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 و ازار و موزه و کفش و لباس پوشیدن و تیمم و غسل، و وضوء، مانند باشد،
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 451 ............................................................................. راست و راست جانب بر
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 کراهیت این آنکه بیان و آن مانند و مشک دهان از نوشیدن کراهیت باب -112
 452 ..............................................................................یتحریم نه است یتنزیه
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 457 ....................................................................................................... اللباس کتاب

 و وسبز سرخ لباس پوشیدن اجازهء و سفید لباس پوشیدن استحباب باب -117
 بجز غیره و پشم و يمو و کتان و پنبه از لباس اینکه بودن روا و سیاه و زرد

 457 ................................................................................................ باشد ابریشم

 460 .............................................. پیراهن پوشیدن بودن مستحب در باب -118

 حرام و) یلنگ( عمامه گوشهء و ازار و پیراهن آستین يدراز صفت باب -119
 صورت در آن بودن ومکروه کبر اساس به اینها از يچیز نمودن کشاله بودن
 460 ................................................................................. یبین خود و کبر نبودن

 466 یفروتن و تواضع يرو از لباس، در يپرواز بلند ترك استحباب باب -120

 و حاجت بدون که مبادا و لباس در کردن يرو میانه بودن مستحب باب -121
 467 ..................... دهد نشان خوار و حقیر را او که بپوشد یلباس یشرع مقصود

 و نشستن بودن حرام و مردان، يبرا ابریشمین لباس پوشیدن تحریم باب -122
 467 ................................... زنان يبرا آن، پوشیدن بودن روا و آن بر کردن تکیه
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 468 باشد داشته خارش يبیمار آنکه يبرا ابریشم پوشیدن بودن روا باب -123

 469 ................... آن بر شدن سوار و پلنگ يپوستها گستردن از منع باب -124

شود گفته باید آن امثال و نو کفش یا نو لباس پوشیدن هنگام آنچه باب -125
 ................................................................................................................... 469 

 469 ................................. لباس پوشیدن در راست به آغاز استحباب باب -126

 471 ................................................................................................ خواب آداب کتاب

 و همنشین و مجلس و نشستن و غلطیدن پهلو به و خواب آداب باب -127
 471 ................................................................................................ دیدن خواب

 دیگر، يپا يباال بر يپا یک نهادن و افتادن پشت بر بود روا در باب -128
 چمباتمه و زدن چارزانو بودن روا و نبود یترس عورت شدن ظاهر از هرگاه

 473 ............................................................................................................. زدن

 474 .................................... همنشین و مجلس در نشستن آداب  در باب -129

 478 .................... دارد ربط بدان که یمسائل و دیدن خواب مورد در باب -130

 481 ................................................................................ دادن سالم ي باره در کتاب

 481 ........................................... آن پخش به امر و سالم فضیلت در باب -131

 484 ................................................... دادن سالم یچگونگ و کیفیت باب -132

 486 ........................................................................ دادن سالم آداب باب -133

 چند کم یلحظات در دیدارش که یکس بر سالم نمودن تکرار استحباب باب -134
 چیز یا درخت شان میان یا آید، بیرون باز و گردد داخل اینکه به شود، تکرار بار

 487 .......................................................................................... گردد حائل دیگر

 487 ......................... منزل به ورود هنگام گفتن سالم بودن مستحب باب -135

 488 ............................................................... کودکان بر گفتن سالم باب -136

 زنان و زن بر سالم و محارمش و زن و همسر بر مرد کردن سالم باب -137
 488 . شرط این به کردنشان وسالم شود ینم هراس ایشان بر فتنه از که يا بیگانه
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 و ایشان بر رد یچگونگ و کافر بر سالم نمودن آغاز تحریم باب -138
 حضور کافران و مسلمانان آن در که یمجلس اهل بر گفتن، سالم بودن مستحب

 489 ................................................................................................. باشند داشته

 همنشین برخاسته، مجلس از هرگاه نمودن، سالم و بودن مستحب باب -139
 489 ........................................................................ گوید ترك را همنشینانش یا

 490 ......................................... آن آداب و خواستن اجازت بارهء در باب -140

 شود، گفته طلبد، یم اجازت آنکه يبرا هرگاه اینکه بودن مسنون باب-141
 است مشهور که يا کنیه یا بنام را خود و هستم یفالن: بگوید اینکه ؟یکیست
 491 ....................................... آن مانند و) من( بگوید اینکه بودن ناپسند و بنامد

 و گوید هللا الحمد هرگاه زننده، عطسه يبرا کردن دعا بودن مستحب باب -142
 عطسه و يو بر دعا آداب بیان و نگوید، هللا الحمد هرگاه يو بر دعا بودن مکروه

 492 ................................................................................... کشیدن خمیازه و زدن

 بوسیدن و صالح مرد بوسیدن و دیدار هنگام یروی وگشاده مصافحه باب -143
 ومکروه آید یم سفر از که یکس با) یکش بغل( معانقه و شفقت يرو از فرزند
 494 ..................................................... دیگران برابر در شدن راست و خم بودن

 497 ........................................................................................... مریض عیادت کتاب

 مرده بر نماز و مرده با یهمراه و بیمار از یبازپرس و مریض عیادت باب -144
 بگور از پس قبرش، سر بر ایستادن و آن يسپار بخاك در شدن حاضر و

 497 ...................................................................................................... سپردنش

 499 ............................ شود یم خوانده بیمار بر که یدعاهای مورد در باب -145

 502 ................................... حالش مورد در بیمار خانوادهء از پرسش باب -146

 503 ......................... گوید یم اش یزندگ از مأیوس شخص که آنچه باب -147

 کند، یم را خدمتش آنکه و بیمار خانوادهء نمودن سفارش استحباب باب -148
 از آنچه بر صبر و کند یم مشاهده او از آنچه تحمل و يو با کردن ینیک به
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 یا حد سبب به مرگش آنکه مورد در توصیه هم و نماید، یم سخت کارش
 503 .............................................................. باشد رسیده فرا آن امثال و قصاص

 يوا یا مریضم سخت یا مریضم، من( که مریض گفتهء بودن روا باب -149
 خشم سبیل بر هرگاه ندارد، وجود یکراهیت آن در اینکه بیان و آن امثال و) سرم

 504 ......................................................................................... نباشد یطاقت یب و

 504 .............. رسد یم فرا مرگش آنکه يبرا اهللا اال ال تلقین مورد در باب -150

 505 ............................. گوید یم مرده چشم پوشاندن هنگام آنچه در باب -151

 از ییک که یکس آنچه و شود یم گفته مرده کنار در آنچه در باب -152
 505 ............................................................. بگوید باید یافته، وفات وابستگانش

 یسرائ نوحه آن در آنکه بر مشروط مرده، بر گریستن بودن روا در باب -153
 507 ..................................................................................... نباشد فریاد و داد و

دارد یم پوشیده را آن یول بیند، یم مرده از مکروه، از آنچه ثواب در باب -154
 ................................................................................................................... 509 

 بخاك در یافتن حضور و یهمراه و مرده بر نماز فضیلت در باب -155
 509 ................................................ جنازه بدنبال زنان رفتن کراهیت و سپردنش

 و جنازه نماز بر مسلمانان شدن زیاد و آمدن گرد استحباب در باب -156
 510 ........................................... آن از بیش یا صف سه به شان يصفها گرداندن

 511 .............................. شود یم خوانده جنازه درنماز آنچه مورد در باب -157

 514 .......................................................... جنازه بردن در شتافتن در باب -158

 اینکه مگر او، تجهیز به نمودن اقدام و مرده دین يادا به شتافتن باب -159
 514 .................................... گردد ثابت او مرگ تا شود گذاشته و بمیرد یناگهان

 515 ..................................... گور سر بر یسخنران و موعظه مورد در باب -160

 دعا و او قبر سر بر نشستن و سپردنش بگور از بعد مرده يبرا دعا باب -161
 515 ................................................ خواندن قرائت و خواستن آمرزش و يو بر
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 516 ..................... برایش دعا و مرده عوض در دادن صدقه مورد در باب -162

 517 .................................................................. مرده از مردم ستایش باب -163

 518 ............................ میرد یم او از یخردسال کودکان آنکه فضیلت باب -164

 جایگاه و گنهکاران گور کنار از گذشتن هنگام ترس، و گریستن باب -165
 از دادن بیم و جالله جل مهربان خداوند بدرگاه نیاز اظهار و آنان هالکت
 519 ................................................................................................. آن از غفلت

 521 .................................................................................................. سفر آداب کتاب

 521 ................................... پنجشنبه روز اول در سفر بودن مستحب باب -166

 از ییک ساختن امیر و سفر در همراه يجستجو بودن مستحب باب -167
 521 ....................................................................... برند فرمان او از که خودشان

 و  سفر در خواب و گذراندن شب و آمدن فرود و رفتن آداب باب -168
 و آن مصلحت مراعات و چهارپایان بر رحمت و رفتن بشب بودن مستحب

 بودن روا. نماید ادا را حقش تا ورزد تقصیر حقش در آنکه به دادن دستور
 523 ........................ باشد داشته را آن توان اگر مرکب بر نمودن سوار سر پشت

 525 ............................ همراه و رفیق با يهمیار و يهمکار مورد در باب -169

شود سوار مرکوبش بر بخواهد سفر رفتن يبرا چون آنچه مورد در باب -170
 ................................................................................................................... 526 

 تسبیح و شود بلند آن امثال و ها تپه به چون مسافر گفتن تکبیر باب -171
 528 . صدا کردن بلند زیاد از منع و آید فرود آن امثال و ها يواد به چون گفتنش

 530 ....................................... سفر در کردن دعا و بودن مستحب در باب -172

 530 ....................... شود یم خوانده دیگران از ترس هنگام که یدعائ باب -173

 530 ............ گوید یم را آن آید فرود یمنزل به مسافر چون که یدعائ باب -174

خانه به بازگشت يبرا کارش اتمام از بعد مسافر شتافتن استحباب  باب -175
 ................................................................................................................... 531 
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 در شدن وارد کراهیت و روز در اش خانواده به مسافر شدن وارد در باب -176
 531 .................................................................................... ضرورت بدون شب

 532 گوید یم شهرش دیدن و گشت باز از بعد مسافر آنچه مورد در باب -177

 که يمسجد به بازگشت از پس مسافر رفتن نخست استحباب باب -178
 532 .................................... آن در نماز رکعت دو يادا و است اش خانه نزدیک

 532 .............................................. زن کردن سفر تنها بودن حرام در باب -179

 535 ........................................................................................................فضائل کتاب

 535 ............................................................... قرآن خواندن  فضیلت باب -180

 به آن نمودن عرضه از دادن بیم و قرآن بر محافظت و مواظبت به امر باب -181
 538 ...................................................................................................... یفراموش

 شخص از تالوت درخواست و قرآن به یصدای خوش استحباب باب -182
 538 .................................................................. آن به دادن گوش و صدا خوش

 540 ............................ مخصوص یآیات و ها سوره تالوت بر تشویق باب -183

 545 ........................................... قرآن قرائت بر آمدن گرد استحباب باب -184

 546 .......................................................................... وضوء  فضیلت باب -185

 549 ............................................................................. أذان  فضیلت باب -186

 552 ......................................................................... نمازها  فضیلت باب -187

 553 ........................................................عصر و صبح نماز  فضیلت باب -188

 555 ...................................................... مساجد يبسو رفتن فضیلت باب -189

 557 ................................................ نماز يبرا کشیدن انتظار فضیلت باب -190

 558 ................................................................ جماعت نماز فضیلت باب -191

 561 ............. )خفتن( عشاء و صبح جماعت در حضور يبرا تشویق باب -192

 ترك از اکید منع و مفروضه ينمازها بر یهمیشگ و مواظبت به امر باب -193
 561 ............................................................................................................... آن
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 و يبرابر و اول يصفها کردن کامل به امر و اول صف فضیلت باب -194
 564 ........................................................................... صفها در شدن استاد منظم

195- کمتر بیان و فریضه ينمازها با همراه مؤکده يها سنت يادا فضیلت باب 
 569 ............................................................................... آن میانهء و کاملتر و آن

 570 ................................................................... صبح سنت بر تأکید باب -196

آن وقت و شود یم خوانده آن در آنچه و صبح رکعت دو تخفیف باب -197
 ................................................................................................................... 571 

 صبح رکعت دو از بعد راست، يپهلو بر نمودن استراحت استحباب باب -198
 573 .............................. خیر یا باشد، کرده تهجد شب در خواه آن، بر ترغیب و

 574 .......................................................................... ظهر نماز سنت باب -199

 575 ................................................................................ عصر سنَّت باب -200

 576 .................................. آن از بعد سنت و شام نماز از پیش سنَّت باب -201

 577 ..................................... )خفتن( عشاء نماز از بعد و پیش سنّت باب -202

 577 ............................................................................... جمعه سنت باب -203

 دور به امر و خانه در آن غیر و راتبه نافلهء يها نماز يادا استحباب باب -204
گفتن سخن به دو آن میان در فاصله یا نافله يادا يبرا فریضه يادا از شدن

 ................................................................................................................... 578 

 579 ...................... مؤکد است یسنت آن اینکه و آن وقت و وتر نماز باب -205

 مواظبت دستور و آن بیش و کم بیان و یضح نماز فضیلت باب -206
 580 ............................................................................................ آن بر يوپایدار

 شدن بلند هنگام از) چاشتگاه( یضح نماز گزاردن هنگام آنکه در باب -207
 و آفتاب شدن بلند خوب هنگام در که آنست بهتر و است آن زوال تا آفتاب
 582 .......................................................... .شود گزارده حرارت و یگرم یسخت
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 از پیش نشستن کراهیت و رکعت، دو مسجد، تحیهء يادا بر تشویق باب -208
 رکعت دو خواه و شود مسجد وارد که يا لحظه هر بگزارد، را رکعت دو آنکه

 582 .... آن غیر یا و مؤکده سنت یا فریضه نماز یا گزارد مسجد تحیهء نیت به را

 583 .............. گرفتن وضوء از پس نماز رکعت دو گزاردن استحباب باب -209

 آن در یخوشبوئ و کردن غسل و آن وجوب و جمعه روز فضیلت باب -210
 و  پیامبر بر فرستادن درود و جمعه روز در دعاء و نماز يادا يبرا رفتن و

 خداوند نمودن یاد بسیار واستحباب است قبول و اجابت ساعت آن در آنکه
 583 ......................................................................... نماز يادا از بعد جالله جل

 رد یا آشکار ینعمت آمدن بدست هنگام در شکر سجدهء استحباب باب -211
 586 ......................................................................................... آشکار بلیهء شدن

 587 ....................................................................... شب قیام فضیلت باب -212

 594 .............. است تروایح نماز از عبارت که  رمضان قیام استحباب باب -213

آن يها شب ترین کننده امیدوار بیان و قدر شب داشتن برپا فضیلت باب -214
 ................................................................................................................... 595 

 597 ............................فطرت يها خصلت و نمودن مسواك فضیلت باب -215

 ارتباط آن به که یمسائل و آن فضیلت و زکات وجوب بر تأکید باب -216
 600 ............................................................................................................. دارد

 مربوط آن به که یمسائل و روزه فضیلت رمضان، روزهء وجوب باب -217
 605 ........................................................................................................ شود یم

 در آن دادن انجام زیاد و خوب يکارها انجام و وکرم يسخاوتمند باب -218
 608 ....................................... اخیر دههء در الخصوص یعل و بویژه رمضان ماه

 گرفته روزه شعبان نیمهء از پس و رمضان از پیش اینکه از منع باب -219
 افتاد برابر عادت يرو از اینکه یا دارد پیوسته آن از پیش به آنرا آنکه مگر شود،
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 با و گیرد، روزه را پنجشنبه و شنبه دو يروزها که بود چنان عادتش اینکه بر
 609 .............................................................................................. افتد موافق آن

 610 ..................... شود یم گفته نو ماه دیدن هنگام در آنچه مورد در باب -220

 صبح طلوع از که یمادام آن تأخیر و نمودن يسحر فضیلت در باب -221
 610 .................................................................................................. نباشد یبیم

 از بعد که آنچه و کند افطار بدان که آنچه و افطار به شتافتن فضیلت باب -222
 611 ............................................................................................. بگوید افطارش

 وجودش ياعضا و زبان محافظت و نگهداشت به دار روزه دستور باب -223
 613 ........................................... آن امثال و همدیگر دادن دشنام و ها مخالفت از

 614 ............................................................ روزه از یمسائل مورد در باب -224

 614 ..................... حرام يماهها و شعبان و محرم روزهء فضیلت در باب -225

 616 ........................... ذوالحجه اول دههء در آن جز و روزه فضیلت باب -226

 617 . )محرم 10 و 9( تاسوعاء و عاشوراء و عرفه روزهء فضیلت در باب -227

 617 ............... شوال ماه از گرفتن روزه روز، شش بودن مستحب در باب -228

 618 ............................... پنجشنبه و دوشنبه روزهء بودن مستحب در باب -229

 618 ................................... ماه هر از روز سه گرفتن روزه استحباب باب -230

 فضیلت و بگشاید آن به را اش روزه را يدار روزه آنکه فضیلت باب -231
 620 ................................................ شود خورده طعام کنارش در که يدار روزه

 623 .......................................................................................................اعتکاف کتاب

 623 ......................................................................... اعتکاف فضیلت باب -232

 625 ............................................................................................................. جح کتاب

 625 .......................................................... آن فضیلت و حج وجوب باب -233

 629 ........................................................................................................... جهاد کتاب
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 629 ............................................................................. جهاد فضیلت باب -234

 آنکه خالف بر که آخرت ثواب در شهداء از یگروه یمعرف باب -235
 652 ... شود یم گزارده نماز آنها بر و شده داده غسل شود، کشته کفار با درجنگ

 654 .................................................... بردگان کردن آزاد فضیلت در باب -236

 654 ......................................... بردگان با احسان و ینیک فضیلت در باب -237

 655 .......... کند یم اداء را موالیش حق و خدا حق ایکه برده فضیلت باب -238

 درهم و ها فتنه از است عبارت آن و مرج و هرج در عبادت فضیلت باب -239
 656 ...........................................................آن امثال و زمان اوضاع شدن برهم و

 و ستد و داد و فروش و خرید در يگیر آسان و يجوانمرد فضیلت باب -240
 پیمانه یا و ترازو پلهء دادن قرار سنگینتر و کردن درخواست و نمودن ادا نیکو

 بینوا به ثروتمند دادن مهلت فضیلت و یفروش کم از منع و فروختن هنگام در
 657 .................................................. خواهد یم او از آنچه از کردن کم و فقیر و

 661 ............................................................................................................. علم کتاب

 661 ............................................................................... علم فضیلت باب -241

 667 ............................................................. بزرگ خداوند شکر و ثنا و حمد کتاب

 667 .................................................................. وشکر حمد فضیلت باب -242

  ..................................................................... 669 اهللا رسول بر گفتن درود کتاب

  .................................................... 669 اهللا رسول بر درود فضیلت باب -243

 673 ......................................................................................................... ذکرها کتاب

 673 ................................................. آن بر تشویق و ذکر تفضیل در باب -244

 پهلو به و نشسته ایستاده، حال در یتعال يخدا یاد و ذکر فضیلت باب -245
 جنب يبرا که خواندن قرآن جز حیض، و جنابت حال در و وضوء یب و غلطیده

 685 ................................................................................... نیست جائز حائض و
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 گفته شدن بیدار و شدن خواب هنگام در که یدعاهائ مورد در باب -246
 686 ........................................................................................................ شود یم

 و آن بر یپیوستگ و مالزمت به دعوت و ذکر يها حلقه فضیلت در باب -247
 686 .................................................. عذر بدون آن از يدور و شدن جدا از منع

 691 .......... شود یم خوانده شام و صبح هنگام در که ياوراد و اذکار باب -248

 694 ............................. شود یم گفته خوابیدن هنگام در که یدعاهائ باب -249

 697 .......................................................................................................... دعاها کتاب

 697 ............................................................................. دعا فضیلتت باب – 250

 706 ......................................................... سر پشت در دعاء فضیلت باب -251

 706 ............................................................ دعاء از یمسائل مورد در باب -252

 708 .......................................... شانفضیلت و اهللا اولیاء کرامات در  باب -253

 719 ................................ است آمده بعمل منع آن از شریعت در که يامور کتاب

 نگهداشت و حفظ به امر و یسرگوئ پشت و غیبت بودن حرام در باب -254
 719 ............................................................................................................. زبان

 یحرام غیبت آنکه دادن دستور و غیبت شنیدن بودن حرام در باب -255
 این توانست ینم هرگاه و نماید انتقاد اش گوینده بر و کند رد را آن که شنود یم

گوید ترك را مجلس آن امکان صورت در پذیرد، ینم او از یا و بکند را کار
 ................................................................................................................... 725 

 726 ....................................................................... رواست که یغیبت باب -256

 مردم سخن نقل و یچین سخن از است عبارت آن و نمیمه تحریم باب -257
 731 ................................................................................ فتنه و فساد ایجاد يبرا

 امور والیان با مردم گفتن سخن و مردم يها گفته و دادن نقل از ینه باب -258
 732 ........................غیره و مفسده وقوع از ترس مانند نباشد، بدان ينیاز هرگاه
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 732 ....................................................... )یروی دو( الوجهین ذي ذم باب -259

 733 .............................................................. گفتن دروغ بودن حرام باب -260

 740 ........................................................... رواست دروغ از آنچه در باب -261

 حکایت یا و گوید یم که آنچه در کردن دقت به نمودن تشویق باب -262
 741 ......................................................................................................... کند یم

 742 ........................................... دروغ شهادت بودن دشوار مورد در باب -263

 743 ........ معین) یمرکب( یچارپائ یا معین یانسان کردن لعنت تحریم باب -264

 745 ................. نامعین یبشکل کاران، معصیت کردن لعنت بودن روا باب -265

 746 ........................................ حق بدون مسلمان دادن دشنام تحریم باب -266

 747 ........... یشرع مصلحت و حق بدون مردگان دادن دشنام تحریم باب -267

 748 ..................................... مردم کردن اذیت و رساندن آزار از منع باب -268

 748 ..... همدیگر به گرداندن پشت و رابطه قطع و یدشمن از منع در باب -269

) رفتن میان از( زوال يآرزو از است عبارت آن و حسد تحریم باب -270
 749 ............ دنیا نعمت یا باشد دین نعمت خواه اش، دارنده و صاحب از نعمت

 شنیدن از که یکس سخن به دادن گوش و کردن یجاسوس از منع باب -271
 750 .......................................................................................... دارد کراهیت آن

 752 .............................. ضرورت بدون مسلمانها به بد گمان از ینه باب -272

 752 .................................... مسلمانان شمردن خوار و تحقیر حرمت باب -273

 753 ............................................... بالمسلم الشماتۀ إظهار عن النهی باب -274

 754 ................... شریعت ظاهر در ثابت يها نسب در زدن طعنه منع باب -275

 754 ............................................... يباز نیرنگ و يکار دغل از منع باب -276

 756 ................................................................... یشکن پیمان تحریم باب -277

 757 .............................. آن مانند و بخشش در گذاشتن منت از منع  باب -278

 758 ..................................... طغیان و یسرکش و یفروش فخر از منع باب -279
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 ترك مرد اینکه مگر روز، سه از بیش مسلمین با مراوده ترك تحریم باب -280
 758 ................................ آن امثال و کند فسق به تظاهر یا باشد کار بدعت شده

 مگر اش، اجازه بدون سوم نفر حضور در نفر دو گفتن راز از منع باب -281
 که نمایند صحبت پوشیده هم با يطور که است این آن و یضرورت يبرا اینکه
 760 نفهمد را آن که گویند سخن یزبان به هرگاه همانگونه نشنود، را شان سخن

 سبب بدون فرزند و زن و مرکب و غالم نمودن شکنجنه از منع باب -282
 761 .................................................................... ادب اندازهء بر زیاده با ،یشرع

 و مورچه چند هر سر، زنده هر در آتش به نمودن شکنجه تحریم باب -283
 765 ............................................................................................... باشد آن امثال

 نموده درخواست صاحبش که را یحق ثروتمند، کردن تأخیر تحریم باب -284
 765 ............................................................................................................ است

 تسلیم و داده را آن که را یبخشش شخص گرفتن پس کراهیت باب -285
 کراهیت و نکرده یا کرده تسلیمش و بخشیده فرزندش به آنچه در و نکرده

 آن اینکه یا داده صدقه يو به آنکه از داده صدقه که را يچیز شخص خریدن
 آن هرگاه نیست، یباک و است نموده بیرون آن امثال یا و کفاره یا زکات از را
 766 ............ نماید يخریدار یافته انتقال يو به مالکیت که يدیگر شخص از را

 767 ...................................................... یتیم مال بودن حرام بر تأکید باب -286

 768 ................................................ يسودخوار حرمت بودن سخت باب -287

 769 ......................................................... ینمائ خود و ریاء  تحریم باب -288

 771 .... نیست ریا که یحال در ریاست، شود یم تصور آنچه مورد در باب -289

 بدون صورت، خوش نوجوان و بیگانه زن يبسو نگریستن تحریم باب -290
 771 ........................................................................................... یشرع ضرورت

 774 ..................................... بیگانه زن با شدن تنها و خلوت تحریم باب -291
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 خود زنان ساختن شبیه و زنان به را خود مردان ساختن شبیه تحریم باب -292
 775 ................................................. آن جز و رفتار طرز و لباس در مردان به را

 776 ............................ کفار و شیطان به خویش ساختن شبیه از ینه باب -293

سیاه رنگ به هایشان يمو نمودن رنگ از زنان و مردان نمودن نهی باب -294
 ................................................................................................................... 777 

 ترك سرو از یبعض تراشیدن از است عبارت آن و "قزع" از منع باب -295
زنان يبرا نه مردان يبرا سر، همهء تراشیدن بودن مباح و دیگر یبرخ نمودن

 ................................................................................................................... 777 

 778 .................... دندانها میان کردن گشاده و یخالکوب و يمو پیوند باب -296

 از و آن غیر و سر و ریش از سفید تار کندن از بازداشتن و ینه باب -297
 779 .......... آن زدن سر اول در را ریشش يمو ریش، یب و جوان تازه پسر کندن

عذر بدون راست بدست شرمگاه کردن لمس و استنجاء کراهیت باب -298
 ................................................................................................................... 780 

 پوشیدن کراهیت و موزه یا کفش، لنگه یک به رفتن بودن پسند نا باب -299
 780 ................................................. عذر بدون ایستاده، حالت در موزه یا کفش

 آن، امثال و خواب هنگام در خانه، در آتش گذاشتن روشن از منع  باب -300
 781 ................................................................ آن غیر در یا باشد چراغ در خواه

 آن در که است یسخن و کار آن، و تکلف و يکار یساختگ از منع باب -301
 782 ......................................... شود یم داده انجام يدشوار با و نیست یمصلحت

 چاك و رخسارها بر زدن و مرده سر بر کشیدن فریاد و داد تحریم باب -302
 783 .. هالکت و گفتن لیو به دعا و آن تراشیدن و يمو کندن و ها گریبان کردن

 اندازان زمل و بینان فال و شناسان ستاره و کاهنان نزد رفتن از منع باب -303
 786 .......................................... آن امثال و اندازند یم جو دانه یا رنگ که آنان و

 787 ........................................................ یشگون بد و یبدفال از منع باب -304
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 جامه یا سنگ یا فرش بر جان زنده تصویر و عکس کشیدن تحریم باب -305
 و پرده و سقف و دیوار بر عکس گرفتن حرمت و آن غیر و بالش یا دینار یا

 789 ........................... آن بردن بین از به امر و آن امثال و جامه و) یلنگ( عمامه

 زراعت و گوسفندان یا شکار يبرا جز سگ ينگهدار بودن حرام باب -306
 791 ................................................................................................. )يکشاورز(

 همراه کراهیت و غیره و شتر بر زنگ کردن آویزان بودن ناپسند باب -307
 792 ........................................................................... سفر در زنگ و سگ بودن

 نجاست که ایست ماده یا نر شتر آن و جالله بر يسوار کراهیت باب -308
 کراهیت شد، خوب گوشتش و خورد یپاک علف آن از بعد اگر و خورد یم

 792 ................................................................................................. شود یم دور

 از آن، کردن دور به امر و مسجد در دهان آب انداختن از منع باب -309
 793 .. ها يپلید از مسجد نگهداشتن پاك به امر و شد دیده آن در هرگاه مسجد،

 فروش و خرید و گمشده يجستجو و يبلند صدا و دعوا کراهیت باب -310
 793 ................................................................ مسجد در دیگر معامالت و اجاره

 که بخورد را آن جز یا و کراث یا سیر، یا پیاز، آنکه از نمودن منع باب -311
 يبرا مگر آن، يبسو رفتن از پیش مسجد به شدن داخل از دارد، بد يبو

 795 ...................................................................................................... یضرورت

 روز در) نشستن بسته جامهء به را پا يساقها و پشت( احتباء از منع باب -312
 از را شخص آورده، خواب کار این زیرا خواند، یم خطبه امام حالیکه در جمعه

 796 ............ دارد وجود هم وضوء شکستن ترس و ساخته محروم خطبه دنیشن

 از کند، یقربان بخواهد و شود داخل او بر ذوالحجه دههء آنکه، منع باب -313
 796 ............................. نماید یقربان اینکه تا ناخنهایش یا يمو از يچیز گرفتن

 و کعبه و پیامبر مانند مخلوق به خوردن سوگند از نمودن منع باب -314
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 خاك و پادشاه نعمت و سر و روح و یزندگ و پدران و آسمان و فرشتگان
 797 .................................... است شده ممنوع بیشتر همه از این و امانت و فالن

 798 ..........باشد قصد يرو از که یدروغ سوگند يجزا بودن دشوار باب -315

 بهتر باب از را آن غیر و بخورد سوگند يچیز بر آنکه استحباب باب -316
 کفاره سوگندش يجا از سپس و دهد انجام خورده، سوگند را آنچه اینکه بیند،
 800 ............................................................................................................. دهد

 نیست آن در يا کفاره اینکه و) بیهوده( لغو سوگند از گذشت و عفو باب -317
 نه عادت اساس بر اش گفته مانند آید، زبان بر قصد بدون که سوگندیست آن و

 801 ......................................................................... آن امثال و واهللا يآر و واهللا

 801 ......... باشد راستگو چند هر معامله، در خوردن سوگند کراهیت باب -318

 و طلبد را بهشت جز يچیز یتعال اهللا وجه به انسان اینکه کراهیت باب -319
 را یتعال اهللا ونام کند درخواست را يچیز خدا بنام آنکه به ندادن کراهیت

 802 ..................................................................................................... آرد شفیع

 معنایش زیرا شود، گفته شاهنشاه او غیر و پادشاه يبرا اینکه تحریم باب 320
 شده موصوف صفت این به یکس یتعال اهللا وجز است پادشاهان پادشاه

 802 ..................................................................................................... تواند ینم

آن امثال و آقا به شان امثال و بدعتکار و فاسق کردن مخاطب منع باب -321
 ................................................................................................................... 803 

 803 ............................................................ تب دادن دشنام کراهیت باب -322

شود یم گفته آن وزیدن هنگام در که یدعای و باد دادن دشنام از منع باب -323
 ................................................................................................................... 803 

 804 ...................................................... خروس دادن دشنام کراهیت باب -324

 بر فالن ستارهء یا فالن وقت بواسطهء بگوید، شخص اینکه از منع باب -325
 804 ............................................................................................... بارید باران ما
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 805 ............... کافر يا مسلمان، يبرا) مکلف( شخص گفتهء تحریم باب -326

 806 ........................................................ بد گفتار و بد کردار از منع باب -327

 کردن استعمال و سخن در تکلف، با نمودن فصاحت اظهار کراهیت باب -328
 806 ........ شان امثا و عوام مردم با خطاب در دقیق، يها اعراب و آشنا نا کلمات

 807 ....................... شده) پلید( خبیث نفسم شخص، گفتهء کراهیت باب -329

 807 ................................. »کرم« به انگور تاك نامیدن بودن نادرست باب -330

 مگر ندارد، نیاز بدان که يمرد يبرا زن يها یزیبائ زتوصیف ا منع باب -331
 808 ............................. آن امثال و نکاح مانند باشد، یشرع يمنظور يبرا اینکه

 بمن یخواه یم اگر خدایا بار" که دعاء در انسان سخن کراهیت باب -332
 808 .................................... باشد قاطع او درخواست و طلب باید بلکه ،"بیامرز

 809 ................. "بخواهد یفالن و خدا آنچه" گفتهء بودن ناپسندیده باب -333

 809 ................................. )خفتن( عشاء نماز از بعد گفتگو کراهیت باب -334

 هرگاه گردد، همبستر شوهرش با اینکه از زن يخوددار بودن حرام باب -335
 810 ...................................... باشد نداشته یشرع عذر نیز او و کند طلب را يو

 است، حاضر شوهرش حالیکه در را نافله روزهء زن گرفتن حرمت باب -336
 811 ......................................................................................... او اجازهء به مگر

) گزارد یم نماز پیشنماز سر پشت آنکه( يمقتد کردن بلند تحریم باب -337
 811 .............................. )پیشنماز( امام از پیش سجده یا رکوع از را خویش سر

 811 .................................. نماز در تهیگاه بر دست گذاشتن کراهیت باب -338

 آن به حالیکه در طعام، شدن حاضر هنگام در گزاردن نماز کراهیت باب -339
 811 ................................... )غائط و بول( اخبثان آمدن وقت یا دارد، هم اشتیاق

 812 ...................................... نماز در آسمان يبسو نگریستن از منع باب -340

 812 ......................... عذر بدون نماز در دیدن آنسو و اینسو کراهیت باب -341
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 813 .................................................... قبرها يبسو نماز يادا از منع باب -342

 813 .............. گزار نماز يرو پیش از گذشتن و شدن رد بودن حرام باب -343

 شروع مؤذن آنکه از پس نافله نماز به يمقتد نمودن آغاز کراهیت باب -344
 813 .... باشد آن غیر یا و نماز آن سنت مذکور نافلهء نماز خواه نماید، اقامت به

 جمعه شب یا گرفتن روزه به جمع روز ساختن خاص کراهیت باب -345
 814 ..................................................................... ها شب میان از شب نماز يبرا

 روز دو شخص که است این آن و) یپ در یپ( وصال روزهء تحریم باب -346
 815 .............................. نیاشامد و نخورد آن بین در و گرفته روزه آن از بیش یا

 815 ........................................................ قبرها سر بر نشستن تحریم باب -347

 815 ........................... آن بر ساختمان يبنا و قبرها کردن گچ از منع باب -348

 816 ...................................... آقایش نزد از برده گریتن حرمت تأکید باب -349

 816 ........................................................... حدود در شفاعت تحریم باب -350

 و آب ينهرها و شان سایهء و مردم راه در کردن نجاست از ممانعت باب -351
 817 ....................................................................................................... آن امثال

 817 ........................ ایستاده آب در آن امثال و کردن بول از ممانعت باب -352

 در دیگر یبعض بر را فرزندانش از یبعض پدر دادن يبرتر کراهیت باب -353
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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 /مؤلف  ي مقدمه

گستراند تا پندی باشد مر  می شبره وغالب و آمرزنده را که بر روز لباس یکتای چیثنا باد مر خداوند 

 ر.یو پند پذ اند شهید مر آنانی را که صاحبان خرد و اندبی باشیینائیخداوندان چشم و دل را و ب

ا نعمت ین دنید و در ایب فرمود و آنان را برگزیداری نصیان بندگانش عدهء را بیکه از میخداوند

ش مشغول یری و مراقبت خویالزمت ذکر و پندگشه، و میزهد و پارسائی ارزانی و به تداوم فکر و اند

وستگی کنند و برای سرای آخرت خود را آماده سازند و یق داد که بر طاعتش پیداشت و هم آنان را توف

از آنچه وی را بخشم آورده و سبب هالکت شود خود را بر حذر داشته و در تحت هر گونه شرائط بر 

 ند.یوستگی نماین امور مواظبت و پیا

 کنم. یم مین ثناها را بحضورش تقدیشترین و بیتر ن و شاملیتر زهین و پاکیم و رساتریگو می شیثنا

ست. و محمد بنده و یکوکار بخشندهء مهربان نیک الله نیدهم که معبود برحقی جز  یو گواهی م

تگر است که ین ثابت و برحق هدایل خداست، آنکه بسوی راه راست و دیب و خلیفرستاده و حب

 کوکاران باد.یگر صالحان و نیو دشان  امبران و همهء فرزندانیگر پیدرودها و سالم خدا بر او و د

 اما بعد:

  فرماید: می میخداوند در قرآن کر

خواهم  نمی نکه مرا بپرستند. من از آنان روزی درخواست نکرده ویدم جن و انس را مگر ایافرین و

 )٥٧ – ٥٦ات: یکه مرا طعام دهند.( الذار

نرو بر آنان  حق است و یده شدند از ایش آفریایح است در آنکه آنان برای عبادت و نیه صرین آیا

 ا اعراض کنند.یی دنها ده و با پارسائی از بهرهیتوجه و اهتمام ورز اند ده شدهیسزاوار که برای آنچه آفر

 ا سرای فناست نه سرای بقا و مرکب عبور است نه منزل شادمانی.یرا دنیز
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 وستن.یآغاز گسستن است نه سرای پو 

 .اند انین مردم آن پارسایارتریدار آن فقط عبادتگران و هشین رو مردم بیاز ا

م تا بآن باران یست که از آسمان فروفرستادیا مانند آبیهمانا صفت زندگانی دن فرماید: می خداوند

ن از ید تا آن هنگام که زمیکنند برو می هیوانات به آن تغذیان وحین از آنچه آدمیاه زمیانواع مختلف گ

ش کرده و مردم خود را بر آن قادر و متصرف پندارند که ینت بسته و آرایخرمی و سبزی بخود ز

روز در آن یا شب در رسد و آنهمه را درو کند و چنان خشک شود که گوئی دیناگهان فرمان ما روز 

 .۴۴ونس: یم. یکن یم انیات مان را برای اهل فکرت بینگونه آیچ نبوده، ایه

 اد است.ین مورد زیات وارده در ایو آ

 و چه خوش گفته شاعر عربی که:

 ست کهیرکیهمانا خداوند را بندگان ز
 ججججججج

 

 دندیترس ها ا را طالق داده و از فتنهیدن 
 

 ستند و چون دانستندیا نگریدر دن
 

 ستیگاه زندگان نیکه آن جا 
 

 صالحه را در آن بعنوان زورق نجات بکار بردند.ی انگاشته و اعمال یایآنرا در

د، یفش کردم وحال ما هم چنان که گفته آمد پس مکلف را شایا چنانست که توصیچون حال دن

ده و به یرد و به آنچه گفته شد اهتمام ورزینائی را برگیشه و بیدگان و مسلک خداوندان اندیکه راه برگز

آشنا  ن است که به سنت نبوی ین سالک این راه برای ایبهترآنچه اشاره رفت خود را آماده سازد و 

 دا کند.یشود و خود پ

 ]۲مائده: [د. یکوکاری و تقوی همکاری کنیگر به نیبا همد فرماید: می خداوند

 فرمود: ح آمده که رسول الله یث صحیو در حد

 اری و اعانت برادرش باشد. یکه او در صدد یکند تا لحظه ا یاری و اعانت میخداوند بنده را 

 و هم فرموده است که: 

شود، که برای انجام دهندهء  می ر راهنمائی کند برای وی مثل ثواب عمل دادهیهر آنکه بر کار خ

 گردد. یآن ارزانی م

 و هم فرموده است که: 

ون شود بد می کنند داده می روییری دعوت کند، همان پاداش کسانی که از او پیبه آنکه براه خ

 نکه از مزدشان کم شود.یا

 فرمودند: شان برای علی ینکه ایو ا
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ت از شترهای سرخ یت کند برایک فرد را هدایلهء تو یپس سوگند به خدا که هرگاه خداوند بوس

 بهتر است.

را گرد آورم شامل اموری که  ث رسول اکرم یدم مختصری از احادین رو مناسب دیاز ا

د و یم و نویحاصل کنندهء آداب ظاهری و باطنی آن بوده شامل ب راهنمائی صاحبش بسوی آخرت و

ب اخالق یی روانی و تهذها اضتیث زهد و ریقت باشد. از احادیگر انواع از آداب سالکان راه حقید

 و پاکی و مداوای دلها و حفظ و استقامت اعضاء از کجی و انحراف و جز آن از مقاصد عارفان.

ح واضح را ذکر کنم و آن را به کتابهای یث صحینم که فقط احادیب می ن مورد بر خود الزمیو در ا

اورم و آنچه را  که به ضبط و یم را بیات قرآن کریصحاح معروف نسبت دهم و در ابتدای ابواب آ

م متفق یث بگوین سازم وهرگاه در آخر حدیبا مزیاز داشته باشد با اشاراتی زیشرح معنای خفی ن

 .اند ت کردهیث را بخاری و مسلم روایش آنست که حدیه معنایعل

ر راهنمائی نموده و مانعش از انواع یدوارم اگر چنانچه کتاب تمام شود مؤلف را بسوی امور خیام

 و مهلکات گردد. ها بدی

گر یخ و دین، مشایو من از برادری که اندک سودی از آن برد خواستارم که برای من، والد

 ن دعا کند.یدوستانم و همهء مسلم

 گذارم. می م را به او وایارم و کارهافه بر خداوند بخشنده دیتک

 ال قوة إال باهللا العزيز احلكيم.وحسبی اهللا ونعم الوكيل وال حول و
 

 





 

 
 

 

 

 

 ��م اهللا ا����ن ا����م

کردارها و  باب در مورد اخالص و درست ساختن نیت در همهء -1
 وحاالت پوشیده و پنهان. ها گفتار

ٓ ﴿ قال اهللا تعالی: لَٰوةَ  َوَما َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن ُحنََفآَء َوُ�قِيُمواْ ٱلصَّ ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ ٱ�َّ
ُ
أ

َكٰوةَۚ َوَ�ٰلَِك دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ   ].۵ة: یالبن[ ﴾٥َوُ�ۡؤتُواْ ٱلزَّ

و امر نشدند مگر اینکه خدا را به اخالص کامل در دین اسالم پرستش کنند، و «د: یفرما یخداوند م

 .»از غیر دین حق روی گردانند و برپا دارند نماز را و بدهند زکات را و این است دین درست
�ۡ ٱ َحَياُ�َنا إِ�َّ  ِ�َ  إِنۡ ﴿ و قال تعالی:  ﴾٣٧ ُعو�ِ�َ بَِمبۡ  نُ َ�ۡ  َوَما َياَوَ�ۡ  َ�ُموُت  َيا�ُّ

 ].۳۷المؤمنون: [

ها نزد خداوند به درجهء قبول نمیرسد و لیک تقوی  هرگز گوشت و خون این قربانی« فرماید: و می

 .»درس شماست که در پیشگاه خدا بدرجهء  قبول می
ْ ُ�ۡ  إِن قُۡل ﴿ و قال تعالی: وۡ  ُصُدورُِ�مۡ  ِ�  َما ُفوا

َ
ۗ ٱ هُ لَمۡ َ�عۡ  ُدوهُ ُ�بۡ  أ ُ  ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  �َّ

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
ُ ٱوَ  ِض� �ۡ� َّ�  ٰ  ].۲۹عمران:  ل آ[ ﴾٢٩ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 .»داند می د، خداوند آن رایا آشکار نمائید آنچه در دلهای شا است یبگو اگر پنهان کن«د: یفرما یو م

اِب « -۱ َطَّ
ْ
مِ� الُْمْؤِمِنَ� أيب حْفٍص ُعمَر بِن اخل

َ
ُعزَّى بن ر�اح وَ�ْن أ

ْ
بْن ُ�َفيْل بِْن َ�بْد ال

ِ بْن قُْرِط بِْن رزاح بِْن َعِديِّ بْن َكْعِب بْن لُؤَ  ،  يِّ بن اغلٍب الُقريَِشِّ العدويبْن عبِد ا�َّ
َما ِللُكِّ امرٍئ َما نََوى« يُقوُل  قال: سمْعُت رُسوَل اهللا  عماُل بانلِّيَّات، و�ِ�َّ

َ
فمْن  ،إنَّما األ

و  اكنَْت 
َ
نْت هْجَرتُه دُلْ�يَا يُصيبُها، أ

َ
 اهللا ورَُسوهِلِ فهجرتُه إىل اهللا ورُسوهِل، ومْن اك

َ
هْجَرتُُه إِىل

ٍة َ�نْكُحها فْهْجَرتُُه إىل ما َهاَجر إيلْهِ 
َ
تِه. »»امَرأ قٌ عىل صحَّ  متَّفَ
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 ت شده که گفت:یروا از حضرت عمر بن الخطاب « -۱

ت خود را یجهء نیت بستگی دارد و هر کس نتیهمانا ثواب اعمال به ن دم که فرمود:یشن از رسول خدا 

 ابد، پس کسی که هجرت او بسوی خدا و رسول او است ثواب هجرت بسوی خدا ورسولش را دریدرم

ا هجرت او برای ازدواج با زنی باشد، پس هجرت یرسد یا باشد بآن میابد و کسی که هجرتش بسوی دنی می

 .»دن به آن هجرت نموده استیای رسست که بریزیاو بسوی چ
د در همهء اعمال و اقوال یرساند که مسلمان با می عی دارد ویث معنا و مفهوم وسین حدیش: ا

ت خداوند ثوابی و یرا بدون اخالص نیش قرار دهد زیش رضای خداوند را منظور نظر خویخو

هجرت لفظی آنست که انسان خانه و د گفت که یدهد. و هم با نمی کو در برابر عمل انسانیمکافاتی ن

ات خداوندی یقی آنست که انسان از گناهان و منهیرا برای خدا رها کند، ولی هجرت حقاش  کاشانه

 گر آمده: و المهاجر من هجر ما نهی الله عنه. (مترجم)یث دید چنانچه در حدیدوری جو

ِ اَع�َشةَ « -۲ مِّ َ�بِْد ا�َّ
ُ
مِّ الُْمْؤِمنَِ� أ

ُ
َ�ْغُزو َجيٌْش : «قالت: قال رسول اهللا  ل َوَ�ْن أ

رِْض ُ�ْ 
َ
َكْعبََة فَإَِذا اَكنُوا ببيْداَء ِمَن األ

ْ
لِِهم َوآِخرِِهمْ ال وَّ

َ
، ». َسُف بأ قَالَت: قُلُْت يَا رَُسوَل ا�َّ

ْسَواُ�ُهْم َوَمْن لَيَْس ِمنُهم،؟ قال:
َ
لِِهم َوآِخرِِهْم َوِ�يِهْم أ وَّ

َ
لِِهم « َكيَْف ُ�َْسُف بَأ وَّ

َ
ُ�َْسُف بِأ

. »»ُ�بَْعثُون ىلَعَ ِ�يَّاتِِهمْ  َوآِخِرِهم، ُ�مَّ  يْهِ لَ قٌ عَ تَّفَ  مُ

 ت است که گفت:یروا ل ن عائشهیاز ام المؤمن« -۲

ی رسند، اول و ین صحرایجنگند و چون به زم می فرمود: لشکری برای تسلط بر کعبه امبر خدا یپ

گفتم: ای رسول خدا چگونه  گفت: به رسول خدا  ل عائشهن فرو برده شوند. یبه زمشان  آخر

ده و فکر و یان و کسانی هستند که در عقیبازارشان  انیکه در میشوند، در حال می ن فرو بردهیبه زمشان  همه

شوند، ولی در آخرت بر طبق  می ن فرو بردهیبه زمشان  فرمود: همهء ستند؟ آنحضرت یشان نیعمل با ا

 .»گردند می ختهیبرانگشان  یها تین

َفتِْح، َول�ْن ِجَهاٌد َوِ�يَّةٌ : «قَالَت قاَل انلَّيِبُّ  لوَ�ْن اَع�َِشة « -۳
ْ
 ،ال ِهْجَرةَ َ�ْعَد ال

يْه. »»َو�َِذا اْستُنْفِرُ�ْم فانِْفُروا لَ قٌ عَ تَّفَ  مُ

�ََّها َصارَْت َداَر إِْسالم.
َ
َة أل  َوَمْعنَاه: ال ِهْجَرَة ِمْن َمكَّ

 فرمود: امبر خدا یت است که پیروا لاز عائشه « -۳

د، یست و هرگاه به جهاد دعوت شدیت جهاد به حال خود باقیست، ولی جهاد و نیهجرتی بعد از فتح ن

 .»دیک گفته، بسوی آن بشتابیآن را لب
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 ده است.ین اسالم گردیرا مکهء مکرمه سرزمیث آنست که هجرتی از مکه وجود ندارد، زیمعنای حد

نکه مکه ید: برای مسلمانان در آن وقت به علت ایث امام خطابی گوین حدیدر بارهء مفهوم اش: 

نه الزم نبود. چون، علت یهجرتی بسوی مد اند نگرانی نداشتهشان  نیده و مسلمانان برای دیفتح گرد

ب ین ترتینه بوده تا  بدین در آن وقت در مدیز بخاطر قلت مسلمیوجوب هجرت در ابتداء ن

ت از یامبر خدا و حماین هجرت به سوی پیابند، که در واقع ایاد شده و قدرت ینه زیمسلمانان در مد

روی ین توان و نیازی بوده و مسلمین بی ن امرین بوده است، اما پس از فتح مکه از ایم دیشان و تعلیا

 . (مترجم)اند ش را داشتهیت از خویحما

ِ جابِِر بْ « -۴ نَْصارِيِّ وَ�ْن أيب َ�بِْد ا�َّ
َ
ِ األ يف  قال:ُكنَّا َمع انلَّيِبِّ  بِن َ�بِْد ا�َّ

ُ�ْم َمِس�ا، َوَال َ�َطْعتُْم َواِدياً إِالَّ اكنُوا َمعُ�م «َغَزاة فَقال:  إِنَّ بِالَْمِدينَِة لَرَِجاًال َما رِسْ
ْجرِ « :َوِ� روايَةِ » َحبََسُهُم الَْمَرُض 

َ
وا »إِالَّ رَشُ�وُ�ْم يف األ لِم.رَ سْ  هُ مُ

�ٍَس  ورواُه ابُلَخارِيُّ 
َ
قَْواَماً «َ�َقاَل:  قال:رََجْعنَا ِمْن َغْزَوِة َ�بُوَك َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
إِنَّ أ

ُعْذرُ 
ْ
 .»»خلَْفنَا باملِدينِة َما َسلَْكنَا ِشْعباً َوَال َواِدياً إِالَّ َوُهْم َمَعنَا، َحبََسُهْم ال

 ت است که فرمود:یروا از ابی عبد الله جابر بن عبد الله انصاری « -۴

نه مردانی یفرمود: همانا در مد م، آنحضرت یشرکت داشت امبر اسالم یما در جنگی از جنگهای پ

ماری ینکه آنان با شما بودند که بید، مگر ایر ننمودیی را سیچ وادید و  در هیری را طی نکردیهستند که شما مس

 .اند کینکه آنها در اجر با شما شریتی آمده است، مگر ایرا از همراهی با شما باز داشته است و در رواآنها 

م، یبازگشت امبر یت نموده که فرمود: ما از جنگ تبوک با پیروا آن را از انس  / و بخاری

وادی را طی  چیچ راه کوهستانی و هیم که هینه کسانی را ترک نمودیفرمود: همانا، در مد آنحضرت 

 .»زی از همراهی با ما باز نداشتینکه آنان با ما بودند و جز عذر، آنها را چیم مگر اینکرد
رساند که  می ثین حدید: ایح گویث مبارک عاقولی در شرح المصابین حدیش: را جع به شرح ا

ل گردد ستوی القاعدون) چون استدالیمهء (الیکرای  هیک بوده و به آیآنان در اجر مساوی و شر

که عذری نداشته ین قاعد هم در صورتیرساند، و البته ا می ح جانب غازی بر قاعد رایمفهوم ترج

مهء مذکوره تنافسی یهء کریث مبارک و آیان حدین در میباشد و بدون عذر از جهاد باز ماند، بنا برا

 شود. نمی دهید

ْخنِس « -۵
َ
بُوُه وََجّدُه َصَحا�ِيُّوَن، قَال: َوَ�ْن أيب يَِز�َد َمْعِن بْن يَِز�َد بِْن األ

َ
، َوُهَو َوأ

َخْذُ�َها 
َ
ُق بَِها فَوََضَعَها ِعنَْد رَُجٍل يف الَْمْسِجِد فَِجئُْت فَأ ْخَرَج َدنَاِ�َ� يَتَصدَّ

َ
اَكَن أيب يَِز�ُد أ
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 ِ  رسول ا�َّ
َ

رَْدت، فََخاصْمتُُه إِىل
َ
ِ َما إِيَّاَك أ تيْتُُه بَِها. فَقال: َوا�َّ

َ
لََك َما نو�َْت يَا «َ�َقاَل:   فَأ

خْذَت يَا َمْعنُ يَِز�د
َ
 رواه البخاري. »»، َولََك َما أ

 ت شده که:یروا  د بن االخنسیزید معن بن یزیاز ابو « -۵

ناری را نزد ید بمنظور صدقه دادن چند دیزیخود و پدر و پدربزرگش همه صحابی بودند،گفت: پدرم ابو

ازمندی صدقه دهد، سپس من آمده و آن مبلغ را گرفتم و نزد یرا برای ن شخصی در مسجد گذاشت تا آن

آمده با  امبر ین پول برای تو داده شود و من بحضور پیپدرم آوردم، پدرم گفت: بخدا من نخواستم که ا

د تو بر یزیفرمود که: ای  ت بردم، آنحضرت یشکا امبر یش پین مورد، مخاصمه و از او پیپدرم در ا

 .»ای شوی، و تو ای معن صاحب پولی هستی که گرفته می ش اجر دادهیت خویاساس ن
ث اشاره است به روا بودن فخر کردن به مواهب پروردگارو صحبت نمودن از ین حدیش: در

نکه یان پدر و پسر هم باشد و ایل و هم روا بودن رفتن نزد حاکم چنانچه دعوی مینعمت رب الجل

نده گرفتن در صدقه دادن و ینکه نمایرود و هم ا نمی ی بشمارن کار عقوق و نافرمانیمطلق ا

شود،  می ش مزد دادهیت خوینکه صدقه دهنده به طبق نیبخصوص در صدقهء نافله جواز دارد و هم ا

 ر.یا خیخواه به مستحق برسد 

َهيِْب بِْن َ�بِْد َمنَاِف بِْن زُهرَة بِْن « -۶
ُ
َوَ�ْن أيب إِْسَحاَق سْعِد بِْن أيب َوقَّاٍص َمالك بن أ

ُقريِشِّ الزَُّهِريِّ 
ْ
َة بِْن كْعِب بِن لُؤىٍّ ال َنَّة، الِكِب بِْن ُمرَّ

ْ
ْم بِاجل

َ
َعرشة الَْمْشهوِد هل

ْ
حِد ال

َ
 ، أ

ِ  َ�ُعوُدِ�  َجاَءِ� رسوُل اهللا «قال:  ة الْوَداِع ِمْن وَجٍع اْشتدَّ يِب َ�ُقلْت: يا رُسول ا�َّ اَعَم َحجَّ
ق بثُلىَُثْ مايِل؟  ،إِ�ِّ قَْد بلَغ يِب ِمن الْوجِع َما تَرى تَصدَّ

َ
فأ

َ
نَا ُذو َماٍل َوَال يَرثُِ� إِالَّ ابْنٌة يِل، أ

َ
َوأ

ُطر يَارسُوَل اهللا؟ فقال: ال، قُلْ  ؟ قال: اثلُّلُث قَاَل: ال، قُلْت: فالشَّ ُت فاثلُّلُُث يا رسول ا�َّ
ُفوَن  واثلُّلُُث كِثٌ�  ْن تذرُهْم اعلًَة يَتكفَّ

َ
ْو َكِبٌ� إِنََّك إِْن تَذَر َورثتك أغِنياَء َخْ�ٌ ِمن أ

َ
أ

 ْ
َ

جْرَت َعلَيَْها َحىتَّ ما جت
ُ
تَك انلَّاس، َو�ِنََّك لَْن تُنِفق َ�َفقًة تبْتيِغ بَِها وْجَه اهللا إِالَّ أ

َ
عُل يف اْمَرأ

َلََّف فتْعَمل َ�َمًال تَبْتيِغ بِِه  ْصَحايِب؟ قَال: إِنَّك لن ختُ
َ
َخلََّف َ�ْعَد أ

ُ
قَال: فَقلْت: يَا رَُسوَل اهللا أ

قَواٌم َوُ�رَضَّ بك 
َ
لَّف َحىَت ينْتفَع بَك أ

ُ
ْن خت

َ
وَْجَه اهللا إالَّ ازْدْدَت بِِه َدرجًة وِرفعًة ولَعلَّك أ

ا�ُس سْعُد ْ�ُن آخُروَن. ال
ْ

ْ�َقابِهم، لَ�ن ابل
َ
ُهْم ىلَعَ أ ْمِض ألِْصحايب هْجرَ�ُهم، َوَال تُردَّ

َ
لَُّهمَّ أ

ُ رسوُل اهللا «خْولََة 
َ

ةَ » يْر� هل ن َماَت بمكَّ
َ
 .متفقٌ عليه »أ

د داده شده است، یست که به بهشت نویاریکی از ده ی، وی از ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص « -۶

 است که فرمود:ت یروا



 37 باب در مورد اخالص و درست ساختن نیت در همه کردارها و... -1

 

ادتم آمدند، یبه ع امبر یماری سختی که در حجة الوداع به آن مبتال شده بودم، پیبه دنبال ب

ماری بر من فشار ید که چقدر بیکن می عرض کرده گفتم: ای رسول خدا، خود مشاهدهشان  خدمت

مالم را  ۳/۲د که یفرمائ می ا اجازهیک دختر وارثی ندارم،آیآورده و من مرد ثروتمندی هستم و بجز 

 صدقه بدهم؟

 ر! گفتم: نصف آنرا چطور؟یفرمود: خ 

 حصهء مالم را چطور؟ ۳/۱گفتم:   فرمود: نه. 

ا فرمود هنگفت است. همانا یاد است یحصه هم ز ٣/١حصهء مالت را صدقه بده.  ٣/١فرمود: بلی.  

بسوی مردم شان  ازمند ترک کنی،که دستیر و نیاگر تو ورثه ات را، غنی بگذاری، بهتر از آنست که آنها را فق

ابی، حتی ی می نکه ثواب آن را دریدهی، مگر ا نمی چ مصرفی بمنظور رضای الهی انجامیدراز باشد. تو ه

 .گذاری را که در دهن همسرت میای  لقمه

 ا چطور؟یمانم  می ا بعد از دوستانمیا رسول الله، آیگفت: عرض کردم 

ابی مگر یدهی تا رضای الهی را در می که عملی انجامیمانی، در حال نمی شانیفرمود: که تو بعد از ا

گر "کفار" از تو ید تو بمانی تا برخی از تو نفع برند و برخی دیشود و شا می نکه بر مقام و منزلتت افزودهیا

دان، ولی باز مگرشان  ا، هجرت اصحابم را قبول بفرما و آنان را به گذشتگانینند، سپس فرمود: خدایان ببیز

 .»افته بودیرا او به مکه وفات یند زینما می در بارهء او اظهار اندوه امبر یی پیچاره سعد بن خوله است، گویب
نی که بخاطر خدا از آن ید: آنان دوست نداشتند در سرزمیگو می ش: ابن حجردر فتح الباری

از  رد و رسول الله یآن بمد که مبادا در ین جهت سعد ترسیند، از ایاقامت نما اند هجرت کرده

 مردن سعد بن خوله در آن ابراز اندوه فرمود.

کو بودن یمال جواز ندارد، و هم ن ۳/۱اده از یت به زینکه وصیل است بر ایث دلین حدیو ا

 گردد. (مترجم) می افتیق بر صلهء رحم از آن دریروانش و تشویادت بزرگ از پیواستحباب ع

إِنَّ اهللا ال َ�نُْظُر : «قال: قاَل رَُسوُل اهللا  َوَ�ْن أيب ُهر�ْرة َ�بِْد الرَّمْحن بِْن صْخٍر « -۷
ْجساِمْ�م، َوال إىِل ُصَوِرُ�م، َولَِ�ْن َ�نُْظُر 

َ
عمالُِ�مْ إىِل أ

َ
 قُلُو�ُِ�ْم وَأ

َ
 رواه مسلم. »»إىِل

فرمود: همانا  آنحضرت  ت است که گفت:یروا عبد الرحمن بن صخر  هریاز ابو هر« -۷

 .»نگرد می نگرد، بلکه به دلهای شما نمی ی شماها کرها و چهرهیخداوند به پ
 ش مورد باز پرس قراریت و عمل خوینکه انسان از نیکند بر ا می ث داللتین حدیش: ا

ش را مطابق احکام یش را خالص برای خدا ساخته و عمل خویت خوینرو الزم است نیرد، از ایگ می

 ار سازد.یع خدا و رسولش 
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شعرِيِّ « -۸
َ
ِ بِْن قَيٍْس األ َعِن الرَُّجِل  قاَل: ُسئَِل رسول اهللا  وَ�ْن أيب ُموىَس عبِْد ا�َّ

؟ َ�َقاَل رسول اهللا  ،يُقاتُِل َشَجاَعةً  ِ يُّ ذلِك يف َسِبيِل ا�َّ
َ
يًَّة و�قاتُِل ِر�اء، أ  َمنْ « :وُ�قاتُِل مَحِ

 ِ ُعلْيَا فُهَو يف َسِبيِل ا�َّ
ْ
ِ ِ� ال قٌ عليه »»قاتََل تِلَُكون لكِمُة ا�َّ تَّفَ  مُ

 ت است که گفت:یروا بس اشعری یاز ابو موسی عبد الله بن ق« -۸

ت یا روی عصبیری، یدر مورد مردی پرسش بعمل آمد، که برای اظهار شجاعت و دل از آنحضرت  

 د؟ یآ می ل الله به حسابینها فی سبیک از ایرزمد، که کدام  می اءیا بخاطر ریقومی و 

 .»دیآ می ل الله به حسابیفرمود: آنکه بخاطر اعالی کلمة الله بجنگد، آن فی سب آنحضرت 

ارِِث اثلَّقيِف « -۹
ْ
نَّ انلَّيِبَّ  وعن أيب بَْ�َرة نُفيِْع بِْن احل

َ
ىَق الُْمْسِلَماِن «قال:  أ

ْ
إَِذا اتل

قاتُِل واملْقتُوُل يف انلَّارِ 
ْ
َقاتُِل فَما بَاُل املْْقتُول؟ قَال: » �سيْفيِْهَما فال

ْ
، َهَذا ال قُلْت: يَا رَُسول ا�َّ

 متفقٌ عليه. »»إِنَُّه اَكَن َحِر�صاً ىلَعَ َ�تِْل َصاِحِبهِ «

 ت است که:یروا ع بن حارث ثقفی یاز ابوبکره نف« -۹

رند، قاتل و مقتول یدر برابر هم قرار بگشان  رهاییفرمود: هرگاه دو مسلمان با شمش آنحضرت 

 ن شخص قاتل و کشنده است که به دوزخی. گفتم: ای رسول خدا، ااند (کشنده و کشته شده) هر دو در آتش

 رود، مقتول و کشته شده چرا؟  می

 .»دوستش را بقتل برساند ص بود کهیفرمودند: چون او حر آنحضرت 
ا طلب حکومت و یوی یکه بمنظور دشمنی دنید است برای آنانید و تهدیث وعین حدیش: ا

ا در مقابل متجاوز از خود دفاع کند و یزمامداری بجنگند، اما آنکه با اهل بغی و سرکشان بجنگد، 

 عت برای او اجازه داده است.یرا شریست. زید نین وعیکشته شود، داخل ا

زی را بکند و بر آن مصمم شود، هرچند بر یت چیل است بر عقوبت آنکه در دلش نیث دلیحد و

 ابد.یانجام آن قدرت ن

َصَالُة الرَُّجِل يف مجاعٍة تز�ُد ىلَعَ : «قال: قال رسول اهللا  َوَ�ْن أيب ُهَر�َْرَة « -۱۰
ْحَسَن الْوُُضوء، ، ِتِه بْضعاً وِعرْش�َن َدرََجةً َصَالتِِه يف ُسوقِِه َوَ�يْ 

َ
 فَأ

َ
أ َحَدُهْم إِذا تَوَضَّ

َ
نَّ أ

َ
وذلَِك أ

ىَت الَْمْسجِ 
َ
َالةَ ُ�مَّ أ َالةُ ، د ال يُِر�ُد إِالَّ الصَّ ُ بِها ال َ�نَْهُزُه إِالَّ الصَّ ، لَْم َ�ُط ُخطَوًة إِالَّ ُرفَِع هلَ

َالِة َما وَُحطَّ َ�نُْه بَِها َخطيئٌَة حىتَّ يَْدخَل الَْمْسِجد، فَ  ،َدرجةٌ  إَِذا دخل الَْمْسِجَد اكَن يف الصَّ
ي 

َّ
َحدُ�ْم ما دام يف َ�ِْلسِه اذل

َ
الُة ِ�َ اليت حتِبُسه، َوالَْمالئَِ�ُة يَُصلُّوَن ىلَعَ أ اَكنَِت الصَّ
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، اللَُّهمَّ تُْب َعلَيْه، مالَْم يُؤْ 
َ

ِ�يه، َما لَْم ُ�ِْدْث  ذِ َص�َّ ِ�يه، يُقولُون: اللَُّهمَّ ارمَْحْه، اللَُّهمَّ اْغِفْر هل
 متفقٌ عليه  »»ِ�يهِ 

  ت است که:یروا  هریاز ابوهر« -۱۰

ست و چند درجه بر نمازش در خانه و بازارش یفرمود: که نماز شخص در جماعت ب آنحضرت 

د، و یایکی از شما درست وضوء بسازد و سپس فقط بمنظور ادای نماز به مسجد بیرا هرگاه یبرتری دارد. ز

ک درجه ینکه در برابر آن یگذارد مگر ا نمی چ قدمییچ امری جز نماز او را به سوی مسجد نراند، هیه

د، تا هنگامی که یشود تا به مسجد برسد،  چون به مسجد درآ می ک گناهش کمیرود، و  می مقامش باال

کی از شما در یکه یمادامبرد، و فرشتگان تا  می باشد و اجر آن را می ی در نمازینماز مانع برآمدنش شود، گو

ا یا بر وی رحمت بفرست، خدایند: خدایگو می فرستند و می جای نماز خواندنش نشسته باشد و بر وی دعا

 .»وضوء نشود بی ایت نکرده، یکه کسی را دران اذای  ر، تا لحظهیرا بپذاش  ا توبهیامرز، خدایاو را ب
باشد که در مسجد اداء گردد. اما  می ث آمده مختص به نماز جماعتییلتی که در حدیش: فض

 بهتر از نماز در بازار بوده، چون نقل گرد
ً
باشند، و  می نیاطیده که بازارها محل شینماز در خانه قطعا

 بدون شک نماز با جماعت در بازار و خانه از نماز انفرادی برتر است.

�ِلب « -۱۱ ِ بِْن عبَّاِس بِْن َ�بِْد الُْمطَّ َعبَّاِس َ�بِْد ا�َّ
ْ
 ، ، َ�ْن رسول اهللا بَوَ�ْن أيب ال

 قال: 
َ

َ ذلك: فَمْن «ِ�يما يَْروى َ�ْن ر�ِّه، َ�بَارََك َوَ�َعاىل يِّئاِت ُ�مَّ َ��َّ سناِت والسَّ
ْ
إِنَّ اهللا كتََب احل

 ِعنَْدُه حسنًة اكِملًة َو�ِْن همَّ بَها َ�َعِملََها همَّ حِبََسنٍة فَلْم يْعَملَْها كتبََها ا
َ

ُ ِعنَْدُه َ�بَارََك َوَ�َعاىل َّ�
ْضَعاٍف كث�ةٍ 

َ
 أ

َ
 َسبِْعَمائِِة ِضْعٍف إىِل

َ
ُ َعرْش َحَسنَاٍت إىِل َو�ِْن َهمَّ �ِسيِّئَِة فَلَْم َ�ْعَملَْها  ،َكتَبََها ا�َّ

ُ ِعنَْدهُ َحَسنًَة اكمِ  ُ َسيِّئًَة َواِحَدةً  ،لَةً َكتَبََها ا�َّ  متفقٌ عليه. »»َو�ِْن َهمَّ بِها فَعِملَها َكتَبََها ا�َّ
منقول است، از آنچه  رسول خدا از  ب از ابو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب« -۱۱

ان یسپس آن را بها را نوشته و یو بد ها کییکند که فرمود: خداوند ن می تیکه از پروردگارش جل جالله روا

د، و آن را انجام ندهد، خداوند تبارک و تعالی در نزد یکی را بنمایداشت، پس کسی که قصد انجام عمل ن

سد، اگر قصد انجام آن نموده و آن را عملی ساخت، خداوند ینو می کی و حسنهء کاملیک نیش یش برایخو

سد واگر شخصی قصد انجام عمل ینو می وشتر از آن برای ایش ده حسنه تا هفتصد برابر و بیدر نزد  خو

سد و هرگاه ینو می ک حسنهء کامل یشگاه  خود یش از پیبدی را نمود و آن را عملی نساخت خداوند برا

 .»سدینو می ئهیک بدی و سیقصدش را نموده و آن را عملی ساخت خداوند آن را 
اِب، « -۱۲ طَّ

ْ
ِ بِْن ُ�َمَر بِْن اخل قال: َسِمْعُت رسول  بوعن أيب َ�بْد الرَّمْحَن َ�بِْد ا�َّ

 اَغٍر فََدَخلُوُه، «َ�ُقوُل:  اهللا 
َ

ْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم َحىتَّ آَواُهُم املِْبيُت إِىل اْ�َطلََق ثََالثَُة نفر ِممَّ
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ْت َعلَيْ  بِل فََسدَّ
ْ
ََدرَْت َصْخرةٌ ِمَن اجل ْخَرِة إِالَّ فا�ْ َغاَر، َ�َقالُوا: إِنَُّه ال ُ�نِْجيُ�ْم ِمْن الصَّ

ْ
ِهْم ال

ْ�َمالُ�م.
َ
ْن تَْدُعوا اهللا تعاىل بصالح أ

َ
 أ

ْهًال َوال 
َ
غِبُق قبْلَهما أ

َ
بَواِن َشيَْخاِن َكِب�ان، وُ�نُْت َال أ

َ
قال رجٌل ِمنُهم: اللَُّهمَّ اَكَن يِل أ

جرِ  ى يب َطلَُب الشَّ
َ
ِرْح َعلَيْهَما َحىتَّ نَاَما فََحلبْت لَُهَما غبُوَقهَما  ماًال فنأ

ُ
يَْوماً فَلْم أ

ْغبَِق َ�بْلَُهَما 
َ
ْن أ

َ
وقَظهَما َوأ

ُ
ْن أ

َ
ْو َماًال، فَلَِبثُْت فَوََجْدُ�ُهَما نَائِمْ�، فََكِرْهت أ

َ
ْهًال أ

َ
َقَدُح  أ

ْ
َوال

  ىلَعَ يَِدى
ْ
ْ�تَِظُر اْستِيَقاَظُهما َحىتَّ بََرَق ال

َ
بْيَُة َ�تَضاَغْوَن ِعنَْد قََد�أ فَاْستَيْقَظا  َفْجُر َوالصِّ

ُْن ِ�يِه ِمْن َهذِ 
َ

ْج َ�نَّا َما � هِ فرََشَ�ا َ�بُوَ�ُهَما. اللَُّهمَّ إِْن ُكنُْت َ�َعلُْت َذلَِك ابِْتَغاَء وَْجِهَك َ�َفرِّ
ْخَرة ُُروَج ِمنْ  ،الصَّ

ْ
 ه.فاْ�َفرََجْت َشيْئاً ال �َْستَطيُعوَن اخل

 َّ
َ

َحبَّ انلَّاِس إيِل
َ
ِحبَُّها « :و� رواية »قال اآلخر: اللَُّهمَّ إِنَُّه اَكنْت يِلَ اْ�نَُة عمٍّ اكنْت أ

ُ
ُكنُْت أ

ْت بَِها َسنٌَة ِمَن  لَمَّ
َ
رَْدُ�َها ىلَعَ َ�ْفسَها فَاْمتَنََعْت ِم�ِّ َحىتَّ أ

َ
شد َما ُ�بُّ الرَِّجاُل النَِّساء، فَأ

َ
َكأ

نَِ�  َ بَيِْ� َوَ�ْ�َ َ�ْفِسَها فَفَعلَت، السِّ ِّ�َ ْن ختُ
َ
ْ�َطيْتُِها ِعرْش�َن َوِمائََة ِدينَاٍر ىلَعَ أ

َ
فََجاَءتِْ� فَأ

ا َ�َعْدُت َ�ْ�َ رِْجليَْها، قَالت: اتَِّق اهللا وال َ�ُفضَّ « :و� رواية »َحىتَّ إَِذا قََدرُْت َعلَيَْها فَلَمَّ
ه، ف اَ�َم إِالَّ حِبَقِّ

ْ
ْ�َطيتَُها، اخل

َ
ي أ

َّ
َهَب اذل ُت اذلَّ

ْ
َحبُّ انلَّاِس إِيلَّ َوتر�

َ
فُْت َ�نَْها َوِ�َ أ انرَْصَ

ْخَرةُ َ�ْ�َ  ُْن ِ�يه، فانَفرََجِت الصَّ
َ

اللَُّهمَّ إِْن ُكنُْت َ�ْعلُت َذلَِك ابِْتَغاَء وَْجِهَك فافُْرْج َ�نَّا َما �
ُُروَج ِمنْ 

ْ
�َُّهْم ال �َْستَِطيُعوَن اخل

َ
 َها.�

 
َّ

ي هل
َّ

ْجَرُهْم َ�ْ�َ رَُجٍل َواِحٍد تََرَك اذل
َ
ْ�َطيْتُهْم أ

َ
جَراَء َوأ

ُ
َجرُْت أ

ْ
 وقَاَل اثلَّالِث: اللَُّهمَّ إِ�ِّ اْستَأ

ْجرِي، 
َ
َّ أ دِّ إيِلَ

َ
وذهب فثمَّرت أجره حىت كرثت منه األموال فجائ� بعد ح� فقال يا عبد اهللا أ

ِ ال �َْستْهزْي َ�ُقلْت: لُكُّ َما تََرى مْن  ِ�يق فقال: يا َ�بَْد ا�َّ َغنَم َوالرَّ
ْ
ََقِر َوال

ْ
ْجرِك: ِمَن اِإلبِِل َوابل

َ
أ

َخَذُه لُكَُّه فاْستاقَُه فَلَْم َ�رْتُْك ِمنْه َشيْئا، اللَُّهمَّ إِْن ُكنُْت َ�َعلُْت 
َ
ْستَْهزُي بك، فَأ

َ
َذلَِك يب، َ�ُقلْت: َال أ

ْخَرةُ فخرَُجوا َ�ْمُشونَ ابْتَغاَء وَْجِهَك فافُْرْج  ُْن ِ�يه، فَاْ�َفرََجِت الصَّ
َ

 ه.یمتفٌق عل »َ�نَّا َما �
 ت است که فرمود:یروا ب از ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر« -۱۲

فرمود: قبل از شما سه تن بودند، که به سفر رفتند و برای سپری کردن شب  می دم کهیشن از آنحضرت 

ده و آستانهء غار بسته شد، سپس آنان گفتند، یر گردیصخرهء بزرگی از کوه سراز وارد غاری شدند، ناگهان

کتان، ید که به برکت اعمال نینکه از خدا بخواهین صخره نجات نخواهد داد، مگر ایزی شما را از ایچ چیه

 .شما را نجات دهد
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ک یچیشان هید و قبل از ارو فرتوت بودنیا من پدر و مادری داشتم که پیگفت: بار خداشان  انیمردی از م

کردم، روزی در جستجوی درخت دور رفتم و زمانی  نمی رآبیاز اعضای خانواده، و خدمتگاران را س

، اند دم که آنها به خواب رفتهیدم، چون دیرا دوششان  ریحصهء ش می بازگشتم که آن دو بخواب رفته بودند،

ر بنوشانم، من یاز اعضای خانواده و خدمتگزارانم را شکی یا یدار کنم و یروا ندانستم که آنها را از خواب ب

که ید، در حالیکه صبح دمای  دار شوند، و قدح هم در دستم بود تا لحظهیهمچنان صبر کردم که آنها ب

ر خود را یدار شده و حصهء شیکردند. پس آنها از خواب ب می م از گرسنگی جزع و فزعیش پایکودکانم در پ

 .ن مشکل (مشکل صخره) نجات دهیت کردم ما را از این کار را برایا اگر ایدند. خداینوش

 .توانستند نمی پس صخره کمی دور شد به شکلی که از آن برآمده

تی آمده که: من با ین مردم در نزدم بود، و در روایی داشتم که محبوبتریا، دختر عمویگری گفت: خداید

داشتم، و خواستم با وی هم بستر شوم،  می را دوست دارند او می ن درجه که مردان زنان را دوستیباالتر

ست یکصد و بید که قحطی بود، وی خود نزدم آمد، من به وی ینکه سالی  فرا رسید،  تا ایولی او امتناع ورز

تی آمده که یافتم، در رواین کار را کرد، چون بر وی تسلط یارم بگذارد، و او اینار دادم که خود را در اختید

ه از پردهء بکارت است) جز به ین مهر را (کنایش  نشستم، گفت: از خدا بترس و ایدو پا انیچون در م

ی که به یداشتم از وی روی برگرداندم و از طال می شتر دوستیکه او را از همه بیحقش دور منما، من در حال

 . دهن مشکل نجات یت کردم ما را از این کار را برایا اگر ایوی داده بودم هم گذشتم، خدا

 .ندیایرون بیتوانستند ب نمی صخره قدری آنسوتر رفت، ولی آنها هنوز

ک مرد که دستمزدش را یر از یر کردم و مزدشان را هم دادم، غیی را اجیا، من عده یسومی گفت: خدا

د شد، و مال فراوانی بدست آمد، یادی عایگذاشت و رفت. من مزدش را به تجارت انداختم، که از آن سود ز

از مدتی نزدم آمده گفت: ای بندهء خدا مزدم را بده، من گفتم: همهء شترها، گاوها، گوسفندها و  وی پس

 نی از مزد تواست. گفت: ای بندهء خدا مرا مورد تمسخر قرار مده. گفتم: من تو را مسخرهیب می ی را کههای غالم

ام ما  دهن کار را برای تو نمویا اگر ایدازی باقی نگذاشت، خیکنم، آنگاه وی همه را گرفته و با خود برد و چ نمی

 .»رون آمده و به راه افتادندین مشکل نجات ده. آنگاه صخره از دم غار به کنار رفت و آنها از غار بیرا از ا
لت خدمت و احسان به یث جواز دعا در وقت سختی و توسل به عمل صالح و فضیش: در حد

لت جوانمردی در یلت عفت و مخالفت با نفس و فضیفض ن و برتری دادن آنان بر زن و فرزند ویوالد

 شود. (مترجم) می ای خدا استفادهیمعامله وادای امانت و اثبات کرامات اول
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اىلَ الَ  عَ َ اهللاِ تَ بْدِ وبَنيْ َ العَ يَةُ بَنيْ صِ انتِ املَعْ نْب، فإنْ كَ لِّ ذَ نْ كُ اجبَةٌ مِ ةُ وَ بَ قَالَ العلامء: التَّوْ

وط: ُ ا ثَالثَةُ رشُ لَهَ يٍّ فَ مِ تَعلَّقُ بحقّ آدَ  تَ
خدا باشد و ن بنده و یت در بیت واجب است. اما اگر معصیندکه: توبه از هر معصیگو می علماء

 به حقوق آدمی ارتباط نداشته باشد سه شرط دارد.

نِ ال قلِعَ عَ ها: أنْ يُ دُ يَةِ .ـأحَ عصِ  مَ

 .»ت و گناه بازداردینکه خود را از معصیا« -۱

ا لِهَ ىلَ فِعْ مَ عَ نْدَ : أَنْ يَ  .والثَّاينِ

 .»مان شودینکه از انجام دادن آن پشیا« -۲

مَ أَنْ ال  زِ عْ .والثَّالث: أنْ يَ تُهُ حَّ تَوبَ ْ تَصِ ةِ ملَ دُ الثَّالثَ دَ أَحَ قِ إِنْ فُ ا أَبَدا. فَ يْهَ ودَ إِلَ  يعُ

انَتِ ال ةٌ ـوإنْ كَ عَ بَ ا أرْ وطُهَ ُ يٍّ فَرشُ مِ لقُ بآدَ تَعَ يةُ تَ صِ عْ ةُ  :مَ هِ الثَّالثَ قّ  ،هذِ نْ حَ أ مِ َ ربْ وأنْ يَ

يْه، هُ إِلَ دَّ هُ رَ وَ انَتْ ماالً أَوْ نَحْ إِنْ كَ بِها، فَ احِ نْهُ أَوْ طَلَبَ  صَ نَهُ مِ كَّ هُ مَ وَ فٍ ونَحْ دَّ قَذْ انَت حَ وإنْ كَ

ها  ضِ نْ بَعْ إِنْ تَابَ مِ نُوب، فَ نْ مجيعِ الذُّ تُوبَ مِ ا. وجيِبُ أنْ يَ نْهَ لَّهُ مِ يبَةً استَحَ انْت غِ ه، وإنْ كَ وَ فْ عَ

لَ  قِيَ عَ نْبِ وبَ نْ ذلِكَ الذَّ لِ احلَقِّ مِ نْدَ أهْ تُهُ عِ بَ وْ تْ تَ حَّ تْ دَالئِلُ الكتَابِ صَ رَ قَدْ تَظَاهَ يهِ البَاقي. وَ

نَّةِ  جوبِ التَّوبةِ . ،والسُّ ىلَ وُ ةِ عَ َاعِ األُمَّ  وإمجْ

 رد که دوباره آن را انجام ندهد.یم گینکه تصمیا« -۳

ت به حقوق انسانها یافتد، اگر معص نمی مورد قبولاش  کی از شروط موجود نشود، توبهیاگر 

نکه از صاحب حق برائت ین شروطی که ذکر شد، ایچهار شرط دارد، عالوه بر اتعلق داشته باشد 

ن حق مال و امثال آن باشد به وی بازگرداند. اگر حد قذف و امثال  آن باشد وی را یرد. اگر ایبگ
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بت باشد بخشش طلبد. الزم است که از همهء یا از او طلب عفو کند. اگر غیقدرت جبران دهد، و 

 د.گناهان توبه کن

در نزد اهل حق از همان گناه درست است و اش  کی از گناهان توبه نمود، توبهیاگر جنانچه از 

 .»ماند میاش  ه بر ذمهیبق
 ادی در کتاب و سنت و اجماع امت مبنی بر وجوب توبه وجود دارد، از آن جمله: یل زیدال

ْ َوتُوُ�وٓ ﴿: یقال الله تعال  ِ ٱ إَِ�  ا يُّهَ  َ�ِيًعا �َّ
َ
ۡ ٱ �  ].۳۱النور: [ ﴾لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 .»و ای مؤمنان همه بدرگاه خدا توبه کنید باشد که رستگار شود« فرماید: میخداوند 

نِ ﴿و قال تعالی: 
َ
ْ َتغۡ سۡ ٱ َوأ ْ تُوُ�وٓ  ُ�مَّ  َر�َُّ�مۡ  فُِروا  ].۳هود: [ ﴾هِ إَِ�ۡ  ا

 .»سپس بسویش باز گردیدآمرزش طلبید از پروردگار خود و « فرماید: میوهم 
َهاَ�ٰٓ ﴿قال تعالی:  ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تُوُ�وٓ  َءاَمنُوا ِ ٱ إَِ�  ا  ].۸م: یالتحر[ ﴾نَُّصوًحا َ�ةٗ تَوۡ  �َّ

 .»د بسوی خدا بازگشتی پاک و نابیای مسلمانان رجوع کن« فرماید: میو هم 
ْستَْغفُر اهللا، «َ�ُقول:  قال: سِمعُت رسول اهللا  وَ�ْن أيب ُهَر�َْرَة « -۱۳

َ
وا�َّ إِ�ِّ أل

ةً  �رث ِمْن َسبِْع� مرَّ
َ
تُوُب إيِلْه، يف ايلَْوم، أ

َ
 .یرواه البخار »»َوأ

 ت است که گفت:یروا  هریاز ابو هر« -۱۳

ده و یش از هفتاد بار از خدا آمرزش طلبیدم که فرمود: سوگند به خدا، که هر روز بیشن از رسول خدا 

 .»کنم می به درگاه او توبه
با  امبر خدا یرا پی، زاند ب شدهیبه توبه و استغفار ترغ ث مبارک امت محمدی ین حدیش: در ا

نمودند.  می نحال روزانه هفتاد مرتبه استغفار و توبهیبا ا اند ن خالئق بودهینکه معصوم و از بهتریا

ت یاست که خود را در عبودن استغفار در واقع از گناه نبوده بلکه اعتقاد راسخ آنحضرت یچنانچه ا

شان لحظاتی را بواسطهء ین استغفار از آن است که ایداند، و هم ا می در برابر خداوند متعال قاصر

 .اند مانده میشان  ش از ذکر مداومیاشتغال به امور خو

َغرِّ بْن �َسار الُمزِ�ِّ « -۱۴
َ
يُّها انلَّاس تُوُ�وا«: قال: قال رسول اهللا  وعن األ

َ
إىِل  يا �

ة توُب يف ايلَْوِم مائة َمرَّ
َ
ِ واْستْغفُروُه فإِ� أ  رواه مسلم. »»ا�َّ

 ت است که گفت: یروا سار مزنی یاز اغر بن « -۱۴

را من در هر روز صد ید، زیده، و به درگاه او توبه کنیفرمود: ای مردم از خدا آمرزش طلب آنحضرت 

 .»کنم می بار توبه
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نَْصارِيِّ َخاِدِم رسول اهللا « -۱۵
َ
�َس بن َمالٍِك األ

َ
قال: قال رسول   ،وعْن أيب مَحَْزةَ أ

رٍض فَالةٍ اهللا 
َ
ضلَُّه يف أ

َ
َحِدُ�ْم سقَط ىلَعَ بِعِ�هِ وقد أ

َ
فْرُح بتْو�ِة َ�بِْدهِ ِمْن أ

َ
ُ أ متفقٌ  »: �َّ

 عليه.

