اهللا يف ج فَاضَطَجعُت ىِف عرض الوسادة، واضطجع رسول اهللا

فجعل يمسح  ج اذا انتصف الليل، او قبله بقليل، او بعده بقليل، فاستيقظ رسول اهللا
انلوم عن وجهه، و قرأ العرش اآليات اخلواتيم من سورة آل عمران، ثم قام اىل شّن معلَّق 

أ منها، فأحسن الوضوء ثمَّ قام يصّ�. قال عبدا� بن عباس فقمت اىل جنبه،  بفتوضَّ
ذ� ايلم� ففتلها، فصّ� ر�عت�، ثم  ج هللافوضع رسول ا

ُ
يده ايلم� ىلع رأىس، ثم أخذ بأ

ر�عت�، ثم ر�عت�، ثم ر�عت�، ثم ر�عت�، ثم ر�عت�.ـ قال معن: سّت مّرات ـ ثم اوتر، 
 .»ثم اضطجع، حىت جاء املؤّذن فقام فصّ� ر�عت� خفيفت�، ثم خرج فصّ� الصبح

 گفته است: کند که می ینقل م بُکریب، از ابن عباس«
 بی ابن عباس که خاله ج ، ھمسر پیامبر اکرملی میمونه شبی در خانه«

در طول بستر استراحت فرمود و من در عرض آن ـ یعنی  ج بوده است، ماندم. پیامبر
تا  ج خفته بود ـ پیامبر ج به رعایت ادب، پائین پای آن حضرت بابن عباس

یا پس از آن خوابید و سپس بیدار شد و دست بر نزدیک نیمه شب، یعنی اندکی پیش 
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ی آل عمران  ی آخر سوره ده آیهآنگاه  ھای خود را مالید ـ ی خود کشید ـ چشم چھره
جای برخاست و از مشکی آویخته، به بھترین وجه وضو  را تالوت فرمود و سپس از

 ج حضرتبه نماز ایستاد. و من ھم برخاستم و وضو ساختم و کنار آن آنگاه  ساخت؛
دست راست خود را بر سر من نھاد و سپس گوش راست مرا با  ج ایستادم. پیامبر

شش نماز دو رکعتی گزارد و پس از آن، نماز وتر  ج خدا مھربانی گرفت و کشید. رسول
را خواند و اندکی در بستر خود آرمید. چون مؤذن فرا رسیدن وقت نماز را اعالم کرد، 

عت نماز آسان و کوتاه گزارد و سپس برای نماز صبح از برخاست و دو رک ج رسول خدا
 ».خانه بیرون آمد

 ۲۵۹ شماره حدیث

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن َمنُْصورٍ ۶( انُ ، ) َحدَّ َ�نَا َ�فَّ َ�نَا مَحَّاُد ْ�ُن َسلََمةَ ، َحدَّ َ�ْن ، َ�ْن ثَابٍِت ، َحدَّ
�َِس بِْن َمالٍِك 

َ
ُ ، أ ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 فَِراِشِه قَاَل أ

َ
َوى إِىل

َ
ِ «: َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن إَِذا أ َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

ْطَعَمنَا وََسَقانَا
َ
ي أ ِ

َّ
ُ َوَال ُمْؤوِي، َوَ�َفانَا َوآَوانَا، اذل

َ
ْن َال اَكيِفَ هل  ».فََ�ْم ِممَّ

به رختخواب خویش  ج گوید: چون رسول خدا س) ... انس بن مالک۶ـ ( ۲۵۹

ْطَعَمنَا وََسَقانَا َوَ�َفانَا «کردند:  ا خود این دعا را زمزمه میرفتند، ب می
َ
ي أ ِ

َّ
َْمُد ِهللا اذل

ْ
احل

ُ َوَال ُمْؤوِي، َوآَوانَا
َ

ْن َال اَكيِفَ هل سپاس و ستایش خداوندی را سزاست که به «؛ »فََ�ْم ِممَّ
ی و ھا (ی ماّد  ھا و دغدغه ھا و مشکالت و چالش ما آب و نان داد، و در گرفتاری

معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، فرھنگی و اقتصادی، 
ھایش  ھا و نعمت عبادی و خانوادگی و ...) ما را کفایت کرد و ما را در زیر چتر رحمت

ای دارند و نه پناه  پناه داد؛ و چه بسیارند کسانی که نه معاِون و کفایت کننده
 ».ای دھنده

 &  
ھا کفایت کرد؛ یا ما را  ھا و دغدغه کفایت کرد ما را. یعنی ما را در گرفتاری»: كفانا«

 ھا حفظ کرد. از شّر گرفتاری

 ما را پناه داد.»: آوانا«

م« ی آن از  اسمی است مبنی بر سکون که به وسیله»: كم«چه بسیارند ... . »: فَكَ



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٥٦

مین جھت نیازمند ممّیز شود؛ و به ھ عددی که مقدار و جنس آن مبھم باشد، تعبیر می
 شود: است و به دو وجه زیر آورده می

ه -۱ م كتابٍ قرأت«که تمییز آن یا مفرد است: » بسیار«به معنی  ؛كم خربيّ : کتاب كَ

 ».ای ھا خوانده : کتابكم كتب قرأت«و یا جمع: ». ای خوانده

ن«ی  و گاھی تمییز آن به وسیله ن فِئَةٍ «شود:  مجرور می» مِ م مِ لَبَت فِئَةً كَ لِيلَةٍ غَ قَ

ثريةً بِاذن اهللا  ».: چه بسا گروه اندکی که به فرمان خدا بر گروه بسیاری غالب آمدندكَ

: چند کتاب كم كتاباً قرأت»: «چند و چند عدد«به معنی  ،كم استفهامی -۲
 ».ای خوانده

 کند. نیاز کفایت کننده؛ آنکه برای انسان بسنده باشد و او را از دیگری بی»: كافی«

 پناه دھنده.»: مُؤوی«
تذکر یک نکته: رویکرد اساسی و محوری اسالم در آداب عمومی خود این است که 
در تمامی حاالت و لحظات، مسلمان را با خدا پیوند دھد، و به ھمین خاطر از 
فرصتھای طبیعی و مناسبات عادی نیز که پیوسته در روز یک یا چند مرتبه تکرار 

نماید تا از این طریق، فرد مسلمان پیوسته به یاد خدا باشد و با  میگردند، استفاده  می
ی تسبیح، تھلیل،  او در پیوند و در ارتباط باشد و خداوند متعال را پیوسته به وسیله

 تکبیر، تحمید و یا دعا و نیایش به یاد آورد.
گام ی اذکار و دعاھای مأثور که در آغاز و پایان خوردن و نوشیدن، ھن راز فلسفه

ی سواری، پوشیدن  خواب، بیداری، دخول و خروج مستراح، استفاده از یک وسیله
لباس، مسافرت و بازگشت از آن و... وارد شده نیز ھمین است تا پیوسته انسان 

ی خویش را با او قطع ننماید؛ و از این رھگذر است که  مسلمان به یاد خدا بوده و رابطه
ی اسالمی گسترش خواھد یافت و در زندگی  امعهمفاھیم و معانی رّبانی در سطح ج

 یابد. یک فرد مسلمان ظھور و بروز می

 ۲۶۰ شماره حدیث

َُر�ِْريُّ ۷(
ْ
ٍد اجل َُسْ�ُ ْ�ُن ُ�َمَّ

ْ
َ�نَا احل َ�نَا ُسلَيَْماُن ْ�ُن َحْرٍب ، ) َحدَّ َ�نَا مَحَّاُد ْ�ُن ، َحدَّ َحدَّ

ُمَزِ�ِّ َ�ْن بَْ�ِر بِْن ، َ�ْن مُحَيْدٍ ، َسلََمةَ 
ْ
ِ ال ِ بِْن َرَ�اٍح ، َ�بِْد ا�َّ يِب َ�تَاَدةَ ، َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
: َ�ْن أ



 ٥٧  ج خدا رسول دنیخواب ی نحوه) ۳۹( باب

ْ�َمِن 
َ
ِه األ ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن إَِذا َعرََّس بِلَيٍْل: اْضَطَجَع ىلَعَ ِشقِّ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َو�َِذا َعرََّس ، أ

بِْح  ِه.، نََصَب ِذَراَعهُ : ُ�بَيَْل الصُّ َسُه ىلَعَ َكفِّ
ْ
 َووََضَع َرأ

این بود که ھرگاه (در سفر) درآخر  ج گوید: عادت پیامبر س) ... ابوقتاده۷ـ ( ۲۶۰
خوابیدند، (و با آرامش  آمدند، بر پھلوی راست خویش می شب برای استراحت فرود می

رنج آمدند، آ آرمیدند)؛ و چون نزدیک صبح برای استراحت فرود می و آسودگی کامل می
داشتند و سرشان را بر کف دسِت راست خویش  دست راست خویش را بر پا می

 نھادند. می

 &  
سَ « رَّ  در آخر شب برای استراحت فرود آمد.»: عَ

 دراز کشید، یک وری خوابید، َلم داد، استراحت کرد و آرمید.»: اضطجع«

ه« این است »: االيمناضطجع علی شقه «پھلوی راست خود؛ و مراد از »: االيمن شقّ

 شد. رفتند و خوابشان سنگین می با آرامش و آسودگِی کامل به خواب می ج که پیامبر

 اندکی پیش از صبح.»: الصبح قُبيل«

 برافراشت، بلند کرد.»: نصب«

 ذراع از ابتدای آرنج تا سرانگشتان.»: ذراعه«

هُ «و مراد از  اعَ بَ ذِرَ هِ ، نَصَ فِّ ىلَ كَ هُ عَ أْسَ عَ رَ ضَ وَ اندکی  ج این است که ھرگاه پیامبر»: وَ
داشتند  آمدند، آرنج دست راست خود را بر پا می پیش از صبح برای استراحت فرود می

نھادند تا خوابشان سنگین نشود و وقت  و سرشان را بر کف دست راست خویش می
ور نماز صبح از فضیلت خود نگذرد؛ و یا نماز صبح را از دست ندھند. و این کار به منظ

 رفتار کنند. ج تعلیم به مردمان بود تا به سان پیامبر





 

 
 
 
 
 

 )٤٠باب (
 عبادت

 ج رسول خدا و بندگی
 



 

 
 ۲۶۱ شماره حدیث

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ۱( -۲۶۱ بُو َعَوانَةَ : ْ�ُن َسِعيٍد َو�رِْشُ ْ�ُن ُمَعاٍذ قَاالَ ) َحدَّ
َ
َ�نَا أ َ�ْن ِزَ�اِد بِْن ، َحدَّ

ُمِغَ�ِة بِْن ُشْعبََة رىَِض اهللا عنه قَاَل ، ِعالَقَةَ 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم : َعِن ال ِ َص�َّ ا�َّ َص�َّ رَُسوُل ا�َّ

ُ ، َحىتَّ اْ�تََفَخْت قََدَماهُ 
َ

َم ِمْن َذنِْبَك َوَما : فَِقيَل هل ُ لََك َما َ�َقدَّ َ�تلََكَُّف َهَذا؟! َوقَْد َ�َفَر ا�َّ
َ
أ

َر! قَاَل  خَّ
َ
ُ�وُن َ�بًْدا َشُكوًرا؟!«: تَأ

َ
َفَال أ

َ
 ».أ

آن قدر نماز(شب) گزاردند  ج گوید: رسول خدا سبن شعبه ة) ... مغیر۱ـ ( ۲۶۱
را به خویشتن این ھمه رنج و که پاھایشان َوَرم و آماس کرد. بدیشان گفته شد: چ

گناھاِن پیشین و پسین شما را بخشوده است؟  ألدھید، حال آنکه خداوند مشقت می
 ای سپاسگزار باشم؟ فرمودند: آیا نباید بنده ج آن حضرت

 &  
نماز شب خواندند؛ چرا که در روایتی آمده  ج نمازگزارد. غالبًا پیامبر»: صلّی«

شب را به  ج پیامبر«؛ »اكن يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه... جان انليب «است: 
 [بخاری و مسلم]». کرد... ای که پاھایشان آماس می ایستادند تا اندازه عبادت می

 ورم کرد، باد کرد، متورم شد، پف کرد، آماس نمود، برآمده شد.»: انتفخت«

 اندازید؟ می آیا خویشتن را به رنج و مشّقت و سختی و َحَرج»: اتتكلّف«

 گناھاِن پیشین تو.»: ذنبك من تقدم ما«

 گناھان پسین.»: تأخر ما«
علماء بر غیر ممکن بودن وقوع کفر از پیامبران چه قبل از بعثت و چه بعد از آن 
اتفاق نظر دارند. و ھم چنین متفق القولند که انبیاء بعد از بعثت، مرتکب گناه کبیره و 

شود و این، مصلحت  میھا  آن موجب نفرت و انزجار مردم ازشوند؛ چرا که  صغیره نمی
برد؛ از این رو، پیامبران کارھای پست یا آنچه را که  و ھدف از آمدن آنان را از بین می

 دھند. شود مانند: زنا و دروغ و خیانت و ... را انجام نمی  میھا  آن موجب نفرت مردم از
پیامبران آمده است و ظاھرًا داللت بر گناه بنابراین تمام اخباری که راجع به 

عدول ھا  آن دھند، لذا) از ظاھر کنند (مقصود گناھی نیست که دیگران انجام می می



 ٦١  ج خدا رسول یبندگ و عبادت) ۴۰( باب

ی مفضول نسبت به َافضل  شوند. و یا اینکه تعبیر گناه از باب مقایسه کرده و تأویل می

؛ »يئات املقربنيحسنات االبرار س«ی امام ُجنید، از این نوع است که:  است و گفته
مقام واالی  چون». شود حسنات و نیکی نیکوکاران، برای مقّربین گناه محسوب می«

 تر از اعمال نیکوکاران انجام دھند. کند اعمالی باالتر و عالی مقّربین اقتضاء می
آمده است و داللت بر گناه  ج بنابراین، آیات و احادیثی که درمورد حضرت محمد

�بَِك  ۡسَتۡغِفرۡ ٱوَ ﴿ کنند، مانند: او می برای گناھان خود طلب آمرزش «؛ ]۱۹[محمد:  ﴾ِ�َ

َۡغِفَر لََك ﴿ ؛ و»کن ُ ٱّ�ِ رَ  �َّ خَّ
َ
َم ِمن َذ�بَِك َوَما تَأ تا خداوند گناھان «؛ ]۲[الفتح:  ﴾َما َ�َقدَّ

 ».ی تو را ببخشاید گذشته و آینده
َاولی را ترک  ج ا اگر پیامبرشود؛ زیر گونه آیات حمل بر ترک َاولی و َافضل می این

 ی گناه است. کند، گناه [به معنای عرفی] نیست، بلکه به مثابه

 ی ... آیا نباشم از زمره»: افال اكون«

 سپاسگزار.»: شكوراً «

 ۲۶۲ شماره حدیث

َُسْ�ُ ْ�ُن ُحَر�ٍْث ۲(
ْ
اٍر احل بُو َ�مَّ

َ
َ�نَا أ َفْضُل ْ�ُن ُموىَس ، ) َحدَّ

ْ
نا ال خرَبَ

َ
ِد بِْن َ�ْن ، أ ُ�َمَّ

يِب َسلََمةَ َ�ْمٍرو
َ
يِب ُهَر�َْرَة رىَِض اهللا عنه قَاَل ، ، َ�ْن أ

َ
ُ َعلَيِْه : َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ُ : قَاَل ، وََسلََّم يَُص�ِّ َحىتَّ تَِرَم قََدَماهُ 

َ
َ�ْفَعُل َهَذا َوقَْد َجاَءكَ : فَِقيَل هل

َ
َ قَْد َ�فَ : أ نَّ ا�َّ

َ
َر لََك َما أ

َر؟! قَاَل  خَّ
َ
َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تَأ ُ�وُن َ�بًْدا َشُكوًرا؟«: َ�َقدَّ

َ
فََال أ

َ
 »!أ

چنان نماز(شب)گزاردند که  آن ج گوید: رسول خدا س) ... ابوھریره۲ـ ( ۲۶۲
گفته شد: آیا شما چنین  ج گوید: به آن حضرت سپاھایشان متّورم شد. ابوھریره

اندازید و چنین به عبادت و بندگی  خویشتن را به زحمت و مشّقت و ُعسر و َحَرج می
شوید؛ حال آنکه خداوند متعال در کتابی که به سوی شما فرو  خدا مشغول می

بی تردید خداوند گناھان پیشین و پسین شما را بخشیده «فرستاده، گفته است: 
 ی سپاسگزار باشم؟  ودند: آیا نباید بندهفرم ج پیامبر ؟!»است

 &  
 کرد. شد، آماس می کرد، متّورم می ورم می»: ترم«



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٦٢

 ....از جانب خدا به تو چنین رسیده کهدر حالی که به راستی »: كو قد جاء«

 ۲۶۳ شماره حدیث

َ�نَا ِعيىَس ْ�ُن ُ�ثَْماَن بِْن ِعيىَس بِْن َ�بِْد الرَّمْحَِن ۳( ْمِ�ُّ ) َحدَّ ثَِ� َ��ِّ َ�ْ ، الرَّ َ� ْ�ُن َحدَّ
ْمِ�ُّ  ْ�َمِش ِعيىَس الرَّ

َ
يِب َصاِلٍح ، ، َعِن األ

َ
يِب ُهَر�َْرَة رىَِض اهللا عنه قَاَل ، َ�ْن أ

َ
اَكَن رَُسوُل : َ�ْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُم يَُص�ِّ َحىتَّ تَنْتَِفَخ قََدَماهُ  ِ َص�َّ ا�َّ ُ َ�يَُقا، ا�َّ
َ

ُ : ُل هل َ�ْفَعُل َهَذا َوقَْد َ�َفَر ا�َّ
َر؟! قَاَل  خَّ

َ
َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تَأ ُ�وُن َ�بًْدا َشُكوًرا؟«: لََك َما َ�َقدَّ

َ
َفَال أ

َ
 »!.أ

آن قدر در شب، نماز تھّجد  ج گوید: رسول خدا س) ... ابوھریره۳ـ ( ۲۶۳
کرد. بدیشان  پاھایشان آماس می ایستادند که خواندند و به عبادت و بندگی خدا می می

اندازید و چنین به عبادت و  گفته شد: شما چنین خویشتن را به زحمت و مشّقت می
شوید، و حال آنکه خداوند گناھاِن پیشین و پسین شما را  بندگی خدا مشغول می

 ی سپاسگزارم باشم؟! فرمودند: آیا نباید بنده ج بخشیده است؟ آن حضرت

 &  
با خدا پیوند داشت و او در ھر کاری و ھر وقتی با وی  ج ، قلب پیامبربه ھر حال

داری و گزاردن نماز  داشت؛ شب به شب زنده بود. عبادت و بندگی خدا را دوست می
کرد. نور چشم و لّذتش را در نماز  پرداخت و قسمتی از روز را ھم صرف آن می می
 یافت. می

به خود جلب کرده و  ج ا در زندگی پیامبرآنچه نظر محّققان و اندیشمندان جھان ر
میان عبادت و پرداختن به امور  ج آوری است که پیامبر کند، ھمین جمع شگفت می

با وجودی که به باالترین مراتِب عبادت و بندگی  ج دنیایی ایجاد کرده بود. آن حضرت
کرد؛ در  تأمین میاش را  خدا رسیده بود، باز ھم زندگی بسیاری از فقرا و افراد خانواده

نمود؛  زیست؛ با یک اّمت مقابله می مورد پرداختن به امور دنیایی با تالش و فعالیت می
کرد؛ به نزد  ای را در َانظار جھانیان اداره می حکومت نو ظھور و تازه به قدرت رسیده

ھای  ھا و ھیئت خواند؛ گروه فرستاد و آنان را به دین خود فرا می پادشاھان سفیر می
ھا به اطراف و  داشت؛ سرّیه را گرامی میھا  آن پذیرفت و نمایندگی را به حضور می

گرفت؛ و با پیروان سایر ادیان دیگر و  فرستاد و خود فرماندھی را به عھده می اکناف می
شد و  ی پیروزی می آماده  پرداخت؛ نیز با زمامداران و قدرتمندان به بحث و مجادله می
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کرد؛ کارگزاران را تعیین  که مبادا شکست بخورد احتیاط می در عین حال برای این
فرمود: اگر  کرد و می نمود؛ و خودش آن را تقسیم می آوری می ھا را جمع کرد، و مال می

کند؟ و به تبیین دین خدا برای مردم  من دادگری نکنم چه کسی دادگری می
شوار را توضیح داد و جاھای د پرداخت؛ موارد مجمل وحی را بسط و شرح می می
کشید، و آنچه  کرد، و از اصل مسایل، فروع آن را بیرون می ھا وضع می داد، و سّنت می

گاھانیده بود، برمی گاه نکرده بود به آنچه او را از آن آ  گرداند. را خداوند او را از آن آ
ای را که مردمان جھان بدان  ی این حاالت، اعمال روزانه در حالی که او در ھمه

 ج ھا، پیامبر ھا و گرفتاری ی این رنج داد و در میان ھمه ورزند، انجام می مبادرت می
ھایی  گردد که راز و نیاز او با خدا بیشتر از آن شب و روز به صورت عابدی پدیدار می

 پردازند. ھا بدین کار می است که در شکاف کوه
و یکتا و ممتاز و الگویی مستقل  ج این جمع و ربط بین دین و دنیا از پیامبر

 آورد. نظیر در تاریخ بشر پدید می بی
کرد: یکی برای عبادت؛ یکی برای  اش را به سه قسمت تقسیم می اوقات روزانه

بود، از وقت  اش؛ و اگر امور مردم نیازمند وقت بیشتری می مردم و یکی برای خانواده
د بود محفوظ نگاه ی عبادت خداون کاست، و وقتی را که ویژه اش می مخصوص خانواده

نمود به طوری که چه  ی شگفت انگیزی مواظبت می داشت، و بر این امر به گونه می
 داشت. یاران و چه دشمنان خویش را بیشتر به حیرت و شگفتی وا می

که در بندگی و عبادتش به باالترین مراتب اخالص، و اوج  ج این است پیامبر اکرم
کوشش برای اطاعت خدا و دوستی او و قیام ھمیشگی در پیشگاه حق رسید. و در 

بند و باری، حکومتی تشکیل  ھای بی مورد امور دنیا به جایی رسید که توانست بر ویرانه
ی اھداف  ستی که ھمهدھد و درِد پریشانی و تباه را در جامه ریشه کن سازد. برا

 ترین وجه ممکن در وجود او تمرکز یافت و به ھم پیوست. زندگی، با کامل

 ۲۶۴ شماره حدیث

ارٍ ۴( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ ُد ْ�ُن َجْعَفرٍ ، ) َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا ُشْعبَةُ ، َحدَّ يِب إِْسَحاَق ، َحدَّ
َ
َعِن ، َ�ْن أ

ْسوَِد بِْن يَِز�َد قَاَل 
َ
ُ َعلَيِْه سَ : األ ِ َص�َّ ا�َّ ُت اَع�َِشَة رىَِض اهللا عنها َ�ْن َصَالِة رَُسوِل ا�َّ

ْ
ل
َ
أ

َل اللَّيِْل ُ�مَّ َ�ُقومُ : َ�َقالَْت ، وََسلََّم بِاللَّيِْل  وَّ
َ
ْوتَرَ ، اَكَن َ�نَاُم أ

َ
َحِر أ ىَت ِفَراَشُه ، فَإَِذا اَكَن ِمَن السَّ

َ
ُ�مَّ أ
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َ
ُ َحاَجٌة أ

َ
إِن اَكَن هل

ْهِلهِ فَ
َ
َذاَن َوثََب ، لَمَّ بِأ

َ
َماءِ ، فَإَِذا َسِمَع األ

ْ
فَاَض َعلَيِْه ِمَن ال

َ
إِْن اَكَن ُجنُبًا أ

، فَ
َالِة.  الصَّ

َ
 وََخَرَج إِىل

َ
أ  تَوَضَّ

َّ
 َو�ِال

ی  پرسیدم: کیفّیت و نحوه لگوید: از عایشه س) ... اسود بن یزید۴ـ ( ۲۶۴
معموًال (پس از  ج چگونه بود؟ وی در پاسخ گفت: رسول خدا ج نماز شب رسول خدا

خواستند و  خوابیدند، و سپس (در آخر شب) برمی خواندن نماز عشاء) در آغاز شب می
شد، آن  خواندند)؛ و چون نزدیک سحر می شدند (و نماز می از خواب بیدار می

گشتند؛ و اگر  رمیبه رختخواب خود بآنگاه  گزاردند و نماز وتر خویش را می جحضرت
آمدند و  گرد میھا  آن نیازی به جماع و ھمبستری با ھمسران خویش داشتند، با

شدند؛ و  شنیدند، بلند می رساندند. و چون صدای اذان را می ھا می خویشتن را بدان
گرفتند و  نمودند وگرنه وضو می چه ُجنب بودند و نیاز به غسل داشتند، غسل می چنان

 شدند. مسجد(برای گزاردن نماز صبح) بیرون میاز منزل به سوی 

 &  
ل الليل« معموًال پس از  ج خوابید؛ یعنی رسول خدا در آغاز شب می»: ينام اوّ

 خوابید. خواندن نماز عشاء در آغاز شب می

 شد. سپس در آخر شب، برای نماز شب بیدار می»: ثم يقوم«

 خواندند. نماز وترشان را مینماز وتر خواند؛ یعنی در وقت سحر، »: اوتر«

 نیاز به گرد آمدن با ھمسر.»: حاجة«

» َّ  آمد؛ این واژه کنایه از جماع و ھمبستری است. با ھمسرش گرد می»: باهله اَملَ

 شتابان از جای برخاست و پرید.»: وثب«

 از آب بر خود ریخت.»: افاض عليه من املاء«ریخت، جاری کرد، پاشید. »: افاض«

 ۲۶۵ شماره حدیث

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ۵( �ٍَس ، ) َحدَّ
َ
 َ�ْن َمالِِك بِْن أ

نَْصارِيُّ 
َ
َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن ُموىَس األ َ�نَا َمْعنٌ ، (ح) وََحدَّ َ�ْن َ�َْرَمَة بِْن ، َ�ْن َمالٍِك ، َحدَّ

نَُّه ، َ�ْن ُكَر�ٍْب، َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ، ُسلَيَْمانَ 
َ
ْخرَبَُه �

َ
نَُّه أ

َ
ُُه قَاَل � : بَاَت ِعنَْد َميُْمونََة َوِ�َ َخاتلَ
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وَِساَدةِ 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يِف ُطولَِها، فَاْضَطَجْعُت يِف َعْرِض ال ِ َص�َّ ا�َّ َ�نَاَم ، َواْضَطَجَع رَُسوُل ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َحىتَّ إَِذا اْ�تََصَف اللَّيُْل  ِ َص�َّ ا�َّ ْو َ�بْلَُه بَِقِليٍل ، رَُسوُل ا�َّ
َ
ْو َ�ْعَدُه بَِقِليٍل ، أ

َ
، أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم فََجَعَل َ�ْمَسُح انلَّْوَم َ�ْن وَْجِههِ  ِ َص�َّ ا�َّ َعرْشَ ، فَاْستَيَْقَظ رَُسوُل ا�َّ
ْ
 ال

َ
َوقََرأ

ََواِ�يَم ِمْن ُسوَرِة آِل ِعْمَرانَ 
ْ
 َشنٍّ ُمَعلَّ ، اآليَاِت اخل

َ
 ِمنَْهاُ�مَّ قَاَم إِىل

َ
أ وُُضوءَ ، ٍق َ�تَوَضَّ

ْ
ْحَسَن ال

َ
، فَأ

. قَا ِ ْ�ُن َ�بَّاٍس ُ�مَّ قَاَم يَُص�ِّ  َجنِْبهِ َل َ�بُْد ا�َّ
َ

ُ َعلَيِْه ، : َ�ُقْمُت إِىل ِ َص�َّ ا�َّ َفوََضَع رَُسوُل ا�َّ
يِس 

ْ
ُْمَ� ىلَعَ َرأ ُْمَ� ، وََسلََّم يََدُه ايلْ ُذِ� ايلْ

ُ
َخَذ بِأ

َ
َعتَْ�ِ ،  َ�َفتَلََهاُ�مَّ أ

ْ
َعتَْ�ِ ، فََص�َّ َر�

ْ
ُ�مَّ ، ُ�مَّ َر�

َعتَْ�ِ 
ْ
َعتَْ�ِ ، َر�

ْ
َعَتْ�ِ ، ُ�مَّ َر�

ْ
َعَتْ�ِ ، ُ�مَّ َر�

ْ
اٍت : قَاَل َمْعنٌ  -ُ�مَّ َر� ْوتَرَ  -ِستَّ َمرَّ

َ
ُ�مَّ ، ُ�مَّ أ

َعتَ ، اْضَطَجعَ 
ْ
ُمؤَذُِّن َ�َقاَم فََص�َّ َر�

ْ
بَْح.، ْ�ِ َخِفيَفتَْ�ِ َحىتَّ َجاَءُه ال  ُ�مَّ َخَرَج فََص�َّ الصُّ

به من خبر داد و گفت: شبی در  بگوید: ابن عباس س) ... ُکریب۵ـ ( ۲۶۵
بود ـ ماندم و  بی ابن عباس ـ که خاله ج ، ھمسر گرامی پیامبرلمنزل میمونه

(با  ج در آنجا خوابیدم، و من سر خویش را بر َعرض بالش قرار داده بودم که پیامبر
 ھمسرشان) سرشان را بر طول آن قرار داده بودند.

از خواب آنگاه  تا نزدیک نیمه شب یا اندکی پیش یا پس از آن خوابیدند؛ ج پیامبر
ھای خود را مالیدند تا آثار  می خویش کشیدند و چش ه بیدار شدند و دست بر چھر

ی آل عمران را  ی آخر سوره خواب آلودگی را از خود دور نمایند؛ سپس ده آیه
خواندند؛ و سپس به سوی مشکی که به میخ آویزان و معّلق شده بود رفتند، و از آِب 

 آن، به خوبی وضو گرفتند؛ پس از این شروع به نماز خواندن کردند.
گوید: (من ھم بلند شدم و آنچه را  ی سخنانش می ادامهدر  بعبدالله بن عباس

انجام دادند، انجام دادم؛) سپس رفتم و در کنار ایشان (و در سمت  ج که پیامبر
دست راستشان را بر روی سرم گذاشتند و گوش  ج چپشان) ایستادم. رسول خدا

 راستم را (با مھربانی) گرفتند و آن را پیچ دادند.
شش نماز دو رکعتی را خواندند و در آخر، نماز وتر را  ج [معن گوید] پیامبر

خواندند؛ پس از آن، اندکی دراز کشیدند تا اینکه مؤّذن برای اعالم کردن فرا رسیدن 
نیز از جای خویش بلند شدند و دو رکعت نماز را به صورت  ج وقت نماز، آمد؛ پیامبر

(فرِض)صبح را در (مسجد) از منزل بیرون رفتند و نماز آنگاه  خالصه خواندند؛ و
 خواندند.
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 &  
 شب ماند. بیتوته کرد. شب در مکانی ماند، چه در آنجا بخوابد چه نخوابد.»: باتَ «

سادة عرض« رض«در عرض بالشت. »: الوِ  پھنا. خالف طول.»: عَ

 از خواب بیدار شد.»: فاستيقظ«

ھا را مالید و آثار  ی خود کشید و چشم دست بر چھره»: يمسح النوم عن وجهه«
 خواب آلودگی را از خود دور کرد. 

ی آل عمران؛ یعنی  ی آخر سوره ده آیه»: العرش االيات اخلواتيم من سورة آل عمران«
 .۲۰۰تا  ۱۹۰آیات 

ن«  مشک.»: شَ

 آویخته و آویزان.»: معلّق«

 به بھترین وجه وضو گرفت.»: الوضوء فاحسن«

 گوش را کشید و پیچ داد.»: ففلتها«

 نماز وتر خواند.»: اوتر«

دو رکعت به صورت خالصه خواند. مراد از این دو رکعت، دو »: خفيفتني ركعتني«

 خواند. را به صورت خالصه میھا  آن ج رکعِت نماز سّنت صبح است که پیامبر

 ۲۶۶ شماره حدیث

َعالَءِ ۶(
ْ
ُد ْ�ُن ال بُو ُكَر�ٍْب ُ�َمَّ

َ
َ�نَا أ َ�نَا َوِ�يعٌ ، ) َحدَّ يِب مَجَْرةَ ، َ�ْن ُشْعبَةَ ، َحدَّ

َ
َعِن ، َ�ْن أ

َعًة.ابِْن َ�بَّاٍس قَاَل 
ْ
َة َر� ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَُص�ِّ ِمَن اللَّيِْل ثََالَث َعرْشَ  : اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

نماز شب را  ج گوید: معموًال پیامبر گرامی اسالم ب) ... ابن عباس۶ـ ( ۲۶۶
 خواندند. سیزده رکعت می

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ۷( -۲۶۷ بُو َعَوانَةَ ، ) َحدَّ
َ
َ�نَا أ ْوَ� ، َ�ْن َ�تَاَدةَ ، َحدَّ

َ
، َ�ْن ُزَراَرَة بِْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن إَِذا لَْم يَُصلِّ بِاللَّيِْل َ�ْن اَع�َِشةَ ، َ�ْن َسْعِد بِْن ِهَشامٍ  نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
َ
 : أ

ْو َغلَبَتُْه َ�يْنَاهُ ، َمنََعُه ِمْن َذلَِك انلَّْومُ 
َ
َعًة.، أ

ْ
َة َر�  َص�َّ ِمَن انلََّهاِر ثِنيَْتْ َعرْشَ
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نماز شب را به خاطر خواب  ج گوید: ھرگاه رسول خدا ل) ... عایشه۷ـ ( ۲۶۷
توانستند بخوانند، در روِز ھمان شب، دوازده رکعت قضای آن را  یا خواب آلودگی نمی

 گزاردند. می

 &  
مُ « لِكَ النَّوْ نْ ذَ هُ مِ نَعَ يْنَاهُ مَ بَتْهُ عَ لَ ، از راوی لو این شک در متن گفتار عایشه»: ، أَوْ غَ

 است.
ناگفته نماند که حدیث باال، بیانگر اھمّیت نماز تھّجد و برپا داشتن آن است که 

 آوردند. حّتی قضای آن را به جای می ج رسول خدا

من نام عن حز�ه «فرمودند:  ج گوید: پیامبر می سدیگر، عمربن خطابو در روایتی 
من الليل او من ىشء منه فقرأه ما ب� صالة الفجر وصالة الظهر كتب هل اكنّما قرأه من 

اگر کسی نتوانست به دلیل خواب ماندن، حزب «[ابن ماجه، ترمذی و مسلم]؛  »الليل
ی نمازھای صبح و ظھر  آن را در فاصله مقّررش یا قسمتی از آن را در شب بخواند، و

 »ی این است که آن را در شب خوانده است. بخواند، به منزله
گر چه در مورد اھمّیت این نماز ُپر برکت، ھمان چند روایت فوق کافی به نظر 

رسد، ولی این نکته قابل ذکر است که در روایاِت اسالمی آن قدر اھمّیت به این  می
ی کمتر عبادتی چنین سخن گفته شده است.  که درباره عبادت داده شده است

ریا که قلب را روشنایی و دل را  دوستان حق، و رھروان راه فضیلت به این عبادت بی
 دادند. بخشد، ھمواره اھمّیت بسیار می نور و صفا می

کند و فکر  غوغای زندگی روزانه از جھات مختلف، توّجه انسان را به خود جلب می
کشاند، به طوری که جمعّیت خاطر و حضور قلب  ھای گوناگون می وادی آدمی را به

کامل، درآن بسیار مشکل است؛ اما در دل شب و به ھنگام سحر و فرو نشستن غوغای 
زندگی مادی، و آرامش روح و جسم انسان در پرتو مقداری خواب، حالت توجه و نشاط 

 نظیر است. دھد که بی خاّصی را به انسان می
این محیط آرام و به دور از ھرگونه ریا و تظاھر و خودنمایی و توأم با حضور  آری در

دھد که فوق العاده روح پرور و تکامل آفرین  قلب، حالت توّجھی به انسان دست می
 است.

ی روح و  ھای آخر شب برای َتصفیه به ھمین دلیل، دوستان خدا ھمیشه از عبادت
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 اند. گرفته ص، نیرو میحیات قلب و تقویت اراده و تکمیل اخال
ی روحانی، مسلمانان را  با استفاده از ھمین برنامه ج در آغاز اسالم نیز پیامبر

ھای سابق  را آنقدر باال برد که گویی دیگر آن انسانھا  آن پرورش داد و شخصّیت
ای آفرید که مصّمم، شجاع، با ایمان، پاک و با  ھای تازه انسانھا  آن نیستند؛ یعنی از

 اخالص بودند.
به ھنگامی که چشم غافالن در خواب بود، مقداری از شب را بیدار  ج آری پیامبر

گشت و شواغل  ھای عادِی زندگِی روزانه تعطیل می شد؛ و در آن ھنگام که برنامه می
گرفت و خطر آلودگی  رسید، و آرامش و خاموشی ھمه جا را فرا می فکری به حداقل می

ود داشت، و خالصه بھترین شرایِط حضور قلب فراھم است، با عبادت به ریا کمتر وج
سایید، و آنچه در  آورد و سر بر آستان معشوق می تمام وجودشان روبه درگاه معبود می

ی قلب خویش  گزارد؛ با یاد او زنده بود و پیمانه دل داشت با خداوند متعال درمیان می
 را از مھر او لبریز و سرشار داشت. 

گیری از این عبادت ُپر برکت و روح پرور و  عضی ھمیشه توفیق بھرهممکن است ب
ھا که این توفیق  تعالی بخش را نداشته باشند، ولی چه مانعی دارد که در برخی از شب

گیرند و در آن ھنگام که خاموشی ھمه جا را فرا گرفته و اشتغاالت  حاصل است بھره
ی حضور قلب و راز و  ، و محیط آمادهاند روزانه ھمه تعطیل است، و کودکان در خواب

ی خدا روند و دل را به نوِر عشق دوست، روشن  نیاز با خدا است، برخیزند و به دِر خانه
 سازند.

 ۲۶۸ شماره حدیث

َعالَءِ ۸(
ْ
ُد ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ َساَمةَ ، ) َحدَّ

ُ
بُو أ

َ
َ�نَا أ اَن  ـَ�ْن ِهَشاٍم ، َحدَّ ، َ�ْن ـَ�ْعِ� اْ�َن َحسَّ

ِد بِْن ِسِ��نَ  يِب ُهَر�َْرةَ ُ�َمَّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل ، ، َ�ْن أ َحُدُ�ْم «: َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

َ
إَِذا قَاَم أ

َعتَْ�ِ َخِفيَفتَْ�ِ 
ْ
يَْفتَِتْح َصَالتَُه بَِر�

ْ
 ».ِمَن اللَّيِْل فَل

شب، یکی از شما  فرمودند: ھرگاه در ج گوید: پیامبر س) ... ابوھریره۸ـ ( ۲۶۸
برای نماز شب برخاست، نماز خویش را با دو رکعِت کوتاه و سبک آغاز کند (تا در نماز 

 با نشاط و انرژی وارد شود).

 ۲۶۹ شماره حدیث



 ٦٩  ج خدا رسول یبندگ و عبادت) ۴۰( باب

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ۹( �ٍَس .، ) َحدَّ
َ
 َ�ْن َمالِِك بِْن أ

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن ُموىَس  َ�نَا ، (ح)، وََحدَّ َ�نَا َمالٌِك ، َمْعنٌ َحدَّ يِب ، َحدَّ
َ
ِ بِْن أ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ِ�يهِ ، بَْ�رٍ 
َ
ِ ْ�َن قَيِْس بِْن َ�َْرَمةَ : َ�ْن أ نَّ َ�بَْد ا�َّ

َ
َُهِ�ِّ ، أ

ْ
ْخرَبَُه َ�ْن َز�ِْد بِْن َخادِلٍ اجل

َ
نَُّه : أ

َ
�

ُ َعلَيِْه وَسَ : قَاَل  ْرُمَقنَّ َصَالَة انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
َ َ
ْدُت َ�تَبَتَهُ ، لَّمَ أل ْو فُْسَطاَطُه فََص�َّ رَُسوُل ، َ�تَوَسَّ

َ
أ

َعتَْ�ِ َخِفيَفتَْ�ِ 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َر� ِ َص�َّ ا�َّ َعتَْ�ِ َطِو�لَتَْ�ِ ، ا�َّ

ْ
، َطِو�لَتَْ�ِ ، َطِو�لَتَْ�ِ ، ُ�مَّ َص�َّ َر�

َعتَْ�ِ وَُهَما َدوَن اللَّتَ 
ْ
َعتَْ�ِ وَُهَما ُدوَن اللَّتَْ�ِ َ�بْلَُهَما، ْ�ِ َ�بْلَُهَماُ�مَّ َص�َّ َر�

ْ
ُ�مَّ ، ُ�مَّ َص�َّ َر�

َعتَْ�ِ َوُهَما ُدوَن اللَّتَْ�ِ َ�بْلَُهَما
ْ
َعتَْ�ِ وَُهَما ُدوَن اللَّتَْ�ِ َ�بْلَُهَما، َص�َّ َر�

ْ
ْوتََر ، ُ�مَّ َص�َّ َر�

َ
ُ�مَّ أ

َة رَ  َعًة.فََذلَِك ثََالَث َعرْشَ
ْ
� 

گفت:  سگوید: زیدبن خالد ُجھنی س) ... عبدالله بن قیس بن مخرمه۹ـ ( ۲۶۹
 ج گیرم (تا از چگونگی نماز شب پیامبر را زیر نظر می ج خودم امشب نماز رسول خدا

گاھی یابم). و تعداد رکعت  ھای آن، آ
را  ج ی پیامبر ی در، یا خیمه گوید: پّله ی سخنانش می در ادامه سزید بن خالد

برای خودم، بالشت قرار دادم و سرخویش را بر آن نھادم؛ آن گاه(نزدیک نیمه شب، 
(از جای برخاستند و به نماز ایستادندو)  ج یعنی اندکی پیش یا پس از آن) پیامبر

نخست دو رکعِت نماز کوتاه و سبک خواندند، و پس از آن، دو رکعت نماز بسیار طوالنی 
ھشت رکعت دیگر ـ که ھر دو رکعت از آن ھشت آنگاه  و با قرائت مفّصل گزاردند؛

رکعت، به نسبت دو رکعت قبلی، اندکی سبکتر و کوتاھتر بود ـ خواندند؛ و پس از آن، 
 سیزده رکعت شد. ج یک رکعت وتر را گزاردند؛ و مجموع رکعتھای نماز شب پیامبر

 &  
َرمقنَّ «  خواھم بود. ج برزیر نظر خواھم گرفت، مراقب نماز شب پیام»: ألَ

 بالش قرار دادم.»: فتوسدت«

 .ج ی پیامبر ی دِر خانه پّله»: عتبته«

 .ج ی پیامبر خیمه»: فسطاطه«

ی راوی  از ناحیه، ساین شک در متن گفتار زیدبن خالد ُجھنی»: فسطاطه او عتبته«
 است.
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بار به را سه » طويلتني«عبارت  سزید بن خالد ُجھنی»: طويلتني، طويلتني، طويلتني«

دو رکعت نماز بسیار بسیار طوالنی و با  ج جھت تأکید، تکرار نموده است. یعنی پیامبر
 قرائت مفّصل گزاردند.

یعنی ھر دو رکعت، نسبت به دو رکعت قبلی، اندکی »: ومها دون اللتني قبلهام«
 کوتاھتر و سبکتر بود.

 ۲۷۰ شماره حدیث

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن ُموىَس ۱۰( َ�نَا َمْعنٌ ، ) َحدَّ َ�نَا َمالٌِك ، َحدَّ يِب َسِعيٍد ، َحدَّ
َ
َ�ْن َسِعيِد بِْن أ

َمْقرُبِيِّ 
ْ
يِب َسلََمَة بِْن َ�بِْد الرَّمْحَِن ، ال

َ
َل اَع�َِشَة رىَِض اهللا تعاىل َعنها: ، َ�ْن أ

َ
نَُّه َسأ

َ
ْخرَبَُه: �

َ
نَُّه أ

َ
�

ُ عَ  ِ َص�َّ ا�َّ ِ : لَيِْه وََسلََّم يِف َرَمَضاَن ؟ َ�َقالَْت َكيَْف اَكنَْت َصَالُة رَُسوِل ا�َّ َما اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َعةً 

ْ
َة َر�  إِْحَدى َعرْشَ

�َد يِف َرَمَضاَن َوَال يِف َ�ْ�ِهِ ىلَعَ ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِلَ�ِ ْرَ�ًعا َال ، َص�َّ ا�َّ
َ
يَُص�ِّ أ

 َ�ْن ُحْسِنِهنَّ َوُطولِِهنَّ 
ْ

ل
َ
 َ�ْن ُحْسِنِهنَّ َوُطولِِهنَّ ُ�مَّ يَُص�ِّ ، �َْسأ

ْ
ل

َ
ْرَ�ًعا َال �َْسأ

َ
، ُ�مَّ يَُص�ِّ ثََالثًا،  أ

 ِ ُت يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
َ�نَاُم �َ : قَالَْت اَع�َِشُة رىَِض اهللا تعاىل َعنها: قُل

َ
ْن تُوتَِر؟ َ�َقاَل أ

َ
يَا اَع�َِشُة : «بَْل أ

يِب 
ْ
 .»إِنَّ َ�يَْ�َّ َ�نَاَماِن َوَال َ�نَاُم قَل

نقل  ساز ابو سلمة بن عبدالرحمن س) ... سعید بن ابی سعید مقُبری۱۰ـ ( ۲۷۰
پرسید،  لدر رمضان، از عایشه ج ی چگونگی نماز شب پیامبر کند که وی درباره می

در  لخواندند؟ عایشه در ماه رمضان، چگونه نماز شب می ج و بدو گفت که پیامبر
چه در رمضان و چه در غیر رمضان، از یازده رکعت بیشتر، نماز  ج پاسخ گفت پیامبر

چنین بود که نخست چھار  ج خواندند. و کیفّیت نماز شب آن حضرت شب را نمی
کشید، چیزی  که چه قدر طول می خواندند که از خوبی و زیبایی آن، و این رکعت را می

خواندند  کعت دیگر را میمپرس؛ (که براستی بسیار زیبا و طوالنی بود.) سپس چھار ر
ھم به قدری زیبا و طوالنی بودند که از خوبی و تمامی آن، و اینکه چقدر طول ھا  آن که
 گزاردند. کشید، چیزی سؤال مکن؛ و در آخر سه رکعت دیگر می می

! آیا پیش از ج پرسیدم و گفتم: ای رسول خدا ج گوید: از پیامبر لعایشه
فرمودند: ای عایشه! بدان که به راستی  ج یامبرخوابی؟ پ خواندِن نماز وتر، می

 خوابد. خوابند ولی قلبم، بیدار است و نمی ھای من می چشم



 ٧١  ج خدا رسول یبندگ و عبادت) ۴۰( باب

 &  
 چشمھای من.»: عينیّ «

 روند. خوابند و به خواب می می»: تنامان«
دھد، ارتباط غیرعادی  ھایی را که خداوند، فرودگاه وحی قرار می اصل این است دل

ی ھمین بیداری است که خواب انبیاء، وحی قرار  کنند. نتیجه میبا عالم قدس پیدا 
براساس یک خواب، به ذبح حضرت  ÷شود. به ھمین دلیل حضرت ابراھیم داده می
 اقدام نمود و حضرت اسماعیل نیز این حقیقت را دریافت و فرمود:  ÷اسماعیل

بَِت ﴿
َ
� ۖ  ۡ�َعۡل ٱَ�ٰٓ  چه فرمان خداست، اجرا کن. پدرجان! ھر؛ ]۱۰۲[الصافات:  ﴾َما تُۡؤَمُر

داند. ھمچنین نیروھای  بینیم که حضرت اسماعیل خواب پدر را امر خدا می می
ھایی ارائه  گویی شیطانی نیز از یک نوع ھوشیاری طبیعی برخوردارند و آنان نیز پیش

ھا ارتباط دارند. به  کنند؛ اما ھیچ پیوندی با عالم قدس ندارند، بلکه با شیطان می
که حضرت رسول برای تحقیق احوال ابن صیاد رفت، او نیز مدعی  آنگاهھمین سبب 

رود و دلش بیدار است. آن حضرت او را آزمود و  شد که فقط چشمانش به خواب می
ی امور آن جا  سپس به او تفھیم نمود که ھیچ ارتباطی با عالم قدس ندارد؛ زیرا ھمه

ھا ارتباط دارد بنابراین به امور غیبی  ی است؛ بلکه با شیطانواضح و صریح و قطع
ھای ناقص است  دسترسی ندارد و فقط منحصر به یک سری اوھام و تخیالت و قیاس

را با نبوت اشتباه گرفته است. به ھمین دلیل خطاب به ابن صیاد فرمود: ھا  آن که

ا بیشتر از گلیم خود دراز توانی پایت ر برو گم شو، تو نمی«؛ »كاخسأ فلن تعدو قدر«
 .»کنی
ین بیداری انبیاء ھمیشگی است و فقط منحصر به خواب آنان نیست. فھم حقیقت ا

ھا از بیان و درک کامل حقیقت آن  این بیداری از درک ما باالتر است و الفاظ و کلمه
 قاصر ھستند.

 ۲۷۱ شماره حدیث

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن ُموىَس ۱۱( َ�نَا ، ) َحدَّ َ�نَا َمالٌِك ، َمْعنٌ َحدَّ ، َ�ْن ُعْرَوةَ ، َعِن ابِْن ِشَهاٍب ، َحدَّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يَُص�ِّ ِمَن اللَّيِْل إِْحَدى : َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اهللا َعنها ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

َعةً 
ْ
َة َر�  ، يُوتُِر ِمنَْها بَِواِحَدةٍ ، َعرْشَ

َ
ْ�َمِن.فَإَِذا فََرغ

َ
ِه األ  ِمنَْها اْضَطَجَع ىلَعَ ِشقِّ



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٧٢

نماز شب را یازده رکعت  ج گوید: معموًال رسول خدا ل) ... عایشه۱۱ـ ( ۲۷۱
گزاردند و) با یک رکعت وتر را  خواندند؛ اینگونه که (پنج نماز دو رکعتی می می
ش دراز شدند، اندکی بر پھلوی راسِت خوی خواندند. و ھرگاه از نماز شب فارغ می می
آساییدند (تا خستگِی نماز شب بیرون رود و در پرتو اندکی  کشیدند و دمی می می

 استراحت، نشاطی برای خواندن نماز صبح، به دست آورند.)

 ۲۷۲ شماره حدیث

يِب ُ�َمرَ ۱۲(
َ
َ�نَا اْ�ُن أ َ�نَا َمْعنٌ ، ) َحدَّ َْوُه. ، َعِن ابِْن ِشَهاٍب ، َ�ْن َمالٍِك ، َحدَّ

َ
� 

َْوُه.، َعِن ابِْن ِشَهاٍب ، َ�ْن َمالٍِك ، َ�نَا ُ�تَيْبَةُ (ح) وََحدَّ 
َ

� 
) ابن ابی عمر، از معن، از مالک، از ابن شھاب نیز به سان ھمین حدیث ۱۲ـ ( ۲۷۲

 را برای ما [از حیث معنی، نه از حیث لفظ] روایت کرده است.
نه در لفظ]  و نیز قتیبه، از مالک، از ابن شھاب، نظیر ھمین روایت را [در معنی

 برای ما نقل کرده است.

 &  
که پیشتر گذشت ـ رمزی برای تحویل سند به سندی دیگر  این حرف ـ چنان»: ح«

 است.
، سه سند ذکر کرده است که ۲۷۱ی  به ھر حال، امام ترمذی برای حدیث شماره

 عبارتند از:
 .لشه، از عایةاسحاق بن موسی، از معن، از مالک، از ابن شھاب، از عرو -۱
 .ل، از عایشهةابن ابی عمر، از معن، از مالک، از ابن شھاب، از عرو -۲
 .ل، از عایشهةقتیبه، از مالک، از ابن شھاب، از عرو -۳

 ۲۷۳ شماره حدیث

َ�نَا َهنَّادٌ ۱۳( ْحوَِص ، ) َحدَّ
َ
بُو األ

َ
َ�نَا أ ْ�َمِش ، َحدَّ

َ
ْسوَدِ ، َعِن إِبَْراِهيمَ ، َعِن األ

َ
َ�ْن ، َعِن األ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَُص�ِّ ِمَن اللَّيِْل �ِْسَع : رىَِض اهللا َعنها قَالَْت اَع�َِشَة  ِ َص�َّ ا�َّ اَكَن رَُسوُل ا�َّ
 َرَ�َعاٍت.

 ج افتاد که رسول خدا گوید: گاھی اوقات اتفاق می ل) ... عایشه۱۳ـ ( ۲۷۳



 ٧٣  ج خدا رسول یبندگ و عبادت) ۴۰( باب

 خواندند. نماز شب را ُنه رکعت می

 ۲۷۴ شماره حدیث

َ�نَا َ�ْ ۱۴( َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن آَدمَ ، ُموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ) َحدَّ َ�نَا ُسْفيَاُن اثلَّْورِيُّ ، َحدَّ َعِن ، َحدَّ
ْ�َمِش 

َ
َْوُه.، األ

َ
� 

) محمود بن غیالن، از یحیی بن آدم، از سفیان ثوری، از اعمش نیز به ۱۴ـ ( ۲۷۴
 است. سان ھمین حدیث را [از حیث معنی، نه از حیث لفظ] برای ما روایت نموده

 &  
ناگفته نماند که اینگونه روایات را در مورد شمار رکعات نماز شب، بدون بررسی 

در بیشتر  ج توان مالک عمل قرار داد؛ چرا که رسول خدا کامل احادیث و روایات، نمی
گزاردند و گاھی نیز کمتر از این  اوقات نماز شب را سیزده یا یازده رکعت می

 شد. ر روایات و احادیث فوق، بدین قضیه اشارهکه د خواندند. چنان می

 ۲۷۵ شماره حدیث

ُمثَ�َّ ۱۵(
ْ
ُد ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ ُد ْ�ُن َجْعَفرٍ ، ) َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�َنا ُشْعبَةُ ، َحدَّ ةَ ، َحدَّ ، َ�ْن َ�ْمِرو بِْن ُمرَّ

نَْصارِ 
َ
يِب مَحَْزَة رَُجٍل ِمَن األ

َ
ََماِن رىَِض اهللا ، َعبٍْس َ�ْن رَُجٍل ِمْن بَِ�  َ�ْن أ َ�ْن ُحَذْ�َفَة بِْن ايلْ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِمَن اللَّيِْل، قَاَل  نَُّه َص�َّ َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
َ
َالِة قَاَل : عنه: � ا َدَخَل يِف الصَّ ُ : فَلَمَّ ا�َّ

رََبُوِت 
ْ
َملَُكوِت َواجل

ْ
رَبُ ُذو ال

ْ
�

َ
عَ ، أ

ْ
َ�اِء َوال ِكرْبِ

ْ
ََقَرةَ : قَاَل ، َظَمةِ َوال  ابلْ

َ
ًْوا ، ُ�مَّ قََرأ

َ
ُ�مَّ َرَ�َع ُرُكوَعُه �

َعِظيمِ : َوَ�َن َ�ُقوُل ، ِمْن ِ�يَاِمهِ 
ْ
َ ال َسهُ ، ُسبَْحاَن َر�ِّ

ْ
َعِظيِم ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

ْ
َ ال فاََكَن ِ�يَاُمُه ، ُسبَْحاَن َر�ِّ

ًْوا ِمْن ُرُكوِعهِ 
َ

َ : َوَ�َن َ�ُقوُل ، � َْمدُ لَِر�ِّ
ْ
ًْوا ِمْن ، احل

َ
َْمُد ُ�مَّ َسَجَد فاََكَن ُسُجوُدُه �

ْ
َ احل لَِر�ِّ

ىلْعَ : َوَ�َن َ�ُقوُل ، ِ�يَاِمهِ 
َ
َ األ َسهُ ، ُسبَْحاَن َر�ِّ

ْ
ىلْعَ ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

َ
َ األ فاََكَن َما َ�ْ�َ ، ُسبَْحاَن َر�ِّ

ُجودِ  ًْوا ِمَن السُّ
َ

ْجَدَ�ْ�ِ � ََقَرَة َوآَل رَبِّ اْغِفْر يِل ، اْغِفْر يِل رَبِّ : ُل َوَ�َن َ�ُقو، السَّ  ابلْ
َ
، َحىتَّ قََرأ

ْ�َعاِم.
َ
َمائَِدِة َواأل

ْ
ي َشكَّ يِف ال ِ

َّ
ْ�َعاَم . ُشْعبَُة اذل

َ
ِو األ

َ
َمائَِدَة أ

ْ
 ِعْمَراَن َوالنَِّساَء َوال

بُو ِعيىَس  
َ
َحُة ْ�ُن َز�ْدٍ : قَاَل أ

ْ
بُو مَحَْزَة اْسُمُه َطل

َ
بَيِعُّ اْسُمُه نرَْصُ ْ�ُن وَ ، َوأ بُو مَجَْرَة الضُّ

َ
أ

 ِعْمَراَن.
نماز شب خواندم؛  ج گوید: شبی با رسول خدا س) ... حذیفة بن یمان۱۵ـ ( ۲۷۵



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٧٤

 و چون ایشان در نماز وارد شدند، نخست این کلمات را گفتند: 

اءِ  اهللاُ« يَ ِ الْكِربْ وتِ وَ ُ َربَ اجلْ وتِ وَ و املَْلَكُ ُ ذُ ربَ ةِ أَكْ ظَمَ عَ الْ خداوند از ھمه چیز و ھمه «؛ »وَ
کس برتر و بزرگتر است؛ به راستی او صاحب عّزت و بزرگواری و تسّلط و چیرگی، قدرت 

 ».و بزرگی و سترگی است و عظمت
ی بقره را تالوت  ی فاتحه)، کّل سوره (پس از خواندن سورهآنگاه  گوید: سحذیفه

رفتند و رکوعشان ھمچون قیام ایشان طول فرمودند و پس از تالوت آن، به رکوع 

گفتند؛ سپس سرشان را از  می» العظيم سبحان ريب«کشید؛ و در رکوع خویش، پیوسته 
رکوع بلند کردند و راست ایستادند و قیاِم مّتصل به رکوع ایشان نیز به سان رکوع 

به آنگاه  تند؛گف می» لربّی احلمد«ایشان طوالنی بود؛ و در قیاِم متصل به رکوع، پیوسته 
شان نیز مانند قیامشان طوالنی بود و در سجده ھمواره و به طور  سجده رفتند و سجده

گفتند؛ سپس سر از سجده برداشتند و در بین دو  می» االعلی سبحان ريبّ «مکّرر، 
شان طول  سجده نشستند که این نشستنشان در بین دو سجده نیز ھمچون سجده

 [پروردگارا مرا ببخش].» ربّ اغفريل«فرمودند:  کشید و پیوسته می

آل «، »بقره«ھای  ای طوالنی کرد که در آن سوره نماز خویش را به اندازه ج و پیامبر

ی  را تالوت فرمودند. و این شک در خواندن سوره» انعام«یا » مائده«، »نساء«، »عمران

راویاِن این حدیث ی شعبه است؛ [و شعبه نیز یکی از  ، از ناحیه»انعام«یا » مائده«
 است.]

گوید: طلحة بن زید، نام ابوحمزه است؛ و نام ابوَجمرة ُضَبعی: نصر  ابوعیسی ترمذی
باشد (و نباید این دو را با ھم اشتباه گرفت؛ چرا که راوِی حدیث،  بن ِعمران می

 است).» طلحة بن زید«ابوحمزه موسوم به 

 &  
چیرگی؛ دارایی و تصّرف؛ پادشاھی خاّص  عّزت و بزرگواری و تسّلط و»: امللكوت«
 خدا.

 ی مبالغه به معنی قدرت و عظمت و کبریایی. صیغه»: اجلربوت«

 بزرگی و عّزت.»: العظمة«



 ٧٥  ج خدا رسول یبندگ و عبادت) ۴۰( باب

مراد از تکرار این دو جمله، تکثیر است؛ »: العظيم سبحان ريبّ العظيم، سبحان ريبّ «

 فرمودند. د زمزمه میپیوسته در رکوع، این کلمات و جمالت را با خو ج یعنی پیامبر

یعنی شعبه که یکی از راویاِن این روایت است، »: املائدة واالنعام شعبة الذي شك يف«

، »نساء«و » آل عمران«و » بقرة«ھای  پس از سوره ج در این قضیه شک دارد که پیامبر

 را؟» انعام«ی  را خواندند یا سوره» مائدة«ی  سوره

 ۲۷۶ شماره حدیث

َ�نَا ۱۶( َرْصِيُّ ) َحدَّ ُد ْ�ُن نَافٍِع ابلْ بُو بَْ�ٍر ُ�َمَّ
َ
َوارِِث ، أ

ْ
َمِد ْ�ُن َ�بِْدال َ�نَا َ�بُْدالصَّ َعِن ، َحدَّ

َعبِْديِّ 
ْ
ِ ، إِْسَماِ�يَل بِْن ُمْسِلٍم ال ُمتََو�ِّ

ْ
يِب ال

َ
قَاَم رَُسوُل : َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اهللا عنها قَالَْت ، َ�ْن أ

ُ َعلَيْ  ِ َص�َّ ا�َّ ْلًَة.ا�َّ
َ

ُقْرآِن يل
ْ
 ِه وََسلََّم بِآيٍَة ِمَن ال

(در تمام رکعات نماز شب، و  ج گوید: شبی رسول خدا ل) ... عایشه۱۶ـ ( ۲۷۶
 ی فاتحه)، فقط یک آیه از قرآن را تالوت فرمودند. پس از خواندن سوره

 &  
ۡ�ُهۡم ﴿ ی مائده است: سوره ۱۱۸ی  ی شماره و آن آیه، آیه»: بآية من القرآن« إِن ُ�َعّذِ

نَت 
َ
خدایا ! اگر «؛ ]۱۱۸[المائدة:  ﴾١١٨ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱفَإِ�َُّهۡم ِعَباُدَكۖ �ن َ�ۡغِفۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ

توانی عمل  ی ایشان می آنان را عذاب کنی، بندگان تو ھستند و ھرگونه که بخواھی، درباره
ی و توانی؛ چرا که تو چیره و توانا و کار به کنی؛ و اگر از ایشان گذشت کنی، تو خود دان

 ».ی ضعف، و نه مجازات تو بدون حکمت است جایی؛ لذا نه بخشش تو نشانه
شبی تا بامداد این آیه را تالوت نموده  ج در روایتی دیگر گوید: رسول خدا سابوذر

 ج کردند؛ و چون صبح شد، گفتم: ای رسول خدا و با ھمین یک آیه، رکوع و سجده می
خواندید و با آن رکوع و سجده  ! شما تمام شب، پیوسته تا بامداد این آیه را می

 کردید؛ راز این کار در چیست؟ می
درخواست شفاعت نمودم  ألمن در این شب برای اّمت خود از پروردگار«فرمودند: 

یابد ـ اگر خدا  و او این شفاعت را به من عطا کرد. اّمت من به این شفاعت دست می
چیزی را شریک  ألاھد ـ اما این شفاعت، مخصوص کسی است که به خدایبخو

 »نیاورد.
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 ۲۷۷ شماره حدیث

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ۱۷( َ�نَا ُسلَيَْماُن ْ�ُن َحْرٍب ، ) َحدَّ َ�نَا ُشْعبَةُ ، َحدَّ ْ�َمِش ، َحدَّ
َ
، َعِن األ

يِب َوائٍِل 
َ
ِ َقاَل ، َ�ْن أ   َصلَّيُْت : َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم فَلَْم يََزل ِ َص�َّ ا�َّ ْلًَة َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
يل

 ُ
َ

ْمِر ُسوٍء ِ�يَل هل
َ
َدَع انلَّيِبَّ َص�َّ : َوَما َهَمْمَت بِِه؟ قَاَل : قَائًِما َحىتَّ َهَمْمُت بِأ

َ
ْ�ُعَد َوأ

َ
ْن أ

َ
َهَمْمُت أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم.  ا�َّ
گوید: شبی با پیامبر گرامی اسالم، نماز شب  سلله بن مسعود) ... عبدا۱۷ـ ( ۲۷۷

آن قدر به قیام و قرائت قرآن، ادامه دادند (که مرا یارا نماند و  ج را خواندم؛ رسول خدا
 خسته و درمانده شدم)، تا جایی که خواستم کار بد و ناپسندی را انجام دھم.

ناپسند و زشتی را بکنی؟ گفت: خواستی چه کار  پرسیده شد: می ساز ابن مسعود
 را در حال ایستاده رھا کنم و تنھا بگذرارم! ج خواستم بنشینم و پیامبر

 &  
 قصد کاری را کردم.»: مهمتُ «

 کار زشت و ناپسند.»: بامر سوء«

 رھا کنم، تنھا بگذارم.»: اَدع«

 است. ج این روایت بیانگر طوالنی نمودن نماز شب، توسط پیامبر

 ۲۷۸ شماره حدیث

َ�نَا ُسْفيَاُن ْ�ُن َوِ�يعٍ ۱۸( َ�نَا َجِر�رٌ ، ) َحدَّ ْ�َمِش ، َحدَّ
َ
َْوُه.، َعِن األ

َ
� 

) سفیان بن وکیع، از جریر، از اعمش نیز به سان ھمین حدیث را [از ۱۸ـ ( ۲۷۸
 حیث معنی، نه از حیث لفظ] برای ما روایت کرده است.

 ۲۷۹ شماره حدیث

َ�نَا إِْسَحا۱۹( نَْصارِيُّ ) َحدَّ
َ
َ�نَا َمْعنٌ ، ُق ْ�ُن ُموىَس األ َ�نَا، َحدَّ يِب انلَّرْضِ ، َمالٌِك  َحدَّ

َ
، َ�ْن أ

يِب َسلََمةَ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يَُص�ِّ ، َ�ْن أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اهللا تعاىل عنها: أ

 وَُهَو َجالٌِس 
ُ
إِ ، َجالًِسا َ�يَْقَرأ

ْرَ�ِعَ� آيًَة قَاَم فَ
َ
ْو أ

َ
َذا بيَِقَ ِمْن قَِراَءتِِه قَْدُر َما يَُ�وُن ثََالِ�َ� أ

 وَُهَو قَائِمٌ 
َ
َعِة اثلَّاِ�يَِة ِمثَْل َذلَِك.، ُ�مَّ َرَ�َع وََسَجدَ ، َ�َقَرأ

ْ
ك  ُ�مَّ َصنََع يِف الرَّ
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نماز شب  ج افتاد که رسول خدا گوید: گاھی اتفاق می ل) ... عایشه۱۹ـ ( ۲۷۹
فرمودند؛ و  ھا را به حالت نشسته تالوت می خواندند، و قرائت آیه را به صورت نشسته می

شدند و  بلند میآنگاه  ماند، چون از قرائت ایشان در حدود سی یا چھل آیه، باقی می
رفتند؛ و َعین  به رکوع و سجده میآنگاه  خواندند؛ ی آیات را به حالت ایستاده می بقیه

دادند.(یعنی رکعت دوم را نیز به حالت نشسته  را در رکعت دوم نیز انجام میاین عمل 
خواستند  ماند، برمی خواندند و چون از قرائت ایشان حدود سی یا چھل آیه باقی می می

دادند. و  ی خود را انجام می فرمودند، و سپس رکوع و سجده و آن را ایستاده تالوت می
کردند، اگر من  شد، نگاه می تمام می ج نماز پیامبر گوید: وقتی در ادامه می لعایشه

نشستند؛ و اگر من خوابیده بودم، ایشان نیز دراز  بودم، با من به گفتگو می بیدار می
 کشیدند). می

 &  
خواندند. و غالبًا  گاھی اوقات نماز شب را به حالت نشسته می»: كان يصلّی جالساً «

در  لکه عایشه دادند؛ چنان این عمل را در اواخر عمر شریفشان انجام می ج پیامبر
 است. اند، بدان تصریح نموده روایتی که بخاری و مسلم روایت کرده

 مقدار، اندازه، میزان.»: قدر«

 انجام داد.»: صنع«

 ۲۸۰ شماره حدیث

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ۲۰(
َ
َ�نَا أ َ�نَا ُهَشيْمٌ ، ) َحدَّ اءُ ، َحدَّ َذَّ

ْ
َ�نَا َخادِلٌ احل ِ بِْن َشِقيٍق َ�ْن �َ ، َحدَّ بِْد ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن َ�َطوُِّعِه؟ قَاَل  ِ َص�َّ ا�َّ ُت اَع�َِشَة رىَِض اهللا عنها َ�ْن َصَالِة رَُسوِل ا�َّ
ْ
ل
َ
: َسأ
ًْال َطِو�ًال قَائًِما: َ�َقالَْت 

َ
ًْال َطِو�، اَكَن يَُص�ِّ يل

َ
 وَُهَو قَائٌِم َرَ�َع وََسَجَد ، ًال قَاِعًداَويل

َ
فَإَِذا قََرأ

 وَُهَو َجالٌِس َرَ�َع وََسَجَد وَُهَو َجالٌِس.، وَُهَو قَائِمٌ 
َ
 َو�َِذا قََرأ

ی نماز  پیرامون نحوه لگوید: از عایشه س) ... عبدالله بن شقیق۲۰ـ ( ۲۸۰
ردند؟ وی در پاسخ بدین گزا پرسیدم که ایشان چگونه نماز شب می ج شب رسول خدا

خواندند و در  ھا به حالت ایستاده، نماز طوالنی می برخی از شب ج سؤال گفت: پیامبر
 ج گزاردند. و ھرگاه آن حضرت ھا به حالت نشسته، نمازی طوالنی می بعضی از شب
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دادند، و  خواندند، رکوع و سجود خویش را ھمچنان ایستاده انجام می ایستاده نماز می
خواندند، رکوع و سجود را نیز به صورت نشسته انجام  حالت نشسته نماز می چون به

 دادند. می

 &  
عه عن« کار نیکی را آزادانه و راغبانه و به »: تطوع. « ج از نماز نفل پیامبر»: تطوّ

 دلخواه انجام دادن و بیش از واجبات، به طاعت و عبادت پرداختن.

 ۲۸۱ شماره حدیث

َ�نَا ۲۱( نَْصارِيُّ ) َحدَّ
َ
َ�نَا َمْعنٌ ، إِْسَحاُق ْ�ُن ُموىَس األ َ�نَ ، َحدَّ ، َعِن ابِْن ِشَهاٍب ، ا َمالٌِك َحدَّ

ائِِب بِْن يَِز�دَ  ْهِ�ِّ ، َعِن السَّ يِب وََداَعَة السَّ
َ
ِلِب بِْن أ ُمطَّ

ْ
َ�ْن َحْفَصَة َزْوِج انلَّيِبِّ َص�َّ ، َعِن ال

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَالَْت  ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَُص�ِّ يِف ُسبَْحِتِه قَاِعًدا: ا�َّ ِ َص�َّ ا�َّ  ، اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ُ
َوَ�ْقَرأ

ْطَوَل ِمنَْها.
َ
ْطَوَل ِمْن أ

َ
وَرِة َوُ�َرتِّلَُها َحىتَّ تَُ�وَن أ  بِالسُّ

در  ج گوید: آن حضرت ج ، ھمسر گرامی رسول خدال) ... حفصه۲۱ـ ( ۲۸۱
خواندند، و  ھای متوسط) را به حالت نشسته می نماز نفل خویش، قرائت (سوره

فرمودند که در   سوره(ھای متوسط) را به صورت ترتیل و آھنگ خوش، تالوت می
ھای بلند را بدون  شد که سوره تر از آن می نتیجه، مدت زمان گزاردن نمازشان طوالنی

 ترتیل تالوت فرمایند.

 &  
بحته« بحة«اش.  نماز نافله»: سُ بحة«نماز نافله. و به نماز نفل، بدین خاطر »: سُ » سُ

 شود. ، تسبیح و تقدیس و ستایش و تعریف میألگویند؛ زیرا که در آن، خداوند می

قرآن را با قرائِت درست و آھنِگ »: ترتيل« خواند. ھا را می با ترتیل سوره»: يرتّلها«
 خوش تالوت کردن.

ونَ « تَّى تَكُ ا حَ نْهَ لَ مِ نْ أَطْوَ لَ مِ ھای متوسط (مانند  سوره، ج یعنی پیامبر»: أَطْوَ
فرمودند که در نتیجه، مدت  ی انفال) را چنان با ترتیل و آھنگ خوش تالوت می سوره

ی  ھای بلند (مانند سوره شد که سوره  تر از آن می زمان گزاردن نمازشان طوالنی
 اعراف) را بدون ترتیل تالوت فرمایند.
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 ۲۸۲ شماره حدیث

ْ�َفَراِ�ُّ ۲۲( ٍد الزَّ ََسُن ْ�ُن ُ�َمَّ
ْ
َ�نَا احل دٍ ، ) َحدَّ اُج ْ�ُن ُ�َمَّ َجَّ

ْ
َ�نَا احل : َعِن ابِْن ُجَر�ٍْج قَاَل ، َحدَّ

يِب ُسلَيَْمانَ 
َ
ِ� ُ�ثَْماُن ْ�ُن أ ْخرَبَ

َ
نَّ : أ

َ
ْخرَبَُه: أ

َ
بَا َسلََمَة اْ�َن َ�بِْد الرَّمْحَِن أ

َ
نَّ أ

َ
اَع�َِشَة رىَِض اهللا أ

 ِ رَثُ َصَالتِِه وَُهَو َجال
ْ
�

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم لَْم َ�ُمْت َحىتَّ اَكَن أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
تُْه: أ ْخرَبَ

َ
 ٌس.عنها أ

به من خبر  لگوید: عایشه س) ... ابوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف۲۲ـ ( ۲۸۲
نگفتند و چھره در نقاب خاک نکشیدند،  دار فانی را وداع ج داد و گفت: رسول خدا

 خواندند. مگر اینکه بیشتر نمازھای (مستحّبی و نفلی) خویش را به حالت نشسته می

 ۲۸۳ شماره حدیث

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ۲۳(
َ
َ�نَا أ َ�نَا إِْسَماِ�يُل ْ�ُن إِبَْراِهيمَ ، ) َحدَّ يُّوَب ، َحدَّ

َ
َعِن ، َ�ْن نَافِعٍ ، َ�ْن �

َعتَْ�ِ َ�بَْل : ىِض اهللا عنهما قَاَل ابِْن ُ�َمَر رَ 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َر� ِ َص�َّ ا�َّ َصلَّيُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْهرِ  َعَتْ�ِ َ�ْعَدَها، الظُّ
ْ
َمْغرِِب يِف بَيِْتهِ ، َوَر�

ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَد ال

ْ
ِعَشاِء يِف بَيِْتِه.، َوَر�

ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَد ال

ْ
 َوَر�

دو رکعت نماز سّنت  ج گوید: با رسول خدا بعبدالله بن عمر) ... ۲۳ـ ( ۲۸۳
پیش از نماز فرض ظھر، و دو رکعت سّنت پس از نماز فرض ظھر، و دو رکعت سّنت 

ی آن  پس از نماز فرض مغرب، و دو رکعت سّنت پس از نماز فرض عشاء، در خانه
 خواندم. ج حضرت

 &  
گردد؛ یعنی: عبدالله بن  ی پیشین برمی گانه این قید به تمام اقسام سه»: بيته يف«

دو رکعت سّنت قبل و بعد از ظھر و دو رکعت سّنت مغرب و  ج با پیامبر بعمر
 خواند. می ج ی آن حضرت عشاء را در خانه

 ۲۸۴ شماره حدیث

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ۲۴(
َ
َ�نَا أ َ�نَا إِْسَماِ�يُل ْ�ُن إِبَْراِهيمَ ، ) َحدَّ َ�نَا ، َحدَّ يُّوُب َحدَّ

َ
َعِن ، َ�ْن نَافِعٍ ، �

ثَتِْ� َحْفَصةُ : ابِْن ُ�َمَر رىَِض اهللا عنهما قَاَل  ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن : وََحدَّ ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

يُّوُب 
َ
َفْجُر. قَاَل �

ْ
َعتَْ�ِ ِحَ� َ�ْطلُُع ال

ْ
َراُه قَاَل : يَُص�ِّ َر�

ُ
.: أ  َخِفيَفتَْ�ِ

(ھمسر گرامی  لگوید: خواھرم حفصه ب) ... عبدالله بن عمر۲۴ـ ( ۲۸۴
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پس از طلوع صبح صادق (یعنی  ج ) به من خبر داد و گفت: رسول خداج رسول خدا
گفت، پیش  پس از ظاھر شدن سپیده دم و ھنگامی که مؤذن برای نماز بامداد اذان می

 خواندند. از اینکه نماز فرض صبح را بخوانند) دو رکعِت(سّنت) می
گفت: دو  سکنم که نافع اّیوب (که یکی از راویاِن این حدیث است)گوید: گمان می

 خواندند. رکعِت کوتاه و مختصر می

 &  
 گشت. ظاھر و ھویدا می»: يطلع«

سپیدی صبح، سپیده دم، سپیدی آخر شب. در شریعت مقدس اسالم، دو »: الفجر«

 وجود دارد: » فجر«گونه 

فجر اول، صبح کاذب، دم گرگ، روشنایی که در آخر شب در جانب  فجر كاذب: -۱
 مشرق پدیدار شود و گمان رود که فجر است، ولی فجر صادق نیست.

فجر ثانی، فجر دوم، صبح صادق، سپیدی صبح که افق را فراگیرد  فجر صادق: -۲
 و روشنایی روزآشکار شود.

نافع [که یکی از راویان حدیث  ،»ه«کنم که او ... و مراد از ضمیر  گمان می»: اُراه«

 باشد. ، شیخ ایوب می»نافع«باشد. ناگفته نماند که  است] می

 دو رکعِت کوتاه و مختصر.»: خفيفتني«
 و در تأیید سخن ایوب، چند حدیث دیگر وارد شده است که عبارتند از:

اكن اذا اعتكف املؤذن للصبح و�دأ الصبح، صّ�  ج عن حفصة: اّن رسول اهللا«
گوید: وقتی که مؤذن از اذان  لحفصه« ؛»ت� خفيفت� قبل ان تقام الصالةر�ع

قبل از اینکه نماز  ج شد، پیامبر کرد و صبح ظاھر می شد و سکوت می صبح فارغ می
 [بخاری و مسلم]» خواند. صبح را بخواند، دو رکعت کوتاه و مختصر می

يصّ� ر�عت� خفيفت� ب� انلداء واالقامة  ج اكن انليبّ «گوید:  نیز می لو عایشه
ی نماز صبح، دو رکعت کوتاه و  در بین اذان و اقامه ج پیامبر« ؛»من صالة الصبح

 ی]بخار».[خواند مختصر می

�ّفف الر�عت� اللت� قبل صالة الصبح، حىت اّ�  ج اكن انليبّ «گوید:  و نیز می
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ای دو رکعت سّنت قبل از نماز صبح را  اندازهبه  ج پیامبر«؛ »القول هل قرأ بام الكتاب؟
» ی فاتحه را خوانده است؟! گفتم: آیا سوره خواند که با خود می مختصر و خالصه می

 م][بخاری و مسل

 ۲۸۵ شماره حدیث

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ۲۵( َفَزارِيُّ ، ) َحدَّ
ْ
َ�نَا َمْرَواُن ْ�ُن ُمَعاِوَ�َة ال ، بِْن بُْرقَانَ َ�ْن َجْعَفِر ، َحدَّ

ِ َص�َّ : َعِن ابِْن ُ�َمَر رىَِض اهللا عنهما قَاَل ، َ�ْن َميُْموِن بِْن ِمْهَرانَ  َحِفْظُت ِمْن رَُسوِل ا�َّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�َماِ�َ َرَ�َعاٍت  ْهرِ : ا�َّ َعتَْ�ِ َ�بَْل الظُّ

ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَدَها، َر�

ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَد ، َوَر�

ْ
َوَر�

 
ْ
ِعَشاِء. قَاَل اْ�ُن ُ�َمرَ ، َمْغرِِب ال

ْ
َعَتْ�ِ َ�ْعَد ال

ْ
َغَداةِ : َوَر�

ْ
َعيَتِ ال

ْ
ثَتِْ� َحْفَصُة بَِر� ُ�ْن ، وََحدَّ

َ
َولَْم أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم. َراُهَما ِمَن انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
َ
 أ

ھشت رکعت نماز  ج گوید: از رسول خدا ب) ... عبدالله بن عمر۲۵ـ ( ۲۸۵
سّنِت(مؤّکده) را به خاطر سپردم: دو رکعت پیش از فرض ظھر؛ دو رکعت پس از آن؛ دو 

 رکعت پس از فرض نماز مغرب و دو رکعت پس از فرِض عشاء.
، برای من دو رکعِت سّنت پیش از نماِز لگوید: خواھرم حفصه بابن عمر

آن دو رکعت را چگونه  ج فرض صبح را نیز ذکر کرد که خودم ندیدم که رسول خدا
 خواندند.) ی خویش می آن دو رکعت را معموًال در خانه ج خواندند؛ (زیرا آن حضرت می

 ۲۸۶ شماره حدیث

بُو َسلََمَة َ�َْ� ْ�ُن َخلٍَف ۲۶(
َ
َ�نَا أ ِل ، ) َحدَّ ُمَفضَّ

ْ
َ�نَا �رِْشُ ْ�ُن ال اءِ ، َحدَّ َذَّ

ْ
َ�ْن ، َ�ْن َخادِلٍ احل

ِ بِْن  ُ َعلَيِْه : َشِقيٍق قَاَل َ�بِْد ا�َّ لُت اَع�َِشَة رىَِض اهللا عنها َ�ْن َصَالِة رَسوِل اهللا َص�َّ ا�َّ
َ
َسأ

َعتَْ�ِ : وََسلََّم؟ قَالَْت 
ْ
، َوَ�ْعَدَها َر� َعتَْ�ِ

ْ
ْهِر َر� َعتَْ�ِ ، اَكَن يَُص�ِّ َ�بَْل الظُّ

ْ
َمْغرِِب َر�

ْ
َوَ�ْعَد ، َوَ�ْعَد ال

َعتَْ�ِ 
ْ
ِعَشاِء َر�

ْ
.، ال َفْجِر ثِنْتَْ�ِ

ْ
 َوَ�بَْل ال

ی چگونگی و  ، دربارهلگوید: از عایشه س) ... عبدالله بن شقیق۲۶ـ ( ۲۸۶
 ج پرسیدم. وی در پاسخ گفت: آن حضرت ج تعداد نمازھای مستحّبی رسول خدا

پیش از فرض ظھر، دو رکعت و پس از آن نیز دو رکعت، و پس از نماز فرض مغرب، دو 
رض عشاء نیز دو رکعت، و پیش از طلوِع سپیده دم نیز دو رکعِت نماز رکعت و پس از ف
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 خواندند. سّنت می

 ۲۸۷ شماره حدیث

ُمثَ�َّ ۲۷(
ْ
ُد ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ ُد ْ�ُن َجْعَفرٍ ، ) َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا ُشْعبَةُ ، َحدَّ يِب إِْسَحاَق ، َحدَّ

َ
َ�ْن أ

ِ َص�َّ : َ�ُقوُل َسِمْعُت اَعِصَم ْ�َن َضْمَرَة : قَاَل  َم اهللا وجهُه َ�ْن َصَالِة رَُسوِل ا�َّ َا َعِليًّا َكرَّ
ْ

نل
َ
َسأ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِمَن انلََّهارِ  نَا: إِنَُّ�ْم َال تُِطيُقوَن َذلَِك، قَاَل : َ�َقاَل ، ا�َّ
ْ
َطاَق َذلَِك ِمنَّا : َ�ُقل

َ
مْن أ

مْ : َ�َقاَل ، َص�َّ  َعَتْ�ِ اَكَن إَِذا اَكنَِت الشَّ
ْ
َعرْصِ َص�َّ َر�

ْ
، ُس ِمْن َهاُهنَا َكَهيْئَِتَها ِمْن َهاُهنَا ِعنَْد ال

ْرَ�ًعا
َ
ْهِر َص�َّ أ ْمُس ِمْن َهاُهنَا َكَهيْئَِتَها ِمْن َهاُهنَا ِعنَْد الظُّ َو يَُص�ِّ َ�بَْل ، َو�َِذا اَكنَِت الشَّ

ْرَ�ًعا
َ
ْهِر أ َعتَْ�ِ ، الظُّ

ْ
ْرَ�ًعاَو�َ ، َوَ�ْعَدَها َر�

َ
َعرْصِ أ

ْ
َعتَْ�ِ بِالتَّْسِليِم ىلَعَ ، بَْل ال

ْ
َ�ْفِصُل َ�ْ�َ لُكِّ َر�

�َِ� َوانلَِّبيِّ�َ  ُمَقرَّ
ْ
َمَالئَِ�ِة ال

ْ
ُمْسِلِمَ�.، ال

ْ
ُمْؤِمِنَ� َوال

ْ
 َوَمْن تَِبَعُهْم ِمَن ال

 گفت: از شنیدم که می سگوید: از عاصم بن َضمرة /) ... ابو اسحاق۲۷ـ ( ۲۸۷
را ھا  آن ج ای که رسول خدا ی نمازھای مستحّبِی روزانه درباره سعلی بن ابی طالب

برای شما بگویم) شما توان و ھا  آن گزاردند، پرسیدم؟ او در پاسخ گفت: (اگر از می
 آیید! برنمیھا  آن را ندارید و از پِس انجامھا  آن قدرت انجام

گفتیم: (حال که چنین  سعلیی سخنانش گوید: به  در ادامه ةعاصم بن َضمر
است، تو ما را از آن خبر بده و) ھر کس از ما که بتواند، آن را انجام خواھد داد و آن را 

 گفت: سعلیآنگاه  به جای خواھد آورد.
آمد که به ھنگام نماز عصر، ھمان اندازه  ھرگاه آفتاب از سوی مشرق چندان باال می
نزدیک ظھر، دو رکعت نماز (چاشت)  ج به سوی مغرب فرو نشسته است، آن حضرت

نزدیک ظھر،  ج رسید، آن حضرت خواندند؛ و چون خورشید نزدیک به نیمروز می می
خواندند؛ و سپس اندکی پیش از نماِز فرض ظھر، چھار  چھار رکعت نماز (اّوابین) می

خواندند؛ و پیش از نماز عصر نیز  رکعت و پس از نماِز فرض ظھر، دو رکعت دیگر می
خواندند، اینگونه که در میان ھر دو رکعت (از این چھار رکعت)، تشّھدی  ار رکعت میچھ
خواندند که شامل سالم بر فرشتگاِن مقّرِب درگاه الھی و پیامبران و مؤمنان و  می

 مسلماناِن تابع ایشان بود.

 &  



 ٨٣  ج خدا رسول یبندگ و عبادت) ۴۰( باب

 یارای آن را ندارید، قدرت و توان آن را ندارید.»: ال تطيقون«

ا « ِ إِذَ عَرصْ نْدَ الْ نَا عِ اهُ نْ هَ ا مِ يْئَتِهَ هَ نَا كَ اهُ نْ هَ سُ مِ مْ انَتِ الشَّ وقتی خورشید از سوی »: «كَ
آمد که به ھنگام نماز عصر، ھمان اندازه به سوی مغرب فرو  مشرق چندان باال می

است، و منظور از » سوی مشرق«ی اول: »ههنا«؛ در اینجا مراد از »نشسته است...

 است. »سوی مغرب: «ی دوم» ههنا«

: فرمایند می ج باشد؛ زیرا پیامبر مراد نماز اّوابین می»: عند الظهر صلّی اربعاً «

نماز اوابین، ھنگامی است که ُسم «؛ »صالة االواب� اذا رمضت الفصال من الُضىح«
 لم][مس». سوزد بچه شتر از شدت گرمای شن قبل از ظھر (ُضحی) می

 انداخت. جدایی می»: يفصل«

 توان به دو گونه ترجمه کرد: این عبارت را می»: بالتسليم«

خواندند که  پیش از نماز عصر، چھار رکعت نماز می ج یعنی پیامبر سالم نماز؛ -۱
دادند؛ یعنی ھر دو رکعت را با یک سالم  میان ھر دو رکعت، سالمی را قرار می

خدا و  شامل سالم بر فرشتگاِن مقّرب ج خواندند. و این سالِم پیامبر می
 پیامبران و مؤمنان و مسلماناِن تابع ایشان بود.