لم:ـويف رواية ل سْ شدُّ فرحاً بِتَْو�ِة « مُ
َ
ُ أ َحِدُ�ْم اكن ىلَعَ �َّ

َ
ِه ِمْن أ

ْ
َ�بِْدهِ ِح� يتُوُب إيِل

رٍْض فالةٍ 
َ
ىَت َشَجرًة فاْضَطَجَع  ،راِحلَِتِه بِأ

َ
�َِس ِمنَْها، فأ

َ
فانْفلتْت ِمنُْه وعلَيْها طعاُمُه ورَشابُُه فأ

�َِس ِمْن َراِحلِته، َ�بَيْنما هَو َكَذلَِك إِْذ ُهَو بِها قَائِمة عِ 
َ
خذ خِبطاِمَها ُ�مَّ يف ِظلَِّها، وقد أ

َ
نَْده، فَأ

ِة الفرح  ِمْن ِشدَّ
َ
ْخَطأ

َ
نا ر�َُّك، أ

َ
نت عبِْدي وأ

َ
ِة الَفرح: اللَُّهمَّ أ  .»»قَاَل ِمْن ِشدَّ

 ت است که گفت:یروا از ابوحمزه انس بن مالک « -۱۵

که شتر  کی از شمایشود به توبهء بندهء خود، از  می ق که خداوند شادتریفرمود: به تحق آنحضرت 

 ابد.یب ابانیرا در باش  گم شده

کند، از  می هنگامی که به درگاه او توبهاش  شود به توبهء بنده می گر آمده: همانا خداوند شادتریت دیدر روا

که طعام و آبش بر باالی یابان بر شترش سوار بوده، ناگهان شترش از نزدش فرار کرده، در حالیکی از شما که در بی

ن هنگام یده است. در ایهء درختی غلطید شده آمده و در سایوس و نا امیدن به شترش مأین از رسشتر باشد و چو

ت شادمانی یرد و از نهایگ می ستاده است، و او زمامش را بدستیشود که شترش در کنارش ا می ناگهان  متوجه

 .»"کند می اشتباه تلفظت شادمانی "الفاظ را یا تو بندهء منی و من خدای تو ام! و از نهاید: خدایمیگو
د عفو یگو می ن حاالتین سخنی را که انسان در چنیشود چن می ث استفادهین حدیش: از ا

نکه انسان همواره نفس یت است بر این ضرب المثل برای بهتر فهماندن مطلب و هدایاست و ا

 د.یش را محاسبه نمایخو

ْشَعِري « -۱۶
َ
ِ بِن قَيٍْس األ إِن اهللا تعاىل «قال:  ، عن انلَّيِبَّ وعن أيب ُموىس َ�بِْد ا�َّ

يبُْسُط يدُه بِاللَّيِْل يلتُوب ُميسُء انلََّهاِر َو�بُْسُط يَدُه بانلََّهاِر يلَتُوَب ُميِسُء اللَّيِْل حىتَّ َ�ْطلَُع 
ْمُس ِمن مْغِر�ِها  رواه مسلم. »»الشَّ

 ت است که:یروا ابو موسی اشعری  از« -۱۶

گستراند تا توبهء کسی را که در روزگناه نموده  می ش را به شبید (دست) خویفرمود: خداوند  آنحضرت 

 .»رد، تا آفتاب از مغرب طلوع کندیگستراند تا توبهء گنهکار شب را بپذ می ش را به روزید خوید و یقبول نما
 قبول توبه و استمرار لطف و رحمت خدا از آن متجلی ث بعنوان مثلی آمده کهین حدیش: ا

 ف رؤوف آمرزنده.یشود، و آن تنزل است از مقتضای غنی قوی قاهر، به مقتضای لط می
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ْمُس ِمْن «: قال: قال رسول اهللا  وَ�ْن أيب ُهر�ْرَة « -۱۷ ْن تطلَُع الشَّ
َ
َمْن تاب َ�بَْل أ

 رواه مسلم. »»مْغِر�َِها تَاَب اهللا علَيْه

 ت است که:یروا  هریاز ابی هر« -۱۷

 رااش  ش از طلوع نمودن آفتاب از مغرب توبه کند خداوند توبهیفرمود: آن کس که پ آنحضرت 

 .»ردیپذ می

اب « -۱۸ ِ بن ُعمَر بن اخلطَّ إِنَّ «قال:  عن انلَّيبِّ  بوَ�ْن أيب َ�بِْد الرَّمْحن َ�بِْد ا�َّ
 ث حسن.يوقال: حد یرواه الرتمذ »اهللا عزَّ وَجلَّ يْقبَُل تْو�ة العبِْد َمالَم يُغرْغرِ 

 ت است که:یروا ب از ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر« -۱۸

 .»که روح به حلقومش نرسدای  رد تا لحظهیپذ می فرمود: خداوند عزوجل توبهء بنده را امبر یپ
که آن شخص فرشتهء یر کرده است که: هنگامین تفسین سخن را چنیا بش: ابن عباس 

دار و مشاهدهء فرشتهء یقن به مرگ است. چون دیگری گفته که مقصود تیند، اما عالم دیب می مرگ را

ِينَ  �َةُ �َّوۡ ٱ َسِت َولَيۡ ﴿ فرماید: می مرگ نبوده و لزومی ندارد خداوند ّ�ِ ٱ َملُونَ َ�عۡ  لِ�َّ ٰٓ  اتِ  َٔ لسَّ  َح�َّ
َحَدُهمُ  َحَ�َ  إَِذا

َ
ۡ ٱ أ  ].۱۸النساء: [ ﴾نَ �لۡ ٱ ُت ُ�بۡ  إِّ�ِ  قَاَل  ُت َموۡ ل

اٍل « -۱۹ تيُْت صْفواَن بِْن عسَّ
َ
ُ عن الَْمْسِح ىلَعَ  وَ�ْن ِزرِّ بِْن ُحبْيٍش قال: أ هلُ

َ
ْسأ

َ
أ

ْجِنحتِها 
َ
ِعلْم، فَقال: إِنَّ املْالئَِ�َة تََضُع أ

ْ
ْ�ِ فقال: َما َجاَء بَِك يَا ِزر؟ فُقلْت: ابْتَغاُء ال

ُفَّ
ْ
اخل

ِعلِْم رِضاء بَما يَطلُب، فَقلْت: إِنَّه قْد َحكَّ يف صْدرِي ال
ْ
ْ�ِ َ�ْعدَ ـْ ِلَطاِلِب ال

ُفَّ
ْ
 مْسُح ىلَعَ اخل

ْصحاب انلَّيِبِّ 
َ
ْول، وُ�نَْت اْمَرءاً ِمْن أ

ْ
َغائِِط وابل

ْ
لُك: َهْل سِمْعتَُه يْذكُر يف ال

َ
ْسأ

َ
، فَجئْت أ

ُمرنا إذا ُكنا سفراً َذلَِك شيْئا؟ قال: نعَ 
ْ
يَّاٍم  أْو ُمسافِر�ن ْم اكَن يأ

َ
ن ال نْ�َع خفافَنا ثالثة �

َ
أ

وى لِ�ْن مِ  ،ويَلَايِلهنَّ إِالَّ ِمْن جنَابةٍ 
ْ
ْن اغئٍط و�ْوٍل ونْوم. فُقلْت: َهل سِمعتُه يذُكر يف اهل

ْعرايب بصوٍْت هل  شيْئا؟ قال: نعْم ُكنَّا َمع رسول اهللا 
َ
يف سفر، فبيْنا �ُن ِعنْدهُ إِذ ناَداُه أ

َجابُه رسوُل اهللا 
َ
د، فأ ْض فُقلُْت هل: َوْ�ََك اْغُض » هاُؤمْ «�ْوا ِمْن َصْوتِه:  جهوري: يا ُ�مَّ

ْعرايِب:  ِمْن َصْوتَِك فإِنَّك ِعنْد انلَّيبِّ 
َ
غُضض: قَاَل األ

َ
وقْد نُِهيت َ�ْن هذا، فقال: وا�َّ ال أ

ا يلْحق بِِهْم؟ قال انلَّيِبُّ  َقوم ولَمَّ
ْ
 : «الَْمرُْء ُ�ِبُّ ال

ْ
ِقيامةِ ـال

ْ
َحبَّ يَْوَم ال

َ
فما َزاَل  »مرُْء مع مْن أ

ُ�نَا حىتَّ ذكر باباً  ْو  ُ�دِّ
َ
ْرَ�ِعَ� أ

َ
اِكُب يف عرِْضِه أ من الَْمْغرب َمس�ُة عرِْضه أْو �ِس� الرَّ
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ُ تعاىل يْوم خلق السموات  اِم خلَقُه ا�َّ َواةِ . قِبل الشَّ حُد الرُّ
َ
َسبِْعَ� اَعماً. قَاَل ُسْفياُن أ

ْمُس ِمنْهُ  رَْض مْفتوحاً لِلتَّو�ة ال يُغلُق حىتَّ تَطلَُع الشَّ
َ
مذر »»واأل ْ ه وقال: ريوغ یواه الرتِّ

 .حيث حسن صحيحد

 ت است که گفت:یروا ش یاز زر بن حب« -۱۹

زی ترا یزر چه چای  آمدم در موضوع مسح بر روی کفش بپرسم وی گفت: نزد صفوان ابن عسال 

 آورد؟

 گفتم: به طلب علم آمدم.

 از درخواست و طلب وی راضیگسترانند، از بسکه  می های خود را برای طالب علم گفت: فرشتگان بال

 .باشند می

کی از یکه یگفتم: مسئلهء مسح بر کفش بعد از رفع ضرورت (بول و براز) بر دلم گذشت، در حال

 ای؟ دهیزی شنیچ ن مورد از آنحضرت یا در ایبودی و آمدم بپرسم آ امبر یاصحاب پ

) ها های (موزه سه شبانه روز کفشم برای ینمودند که هرگاه در سفر باش می امر گفت: بلی. آنحضرت 

 .میکن غائط و بول و خواب، و روی آنها را مسح کنیم، لینکه جنب شویم مگر ایاوریرون نیمان را ب

 ای؟ دهیزی شنیا از وی در مورد دوستی چیگفتم: آ

 ار بلند صدا زد، ای محمد،یی با صدای بسیم که ناگهان اعرابیدر سفر بود امبر یگفت: بلی. ما با پ

 امبر یدانی که تو در کنار پ نمی ایبا صدای بلند مثل او گفتند: بلی. گفتم: وای بر تو، آهسته داد زن، آ امبر یپ

 زنم. نمی قرار داری و از صدا بلند کردن منع شده ای؟ گفت: آهسته صدا

 وسته است؟یکه هنوز به آنها نپیدارد در حال می اعرابی گفت: کسی قومی را دوست

 دارد. می شود که او را دوست می امت با کسی دمخور و محشوریفرمود: هر شخص روز ق آنحضرت 

صحبت کرد که به سمت مغرب وجود دارد و گذشتن از پهنای ای  ن گونه صحبت نمود، تا از دروازهیهم

 کند. می ا هفتاد سال طییتی سواره پهنای آن را در چهل یآن و در روا

نش ین دروازه به طرف شام قرار دارد، در روز آفرید: ایگو می ثیدت کنندگان حیکی از روایان یسف

 .»دیکه آفتاب از آن طلوع نماای  ده است تا لحظهیز آفرین آن را نیآسمان و زم

ُْدرِيِّ « -۲۰
ْ
ن نيَِبَّ اهللا  وعْن أيب سِعيٍد َسْعد بِْن مالك بِْن ِسناٍن اخل

َ
اكن «قال:  أ

رِْض فُدلَّ ىلع ِ�يمْن اَكَن َ�بْلُ�ْم رَُجٌل 
َ
ْهِل األ

َ
علَم أ

َ
ل عن أ

َ
قتل �ِْسعًة و�ِْسع� نْفسا، فسأ

َل بِِه  ُ ِمْن تْوَ�ة؟ فقال: ال فقتلَُه فكمَّ
َ

تَاُه فقال: إِنَُّه َ�تَل �ِسعًة و�سِعَ� َ�ْفسا، فَهْل هل
َ
راِهب، فَأ

ُ ِمائًة ثمَّ سأَل عن أعلم أهِل األرض، فُدلَّ ىلع رجٍل اعلٍم فقال: إنَه 
َ

قَتل مائَة نفٍس فهْل هل
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نَاساً 
ُ
رِْض كذا و�ذا، فإِنَّ بها أ

َ
 أ

َ
ِمْن تَْو�ة؟ فقاَل: َ�َعْم ومْن �ُوُل بيْنَُه و�ْ�َ اتلْو�ة؟ اْ�َطِلْق إِىل

رُْض ُسوء، فانَطلَق حىتَّ 
َ
َها أ رِْضَك فإِ�َّ

َ
يْعبُُدوَن اهللا تعاىل فاْ�بُِد اهللا َمْعُهم، وال تَرْجْع إىِل أ

 إِذا 
ْ
تَاُه ال

َ
ر�ُق أ َعذاب. فقالْت ـنََصف الطَّ

ْ
موُْت فاختَصمْت فيِه َمالئَ�ُة الرَّمْحَِة ومالكُة ال

ِ تعاىل :مالئ�ُة الرَّمْحَةَ  عذاب: إِنَُّه لْم  ،جاَء تائِباً ُمْقبال بِقلِْبِه إِىل ا�َّ
ْ
وقالَْت مالئَ�ُة ال

تَاُهْم َملٌك يف ُصوَرِة آد
َ
ي حكماً َ�ْعَمْل خْ�اً قط، فأ

َ
فقال قيسوا ما َ�ْ�    � فجعلوُه بيْنُهْم أ

َراَد فَقبَْضتُه 
َ
رِْض اليت أ

َ
 األ

َ
ْد� إِىل

َ
ُ، فقاُسوا فوََجُدوه أ

َ
ْد� فْهو هل

َ
يَّتهما اَكن أ

َ
� 

َ
رَْض� فإِىل

َ
األ

 ه.یمتفٌق عل »َمالئَ�ُة الرَّمحةِ 

قْر�َِة «و� روايٍة يف الصحيح: 
ْ
 ال

َ
ْهِلهافاَكن إِىل

َ
قْرَب �ِِشرْب، فُجِعل ِمْن أ

َ
احلَِة أ و�  »الصَّ

ِ� وقال: قِيُسوا «ِرواية يف الصحيح:  ن تَقرَّ
َ
ن َ�بَاَعِدى، و�ِىل َهِذهِ أ

َ
 َهِذهِ أ

َ
 إىِل

َ
ُ تعاىل ْوىَح ا�َّ

َ
فأ

 ُ
َ

قََرَب �ِِشرْبٍ َ�ُغَفَر هل
َ
 َهِذهِ أ

َ
 « :و� روايةٍ  » .َما بيْنهَما، فَوَجُدوه إِىل

َ
ْوَهافنأ

َ
 .»»ى بَِصْدرِهِ �

 مروی است که: د سعد بن مالک بن سنان الخدری یاز ابو سع« -۲۰

د که ینفر را کشته بود. از مردم پرس ۹۹ش از شما مردی بود که یفرمود: در زمانهای پ امبر یپ

نفر را کشته،  ۹۹ست؟ وی را به راهبی رهنمائی کردند، نزد راهب آمده اعتراف نمود که او یکشان  نیداناتر

ل کرد. آنگاه یا توبهء برای او وجود دارد؟ راهب گفت: نه! آن شخص راهب را هم کشت و صد نفر را تکمیآ

نفر را کشته  ۱۰۰د او را به عالمی راهنمائی کردند. نزد عالم آمده، اعتراف کرد که ین مردم پرسیاز عالمتر

 وجود دارد؟اش  ا راهی برای توبهیاست، آ

ن فالن و فالن در آنجا ین توبه مانع شود؟  برو به سرزمین او و بیتواند که ب می . چه کسیعالم گفت بلی

ن یرا ایا، زیش مین خویپرستند، تو هم با آن مردم عبادت کن و به سرزم می مردمی هستند که خدا را

ر سرش د. فرشتگان رحمت و عذاب بیمهء راه مرگش فرا رسین جای بدی است، آن مرد رفت و در نیسرزم

ن شخص توبه نموده و از دل بسوی خدا روی آورده است. و یاختالف کردند. مالئکهء رحمت گفتند: ا

د، و او را یبصورت آدمی از راه در رسای  مالئکهء عذاب گفتند که هرگز او کار خوبی انجام نداده. فرشته

تر بود از آنش  کیهر کدام که نزد د بهیرین را اندازه بگیش قرار دادند، وی گفت: هر دو زمیان خویحکم در م

ن مطلوبش  که قصد آن را داشته یدند به سرزمین را اندازه گرفتند دید، آنها هم هر دو زمیبحساب آور

 .ن است و مالئکهء رحمت روحش را قبض کردندیتر کینزد

مردم آن  ن رو از جملهءیکتر بود. از ایح آمده: که وجبی به ده نکوکاران نزدیث صحیتی در حدیدر روا

 .بحساب رفت
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ک شو و یگری گفت که نزدین گفت که دور شو و بدین سرزمیح آمده: خداوند به ایتی در صحیدر روا

کتر بود، پس خداوند یه نزدین قریک وجب به اید. چون آنها اندازه گرفتند یرین آن را اندازه بگیگفت ب

 .»ش قرار دادیده او را مورد رحمت خویگناهانش را آمرز
 .»دین گردانینهء خود را به طرف آن سرزمیتی آمده که وی سیادر رو

ن رفته که برای انسان ضروری است تا از گناهی که کرده توبه یث اشاره بر این حدیش: در ا

رندهء توبه و مهربان یرا خداوند پذیوس نباشد. زیره باشد، و از رحمت الهی مأید هرچند که کبینما

 تعالی کوچک شمردهیرش توبه از سوی باریبزرگ باشد در مقابل پذاد و یاست، و هرچند گناهان ز

لت علم بر عبادت توأم با جهل یشود فرمودهء خداوندی است "ان ربک واسع المغفرة" و هم فض می

نکه برای شخص توبه کننده الزم است از حاالتی که در یشود و اشاره است بر ا می از آن دانسته

 د.یدوری جوت بدان خوی گرفته یهنگام معص

ِ بِن َكْعِب بِن َمالك، و�َن قائَِد كْعٍب « -۲۱ ، قال:  وَ�ْن عبِْد ا�َّ ِمْن بَنِيِه ِحَ� َعِ�َ
ُث حِبِديِِثِه ِح� خَتلَّف َ�ْن رسول اهللا  َسِمْعُت كْعَب بن َمالٍك  ، يف غزوِة تبُوك. ُ�َدِّ

ختلَّْف َ�ْن رسوِل اهللا 
َ
�ِّ قْد قَال كْعب: لْم أ

َ
، يف َغْزَوٍة َغَزاها إِالَّ يف غْزَوِة َ�بُوك، َ�ْ� �

لَّف عنْه، إِنَّما َخَرَج رسوُل اهللا 
َ

حد خت
َ
والُمْسِلُموَن  ختلَّْفُت يف َغْزوِة بَْدر، ولَْم ُ�َعاتَْب أ

 بيْنُهم و�ْ� َعُدوِِّهْم ىلَعَ غْ�ِ 
َ

ميعاد. َولََقْد شهْدُت يُر�ُدوَن ِ�َ� قُر�ْش حىتَّ مَجَع اهللا تعاىل
 ِ نَّ يِل بَِها َمشَهَد بَْدر،  َمَع رسوِل ا�َّ

َ
ِحبُّ أ

ُ
يلْلََة الَعقبَِة ِحَ� تََواَ�ْقنَا ىلَعَ اإلِْسالم، وَما أ

ْذَكَر يف انلَّاِس ِمنَها و�ن من خربي ِحَ� ختلَّْفُت َ�ْن رسول اهللا 
َ
، يف و�ِن اَكنْت بْدٌر أ

 ِّ�
َ
َغْزَوةَغْزَوةِ تبُوك �

ْ
لَّْفُت َ�نُْه يف تِلَْك ال

َ
�رَْسَ ِم�ِّ ِحَ� خت

َ
قَْوى وال أ

َ
ُ�ْن َ�طُّ أ

َ
ِ ما  ، لَْم أ وا�َّ

َغزَوةِ 
ْ
يُر�ُد  ولَْم يُ�ن رسول اهللا  ،مَجْعُت قبْلها َراِحلتْ�ِ قطُّ حىتَّ مَجَْعتُُهما يف تلك ال

َغْزوةُ َغْزوًة إِالَّ ورَّى بَغْ�َِها حىتَّ اَكنَْت تِ 
ْ
يف َحرٍّ َشديد، َواْستَْقبََل  فَغَزاها رسول اهللا  ،لَك ال

ْهبََة َغْزوِِهْم 
ُ
بوا أ هَّ

َ
ْمَرُهْم يلَتَأ

َ
َسفراً بَِعيداً َوَمَفازاً. َواْستَْقبََل َعدداً َكث�ا، فَج�َّ للُْمْسلِمَ� أ

ي يُر�د، َوالُْمْسِلُمون َمع رسول
َّ

ْخرَبَُهْم بوَْجِهِهُم اذل
َ
اهللا كِثٌ� َوَال َ�َْمُعُهْم ِكتَاٌب َحافٌِظ  فَأ
يَوان« نَّ ذلَك َسيَْخىف بِِه  »يُر�ُد بذلَك ادلِّ

َ
ْن َ�تََغيََّب إِالَّ َظنَّ أ

َ
قال َكْعب: فقلَّ رَُجٌل يُر�ُد أ

، وَغَزا رسول اهللا  ْل فيِه َوىْحٌ ِمن ا�َّ الل، تلَك الغزوَة ح� َطابت اثلَِّماُر وا َمالَْم َ�ْ�ِ لظِّ
ز رسول اهللا  ْصعر، فتجهَّ

َ
نا إيَِلَْها أ

َ
َز معُه  فَأ َهَّ

َ
جت

َ
غدو ِلىكْ أ

َ
َوالُْمْسِلُمون معه، وطِفْقت أ
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رَْدُت، فلْم يَزْل يتمادى يب 
َ
نا قَاِدٌر ىلَع ذلك إِذا أ

َ
قُوُل يف َ�ْفىس: أ

َ
قْض شيئا، وأ

َ
رْجُع ولْم أ

َ
فأ

ْصبَ 
َ
د، فأ ِ

ْ
قِْض ِمْن  َح رسول اهللا حىتَّ اْستَمرَّ بانلَّاِس اجل

َ
اَغدياً والُْمْسِلُموَن مَعه، َولَْم أ

رْسُعوا 
َ
قْض َشيْئا، فَلَْم يَزْل َ�تَماَدى يِب َحىتَّ أ

َ
جهازي شيْئا، ُ�مَّ َغَدوُْت فَرََجْعُت َولَم أ

 َ ْدرَ�ُهم، َ�يَايلْتَ� فَعلْت، ُ�مَّ ل
َ
ِل فأ

َ
ْرحت

َ
ْن أ

َ
َغْزو، َ�َهَمْمُت أ

ْ
ْر ذلك يل، فَطفقُت وَ�َفاَرط ال ْم ُ�َقدَّ

ْسَوةً  إَِذا َخرَْجُت يف انلَّاِس َ�ْعد ُخُروِج رُسول اهللا 
ُ
رَى يِل أ

َ
�ِّ ال أ

َ
إِالَّ رَُجًال  ،ُ�ُْزنُِ� �

َعَفاء، ولَْم يَذُكر� رسول   ِمن الضُّ
َ

ُ تعاىل ْن َعَذَر ا�َّ ْو رَُجًال ِممَّ
َ
َمْغُموصاً َعلَيْه يف انلِّفاق، أ

؟ فقاَل  حىتَّ بَلَغ َ�بُوك، فقاَل َوُهَو َجالٌِس يف القْوِم بتَبُوك: ما َ�َعَل كْعُب ْ�ُن َمالٍك   اهللا
ُ ُمَعاُذ ْ�ُن َجبٍَل  :رَُجٌل ِمن بَِ� سلِمة

َ
. يا رسول اهللا َحبََسُه بُرَْداه، َوانلَّظُر يف ِعْطفيْه. فَقال هل

ِ يا رسول اهللا َما . فبَيْنَا ُهَو َعِلْمنَا علَيِْه إِالَّ َخْ�ا، فَسَكت رسول اهللا  بِئس ما قُلْت، َوا�َّ
اب، فقاَل رسوُل اهللا  َ ى رَُجًال ُمبِْيضاً يَُزوُل به الرسَّ

َ
بَا َخيْثَمةَ ىلَع ذلك َرأ

َ
فَإِذا هَو  ،: ُ�ْن أ

َق بصاع اتلَّْمر ح� لَمَزهُ  ي تََصدَّ
َّ

نَْصاريُّ َوُهَو اذل
َ
بُو َخيْثََمَة األ

َ
املنافقون قَاَل َكْعب: فَلَّما  أ

نَّ رسول اهللا 
َ
ُر الكِذَب  بَلَغ� أ تذكَّ

َ
، فطفقُت أ � َ�يثِّ َه قَافال مْن َ�بُوَك َحرَضَ قَْد توَجَّ

ا ِ�يل:  ْه�، فَلَمَّ
َ
ي ِمْن أ

ْ
ْستَعُ� ىلَعَ ذلَك بُِ�لِّ ِذي َرأ

َ
ْخُرُج من َسخطه َغداً َوأ

َ
قُوُل: بَِم أ

َ
َوأ

بَداً   إِنَّ رسول اهللا
َ
نج ِمنُْه �يَِشٍء أ

َ
�ِّ لم أ

َ
َاِطُل َحىتَّ َعَرفُت �

ْ
ِظلَّ قادماً زاَح َ��ِّ ابل

َ
قْد أ

مْجَْعُت ِصْدقَةُ 
َ
ْصبََح رسول اهللا  ،فَأ

َ
 بالَْمْسجد فَر�َع فيه  وأ

َ
قَادما، و�ن إِذا قدَم ِمْن َسَفٍر بََدأ

ا فعل َذل َعتَْ�ِ ُ�مَّ َجلس للنَّاس، فلمَّ
ْ
، و�نوا َر�

َ
ك َجاَءُه الُْمخلَُّفوَن يْعتذُرون إيِلْه َوَ�ْلُفون هل

ائَرُهْم إِىل اهللا تَعاىل . حىتَّ  بضعاً وثَمان� رَُجال فقبل منُْهْم َعالنيَتُهْم َواْستغَفر لُهْم َوَوَ� رَسَ
ْميش 

َ
م الُْمْغضب ثمَّ قال: َ�َعاَل، فجئُت أ م تبَسُّ ا َسلَْمُت تبسَّ َحىت َجلَْسُت بْ� جئْت، فلمَّ

لَْم تُ�ْن قد اْ�تَْعَت َظْهَرك، قَاَل قُلْت: يَا رَُسوَل اهللا إِ�ِّ وا�َّ لَْو 
َ
يََديْه، فقاَل يِل: َما َخلََّفك؟ أ

ْعطيُت 
ُ
ْخُرج مْن َسَخطه بُعْذر، لقْد أ

َ
� َسأ

َ
يُْت أ

َ
ْ�يَا لََرأ ْهِل ادلُّ

َ
جلْسُت عنْد غْ�َك مْن أ

َْوَم حديث َكذٍب تْرىض به ع�ِّ يَلُوشَ�نَّ َجَدال، َولَك�َّ 
ْ

ْ�تَُك ايل َوا�َّ لقْد َعلْمُت لنَئ َحدَّ
رُْجو ِ�يه ُ�ْقىَب اهللا َعزَّ 

َ
�ْتَُك َحديث صْدٍق جتُد يلَعَّ فيه إِ�ِّ أل ُ �ُْسخطك يلع، و�ْن َحدَّ ا�َّ

 
َ
ِ َما ُكنُْت َ�طُّ أ لْفُت َعنك وَجل، وا�َّ ما اكن يِل من ُعْذر، وا�َّ

َ
�رْس ِم�ِّ ِحَ� خت

َ
قَْوى َوال أ

ُ فيَك «: قال: فقاَل رسول اهللا  ا هَذا فَقْد َصَدق، َ�ُقْم َحىتَّ َ�ْقيَض ا�َّ مَّ
َ
وَساَر رَِجاٌل ِمْن  »أ

ذنْبَت َذنْباً قبْل هَذا، لَقْد َعَجزَت يف أن ال 
َ
ِ َما َعِلْمنَاَك أ بَِ� َسلمة فاتَّبُعو�، فقالُوا يِل: وا�َّ
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 رسول اهللا 
َ

بَما اْ�تََذَر إيَِلِه الُْمَخلَُّفون فَقْد اَكَن اكِ�يََك ذنْبَك  تَُ�ون اعتَذرْت إِىل
رِْجَع إىِل رسول اهللا  اْستِغفاُر رسول اهللا 

َ
ْن أ

َ
رَْدت أ

َ
 لَك. قال: فوا� ما َزالُوا يُؤ�ِّبُونِ� حىتَّ أ

حد؟ قَالُوا: َ�َعْم لِقيَُه معك رَُجالن قَاال 
َ
ْ�ِذب نفيْس، ُ�مَّ قُلُت لُهم: َهْل ليَِقَ َهذا ميِع ِمْن أ

َ
فأ

َما ِمثُْل َما ِ�يَل لك، قَال قُ 
َ
�ِيع ِمثَْل َما قُلْت، وقيل هل لْت: َمن ُهَما؟ قالُوا: ُمرارُة ْ�ُن الرَّ

َعْمِريُّ 
ْ
ميََّة الَْواقِيِفُّ  ،ال

ُ
؟ قال: فَذَكروا يِل رَُجلَْ�ِ َصاحِلَْ� قْد َشِهدا بْدراً ِ�يِهَما  وِهالل ابْن أ

ْسَوٌة . قال: َ�َمضيْت ِحَ� َذَكروُهَما يِل.
ُ
 أ

َها  َونَ� رسول اهللا  ُّ�
َ
َلَّف َعنه، قال: فاْجتَنبَنا عن الَكِمنَا � اثلالثَُة ِمن بَ� من ختَ

ْعرِف، 
َ
رِْض اليت أ

َ
رْض، َ�َما َ� باأل

َ
رت يِل يف نفيس األ ُوا نَلَا َحىتَّ َ�نَكَّ ْو قَاَل: َ�َغ�َّ

َ
انلَّاس أ

ا َصاحباَي فَاستاََكنَا َوَ�َعَدا يف ُ�يُوته مَّ
َ
نَا فَلَبثْنَا ىلَعَ َذلَك مخِْسَ� يلْلًَة . فأ

َ
ا أ مَّ

َ
َما َ�بْكيَاِن وأ

ُطوُف يف 
َ
الة َمَع الُْمْسِلِمَ�، َوأ شَهُد الصَّ

َ
ْخُرج فَأ

َ
ُهم، فَُكنُت أ ْجَ�َ

َ
َقْوِم َوأ

ْ
َشبَّ ال

َ
فَُكنُت أ

حد، وآيِت رسول اهللا 
َ
ْسَواِق َوال يَُ�لُِّمِ� أ

َ
الةِ  األ َسلُِّم َعلَيْه، َوُهو يف �ِْلِسِه بعَد الصَّ

ُ
 ،فأ

قُوُل 
َ
َساِرقُُه انلََّظر،  فَأ

ُ
ص�ِّ قر�باً ِمنُه وأ

ُ
م ال؟ ُ�مَّ أ

َ
الِم أ يف نفيِس: َهل َحرََّك شفتَيِه بردِّ السَّ

َّ ِمن  ، َحىت إِذا َطال ذلَك يلَعَ ْعَرَض َ��ِّ
َ
َْوُه أ

َ
ََفتُّ � ، و�َِذا اتلْ

َ
قبَلُت ىلع صاليِت نَظر إيِل

َ
فَإَِذا أ

حبُّ انلَّاَس َجْفَوِة الُْمْسلمَ� مَشيْت َحىتَّ 
َ
 �َسوَّرْت جداَر َحائط أيب َ�تَاَدَة َوُهَوا ابْن َ��ِّ وأ

�ُْشدَك با�َّ َهْل َ�ْعلَمُ 
َ
بَا قتاَدة أ

َ
: يا أ

َ
الم، َ�ُقلْت هل َّ السَّ ِ َما رَدَّ يلَعَ

، فَسلَّْمُت َعلَيِْه فَوا�َّ
َ

� إِيل
 

َ
حبُّ اهللا َورَُسوهل

ُ
ه فَسَكت، َ�ُعْدت َ�نَاَشْدته فَقال: اهللا ؟ فََسَكَت، َ�ُعدت َ�نَاَشدتُ أ

َدارَ 
ْ
ُْت َحىتَّ �ََسوَّرُت اجل

َّ
ْعلَم. َ�َفاَضْت َ�يْنَاي، َوتََويل

َ
ُ أ

ُ
 ورَُسوهل

ْميش يف ُسوِق املدينِة إَِذا َ�بَطيُّ 
َ
نَا أ

َ
َعاِم يبيُعُه  فبَيْنَا أ ْن قَِدَم بالطَّ ام ِممَّ ْهِل الشَّ

َ
مْن نبِط أ

 َحىتَّ َجاَء� فََدَ�َع باملدينِة 
َ

َ�ُقول: َمْن يَُدلُّ ىلَعَ كْعِب بِْن َمالك؟ َ�َطفَق انلَّاُس �ش�ون هل إِىل
ن صاِحَبَك 

َ
ا َ�ْعُد فَإِنَُّه قَْد بلََغنَا أ مَّ

َ
تُُه فَإَِذا فيه: أ

ْ
ان، وُ�نُْت اَكتِبا. َ�َقَرأ  إِىل كتَاباً مْن َمِلِك َغسَّ

 ُ ُ�َها:  ، بَداِر َهَواٍن َوال َمْضيَعةٍ قْد َجفاك، ولْم �ْعلْك ا�َّ
ْ
ْق بِنا نَُواِسك، فَقلْت ِح� قرأ

ْ
فَاحل

ْمُت بَِها اتلَّنُّور فََسجْرُ�َها. َالِء َ�تَيمَّ يْضاً من ابلْ
َ
 َوَهِذهِ أ

َْمِسَ� َواْستَلْبَِث الَْوىْحُ إَِذا رسوِل رسول اهللا 
ْ
ْرَ�ُعون ِمن اخل

َ
  َحىتَّ إَِذا َمَضْت أ

ْ
تِيِ�، يَأ

فْعل؟ قَاَل: ال بَْل  َ�َقاَل: إِنَّ رسول اهللا 
َ
ْم َماذا أ

َ
َطلُِّقَها، أ

ُ
تك، فُقلُْت: أ

َ
ْن َ�ْعزِتَل اْمرأ

َ
ُمُرَك أ

َ
يَأ

ْهلِك فَُكوِ� 
َ
يِق بِأ

ْ
يِت: احل

َ
رْسَل ِإىل َصاِحيبَّ بِِمثِْل ذلِك. َ�ُقلُْت الْمَرأ

َ
لَْها فال تقرَ�نََّها، َوأ اعزْتِ
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َميََّة رسول اهللا  ِعنَْدُهمْ 
ُ
ُة ِهالِل بِْن أ

َ
مر، فََجاَءت اْمرأ

َ
ُ يف هَذا األ فقالْت  َحىتَّ َ�ْقيِضَ ا�ُّ

ْخُدمه؟ قال: 
َ
ْن أ

َ
ُ خاِدم، فهْل تَْ�رُه أ

َ
ميََّة َشيٌْخ َضائٌع ليَْس هل

ُ
: يا رسول اهللا إِنَّ ِهالَل ْ�َن أ

َ
هل

 يَشء، َوَوا�َّ ما َزاَل َ�بيِْك ُمنُْذ  ال، َولَِ�ْن ال َ�ْقرَ�نَّك. َ�َقالَت: إِنَّهُ 
َ

َوا�َّ َما بِِه ِمْن َحر�ٍة إِىل
ذنْت رسول اهللا 

َ
ْهِ�: لَو اْستأ

َ
 يَْوِمِه َهَذا. َ�َقال يِل بْعُض أ

َ
ْمِرهِ َما اَكَن إِىل

َ
يف  اَكَن ِمْن أ

ُْدَمهُ  ْن ختَ
َ
َميََّة أ

ُ
ِة ِهالِل بِْن أ

َ
ذن الْمرأ

َ
تِك، فَقْد أ

َ
ِذُن ِ�يَها رسول اهللا اْمَرأ

ْ
ْستَأ

َ
، ؟ فُقلُْت: ال أ

نَا رَُجٌل َشابٌّ فلَِبثُْت بِذلك عرْش  وَما يُْدر�� َماذا َ�ُقوُل رسوُل اهللا 
َ
َذْ�تُُه ِ�يَها َوأ

ْ
إَِذا اْستَأ

 يلال، فََكُمَل نَلا مخُْسوَن يَلْلًَة ِمْن حَ� نُ� َ�ْن الَكمنا.
نَا َجالٌس 

َ
َفْجِر صباَح مخْسَ� يَلْلًَة ىلَعَ ظْهِر َ�يٍْت ِمْن ُ�يُوتِنَا، فَبينَا أ

ْ
ُ�مَّ َصلَّيُْت َصَالةَ ال

رُض بَما رَُحَبْت، 
َ
َّ َ�ْفىِس وََضاقَْت يلَعَّ األ  ِمنَّا، قَْد َضاقَْت يلَعَ

َ
ُ تعاىل ال اليت ذَكر ا�َّ

ْ
ىلَعَ احل

، فخَررُْت  َسمْعُت َصوَْت َصاِرٍخ أو� �رِْشْ
َ
ىلْعَ َصْوتِه: يَا َكْعُب ْ�َن َمالٍِك أ

َ
ىلَعَ َسلٍْع َ�ُقوُل بأ

نَُّه قَْد َجاَء فََرٌج فَآَذَن رسول اهللا 
َ
انلَّاس بِتْوَ�ِة اهللا َعزَّ وََجلَّ َعلَيْنَا  َساِجدا، وََعَرفُْت �

وننا، فذ ُ فْجِر فذَهَب انلَّاُس يُبرَشِّ
ْ
ون، ور�ض ِح� َص�َّ َصالة ال ُ َهَب قِبََل َصاِحيَبَّ ُمبرَشِّ

َفَرس، 
ْ
َع ِمَن ال رْسَ

َ
وُْت أ َبل، وَ�ن الصَّ

ْ
ْوَ� ىلَعَ اجل

َ
ْسلََم قِبَِ� َوأ

َ
رَُجٌل إِيلَّ فرَساً وََسىَع ساٍع ِمْن أ

ُ ثَْوَ�َّ فََكَسْوُ�ُهَما إِ 
َ

ِ� نَزَْعُت هل ُ ي سِمْعُت صْوتَُه يُبرَشِّ
َّ

ا َجاَءِ� اذل يَّاهُ ببشاَرته وا�َّ ما فلمَّ
ُم رسول اهللا  مَّ

َ
تَأ

َ
ْمِلُك َ�ْ�َُهَما يْوَمئذ، َواْستََعْرُت ثَْو�َْ�ِ فَلَبْستُُهَما واْ�َطلَقُت أ

َ
اِ�  أ َ�تَلَقَّ

 َدَخلُْت انلَّاُس فَوْجاً فَوْجاً ُ�َهنِّئُون� بِاتلَّْوَ�ِة َوَ�ُقولُون يِل: تِلَْهِنَك تَْوَ�ُة اهللا َعلَيَْك، حىتَّ 
ُ انلَّاس، َ�َقاَم طلَْحُة ْ�ُن ُ�بَيْد اهللا  الَْمْسِجَد فَإَِذا رسول اهللا 

َ
ُ�َهْرِول َحىتَّ  َجالٌِس َحْوهل

ِ�، وا�َّ َما قَاَم رَُجٌل ِمَن الُْمهاِجِر�َن َ�ْ�ُه، فاََكن َكْعٌب ال يَنْساَها ِلَطلَحة . 
َ
َصافََحِ� وَهنَّأ

ْ�ِ يَْوٍم ا َسلَّْمُت ىلَعَ رسول اهللا قَاَل َكْعب: فَلَمَّ 
�رِْشْ خِبَ

َ
ور أ ُ ُق وَْجُهُه ِمَن الرسُّ ، قال: َوهَو َ�رْبُ

م ِمْن ِعنْد اهللا؟ قال: َال بَْل 
َ
ِ أ ك، فُقلْت: أِمْن ِعنِْدَك يَا رَُسول ا�َّ مُّ

ُ
تَْك أ َ َمرَّ َعلَيْك، ُمْذ ودلَ

إَِذا رُسَّ اْستَناَر وَْجُهُه حىتَّ َكأنَّ وْجَهُه قِْطَعُة قَمر،   ِمْن ِعنْد اهللا َعز وَجل، و�َن رسول اهللا
َِلَع ِمن ْ�

َ
ْن أ

َ
ِ إِنَّ ِمْن تَْوَ�يِت أ ا جلَْسُت َ�ْ�َ يَديِْه قُلُت: يَا رسول ا�َّ  وُ�نَّا نْعرُِف ذلَِك ِمنُْه، فلَمَّ

 رَُسوهِل.
َ

ِ و�ىِل  ا�َّ
َ

 َمايل صَدقًَة إِىل
ْمِسُك َسْهِ� ل اهللا َ�َقاَل رَُسو

ُ
ْمِسْك َعلَيَْك َ�ْعَض َمالَِك َ�ُهَو َخْ� لَك، َ�ُقلُْت إِ�ِّ أ

َ
: أ

ن ال 
َ
َاِ� بالصدق، َو�ِْن ِمْن تَْو�يَت أ

ْ
�

َ
ي خِبيرَْب. َوقُلْت: يَا رَُسوَل اهللا إِن اهللا َ�َعاىَل إِنَّما أ

َّ
اذل
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َث إِالَّ ِصْدقاً ما بَِقيت، فوا هللا ما  حدِّ
ُ
 يف صْدق أ

َ
ُ َ�َعاىل بْْالُه ا�َّ

َ
عِلْمُت أحداً ِمَن املسلِم� أ

َديث ُمنُذ َذَكْرُت َذلَك لرُِسوِل اهللا 
ْ
  احل

َ
ُ َ�َعاىل بَْالِ� ا�َّ

َ
ا أ ْحَسَن ِممَّ

َ
ِ َما تَعّمْدت ِكْذبًَة  ،أ َوا�َّ

 ِ  يَْوِ� َهَذا، َو�ِ�ِّ  ُمنُْذ قُلْت َذلَِك لرَُسوِل ا�َّ
َ

ُ َ�َعاىل ِ�يَما بيَِق، قال: إىِل ْن َ�ْفظ� ا�َّ
َ
رُْجو أ

َ
أل

 
َ

ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ
َ
ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ :فَأ ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱ نَصارِ ۡ�  َساَعةِ  ِ�  �َّبَُعوهُ ٱ �َّ

ِينَ ٱ َثةِ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�َ ﴿  ﴾رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِِهمۡ  ۥإِنَّهُ ﴿َحىتَّ بَلَغ:  ﴾ةِ ُعۡ�َ لۡ ٱ َّ�  ْ ٰٓ  ُخّلُِفوا  َضاقَۡت  إَِذا َح�َّ
 ٱ ِهمُ َعلَيۡ 

َ
ْ ٱ﴿حىت بلغ:  ﴾رَُحبَۡت  بَِما ُض �ۡ� َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا  ].۱۱۹-۱۱۷التوبة: [ ﴾ِد�ِ�َ ل�َّ

ْعظَم يف 
َ
ُ لِإلِْسالم أ َّ ِمْن نِْعَمٍة َ�طُّ َ�ْعَد إِْذ َهداِ� ا�َّ ُ يلَعَ ْ�َعَم ا�َّ

َ
ِ َما أ قاَل كْعب: وا�َّ

 ِ يَن َكَذبُوا إِن اهللا  نَفيِس ِمْن ِصْديق رَُسوَل ا�َّ ِ
َّ

ُ�وَن َكَذْ�تُه، فأهلَك َكَما َهلََك اذل
َ
ن الَّ أ

َ
أ

ينَ  ِ
 قَاَل ل�َّ

َ
  َ�َعاىل

َ
ُ َ�َعاىل نَزَل الَْويْحَ رَشَّ َما قَاَل ألحد، َ�َقاَل ا�َّ

َ
 لُِفونَ َسَيحۡ ﴿ :َكَذبُوا ِحَ� أ

 ِ ِ ٱب ْ ِ�ُعۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ إِذَا لَُ�مۡ  �َّ عۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا
َ
ْ فَأ   ٞسۖ رِجۡ  إِ�َُّهمۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا

ۡ
ٰ َوَمأ  َجَهنَّمُ  ُهمۡ َوٮ

 ٓ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء ْ َضوۡ لَِ�ۡ  لَُ�مۡ  لُِفونَ َ�ۡ  ٩٥ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا ْ َضوۡ تَرۡ  فَإِن ُهۡمۖ َ�نۡ  ا َ ٱ فَإِنَّ  ُهمۡ َ�نۡ  ا َّ�  �َ 
 ].۹۶-۹۵التوبة: [ ﴾٩٦ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ يَرۡ 

 ِ يَن قَبَِل ِمنُْهْم رَُسوُل ا�َّ ِ
َّ

وئِلََك اذل
ُ
ْمر أ

َ
َها اثلََّالثَُة َ�ْن أ ُّ�

َ
ِحَ�  قال َكْعب: كنَّا ُخلِّْفنَا �

 ِ  رَسوُل ا�َّ
َ
، فبايَعُهْم َواْستَْغَفَر لَُهم، ِوأرَْجأ

َ
 ِ�يِه بَِذلك،  َحلَفوا هل

َ
ُ َ�َعاىل أْمَرنا َحىتَّ قىََض ا�َّ

 قَاَل ا�ُّ 
َ

ْ ﴿ : َ�َعاىل ِيَن ُخلُِّفوا  . ﴾َوَ�َ ٱ�ََّ�َٰثةِ ٱ�َّ
ْمَرنَا 

َ
ْلَيفُه إِيَّانَا و�رجاُؤُه أ

َ
�ََما ُهَو خت َلُُّفنا َعن الغزو، َو�ِنَّ ا ُخلِّفنا ختَ ي َذَكَر ِممَّ

َّ
وليَْس اذل

ُ واْعتَذَر إيِلِْه َ�َقِبَل ِمنْه
َ

ْن َحلََف هل قٌ عليه. »َ�مَّ تَّفَ  .مُ

نَّ انلَّيِبَّ «و� رواية 
َ
ْن َ�ُْرَج يَْوَم  أ

َ
َخَرَج يف َغْزوِة َ�بُوك يَْوَم اخلميس، َوَ�ن ُ�ِبُّ أ

 .»اخلميس
ىَح َوَ�َن َال يَقُدُم ِمْن سَ « :و� ِرَوايةٍ   بالْمسجِد فص�َّ َفٍر إِالَّ نَهاراً يف الضُّ

َ
. فَإَِذا قَِدم بََدأ

عتْ�ِ ُ�مَّ َجلَس 
ْ
 .»ِ�يهِ ِ�يِه ر�
 ت است که گفت:یروا از ابی عبد الله بن کعب بن مالک « -۲۱

نمود.  می در غزوهء تبوک صحبت امبر یش از سفر با پیدم که در بارهء بازماندن خویشن از پدرم 

باز نماندم بجز غزوهء تبوک و هم در غزوهء بدر تخلف نمودم و  امبر یچ غزوهء از پیکعب گفت: در ه

و مسلمانها برای به  امبر یکسانی که از آن غزوه بازماندند مورد عتاب قرار نگرفتند. چون پچکس از یه
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روبرو ساخت. شان  عاد آنان را با دشمنانیش خارج شدند، خداوند بدون وعده و میمت گرفتن قافلهء قریغن

افتم و دوست ندارم ی م حضوریمان بستیکه بر اسالم با هم عهد و پای  در شب عقبه لحظه امبر یو من با پ

ان مردم ورد زبان است. داستان بازماندنم از یش از آن در میابم هرچند بدر بیکه در برابر آنها به بدر حضور 

ه یتر و توانمندتر نبودم. قبل از آن هرگز دو بارکش تهیچ فرصتی از آن وقت قوین بود که در هیچن امبر یپ

گری، آن را یداد بنام د می انجام امبر یانجام دادم، و هر غزوهء را که پن کار را ین غزوه اینکرده بودم که در ا

ن غزوه را در گرمی سختی انجام داده و از راهی یا امبر ید و پین غزوه فرا رسینکه ایداشت تا ا می دهیپوش

  دند ویاد روبرو گردیخشک و طوالنی و کم آب به استقبال سفری دور و دراز شتافتند، و با دشمنی ز
ً
قبال

 .ن کردند تا برای سفرشان آمادگی کامل داشته باشندیر سفرشان را معیان گذاشتند و مسین را در جریمسلم

هء یبودند از شماره ب ن سفر همرکاب آنحضرت یتعداد مسلمانانی که در ا
ّ

رون بود. کعب گفت: عد

اد پنهان خواهند ماند تا یعدهء ز نیان ایکردند، که در م می ب باشند تصورین غزوه غایکمی که خواستند از ا

 ها وهین غزوه شدند که میعازم ا امبر ین مورد وحی نازل نشود. در زمانی پیکه از طرف خداوند در ایمادام

ن خود را یو مسلم امبر یل داشتم، پینمود، و من هم بدان سخت تما می کویت نینها بی هء درختانیو سا

نطور برمی یم، همیمجهز نما امبر یشتن را با پیهم صبح برآمدم تا خومجهز و آمادهء کارزار ساختند، من 

ن کار را انجام یتوانم هر وقت که خواسته باشم ا می گفتم، من می دادم. با خود نمی گشتم و کاری را انجام

 مبر اینکه مردم کارشان را به اتمام رساندند، پیکردم، تا ا می کردم، امروز و فردا می نطور درنگیدهم، هم

 .که من ساز وبرگ خود را آماده نساخته بودمیدند درحالیروانه گرد

نکه آنها یکردم تا ا می نطور درنگیکه کاری انجام نداده بودم، همیباز هم صبح برآمدم و بازگشتم در حال

نم، شان برسایبشتافتند، و برای جهاد و حضور در غزوه از من سبقت گرفتند، خواستم کوچ کنم و خود را به ا

ان یدر م امبر یم مقدور نشد. و چون بعد از برآمدن پین کار برایکردم، ولی وای که ا می ن کار رایکاش ا

 ی  رایش نمونه و الگویرا من برای خویداد. ز می م دستیشدم، احساس غم و اندوه برا می مردم ظاهر

مرا  امبر یرا معذور داشته بود. پی که خداوند آنها یا ضعفایزد و  می دم جز کسی که در نفاق غوطهید نمی

دند، که کعب بن مالک چه کرد؟ مردی از بنی یان گروه پرسید، و در آنجا در مینکه به تبوک رسیاد نکرد تا ای

ا رسول الله دو عبا و نظر به راست و چپش وی را از همراهی با شما بازداشت. معاذ بن جبل یسلمه گفت: 

 دا سوگند ای رسول خدا ز زشتی گفتی، بخیش گفت: چیبرا گر در مورد وی یزی دیجز خوبی چ

وسته آب نما بود. یدپوشی از دور نمودار شد که پین اثنا مرد سفیسکوت نمودند، در ا امبر یم. پیسراغ ندار

د و او کسی بود که یرس ثمه انصاری یثمه باشد همان بود که ابا خیفرمودند ممکن است ابا خ امبر یپ

ن مورد او را طعن زده بودند. کعب گفت: چون ین در ایی در راه خدا صدقه کرده بود، و منافقیمانهء خرمایپ

ن گشته یت غمگیآورند نها می فینه تشریاز تبوک بازگشته، و به جانب مد د که آنحضرت یبه من خبر رس



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        54

 

نجات دهم؟ و از   خود را گفتم: چگونه فردا از مؤاخذهء رسول خدا  می و به فکر دروغبافی شدم و با خود

 .جستم می اری و مددیان خانواده ام یدانا

آورند باطل از من دور شده و دانستم که به  می فیب تشریعنقر چون به من گفته شد که آنحضرت 

ف آوردند، یتشر امبر یم. پیم گرفتم که به او راست بگویابم، تصمی نمی نجات امبر یچ وجه از نزد پیه

گزارد و  می گشت از مسجد آغاز نموده دو رکعت نماز می که چون از سفری باز عادت مبارک چنان بود

 .نشست می دار با مردمیسپس برای د

شان  ن کار را نمودند، بازماندگان و تخلف کنندگان که هشتاد و چند نفر بودند، خدمتیشان ایچون ا

عت، و یشان بیرا قبول نموده با اشان  ظاهر امر امبر یخوردند. پ می افته معذرت خواسته و سوگندیحضور 

گذاشتند.  می را به خداوند متعال واشان  کردند، واسرار نهان می آمرزش طلبشان  عه بعمل آورده، وبراییمبا

ا، من هم آمدم و در یخندهء خشم آلودی نموده فرمودند: ب نکه من آمدم و چون سالم کردم آنحضرت یتا ا

 داری نکردی؟یش را خریا سواری خویز سبب شد که تخلف نمائی؟ آیچ دند چهینشستم، پرسشان  برابر

داشتم با فصاحتی  می ن قراریر شما از مردم روی زمیدانم که اگر در مقابل غ می من گفتم: ای رسول خدا 

م تا از من راضی یابم، ولی بخدا اگر امروز برای شما دروغی بگویتوانستم با عذر از قهرش نجات  می که دارم

م که شما را بر من ین سازد، واگر برای شما سخن راست بگوید زود است که خداوند شما را بر من خشمگیشو

ابم. بخدا قسم عذری نداشتم، بخدا هرگز یک را از سوی خداوند دریدوارم که عاقبت نین سازد همانا امیخشمگ

 فرمود: امبر یب گفت: پن لحظه که از شما تخلف کردم، کعین قوی و توانمند نبودم، چنانچه ایچن

ز تا خداوند در بارهء تو حکم کند عدهء از مردان بنی سلمه برخاستند مرا ین راست گفت، برخیمرا اما ا

م که مرتکب گناهی شده باشی، تو عاجز شدی که مانند یدیدنبال کردند و گفتند: سوگند بخدا در گذشته ند

سبب محو   اوری، فقط کافی بود که استغفار رسول الله یب امبر یتخلف کنندگان عذری بحضور پ

 ک بود بحضور رسول ید که نزدیی کشیگناهت شود، بخدا سوگند، سخت مالمتم کردند، و کار بجا

گری هم مانند من راست گفته است؟ یا کسی دیگفتم که آشان  برگشته خود را دروغ گو سازم. سپس برای

ز فرمود. گفتم یسخنی را که بتو گفت برای آنها ن امبر یو پ اند، ست گفتهگفتند بلی دو نفر هم مانند تو را

کعب گفت: برای من نام دو نفر  اند. ه واقفییع العمری و هالل ابن امیانند؟ گفتند: آن دو مرارة بن ربیآنان ک

سوه قرار داد پس از شد با آنها اقتداء کرد و آنها را ا می افته بودند ویصالحی را تذکر دادند که در بدر حضور 

ا یار نمودند، یمردم را از صحبت کردن با ما منع کردند و مردم هم از ما دوری اخت امبر یآن روانه شدم و پ

 ن در نظرم زشت جلوهید که زمیی کشیافت، و کار بجایر ییبه عبارتی  گفت که روش مردم هم در برابر ما تغ

 آنین زمینمود، و زم می
ً
م تواضع یب گذشت، رفقاین ترتیشناختم، پنجاه شب بد می رانی نبود که من قبال

ن مدت را بسر بردند، ولی من از آنها جوانتر و یه ایش نشستند و در حالت گریی خوها نموده در خانه
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کردم،  می خواندم و در بازارها گشت وگذار می برآمدم و در مسجد با مسلمانها نماز می چاالکتربودم از خانه

نشستند  می دم در فرصتی که بعد از نمازیرس می امبر یکرد و خدمت پ نمی با من صحبت که کسییدر حال

ر؟ یا خیبجواب سالم حرکت خواهد نمود  امبر یا لبهای پیگفتم که آ می کردم، و با خود می شان سالمیبر ا

 م نظری، بسوشدم می ستم چون به نماز مشغولینگر می شانیده باینماز خوانده و دزدشان  کیسپس در نزد

ن ین کار از طرف مسلمیدند، وقتی ادامهء ایگردان می شدم روی خود را میشان  کردند و چون من متوجه می

ن یتر وار باغ ابوقتاده که پسر عمم و از دوستید، رفتم و از دین مدت هم طوالنی گردیسخت تمام شد وا

جواب سالمم را نداد. به او گفتم: ای ابوقتاده  مردم در نزدم بود، باال شده و بر وی سالم کردم، بخدا قسم که

دارم؟ باز هم سکوت کرد، سخنم را تکرار  می را دوست دانی که من خدا و رسولش  می ایترا بخدا سوگند آ

 تر کردم و سوگندش دادم، ولی باز هم سکوت نمود، باز سوگندش دادم، وی گفت که خدا و رسولش دانا

زدم  می وار گذشتم در لحظاتی که در بازار شهر گشتید بازگشتم و از در شیاست. اشک از چشمانم سراز

گفت که کی کعب  می فرختند، می ی آورده در شهریکه مواد غذایدم. از آنهائیدهقانی از دهقانهای شام را د

، م اشاره نموده مرا به او نشان دادند آن شخص نزدم آمدهیدهد؟ ناگاه مردم بسو می م نشانیبن مالک را برا

 را خواندم که در آن نوشته بود: اش  م داد، چون من سواد داشتم نامهینامهء پادشاه  غسان را برا

ن خواری و زبونی نگذاشته یافتم که دوستت بر تو ستم روا داشته و خداوند ترا به سرزمیاما بعد اطالع 

م از جملهء ابتالءات است نامه ن کار هیم، بعد از خواندن گفتم ایوند تا با تو مواسات و همدردی کنیبما بپ

امد، فرستادهء رسول ینکه چهل روز از پنجاه روز گذشت، مدتی وحی نیدم تا ایرا در تنور انداختم و سوزان

ار کنی. گفتم: یبتو فرمان داده است تا از همسرت دوری اخت نزدم آمده و گفت که رسول الله   خدا 

ن یز چنیقم نیک مشو، و به دو رفیز او دوری کن و با او نزدا کار دگری کنم؟ او گفت: نه ایطالقش دهم 

ن مورد حکمی یوند و نزدشان باش، تا خداوند در ایدستور داده شد، به همسرم گفتم: به خانواده ات بپ

ه مرد سالخورده یا رسول الله هالل بن امیآمده گفت:   ه نزد رسول الله ید. سپس همسر هالل بن امینما

ک یا مانعی ندارد تا خدمتش را انجام دهم؟ فرمودند: نه، ولی بتو نزدیهم ندارد، آست و خادمی یا

 حرکت و تما
ً
ن کار یکه اای  زی ندارد، سوگند بخدا از لحظهیلی به چینشود.گفت: به خدا سوگند او اصال

 اجازه امبر یشد که تو هم در مورد زنت از پ می م گفتند: چهیلهاید، بعضی از فامیگر می شده تا حال

چه خواهد گفت،  امبر یدانم که پ نمی رم چونیگ نمی اجازت امبر یگرفتی؟ گفتم: در مورد وی از پ می

گر صبر کردم تا که پنجاه شب یب ده شب دین ترتیکه مرد جوانی ام!! بدیهرگاه از وی اجازت طلبم در حال

کی از بامها ین روز در پشت یاز روزی که از صحبت با ما ممانعت شده بود گذشت. نماز صبح را در ا

ن با یخواندم. نشسته بودم بر آن حالتی که خداوند از ما صحبت نمود، که وجودم بر من گران آمده و زم

گفت: مژده باد  می دم که بر کوه سلع برآمده و با صدای بلندیی را شنیوسعتی که دارد بر من تنگی نمود. مناد
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حاصل شده است. ای  ش و روشنییه افتادم و دانستم که گشات ای کعب بن مالک! من در حال بسجدیبرا

رفته است، و مردم برای مژده یبعد از نماز مردم را با خبر ساختند، که خداوند توبهء ما را پذ رسول الله 

قم رفتند و مردی اسب سوار یاز بشارت دهندگان بطرف دو رفای  دادن ما از مسجد خارج شدند، عده

د ی) کوشلهء اسلم (حمزه بن عمر االسلمی ی) ولی مردی از قبر بن عوام یشد (زبم روان یبسرعت بسو

ن شخص مژده دهنده نزدم یزتر بود، چون ایو در برابرم بر کوه باال شده و مرا مژده داد، صدای او از اسب ت

از آن دو  زی بجزیده وی را پوشاندم قسم بخدا در آن لحظه چیهر دو لباسم را کشاش  آمد در مقابل مژده

برآمدم، مردم گروه گروه   امبر یدار پیدم، و به قصد دیت گرفته پوشیگر را بعاریجامه نداشتم و دو جامهء د

گفتند: گوارا باد قبول توبه از سوی  می از من استقبال کردند و به من بواسطهء  قبول توبه ام مبارکبادی  داده

قرار دارند، طلحة شان  دم، نشسته و مردم در گرداگردیرا د  دم که رسول اللهیخداوند بر تو، تا به مسجد رس

ن یک از مهاجریچیده با من مصافحه کرده و به من مبارک باد گفت، به خدا هیبسرعت دو دالله یبن عب

امبر ید: چون بر پیگو می نمود. کعب نمی را فراموش ن کار طلحه یش بلند نشد و کعب ایبجز او از جا

 ن روز از روزی که از ید فرمود: شادباش به بهتریدرخش می که چهرهء مبارک از شادییسالم کردم در حال

ا از سوی خداوند جل جال له؟ یا رسول الله یا حکم از نزد شما است یپس گفتم آ ای، مادر زاده شده

شان  ءشدند، چهره می شاد امبر اسالم یفرمودند: حکم از سوی خدای عزوجل است و چون پ

گاه بودیست و همهء ما از ایکردی پارهء ماه می د گمانیدرخش می نشستم شان  م، وقتی در برابرین امر آ

 نم که همهء مالم را برای خدا و رسولش یب می نکه توبه ام کامل شود الزمیبرای ا ا رسول الله یگفت: 

بر یاست. پس گفتم: حصه ام را که در خت بهتر یفرمودند:  قسمتی را نگهدار برا صدقه دهم. رسول الله 

ام  ن نجات داد و از جملهء کمال توبهخداوند مرا بواسطهء راست گفت ا رسول الله یدارم و گفتم یدارم نگهم

چکس را یاد کردم هی امبر ین سخن را به پیکه اای  م، بخدا از لحظهیام جز راست نگو  که تا زنده ن استیا

ش قرار داده یوند بواسطهء راست گفتن مثل من وی را مورد انعام و مرحمت خوشناسم که خدا نمی دم ویند

 حتی ی امبر ین سخن را به پیکه اای  باشد، و بخدا سوگند از لحظه
ً
ک دروغ هم نگفتم یاد کردم تا امروز عمدا

 د. همان بود که خداوند نازل فرمود:ینده هم حفظ فرمایخواهم که مرا در آ می و از خداوند

روی ید، همان کسانی که در موقع سختی از وی پیامبر و اصحابش از مهاجر و انصار را بخشیخداوند پ«

نکه یدند تا ایز سه تن را که تخلف ورزیم و مهربان است، و نید به) همانا خداوند بر آنها رحیکردند (تا رس

 .»دیان  باشین راستگوید و قریرسد به ) ای مؤمنان از خدا بتین با همهء فراخی بر آنها تنگ شد، (تا رسیزم

تم به اسالم ارزانی فرمود در نظرم باالتر از یی که خداوند بعد از هدایتها چ نعمت از نعمیکعب گفت: ه

ان هالک شوم، یشان دروغ نگفتم تا مانند دروغگوینکه به ایست، و این  راست گفتن من به رسول الله 

 ن گفتار را در مورد آنها گفته است، خداوند فرموده است:  یخداوند در هنگام نزول وحی بدتر
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د و یاد کنند تا از تخلف آنها چشم پوشی کنیی مؤکد بخدا برای شما ها د قسمیچون بسوی آنها بازگرد«

دوزخ است در مقابل شان  گاهیو جااند  دیشان که آنها مردمی پلید از اید، پس اعراض کنیاز آنها اعراض کن

د، ید، و اگر شما از آنها راضی شویخورند برای شما، تا از آنها راضی شو می سوگند اند، هآنچه کسب کرد

 .»شود نمی همانا خداوند از گروه فاسق راضی
رفت و با آنان یپذشان  را بعد از سوگندشان  عذر امبر یکعب گفت که کار ما سه نفر از آن مردمی که پ

نکه  یر انداخت  تا ایموضوع ما را بتأخ امبر یقرار داده شد. پشان آمرزش خواست جدا یعت نموده و بر ایب

 ش را نازل فرمود.ین مورد حکم خویخداوند در ا

ن یم اینکه ما تخلف نمودیدند) مفهوم آنچه که گفته شده از ایخداوند (بر آن سه نفری که تخلف ورز

کسو گذاشت و کار ما را یما را  ر امبینست که پیم، بلکه مفهومش ایست که ما از غزوه تخلف نموده باشین

 رفت، جدا قرار داد.یش عذر نموده سوگند خوردند پذیاز کار کسانی که برا

رون شدند و دوست داشتند که روز یدر غزوهء تبوک روز پنجشنبه ب امبر یتی آمده که: پیدر روا

آوردند و  نمی ف یمهء روز تشرین آمده است: از سفرها جز در نیگر چنیت دیرون شوند. و در روایپنجشنبه ب

 .»نشستند می آوردند به مسجد شروع نموده در آن دو رکعت نماز گزارده و سپس در آن می ف یچون تشر
ه واقفی را از اهل بدر شمرده، در یع هاللی و هالل بن امیش: زهری اشتباه نموده مرارة بن رب

 در نبودند.م جوزی اشاره کرده هر دو از اهل بیکه چنانچه ابن قیحال

 اند. ادی را استنباط کردهیث  احکام زین حدیعلماء از ا

ن امر از شخص درخواست گردد، پوشاندن هدف ینکه ایاز جمله روا بودن سوگند خودن بدون ا

ری که وقتش سپری شده، و آرزو بردن آنچه  ید، افسوس خوردن بر امر خیجاب نمایهرگاه ضرورتی ا

بت و ترک اهل بدعت، و مستحب بودن نماز گزاردن آنکه از ین غخورد، رد کرد می بر آن افسوس

، و ها د و در آمدن او به مسجد در آغاز قدوم، و حکم بر حسب ظاهر، و قبول معذرتیآ می سفر

کان، و مستحب بودن مژده دادن یدن محبت خدا و رسولش بر محبت نزدیلت راستی،  و برگزیفض

ش و یشود و برخاستن برا می مصافحه با آنکه تازه واردد نعمت، و یدر هنگام رفع مشکل  و تجد

 مستحب بودن سجدهء شکر.

ِيِم « -۲۲
ْ
َيْد بَِضم انلُّوِن َوَ�تْح اجل

ُ
نَّ  بِعْمراَن بِْن احلُصْ�ِ اخلُزايعِّ  َوَ�ْن أيب �

َ
أ

تَت رَُسوَل اهللا 
َ
ًة ِمْن ُجهينَة أ

َ
نَا، فَقالَت: يَ  اْمرأ َصبُْت َحّداً َوِ�َ ُحبَْ� ِمَن الزِّ

َ
ا رسول اهللا أ

، فََداَع نيَِبُّ اهللا  قِْمُه يلَعَ
َ
َمَر بَِها  فأ

َ
تِِ� َ�َفَعَل فَأ

ْ
ْحِسْن إيِلَْها، فَإَِذا وََضَعْت فَأ

َ
َويلََّها فَقال: أ

 ِ َمَر بَِها فرمُِجت، ُ�مَّ ص�َّ َعلَيَْها. نيَِبُّ ا�َّ
َ
ْت َعلَيَْها ِ�يَابُها، ُ�مَّ أ ُ ُ�َمر: تَُص�ِّ ، فَُشدَّ

َ
َ�َقاَل هل
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ْهِل املِدينَِة 
َ
ِ َوقَْد َزنَت، قال: لََقْد تَابَْت تَْو�ًة لَْو قُِسَمْت َ�ْ� سبِْعَ� ِمْن أ َعلَيَْها يَا رَُسوَل ا�َّ

ْن َجادَ 
َ
فَْضَل ِمْن أ

َ
ِ َعزَّ وَجل؟لوسعتُهْم َوَهْل وََجْدَت أ  رواه مسلم. »»ْت بِنْفسَها �َّ

 ت است که:یروا ب ن خزاعیید عمران بن حصیابونجاز « -۲۲

جرمی را   ا رسول الله یآمده و گفت:  نه که از زنا حامله گشته بود، نزد رسول الله یزنی از جه

کی کند، و چون وی یولی او را خواسته فرمود تا به او ن امبر یمرتکب شدم حکم آن را بر من جاری کن. پ

دستور دادند تا  امبر ین کار را نمود پیاورد. آن شخص هم ایبه حضورشان بد، او را یحملش را وضع نما

 ش را محکم بستند و باز امر نمودند که رجم شود و سپس بر وی نماز گزاردند.یلباسها

فرمود:  آنحضرت گزاری؟  می بر زنی که زنا کرد نماز  ا رسول الله یگفت:  حضرت عمر 

ش دارد. ینه قسمت کرده شود برای همه گنجایان هفتاد نفر از مردم مدیاگر م کرده کهای  ن زن توبهیهمانا ا

 .»که جانش را در راه خدا فدا کرد؟ای  افتهین یا بهتر از ایآ
رفت بدون یصورت پذ امبر یباشد که رجم به امر و در حضور پ می نیث دال بر این حدیش: ا

 بدان تعر نکه آنحضرت یا
ً
که در اند  ن استداللین وی بر ایفعی و موافقند. امام شایض نمایشخصا

 در یهم ضرور ناند  وقت رجم حضور امام ضروری نبوده و شهودی  که شهادت داده
ً
ست که حتما

 رجم حاضر باشند.

 شود و به رجم ابتداء می که امام خودش حاضراند  دهین عقیفه و امام احمد بر ایاما امام ابو حن

 ت به اقرار خود شخص ثابت گردد.ید. البته هرگاه محکومینما می

ه) حاضر شده و به رجم شروع نمودند، و یدر رجم (غامد امبر یدر نسائی آمده که شخص پ

 د آنان شروع و ابتداء بر رجم کنند.ینکه بایز الزم بوده بر ایلذا حضور شهود ن

خاص فاضل و د امام با اشیگردد، با می گردد که بر کسی که رجم می ز ثابتیث نین حدیو از ا

 شود. (مترجم). می گر مردم نماز گزادهیکه بر دای  عالم نماز گزارند به گونه

ِ  وََعِن ابِْن َ�بَّاس وأ�س بن مالك « -۲۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
نَّ البِْن آَدَم َواِدياً «قال:  أ

َ
لَْو أ

 فَاُه 
َ
ُ واِديان، َولَْن َ�ْمأل

َ
ْن يَُ�وَن هل

َ
َحبَّ أ

َ
ُ ىلَعَ َمْن تَاَب ِمْن َذَهِب أ َاب، َوَ�تُوب ا�َّ  »»إِالَّ الرتُّ
قٌ عليه تَّفَ  .مُ

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۲۳

دارد که دو وادی داشته باشد،  می فرمود: هرگاه فرزند آدم وادی از طال داشه باشد دوست  رسول الله 

رد توبهء هر کس را که یپذ می و خداوند تواند کرد. نمی گری هرگز پریز دیو دهان فرزند آدم را جز خاک چ

 .»بخواهد
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ِ  َوَ�ْن أيب هر�رة « -۲۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 «قال:  أ

َ
 إىِل

َ
ُ سبَْحانُه وَ�َعاىل يَْضحُك ا�َّ

ُ  ،رَُجلَْ�ِ يْقتُُل أحُدُهَما اآلَخَر يْدُخَالِن اجلَنَّة ِ فيُْقتل، ُ�مَّ َ�تُوُب ا�َّ ُ�َقاتُِل َهَذا يف سبيِل ا�َّ
َقاتِِل فَيْسِلُم فيستشهدُ 

ْ
قٌ عليه »»ىلَعَ ال تَّفَ  .مُ

 ت است که:یروا  هریاز ابو هر« -۲۴

کشد و هردو به بهشت  می گری رایکی دیخندد بحال دو مردی که  می فرمود: خداوند رسول الله 

رد که او هم یپذ می شود و خدا توبهء قاتل را می دیکند و شه می در راه خدا جهادشان  کییگردند،  می داخل

 .»گردد می دیشود و در راه خدا شه می مسلمان
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َهاَ�ٰٓ ﴿ قال اهللا تعالی: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ۡص ٱ َءاَمُنوا وا ُ�ِ  ْ  ].۲۰۰عمران:  آل[ ﴾َوَصابُِروا

 .»ای کسانی که ایمان آورده اید صبر کنید و همدیگر را به صبر دعوت نمائید«فرماید:  خداوند می

 ٱ ّمِنَ  ٖص َوَ�قۡ  وعِ �ُۡ ٱوَ  ِف وۡ �َۡ ٱ ّمِنَ  ءٖ �َِ�ۡ  لَُونَُّ�مَوَ�َبۡ ﴿ قال تعالی:
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لِ َ�

َ
 نُفِس ۡ�

ِ  ِت� �ََّمَ�ٰ ٱوَ  ٰ ٱ َو�َّ�ِ  ].۱۵۵البقرة: [ ﴾١٥٥ ِ�ِ�نَ ل�َّ

ها  همانا شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کمی مالها و جانها و میوه« فرماید: میو هم 

 .»کنیم و مژده بده صبر کنندگان را آزمایش می

َما﴿ قال تعالی: ٰ ٱ يَُو�َّ  إِ�َّ ونَ ل�َّ جۡ  ِ�ُ
َ
 ].۱۰الزمر: [ ﴾ٖ◌ ِحَساب بَِغۡ�ِ  رَُهمأ

 .»شود شمار داده مییهمانا مزد صبر کنندگان ب« فرماید: میو هم 

ٰ  إِنَّ  وََ�َفرَ  َصَ�َ  َولََمن﴿ قال تعالی:  ٱ مِ َعزۡ  لَِمنۡ  لَِك َ�
ُ
 ].۴۳الشوری: [ ﴾٤٣ ُمورِ ۡ�

 .»مقصود ایست هر آئینه آنکه صبر کند و بیامرزد همانا این کار از زمرهء کارهای«فرماید:  و هم می

َهاَ�ٰٓ ﴿ قال  تعالی: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ سۡ ٱ َءاَمُنوا ِ  َتعِيُنوا ۡ�ِ ٱب لَوٰ ٱوَ  لصَّ ِ� لصَّ َ ٱ إِنَّ  ة  َمعَ  �َّ

ٰ ٱ  ].۱۵۳البقرة: [ ﴾١٥٣ِ�ِ�نَ ل�َّ

ٰ  لَُونَُّ�مۡ َوَ�َبۡ ﴿ قال تعالی: ۡ ٱ لَمَ َ�عۡ  َح�َّ ٰ ٱوَ  مِنُ�مۡ  هِِدينَ ُمَ�ٰ ل ْ َوَ�بۡ  ِ�ِ�نَ ل�َّ  لَُوا
خۡ 

َ
 ].۳۱محمد: [ ﴾٣١َباَرُ�مۡ أ

کنیم تا مجاهدین و صابرین شما را بدانیم. (به علم  هر آئینه شما را آزمایش می« فرماید: میو هم 

 .»ظهور)

بَ  ربْ وَ اآلياتُ يف األمر بالصَّ وفةٌ وَ رُ عْ ثريةٌ مَ لهِ كَ  .يانِ فَضْ
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َارِِث بِْن اَعِصم األْشعريِّ « -۲۵
ْ
ِ  وعن أيب َمالٍِك احل ُهوُر «: قال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ الطُّ

ْو َ�ْمأل َما َ�ْ�َ 
َ
 املْ�اَن وُسبَْحاَن اهللا واحلَْمُد �َّ َ�ْمآلِن أ

َ
َْمُد �َّ َ�ْمأل

ْ
َشْطُر اِإليَمان، َواحل

ُقْرآُن 
ْ
رْبُ ِضيَاء، وال َدقَُة بُْرَهان، َوالصَّ َالِة نور، والصَّ رِْض َوالصَّ

َ
مَوات َواأل ْو السَّ

َ
ُة لََك أ ُحجَّ

ْو ُمو�ُِقَها
َ
 رواه مسلم. »»َعلَيْك. لُكُّ انلَّاس َ�ْغُدو، فَِبائٌِع َ�ْفَسُه فُمْعِتُقها، أ

 ت است که:یروا از ابو مالک حارث بن عاصم االشعری « -۲۵

له کند و سبحان الله و الحمد ل می زان را پریمان است. الحمد لله میفرمود: پاکی نصف ا  رسول الله 

ل است و ین را، و نماز نور و روشنائی است و صدقه دلین آسمانها و زمیکنند ب می ا پریکنند هردو و  می پر

 شتن رایکند و سپس خو می ا به ضرر تو، هر انسان صبحیل است بنفع یصبر روشنی است و قرآن دل

 .»کند می گری هالکشیکند (از عذاب) و د می کی نفسش را آزادیفروشد،  می
لُوا رَُسوَل  بَوَ�ْن أيب َسعيٍد بْن َمالِك بْن ِسنَاٍن اخلُْدرِيِّ « -۲۶

َ
نَّ نَاساً ِمَن األنَصاِر َسأ

َ
أ

ٍء �ِيَِده:  اهللا  َ�َفَق لُكَّ يَشْ
َ
ْ�َطاُهم، َحىتَّ نَِفد َما ِعنَْده، َ�َقاَل لَُهْم ِحَ� أ

َ
لُوُه فَأ

َ
ْعطاُهم، ُ�مَّ َسأ

َ
فأ

، َوَمْن َما يَُ�ْن ِمْن َخْ�ٍ « ُه اهللا َوَمْن �َْستَْغِن ُ�ْغنِِه ا�َّ فَلَْن أدَِّخَرُه َ�نُْ�م، َوَمْن �ْستْعِفْف يُِعفَّ
رْبِ  وَْسَع ِمَن الصَّ

َ
َحٌد َ�َطاًء َخْ�اً َوأ

َ
ْعِطَى أ

ُ
. َوَما أ ْهُ ا�َّ ْ يَُصربِّ تَّفَقٌ عليه »»َ�تََصربَّ  .مُ

 ت است که: یروا بخدری د سعد بن مالک بن سنان الیاز ابو سع« – ۲۶

حاجت او را برآورد. باز سئوال نمود، باز  امبر یزی درخواست کرد، پیچ امبر یمردی از انصار از پ

بود نفقه شان  بود تمام شد و بعد از آنکه تمام آنچه را که در دستشان  نکه همهء آنچه که نزدیش داد، تا ایبرا

کنم، و کسی که سئوال نکند خداوند او را  نمی غیآنرا از شما دردادند، فرمودند: اگر مالی در دستم باشد 

چکس یدهد، برای ه می ق صبریدارد، و کسی که خود را به صبر وادارد، خداوند به وی توف می ف نگهیعف

 .»از صبر داده نشده است تر عیبخشش و عطائی بهتر و وس
ش را حفظ یخداوند در عوض آبرو ن است که آنکه از سئوالگری امتناع ورزد،یث چنیش: معنای حد

د، یازی جوین بی ر اویاز به خدای تعالی از غیکند، و آنکه با ن می کرده و مشکل فقرش را چاره سازی

کند و  می از شود وبه وی غنای نفسی ارزانیین بی دهد آنچه را که بدان از سئوالگری می خداوند به وی

کند تا رزقی به وی فرا رسد، خداوند وی را توانائی دهد کسی که خود را با ترک سئوال عادت دهد و صبر 

 ار و مددگار وی شود و به مقصودش رسد. یآماده نموده و کمک خدا  ها و وی را برای تحمل سختی

َعَجباً ألْمِر الُْمْؤِمِن : «قال: قَاَل رَُسوُل اهللا  َوَ�ْن أيب َ�َْ� ُصَهيِْب بِْن ِسنَاٍن « -۲۷
ْمَرُه 

َ
، إِنَّ أ

َ
اُء َشَكَر فاََكَن َخْ�اً هل َصاَ�تُْه رَسَّ

َ
ُ َخْ�، َولَيَْس َذلَِك ألَِحٍد إِالَّ للُْمْؤِمن: إِْن أ

َ
لُكَُّه هل

 ُ
َ

اُء َصرَبَ فاََكَن خْ�اً هل َصاَ�تُْه رَضَّ
َ
 رواه مسلم. »»َو�ِْن أ
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 ت است که:یروا ب بن سنان یی صهیحیاز ابو « -۲۷

را همهء کارش برای یدارد. زیفرمود: کار مسلمان انسان را به شگفتی و تعجب وا م آنحضرت 

ست. اگر به وی فراخی و آسانی روی یچکس جز مسلمان ممکن نین امر برای هیر است، و ایاو خ

 .»ر استیش خیر است، و اگر به او سختی برسد هم صبر کند برایش خیدهد شکر کند، برا

�ٍس « -۲۸
َ
ا ثُقَل انلَّيِبُّ  وعْن أ اُه الكْرُب فَقالْت فاِطَمُة  قال: لمَّ : لَجَعَل يتغشَّ

َجاَب رّ�اً  »ليَْس ىلَعَ أبيك كْرٌب بْعَد ايلَْومِ «واَكْرَب أَ�تَاه، فَقال: 
َ
ا َماَت قالَت: يَا أبتَاُه أ فلمَّ

 جرْب 
َ

َ�تَاُه إِىل
َ
ا ُدفَن قالْت فاِطَمُة داَعه، يا أبتَاُه جنَُّة الِفرَْدوِْس مأَواه، يَا أ : ل�َل نْنَعاه، فلَمَّ

ْثُوا ىلَعَ رُسول اهللا 
َ

ْن حت
َ
اب؟ أَطابْت أنفُسُ�ْم أ اهُ البُخار »الرتُّ  .یروَ

 ت است که:یروا از انس « -۲۸

گفت: وای  لشد، فاطمه  می شان عارضیض شدند، شدت سکرات موت بر ایمر امبر یچون پ

ست، چون یفرمود: بعد از امروز بر پدرت رنجی ن ن رنج و شدتی که بر پدرم است. آنحضرت یبر ا

گفت: ای پدرم، که دعوت رب را اجابت نمود، ای پدرم، که  ل افتند، حضرت فاطمهیشان وفات یا

د یم. چون دفن گردیرسان می ل یگاه اوست، ای پدرم که خبر وفاتش را به جبرئیجنت الفردوس جا

 ».د؟یختیخاک ر امبر یخوش گذشت که بر پتان  ا براییآگفت: 

 رُسول اهللا « -۲۹
َ

ساَمة بن ز�د َحارثََة مْو�
ُ
، بوحبَِّه وابِْن حبِِّه  وعْن أيب ز�ْد أ
رْسلَْت بنُْت انلَّيِبِّ 

َ
الَم وَ�ُقول: قال: أ رَسَل يْقِرُئ السَّ

َ
إن «: إنَّ ابِْ� قَِد احترُِضَ فاْشهْدنَا، فأ

َخذ، وهُل َما أْ�َطى
َ
ٍء ِعنَْدُه بأَجٍل ُمس�َّ  ،�َّ َما أ فأرَسلَْت إيِلِْه  »فلتْصرِب وتلْحتسْب  ،وُ�ُّ يَشْ

يَبُّ ْ�َن َكْعب، َوَز�ُْد بْ 
ُ
تينَّها. َ�َقاَم َوَمَعُه َسْعُد ْ�ُن ُعباَدةَ، َوُمَعاُذ اْ�ُن َجبَل، َوأ

ْ
ِن ُ�ْقسُم َعلَيِْه يلأ

ِ  ثاَبِت، َورَِجاٌل   رَُسوِل ا�َّ
َ

الصيب، فأقَعَدُه يف ِحْجرِهِ وَ�ْفُسُه تَقْعقع، َ�َفاضْت  ، فَُرفَِع إىِل
ُ تَعَ� يف قُلُوِب ِعَباِدهِ «َ�يْناه، فقاَل سْعد: يَا رُسوَل اهللا َما َهَذا؟ فقاَل:   »َهِذهِ رمَْحٌة جعلََها ا�َّ

ُ مْن ِعبَاِدهِ الرُّمَحَاءَ يف قُلُوِب مْن َشاَء ِمْن ِعبَادِ « :و� رِوايةٍ  قٌ عليه »»هِ َو�ِ�ََّما يَرَْحُم ا�َّ تَّفَ  .مُ

کند که  می تیروا د بن حارثه، آزاد کرده و دوست و فرزند دوست رسول خدا یبن ز هاز اسام« -۲۹

 گفت:

کسی را  د. آنحضرت یائیکسی را فرستاد که پسرم در حالت نزع قرار دارد، نزد ما ب امبر یدختر پ

د: برای خدا است آنچه را که گرفت، و برای خداست آنچه را که داد. و هر یفرستاد تا سالم بفرستد و بگو
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د وی (مادرش) صبر کند و اجرش را از خدا بخواهد، باز کسی را فرستاد ینی دارد بایز در نزد او وقت معیچ

د یعباده، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، ز برخاستند، سعد بن د. آنحضرت یایتا او را قسم دهد که نزدش ب

شان پسر را در یآوردند، ا شان برخاستند، پسر را به حضور آنحضرت یهم با ا  گری یبن ثابت و عدهء د

جاری شان  زد، ناگهان اشک از چشمان می که جانش مضطرب بود و بشدتیش گرفتند در حالیبغل خو

ن رحمت است که خداوند در دل یفرمود: ا ست؟ آنحضرت ین چیا رسول الله ایشد. سعد گفت: 

 .بندگان خود نهاده است

تی، در دل کسی که خواسته از بندگانش نهاده و همانا خداوند فقط بندگان رحم دلش را مورد یو در روا

 .»دهد می ش قراریمرحمت خو
شود مورد بخشش  می ریار از چشم سرازیرساند که اشکی که از اندوه بدون اخت می ثیش: حد

 صبری است. بی الهی است و منهی عنه جزع فزع و

م از سنگدلی و انجماد یب صورت گرفته به شفقت و رحمت بر خلق الله و بیچنانچه در آن ترغ

 چشم.

ِ  َوَ�ْن ُصَهيٍْب « -۳۰ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ «قال:  أ

َ
اَكَن َمِلٌك فِيَمْن اَكَن قبْلَُ�ْم، َوَ�َن هل

ْحر، َ�بََعَث إيَِلِْه َساِحر،  َعلِّْمُه السِّ
ُ
َّ ُغالَماً أ ا َكرِبَ قَاَل لِلَْمِلك: إِ�ِّ قَْد َكرِبُْت فَابَعْث إِيلَ فَلَمَّ

ْعَجبه، َوَ�َن إَِذا 
َ
ُغالَماً يَعلُِّمه، َوَ�َن يف َطر�ِقِه إَِذا َسلََك َراِهٌب، َ�َقَعَد إيَِلِْه وََسِمَع الَكَمُه فأ

احِ  ىَت السَّ
َ
اِهِب فقال: أ  الرَّ

َ
َ�ه، فََشاَك َذلَِك إِىل اِحَر رَضَ ىَت السَّ

َ
اِهب َوَ�َعَد إيَِلْه، فَإَِذا أ َر َمرَّ بالرَّ

احر. ْهلََك َ�ُقْل: َحبََسِ� السَّ
َ
ْه�، َو�َِذا َخِشيَت أ

َ
اِحر َ�ُقل: حبََسِ� أ  إَِذا َخِشيَت السَّ
اِحُر فَبيْنََما ُهو ىلَعَ َذلَِك إْذ أىَت ىلَعَ د ابٍَّة عِظيَمة قْد َحبََست انلَّاس فقال: ايلْوَم أْعلَُم السَّ

ْمِر 
َ
اهب أَحبَّ إيَلَْك ِمْن أ اهُب أفْضل؟ فأَخَذ حَجراً فقال: اللُهمَّ إْن اكن أْمُر الرَّ أفَْضل أم الرَّ

ابَّة حىتَّ يْميِضَ انلَّاس، فَرماها فقتَلَها وَمىض اِحِر فاقتُْل َهِذهِ ادلَّ اهب  السَّ انلَّاُس، فأىَت الرَّ
رَى

َ
، قْد بلََغ ِمْن أْمرَك َما أ نَْت ايلْوَم أفْضُل م�ِّ

َ
اهب: أْى بُ�َّ أ و�ِنََّك  ،فأخرَبه. فقال هُل الرَّ

فإِن اْ�تُليَت فََال تُدلَّ يلع، و�َن الُغالُم يرْبُئ األْ�مَة واألبرص، و�َداوي انلَّاس ِمْن  ،ستُبْتََ� 
، فأتَاهُ بهداياَ كثَ�ٍة فقال: ما هُهنَا لك سائِِر األدَوا ء. فََسمَع جِليٌس للمِلِك اكَن قْد عِ�َ

 
َ

ِ تَعاىل َما �ْشيِف اهللا تَعاىل، فإْن آمنَْت بِا�َّ أمْجَُع إْن أنَْت شَفيْت�، فقال إ�ِّ ال أشيِف أَحداً، إِ�َّ
 ُ   دعوُْت اهللا فَشفاك، فآَمَن با�َّ تَعاىل فشَفاهُ ا�َّ

َ
فأىَت الَمِلَك فَجلَس إيلِْه كما اكَن  ،َ�َعاىل

. قَاَل: ولَك ربٌّ غْ�ِي؟، قال: َر�ِّ  ُ الَملك: مْن ردَّ علَيْك برَصك؟ قال: ر�ِّ
َ

�ِْلُس فقاَل هل
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بُُه حىتَّ دلَّ ىلَعَ الُغَالِم فجَئ بِالُغَالم، فقال هلُ الَملك: َخَذهُ فلَْم يزْل يُعذِّ
َ
أْى  ور�َُّك اهللا، فأ

َحدا، 
َ
ُ�َ�َّ قْد بَلََغ مْن ِسْحرِك َما ترْبُئ األ�َمَه واألبَرَص وَ�ْفعُل َوتْفَعُل فقال: إِ�َّ ال أْشيف أ

 :
َ

اِهِب فقيل هل اهب، فِجئ بالرَّ بُُه حىتَّ دلَّ ىلَعَ الرَّ ، فأَخَذُه فَلَْم يَزْل يعذِّ
َ

إنَّما �ْشيف اهللا َ�َعاىل
ُه حىتَّ وَ�َع ـَداع بالف ،ارَجْع عْن ِدينَك، فأىَب  ِسِه، فشقَّ

ْ
منَْشار فوُِضع املنَْشاُر يف مْفرِق رأ

: ارِجْع عْن دينَِك فأىَب 
َ

اه، ُ�مَّ ئِج جبَِليِس الَملِك فِقَل هل فوُِضَع املنَْشاُر يف مْفِرِق َرأِسه،  ،شقَّ
: ارِجْع عْن دي

َ
اه، ُ�مَّ ئج بالُغالِم فِقيل هل ُه به حىتَّ وقَع شقَّ  َ�َفٍر مْن  ،ِنك، فأىَب فشقَّ

َ
فَدفَعُه إىِل

 جبَِل َكَذا و�َذا فاصعُدوا بِِه اجلبل، فـإَذا بلغتُْم ذروتُه فإْن 
َ

أْصحابِِه فقال: اذهبُوا بِِه إىِل
رجَع عْن ديِنِه و�ِالَّ فاطرَحوهُ فذهبُوا به فصعُدوا بِه اجلَبَل فقال: اللَُّهمَّ اكفِنيهْم بَما شئْت، 

صَحابك؟ فرَجف بِهُم اجلَ 
َ
ُ الَملك: ما َ�َعَل أ  الَمِلك، فقاَل هلَ

َ
بَُل فَسقُطوا، وَجاَء يْميش إِىل

 
َ

 َ�َفَر مْن أْصَحابِِه فقال: اذهبُوا بِِه فامحلُوه يف قُرقُور  ،فقال: كفانيِهُم اهللا تعاىل
َ

فدفَعُه إِىل
ُطوا بِِه ابلْحر، فإْن رََجَع عْن ديِنِه و�الَّ فَاقْذفُوه،  فَذهبُوا بِِه فقال: اللَُّهمَّ اكفِنيهْم بَما َوتَوسَّ

ُ املِلك: ما َ�َعَل   الَمِلك. فقاَل هلَ
َ

فينُة فغِرقوا، وَجاَء يْميِش إىِل ْت بِِهُم السَّ
َ
ِشئْت، فانَ�َفأ

صَحا
َ
 أ

َ
. فقاَل للَمِلِك إنَّك لْسَت بَقاتِِ� حىتَّ تْفعَل ما آُمرَك بِه. بك؟ فقال: كفاِ�يهُم اهللا تعاىل

ل: ما ُهو؟ قال: جتَْمُع انلَّاس يف َصعيٍد واحد، وتصلُبُ� ىلَعَ جْذع، ُ�مَّ ُخذ سْهماً ِمْن قا
ِ ربِّ الُغَالِم ُ�مَّ ارِمِ�، فإنََّك إَذا  ْهِم يف َكبِد الَقوِْس ُ�مَّ قُل: �ْسِم ا�َّ كنَانيِت، ُ�مَّ ضِع السَّ

َخَذ سْهماً مْن َ�َعلَْت َذلَِك َ�تَلْتِ�. فَجَمع انلَّاس يف َص 
َ
عيٍد واِحد، وصلَبَُه ىلَعَ جْذع، ُ�مَّ أ

هُم  ِ رَبِّ الُغالم، ُ�مَّ رَماهُ فَوَ�َع السَّ هَم يف كبِِد الَقوِْس، ُ�مَّ قال: �ِْسم ا�َّ كنَانَِته، ُ�مَّ وَضَع السَّ
ىِتَ الَملُك فَِقيُل يف ُصْدِغه، فَوَضَع يَدُه يف ُصْدِغِه فَمات. فَقاَل انلَّاس: آَمنَّا بَِربِّ ا

ُ
لُغَالم، فَأ

َمَر بِاألخُدوِد بأفَْواهِ 
َ
يْت ما ُكنْت حتَْذر قَْد َوا�َّ نََزَل بِك َحذرُك. قْد آمَن انلَّاس. فأ

َ
َرأ

َ
: أ

َ
هل

 :
َ

َم ِ�يها انل�اُن وقال: َمْن لَْم يرَْجْع عْن ديِنِه فأقْحُموُه ِ�يَها أْو قيَل هل َت َوأرْضِ كك فُخدَّ السِّ
ٌة ومَعَها َصيِبٌّ لَها، فَتَقاَعَست أْن تَقَع ِ�يَها، فقال لََها ا

َ
ْ�تَحم، ففَعلُوا حىتَّ َجاءِت امَرأ

اهْ اصرِبِي فَإِنََّك يلَعَ احلَقِّ  لَم. »»الُغَالم: يا أمَّ سْ اهُ مُ  روَ

  فرمود: ت است که آنحضرت یروا ب یاز صه« -۳۰

ر شده ام پسری را یر شد به شاه گفت که من پیداشت. چون پدر زمان قبل از شما پادشاهی بود، ساحری 

م سحر دهد در رهگذار یم سحر دهم، شاه هم پسری را نزدش فرستاد تا وی را تعلیم بفرست تا وی را تعلیبرا
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زد،  می آمد ساحر او را می ش ساحرینشست و چون پ می ن پسر نزدشین پسر، راهبی وجود داشت که ایا

چون از  اند، دی بگو که خانواده ام مرا نگه داشتهیرد، راهب گفت: چون از ساحر ترست کیوی به راهب شکا

وان بزرگی روبرو شد که مانع مردم شده ین اثناء او با حیدی بگو ساحر مرا نگه داشت. در ایخانواده ات ترس

 ا راهب؟یدانم که ساحر بهتر است  می بود با خود گفت: امروز

ن یده تر است، ایا  اگر کار راهب از کار ساحر در نزدت پسندی: بار خداسپس سنگی را برداشته و گفت

 سنگ را انداخته و حیح
ً
ان یوان را کشت و مردم رفتند. او نزد راهب آمده جریوان را بکش تا مردم بروند بعدا

کنم  می ده که من مشاهدهیی رسیش گفت. راهب گفت: پسرکم تو امروز از من بهتری، کارت بجایرا برا

 خداوند ترا آزما
ً
 ش شدی مرا به کسی معرفی مکن.یکند و اگر آزما می شیحتما

نمود. مردی از هم  می گر امراض  درمانیس مادرزاد را شفا داده مردم را از دین پسر، کور مادرزاد و پیا

مهء اد نزدش آمده گفت: اگر مرا شفا دهی، هیای زین طرف کور شده بود با هداینان شاه که مدتی به اینش

دهد. اگر تو به خدای  می دهم، بلکه خداوند شفا نمی دهم. پسر گفت: من کسی را شفا می ن اموال را به تویا

افت و یمان آورده شفا یخواهم تا تو را شفا دهد. آن شخص به خدای تعالی ا می مان آوری از خدایتعالی ا

ت را برای تو پس ینائیدو باره ب نزد شاه آمد و مثل سابق در حضورش نشست. شاه به وی گفت: چه کسی

 ر از من خدائی داری؟یا تو غیداد؟ مرد گفت خدای من. شاه گفت: آ

نکه پسرک را نشان داد. پسر را آوردند. یمرد گفت: الله خدای من و تو است. شاه وی را گرفته شکنجه نمود تا ا

 کنی؟ می ن و چنانیدهی و چن می شفا س رایده که کور و پیی رسیشاه به وی گفت: پسرکم آگاهی تو در سحر بجا

نکه یدهم. شفا دهنده الله است. شاه وی را گرفته شکنجه نمود تا ا نمی پسرک گفت: من کسی را شفا

رفت، شاه اره ین خود برگرد، راهب نپذیراهب را معرفی کرد. راهب را آوردند. شاه به راهب گفت: از د

ن شاه آورده شد و یش  افتاد سپس همنشهای ق نمودند که شقهخواست اره را بر فرق سرش گذاشته او را دو ش

د. اره را بر فرق سرش گذاشتند و او را با اره شق ینت برگرد، ولی او امتناع ورزیبه وی گفته شد، که از د

رفت. ینت برگرد، ولی نپذین افتاد. سپس پسرک  را آوردند و به وی گفتند که از دیش بر زمهای کردند، که شقه

د اگر یدید، چون به قله رسیارانش داد و گفت: او را به کوه فالن و فالن برده به کوه باال کنیبه گروهی از  او را

 .د. آنها او را به کوه برده باال نمودندیاندازینش برگشت خوب، ورنه او را از آنجا بیاز د

آنها مردند. و وی نزد شاه  د ویباز دار. کوه لرزشان  دانی مرا از شر می ا به هر نحوی کهیوی گفت: خدا

حفظ فرمود. شاه باز او را به دست شان  آمد. شاه گفت: همراهانت کجا شدند. پسر گفت: خداوند مرا از شر

نش  بازگشت ید، اگر از دیا ببریارانش داده گفت: او را برده در کشتی سوار کرده  و به وسط دریچند نفر از 

در امان شان  ا مرا هر طوری که خواهی از شریو را بردند. او گفت: خداد. ایاندازیا بیخوب، ورنه او را به در

دند. باز نزد شاه آمد، شاه گفت: همراهانت چه شدند؟ یسر نگون شد و آنان همه غرق گردشان  بدار. کشتی

م یگو می پسرک گفت: خداوند مرا از شرشان حفظ کرد و برای شاه گفت: تو قاتل من نخواهی شد تا به آنچه
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ن هموار جمع کنی و مرا به شاخهء یک زمیست؟ او گفت: همهء مردم را در یکنی. شاه گفت: آن چ عمل

ده آنرا در وسط کمان بگذار و بعد بگو بنام الله پروردگار بچه و یردانم کشیری از تیخرما بدار کشی، سپس ت

ن جمع نموده و او یک زمیدر  توانی بکشی. وی مردم را می ن کار را انجام دهی مرایپس از آن مرا بزن. اگر ا

ردانش گرفته  در وسط کمان گذاشته و گفت: بنام الله یری از تیده و تیرا بر شاخهء درخت خرما بدار کش

ر در نرمی گوش پسر اصابت کرده و پسر دستش را بر نرمی یر را رها کرد. تین پسر و سپس تیخداوند ا

دی ین پسر. مردم نزد شاه آمدند و به او گفتند: دیخدای ا م بهیمان آوردیگوشش گذاشته ومرد. مردم گفتند: ا

گودالها  ها مان آوردند. شاه دستور داد که در ابتدای کوچهیدی بسرت آمد، و همهء مردم ایترس می از آنچه

نش بر نگردد او را به زور در ین کار عملی شد و در آن آتش افروخته شد و گفت: کسی از دیدرست کنند، ا

د و ینکه زنی با پسر کوچکش رسین کار را کردند تا ایگفتند: در آ! همه ا می نکه بوییا اید یزندایدر آن ب

 .»را تو برحقییش گفت: ای مادر صابر باش زید. پسر براینکه به آن درایتوقف کرد از ا

�ٍَس « -۳۱
َ
ٍة َ�بيِْك ِعنَْد َ�رْبٍ فَقال:  قال: َمرَّ انلَّيِبُّ  َوَ�ْن أ

َ
 »اتَّيِق اهللا َواْصرِبِي«بِاْمَرأ

ا: إِنَّه انلَّيِبُّ 
َ
، فَإِنَِّك لَْم تَُصْب بُمِصيبىت، َولَْم تْعرفْه، فَقيَل هل تْت بَاَب َ�َقالَت: إيَِلَْك َ��ِّ

َ
، فَأ

ْعرِ انلَّيبِّ 
َ
د ِعنَْدُه بَوَّاب�، فَقالت: لَْم أ ِ

َ
ْدَمِة «فْك، فقال: ، فلَْم جت رْبُ ِعنَْد الصَّ إِنَّما الصَّ

 
َ

 متفقٌ عليه. »األو�

لم:ـويف رواية ل سْ  .»َ�بيِْك ىلَعَ َصيبٍّ لََها« مُ
 ت است که گفت:یروا از انس « -۳۱

ست، فرمودند: ای زن از خدا بترس و صبر کن، یگر می از کنار زنی گذشتند که در برابر قبری امبر یپ

را نشناخت. به او گفته شد  امبر صلی یپ ای. بتم گرفتار نشدهیرا تو به مصیاز من دور شو، زآن زن گفت: 

افت و گفت: یآمده و دربانان در کنار آن ن است. وی به آستانهء خانهء آنحضرت  امبر ین شخص پیکه ا

 .بت بهتر استیفرمود: صبر در برابر مص د شما را نشناختم. آنحضرت یببخش

 .»ستیگر می تی در مسلم آمده که آن زن بر طفلشیو در روا

نَّ رَُسوَل ا�َّ  َوَ�ْن أيب َهَر�َرَة « -۳۲
َ
: َما ِلَعبِْدي الُمْؤِمِن «قال:  أ

َ
ُ َ�َعاىل يَقوُل ا�َّ

ْ�يَا ُ�مَّ اْحتََسبُه إِالَّ اجلَنَّة ْهِل ادلُّ
َ
 .یالبخاررواه  »»ِعنِْدي َجَزاٌء إَِذا قَبْضُت َصِفيَُّه ِمْن أ

 ت است که:یروا  هریاز ابو هر« -۳۲

رم و او یا را از او بگیهرگاه محبوب بندهء مؤمنم از اهل دن فرماید: می فرمود: خداوند رسول الله 

 .»ی در نزدم جز بهشت نداردید، جزایم صبر نمایمحض برا
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لَْت رسوَل ا�َّ  لوَ�ْن اع�َشَة « -۳۳
َ
نَُه اَكَن  أَ�َها َسأ

َ
خرَبََها أ

َ
اعون، فَأ َعن الطَّ

 رمْحًة للُْمْؤمِن�، فَلَيَْس ِمْن َ�بٍْد َ�َقعُ 
َ

ُ تعاىل  َعَذاباً َ�بَْعثُُه ا�َّ تعاىل ىلَعَ مْن �ََشاء، فََجَعلَُه ا�َّ
نَُّه َال يُِصيبُُه 

َ
هِ َصابِراً ُ�ْتَِسباً َ�ْعلَُم � اُعون َ�يَْمُكُث يف بَ�ِ ُ إِالَّ اَكَن يف الطَّ

َ
ُ هل إِالَّ َما َكتََب ا�َّ

ِهيدِ  ْجِر الشَّ
َ
ُ ِمثُْل أ

َ
 .یرواه البخار »»هل

 ت است که:یروا لشه یاز عا« -۳۳

وی را با خبر ساختند که طاعون عذابی بوده  د. آنحضرت یدر بارهء طاعون پرس وی از رسول خدا 

و خداوند آنرا برای مؤمنان رحمت قرار داده است. نمود.  می خواست نازل می که خداوند آنرا بر کسی که

ش صبر نموده از خدا مزد بطلبد و بداند که به وی یرد و در شهر خویپس هر بندهء که در برابر طاعون قرار گ

 .»دارد می د را ارزانیینکه خداوند به وی مزد شهیرسد، مگر ا نمی ش نوشتهیجز آنچه که خداوند برا

�ٍس « -۳۴
َ
إَِذا « إنَّ ا�َّ َعزَّ وَجلَّ قال:«يقول:  ل: َسِمْعُت رسول ا�َّ قا وَ�ْن أ

نَّةَ 
ْ
 .یرواه البخار ،»يُر�ُد عينيْه »اْ�تَلَيُْت َعبِدي حببيبتَيِْه فَصرَبَ َعوَّْضتُُه ِمنُْهَما اجل

 ت است که گفت:یروا از انس « -۳۴

بش ابتالء یهرگاه بندهء را به فقدان دو حب فرماید: می دم که فرمود: خداوند عزوجلیش از رسول الله 

 .»دهم می رم) و صبر کند در عوض آن به وی بهشتیکنم (نور دو چشمش را بگ

يب َر�اٍح قال: قاَل يِل اْ�ُن عبَّاٍس « -۳۵
َ
ْهِل  بوعْن عطاِء بْن أ

َ
ًة ِمن أ

َ
أال أر�َك اْمَرأ

تَِت انليبَّ  ،اجلَنَّة؟ َ�ُقلت: بَ� 
َ
ةُ السوْداُء أ

َ
ع، و�ِ�ِّ  قال: هِذهِ الْمرأ رْصَ

ُ
فقالَت: إِ�ِّ أ

ف، فَاْدُع ا�َّ تعاىل يِل قال: تَ�شَّ
َ
نَُّة، و�ِْن ِشئِْت دَعوُْت ا�َّ « أ

ْ
إِن شئِْت َصرَبِْت ولِك اجل

ْن يُعاِ�يَِك 
َ
 أ

َ
ف، فَا »تَعاىل تَ�شَّ

َ
ْصرب، فَقالت: إِ�ِّ أ

َ
ف، فََداَع فَقالت: أ ت�شَّ

َ
ْن ال أ

َ
ْدُع ا�َّ أ

 ه.يمتَّفقٌ عل .»لََها

 ت است که:یه روایاز عطاء بن ابی رباح رحمة الله عل« -۳۵

 ا به تو زنی را از اهل بهشت نشان بدهم؟یبمن گفت: آ ب ابن عباس

شوم و  می آمده و گفت: من به مرض صرع  گرفتار امبر یاه به حضور پین زن سیگفتم: بلی! گفت: ا 

 .شود و برای من دعا کن می بعضی از بدنم ظاهر

خواهی از  می ت در عوض آن بهشت است و اگریفرمود: اگر بخواهی صبر کنی، برا آنحضرت 

شود از  می کنم. و گفت: بعضی بدنم ظاهر می د. آن زن گفت: صبریخداوند بخواهم که ترا تندرست نما

 .»ش دعا کردیبرا حضرت خداوند بخواه که بدنم ظاهر نشود. آن
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يب عبِْد الرَّمْحِن عبِْد ا�َّ بِن مْسُعوٍد « -۳۶
َ
ْ�ُظُر إِىل رسوِل ا�َّ  وعْن أ

َ
�ِّ أ

َ
 قال: َك�

م  ْدمـوُْه وُهو يْمسُح ادلَّ
َ
ُ�ُه قَْوُمُه فَأ ِ وَسالَُمُه َعليْهم، رَضَ نِْبياء، صلواُت ا�َّ

َ
�يِْك نَبّياً من األ

لَ  »»اللَّهمَّ اْغِفْر ِلَقْو� فإِ�َُّهْم ال يْعلُمونَ «عْن وْجِهه، يُقول:   .هيمتفقٌ عَ

 ت است که گفت:یروا از عبد الله بن مسعود « -۳۶

هم یامبران صلواة الله علیامبری از پیکه! او از پیکنم در حال می نظر امبر یاآلن من بسوی پی یگو

 کرد و می پاکاش  کند که قومش او را زدند و آغشته به خونش کردند و او خون را از چهره می تیحکا

 .»دانند نمی را آنهایامرز، زیگفت: خداوندا قومم را ب می

يب ُهَر�ْرة « -۳۷
َ
يب َسعيٍد وأ

َ
َما يُِصيُب الُْمْسِلَم ِمْن «قال:  عن انلَّيبِّ  بوَعْن أ

ر ا�َّ  ْوَكُة �َُشاُكها إِالَّ �فَّ ًذى َوَال غم، حىتَّ الشَّ
َ
نََصٍب َوَال وََصٍب َوَال َهمٍّ َوَال َحَزن َوَال أ

 ه.يمتفقٌ عل »»بَها ِمْن خَطايَاه

 ت است که:یروا ب هریهرد و ابو یاز ابو سع« -۳۷

رسد حتی  نمی ت و شکنجه به مسلمانیچ خستگی و مرضی، غم و اندوه و اذیفرمود: ه آنحضرت 

 .»آمرزد می نکه خداوند جل جالله در برابر آن گناهانش رایخلد، مگر ا می شیخاری که بپا

َوُهو يُوَعُك َ�ُقلُْت يا رُسوَل ا�َّ  قال: َدخلُْت ىلَع انليَبِّ  وعن ابْن مْسُعود « -۳۸
 َشِديداً قال: 

ً
وَعُك َكَما يُوَعُك رَُجالِن ِمنُْ�م«إِنََّك تُوعُك وَْعاك

ُ
َجْل إِ�ِّ أ

َ
نَّ » أ

َ
قُلْت: ذلك أ

ْجر�ْن؟ قال: 
َ
ًذى«لََك أ

َ
َجْل َذلك َكَذلك َما ِمْن ُمْسِلٍم يُِصيبُُه أ

َ
ر شْوَكٌة َ�َما فْوَ�َها إالَّ �َ  ،أ فَّ

جرُة َورَ�َها ُطُّ الشَّ
َ

ْت عنُْه ُذنُوُ�ُه َكَما حت  ه.يمتفقٌ عل »»ا�َّ بَها سيئاته، وَحطَّ

 ت است که گفت:یروا از ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود « -۳۸

د. یا ا رسول الله! شما سخت تب کردهیشان تب کرده بودند، گفتم: یکه ایوارد شدم در حال امبر یبر پ

د؟ یکن می افتین برای آنست که شما دو اجر دریکنم. گفتم: ا می فرمود: بلی من برابر دو مرد شما تب

نکه یتی بوی برسد خار و باالتر از آن، مگر ایست که اذیچ مسلمانی  نین طور است. هیفرمود: بلی هم

 .»زدیر می شیکند، مثل درختی که برگها می ده و کمیخداوند در برابر آن گناهانش را بخش

يب ُهَر�رة « -۳۹
َ
ِ  وعْن أ ُ بِِه َخْ�اً يُِصْب ِمنْهُ «: قال: قال رسوُل ا�َّ  »»َمْن يُرِِد ا�َّ

 .یرواه البخار

 ت است که:یروا  هریاز ابو هر« -۳۹
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بتی گرفتار سازد" بدنی، یر به او داشته باشد، او را به مصیفرمود: کسی که خداوند ارادهء خ آنحضرت 

 .»ا زندانی شدن"یمالی و 

�ٍَس « -۴۰
َ
َصابَه، «: قال: قال رسوُل ا�َّ  وَ�ْن أ

َ
حُدُ�ُم الَْموَْت لرُِضٍّ أ

َ
ال يتَمن�َّ أ

ياُة َخ�اً يِل وتوفَّ� إَِذا اَكنَِت 
ْ
ْحي� ما اَكنَت احل

َ
الْوفاَُة فَإِْن اَكَن ال بُدَّ فاعًال فليُقل: اللَُّهمَّ أ

 ه.يمتفق عل »»َخْ�اً يِل 

  ت است که:یروا از انس « -۴۰

ده مرگ را طلب نکند. گر حتما یچکدام از شما بواسطهء مرضی که به وی رسیفرمود: ه  رسول الله 

ران زمانی که یم بهتر است و  بمیا مرا زنده بدار تا زمانی که زندگی براید: خداید بگویکند با می ن کار رایا

 .»م بهتر استیمرگ برا

رتِّ « -۴۱
َ
ِ َخبَّاِب بْن األ ِ  وعْن أيب عبِد ا�َّ  رسوِل ا�َّ

َ
ٌد  قال: َشَكْونَا إِىل َوُهو ُمتَوسِّ

َكْعبةِ 
ْ
ُ يف ظلِّ ال ال تَْدُعو نَلَا؟ فَقال: قَد اَكَن َمْن َ�بْلُ�ْم  ،بُردًة هلَ

َ
ال �َْستَنرُْص نَلَا أ

َ
َ�ُقلْنَا: أ

ِسِه فيُجعُل يؤَْخُذ الرَّ 
ْ
رِْض يف ْجعُل ِ�يَها، ثمَّ يُْؤِ� بالِْمنْشاِر َ�يُوَضُع ىلَع َرأ

َ
ُ يف األ

َ
ُجُل فيُْحَفُر هل

ُه ذلَك َ�ْن ِديِنه، وا�َّ  ِْمِه وَعْظِمه، ما يَُصدُّ
َ
ديِد َما ُدوَن حل

ْ
ْمشاِط احل

َ
نْصَفْ�، وُ�ْمشُط بِأ

ْمر حىتَّ �ِس�
َ
ُ َهذا األ  َحرْضْموَت ال �اُف إِالَّ اهللا  يلِتمنَّ ا�َّ

َ
اِكُب ِمْن صنْعاَء إِىل الرَّ

ئَْب ىلَعَ غنَِمه، ولِكنَُّ�ْم �َْستَْعِجلُونَ   .یرواه البخار »»واذلِّ

ةً « :ويف رواية ٌد بُرْدًة وقَْد لِقينَا ِمَن الُْمرْشِ�� ِشدَّ  .»وُهَو ُمتَوسِّ
 که گفت:ت است یروا از ابو عبد الله خباب بن ارت « -۴۱

هء خانهء کعبه بودند، گفتم: یده و در سایشان بردی (پتو) پوشیکه ایت کردم در حالیشکا امبر یبه پ

د؟ فرمودند: در گذشته مرد (مسلمان) گرفته یکن نمی د و چرا برای ما دعایکن نمی چرای برای ما طلب نصرت

شد، سپس اره بر سرش گذاشته شده و دو  می ن برای او حفر کرده بودند نهادهیشده و در گودالی که در زم

کردند، او و وجودش را با  می ر گوشت و استخوانش فرویی داغ شدهء آهنی را در زها خیشد، و س می قسمت

ن را به ین دینه خداوند ایداشت. بخدا سوگند هر آ نمی نش بازیکردند. با آن همه او را از د می شانه ها خیآن س

سواره از صنعاء به حضرموت برود و جز خدا و خطر گرگ بر گوسفندانش از  کمال خواهد رساند بنحوی که

 .دیا  ی شما شتاب زدهزی نهراسد، ولیچ

ت و سختی ین اذیده بودند و ما هم از مشرکیشان بردی (لباس خط خط) را پوشیتی آمده که ایو در روا

 .»میده بودید
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ْ�ٍ آثر رسوَل ا�َّ  وعن ابن َمسُعوٍد « -۴۲
ا اَكَن يَْوُم ُحنَ ِقْسَمةِ  قال: لمَّ

ْ
 :نَاساً يف ال

عطى 
َ
ْ�َطى ُعييْنََة ْ�َن ِحْصٍن ِمثَْل ذلِك، وأ

َ
قْرَع ْ�َن حا�ٍِس مائًة ِمَن اِإلبِِل وأ

َ
ْ�َطى األ

َ
فأ

ِقْسَمِة . َ�َقاَل رُجل: وا
ْ
عرِب وآثَرُهْم يْومئٍِذ يف ال

ْ
ِ إنَّ َهِذهِ قِْسمٌة ما نَاساً مْن أرشاِف ال َّ�

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ ْخرِبَ
ُ
، َ�ُقلُْت: وا�َّ أل ر�د ِ�يَها وَجُه ا�َّ

ُ
، فأتيتُُه فَأخربته بِما ُعِدَل ِ�يها، وما أ

ْف. ُ�مَّ قال:   «قال، فتَغ�َّ وَْجُهُه حىتَّ اَكَن اَكلرصِّ
ُ

ُ ورُسوهل ؟ ثم قال: فَمْن َ�ْعِدُل إَِذا لَْم يعِدِل ا�َّ
ْ�رَثَ ِمْن َهَذا فَصربَ 

َ
وِْذَي بِأ

ُ
ُ موىس قَْد أ ْرفُع إيَله بْعدها  »يرَحُم ا�َّ

َ
َ�ُقلُْت: ال جرَم ال أ

 .هيمتفقٌ عل .»حِديثاً 

 ت شده که گفت:یروا از ابن مسعود « -۴۲

هر کدام صد نه بن حصن ییدند به اقرع بن حابس و عیم برگزیرا در تقسای  عده امبر ین پیدر روز حن

ار نمودند، مردی گفت: بخدا یم اختیش، در آن روز آنان را در تقسیشتر دادند و هم برای عدهء از اشراف قر

ت نشده و هدف از آن رضای خدا نبوده است. من گفتم: بخدا من ین قسمتی است که در آن عدالت رعایا

افته یر ییرا با خبر کردم. چهرهء مبارک تغ شانیآمده اشان  کنم. همان بود که خدمت می را خبر  رسول الله 

و صورت مبارک برافروخت و گلگون شد، فرمود: هرگاه خدا و رسولش عدالت نکنند، پس چه کسی 

ت شد و صبر کرد. ین اذیش از اینه بیرحمت کند هر آ کند؟ و باز گفت: خدا بر موسی  می عدالت

 .»سانمر نمی شانیچ سخن را به این هیگفتم البته بعد از ا

ُعُقو�َة «: قال: قال رسوُل ا�َّ  وعن أ�س « -۴۳
ْ
ُ ال

َ
َل هل ُ بعبِْدهِ َخْ�اً عجَّ َراَد ا�َّ

َ
إَِذا أ

ِقيامةِ 
ْ
َّ أمَسَك عنُْه بَذنِْبِه حىتَّ يُوايِفَ بِه يَوَم ال َراَد ا�َّ بِعبِدهِ الرشَّ

َ
ْ�يَا، و�َِذا أ  . »يف ادلُّ
َحبَّ قَوماً ابتالُهم، إِنَّ «: وقَاَل انليِبُّ 

َ
الء، و�ِنَّ ا�َّ تعاىل إَِذا أ

ْ
زاِء َمَع ِعَظِم ابل

ْ
ِعَظَم اجل

ْخُط  : حد یرواه الرتمذ »»فَمْن ريِضَ فلَُه الرَضا، وَمْن َسِخَط فَلَُه السُّ  .ثٌ حسنيوقَالَ

 ت است که:یروا از انس « -۴۳

ا بر وی عارض سازد، و ید عذابی را در دنیر نمایخ ارادهءاش  فرمود: هرگاه خداوند به بنده  رسول الله 

امت او را به عذاب ینکه در قیارادهء شر کند عقوبت خود را از او باز دارد تا ااش  هرگاه خداوند بر بنده

فرمود: همانا پاداش بزرگ در برابر ابتالی بزرگ است و چون خداوند  ش گرفتار کند. آنحضرت یخو

شود و  می کند و آنکه راضی شود به "ابتالی خدا" خدا از او راضی می شیا را آزماگروهی را دوست بدارد آنه

 .»هر که ناخشنود شود، خداوند از او ناخشنود گردد
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�ٍَس « -۴۴
َ
َ�ُقبَِض  ،�َْشتيَك، فخرج أبُو َطلْحة قال: اَكَن اْ�ٌن أليب طلْحَة  وعْن أ

ْسَ�ُن 
َ
يب: هو أ مُّ الصَّ

ُ
مُّ ُسلَيْم َوِ�َ أ

ُ
بُو َطلْحَة قال: ما َ�َعَل ابِ�؟ قَالَت أ

َ
ا رََجَع أ يِب، فَلَمَّ الصَّ

َعَشاَء َ�تََعىشَّ 
ْ
َ�ْت إيَِلِْه ال ا  ،َما اَكن، َ�َقرَّ يب، فَلَمَّ  قَالَت: واُروا الصَّ

َ
ا فرغ َصاَب ِمنَْها، فَلَمَّ

َ
ُ�مَّ أ

ْصب
َ
ىَت رسوَل ا�َّ أ

َ
بُو َطلَْحة أ

َ
ْخربُه، َ�َقاَل:  َح أ

َ
عرَّْستُُم اللَّيْلَة؟ قال: َ�َعم، قال: «فَأ

َ
اللَّهمَّ «أ

بُو َطلَْحةَ  »بارْك لَُهما
َ
ْت ُغالماً فَقاَل يِل أ

َ
يِتَ بِِه انليبَّ  :فَودل

َ
لُْه حىتَّ تَأ ، وَ�عَث َمعُه امْحِ

معُه يْشء؟«بِتْمَرات، فقال: 
َ
َخَذَها انلَّيِبُّ  »أ

َ
خَذَها ِمْن  قال: نعم، تَمراٌت فَأ

َ
فَمَضَغَها، ُ�مَّ أ

 ِ اُه عبَد ا�َّ يبِّ ُ�مَّ َحنََّكه وسمَّ  ه.يمتفقٌ عل »ِ�يِه فََجَعلََها يف يف الصَّ

اري: بُخَ ْوال :قال اْ�ُن ُ�يَيْنَة« ويف روايةٍ للْ
َ
يُْت �َسعة أ

َ
نْصار: فََرأ

َ
ٍد لكُُّهْم َ�َقاَل رُجٌل مَن األ

ْوالِد َ�بِْد ا�َّ ال
َ
ُقْرآن، يْعِ� ِمْن أ

ْ
 .»مْولُودـْ قْد قَرُؤوا ال

بَا « مسلِم:ـويف روايةٍ ل
َ
ثُوا أ َدِّ

ُ
مِّ ُسلَيْم، َ�َقالَْت ألْهِلَها: ال حت

ُ
ماَت اْ�ٌن أليِب َطلَْحَة ِمْن أ

ثُه، فََجاَء  َحدِّ
ُ
نَا أ

َ
ُ�وَن أ

َ
َ�َل ورَشِب، ُ�مَّ تَصنَّعْت هلُ َطلَْحَة بابِنِه حىتَّ أ

َ
�َْت إيَِلِْه َعَشاًء فَأ َ�َقرَّ

َصاَب ِمنْها قَالْت: 
َ
نَُّه قَْد َشِبِع وأ

َ
ْت �

َ
ْن رأ

َ
ا أ ْحسَن ما اكنْت تََصنَُّع َ�بَْل ذلك، فَوَ�َع بَِها، فَلَمَّ

َ
أ

بَا طلْحةَ 
َ
ْهل  ،يا أ

َ
اعُروا اعِر�تُهْم أ

َ
نَّ قَْوماً أ

َ
َرايَْت لَْو أ

َ
ْن أ

َ
بيٍْت َ�َطلبوا اعرَ�تَُهم، ألَُهْم أ

ْخُت  يْمنَُعوَها؟ قال: ال، َ�َقالَت: فاحتِسْب اْ�نَك. قال: فَغِضب، ُ�مَّ قال: تر�تِ� حىتَّ إَِذا تَلطَّ
ىَت رسوَل ا�َّ 

َ
ْخربتِ� بِابْ�، فَاْ�َطلََق حىتَّ أ

َ
: فأْخرَبُه بما اَكن، َ�َقاَل رسوُل ا�َّ  ُ�مَّ أ

 .»ارَك ا�َّ لُكما يف يلْلِتُكمابَ «
ىَت  يف سَفٍر وِ� َمَعُه وَ�َن رسوُل ا�َّ  قال: فحملَت، قال: وَ�َن رسول ا�َّ 

َ
إَِذا أ

َ�َها الَْمخاض، فَاْحتَبَس َعلَيَْها  ،الَْمِدينَِة ِمْن َسَفٍر َال َ�ْطُرقُها ُطُروقاً فَدنَْوا ِمَن الَْمِدينَةِ  فرََضَ
بُو طلْ 

َ
ْن وانْطلََق رسوُل ا�َّ  ،َحةَ أ

َ
نَُّه يْعجبُِ� أ

َ
بُو َطلْحَة إِنََّك تلعلُم يَا ربِّ �

َ
. قال: يُقوُل أ

ْخُرَج مَع رسوِل ا�َّ 
َ
مُّ  أ

ُ
ْدُخَل َمعُه إَِذا َدَخل، وقَِد اْحتَبَْسُت بِما تَرى . تقوُل أ

َ
إَِذا َخَرج، وأ

 
َّ

ِجد اذل
َ
بَا طلْحَة َما أ

َ
ِجد، اْ�َطِلق، فاْ�َطلْقنَا، ورَض�َها الَمخاُض حَ� ُسلَيْم: يا أ

َ
ي كنُْت أ

حٌد َ�ْغُدَو بِِه ىلَعَ رُسول ا�َّ 
َ
�َُس ال يُرِْضُعُه أ

َ
: يا أ ِّ�

ُ
ْت ُغالما. فقالَْت يِل أ

َ
ا قَِدَما فَودل ، فلمَّ

 رسوِل ا�َّ 
َ

ْصبَح احتملْتُُه فانَطلْقُت بِِه إىِل
َ
َ أ

ْ
 .»ِديث. وَذَكَر تماَم احل

 ت شده که گفت:یروا از انس « -۴۴
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افت، چون ابوطلحه آمد گفت: یرون آمد پسرش وفات یض شد، ابو طلحه از خانه بیپسر ابو طلحه مر

ش آماده ساخته و او هم یم مادر پسر گفت: حالش بهتر است و غذای شب را برایپسرم چه کار شد؟ ام سل

کی نمود و چون کار را تمام ید و آن شب با همسرش نزدیخوابغذا صرف کرد. ابو طلحه با خاطری آسوده 

شان را از یآمده ا  کرد همسرش گفت: پسر را بخاک سپردند. هنگام صبح ابو طلحه خدمت رسول الله 

 .شان برکت نازل فرما!یا بر ایفرمود: خدا ان با خبر ساخت. آنحضرت یجر

ببر، چند دانه  امبر یه به من گفت: او را نزد پمدتی بعد همسر ابو طلحه پسری والدت نمود. ابوطلح

 زی هست؟یا با او چیفرمود: آ امبر یخرما هم همراهش فرستاد. پ

ده و بعد آنرا گرفته به دهن طفل نهاده و به یآنرا جو گفتم: بلی چند دانه خرما هست. آنحضرت 

 .ده و نامش را عبدالله گذاشتندیکامش مال

فرزند از همان عبد الله را  ٩نه آمده که شخصی از انصار گفت: من ییابن ع ت بخاری بنقل ازیدر رواو 

 . دم که همه قرآن خوانده بودندیکه والدت شده بود، د

م به یافت. ام سلیم والدت شده بود وفات یت مسلم آمد: فرزندی از ابوطلحه که از ام سلیو در روا

د تا من با او صحبت کنم. ابو طلحه آمد یت نکنگفت: شما در رابطه با پسر ابو طلحه صحباش  خانواده

م خودش را برای ید سپس ام سلیهمسرش نان شب را زود تر آماده ساخت و وی نان را خورد، آب آشام

ش کرد و ابو طلحه با او همبستر شد. چون فراغت یداد آرا می نتین شکلی که در سابق زیشوهر خود به بهتر

تی را یر شده و با او همبستر شده گفت:  ای ابو طلحه هرگاه قومی عارید که ابو طلحه سیم دیافت، ام سلی

 را ندهد؟ شان  تین خانواده حق دارد که عاریا اینزد خانوادهء گذاشتند و سپس آنرا طلب کردند آ

 .گفت: نه

د و گفت: گذاشتی که من آلوده شوم و بعد ین گردیگفت: فرزند را از خداوند بخواه. ابوطلحه خشمگ

فرمودند: خداوند در شب  ش گفت. آنحضرت یان را برایآمده جر امبر یاز پسرم خبر ساختی؟ نزد پمرا 

 ام سل
ً
گشتند، شب هنگام  می نهء منوره بازیاز سفر، به مد  م باردار شد و رسول الله یشما برکت دهد. بعدا

م را درد والدت گرفت و یسل ک شدند، امینهء منوره نزدیشان به مدیشدند. ا نمی نهء منورده داخلیبه مد

 . رفتند  ماری خانمش با وی ماند. رسول الله یابوطلحه بواسطهء ب

هنگام  امبر یم لذت بخش است که با پیدانی که چقدر برا می ا توید: ابوطلحه گفت: خدایراوی گو

دانی از  می داخل گردم. ولی بواسطهء  آنچه کهشان  رون شوم و با او در لحظهء ورودیرون آمدنش بیب

ست برو، یماری بر من نید: گفتم ای ابوطلحه مثل اول فشار بیگو می میماندم. ام سل همرکابی آنحضرت 

دند درد والدت وی را گرفت، پسری والدت نمود. مادرم به من گفت: ای انس کسی او یم و چون رسیو رفت

ببری. چون صبح شد او را برداشته خدمت   نکه صبح او را نزد رسول الله یر بدهد تا ایتواند ش نمی را

 .»ث را ذکر نمودیبردم. و تمام حد رسول الله 
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يِب ُهر�رَة « -۴۵
َ
ن رسول ا�َّ  وعْن أ

َ
ا الشديُد «قال:  أ َعِة إِنمَّ لَيَْس الشديُد بالرصُّ
َغَضِب 

ْ
ي يْمِلُك نَفَسُه ِعنْد ال

َّ
 ه.يمتفقٌ عل »»اذل

 نکه:یا ت استیروا  هریاز ابوهر« -۴۵

رومند کسی است که در هنگام یرد. نیاد کشتی بگیست که زیرومند کسی نیفرمود: ن  رسول الله 

 .»ش تسلط داشته باشدیخشم بر خو

، ورُجالن �ستَبَّاِن قال: ُكنُْت جالِساً مع انلَّيِب  وعْن ُسلَيْماَن بِْن رُصٍَد « -۴۶
حُدُهَما قَِد امْحَرَّ وَْجُهه. وانْتَفَخْت أوَداجه. فقال رسوُل ا�َّ 

َ
إِ�ِّ ألعلَُم لَكِمًة لَْو قَالََها «: وأ

: إِنَّ 
َ

يَْطاِن الرَِّجيِم َذَهَب عنُْه ما �د. فَقالُوا هل ْعوُذ بِا�ِّ ِمَن الشَّ
َ
َهَب عنُْه ما ِ�د، لْو قال: أ َ ذلَ

يَطان الرَِّجيمِ «قال:  انلَّيِبَّ  ِ ِمن الشَّ  .هيمتفقٌ عل. »»تعوَّْذ بِا�ِّ

 ت است که گفت:یروا مان بن صرد یاز سل« -۴۶

ده یکی از آنها سرخ گردیدادند. چهرهء  می گر را دشنامیکه دو مرد همدینشسته بودم در حال امبر یبا پ

 گفت خشمش فرو می دانم که هرگاه آنرا می راای  فرمودند: من کلمه امبر یو رگهای گردنش باد کرده بود. پ

  می نشست. هرگاه می
َّ

ِه ِمَن الش
ّ
 ِبالل

ُ
ْعوذ

َ
ِج یگفت: ": أ اِن الرَّ

َ
رفت. همان بود که به او گفتند:  می ِم " غضب اویط

 .»طان رانده شدهیپناه بجوی به خداوند از ش فرماید: می  رسول الله 

�ٍَس وعْن ُمعاذ « -۴۷
َ
نَّ انلَّيِبَّ  بِْن أ

َ
ْن «قال:  أ

َ
َمْن كَظَم غيظا، وُهو قَاِدٌر ىلَعَ أ

 
ْ
ُوِر ال

ْ
َُه ِمَن احل ِقياَمِة َحىتَّ ُ�َ�ِّ

ْ
الئِق يَْوَم ال

ْ
 ىلَعَ ُرُؤوِس اخل

َ
ُ ُسبْحانَُه وتَعاىل ِعِ� ُ�نِْفَذه، َداَعُه ا�َّ

ذ »»َما َشاءَ  مِ ْ د، والرتِّ  .ثٌ حسنيوقال: حد یرواه أَبُو داوُ

 ت است که:یروا از معاذ بن انس « -۴۷

تواند آنرا عملی سازد خداوند در روز  می کهیفرمود: کسی که خشمش را فرو خورد، در حال آنحضرت 

 .»خواهد انتخاب کند می نیسازد تا از آنچه از حور الع می خواند و مختارش می امت در برابر سران مردم، او رایق

يِب ُهر�َْرةَ « -۴۸
َ
نَّ رَُجًال قَاَل للنَّيِبِّ  وعْن أ

َ
َد ِمراراً  »ال تَغَضْب «: أوِْص�، قال: أ فَردَّ

 .یرواه البخار »»ال َ�ْغَضْب «قَال، 

 ت است که:یروا  هریاز ابو هر« -۴۸

ن مشو. آن مرد چند بار سؤالش را یشان فرمودند: خشمگیه کن. ایگفت: مرا توص امبر یمردی به پ

 .»ن مشویدر هر بار فرمودند: خشمگ  تکرار کرد. رسول الله 
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ِ  َوَ�ْن أيب ُهَر�ْرةَ « -۴۹ َالُء بِالُْمْؤِمِن َواملْؤِمنَِة يف «: قال: قال رسوُل ا�َّ َما يََزال ابلْ
هِ وَماهِلِ َحىتَّ يَلىَْق ا�َّ تعاىل َوَما  ِ

َ
ذ »َعلَيِْه َخِطيئَةٌ َ�ْفِسِه َوودل مِ ْ ثٌ يوقال: حد یرواه الرتِّ

 .حيحسنٌ صحِ 
 ت است که:یروا  هریاز ابو هر« -۴۹

ش یش مورد آزمایشه در جان و فرزند و مال خویفرمودند: مردان و زنان مؤمن هم  رسول الله 

 .»که گناهی ندارندیوندند، در حالیرند، تا به خدا بپیگ می خداوند قرار
ُر بِْن  بَوَ�ْن ابْن َ�بَاٍس « -۵۰

ْ
خِيِه احل

َ
قال: قَِدَم ُ�يَيْنَة ْ�ُن ِحْصٍن َ�َ�َل ىلَعَ ابِْن أ

ين يُْدِ�يِهْم ُعمُر  ِ
َّ

ْصحاَب َ�ِْلِس ُ�َمَر قَيْس، َوَ�َن ِمن انلََّفِر اذل
َ
اُء أ ُقرَّ

ْ
 ، َوَ�َن ال

ْو ُشبَّانا، َ�َقاَل 
َ
ىِخ لََك وَْجٌه ِعنَْد َهَذا َوُمشاَوَرتِِه ُكهوًال اَكنُوا أ

َ
خِيه: يَا اْ�َن أ

َ
ُعييْنَُة البِْن أ

اب، فََوا�َّ  َطَّ
ْ
ا دَخَل قال: ِ�ْ يا اْ�َن اخل ُ ُعمر. فَلَمَّ

َ
ِذَن هل

َ
ِذْن ىل َعلَيْه، فاستَأذَن فَأ

ْ
األِمِ� فَاْستَأ

َعْدل، َ�َغِضَب �ُ 
ْ
ُْ�ُم ِ�ينَا بال

َ
َْزَل َوال حت

ْ
ُ  َمُر َما ُ�ْعِطينَا اجل

َ
ْن يُوقَِع بِِه َ�َقاَل هل

َ
حىتَّ َهمَّ أ

ِمَ� الُْمْؤِمنَِ� إِنَّ ا�َّ تَعاىل قَال نِلِبيِِّه 
َ
ُر: يا أ

ْ
  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿: احل

ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
 َعنِ  رِۡض َوأ

و�نَّ َهَذا ِمَن اجلاهل�، َوا�َّ ما جاَوزَها ُ�َمُر ِحَ� تالها،  ].۱۹۸األعراف: [ ﴾١٩٩ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ
ِ تعاىل  .رواه البخار »وَ�َن َوقَّافاً ِعنْد ِكتَاِب ا�َّ

 ت است که گفت:یروا ب از ابن عباس« -۵۰

 س فرود آمد و او از زمرهء افرادی بود که عمر یحر بن قاش  نه بن حصن آمده و در خانهء برادر زادهییع

نه ییبودند. ع هم مجلسان و مشاوران عمر شان  ر و جوانیساخت. چون قراء پ می کیآنها را به خود نزد

ر منزلتی داری، اجازه بخواه که مرا به حضور خود ین امیگفت: ای فرزند برادرم تو در نزد ااش  برای برادرزاده

افت گفت: یش اجازه داد. چون نزدش حضور ید و وی هم به عمویاجازه طلب رت عمر رد. او از حضیبپذ

 کنی. عمر  نمی دهی و عادالنه در مورد ما حکم نمی اریهان ای پسر خطاب  تو برای ما دارائی بس

 امبر ین، خداوند به پیر المؤمنیش گفت: ای امیک بود که وی را بزند. حر برایخشمناک شد و نزد

ن از جملهء جاهالن است. یده امر نما و از جاهالن اعراض کن، و ایشه کن و به کار پسندید: عفو پیگو می

 .»کرد می از عدل تجاوز نکرده و بحق که سخت در برابر کتاب خدا توقف بخدا سوگند عمر 
ثََرةٌ «قال:  أنَّ رسوَل ا�َّ  وَعن ابِْن مْسُعوٍد « -۵۱

َ
َها َستُكوُن َ�ْعِدى أ ُموٌر  إِ�َّ

ُ
َوأ

ي َعلَيُْ�ْم و�َْسألوَن ا�َّ 
َّ

قَّ اذل
ْ
ِ فَما تَأمُرنا؟ قال: تُؤَدُّوَن احل ُ�نِْكرونَها، قَالُوا: يا رُسوَل ا�َّ

 .هيمتفقٌ عل »»اذلي لُ�مْ 
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 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۵۱

د خواهد ید، پدیدار می فرمودند: بدون شک بعد از من خود خواهی و اموری که زشتش رسول الله  

د، و از خداوند یدهی؟ فرمود: حقی را که بر شما است ادا کن می ا رسو الله به ما چه دستوریآمد. گفتند: 

 .»د که از آن شما استیزی را طلب کنیبرای خود چ

َسيِْد بِْن ُحَضْ�ٍ « -۵۲
ُ
ال  وَعن أيب �َْ� أ

َ
ِ أ نَْصاِر قال: يا رسوَل ا�َّ

َ
نَّ رَُجًال ِمَن األ

َ
أ
ثََرةً فاْصرِبُوا َحىتَّ «�َْستَْعِملُ� َكَما اْستْْعملَت فُالناً وفالناً فَقال: 

َ
إِنَُّ�ْم َستَلَْقْوَن َ�ْعدي أ

وِْض 
ْ
 .هيمتفقٌ عل »تلَقْوِ� ىلَع احل

 ت است:یروا ر ید بن حضیی اسیحیاز ابو « -۵۲

د؟ یساز نمی د مرا مؤظفیا همانطور که فالنی را مؤظف ساختیآ  ا رسول الله یی از انصار گفت: مرد

روبرو اند  کیگران هم در آن شرینی در حقی که دیشان فرمودند: همانا زود است که بعد از من با خودگزیا

 .»دید تا مرا بر سر حوض مالقات نمائید پس صبر کنیشو

ْو� « -۵۳
َ
نَّ رسوَل ا�َّ  بوَعْن أيب إِبْراهيَم َ�بِْد ا�َّ بِْن أيب أ

َ
يَّاِمِه  أ

َ
يف بْعِض �

ْمُس قَاَم ِ�يهْم َ�َقاَل:  َعُدو، اْ�تَظَر َحىتَّ إَِذا َمالَِت الشَّ
ْ
َها انلَّاُس ال «اليت ليَِقَ ِ�يَها ال ُّ�

َ
يَا �

لُوا ا�َّ 
َ
عُدو، َواْسأ

ْ
َْت  ، الَعاِ�يَةَ َ�تَمنَّوا لَِقاَء ال

َ
َنَّة حت

ْ
نَّ اجل

َ
فَإَِذا لقيتُموهم فاْصرُبوا، َواْعلَُموا أ

يُوِف  ْحزاب، «: ُ�مَّ قَاَل انلَّيِبُّ  »ِظَالِل السُّ
َ
َحاب، وََهاِزَم األ ِكتَاِب َوُ�ِْرَي السَّ

ْ
َل ال اللَُّهمَّ ُمْ�ِ

نا َعلَيِْهمْ  فه يمتفقٌ عل. »»اْهِزْمُهْم َوانرُْصْ  .قيوباهللاَّ التَّوْ

 ت است که:یروا م عبد الله بن ابی اوفی یاز ابراه« -۵۳

الن نمود، ینکه آفتاب میدند تا ایکی از روزهائی که با دشمن روبرو شدند انتظار کشیدر   رسول الله 

سالمتی د و از خداوند ین فرمود: ای مردم روبرو شدن با دشمن را آرزو مکنیبرخاسته چنشان  انیباز در م

 یی شمشها هیر ساید که بهشت در زید. و بدانید صبر کنید و هرگاه با دشمن روبرو شدیبخواه
ً
رها است. بعدا

مت دهندهء احزاب و یان دهندهء ابرها و هزیفرمودند: ای خداوند فرو فرستندهء کتاب، و جر امبر یپ

 .»اری فرمایگروهها، آنها را شکست ده و ما را بر آنها نصرت و 
ل مالحت و کوتاهی یعی است که انواع بالغت از قبیس و بدیث از جملهء کالم نفین حدیا ش:

 اد را شامل است.یکو و شمول بر معانی زیلفظ و استعارهء ن
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َهاَ�ٰٓ ﴿ قال اهللا تعالی: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا ُقوا َ ٱ �َّ َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا  ].۱۱۹التوبة: [ ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

 .»ای مؤمنان از خدا بترسید و با راستان یار باشید« فرماید: میخداوند 

ٰ ٱوَ ﴿ قال تعالی: ٰ ٱوَ  ِد�ِ�َ ل�َّ ٰ ل�َّ  ].۳۵األحزاب: [ ﴾ِت ِدَ�

 .»مردان راستگو و زنان راستگو« فرماید: میو هم 

ْ  فَلَوۡ ﴿ تعالی:قال  َ ٱ َصَدقُوا َُّهمۡ  �َخۡ�ٗ  لََ�نَ  �َّ  ].۲۱محمد: [ ﴾ل

 .»بهتر بودشان  کردند حقا که برای می همان اگر با خدا راستی« فرماید: می زیو ن
 ر است:ین مورد بشرح زیات وارده در ایاما روا

ل: َعن ابِْن َمْسُعوٍد « -۵۴ وَّ
َ
رِبِّ َو�ِنَّ إِنَّ «قال:  عن انلَّيِبَّ  فَاأل

ْ
 ال

َ
ْدَق َ�ْهِدي إِىل الصَّ

 اجلَنَّةِ 
َ

رِبَّ َ�ْهِدي إِىل
ْ
َكِذَب  ،ال

ْ
يقا، و�ِنَّ ال ِ ِصدِّ َو�ِنَّ الرَُّجَل يلْصُدُق َحىتَّ يُ�تََب ِعنَْد ا�َّ

 ِ  انلَّار، َو�ِنَّ الرَُّجَل يَلَْكِذُب َحىتَّ يُ�تََب ِعنَْد ا�َّ
َ

 الفُجوِر َو�ِنَّ الفُجوَر َ�ْهِدي إىِل
َ

َ�ْهِدي إِىل
اباً   ه.يمتفقٌ عل »»َكذَّ

 ت است که:یروا  عبد الله بن مسعوداز « -۵۴

کو کاری انسان را به یکند، و ن می کوکاری رهنمائییفرمودند: همانا راستی انسان را بسوی ن امبر یپ

ق یار راستگو و صدینکه در نزد خداوند بسید تا ایگو می گردد، و همانا شخص راست می بهشت رهنمون

کشاند.  می و گناهان انسان را بسوی دوزخدهد  می شود. دروغ انسان را به معاصی و گناهان سوق می نوشته

 .»شود می ار دروغگو نوشتهیشگاه خداوند کذاب و بسید تا که در پیگو می شخص همانا دروغ
ِّ بِْن أيب َطاِلب، « -۵۵ َسِن بِْن يلَعِ

ْ
ٍد احل ، قَاَل حِفْظُت ِمْن رسوِل باثلَّا�: َ�ْن أيب ُ�َمَّ

 مَ «: ا�َّ 
َ

َكِذَب ِر�بةٌ َدْع ما يَِر�بَُك إىِل
ْ
ْدَق ُطمأنينٌَة، َوال رواه  »»ا ال يَر�بُك، فَإِنَّ الصِّ

مذ ْ  ح.يثٌ صحيوقال: حد یالرتِ
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که  امبر یاد دارم از پیت است که گفت: بیروا باز ابومحمد حسن بن علی بن ابی طالب « -۵۵

اندازد. چون راستی  نمی شکزی که ترا به یاندازد و چنگ زن به چ می فرمود: ترک کن آنچه را که ترا به شک

 .»نان و آرامش خاطر است و دروغ شک استیاطم
ز بهتر است. چون نفس یزی شک دارد ترک آن چیافتی که در چیعنی وقتی نفس خود را یش: 

د و از دروغ و کذب، تنفر ینما می نان حاصلیت را دارد که به صدق و راستی اطمین خاصیمسلمان ا

 ست؟ (مترجم)یدهد چ می نان و سکونیش اطمیآنچه براداشته، هر چند که نداند یم

ِة ِهرقْل،  اثلَّالث: عْن أيب ُسْفياَن َصْخِر بِْن َحرٍب « -۵۶ و�ِل يف قِصَّ . يف حديِثه الطَّ
ُمُرُ�ْم يْع� انلَّيِبَّ 

ْ
بُو ُسْفيَاَن: قُلْت: يقول  قَاَل ِهرقْل: فَماَذا يَأ

َ
َ وَْحَدهُ «قَاَل أ ال  اْ�بُُدوا ا�َّ

عَفاف، 
ْ
دق، وال الِة والصِّ ُمرنَا بالصَّ

ْ
�رُِشُ�وا بِِه َشيْئا، واتُْرُكوا ما َ�ُقوُل آباُؤُ�م، وَ�أ

لَةِ   ه.يمتفقٌ عل »»والصِّ

وس) نقل یل و درازش در قصهء هرقل (هراکلیث طویدر حد ان صخر بن حرب یاز ابو سف« -۵۶

 شده که:

 کند؟ می شما را به چه امر هرقل گفت: آنحضرت 

د ید و ترک نمائیاوریک میزی را شرید، به او چید خدای واحد را بپرستیگو می د، گفتم:یگو می انیابوسف

م و یم و پاکدامنی ورزییم و راست بگویدهد که نماز بخوان می ند و ما را دستوریگو می آنچه را که پدران شما

 .»میصلهء رحم بجای آور

ابِع: َ�ْن أيب ثَابِت، وِ�يل: أيب سعيد، وِ�يل: أيب الْويِلد، َسْهِل بِْن ُحنيْف، َوُهَو « -۵۷ الرَّ
ن انليبَّ بدرِي 

َ
هَداء، «قال:  ، أ ُ َمنَاِزَل الشُّ َهاَدة بِِصْدٍق بَلَّغُه ا�َّ  الشِّ

َ
، تعاىل َ َل ا�َّ

َ
َمْن َسأ

 رواه مسلم. »»و�ِْن َماَت ىلَعَ فِراِشهِ 

 ت است که:یروا ف بدری ید سهل بن حنیا ابو الولید یا ابو سعیز ابو ثابت ا« -۵۷

فرمودند: کسی که از روی صدق و راستی از خداوند شهادت را طلب کند خداوند او را از  آنحضرت 

 .»ردینش بمیسازد هرچند بر بال می درجات شهداء بهره مند
ت ید نیبا می نکه انسانیشهادت، و اث، استحباب طلب ین حدید: از ایش: مصنف کتاب گو

 گردد. (مترجم) می افتیر داشته باشد، دریخ

نِْبياِء «: قال: قال رسوُل ا�َّ  اخلاِمس: َ�ْن أيب ُهر�ْرة « -۵۸
َ
غزا نيَِبٌّ ِمَن األ

ن 
َ
ٍة. وَُهَو يُِر�ُد أ

َ
صلواُت ا�َّ وسالُمُه علَيِهْم َ�َقاَل لقْوِمه: ال يتْبْع� رَُجٌل ملََك بُْضَع اْمَرأ
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ْو 
َ
َحٌد اْشرَتى َ�نَماً أ

َ
حٌد بَ� بيُوتاً لَْم يرفَع ُسقوَ�َها، وال أ

َ
ا َ�نْبِ بِها، وال أ يَبِْ�َ بَِها َولَمَّ

ْو قَر�باً ِمْن ذلك، َ�َقال خَ 
َ
عرْصِ أ

ْ
َقْر�ِة صالَة ال

ْ
لََفاٍت وُهو يَنْتَظُر أْوالَدَها. فَغَزا فَدنَا ِمَن ال

ُ عليْه،  نا مأُمور، ا�َّ اْحبْسَها علَينا، فَُحبسْت َحىتَّ َ�تََح ا�َّ
َ
مس: إِنَِّك َمأُمورٌة وأ للشَّ
َغنَائِم، فَجاَءْت 

ْ
انلَّاَر تَلأُ�لَها فَلَْم تْطعْمَها، فقال: إِنَّ ِ�يُ�ْم ُغلُوًال، َ�ْعِ�  فََجَمَع ال

ُغلول، فليبايعِ�  فليبايعِ� مْن لُكِّ 
ْ
قِبيلٍَة رُجل، فِلزقْت يُد رَُجٍل �ِيِدهِ فَقال: ِ�يُ�م ال

 
ْ
ُغلُول، فَجاءوا بَرأ

ْ
س قبيلَتُك، فلزقَْت يُد رُجلْ�ِ أو ثالثٍَة �ِيَِدهِ فقال: ِ�يُ�ُم ال

ْ
ٍس ِمثِْل َرأ

 ُ َحلَّ ا�َّ
َ
َغنَائُِم ألحٍد قَبلَنَا، ُ�مَّ أ

ْ
ل ال

َ
َ�لَتها، فلْم حت

َ
هب، فوَضعها فََجاَءت انلَّاُر فَأ َ�َقَرٍة ِمْن اذلَّ

ى َضعَفنَا وعجزنَا فأحلَّها نلَا
َ
ا رأ  ه.يمتفقٌ عل »»نَلا الَغنَائَِم لمَّ

 ت است که:یروا  هریاز ابوهر« -۵۸

هم السالم جهاد نموده، و به غزا رفت، و برای قومش گفت: یامبران علیکی از پیفرمودند:  رسول الله 

که هنوز با وی ید، مردی که زنی را به نکاح گرفته تا با او همبستر شود در حالیایچند کس بدنبال من ن

ا یگوسفندی  ی ساخته و سقف آنها را بلند نکرده است، و نه کسی کهها همبستر نشده و نه کسی که خانه

ک نماز عصر به یا نزدیکشد. سپس جهاد نمود، نماز عصر  می ده، و انتظار اوالد آنرایشتر بارداری را خر

ا آفتاب را بر ما نگهدار، و یک شد و برای آفتاب گفت: تو هم مأموری و من هم مأمورم، خدایهء نزدیقر

 یه را براینکه قریحبس کن، و آفتاب بند شد تا ا
ً
د، یرا جمع نمود، و نوبت آتش رس ها متیغن ش گشود بعدا

ک نفر از یله ید از هر قبیانت شده است. بایمت خیان شما به غنیولی آتش آنرا نسوخت، گفت: همانا در م

 دست مردی بدستش چسبیشما با من ب
ً
مت از طرف شما صورت یانت در غنید و گفت: خیعت کند، بعدا

ان شما یانت از مید،و گفت: خیا سه نفر به دستش رسید. بعد دست دو یعت نمایله ات با من بید قبیگرفته با

 سپر طالئی را که مانند سر گاو بود آوردند سپس آنرا گذاشت آتش آمده آنرا سوخت. غنائم برای 
ً
شده بعدا

 خداوند ضعف و ناتوانی ما را دیچ کس پیه
ً
 .»ده آنرا برای ما حالل ساختیش از ما حالل نشد، ولی بعدا

قومش را نهی فرمود که در  امبر مذکور ید: که پیگو می ثین حدیمام قرطبی در شرح اش: ا

ا یدر آن صورت وابستگی ذهنی  اران آنحضرت یرا یروی کنند، زیکی از احوال مذکور از آنها پی

جه سست و در جهاد و شهادت رغبت و یدر نتشان  کردند، و عزائم می داین اسباب پینفی بر ا

ز آمده است که: برای من غنائم حالل یگری نیث دید البته در بارهء غنائم حدیگرد می مکشان  عالقه

 نکه برای کسی قبل از من حالل نشده بود. (مترجم)یشده با ا
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يَِّعان «: ، قال: قال رسوُل ا�َّ الساِدس: عن أيب خادٍل حكيِم بِن حَزام. « -۵۹
ْ

ابل
قا، فإِن صدقَا و�يَّنا بُورِك لُهما يف بَيْعِهما، و�ِن َكتَما و�َذبَا ُ�َِقْت بر�ُة  باخِلياِر ما لم يَتفرَّ

 .هيمتفقٌ عل »»بيِْعِهما

ش در یمان آورد و پدرش از بزرگان قریکه در سال فتح مکه ا م بن حزام یاز ابو خالد حک« -۵۹

 ت است که:یت و اسالم بود، روایزمان جاهل

ار دارند تا زمانی که از هم جدا یدار) اختیفرمود: هردو معامله کننده (فروشنده و خر  رسول الله 

دند و دروغ گفتند، یشود. اگر پوش می برکت نهادهشان  ان نمودند در معاملهینشوند، اگر راست گفتند و ب

 .»رود می انیاز مشان  برکت معامله
اش  د، در معاملهیانت و غش ننمایخد و فروشش یش: چنانچه وقتی تاجری صدر ورزد ودر خر

د و یبا خداوند متعال صدق و راستی نمااش  که در معاملهای  نگونه برای بندهیشود، هم می برکت داده

ن معاملهء وی برکت داده شده و ثمرهء آن را یا و غش نداشته باشد، در ایت آن ریدر ادای حق عبود

َ ٱ إِنَّ ﴿اد آوری شده: یمه یهء کرین آیابد. در ای می بصورت ثواب در ۡ ٱ ِمنَ  َ�َىٰ شۡ ٱ �َّ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل
نُفَسُهمۡ 

َ
مۡ  أ

َ
ٰ َوأ نَّ  لَُهمَ�

َ
ن یرساند که صدق در معامله مب می ن خودیو ا ].۱۱۱التوبة: [ ﴾نَّةَ �َۡ ٱ لَُهمُ  بِأ

 هدی إلی الجنة. (مترجم)یباشد. و إن البر  می کمال مراقبت بوده و رهنمون وی بسوی بهشت
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ِيٱ﴿ قال اهللا تعالی: َّ�  ٰ ٰ ٱ ِ�  َوَ�َقلَُّبَك  ٢١٨ َ�ُقومُ  ِح�َ  َك يََرٮ الشعراء: [ ﴾٢١٩ ِجِدينَ ل�َّ

۲۱۸-۲۱۹.[ 

بیند و هم گشتن ترا در میان نمازگزاران  کنی ترا می آن خدایی که وقتی قیام می« فرماید: میخداوند 

 .»بیند می

�ۡ  َمَعُ�مۡ  َوُهوَ ﴿ و قال تعالی:
َ
 ].۴د: یالحد[ ﴾ُكنُتمۡ  َما نَ �

 .»او با شماست هرکجایی که باشید« فرماید: میو هم 

َ ٱ إِنَّ ﴿و قال تعالی:   ٱ ِ�  ءٞ َ�ۡ  هِ َعلَيۡ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  �َّ
َ
ٓ ٱ ِ�  َوَ�  ِض �ۡ� َما  ].۵عمران:  آل[ ﴾٥ ءِ لسَّ

 .»ماند همانا نه در زمین و نه در آسمان چیزی از خداوند پوشیده نمی« فرماید: میز یو ن

 ٱَ�ِ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿و قال تعالی: 
ۡ  ].۱۴الفجر: [ ﴾١٤ َصادِ ِمرۡ ل

 .»همان پروردگار تو در کمین است« فرماید: میز ین

ٓ  لَمُ َ�عۡ ﴿ و قال تعالی:  ٱ �ِنَةَ َخا
َ
ُدورُ ٱ ِ� ُ�ۡ  َوَما ُ�ِ �ۡ ۡ�  ].۱۹غافر: [ ﴾١٩ لصُّ

 .»دارند داند خیانت چشم را و آنچه دلها پنهان می خداوند می« فرماید: میو هم 

اآليات يف البابِ كثرية معلومة .  وَ

ل: َ�ْن ُعمَر بِن اخلطاب « -۶۰ وَّ
َ
ا األحاديث، فاأل مَّ

َ
ُْن ُجلُوٌس ِعنْد «، قال: وأ

َ
بَيْنما �

ْعر، ال  ، َذات يَْوٍم إِْذ َطلع َعلَيْنَا رُجٌل َشديُد بياِض اثلِّياب، شديُد رسوِل ا�َّ  سواِد الشَّ
 انلَّيِبِّ 

َ
حد، حىتَّ َجلََس إِىل

َ
َفر، وال َ�ْعِرفُُه منَّا أ ثَر السَّ

َ
 يَُرى عليِْه أ

َ
بَتَيِْه إىِل

ْ
ْسنََد َر�

َ
 ، فَأ

ِ� عن اإلسالم فقاَل رسوُل ا�َّ  خرِبْ
َ
ُد أ يْه ىلَعَ فِخذيِه وقال: يا �مَّ : ُركبَتيْه، َووَضع كفَّ

َالةَ  ِ َوتُِقيَم الصَّ داً رسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
، وأ َ إِالَّ ا�َّ ْن ال إِهلَ

َ
ْن �َْشَهَد أ

َ
اكةَ  ،اإلِسالُم أ  ،َوتُؤِ�َ الزَّ
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يَْت إِِن استََطعَت إيَِلِْه َسبيًال. وتُصوَم َرمَضان، وحتُجَّ 
ْ

 ابل
 ِ ْن تُْؤِمن بِا�َّ

َ
ْخرِبِْ� عن اِإليمان. قَاَل: أ

َ
قُه، قال: فَأ ُ و�صدِّ

ُ
هل

َ
ُ �ْسأ

َ
قال: صَدقت. فَعِجبْنا هل

ه. قال: صدقَْت قا َقَدِر َخْ�ِهِ ورَشِّ
ْ
وِم اآلِخر، وتُؤِمَن بال

ْ
ل: ومالئَِ�ِته، وُ�تُِبِه ورُُسِله، وايل

نََّك تَراه. فإِْن لَْم تَُ�ْن تَراُه فإِنَُّه يَراَك قال: 
َ
ْن َ�ْعبَُد ا�َّ َك�

َ
ِ� عن اإلِْحسان. قال: أ ْخرِبْ

َ
فأ

َماراتَِها. 
َ
ْخرْبِ� َ�ْن أ

َ
ائِل. قال: فَأ ْعلََم ِمن السَّ

َ
اعِة . قال: َما املْسُؤوُل َ�نَْها بأ ِ� عن السَّ ْخرِبْ

َ
فَأ

 
َ
ْن تَ� األ

َ
ُنياِن ُ�مَّ قَاَل أ اِء يتَطاولُون يف ابلْ عالََة راِعَء الشَّ

ْ
ُعراَة ال

ْ
ْن تَرى احلَُفاَة ال

َ
َمُة ر�َّتَها، َوأ

ْعلُم قال: فَإِنَُّه 
َ
ُ أ

ُ
ُ ورُسوهل ائُِل قلت: ا�َّ تَدرِي مِن السَّ

َ
انْطلَق، فلبثُْت مِليًّا، ُ�مَّ قال: يا ُعمر، أ

تَاُ�ْم يُعلُِّم�م ِدي
َ
�ُل أ  .رواه مسلمٌ  »»نُِ�مْ ِجرْبِ

 ت است که گفت:یروا از عمر بن الخطاب « -۶۰

دار شد، که یم، ناگهان مردی در برابر ما پدینشسته بود امبر یروزی در اثنای که ما در حضور پ

 دا بود، ونه هم کسی از ما او رایاه بود نه اثر سفر بر وی هویار سیش بسیهاید و مویار سفیش بسیلباسها

ه داده، و هر دو دستش را یتک امبر یش را به زانوی پینشسته زانوها امبر ینکه خدمت پیتا ا شناخت، می

 : گذاشته و گفت امبر یبر رانهای پ

 ای محمد مرا از اسالم خبر ده. 

ست و محمد ینکه معبود بر حقی جز الله نینست که شهادت دهی ایفرمود: اسالم ا  رسول الله 

ری، اگر توانائی داشتی به حج خانهء یبر پا داری و زکات بدهی و رمضان را روزه بگفرستاهء خداست و نماز 

 .دینما می قشیکند و تصد می سؤال امبر یم که از پیخدا بروی، گفت: راست گفتی، ما در شگفت ماند

برانش امیش و پیاوری به خدا و فرشتگانش و کتابهایمان بینکه ایمان. فرمود: ایگفت: پس خبر ده مرا از ا

 .رش و شرشیاوری به قدر، خیمان بیو روز آخرت و ا

 .گفت: راست گفتی

 .پس خبر ده مرا از احسان

 . ندیب می نی او ترایب نمی نی. اگر تو او رایب می ی او راینکه خدا را چنان بپرستی که گویفرمود: ا

 .امتیگفت: پس خبر ده مرا از ق

 .ستیفرمود: سؤال شده از سؤال کننده داناتر ن

 ی آن.ها گفت: پس خبر ده مرا از نشانها

ی ها و گرسنه ها و تن برهنه ها نکه مشاهده کنی  که پا برهنهیز مالک خود را، و اید کنینکه بزایفرمود: ا
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 یجو می گر سبقتیکدیبر  ها گوسفند چران در ساختمان
ً
ند. سپس آن مرد رفت. مدتی درنگ نمودم، بعدا

 سؤال کننده کی بود؟ دانی که می ایفرمود: ای عمر! آ

 .گفتم: خدا و رسولش داناتر است

 .»ن برای شما آمده بودیم دیل بود که برای تعلین جبرئیفرمود: ا

اد یر زین است زنهای اسیش را والدت کند، ایز آقایعنی کنی): تلد االمة ربتهاش: معنای (

 معنای آقاست.د و دختر آقا در یش دختری والدت نمایز برای آقایشوند، چنانچه کن

، عْن بوأيب عبِْد الرَّمْحِن ُمعاِذ بِْن جبل  ،اثلَّا�: عن أيب َذرٍّ ُجنُْدِب بِْن ُجنَادةَ « -۶۱
 ِ سنَة َ�ْمُحَها، وَخالِق انلَّاَس خبُلٍُق «، قال: رسوِل ا�َّ

ْ
يِّئََة احل تِْبِع السَّ

َ
َ َحيْثَُما ُكنَْت وأ اتَِّق ا�َّ

م »»َحَسٍن  ْ  .ثٌ حسنيوقال: حد یذرواهُ الرتِّ

 ت است که:یروا ب از ابو ذر و معاذ بن جبل« -۶۱

د، و یکی کن تا آنر محو نمایی که بودی و در مقابل بدی نیفرمود، از خدا بترس هر کجا  رسول الله 

 .»کو و اخالق حسنه رفتار کنیوهء نیبا مردم به ش

يَا ُغالُم إِ�ِّ «يْوماً فَقال:  ُكنُْت َخلَْف انلَّيِبِّ «، قال: باثلَّالث: عن ابِن عبَّاس « -۶۲
علِّمَك لَكَِمات: 

ُ
َ َ�َْفْظَك «أ ، َو�َِذا  اْحَفِظ ا�َّ ل ا�َّ

َ
َت فَاْسأ

ْ
ل
َ
َاَهك، إَِذا َسأ

ُ
ْدُه جت ِ

َ
َ جت اْحَفِظ ا�َّ

َة لَو اجتَمعْت ىلَعَ  مَّ
ُ
نَّ األ

َ
، واعلَم: أ ْن ينْفُعوَك �يِْشء، لَْم َ�نْفُعوَك إِالَّ اْستََعنَْت فَاْستَِعْن بِا�َّ

َ
 أ

ٍء قد َكتَبَهُ  وَك إِالَّ �يََشْ ء، لَْم يرَُضُّ وك �يَِشْ ْن يرَُضُّ
َ
ُ لَك، و�ِِن اْجتََمُعوا ىلَعَ أ ٍء قَد َكتَبَُه ا�َّ  ا�َّ �يَِشْ

ُحُف  ِت الصُّ مذيُّ وقال: .»»عليْك، ُرفَِعِت األقْالم، وَجفَّ حيح. رواهُ الرتِّ  حديثٌ حسنٌ صَ

ذي:  مِ ْ ِ يف الرََّخاِء يعِرفَْك يف «ويف رواية غريِ الرتِّ  ا�َّ
َ

َماَمك، َ�َعرَّْف إىِل
َ
ْدُه أ ِ

َ
َ جت احفَظ ا�َّ

دةِ  َصابََك لْم يَُ�ن يِلُْخِطئََك واْعلَْم أّن  ،الشِّ
َ
َك لَْم يَُ�ْن يِلُصيبَك، َوَما أ

َ
ْخَطأ

َ
ّن َما أ

َ
واْعلَْم أ

ُعرِس �رُْساً انلَّرْصَ مَ 
ْ
نَّ َمَع ال

َ
َكْرب، وأ

ْ
َفَرَج َمَع ال

ْ
نَّ ال

َ
رْب، وأ  .»َع الصَّ

 ت است که گفت:یروا ب از ابن عباس« -۶۲

 میت تعلیسوار بودم بعد فرمود: فرزندم چند سخن براشان  بر مرکب امبر یروزی در پشت سر پ

خواهی از  می زییابی. اگر چی می در برابرتاد خدا باش او را یدهم: خدا را حفظ کن تا ترا حفظ کند. ب می

ی از خدا بجو و بدان که اگر تمام مردم جمع شوند تا به تو نفعی برسانند، یجو می ارییخدا بخواه، و اگر 

ت نوشته است واگر همه جمع شوند تا به تو ضرری یزی را که خداوند برایتوانند، مگر چ نمی نفع رسانده
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برداشته شده  ها ت نوشته و مقدر کرده است. قلمیتوانند، مگر آنچه خداوند برا نمی برسانند، ضرری رسانده

 .ده استیفه خشک گردیو صح

ابی، در هنگام فراخی خدا را بشناس تا ی می اد خدا باش، او را در برابر خودیت ترمذی آمده: بیدر رواو 

 رسینچه که بارسد و آ نمی د بتو نرسد،یترا بشناسد، و بدان آنچه که با ها در سختی
ً
دنی ید بتو برسد حتما

 .»داری، گشادگی با سختی و دشواری با آسانی استیاری و مدد با صبر و پایاست، و بدان که 
د: بدان که سؤال از خداوند به بندگانش یگو می ش: حافظ ابن رجب در جامع العلوم و الحکم

 شود و در آن اعتراف صورت یم از مسائل مطرحیرا در سؤال کردن اظهار خواری و نیالزمست، ز

از و تواضع جز در یدن به هدف و نیشود بر رفع ضرر و رس می رد به قدرت آنکه سؤال از وییگ می

 ست.یسته نیبرابر خدا شا

ر کائنات یو مراد از رفع اقالم ترک نوشتن بدان است و مراد از صحف اوراقی است که در آن مقاد

 ر کائنات و فراغت از آن.یمقدم بودن مقاده است از ین کناینوشته شده است و ا

�َس « -۶۳
َ
ابع: عْن أ ْ�يُِنُ�ْم ِمَن «قال:  الرَّ

َ
دقُّ يف أ

َ
ْ�َماًال ِ�َ أ

َ
إِنَُّ�ْم تَلَْعملُوَن أ

 ِ َها ىلَعَ َ�ْهِد رسوِل ا�َّ َعر، ُكنَّا َ�ْعدُّ  . یرواه البخار »»ِمَن الُْمِو�قاِت  الشَّ

 که گفت:ت است یروا از انس « -۶۳

ما آنرا از  امبر ینکه در عهد پیکتر از مو است با ایبارتان  د که در نظریشو می شما مرتکب اعمالی

 .»میشمرد می جملهء مهلکات

َاِمس: َ�ْن أيب هر�َْرَة « -۶۴
ْ
ِ  ، عن انليبِّ اخل ُة ا�َّ  َ�َغاُر، َوَ�ْ�َ

َ
َ َ�َعاىل قال: إِنَّ ا�َّ

يِتَ ا
ْ
، أْن يَأ

َ
ُ َعلَيْهِ َ�َعاىل َم ا�َّ  ه.يمتفقٌ عل »»لَْمرُْء َما َحرَّ

 ت است که فرمود:یروا امبر یاز پ  هریاز ابوهر« -۶۴

رت خدا آنست که شخص آنچه را که خداوند بر وی حرام نموده انجام یکند و غ می رتیهمانا خداوند غ

 .»دهد
اِدس: َ�ْن أيب ُهر�َْرَة « -۶۵ نَُّه سِمع انلَّيِبَّ  السَّ

َ
�  :إِنَّ ثََالثًَة ِمْن بَِ� إرِْسائيل: «َ�ُقول

 �َ�ْ
َ
قَْرع، وأ

َ
بَْرص، وأ

َ
يُّ  ،أ

َ
بَْرَص فَقال: أ

َ
ىَت األ

َ
ْن يَبْتَليَُهْم َ�بَعث إيَِلِْهْم َملاَك، فأ

َ
ُ أ َراَد ا�َّ

َ
أ

ٌ َحَسن، و�ُذْ  حبُّ إيَِلْك؟ قال: لَْوٌن حسٌن، وَِج�ْ
َ
ٍء أ ي قَْد قََذرِ� انلَّاس، يَشْ

َّ
َهُب ع�ِّ اذل

َحبُّ إيَِلْك؟ قال: اِإلبُل 
َ
يُّ املْاِل أ

َ
ْعِطَي لَْوناً َحسنا. قال: فَأ

ُ
ْو  َ�َمَسحُه فَذَهب عنُه قذرُه َوأ

َ
أ

ََقرُ  اوِي قَاَل ابلْ ُ لََك ِ�يها. َشكَّ الرَّ ْعِطَي نَاقًَة ُعرَشاء، فَقال: بارَك ا�َّ
ُ
 فأ
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قْ 
َ
ىَت األ

َ
ي فأ

َّ
حب إيَِلْك؟ قال: َشْعٌر حسن، و�ْذهُب ع�ِّ َهَذا اذل

َ
ٍء أ يُّ يَشْ

َ
رَع فَقال: أ

َقر،  حبُّ إيَِلْك؟ قال: ابلْ
َ
يُّ الَْمال. أ

َ
ْعِطَي َشعراً حسنا. قال فَأ

ُ
قَِذَر� انلَّاس، فَمسحُه عنْه. أ

ُ لََك ِ�يَها. ِعطَي بقرًة حاِمال، وقال: بَارََك ا�َّ
ُ
 فأ

 
َ
ىَت األ

َ
برِْصَ انلَّاَس فَأ

ُ
َّ برََصي فَأ ُ إِيلَ ْن يُردَّ ا�َّ

َ
َحبُّ إيَِلْك؟ قال: أ

َ
ٍء أ يُّ يَشْ

َ
ْ�َ� فَقال: أ

ْعِطَي َشاةً وادِلاً 
ُ
غنُم فَأ

ْ
َحبُّ إيِلْك؟ قال: ال

َ
يُّ الَْماِل أ

َ
ه. قال: فَأ ُ إيَِلِْه برَصَ َ�َمَسَحُه فََردَّ ا�َّ

َ َهذا،
َّ

نْتَج هَذاِن َوودل
َ
َغنَم. فَأ

ْ
ََقر، َولََهَذا َواٍد ِمَن ال  فاَكَن لَِهَذا َواٍد ِمَن اِإلبِل، ولََهَذا َواٍد ِمَن ابلْ

ِبَاُل يف 
ْ
برص يف صوَرتِِه َوَهيْئِته، فَقال: رَُجٌل ِمْسكٌ� قِد انَقطعْت يِبَ احل

ْ
ُ�مَّ إِنَُّه أىَت األ

 ُ� ِ َْوَم إِالَّ با�َّ  يِلَ ايلْ
َ
َ َسَفِري، فَال بَالغ ْ� ِ

ْ
ََسن، واجل

ْ
ْ�َطاَك اللَّْوَن احل

َ
ي أ

َّ
لَُك بِاذل

َ
ْسأ

َ
مَّ بِك، أ

لَْم 
َ
ْعرفُُك أ

َ
�ِّ أ

َ
تبلَُّغ بِِه يف سَفِري، فقال: احلُقوُق َكِث�ٌة . فقال: َك�

َ
ََسن، والَْمال، بَعِ�اً أ

ْ
احل

، فقال: إِنَّ  ْ�َطاَك ا�َّ
َ
بْرَص َ�ْقُذرَُك انلَّاس، فَق�ا، فَأ

َ
ماَل اَكبراً َ�ْن ـما َورثُْت َهذا التَُ�ْن أ

ُ إِىل َما ُكنْت. َك ا�َّ  اكبِر، فقال: إِْن ُكنَْت اَكِذباً فََص�َّ
ا،  ُ ِمـثَْل ما قَاَل هلَذا، َورَدَّ َعلَيْه ِمثَْل َماردَّ َهذَّ

َ
قَْرع يف صورتِه وهيئَتِه، َ�َقاَل هل

َ
ىَت األ

َ
وأ

 فََصّ�ََك اُهللا إِيَل َماُكنْت.فَقال: إِْن ُكنَْت اَكِذباً 
ِبَاُل يف 

ْ
ْ�َ� يف ُصورتِِه وَهيْئَتِه، فقال: رَُجٌل ِمْسكٌ� واْ�ُن َسِبيٍل اْ�َقَطَعْت يِبَ احل

َ
ىَت األ

َ
وأ

 َ�
َ
ي رَدَّ َعلَيَْك برَصَك َشاًة أ

َّ
لَُك باذل

َ
ْسأ

َ
ِ ُ�مَّ بِك، أ  يِلَ ايلَْوَم إِالَّ بِا�َّ

َ
بَلَُّغ بَِها يف َسَفِري، فَال بَالغ

ِ ما 
َّ برَصي، فَُخْذ َما ِشئَْت وَدْع َما ِشئَْت فََوا�َّ ُ إيِلَ ْ�َ� فَرَدَّ ا�َّ

َ
َسَفِري؟ فقال: قَْد ُكنُْت أ

 ُ َما اْ�تُِليتُْم َ�َقْد ريَض ا�َّ ْمِسْك مالََك فَإِ�َّ
َ
ِ عزَّ وجل. فقال: أ َخْذتَُه �َّ

َ
َْوَم �يِْشٍء أ ْجَهُدَك ايلْ

َ
أ

 ه.يمتفقٌ عل »»عنك، وََسَخَط ىلَعَ َصاِحبَيَْك 
 ت است که:یروا رة یاز ابو هر« -۶۵

س مادرزاد و یکی پیل را که یفرمود: خداوند خواست که سه تن از بنی اسرائ می د کهیشن امبر یاز پ

ابرص آمده  را فرستاد که نزدای  د. پس فرشتهیازمایگری کل (کچل) مادرزاد و سومی کور مادرزاد بود، بید

 شتر دوست داری؟یز را بیبه او گفت: چه چ

ان یماری که سبب نفرت و دوری مردم از من شده از مین بینکه ایکو، و ایوی گفت: رنگ  و پوست ن

 کو به وی داده شد.یان رفت، رنگی نیدی از مید، پلیبرود. پس دستی بر وی کش

 بعد به او گفت: کدام مال را دوست داری؟ 

 ت در آن برکت دهد. یا گفت گاو را. خداوند به وی ماده شتری باردار داد و گفت خداوند برای گفت: شتر را
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 ز را دوست داری؟یبعد نزد کچل آمده گفت: چه چ

ان برود. پس سر او را مسح یماری که سبب دوری مردم از من شده از مین بینکه ایکو، ایگفت: موی ن

 به او داده شد.کو ین رفت، و موی نیاز باش  نموده کچلی

 داری؟ می تر گفت: کدام مال را دوست

 گفت: گاو را. گاو بارداری به او داده شد.

 ت در آن برکت دهد.یگفت: خداوند برا

 داری؟ تر ز را دوستیبعد نزد کور آمده گفت: کدام چ

ش ینائیوند بد و خداینم. او هم دستش را بر وی کشیم را باز دهد تا مردم را ببینائینکه خداوند بیگفت: ا

 را به وی داد. 

 داری؟ تر گفت: کدام مال را دوست

 گفت: گوسفند. گوسفندی باردار به او داده شد.

ک دشت گاو و سومی یگری صاحب یک دشت شتر، و دیکی صاحب یز. آن ین دو زادند و آن نیا

 اد دام و احشام است.یه از تعداد زیک دشت گوسفند شد. کنایصاحب 

ن که از یس) آمده گفت: مردی هستم مسکیکل اولی، نزد ابرص (پیهمان شکل و هن فرشته به یسپس ا

خواهم به ذاتی که برای  می توانم به منزل برسم، مگر به کمک خدا و بعد کمک تو. از تو نمی سفر بازمانده و

 لهء آن به منزلم برسم. یم شتری بدهی، که در سفرم بوسینکه برایکو و مال داده، ایکو جلد نیتو رنگ ن

 اد دارم.یمرد گفت: بدهی (قرض) ز

ستی، که مردم از تو نفرت برده و یر نیا همان ابرص فقیشناسم، آ می کنم من ترا می فرشته گفت: فکر

 ن همه نعمت داده است؟یت ایاکنون خداوند برا

 ن ثروت را از بزرگانم به ارث برده ام. یمرد گفت: من ا

ی خداوند ترا به حالت اولت برگرداند و بعد به همان شکل نزد یگو می ه دروغوی گفت: اگر چنانچ

کچل آمده و او همانند ابرص جواب داد، و فرشته هم به وی همان گفت که به ابرص گفته بود و گفت اگر 

 ی خداوند ترا به حالت اولت باز گرداند.یگو می چنانچه دروغ

ن رفته و یل سفرم از بین و مسافرم، وسایگفت: مردی مسک افه نزد کور آمده ویبعد به همان شکل و ق

خواهم به حق آنکه نور چشمت  می رسم، مگر به کمک خدا و بعد به کمک تو. از تو نمی گاهمیامروز به جا

 را به تو باز داد، گوسفندی ده که بدان به سفرم ادامه دهم.