خواندند که  پیش از نماز عصر، چھار رکعت نماز می ج یعنی پیامبر تشھد نماز؛ -۲
شامل سالم بر ، ج خواندند که این تشّھد پیامبر میان ھر دو رکعت، تشھدی می

زیرا در تشّھد  فرشتگاِن مقّرب و پیامبران و مؤمنان و مسلماناِن تابع ایشان بود؛

بركاته، السالم علينا وعلی رمحة اهللا وو ياهيا النب السالم عليك«شود:  خوانده می

 ».عباد اهللا الصاحلني

فرشتگاِن مقّرب؛ مراد خواّص فرشتگان است، از قبیل: جبرئیل »: املالئكة املقربني«
 و میکائیل.





 

 
 
 
 
 

 )٤١باب (
 نماز ُضحی

 (نماز پیش از ظهر)
 



 

 
 ۲۸۸ شماره حدیث

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ۱( يَاليِِسُّ ، ) َحدَّ بُو َداوَُد الطَّ
َ
َ�نَا أ َ�نَا ُشْعبَةُ ، َحدَّ َ�ْن يَِز�َد ، َحدَّ

ُ َعلَيِْه : : َسِمْعُت ُمَعاَذَة قَالَْت قَاَل الرِّْشِك  َ�اَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
َ
ُت ِلَعا�َِشَة رىَِض اهللا عنها: أ

ْ
قُل

ىَح؟ قَالَْت  .، َ�َعمْ : وََسلََّم يَُص�ِّ الضُّ ُ َعزَّ وََجلَّ ْرَ�َع َرَ�َعاٍت، َوَ�ِز�ُد َما َشاَء ا�َّ
َ
 أ

، دختر عبدالله َعَدوی شنیدم لةاز معاذ گوید: س) ... یزید بن ِرشک۱ـ ( ۲۸۸
نماز ُضحی  ج ی نماز ُضحی پرسیدم که آیا رسول خدا درباره لکه گفت: از عایشه

در بیشتر روزھا، چھار رکعت نماز  ج خواندند؟ او در پاسخ گفت: آری؛ آن حضرت را می
بر آن خواست،  افتاد که ھر چه خداوند می خواندند؛ و گاھی نیز اتفاق می ُضحی می

 افزودند. چھار رکعت می

 &  
حی«  چاشتگاه؛ ھنگام برآمدن آفتاب؛ بلند و دراز شدن روز؛ پیش از ظھر.»: ضُ

حیو مراد از  ی یک چھارم از روز گذشته تا  ، نمازھایی است که در فاصلهنامز ضُ
شود. نمازھایی که در آغاز روز پس از برآمدن آفتاب خوانده  نیمروز گزارده می

موسوم است؛ و نمازھایی که در پایان وقت، پیش از ظھر » اِرشاق«شوند، به نماز  می
شوند، به نماز نیمروز موسوم است؛ و آنچه میان آن دو انجام پذیرد، به نماز  انجام می

حی«  موسوم است.» ضُ

 ۲۸۹ شماره حدیث

ُمثَ�َّ ۲(
ْ
ُد ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َحِكيُم ْ�ُن ُمعَ ، ) َحدَّ َ�اِديُّ َحدَّ َ�نَا ِزَ�اُد ْ�ُن ُ�بَيِْد ، اِوَ�َة الزِّ َحدَّ

َ�اِديُّ  �ِيِع الزِّ ِ بِْن الرَّ ِو�ِل ، ا�َّ �َِس بِْن َمالٍِك ، َ�ْن مُحَيٍْد الطَّ
َ
ُ َعلَيِْه : َ�ْن أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

ىَح ِستَّ َرَ�َعاٍت.  وََسلََّم اَكَن يَُص�ِّ الضُّ
نماز ُضحی را  ج گوید: گاھی اوقات رسول خدا سس بن مالک) ... ان۲ـ ( ۲۸۹

 خواندند. شش رکعت می

 &  



 ٨٧  )ظهر از شیپ نماز( یُضح نماز) ۴۱( باب

ناگفته نماند که با توجه به احادیث و روایاتی که ذکر شد و یا بیان خواھد شد، 
 حداقل نماز ُضحی، دو رکعت و حداکثر آن، ھشت رکعت است.

 ۲۹۰ شماره حدیث

ُد ْ�ُن ۳( َ�نَا ُ�َمَّ ُمثَ�َّ ) َحدَّ
ْ
ُد ْ�ُن َجْعَفٍر ، ال َ�نَا ُ�َمَّ نَاَحدَّ

َ
ْ�بَأ

َ
ةَ ، ُشْعبَةُ  أ ، َ�ْن َ�ْمِرو بِْن ُمرَّ

َْ� قَاَل 
َ

يِب يل
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم : َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن أ ى انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
نَُّه َرأ

َ
َحٌد �

َ
ِ� أ ْخرَبَ

َ
َما أ

 
َّ

ىَح إِال ُ َعلَيِْه يَُص�ِّ الضُّ ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ثَْت أ إِ�ََّها َحدَّ

مُّ َهانٍِئ رىَِض اهللا تعاىل عنها، فَ
ُ
أ

ةَ  ُ َعلَيِْه ، فَاْغتََسَل فََسبََّح َ�َماِ�َ َرَ�َعاٍت ، وََسلََّم َدَخَل بَيَْتَها يَْوَم َ�تِْح َمكَّ ْ�تُُه َص�َّ ا�َّ
َ
َما َرأ

َخفَّ ِمنَْهاوََسلََّم َص�َّ َصالَ 
َ
ُجوَد.، ًة َ�طُّ أ ُكوَع َوالسُّ نَُّه اَكَن يُِتمُّ الرُّ

َ
� َ�ْ�َ 

به  ج گوید: ھیچ یک از یاران رسول خدا ج ) ... عبدالرحمن بن ابی لیلی۳ـ ( ۲۹۰

حینماز پیش از ظھر( ج من خبر نداده که دیده باشد آن حضرت ) خوانده باشند، ضُ

ی او  در روز فتح مکه به خانه ج گفت: رسول خدا لی؛ اّما ُاّم ھانلمگر ُام ھانی
 اند. وارد شدند و در منزلش غسل کردند و ھشت رکعت نماز مستحّبی خوانده

تا این  ج گفت: ھرگز ندیده بودم پیامبر ی سخنانش می در ادامه لو ام ھانی
ارده تر از آن ھشت رکعت، گز تر و کوتاه اندازه نماز را کوتاه بخوانند و نمازی سبک

رکوع و سجود آن ھشت رکعت را به تمام و  ج باشند؛ ولی با این تفاوت که رسول خدا
 دادند. کمال انجام می

 &  
و دختر عموی آن  س، دختر ابوطالب، و خواھر علی بن ابی طالب»لاُم هانی«

ی وی رفتند، و ھشت رکعت  به خانه ج بود که در روز فتح مکه، رسول خدا ج حضرت
ی او گزاردند. و آن وقت، وقت چاشت و نزدیک ظھر بود؛ از این رو برخی  خانهنماز در 

اند؛ اما این نماز ُضحی برای فتح  نماز ظھر را به جای آورده ج پنداشتند که آن حضرت
 مکه بود.

نیز  ج اش را امان داد؛ رسول خدا دو تن از خویشاوندان سببی لام ھانی

ای،  به کسانی که تو ای اّم ھانی، امان داده«؛ »ها� قد اجرنا من اجرِت يا ام«فرمودند: 
 ».ایم ما نیز امان داده
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دِر  لقصد داشت آن دو را به قتل برساند؛ ام ھانی سبرادرش علی بن ابی طالب
ی آن دو کسب  درباره ج اش را به روی آن دو بست. و از حضرت رسول اکرم خانه

نی که ُاّم ھانی امان داده، ما نیز امان نیز فرمودند: به کسا ج تکلیف کرد؛ و آن حضرت
 ایم! داده

 است؛ یعنی نمازگزارد.» صلّی«این واژه به معنای »: فسبّح«

 تر از آن. تر و کوتاه سبک»: اخفّ منها«

داد. یعنی  رکوع و سجود نماز را به تمام و کمال انجام می»: يتمّ الركوع و السجود«

سائر ارکان نماز را به کوتاھی و اختصار خواندند، ولی رکوع و سجود نماز را به  ج پیامبر
 تمام و کمال انجام دادند.

 ۲۹۱ شماره حدیث

يِب ُ�َمرَ ۴(
َ
َ�نَا اْ�ُن أ َ�نَا َوِ�يعٌ ، ) َحدَّ ََسِن ، َحدَّ

ْ
َ�نَا َكْهَمُس ْ�ُن احل ِ بِْن ، َحدَّ

َ�ْن َ�بِْدا�َّ
ُت ِلعَ : َشِقيٍق قَاَل 

ْ
ىَح؟ قُل ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَُص�ِّ الضُّ َ�اَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

َ
ا�َِشَة رىَِض اهللا عنها: أ

ْن ييَِجَء ِمْن َمِغيِبِه.: قَالَْت 
َ
 َال، إَِال أ

 ج پرسیدم: آیا رسول خدا لگوید: از عایشه س) ... عبدالله بن شقیق۴ـ ( ۲۹۱
در پاسخ بدین  لخواندند؟ عایشه نماز ُضحی (نماز پیش از ظھر) را پیوسته می

گزاردند، مگر ھنگامی که از  ھمواره نماز ُضحی را نمی ج سؤال گفت: خیر؛ آن حضرت
 گشتند. سفر برمی

 &  
حی ج أكان النّبیّ « نماز  ج منظور از سؤال این است که آیا رسول خدا»: يصلّی الضُ

 خواندند یا خیر؟ ُضحی را ھمواره می

يبِهِ « غِ غیبت کردن، عدم حضور، نبودن، بیرون بودن. در اینجا مراد از »: مغيب»: «مَ
 عدم حضور و غیبت کردن، به سفر رفتن است.

 ۲۹۲ شماره حدیث

َْغَداِديُّ ۵( يُّوَب ابلْ
َ
َ�نَا ِزَ�اُد ْ�ُن � ُد ْ�ُن َر�ِيَعةَ ، ) َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ ، َ�ْن فَُضيِْل بِْن َمْرُزوقٍ ، َحدَّ



 ٨٩  )ظهر از شیپ نماز( یُضح نماز) ۴۱( باب

ُْدرِيِّ رىَِض اهللا تعاىل عنه قَاَل �َ ، َ�ْن َعِطيَّةَ 
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ُ َعلَيِْه : ْن أ اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

ىَح َحىتَّ َ�ُقوَل   َال يَُصلِّيَها.: َوَ�َدُ�َها َحىتَّ َ�ُقوَل ، َال يََدُ�َها: وََسلََّم يَُص�ِّ الضُّ
 ج که آن حضرت افتاد گوید: گاھی اتفاق می س) ...ابوسعید خدری۵ـ ( ۲۹۲

آن را ھرگز  ج گفتیم: پیامبر شدند که با خود می چنان پای بند خواندن نماز ُضحی می
چنان پیوسته نماز ُضحی  ج افتاد که آن حضرت کنند؛ و گاھی نیز اتفاق می ترک نمی

 ھرگز آن را نخواھند گزارد. ج گفتیم: پیامبر خواندند که با خود می را نمی

 &  
کند. از این روایت دانسته  خواندن نماز پیش از ظھر را ترک نمی »:ال يدعها«

خواندند  گزاردند؛ بلکه گاھی آن را می پیوسته نماز ُضحی را نمی ج شود که پیامبر می
فرمودند، تا مردم چنین نپندارند که خواندن نماز ُضحی، فرض یا  و گاھی نیز ترک می

 تحب بودن چنین نمازی است.بیانگر مس ج واجب است. و این رفتار پیامبر

 ۲۹۳ شماره حدیث

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ۶(
َ
َ�نَا أ نَاَ�ْن ُهَشيٍْم ، ) َحدَّ

َ
ْ�بَأ

َ
، ، َعِن إِبَْراِهيمَ ـَو ُهَو ابن ُمَعتِّب  ـُ�بَيَْدُة  أ

ِّ ، َ�ْن َسْهِم بِْن ِمنَْجاٍب  يبِّ ْو َ�ْن قَزََعةَ  ـَ�ْن قَْرثٍَع الضَّ
َ
يُّوَب ، ـَ�ْن قَْرثٍَع ، أ

َ
يِب �

َ
َ�ْن أ

ْرَ�َع َرَ�َعاٍت 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يُْدِمُن أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
نَْصارِيِّ رىَِض اهللا تعاىل َعنُه: أ

َ
األ

ُت 
ْ
ْمِس َ�ُقل ْر�ََع َرَ�َعاٍت ِعنَْد َزَوا: ِعنَْد َزَواِل الشَّ

َ
ِ إِنََّك تُْدِمُن َهِذهِ األ ْمِس! يَا رَُسوَل ا�َّ ِل الشَّ

ْمِس «: َ�َقاَل  َماِء ُ�ْفتَُح ِعنَْد َزَواِل الشَّ بَْواَب السَّ
َ
ْهرُ ، إِنَّ أ ْن ، فََال تُْرتَُج َحىتَّ يَُص�َّ الظُّ

َ
ِحبُّ أ

ُ
فَأ

اَعِة َخْ�ٌ  َك السَّ
ْ
ُت » يَْصَعَد يِل يِف تِل

ْ
يِف لُكِِّهنَّ قَِراَءٌة؟ قَاَل : قُل

َ
ُت » َ�َعمْ «: أ

ْ
نَّ �َْسِليٌم َهْل ِ�يهِ : قُل

 ».الَ «: فَاِصٌل؟ قَاَل 
پیوسته به خواندن چھار  ج گوید: رسول خدا س) ... ابو ایوب انصاری۶ـ ( ۲۹۳

نمودند. بدیشان  رکعِت نماز، در وقت فرا رسیدن نیمروز، مواظبت و پای بندی می
نماز بینم که پیوسته برخواندن این چھار رکعت  ی خدا ! شما را می گفتم: ای فرستاده

 فرمایید! (عّلت چیست؟) بندی می در وقت فرا رسیدن نیمروز، مواظبت و پای
ھای آسمان به ھنگام فرا رسیدن نیمروز،  فرمودند: به راستی دروازه ج آن حضرت

مانند  شوند، و تا وقتی که نماز ظھر خوانده نشود، ھمچنان گشوده، باقی می گشوده می
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دارم که در این وقت، کاری نیک و پسندیده برای شوند؛ و من نیز دوست  و بسته نمی
 من به آسمان باال رود.

گوید: بدیشان گفتم: آیا در ھر چھار رکعت از آن، (باید پس از  سابوایوب انصاری
فرمودند: آری؛  ج ای یا چیزی از قرآن) خوانده شود؟ آن حضرت ی فاتحه، سوره سوره

ای دیگر، یا چیزی از قرآن، تالوت  سوره ی فاتحه، باید در ھر چھار رکعت، پس از سوره
 گردد.

دوباره پرسیدم: آیا در این چھار رکعت، باید با سالم دادن فاصله انداخت؟ (و ھر دو 
 ج رکعت را با یک سالم خواند و میان آن چھار رکعت، با سالم فاصله انداخت؟) پیامبر

 فرمودند: خیر.

 &  
 بندی و مواظبت و استمرار داشتند. بر آن کار مداومت و پای»: يُدمن«

ھنگامی که خورشید از سوی مشرق به سوی مغرب، مایل شود؛ »: زوال الشمس«
ی آسمان به سوی مغرب؛ ھنگام ظھر که آفتاب از بلندی  مایل گردیدن آفتاب از میانه

 گذارد (وقت نیمروز). رو به انحطاط می

 تواند داشته باشد: ی میاین عبارت، دو معن»: اربع ركعات عند زوال الشمس«

در ھنگام فرا رسیدن نیمروز بر آن مواظبت  ج مراد از چھار رکعتی که پیامبر -۱
نمودند، چھار رکعِت سّنِت قبل از ظھر است. در این صورت، این حدیث ھیچ  می

اند: این حدیث،  مناسبتی با باب ندارد. از این رو برخی از علماء و شارحان گفته

، »الشامئل املحمدية«ای دیگر از  سخه است؛ زیرا در نسخهِالحاق نویسندگان ن

 وارد شده است.» ج عبادت و بندگی پیامبر«این حدیث در باب 
 اند؛ و گرفته »نماز پیش از ظھر(ُضحی)«و برخی، مراد از این چھار رکعت را،  -۲

اند؛  ترجمه کرده» قریب زوال الشمس«را به » عند زوال الشمس«عبارت ھا  آن

ھمواره به گزاردن چھار رکعت نماز، نزدیک به فرا رسیدن  ج مبریعنی پیا
 فرمودند. نیمروز و ھنگام زوال خورشید، مواظبت می

ترجمه » ما قبل زوال الشمس«را به » عند زوال الشمس«و برخی نیز عبارت 
تابد و چنین معنایی بسیار  ای را ظاھر نِص حدیث برنمی اند، که چنین ترجمه کرده



 ٩١  )ظهر از شیپ نماز( یُضح نماز) ۴۱( باب

 نماید. بعید می
به ھر حال، درست ھمان است که گفته شود: مراد از آن چھار رکعت، نماز سّنِت 

 پیش از ظھر است، به این دلیل که:

 »جعبادت و بندگی پیامبر«، این حدیث در باب »شامئل«ھایی دیگر از  در نسخه -۱

حی«وارد شده است، نه در باب   ».صالة الضُ

بندی  یش از ظھر، مواظبت و پایبر خواندن چھار رکعِت سّنِت پ ج پیامبر -۲
که از احادیث پیشین، این قضیه به روشنی  فرمودند، نه نماز ُضحی. چنان می

 دانسته شد.
که در  ی این معنی است؛ حال آن و ظاھر حدیث نیز مؤّید و تأکید کننده -۳

 ھای دیگر، چیزی جز تکّلف و حذف عبارات وجود ندارد. ترجمه
کند؛ چرا که سائب بن  نی را تأیید مینیز این مع ۲۹۵ی  حدیث شماره -۴

اكن يصّ� ار�عاً بعد ان تزول الشمس قبل  ج ان رسول اهللا«گوید:  می سعبدالله
پس از فرا رسیدن نیمروز، اندکی پیش از آنکه ظھر را  ج پیامبر«؛ ...»الظهر 

 ».خواندند بخوانند، چھار رکعت نماز می

 ھای آسمان. دروازه»: ابواب السامء«

 شوند. بسته نمی»: تُرتَجُ فال «

 باال برود؛ کنایه از قبول شدن و مورد پذیرش قرار گرفتن است.»: يصعد«

 لحظه، وقت.»: الساعة«

ای یا  ی فاتحه، سوره آیا در ھر چھار رکعت، باید پس از سوره»: أفی كلهنّ قراءة«
 چیزی از قرآن خوانده شود؟

؛ مشّخص و معلوم »تسليم فاصل هل فيهنّ «و عبارت » أفی كلهنّ قراءة«از عبارت 
ھا  آن شود، نه در گشت که چھار رکعتی که به ھنگام فرا رسیدن نیمروز گزارده می

شود؛ اینطور که باید در ھر دو رکعت سالم داد و میان آن فاصله  ای ایجاد می فاصله
 خواند.ای یا چیزی از قرآن  انداخت؛ و نیز در ھر چھار رکعت آن باید پس از حمد، سوره

 ۲۹۴ شماره حدیث
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مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ۷(
َ
ِ� أ ْخرَبَ

َ
بُو ُمَعاِوَ�ةَ ، ) أ

َ
َ�نَا أ َ�نَا ُ�بَيَْدةُ ، َحدَّ َ�ْن َسْهِم ، َعِن إِبَْراِهيمَ ، َحدَّ

نَْصارِيِّ رىَِض اهللا َعنهُ ، َ�ْن َقْرثَعٍ ، َ�ْن قَزََعةَ ، بِْن ِمنَْجاٍب 
َ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
انلَّيِبِّ َص�َّ َعِن ، َ�ْن أ

َْوُه.
َ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم �  ا�َّ
) احمد بن منیع، از ابومعاویه، از عبیده، از ابراھیم، از سھم بن ِمنجاب، از ۷ـ ( ۲۹۴

نیز به سان ھمین روایت را [از حیث معنی نه از  س، از َقرَثع، از ابوایوب انصاریَقَزعة
 اند. حیث لفظ] روایت کرده

 ۲۹۵ شماره حدیث

ُمثَ�َّ ۸(
ْ
ُد ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ بُوَداوُدَ ، ) َحدَّ

َ
َ�نَا أ اِح ، َحدَّ وَضَّ

ْ
يِب ال

َ
ُد ْ�ُن ُمْسِلِم بِْن أ َ�نَا ُ�َمَّ ، َحدَّ

ََزرِيِّ 
ْ
َكِر�ِم اجل

ْ
ائِِب ، َ�ْن ُ�َاِهدٍ ، َ�ْن َ�بِْد ال ِ بِْن السَّ ُ : َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ْمُس  ْن تَُزوَل الشَّ
َ
ْرَ�ًعا َ�ْعَد أ

َ
ْهِر، َوقَاَل ، َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يَُص�ِّ أ َها َساَعٌة ُ�ْفتَُح «: َ�بَْل الظُّ إِ�َّ

َماءِ  بَْواُب السَّ
َ
ْن يَْصَعَد يِل ِ�يَها َ�َمٌل َصاِلحٌ ، ِ�يَها أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
 ».فَأ

پس از زوال خورشید  ج گوید: رسول خدا س) ... عبدالله بن سائب۸ـ ( ۲۹۵
ی آسمان به سوی مغرب)، و پیش از خواندِن نماِز فرض  (مایل گردیدن آفتاب از میانه

فرمودند: این وقت (پس از فرا رسیدن  خواندند و می ظھر، چھار رکعت نماز سّنت می
ھای آسمان،  نیمروز و اندکی پیش از گزاردن نماز ظھر)، ساعتی است که در آن، دروازه

گردد؛ و من نیز دوست دارم که در این ساعت، کاری نیک و پسندیده  گشوده میباز و 
 برای من به آسمان باال رود.

 &  
الِحٌ « لٌ صَ مَ ا عَ دَ يلِ فِيهَ عَ ای به  در این وقت برای من کار نیک و پسندیده»: أَنْ يَصْ

قبول شدن آن در آسمان باال رود. باال رفتن کار نیک و پسندیده به آسمان، کنایه از 
 باشد. پیشگاه خداوند متعال می

 ۲۹۶ شماره حدیث

بُوَسلََمَة َ�َْ� ْ�ُن َخلٍَف ۹(
َ
َ�نَا أ ِ�ُّ ، ) َحدَّ ُمَقدَّ

ْ
ٍّ ال َ�نَا ُ�َمُر ْ�ُن يلَعِ َ�ْن ِمْسَعِر بِْن ، َحدَّ

يِب إِْسَحاَق ، ِكَدامٍ 
َ
ٍّ ، َ�ْن اَعِصِم بِْن َضْمَرةَ ، َ�ْن أ نَّهُ : َ�ْن يلَعِ

َ
ْرَ�ًعا �

َ
ْهِر أ ، اَكَن يَُص�ِّ َ�بَْل الظُّ

َواِل َوَ�ُمدُّ ِ�يَها. ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يَُصلِّيَها ِعنَْد الزَّ ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 وََذَكَر أ
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پیش از آنکه نماز  سگوید: علی بن ابی طالب سة) ... عاصم بن َضمر۹ـ ( ۲۹۶
نیز  ج گفت: رسول خدا خواند و می رکعت نماز سّنت میفرض ظھر را بخواند، چھار 

این چھار رکعت را به ھنگام فرا رسیدن نیمروز و در وقت زوال خورشید (ھنگامی که 
خواندند و در آن چھار  گردید) می ی آسمان به سوی مغرب مایل می آفتاب از میانه

 نمودند. رکعت، قرائت را طوالنی می

 &  
دُّ « مُ  داد. کرد. کش می کشاند. اضافه می داد. به درازا می طول می»: يَ

دُّ فيها« مُ  نمود. یعنی در آن چھار رکعت، قرائت را طوالنی می»: يَ





 

 
 
 
 
 

 )٤٢باب (
 خواندن نمازهای

 سّنت و مستحب در خانه
 



 

 
 ۲۹۷ شماره حدیث

َعنرَْبِيُّ ۱(
ْ
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 ».َصَالًة َمْكتُو�َةً 
پیرامون نماز سّنت و  ج گوید: از رسول خدا س) ... عبدالله بن سعد۱ـ ( ۲۹۷

را بخوانم یا در مسجد؟ آن ھا  آن ام مستحب پرسیدم که آیا بھتر است در خانه
چقدر به مسجد نزدیک است، ام  بینی که خانه فرمودند: به راستی تو خود می جحضرت

ی خویش بخوانم، برای من از  با وجود این، باز ھم اگر نماز مستحب و نافله را در خانه
خواندن آن در مسجد، بھتر و خوشایندتر است؛ مگر اینکه نماز، فرض باشد که در آن 

 گزارم. صورت، آن را در مسجد می

 &  
 بینی. دانی، تو خود می تو خود می»: تری«

 چه قدر نزدیک است.»: ما اقرب«

 نماز فرض که باید در مسجد با جماعت خوانده شود.»: صالة مفروضة«
سّنت ھا  آن ھایی که جماعت در بنابر این تمام نمازھای سّنت و نافله، به جز آن

است، مانند نمازھای عید فطر و قربان و تراویح، بھتر است که در منزل خوانده شوند، 
عید و تراویح بھتر است که در مسجد و با جماعت باشند. در ضمن  ولی نمازھای دو

 شود. نماز تحیة المسجد، خاّص مسجد است و در منزل خوانده نمی
مقداری از نمازھای «فرمودند:  ج گوید: پیامبر در حدیثی می بعبدالله بن عمر

 ».درنیاوریدخودتان را در منزل بخوانید و منزل خودتان را به صورت گورستان 
 اری][بخ

ی ریا و  بنابر این بھتر است به منظور اخالص بیشتر و دوری از ھر گونه شائبه
خودنمایی، نماز سّنت در منزل خوانده شود؛ عالوه بر این، منزلی که در آن نماز 
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خوانده نشود، مانند گورستان، ویرانه است، اّما با خواندن نماز سّنت و نافله در آن، آباد 
توانند به  شود کسانی که نمی گردد و موجب می ذکر و یاد خدا مزّین و آراسته میو به 

ی زیبای نماز محروم  ی منظره ھا، از مشاھده ھا و مریض ھا و زن مسجد بروند مانند بچه
 نمانند.

 ال يذكر، مثل اليحّ  مثل اذلي يذكر ر�َّه واذلي«فرمایند:  در حدیثی می ج پیامبر
کسی که به ذکر خدا مشغول است و کسی که از ذکر خدا غافل «[مسلم]؛  »واملّيت

آن نماز ـ که بزرگترین ذکر خدا پس جایی که در ». است، مانند زنده و مرده ھستند
ھا است؛ و جایی که در آن نماز خوانده نشود،  است ـ خوانده شود، آباد و محل زنده

 ھا است. مانند گورستان و محل مرده
ھرگاه کسی از «فرمود:  ج نقل شده که وی گفت: پیامبر سعبداللهو از جابر بن 

شما نماز فرض را در مسجد خواند، قسمتی از نمازھا را برای خانه بگذارد، چون 
 سلم]م»[دھد. اش قرار می ی نماز، نوری را در خانه خداوند به واسطه

شخص، نماز در ھایتان نماز بخوانید، چون بھترین نماز  در خانه: «فرماید و نیز می
مسلم، بخای، ».[اش است، غیر از نمازھای فرض که باید در مسجد خوانده شوند خانه

 ابوداود و نسایی]
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َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ۱( َ�نَا مَحَّ ، ) َحدَّ يُّوَب ، اُد ْ�ُن َز�ْدٍ َحدَّ
َ
ِ بِْن َشِقيٍق ، َ�ْن �َ َ�ْن � بِْد ا�َّ

ِ َص�َّ قَاَل  ُت اَع�َِشَة رىَِض اهللا تعاىل َعنها َ�ْن ِصيَاِم رَُسوِل ا�َّ
ْ
ل
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم؟ قَالَْت  : َسأ : ا�َّ

ْ�َطَر . قَالَْت ، اَكَن يَُصوُم َحىتَّ َ�ُقوَل قَْد َصامَ 
َ
ِ : َوُ�ْفِطُر َحىتَّ َ�ُقوَل قَْد أ َوَما َصاَم رَُسوُل ا�َّ

 َرَمَضاَن.
َّ

َمِدينََة إِال
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َشْهًرا اَكِمًال ُمنُْذ قَِدَم ال  َص�َّ ا�َّ

ی پیامبر  پیرامون روزه لگوید: از عایشه س) ... عبدالله بن شقیق۱ـ ( ۲۹۸
افتاد که رسول  پرسیدم؟ وی در پاسخ گفت: گاھی اوقات اتفاق می ج گرامی اسالم

دادند تا اینکه با خود  چنان به گرفتن روزه(ی مستحبی) ادامه می آن ج خدا
کرد؛ و گاھی نیز چنان افطار  خورند و افطار نخواھند گفتیم: دیگر روزه را نمی می
خواھند  گفتیم: دیگر نمی گرفتند که با خود می ی(ی مستحبی) نمی کردند و روزه می

 روزه بگیرند.
ی منّوره آمدند (و مّکه را  به مدینه ج در ادامه گوید: از زمانی که پیامبر لعایشه

از رمضان را یک ماِه کامل غیر گاه به قصد آنجا ترک نمودند و ھجرت کردند)، ھیچ
 روزه نگرفتند.

 &  
است؛ و در  »امساک و خود داری«به معنی » صوم«روزه. در زبان عربی، »: صيام«

خود داری ھمراه با قصد عبادت است از: خوردن و آشامیدن «اصطالح فقھی و شرعی: 
کنند، از طلوع فجر صادق تا  و روابط زناشویی و سایر چیزھایی که روزه را باطل می

 ».غروب آفتاب
ی ماه رمضان، در روز دوشنبه، دوم ماه شعبان، سال دوم بعد از ھجرت،  و روزه

 واجب گردید.
ھا  آن و روزه، دارای فواید معنوی، جسمی و اجتماعی فراوانی است؛ که برخی از

 عبارتند از:
 دھد. انسان را به صبر و شکیبایی عادت می -۱
 دھد. خویشتن داری را به انسان آموزش می -۲



 ١٠١  ج خدا رسول گرفتن روزه) ۴۳( باب

 کند. خصلت پرھیزگاران را در انسان تقویت می -۳
 بخشد. نظم و ھماھنگی را میان مردم مسلمان، گسترش می -۴
 گرداند. عشق به عدالت و برابری را در انسان، عمیق می -۵
 آورد. مھربانی و دلسوزی و احساس مسئولیت را در انسان به وجود می -۶
 نماید. با شّر و فساِد در میان مردم رویارویی می -۷
 نماید. گاه گوارش را پاالیش و پاکیزه میدست -۸
 گرداند. ھا پاک می جسم را از اضافات و رسوب -۹

فرموده  ج کاھد؛ زیرا رسول خدا ھای موجود در آن می از چاقی بدن و چربی -۱۰
 و ...» روزه بگیرید تا تندرست بمانید.«است: 

 عبارتند از: ھا  آن ترین و روزه دارای اقسام و انواعی است که مھم

 :ی مستحب الف) روزه
 روزه گرفتن در روزھای زیر مستحب است: 

ذی ، یعنی روز نھم ماه »عرفه«ی روز  برای غیر حاجیان به ھنگام حج، روزه -۱
 است. الحجة، مستحب

 باشد. روزه گرفتن در نھم و دھم ماه محرم ـ تاسوعا و عاشورا ـ مستحب می -۲
 ی شش روز از ماه شّوال.  روزه -۳
 ماه شعبان. ی اول ی نیمه روزه -۴
 ی ده روز اول ماه ذی الحجه. روزه -۵
 ی ماه محرم. ی ھمه روزه -۶

» ايام البيض«را ھا  آن روزھای سیزدھم و چھاردھم و پانزدھم ھر ماه که -۷
 نامند. می

 ی ھر ھفته. ی روزھای دوشنبه و پنج شنبه روزه -۹و  ۸
 ی یک روز درمیان. روزه -۱۰
و توانایی مالی ازدواج را ندارند، روزه گرفتن جوانان مجّردی که فرصت  -۱۱

 باشد. مستحب می

 :ی مکروه ب) روزه
 روزه گرفتن در روزھای زیر کراھت دارد:
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 ی حاجیانی که برای ادای مناسک حج، در عرفات حضور دارند. روزه -۱
 تنھا روز جمعه را روزه گرفتن مکروه است. -۲
 روز شنبه را به تنھایی روزه گرفتن نیز کراھیت دارد. -۳
 ی آخر ماه شعبان نیز مکروه است. رفتن در نیمهروزه گ -۴

 »تنزیھی«کراھت ناگفته نماند که روزه گرفتن در روزھایی که بیان شد، کراھتش 
 است:  »تحریمی«کراھت ی زیر دارای  است؛ اّما روزه گرفتن به شیوه

 ی وصال). دو یا چند روز را بدون افطار روزه گرفتن (روزه -۱
 ام ماه شعبان است. ی روز شک، که روز سی روزه -۲
 یک سال را پشت سرھم روزه گرفتن. -۳
ی شوھرش، ھنگامی که شوھرش در  ی مستحب گرفتن زن بدون اجازه روزه -۴

 مسافرت نیست.

 :ی حرام ج) روزه
 و در روزھای زیر روزه گرفتن حرام است: 

 روزھای عید فطر و عید قربان. -۱
 سه روز پس از عید قربان (ایام التشریق). -۲
ھا در اّیام عادت ماھیانه (حیض)؛ و پس از توّلد فرزند تا پاک شدن  ی خانم روزه -۳

 (نفاس).
روزه گرفتن بیماری که روزه باعث شّدت بیماری یا مرگ احتمالی او بشود،  -۴

 حرام است.

 گرفت. روزه نمی»: يفطر«

 یک ماه کامل.»: شهراً كامالً «

 ج به مدینه ھجرت کردند. رسول خدا ج از ھنگامی که پیامبر»: منذ قدم املدينة«
ی خویش را در مکه در شب بیست و ھفتم ماه صفر، سال چھاردھم بعثت ـ  خانه

 سمیالدی ـ ترک کردند و با رفیقشان ابوبکر صدیق ۶۲۲سپتامبر  ۱۳یا  ۱۲مطابق با 
 شدند. پیش از طلوع فجر، از مکه خارج

بعثت ـ سال یکم ھجری ـ  و در روز دوشنبه، ھشتم ربیع االول، سال چھاردھم
در قباء فرود آمدند؛ و در این روز  ج میالدی، رسول خدا ۶۲۲سپتامبر  ۲۳مطابق با 
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پنجاه و سه سال تمام داشتند، نه کمتر و نه زیادتر؛ از بعثت ایشان  ج رسول خدا
نھم  ج گویند: آن حضرت سیزده سال تمام گذشته بود. البته بنابر قول کسانی که می

اند؛ اما بنا بر قول کسانی  از عام الفیل مبعوث به رسالت شده ۴۱االول سال  ماه ربیع
اند،  از عام الفیل به کرامت نبّوت نائل شده ۴۱گویند: ایشان در ماه رمضان سال  که می

 روز از بعثت ایشان گذشته بود. ۲۲روز یا  ۱۸در این روز، دوازده سال و پنج ماه و 
ی  روز را در قباء اقامت کردند، و پس از آن، به مدینهچند  ج به ھر حال، پیامبر

 منّوره وارد شدند.

 ۲۹۹ شماره حدیث

ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ ۲( َ�نَا يلَعِ َ�نَا إِْسَماِ�يُل ْ�ُن َجْعَفرٍ ، ) َحدَّ �َِس بِْن َمالٍِك ، يْدٍ َ�ْن مُحَ ، َحدَّ
َ
، َ�ْن أ

ُ َعلَ  نَُّه ُسئَِل َ�ْن َصْوِم انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
َ
ْن : َ�َقاَل ، يِْه وََسلَّمَ �

َ
ْهِر َحىتَّ نََرى أ اَكَن يَُصوُم ِمَن الشَّ

ْن ُ�ْفِطَر ِمنْهُ 
َ
ْن ، َال يُِر�َد أ

َ
ْن يَُصوَم ِمنُْه َشيْئًا . َوُ�نَْت َال �ََشاُء أ

َ
ْن َال يُِر�َد أ

َ
َو�ُْفِطُر َحىتَّ نََرى أ

ْ�تَُه مُ 
َ
يًا إَِال َرأ

ْ�تَُه نَائًِما.، َصلِّيًاتََراُه ِمَن اللَّيِْل ُمَصلِّ
َ
 َوَال نَائًِما إَِال َرأ

ی رسول  پیرامون روزه سگوید: از انس بن مالک /) ... ُحمید طویل۲ـ ( ۲۹۹
چنان پیوسته  ج افتاد که پیامبر پرسیده شد؟ او در پاسخ گفت: گاھی اتفاق می ج خدا

خواھند روزی از آن ماه  پنداشتیم: ایشان دیگر نمی گرفتند که می در یک ماه روزه می
خواھند تمام ماه را روزه باشند، و روزی از آن را  را بخورند و افطار نمایند؛ (بلکه می

کردند و روزه(ی  افطار نکنند)؛ و گاھی نیز چنان پیوسته در یک ماه افطار می
خواھند روزی از آن  دیگر نمی ج پنداشتیم: آن حضرت گرفتند که می مستحّبی) نمی

 وزه باشند.ماه را ر
خواب  ج پنداشتی در این وقت از شب، باید آن حضرت و گاھی چنان بود که می

پنداشتی که باید ایشان  دیدی؛ و گاھی می باشند و حال آنکه ایشان را در حال نماز می
 را در حال نماز ببینی و حال آنکه ایشان خواب بودند.

 &  
تَّى نَرَ « رِ حَ هْ نَ الشَّ ومُ مِ انَ يَصُ ی مستحّبی  مراد این است که برای روزه»: ...كَ

ی مستحّبی  وقت مشّخصی نبود؛ بلکه ایشان گاھی چنان پیوسته روزه ج رسول خدا
خواھد ھیچ روزی از  نمی ج گفتند: گویا رسول خدا گرفتند که صحابه با خود می می
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 ماه را افطار کند.
 ج گفتند: گویا پیامبر میکردند که با خود  و گاھی نیز چنان پیوسته افطار می

 خواھد ھیچ روزه بگیرد. نمی

تَهُ « أَيْ يًا إِالَ رَ لِّ صَ يْلِ مُ نَ اللَّ اهُ مِ رَ اءُ أَنْ تَ نْتَ الَ تَشَ كُ مراد این است که برای نماز ...»: وَ

ی مشخصی از  نیز وقت مشّخص و معّینی وجود نداشت که حّصه ج شب رسول خدا
را برای عبادت و نماز قرار دھند؛ بلکه عادت  ی معینی شب را برای خواب و حّصه

باید  ج شد که در این وقت شب، آن حضرت چنان بود که گاه چنین تصور می ج پیامبر
خواب باشند، حال آنکه ایشان بیدار و در حال خواندن نماز بودند؛ و گاھی چنین تصور 

 خواب بودند.خوانند، حال آنکه ایشان  شد که در این وقت شب، ایشان نماز می می

 ۳۰۰ شماره حدیث

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ۳( بُو َداوُدَ ، ) َحدَّ
َ
َ�نَا أ َ�نَا ُشْعبَةُ ، َحدَّ يِب �رِْشٍ قَاَل ، َحدَّ

َ
َسِمْعُت : َ�ْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم : َعِن ابِْن َ�بَّاٍس قَاَل ، َسِعيَد ْ�َن ُجبَْ�ٍ  يَُصوُم َحىتَّ َ�ُقوَل: َما اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
ْن ُ�ْفِطَر ِمنْهُ 

َ
ْن يَُصوَم ِمنْهُ ، يُِر�ُد أ

َ
َوَما َصاَم َشْهًرا اَكِمَال ُمنُْذ ، َوُ�ْفِطُر َحىتَّ َ�ُقوَل َما يُِر�ُد أ

 َرَمَضاَن.
َّ

َمِدينََة إِال
ْ
 قَِدَم ال

 ج خداافتاد که رسول  گوید: گاھی اتفاق می ب) ... عبدالله بن عباس۳ـ ( ۳۰۰
گفتیم: دیگر  دادند تا اینکه با خود می چنان به گرفتن روزه(ی مستحّبی) ادامه می آن

خورند و روزی از این ماه را افطار نخواھند کرد؛ و گاھی نیز چنان افطار  روزه را نمی
خواھند از  گفتیم: دیگر نمی گرفتند که با خود می کردند و روزه(ی مستحّبی) نمی می

ی منّوره آمدند (و  به مدینه ج را روزه بگیرند. و از زمانی که پیامبراین ماه، روزی 
گاه ی منّوره ترک نمودند)، جز ماه مبارک رمضان، ھیچ ی مکرمه را به مقصد مدینه مّکه

 یک ماه کامل را روزه نگرفتند.

 ۳۰۱ شماره حدیث

ارٍ ۴( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْد ، ) َحدَّ ، َ�ْن َمنُْصورٍ ، َ�ْن ُسْفيَانَ ، الرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ َحدَّ
َْعدِ 

ْ
يِب اجل

َ
يِب َسلََمةَ ، َ�ْن َسالِِم بِْن أ

َ
مِّ َسلََمَة قَالَْت ، َ�ْن أ

ُ
ُ َعلَيِْه : َ�ْن أ يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َما َرأ

 َرَمَضاَن.وََسلََّم يَُصوُم َشْهَر�ِْن ُمتَتَابَِعْ�ِ إَِال َشْعبَاَن وَ 



 ١٠٥  ج خدا رسول گرفتن روزه) ۴۳( باب

بُو ِعيىَس  
َ
يِب َسلََمةَ : وََهَكَذا قَاَل ، َهَذا إِسنَاٌد َصِحيحٌ : قَاَل أ

َ
مِّ َسلََمَة ،َوَرَوى ، َ�ْن أ

ُ
َ�ْن أ

َِديَث َ�ْ�ُ َواِحدٍ 
ْ
يِب َسلََمةَ ، َهَذا احل

َ
َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اهللا تعاىل َعنه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ ، َ�ْن أ

ُ َعلَيِْه وَ  َِديَث َ�ْن ، َسلَّمَ ا�َّ
ْ
بُو َسلََمَة ْ�ُن َ�بِْد الرَّمْحَِن قَْد َرَوى احل

َ
ْن يَُ�وَن أ

َ
َوَ�ْتََمُل: أ

يًعا مِّ َسلََمَة مَجِ
ُ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم.، اَع�َِشَة َوأ  َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
را  ج ) گوید: رسول خداج (ھمسر گرامی پیامبر اکرم ل) ... ُام سلمه۴ـ ( ۳۰۱

ندیدم که دو ماِه پیاپی را پیوسته و کامل روزه بگیرند، مگر ماه شعبان و ماه رمضان را 
 گرفتند.) (که آن دو را پیاپی و پیوسته روزه می

گوید: ِاسناد این حدیث، صحیح است. و سالم بن ابی الجعد که  ابوعیسی ترمذی
ابوسلمة بن عبدالرحمن بن یکی از راویاِن این حدیث است، این روایت را اینگونه از 

 نقل کرده است. لاز ام سلمه، سعوف
 ج ، از پیامبرلاز عایشه سو تنی چند از راویان نیز این حدیث را از ابوسلمه

 اند. روایت کرده
، لاین حدیث را ھم از قول عایشه سو احتمال دارد که ابوسلمة بن عبدالرحمن

 باشد.نقل کرده  ج ، از پیامبرلو ھم از قول اّم سلمه

 &  
 پیاپی و پشت سرھم.»: متتابعني«

گرفتند، واکثر روزھای ماه شعبان  ماه رمضان را به صورت کامل روزه می ج پیامبر
 را نیز روزه داشتند.

استكمل صيام شهر قط  ج ما رأيُت رسول اهللا«روایت است که گفت:  لاز عایشه
 شهر رمضان، و

ّ
 ؛ [بخاری و مسلم]»شعبان يف شهر اكرث منه صياماً  ما رأيته يفاال

را ندیدم که ماھی را کامل روزه بگیرند، مگر ماه رمضان را؛ و ایشان را  ج پیامبر«
 ».ی ماه شعبان روزه بگیرند ھای دیگر به اندازه ندیدم که درھیچ یک از ماه

 قليالً «گوید:  و در روایتی دیگر می
ّ
 ج آن حضرت«[مسلم]؛  »اكن يصوم شعبان اال

شتر روزھای ماه شعبان را روزه یعنی بی». گرفتند شعبان را جز کمی از آن، روزه می
 داشتند.

 .»: و ھکذا قال: عن ابی سلمة عن ام سلمة ..«



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ١٠٦

 گوید: حدیث باال به دو طریق روایت شده است:  ترمذی در پی این حدیث می
سالم بن ابی محمد بن بّشار، از عبدالرحمن بن مھدی، از سفیان، از منصور، از  -۱

 .ج ، از پیامبرلالجعد، از ابوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف، از ام سلمة
از محّمد بن بّشار، از عبدالرحمن بن مھدی، از سفیان، از منصور، از سالم بن  -۲

 .ج ، از پیامبرلابی الجعد، از ابوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف، از عایشه
عبدالرحمن بن عوف، روایت فوق را  ابوسلمة بنو ترمذی چنین برداشت کرده که 

؛ و بدین جھت است که ابوسلمه، لنقل کرده و ھم از ُام سلمه لھم از عایشه
 .لکند و گاھی به نقل از ُام سلمه نقل می لگاھی آن را به نقل از عایشه

 ۳۰۲ شماره حدیث

َ�نَا َهنَّادٌ ۵( َ�نَا َ�بَْدةُ ، ) َحدَّ ِد بِْن َ�ْمٍرو، َحدَّ بُو َسلََمةَ  ،َ�ْن ُ�َمَّ
َ
َ�نَا أ َ�ْن اَع�َِشَة ، َحدَّ

رَثَ ِمْن ِصيَاِمِه يِف َشْعبَانَ : قَالَْت 
ْ
�

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَُصوُم يِف َشْهٍر أ ِ َص�َّ ا�َّ َر رَُسوَل ا�َّ

َ
اَكَن ، لَْم أ

 قَِليًال بَْل اَكَن يَُصوُمُه لُكَُّه.
َّ

 يَُصوُم َشْعبَاَن إِال
را ندیدم که در ھیچ یک از  ج ھرگز رسول خدا گوید: لعایشه) ... ۵ـ ( ۳۰۲

ی ماه شعبان، روزه(ی مستحبی) بگیرند؛ زیرا ایشان تمام ماه شعبان را  ھا، به اندازه ماه
 داشتند. گرفتند؛ بلکه تمام آن ماه را روزه می  به جز چند روز از آن، روزه می

 &  
 ھرگز ندیدم.»: مل أر«

ھای  ھای سال ھجری قمری، بین رجب و رمضان. و ماه م از ماهماه ھشت »:شعبان«
 قمری به ترتیب عبارتند از: 

محرم، صفر، ربیع االول، ربیع الثانی، جمادی االول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، 
 رمضان، شوال، ذی قعده و ذی حّجه.

 رود: اداتی است که در سه مورد زیر به کار می»: بَل«
آید  اضطراب است؛ که در این صورت، پس از نفی و نھی درمیحرف عطف برای  -۱

دارد و ضّد آن را برای  ، ما قبل خود را بر حال خویش نگاه می»لكن«و ھمانند 

: زید برنخاست بلکه عمرو ما قام زيدٌ بل عمروٌ «کند. مثل:  ما بعد ثابت می



 ١٠٧  ج خدا رسول گرفتن روزه) ۴۳( باب

 ».برخاست
عطوف علیه) آن و در عطف بودن آن، شرط است که ھر دو معطوِف (معطوف و م

پس از خبر مثبت (ایجاب) یا امر درآید، ما قبل آن مسکوٌت » بل«مفرد باشند؛ و اگر 

: زید برخاست، نه، قام زيدٌ بل عمروٌ «ماند و حکم برای مابعد آن خواھد بود؛  عنه می

 ».: زید را بزن، نه، عمرو را بزناِرضب زيداً بل عمرواً «؛ و »عمرو برخاست

ز جمله بیاید، حرف ابتدا است که در این صورت یا معنی آن پیش ا» بل«ھرگاه  -۲

ذ الرمحن ولداً سبحانه بل «باطل کردن معنی ماقبل خود است؛ مثل:  وقالوا اختّ

: گفتند، خداوند فرزند گرفته! منّزه است او، بلکه آنان بندگاِن عبادٌ مكرمون

نّة بل جاءهم باحلق«؛ و »ی اویند نواخته گویند در او  می : یاام يقولون به جِ
 ».دیوانگی است! او دیوانه نیست بلکه راستی و حقیقت برای ایشان آورد

قد «یا به معنی انتقال است از غرضی به غرضی دیگر که بیشتر مورد نظر است: 

ی و رستگار شد آنکه پاک   :ذكر اسم ربه فصلّی، بل تؤثرون احلياه الدنياافلح من تزكّ
 »گزینید. مازگزارد. بلکه شما ای مردم! زندگی دنیا را برمیگردید. نام خدا را برد پس ن

والقرآن »  کند. مثل: استینافیه است که کالم را قطع و کالم دیگری را آغاز می -۳

: و سوگند به این قرآن بزرگوار، بلکه ایشان املجيد، بل عجبوا ان جاءهم منذر
گاه کننده  ».ای از خودشان آمده است شگفت داشتند از اینکه آ

در » بل«آید ونّص آن متوجه به کالم سابق است و  می» بل«، پیش از »ال«گاھی 

ی تو ماه است، نه بلکه  : چھرهالبدر ال بل الشمس وجهك«مابعد تأثیری ندارد، مثل: 

 ھمراه آید، برای تأکید در نفی است.» ال«پس از نفی با » بل«و اگر ». خورشید است

بیشتر روزھای شعبان را روزه  ج که پیامبر بر اینتأکید است »: بل كان يصومه كلّه«
که در روایات دیگر بدین قضیه اشاره رفته است. آنجا که  داشتند، نه تمام آن را. چنان

ی ماه  ھا، به اندازه را ندیدم که در ھیچ یک از ماه ج پیامبر«گوید:  می لعایشه
 م][مسل». شعبان روزه بگیرد، چرا که بیشتر روزھای آن را روزه بود

 ۳۰۳حدیث شماره 



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ١٠٨

ُكوِ�ُّ ۶(
ْ
َقاِسُم ْ�ُن ِدينَاٍر ال

ْ
َ�نَا ال ِ ْ�ُن ُموىَس ، ) َحدَّ َ�نَا ُ�بَيُْد ا�َّ ُق ْ�ُن َ�نَّامٍ ، َحدَّ

ْ
َ�ْن ، َوَطل

ِ قَاَل ، َ�ْن ِزرِّ ْ�ُن ُحبَيٍْش ، َ�ْن اَعِصمٍ ، َشيْبَانَ  ِ َص�َّ : َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ُ َعلَيِْه اَكَن رَُسوُل ا�َّ ا�َّ
يَامٍ 

َ
ِة لُكِّ َشْهٍر ثََالثََة أ ُُمَعِة.، وََسلََّم يَُصوُم ِمْن ُغرَّ

ْ
 َوقَلََّما اَكَن ُ�ْفِطُر يَْوَم اجل

پیوسته سه روِز نخست  ج گوید: رسول خدا س) ... عبدالله بن مسعود۶ـ ( ۳۰۳
روز جمعه را  ج افتاد که آن حضرت گرفتند؛ و به ندرت اتفاق می ھرماه را روزه می

افطار نمایند؛ (بلکه روز جمعه را با یک روز قبل از آن ـ پنج شنبه ـ یا یک روز بعد از 
 گرفتند.) شنبه ـ روزه می  آن ـ

 &  
ة« ة«آغاز ھر چیز و بیشترین آن؛ و به سه شب اول ھر ماه نیز   »:غرّ  گویند. می» غرّ

لّام«  به ندرت، خیلی کم. »:قَ

افتاد که آن  مراد این است که به ندرت اتفاق می»: يفطر يوم اجلمعةو قلّام كان «

روز جمعه را افطار نمایند؛ بلکه روز جمع را با یک روز قبل از آن ـ پنج  ج حضرت
 گرفتند.  شنبه ـ یا یک روز بعد از آن ـ شنبه ـ روزه می

؛ زیرا از گرفتند روز جمعه را به تنھایی روزه می ج و منظور این نیست که پیامبر

ال يصوم احد�م «فرمود:  شنیدم که می ج روایت است که گفت: از پیامبر سابوھریره
ھیچ کدام از شما، روز جمعه روزه «[بخاری و مسلم]؛  »يوم اجلمعة اال يوماً قبله او بعده

 ».نگیرد مگر اینکه روز قبل یا بعد از آن را نیز روزه بگیرد
ی جمعه نھی نموده  از روزه ج پرسیدم: آیا پیامبر سو محمدبن عباد گوید: از جابر

 است؟ جابر گفت: بلی. 
از این رو جمھور علماء و صاحب نظران اسالمی عقیده دارند که اختصاص روز 
جمعه به روزه مکروه است و برای دفع این کراھت، باید روز پنج شنبه یا شنبه نیز روزه 

 را گرفت.

 ۳۰۴ حدیث شماره

)۷ 
َ
َ�نَا أ ٍّ ) َحدَّ ِ ْ�ُن َداوُدَ ، بُو َحْفٍص َ�ْمُرو ْ�ُن يلَعِ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َ�ْن ، َ�ْن ثَْوِر بِْن يَِز�دَ ، َحدَّ
ُريَِشِّ ، َخادِلِ بِْن َمْعَدانَ 

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم : قَالَْت ، َ�ْن اَع�َِشةَ ، َ�ْن َر�ِيَعَة اجل اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ



 ١٠٩  ج خدا رسول گرفتن روزه) ۴۳( باب

َِميِس.َ�تََحرَّى َصْوَم اِال 
ْ
 ثْنَْ�ِ َواخل

ی دوشنبه و پنج شنبه،  بر روزه ج گوید: رسول خدا ل) ... عایشه۷ـ ( ۳۰۴
 فرمودند.  مواظبت و پای بندی می

 &  
ی« ی« نمود. کرد و دنبال می ی دوشنبه و پنج شنبه را قصد می روزه»: يتحرّ »: حترّ

قصد چیزی کرد که برای او جستجو و بررسی نمود. طلب آن کار کرد و قصد آن نمود. 
 تر باشد. بھترین و برترین کارھا را قصد کرد و ُجست. تر و بایسته شایسته

 ۳۰۵ حدیث شماره

ُد ْ�ُن َ�َْ� ۸( َ�نَا ُ�َمَّ بُو اَعِصمٍ ، ) َحدَّ
َ
َ�نَا أ ِد بِْن ِرفَاَعةَ ، َحدَّ يِب ، َ�ْن ُ�َمَّ

َ
َ�ْن ُسَهيِْل بِْن أ

ِ�يهِ ، َصاِلٍح 
َ
يِب ُهَر�َْرةَ  َ�نْ ، َ�ْن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل ، أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
ْ�َماُل يَْوَم «: أ

َ
ُ�ْعَرُض األ

َِميِس 
ْ
نَا َصائِمٌ ، اِالثْنَْ�ِ َواخل

َ
ْن ُ�ْعَرَض َ�َمِ� َوأ

َ
ِحبُّ أ

ُ
 ».فَأ

فرمودند: اعمال و کردار بندگان در  ج گوید: پیامبر س) ... ابوھریره۸ـ ( ۳۰۵
شود؛ و من نیز دوست  وزھای دوشنبه و پنج شنبه (پیش خداوند متعال) عرضه میر

 دارم که اعمال من در حالی به خداوند عرضه شود که من روزه ھستم.

 &  
 شود. عرضه کرده می»: تُعرض«

روز دوشنبه و پنج شنبه، روزھای ُپر برکت و ُپر رحمتی برای بندگان خداوند متعال 
شود، و چه  عرضه می ألچنین روزھایی، اعمال بندگان خدا بر خداوند ھستند؛ زیرا در

 دار ھستند. روزهھا  آن خوب است که اعمال بندگان به خداوند عرضه شود در حالی که
در روز دوشنبه سبب و عّلت  ج گرفتن پیامبر در احادیث و روایات دیگر، برای روزه

ی  در مورد روزه ج گوید: از پیامبر سدیگری نیز بیان شده است؛ و آن اینکه: ابوقتاده

يوم ولدتُ فيه، ويوم بُعثتُ ـ او انزل  ذلك«دوشنبه سؤال شد. ایشان در پاسخ فرمودند: 

ام ـ یا  و در آن مبعوث شده، آن روزی است که من در آن متولد« [مسلم]؛» علیّ ـ فيه
 ».وحی بر من نازل شده است

از روزه گرفتن دوشنبه (عالوه از  ج پیامبری  شود که انگیزه از این رو دانسته می
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پیش شدن اعمال بر خداوند) سپاسگزاری از این دو نعمت بزرگ الھی (یعنی توّلد و 
در روز دوشنبه عنایت شد و برای تمام جھانیان  ج وحی و نبوت) بود که به آن حضرت

 به عنوان نعمت و رحمت، مبعوث شدند.

 ۳۰۶ حدیث شماره

َ�نَا َ�ْ ۹( مْحَدَ ، ُموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ) َحدَّ
َ
بُو أ

َ
َ�نَا أ �َ : َوُمَعاِوَ�ُة ْ�ُن ِهَشاٍم قَاالَ ، َحدَّ ، نَا ُسْفيَانُ َحدَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَُصوُم ِمَن : قَالَْت ، ، َ�ْن اَع�َِشةَ َ�ْن َمنُْصوٍر، َ�ْن َخيْثََمةَ  اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
ْهرِ  بَْت : الشَّ  ، السَّ

َ
َِميَس.، َحَد َواِالثْنَْ�َ َواأل

ْ
ْرَ�َعاَء َواخل

َ
ْهِر اآلَخِر: اثلَُّالثَاَء َواأل  َوِمَن الشَّ

ھا، روزھای شنبه،  در برخی از ماه ج گوید: رسول خدا ل) ... عایشه۹ـ ( ۳۰۶
گرفتند و در ماِه پس از آن، روزھای سه شنبه،  یکشنبه، و دوشنبه را روزه می

 داشتند. روزه میچھارشنبه و پنج شنبه را 

 &  
گرفتند؛ و  دراول ماه، سه روز روزه می ج در برخی از روایات بیان شده که پیامبر

سیزدھم،  ج در برخی دیگر از روایات و اخباِر رسیده به ما، وارد شده که آن حضرت
چھاردھم، و پانزدھم ماه؛ و در برخی از روایات، سه روز از روزھای خاّص ھفته (شنبه، 

ذکر شده است؛ ولی  نبه، و دوشنبه؛ یا سه شنبه، چھارشنبه و پنج شنبه)یکش
ھا، روش دائمی  شود، ھیچ یک از این تاریخ ھمانطوری که از مجموع احادیث معلوم می

 نبودند. ج و ھمیشگی آن حضرت
ھای عدم تعیین تاریخ این بود که چون برای آن  توان گفت که یکی از علت و می

سفر و دیگر مسایل مھم فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، فرھنگی و  ج حضرت
آمد، لذا تعیین روزھای خاّصی مناسب  اقتصادی، عبادی و خانوادگی و ... پیش می

 نبود.
ی آن  گرفتند، روزه در روزھای خاّصی روزه می ج و عّلت دوم اینکه اگر آن حضرت

شد واین وھم پیش  مت و مشقت میروزھا برای افراد مختلف الحال اّمت، باعث زح
 آمد که شاید این روزه از واجبات است. می

در تاریخ و روزھای خاّصی روزه  ج ھا، آن حضرت به ھر حال، بنابر اینگونه مصلحت
ی کرام را در سه روز  گرفتند و در حق ایشان ھمین افضل و َاولی بود؛ ولی صحابه نمی
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 کردند. ) تشویق می۱۵ـ  ۱۴ـ  ۱۳( یض روزه گرفتن از ھرماه، بیشتر به ایام ب
 ج ھایی که دارای فضیلت خاّصی ھستند، آن حضرت ی روزھا و تاریخ عالوه بر روزه

به این مھم نیز توجه و اھتمام داشتند که روزه در تمام روزھای ھفته واقع شود تا 
 ی عبادت ھستند. مردم بدانند که ھر ھفت روز ھفته، روزھای مبارک و شایسته

فته نماند که روزه گرفتن سه روز از ھر ماه، برابر با تمام ماه است؛ زیرا پاداش ناگ
که مجموع روزھای  ۳×۱۰=  ۳۰ای در قانون خدا، ده برابر است؛ بنابراین  ھر حسنه
 ماه است.

 ۳۰۷ حدیث شماره

َمِديِ�ُّ ۱۰(
ْ
بُو ُمْصَعٍب ال

َ
َ�نَا أ �ٍَس ، ) َحدَّ

َ
يِب ، َ�ْن َمالِِك بِْن أ

َ
يِب َسلََمَة بِْن ، انلَّرْضِ  َ�ْن أ

َ
َ�ْن أ

رَثَ : َ�ْن اَع�َِشَة قَالَْت ، َ�بِْد الرَّمْحَِن 
ْ
�

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَُصوُم يِف َشْهٍر أ ِ َص�َّ ا�َّ َما اَكَن رَُسوُل ا�َّ

 ِمْن ِصيَاِمِه يِف َشْعبَاَن.
ی ماه شعبان  به اندازه ج گوید: در ھیچ ماھی پیامبر ل) ...عایشه۱۰ـ ( ۳۰۷

گرفتند. (ایشان ماه شعبان را به جز چند روز اندک از آن،  روزه (ی مستحبی) نمی
 روزه داشتند.)

 &  
گرفتند،  تمام ماه را فقط در ماه مبارک رمضان روزه می ج مراد این است که پیامبر

شعبان ی آن را بر مسلمانان فرض کرده است. البته در ماه  چون خداوند متعال روزه
روایت آمده است که  گرفتند؛ حّتی در یک ھا بیشتر روزه می نسبت به دیگر ماه

 کردند. گرفتند و خیلی کم ترک روزه می تقریبًا تمام ماه را روزه می جپیامبر
ھای  ھا و حکمت در ماه شعبان، سبب ج برای روزه گرفتن بسیار آن حضرت

از ھا  آن شده است که برخی از متعددی از سوی علماء وصاحب نظران اسالمی بیان
وارد  سکه در حدیث اسامة بن زید شود؛ چنان بعضی از روایات و احادیث دانسته می

دارند؟  در این باره سؤال شد که چرا بیشتِر ماه شعبان را روزه می ج شده که از پیامبر
دوست  شود و من ایشان فرمودند: در ھمین ماه، اعمال بندگان به بارگاه الھی عرضه می

 شود، در حال روزه باشم. دارم که وقتی اعمال من عرضه می
 جنقل شده، چنین وارد شده است: رسول خدا لو در حدیثی دیگر که از عایشه
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گرفتند که فھرست تمام کسانی که در ھر سال  در ماه شعبان برای این بسیار روزه می
دوست داشتند تا  ج حضرتشود، و آن  باید بمیرند، در ھمین ماه به عزرائیل داده می

شود، ایشان  ھنگامی که نسبت به وفات ایشان به ملک الموت دستوراِت الزم داده می
 در حال روزه باشند.

ی روزه  ی آن، انگیزه عالوه بر این، نزدیک بودن ماه رمضان و برکات و تأثیرات ویژه
نسبتی با رمضان  ی شعبان ھمان کند، و روزه در ماه شعبان را در وجود انسان پیدا می

 ھا، با فرضھا دارند. دارد که نمازھای نفل قبل از فرض
ی شش روز شّوال پس از رمضان که در احادیث بعدی به روزه  ھمچنین روزه

ی رمضان دارد که نمازھای  گرفتن در این روزھا تشویق شده، ھمان نسبت را با روزه
 مستحب و سّنت بعد از فرض با فرض دارند.

 ۳۰۸ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْمودُ ۱۱( بُو َداوُدَ ، ) َحدَّ
َ
َ�نَا أ َ�نَا ُشْعبَةُ ، َحدَّ َسِمْعُت ُمَعاَذَة : َ�ْن يَِز�َد الرِّْشِك قَاَل ، َحدَّ

ُت ِلَعا�َِشةَ : قَالَْت 
ْ
يَّاٍم ِمْن لُكِّ َشهْ : قُل

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَُصوُم ثََالثََة � ِ َص�َّ ا�َّ َ�اَن رَُسوُل ا�َّ

َ
ٍر؟ أ

ُت : قَالَْت 
ْ
يِِّه اَكَن يَُصوُم؟ قَالَْت : َ�َعْم. قُل

َ
يِِّه َصاَم.: ِمْن �

َ
 اَكَن َال ُ�بَايِل ِمْن �

بُو ِعيىَس 
َ
َرْصِيُّ : يَِز�ُد الرِّْشُك ُهوَ : قَاَل أ بَيِعُّ ابلْ َرَوى َ�نُْه ُشْعبَُة ، وَُهَو ثَِقةٌ ، يَِز�ُد الضُّ

َوارِِث ْ�ُن َسِعيٍد 
ْ
ئَِمةِ ، ومََحَّاُد ْ�ُن َز�ٍْد َو�ِْسَماِ�يُل ْ�ُن إِبَْراِهيمَ َوَ�بُْد ال

َ
َوُهَو ، َوَ�ْ�ُ َواِحٍد ِمَن األ

َقاِسُم َو�َُقاُل 
ْ
امُ : يَِز�ُد ال َقسَّ

ْ
اُم.، ال َقسَّ

ْ
ِة ُهَو: ال َرْصَ ْهِل ابلْ

َ
 َوالرِّْشُك بِلَُغِة أ

دم که گفت: به شنی سی عدویه ) ... یزید بن ِرشک گوید: از ُمعاذه۱۱ـ ( ۳۰۸
گرفتند؟ او در پاسخ گفت:  در ھر ماه، سه روز، روزه می ج گفتم: آیا پیامبر لعایشه

 داشتند. آری؛ ایشان از ھر ماه سه روز روزه می
گفت:  لچه روزھایی از ماه، روزه بودند؟ عایشه ج دوباره گفتم: آن حضرت

ه بگیرند و مقّید به روزھای دادند که کدام یک از روزھای ماه، روز اھمّیت نمی ج پیامبر
 مخصوصی از ماه برای گرفتن روزه نبودند. 

گوید: یزید بن ِرشک که یکی از راویان این حدیث است، ھمان  ابوعیسی ترمذی

بَعی بَرصی« آید؛ و  باشد که یکی از راویاِن ثقه و مورد اعتماد به شمار می می» يزيد ضُ
سماعیل بن ابراھیم و تنی چند از دیگر شعبه، عبدالوارث بن سعید، حماد بن زید، ا
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اند (و او را مورد  ی روایت و درایت نیز، از او حدیث نقل کرده پیشوایان و بزرگان عرصه
 اند). وثوق و اعتماد دانسته

شود. و  نیز گفته می» قّسام«است که بدو » یزید قاسم«و یزید بن ِرشک، ھمان 
قسمت «است؛ یعنی » قّسام«معنای در لغت مردم بصره نیز به » ِرشک«ی  واژه

 داند.] [و مراد از قسمت کننده: کسی است که علِم قسمت را می». کننده

 &  
ه«  کدام.»: اَیّ «کدام قسمت از ماه. »: اَيّ

بالی ال« ورزید،  داد، اھتمام نمی داد، عالقه نشان نمی کرد، اھمّیت نمی توجه نمی»: يُ
 مقّید نبود.

ھای  ھای روزه گرفتِن روزه شود که ھیچ یک از تاریخ میاز این حدیث دانسته 
 نبود. ج مستحّبی، روش دائمی و ھمیشگی آن حضرت

سفر و  ج و یکی از علتھای عدم تعیین تاریخ، این بود که چون برای آن حضرت
دیگر مسائل مھم سیاسی و نظامی، فرھنگی و اقتصادی، عبادی و خانوادگی، فردی و 

آمد، لذا تعیین روزھای خاّصی برای روزه  اجتماعی، دنیوی و اخروی و ... پیش می
در روزھای خاّصی  ج گرفتن مستحّبی، مناسب نبود؛ و عّلت دیگر اینکه اگر آن حضرت

وزھا برای افراد مختلف الحاِل اّمت، باعث زحمت و ی آن ر گرفتند، روزه روزه می
آمد که شاید، این روزه از واجبات  شد، و این وھم پیش می مشّقت و ُعسر و َحرج می

 است.
در تاریخ و روزھای خاّصی روزه  ج ھا، آن حضرت به ھر حال، بنابر اینگونه مصلحت

ی کرام را در سه  ی صحابهگرفتند و در حق ایشان ھمین نیز بھتر و َاولی بود؛ ول نمی
 کردند. ) تشویق می ۱۵ـ  ۱۴ـ  ۱۳روز روزه گرفتن از ھر ماه، بیشتر به ایام بیض (

 ۳۰۹ حدیث شماره

َهْمَداِ�ُّ ۱۲(
ْ
َ�نَا َهاُروُن ْ�ُن إِْسَحاَق ال َ�نَا َ�بَْدُة ْ�ُن ُسلَيَْمانَ ، ) َحدَّ َ�ْن ِهَشاِم بِْن ، َحدَّ

�ِيهِ ، ُعْرَوةَ 
َ
َاِهِليَّةِ : قَالَْت ، اَع�َِشةَ  َ�نْ ، َ�ْن أ

ْ
َوَ�َن ، اَكَن اَعُشوَراُء يَْوًما تَُصوُمُه قَُر�ٌْش يِف اجل

ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَُصوُمهُ  ِ َص�َّ ا�َّ َمَر بِِصيَاِمهِ ، رَُسوُل ا�َّ
َ
َمِدينََة َصاَمُه َوأ

ْ
ا قَِدَم ال ا ، فَلَمَّ فَلَمَّ

َفِر�َضةُ اْ�رُتَِض َرَمَضاُن اَكَن 
ْ
َ�َمْن َشاَء َصاَمُه َوَمْن َشاَء ، َوتُِرَك اَعُشوَراءُ ، َرَمَضاُن ُهَو ال
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 تََرَ�ُه.
ی جاھلّیت، مردم قریش، روز عاشوراء را  گوید: در دوره ل) ... عایشه۱۲ـ ( ۳۰۹
گرفتند. و ھنگامی که به  نیز آن روز را روزه می ج گرفتند، و رسول خدا روزه می

داشتند و به مسلمانان نیز روزه  آمدند، خود ایشان آن روز را روزه می ی منّوره مدینه
ی ماه رمضان  گرفتن آن روز را فرمان دادند؛ و این روّیه ادامه داشت تا اینکه روزه

ی واجب معّرفی  ی ماه رمضان به عنوان روزه فرض شد؛ در آن ھنگام بود که فقط روزه
ی ماه رمضان) ھر  ن رو (پس از فرض شدن روزهی عاشورا ترک گردید. از ای شد، و روزه

ی واجب) روزه  ی مستحّبی، نه روزه خواست روز عاشوراء را (به عنوان روزه کس می
 گرفت. خواست، آن روز را روزه نمی گرفت، و ھر کس که نمی می

 &  
ترین قبایل عرب و آن صنف دوم از عدنانیان و از دودمان  یکی از مھم»: قريش«

کنانه است. این قبیله به نجابت و شرافت در میان عرب مشھور بود و رؤسای نضربن 
ی کعبه را که در جاھلّیت بتخانه بود به عھده داشتند. بنی ھاشم و  داری خانه آن پرده

 اند. بنی عباس نیز از این قبیله

ی پیش از اسالم در عربستان و احوال عرب در  ی بت پرستی، دوره دوره»: اجلاهليّة«
 ن زمان.آ

 روز دھم ماه محّرم.»: عاشوراء«
 ی روز عاشوراء، روایات زیادی نقل شده است از جمله:  در مورد روزه

گرفتند؛  ی جاھلّیت در روز عاشوراء روزه می قریش در دوره«گوید:  لعایشه
ی ماه  ھم دستور داد که مسلمانان در روز عاشوراء روزه باشند تا اینکه روزه ج پیامبر

خواھد عاشوراء روزه باشد و اگر  فرمود: ھر کس می ج پیامبرآنگاه  اجب شد.رمضان و
 ی و مسلم][بخار». ی عاشوراء واجب نیست) خواھد، روزه نباشد.(یعنی روزه نمی

ی جاھلّیت در روز عاشوراء روزه  مردم دوره: «گوید می بو نیز عبدالله بن عمر
فرمود: ھر  ج رمضان نازل شد، پیامبری ماه  ی وجوب روزه گرفتند؛ وقتی که آیه می

خواھد، روزه  تواند عاشوراء روزه باشد و ھر کس می خواھد می کس می
 ]بخاری».[نباشد
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خورد. به  رفت و دید که غذا می سو نقل شده که اشعث به نزد عبدالله بن مسعود
عبدالله بن مسعود گفت: امروز عاشوراء است (چرا روزه نیستی؟) عبدالله گفت: 

ی عاشوراء، قبل از واجب شدن ماه رمضان الزم بود، وقتی که رمضان واجب  وزهر«
 سلم]م».[ی عاشوراء ترک گردید؛ و به او گفت: بنشین و با من غذا بخور شد، دیگر روزه

در روز عاشوراء  سو حمید بن عبدالرحمن گوید: شنیدم که معاویة بن ابی سفیان
ای اھل «گفت:  در سالی که حج را به عنوان امیر الحاج انجام داد بر باالی منبر می

گفت: امروز عاشوراء  می ج مدینه! علمای شما کجا ھستند؟ من شنیدم که رسول خدا
ی آن بر شما واجب نیست و من روزه ھستم، ھر کس میل دارد روزه باشد  است و روزه

 ی]بخار»[ھد روزه نباشد.خوا و کسی که نمی
به مدینه مھاجرت نمود، دید  ج وقتی که پیامبر«گوید:  بو عبدالله بن عباس

که یھودیان مدینه، در روز عاشوراء روزه ھستند. فرمود چرا امروز روزه ھستید؟ 
گفتند: امروز روز مبارکی است، خداوند در آن قوم بنی اسرائیل را از شّر دشمنانشان 

 عاشوراء را روزه گرفت. ÷ی آن، موسی شکرانه نجات داد و به
 ج تر ھستم. بنابر این پیامبر فرمود: من از شما نسبت به موسی نزدیک ج پیامبر

» در روز عاشوراء روزه شد و دستور داد که مسلمانان ھم در این روز، روزه باشند.
 و مسلم] [بخاری

 ج گرفتند. پیامبر مییھودیان روز عاشوراء را عید : «گوید سو ابوموسی اشعری
 ]بخاری»[فرمود: شما مسلمانان در عاشوراء روزه باشید.

ی یک   عمدًا روزه ج دیدم که پیامبر ھرگز نمی«گوید:  می بو عبدالله بن عباس
ی این  ی امروز، روز عاشوراء و مگر روزه روز را بر روز دیگری ترجیح دھد، مگر روزه

داد و  ھای سّنت ترجیح می را بر سایر روزه ی عاشوراء ماه، ماه رمضان. یعنی روزه
[بخای و » بخشید. ھای دیگر ترجیح و برتری می ی روزه ی ماه رمضان را بر ھمه روزه

 لم]مس
شود که روز عاشوراء در زمان جاھلّیت نزد  به ھر حال، از مجموع روایات دانسته می

ی کعبه با  ھمان روز، خانهشد و در  قریش مکه، روزی بسیار محترم و با برکت تلّقی می
رسد که  گرفتند. به نظر می شد و قریش آن روز را روزه می غالف جدید پوشیده می

ی این روز به قریش رسیده باشد، و عادت  درباره ÷و اسماعیل ÷روایاتی از ابراھیم
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چنین بود که قریش ھرکار نیکی را از جھتی که منسوب به اّمت  ج رسول خدا
شد.  نیز در آن کار با آنان ھم عقیده می ج دادند، آن حضرت جام میابراھیمی است، ان

کردند. پس طبق این اصل، ایشان با  و بر ھمین اساس در مراسم حج نیز شرکت می
 کردند. گرفتند ولی دیگران را به آن امر نمی قریش در روز عاشوراء روزه می

که یھود نیز روزه  ی منّوره تشریف آوردند و دیدند به مدینه ج وقتی آن حضرت
 ÷اند و معلوم شد که این روز ھمان روز مبارکی است که خداوند متعال، موسی گرفته

و قوم او را نجات داده و فرعون و سپاه او را غرق ساخته ـ و طبق یک روایت از مسند 
ی آن روز  بر کوه جودی قرار گرفت ـ به روزه ÷امام احمد: در ھمان روز کشتی نوح

ر قائل شدند و به مسلمانان به طور عموم دستور دادند تا در این روز، روزه اھتمام بیشت
 بگیرند.

به خاطر اینکه تشابھی در میان مسلمانان با یھودیان  ج ناگفته نماند که پیامبر
 ایجاد نشود، دستور دادند تا ھمراه عاشوراء، روز تاسوعا را نیز روزه گیرند.

ی روز عاشوراء را روش  روزه ج خدا وقتی رسولگوید:  بعبدالله بن عباس
خود قرار داده و مسلمانان را نیز به گرفتن روزه دستور دادند، برخی از اصحاب عرض 

پندارند (و گویا  ! این روز را یھود و نصاری خیلی بزرگ می ج کردند: ای رسول خدا
شود، آیا  مشابھت پیدا میھا  آن شعار مّلی و مذھبی آنان است و در روزه گرفتن آن، با

 ج ای روزه بگیریم که این تشابه برطرف شود؟) آن حضرت ممکن است به گونه
گیرم. عبدالله بن  فرمودند: اگر خدا بخواھد، در سال آینده، نھم محرم را نیز روزه می

 [مسلم] وفات یافتند. ج گوید: سال آینده قبل از فرا رسیدن محرم، آن حضرت بعباس
اینکه مشابھت با کفار دور شود، تصمیم گرفتند که در برای  ج از این رو پیامبر

 سال آینده روز نھم را نیز روزه بگیرند. 
در مورد روزه گرفتن روزه نھم، علماء دو توجیه بیان  ج برای تصمیم آن حضرت

 اند:  کرده
گیریم؛ و دوم اینکه: در  یکی اینکه: در آینده به جای روز دھم، روز نھم را روزه می

گیریم و بدین صورت از مشابھت با  می اه با روز دھم، روز نھم را نیز روزهآینده ھمر
اند:  و گفته  مانیم. و بیشتر علماء توجیه دوم را ترجیح داده یھود و نصاری مصون می

ھمراه با روز دھم، روز نھم نیز روزه گرفته شود و اگر به علتی روز نھم روزه گرفته 
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 گرفته شود.نشد پس از آن، روز یازدھم روزه 
که در این زمان یھود و  اند: چون و برخی از علماء و صاحب نظران اسالمی نیز گفته

ی تشابه و اشتراک عمل وجود ندارد، از  گیرند مسئله نصاری روز عاشورا را روزه نمی
 این رو نیازی به روزه گرفتن روز نھم یا روز یازدھم نیست.

 ۳۱۰ حدیث شماره

َ�نَا ۱۳( ارٍ ) َحدَّ ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُسْفيَانُ ، ُ�َمَّ : َحدَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ َ�ْن ، َحدَّ
َقَمَة قَاَل ، َعِن إِبَْراِهيمَ ، َمنُْصورٍ 

ْ
ِ : َ�ْن َعل َ�اَن رَُسوُل ا�َّ

َ
ُت اَع�َِشَة رىَِض اهللا تَعاىل َعنها: أ

ْ
ل
َ
َسأ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُ  يَاِم َشيْئًا؟ قَالَْت َص�َّ ا�َّ
َ
يُُّ�ْم يُِطيُق َما اَكَن ، اَكَن َ�َملُُه ِديَمةً : صُّ ِمَن األ

َ
َو�

ُ َعلَيِْه وََسلََّم يُِطيُق؟!. ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوُل ا�َّ
انجام  ج پرسیدم: آیا رسول خدا لگوید: از عایشه /)... علقمه۱۳ـ ( ۳۱۰

چیزی از اعمال مستحّبی (مانند روزه و نماز) را برای روزھایی معّین، اختصاص داده 
پیوسته و ھمیشگی بود؛ و کدام یک از  ج گفت: عمل رسول خدا لبودند؟ عایشه

 توان و یارای آن را داشتند.  ج شما توان انجام آن چیزی را دارد که پیامبر

 &  
 ص گردانید.آن را ویژه و مخصو»: خيصّ «

مراد این است که غالبًا اعمال »: كان عمله ديمة«دائمی و ھمیشگی. »: ديمة«

 جشود که رسول خدا دائمی و ھمیشگی بود؛ ولی از احادیث دیگر فھمیده می جپیامبر
 کردند. نمی گاھی به عّلتی برای اعمال مستحبی خویش، روز مخصوصی را ویژه

 این توان و قدرت را دارد.»: يطيق«

 ۳۱۱ حدیث شماره

َ�نَا َهاُروُن ْ�ُن إِْسَحاَق ۱۴( َ�نَا َ�بَْدةُ ، ) َحدَّ �ِيهِ ، َ�ْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوةَ ، َحدَّ
َ
َ�ْن ، َ�ْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ : اَع�َِشَة قَالَْت  ِ َص�َّ ا�َّ َّ رَُسوُل ا�َّ ةٌ  َدَخَل يلَعَ
َ
» َمْن َهِذهِ؟: «َ�َقاَل ، وَِعنِْدي اْمَرأ

ُت 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم: ، فَُالنَُة، َال َ�نَاُم اللَّيَْل : قُل ِ َص�َّ ا�َّ ْ�َماِل «َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َعلَيُْ�ْم ِمَن األ

ُ َحىتَّ َ�َملُّوا، َما تُِطيُقونَ  ِ َال َ�َملُّ ا�َّ
ُ » فََوا�َّ ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ

َ
َحبُّ َذلَِك إِىل

َ
َعلَيِْه َوَ�َن أ
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ي يَُدوُم َعلَيِْه َصاِحبُُه. ِ
َّ

 وََسلََّم اذل
در حالی پیش من آمدند که زنی در  ج گوید: پیامبر ل)... عایشه۱۴ـ ( ۳۱۱

پرسیدند: این زن کیست؟ گفتم: فالنی است که  ج نزدم حضور داشت. آن حضرت
ن و ذکرو دعا خوابد (و مشغول عبادت و نیایش و راز و نیاز با خدا و تالوت قرآ نمی شب

 در تمام شب است.)
فرمودند: عبادتی را که قدرت و یارای انجام آن را دارید، انجام دھید؛  ج آن حضرت

 به خدا سوگند! خداوند تا زمانی که شما خسته نشوید و از عبادت کوتاه نیایید، خسته
 شود. نمی

 ج بردر ادامه گوید: و محبوبترین و بھترین اعمال از دیدگاه پیام لعایشه
 بندی داشته باشد. پایاعمالی بود که صاحب آن، بر آن مداومت و 

 &  
آمده است؛ یعنی ھمانا » اهللا فان«به خدا سوگند. در روایتی دیگر به عبارت »: فواهللا«

 خداوند.

ل« شود. مراد این است که خداوند ثواب و پاداش  خداوند خسته نمی»: اهللا اليمّ
 مگر اینکه شما خسته شوید و از عبادت کوتاھی نمایید.کند،  عمل شما را قطع نمی

 کند. مداومت و پای بندی می»: يدوم«

 ۳۱۲ حدیث شماره

فَايِعُّ ۱۵( ُد ْ�ُن يَِز�َد الرِّ بُو ِهَشاٍم ُ�َمَّ
َ
َ�نَا أ َ�نَا اْ�ُن فَُضيٍْل ، ) َحدَّ ْ�َمِش ، َحدَّ

َ
َ�ْن ، َعِن األ

يِب َصاِلٍح قَاَل 
َ
ُت اَع�َِشَة : أ

ْ
ل
َ
مَّ َسلََمةَ َسأ

ُ
ُ َعلَيِْه : َوأ ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ

َ
َحبَّ إِىل

َ
َعَمِل اَكَن أ

ْ
يُّ ال

َ
أ

َا
َ

.: وََسلََّم ؟ قَاتل  َما ِديَم َعلَيِْه َو�ِْن قَلَّ
ترین  پرسیدم: محبوب بگوید: از عایشه و ُاّم سلمه /)... ابوصالح۱۵ـ ( ۳۱۲

کدام بود؟ ھر دو در پاسخ بدین سؤال گفتند:  ج و بھترین عمل از دیدگاده پیامبر
عملی بود که بر آن مداومت و  ج ترین اعمال در نظر پیامبر ترین و پسندیده محبوب

 مواظبت شود ھر چند که اندک و ناچیز باشد. 

 &  



 ١١٩  ج خدا رسول گرفتن روزه) ۴۳( باب

 اعمالی که بر آن مداومت و مواظبت شود.» ماديم عليه«

 ۳۱۳ حدیث شماره

دُ ۱۶( َ�نَا ُ�َمَّ ِ ْ�ُن َصاِلٍح ، ْ�ُن إِْسَماِ�يَل  ) َحدَّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ ثَِ� ُمَعاِوَ�ُة ْ�ُن َصا، َحدَّ ، ِلٍح َحدَّ
نَُّه َسِمَع اَعِصَم ْ�َن مُحَيٍْد قَاَل َ�ْن َ�ْمِرو بِْن قَيٍْس 

َ
ُكنُْت : َسِمْعُت َعوَْف ْ�َن َمالٍِك َ�ُقوُل : : �

ُ َعلَيْهِ  ِ َص�َّ ا�َّ ْلًَة فَاْستَاكَ  َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ

 ، وََسلََّم يل
َ
أ  ، ُ�مَّ قَاَم يَُص�ِّ ، ُ�مَّ تَوَضَّ

َ
َ�ُقْمُت َمَعُه َ�بََدأ

َل 
َ
 َوَ�َف فََسأ

َّ
ََقَرَة فََال َ�ُمرُّ بِآيَِة رمَْحٍَة إِال  َوَ�َف َ�تََعوَّذَ ، فَاْستَْفتََح ابلْ

َّ
، َوَال َ�ُمرُّ بِآيَِة َعَذاٍب إِال

َملَُكوِت : َوَ�ُقوُل يِف ُرُكوِعهِ ، َراِكًعا بَِقْدِر ِ�يَاِمهِ  َ�َمَكَث ، ُ�مَّ َرَ�عَ 
ْ
رََبُوِت َوال

ْ
ُسبَْحاَن ِذي اجل

َعَظَمةِ 
ْ
َ�اِء َوال ِكرْبِ

ْ
رََبُوِت : َوَ�ُقوُل يِف ُسُجوِدهِ ، ُ�مَّ َسَجَد بَِقْدِر ُرُكوِعهِ ، َوال

ْ
ُسبَْحاَن ِذي اجل

َعَظمَ 
ْ
َ�اِء َوال ِكرْبِ

ْ
َملَُكوِت َوال

ْ
 آَل ِعْمَرانَ ، ةِ َوال

َ
 ُ�مَّ ُسوَرًة ُسوَرًة َ�ْفَعُل ِمثَْل َذلَِك.، ُ�مَّ قََرأ

گفت:  می شنیدم که سگوید: از عوف بن مالک /)... عاصم بن ُحمید۱۶ـ ( ۳۱۳
 مسواک زدند و ج بودم؛ آن حضرت ج ھا، ھمراه پیامبر گرامی اسالم شبی از شب

وضو گرفتند و سپس به نماز ایستادند؛ من نیز (وضو گرفتم) و ھمراه ایشان به آنگاه 
 نماز ایستادم و مشغول خواندن نماز شدم. 

ی فاتحه)،  شروع به نماز کردند (و پس از تکبیر افتتاح و خواندن سوره ج پیامبر
بیان ای که در آن، رحمت خدا  ی بقره نمودند؛ و ھرگاه به آیه شروع به خواندن سوره

 کردند و از خداوند، آن رحمت را می رسیدند، در ھمانجا درنگ شده بود می
رسیدند، در ھمانجا  ای که در آن، عذاب خدا گفته شده می طلبیدند؛ و ھرگاه به آیه می

 بردند. می نمودند و از آن به خدا پناه می اندکی درنگ
ی قیام  وع نیز به اندازهی بقره) به رکوع رفتند و در رک (پس از خواندن سورهگاه آن

خویش درنگ کردند. (رکوعشان ھمچون قیام ایشان طول کشید) و در رکوع خویش 
 فرمودند:  می پیوسته این جمالت را تکرار

َعَظَمةِ «
ْ
َ�اِء َوال ِكرْبِ

ْ
َملَُكوِت َوال

ْ
رََبُوِت َوال

ْ
پاک و منزه است «؛ »ُسبَْحاَن ِذي اجل

و تسلط و چیرگی، قدرت و عظمت و بزرگی و  پروردگاری که صاحب عّزت و بزرگواری
 »سترگی است.