خواهی بگذار.  می ر و هر چهیخواهی بگ می م را باز داد، هر چهینائیوی گفت: بلی براستی که خداوند ب

 کنم.  نمی رییری با تو سختگیگ می هرگز در آنچه که برای خود
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د، خداوند از تو راضی شد و بر دو یش خدا قرار گرفتیفرشته گفت: مالت را با خود بدار. شما مورد آزما

 .»قت خشم نمودیرف

وٍْس « -۶۶
َ
اِد بْن أ ابِع: َ�ْن أيب َ�ْعَ� َشدَّ الَكيِّس َمْن َداَن «قال:  عن انليب  السَّ

ِ األما� ْ�بََع َ�ْفَسه َهواَها، وتَم�َّ ىلَعَ ا�َّ
َ
َعاِجُز َمْن أ

ْ
رواه  »»َ�ْفَسه، وََعِمَل مِلا َ�ْعَد املْوْت، َوال

ذ مِ ْ نٌ يحد وقالَ  یالرتِّ سَ     ثٌ حَ

 ت است که:یروا علی شداد بن اوس یاز ابی « -۶۶

رک کسی است که نفس خود را محاسبه نموده و برای زندگی بعد از مرگ کار کند، و یفرمود: ز امبر یپ

 .»د داشته باشدیش کشاند، و از خدا امیناتوان کسی است که نفسش را بدنبال آرزوها و هوای خو

: ِمْن ُحْسِن إِْسالِم الَْمرِْء تَْرُكُه قال: قاَل رسوُل ا�َّ  اثلَّاِمن: َ�ْن أيب ُهَر�َْرةَ « -۶۷
مذيحد »»َماَال َ�ْعِنيهِ  ْ  ه.ريُ وغ یثٌ حسنٌ رواهُ الرتِّ

 ت است که:یروا ره یاز ابی هر« -۶۷

 .»ده استیفا بی کوئی اسالم شخص ترک اموریفرمود: از حسن و ن  رسول الله 

تَهُ «قال:  َعِن انلَّيِبِّ  اتلَّاسع: َ�ْن ُ�َمَر « -۶۸
َ
ُل الرَُّجُل فيَم رَضَب اْمَرأ

َ
 »»ال �ُْسأ

 .هريُ رواه أبو داود وغ

 ت است که:یروا از عمر « -۶۸

 .»ردیگ نمی نکه همسرش را برای چه زده مورد پرسش قراریفرمود: مرد از ا امبر یپ



 

 
 

 

 

 

 باب تقوى و پرهیزگاري -6

َهاَ�ٰٓ ﴿ قال اهللا تعالی: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا ُقوا َ ٱ �َّ  ].۱۰۲عمران:  ل آ[ ﴾ُ�َقاتِهِ  َحقَّ  �َّ

 .»ای کسانی که ایمان آوردید از خدا بترسید چنانکه شایستهء ترسیدنش است« فرماید: میخداوند 

ْ ٱفَ ﴿ تعالی:و قال  َ ٱ �َُّقوا  ].۱۶التغابن: [ ﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ

 ان کننده مراد و معنی اولی است)یه بین آی. (ا»توانید از خدا بترسید تا می« فرماید: میو هم 

نَ األُوىل .  وهذه اآلية مبينة للمراد مِ

َهاَ�ٰٓ ﴿ و قال تعالی: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ  ].۷۰األحزاب: [ ﴾٧٠ اَسِديدٗ  ٗ� قَوۡ  َوقُولُوا

 .»ای آنانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و سخن حق بگوئید« فرماید: میز یو ن
. اآليات يف األمر بالتقو كثريةٌ معلومةٌ  وَ

َ ٱ َ�تَّقِ  َوَمن﴿ و قال تعالی: ُ  َعلَ�ۡ  �َّ  ﴾تَِسُب َ�ۡ  َ�  ُث َحيۡ  ِمنۡ  هُ ُزقۡ َوَ�رۡ  ٢ ارَجٗ َ�ۡ  ۥ�َّ
 ].۳-۲الطالق: [

کسی که از خدا بترسد برایش گریزگاهی از هر کاری مقرر داشته و از جایی او « فرماید: میو هم 

 .»کند دهد که گمان نمی را روزی می

ْ  إِن﴿ و قال تعالی: َ ٱ َ�تَُّقوا  فِرۡ َو�َغۡ  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  َوُ�َ�ّفِرۡ  اقَا�ٗ فُرۡ  لَُّ�مۡ  َعلَ�ۡ  �َّ
ُ ٱوَ  لَُ�ۡمۗ   ].۲۹األنفال: [ ﴾َعِظيمِ لۡ ٱ لِ َفۡض لۡ ٱ ُذو �َّ

اگر از خدا بترسید، پیدا کند برای شما گشایشی را و از گناهانتان در گذرد و خدا « فرماید: میهم 

 .»شما را بیامرزد و خدا صاحب فضل بزرگ است

 واآليات يف البابِ كثريةٌ معلومةٌ . 
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ل: َ�ْن أيب ُهَر�َْرَة « -۶۹ وَّ
َ
َحاديُث فَاأل

َ
ا األ مَّ

َ
ْ�َرُم  وأ

َ
ِ َمن أ قال: ِ�يل: يا رسوَل ا�َّ

ْ�َقاُهمْ «انلَّاِس؟ قال: 
َ
لَُك، قَاَل:  »أ

َ
ِ «فَقالُوا: لَيَْس َ�ْن َهذا �َْسأ ِ ابن نيَِبِّ ا�َّ فيُوُسُف نيَِبُّ ا�َّ

 ِ ِ ابِن َخِليِل ا�َّ لُوِ�؟ »ابن نيَبِّ ا�َّ
َ
َعَرب �ْسأ

ْ
لَُك، قال: فَعْن َمَعاِدِن ال

َ
. قَالُوا: لَيَْس عن َهَذا �َْسأ

اِهليَِّة ِخيَارُُهْم يف اإلِسالِم إَذا َ�ُقُهوا
ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»ِخيَارُُهْم يف اجل

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۶۹

 ست؟ین مردم کیتر ا رسول الله گرامییگفته شد 

 شان. نیزگارتریفرمود: پره

 م!یپرس نمی ن باره از شمایگفتند: در

 ل الله.یامبر خدا، خلیامبر خدا، فرزند پیامبر خدا، فرزند پیامبر خدا فرزند پیوسف پیفرمود: 

 م.یکن نمی ن سؤالیگفتند: از ا

در اسالم است، زمانی که شان  نیت بهتریدر جاهلشان  نید؟ بهتریپرس می ا از ساللهء عربیفرمود: آ

 .»ندوزندیدانش ب
عنی چنانچه معادن شامل گوهرهای مختلفی است که در آن یل آمده، یش: سخن برای تمث

کند. مردم هم آنچه  می ارزش وجود دارد و هر معدن آنچه را که در آن دفن شده آشکار بی ارزشمند و

شرافت و ت صاحب یشود. پس آنکه در دورهء جاهل می نمودارشان  ماییاصالت داشته باشند از س

ن ین خدا دانشمند شود به بلندتریفزوده است. و هرگاه در دیلت بوده اسالم جز شرفش را نیفض

 را اسباب شرف و بزرگی در او جمع شده است.یده است. زیمراتب شرف رس

ُْدرِيِّ « -۷۰
ْ
ةٌ «قال:  عن انليبِّ  اثلَّاِ�: َ�ْن أيب َسعيٍد اخل نْيا ُحلَْوٌة خرِضَ و�نَّ  ،إنَّ ادلُّ

َل فِتْنةِ  وَّ
َ
ُقوا النَِّساِء. فَإِنَّ أ ْ�يَا وا�َّ َ ُمْستَْخِلُفُ�ْم ِ�يَها. فينُْظر َكيَْف َ�ْعَملُون. فَاتَّقوا ادلُّ  ا�َّ

ائيَل اَكنَْت يف النَساء  رواه مسلم. »»بَِ� إرْسَ

 ت است که:یروا د الخدری یاز ابو سع« -۷۰

فه ین و سبز است (زرق و برق دارد). خداوند شما را در آن خلیریشا یفرمودند: همانا دن امبر خدا یپ

ن ابتالی بنی یا و از زنها، چرا که اولید از دنید، پس بترسیکن می ند، که چگونه عملیساخته است تا بب

 .»ل در بارهء زنها بودیاسرائ

نَّ انلَّيِبَّ  اثلالث: َ�ْن ابِْن َمْسُعوٍد « -۷۱
َ
لَُك الُْهَدى «اَكَن َ�ُقول:  أ

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ِغَ� 
ْ
عفاَف وال

ْ
 رواه مسلم. »»َواتلُّىَق َوال
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 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۷۱

ازی ین بی زگاری، عفاف (ازدست درازی به اموال) ویت، پرهیفرمود: خداوندا، از تو هدا می امبر یپ

 .»کنم می طلب

ابع: َ�ْن أيب َطر�ٍف عِديِّ بِْن حاتٍم الطايِئِّ « -۷۲  قال: سمعت رسوَل ا�َّ  الرَّ
ِت اتلَّْقَوى«يُقول: 

ْ
ِ ِمنْها فَلْيَأ ى أتىَق �َّ

َ
 رواه مسلم. »»َمْن َحلََف ىلَعَ يِم� ُ�مَّ َرأ

 مروی است: ف عدی بن حاتم طائی یاز ابو طر« -۷۲

ند که از آن به تقوای یزی را ببیزی سوگند خورد، سپس چیآنکه به چدم که فرمود: یشن از آنحضرت 

 .»ندید راه تقوی را برگزیکتر است، بایالهی نزد

اِهِ�ِّ « -۷۳
ْ

َماَمَة ُصَديَّ بِْن َعْجالَن ابل
ُ
َاِمس: عْن أيب أ

ْ
 قال: َسِمْعُت رسول ا�َّ  اخل

ِة الْوَداع فَقال:  ُقوا «َ�ُْطُب يف َحجَّ دُّوا زَ�َة ا�َّ
َ
، وَصلُّوا مَخْسُ�م، وُصوُموا َشْهَر�م، وأ ا�َّ

َمَراَءُ�م، تَْدُخلُوا َجنََّة َر�ُِّ�مْ 
ُ
ِطيُعوا أ

َ
ْمَواِلُ�م، َوأ

َ
مذي، يف آخر كتابِ الصالةِ  »»أ ْ رواه الرتِّ

 .وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح

 ت است که گفت:یروا از ابو امامه صدی بن عجالن الباهلی « -۷۳

د و نمازهای پنج وقت خود را یفرمود: از خدا بترس می دم کهیدر حجة الوداع را شن امبر یخطبهء پ

ش اطاعت و یران خوید واز امیش را بدهید، زکات مالهای خویرید و ماه روزهء خود را روزه بگیبخوان

 .»دیشو می ش داخلید، به جنت پروردگار خویفرمانبرداری کن



 

 
 

 

 

 

 باب یقین وتوکل -7

ا﴿ قال اهللا تعالی: ۡ ٱ رََءا َولَمَّ  ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل
َ
ْ  َزاَب حۡ ۡ� ُ ٱ وََعَدنَا َما َذاَ�ٰ  قَالُوا  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ

ُ ٱ َوَصَدَق  ٓ  َزاَدُهمۡ  َوَما ۥۚ َورَُسوُ�ُ  �َّ  ].۲۲األحزاب: [ ﴾٢٢ الِيمٗ َو�َسۡ  انٗ إِيَ�ٰ  إِ�َّ

و چون مسلمانان احزاب را دیدند گفتند اینست آنچه ما را وعده داده « فرماید: میخداوند تعالی 

 .»شان نیفزود بود خدا و پیغامبرش و راست گفت خدا و رسول او و این امر جز بر ایمان و تسلیم

ِينَ ٱ﴿ و قال تعالی: ْ  قَدۡ  �َّاَس ٱ إِنَّ  �َّاُس ٱ لَُهمُ  قَاَل  �َّ  فََزاَدُهمۡ  ُهمۡ َشوۡ خۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  َ�َُعوا
ْ  انٗ إِيَ�ٰ  ُ ٱ بَُناَحسۡ  َوقَالُوا ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ ْ ٱفَ  ١٧٣ َو�ِيُل ل ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  نَقلَُبوا  لَّمۡ  لٖ َوفَۡض  �َّ
ْ ٱوَ  ءٞ ُسوٓ  ُهمۡ َسسۡ َ�مۡ  َبُعوا ٰ رِۡض  �َّ ِۗ ٱ نَ َ� ُ ٱوَ  �َّ  ].۱۷۴-۱۷۳عمران:  آل[ ﴾١٧٤ َعِظي�ٍ  لٍ فَۡض  ذُو �َّ

اند، پس از آن  آنانکه مردم بر ایشان گفتند که کافران برای شما لشکر جمع کرده« فرماید: میو هم 

شان را، و گفتند بس است ما را خدا و نیکو یاور  لشکرها بترسید، ولی زیاده کرد این سخن ایمان

و نرسید به ایشان هیچ سختی، و  است، پس باز گشتند "این مسلمانان" به نعمتی از خدا و فضل او

 .»خوشنودی خدا را پیروی نمودند و خدا صاحب فضل بزرگ است

ۡ ﴿ و قال تعالی: ِيٱ َ�ِّ لۡ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ  ].۵۸الفرقان: [ ﴾َ�ُموُت  َ�  �َّ

 .»و توکل کن بر آن زندهء که هرگز نمیرد« فرماید: و می

ِ ٱ َوَ�َ ﴿ و قال تعالی: ِ فَلۡ  �َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ  ].۱۱م: یابراه[ ﴾ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 .»و بر خدا باید که توکل کنند مسلمانان« فرماید: و می

ِ ٱ ّمِنَ  ةٖ رَۡ�َ  فَبَِما﴿ و قال تعالی: ا ُكنَت  َولَوۡ  لَُهۡمۖ  ِ�َت  �َّ ْ َ�  بِ َقلۡ لۡ ٱ َغلِيَظ  َ�ظًّ وا  نَفضُّ
 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ  لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ  لَِكۖ َحوۡ  ِمنۡ 

َ
ۡ  َت َعَزمۡ  فَإَِذا رِ� مۡ ۡ�  َ�َ  َ�َتَو�َّ

ِۚ ٱ َ ٱ إِنَّ  �َّ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ِ�َ ل  ].۱۵۹عمران:  آل[ ﴾١٥٩ ُمَتَوّ�ِ
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 .»و چون قصد کردی پس بر خدا اعتماد کن« فرماید: میو هم 

 واآليات يف األمرِ بالتوكلِ كثريةٌ معلومةٌ .

ۡ  َوَمن﴿ و قال تعالی: ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ  ].۳الطالق: [ ﴾ُبهُ َحسۡ  َ�ُهوَ  �َّ

 .»و هر که بر خدا توکل کند، پس وی او را بس است« فرماید: میو خداوند 

َما﴿ و قال تعالی: ۡ ٱ إِ�َّ ِينَ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل ُ ٱ ُذكِرَ  إِذَا �َّ  ِهمۡ َعلَيۡ  تُلَِيۡت  �ذَا قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت  �َّ
ٰ  انٗ إِيَ�ٰ  ُهمۡ َزاَد�ۡ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ  ُونَ  َرّ�ِهِمۡ  َوَ�َ  ].۲األنفال: [ ﴾٢ َ�َتَو�َّ

اند که چون خدا یاد کرده شود، دل ایشان بترسد و چون آیات خدا  حقا مؤمنان آنانی« فرماید: و می

 .»کنند شان را و بر پروردگار خویش توکل می بر آنان تالوت شود، زیاده سازد "آن آیات" ایمان

 ت يف فضل التوكل كثريةٌ معروفةٌ .واآليا

ل: َعن ابْن َ�بَّاٍس « -۷۴ ُعرَضت يلعَّ األَمم، «: قال: قال رسوُل ا�َّ  بفَاألوَّ
فََرأيْت انلَّيِبَّ َومَعه الرُّهيُْط وانلَّيِبَّ وَمعُه الرَُّجل َوالرَُّجالن، َوانلَّيِبَّ وليَْس َمعُه أحٌد إذ ُرفَِع 

يِت، فَِقيَل ىِل: هذا موىس وقومه ول�ن انظر إىل األفق فإذا ىِل سواٌد عظيٌم  مَّ
ُ
ُهْم أ َّ�

َ
فظننُت �

تُك، ومَعُهْم  مَّ
ُ
سواد عظيم فقيل ىل انظر إىل األفق اآلخر فإذا سواد عظيم فقيل يل: َهذه أ

َنَّة بَِغْ�ِ ِحَساٍب وال َعَذاٍب 
ْ
فاً يَْدُخلُوَن اجل

ْ
ل
َ
، فََخاض انلَّاُس  ُ�مَّ َ�َهض فََدَخَل  »سبُْعوَن أ

َ
هل مْ�ِ

يَن 
َّ

نََّة بَِغْ�ِ حساٍب َوال عذاب، َ�َقاَل بْعضُهم: فَلََعلَُّهْم اذل
ْ
يَن يْدُخلُون اجل

َّ
وئَلَِك اذل

ُ
يف أ

وا يف اإلْسالم، فَلَ َصِحبُوا رسول ا�َّ  يَن ُودِلُ
َّ

ُ�وا با�َّ ، وقَال بْعضُهم: فَلَعلَُّهْم اذل ْم �رُْشِ
ُوضوَن ِ�يه؟«فَقال:  فَخرَج َعلَيْهْم رسول ا�َّ  وا أْشياءوَذَكر شيئاً  ي ختَ

َّ
فَأْخرَبُوهُ  »َما اذل

ونَ «فَقال: 
ُ ُون، وىلََعَ ر�ِّهْم يتَو�َّ قُون، َوَال َ�تَط�َّ يَن ال يرقُوَن، َوال �َْسرَتْ ِ

َّ
شُة  »ُهْم اذل فَقاَم ُعاكَّ

ُ�مَّ قَام رَُجٌل آَخُر فَقال: اْدُع  »أنْت ِمنُْهمْ «ِمنُْهم، فَقال:  بُن ُ�ِْصن فَقال: اْدُع ا�َّ أْن �َْعلَ�
َشةُ «ا�َّ أْن َ�َْعلَِ� ِمنُْهْم فقال:   ه.يمتفقٌ عل »»َسبََقَك بَِها ُعاكَّ

 ث وارده:یاما احاد

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۷۴

ار کوچکی، یامبری را با گروه بسیپ دمیی سابقه بر من عرضه شدند، و دها فرمود: امت رسول الله 

ک نفر نبود، ناگهان گروه یکه با او یامبری را در حالیا دو نفر، و پیک نفر یامبری را با یدم پیکمتر از ده نفر، د

کن به ین موسی و قوم او هستند، لیدم و گمان کردم که آنها امت من هستند، به من گفتند که ایاری را دیبس
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دم ین، دیگر ببیاهی بزرگی را مشاهده کردم باز به من گفته شد، به آن سوی دیدم و سیو د نیگر ببیآن کرانهء د

ن امت تو است و با آنها هفتاد هزار نفر وجود دارد که بدون حساب و یادی را، باز به من گفته شد ایگروه ز

 برخاسته به خانه داخل شدند. مردم در مورد ا می عذاب به بهشت داخل
ً
اشخاصی که بدون  نیشوند. بعدا

باشند.  امبر ید آنها اصحاب پیشوند بحث کردند. بعضی گفتند: شا می حساب و عذاب به بهشت داخل

ل ین قبیو از ا اند، اوردهیک نیو به خدا شراند  د آنها کسانی باشند که در اسالم متولد شدهیبعضی گفتند: شا

را با خبر  د؟ آنها آنحضرت ینمائ می ه بحثشان برآمده و فرمود: در بارهء چیبر ا امبر یزها. پیچ

 ا
ً
گران را و خود هم یکنند، د نمی ه)یذ و افسون (رقیشان فرمودند: آنها کسانی هستند که تعویساختند. بعدا

کنند.  می ش توکل و اعتمادیند و بر خدای خوینما نمی ند)، و بد فالیینما نمی ذ و افسونیه و تعوی(طلب رق

ا رسول الله دعا کن که خداوند مرا از جملهء آنها بگرداند. یبرخاسته و گفت:   عکاشه بن محصن 

 مرد د آنحضرت 
ً
گری برخاسته گفت: دعا کن که خداوند جل یفرمود: تو از جملهء آنها هستی. بعدا

 .»شان فرمودندکه: عکاشه بر تو سبقت جسته استیجالله مرا از آنها بحساب آورد. ا

ِ  بابْن عبَّاس  اثلَّاِ�: َ�نْ « -۷۵ نَّ رسول ا�َّ
َ
اللَُّهم لََك «اكَن يُقول:  أيْضاً أ

تِك، ال  ت، و�يَلَك أَ�بْت، و�َِك خاَصْمت. اللَّهمَّ أُعوُذ بِِعزَّ
ْ أْسلَْمُت و�َِك آمنْت، وعليَك تَو�َّ

 ْ نُّ َواِإل� ِ
ْ
ي ال تُموت، َواجل

َّ
يحُّ اذل

ْ
 إالَّ أنَْت أْن تُِضلَِّ� أنْت ال

َ
ه. يمتفقٌ عل »»ُس يُموتُونَ إهل

ارِ  بُخَ تَرصهُ الْ اخْ لِمٍ وَ سْ ظُ مُ فْ ذا لَ هَ  .یوَ

 ت است که:یروا باز ابن عباس « -۷۵

مان آوردم و بر تو اعتماد کردم و به تو رجوع یم شدم و به تو ایا برای تو تسلیفرمودند: خدا  رسول الله 

ست، یی جز تو نیم که خدایجو می ا به عزتت پناهیخدادم. بار ین) دشمنی ورزیکردم وبرای تو (با دشمنان د

 .»رندیم می ری، ولی جن و انسیم نمی نکه مرا گمراه سازی. تو زندهء هستی کهیاز ا

ُ ونِْعَم الْو�ِيُل قَالََها إبْراِهيُم «أيضاً قال:  باثلَّالِث: عن ابِْن َ�بَّاس « -۷۶  حْسبُنَا ا�َّ
ٌد  ىِق يف انلَّار، َوقالَها ُ�مَّ

ْ
ل
ُ
إِنَّ انلَّاَس قَْد مَجُعوا لَُ�ْم فَاْخَشوُْهْم «حِ�َ قَالُوا:  حَ� أ

ُ َونِْعَم الْوِ�يُل   رواه البخار. »»فََزاَدُهْم إيماناً وقَالُوا: َحْسبُنَا ا�َّ

يِق يف انلَّاِر  يَم اَكَن آِخَر قَْول إبْراهِ «قال:  بو� رواية هل عن ابِْن َ�بَّاٍس 
ْ
ِحَ� أل

ُ َونِعَم الَْوِ�يُل «  .»»حْسيب ا�َّ
 ت شده که فرمود:یروا ب از ابن عباس« -۷۶

ُ َونِْعَم الْو�ِ  هم  هنگامی که در آتش انداخته شد، آنرا گفت. محمد  م یابراه، ُل يَحْسبُنَا ا�َّ
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مان افزوده شده" ید، پس ایپس از آنها بترس اند، هنگامی که گفته شد "مردم برای مقابله با شما جمع شده

وِک 
ْ
ُه َوِنْعَم ال

َّ
 گفتندیَحْسُبَنا الل

ُ
 .»ل

 آمده که گفت: بتی از ابن عباس یو در روا

َوِک  ین بود که گفت: حْسبیهنگامی که در آتش انداخته شد، ا م یسخن آخر ابراه«
ْ
ُه َوِنعَم ال

َّ
. یالل

ُ
ل

 .»نگهبانی استکو یست الله برای من و نیکاف

ابع: َعن أيب ُهَر�ْرَة « -۷۷ َنََّة أقَْواٌم أفْئِدُ�ُهْم ِمثُْل أفئدة  عن انليب  الرَّ
ْ
يَْدُخُل اجل

 ِ�ْ  رواه مسلم. »»الطَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابوهر« -۷۷

 .»مثل دلهای پرندگان استشان  شوند، که دلهای می فرمود: مردمی به بهشت داخل امبر یپ
ر ننموده ین است که مانند پرندگان که جهت حصول رزق تدبیث اشاره بر این حدیدر اش: 

باشد،  می کمشان  لهءیف و حینکه آنان ضعیوصول رزق را با اشان  وخداوند تبارک و تعالی برای

 ق است.ینرم و رقشان  نکه دلهاییا ای اند، گرداند، آنها متوکلی می سر و فراهمیم

َاِمس: عْن َجابٍِر « -۷۸
ْ
نَُّه َغَزا َمَع انلَّيِبِّ  اخل

َ
�  َّ�ا َ�َفل رسول ا ٍْد فَلَمَّ

َ
َ�َفل  قِبََل �

 ِ َل رسوُل ا�َّ عَضاه، َ�َ�َ
ْ
قائِلَُة يف واٍد َكثِِ� ال

ْ
َق انلَّاُس �ْستظلُّوَن َمعُهم، فأْدر�تُْهُم ال ، وَ�َفرَّ

ْ  بالشجر، ونََزَل رسوُل ا�َّ 
َ

ِ  ،َ�َعلََّق بَِها سيَْفه، ونِْمنَا نْومةً  ،َت سُمَرةٍ حت  فإذا رسوُل ا�َّ
نَا نَائِم، فاْستيَقظُت وَُهو يف يِدهِ «يْدعونَا، و�َِذا ِعنَْدُه أْعرايِبُّ فقال: 

َ
َّ سييْف وأ إنَّ َهَذا اْخرَتََط يلَعَ

؟ قُلْت: ا�َّ   ه.يمتفقٌ عل .»َولَْم يُعاقِبُْه وََجلَس »ثَالثاً  َصلْتا، قال: َمْن َ�ْمنَُعَك م�ِّ

ِ  قَاَل جابِر:« :و� رواية قاع، فإَذا  ُكنَّا مع رسول ا�ِّ أتينا ىلع َشجرٍة ظليلة بذاِت الرِّ
نَاَها لرسول ا�َّ 

ْ
ِ��، وسيف رسول ا�َّ تر� جرةِ  ، فَجاء رُجٌل من الُْمرْشِ  ،ُمَعلٌَّق بالشَّ

َافُِ�؟ قال: 
َ

؟ قال:  »ال«فاْخرتطُه فقال: خت  .»»ا�َّ «قال: فَمْن يْمنَُعَك ِم�ِّ
؟ قال: «و� رواية أيب ب�ٍر اإلِسماعي� يف صحيِحه:  ُ «قال مْن يْمنُعَك ِم�ِّ قال:  »ا�َّ

يُْف ِمْن يِده، فأخذ رَسول ا�َّ  يَْف فَقال:  فسَقَط السَّ فَقال: ُ�ن  »؟مْن يمنُعَك ِم�ِّ «السَّ
؟«َخْ�َ آِخذ، فَقال:  ، و��ِّ رسوُل ا�َّ  إال ا�َّ

َ
قال: ال، ولِك�ِّ أاعِهُدك أن ال  »�َشهُد أْن ال إهل

أقَاتِلَك، وال أُ�وَن مع قوم يقاتلونك، فَخ�َّ سِبيله، فَأىت أصحابَه فقال: ِجئتُ�ْم ِمْن ِعنِد 
 .»خِ� انلَّاس
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 که:ت است یروا از جابر « -۷۸

باز گشتم. شان  شان از غزوه بازگشتند، من هم همراهیبسوی نجد به جهاد رفت، چون ا امبر یوی با پ

ر درخت طلحی فرود یز ار خار داشت. آنحضرت یدند که بسیی رسیمروز) به وادیلوله (خواب نیهنگام ق

 ما را امبر یم که پیدند. ناگهان متوجه شدیزان نموده، لحظهء خوابیر خود را بر آن آویآمده، شمش

ر مرا از غالف ین شخص شمشیفرمود: ا ستاده است. رسول الله یی ایاعرابشان  خواهند و در کنار می

ر برهنه در دستش قرار دارد. به من گفت: کی یدم که شمشیدار شدم و دیده و من خواب بودم، ناگهان بیکش

 .خ و مجازات ننموده نشستندیتوبدارد؟ من سه بار گفتم الله، و وی را  می ترا از من باز

 ه داریم، چون به درختی سایبه غزوهء ذات الرقاع رفته بود امبر یگفت: ما با پ تی جابر یدر روا

به   ر رسول الله یکه شمشین آمد، در حالیم. مردی از مشرکیگذاشت می امبر یم آنرا برای پیدیرس می

 ترسی؟ نمی نزان بود، وی آنرا گرفته و گفت: از میدرخت آو

 فرمودند: نه!  

 دارد؟ می گفت: چه کسی ترا از من باز

 فرمودند: الله 

 دارد؟ می لی آمده: آن مرد گفت: چه کسی ترا از من بازیح اسماعیتی در صحیو در روا

 ا شهادتیر را گرفته فرمود: آیشمش  ر از دست او افتاد. رسول الله یفرمودند: الله. سپس شمش

 م؟یست و من رسول خدایبرحقی جز الله ن دهی که معبود می

 امبر یکنم، که با تو نجنگم و با کسانی که با تو بجنگند همراهی نکنم. پ می مانیگفت: نه! ولی با تو پ

 .»ش شما آمدمین مردم پیش رفته گفت: من از نزد بهتریاو را رها کردند. بدنبال آن، وی نزد رفقا

وَن ىلع «يُقوُل:  قال: سمْعُت رسوَل ا�َّ  الساِدس: عْن عمَر « -۷۹ لَْو �نَّ�م تتو�َّ
ْ�، َ�ْغُدو مِخاصاً وتُروُح بَِطاناً  ِِه لرَزقُ�م َكما يرُزُق الطَّ ِ حقَّ تَو�ُّ ، یرواه الرتمذ »»ا�َّ

 ثٌ حسن.يوقال: حد

 ت است که گفت:یروا از عمر « -۷۹

د، همانا شما را یسته است بر خدا توکل و اعتماد کنیرا فرمود: اگر شما بنحوی که شا امبر یدم پیشن

 .»دهد می گردند، روزی می ر بازیند و شام سیآ می خداوند مانند مرغان که صبح گرسنه بر
ست که انسان به کسب ین نیث دال بر این حدیدارد که: ا می انیمان بیهقی در شعب ایش: امام ب

د تکاپو و سعی ید که باینما می ن را افادهیند، بلکه ایده و بر جای بنشیتالش نورزروزی و رزق 

ند. البته در یآ می اج به غذا دارند، در طلب آن بریز وقتی احتیش را بدارد. چنانچه پرندگان نیخو
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ن یره و بر اید از نظر دور نداشت، رفتن در پی رزق و در تصرف، و غیهمهء موارد توکل بر خدا را با

 باشد. می ر از سوی خدا و با قدرت وییباور شد که خ

رباِء بِْن اعزٍِب « -۸۰
ْ
ابِع: عن أيب ِعَمارةَ ال يا فُالن «: قال: قال رسوُل ا�َّ  بالسَّ

ْهُت وْجِ� إيَِلْك، وفَوَّْضُت   فَِراِشَك َ�ُقل: اللَّهمَّ أْسلَْمُت نْفيس إيَلْك، ووجَّ
َ

و�َْت إِىل
َ
إَذا أ

 وال منىْج ِمنَْك إالَّ إيَلْك، أمري إيَِلْ 
َ
ُت ظْهِري إيَلْك. رْ�بَة ورْهبًة إيَلْك، ال ملَجأ

ْ
أ
ْ
ك، وأجل

ي أرْسلت، فَإِنََّك إْن ِمتَّ ِمْن يَلْلَِتَك ِمتَّ ىلَعَ 
َّ

َت، و�نبيِّك اذل
ْ
ي أنَْزل

َّ
آَمنُْت بِِ�تَابَِك اذل

ِفْطَرةِ 
ْ
 ه.يلمتفقٌ ع »»و�ْن أْصبْحَت أَصبَْت خْ�اً  ،ال

رَباء قال: 
ْ
حيح� عن ال إَذا أَ�يَْت مضجَعَك «: قال يل رسول ا�َّ «و� رواية يف الصَّ

َالةِ   وُُضوَءَك للصَّ
ْ
أ َك األْ�َمِن وقُل: وَذَكر �َْوه ُ�مَّ قَاَل َواْجَعلُْهنَّ  ،َ�تَوَضَّ ُ�مَّ اْضَطِجْع ىلَعَ ِشقِّ

 .»»آخَر ما َ�ُقوُل 
 ت است که گفت:یروا ب عازب از ابو عماره براء بن« -۸۰

ا خود را به تو سپردم، و یفرمود: ای فالنی زمانی که به بستر خوابت قرار گرفتی بگو: بار خدا امبر یپ

زگاه و یچ گرید از تو هیم و امیم را بسوی تو نمودم، و کارم را به تو سپردم، و بر تو اتکا کردم از روی بیرو

امبری که مبعوث کردی. اگر یمان آوردم به کتابی که فرستادی و پیرد. اپناهگاهی از تو جز بخودت وجود ندا

 رسی. می ریری و اگر صبح کنی به خیم می ری بر اصل فطرتیتو همان شب بم

م گرفتی بخوابی یم فرمود: هرگاه تصمیبرا امبر یت شده که پیروا ن از براء یحیتی در صحیدر روا

ث را ذکر نمود و در آخر یبر پهلوی راست قرار گرفته بگو: حد ت برای نماز وضوء کن. سپسیهمانند وضو

 .»ن دعا را آخر سخنت قرار دهیافزود، ا

يق « -۸۱ دِّ عبِد ا�َّ بِن عثماَن بِن اعِمِر بِن ُ�َمَر ابن  اثلَّاِمن: عْن أيب بَْ�ٍر الصِّ
ُقريَِشِّ اتلَّيِْ�ِّ 

ْ
َة بِْن َكْعِب بْن لُؤيِّ بِْن اَغلِب ال وُهو وأبُوُه  كعب بن سعد بِْن َ�يِْم بْن ُمرَّ

ُه صحابٌَة  مَّ
ُ
َغاِر وُهْم ىلَع رؤوسنا  َوأ

ْ
ُن يف ال

َ
�َِ� و� فقلت: يا قال: نظرُت إىل أقَْداِم الُمرْشِ

َت قَدميِْه ألبرَصنا فقال: 
َ

نَّ أَحَدهْم نَظَر حت
َ
ِ لَْو أ ُ «رسوَل ا�َّ َما َظنُّك يا أبا ب�ٍر باثْنِْ� ا�َّ

 ه.يمتفقٌ عل »»ثالِث�ُْهما

 ت است که گفت:یروا از ابوبکر « -۸۱

کی از یا رسول الله! اگر یستاده بودند. گفتم: ین شدم که باالی سر ما ایمن در غار متوجه پاهای مشرک
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شان  کنی بدو کسی که سوم می فرمود: چه فکر  د. رسول الله یش را بنگرد، ما را خواهد دیر پایشان زیا

 .»خدا است؟

مِّ سلََمةَ « - ۸۲
ُ
مِّ الُمؤِمِنَ� أ

ُ
َميََّة ُحَذيْفَة  ،اتلَّاِسع: َ�ْن أ

ُ
واسُمَها ِهنُْد بنُْت أيب أ

، «اكَن إَذا َخرَج ِمْن بيِْتِه قال:  أن انليبَّ  لمخزومية ـال ِ ُت ىلَعَ ا�َّ
ْ ، تو�َّ ِ �سم ا�َّ

ْجَهَل أو ُ�َهَل 
َ
ظلَم، أْو أ

ُ
زل، أْو أظِلَم أْو أ

ُ
ِزلَّ أْو أ

َ
ْو أ

َ
َضل، أ

ُ
ِضلَّ أو أ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أعوُذ بَِك أْن أ

 َّ َ  »»يلَعَ مهُ ُ غريْ مذيُّ وَ مذي: حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود والرتِّ ْ ا بِأسانِيدَ صحيحةٍ . قالَ الرتِّ

 حديثٌ حسنٌ صحيح، وهذا لَفظُ أيب داود.

 ت است:یروا ل ن ام سلمهیاز ام المؤمن« -۸۲

...فرمود:  می آمد می رونیاز خانه ب امبر یچون پ ، اللَُّهمَّ ِ ُت ىلَعَ ا�َّ
ْ ، تو�َّ ِ بنام خدا توکل  �سم ا�َّ

گری را یا دیا گمراه شوم، لغزش کنم ینکه گمراه کنم یم به تو از ایجو می ا پناهینمودم بر خدا، بار خدا

 .»ا بر من انجام داده شودیا بر من ظلم شود، کار جاهالنهء انجام دهم و یبلغزانم، ظلم کنم 

َعارِش: عْن أ�ٍس « - ۸۳
ْ
ِ  ال َمْن قَاَل يعِ� إذا َخَرج ِمْن بيْتِِه: «: قال: قال: رسوُل ا�َّ

، يقاُل هُل ُهديَت َوُ�ِفيت و ُوِ�يَت، وتنىحَّ  ، وال حْوَل وال قُوَة إالَّ بِا�َّ ُت ىلَعَ ا�َّ
ْ ِ تو�َّ �ِْسم ا�َّ

يَْطانُ  ،  »»عنه الشَّ : حديثٌ حسنٌ : وقال الرتمذيُّ همِ ، والنِّسائِيُّ وغريُ رواه أبو داودَ والرتمذيُّ

يَْطا فيقول:« زاد أبو داود:  .؟»»َن لَِشيْطاٍن آخر: كيَْف لك بِرُجٍل قَْد ُهِدَي َوُ�يف َوُوِ� يْعِ� الشَّ
 ت است که:یروا از انس « -۸۳

، وال د: یبگواش  رون آمدن از خانهیفرمود: کسی که هنگام ب  رسول الله  ُت ىلَعَ ا�َّ
ْ ِ تو�َّ �ِْسم ا�َّ

. ِ ت بسوی طاعت یدنی از معصیست گردیکردم بر خدا، نبنام خدا توکل و اعتماد  حْوَل وال قُوَة إالَّ بِا�َّ

ت رو یت شدی و کارهایشود: هدا می ق خدا. به او گفتهیر) مگر بتوفیست قوتی (برای انجام اعمال خیو ن

 . شود می طان از وی دوریدی و شیه گردیبراه شد و حفظ و وقا

ت شده و یبا مردی که هداد: چه خواهی کرد یگو می گریطان دیطان به شیابو داود افزوده که: ش

 .»ده و حفظ شده است؟یش انجام گردیکارها
يِت انليبِّ قال: اَكن أخواِن ىلَعَ عْهِد انليبِّ  وَعْن أ�ٍَس « - ۸۴

ْ
حُدُهما يأ

َ
، ، وَ�َن أ

ْ  »»لَعلََّك تُْرَزُق بِهِ «فقال:  واآلَخُر �رَْتِف، فََشاَك الُْمْحرَتُِف أَخاُه للنيبِّ  مذيُّ رواه الرتِّ

 بإسناد صحيح عىل رشط مسلم.
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 ت است که گفت:یروا از انس « -۸۴

کرد، برادری  می گری کاریآمد و د می کی به حضور رسول الله یدو برادر بودند که  امبر یدر زمان پ

د تو به خاطر یفرمود: شا امبر یشکوه نمود. پ ش بحضور رسول الله یکرد از برادر خو می که کار

 .»شوی می روزی دادهبرادرت 
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ٓ  تَقِمۡ سۡ ٱفَ ﴿ قال اهللا تعالی: ِمرۡ  َكَما
ُ
 ].۱۱۲هود: [ ﴾َت أ

 .»ای پس استوار باش چنانکه امر شده« فرماید: میخداوند 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ و قال تعالی: َّ�  ْ ُ ٱ َر�َُّنا قَالُوا ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �َّ ُل  ُموا ۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  تَتََ�َّ �َّ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
� 

 ْ ْ َ�ۡ  َوَ�  َ�َافُوا ۡ  َزنُوا �
َ
ْ َو� وا ُ�ِ  ِ وۡ  نُ َ�ۡ  ٣٠ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱب

َ
ٓ أ ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ؤُُ�مۡ ِ�َا  ة

�ۡ ٱ نُفُسُ�مۡ  َتِ�ٓ �َشۡ  َما �ِيَها َولَُ�مۡ  ِخَرةِ� �ٱ َوِ�  َيا�ُّ
َ
ُعونَ  َما �ِيَها َولَُ�مۡ  أ  نُُزٗ�  ٣١ تَدَّ

 ].۳۲-۳۰فصلت: [ ﴾٣٢ رَِّحي�ٖ  َ�ُفورٖ  ّمِنۡ 

آید  هر آینه آنانکه گفتند، پروردگار ما خداست و باز ثابت ماندند، بر ایشان فرود می« فرماید: و می

شدید خوشحال شوید. ما  و به بهشتی که وعده داده میفرشتگان که مترسید و اندوه مخورید 

دوستان شما بودیم در زندگانی دنیا و در آخرت نیز، و برای شما است در این جا آنچه طلبد نفس 

 .»شما و برای شماست اینجا آنچه درخواست کنید، بطور مهمانی از جانب خدای آمرزگار مهربان

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ و قال تعالی: َّ�  ْ ُ ٱ َر�َُّنا قَالُوا ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �َّ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  فََ�  ُموا
ْوَ�ٰٓ  ١٣ َزنُونَ َ�ۡ 

ُ
ۡص  �َِك أ

َ
ٓ  �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ  نَّةِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء  ﴾١٤ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 ].۱۴-۱۳األحقاف: [

باز ثابت ماندند، پس هیچ ترس بر هر آینه آنانکه گفتند پروردگار ما خداست « فرماید: میو هم 

اند جاودان و در آنجا پاداش داده  ایشان نیست و نه ایشان اندوه خورند و این جماعه اهل بهشت

 .»کردند شوند حسب آنچه می

ِ قُْل  َوَ�ْن أيب عمرو، وقيل أيب عْمرة ُسْفياَن بِن عبد ا�َّ « -۸۵ قال: قُلْت: يا رسول ا�َّ
حداً غْ�ك. قال: يِل يف اإلِسالِم 

َ
ُل عنْه أ

َ
ْسأ

َ
: ُ�مَّ اْستَِقمْ «قَوًال ال أ ِ  رواه مسلم. »»قُل: آَمنْت با�َّ
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ا رسول الله برای من یت است که گفت: گفتم: یروا ان بن عبد الله یا ابو عمره سفیاز ابو عمر « -۸۵

آوردم (آمنت بالله) و سپس مان یدر اسالم سخنی بگو که بعد از تو از کسی نپرسم. فرمود: بگو بخدا ا

 .»دار باشیاستقامت کن و پا

نَّه لَْن «: : قال قال رسول ا�َّ وعْن أيب ُهر�ْرة « -۸۶
َ
ُدوا، واْعلَُموا � قَاِرُ�وا وسدِّ

؟ قال:  »ينُْجو أحٌد منُْ�ْم بعملهِ  د� ا�َّ «قَالوا: وال أنْت يَا رُسوَل ا�َّ نَا إال أْن يتََغمَّ
َ
وال أ

 رواه مسلم. »»ٍة منْه َوفْضٍل برمَْح 

 مروی است که: ره یاز ابوهر« -۸۶

ک از شما به عملش یچید که هید و بدانید و بر حق استقامت ورزیانه روی کنیفرمودند: م امبر یپ

نکه رحمت و فضل یا رسول الله؟ فرمودند: و حتی نه من، مگر ایز یدند: شما نیابد. پرسی نمی نجات

 .»شود خداوندی شامل حالم
د نجات ید به عملش مغرور گردد، بلکه همواره بایبا نمی ن است که بندهیث این حدیش: معنی ا

گردد، و خداوند  می ن امر موجب افزوده شدن اخالص اویرا در پرتو رحمت خدا جستجو کند، که ا

 رد. یپذ می فقط اعمال خالصانه را



 

 
 

 

 

 

باب تفکر در عظمت کائنات خداوندي و ناپایداري دنیا و  -9
ي روز آخرت و دیگر امور مربوط به آن و کوتاهی نفس و ها ترس

 تهذیب آن و وادار نمودنش بر استقامت و پایداري

ٓ  قُۡل ﴿ قال اهللا تعالی: َما ِعُظُ�م إِ�َّ
َ
ٰ  أ ن ِحَدةٍ� بَِ�

َ
ْ  أ ِ  َ�ُقوُموا ٰ  َ�ٰ َمثۡ  ِ�َّ  ُ�مَّ  َدىٰ َوفَُ�

 ْ ُروا  ].۴۵سبأ: [ ﴾َ�َتَفكَّ

دهم که دو دو و تنها و تنها برای خدا  بگو که شما را به یک چیز پند می« فرماید: میخداوند 

 .»برخاسته و سپس اندیشه کنید

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ و قال تعالی: ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  ٖت َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
ِ�ّ 

 ٱ
َ
ِينَ ٱ ١٩٠ بِ َ�ٰ لۡ ۡ� َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ ُرونَ  ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ  قِ َخلۡ  ِ�  َو�َتََفكَّ

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ﴾١٩١ �َّارِ ٱ َعَذاَب  فَقَِنا َنَك َ�ٰ ُسبۡ  ِطٗ� َ�ٰ  َذاَ�ٰ  َت َخلَقۡ  َما َر�ََّنا ِض �ۡ�

 ].۱۹۱-۱۹۰عمران:  آل[

همانا در آفرینش آسمانها و زمین و اختالف شب و روز دالئل درستی برای کسانی «فرماید:  هم می

کنند و در آفرینش  شان خدا را یاد می که عقل دارند، وجود دارد. آنانی که ایستاده، نشسته و بر پهلوی

 .»پروردگار ما، این را عبث نیافریدی پاکی است ترا... گویند: ای آسمانها و زمین اندیشه نموده می

فََ� ﴿ و قال تعالی:
َ
ٓ ٱ �َ�  ١٧ ُخلَِقۡت  َف َكيۡ  بِلِ ۡ�ِ ٱ إَِ�  يَنُظُرونَ  أ َما  ُرفَِعۡت  َف َكيۡ  ءِ لسَّ

 ٱ �َ�  ١٩ نُِصبَۡت  َف َكيۡ  َبالِ �ِۡ ٱ �َ�  ١٨
َ
ٓ  فََذّكِرۡ  ٢٠ ُسِطَحۡت  َف َكيۡ  ِض �ۡ� َما نَت  إِ�َّ

َ
 أ

 ].۲۱-۱۷ة: یالغاش[ ﴾٢١ ُمَذّكِرٞ 

کنند بسوی شتر که چگونه آفریده شد و به آسمانها که چگونه  آیا نگاه نمی« فرماید: میو هم 

 .»ای برداشته شد وبه زمین که چگونه هموار ساخته شد. پس پند بده که تو فقط بیم دهنده
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فَلَمۡ ﴿ و قال تعالی:
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ِض �ۡ�  ].۱۰محمد: [ ﴾َ�َينُظُروا

 .»کنند در زمین که ببینند؟ آیا گردش نمی« فرماید: میز یو ن

 واآليات يف الباب كثريةٌ 
 اد است.ین موضع زیات وارده در ایآ

ابق: یث الحدیوِمْن األَحاد  «ث السَّ
َ
ک

ْ
َسهیال

ْ
 . »س َمْن َداَن َنف

 «ث سابق است: یث، حدیو از احاد
َ
ک

ْ
َسهس َمْن َداَن یال

ْ
 . »َنف
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 بنحوي که بدون تردید و با جدیت به آن روي آورد

ْ سۡ ٱفَ ﴿قال اهللا تعالی:   ].۱۴۸البقرة: [ ﴾تِ َ�ٰ يۡ ۡ�َ ٱ تَبُِقوا

 .»در امور خیر از همدیگر پیشی و سبقت بگیرید« فرماید: میخداوند 

ْ وََسارُِعوٓ ﴿و قال تعالی:  ّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  إَِ�ٰ  ا َ�ٰ ٱ ُضَهاَعرۡ  وََجنَّةٍ  رَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  ُت َ�
َ
 ُض �ۡ�

ۡت  ِعدَّ
ُ
 ].۱۳۲عمران:  آل[ ﴾١٣٣ ُمتَّقِ�َ لِلۡ  أ

آمرزشی که از جانب پروردگار شما است و بسوی بهشتی  بشتابید بسوی مغفرت و«د:  یفرما می

 .»که پهنای آن برابر آسمانها و زمین است و برای پرهیزکاران آماده شده است

ل: َ�ْن أيب هر�رة « -۸۷ ِ  فاألوَّ احِلةِ «قال:  أن رسوَل ا�َّ  ،باِدروا باألْعماِل الصَّ
فستكوُن فنَِتٌ كقَطِع اللَّيِل الُْمْظلِم يُصبُح الرُجُل ُمؤمناً وُ�ْميِس اكفرا، وُ�ميِس ُمْؤمناً 

نْيا  رواه مسلم. »»وُ�صبُح اكفرا، يبيع دينه بَعَرٍض من ادلُّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۷۸

ی ها ی ظاهر شود مانند پارههای نهش از آنکه فتید به انجام اعمال صالحه، پیفرمود: بشتاب  رسول الله 

 شود، و شب را مؤمن می که مؤمن است و بهنگام شام کافریکند در حال می ک، که شخص صبحیشب تار

 .»فروشد می این خود را در برابر متاع کمی از دنیگردد، د می گذراند و صبح کافر می

وََعَة « -۸۸ ارِِث  اثلَّا�: عْن أيب رِسْ
ْ
قال:  ب�رِس الس� املهملِة وفتحها ُعقبَة بِن احل

ى ِرقَاَب انلَّاِس إىل بعض ـبال صليت وراَء انليَبِّ   َ�تََخطَّ
ً
عرْص، فسلَّم ُ�مَّ قَاَم ُمرْساع

ْ
مِدينِة ال

رُسْعِته، ُحَجِر �سائِه، َ�َفزَع انلَّاس من رسَعته، فخرج َعليهم، فرأى ��َُّهْم قْد َعِجبوا مْن 
 .یرواه البخار »»ذكرت شيئاً من ترْبٍ عنَدنا، فكرِْهُت أن �بَسِ�، فأمْرُت بقْسمتِه«قال: 
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دقةِ «و� رواية هل:  يِت ترِباً من الصَّ
ْ

بَيِّتَه ،كنُْت خلَّْفُت يف ابل
ُ
 . »فكِرْهُت أْن أ

نه نماز عصر را در عقب رسول یت است که گفت: در مدیروا ابو سروعه عقبة بن الحارث  از« -۸۸

کی یشان چون سالم دادند، بسرعت برخاسته از باالی صفهای مردم رد شده، به خانهء یادا کردم، ا  الله 

برآمده شگفتی  هراسان شدند. آنحضرت   داخل گشتند، مردم از شتاب رسول الله شان  از همسران

ا نقره در خانهء ما موجود است، یآمد که تکهء از طال  ادمیمشاهده نموده فرمودند: بشان  مردم را از شتاب

 .مش امر نمودمینرو به تقسیزشت پنداشتم مرا به خود مشغول دارد، از ا

اد آوردم، که در خانه گذاشته ام، یا نقره از صدقه را بیگر از بخاری آمده: تکهء زری، طال یت دیو در روا

 .»ندهماش  دقهزشت پنداشتم که شب آنرا در خانه نگهدارم و ص

ُحٍد: أرأيَت إْن قُتلُت فأيَن  قال: قال رجٌل للنيبِّ  اثلَّالث: عن جابر « -۸۹
ُ
يوَم أ

نَا؟ قال: 
َ
نَّةِ «أ

ْ
ىق تَمراٍت �نَّ يف يَِده، ُ�مَّ قاتل حىتَّ قُتَل  »يف اجل

ْ
 ه.يمتفقٌ عل. »فأل

گفت: با خبرم ساز   ت است که گفت: مردی در روز احد برای رسول الله یروا از جابر « -۸۹

 گاهم کجاست؟ یهرگاه کشته شوم جا

د تا یی را که در دستش بود انداخته جنگیفرمودند: بهشت. بدنبال آن، شخص مذکور چند دانه خرما

 .»کشته شد

، أيُّ ، قال: جاَء رجٌل إىل انليبِّ  الرابع: عن أيب ُهر�رَة « -۹۰ ِ فقال: يا رسوَل ا�َّ
دقِة أْعظُم أْجرا؟ قال:  غ�، وال «الصَّ

ْ
ُمُل ال

ْ
فقَر، وتأ

ْ
ىْش ال

َ
َق وأنْت صحيٌح َشحيٌح خت أْن تََصدَّ

لُُقوَم. قُلت: لُفالٍن كذا ولفالٍن َكَذا، وقَْد اكن لُفالن
ْ
 .هيمتفقٌ عل »»ُ�ْمِهْل حىتَّ إذا بلَغِت احل

 ت است  که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۹۰

 ا رسول الله، اجر و مزد کدام صدقه بزرگتر است؟یآمده گفت:  شخصی خدمت رسول الله 

ترسی و آرزوی دارائی و ثروت داری و  می ل و از فقریکه تندرستی و بخینکه صدقه دهی در حالیفرمود: ا

که ینقدر در حالیر و به فالنی انقدیی: به فالنی ایکه روح بحلقوم برسد بگوای  ر مکن تا لحظهیفرمودند: تأخ

 .»باشد می ن مال از ورثه اتیا

نَّ رسول ا�َّ اخلامس: عن أ�س « -۹۱
َ
حٍد فَقاَل:  ، أ

ُ
خَذ سيْفاً يوم أ

َ
ُخُذ «أ

ْ
َمْن يأ

نا. قَاَل: 
َ
نا أ

َ
يِديُهم، لُكُّ إ�ْساٍن منهْم يُقول: أ

َ
ْحجِم «م�ِّ َهذا؟ فبسُطوا أ

َ
ُخُذهُ حبِقه؟ فَأ

َ
فمْن يأ

بُو دجانة 
َ
قوم، فقال أ

ْ
��َ ال َخذهُ فَفلق بِِه َهام الُْمرْشِ

َ
ه، فأ نا آُخذه حبقِّ

َ
 رواه مسلم. .»»: أ
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 ت است که:یروا از انس « -۹۱

رد؟ همه یگ می ر را از منین شمشیری گرفته فرمود: چه کسی ایدر روز احد شمش  لله رسول ا

 گفت: من، من. فرمودند: کی آنرا بحقش از من می شانیک از ایدراز نموده هر شان  دستهای خود را بسوی

گرفته و ر را یرم و بدنبال آن شمشیگ می گفت: من آنرا بحقش ستاند؟ مردم درنگ کردند. ابودجانه  می

 .»ن را بدان شکافتیسرهای مشرک
 ش: اسم ابو دجانه، سماک بن خرشه است.

�س بن مالٍك « -۹۲
َ
تَيْنَا أ

َ
�ْ�ِ بِن عديِّ قال: أ ادس: عن الزُّ فَشكْونا إيلِه ما نلىْق  السَّ

اِج. فقال:  َجَّ
ْ
ي بْعده رَشٌ منه حىتَّ ت«من احل

َّ
يت زماٌن إالَّ واذل

ْ
 »لَقوا ر�َُّ�مْ اْصرِبوا فإِنه ال يأ

 .یرواه البخار .»سمعتُه مْن نبيُِّ�ْم 

ت یم شکایدیکش می م و ازستمی که از حجاجیآمد ر بن عدی گفت: نزد انس بن مالک یزب« -۹۲

ش یگذرد، لحظهء بعدی بدتر از آنست تا با خدای خو می کهای  را هر لحظهید، زیم وی گفت: صبر کنیکرد

 .»دمیشن امبر شما یاز پن سخن را ید. من ایمالقات کن
التی برای ین دارای تشکین است که چون مسلمانان مخلص و متدینجا ایش: مفهوم  صبر در ا

 همان ش می ن قوم نابکار به قدرتیباشند، کسانی که بعد از ا نمی دنین گردیجانش
ً
وهء یرسند، مسلما

الت یجاد تشکیشه کردن تا ایصبر پ شتر بکار خواهند گرفت، لذایاستبداد و ظلم را با فشار و اختناق ب

 التی وجود ندارد.یرود. البته در کشورهائی که همچو تشک می اتی بشماریمنظم اسالم امری ح

ابع: عن أيب هر�رة « -۹۳ ن رسول ا�َّ  السَّ
َ
ْعمال سبعاً، هل «قال:  أ

َ
بادروا باأل

ِو 
َ
و موتاً ُ�هزاً أ

َ
و هرماً ُمْفنداً أ

َ
ْو مرضاً ُمفسداً، أ

َ
ْو غٌ� ُمْطغياً، أ

َ
تَنتَظروَن إالَّ فقراً ُمنسياً، أ

ِو ا
َ
ال فرشُّ اَغئب يُنتَظر، أ جَّ مرادلَّ

َ
ْد� وأ

َ
اعُة أ اعة فالسَّ  ثٌ حسن.يوقال: حد یرواه الرتمذ »»لسَّ

 ت است که:یروا ره یهراز ابو « -۹۳

د، مگر یکش می ا انتظارید، آیز به انجام اعمال صالحه بشتابیش از هفت چیفرمودند: پ  رسول الله 

را فاسد کند، تان  ی که وجودیماریا بیانگر سازد، یا ثروتی که شما را طغیفقری را که شما را بفراموشی وادارد، 

بی است که ین غایا دجال را که بدتریابد یشما را بشتاب درا مرگی که یی که شما را خرف کند، یریا پی

 .»استشان  نیتر ن آزمون و تلخیامت بزرگتریامت که حقا قیا قیکشند  می انتظارش را

ن رسوَل ا�َّ « -۹۴
َ
ألعِط�َّ هِذهِ الراية رُجال ُ�بُّ ا�َّ «قال يوم خيرْب:  اثلامن: عنه أ

حببْت اإلِمارة إالَّ يومئٍذ فتساورُْت لَها رَجاَء قال عمر » ورُسوهل، يفتَح ا�َّ ىلَعَ يديهِ 
َ
: ما أ
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ْدىع لَها، فداع رسول ا�َّ 
ُ
ْن أ

َ
ْ�َطاه إِيَّاها، وقاَل: يلَع بن أيب طالب،  أ

َ
امش وال «، فأ

، » لْتَفْت حىتَّ يَفتح ا�َّ عليَك ت فَسار يلعٌّ شيئاً، ُ�مَّ وقف ولم يلْتفْت، فرصخ: يا رسول ا�َّ
قاتل انلَّاس؟ قال: 

ُ
، «ىلع ماَذا أ داً رسول ا�َّ نَّ ُ�مَّ

َ
، وأ ْن ال � إالَّ ا�َّ

َ
قاتلُْهْم حىتَّ �ْشهدوا أ

 
َ
ِ فَإِذا فعلوا ذلك فقْد منعوا منْك دماَءُهْم وأ ها، وِحساُ�ُهْم ىلع ا�َّ  رواه مسلم  »»موالُهْم إالَّ حبَقِّ

 : ت است کهیروا ره یو هم از ابو هر -۹۴

بر فرمودند: امروز پرچم را بدست مردی خواهم داد که خدا و رسولش را یدر روز خ رسول الله 

گفت: من امارت را جز در همان  دهد. عمر  می ش و فتحیدارد، و خداوند به دستهای او گشا می دوست

علی   د برای آن خوانده شوم. رسول الله یدن به آن باال بلندی کردم تا شایروز دوست نداشتم وبرای رس

ب یی التفات نکن تا خداوند ترا فتح نصیش دادند وفرمودند: برو بجایبن ابی طالب را خواسته پرچم را برا

ز با یا رسول الله بر چه چیاد زد ید فرینکه التفات نمایو بدون استاده یقدری رفت و سپس ا د. علی ینما

 مردم بجنگم؟ 

ست و محمد فرستادهء خدا است یشان بجنگ تا شهادت دهند که معبود بر حقی جز الله نیفرمود: با ا

)شان  ش را از تو بازداشتند، مگر بحق آن و حسابیقت خونها و مالهای خوین را گفتند در حقی) هرگاه ا

 .»با خدا است
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ِينَ ٱوَ ﴿قا اهللا تعالی:  َّ�  ٰ�َ ْ ۚ  ِدَ�نَُّهمۡ َ�َهۡ  �ِيَنا َهُدوا َ ٱ �نَّ  ُسُبلََنا ۡ ٱ لََمعَ  �َّ  ﴾٦٩ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
 ].۶۹العنکبوت: [

آنانی که در راه ما جهاد کردند همانا آنها را به راههای هدایت مان رهنمونی « فرماید: میخداوند 

 .»کنیم و هر آئینه خداوند با نیکو کاران است می

ٰ  َر�ََّك  ُبدۡ �ۡ ٱوَ ﴿و قال تعالی:    َح�َّ
ۡ
 ].۹۹الحجر: [ ﴾٩٩ قِ�ُ ۡ�َ ٱ �ِيََك يَأ

 .»پرستش و عبادت کن خدایت را تا مرگت فرا رسد« فرماید: میو هم 

 ].۸المزمل: [ ﴾٨ تِيٗ� تَبۡ  هِ إَِ�ۡ  َوتَبَتَّۡل  َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ ُكرِ ذۡ ٱوَ ﴿و قال تعالی: 

اسم پروردگارت را یاد نموده و برای عبادت او از هر جهت گسسته شده و به وی « فرماید: میز یو ن

 .»متوجه شو

�ٍ  َقاَل مِثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿و قال تعالی:   ].۷الزلزلة: [ ﴾٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ

 .»یابد هر کس باندازهء یک ذرهء کوچک عمل خیر انجام دهد پاداشش را می« فرماید: و می

ْ  َوَما﴿و قال تعالی:  ُموا نُفِسُ�م ُ�َقّدِ
َ
ِ ٱ ِعندَ  َ�ُِدوهُ  َخۡ�ٖ  ّمِنۡ  ِ� �ۡ  �َخۡ�ٗ  ُهوَ  �َّ

َ
 َظمَ َوأ

جۡ 
َ
 ].۲۰المزمل: [ ﴾�رٗ أ

یابید، آن  فرستید آن را در نزد خداوند می آنچه برای خویش پیش می« فرماید: میگر یو در جای د

 .»بهتر است و اجر آن فزونتر

ْ  َوَما﴿ و قال تعالی: َ ٱ فَإِنَّ  َخۡ�ٖ  مِنۡ  تُنفُِقوا  ].۲۷۳البقرة: [ ﴾َعلِيمٌ  ۦبِهِ  �َّ

 .»د همانا خداوند به آن دانا استیکن میر نفقه یآنچه از خ« فرماید: میز یو ن

 واآليات يف الباب كثرية معلومة .
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 ث:یو أما االحاد

 ل است:یت شده بقرار ذین مورد روایثی که در ایاحاد

ول: عن أيب هر�رة « -۹۵
َ
إِنَّ ا�َّ تعاىل قال: مْن اعدى : «. قال قال رسول ا�َّ فاأل

ْرب. 
ْ
ا اْ�رَتَْضت عليِْه: وما يل ويلًّاً. فقْد آذنتُه باحل َ ِممَّ حبَّ إِيلَ

َ
َ عبِْدي �يِْشٍء أ وما تقرََّب إِيلَ

ي �ْسمُع به، 
َّ

حبَبْتُه ُكنُْت سمعُه اذل
َ
ِحبَّه، فَإِذا أ

ُ
يَزاُل عبدي يتقرَُّب إىِل بانلَّوافِل َحىتَّ أ

ْعطيْتَه، وَ�رصه اذلي يُبرِصُ بِِه، و�َدُه اليت َ�بِْطش بَِها، ورِجلَُه اليت يْميِش 
َ
لِ� أ

َ
بها، َو�ِْن سأ

نه ِ�يذَّ
ُ
 .یرواه البخار »»ولنَِئِ اْستََعاَذِ� أل

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۹۵

کنم. از  می کسی که با دوستم دشمنی کند با او اعالن جنگ فرماید: می فرمود: خداوند  رسول الله 

است. بنده  تر آنچه بر وی فرض کرده ام به من محبوبد، یجو می کییوسائلی که بنده ام به من تقرب و نزد

دارم. چون وی را دوست داشتم من  می نکه او را دوستید، تا ایجو می لهء نوافل به من تقربیشه بوسیام هم

که ییزند، و پا می ند، و دستی که بدان چنگیب می که بداناش  نائییشنود، و ب می شوم که بدان میاش  شنوائی

 .»دهم می د، به وی پناهیدهم و اگر به من پناه جو می زی بطلبد به وییاگر از من چرود و می بدان
ن است که یش ایست و معناینها مثلهاید: ایگو می ۱۱/۲۹۵ش: حافظ بن حجر در فتح الباری 

کند، و او را به  می تیق عنایدهد توف می ن اعضاء انجامیلهء ایدر اعمالی که بوساش  خداوند برای بنده

دن لهو، چشمش یش حفظ نموده گوش او را از شنیسازد، بنحوی که اعضای او را برا می اعمال عالقمند

 دارد. یدن بدنبال باطل باز میات، و دست او را از چنگ زدن به معاصی، و پای او را از دویدن منهیرا از د

را یه هدف است، زدن بیرات سرعت اجابت دعاء و کامرانی در رسین تعبیو هم گفته که مراد از ا

 شود. (مترجم) می ن اعضاء انجامیلهء ایتالشهای انسان بوس

�س « -۹۶
َ
إَِذا تقرب «فيَما يْرِو�ِه عْن ر�ِه عزَّ وَجلَّ قال:  عن انليب  اثلا�: عن أ

تاِ� َ�ْميِش 
َ
، و�ِذا أ

ً
�ُْت منه بااع  تقرَّ

ً
َّ ذرااع ، و�َِذا تقرَّب إيِلَ

ً
�ُْت إيَِلِْه ِذرااع عبُْد إيِلَّ ِشرْباً تَقرَّ

ْ
ال

تيْتُُه هْرَولَة
َ
 .یرواه البخار »»أ

 کند که فرمود: می کرد، نقل می تیوردگارش روااز آنچه که از پر امبر یاز پ از انس « -۹۶

ک گز به من یگردم و چون  می کیک گز به وی نزدید، من یک وجب به من تقرب جویهرگاه بنده ام 

 کیک باع (اندازهء کردن هر دو دست{به اصطالح خود مانی بدخشان: قالچ}) به وی نزدید من یتقرب جو

 .»دوم می بطرف اود، یم آیشوم و هرگاه به آهستگی سو می
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ن است که آنکه طاعتی انجام دهد هر یش ایل از هر دو طرف است و معناین از باب تمثیش: ا

ابد ثوابم یشوم، و هر اندازه طاعتش فزونی  می ن برابر ثواب با او روبرویچند کم باشد من با چند

ابد. فتح ی می رعت او را درابد و هر گاه او با تأنی به انجام طاعات بپردازد، ثوابم به سی می فزونی

 . مترجم۴۲۹ – ۴۲۷/ ۱۳الباری 

نِْعمتاِن مغبوٌن فيهما كث� : «قال: قال رسول ا�َّ  اثلالث: عن ابن عباس « -۹۷
 رواه مسلم. »»من انلاس: الصحة والفراغ

 ت است که:یروا ل از ابن عباس« -۹۷

ند،تندرستی و ینما نمی استفادهء درستاری مردم از آن یفرمود: دو نعمت است که بس رسول الله 

 .»آسودگی از کار

 ا فروش به کمتر از مثل است.یمت یداری به چند برابر قی: غبن خرهاميمغبون فش: 

ن دو از یرا ایز اند. ه نمودهیمکلف را به تاجر، و صحت بدن و فراغ را به رأس المال تشب امبر یپ

ن دو نعمت استفاده نموده و یرود، پس آنکه از می بشمارابی یدن به کامیاسباب فائده و مقدمات رس

ع کند، وقتی یش را ضایه و رأس المال خویبرد و آنکه سرما می ش را عملی کند، سودیدستورات خدا

 مانی سودی ندارد. مترجمیشود که پش می مانیپش

نَّ انلَّيِبَّ  لالرابع: عن اع�شة « -۹۸
َ
اَكن يُقوُم ِمَن اللَّيِْل حىتَّ تتَفَطَر قَدَماُه،  أ

َر؟ قال:  َم ِمْن َذنِبَك وما تأخَّ ، وقْد غَفَر ا�َّ لََك َما تقدَّ ِ ُ، لِْم تصنُع هذا يا رسوَل ا�َّ
َ

َ�ُقلُْت هل
ْن أُ�وَن عبْداً شُكوراً؟«

َ
ِحبُّ أ

ُ
فََال أ

َ
يحني متفقٌ عليه. هذا لفظ البخاري، ونحوه يف الصح »»أ

بَةَ  عْ  .من رواية املُغرية بن شُ

 ت است که:یروا ل شهیاز عا« -۹۸

شان گفتم: چرا ینرو بر ایشد. از ا می شان متورمیکردند بحدی که پاها می شب زنده داری آنحضرت 

 ده!ینده ات را بخشیکه خداوند گناه گذشته و آید، در حالیکن می ن کار رایا رسول الله ای

 .»نداشته باشم که بندهء شکر گزاری باشم؟ا دوست یفرمود: آ
رهء که از رذائل یرا آنان از کبائر وگناهان صغیکنند، ز می امبران گناهیست  که پین نیش: منظور ا

 ها را توافر نعمتیبعنوان وفائی در برابر عظمت خداوند است، زشان  بلکه عمل اند، است معصوم

اد است، و ین منوال زیگران است و حقوق هم بر او بریش از دیع است بیبرای آنکه دارای مقامی رف

 باشد. (مترجم) می ن سببید غفران از ایآیچون عجز الزم م
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عرْشُ أحيا  اكن رسوُل ا�َّ «أنها قالت:  لاخلامس: عن اع�شة « -۹۹
ْ
إَذا َدَخَل ال

رَ   ه.یمتفٌق عل» »اللَّيَْل، وأيقظ أْهلْه، وجدَّ وَشدَّ الِمزْئَ

 کند که: می تیروا ل شهیاز عاو هم « -۹۹

 داریرا باش  شب زنده داری نموده و خانواده  د رسول الله یرس می ر رمضان فرایچون دههء اخ

 .»دیگز می عنی از زنان دوریینمود.  می ش را محکمینمود و کوشش نموده و ازاربند خو می

َقوِيُّ خٌ� «: قال: قال رسوُل ا�َّ  السادس: عن أيب هر�رة « -۱۰۰
ْ
الُمؤِمن ال

ِ َوَال  . اْحرِْص ىلَعَ َما ينَْفُعَك، واْستَِعْن بِا�َّ ِعيِف و� لُكٍّ خْ�ٌ ِ ِمَن الُمْؤِمِن الضَّ حبُّ إِىل ا�َّ
َ
َوأ

 ، ُ َر ا�َّ �ِّ فَعلُْت اكَن َكَذا َو�َذا، َولَِ�ْن قُْل: قدَّ
َ
وَما َ�ْعَجْز. و�ْن أصابَك يشٌء فَال تقْل: لَْو �

يَْطان  رواه مسلم. .»»َشاَء َ�َعَل، فَإِنَّ لَْو َ�ْفتَُح َ�َمَل الشَّ

 ت است  که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۰

است، و در هر  تر ف بهتر و محبوبیرومند از مؤمن ضعیفرمود: در نزد خدا مؤمن قوی و ن  رسول الله 

اری خواسته و یرساند، و از خداوند  می ت نفعیص باش بدانچه برایر وجود دارد. تالش کن و حریخشان  کدام

شد، ولی بگو خدا مقدر  می ن وچنانیکردم چن می نیزی برسد، مگو اگر من چنیناتوان مشو. هرگاه ترا چ

 .»کند می طان را بازیرا کلمهء "اگر" دروازهء وسوسهء شیدهد. ز می ساخته بود و آنچه خداوند بخواهد انجام
 حرام است اگر در براباند  ش: گفته

ً
نکه اگر آن مانع یا با اعتقاد به ایر معارضه با قدر باشد مطلقا

 شد.. می برداشته شد بر خالف آنچه مقدر بود واقع

نَّ رسول ا�َّ « -۱۰۱
َ
َنَُّة «قال:  السابع: عنه أ

ْ
َهواِت، وُحِجبْت اجل ُحِجبِت انلَّاُر بِالشَّ

 ه.يمتفقٌ عل »»ماَكرِهِ ـبَال

وهو بمعناُه: أْي: بينُه و�يْنََها َهذا احلجاُب، » ُحِجبْت «بَدَل » ُحفَّت««مسلم: ـو� رواية ل
 .»فإذا فعلَُه دَخلها

 ت است  که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۱

تی یپوشانده شده است و در روا ها فرمود: دوزخ به شهوات و آرزوها و بهشت به سختی  رسول الله 

 .»ستیکیعوض حجبت، حفت آمده و معنای هر دو 

َذاَت  ، قال: َصلَّيُْت مع انلَّيِبِّ باثلامن: عن أيب عبد ا�َّ ُحَذيْفَة بن ايلماِن، « -۱۰۲
عٍة، َ�َمىَض.

ْ
قرة، فُقلْت يْرَكُع ِعنَد املائة، ُ�مَّ مىض، َ�ُقلْت يُص�ِّ بَِها يف َر�

ْ
 يْل�َلٍَة، فَاَ�تَتََح ابل
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ًال إَذا َ�قُ   ُمرَتَسِّ
ُ
َها، َ�ْقُرأ

َ
َها، ثمَّ افْتتح آَل ِعْمراَن َ�َقَرأ

َ
لْت يَْرَكع بَها، ثمَّ افْتتَح النَِّساَء، َ�َقرأ

مرَّ بِآيٍَة ِ�يها �َْسِبيٌح َسبََّح، و�َِذا َمرَّ �ِْسؤاٍل َسأل، و�َذا َمرَّ بِتََعوٍذ َ�َعوََّذ، ثم ر�ع فَجعل يُقول: 
» َ عِظيمِ ُسبحاَن َر�ِّ

ْ
ُ مِلن مِحَده، ر�َّنا لك «فاََكَن رُ�وُعه �ْوا ِمْن ِ�ياِمِه ُ�مَّ قَاَل: » ال سِمع ا�َّ

مدُ 
ْ
ا رَ�ع، ُ�مَّ َسَجَد فَقاَل: » احل َ األىلَع «ثُم قَام ِ�ياماً طِو�ًال قَر�باً ِممَّ فاََكَن » سبحان َر�ِّ

 .رواه مسلم. »»ُسُجوده قَِر�باً ِمْن ِ�ياِمهِ 
 ت است که گفت:یروا ل مانیفه بن الیاز ابو عبد الله حذ« -۱۰۲

ه رکوع خواهند کرد، از آن ینماز گزاردم، سورهء بقره را شروع کردند، گفتم بر سر صد آ امبر یشبی با پ

کنند، سورهء نساء  می کنند، از آن گذشتند. گفتم: با اتمام آن رکوع می ک رکعت تمامیگذشتند، گفتم آنرا در 

 تید را رعاینموده خواند، باز سورهء آل عمران را شروع نموده آنرا خواندند که در همه تجورا شروع 

کردند و  می دند سؤالیرس می گفتند و چون به سؤالی می حیدند، تسبیرس می حیهء تسبیکردند، چون به آ می

عِظ  یَربِّ ُسبحاَن «جستند، سپس رکوع نموده گفتند:  می دند، پناهیرس می چون به پناه جستن
ْ
شان  رکوع» ِم یال

 «طوالنی بود. سپس گفتند: شان  امیمانند ق
ُ

حمد
ْ
نا لك ال ه، ربَّ

َ
ُه ِلمن حِمد

َّ
ستادند یسپس به قومه ا». سِمع الل

ی یسبحان َربِّ «طوالنی بود، سپس سجده نموده گفتند: شان  هم مانند رکوعشان  که قومهء
َ
، »األعل

 .»طوالنی بودشان  امیمانند قشان  سجده

ِقياَم حىتَّ  قال: صلَّيْت مع انليَِبِّ  اتلاسع: عن ابن مسعوٍد « -۱۰۳
ْ
َطاَل ال

َ
يَللًَة، فَأ

ْن أْجِلَس َوأدَعهُ 
َ
 .هيمتفقٌ عل .»همْمُت أ

 ت است که گفت:یروا از ابن مسعود « -۱۰۳

 ام را به اندازهء طوالنی نمودند که قصد بدی کردم. یشان قینماز گزاردم. ا امبر یشبی با پ

 گفته شد: چه قصد کردی؟

 .»شان را تنها گذارمینم و ایگفت: قصد کردم که بنش
ن، در یکند که با ائمه و بزرگان د می ن اقتضاید: که ادب چنین باره گویش: مصنف کتاب در ا

 رد.ینپذ تا زمانی که حرام نباشد، مخالفت صورتشان  گفتار و اعمال

شنماز بسختی تمام یا مستحبی با پین است که چون گزاردن نماز واجب و یو اتفاق علماء بر ا

را به امام اش  تواند نشسته اقتداء می انجام گردد و از آن ناتوان شود و عاجز ماند قعود مجاز بوده و

 بوده است. امبر خدا یت ادب در برابر پیننشست بعلت رعا نکه ابن مسعود یادامه دهد. اما ا
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ِ  العارش: عن أ�س « -۱۰۴  «قال:  عن رسوِل ا�َّ
ُ

يتْبُع امليَْت ثالثٌَة: أهلُُه وماهل
ُ، و�بىَق عملُهُ 

ُ
 ه.يمتفقٌ عل »»وعَملُه، ف�ِْجع اثناِن و�بىَْق واِحٌد: يرجُع أهلُُه وماهل

 ت است که:یروا از انس « -۱۰۴

 بازیرود، دو چ می بدنبال مردهز یفرمود: سه چ رسول الله 
ً
ماند.  می ز با اویک چیگردد و  می ز بعدا

 .»ماند می گردند، و عملش با او می خانواده و مالش باز

حِدُ�م : «قال: قال انليبُّ  احلادي عرش: عن ابن مسعوٍد « -۱۰۵
َ
اجلنة أقَرُب إىل أ

 .یخاررواه الب »»ِمْن رِشاِك َ�ْعِلِه وانلَّاُر ِمثُْل ذلَِك 

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۰۵

 . »ز همچنانیکتر است و دوزخ نیفرمود: بهشت از بند کفش به شما نزد امبر یپ

نست که بدست آوردم جنت آسان بوده و آن فقط با یث ایمعنی حد فرماید: می ش: ابن جوزی

ت بسوی آتش یمعص د، چنانچه در موافقت از هوی ویسر آیت و بجا آوردن عبادات میح نیتصح

 د.یک حاصل آینزد

 قرب جنتای  د: آنکه کافر است، ارادهیگو می خ سعد کازونی د رکتاب شرح المشارقیش

 بش گردد.یدارد، قرب آتش نص می رد و آنکه بر عکس عملیپذ می د و اسالم راینما می

۱۰۶- » ِ ، وِمْن اثلا� عرش: عن أيب فِراس َر�ِيعَة بِن َكْعٍب األْسلَِ�ِّ خاِدم رسوِل ا�َّ
ِة  فَّ ْهِل الصُّ

َ
» سلْ�«، فآِ�يِه بِوَضوئِِه، وحاجِتِه فقال: قال: ُكنُْت أبيُت مع رسول ا�َّ  أ

لْت: أْسألَُك ُمراَ�َقتََك يف اجلنَِّة. قُ » أَو َ�ْ�َ ذلِك؟«فُقلْت: أْسألَُك ُمراَ�َقتََك يف اجلنَِّة. فقاَل: 
ِع�ِّ ىلع َ�ْفِسَك بَِ�رْثِة السُجودِ «قُلْت: هو َذاك. قال: » أَو َ�ْ�َ ذلِك؟«فقاَل: 

َ
 رواه مسلم. »»فأ

ت یکه از اصحاب صفه بود، روا  ، خادم رسول الله عه بن کعب اسلمی یاز ابی فراس رب« -۱۰۶

 است که گفت:

 .ساختم می را بر طرفشان  ازهاییکردم و ن می ایشان مهیگذراندم، آب وضوء بر ا می امبر یمن شبها را با پ

 . زی بخواهیبه من گفتند: از من چ 

 خواهم که همراهت در بهشت باشم.  می گفتم:

 ن هم درخواستی داری؟یر از ایا غیفرمودند: آ

 .گفتم: همانست که گفتم

 .»اری دهیشتن یفرمود: هان مرا با کثرت سجود بر خو
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۱۰۷- » ِ  اثلالث عرش: عن أيب عبد ا�َّ وُ�َقاُل: أبُو عبِْد الرَّمحِن ثَْو�اَن مْو� رسوِل ا�َّ
ِ سْجدًة إالَّ  قال: سِمْعُت رسوَل ا�َّ  ُجوِد، فإِنَّك لَْن �َْسُجد �َّ يقول: عليَك بَِ�رْثِة السُّ

ُ بَِها درجًة، وحطَّ عنَْك بَِها َخِطيئَةً   رواه مسلم. »»رفَعَك ا�َّ

 ت شده گفت:یروا  ا ابو عبد الرحمان ثوبان، آزاد شدهء رسول الله یاز ابو عبد الله « -۱۰۷

نکه یآوری مگر ا نمی را هرگز برای خدا سجدهء بجایاد سجده کن، زیفرمود: ز می دم کهیشن امبر یاز پ

 .»سازد می برد و در برابر آن، گناهی از ترا کم می خداوند ترا بدان درجهء باال

،  الرابع عرش: عن أيب َصْفواَن عبِد ا�َّ « -۱۰۸ ، قال: قال رسوُل بن �رُْسٍ األسلَِ�ِّ
. »»انلَّاِس َمن طاَل عُمُره وََحُسَن عملُهَخْ�ُ : «ا�َّ   رواه الرتمذي، وقال حديثٌ حسنٌ

 ت است که:یروا از ابو صفوان عبد الله بن بسر االسلمی « -۱۰۸

 .»کو باشدین مردم کسی است که عمرش دراز و عملش نیفرمود: بهتر  رسول الله 

�َُس بُن انلَّرْضِ اخلامس عرش: عن أ�ٍس « -۱۰۹
َ
، عن قِتاِل ، قال: اَغب ع�ِّ أ

ُ أْشَهَدِ� قتاَل  ِل قِتاٍل قَاتلَْت الُمرِشِ�َ�، لنَِئِ ا�َّ بدٍر، فقال: يا رسوَل ا�َّ ِغبْت عن أوَّ
حٍد انْ�َشَف الُمْسِلُمون فقال: اللَُّهمَّ 

ُ
ُ ما أصنُع، فلما اكَن يوُم أ َ�نَّ ا�َّ أْ�تَِذُر  املرش�� لَُ�ِ

ا صنَع َهُؤالِء  ا صنَع َهُؤالَِء  إيلَْك ِممَّ  إيَلَْك ِممَّ
ُ
ِ�َ�  َ�ْع� أْصَحابَه وأبرأ ُ�مَّ  يع� الُمرْشِ

نَُّة ورَبِّ الكْعبِة، إِِ� أِجُد ِر�ََها 
ْ
َم فَاْستَْقبَلَُه سْعُد ْ�ُن ُمعاٍذ، فَقاَل: يا سْعُد ْ�َن مُعاٍذ اجل َ�َقدَّ

ُحٍد. قال سْعٌد: َ�َما اْستَطْعُت يا رسول ا�َّ ماصنََع، قَاَل أ�ٌس: فَوجْدنَا بِِه بِْضعاً ِمْن ُدوِن 
ُ
أ

يِف، أْو َطْعنًَة بُِرْمٍح، أو رْميًة �ِسْهٍم، ووجْدناُه قَد قُِتَل َومثََّل بِِه  �ًة بِالسَّ وثماِ�َ� رَضْ
ْختُُه بِبنَانِ 

ُ
حٌد إِالَّ أ

َ
ِه. قال أ�ٌس: ُكنَّا نَرى أْو َ�ُظنُّ أنَّ َهِذهِ اآليَة نزلَْت الُمرِشُ�وَن فَما عرفَُه أ

ۡ ٱ ّمِنَ ﴿ فيِه َوِ� أْشباِهِه: ْ  رَِجالٞ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا إىل ] ۲۳[األحزاب:  ﴾هِ َعلَيۡ  �َّ

 ه.يآخرها. متفقٌ عل

 ت است که گفت:یروا از انس « -۱۰۹

ن ین جنگی که با مشرکیا رسول الله، من از اولیب بود گفت: یاز جنگ بدر غا م انس بن نضر یعمو

 »کنم؟ می د که چهین حاضر سازد، خواهد دید غائب بودم، اگر خداوند مرا به جنگ مشرکینمود
نان کردند (صحابه) یا از آنچه اینی کردند، وی گفت: خداید مسلمانها عقب نشیچون روز احد فرا رس

 م.یجو می زاریین) بینان کردند (مشرکیخواهم و از آنچه ا می نزد تو پوزش
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ش رفت، سعد بن معاذ وی را استقبال نمود به او گفت: ای سعد بن معاذ بسوی جنت بشتاب به یسپس پ

 ابم. ی می خدای کعبه سوگند که من بوی آن را از ورای احد در

 ا رسول الله، من نتوانستم آنچه او انجام داد انجام دهم. یسعد بن معاذ گفت: 

م و او را در حالی کشته یافتیر یزه و تیر و نیگفت: در بدن او هشتاد و اندی زخم از اثر شمش انس 

ی ها چکس او را نشناخت، مگر خواهرش که وی را به گوشهین او را مثله کرده بودند، هیم که مشرکیافتی

 انگشتانش شناخت.

 ّمِنَ ﴿ه در بارهء او و امثالش نازل شده که: ین آیم که ایکرد می ا گمانیم، ینس گفت: معتقد بودا
ۡ ٱ ْ  رَِجالٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا  .»تا آخرش ]۲۳[األحزاب:  ﴾هِ َعلَيۡ  �َّ

ا  السادس عرش: عن أيب مسعود ُ�ْقبََة بن عمرٍو األنصاريِّ ابلدريِّ « -۱۱۰ قال: لمَّ
ٍء َكِثٍ� َ�َقالُوا: ُمراٍء،  َق �يَِشْ َاِمُل ىلَعَ ُظُهوِرنا. فََجاَء رَُجٌل َ�تََصدَّ

ُ
دقَِة ُكنَّا � نََزلَْت آيُة الصَّ

لَْت  َق بَِصاٍع فقالُوا: إنَّ ا�َّ لََغِ�ٌّ َ�ْن صاِع َهَذا، َ�َ�َ ِينَ ٱ﴿وجاَء رَُجٌل آَخُر َ�تََصدَّ َّ� 
ۡ ٱ ِمُزونَ يَلۡ  وِِّ��َ ل ۡ ٱ ِمنَ  ُمطَّ ٰ ٱ ِ�  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل َدَ� ِينَ ٱوَ  تِ لصَّ التوبة: [ ﴾َدُهمۡ ُجهۡ  إِ�َّ  َ�ُِدونَ  َ�  �َّ

 .هيمتفقٌ عل .»]۷۹

 ت است که گفت:یروا از ابو مسعود عقبه بن عمرو االنصاری « -۱۱۰

م. ناگهان مردی آمده یداد می م و آنرا صدقهیدیکش می ی مان بارها هء صدقه نازل شد، ما بر شانهیچون آ

مانهء را صدقه داد، مردم گفتند: یگری آمده پیاکار است و دین شخص ریادی را صدقه داد، گفتند: ایمال ز

ِينَ ٱ﴿ از است، نازل شد:ین بی ن مردیمانهء ایخداوند از پ ۡ ٱ ِمُزونَ يَلۡ  �َّ وِِّ��َ ل ۡ ٱ ِمنَ  ُمطَّ  ِ�  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
ٰ ٱ َدَ� ِينَ ٱوَ  ِت لصَّ  .»]۷۹التوبة: [ ﴾َدُهمۡ ُجهۡ  إِ�َّ  َ�ُِدونَ  َ�  �َّ

يِب إدر�س « -۱۱۱
َ
السابَع عرش: عن سعيِد بِن عبِد العز�ِز، عن َر�يعَة بِن يز�َد، عن أ

يِب َذرٍّ ُجنُْدِب بِن ُجنَاَدَة، 
َ
، عن أ ِ تبارَك وتعاىل  ، عن انلَّيِبِّ اخلَْوَال�ِّ فيما يَْروِى َعِن ا�َّ

ماً فََال تَظالُموا، يَا «أنه قال:  لَْم ىلَعَ َ�ْفيِس وََجَعلْتُُه بَيْنَُ�ْم ُ�َرَّ ْمُت الظُّ يا ِعبَاِدي إِ�ِّ َحرَّ
جائٌع إِالَّ مْن ِعبَاِدي لُكُُّ�م َضالٌّ إِالَّ َمْن َهَدْ�تُُه، فَاْستَْهُدو� أْهدُ�ْم، يَا ِعبَادي لُكُُّ�ْم 

أطعمتُه، فاْستْطعمو� أطعْم�م، يا عبادي لك�م اَعٍر إالَّ ِمْن َكَسْوتُُه فَاْستَْكُسو� 
يعاً، فَاْستَْغِفُرو�  نُوَب مَجِ نَا أْغِفُر اذلُّ

َ
ِْطئُوَن بِاللَّيِْل َوانلََّهاِر َوأ أْ�ُسُ�ْم، يَا ِعبَاِدي إنَُّ�ْم ختُ

و�، َولَْن َ�بْلُُغوا َ�ْفيِع َ�تَنَْفُعو�، يَا أْغِفْر لَُ�ْم، يَا ِعبَادِ  ي إِنَُّ�ْم لَْن َ�بْلُُغوا رُضِّي َ�ترَُضُّ
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لَُ�ْم وآِخرُ�ْم، َو��َْسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم اَكنُوا ىلَعَ أتىَق قلِب رجٍل واحٍد من�م  نَّ أوَّ
َ
ِعبَاِدي لَْو أ

نَّ أوَّ 
َ
ل�م وآخَرُ�م و��َسُ�م وجنُ�ْم اَكنوا ىلَعَ ما زاَد ذلَك يِف ُمليك شيئاً، يا ِعبَاِدي لو أ

لَُ�ْم  وَّ
َ
نَّ أ

َ
أفَْجِر قَلِْب رَُجٍل َواِحٍد ِمنُْ�ْم َما َ�َقَص َذلَِك ِمْن ُمليِْك َشيْئاً، يَا ِعبَاِدي لَْو أ

َمْسأتَلَُه،  َوآِخرُ�ْم َو��َْسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم، قَاُموا يِف َصعيٍد َواحٍد، فَسألُو� فَأْ�َطيُْت لُكَّ إ�ْسانٍ 
ْدِخَل ابلَْحَر، يَا ِعبَاِدي إنَّما ِ�َ 

ُ
ا ِعنِْدي إِالَّ َكَما ََ�نُْقُص الِمْخيَُط إَِذا أ َما َ�َقَص َذلَِك ِممَّ

، َوَمْن وََجَد  ْحِصيَها لَُ�ْم، ُ�مَّ أَوفِّيُ�ْم إيَّاَها، َ�َمْن وََجَد َخْ�اً فَلْيَْحِمِد ا�َّ
ُ
أْ�َمالُُ�ْم أ

ثَا . »»لَِك فََال يَلُوَمنَّ إالَّ َ�ْفَسهُ َ�ْ�َ ذَ  ثَ هبذا احلديث جَ : كان أبو إدريس إذا حدَّ قَالَ سعيدٌ

كبتيه. رواه مسلم. وروينا عن اإلمام أمحد بن حنبل  ىلَ رُ قال: ليس ألهل الشام حديث  /عَ

 .أرشف من هذا احلديث

از آنچه از  امبر یاز پ س خوالنی ید از ابو ادریزیعه بن یز از ربید بن عبد العزیاز سع« -۱۱۱

ش یکند، مروی است که خداوند تعالی فرمود: ای بندگانم من ظلم و ستم را بر خو می پروردگارش نقل

د. ای بندگانم همهء شما یگر ظلم و ستم نکنیکدیان شما حرام ساختم، پس به یز در میحرام کردم، آنرا ن

ت و رهنمونی کنم! ای ید تا شما را هدایت طلبیاز من هدا ت کرده ام، پسید جز آنکه را که هدایگمراه

د تا شما را طعام دهم! ای ید، مگر آنکه را که من طعام دهم، پس از من بخواهیبندگانم همهء شما گرسنه ا

د تا شما را بپوشانم! ای بندگانم ید، مگر کسی را که من بپوشانم، از من بخواهیبندگانم همهء شما برهنگان

امرزم! ای ید تا شما را بیآمرزم، از من آمرزش طلب می د و من همهء گناهان رایکن می روز خطاشما شب و 

د و هم شما قدرت نفع رساندن به من را ید تا به من ضرر برسانیبندگانم شما به من قدرت ضرر رساندن ندار

ک مرد شما ین قلب یزگارترید! ای بندگانم اگر اول و آخر و انس و جن شما بر پرهید تا به من نفع رسانیندار

ک مرد ین قلب یتر د! و اگر اول و آخر و انس و جن شما بر عاصییافزا نمی زیین امر به ملک من چیباشد، ا

ک یآورد! ای بندگانم، اگر اول و آخر و انس و جن شما بر  نمی زی نقصانین امر به ملک من چیشما باشد، ا

ای  را بدهم از آنچه در نزد من است، بجز اندازهاش  فرد خواستهستند و از من درخواست کنند به هر یجای با

ن اعمال شما است که آنرا یکند! ای بندگانم، همانا ا نمی د، کمیا فرو شود، کم نمایک سوزن اگر در دریکه 

د ید حمد و ثنای حق تعالی را گویافت بایری یرسانم، پس کسی که خ می شمارم و شما را به نتائج آن می بر

 .»ش کسی را مالمت نکند!ید جز خویافت، باین را یر از ایاگر کسی غو 



 

 
 

 

 

 

 باب تشویق به انجام امور خیریه در اوخر عمر  -12

وَ ﴿قال اهللا تعالی: 
َ
ا ُ�مُ�َعّمِرۡ  لَمۡ  أ رُ  مَّ رَ  َمن �ِيهِ  َ�تََذكَّ ٓ  تََذكَّ  ].۳۷فاطر: [ ﴾�َِّذيرُ ٱ َءُ�مُ وََجا

آیا به شما عمری ندادیم که در آن کسی که پند بگیر است پند بگیرد و به شما « فرماید: میخداوند 

 .»بیم دهنده آمد

ِي 
َّ

ْرُ�ْم ِستَِّ� َسنَة؟ َو�َُؤ�ُِّدُه احلديث اذل و لَْم ُ�َعمِّ
َ
ُقون: معناه أ قَاَل ابن عباس والُمَحقِّ

 
َ

ة َسنَةً  ،سنْذُكُرُه إْن شاء اهللا َ�َعاىل قاهل احلسن  ،وقيل: أْر�َعَ� َسنَةً  ،وقيل: معناه ثما� َعرْشَ
َحُدُهْم 

َ
ْهَل املدينَِة اكنوا إَِذا بَلََغ أ

َ
واللكيب ومرسوق ونُِقَل عن ابن عباس أيضا. َوَ�َقلُوا أنَّ أ

 للِعباَدةِ 
َ
 وقيل: ُهَو  ،أر�ْعَ� َسنًَة َ�َفرَّغ

َ
قَاَل ابن عباس   ﴾وََجآَءُ�ُم ٱ�َِّذيرُ ﴿ :ابلُلُوغ. وقوهل َ�َعاىل

يب، قاهل ِعْكِرَمُة وابن ُ�يَيْنَة وغ�هماواجلمهور: ُهَو انلَّيّب   .. واهللا أعلم»، وقيل: الشَّ

م، برخی یا شما را شصت سال عمر ندادینست که آیش ایند: معناین گویابن عباس و محقق

 سال. ۴۰ند یبرخی گوسال،  ۱۸ند یگو

 دند خود را برای عبادت فارغیرس می نهء منوره به چهل سالگییت شده که چون مردم مدیروا

 بابن عباس   ﴾وََجآَءُ�ُم ٱ�َِّذيرُ ﴿ند که آن عبارت از بلوغ است، یگو می ساختند، برخی می
 ری است.یند آن عبارت از پیاست و برخی گو ند مراد آن حضرت یو جمهور گو

يِب هر�رة « -۱۱۲
َ
ل: عن أ ا األحاديث فاألوَّ ُ إىل «قال:  ، عن انلَّيِبِّ وأمَّ أْعَذَر ا�َّ

َر أجلَه حىت بلََغ ِستَِّ� سنةً   رواه البخار. »»اْمِرىٍء أخَّ

 ث:یاما احاد

فرمود: خدا به کسی که عمرش را به شصت سال  امبر یت است که پیروا ره یاز ابو هر« -۱۱۲

 .»رسانده عذری باقی نگذاشته است
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يُْدِخلُ� َمع أْشياخ بْدر، فَكأنَّ  ، قال: اكن عمر باثلا�: عن ابن عباس، « -۱۱۳
ُث بْعَضُهْم وجَد يِف نفسه فقال: لَِم يَْدُخُل َهِذا معنا ونلَا أْ�نَاء ِمثْلُه،؟ فقال عمر: إِنَُّه من حيْ 

�ُهْم قال: ما  يُْت �نَّه داع� يْومئٍِذ إِالَّ لُِ�ِ
َ
عِلْمتُم، فَداَع� ذاَت يَْوٍم فَأْدخلَ� معُهم، فما رأ

ٓ  إَِذا﴿  :تقولون يف قول ا�َّ تعاىل ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا فقال بَعُضُهم: أِمْرنَا  ].۱الفتح: [ ﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
َ و�َْستَْغِفره إَذا نرَصنَا وَ�تََح علَيْنَا. وسَكَت بعضُهْم فلم يُقْل شيئاً فقال ىل َْمُد ا�َّ

َ
أَ�ذلك  :�

، أْعلَمه هل قال: تقول يا ابَن عباس؟ فقلت: ال. قال فما تقول؟ قلت: ُهو أجُل رسوِل ا�َّ 
ٓ  إَِذا﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا ۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿وذلك عالمة أجِلك  ﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ  ۥإِنَّهُ  هُ

ۢ  َ�نَ  ابَ  رواه البخار . .»: ما أْعلَم منها إالَّ ما َ�ُقولفقال عمر  ].۳الفتح: [ ﴾٣ �تَوَّ

 ت شده که گفت:یروا ب از ابن عباس« -۱۱۳

ن طفل یکردند که چرا ا می ی برخی زمزمهینشاند، گو می شیمرا با بزرگان بدر در مجلس خو عمر 

د او یدان یگفت: م م. حضرت عمر یکه ما مثل او فرزندانی دارینشاند، در حال می کجایرا با ما در مجلس 

شان داخل ساخت، دانستم که او مرا در آنوقت برای آن خواسته یست؟ پس روزی مرا خواست و من را با ایک

ٓ  إَِذا﴿ ن فرمودهء خداوند:یگفت: در ا . عمر شان نشان دهدیکه به ا ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا  چه ﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ

 د؟ییگو می

نکه حمد خدای یاری داده فتح و گشادگی دهد، ایکه چون خداوند ما را ایم  عدهء گفتند: مأمور گشته

 .زی نگفتندیم، برخی سکوت نموده چیبجای آورده و از وی آمرزش طلب

 ی؟یگو می نیا تو هم چنیای ابن عباس آبه من گفت: 

 گفتم: نه.

 ی؟یگو می گفت: پس چه

گاه ساخته فرمود:   ن خبر فوت رسول الله یگفتم: ا ٓ  إَِذا﴿است که خداوند او را به آن آ  نَۡ�ُ  ءَ َجا
ِ ٱ ۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿ن عالمت و نشانهء اجل تست. یو ا ﴾�َّ ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  هُ ابَ  .﴾٣ �تَوَّ

 .»دانم نمی گری جز آنچه گفتییز دیگفت: من هم از آن چ عمر 

ْن نَزلَْت  قالت: ما َص�َّ رسوُل ا�َّ  لاثلالث: عن اع�شَة « -۱۱۴
َ
صالًة بْعد أ

ٓ  إَِذا﴿ علَيِْه  ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا وحِبْمِدك، اللَُّهمَّ اْغِفْر ُسبْحانك ر�َّنَا «إالَّ يقول فيها:  ﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
 .هيمتفقٌ عل »»ىل
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 يُْ�رِث أْن َ�ُقول يِف رُ�وِعه وُسُجوِده: اكن رسول ا�َّ «و� رواية الصحيح� عنها: 
ُقْرآن »ُسبْحانََك اللَُّهمَّ ر�َّنَا َوحبْمِدك، اللَّهمَّ اْغِفْر يل«

ْ
ل ال  .»يتأوَّ

ُقُرآنَ « :مع�     
ْ
ل ال ُقــرآِن يف قوهِلِ تعاىل »يتأوَّ

ْ
ِمَر بِِه يف ال

ُ
 فََسّبِحۡ ﴿  :أي: يْعمل َما أ

 .﴾هُ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ 
ْن َ�ُموت:  اكن رسوُل ا�َّ «مسلم: ـو� رواية ل

َ
ُسبْحانََك اللَُّهمَّ «يُْ�رِثُ أْن يَقوَل قبَْل أ

قلت: يا رسوَل ا�َّ ما هِذهِ اللِكَماُت الَّيت  :. قالت اع�شةُ  »وحِبْمِدك، أْستَْغِفرَك وأتُوُب إيَلَْك 
يت إذا َرأيتُها قُلتُها «أَراَك أْحدْ�تَها تَقوهلا؟ قال:  ٓ  إَِذا﴿ ُجِعلَْت يِل عالمٌة يف أمَّ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا َّ� 

 .»»إىل آخر السورة .﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ 
ِ وحبَْمِده. أْستَْغِفُر ا�َّ «يُْ�رِثُ ِمْن قَْول:  اكن رسوُل ا�َّ «و� رواية هل:  ُسبْحاَن ا�َّ

تُوُب إيَلْه
َ
ِ وحبْمِده،  »َوأ َراَك تُْ�رِثُ ِمْن قَْول: ُسبَْحاَن ا�َّ

َ
، أ . قالت: قلت: يا رسوَل ا�َّ

 «أْستْغِفر ا�َّ وأتُوُب إيلْه؟ فقال: 
ُ
يت فَإَِذا رأْ�تُها أْ�رَثُْت أْخرب� ر�ِّ ��ِّ َسأرَى عالََمًة يِف أ مَّ

ْ�تُها: 
َ
ِ وحبَْمِده، أْستَْغِفُر ا�َّ َوأتُوُب إيَلْه: َ�َقْد َرأ ٓ  إَِذا﴿ ِمن قَْول: ُسبْحاَن ا�َّ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا َّ� 

ةَ  ﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  يۡ ﴿  ،َ�تُْح َمكَّ
َ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  ُخلُونَ يَدۡ  �َّاَس ٱ َت َوَر� فۡ  �َّ

َ
 دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ  ٢ اَواجٗ أ

ۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  هُ ابَ  .»﴾٣ �تَوَّ
 ت است که گفت:یروا ل شهیاز عا« -۱۱۴

ٓ  إِذَا﴿ چون ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا  نکه در آنینماز را اداء نکردند، مگر ا امبر ینازل شد، پ ﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ

م بار یستا می ا و ترایست ترا بار خدایعنی پاکی »اللَُّهمَّ اْغِفْر ىلُسبْحانك ر�َّنَا وحِبْمِدك، « گفتند: می

 امرز.یا مرا بیخدا

ُسبْحانََك « فرمود: می ادیش زیدر رکوع و سجدهء خو امبر ین از وی آمده: که پیحیتی در صحیدر روا
 فََسّبِحۡ ﴿ هءینمود، دستوری که در آ می و طبق دستور قرآن عمل» اللَُّهمَّ ر�َّنَا َوحبْمِدك، اللَّهمَّ اْغِفْر يل

 امرز.یا مرا بیم! بار خدایستا می ا ترا و من ترایست بار خدایآمده، پاک ﴾هُ فِرۡ تَغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ 

ُسبْحانََك اللَُّهمَّ « فرمود: می ادیش زیقبل از وفات خو  ت مسلم آمده که: رسول الله یو در روا
ست که تو ین سخنان چیا رسول الله ایگفت: گفتم  لشه یعا. »وأتُوُب إيَلَْك وحِبْمِدك، أْستَْغِفرَك 

 در امتم قرار داده شده که چون آنرا مشاهده کنم، آنراای  م نشانهیی؟ فرمود: برایگو می و آنراای  آورده

ٓ  إَِذا﴿م یگو می ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا  تا آخر سوره ﴾...١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
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ِ وحبَْمِدهِ «کرد که:  می اد تکرارین گفته را زیا  تی از مسلم آمده که رسول الله یو در روا ُسبْحاَن ا�َّ
تُوُب إيَلْه

َ
ُسبْحاَن «اد یکنم که ز می ا رسول الله مشاهدهیگفت: گفتم  لشه یعا  »أْستَْغِفُر ا�َّ َوأ

تُوُب إيَلْه
َ
ِ وحبَْمِدهِ أْستَْغِفُر ا�َّ َوأ در امتم ای  ی. فرمود: خداوند مرا خبر داد بزودی نشانهیوگ می »ا�َّ

تُوُب إيَلْه«نم، ید و چون آنرا ببیخواهم د
َ
ِ وحبَْمِدهِ أْستَْغِفُر ا�َّ َوأ م که آنرا یگو می ادیز »ُسبْحاَن ا�َّ

ٓ  إَِذا﴿دم ید ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا يۡ ﴿مراد فتح مکه است  .﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
َ
 دِينِ  ِ�  ُخلُونَ يَدۡ  �َّاَس ٱ َت َوَر�

ِ ٱ فۡ  �َّ
َ
ۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ  ٢ اَواجٗ أ ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  هُ ابَ  .»﴾٣ �تَوَّ

َ�بَْل َوفَاتِه،  تَابَع الويْحَ ىلع رسول ا�َّ  قال: إنَّ ا�َّ  الرابع: عن أ�ٍس « -۱۱۵
 ه.يمتفقٌ عل .»حىتَّ تُُو�ِّ أْ�رَثَ َما اَكَن الَْويْح 

 ت شده که گفت:یروا از انس « -۱۱۵

گر یشتر از اوقات دیاپی فرستاد و در هنگام وفات بیوحی را پ  خدای عزوجل قبل از وفات رسول الله 

 .»شد می بر وی وحی نازل

ُ�بْعُث لُكُّ عبٍْد ىلع ما َماَت «: قال: قال رسول ا�َّ  اخلامس: عن جابر « -۱۱۶
 .مسلم رواه »»علَيْهِ 

 ت است که:یروا از جابر « -۱۱۶

 .»شود می ختهیفرمود: هر بنده بر آنچه که مرده است برانگ امبر یپ
در همهء  روی از سنت محمدی یکی عمل و پیق صورت گرفته به نیث تشویش: در حد

 رد و همانگونهیکو بمیاحوال و اخالص برای او تعالی در گفتارها و کردارها، تا بر آن حالت ن

 م.یخواه می خته شود، از خداوند حسن خاتمهیبرانگ



 

 
 

 

 

 

 باب زیاد بودن راههاي خیر - 13

ْ َ�فۡ  َوَما﴿ قال اهللا تعالی: َ ٱ فَإِنَّ  َخۡ�ٖ  مِنۡ  َعلُوا  ].۲۱۵ البقرة:[ ﴾َعلِيمٞ  ۦبِهِ  �َّ

 .»دهید همانا خداوند به آن دانا است آنچه از خیر انجام می« فرماید: میخداوند 

ْ َ�فۡ  َوَما﴿ و قال تعالی: ُ ٱ هُ لَمۡ َ�عۡ  َخۡ�ٖ  مِنۡ  َعلُوا  ].۱۹۷البقرة: [ ﴾�َّ

 .»داند دهید، خداوند آنرا می آنجه از خیر انجام می« فرماید: میو هم 

�ٍ  َقاَل مِثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿ و قال تعالی:  ].۷الزلزلة: [ ﴾٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ

 .»بیند پس کسی که به اندازهء ذرهء کوچکی عمل خیر انجام دهد آنرا می« فرماید: میو هم 

 ].۱۵ة: یالجاث[ ﴾ِسهِ فَلَِنفۡ  الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  َمنۡ ﴿ و قال تعالی:

 .»دهد خویشتن انجام میدهد، برای نفع  کسی که عمل نیکو انجام می« فرماید: میو هم 

 واآليات يف الباب كثرية .

  منحرصة، فنذكر طرفاً منها:ريهی غة جداً، وريث فكثيو أما االحاد
 شود: می حد است که برخی از آنها آوردهیث هم بیاد است و احادین مورد زیاد در ایآ

يِب ذرٍّ ُجنَْدِب بِن ُجنَاَدَة « -۱۱۷
َ
ل: عن أ ، أيُّ األْعماِل  األوَّ قال: قلت يا رسوَل ا�َّ

، َواجِلَهاُد يِف َسِبيِلهِ «أفَْضل؟ قال:  قَاِب أفَْضل؟ قال:  »اِإليماُن بِا�َّ أْ�َفُسَها «. قُلْت: أيُّ الرِّ
قُلْت:  »َرَق تُعُ� َصانِعاً أْو تَْصنَُع ألخْ «. قُلْت: فَإِْن لَْم أفْعل؟ قال:  »ِعنْد أْهِلَها، وأ�رَثَُها َ�َمناً 

عمل؟ قال: 
ْ
تَُ�فُّ رَشََّك َعن انلَّاِس فَإِنَّها «يا رسول ا�َّ أَرأيَت إْن َضُعْفُت َ�ْن َ�ْعِض ال

 .هيمتفقٌ عل .»»صدقٌة ِمنَْك ىلع نَفِسَك 

 ت که گفت:یروا از ابوذر « -۱۱۷

 ا رسول الله کدام کارها بهتر است؟یگفتم 
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 او.مان بخدا و جهاد در راه یفرمود: ا

 ) بهتر است؟ها (گردن ها گفتم: کدام رقبه

 ن آن نزد اهلش.یتر متین و پرقیفرمود: بهتر

 ن کار را انجام ندهم؟یگفتم: اگر ا

 تواند کار کنی. نمی ا برای کسی که خود درست کار کردهینکه با صنعتگری همکاری کنی یفرمود: ا

 ن ماندم، چه کنم؟ا رسول الله اگر از انجام گوشهء از کارها ناتوایگفتم: 

 .»شتن استین خود صدقهء از تو بر خویفرمود: شر خود را از مردم باز داری که ا

يِب ذرٍّ « -۱۱۸
َ
ِ  اثلا�: عن أ قال: يُْصِبُح ىلع لكِّ ُسَالَ� ِمْن  أيضاً أنَّ رُسوَل ا�َّ

َحِدُ�ْم صدقَةٌ 
َ
و�ُّ  ،وُ�ُّ تْهِليلٍَة َصَدقةٌ  ،وُ�ُّ حتِْميَدةٍ صدقَةٌ  ،فلَُكٌ �َسِبيْحٍة َصدقةٌ  ،أ

وَ�ْ�ٌ َعِن الُمنَْكِر صدقٌَة . وُ�ِْزُئ ِمْن َذلَك َر�َعتَاِن  ،وأْمٌر باملْعُروِف صدقَةٌ  ،تَْ�ِب�ٍة َصَدقَةٌ 
ىح   رواه مسلم »»يْرَكُعُهما ِمَن الضُّ

 ت است که:یروا ابو ذر از  -١١٨

ح گفتن صدقه است و یشود، پس هر تسب می فرمود: بر هر مفصل و بند شما صدقه الزم رسول الله 

ر گفتن صدقه است، امر یل (ال اله اال الله) گفتن صدقه است و هر تکبیهر حمد گفتن صدقه است و هر تهل

در  کند از آن دو رکعتی که می تیده صدقه است، ونهی از اعمال بد صدقه است، و کفایبه کارهای پسند

 .»دیچاشتگاه اداء نما

مَّيت حَسنَُها وسيِّئَُها «: اثلَّالُث عنُْه قال: قال انليب « -۱۱۹
ُ
َّ أْعماُل أ ُعرَِضْت يلَعَ

ِر�ق، َووَجْدُت يف َمساَوىِء أْعماهِلا  فوَجْدُت يف َ�اِسِن أْعمالَِها األَذى يُماُط عن الطَّ
 رواه مسلم. »»تُْدَ�نُ انلَُّخاَعُة تَُ�وُن يِف الَمْسِجِد َال 

 ت است که:یروا از ابو ذر « -۱۱۹

کشان خس و خاشاک یافتم در اعمال نیفرمود: اعمال خوب و بد امتم به من نشان داده شده و  امبر یپ

دم در اعمال بدشان آب دهان (بلغم) که در مسجد یشود (و هر گونه مانع در راه) و د می که از راه دور ساخته

 .»گردد نمی بوده و دفن

ثُور باألُجور، يَُصلُّوَن َكَما « -۱۲۰ ، َذَهب أْهُل ادلُّ الرابع عنه: أنَّ ناساً قالوا: يا رُسوَل ا�َّ
قُوَن َ�ُفُضوِل أْمَوالِهْم قال:  ،نَُص�ِّ  أَو لَيْس قَْد َجَعَل لَُ�ْم َما «َوَ�ُصوُموَن َكَما نَُصوم، َوَ�تََصدَّ

قُوَن بِه: إنَّ بِ�ُ  ِْميدٍة صدقةً  ،لِّ �َْسِبيَحٍة َصدقًَة، وُ�ِّ تَ�ِب�ٍة صدقةتََصدَّ
َ

و�ِّ  ،و�ِّ حت
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وَ�ْ�ٌ عِن الُمنْكر صدقٌة و� بُْضِع أحِدُ�ْم  ،مْعُروِف صدقةٌ ـوأمٌر بال ،تِْهِليلٍَة َصدقَةً 
 فيها أْجر؟، قال:  »صدقةٌ 

َ
ِ أيأيت أحُدنَا َشْهَوتَه، و�ُ�وُن هل أرأْ�تُْم لو «قالوا: يا رسوَل ا�َّ

ُ أْجرٌ 
َ

َ�اَن عليِه ِوْزر؟ فكذلَك إذا وَضعَها يف احلَالِل اكَن هل
َ
 رواه مسلم. »»وَضعَها يف حراٍم أ

 ت است که:یروا از ابوذر « -۱۲۰

رند، از یگ می ، پاداش را ثروتمندان بردند، مثل ما نماز گزارده و روزها رسول اللهیاز مردم گفتند: ای  عده

 .دهند می آنچه از مالشان از حاجت افزون باشد، آنرا صدقه

ح گفتن صدقه است و ید؟ همانا در هر تسبیزی نداده که آن را صدقه دهیا خداوند برای شما چیفرمود: آ

ی خوب ها ل صدقه است، امر به کاریاست و هر تهلر گفتن صدقه است و هر حمد گفتن صدقه یهر تکب

 صدقه است و نهی از کارهای بد صدقه است و در همبستری با زن صدقه است. 

 سازد در آن اجر و مزد است؟ می کی از ما شهوت خود را برآوردهیا رسول الله! یگفتند: 

اگر آنرا در حالل بنهد برای او  ا بر وی گناه است؟ همچنانید هرگاه آن را در حرام بنهد آیفرمود: بگوئ

 .»اجر است

ِقرنَّ ِمن املْعُروِف َشيْئاً ولَْو أْن تلىَْق : «اخلامس: عنه قال: قال يل انليبُّ « -۱۲۱
َ

َال حت
 رواه مسلم. »»أَخاَك بِوجٍه طِليٍق 

 ت است که گفت:یروا از ابوذر « -۱۲۱

د، هر چند با برادرت به چهرهء گشاده روبرو یمشمارر یده را حقیچ کار خوب و پسندیفرمود: ه امبر یپ

 .»شوی

يِب هر�رة « -۱۲۲
َ
لُكُّ ُسَالَ� ِمَن انلَّاِس «: قال: قال رُسوُل ا�َّ  السادس: عن أ

ْمس: تعِدُل بْ� االثْنَْ�ِ صَدقَةٌ  وتُِعُ� الرَُّجَل يف دابَِّته،  ،علَيِْه صَدقٌة لُكَّ يَْوٍم َ�ْطلُُع فيه الشَّ
ُ علَيَْها متَاَعُه صدقةٌ  يِّبُة صَدقٌة، و�ُِ�لِّ َخْطَوةٍ  ،فَتْحِملُُه َعلَيَْها، أْو تْرَ�ُع هلَ واللكمُة الطَّ

َالِة صدقَةٌ   ه.يمتفق عل »»َوتُميُط األَذى َعن الطِر�ق َصَدقةٌ  ،تْمِشيها إىل الصَّ

إنَُّه ُخِلَق لُكُّ إ�ْساٍن «: قالت: قال رُسول ا�َّ  لة ورواه مسلم أيضاً من رواية اع�ش
، وسبََّح ا�َّ  ، َوَهلََّل ا�َّ ، ومِحَد ا�َّ ِمْن ب� آدم ىلَع ِستَِّ� وثالثمائَِة َمْفِصل، فَمْن َكربَّ ا�َّ

، وَعزَل َحجراً عْن َطِر�ِق انلَّاِس أْو َشْوَكًة أْو عْظماً عن َطِر�ِق انلَّاس، أْو أمر  واستَْغَفر ا�َّ
تَِّ� واثلََّالثمائة فَإِنَُّه ُ�ْميس يَْومئٍِذ َوقَد زَحزَح نْفَسُه  ،بمعُروٍف أْو ن� عْن ُمنَْكر، َعدَد السِّ

 .»»عِن انلَّارِ 
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 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۲

تابد، صدقه الزم  می فرمود: بر هر مفصل و بند از مردم در هر روزی که آفتاب بر وی  رسول الله 

ا خودش را بر یکنی  می ارییکنی صدقه است. مردی را در باز کردن ستورش  می ان دو کس عدالتیاست. م

 نهی صدقه است. می کو صدقه است، و به هر گامی که بسوی نمازیکنی صدقه است. سخن ن می آن سوار

 .دی از راه صدقه استیدور کردن پل

 فرمود:  ت کرده که رسول الله یروا ل شهیمسلم آنرا از عا

ح و یل و تسبیر، حمد، و تهلیده شده، آنکه خدا را تکبی) مفصل آفر٣٦٠هر شخص از فرزندان آدم با (

و نهی از منکر به شمار ا امر به معروف یا استخوانی را از راه مردم دور سازد، یا خار ید، سنگ یاستغفار گو

 .»ش را از آتش دور کرده استیکند، که خو می د، همانا آن روز را بحالتی شبی) بنما٣٦٠(

ُ يف «قال:  السابع: عنه عن انليَِبِّ « -۱۲۳
َ

ُ هل مْن غَدا إىل الَمْسِجِد أو َراح، أعدَّ ا�َّ
 ه.يمتفقٌ عل »»اجلنَِّة نُُزًال لُكََّما َغدا أْو َراحَ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۳

رود،  می ا هر شامی کهیا اول شب بسوی مسجد رود در هر صبح و یفرمود: کسی که اول روز  امبر یپ

 .»سازد می ی آمادهیش در بهشت مهمانسرایخداوند برا

ِْقرنَّ جاَرةٌ «: اثلامن: عنه قال: قال رسوُل ا�َّ « -۱۲۴
َ

 يا �َِساء الُمْسِلماِت َال حت
 ه.يمتفقٌ عل »»جِلارتَِها ولَْو فِرِْسَن شاةٍ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۴

ر نشمارد، هر چند که یه حقیه  برای زن همسایچ زن همسایفرمود: ای زنان مسلمان ه  رسول الله 

 .»سم گوسفندی هم باشد

 :أْو بِْضٌع وَِستُّوَن َشْعبَةً اِإليَماُن بِْضٌع وَسبُْعون، «قال:  اتلاسع: عنه عن انليب « -۱۲۵
ِر�ق، َواحليَاُء ُشْعبٌة ِمَن اِإليمانِ  ، َوأْدنَاَها إَماَطُة األَذى عِن الطَّ َ إالَّ ا�َّ

َ
 »»فَأفْضلَُها قْوُل َال إهل

 ه.يمتفقٌ عل

 ت است که:یروا و هم از وی « -۱۲۵

ن آن کلمهء ال اله اال الله و یاست، که بهترا شصت و اند، شاخه یمان را هفتاد و اند یفرمود: ا امبر یپ

اء یگر موانعی که در راه قرار دارد) از راه است و حیها و موانع (مثل سنگ، و دین آن دور کردن درشتیتر نییپا

 .»مان استیاز اای  و آزرم شاخه
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حافظ بن  اند. ن عدد (هفتاد و چند) مراد را کثرت و مبالغه دانستهیش: علمای اسالمی در بارهء ا

 تر است. کین نظر به حق نزدیح داده که از نظر وی ایوهء ابن حبان را ترجین مورد شیحجر عسقالنی در ا

شمرده اند  ان داشتهیامبرش در کتاب و سنت بید: من همهء طاعاتی را که خداوند و پیگو می وی

 ن است.یجه هفتاد و نه شد که دانستم مراد همیو حساب کرده ام در نت

نست یز رأی بر ایز در کتاب شرح المشارق ذکر کرده است و حافظ ابن حجر را نیکازونی نخ یش

ان داشته یلی بیچنانچه وی همهء اعمال را که شامل اعمال قلب و لسان و بدن باشد، بصورت تفض

مان یخصلت باشد، ا ۲۴ن یباشد، که ا می اتید: اعمال قلب شامل معتقدات و نیگو می است. وی

ر ینکه غینکه خداوند مانند ندارد اعتقاد بر اید و ایمان به ذات خدا، صفات توحیدر آن ا به خدا که

مان به روز آخرت که شامل یر و شر آن، ایامبران، قدر خیمان به مالئکه، کتب، پیخدا حادث است، ا

زان، صراط، جنت و نار باشد، و محبت خدا و حب و بغض یمسئلهء قبر، بعث،نشور، حساب، م

امبر واتباع از سنت آن باشد، و یم آن، که شامل درود بر پیاعتقاد بر تعظ خدا محبت نبی برای 

ا، نفاق، توبه، خوف، رجاء، شکر، صبر، رضا به قضا و توکل و رحمت یاخالص که شامل ترک ر

باشد و تواضع که شامل احترام به بزرگان، رحم و شفقت بر صغار، ترک کبر وعجب، ترک حسد، 

 باشد. می نه و غضبیک

باشد،  ۱۵ان است که یرد، از جمله: بعضی خاص به اعیگ می خصلت را در بر ۷اما اعمال زبان 

زگی د رحواس و از نظر دستور که شامل اجتناب نجاست، ستر عورت در نماز واجب و یپاک

مستحبی زکات و آزادی بردگان است. سخاوت که شامل اطعام طعام و اکرام مهمان، روزهء فرض و 

ن که شامل  یشود. خروج بخاطر د می ن طواف، اعتکاف، التماس شب قدریل حج عمره و همچننف

 مان و ادای کفارات باشد.یهجرت از دار کفر، وفاء به نذر، تحری در ا

ام به یباشد، از جمله تعفف به نکاح، ق می خصلت ۶و از جمله بعضی تعلق به اتباع است که 

ت اوالد، صلهء رحم، اطاعت ا زکار فرما یآن اجتناب عقوق، ترب ن و از جملهءیال، بر والدیحقوق ع

 و آقای برده و مهربانی بر بردگان است.

ام به امارت با عدل، متابعت، جماعت، طاعت یباشد، ق ۱۷رد به عامه که یگ می و از جمله تعلق

ر، که شامل امر ان معاونت بربیشود قتال با خوارج و باغ می ن الناس که شاملیاولی االمر، اصالح ب

 به معروف و نهی از منکر، اقامت حدود و جهاد از جملهء آن است.
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 ه وحسن معامله که شاملیز اداء خمس و قرض با وفاء به آن و اکرام همسایمرابطه و اداء امانت و ن

ر و اسراف و رد سالم و جواب عطسه یشود جمع مال از حالل و انفاق مال در حق آن و ترک تبذ می

 خصلت ۶۹ن یدی از راه که مجموع ایو نگهداشت ضرر از مردم، اجتناب لهو و دور کردن پلکننده 

 گر.یبه بعض دشان  وست بعضییبرسد به اعتبار افراد، ضم و پ ۷۹ز ممکن است تا یگردد، و ن می

ح داده یت (هفتاد و چند) را ترجین رواینکه ایهء سنن ابی داود پس از ایوطی در حاشیحافظ س

نست که یث مبارک ایاما مقصود حد اند. ز راجح دانستهیگر علماء نین قولی است که دیاست: اگفته 

ن عدد را برای ما یباشد اما شرع ا می ن عدد منحصریشود در ا می دهیمان نامیهء که ایاعمال شرع

د ن عدین را در همین ایز از هم جدا نگردانده است. اما برخی از متأخرین نساخته و آن را نیمع

رود. البته  می اد وکم شدن آنیرا امکان زیست، زیح و راجح نین قول صحیو ااند  منحصر گردانده

ن تعداد به علم خدا یان کرده که ایمان خطابی بیرسد، آنست که ابوسل می ح به نظریشتر صحیآنچه ب

ن را یان یعت مقدس عناویان شده است. اما شریل بیعت با تفصیمنحصر باشد و در شر امبر یو پ

م آن را شرح یت تقسیفیبرای ما مشخص نگردانده است و نه هم عدد آن را واضح گردانده و نه ک

ش را یخوایم  دهیم و از آنچه نهی گردیدار می به آن عملایم  فرموده است. البته آنچه ما بدان امر شده

 مترجم)شود. ( نمی دهین عدد دین و حصر اییم. پس ضرورتی برای تعیدار می از آن باز

بَيْنَما رَُجٌل َ�ْميِش بَطر�ٍق اْشتَدَّ علَيِْه «قال:  العارش: عنه أن رسول ا�َّ « -۱۲۶
َى ِمَن  ُ�ُل الرثَّ

ْ
ٌب يلهُث يَأ

ْ
َعطش،فَوجد برِئاً فََ�َل فيها فرََشب، ُ�مَّ خرج فإِذا لك

ْ
ال

َل  َ�َ�َ ، ِي اَكَن قَْد بَلََغ ِم�ِّ
َّ

ُب ِمَن العطِش ِمثَْل اذل
ْ
لَك

ْ
َعَطش،فقال الرَُّجل: لََقْد بلََغ َهَذا ال

ْ
 ال

. قَالُوا
َ

 َ�َغَفَر هل
َ

ُ هل ب، فََشَكَر ا�َّ
ْ
لَك

ْ
ْمَسَكه بِفيه، حىتَّ رِ�َ فََسىَق ال

َ
ه َماًء ُ�مَّ أ  ُخفَّ

َ
ِرْئَ فَمأل

ْ
: ابل

ْجرا؟ َ�َقاَل: 
َ
ََهائِم أ ْجرٌ «يا رسوَل ا�َّ إِنَّ نَلَا يف ابلْ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»يف لُكِّ َكِبٍد َرْطبٍة أ

نَّةَ فَ « و� رواية للبخاري:
ْ
، فَأْدَخلَه اجل

َ
 .»َشَكر ا�َّ هُل َ�َغَفَر هل

عَطُش إِْذ رأتْه بيِغٌّ ِمْن َ�َغايا « و� رواية لَُهما:
ْ
ٌب يُطيف بِرِ�يٍَّة قَْد اَكَد يْقتُلُه ال

ْ
بَيْنَما لَك

ُ بِه
َ

ائيل، َ�َ�ََعْت ُموَ�َها فاْستَقت هل  .»، فََسَقتُْه َ�ُغِفر لََها بِهِ بَِ� إرِْسَ
 ت است که:یروا از وی « -۱۲۶

د در آن فرو یرفت سخت تشنه شد، و چاهی را د می ی که مردی در راهییفرمود: در اثنا  رسول الله 

د که از شدت تشنگی زبان از کامش برآمده یرون شد، ناگهان سگی را دید، و بعد از آن بیشد و آب آشام

سگ هم مثل من تشنه شده، پس به چاه درآمده موزهء ن یخورد. با خود گفت: ا می بود، از تشنگی خاک را
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ن عمل را داد و یراب کرد، خداوند مزد ایخود را آب کرده آنرا بدهن خود گرفت، از چاه باال شد و سگ را س

 شود؟ می ان پاداش دادهیا در کمک کردن به چارپایا رسول الله آید. گفتند: یاو را آمرز

 ست.پاداش اای  فرمود: در هر جگر تازه

 تی از بخاری آمده که خداوند مزدش را داد، او را به بهشت داخل نمود.یو در روا

گشت که از تشنگی در حال  می ی که سگی به دور چاهییتی از بخاری و مسلم آمده در اثنایو در روا

گناهان وی رابش کرد، ید و به آن سیرا کشاش  ده موزهیل وی را دیهالکت بود، زنی از زناکاران بنی اسرائ

 .»ده شدیآمرز
ادي عرَش: عنُْه عن انليب « -۱۲۷

ْ
نَِّة يِف «قال:  احل

ْ
يُْت رَُجًال َ�تََقلَُّب يِف اجل

َ
لََقد رأ

ر�ِق اَكنَْت تُؤِْذي الُْمسِلِم�َ   رواه مسلم. .»»َشجرٍة قَطعها ِمْن َظْهِر الطَّ

ِّ�َّ هذا عِن  مرَّ رُجٌل بُِغْصِن َشجرٍة ىلَعَ َظْهِر طِر�ٍق « :و� رواية َ�
ُ
ِ أل فَقال: وا�َّ

َنَّةَ 
ْ
ْدِخَل اجل

ُ
 .»املْسِلِمَ� ال يُؤِْذيُهم، فأ

ُره فَشَكر « و� رواية هلما:  ِر�ق، فأخَّ بيْنَما رُجٌل يْميِش بِطر�ٍق وجد ُغْصن َشوٍْك ىلَع الطَّ
 ُ
َ

، فَغفر هل
َ

ُ هل  .»ا�َّ
 ت است که:یروا وی از « -۱۲۷

د، چون درختی را که از یگرد می ن طرف و آن طرفیدم که در بهشت ایفرمود: مردی را د امبر یپ

 شد قطع نموده بود. می نیت مسلمیباالی راه سبب اذ

 یتی دیو در روا
ً
گر آمده که مردی متوجه شاخهء درختی شد که باالی راه قرار داشت و گفت: بخدا حتما

 .نشود، و به بهشت داخل شدشان  تیسبب اذ کنم که می ن را از سر راه مسلمانها دوریا

د که در راه قرار یرفت، شاخهء خاری را د می ی که مردی در راهیین آمده: در اثنایحیتی از صحیدر رواو 

 .»ر داد و عفوش نمودین عمل وی را جزای خیگرفته آنرا از راه دور کرد، خداوند در برابر ا
أ فأَحَسَن الْوُُضوء، ُ�مَّ أىَت «: اثلَّا� عرَش: عنْه قال: قَال رسوُل ا�َّ « -۱۲۸ مْن توضَّ
ُمعةَ 

ْ
صا  ،اجل

ْ
ُمعِة وِز�ادُة ثَالثَِة �يَّام، وَمْن مسَّ احل

ْ
ُ ما بيْنَُه و�ْ�َ اجل

َ
فَاستمع وأنْصت، ُغِفر هل

 رواه مسلم. »»فَقد لََغا

 ت است که:یروا از وی « -۱۲۸

فرمود: کسی که وضوء سازد و بعد به نماز جمعه رود و بشنود و خاموش باشد، آنچه   الله رسول 

زه را بدستش دور کند، کار یشود، و کسی که سنگر می دهیگر انجام شده آمرزیان او و جمعه و سه روز دیم

 .»عنی در هنگام نمازیهودهء را انجام داده است. یلغو و ب
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عبُْد الُْمْسِلم، أو الُْمْؤِمُن «قال:  اثلَّالَث َعرش: عنْه أن رسوَل ا�َّ « -۱۲۹
ْ
 ال

َ
أ إَذا تَوضَّ

فَغسَل وْجهُه خرج ِمْن وَْجِهِه لُكُّ خِطيئٍة نظر إيَِلَْها بعينِه َمَع املْاء، أْو َمَع آِخر َ�ْطِر املْاء، 
و مع آِخِر َ�ْطِر املْاء،  فَإَِذا َغَسل يديِه َخرج ِمْن يديِْه لُكُّ َخِطيْئَةٍ 

َ
اكَن بطشتَْها يداُه مع الَْماِء أ

ْو مع آِخِر َ�ْطِر الَْماِء َحىتَّ 
َ
فَإَِذا غسَل رِجليِْه َخرَجْت لُكُّ َخِطيْئٍَة مَشتْها رِْجُاله مع املْاِء أ

نُوِب   رواه مسلم.» »�ُْرج نِقياً من اذلُّ

 ت است که:یروا از وی « -۱۲۹

ن یا با آخرید به آب و یش را بشویرد و رویا مؤمن وضوء بگیفرمود: هرگاه بندهء مسلمان   رسول الله 

د یش را بشویشود و هرگاه دستها می رونیش بیقطرات آب گناهی که با چشمش بسوی آن نظر نموده از رو

ش را یشود. هرگاه پاها می رونیش مرتکب شده بین قطرات آب هر گناهی که با دستهایا با آخریبا آب 

شود تا  می رونیش مس کرده و گام برداشته از آن بین قطرات آب گناهانی را که پاهایا با آخرید با آب یبشو

 .»گردد می رونینکه از گناهان پاک بیا

ابَع عرش: عنه عن رسول ا�َّ « -۱۳۰  «قال:  الرَّ
َ

ُُمَعُة إىِل
ْ
َْمس، واجل

ْ
لواُت اخل الصَّ

ُُمعةِ 
ْ
َكبائِرُ  ،اجل

ْ
َراٌت لَِما بينَُهنَّ إَِذا اْجتنِبَت ال  رمضاَن ُم�فِّ

َ
 رواه مسلم »»ورمضاُن إِىل

 ت است که:یروا از وی « -۱۳۰

فرمود: نمازهای پنج وقت و جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان سبب بخشش و کفارهء  رسول الله 

 .»ز شویره پرهیان کبگردد، زمانی که از گناه می شود می انین میگناهانی که در
د یث کفارهء گناهان را به عمل صالح مقین حدیاز علماء اسالمی با استدالل به اای  ش: عده

 ن اعمال کبائر را برای بندهیا خداوند با این خالف آن ذکر کرده گفته است: آیاما ابن الت اند، دانسته

 دهد؟ می عفو قرار ا فقط صغائر را موردید یکه دوام بر آن ننمایبخشد در صورت می

ره و یست برای بعضی اشخاص گناهان کبید نیدر جواب قول قرطبی را نوشته ذکر کرده که بع

ن از فضل خدا است که برای یده شود، و ایو با مراعات احسان بخششان  ره بر حسب اخالصیصغ

 .باشد می زیهء ابن حزم و ابن عربی نین نظریدارد، چنانچه ا می هر که خواهد ارزانی

گردد،  نمی ره را کفارهیآنست که عمل صالح گناهان کب اند، اما آنچه جمهور علماء بر آن نظر داده

 رد. (مترجم)یگ می ا فضل خداوندی مورد عفو قراریبلکه کبائر فقط با توبه و 

َامَس عرش: عنه قال: قال رسوُل ا�َّ « -۱۳۱
ْ
ُ بِِه «: اخل أال أدلَُّ�م ىلع ما َ�ْمُحو ا�َّ

رجات؟ َطايا، و�ْرَ�ُع بِِه ادلَّ
ْ
، قال:  »اخل إسباغ الْوُضوِء ىلع الَْماَكرِهِ «قالوا: ب� يا رُسوَل ا�َّ
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الةِ  الِة بْعِد الصَّ  املَْساِجد، وانِْتَظاُر الصَّ
َ

َُطا إِىل
ْ
 رواه مسلم. »»فَذلُِ�ُم الّرَ�اُط  ،وَ�رْثُة اخل

 ت است که:یروا از وی « -۱۳۱

 ی نکنم که بآن گناهان محو گشته و درجات بلند شود؟یزی رهنمایا شما را بچیمود: آفر  رسول الله 

 ا رسول الله!یگفتند: آری 

اد بسوی مساجد و منتظر ماندن برای نماز، بعد یو قدم زدن ز ها فرمود: کامل ساختن وضوء در سختی

 .»دیرین سنگر را محکم گیاز ادای نماز، پس ا
نکه انسان با نفس خود مبارزه نموده و ین است بر ایحقوق مسلم قی مالزمت حفظیش: رباط حق

ن وقت است که راههای ید. در ایگران سرکوب نمایا و اتالف حقوق دیش را در حب دنیشهوات خو

 دارد. می قی جهاد است را افادهین مفهوم که رباط حقیده و در واقع ایطان و وساوس آن بسته گردیش

عنی از جهاد دشمن بسوی یگر آمده: رجعنا من الجهاد االصغر الی الجهاد االکبر. یث دیدر حد

نکه انسان خود، اوالد و اموالش را یافته بر ایت یرا جهاد با کفار مشروعیز ایم. جهاد نفس آمده

وی تنها گذاشته و برای هدف و مقصودش یبخاطر اعالء کلمة الله، با دور ساختن نفس از لذات دن

 ند. (مترجم)ید و مبارزه را برگزراه جها

يِب موىس األشعري « -۱۳۲
َ
ادَس عرش: عن أ مْن ص�َّ «: قال: قال رسول ا�َّ  السَّ

نَّةَ 
ْ
رَبْديِْن َدَخَل اجل

ْ
 .هيمتفقٌ عل »»ال

َعرْص. »:الربَْدانِ «
ْ
بُْح وال  الصُّ

 ت است که:یروا از ابوموسی اشعری « -۱۳۲

 .»شود می د به بهشت داخلین (نمازهای صبح و عصر) را اداء نمایفرمود: آنکه َبردَ   رسول الله 
د: یر شده است. امام خطابی گوین به معنی عصر و فجر تفسیث مبارک لفظ َبردَ یش: در حد

ن یگردد، چون در ا می ن دو نماز در دو طرف روز در سردی واقعین چون ایدن آن بر َبردَ یعلت نام

ن حکم در ینگونه هم احتمال دارد که ایگردد، و ا می گرمی کم شده و هوا خوش گواروقت شدت 

ت نماز بوده، در آن زمان که هنوز پنج وقت فرض نشده بود و تنها دو رکعت صبح و دو یاوائل فرض

 اند. ستهیز می دهد که در آن وقت می ث خبر از آن مردمین حدیده بود، و ایرکعت عشاء فرض گرد

ص عشاء ین صبح و عشاء است و وجه تخصین است که مراد از َبردَ یده بر ایاء را عقبرخی علم

 ن نماز برای نماز گزار با مشقت همراهینست، چون در آن وقت خواب غلبه نموده و اداء ایبخاطر ا

 باشد. (مترجم) می
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ابَِع عرَش: عنه قال: قال رسول ا�َّ « -۱۳۳ وْ «: السَّ
َ
عبُْد أ

ْ
ُ ما  إَِذا مرَِض ال

َ
سافَر ُكِتب هل

 .یرواه البخار »»اكَن يْعمُل ُمِقيماً صحِيحاً 
 ت است که:یروا از وی « -۱۳۳

د، ثواب آنچه را که در حال صحت یا سفر نمایض شود یفرمود: هرگاه شخصی مر  رسول الله 

 .»ابدیداده درمی یواقامت انجام م
رواه  »»لُكُّ معُروٍف صدقَةٌ «: قال: قال رسوُل ا�َّ  اثلَّامَن عرَش: عْن جابٍر « -۱۳۴

ةَ  يفَ ن رواية حذَ  .البخاري، ورواه مسلم مِ
 ست که:یمرو از جابر « -۱۳۴

 .»ده و خوبی، صدقه استیفرمود: هر کار پسند  رسول الله 
َغرْساً إالَّ اكَن ما ِمْن ُمْسِلٍم َ�ْغرُِس «: اتلَّاسع عرش: عنُْه قال: قال رسول ا�َّ « -۱۳۵

ِ�َل ِمنُْه هلُ صدقةً 
ُ
 صدقَةً  ،ما أ

َ
َق ِمنْه هل َحٌد إالَّ اَكَن هل صدقةً  ،وما رُسِ

َ
رواه  »وال يْرزؤه أ

ُ�َل ِمنُْه إِ�ساٌن وال دابٌة وال َطٌ� إالَّ اكَن «و� رواية هل:  مسلم.
ْ
فَال يْغرِس الُْمْسِلم غرسا، َ�يَأ

قِ 
ْ
 يَْوِم ال

َ
 .»»يَامةهل صدقًَة إِىل

ُ�ل ِمنْه إِ�ْساٌن َوال دابٌَّة وال « ويف رواية له:
ْ
ال يْغرِس ُمسِلم غرْسا، وال يْزرُع زراْع، فيأ

 صدقةً 
َ

ٌء إالَّ اَكنَْت هل نْ رواية أَنَسٍ  ،»يَشْ اه مجيعاً مِ  .ورويَ

 ت است که:یروا و هم از وی « -۱۳۵     

شود،  می نکه آنچه از آن خوردهینهالی بنشاند، جز است که یچ مسلمانی نیفرمود: ه  رسول الله 

نکه یکند، جز ا نمی چکس آن را کمیش صدقه است، و هیش صدقه است و آنچه از آن دزدی شود، برایبرا

 .ش صدقه استیبرا

ای  ا پرندهیوانی یا حینشاند، که از آن انسانی  نمی تی از وی آمده که: پس مسلمان نهالییو در روا

 .دیآ یامت صدقه بحساب میش تا روز قینکه برایبخورد، جز ا

کند که از آن انسانی و نه هم  نمی نشاند و کشتی نمی تی از وی آمده که: مسلمانی نهالییو در روا

 .»ش صدقه استینکه برایخورد، مگر ا می زی از آنیوانی و نه چیح
ات باشد، پس از ین از کرم الهی است که ثواب را چنانچه در حید: ایگو می ش: ابن عربی

ه، علمی که به آن نفع برند، یز باشد، صدقهء جاریچ ۶ز باقی گذارد و ثواب مستمر در یات نیح

 امت است.یفرزند صالح که دعا کند، درخت نشاندن، گشتمندی و رباط که برای مرابط ثواب او تا ق
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است، نقطه ن آن کدام یو برتر ها ن کسبینکه بهترید: علماء در بارهء ایمصنف کتاب گو

ن است که تجارت است و برخی صنعت دست را گفته یده بر اینظرهای مختلفی دارند. برخی را عق

ن یعنی بهترین گفتهء آخری یکه ارجح و اصلح هماند  ان کردهیز زراعت و کشاورزی را بیو برخی ن

 شه کشاورزی است.یپ

ا یی تلف سازد و یچارپا ایده شود و یگر آمده که انسان بر آنچه از مالش دزدیث دیدر حد

 شود. (مترجم) می ع گرداند، ثواب و مزد دادهیآن را ضاای  پرنده

ن ينْتَِقلوا قُْرَب الَمْسِجِد فبلََغ ذلك رسوَل « -۱۳۶
َ
راد بنُو َسِلَمة أ

َ
ون: عنُْه قال: أ الْعرْشُ

ْن «، َ�َقاَل لَُهم: ا�َّ 
َ
نَُّ�ْم تُِر�ُدوَن أ

َ
َ�َقالُوا: َ�َعْم يا  »تَنْتَِقلُوا قُرَب الَْمْسِجد؟إِنَّه قَْد بَلََغِ� �
رَْدنَا ذلك، فَقال: 

َ
ِ قَْد أ بَِ� َسِلمَة دياَرُ�م، تْ�تْب آثَاُرُ�م، ِديارُ�م، تُْ�تَْب «رسوَل ا�َّ

 رواه مسلم. »»آثاُرُ�مْ 

نْ رواضاً بِمعيأ یرواه مسلم. ورواه البخار »إِنَّ بُِ�لِّ َخْطوةٍ درجةً « :و� روايةٍ  ةِ ينَاهُ مِ

 .أَنَسٍ 

 ت شده که گفت:یروا و هم از وی « -۱۳۶

د، و بر یرس  ن خبر به رسول الله یند، ای) نقل مکان نماک مسجد (نبوی یبنو سلمه خواستند که نزد

 .دیک مسجد نقل مکان نمائید، نزدیخواه می ده که شمایشان فرمود: بمن خبر رسیا

 ا رسول الله!یگفتند: آری  

تان یرود و در جایبحساب متان  د که گامهای شما در پلهء حسناتیتان باشیفرمود: ای بنی سلمه در جا

 رود. ید که گامهای شما در پلهء حسنات شما بحساب میباش

 ست. مراد هر قدمی است که بسوی مسجد برداشتهیتی آمده که: همانا در هر گامی درجه ایو در روا

 .»شود می

يبِّ بِن َكعٍب « -۱۳۷
ُ
يِب الُْمنِْذر أ

َ
ون: عْن أ ِعرْشُ

ْ
َادي وال

ْ
ْعلُم  احل

َ
قال: اَكن رُجٌل ال أ

ْو فُقلُْت هُل: لَْو اْشرَت�َْت مِحاراً 
َ
، أ

َ
ِْطئُُه صالٌة فَِقيل هل ْ�َعَد ِمَن الَْمْسِجِد ِمنْه، وَ�َن ال ختُ

َ
رُجال أ

ْمَضاِء فَقا لْماء، و� الرَّ ْن تْرَكبُُه يف الظَّ
َ
ِر�ُد أ

ُ
 جنْب املْْسِجد، إِ�ِّ أ

َ
ِ� إِىل ن مْ�ِ

َ
ِ� أ ل: ما �رُسُّ

ْهِ�، فقاَل رسول ا�َّ 
َ
 أ

َ
 الَْمْسجد، ورُُجويِع إَِذا رجْعُت إىِل

َ
قَْد «: يُْ�تَب يِل مْمَشاَي إِىل

ُ لَك ذلَِك لُكَّهُ   .رواه مسلم »»مجع ا�َّ
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  .»إِنَّ لََك َما اْحتَسبْت« :و� روايةٍ 
 ست که گفت:یمرو از ابو منذر ابی بن کعب « -۱۳۷

ماند. بوی گفته شد،  نمی چ نمازی از وییدانستم، و ه نمی مردی بود که مردی دورتر از وی از مسجد را

 کی و شدت گرمی بر آن سواریکردی، که در تاریداری میشد هرگاه مرکبی خر می ا به وی گفتم: چهی

 شدی؟ می

خواهم که رفتنم به مسجد و باز گشتم بخانواده  می ام در کنار مسجد باشد، من که خانهسازد  نمی گفت: شادم

 ت فراهم کرده است.ینها را برایفرمود: خداوند همهء ا  ام در پلهء حسناتم نوشته شود. رسول الله 

 .»ای تی آمده که: همانا تراست آنچه را خالصانه انجام دادهیو در روا

ِ بِن عمرو بن العاص « -۱۳۸ يِب �مٍد عبِد ا�َّ
َ
ون: عْن أ عرْشُ

ْ
قال: قال  باثلَّا� وال

، ما ِمْن اعَمٍل يعمَل خِبَْصلٍَة ِمنْها رجاَء «: رسول ا�َّ  َعْ�ِ
ْ
عالها مِنيحُة ال

َ
ْر�ُعوَن َخْصلًة أ

َ
أ

 
ْ
ُ بَِها اجل ْدخلَُه ا�َّ

َ
 رواه البخار. »»نَّةَ ثََوابَِها وتَْصِديَق موُْعوِدَها إِالَّ أ

 ت است که گفت:یروا ب از ابو محمد عبد الله بن عمرو العاص« -۱۳۸

ری است (برای استفاده از ین آن دادن گوسفند شیفرمود: چهل خصلت است که باالتر  رسول الله 

مورد  ی که درهای ق به وعدهید ثواب و تصدین خصلتها به امیست که به خصلتی از ایچ عاملی نیرش)، هیش

 .»سازد می نکه خداوند او را، در برابر آن به بهشت داخلیکند، جز ایآن شده عمل م

عرْشون: َ�ْن عِديِّ بِن حاتٍِم « -۱۳۹
ْ
ُقوا «يقول:  قال: سِمْعُت انلَّيِبَّ  اثلَّالُث وال ا�َّ

 ه.يمتفقٌ عل »»انلار َولْو �ِشقِّ َ�ْمرةٍ 

َحٍد إِالَّ سيلَُكُِّمه ر�ُّه لَيْس  :قال رسول ا�َّ «و� رواية هلما عنه قال: 
َ
َما ِمنُْ�ْم ِمْن أ

م، و�نُْظر أشأَم ِمنُْه فال يََرى إالَّ ما  يْمَن ِمنُْه فَال يَرى إِالَّ َما قَدَّ
َ
بَيْنَُه وَب�َينَُه تَرمُْجَان، فَينُْظَر أ

م، َو�نُْظر َ�ْ�َ يَديِْه فَال يَرى إالَّ انلَّارَ  ُقوا انلَّاَر ولْو �ِِشقِّ َ�ْمرٍة، َ�َمْن لَْم  قَدَّ تِلَْقاَء وَْجِهه، فا�َّ
 .»َ�ْد فَِبلَكَِمة طيِّبَةٍ 

 ت است که گفت:یروا از عدی بن حاتم « -۱۳۹

 م دانهء خرما باشد.ید، هر چند به نیفرمود: خود را از دوزخ حفظ کن یدم که میشن امبر یاز پ

که ید در حالیگو می فرمود: خداوند با هر کدام شما سخن  شان آمده که رسول الله یتی از ایو در روا

 ش فرستادهینگرد و جز آنچه را که پ می ست و شخص به طرف راستشین شما و حق تعالی ترجمانی نیب

و جز ند یب می ش همیش رویند، و در پیب نمی ند و جز آنچه را که انجام دادهیب می ند، و بطرف چپ همیب نمی
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م دانهء خرما باشد، ید، هر چند به نیابد، پس از دوزخ خود را حفظ کنی نمی گری را در برابرشیز دیدوزخ چ

 .»دیه نمایکو خود را از دوزخ وقایابد پس به سخنی نیکه آنرا نیو کس

�ٍَس ريض ا�َّ قال: قال رسول ا�َّ « -۱۴۰
َ
عرشون: عْن أ

ْ
ابِِع وال لَ�ىَْض : إِنَّ ا�َّ الرَّ

�ََة فيْحمَدُه عليَْها ْ ْو �رْشَب الرشَّ
َ
ْ�لََة فيْحمَدُه عليَْها، أ

َ
ُ�َل األ

ْ
ْن يَأ

َ
َعبِْد أ

ْ
 رواه مسلم. »َعِن ال

 ت است که فرمود:یروا  از رسول الله  از انس « -۱۴۰

 از بندهء راضییقیخداوند 
ً
 .»بجا آورد ش حق تعالی رایا آبی بنوشد ستایشود که چون نانی بخورد  می نا

يِب « -۱۴۱
َ
ون: عن أ عرْشُ

ْ
َاِمُس وال

ْ
قال:  »ىلَعَ لُكِّ ُمْسِلٍم صدقةٌ «قال:  ، عن انلىب اخل

يَْت إِْن لَْم َ�د؟ قال: 
َ
َرأ

َ
ُق «أ يَْت إِْن لَْم �ْستِطع؟  »:يْعَمل �ِيَديِِه فَينَْفُع َ�ْفَسه َوَ�تَصدَّ

َ
َرأ

َ
قال: أ

َاَجِة املْلْ 
ْ
يْت إِْن لَْم �ْستَِطْع قال:  »هوَف قال: يُِعُ� َذا احل

َ
رأ

َ
َْ�ِ «قال: أ

ْ
ِو اخل

َ
ُمُر بِالَمْعُروِف أ

ْ
 »يَأ

يَْت إِْن لَْم يْفعل؟ قال: 
َ
رأ

َ
ِّ فَإِ�ََّها صَدقةٌ «قال: أ  ه.يمتفقٌ عل »»ُ�ْمِسُك َعِن الرشَّ

 ت است که:یروا از ابو موسی اشعری « -۱۴۱

 .فرمود: بر هر مسلمان صدقه الزم است امبر یپ

 افت؟!یگفتند: اگر ن 

 فرمودند: بدست خود کار کند وبخود نفع رساند و صدقه دهد.

 گفتند: اگر نتوانست؟

 ده کمک رساند.یازمند رنج کشیفرمود: به ن

 گفتند: اگر نتوانست؟

 د.یر امر نمایا خیفرمود: به کارهای خوب 

 نداد؟نکار را انجام یگفتند: اگر ا

 .»ن کار هم صدقه استیرا ایفرمود: از بدی خود را باز دارد، ز

ُ «ث آمده که: ین در حدیش: و همچن َعبْدِ  َعْونِ  يِف  َوا�َّ
ْ
َعبْدُ  اَكنَ  َما ال

ْ
ِخيهِ  َعْونِ  يِف  ال

َ
. »أ

 . (مترجم)»کند که او در خدمت برادر مسلمانش باشد می ارییرا اش  خداوند تا زمانی بنده« :عنیی
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ٓ ﴿ قال اهللا تعالی: نَزۡ�َ  َما
َ
 ].۲-۱طه: [ ﴾٢ َ�ٰٓ لِتَشۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ

 .»کشیطه. ما این قرآن را بر تو نفرستادیم که تا رنج « فرماید: میخداوند 

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ :یو قال تعال  ].۱۸۵البقرة: [ ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ

 .»خداوند به شما ارادهء آسانی دارد و ارادهء دشواری بر شما ندارد« فرماید: میو هم 

ن انليب  لعن اع�شَة « -۱۴۲
َ
ةٌ قال: مْن َهِذه؟ قالت:  أ

َ
دَخَل عليْها وِعنْدها اْمرأ

ُ حىتَّ َ�َملُّوا «َهِذهِ فُالنَة تَْذُكُر ِمْن َصالتَِها قال:  َمُه عليُ�ْم بِما تُِطيُقون، فََوا�َّ ال َ�َملُّ ا�َّ
يِن إيَِلِْه ما داَوَم َصاِحبُُه علَيْهِ  َحبُّ ادلِّ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»وَ�َن أ

 ت است که گفت:یروا ل شهیاز عا« -۱۴۲

 ؟ستین زن کیکه زنی نزد او نشسته بود. فرمودند: اینزدش آمدند، در حال امبر یپ

 .اد آوری کردین فالنی است و از نماز خواندنش یگفت: ا

 شود و ثوابش را قطع نمی د، سوگند بخدا که خدا ملولید انجام دهیتوان می فرمودند: فقط آنچه را که

ن عمل در نزد رسول خدا عملی بود، که صاحبش بر وی ید. و بهتریکه شما خسته نشویا زمانکند ت نمی

 .»دینمامداومت 
ر مستلزم ثواب متداوم است یرا دوام خیآنست. ز تر ن عمل مداومید: بهتریگو می ش: ابن جوزی

هء امور حتی عبادت است که خداوند فرموده: یانه روی در کلیت اعتدال و میث رضایو مفهوم حد

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
 ر االمور اوسطها. است.یوهم: خ ].۱۴۳البقرة: [ ﴾اوََسطٗ  أ

�ٍس « -۱۴۳
َ
ْزواِج انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
 ُ�يُوِت أ

َ
لُوَن عْن ِعبَاَدِة  قال: جاَء ثَالثُة رْهِط إىِل

َ
�ْسأ

ُْن ِمْن انلَّيِبِّ انلَّيِبِّ 
َ

ين �
َ
�َُّهْم َ�َقالَّوْها وقالُوا: أ

َ
خرِبوا ك�

ُ
ا أ م ِمْن  ، فَلَمَّ ُ ما َ�َقدَّ

َ
قَْد ُغِفر هل

ْهَر أبداً وال  ُصوُم ادلَّ
َ
نا أ

َ
بدا، وقال اآلَخر: َوأ

َ
ص�ِّ الليل أ

ُ
نَا فأ

َ
ا أ مَّ

َ
َحُدُهم: أ

َ
ر. قاَل أ خَّ

َ
َذنْبِِه وما تَأ
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فِْطر، وقاَل اآل
ُ
بداً، فَجاَء رسول ا�َّ أ

َ
ُج أ تَزوَّ

َ
ُل النِّساَء فال أ نا اْ�زَتِ

َ
ْ�ُتُم «إيَلْهْم فقال:  خر: وأ

َ
أ

ص�ِّ 
ُ
فِْطر، َوأ

ُ
ُصوُم َوأ

َ
ْ�َقاُ�م هل لِك� أ

َ
ِ َوأ ْخَشاُ�ْم �َّ

َ
ِ إِ�ِّ أل ما وا�َّ

َ
يَن قُلْتُْم كذا و�َذا؟، أ ِ

َّ
اذل

تََزّوُج النَِّساءَ 
َ
ْرقُد، َوأ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»، فمْن رِغب عن ُسنَّيِت فَلَيَس ِم�ِّ َوأ

 ت است که گفت:یروا از انس « -۱۴۳

شان گفته شد، یپرسش نمودند. چون بر ا امبر یآمده از عبادت پ امبر یی زنان پها سه شخص به خانه

 ده شده؟ یبخششان  ندهیکه گذشته و آیم، در حالیچه مناسبتی دار امبر یا آنرا کم شمرده گفتند: ما با پیگو

 .گزارم می شه در تمام عمر تمام شب را نمازیشان گفت: من همیکی از ای

 .کنم نمی ده و هرگز ازدواجیرم و سومی گفت: من از زنها دوری گزیگیگری گفت: من تمام عمر روزه مید

سوگند که من از همهء د؟ اما بخدا ین و چنان گفتیدکه چنیآمده فرمود: شما همان کسانی هست رسول الله 

خوانم و  می رم و نمازیگ نمی رم و همیگ می زگارترم. و من هم روزهیده، و از همهء شما پرهیشتر ترسیشما از خدا ب

 .»ستیقهء من اعراض کند از من نیکه از سنت و طریرم، و کسیگیشوم و زنان را به نکاح م می خواب هم

ُعونَ «قال:  أن انليبَّ  وعن ابن مسعوٍد « -۱۴۴ َها ثالثا »َهلََك الُْمتَنَطِّ
َ
 رواه مسلم.، »قال

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۴۴

ری کرده و در گفتار و یمورد سختگ بی سه بار فرمود: هالک شدند متنطعون (کسانی که امبر یپ

 .»)ندینما می کردارشان غلو

يِب هر�رة « -۱۴۵
َ
يُن إالَّ َغلَبه  انليب  عن أ يَن �رُْس، ولْن �شادَّ ادلِّ قال: إِنَّ ادلِّ

ةِ 
ْ
جل ٍء ِمن ادلُّ وْحِة ويَشْ غْدوِة والرَّ

ْ
وا، واْستِعينُوا بِال �رِْشُ

َ
ُدوا وقَاِرُ�وا َوأ  .یرواه البخار »»فسدِّ

ةِ « و� رواية هل
ْ
جل ء ِمَن ادلُّ ُدوا وقَاِر�ُوا واْغدوا وُروُحوا، ويَشْ قْصد َ�بْلُُغوا ،سدِّ

ْ
َقْصد ال

ْ
 .»ال

 ت است که فرمود:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۵

گردد. پس حق یری کند، ناکام و مغلوب میزد و سختگین بمقابله برخیکه با دین آسانی است و کسیدر د

د، و با حرکت صبحگاهی و شامگاهی و آخر شب یک ساخته و شاد باشیرا طلب نموده وخود را بآن نزد

 .دیعنی در اوقات نشاط به انجام اعمال صالحه بپردازید. یجوئاری ی

ک ساخته و در صبحگاه و شامگاه و آخر یتی از وی آمده حق را طلب نموده خود را بدان نزدیو در روا 

 .»دید، تا بمقصد برسیانه روی کنیشب عمل کرده و م

�ٍس « -۱۴۶
َ
اِر�َتَْ�ِ مْسِجَد فَإِذَ ـْ ال قال: َدَخَل انلَّيِبُّ  وعن أ ا حبٌْل َمْمُدوٌد َ�ْ�َ السَّ

بْل؟ قالُوا، َهذا حبٌْل لَِز�ْنََب فَإَِذا فرَتَْت َ�َعلََقْت بِه. فقال انلَّيِبُّ «فقال: 
ْ
ُحلّوه، «: ما َهَذا احل
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حُدُ�ْم �ََشاَطه، فَإِذا فرََت فَلْْ�قُدْ 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»يِلَُصلِّ أ

 گفت:ت است که یروا از انس « -۱۴۶

ن یزان است. فرمود: ایان دو ستون مسجد آویدند، که در میبه مسجد داخل شده طنابی را د امبر یپ

 چه طنابی است؟ 

 .ردیگ ینب است که چون خسته شود خود را بدان میسمان زین ریگفتند: ا

هست، و هرگاه خسته گزارد که با نشاط  می کی از شما تا زمانی نمازید ید! بایفرمود: آنرا باز کن امبر یپ

 .»شود، بخوابد
انه روی در عبادت و نهی از یب شده بر میث ترغین حدید: در ایگو می ش: حافظ ابن حجر

ان یز بیث نین حدینکه بسوی عبادت با نشاط روی آورده شود و در ایتعمق در آن، و امر است به ا

 نین موضوع معیشخص در ا ف هرید منکررا با زبان و دست دور ساخت، و تکلینکه بایاست بر ا

 شود. (مترجم) می

، «قال:  أن رسول ا�َّ  لوعن اع�شة « -۱۴۷ حُدُ�ْم وَُهَو يَُص�ِّ
َ
إَِذا َ�َعَس أ

حَد�م إَِذا ص�َّ وُهو نَاَعٌس ال يَْدرِي لعلَُّه يذَهُب 
َ
قُْد َحىتَّ يَْذَهَب َ�نُْه انلَّْوم، فإِن أ فَلَْ�ْ

 ه.يمتفقٌ عل .»»َ�ْفَسهُ �ْستَْغِفُر فيَُسبُّ 

 ت است که:یروا ل شهیاز عا« -۱۴۷

د استراحت کند تا خوابش ینکی رود، هنگام ادای نماز، بایکی از شما پیفرمود: که چون   رسول الله 

نکه آمرزش ید در عوض اید، شایگو می داند که چه نمی نکی رفتن نماز بخواند،یرا اگر همراه پیبرود. ز

 .»دشنام دهدطلبد، خود را 

يِب عبد ا�َّ جابر بن سُمَرَة « -۱۴۸
َ
َص�ِّ َمَع انليبِّ  بوعن أ

ُ
 قال: ُكنُْت أ

لََوات، فاََكنَْت صالتُُه قَصداً وُخْطبَتُه قَْصداً   رواه مسلم. »»الصَّ

 ت شده که گفت:یروا از ابو عبدالله جابر بن سمره « -۱۴۸

 .»نیهمچنشان  انه بود، و خطبهءیمشان  طول نمازکردم،  می نمازها را ادا امبر یمن با پ

يِب ُجَحيَْفَة َوهِب بِْن عبد ا�َّ « -۱۴۹
َ
يِب  قال: آىَخ انلَّيِبُّ  وعن أ

َ
َ�ْ� َسلَْماَن وأ
 
َ
ْخوَك أ

َ
نُِك؟ قالَت: أ

ْ
لًَة فقال: ما َشأ رَْداء ُمتَبَذِّ مَّ ادلَّ

ُ
ى أ

َ
رَْداء، فََرأ بَا ادلَّ

َ
رَْداء، فََزاَر سلَْماُن أ بُو ادلَّ

: لُكْ 
َ

 َطَعاما، فقاَل هل
َ

بُو ادلرَْداِء فََصنََع هل
َ
�ْيَا. فََجاَء أ رداِء ليَْس هل َحاجٌة يِف ادلُّ  فَإِ�ِّ َصائِم، ادلَّ
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: َ�ْم َ�نَام، 
َ

رْداِء يُقوم فقال هل بُو ادلَّ
َ
َ�ل، فَلََّما اكَن اللَّيُْل َذَهَب أ

َ
�ل، فَأ

ْ
نا بآلٍك َحىتَّ تأ

َ
قال: ما أ

يعا، فقاَل  ا اكن من آخِر اللَّيِْل قاَل سلْمان: قُم اآلَن، فََصلَّيَا مَجِ : نَم، فَلَمَّ
َ

 ُ�مَّ َذَهَب َ�ُقوم فقاَل هل
ْعِط لُكَّ 

َ
ا، فَأ ا، وألهِلك َعلَيَْك َحقًّ ا، َو�ِنَّ نلَْفِسَك َعلَيَْك حقًّ هل َسلَْمان: إِنَّ لَر�َِّك َعلَيَْك َحقًّ

ىَت انلَّيِبَّ 
َ
ه، فَأ ، فقاَل انلَّيِبُّ  ِذي َحقٍّ َحقَّ

َ
 .یرواه البخار »»َصَدَق سلَْمانُ «: فََذكر ذلَك هل

 ت شده که گفت:یروا فه وهب بن عبد الله یاز ابوجح« -۱۴۹

 دن ابوالدرداء یبد عقد اخوت و برادری بستند. سلمان  ب ان سلمان و ابوالدرداءیم امبر یپ

 نطوری؟یده، سوال کردند که چرا ایلباسهای کهنه را پوش ل د که ام الدرداءیآمده، د

آمده، طعامی را  ن هنگام ابوالدرداء یدر الی ندارد، یبه زنان م را برادرت ابوالدرداء یوی گفت: ز

 .را من روزه دارمیآماده کرده و گفت: بخور، ز برای سلمان 

خواست برای  خورم و نان خورد. چون شب شد ابوالدرداء  نمی گفت: تا تو نخوری من سلمان  

ب. چون آخر گفت: بخوا زد، سلمان یگفت: خواب شو. باز خواست برخ زد، سلمان یادای نماز برخ

 .ز، هردو برخاسته نماز گزاردندیگفت: حاال برخ شب شد سلمان 

نه خداوند بر تو حقی دارد، ونفس تو بر تو حقی دارد، و خانواده ات بر تو حقی یسلمان بوی گفت: هر آ

 .اد آوری نمودیآمده موضوع را   دارد، وحق هرکس را باو ادا کن. وی نزد رسول الله 

 .»سلمان راست گفته است فرمود: امبر یپ
دن برادران یل مشروع بودن عقد برادری برای خدا، و دیث شامل فوائدی است از قبیش: حد

حت یگانه هنگام ضرورت و نصینی و شب گذراندن نزد آنان و جائز بودن صحبت کردن با زن بید

کو و یمعاشرهء ننت کردن زن برای شوهر و ثبوت حق زن بر شوهر در یت زیبرای مسلمان و مشروع

ا مستحبی که از آن افضل است یا حقوق واجبی یجواز نهی از مستحبات هرگاه سبب مالل شود، 

 مال گردد. و روا بودن افطار کردن از روزهء مستحب.یپا

ِ بن عمرو بِن العاص « -۱۵۰ يِب �مد عبِد ا�َّ
َ
ْخرَب انلَّيِبُّ  بوعن أ

ُ
قُول:  قال: أ

َ
��ِّ أ

ص
َ
ِ أل قُومنَّ اللَّيَْل ما عْشت، َ�َقاَل رُسول ا�َّ َوا�َّ

َ
ِي َ�ُقول ذلك؟ : «وَمنَّ انلََّهار، وأل

َّ
نَْت اذل

َ
أ

. قَاَل:  �ِّ يا رسوَل ا�َّ
ُ
نَْت وأ

َ
يِب أ

َ
فْطر، «َ�ُقلْت هل: قَْد قُلتُه بأ

َ
فَإِنَك ال �َْستَِطيُع ذلِك، فَُصْم وأ

ْهِر ثَال ْهِر قُلْت: وَ�ْم َوقُم، وَُصْم ِمَن الشَّ ْمثَالَها، وذلَك مثُْل ِصياٍم ادلَّ
َ
سنََة بَعرْشِ أ

ْ
يَّاٍم فَإِنَّ احل

َ
ثََة �

ُطيق أفَْضَل ِمْن ذلك، 
ُ
فْطْر يَْوَمْ�، قُلْت: فَإِ�ِّ أ

َ
طيق أفَْضَل مْن ذلَك قال: فَصْم يَْوماً َوأ

ُ
فَإِ�ِّ أ
فْطْر يْوما، فَذلَك ِصيَام َدا«قال: 

َ
يَامِ وود فَُصم يَْوماً َوأ ْعَدل الصِّ

َ
هَو « :. َو� رواية »، وَُهو أ



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        136

 

يامِ  فَْضُل الصِّ
َ
فَْضَل ِمْن ذلك، فقال رسول ا�َّ  »أ

َ
ِطيُق أ

ُ
فَْضَل مْن ذلك«: َ�ُقلُْت فَإِ�ِّ أ

َ
» ال أ

يَّاِم الَّيِت قال رسوُل ا�َّ 
َ
ْ�وَن قَبلُْت اثلَّالثََة األ

َ
ْهِ� َوَماىِل. َوألْن أ

َ
َحبُّ إيِلَّ مْن أ

َ
 أ

نََّك تَصوُم انلََّهاَر وَ�ُقوُم اللَّيْل؟« :و� روايةٍ 
َ
ْخرَبْ �

ُ
لَْم أ

َ
. قال:  »أ فَال «قلت: بَ� يَا رسول ا�َّ

ا َو�ِنَّ لَزوِْجَك  ا، و�ِنَّ لعيْنَيَْك َعلَيَْك َحقًّ فْطر، وَ�ْم وُ�ْم فَإِنَّ جلََسدَك علَيَْك حقًّ
َ
َ�ْفعل: ُصْم وأ

يَّام، فَإِنَّ لََك 
َ
ْن تَْصوَم يِف لُكِّ َشْهٍر ثَالثََة �

َ
ا، و�ِنَّ حبَْسبَك أ ا، َو�ِنَّ لَزْورَك َعلَيَْك َحقًّ  علَيَْك َحقًّ

ْهرِ  بُِ�لِّ  ْمثَالَِها، َفإِذن ذلك ِصيَاُم ادلَّ
َ
، قُلْت: يا رسول » َحَسنٍة عرْشَ أ َد يلَعَ ْدُت فَُشدِّ فَشدَّ

ًة، قال:  ِجُد قُوَّ
َ
ِ داوَُد َوال تَزْد َعلَيْهِ «ا�َّ إِّ� أ قلت: وما اَكن ِصَياُم داوَد؟ » ُصْم ِصيَاَم نيَِبِّ ا�َّ

ِ يقول بْعد َما َكرِب: يايَلْتَِ� قَِبلُْت رُْخصَة رسول ا�َّ فاََكن َ�بْ  »نِْصُف ادلْهرِ «قال:   .ُد ا�َّ
ُقْرآَن لُكَّ يَلْلَة؟« :و� رواية    

ْ
 ال

ُ
ْهر، َوْ�َقَرأ نَّك تُصوُم ادلَّ

َ
ْخرَبْ �

ُ
لَْم أ

َ
َ�ُقلْت: بََ� يا رسوَل  »أ

ْ�، قال: 
ْ
رِْد بذلَِك إِالَّ اخل

ُ
، ولَْم أ  فَُصْم َصوْ «ا�َّ

ْ
ْ�بََد انلَّاس، واقْرأ

َ
ِ داود، فَإِنَّه اَكَن أ َم نيَِبِّ ا�َّ

ُقْرآَن يف لُكِّ َشْهرٍ 
ْ
فْضل ِمْن ذلِك؟ قال:  »ال

َ
ِطيق أ

ُ
ِ إِ�ِّ أ فَاقَْرأه يِف لُكِّ «قُلْت: يَا نيَِبِّ ا�َّ

فَْضل ِمْن َذلِك؟ قال:  »ِعرِش�نَ 
َ
ِطيق أ

ُ
ِ إِ�ِّ أ ُه يِف لُكِّ َعرْش فَ «قُلْت: يَا نيبِّ ا�َّ

ْ
قُلْت: يَا نيَِبَّ  »اقَْرأ

فْضَل ِمْن ذلِك؟ قال: 
َ
ِطيق أ

ُ
ِ إِ�ِّ أ ه يف لُكِّ َسبٍْع َوَال تَزِْد ىلَعَ َذلَِك «ا�َّ

ْ
َد  »فَاقَْرأ ْدُت فَُشدِّ فََشدَّ

، وقَاَل يِل انلَّيِبُّ  ِي قَاَل يِل «: يلَعَ
َّ

 اذل
َ

إِنََّك َال تَْدرِي لَعلََّك َ�ُطول بَِك ُ�ُمٌر قال: فرَِصْت إِىل
ِ  انلَّيِبُّ  ا َكرِبُْت وَِدْدُت ��ِّ قَِبلْت رْخَصَة نيَِبِّ ا�َّ  .فَلَمَّ

ا« :و� رواية َك علَيَْك َحقًّ ِ
َ

بَدَ  :و� روايةٍ  »َو�ِنَّ لَودل
َ
 :ثا. و� روايةٍ ثَال »ال َصاَم من َصاَم األ

 َصالُة َداوُد: اَكَن َ�نَ «
َ

ِ َ�َعاىل  ا�َّ
َ

الِة إىِل َحبُّ الصَّ
َ
 ِصيَاُم َداوُد، َوأ

َ
 ا�َّ َ�َعاىل

َ
يَاِم إىِل َحبُّ الصَّ

َ
اُم أ

 . »َذا الىَق نِْصَف اللَّيل، َوَ�ُقوُم ثُلُثَه، َوَ�نَاُم ُسُدَسه، َوَ�َن يَُصوُم يْوماً و�ُْفِطُر يَْوما، َوال يَِفرُّ إِ 
ة 

َ
ًة َذاَت حَسب، وَ�َن َ�تََعاَهُد َكنَّتُه أي: اْمَرأ

َ
يِب اْمَرأ

َ
نَْ�َحِ� أ

َ
و� رواية قال: أ

هِ  ِ
َ

 نلَا فَِراشاً ولَْم يُفتِّْش نلَا  ودل
ْ
: نِْعَم الرَّْجُل ِمْن رُجل لَْم َ�َطأ

َ
لَُها َ�ْن َ�ْعِلَها، َ�تَُقوُل هل

َ
فَيْسأ

تَيْنَ 
َ
ا طاَل َذلَِك عليه ذَكَر ذلَِك لِلنَّيِبِّ َكنَفاً ُمنُْذ أ َق� به«. فَقاَل: اهُ فَلَمَّ

ْ
فلَقيتُُه َ�ْعَد ذلَك » ال

ِْتم؟«قُلُْت لُكَّ يَْوم، قَاَل: » كيَف تَُصوُم؟«َ�َقاَل: 
َ

َْو َما َسبَق  ،قلُت: لُكَّ يَللة» َو�يَْف خت
َ

وَذَكر �
بُعَ  ْهِله السُّ

َ
 ىلَعَ بْعض أ

ُ
خفَّ علَِيِه بِاللَّيْل،  وَ�ن يْقَرأ

َ
ِي يْقرؤُه، يْعرُضُه ِمن انلََّهاِر يِلُكون أ

َّ
اذل

ن يرْتُك شيئاً فارَق علَيِه 
َ
حىَص وَصام ِمثْلَُهنَّ َكراِهيَة أ

َ
يَّاماً َوأ

َ
ْ�َطر �

َ
ْن َ�تََقوَّى أ

َ
راد أ

َ
َو�َِذا أ
ا يفِ [ .»انلَّيِب  هَ ظَمُ عْ ايات صحيِحةٌ مُ وَ ه الرِّ لُّ هذِ اكُ مهِ دِ ا يف أَحَ َ وقليلٌ منْهَ حيحنيْ  .]الصَّ
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 ت شده که گفت:یروا ب از ابو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص« -۱۵۰

 روزه گرفته و شبیخبر رس امبر یبه پ
ً
 ها ده بود که من گفته ام، بخدا سوگند که تا زنده ام روزها را حتما

 ای؟ گفتهن یا تو چنیفرمود: آ  دارم. رسول الله  می را زنده

 .ت بادیا رسول الله پدر و مادرم فدایگفتم: بلی 

ر و هم بخور، هم بخواب و هم نماز شب ین کار را انجام دهی، پس هم روزه بگیتوانی ا نمی فرمود: تو

شه ینکار مثل روزه داری همیکی ده برابر ثواب دارد. و ایرا هر نیر، زیبخوان، و هم در ماه سه روز را روزه بگ

 توانم انجام دهم. می ن رایشتر از ایگفتم: من باست. 

 ر.یک روز را روزه بگیفرمود: پس دو روز را بخور و 

 توانم. می ن رایشر از ایگفتم: من ب

 ن روزه است.یتر انهین میاست، و ا ن روزهء داود یر. ایکروز را روزه بگیکروز را بخور و یفرمود: پس 

 است.ن روزه ین بهتریتی آمده: ایدر روا

 توانم. می ن بهتر رایمن گفتم: من از ا

 ن بهتر وجود ندارد.یفرمود: از  رسول الله 

م از خانواده و یکردم برا می فرموده بود قبول  گفت: اگر من سه روزی را که رسول الله  عبد الله 

 مالم محبوبتر بود.

 داری؟ می شبها را زندهده که روزها را روزه گرفته ویا بمن خبر نرسیتی آمده: آیو در روا

 ا رسول الله.یگفت: آری 

را بدنت بر تو حقی دارد و یر، هم بخواب، وهم نماز شب بخوان. زین کار را مکن. هم روزه بگیفرمود: ا

ست که در هر ماه یچشمانت بر تو حقی دارد وهمسرت بر تو حقی دارد، و مهمانت بر تو حقی دارد. وکاف

ن (روزه گرفتن) مثل روزهء تمام یشود. ا می ت دادهیکی ده برابر برایبرابر هر نرا در یری، زیسه روز روزه بگ

 شان هم بر من سخت گرفتند.یشان سخت گرفتم، ایعمر است. من بر ا

 ا رسول الله من قدرتمندم.یگفتم: 

 ر.یادتر روزه مگیر و از آن زیرا بگ امبر خدا داود یفرمود: روزهء پ

 ود؟چگونه ب گفتم: روزهء داود 

 را قبول گفت: کاش اجازهء رسول خدا  یکهنسال شده بود، م فرمود: نصف زمان. چون عبد الله 

 .کردم! می

 خوانی؟ می ده که تو تمام عمر روزه گرفته و هر شب قرآنیا بمن خبر نرسیتی آمده که فرمود: آیو در روا

 ر ندارم.یجزخای  ا رسول الله و از آن ارادهیگفتم: آری 
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 ن مردم بود. و در هر ماه قرآن بخوان.یر. او پارساتریرا بگ فرمود: روزهء داود 

 ن توان دارم. یش از ایب امبر خدا یگفتم: ای پ

 ست روز قرآن بخوان.یفرمود: ب

 ن در توانم هست.یشتر از ایگفتم: ب

 فرمود: در هر ده روزی بخوان.