ی رکوع خویش درنگ کردند.  سپس به سجده رفتند و در سجده نیز به اندازه
(سجودشان ھمچون قیام ایشان طول کشید) و در سجود خویش پیوسته این جمالت 
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كِ «فرمودند:  را تکرار می
ْ
َملَُكوِت َوال

ْ
رََبُوِت َوال

ْ
َعَظَمةِ ُسبَْحاَن ِذي اجل

ْ
َ�اِء َوال  .»رْبِ

ی آل  ی فاتحه،) سوره (برای رکعت دوم بلند شدند و پس از خواندن سورهگاه آن
کردند؛ یعنی: در ھر  می عملگونه عمران را تالوت نمودند؛ سپس در ھر رکعتی ھمین

 فرمودند. می ای را تالوت ی فاتحه، سوره رکعت، پس از سوره

 &  
 را مسواک نمودند. ھایشان دندان»: كفاستا«

شروع به نماز خواندن کرد، به اینگونه که نیت نماز نمود و تکبیر افتتاح »: فبدأ«
 گفت. 

 ی بقره کرد. شروع به خواندن سوره»: البقرة فاستفتح«

 کرد. نمی گذشت، عبور نمی »:فاليمرّ «

 درنگ کرد.»: وقف«

 از خدا رحمت را طلبید.»: فسأل«

 پناه برد. از عذاب، به خدا»: فتعوذ«

 ی مبالغه به معنی: قدرت و عظمت و کبریایی. صیغه»: اجلربوت«

عّزت و بزرگواری و تسّلط و چیرگی؛ دارایی و تصرف؛ پادشاھی خاّص »: امللكوت«
 خدا.

 بزرگواری و تکّبر، ُملک و پادشاھی.»: الكربياء«

 بزرگی و عزت.»: العظمة«

ھمچنان در ھر رکعتی ھمینگونه  ج پیامبرآنگاه  »:ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك«
ی نساء و در رکعت چھارم،  کردند. یعنی در رکعت سوم، پس از فاتحه، سوره عمل می

 خواندند. ی مائده را می پس از فاتحه، سوره



 

 
 
 
 
 

 )٤٤باب (
 ج قرائت رسول خدا

 



 

 
 ۳۱۴ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ۱( َ�نَا اللَّيُْث ، ) َحدَّ يِب ُملَيَْكةَ ، َحدَّ
َ
: َ�ْن َ�َعَ� بِْن َمْملٍَك ، َعِن ابِْن أ

ُ َعلَيِْه وَ  ِ َص�َّ ا�َّ مَّ َسلََمَة َ�ْن قَِراَءِة رَُسوِل ا�َّ
ُ
َل أ

َ
نَُّه َسأ

َ
ًة: � َ َسلََّم؟ فَإَِذا ِ�َ َ�نَْعُت قَِراَءًة ُمَفرسَّ

 َحْرفًا َحْرفًا.
ـ  لاز ُام سلمه س) ... عبدالله بن ابی ُملیکه گوید: یعلی بن َمملک۱ـ ( ۳۱۴

سؤال کرد؟ ُام  ج ی نحوه و چگونگی قرائت پیامبر ـ درباره ج ھمسر گرامی رسول خدا
واضح و روشن بود؛ اینطور که ھر  ج نیز بیان داشت که قرائت آن حضرت لسلمه

 فرمودند. می حرفی از کلمات قرآن را کامًال روشن و واضح تلّفظ

 &  
ة قراءة«  قرائتی واضح و روشن. »: مفرسّ

ة قراءة«توضیح و تفسیر عبارت »: حرفاً  حرفاً «  ج است؛ یعنی قرائت پیامبر» مفرسّ
چنان واضح بود که ھر حرفی از قرآن را کامًال روشن و واضح و حرف به حرف تلفظ 

 فرمودند. می

 ۳۱۵ حدیث شماره

ارٍ ۲( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا وَْهُب ْ�ُن َجِر�ِر بْ ، ) َحدَّ يِب ، ِن َحاِزمٍ َحدَّ
َ
َ�نَا أ ، ، َ�ْن َ�تَاَدةَ َحدَّ

�َِس بِْن َمالٍِك : قَاَل 
َ
ُت ِأل

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم؟ قَاَل  :قُل ِ َص�َّ ا�َّ ا.: َكيَْف اَكنَْت قَِراَءُة رَُسوِل ا�َّ  َمدًّ

 ج پرسیدم: قرائت رسول خدا سگوید: از انس بن مالک /)... قتاده۲ـ ( ۳۱۵
معموًال کلمات قرآن را با مد  ج چگونه بود؟ وی در پاسخ بدین سؤال گفت: آن حضرت

 فرمودند. فرمودند و ھر حرفی را کامًال روشن و واضح تلفظ می و کشیدگی قرائت می

 ۳۱۶ حدیث شماره

ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ ۳( َ�نَا يلَعِ َموِيُّ ، ) َحدَّ
ُ ْ
َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن َسِعيٍد األ يِب ، َعِن ابِْن ُجَر�ٍْج ، َحدَّ

َ
َعِن ابِْن أ

مِّ َسلََمَة قَالَْت ُملَيَْكةَ 
ُ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْقَطُع قَِراَءتَُه َ�ُقوُل  اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ : ، َ�ْن أ َْمُد : ا�َّ

ْ
(احل
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َعالَِمَ�) ُ�مَّ يَِقُف 
ْ
ِ رَبِّ ال : (َمالِِك يَْوِم ، (الرَّمْحَِن الرَِّحيِم) ُ�مَّ يَِقُف : ُ�مَّ َ�ُقوُل ، ِ�َّ

ُ
َوَ�َن َ�ْقَرأ

يِن).  ادلِّ
قرائت  ج ـ گوید: رسول خدا ج ـ ھمسر گرامی پیامبر ل)... ُام سلمه۳ـ ( ۳۱۶

فرمودند و سپس دوباره شروع به  دیدند) قطع می می خویش را (در ھر جا که الزم

 ؛»احلمد هللا رب العاملني«خواندند:  می ج کردند. به عنوان مثال: آن حضرت قرائت می

؛ سپس وقف »الرمحن الرحيم«گفتند:  می کردند و پس از وقف، دوباره می وقفآنگاه 
خواندند)؛  ی دیگر را می فرمودند (و پس از آن، آیه می ند و قرائت خویش را قطعکرد می

 خواندند،[نه به فتحه: َمِلک]. می »]الف«[به » يوم الدين مالك« ج و پیامبر

 &  
دیدند، قطع  می قرائت خود را در ھر کجا که الزم ج پیامبر»: قراءتهیقطع «

کردند؛ و این کار بیانگر درست قرائت  خواندن میفرمودند و سپس دوباره شروع به  می
است؛ زیرا قرائت ایشان واضح بود و ھر حرفی از کلمات قرآن را کامًال  ج کردن پیامبر
نمودند و  فرمودند و کلمات را در حّد اعتدال کشیده و روشن اداء می می روشن تلفظ

 داشتند. می بیان جمالت و کلمات قرآن را به صورت شمرده و کشیده و حرف به حرف

را به » يوم الدين مالك«ی  آیه ج یعنی پیامبر»: يوم الدين) و كان يقرأ (مالك«

لِكخواندند، نه به فتحه [ می الف[مالک]  ].مَ

اند؛  ، دچار سھو و اشتباه شده»املحمدية الشامئل«و در حقیقت، نسخه پردازان کتاب 

 يوم ملك«شاره شده، ھمان عبارت زیرا که عبارت درست که در جامع ترمذی نیز بدان ا

به الف؛ و » مالك«خواندند نه  را به فتح می» ملك« ج است. یعنی: پیامبر» الدين
 ھمین قرائت ابوعبید نیز است.

 ۳۱۷ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَةُ ۴( َ�نَا اللَّيُْث ، ) َحدَّ ِ بِْن ، َ�ْن ُمَعاِو�ََة بِْن َصاِلٍح ، َحدَّ يِب قَيٍْس َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
أ

َ�اَن �رُِسُّ : قَاَل 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم: أ ُت اَع�َِشَة رىَِض اهللا تعاىل َعنها َ�ْن قَِراَءِة انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

ْ
ل
َ
َسأ

ْم َ�َْهُر؟ قَالَْت 
َ
ِقَراَءِة أ

ْ
رَسَّ َوُر�ََّما َجَهرَ : بِال

َ
ُت ، لُكُّ َذلَِك قَْد اَكَن َ�ْفَعُل قَْد اَكَن ُر�ََّما أ

ْ
: َ�ُقل
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ْمِر َسَعًة.
َ
ي َجَعَل يِف األ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
 احل

پیرامون چگونگی  لگوید: از عایشه س) ... عبدالله بن ابی قیس۴ـ ( ۳۱۷
در نماز شب آھسته  ج در نماز شب پرسیدم؛ که آیا قرآئت آن حضرت ج قرائت پیامبر
 بود یا بلند؟

فرمودند؛ اینطور که گاھی  به ھر دو صورت تالوت می ج وی در پاسخ گفت: پیامبر
 پرداختند. آھسته و گاھی نیز بلند به قرائت در نماز شب می

گفتم: سپاس و ستایش خداوندی را  لگوید: به عایشه سعبدالله بن ابی قیس
 سزاست که در این کار، گشایش قرار داده است.

 &  
در نماز شب است؛ زیرا  ج قرائت پیامبر : منظور،»ج سألت عايشه عن قرائت النبی«

آورده است و در » قرائت در نماز شب«ترمذی ھمین روایت را در ُسنن خویش در باب 

: كيف لقال: سألت اع�شة ج قيس عن عبدا� بن ايب«آنجا چنین نقل کرده است: 
در نماز  ج ی چگونگی قرائت پیامبر درباره لاز عایشه«؛ »بالليل جاكنت قراءة انليب 

 ».شب پرسیدم

» ُّ
 خواند. می آھسته و پوشیده»: يُرسِ

هر«  خواند. می بلند و آشکار»: جيَ

بَّام«  چه بسا، گاھی اوقات.»: رُ

 گشایش، گنجایش، عدم ُعسر و حرج.» سعة«

ھمواره جانب تیسیر و تخفیف و سھولت و آسانگیری را بر  ج به ھر حال رسول خدا
 دادند؛ چون به خوبی می جانب تشدید و تعسیر و تشّدد و سختگیری ترجیح

دانستند که مبنای شریعت مقدس اسالم، پیوسته بر آسانگیری و رفع ُعسر و َحَرج  می
 از بندگان است.

 ۳۱۸ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يْ ۵( َ�نَا َوِ�يعٌ ، َالنَ ) َحدَّ َ�نَا ِمْسَعرٌ ، َحدَّ َعبِْديِّ ، َحدَّ
ْ
َعالَِء ال

ْ
يِب ال

َ
َ�ْن ، َ�ْن أ

مِّ َهانِئٍ ، َ�َْ� بِْن َجْعَدةَ 
ُ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم بِاللَّيِْل : قَالَْت ، َ�ْن أ ْسَمُع قَِراَءَة انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

َ
ُكنُْت أ
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نَا ىلَعَ َعِر�يِش.
َ
 َوأ

و دختر عموی  س(دختر ابوطالب، خواھر علی ل)... ُام ھانی۵ـ ( ۳۱۸
شنیدم؛ در حالی  را در نماز شب می ج گوید: خودم صدای قرائت رسول خدا )جپیامبر

 که من در کلبه و آالچیق خویش آرمیده بودم.

 &  
ی آن استراحت کنند. کلبه. خیمه  ای که در سایه آالچیق. سایبان. خانه»: عريشی«

ھای درخت درست کنند. ھودج. کجاوه. و در اینجا مراد ھمان  مانندی که از شاخه
 است.» سایبان و آالچیق«

 ۳۱۹ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ  )۶( بُو َداوُدَ ، َحدَّ
َ
َ�نَا أ َ�نَا ُشْعبَةُ ، َحدَّ َة قَاَل ، َحدَّ : َ�ْن ُمَعاِوَ�َة بِْن قُرَّ

َفتِْح َسِمْعُت َ�بَْد 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ نَاقَِتِه يَْوَم ال يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
ٍل َ�ُقوُل: َرأ ِ ْ�َن ُمَغفَّ ا�َّ

َر)  خَّ
َ
َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تَأ ُ َما َ�َقدَّ  (إِنَّا َ�تَْحنَا لََك َ�تًْحا ُمِبينًا يِلَْغِفَر لََك ا�َّ

ُ
 َ�َقرَ : قَاَل وَُهَو َ�ْقَرأ

َ
أ

عَ  ةَ : قَاَل ، َورَجَّ َخْذُت لَُ�ْم يِف َذلَِك : َوَقاَل: ُمَعاِوَ�ُة ْ�ُن قُرَّ
َ َ
َّ أل ْن َ�ْتَِمَع انلَّاُس يلَعَ

َ
لَْوَال أ

ْو قَاَل 
َ
وِْت. أ  اللَّْحِن.: الصَّ
را به روز فتح مکه در حالی  ج گوید: رسول خدا س)...عبدالله بن مغّفل۶ـ ( ۳۱۹

بِيٗنا﴿ ی ار بودند و سورهدیدم که بر شتر خویش سو َۡغفَِر لََك  ١إِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ ِ�ّ
ُ ٱ َم ِمن َذ�بَِك  �َّ گوید:  سفرمودند. عبدالله بن مغّفل را تالوت می ]۲-۱[الفتح:  ﴾َما َ�َقدَّ

 کردند. صورت ترجیع و صوت خوش تالوت این سوره را به ج پیامبر
حدیث است گوید: معاویة بن قّرة گفت: اگر بیم آن نبود شعبه که یکی از راویان این 

 خواندم. که مردم بر ِگرد من جمع شوند، من برای شما ھمان لحن و ترجیع را می

 &  
 .ج شتر پیامبر»: ناقته«

 ی مکرمه. روز فتح مکه»: الفتح يوم«

عَ « جَّ  گردانیدن.آواز را در گلو »: ترجيع«آوازش را در گلو گردانید. »: رَ
تالوت قرآن با نغمه و نوای دل انگیز ــ به شرط رعایت تجوید ــ امری است کامالً  
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زّ�نوا القرآن «در تأیید آن فرموده است:  ج مشروع و مطلوب؛ و عالوه بر اینکه پیامبر
، عمًال نیز آن »ھای قرآن را تزئین نمایید با نواھای دل انگیز خویش، آیه«؛ »باصوات�م

 موده است؛فر را تأیید
نیز در خدمت او  بدر حالی که ابوبکر و عمر ج و روایت شده که شبی پیامبر

را  سگذشتند؛ وقتی نوای دل انگیز تالوت عبدالله بن مسعود بودند از جایی می
فرمود:  ج پیامبرآنگاه  شنیدند در جای خود ایستادند و مدتی به آن نوا گوش دادند.

طراوت و تازگی و ھمانگونه که فرود آمده است، تالوت  خواھد قرآن را با می کسی که«
 »عبدالله بن مسعود] باشد.»[ابن ُام عبد«نماید باید تالوتش مانند تالوت ھمین 

را به ھنگام  سو ابوموسی اشعری سو ھمچنین نوای دالویز سالم مولی ابی حذیفه
تواند به  ده، میتالوت قرآن، تحسین کرده است؛ از این رو، فرد مسلمان و تالوت کنن

آواز بلند قرآن را بخواند مگر در حالی که حمل بر ریا و تظاھر شود یا در محلی باشد که 
 کسانی در حال نماز یا خواب باشند و از صدای او اذیت شوند.

 ی زیبا و نیکو. آواز خوش، آھنگ دل نواز و نغمه»: حلن«

 ۳۲۰ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن ۷( اِ�ُّ ، َسِعيدٍ ) َحدَّ ُدَّ
ْ
َ�نَا نُوُح ْ�ُن قَيٍْس احل َ�ْن ، َ�ْن ُحَساِم بِْن ِمَصكٍّ ، َحدَّ

وِْت : َ�تَاَدَة قَاَل  وَْجِه َحَسَن الصَّ
ْ
 َحَسَن ال

َّ
ُ نَِبيًّا ِإال ُ َعلَيِْه ، َما َ�َعَث ا�َّ َوَ�َن نَِبيُُّ�ْم َص�َّ ا�َّ

وَْجِه َحَسَن الصَّ 
ْ
ُع.وََسلََّم َحَسَن ال  وِْت َوَ�َن َال يُرَجِّ

گوید: خداوند متعال ھیچ پیامبری را به نبّوت و رسالت  سقتاده )...۷ـ ( ۳۲۰
 جمبعوث نکرد، مگر اینکه خوش سیما و خوش صدا بود؛ و پیامبر شما ـ حضرت محمد

 کردند. نمی ـ نیز خوش صورت و خوش صدا بودند؛ و قرآن را با ترجیع تالوت

 &  
ع و كان ال«  فرمودند و آواز را در گلو نمی قرآن را با ترجیع تالوت ج پیامبر»: يرجّ
 گردانیدند.  نمی

در قرائت، ھمیشگی و دائمی نبود؛ بلکه در  ج ناگفته نماند که عدم ترجیع پیامبر
که در فتح مکه چنین رفتار کردند. و  خواندند؛ چنان برخی اوقات، با ترجیع قرائت می



 ١٢٧  ج خدا رسول قرائت) ۴۴( باب

در برخی اوقات، قرآن را با  ج ر ھمین قضیه است؛ یعنی پیامبرحدیث فوق نیز بیانگ
 فرمودند. ترجیع تالوت نمی

 ۳۲۱ حدیث شماره

ِ ْ�ُن َ�بِْدالرَّمْحَِن ۸(
َ�نَا َ�بُْدا�َّ انَ ، ) َحدَّ َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن َحسَّ َ�نَا َ�بُْدالرَّمْحَِن ْ�ُن ، َحدَّ َحدَّ

نَادِ  يِب الزِّ
َ
يِب َ�ْمٍروَ�ْن َ�ْمِرو بِْن ، أ

َ
َعِن ابِْن َ�بَّاٍس رىَِض اهللا تعاىل َعنُهما ، َ�ْن ِعْكِرَمةَ ، أ

َيِْت : قَاَل 
ْ

ُْجَرِة َوُهَو يِف ابل
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُر�ََّما �َْسَمُعَها َمْن يِف احل  .اَكنَْت قَِراَءُة انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

چنان بود که  ج خدا گوید: قرائت رسول ب)...عبدالله بن عباس۸ـ ( ۳۲۱
را از درون  ج گاھی اشخاصی که در صحن حیاط خانه بودند، صدای قرائت آن حضرت

به صورت متوسط و میانه بود  ج شنیدند. (یعنی قرائت پیامبر گرامی اسالم می ُحجره
 که نه بسیار بلند بود و نه بسیار کوتاه و پوشیده.)

 &  
 صحِن حیاط خانه.»: احلُجرة«

 خانه. جمع: بیوت.»: البيت«
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 ۳۲۲ حدیث شماره

َ�نَا ُسَو�ُْد ْ�ُن نرَْصٍ ۱( ِ ْ�ُن ، ) َحدَّ
َ�نَا َ�بُْدا�َّ ُمبَارِكِ َحدَّ

ْ
، َ�ْن ثَابٍِت ، َ�ْن مَحَّاِد بِْن َسلََمةَ ، ال

ِ�  ـَ�ْن ُمَطرٍِّف  خِّ ِ بِْن الشِّ �ِيِه قَاَل ـوَُهَو اْ�ُن َ�بِْد ا�َّ
َ
ُ : ، َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ َ�يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ِز�ِز 
َ
ِز�ٌز َكأ

َ
، َوجِلَْوفِِه أ ُاَكِء.َعلَيِْه وََسلََّم وَُهَو يَُص�ِّ ِمرَْجِل ِمَن ابلْ

ْ
 ال

کند که وی گفت:  می روایت س)...مطّرف، از پدرش، عبدالله بن شّخیر۱ـ ( ۳۲۲
خواندند؛ (و چنان در نماز  رفتم که ایشان نماز می ج در حالی پیش رسول خدا

 گریستند که) صدای گریستن ایشان به سان جوشیدن دیگ بود! می

 &  
 صوت، آواز جوشش دیگ، گرمی و سوزش و جنبش.آواز، بانگ، »: ازيزٌ «

 دیگ.»: املِرجل«

 ۳۲۳ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ۲( َ�نَا ُمَعاِوَ�ُة ْ�ُن ِهَشامٍ ، ) َحدَّ َ�نَا ُسْفيَانُ ، َحدَّ ْ�َمِش  َعِن ، َحدَّ
َ
، األ

ِ بِْن َمْسُعودٍ َعِن إِبَْراِهيَم، َ�ْن َعِبيَْدةَ 
ِ : رىََض اهللا َعنُه قَاَل  ، َ�ْن َ�بِْدا�َّ قَاَل يِل رَُسوُل ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  َّ «: َص�َّ ا�َّ  يلَعَ
ْ
ُت » اقَْرأ

ْ
نِْزَل؟! قَاَل : َ�ُقل

ُ
 َعلَيَْك وََعلَيَْك أ

ُ
قََرأ

َ
ِ أ ِإ�ِّ «: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْسَمَعُه ِمْن َ�ْ�ِي
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ُت ُسوَرَة النَِّساءِ » أ

ْ
َحىتَّ بَلَْغُت (وَِجئِنَا بَِك ىلَعَ َهُؤالَِء  َ�َقَرأ

ِ َ�ْهِم�َُالِن.: َشِهيًدا) قَاَل  يُْت َ�يَْ�ْ رَُسوِل ا�َّ
َ
 فََرأ

به من فرمودند: برای من قرآن  ج گوید: پیامبرسعبدالله بن مسعود …)۲ـ ( ۳۲۳
در صورتی ! آیا من برای شما قرآن را بخوانم، ج بخوان. بدیشان گفتم: ای رسول خدا

فرمودند: من دوست دارم که قرآن را  ج که قرآن بر شما نازل شده است؟! آن حضرت
 از غیر خود بشنوم.

کردم و چون به » نساء«ی  گوید من نیز شروع به تالوت سوره سعبدالله بن مسعود

ٰ ﴿ این آیه رسیدم: ِۢ �َِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

ُؤَ�ِٓء فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُ�ّ ٰٓ�َ 
که از ھر ملتی، گاه ! حال اینان چگونه خواھد بود بدانج ای محمد«؛ ]۴۱[النساء:  ﴾٤١َشِهيٗدا



 ١٣١  ج خدا رسول کردن هیگر) ۴۵( باب

گواھی (از پیغمبران برای شھادت بر قوم خود) بیاوریم و تو را نیز به عنوان شاھدی بر (قوم 
 ؛»ی) اینان (یعنی تنگ چشمان و نافرمایان) بیاوریم؟ خود، از جمله

 بارید.  اشک می ج ھای مبارک رسول خدا مشاھده کردم که از چشم

 &  
 برای من قرآن بخوان.»: اقرأ علیّ «

الن«  ریخت.  اشک فرو میھا  آن بارید و از می ھا اشک چشم»: هتمِ

در روز رستاخیز، بر کسانی که پیام الھی را به آنان ابالغ  ج گواه. پیامبر»: شهيداً «
شود تا بر مؤمنان به ایمانشان و بر کافران به کفرشان و بر  کرده، گواه آورده می

 منافقان به نفاقشان گواھی دھد. 
و به این ترتیب عالوه بر گواھی اعضای پیکر آدمی، و گواھی زمینی که بر آن زیست 

گان خدا بر اعمال او، ھر پیامبری نیز گواه امت خویش است به کرده، و گواھی فرشت
که آخرین و  ج اند؛ و پیامبر گرامی اسالم این که پیام الھی را به آنان ابالغ کرده

 ھا خواھد بود. بزرگترین پیامبران الھی است، نیز گواه بر اّمت خود و سایر امت

 ۳۲۴ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ۳( �َ ) َحدَّ ائِِب  ، َ�ْن َ�َطاءِ نَا َجِر�رٌ ،َحدَّ �ِيهِ بِْن السَّ
َ
ِ بِْن ، َ�ْن �َ ، َ�ْن أ بِْد ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَم َ�ْمٍرو قَاَل  ِ َص�َّ ا�َّ ْمُس يَْوًما ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ : انْ�سَفِت الشَّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يُ  ِ َص�َّ ا�َّ َسهُ ، َص�ِّ َحىتَّ لَْم يََ�ْد يَْرَكُع، ُ�مَّ َرَ�عَ رَُسوُل ا�َّ

ْ
، فَلَْم يََ�ْد يَْرَ�ُع َرأ

َسهُ 
ْ
ْن �َْسُجَد، ُ�مَّ َسَجدَ ، ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

َ
ْن يَْرَ�َع رَ فَلَْم يََ�ْد أ

َ
َسهُ ، فَلَْم يََ�ْد أ

ْ
َسهُ ، أ

ْ
، ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

ْن �َْسُجدَ 
َ
َسهُ ُ�مَّ َسَجَد فَلَ ، فَلَْم يََ�ْد أ

ْ
ْن يَْرَ�َع َرأ

َ
رَبِّ «: ، َوَ�ُقوُل ، فََجَعَل َ�نُْفُخ َوَ�بيِْك ْم يََ�ْد أ

َ�ُهْم وَُهْم �َْستَْغِفُرونَ  ْن َال ُ�َعذِّ
َ
لَْم تَِعْدِ� أ

َ
نَا ِ�يِهْم؟! رَبِّ أ

َ
َ�ُهْم َوأ ْن َال ُ�َعذِّ

َ
لَْم تَِعْدِ� أ

َ
ُْن أ

َ
؟! َو�

ا َص�َّ ». �َْستَْغِفُركَ  ْمُس فَلَمَّ َلَِت الشَّ َعتَْ�ِ ا�ْ
ْ
 ، َر�

َ
َ َ�َعاىل ْ�َ� َعلَيْهِ ، َ�َقاَم فََحِمَد ا�َّ

َ
: ُ�مَّ قَاَل ، َوأ

» ِ َقَمَر آَ�تَاِن ِمْن آيَاِت ا�َّ
ْ
ْمَس َوال َحٍد َوَال حِلَيَاتِهِ ، إِنَّ الشَّ

َ
فَإَِذا ، َال َ�نَْكِسَفاِن لَِموِْت أ

رِ 
ْ
 ِذك

َ
  انَْ�َسَفا فَافْزَُعوا إِىل

َ
ِ َ�َعاىل  ».ا�َّ

روزی خورشید  ج گوید: به روزگار رسول خدا س)...عبدالله بن عمرو۳ـ ( ۳۲۴
گرفت و کسوف اتفاق افتاد؛ از این رو پیامبر گرامی اسالم به نماز ایستادند و چنان 
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به رکوع آنگاه  خواستند به رکوع بروند؛ قرائت و قیام نماز را طوالنی نمودند که گویا نمی
خواستند سر خویش را از رکوع  و چنان در حال رکوع باقی ماندند که گویا نمی رفتند

 بردارند.
سپس سر خویش را از رکوع برداشتند و چنان در قیاِم پس از رکوع ایستادند که 

به سجده رفتند و چنان در حال َسجده باقی آنگاه  خواستند به سجده بروند؛ گویی نمی
ر را از سجده بر دارند؛ پس از آن سر را از سجده بر خواستند س ماندند که گویی نمی

 روند؛خواستند به سجده ب داشتند و چنان در میان دو سجده نشستند که گویی نمی
خواھند سر را  نمی ای سجده را طوالنی نمودند که گویی گونه به سجده رفتند و بهآنگاه 

کردند و با خود  می تابی گریستند و بی از سجده بردارند؛ و در حال سجده بسیار می
 گفتند: می

َ�ُهْم وَُهْم « ْن َال ُ�َعذِّ
َ
لَْم تَِعْدِ� أ

َ
نَا ِ�يِهْم؟! رَبِّ أ

َ
َ�ُهْم َوأ ْن َال ُ�َعذِّ

َ
لَْم تَِعْدِ� أ

َ
رَبِّ أ

ُْن �َْستَْغِفُركَ 
َ

پروردگارا! آیا به من مژده و نوید ندادی که تا زمانی که «؛ »�َْستَْغِفُروَن؟! َو�
ھستم، آنان را عذاب نفرمایی؟ بار خدایا! آیا به من وعده ندادی که تا ھا  آن میانمن در 

را عذاب نکنی؟ بار ھا  آن خواھند، کنند و از تو آمرزش می می زمانی که آنان استغفار
 »داریم. خدایا! ما از تو آمرزش گناھانمان را خواھانیم و رحمت و لطف تو را چشم می

دو رکعت نماز خورشید گرفتگی  ج چون رسول خدا گوید: سعبدالله بن عمرو
از جای  ج خواندند، خورشید ظاھر شد و کسوف برطرف گردید؛ از این رو آن حضرت

برخاستند و به سپاس و ستایش خداوندی، مشغول شدند و به بیان پرتوی از حمد و 
 فرمودند:آنگاه  ستایش و تعریف و تمجید او تعالی پرداختند، و

خورشید و ماه ھر دو مخلوق و نشانه و دلیل و برھانی بر وجود و قدرت و تردید  بی«
 دارای خصوصّیات و قوانین مختص بهھا  آن باشند (و ھر یک از می عظمت ذات خداوند

 خود ھستند) و به خاطر فوت کسی یا توّلد فردی به حالت کسوف (کم نوری یا
نور یا  بی ق افتاد و خورشید و ماهآیند؛ و ھر گاه خسوف و کسوف اتفا نوری) در نمی بی

کم نور گردیدند، فورًا به یاد و ذکر خدا مشغول شوید (تا از عذاب و غضب خدا در امان 
 »باشید.)

 &  
مُس يَوَماً ىلَعَ َعهِد رَُسول اهللا« روزی  ج : به روزگار پیامبر»ج اَنَ�َسَفِت الشَّ
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گرفتگی به روز مرگ ابراھیم پسر رسول خورشید گرفت. به احتمال زیاد این خورشید 
 صورت گرفته است. ج خدا

که در کتب تاریخی و روایی نقل شده که روز مرگ ابراھیم خورشید گرفت؛  چنان
این خبر را  ج ی مرگ ابراھیم گرفت. چون رسول خدا مردم گفتند: خورشید به واسطه

ست سپاس و ستایش الھی ای ایراد فرمودند؛ نخ شنیدند، از خانه بیرون آمدند و خطبه
ھای  را به جای آوردند و سپس فرمودند: ای مردم! خورشید و ماه، دو نشانه از نشانه

 گیرند؛ و چون خورشید و ماه گرفتگی قدرت خدایند، و برای مرگ و زندگی کسی نمی
گریست. مردم گفتند: ای  ج بینید به مساجد پناه برید. و در این ھنگام رسول خدا می

گرید و  کنید؟ فرمود: من ھم انسانم، چشم می ! شما که پیامبرید گریه میج رسول خدا
گوئیم که خدا را به خشم آورد؛ به خدا سوگند ای  شود و چیزی نمی دل افسرده می

 ابراھیم! ما بر تو اندوھناکیم. 
فرمود: برای او در بھشت  ج گویند: ابراھیم ھنگام مرگ ھیجده ماھه بود؛ و پیامبر

 است.ای  دایه

گرفته شدن خورشید؛ تاریک شدن قرص خورشید ھنگامی که ماه میان »: كسوف«
ی خورشید به زمین برسد؛ اگر تمام  گذارد اشعه شود و نمی می زمین و خورشید واقع

خورشید بگیرد کسوف کّلی، و اگر قسمتی از آن گرفته شود، کسوف جزئی نامیده 
 شود. می

حالت در اثر حائل شدن زمین میان خورشید و گرفته شدن ماه؛ و این »: خسوف«
شود؛ زیرا جرم زمین، مانع رسیدن  دھد و تمام یا قسمتی از ماه تاریک می می ماه رخ

 .گویند می» ماه گرفتگی«فارسی گردد. در  نور خورشید به ماه می

 آیا به من مژده و نوید ندادی.»: تعدنی أمل« 

  کرد. سخت گریه می»: ينفخ و يبكی«

  خورشید ظاھر و ھویدا گشت و خورشید گرفتگی برطرف شد.»: لت الشمسانج«

  به بیان حمد و ستایش خدا پرداخت.»: اثنی عليه«

  شوند. نور نمی بی گیرند، کم نور یا نمی »:الينكسفان«

 به خدا پناه برید، تضّرع کنید.»: افافزعو«
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خداوند ھستند که  ھای قدرت و عظمت خورشید گرفتگی و یا ماه گرفتگی، از نشانه
شوند و مناسب است که ھنگام ظھور آنان، بندگان خدا با فروتنی و  گاھی ظاھر می

افتادگی تمام و با خشوع و خضوع کامل، در مقابل قدرت و عظمت خداونِد دانا و توانا 
 کرنش برند و خواھان َرحم و َکرم و لطف و احسان او شوند.

وزی که فرزند شیر خوارشان ـ ابراھیم ــ نیز درست ھمان ر ج در زمان رسول خدا
 تقریبًا در یک و نیم سالگی دار فانی را وداع گفت، کسوف اتفاق افتاد.

در آن زمان، یکی از رسوم و باورھای غلط دوران جاھلّیت این بود که در اثر وفات 
 شود؛ گویی خورشید چادرسیاه ماتم بر سر کشیده است! مردان بزرگ، کسوف واقع می

ای که در برخی از روایات  فات ابراھیم نیز این باور غلط تقویت شد؛ به گونهدر و
 وارد شده که برخی از مردم به صراحت این باور غلط را بیان داشتند. 

در آن موقع با ترس و نھایت بیم و ھراس، دو رکعت نماز با جماعت  ج رسول خدا
قرائت این نماز را  ج ن حضرتاقامه کردند. این نماز با سایر نمازھا متفاوت بود. آ

بسیار طوالنی کرد و در وقت قرائت، بارھا به بارگاه خدا خم شدند (گویا رکوع 
دادند.  ای طوالنی ادامه می ایستادند و قرائت را به گونه کردند) و باز راست می می

ی آن نیز  ی آن نماز را نیز خیلی طوالنی کردند و در قومه و جلسه ایشان رکوع و سجده
کردند؛ پس از نماز  زیاد طول دادند، و در اثنای نماز با تضّرع و خشوع تمام، دعا می

کسوف بر اثر «ای ایراد فرمودند و به نحو خاّصی این عقیده و باور جاھلی که  خطبه
 ند.را رد کرد» آید مرگ مردان بزرگ پیش می

اساسی ندارد، فرمودند: این عقیده و باور جاھلی، ھیچ اصل و  ایشان در این خطبه
ھای عظمت و قدرت خداوندند و  بلکه در حقیقت خورشید و ماه دو نشانه از نشانه

گیرد باید با خشوع و فروتنی کامل به سوی  ھنگامی که کسوف و خسوف صورت می
 بنمایند.  ببرند و در بارگاه او تضّرع خداوند متوجه شوند و به یاد او پناه

قیام، قرائت، رکوع، سجده،  ج شود که پیامبر می به ھر حال، از این روایت دانسته
این  ج ی نماز کسوف را بسیار طوالنی کردند در حالی که عادت پیامبر قومه و جلسه

 نمودند. نبود که نماز با جماعت را اینقدر طوالنی کنند؛ بلکه از این کار منع می

 ۳۲۵ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ۴( مْحَدَ َحدَّ ، ) َحدَّ
َ
بُو أ

َ
َ�نَا ُسْفيَانُ ، َ�نَا أ ائِِب َ�ْن َ�َطاِء بْ ، َحدَّ ، ِن السَّ
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ُ َعلَيِْه : ، َعِن ابِْن َ�بَّاٍس رىَِض اهللا تعاىل َعنُهما قَاَل َ�ْن ِعْكِرَمةَ  ِ َص�َّ ا�َّ َخَذ رَُسوُل ا�َّ
َ
أ

ُ َ�ْقيِض 
َ

مُّ ، َ�َماتَْت َوِ�َ َ�ْ�َ يََديْهِ ، يََديْهِ  فَوََضَعَها َ�ْ�َ ، فَاْحتََضنََها، وََسلََّم اْ�نًَة هل
ُ
وََصاَحْت أ

ْ�َمنَ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم  –َ�َقاَل ، أ ؟!«: -َ�ْعِ�: انلَّىبَّ َص�َّ ا�َّ ِ َ�بِْكَ� ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ

َ
: َ�َقالَْت » أ

َراَك َ�بيِْك؟ قَاَل 
َ
لَْسُت أ

َ
بِْ�ي«: أ

َ
َما ، إِ�ِّ لَْسُت أ ُمْؤِمَن بُِ�لِّ َخْ�ٍ ىلَعَ لُكِّ ، ِ�َ رمَْحَةٌ إِ�َّ

ْ
إِنَّ ال

َ َعزَّ وََجلَّ ، إِنَّ َ�ْفَسُه ُ�ْ�َُع ِمْن َ�ْ�ِ َجنْبَيْهِ ، َحالٍ   ».وَُهَو َ�َْمُد ا�َّ
ھای خویش  یکی از دختر بچه ج گوید: پیامبر ب)...عبدالله بن عباس۴ـ ( ۳۲۵

) را که در حال  ج دختر زینب، دختر رسول خدا ی دختری خویش، یعنی ُامامه (نواسه
جان کندن بود، در آغوش گرفتند؛ سپس آن دختر را در جلو خویش بر زمین نھادند، و 

دار فانی را وداع گفت و در  ج پس از ساعتی آن دختر در مقابل دیدگان رسول خدا
ل با صدای بلند شروع به گریستن کرد. رسو لگذشت؛ در این ھنگام ُام ایمن

 کنی؟ بدو فرمودند: آیا در حضور فرستاده و پیامبر خدا چنین گریه می جخدا
فرمودند:  ج کنید؟ آن حضرت بینم که شما نیز گریه می می گفت: من لُام ایمن

ی رحمت و رأفت و عطوفت و  تابی نیست؛ بلکه این گریه بی ی من از ناشکیبایی و گریه
ھا قرار داده است)؛ ھمانا تمام اوضاع و  ھای انسان مھربانی است (که خداوند در دل

رسد؛ به  احوال شخص مومن، برای وی خیر است؛ (و در ھر حال بدو خیر و نیکی می
طوری که اگر بدو نعمت برسد، شکر خدا را گوید، و اگر بدو نقمتی و بالیی رسد، در 

ش کشیده ورزد)؛ و به راستی نفس مؤمن از میان دو پھلوی برابر آن صبر و شکیبایی می
 گوید. می شود، و با وجود این باز ھم خداوند متعال را حمد و سپاس می

 &  
   . برای این قسمت از حدیث دو تفسیر شده است:ج دختر پیامبر»: له ابنة«

 . ُامامة،است» اُمامة«ی دختری ایشان به نام  نواسه ج مراد از دختر پیامبر -۱

با ابوالعاص بن  لاست. زینبج و او نیز دختر رسول خدا لدختر زینب

 بود.» امامة«دختری با نام ھا  آن ربیع ازدواج کرد و حاصل ازدواج

است که به طور  ج ی دختری پیامبر نواسه»: له ابنة«از این رو مراد از عبارت 

 ھیچ کدام از ج نسبت داده شده است؛ زیرا خود دختران پیامبر ج مجازی به پیامبر
بزرگ شدند و ازدواج  ج نگذشتند، بلکه تمام دختران پیامبر در سنین کوچکی درھا  آن
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  کردند.

تواند صحیح باشد؛ زیرا  نمی» ابنة«اند که لفظ  برخی از علماء و شارحان گفته -۲

دختری را در  ج ھای تاریخ و سیره نیامده است که پیامبر در ھیچ یک از کتاب
ھم در  ج حضرتھای دختری آن  سنین کوچکی از دست داده باشند. و نوه

که » ابنة«اند؛ از این رو به احتمال قوی به جای عبارت  حیات آن بزرگوار نمرده

است.  درست» پسر بچه«به معنی » ابن«ی  است، کلمه »دختر بچه«به معنی 

   معنی نمود. ج توان آن را به ابراھیم پسر آن حضرت و در این صورت می

 در حال مرگ بود.»: تقضی«

 آن دختر بچه را در آغوش گرفت. ج ول خدارس»: فاحتضنها«

  جیغ کشید، با صدای بلند گریست.»: صاحت«

نام وی: برکة دختر ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالک بن سلمة بن »: ايمن اُم«

 ج گویند. وی کنیز و خادم رسول خدا نیز می» الظباء ام«عمرو بن النعمان است. بدو 
وی را  ج او را از پدرشان عبدالله به ارث برده بودند. آن حضرت ج بود که آن حضرت

شد. » اُسامة«ھا، پسری به نام  درآورد که حاصل ازدواج آن سآزاد کرد و به ازدواج زید

ھا را مداوا نمود. و در اوائل  در جنگ ُاحد و خیبر نیز شرکت کرد و زخمی لُام ایمن
 نقاب خاک کشید.درگذشت و چھره در  سخالفت عثمان بن عفان

یعنی تمام اوضاع و احوال شخص مومن، برای »: انّ املومن بكل خري علی كلّ حال«
رسد، به طوری که اگر به او نعمت و احسانی  می وی خیر است؛ و در ھر حال بدو خیر

آورد ـ از این رو برایش خیر است ـ ؛ و  از جانب خدا برسد، شکر خداوند را به جای می
ورزد که باز  ت و بالیی برسد، باز ھم در مقابل آن صبر و شکیبایی میاگر به او مصیب

 نیز برای وی خیر خواھد بود.

 ۳۲۶ حدیث شماره

ارٍ ۵( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ ، ) َحدَّ َ�نَا ُسْفيَانُ ، َحدَّ َ�ْن اَعِصِم ، َحدَّ
 ِ دٍ َعِن ، بِْن ُ�بَيِْد ا�َّ َقاِسِم بِْن ُ�َمَّ

ْ
ُ ال ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
، َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اهللا َعنها: أ
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ْو قَاَل 
َ
 َ�يْنَاُه ُ�ْهَراقَاِن.: َعلَيِْه وََسلََّم َ�بََّل ُ�ثَْماَن ْ�َن َمْظُعوٍن وَُهَو َميٌِّت وَُهَو َ�بيِْك، أ

را پس  سی عثمان بن مظعون چھره ج گوید: رسول خدا ل)...عایشه۵ـ ( ۳۲۷
 کردند. از مرگ وی بوسیدند، و در ھمان حال گریه می

را پس از مرگ او بوسیدند،  سی عثمان بن مظعون چھره ج یا راوی گوید: پیامبر
 ریخت. اشک فرو می ج ھای آن حضرت در حالی که از چشم

 &  
بّل« را بوسیدند و یا پیشانی او  سی عثمان بن مظعون یا چھره ج بوسید. پیامبر»: قَ

 را[یعنی بین دو چشم او را].

  ی راوی است. این شک در گفتار، از ناحیه»: او قال«

  ریخت. می اشک فرو ج از دو چشم پیامبر»: هتراقان«

در جنگ بدر شرکت کرد و پس از بازگشت از جنگ  سعثمان»: مظعون بن عثامن«

 سو ابوالھیثم بن تیھان سمان بن مظعونمیان عث ج بدر رحلت نمود. گویند: پیامبر
در بدر شرکت کرد و در ماه شعبانی  سعقد برادری و ُاخّوت بست و عثمان بن مظعون

 امین ماه ھجرت بود درگذشت و چھره در نقاب خاک کشید.  که سی
بود و در نزد ایشان چنان گرانقدر و  ج چنان مورد احترام رسول خدا سو عثمان

ی او را بوسیدند و بر او گریستند،  چھره ج برگزیده بود که در وقت رحلت وی، پیامبر
 سی عثمان را دیدم که بر گونه ج ھای پیامبر گوید: اشک لای که عایشه به گونه
 چکید.

 ۳۲۷ حدیث شماره

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن َمنُْصورٍ ۶( نَ ، ) َحدَّ ْخرَبَ
َ
بُو اَعِمرٍ أ

َ
َ�نَا فُلَيٌْح وَُهَو اْ�ُن ُسلَيَْمانَ ، ا أ َ�ْن ، َحدَّ

 ٍّ �َِس بِْن َمالٍِك رىَِض اهللا َعنُه قَاَل ، ِهَالِل بِْن يلَعِ
َ
ُ : َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ َشِهْدنَا اْ�نًَة لِرَُسوِل ا�َّ

َقرْبِ 
ْ
ِ َجالٌِس ىلَعَ ال يُْت َ�يْنَيِه تَدَمَعانِ فَ ، َعلَيِْه وََسلََّم، َورَُسوُل ا�َّ

َ
ِ�يُ�ْم رَُجٌل لَْم «: َ�َقاَل ، َرأ

َ
أ

َحةَ » ُ�َقارِِف اللَّيْلََة؟
ْ
بُو َطل

َ
نَا: قَاَل أ

َ
 «: قَاَل ، أ

ْ
َل يِف َ�رْبَِها.» انِْزل َ�َ�َ 

ی یکی از دختران  گوید: در حالی به تشییع جنازه س)... انس بن مالک۶ـ ( ۳۲۷
گوید: دیدم  سبر کنار گور نشسته بودند. انس ج حاضر شدیم که آن حضرت ج پیامبر
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فرمودند: آیا در  ج رسول خداآنگاه  ریزد. اشک فرو می ج ھای آن حضرت که از چشم
 میان شما کسی ھست که دیشب با ھمسر خویش گرد نیامده باشد؟

دو ب ج ام! آن حضرت گفت: من دیشب با ھمسر خود نزدیکی نکرده سابوطلحه
 نیز وارد گور او شد . سفرمودند: تو وارد گور دخترم شو. ابوطلحه

 &  
  حاضر شدیم.»: شهدنا«

است که پس از وفات  ج دختر رسول خدا لمراد ُام کلثوم»: ج اهللا لرسول ابنة«

  درآمد. س، به عقد نکاح عثمان بن عفان»لرقّیه«خواھرش 

 ریخت. ھا اشک می چشم»: تدمعان«

 دیشب با ھمسر خویش نزدیکی نکرده باشد.»: الليلة يقارف مل«

، لھمسر ام کلثوم ساند: عثمان بن عّفان علماء و صاحب نظران اسالمی گفته
در شب مرگ و حال احتضار او با یکی از کنیزان خویش گرد آمده بود، از این رو رسول 

سی وارد گور ک«فرمودند:  ج ای که وقتی پیامبر بر او خشمگین بودند. به گونه ج خدا
خویش را  س، عثمان بن عفان»دخترم شود که دیشب با ھمسرش نزدیکی نکرده است

با کنیزش نزدیکی کرده بود؛ از  لکنار کشید؛ زیرا که وی در شب احتضار ام کلثوم
 او را از داخل شدن در گور منع کرد. ج این سبب پیامبر

 در گور فرود بیا.»: انزل«



 

 
 
 
 
 

 )٤٦باب (
 رختخواب

 ج و بستر رسول خدا
 



 

 
 ۳۲۸ حدیث شماره

ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ ۱( َ�نَا يلَعِ نَا، ) َحدَّ
َ
ْ�َبأ

َ
ُّ ْ�ُن ُمْسِهرٍ  أ �ِيهِ ، َ�ْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوةَ ، يلَعِ

َ
َ�ْن ، َ�ْن أ

ي َ�نَاُم : اَع�َِشَة رىَِض اهللا عنها قَالَْت  ِ
َّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم اذل ِ َص�َّ ا�َّ إِ�ََّما اَكَن فَِراُش رَُسوِل ا�َّ
َدٍم، َحْشُوُه يِلٌف.

َ
 َعلَيِْه ِمْن أ

خوابیدند از  بر آن می ج گوید: رختخوابی که رسول خدا ل)...عایشه۱ـ ( ۳۲۸
 از لیف خرما بود. پوستی بود که انباشته

 &  
  بستر، رختخواب، ھر چیز گستردنی.»: فِراش«

ترجمه کرده اند؛  »پوست دّباغی شده«به پاره ای پوست. برخی این واژه را »: أدم«
  اند. نموده ترجمه» پوست«مطلق و برخی به  ؛»پوست قرمز رنگ«و برخی نیز به 

شو. «ھر چه که بدان درون چیزی را ُپر کنند»: حشوه« پر کردن، حشو و زواید »: حَ
 افزودن، انباشتن، فرو کردن، چپاندن.

 است. »لیف خرما«ھمان رشته، تار، نخ، ریشه، بافت. در اینجا مراد »: ليف«

 ۳۲۹ حدیث شماره

َرْصِيُّ ۲( اِب ِزَ�اُد ْ�ُن َ�َْ� ابلْ َطَّ
ْ
بُواخل

َ
َ�نَا أ ِ ْ�ُن َميُْمونٍ ، ) َحدَّ

َ�نَا َ�بُْدا�َّ َ�نَا ، َحدَّ َحدَّ
دٍ  �ِيِه قَاَل ، َجْعَفُر ْ�ُن ُ�َمَّ

َ
ُ َعلَيِْه : ُسئِلَْت اَع�َِشةُ : َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ َما اَكَن فَِراُش رَُسوِل ا�َّ

َدٍم ،َحْشُوُه ِمْن يِلٍف.: وََسلََّم يِف بَيِْتِك؟ قَالَْت 
َ
 ِمْن أ

ِ : وَُسئِلَْت َحْفَصةُ  ُ َعلَيِْه وََسلََّم يِف بَيِْتِك؟ قَالَْت  َما اَكَن فَِراُش رَُسوِل ا�َّ ِمْسًحا، : َص�َّ ا�َّ
ُت ، نَثِْنيِه ثَنِيَّتَْ�ِ َ�يَنَاُم َعلَيْهِ 

ْ
ْلٍَة قُل

َ
ا اَكَن َذاَت يل ُ : فَلَمَّ

َ
 هل

َ
ْوَطأ

َ
ْرَ�َع ثِنْيَاٍت لاََكَن أ

َ
، لَْو ثَنَيْتَُه أ

ْرَ�ِع ثِنْيَاٍت 
َ
ُ بِأ

َ
ْصبََح قَاَل فَلَمَّ ، َ�ثَنَيْنَاُه هل

َ
نَا: قَالَْت » َما فَرَْشتُْم يِلَ اللَّيْلََة؟«: ا أ

ْ
 ، ُهَو فَِراُشَك : قُل

َّ
إِال

ْرَ�ِع ثِنْيَاٍت 
َ
نَّا ثَنَيْنَاُه بِأ

َ
نَا، �

ْ
 لََك! َقاَل : قُل

ُ
ْوَطأ

َ
 «: ُهَو أ

َ
و�

ُ ْ
ِِه األ

َ
وُه حِلَاتل إِنَُّه َمنََعتِْ� َوَطاَءتُُه ، رُدُّ

فَ
 ».ةَ َصَاليِت اللَّيْلَ 

کند  می ] روایتساز پدرش [محمد بن علی س)... جعفربن محمد صادق۲ـ ( ۳۲۹



 ١٤١  ج خدا رسول بستر و رختخواب) ۴۶( باب

ی تو چه بود؟ او  در خانه ج پرسیده شد: رختخواب پیامبر لکه وی گفت: از عایشه
 از پوستی بود که انباشته از لیف خرما بود. ج در پاسخ گفت: رختخواب رسول خدا

ی تو چه بود؟ او گفت  در خانه ج پرسیده شد: رختخواب پیامبر لو از حفصه
بر آن  ج کردیم و آن حضرت می پالسی پشمین بود که ما معموًال آن را دو الیه

 خوابیدند. می
گوید: شبی با خود گفتم: اگر این پالِس پشمین را چھار الیه پھن کنم،  لحفصه

ھار الیه چ ج تر و بھتر خواھد بود؛ از این رو آن را برای رسول خدا نرم ج برای پیامبر
شب را به صبح رساندند، فرمودند: دیشب چه چیزی را  ج کردم؛ و چون آن حضرت

 برای من پھن کرده بودید و چه تغییری در رختخواب من آمده بود؟
گوید: بدیشان گفتم: رختخواب، ھمان رختخواب ھمیشگی شما است،  لحفصه

 تر و بھتر باشد! ا نرمبا این تفاوت که ما آن را چھار الیه کرده بودیم تا برای شم
را به ھمان حال اول برگردانید؛ زیرا که نرمی آن، مانع  فرمودند: آن ج پیامبر

 خواندن نماز شب من شده است و مرا از نماز تھّجد بازداشته است.

 &  
سحاً « پالسی که بر روی آن نشینند؛ پوشاکی پشمین که راھبان بپوشند. و در »: مِ

 .است» پالس پشمین«ھمان اینجا مراد 

 دو الیه کردیم آن را. »: نثنيه«

 دو الیه. »: ثِنيتني«

 نرمتر و خوشایندتر. »: أوطأ«

 بازداشت مرا.»: منعتنی«

طاءته«  نرمی آن.»: وَ

در احادیث و روایات دیگری نیز به تفصیل  ج پیرامون رختخواب و بستر رسول خدا
 حمد بن عبدالرحمن بن ابوالرجالحارثة بن م به عنوان مثال:سخن گفته شده است. 

دختر عبدالرحمن رفتیم.  ةگوید: ھمراه قاسم بن محمد، پیش مادر بزرگم َعمر می
به  ساجازه فرمود عمر بن خطاب ج برایم نقل کرد که پیامبر لگفت: عایشه
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دراز کشیده و میان ایشان و زمین فقط حصیری بود  ج حضورش برسد؛ و رسول خدا
متّکایی از چرم بود که از  ج که بر پھلوی ایشان اثر گذاشته بود و زیر سر آن حضرت

ھم چند مشک خالِی باد کرده  ج لیف خرما انباشته شده بود و از باال سر آن حضرت
 آویخته بود.
 ج من آمد و رختخواب پیامبر ی گوید: بانویی از انصار به خانه می نیز لو عایشه

ی خویش رفت و تشکی انباشته از پشم  را که یک عبای تا شده بود دید؛ و به خانه
پیش من آمد، فرمود: این چیست؟ گفتم: ای رسول  ج فرستاد. چون رسول خدا

ی  ! فالن بانوی انصاری پیش من آمد و رختخواب شما را دید؛ از این رو به خانه جخدا
فرمود: این را  ج ین تشک انباشته از پشم را فرستاد. آن حضرتخویش رفت و ا

ھایی از طال و  خواستم، خداوند کوه ! اگر میلبرگردان؛ سپس فرمودند: ای عایشه
 داد.  نقره را در اختیارم قرار می

و  گیر کرد ج ی خرما بنی به بدن پیامبر گوید: شاخه می و جندب بن سفیان
کرد؛ فرمود: چیزی نیست، انگشتی زخمی و خون آلود  انگشت ایشان را برید و زخمی

 شده و در راه خدا، اندک و ناچیز است.
اش حصیری بود بستری  را به خانه بردند و روی تختی که رویه ج گوید: پیامبر

 کردند و زیر سر ایشان بالشی که از لیف خرما انباشته بود، نھادند.
اثر  ج حصیر بر پھلوی رسول خداآمد و چون  ج به حضور پیامبر سعمر بن خطاب

فرمود: چه چیزی تو را به گریه واداشته  ج گذاشته بود، آن را دید و گریست. پیامبر
 ھای زّرین ! خسرو و قیصر را به یاد آوردم که بر تخت ج است؟ گفت: ای رسول خدا

فرمود: آیا خوشنود نیستید  ج پوشند. پیامبر نشینند و لباس ُسندس و استبرق می می
 که برای شما آخرت و برای ایشان دنیا باشد؟

گفت: اگر صالح بدانید دستور  سگوید: در خانه چند مشک خالِی ُپر باد بود. عمر
 است. ی ھمین خانه ھا از اسباب و اثاثیه ھا را بیرون ببرند؛ فرمود: نه، این دھید این

روی حصیری خوابید و حصیر روی پوست  ج گوید: پیامبر سو عبدالله بن مسعود
ایشان اثر گذاشت، و چون بیدار شد، من شروع به دست کشیدن به محل نشان حصیر 

شود اگر به ما اجازه فرمایی که روی این حصیر چیزی بگسترانیم  کردم و گفتم: چه می
من و  فرمود: مرا با دنیا چه کار است؛ داستان ج تا از تأثیر آن محفوظ بمانی؟ پیامبر



 ١٤٣  ج خدا رسول بستر و رختخواب) ۴۶( باب

گیرد و سپس به سرعت حرکت  ای می دنیا چون سواری است که زیر درختی، سایه
 کند. کند و درخت را رھا می می





 

 
 
 
 
 

 )٤٧باب (
 تواضع

 ج و فروتنی پیامبر
 



 

 
 ۳۳۰ حدیث شماره

َمْخُزوِ�ُّ ۱(
ْ
مْحَُد ْ�ُن َمِنيٍع وََسِعيُد ْ�ُن َ�بِْدالرَّمْحَِن ال

َ
َ�نَا أ َ�َنا : َوَ�ْ�ُ َواِحٍد قَالُوا، ) َحدَّ َحدَّ

ِ ، َعِن الزُّْهِريِّ ، ُسْفيَاُن ْ�ُن ُ�يَيْنَةَ  اِب قَاَل ، بَّاٍس َعِن ابِْن �َ ، َ�ْن ُ�بَيِْدا�َّ َطَّ
ْ
: َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخل

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ِ َص�َّ ا�َّ ْطَرِت انلََّصارَى اْ�َن َمْرَ�مَ «: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
نَا ، َال ُ�ْطُروِ� َكَما أ

َ
َما أ إِ�َّ

ُ : َ�ُقولُوا، َ�بْدٌ 
ُ

ِ َورَُسوهل
 ».َ�بُْدا�َّ

فرمودند: در مدح و ستایش  ج ول خداگوید: رس سعمر بن خطاب )...۱ـ ( ۳۳۰
 ÷من، ازحّد تجاوز نکنید، ھمانطور که مسیحیان در مدح و ستایش عیسی پسر مریم

باشم. و  می ی خدا از حد گذشتند (و گفتند عیسی پسر خدا است)؛ ھمانا من فقط بنده
 ی خدا است. بنده و فرستاده ج ی من بگویید: محمد درباره

 &  
 در مدح و ستایش من از حد تجاوز نکنید.»: تُطرونی ال«

پسر عبدالله، پسر  ج آنچه به تواتر ثابت شده، این است که پیامبر ما حضرت محمد
باشد. و از پدری به نام عبدالله و از مادری به نام آمنه  عبدالمطلب ھاشمی قریشی می

ھمانند یک الفیل، ھمانند یک انسان متولد شده، و  دختر وھب، در شھر مکه، در عام
انسان رشد و نمّو یافته و ھمانند انبیاء و پیامبران ُمرسِل پیش از خود، مبعوث گردیده 
و متفاوت با دیگر پیامبران الھی نبوده است؛ تا آن اندازه که مشّیت الھی بود، در دنیا 

 إِنََّك َمّيِتٞ ﴿ ھمانند سایر انبیاء به سوی پروردگار بازگشت؛آنگاه  ماند و زندگی کرد؛
ّيُِتونَ   . ]۳۰[الزمر:  ﴾٣٠��َُّهم مَّ

و ھمانطور که از پیامبران الھی در قیامت پرس و جو خواھد شد از ایشان نیز سؤال 

ُ ٱ۞يَۡوَم َ�َۡمُع ﴿ خواھد شد: ُٰم  لرُُّسَل ٱ �َّ نَت َع�َّ
َ
ِجۡبُتۡمۖ قَالُواْ َ� ِعۡلَم َ�َاۖٓ إِنََّك أ

ُ
َ�َيُقوُل َماَذآ أ

 .]۱۰۹[المائدة:  ﴾١٠٩ۡلُغُيوِب ٱ
را در چندین موضع تأکید نموده است و  ج قرآن، عنوان بشر و انسانی بودن محمد

خداوند متعال در چندین آیه به ایشان دستور داده است که این مطلب را به مردم ابالغ 

۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ ﴿ نمایند: نَا
َ
� ٓ َما قُۡل ُسۡبَحاَن َرّ�ِ َهۡل ﴿ ،]۱۱۰[الکهف:  ﴾...قُۡل إِ�َّ



 ١٤٧  ج امبریپ یفروتن و تواضع) ۴۷( باب

� رَُّسوٗ�   .]۹۳[اإلسراء:  ﴾٩٣ُكنُت إِ�َّ �ََ�ٗ
نیز بشری مانند سایر مردم است و جز وحی و  ج و این بدان معنی است که پیامبر

 ی مردم ندارد. رسالت، امتیازی از بقیه
امت را  پیامبر معنی بشر بودن و بندگی خود را به درگاه خداوند بیان داشته است، و

ھای ادیان گذشته که پیامبران خود را تقدیس و در مدح و ستایش آنان  از پیروی سنت
 فرماید: دارد و می کنند، بر حذر می مبالغه و زیاده روی می

ھمانطور که مسیحیان در مدح عیسی ، در مدح و ستایش من از حد تجاوز نکنید«
زیرا من فقط بنده و  پسر مریم از حد گذشتند و گفتند عیسی پسر خدا است؛

 »باشم. ی پروردگار می فرستاده
ھمانند سایر مردم، یک بشر است دیگر معنی  ج وقتی که پیامبر گرامی اسالم

ای که از  ندارد که از نور یا از طال و ... آفریده شده باشند، بلکه ایشان از آب جھنده
 شده است. شود، آفریده می ی زن خارج ھای سینه ُصلب مرد و میان استخوان

از آن آفریده شده است، اما از حیث رسالت و  ج ای که آن حضرت این از لحاظ ماده
که قرآن  ھدایت، ایشان نور خدا و چراغ فروزان ھدایت و ارشاد ھستند. چنان

 فرماید: می

َها ﴿ ُّ�
َ
� � َونَِذيٗر� �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ ٗ رَۡسۡلَ�َٰك َ�ِٰهٗدا َوُمبَّ�ِ

َ
آ أ ِ ٱَوَداِ�ًيا إَِ�  ٤٥إِ�َّ اٗجا  ۦ�ِإِۡذنِهِ  �َّ َوِ�َ

نِٗ�� ۡهَل ﴿ ؛]۴۶-۴۵[األحزاب:  ﴾٤٦مُّ
َ
أ ُ لَُ�ۡم َكثِٗ��  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

ا ُكنُتۡم ُ�ُۡفوَن ِمَن  � قَۡد َجآَءُ�م ّمَِن وَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱّمِمَّ ْ َعن َكثِ�ٖ ِ ٱَ�ۡعُفوا نُورٞ َو�َِ�ٰٞب  �َّ
بِ�ٞ   ؛]۱۵[المائدة:  ﴾١٥مُّ

﴿ �َ َٔ  ِ ِ ٱاِمُنواْ ب ِيٓ ٱ �ُّورِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ نَزۡ�َاۚ وَ  �َّ
َ
ُ ٱأ  ؛]۸[التغابن:  ﴾٨بَِما َ�ۡعَمُلوَن َخبِ�ٞ  �َّ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ ِ ُشَهَدآَء ب ِٰمَ� ِ�َّ ٰٓ  َٔ َوَ� َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ�  ۡلقِۡسِط� ٱَءاَمُنواْ ُكونُواْ قَ�َّ اُن قَۡوٍ� َ�َ

 ْۚ �َّ َ�ۡعِدلُوا
َ
ْ ٱ� ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۖ وَ  ۡعِدلُوا

َ
ْ ٱُهَو أ ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ [المائدة:  ﴾٨َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡعَمُلونَ  �َّ

۸[ 

نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ِ�ُۡخرَِج الٓر� ﴿
َ
لَُ�ٰتِ ٱِمَن  �َّاَس ٱكَِ�ٌٰب أ �ِإِۡذِن َرّ�ِِهۡم إَِ�ٰ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ

 .]۱[إبراهیم:  ﴾١ۡ�َِميدِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱِصَ�ِٰط 
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 ۳۳۱ حدیث شماره

ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ ۲( َ�نَا يلَعِ نَا، ) َحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
َعِز�زِ  أ

ْ
�َِس بِْن َمالٍِك ، مُحَيْدٍ َ�ْن ، ُسَو�ُْد ْ�ُن َ�بِْدال

َ
َ�ْن أ
 ُ
َ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقالَْت هل  انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
َ

ًة َجاَءْت إِىل
َ
نَّ اْمَرأ

َ
َْك : رىَِض اهللا عنه: أ

َ
إِنَّ يِل إِيل

ِْك «: َحاَجًة؟ َ�َقاَل 
َ

ْجِلْس إِيل
َ
َمِدينَِة ِشئِْت أ

ْ
يِّ َطِر�ِق ال

َ
 ».اْجِليِس يِف أ

آمد و بدیشان  ج گوید: زنی به نزد رسول خدا س... انس بن مالک )۲ـ ( ۳۳۱
 گفت: مرا با شما نیازی است (و دوست دارم آن را فقط با شما در میان بگذارم).

خواھی بنشین تا  ھای مدینه که می نیز فرمودند: در ھر راھی از راه ج رسول خدا
 من به نزد تو آیم (و نیازت را پاسخ گویم).

 &  
بود که چندان عاقل نیز » زفر اُمّ «اند که نام این زن  برخی از علماء گفته»: ةامرأ«
  نبود.

 نیاز، کار، احتیاج، خواسته. »: حاجة«

شود؛ و ایشان از  دانسته می ج به ھر حال، از این روایت تواضع و فروتنی پیامبر
یان را سرکشی تر و از تکّبر و ِنخوت از ھمه دورتر بودند. بینوا ھمه کس متواضع

کردند و با تھیدستان نشست و برخاست داشتند و دعوت بردگان و زنان بیوه و  می
نشستند و  کردند و در میان یارانشان ھمانند یکی از آنان می دیوانه را اجابت می

خیزند، پیش پای  چنان که پیش پای پادشاھان از جای برمی گذاشتند که افراد آن نمی
 .ایشان از جای برخیزند

ی خودشان را  کردند، و جامه گوید: پای افزارشان را خود تعمیر می می لعایشه
ی خودشان کار  دوختند، و با دستان خودشان ھمانند یکی از شماھا در خانه می
 کردند. می

زدند و گوسفند خویش را  ی خودشان را وصله می فردی از افراد بشر بودند؛ جامه
دادند و ھر کس برای گفتگو  خودشان را انجام میدوشیدند و کارھای شخصی  خود می
داشتند، بیش از طرف مقابل  را نشسته یا ایستاده نگه می ج ای آن حضرت یا مسئله
ورزیدند تا خود او انصراف حاصل کند. ھر کس از ایشان حاجتی را  می شکیبایی

 طلبید جز با روا کردن حاجت وی، یا با سخنی مطبوع و مقبول، او را باز می
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 گردانیدند. نمی

 ۳۳۲ حدیث شماره

ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ ۳( َ�نَا يلَعِ نَا، ) َحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
ُّ ْ�ُن ُمْسِهرٍ  أ ْعَورِ ، يلَعِ

َ
�َِس بِْن َمالٍِك ، َ�ْن ُمْسِلٍم األ

َ
َ�ْن أ

َمرىَض : رىَِض اهللا عنه قَاَل 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُعوُد ال ِ َص�َّ ا�َّ َنَائِزَ َو�َشْ ، اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
، َهُد اجل

َِمارَ 
ْ
َعبْدِ ، َوَ�ْرَكُب احل

ْ
يُب َدْعَوَة ال َوَ�َن يَْوَم بَِ� قَُر�َْظَة ىلَعَ مِحَاٍر َ�ُْطوٍم حَبَبٍْل ِمْن يِلٍف، ، َوُ�ِ

 وََعلَيِْه إِاَكٌف ِمْن يِلٍف.
کردند؛ در  بیماران را عیادت می ج گوید: رسول خدا س)...انس بن مالک۳ـ ( ۳۳۲

 شدند و دعوت بردگان را اجابت می نمودند؛ بر االغ سوار ھا شرکت می تشییع جنازه
 کردند. می

به روز جنگ بنی قریظه، بر االغی سوار بودند که لگامش ریسمانی  ج و آن حضرت
 بود که از لیف خرما بافته شده بود؛ و بر آن االغ، پاالنی از لیف خرما بود.

 &  
  کرد. دت میاز بیمار عیا»: يعود«

از ھر بیماری، چه کافر و چه مسلمان،  ج بیماران. دردمندان. پیامبر»: املرضی«
  نمودند. عیادت می

ناز«جمع »: اجلنائز« نازة«مرده، جسد مرده. و به فتح جیم: »: ةجِ به تابوت »: جَ
  شود. اطالق می

  فرمود. پذیرفت، اجابت می می»: جييب«

  برده.»: العبد«

ی منوره تشریف آورد، معاھده و  به مدینه ج وقتی رسول خدا »:قريظه بنی«
 قراردادی بین مھاجرین و انصار و یھود منعقد کرد و در آن معاھده با یھود صلح نمود و

را بر دین و اموالشان آزاد گذاشت و شرایطی را برای طرفین الزم االجرا قرار داد. ھا  آن

 رد:خو می زیر به چشم» بند«در این قرار داد 
ھر کسی علیه امضاء کنندگان آن بجنگد، ھمگی موظف خواھند بود که متحد «

شوند و در برابر او یکدیگر را یاری کنند. امضاء کنندگان این قرارداد یکدیگر را در 
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ی منّوره تھاجم  خیرخواھی و نیکی نه در گناه، یاری و کمک کنند و ھر کسی بر مدینه
 »از آن دفاع کنند. آورد ھمگی دست به دست ھم داده و

بود » بنی نظري«یھودی که رئیس » حی بن اخطب«اما با وجود این پیمان صریح، 
موفق شد بنی قریظه را به نقض این پیمان و ھمدست شدن با قریش وادار کند، در 

ظِی«صورتی که رئیس قبیله  رَ به  ج گفته بود: ما تا به حال از محمد» كعب بن اسد قُ

پیمان شکنی » كعب بن اسد«ایم، اما ھمین  اری چیز دیگری ندیدهجز راستگویی و وفاد
 کرد و از عھدی که با مسلمانان بسته بود، اظھار برائت نمود.

را  سسعد بن معاذ ج رسید، آن حضرت ج وقتی خبر پیمان شکنی به رسول خدا

 که »سةسعد بن عباد«و ھم پیمان بنی قریظه بود به اتفاق » اوس«ی  که سردار قبیله
ی خزرج بود و چند نفر دیگر از انصار نزد یھود فرستادند، تا مسأله را  سردار قبیله

را به مراتب، بدتر از آنچه ھا  آن تحقیق و بررسی نمایند. وقتی این ھیأت نزد یھود رفت،

ن «جسارت نمودند و گفتند:  ج شنیده بود یافت، طوری که نسبت به رسول خدا مَ

 نداریم. ج که ھیچ پیمانی با محمد ما» کیست؟پیامبر «؛ »رسول اهللا؟
بعد از این ماجرا، عمًال برای جنگ علیه مسلمانان دست به کار شدند و بدین طریق 

تر از تھاجم  خواستند لشکر مسلمانان را از پشت، ضربه بزنند و این چیز به مراتب سخت
 علنی و جنگ در جبھه بود.
ای که سعد بن  دشوار بود، به گونه نھایت سخت و بی این قضیه بر مسلمانان،

که بیش از دیگران به مھربانی و ھمدردی با یھود معروف بود و در ھر موردی  سمعاذ
کرد، وقتی در خندق تیر خورد و رگ بازویش قطع شد و مرگش  دلسوزی میھا  آن برای

قریظه بارخدایا! مرا نکش تا اینکه دیدگانم را با سرانجام بنی : «یقینی گشت، دعا کرد
 »را با چشم خویش ببینم.ھا  آن روشن بگردانی و ھالکت

ھمراه مسلمانان از خندق برگشتند و اسلحه خود را زمین  ج وقتی رسول خدا
رسید و گفت: ای رسول خدا! شما  ج به محضر آن حضرت ÷گذاشتند، جبرئیل

ان فرمود: آری. جبرئیل گفت: اما فرشتگ ج اید؟! آن حضرت اسلحه خود را گذاشته
اند و دستور خداوند متعال این است که به سوی بنی  ھنوز اسلحه خود را نگذاشته

را دچار تزلزل ھا  آن در حال حرکت ھستم وھا  آن قریظه حرکت نمایید؛ من به سوی
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به یکی از یاران خویش دستور داد که در میان مردم اعالم کند:  ج کنم؛ رسول خدا می
ھر کس که آماده سمع و طاعت است نماز عصر را به جز محل بنی قریظه در جایی «

 »دیگر نخواند.
را مورد ھا  آن شب ۲۵در محل بنی قریظه فرود آمد و  ج بدین ترتیب آن حضرت

ھایشان  مدند و خداوند متعال در دلمحاصره قرار داد تا اینکه از محاصره به تنگ آ
مردانشان کشته شد؛  سرعب و وحشت انداخت و طبق قضاوت سعد بن معاذ

 ھایشان تقسیم گردید و زنان و کودکانشان به اسارت گرفته شدند. ثروت
در مورد بنی قریظه به اجرا درآمد؛  سبه ھر حال داوری و قضاوت سعد بن معاذ

ی یھود پاک سازی  ھای توطئه ی مراکز جنگی و النه کلیه ی منّوره از بدین ترتیب مدینه
 گردید و مسلمانان از ضربات داخلی و ھرج و مرج درونی ایمن گشتند.

  لگام شده، االغی که لگام شده بود.»: خمطوم«

 ریسمانی که از لیف خرما بافته شده باشد. »: ليف من بحبل«

 پاالن، پاالن خر.»: اِكاف«

 ۳۳۳ حدیث شماره

ُكوِ�ُّ  )۴(
ْ
ىلْعَ ال

َ
َ�نَا َواِصُل ْ�ُن َ�بِْداأل ُد ْ�ُن فَُضيٍْل ، َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ ْ�َمِش ، َحدَّ

َ
َ�ْن ، َعِن األ

�َِس بِْن َمالٍِك رىَِض اهللا عنه قَاَل 
َ
ِعِ� : أ  ُخزْبِ الشَّ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يُْدىَع إِىل اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

َها َحىتَّ َماَت.َواإلَِهالَِة السَّ  ُ ِدْرٌع ِعنَْد َ�ُهوِديٍّ َ�َما وََجَد َما َ�ُفكُّ
َ

 ِنَخِة َ�يُِجيُب، َولََقْد اَكَن هل
 ج افتاد که رسول خدا گوید: گاھی اوقات اتفاق می س)...انس بن مالک۴ـ ( ۳۳۳

شدند؛ و ایشان نیز، آن  ای که بو گرفته بود دعوت می به خوردن نان جوین و ُدنبه
 پذیرفتند. را می دعوتی

در نزد مردی یھودی (در قبال یک بار جو) گرو بود؛ و تا  ج و زره رسول خدا
 درگذشتند، نتوانستند آن را از گرو بیرون آورند. ج ھنگامی که آن حضرت

 &  
  شد. می دعوت کرده»: يُدعی«

  نان جوین.»: الشعري خبز«



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ١٥٢

  روغنی که نان خورش باشد.دنبه و پیه یا روغن گداخته؛ ھر »: االهالة«

ة« نِخَ   بو گرفته، فاسد.»: السَّ

  زره.»: دِرع«

که در  چنان بنی َظَفر است.ی  مراد ابوشحم یھودی، مردی از قبیله»: هيودی«
 حدیثی دیگر آمده است:

ھای خویش را برای گرفتن مقداری جو، پیش ابوشحم  زرھی از زره ج پیامبر
 َظَفر بود به گرو گذاشت.ی بنی  یھودی که مردی از قبیله

در  ج رحلت فرمود در حالی که زره آن حضرت ج در روایات آمده است که پیامبر
ی عیال خویش گرفته بود، در گرو بود؛ و  قبال سی صاع جو که برای قوت روزانه

 از دنیا رحلت فرمودند در حالی که نتوانستند آن را از گرو بیرون آورند. ج پیامبر

 ۳۳۴ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ۵( ََفِريُّ ، ) َحدَّ
ْ
بُو َداوَُد احل

َ
َ�نَا أ �ِيِع بِْن ، َ�ْن ُسْفيَانَ ، َحدَّ َعِن الرَّ

بَانَ ، َصِبيٍح 
َ
�َِس بِْن َمالٍِك رىَِض اهللا عنه قَاَل ، َ�ْن يَِز�َد بِْن أ

َ
ُ : َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ َحجَّ رَُسوُل ا�َّ

ْرَ�َعَة َدَراِهَم َ�َقاَل ، ىلَعَ رَْحٍل رَثٍّ  َعلَيِْه وََسلَّمَ 
َ
ا «: وََعلَيِْه قَِطيَفٌة َال �َُساوِي أ ُه َحجًّ

ْ
اللَُّهمَّ اْجَعل

 ».َال ِرَ�اَء ِ�يِه َوَال ُسْمَعةَ 
حج گزاردند در حالی که سوار  ج گوید: رسول خدا س) ...انس بن مالک۵ـ ( ۳۳۴

ی داشت و بر آن جھاز فرسوده نیز قطیفه و ا بر شتری بودند که جھاز کھنه و فرسوده
با خود این کلمات را  ج باال پوشی بود که چھار درھم ارزش نداشت؛ و آن حضرت

 فرمودند: زمزمه می

ا َال ِرَ�اَء ِ�يِه َوَال ُسْمَعةَ « ُه َحجًّ
ْ
بار خدایا ! این حج را حّجی بگردان که « ؛»اللَُّهمَّ اْجَعل

 ».ای نباشد و آن را خاّص خویش قرار بده ریا و آوازهگونه در آن ھیچ

 &  
جَّ «   ی کعبه برای زیارت آن کرد. آھنگ خانه»: حَ

 جھاز شتر.»: رحل«
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ثّ «    کھنه و فرسوده.»: رَ

ی بزرگ که پس از آب تنی  ی ُپرزدار، ھوله پارچه، باالپوش، جامه یا پارچه»: قطيفة«
 کنند. اندازند و بدن را با آن خشک می روی دوش می

 ارزید، ارزش قیمت گذاری نداشت.  نمی »:التساوی«

ی دراخم یونانی؛ درم، مسکوک نقره؛ پول  ؛ مأخوذ از کلمه»درهم«جمع »: دراهم«
 ی مغول. نقد؛ مسکوک نقره در عھد ساسانیان، واحد پول از اوائل اسالم تا دوره

ه نیکوکاری و خود را به نیکوکاری جلوه دادن بر خالف حقیقت؛ تظاھر ب»: رياء«
   پاکدامنی؛ عمل نیک برای جلب نظر مردم کردن نه به جھت رضای خدا.

معة« شھرت و آوازه. اینکه شخص کار نیکو بکند و خود را در افواه مردم »: سُ
 بیاندازد تا به نیکوکاری مشھور شود.

ی تمام نمای کرامتی بود  با دو خصلت سادگی و تواضع، آینه ج به ھر حال، پیامبر
شود  ه خداوند برای انسان قایل شده؛ کرامتی که از درون وجود انسان به او داده میک

 تواند آن را با ظواھر فریبنده و تصّنعی یپرامون خود فرا چنگ آورد. و نمی
خوِد سادگی و تواضع بود که در مرد کاملی تجّلی یافته بود. این تواضع و  ج پیامبر

و لذا او مظاھر کاذب ریاست و فرمانروایی و یا سادگی از درون جانش برخاسته بود؛ 
فاتی را که الزمه ای را که  است؛ و نیز کردار و گفتار عوام فریبانهھا  آن ی تجمالت و تکلُّ

 پیرامون وی گرد آمده بود، متالشی کرد.
فردی نزدیک، با وقار، جوانمرد، خوش خوی و خوش برخورد بود؛  ج پیامبر

ی  ر و کردارش طبیعی بود؛ تک تک این اعمال نشان دھندهمتواضع و فروتن بود؛ رفتا
 ی صاحب آن است. دھنده خلق و خوی او بود؛ درست ھمانگونه که عکس، نشان

ی تمام نمای وی بود  ی این سادگی و تواضع برخاسته از وجود پاکش که آینه ھمه
برای چیزی از ھیبت و محبت وی نکاست. در توصیف او گفته شده است که ھر کس 

نگریست؛ و ھر کس با او  ی احترام و شکوه می دید، وی را با دیده اولین بار او را می
ی مردم و اصحابش با وی،  داشت و لذا رابطه شد، او را دوست می ھمنشین می

 ای سرشار از ادب و محبت و متانت کامل بود.  رابطه
ی آن است بررسی  که زیبندهگونه را آن ج چه ما زندگی پیامبر به ھر حال، چنان
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که در میان اصحابش زنده گونه بود؛ ھمان ھایمان زنده می کردیم، امروز او در قلب می
ھای مختلف با کردار و گفتارش ارائه داده بود  بود. و الگو و سرمشقی را که به گونه

ابھام است ھمچون وجود بزرگ و با شکوھش که  بی دیدیم که واضح و می ھنوز ھم
قی است که ھیچ پوششی از کذب و فریب ندارد و ریا را بدان راھی آراسته به اخال

 نیست.
او شب و روز، در نھان و آشکار، در سختی و آسایش، در ناتوانی و قدرت، در بازار آن 
وقت که یک جوان بود، در پیری در حالی که بر تخت نبّوت و اقتدار نشسته بود، در 

 شود. یی این حاالت تنھا به یک صورت دیده م ھمه
با اخالقش، شخصیتی از سادگی و تواضع بود که دگرگونی و تغییری بدو  ج پیامبر

راه نیافت. او وجودی بود که با آسمان پیوند یافت، و بر زمین زیست؛ به مردم نزدیک 
اش،  در تمام مراحل زندگی ج بود؛ و نزد آنان دوست داشتنی بود؛ و لذا آن حضرت

از ھر چیزی نیازمند آن ھستیم؛ او ھمان الگویی بود که  الگویی بود که ما امروز بیش
ی اخّوت اسالمی مساوی  نظام اجتماعی اسالم بر آن استوار گردید، و مردم را در سایه

ای که ثروت یا جاه یا َحَسب و َنَسب، سبب ارتقای شأن کسی یا کسب  شمرد به گونه
جری است بخت برگشته؛ مردم گردد؛ فرد یا مؤمنی است پرھیزگار یا فا اعتبار وی نمی

 اند و آدم از خاک. از آدم ھمگی
 که ھیچ نقابی بر آن نیست. ج و به راستی این است اخالق پیامبر

 ۳۳۵ حدیث شماره

ِ ْ�ُن َ�بِْدالرَّمْحَِن ۶(
َ�نَا َ�بُْدا�َّ نَا، ) َحدَّ

َ
ْ�بَأ

َ
انُ  أ َ�نَا مَحَّاُد ْ�ُن َسلََمةَ ، َ�فَّ ، َ�ْن مُحَيْدٍ ، َحدَّ

�َِس بِْن َمالٍِك رىَِض اهللا عنه قَاَل �َ 
َ
ِ َص�َّ : ْن أ ِْهْم ِمْن رَُسوِل ا�َّ

َ
َحبَّ إِيل

َ
لَْم يَُ�ْن َشْخٌص أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم.   ا�َّ
وُْه لَْم َ�ُقوُموا: قَاَل  

َ
لَِك.، َوَ�نُوا إَِذا َرأ  لَِما َ�ْعلَُموَن ِمْن َكَراَهِتِه ذِلَ

ترین فرد از  ترین و دوست داشتنی گوید: محبوب سلک)... انس بن ما۶ـ ( ۳۳۵
 ج بود؛ و ھیچ کس در نظر آنان از رسول خدا ج دیدگاه صحابه، شخص پیامبر

 تر نبود؛ محبوب
ترین فرد در نظر صحابه  محبوب ج گوید: (با وجود اینکه پیامبر سانس بن مالک
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ایشان از جای بر دیدند، پیش پای  را می ج بود باز ھم) ھرگاه که رسول خدا
خیزند)؛ چون  که افراد، پیش پای پادشاھان از جای بر می خاستند (ھمچنان نمی
 آید. از این کار خوششان نمی ج دانستند که پیامبر می

 &  
 دوست داشتنی تر، محبوب تر. »: احبّ «

 خاستند. بر نمی ج پیش پای پیامبر»: يقوموا مل«

 این کار را.  ج بد دانستن پیامبر»: كراهته«
شود یا  آید یا وارد می خاطر کسی که می حال سؤال اینجاست که آیا برخاستن به

 کند، بدعت است یا مشروع؟ عبور می
 در پاسخ بدین سؤال باید گفت که: 

ھا  آن علماء و صاحب نظران اسالمی با ھمدیگر اختالف نظر دارند؛ برخی از
ز جمله: احمد بن محمد ازدی معروف به اند؛ ا برخاستن را به طور مطلق منع کرده

روایت  ساند به روایتی که ابوداود و ابن ماجه از ابوُامامه ؛ و استدالل کرده»ابن احلاج«
 اند که گوید: کرده
بر ما وارد شد در حالی که بر عصایش تکیه کرده بود. از جای خود  ج رسول خدا«

ھا در مقابل یکدیگر بلند  فرمود: بلند نشوید آن طور که عجم ج برخاستیم؛ آن حضرت
 »د.شون می

به فرِض صحت این حدیث، آنچه که از آن در این حدیث نھی شده، برخاستن به 
ھا که با نوعی تعظیم ھمراه بوده است  طور مطلق نیست، بلکه از برخاستن مانند عجم
طور که  آن«فرمود:  ج پیامبر آید که منع شده، ھمانطور که از ظاھر حدیث بر می

 »خیزند، برنخیزید. ھا بر می عجم
فرمود:  می نھی از برخاستن به خاطر احترام بود، فقط ج و اگر مراد رسول خدا

 ج ھا گفته است، برای این است که حضرت اینکه آن را با قید عجم اما» برنخیزید.«
 اند. برخاستهھا  آن احساس کرده که صحابه مانند

 ج نقل کرده که رسول خدا ساند به روایتی که معاویه استدالل کردهو نیز 
کسی که دوست داشته باشد که مردم برای او دست به سینه بایستند، باید «فرمودند: 
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 [ابوداود و ترمذی] »جای خود را از آتش بگیرد.
 ولی به این حدیث دو جواب داده شده است:

دارد صاحب  بلکه بر حذر میکند  این حدیث بر منع برخاستن داللت نمی -۱
منصبی را که دوست دارد برای او برخیزند و به آن فخر و مباھات کند و دچار 

 غرور شود.
کند از  کند از برخاستنی که به خاطر احترام باشد بلکه نھی می نمی روایت نھی -۲

اینکه کسی بنشیند و دیگران در اطراف او دست به سینه بایستند ھمانطور که 
و خّطابی و  ایستادند. این معنایی است که ُمنذری ادشاھان عجم میدر مقابل پ

اند. مؤّید آن روایتی است که طبرانی در  طبرانی و امام نووی آن را ترجیح داده
 کند که: روایت می سکتاب أوسط از انس بن مالک

پادشاھانشان ھا  آن یقینًا ھالک شدند کسانی که قبل از شما بودند به خاطر اینکه«
 » ایستادند. ھا سر پا می نشستند و این میھا  آن داشتند اینطور که بزرگ می را

گویند: ھرگاه برخاستن به خاطر نیکی  و اکثریت فقھاء و صاحب نظران اسالمی می
اند به دالئل  و احترام باشد نه به خاطر تعظیم و بزرگداشت، جایز است و استدالل کرده

 ذیل: 
ی بنی قریظه به قضاوت و  کند که طایفه یت میروا سبخاری از ابوسعید خدری -۱

ھم به دنبال او  ج راضی و خوشنود شدند، پیامبر سداوری سعد بن معاذ
فرمود: برای آقایتان برخیزید. و این امری است  ج فرستاد. سعد آمد و حضرت

 . سبرای برخاستن به احترام سعد بن معاذ
از آن نھی کرده، بلکه  ج امبرگوید: این برخاستن آن نیست که پی قاضی عیاض می

نھی از این شده که کسی بنشیند و دیگران در اطراف او چون مجّسمه راست بایستدند 
 تا زمانی که او نشسته است.

نسائی و ابوداود و ترمذی و ابن حّبان و حاکم نیشابوری، از عایشه دختر طلحه  -۲
وقتی رسول اند که:  روایت کرده لی صدیقه و او از ام المؤمنین عایشه

آید به او خوش آمد گفت و برخاست و او را  می لدید دخترش فاطمه جخدا
 بوسید و دستش را گرفت و در جای خود نشاند.

در خیبر بود به احترام او برخاست و  ج از حبشه آمد، پیامبر سوقتی که جعفر -۳
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دانم برای کدام یک از این دو خوشحال باشم؛ برای  نمی او را بوسید و فرمود:
 ورود جعفر یا برای فتح خیبر.

وارد مدینه  سکند که: چون زید بن حارثه روایت می لام المؤمنین عایشه -۴
به استقبال او رفت و او را در  ج در منزل بود؛ در زد، پیامبر ج شد، پیامبر

 آغوش گرفت و بوسید.
کرد، وقتی  با ما صحبت می ج کند که: پیامبر روایت می سابوداود، از ابوھریره -۵

 ه برخاست ما ھم برخاستیم تا دیدیم که وارد خانه شد.ک
 برخاستن به خاطر نیکی و احترام کسی، مصداق این احادیث است: -۶

 ».پذیرایی کنیدھا  آن با توجه به منزلت مردم از«؛ »اَنزلوا انلاس منازهلم« )الف

داشتن پیرمرد یقینًا گرامی «؛ »ِانَّ ِمن ِاجالل اهللا تعاىل، اكرام ذی الشيبة املسلم« )ب
 ».ی بزرگداشت خداوند است مسلمان، نشانه

از ما نیست کسی که «؛ »ليس مّنا من لم يرحم صغ�نا ولم يعرف رشف كب�نا« )ج
 »شناسد. کند و قدر و منزلت بزرگ ما را نمی به کوچک ما رحم نمی

پذیرد و  برخاستن به عنوان احترام، کاری است که فطرت سلیم انسان آن را می -۷
کند و با مبادی و اصول اسالم  ًا به آن مایل است و عقل نیز آن را تأیید میقلب

 کند ھماھنگ است. که دعوت به احترام و محبت می
و ابن رشد، برخاستن به ھنگام ورود یا عبور کسی را به چھار قسم تقسیم کرده 

 است:
خواھد برای او بایستند در حالی که  و آن برای کسی است که می حرام: -۱

 اند. کند بر کسانی که ایستاده ساس بزرگی و فخر و مباھات میاح
اند بزرگی و  خواھد بر کسانی که ایستاده و آن برای کسی است که نمی مکروه: -۲

فخر و مباھات کند، ولی بیم آن دارد که دچار آن شود؛ و وقتی که در فرد 
 حالتی شبیه به جّباران باشد.