 ن در توانم هست.یش ازیگفتم: ب

 ری شد.یری کردم بر من سختگیاده روی مکن، چون سختگین زیروز بخوان، و برافرمود: در هر هفت 

 د عمرت دراز شود.یدانی شایم فرمود: تو نمیبرا امبر یپ

م فرمود، عمل کردم و چون کهنسال شدم دوست داشتم که کاش یبرا امبر یگفت: پس بدانچه که پ

 رفتم.یپذ می را امبر یاجازهء پ

رد، یشه روزه گیکه همیگر آمده که کسیتی دیفرزندانت را بر تو حقی است و در روا تی آمده کهیو در روا

 چ است.یهاش  روزه

ن نماز نزد ین ومحبوبتریاست و بهتر ن روزه نزد خداوند، روزهء داود یگر: بهتریتی دیو در روا

د وروزی یخواب می را ۶/۱خاست،  و  می را بر ۳/۱د و یخواب می م شبیاست که ن خداوند نماز داود 

 کرد. نمی شد فرار می کرد و چون با دشمن مقابل می گرفت، و روزی را افطار می روزه

 گرفت. و از او از شوهرش می تی آمده که فرمود: پدرم مرا زنی صاحب نام داد و وی از او خبریو در روا

ن یمخوابی نکرده است و چون اداد: مرد خوبی است، از وقتی که آمده ام با من هید، آن زن پاسخ میپرس می

او  ان. آنحضرت یفرمود: او را بر من بنما اد آوری شد و نبی ی امبر اسالم یافت برای پیمسئله دوام 

 ری؟یگ می د: چگونه روزهیوی پرس

 گفت: همه روزه!

 کنی؟ می د: چگونه قرآن ختمیپرس

اش  بر بعضی از اعضای خانواده خواند روز می گفت: در هر شب و وی عادت داشت آنچه را که به شب

 ن روز افطاریرو دهد چندیخواست که خود را ن می خواند تا از طرف شب بروی آسانتر شود، و چون می

زی ترک شود، ید از وی چینکه شایگرفت، از خوف ا می شمرد آنروزها را و بعد آن روزها را روزه می کرد و می

 .»ن آمده استیحیدر صحشان  حه است واکثریات صحین روایرا بران ترک نموده است، همهء ا امبر یکه پ

حِد ُكتَّاِب رسول ا�َّ « -۱۵۱
َ
اَكتِب أ

ْ
سيِديِّ ال

ُ
�يع األ يِب ر�يِْعٍّ حنَْظلَة بِن الرَّ

َ
 وعن أ

بُو بَْ�ر 
َ
نَْت يا حنْظلَة؟ قُلْت: نَاَ�َق حنَْظلَةُ  قال: لَقيَ� أ

َ
قال: ُسبْحاَن ا�َّ  ،فقال: َكيَْف أ

َي ع�، فَإَِذا  قُلْت: نَُ�وُن ِعنْد رسول ا�َّ  :ما تُقول؟،
ْ
نَّا رأ

َ
نَِّة وانلَّاِر ك�

ْ
ُرنَا باجل يُذكِّ
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 ِ ْوالدَ  َخرجنَا ِمْن ِعنِْد رسوِل ا�َّ
َ
ْزَواَج َواأل

َ
بُو  اعفَسنَا األ

َ
يْعاِت �َسينَا َكِث�اً قال أ َوالضَّ

بُو بَْ�ر حىت دَخلْنَا ىلَع رسول ا�َّ بْ�ر 
َ
نَا َوأ

َ
ِ إِنَّا نلَلىَْق ِمثَْل َهَذا فانْطلْقُت أ

. : فَوا�َّ
، فقاَل رسوُل ا�َّ  قُلُْت: يا رسوَل ا�َّ » وَما َذاَك؟«: فُقلُْت ناَ�َق حنَْظلُة يا رسول ا�َّ

َي الَعْ�ِ فَإَِذا َخرَْجنَا ِمْن ِعنِْدَك اَعفَسنَا نُ 
ْ
نَّا رأ

َ
نَِة َك�

ْ
ُرنَا بانلَّاِر واجل �وُن ِعنْدَك تَُذكِّ

يْعاِت �َِسينَا َكِث�ا. فقال رسوُل ا�َّ  زَواج واألْوالََد والضَّ
َ
ي َ�ْفيِس �ِيِدهِ أن لَْو : «األ ِ

َّ
َواذل

ْكر لَصافَحتُْ�ُم املالئَِ�ُة ىلَعَ فُرُِشُ�م و� تَُدوُموَن ىلَعَ َما تَُ�ونُوَن ِعنْ  ِدي َوِ� اذلِّ
ات »ُطُرقُِ�م، َولَِ�ْن يا حنَْظلَُة ساعًة وساعةً   رواه مسلم.، »ثَالَث مرَّ

 ت شده که گفت: یروا کی از کاتبان رسول الله یدی کاتب، یع أسیاز ابو ربعی حنظله بن رب« -۱۵۱

 حنظله چطوری؟ده و گفت: یمرا د ابوبکر 

 د.یگفتم: حنظله نفاق ورز

 گوئی؟ می گفت: سبحان الله چه

ی آنرا به چشم سر یدهد که گویم و ما را بدوزخ و بهشت پند میباش می  گفتم: ما نزد رسول الله 

دا کرده، یم با زنها و اوالدها و مسائل زندگی سرو کار پییبرمی آ م و چون از نزد رسول الله یکن می مشاهده

 م. یکن می اری را فراموشیبس

مشرف  م. من با او خدمت آنحضرت یشو می زی روبروین چین چنیگفت: ما هم با ابوبکر 

 د.یا رسول الله حنظله نفاق ورزیم. من گفتم: یشد

 ی؟یگو می ن چه سخنی است کهیفرمود: ا  رسول الله 

م، و چون ینیب می ی که آنرا بچشمید، گویده می م ما را به بهشت و دوزخ پندیباشیگفتم: وقتی نزد شما م

زها را یاری چیل زندگی مخالطت نموده بسیم، با زنان و فرزندان  و مسایشو می از حضور شما مرخص

 م.یکن می فراموش

د، یباش می شه به شکلی که در نزدمید قدرت اوست، اگر همیفرمود: سوگند بذاتی  که نفسم ب رسول الله 

 یی شما و راههای شما مصافحه خواهند کرد، ولی اها د، فرشتگان شما را در خانهیباشاد خدا ید و بیبسر بر

 .»ن سخن را تکرار کردندیا). سه بار ایحنظله ساعتی است (برای ادای عبادت) و ساعتی است (برای کار دن

َل َ�ُْطُب إَِذا ُهَو بِرُجٍل قَائِم، فس قال: بيْنما انلَّيِبُّ  بوعن ابن عباس « -۱۵۲
َ
أ

ْمس َوال يْقُعد، وال �ستَِظلَّ وال يتلََكَّم،  ْن َ�ُقوَم يِف الشَّ
َ
بُو إرِْسائيَل نََذر أ

َ
َ�نُْه َ�َقالُوا: أ

ُِتمَّ صْوَمهُ «: و�صوم، فَقاَل انلَّيِبُّ 
ْ

يَستَِظلَّ ويل
ْ
 .یرواه البخار »»ُمُروُه فَلْيَتلََكَّْم ول
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 ت شده که گفت:یروا ب از ابن عباس« -۱۵۲

دند. جواب دادند او یستادهء شده از حالش پرسیخواند، متوجه شخص ا می خطبه امبر یکه پییاثنا در

 .ردید و روزه گیه نرفته و سخن نگویند، به سایستاده و ننشیل است. نذر کرده که در آفتاب ایابو اسرائ

 .»د تمام کندیرا بااش  ند و روزهیستاده و بنشیه اید و در ساید سخن گوییفرمود: او را بگو امبر یپ
ل شرعی بر آن وجود ندارد، مثل راه یشود و دل می ت انسانیث آمده که آنچه سبب اذیش: در حد

رود و نذر هم بر آن  نمی رفتن با پای برهنه و نشستن در آفتاب از زمرهء طاعت خداوندی بحساب

 امر نمود و بس.اش  زهل را فقط به تمام کردن رویابو اسرائ امبر یرا پیشود، ز نمی منعقد



 

 
 

 

 

 

 باب مواظبت و پیوستگی بر انجام اعمال صالحه -15

لَمۡ ﴿ قال اهللا تعالی:
َ
�  

ۡ
ِينَ  نِ يَأ ْ َءاَمُنوٓ  لِ�َّ ن ا

َ
ِ ٱ رِ ِ�ِ�ۡ  قُلُوُ�ُهمۡ  َشعَ َ�ۡ  أ  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  نََزَل  َوَما �َّ

ْ  َوَ�  ِينَ ٱكَ  يَُ�ونُوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َ�َطاَل  ُل َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َ
 ﴾ۡ◌ قُلُو�ُُهم َ�َقَسۡت  َمدُ ۡ�

 ].۱۶د: یالحد[

آیا وقت آن نرسیده که دل مؤمنان بیاد خدا و آنچه از حق فرستاده بترسند، و « فرماید: میخداوند 

گذشته کتاب بر ایشان داده شد، ولی دراز گشت بر ایشان مدت و سخت نباشند مانند کسانی که در 

 .»دل شدند

يۡ ﴿ و قال تعالی: ۖ ۡ�ِ ٱ هُ َ�ٰ َوَءاَ�يۡ  َ�مَ َمرۡ  نِ بۡ ٱ بِعِيَ�  َناَوَ�فَّ ِينَ ٱ قُلُوِب  ِ�  َناوََجَعلۡ  �ِيَل َّ� 
َبُعوهُ ٱ َّ�  

ۡ
ۚ َورَۡ�َ  فَةٗ َرأ ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ِهمۡ َعلَيۡ  َهاَ�ٰ َكَتبۡ  َما َتَدُعوَها�ۡ ٱ َبا�ِيَّةً َورَهۡ  ٗة ٰ رِۡض  ءَ تَِغا ِ ٱ نِ َ�  َ�َما �َّ

 ].۲۷د: یالحد[ ﴾رَِ�يَتَِها َحقَّ  َهارََعوۡ 

ایم عیسی بن مریم را و دادیمش انجیل و نهادیم در دل تابعان او  از پی آورده« فرماید: میهم 

فرض نساخته بودیم بر ایشان،  مهربانی و بخشایش و گوشه نشینی که خود پیدا کرده بودند، آنرا

 .»لیکن اختراع کرده بودند بطلب خشنودی خدا، پس نگهداشت آن نکردند، حق نگهداشتن آن

ْ  َوَ� ﴿ و قال تعالی: �ٍ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لََهاَغزۡ  َ�َقَضۡت  لَِّ� ٱكَ  تَُ�ونُوا ٰ  قُوَّ نَ�
َ
 ].۹۲النحل: [ ﴾اثٗ أ

 .»رشتهء خود را، بعد از استواری پاره پاره ساختنباشید مانند زنی که گسست « فرماید: میز یو ن

ٰ  َر�ََّك  ُبدۡ �ۡ ٱوَ ﴿ و قال تعالی:   َح�َّ
ۡ
 ].۹۹الحجر: [ ﴾٩٩ قِ�ُ ۡ�َ ٱ �ِيََك يَأ

 .»را تا مرگت در رسد خدایتپرستش کن « فرماید: میو هم 

َحبُّ ادلِّ « :ث عائشةيث، فمنها حديحاداما األ
َ
ه. َوقَْد يَصاِحبُُه َعلَ ِه َما َداَوَم ن إيَِل يَوَ�َن أ

 رواه البخاری. »ابَلاب َ�بْلَهُ  َسبََق ىف
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عملی بود که صاحبش بر آن    ن عمل نزد رسول اللهیت شده که گفت: بهتریروا ل شهیاز عا«

 گذشت. ۱۴۲ث شماره ی. که در باب قبل حد»کرد می وستگی و مواظبتیمداومت و پ

مْن نَاَم َ�ْن ِحْز�ِِه ِمَن «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن عمَر بن اخلطاب « -۱۵۳
هُ ِمن 

َ
نما قرأ

َ
ُ كأ

َ
َفِجر وَصـالةِ الظهر، ُكتب هل

ْ
ه ما بَ� صالةِ ال

َ
ٍء ِمنُْه َ�َقرأ و َ�ْن يَشْ

َ
اللَّيْل، أ

 رواه مسلم. »»اللَّيِْل 

 ت است که:یروا از عمر « -۱۵۳

خواند، نخواند و  می ست قرآنیا بخشی از آنرا که بایرا و اش  فرمود: آنکه نوبتی از شب  رسول الله 

 .»ن بخواند مثل آنست که آنرا در شب خوانده باشدیشیان نماز صبح و پیآنرا م

يَا عبَْد «: قال: قال يل رسوُل ا�َّ  بوعن عبِد ا�َّ بِن عمرو بِن العاص « -۱۵۴
 هيمتفقٌ عل »»اللَّيَْل َ�رَتَك ِ�ياَم اللَّيْلا�َّ ال تَُ�ْن ِمثْل فُالن، اَكَن يُقوُم 

 ت شده که گفت:یروا ب از عبد الله بن عمر بن العاص« -۱۵۴

 .»د، ولی آنرا ترک نمودیگزار می م فرمود: ای عبد الله مثل فالنی مباش که نماز شبیبرا  رسول الله 

الُة ِمْن اللَّيِْل ِمْن وجٍع  قالت: اكن رسوُل ا�َّ  لوعن اع�شَة « -۱۵۵ إَذا فَاَ�تُْه الصَّ
َة ر�عةً  ْو غْ�ِه، ص�َّ ِمَن انلََّهاِر ثنىَْت عرْشَ

َ
 رواه مسلم. »»أ

 ت است که گفت:یروا ل شهیاز عا«

 . »گزاردند می رکعت نماز ١٢شد در روز  می ر آن ترکیا غیماری و یبواسطهء ب  چون نماز شب رسول الله 



 

 
 

 

 

 

 باب امر به محافظت و مواظبت بر سنت و آداب آن -16

ٓ ﴿ قال اهللا تعالی: ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ  ].۷الحشر: [ ﴾نتَُهوا

 .»شما را بدهد آنرا بگیرید  آنچه رسول الله « فرماید: میخداوند 

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿ تعالی: و قال  ].۴-۳النجم: [ ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ َهَوىٰٓ ل

گوید از هوای نفس خویش، نیست قرآن، مگر وحیی که بسوی او  سخن نمی« فرماید: میو هم 

 .»شود فرستاده می

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنتُمۡ  إِن قُۡل ﴿ و قال تعالی: ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  �َّ
 ].۳۱عمران:  آل[ ﴾ُذنُوَ�ُ�مۡ 

ای محمد! بگو اگر دوست میدارید خدا را پس پیروی من کنید تا دوست دارد « فرماید: میز یو ن

 .»شما را خدا و بیامرزد گناهان شما را

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ و قال تعالی: سۡ  �َّ
ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا  مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

 ].۲۱األحزاب: [ ﴾ِخرَ �ٱ

داشت خدا را و  پیروی نیک است برای آنکه توقع می هر آینه شما را به پیامبر « فرماید: میو هم 

 .»داشت روز آخرت را توقع می

ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿ و قال تعالی: ْ  َ�  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ  َ�ُِدوا
نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ 

َ
ا اَحرَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ  ].۶۵النساء: [ ﴾٦٥ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا

پس قسم به پروردگار تو که ایشان مسلمان نباشند تا آنکه حاکم کنند ترا در « فرماید: میز یو ن

میانشان، باز نیابند در دل خویش تنگی از آنچه حکم فرمودی و قبول کنند اختالفی که واقع شود 

 .»بانقیاد
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ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ و قال تعالی:  ].۵۹النساء: [ ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ

بخدا و اگر در چیزی منازعه کردید، آنرا بخدا و رسول رجعت دهید، اگر مؤمن « فرماید: میز یو ن

 .»روز آخرت هستید

نّة  قَالَ العلامء: معناه إِىلَ الكتاب والسُ
 رجعت داده شود.  نست که بکتاب الله و سنت رسول الله یش ایند: معنایگو علماء می

َطاعَ  َ�َقدۡ  لرَُّسوَل ٱ يُِطعِ  مَّن﴿و قال تعالی: 
َ
َ ٱ أ  ].۸۰النساء: [ ﴾�َّ

 .»فرمانبرداری کند، همانا از خدا اطاعت کرده استکسیکه از رسول « فرماید: میخداوند 

سۡ  ٖط ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ِديٓ َ�َهۡ  �نََّك ﴿ و قال تعالی: ِ ٱ ِط ِصَ�ٰ  ٥٢ تَقِي�ٖ مُّ  ].۵۳-۵۲الشوری: [ ﴾...�َّ

 .»کنی، راه خدا همانا تو به راه راست هدایت می« فرماید: مین یگر چنیدر جای د

ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ :و قال تعالی مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 يُِصيَبُهمۡ  أ

ِ�مٌ  َعَذاٌب 
َ
 ].۶۳النور: [ ﴾أ

کنند از  اینکه برسد بر  باید بترسند کسانیکه از امر او (پیامبر) مخالفت می« فرماید: میز یو ن

 .»ایشان فتنه یا عذاب دردناک

ِ ٱ ِت َءاَ�ٰ  مِنۡ  ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ و قال تعالی:  ].۳۴األحزاب: [ ﴾َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ

ی شما ها شود در خانه د آنچه را که تالوت مییاد کنی امبر یای زنان پ فرماید: میگر یدر جای د

 ات خدا و حکمت.یاز آ

 واآليات يف الباب كثرية .

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۵۶
َ
ل: عْن أ وَّ

َ
ْهلََك «قال:  عن انليبِّ  فاأل

َ
َدُعوِ� ما تََر�تُُ�ْم: إِنَّما أ

ٍء فاْجتَنِبُوه،  نْبيائِهْم، فَإِذا َ�َهيْتُُ�ْم عْن يَشْ
َ
من اَكَن قبْلُ�م َكرْثةُ ُسَؤاهِلم، َواْخِتالُ�ُهْم ىلَعَ أ

تُوا ِمنُْه ما اْستََطْعتُمْ 
ْ
ْمٍر فَأ

َ
َمْرتُُ�ْم بأ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َو�ِذا أ

 ت است که فرمود:یروا امبر یاز پ ره یاز ابو هر« -۱۵۶

که یق که هالک شدند کسانید. به تحقیمورد نکنیعنی سؤال بیکه من شما را گذاشتم. ید مادامیمرا بگذار

زی نهی یاختالف کردند، هرگاه شما را از چشان  امبریاد سؤال نمودند و بر پیش از شما بودند بعلتی که زیپ

 .»دیزی امر کنم آنرا بقدر توان بجا آورید، اگر شما را بچیوری کنکردم از آن د
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َهاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: می ش: خداوند ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َٔ �َۡ�  َ�  َءاَمُنوا شۡ  َ�نۡ  لُوا

َ
ٓ أ  لَُ�مۡ  دَ ُ�بۡ  إِن ءَ َيا

 اد و کاوش و جستجو در بارهء آنچهیست که منهی عنه سؤال زیشکی ن ].۱۰۱المائدة: [ ﴾ُ�مۡ �َُسؤۡ 

بوده   ات رسول الله ین منع فقط در زمان حیباشد، و ا می موجود است و آنچه هنوز موجود نشده

 است. (مترجم)

ِعْر�اِض بِْن َساِرَ�ة « -۱۵۷
ْ
يٍح ال ِ

َ
يِب �

َ
َموِْعَظًة  قال: َوَ�َظنَا رسوُل ا�َّ  اثلَّا�: َ�ْن أ

ُقلُوُب وََذَرفَْت ِمنْهَ 
ْ
َ�َها موِْعَظُة ُموَدٍِّع بليغًة وَِجلَْت ِمنَْها ال

َ
ُعيُون، فُقلْنَا: يا رَسوَل ا�َّ َكأ

ْ
ا ال

وِْصنَا. قال: 
َ
ر َعلَيُْ�ْم َ�بٌْد حبيش، «فَأ مَّ

َ
اَعِة و�ِْن تَأ ْمِع َوالطَّ ، َوالسَّ وِصيُ�ْم بِتَْقوى ا�َّ

ُ
أ

نَُّه َمْن يَِعْش ِمنُْ�ْم فََس�ى اْخِتالفاً كِث�ا. َ�َعلَيُْ�ْم �سُ 
َ
اِشِديَن َو� ُلَُفاِء الرَّ

ْ
نَّيت وَُسنَِّة اخل

ُموِر فَإِنَّ لُكَّ بِْدَعٍة ضاللَةٌ 
ُ
وا َعلَيَْها بانلَّواِجذ، و�ِيَّاُ�ْم وُ�ْدثَاِت األ رواه  »»الَْمْهِديِّ�، عضُّ

 ح.يث حسن صحيوقال حد یأبو داود، والرتمذِ 

 ت شده که گفت:یروا ه یح عرباض بن ساریاز ابونج« -۱۵۷

 زان شد. یده، و چشمها اشک ریوائی نمود که دلها از آن ترسیبرای ما موعظهء ش  رسول الله 

 .ت کنیکند، ما را وص می ست که وداعین موعظهء کسیا ایا رسول الله! گویگفتم: 

کنم، هر چند غالم حبشی  می هیدن و اطاعت کردن توصیفرمودند: شما را به تقوی و ترس از خدا، و شن

ادی خواهد بود، پس بر شما ینه آنکه از شما زنده بماند، بزودی شاهد اختالفات زیر باشد، و هر آیامبر شما 

بر آن با دندانهای کرسی  اند، ت کنندگانین که آنها هدایقهء خلفای راشدیقهء من، و طریروی از طریباد به پ

ی یدایرا هر امر نوپید، زیند، و بر شما باد که از امور بدعت دوری کیریده و آنرا محکم گیش گزیخو

 .»گمراهی در پی دارد

يِب هر�رة « -۱۵۸
َ
ن رسول ا�َّ  اثلَّاِلث: َ�ْن أ

َ
نََّة إِالَّ  أ

ْ
يِت يْدُخلُوَن اجل مَّ

ُ
قال: لُكُّ أ

يِب 
َ
؟ قال:  »َمْن أ ىب يا رسول ا�َّ

َ
َطاَعِ� َدَخَل اجلنَّةَ «. ِ�يَل َوَمْن يَأ

َ
ومْن عَصاِ� َ�َقْد  ،مْن أ

يِب 
َ
 .یرواه البخار »»أ

 فرمود:  ت است که رسول الله یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۸

 شوند، مگر کسی که سرباز زند.  می همهء امتم به بهشت داخل

 ا رسول الله؟یزند  می گفتند: چه کسی سرباز

 .»ق سرباز زده استیمرا کند بتحقگردد و آنکه نافرمانی یروی کند، داخل بهشت میفرمود: آنکه از من پ
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ْ�َوِع « -۱۵۹
َ
يِب إِيَاٍس سلَمَة بِْن َ�ْمرو بن األ

َ
يِب مسلم، وقيل: أ

َ
ابع: عن أ نَّ الرَّ

َ
، أ

َ�َل ِعنَْد رسوِل ا�َّ 
َ
ْستَِطيع. قال:  »لُكْ �ِيِمينَك «�ِِشَماهِلِ فقال:  رَُجًال أ

َ
ال «قال: ال أ

 ِ�يه »استطَعت
َ

ِكرْبُ َ�َما َرفَعها إِىل
ْ
 رواه مسلم. ،»ما منَعُه إِالَّ ال

 ت است که گفت:یروا اس سلمه بن عمرو االکوع یاز ابومسلم و گفته شده ابو ا« -۱۵۹

 فرمود: بدست راست بخور. خورد، آنحضرت  می بدست چپ غذا  شخصی نزد رسول الله 

 توانم. نمی گفت:

زی را بدهن یبجز کبر او را از اطاعت باز نداشت. و وی بعد از آن نتوانست چزی یفرمود: نتوانی. چ

 .»عنی دستش بقدرت خداوند فلج شدیش بلند کند. یخو

يِب عبِد ا�َّ انلُّْعَماِن بِْن �َشِ�ٍ « -۱۶۰
َ
اِمس: عْن أ

ْ
 ، قال: سِمْعُت رسوَل ا�َّ لاخل

ْو يَلَُخا«يقول: 
َ
نَّ ُصُفوفَُ�ْم أ  هيمتفقٌ عل »»ِلَفنَّ ا�َّ َ�ْ�َ وُُجوِه�مْ لَتَُسوُّ

ِقداَح  اكن رسوُل ا�ُّ «و� روايٍة لِْمسلم: 
ْ
َما �َُسوي بَِها ال َّ�

َ
�َُسوِّي ُصُفوَ�نَآ َحىتَّ ك�

ى رُجال باِدياً 
َ
، فَرأ ْن ي�ربِّ

َ
نَّا قَْد َ�َقلْنَا َ�نُْه ُ�مَّ َخَرَج يَوما، فقاَم حىتَّ اَكَد أ

َ
ى �

َ
َحىتَّ إَِذا رأ

ْو يَلَُخالَِفنَّ ا�َّ «صْدرُُه فقال: 
َ
نَّ ُصفوفَُ�ْم أ  .»» بْ� وُُجوِهُ�مْ ِعباَد ا�َّ لَتُسوُّ

 ت است که گفت:یروا ب ریاز ابو عبد الله نعمان بن بش« -۱۶۰

 صفهای خو می دم کهیشن  از رسول الله 
ً
نکه خداوند یا اید، یکن می ش را درستیفرمود: همانا حتما

 .افگند می ان شما اختالفیدر م

ر یی چوبهای تینمود که گو می طوری صفهای ما را درست  تی از مسلم آمده که رسول الله یو در روا

ر یک بود تکبینکه نزدیستاد تا ایسپس روزی برآمده و ا ایم، دهید، آنرا فهمید می کهیکند، تا زمان می را برابر

نکه یا اید، ید صفهای خود را برابر کنیی خدا باها ظاهر بود، فرمود: ای بندهاش  نهید که سید، مردی را دیبگو

 خداوند در م
ً
 .»افگند می ان شما اختالفیحتما

ان امت اسالمی که بدون شک ین در میت نظم و دسپلیکند به اهم می ث اشارهین حدیش: ا

کند. و با توجه به تحوالت روز مرهء جهان معاصر وجود  می ن مطلب را افادهیز ایسورهء صف ن

ی اسالمی ها روزی رساندن انقالبیبه پتواند در  می گانه عاملی است کهیالت منظم اسالمی یتشک

با وجود نادرست بودن  ها ستیتی مؤثر باشد. متأسفانه کمونیعت الهی در سراسر گیو اجرای شر

اری از کشورهای جهان سوم زعامت مبارزاتی و در یدر بساند  ن تشکالت توانستهیبا همشان  مسلک

 ند.یادی را کسب نمایی زها تیجه موفقینت
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اهتمام  د الهی و نبوی یالت و دستورات اکیارزش دادن اسالم به نظم و تشک پس با توجه به

ت یا و آخرت برخوردار است و چه بسا که رعایمی در دنیر از ثواب و ارزش عظین مسیصادقانه در ا

 ل فردی و اجتماعی امم شود.یجاد نظم در تشکینظم در نماز منجر به ا

يِب موىس « -۱۶۱
َ
اِدس: عن أ ا قال السَّ هِلِه ِمَن اللَّيْل فَلَمَّ

َ
: اْحرَتق بيٌْت باملِْدينَِة ىلَعَ أ

ث رسول ا�َّ  نِهْم قال:  ُحدِّ
ْ
ْطِفئُوَها َ�نُْ�مْ «�َِشأ

َ
 »»إِنَّ َهِذهِ انلَّار َعُدوٌّ لُ�م، فَإَِذا نِْمتُْم فَأ

 ه.يمتَّفقٌ عل

 ت است که گفت:یروا از ابوموسی « -۱۶۱

مطلع شد، شان  از حال  نه باالی اهلش آتش گرفت، و چون رسول الله یی در شب در مدی خانه

 .»دید، آنرا خاموش کنیشو می ن آتش دشمن شما است، و وقتی خوابیفرمود: ا

ابِع: َ�نُْه قال: قال رسول ا�َّ « -۱۶۲ إِنَّ َمثَل َما بَعث� ا�َّ بِِه مَن الُْهَدى «: السَّ
علِْم َكَمثََل َ�يٍْث 

ْ
رْضاً فاَكنَْت َطائَِفٌة َطيبَةٌ وال

َ
َصاب أ

َ
ُعْشَب  ،أ

ْ
 وال

َ
ألك

ْ
نْبَتِت ال

َ
قِبلَِت الَْماَء فأ

مسَكِت املاء، َ�نََفَع ا�َّ بها انلَّاس فرََشُ�وا ِمنَْها وَسَقْوا َوَزرََعوا. 
َ
َجاِدُب أ

َ
َكِث�، َوَ�َن ِمنَْها أ

ْ
ال

ْخَرى
ُ
َصاَب َطائَِفًة أ

َ
َما ِ�َ ِ�يع ،وأ اٌن ال ُ�ْمِسُك ماًء َوال تُنِْبُت ألَك فََذلَِك َمثَُل َمْن َ�ُقَه يِف إِ�َّ

ساً ِولَْم َ�ْقبَْل 
ْ
، َوَ�َفَعه ما بَعثَِ� ا�َّ به، َ�َعِلَم وَعلََّم، َومثُل َمْن لَْم يَْرَ�ْع بِذلَِك َرأ ِديَن ا�َّ

رِْسلُْت بِهِ 
ُ
ِ اذلي أ   ه.يمتفقٌ عل »»ُهَدى ا�َّ

 ت است که:یروا ابوموسی ز از یو ن«

ت که خداوند مرا بآن فرستاده، مانند بارانی است که یفرمود: مثل آنچه از علم و هدا  رسول الله 

اند،  و یرو می ادیرسد. پس برخی از آن قسمت خوبی است که آب را قبول نموده، علف و سبزهء ز می نیبزم

آشامند و  می رساند که از آن می مردم را بدان نفعبعضی از آن سخت است که آنرا نگهداشته و خداوند 

رسد که هموار است، نه آب را  می نیگری از زمیکنند.. و به بخش د می اری کرده و کشتیرا آبشان  نیزم

شود، و آنچه خداوند  می ن خدا دانشمندیست که در دین مانند کسیاند، و ایرو می دارد و نه علف راینگهم

ست که سر خود را یدهد و مثل آن کس می میآموزد و تعل می رساند، پس می بوی نفعمرا بدان مبعوث ساخته 

 . »ردیپذ نمی تی را که خداوند مرا بدان فرستادهیبدان بلند نکرده و هدا

ْوقََد : «قال: قال رسول ا�َّ  اثلَّاِمن: عن جابٍر « -۱۶۳
َ
مثَِ� ومثَلُُ�ْم َكَمثَل رُجٍل أ

نَا آخٌذ حبَُجِزُ�ْم َعِن انلار، نَاراً فََجَعَل 
َ
َفراُش َ�َقْعَن فيَها وُهَو يُذ�ُُّهنَّ َعنَها وأ

ْ
َنَاِدُب َوال

ْ
اجل

ْ�تُْم َ�َفلَّتُوَن مْن يَِدي
َ
 .رواه مسلم »»وأ
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 ت است که:یروا از جابر « -۱۶۳

خود  ها روانهو پ ها افروزد، ملخ می فرمود: مثل من و مثل شما مانند کسی است که آتش  رسول الله 

کند، ومن کمربندهای شما را گرفته ام تا شما را از دوزخ باز  می اندازند و او آنها را ممانعت می ان آنیرا م

 .»دیید تا به آتش درآیکش می رونیدارم، ولی شما خود را از چنگم ب

ْن رسوَل ا�َّ « -۱۶۴
َ
صابِِع َوالصْحفِة وقال:  اتلَّاسع: َ�نُْه أ

َ
َمر بِلَْعِق األ

َ
إِنَُّ�ــم ال «أ

َ�ةَ  رَبَ
ْ
َها ال ِّ�

َ
 رواه مسلم. »»تَْدُروَن يف �

 :
َ

ًذى«و� رواية هل
َ
ُخْذَها فَلْيُِمْط َما اَكَن بَِها ِمْن أ

ْ
حِدُ�م. فَلْيَأ

َ
 ،إَِذا َوقَعْت لُْقمُة أ

يْطان، وَ  ُ�لَْها، َوال يََدْ�َها لَلشَّ
ْ
َأ

ْ
َصابِعه، فَإِنَُّه ال يْدرِي َويل

َ
ال َ�ْمَسْح يََدُه بِالَْمنِديِل َحىتَّ يَلَْعَق أ

رَبَ�ةَ 
ْ
يِّ َطَعاِمِه ال

َ
 .»يف أ

ُه ِعنَْد «و� رواية هل:  نِِه َحىتَّ َ�رُْضَ
ْ
َحدُ�ْم ِعنَْد لُكِّ يَشٍء ِمْن َشأ

َ
يَْطاَن َ�رُْضُ أ إِنَّ الشَّ

ُ�لْها، َوال يََدْ�َها َطَعاِمه، فَإَِذا َسَقَطْت ِمْن 
ْ
ًذى، فَلْيأ

َ
َحِدُ�ْم اللُّْقَمُة فَلْيُِمْط َما اَكن بَِها مْن أ

َ
أ

يَْطان  .»لِلشَّ
 ت است که:یروا و هم از جابر « -۱۶۴

 د برکت در کدام آنست.یدان نمی دن انگشتان و کاسه امر نموده، فرمودند که: شمایسیبه ل  رسول الله 

ده ید آنرا برداشته، و خاشاکی را که بآن چسبیفتد، بایکی از شما بیتی از وی آمده هرگاه لقمهء یدر روا

کند، آنرا  می نکه دست خود را بدستمال پاکید قبل از ایطان نگذارد، و بایدور نموده آنرا بخورد و آنرا برای ش

 . استداند که در کدام قسمت طعام او برکت نهاده شده  نمی را اویسد، زیبل

شود، حتی در  می د، نزد شما حاضریده می طان در هر کاری که انجامیتی آمده که: همانا شیدر روا

ده دور نموده آنرا بخورد ید خاشاکی را که بآن چسبیفتد بایکی از شما بیوقت طعام خوردن، هرگاه لقمهء  

 .»طان نگذاردیوبرای ش

َعارِش: عن ابن عباس، « -۱۶۵
ْ
َها «بَموِْعَظٍة فقال:  ينَا رسوُل ا�َّ ، قال: قَاَم فبال ُّ�

َ
�

 ا�َّ �َ 
َ

 ُحَفاَة ُعَراًة ُغْرالً انلَّاُس إِنَُّ�ْم �شوروَن إِىل
َ

  َكَما﴿ َعاىل
ۡ
ٓ بََد� َل  نَا وَّ

َ
 ًداوَعۡ  ۥۚ نُّعِيُدهُ  قٖ َخلۡ  أ

ٓۚ َعلَيۡ  ٰ  ُكنَّا إِنَّا َنا ِقيَاَمِة إِبراهيم  ].۱۰۳األنبیاء: [ ﴾عِلِ�َ َ�
ْ
َالئِِق يُْ�ىس يَْوَم ال

ْ
َل اخل وَّ

َ
ال َو�ِنَّ أ

َ
، أ

ْصَحايِب، فيُقال: 
َ
قُوُل: يارَبِّ أ

َ
مال فأ ىِت، َ�يُؤَْخُذ بِِهْم َذاَت الشِّ مَّ

ُ
ال و�ِنَُّه َسيَُجاء بِرَِجاٍل ِمْن أ

َ
أ

قُول َكما قَاَل ا
َ
ْحَدثُوا َ�ْعَدك، فَأ

َ
اِلح: إِنََّك ال تَْدرِي َما أ َعبُْد الصَّ

ْ
ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت ﴿ل  مَّ
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 قوهِل:  ﴾�ِيِهمۡ  ُت ُدمۡ 
َ

ُهْم لَْم يََزالُوا  ].۱۱۸-۱۱۷المائدة: [ ﴾ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ﴿ إِىل َ�يَُقاُل يِل: إِ�َّ
عَقابِِهْم ُمنُذ فاَرْ�تَُهمْ 

َ
يَن ىلَعَ أ  ه.يمتفقٌ عل »»مْرتَدِّ

 ت است که گفت:یروا ب از ابن عباس« -۱۶۵

ان ما برای موعظه برخاسته بود، فرمود: ای مردم شما پای برهنه تن برهنه و ختنه یدر م رسول الله 

نش را یم آفریگر باره کنینش را دیم اول آفرید (چنانکه آغاز کردیشو می ناشده بحضور خداوند محشور

گاه ١٠٣اء: یانب ایم. نه ما کنندهیوعدهء الزم بر ما هر آ  امت پوشاندهیکه از مردم در روز قین کسید اولیباش) آ

گاه باش می م یشود ابراه می د همانا مردانی از امت من آورده شده و بطرف دوزخ سوق داده یباشد. آ

من هم  اند؟ دانی بعد از تو چه انجام دادهیشود تو نم می ا اصحابم! گفتهیم: خدایگو می خواهند شد، من

و  ١١٧شان بودم. مائده: یکه با ایبودم تا لحظه اشان  م (من شاهدیگو می د،یگو می مانند بندهء صالح که

که تو از آنها جدا شدی یشود: آنها از لحظه ا می م گفتهیبرا. ﴾ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ﴿ تا فرمودهء خداوند ١١٨

 .»عقبگرد کردند و دوباره منحرف شدند

َاِدي َعرَش: َ�ْن « -۱۶۶
ْ
ل،  احل ِ بِن ُمَغفَّ يِب سعيٍد عبِد ا�َّ

َ
، ، قال: َ�َ� رسوُل ا�َّ أ

نَّ «َعن اخلَْذِف وقال:  َعْ�، و�َْ�رِسُ السِّ
ْ
 ال

ُ
َعُدو، َو�ِنَُّه َ�ْفَقأ

ْ
 ال

ُ
يْد، وال َ�نَْكأ  »»إِنَُّه ال يْقتُُل الصَّ

 ه.يمتفقٌ عل

ٍل َخَذف، َ�نََهاُه وقال: إِنَّ رسوَل ا�َّ « :و� رواية نَّ قر�باً البِْن ُمَغفَّ
َ
َ�َ� عن اخلَْذِف  أ

ن رسوَل ا�َّ  »إِ�ََّها ال تَِصيُد َصيْداً «وقال: 
َ
ثَُك أ َحدِّ

ُ
، َ�َ� َ�نْه، ُ�مَّ ُعْدَت ُ�مَّ اعَد فقال: أ

بدا
َ
َ�لُِّمَك أ

ُ
ِْذف،؟ ال أ

َ
 .»خت

 ت شده که گفت:یروا د الله بن مغفل د عبیاز ابو سع« -۱۶۶

 زه بانگشت منع کردند. فرمودند: آن شکار را نکشته و دشمن را بقتلیاز زدن سنگر  رسول الله 

 .شکند می رساند، ولی چشم را کور کرده و دندان را نمی

را پرتاب نمود، و او وی را نهی نموده  ها زهیسنگر کان ابن مغفل یکی از نزدیتی آمده که یو در روا

کند. آن شخص  نمی دیزه بانگشت منع نموده و فرمود: آن شکاری را صیاز زدن سنگر گفت: رسول الله 

ن کار نهی نموده یکنم که او از می تیروا  زه را پرتاب نمود. او گفت: من بتو از رسول الله یدوباره سنگر

 .»کنی، هرگز با تو حرف نخواهم زد می تابزه پریاست و تو باز دوباره سنگر

يُْت ُ�َمَر بَن اخلطاب، « -۱۶۷
َ
ََجرَ وعْن اع�ِس بن ر�يعَة قال: َرأ

ْ
َ�ْعِ�  ، ُ�َقبُِّل احل

يُْت رسوَل ا�َّ 
َ
نََّك َحَجٌر َما َ�نَْفُع وال ترَُض، ولَْوال ��ِّ رأ

َ
ْعلَُم �

َ
ْسوََد وَ�ُقول: إِ� أ

َ
، األ
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 ه.یمتفٌق عل َ�بَّلْتُك..ُ�َقبِّلَُك ما 

 ت شده که گفت:یروا عه یاز عابس بن رب« -۱۶۷

دانم که تو سنگی، یگفت: میزد و م می که حجر االسود را بوسهیدم در حالیرا د عمر بن الخطاب 

 . »زدم نمی زد، ترا بوسه می تو را بوسه  دم که رسول الله ید نمی رسانی و هرگاه نمی انیسود و ز



 

 
 

 

 

 

باب وجوب و لزوم پیروي و اطاعت از خدا  و آنچه آنکه به  -17
 این کار دعوت شود امر به معروف و نهی از منکر

ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿ قال اهللا تعالی: ْ  َ�  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ  َ�ُِدوا
نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ 

َ
ا اَحرَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ  ].۶۵النساء: [ ﴾٦٥ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا

پس قسم به پروردگارت که ایشان مسلمان نباشند، تا ترا داور کنند در « فرماید: میخداوند 

ای را و  نیابند در دل خویش از آنچه حکم فرمودی دلتنگیاختالفی که میان ایشان واقع شد و باز 

 .»قبول کنند آنرا با فرمانبرداری

ۡ ٱ َل قَوۡ  َ�نَ  إِ�ََّما﴿ و قال تعالی: ْ ُدُعوٓ  إِذَا ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِ ٱ إَِ�  ا ن َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
 أ

 ْ َطعۡ  َناَسِمعۡ  َ�ُقولُوا
َ
ۚ َوأ ْوَ�ٰٓ  َنا

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ  ].۵۱النور: [ ﴾٥١ لُِحونَ ُمفۡ ل

همانا سخن مؤمنان آنست که چون بسوی حکم خدا و رسولش خوانده شوند تا « فرماید: و می

 .»ن جماع حقا رستگارندیم ایم و فرمانبرداری نمودیدیند شنینکه گویبر اشان  انیحکم کند در م

يِب هر�رة « -۱۶۸
َ
ا نََزلَْت ىلَعَ رسوِل ا�َّ عن أ ِ ﴿ :، قال: لَمَّ َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ّ�ِ ٰ لسَّ  َوَما تِ َ�

 ٱ ِ� 
َ
ْ ُ�بۡ  �ن ِض� �ۡ� نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َما ُدوا

َ
وۡ  أ

َ
ُ ٱ بِهِ  ُ�مُ�َاِسبۡ  ُفوهُ ُ�ۡ  أ اْشتَدَّ  ].۲۸۴البقرة: [ ﴾�َّ

ْصحاِب رسول ا�َّ 
َ
تْوا رسول ا�َّ ذلَك ىلَعَ أ

َ
ْي رسوَل ، فأ

َ
َكب فَقالُوا: أ ، ُ�مَّ بَرُ�وا ىلَعَ الرُّ

دقةَ  يام َوالصَّ هاَد َوالصِّ ِ
ْ
َالَة َواجل عماِل َما نُِطيق: الصَّ

َ
نْزلْت عليَْك َهِذهِ  ،ا�َّ لُكَِّفنَا ِمَن األ

ُ
َوقََد أ

ْن َ�ُقولوا َكَما قَ : «اآليَُة َوال نُِطيُقَها. قاَل رسوُل ا�َّ 
َ
تُر�ُدوَن أ

َ
ِكتابَ� ِمْن أ

ْ
ْهُل ال

َ
اَل أ

َطْعنَا ُ�ْفرانَك َر�َّنَا َو�يَِلَْك املِْص�ُ 
َ
ا  »َ�بْلُ�م: َسِمْعنَا وَعصينَا؟ بَْل قُولوا: سِمْعنا َوأ فَلَمَّ

 يف إِثْرَها: 
َ

نَزَل ا�َّ َ�َعاىل
َ
لِْسنتُهم، أ

َ
َقوم، وََذلَقْت بَِها أ

ْ
َها ال

َ
ٓ  لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿اْ�رَتَأ نزَِل  بَِما

ُ
 هِ إَِ�ۡ  أ

ّ�ِهِ  ِمن ۡ ٱوَ  ۦرَّ ِ  َءاَمنَ  ُ�ٌّ  ِمُنونَۚ ُمؤۡ ل ِ ٱب َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرُِق  َ�  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ  �َّ
َ
 ّمِن أ
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ْ  ۦۚ رُُّسلِهِ  َطعۡ  َناَسِمعۡ  َوقَالُوا
َ
ۖ َوأ ۡ ٱ َك �َ�ۡ  َر�ََّنا َرانََك ُ�فۡ  َنا ا فَعلُوا   ].۲۸۵البقرة: [ ﴾٢٨٥ َمِص�ُ ل فَلَمَّ
 
َ

نَْزَل ا�َّ َعزَّ وََجل:  ،ذلك �ََسَخَها ا�َّ َ�َعاىل
َ
ُ ٱ يَُ�لُِّف  َ� ﴿فَأ ۚ وُسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ  َما لََها َعَها

ٓ تَُؤاِخذۡ  َ�  َر�ََّنا تََسبَۡتۗ �ۡ ٱ َما َهاوََعلَيۡ  َكَسَبۡت  ٓ  إِن نَا َِّسيَنا وۡ  �
َ
خۡ  أ

َ
 أ

ۡ
ۚ َط� قال:   ].۲۸۶البقرة: [ ﴾ نَا

ٓ َعلَيۡ  ِمۡل َ�ۡ  َوَ�  َر�ََّنا﴿ َ�َعْم  ِينَ ٱ َ�َ  ۥَتهُ َ�َلۡ  َكَما �إِۡ�ٗ  َنا قَاَل:  ].۲۸۶البقرة: [ ﴾لَِناَ�بۡ  ِمن �َّ
 َ�َا فِرۡ غۡ ٱوَ  َ�نَّا ُف �ۡ ٱ�َو﴿قال: َ�َعْم  ].۲۸۶البقرة: [ ﴾ۦۖ بِهِ  َ�َا َطاقَةَ  َ�  َما َناُ�َّمِلۡ  َوَ�  َر�ََّنا﴿ نَعْم 

ٓۚ َ�ۡ رۡ ٱوَ  نَت  َنا
َ
ٰ َموۡ  أ ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  نَانُ�ۡ ٱفَ  َنالَٮ  رواه مسلم. .»قال: نَعم  ].۲۸۶البقرة: [ ﴾فِرِ�نَ َ�

 ت شده که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۸

ِ ﴿ه ناز شد: ین آیا  چون بر رسول الله  َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ّ�ِ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
ْ ُ�بۡ  �ن ِض� �ۡ�  ِ�ٓ  َما ُدوا

نُفِسُ�مۡ 
َ
وۡ  أ

َ
ُ ٱ بِهِ  ُ�مُ�َاِسبۡ  ُفوهُ ُ�ۡ  أ بر اصحاب کرام سخت و دشوار آمد. پس   ].۲۸۴البقرة: [ ﴾�َّ

و ماطاقت آنرا ایم  ا رسول الله ما باعمالی مکلف شدهیآمده به زانو افتاده و گفتند:   بحضور رسول الله 

م و یدید شنیش از شما بودند بگوئیمثل اهل دو کتابی که پد یخواه می ایفرمود: آ  م. رسول الله یندار

م و مرجع ما بسوی یطلب می م، پروردگارا از تو آمرزشیم و اطاعت کردیدید شنیم؟ بلکه بگوئینافرمانی کرد

افت، خداوند به یشان بآن عادت ین دعا را کردند و چون مردم آنرا خواندند و زبانهایتو است. آنها هم ا

ٓ  لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿ فرمود:ب آن یتعق نزَِل  بَِما
ُ
ّ�ِهِ  ِمن هِ إَِ�ۡ  أ ۡ ٱوَ  ۦرَّ ِ  َءاَمنَ  ُ�ٌّ  ِمُنونَۚ ُمؤۡ ل ِ ٱب َّ� 

َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرُِق  َ�  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ 
َ
ْ  ۦۚ رُُّسلِهِ  ّمِن أ َطعۡ  َناَسِمعۡ  َوقَالُوا

َ
ۖ َوأ  َرانََك ُ�فۡ  َنا

ۡ ٱ َك �َ�ۡ  َر�ََّنا  ].۲۸۵البقرة: [ ﴾٢٨٥ َمِص�ُ ل

ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ ه را نازل فرمود:ین آیچون آنرا انجام دادند خداوند آنرا نسخ نمود و ا  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ
ۚ وُسۡ  ٓ تَُؤاِخذۡ  َ�  َر�ََّنا تََسَبۡتۗ �ۡ ٱ َما َهاوََعلَيۡ  َكَسَبۡت  َما لََها َعَها ٓ  إِن نَا َِّسيَنا وۡ  �

َ
خۡ  أ

َ
 أ

ۡ
البقرة: [ ﴾نَاَط�

های هر کس بسود خود او و یکیف نکند، مگر بقدر توانائی او، نیچکس را تکلیخداوند ه ].۲۸۶

 مؤاخذه مکن.ایم  ا به خطا کردهیان خود اوست، پروردگارا مارا بر آنچه بفراموشی یش هم بر زیهایبد

ٓ َعلَيۡ  ِمۡل َ�ۡ  َوَ�  َر�ََّنا﴿ خداوند فرمود: بلی، اجابت کردم.  ِينَ ٱ َ�َ  ۥَتهُ َ�َلۡ  َكَما �إِۡ�ٗ  َنا َّ� 
ان نهادی بر ما مگذار. ینیشیف گران طاقت فرسا چنانکه بر پیپروردگارا تکل ].۲۸۶البقرة: [ ﴾لَِناَ�بۡ  ِمن

 ف فوق طاقت مایپروردگارا بار تکل ].۲۸۶البقرة: [ ﴾بِهِ  َ�َا َطاقَةَ  َ�  َما َناُ�َّمِلۡ  َوَ�  َر�ََّنا﴿ فرمود: بلی

ٓۚ َ�ۡ رۡ ٱوَ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱوَ  َ�نَّا ُف �ۡ ٱوَ ﴿ را بدوش منه. فرمود: بلی نَت  َنا
َ
ٰ َموۡ  أ  مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  نَانُ�ۡ ٱفَ  َنالَٮ
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ٰ لۡ ٱ اور ما یار و یامرز و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما تنها سلطان و یو ب ].۲۸۶البقرة: [ ﴾فِرِ�نَ َ�

 .»اری فرما. فرمود: بلییتوئی، ما را بر (مغلوب کردن) گروه کافران 

 ﴾..لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿ه ین آینست که ایاشان  و مراداند  ن را نسخ شمردهیر او ایره و غیش: ابو هر

ْ ُ�بۡ  �ن﴿هء اولی یابهامی را که در آ نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َما ُدوا
َ
وۡ  أ

َ
ُ ٱ بِهِ  ُ�مُ�َاِسبۡ  ُفوهُ ُ�ۡ  أ البقرة: [ ﴾�َّ

م بر آن یهء اولی عزائمی است که تصمیان داشته، که مراد از آیان برده و بیوجود داشت از م  ].۲۸۴

 دند.ینام می ن را سلف صالح نسخیگرفته شده است و مثل ا

ئی که ها د: عزمیگو می ) ۳۳۵ – ۳۳۴حافظ ابن رجب در کتاب (جامع العلوم والحکم صفحه 

کند دو  می دایآورد و صاحبش با آن لزوم پ می اتخاذ شده و در نفس انسانی واقع و دوام میبدان تصم

 نوع است:

ا بعثت یا نبوت یت حق تعالی یکی آنکه عملی باشد مستقل از اعمال دلها، مثل شک در وحدانی

 ن امور شخص موردیب آن که در تمام ایرود و اعتقاد تکذ می و جز آن از اموری که کفر بحساب

گر گناهانی که به دل ارتباط دارد یرود و د می ا منافق بحسابین کارها کافر یمجازات قرار گرفته و با ا

نه و بغض با آنچه خدا یدارد و ک می شود مثل محبت آنچه خداوند آن را زشت می ن قسم ملحقیبه ا

 ل.ینی، حسد وگمان بد بر مسلمان بدون دلیشتن بیدارد، کبر، خو می دوست

رود مثل زنا و دزدی و باده  می م: آنچه از اعمال قلبی نبوده و از اعمال جوارح بحسابنوع دو

نوشی، آدم کشی و قذف و امثال آن که هر گاه انسان بر آن اصرار ورزد و اثری آن در خارج آشکار 

ن و یاری از فقها و محدثین رأی بسیرد و ایگ می نشود، شخص در برابر  آن مورد مؤاخذه قرار

 َكَسبَۡت  بَِما يَُؤاِخُذُ�م ِ�نَوَ�ٰ ﴿به فرمودهء او تعالی اند  ن است و استدالل جستهیممتکل
ُ ٱوَ  قُلُوُ�ُ�ۡمۗ   ].۲۲۵البقرة: [ ﴾َحلِيمٞ  َ�ُفورٌ  �َّ

. »ه انلاسيطلع علي�رهت ان و كصدر يف كاالثم ما حا« و مثل فرمودهء رسول اکرم 

و أما حدثت به انفسها مالم تت�م به عان اهللا جتاوز المىت «را  فرمودهء آنحضرت 

و گفته اند: آنچه را بنده پنهان دارد و دلش بر آن اند  شود حمل کرده می بر خطراتی که عارض »تعمل

 شود. نمی رود و در مورد آن عفو می مصمم باشد از کسب و عملش بحساب
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َ�ٰ ٱ إِ�َّ  قِّ �َۡ ٱ دَ َ�عۡ  َ�َماذَا﴿ قال اهللا تعالی:  ].۳۲یونس: [ ﴾ُل لضَّ

 .»چیست بعد از حق بجز گمراهی« فرماید: میخداوند 

ا﴿ قال تعالی:و  ].۳۸األنعام: [ ﴾ءٖ َ�ۡ  ِمن بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  َنافَرَّطۡ  مَّ

 .»هیچ چیزی را در کتاب فرو نگذاشتیم«ن آمده: یگر چنیهء دیدر آ

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ قال تعالی:و أِي  ].۵۹النساء: [ ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ
نَّةِ   الِكَتاِب َوالسُّ

رسول او باز گردانید. (یعنی کتاب و اگر در مورد چیزی منازعه کردید آن را بخدا و « فرماید: و می

 »سنت)

نَّ ﴿قال تعالی: و
َ
ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ� ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ  بُِ�مۡ  َ�َتَفرَّ

 ].۱۵۳األنعام: [ ﴾َسبِيلِهِ  َعن

مکنید راههای دیگر هر آینه این راه راست من است. پس از آن پیروی کنید و پیروی « فرماید: و می

 .»را که این راهها جدا کنند شما را از راه خدا

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنتُمۡ  إِن قُۡل ﴿ و قال تعالی: ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  �َّ
 ].۳۱عمران:  أل[ ﴾ُذنُوَ�ُ�مۡ 

دارید از من پیروی کنید همانا  بگو اگر شما خدا را دوست می ای محمد « فرماید: میو هم 

 .»آمرزد گناهان شما را دارد و می خداوند شما را دوست می

ةٌ . علُومَ ثريةٌ مَ اآلياتُ يف البَابِ كَ  وَ
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ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس «: ، قالت قال رسوُل ا�َّ ل ،عن اع�شةَ « -۱۶۹
َ
ْحدَث يف أ

َ
مْن أ

 ه.يمتفقٌ عل »»رَدٌّ ِمنُْه فُهو 

ْمُرنَا َ�ُهو ردٌّ «مسلم: ـو� رواية ل 
َ
 .»َمْن َعِمَل عَمًال لَيَْس َعلَيِْه أ

 ت است که:یروا ل شهیاز عا« -۱۶۹

 ست مردود است. یاورد که از آن نیزی را بین ما" چین امر "دیکه در ایفرمود: کس  رسول الله 

 .»د نکند، مردود استیین ما آن را تأیانجام دهد که دکه عملی یتی از مسلم آمده که: کسیدر روا
ست و اصلی از اصول اسالم بدان یزی را بوجود آورد که از آن نیعنی آنکه در اسالم چیش: 

 ن بشماریث اصلی از اصول دین حدیشود، وا نمی گواهی ندهد، پس آن مردود بوده و بدان توجه

 ر آن اقدام شود.یامور بدعی و محدث در تشهرود و الزم است که بعنوان اصلی در ابطال  می

، إَِذا َخَطب امْحرَّْت عيْنَاه، وَعال صْوتُه، ، قال: اكن رسوُل ا�َّ وعن جابر، « -۱۷۰
نَُّه ُمنِْذُر َجيٍْش َ�ُقول: 

َ
اُ�مْ «َواْشتَدَّ َغَضبه، حىتَّ َك� نَا «َو�ُقول:  »َصبََّحُ�ْم وَمسَّ

َ
بُِعثُْت أ

اعُة  ْصبَُعيْه، السبَابَةِ  »َكَهاتْ� والسَّ
ُ
ا َ�ْعد، فَإِنَّ َخَ� «َوَ�ُقوُل:  ،َوالْوُْسَطى ،َوَ�ْقرُن ب� أ مَّ

َ
أ

د  ، وَخْ�َ الَْهْدى هْدُي ُ�مِّ َديَث ِكتَاُب ا�َّ
ْ
ُموِر ُ�ْدثَاُ�َها وُ�َّ بِْدَعٍة َضاللَةٌ احل

ُ
 »، َورَشَّ األ

 بُُ�لِّ «ُ�مَّ يُقول: 
َ

ْو�
َ
نَا أ

َ
،  أ

ً
ْو َضيَااع

َ
ُمْؤِمن ِمْن َ�ْفِسه. َمْن تََرك َماال فَألْهِله، َوَمْن تََرَك َديْناً أ

 َّ  رواه مسلم. »»فَإِيلَّ ويلَعَ

ةَ  يَ ارِ بَاض بن سَ رْ عِ ابِقُ يف بابِ الْ  ،وعنِ الْ يثُهُ السَّ دِ .ـ، حَ نَّةِ ىلَ السُّ افَظةِ عَ حَ  مُ

 ت است که گفت:یروا از جابر « -۱۷۰

شان بلند شده و سخت یخواندند، چشمانشان سرخ گشته، صدا می خطبه  که رسول الله یهنگام

 د: دشمن صبح بر شما حملهیگو می ک لشکر است ویم دهندهء یشان بیی ایشدند که گو می غضبناک

ن دو یامت مانند ایان من و قیکه میخته شدم در حالیفرمود: من برانگیزند و م می خونیآورد بر شما شب می

ن ینه بهتریفرمود: اما بعد هر آ می ساخت و می وستهیاست و انگشت سبابه و وسط خود را بهم مربوط و پ

دا ین امور آن است که نوپیت محمدی است و بدتریت راه هداین راه هدایسخن کتاب خدا است و بهتر

کسی که مالی  فرمود: من به هر مسلمان از جانش برترم،یدا گمراهی است. سپس میباشد، هر امری نوپ

 .»الی را بگذارد، پس از من و بر من استیا عیکه قرض و یاست و کساش  بگذارد از خانواده
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ِينَ ٱوَ ﴿ قال اهللا تعالی:  زۡ  ِمنۡ  َ�َا َهۡب  َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  �َّ
َ
ٰ  ِجَناَ�ٰ أ ةَ  تَِناَوُذّرِ�َّ �ۡ  قُرَّ

َ
 ُ�ٖ أ

 ].۷۴الفرقان: [ ﴾٧٤ إَِماًما ُمتَّقِ�َ لِلۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ 

گویند ای پروردگار ما ببخش برای ما از زنها و فرزندان روشنی  کسانیکه می« فرماید: میخداوند 

 .»پیشوای پرهیزگارانچشم و بگردان ما را 

ةٗ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ ﴿ و قال تعالی: �ِمَّ
َ
مۡ  ُدونَ َ�هۡ  أ

َ
 ].۷۳األنبیاء: [ ﴾رِنَابِأ

 .»کردند گردانیدیم آنها را پیشوایانی که به امر ما رهبری می« فرماید: میو هم 
۱۷۱- » ، يَب َعمرٍو َجر�ر بِن عبِد ا�َّ

َ
 ، قال: ُكنَّا يف َصْدر انلَّهاِر ِعنْد رسوِل ا�َّ َ�ْن أ

تُهم، بل لكهم ِمْن ُمرض،  فَجاءهُ  يوِف اعمَّ ي السُّ َعباء. ُمتَق�ِّ
ْ
و ال

َ
قْوٌم ُعَراٌة ُ�ْتايب انلِّمار أ

ر وجُه رسوِل ا�َّ  َفاقةفَتمعَّ
ْ
ى بِِهْم ِمْن ال

َ
  ،، مِلا َرأ

َ
مر بالًال فَأ

َ
قَام، فدخَل ُ�مَّ خرج، فَأ

َ
ذَّن وأ

َهاَ�ٰٓ ﴿ فَص�َّ ُ�مَّ َخطب، فَقال:  ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ُقوا ِيٱ َر�َُّ�مُ  �َّ ٖ َ�ٰ  ٖس �َّفۡ  ّمِن َخلََقُ�م �َّ  ِحَدة

ٓ  �َكثِ�ٗ  رَِجاٗ�  ُهَماِمنۡ  َوَ�ثَّ  َجَهاَزوۡ  َهاِمنۡ  وََخلَقَ  ۚ َو�َِسا ْ ٱوَ  ٗء ُقوا َ ٱ �َّ ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  ۦبِهِ  َءلُونَ �ََسا
َ
ۚ رۡ ۡ�  َحاَم

َ ٱ إِنَّ  رْش:  ].۱النساء: [  ﴾١ اَر�ِيبٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�نَ  �َّ
ْ
ْخَرى الَّيِت يف آخر احل

ُ
َهاَ�ٰٓ  ﴿ َواآليُة األ ُّ�

َ
� 

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ا ٞس َ�فۡ  نُظرۡ َوۡ�َ  �َّ َمۡت  مَّ �ٍ�َق رَُجٌل ِمْن ِدينَارِهِ  ].۱۸الحشر: [ ﴾ لَِغدٖ�  قَدَّ تَصدَّ
ِمْن ِدرَْهمِه ِمْن ثَْو�ِِه ِمْن َصاع بُرِّه ِمْن َصاِع تَمِره َحىتَّ قال: َولْو �ِشقِّ َ�ْمرٍة فََجاَء رَُجٌل ِمْن 

يْ 
َ
ُه تَعجُز َ�نَْها، بَْل قَْد َعجزت، ُ�مَّ تَتاَ�َع انلَّاُس َحىتَّ َرأ ٍة اكدْت َكفُّ نَْصاِر برُِصَّ

َ
ُت َكْومْ�ِ األ

يُْت وْجَه رسوِل ا�َّ 
َ
نَُّه مْذَهبَةٌ ِمْن َطعاٍم َوثياب، حىتَّ َرأ

َ
: فقال رسوُل ا�َّ  ،، يَتهلَُّل َك�

ْن «
َ
ْجُر مْن َعمَل بَِها ِمْن َ�ْعِدهِ ِمْن َ�ْ�ِ أ

َ
ْجُرَها، وأ

َ
َمْن َسنَّ يف اإلِْسالم ُسنًة َحسنًة فَلَُه أ

ُجورِهْم يَشء، وَمْن َسنَّ يف اإلِْسالِم ُسنًَّة سيَّئًة اَكَن َعليه ِوْزرها َوِوزُر َمْن َعِمَل ينُْقَص ِمْن 
ُ
أ

ءٌ  ْوزارهْم يَشْ
َ
ْن َ�نُْقَص ِمْن أ

َ
 رواه مسلم. »»بَِها ِمْن بْعده ِمْن َ�ْ�ِ أ
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 ت است که گفت:یروا ر بن عبد الله یاز ابی عمرو جر« -۱۷۱

دند که برهنه بوده و عباهای پشمی یم که ناگاه گروهی خدمتش رسیبود  الله ما در اول روز نزد رسول 

و بلکه شان  در غالف بود، عمومشان  رهاییده بودند. شمشیشد، پوش می خط داری که از قسمت سر پاره

د حالشان دگرگون شده بخانه در آمد یشان دیکه بایاز گرسنگی ا  از قوم مضر بودند. رسول الله شان  همه

و باز برآمده و به بالل دستور دادند و او اذان داده و اقامت گفت، سپس نماز گزارده و خطبه خوانده فرمودند: 

ه که " همانا خداوند ید... تا آخر آیک نفس آفریی که همهء شما را از ید، خدایبترستان  ای مردم از پروردگار

 ."مراقب و نگهبان شما است

د بنگرد هر ید و باید از خدا بترسیمان آوردیکه ایحشر است " ای کسان گری که در آخر سورهءیهء دیو آ

نارش از درهمش، از لباسش، از ید صدقه بدهد مرد از دیش فرستاه است." بایش پینفس بآنچه برای فردا

انی آورد که یم دانهء خرما هم باشد. بعد مردی از انصار همیش، حتی فرمود: اگرچه نیمانهء گندم و خرمایپ

گر آمدند بحدی یب همدیک بود دستش از حمل آن عاجز شود، بلکه عاجز شده بود. پس مردم به تعقینزد

د. بعد یدرخش می همچون طال  دم که چهرهء رسول الله ینکه دیکه دو انبار از طعام و لباس جمع شد تا ا

اوست مزد آن و مزد ی را اساس گذارد، برای یکویقهء نیکه در اسالم روش و طریفرمود: کس  رسول الله 

زی کم شود. و کسی که در اسالم روش و یچشان  نکه از مزدیکسی که بعد از او آن کار را انجام دهد، بدون ا

نکه یشود، بدون ا می قهء بدی را اساس گذارد، بر وی گناه آن است و گناه کسی که بعد از وی مرتکب آنیطر

 .»زی کم شودیچشان  از گناهان

نَّ انلَّيِبَّ  وٍد وعن ابن مسع« -۱۷۲
َ
ليس ِمْن نْفٍس ُ�ْقتَُل ُظلماً إِالَّ اَكَن ىلَعَ «قال:  أ

َقتَْل 
ْ
ل َمْن َسنَّ ال وَّ

َ
نَُّه اَكن أ

َ
ِل ِكْفٌل ِمْن دِمَها أل  ه.يمتفقٌ عل »»ابِن آدَم األوَّ

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۷۲

بی از خون ینص نکه بر فرزند اول آدم یمگر ا شود، نمی چ کسی مظلومانه کشتهیفرمود: ه امبر یپ

 .»ن کسی بود که کشتن را اساس گذاردیرا او اولیآنست، ز
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 ].۸۷القصص: [ ﴾َرّ�َِك  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱوَ ﴿ تعالی:قال اهللا 

 .»بخوان بسوی پروردگارت« فرماید: میخداوند 

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ و قال تعالی: ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب  ].۱۲۵النحل: [ ﴾َسَنةِ �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل

 .»بخوان براه پروردگارت به علم و موعظهء نیک« فرماید: میو هم 

ْ ﴿ تعالی:و قال  ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا  ].۲المائدة: [ ﴾ٰ◌ َوى�َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ

 .»در نیکوکاری و تقوی با همدیگر همکاری کنید« فرماید: میو هم 

ةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نَوۡ�َ ﴿ و قال تعالی: مَّ
ُ
 ].۱۰۴عمران:  آل[ ﴾ۡ�ِ ۡ�َ ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ

 .»به کارهای خیر و پسندیده دعوت کنندباید باشد از شما گروهی که « فرماید: میو هم 

نَْصارِيِّ « -۱۷۳
َ
يِب مسعوٍد ُعقبََة بْن عْمٍرو األ

َ
َمْن َدلَّ «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن أ

ْجِر فَاِعِلهِ 
َ
 رواه مسلم. »»ىلَعَ َخْ�ٍ فَلُه مثُل أ

 ت است که:یروا از ابو مسعود عقبه بن عمرو انصاری بدری « -۱۷۳

 .»شود می ی کند، برای او مانند مزد انجام دهندهء آن دادهیر رهنمایفرمود: آنکه به کار خ  رسول الله 

يِب هر�رة « -۱۷۴
َ
ن رسوَل ا�َّ  وعن أ

َ
ْجِر «قال:  أ

َ
ُ ِمَن األ

َ
 ُهًدى اَكَن هل

َ
مْن َداَع إِىل

 َضَاللٍَة اَكَن َعلَيِْه ِمَن 
َ

ُجورِِهم َشيْئا، وَمْن َداَع إِىل
ُ
ُجوِر مْن تَِبَعُه ال ينُْقُص ذلَِك ِمْن أ

ُ
ِمثُْل أ

 لم.رواه مس »»اِإلثِْم ِمثُْل آثَاِم َمْن تَِبَعُه ال ينُقُص ذلَك ِمْن آثَاِمِهْم َشيْئاً 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۴

ابد، ی می روی کند، دریت کند، درست مزد آنکه را که از وی پیفرمود: آنکه بدعوتی هدا  رسول الله 

ست مثل گناهان آنانکه از یزی کاسته شود. و آنکه بگمراهی دعوت کند، بر وی گناهینکه از مزدش چیبدون ا
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 .»کاهد نمی زییچشان  گناهن  امر از یروی کردند وایوی پ

اِعِديِّ « -۱۷۵ يب العباِس سهل بِن سعٍد السَّ
َ
ن رسوَل ا�َّ  وعن أ

َ
قال يَْوَم َخيرَْب:  أ

» ُ
ُ

، َوُ�بُُّه ا�َّ َورَُسوهل
َ

ايََة َغداً رَُجًال َ�ْفتَُح ا�َّ ىلَعَ يََديْه، ُ�بُّ ا�َّ ورُسوهل َ�بَاَت  »ألْعِطَ�َّ الرَّ
ا أصبَح انلَّاُس َغَدْوا ىلَعَ رسوِل ا�َّ  انلَّاُس  ُهْم ُ�ْعَطاَها. فَلَمَّ ُّ�

َ
: لُكُُّهْم يَُدو�وَن يَلْلَتَُهْم �
ْن ُ�ْعَطاَها، فقال: 

َ
يب طالب؟«يَرُجو أ

َ
ْ�َن يلعُّ بُن أ

َ
فَقيل: يا رسوَل ا�َّ ُهو �َْشتيَك َ�يْنَيْه قال:  »أ

رِْسلُوا إيَِلْهِ «
َ
يِت بِه »فَأ

ُ
ْن لَْم يَُ�ْن بِِه  ، َ�بَصَق رسوُل ا�َّ فَأ

َ
 َحىتَّ َكأ

َ
، َ�رَبأ

َ
يف عيْنيْه، وَداع هل

ايََة . فقال يلعٌّ  ْ�َطاُه الرَّ
َ
قاتِلُهْم َحىتَّ يَُ�ونُوا ِمثْلَنَا؟ فَقال: وَجع، فأ

ُ
اْ�ُفْذ «: يا رسول ا�َّ أ

َل �َِساحتِِهْم، ُ�مَّ  ْخربُْهْم بَِما ِ�ُب ِمْن حقِّ ا�َّ ىلَعَ رِسِلَك َحىتَّ َ�ْ�ِ
َ
 اإلِْسالم، َوأ

َ
اْدُ�ُهْم إِىل

ْن َ�ْهِدَي ا�َّ بَِك رَُجًال َواِحداً َخْ�ٌ لََك ِمْن مُحِْر انلََّعمَ 
َ
 ِ�يه، فَوا�َّ أل

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َ�َعاىل

 ت است که:یروا از ابو العباس سهل بن سعد الساعدی « -۱۷۵

 دهم که خداوند بدستهای او فتح می ن پرچم را فردا بدست مردییبر فرمود: ایر روز خد  رسول الله 

ن یدارند. مردم شب شانرا با می دارد و خدا و رسول هم او را دوست می آورد که خدا و رسول را دوست می

آمدند در   داده خواهد شد، چون صبح کردند نزد رسول الله شان  صحبت سپری کردند که به کدام

 د داشت تا پرچم باو داده شود، فرمود: علی بن ابی طالب کجاست؟یکشان امیکه هر یحال

 کند. می ا رسول الله چشمان او دردیگفته شد: 

ده و در حقش یلعاب دهنش را به چشمان او مال  د. او را آوردند، رسول الله یفرمود: دنبالش بفرست

 یافت، گویدعا کرد و صحت 
ً
 دردی نداشته باشد و پرچم را باو داد. ی که اصال

 ا رسول الله با آنها بجنگم تا مثل ما باشند؟یگفت:  علی 

 آنان را به اسالم دعوت کن و خبر ده آنها را یفرود آشان  فرمودند: براهت ادامه بده تا به منطقهء
ً
ی و بعدا

ک مرد را یله ات یاگر خداوند بوسن مورد الزم ساخته. سوگند بخدا که یبه حقوقی که خداوند بر آنها در

 .»ت از شترهای سرخ بهتر استیت کند برایهدا

�ٍس « -۱۷۶
َ
َغْزَو ولَيْس َميِع َما  وعن أ

ْ
ِر�د ال

ُ
ْسلََم قال: يا رُسوَل ا�َّ إِ�ِّ أ

َ
ْن َ�ىًت ِمْن أ

َ
أ

ُز بِه؟ قال:  جتهَّ
َ
َز َ�َمرَِض «أ َهَّ

َ
تَا »ائِْت فُالناً فإِنه قَْد اكَن جت

َ
ُ�ْقرئَُك  ُه فقال: إِنَّ رسوَل ا�َّ فَأ

ْزُت بِه، وال حتِْبيِس  ْعِطيِه اذلي جتَهَّ
َ
ْزَت بِه، فقال: يا فُالنَُة أ ْعِط� اذلي جتَهَّ

َ
الَم َو�َُقول: أ السَّ

ِْبِسَ� ِمنُْه َشيْئاً َ�يُبَارََك لَِك ِ�يه
َ

 .رواه مسلم .»ِمنُْه َشيْئا، فَوا�َّ ال حت
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 ت است که:یروا از انس « -۱۷۶

لهء آن مجهز ید خود را بوسیخواهم جهاد کنم و آنچه که با می ا رسول اللهیلهء اسلم گفت: یجوانی از قب

 .ار ندارمیکنم در اخت

  ض شد. او بنزد وی رفته گفت که: رسول الله یفرمود: نزد فالنی برو که خود را آماده کرده بود، ولی مر

لی که خود را به آن مجهز کرده بودی بمن ده. او گفت: ای فالنی! ید وسایگو می رساند و می بر تو سالم

زی از آن را یچ چیزی از آنرا نگه مدار بخدا سوگند هیوسائلی که خود را با آن مجهز کرده بودم به او ده و چ

 .»داری که بعد برای تو در آن برکت نهاده شود ینگه نم
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ْ ﴿ قال اهللا تعالی: ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا  ].۲المائدة: [ ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ

 .»با هم بر نیکوکاری و تقوی همکاری و تعاون نمایید« فرماید: میخداوند 

ِينَ ٱ إِ�َّ  ٢ ُخۡ�ٍ  لَِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  ١ َعۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿ قال تعالی:و َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  وََعِملُوا
ٰ ٱ ْ َوتََواَصوۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ ِ  ا ْ َوتََواَصوۡ  قِّ �َۡ ٱب ِ  ا ۡ�ِ ٱب  ].۳-۱العصر: [ ﴾٣ لصَّ

ایمان سوگند به عصر و زمانه، هر آینه انسان در زیانکاری است، مگر کسانیکه « فرماید: میو هم 

 .»آورده و عمل صالح و همدیگر را بحق و صبر توصیه کردند

هِ السورة. - / -قَالَ اإلمام الشافعي  هم يف غفلة عن تدبر هذِ  كالماً معناه: إنَّ النَّاسَ أَوْ أكثرَ

 اند. ن سوره غافلیاز تفکر و تدبر در اشان  ا اکثرینه همهء مردم یگفته: هر آ /امام شافعی 

يب« -۱۷۷
َ
َُه�ِّ  عن أ

ْ
َز قال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  عبِد الرمحن ز�ِد بن خادٍل اجل : َمْن جهَّ

ْهِلِه خِبَْ�ٍ َ�َقْد َغَزا
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»اَغِز�اً يف َسِبيِل ا�َّ َ�َقْد َغَزا َوَمْن َخلََف اَغِز�اً يف أ

 ت شده که:یروا د بن خالد جهنی یاز ابوعبد الرحمن ز« -۱۷۷

را در راه خدا ساز و برگ دهد، در واقع جهاد کرده است. و آنکه ای  فرمود: هر کس رزمنده رسول الله 

 .»د، در واقع جهاد کرده استیی را بنمایل غازیده سرپرستی فامیبوجهی پسند

يِب سعيٍد اخلُْدرِيِّ « -۱۷۸
َ
نَّ رسوَل ا�َّ  وعن أ

َ
 إِىل بَ� حِلياَن ِمْن أ

، َ�َعَث َ�ْعثاً
ْجُر بَيْنَُهَما«ُهَذيٍْل فقال: 

َ
َحُدُهَما َواأل

َ
 رواه مسلم. »»يِلَنْبِعْث ِمْن لُكِّ رَُجلَْ�ِ أ

 ت است که گفت:یروا د الخدری یاز ابوسع« -۱۷۸

کی برای جهاد ید از هر دو نفر یل فرستاده فرمودند: بایلهء هذیان قبیئتی را به بنی لحیه  رسول الله 

 .»ان هردو باشدیخته شود و مزد میبرانگ
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نَّ رُسوَل ا�َّ  بوعن ابِن عباٍس « -۱۷۹
َ
وَْحاِء فقال:  أ باً بالرَّ

ْ
قْوم؟«ليَِقَ ر�

ْ
 »َمِن ال

نْت؟ قال: 
َ
لََهَذا » رسوُل ا�َّ «قالُوا: الُمْسِلُمون، َ�َقالُوا: َمْن أ

َ
ٌة َصِبيًّا َ�َقالَت: أ

َ
فََرَ�َعْت إيَِلِْه اْمَرأ

ْجرٌ «َحج؟ قال: 
َ
 رواه مسلم. »»نَعْم َولَِك أ

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۷۹

نه) مالقات نموده فرمودند: از یک مدیی است نزدیچند سواری را در روحاء (اسم جا  رسول الله 

 اند؟ کدام گروه

 م.یگفتند: مسلمان

 آنان گفتند: تو کی هستی؟

 زنی کودکی را بسوی آنحضرت 
ً
 ن حجی است؟یا بر ایبلند کرده گفت: آ فرمود: رسول الله! بعدا

 .»شود می فرمود: بلی. و برای تو پاداش داده

ْشَعِريِّ « -۱۸۰
َ
يِب موىس األ

َ
نَُّه قال:  ، عن انليبِّ َوَ�ْن أ

َ
ِمُ� «�

َ
اخلَاِزُن الُمْسِلُم األ
ُ بِِه 

َ
ِمَر هل

ُ
ِمَر بِه، َ�يُْعِطيِه اَكِمًال َموفَّرا، َطيِّبًَة بِِه َ�ْفُسُه َ�يَْدَ�ُعُه إىِل اذلي أ

ُ
ُذ ما أ َحُد اذلي ُ�نَفِّ

َ
أ

 ِ�ْ�َ  ه.يمتفقٌ عل »»الُمتََصدِّ

ست ین مسلمان کسیت شده که فرمود: خزانه دار امیروا امبر ی، از پاز ابو موسی اشعری « -۱۸۰

دهد به کسی که بدادن آن باو امر شده و با  می کند و آنرا کامل و تمام می که آنچه بدان دستور داده شود، اجرا

 .»کی از دو صدقه دهنده استیپردازد،  می ت خاطریرضا

 باب نصیحت و خیر اندیشی -22

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ قال اهللا تعالی: ٞ إِخۡ  ِمنُونَ ُمؤۡ ل ۡص  َوة
َ
ْ فَأ َخَو�ۡ  َ�ۡ�َ  لُِحوا

َ
ْ ٱوَ  ُ�مۚۡ أ َ ٱ �َُّقوا  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

 ].۱۰الحجرات: [ ﴾١٠ َ�ُونَ تُرۡ 

 .»همانا مؤمنان برادرند« فرماید: میخداوند 

اىلَ  عَ قالَ تَ نَصحُ ﴿  :إخباراً عن نوحٍ  :وَ
َ
 ].۶۲األعراف: [ ﴾لَُ�مۡ  َوأ

 .»کنم شما را و نصیحت می«دهد،  خبر می که از نوح یدر حال فرماید: میو هم 

۠ ﴿ :وعن هود  نَا
َ
ِم�ٌ  نَاِصحٌ  لَُ�مۡ  َو�

َ
 ].۶۸األعراف: [ ﴾أ

 .»باشم و من برای شما نصیحت گری امین می«: و از هود 
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ارِيِّ « -۱۸۱ وْس ادلَّ
َ
يِب ُرقيََّة تَميِم بِن أ

َ
ل: عن أ وَّ

َ
نَّ انلَّيِبَّ  فَاأل

َ
يُن «قَاَل:  أ ادلِّ

ِتِهمْ «قُلْنَا: لَِمن؟ قَاَل  »انلَِّصيَحةُ  ِة الُمْسِلِمَ� واََعمَّ ئمَّ
َ
لم. »»�َّ َوِلِكتَابِِه ولِرُسوهِلِ َوأل سْ  رواه مُ

 ت است که:یروا م بن اوس داری یتم هیاز ابو رق« -۱۸۱

 . شی استیاندر یحت و خین عبارت از نصیفرمود: د امبر یپ

 گفتند: برای چه کسی؟

 .»نیان مسلمانها، وبرای همهء مسلمیشوایفرمود: برای خدا و برای کتابش و رسولش وبرای پ

َالةِ  :ىلَع  قال: بَاَ�ْعُت رَسوَل ا�َّ  اثلَّا�: َ�ْن جر�ر بِْن عبِد ا�َّ « -۱۸۲  ،إِقَاِم الصَّ
اَكةِ   ه.يمتفقٌ عل. »ُمْسِلم َوانلُّْصِح لِلكِّ  ،و�ِيتَاِء الزَّ

 ت است که گفت:یروا ر بن عبد الله یاز جر« -۱۸۲

 .»عت نمودیحت برای هر مسلمان بیبر ادای نماز و دادن زکات و نص با رسول الله 

�َس « -۱۸۳
َ
ِخيِه «قال:  عن انليبِّ  اثلَّالث: َ�ْن أ

َ
َحُدُ�ْم َحىتَّ ُ�ِبَّ أل

َ
َال يُْؤِمُن أ

 ه.یمتفٌق عل »نِلَْفِسهِ َما ُ�ِبُّ 

 ت است که:یروا از انس « -۱۸۳

کی از شما تا دوست داشته باشد برای برادرش آنچه را یشود  نمی فرمود: مؤمن شمرده امبر یپ

 دارد.  می ش دوستیبرای خو

باب امر به معروف و کارهاي پسندیده و نهی از منکر و  -23
 کارهاي زشت

ةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نَوۡ�َ ﴿ قال اهللا تعالی: مَّ
ُ
  ۡ�ِ ۡ�َ ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ َوَ�أ  ٱب

ۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  � ل ْوَ�ٰٓ  ُمنَكرِ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ  ].۱۰۴عمران:  آل[ ﴾١٠٤ لُِحونَ ُمفۡ ل

باید که باشد از شما گروهی که دعوت کند بسوی نیکی و باز دارند از « فرماید: میخداوند 

 .»ناپسندیده و آن گروه ایشانند رستگارانکارهای 

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ و قال تعالی: مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ  َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ  ].۱۱۰عمران:  آل[ ﴾ُمنَكرِ ل
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بکارهای فرمایید  شما بهترین امتی بودید که بیرون آورده شده برای مردمان می« فرماید: میز یو ن

 .»کنید از ناپسندیده پسندید و منع می

  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿ و قال تعالی:
ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
 ].۱۹۹األعراف: [ ﴾١٩٩ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

ۡ ٱوَ ﴿ و قال تعالی: ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ٓ أ   ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

ۡ
ِ  ُمُرونَ يَأ  ٱب

ۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ   ].۷۱التوبة: [ ﴾ُمنَكرِ ل

فرمایند به کار  اند می مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضی ایشان کارساز بعضی« فرماید: میو هم 

 .»کنند از کار ناپسندیده پسندیده و منع می

ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ و قال تعالی: َّ�  ْ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َ�َفُروا ٰ  ءِيَل َ�  نِ بۡ ٱ وَِعيَ�  دَ ۥَداوُ  لَِسانِ  َ�َ
ٰ  َ�مَۚ َمرۡ  ْ  بَِما لَِك َ� ْ  َعَصوا َ�نُوا ْ  ٧٨ َتُدونَ َ�عۡ  وَّ نَكرٖ  َعن نَ يَتََناَهوۡ  َ�  َ�نُوا ۚ  مُّ  َس َ�ِئۡ  َ�َعلُوهُ
ْ  َما  ].۷۹-۷۸المائدة: [ ﴾٧٩ َعلُونَ َ�فۡ  َ�نُوا

عیسی پسر مریم علیهم السالم لعنت کرده شد کافران از بنی اسرائیل بر زبان داود و « فرماید: و می

کردند از آن عمل  گذشتند یک دیگر را منع نمی کردند و از حد می این بسبب آنست که نافرمانی می

 .»کردند زشتیکه مرتکب آن شدند، هر آینه بدچیزی است که می

ّ�ُِ�ۡمۖ  مِن قُّ �َۡ ٱ َوقُلِ ﴿ و قال تعالی: ٓ  َ�َمن رَّ ٓ  َوَمن ِمنُيؤۡ فَلۡ  ءَ َشا  ﴾ۡ◌ ُفرَي�ۡ لۡ فَ  ءَ َشا
 ].۲۹الکهف: [

بگو این حق همانست که از جانب پروردگار شما آمده پس هر که خواهد ایمان « فرماید: و می

 .»آورد و هر که خواهد کافر شود

 ].۹۴الحجر: [ ﴾َمرُ تُؤۡ  بَِما َدعۡ ۡص ٱفَ ﴿ و قال تعالی:

 .»شوی پس آشکار کن به آنچه فرموده می« فرماید: و می

�َيۡ ﴿ و قال تعالی:
َ
ِينَ ٱ َناأ وٓ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َ�نۡ  �َّ َخذۡ  ءِ لسُّ

َ
ِينَ ٱ نَاَوأ َّ�  ْ  ي� َِٔ�  بَِعَذابِۢ  َظلَُموا

ْ  بَِما  ].۱۶۵األعراف: [ ﴾ُسُقونَ َ�فۡ  َ�نُوا

کردند وگرفتار کردیم ستمکاران را به  پس نجات دادیم آنانی را که از بد منع می« فرماید: و می

 .»فاسق بودندعذاب سخت به سبب آنکه 

اآليا  .ت يف الباب كثرية معلومةوَ
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يب سعيٍد اخلُْدريِّ « -۱۸۴
َ
ل: عن أ وَّ

َ
ى «يُقول:  قال: سِمْعُت رُسوَل ا�َّ  فاأل

َ
َمْن َرأ

ْض 
َ
ُْه �ِيَده، فَإِْن لَْم �َْستَطْع فِبِلَسانِه، فَإِْن لَْم �َْستَِطْع فَبَقلبِه وََذلََك أ َعُف ِمنُْ�م ُمنْكراً فَلْيغ�ِّ

 رواه مسلم. »»اِإليمانِ 

 ت شده که گفت:یروا د الخدری یاز ابوسع« -۱۸۴

ر ییش تغید آنرا بدست خوید بایفرمود: هرگاه کسی از شما کار بدی را د می دم کهیشن  از رسول الله 

ن مرحلهء یتر فین ضعیدهد، اگر نتوانست بزبان خود آنرا منع کند و اگر نتوانست بدل خود از آن بد ببرد و ا

 .»مان استیا

نَّ رسوَل ا�َّ  اثلَّا�: عن ابِن مْسُعوٍد « -۱۸۵
َ
ٍة «قال:  أ مَّ

ُ
َما ِمَن نيَِبٍّ بَعثَُه ا�َّ يف أ

ْمِره، ُ�مَّ إِنَّها 
َ
خذون �ُِسنَِّتِه و�ْقتُدون بأ

ْ
ْصَحاٌب يَأ

َ
ِتِه حوار�ُّون وأ مَّ

ُ
 ِمن أ

َ
َ�بِْ� إِالَّ اكن هل

ْلُُف ِمْن بْعِدهْم ُخلُوٌف يُقولُون َماَال يْفعلُون، و�ْفَعلُون َماَال يُْؤَمرون، َ�َمْن 
َ

جاهدُهم خت
�ِيَدهِ َ�ُهو ُمْؤِمن، َوَمْن جاهدهم بَقلِْبِه َ�ُهو ُمْؤِمن، وَمْن َجاَهدُهْم بِِلسانِِه َ�ُهو ُمْؤِمن، وليس 

 رواه مسلم. »»وراَء ذلِك ِمن اِإليماِن حبَُّة خرْدلٍ 

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۸۵

نکه برای او از امتش یی گذشته نفرستاد، مگر اها امبری را خداوند در امتیچ پیفرمود: ه  رسول الله 

کردند،  می قهء او متوسل شده و به فرمان او اقتداءیارانی بودند که به سنت و طریدوستانی خالص بودند و 

 جانش
ً
دهند،  می دهند و انجام نمی ند آنچه را انجامیگو می نند کهینش می نانی به مسند خالفت آنانیبعدا

ش با آنها جهاد کند مؤمن است، و کسی که با دلش یکسی که با دست خو اند، مأمور نشدهآنچه را که بدان 

ن بقدر یش جهاد کند مؤمن است و ماورای ایبا آنها جهاد کند مؤمن است، وکسی که با آنها به زبان خو

 .»مان وجود نداردیدانهء سپندی ا

اِمِت « -۱۸۶ يب الويلِد ُ�بَاَدَة بِن الصَّ
َ
ىلع  بايعنا رسول ا�َّ «قال:  اثلالث: عن أ

ْن َال ُ�نَاِزَع 
َ
ثََرٍة َعليْنَا، وىلَعَ أ

َ
اَعِة يف الُعرْسِ َواليرُْسِ والَمنَْشِط والَمْكَره، وىلَع أ مِع والطَّ السَّ

 فيه بُرهان، وىلع أن 
َ

ْن تََرْوا ُ�ْفراً بََواحاً ِعنْدُ�ْم ِمَن ا�َّ تعاىل
َ
ْهلَُه إِالَّ أ

َ
ْمَر أ

َ
نقول األ

 ه.يمتفقٌ عل »»باحلقِّ أينَما ُكنَّا ال �اُف يف ا�َّ لَْومَة الئمٍ 

 ت شده که گفت:یروا د عباده بن الصامت یاز ابوالول« -۱۸۶

دن و فرمانبرداری کردن در سختی و آسانی در نشاط وعدم نشاط و یبه شن  م با رسول الله یمان بستیپ

لی در مورد آن از ید که دلینینکه کفر آشکاری را ببیم، مگر ایزمامداران منازعه نکننکه با یدن بر ما و بر ایبرگز
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م در راه خدا از یم و نترسیی که باشیم در هر کجاینکه حق را بگوئید و اینزد خداوند متعال داشته باش

 .»سرزنش مالمتگر

ابع: عن انلْعماِن بِن �َشٍ� « -۱۸۷ الَقائِِم يف ُحدوِد َمثَُل «قال:  عن انليبِّ  بالرَّ
، والَْواقِِع فيها َكَمثَِل قَوٍم اْستََهُموا ىلع سفينٍة فصاَر بعُضهم أعالَها و�عُضهم أسفلَها  ا�َّ
نَّا َخَرْ�نَا يف 

َ
وا ىلَعَ َمْن فَْوَ�ُهْم َ�َقالُوا: لَْو � و�َن اذليَن يف أسفلها إَِذا اْستََقْوا ِمَن املاِء َمرُّ

َخُذوا ىلَعَ نََصيِبنا َخْرقاً 
َ
يعا، و�ِْن أ راُدوا َهلُكوا مَجِ

َ
َولَْم نُؤِْذ َمْن فَْوَ�نَا، فَإِْن تََرُ�وُهْم َوَما أ

يعاً  ْوا و�ْوا مَجِ
َ

يِْديِهم �
َ
 .یرواهُ البخار. »»أ

 ت است که:یروا ب ریاز نعمان بن بش« -۱۸۷

 امین بردن منکرات قیاز ب ستاده است و براییفرمود: صفت کسی که در برابر حدود خدا ا امبر یپ

ک کشتی، یافتد (تجاوز کند) مانند مردمی است قرعه انداختند که در  می کند و صفت کسی که در آن می

د از یخواستند آب بنوشند با می ان بودند، چونیان قرار گرفتند، مردمی که در پایبعضی باال و بعضی در پا

ش شکافی یشود که ما در سهم خو می ند با خود گفتند چهگذشت می که باالتر از آنها بودند،یباالی کسان

بگذارند، همه هالک شان  م. اگر آنها را به کاریم، و کسانی را که در باالتر از ما هستند آزار ندهیجاد کنیا

 .»کنند می ابند و همه نجات حاصلی می رند نجاتیشوند و اگر دست شانرا بگ

َميََّة ُحذْ�َفَة « -۱۸۸
ُ
يِب أ

َ
مِّ َسلََمة ِهنٍْد بنِت أ

ُ
مِّ الُمْؤِمنَِ� أ

ُ
 ، عن انليب لاخلاِمس: َ�ْن أ

نَْ�َر «أنه قال: 
َ
َمراُء َ�تَْعِرفُوَن وتنُِكُروَن فَِمْن َكِره فَقْد بَِرىَء َوَمْن أ

ُ
إِنَُّه �ُْستَْعمُل َعليُْ�ْم أ
َال ُ�َقاتِلُُهم؟ قال:  »اَ�عَ َ�َقْد َسِلم، َولَِ�ْن مْن ريَِضَ َوتَ 

َ
قَاُموا «قالوا: يا رَُسوَل ا�َّ أ

َ
َال، َما أ

َالةَ   رواه مسلم. »»ِ�يُ�ْم الصَّ

 ت شده که:یروا ل فهیه حذین ام سلمه هند بنت ابی امیاز ام المؤمن« -۱۸۸

مورد پسند شما و برخی ناپسند شان  گردندکه برخی کارهای می نییی تعیفرمود: بر شما امرا امبر یپ

افته از گناه و کسی که اعراض کند، سالم مانده است و یشماست. پس کسی که از آن بد برد همانا نجات 

 روی کند. یکه راضی شود و پیکن کسیل

 م؟یا با آنها بجنگیا رسول الله آیگفتند: 

 .»ان شما نماز را برپا دارندیکه در میفرمود: نه! تا مادام
د و بعضی را یپسند می عتین است که بعضی افعال شانرا بواسطهء موافقت با شریش ایمعناش: 

د. پس آنکه آن را ناخوش دارد و بدست و زبانش انکار نتواند از ینیب می عت است بدیکه مخالف شر
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لم ت ساین معصیفهء خود را اداء کرده، و آنکه حسب طاقتش از آن بد ببرد از ایافته و وظیگناه نجات 

 رود. می روی کند، او گنهکار بشماریشان پیمانده و آنکه به کارشان راضی شده و از ا

َ�م َز�ْنَب بِنِْت جْحٍش « -۱۸۹ 
ْ
مِّ احل

ُ
مِّ الُْمْؤِمن� أ

ُ
ادس: عن أ نَّ انلَّيِبَّ  لالسَّ

َ
 أ

 يُقول: 
ً
، و�ٌْل لِلْعرِب ِمْن رَشٍّ «َدَخَل َعلَيَْها فَزاع َْوَم ِمن رْدِم  ال إهَِل إِالَّ ا�َّ

ْ
قَِد اقرْتب، فُتَح ايل

جوَج ِمثُْل هِذهِ 
ْ
ُجوَج َومأ

ْ
َ�ْهِلُك  »يَأ

َ
ْصبُعه اِإلْ�َهاِم والَّيِت تَِليَها. َ�ُقلُْت: يَا رسول ا�َّ أ

ُ
وََحلََّق بأ

احلُون؟ قال:  َبَُث «وِ�ينَا الصَّ
ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»َ�َعْم إَِذا َكرُثَ اخل

 ت شده که گفت:یروا لنب بنت جحش یام الحکم زن یاز ام المؤمن« -۱۸۹

با حالتی هراسان نزد وی داخل شده فرمود: ال اله اال الله وای باد بر عرب از شری که  امبر ینکه پیا

وسته بآن را ین باز شده و انگشت ابهام و انگشت پیأجوج و مأجوج به اندازهء ایک شده، امروز از سد ینزد

 .حلقه نمودند

 ان ما افراد صالح وجود دارند؟یکه در میم در حالیشو می ا هالکیرسول الله، آا یگفتم: 

 .»اد شودیکه فسق و فجور زیفرمود: بلی، زمان
ا هالکت و نابودی یابد مردم بشکل عام یرساند که چون فسق و فجور اشاعه  می ثین حدیش: ا

ن یت وجود صالحیومی معصرا به شیادی هم موجود باشند، زین زیشوند، هر چند صالح می روبرو

 ابد.ی می تیستی عمومیهم اثر نکرده و هالکت و ن

ُْدرِيِّ « -۱۹۰
ْ
يِب َسعيد اخل

َ
ابع: عْن أ ُلُوَس يف «قال:  عن انلَّيِبِّ  السَّ

ْ
إِيَّاُ�م َواجل

ُث ِ�يَها، فقال رسول ا�َّ  »الطُرقاِت  : فَإَِذا فَقالُوا: يَا رَسوَل ا�َّ َمانَلَا ِمْن َ�الِسنَا بُد، نَتحدَّ
هُ  ر�َق َحقَّ ْ�ُطوا الطَّ

َ
بَيْتُْم إِالَّ الَْمْجِلس فَأ

َ
؟ قال: » أ ِر�ِق يا رسوَل ا�َّ َغضُّ «قالوا: وَما َحقُّ الطَّ

َذى، ورَدُّ ا
َ
َرَص، وَ�فُّ األ ْمُر باملْْعروف، وانلَّْ�ُ عِن الُْمنَْكرَ ابلْ

َ
الم، َواأل  ه.يمتفقٌ عل »»لسَّ

 ت است که:یروا د الخدری یاز ابو سع« -۱۹۰

 د از نشستن بر سر راهها.یز کنیفرمود: پره امبر یپ

 م.یکن می م، در آن با هم صحبتین مجالس چارهء نداریا رسول الله از ایگفتند: 

 د.ید حق راه را بدهیدان می فرمود: هرگاه نشستن را البدی  رسول الله 

 ست؟یا رسول الله حق راه چیگفتند: 

 .»دهیده و منع از کار ناپسندیت و رد سالم وامر به کارهای پسندیدن چشم و باز داشتن اذیگفت: پوش
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ن رسوَل ا�َّ  باثلَّامن: عن ابن عباس « -۱۹۱
َ
رأى َخاتماً ِمْن َذَهٍب يف يَد  أ

 مَجَْرٍة ِمْن نَاٍر فَيْجعلَها يف يَِده،«رَُجل، َ�َ�َعُه فَطرَحُه وقال: 
َ

َحُدُ�ْم إِىل
َ
فَِقيل  »َ�ْعَمُد أ

بَداً وقَْد لِلرَُّجل َ�ْعَد َما َذَهَب رسوُل ا�َّ 
َ
: ُخْذ َخاتَمك، انتَفْع بِه. قال: ال وا�َّ ال آُخُذُه أ

 رواه مسلم. .»ُه رسول ا�َّ َطرح

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۹۱

 کی از شماید و دور انداخت، فرمود: یده آنرا کشیی را در دست شخصی دیانگشتر طال  رسول الله 

ر و از یرفت به آن مرد گفته شد: انگشتر خود را بگ  خواهد که آتش بدست خود کند، چون رسول الله  می

 . مند شوآن بهره 

 .»آنرا انداخته است  که رسول الله یرم در حالیگ نمی گفت: نه، بخدا هرگز آن را
نَّ اَعئَِذ بن عْمرٍو « -۱۹۲

َ
سِن ابلرْصِي أ

ْ
يِب سعيٍد احل

َ
دَخَل ىلَعَ ُ�بَيِْد  اتلَّاِسع: َ�ْن أ

ْي ب�، إِ�ِّ سِمعُت رسوَل ا�َّ 
َ
ْي بن زَ�اٍد فَقال: أ

َ
ِ بن زَ�اٍد فَقال: أ إِنَّ رَشَّ «يَقول:  ا�َّ

َُطَمةُ 
ْ
ْصَحاِب  »الرِّاعِء احل

َ
َالَِة أ

ُ
نت ِمْن �

َ
َما أ : اْجِلْس فَإِ�َّ

َ
ْن تَُ�وَن ِمنُْهم. َ�َقاَل هل

َ
فَإِيَّاَك أ

ٍد  َالٌَة إِ�ََّما اَكنَِت انلُّخالَُة َ�ْعَدُهْم َو� َغ�ِِهمُ�َمَّ
ُ

 رواه مسلم. ،»، فقال: وَهْل اَكنَْت لَُهْم �

 ت شده که:ید حسن بصری روایاز ابو سع« -۱۹۱

 دم کهیشن اد داخل شده و گفت: ای پسرکم، همانا از رسول الله یدالله بن زیبر عب عائذ بن عمرو 

 . شان باشییان و شبانان حطمه است. پس وای بر تو که از ایراعن یفرمود: بدتر می

 .هستی اران محمد ین که تو از پسماندهء ید الله گفت: بنشیعب

 .»اند شانیر از ایشانبودند و غیکه بعد از ااند  ا آنها پسمانده هم داشتند، همانا پسمانده کسانییاو گفت: آ
تش برخورد نموده بر آنها رحم و شفقت یرعش: حطمه کسی است که با عنف و ستمگری با 

 د و نظم و عدالت را بکلی فراموش کند.یننما

عارش: َ�ْن حذيفَة « -۱۹۳ 
ْ
نَّ انليب  ال

َ
ُمُرنَّ «قال:  أ

ْ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ تَلَأ ِ

َّ
واذل
ْن َ�بْعَث 

َ
ْو يَلُوِشَ�نَّ ا�َّ أ

َ
َعلَيْ�ْم ِعَقاباً ِمنْه، ُ�مَّ باملْعُروف، وتَلَنَْهُونَّ َعِن الُمنَْكر، أ

 ثٌ حسن.يوقال: حد یرواه الرتمذ »تَْدُعونَُه فََال �ُْستَجاُب لَُ�مْ 
طهء قدرت یت است که فرمود: سوگند بذاتی که نفسم در حیروا امبر یاز پ فه یاز حذ« -۱۹۳

ک است که خداوند یا نزدید. یکن می ده منعیده امر نموده و از کارهای ناپسندیاوست، همانا به کارهای پسند

 .»د و او دعای شما را اجابت نکندیش بفرستد و سپس او را بخوانیبر شما عذابی از نزد خو
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ُدريِّ « -۱۹۴
ْ
يِب َسعيد اخل

َ
َادي عرَش: عْن أ

ْ
َهاِد لَكَِمُة «قال:  عن انليبِّ  احل ِ

ْ
فَْضُل اجل

َ
أ

 ثٌ حسن.يوقال: حد یمذرواه أبو داود، والرت »»َعْدٍل عنَد سلَْطاٍن جائِرٍ 

 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۹۴

 .»شود می ن جهاد سخن حقی است که در برابر پادشاه ستمگر گفتهیفرمود: بهتر امبر یپ

مْحَيِسِّ « -۱۹۵
َ
َُجِ�ِّ األ يِب عبِد ا�َّ طاِرِق بِن ِشهاٍب ابلْ

َ
نَّ رجًال  اثلَّا� َعرَش: عْن أ

َ
أ

َل انلَّيِبَّ 
َ
فَْضُل؟ قَاَل: سأ

َ
هاِد أ ِ

ْ
يُّ اجل

َ
لَكَِمُة حقٍّ ِعنَْد ُسلَْطاٍن «، وقَْد وَضَع رِْجلَُه يف الَغْرز: أ

اهُ النسائ »»جائِر وَ .يبإسنادٍ صح یرَ  حٍ

 ت است که:یروا از ابو عبد الله طارق بن شهاب بجلی احمسی « -۱۹۵

 د که: کدام جهاد برتر است؟یش را در رکاب نهاده بود، پرسیکه پایدر حال امبر یشخصی از پ

 .»فرمود: سخنی حق که در برابر پادشاه ستمگر گفته شود

ز« رْ غَ انيٍ بِعَ  »الْ تُوحةٍ ثُمَّ راءٍ ساكنة ثم زَ فْ مةٍ مَ جَ عْ نْ ی مُ انَ مِ ا كَ لِ إِذَ مَ ورِ اجلْ ابُ كَ وَ ركَ هُ ، وَ

قِ  ب، وَ شَ لْدٍ أَوْ خَ ب.خيْ ل: الَ يجِ شَ خَ لدٍ وَ  تَصُّ بِجِ

َل َما دَخَل : «قال: قال رسول ا�َّ  اثلَّاِلَث عرَش: عن ابن َمْسُعوٍد « -۱۹۶ وَّ
َ
إِنَّ أ

نَّه اَكَن الرَُّجُل يَلىَْق الرَُّجَل َ�يَُقول: يَا َهَذا اتَّق ا�َّ وَدْع َما تَْصنَعُ 
َ
 انلَّْقُص ىلَعَ بَِ� إرِْسائيَل �

ِ�يلَُه فَإِنَُّه ال َ�ِ 
َ
ْن يُ�وَن أ

َ
َغِد َوُهو ىلَعَ حاهِل، فال يْمنَُعه ذلِك أ

ْ
لُّ لك، ثُم يَلَْقاُه ِمن ال

ا َ�َعلُوا َذلَِك رَضََب ا�َّ قُلُوَب َ�ْعِضِهْم بِبَْعٍض  �بَُه َوقِعيَده، فَلَمَّ ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ ُ�مَّ قال:  »ورَشِ َّ� 
 ْ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َ�َفُروا ٰ  ءِيَل َ� ٰ  َ�مَۚ َمرۡ  نِ بۡ ٱ وَِعيَ�  دَ ۥَداوُ  لَِسانِ  َ�َ ْ  بَِما لَِك َ� ْ  َعَصوا َ�نُوا  وَّ

ْ  ٧٨ َتُدونَ َ�عۡ  نَكرٖ  َعن نَ يَتََناَهوۡ  َ�  َ�نُوا ۚ  مُّ ْ  َما َس َ�ِئۡ  َ�َعلُوهُ  �َكثِ�ٗ  تََرىٰ  ٧٩ َعلُونَ َ�فۡ  َ�نُوا
ِينَ ٱ نَ َ�َتَولَّوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  َّ�  ْۚ َمۡت  َما َس َ�ِئۡ  َ�َفُروا نُفُسُهمۡ  لَُهمۡ  قَدَّ

َ
ن أ

َ
ُ ٱ َسِخَط  أ  َوِ�  ِهمۡ َعلَيۡ  �َّ

ونَ َ�ٰ  ُهمۡ  َعَذاِب لۡ ٱ ْ  َولَوۡ  ٨٠ ِ�ُ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�نُوا ِ ٱب ٓ  �َِّ�ِّ ٱوَ  �َّ نزَِل  َوَما
ُ
َُذوُهمۡ ٱ َما هِ إَِ�ۡ  أ وۡ  �َّ

َ
ٓ أ  ءَ ِ�َا

ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  ُمُرنَّ باملْْعُروف، «ُ�مَّ قال:   ].۸۱-۷۸المائدة: [ ﴾٨١ ِسُقونَ َ�
ْ
الَك، َوا�َّ تَلَأ

نَّهُ  ْطرا، وتَلْقرُصُ
َ
َقِّ أ

ْ
ِطُرنَُّه ىلَعَ احل

ْ
الِم، وتَلَأ ُخُذنَّ ىلَعَ يَِد الظَّ

ْ
ىلَعَ  َوتَلَنْهُونَّ َعِن الُْمنَْكِر، وتَلَأ

َ�نَّ ا�َّ بُقلُوِب  ْو يَلرَْضِ
َ
َقِّ قرَْصا، أ

ْ
رواه  »»َ�ْعِضُ�ْم ىلَعَ َ�ْعض، ُ�مَّ يَلَلَْعنُ�ْم َكَما لََعنَُهمْ احل

 ث حسن.يوقال: حد یأبو داود، والرتمذ
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ا لفظ أَيب داود، ولفظ الرتمذي ذَ اِ�يَل يف  :قَاَل رَُسول اهللا «، هَ ا َوَ�َعْت َ�نُو إرْسَ لَمَّ

فََجالَُسوُهْم يف َ�َالِِسهم، َوَوالَكُوُهْم وََشاَر�ُوُهم، فرََضَب الَمَعايص َ�َهتُْهْم ُعلََماؤُهْم فَلَْم يَنْتَُهوا، 
اُهللا قُلُوَب بَعِضِهْم بِبْعض، َولََعنَُهْم ىلَعَ لِساِن َداوُد وِعيىَس ابِن َمْر�ََم ذلَِك بما َعَصوا َوَ�نُوا 

ي فََجلََس رَُسول اهللا  ،يَعتَُدونَ  ِ
َّ

َ�ْفيِس �ِيَِدهِ َحىتَّ تَأِطُروُهْم  و�ن ُمتَِّكئاً، َ�َقاَل: ال، واذل
 .»ىلَعَ احلَقِّ أْطراً 

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۹۶

شد  می ن بود که مرد با مردی روبرویدار شد، ایل پدین نقصی که در بنی اسرائیفرمود: اول  رسول الله 

ز یت جاین کار برایرا ایدهی ترک کن، ز می ن عمل را که انجامیگفت: ای فالنی از خداوند بترس و ا می و باو

الگی و ین کار، او را از هم کاسگی و هم پیافت و ای می شد و او را بهمان حالت می ست و فردا با او روبروین

گر دل زده ساخت و ین کار را کردند خداوند برخی را نسبت به بعضی دیداشت. چون ا نمی نی او بازیهمنش

ن یهما السالم، ایم علیسی بن مریو ع ل بر زبان داود یفران از بنی اسرائسپس فرمود: لعنت کرده شده کا

کردند، از عمل زشتی که  نمی گر را منعیکدیگذشتند،  می کردند و از حد می به سبب آنست که نافرمانی

هر کنند با کافران  می شان دوستییار از اینی که بسیب می کردند، می ست کهیزینه بد چیمرتکب آن شدند هر آ

ٰ ﴿ تا ٨١ – ٧٧شان. مائده: ینفوس اشان  ش فرستاده است براییست که پیزینه بد چیآ  .﴾ِسُقونَ َ�
 به کارهای پسندیباز فرمود: نه هرگز، قسم به خدا 

ً
د یینما می د و از کارهای بد منعیکن می ده امریا حتما

ا خداوند بعضی از ید، یدار می رد و او را بر حق استوایکشان می د و او را بطرف حقیریگ می ودست ظالم را

 . سازد، سپس چون آنان شما را به لعنت خود گرفتار خواهد کرد می گر دل زدهیشما را نسبت به برخی د

آنها را منع کردند، شان  ت افتادند، علماییل به گناه و معصین است که: چون بنی اسرائیو لفظ ترمذی ا

دند، پس خداوند دلهای یمجالس خود نشاندند و با آنها خوردند و نوشستادند و آنان را در یولی آنها باز نا

هم السالم لعنت کرد بسبب یم علیسی بن مریگر زد و آنان را بر زبان داود و عیبعضی شانرا بر بعض د

ه کرده بودند، نشستند و یتک  کردند و بسبب آنکه سرکش بودند. رسول الله  می کهای  ان و نافرمانییعص

 .»دینکه آنها را بزور بطرف حق بکشانید قدرت اوست تا ایسوگند بذاتی که نفسم در  فرمودند:
 بگید ظلم و ستمگری زمامدار را بدست یش: مردم با

ً
 از او بد یرند و یا زبان عمال

ً
ا در دل اقال

 ند،ا برند ور نه خداوند ظالم را بواسطهء ظلمش، و آنانی را که سکوت کرده و اقدام به رفع ظلم نکرده

 دهد. می مورد مؤاخذه قرارشان  بواسطهء سکوت و عدم اعتراض اند، که قدرت داشتهیبا وجود

ابَع عَ « -۱۹۷ يقالرَّ دِّ يب بَْ�ٍر الصِّ
َ
َها انلَّاُس إِنَُّ�ْم تقرءوَن َهِذهِ  رَش: عن أ ُّ�

َ
. قال: يا �

َهاَ�ٰٓ ﴿ :اآليةَ  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ نُفَسُ�ۡمۖ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َءاَمنُوا

َ
ن يَُ�ُُّ�م َ�  أ المائدة: [ ﴾ُتمۡ َتَد�ۡ هۡ ٱ إَِذا َضلَّ  مَّ
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ُخُذوا ىلَعَ يََديِْه «َ�ُقول:  و�ِ� َسِمعت رسول ا�َّ  ].۱۰۵
ْ
الَِم فَلَْم يَأ ْوا الظَّ

َ
إِنَّ انلَّاَس إَِذا رَأ

ُهُم ا�َّ بِِعَقاٍب ِمنْهُ  ْن َ�ُعمَّ
َ
وَْشَك أ

َ
 . حةيد صحيبأسان یوالنسائ یرواه أبو داود، والرتمذ »»أ

 ت شده که گفت:یروا ق یاز ابوبکر صد« -۱۹۷

 د بر شما باد نفسهای شما، ضرریمان آوردید که: ای مردمی که ایخوان می ه راین آیای مردم شما ا«

 .»دیت شویرساند بر شما کسی که گمراه شد، اگر شما هدا نمی

ک یرند، نزدینند و دستش را نگیمردم ظالم را ببنه اگر یفرمود: هرآ می دم کهیشن  و من از رسول الله 

 .»ش گرفتار کندیاست که خداوند همهء شانرا به عذاب خو
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 مخالف عملش باشدو از کارهاي زشت منع نماید، ولی سخنش 

 ﴿ قال اهللا تعالی:
ۡ
تَأ

َ
ِ  �َّاَس ٱ ُمُرونَ � ِ لۡ ٱب نُفَسُ�مۡ  نَ َوتَنَسوۡ  ِ�ّ

َ
نُتمۡ  أ

َ
 َبۚ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لُونَ َ�تۡ  َوأ

فََ� 
َ
 ].۴۴البقرة: [ ﴾٤٤ قِلُونَ َ�عۡ  أ

کنید؟ در حالیکه  آیا مردم را به نیکو کاری امر نموده و خود را فراموش می« فرماید: میخداوند 

 »کنید؟ خوانید! چرا در آن اندیشه وتعقل نمی کتاب را میشما 

َهاَ�ٰٓ ﴿ و قال تعالی: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  َكُ�َ  ٢ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ  َءاَمُنوا َّ� 

ن
َ
ْ  أ  ].۳-۲الصف: [ ﴾٣ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُوا

کنید. بزرگ است از روی  گویید آنچه عمل نمی چرا میای کسانیکه ایمان آوردید «د: یومی فرما

 .»دهید عذاب در نزد خداوند که بگوئید آنچه خود انجام نمی

اىلَ إخباراً عن شع عَ قالَ تَ ٓ ﴿ :ب يوَ رِ�دُ  َوَما
ُ
نۡ  أ

َ
َخالَِفُ�مۡ  أ

ُ
ٓ  إَِ�ٰ  أ �ۡ  َما

َ
� ٰ  ﴾هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َهٮ

 ].۸۸[هود: 

اراده ندارم که مخالفت کنم شما در آنچه شما را « فرماید: میخبر داده  ب یخداوند از شع

 .»کنم از آن نهی می

سامة بِْن َحارثَةَ « -۱۹۸
ُ
يب ز�ٍد أ

َ
يُْؤتَـى «َ�ُقول:  ، قال: َسِمْعُت رسوَل ا�َّ ب ،وعن أ

ْ�تَاُب َ�ْطِنه، فيَُدوُر بَِها َكمَ 
َ
ِقيامِة َ�يُلىَْق يف انلَّار، َ�تَنْدِلُق أ

ْ
ا يَُدوُر احِلَماُر يف بالرَُّجِل يَْوَم ال

ُمُر بالَمْعُروِف َوَ�نَْ� 
ْ
لَْم تَُ�ن تَأ

َ
ْهُل انلَّار َ�يَُقولُون: يَا فُالُن َمالَك؟ أ

َ
الرَّحا، فَيْجتَِمُع إيَِلِْه أ

ْ�َ� َعِن الُمنَْكِر َوآَِ�يهِ  ،َعِن الُمنَْكر؟ َ�يَُقول: بََ� 
َ
متفق  »»ُكنُْت آُمُر بالَمْعُروِف َوَال آِ�يه، َوأ

 ه.يعل
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 ت شده که گفت:یروا ب د بن حارثهید اسامه بن زیاز ابوز« -۱۹۸

شود که  می امت احضار شده و در آتش انداختهیفرمود: مردی در روز قیدم که میشن  از رسول الله 

چرخاند، اهل دوزخ  می اب بسته باشد، آنرایش از شمکش خارج است وهم چون خری که در آسهای روده

 ا تو به کارهای خوب امرین وضعی گرفتار شدی؟ آیند: ای فالنی چرا به چنیگو می آمدهبر او گرد 

 کردی؟ نمی نمودی و از کارهای بد مردم را منع نمی

 آوردم و از کارهای بد منع نمی کردم، ولی خود آنرا بجای می د: آری به کارهای خوب امریگو می او

 .دادم می کردم و آنرا خود انجام می

 به باز گرداندن امانت  باب -25

َ ٱ إِنَّ ﴿ قال اهللا تعالی: َّ�  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ  أ وا  ٱ تَُؤدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  ِت َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
 ].۵۸النساء: [ ﴾لَِهاأ

 .»ها را بمردمانش بسپارید کند که امانت هرآینه خداوند شما را امر می« فرماید: میخداوند 

 ٱ َناَعَرۡض  إِنَّا﴿ و قال تعالی:
َ
َ�ٰ ٱ َ�َ  َمانَةَ ۡ� ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
َ�ۡ�َ  َبالِ �ِۡ ٱوَ  ِض �ۡ�

َ
ن فَ�

َ
 َنَهاِملۡ َ�ۡ  أ

شۡ 
َ
 ].۷۲األحزاب: [ ﴾٧٢ َجُهوٗ�  اَظلُومٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ُنۖ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�َلََها َهاِمنۡ  نَ َفقۡ َوأ

تحمل آن امتناع همانا، عرض امانت کردیم بر آسمانها و زمین و کوهها همه از « فرماید: میو هم 

 .»ورزیدند و اندیشه کردند از آن و پذیرفت آنرا انسان، همانا انسان بسیار ستمگر و نادان بود

يب هر�رة« -۱۹۹
َ
َث َكَذب، «قال:  ، أن رسوَل ا�َّ  ،عن أ آيَُة الُمنَافِِق ثَالٌث: إَِذا َحدَّ

ْخلَف، و�َِذا آْؤتُِمَن َخانَ 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َو�َِذا وََعَد أ

نَُّه ُمْسِلمٌ « :ويف رواية 
َ
 .»َو�ِْن َصاَم وََص�َّ وزَ�َم �

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۹۹

 فرمود: نشانهء منافق سه است:   رسول الله 

 د.یچون سخن زند، دروغ گو

 د.یمانی نمایو چون وعده کند، بدپ

 .انت کندین قرار داده شود، خیو چون ام

 .»رد و ادعا کند که او مسلمان استینماز بخواند و روزه بگتی آمده اگر چه یدر روا
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مان« -۲۰۰
ْ

يُْت ، قال: حدثنا رسوُل ا�َّ  وعن ُحذْ�َفة بِن ايل
َ
، َحديثْ� قَْد َرأ

َمانَة نَزلْت يف َجْذِر قُلُوِب الرَِّجال، ُ�مَّ نََزَل 
َ
نَّ األ

َ
ثَنا أ نْتظُر اآلَخر: حدَّ

َ
نَا أ

َ
حدُهَما، َوأ

َ
ُقرآُن أ

ْ
ال

نَّةِ  ُقْرآن، وَعِلُموا ِمَن السُّ
ْ
مانَِة فَقال:  ،فَعلموا ِمَن ال

َ
ثنا َ�ْن َرفِْع األ َ�نَـاُم الرَّجل «ُ�مَّ َحدَّ

َمانَةُ 
َ
ت، ُ�مَّ يناُم انلَّْوَمَة َ�تُقبُض األ

ْ
ثَُرَها ِمثَْل الَْو�

َ
َمانَُة ِمْن قَلِْبه، فَيظلُّ أ

َ
 انلَّْومَة َ�تُقبُض األ

ثَُرَها ِمثْل أثِر الَْمْجل، كَجْمٍر َدْحرْجتَُه ىلَعَ رِْجلك، فَنفَط فرَتاه ُمنْترباً ِمْن قَ 
َ
لِْبه، فَيَظلُّ أ

خَذ َحَصاًة فََدْحرَجَها ىلَعَ رِْجِله، َ�يُْصبُح انلَّاُس يَتبايَعون، فَال يَ�اُد  »َولَيَْس ِ�يِه يَشءٌ 
َ
ُ�مَّ أ

َمانََة َحىتَّ يُق
َ
َحٌد يُؤدِّي األ

َ
ْج�ُه َما أ

َ
ِمينا، َحىتَّ ُ�َقاَل لِلَّرجل: َما أ

َ
ال: إِنَّ يف بَِ� فَالٍن رَُجًال أ

َّ َزَماٌن َوَما  ىَت يلَعَ
َ
ْعقلَه، َوَما يف قلِْبِه ِمثَْقاُل َحبٍَّة ِمْن َخرَْدِل ِمْن إِيماٍن. َولََقْد أ

َ
ْظَرفه، َما أ

َ
أ

يُُّ�ْم بايْعت، لنَِئْ اَكَن ُمْسلماً 
َ
بَايِل �

ُ
ْو َ�ُهوديًّا لَُ�ُدنَُّه  أ

َ
ل�ُدنَُّه يلَعَّ ِدينُه، ولنَِئْ اَكَن نرَْصانياً أ

باُ�ُع ِمنْ�ْم إِالَّ فُالناً َوفالناً 
ُ
َْوَم فَما ُكنُْت أ ا ايلْ مَّ

َ
َّ َساِ�يه، وأ  ه.يمتفقٌ عل »»يلَعَ

 ت شده که گفت:یروا مان یفه بن الیاز حذ« -۲۰۰

ان یگرش هستم. برای ما بیدم و اکنون منتظر دیکی را دیث گفت که یبرای ما دو حد  رسول الله 

شهء دلهای مردم فرود آمد و بعد از آن قرآن نازل شد و آنها به قرآن و سنت علم یداشت که امانت در ر

 که شخصییحاصل نمودند. سپس برای ما از برداشته شدن امانت صحبت نمود و فرمود: لحظه ا

خوابد و امانت از  می ماند، باز اندکی می شود و عالمت آن قدری می برداشتهخوابد، امانت از دلش  می

ت آنرا غلتاندی و مجروح یماند و مانند پارهء آتشی است که با پا می شود و اثر آن مثل آبله می دلش برداشته

ه با پای زه را گرفتیست، بعد سنگریزی نیکه در آن چیکنی که متورم شده در حال می د و آنرا مشاهدهیگرد

شود که امانت را ادا کند  نمی چکس حاضریکنند و ه می د و فروشیخود لول داد و گفت: مردمی با هم خر

شود که:  می نی وجود دارد تا به آن مرد گفتهیلهء بنی فالن مرد امیان قبیشود: همانا در م می نکه گفتهیتا ا

که در دلش یار است! در حالیف وخوش طبع است! چقدر هوشیچقدر چست و چاالک است! چقدر ظر

باکانه معامله  بی مان وجود ندارد. و در زمانی قرار دارم که با هر کدام شما حاضرمیباندازهء دانهء سپندی ا

هودی باشد، سرپرستش آنرا بمن یا یگرداند و اگر نصرانی  می نش آنرا بمن بازیرا اگر مسلمان باشد، دیکنم، ز

 .»ستم که جز همراه فالنی و فالنی با کسی معامله کنمینخواهد گرداند، اما امروز حاضر 

يب هر�رة ،وعن ُحَذْ�َفةَ « -۲۰۱
َ
، تَبارَك : «، قاال: قال رسول ا�َّ ب ،َوأ َ�ْمُع ا�َّ

 
َ

َنَّةُ  ،َوَ�َعاىل
ْ
تُوَن آَدَم صلواُت ا�َّ َعلَيْه،  ،انلَّاَس َ�يُُقوُم الُْمؤِمنُوَن َحىتَّ تَْزلَف لَُهُم اجل

ْ
َ�يَأ

َنَّةَ 
ْ
بَانَا اْستْفتْح نَلَا اجل

َ
�ِيُ�م،  ،َ�يَُقولُون: يَا أ

َ
نَِّة إِالَّ َخِطيئَُة أ

ْ
ْخرجُ�ْم ِمْن اجل

َ
فَيُقول: وَهْل أ
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، قَاَل: فَيأتُوَن إبْرَ   ابِْ� إبْراِهيَم َخِليل ا�َّ
َ

اِهيم، فيُقوُل لَْسُت بصاحِب َذلِك، اْذَهبُوا إِىل
 ُموىَس اذلي 

َ
َما ُكنُْت َخِليًال ِمْن َوَراَء وراء، اْ�َمُدوا إِىل إبَْراِهيم: لَْسُت بَصاِحِب َذلِك إِ�َّ

تُوَن ُموىَس 
ْ
 ِعيىس لَكَِمِة  ،لَكَّمُه ا�َّ تَْ�ِليما، َ�يَأ

َ
فيُقول: لْسُت بَِصاِحب ذلَك، اْذَهبُوا إىِل

داً  :ا�َّ وُروِحِه فَيُقوُل عيىَس  تُوَن ُ�َمَّ
ْ
، َوتُرَْسُل لَْسُت بَِصاِحِب ذلَك. َ�يَأ

َ
، َ�يَُقوُم َ�يُؤَْذُن هل

رَبْقِ 
ْ
لُُ�ْم اَكل وَّ

َ
مانَُة والرَِّحُم َ�يَُقوَمان جنْبيََت الرصاِط يَِميناً وِشماال، فَيُمرُّ أ

َ
يِب  »األ

َ
قُلْت: بأ

رَبْق؟ قال: 
ْ
يُّ يَشٍء َكَمرِّ ال

َ
، أ ِّ�

ُ
َ «َوأ ل

َ
ْم تََرْوا َكيَْف يُمرُّ وَ�رْجُع يف َطْرفَِة َ�ْ�؟ ُ�مَّ َكَمرِّ الر�ِح أ

اِط َ�ُقول: رَبِّ  ْ�َمالُُهم، ونَبيُُّ�ْم قَائٌِم ىلَعَ الرصِّ
َ
ِْري بهْم أ

َ
َشدُّ الرِّجاِل جت

َ
ْ�؟ َوأ ُ�مَّ َكمرِّ الطَّ

َعبَاد، َحىتَّ َ�َئ الرَّ 
ْ
ْ�َماُل ال

َ
ْ�َ إالَّ زَْحفا، وِ� حاَ�يَت َسلِّم، َحىتَّ َ�ْعِجَز أ ُجُل ال �َْستَِطيُع السَّ

ِمَرْت بِه، َ�َمْخُدوٌش نَاٍج َوُمَكرَْدٌس يف انلَّارِ 
ُ
ْخِذ َمْن أ

َ
ُموَرٌة بأ

ْ
اِط الَكيِلُب ُمَعلََّقٌة َمأ  »الرصِّ

يِب ُهَر�َْرَة �ِيَِدهِ إِنَّ َ�ْعَر َجهنَّم لَسبُْعوَن َخر�فا
َ
ي َ�ْفُس أ ِ

َّ
 رواه مسلم. .»َواذل

 ت است که:یروا ب رهیفه و ابوهریاز حذ« -۲۰۱

نکه یزند تا ایکند پس مسلمانها برمی خ می فرمود: خداوند تبارک و تعالی مردم را جمع  رسول الله 

ند: ای پدر در خواست کن که بهشت به روی ما یگو می آمده شود و نزد آدم  می کیشان نزدیبهشت به ا

 . باز شود

ن کار از من ساخته یرون ساخت؟ ایگری شما را از بهشت بیز دیا جز خطای پدر شما چید: آیگو می او

 .دیم برویست، به نزد پسرم ابراهین

ست همانا من در عقب عقب ین کار از من ساخته نید ایگو می ند، اویآ می م یگفت: باز نزد ابراه

که خداوند با او صحبت نموده  د به نزد موسی ید) برویفرما می ن سخن رایلی بودم (از راه تواضع ایخل

، کلمهء سی ید بسوی عیست، بروین کار از من ساخته نید: ایگو می ند، اویآ می است. نزد موسی 

ند. یآ می ست. و باز به نزد محمد ین کار از من ساخته نیا فرماید: می سی یخدا و روح خدا. ع

ده در دو طرف و در یشود وامانت و رحم رها گرد می دادهشان اجازت یزند و بر ایبرمی خ آنحضرت 

 گذرد. می ن شما مانند برقیستند. اولیا می راست و چپ صراط

 ز مانند گذشتن برق است؟یت باد، چه چیگفتم: پدر و مادرم فدا

 گردد، مانند گذشتن و مرور کردن باد، باز می گذرد و باز می د چطور با بهم زدن چشمیدیا ندیفرمود: آ

بر صراط  امبر شما یکند و پ می آنها را ردشان  دن مردان که اعمالیمانند رد شدن وگذشتن پرنده و دو

نکه اعمال بندگان از گذشتاندن یبدار تا اشان  بدار، سالمتشان  د: پروردگارا سالمتیگو می ستاده است ویا

د در دو طرف صراط یآ می که شخصتوانند، حرکت کنند تا  نمی دنیشود که جز به خز می ع آنها عاجزیسر
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زان که بگرفتن هر کسی که مأمور گردد مکلف است. پس یخ کباب، آویی مثل سیی قرار دارد، آهنهایآهنها

ره یو قسم بذاتی که جان ابوهراند  گردند در دوزخ می که محکم بستهیابد و کسانی می آنکه خراشه شود نجات

 .»اد هزار سال استطهء قدرت اوست، همانا عمق جهنم هفتیدر ح

يِب ُخبَيٍْب بضم اخلاِء املعجمة « -۲۰۲
َ
َ�ْ�،  وعن أ ِ بِن الزُّ ا َوَ�َف  بعبد ا�َّ قال: لَمَّ

 
َ
َْوَم إِالَّ َظالٌِم أ

ْ
 َجنِْبه، فَقال: يَا ُ�َ�َّ إِنَُّه ال ُ�ْقتَُل ايل

َ
ََمِل َداعِ� َ�ُقْمُت إِىل

ْ
ْو َمْظلُوم، الزَ�ْ�ُ يَْوَم اجل

َ�رَتَى َديْنَنَا ُ�بىْق ِمْن مانلو�ِ�ِّ 
َ
يْ�ِ أ َ ْ�رَبِ َه�ِّ دلَ

َ
َوَم َمْظلُوماً، َو�ِنَّ ِمْن أ

ْ
ْ�تَُل ايل

ُ
َرِ� إِالَّ َسأ

ُ
ا  الأ

وىَْص باثلُّلُث، َوثُلُِثُه بلنيه، َ�ْعِ� بَلِ� َ�بِْد ا�َّ بن 
َ
َشيْئا؟ ُ�مَّ قال: بْع َمانَلَا واقِْض َديِْ�، َوأ

يِْن يَشٌء فثُلُثُُه بِلَنِيك، قَاَل الز�� ثُ  لُُث اثلُّلُث. قال: فَإِن فَضِل ِمْن مانِلَا بْعَد قََضاِء ادلَّ
ُ يَْوَمئٍذ �َْسَعُة بَنَ� 

َ
ِ قَْد ورأى َ�ْعَض بَ� الز�َْ�ِ ُخبيٍب َوَ�بَّاد، َوهل ُ َ�بِْد ا�َّ ِهَشام: و�ن َودلَ

: فَ  َجَعل يُوِصيِ� بديِْنِه َوَ�ُقول: يَا ُ�َ�َّ إِْن َعجْزَت عْن يَشٍء ِمنُْه و�ِسُع َ�نَات. قَاَل َ�بُْد ا�َّ
ِ َما َدر�ُْت ما أراَد َحىتَّ قُلُْت 

بَِت َمْن َمْوَالك؟ قال:  فَاْستَِعْن َعلَيِْه بمْوالي. قال: فََوا�َّ
َ
يَا أ

ِ َما َوَ�ْعُت يف ُكْرَ�ٍة ِمْن َديِْنِه إِ 
. قال: فَوا�َّ  الزَ�ْ�ِ اقض َ�نُْه َدْ�نَه، ا�َّ

َ
الَّ قُلُْت: يَا َمْو�

َغابَُة َو�ِْحَدى 
ْ
رَِض�، ِمنَْها ال

َ
َ�ْ�ُ َولَْم يََدْع ِدينَاراً َوَال ِدرَْهماً ِإالَّ أ َ�يَْقِضيَه. قال: َ�ُقِتَل الزُّ

ةِ  َرْصَ َة داراً بالَْمِدينَِة . ودار�ْن بابلْ ُكوفَة وَ  ،َعرَشَ
ْ
َداراً بِِمرْص. قال: َو�ِ�ََّما اَكَن َدْ�نُُه وََداَراً بال

: ال َولَ�ْن ُهَو َسلٌَف  ُ�ْ� تَيِه بِاملال، فَيَْستَوِدُعُه إِيَّاه، َ�يَُقوُل الزُّ
ْ
نَّ الرَُّجَل يَأ

َ
اذلي اَكَن َعلَيِْه أ

يْعَة . َوَما وِ� إََماَرًة َ�طُّ َوال ِجبَايًة وال خَ  ْخىَش َعلَيِْه الضَّ
َ
ْن يَُ�وَن إِ�ِّ أ

َ
راجاً وال َشيْئاً إِالَّ أ

يِب بَْ�ر َوُ�َمَر َوُ�ثَْماَن يف َغْزٍو َمَع رسول ا�َّ 
َ
ْو َمَع أ

َ
: فََحَسبُْت َما ، أ ، قَاَل َ�بُْد ا�َّ

ٍف، فَليَِقَ َحِكيُم ْ�ُن 
ْ
ل
َ
ٍف َوماَ�يَتْ أ

ْ
ل
َ
يَفْ أ

ْ
ل
َ
يِْن فَوََجْدتُُه أ ِ بْن اَكَن َعلَيِْه ِمَن ادلَّ ِحَزاٍم َعبَد ا�َّ

ف. فَقال: َحكيم: 
ْ
ل
َ
يْن؟ فََكتَْمتُُه َوقُلْت: ِمائَُة أ يِخ ِمَن ادلَّ

َ
يِخ َ�ْم ىلَعَ أ

َ
َ�ْ�ِ فَقال: يَا اْ�َن أ الزُّ

ف؟ َومِ 
ْ
ل
َ
يَف أ

ْ
ل
َ
ْ�تَُك إِْن اَكنَْت أ

َ
َرأ

َ
: أ ْمَوالَُ�ْم �َسُع َهِذه، َ�َقاَل َ�بُْد ا�َّ

َ
رى أ

َ
اَ�يَتْ َوا�َّ َما أ

ء ِمنُْه فَاْستَِعينُوا يِب. قال: وَ�َن  َراُ�ْم تُِطيُقوَن َهَذا، فَإِْن َعَجْزُ�ْم َ�ْن ىَشْ
َ
ف؟ قال: َما أ

ْ
ل
َ
أ

ف، 
ْ
ل
َ
لف ألٍف وِستِِّمائَِة أ

ْ
ِ بِأ ف، َ�بَاَ�َها َ�بُْد ا�َّ

ْ
ل
َ
َغابََة �َِسبِْعَ� وِمائَة أ

ْ
َ�ْ�ُ قِد اْشرَتَى ال الزُّ

َغابَةِ ُ�مَّ قَاَم فَ 
ْ
ء فَلْيُوافِنَا بِال َ�ْ�ِ يَشْ ُ ىلَعَ الزُّ

َ
ُ  ،قال: َمْن اَكَن هل

َ
ِ ْ�ُن َجعفر، وَ�َن هل تَاُه عبُْد ا�َّ

َ
فأ

: ال، قال  تَُها لَُ�م؟ قَاَل َ�بُْد ا�َّ
ْ
: إِْن ِشئْتُْم تََر� ف، َ�َقاَل لَعبِْد ا�َّ

ْ
ل
َ
ْر�ُعِمائِة أ

َ
َ�ْ�ِ أ ىلَعَ الزُّ

: ال، قال: فَاْ�َطُعوا يِل قِْطَعةً فَإِْن ِشئْ  ْرتُم، فقال َ�بُْد ا�َّ خَّ
َ
ُروَن إِْن أ  ،تُْم جَعلْتُْموَها ِ�يَما تُؤخِّ
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ِ ِمنَْها َ�َقىَض َ�نُْه َدْ�نَه، َوَوفَّاهُ َو�يَِقَ   هاُهنَا. َ�بَاَع َ�بُْد ا�َّ
َ

: لََك ِمْن هاُهنا إِىل قال عبُْد ا�َّ
سْ 

َ
ْرَ�عُة أ

َ
�ْ�، منَْها أ ُهٍم َونِْصف، َ�َقدم ىلَعَ ُمَعاِوَ�َة َوَ�نَْدُه َ�ْمُرو ْ�ُن ُ�ثَْمان، َوالُْمنِْذُر ْ�ُن الزُّ

ُ ُمَعاِوَ�ةُ 
َ

ٍف قال: َ�ْم بيَِق  :َوابْن َزْمَعَة . فقال هل
ْ
ل
َ
َغابَة؟ قال: لُكُّ َسْهٍم بِمائَِة أ

ْ
َمِت ال َ�ْم قَوَّ

ْسُهٍم و
َ
ْرَ�َعُة أ

َ
ف، ِمنَْها؟ قال: أ

ْ
ل
َ
َخْذُت ِمنَْها َسْهماً بِمائَِة أ

َ
َ�ْ�: قَْد أ نِْصف، فقال الُْمنْذُر ْ�ُن الزَّ

ف. وقال ابْن زْمَعةَ 
ْ
ل
َ
َخْذُت ِمنَْها َسْهماً بِِمائَِة أ

َ
َخْذُت ِمنها  :وقال َ�ْمُرو بُن ُ�ثْمان: قَْد أ

َ
قَُد أ

ف، َ�َقاَل ُمَعاِو�ةُ 
ْ
ل
َ
َخْذتُُه َ�ْم بيَِقَ مِ  :َسْهماً بِِمائَِة أ

َ
نَْها؟ قال: َسْهٌم ونْصُف َسْهم، قال: قَْد أ

ا  ٍف. فَلَمَّ
ْ
ل
َ
خِبَمسَ� ومائَِة ألف. قال: وَ�اَع َ�بُْد ا�َّ ْ�ُن َجْعَفٍر نِصيبَُه ِمْن ُمَعاِوَ�َة �ِستِِّمائَِة أ

�ْ�: اقِْسْم بَيْنَ  َ�ْ�ِ ِمْن َق�َضاِء ديِْنِه قَاَل َ�نُو الزُّ  ابُن الزُّ
َ
قِْسُم فَرغ

َ
ِ ال أ نَا ِم�اَ�نَا. قال: َوا�َّ

تِنَا فَلْنَْقِضه. 
ْ
ِ َدْ�ٌن فَلْيَأ

َّ��َ ُ ىلَعَ الزُّ ال َمْن اكن هلَ
َ
ْرَ�ع ِسنِ�: أ

َ
نَاِدَي باملوسم أ

َ
بيْنَُ�ْم َحىتَّ أ

ْرَ�ُع ِسنَ� قَسم بَيْنَُهْم 
َ
ا َمىض أ وَدَ�َع اثلُلث وَ�ن فََجَعَل لُكُّ َسنٍَة ُ�نَاِدي يف الَْموسم، فَلَمَّ

ْرَ�ُع �ِْسوةٍ 
َ
َ�ْ�ِ أ ٍف  ،للزُّ

ْ
ل
َ
ف أ

ْ
ل
َ
ف، فََجِميُع َماهِلِ مَخُْسوَن أ

ْ
ل
َ
ٍف وِماَ�تَا أ

ْ
ل
َ
ُف أ

ْ
ل
َ
ٍة أ

َ
صاب لُكَّ اْمَرأ

َ
فَأ

ف
ْ
ل
َ
 .یرواه البخار. »وِماَ�تَا أ

 ت است که گفت:یروا ب ر بن عوامیب عبد الله بن زبیاز ابو خب« -۲۰۲

ستادم، بعد گفت: ای پسرکم امروز یستاد، مرا خواست و من در کنارش ایدر روز جمل ا ر یچون زب

د و ینکه امروز بزودی بقتل خواهم رسیکنم، مگر ا نمی شود، گمان نمی ا مظلوم کسی کشتهیبجز ظالم 

بعد  زی از مال ما را بگذارد؟یکنی که قرض ما چ می ا فکرین غم من در رابطه با قرض من است. آیبزرگتر

نکه ثلث آن یت نمود، ایک سوم سهم مال خود وصیگفت: ای پسرم مال مرا بفروش و قرضم را ادا کن و بر 

زی یسوم حصهء ثلث باشد و گفت: اگر چ ب ریعنی برای فرزندان عبد الله بن زبیاز فرزندان او باشد، 

 بعد از دای قرض ماند پس ثلث آن برای فرزندان تو باشد. 

ب و عباد بودند در ی، خبر یاز فرزندان عبد الله برابر با بعضی از اوالدهای زبهشام گفت: برخی 

 دختر داشت.  ۹پسر و  ۹که یحال

زی از آن عاجز یگفت: ای پسرم اگر از ادای چ می ت نموده ویش وصیعبد الله گفت: او مرا به قرض خو

 اری طلب، آنرا بگفت و بخدا قسم ندانستم که کدام کس مقصود اوست! یم یماندی از موال

 ست؟یت کیگفتم: ای پدرم، موال

 گفت: الله.

 شیر قرض او را ادا کن واو اداینکه گفتم: ای موالی زبیدا نشد، مگر ایوی گفت: مشکلی در قرض او پ

 نمود. می
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ی که ینهایبارث نگذاشته بود، مگر زم ناری از خودیکه درهم و دیکشته شد در حال ر یراوی گفت: زب

 ک خانه در مصر.یک خانه در کوفه و یخانه در بصره،  ۲نه و یازده خانه در مدیقسمتی از آن جنگل بود و 

 ر یعت گذارد و زبیزی را به نزد او ودیآمد تا چ می ن بود که شخصییر بود ایگفت: قرضی که بر زب

ری و خراجی یترسم که مالت گم شود و من هرگز امارت و باج گ می ن قرض است، منیگفت: نه، ولی ا یم

بم شده است. ینص و ابوبکر و عمر و عثمان   م که در غزوات با رسول الله یزی از غنایبدارم، مگر چ

 هزار هزار و دو صد هزار است. ۲دم که قرض او یگفت: من قرضهای او را حساب کردم و د عبد الله 

روبرو شده و گفت: ای برادرزاده قرض برادرم چقدر است؟ من  بر یالله بن زب م بن حزام با عبدیحک

ش آنرا داشته باشد. یکنم مالهای شما گنجا نمی ده داشتم و گفتم: صدهزار. او گفت: بخدا فکریآنرا پوش

کنم که شما  نمی ش دو هزار هزار و دوصد هزار باشد؟ گفت: فکریکنی، اگر قرضها می گفتم: چه فکر

 د. ید از من کمک بخواهید، اگر از ادای قسمتی از آن عاجز شدین کار را داشته باشیی ایاتوان

آن را به هزار هزار و ششصد هزار  ده بود و عبد الله یجنگل را به صدو هفتاد هزار خر ر یگفت: زب

 عبد یاید در جنگل نزد ما بیقرض دارد با ر یفروخت. سپس  برخاست و گفت: هر کس که بر زب
ً
د. بعدا

د آنرا برای یخواست و برای عبد الله گفت: اگر بخواه می ر یآمد که چهارصد هزار از زب الله بن جعفر 

نجا تا ید. عبد الله گفت: از ایم بدهینی برایک قطعه زمیگفت: نه! گفت: پس  شما واگذارم؟ عبد الله 

م سهم از آن ماند و یاو را (پدرش را) ادا کرد و چاروننجا از تو باشد و عبد الله قسمتی از آنرا فروخته قرض یا

ه گفت: یمعاو اند. ر و ابن زمعه در نزد او نشستهید که عمرو بن عثمان بن منذر بن زبیآمد و د ه یبنزد معاو

 مت جنگل چقدر شد؟یکه ق

 گفت: هر سهم به صد هزار.

 گفت: چقدر از آن باقی مانده؟

 م سهم.یگفت: چهار و ن

 دم.یک سهم آنرا به صد هزار خری منذر گفت:

 ه گفت: چقدر ماند؟یمعاو

 م سهم.یک و نیگفت: 

سهم خود را به ششصد هزار  دم. راوی گفت: عبد الله بن جعفر یگفت: آنرا به صدو پنجاه هزار خر

راث ما را یگفتند: م ر یافت، فرزندان زبیر از ادای قرضش فراغت یه فروخت. چون پسر زبیبه معاو

 قسمت کن. 

گاه باش نمی میگفت: بخدا قسم آنرا تقس د هر یکنم تا چهار سال در موسم حج اعالن کنم که: آ

م نمود یم و چون چهار سال گذشت آنرا تقسید که حق او را بدهیایقرضی دارد ب  ر یکس که بر زب
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هزار هزار و دو صد چهار زن داشت که برای هر زنش،  ر یتش داد. زبیک سوم آنرا طبق وصیو 

 .»د و تمام مال او پنجاه هزار هزار و دو صد هزار بودیرس می هزار
ا یشود و  می ل نموده که او مظلومانه کشتهیست که تأویا صحابی ایرا یش: اال ظالم او مظلوم، ز

 رود. می جنگد و او ظالم بشمار می ایست که برای دنیر صحابی ایغ
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ٰ  َما﴿ قال اهللا تعالی:  ].۱۸غافر: [ ﴾ُ�َطاعُ  َشفِيعٖ  َوَ�  َ�ِي�ٖ  ِمنۡ  لِِم�َ لِل�َّ
شفاعتش پذیرفته ستمکاران را هیچ خویشی که حمایت کند و یاوریکه « فرماید: میخداوند 

 .»شود،نخواهد بود
ٰ  َوَما﴿ و قال تعالی:  ].۷۱الحج: [ ﴾نَِّص�ٖ  ِمن لِِم�َ لِل�َّ

 .»هرگز ستمکارانرا یاور و یاری نخواهد بود« فرماید: میو هم 

ا األحاديث فمنها حديث أيب ذر   املتقدم يف آخر باب املجاهدة. وأمّ
 است که در آخر باب مجاهدت گذشت. ث ابوذر یاز زمرهء احاد

ن رسوَل ا�َّ  وعن جابر « -۲۰۳
َ
لَْم ُظلَُماٌت يَْوَم «قال:  أ لَْم فَإِنَّ الظُّ ا�َُّقوا الظُّ

ْن سَفَكوا ِدماَءُهْم 
َ
ـَْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم، محلَُهْم ىلع أ ْهلََك م

َ
حَّ أ حَّ فَإِنَّ الشُّ ُقوا الشُّ ِقيَاَمِة، وا�َّ

ْ
ال

 رواه مسلم. »»وا َ�اِرَمُهمْ واْستَحلُّ 

 ت است که:یروا از جابر « -۲۰۳

د، یزیامت است. و از آزمندی بپرهیی روز قها کییرا ظلم تارید، زیزیفرمود: از ظلم بپره رسول الله 

زند، و یش از شما بودند، هالک ساخت، وادارشان کرد، تا خونهای شانرا بریرا آزمندی مردمی را که پیز

 .»شانرا حالل شمارندمحارم 
يِب هر�رة « -۲۰۴

َ
ن رسوَل ا�َّ  وعن أ

َ
قياَمِة «قال:  أ

ْ
ْهِلَها يَْوَم ال

َ
 أ

َ
ُُقوَق إِىل

ْ
تَلُؤَدُّنَّ احل

َقْرنَاء
ْ
اِة ال َلَْحاء ِمَن الشَّ

ْ
اِة اجل  رواه مسلم. »»َحىتَّ ُ�َقاَد للشَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۰۴

د پرداخت تا یامت خواهیفرمود: بخداوند قسم که حقوق را به صاحبانش در روز ق  رسول الله 

 .»شاخ از گوسفند شاخدار گرفته شود بی قصاص گوسفند
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ِة الْوََداع، َوانلَّيِبُّ  بوعن ابن عمر « -۲۰۵ ُث َ�ْن َحجَّ َ�ْ�  قال: ُكنَّا نَتحدَّ
ُة الْوداع، َحىتَّ مِحَد ا�َّ رسول ا�َّ  ْظُهِرنَا، َوَال نَْدرِي َما َحجَّ

َ
ْ�َ� َعليِْه ُ�مَّ َذَكر أ

َ
، َوأ

ْطنََب يف ِذْكِره، َوقال: 
َ
َجاَل فَأ نَْذرَُه نوٌح «املِْسيَح ادلَّ

َ
ته: أ مَّ

ُ
نَْذرَُه أ

َ
ما َ�َعَث ا�َّ ِمْن نيَبٍّ إالَّ أ

نِِه فَلَيَْس َ�يِْف َوانلَِّبيُّو
ْ
ن ِمْن َ�ْعِده، َو�نَُّه إْن َ�ُْرْج ِ�يُ�ْم فما خيِفَ َعليُْ�ْم ِمْن َشأ

ُْمَ�  عوُر َ�ْ� ايلْ
َ
ْعور، َو�ِنَُّه أ

َ
نَّ عيْنَُه ِعنبٌَة َطاِ�يٌَة . أال إن  ،َعلَيُْ�ْم، إِنَّ َر�َُّ�ْم لَيس بأ

َ
َكأ

 
َ
م علَيُْ�ْم ِدَماَءُ�ْم َوأ ْموالُ�م، َكُحْرَمِة يْومُ�ْم هذا، يف بِ�ُ�ْم هذا، يف ا�َّ حرَّ

و:و�ُ�م، «قَالُوا: َ�َعم، قال:  »َشْهِرُ�م هذا أَال هل بلَّْغت؟
َ
اللَُّهمَّ اْشَهْد ثَالثاً و�ْلَُ�ْم أ

اراً يرْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب َ�ْعِض  ، ورو یرواه البخار »»انُظُروا: ال ترِْجُعوا َ�ْعِدي ُكفَّ

 لم بعضه.مس

 ت شده که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۲۰۵

م که حجة الوداع یدانست نمی م ویکرد می گر از حجة الوداع صحبتیبا همد امبر یما در کنار پ

ح دجال صحبت نمود یحمد خدا را گفته و بر وی ثنا فرستاد و سپس از مس  نکه رسول الله یست؟ تا ایچ

نکه امت خود را از او یامبری را نفرستاد، مگر ایچ پیو فرمود: خداوند ه دهیو در مورد وی سخن را بدرازا کش

زی از ید، و چیان شما برآیم دادند، و اگر او در میامبرانی که بعد از وی بودند از او بیو پ م داد. نوح یب

ور ست و چشم راست او کیک چشم نیباشد که خدای شما  نمی دهین پوشیده بماند، ایامر وی بر شما پوش

د که خداوند خونها و مالهای شما را بر شما یی چشمش مانند دانهء انگوری برآمده است، بدانیاست که گو

 غ کردم؟یا تبلین شهر شما، هان آین ماه شما و در این روز شما در ایحرام ساخته مانند حرمت ا

 گفتند: بلی.

فرمود: وای بر شما، وای بر شما متوجه ن سخن را تکرار نموده یا گواه باش و سه بار ایفرمود: بار خدا

 .»گر را بزندید که برخی گردن برخی دید که بعد از من به کفر باز نگردیباش

قَُه َمْن َظلََم ِ�يَد ِشرْبٍ ِمَن األرِْض ُط  قال: أن رسول اهللا  لوعن اع�شة « -۲۰۶ وِّ
رَِض�َ 

َ
 ه.يمتفقٌ عل »مْن َسبِْع أ

 ت است که:یروا ل شهیاز عا« -۲۰۶

ن آن وجب بر گردنش ید، از هفت زمین ظلم نمایک وجب از زمیکه باندازهء یفرمود: کس  رسول الله 

 .»شود می حلقه
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يب موىس « -۲۰۷
َ
َخَذهُ لَْم «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن أ

َ
الِِم فَإَِذا أ إِنَّ ا�َّ يَلُْمِ� لِلظَّ

خۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ ُ�ْفِلتْه، ُ�مَّ قََرا: 
َ
ٓ  َرّ�َِك  ذُ أ َخذَ  إِذَا

َ
ۚ َ�ٰ  َوِ�َ  ُقَرىٰ لۡ ٱ أ خۡ  إِنَّ  لَِمٌة

َ
ِ�مٞ  ۥٓ َذهُ أ

َ
 ﴾١٠٢ َشِديدٌ  أ

 .»]۱۰۲هود: [
 ت است که:یروا از ابو موسی « -۲۰۷

رد و مورد مؤاخذه قرار دهد یدهد و چون او را بگ می فرمود: خداوند برای ظالم مهلت  رسول الله 

خۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ تالوت نمود:ه را ین آیکند، سپس ا نمی شیرها
َ
ٓ  َرّ�َِك  ذُ أ َخذَ  إِذَا

َ
ۚ َ�ٰ  َوِ�َ  ُقَرىٰ لۡ ٱ أ  إِنَّ  لَِمٌة

خۡ 
َ
ِ�مٞ  ۥٓ َذهُ أ

َ
 .»]۱۰۲هود: [ ﴾١٠٢ َشِديدٌ  أ

ِكتَاب، «فقال:  قال: بَعثَِ� رسوُل ا�َّ  وعن ُمعاٍذ « -۲۰۸
ْ
ْهِل ال

َ
يِت قْوماً ِمْن أ

ْ
إنََّك تَأ

نَّ 
َ
ْعِلمُهْم أ

َ
لِك، فَأ طاُعوا ذِلَ

َ
�ِّ رسول ا�َّ فإِْن ُهْم أ

َ
، و� َ إالَّ ا�َّ

َ
ْن ال إهِل

َ
 َش�ََهادة أ

َ
فاْدُ�ُهْم إِىل

نَّ فَإِْن هُ  ،ا�َّ قَِد افرْتَض علَيْهم مَخَْس َصلَواٍت يف لُكِّ يوٍم َويَلْلَةٍ 
َ
عِلْمُهْم أ

َ
َطاُعوا ذِللك، فَأ

َ
ْم أ

َطاُعوا ذِللك، 
َ
غنيائِِهْم َ�رُتَدُّ ىلَعَ ُ�َقرائهم، فَإِْن ُهْم أ

َ
ا�َّ قَِد اْ�رَتََض َعلَيهْم صَدقًَة تُؤْخُذ ِمْن أ

ْمواهِلم. واتَِّق دْعوَة الَْمْظلُوِم فَإِنَُّه لَيْس بينها و�ْ�َ ا�َّ 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »» ِحَجاٌب فَإِيَّاَك وَ�رائَِم أ

 ت است که گفت:یروا از معاذ « -۲۰۸

پس  اند، روی که آنها اهل کتاب می نده فرستاد و فرمود: تو نزد مردمییبه عنوان نما  مرا رسول الله 

م. اگر از یک خدا وجود ندارد و من فرستادهء خدایکن تا شهادت دهند که معبودی بر حق جز شان  دعوت

گاه ساز، که خداوند بر آنها در هر شبانه روز پنج نماز واجب گردانتو فرمان  ده، اگر از تو یبردند آنان را آ

گرفته شان  فرمانبرداری کردند، آنان را با خبر ساز که خداوند بر آنان صدقهء فرض نموده که از ثروتمندان

دور شان  ، پس خود را از مالهای سرهءشود. اگر باز هم از تو فرمانبرداری کردند می دادهشان  شده و به فقرای

 .»وجود نداردای  ن خداوند حجاب و پردهین دعای مظلوم و بیرا بیبدار و از دعای مظلوم بترس، ز

اِعِديِّ « -۲۰۹ يِب مُحيْد عبِْد الرَّمْحن بِن سعٍد السَّ
َ
رَُجًال  قال: اْستْعمَل انلَّيِبُّ  وعن أ

: ابْـُن 
َ

زِْد ُ�َقاُل هل
َ
دقَةِ ِمن األ َّ  ،اللُّتِْبيَِّة ىلَعَ الصَّ هِدَي إيِلَ

ُ
ا قَِدَم قال: َهَذا لَُ�ْم، وََهَذا أ فَلَمَّ

�َْ� َعلَيْه، ُ�مَّ قال:  َ�َقاَم رسوُل ا�َّ 
َ
ْستْعِمُل «ىلع الِْمنرب، فَحِمَد ا�َّ وأ

َ
ا بْعُد فَإِ�ِّ أ مَّ

َ
أ

ا والَِّ�  عَمِل ِممَّ
ْ
، الرَُّجَل ِمنُْ�ْم ىلع ال

َ
ْهِديَت إيِل

ُ
يِت َ�يَُقول: َهَذا لَُ�ْم، وََهَذا َهِديٌَّة أ

ْ
، َ�يَأ ا�َّ

حٌد ِمنُْ�ْم َشيْئاً 
َ
ُخُذ أ

ْ
ِ�يَُه إِْن اَكَن صادقاً، وا�َّ ال يأ

ْ
ِه حىتَّ تأ مِّ

ُ
ْو أ

َ
بيِه أ

َ
فَال جلس يف بيِت أ

َ
أ

 
َ

ِه إالَّ ليَِقَ ا�َّ تَعاىل حداً ِمنُْ�ْم ليَِقَ ا�َّ َ�ِْمُل  ،بَِغْ�ِ حقِّ
َ
ْعرَ�نَّ أ

َ
ِقياَمِة، فَال أ

ْ
َ�ِْملُُه يَْوَم ال
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ْو شاًة تيَْعُر ُ�مَّ رَ�َع يَديِْه حىتَّ ُرِؤَي بَياُض إبْطيِْه فقال: 
َ
ْو بَقرة لََها ُخوار، أ

َ
ُ راَغء، أ

َ
بِع�اً هل

 ه.يمتفقٌ عل ،»ثالثا »اللَُّهمَّ َهْل بَلَّْغُت «

 ت شده که گفت:یروا د عبد الرحمن بن سعد ساعدی یاز ابو حم« -۲۰۹

به نام داشت، مأمور جمع آوری صدقات نمود و چون آمد، یلهء ازد را که ابن لتیمردی از قب امبر یپ

به منبر برآمده بعد از حمد و   م بخشش داده شده است. رسول الله ین براین مال از شما است و ایگفت: ا

 ثنای خداوند فرمود:

ن ید: ایگو می د ویآ می گمارم، او میای  فهیکی از شما را بوظیکه دارم، ای  فهیاما بعد، پس من طبق وظ

ا مادرش ید، چرا به خانهء پدر یگو می م بخشش داده شده است. اگر درستین برایمال از شما است و ا

نکه با خدا یرد، مگر ایگ نمی زی را بدون حقشیک از شما چیچ یبرسد؟ بخدا ه ه بویین هدیننشست تا ا

که یکی از شما را که با خدا مالقی شود، در حالینم یشود که آن را بر دوش دارد، پس نب می بحالتی روبرو

ش را باال یکند، سپس دستها می د صداینما می شتر و گاو و گوسفندی را بر دوش دارد که هر کدام از آنها آواز

ن سخن را سه یغ نمودم؟ و ایا تبلیا رساندم آیا آیده شد و فرمود: بار خدایدشان  دی بغلینمود، طوری که سف

 .»بار تکرار فرمود

يب ُهِر�َْرَة « -۲۱۰
َ
ِخيه، ِمْن «قال:  عن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
َمْن اَكنْت ِعنَْده َمْظلَمٌة أل

ء، فَلْيتَحَ  ْو ِمْن يَشْ
َ
ُ ِعرِْضِه أ

َ
ْن ال يُ�وَن ِدينَاٌر وال ِدرَْهم، إْن اَكَن هل

َ
ْوَم َ�بَْل أ

ْ
لَّلْه ِمنْه ايل

ِخَذ ِمْن سيِّئَاِت صاِحِبِه 
ُ
ُ حَسنَاٌت أ

َ
ِخَذ ِمنُْه بِقْدِر مْظلمِته، و�ْن لَْم يَُ�ْن هل

ُ
َعمٌل َصالٌح أ

 .یرواه البخار »»فَُحِمَل َعلَيْهِ 

ت است که فرمود: آنکه حقی از برادرش بر اوست، از یروا امبر یاز پ ره یاز ابو هر« -۲۱۰

ست. و یناری نید که درهم و دیاینکه  روزی بید از وی بخشش طلبد، قبل از ایگر بایزی دیا چیش یآبرو

ک نداشته باشد، از گناههای یهرگاه عمل صالحی داشته باشد، به اندازهء ظلمش گرفته شود، و اگر عمل ن

 .»«شود می ) گرفته شده و بر دوش او نهادهقش (طرف خصومت اویرف

عاص « -۲۱۱
ْ
الُْمْسِلُم َمْن َسِلَم «قال:  عن انلَّيِبِّ  بوعن عبد ا�َّ بن َ�ْمرو بن ال

 ه.یمتفق عل »»الُْمْسِلُموَن ِمْن لِسانِِه و�َِده، والُْمَهاِجُر َمْن َهَجَر ما َ�َ� ا�َّ َ�نْهُ 

 ت است که:یروا ب بن العاصاز عبد الله بن عمر و « -۲۱۱

فرمود: مسلمان (کامل) آنست که مسلمانها از زبان و دستش در امان باشند، و مهاجر کسی  امبر یپ

 .»ات خدا را ترک کندیاست که منه
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ُ ِكْرِكرةُ  قال: اَكَن ىلَعَ َ�َقل انلَّيِبِّ  وعنه « -۲۱۲
َ

َ�َماَت فقال رسول  ،رَُجٌل ُ�َقاُل هل
 .یرواه البخار .»فََذَهبُوا َ�نُْظُروَن إيَِلِْه فوََجُدوا َ�بَاَءة قَْد َغلََّها »ُهَو يف انلَّارِ «: ا�َّ 

 امبر یت است که گفت: در زمرهء حشم پیروا ب و هم از عبد الله بن عمرو بن العاص« -۲۱۲

فرمودند: که او در دوزخ است، پس رفته و جستجو  شخصی بود که کرکره نام داشت و مرد. رسول الله 

 .»انت کرده استیمت خیدندکه عبائی را از مال غنیکردند، د
مت سبب یانت در مال غنینکه خیافته و ایمت تذکر یانت در غنیم خیث حکم تحریش: در حد

 گردد. می دخول جهنم

يب بَْ�َرَة ُ�َفيِْع بِن احلارِث « -۲۱۳
َ
َماَن قَِد اْستََداَر «قال:  عن انليب  وعن أ إِنَّ الزَّ

ْرَ�َعٌة ُحُرم: ثَالٌث 
َ
نُة اْ�نَا َعرَش َشْهرا، ِمنَْها أ رْض: السَّ

َ
مواِت واأل َكَهيْئَِتِه يَْوَم َخلََق ا�َّ السَّ

ةِ  ِجَّ
ْ
قْعدة وَذو احل

ْ
  ،ُمتََوايِلَات: ُذو ال

َ
م، َورُجب اذلي َ�ْ�َ مُجاَدي وََشْعبَان، أ يُّ َشْهٍر والُْمحرَّ

ليْس َذا  »َهَذا؟
َ
يِه بَِغْ�ِ اْسِمه، قال: أ نَُّه َسيُسمِّ

َ
ْعلَم، فَسَكَت َحىتَّ ظنَنَّا �

َ
ُ أ

ُ
قلْنَا: ا�َّ ورُسوهل
ة؟ قُلْنَا: بَ�: قال:  ِجَّ

ْ
يُّ بَ�ٍ َهَذا؟«احل

َ
نَُّه  »فأ

َ
علم، فََسَكَت حىتَّ َظنَنَّا �

َ
ُ أ قُلْنَا: ا�َّ َورُسوهلُ

َة احلرم؟«يِه بَغْ� اْسِمه. قال: سيُسمِّ 
ْ

�
ْ

لَيَْس ابل
َ
يُّ يَوٍم هَذا؟«قُلْنا: بَ� . قال:  »أ

َ
قُلْنَا: ا�َّ  »فَأ

يِه بِغْ� اسِمه. قال:  نَّه سيُسمِّ
َ
ْعلم، فَسَكَت َحىتَّ َظنَنَّا �

َ
ُ أ

ُ
لَيَْس يَْوَم انلَّْحر؟«ورُسوهل

َ
قُلْنَا:  »أ

ْعراَضُ�ْم َعلَيُْ�ْم حَرام، َكُحْرَمِة يَْوِمُ�ْم َهَذا  فإِنَّ ِدماَءُ�مْ «بََ� . قال: 
َ
ْمَوالَُ�ْم وأ

َ
َوأ

ال فَال 
َ
ْ�َماِلُ�م، أ

َ
لُُ�ْم َ�ْن أ

ْ
ُ�ْم َهذا يف َشْهِر�م َهَذا، وََستَلَْقْون ر�َُّ�م فَيَْسأ يف بََ�ِ
َال يِلُب

َ
اراً يرْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب َ�ْعض، أ َغائِب، فلَعلَّ بْعض تَرِْجُعوا َ�ْعِدي ُكفَّ

ْ
اِهُد ال لِِّغ الشَّ

 ِمن َ�ْعِض َمْن َسِمعه
َ

ْوىَع هل
َ
ْن يَُ�وَن أ

َ
ال َهْل «ُ�مَّ قال:  »من يبْلُغه أ

َ
ال َهْل بَلَّْغت، أ

َ
أ

 ه.يمتفقٌ عل »»اللَُّهْم اْشهدْ «قُلْنا: َ�َعم، قال:  »بلَّْغت؟

که فرمود: زمان در گردش است به شکلی  ت شدهیروا امبر یع بن حارث از پیاز ابوبکره نف« -۲۱۳

ماه است که چهار ماه آن ماههای  ١٢ن آنرا در آورده است. سال ینش آسمانها و زمیکه خداوند در روز آفر

ان جمادی و یحرام است، سه پی در پی است، ذی القعده و ذی الحجة و محرم و ماه رجب ماهی که در م

 . شعبان است

 است؟  بعد فرمود: حاال کدام ماه

د آنرا به نام یم شایار نمود، طوری که گمان کردیم: خدا و رسول او داناتر است! سپس سکوت اختیگفت

 . ر از نامش بنامدیگری غید



 185 باب تحریم ظلم وامر به بازپس گرداندن حقوق  مظلومان -26

 

 ست؟یا ذوالحجة نیفرمود: آ

 م: آری.یگفت

 ن کدام شهر است؟یفرمود: پس ا

گر جز ید آنرا بنامی دیم، شایم: خدا و رسول او داناتر است. و سکوت فرمود چنانچه گمان کردیگفت

 نامش بنامد.

 ست؟ین حرام نیا سرزمیفرمود: آ

 م: آری!یگفت

 ن کدام روز است؟یبعد فرمود: ا

د آنرا بجز نامش بنامد، فرمود: یم شایم خدا و رسول او داناتر است. باز سکوت فرمود که گمان کردیگفت

 د قربان).یست؟ (عیا روز قربانی نیآ

 م: آری.یگفت

ن روز شما یجانهای شما و مالهای شما و آبروی شما بر شما حرام است، مانند حرمت افرمود: پس 

گاه باشید و از اعمال شما سؤال نماین ماه شما. و زود است که با خدا روبر شوین شهر شما و دریدر د، ید. آ

ام یکه پید برخی از کسانیام را برساند، شاین پیست ایکه حاضر نید شخصی که حاضر است به کسیپس با

 غ کردم؟یا تبلیسپس فرمود: آ اند. دهیرسد، بهتر حفظ کند آنرا از بعضی که آنرا شن می باو

 م: بلی.یگفت

 .»ا شاهد باش!یفرمود: بار خدا
 دند.یورز می م آن اهتمامیگر عربها بر تحریش از دیلهء مضر بیرا قبیش: رجب مضر گفته شده، ز

َاِرِ�ِّ « -۲۱۴
ْ
َمامَة إِيَاِس بِن ثْعلَبََة احل

ُ
يب أ

َ
ن رسوَل ا�َّ  وعن أ

َ
َمِن اْ�تََطَع «قال:  أ

َنَّةَ 
ْ
َم َعلَيِْه اجل  انلَّار، وََحرَّ

َ
وَْجَب ا�َّ هل

َ
فقال رُجل: و�ِْن اَكَن  »َحقَّ اْمريٍء ُمْسلٍم بيَِميِنِه فَقْد أ
؟ فقال:  َراكٍ «َشيْئاً �ِس�اً يا رسوَل ا�َّ

َ
 رواه مسلم. »»و�ِْن قَِضيباً ِمْن أ

 ت است که: یروا اس بن ثعلبه حارثی یاز ابو امامه ا« -۲۱۴

رد، خداوند دوزخ را بر وی واجب یش بگیفرمود: کسی که حق مسلمانی را برای خو  رسول الله 

 ز اندکی باشد؟یسازد. مردی گفت: چطور است اگر چ می بهشت را بر او حرامساخته و 

 .»فرمود: هر چند شاخهء چوب اراک باشد. (اراک درختی است که با چوب آن مسواک کنند)
ةَ « -۲۱۵ َمن اْستَْعَملْنَاُه ِمنُْ�ْم «قال: َسِمْعُت رسوَل ا�َّ َ�ُقول:  وعن َعِدي بن ُ�َمْ�َ

ِقياَمةِ ىلَعَ َ�َمل، 
ْ
يِت بِِه يْوم ال

ْ
ْسوُد  »فََكتََمنَا ِ�ْيَطاً َ�َما فَْوقَه، اَكَن ُغلُوال يَأ

َ
ِه رُجٌل أ

ْ
فَقام إيَل

نْظُر إيَِلْه، فقال: يا رسول ا�َّ اقْبل ع� عملََك قال: 
َ
�ِّ أ

َ
نَْصار، ك�

َ
قال:  »ومالك؟«ِمَن األ
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 «َسِمْعتُك تُقول َكَذا َوَ�َذا، قال: 
َ
نَا أ

َ
ُ اآلن: من اْستْعملْنَاُه ىلَعَ عمٍل فلْييِجء بَقِليلِه َوأ قُوهلُ

َخَذ وَما نُِه�ِى َ�نُْه اْ�تََ� 
َ
وِ� ِمنُْه أ

ُ
 رواه مسلم. »»َوِ�ثِ�ه، فَما أ

 ت شده که گفت:یروا ره یاز عدی بن عم« -۲۱۵

باالتر از آن را از ما  ایم و سوزنی یدم که فرمود: هرگاه کسی را بر کاری مؤظف سازیشن  از رسول الله 

 .شود می امت با آن حاضریپنهان دارد، خائن و دزد شمرده شده، و در روز ق

فه ات یوظ  ا رسول الله ینگرم و گفت:  می شیی من اکنون بسویاهی از انصار برخاست، گویمرد س

 ر!یرا که به من دادی پس بگ

 فرمود: ترا چه شده؟

 ن و چنان فرمودی!یدم که چنیگفت: شن

ادش را بما رساند. آنچه از آن ید کم و زیم بایم هرگاه کسی را به کاری مقرر سازیگو می فرمود: حاال هم

 .»ندیرد و آنچه به دوری از آن امر شود، از آن دوری گزیشود، بگ می به او داده
کند، خواه کم  می انتیدی است برای کارمند و مأموری که خید شدیث وعین حدیش: در ا

 اد.یزا یباشد، 

ْصحاِب انلَّيِبِّ  وعن عمر بن اخلطاب « -۲۱۶
َ
قْبل نَفٌر ِمْن أ

َ
ا اكن يْوُم خيرَْب أ  قال: لمَّ

وا ىلَع رَُجٍل فقالوا: فالٌن شِهيد. فقال انلَّيِبُّ  : َ�َقالُوا: فُالٌن َشِهيد، وفُالٌن شِهيد، حىتَّ َمرُّ
ْ�تُُه يِف انلَّاِر يِف بُرَْدةٍ «

َ
 إِ�ِّ َرأ

ْو عبَاَءةٍ  الكَّ
َ
 رواه مسلم. »»َغلَّها أ

 د:یگو می عمر بن الخطاب « -۲۱۶

د است و سپس ید است و فالنی شهیآمده گفتند: فالنی شه امبر یاز اصحاب پای  بر عدهیدر روز خ

ا یکه در برش برده یدم  در حالیفرمودند: هر گز نه! من او را در دوزخ د امبر ید است. پیگفتند فالنی شه

 .»ده بودیمت دزدیعبائی بود که از مال غن

ارِث بِن ر�يع « -۲۱۷
ْ
يب َ�تَاَدَة احل

َ
نَُّه قَام ِ�يهْم، فَذَكَر لَُهْم  عن رسول ا�َّ  وعن أ

َ
�

ْعماِل، َ�َقاَم رَجٌل فقال: يا رسول ا�َّ 
َ
فْضُل األ

َ
، َواِإليماَن بِا�َّ أ هاَد يِف سِبيِل ا�َّ ِ

ْ
نَّ اجل

َ
أ

ُ رسوُل ا�َّ 
َ

ُر عِ� َخَطايَاَى؟ فقال هل ، تَُ�فِّ يْت إِْن قُِتلُْت يِف َسِبيِل ا�َّ
َ
َرأ

َ
قُِتلَْت  نَعْم إِنْ «: أ

نَْت َصابر ُ�ْتَِسب، ُمْقِبٌل غْ�َ ُمْدبرٍ 
َ
 »كيْف قُلْت؟«: ُ�مَّ قال رسول ا�َّ  »يِف َسِبيِل ا�َّ وأ

تَُ�فُر ع� َخَطاياي؟ فقال رسول ا�َّ 
َ
، أ يَْت إِْن قُِتلُْت يِف َسِبيل ا�َّ

َ
َرأ

َ
نْت : «قال: أ

َ
نَعْم وأ

�َل قال يِل ذلَِك  صابٌِر ُ�ْتَِسب، ُمقِبٌل َ�ْ�َ  يْن فَإِنَّ ِجرْبِ  رواه مسلم. »»ُمْدبِر، إِالَّ ادلَّ
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 ت است که:یروا از ابو قتاده حارث بن ربعی « -۲۱۷

ن یمان به خدا برتریان نمود که جهاد در راه خدا و ایشان بیستاده و بر ایشان ایان ایدر م  رسول الله 

 اعمال است. 