گیرد برای  و آن وقتی است که به خاطر نیکی و احترام و اکرام انجام می جائز: -۳
 کسی که توّقع آن را ندارد و شبیه جابران نیست بلکه متواضع است.

و آن برای کسی است که از سفر برگشتنه و با ورود او خوشحال  مندوب: -۴
ه و خواھند به او خوش آمد گویند و یا خیری برای او حاصل شد شوند و می می



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ١٥٨

خواھند به او تبریک گویند و یا دچار مصیبتی شده و به او تسلیت  می
 گویند. می

 ۳۳۶ حدیث شماره

َ�نَا ُسْفيَاُن ْ�ُن َوِ�يعٍ ۷( ِعْجِ�ُّ ، ) َحدَّ
ْ
َ�نَا مُجَيُْع ْ�ُن ُ�َمَر بِْن َ�بِْدالرَّمْحَِن ال نَا رَُجٌل ، َحدَّ

َ
ْ�بَأ

َ
أ

يِب 
َ
ِ أ

َ
ِ ِمْن بَِ� تَِميٍم ِمْن َودل بَا َ�بِْدا�َّ

َ
ٍن َعِن ابْ ، َهالََة َزْوِج َخِد�ََة رىَِض اهللا عنها يُْ�َ� أ

يِب َهالَةَ 
َ
يِب َهالََة ِأل

َ
ُت َخايِل ِهنَْد ْ�َن أ

ْ
ل
َ
ٍّ قَاَل: َسأ ََسِن ابِْن يلَعِ

ْ
افًا  ـ، َعِن احل َيِة  ـَوَ�َن وَصَّ

ْ
َ�ْن ِحل

ُ َعلَيِْه وَسَ  ِ َص�َّ ا�َّ ْن يَِصَف يِل ِمنَْها َشيْئًا َ�َقاَل ، لَّمَ رَُسوِل ا�َّ
َ
ْشتَِ� أ

َ
نَا أ

َ
ِ : َوأ اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ًما ُ َعلَيِْه وََسلََّم فَْخًما ُمَفخَّ َْدرِ ، َص�َّ ا�َّ ْلََة ابلْ

َ
َقَمِر يل

ْ
لَُؤ ال

ْ
 وَْجُهُه تََأل

ُ َ
أل

ْ
َِديَث ، َ�تََأل

ْ
فََذَكَر احل

 .  بُِطوهِلِ
ََسنُ 

ْ
َُسْ�َ َزَمانًا: قَاَل احل

ْ
ْهِ ، فََكتَْمتَُها احل

َ
ْ�تُُه، فَوََجْدتُُه قَْد َسبََقِ� إيِل ا ، ُ�مَّ َحدَّ ُ َ�مَّ هلَ

َ
فََسأ

بَاُه َ�ْن: َمْدَخِلهِ 
َ
َل أ

َ
ُُه َ�نُْه ،َو وََجْدتُُه قَْد َسأ تلْ

َ
 فَلَْم يََدْع ِمنُْه َشيْئًا.، وََشلْكِهِ ، َوَ�ْرَِجهِ ، َسأ

َُسْ�ُ 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل  :قَاَل احل ِ َص�َّ ا�َّ يِب َ�ْن ُدُخوِل رَُسوِل ا�َّ

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
اَكَن إَِذا : َفَسأ

ْجَزاءٍ 
َ
ُ ثََالثََة أ  ُدُخوهلَ

َ
أ  َمْ�هِلِ َجزَّ

َ
َوى إِىل

َ
ِ : أ ْهِلهِ ، ُجْزًءا ِ�َّ

َ
 ، وَُجْزًءا نِلَْفِسهِ ، وَُجْزًءا ِأل

َ
أ ُ�مَّ َجزَّ

ُه بَيْنَُه 
َ
ةِ ، َوَ�ْ�َ انلَّاِس ُجْزأ َعامَّ

ْ
ِة ىلَعَ ال َاصَّ

ْ
ِخُر َ�نُْهْم َشيْئًا.، َ�َ�ُدُّ بِاخل  َوَال يَدَّ

َفْضِل بِإِْذنِهِ 
ْ
ْهِل ال

َ
ِة إِيثَاُر أ مَّ

ُ ْ
َوقَْسُمُه ىلَعَ قَْدِر فَْضِلِهْم يِف ، َوَ�َن ِمْن ِسَ�تِِه يِف ُجْزِء األ

يِن  َاَجةِ ، ادلِّ
ْ
َاَجتَْ�ِ وَ ، فَِمنُْهْم ُذواحل

ْ
ََوائِِج ، ِمنُْهْم ُذواحل

ْ
َو�َْشَغلُُهْم ، َ�يَتََشاَغُل بِِهمْ ، َوِمنُْهْم ُذواحل

ِِهْم َ�نْهُ 
َ

َة ِمْن َمْسأتل مَّ
ُ ْ
ي يَنْبَيِغ لَُهمْ ، ِ�يَما يُْصِلُحُهْم َواأل ِ

َّ
يِلُبَلِِّغ «: َوَ�ُقوُل ، َو�ِْخبَارِِهْم بِاذل

َغائَِب 
ْ
اِهُد ِمنُْ�ُم ال  ، الشَّ

َ
بْلََغ ُسلَطانًا ، بِْلُغوِ� َحاَجَة َمْن َال �َْستَِطيُع إِبَْالَ�َهاَوأ

َ
إِنَُّه َمْن أ

فَ
ِقيَاَمِة 

ْ
ُ قَدَميِْه يَْوَم ال  ». َحاَجَة َمْن َال �َْستَِطيُع إِبَْالَ�َها َ�بََّت ا�َّ

َحٍد َ�ْ�ِهِ.، َال يُْذَكُر ِعنَْدُه إَِال َذلَِك 
َ
 َوَال ُ�ْقبَُل ِمْن أ

اًدايَ  قُوَن إَِال َ�ْن َذَواقٍ ، ْدُخلُوَن ُروَّ .، َوَال َ�ْفرَتِ ِ�َْ
ْ
ِدلًَّة. َ�ْعِ�: ىلَعَ اخل

َ
 َوَ�ْرُُجوَن أ

ُُه َ�ْن َ�ْرَِجِه َكيَْف يَْصنَُع ِ�يِه؟. : قَاَل  تلْ
َ
 فََسأ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ِْزُن لَِسانَُه إِ : قَاَل  ِ َص�َّ ا�َّ َوُ�َؤلُِّفُهْم َوَال ، َال ِ�يَما َ�ْعِنيهِ اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ُرُهمْ  ِه َعلَيِْهمْ ، ُ�نَفِّ

ِّ
ْن ، َوُ�ْ�ِرُم َكَر�َم لُكِّ َقْوٍم َوُ�َويل

َ
َوَ�َذُر انلَّاَس َوَ�رَْتُِس ِمنُْهْم ِمْن َ�ْ�ِ أ

ُه وَُخلَُقُه.  َحٍد ِمنُْهْم �رِْشَ
َ
 َ�ْطوَِي َ�ْن أ
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ْصَحابَهُ 
َ
ُد أ ا يِف انلَّاِس ، َوَ�تََفقَّ ُل انلَّاَس َ�مَّ

َ
�هِ ، َو�َْسأ ََسَن َوُ�َقوِّ

ْ
ُن احل َقِبيَح ، َوُ�َسِّ

ْ
َوُ�َقبُِّح ال

يهِ  �َ ُ�ْتَِلٍف ، َوُ�وَهِّ ْمِر َ�ْ�ُ
َ
ْو يَِميلُوا، ُمْعتَِدُل األ

َ
ْن َ�ْغُفلُوا أ

َ
ِللُكِّ َحاٍل ِعنَْدُه ، َال َ�ْغُفُل َ�َافََة أ

ُ ، َ�تَادٌ  يَن يَلُونَُه ِمَن انلَّاِس: ِخيَارُُهمْ َال ُ�َقرصِّ ِ
َّ

َقِّ َوَال ُ�َاِوزُُه . اذل
ْ
فَْضلُُهْم ِعنَْدُه ، َعِن احل

َ
أ

ُهْم نَِصيَحةً  َ�مُّ
َ
ْحَسنُُهْم ُمَواَساًة َوُمَؤاَزَرًة.، أ

َ
لًَة أ ْ�َظُمُهْم ِعنَْدُه َمْ�ِ

َ
 َوأ

ُُه َ�ْن َ�ِْلِسِه؟ : قَاَل  تلْ
َ
 فََسأ

رٍ اَكَن رَ : َ�َقاَل 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َال َ�ُقوُم َوَال َ�َِلُس إَِال ىلَعَ ِذك ِ َص�َّ ا�َّ َو�َِذا اْ�تََ� ، ُسوُل ا�َّ

َمْجِلُس 
ْ
 قَْوٍم َجلََس َحيُْث يَنْتَِ� بِِه ال

َ
ُمُر بَِذلَِك. ، إِىل

ْ
 َوَ�أ

نَّ ، ُ�ْعِطي لُكَّ ُجلََسائِِه بِنَِصيِبهِ 
َ
ْو  َال َ�َْسُب َجِليُسُه أ

َ
َرُم َعلَيِْه ِمنُْه. َمْن َجالََسُه أ

ْ
�

َ
َحًدا أ

َ
أ

ُمنرَْصُِف َ�نْهُ 
ْ
ُه إَِال بَِها، فَاوََضُه يِف َحاَجٍة َصابََرُه َحىتَّ يَُ�وَن ُهَو ال

ُ َحاَجًة لَْم يَُردَّ
َ

هل
َ
، َوَمْن َسأ

َقْوِل. 
ْ
ْو بَِميُْسوٍر ِمَن ال

َ
 أ

بًا ،قَْد وَِسَع انلَّاَس �َْسُطُه وَُخلُُقهُ 
َ
َقِّ َسَواًء. ، فََصاَر لَُهْم أ

ْ
 وََصاُروا ِعنَْدُه يِف احل

ٍم وََحيَاءٍ 
ْ
َمانٍَة وََصرْبٍ ، َ�ِْلُسُه: َ�ِْلُس ِحل

َ
ْصَواُت ، َوأ

َ
َُرمُ ، َال تُْرَ�ُع ِ�يِه األ

ْ
، َوَال تُْؤَ�ُن ِ�يِه احل

 َوَال تُنىَْث فَلَتَاتُُه. 
َكِب�َ ، ُمتََواِضِع�َ ، لُوَن ِ�يِه بِاتلَّْقَوىبَْل اَكنُوا َ�تََفاَض ، ُمتََعاِدِل�َ 

ْ
َوَ�رمَْحُوَن ، يُوقُِّروَن ِ�يِه ال

ِغ�َ  َاَجةِ ، ِ�يِه الصَّ
ْ
َغِر�َب.، َوُ�ْؤثُِروَن َذا احل

ْ
 َوَ�َْفُظوَن ال

که  - سگوید: از دایی خود ھند بن ابی ھاله ب)... حسن بن علی۷ـ ( ۳۳۶
 ج ھا و شمائل ظاھری و اخالقی پیامبر خصلت ھا و ی صفات و ویژگی توصیف کننده

را برای من  ج ھای نیکو و زیبای رسول خدا بود ـ خواستم تا فرازی از صفات و ویژگی
 توصیف کند و به تصویر بکشد.

چنین  ج نیز در مقام توصیف شمائل و صفات ظاھری و اخالقی پیامبر سھند
 گفت:

شان  رم و تکریم شده بودند؛ چھرهانسانی پر شکوه و بزرگوار و محت ج رسول خدا
 زد ... درخشید و برق می ی شب چھارده می ھمانند پاره

] آمده است، ۸ی  که در باب نخست [حدیث شمارهگونه و تمام این حدیث را ھمان
 بیان کرد.
پنھان داشتم و [و آنچه را که  سگوید: این موضوع را مدتی از حسین سحسن
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توصیف کرده بود، مدتی از او  ج القی پیامبربرایم از صفات ظاھری و اخ سھند
برایم کرده بود؛ با خبر  سپوشیده داشتم]؛ پس از گذشت مدتی، او را از وصفی که ھند

کردم، ولی متوجه شدم که وی در چنین پرسشی از ھند، بر من سبقت و پیشی گرفته 
یز پیش از پرسیده بودم، او ن ج درباره صفات پیامبر ساست و آنچه را که من از ھند

نیز پیرامون چگونگی رفتار  سمن، از ھند پرسیده بود؛ و عالوه از آن، از پدرش علی
با یاران خود پرسیده بود؛ و  ج در درون و بیرون خانه، و از روش آن حضرت ج پیامبر

از ھیچ چیز فرو گذار نکرده بود و بیشتر  سھای حسین نیز در پاسخ به پرسش سعلی
را برای  ج ھای اخالقی و ظاھری رسول خدا اوضاع و احوال و صفات و ویژگی

 به تصویر کشیده بود. سحسین
در درون  ج ی رفتار رسول خدا ی نحوه درباره سگوید: از پدرم علی سحسین

گشتند،  یش بر میی خو به خانه ج خانه پرسیدم؟ او در پاسخ گفت: ھرگاه رسول خدا
کردند: یک بخش آن را  خویش را در خانه، به سه بخش تقسیم می ّقفمدت زمان تو

ی خویش و بخش  برای خدا و عبادت و پرستش او، و بخش دیگری را به افراد خانواده
دادند. سپس بخشی را که  سوم را برای خود و کارھای شخصی خویش، اختصاص می

دادند که میان ایشان و  می ی کارھایی قرار ویژه برای خود اختصاص داده بودند،
مردمان بود؛ از این رو اصحاب و یاران برگزیده و خاّص ایشان [مانند خلفای راشدین، 

ی کافی را  بھره ج آمدند و از محضر رسول خدا ی مبّشره و ...] به حضورشان می عشره
مطالبی ھم برای عموم  ی ھمین خواّص و برگزیدگان صحابه نیز بردند، و به وسیله می

شد؛ و ھرگز چیزی را که به خواّص اصحاب  می بیان ج مردمان از رفتار و کردار پیامبر
داشتند (بلکه خیرخواه و دلسوز آنان  شد، از آنان پوشیده نمی ایشان و عموم مربوط می

 گرداندند.) بودند، و آنان را از فایده و ضررشان باخبر می
ه اختصاص به کارھایی داشت که میان ایشان و در بخشی ک ج روش آن حضرت

اھل فضل و تقوا را برای پذیرفتن به حضور  ج مردم بود چنین بود که: آن حضرت
ی آنان را در دین و دانش در نظر  و مرتبه داد و جایگاه خویش، بر دیگران ترجیح می

 گرفتند. می
حاجت، و برخی دو یک  ج برخی از اھل فضل و تقوا و اھل دین و دانش، از پیامبر

در قبال  ج گیری پیامبر حاجت و برخی نیز حوائج و نیازھای بیشتری داشتند، و موضع
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ساختند و به  می ی آنان را برآورده این ھمه حاجت و نیاز این بود که نیازھای ھمه
آنان را برکارھایی که به صالح ایشان و  ج شدند؛ و آن حضرت می مشغولھا  آن کارھای

ھایی که  فرمودند، و اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه داشتند و ارشاد می ا میاّمت بود، و
رساندند (و در این زمینه از خویشتن، بخل و  شایسته و سزاوار بود، به اطالع آنان می

 فرمودند: نمودند). و پیوسته می دادند و کتمان حقائق نمی تنگ نظری نشان نمی
ھا و احکام و  اوامر و فرامین و تعالیم و آموزهکسانی از شما که حاضرند، این «

دستورات و حقایق و مفاھیم الھی، نبوی، شرعی و قرآنی را به اطالع کسانی که غایب 
توانند آن را به من برسانند، شما به  ھستند برسانند؛ و حاجت کسانی را که خود نمی

ی برساند که اطالع من برسانید. و بدانید که ھر کس حاجت نیازمندی را به کس
ھای او را در  تواند نیاز او را برآورده سازد، خداوند متعال قدم صاحب قدرت است و می
 »دارد. رستاخیز ثابت و پایدار می

چیزی جز این گفته  ج ی سخنانش گوید: در حضور رسول خدا در ادامه سعلی
 مردمان را فقط به کارھایی که به صالح ایشان بود وا ج شد(و آن حضرت نمی
فرمودند و آنچه که شایسته و سزاوار بود به اطالع آنان  داشت و ارشاد می می
 پذیرفت. نمی رساندند)؛ و از کسی جز اشخاص نیازمند، چیز دیگری را می

رسیدند، و از حضورشان  می ج بزرگان صحابه، گروه گروه به حضور آن حضرت
م و ادب فراچنگ آورده بودند ی فراوان از عل شدند مگر آنکه بھره متفرق و پراکنده نمی

فرا  ج (با فضائل و دانشی که از پیامبرھا  آن گشتند، و ھر یک از و دست پر بر می
شدند (و مردمان را بدان فرا  گرفته بودند)، راھنمایی به سوی خیر و نیکی می

 نمودند.) خواندند و ارشاد می می
در بیرون از  ج پیرامون رفتاررسول خدا سگوید: دوباره از پدرم علی سحسین

خانه پرسیدم که رفتار ایشان در بیرون ازخانه چگونه بود؟ و چه کاری را بیرون از 
 دادند؟ می منزل انجام

زبانشان را جز برای اظھار آنچه به ایشان مربوط  ج در پاسخ گفت: پیامبر سعلی
ارانشان را با یکدیگر مأنوس داشتند. ی شد و مھم و سودمند بود، در کام نگاه می می
ای  گردانیدند، نه آنکه آنان را از یکدیگر دور و پراکنده سازند. بزرگان ھر قوم و قبیله می

 دادند. داشتند و زماِم امور مردم را به دست خودشان می را بزرگ می



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ١٦٢

گردان باشند و بدون آنکه ُحسن رفتار و خوش برخوردی  بدون آنکه از کسی روی
کسی دریغ بدارند، در عین حال از مردم برحذر بودند و انزوا را دوست  خویش را از

 داشتند. می
گذرد از مردم  ی آنچه در میان مردم می کردند، و درباره از یارانشان دلجویی می

 کردند و دانستند و تصویب می کردند. کارھای نیکو و پسندیده را نیکو می سؤال می
نمودند؛ و کارھای نکوھیده و زشت را نکوھیده  تقویت میرا با دالئل عقلی و نقلی ھا  آن
 نمودند. تضعیف می شمردند و با نھی، آن را دانستند و زشت می می

گرفتند، و ھیچ یک از دو جانب افراط و تفریط را  در ھمه کار اعتدال را پیش می
د یا کردند، مبادا که یارانشان غفلت کنن از ھیچ چیز غفلت نمیگاه گرفتند. ھیچ نمی

آمدند و نه از آن  منحرف شوند. در ھمه حال آماده بودند. در ارتباط با حق، نه کوتاه می
 کردند. گذشتند و نه به غیر آن عدول می در می

َحشر و َنشر بیشتری داشتند، نیکان و خوبان مردم  ج کسانی که با آن حضرت
ر از دیگران باشد؛ و ت آن کسی بود که خیرخواه ج بودند. و برترین مردم نزد آن حضرت

آن کسانی داشتند که ھمدردی و  ج ترین منزلت را نزد آن حضرت باالترین و بزرگ
 ھمراھی و ھمیاری و مساعدت بیشتری با ایشان داشتند.

در وقت نشست  ج ی چگونگی رفتار پیامبر درباره سگوید: از پدرم علی سحسین
 و برخاست و مجلس و محفل ایشان پرسیدم؟

خاستند.  نشستند و نه برمی گفت: بدون آنکه ذکر خدا بگویند، نه می او در پاسخ
شدند، در  ای وارد می دادند و وقتی برعده جایی را به خودشان اختصاص نمیگاه ھیچ

نشستند، و ھمه را به این عمل توصیه  ھمان جایی که در کنار آخرین نفر خالی بود می
 فرمودند. می

ھمی از نگریستن و سخن گفتن خویش را به ھر یک از ھم نشینان خویش، س
دادند، تا مبادا یکی از ھم نشینان ایشان چنان پندارد که دیگری نزد آن  اختصاص می

 تر از او است. تر و محترم گرامی ج حضرت
داشت،  را نشسته یا ایستاده نگاه می ج ای آن حضرت ھر کس برای گفتگو یا مسئله

د تا خود او انصراف حاصل کند. ھر کس از ورزیدن بیش از طرف مقابل شکیبایی می
طلبید، جز با روا کردن حاجت وی، یا با سخنی مطبوع و مقبول،  ایشان حاجتی را می

 گردانیدند. او را باز نمی



 ١٦٣  ج امبریپ یفروتن و تواضع) ۴۷( باب

ی مردم را تحت پوشش قرار داده  ھمه ج نرم خویی و خوش اخالقی آن حضرت
نظر حق و تکلیف نزد ایشان ی مردم از  بود، و ایشان برای ھمه پدر شده بودند، و ھمه

 یافتند.) ھمسان و یکسان بودند (و تنھا با تقوا و پرھیزگاری بر دیگران امتیاز می
داری و شکیبایی و امانت  محفل و محضر ایشان، محفل بردباری و حیا و خویشتن

گردید  ی حرمتی دریده نمی شد. ھیچ پرده داری بود. در محضر ایشان صداھا بلند نمی
برد). در محضر ایشان لغزش و خطای کسی بازگو  سی آبروی کسی را نمی(و ھیچ ک

 شد. نمی
یکسان و برابر بودند و برتری آنان فقط به  ج ی مردمان در محضر آن حضرت ھمه

 میزان تقوا و پرھیزگاری ایشان بستگی داشت.
متواضع وفروتن بودند (و با ھم بر اساس تقوا،  ج ھمگی در محضر آن حضرت

گذاشتند و با کوچکترھا مھربان  ورزیدند)؛ بزرگترھا را احترام می محبت و عطوفت می
رسانیدند و نسبت به آنان، ایثار و  کردند و مدد می بودند؛ نیازمندان را پذیرایی می

آنان را جا و مکان  نمودند و کردند؛ و حرمت افراد غریب را رعایت می فداکاری می
 گرفتند. دادند و با آنان انس می می

 &  
(قبل از  لابوھاله، شوھر دوم حضرت خدیجه»: سألت خالی هند بن ابی هالة«

)؛ و از اشراف و بزرگان قریش بود که در دوران جاھلیت ج ازدواج او با رسول خدا
ت و پرورش شد. از تربی ج درگذشته است. و پسرش ھند نیز در کنف حمایت پیامبر

 شود. گفته می بو دایی حسن بن علی لاین رو ھند برادر حضرت فاطمه

  ی مبالغه. بسیار وصف کننده. وصف شناس صیغه»: وصافاً «
ھای  صفات و ویژگی»: اهللا رسول حلية«زیور، پیرایه، صورت وصفت. »: حلية«

 . ج ظاھری و اخالقی پیامبر
 آرزومندم و عالقمندم.خواستارم، دوست دارم، »: اشتهی«

 مرد گرامی و بزرگ قدر، انسان پرشکوه و بزرگوار.»: فخامً «

محترم وتکریم شده، گرامی داشته شده و ستایش شده، انسانی که از دید »: خمفامً «
 مردم گرامی و بزرگ قدر باشد.
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 زد. درخشید و برق می اش می چھره»: وجهه يتاللو«

که در باب گونه تمام این حدیث را ھمان سھاله ھند ابن ابی»: فذكر احلديث بطوله«
 ) بیان کرد.۸ی  نخست این کتاب آمده است (حدیث شماره

نگفتم. یعنی این  سحدیث ھند را پوشیده وپنھان کردم و به حسین»: فكتمتها«

برای من کرده بود، مدتی  ج از اوصاف و شمائل پیامبر سموضوع و وصفی را که ھند
 .پوشیده داشتم ساز حسین

از ھند، بر من سبقت و  ج در پرسش صفات پیامبر سحسین»: اليه سبقنی قد«
ی صفات ظاھری و اخالقی  پیشی گرفته است. یعنی: آنچه را که من از ھند درباره

پرسیده بودم، او نیز پیش از من، از ھند پرسیده بود و بر من سبقت و پیشی  ج پیامبر
 گرفته بود.

 در وقت داخل شدن به خانه. ج خداچگونگی رفتار رسول »: مدخله«

 در وقت خارج شدن از خانه. ج چگونگی رفتار رسول خدا»: خمرجه«

در مجلس و  ج با برخورد با یارانش، روش رسول خدا ج روش رسول خدا»: شكله«
 محفلش.

 شد.  گشت و در آنجا مستقر می اش بر می به خانه»: اَوی«

أ«  نمود. کرد، بخش می تقسیم می»: جزَّ

ةف«  ج یعنی خواّص و برگزیدگان صحابه به حضور پیامبر»: ريدّ باخلاصه علی العامّ
بردند، و به  ی کافی می نمودند و بھره آمدند، و از محضر ایشان کسب فیض می می

ی ھمین خواص و برگزیدگاِن صحابه نیز مطالبی ھم برای عموم مردمان از رفتار  وسیله
 شد. بیان می ج و کردار پیامبر

خر ال«   داشت. پنھان و پوشیده نمی»: يدّ

بذل کردن، دیگری را بر خود برتری دادن و سود او را بر سود خود مقدم »: ايثار«
 داشتن؛ قوت الزم و مایحتاج خود را به دیگری بخشیدن.

کسانی که در محضر من حاضرند، این مطالب را به »: ليبلّغ الشاهد منكم الغائب«
 برسانند. اطالع کسانی که غائب ھستند
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 به من برسانید، مرا در جریان بگذارید، به من منتقل کنید.»: ابلغونی«

ادا« خواھند در آن  ای که گروھی او را به جایی که می ؛ فرستاده»رائد«جمع »: روّ
فرستند تا آنجا را شناسایی کند؛ پیشرو؛ راھنما. در اینجا مراد؛ بزرگان  آیند می فرود 

شدند و از آن  شرفیاب می ج ز عموم مردم، به حضور پیامبراند که به نیابت ا صحابه
 نمودند. کسب فیض می ج حضرت

خوراک. در اینجا مراد از خوراک، علم و دانش و حکمت و ادب (که غذای »: ذَواق«
باشد. یعنی بزرگان صحابه و نمایندگان مردم، از حضور  روحی و فکری ھستند) می

ی فراوان از علم و ادب فرا چنگ  د جز آنکه بھرهشدن پراکنده و متفرق نمی ج پیامبر
 گشتند. آورده بودند و دست ُپر بر می

ة« راھنما. یعنی بزگان صحابه و نمایندگان مردم، با فضائل و »: دال«جمع »: ادلّ

شدند و  فرا گرفته بودند، راھنمایی، به سوی خیر و نیکی می ج دانشی که از پیامبر
گاه می ج رفتار، کردار و پندار رسول خدامردمان را از کم و کیف  نمودند و  مّطلع و آ

ھا و احکام و دستورات نبوی ارشاد و  آنان را به اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه
 نمودند. راھنمایی می

 داشت. کرد، نگاه می حفظ می»: خيزن«

 شد و مھم و سودمند بود. مربوط می ج در آنچه به پیامبر»: يعنيه فيام«

پیوست  را به ھم میھا  آن گردانید و میان مردمان را با یکدیگر مأنوس می»: ؤلّفهمي«
 آورد. و ُالفت پدید می

رهم«  ساخت. آنان را از یکدیگر دور و پراکنده و متنفر و بیزار نمی»: ال ينفّ

 بزگ و گرامی داشت و احترام و بزرگداشت دیگران را داشت.»: يكرم«

د؛ آنکه بدون چشم داشت و عوض به مردم سود رساند؛ بزرگوار و جوانمر»: كريم«
 بزرگوار و با اصل و نسب.

يه« ولّ  گماشت و تعیین شخص گرامی ھر قوم را به ساالری و بزرگی آن قوم می»: يُ
 نمود. می

کرد. یعنی  از مردم بر حذر بود و انزوا را اختیار می»: حيذر الناس وحيرتس منهم«
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ای بود که  به گونه ج انزوا و خلوت را دوست داشت؛ اما این انزوای پیامبر ج پیامبر
بدون آنکه از کسی روی گرداند و یا ُحسن رفتار و خوش برخوردی خویش را از کسی 

 دریغ دارد.

 روی گرداند.»: يطوی«

 برخورد نیکو، گشاده رویی، تازه رویی.»: برشه«

لقه«  زیبا.خلق وخوی، سرشت، اخالق نیکو و »: خُ

د«  کرد. دلجویی می»: يتفقّ

ن« سِّ  نمود. گردانید. آراسته و مزّین می زیبا و نیکو می»: حيُ

يه« وّ قَ کار زیبا و نیکو را با دالیل عقلی و نقلی و براھین َوحیانی و شرعی تقویت »: يُ
 کرد. می

 ساخت. ھای کار را نمایان و ھویدا می زشتی»: يقبّح«

يه«  نمود. ی نھی و منع از آن، تضعیف می وسیلهکار زشت را به »: يوهّ

روی را پیش  در امور، معتدل و ُنرمال بود و اعتدال و میانه»: االمر معتدل«
 گرفت. می

 گرفت. ھیچ یک از دو جانب افراط و تفریط را نمی»: غريخمتلف«

 از راه راست و درست منحرف شوند.»: يميلوا«

تاد«  آمادگی، سازو برگ، سامان.»: عَ

 کرد. کرد. از کار با وجود توانایی، خود داری و کوتاھی نمی سستی نمی»: اليقرصّ «

 نھاد. پا را از حق فراتر نمی»: الجياوزه«

لُونه«  نزدیک بودند. ج مردمانی که به پیامبر»: يَ

 ترین مردمان. بھترین و برگزیده»: خيارهم«

 تر بود. مردمانی که خیرخواھی و دلسوزی آنان عمومی»: نصيحة اعمهم«

 ھمیاری و ھمدردی کردن با دیگران.»: مواساة«
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 مساعدت وکمک کردن با دیگران.»: موازرة«

ی حّضار جلسه را  در مجلس، حق ھمه ج رسول خدا»: بنصيبه جلسائه كل يعطی«
نشینان خویش، سھمی از نگریستن و سخن  کرد. یعنی به ھر یک از ھم رعایت می

نشینان ایشان چنان پندارد که دیگری نزد  یکی از ھم داد تا مبادا گفتن را اختصاص می
 تر از او است. تر و محترم گرامی ج آن حضرت

ب«  گمان نکند، نپندارد.»:الحيسَ

 تر تر و محترم گرامی»: اكرم«

 کرد و حشر و نشر داشت. با او نشست و برخاست می»: جالسه«

 و حشر و نشر داشت.کرد، با ا با او تبادل نظر و مذاکره و گفتگو می»: فاوضه«

 بر او در شکیبایی ورزیدن غلبه یافت.»: صابره«

 گفتاری مطبوع و مقبول و نیک و زیبا.»: ميسورٍ من القول«

 گشاده رویی و خوش رویی.»:بسطه«

از  ج در مجلس پیامبر»: التؤبن فيه احلرم«شد.  عیب گرفته نمی »:تؤبن ال«
 گردید. حرمتی دریده نمی ی شد. یعنی ھیچ پرده ھا عیب گرفته نمی حرمت

 شد. و بیان نمی شد، پخش  شایع و پراکنده نمی»: تُنثی ال«

لتاته« فکری  بی ؛ و به معنی کار نا استواری که از روی»فلتة«، جمع فلتات»: فَ

نثی فلتاته ال«ھای کالمی.  صورت پذیرفته باشد. خطاھا و لغزش لغزش و خطای »: تُ

 شد. پخش و شایع نمیبازگو و  ج کسی، در مجلس پیامبر

ی مردم یکسان و برابر بودند و کسی بر  ھمه ج در مجلس پیامبر»: متعادلني«
 دیگری برتری نداشت.

قِّرون« وَ  داشتند. می بزرگ و محترم»: يُ

کردند و آنان را جا و  حرمت افراد غریب و مسافر را رعایت می»: الغريب حيفظون«
 گرفتند. دادند و با آنان انس می مکان می
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 ۳۳۷ حدیث شماره

ِ بِْن بَِز�عٍ ۸(
ُد ْ�ُن َ�بِْدا�َّ َ�نَا ُ�َمَّ ِل ، ) َحدَّ ُمَفضَّ

ْ
َ�نَا �رِْشُ ْ�ُن ال َ�نَا َسِعيدٌ ، َحدَّ َ�ْن ، َحدَّ

�َِس بِْن َمالٍِك رىَِض اهللا عنه قَاَل ، َ�تَاَدةَ 
َ
ِ َص : َ�ْن أ ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ قَاَل رَُسوُل ا�َّ لْو : «�َّ ا�َّ

َّ ُكَراٌع لََقِبلُت  ْهِدَي إِيلَ
ُ
َجبُْت ، أ

َ َ
 ».َولْو ُدِ�يُت َعلَيِْه أل

ی  فرمودند: اگر به من پاچه ج گوید: رسول خدا س)... انس بن مالک۸ـ ( ۳۳۷
گوسفندی را ھم ھدیه بدھند، آن را خواھم پذیرفت؛ و اگر برای خوردن آن دعوت 

 شوم، باز ھم خواھم پذیرفت.

 &  
 به رسم تعارف، ھدیه و پیشکش شود.»: اُهدی«

راعٌ « قسمت باریک دست و پای گوسفند و گاو؛ مچ و دست و پای گاو و »: كُ
 ی گوسفند. گوسفند؛ پاچه

 دعوت شوم، فرا خوانده شوم.»: دُعيت«

 البته خواھم پذیرفت.»: الجبتُ «

 ۳۳۸ حدیث شماره

ارٍ ۹( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْدالرَّمْحَِن ، ) َحدَّ َ�نَا ُسْفيَانُ ، َحدَّ ُمنَْكِدرِ ، َحدَّ
ْ
ِد بِْن ال ، َ�ْن ُ�َمَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم لَيَْس بَراِكِب َ�ْغٍل : َ�ْن َجابٍِر رىَِض اهللا عنه قَاَل  ِ َص�َّ ا�َّ َجاَءِ� رَُسوُل ا�َّ
 َوَال بِْرَذْوٍن.

در حالی به عیادت  ج گوید: رسول خدا س)...جابر بن عبدالله انصاری۹ـ ( ۳۳۸
 بر استر و اسبی نبودند.(یعنی پیاده به عیادت من آمدند.) من آمدند که سوار

 &  
استر، قاطر، ھجین؛ و آن ھر حیوانی است که پدرش از جنسی و مادرش از »: بَغلٍ «

 جنس دیگر باشد؛ دو رگه.

 اسب تاتاری.»: برذون«

 ۳۳۹ حدیث شماره



 ١٦٩  ج امبریپ یفروتن و تواضع) ۴۷( باب

ِ ْ�ُن َ�بِْدالرَّمْحَِن ) ۱۰(
َ�نَا َ�بُْدا�َّ بُو ُ�َعيْمٍ ، َحدَّ

َ
َ�نَا أ اُر ، َحدَّ َعطَّ

ْ
َهيْثَِم ال

ْ
يِب ال

َ
نَا َ�َْ� ْ�ُن أ

َ
ْ�بَأ

َ
أ

ٍم قَاَل : قَاَل 
َّ

ِ بِْن َسال
ُ َعلَيِْه وََسلََّم : َسِمْعُت يُوُسَف ْ�َن َ�بِْدا�َّ ِ َص�َّ ا�َّ اِ� رَُسوُل ا�َّ َسمَّ

يِس.يُ 
ْ
ْ�َعَدِ� يِف ِحْجِرهِ، َوَمَسَح ىلَعَ َرأ

َ
 وُسَف، َوأ

 س)...یحیی بن ابی الھیثم عّطار گوید: از یوسف بن عبدالله بن سالم۱۰ـ ( ۳۳۹
نامگذاری کردند؛ و مرا در دامن  »یوسف«مرا به  ج گفت: رسول خدا شنیدم که می

مقصود این است که خویش نشاندند و (به عنوان تبّرک) بر سرم دست کشیدند. (
ھا نیز حشر و نشر و نشست و برخاست داشتند و از این کار احساس  با بچه ج پیامبر

 کردند.) شرم و حیا نمی

 &  
نی«  بر من نام نھادند. مرا به نامی نامگذاری کردند.»: سامّ

 مرا نشاندند.»: اقعدنی«

 دامن خود.»:حجره«

 کنار، دامان، آغوش، پناه، کنف.»:حجر«

 دست کشید؛ این دست کشیدن به عنوان تبّرک و دعا بوده است.»: مَسح«

 ۳۴۰ حدیث شماره

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن َمنُْصورٍ ۱۱( يَاليِِسُّ ، ) َحدَّ بُو َداوَُد الطَّ
َ
َ�نَا أ �ِيُع ، َحدَّ َ�نَا الرَّ وَُهَو اْ�ُن  ـَحدَّ

قَايِشُّ ـَصِبيٍح  َ�نَا يَِز�ُد الرَّ �َِس ، ، َحدَّ
َ
ُ َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
بِْن َمالٍِك رىَِض اهللا عنه: أ

ْرَ�َعَة َدَراِهمَ ، َعلَيِْه وََسلََّم َحجَّ ىلَعَ رَْحٍل رَثٍّ 
َ
ا اْستَوَْت بِِه ، َوقَِطيَفٍة ُكنَّا نََرى َ�َمنََها أ فَلَمَّ

ٍة َال ُسْمَعَة ِ�يَها َوالَ «: َراِحلَتُُه قَاَل  َّيَْك حِبَجَّ
َ

 ».ِرَ�اءَ  بل
حج گزاردند در حالی که  ج گوید: رسول خدا س)... انس بن مالک۱۱ـ ( ۳۴۰

ای داشت و بر آن جھاز فرسوده، نیز  سوار بر شتری بودند که جھاز کھنه و فرسوده
پنداشتیم که چھار درھم ھم  قطیفه و باالپوشی(ساده و ناچیز) بود که ما چنین می

ر پشت آن چھارپا قرار گرفتند و بر آن سوار شدند، ب ج ارزش ندارد؛ و چون رسول خدا
 با خود این کلمات را زمزمه فرمودند:



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ١٧٠

پروردگارا ! گوش به فرمان تو ھستم؛ و احرام «؛ »حبجة ال سمعة فيها و ال ر�اء بليك«
شھرت و آوازه و ریا و تظاھری نباشد و آن را گونه بندم که در آن ھیچ به حّجی می

 ».خاّص خویش قرار بده

 &  
 جھاز شتر.»: رحل«

 کھنه و فرسوده.»: رثّ «

 ی ُپرزدار. پارچه، باالپوش، جامه یا پارچه»: قطيفة«

 پنداشتیم، به گمان ما. ما می»: نری كنّا«

 ارزش و قیمت آن.»: ثمنها«

 چون، وقتی که، ھرگاه.»: فلامّ «

آن سوار بر پشت آن چھار پا قرار گرفت و بر  ج رسول خدا»: راحلته به استوت«
 شد.

شتر نیرومند در بار بردن و سفر کردن؛ برای مذکر و مؤنث است و تاء »: راحلة«
 باشد. برای مبالغه می

، مصدری است منصوب که »لبيك«ی  گوش به فرمان تو ھستم. و واژه»: لبّيک«
 برای تأکید، تثنیه شده است.

َافواه مردم  شھرت و آوازه؛ اینکه شخص کار نیکو بکند و خود را در»: سمعة«
 بیاندازد تا به نیکوکاری مشھور شود.

را به نیکوکاری جلوه دادن بر خالف حقیقت؛ تظاھر به نیکوکاری و    خود»: رياء«
 پاکدامنی؛ عمل نیک برای جلب نظر مردم کردن نه به جھت رضای خدا.

 ۳۴۱ حدیث شماره

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن َمنُْصورٍ ۱۲( َ�نَا َ�بْدُ ، ) َحدَّ زَّاقِ َحدَّ َ�نَا َمْعَمرٌ ، الرَّ ُنَاِ�ِّ ، َحدَّ
ْ

َ�ْن ثَابٍِت ابل
ْحَولِ 

َ
�َِس بِْن َمالٍِك ، واََعِصٍم األ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم : َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُجًال َخيَّاًطا َداَع رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

بَّاءَ  فاََكَن رَُسوُل : َ�َقرََّب ِمنُْه ثَِر�ًدا َعلَيِْه ُدبَّاٌء قَاَل  ُخُذ ادلُّ
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَأ ِ َص�َّ ا�َّ َوَ�َن ، ا�َّ



 ١٧١  ج امبریپ یفروتن و تواضع) ۴۷( باب

بَّاَء.  ُ�ِبُّ ادلُّ
�ًَسا َ�ُقوُل : قَاَل ثَابٌِت 

َ
ْن يُْصنََع ِ�يِه ُدبَّاُء إَِال : فََسِمْعُت أ

َ
قِْدُر ىلَعَ أ

َ
َ�َما ُصِنَع يِل َطَعاٌم أ

 ُصِنَع.
] خّیاطی، آن ج گوید:[در روزگار پیامبر اکرم س)... انس بن مالک۱۲ـ ( ۳۴۱
 را برای خوردن غذایی[که خود فراھم ساخته بود] دعوت کرد. ج حضرت
تریدی آورد که در  ج ی سخنانش گوید: آن مرد خّیاط برای پیامبر در ادامه سانس

نیز شروع به برداشتن و خوردن کدو کردند؛ زیرا ایشان  ج آن کدو بود؛ و آن حضرت
 داشتند. ا دوست میکدو ر

گفت: پس  شنیدم که می سثابت بنانی که یکی از راویان حدیث است گوید: از انس
کردم، مگر آنکه  توانستم برای خود تریدی تھیه و فراھم نمی از این قضیه تا آنجا که می
دارند، از این رو  کدو را دوست می ج دانستم که رسول خدا در آن کدو باشد. (زیرا می

 خوردم.) داشتم و آن را می ن را دوست میمن نیز آ

 &  
دوزد. برخی از  دوزنده، درزی، درزگیر، کسی که برای مردم لباس می»: خيّاطاً «

ی  ھای آزاد شده اند که این خیاط، یکی از برده علماء و صاحب نظران اسالمی گفته
 بوده است. ج رسول خدا

 را فراخواند. ج دعوت کرد؛ برای صرف غذا، پیامبر»: دعا«

ب«  نزدیک گردانید، به حضور آورد.»: فقرّ

 ثرید، نانی که در آبگوشت یا شیر یا اشکنه ُخرد و خیس کنند.»: ثريداً «

 کدو.»: دبّاء«

 خورد. داشت و می برمی»: يأخذ«

پذیرفت و از آن  دعوت مردم عادی را می ج این حدیث بیانگر این است که پیامبر
 ورزید. استنکاف نمی

 ۳۴۲ حدیث شماره



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ١٧٢

ُد ْ�ُن إِْسَماِ�يَل ۱۳( َ�نَا ُ�َمَّ ِ ْ�ُن َصاِلٍح ، ) َحدَّ
َ�نَا َ�بُْدا�َّ َ�نَا ُمَعاِوَ�ُة ْ�ُن َصاِلٍح ، َحدَّ ، َحدَّ

ِ�يَل ِلَعا�َِشَة رىَِض اهللا عنها: َماَذا اَكَن َ�ْعَمُل رَُسوُل : قَالَْت  َ�ْن َ�ْمَرةَ ، َ�ْن َ�َْ� بِْن َسِعيدٍ 
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يِف بَيِْتِه؟ قَالَْت  ِ َص�َّ ا�َّ برََشِ : ا�َّ

ْ
ا ِمَن ال ، َوَ�ْلُُب َشاتَهُ ، َ�ْفِ� ثَْوَ�هُ ، اَكَن �رََشً

 َوَ�ُْدُم َ�ْفَسُه.
گوید: از  لة)... َعمرة دختر عبدالرحمن بن سعد بن ُزرار۱۳ـ ( ۳۴۲

کردند؟ وی در پاسخ  گونه رفتار میشان چ در خانه ج پرسیده شد: پیامبر لعایشه
دوختند و وصله  ی خودشان را می فردی از افراد بشر بودند؛ جامه ج گفت: رسول خدا

دوشیدند و کارھای شخصی خودشان را انجام  زدند و گوسفندشان را خود می می
 دادند. می

 &  
 انسان، آدمی.»: برشاً «

 دوخت. زد، می می پینه و وصله»: يفلی«

است؛ و چون  »جامه را از شپش پاک کردن«معنی در اصل، به » فلی«ی  واژه

نیز از عفونت و کثافتی به دور  ج چنین کاری ناشی از عفونت و کثافتی است، و پیامبر
بودند و پیوسته بدن و لباسشان تمیز بود، لذا علماء و صاحب نظران اسالمی، این واژه 

 اند. را به پینه زدن و دوختن لباس ترجمه کرده

 دوشید. می»: حيلب«

 داد. کارھای شخصی خودش را انجام می»: نفسه خيدم«



 

 
 
 
 
 

 )٤٨( باب
 ج اخالق پیامبر

 



 

 
 ۳۴۳ حدیث شماره

َ�نَا َ�بَّاُس ۱( ورِيُّ ) َحدَّ ٍد ادلُّ ُمْقِرئِ ، ْ�ُن ُ�َمَّ
ْ
ِ ْ�ُن يَِز�َد ال

َ�نَا َ�بُْدا�َّ ُْث ْ�ُن ، َحدَّ
َ

َ�نَا يل َحدَّ
َويِلدِ ، َسْعدٍ 

ْ
يِب ال

َ
َويِلُد ْ�ُن أ

ْ
بُو ُ�ثَْماَن ال

َ
َ�نَا أ َ�ْن َخارَِجَة بِْن َز�ِْد ، َ�ْن ُسلَيَْماَن بِْن َخارَِجةَ ، َحدَّ
ُ  َدَخَل : بِْن ثَابٍِت قَاَل 

َ
ُ : َ�َفٌر ىلَعَ َز�ِْد بِْن ثَابٍِت َ�َقالُوا هل ِ َص�َّ ا�َّ َحاِديَث رَُسوِل ا�َّ

َ
ْ�نَا أ َحدِّ

ثُُ�ْم؟ ُكنُْت َجارَهُ : قَاَل ، َعلَيِْه وََسلَّمَ  َحدِّ
ُ
َّ فََكتَبْتُُه ، َماَذا أ َويْحُ َ�َعَث إِيلَ

ْ
فاََكَن إَِذا نََزَل َعلَيِْه ال

 ُ
َ

ْ�يَا َذَكَرَها َمَعنَافَُكنَّا ، هل َعاَم ، َو�َِذا َذَكْرنَا اآلِخَرَة َذَكَرَها َمَعنَا، إَِذا َذَكْرنَا ادلُّ َو�َِذا َذَكْرنَا الطَّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم.، َذَكَرُه َمَعنَا ِ َص�َّ ا�َّ ثُُ�ْم َعِن رَُسوِل ا�َّ َحدِّ

ُ
 فلَُكُّ َهَذا أ

رفتند  سگوید: تنی چند نزد زید بن ثابت ست)... خارجة بن زید بن ثاب۱ـ ( ۳۴۳
برای ما سخن بگو.  ج ی اخالق و صفات زیبا و نیکوی رسول خدا و بدو گفتند: درباره

 گفت: چه برای شما بگویم؟ سزید
بودم و چون برایشان از جانب خداوند متعال وحی فرو  ج ی رسول خدا من ھمسایه

دند (تا پیش ایشان بروم و وحی را فرستا شد، فردی را در پی من می فرستاده می
ی  نوشتم و به رشته رفتم و آن را برای ایشان می بنویسیم)؛ من نیز به حضورشان می

 آوردم. تحریر در می
شدند؛ و چون  کردیم، ایشان نیز با ما ھم صحبت می ی دنیا صحبت می اگر ما درباره

ی  شدند؛ و ھرگاه درباره می افتادیم، ایشان نیز با ما ھم کالم به یاد مسائل آخرت می
نیز با ما در آن باره  ج گفتیم، پیامبر ھا و احکام آن و سود و زیان آن سخن می خوراکی

 نمودند. گفتگو می
 است. ج ما ھر چه برای شما حدیث کنیم، از آن حضرت

 &  
 از سه تا ده مرد؛ گروھی از مردم.»: نفرٌ «

ثنا احاديث رسول اهللا« دِّ  ساین است که آن گروه به زید بن ثابتمراد »: ج حَ
آمده  ج پیامبر ی صفات ظاھری و اخالقی گفتند: تمام روایات و احادیثی که درباره

 است، برای ما بازگو.



 ١٧٥  ج امبریپ اخالق) ۴۸( باب

 ج ی رسول خدا برای شما چه بگویم؟ و از کدام خوی پسندیده»: ؟احدثكم ماذا«
،کاری بس ج سخن بگویم؟ چرا که به تصویر کشیدن محاسن و فضائل اخالقی پیامبر

 سخت و دشوار است.

ثكم عن رسول اهللا«  توان ترجمه کرد: این عبارت را به دوگونه می»: فكلّ هذا احدّ

 است. ج ما ھر چه برای شما حدیث کنیم، از رسول خدا -۱
 آیا برای تمام این موارد برایتان بگویم؟ -۲

 ۳۴۴ شمارهحدیث 

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن ُموىَس ۲( َ�نَا يُو�ُُس ْ�ُن بَُ�ْ�ٍ ، ) َحدَّ ِد بِْن إِْسَحاَق ، َحدَّ َ�ْن ، َ�ْن ُ�َمَّ
يِب ِزَ�ادٍ 

َ
ُقَريِظِّ ، ِزَ�اِد بِْن أ

ْ
ِد بِْن َكْعٍب ال َعاِص قَاَل ، َ�ْن ُ�َمَّ

ْ
ِ : َ�ْن َ�ْمِرو بِْن ال اَكَن رَُسوُل ا�َّ

 ُ لَُّفُهْم بَِذلَِك  َص�َّ ا�َّ
َ
َقْوِم َ�تَ�

ْ
رَشِّ ال

َ
فاََكَن ُ�ْقِبُل ، َعلَيِْه وََسلََّم ُ�ْقِبُل بِوَْجِهِه وََحِديِثِه ىلَعَ أ

َقْومِ 
ْ
�ِّ َخْ�ُ ال

َ
َّ َحىتَّ َظنَنُْت � ُت ، بِوَْجِهِه وََحِديِثِه يلَعَ

ْ
ِ : َ�ُقل بُو بَْ�ٍر؟ ، يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ْو أ

َ
نَا َخْ�ٌ أ

َ
أ

بُوَ�ْ�رٍ «: قَاَل 
َ
ُت » أ

ْ
ْم ُ�َمُر؟ َ�َقاَل : َ�ُقل

َ
نَا َخْ�ٌ أ

َ
ِ أ ُت ، »ُ�َمرُ «: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
ِ : َ�ُقل ، يَا رَُسوَل ا�َّ

ْم ُ�ثَْماُن؟ قَاَل 
َ
نَا َخْ�ٌ أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم فََصَدقَِ� ، »ُ�ثَْمانُ «: أ ِ َص�َّ ا�َّ ُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
ل
َ
ا َسأ فَلَمَّ

ُُه. تلْ
َ
ُ�ْن َسأ

َ
�ِّ لَْم أ

َ
 فَلَوَِدْدُت �
افتاد که رسول  گوید: گاھی اوقات اتفاق می س) ...عمرو بن العاص۲ـ ( ۳۴۴

سھمی از نگریستن و سخن گفتن خویش را به بدترین مردمان اختصاص  جخدا
را دادند، تا از این رھگذر، از آنان دلجویی کرده باشند، (و تا با این کار، محبتشان  می

ھای شرعی و نبوی و الھی جلب کنند و ضرر و  برای پذیرش حقایق و تعالیم و آموزه
 زیانشان نیز به مسلمانان نرسد.)

نیز سھمی از نگریستن و سخن گفتن خویش را به من اختصاص  ج رسول خدا
ی بھترین و برترین مردمان ھستم؛ از این  دادند تا جایی که گمان کردم که من از زمره

فرمودند:  ج ؟ پیامبرسی خدا! آیا من بھترم یا ابوبکر ایشان پرسیدم: ای فرستادهرو از 
 از تو بھتر است. سابوبکر

از تو بھتر  س؟ فرمودند: عمرسدوباره گفتم: ای رسول خدا!آیا من بھترم یا عمر
 ج ؟ پیامبرساست. برای سومین بار پرسیدم: ای رسول خدا!آیا من بھترم یا عثمان
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 از تو بھتر است. سانفرمودند: عثم
 ج ھا را از رسول خدا ی سخنانش گوید: وقتی این سؤال در ادامه سعمرو بن عاص

ھا پاسخ دادند،  نمودم، و ایشان نیز بدون رودربایستی و در کمال صداقت و راستی بدان
ھا را از  داشتم که کاش این پرسش ھای خویش پشیمان شدم و دوست می از پرسش

 ایشان نکرده بودم.

 &  
با نگاه و سخن خویش به او توجه و عنایت  ج پیامبر»: يقبل بوجهه و حديثه«

 فرمود. می

 شرورترین مردم، بدترین مردم.»: ارشّ القوم«

کرد و محبتشان را برای پذیرش اوامر و فرامین الھی،  از آنان دلجویی می»: يتألّفهم«
و حقایق و مفاھیم واالی قرآنی ھای نبوی، احکام و دستورات شرعی،  تعالیم و آموزه

 کرد تا ضرر و زیانشان به مسلمانان نرسد. نمود؛ و یا از آنان دلجویی می جلب می

در کمال صداقت و راستی و بدون رودربایستی، با من برخورد کرد و »: فصدقنی«
 جوابم را داد.

 داشتم. البته که دوست می»: فلوددتُ «

 ۳۴۵ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيٍد ) ۳( نَاَحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
بيَِعُّ َجْعَفُر ْ�ُن ُسلَيْمَ  أ �َِس بِْن َ�ْن ثَابٍِت ، اَن الضُّ

َ
، َ�ْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َعرْشَ ِسِن�َ : َمالٍِك رىَِض اُهللا َعنُه قَاَل  ِ َص�َّ ا�َّ َ�َما قَاَل يِل ، َخَدْمُت رَُسوَل ا�َّ
فٍّ َ�طُّ 

ُ
ٍء َصنَْعتُُه: لَِم َصَنْعتَهُ وَ ، أ تَهُ ، َما َقاَل ليَِشْ

ْ
ُتُه: لَِم تََر�

ْ
ٍء تََر� ِ ، َوَال ليَِشْ َوَ�َن رَُسوُل ا�َّ

ْحَسِن انلَّاِس ُخلًُقا
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن أ ا َوَال َحِر�ًرا َ�طُّ ، َص�َّ ا�َّ َوَال َشيْئًا ، َوَال َمَسْسُت َخزًّ

 َ�َ
ْ
ل
َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ اَكَن أ ِ َص�َّ ا�َّ َوَال ِعْطًرا اَكَن ، َوَال َشَمْمُت ِمْساًك َ�طُّ ، ِمْن َكفِّ رَُسوِل ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم. ْطيََب ِمْن َعَرِق انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
َ
 أ

بودم؛ و در  ج گوید: ده سال، خدمتگزار رسول خدا س)...انس بن مالک۳ـ ( ۳۴۵
 این مدت (حتی یک بار) به من نگفتند: آه (از دست شما).

و ھرگز در قبال کاری که انجام داده بودم برای من نفرمودند: چرا این کار را 
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ای؟ و در قبال کاری که انجام نداده بودم، برای من نگفتند:چرا این کار را  کرده
 ای؟ نکرده

ی  ترین مردمان بود؛ و ھرگز پارچه خویترین و نرم  از خوش اخالق ج و پیامبر
در تمام عمر  ج تر از کف دستان پیامبر نرم ابریشیمی و حریر و دیبا وچیز دیگری را

تر از  ام؛ ھمچنین، ھرگز مشک و عنبر و بوی خوش و عطری را خوشبوی لمس نکرده
 ام!؟ استشمام نکرده ج بوی خوِش عرق پیامبر

 &  
 کردم، چاکری کردم.خدمتگزاری »: خدمتُ «

 وای، آه. اسم فعل است و بیانگر دلتنگی و ناراحتی است.»:اُفّ «
اّف در اصل به معنی ھر چیز کثیف و «گوید:  راغب اصفھانی در کتاب مفردات می

شود؛ این کلمه تنھا معنی اسمی ندارد،  آلوده است، و به عنوان توھین نیز گفته می

: من فالن چیز را آلوده اففت بكذا«گویند:  مثًال می شود؛ بلکه فعل از او نیز ساخته می
 ».شمردم، و از آن اظھار نفرت کردم

در اصل به معنی: چرکی » تف«و » اف«اند:  بعضی از مفسران مانند قرطبی گفته
» اف«شود؛ ھم آلوده است و ھم ناچیز؛ حتی برخی میان  است که زیر ناخن جمع می

اند؛  را چرک گوشت و دومی را چرک ناخن دانسته اند و اّولی تفاوت گذاشته» تف«و 
 ی ناراحتی است گفته شده است. سپس مفھوم آن توسعه یافته و به ھر چیزی که مایه

 بد. اند، از جمله: چیزکم، ناراحتی و مالمت بوی معانی دیگر نیز برای ُاف گفته
خاک یا  بعضی دیگر گفته اند: اصل این کلمه از اینجا گرفته شده است که ھرگاه

ریزد، انسان با فوت کردن، آن را از  خاکستر مختصری روی بدن یا لباس انسان می
آید چیزی است  کند، صدایی که از دھان انسان در این موقع بیرون می خود دور می

؛ و بعدًا در معنی اظھار ناراحتی و تنّفر مخصوصًا از چیزھای »اف«یا » اوف«شبیه 
 کوچک به کار رفته است.

شود که این  جمع بندی آنچه در باال ذکر شد و قرائن دیگر، چنین استفاده میاز 
بوده است؛ (صدایی که انسان به ھنگام اظھار نفرت یا ابراز » اسم صوت«کلمه در اصل، 

 شود.) ای از دھانش خارج می تأّلم و درد جزئی و یا فوت کردن چیز آلوده
ه و حّتی افعالی از آن مشتق شده ای در آمد ، به صورت کلمه»اسم صوت«سپس این 
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ھای جزئی و یا اظھار تنفر به خاطر مسائل کوچک، به کار رفته؛  است، و در ناراحتی
ھای ھمین معنی جامع و  رسد از مصداق معانی مختلفی که در باال ذکر شد، به نظر می

 کّلی بوده باشد.

 است.ھرگز. ظرف زمان، برای استغراق گذشته و مختص به نفی »: قطّ «

 لمس نکردم.»: مسستُ  ال«

 ای که از ابریشم و پشم بافته شود. ی ابریشمی، پارچه حریر، ابرایشم، پارچه»: خزاً «

ھای خود به  ای که کرم ابریشم از غده ی ابرایشم؛ ابریشم؛ ماده پارچه»: حريراً «
د ساز ی بیضی شکلی برای خود می کند و با آن، النه شکل نخ بسیار باریک، ترّشح می

ھا پیدا  کنند تا سر رشته ی بخار آب، نرم می ھا را به وسیله شود. پیله که پیله نامیده می
پیچند. یک  ھای مخصوص، دور دوک می ی ماشین ھا را به وسیله شود؛ و سپس رشته

ھا را با ھم  دھد و چند الی از این رشته ی ابریشم می متر رشته ۱۰۰۰تا  ۶۰۰پیله از 
 بریشم به ضخامت معّین برسد.دھند تا نخ ا تاب می

 نرم تر.»: الني«

 کف دست.»: كف«

 استشمام نکردم. »: الشممت«

ی خوشبویی است که در ناف آھوی مشک  ماده»: مشک«مشک و عنبر. »: مسكاً «
ھای  دھد و بیشتر در کوه شود. و آھوی مشک: آھویی است که مشک می تولید می

طول چند سانتی متر شبیه به دندان فیل دارد. شود. دو دندان دراز به  می ھیمالیا پیدا
ی غلیظی به شکل دمل جمع  ی کوچکی است که درآن ماده زیر شکمش کیسه

کند و شکم  شود، حیوان احساس درد و خارش می شود و ھر وقت آن کیسه پر می می
ای که در آن است به زمین بریزد؛ این  مالد تا دمل پاره شود و ماده خود را به سنگ می

کنند. و این ھمان مشک  را جمع میھا  آن شود و مردم ھا روی زمین خشک می ادهم
 معروف است. 

ی ماھی عنبر  ای است خوشبو و خاکستری رنگ که در معده یا روده ماده»: عنرب«و

کنند و  شود؛ گاھی خود ماھی را صید می تولید و روی آب دریا جمع می» كاشالوت«
 آورند.  آن ماده را از شکمش بیرون می
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 ی خوشبو که از گل یا چیز دیگر بگیرند. بوی خوش، ماده»: عطر«

 خوش بوی تر و خوشایندتر. »: اطيب«

کند و مرّکب از آب و نمک  می ھای زیر پوست بدن تراوش مایعی که از غده»: عرق«

خون بدن  ی ترّشح آن، و اوره و مواد دیگر است و خاصّیت اسیدی دارد و به واسطه
 تر بود. بوی ی خوشبویی، خوش از ھر ماده ج شود. و عرق پیامبر تصفیه می

 ۳۴۶ حدیث شماره

مَحُْد ْ�ُن َ�بَْدَة ۴(
َ
َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيٍد َوأ ُّ  ـ) َحدَّ يبِّ َمْعَ� َواِحٌد قَاالَ  ـُهَو الضَّ

ْ
َ�نَا : َوال َحدَّ

َعلَوِيِّ ، دٍ مَحَّاُد ْ�ُن َز�ْ 
ْ
ٍم ال

ْ
�َِس بِْن َمالٍِك رىَِض اُهللا َعنهُ َ�ْن ، َ�ْن َسل

َ
ِ َص�َّ ، أ َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

ثَُر ُصْفَرةٍ 
َ
نَُّه اَكَن ِعنَْدُه رَُجٌل بِِه أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم: � ُ َعلَيِْه : قَاَل ، ا�َّ ِ َص�َّ ا�َّ َوَ�َن رَُسوُل ا�َّ

ٍء يَْ�َرهُ  َحًدا �يَِشْ
َ
َقْومِ ، هُ وََسلََّم َال يَ�اُد يُواِجُه أ

ْ
ا قَاَم قَاَل لِل ُ يََدُع َهِذهِ «: فَلَمَّ تُْم هلَ

ْ
لَْو قُل

ْفَرةَ   ».الصُّ
مردی حضور داشت که بر  ج گوید: نزد پیامبر س)... انس بن مالک۴ـ ( ۳۴۶

گوید: عادت مبارک رسول  ساش چیزی از زردی خضاب باقی مانده بود. انس چھره
کردند که او را ناخوش و  نمی کاری منع چنین بود که کسی را رویاروی از ج خدا

دیدند، در جلو روی او از آن،  می ناپسند آید، (و ھرگز کسی را که از او کردار ناپسندی را
کردند.) از این رو ھرگاه آن مرد از جای خویش برخاست و رفت،  نمی چیزی را مطرح

به یاران خویش که در مجلس حضور داشتند، فرمودند: کاش شما به او  ج آن حضرت
 دادید تا این کار را ترک کند و زردی را از خود بشوید!  می تذّکر

 &  
فرة«  زردی خضاب.»: صُ

 افتاد که ...  افتد، به ندرت اتفاق می خیلی کم اتفاق می»: اليكاد«

معموًال کسی را رویا روی، از  ج ل خدایعنی رسو»: يكرهه احداًبشیٍ  يواجه اليكاد«
 کردند که او را ناخوش آید. کاری منع نمی

آمد، آثار آن  از چیزی خوششان نمی ج منظور این است که ھرگاه رسول خدا
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نگاھشان را بر گاه گردید و ھیچ مشھود می ج ی آن حضرت ناخوشایندی در چھره
کرامت نفس، چیزی را که خوش دوختند و از فرط شرم و حیا و  ی کسی نمی چھره

 جکردند؛ و ھرگز کسی را که از او کردار ناپسندی را به آن حضرت نداشتند، مطرح نمی
چه «؛ »ما بال اقوام يصنعون كذا«گفتند:  می برد؛ بلکه نمی گزارش کرده بودند، نام

  ».دھند؟! می ھا چنین کارھا را انجام شده است که برخی

 گفتید!  او می ای کاش شما به»: قلتم لو«

 ترک کند، رھا سازد.»: يدع«

 ۳۴۷ حدیث شماره

ارٍ ۵( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ ُد ْ�ُن َجْعَفرٍ ، ) َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا ُشْعبَةُ ، َحدَّ يِب إِْسَحاَق ، َحدَّ
َ
َ�ْن ، َ�ْن أ

 َ
ْ
ِ اجل

يِب َ�بِْدا�َّ
َ
�ََّها َديِلِّ أ

َ
ُ : قَالَْت ، َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اُهللا َعنها � ِ َص�َّ ا�َّ لَْم يَُ�ْن رَُسوُل ا�َّ

ًشا، َعلَيِْه وََسلََّم فَاِحًشا ْسَواقِ ، َوَال ُمتََفحِّ
َ
ابًا يِف األ يِّئَةَ ، َوَال َصخَّ يِّئَِة السَّ ، َوَال َ�ِْزى بِالسَّ

 َولَِ�ْن َ�ْعُفو َوَ�ْصَفُح.
تر  مان خوش اخالقی مرد (از ھمه ج گوید: رسول خدا ل)... عایشه۵ـ ( ۳۴۷

گو بودند؛ و نه در کوچه و  شرم بودند و نه دشنام دھنده و یاوه بی بودند؛) نه ھرزه و
 دادند، بلکه عفو بدی را با بدی جواب نمی ج بازار از اھل ھیاھو؛ آن حضرت

 نمودند. فرمودند و گذشت می می

 &  
 شرم، دشنام دھنده. بی حیا و بی ھرزه،»: فاحشاً «

طبیعتًا یاوه گو  ج یعنی پیامبر»: متفحشاً «یاوه گو و دشنام دھنده. »: متفحشاً «
 نبود؛ نه در کردار، نه در گفتار، و نه در صفات.

اباً « ی مبالغه؛ بسیار ھیاھو کننده، بسیار داد و فریاد کننده، بسیار  صیغه»: صخّ

 است. ج د از پیامبرنعره کشنده، جیغ و داد کننده. و در اینجا مراد: نفی داد و فریا

 بازار.»: سوق«جمع »: االسواق«

 رساند. نمود، به کیفر نمی نمی کرد، تنبیه نمی کرد، مجازات جبران نمی»: جيزیال «
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 بخشید. کرد و می عفو می»: يعفوا«

 گذشت. از عقوبت و کیفر در می»: يصفح«

 ۳۴۸ حدیث شماره

َ�نَا َهاُروُن ْ�ُن إِْسَحاَق ۶( َهْمَداِ�ُّ ) َحدَّ
ْ
َ�نَا َ�بَْدةُ ، ال �ِيهِ ، َ�ْن ِهَشاِم ابِْن ُعْرَوةَ ، َحدَّ

َ
، َ�ْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم �ِيَِدهِ َشيْئًا َ�طُّ : َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اُهللا َعنها َقالَْت  ِ َص�َّ ا�َّ ، َما رَضََب رَُسوُل ا�َّ
 ِ ْن ُ�َاِهَد يِف َسِبيِل ا�َّ

َ
ًة.َوَال ، إَِال أ

َ
ِو اْمَرأ

َ
 رَضََب َخاِدًما أ

ھرگز جز در راه خدا و جھاد، کسی  ج گوید: رسول خدا ل) ... عایشه۶ـ ( ۳۴۸
 اند. اند و ھرگز خدمتکار یا زنی را نزده را به دست خویش مورد ضرب و شتم قرار نداده

 ۳۴۹ حدیث شماره

)۷ ُّ يبِّ مْحَُد ْ�ُن َ�بَْدَة الضَّ
َ
َ�نَا أ َ�نَا فَُضيُْل ْ�ُن ِ�يَاٍض ، ) َحدَّ ِن عَ ، َ�ْن َمنُْصورٍ ، َحدَّ

ُ َعلَيِْه : ، َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اُهللا َعنها قَالَْت َ�ْن ُعْرَوةَ ، الزُّْهِريِّ  ِ َص�َّ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
َما َرأ

ا ِمْن َمْظلََمٍة ُظِلَمَها َ�طُّ  ءٌ َما لَْم يُنْتََهْك مِ ، وََسلََّم ُمنْترَِصً ِ يَشْ فَإَِذا اْ�تُِهَك ِمْن ، ْن َ�َاِرِم ا�َّ
ِهْم يِف َذلَِك َغَضًبا َشدِّ

َ
ٌء اَكَن ِمْن أ ِ يَشْ ُهَما َما ، َ�َاِرِم ا�َّ �رَْسَ

َ
 اْخَتاَر أ

َّ
ْمَر�ِْن إِال

َ
َ َ�ْ�َ أ َوَما ُخ�ِّ

َ�ًما.
ْ
 لَْم يَُ�ْن َمأ

برای خودشان  ج خدا ندیدم که رسولگاه گوید: ھیچ ل) ... عایشه۷ـ ( ۳۴۹
اند، از کسی انتقام بگیرند، مگر در مواردی که حریم یکی از  که مورد ستمی قرار گرفته

ھای الھی دریده  ی حرمت ھای الھی دریده شده باشد؛ و در صورتی که پرده حرمت
گاه گرفتند)؛ و ھیچ شدند (و برای خدا انتقام می شد، سخت ناراحت و خشمگین می می

میان دو کار مخّیر گردانیده نشدند مگر آنکه آسانترین آن دو را  ج رسول خدا
آمد، بیش از  گزیدند، تا جایی که گناه در کار نبود؛ (اما اگر پای گناه به میان می برمی

 گریختند). ھمه از آن می

 &  
 انتقام گیرنده.»: منترصاً «

 داد، ستم. بی دادخواھی، شکایت،»: مظلمة«
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ھای الھی؛ و حرمت: چیزی است که شکستن و ھتک آن روا  حرمت»: حمارم اهللا«
 نباشد. یعنی: آنچه که حفظ و نگھداری و محترم داشتن آن واجب است.

ك«  شد، احترام مقّدسات از بین می شد، ھتک حرمت می حرمت شکنی»: اُنتهِ
 رفت. می

ريّ  ما«  مخّیر نشد.»: خُ

 آسانترین آن دو کار.»: أيرسمها«

 .مآثماه، بزه. جمع: گن»: مأثامً «

 ۳۵۰ حدیث شماره

يِب ُ�َمرَ ۸(
َ
َ�نَا اْ�ُن أ َ�نَا ُسْفيَانُ ، ) َحدَّ ُمنَْكِدرِ ، َحدَّ

ْ
ِد بِْن ال َ�ْن ، َ�ْن ُعْرَوةَ ، َ�ْن ُ�َمَّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّ : اَع�َِشَة رىَِض اُهللا َعنها قَالَِت  ِ َص�َّ ا�َّ َذَن رَُجٌل ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
ْ
نَا ِعنَْدهُ اْستَأ

َ
، َم َوأ

َعِشَ�ةِ «: َ�َقاَل 
ْ
ْو » بِئَْس اْ�ُن ال

َ
َعِشَ�ةِ «أ

ْ
ُخو ال

َ
ُ ، »أ

َ
ِذَن هل

َ
َقْوَل ، ُ�مَّ أ

ْ
ُ ال

َ
َالَن هل

َ
ا َدَخَل أ ا ، َفلَمَّ فَلَمَّ

ُت 
ْ
َت : َخَرَج قُل

ْ
َت َما قُل

ْ
ِ قُل َقْوَل؟!. َ�َقاَل ، يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
ُ ال

َ
َْت هل

َ
نل

َ
اَع�َِشُة إِنَّ ِمْن رَشِّ يَا «: ُ�مَّ أ

ْو » انلَّاِس َمْن تََرَ�ُه انلَّاُس 
َ
 ».وََدَعُه انلَّاُس ا�َِّقاَء فُْحِشهِ «أ

ی ورود خواست  در حالی اجازه ج گوید: مردی از پیامبر ل) ... عایشه۸ـ ( ۳۵۰
فرمودند: چه بد مردی از آن قبیله  ج که من در حضور ایشان نشسته بودم. رسول خدا

 ی ورود دادند. برای او اجازهآنگاه  است؛
با او به نرمی و نیکویی  ج آمد، رسول خدا ج چون آن مرد به حضور آن حضرت

گفتم: ای  ج سخن گفتند؛ و چون آن مرد از خانه بیرون رفت، به رسول خدا
ی خدا ! در غیبت او قبًال چنان فرمودید (و گفتید که چه بد مردی است) و  فرستاده

 ی نرم با او سخن گفتید؟! [علت در چیست؟]سپس با گفتار
فرمودند: ای عایشه! بدترین و شرورترین مردمان کسی است که  ج آن حضرت

 گویی وی، او را رھا کنند و به حال خود گذارند. دیگران از ترس بدزبانی و یاوه

 &  
ت. اس» احمق مطاع«به بوده که معروف » عيينة بن حصن فزاری«آن مرد »: رجلٌ «

 اند. را مراد گرفته »مخرمة بن نوفل«و برخی نیز 
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 ی ورود به خانه خواست. اجازه»: استأذن«

به آخر » ما«است. و گاھی » نِعمَ «فعل ماضِی جامد است برای ذّم و ضّد »: بئس«

چه بد، چه قدر بد، چه »: بئس». «انفسهم به رشوا لبئسام«پیوندد؛ مثل:  می» بئس«
 مصیبتی، چه گفتاری.

 چه بد مردی.»: الرجل ئسب«

قبیله، قوم و خویش، دوست نزدیک، نزدیکترین برادران شخص، »: العشرية«
 خویشاونداِن نزدیک مرد.

ی راوی است  این شک در گفتار، از ناحیه»: بئس ابن العشرية، او بئس اخوالعشرية«

بد مردی  شود؛ یعنی: چه می» بئس هذا الرجل من هذه القبيلة«و مراد از ھر دو روایت، 
 از آن قبیله است.

 نرم کرد، به نرمی سخن گفت.»: اَالن«

 در غیبت آن فرد، چنان گفتید.»: قلتَ  ما قلتَ «

 اش. گویی از ترس بد زبانی و یاوه»: اتّقاء فحشه«

 رھایش کند و او را به حال خودش گذارد.»: ودعه«

 راوی است. ی این شک در گفتار، از ناحیه»: الناس ودعه او، الناس تركه من«

 ۳۵۱ حدیث شماره

َ�نَا ُسْفيَاُن ْ�ُن َوِ�يعٍ ۹( ِعْجِ�ُّ ، ) َحدَّ
ْ
َ�نَا مُجَيُْع ْ�ُن ُ�َمٍ� بِْن َ�بِْدالرَّمْحَِن ال نَا رَُجٌل ، َحدَّ

َ
ْ�بَأ

َ
أ

 ِ بَا َ�بِْدا�َّ
َ
يِب َهالََة َزْوِج َخِد�ََة يُْ�َ� أ

َ
ِ أ

َ
يِب َهالَةَ َعِن ابٍْن ، ِمْن بَِ� تَِميٍم ِمْن َودل

َ
، َعِن ِأل

ٍّ قَاَل  ََسِن بِْن يلَعِ
ْ
َُسْ�ُ : احل

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يِف : قَاَل احل يِب َ�ْن ِسَ�ِة انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
َسأ

ِبرْشِ : ُجلََسائِِه؟ َ�َقاَل 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َدائَِم ال ِ َص�َّ ا�َّ ُ ، اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
َانِِب ، لُِق َسْهَل اخل

ْ
َ اجل ، لَ�ِّ

اٍب ، َوَال َغِليٍظ ، لَيَْس بَِفظٍّ  اٍش ، َوَال َصخَّ ا َال ، َوَال ُمَشاٍح ، َوَال َ�يَّاٍب ، َوَال فَحَّ َ�تََغافَُل َ�مَّ
يُب ِ�يِه. قَْد تََرَك َ�ْفَسُه ِمْن ثََالٍث ، َوَال يُْؤ�ُِس ِمنُْه َراِجيهِ ، �َْشتَِ�  ِمَراءِ : َوَال ُ�ِ

ْ
ثَارِ ، ال

ْ
، َواِإلك

َحًدا: َوَما َال َ�ْعِنيِه ،َوتََرَك انلَّاَس ِمْن ثََالٍث 
َ
َوَال ، َوَال َ�ْطلُُب َعْورتَهُ ، َوَال يَِعيبُهُ ، اَكَن َال يَُذمُّ أ
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 ِ�يَما رََجا ثََوابَهُ 
َّ

ُم إِال
�ََّما ىلَعَ رُُءوِسِهُم ا، َ�تلََكَّ

َ
ْطَرَق ُجلََساُؤُه َك�

َ
ْ�ُ َو�َِذا تََ�لََّم أ فَإَِذا َسَكَت ، لطَّ
َِديَث 

ْ
 ، تََ�لَُّموا َال يَتَنَازَُعوَن ِعنَْدُه احل

َ
ُ َحىتَّ َ�ْفُرغ نَْصتُوا هلَ

َ
َحِديثُُهْم ، َمْن تََ�لََّم ِعنَْدُه أ

لِِهمْ  وَّ
َ
ا يَْضَحُكوَن ِمنْهُ ، ِعنَْدُه: َحِديُث أ بُوَن ِمنْهُ ، يَْضَحُك ِممَّ ا َ�تََعجَّ ُب ِممَّ َوَ�ْصرِبُ  ،َوَ�تََعجَّ

ِهِ 
َ

تل
َ
َْفَوِة يِف َمنِْطِقِه َوَمْسأ

ْ
َغِر�ِب ىلَعَ اجل

ْ
ْصَحابُُه لَيَْستَْجِلبُوَ�ُهْم. َوَ�ُقوُل ، لِل

َ
إَِذا «: َحىتَّ إِْن اَكَن أ

ْرفُِدوهُ 
َ
ْ�تُْم َطاِلَب َحاَجٍة يِْطلُبَُها فَأ

َ
 ِمْن ُماَكفِئٍ » َرأ

َّ
َحٍد َوَال َ�قْ ، َوَال َ�ْقبَُل اثلَّنَاَء إِال

َ
َطُع ىلَعَ أ

ْو ِ�يَاٍم.
َ
 َحِديثَُه َحىتَّ َ�ُوَز َ�يَْقَطُعُه بَِنْ�ٍ أ

گفته است: از پدرم  سگوید: برادرم حسین ب) ... حسن بن علی۹ـ ( ۳۵۱
با ھم نشینان ایشان  ج ی روش و رفتار رسول خدا درباره سعلی بن ابی طالب

 با ھم نشینانشان چگونه بود؟ ج پرسیدم؛ که سبک و منش آن حضرت
 در پاسخ بدین پرسش، چنین گفت: سپدرم علی

ای شاداب داشتند؛ خوش اخالق و نرم خوی بودند؛  ھمواره، چھره ج رسول خدا
دادند و به  انداختند؛ دشنام نمی خوی و سنگدل نبودند؛ سر و صدا به راه نمی درشت

نمودند؛  کردند و خرده گیری نمی یپرداختند؛ سرزنش نم یاوه گویی و ناسزا گویی نمی
انداختند و در این زمینه مجادله و مناقشه  خویشتن را در امور، به مضایقه و تنگنا نمی

 نمودند. نمی
زدند و از او قطع امید  خبری می بی پسندیدند، خودشان را به اگر کردار کسی را نمی

گذشتند). جان و  از او در می کردند و دادند؛ (بلکه عفو می کردند و جواب او را نمی نمی
گویی و کارھایی که به  دادند: ستیزه گری، زیاده روان خودشان را از سه چیز پرھیز می

 معنی)؛ بی شد(کارھای ایشان مربوط نمی
کردند: کسی را مذّمت و نکوھش  و در حق مردم نیز سه چیز را بسیار رعایت می

گرفتند و به دنبال عیوب و  خرده نمینمودند و از او  کردند؛ کسی را سرزنش نمی نمی
سخن گاه ھا رسوا و زبون سازند)؛ ھیچ ی کسی نبودند (تا او را بدان امور پوشیده

 داشتند. ای که ثواب آن را امید می گفتند مگر در زمینه نمی
افکندند،  گفتند، ھم نشینان ایشان سر به زیر می سخن می ج ھرگاه آن حضرت

ساکت و  ج که آن حضرت رشان نشسته است! و ھمینکه گویی پرنده روی س چنان
 کردند. شدند، آنان سخن گفتن آغاز می خاموش می

انداختند. ھر کس در محضر ایشان  با یکدیگر بگومگو به راه نمی ج نزد آن حضرت
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 کردند تا از سخن گفتن فراغت یابد. گفت، دیگر حاضران، کامًال سکوت می سخن می
آمد. در  ی حاضران به حساب می خنگوی ھمهگفت، س ھر کس نخست سخن می
خندیدند و نسبت به  نیز می ج خندیدند، آن حضرت می ارتباط با ھر چیز که حاضران
کردند. در برابر  نیز ابراز تعجب می ج کردند، آن حضرت ھر چیز که اظھار شگفتی می

آنجا که نمودند تا  کردند و تحّمل می ادبی اشخاِص غریب صبوری می بی درشتگویی و
 آمدند. در صدد نھی کردن آن شخص از سخن گفتن برمی ج گاھی یاران آن حضرت

ھرگاه نیازمندی را مشاھده کردید که : «فرمودند به یاران خویش می ج آن حضرت
 ».در پی حاجت خویش است، او را به گرمی بپذیرید و حاجتش را روا کنید

پذیرفتند  می ول، فقط از کسیتعریف و ستایش را، آن ھم در حّد معم ج آن حضرت
 که نسبت به او نیکی و احسانی مبذول فرموده بودند. ھرگز سخن کسی را قطع

نمودند، مگر آنکه از حق فراتر رود و تجاوز نماید، که در آن صورت یا او را از سخن  نمی
 خاستند. نمودند، یا خود از جای بر می گفتن نھی می

 &  
 طریقه، سبک و منش.روش، خو و خلق، »: سرية«

لسائه«  . ج ھم نشینان پیامبر»: جُ

 پیوسته گشاده و خنده رو بود.»: البرش دائم«

 نرم خوی.»: اخللق سهل«

 خوش اخالق و خوش برخورد.»: اجلانب لنيّ «

 تند خویی، درشت خویی.»: فظٍّ «

 سنگدل، نامھربان.»: غليظ«

اب«  ھیاھو کننده، دادو فریاد کننده.»: سخّ

اش«  گو و ناسزاگو. دشنام دھنده، یاوه»: فحّ

 ی مردم باشد. خرده گیر، کسی که دنبال امور پوشیده»: عيّاب«

ستیزه گر، کشمکش کننده، کسی که به دنبال بحث و جدل و مجادله و »: مُشاح«
 مناقشه باشد.
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: این عبارت را به دو گونه »يتغافل عّما ال �شت� وال يؤ�س منه راجيه وال �يب فيه«
 توان ترجمه کرد:  می

زدند و از او قطع  خبری می پسندیدند، خودشان را به بی اگر کردار کسی را نمی -۱
کردند و از او در  دادند، بلکه عفو می کردند و جواب او را نمی امید نمی

 گذشتند. می
 ج کردند؛ کسی را که به آن حضرت از آنچه که بدان میل نداشتند، یاد نمی -۲

 ساختند. کردند و محروم نمی نمی امیدی بسته بود، نومید

برگردانیم؛ » ال خييب«را به » وال جييب«و این ترجمه در صورتی است که عبارت 

آمده » خييب ال«، »يبال جي«به جای عبارت » الشامئل املحمدية«ای از  چرا که در نسخه
 است.

 بحث، جدل، مناقشه، مجادله، جر و بحث، کشمکش.»: املِراء«

، به جای »املحمدية الشامئل«ای از  گویی. و در نسخه پرحرفی، زیاده»: االكثار«

 آمده است؛ یعنی: خود بزرگ بینی و تکّبر.» االكبار«، عبارت »االكثار«

ھا  آن شد، در مربوط نمی ج کارھایی که به پیامبر معنی؛ بی کارھای»: يعنيه ال ما«
 کردند. دخالت نمی

 .کرد نمی مذّمت و نکو ھش»: يذمّ  ال«

 کرد، کسی را نمی گرفت، آبروی کسی را لّکه دار نمی از کسی ایراد»: يعيبه ال«
 نمود. نمی آبرو و بدنام بی

 عیب، نقص، خدشه، خلل.»: عورت« ی کسی. کارھای پوشیده»: عورته«

 امیدوار بود، امید داشت، انتظار داشت.»: رجا«

 خاموش شد.ساکت شد. سخنی نگفت. از سخن گفتن باز ایستاد. »: اطرق«

 پرنده.»: الطري«

 نمودند. کردند، مشاجره و مجادله نمی نمی کردند، دعوا نمی بگومگو»: يتنازعون ال«

 گوش دادند، توجه کردند، گوش سپردند.»: انصتوا«
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که نخست  ج یعنی ھر کس از ھم نشینان پیامبر»: حديثهم عنده: حديث اوهلم«
 آمد. میی حاضران به حساب  گفت، سخنگوی ھمه می سخن

 شد. می کرد، شگفت زده می تعّجب و شگفتی»: يتعجب«

 دور شده از شھر خود(مسافر). دور از وطن، بیگانه و نا آشنا.»: غريب«

 ناسازگاری و خشونت در معاشرت و برخورد با دیگران.»: اجلفوة«

 سخن گفتن وی.»: منطقه«

 حاجت و نیاز و درخواست وی.»: مسألته«

 ج خواستند آنان را فرا خوانند و احضار کنند. یعنی: رسول خدا می»: ليستجلبوهنم«
کردند تا آنجا که  ادبی و گستاخی و درشتی گفتار افراد غریب را به خوبی تحمل می بی

کردند و در صدد نھی  ادب و گستاخ را احضار می آن فرد بی ج گاھی یاران آن حضرت
 آمدند. کردن آن شخص از سخن گفتن بر می

 : با او ھمکاری کنید، او را یاری دھید و دستیاری و کمک کنید.»فارفدوه«

 ستایش، مدح، تمجید، تحسین، سپاس، قدردانی، تقدیر، تعریف.»: الثّناء«

پذیرفت که  می ستایش را فقط از کسانی ج پاداش نیکی. یعنی: پیامبر»: مكافیءٌ «
 نسبت به او احسانی مبذول فرموده بود.

 از حق تجاوز کند.از حّد بگذرد، »: جيوز«

 ۳۵۲ حدیث شماره

ارٍ ۱۰( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْدالرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ ، ) َحدَّ َ�نَا ُسْفيَانُ ، َحدَّ ِد ، َحدَّ َ�ْن ُ�َمَّ
ُمنَْكِدِر قَاَل 

ْ
ِ َ�ُقوُل : بِْن ال ِ َص : َسِمْعُت َجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم َما ُسئَِل رَُسوُل ا�َّ �َّ ا�َّ

 َال.: َشيْئًا َ�طُّ َ�َقاَل 
 شنیدم که سگوید: از جابر بن عبدالله /) ... محمد بن منکدر۱۰ـ ( ۳۵۲

دھم.  نمی خواسته نشد که در جواب بگوید: ج گفت: ھرگز چیزی از رسول خدا می
 دادند.) پاسخ نمی» نه«ی  درخواست و تقاضای کسی را با کلمه ج (یعنی: ھرگز پیامبر
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 ۳۵۳ حدیث شماره

)۱۱ ُّ َميكِّ
ْ
ُقريَِشُّ ال

ْ
َقاِسِم ال

ْ
بُو ال

َ
ِ ْ�ُن ِعْمَراَن أ

َ�نَا َ�بُْدا�َّ َ�نَا إِبَْراِهيُم ْ�ُن َسْعدٍ ، ) َحدَّ ، َحدَّ
ِ ، َعِن ابِْن ِشَهاٍب  ِ َص�َّ اَكَن رَسُ : َعِن ابِْن َ�بَّاٍس رىَِض اُهللا َعنُهما قَاَل ، َ�ْن ُ�بَيِْد ا�َّ وُل ا�َّ

 ِ�َْ
ْ
ْجوََد انلَّاِس بِاخل

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم أ ْجوََد َما يَُ�وُن يِف َشْهِر َرَمَضانَ ، ا�َّ

َ
، َحىتَّ يَنَْسِلخَ ، َوَ�َن أ

�ُل  ِ�يِه ِجرْبِ
ْ
ُقْرآنَ ، َ�يَأ

ْ
ِ َص�َّ ، َ�يَْعرُِض َعلَيِْه ال �ُل اَكَن رَُسوُل ا�َّ ُ َعلَيِْه فَإَِذا لَِقيَُه ِجرْبِ  ا�َّ

ُمرَْسلَِة.
ْ
�ِح ال َْ�ِ ِمَن الرِّ

ْ
ْجوََد بِاخل

َ
 وََسلََّم أ

در تمام کارھای نیک  ج گوید: رسول خدا ب) ... عبدالله بن عباس۱۱ـ ( ۳۵۳
تر بودند و در ماه مبارک رمضان نیز از آغاز تا پایان،  ی مردم بخشنده و خیر، از ھمه

 رسید. ی اوج می بخشش و َدھش ایشان به نقطه شدند و تر از ھمیشه می بخشنده
آمد و با ایشان  می ج در ماه رمضان، ھمه شب به دیدار آن حضرت ÷جبرئیل

در بخشش و َدھِش از باد َوزان که  ج کرد و آن وقت، رسول خدا قرآن را مرور می
تر  خشندهبارد، ب باران میھا  آن راند و از ابرھای ُپر باران را به این سوی و آن سوی می

 شدند. می

 &  
ترین مردم، بزرگوارترین مردم و  ترین مردم، گشاده دست بخشنده»: الناس اجود«
 ترین مردم. کریم

 رمضان طی شود و بگذرد، رمضان به پایان رسد و سپری گردد.»: ينسلخ«

ی خدا، پیک خدا و یکی از فرشتگان مقّرب،  مأخوذ از زبان عبری، بنده»: جربئيل«

کرد، امین وحی،  نازل می ج ای که وحی را بر پیامبر ی حامل وحی الھی، فرشته فرشته
روح االمین، روح القدس، ناموس اکبر، جبرئیل و جبرائل و جبرئل و جبرال و جبرین 

 گویند. می ھای اروپایی، گابریل ھم گفته شده است. در زبان
ی  دو بار در سوره قرآن مجید سه بار مذکور است: در» جبرئیل«نام به ھر حال، 

 .۴ی  ی تحریم، آیه و سومین بار در سوره ۹۱و  ۹۰بقره در آیات 
و جبریل لفظی است عبرانی و اصل آن جبرئیل به معنی: مرد خدا، یا قّوت خدا 

 است.

 باد.»: الريح«
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ھا  آن رانند و از بادھایی که ابرھای ُپر باران را به این سوی و آن سوی می»: املرسلة«
 بارد. باران می

 ۳۵۴ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ۱۲( َ�نَا َجْعَفُر ْ�ُن ُسلَيَْمانَ ، ) َحدَّ �َِس بِْن َمالٍِك ، َ�ْن ثَابٍِت ، َحدَّ
َ
َ�ْن أ

ِخُر َشيْئًا ِلَغٍد.: رىَِض اُهللا َعنُه قَاَل  ُ َعلَيِْه وََسلََّم َال يَدَّ  اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
برای فردای خویش، چیزی  ج گوید: رسول خدا س... انس بن مالک )۱۲ـ ( ۳۵۴

 کردند. نمی را ذخیره و اندوخته

 &  
خرال « اندوخت، اندوخته و  نمود، نمی کرد، ذخیره سازی نمی پس انداز نمی»: يدّ

 آورد. گرد نمی

 برای فردا.»: لغدٍ «

برای خویشتن چیزی را ذخیره و اندوخته  ج ناگفته نماند که رسول خدا
نمودند؛ با وجود این، باز  شان را ذخیره می کردند، اّما برای عیالشان، قوت ساالنه نمی

 دادند. ھم نیازمندان را بر عیالشان ترجیح می

 ۳۵۵ حدیث شماره

َمِديِ�ُّ ۱۳(
ْ
َقَمَة ال

ْ
يِب َعل

َ
َ�نَا َهاُروُن ْ�ُن ُموىَس بِْن أ يِب ، ) َحدَّ

َ
ثَِ� أ ، َ�ْن ِهَشاِم بِْن َسْعدٍ ، َحدَّ

ْسلَمَ َ�ْن َز�ْ 
َ
�ِيهِ ، ِد بِْن أ

َ
 انلَّيِبِّ َ�ْن أ

َ
نَّ رَُجًال َجاَء إِىل

َ
اِب رىَِض اُهللا َعنُه: أ َطَّ

ْ
، َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخل

ْن ُ�ْعِطيَهُ 
َ
ُ أ

َ
هل

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم فََسأ ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ ، َص�َّ ا�َّ ٌء «:  ا�َّ َما ِعنِْدي يَشْ

 َّ ٌء قََضيْتُهُ ، َولَِ�ِن اْ�تَْع يلَعَ ِ : َ�َقاَل ُ�َمرُ » فَإَِذا َجاَءِ� يَشْ ْ�َطيْتَهُ ، يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ا ، قَْد أ َ�مَّ

ُ َما َال َ�ْقِدُر َعلَيْهِ  ُ َعلَيِْه وَسَ ، لَكََّفَك ا�َّ َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن ، لََّم قَْوَل ُ�َمرَ فََكِرَه َص�َّ ا�َّ
نَْصارِ 

َ
ِ : األ َعْرِش إِقَْالالً ، يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
َْف ِمْن ِذي ال نِْفْق َوَال ختَ

َ
ُ ، أ ِ َص�َّ ا�َّ َم رَُسوُل ا�َّ َ�تَبَسَّ

نَْصارِيِّ 
َ
ِبرْشُ ِلَقْوِل األ

ْ
ِمْرُت « :ُ�مَّ قَاَل ، َعلَيِْه وََسلََّم وَُعرَِف وَْجِهِه ال

ُ
 ».بَِهَذا أ

آمد و از ایشان  ج گوید: مردی پیش رسول خدا س) ... عمر بن خطاب۱۳ـ ( ۳۵۵
 فرمودند: اکنون چیزی نزدم نیست، ولی ج خواست تا بدو چیزی را بدھند. آن حضرت



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ١٩٠

خواھی به حساب من خریداری کنی؛ و ھرگاه مالی (از اموال  می توانی ھر چه را می
 ...) برای من برسد، آن را پرداخت خواھم کرد.فیء، یا غنیمت و 

ی شما بود  ی خدا! آنچه بر عھده گفتم: ای فرستاده ج گوید: من به پیامبر سعمر
ی توانائیتان تکلیف نکرده است و  انجام دادید و خداوند متعال نیز به شما جز به اندازه

 ته است!باالتر از میزان قدرتتان از شما وظایف و تکالیف نخواسگاه ھیچ
خوششان نیامد. در این میان مردی از انصار، از  ساز گفتار عمر ج آن حضرت

ی خدا! بخشش و َدھش کنید و انفاق نمایید و از  جای برخاست و گفت: ای فرستاده
 پروردگار َعرش، بیم تنگدستی و فقر نداشته باشید.

ده رویی شان، گشا از سخن آن مرد انصاری لبخند زدند و در چھره ج آن حضرت
من به این انفاقی که این مرد انصاری گفت، : «فرمودندآنگاه  آشکار و ھویدا گشت؛

 ».ام فرمان داده شده

 &  
 در نزدم چیزی وجود ندارد.»: ما عندی شیءٌ «

 بخر. به حساب من خریداری کن، ما یحتاج خویش را به حساب من»: ابتع علیّ «

 آن َدین را ادا خواھم کرد.»: قضيتُه«

 توان ترجمه کرد: می این عبارت را به دو گونه»: اعطيتَه قد«
قبًال به این سائل چیزی را داده بودید و ھم اینک نیازی نیست که دوباره بدو  -۱

 چیزی را بدھید و خویشتن را به مشّقت و سختی بیاندازید.
ی شما بود، انجام دادید؛ یعنی در وقتی که چیزی در نزد شما  آنچه بر عھده -۲

ۡعُروٞف َوَمۡغفَِرةٌ َخۡ�ٞ ّمِن َصَدقَٖة ﴿ ، دستور خدا چنین است:نیست ۞قَۡوٞل مَّ
ٗذىۗ وَ 

َ
ُ ٱيَۡتَبُعَهآ أ گفتار نیک و گذشت، بھتر از بذل «؛ ]۲۶۳[البقرة:  ﴾٢٦٣َغِ�ٌّ َحلِيمٞ  �َّ

نیاز و بردبار  بی و بخششی است که اذّیت و آزاری به دنبال داشته باشد؛ و خداوند
 ».است

ی شما بود، به نحو احسن  شما نیز با سخن پسندیده (چیزی ندارم)، آنچه بر عھدهو 
 انجام دادید.

خداوند از شما باالتر از میزان قدرتتان وظایف و تکالیف نخواسته »: اهللا فام كلّفك«
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 است.

 بد دانست، خوشش نیامد.»: فكره«

 پروردگاری که صاحب عرش است.»: العرش ذی«
معنی چیزی است که دارای سقف بوده باشد و گاھی به خود در لغت به »: عرش«

ۡو كَ ﴿ شود، مانند: می سقف نیز عرش گفته
َ
ِيٱأ َّ�  ٰ ٰ قَۡرَ�ةٖ َوِ�َ َخاوَِ�ٌة َ�َ َمرَّ َ�َ

ای گذشت در حالی که آن چنان  مانند کسی که از کنار قریه«... ؛ ]۲۵۹[البقرة:  ﴾ُعُروِشَها
 »ھا در غلطیده بود. فرو ریخته و دیوار برسقفھایش  ویران شده بود که سقف

نیز آمده است.  »ھای بلند، ھمانند تخت سالطین و پادشاھان تخت«گاھی به معنی 

تِيِ� بَِعۡرِشَها﴿ گوید: خوانیم که می می ÷که در داستان سلیمان چنان
ۡ
يُُّ�ۡم يَأ

َ
�﴾ 

 ».حاضر کند تواند تخت بلقیس را برای من می کدام یک از شما«؛ ]۳۸[النمل: 
زنند، عرش  می ھایی که برای برپا نگھداشتن بعضی از درختان و نیز به داربست

ۡعُروَ�ٰٖت وََ�ۡ�َ ﴿ خوانیم: می شود؛ ھمانطور که در قرآن گفته می ٰٖت مَّ  َج�َّ
َ
�َشأ

َ
أ

ھایی از درختان داربست دار و بدون  او کسی است که باغ«؛ ]۱۴۱[األنعام:  ﴾َمۡعُروَ�ٰٖت 
 ».آفریدداربست 

رش«ی  ولی ھنگامی که در مورد خداوند، واژه شود:  رود و گفته می به کار می» عَ
ی جھان ھستی است که در حقیقت تخت  منظور از آن مجموعه ؛»عرش خدا«

 شود. حکومت پروردگار محسوب می

 فقر و تنگدستی.»: اِقالالً «

م«  لبخند زد.»: فتبسّ

رف وجهه البرش«  رویی و خوشحالی ظاھر و آشکار گشت.اش، گشاده  در چھره»: عُ

من به این انفاق و بخششی که این مرد انصاری گفت، فرمان داده »: هبذا امرت«

 گفت. سام، نه به منعی که عمربن خطاب شده

 ۳۵۶ حدیث شماره

ُّ ْ�ُن ُحْجٍر ۱۴( َ�نَا يلَعِ نَا) َحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
�ٌك  أ ِد ابِْن عَ ، رَشِ ِ بِْن ُ�َمَّ

َ�يِِّع ، ِقيٍل َ�ْن َ�بِْدا�َّ َعِن الرُّ
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ْجٍر : بِنِْت ُمَعوِِّذ ابِْن َ�ْفَراَء قَالَْت 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم بِِقنَاٍع ِمْن ُرَطٍب َوأ َ�يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

ِه ُحِليًّا وََذَهبًا.، زُْغٍب  ْ�َطاِ� ِمْلَء َكفِّ
َ
 فَأ
گوید: سبد کوچکی خرما و خیار  ل) ... ُرَبّیع دختر معّوذ بن عفراء۱۴ـ ( ۳۵۶

بردم؛ و ایشان مشت خویش را از زیور و زر انباشته کردند و به  ج نوبر به حضور پیامبر
 من ارزانی فرمودند.

 &  
 سبد، ظرف کوچک.»: قناع«

 خیار نوبر و نورسته.»: اجر زغب«

لء كفه«  ی ُپری مشتش. به اندازه»: مِ

ليّاً « هباً « زیورآالت.»: حُ  طال، زر.»: ذَ

 ۳۵۷ حدیث شماره

ٍم َوَ�ْ�ُ َواِحٍد قَالُوا۱۵( ُّ ْ�ُن َخرْشَ َ�نَا يلَعِ َ�نَا ِعيىَس ْ�ُن يُو�َُس : ) َحدَّ َ�ْن ِهَشاِم بِْن ، َحدَّ
�ِيهِ ، ُعْرَوةَ 

َ
َهِديَّةَ : َ�ْن اَع�َِشةَ ، َ�ْن أ

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َ�ْقبَُل ال نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َوُ�ثِيُب  أ

 َعلَيَْها.
پذیرفتند و در قبال آن،  می ھدیه را ج گوید: رسول خدا ل) ...عایشه۱۵ـ ( ۳۵۷

 فرمودند. می به شخِص ھدیه کننده، پاداشی فزون بر آن، عنایت

 &  
 کرد. پذیرفت، قبول می می »:يقبل«

 تحفه، ارمغان، پیشکش.»: اهلدية«

برای شخِص ھدیه کننده، پاداش  ج خداداد؛ یعنی: رسول  پاداش می»: يثيب«
 کردند. اش، عنایت می فزون بر ھدیه



 

 
 
 
 
 

 )٤٩( باب
 ج شرم و حیای پیامبر

 



 

 
 ۳۵۸ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن ۱( بُو َداوُدَ ، َ�يَْالنَ ) َحدَّ
َ
َ�نَا أ َ�نَا ُشْعبَةُ ، َحدَّ َسِمْعُت : َ�ْن َ�تَاَدَة قَاَل ، َحدَّ

ُْدرِيِّ قَاَل 
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ُث َ�ْن أ يِب ُ�تْبََة ُ�َدِّ

َ
ِ ْ�َن أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم : َ�بَْدا�َّ اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
َعذَراِء يِف 

ْ
شدَّ َحيَاًء ِمَن ال

َ
 َوَ�َن إَِذا َكِرَه َشيْئًا ُعرَِف يِف وَْجِهِه.،  ِخْدرَِهاأ

از دوشیزگان  ج گوید: شرم و حیای آن حضرت س) ... ابوسعید خدری۱ـ ( ۳۵۸
آمد،آثار آن ناخوشایندی در  زیر چادر ھم بیشتر بود؛ و ھرگاه از چیزی خوششان نمی

 گردید. مشھود می ج ی آن حضرت چھره

 &  
 شرم، آزرم، پرھیز و خودداری از امری یا کاری از بیم مالمت و سرزنش.»: حياء«

 دوشیزه، دخترجواِن شوھر نکرده. »: العذراء«

 پرده برای زنان و دختران در گوشۀ اتاق و خانه. »: خدر»: «خدرها« 

 خوشش نیامد. زشت و نازیبا دانست،»: كره«

 ۳۵۹ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن ۲( َ�نَا َوِ�يعٌ ، َ�يَْالنَ ) َحدَّ َ�نَا ُسْفيَانُ ، َحدَّ َ�ْن ُموىَس بِْن ، َ�ْن َمنُْصورٍ ، َحدَّ
َْطِ�ِّ 

ْ
ِ بِْن يَِز�َد اخل

 ِلَعا�َِشَة قَاَل ، َ�بِْدا�َّ
ً

 فَْرِج رَُسوِل : : قَالَْت اَع�َِشةُ َ�ْن َمْو�
َ

َما َ�َظْرُت إِىل
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ِ َص�َّ ا�َّ  ، ا�َّ

َ
.: ْو قَالَْت أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�طُّ ِ َص�َّ ا�َّ يُْت فَْرَج رَُسوِل ا�َّ

َ
 َما َرأ

نگاه  ج گوید: ھرگز به عورت و شرمگاه رسول خدا ل) ... عایشه۲ـ ( ۳۵۹
 ام. را ندیده ج ام. یا گفت: ھرگز عورت و شرمگاه پیامبر نکرده

 &  
 عورت و شرمگاه انسان.»: فرج«

ی  این شک در گفتار، از ناحیه.»: نظرتُ الی فرج رسول اهللا؛ اوقالت: ما رأيت ..ما «

 ».قطّ «ی  است؛ نه واژه» رأيتُ  ما«و » نظرتُ  ما«راوی است؛ و مورد شک: واژه ی 



 ١٩٥  ج امبریپ یایح و شرم) ۴۹( باب

است. و به راستی  ج به ھر حال، دو حدیث باال، بیانگر شرم و حیای رسول خدا
 سکه ابوسعید خدری یشتر بود؛ و ھمچنانی مردمان ب از ھمه ج شرم و حیای پیامبر

از دوشیزگان زیر چادر نیز بیشتر بود و ھرگاه از  ج گفت: شرم و حیای آن حضرت
مشھود  ج ی آن حضرت آمد آثار آن ناخوشایندی در چھره چیزی خوششان نمی

دوختند؛  ی کسی نمی از فرط شرم و حیاء، نگاھشان را بر چھرهگاه گردید. و ھیچ می
تر از نگاه ھایشان  ھشتند. نگاه ھایشان به زمین طوالنی ان را پیوسته فرو میپلک ھایش

 به آسمان بود.
فرمودند. از  غالبًا مستقیم نبود و به نیم نگاھی اکتفا می ج ھای آن حضرت نگاه

کردند. ھرگز  فرط شرم و حیا و کرامت نفس، چیزی را که خوش نداشتند، مطرح نمی
گزارش کرده بودند، نام  ج ناپسندی را به آن حضرتکسی را که از او کردار 

ھا  چه شده است که برخی«؛ »ما بال اقواٍم يصنعون كذا«گفتند:  می بردند، بلکه نمی
 ».دھند؟! می چنین و چنان کارھا را انجام





 

 
 
 
 
 

 )٥٠( باب
 حجامت

 ج و خون گرفتن رسول خدا
 



 

 
 ۳۶۰ حدیث شماره

ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ ۱( َ�نَا يلَعِ َ�نَا إِْسَماِ�يُل ْ�ُن َجْعَفرٍ ، ) َحدَّ �َُس ْ�ُن : َ�ْن مُحَيٍْد قَاَل ، َحدَّ
َ
ُسئَِل أ

اِم َ�َقاَل  َجَّ
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلَّ اْحتََجَم رَُسوُل : َمالٍِك َ�ْن َكْسِب احل ِ َص�َّ ا�َّ بُو َطيْبَةَ ا�َّ

َ
، َم، َحَجَمُه أ

ُ بَِصاَ�ْ�ِ ِمْن َطَعامٍ  َمَر هلَ
َ
ْهلَُه فَوََضُعوا َ�نُْه ِمْن َخَراِجهِ ، فَأ

َ
َم أ

َّ
فَْضَل َما «: َوقَاَل ، َوَ�

َ
إِنَّ أ

َِجاَمةُ 
ْ
ْو » تََداَو�ْتَْم بِِه احل

َ
ْمثَِل َما تَدَ «أ

َ
َِجاَمةَ إِنَّ ِمْن أ

ْ
 ».اَو�تُُم بِه احل

پیرامون در آمد حجامتگر و  سگوید: از انس بن مالک /)... ُحمید۱ـ ( ۳۶۰
حجامت  ج شغل خون گیری و حجامتگری سؤال شد؟ وی در پاسخ گفت: رسول خدا

فرمان دادند تا دو صاع  ج پیامبرآنگاه  از ایشان خون گرفت؛ سکردند؛ و ابوطیبه
(خرما) به عنوان اجرت به او بدھند، و با ارباب ابوطیبه سخن گفتند تا از مالیات او 

 فرمودند: ج رسول خداآنگاه  چیزی را بکاھد.
توانید خویشتن را بدان درمان و معالجه کنید، حجامت  بھترین دارویی که می«
امت، از بھترین داروھای شما به راستی حج«فرمودند:  ج و یا رسول خدا ؛»است

 ».باشد می

 &  
ئل«  پرسیده شد. مورد سؤال قرار گرفت.»: سُ

ام كسب« ی شغل خون  درباره ساز انس بن مالک: درآمد حجامتگر. یعنی»: احلجّ
 گیری و در آمد حجامتگری پرسیدند که پسندیده است یا ناپسند؟! 

 حجامت کرد. خون گرفت.»: احتجم«

ابوطیبه یکی از بردگاِن مسلمان بود که به خاندان بنی حارثه یا خاندان »: ابوطيبة«

، و برخی »دينار«بنی بیاضه، متعّلق بوده است. پیرامون اسم وی اختالف است: برخی 

 باشد. تر می اند؛ که قول آخر، صحیح گفته» نافع«، و برخی نیز »ميرسة«

سالمی از قبیل: کفاره و پیمانه ای است که احکام ا»: صاع«دوصاع. » بصاعني«
 فطرّیه بر آن جاری است؛ و آن معادل چھار مّد یا سه کیلو گرم است. 



 ١٩٩  ج خدا رسول گرفتن خون و حجامت) ۵۰( باب

؛ زیرا در باشد» خرما«در روایت باال، » طعام«خوراکی. غالبًا مراد از »: طعام«

  ».خوراکی از خرما«؛ »طعاماًمن مترٍ «روایتی دیگر آمده است: 

برای کاھش دادن خراج وی، صحبت  با ارباب ابوطلیبه ج پیامبر» كلم اهله«
 کردند.

مالیاتی که از درآمد ھر روز غالم و بھره گیرند. و نیز مالیاتی از زمین و »: خراج«
حاصل مزرعه یا درآمد دیگر گرفته شود. در قدیم، مالیات ارضی را که در بالد اسالم از 

اند که از اغیار و  گفتهگفتند؛ و نیز مطلق مالیاتی را  گرفتند، خراج می غیرمسلمانان می
 اند. کرده اھل ذّمه، اخذ می

گوید:  می سکه جابر بن عبدالله و مالیات ابوطیبه، سه صاع در روز بود. چنان
از او  ج خون گرفت. رسول خدا ج ابوطیبه را خواست و او از پیامبر ج پیامبر«

ودند تا مقرر فرم ج پردازی؟ گفت: سه صاع. آن حضرت پرسیدند: چند صاع خراج می
 » یک صاع از خراج او کم شود.

 ترین. بھترین، برترین، پسندیده» امثل«

ی راوی  این شک در گفتار، از ناحیه»:  انّ افضل ما تداويتم... او انّ من امثل ما...«
 است.

حجامت؛ یعنی: خون گرفتن به روشی خاص با نشتر زدن سطحی بر »: حجامت«
ی تاریخی  ای از بدن. حجامت دارای سابقه ر نقطهتوّرم ثابت دپوست و ایجاد بادکش و 

(قبل از اسالم) و ھم از  باشد که ھم از طرف حکماء و اطّبای قدیم ھفت ھزار ساله می
(از متقدمین)، و  علی سینا و رازی و جرجانی امثال ابو طرف حکماء و اطّبای مسلمان،

کید أیید وتأمورد تخرین) أ(ازمت حکیم اجمل خان و حکیم کبیرالدین و حکیم سعد
ی درمان بسیار مھم و مطمئن مورد استفاده قرار  قرار گرفته و به عنوان یک شیوه

 .ه استگرفت می
کید واقع شده است و آن أیید و تأمورد ت ج مھمتر از ھمه اینکه از طرف رسول خدا

کرده است و ھم  میبه نّص صریح و صحیح احادیث، ھم خود حجامت  ج حضرت
و قرون بعدی به  ج و در زمان آن حضرت ؛اند نموده حجامت امر می دیگران را به

 ی درمانی در بین اّمت اسالمی رواج داشته و به آن به دیده ی ترین شیوه عنوان مھم



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٢٠٠

 اند. نگریسته اھمّیت می
در اروپا و  سات بھداشتی درمانیّس ؤھا و م جالب اینکه اخیرًا بعضی از دانشگاه

اند.  آن آغاز نموده اند و تحقیقات علمی خود را برای درک آمریکا به حجامت روی آورده
 دکتر یوھان آبل در آلمان در این زمینه کتابی نوشته است به نام، از آن جمله

 .»حجامت یک روش درمانی آزمون شده«
 ،که برای ھمیشهبل ،گوید: من اعتقاد دارم که نه تنھا امروز وی در کتاب خود می

ای است که  حجامت پدیده ھا نباید نادیده گرفت. بیماریامر حجامت را در درمان 
امری که ھرگز با  در خور تنظیم کردن کار و عملکرد بدن انسان دارد. دخالِت 

ھد که در آلمان  توان آن را جایگزین کرد. مطالعات ما نشان می ھای دیگر نمی روش
 ھای درمان طبیعی از جمله حجامت مداوا نمود. ا با شیوهھا ر % بیماری۷۵وان ت می

 به تصویر کشید:گونه توان بدین نیاز به حجامت را می، به ھر حال
 ،خورد کند؛ ھر آنچه را که انسان می ی عمل میبدن انسان طبق مکانیسم خاصّ 

شود. در غذاھای ما مقدار  ن دفع و مقداری جذب بدن میآشود و مقداری از  ھضم می
ھا و امالح و غیره وجود  ویتامین نمک، نشاسته، اسید، د،یُ  آھن، قند، چربی، زیادی

ھا)  معده و روده (مخصوصًا دستگاه گوارش: دارد. اگر سیستم بدن درست کار کند
جذب آن  ،فقط مقداری از این مواد که مورد لزوم و قابل استفاده برای بدن ھستند

(دستگاه گوارش اختالل  تم بدن درست کار نکندو اگر سیس ؛شوند شده و بقیه دفع می
شوند. این  شوند و کمتر دفع می جذب بدن می، داشته باشد) مقدار زیادی از این مواد

به صورت اخالط و مواد فاسده و عفونت درآمده و  ،مواد اضافی و مازاد بر احتیاج بدن
 شوند. ھمراه گردش خون در سراسر بدن پخش می

به اشکال  ،انسان که این مواد اضافی بمانند و جمع شونددر ھر جایی از بدن 
شوند.  ھا می واع و اقسام بیمارینھای گوناگون درآمده و موجب بروز ا مختلف و صورت

از قبیل: سوداء،  (جمع خلط، اخالط ی تی بر پایهچون که اساس طب اسالمی و سنّ 
 ،معتدل در بدن باشند ی باشد،تا وقتی که این اخالط به اندازه صفراء، و بلغم) می

اما اگر از حد تعادل خارج شده و خلط یا ؛ آورند ھیچگونه اشکالی به وجود نمی
شود. این  انسان مریض می اخالطی بیشتر از حد اعتدال در بدن تولید و تجمع نمایند،

ند: اگر خلط صفراء زیاد باشد انسان صفراوی مزاج است و اگر یگو می ءااست که اطبّ 
اگر  ،انسان دموی مزاج است. و در آخر ،بروز نماید ،به صورت جوش خون ھمین صفراء
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 انسان بلغمی مزاج است. ،خلط بلغم در بدن زیاد باشد
گرم  ،صفراء ؛خشک است ،از جمله سوداء ثیر خاصی دارند،أھمین اخالط از خود ت

د. در نامن خشکی، گرمی و سردی یا تری را مزاج می ی باشد. غلبه می است و بلغم سرد
شود. این است که بعضی از  مزاج نامیده می ،ثیر مادهأماده است و ت ،نتیجه خلط

سرد مزاج ھستند.  ،برخی گرم مزاج و بعضی دیگر ؛مزاجشان خشک است ،ھا انسان
ت خشکی مزاج به وجود به علّ  ،ھای العالجی ھمچون سرطان و بواسیر بیماری

به علت سردی  ،و روماتیسم و تومور مغزی و نقرس ،ت گرمی مزاجیرقان به علّ  ؛آیند می
 کنند. بروز می ،و تری مزاج

از  ،سموم، عفونت و مواد فاسده و اضافی و فضوالت خون تا وقتی که این اخالط،
قند خون و غیره از بدن خارج  اوریک، داسی اوره، تری گلیسیرید، قبیل: کلسترول،

 کند. شخص مریض بھبود پیدا نمی نشوند،
حجامت در بدن انسان این است که: به طور مستقیم و موضعی، این مواد را از ثیر أت

کند. در  بیرون کشیده و بدن را تصفیه می ھا گوشت و زیر پوست و از داخل مویرگ
یه و پاک سازی و گند زدایی بدن فحجامت بھترین و آسانترین روش برای تص ،حقیقت

 اند.  ریض کردهاز تمام اخالط و عواملی که انسان را م، است
خود  ،ت و از بین بردن آنبلکه معلول ھستند. مبارزه با علّ  ت نیستند،ھا علّ  بیماری

شود. مانند جایی که آن را پاکسازی نموده و تمام  به موجب از بین رفتن معلول می
 ھا را جارو نموده و آنجا را ضد عفونی کنند. ھا و میکروب آشغال

ھا و مواد زاید بدن و غیره  ینکه اخالط و عفونتت ابه علّ  ،پس از انجام حجامت
بھتر شده است، در  شود که در اسرع وقت، مریض متوجه می شوند، ریخته می نبیرو

عوارض گونه و ھم دچار ھیچ! حالی که ھم وقت کمی صرف کرده و ھم پول کمی
 جانبی نشده است.

ا آنچه به امّ  ای در خصوص حجامت در حال انجام است؛ و تحقیقات علمی و پایه
ثیر قطعی یا نسبی حجامت أحاکی از ت طور تجربی توسط پزشکان مشاھده شده است،

 باشد: ھای ذیل مییبر بیمار
کنه)؛ سردردھا به خصوص میگرن؛ جوش ریزش و شوره موی  ھای صورت و بدن(آ

چربی خون؛ قندخون و دیابت غیر وابسته به  دردھای سیاتیکی؛ درد کمر و پا؛ سر؛
 دردھا و اختالالت دوران قاعدگی؛ ھای زنان؛ ھا و عفونت فشارخون؛ ناراحتی انسولین؛
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ھای  هکک مک و لکّ  انواع آلرژی؛ اسیت پوستی؛اگزما و حّس  افسردگی؛ واریس و ورم پا؛
درمان انواع خاصی از نازایی؛  ترک اعتیاد؛ درمان الغری؛ درمان آرتروز؛ پوستی؛
بھبود حالت  ھای روانی؛ بیماری دست و پا؛خواب رفتن و خارش ؛ ھای قلبی بیماری
کوتاھی  ی؛نر گرفتگی و دردھای عضالگُ  غلظت خون؛ مغزی؛ ی یا سکته CVAبعد از 

 و... اشتھایی؛ بی قد؛

 ۳۶۱ حدیث شماره

)۲ ٍّ َ�نَا َ�ْمُرو ْ�ُن يلَعِ بُو َداوُدَ ، ) َحدَّ
َ
َ�نَا أ َ�نَا َوْرقَاُء ْ�ُن ُ�َمرَ ، َحدَّ ىلْعَ اَ�ْن َ�بِْد ، َحدَّ

َ
، أل

يلَةَ  يِب مَجِ
َ
ٍّ َ�ْن أ اَم : ، َ�ْن يلَعِ َجَّ

ْ
ْ�َطيُْت احل

َ
َمَرِ� فَأ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اْحتََجَم َوأ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

ْجَرُه.
َ
 أ

حجامت کردند و به من  ج گوید: رسول خدا س)... علی بن ابی طالب۲(ـ  ۳۶۱
 بپردازم. بدو رادستور دادند تا اجرت و مزد حجامتگر 

 &  
        خون گیر.، حجامتگر»: اماحلجّ «

 پاداش و اجرت او.، مزد او »:ةاجر«

 ۳۶۲ حدیث شماره

َهْمَداِ�ُّ ۳(
ْ
َ�نَا َهاُروُن ْ�ُن إِْسَحاَق ال َ�نَا َ�بَْدةُ ، ) َحدَّ ، ْن َجابِرٍ �َ ، َ�ْن ُسْفيَاَن اثلَّْورِيِّ ، َحدَّ

ْعيِبِّ  ْخَدَ�ْ�ِ : ابِْن َ�بَّاٍس قَاَل ، َعِن َعِن الشَّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اْحتََجَم يلَع األ ، إِنَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َكِتَفْ�ِ 
ْ
ْجَرهُ ، َوَ�ْ�َ ال

َ
اَم أ َجَّ

ْ
ْ�َطى احل

َ
 َولَْو اَكَن َحَراًما لَْم ُ�ْعِطِه.، َوأ

گردن  ی رهرگ کنا از دو ج گوید: رسول خدا بله بن عباسلعبدا ...)۳(ـ  ۳۶۲
ی خویش را نیز حجامت نمودند و اجرت  و میان دو شانه خون گرفتند، خویش،
 بود، حرام و ناروا می گر، گر را نیز پرداخت کردند؛ و اگر پرداخت مزد حجامت حجامت

 !کردند بدو مزدی را پرداخت نمی ج ھرگز پیامبر

 &  
 رید است.ای از َو  گردن که شعبه رگی در حجامتگاهِ »: اخدع«مثنی»: االخدعني«
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 پرداخت کرد. »:اعطی«

 گر؛ که دو صاع خرما بود. مزد حجامت »:ةاجر«

و آنچه که خوردنش در شرع  کاری که به جای آوردنش گناه باشد؛ .ناروا»: حراماً «
 .حالل است ضّد  و حرام، .مقدس اسالم،منع شده باشد

ت چانه و مو تجویز حجا ج خداتوسط رسول » اخدعني«انجام حجامت  ،به ھر حال
و از جمله نقاطی که در  .ھای حجامت موضعی است حجامت پشت گوش از نمونه

 .است »اخدعني«حجامت احادیث در مورد حجامت موضعی توصیه شده است،
ھا است و برای درد  صورت و چشم ،موجب دفع بیماری از سر ،حجامت اخدعین

است که در پشت گردن و در سمت چپ  دورگی اخدعین، ھا منفعت دارد. استخوان
 گردن قرار دارد.

 ،ھای گلو مفید است دندان و رخسار و ناراحتید در درمان در ،و حجامت زیر چانه
ھا نیز  ھای سر و آرواره این حجامت برای بیماری .اگر در وقت مناسب انجام گیرد

در ست ا(نام رگی  به جای فصد صافن ،بسیار خوب است و حجامت پشت پا(قدم)
دست و پا  ھای ھا و دمل این حجامت برای درمان دانه ؛گیرد انجام می پا) نزدیکی قوزک

 رود. کار میه و جاری کردن حیض و خارش ب
خارش  ،بغل رھای زی حجامت در آخر سینه (ورک) در درمان دمل

 یت در پشت و پاغر(داءالفیل) مفید است.آلرژی و حساّس  ر،بواسی ،نقرس(روماتیسم)
در چند  ج آید که آن حضرت ی از محتوای احادیث وارده چنین بر میطور کلّ  و به

ند. این به طور ا هفرمود حجامت می ،کف و پشت ،اخدعین ،سر :موضع خاص از قبیل
ه آن توّج می که ھای خاّص  جھت مداوای کسالتج طبق ضرورت و نیاز آن حضرت ،قطع

 .گرفته است میانجام  ،بوده است ج حضرت
 ی تحقیقات وسیعی درباره ،ای کرام در قرون بعدیاطبّ  دانشمندان مسلمان و

ی که دھای متعد جھت مداوای بیماری ،مواضع حجامت انجام داده و طبق ضرورت
اند و  جھت حجامت مشخص کرده ،جاھای مختلفی را در بدن، دامنگیر بشر شده است

 این طبق تشخیص پزشک یا طبیب باید انجام گیرد.
 فواید زیر را در بر دارد: ،حال اگر حجامت بین دو کتف انجام گیرد به ھر

 نماید؛ رد و گرمی چشم را رفع میب ھا را از بین می گرانباری دو ابرو و سنگینی پلک
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 زداید. دارد و بوی بد دھان را می میان بر می چرک کنار چشم را از
دن حالت لرزه در سر در زدو ،پشت گردن انجام شود حجامت بر یکی از دو رِگ اگر 

 فوایدی در بر دارد. ،گلو و بینی ھا، ھا و چشم گوش و برای رخسار،
و اگر خون حیض  کند، خون را تصفیه می؛ مشابه رگ زدن است حجامت بر ساق پا،

 نماید. آن را جاری می بند شده باشد،
بھتر  ،رنگ پریده و پف کرده که دارای خون رقیق ھستند حجامت ساق پا در زناِن 

 از رگ زدن است.
ھا را  گلو مفید است و دماغ و آرواره رخسار و ،ھا برای دندان ،حجامت در زیر چانه

 کند. تصفیه می
ھای آن سودمند  گرمی ران و جوش ،ھای ران برای رفع دمل ،کمر ی حجامت ناحیه

 ھدان وادھای مثانه و زِ ب پاغر(ستبر شدن پا)، بواسیر، برای بیماری نقرس، است و
چه پوست را تیغ بزنی و  ،اگر این نوع حجامت با آتش باشد فایده دارد. ،خارش پشت
 سودمند است. (بادکش)، چه تیغ نزنی

ھای مزمن در  ھای بد خیم و زخم جھت دمل ،حجامت اگر در پایین زانو انجام شود
 ساق و پا فایده دارد.

النساء و نقرس مفید رق عِ  حجامت بر قوزک پا برای حاالت بند آوردن خون حیض،
 است.

سر را  ی ھا و التھابات ناحیه آسیب تمامِی  ،ی شانه ی سه گوشه حجامت در ناحیه
ھمچنین حجامت در این نقطه موجب درمان التھاب حلق و عفونت  کند. معالجه می

تورم مفاصل و و درد  Epicondilitis برای درمان ،حجامت در این ناحیه .شود لوزه می
گردد. کسانی  تیروئید می ی ثر است و موجب تسریع گردش خون در غدهؤکوالر میکالو

باشند و خلق و خوی مساعدی ندارند را باید در این ناحیه تحت  که دچار افسردگی می
 ماساژ و بادکش قرار داد.

از  کند. تسھیل می را عبور صفرا در مسیر خود صفرا و کبد، ی حجامت در ناحیه
 درمان آب مروارید و سینوزیت مزمن است. ناحیه، اثرات دیگر حجامت در این

سیستم تنظیم  ی حجامت در ناحیه حجامت در کانون تنظیم قلب و معده،
 کلیه و مثانه، مسیستم تنظی ی حجامت در ناحیه پانکراس، ی ریه،حجامت در ناحیه

کنترل  ی   ھا و حجامت در ناحیه ی کوچک و تخمدان لگن خاصره ی حجامت در ناحیه
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 شود. ھای مھمی می ھای خاصی که سبب رفع بیماری فشار خون باال از موضع

 ۳۶۳ حدیث شماره

َ�نَا َهاُروُن ْ�ُن إِْسَحاَق ۴( َ�نَا َ�بَْدةُ ، ) َحدَّ َْ� ، َحدَّ
َ

يِب يل
َ
: َعِن ابِْن ُ�َمرَ ، َ�ْن نَافِعٍ ، َعِن ابِْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلَّ  نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
َ
اًما، فََحَجَمهُ أ ُ ، َم َداَع َحجَّ

َ
هل

َ
ثََالثَُة : َ�َقاَل » َ�ْم َخَراُجَك؟«: وََسأ

ْجَرُه.، فَوََضَع َ�نُْه َصااًع ، آُصعٍ 
َ
ْ�َطاُه أ

َ
 َوأ

برای حجامت و خون  ج گوید: رسول خدا ب)... عبدالله بن عمر۴(ـ  ۳۶۳
خون گرفت. رسول  ج گر نیز از پیامبر گری را طلبیدند؛ آن حجامت حجامت گرفتن،

آن گاه اع.آنصپردازی؟ وی در پاسخ گفت: سه  چقدر مالیات می خدا از او پرسیدند:
گری او را نیز  زد حجامتم و اع از مالیات او کم شود،صر فرمودند تا یک مقّر  ج حضرت

 پرداخت کردند.

 ۳۶۴ حدیث شماره

ارُ ۵( َعطَّ
ْ
ٍد ال وِس ْ�ُن ُ�َمَّ ُقدُّ

ْ
َ�نَا َ�بُْدال َرْصِيُّ  ) َحدَّ َ�نَا َ�ْمُرو ْ�ُن اَعِصمٍ ، ابلْ َ�نَا ، َحدَّ َحدَّ

اٌم وََجِر�ُر ْ�ُن َحاِزٍم قَاالَ  َ�نَا َ�تَاَدةُ : َهمَّ �َِس بِْن َمالٍِك رىَِض اهللا َعنه قَاَل ، َحدَّ
َ
اَكَن : َ�ْن أ

ْخَدَ�ْ�ِ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْتَِجُم يِف األ ِ َص�َّ ا�َّ اَكِهِل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ةَ ، َوال ، َوَ�َن َ�ْتَِجُم لَِسبَْع َعرْشَ

ةَ  �َن.، َو�ِْسَع َعرْشَ  َو�ِْحَدى وَِعرْشِ
و از  گردن، ی کناره از دو رِگ  ج گوید: رسول خدا س)... انس بن مالک۵(ـ  ۳۶۴

چنین بود  ج خویش خون گرفتند و حجامت نمودند؛ و عادت پیامبر ی میان دو شانه
نوزدھم و بیست و یکم ماه را برای حجامت اختصاص  ھفدھم،که معموًال روزھای 

 دادند. می

 &  
باالی شانه تا  ؛پشت گردن؛ قسمت باالی پشت که زیر گردن واقع است»: الكاهل«

 زیر گردن میان دو کتف.
برای  ،(بعد از طلوع آفتاب) ابو علی سینا معتقد است که ساعات دوم و سوم از روز

و ساعات نزدیک به غروب نیز برای حجامت توصیه شده  حجامت بھتر و برتر است.
 است.
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ولی طبق ضرورت و  است» بھترین و برترین«به البته این قول ابو علی سینا، مربوط 
 ن حجامت کرد.اتو در طول روز نیز می ،نیاز

وا ماحتج« ه:در حدیثی وارد شده ک پیرامون روزھایی که حجامت در آن بھتر است،
روزھای دوشنبه و سه « [ابن ماجه]؛»يوم االثن� واثللثاء وال حتتجموا يوم االر�عاء

 ».شنبه حجامت کنید و در روزھای چھارشنبه حجامت نکنید
 آورده است. ھم جمعه را ،رشنبهادر روایت دیگری عالوه بر چھ

اند. ولی طبق  شدهدوشنبه و سه شنبه به عنوان برترین روزھا ذکر  در روایت فوق،
 در تمام روزھای ھفته حجامت نمود. توان به جز از چھارشنبه و جمعه، ضرورت می

او تاسع  ةيوم سابع عرش ان خ� ما حتتجمون يف« فرماید: می ج در حدیثی دیگر پیامبر
 ؛»عرش�نو و�وم احدی  ةعرش

حدی ا �و عرش ةعرش و�سع ةو�ن �تجم لسبع« و در روایتی دیگر آمده است:
 روایت فوق].؛ [ترمذی»وعرش�ن

ھر  ۲۱و۱۹و۱۷ھا برای حجامت  واضح گردید که بھترین تاریخ ،از دو روایت فوق
 ماه قمری است.

ھمه خوب ھستند و طبق ضرورت  ماه قمری، ۱۵ھای بعد از  طبق نظر اطّباء تاریخ
 توان حجامت نمود. و نیاز در طول ماه قمری می

فصل بھار که فصل طراوت و سرسبزی و شادابی  و طبق نظر صاحب نظران طّبی،
مخصوصًا فروردین ماه و به ویژه ده روز اول  بھترین فصل برای حجامت است؛ است،

تابستان و زمستان قرار دارند. البته در فصل  فصل پائیز، بعد از آن به ترتیب: ؛آن
 د.ھای قمری در ماه رمضان نباید حجامت شو زمستان در دی ماه و از نظر ماه

 ۳۶۵ حدیث شماره

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن َمنُْصورٍ ۶( زَّاقِ ، ) َحدَّ نَا َ�بُْدالرَّ
َ
ْ�بَأ

َ
�َِس بِْن ، َ�ْن َ�تَاَدةَ ، َ�ْن َمْعَمرٍ ، أ

َ
َ�ْن أ

قَ َمالٍِك 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اْحتََجَم وَُهَو ُ�ِْرٌم َ�َملٍَل ىلَعَ َظْهِر ال ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 َدِم.: أ

برای تسکین [در حالت احرام ج گوید: رسول خد می س)...انس بن مالک۶(ـ  ۳۶۵
 از پشت پای خویش خون گرفتند و حجامت نمودند.» للَ مَ «ی  درد] در منطقه

 &  



 ٢٠٧  ج خدا رسول گرفتن خون و حجامت) ۵۰( باب

رم« احرام بر تن دارد. و  ی کسی که احرام حج بسته باشد.کسی که جامه»: حمُ

 ،بر خود حرام کردن بعضی چیزھا و کارھای حالل ؛یعنی آھنگ حج کردن»: احرام«
شود که در ایام  ه میتی نادوخته نیز گف و به دو تکه جامه ؛چند روز پیش از زیارت کعبه

آھنگ حج گونه اندازند و بدین بندند و دیگری را به دوش می حج یکی را به کمر می
 روند. کنند و به سوی کعبه می یم

 ره قرار دارد.منوّ  ی مایلی مدینه ۱۷ه و مدینه که در مکّ ای است بین  منطقه»: للَ مَ «

 پشت پای. »:القدم ظهر«





 

 
 
 
 
 

 )٥١باب (
 ج های رسول خدا نام

 



 

 
 ۳۶۶ حدیث شماره

َمْخُزوِ�ُّ َوَ�ْ�ُ َواِحٍد قَالُوا) ۱(
ْ
َ�نَا َسِعيُد ْ�ُن َ�بِْدالرَّمْحَِن ال َ�نَا ُسْفيَانُ : َحدَّ َعِن ، َحدَّ

ْ�ِ بِْن ُمْطِعمٍ ، الزُّْهِريِّ 
ِد بِْن ُجبَ �ِيِه قَاَل ، َ�ْن ُ�َمَّ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ : َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ : قَاَل رَُسوُل ا�َّ

دٌ  إِنَّ يِل « نَا ُ�َمَّ
َ
ْسَماًء أ

َ
مْحَدُ ، أ

َ
نَا أ

َ
ُ�ْفرَ ، َوأ

ْ
ُ يِبَ ال ي َ�ْمُحو ا�َّ ِ

َّ
َمايِح اذل

ْ
نَا ال

َ
َارِشُ ، َوأ

ْ
نَا احل

َ
َوأ

ي ُ�رَْشُ انلَّاُس ىلَعَ قََدِ�  ِ
َّ

َعاقُِب ، اذل
ْ
نَا ال

َ
ي لَيَْس َ�ْعَدُه نيَِبٌّ ، َوأ ِ

َّ
َعاقُِب اذل

ْ
 ».َوال

) روایت ساز پدرش (جبیر بن مطعم سبن ُمطعم )... محمد بن جبیر۱(ـ  ۳۶۶
من  به راستی برای من چندین نام است؛ فرمودند: ج سول خدارکند که وی گفت:  می

 کفر را به دست من، (محو کننده)ھستم که خداوند متعال، من ماحی محمد و احمدم؛
 عم(جمع کننده) ھستم که مردمان از پی من ج گرداند؛ من حاشر محو و نابود می

باشم. و معنی عاقب این است که پیامبری  می ران)ب(آخرین پیغم و من عاقب ؛شوند می
 پس از ایشان نیست.

 &  
که بر آن است ھایی  الفاظ و واژه: ج ھای رسول خدا مراد از نام»: انّ لی اسامء«

ھا و  م و چه به صورت بیان اوصاف و ویژگیلَ حضرت چه به صورت نام خاص و عَ 
 اطالق شده است. ،و فاکتورھای ظاھری و اخالقی ایشانھا  خصلت

ھا و اوصاف زیادی برخوردارند  گیژوی صفات، القاب، ھا، رسول خدا از نام به ھر حال،
خداوند را ھزار اسم « :به طوری که از برخی از راویان و ناقالن چنین نقل شده که

 ».باشد را نیز ھزار اسم می ج ااست و رسول خد
بیانگر  ن چنین نتیجه گرفت که زیاد بودن نام و صفات فردی،اتو کلی میو به طور 

 سترگی وی است. وشرف و بزرگی و عظمت 
ھای پیامبر مظھر یکی از صفات ایشان  گفته است: ھر یک از نام /حافظ ابن قیم

 و نام محض نیست که ھدف شناسایی فرد باشد و بس.» َعَلم«است و فقط 
ھا  ایشان فراوان و زیاداند. تعدد کنیه و لقب در میان عرب ھای از این جاست که نام

 تا حدودی رواج داشت. خداوند نیز نود و نه نام دارد.
اعم از اختیاری و غیراختیاری، عمدی یا ھا  آن شخصیت انبیاء و کردار و رفتار



 ٢١١  ج خدا رسول یها نام) ۵۱( باب

 ای از اسرار و حقایق ھستند. غیرعمدی، ھمه مجموعه
ی معارف ھستند  شخصیت نیستند؛ بلکه گنجینه ھای آنان نیز فقط برای معرفی نام

به ھا  آن و در اصل ترجمان اوصاف و حقایقی ھستند که دست قدرت در ازل، در وجود
نامند، به این دلیل است که  ودیعت گذاشته است. اگر آنان را رحیم و مھربان می

واقع شود، به دلیل این است که در  نامیده می» ماحی«ی رحمت ھستند. اگر  پیکره
را ھا  آن ی آثار کفر و خداناشناسی ھستند. اگر آخرین محوکننده و از بین برنده

 نامند، به سبب آن است که آخرین پیامبر است. می» عاقب«
ھای آنان نیز به ھمان اندازه  خالصه آنکه ھر چند شخصیت آنان اسرارآمیز باشد، نام

ھای  ای از نام یامبر اسالم را نباید تودهھای پ لبریز از حقایق و اسرار ھستند. بنابراین نام
گذارند و بر  ھای زیبایی که مادران بر فرزندان خود می معنا انگاشت، ھمانند نام بی

نامند یا یک فرزند کودن را  واقعیت منطبق نیستند، مثًال فرزند سیاه فام خود را ماه می
ظور شناسایی شخص نبودند ھا اگر به من گذاری نامگونه کنند. این گذاری می فرزانه نام

 ھا نیستند، بلکه تابلوھای ھای پیامبر از این قبیل نام ممکن بود دروغ تلقی شوند. نام
 ھای برجسته ایشان در آن نقش بسته است. رنگارنگی ھستند که اوصاف و ویژگی

 کسی که صفات نیکوی بسیار دارد.، نیکوسرشت، نیک خو، ستوده »:حممد«

 ھای پیامبر گرامی اسالم که پیش از آن یکی از نام، بسیار ستوده، تر ستوده »:امحد«
ت کسی به این اسم نامیده نشده بود و پس از رحلت ایشان نیز محض احترام تا مّد 

 اند. کسی را این نام ندادهمدیدی 
مانند بودند،  بی ج که شخص مبارک رسول اللهگونه گوید: ھمان می /قاضی عیاض

ھا رایج نبود، اندکی قبل از  نظیر ھستند. قبل از ایشان این نام ھای ایشان نیز بی نام
والدت ایشان کاھنان، منجمان و اھل کتاب از ایشان نام بردند و به آمدن وی مژده 

گذاری  دادند. مردم به طمع پیامبر منتَظر فرزندان خود را به نام محمد و احمد نام
گذاری  ی که به محمد و احمد نامشود کسان کردند. تا آن جا که از تاریخ ثابت می

 رسند. سھیلی فقط سه نفر گفته است: اند تا شش نفر می شده
محمد بن  -۳محمد بن حیحة بن الحالج  -۲محمد بن سفیان بن مجاشع  -۱

 عمران بن ربیعة. قبل از سھیلی، عبدالله بن خالویه نیز چنین نظری ارائه کرده است.
ی در این باره انجام داده است و تعداد این در قرن ھشتم تحقیق /حافظ ابن حجر
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را پانزده ھا  آن ھا تعداد افراد را به بیست تن رسانده است و بعد از مکررات و مشکوک
محمد بن عدی بن ربیعه است. بغوی، ابن ھا  آن تن قرار داده است که مشھورترین

 اند: آوردهگونه  السکین و دیگران داستان او را این سعد، ابن شاھین و ابن
خلیفة بن عبدالله، از محمد بن عدی پرسید: پدرت در زمان جاھلیت چه گونه تو «

پرسی، من نیز از پدرم این  که تو از من میگونه را محمد نام نھاده است؟ او گفت: ھمان
ی بنی تمیم  پرسش را پرسیدم. او در جواب گفت: یک بار من به اتفاق سه نفر از قبیله

غسانی به سوی سرزمین شام رھسپار شدیم. در بین  ی ابن حنفیه به منظور مالقات
کلیسا بود؛ سرپرست کلیسا نزد ما آمد و گفت:  که نزدیکای رسیدیم  راه به چشمه

پیامبری به زودی مبعوث خواھد شد، دعوت او را بپذیرید. پرسیدیم: نام او چیست؟ 
ی ما دارای فرزند پسر  مهوقتی از سفر بازگشتیم، اتفاقًا ھ گفت: نامش محّمد است.

 ».را محّمد نامیدیمھا  آن شدیم و
گاھی بیشتر مراجعه  نام /سپس ابن حجر ھای دیگری نیز آورده است؛ برای آ

 . ج شود به: فتح الباری، باب اسماء النبی
گوید: نام پیامبر که در تورات آمده است، احمد است؛ اما ابن  می /حافظ سھیلی

ی آمدن  نیست و بر این اصرار دارد که در تورات نیز مژده با این نظر موافق /قّیم
 ایشان به نام محّمد وجود دارد.

گوید: محّمد کسی است که اوصاف  می ج در شرح نام محمد /سپس ابن قّیم
ی اسم مفعول است؛ اّما  ستوده شده در وجود او فراوان باشد. محمود نیز صیغه

ی باب تفعیل نیست؛ بنابراین  مانند مبالغهھای ثالثی مجرد ھ ی مبالغه از باب صیغه
ی افراد بشر  گویند که بیش از ھمه تر است. محّمد به کسی می محّمد از محمود بلیغ

ستوده شده باشد به ھمین دلیل در تورات نام ایشان محّمد آمده است؛ زیرا صفات 
است که ی ایشان و فضایل دین و امت ایشان در تورات به قدری زیاد  نیکو و ستوده

 آرزو کرد تا از امت ایشان باشد. ÷پیامبری اولوالعزم ھمچون حضرت موسی
اسم فاعل و اسم مفعول ھر دو کاربرد ی اسم تفضیل است و برای  اما احمد، صیغه

» برترین ستایشگر پروردگارش«؛ »امحد احلامدين لربّه«دارد، در صورت اول به معنای 

مداحقّ « است و در صورت دوم به این معنا است: برترین «؛ »النّاس واوالهم بان حيُ
بنابراین فرق بین محمد و احمد از نظر کیفیت و کمیت ». ی ستایش انسان شایسته



 ٢١٣  ج خدا رسول یها نام) ۵۱( باب

که به سبب اوصاف نیکو بیش از دیگران ستایش شود و است؛ یعنی محمد کسی است 
ن ی مفاد این دو نام، ای ھا نثار او شود. خالصه احمد کسی است که برترین ستایش

ھای اخالقی خویش، سزاوار برترین تعریف و  به دلیل ویژگی ج است که حضرت محمد
 ستایش است.

بعد از این تحقیق، اگر با نظر به این دو مفھوم، به سطح جھان نظر افکنید، خواھید 
کنند، بر ھیچ فرد دیگری  که بر ذات حضرت رسول صدق میگونه ھا آن دید که این نام

ر این جا اسم تفضیل را به معنای اسم مفعول بگیریم، خواھیم کنند. اگر د صدق نمی
 ،روح و جامد ی آفریدگان، اعم از ذی ھا و ھمه دید که خداوند، فرشتگان، پیامبران، جن

 اند. ایشان را ستایش کرده
فرستند. در میان  امروز نیز میلیاردھا انسان، روزانه چندین بار بر ایشان درود می

ف بودند که به رغم عدم پذیرش اسالم به دیانت، امانت، صداقت، کفار نیز گروھی منص
فرزانگی و خردمندی ایشان معترف بودند. بدین ترتیب بھترین ستایش از ازل تا ابد به 

 اختصاص داشته است. ج حضرت محمد
را اسم فاعل بدانیم، باز ھم کسی که برای این نام سزاوارتر است، » احمد«اگر 

ی ایشان ستایش  الم است؛ زیرا ھیچ کسی خدا را به اندازهحضرت رسول گرامی اس
نکرده است و ایشان به امت خویش نیز تا حدی ستایش خدا را آموخته است که در 

 یاد شده است.» ستایشگران«؛ »حّمادون«ھای مقدس پیشین، این امت به نام  کتاب
فاعت برای ش ج که حضرت محمدآنگاه  آمده است که روز محشر» صحیحین«در 

تر برای ھیچ کس گشوده  ی حمد و ستایش الھی که پیش رود، دروازه پیش خدا می
؛ »حماد«ی پیامبران،  نشده است، به روی ایشان گشوده خواھد شد. پس ھمه

 است. »برترین ستایشگر«؛ »احمد«ھستند و حضرت محمد » ستایشگر خدا«
س از گذراندن گوید: پیامبیر اسالم، نخست احمد بودند و پ قاضی عیاض می

کرد، سپس دیگر  ی حمد خدا، محمد شدند. یعنی ایشان ابتدا خدا را ستایش می مرحله
آفریدگان او را ستایش کردند. ھمچنین روز محشر، ایشان پیش از دیگران خدا را 

شود، اھل محشر او  که به سفارش ایشان، حسابرسی شروع می آنگاهکنند و  ستایش می
ترتیب ایشان، اّول احمد ھستند و سپس محمد. از نظر وجود  کنند. بدین را ستایش می

ھای پیشین به نام احمد یاد  نیز احمد بر محمد مقدم است. به ھمین دلیل در کتاب
 که به عالم وجود تشریف آورد، محمد نامیده شد. آنگاهشده است و 
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ای است که حمد از ھر  خالصه آنکه احمد به ھر معنا که باشد، واقعیت ثابت شده
تنھا به ایشان » الحمد«ی  نظر به آن حضرت نسبت خاصی دارد. به ھمین سبب سوره

؛ »لواء الحمد«فقط لقب امت ایشان است و روز محشر، » حمادون«عنایت شده است، 
ی ایشان  جایگاه ویژه» قام محمودم«و به دست ایشان خواھد بود » پرچم ستایش«

است. ستایش خدا پس از اعمالی چون غذا خوردن، بازگشت از سفر، دعا گفتن و 
بسیاری از موارد دیگر از آداب شریعت ایشان است. از سوی دیگر ھر نوع تعریف و 

ھای ایشان  ی آموزه شود، در واقع نتیجه ستایشی که از زبان مردم برای خدا گفته می
 کرد. ھا را به آن حضرت منسوب ی ستایش توان ھمه نابراین میاست؛ ب

ی ایشان است.  پیچد، به واسطه بدین ترتیب ھر نوع ستایشی که در فضای عالم می
آیا توسط کسی دیگر این مقدار حمد و ستایش نشر شده است؟ پس به ھر اعتبار، 

اوار است که نام نسبت حمد با ایشان بیش از ھر فرد دیگری است. به ھمین دلیل سز
گذاری  احمد و محمد به ایشان اختصاص یابد و کسانی که پیش از ایشان به این نام نام

اند،  گذاری شده اند، به دلیل اتباع ایشان بوده است و آنان که بعد از آن حضرت نام شده
 نیز بنا بر انگیزه اتباع و پیروی از ایشان بوده است. 

شود. وقتی از صرف غذا  موًال در پایان کار انجام میناگفته نماند که حمد و شکر مع
کنیم؛ ھنگامی که از سفر بازگردیم، حمد او را به  شویم، خدا را ستایش می فارغ می
رسانیم و به  آوریم؛ ھمچنین وقتی سفر طوالنی زندگی دنیا را به پایان می جای می

 آوریم:  شویم، ستایش خدا را به جای می بھشت وارد می

ِن َوَءا﴿
َ
ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱِخُر َدۡعَوٮُٰهۡم أ   ﴾ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

 »آخرین دعای ما این است که: سپاس، پروردگار جھانیان را سزاست.«
ی رسالت نیز حمد خدا به جای  این عمل مقتضی است که پس از پایان سلسله

شخصیتی که اند. بدون شک  نھاده ج آورده شود؛ بنابراین نام آخرین پیامبر را محمد
[فتح  ھای زیبا باشد. ای از نام ھای او نیز باید مجموعه ھاست، نام ی زیبایی ی ھمه پیکره

 ].۱۰۶، ص۱و روض االنف، ج  ج الباری، باب اسماء النبی

توان  بر اساس روایات و احادیث می برای این نام،. نابودکننده، محو کننده »:املاحی«
 دو تفسیر کرد:

بند و باری  بی و الحاد و ،و شرک و چند گانه پرستی زندقه،ی کفر و  محو کننده -۱



 ٢١٥  ج خدا رسول یها نام) ۵۱( باب

من « فرمود: ج که در متن خود حدیث آمد که پیامبر چنان و نفاق و دورنگی.
ی من کفر را محو و نابود  ماحی(محو کننده) ھستم که خداوند به وسیله

 »کند. می
که در روایتی دیگر آمده است که معنی  چنان؛ گناھان کوچک ی محو کننده -۲

چک وگناھان ک، ج این است که خداوند به میمنت وجود پیامبر» ماحی«
 کند. پیروانش را محو و نابود می

ت پیامبر ایمان و باور داشته یعنی تمام مردم باید به نبوّ ؛ جمع کننده »:احلارش«
 انبیاء ھستند. پیامبران و خاتم ترسال ی تکمیل کننده ،چون ایشان؛ باشند

آخرین ؛شود آنکه جانشین دیگری می؛ نائب و جانشین پیشینیان »:العاقب«
 ت مبعوث نشود.کسی که پس از او کسی به رسالت و نبوّ ؛ پیامبران

 ۳۶۷ حدیث شماره

َ�نَا ُ�َ ۲( ُكوِ�ُّ ) َحدَّ
ْ
ُد ْ�ُن َطِر�ٍف ال بُوَ�ْ�ِر ْ�ُن َ�يَّاٍش  ،مَّ

َ
َ�نَا أ يِب ، ْن اَعِصمٍ �َ ، َحدَّ

َ
َ�ْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم يِف َ�عْ : َ�ْن ُحَذْ�َفَة قَاَل  ،َوائٍِل  َمِدينَِة َ�َقاَل لَِقيُت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
ْ
نَا : «ِض ُطُرِق ال

َ
أ

دٌ  مْحَدُ ، ُ�َمَّ
َ
نَا أ

َ
نَا نيَِبُّ الرَّمْحَةِ ، َوأ

َ
ُمَقىفَّ ، َونيَِبُّ اتلَّْو�َةِ ، َوأ

ْ
نَا ال

َ
نَا ا، َوأ

َ
َارِشُ َوأ

ْ
َمالَِحمِ ، حل

ْ
 ».َونيَِبُّ ال

رسول  ،رهمنوّ  ی ھای مدینه ای از کوچه گوید: در کوچه س)... حذیفه۲(ـ  ۳۶۷
من  من احمدم؛ من محمدم؛ فرمودند: (و از ایشان شنیدم که) را مالقات کردم جخدا

من من حاشر(جمع کننده)ھستم و  ام؛ یمن مقفّ  من پیامبر توبه ام؛ ام؛ پیام آور رحمت
 پیامبر جنگ و جھاد ھستم.

 &  
 منوره است. ی ھای مدینه ای از کوچه مراد کوچه »:ةطرق املدين«

 ».للعاملني ةاال رمح كوما ارسلنا«: فرماید خداوند می. پیامبر رحمت»: ةالرمح ينبّ «

 تواند داشته باشد: این نام دو معنی می. پیامبر توبه»: ةالتوب ينبّ «

برگشت به  وکه دیگران را به توبه و استغفار و انابه  شخصی ھستند ج پیامبر -۱
 کنند. سوی خداوند امر می

در روز  ج که نقل شده که رسول خدا چنان؛ اند بسیار توبه کننده ج پیامبر -۲
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 کردند. استغفار می ،ھفتاد یا صد بار

 تواند داشته باشد: این نام نیز دو معنی می »:یاملقفّ «

من « شود: ؛ در این صورت چنین ترجمه می»یمقفِّ «خوانده شود:به کسر(فاء)  -۱
 گر چه در فروع با ام، ن گذشتهاپیرو پیامبر در اصل توحید و مکارم اخالقی،

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ فرماید: خداوند متعال می ».تفاوت دارمھا  آن
ُ
ِينَ ٱأ ۖ ٱَهَدى  �َّ ُ َّ� 

ۗ ٱفَبُِهَدٮُٰهُم  اند که خداوند ایشان را ھدایت داده  کسانیآنان « ؛]۹۰[األنعام:  ﴾ۡ�َتِدۡه
 ».پیروی کن و به راه ایشان برو ،پس از ھدایت ایشان ،است

 »خاتم پیامبران« به معنی ،این صورتدر ؛ »یمقفَّ « شود:خوانده » فاء«به فتح -۲
 باشد. می

جنگ و خون ریزی  ؛»ةملحَ مَ «جمع »:مالحم«، ھا جنگ رپیامب»: املالحم يّ نب«

یعنی من برای جھاد و پیکار با  در اصل به معنی رزمگاه است. ،ةملحَ مَ بزرگ. و 
 ام نه برای کشاورزی. ن برانگیخته شدهانادشمنان و بدخواھان اسالم و مسلم

من « کند که ایشان فرمودند: نقل می ج مجاھد از پیامبر ،که در روایتی دیگر چنان
برای  ی و حاشرم.محمد و احمد و رسول رحمت و رسول جنگ و خون ریزی و مقفّ 

 »ام نه برای کشاورزی. دهشجھاد برانگیخته 

 ۳۶۸ حدیث شماره

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن َمنُْصورٍ ۳( َ�نَا انلَّرْضُ ْ�ُن ُشَميٍْل ، ) َحدَّ نَا مَحَّاُد ْ�ُن َسلََمَة، َ�ْن ، َحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
أ

ُ ، َ�ْن ُحَذْ�َفةَ ، َ�ْن ِزرٍّ ، اَعِصمٍ  َْوُه بَِمْعنَاُه. َهَكَذا قَاَل مَحَّاُد  َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
َ

َعلَيِْه وََسلََّم �
 َ�ْن ُحَذْ�َفَة رىَِض اهللا َعنه.، َ�ْن ِزرٍّ ، َ�ْن اَعِصمٍ : ْ�ُن َسلََمةَ 
 از عاصم احول، ،ةملَ َس از حماد بن  میل،از نضر بن ُش  ) اسحاق بن منصور،۳(ـ  ۳۶۸

نه از حیث  [از حیث معنی، نیز به سان ھمین حدیث را ج ،از پیامبر ساز حذیفه ،ّر از زِ 
 .ستا  لفظ] نقل کرده

نقل  ساز حذیفه ،از زّر  عاصم، از بن سلمة،و ھمچنین این روایت را حماد 
 روایت شده است.] ،به طرق مختلف ،[یعنی این حدیث.اند کرده



 

 
 
 
 
 

 )٥٢باب (
 ج زندگی رسول خدا

 



 

 
 ۳۶۹ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ۱( ْحوَِص ، ) َحدَّ
َ
بُو األ

َ
َ�نَا أ َسِمْعُت : َ�ْن ِسَماِك بِْن َحْرٍب قَاَل ، َحدَّ

ُ : َ�ُقوُل انلُّْعَماَن ْ�َن �َِشٍ�  يُْت نَِبيَُّ�ْم َص�َّ ا�َّ
َ
اٍب َما ِشئِتُْم؟ لََقْد َرأ لَْستُْم يِف َطَعاٍم َورَشَ

َ
أ

 َ�ْطنَُه!.
ُ
قَِل َما َ�ْمَأل ُد ِمَن ادلَّ  َعلَيِْه وََسلََّم َوَما َ�ِ

 شنیدم که گفت: ساز نعمان بن بشیر گوید: /)... سماک بن حرب۱(ـ  ۳۶۹
ا و ھ اید!) مگر شما امروز به انواع خوردنی شما چگونهچگونه بود و  ج (پیامبر

 خواھید دسترسی ندارید و در اختیار شما نیست؟ ھا که می نوشیدنی
 نرا چنان دیدم که به خاطر سیر کرد ج حال آنکه من پیامبر شما حضرت محمد

 یافتند! کافی نمی ی ردی را به اندازه حتی خرمای پست و ،شکمشان

 &  
 ترین انواع خرما. پست »:قلالدّ «

 سیر کند. اشکم خویش ر »:بطنه يمأل«

 ساز عمر بن خطاب گوید: می سدر روایتی دیگر نقل شده است که نعمان بن بشیر
خودم دیدم رسول  گفت: داد شنیدم که می که خبر فتوحات را به مردم می ضمن آن

یافتند  معمولی نمیی خرمای پیچیدند و حتّ  تمام روز را از گرسنگی به خود می ج خدا
 .که شکم خود را با آن سیر فرمایند

چه بسا  !خدا را ستایش کنید: گفت سو در روایتی دیگر چنین وارد شده که عمر
پیچیدند و خرمای معمولی ھم پیدا  از گرسنگی به خود می ج روزھا که پیامبر

 کردند تا شکم خود را سیر فرمایند. نمی
چگونه بود و شما  ج پیامبر ز منبر به مردم گفت:از فرا ج و روزی نعمان بن بشیر

 اید! چگونه
و شما امروز به انواع خرماھا و  ؛شد از خرمای معمولی سیر می ،شما ج مگر پیامبر

 !کره و سرشیر و انواع لباس ھم راضی و خوشنود نیستید.

 ۳۷۰ حدیث شماره



 ٢١٩  ج خدا رسول یزندگ) ۵۲( باب

َ�نَا َهاُروُن ْ�ُن إِْسَحاَق الَهَمداِ�ُّ  )۲( َ�نَا َ�بَْدةُ ، َحدَّ �ِيهِ ، َ�ْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوةَ ، َحدَّ
َ
، َ�ْن أ

ٍد نَمُكُث َشْهًرا َما �َْستَْوقُِد بِنَارٍ : َ�ْن اَع�َِشَة قَالَْت  َماُء.، ُكنَّا آَل ُ�َمَّ
ْ
 إِْن ُهَو إَِال اتلَّْمُر َوال

ک ماه ی ،افتاد که ما خاندان پیامبر گاھی اتفاق می :گوید ل)... عایشه۲(ـ  ۳۷۰
(و دیگی بر  افروختیم آتشی را نمی ،کردیم و برای پخت و پز غذا کامل را سپری می

 یزی جز خرما و آب نبود.چشامیدنی ما آو غذا و  ؛نھادیم) آتش نمی

 &  
 نمودیم. توقف می، کردیم سپری می»: نمكث«

 ماه قمری.»: شهراً «

 ساختیم. ور نمی شعله، افروختیم بر نمی، کردیم روشن نمی»: نستوقد ما«

اش ھم  خوابید و خانواده ھای پیاپی گرسنه می شب ج گوید: پیامبر بابن عباس
 جوین بود.ھا  آن نان د و معموالً نغذای شب نداشت

ھیچ آتشی  ج پیامبر ی گذشت و در خانه گوید: گاه سه ماه پیاپی می سو ابو ھریره
آن  ی از سفرهگاه چیزی دیگر. و ھیچنه برای پختن نان و نه پختن  شد، برافروخته نمی

 برداشته نشد. حضرت قطعه نانی که باقی مانده باشد،
افتاد که چند شب  ق میابه خدا سوگند اتف در روایتی دیگر گوید: بابن عباس

 خاندان پیامبر غذا و خوراکی نداشتند.  ،پیاپی
تبه در ردو مگاه رحلت فرمودند در حالی که ھیچ ج رسول خدا گوید: لو عایشه

 شبانه روز از نان جو سیر نشدند.
ای از  من قطعه ؛ران گوسفندی برای ما فرستاد شبی، سگوید: پدرم ابوبکر و نیز می

ای  داشت و قطعه در دست نگه می ج خوردم و گاھی پیامبر کندم و می آن می
 گفتند: لبه عایشه داشتم. خوردند و من آن را در دست نگه می کندند و می می

کردیم. گاه یک ماه  داشتیم آن را نان خورش می گفت: اگر چراغ می نبود؟چراغ 
 نھادند. پختند و دیگی بر آتش نمی نان نمی ج گذشت وخاندان پیامبر می

چھل شب پیاپی بر ما  ج پیامبر ی گاه در خانه گوید: به خدا سوگند! و نیز می
کردیم.  رافروخته نمیبآتش دیگری گونه در حالی که در خانه چراغ و ھیچ ،گذشت می

 کردیم. زندگی می خرما و آب، و با دو چیز سیاه:
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الگوی کاملی در زھد و قناعت بود که به ما  ج پیامبر گرامی اسالم ،به ھر حال
گردد که با بخشندگی و قناعت زندگی  ر مینشان داد چگونه برای مرد ممکن و میّس 

ھایی که دارد  به ھزاران و میلیوننه ثروتمند  ،کنیم در جھانی که ما زندگی می کند.
 داران و ثروتمندان، سرمایه قانع است و نه فقیر به کفافی از زندگی راضی است.

کنند و تھیدستان نیز برای ھوا و  ھای خود خرج می ثروتشان را در راه امیال و ھوس
میل سردمداران به ھوسرانی و خوشگذرانی کمتر  اند. ھوس به مال بیشتر چشم دوخته

چرا که در  ؛اند تری قرار گرفته پایین ی ز میل کسانی نیست که نسبت به آنان در درجها
ھای دنیوی را  ات و خوشیاین مورد شاه و گدا یکی است و ھمگی ھواھای نفسانی و لّذ 

 اند. ھدف زندگی قرار داده
بینید جز  آیا چیزی می ،سو بنگرید ھا و اصًال در کل جھان به ھر در ھمه محیط

و به  ؛کنند اند و به ھیچ چیز توجه نمی  کسانی که به دنبال پول و ثروت به راه افتاده
حواسشان را ھم ھا و  اند و لذا مال و ثروت ھم قلب پرستش مال و ثروت روی آورده

  و در تمام حرکات و سکناتشان ھمراه و ھمدم آنان شده است؟! ؛ف کردهتصّر 
مال و ثروت و  یان مردمانی که دوستِی بینید جز پیکاری سخت م می آیا چیزی

و مال و ثروت برای آنان آغاز و انجام و پیدا  ؛اند دستیابی به آن را ھدف خود قرار داده
بینید جز مردمانی که ھمدیگر را در کام  و نھان و اصل و اساس است؟ آیا چیزی می

و ت قت برای کسب لّذ بو مقصودشان چیزی جز س ؛برند مرگ و نابودی فرو می
 باشد؟ نمی ،موجبات آن و ربودن آنچه در دست دیگران است

پیامبران  ی ای افتاده که ھمه انسان در راه مال و ثروت و ھوا و ھوس در ورطه
ھای محسوس  تر از خواسته اند تا او را از این ورطه برکشند و جھت و مقصدی عالی آمده

رو است و به  میانه ،جسم فانیگذر  جھتی معنوی که در نیل به امیال زود ؛به او بدھند
 ھای روح جاودان چشم دوخته است. خواسته

 ،ین وضع بودند و جز برای ثروت و نژاد نیکاوقتی آمد که مردم در  ج پیامبر اکرم
 فھمیدند. او شخصاً  ھای روحی چیزی نمی ت تقوا و لذتل نبودند و از لّذ یفضیلتی قا

تحقیر دنیا و منصرف گردانیدن مردم از ھا را در قناعت و زھد و  ترین سرمشق عالی
مشغول آن بودند ارائه داد و اصحاب پارسایی را تربیت کرد که برای حیات  آنچه عمالً 

تر از دنیاست قرار  و دنیا را پلی برای آنچه عالی ؛مقام نخست را قایل بودند ،معنوی
 دادند.
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 ؛ارائه داده است مشق سر شخصاً  ،در فقر و ثروتمندی و در ضعف و قدرت ج پیامبر
اقتصادی قرار گرفته  ی چه وقتی که با اطرافیانش در شعب ابوطالب مورد محاصره

 ؛پرداخت حکومت اسالمی می ی مدینه پناه آورده بود و به اقامهبه و چه وقتی که  ؛بود
و چه بعد از این که بر تمام اموال  ؛و چه بعد از این که این حکومت را بر پای داشت

او ھمچون  شبه جزیره عربستان گردید. ف کّل دست یافت و صاحب تصّر شبه جزیره 
کرد در حالی که وقتی به  ثروت فراوانی را به دیگران عطا می ؛بخشید پادشاھان مال می

گذشت و  ھا می وی حصیر بود و خوراکش نان جوین و حتی ماه بسترگشت  خانه بر می
 شد! اش پخته نمی غذایی در خانه

نگرشی  ؛پیامبر گرامی اسالم به زندگی مادی و محسوست نگرش ساین ا
 شکافد. ھا و موانع این دنیا را می شکوھمند و واالمرتبه که حجاب

این وقایع را بخوان و درودی برخواسته از صمیم قلبت و اعماق  پس ای مسلمان!

 واللهم صل علی حممد وعلی آله « عظمت و شکوه بفرست. پیامبر و بر این جانت بر این

 ».صحبه امجعني

 ۳۷۱ حدیث شماره

يِب ِزَ�ادٍ ۳(
َ
ِ ْ�ُن أ

َ�نَا َ�بُْدا�َّ َ�نَا َسيَّارٌ ، ) َحدَّ ْسلَمَ ، َحدَّ
َ
َ�نَا َسْهُل ْ�ُن أ يِب ، َحدَّ

َ
َ�ْن يَِز�َد بِْن أ

�ٍَس ، َمنُْصورٍ 
َ
َحَة قَاَل ، َ�ْن أ

ْ
يِب َطل

َ
ُ عَ : َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ

َ
ُوعَ َشَكْونَا إِىل

ْ
، لَيِْه وََسلََّم اجل

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن َ�ْطِنِه َ�نْ  ِ َص�َّ ا�َّ  َوَرَ�ْعنَا َ�ْن ُ�ُطونِنَا َ�ْن َحَجٍر َحَجٍر، فََرَ�َع رَُسوُل ا�َّ
 َحَجَر�ِْن.

بُو ِعيىَس 
َ
وَْجِه. : قَاَل أ

ْ
ُه إَِال ِمْن َهَذا ال

َحَة َال َ�ْعِرفُ
ْ
يِب َطل

َ
 َهَذا َحِديٌث َغِر�ٌب ِمْن َحِديِث أ

ََجَر : َوَمْعَ� قَْوهِلِ 
ْ
َحُدُهْم �َُشدُّ يِف َ�ْطِنِه احل

َ
َوَرَ�ْعنَا َ�ْن ُ�ُطونَِنا َ�ْن َحَجٍر َحَجٍر قاَل: اَكَن أ

ي بِِه مِ  ِ
َّ

ْعِف اذل َْهِد َوالضَّ
ْ
ُوِع.ِمَن اجل

ْ
 َن اجل

(و به  شکایت کردیم ج گوید: از شدت گرسنگی به پیامبر س)... ابوطلحه۳(ـ  ۳۷۱
ھر  ت گرسنگی خویش را به تصویر بکشیم پیراھنمان را باال زدیم و)خاطر اینکه شّد 
 ج آن حضرت آنگاه ؛سته بودیم نشان دادیمببر شکم خویش که یک سنگی را 

(از شدت گرسنگی) دو تخته سنگ بر شکمشان  کهپیراھنشان را باال زدند و دیدم 
 اند. بسته
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حدیث غریبی است و تا جایی که ما سراغ  سگوید: حدیث ابوطلحه ابوعیسی ترمذی

ورفعنا عن بطوننا عن « و مراد از این عبارت: ؛فقط از ھمین طریق نقل شده است ،داریم

از شدت و ضعف گرسنگی به شکمش  ،این است که ھر یک از صحابه؛ »حجرٍ حجرٍ 
 بست. سنگی را می

 &  
 ردیم.کشکایت »: شكونا«

 گرسنگی.»: اجلوع«

 پیراھن خویش را باال زدیم.»: رفعنا«

 ھای ما. شکم»: بطوننا«

 ھا. تک تک سنگ»: حجرٍ  حجرٍ «

فقط یک نفر  ،حدیثی است که روایت کننده در یکی از مقاطع»: غريب حديث«
 باشد. و حدیث غریب بر دو قسم است:

مثًال حدیثی را  متصل به صحابی باشد. ،در صورتی که آن تک راوی فرد مطلق: -۱
چند نفر تبع تابعی از او روایت  کند، که فقط یک نفر تابعی از صحابی روایت می

 کنند.
فر متصل به صحابی نباشد. مثًال چند ن ،در صورتی که تک راوی فرد نسبی: -۲

حدیثی را از صحابی روایت کنند اما یک نفر تبع تابعی بعدًا این حدیث را  ،تابعی
 روایت کند.

الوالء « :فرد مطلق از این قرار است: ب،مثال برای فرد مطلق و فرد نسبی به ترتی

که فقط عبدالله بن دینار تابعی از  ؛»وهب و ال يورثيالنسب ال يباع وال  ةكلحم ةمحل

 نقل کرده است. بابن عمر
حدیثی را روایت کرده است  باز ابن عمر ،از سالم ،زھری مثال فرد نسبی:

کند و در روایت از زھری  سپس یک نفر به تنھایی این حدیث را از زھری روایت می
 بھر چند روایت کنندگان از سالم و ابن عمر ،ھیچ کسی موافق این راوی نیست

 نسبی). (فرد زھری فرد است پس این حدیث نسبت به زیادتر باشند.
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نقل  سچرا که فقط از طریق ابوطلحه ؛است» غريب«نیز ۳۷۱ ی و حدیث شماره
ناگفته نماند که چون راویان حدیث باال ثقه و مطمئن ھستند از این رو  شده است.

 رساند. به حدیث زیانی نمی ،غرابت

      بندد. می»: شدُّ يَ «

 مشقت.رنج و ، دشواری و سختی»: داجله«

 سستی و ناتوانی.، ناتوان شدن ،سست شدن»: الضعف«
در جنگ خندق(احزاب)  ،بدان اشاره رفته است ،شدت گرسنگی که در این حدیث

 در روایات آمده است: که چنان ؛رخ داده است
ی منوره و  ومسلمانان از لشکرکشی دشمنان اسالم به مدینه ج وقتی رسول اکرم«

سالم و تصمیم خطرناکشان مبنی بر نابودی مسلمانان تجّمع احزاب برای جنگ با ا
اطالع یافتند، ھمگی به فکر افتادند که چه کار کنند؟ باالخره خود را برای جنگ آماده 
کردند و قرار گذاشتند که داخل مدینه بمانند و از آن دفاع نمایند. ارتش مسلمانان 

پیشنھاد کرد در  سفارسیبالغ بر سه ھزار نفر رزمنده بود؛ این جا بود که سلمان 
 سھای جنگی ایرانیان بود. سلمان مدینه، خندق بکنند. حفر خندق، یکی از تاکتیک

! ما در سرزمین فارس، ھرگاه از تھاجم اسب سواران، احساس ج گفت: ای رسول خدا
 ج نمودیم؛ رسول اکرم خندق حفرمیھا  آن کردیم، برای جلوگیری از خطر خطر می

این پیشنھاد او را پذیرفت و فورًا دستور داد در قسمت شمال غربی مدینه که زمین 
 رود، خندق بکنند.  ھموار است و بیم نفوذ دشمن از آن طرف می

مسئولیت حفر خندق را میان اصحاب تقسیم کرد. ھر ده نفر موّظف  ج رسول خدا
 ی چھل ذراع حفر نمایند.  بودند به اندازه

پنج ھزار ذراع و عمق آن حدود ھفت تا ده ذراع بود وعرض آن طول خندق حدود 
 ُنه ذراع واندی بود.
شخصًا در حفر خندق شرکت کرد تا مسلمانان را به تحصیل اجر  ج خود رسول خدا

 و ثواب، ترغیب و تشویق نماید.
کردند. سرما خیلی شدید بود  رسول خدا و مسلمانان با عالقه و جدّیت کار می

یافتند وگاھی  خوردن وجود نداشت، گاھی برای سّد جوع چیزی میچیزی برای 
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 یافتند. نمی
از گرسنگی خود شکایت کردیم  ج گوید: ما خدمت پیامبر می سکه ابوطلحه چنان

وقتی لباس خود  ج ھایی را که بر شکم بسته بودیم نشان دادیم؛ اما رسول خدا و سنگ
بسیار   سته است. با این وصف، صحابهرا باال زد، دیدیم که دو سنگ بر شکم مبارک ب

خواندند وخستگی  ستودند و شعر می خوشحال و شادمان بودند و پروردگارشان را می
 »دادند. خود را نشان نمی

 ۳۷۲ حدیث شماره

ُد ْ�ُن إِْسَماِ�يَل ۴( َ�نَا ُ�َمَّ يِب إِيَاٍس ، ) َحدَّ
َ
َ�نَا آَدُم ْ�ُن أ بُو ، َحدَّ

َ
َ�نَا َشيْبَاُن أ ، ُمَعاِوَ�ةَ َحدَّ

َمِلِك ْ�ُن ُ�َمْ�ٍ 
ْ
َ�نَا َ�بُْدال يِب سَ ، َحدَّ

َ
يِب ُهَر�َْرَة قَاَل لََمَة بِْن َ�بِْدالرَّمْحَِن َ�ْن أ

َ
َخَرَج : ، َ�ْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم يِف َساَعٍة َال َ�ُْرُج ِ�يَها ِ َص�َّ ا�َّ َحدٌ ، رَُسوُل ا�َّ
َ
َقاُه ِ�يَها أ

ْ
تَا، َوَال يَل

َ
بُو فَأ

َ
ُه أ

بَا بَْ�ٍر؟«: بَْ�ٍر َ�َقاَل 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم : قَاَل » َما َجاَء بَِك يَا أ ِ َص�َّ ا�َّ ىَق رَُسوَل ا�َّ

ْ
ل
َ
َخرَْجُت أ

ْ�ُظُر يِف وَْجِههِ 
َ
ْن َجاَء ُ�َمرُ ، َوالتَّْسِليَم َعلَيْهِ ، َوأ

َ
بَْث أ

ْ
 »َما َجاَء بَِك يَا ُ�َمُر؟«: َ�َقاَل ، فَلَْم يَل

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ : قَاَل  !، قَاَل َص�َّ ا�َّ ِ ُوُع يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
نَا قَْد وََجْدُت َ�ْعَض َذلَِك «: اجل

َ
فَاْ�َطلَُقوا » َوأ

نَْصارِيِّ 
َ
َهيْثَِم بِْن اتلَّيَِّهاِن األ

ْ
يِب ال

َ
ِل أ  َمْ�ِ

َ
اءِ ، إِىل ُ َولَْم يَ�ُ ، َوَ�َن رَُجًال َكِثَ� انلَّْخِل َوالشَّ

َ
ْن هل

ُدوهُ ، َخَدمٌ  تِهِ ، فَلَْم َ�ِ
َ
ْ�َن َصاِحُبِك؟ َ�َقالَت: َ�َقالُوا ِالْمَرأ

َ
َماءَ : أ

ْ
َا ال

َ
فَلَْم ، اْ�َطلََق �َْستَْعِذُب نل

َهيْثَِم بِِقْرَ�ٍة يَْزَ�بَُها
ْ
بُوال

َ
ْن َجاَء أ

َ
بَثُوا أ

ْ
ُ ، فَوََضَعَها، يَل ُم انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ زَتِ

ْ
 َعلَيِْه وََسلََّم، ُ�مَّ َجاَء يَل

هِ  مِّ
ُ
�ِيِه َوأ

َ
يِه بِأ  َحِديَقِتهِ ، َوُ�َفدِّ

َ
ْلَةٍ ، فَبََسَط لَُهْم �َِساًطا، ُ�مَّ اْ�َطلََق بِِهْم إِىل َ� 

َ
، ُ�مَّ اْ�َطلََق إِىل

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ ، فَوََضَعهُ ، فََجاَء بِِقنْوٍ  فََال َ�نَقَّ «: َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
َ
َا ِمْن ُرَطِبِه؟أ

َ
يَا : َ�َقاَل » يَْت نل

ْتَاُروا 
َ

ْن خت
َ
رَْدُت أ

َ
ِ إِ�ِّ أ ُوا  ـرَُسوَل ا�َّ َّ�َ ْو ختَ

َ
ُ�وا ِمْن َذلَِك ، ِمْن ُرَطِبِه َو�رُْسِهِ  ـأ َ�لُوا َورَشِ

َ
فَأ

َماءِ 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ ، ال ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ «: َ�َقاَل َص�َّ ا�َّ ِ

َّ
لُوَن َ�نُْه  َهَذا َواذل

َ
ي �ُْسأ ِ

َّ
ِمِن انلَِّعيِم اذل

ِقيَاَمِة، ِظلٌّ بَارِدٌ 
ْ
َهيْثَِم يِلَْصنََع لَُهْم َطَعاًما» َوَماٌء بَارِدٌ ، َوُرَطٌب َطيٌِّب ، يَْوَم ال

ْ
بُو ال

َ
َ�َقاَل ، فَاْ�َطلََق أ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ْو َجْديًا» َدرٍّ َال تَْذحَبَنَّ َذاَت «: انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
َ
تَاُهْم بَِها، ، فََذبََح لَُهْم َ�نَاقًا أ

َ
فَأ

َ�لُوا
َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ ، فَأ تِنَا«: َال، قَاَل : قَاَل » َهْل لََك َخاِدٌم؟«: َ�َقاَل َص�َّ ا�َّ

ْ
تَانَا َسيْبٌ فَأ

َ
، »فَإَِذا أ

 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم بَِرأ يِتَ انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

ُ
َهيْثَمِ ، َسْ�ِ لَيَْس َمَعُهَما ثَاِلٌث فَأ

ْ
بُو ال

َ
تَاُه أ

َ
َ�َقاَل انلَّيِبُّ ، فَأ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ِ اْخرَتْ يِل : َ�َقاَل » اْخرَتْ ِمنُْهَما«: َص�َّ ا�َّ ُ َعلَيِْه ، يَا رَُسوَل ا�َّ َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
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ُمْستََشاَر مُ «: وََسلَّمَ 
ْ
ْ�تُُه يَُص�ِّ ، ْؤَ�َمنٌ إِنَّ ال

َ
بُو »َواْستَوِْص بِِه َمْعُروفًا، ُخْذ َهَذا فَإِ�ِّ َرأ

َ
، فَاْ�َطلََق أ

تِهِ 
َ
 اْمَرأ

َ
ِم إِىل

َهيْثَ
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ ، ال ِ َص�َّ ا�َّ ْخرَبََها بَِقْوِل رَُسوِل ا�َّ

َ
تُهُ ، فَأ

َ
نَْت : َ�َقالَِت اْمَرأ

َ
َما أ

ْن ُ�ْعِتَقُه قَاَل بِبَاِلٍغ َحقَّ مَ 
َ
 بِأ

َّ
َم إِال

ُ َعلَيِْه وََسلَّ َ�َقاَل َص�َّ ، َ�ُهَو َعِتيٌق : ا قَاَل ِ�يِه انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ُ بَِطاَ�تَانِ «: ا�َّ

َ
 َوهل

َّ
َ لَْم َ�بَْعْث نَِبيًّا َوَال َخِليَفًة إِال ُمُرُه بِ : إِنَّ ا�َّ

ْ
َمْعُروِف بَِطانٌَة تَأ

ْ
، ال

ُمنَْكرِ 
ْ
لُوُه َخبَاالً ، َوَ�نَْهاُه َعِن ال

ْ
وِء َ�َقْد ُوِ�َ ، َو�َِطانٌَة َال تَأ  ».َوَمْن يُوَق بَِطانََة السُّ

در وقتی از خانه بیرون شدند که  ج گوید: رسول خدا س)...ابوھریره۴ـ ( ۳۷۲
ھم به دیدار ایشان  شدند و نه کسی معموًال در آن ساعت نه خودشان از خانه بیرون می

آمد؛ پیامبر از  ج نیز (در ھمین ساعِت غیر معھود)، به حضور پیامبر سآمد؛ ابوبکر می
او پرسیدند چه چیزی تو را در این وقِت غیر معھود، از خانه بیرون آورده است؟ وی در 

ی ایشان، و  و نگاه کردن به چھره ج پاسخ گفت: از خانه به ھدف مالقات با رسول خدا
 ام. سالم کردن بر ایشان، بیرون آمده

از او  ج آمد. پیامبر ج به حضور پیامبر سدیری نپایید که عمر بن خطاب آنگاه
 سپرسیدند: چه چیزی تو را در این وقِت غیر معھود از خانه بیرون آورده است؟ عمر

ی خدا! شّدت گرسنگی مرا از خانه بیرون آورده است.  در پاسخ گفت: ای فرستاده
کنی احساس  فرمودند: من نیز برخی از آن گرسنگی را که تو احساس می ج مبرپیا

 نمایم. می

ابواهليثم بن تيّهان «ی  به سوی خانه بھمراه ابوبکر و عمر ج پیامبر آنگاه

رفتند؛ ابوالھیثم، مردی بود که دارای درختاِن فراواِن خرما و گوسفنداِن » سانصاری
ی او نیافتند؛ از این رو  ھا، ابوالھیثم را درخانه اشت. آنزیاد بود و خدمتگزاری را نیز ند

به ھمسرش گفتند: شوھرت کجاست؟ وی گفت: رفته است تا برای ما آب شیرین و 
را بر  ای که ُپر از آب بود و آن دیری نگذشت که ابوالھیثم با مشکیزه آنگاهگوارا بیاورد. 

 ج گذاشت، و سپس به نزد پیامبرکشید آمد؛ آن مشکیزه را بر روی زمین  دوش می
 آمد تا ایشان را به آغوش کشد و به ایشان بگوید: پدر و مادرم فدایتان باد. 

را به نخلستان خویش برد و فرشی را  بو ابوبکر و عمر ج آنگاه ابوالھیثم، پیامبر
ای خرما آورد  برای آنان گستراند. سپس به کنار یکی از دختان نخلستان رفت و خوشه

فرمودند: چرا خرماھای  ج و ھمراھانشان نھاد. پیامبر ج را پیش روی پیامبر  و آن
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رسیده را برای ما جمع نکردی؟ (یعنی خرماھای رسیده را برای ما جمع نکردی و 
ی خرماھای نارس را بر شاخ درخت باقی نگذاشتی؟) ابوالھیثم گفت:  نیاوردی و بقیه

از خرمای رسیده و نارسیده انتخاب ی خدا! من خواستم تا خود شما  ای فرستاده
 فرمایید و از ھر کدام که خواستید بخورید. 

و ھمراھانشان از آن خرماھا خوردند و از آن آب گوارا و شیرین  ج آن حضرت آنگاه
ی قدرت  فرمودند: سوگند به ذاتی که جان من در قبضه ج آشامیدند؛ پس از آن پیامبر

ھایی است که در روز رستاخیز  ی نعمت رهاوست! این خوراکی و آشامیدنی از زم
ی آن از شما  ھایی که روز قیامت در باره شود و آن نعمت پیرامون آن از شما پرسیده می

 ی خنک، خرمای رسیده و آب خنک و گوارا. شود عبارتند از: سایه پرسیده می
و ھمراھانشان غذایی  ج از جای خود برخاست تا برای پیامبر سابوالھیثم آنگاه

به او فرمودند: برای ما گوسفند شیرده ذبح نکن؛  ج فراھم آورد؛ آن حضرت
ی که به یک سالگی نرسیده بود یا بچه بز نر  ا ی ماده بزغالهھا  آن نیز برای سابوالھیثم

 یک ساله ذبح کرد و آنرا به حضورشان آورد و آنان نیز از آن خوردند. 
فرمودند: آیا خدمتکاری داری؟ اوگفت: خیر، خدمتکاری  سبه ابوالھیثم ج پیامبر

ھا  آن فرمودند: ھرگاه برای ما اسیرانی آوردند، به نزد ما بیا (تا از ج ندارم. آن حضرت
آورده شد؛  ج به تو، غالم و کنیزی بدھم)؛ پس از مدتی دو اسیر به نزد پیامبر

او فرمودند: یکی از این دو اسیر به  ج آمد. پیامبر ج نیز به نزد رسول خدا سابوالھیثم
ی خدا! شما برای من یکی  گفت: ای فرستاده سرا برای خویش انتخاب کن. ابوالھیثم

فرمودند: به راستی آن کسی که با او  ج از این دو اسیر را انتخاب فرمایید. پیامبر
نتخاب دار و صادق باشد؛ این اسیر را برای خویش ا شود، باید امانت مشورت و رایزنی می

 خواند و نسبت به او خوب رفتار کن. کن؛ زیرا او را دیدم که نماز می
به او  ج به نزد ھمسرش رفت و آنچه را که رسول خدا سپس از آن ابوالھیثم

را در  ج فرموده بودند، به ھمسر خویش بازگفت. ھمسرش به او گفت: فرمان پیامبر
به  سای. ابوالھیثم خوبی انجام ندادهای، به  که آزادش نساخته حق این اسیر تا زمانی

 محض شنیدن این سخِن ھمسرش، گفت: او آزاد است.
گاھی از این موضوع، فرمودند: خداوند متعال ھیچ  ج رسول خدا پس از اطالع و آ
انگیزد، مگر اینکه برای او دو رفیِق  ای (از علما و فرمانروایان) را بر نمی پیامبر و خلیفه
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دھد و از کار زشت و  دوستی که او را به کار نیک فرمان میدھد.  دمساز قرار می
کند  شّر و فسادی در حق او کوتاھی نمیگونه دارد؛ و دوستی که از ھیچ ناپسند باز می

 ایستد. ورزد و بلکه به تالش می و برای تباھی کارش کوتاھی و سھل انگاری نمی
د، به راستی از تباھی و ھر آن کس که از دوستان و رفیقان بد، محفوظ ومصون مان

ھا و نامالیمات،  ھا و ناھمواری ھا و دغدغه ھا و مشکالت و چالش و فساد و سختی
  مصون مانده است.

 &  
در  ج کند با او. یعنی پیامبر کند با او. مالقات و دیدار نمی برخورد نمی»: ال يلقاه«

ساعاتی غیر معھود از خانه بیرون شد که معموًال در چنین ساعتی نه خود رسول 
 آمد. شد و نه کسی به دیدار و مالقات ایشان می از خانه بیرون می جخدا

که مسلم  جزئی از زمان. غالبًا این جز از زمان در شب بوده است؛ ھمچنان: »ساعة«

بكر وعمر؛ فقال: ما اخرجكام من بيوتكام هذه  انه خرج ذات ليلة فاذا هو بابی« گوید: می

اخرجكام؛  انا والذي نفيس بيده اخرجني الذيالساعة؟ قاال: اجلوع يا رسول اهللا. قال: و

 .»قوما. فقاما معه، فاتوا رجالً من االنصار وهو ابواهليثم بن تيهان...
ق افتاده و در برخی روایات نیز بدین موضوع اشاره شده که این قضیه در روز اتفا

 است. 

 مالقات کنم. دیدار نمایم. زیارت کنم.»: اُلقی«

 بر او سالم کنم ودرود بفرستم.»: عليه التسليم«

 دیری نپائید، چیزی نگذشت.»: يلبث فلم«

 به راه افتادند، رفتند.»: فانطلقوا«
ی  نام ایشان مالک، و از خاندان عبداالشھل، قبیله»: ابوالھیثم بن تّیھان انصاری«

ی نخستین افرادی از اھالی مدینه  باشد. وی از زمره ی منوره می بزرگ اوس در مدینه
 آمد و بدیشان ایمان آورد. ج است که در مکه به دیدار پیامبر

 درخت خرما. »: النخل«

 گوسفند. »:شاة«جمع »: الشاء«
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م« دَ  کار. جمع خادم: خدمت کننده، نوکر، خدمتگزار، خدمت»: خَ

صحبت؛ و چون شوھر  دوست، ھمدم، مالزم، معاشر، یار، ھمصاحب، »: صاحبك«

 اند. گفته» صاحب«پیوسته مالزم و معاشر زن، و دوست و یار اوست، بدو 

 کند.  آب گوارا و شیرین جستجو می»: يستعذب«

 مشک. »: قربة«

ظرف را ُپر «معنای ، به »زعب«ی  داشت. وخود واژه مشک ُپر را بر می»: يزعبها«
 .باشد ، می»ُپر را برداشت مشک« و» کرد

 در بر گرفت ودست بر گردنش افکند و در آغوش کشید.» يلتزم«

ه«  به او گفت: پدر و مادرم فدایت شوند.»: يفديه بابيه و امّ

: باغ، بوستان، باغی که اطرافش دیوار باشد. در اینجا مراد از حديقة»: حديقته«

 ، نخلستان است.»حديقة«

 ردنی.بستر،فرش گست»: بساطاً «

 است؛ یک درخت خرما.» نخل«مفرد »: نخلة«

 ی خرما. خوشه»: قنوٍ «

يتَ  افال« چرا خرماھای رسیده را برای ما انتخاب نکردی و جمع »: رطبه من لنا تنقّ
ی  ننمودی؟ یعنی چرا خرماھای رسیده را برای ما جمع نکردی و نیاوردی، وچرا بقیه

نگذاشتی؛ وخرمای نارس و رسیده را به حضور خرماھای نارس را بر شاخ درخت باقی 
 ما آوردی؟

 انتخاب و گزینش نمائید.»: ختتاروا«

» رطبة«ی خرمای رسیده، پیش از آنکه خرما شود. و واحد آن  : غورهرطب»: رطبه«
 است.

ُبسر: خرمای نارسیده؛ و آن ھنگامی است که خرما رنگ بگیرد ولی پخته »: بُرسه«

 است.» بُرسة«نشده باشد؛ و واحد آن 
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 ناز و نعمت، آسایش، مال، خوشی.»: النعيم«

 گیرید. شوید. مورد سؤال قرار می پرسیده می»: تُسألون«

 و به معنای سایه. » اظلّ «اسم است از فعل »: ظِلّ «

 سرد وخنک.»: بارد«

 حیوانی که دارای شیر باشد، حیون دوشاب، حیوان شیرده. »: درٍّ  ذات«

 ه که به یک سالگی نرسیده باشد.ی ماد بزغاله»: عناقاً «

 بچه بز نر یک ساله.»: جدياً «

 برده، اسیر. »: سبیٌ «

ی  ھمراه آن دو اسیر، فرد سّومی نبود. این عبارت، تأکید جمله»: ثالث معهام ليس«

 است.» برأسني ج يفاتی النّب«

 انتخاب کن. »: اخرت«

 شود. کسی که با او مشورت و رایزنی می»: املستشار«

 دار، صادق، قابل قبول. مطمئن، امانت»: مؤمتن«

نسبت به آن برده، پسندیده و خوب رفتار کن، و جز به »: معروفاً  به استوص«
باالتر از میزان قدرت وی، از او وظایف گاه اش به او تکلیف نکن، و ھیچ ی توانایی اندازه

 و تکالیف نخواه.

 برده را آزاد گردانی.»: تعتقه«

را در حق آن  ج فرمان پیامبر»: اال بان تعتقه ج يّ ق ما قال فيه النبما انت ببالغ ح«
 ای.  برده تا ھنگامی که آزادش نگردانی، به خوبی انجام نداده

 ی آزاد شده. بنده»: عتيق«

 جانشین شود، دیگر کس جانشین که کسی جانشین، مقام، قائم»: خليفة«

 .ج پیامبر
کارھا با او مشورت شود؛ راز دار؛ رفیق  دوست پنھانی و رازداری که در»: بطانة«
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ی مرد است که رازھای خود را با او  صادق؛ دوست ھمدم؛ دمساز؛ وآن خاّصه و برگزیده
 کند؛ محرم اسرار. گذارد و به او اعتماد می در میان می

 کار زشت و ناپسند و نامشروع، ھرزگی و کار قبیح و شنیع.»: املنكر«

 کند. ورزد. ترک نمی کوتاھی نمیکند.  قصور نمی»: تألوهال «

دوستی که از ھیچ شّر و فسادی در حق او »: ال تألوه خباالً «فساد. تباھی. »: خباالً «
ورزد و بلکه به تالش  کند و برای تباھی کارش کوتاھی و سھل انگاری نمی کوتاھی نمی

 ایستد. می

 حفاظت و حراست شود.»: يُوق«

 ۳۷۳ حدیث شماره

َ�نَا ُ�مَ ۵( يِب ، ُر ْ�ُن إِْسَماِ�يَل بِْن ُ�َادِلِ بِْن َسِعيدٍ ) َحدَّ
َ
ثَِ� أ َ�ْن ، َ�ْن َ�يَاِن بِْن �رِْشٍ ، َحدَّ

يِب َحاِزمٍ 
َ
يِب َوقَّاٍص َ�ُقوُل : قَاَل ، قَيِْس بِْن أ

َ
ْهَراَق َدًما يِف : َسِمْعُت َسْعَد ْ�َن أ

َ
ُل رَُجٍل أ وَّ

َ َ
إِ�ِّ أل

ِ َعزَّ وََجلَّ  ِعَصابَِة وَ ، َسِبيِل ا�َّ
ْ
ْغُزو يِف ال

َ
يْتُِ� أ

َ
ِ . لََقْد َرأ ُل رَُجٍل َرَ� �َِسْهٍم يِف َسِبيِل ا�َّ وَّ

َ َ
�ِ�ِّ أل

ُبْلَِة، َحىتَّ َ�َقرَّحَ 
ْ
َجِر َواحل  َوَرَق الشَّ

َّ
ُ�ُل إِال

ْ
َالِم َما نَأ َالُة َوالسَّ ٍد َعلَيِْه الصَّ ْصَحاِب ُ�َمَّ

َ
ْت ِمْن أ

ْشَداُ�نَا
َ
ُرونَِ� يِف َو�ِنَّ ، أ َسٍد ُ�ْعزِّ

َ
ْصَبَحْت َ�نُو أ

َ
َِعُ� . َوأ اُة َوابلْ ََضُع َكَما تََضُع الشَّ َحَدنَا يلَ

َ
أ

يِن! لََقْد ِخبُْت وََخرِسُْت إَِذْن وََضلَّ َ�َمِ�.  ادلِّ
شنیدم که  سگوید: از سعد بن ابی وّقاص  س)... قیس بن ابی حازم۵ـ ( ۳۷۳

ھستم که در راه خدا، خون ریخته است؛ و من گفت: من از نخستین کسانی  می
نخستین فردی ھستم که در راه خدا تیر انداخته است؛ به راستی من خویشتن را در 

جنگ و پیکار  ج ھا که ھمراه با یاران حضرت محمد حالی دیدم که در یکی از جنگ
م؛ تا ی درختاِن خاردار برای خوردن نداشتی کردیم، چیزی جز برگ درختان، و میوه می

ھای ما  ی دھان ی درختاِن خاردار، کناره جایی که بر اثر خوردن برگ درختان و میوه
زخمی شد و مدفوع برخی از ما به سان مدفوع گوسفند و شتر شده بود؛ (و با تمام این 

ھا در راستای اعالی کلمة الله)، ھم اینک افراد  ھا و مساعی و کوشش خدمات و تالش
کنند! به راستی که در این  در مورد دین توبیخ و سرزنش میی بنو اسد مرا  قبیله

ام و اعمالم تباه شده  ام و گمراه شده ام نرسیدم و زیان کرده صورت من به خواسته
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 است.

 &  
 خون ریخته است. (کنایه از کشته شدن وی به دست او است).»: اهراق«

کسی ھستم که در راه خدا من نخستین »: سبيل اهللا الول رجل اهراق دماً يف انی«
 خون ریخته است.

ای  ھمراه تنی چند از صحابه، در گردنه سروایت شده است که: سعد بن ابی وقاص
خواندند؛ مشرکین و چندگانه پرستان، از کنار ایشان عبور  ھای مکه، نماز می از گردنه
مانان با این را مورد تمسخر و استھزاء قرار دادند. از این رو گروه مسلھا  آن کردند و

 گروه از مشرکین به مخالفت برخاستند و درنتیجه به درگیری لفظی و فیزیکی در میان
ی شتر به مردی از  با آرواره سمنجر شد؛ در این گیر و دار، سعد بن ابی وقاصھا  آن

مشرکین زد و او را زخمی ساخت و خونش را ریخت. و این نیز اولین خونی بود که در 
 خدا ریخته شد. اسالم و در راه 

می«  تیر انداخت.»: رَ

 تیر.»: سهم«

من نخستین فردی ھستم که در راه خدا »: سبيل اهللا إنّی الول رجل رمی بسهم يف«
 است. اتفاق افتاده» ی رابغ سریه«در تیر انداخته است. و این موضوع 

 ةعبید، ج میالدی، رسول خدا ۶۲۳در ماه شوال، سال یکم ھجرت، مطابق با آوریل 
بن حارث بن عبدالمطلب را به اتفاق شصت تن از مھاجرین به این سریه اعزام فرمودند. 
با ابوسفیان ـ که دویست مرد جنگی به ھمراه داشت ـ در بطن رابغ رویاروی شدند. 
طرفین به یکدیگر تیراندازی کردند اما عمًال کارزاری در نگرفت. و نخستین کسی که 

 بود.  سد ابن ابی وقاصاز این دو گروه تیرانداخت سع
در اثنای این سریه، دو تن از جنگجویان مکه به مسلمانان پیوستند. این دو تن: 

مازنی بودند که مسلمان بودند و با کفار  عمرو بھرانی، و عتبة بن غزوانمقداد بن 
 عزیمت کرده بودند تا از این طریق به مسلمانان برسند.

 خود را دیدم.»: رأيتني«

 کردم. جنگ و پیکار می»: اغزوا«
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 گروھی از مردم از ده تا چھل. »: العصابة«

 برگ درختان. »: الشجرة ورق«

 ای ھمچون عدس است. ی درخت سلم و سمر کرد در آن دانه میوه»: احلبلة«

 زخم برداشت، زخمی شد.»: تقرحت«

 ی دھان. ؛ کناره»شدق«: جمع اشداق»: اشداقنا«

ی َخبط  و سریهدارد.  ی َخبط به سریهت اشاره کرد. این روای مدفوع می»: ليضع«

بط( ای است) به سرداری و فرماندھی  : نام نوعی از برگ درختان، یا نام منطقهخَ

 در ماه رجب، از سال ھشتم ھجرت، واقع شد. سبن جراح ةابوعبید
را با سیصد تن از مھاجران و انصار و  سبن جراح ةابوعبید، جراویان گویند: پیامبر

بَلِيّة«که در » جهينه«ای از به جانب طایفه ساز آن جمله عمر بن خطاب و سواحل » قَ

بَلِيّة«دریا بودند،گسیل فرمودند. و میان  تا مدینه پنج شب راه است. پس مسلمانان » قَ
که قیس پسر  خوردند، تا این ھای خشک را می در راه دچار گرسنگی شده، ناچار برگ

چند شتر پرواری خریده برای لشکریان کشت و دریا نیز برای آنان  سسعد بن عباده
ماھی بسیار بزرگی بیرون افکند که آن را خوردند؛ و بدون اینکه در این سریه با دشمن 

 ی منوره باز گشتند. روبرو شوند به مدینه

روننی«  کنند. مرا توبیخ و سرزنش می»: يعزّ

 ام. ناامید شدم. ام. به مطلوب خویش دست نیافته ام نرسیده استهبه خو»: خبتُ «

 ام.  ام، گمراه شده زیان کرده»: خرستُ «

حرف جواب و جزاء است به معنی آنگاه، آنگھی، اکنون، در آن وقت و در آن »: اِذَن«
 ھنگام.

لَّ «  اعمالم تباه و بر باد شده است.»: عملی ضَ

از سوی عمر بن  سسعد بن ابی وقاص...»: الدين بنو اسدٍ يعزروننی يف اصبحت«

امیر بصره شد. وی امیری عادل و مسئولیت پذیر و پای بند به اوامر و  سالخطاب
ھای نبوی، احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاھیم  فرامین الھی، تعالیم و آموزه



 ٢٣٣  ج خدا رسول یزندگ) ۵۲( باب

بینند، از حاکم  واالی قرآنی بود. طبیعتًا برخی از مردم که منافع خویش را در خطر می
 ھای عّیاش و آید؛ از این رو در بصره برخی از انسان عادل و دادگر، زیاد خوششان نمی

شکایت بردند و بدو  ساز سعد بن ابی وقاص س، به نزد عمر بن خطاب بند و بار بی
خواند.  کند و نمازی درست نمی چنین گفتند که: وی نمازش را به نحو احسن ادا نمی

 رسید، این روایت را ایراد فرمود. سان به گوش سعدو وقتی این سخن

 ۳۷۴ حدیث شماره

ارٍ ۶( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َصْفَواُن ْ�ُن ِعيىَس ، ) َحدَّ بُو ، َحدَّ
َ
َ�نَا َ�ْمُرو ْ�ُن ِعيىَس أ ، َحدَّ

َعَدوِيُّ قَاَل 
ْ
بَا : َ�َعاَمَة ال

َ
قَاِد قَاالَ َسِمْعُت َخادِلَ ْ�َن ُ�َمْ�ٍ وَُشَو�ًْسا أ اِب : الرَّ َطَّ

ْ
َ�َعَث ُ�َمُر ْ�ُن اخل

َعَرِب : ُ�تْبََة ْ�َن َغْزَواَن َوقَاَل 
ْ
قىَْص بِالَِد ال

َ
نَْت َوَمْن َمَعَك َحىتَّ إَِذا ُكنْتُْم يِف أ

َ
ْدَ� ، اْ�َطِلْق أ

َ
َوأ

ْ�بَلُوا
َ
َعَجِم، فَأ

ْ
ِمْرَ�ِد، وََجُدوا هَ ، بِالَِد ال

ْ
انَ َحىتَّ إَِذا اَكنُوا بِال َكذَّ

ْ
َهِذِه : َما َهِذهِ؟ قَال: َ�َقالُوا، َذا ال

ِغ�ِ  رْسِ الصَّ ِ
ْ
ُة، فََساُروا َحىتَّ إَِذا بَلَُغوا ِحيَاَل اجل َرْصَ ِمْرُ�مْ : َ�َقالُوا، ابلْ

ُ
لُوا، َهُهنَا أ فََذَكُروا ، َ�َ�َ

َِديَث بُِطوهِلِ . قَاَل 
ْ
 : َ�َقاَل ُ�تْبَُة ْ�ُن َغْزَوانَ : احل

َ
ِ لََقْد َرأ يْتُِ� َو�ِ�ِّ لََسابُِع َسبَْعٍة َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْشَداُ�نَا
َ
َجِر َحىتَّ َ�َقرََّحْت أ َا َطَعاٌم إَِال َوَرُق الشَّ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َما نل ََقْطُت بُْرَدًة ، َص�َّ ا�َّ فَاتلْ

َِك ال، قََسْمتَُها بَيِْ� َوَ�ْ�َ َسْعدٍ 
َ

وئل
ُ
ْمَصاِر، َ�َما ِمنَّا ِمْن أ

َ
ِمُ� ِمرْصٍ ِمَن األ

َ
 وَُهَو أ

َّ
َحٌد ِإال

َ
بَْعِة أ سَّ

َمَراَء َ�ْعَدنَا.
ُ ْ
ُ�وَن األ  وََستَُجرِّ

قاد«)... خالد بن ُعمیر و ُشَویس ـ که کنّیت وی ۶ـ ( ۳۷۴ است ـ گویند: » ابوالرُّ
را به  سغزوان ) عتبة ابن(در روزگار خالفت و حکومت خویش سعمر بن خطاب

مأموریت جنگی گسیل داشت و بدو گفت: تو و ھمراھانت به حرکت خویش ادامه دھید 
ھای عرب، و به نزدیکترین نقطه از  و پیشروی کنید، تا به دورترین نقطه از سرزمین

 ھای عجم برسید. سرزمین
حرکت کردند و  سو ھمراھانش نیز بر حسب فرمان عمر بن خطاب سعتبه

ربَد«ی  منطقه پیشروی نمودند تا به ھای سپید و  رسیدند؛ درآنجا بود که سنگ» مِ
ھای سپید و نرم چیست؟ و نام این  نرمی را دیدند؛ از این رو پرسیدند: این سنگ

از آن منطقه گذشتند و به حرکت خویش ھا  آن منطقه چیست؟ گفتند بصره است.
پرسیدند: به فرود آمدن ادامه دادند و پیشروی نمودند تا مقابل ُپلی کوچک رسیدند؛ 
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به ما فرمان داده تا در ھمین  سایم. (یعنی عمر بن خطاب در اینجا فرمان داده شده
 در ھمان جا فرود آمدند...ھا  آن ی جا فرود آییم.) ھمه

: عتبة اند و در ادامه گفتند خالد بن ُعمیر و ُشویس، تمام این حدیث را بیان کرده
خودم را در حالی دیدم که ھفتمین مسلمان و  به ھمراھانش گفت: من سغزوان بن

بودم، و خوراکی جز برگ درختان نداشتیم؛ تا جایی که براثر  ج ھمراه رسول خدا
ھایمان، متوّرم و زخمی شد؛ من عبایی  ھای دھان ھا و گوشه خوردن برگ درختان، لب

آن  قسمت کردم (نصفی از سرا پیدا کردم و آن را میان خویش و سعد بن ابی وقاص
به عنوان ازار و شلوار استفاده کردیم)؛ و ھیچ  سرا برای خودم و نصفی را برای سعد

یک از آن ھفت تن نیست مگر اینکه ھر یک، امیر یکی از شھرھا شده است؛ و به زودی 
 امیرانی را که بعد از ما خواھند آمد، تجربه خواھید کرد.

 &  
 نمود، فرستاد.گسیل داشت، اعزام کرد، ارسال »: بعث«

 ترین. ترین، دورافتاده دورترین، پرت»: اقصی«

ی عربستان در جنوب غربی آسیا؛  قومی است سامی، ساکن شبه جزیره»: العرب«
شدند:  ی بزرگ تقسیم می به ھنگام ظھور اسالم، ساکنان عربستان به دو دسته

 در شمال. » عدنانيان«در جنوب و » قحطانيان«
دانستند در مقابل عرب  و دسته را عرب غیر اصلی میمؤرخان عرب، این ھر د

؛ و عدنانیان را »متعربه«؛ و قحطانیان را »عاربه«؛ بدین جھت اعراب بائده را »بائده«

 نامیدند. می» مستعربه«

اند. در یمن و نقاط  محسوب داشته» عاربه«برخی دیگر، قحطانیان را ھم جزو 
سکونت داشتند که عرب آنان را اعراب  جنوبی عربستان، مردمی پیش از ظھور اسالم

ھستند. عدنانیان یا  »یعرب بن قحطان«گویند: ایشان از نسل  نامند و می قحطانی می
رسانند و به ھمین جھت،  می ÷اعراب اسماعیلی نژاد، خود را به اسماعیل بن ابراھیم

و حجاز نامند. مسکن این اعراب در تھامه، نجد،  می» مستعربه«مؤرخان عرب آنان را 
 شد. بود و تا مرزھای شام و حدود عراق کشیده می

اعراب اسماعیلی از حیث نظام اجتماعی، زبان و دین با قحطانیان اختالف زیاد 
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داشتند. از حیث نظام اجتماعی، اسماعیلیان صحرانشین بیابان گرد بودند (مانند 
و آبادی و  اعراب بدوی)، در صورتی که قحطانیان، شھرنشین و اھل بنا و عمران

 عمارت بودند.

 نزدیکترین.»: اَدنی«

 گویند. غیر عرب، اعم از ایرانی و ترک و اروپایی؛ کشور ایران را نیز می»: العجم«

 ور شدند. توجه کردند، روی آوردند، یورش بردند، حمله»: فاقبلوا«

ربَد« ی ستوران، محل خرما خشک کنی. در اینجا نام  آغل گوسفندان، طویله»: مِ
 ای در عراق است. منطقه

ان« سنگ نرمی که نه ھمانند صخره سخت باشد که بتوان آن را شکست و »: الكذّ
 نه ھمانند خاک نرم باشد که بتوان آن را حفر کرد.

» برصه«زمین ستبر؛ یا زمین سرخ رنگ نیکو؛ سنگ نرم سفید. و شھر »: البرصة«
. و ھم اینک نیز بندر و شھری خوانند ھای نرم سپیدش، بدین نام می را به خاطر سنگ

در کشور عراق، واقع در ساحل شّط العرب، مقابل خرمشھر ایران است که دارای 
 آید. ھای مھم و نفت است و بندری فّعال به شمار می نخلستان

 راه رفتند؛ حرکت کردند؛ پیش رفتند؛ به جلو رفتند.»: فساروا«

يال«  روبرو، مقابل، برابر.»: حِ

رس« ھا و قطارھا بر روی  انندی که برای عبور و مرور مردم و ماشینپل م»: اجلِ
 رودخانه سازند؛ ُپل.

 آن چیز را از روی زمین برگرفتم.»: فالتقطتُ «

 ی راه راه. جامه»: بُردة«

بردیم به  می لباسی و سختی و مشقت رنج بی یعنی از»: قسمتها بينی و بني سعد«

و نصفی  سکردم، نصفی را به سعد قسم می ای کھنه و فرسوده را دو ای که جامه گونه
 پوشیدیم. آوردیم و عورت خویش را بدان می را برای خود به صورت ازار در می

یعنی ھیچ یک از آن ھفت تن ـ که جزو ...»:  السبعة احدٌ اال و هو فام منا من اولئك«
می پیشگاماِن پیشتاز بودند ـ نیست، مگر این که ھر یک امیر یکی از شھرھای اسال
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ھا  ھا، خداوند متعال در ھمین دنیا، بدان اند، و به پاس آن ھمه خدمات و تالش شده
پاداش داد؛ و به زودی امیرانی را که پس از ما خواھند آمد، تجربه خواھید کرد که چه 

بند و بار و عالقمند به دنیا ھستند؛ و چگونه اوامر و فرامین الھی و تعالیم و  بی قدر
و احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاھیم واالی قرآنی را نادیده ھای نبوی  آموزه

 گیرند. می
 گفت، نیز اتفاق افتاد... . سکه عتبه بن غزوان و ھمچنان

 ۳۷۵ حدیث شماره

ِ ْ�ُن َ�بِْدالرَّمْحَِن ۷(
َ�نَا َ�بُْدا�َّ َرْصِيُّ ، ) َحدَّ بُو َحاتٍِم ابلْ

َ
ْسلََم أ

َ
َ�نَا َرْوُح ْ�ُن أ َ�نَا ، َحدَّ َحدَّ

نَا، مَحَّاُد ْ�ُن َسلََمةَ 
َ
ْ�بَأ

َ
�ٍَس قَاَل  أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ : ثَابٌِت، َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ لََقْد «: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

 ِ ِخْفُت يِف ا�َّ
ُ
َحدٌ ، أ

َ
ِ ، َوَما ُ�َاُف أ وِذيُت يِف ا�َّ

ُ
َحدٌ ، َولََقْد أ

َ
تَْت ، َوَما يُؤَْذى أ

َ
َّ َولََقْد أ يلَعَ
ٌء يَُوار�ِِه إِبُِط بِ   يَشْ

َّ
ُ�لُُه ُذو َكِبٍد إِال

ْ
ْلٍَة َوَ�ْوٍم َما يِل َوبِلَِالٍل َطَعاٌم يَأ

َ
 ».َاللٍ ثََالثُوَن ِمْن َ�ْ�ِ يل

فرمودند: ھمانا من در راه خدا و در  ج گوید: پیامبر س)... انس ابن مالک۷ـ ( ۳۷۵
ھای شرعی و حقایق و مفاھیم  م و آموزهراستای اجرای اوامر و فرامین الھی، تعالی

ی من در بیم و ھراس  واالی قرآنی، چندان به بیم و ترس افتادم که ھیچ کس به اندازه
نیافتاده است؛ و به راستی در راه دین خدا چندان مورد آزار و اذّیت قرار گرفتم که 

ه سی شبانه افتد ک ی من آزار و اذیت نشده است؛ گاھی اتفاق می ھیچ کس به اندازه
آنقدر غذا نداشتیم که قابل خوردن و  سگذشت، در حالی که من و بالل روز بر من می

 کرد. زیر بغل خویش پنھان می سسیر شدن کسی باشد، به جز چیز اندکی که بالل

 &  
ی مشرکین در راه خدا و در راستای تبلیغ اوامر و  ترسیده شدم؛ از ناحیه»: اخفتُ «

 بیم وترس افتادم.فرامین الھی، به 

 در راه دین خدا مورد آزار و اذیت قرار گرفتم.»: اوذيتُ «

نیز به معنی جگر » كبد«؛ حیوان است. و »ذوكبد«صاحب کبد. مراد از »: ذوكبد«
ھای بدن که در پھلوی راست زیر حجاب  است. و در اصطالح فیزیولوژی: بزرگترین غده

دیگر کبد، جذب مواد غذایی سه گانه، کند. عمل  حاجز قرار دارد و صفرا درست می
دھد و برای  را تغییر شکل میھا  آن ای است که ھا و قندھا و مواد سفیده یعنی: چربی



 ٢٣٧  ج خدا رسول یزندگ) ۵۲( باب

 سازد. ھا آماده می ی سلول تغذیه

 چیز اندکی. مواد خوراکِی اندکی.»: شیء«

 پوشاند. کرد. آن را می آن را پنھان می»: يواريه«

 زیر بغل و زیر بال .»: ابط«

ی مکرمه  از مکه سھمراه بالل ج ین حدیث، بیانگر موضوعی است که پیامبرا
و بالل آنقدر غذا نداشتند که قابل خوردن و سیر شدن  ج گریخت، در حالی که پیامبر

 کرد. کسی باشد، به جز چیز اندکی که بالل زیر بغل خویش پنھان می

 ۳۷۶ حدیث شماره

ِ ْ�ُن ۸(
َ�نَا َ�بُْدا�َّ نَا، َ�بِْدالرَّمْحَِن ) َحدَّ

َ
ْ�بَأ

َ
اُن ْ�ُن ُمْسِلمٍ  أ بَاُن ْ�ُن يَِز�َد ، َ�فَّ

َ
َ�نَا أ َحدَّ

 
ْ
ارُ ال َ�نَا َ�تَاَدةُ ، َعطَّ �َِس بِْن َمالٍِك َحدَّ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم لَْم َ�ْتَِمْع ِعنَْدُه : ، َ�ْن أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

 ىلَعَ َضَفٍف. َغَداٌء َوَال َعَشاٌء ِمْن ُخزْبٍ 
َّ

ٍْم إِال
َ
 َوحل

  ِ يِْدي.: قَاَل َ�ْعُضُهمْ : قَاَل َ�بُْدا�َّ
َ
ُة األ  ُهَو َكرْثَ

نه در ناھار و نه در  ج گوید: ھیچگاه در نزد پیامبر س)... انس بن مالک۸ـ ( ۳۷۶
 ھا. شام، نان و گوشت فراھم نشد، مگر در میھمانی

گوید: برخی از محدثین و اربابان لغت، در عبدالله (بن عبدالرحمن، استاد ترمذی) 

فَف«ی عبارت  ترجمه  اند: مراد کثرت دستان میھمانان در ضیافت است. ، گفته»ضَ

 &  
 فراھم نشد، گرد نیامد، جمع نشد»: يتجمع مل«

»: عشاء«خوراک چاشت، خوراک بامداد، غذایی که صبح بخورند، مقابل »: غداء«
 غذایی که شب بخورند (شام) 

شاء«  شام، غذای شب، غذایی که شب بخورند. »: عَ

فَف« کمی مال و بسیاری «این واژه در لغت به این معانی استعمال شده است: »: ضَ
عائله؛ نیاز؛ حاجت؛ خوردن که به سیر شدن نرسد؛ ازدحام کردن بر سر آب و جز آن؛ 

کثرت «کدام از این معانی نیست بلکه مراد:  ولی در اینجا مراد ھیچ». شتاب در کار



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٢٣٨

ی  گونه محدثین و اربابان لغت نیز واژه . و ھمیناست »دستان میھمانان در ضیافت

فَف«  اند. را ترجمه کرده» ضَ

ھرگز نه در شام و نه در  ج به ھر حال، این حدیث بیانگر این است که رسول خدا
 ھا. آن ھم در میھمانی ناھار، از نان و گوشت سیر نشد، مگر به ندرت و

 ۳۷۷ حدیث شماره

َ�نَا َ�بُْد ْ�ُن مُحَيْدٍ ۹( يِب فَُديٍْك ، ) َحدَّ
َ
ُد ْ�ُن إِْسَماِ�يَل بِْن أ َ�نَا ُ�َمَّ يِب ، َحدَّ

َ
َ�نَا اْ�ُن أ َحدَّ

ُهَذيِلِّ قَاَل ، َ�ْن ُمْسِلِم بِْن ُجنُْدٍب ِذئٍْب 
ْ
َا اَكَن : ، َ�ْن نَْوفَِل بِْن إِيَاٍس ال

َ
َ�بُْدالرَّمْحَِن ْ�ُن َعوٍْف نل

َِليُس ، َجِليًسا
ْ
نَا بَيْتَُه َدَخَل فَاْغتََسَل ، َو�ِنَُّه اْ�َقلََب بِنَا َذاَت يَْومٍ ، َوَ�َن نِْعَم اجل

ْ
، َحىتَّ إَِذا َدَخل

ْمٌ ، ُ�مَّ َخَرجَ 
َ
وتِيْنَا بَِصْحَفٍة ِ�يَها ُخزْبٌ َوحل

ُ
ا وُِضَعْت بََ�ى َ�بْدُ ، َوأ ُت فَلَمَّ

ْ
بَا : الرَّمْحَِن َ�ُقل

َ
يَا أ

ٍد َما ُ�بِْكيَك؟! َ�َقاَل  ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ : ُ�َمَّ ِ َص�َّ ا�َّ ْهُل بَيِْتِه ، َهلَك رَُسوُل ا�َّ
َ
َولَْم �َْشبَْع ُهَو َوأ

ِع�ِ  َا.، ِمْن ُخزْبِ الشَّ
َ

ْرنَا لَِما ُهَو َخْ�ٌ نل خِّ
ُ
َرانَا أ

ُ
 فََال أ

ھمنشین و  سگوید: عبدالرحمن بن عوف سبن ایاس ُھذلی )... نوفل۹ـ ( ۳۷۷
دوست ما بود؛ و به راستی دوست و رفیق خوبی بود. روزی از روزھا ما را با خود به 

اش وارد شدیم او نخست به دستشویی و حّمام  ی خویش برد و چون به خانه خانه
با ما نشست)؛  از دستشویی و حّمام بیرون شد (و آنگاهخویش وارد شد و غسل نمود؛ 

ی غذا پیش  ای برای ما آورده شد که در آن نان و گوشت بود، و چون کاسه کاسه آنگاه
 گریست. سما نھاده شد، عبدالرحمن بن عوف

کنی؟  ) چرا گریه میسمن از او پرسیدم: ای ابومحمد! (کنّیت عبدالرحمن بن عوف
 چه چیزی تو را به گریه وا داشت؟
از جھان رخت بربستند و چھره در نقاب خاک  ج او در پاسخ گفت: رسول خدا

کشیدند، و حال آنکه ھیچگاه خود و خاندانشان از نان جوین ھم سیر نشدند! و فکر 
ھا باشد؛ بلکه باید صرف  خوراکیگونه کنم عمری که باقی مانده است، برای این نمی

 چیزی شود که برای ما بھتر است.

 &  
 ھمنشین و یار .دوست و رفیق، »: جليساً «



 ٢٣٩  ج خدا رسول یزندگ) ۵۲( باب

نیکو »: نعم اجلليس«فعل غیر متصرف برای مدح و ستایش است؛ »: نِعمَ «

: ان تبدوا الصدقات فنعامهي«شود:  به آخر آن افزوده می» ما«ھمنشینی است. و گاھی 
 »ھا را آشکارا بدھید، پس نیکو است. اگر صدقه

    ما را با خود برد.»: انقلب بنا«

 روزی.»: ذات يوم«

 وارد دستشویی وحّمام شد. »:دخل«

 توان به دو گونه ترجمه کرد: این واژه را می»: فاغتسل«
 غسل کرد و استحمام نمود. [معنای اصطالحی غسل] -۱
 دست و روی خود را شست. [معنای لغوی غسل] -۲

 ی بزرگ، َقَدح. کاسه»: صحفةٍ «

ضعت«  بر زمین نھاده شد. »: وُ

 گریست.»: بكی«

 است. سعبدالرحمن بن عوفکنّیت »: حممد ابا«

 تو را به گریه وا داشته است.»: كيبكي«

رحلت کرد، فوت نمود، از جھان رخت بربست، چھره در نقاب خاک »: هلک«
 کشید.

 سیر نشد. »: يشبعلم «

 پندارم. کنم، نمی کنم، فکر نمی گمان نمی»: فال اُرانا«

رنا«  است.یم و عمر ما باقی  باقی ماند ج پس از پیامبر»: اُخّ

رنا ملا هو خريلنا« کنم عمری که باقی مانده است برای  من فکر نمی»: فال اُرانا اُخّ
ھا باشد، بلکه باید صرف چیزی شود که برای ما بھتر است. یعنی: من  خوراکیگونه این

ایم، برای  ھا و پوشاک و... را که در آن قرار گرفته این گشایش و فراخی در خوراکی
گذشت و یک بار آن  بینم؛ چرا که گاھی چھار ماه می نمی خودمان خیر و سعادت

 خوردند. از نان گندم یا نان جوین، سیر نمی ج حضرت
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رفتیم و  لی عایشه گوید: به خانه می سکه پدر عمران بن زید مدنی چنان
گفتیم: مادر جان سالم. گفت: سالم بر تو و گریست. گفتیم: مادر جان چرا گریه 

خبر رسیده است که برخی از شما چندان غذاھای گوناگون کنی؟ گفت: به من  می
کنند تا غذای آنان را ھضم کند، و پیامبر شما را به  خورند که نیاز به دارو پیدا می می

خاطر آوردم که از دنیا رحلت فرمود در حالی که ھیچگاه در شبانه روز از دو نوع غذا 
اگر نان خورده بود، خرما  خورد و شد؛ اگر خرما خورده بود، نان نمی سیر نمی

 خورد و این موضوع مرا به گریه واداشت. نمی



 

 
 
 
 
 

 )٥٣باب (
 ج مدت عمر پیامبر

 



 

 
 ۳۷۸ حدیث شماره

مْحَُد ْ�ُن ۱(
َ
َ�نَا أ َ�نَا َرْوُح ْ�ُن ُ�بَاَدةَ ، َمِنيعٍ ) َحدَّ َ�نَا َزَ�ِرَ�ا ْ�ُن إِْسَحاَق ، َحدَّ َ�نَا حَ ، َحدَّ دَّ
َة : ، َعِن ابِْن َ�بَّاٍس قَاَل َ�ْمُرو ْ�ُن ِدينَارٍ  َة ثََالَث َعرْشَ ُ َعلَيِْه وََسلََّم بَِمكَّ َمَكَث انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
ْهِ 

َ
َمِدي، َسنًَة يُوىَح إِيل

ْ
اَو�ِال َ وَُهَو اْ�ُن ثََالٍث وَِستَِّ�.، نَِة َعرْشً  َوتُُو�ِّ

(پس از بعثت)، سیزده  ج گوید: رسول خدا ب)...عبدالله بن عباس۱(-۳۷۸
ی مکرمه اقامت گزیدند که در این مدت بدیشان از جانب خدا، وحی فرو  سال در مکه
زندگی به سر بردند؛ و ی منوره نیز ده سال باقی ماندند و  شد؛ و در مدینه فرستاده می

 که فوت کردند و چھره در نقاب خاک کشیدند شصت و سه سال عمر داشتند. ھنگامی

 &  
  درنگ کرد، باقی ماند، اقامت گزید.»: مكث«

 شد. به سویش وحی فرستاده می»: يوحی اليه«

در لغت به معنی اشاره کردن و سخن پنھانی به کسی گفتن و در دل او »: وحی«
شود که از جانب خداوند بر پیغمبران  است؛ و در اصطالح: به چیزی گفته می افکندن

 الھام شود.
ترین  ترین، بھترین، دقیقترین و درست ی صحیح ناگفته نماند که روایت باال، از زمره

 آمده است. ج ی عمر رسول خدا روایات و احادیثی است که درباره
روز دوشنبه، دوازدھم ربیع االول، سال یازدھم ھجرت، پس  ج زیرا که رسول خدا

از زوال آفتاب دار فانی را وداع گفتند. [و در برخی روایات وقت چاشت وارد شده 
شصت و سه سال بود و به راستی که آن روز  ج است] و در آن ھنگام سن آن حضرت

بزرگی بر مصیبت  انگیزترین روز برای مسلمانان و ترین وغم ترین و وحشتناک تاریک
ترین روزی بود که خورشید در  که روز میالدش، با سعادت جھان بشریت بود، ھمچنان

 آن طلوع کرده بود .
به ھر حال روایت صحیح در نزد بیشتر علما و صاحب نظران اسالمی، ھمان روایت 

ترین  ترین و صحیح اند: طبق راجح شصت و سه سال است؛ از این رو بیشترعلما گفته
ی وفات پیامبر گرامی اسالمی در شصت و سه سالگی  ایات و اخبار رسیده، حادثهرو
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 ایشان بوده است.

 ۳۷۹ حدیث شماره

ارٍ ۲( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ ُد ْ�ُن َجْعَفرٍ ، ) َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ يِب إِْسحَ ، َ�ْن ُشْعبَةَ ، َحدَّ
َ
َ�ْن ، اَق َ�ْن أ

نَُّه َسِمَعُه َ�ُْطُب قَاَل ، ، َ�ْن َجِر�رٍ اَعِمِر بِْن َسْعدٍ 
َ
ُ : َ�ْن ُمَعاِوَ�َة � ِ َص�َّ ا�َّ َماَت رَُسوُل ا�َّ

بُو بَْ�ٍر َوُ�َمرُ ، َعلَيِْه وََسلََّم وَُهَو اْ�ُن ثََالٍث وَِستِّ�َ 
َ
نَا اْ�ُن ثََالٍث وَِستَِّ�.، َوأ

َ
 َوأ

در حالی که ایراد  بر فراز منبر سگوید: از معاویه س)...جریر بن عبدالله۲ـ ( ۳۷۹
ھنگامی که فوت کردند و چھره در  ج گفت: رسول خدا کرد شنیدم که می خطبه می

نیز در ھمان  بنقاب خاک کشیدند، شصت و سه سال عمر داشتند؛ و ابوبکر و عمر
اند؛ و من نیز، ھم اینک شصت و سه سال عمر  اند و دار فانی را وداع گفته سن درگذشته

 دارم .

 &  
 کرد. داد؛ خطبه ایراد می کرد؛ مردمان را پند و اندرز می سخنرانی می»: خيطب«

من نیز ھم اینک شصت و سه سال عمر دارم؛ یعنی: »: وانا ابن ثالث و ستني«

کرد، شصت و سه ساله بود؛ زیرا که وی پس  این خطبه را ایراد می سکه معاویه ھنگامی
 ندگی کرد.از ایراد این خطبه، چندین سال دیگر نیز ز

 ۳۸۰ حدیث شماره

َرْصِيُّ ۳( َ�نَا ُحَسْ�ُ ْ�ُن َمْهِديٍّ ابلْ زَّاقِ ، ) َحدَّ َ�نَا َ�بُْدالرَّ َعِن ، َعِن ابِْن ُجَر�ٍْج ، َحدَّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َماَت وَُهَو اْ�ُن ثََالٍث : َ�ْن اَع�َِشةَ ، َ�ْن ُعْرَوةَ ، الزُّْهِريِّ  نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
وَِستَِّ�  أ

 َسنًَة.
رحلت فرمودند و از جھان  ج که پیامبر گوید: ھنگامی ل) ...عایشه۳ـ ( ۳۸۰

 رخت بر بستند، عمرشان شصت و سه سال بود.

 ۳۸۱ حدیث شماره

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ۴(
َ
َ�نَا أ ْوَرِ�ُّ قَاالَ ، ) َحدَّ َ�نَا إِْسَماِ�يُل : َوَ�ْعُقوُب ْ�ُن إِبَْراِهيَم ادلَّ ْ�ُن  َحدَّ
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اءِ ، ةَ ُعلَيَّ  َذَّ
ْ
 بَِ� َهاِشٍم قَاَل َ�ْن َخادِلٍ احل

َ
اٌر َمْو� نَا َ�مَّ

َ
ْ�بَأ

َ
َ : َسِمْعُت اْ�َن َ�بَّاٍس َ�ُقوُل : ، أ تُُو�ِّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم وَُهَو اْ�ُن مَخٍْس وَِستَِّ�. ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوُل ا�َّ
گوید: از  -ی بنی ھاشم ی قبیله آزاد شدهگان  ـ یکی از برده س) ...عّمار۴ـ ( ۳۸۱

به شصت و پنج سالگی  ج گفت رسول خدا شنیدم که می بعبدالله ابن عباس
 رحلت فرمودند و چھره در نقاب خاک کشیدند.

 &  
ر«  آمده است:» املحمدية الشامئل«ھای  این کلمه به دو صورت در نسخه»: عامّ

، »خالد حظاء«صحیح باشد؛ زیرا تواند به این شکل  این کلمه نمی»: عامرةُ « -۱
نداشته؛ و عالوه از آن در میان راویانی که به نقل » عمارة«به نام  استادی

وجود ندارد؛ و » عامرة«اند، فردی به نام  پرداخته بروایت از ابن عباس

 باشد. از موالی بنی ھاشم نیز نمی» عامرة«

ر« -۲ در صحیح مسلم نیز بدین صورت آمده  که عماربن ابی عّمار. چنان»: عامّ
 است؛ و صحیح نیز ھمین است. 

 ۳۸۲ حدیث شماره

ارٍ ۵( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ بَاَن قَاالَ ، ) َحدَّ
َ
ُد ْ�ُن أ َ�نَا ُمَعاُذ ْ�ُن ِهَشامٍ : َوُ�َمَّ يِب ، َحدَّ

َ
َ�نَا أ ، َحدَّ

ََسِن ، َ�ْن َ�تَاَدةَ 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قُِبَض وَُهَو : َحنَْظلَةَ َ�ْن َدْ�َفِل بِْن ، َعِن احل نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

 اْ�ُن مَخٍْس وَِستَِّ�.
بُو ِعيىَس 

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوَ�َن يِف َزَمِن : قَاَل أ ُ َسَمااًع ِمَن انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

َ
وََدْ�َفُل َال َ�ْعرُِف هل

ُ عَ   لَيِْه وََسلََّم رَُجًال.انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
در حالی که شصت و پنج  ج گوید: رسول خدا سحنظلةبن )...دغفل ۵ـ ( ۳۸۲

 ساله بودند، رحلت نمودند. 
وید: ما در این باره که دغفل بن حنظله، حدیثی را از رسول ابوعیسی ترمذی گ

وجود  ج شنیده باشد، اطالعی در دست نداریم، ھرچند که وی به روزگار پیامبر جخدا
 زیسته است. داشته و در آن زمان می

 &  
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 »:حنظله بن دغفل«

بن شیبان  بن ربیعة بن عمروبن عبدالله  ةوی: دغفل بن حنظلة بن یزید بن عبد
 بن ذھل بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علی بن بکر بن وائل است.

ی اصحاب  وی از نصب شناسان معروف عرب است؛ در این مورد که آیا وی از زمره
 است یا خیر، در میان علما و صاحب نظران اسالمی اختالف وجو دارد:

کنم که دغفل  نمی گمان« ؛»ادری لدغفل صحبة ال«گوید:  می احمد بن حنبل
 ».صحابی باشد

دانسته نشده که دغفل « ؛»ج يالنب يعرف لدغفل انه ادرك ال«گوید:  و بخاری می

 »را دیده باشد. ج پیامبر
را دریافته است؛ ولی از او حدیثی روایت  ج بر این باورند که وی پیامبرولی برخی 

 نکرده است.
از وی، حسن بصری و ابن سیرین، حدیث نقل کرده اند. و قتاده، از حسن بصری، 

 فرمودند: ج کند که پیامبر چنین نقل می ج از دغفل، از پیامبر اکرم

، فمرض فقال: الن شفاه اهللا َمِلك �ن عليهماكن ىلع انلصاری صوم شهر رمضان و«
فوجع فاه، فاىل ان شفاه اهللا ل��دن  بعده يأ�ل اللحم ��دّن عرشاً. ثم اكن عليهم َمِلكل

�عل ، فقال: ما ندع من هذه اثلالثه االيام ان نز�دها، وده ملكسبعه ايام. ثم اكن بع
 ) ۳/۲۵۵یر. (بخاری، تاریخ کب»الر�يع. ففعل، فصارت مخس� يوماً  صومنا يف

نشنیده است؛ ولی  ج و امام ترمذی بر این باور است که دغفل حدیثی را از پیامبر
گوید: ابو محمد علی بن احمد، فقیه مشھور اندلس، به من خبر داده و  ُحمیدی می

گفته است: ابوعبدالرحمن بقّی بن مخّلد در ُمسندش، صحابی بودن دغفل را ثابت 
نقل کرده است؛ وی در جنگ خوارج در  ج ز پیامبرو از او حدیثی را نیز ا کرده

 غرق شد و دار فانی را وداع گفت.» دوالب«ی  منطقه

در شصت و پنج سالگی وفات  ج پیامبر»: قبض وهو ابن مخس وستني ج يان النب«
 کردند.

ی مدت عمر پیامبر گرامی اسالم، چندان مورد اتفاق راویان و  این روایت درباره
به عنوان که در روایاتی دیگر بر خالف این نیز نقل شده است؛  محدثان نیست؛ چرا
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به  ج پیامبر: «نقل شده است س: در برخی از روایات به نقل از علی بن ابی طالبمثال

هو توفی و ج يّ انّ النب«گوید:  می لو عایشه» شست و سه سالگی رحلت فرمودند.

فوت کردند، عمرشان شصت و سه  ج وقتی که پیامبر« [بخاری].» ستنيابن ثالث و
 ».سال بود

پس از بعثت، سیزده سال در مکه باقی ماندند  ج گوید: پیامبر می بو ابن عباس
 و وقتی که رحلت فرمودند، شصت و سه سال عمر داشتند. [بخاری و مسلم]

و علما و صاحب نظران اسالمی، از بررسی مجموع روایات و احادیث، به این نتیجه 
چندان  ج رحلت پیامبر ی درباره» شصت سال«و» شصت و پنج«روایت اند که  رسیده

مورد اتفاق نیست؛ چرا که روایت صحیح در نزد بیشتر علماء و صاحب نظران اسالمی، 
 ».شصت و سه سال است«روایت ھمان 

 ۳۸۳ حدیث شماره

نَْصارِيُّ ۶(
َ
َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن ُموىَس األ َ�نَا َمْعنٌ ، ) َحدَّ �ٍَس ، َحدَّ

َ
َ�نَا َمالُِك ْ�ُن أ ، َ�ْن َحدَّ

يِب َ�بِْدالرَّمْحَِن 
َ
�َِس بِْن َمالٍِك ، َر�ِيَعَة بِْن أ

َ
نَُّه َسِمَعُه َ�ُقوُل ، َ�ْن أ

َ
� : ُ ِ َص�َّ ا�َّ اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َائِِن 
ْ

ِو�ِل ابل َقِص�ِ ، َعلَيِْه وََسلََّم لَيَْس بِالطَّ
ْ
ْ�يَِض ، َوَال بِال

َ
ْمَهِق  َوَال بِاأل

َ
َوَال ، َوَال بِاآلَدمِ ، األ

َقَطِط 
ْ
َْعِد ال

ْ
ْرَ�ِعَ� َسنَةً ، بِاجل

َ
ِس أ

ْ
 ىلَعَ َرأ

َ
ُ َ�َعاىل بِْط . َ�َعثَُه ا�َّ َة َعرْشَ ، َوَال بِالسَّ قَاَم بَِمكَّ

َ
فَأ

َمِدينَِة َعرْشَ ِسنِ�َ ، ِسنِ�َ 
ْ
ِس ِستَِّ� ، َو�ِال

ْ
ُ ىلَعَ َرأ ِسِه َوحِلْيَِتِه ، َسنَةً َوتََوفَّاُه ا�َّ

ْ
َولَيَْس يِف َرأ

وَن َشْعَرًة َ�يَْضاَء.  ِعرْشُ
شنیده است که  سابی عبدالرحمن گوید: از انس بن مالک ربیعة بن)...۶ـ ( ۳۸۳

نه زیاد از حد بلند باال بودند و نه بیش از اندازه کوتاه قد؛ (بلکه  ج گفت: رسول خدا می
بودند  نمک و خوش سیما و نمکین بودند)؛ نه سفیِد بی میانه باال بودند و خوش اندام؛

ونه به شّدت گندمگون و ِسَیه چرده؛ موھایشان نه چندان در ھم فشرده و ِفرخورده 
 بود، و نه چندان آویخته و فروھشته (و صاِف بدون چین و شکن).

را در چھل سالگی به پیامبری و ھدایت و ارشاد مردمان  خداوند متعال ایشان
ی منوره، اقامت گزیدند  سال در مدینه و ده ی مکرمه گیخت؛ سپس ده سال در مکهبران

را در شصتمین بھار از عمرشان، میراند و  ج ، آن حضرتألو مستقر شدند؛ و خداوند
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نمود، در حالی که (وقتی ازدنیا رخت بر بستند و چھره در نقاب خاک  قبض روح
 رسید. به بیست تار موی نمی ج سر و ریش پیامبر کشیدند) شمار موھای سفید

 &  
 دراز، بلند، بلند قد. »: الطويل«

 فاصله، مسافت، دوری، ُبعد.»: البائن«

زیاده از حد بلند باال و کشیده قامت نبودند تا  ج یعنی پیامبر»: الطويل البائن«
اندامشان را بزرگِی برون از اندازه، معیوب و نا متناسب سازد و قد و باالی ایشان را از 

 دل انگیزی اندازد.

را نا متناسب نساخته  ج کوتاه قد. یعنی کوچکِی قامت نیز، اندام پیامبر»: القصري«
 بود؛ و اندام ایشان را از چشم نوازی نیانداخته بود.

سفیِد بسیار سفیدی که تابندگی نداشته باشد. مرد بسیار سفید که به »: امهق«
 سرخی آمیخته نباشد.

 جسیه چردگی وگندمگونِی زیاد. رنگ تیره نزدیک به سیاھی. یعنی پیامبر»: اآلدم«
 دمگون نبودند.سیاه چرده و به شدت گن

 دار. موی پیچان و مجّعد، موی ِفردار و بسیار موج»: اجلَعد«

طَط« د باشد.»: القَ  مردی که موھایش کوتاه و پیچیده و ُمَجعَّ

بط«  موی آویخته و فروھشته، موی صاف و بدون چین و شکن.»: السَّ

اسالم در ی مدت اقامت پیامبر گرامی  این روایت درباره»: فاقام بمكة عرش سنني«
ی مکرمه، چندان مورد اتفاق راویان و محدثان نیست؛ چرا که در روایاتی دیگر بر  مکه

کند  نقل می باز ابن عباس ةخالف این نیز نقل شده است. به عنوان مثال: ابوجمر
 »سیزده سال در مکه پس از بعثت اقامت فرمودند. ج پیامبر«گفت: که وی 

بمكة ثالت  ج مكث رسول اهللا«کند:  یچنین نقل م بو بخاری از ابن عباس
پس از بعثت، سیزده سال در مکه باقی  ج پیامبر« ؛»ست�هو ابن ثالت وعرشة، وتوّ� و

 »ماندند، و وقتی که فوت کردند، شصت و سه سال عمر داشتند.
ده «نظران اسالمی، میان حدیث و برخی از علماء و اندیشمندان دینی و صاحب 
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بدون » ده سال«اند: روایت  اند و گفته چنین جمع کرده» السیزده س«و حدیث » سال
با احتساب سه سال فترت » سیزده سال«احتساب سه سال فترت وحی است؛ و روایت 

 باشد. می وحی

 .شعورو  اشعارموی. جمع: »: شعرة«

 باشد؛ به معنی سفید، سپید. می» بيض«مؤنث ابیض است و جمع آن: »: بيضاء«

 ۳۸۴ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ) ۷( �ٍَس ، َحدَّ
َ
يِب َ�بِْدالرَّمْحَِن ، َ�ْن َمالِِك بِْن أ

َ
َ�ْن ، َ�ْن َر�ِيَعَة بِْن أ

�َِس بِْن َمالٍِك 
َ
َْوُه.، أ

َ
� 

عبدالرحمن، از انس  ، از ربیعة بن ابیسعید، از مالک بن انس بن قتیبة) ۷( -۳۸۴
نیز به سان ھمین حدیث را [از حیث معنی، نه از حیث لفظ] روایت کرده  سبن مالک

 است.



 

 
 
 
 
 

 )٥٤باب (
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 :ج دور نمایی از وفات پیامبر

ُپر فراز و نشیب دعوت و جھاد به پایان خود نزدیک شد و  ھمین که روند طوالنی و
اسالم بر اوضاع چیره گردید؛ آثار وداع با زندگان، و بدرود گفتن به زندگی این جھانی، 

و گفتار و رفتار و حرکات و سکنات آن  ج اندک اندک در برخوردھای پیامبراکرم
 مشھود گردید. ج حضرت

صفر سال یازدھم ھجرت، رسول  نھم ماهروز دوشنبه، بیست و ھشت یا بیست 
ای را تشییع کردند. وقتی بازگشتند، در بین راه سر  در قبرستان بقیع، جنازه جخدا

دردی شدید عارض ایشان گردید، و دمای بدنشان بیش از اندازه باال رفت، تا جایی که 
بسته بودند، محسوس  ج ای که به سر آن حضرت حرارت بدنشان از روی پارچه

 گردید. می
در حال بیماری با مردم نماز گذاردند. طول زمان  ج مدت یازده روز پیامبر اکرم

 جمعًا سیزده یا چھارده روز بود. ج بیماری رسول خدا

اين «پرسیدند:  شّدت یافت، پیاپی از ھمسرانشان می ج وقتی که بیماری رسول خدا
 ».فردا من کجایم؟ فردا من کجایم؟« ؛»انا غداً؟اين اناغداً؟

منظورشان را دریافتند، و به ایشان اجازه دادند که ھر جا  ج ھمسران آن حضرت
در  سوعلی بن ابی طالب برا فضل بن عباس ج خواھند باشند. آن حضرت که می

ی  آخرین ھفته ج بردند. و به این ترتیب رسول خدا لمیان گرفتند و به اتاق عایشه
 گذرانیدند.زندگانی این جھانِی خودشان را نزد وی 

دمای بدن ایشان فوق العاده  ج روز چھارشنبه، پنج روز مانده به وفات رسول خدا
تاب گردانید و ایشان از ھوش رفتند. آن  را بی ج باال کشید، و درد آن حضرت

را در طشتی نشاندند، و آنقدر آب بر سر ایشان ریختند که ایشان فرمودند:  جحضرت

 ».استبس است؛ بس « ؛»حسب�م؛ حسب�م«
ای  پس از این معالجه، احساس آرامش کردند و وارد مسجد شدند. ملحفه ج پیامبر

ای خاکستری رنگ و تیره  ی خویش انداخته بودند و سرشان را با پارچه را بر روی شانه
ھا  زد، بسته بودند. برای آخرین بار بر منبر رفتند و مردمان را توصیه که به سیاھی می
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 ی انصار، توحید و یگانگی خدا و...نمودند. ھایی درباره و سفارش
در  ج آن حضرت ج روز پنجشنبه، چھارروز مانده به پایان عمر شریف رسول خدا

بردند، تمامی نمازھا را با مردم به جماعت  حالی که از شّدت بیماری رنج می
 ی که دراین روز، نماز مغرب با مردم گزاردند و در آن نماز سوره گزاردند؛ چنان می

 را قرائت کردند.» واملرسالت«

ای که نتوانستند  ترشد، به گونه سنگین ج به ھنگام نماز عشاء، بیماری آن حضرت
گفتند: مردم  ج گوید: پیامبراکرم لاز خانه بیرون شوند و به مسجد درآیند. عایشه

شمایند! فرمودند:  ھمه درانتظار، ج نمازشان را خواندند؟ گفتیم: خیرای رسول خدا
آب برای من در طشت بریزید! چنان کردیم، غسل کردند. آنگاه به راه افتادند که  قدری

بروند؛ از ھوش رفتند، و سپس به خود آمدند. آنگاه فرمودند: مردم نمازشان را 
گزاردند؟ دوباره و سه باره، ھمان ترتیبات غسل کردن و از ھوش رفتن به ھنگام 

فرستادند تا با مردم  سدنبال ابوبکر ج حرکت کردن، پیاپی اتفاق افتاد. آن حضرت
را با مردم نماز گزارد.  ج نیز آن روزھای آخر عمر پیامبر اکرم سنماز بگزارد. ابوبکر

جمعًا ھفده نماز را با مردم گزارد که عبارت بودند از ج در حیات پیامبراکرم سابوبکر
سه شبانه روز فیما  نماز عشاء روز پنج شنبه و نماز صبح روز دوشنبه و پانزده نماز در

 بین آن دو.
احساس کردند که بیماری و درد ایشان را  ج روز شنبه یا روز یکشنبه، پیامبر اکرم

موقتًا آسوده گذاشته است؛ دو تن از صحابه، آن حضرت را در میان گرفتند و به مسجد 
را دید،  ج آن حضرت سگزارد. وقتی ابوبکر می داشت با مردم نماز سبردند. ابوبکر

به او اشاره کردند که عقب نایستند و  ج تر بایستد، رسول خدا کنار رفت که عقب
سمت چپ وی،  سبنشانید! آن حضرت را درکنار ابوبکر سفرمودند: مرا در کنار ابوبکر

کرد، و تکبیرات نماز را به گوش  اقتدا میج نیز به نماز رسول خدا سنشانیدند. ابوبکر
 رسانید. مردم می

غالمشان را آزاد کردند، و  ج روز مانده به پایان عمر، پیامبر اکرم روز یکشنبه یک
 شش یا ھفت دیناری که داشتند صدقه دادند.

زره  ج ی خودشان را به مسلمانان بخشیدند. به ھنگام وفات رسول خدا اسلحه
 ایشان نزد یک نفر یھودی در برابر سی صاع جو به گروگان رفته بود.
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گزاردند  مسلمانان داشتند نماز صبح روز دوشنبه را میگوید:  می سانس بن مالک
ی  ی حجره پرده ج پیشنماز بود. در آن اثنا، ناگھان دیدند که رسول خدا سو ابوبکر

اند.  اند و به نماز مشغول نگرند که صف بسته اند و به آنان می را کنار زده لعایشه
ر صف اول قرار بگیرد؛ زیرا پای پس نھاد تا د سآنگاه تبسم کردند و خندیدند. ابوبکر

 خواھند از خانه خارج شوند و با مردم به نماز بایستند. می ج گمان کرد که رسول خدا
قرار شوند و  بی مسلمانان کم مانده بود که تحت تأثیر این صحنه از فرط شادی

با دست مبارکشان به سوی مردم اشاره کردند که  ج نمازشان را قطع کنند. رسول خدا
نمازتان را به پایان ببرید! آنگاه وارد حجره شدند و پرده را آویختند. پس از آن، تا زمانی 

 در قید حیات این جھان بودند، وقت نماز دیگری داخل نشد. ج که پیامبر اکرم
را فراخواندند و سخنی را پنھانی با او  لفاطمه ج وقتی روز برآمد، پیامبر اکرم

گریست. آنگاه، وی را فرا خواندند و دیگربار سخنی را  لدر میان گذاشتند؛ فاطمه
گفت: از فاطمه ـ بعدھا ـ  لخندید. عایشه لپنھانی با او درمیان نھادند؛ فاطمه

تند که پنھانی با من گف ج راز آن گریستن و آن خندیدن را پرسیدم؛ گفت: پیامبر اکرم
برند، بھبود نخواھند یافت و از دنیا خواھند رفت، به  از آن بیماری که در آن به سر می

این خاطر گریستم. آنگاه پنھانی با من گفتند که من نخستین فرد از نزدیکان ایشان 
 شوم؛ به این جھت خندیدم. خواھم بود که به ایشان ملحق می

را  ج حضرت آن لعایشه ر آمدند، وبه حال احتضار د ج پس از آن پیامبر اکرم
ھایی که خدا بر من  گفت: یکی از نعمت ھمواره می لبر خودش تکیه داد. عایشه

ی من و در روزی که نوبت من  در خانه ج ارزانی داشته است، این بود که رسول خدا
ی من جان سپردند، و خداوند به ھنگام وفات ایشان،  بود، و در آغوش من و روی سینه

 داد. پیوند ج ان مرا با آب دھان آن حضرتآب دھ
 ج وارد شد. مسواک در دست او بود، و من رسول خدا سعبدالرحمن بن ابی بکر

نگرند. دریافتم  می سبه عبد الرحمن ج را در آغوش گرفته بودم. دیدم که آن حضرت
که ایشان دوست دارند مسواک بزنند. گفتم: بگیرمش برای شما؟ با سرشان اشاره 

ھایشان را مسواک بزنم، مسواک  کردند که آری. مسواک را گرفتم و خواستم دندان
برای ایشان زبر بود. گفتم نرمش کنم برای شما؟ با سرشان اشاره کردند که آری. 
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پس از آن، مسواک را روی  ج مسواک را با آب دھان خودم نرم کردم؛ آن حضرت
فراغت یافتند، دستانشان یا ھایشان کشیدند. وھمین که از مسواک زدن  دندان

ھای مبارکشان  انگشتانشان را باال کردند و چشمانشان را به سقف اتاق دوختند، و لب
 به حرکت درآمد و فرمودند:

والشهداء والصاحل�. ا� اغفر� مع ااذلين انعمَت عليهم من انلبي� والصدق� «
با آن کسانی که به آنان ِانعام « ؛»ىلعبالرفيق االىلع، ا�َّ، الرفيق اال وارمح� واحلق�

ای: پیامبران، صدیقان، شھیدان و صالحان! بار خدایا! مرا بیامرز و مرا مشمول  فرموده
 ».رحمت خویش قرار ده، و مرا به ملکوت اعال برسان. بار خدایا! ملکوت َاعال

افتاد و این عبارت اخیر را سه بار تکرار کردند، و دستانشان به یک طرف  ج پیامبر

 »انا هللا وانا اليه راجعون.«به ملکوت َاعال پیوستند. 

به ھنگام شّدت گرمای پیش از ظھر روز  ج رویداد وفات پیامبر بزرگ اسالم
دوشنبه، دوازدھم ربیع االول سال یازدھم ھجری روی داد، و در آن ھنگام، شصت و 

گذشته بود. خبر وحشتناک وفات  ج سه سال و چھار روز از عمر مبارک آن حضرت
ھای آسمان مدینه تیره و تار شد، و از کران تا کران  به ھمه جا رسید. کرانه ج پیامبر

 آن را ظلمت فراگرفت. 
تر از آن روزی ندیدم که در  گوید: ھرگز روزی را نیکوتر و روشن سانس بن مالک

تر از آن  تر و تاریک شتبر ما وارد شدند، و نیز ھیچ روزی را ز ج آن روز رسول خدا
 در آن روز وفات یافتند، ندیدم. ج روزی که رسول خدا

بپردازند،  ج به کفن و دفن آن حضرت ج ی رسول خدا پیش از آنکه صحابه
ھا و گفتگوھا و  باال گرفت. کشمکش ج ی خالفت رسول خدا اختالف نظرشان درباره

ی بنی ساعده روی داد، و  یفهھای فراوان میان مھاجرین و انصار در سق بحث و َجدل
اتفاق نظر پیدا کردند. تمامِی روز دوشنبه با این  سسرانجام بر خالفت ابوبکر صدیق

حال و اوضاع سپری گردید، و شب فرا رسید، و مردم به کارھا و گفتگوھای خودشان 
نپرداختند. آخر شب سه شنبه شد، و  ج سرگرم بودند و به کفن و دفن آن حضرت

در بستر  ج ا یعنی سه شنبه فرا رسید، و ھنوز پیکر مبارک آن حضرتبامداد فرد
ی رسول  ایشان، و ھمان رو انداز راه راه بر روی پیکر ایشان کشیده شده بود، و خانواده
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 بسته بودند. ج ی آن حضرت دِر اتاق را بر روی جنازه ج خدا
را از تن ایشان دربیاورند، پیکر  ج ھای رسول خدا روز سه شنبه، بدون آنکه جامه

و  سرا عباس ج را غسل دادند. غسل دادن پیکر پاک پیامبر اکرم ج آن حضرت
ی  ی آزاد شده برده سو ُشقران سو قثم بن عباس بو فضل بن عباس سعلی

عھده دار شدند. عباس و فضل،  سو َاوس بن َخولی، سو ُاسامة بن زید ج رسول خدا
ریخت، و  دادند و ُشقران آب می این سو و آن سو حرکت میرا به  ج پیکر آن حضرت

ی خودش تکیه داده  را بر سینه ج داد، و اوس، سِر آن حضرت علی ایشان را غسل می
 بود.

را سه بار غسل دادند. نخست با آب، سپس با سدر، و نوبت سوم  ج پیکر رسول خدا

رس«با آب چاھی که آن را  ی سعد بن خثیمه بود و در  نامیدند و از آِن طایفه می» غَ
 آشامیدند. ی قباء واقع شده بود، و از آب آن می ناحیه

ی یمانی سفید َسحولی از  را در سه قطعه پارچه ج پیکر پاک آن حضرت آنگاه
نپوشانیدند، و فقط پیکر  ج جنس پنبه کفن کردند، و پیراھن و عمامه بر آن حضرت

 ھا پیچیدند. ایشان را در آن پارچه
گفت:  سنیز میان صحابه اختالف افتاد. ابوبکر ج موضع دفن رسول خدادر باب 

ھیچ یک از پیامبران جز این نبوده است «فرمودند:  شنیدم که می ج من از رسول خدا
 ».شده است داده است به خاک سپرده می که در ھمان مکانی که جان می

ری زد، و را که در آن جان داده بودند به کنا ج بستر آن حضرت سابوطلحه
 ھمانجا را حفر کرد، و برای پیکر ایشان آرامگاھی درون گودال آماده کرد.

ی  که قبر و جنازه لی عایشه مردم گروه گروه به نوبت، ده نفر، ده نفر، به حجره
به صورت ُفرادی نماز  ج شدند و بر پیکر رسول خدا در آن بود وارد می ج آن حضرت

بر ایشان  ج شد. نخست خویشاوندان آن حضرت نمیگزاردند، و ھیچ کس پیشنماز  می
کودکان و زنان؛ یا ابتدا زنان و سپس  آنگاهنماز گزاردند، سپس مھاجرین و بعد انصار؛ 

ی شب چھارشنبه به ھمین منوال  کودکان و تمامِی روز سه شنبه و بخش عمده
 ١گذشت.

مبارک فوری، ، صفی الرحمن »)الرحیق المختوم«ی فارسی  ر.ک: خورشید نبّوت (ترجمه -١
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 ۳۸۵ حدیث شماره

َُسْ�ُ �ْ ۱(
ْ
اٍر احل بُو َ�مَّ

َ
َ�نَا أ َ�َنا َحدَّ : َوُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيٍد َوَ�ْ�ُ َواِحٍد قَالُوا، ُن ُحَر�ٍْث ) َحدَّ

�َِس بِْن َمالٍِك قَاَل ، ، َعِن الزُّْهِريِّ ُسْفيَاُن ْ�ُن ُ�يَيْنَةَ 
َ
ِ : َ�ْن أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
آِخُر َ�ْظَرٍة َ�َظْرُ�َها إِىل

ُ َعلَيِْه وََسلََّم: َكَشُف  تَاَرِة يَْوَم�ُ اِإلثْنَْ�ِ َص�َّ ا�َّ نَُّه َوَرقَُة ُمْصَحٍف ، السِّ
َ
 وَْجِهِه َك�

َ
، َ�نََظْرُت ِإىل

يِب بَْ�رٍ 
َ
َف أ

ْ
ِن اثْبُتُوا، َوانلَّاُس َخل

َ
 انلَّاِس أ

َ
َشاَر إىِل

َ
ن يَضَطِر�وا، فَأ

َ
بُوَ�ْ�ٍر ، فاََكَد انلَّاُس أ

َ
َوأ

ُهمْ  ْجَف ، يَُؤمُّ ىَق السِّ
ْ
ل
َ
َ ، َوأ َْوِم.َوتُُو�ِّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن آِخِر َذلَِك ايلْ ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوُل ا�َّ
 ج گوید: آخرین نگاھی که من به رسول خدا س) ... انس بن مالک۱ـ ( ۳۸۵

در حال  سانداختم، ھنگامی بود که مردم در بامداِد روز دوشنبه پشت سر ابوبکر
حجره را باال زدند (و شروع به ی  پرده ج خواندن نماز صبح بودند؛ آن حضرت

ی مبارک ایشان نگاھی افکندم گویی که  نگریستن نمازگزاران کردند)، من نیز به چھره
به سان ورق قرآن، رخشان و روشن بود. مردمانی که پشت سر  ج ی آن حضرت چھره
در حال خواندن نماز بودند، نزدیک بود که (از َفرط خوشحالی و شوق) نماز  سابوبکر

به ایشان اشاره فرمودند که بر جای خویش  ج را بشکنند، ولی آن حضرت خویش
 پیشنماز مردم بود (و مردم نماز صبح را به امامت او گزاردند.) سباشید؛ و ابوبکر

ی حجره را فرو افکندند (و به حجره درشدند) و در آخر  پرده ج آن حضرت آنگاه
 رحلت فرمودند و از این جھان رخت بر بستند. ج ھمان روز، آن حضرت

 &  
 کشف کرد، آشکار نمود، عیان کرد، پرده برداشت.»: كشف«نگاه »: نظرة«

 ی کوچک که بر درب خانه و حجره آویخته باشد. پرده»: الستارة«

 برگ کاغذ، ورق کاغذ.»: ورقة«

 قرآن.»: مصحف«

در درخشندگی و سپیدی، به سان  ج ی پیامبر گویی چھره»: كأنه ورقَة مصحف«
 برگ مصحف بود. وجه شبه در اینجا، سفیدی و درخشندگی حّسی و معنوی است. 

 با تصرف و اختصار. ٨٨٦ـ  ٨٦٩صص  ١٣٨١ی محمد علی لسانی فشارکی، احسان،  ترجمه
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از افعال مقاربه است که مبتدا را به عنوان اسم خود » كاد«نزدیک بود. »: فكاد«
نیز به  »درخواست«گاھی به معنی دھد، و  رفع، و خبر را به عنوان خبر خود، نصب می

 ».خواھم آن را پنھان کنم : میاكادُ اُخفيها«رود، مثل:  کار می

اینکه با آشفتگی بجنبند و بلرزند و به این ترتیب نمازشان را قطع »: ان يضطربوا«
نمایند. به جوش و خروش بیافتند. نزدیک بود که نمازشان از فرط شوق، درھم و 

 نابسامان شود.

 خوانید.بر جای خویش باشید و نمازتان را ب»: اثبتوا«

 داد. به مردم پیشنمازی می سابوبکر»: يؤمهم ابوبكر«

 پائین افکند. انداخت.»: القی«

جف«  فرجه باشد.ھا  آن ای که بر در آویزند و میان ی پرده ھر یک از دو لنگه»: السِّ

گوید: در بیماری ارتحال رسول  می سبه ھر حال، در این حدیث، انس بن مالک
گزارد، تا روز دوشنبه در رسید و مسلمانان در  ز میبا مردم نما سابوبکر جخدا
ی حجره را کنار زده و ما(صحابه) را نگریست؛ و  پرده ج ھای نماز بودند و پیامبر صف

درخشید. و رسول  ھمچون صفحات قرآنی می ج ی آن حضرت ایستاده بود و چھره
لبخند زد و ما با آنکه در نماز بودیم، سخت دلشاد و خوشحال شدیم که رسول  ج خدا
برای  ج پنداشت پیامبر که می سبیرون آمده است. در این ھنگام ابوبکر ج خدا

با  ج نمازگزاردن بیرون آمده است به عقب آمد تا به صف بعدی ملحق شود و پیامبر
به حجره درشد و پرده را افکند و در  دست اشاره کردند که نمازتان را تمام کنید. و

 ھمان روز دو شنبه نیز رحلت فرمود.

 :ج در ایام بیماری آن حضرت سامامت ابوبکر

روایت است که تا سه روز  ساز انس بن مالک ۹۴ص ۱ج » االمامة باب«در بخاری، 

امام  سو از نماز عشای شب جمعه، ابوبکر نتوانستند امامت کنند ج آن حضرت
امام آن بود، نماز صبح روز دوشنبه  سجماعت مردم شد. و آخرین نمازی که ابوبکر

 بود.
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 برگزار شد. سو در مدت سه روز، ھفده نماز به امامت ابوبکر
در حیات پیامبر  ستوان چنین نتیجه گرفت که ابوبکر صّدیق و به طور کّلی می

ت بودند از نماز عشای روز پنج شنبه جمعًا ھفده نماز را با مردم گزارد که عبار ج اکرم
 و نماز صبح روز دوشنبه، و پانزده نماز در سه شبانه روز فیمابین آن دو.

 ۳۸۶ حدیث شماره

َرْصِيُّ  )۲( َ�نَا مُحَيُْد ْ�ُن َمْسَعَدَة ابلْ ْخرَضَ ، َحدَّ
َ
َ�نَا ُسلَيُْم ْ�ُن أ َعِن ، َعِن ابِْن َعْونٍ ، َحدَّ

ْسوَدِ َعِن ، إِبَْراِهيمَ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّ : َ�ْن اَع�َِشَة قَالَْت ، األ  ُكنُْت ُمْسِنَدًة انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َم إىِل

ْو قَالَْت ، َصْدرِي
َ
 ِحْجِريأ

َ
 ُ�مَّ بَاَل َ�َماَت.، فََداَع بَِطْسٍت يِلَبُوَل ِ�يهِ ، : إِىل

ش خویش را به سینه یا آغو ج گوید: من رسول خدا ل) ... عایشه۲ـ ( ۳۸۶
در آن آنگاه  طشتی را خواستند تا در آن ادرار بکنند؛ ج تکیه داده بودم که آن حضرت

 طشت ادرار کردند و پس از آن رحلت فرمودند.

 &  
ة« سنِدَ   تکیه دھنده.»: مُ

   ی من. سینه»: صدری«

جری« جر»: حِ  : از زیر بغل تا تھیگاه، آغوش. حِ

 طشت.»: طستٍ «

  ادرار کرد.»: بال«

بر دامان من بود، و طشت  ج در روایتی دیگر آمده است: سر پیامبر»: فامت بال ثمَّ «
خواست و ادرار کرد و ناگاه به یک سو خم شد در حالی که در دامان من بود و رحلت 

 کرده بود و من نفھمیده بودم. 
ھای خداوندی بر من  گوید: از نعمت لدر روایتی دیگر چنین آمده است: عایشه

ی من و به روزی که نوبت من بود و میان سینه و  در خانه ج ت که رسول خدااین اس
گلوی من وفات یافت و در این مورد به ھیچ کس ستمی نکردم. (یعنی نوبت کسی را 

 ضایع نکردم.)
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ی من و میان سینه و گلویم وفات  در خانه ج و در روایتی دیگر آمده است: پیامبر
خواند.  از برای بھبود ایشان دعایی می ÷شد، جبرئیل بیمار می ج یافت؛ ھرگاه پیامبر

ی چشم به آسمان کرده و فرمودند: در برترین  خواستم آن دعا را بخوانم، گوشه
درآمد و مسواکی تازه در دست  سبکر دوست. گوید: در این ھنگام عبدالرحمن بن ابی

د: سر مسواک خواھد. گوی بر آن مسواک نگریست، پنداشتم آن را می ج داشت. پیامبر
را جویده مالیم و ریش ریش کردم و بدیشان دادم. به بھترین نحو مسواک فرمود و 
چون خواست آن را پس بدھد، یا مسواک از دست ایشان افتاد، یا دست ایشان از حرکت 
افتاد. و خداوند در آخرین ساعت زندگی ایشان و اولین روز آخرت، آب دھان من و 

 ت.را درھم آمیخ ج رسول خدا

 ۳۸۷ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَةُ ۳( َ�نَا اللَّيُْث ، ) َحدَّ َهادِ ، َحدَّ
ْ
ِج�ََس�ٍ، َعِن ابِْن ال َقاِسِم ، َ�ْن ُموىَس بِْن رَسْ

ْ
َعِن ال

دٍ  �ََّها قَالَْت  ، َ�ْن اَع�َِشةَ بِْن ُ�َمَّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم وَُهَو : � ِ َص�َّ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َموِْت َرأ

ْ
، بِال

َقَدِح ، وَِعنَْدُه قََدٌح ِ�يِه َماءٌ 
ْ
َماءِ ، وَُهَو يُْدِخُل يََدُه يِف ال

ْ
اللَُّهمَّ «: ُ�مَّ َ�ُقوُل ، ُ�مَّ َ�ْمَسُح وَْجَهُه بِال

َموِْت 
ْ
ِع�ِّ ىلَعَ ُمنَْكَراِت ال

َ
ْو قَاَل » أ

َ
َموِْت «أ

ْ
 ».َسَكَراِت ال

ا در حال مرگ و احتضار به ر ج گوید: رسول خدا ل) ... عایشه۳ـ ( ۳۸۷
ای دیدم که در نزدشان ظرفی از آب بود، و ایشان پیوسته دستانشان را در آِب آن  گونه

کشیدند و  ی خویش می کردند و به چھره بردند و دستانشان را خیس می ظرف فرو می
 فرمودند:  می

عّ� ىلع منكرات املوت«
َ
ی مرگ  مور ناشناختهبارخدایا! مرا در رویارویی با ا«؛ »ا�َّ أ
 ».یاری فرما

پروردگارا ! مرا در سکرات و «؛ »ا�َّ اعّ� ىلع سكرات املوت«یا فرمودند: 
 ».ھای مرگ یاری فرما دشواری

 &  
»: احتضار« در مرگ و احتضار بودند. ج در حالی که آن حضرت»: املوت هو يفو«

 کندن بودن.فرا رسیدن ھنگام مرگ، دم مرگ بودن، در حال جان 
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ظرفی که در آن چیزی بیاشامند، کاسه، ساغر، پیاله. در اینجا مراد، ھمان »: قدح«
 کاسه است.

 مالید. کشید، می می»: يمسح«

است که حرف » الله يا«ای بار خدایا!، ندای ذات الھّیت است و اصل آن »: اللهمَّ «
ندا، حذف شده و در عوض، میم مشّدد به جھت تعظیم در آخر آن آمده است. و این 

 رود:  لفظ در سه مورد به کار می

 ».: خدایا بر من رحم کناللهم ارمحني«برای ندای محض:  -۱

ال «برای ایراد استثنای نادری که در اثبات آن از خدا یاری خواسته شود:  -۲

 ».: از تو دیدار نخواھم کرد مگر آنکه مرا دعوت نکنیاللهمّ اذا مل تدعنی ازورك

: البته اللهم نعم«برای تمکین و استوار ساختن جواب در نفس شنونده؛ مانند:  -۳

: «پرسد:  ، در پاسخ کسی که از تو می»که آری یا یوسف ایستاده آأيوسف قائمٌ
 ».است؟

نِّی«  مرا یاری کن.»: أَعِ

منکرة: امر ناشناخته و نامأنوس؛ و چون شدائد مرگ امری  جمع»: منكرات«

گویند. یعنی:  می» منكرة«ھا است، از این رو بدان  نامأنوس و غیر مألوف برای انسان
 ی مرگ. امور ناشناخته

 ھای مرگ. ھا و دغدغه ھا و مصائب و چالش دشواری»: سكرات«

ی  ، از ناحیهلگفتار عایشهاین شک در »: املوت سكرات: قال او املوت منكرات«
 راوی است.

 ۳۸۸ حدیث شماره

ازُ ۴( زَبَّ
ْ
بَّاِح ال ََسُن ْ�ُن الصَّ

ْ
َ�نَا احل ُ ْ�ُن إِْسَماِ�يَل ، ) َحدَّ َ�نَا ُمبرَشِّ َ�ْن َ�بِْدالرَّمْحَِن بِْن ، َحدَّ

َعالَءِ 
ْ
�ِيهِ ، ال

َ
 : َ�ْن اَع�َِشَة قَالَْت ، َعِن ابِْن ُ�َمرَ ، َ�ْن أ

َ
ْغِبُط أ

َ
ي َال أ ِ

َّ
َحًدا َ�َهْوِن َموٍْت َ�ْعَد اذل

ُ َعلَيِْه وََسلََّم. ِ َص�َّ ا�َّ ةِ َموِْت رَُسوِل ا�َّ يُْت ِمْن ِشدَّ
َ
 َرأ
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: َمن َعبُد الرَّمحن بُن الَعالَِء َهذا؟ فقاَل: ُهَو 
َ

بُو ِعيىس: سألُت اَبَاُزرَعَة، َ�ُقلُت هل
َ
قاَل أ

 جالج.َعبُدالرَّمحن بُن الَعالَِء بِن اللَّ 
 ج گوید: پس از آنکه شّدت و سختی مرگ را بر پیامبر ل) ... عایشه۴ـ ( ۳۸۸

 دیدم، ھرگز به آسانی مرگ کسی غبطه نخوردم.
: از ابوُزرعه [یکی از اساتید بزرگ ترمذی] پرسیدم: این ابوعیسی ترمذی گوید

گفت:  عبدالرحمن بن العالء [که یکی از راویان این حدیث است] کیست؟ او در پاسخ
  وی عبدالرحمن بن العالء بن اللجالج است.

 &  
شود که آسانی جان کندن دلیل کرامت  به ھر حال، از این حدیث دانسته می

نیست، بلکه سختی جان کندن و شّدت احتضار، سبب ترفیع درجات و آمرزش خطاھا 
 است.

د: به گوی می ج در سختی بیماری و جان کندن رسول خدا سعبدالله بن مسعود
رفتم؛ ایشان تب داشتند. دست بر بدنش نھادم و بدیشان گفتم: ای  ج حضور پیامبر

! تب سختی دارید! فرمود: آری تب من مانند تب دو مرد از شما است.  ج رسول خدا
گفتم: اجر و مزد شما نیز دوچندان است. فرمودند: آری؛ و سوگند به کسی که جانم به 

کشد، خداوند در عوض،  ز بیماری رنج و آزار میدست او است! ھر مسلمانی که ا
 ریزد. ھایش می شود که برگ ریزد و ھمچون درختی می گناھانش را فرو می

ای  و نیز فرمودند: بر مؤمن اگر خاری بَخلد و دردی از آن بدو برسد، خداوند درجه
 آمرزد. افزاید و گناھی از گناھانش را می بر درجات او می

چون بیمار شد، سخت درد و دلتنگی داشت. گفتم:  ج گوید: پیامبر لو عایشه
ھا یکی چنان کند  نمایی و حال آنکه اگر ما زن تابی می ! دلتنگی و بی ج ای رسول خدا

ی  تر است تا کّفاره دانی که درد بر مؤمن سخت آیی؟ فرمود: مگر نمی از او در عجب می
 ھای او باشد. لغزش

! از  ج گفتم: ای رسول خدا ج کند که به پیامبر ایت میرو سو سعد بن ابی وقاص
ترند؟ فرمود: پیامبران، و سپس طبقات دیگر به ترتیب درجات  مردم کدام گروه بال کش

تر؛ و ھر چه  ی دین او؛ ھر چه دین او استوارتر، گرفتاری او سخت و ھر کس به اندازه
چنان نازل شود که او را از گناه  تر، گرفتاری او کمتر. ای بس بال بر بنده دین او ضعیف
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 پاک سازد و در زمین راه رود و گناھی بر او نباشد. 
شود که آسانی  به ھر حال، از مجموع روایات و اخبار رسیده به ما، چنین دانسته می

جان کندن، دلیل بر کرامت نیست، بلکه سختی جان کندن و شّدت احتضار، سبب 
 ترفیع درجات و آمرزش خطاھا است.

 ۳۸۹ حدیث شماره

َعالَءِ ۵(
ْ
ُد ْ�ُن ال بُو ُكَر�ٍْب ُ�َمَّ

َ
َ�نَا أ بُو ُمَعاِوَ�ةَ ، ) َحدَّ

َ
َ�نَا أ يِب ، َحدَّ

َ
َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن أ

ُملَييِْكِّ  ـبَْ�ٍر 
ْ
يِب ُملَيَْكةَ ـوَُهَو اْ�ُن ال

َ
ِ : َ�ْن اَع�َِشَة قَالَْت ، ، َعِن ابِْن أ ا قُِبَض رَُسوُل ا�َّ  َص�َّ لَمَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم اْختَلَُفوا يِف َدفِْنهِ  بُو بَْ�رٍ ، ا�َّ
َ
ُ َعلَيِْه : َ�َقاَل أ ِ َص�َّ ا�َّ َسِمْعُت ِمْن رَُسوِل ا�َّ

ْن يُدْ «: قَاَل ، وََسلََّم َشيْئًا َما �َِسيتُهُ 
َ
ي ُ�ِبُّ أ ِ

َّ
َموِْضِع اذل

ْ
ُ نَِبيًّا إَِال يِف ال ». َ�َن ِ�يهِ َما َ�بََض ا�َّ

 اْدفِنُوُه يِف َموِْضِع فَِراِشِه.
رحلت فرمودند، اصحاب  ج گوید: چون رسول خدا ل)...عایشه۵ـ (۳۸۹

گفت: من از آن  سی محل دفن ایشان با ھمدیگر اختالف نمودند. ابوبکر درباره
: فرمودند ج ام؛ آن حضرت ام که ھرگز آن را فراموش نکرده چیزی را شنیده ج حضرت

دارد  کند، مگر در ھمانجا که دوست می خداوند متعال ھیچ پیامبری را قبض روح نمی«
ایشان  ج حال که چنین است به فرمان رسول خدا ؛ پس»درآنجا به خاک سپرده شود

 را در محل بسترشان به خاک بسپارید و دفن کنید.

 &  
 قبض روح شد، فوت کرد، دار فانی را وداع گفت.»: قبض«

 باختالف کردند. ابن عباس ج صحابه در محل دفن پیامبر»: دفنه يف وااختلف«
 ج فارغ شدند، روز سه شنبه پیکر مطّھر رسول خدا ج گوید: چون از تجھیز آن حضرت

ی ایشان نھادند و مسلمانان بر محل دفن اختالف داشتند. یکی  را بر بستری در خانه
را در مسجدش به خاک بسپارید. دیگری گفت: در ھمانجا که اصحاب  ج گفت: پیامبر

اند، در بقیع دفن کنید. دیگری گفت: در کنار منبر به خاک بسپارید؛  ایشان دفن شده
گذارد، ایشان را دفن  گفت: در محراب و ھمان جا که با مردم نماز می  و چھارمی

ھمان جا دفن کنید که خداوند او را را  ج گفت: نه، بلکه باید پیامبر سنمایید. ابوبکر
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 فرمود: شنیدم که می ج قبض روح فرموده است؛ زیرا من از پیامبر
که  پس بستر را» کنند. ھر پیامبر در ھر جا که بمیرد، ھمان جا او را دفن می«

در زیر آن گور کنده  ج بر آن رحلت فرموده بود برداشتند و از بھر آن حضرت ج پیامبر
 شد.

 ام، از خاطر نبرده ام. آن را فراموش نکرده »:مانسيته«

 محل، مکان.»: املوضع«

 او را دفن کنید.»: ادفنوه«

 گسترانده بود. ج در محلی که بستر پیامبر»: فراشه موضع«

 ۳۹۰ حدیث شماره

ارٍ ۶( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َعنرَْبِيُّ ، ) َحدَّ
ْ
ِ ، َوَ�بَّاٌس ال اُر ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ : َوَ�ْ�ُ َواِحٍد قَالُوا، وََسوَّ

َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن َسِعيدٍ  يِب اَع�َِشةَ ، َ�ْن ُسْفيَاَن اثلَّْورِيِّ ، َحدَّ
َ
ِ بِْن ، َ�ْن ُموىَس بِْن أ

َ�ْن ُ�بَيِْدا�َّ
 ِ ُ َعلَيْهِ : َعِن ابِْن َ�بَّاٍس واََع�َِشةَ ، َ�بِْدا�َّ بَا بَْ�ٍر َ�بََّل انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
نَّ أ

َ
وََسلََّم َ�ْعَد َما  أ

 َماَت.
ھر دو گویند: پس از اینکه رسول  لو عایشه بابن عباس )...۶ـ ( ۳۹۰

 را بوسیدند. ج آن حضرت سرحلت فرمودند، ابوبکر جخدا

 &  
 را بوسید. ج صورت، یا پیشانی پیامبر اکرم»: قبّل«

 را بوسید. وبھّی نقل ج ی پیامبر چھره سگوید: ابوبکر می لدر روایتی عایشه
 را بوسید. ج پیشانی پیامبر سکند که ابوبکر می

حضور نداشت؛ پس از رحلت ایشان از  ج به ھنگام مرگ پیامبر سابوبکر صدیق

نح«منزل خود  آمد. نخست به مسجد درآمد و با ھیچ کس سخنی نگفت تا به » سُ

د مطّھر و پاک رسید. جس ج داخل شد و کنار جسد مطّھر پیامبر لی عایشه حجره
را گشود و  ج ی آن حضرت را در ُبردی یمنی پیچیده بودند؛ چھره ج پیامبر خدا

چھره  آنگاهگریست.  ی ایشان کنار زد و خود را روی جسد افکند و می روپوش از چھره



 ٢٦٣  ج امبریپ وفات) ۵۴( باب

را بوسید و گفت: پدر و مادرم فدایت باد! چه پاکیزه بود زندگی و  ج و پیشانی پیامبر
کسی که جانم در دست اوست! خداوند دو بار مرگ را بر تو نخواھد  مرگ تو. سوگند به

 چشانید...
را  ج بیرون آمد و شھادتین را بر زبان آورد و گفت: ھر کس از شما که محمدگاه آن

پرستد،  درگذشت؛ و ھر کس از شما که خدا را می ج کرد، ھمانا محمد عبادت می
 نخواھد مرد.ھمانا خداوند زنده است و نمرده است و 

 ۳۹۱ حدیث شماره

َْهَضِ�ُّ ۷(
ْ
ٍّ اجل َ�نَا نرَْصُ ْ�ُن يلَعِ ارُ ، ) َحدَّ َعطَّ

ْ
َعِز�ِز ال

ْ
َ�نَا َمرُْحوُم ْ�ُن َ�بِْدال يِب ، َحدَّ

َ
َعِن أ

َْوِ�ِّ 
ْ
بَا بَْ�ٍر َدَخَل ىلَعَ انلَّيِبِّ : َ�ْن اَع�َِشةَ ، َ�ْن يَِز�َد بِْن بَاَ�نُوَس ، ِعْمَراَن اجل

َ
نَّ أ

َ
ُ  أ َص�َّ ا�َّ

، َوانَِبيَّاُه!: َوقَاَل ، فَوََضَع َ�َمُه َ�ْ�َ َ�يْنَيِْه َووََضَع يََديِْه ىلَعَ َساِعَديْهِ ، َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْعَد َوفَاتِهِ 
 َواَخِليَالُه!.، َواَصِفيَّاُه!
آمد  سرحلت فرمودند، ابوبکر ج گوید: چون رسول خدا ل)...عایشه۷ـ ( ۳۹۱

رفت و) دھان خویش را نزدیک برد و میان دو چشم  ج (و به باالی سر مبارک پیامبر
 ج نھاد و آنجا را بوسید و دو دست خویش را بر دو ساعد آن حضرت ج آن حضرت

نھاد و گفت: دردا و دریغا بر من از مرگ پیامبرم! وای بر من از مرگ پیامبرم! وای بر 
 م! دریغا بر من از مرگ خلیل پروردگارم!ی پروردگار من از مرگ برگزیده

 &  
نھاد. یعنی ایشان را  ج دھانش را میان دو چشم پیامبر»: عينيه بني فمه فوضع«

 بوسید.

؛ دریغا. دردا. دردا ودریغا؛ و این »ندبه«حرف ندای مختّص به »: وا»: «وانبيّاه«

ھا و صفات نیکوی  خوبی، یعنی: گریه بر مرده و ذکر »ندبه«کلمه مختّص ندبه است و 
 او.

 دردا و دریغا بر من از مرگ پیامبرم.»: وانبيّاه«

 ی پروردگارم. وای بر من از مرگ برگزیده»: واصفياه«

 وای بر من از مرگ دوست پروردگارم.»: واخلياله«
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 ودر روایتی دیگر، به شکلی کاملتر، این حدیث چنین روایت شده است:
آمد و به کنار جسد  سرحلت فرمود، ابوبکر ج گوید: چون پیامبر می لعایشه

 ج ی پیامبر روپوش از چھره سو دیدم ابوبکر رفت. من پرده را کنار زدم ج پاک پیامبر
) بر زبان آورد و گفت: سوگند به خدا که انا هللا وانا اليه راجعونکنار زد و استرجاع (

داد: وای بر من از به باالی سر ایشان رفت و آواز آنگاه  رحلت فرمود. ج رسول خدا
را بوسید و سر  ج ی رسول خدا مرگ پیامبرم! سپس دھان خود را نزدیک برد و چھره

برداشت و گفت: وای بر من از مرگ خلیل خدا! سپس باز دھان خویش را نزدیک برد و 
ی  را بوسید و سر برداشت و گفت: وای بر من از مرگ برگزیده ج پیشانی آن حضرت

ی ایشان کشید و  را بوسید و روپوش بر چھره ج ی رسول خدا چھرهخدا! و بار دیگر 
 بیرون رفت.

 ۳۹۲ حدیث شماره

َرْصِيُّ ۸( وَّاُف ابلْ َ�نَا �رِْشُ ْ�ُن ِهَالٍل الصَّ َ�نَا َجْعَفُر ْ�ُن ُسلَيَْمانَ ، ) َحدَّ َ�ْن ، َ�ْن ثَابٍِت ، َحدَّ
�ٍَس قَاَل 

َ
ي َدَخَل �ِ : أ ِ

َّ
َْوُم اذل ا اَكَن ايلْ َضاَء ِمنَْها لَمَّ

َ
َمِدينََة أ

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ال ِ َص�َّ ا�َّ يِه رَُسوُل ا�َّ

ءٍ  ي َماَت ِ�يهِ ، لُكُّ يَشْ ِ
َّ

َْوُم اذل ا اَكَن ايلْ يِْدَ�نَا ِمَن ، فَلَمَّ
َ
ٍء. َوَما َ�َفْضنَا أ ْظلََم ِمنَْها لُكُّ يَشْ

َ
أ

َاِب َو�ِنَّا ليَِف َدفِْنهِ  نْ�َ ، الرتُّ
َ
 ْرنَا قُلُوَ�نَا.َحىتَّ أ

وارد مدینه  ج گوید: آن روزی که در آن، رسول خدا س)...انس بن مالک۸ـ ( ۳۹۲
شدند، در مدینه ھمه چیز و ھمه جا روشن و نورانی بود؛ اما روزی که در آن روز آن 

از دنیا رفتند و چھره در نقاب خاک کشیدند، در مدینه ھمه چیز و ھمه جا  ج حضرت
 ج تیره و تاریک گردید؛ و ھنوز دست از خاک ریختن به ھنگام دفن رسول خدا

دادیم و از خویشتن بیگانه شدیم (و  ھای خویش را از دست نیفشانده بودیم که دل
 تپید!) ھا نمی ینهھایمان در س کارمان به جایی کشید که گویی دیگر دل

 &  
 منّور و روشن شد، درخشان و نورانی شد.»: أضاء«

 تاریک شد، تیره و تار شد،غبار آلود و ابری شد.»: اظلم«

دستان خویش را از خاک ریختن به ھنگام دفن آن »: الرتاب من ايدينا ما نفضنا«
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 نیفشانده بودیم. ج حضرت

دست دادیم، از خود بیگانه شدیم، دیگر ھای خویش را از  دل»: قلوبنا انكرنا«
 تپید.  ھا نمی ھایمان در سینه دل

ھای آسمان مدینه تیره و تار شد، و از کران تا  کرانه ج به ھر حال، براثر وفات پیامبر
تر از  کران آن را ظلمت و تاریکی فرا گرفت. مردم مدینه ھرگز روزی را نیکوتر و روشن

وارد شدند؛ و نیز ھیچ روزی ھا  آن بر ج رسول خداآن روزی ندیدند که در آن روز 
 در آن روز وفات یافتند.  ج تر از آن روزی که رسول خدا تر و تاریک زشت

گفت: ای وای  ج در رثای آن حضرت لاز دنیا رفتند، فاطمه ج وقتی پیامبر
پدرم که دعوت پروردگار خود را پاسخ گفت؛ ای وای پدرم که بھشت برین مأوای 

ی وای پدرم که جبرئیل را در غم مرگش تسلیت گویانیم؛ ای وای پدرم که چه اوست؛ ا
 به پروردگار خود نزدیک بود.

گفت: چگونه راضی  سبه انس لرا به خاک سپردند، فاطمه ج و چون پیامبر
مشتی از خاک گور بر گرفت و بر آنگاه  بریزید؟ و ج شدید که خاک بر پیکر رسول خدا

 گفت:دیدگان خویش نھاد و 

ـــــمَّ تربـــــة امحـــــد  مـــــاذا علـــــی مـــــن شَ
 

 ان ال يشـــــم مـــــدی الزمـــــان غواليـــــا 
 

ـــــيلّ  ـــــبّت ع ــــــّها ص ـــــو ان ـــــائبٌ ل  مص
 

نَ لياليــــــا  ــــــبَّت علــــــی االيــــــامِ رصِ  صُ
 

 ۳۹۳ حدیث شماره

ُد ْ�ُن َحاتِمٍ ۹( َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا اَعِمُر ْ�ُن َصاِلٍح ، ) َحدَّ �ِيهِ ، ِم بِْن ُعْرَوةَ َ�ْن ِهَشا، َحدَّ
َ
َ�ْن ، َ�ْن أ

.اَع�َِشَة قَالَْت  ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَْوَم اِالثْنَْ�ِ ِ َص�َّ ا�َّ َ رَُسوُل ا�َّ  : تُُو�ِّ
 به روز دوشنبه رحلت فرمودند. ج گوید: رسول خدا ل)...عایشه۹ـ (۳۹۳

 &  
 گوید:  /سید سلیمان ندوی

ایشان، مواردی مدت بیماری و تاریخ وفات ، ج روز آغاز بیماری آن حضرت«
اند؛ قبل از بیان امر مختلف فیه، اموری بیان  روایات مختلفھا  آن ھستند که در تعیین

اند و محدثین وسیره نگاران بر آن اجماع نظر  متفقھا  آن شوند که تمام روایات بر می
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 باشند: به شرح ذیل میھا  آن دارند؛ و
 یازدھم ھجری قمری است.، ج سال وفات آن حضرت -۱
 درماه ربیع االول وفات نمودند. ج پیامبر -۲
 در یکی از روزھای یکم تا دوزادھم ماه ربیع االول است.، ج تاریخ وفات پیامبر -۳
 از ھفته ھم روز دوشنبه بود. -۴

سیزده روز بود.  ج شود که مدت بیماری آن حضرت از بیشتر روایات ثابت می
فات کردند، تاریخ آغاز بیماری بنابراین اگر به طور دقیق معلوم شود که در چه روزی و

ھم تعیین خواھد شد. در دوران بیماری طبق روایت صحیح، ھشت روز(از دوشنبه تا 
بودند و در ھمانجا وفات یافتند. بر این  لی عایشه ی بعدی) در خانه دوشنبه

ھشت روز است، و بر مبنای عموم  ج اساس، به طور قطعی مدت بیماری پیامبر
اند و از این قرائن ھم این قضیه  بیمار بوده ج گر ھم آن حضرتروایات، پنج روز دی

باشد.  بود، صحیح می ج شود. بنابراین، سیزده روز که مدت بیماری پیامبر تأیید می
کردند. با این حساب، آغاز روز  ھای سایر ازواج مطھرات سپری پنج روز دیگر را در خانه

 بیماری روز چھارشنبه است.
وفات نیز، میان راویان اختالف نظر وجود دارد. از بررسی تمام در تعیین تاریخ 

کنند: یکم  کتب حدیث نیز روایتی به نظرم نرسید. سیره نگاران سه روایت بیان می
ربیع االول؛ دوم ربیع االول، و دوازدھم ربیع االول. برای ترجیح این ھر سه روایت از 

 اصول روایت و درایت استفاده شده است.
بن محمد بن سائب کلبی و ابو مخنف  از طریق ھشام»: وم ربیع االولد«روایت 

روایت شده است. و گرچه اکثر مؤّرخان قدیمی مانند یعقوبی، مسعودی و غیره این 
اند، لیکن نزد محدثین این ھر دو نفر از دروغگویان معروف وغیر  روایت را پذیرفته

اند. ولی  ز واقدی نقل کردهمعتمد ھستند. این روایت را ابن سعد و طبری نیز ا
ترین روایت واقدی که آن را از منابع متعدد نقل کرده، دوازدھم ربیع االول  معروف

از مسند صحیح سلیمان التیمی، روایت دوم ربیع » داليل النبوة«است. البته بیھقی در 
 االول را نقل کرده است.

موسی بن عقبه و محدث ترین سیره نگاران،  از مؤثق »یکم ربیع االول«روایت اما 
 مشھور، امام لیث مصری روایت است.
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را استوارتر و  »یکم ربیع االول«روایت ھمین » روض االنف«امام سھیلی نیز در
از ھمه، از طریق درایت این نکته را درک کرد که روایت  داند و وی قبل تر می ثابت

امر، یقینی و مستند غیر قابل قبول است؛ زیرا که دو  قطعاً » دوازدھم ربیع االول«
که روز وفات پیامبر، دوشنبه بوده است؛ و دیگر اینکه تقریبًا سه ماه  ھستند: یکی این

 قبل، نھم ذی الحّجه سال دھم ھجری، مطابق با روز جمعه بود.
ی سال دھم ھجری، نھم ذی الحجه تا دوازدھم ربیع االوِل سال  از روز جمعه

و صفر را چه بیست و نه  ھای ذی الحجة، محرم ماهکنیم و  یازدھم ھجری، محاسبه می
روزی و چه سی روزی و چه بعضی را بیست و نه روزی و بعضی را سی روزی حساب 

شود. از این  کنیم، در ھیچ صورتی دوازدھم ربیع االول با روز دوشنبه مصادف نمی
 جھت به لحاظ درایت نیز، این تاریخ قطعًا غلط است.

شود که ھر سه ماه را بیست و  با روز دوشنبه مصادف می دوم ربیع االول در صورتی
کنند، تاریخ سوم باقی  نه روزی حساب کنیم. وقتی دو تاریخ فوق انطباق پیدا نمی

باشد و آن اینکه دو ماه بیست  ماند که کثیرالوقوع نیز ھست و نزدیک به واقعیت می می
یع االول مصادف با روز و یک ماه سی روزی باشد، در این صورت، یکم رب و نه روزی

شود و این ھم از افراد موّثق و قابل اعتمادی چون موسی بن عقبه، روایت  دوشنبه می
 شده است.

شود که اگر نھم ذی الحجه روز جمعه باشد، اوایل ربیع  از جدول زیر معلوم می
 شود. ھایی روز دوشنبه واقع می االول در چه صورت

 دوشنبه دوشنبه  دوشنبه  
 ۱۳ ۶  ه، محرم و صفر ھر سه ماه سی روزه باشند:ذی الحج -۱
 16 19 2 ذی الحجه، محرم و صفر ھر سه سی روز باشند: -۲
 15 8 1 روزه باشند:۳۰روزه و صفر  ۲۹ذی الحجه و محرم  -۳
 15 8 1 روزه باشند: ۲۹روزه و محرم و صفر ۳۰ذی الحجه  -۴
 15 8 1 روزه باشند: ۲۹و صفر  ۳۰، محرم۲۹ذی الحجه  -۵
  14 7 روزه باشند:۳۰و صفر  ۲۹محرم  ،۳۰ذی الحجه  -۶
 14 7 روزه باشند: ۲۹و صفر  ۳۰ذی الحجه و محرم  -۷
 14 7 روزه باشند:۳۰، محرم و صفر ۲۹ذی الحجه  -۸
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اند؛ زیرا در تأیید  خارج از بحث ۱۵و  ۱۴،۱۹،۱۳،۸،۷،۶ ھای فرض شده تاریخ از این
دوم فقط در یک صورت یکم و دوم. ماند  ھا ھیچ روایتی وارد نشده است. باقی می این

سه صورت واقع امکان پذیر است که آن ھم بر خالف اصول وضوابط است. یکم در 
وارد شده ھا  آن شود و ھر سه صورت کثیرالوقوع ھستند و روایات مستند در تأیید می

به نظر ما، یکم ربیع االول سال  ج است. بر این اساس، تاریخ صحیح وفات آن حضرت
 یازدھم ھجری قمری است.

در این روایت فقط رؤیت ھالل ماه که مبنای تاریخ قمری ھجری اسالمی است، 
معتبر و مّد نظر قرار گرفته است. و به لحاظ حساب شمسی ممکن است ایرادھایی بر 

 آن وارد شود.

ۡ�َمۡلُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ ی در کتب تفسیر در تفسیر آیه
َ
از ابن  ﴾َلُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  أ

روایت شده است که این آیه در نھم ذی الحجه سال دھم ھجری نازل  بعباس
ھشتاد و یک روز فاصله بوده است؛  ج شده است و از این تاریخ تا روز وفات آن حضرت

وفات کردند. و طبق  ج یعنی ھشتاد و یک روز بعد از نھم ذی الحجه، آن حضرت
از نھم ذی الحجه سال دھم ھجری تا یکم ربیع االول، اگر دو ماه ای که کردیم  محاسبه

ی مفروضه که ذکر شد،  روزه حساب کنیم، طبق محاسبه ۳۰روزه و یک ماه را  ۲۹را 
ھشتاد و یک روز کامل فاصله وجود خواھد داشت. و ابونعیم نیز به طور مستدل ثابت 

 ١»االول است.روز دوشنبه یکم ربیع  ج کرده که تاریخ وفات آن حضرت

 ۳۹۴ حدیث شماره

يِب ُ�َمرَ ۱۰(
َ
ُد ْ�ُن أ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا ُسْفيَاُن ْ�ُن ُ�يَيْنَةَ ، ) َحدَّ دٍ ، َحدَّ َ�ْن ، َ�ْن َجْعَفِر بِْن ُ�َمَّ

�ِيِه قَاَل 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَْوَم اِالثْنَْ�ِ : أ ِ َص�َّ ا�َّ ْلََة َ�َمَكَث َذلَِك ، قُِبَض رَُسوُل ا�َّ

َ
َْوَم َويل ايلْ

 وَُدفَِن ِمَن اللَّيِْل.، اثلَُّالثَاءِ 
َمَسايِح ِمْن آِخِر اللَّيِْل.: َوقَاَل َ�ْ�ُهُ : َوقَاَل ُسْفيَانُ 

ْ
 ُسِمَع َصوُْت ال

نقل  ساز پدرش محمد بن علی باقر سصادق )... جعفر بن محمد۱۰ـ (۳۹۴
فرمودند؛ تمامِی روز به روز دوشنبه رحلت  ج کند که وی گفت: رسول خدا می

 ؛با اندکی تصرف١٨٨ـ ١٨٥صص  ٢فروغ جاویدان ،ج  -١
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دوشنبه و شب سه شنبه دفن نشدند و به شب چھارشنبه به دل خاک سپرده شدند و 
 چھره در نقاب خاک کشیدند.

از محمد بن  سفیان بن عیینه [یکی از راویان این حدیث] گوید: کسی دیگر غیر
] ج ھا [برای کندن گور پیامبر گفته است: آخر شب چھارشنبه، صدای بیل سعلی باقر

 شبانه دفن شدند]. ج شنیده شد [وآن حضرت

 &  
را حفر کرد،  ج بیل. و کسی که با بیل گور پیامبر»: مسحاء«جمع »: املساحي«

 بود. سابوطلحه
ھا را  را باور نکردم، مگر ھنگامی که آواز بیل ج گوید: مرگ پیامبر می لام سلمه

 شنیدم. ج از برای کندن گور پیامبر
گاه نشدیم تا آنکه در سپیده دماِن آخِر شب  ج گوید: از دفن پیامبر لو عایشه آ

 ھا را شنیدیم. سه شنبه آواز کلنگ

 ۳۹۵ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ۱۱( دٍ ، ) َحدَّ َعِز�ِز ْ�ُن ُ�َمَّ
ْ
َ�نَا َ�بُْدال ِ بِْن ، َحدَّ �ِك بِْن َ�بِْد ا�َّ َ�ْن رَشِ

يِب نَِمرٍ 
َ
 ، أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم : يِب َسلََمَة بِْن َ�بِْدالرَّمْحَِن بِْن َعوٍْف قَاَل َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ َ رَُسوُل ا�َّ تُُو�ِّ

 وَُدفَِن يَْوَم اثلَُّالثَاِء.، يَْوَم اِالثْنَْ�ِ 
بُوِعيىَس 

َ
 َهَذا َحِديٌث َغِر�ٌب.: قَاَل أ
به روز  ج رسول خدا گوید: س)...ابو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف۱۱ـ (۳۹۵

 دوشنبه رحلت فرمودند و به روز سه شنبه به خاک سپرده شدند.
 : این حدیث، حدیثی غریب است.ابو عیسی ترمذی گوید

 &  
 رفع یک اشکال

در شب چھارشنبه دفن شدند؛ و در  ج بیان شد که پیامبر ۳۹۴ی  در حدیث شماره
به روز سه شنبه به خاک سپرده شدند؛ و به ظاھر  ج این حدیث بیان شد که پیامبر

 میان این دو حدیث تعارض است؟
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در حقیقت میان این دو روایت تعارضی وجود ندارد؛ زیرا که مقّدمات دفن رسول 
فارغ  ج از روز سه شنبه شروع شد، ولی در شب چھارشنبه از دفن آن حضرت ج خدا

 شدند.

 ۳۹۶ حدیث شماره

َ�نَا نرَْصُ ۱۲( َْهَضِ�ُّ ) َحدَّ
ْ
ٍّ اجل ِ ْ�ُن َداوُدَ ،  ْ�ُن يلَعِ

َ�نَا َ�بُْدا�َّ َ�نَا َسلََمُة ْ�ُن نُبَيٍْط ، َحدَّ ، َحدَّ
يِب ِهنْدَ 

َ
خرِبنَا َ�ْن ُ�َعيِْم بِْن أ

ُ
�ٍط ، أ ُ ُصْحبٌَة  ـَ�ْن َسالِِم بِْن ُ�بَيٍْد ، َ�ْن نُبَيِْط بِْن رَشِ

َ
 ـَوَ�نَْت هل

ْغِ�َ ىلَعَ : قَاَل 
ُ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يِف َمَرِضهِ أ ِ َص�َّ ا�َّ فَاَق ، رَُسوِل ا�َّ

َ
َالُة؟«: َ�َقاَل ، فَأ » َحرَضَِت الصَّ

يُؤَذِّنْ «: َ�َقاَل ، َ�َعمْ : َ�َقالُوا
ْ
َ للنَّاِس ، ُمُروا بَِالًال فَل ْن يَُص�ِّ

َ
بَا بَْ�ٍر أ

َ
ْو قَاَل » َوُمُروا أ

َ
» بِانلَّاِس «: أ

غْ : قَاَل 
ُ
فَاَق ، ِ�َ َعلَيْهِ ُ�مَّ أ

َ
َالُة؟«: َ�َقاَل ، فَأ ُمُروا بَِالًال «: َ�َعْم . َ�َقاَل : َ�َقالُوا» َحرَضَِت الصَّ

يُؤَذِّنْ 
ْ
ُيَصلِّ بِانلَّاِس ، فَل

ْ
بَا بَْ�ٍر فَل

َ
ِسيٌف : َ�َقالَْت اَع�َِشةُ » َوُمُروا أ

َ
يِب رَُجٌل أ

َ
إَِذا قَاَم َذلَِك ، إِنَّ أ

َمَقاَم بََ�ى
ْ
َمْرَت َ�ْ�َهُ ، �َْستَِطيعُ  فَالَ ، ال

َ
ْغِ�َ َعلَيْهِ : قَاَل ، فَلَْو أ

ُ
فَاَق ، ُ�مَّ أ

َ
ُمُروا «: َ�َقاَل ، فَأ

يُؤَذِّنْ 
ْ
يَُصلِّ بِانلَّاِس ، بَِالًال فَل

ْ
بَا بَْ�ٍر فَل

َ
إِنَُّ�نَّ َصَواِحُب ، َوُمُروا أ

ْو » فَ
َ
» َصَواِحبَاُت يُوُسَف «أ

ذَّنَ : قَاَل 
َ
ِمَر بَِالٌل فَأ

ُ
بُو بَْ�ٍر، َفَص�َّ بِانلَّاِس  ،فَأ

َ
ِمَر أ

ُ
ُ َعلَيِْه ، َوأ ِ َص�َّ ا�َّ ُ�مَّ إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

ةً  تَِّ�ِئ َعلَيْهِ «: َ�َقاَل ، وََسلََّم وََجَد ِخفَّ
َ
 ، فََجاَءْت بَِر�َرُة َورَُجٌل آَخرُ ، »اْ�ُظُروا يِل َمْن �

َ
فَاتََّ�أ

بُوَ��ْ 
َ
ا َرآُه أ ْن يَثْبَُت َماَكنَهُ ، َذَهَب يِلنِْكَص ، رٍ َعلَيِْهَما، فَلَمَّ

َ
ِْه أ

َ
 إِيل

َ
ْوَمأ

َ
بُوَ�ْ�ٍر ، فَأ

َ
َحىتَّ قىََض أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قُِبَض  ِ َص�َّ ا�َّ َحًدا : َ�َقاَل ُ�َمرُ ، َصَالتَُه . ُ�مَّ إِنَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْسَمُع أ

َ
ِ َال أ َوا�َّ

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
�ْتُُه �َِسييِْف َهَذا! قَاَل يَْذُكُر أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم قُِبَض إَِال رَضَ َوَ�َن انلَّاُس : َص�َّ ا�َّ

يَِّ� لَْم يَُ�ْن ِ�يِهْم نيَِبٌّ َ�بْلَهُ  مِّ
ُ
ْمَسَك انلَّاُس ، أ

َ
 َصاِحِب رَُسوِل : َ�َقالُوا، فَأ

َ
يَا َسالُِم اْ�َطِلْق إىِل

ُ َعلَيْهِ  ِ َص�َّ ا�َّ بِْ�ي َدِهًشا ، وََسلََّم فَاْدُعهُ  ا�َّ
َ
تَيْتُُه أ

َ
َمْسِجِد فَأ

ْ
بَا بَْ�ٍر وَُهَو يِف ال

َ
َ�يُْت أ

َ
فَأ

ُت 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم؟! قُل ِ َص�َّ ا�َّ قُِبَض رَُسوُل ا�َّ

َ
ا َرآِ� قَاَل ىِل: أ ْسَمُع : إِنَّ ُ�َمَر َ�ُقوُل : فَلَمَّ

َ
َال أ

نَّ رَسُ 
َ
َحًدا يَْذُكُر أ

َ
�ْتُُه �َِسييِْف َهَذا! َ�َقاَل يِل أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم قُِبَض إَِال رَضَ ِ َص�َّ ا�َّ : وَل ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم ، فََجاءَ ، فَاْ�َطلَْقُت َمَعهُ ، اْ�َطِلْق  ِ َص�َّ ا�َّ َوانلَّاُس قَْد َدَخلُوا ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
َها انلَّاُس : َ�َقاَل  ُّ�

َ
 ، يَا �

َ
ُ ، فْرُِجوا يِل أ

َ
فْرَُجوا هل

َ
َ�بَّ َعلَيْهِ ، فَأ

َ
هُ ، فََجاَء َحىتَّ أ (إِنََّك : َ�َقاَل ، َوَمسَّ

ُهْم َميِّتُوَن) ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ : ُ�مَّ قَالُوا، َميٌِّت َو�ِ�َّ ِ َص�َّ ا�َّ قُِبَض رَُسوُل ، يَا َصاِحَب رَُسوِل ا�َّ
َ
أ

ُ َعلَيِْه  ِ َص�َّ ا�َّ ْن قَْد َصَدَق . قَالُوا، َ�َعمْ : وََسلََّم؟! قَاَل ا�َّ
َ
ِ : َ�َعِلُموا أ يَا َصاِحَب رَُسوِل ا�َّ
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ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ِ ؟ قَاَل ، َص�َّ ا�َّ يَُص�َّ ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
َ
، يَْدُخُل قَْومٌ : َوَ�يَْف؟ قَاَل : قَالُوا، َ�َعمْ : أ

ُونَ  ُونَ ، ُ�مَّ يَْدُخُل قَْومٌ ، ُ�مَّ َ�ْرُُجونَ ، ْدُعونَ َو�َ ، َوُ�َصلُّونَ ، َ�يَُكربِّ ، َوَ�ْدُعونَ ، َوُ�َصلُّونَ ، َ�يَُكربِّ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ : َحىتَّ يَْدُخَل انلَّاُس. قَالُوا، ُ�مَّ َ�ْرُُجونَ  ِ َص�َّ ا�َّ يُْدَ�ُن ، يَا َصاِحَب رَُسوِل ا�َّ

َ
أ

ُ َعلَ  ِ َص�َّ ا�َّ يَن؟ قَاَل : قَالُوا، َ�َعمْ : يِْه وََسلََّم؟ قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ ِ�يِه : أ ي َ�بََض ا�َّ ِ

َّ
يِف املاَْكِن اذل

ْن قَْد َصَدَق ، ُروَحهُ 
َ
َ لَْم َ�ْقِبْض ُروَحُه إَِال يِف َماَكٍن َطيٍِّب. َ�َعِلُموا أ إِنَّ ا�َّ

ْن ، فَ
َ
َمَرُهْم أ

َ
ُ�مَّ أ

�ِيِه. 
َ
لَُه َ�نُو أ ُمَهاِجُروَن يَتََشاَوُرونَ ُ�َغسِّ

ْ
 إِْخوانِنَا ِمَن : َ�َقالُوا، َواْجتََمَع ال

َ
اْ�َطِلْق بِنَا إِىل

نَْصارِ 
َ
ْمرِ ، األ

َ
نَْصارُ ، نُْدِخلُُهْم َمَعنَا يِف َهَذا األ

َ
ِم�ٌ : َ�َقالَِت األ

َ
ِمٌ� َوِمنُْ�ْم أ

َ
َ�َقاَل ُ�َمُر ، ِمنَّا أ

اِب  َطَّ
ْ
ُ ِمثُْل : ْ�ُن اخل

َ
َْزْن َمْن هل

َ
َغاِر إِْذ َ�ُقوُل لَِصاِحِبِه َال حت

ْ
َهِذهِ اثلََّالِث (ثَاِ�َ اثْنَْ�ِ إِْذ ُهَما يِف ال

َ َمَعنَا)، َمْن ُهَما؟! قَاَل  يلًَة.، ُ�مَّ �ََسَط يََدُه َ�بَاَ�َعهُ : إِنَّ ا�َّ  َوَ�اَ�َعُه انلَّاُس َ�يَْعًة َحَسنًَة مَجِ
 ج ـ گوید: رسول خدا ج کی از یاران رسول خداـ ی س)...سالم بن ُعبید۱۲ـ (۳۹۶

در بیماری مرگ خویش به حالت ِاغماء و بیھوشی فرو رفتند؛ و پس از مدتی به ھوش 
آمدند و از بیھوشی درآمدند و فرمودند: آیا وقت نماز(عشاء) در رسیده است؟ گفتند: 

را فرمان  سلفرمودند: بال ج آن حضرتآنگاه  آری، وقت نماز (عشاء) فرا رسیده است.
ھا  نیز دستور دھید تا با مردم نماز بخواند و بدان سدھید تا اذان گوید، و به ابوبکر

 پیشنمازی بدھد.
بیھوش شدند؛ و پس از  ج گوید: پس از آن دوباره رسول خدا سسالم بن ُعبید

ای به ھوش آمدند و فرمودند: آیا وقت نماز فرا رسیده است؟ گفتند: آری؛ آن  لحظه
نیز بگویید تا با  سرا فرمان دھید تا اذان گوید و به ابوبکر سفرمودند: بالل ج حضرت

گفت: ھمانا پدر من (ابوبکر  ج خطاب به آن حضرت لمردم نماز بخواند؛ عایشه
)، مردی دل نرم و دل نازک است، و ھرگاه در جایگاه شما به نماز بایستد، سصّدیق

مردم بخواند؛ چه خوب است که به کسی دیگر تواند نماز را با  گریه خواھد نمود و نمی
 غیر از او فرمان بدھید تا با مردم نماز بگزارد.

بیھوش شدند و پس از مدتی به ھوش آمدند و  ج باز رسول خداآنگاه  سالم گوید:
نیز  سفرمان دھید تا اذان گوید و به ابوبکر سچشم گشودند و فرمودند: به بالل

 ÷خواند، و به راستی شما به سان زناِن اطراِف یوسفدستور دھید تا با مردم نماز ب
 ھستید.
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فرمان داده شد تا برای نماز  سی سخنانش گوید: پس از آن به بالل سالم در ادامه
نیز فرمان داده شد تا با  ساذان گوید، و او نیز بر حسب فرمان، اذان گفت؛ و به ابوبکر

را ھا  آن با مردم نماز خواند و ج دامردم نماز بخواند، و او نیز بر حسب فرمان رسول خ
 پیشنمازی داد.

در خویشتن احساس سبکی کردند و فرمودند: نگاه  ج پس از مدتی رسول خدا
 کنید که آیا کسی ھست که من به او تکیه کنم و برای نماز خواندن بیرون روم؟

را کمک و یاری دھند  ج و مردی دیگر آمدند (تا رسول خدا سدراین ھنگام َبریره
ی خویش را به  تکیه دادند (و حجرهھا  آن به ج تا برای نماز بیرون روند)؛ آن حضرت

را دید،  ج رسول خدا سمقصد مسجد و صف نمازگزاران ترک کردند)؛ چون ابوبکر
بدو اشاره کردند تا برجای  ج خواست خود را عقب بکشد و کنار برود، ولی پیامبر

به آن دو کمک خویش فرمان دادند تا  ج پیامبرگاه کنار نرود. (آن خویش باقی بماند و
نماز خویش را تمام  سبنشانند؛ آنان نیز چنان کردند) و ابوبکر سایشان را کنار ابوبکر

اقتدا کرد و مردم به نماز  ج ی رسول خدا کرد (اینگونه که ایستاده به نماِز نشسته
 ھمچنان نشسته بودند.) ج مبر اکرماقتدا کردند و پیا سو ابوبکر ج رسول خدا

که از  سرحلت فرمودند؛ و عمر بن خطاب ج سالم گوید: پس از مدتی رسول خدا
شوکه شده بود، گقت: به خدا سوگند! نباید بشنوم کسی بگوید  ج ی رحلت پیامبر قضیه
اند، و گرنه با ھمین شمشیر خویش سر او را خواھم زد و  رحلت فرموده ج پیامبر

 خواھم ریخت.خونش را 
میان  ج سالم گوید: چون مردم ُاّمی وعامی بودند و پیامبری پیش از آن حضرت

ایشان نبوده است، خاموش ماندند و چیزی نگفتند. مردم به من گفتند: ای سالم! پیش 
گاه کن، تا بیاید؛ من نیز پیش  ج برو و او را از مرگ آن حضرت ج دوسِت رسول خدا آ

نح«ی خویش، در مکانی به نام  که در مسجد (محله سابوبکر بود) رفتم؛ و در » سُ
 گریستم. حالی به نزد او رفتم که از ُبھت و اندوه می

رحلت  ج مرا با این حال و وضع دید، به من گفت: آیا رسول خدا سچون ابوبکر
ول گوید نباید بشنوم کسی بگوید که رس می ساند؟ گفتم: ھمانا عمر بن خطاب فرموده

رحلت فرموده است، و گرنه او را با ھمین شمشیر خواھم زد و خونش را  ج خدا
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 خواھم ریخت.
) به راه ج ی رسول خدا به من گفت: حرکت کن؛ من با او (به طرف حجره سابوبکر

رسانده  ج درحالی رسید که مردم خود را به کنار پیکر رسول خدا سافتادم. ابوبکر
نیز راه ھا  آن گفت: ای مردم! راه را برای من بگشائید؛ ھا خطاب بدان سبودند؛ ابوبکر

 ج خویشتن را به کنار پیکر مطّھر رسول خدا سابوبکرآنگاه  گشودند؛ سرا برای ابوبکر
دست  ج افکند و بر پیشانی آن حضرت ج رساند و خویشتن را بر پیکر آن حضرت

 کشید (و آن را بوسید)؛ و سپس این آیه را تالوت کرد:

ّيُِتونَ ﴿  ؛]۳۰[الزمر:  ﴾٣٠إِنََّك َمّيِٞت ��َُّهم مَّ
اند و شتری است که  ھا در آن یکسان ی انسان ای محمد! مرگ از مسائلی است که ھمه«(

میرند (و سرانجام  ی آنان می میری، و ھمه خوابد، لذا) توھم می ی ھمه کس می بر َدِرخانه
 .)»نیک و خوش و جاویدان از آِن پرھیزگاران است

رحلت  ج ! آیا آن حضرت ج پس از آن، مردم گفتند: ای دوسِت رسول خدا
درگذشتند و دارفانی را وداع گفتند. و  ج گفت: آری؛ رسول خدا ساند؟ ابوبکر فرموده

دوباره پرسیدند: ای دوست آنگاه  گوید! راست می سمردم دانستند که ابوبکر صدیق
 شود؟ گفت: آری. نماز گزارده می ج آیا بر پیکر مطّھر رسول خدا ج رسول خدا

گفت: گروھی از  سشود؟ ابوبکر باز پرسیدند: چگونه بر پیکر ایشان نماز گزارده می
فرستند و دعا  گویند و درود می روند و تکبیر می می ج ی پیامبر مردمان، به حجره

ر چون گروه نخست از حجره بیرون آمدند، گروھی دیگآنگاه  آیند؛ کنند و بیرون می می
آیند؛  کنند و بیرون می فرستند و دعا می گویند و درود می روند و تکبیر می به حجره می

بر پیکر گونه کنند تا ھمگان بدین پس از آن تمام مردم به ھمین ترتیب رفتار می
 نماز گزارند. جپیامبر

به خاک سپرده  ج ! آیا جسد مطّھر رسول خدا ج باز پرسیدند: ای دوست پیامبر
 سگفت: آری. گفتند جسد ایشان کجا باید به خاک سپرده شود؟ ابوبکرشود؟  می

گفت: در ھمانجایی که خداوند ایشان را قبض روح کرده است؛ زیرا خداوند متعال روح 
 سایشان را جز در جای پاک و پاکیزه قبض نفرموده است. و مردم دانستند که ابوبکر

 گوید. راست می
ایشان را  ج تا خویشاونداِن پدری آن حضرتبه مردم فرمان داد  سسپس ابوبکر
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 غسل دھند. 
جمع  ج ی خالفت و جانشینی پیامبر و مھاجران برای مشورت و رایزنی درباره

گفتند: ھمراه ما بیا تا پیش برادران انصار خویش برویم و آنان را  سشدند و به ابوبکر
 رکت دھیم.ش ج ی خالفت و جانشینی آن حضرت در این رایزنی و مشورت درباره

سخن گفتند؛)  ج ی جانشین پیامبر دربارهھا  آن (مھاجران پیش انصار رفتند و با
 سانصار گفتند: باید امیری از ما و امیری از شما باشد. در اینجا بود که عمربن خطاب

گفت: برای چه کسی نظیر این سه فضیلت جمع است که خداوند در این آیه بیان 
 فرموده است: 

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱثَاِ�َ ﴿ َّ�  ۖ  ؛]۴۰[التوبة:  ﴾َمَعَنا
در حالی که دو نفر بیشتر نبودند و او دّومین نفر بود و تنھا یک نفر به ھمراه «

بود. ھنگامی که آن دو در غار ثور جای  سداشت که رفیق و یار دلسوزش ابوبکر
نگران شد که از سوی قریشیان به  سشدند. ابوبکر ماندگارزیدند و در آن سه روز گ

خطاب به رفیقش گفت: غم  ج گزندی برسد؛ در این ھنگام پیامبر ج جان پیامبر
کند و از دست قریشیان  نماید و کمک می مخور که خدا با ما است و ما را حفظ می

 »رساند. رھاند و عّزت و شوکت می می
گفت: آن دو نفر که در این آیه بیان شده است چه کسانی  سخطاب و عمربن

بود که در سفر ھجرت،  سو رفیق دلسوزش ابوبکر صدیق ج بودند؟ (مسّلمًا پیامبر
 بود.) ج ھمراه و ھمرکاب آن حضرت

دست خویش را دراز کرد و با  سعمربن خطابآنگاه  گوید: سسالم بن ُعبید
بیعتی نیکو و پسندیده نمودند، و او را به  سا ابوبکربیعت نمود و مردم نیز ب سابوبکر

 پذیرفتند. ج عنوان خلیفه و جانشین رسول خدا

 &  
 بیھوش شد، از حال رفت، َغش کرد.»: اُغمی«

 ھوشی درآمد. بی به ھوش آمد، از»: افاق«

روا«  فعل امر؛ فرمان دھید.»: مُ

 شود. ناراحت میمرد نرم دل و دل نازک که زود اندوھگین و »: أَسيف«
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شما مانند زنان اطراف یوسف ھستید. مراد از زنانی که »: فانّكنَّ صواحب يوسف«

 بودند، زلیخا است. ÷اطراف یوسف
در این است که چون  ÷و دیگران به زنان اطراف یوسف لوجه تشبیه عایشه

در شھر پیچید و گروھی از زنان مصر در شھر  ÷خبر عاشق شدن زلیخا به یوسف
گفتند: ھمسر عزیز مصر کام طلبیده است و خواسته است که خادم خویش را بفریبدو 
به خود خواند. عشق جوان به اندرون دلش خزیده است. ما او را در گمراھی آشکاری 

 بینیم. می
فرستاد و ایشان را  و ھنگامی که زلیخا نیرنگ ایشان را شنید، کسانی را دنبال آنان

ھای  ی خود دعوت کرد و بالشھایی برایشان فراھم ساخت و مجلس را با پشتی به خانه
گران بھا و دیگر وسایل رفاه و آسایش بیاراست، و به دست ھر کدام کاردی برای 

گفت: وارد مجلس ایشان شو. ھنگامی که  ÷داد؛ سپس به یوسف  پوست کندن میوه
زرگوارش دیدند و به دھشت افتادند و سراپا محو جمال او شدند چشمانشان بدو افتاد، ب

و به جای میوه، دستانشان را بریدند و گفتند: ماشاء الله! این آدمی زاد نیست، بلکه این 
 باشد. ی بزرگواری نمی جز فرشته

ھمسر عزیز مصر گفت: این ھمان کسی است که مرا به خاطر عشق او سرزنش 
دامنی کرده  ام ولی او خویشتن داری و پاک به خویشتن خوانده اید. آری من او را کرده

 گردد. گمان زندانی و تحقیر می دھم انجام ندھد، بی است. اگر آنچه بدو دستور می
در اینجا، زلیخا، زنان مصر را برای مھمانی دعوت کرد، ولی ھدفش چیزی دیگر 

ی امامت ابوبکر  در قضّیهبود؛ و آن اینکه زنان را از مالمت کردن خویش منصرف کند. 
امامت  سخواستند تا ابوبکر و دیگران می لنیز چنین بود؛ زیرا که عایشه سصدیق

بیافتد، مردم  سی ابوبکر صدیق ندھد و ھدفشان این بود که اگر کار امامت بر عھده
نماز بگزارد، دوست نخواھند داشت و در ھر  ج ھرگز مردی را که در مقام رسول خدا

ی  دوست نداشت که درباره لرا شوم خواھند داشت. از این رو عایشهپیشامدی او 
 پدرشان چنین فکر کنند.

گفته است:  لکند که وی گفت: عایشه زھری، از عبیدالله بن عبدالله نقل می
با مردم نماز بگزارد. من  سسخت شد، فرمود: ابوبکر ج چون بیماری رسول خدا

گرید،  خواند، می ل است و چون قرآن میمردی نرم د سگفتم: ای رسول خدا! ابوبکر
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با مردم  سباز ھم فرمود: ابوبکر ج را امر دھید تا با مردم نماز بگزارد. پیامبر سعمر
فرمود: شما مثل  ج ھمان سخن خود را باز گفت؛ پیامبر نماز بگزارد. عایشه

با مردم نماز بگزارد.  سگرفتارشان بود، ابوبکر ÷ھایی ھستید که یوسف زن
گوید: ھیچ چیز مرا بر این کار وانداشت مگر اینکه در دل من چنین افتاده  لعایشه

به نماز بایستد دوست ندارند و احساس  ج بود که مردم کسی را که در جای پیامبر
این کار  ج کردم که مردم چنان کسی را شوم خواھند داشت و خواستم رسول خدا می

ی  رفع نماید. و به خدا سوگند! من دوست داشتم که این کار بر عھده سرا از ابوبکر
گفتم: مردم ھرگز مردی را دوست نخواھند داشت که در مقام  پدرم نباشد و با خود می

 نماز بگزارد، و در ھر پیشامدی او را شوم خواھند داشت. ج رسول خدا

ة« ة وجد« سبکی.»: خفّ  کرد. در خویشتن احساس سبکی ج پیامبر»: خفّ

 تکیه کنم.»: اتّكیء«

به دو نفر  ج در روایات و احادیث، وارد شده که پیامبر»: آخر رجل و بَريرة فجاءت«
 تکیه زده است، و آن دو نفر بر مبنای اختالف روایات عبارتند از: 

به احتمال » رجل آخر«ای سیاه بود). و مراد از  (که برده سو ُنوبه سبریره -۱

 است.» نُوبه«زیاد ھمان 

 . سو علی سعباس -۲
 .سو پسرش فضل سعباس -۳
 .سو اسامة بن زید سعباس -۴
 .بو فضل بن عباس ساسامه -۵

در ایام بیماری  ج توان در میان این روایات اینگونه جمع کرد که پیامبر و می
ھا  ی خویش بیرون شدند، و ھر زمان به فردی از این خویش، در مواقع مختلفی از خانه

از خانه  ج روایات مبتنی بر تعّدد و تکرار خروج پیامبراند. پس اختالف  تکیه داده
 است.

 تا از نماز برگردد.»: لينكص«

 اشاره کرد. با حرکت سر و دست بیان کرد. عالمت داد. ایماء و اشاره کرد.»: أَومأ«



 ٢٧٧  ج امبریپ وفات) ۵۴( باب

ی:»: اُمّيني«  سوادی که خواندن و نوشتن نداند. عاّمِی درس ناخوانده. بی جمع ُامِّ

نگاه  ج ھایشان را از نطق به رحلت و وفات پیامبر ردم زبانم»: الناس فامسك«
داشتند و دم فرو بستند و خاموشی گزیدند. و چون تاکنون پیامبری ـ غیر از حضرت 

توانستند مرگ و رحلت او را به  ـ به سوی ایشان مبعوث نشده بود، نمی ج محّمد
 اثبات کنند. سعمربن خطاب

ا«  اندوه و غم. بسیار حیران و سرگشته؛»: دِهشً

 راه را برای من بگشایید.»: لی افرجوا«

 خم شد. به رو افتاد. »: اكبّ «

 کردند. نمودند. بحث و تبادل نظر می مشورت و رایزنی می»: يتشاورون«

 دستش را برای بیعت دراز کرد.»: يده بسط«

برای چه کسی نظیر این سه فضیلت و ویژگی جمع است؟ »: من له مثل هذه الثالثة«

 آمده عبارت است از: ...»  الغار ثاين اثنني اذمها يف«ی  مراد از این سه فضّیلت که در آیهو 

 ».الغار ثاين اثنني اذمها يف« ج با پیامبر سھمراه بودن ابوبکرصدیق -۱

 ».اذ يقول لصاحبه ال حتزن« ج با پیامبر سمصاحبت ابوبکر صدیق -۲

 ».معناانّ اهللا « سو ابوبکر صدیق ج معّیت خدا با پیامبر -۳

 ۳۹۷ حدیث شماره

)۱۳ ٍّ َ�نَا نرَْصُ ْ�ُن يلَعِ َ�ْ�ِ ، ) َحدَّ ِ ْ�ُن الزُّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َ�نَا ـَشيٌْخ بَاِهِ�ٌّ قَِديٌم برَْصِيٌّ  ـَحدَّ ، َحدَّ
ُنَاِ�ُّ 

ْ
�َِس بِْن َمالٍِك قَاَل ، ثَابٌِت ابل

َ
ُ عَ : َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ ا وََجَد رَُسوُل ا�َّ لَيِْه وََسلََّم ِمْن ُكَرِب لَمَّ

َموِْت َما وََجدَ 
ْ
ُ َعلَيِْه ، ال قَالَْت فَاِطَمُة رىَِض اهللا تعاىل عنها: َواَكْرَ�اُه! َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

َْومِ «: وََسلَّمَ  �ِيِك َ�ْعَد ايلْ
َ
ِ�يِك َما لَيَْس بَِتارِكٍ ، َال َكْرَب ىلَعَ أ

َ
َحًدا،  إِنَُّه َقْد َحرَضَ ِمْن أ

َ
ِمنُْه أ

ِقيَاَمةِ 
ْ
ُموافَاُة يَْوَم ال

ْ
 ».ال

سنگین شد و درد  ج گوید: وقتی حال رسول خدا س)... انس بن مالک۱۳ـ ( ۳۹۷
بدیشان گفت: دردا  لو ناراحتی و شّدت و سختی مرگ، ایشان را فرا گرفت، فاطمه
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بدو فرمودند: از پس امروز، پدرت را درد و  ج و دریغا از درد و ناراحتی پدرم! پیامبر
ھا و  غمی نخواھد بود. و این چیزی که برای پدرت پیش آمده است (مرگ، سختی

کند (و از مسائلی است  سکرات آن) کاری است که خداوند ھیچ کس را از آن رھا نمی
ی ھمه کس  اند، و شتری است که بر دِر خانه ھا در آن یکسان ی انسان که ھمه

 خوابد)؛ و مرگ آغاز رسیدن به آخرت است. می

 &  
اندوه و غمی که موجب تنگی نفس و خفگی شود؛ غم و غصه؛ اندوه و »: كَرب«

 مشقت؛ درد و ناراحتی. 

 وای بر من از درد و اندوه پدرم.»: واكرباه«

 توان ترجمه کرد : این عبارت را به دو گونه می»: القيامة يوم املوافاة«
روز قیامت خواھد بود. یعنی من از دنیا خواھم رفت و در رستاخیز  مالقات، در -۱

 ھمدیگر را مالقات خواھیم کرد.
 مرگ، آغاز رسیدن به آخرت است. مرگ پل ارتباطِی انسان به آخرت است. -۲

 ۳۹۸ حدیث شماره

)۱۴ ٍّ َرْصِيُّ َونرَْصُ ْ�ُن يلَعِ اِب ِزَ�اُد ْ�ُن َ�َْ� ابلْ َطَّ
ْ
بُو اخل

َ
َ�نَا أ َ�نَا َ�بُْد َر�ِِّه ْ�ُن : قَاالَ  ) َحدَّ َحدَّ
َنيَِفُّ قَاَل 

ْ
نَُّه َسِمَع اْ�َن َ�بَّاٍس : بَاِرٍق احل

َ
ُث: � َويِلِد ُ�َدِّ

ْ
: ِسَماَك اْ�َن ال ِّ�

ُ
بَا أ

َ
ي أ َسِمْعُت َجدِّ

ُث  ُ َعلَيْهِ : رىَِض اهللا تعاىل َعنُهما ُ�َدِّ ِ َص�َّ ا�َّ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ «: وََسلََّم َ�ُقوُل  �

َ
َمْن اَكَن هل

َنَّةَ 
ْ
ُ بِِهَما اجل ْدَخلَُه ا�َّ

َ
يِت أ مَّ

ُ
 ». فََرَطاِن ِمْن أ

ِتَك؟ قَاَل  مَّ
ُ
ُ فََرٌط ِمْن أ

َ
ُ فََرٌط يَا «: َ�َقالَْت اَع�َِشُة رىَِض اهللا عنها: َ�َمْن اَكَن هل

َ
َوَمْن اَكَن هل

َقةُ  ِتَك؟ قَاَل  َ�َمْن لَْم يَُ�نْ : قَالَْت » ُمَو�َّ مَّ
ُ
ُ فََرٌط ِمْن أ

َ
نَا «: هل

َ
يِت فَأ مَّ

ُ
 ».، لَْن يَُصابُوا بِِمثِْ� َفَرٌط ِأل

شنیدم که فرمودند: ھر  ج گوید: از رسول خدا می ب)... ابن عباس۱۴ـ ( ۳۹۸
شخصی از امت من که دو فرزندش، پیش از او مرده باشند و چھره در نقاب خاک 

 کشیده باشند، خداوند به پاس آن دو مصیبت، وی را وارد بھشت خواھد کرد. 
چون این سخن را شنید، پرسید: حکم کسی از امت شما که یک  لعایشه

نه است؟ آیا به سبب آن، وارد بھشت فرزندش، پیش از او رحلت کرده باشد، چگو
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فرمودند: ای عایشه! خدا تو را موّفق و کامیاب بدارد؛ (بدان)  ج شود؟ آن حضرت می
ھر کس از امت من که یک فرزند خویش را پیش از خود از دست بدھد، باز ھم خداوند 

 برد؛ به پاس آن مصیبت، او را به بھشت می
کم کسی که از امت شما که فرزندی ح !ج پرسید: ای رسول خدا لباز عایشه

فرمودند: خود من، برای  ج نداشته باشد که پیش از او مرده باشد، چگونه است؟ پیامبر
امت خویش ھمچون فرزندی ھستم که پیش از آنان مرده است؛ و ھرگز امت من به 

 تر از مصیبت من سوگوار نخواھند شد. مصیبتی بزرگ

 &  
 بلوغ و قبل از پدر و مادرش بمیرد. فرزنِد پیش مرده.فرزندی که پیش از »: فرط«

این جمله را به خاطر تحریک و  ج خدا تو را موفق و کامیاب بدارد. پیامبر»: مؤفّقة«

 به زیاد پرسیدن، ایراد کردند. لتشویق عایشه

تر از مصیبِت از  تر و سترگ امت من ھرگز به مصیبتی بزرگ»: بمثلی يُصابوا لن«
سوگوار نخواھند شد؛ و مصیبت از دست دادن من، سختر و دشوارتر دست دادن من، 

 از ھر مصیبتی است.
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 ۳۹۹ حدیث شماره

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ) ۱(
َ
َ�نَا أ دٍ ، َحدَّ َ�نَا ُحَسْ�ُ ْ�ُن ُ�َمَّ اِ�يُل ، َحدَّ َ�نَا إرِْسَ يِب إِْسَحاَق ، َحدَّ

َ
، َ�ْن أ

َارِِث 
ْ
يِخ ُجَو�ِْرَ�َة ، َ�ْن َ�ْمِرو بِْن احل

َ
ُ ُصْحبٌَة  ـأ

َ
ُ َعلَيِْه : قَاَل  ـهل ِ َص�َّ ا�َّ َما تََرَك رَُسوُل ا�َّ

 
َّ

َم إِال
رًْضا َجَعلََها َصَدقًَة.، َوَ�ْغلَتَهُ ،  ِسالََحهُ وََسلَّ

َ
 َوأ

و برادر ام المؤمنین  ج ـ یکی از یاران پیامبر س)... عمرو بن حارث۱ـ(۳۹۹
پس از خویش چیزی باقی  ج ـ گوید: رسول خدا ج جویرّیه، ھمسر گرامی رسول خدا

 نگذاشتند، جز از سالح و استر خویش، و زمینی که آن را صدقه نھاده بودند.

 &  
 را داشته است. ج اندکی افتخار مصاحبت پیامبر سعمرو بن حارث»: صحبة له«

 .ج سالح پیامبر»: سالحه«

 .ج استر و قاطر پیامبر»: بغلته«
اموال قابل توجھی نداشتند و آنچه  در دوران زندگانی خویش، ج رسول خدا 

کسی از ما «؛ »نورث ما تركنا صدقة ال«ی آن اعالم فرموده بودند:  داشتند درباره
 ».برد؛ آنچه از خود بر جای گذاریم، صدقه است پیامبران ارث نمی

نه درھمی از خود بر جای  ج آن حضرت: «گوید می لو در حدیثی عایشه
 ». گذاشتند و نه دیناری، نه شتری و نه گوسفندی

چیز بود: زمین، مرکب و سالح به ھر حال، آنچه از ایشان باقی مانده بود؛ سه 
 جنگی.

 :زمین
زمینی که عمروبن حارث آن را ذکر کرده است، عبارت از چند باغ در مدینه، خیبر و 

: باغی است که متعلق به بنونضیر و یا باغی که متعلق باغ مدینهفدک بود. و منظور از 

ی ُاُحد به طور  بود و در سال سوم ھجری ھنگام غزوه» خمريق«به یک نفر یھودی به نام 

ھبه کرده بود. ولی از روایات صحیح ثابت است که این باغ را  ج وصّیت به آن حضرت
 در ھمان موقع، میان مستحقین تقسیم کرده بود. ج آن حضرت



 ٢٨٣  ماند شانیا از آنچه و ج امبریپ راثیم) ۵۵( باب

و خیبر میان شیعه و اھل سنت و جماعت، اختالف نظر وجود » كفد«ی  درباره

بوده است و به طور ارث میان  ج گوید: این باغ در ملکیت آن حضرت دارد. شیعه می
 شد. بایست تقسیم می اھل بیت می

نبودند؛  ج گویند: فدک و خیبر ملک شخصی رسول خدا اھل سنت و جماعت می
در دست ایشان بود و اگر ملک شخصی آن ھا  آن بودند که تولّیتبلکه مال بیت المال 

آنچه از ما باقی ماند، صدقه «اند:  باشند در این باره خود ایشان فرموده ج حضرت
 ».است

در زمان حیات خویش، درآمد این سه زمین را در مصارف مختلف  ج و آن حضرت
یبر به سه قسمت تقسیم کردند: درآمد فدک، وقف مسافران بود، و درآمد خ خرج می

ی  شد، دو قسمت متعلق به عموم مسلمانان و یک قسمت برای مخارج یک ساله می
شد، میان مھاجرین فقیر و  ازواج مطھرات اختصاص داده شده بود و آنچه اضافی می

 شد. مسکین تقسیم می
زمین  بدر زمان خالفت خویش، بر اثر اصرار عباس و علی سو عمر بن خطاب

آن را به تصرف خود در  سقرار داد، ولی علی بن ابی طالبھا  آن در تولّیتمدینه را 
در اختیار حکومت اسالمی قرار  سآورد. خیبر و فدک تا زمان خالفت عمربن عبدالعزیز

 داشت.

 :جانوران

چه قدر دام و چھار پا داشتند، راه اغراق  ج که آن حضرت سیره نگاران در بیان این
ی  را به طور مفّصل نوشته است و اگر نوشتهھا  آن ام و حاالتاند. طبری ن را پیموده

گرفت، بسیار جالب بود؛ لیکن تمام روایات طبری در این مورد  طبری معتمد قرار می
 اند. بدون استثناء از واقدی اخذ شده

شوند، ھمانند:  از میان مؤلفان گذشته که در بین آنان محدثین بزرگ ھم دیده می
طایی، حافظ عراقی و غیره نیز این موضوع را به طور مفصل عالمه یعمری، مغل

کنند، اکثر علماء بنا بر  ی سند خود را ذکر نمی اغلب سلسلهھا  آن اند و چون نوشته
دانند. ولی پس از تحقیق و بررسی  اند، صحیح می ھا، آنچه را ذکر کرده اعتماد بر آن

و دیگر منبع مستندی وجود شود که منبع تمام این روایات واقدی است  معلوم می
 ندارد (و واقدی نیز فردی بسیار ضعیف است.)
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 در حالی که در روایات صحیح چنین نقل شده است:
نه دیناری باقی ماند و نه درھمی، نه شتری و  ج از آن حضرت: «گوید لعایشه

 ][ابوداود». نه گوسفندی
جز استر سفید رنگ، سالح و زمینی  ج از آن حضرت«نیز گفت: و عمرو بن حارث 

 [ترمذی و بخاری]» که آن را وقف کرده بود، چیزی ترکه نمانده است.
باقی مانده بود.  ج شود که فقط یک مرکب از آن حضرت از این روایات معلوم می

پس با وجود این روایاِت صحیح و مستند، آنچه طبری و دیگران در مورد کاالھا و چھار 
نیز سازگاری  ج اند که در واقع با شأن رسالت آن حضرت ذکر کرده ج پایان آن حضرت

 ندارد، به ھیچ وجه پذیرفتنی نیست.
از تحقیق و بررسی احادیث صحیح، این قدر مسلم است که عالوه بر فھرست 

ذکر کرده است، اموال دیگری  ج از اموال آن حضرت سمختصری که عمرو بن حارث
اما تضاّدی میان این دو وجود ندارد؛ زیرا که عمرو بن اند؛  داشته ج نیز آن حضرت

اند، و ممکن  ھنگام وفات دارای این اموال بوده ج مدعی این است که پیامبر سحارث
ھای خود را ھبه یا  طبق معمول بعضی از دارایی ج است قبل از وفات، آن حضرت

 اند. صدقه کرده
دارای چھار  ج ف آن حضرتبه ھر حال، بر اساس روایات صحیح، در اوقات مختل

 اند: پایان ذیل بوده

 شد. اسبی که در باغ ابی بن عباس بسته می»: خليف« -۱

 یک رأس االغ.»: عفريه« -۲

این ماده شتر را ھنگام  ج یک ماده شتر راھوار. پیامبر»: قصواء و عضباء« -۳

بود و  ج خریده بودند و در سفر ھجرت مرکب آن حضرت سھجرت از ابوبکر
 ج ی ابوایوب انصاری نزول کرده بود. و پیامبر ھنگام ورود به مدینه در خانه

 را در حالی که بر آن سوار بودند، ایراد کرده بودند. ی حجة الوداع خطبه

ل«یا » تيه« -۴ لدُ نام استری است که در روایت عمرو بن حارث بدان اشاره شد. »: دُ

 به عنوان ھدیه، ارسال کرده بود. ج این استر را مقوقس مصر برای آن حضرت

 :ھای جنگی سالح
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ھای ذیل برای جھاد  داشتند، ولی سالح ج با وجود زھد و قناعتی که رسول خدا
 نزد ایشان وجود داشت:

مأثور، عصب، ذوالفقار، قلعی، تبار، حتف، خمذم، ھای:  نه قبضه شمشیر به نام

 . قضيب و صمصامة

ذات الوشاح، ذات احلواشی، سعديه، فضه، تربا، ذات الفضول، ھای:  ھفت زره به نام

 .  خزنق

 . زوراء، روحاء، صفراء، بيضاء، كتوم، شدادھای:  شش قبضه تیرکمان به نام

دیگری » خود«گفتند؛ و یک  می» موشح«آن سپری داشتند که به  ج آن حضرت

پوشیدند و  ھا می ؛ سه جّبه داشتند که در جنگگفتند می» سبوغ«نیز داشتند که به آن 
ھای دیگر زرد  و َعَلم» عقاب«دیبای سبز رنگ بود. یک َعَلم سیاه به نام ھا  آن یکی از

 رنگ و سفید رنگ نیز داشتند.

 ۴۰۰ حدیث شماره

ُمثَ�َّ ۲(
ْ
ُد ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ َويِلدِ ، ) َحدَّ

ْ
بُو ال

َ
َ�نَا أ َ�نَا مَحَّاُد ْ�ُن َسلََمةَ ، َحدَّ ِد بْ ، َحدَّ ِن َ�ْن ُ�َمَّ

يِب َسلََمةَ ، َ�ْمٍرو
َ
يِب ُهَر�َْرَة رىَِض اهللا َعنُه َقاَل ، َ�ْن أ

َ
يِب بَْ�ٍر : َ�ْن أ

َ
 أ

َ
َجاَءْت فَاِطَمُة إِىل

ي. َ�َقالَْت : َمْن يَِرثَُك؟ َ�َقاَل : َ�َقالَْت  ِ
َ

ْهِ� َوَودل
َ
بُوَ�ْ�رٍ : أ

َ
يِب؟ َ�َقاَل أ

َ
رُِث أ

َ
َسِمْعُت : َما يِل َال أ

ِ َص  ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل رَُسوَل ا�َّ ِ »َال نُورَُث «: �َّ ا�َّ ُعوُل ىلَعَ َمْن اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
، َولَِك�ِّ أ

 ُ
ُ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُعوهل ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُ�نِْفُق ، َص�َّ ا�َّ ِ َص�َّ ا�َّ نِْفُق ىلَعَ َمْن اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ُ
َوأ

 َعلَيِْه.
آمد و گفت:  سبه نزد ابوبکر صدیق لگوید: فاطمه می س)... ابوھریره۲ـ(۴۰۰

گفت: پس از مرگ من، ھمسر و  سبرند؟ ابوبکر از پس مرگ تو چه کسانی از تو ارث می
گفت: چرا نباید من از پدر خویش ارث ببرم؟  لبرند. فاطمه فرزندانم از من ارث می

شود؛ (و  از ما ارث برده نمی: «فرمودند شنیدم که می ج گفت: از رسول خدا سابوبکر
فرمودند،  انفاق می ج من بر کسانی که رسول خدا ولی» آنچه از ما بماند، صدقه است.)

پرداخته است، بر من است که  بر عیال خویش می ج انفاق خواھم کرد، و آنچه پیامبر
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 بپردازم.

 &  
سرپرستی آنان را به عھده  دھم و معاش و نفقه می ج ی پیامبر به عائله»: اعول«

 دھم.  ھا خرجی می گیرم و بدان می

 اعول ولكنی«این عبارت، عطف تفسیری بر عبارت »: وانفق علی من كان...«

 است؛ و معنی ھر دو یکی است....» علی

در ھنگام بدرود حیات، صاحب ھیچ ثروت قابل توجھی نبود  ج به ھر حال، پیامبر
ر طول حیات خویش، ھرگز ثروتی برای خود نداشت، بلکه تا آن را به ارث گذارد. او د

کرد و خود با خوردن  گرفت ھمه را در راه خیر انفاق می ھر چه در اختیار او قرار می
گذراند و ثروت و دارایی در دست ایشان چون آبی در جوی جاری  نان جو روزگار می

، درماندگان و یتیمان بود و از جانب ایشان به سوی مستضعفان، درماندگان، بینوایان
ماند و اگر چیزی در نزد ایشان مانده  شد و در دست ایشان ھیچ چیز نمی سرازیر می

توانست ارثی از ایشان برای بازماندگان خود باشد؛ چرا که ایشان خود فرموده  بود نمی
 ».گذاریم، و آنچه بر جای بگذاریم صدقه است ما پیامبران ارث نمی: «بودند

توانست به  گذاشت صدقه بود که نمی از خود باقی می ج چه رسول خدابنابراین ھر 
بایست در راه خیر مصرف شود؛ چرا که  ملک فرزند یا عموی او در آید و بلکه تنھا می

اندوختند و نه ثروتی به عنوان میراث از خود بر جای  پیامبران نه مالی را برای خود می
ماند، علم و دین و ھدایت مردم بود و ھمین  میگذاشتند؛ بلکه آنچه از آنان بر جای  می

میراث آنان بود که خوش میراثی سودمند و سرشار و منبع فیض بخش علم کامل 
 است.

وجود دارد که به اعتقاد و باور ما، بر » فدک«ی  البته در اینجا اختالفی درباره
بلکه در  نبود، ج دھد، فدک ملک شخصی رسول خدا خالف آنچه تاریخ به ما ارائه می

عایدات آن را در  ج حکم ملک یتیمان، بینوایان، فقرا و درماندگان بود و پیامبر اکرم
رساند و البته بستگان او و اھل بیت نیز از این عایدات سھمی  ھمین راه به مصرف می

 داشتند.
ـ دختر بھترین  لی زھرا و فاطمه ساختالفی ھم که در این ماجرا، میان ابوبکر

 وز کرد، بر خالف آنچه اظھارات مؤرخان چنین گمانی را به وجودخلق خدا ـ بر
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ی  آورد، اختالفی بر سر ملکیت آن اراضی و آن آبادی نبود، بلکه اختالف بر سر اداره می
ی  آن و والیت بر مصارف آن بوده؛ چرا که در عایدات این آبادی سھمی نیز از آِن نفقه

دار امور آن  عھده ج ست نزدیکان پیامبربای بود و به ھمین سبب می ج زنان پیامبر
با این  سدار آن بوده است شوند. اما به ھر حال ابوبکر صدیق عھده ج چیزی که پیامبر

ی  پذیرفت که اداره سمخالفت کرد. اما بعدھا عمربن خطاب لی فاطمه خواسته
 سپرده شود. سو عباس ساین اراضی مشترکًا به دست علی

چیزی جز مکتب او نبود که به جاودانگی قرآن،  ج پیامبربزرگ  بنابراین، میراث
 »ما قرآن را نازل کردیم و خود پاسدار آنیم«فرماید:  جاوید است، آن سان که خداوند می

 .]۹ :حجرال[

 ۴۰۱ حدیث شماره

ُمثَ�َّ ۳(
ْ
ُد ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ بُو غَ ، ) َحدَّ

َ
َعنرَْبِيُّ أ

ْ
َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن َكِثٍ� ال انَ َحدَّ َ�نَا ُشْعبَةُ ، سَّ ، َحدَّ

ةَ  َْخرَتِيِّ ، َ�ْن َ�ْمِرو بِْن ُمرَّ يِب ابلْ
َ
 ُ�َمرَ : َ�ْن أ

َ
َعبَّاَس وََعِليًّا َجاَءا إِىل

ْ
نَّ ال

َ
َ�ْتَِصَماِن َ�ُقوُل لُكُّ ، أ

نَْت َكَذا: َواِحٍد ِمنُْهَما لَِصاِحِبهِ 
َ
َحَة ، أ

ْ
نَْت َكَذا . َ�َقاَل ُ�َمُر ِلَطل

َ
َ�ْ�ِ َوَ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن أ َوالزُّ

ُ َعلَيِْه  ِ َص�َّ ا�َّ َسِمْعتُْم رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ أ �ُْشُدُ�ْم بِا�َّ

َ
َعوٍْف وََسْعٍد رىَِض اهللا تعاىل عنهم: أ

ْطَعَمهُ «: وََسلََّم َ�ُقوُل 
َ
 َما أ

َّ
ٌة إِال

َ ، »إِنَّا َال نُورَُث ، لُكُّ َماِل نيَِبٍّ َصَدقَ
ْ
ٌة.َوِ� احل  ِديِث قِصَّ

آمدند  سدر حالی پیش عمر بس و علیگوید: عبا س) ... ابوالَبختری۳ـ ( ۴۰۱
ی اراضی بنی نضیر و فدک، و والیت بر مصارف و عایدات  ی اداره که با یکدیگر (درباره

گفت: تو چنین و چنانی  آن) اختالف و نزاع نمودند؛ و ھر یک از آن دو به دیگری می
ی اراضی بنی نضیرو فدک و  بود که دیگری استحقاق تصّدی و اداره(و ھر یک مّدعی 

 والیت بر مصارف آن و اوقاف و صدقات را ندارد). 
و سعد بن ابی  سو عبدالرحمان بن عوف سو زبیر سبه طلحه سعمر بن خطاب

 ج دھم! آیا از رسول خدا گفت: شمایان را به خداوند متعال سوگند می سوقاص
تمام اموال ھر پیامبر، صدقه و وقف است، مگر آنچه را که «فرمودند:  اید که می نشنیده

شود (و آنچه از ما بماند،  کند؛ ھمانا از ما ارث برده نمی بر اھل و عیال خویش انفاق می
 »صدقه و وقف است).

 و در پی این روایت، داستانی طوالنی نقل شده است ...
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 &  
 سنمودند، به نزد عمر جر و بحث می کردند؛ مشاجره و نزاع می»: خيتصامن«

 ی دعوا نمودند؛ به دادگاه کشاندند. کردند؛ اقامه دادخواھی می
ی اراضی بنی نضیر و فدک، و والیت و  بر سر اداره باختالف عباس و علی

 تصدی گری بر امور آن و مصرف عایدات آن در موارد معّین بوده است.

 دھم. میشما را به خدا سوگند »: انشدكم باهللا«

نبوده است؛ خداوند در  ج اموال بنی نضیر و اراضی فدک، ملک خاّص رسول خدا
 فرماید: ی حشر، پیرامون اراضِی فدک و اموال بنی نضیر می سوره

فَآَء ﴿
َ
ُ ٱَوَمآ أ ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ وَۡجۡفُتۡم َعلَۡيهِ ِمۡن َخۡيٖل َوَ� رَِ�ٖب َوَ�ِٰ�نَّ  ۦَ�َ

َ
َ ٱِمۡنُهۡم َ�َمآ أ َّ� 

ٰ َمن �ََشآُءۚ وَ  ۥ�َُسّلُِط رُُسلَهُ  ُ ٱَ�َ ءٖ قَِديرٞ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ فَآَء  ٦َ�َ

َ
آ أ ُ ٱمَّ ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ ۡهِل  ۦَ�َ

َ
ِمۡن أ

بِيلِ ٱ بۡنِ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱفَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۡلُقَرىٰ ٱ َ�ۡ َ� يَُ�وَن  لسَّ
ۡغنَِيآءِ ٱُدولَ� َ�ۡ�َ 

َ
ٓ َءاتَٮُٰ�ُم  ۡ� ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱِمنُ�ۡمۚ َوَما  نَتُهوا

ْ ٱوَ  ۖ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ  ؛]۷-۶[الحشر:  ﴾٧ۡلِعَقابِ ٱَشِديُد  �َّ
به پیغمبر خود ارمغان داشته  چیزھایی را که خدا از دارایی ایشان (یعنی بنی نضیر)«

اید و با جنگ تصّرف  است، شما اسبانی و شترانی را برای آن به تاخت و تاز درنیاورده
گرداند، و خدا بر  اید، و بلکه خداوند پیغمبران خود را بر ھر کس که بخواھد چیره می نکرده

پیغمبرش ارمغان داشته  ھا به ھر کاری توانا است. چیزھایی را که خداوند از اھالی این آبادی
است، متعلق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان پیغمبر و یتیمان و مستمندان و مسافراِن در راه 

باشد. این بدان خاطر است که اموال تنھا در میان اشخاص ثروتمند شما دست به  مانده می
ا از احکام الھی دست نگردد و نیازمندان از آن محروم نشوند. چیزھایی را که پیغمبر برای شم

آورده است اجرا کنید، و از چیزھایی که شما را از آن باز داشته است، دست بکشید؛ از خدا 
 »بترسید که خداوند عقوبت سختی دارد.

پس اموال بنی نضیر و اراضی فدک از آِن خدا و رسول و بستگان و نزدیکان او، 
آن را در مصالح  ج ب رسول خدانوایان و در راه ماندگان بود و به ھمین سب بی یتیمان،

ھای زندگی خود و  ی آن، ھزینه رساند و از باقی مانده ی مسلمانان به مصرف می عامه
 کرد. ی خود را به نحو متعارف تأمین می خانواده

به معنی رایج این کلمه نبود، تا به ارث  ج از این رو، فدک، ملک خاّص رسول خدا
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 ند نزاعی بر سر ملکّیت آن رخ دھد!ا چنان که برخی پنداشته برسد و آن
ی  اختالف بر سر اداره، سو ابوبکر لو فاطمه سو علی سو اختالف عباس

فدک و والیت بر امور آن و مصرف عایدات آن در موارد معین خود بوده است، بدین 
ی والیت عاّمه قرار نداشته و دارای والیت خاصی است که  اعتبار که این اراضی در سایه

گیرد، آن سان که در  و جانشینان او در خاندانش قرار می ج اختیار رسول خدادر 
ی چنین  ی فدک به برقراری و اعاده سر انجام قضیه سدوران خالفت عمر بن خطاب

 والیتی انجامید.
فدک را به عنوان میراث از  ـ ج ی تن رسول خدا ـ آن پاره لی زھرا و فاطمه

ی مصارف آن  بلکه وی خواھان آن بود که اداره خواستار نشده است، سابوبکر صدیق
 گوید: در امور خیر، با او باشد، آن سان که ابن کثیر می

، لکه اینک میراث از دست داده بودند، از طریق فاطمه بعباس و علی«
رسید و نیز خواھان آن  خواھان نظارت بر این اراضی بودند که به مصرف صدقات می

رسانده  به مصرف می ج در ھمان مواردی که رسول خدا بودند که خود این اموال را
 ]۲۰۳ص۴[البدایه و النھایه ج » است به مصرف برسانند.

توان چنین عقیده داشت که فاطمه و علی و عباس، خواھان میراث  به ھر حال، نمی
گاه: ج ی رسول خدا ـ که فقیه صحابه و به فرموده سبودند؛ زیرا علی ترین آنان به  آ

پیامبران ارث بر «که:  ج توانست از این سخن پیامبر اکرم ری است ـ نمیفقه و داو
گاھی نداشته باشد.»گذارند جای نمی  ، آ

قرارداد، و آن  سو عباس سفدک را در اختیار علی سبه ھر حال، عمر بن خطاب
دو در مورد اداره و والیت بر آن با یکدیگر اختالف پیدا کردند و ھر یک از آنان مدعی 
بود که دیگری استحقاق تصدی اوقاف و صدقات را ندارد؛ و این ماجرا را برای داوری 

 آوردند و گروھی از صحابه را نیز پیش از خود نزد او فرستادند و سنزد عمر بن خطاب
او خواستند که فدک را میان آن دو تقسیم کند و ھر یک به تنھایی بر بخشی از  ازآنگاه 

به شدت از این کار امتناع ورزید و از این بیم داشت  سآن نظارت داشته باشد. اما عمر
به آن دو گفت: به آنگاه  که این تقسیم، حالتی شبیه تقسیم میراث به خود بگیرد. وی

ی آن بپردازید و اگر از این کار ناتوان ماندید آن را صورت مشترک به نظارت و سرپرست
ھا و زمین به نام او برپاست سوگند! در این  به من برگردانید که به خداوندی که آسمان
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 باره حکمی جز این نخواھم کرد.
پس از آن، علی و عباس به صورت مشترک، فدک را اداره کردند و پس از وفات آن 

ی مشترک آن پرداختند و عایدات  ن حکومت عباسیان به ادارهدو نیز، فرزندانشان تا زما
اموال بنی نضیر، فدک و سھم خود از  ج آن را در ھمان مواردی که رسول خدا

رسید. [البدایة و النھایة ج  فرمود، به مصرف می محصوالت خیبر را در آن مصرف می
 ]۲۰۴و  ۲۰۳ص ۴

شود که فدک و اراضی  ه میاز مجموع روایاِت تاریخ و کتب روایی چنین دانست
نبود، بلکه در حکم ملک یتیمان، بینوایان، فقرا  ج نضیر، ملک شخصی رسول خدا بنی

رساند و  عایدات آن را در ھمین راه به مصرف می ج و در راه ماندگان بود و پیامبر اکرم
 البته بستگان ایشان و اھل بیت نیز از این عایدات سھمی داشتند. اختالفی ھم که در

بروز کرد، اختالفی بر سر ملکّیت  لی زھرا و فاطمه ساین ماجرا میان ابوبکر صدیق
ی آن و والیت بر مصارف آن بود؛  آن اراضی و آن آبادی نبود، بلکه اختالف بر سر اداره
بود؛ و به ھمین  ج ی زنان پیامبر چرا که در عایدات این آبادی، سھمی نیز از آِن نفقه

دار آن  عھده ج دار امور آن چیزی که پیامبر عھده ج پیامبر بایست نزدیکان سبب می
ی زھرا مخالفت کرد؛  ی فاطمه با این خواسته سبوده است شوند. اما به ھر حال ابوبکر

ی این اراضی مشترکًا  پذیرفت که اداره ساما بعدھا ھمانگونه که گفتیم، عمربن خطاب
 به دست علی و عباس سپرده شود.

چیزی جز مکتب او نبود که به جاودانگی قرآن،  ج بزرگ پیامبر بنابراین، میراث

ۡ�َا ﴿ فرماید: جاوید است، آن سان که خداوند می  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .]۹: حجرال[ »ما قرآن را نازل کردیم و خود پاسدار آنیم« ؛﴾٩لََ�ٰفُِظونَ 

 ۴۰۲ حدیث شماره

ُد ۴( َ�نَا ُ�َمَّ ُمثَ�َّ ) َحدَّ
ْ
َ�نَا َصْفَواُن ْ�ُن ِعيىَس ، ْ�ُن ال َساَمَة ، َحدَّ

ُ
َعِن ، بِْن َز�ْدٍ َ�ْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم  َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اهللا، ، َ�ْن ُعْرَوةَ الزُّْهِريِّ  ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
تعاىل عنها: أ

نَا َ�ُهَو َصَدقَ ، َال نُورَُث «: قَاَل 
ْ
 ».ةٌ َما تََر�

 میراث فرمودند: از ما (پیامبران) ج گوید: رسول خدا ل)... عایشه۴ـ ( ۴۰۲
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 وقف است. و صدقه بماند، ما از آنچه و شود؛ نمی برده

 ۴۰۳ حدیث شماره

ارٍ ۵( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْدالرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ ، ) َحدَّ َ�نَا ُسْفيَانُ ، َحدَّ يِب ، َحدَّ
َ
 َ�ْن أ

نَ  ْعَرِج ، ادِ الزِّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل َعِن األ يِب ُهَر�َْرَة رىَِض اهللا عنه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

َ
َال «: ، َ�ْن أ

ُت َ�ْعَد َ�َفَقِة �َِسايِئ َوُمْؤنَِة اَعِمِ� ، َ�ْقِسُم َوَرثيَِت ِدينَاًرا َوَال ِدرَْهًما
ْ
 ».َ�ُهَو َصَدقَةٌ ، َما تََر�

فرمودند: (به فرض اگر پس از من  ج گوید: رسول خدا س)... ابوھریره۵ـ ( ۴۰۳
ارثی تقسیم شود،) وارثان من نباید دینار و درھمی را تقسیم نمایند، و آنچه از من بر 

 ی آن صدقه است. ی ھمسران و کارگزاران من، بقیه جای بماند، پس از کسر ھزینه

 &  
 آذوقه و توشه، خرجی.»: مؤنة«

کارگزار، کسی که امور مالی یا ملکی و یا اداری کسی دیگر را اداره کند، »: عاملی«
ی زکات از زکات دھندگان، استاندار، فرماندار. در اینجا مراد:  حاکم، والی، گیرنده

 است. ج ی رسول خدا جانشین و خلیفه
فدک، به که پیشتر گفتیم، تمام عایدات اموال بنی نضیر و اراضی  به ھر حال چنان

 جمصرف یتیمان، بینوایان و در راه ماندگان، کارگزاران و بستگان و نزدیکان رسول خدا
ی مسلمانان به مصرف  آن را در مصالح عامه ج رسید؛ و به ھمین سبب رسول خدا می
ی خویش را به نحو  ھای زندگی خود و خانواده ی آن، ھزینه رساند و از باقی مانده می

 ج نبود، بلکه آن حضرت ج د. و این اموال ملک خاّص رسول خداکر متعارف تأمین می
داشت و باقی مانده را به  ی خویش از آن بر می ی خانواده به مقدار احتیاج ساالنه

مصرف یتیمان، بینوایان، مصرف خرید سالح و تجھیزات و سایر مصالح عمومی 
 رساند. مسلمانان می

ی برای خود نداشت، بلکه ھر چه در طول حیات خویش ھرگز ثروت ج و آن حضرت
کرد و خود با خوردن نان  گرفت، ھمه را در راه خیر انفاق می در اختیار او قرار می

گذراند و ثروت و دارایی، در دست ایشان چون آبی در جوی جاری بود  جوین روزگار می
یر و از جانب او به سوی مستضعفان، درماندگان، بینوایان، درماندگان و یتیمان سراز

ماند، و اگر چیزی در نزد ایشان مانده بود  شد و در دست ایشان ھیچ چیز نمی می
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ما «که او خود فرموده بود: توانست ارثی از او برای بازماندگان خود باشد، چرا  نمی
 ».گذاریم، و آنچه بر جای بگذاریم، صدقه است پیامبران ارث نمی

توانست  گذاشتند صدقه بود که نمی از خود باقی می ج بنابراین ھر چه رسول خدا
بایست در راه خیر مصرف شود، چرا که  به ملک فرزند یا عموی او در آید و بلکه تنھا می

اندوختند و نه ثروتی به عنوان ارث از خود بر جای  پیامبران نه مالی را برای خود می
دم بود و ھمین ماند، علم و دین و ھدایت مر گذاشتند؛ بلکه آنچه از آنان بر جای می می

میراث آنان بود که خوش میراثی سودمند و سرشار، و منبع فیض بخش علم کامل 
 است.

 ۴۰۴ حدیث شماره

ُل ۶(
َّ

َال
ْ
ٍّ اخل ََسُن ْ�ُن يلَعِ

ْ
َ�نَا احل َ�نَا �رِْشُ ْ�ُن ُ�َمَر قَاَل ، ) َحدَّ �ٍَس َسِمْعُت َمالَِك : َحدَّ

َ
، ْ�َن أ

ََدثَاِن قَاَل  ، َ�ْن َمالِِك بِْن َعِن الزُّْهِريِّ 
ْ
وِْس بِْن احل

َ
ُت ىلَعَ ُ�َمَر فََدَخَل َعلَيِْه : أ

ْ
َدَخل

َحُة وََسْعدٌ 
ْ
َعبَّاُس َ�ْتَِصَماِن . َ�َقاَل لَُهْم ُ�َمرُ ، َ�بُْدالرَّمْحَِن ْ�ُن َعوٍْف َوَطل

ْ
ٌّ َوال : وََجاَء يلَعِ

رُْض 
َ
َماُء َواأل ي بِإِْذنِِه َ�ُقوُم السَّ ِ

َّ
�ُْشُدُ�ْم بِاذل

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ، أ ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�ْعلَُموَن أ

َ
أ

نَاُه َصَدَقةٌ ، َال نُورَُث «: قَاَل 
ْ
ٌة َطِو�لٌَة.: ؟ َ�َقالُوا»َما تََر� َِديِث قِصَّ

ْ
 اللَُّهمَّ َ�َعْم. َوِ� احل

گوید: (به روزگار خالفت عمر بن  س)... مالک بن َاوس بن َحَدثان۶ـ ( ۴۰۴
و سعد بن ابی  سو طلحه س) به نزد ایشان رفتم؛ عبدالرحمن بن عوفسخطاب
ی  ھم (که درباره سو عباس سنیز به نزد ایشان آمدند؛ علی بن ابی طالب سوقاص
ی فدک و والیت بر امور آن و مصرف عایدات آن در موارد معین) با یکدیگر  اداره

آوردند. (و ھر یک از آن  سبودند، این ماجرا را برای داوری نزد عمر اختالف پیدا کرده
ی اراضی بنی نضیر   دو، مدعی بود که دیگری استحقاق تصّدی اوقاف و صدقات و اداره

 و فدک، و والیت بر مصارف و عایدات آن را ندارد.)
گفت: شما  سو سعد بن ابی وقاص سو طلحه سبه عبدالرحمن بن عوف سعمر

ی او  ن خدایی که آسمان و زمین (بدین ساختار و صورت زیبا)، ساخته و پرداختهرا به آ
ما «فرمودند:  ج دانید که رسول خدا دھم! آیا نمی می و به فرمان وی برپا است، سوگند

 ».گذاریم و آنچه بر جای بگذاریم صدقه است؟ پیامبران از خود ارثی بر جای نمی
گفتند: البته که آری...  سو سعدبن ابی وقاص سو طلحه سعبدالرحمن بن عوف
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. 
 و در پی این حدیث، داستانی طوالنی نقل شده است. 

 &  
 رود: در سه مورد به کار می» اللهم«قبًال گفتیم که »: اللهم نعم«

 ».: بارخدایا ! بر من رحم کناللهم ارمحني«: برای ندای محض -۱

ال «از خدا یاری خواسته شود: در اثبات آن  که نادری استثنای ایراد رای -۲

دعوت  مرا آنکه مگر کرد نخواھم دیدار تو : ازاللهم اذا مل تدعنی ازورك
 ».نکنی

: البته اللهم نعم«رای تمکین و استوار ساختن جواب در نفس شنونده؛ مانند:  -۳

؟ آیا یوسف ایستاده ايوسف قائم«پرسد:  می ، در پاسخ کسی که از تو»که آری
 ».است؟

» يا اهللا«ندای ذات الھّیت است و اصل آن »: اللهم«ی  ماند که خود واژهگفته ننا
است که حرف ندا حذف شده و در عوض آن، میم مشّدد به جھت تعظیم در آخر آمده 

 است.

 ۴۰۵ حدیث شماره

ارٍ ۷( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْدالرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ ، ) َحدَّ َ�نَا ، َحدَّ َ�ْن اَعِصِم ، ُسْفيَانُ َحدَّ
ِ َص�َّ : َ�ْن ِزرِّ بِْن ُحبَيٍْش، َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اهللا عنها قَالَْت ، ابِْن َ�ْهَدلَةَ  َما تََرَك رَُسوُل ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِدينَاًرا َوَال ِدرَْهًما َوَال َشاًة َوَال بَِعً�ا. قَاَل  َعبِْد وَ : ا�َّ
ْ
ُشكُّ يِف ال

َ
َمِة.َوأ

َ
 األ

(رحلت فرمودند و از پس خویش)  ج گوید: رسول خدا ل)... عایشه۷ـ ( ۴۰۵
 دینار و درھم و گوسفند و شتری را بر جای نگذاشتند.

، لِزّر بن ُحبیش که راوِی این حدیث است گوید: من شک دارم که آیا عایشه
 برده و کنیز را ھم گفت یا نه؟

 &  
بيشمراد از این گوینده: »: قال«  ، راوی این حدیث است.زر بن حُ
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در میان ذکر  لیعنی من شک دارم که آیا عایشه»: العبد واالمة واشكّ يف«
 نه؟ کرد یا» برده و کنیز«از  ، ذکری»شتر«و » گوسفند«، »درھم«، »دینار«
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 ۴۰۶ حدیث شماره

ارٍ ۱( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْدالرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ ، ) َحدَّ َ�نَا ُسْفيَانُ ، َحدَّ يِب ، َحدَّ
َ
َ�ْن أ

ْحوَِص َ�ْن ، ْسَحاَق إِ 
َ
يِب األ

َ
ِ بِْن َمْسُعودٍ أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل ، ، َ�ْن َ�بِْدا�َّ : َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
َمنَامِ «

ْ
يَْطاَن َال َ�تََمثَُّل يِب ، َ�َقْد َرآِ� ، َمْن َرآِ� يِف ال إِنَّ الشَّ

 ».فَ
فرمودند: کسی که مرا در  ج گوید: پیامبر س)... عبدالله بن مسعود۱ـ ( ۴۰۶

تواند  خواب ببیند، به راستی که خود مرا در خواب دیده است؛ زیرا شیطان نمی
 خویشتن را در خواب به صورت من نشان دھد.

 &  
شود؛ به شکل من ظاھر و متجّلی  ی من ھمانند نمی به شکل و قیافه»: ال يتمثّل بی«
 سازد. شود و خویشتن را آشکار نمی نمی

: حالت خواب(خواب) است. و » نوم«معنی مصدری دارد و به معنی »: ملناما«
 آسایش در انسان و حیوان که توأم با آرامش و از کار افتادن حواس ظاھری است.

رود؟ در این باره  شود که انسان به خواب می حقیقت خواب چیست؟ و چه می
 ھای فراوانی دارند، از جمله: دانشمندان بحث
ھای بدن  ی خون از مغز به سایر قسمت ی انتقال قسمت عمده نتیجهبرخی آن را 

 .اند قائل» عامل فیزیکی«دانند، و به این ترتیب برای آن  می
ھای زیاد جسمانی، سبب جمع شدن مواد سّمی  برخی دیگر عقیده دارند که فعالیت

و گذارد  ی اعصاب اثر می شود، و ھمین امر روی سیستم سلسله مخصوص در بدن می
دھد، و این حال ادامه دارد تا این سموم تجزیه و جذب  حالت خواب به انسان دست می

 اند. قائل شده برای آن» عامل شیمیایی«ترتیب بدن گردد؛ بدین 
گویند: دستگاه فعال  اند و می قائل برای خواب» عامل عصبی«نوع گروھی دیگر یک 

باشد، بر  کات مستمر اعضا میعصبِی مخصوصی که در درون مغز انسان است و مبدأ حر
 شود.  افتد و خاموش می اثر خستگی زیاد از کار می

ای به  ھا نتوانسته است پاسخ قانع کننده ھا و نظریه ولی ھیچ یک از این تئوری
 توان انکار کرد؟ ی خواب بدھد ھر چند تأثیر این عوامل را به طور اجمال، نمی قضیه
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ی  مروز از بیان تفسیر روشنی برای مسألهو چیزی که سبب شده تا دانشمندان ا
خواھند بدون قبول اصالت  میھا  آن است؛ھا  آن خواب، عاجز بمانند، ھمان تفّکر مادی

و استقالل روح این مسأله را تفسیر کنند، در حالی که خواب قبل از آن که یک 
ی روحانی است که بدون شناخت صحیح روح،  ی جسمانی باشد، یک پدیده پدیده

 سیر آن غیر ممکن است.تف
گوید:  ی خواب بیان کرده؛ زیرا می ترین تفسیر را برای مسأله قرآن مجید، دقیق

 و جدایی روح از جسم است اما نه جدایی کامل.» قبض روح«خواب یک نوع 
شود و جز  به این ترتیب ھنگامی که به فرمان خدا پرتو روح از بدن برچیده می

افتد، و  تابد، دستگاه درک و شعور از کار می جسم نمیشعاع کم رنگی از آن بر این 
ی  ھایی که برای ادامه ماند، ھر چند قسمتی از فعالیت انسان از حّس و حرکت باز می

حیات او ضرورت دارد، مانند: ضربان قلب و گردش خون و فعالّیت دستگاه تنّفس و 
 یابد. تغذیه ادامه می

ھا عاجزند، در حالی که  خوابگونه و تفسیرھای مادی از بیان و توجیه این
توانند این مطلب را روشن سازند؛ زیرا روح انسان به  تفسیرھای روحی به خوبی می

ھنگام جدایی از تن و ارتباط با عالم ارواح حقایق بیشتری را مربوط به گذشته و آینده 
 دھد. تشکیل می کند، و ھمین است که اساس رؤیاھای صادقه را درک می

 کلی در مورد خواب باید این مسائل را دانست که: و به طور
انسان ترکیبی است از روح و جسم؛ روح گوھری است غیر مادی که ارتباط آن  -۱

 ی نور و حیات آن است. با جسم، مایه
کند، و روح را به عالم ارواح  به ھنگام مرگ، خداوند این رابطه را قطع می -۲

چنان که رابطه به  گیرد، اما نه آن می برد؛ و به ھنگام خواب نیز این روح را می
کلی قطع شود. بنابراین روح نسبت به بدن دارای سه حالت است: ارتباط 
کامل (حالت حیات و بیداری)؛ ارتباط ناقص (حالت خواب)، و قطع ارتباط به 

 طور کامل (حالت مرگ).
 ی کاملی از خواب. ی ضعیفی از مرگ است، و مرگ نمونه خواب، چھره -۳
آن » رؤیا«ز دالیل استقالل و اصالت روح است، مخصوصًا ھنگامی که با خواب ا -۴

 شود. تر می ھم رؤیاھای صادقه، توأم باشد، این معنی روشن
با جسم ضعیف ھا  آن ی بعضی از ارواح، ھنگامی که در عالم خواب رابطه -۵
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ھا  آن انجامند به طوریکه صاحبان شود، گاه به قطع کامل این ارتباط می می
شوند؛ و اما ارواح دیگر در حال خواب و بیداری در نوسان  بیدار نمیھرگز 

 ھستند تا فرمان الھی فرار رسد.
ی مرگ  توّجه به این حقیقت که انسان ھمه شب به ھنگام خواب، در آستانه -۶

گیرد، درس عبرتی است که اگر در آن بیندیشد برای بیداری او کافی  قرار می
 است.

گیرد، و اگر در آیات دیگر سخن  رت خداوند انجام میتمام این امور به دست قد -۷

و فرشتگان مرگ آمده، به عنوان این است » املوت ملك«از قبض روح به دست 
فرمانبران حق و مجریان اوامر او ھستند و تضادی میان آن دو وجود ھا  آن که

 ندارد.

ی  خواب، مایه در عالم ج دیدار و مالقات رسول خدا»: من رآ� يف املنام، فقد رآ�«
را در خواب بیند، به راستی که خود  ج بسی عّزت و کرامت است؛ زیرا کسی که پیامبر

تواند خود را در خواب به صورت  ایشان را در خواب دیده است، چون که شیطان نمی
 نشان دھد. ج پیامبر

تواند خود را در شکل و  علما و صاحب نظران اسالمی این مطلب را که شیطان نمی
 دانند. می ج ھا و معجزات پیامبر در آورد از ویژگی ج صورت رسول خدا

برخی از علماء و دانشوران دینی، بر این باورند که حدیث مزبور، متعلق به خواب 
را در حلیه و اوصاف مخصوص به خودش دیده باشد؛ اما  ج کسی است که رسول خدا

ی پا را فراتر گذاشته و وسعت ی دیگری از مفسران و تعبیر کنندگان خواب، اندک عده
به ھر شکل و  ج گویند: اگر در خواب، رسول خدا اند و می بیشتری را قایل شده

ی جوانی، کھولت، و یا کامل در شکل و  ای دیده شود ـ خواه در شکل و قیافه قیافه
اش تحقق  ی آخرین روزھای عمرش ـ در این صورت مصداق حدیث مزبور در باره قیافه

اند و  ی مصداق حدیث مذکور را بسیار محدود کرده ند؛ و برخی دایرهک پیدا می
در آخرین شکل و  ج گویند: حدیث فوق، منحصر به آن خوابی است که رسول خدا می

 ی خویش (یعنی ھمان حلیه و قیافه که وفاتش روی آن بوده است) دیده شود. قیافه
را در  ج : ما رسول خداگفتند آمدند و می می /گویند: کسانی که نزد ابن سیرین

را در چه شکل و صورتی  ج پرسید که رسول خدا میھا  آن خواب دیدیم؛ ابن سیرین از
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را بیان  ج توانستند حلیه، شکل و صورت مخصوص رسول خدا نمیھا  آن اید؟ اگر دیده
 اید. را ندیده ج گفت: بروید و دور شوید. شما رسول خدا به آنان می آنگاهکنند؛ 

را در خواب  ج ای که رسول خدا گوید: ھر کس، در ھر شکل و قیافه /امام مودی
را دیده است؛ زیرا تفاوت شکل و  ج اش این است که واقعًا رسول خدا ببیند، معنی

شباھت، مستلزم تفاوت ذات نیست. البته ممکن است که تفاوت در شکل و صورت، 
یده، باشد؛ یعنی اگر ایمان او مبتنی بر تفاوت مراتب ایمان و اعتقاد کسی که خواب را د

بیند،  ی مخصوصش می را با شکل و قیافه ج بسیار کامل و مستحکم است، رسول خدا
را به ھمان  ج و ایمانش به ھر میزان که ضعیف باشد، شکل و صورت رسول اکرم

 بیند. میزان متفاوت می

 ۴۰۷ حدیث شماره

دُ ۲( اٍر َوُ�َمَّ ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ ُمثَ�َّ قَاالَ  ) َحدَّ
ْ
ُد ْ�ُن َجْعَفرٍ : ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا ، َحدَّ َحدَّ

يِب ، ُشْعبَةُ 
َ
يِب َصاِلٍح ،  َحِص�ٍ َ�ْن أ

َ
يِب ُهَر�َْرَة رىَِض اهللا تعاىل عنه قَاَل َ�ْن أ

َ
قَاَل رَُسوُل : ، َ�ْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ِ َص�َّ ا�َّ َمنَاِم َ�َقْد َرآِ� َمْن َرآِ� يِف «: ا�َّ
ْ
رُ ، ال يَْطاَن َال َ�تََصوَّ ْو قَاَل » فَإِنَّ الشَّ

َ
: أ

 ».َال يَتََشبَُّه يِب «
فرمودند: ھر کس مرا در خواب  ج گوید: رسول خدا س)...ابوھریره۲ـ ( ۴۰۷

تواند خویشتن را  ببیند، به راستی که خود مرا در خواب دیده است؛ زیرا شیطان نمی
 ت و شبیه من در آورد.در خواب، به صور

 &  
ر بی« سازد و خویشتن را به شکل و صورت من در  صورت مرا مجّسم نمی: »ال يتصوّ
 آورد. نمی

 تواند ھمانند و شبیه من شود. نمی»: ال يتشبّه بی«

ر او قال ال يتشبّه بی« ی راوی است، نه  این شک در گفتار، از ناحیه»: ال يتصوّ

 .سابوھریره

 ۴۰۸ حدیث شماره
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َ�نَا ُ�تَيْبَُة بُن َسِعيدٍ ۳( َ�نَا َخلَُف ْ�ُن َخِليَفةَ ، ) َحدَّ ْشَجيِعِّ ، َحدَّ
َ
يِب َمالٍِك األ

َ
َ�ْن ، َ�ْن أ

�ِيِه قَاَل 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ : أ ِ َص�َّ ا�َّ َمنَاِم َ�َقْد َرآِ� «: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
 ».َمْن َرآِ� يِف ال

بُو ِعيىَس 
َ
ْشيََم ُهَو ِمْن : قَاَل أ

َ
ْشيََم . َوَطاِرُق ْ�ُن أ

َ
بُو َمالٍِك َهَذا ُهَو َسْعُد ْ�ُن َطاِرِق بِْن أ

َ
َوأ

َحادِ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم، َوقَْد َروَى َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ ْصَحاِب انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

َ
 يَث.أ

بُو ِعيىَس 
َ
َّ ْ�َن ُحْجٍر َ�ُقوُل وََسِمعْ : قَاَل أ يُْت َ�ْمَرو ْ�َن : قَاَل َخلَُف ْ�ُن َخِليَفةَ : ُت يلَعِ

َ
َرأ

نَا ُغَالٌم َصِغٌ�.
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوأ  ُحَر�ٍْث َصاِحَب انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

) روایت کرده است که س)... ابو مالک اشجعی، از پدرش (طارق بن َاشیم۳ـ ( ۴۰۸
فرمودند: کسی که مرا در خواب ببیند، به راستی خودم را در  ج خداوی گفت: رسول 
 خواب دیده است.

گوید: ابومالک [که در سند حدیث آمده است]،  ی این حدیث می در دنباله ترمذی
نیز یکی از یاران رسول  ساست. و طارق بن َاشیم» سعد پسر طارق بن َاشیم«ھمان 

 وایاتی را نیز نقل کرده است.احادیث و ر ج است که از آن حضرت ج خدا
گفت: خلف بن خلیفه گفته  از علی بن ُحجر شنیدم که می گوید: ابوعیسی ترمذی 

ـ را در حالی که پسر بچه بودم،  ج ـ یکی از یاراِن رسول خدا ساست: عمرو بن ُحریث
 مالقات کردم.

 &  
ھدف ترمذی از آوردن این عبارت در »: قال ابو عيسی: و سمعت علی بن حجر...«

؛ زیرا که بین او و است» اتباع تبع تابعین«از اینجا، این است تا ثابت کند که وی 
)، دو واسطه وجود دارد: یکی علی بن ُحجر، و دیگری سصحابی (عمرو بن حریث

، »خلف بن خلیفه«صحابی است؛ و  »سعمرو بن حریث«خلف بن خلیفه. بنابراین 
، »علی بن ُحجر«را دیده است]؛ و  ست؛ [زیرا او در کوچکی عمرو بن حریثتابعی اس

ی  تبع تابعی است؛ [زیرا او خلف بن خلیفه را مالقات کرده است]؛ و ترمذی از زمره
است؛ زیرا او با علی بن حجر، مالقات داشته و از او سماع حدیث  »اتباع تبع تابعی«

 نموده است.
اند که خلف بن  این قضیه ، منکر»احمد بن حنبل«و » ابن عیینه«که ناگفته نماند 

 را دیده باشد. سخلیفه، عمرو بن حریث
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 ۴۰۹ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة اْ�ُن َسِعيدٍ ۴( وَ ، ) َحدَّ
ْ
َ�نَا َ�بُْدال : ْن اَعِصِم بِْن لُكَيٍْب قَاَل ، �َ اِحِد ْ�ُن ِزَ�ادٍ َحدَّ

يِب 
َ
ثَِ� أ بَا ، َحدَّ

َ
نَُّه َسِمَع أ

َ
ِ َص : ُهَر�َْرَة َ�ُقوُل � ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ قَاَل رَُسوُل ا�َّ َمْن َرآِ� يِف : «�َّ ا�َّ

يَْطاَن َال َ�تََمثَّلُِ�  إِنَّ الشَّ
َمنَاِم َ�َقْد َرآِ� فَ

ْ
 ». ال

يِب 
َ
ثُْت بِِه اْ�َن َ�بَّاٍس : قَاَل أ ُت ، فََحدَّ

ْ
ْ�تُهُ : َ�ُقل

َ
ََسَن ، قَْد َرأ

ْ
ُت فََذَكْرُت احل

ْ
ٍّ َ�ُقل : ْ�َن يلَعِ

 إِنَُّه اَكَن �ُْشِبُهُه.: َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس ، َشبَّْهتُُه بِهِ 
) به من خبر داده که وی از سگوید: پدرم (کلیب س)... عاصم بن کلیب۴ـ ( ۴۰۹
فرمودند: کسی که مرا در خواب  ج شنیده که وی گفته است: رسول خدا سابوھریره

را در خواب دیده است؛ زیرا شیطان را یارای آن نیست که ببیند، به راستی که خود م
 خویشتن را در خواب به صورت من نشان دھد.

گوید: بعدھا این  سگوید: پدرم کلیب ی این حدیث می در دنباله سعاصم بن کلیب
را در  ج نقل کردم و بدو گفتم: ھمانا من رسول خدا بحدیث را برای ابن عباس

افتادم و گفتم:  بخواب دیدم و [به محض دیدن ایشان] به یاد حسن بن علی
گفت: ھمانا  باست! ابن عباس بچه قدر شبیه حسن بن علی ج رسول خدا
 بود. بشبیه حسن بن علی ج رسول خدا

 &  
 تشبیه نمودم. برا به حسن بن علی ج شکل و صورت رسول خدا»: شبهته به«

ما بني الصدر الی  ج ان احلسن اشبه رسول اهللا«گوید:  می بعلی بن ابی طالب

از سینه به  بحسن بن علی«؛ »ذلكما كان اسفل من  جشبه النبي الرأس، وان احلسني ا

 ».ی پائین به ایشان شبیه بود در نیم تنه سشبیه بود، و حسین ج باال، به رسول خدا

 ۴۱۰ حدیث شماره

ُد ْ�ُن ۵( َ�نَا ُ�َمَّ ارٍ ) َحدَّ ُد ْ�ُن َجْعَفٍر قَاالَ ، �َشَّ يِب َعِديٍّ َوُ�َمَّ
َ
َ�نَا اْ�ُن أ َ�نَا َعوُْف : َحدَّ َحدَّ

يلَةَ  يِب مَجِ
َ
َفاريِِسِّ ، ْ�ُن أ

ْ
َمَصاِحَف  -َ�ْن يَِز�َد ال

ْ
ُ : قَاَل  -َوَ�َن يَْ�تُُب ال يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َرأ

َمنَاِم َزمَ 
ْ
ُت ِالبِْن َ�بَّاٍس ، َن ابِْن َ�بَّاٍس َعلَيِْه وََسلََّم يِف ال

ْ
ُ : َ�ُقل ِ َص�َّ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
إِ�ِّ َرأ
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ِ اَكَن َ�ُقوُل : َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس ، َعلَيِْه وََسلََّم يِف انلَّْومِ  يَْطاَن َال �َْستَِطيُع «: إِنَّ رَُسوَل ا�َّ إِنَّ الشَّ
ْن يَتََشبََّه يِب 

َ
ْ�تَُه » ِ� يِف انلَّْوِم َ�َقْد َرآِ� َ�َمْن َرآ، أ

َ
ي َرأ ِ

َّ
ْن َ�نَْعَت َهَذا الرَُّجَل اذل

َ
َهْل �َْستَِطيُع أ

ْ�َعُت لََك رَُجًال َ�ْ�َ الرَُّجلَْ�ِ ، َ�َعمْ : يِف انلَّْوِم؟ قَاَل 
َ
َيَاِض ، أ

ْ
 ابل

َ
ْسَمُر إِىل

َ
ُْمُه أ

َ
َحُل ، ِجْسُمُه َوحل

ْ
�

َ
أ

َعيْنَْ�ِ 
ْ
وَْجهِ ، ِحِك َحَسُن الضَّ ، ال

ْ
يُل َدَوائِِر ال  َهِذهِ ، مَجِ

َ
ْت حِلْيَتُُه َما َ�ْ�َ َهِذهِ إِىل

َ
قَْد ، قَد َمَأل

َْرُه 
َ

ْت �
َ
ْدرِي َما اَكَن َمَع َهَذا انلَّْعِت : قَاَل َعوٌْف  -َمَأل

َ
ْ�تَُه يِف : َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس  -َوَال أ

َ
لَْو َرأ

ْن �َ 
َ
ََقَظِة َما اْستََطْعَت أ  نَْعتَُه َفْوَق َهَذا. ايلْ

بُو ِعيىَس 
َ
: ُهَو يَِز�ُد ْ�ُن ُهْرُمزَ : قَاَل أ َفاريِِسُّ

ْ
قَايِشِّ ، َوَ�ِز�ُد ال قَْدُم ِمْن يَِز�َد الرَّ

َ
، وَُهَو أ

َفاريِِسُّ 
ْ
َحاِديَث ، َوَرَوى يَِز�ُد ال

َ
قَايِشُّ لَْم يُْدرِِك اْ�َن َ�بَّاٍس ، َعِن ابِْن َ�بَّاٍس أ  .َوَ�ِز�ُد الرَّ

قَايِشُّ  بَاَن الرَّ
َ
�َِس بِْن َمالٍِك ، وَُهَو يَِز�ُد ْ�ُن أ

َ
َفاريِِسُّ َوَ�ِز�ُد ، وَُهَو يَْروِي َ�ْن أ

ْ
َوَ�ِز�ُد ال

ةِ  َرْصَ ْهِل ابلْ
َ
: الِكَُهَما ِمْن أ قَايِشُّ يلَةَ ، الرَّ يِب مَجِ

َ
.: وََعوُْف ْ�ُن أ ْعَرايِبُّ

َ
 ُهَو َعوٌْف األ

نوشت] گوید:  [که در روزگار خویش با دستش، قرآن می)... یزید فارسی ۵ـ ( ۴۱۰
را به خواب دیدم. ابن  ج زنده بود، من رسول خدا بدر زمانی که ابن عباس

را در  ج را از این موضوع با خبر کردم و بدو گفتم: ھمانا من آن حضرت بعباس
 فرمودند: پیوسته می ج خواب دیدم! او گفت: رسول خدا

نیست که خویشتن را در خواب، شبیه و ھمانند من درآورد؛ شیطان را یارای آن «
 ».ھر کس مرا در خواب ببیند، به راستی خودم را در خواب دیده است

خطاب به من گفت: آیا تو را یارای آن است تا مردی را که در  بابن عباسگاه آن
ازی؟ ای، برای من توصیف کنی، و به بیان پرتوی از شکل و شمائل او بپرد خواب دیده

توانم او را برای تو توصیف کنم. او مردی میانه باال بود که نه زیاده از  گفتم: آری؛ می
حد بلند باال بود، و نه بیش از اندازه کوتاه قد؛ (بلکه میانه باال بود و خوش اندام؛) و نه 

گ نزار بود و نه فربه (که اندامش را بزرگِی شکم یا بزرگِی سر، معیوب گرانیده باشد)؛ رن
اش، گندمگون و مایل به سپیدی بود؛ چشمانی گیرا و سرمه کشیده داشت؛  چھره

اش زیبا و گرد مانند بود؛ ریش او انبوه بود  لبخندش بسیار چشم نواز و گیرا بود؛ چھره
 و از این گوش تا گوش دیگر را پوشش داده بود و تمام گلویش را انباشته بود...

دانم  یت کنندگاِن این روایت است] گوید: نمیعوف بن ابی جمیله [که یکی از روا
که یزید فارسی به ھمراه این صفات، چه صفات ظاھری و جسمِی دیگری را گفته 

 است!؟
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به ھر حال، پس از این که یزید فارسی به بیان صفات و شکل و شمائل مردی که در 
ری را در بیدا ج بدو گفت: اگر رسول خدا بخواب دیده بود پرداخت؛ ابن عباس

 توانستی ایشان را وصف کنی! دیدی، باز ھم بھتر از این نمی می
این روایت گوید: یزید فارسی [که یکی از راویان این  ی ابوعیسی ترمذی در دنباله

» یزید رقاشی«تر و جلوتر از  است که قدیمی» یزید بن ھرمز«حدیث است]، ھمان 
روایات و احادیثی را  باسلیل که یزید بن ھرمز فارسی، از ابن عباست؛ به این د

را درک نکرده [و از او  بنقل کرده است، در حالی که یزد رقاشی، اصًال ابن عباس

قاشی«احادیثی را روایت ننموده] است؛ و یزد رقاشی، ھمان  است که از » يزيد بن اَبَان رَ

رقاشی، کند. و با وجود این، یزید فارسی و یزید  احادیثی را روایت می سانس بن مالک
 ھر دو از مردماِن شھر بصره ھستند.

» عوف اعرابی«[یکی دیگر از روایان این حدیث]، ھمان » عوف بن ابی مجيله«و 
 است.

 &  
 زنده بود. ببه روزگاری که عبدالله بن عباس»: زمن ابن عباس«

 توصیف کنی، به بیان پرتوی از صفات و شمائل او بپردازی.»: تنعت«

میانه باال بود که نه زیاده از حد بلند باال بود و نه بیش از اندازه »: بني الرجلني«
 کوتاه قد؛ بلکه میانه باال بود و خوش اندام.

یعنی نه نزار بود و نه فربه، که اندامش را بزرگی اعضاء، یا نزاری »: جسمه و حلمه«
وازی باز آن، معیوب و نامتناسب گردانیده باشد، و نه نزاری او، اندامش را از چشم ن

داشته بود و نه فربھی او، قد و باالی او را از دل انگیزی انداخته بود؛ بلکه خوش اندام 
 و خوش استیل بود.

اش گندمگون مایل به  سیپد و گندمگون بود. یعنی چھره»: اسمر الی البياض«
 سپیدی بود.

 چشمھایش مشکی بود. چشمانی گیرا و سرمه کشیده داشت.»: اكحل العينني«

 لبخندی زیبا بر لب داشت.»: حسن الضحك«
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 اطراف صورتش بسیار زیبا و گیرا بود.»: مجيل دوائرالوجه«

ریش او انبوه بود و از این گوش تا گوش دیگر »: قد مألت حليتُه ما بني هذه الی هذه«
 را پوشش داده بود.

 نحر: قسمت باالی سینه. جای بستن قالده بر گردن.»: نحره«

 شش، تمام گلوی او را انباشته بود.ری»: مألت نحره«

دانم که  عوف گوید: نمی»: ما كان مع هذا النعت ال ادري«دانم.  نمی»: ال ادريو«
یزید فارسی، به ھمراه این صفات، چه صفات ظاھری و جسمانی دیگری را گفته است. 

را ھا  آن یعنی یزید فارسی، عالوه از این صفات، به بیان صفاتی دیگر نیز پرداخته که من
 ام. فراموش کرده

 [خواب] است.» النوم«بیداری. ضد »: اليقظة«

ھدف مصنف از آوردن این عبارت، این است تا »: قال ابوعيسی: و يزيد الفارسی...«
قائل شود؛ زیرا که درست است این ھر دو  تفاوت» یزید رقاشی«و » یزید فارسی«میان 

ان یزید بن ھرمز است؛ و یزید رقاشی، اند، ولی یزید فارسی، ھم یزید، از مردم بصره
است؛ و دومی، راوی  بھمان یزید بن َابان َرقاشی؛ اولی، راوی احادیث ابن عباس

 را درک نکرده است. باحادیث انس بن مالک است که ابن عباس
یزید «ناگفته نماند که در میان راویان، دو نفر به نام یزید بن ھرمز وجود دارد: یکی 

یزید بن ھرمز «که از مردم بصره است. [ھمین راوی مورد بحث]؛ و دیگری: » بن ھرمز
 فت.و نباید این دو را با ھم اشتباه گر». مدنی

 ۴۱۱ حدیث شماره

يِخُّ ۷(
ْ
َل ٍم ابلْ

ْ
بُو َداوَُد ُسلَيَْماُن ْ�ُن َسل

َ
َ�نَا أ َ�نَا انلَّرْضُ ْ�ُن ُشَميٍْل قَاَل ، ) َحدَّ قَاَل َعوٌْف : َحدَّ

ْعَرايِبُّ 
َ
رَبُ ِمْن َ�تَاَدَة.: األ

ْ
�

َ
نَا أ

َ
 أ

) ابوداود سلیمان بن َسلم َبلخی، از نضر بن ُشمیل برای ما چنین نقل ۷ـ ( ۴۱۱
 کرده و گفته است: عوف اعرابی گفته است: من از قتاده از لحاظ سن و سال بزرگترم.

 &  
عوف بن ابی جمیله ھدف مصنف از آوردن این روایت، این است تا ثابت کند که 
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که  و معروف است؛ ھمچنان مشھور» عوف اعرابی«]، به [یکی از راویان حدیث قبلی
 نضر بن ُشمیل در روایت باال، بدین موضوع اشاره کرده است.

 ۴۱۲ حدیث شماره

يِب ِزَ�ادٍ ۸(
َ
ِ ْ�ُن أ

َ�نَا َ�بُْدا�َّ َ�نَا َ�ْعُقوُب ْ�ُن إِبَْراِهيَم بِْن َسعْ ، ) َحدَّ  ، دٍ َحدَّ
َ
َ�نَا اْ�ُن أ يِخ َحدَّ

بُو َسلََمةَ : ِه قَاَل ، َ�ْن َ�مِّ ابِْن ِشَهاٍب الزُّْهِريُّ 
َ
بُو َ�َتاَدةَ قَاَل أ

َ
ُ : : قَاَل أ ِ َص�َّ ا�َّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َقَّ «َ�ْعِ�: يِف انلَّْوِم » َمْن َرآِ� «: َعلَيِْه وََسلَّمَ 
ْ
ى احل

َ
 ».َ�َقْد َرأ

فرمودند: کسی که مرا در خواب  ج گوید: رسول خدا سقتاده)...ابو ۸ـ ( ۴۱۲
ببیند، به راستی خواب درستی دیده است؛ (و خودم را در خواب دیده است؛ زیرا 

 شیطان را یارای آن نیست که به صورت و شبیه من درآید).

 &  
به راستی خواب درستی را دیده است. مراد از دیدن خواب حق و »: فقد رأی احلق«

را در خواب دیده است؛ زیرا که شیطان را  ج رست، این است که ھمانا خود پیامبرد
 نشاید تا شبیه پیامبر شود.

 ۴۱۳ حدیث شماره

اِرِ�ُّ ۹( ِ ْ�ُن َ�بِْدالرَّمْحَِن ادلَّ
َ�نَا َ�بُْدا�َّ َسدٍ ، ) َحدَّ

َ
َ�نَا ُمَع�َّ ْ�ُن أ َعِز�ِز ، َحدَّ

ْ
َ�نَا َ�بُْدال َحدَّ

 
ْ
َ�نَا ثَابٌِت ، ُمْختَارِ ْ�ُن ال �ٍَس ، َحدَّ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َمْن َرآِ� يِف «: : أ

َمنَاِم َ�َقْد َرآِ� 
ْ
يَْطاَن َال َ�تََخيَُّل يِب ، ال إِنَّ الشَّ

ْرَ�عِ «: َوقَاَل ». فَ
َ
ُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأ

ْ
َ� َوُرْؤَ�ا ال

ةِ   ».ُجْزًءا ِمَن انلُّبُوَّ
فرمودند: کسی که مرا در  ج گوید: رسول خدا س)... انس بن مالک۹ـ ( ۴۱۳

خواب ببیند، به راستی خودم را در خواب دیده است؛ زیرا شیطان را یارای آن نیست 
 که به صورت من درآید و شبیه من شود.

مؤمن و حقگرا، یک جزء از ی سخنانشان فرمودند: و خواب  در دنباله ج و پیامبر
 چھل و شش جزء از نبوت و پیغمبری است.

 &  
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 آنچه که شخص در خواب ببیند.»: رؤيا«

 گرونده به ایمان، حقگرا، خالف کافر.»:املؤمن«

 ای از چیزی، قسمتی از یک چیز. بخش و پاره»: جزء«

 خبر دادن از غیب یا از آینده به الھام خداوند؛ پیغمبری.»:النبوة«
شود که رؤیای انسان مؤمن ھم یک نوع وحی و  به ھر حال از حدیث باال دانسته می

 تر از نبوت و پیغمبری برای مؤمنان ادامه دارد. الھام است که در سطح پایین
نیز راست و مسّلم ھا  آن ھای خوب شخص مؤمن و مسلمان، حق و تعبیر خواب

ھای خوب، نوید بخش ھستند؛ و  ابخو: «فرمایند در روایتی می ج باشد. رسول خدا می
ی خدا بوده و  ھای نویدآور و بشارت دھنده، نصیب بندگان شایسته و بایسته خواب

 »پرتوی از فیضان نبوت ھستند.
از نبوت و پیامبری، چیزی : «فرمودند ج روایت است که رسول خدا ساز ابوھریره

ھا چه ھستند؟  حاضرین سؤال کردند: بشارت ».ھا باقی نمانده است جز بشارت
 ».ھای خوب و نوید بخش خواب« فرمودند:

از عطاء بن یسار روایت  به نقل» ھا بشارت«مفھوم ی معنی و  امام مالک درباره
بیند یا به  را میھا  آن ھستند که شخص مسلمان ھایی خواب»: ھا بشارت«که کند  می

 گردد. شخص مسلمان ارائه می

ات« به معنی خوش خبری و دلیل خوشی و سعادت از بشارت گرفته شده و »: مبرشّ

ات«ھای خوب در حدیث  است؛ اینجا است که به خواب  گفته شده است.» مبرشّ

و ھر  ج ھای نبوت و رسالت است؛ ھر حکم پیامبر صداقت و راستی، یکی از ویژگی
مبتنی بر حق و صداقت و راستی و درستی است. بنابراین ھر  ج فرمان رسول خدا

ھای  خواب ج آید؛ زیرا رسول خدا ت باشد از اوصاف نبوت به شمار میخوابی که راس
 حق و راست را یک جزء از چھل و شش جزء از نبوِت پیغمبران قرار داده است.

: وقتی که نزدیک است شب و روز با ھم برابر فرمودند ج گوید: پیامبر سابوھریره
و رؤیای انسان مؤمن یک  شوند، بعید است که خواب و رؤیای انسان مؤمن دروغ باشد؛

 مسلم] جزء از چھل و شش جزء از نبّوت پیامبران است. [بخاری و
تر  یعنی رؤیای انسان مؤمن ھم یک نوع وحی و الھام الھی است که در سطح پایین
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 از نبّوت برای مؤمنان ادامه دارد.

 ۴۱۴ حدیث شماره

)۱۰ ٍّ ُد ْ�ُن يلَعِ َ�نَا ُ�َمَّ يِب َ�ُقوُل َسِمْعُت : قَاَل  ) َحدَّ
َ
ُمبَارَكِ : قَاَل �َ أ

ْ
ِ ْ�ُن ال : إَِذا اْ�تُِليَت بُْد ا�َّ

َقَضاءِ 
ْ
ثَِر.، بِال

َ
 َ�َعلَيَْك بِاأل

گوید: چون به قضاوت و حکم و داوری کردن  س)... عبدالله بن مبارک۱۰ـ ( ۴۱۴
میان مردم گرفتار شدی، بر تو الزم و ضروری است که از احادیث و روایاتی (که از 

و بزرگان صحابه نقل شده است) بھره بگیری؛ (تا در حّل مشکالت و معضالت  ج امبرپی
ھای مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، سیاسی  ھا و دغدغه و چالش

و نظامی، فرھنگی و اقتصادی، عبادی و خانوادگی و... دچار سھو و اشتباه و خطا و 
 لغزش نشوی.)

 &  
به جھت خطیر بودن  سال گردیدی. گرفتار شدی. عبدالله بن مبارکمبت»: ابتُليت«

 استفاده کرده است.» ابتُليت«ی  کار قضاوت، از واژه

 قضاوت. حکم کردن. داوری بین دو یا چند تن.»: القضاء«

برتو باد، برتو الزم و ضروری است، تو باید، بایستی، حتمًا، بر تو است که »: فعليك«
 که ... استفاده کن، به کار گیر.ی تو است  ... وظیفه

یا اصحاب ایشان و تابعین روایت شده  ج مطلبی است که از رسول خدا»: االثر«
 است.

 ۴۱۵ حدیث شماره

)۱۱ ٍّ ُد ْ�ُن يلَعِ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا انلَّرْضُ ْ�ُن ُشَميٍْل ، ) َحدَّ نَا اْ�ُن َعْونٍ ، َحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
َعِن ابِْن ِسِ��َن ، أ

َِديُث ِدينٌ َهَذا : قَاَل 
ْ
ُخُذوَن ِدينَُ�ْم.، احل

َ
ْن تَأ  فَاْ�ُظُروا َ�مَّ

 ج گوید: این روایات و احادیثی که از رسول خدا /) ... ابن سیرین۱۱ـ ( ۴۱۵
 دارید. نقل شده است، دین است؛ و باید بنگرید که از چه کسی این دین را دریافت می

 &  
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 روایت شده است. ج این حدیثی که از پیامبر»: هذا احلديث«

آیین. کیش. ملت. مذھب. اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و عمل به اعضاء و »: دين«
 جوارح؛ و اسم است برای تمام آنچه که بدان پرستش خدا کرده شود.

داران  را با نقل دو گفتار از بزرگان و طالیه» الشامئل املحمدية«کتاب  /امام ترمذی
و فرزانگی و روایت و درایت به پایان رسانده که ھر دو ی علم و دانش و حکمت  عرصه

 دادن به رجال سند حدیث و متن روایت است.گفتار، بیانگر اھمّیت 
متخّصصان علم حدیث از قدیم االیام، قواعد و اصولی را جھت دریافِت روایت و 

اند و امروز به عنوان یک علم مستقل که حاوی  درایِت صحیِح حدیث وضع نموده

 قرار گرفته است.» علوم احلديث«چندین نوع دانش است به نام 

، ھیچ »سند صحيح«از نخستین قواعد این علوم حدیث نیز این است که بدون 

پذیرفته نیست مگر » قال رسول اهللا«حدیثی پذیرفته نشود، و باز روایت کسی که بگوید: 

را دیده و از او حدیث را استماع  ج باشد که پیامبر شی کرام اینکه آن راوی از صحابه
 ھا، عادل ھستند.) ی صحابه نموده باشد؛ (چرا که ھمه

از غیر صحابی قطعًا باید سلسله سند روایت، به صحابی  ج و اما روایت حدیث پیامبر
راویاِن عادل از عادل تا به ذکر یکی از اصحاب که راوِی  متصل شود و در سند از

ی راویان چنان به ھم  شد. باز الزم است که زنجیرهنخستین است اقدام نموده با
ی مافوق خود دریافت نموده باشد  متصل گردد که ھر کدام، روایت را مستقیمًا از طبقه

ای افتاده باشد  ی سند، در اول، یا در وسط و یا در آخر، حلقه که ھرگاه در زنجیره
 یرفته نخواھد شد.(یعنی یک راوی و یا راویانی ساقط شده باشد)، آن روایت پذ

» اسناد«ھای آن به ھم متصل باشند،  ی راویان که حلقه علمای اسالم به این زنجیره

گویند. و در ھمان عصر نخست و به طور قطع از اوایل قرن فتنه، یعنی » سند«یا 

گرایی، امت اسالمی را   آن که اھواء و حزبو بعد از  سی خالفت عثمان بن عفان دوره
 گردید. تشدید و سخت گیری در روایت حدیث ِاعمالدر برگرفت، 

ی سند حدیث سؤال  امت در ابتدا درباره«گوید:  می /محمد بن سیرین
کردند، ولی ھنگامی که فتنه در میان امت روی داد، از آن تاریخ مردم به راویان  نمی

نت و گفتند: رجال سند خود را بیان کنید تا ببینند اگر رجال سند از اھل س حدیث می
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». جماعت باشند آن را بگیرند و اگر از مبتدعین باشد، از روایت آن اجتناب ورزند
 مذی][مسلم و تر

اسناد [درخواست سلسله سنِد پیوسته تا منبع : «گوید می /و عبدالله بن مبارک
» گفت. خواست می بود ھر کس ھر چه را می حدیث] از دین است و اگر اسناد نمی

 ]۱/۱۶ن ابی حاتم رازی و التعدیل، اب [الجرح
ھا نیز پوشیده نیست که شرط گرفتن  و بر محققان و پژوھشگران تاریخ ادیان و ملت

ھمانگونه که » علم نبوت«و » علم دین«تا به منبع اولی در نقل » سند صحیح متصل«
 اند، از خصوصیات این امت اسالمی است نه سایر ادیان. بزرگان ما گفته

ز فرھنگ و تمّدن اسالمی دور است، گمان کند که اّمت ای که ا نباید خواننده
توانسته است  اند و ھر کسی می اسالمی ھر گونه سند و اسناد در حدیث را پذیرفته

 ج ھای راویاِن به ظاھر مؤثق را تا صحابی و تا پیامبر ای از نام برای دیگران، سلسله
ویژه علمای متخّصص ـ  و به ردیف کند، بلکه باید دانست که از نظر امت اسالمی ـ

 باشد: اسنادی در روایت حدیث پذیرفته است که دارای شرایط زیر
الحال باشند. به عبارت   ھر کدام از راویان سلسله سند، باید مشخص و معلوم -۱

دیگر، از لحاظ شخصیت و سیرت، معلوم و معروف باشند؛ و ھیچ سندی که در 
فالن قبیله و یا از فرد مؤثقی بر ما  فالنی از یک نفر و یا از شیخ: «آن گفته شود

 بدون ذکر نام، پذیرفته نخواھد شد. »روایت کرده
ھمچنین راوی سندی که ندانیم کیست؛ اھل کدام دیار است؛ استادان او چه 
کسانی ھستند؟ شاگردان او چه کسانی ھستند؟ کجا زیسته و تا چه مدت زنده بوده 

» جمهول العني«اصطالح علوم حدیث،  است؟ کجا و چه وقت وفات یافته است و به
 باشد، روایت او پذیرفته نخواھد شد.

ای که ذات و شخصیت او شناخته شود، ولی از احوال و صفات او از  ھمچنین راوی
لحاظ خیر یا شّر و مثبت یا منفی بودن اطالعی نداشته باشیم، که در اصطالح علم 

نامند، باز روایت او  می» ر احلالمستو«و یا » جمهول احلال«الحدیث چنین شخصی را 
 پذیرفته نیست.

راوی باید متصف به عدالت باشد. معنی عدالت مربوط به دین، اخالق و  -۲
باشد. به طوری که گفتار و  کند می داری راوی در آنچه روایت و نقل می امانت
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رفتار راوی، گویای خوف و خشّیت او از خداوند متعال باشد و از حساب و 
قیامت بیم داشته باشد و از دورغ و مبالغه گویی و تحریف جدًا  مجازات روز
 پرھیز نماید.

ی راویان  امت اسالمی ـ به ویژه محدثین ـ احتیاط بسیار شدیدی را در سلسله
ای در سیرت و شخصیت  ترین شبھه اند. آنان احادیث را به خاطر کم ِاعمال نموده

که گاھی دروغی از آن رواِی ناقل سرزده  اند و ھرگاه دریافته باشند راوی، رّد نموده

 نھند. نام می» مكذوب«و یا » موضوع«است، حدیث او را 
و مصونّیت از فسق و  را به سالمت» عدالت راوی«، و متخصصان علوم حدیث

 اند. عواملی که باعث ضعف و نقص مرّوت او گردند، تفسیر کرده
کب گناه کبیره نشده و بر گناه از جمله عالئِم چنین عدالتی این است که راوی مرت

صغیره اصرار نداشته باشد. عالوه بر این، باز متخصصاِن علم حدیث برای راوی به شرط 
گرفته که با وجود صفت تقوا در او باید متصف به مرّوت و شخصیت باشد و مرّوت را 

اند که: اجتناب از اعماِل پست و آنچه نزد مردم باعث کم  اینگونه تفسیر کرده
 صیتی او تلقی گردد، مانند: غذا خوردن در معابر عمومی و... شخ

علماء و صاحب نظران اسالمی، در شرط راوی به اجتناب از منکرات شرعی اکتفا 
اند. به این معنی  اند، بلکه اجتناب از مستقبحات عرفی را ھم بدان افزوده ننموده

 شخص راوی در نزد خدا و مردم مقبول باشد.
محض اتصاف به عدالت و تقوا، مؤثق و پذیرفتنی نیست، بلکه راوِی حدیث به  -۳

ی عدالت و امانت او گردد؛ چه بسا یک  باید ضبط و دقت ورزیدن، ضمیمه
از لحاظ ورع و صالح باشد، ولی ھا  آن راوی از پرھیزگارترین بندگان و برترین

 دارای ضبط و دقت در روایت نباشد و از این طریق به اشتباه و غلط خواھد
دھد و حدیثی را با حدیث دیگری خلط  افتاد و گاھی فراموشی به او دست می

 کند. می
ھا و  ی حافظه و یا صحت نوشته ضبط و دقت در قوه«، بنابراین برای شخص راوی

اند  شرط اساسی است. علمای اسالم، حدیث صحیح را مشروط بر این کرده »ھا شنیده
و اتقان برخوردار باشد تا اینکه به محفوضات و که راوِی آن باید از برترین درجات ضبط 

ی برخی  توان با مقایسه ضبط و اتقان را میگونه دقت وی اطمینان حاصل گردد؛ و این
روایت یک راوی، با یکدیگر و یا با روایاِت راویاِن دیگر که حافظ و مؤّثق باشند، به دست 
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 آورد.
اش  اثر کھولت و پیری، حافظه چه بسا یک راوِی ضابط، حافظ و متقن باشد، ولی در

ای را  ضعیف شده باشد و محفوظاتش را به ھم خلط نماید؛ محدثان روایت چنین راوی

؛ یعنی در آخر عمر، دچار »اختلط باخره«گویند:  ی او می شمارند و درباره ھم ضعیف می
شواھد راوی را به دالیل و گونه آشفتگی و پریشانی شده است. تا جایی که روایات این

مختلفی از ھم متمایز نموده و گفته شود: این روایت، مربوط به قبل از اختالط و 
باشد، و این روایت، مربوط به بعد از  آشفتگی ایام پایان عمر او است و پذیرفتنی می

ای  اختالط و پریشانی پایان عمر او است؛ و یا اگر ندانیم که روایت، مربوط به چه دوره
 روایت مردود و متروک خواھد شد. از عمر او است، آن

ی راویان سند از ابتدا تا پایان، ھمگی با ھم متصل و پیوسته باشند.  باید سلسله -۴
ی سند از اول، یا وسط و یا آخر  ھای سلسله ای از حلقه بنابراین ھرگاه حلقه

ی رجال حدیث ھر اندازه از عدالت و ضبط برخوردار باشند،  افتاده باشد، بقیه
دیث ضعیف و چه بسا مردود تلقی گردد تا آنجا که بعضی از پیشوایان باز ھم ح

تابعی مانند: حسن بصری، عطاء، زھری و... آن چنان با ورع و متقی بودند که 
ھا به  دادند و روزھا و ماه مردم آنان را برای استسقاء، مورد شفاعت قرار می

شد؛ با این وجود  می ھای طوالنی پرداخته خاطر دریافت علم از آنان به مسافرت
ـ بدون ذکر صحابی که  »فرموده است ج پیامبر: «اگر چنین مرد تابعی بگوید

شنیده باشد ـ حدیث او پذیرفته نخواھد بود؛ زیرا احتمال  ج حدیث را از پیامبر
دارد که حدیث را از تابعی دیگر و آن تابعی ھم از تابعی دیگر شنیده باشد؛ و باز 

شود و  وایت حدیث مجھول باشد، آن حدیث پذیرفته نمیای در ر ھرگاه واسطه

نامند. اگر چه بعضی از فقھا، احادیث مرسل را  می» مرسل«چنین احادیثی را 
 اند.  با شرایط خاصی پذیرفته

این بدان معناست که ھر کدام از راویان، ناگزیر باید مستقیمًا و بدون واسطه، 
د و برای راوِی حدیث جایز نیست که حدیث را از ما فوق خود دریافت نموده باش

ای را مبنی بر اینکه نزد او مؤثق است، حذف کند؛ چرا که ممکن است شخصی  واسطه
که نزد او مؤثق است، از نظر دیگری مجروح باشد. خالصه صرف حذف واسطه، موجب 

 گردد. تشکیک و تردید آن حدیث می
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ی روایان  در بعضی از سلسله عالوه بر این، ھرگاه یکی از روایاِن عادل و مقبول،

؛ یعنی به »عن فالن«حذف گردد و لفظ محتملی را بیان کند، مانند این که بگوید: 

گویند و حدیث او پذیرفته نخواھد شد،  می» مدلّس«؛ چنین روایتی را »نقل از فالنی«

 و امثال آن؛ ولی اگر» فالن او سمعت .... حدثنی فالن او اخربين«مگر این که بگوید: 

احتمال دریافت حدیث از » عن«؛ چنین حدیثی ضعیف است؛ زیرا »عن فالن«بگوید: 
 گرداند. طریق واسطه و یا مستقیم را دارد و محض احتمال، حدیث را ضعیف می

: به حدیثی حديث شاذباشد. » شاذ«پنجمین شرط این است که نباید حدیث،  -۵
تر و معتبرتر  اویان مؤثقشود که راوِی مورد وثوق آن در نقل با دیگر ر گفته می

مخالفت کند. مانند این که یکی از راویان مؤثق، حدیثی را با عبارت و یا اضافات 
تر روایت کند؛ در این صورت روایت راوی  معینی بر خالف روایت راویان مؤثق

گویند و حدیث  می» حمفوظ«شود و حدیث او را در اصطالح  تر پذیرفته می مؤثق
ھر چند راوی آن از نگاه محدثان، مؤثق و مقبول باشد، مخالف آن روایت را 

 گویند. می» شاذ«
اینکه حدیث شامل علت معیوبی در سند و متن آن نباشد. این شرط را  -۶

اند و از لحاظ اسناد  پیشوایان و متخصصان این فن (کسانی که با احادیث زیسته
ن بدان معنی شناسند. و ای و متون از ِخبرگی و مھارت خاصی برخوردارند) می

آید و اشکالی در آن  است که حدیث در ظاھر امر، مقبول و پذیرفته به نظر می
شود، ولی ھمین که صّرافان و ناقداِن حدیث آن را نقد و بررسی  دیده نمی

پایگی آن حدیث باشد، در آن  بی نمایند، به سرعت خللی که موجب سستی و

» العلل«یث، علمی به نام یابند؛ و به ھمین دلیل است که در علوم حد می
 ١تأسیس گردید.

به ھر حال، مسلمان باید در رابطه با امور دینی اھتمام و توجه شایان مبذول دارد؛ 
ی نخستین  ی دین، مسأله زیرا گوھر وجود و روح ھستی، ھمانا دین است و مسأله

سی این انسان و واقعّیت زندگی ھر دو سرای اوست؛ از این رو باید بنگرد که از چه ک
 دارد. دین را دریافت می

 .٢٧٦ـ  ٢٦٩صص  ٢ھای فقھی معاصر ج ر. ک: دیدگاه -١
                                                      



 ٣١٣  خواب در ج امبریپ دنید) ۵۶( باب

اند:  علمای متخصص حدیث، حدیث را به صورتی جامع و مانع، چنین تعریف کرده

شود که اسناد آن از ابتدا تا انتھا به نقِل عادِل ضابط بوده  به روایتی گفته می» حديث«
 و از شذوذ و عّلت سالم ماند.

گیرد، سند حدیث است. و  نخستین چیزی که مورد توجه یک عالم حدیث قرار می

ای که  ی راویان حدیث است تا آخرین راوی. یعنی صحابه ، سلسله»سند«منظور از 

روایت کرده است. و از نظر اھل سنت و جمھور مسلمانان،  ج حدیث را از پیامبر اکرم
عادل ھستند و خداوند متعال عدالت آنان را در آیات متعدد  ج تمام اصحاب پیامبر

 اند. نیز در احادیث صحیح و مشھور خود به ثبوت رسانده ج برقرآن، و پیام
و صحابی بودن او به  ج ھنگامی که صحبت و ھمنشینی یک راوی با رسول خدا

پردازیم؛ بلکه بحث و گفتگو در  ی او نمی اثبات برسد، دیگر به بحث و تفّحص درباره
او و ھم چنین با  ی راوِی غیر صحابی است که باید با شخصیت، ذات، زندگی و سیره

علم «استادان، شاگردان، تولد، و وفات او آشنایی کامل داشته باشیم. به ھمین خاطر 
ی تعدیل و توثیق و تضعیف  تأسیس گردید و درباره» علم جرح و تعدیل«و یا » رجال

 ھای زیادی تألیف شد. راویان، کتاب
خواه این ضعف از  سازد؛ ی سند، تمام حدیث را مردود می ضعف یک حلقه از سلسله

داری او باشد و یا از جھت حفظ و ضبط ایشان؛ و برای  جھت عدالت راوی و یا امانت
قرار گیرد، باید حفظ و به خاطر سپردن راوی به » صحیح«ی  این که حدیث در مرتبه
» خوب«ی  باشد. لذا وقتی به درجه» خیلی خوب«یا » عالی«ی  تعبیر امروزی در درجه

گیرد که آن ھم نزد  قرار می» َحَسن«ی  تنزل نماید، حدیث فقط در مرتبه، »مقبول«یا 
باشد و در  تر از حدیث صحیح می ی پایین علمای اسالم، قابل اعتبار است ولی در مرتبه

 تعارض، ھر کدام اھمّیت و خصوصّیت خاّص خود را دارند.
اگر در ابتدای  عالوه بر این، سند حدیث، باید از ابتدا تا انتھا، متصل باشد که

ای مفقود و یا منقطع گردد، حدیث به  ی سند، یا در وسط و یا در آخر آن، حلقه سلسله
ی سند مفقود  تنّزل خواھد نمود؛ و اگر بیشتر از یک حلقه از سلسله» ضعیف«ی  مرتبه

 یابد. شده باشد، ضعف آن شدت می
گاھان ب زمینهگونه یابیم که ھیچ از اینجا در می ه این علم که گمان ای برای ناآ

توانند سند بسیار صحیحی  اند امکان دارد بعضی از جاعالن و حدیث پردازان، می برده
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را اختراع نمایند و احادیثی که حاوی حالل و حرام شرعی باشد بر آن بنا نھند و یا به 
دل خواه خود چیزی را واجب و یا ساقط نمایند و آن را خوراک فقیھان و محدثان 

 ای قطعًا وجود ندارد. ین زمینهسازند، چن



 

 
 مترجم ی کتابنامه

» اجلرح و التعديل«ق.  ۳۲۷-۲۴۰حاتم، عبدالرحمن بن محمد،  یابن اب -۱
 ق. ۱۴۲۲ه، یتب العلمکروت، دار الیعبدالقادر عطاء، ب یق مصطفیبتحق

هتذيب التهذيب يف رجال «، ق. ۸۵۲-۷۳۳، ی، احمد بن علیحجر عسقالنابن  -۲

روت، دار یبن معوض، ب یق عادل احمد عبدالموجود و علیبتحق »احلديث
 ق. ۱۴۲۵ه، یتب العلمکال

فتح الباري برشح صحيح «، ق. ۸۵۲-۷۳۳، ی، احمد بن علیابن حجر عسقالن -۳

 ق. ۱۴۰۸، یا، التراث العربیروت، دار احیب »البخاري

 . ق.  ھ ۱۴۲۶ث، ی، قاھره، دار الحد»املسند«ابن حنبل، احمد بن محمد،  -۴

زاد املعاد يف هدي خري «، ق. ۷۵۱-۶۹۱ر، کب یه، محمد بن ابیم جوزیابن ق -۵

 ق. ۱۴۱۴روت، الرساله، یب ارنووط و عبدالقادر ارنووط، بیق شعیبتحق »العباد

ة؛ یتبة العصرکروت؛ المیب ؛»تفسري القران العظيم«ل بن عمر؛ یر، اسماعیثکابن  -۶

 ق. .  ھ ۱۴۲۲

روت، ی، ب»لسان العرب«رم، کن محمد بن میابن منظور، ابوالفضل جمال الد -۷
 تا]. یتبة الھالل، [بکم

، تحقیق: مصطفی الّسقا، ابراھیم ابیاری و »السرية النبوية«ابن ھشام،  -۸
 تا] عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، [بی

اد ی؛ مشھد؛ بنین صابری؛ ترجمه: حس»خاتم پيامربان«محمد؛  ابوزھره، -۹
 ش. ۱۳۸۰؛ یاسالم یپژوھشھا

 ش. ۱۳۸۶؛ تھران؛ احسان؛ »سري حتلييل كالم اهل سنّت«ان، عبدالله؛ یاحمد -۱۰

 ش. .  ھ ۱۳۷۸؛ تھران؛ احسان؛ »شنايس قرآن«ان، عبدالله؛ یاحمد -۱۱

جی و عبدالبر  رّواس قلعه، تحقیق: محمد »دالئل النبوة«اصبھانی، ابونعیم،  -۱۲



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٣١٦

 م. ۱۹۹۹. ق.،   ھ ۱۴۱۹عباس، بیروت، دارالنفائس، 

 ۱۴۲۲ة، یتب العلمکروت؛ دارالی؛ ب»روح املعاين«، محمود بن عبدالله؛ یآلوس -۱۳
 . ق.  ھ

 تا]. ؛ تھران، آوا ندا دانش، [بی»النحو الواضح«امین، مصطفی؛ جارم، علی،  -۱۴

؛ تحقیق: »رشح شذور الذهب«انصاری، جمال الدین عبدالله بن ھشام،  -۱۵
 . ش.  ھ ۱۳۸۸محمد یاسر شرف؛ تھران، احسان، 

، »رشح قطر الندی و بل الصدی«انصاری، جمال الدین عبدالله بن ھشام،  -۱۶
 م. ۲۰۰۹. ق.،   ھ ۱۴۲۹تحقیق: برکات یوسف ھّبور، بیروت، دارالفکر، 

عمدة القاري رشح صحيح «ق.،  ۸۵۵-۷۶۲، محمود بن احمد، ینیبدر الع -۱۷

 ق. ۱۴۲۴، یاء التراث العربیروت، دار احیب »لبخاريا

ر یترجمه محمد مقدس، تھران، ام »فرهنگ املورد«، - ۱۹۱۸ر، ی، منکیبعلب -۱۸
 ش. ۱۳۸۵ر، یبک

 »معارف السنن رشح جامع الرتمذي«، - ۱۳۹۷وسف، ی، محمد یبنور -۱۹
 تا]. ی[ب،یراچک

. ق.،   ھ ۱۴۱۲؛ دمشق، »فقه السرية النبوية«بوطی، محمد سعید رمضان،  -۲۰
 م. ۱۹۹۱

؛ تحقیق: دکتر عبدالمعطی »دالئل النبوة«بیھقی، ابوبکر احمد بن حسین،  -۲۱
 م. ۲۰۰۲. ق،   ھ ۱۴۲۳جی، بیروت، دارالکتب العلمیة،  قلعه

، تحقیق: محمد »الشامئل املحمديّة«ترمذی، ابوعیسی محمد بن عیسی،  -۲۲
 م. ۲۰۰۷. ق.،   ھ ۱۴۲۸عوامه، دارالمنھاج، جده، عربستان سعودی، 

ر، یبکر یان، تھران، امیبیطبد ید حمیترجمه: س »فرهنگ الروس«ل یُجّر، خل -۲۳
 ش.۱۳۸۶

ی سید حمید  ترجمه ؛»عربی به فارسی –فرهنگ الروس «جّر، خلیل،  -۲۴
 . ش.  ھ ۱۳۸۴طبیبیان، چاپ پانزدھم، تھران، امیر کبیر، 

؛ قاھره، »يا حمبّ  ج هذا احلبيب حممد«جزائری، ابوبکر جابر،  -۲۵
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 تا]. دارالحدیث،[بی

االنساب و سري آل  الشجرة الزكية يف«جمل اللیل، سید یوسف بن عبدالله،  -۲۶

 م.۲۰۰۲. ق.،   ھ ۱۴۲۳مکتبة النبویة،  ، ریاض، عربستان سعودی،»بيت النبوة

معرفة  اسد الغابة يف«جوزی، عز الدین ابن اثیر ابوالحسن علی بن محمد؛  -۲۷

عادل احمد عبدالموجود؛ بیروت، ، تحقیق: علی محمد معوض و »الصحابة
 . ق.  ھ ۱۴۲۴م.،  ۲۰۰۳دارالکتب العلمیة، 

كشف الظنون عن «ق.،  ۱۰۶۷-۱۰۱۷بن عبدالله،  یفه، مصطفیخل یحاج -۲۸

 ق. ۱۴۱۴ر، کدمشق، دار الف »اسامي الكتب و الفنون

.   ھ ۱۴۲۵؛ دمشق، دارالمکتبی، »ظالل السرية النبوية يف«حاجی، محمد عمر،  -۲۹
 م. ۲۰۰۴ق.؛ 

املستدرك عيل «ق.،  ۴۰۵-۳۲۱، محمد بن عبدالله، یشابوریم نکحا -۳۰

 ق. ۱۴۲۲ر، کروت، دار الفی، بیق محمد مطرجیبتحق »الصحيحني

قواعد التدبر االمثل لكتاب اهللا «، عبدالرحمن حسن؛ یدانیة المکحبن -۳۱

 ق. ۱۴۲۵؛ دمشق؛ دارالقلم؛ »عزوجل

ر و«، عبدالرحمن حسن؛ یدانیة المکحبن -۳۲ ؛ دمشق؛ »دقائق التدبّر معارج التفكّ
 ق. ۱۴۲۰دار القلم؛ 

 ۱۳۸۳ة؛ یتب االسالمک؛ تھران؛ دار ال»هاي قرآن قصه«دحسن؛ ی، سینیحس -۳۳
 ش.

 ق. ۱۴۱۲؛ قاھره؛ داراالسالم؛ چاپ سوم، »االساس يف التفسري«د؛ ی، سعیحوّ  -۳۴

 .۲۰۰۴. ق.،   ھ ۱۴۲۴؛ قاھره، دارالسالم، »الرسول«حوی، سعید،  -۳۵

؛ خواف؛ حافظ ابرو؛ یسیاھد و؛ ترجمه: ز»پيامربان داستان«خالد، عمرو؛  -۳۶

 ش. ۱۳۸۷

 ق. ۱۴۲۸؛ دمشق؛ دار القلم؛ »القصص القراين«، صالح؛ یخالد -۳۷

. ق،   ھ ۱۴۱۸؛ دمشق، دارالقلم، »الرسول املبلغ«خالدی، صالح عبد الفتاح،  -۳۸
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 م.۱۹۹۷

 ش. .  ھ ۱۳۸۴؛ تھران؛ احسان؛ »تفسري نور«؛ یدل، مصطف خرم -۳۹

 ش. ۱۳۸۰ر؛ یبکر ی؛ تھران؛ ام»اعالم قرآن«؛ محمد؛ یخزائل -۴۰

-۱۴۲۶سة الکتب الثقافیة، ، بیروت، مؤس»نور اليقني«خضری، شیخ محمد  -۴۱

 .۲۰۰۶. ق،   ھ ۱۴۲۷

. ق،   ھ ۱۴۰۹؛ بیروت، دارالفکر »الرسول القائد«خّطاب، محمود شیث؛  -۴۲
 م. ۱۹۸۹

ق یبتحق »مشكوة املصابيح«ق  ۷۴۱ -، محمد بن عبدالله، یب عمریخط -۴۳
 ق. ۱۴۲۴ه، یتب العلمکروت، دار الی، بیتانیال عجم

. ق،   ھ ۱۴۲۸؛ بیروت، دار النفائس، »السرية دراسة يف«خلیل، عماد الدین،  -۴۴
 م. ۲۰۰۷

، یچراغ ی، ترجمه: عل»طب در قرآن«د و قرقوز، احمد، یاب، عبدالحمید -۴۵
 . ش.  ھ ۱۳۷۷، چاپ چھارم، یتھران، انتشارات حفظ

اء یروت، دار احیب »تذكرة احلفاظ«ق.،  ۷۴۸-۶۷۳، محمد بن احمد، یذھب -۴۶
 تا]. ی، [بیالتراث العرب

ب یق شعیبتحق »سري اعالم النبالء«ق.،  ۷۴۸-۶۷۳، محمد بن احمد، یذھب -۴۷
 ق. ۱۴۲۴ر، کارنووط، دمشق، دار الف

؛ تحقیق: »سري اعالم النبالء«ذھبی، شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان،  -۴۸
 م.). ۲۰۰۶. ق،   ھ ۱۴۲۷ن شبراوی، قاھره، دار الحدیث، محمد ایم

 تا] یة؛ [بیقیتبة التوفک؛ قاھره؛ الم»تفسري املنار«د؛ یرضا، محمد رش -۴۹

ر، کدمشق، دار الف »التفسري املنري يف العقيدة و الرشيعة و املنهج«، وھبه، یلیزح -۵۰
 ق. ۱۴۱۸

 ش. ۱۳۸۱تھران، احسان،  »الوجيز يف اصول الفقه«، وھبه، یلیزح -۵۱

. ق.،   ھ ۱۴۲۷؛ بیروت، دار الفکر، »ج شامئل املصطفی«زحیلی، وھبة،  -۵۲
 م.۲۰۰۶
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 م. ۲۰۰۷ن، ییدار العلم للمال »االعالم« ۱۹۶۶، - ۱۸۹۳ن، یر الدی، خیلکزر -۵۳

؛ »یاء التراث العربیروت، دار احی، ب»الكشاف«، محمود بن عمر؛ یزمخشر -۵۴

 ق. .  ھ ۱۴۲۴

 ق. ۱۴۲۲ر؛ یثک؛ دمشق؛ دار ابن »تفسري آيات االحكام« ؛یس، محمد علیسا -۵۵

 ی ؛ ترجمه»رشح عقايد اهل سنّت و مجاعت«عبدالرحمن؛  ک، عبدالملیسعد -۵۶

 ش. .  ھ ۱۳۷۹ردستان؛ ک؛ سنندج؛ یزیر صادق تبریام

 »بذل املجهود يف حل سنن ايب داود«م،  ۱۹۲۷ -ل احمد، ی، خلیسھارنفور -۵۷
 ق. ۱۴۲۷ ه،یروت، دار البشائر االسالمیب

خرم دل؛ تھران؛  ی؛ ترجمه: مصطف»تفسري يف ظالل القران«دقطب؛ یس -۵۸

 ش. ۱۳۸۶احسان؛ 

اء یروت، دار احی، ب»الدرّ املنثور يف التفسري باملأثور«ن، ی، جالل الدیوطیس -۵۹
 . ق.  ھ ۱۴۱۸، یالتراث العرب

 یمھد ی ؛ ترجمه»االتقان يف علوم القران«ر؛ کب ی، عبدالرحمن بن ابیوطیس -۶۰
ر؛ یبکر یم؛ تھران؛ امیح محمد ابوالفضل ابراھی، به تصحینیقزو یرحائ

 ش. .  ھ ۱۳۸۲

، بیروت، »اخلصائص الكربی«سیوطی، جالل الدین عبدالرحمن بن ابوبکر،  -۶۱
 .ق.  ھ ۱۴۲۴م.،  ۲۰۰۳دارالکتب العلمیة، 

ف و الترجمة؛ ی؛ ادارة البحوث و التأل»تفسري الشعراوي«، محمد؛ یشعراو -۶۲
 تا] ی[ب

؛ تھران؛ یمیز سلی؛ ترجمه: عبدالعز»اسالم، آيني زندگي«شلتوت، محمود؛  -۶۳

 ش. ۱۳۸۲احسان؛ 

 ق. ۱۴۱۵ة؛ یتب العلمکروت؛ دار الی؛ ب»فتح القدير«؛ ی، محمد بن علیانکشو -۶۴

اء التراث یروت؛ دار احی؛ ب»تفسري آيات االحكام«؛ ی، محمد علیصابون -۶۵

 ق. ۱۴۲۵؛ یالعرب
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 ق. .  ھ ۱۴۰۶روت؛ دار القلم؛ ی؛ ب»التفاسريصفوة «؛ ی، محمد علیصابون -۶۶

 ش. ۱۳۸۳؛ تھران؛ احسان؛ »اجلدول يف اعراب القران«، محمود؛ یصاف -۶۷

؛ اردن؛ عّمان؛ »االعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل«صالح، بھجت عبدالواحد؛  -۶۸

 م. ۱۹۹۸ر؛ کدارالف

 »دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني«، محمد بن عالن، یشافع یقیصد -۶۹
 ق. ۱۴۲۱، یاء التراث العربیروت، دار احیب

. . ق؛  ھ ۱۴۲۷؛ بیروت، دارالمعرفة، »السرية النبوية«صالبی، علی محمد  -۷۰
 م. ۲۰۰۶

زاده؛  ر حسنک؛ ترجمه: ابوب»روح الدين االسالمي«ف عبدالفتاح؛ یطّباره، عف -۷۱

 ش. .  ھ ۱۳۷۵، یسقز؛ محمد

؛ دمشق؛ »ل القران)تفسري طربي (جامع البيان عن تأوي«ر؛ ی، ابن جریطبر -۷۲
 ق. ۱۴۱۸ة؛ یروت، الدار الشامیدارالقلم؛ و ب

روت، دار ابن ی، ب»تاريخ الطربي«. ق   ھ ۳۱۰-۲۲۴ر ی، ابوجعفر بن حریطبر -۷۳
 . ق.  ھ ۱۴۲۵ر یثک

ی: فیض محمد بلوچ،  ، ترجمه»درآمدی بر علوم حديث«طحان، محمود،  -۷۴
 . ش.  ھ ۱۳۸۹تربت جام، خواجه عبدالله انصاری، 

، ادارة »ثاررشح معاين اآل«، ابوجعفر احمد بن محمد بن سالمة، یطحاو -۷۵
 .تا] یه، [بیفات اشرفیتأل

 یقم، ذو »املعجم املفهرس اللفاظ القرآن الكريم«، محمد فؤاد، یعبدالباق -۷۶
 ش. ۱۳۸۴، یالقرب

زاده، تھران،  ر حسنکترجمه: ابوب »اللؤلؤ و املرجان«، محمد فواد، یعبدالباق -۷۷
 ش. ۱۳۸۴احسان، 

روت، دار یر، بکق محمود شایبتحق »تكلمة فتح امللهم« ی، محمد تقیثمانع -۷۸
 ق. ۱۴۲۶، یاء التراث العربیاح

د بزرگزاده، یترجمه: عبدالحم »درس جامع الرتمذي« ی، محمد تقیعثمان -۷۹
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 ش. ۱۳۸۳خ االسالم احمد جام، یتربت جام، ش

دھنه؛ تربت  یدی؛ ترجمه: محمد عمر ع»علوم القران«؛ ی، محمد تقیعثمان -۸۰
 ش. ۱۳۸۳خ االسالم احمد جام؛ یجام؛ ش

پور،  نیوسف حسی؛ ترجمه: محمد »معارف القران«ع؛ ی، محمد شفیعثمان -۸۱
 ش. ۱۳۷۷خ االسالم احمد جام، یتربت جام، ش

؛ تحقیق: علی »متييز الصحابة االصابة يف«عسقالنی، احمد بن علی بن حجر،  -۸۲
  ھ ۱۴۲۳، دارالکتب العلمیة، محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت

 م.۲۰۰۲ق، . 

عون املعبود، رشح سنن «ب محمد شمس الحق، ی، ابوالطیم آبادیعظ -۸۳

 . ق.  ھ ۱۴۲۲ث، ی، قاھره، دار الحد»داود ايب

؛ »رشح ابن عقيل«عقیلی ھمدانی مصری، بھاء الدین عبدالله بن عقیل،  -۸۴
 تا]. تحقیق: فاخوری، بیروت، دارالجیل [بی

 ش. ۱۳۸۲ر، یبکر یتھران، ام »فرهنگ عميد«د، حسن، یعم -۸۵

 تھران؛ ؛ینیحس طاھر ؛ ترجمه: محمد»فقه السرية«محمد؛  ،یمصر یغزال -۸۶

 ش. ۱۳۷۸ احسان؛

 »مفاتيح الغيب (تفسري كبري)«ق.  ۶۰۶-۵۴۴، محمد بن عمر، یفخر راز -۸۷
 ق. ۱۴۲۵ه، یتب العلمکروت، دار الیب

ان؛ یروت؛ مؤسسة الری؛ ب»ريمدليل املوضوعات يف القران الك«فّشابه، ھشام؛  -۸۸

 ق. ۱۴۲۲

صحبة احلبيب  يف«فیروزآبادی شیرازی، مجد الدین محمد بن یعقوب،  -۸۹

 تا]. ؛ تحقیق: احمد مصطفی قاسم طھطاوی، قاھره، دارالفضیلة، [بی»جحممد

مرقاة املفاتيح رشح مشكوة «ق.،  ۱۰۱۴ -بن سلطان محمد،  ی، علیقار -۹۰

 ق. ۱۴۱۴ر، کروت، دار الفیالعطار، بل یمحمد جم یق صدقیبتحق »املصابيح

از قرآن؛  ییھا درس یز فرھنگک؛ تھران؛ مر»تفسري نور«، محسن؛ یقرائت -۹۱
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 ش. ۱۳۷۵

؛ یمیز سلی؛ ترجمه: عبدالعز»دورنامي جامعه اسالمي«وسف؛ ی، یقرضاو -۹۲
 ش. ۱۳۷۸تھران؛ احسان؛ 

؛ تھران، ی؛ ترجمه: احمد نعمت»هاي فقهي معارص ديدگاه«وسف؛ ی، یقرضاو -۹۳
 ش. ۱۳۸۴حسان؛ ا

روت، دار یب »اجلامع الحكام القرآن«ق.  ۶۷۱ -، محمد بن احمد، یقرطب -۹۴
 ق. ۱۴۲۲، یاء التراث العربیاح

مشكوة  التعليق الصبيح علی«م،  ۱۹۷۴-۱۸۹۹س، ی، محمد ادریاندھلوک -۹۵

 تا]. یه، [بیدیتبه رشکته، میوک» املصابيح

» موطاء مالك الی اوجز املسالك«م،  ۱۹۸۱-۱۸۹۸ا، یرک، محمد زیاندھلوک -۹۶
 ق. ۱۴۲۰ه، یتب العلمکروت، دار الیمن صالح شعبان، بیق ایبتحق

فيض الباري عيل صحيح «ق،  ۱۳۵۲-۱۲۹۲، محمد انورشاه، یریشمک -۹۷

 ق. ۱۴۲۶ه، یتب العلمکروت، دار الیب» البخاري

  ھ ۱۴۲۷روت، دار النفائس، ی، ب»املوسوعة الطبيّة الفقهيّة«نعان، احمد محمد، ک -۹۸
 . ق.

، تھران، ایوب گنجی، »كند ی زهرا، از خود دفاع می فاطمه«گنجی، ایوب،  -۹۹
 . ش.  ھ ۱۳۸۵

، یدین توحی، ترجمه: صالح الد»در گسرتة طبّ نبوي«ب، ی، نجیالنیگ -۱۰۰
 . ش.  ھ ۱۳۸۳تھران، احسان، 

 ی؛ ترجمه: محمد عل»خورشيد نبوت«الرحمن؛  ی، صفیفور کمبار -۱۰۱
 ش. ۱۳۸۵؛ تھران؛ احسان؛ کیفشار یلسان

؛ بیروت، شرکة دار االرقم »الرحيق املختوم«مبارکفوری، صفی الرحمن،  -۱۰۲
 م. ۲۰۰۴بن ابی االرقم، 

، شرح »حتفة االحوذی«مبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم،  -۱۰۳
 م. ۲۰۰۷جامع الترمذی، بیت االفکار الدولیة، بیروت، لبنان، 
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ا، ین یمیرح یترجمه: مصطف »املنجد«، ۱۹۴۶-۱۸۶۷س، یمعلوف، لو -۱۰۴
 ش. ۱۳۸۰تھران، صبا، 

تب کتھران، دار ال »تفسري نمونه«، - ۱۳۰۵، ناصر، یرازیارم شکم -۱۰۵
 ش. ۱۳۸۵ه، یاالسالم

؛ بیروت، المکتبة العصریة، »نحو اللغة العربية«نادری، محمد اسعد،  -۱۰۶
 م. ۲۰۰۵. ق.،   ھ ۱۴۲۵

؛ تربت ی؛ ترجمه: محمد قاسم قاسم»نبيّ رمحت«، ابوالحسن؛ یندو -۱۰۷
 ش. ۱۳۸۰خ االسالم احمد جام؛ یجام؛ ش

؛ تحقیق: »السرية النبوية«ندوی، سید ابوالحسن علی الحسنی،  -۱۰۸
 م. ۲۰۰۴. ق.،   ھ ۱۴۲۵سیدعبدالماجد الغوری، بیروت، دار ابن کثیر، 

؛ زاھدان؛ »فروغ جاويدان«مان؛ ید سلی، سی؛ و ندوی، شبلینعمان -۱۰۹

 ش. ۱۳۸۱فاروق اعظم؛ 

روت، یب »رشح صحيح املسلم«ق،  ۶۷۶-۶۳۱بن شرف،  ییحی، ینوو -۱۱۰
 ق. ۱۴۲۲ه، یتبه العصرکالم

، »مقاالت حول السرية النبوية«نووی، سید ابوالحسن علی الحسنی،  -۱۱۱
 م. ۲۰۰۲. ق.،   ھ ۱۴۲۳تحقیق: عبدالماجد الغوری؛ بیروت، دار ابن کثیر، 

محمد رحمة الله : ؛ تحقیق»الرسالة املحمدية«نووی، سید سلیمان،  -۱۱۲
 م. ۲۰۰۵. ق.،   ھ ۱۴۲۶دارالقلم،  حافظ الندوی؛ دمشق،

ی  ؛ ترجمه»ج های پيامرب جنگ مغازی؛ تاريخ«واقدی، محمد بن عمر،  -۱۱۳
 . ش.  ھ ۱۳۶۹محمود مھدوی دامغانی، تھران، مرکز نشر دانشگاھی، 
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