گاهم کن که هرگاه در راه خدا کشته شوم، آ  ا رسول الله یسپس مردی برخاسته و گفت:  ا گناهانم یآ

 شود؟ می دهیبخش

که صبر نموده و از خدا مزدی یش فرمود: بلی اگر در راه خدا کشته شوی در حالیبرا  رسول الله 

 فرمود: چطور گفتی؟  طلبی و با دشمن روبرو شده به وی پشت ندهی. بعد رسول الله 

گاهم   شود؟ می دهیا گناهانم بخشیکن که هرگاه در راه خدا کشته شوم آگفت: آ

که صبر نموده و مزدت را از خدا بخواهی و با دشمن روبرو شده یفرمود: بلی، هرگاه کشته شوی در حال

 .»م گفته استین را برایل ایو به وی پشت ندهی، بجز قرض، چون جبرئ
 نکه جهاد و شهادت حقوق مردم را محویث اشاره است به حقوق مردم و این حدیش: در ا

 سازد. می سازد، بلکه حقوق الله را محو نمی

يب هر�رة « -۲۱۸
َ
ن رسوَل ا�َّ وعن أ

َ
تَْدُرون من الُْمْفِلس؟«قال:  ، أ

َ
قالُوا: » أ

ُ َوال َمتَاع. فقال: 
َ

يِت َمْن «الُْمْفلُس ِ�ينَا َمْن ال ِدرَْهَم هل مَّ
ُ
قيامِة إِنَّ الُْمْفِلَس ِمْن أ

ْ
يِت يَْوَم ال

ْ
يَأ

َ�َل ماَل َهَذا، وسَفَك َدم هَذا،  ،بَِصالٍة وَِصيَاٍم وَزَ�ةٍ 
َ
يِت وقَْد َشتََم هذا، وقَذف هَذا َوأ

ْ
و�أ

ْن 
َ
َورَضََب هذا، فيُْعَطى هَذا ِمْن حَسنَاتِه، وَهذا ِمن حَسنَاتِه، فَإِْن فَِنيَْت حسناته َ�بَْل أ

ِخذَ 
ُ
 رواه مسلم. »»ِمْن َخَطايَاُهْم َ�ُطرَحْت علَيْه، ُ�مَّ ُطِرح يف انلَّارِ  يْقيِضَ َما َعلَيْه، أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۱۸

 ست؟ید که مفلس کیدان می ایفرمود: آ  رسول الله 

 ان ما کسی است که درهم و متاعی ندارد.یگفتند: مفلس در م

د در یآ می امت با نماز و روزه و زکاتیبه روز قان امتم کسی است که یفرمود: مفلس در م آنحضرت 

ن را زده است، و به یخته و این را رین را خورده، خون این را به زنا متهم ساخته مال این را دشنام داده و ایکه ایحال

ادای  شود، اگر حسناتش قبل از می ش دادههای کیین هم از حسنات و نیشود به ا می و حسناتش داده ها کیین از نیا

 .»شود می گرفته شده و بر دوشش نهاده شده و سپس به آتش افگندهشان  حقوق که بر وی است، تمام شود از گناهان

مِّ َسلَمَة « -۲۱۹
ُ
ن رسول ا�َّ لوعن أ

َ
ْتَِصُموَن «قال:  ، أ

َ
نَا �رَش، َو�ِنَُّ�ْم خت

َ
َما أ إِ�َّ

َن 
ْ
حل

َ
ْن يَُ�وَن أ

َ
، َولََعلَّ َ�ْعَضُ�ْم أ

َ
ْسَمُع َ�َمْن إِيل

َ
ُ بِنْحو ما أ قيِْض هلَ

َ
ِتِه ِمْن َ�ْعض، فأ حبُجَّ

ُ قِْطَعًة ِمَن انلَّارِ 
َ

ْ�َطُع هل
َ
َما أ ِخيِه فَإِ�َّ

َ
ُ حبَقِّ أ

َ
َنَ « متفق عليه. »»قََضيُْت هل

ْ
حل

َ
ْعلَم »أ

َ
ي: أ

َ
 أ



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        188

 

 ت شده که:یروا ل از ام سلمه« -۲۱۹

د بعضی از شما ید و شایکن می را به من عرضهتان  یفرمود: همانا من بشرم و شما دعواها  رسول الله 

شنوم حکم کنم، هرگاه من حکم کنم  می لش داناتر باشد و من بنفع او طوری کهیگر در اظهار دلیاز بعض د

 .»کنم می برای کسی حق برادرش را، در واقع پارهء از آتش دوزخ را به وی جدا

لَْن يََزاَل الُْمؤِمُن يِف فُْسَحٍة ِمْن «: قال قال رسوُل ا�َّ  بوعن ابِن عمَر « -۲۲۰
 .یرواه البخار »»ِديِنِه َمالَْم يُِصْب َدماً َحراماً 

 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۲۲۰

که خون حرام را مرتکب ای  نش قرار دارد تا لحظهیشه در فراخی از دیفرمود: مسلمان هم  رسول الله 

 .»نشود

نَْصاِر�َّةِ وعن َخْولََة بِنِْت « -۲۲۱
َ
ُة محَْزَة  ،اعِمٍر األ

َ
وعنها، قالت: سِمْعُت  َوِ�َ اْمَرأ

ِقيَامةِ «َ�ُقول:  رسوَل ا�َّ 
ْ
ِ بَِغْ�ِ َحـقٍّ فَلُهُم انلَّاُر يَْوَم ال

 »»إِنَّ رَِجاًال َ�تََخوَُّضوَن يِف ماِل ا�َّ
 .یرواه البخار

 ت شده که گفت:یبود، روا از خوله بنت عامر انصاری که همسر حمزه « -۲۲۱

 نه مردانی وجود دارند که در مال خدا بناحق تصرفیفرمودند: هر آ می دم کهیشن  از رسول الله 

 .»امت آتش دوزخ استیدر روز قشان  کنند، پس برای می
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 شفقت بر آنان 

مۡ  َوَمن﴿ :یقال اهللا تعال ِ ٱ ِت ُحُرَ�ٰ  ُ�َعّظِ ُ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  �َّ  ].۳۰الحج: [ ﴾َرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥ�َّ

بزرگ و محترم شمارد، البته مقامش نزد هرکس اموریرا که خدا حرمت نهاده، « فرماید: میخداوند 

 .»پروردگارش بهتر خواهد بود

ٰ ﴿ قال تعالی:و مۡ  َوَمن لَِكۖ َ� ِ ٱ �ِرَ َشَ�ٰٓ  ُ�َعّظِ  ].۳۲الحج: [ ﴾٣٢ ُقلُوِب لۡ ٱ َوىَ�قۡ  مِن فَإِ�ََّها �َّ

 .»و هرکه تعظیم کند شعائر خدا را پس این "تعظیم" از تقوای دلهاست« فرماید: و می

 ].۸۸الحجر: [ ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿ تعالی:قال و

 .»و پست گردان بازوی خود را برای مسلمانان« فرماید: و می

وۡ  ٍس َ�فۡ  بَِغۡ�ِ  �سَۢ َ�فۡ  َ�َتَل  َمن﴿ قال تعالی:و
َ
 ٱ ِ�  فََسادٖ  أ

َ
َما ِض �ۡ� َّ�

َ
 �َّاَس ٱ َ�َتَل  فََك�

حۡ  َوَمنۡ  اَ�ِيعٗ 
َ
ٓ  َياَهاأ َما َّ�

َ
حۡ  فََك�

َ
 ].۳۲المائدة: [ ﴾اَ�ِيعٗ  �َّاَس ٱ َياأ

هر آنکه کسیرا بغیر عوض کسی و بغیر فساد در زمین (یعنی قطع طریق و « فرماید: میو هم 

ارتداد) بکشد، چنان است که همهء مردم را کشته است و هر که سبب زندگانی کسی شد، پس 

 .»چنان است که همهء مردم را زنده نموده باشد
يب موىس « -۲۲۲

َ
ُنْيَاِن �َشدُّ : «قال: قال رسول ا�َّ  وعن أ

ْ
الُْمْؤمُن للُْمْؤِمن اَكبل

َصابِِعه» بْعُضُه َ�ْعضاً 
َ
 ه.يمتفق عل. »وََشبََّك َ�ْ�َ أ

 ت شده که:یروا از ابو موسی « -۲۲۲

در تعاون و همکاری)  گریعنی رابطهء مسلمانها با همدیفرمود: مسلمان برای مسلمان (  رسول الله 

ی خود را به ها انگشت سازد. سپس آنحضرت  می گر را محکمیچون ساختمانی است که برخی، برخی د

 .»گر در آوردند (شبکه کردند)یهمد
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ل است و در آن به همکاری و کمک مسلمان به مسلمان یث تمثین حدید: ایگو می ش: قرطبی

ماند که اجزای آن همدست  می ان زمانی استوارر و ساختمیرا تعمیق صورت گرفته است، زیتشو

اری مسلمان امور ینگونه مسلمان بدون همکاری و یشود. هم می رانیومحکم باشد، ورنه خراب و و

ش پرداخته یتواند به مصالح خو می تواند و نه به تنهائی نمی ای خود را بدرستی انجام دادهین و دنید

ست و یش سر انجام نگرفته و شخص نیاین و دنیجه کار دیو در برابر ضررها مقاومت کند و در نت

 شود. می نابود

ْسَواقِنَا، وَمَعه «: وعنه قال: قال رسول ا�َّ « -۲۲۳
َ
ْو أ

َ
ٍء ِمْن َمَساِجِدنَا، أ َمن َمرَّ يِف يَشْ

َحداً ِمَن 
َ
ْن يُِصيب أ

َ
ِه أ ْو يِلَْقِبْض ىلَعَ نِصالَِها بِ�فِّ

َ
ءٍ َ�بٌْل فَلْيُْمِسك، أ  »»الُْمْسِلِمَ� ِمنَْها �يَِشْ

 ه.يمتفق عل

 ت است که:یروا و هم از ابو موسی « -۲۲۳

د یری است بایکند و همراهش ت می ا بازارهای ما مروریفرمود: آنکه در گوشهء از مساجد  رسول الله 

کدام مسلمانی را از آن رد، مبادا که یر) آن را به دستش بگینکه نصال (آهن سر تیا ایرد یر را محکم گیکه ت

 .»ضرری رسد

مثَُل الُْمْؤِمنَِ� يِف تََوادِِّهْم «: قال: قال رسوُل ا�َّ  بوعن انلُّْعَماِن بِن �ِشٍ� « -۲۲۴
سِد بالسَهِر 

ْ
ََسِد إَِذا اْشتىََك ِمنُْه ُعْضٌو تَداىَع هُل سائُِر اجل

ْ
ِهْم وتَعاُطِفِهم، َمثَُل اجل وتََرامُحِ

 َّ�ُ
ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»واحل

 ت است که:یروا ب ریاز نعمان بن بش« -۲۲۴

ک جسد یگر مانند یبه همدشان  فرمود: مثل مسلمانها در محبت و رحمت و مهربانی  رسول الله 

 .»کنند می دار خوابی با آن همراهییگر اعضای جسد در تب و بید، دیاست، که هرگاه عضوی از آن بدرد آ

يب ُهر�َْرَة « -۲۲۵
َ
سَن ابن يلَعٍّ  قال: قبَّل انلَّيِبُّ  وعن أ

ْ
قْرُع ْ�ُن باحل

َ
، وَِعنَْدُه األ

حداً فنََظر إيَِلِْه رسوُل ا�َّ 
َ
ِ ما َ�بَّلُت ِمنُْهْم أ

َ
قَْرع: إِنَّ يِل َعرشًة ِمَن الْودل

َ
 َحا�ِس، فقال األ

 ه.يمتفقٌ عل »»َمن ال يَرْحْم ال يُرَْحمْ «فقال: 

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۲۲۵

 نشسته بود.شان  که اقرع بن حابس کنارید در حالیرا بوس بصورت حسن بن علی  امبر یپ

 .ام دهیکی از آنها را نبوسیاقرع گفت: من ده فرزند دارم، تا بحال صورت 

 .»ردیگ نمی سته و فرمود: کسی که رحم نکند مورد رحمت قراریش نگریبسو  رسول الله 
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ْعراِب ىلَعَ رسول ا�َّ  لوعن اع�شَة « -۲۲۶
َ
، فقالوا: قالت: قِدم ناٌس ِمن األ

تُقبِّلوَن ِصبيْانَُ�م؟ فقال: 
َ
ْمِلُك «: قالوا: لَِكنَّا وا�َّ ما ُ�َقبِّل، فقال رسوُل ا�َّ  »َ�َعمْ «أ

َ
َو أ

َ
أ

 ه.يمتفقٌ عل »»إِْن اَكَن ا�َّ نَزَع ِمْن قُلُو�ُِ�ْم الرَّمَحةَ 

 ت شده که گفت:یروا ل شهیاز عا« -۲۲۶

 د؟یزن می را بوسهتان  یها ا صورت بچهیآمده گفتند: آ  نان به حضور رسول الله یه نشیگروهی از باد

 فرمود: بلی.

 م.یبوس نمی گفتند: ولی ما به خدا

 داده رون کرده باشد، من چه کاری انجامیفرمود: هرگاه خداوند از دلهای شما رحمت را ب  رسول الله 

 .»توانم بدهم می

َمْن ال يرَْحم انلَّاس ال «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن جر�ر بن عبد ا�َّ « -۲۲۷
 ه.يمتفقٌ عل »»يرمْحُْه ا�َّ 

 ت شده که:یروا ر بن عبد الله یاز جر« -۲۲۷

 .»کند نمی فرمود: کسی که به مردم رحم نکند، خدا بر او رحم  رسول الله 

يب ُهر�رَة « -۲۲۸
َ
نَّ رسوَل ا�َّ وعن أ

َ
حُدُ�ْم للنَّاِس «قال:  ، أ

َ
إِذا ص� أ

َحُدُ�ْم نِلَْفِسِه فَلْيَطوِّل ما 
َ
َكِب�. و�َِذا َص�َّ أ

ْ
ِعيَف َوالسقيَم وال فلْيَُخفِّف، فَإِنَّ ِ�يِهْم الضَّ

 ه.يمتفقٌ عل »»َشاءَ 

اَجةِ « :ويف روايةٍ 
ْ
 .»وَذا احل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۲۸

را ید، زید کوتاهش نمایشنمازی کند) بایفرمود: هرگاه کدام شما برای مردم نماز گزارد (پ  رسول الله 

خواهد به  می ش نماز گزارد، آنگونه کهیض و بزرگسال وجود دارد. و هرگاه برای خویان آنان ناتوان و مریدر م

 .درازا کشاند

 .»آنها وجود داردتی آمده: حاجتمند در یو در روا

َن  قَالَت: إِْن اَكن رسوُل ا�َّ  لوعن اع�شة « -۲۲۹
َ
َعَمل، وُهَو ِ�بُّ أ

ْ
يَلدُع ال

ْن َ�ْعَمَل بِِه انلَّاُس فيُْفَرَض َعلَيِْهمْ 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َ�ْعمَل بِه، َخْشيَة أ

 ت شده که گفت:یروا ل شهیاز عا« -۲۲۹
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نکه مبادا مردم بدان یکه دوست داشتند به آن عمل کنند، از ترس اکردند  می کاری را ترک  رسول الله 

 .»عمل کنند و بر آنها واجب نشود

َعن الْوِصال رمَْحًة لُهم، فقالوا: إِنََّك تُواصل؟  قالَت: َ�َهاُهْم انلَّيِبُّ  لوعنَْها « -۲۳۰
�ِيُت ُ�ْطِعُم� َر�ِّ و«قال: 

َ
 ه يمتفقٌ عل »»�َْسِقي�إِ�ِّ لَْسُت َكَهيئَِتُ�ْم إِ�ِّ أ

َ�َل َورَشَب.
َ
َة َمْن أ  َمعناه: �َعُل يفَّ قُوَّ

 ت است که گفت:یروا ل شهیو هم از عا« -۲۳۰

 آنها را از روزهء پی در پی منع نمودند.  امبر یپ

 د!یریگ می ا رسول الله شما روزهء پی در پییگفتند: 

 رابیدهد و س می که پروردگارم مرا طعامییحال گذرانم در می ستم، من شب رایفرمود: من مثل شما ن

 .»دینما می
 عنی از قدرت خود به من طعامیدهد،  می نست که خداوند توان آن را به منیش: مفهومش ا

 نوشاند. می خوراند و می

ارِِث بِن ر�يْع « -۲۳۱
ْ
يب قَتاَدَة احل

َ
 : «قال: قال رسول ا�َّ  وعن أ

َ
قُوُم إىِل

َ
إِ�ِّ أل

الةِ  ُشقَّ ىلَعَ  ،الصَّ
َ
ْن أ

َ
َز يِف صاليِت َكَراِهيََة أ وَّ

َ
جت

َ
يِب، فَأ ْسمُع بَُ�اَء الصَّ

َ
ل ِ�يها، فَأ َطوِّ

ُ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
َوأ

هِ  مِّ
ُ
 .یرواه البخار »»أ

 ت است که:یروا از ابو قتاده حارث بن ربعی « -۲۳۱

 هء بچه رایدرازش کنم، ناگهان گرخواهم که  می زم ویفرمود: چون به نماز برمی خ  رسول الله 

 .»نکه مبادا بر مادرش سختی آورمیآورم، از ترس ا می فیشنوم و در نمازم تخف می

بِح « :قال: قال رسوُل ا�َّ  وعن ُجنِْدِب بن عبد ا�َّ « -۲۳۲ مْن َص�َّ َصالَة الصُّ
ُ ِمْن  ه، َ�ُهَو يِف ِذمِة ا�َّ فَال يْطلُبنَُّ�ْم ا�َّ

ْ
ٍء يُدِر� ِتِه �يَِشْ ء، فَإِنَُّه مْن َ�ْطلُبُْه ِمْن ِذمَّ ِتِه �يَِشْ ِذمَّ

 رواه مسلم. »»ُ�مَّ يُ�بُُّه ىلَعَ وْجِهِه يف نَاِر َجَهنَّم

 ت است که:یروا از جندب بن عبد الله « -۲۳۲

که خداوند در د یفرمود: کسی که نماز صبح را بخواند او در امان خدا است. پس بکوش  رسول الله 

زی از بدهی یرا هرگاه خداوند از کسی چین و بدهی خود، شما را مورد پرسش قرار ندهد، زیزی دیمورد چ

 .»اندازد می ش در آتش دوزخیرد و سپس او را برویگ می خود را بطلبد، او را فرا
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ه باشد، دی است برای آنکه بر کسی تعرض کند که نماز صبح را گزاردید شدیث تهدین حدیش: در ا

 بق
ً
 گزارد و آنکه بر او تعرض کند در واقع به خدا اهانت روا داشته است. می هء نمازها رایکه طبعا

نَّ رسول ا�َّ  بوعن ابن عمر « -۲۳۳
َ
ُخو الُمْسِلم، ال يْظِلُمه، وال «قال:  أ

َ
الُمْسِلُم أ

ُ يِف حاجتِه، ِخيِه اَكَن ا�َّ
َ
ُ عنُْه  �ُْسِلمه، مْن اَكَن يِف َحاَجِة أ َج ا�َّ ج عْن ُمْسِلٍم ُكْر�ًة فَرَّ وَمْن فَرَّ

ِقياَمةِ 
ْ
ِقيَاَمةِ  ،بَِها ُكْر�ًَة ِمْن ُكَرِب يْوَم ال

ْ
ُ يَْوم ال  ه.يمتفقٌ عل »»وَمْن سرت ُمْسِلماً َسرَتهُ ا�َّ

 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۲۳۳

دهد،  نمی میکند، او را به دشمنش تسل نمی فرمود: مسلمان برادر مسلمان است بر او ظلم رسول الله 

اش  ارییازمندی و حاجت برادرش باشد، خداوند در برآوردن حاجتش یکسی که در صدد برآوردن ن

 اامت او رید. و کسی که مشکل مسلمانی را حل کند، خداوند در برابر آن مشکلی از مشکالت روز قینما می

 .»پوشاند می ب او رایامت عیب مسلمانی را بپوشاند، خداوند در روز قید و کسی که عیگشا می

يب هر�رة « -۲۳۴
َ
ُخو الُْمْسِلم ال ُ�ونُه وال : «قال: قال رسول ا�َّ  وعن أ

َ
الُمْسِلُم أ

، لُكُّ الُْمْسِلِم ىلَعَ الُْمْسِلِم حراٌم ِعرُْضُه 
ُ

 ودُمُه اتلَّْقَوى َهاُهنا، حِبْسِب يْ�ِذبُُه وال �ُْذهل
ُ

وماهل
خاهُ ال

َ
ْن َ�ِْقَر أ

َ
ِّ أ  ث حسن.يوقال: حد یرواه الرتمذ »»مسلمـاْمِرىٍء ِمَن الرشَّ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۳۴

 د، او را خواریگو نمی کند، دروغ نمی انتیفرمود: مسلمان برادر مسلمان است، به وی خ  رسول الله 

گاه باشیک مسلمان بر مسلمان حرام است، آبرویکند، همهء ارزشهای  نمی د که تقوی یش، مال و خونش. آ

 .»ر کندیست برای شخص از شر و بدی که برادر مسلمانش را تحقینجاست! کافیا

اسُدوا وال تناجُشوا وال تَباَغُضوا وال تَدابُروا «: وعنه قال: قال رسول ا�َّ « -۲۳۵
َ

ال حت
ُخو الُْمْسِلم ال يَظِلُمه وال  وال يِبعْ 

َ
بْعُضُ�ْم ىلَعَ بيِْع بْعض، وُ�ونُوا ِعباَد ا�َّ إِْخواناً. الُمْسِلُم أ

ْن 
َ
ِّ أ اٍت حِبْسِب اْمرِيٍء ِمَن الرشَّ  َصْدرِهِ ثََالَث مرَّ

َ
. اتلَّْقوَى َهاُهنا و�ُِشُ� إىِل

ُ
َ�ِْقُرُه وال َ�ُْذهل

خاُه ال
َ
ُ وِعرُْضهُ مسلم. ـَ�ِْقر أ

ُ
 رواه مسلم. »»لُكَّ الُْمْسِلِم ىلَعَ الُْمْسِلِم حراٌم دُمُه وماهل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۳۵

ن است که در ید (نجش اییع نجش ننمایگر بید، با همدیگر حسد نکنیفرمود: با همد  رسول الله 

نه یگر بغض و کیبد) با همدیگری را بفریدد ندارد به خاطر آنکه یکه قصد خرید در حالیفزایمت متاع بیق

گر نفروشد، ای بندگان خدا با هم برادر ید و بعضی شما بر فروش بعضی دید، به هم پشت نگردانینکن

سازد. تقوی  نمی ر ننموده، و خوارشیکند، او را تحق نمی د. مسلمان برادر مسلمان است، بر او ظلمیباش
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ست که ین سخن را تکرار نمود" برای شرارت شخص کافیسه بار ااشاره کرده و اش  نهینجاست "و به سیا

 .»شیر کند. همهء مسلمان بر مسلمان حرام است، خون و مال و آبرویبرادر مسلمانش را تحق

�ٍس « -۲۳۶
َ
ِخيِه َما ُ�ِبُّ «قال:  عن انليب  وعن أ

َ
حُدُ�ْم حىتَّ ُ�ِبَّ أل

َ
ال يُْؤِمُن أ

 ه.يمتفقٌ عل »»نِلَْفِسهِ 

 ت است که:یروا از انس « -۲۳۶

کی از شما تا دوست بدارد برای برادرش آنچه را که یشود،  نمی فرمود: مؤمن کامل شمرده امبر یپ

 .»دارد می برای خود دوست

ْو َمْظلُوماً «: وعنه قال: قال رسول ا�َّ « -۲۳۷
َ
َخاَك َظامِلاً أ

َ
فَقاَل رَُجٌل: يَا » انرُْصْ أ

نرُْصُه؟ قال: 
َ
يَْت إِْن اَكَن َظامِلاً َكيَْف أ

َ
َرأ

َ
نرْصُه إَِذا اَكَن َمظلُوماً أ

َ
ْو َ�ْمنُعُه «رسول ا�َّ أ

َ
ُْجُزُه أ

َ
حت

هْ  لِْم فَإِنَّ ذلِك نرَْصُ  .یرواه البخار »»ِمَن الظُّ

 ت است که فرمود:یروا و هم از انس « -۲۳۷

 ا مظلوم! یاری کن، خواه ظالم باشد، یم گفت: برادرت را یبرا  رسول الله 

اری یدهم چون مظلوم باشد، هرگاه ظالم باشد، چطور او را  میاش  اریی  ا رسول الله یمردی گفت: 

 کنم؟

 .»اری دادن اوستین ینکه او را از ظلم باز داری، ایفرمود: ا

يب هر�رة « -۲۳۸
َ
  وعن أ

َّ
نَّ رسول اهل

َ
حقُّ الُْمْسلِم�ِ ىلَعَ الُْمْسِلِم مخس: رَدُّ «قال:  أ

 
ْ
الم، َوِ�يَاَدُة ال عوةِ ـالسَّ نَائِز، و�ِجابة ادلَّ

ْ
 ه.يمتفق عل »»و�َشِميت الْعاِطِس  ،مِر�ض، وا�ِّبَاُع اجل

جبْه، َو�َِذا حق الُْمْسلِم ِست: إِذا لِقيتَُه فسلِّم «مسلم: ـو� رواية ل 
َ
عليْه، و�َِذا َداعَك فَأ

تْه. َو�َِذا مرَِض َ�ُعْده، َو�َِذا ماَت فاتْبعهُ   .»»اْستَنَْصَحَك فَانْصْح هل، و�ِذا عَطس فحِمد ا�َّ فََشمِّ
 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۳۸

ض، رفتن یرادت میز است: جواب سالم، عیفرمود: حق مسلمان بر مسلمان پنج چ  رسول الله 

 .بدنبال جنازه، قبول کردن دعوت، دعا برای عطسه زننده

ز است: هرگاه با او روبرو شدی سالم یتی از مسلم آمده که حق مسلمان بر مسلمان شش چیدر روا

بگو، چون ترا دعوت کند، اجابتش کن، چون از تو پند خواهد، به او پند ده، چون عطسه زند و الحمد لله 

 .»برواش  رد، به دنبال جنازهیادت او برو، چون بمیض شد به عیکن، چون او مر د، بر او دعایبگو
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رباِء بِن اعزٍب « -۲۳۹
ْ
يب ُعمارة ال

َ
مرنا رسوُل ا�َّ  بوعن أ

َ
مرنَا  قال: أ

َ
�ِسبْع: أ

نازةِ 
ْ
عاِطس، َو�ِبْراِر الُْمْقِسم، ونرَْصِ املْظلُوم، َو�ِجابَِة  ،بِِعيادة املِْر�ض، َوا�ِّبَاِع اجل

ْ
و�َْشِميِت ال

ةِ  تٍُّم باذلَّهب، وَعْن رُشٍْب بالَفضَّ
َ

ْو خت
َ
الم. َونَهانَا َ�ْن خواِ�يَم أ ايِع، و�ِفْشاِء السَّ وَعِن  ،ادلَّ

، َوَ�ْن لُبِْس احلَِر�ِر َواإلِْستَ  َقيسِّ
ْ
يبَاجاملياثِِر احلُْمر، وََعِن ال ِق َوادلِّ  .هيمتفق عل .»رْبَ

ول. :و� روايةٍ 
ُ
بِْع األ الِة يِف السَّ  و�ِ�َْشاِد الضَّ

 ت است که گفت:یروا از ابو عماره براء بن عازب « -۲۳۹

ز منع کرده است: ما را امر کرده است به یز امر نموده و از هفت چیما را به هفت چ  رسول الله 

ض و حضور جنازه و دعا بحق عطسه زننده و راست نمودن آنچه که به آن قسم خورده شده و یادت مریع

ا یاری کردن با مظلوم و قبول دعوت و پخش کردن سالم. و ما را نهی کرده است از استعمال انگشترها ی

و لباس  ستیشمی که به اطراف آن پارچه پنبه اینی ابریدن به ظرف نقره و از روزیانگشتر طال و از نوش

 .»باجیر و استبرق و دیشم از حریدن انواع ابریشم و کتان و از پوشیمخلوط ابر
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 ضرورت

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :یقال اهللا تعال ن ُ�ِبُّونَ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ِ�  ِحَشةُ َ�ٰ لۡ ٱ �َِشيعَ  أ َّ�  ْ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َءاَمُنوا

َ
 أ

�ۡ ٱ ِ�   ].۱۹النور: [ ﴾ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ

هرآینه آنان که دوست میدارند عمل فحشاء و منکر در میان مسلمین اشاعه « فرماید: میخداوند 

 .»دهندهء در دنیا و آخرت باشدشان عقوبت درد  یابد برای

يب هر�رة « -۲۴۰
َ
ْ�يَا إِالَّ َسرَتهُ «قال:  عن انليب  وعن أ ال �ْسرُتُ َ�بٌْد عبْداً يِف ادلُّ

قياَمةِ 
ْ
 رواه مسلم. »»ا�َّ يَْوَم ال

 ت است که فرمود:یروا ره یاز ابو هر« -۲۴۰

 .»پوشاند می وب)یامت او را (عیخداوند در روز قنکه یوب او را) مگر ایعنی عیپوشاند بنده بندهء را ( نمی

يِت ُمَعاىًف إِالَّ الُمجاهر�ن، و�ِنَّ ِمن «يقول:  وعنه قال: سِمعت رسول ا�َّ « -۲۴۱ مَّ
َ
لُكُّ أ

ن يعَمَل الرَُّجُل بالليِل عَمال، ُ�مَّ يُْصبَح َوقَْد َسرَتُه ا�َّ َعلَيِْه فَيُقول: يَا فالُن 
َ
الُمجاهرِة أ

َارَِحَة كَذا َوَ�َذا، َوقَْد بَاَت �َْسرتُه ر�ُّه، و�ُْصبُح يَْ�شُف ِسرْتَ ا�َّ َعمِ 
ْ

 ه.يمتفق عل »»لُْت ابل

 ت شده که گفت:یروا ره یو هم از ابو هر« -۲۴۱

رند، مگر اعالن کنندگان، و از یگ می فرمود: همهء امتم مورد عفو قرار می دم کهیشن  از رسول الله 

که خداوند آنرا بر وی ینست که مرد در شب عملی را انجام دهد، و باز صبح کند، در حالیزمرهء اعالن ا

که شب را سپری کرده و خداوند ین و چنان کردم، در حالیشب چنید ای فالن من دیده داشته، و بگویپوش

 .»کند می ده داشته ظاهریده، و او صبح کرده و آنچه را که خدا پوشیآنرا بر وی پوش
ن به حق خدا و رسول و مؤمنان صالحش یت استخفاف و توهیدر اعالن کردن معصرا یش: ز

 ست.یده نگهداشتن آن استخفافی نیاست، و در آن نوعی عناد و سرکشی است. اما در پوش
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مُة فَتبَ� ِزناَها فَليجْ�ها احلد، وال ُ�رَثِّْب «قال:  وعنه عن انليب « -۲۴۲
َ
إَِذا َزنَِت األ

إِْن َزنَِت اثلَّانية فَلْيجْ�ها احلدَّ وال يرُثِّْب َعلَيَْها، ُ�مَّ إِْن َزنِت اثلَّاثلَة َفلْيبَعها ولْو  َعلَيَْها، ثمَّ 
 ه.يمتفق عل »»حِببٍْل ِمْن شعرٍ 

 ت است که:یروا ره یو هم از ابو هر« -۲۴۲

خش یکند و توب د حد را بر وی جارییش ثابت شود، بایزی زنا کند و زنایفرمود: هرگاه کن امبر یپ

د او را ید، اگر بار سوم زنا کرد بایخش ننماید حد را بر او جاری کند و توبید و باز اگر بار دوم زنا کرد، بایننما

 .»سمانی از موی باشدیبفروشد، اگر چه به ر

يِتَ انلَّيِبُّ « -۲۴۳
ُ
بُو ُهَر�ْ » ارْضُ�وهُ «بِرجٍل قَْد رشِب مَخْراً قال:  وعنه قال: أ

َ
فِمنَّا  :رةَ قال أ

 ، ْخزاَك ا�َّ
َ
َقوم: أ

ْ
ا انرَْصََف قَال بْعُض ال ارُِب بِثو�ِه. فَلَمَّ ارُِب �ِيدهِ والَضارُِب بِنَْعله، والضَّ الضَّ

يْطان  .یرواه البخار »»قال: ال تُقولُوا َهَكذا ال تُِعينُوا عليه الشَّ

 ت است که گفت:یروا ره یو هم از ابو هر« -۲۴۳

گفت: پس  ره ید. ابو هریآوردند که شراب خورده بود، فرمود: او را بزن امبر یحضور پمردی را به 

چون بازگشت بعضی از کسانی  اش، زد و بعضی به کفشش و بعضی به جامه می بعضی از ما به دستش او را

اری یطان را بر وی ید، شیینطور نگویفرمود: ا که حاضر بودند، گفتند: خدا ترا خوار کند، آنحضرت 

 .»دینده



 

 
 

 

 

 

 ي مسلمینها باب برآوردن نیازمندي -29

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ :یقال اهللا تعال  ].۷۷الحج: [ ﴾لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ۡ�َ ۡ�َ ٱ َعلُوا

 .»دید تا رستگار شویکو کنیو کار ن« فرماید: می خداوند

ن رسوَل ا�َّ  بوعن ابن عمَر « -۲۴۴
َ
خـو املسلم ال «قال:  أ

َ
يَظِلُمه وال  املسلُم أ

 ُ َج ا�َّ َج عْن ُمسلٍم ُكْر�ًة فَرَّ ُ يِف حاجِتِه، ومْن فَرَّ ِخيِه اكَن ا�َّ
َ
�ُْسِلُمه. وَمْن اَكَن يِف حاجِة أ
ِقياَمةِ  ،القيامةِ عنه بها ُكْر�ًة من ُكَرِب يوَم 

ْ
ُ يَوَم ال  ه.يمتفق عل »»ومن َسرَتَ ُمْسلماً َسرَتَُه ا�َّ

 ت شده که:یروا ب از ابن عمر« -۲۴۴

 میکند، او را به دشمنش تسل نمی فرمود: مسلمان برادر مسلمان است، بر او ظلم  رسول الله 

صدد برآورده ساختن حاجت  د. کسی که در صدد برآوردن حاجت برادرش باشد، خداوند درینما نمی

 امت مشکلی از مشکالتش راید، خداوند به عوض آن در قیاوست. کسی که گره کار مسلمانی را بگشا

 .»پوشاند می ب او رایامت عیب مسلمانی را بپوشد، خداوند در روز قید، وکسی که عیگشا می

يب هر�رة « -۲۴۵
َ
ُكْر�ة مْن ُكرب من َ�فَّس عن مؤمن «قال:  ، عن انليبِّ وعن أ

ِقياَمةِ 
ْ
نْيا، نفَّس ا�َّ عنْه ُكْر�ة مْن ُكَرب يوِم ال َ ا�َّ عليْه يف  ،ادلُّ َ ىلع ُمْعرٍس �رسَّ ومْن �رسَّ

ْ�يَا واآلِخرةِ  وا�َّ يِف عْوِن العبْد ما اكَن  ،ومْن َسرَت ُمْسِلماً َسرتُه ا�َّ يِف ادلنْيا واآلخرة ،ادلُّ
 
َ
ل ا�َّ هُل به طر�قاً إىل اجلنَّة . العبُْد يف عْون أ خيه، ومْن سلك َطر�قاً يلْتَمُس فيِه ِعلْماً سهَّ

 
َ

، و�َتَدارُسونُه بيْنَُهْم إالَّ  ،وما اْجتََمَع قْوٌم يِف بيٍْت مْن ُ�يُوِت ا�َّ تعاىل يتْلُون ِكتَاَب ا�َّ
ِكينةُ  وذَكرُهُم ا�َّ فيَمْن عنده.  ،تُْهُم املالئَ�ةُ وحفَّ  ،وَغِشيَتُْهُم الرَّمْحةُ  ،نََزلَْت عليهم السَّ

 به َعملُُه لْم �رُسْع به �ََسبُهُ 
َ
أ  رواه مسلم. »»ومْن َ�طَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۴۵

وی مؤمنی را حل کند،خداوند مشکلی از مشکالت یفرمود: کسی که مشکلی از مشکالت دن امبر یپ
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 رییامت با او سهلگیا و قیری کند، خداوند در دنیوکسی که با تنگدستی سهلگکند،  می امت او را حلیروز ق

پوشد. خداوند در صدد  می ب او رایا و آخرت عیب مسلمانی را بپوشد، خداوند در دنیکند. کسی که ع می

که بنده در صدد کمک به برادرش باشد. کسی که در طلب علم راهی را طی ای  کمک بنده است، تا لحظه

از ای  د گروهی در خانهیآ نمی سازد. گرد می ش راهی را بسوی بهشت همواریداوند در عوض براکند، خ

نان ینکه حالت اطمیا هم به شکل درس تکرار کنند، مگر ایهای خدا، که کتاب خدا را تالوت نموده، و  خانه

، و خداوند آنها را کنند می شان را احاطهیقلب به آنها دست داده و رحمت شامل حالشان شده، و مالئکه ا

 .»اندازد نمی شیکند، و کسی که او را عملش عقب براند، نسبش او را پ می ادیند یدر نزد کسانی که نزد او
شان به آنچه ممکن است، ین و نفع رساندن به ایلت حل مشکالت مسلمیث فضین حدیش: در

 یا یر یا رهنمائی بر کار خیحت بوی یا نصیا مقام یل علم، مال یاز قب
ً
ا یاری دادن او شخصا

افته یش در پشت سر تذکر یا دعایا شفاعت کردن او یرش، یله شدن برای کار خیا وسی اش، ندگیینما

 است.
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ُ  يَُ�ن َحَسَنةٗ  َعةً َشَ�ٰ  َفعۡ �َشۡ  مَّن﴿ :یقال اهللا تعال  ].۸۵النساء: [ ﴾َهاّمِنۡ  نَِصيبٞ  ۥ�َّ

 .»ک، باشد او را بهرهء از ثواب آنیهر که شفاعت کند، شفاعتی ن« فرماید: می خداوند

شعري « -۲۴۶
َ
يب موىس األ

َ
ْ�بََل ىلَعَ  قال: اكن انليب  وعن أ

َ
تَاُه طاِلُب حاجٍة أ

َ
إَِذا أ

حبَّ اْشَفُعوا «ُجلسائِِه فقال: 
َ
 ه.يمتفق عل »»تُؤَجُروا وَ�ْقيِض ا�َّ ىلَعَ لِسان نَِبيِِّه ما أ

 .»َما َشاءَ « :و� رواية 
به  آمد، آنحضرت  می  امبر ید: چون حاجتمندی بحضور پیگو می ابو موسی اشعری « -۲۴۶

خداوند به زبان کند  می د، و ادایشو می د، مزد دادهیفرمود: شفاعت کن می ش رو آوردهینان خویهمنش

 .امبرش آنچه را که دوست بداردیپ

 .»تی آنچه را که بخواهدیو در روا

ة بِر�َرَة وَزوِْجها. قال: قال لََها انلَّيِبُّ  بوعن ابن عباس « -۲۴۷  »لَْو راَجْعتِه؟«: يف قِصَّ
ُمُرِ�؟ قال: 

ْ
ـْفعُ «قَالت: يا رَُسوَل ا�َّ تأ ش

َ
 .یرواه البخار .»قَالَت: ال حاجة يِل ِ�يه »إِنَّما أ

 ت شده که:یره و شوهرش روایدر قصهء بر ب از ابن عباس« -۲۴۷

 شود که به کنار شوهرت باز گردی؟  می ش گفت: چهیبرا امبر یپ

 کنی؟  می ا مرا امریآ  ا رسول الله یگفت: 

 کنم. می فرمود: نه، من شفاعت

 .»از ندارمیگفت: من به او ن
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ۡ  ّمِن َكثِ�ٖ  ِ�  َخۡ�َ  �َّ ﴿ :یقال اهللا تعال َّ� ٰ َمرَ  َمنۡ  إِ�َّ  ُهمۡ َوٮ
َ
وۡ  بَِصَدقَةٍ  أ

َ
وۡ  ُروٍف َمعۡ  أ

َ
 أ

 ].۱۱۴النساء: [ ﴾�َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  �َ�ٰ إِۡص 

شان، اما خوبی در  های پنهانی بسیاری از مشورتو خوبی نیست در « فرماید: میخداوند 

 .»مشورت کسی را است که بصدقه یا به کار پسندیده یا به اصالح میان مردمان امر نماید

لۡ ٱوَ ﴿ و قال تعالی:  ].۱۲۸النساء: [ ﴾َخۡ�ٞ  حُ لصُّ

 .»و صلح، کاری بهتر است« فرماید: و می

ْ ٱفَ ﴿و قال تعالی:  َ ٱ �َُّقوا ۡص  �َّ
َ
ْ َوأ  ].۱األنفال: [ ﴾نُِ�مۡ بَيۡ  َذاَت  لُِحوا

 .»پس از خدا بترسید و در میان خویش اصالح آورید« فرماید: و می

َما﴿ و قال تعالی: ۡ ٱ إِ�َّ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۡص  َوة
َ
ْ فَأ َخَو�ۡ  َ�ۡ�َ  لُِحوا

َ
 ].۱۰الحجرات: [ ﴾ُ�مۡ أ

 .»دو برادر خویش صلح آوریداند پس میان  حقا که مسلمانان برادر یکدیگر« فرماید: میو هم 
يب هر�رة « -۲۴۸

َ
لُكُّ ُسال� ِمَن انلَّاِس َعلَيِْه َصَدقٌَة «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن أ

ْمس: َ�ْعِدُل بْ� االثْنَْ�ِ َصدقَةٌ  َوتُِعُ� الرَُّجَل يِف َدابَِّتِه فَتْحِملُُه  ،لُكَّ يْوٍم َ�ْطلُُع ِ�يِه الشَّ
يبُة صدقَةٌ  لَكَِمُة الطَّ

ْ
ُ َعلَيَْها َمتَاعُه َصدقٌَة، َوال

َ
ْو تَْرَ�ُع هل

َ
  ،َعلَيَْها، أ

َ
و�ُ�لِّ َخْطَوٍة َ�ْمِشيَها إىِل

الِة َصدقَةٌ  ِر�ِق َصَدقَةٌ  ،الصَّ َذى َعِن الطَّ
َ
 ه.يمتفق عل »»َوتُِميُط األ

 ت است که:یروا ره یابو هراز « -۲۴۸

فرمود: بر هر مفصلی و بندی از مردم صدقه الزم است. در هر روزی که آفتاب در آن،   رسول الله 

ش یش را بر چهارپایا کاالیکنی صدقه است، چون مردی و  می ان دو کس عدالتیکند، چون م می طلوع

گزاری صدقه است،  می که بسوی نماز کو صدقه است، و به هر قدمییکنی، صدقه است. سخن ن می سوار

 .»ره) از راه صدقه استیاء موذی (سنگ و خار و خاشاک و غیدور کردن اش
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يب ُمَعيٍْط « -۲۴۹
َ
ثُوٍم بنِت ُ�ْقبََة بن أ

ْ
مِّ لُك

ُ
 قالت: سِمْعُت رسوَل ا�َّ  لوعن أ

اُب اذلي يُْصلُح َ�ْ�َ انلَّاِس َ�يَنْ� َخْ� «َ�ُقول:  َكذَّ
ْ
ْو َ�ُقوُل َخْ�اً لَيَْس ال

َ
 ه.يمتفق عل »»ا، أ

ُ انلَّاُس إِالَّ يف «قالت:  ،و� رواية مسلٍم ز�ادة ا َ�ُقوهلُ ٍء ِممَّ ُص يف يَشْ ْسَمْعُه يُرَخِّ
َ
َولَْم أ

ِة 
َ
تَه، وََحديَث الَمْرأ

َ
 .»َزوَْجهثَالٍث، َ�ْعِ�: احلَْرب، َواإلِْصَالَح َ�ْ�َ انلَّاس، وََحِديَث الرَُّجِل اْمَرأ

 ت شده که گفت:یروا ط یاز ام کلثوم بنت عقبه بن ابی مع« -۲۴۹

ری یآورد، سخن خ می ان مردم صلحیست که در میفرمود: کذاب کسی ن می دم کهیشن  از رسول الله 

 .دیگو می رییا خیرساند و  می را

 آنچه که مردم زی ازیدم که در چینشن  ادتی است که گفت: از رسول الله یت مسلم زیدر روا

ا ین مردم و سخن مرد به زنش و یز منظورش: جنگ، اصالح بیند اجازه داده باشد، مگر در سه چیگو می

 .»سخن زن برای شوهرش بود

َاِب اَعيِلٍة  قالت: سِمع رسول ا�َّ  لوعن اع�شة « -۲۵۰
ْ

َصوَْت ُخُصوٍم بابل
فَعل، 

َ
ِ ال أ فُِقُه يِف يشء، َوُهَو َ�ُقول: وا�َّ َحُدُهَما �َْستَوِْضُع اآلَخَر َو�َْسرَتْ

َ
ْصواُ�ُهَما، َو�َِذا أ

َ
أ

 ىلَعَ ا�َّ ال َ�ْفَعُل الَمْعُروف؟«فقال:  فََخَرَج َعلَيِْهَما رسوُل ا�َّ 
ِّ

يل
َ
ْ�َن الُْمتَ�

َ
نَا يَا فق »أ

َ
ال: أ

َحب
َ
يُّ ذلَِك أ

َ
، فَلُه أ  ه.يمتفقٌ عل. »رسوَل ا�َّ

 ت شده که گفت:یروا ل شهیاز عا« -۲۵۰

خواست تا  می کی از دومییدند که بلند بود، یصدای چند شخص را کنار دروازه شن  رسول الله 

نکار یگفت: بخدا قسم ا می شد و او می زییزی از قرضش را کم نموده و خواستار مهربانی ونرمش در چیچ

ر را انجام ندهد. یخورد که کار خ می بر آن دو برآمده و فرمود: کجا شد آنکه قسم  کنم. رسول الله  نمی را

 .»دارد می . و او مختار است که هر طوری که دوستا رسول الله یمرد گفت: من 

اِعِديِّ « -۲۵۱ يب العباس سهِل بِن سعٍد السَّ
َ
ن رسوعن أ

َ
نَّ بَ�  وَل ا�َّ ، أ

َ
بلَغُه أ

نَاٍس َمَعه، فَُحِبَس  َ�ْمِرو بن عوٍْف اكن بيْنُهْم رَش، فََخَرَج رسوُل ا�َّ 
ُ
يُْصِلُح بَيْنَهْم يِف أ

َالةُ  رسول ا�َّ  يب بَْ�ٍر  ،وََحانَِت الصَّ
َ
 أ

َ
بَا بَْ�ٍر إِنَّ رسوَل  بفََجاَء بِالٌل إِىل

َ
فقال: يَا أ

 ِ الةُ  ا�َّ قَاَم بِالٌل  ،قَْد ُحِبس، وََحانَِت الصَّ
َ
ْن تَُؤمَّ انلَّاس؟ قال: َ�َعْم إِْن ِشئْت، فَأ

َ
َ�َهْل لَك أ

الةَ  فوِف حىتَّ قاَم  ،الصَّ َ انلَّاُس، وََجاَء رسول ا�َّ يْميِش يف الصُّ َ و�ربَّ بُو بَْ�ٍر فََكربَّ
َ
َم أ َوتَقدَّ

َخَذ انلَّاُس يِف ا
َ
ف، فَأ بُو بَْ�ر يف الصَّ

َ
َ�رَثَ  تلَّْصِفيق، وَ�َن أ

َ
ا أ ال يَلْتَِفُت يِف صالتِِه، فَلَمَّ
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ََفت، فَإَِذا رسوُل ا�َّ  َشار إيَِلِْه رسول ا�َّ انلَّاُس اتلَّْصِفيَق اتلْ
َ
بْو بَْ�ر ، فَأ

َ
 ، فََرَ�َع أ

، َورََجَع القهقرى َوراَءُه َحىتَّ قَاَم يِف ال َم رسول ا�َّ يَدهُ فَحِمد ا�َّ ف، َ�تَقدَّ ، فََص�َّ صَّ
قْبَل ىلَعَ انلَّاِس فقال: 

َ
 أ

َ
ا فرغ َالةِ «للنَّاس، فَلَمَّ ٌء يف الصَّ َها انلَّاُس مالَُ�ْم ِح� نَابَُ�ْم يَشْ ُّ�

َ
�

خْذتْم يِف اتلَّْصِفيق؟، إِنَّما اتلَّْصِفيُق لِلنَِّساء. مْن نَابُُه يشٌء يِف صالتِِه فَلْيَقْل:
َ
؟  أ ُسبَْحاَن ا�َّ

 َ ْن تَُص�ِّ
َ
بَا بَْ�ر: ما منَعك أ

َ
ََفت. يَا أ ، إِالَّ اتلْ حٌد ِحَ� َ�ُقول: ُسبْحاَن ا�َّ

َ
فَإِنَُّه ال �َْسمُعُه أ

رْشُت إيَِلْك؟
َ
َ بِانلَّاِس  »بِانلَّاِس ِحَ� أ ْن يُص�ِّ

َ
يب قُحافََة أ

َ
بُو بْ�ر: َما اَكَن ينبيَِغ البِْن أ

َ
فقال أ

 ه.يمتفقٌ عل .» يََدْي رسوِل ا�َّ َ�ْ�َ 

 ت است که:یروا از ابو العباس سهل بن سعد ساعدی « -۲۵۱

شان با ید آمده، ایلهء بنی عمرو بن عوف، هرج و مرجی پدیان قبید که در میخبر رس  به رسول الله 

 به ابوبکر  د، بالل یرسبرآمده و در آنجا ماندند، وقت نماز فرا شان  انیجاد صلح در میبرای اای  عده

 توانی مردم را امامت دهی؟ می ده است،یر کرده است و وقت نماز هم در رسیگ گفت: که رسول الله 

ر گفت، مردم یجلو شده تکب برای نماز اقامت گفت و ابوبکر  خواهی بلی. بالل  می گفت: اگر

ستاد، مردم صفها را بهم زدند و یده ایآمده از صفها گذشته و به صف اول رس  ر گفتند. رسول الله یهم تکب

را   سته رسول الله یاد شد، نگریکرد، چون کف زدن مردم ز نمی در نماز بطرفی التفات ابوبکر 

ش را بلند کرده حمد خدا را گفته، و به عقب یدستها اشاره نموده، ابوبکر   مشاهده کرد. رسول الله 

جلو آمده، نماز مردم را گزاردند. چون فارغ شد به   ش آمده و خود را به صف رساند. رسول الله یخو

را هر کس ید، زیید سبحان الله بگویدار شد، بایمردم روی آورده فرمود: ای مردم چه شده که چون امری پد

نکه برای یت اشاره کردم ایسوشود. ای ابابکر چه مانع شد، بعد از آنکه ب می که سبحان الله را بشنود متوجه

 مردم نماز گزاری؟

 . »برای مردم نماز گزارد ست که با حضور رسول الله یسته نیگفت: برای پسر ابی قحافه شا ابوبکر 
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ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿: یقال الله تعال ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
 ].۲۸الکهف: [ ﴾ُهمۡ َ�نۡ  َناكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ  َوَ�  ۥۖ َههُ وَجۡ 

 شام وکنند در صبح و  می ادیش را با آنکه پروردگار خود را یو باز دار خو« فرماید: می خداوند

 .»شان در نگذردید که چشمهای تو از ایش را و بایخواهند وجه او و رضا می
ْهِل «يقول:  قال: سمعُت رسوَل ا�َّ  عن َحاِرثَة بِْن وْهب « -۲۵۲

َ
ُ�ْم بِأ ْخرِبُ

ُ
ال أ

َ
أ

ُ�ْم  ْخرِبُ
ُ
َال أ

َ
ه، أ قَْسم ىلَعَ ا�َّ ألبرَّ

َ
ٍف لَْو أ ْهِل انلَّاِر؟ لُكُّ ُ�تُلٍّ اجلنَّة؟ لُكُّ َضعيٍف ُمتََضعِّ

َ
بَأ

اٍظ ُمْستَْكرِبٍ   ه.يمتفقٌ عل .»»َجوَّ

 ت شده که گفت:یروا از حارثه بن وهب « -۲۵۲

ا شما را از اهل بهشت خبر ندهم؟ هر ناتوان و مستضعفی که یفرمود: آ می دم کهیشن از رسول الله 

شما را از اهل دوزخ با خبر نسازم؟ هر سنگدل،  ایکند. آ می هر گاه به خدا قسم خورد او را خداوند راستگو

 .»آزمند، خود نما، متکبر
يب العباِس سهِل بِن سعٍد الساِعِديِّ « -۲۵۳   

َ
 قال: مرَّ رُجٌل ىلع انليَبِّ  وعن أ

يَُك يِف َهَذا؟«فقاَل لرُجٍل ِعنْدُه جالس: 
َ
ِ  »ما َرأ رْشاِف انلَّاِس هذا َوا�َّ

َ
فقال: رَُجٌل ِمْن أ

ع. فََسَكَت رسول ا�َّ حَ  ْن �َُشفَّ
َ
ْن ُ�نَْكَح َو�ِْن َشَفع أ

َ
، ُ�مَّ َمرَّ رَُجٌل آخر، ريٌّ إِْن َخَطب أ

يَُك يِف َهَذا؟«: فقال هل رسوُل ا�َّ 
ُ
فقال: يا رسوَل ا�َّ هذا رَُجٌل ِمْن ُ�َقَراِء  »َما رأ

ْن ال ُ�نَْكح،
َ
ْن ال �ُْسمع  الُْمْسِلِم�، هَذا حريٌّ إِْن خَطب أ

َ
َع، َو�ِْن قَاَل أ ْن ال �َُشفَّ

َ
َو�ِْن َشَفع أ

رِْض ِمثَْل هَذا«: ِلَقْوهِل. فقال رسول ا�َّ 
َ
 ه.یمتفٌق عل» َهَذا َخْ�ٌ مْن ِملِء األ

 ت شده که گفت:یروا از ابو العباس سهل بن سعد ساعدی « -۲۵۳

برای مردی که در کنارش نشسته بود، گفت: نظرت در  گذشت، آنحضرت  امبر یمردی از کنار پ
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 ست؟ین شخص چیمورد ا

سته است که هر گاه خواستگاری کند به یش شاین مرد از اشراف مردم است، بخدا برایگفت: ا

 سکوت نمودند.   نکاح داده شود، و چون شفاعت کسی را کند، شفاعتش قبول شود. رسول الله 

 ست؟ین شخص چیبه آن مرد گفتند: نظرت در بارهء ا  لله گری گذشت، رسول ایباز مرد د

ن سزاوار است که چون خواستگاری کند، به ین است، این مرد از فقرای تنگدست مسلمیگفت: ا

 ده نشود. ید سخنش شنینکاح داده نشود، و چون شفاعت کند شفاعتش قبول نشود و اگر سخن بگو

 ن پر از امثال او باشد.یآنست اگر چه روی زمن مرد بهتر از یفرمودند: ا  رسول الله 

يب سعيٍد اخلدري « -۲۵۴
َ
ِت اجلنَُّة وانلَّاُر فقالت «قال:  عن انليب  وعن أ اْحتجَّ

ُون، وقَالِت اجلَنَّةُ  ُ  :انلَّار: يفَّ اجلبَّاُروَن والُمتََكربِّ يفَّ ُضعَفاُء انلَّاِس ومَساِكينُُهم َ�َقىَض ا�َّ
َشاء، بَيْنَُهما: إِنَّ 

َ
ب بِِك َمــْن أ عذِّ

ُ
َشاء، َو�ِنَِّك انلَّاُر َعذايِب أ

َ
رَْحُم بِِك َمـْن أ

َ
ك اجلنَُّة رمْحيِت أ

َّ ِملُؤها  رواه مسلم. »»وِللِكَيُكَما يلَعَ

 ت است که:یروا د الخدری یاز ابو سع« -۲۵۴

ستمگران و مستکبران اشی کردند. دوزخ گفت: در من تر لیفرمود: بهشت و دوزخ با هم دل امبر یپ

 .وجود دارد

 ن مردم وجود دارند. یبهشت گفت: در من ناتوانان و مساک

لهء تو کسی را که بخواهم مورد یحکم نمود که تو بهشتی، رحمت منی به وسشان  انیخداوند در م

کنم و من  می لهء تو کسی را که بخواهم عذابشیدهم، و تو دوزخی، عذاب منی، بوس می رحمتم قرار

 .»کنم که هردوی شما را پر سازم می ضمانت

يب هر�رة « -۲۵۵
َ
ِمُ� الْعِظيُم يَْوَم «قال:  عن رسول ا�َّ  وعن أ إِنَُّه يَلأيِت الرَُّجُل السَّ

ِقيامِة ال يزُن ِعنْد ا�َّ جنَاَح بُعوَضةٍ 
ْ
لَ  »»ال  ه.يمتفقٌ عَ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۵۵

د که در نزد خداوند باندازهء بال یآ می امتیفرمود: بدون شک مرد فربه و بزرگ در روز ق  رسول الله 

 .»مت نداردیارزش و قای  پشه

ْو َشابّا، فَفَقَدَها، أو فقده رسوُل ا�َّ « -۲۵۶
َ
ًة سوْداَء اَكنََت َ�ُقمُّ املْسِجد، أ

َ
نَّ اْمرأ

َ
 ،وعنه أ

ْو عنْه، فقالوا: م
َ
َل َ�نَْها أ

َ
فَال ُكنْتُْم آَذْ�تُُموِ� «ات. قال: فََسأ

َ
ْو  »أ

َ
ْمَرَها، أ

َ
ُروا أ �َُّهْم صغَّ

َ
فََك�

ْمره، فقال: ُدلُّوِ� ىلَعَ َ�رْبِهِ 
َ
ُقبُور ملُوَءٌة ُظلْمًة ىلَعَ « :فدلُّوُه فَص�َّ َعلَيه، ُ�مَّ قال  »أ

ْ
إِنَّ َهِذهِ ال
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ْهِلَها، و�ِنَّ ا�َّ تعاىل ُ�نَوِّرَها لَُهْم 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»بَصاليِت َعلَيِْهمْ أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۵۶

افت. از احوال یا آن جوان را نیآن زن  کرد. رسول الله  می ا جوانی بود که مسجد را نظافتیاه، یزنی س

گاه نکردیاو پرس  .شمردندا جوان را کوچک یی آنها کار آن زن ید، گوید، گفتند مرده است. فرمود: چرا مرا آ

بر آن نماز گزارد و  ش نشان دادند، آنحضرت ید. قبر او را برایفرمودند: قبرش را به من نشان بده

 روشنشان  ن قبرها بر صاحبانش پر از ظلمت است و خداوند به برکت نماز خواندن من آنرا براییفرمود: ا

 .»سازد می

ْشعَث أغربَ «: وعنه قال: قال رسول ا�َّ « -۲۵۷
َ
قْسَم ىلَعَ رُبَّ أ

َ
بَْواِب لَْو أ

َ
 مْدفُوٍع باأل

هُ  برَّ
َ
ِ أل  رواه مسلم. »ا�َّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۵۷

وجود دارد که اگر بخدا قسم  ها ده موی غبار آلود رانده شده در دروازهیفرمود: بسا ژول  رسول الله 

 .»سازد می خورد، او را راستگو

ساَمة « -۲۵۸
ُ
نَّةِ «قال:  عن انليب  وعن أ

ْ
ُة َمْن دَخلََها  ،ُ�ْمُت ىلَعَ باِب اجل فَإَِذا اعمَّ

 انلَّار. وُ�ْمُت 
َ

ِمر بِِهْم إىِل
ُ
ْصحاب انلَّاِر قَْد أ

َ
نَّ أ

َ
ْصحاُب اجلَدِّ �ْبُوُسوَن غْ� أ

َ
الَْمَساِك�، وأ

ُة مْن َدَخلََها النَِّساءُ   ه.يمتفقٌ عل »»ىلَعَ باِب انلَّاِر فَإَِذا اعمَّ

 ت شده که:یروا از اسامه « -۲۵۸    

شوند،  می ستادم و مشاهده کردم، که عامهء کسانی که به آن داخلیفرمود: در دروازهء بهشت ا امبر یپ

ان به طرف دوزخ سوق داده ینکه دوزخیو هنوز به ثروتمندان اجازهء دخول داده نشده است، مگر ا اند، نیمساک

 .»شوند زنها هستند می ستادم و مشاهده کردم که عموم کسانی که به آن داخلیو در دروازهء دوزخ ا اند، شده

يب هر�رة « -۲۵۹
َ
ِعيىس اْ�ُن  :لَْم َ�تلََكَّْم يِف الَمْهِد إِالَّ ثَالثَةٌ «قال:  عن انليب  وعن أ

َذَ  ُه َوَهو  مْرَ�م، وَصاِحب ُجَر�ْج، وَ�َن ُجَر�ٌْج رَُجًال اَعبِدا، فَاختَّ مُّ
ُ
َ�تُْه أ

َ
َصْوَمعًة فاكَن ِ�يَها، فَأ

ا اَكَن ِمَن  قْبَل ىلَعَ صالتِِه فَانرْصفَْت فَلَمَّ
َ
�ِّ وََصاليِت فَأ

ُ
يُص� َ�َقالَت: يا ُجَر�ْج، فقال: يَارَبِّ أ

�ِّ وََصاليِت. 
ُ
ْي رَبِّ أ

َ
، فَقالَت: يَا ُجَر�ْج، فقال: أ َ�تُْه وُهو يَُص�ِّ

َ
َغِد أ

ْ
ا ال ْ�بََل ىلَعَ َصالتِه، فَلَمَّ

َ
فَأ

ْ�بََل ىلَعَ 
َ
�ِّ وََصاليِت، فَأ

ُ
ْي رَبِّ أ

َ
َ�تُْه َوُهو يَُص�ِّ َ�َقالَت: يَا ُجَر�ُْج فقال: أ

َ
َغد أ

ْ
اَكَن ِمَن ال

َر َ�نُو إرِْس   وُُجوه املوِمَسات. َ�تََذاكَّ
َ

اِ�يَل ُجرْ�اً َصالتِه، َ�َقالَت: اللَُّهمَّ ال تُِمتْه َحىتَّ ينُْظَر إِىل
، فَلَمْ 

َ
فِْتنَنَّه، فتعرََّضْت هل

َ
ٌة بيِغٌّ ُ�تََمثَُّل حِبُْسِنَها، َ�َقالَت: إِْن ِشئْتُْم أل

َ
 وَِعبَاَدته، َوَ�نَِت اْمَرأ
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ْمكنَتُْه ِمْن نفسها فَوقَع علَيَْها. 
َ
 صْومَعِته، فَأ

َ
وي إِىل

َ
تْت َراِ�ياً اَكَن يَأ

َ
يلْتَِفْت إيَِلَْها، فَأ

ُ�ونه، فَ  تَوُْه فاْست�لُوه وهَدُموا صْومَعتَه، وََجَعلُوا يرَْضِ
َ
ا َودلْت قَالَت: ُهَو ُجَر�ْج، فَأ حملَت، فَلَمَّ

يِب؟ فَجاَءوا بِِه فقال:  ْ�َن الصَّ
َ
ْت ِمنْك. قال: أ

َ
يِغِّ فَودل

ْ
نُُ�م؟ قالوا: َزَ�يَْت بِهِذهِ ابل

ْ
فقال: ما َشأ

َص�ِّ فَص�َّ 
ُ
بُوك؟  ،َدُعوِ� َحىتَّ أ

َ
يِبَّ َ�َطعَن يِف بْطِنِه وقال: يا ُغالُم َمْن أ ىَت الصَّ

َ
ا انرَْصََف أ فَلَمَّ

ُحوَن بِِه وقَالُوا: نَبِْ� لََك صْوَمَعتََك  قْبلُوا ىلَع ُجَر�ُْج ُ�َقبِّلُونَُه َو�َتََمسَّ
َ
ايِع، فَأ قال: فُالٌن الرَّ

عيُدوَها ِمْن ِطٍ� َكَما
َ
ه، َ�َمرَّ  ِمْن َذَهٍب قال: ال، أ مِّ

ُ
اَكنَت، َ�َفَعلُوا. َو�يْنَا َصيِبٌّ يرْضُع ِمْن أ

ه: اللَُّهمَّ اْجَعل ابِْ� مثَْل َهَذا، َ�رَتََك  رَُجٌل َراِكٌب ىلَعَ دابٍَّة فَارَِهٍة وََشارٍة َحَسنٍَة  مُّ
ُ
فَقالت أ

َ�بََل ىلَعَ ثَْديِِه فََجْعَل 
َ
َْعلِْ� ِمثْله، ُ�مَّ أ

َ
ْ�بََل إيَِلِْه َ�نََظَر إيَِلِْه فقال: اللَُّهمَّ ال جت

َ
»  يَْرتَِضعُ اثلَّْدَي َوأ

 رسول ا�َّ 
َ

ْ�ُظُر إِىل
َ
�ِّ أ

َ
َها، َوُهَو �يِْك ا فََك� بَّابِة يِف ِ�يه، فََجعَل َ�ُمصُّ ْصبُِعه السَّ

ُ
ْرتَِضاَعُه بِأ

ُ َونِْعَم «قال:  قْت، َوِ� َ�ُقول: َحْسيِبَ ا�َّ ُ�وَ�َها، َوَ�ُقولُون: َزَ�يِْت رَسَ وا جِبَاِرَ�ٍة َوُهْم يرَْضِ َوَمرُّ
َْعْل ابِْ� ِمثْلََها، �َ 

َ
ه: اللَُّهمَّ ال جت مُّ

ُ
رَتَك الرَِّضاَع َوَ�َظَر إيَِلَْها فقال: اللَُّهمَّ الْوِ�يل. فقالت أ

اْجَعلِْ� ِمثْلََها، َ�ُهنالَِك تََراَجَعا احلَِديِث فقالَت: َمرَّ رَُجٌل َحسُن الَهيْئَِة َ�ُقلْت: اللَُّهمَّ اْجَعْل 
مَ 
َ
وا بَِهِذهِ األ َْعلِ� ِمثْلَه، َوَمرُّ

َ
ِة َوُهم يرَْض�ُوَ�ُها َو�َُقولُون: َزَ�يِْت ابِْ� ِمثْلَُه َ�ُقلْت: اللَُّهمَّ ال جت

َْعْل ابِْ� ِمثْلََها َ�ُقلْت: اللَُّهمَّ اجَعلِْ� ِمثْلََها؟، قال: إِنَّ ذلَِك 
َ

قْت، َ�ُقلْت: اللَُّهمَّ ال جت رَسَ
هلا َزَ�يْت، َولَْم تَْزن، الرَُّجَل اَكَن َجبَّاراً َ�ُقلت: اللَُّهمَّ ال جتَْعلِْ� ِمثْلَه، و�ِنَّ َهِذهِ َ�ُقولُوَن 

ق، َ�ُقلْت: اللَُّهمَّ اْجَعلِْ� ِمثْلََها  ه.يمتفق عل »»َورَسقْت، َولَْم �رَْسِ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۵۹

ج. یهما السالم و دوست جریم علیسی پسر مریع اند، فرمود: در گهواره فقط سه تن سخن گفته امبر یپ

که او یبرد. مادرش آمد در حال می عبادتگاهی برای خود ساخته بود و در آن بسرج مردی عابدی بود که یجر

ا مادرم و نمازم وبه نمازش ادامه داد، و مادرش رفت. یج گفت: خدایج! جریگزارد، گفت: ای جر می نماز

به ا مادرم و نمازم ویج! او گفت: خدایگزارد و گفت: ای جر می فردا هم مادرش در حالی آمد که او نماز

ج! گفت: پروردگارا یگزارد، گفت: ای جر می نمازش ادامه داد. باز فردا مادرش در حالی آمد که او نماز

 مادرم و نمازم و به نماز خود ادامه داد.

 ند.یا او را نکش تا روی زنهای زنا کار را ببیمادرش گفت: خدا

ش ضرب المثل گشته یسن خوج و عبادتش صحبت کردند، زنی فاحشه بود که به حیل از جریبنی اسرائ

دهم، و خود را به او عرضه کرد، ولی او توجهی به وی ننمود. زن  می بید من او را فریبود. گفت: اگر بخواه
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ارش گذاشت و با وی زنا نمود و باردار یکرد رفت، خود را در اخت می ش چوپانی که در عبادتگاهش زندگییپ

ده، عبادتگاهش را منهدم ین کشیهست، مردم رفته او را پائج ین طفل از جریشد، چون والدت نمود گفت: ا

 ساخته و شروع به زدنش کردند. 

 گفت: چه شده؟

 ده است.ین فاحشه زنا کردی، و از تو پسری زائیگفتند: با ا

د که نماز گزارم، سپس نماز گزارد، چون نماز یگفت: بچه کجا است؟ پسر را آوردند و گفت: مرا بگذار

 ست؟ینزد کودک آمده به شکمش زده و گفت: ای پسر پدرت کرا تمام کرد، 

دند و گفتند: یکش می ده وبه جانش دستیج روی آورده او را بوسیگفت: فالن چوپان، مردم به جر

 م.یساز می عبادتگاهت را از طال

 د و آنها هم آنرا درست کردند.یش ازگل بسازیگفت: نه مثل حالت اول

با از کنارش یس و ممتاز، و عالمتی زیخورد، مردی بر اسبی نف می ریشو طفلی بود که از پستان مادر 

 گذشت. 

 ن مرد بگردان.یا پسرم را مثل ایمادرش گفت: خدا

ا مرا مانندش مساز و سپس به یسته و گفت: خدایپسر پستان را رها کرده بطرف وی روی نمود و نگر

ر خوردن یشان شینگرم و ا می  رسول الله  ی من اکنون بسوییدن نمود. گویپستان روی آورده شروع به مک

زی یند. سپس فرمود: و از کنار کنینما می لیمکند، تمث می او را به انگشت سبابهء خود، که در دهن قرار داده

گفت: حسبی الله و نعم  می گفتند که تو زنا کردی، دزدی نمودی، او می زدند و می گذشتند که مردم او را

ا یسته و گفت: خداین مساز. پسر پستان را رها نموده به او نگریا پسرم را مثل ایخدال. مادرش گفت: یالوک

 مرا مانند او بگردان.

ا پسرم را مثل یکو شمائل گذشت و من گفتم: خدایدند. مادر گفت: مردی نینجا سخن را باز گردانیدر ا

 زدند وبه او می که او رایبردند، در حالز را ین کنیا مرا مثل او مگردان، و مردم ایاو گردان، ولی تو گفتی خدا

ا مرا مثل یا پسرم را مثل او مگردان، تو گفتی: خدایگفتند که تو زنا کردی و دزدی نمودی، من گفتم: خدا می

 او گردان! 

گفتند: زنا کردی، در  می زین کنیا مرا چون او مگردان. و به ایپسرک گفت: آن مرد ستمگر بود،گفتم خدا

ا مرا مثل او ینرو گفتم: خدایکه دزدی نکرده بود، از ایگفتند: دزدی کردی در حال می ده،که زنا نکریحال

 .»بگردان
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 و احسان و تواضع به آنانپناهان،  بی و

 ].۸۸الحجر: [ ﴾مِنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿ :یقال اهللا تعال

 .»و در برابر مسلمانان فروتن باش« فرماید: میخداوند 

ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ و قال تعالی: ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ زِ�َنةَ  تُرِ�دُ  ُهمۡ َ�نۡ  َناكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ  َوَ�  ۥۖ َههُ وَجۡ   ].۲۸الکهف: [ ﴾َيا�ُّ

خواهند  کنند پروردگار خود به صبح و شام می و بند کن خود را با آنانکه یاد می« فرماید: و می

 .»رضای او را و باید که در نگذرد چشمهای تو از ایشان طلب کنان آرائش زندگانی دنیا را

ا﴿ و قال تعالی: مَّ
َ
ا ٩ َهرۡ َ�قۡ  فََ�  تِيمَ ۡ�َ ٱ فَأ مَّ

َ
ٓ ٱ َوأ ا  ].۱۰-۹الضحی: [ ﴾١٠ َهرۡ َ�نۡ  فََ�  �َِل لسَّ

 .»اما یتیم را پس درشتی مکن و اما سائل را پس مران« فرماید: و می

ُب بِٱّ�ِيِن ﴿ و قال تعالی: ِي يَُ�ّذِ رََءيَۡت ٱ�َّ
َ
ِي يَُدعُّ  ١أ َوَ�  ٢ٱۡ�َتِيَم فََ�ٰلَِك ٱ�َّ

ٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكِ�   ].۳-۱الماعون: [ ﴾٣َ�ُضُّ َ�َ

شمرد، پس آن شخص کسی  آیا دیدی آن شخص را که جزای اعمال را دروغ می« فرماید: میو هم 

 .»نمود راند و بر طعام دادن فقیر ترغیب نمی است که یتیم را به اهانت می

يب َوقَّاص « -۲۶۰
َ
ُ�وَن  قال: ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ  عن سعد بن أ ِستََّة نَفر، فقال الُمرْشِ

نا واْ�ُن مْسُعوٍد ورُجل ِمْن ُهَذيِْل و�ِالل للنَّيِبِّ 
َ
ئُون عليْنا، وُ�نُْت أ : اْطُرْد ُهُؤالِء ال َ�رَْتِ

يِهما، فَوَ�َع يف َ�ْفِس رسول ا�َّ  سمِّ
ُ
ن يقعَ  ورجالِن لَسُت أ

َ
فحدث نْفسه،  ما شاَء ا�َّ أ

ُ تعاىل نَْزَل ا�َّ
َ
ِيَن يَۡدُعوَن َر�َُّهم بِٱۡلَغَدٰوةِ َوٱۡلَعِ�ِّ يُرِ�ُدوَن وَۡجَههُ ﴿ :فأ األنعام: [ ﴾َوَ� َ�ۡطُردِ ٱ�َّ

 رواه مسلم. .»]۵۲
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 ت است که گفت:یروا از سعد بن ابی وقاص « -۲۶۰

ر نشوند، من بودم ینان را بران تا بر ما دلیگفتند: ا امبر ین برای پیم، مشرکیبود امبر یما شش نفر با پ

شان را بخاطر ندارم. و در دل رسول الله یگر که نامهایل و بالل و دو نفر دیلهء هذیو ابن مسعود و مردی از قب

  آنچه خدا خواست واقع شد و با خود زمزمه کرد. خداوند نازل فرمود: و آنانی را که صبح و شام

 .»فقط خداست، از خود مرانشان  خوانند و مراد می راشان  خدای

ْهِل بيْعِة الرِّضواِن « -۲۶۱ 
َ
يب ُهبْ�ةَ اعئِِذ بن عْمرو املَزِ�ِّ وَُهَو ِمْن أ

َ
با وعن أ

َ
نَّ أ

َ
، أ

ىَت ىلَعَ سلَْماَن وُصَهيْب و�الٍل يف نَفٍر فقالوا:
َ
َخَذْت ُسيُوُف ا�َّ ِمْن عُدوِّ ا�َّ  ُسْفيَاَن أ

َ
ما أ

بُو بَْ�ٍر 
َ
َخَذَها، فقال أ

ْ
ىَت انلَّيِبَّ َمأ

َ
َ�ُقولُوَن َهَذا لَِشيِْخ قُر�ٍْش وَسيِِّدِهْم؟ فَأ

َ
ْخربُه : أ

َ
، فَأ

با بَْ�ر لَعلَّ 
َ
تَاُهْم فقال: فقال: يا أ

َ
ْغَضبَت َر�َّك؟ فأ

َ
ْغَضبْتَُهْم لََقْد أ

َ
ْغَضبتَُهم؟ لنَِئْ ُكنَْت أ

َ
َك أ

يَخ 
ُ
 رواه مسلم.. »يا إِْخوتَاُه آْغَضبْتُُ�م؟ قالوا: ال، يْغِفُر ا�َّ لََك يا أ

با  انیت شده: ابو سفیعت الرضوان است روایره عائذ بن عمرو المزنی که از اهل بیاز ابو هب« -۲۶۱

ن یرهای خدا از ایگذشت. آنها گفتند: انتقامی را که شمش ب وبالل یاز کنار سلمان و صه ای، عده

 . چ دشمن خدا نگرفته استیان) گرفته از هیشخص (ابوسف

 نزد پیگوئ می نیش چنیگفت: برای کالن و سردار قر ابوبکر 
ً
شان را از یآمده، ا امبر ید؟ بعدا

گاه ساخت. رسول الله یجر د آنها را غضبناک ساخته باشی! اگر چنانچه یشا فرمود: ای ابوبکر  ان آ

نزدشان آمده  آنها را غضبناک ساخته باشی، مثل آنست که پروردگارت را به خشم آورده باشی. ابوبکر 

 ا شما را خشمناک ساختم؟یگفت: ای برادران آ

 .»امرزدیبآنها گفتند: نه برادرکم، خداوند ترا 

تِيِم يف اجلنَِّة : «قال: قال رسول ا�َّ  وعن سهِل بن سعٍد « -۲۶۲
ْ

نَا و�فُل ايل
َ
أ

بَّابَِة َوالْوُْسَطى »َهَكَذا َشار بِالسَّ
َ
َج بَيْنَُهَما ،وأ  .یرواه البخار . »»وفَرَّ

 ت است که:یروا از سهل بن سعد « -۲۶۲

م، اشاره به انگشت سبابه و یباش می نگونه در بهشتیم، ایتیفرمود: من و سرپرست   رسول الله 

 .»نموده آنها را از هم گشاده داشتاش  انهیم

يب هر�رة « -۲۶۳
َ
نَا وُهَو : «قال: قال رسول ا�َّ  وعن أ

َ
ْو ِلَغِ�ه. أ

َ
ُ أ

َ
تيِم هل

ْ
اَكفِل ايل

  »كَهاَ�ْ�ِ يف اجلَنَّةِ 
َ
اوي وُهو َمالُِك ْ�ُن أ َشاَر الرَّ

َ
بَّابِة والْوُْسطى�ٍَس بِ َوأ  رواه مسلم. .»السَّ

pnm://video.islamweb.net/f/reyad/h0261.rm
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 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۶۳

ن دو در ید، من و او مانند ایگانهء را بنمایا بیم خودی و یتیفرمود: کسی که سرپرستی   رسول الله 

 .»ش اشاره نمودیبود، به دو انگشت سبابه و وسطا م. راوی که مالک بن انس یباش می بهشت
ُه اتلَّْمرُة َواتلَّْمرتَاِن، وال «: وعنه قال: قال رسوُل ا�َّ « -۲۶۴ لَيَْس الِمْسِكُ� اذلي تَُردُّ

ُف  َما الِمْسِكُ� اذلي يتََعفَّ  ه.يمتفقٌ عل »»اللُّْقمُة واللُّْقمتاِن إِ�َّ

ُه « »:الصحيح�«و� رواية يف   اللُّْقمُة لَيَْس الِمْسِكُ� اذلي يُطوُف ىلَع انلَّاِس تَُردُّ
ُد ِغً� يُغنِْيه، َوال ُ�ْفَطُن بِِه  واللُّْقمتَان، َواتلَّْمرُة َواتلَّْمرتَان، ولَِ�نَّ الِمْسِكَ� اذلي ال َ�ِ

َل انلَّاَس 
َ
َق َعلَيه، َوال َ�ُقوُم فَيْسأ  .»فيُتصدَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابوهر« -۲۶۴

 ا دو لقمه او را بازیک لقمه و یا دو خرما، یک خرما و یست که ین کسی نیفرمود: مسک  رسول الله 

 .کند نمی ده و سؤالین کسی است که عفت ورزیگرداند، بلکه مسک می

ا دو لقمه، یک لقمه و یان مردم گشته، یست که در مین کسی نین آمده که: مسکیحیتی در صحیدر روا

از کند، ندارد و ین بی است که ثروتی را که او ران کسی یگرداند. ولی مسک می ا دو خرما او را بازیک خرما و ی

 .»زد که از مردم بطلبدیخ نمی شود که به او صدقه دهد، و خودش هم بر نمی کسی هم از حالش باخبر
ْرَملَِة َوالِمْسِكِ� اَكلُمجاِهِد يف سبيِل «قال:  وعنه عن انليب « -۲۶۵

َ
ايِع ىلَع األ السَّ

ْحُسبُه قال:  »ا�َّ 
َ
ائِِم ال ُ�ْفِطرِ «وأ ي ال َ�ْفرُت، َوَ�لصَّ

َّ
قائِِم اذل

ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»َوَ�ل

 ت است که:یروا ره یو هم از ابو هر« -۲۶۵

ن تالش کند، مانند مجاهد راه خداست. و یوه و مسکیشت بیفرمود: کسی که برای مع  رسول الله 

 .»روزه داری است که افطار نکندکنم که فرمود: نمازگزاری است که سست نشود و مانند  می گمان
َعام َطَعاُم الْويلمةِ «قال:  وعنه عن انليب « -۲۶۶ ِ�يَها، وُ�ْدىَع  ،رَشُّ الطَّ

ْ
ُ�ْمنَُعها َمْن يأ

 ُ
ُ

ْعوَة َ�َقْد َعىَص ا�َّ ورَُسوهل ِب ادلَّ بَاَها، وَمْن لَْم ُ�ِ
ْ
 رواه مسلم. »»إيَِلَْها َمْن يَأ

َعاُم َطَعاُم الَْويِلَمِة يُْدىَع «ن أيب هر�رَة من قوهل: و� رواية يف الصحيح� ع     بِئَْس الطَّ
ْغِنيَاُء َوُ�رْتَُك الُفَقَراءُ 

َ
 .»إيَِلَْها األ
 ت است که:یروا ره یو هم از ابو هر« -۲۶۶

شود از آن کسی که به آن  می طعام عروسی است که منع ها ن طعامیفرمود: بدتر امبر یپ

 ورزد، وکسی که دعوت را قبول می شود به آن کسی که از آن امتناع می دعوتابد، و ی می حضور
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 کند، همانا نافرمانی خدا و رسول او را نموده است. نمی

ن آمده: که طعام عروسی طعام بدی است، ثروتمندان به آن دعوت شده و یحیتی در صحیدر روا

 مانند. می ان از آن بازینوایب

�س « -۲۶۷
َ
َمْن اَعَل َجاِر�تَْ�ِ َحىتَّ َ�بْلَُغا َجاَء يَوَم الِقياَمِة «قال:  عن انليب  وعن أ

نَا 
َ
َصابَِعه» َوُهو َكَهاَ�ْ�ِ أ

َ
 . رواه مسلم.»وََضمَّ أ

 ت است که:یروا از انس « -۲۶۷

د، یآ می امتینکه بالغ گردند، در روز قیرد، تا ایفرمود: کسی که سرپرستی دو دختر را بدوش گ امبر یپ

 .کجا نمودیم و انگشتان خود را با هم یباش می ن دویکه من و او مانند ایحالدر 

ْد  لوعن اع�شَة « -۲۶۸ ِ
َ

ُل فَلَم جت
َ
ٌة ومعَها ابْنَتَاِن لََها �َْسأ

َ
قالت: َدَخلََت يلعَّ اْمَرأ

ُ�ْل ِمنَْها �ُمَّ  ،ِعنِْدى َشيْئاً َ�ْ�َ َ�ْمرةٍ واِحدةٍ 
ْ
ْ�َطيْتَُها إِيَّاَها َ�َقَسمتَْها َ�ْ�َ ابنَتَيَْها َولَْم تَأ

َ
فَأ

ْخربتُُه فقال:  قامْت فََخرَجت، فَدخَل انلَّيِبُّ 
َ
ٍء «َعلَيْنَا، فَأ َمِن اْ�تُِ�َ ِمْن َهِذهِ ابَلنَاِت �يَِشْ

ُ ِسرْتاً من انلَّارِ 
َ

ْحَسَن إيَِلِْهنَّ ُ�نَّ هل
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»فَأ

 ت شده که گفت:یروا ل شهیاز عا« -۲۶۸

افت نشد. من آنرا یک خرما یزی جز یزنی با دو دخترش، به خانه ام داخل شده سؤال نمود، و در نزدم چ

رون شد. یزی نخورد. سپس برخاسته و بیان آن دو قسمت کرد و خودش از آن چیبه او دادم، و او آنرا در م

 پ
ً
ن دخترها یزی از ایان را به او گفتم، فرمود: کسی که به چید، و من جریبر ما داخل گرد امبر یبعدا

 .»باشند می ش حجابی از آتش دوزخیکی کند، برایش شود و به آنها نیآزما

طعمتَها ثَالَث  لوعن اع�شَة « -۲۶۹
َ
ِْمل ابْنْتَْ� هلا، فَأ

َ
قالت: َجاَءت� ِمْسِكينٌَة حت

ُ�لَها، فاستطعمتها ابْنَتَاَها، 
َ
عطْت لُكَّ َواحَدٍة ِمنُْهَما َ�ْمَرًة َورفعْت إىِل فيها َ�ْمرًة تلَأ

َ
َ�ْمَرات، فَأ

 
َ
ُ�لَها بيْنُهَما، فأ

ْ
ْن تأ

َ
ي صنَعْت فََشقَّت اتلَّْمَرةَ الىت اَكنَْت تُر�ُد أ

َّ
نَها، فََذكْرُت اذل

ْ
ْعجب� َشأ

وَْجَب لََها بَِها اجلنَّةَ «فقال:  لرسول ا�َّ 
َ
ْعتَقها بَِها َمن انلَّارِ  ،إن ا�َّ َقْد أ

َ
و أ

َ
 رواه مسلم. »»أ

 ت شده که گفت:یروا ل شهیاز عا« -۲۶۹

ک، یش دادم. او برای هردو یبرانی که دو دختر را در بغل داشت، نزدم آمد. من سه دانه خرما یزن مسک

ک نمود تا آنرا بخورد. دخترانش آنرا از او خواستند، او یش نزدیک دانه را به دهن خویک دانه خرما داده و ی

دو قسمت نمود. من از حالش به شگفت ماندم، و آنچه را شان  انیخواست بخورد، در م می ی را کهیآن خرما

ن عمل بهشت را یفرمود: خداوند در برابر ا اد آوری کردم. آنحضرت ی  انجام داده بود برای رسول الله 



 213 باب عطوفت و یاري یتیمان و دختران و دیگرا ناتوانان فقراء و... -33

 

 .»ن عمل از دوزخ آزاد نمودیا او را در برابر ایش الزم ساخت، یبرا

اللَُّهمَّ إِ�ِّ «: قال: قال انليب  وعن أيب رُش�ٍْح ُخَو�ِْ�ِ بِْن َ�ْمرٍو اخلُزايِعِّ « -۲۷۰
عيفِ�  ُج َحقَّ الضَّ َحرِّ

ُ
ةِ أ

َ
َتِيِم واملْرأ

ْ
 د.يح رواه النسائى بإِسناد جيث حسن صحيحد »»ايل

 ت است که:یروا لد بن عمرو الخزاعی یح خویاز ابو شر« -۲۷۰

مال کند سخت یم) را پایتیف (زن و یا من کسی را که حق دو ضعیفرمود: بار خدا  رسول الله 

 .»کنم می ممانعت

ُ فَْضًال ىلَع َمْن بوعن ُمْصعِب بِن سعِد بِن أيب وقَّاٍص « -۲۷۱ نَّ هلَ
َ
ى سْعٌد أ

َ
: رأ

ذا ُمرسال،  یرواه البخار» َهل ُ�نرُْصوَن وتُرزقُوَن إِالَّ بُِضعفائُِ�م«: ُدونه، فقال انليبُّ 
َ
َهک

اِبِع 
َ
ِإن مصَعب ابن سعد ت

َ
اِنی فیف

َ
َبْرق

ْ
بو بکر ال

َ
 أ

ُ
بیصح ی، ورواه الحاِفظ

َ
 عن أ

ً
 .»ه یِحِه ُمتَّصال

 ت شده که گفت:یروا ب از مصعب بن سعد بن ابی وقاص« -۲۷۱

فرمود: نصرت و روزی به  امبر یلتی دارد، همان بود که پیر دستانش فضیکرد که بر ز می سعد گمان

 .»د مگر از برکت ناتوانان شمایشو نمی شما داده

رْداِء ُعَو�ْمٍر « -۲۷۲ ابْغوِ� يف «يقول:  قال: سِمعُت رسوَل ا�َّ  وعن أيب ادلَّ
َما ُ�نرُْصون، وتُْرزقون بُضعفائُِ�مْ  َعَفاء، فَإِ�َّ  د.يرواه أَبو داود بإسناد ج »»الضُّ

 ت شده که گفت:یروا مر یاز ابی الدرداء عو« -۲۷۲

چون از برکت ناتوانان د، یفان و ناتوانان طلب کنیان ضعیفرمود: مرا در م می دم کهیشن  از رسول الله 

 .»دیشو می ش نصرت و روزی دادهیخو
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وُهنَّ ﴿: یقال الله تعال ِ  وََ�ِ�ُ  ٱب
ۡ  ].۱۹ النساء:[ ﴾ُروِف َمعۡ ل

 .»و زندگانی کنید با زنان بوجهی پسندیده« فرماید: میخداوند 
ْ َتِطيُعوٓ �َسۡ  َولَن﴿و قال تعالی:  ن ا

َ
ْ َ�عۡ  أ ٓ ٱ َ�ۡ�َ  ِدلُوا ْ  فََ�  ُتۡمۖ َحَرۡص  َولَوۡ  ءِ لّنَِسا  ُ�َّ  تَِميلُوا

ۡ ٱ ۡ ٱكَ  َ�َتَذُروَها لِ َميۡ ل � ل ْ تُۡص  �ن ُمَعلََّقةِ ْ  لُِحوا َ ٱ فَإِنَّ  َوَ�تَُّقوا  ﴾١٢٩ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َ�نَ  �َّ
 ].۱۲۹الننساء: [

و هر گز نتوانید که میان زنان بعدالت رفتار نمائید، اگر چه نهایت رغبت کنید، پس « فرماید: و می

 به آن دیگری تمایل ننمائید که دیگری را معلق و بی
ً
سرنوشت سازید، و اگر اصالح کرده و  کال

 .»خداوند آمرزنده و مهربان است پرهیزگاری نمائید، حقا که

ةَ : «قال: قال رسول ُ ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۲۷۳
َ
اْستوُْصوا بِالنِّساِء خْ�ا، فإِنَّ املْرأ

ْعاله، فَإِْن َذهبَت تُِقيُمُه َكرْستَه، و�ِْن تر�تَه، لْم 
َ
لِع أ ْعوَج ما يف الضِّ

َ
ُخِلَقْت ِمْن ِضلَع، َو�ِنَّ أ

عوج، 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»فاستوُْصوا بِالنَِّساءِ يزْل أ

َ�ْمتَها كرْسَ�َها، و�ِِن استَمتْعت بَِها، ـال«و� رواية يف الصحيح�: 
َ
ُة اكلضلِع إِْن أ

َ
مْرأ

 .»اْستَمتْعت وِ�يها َعوجٌ 
َة ُخِلقْت ِمن ِضلَع، لَْن �َْستِقيَم لَك ىلَع طر�قةٍ ـإِنَّ المسلم: ـو� رواية ل

َ
فَإِْن  ،مْرأ

 .»كرسَ�َها، َوَ�رْسَُها طالقُها ْعت بَِها، اْستَمتَْعَت بَِها وِ�يها َعوج، و�ِْن َذَهبَْت تُقيُمهااستمت
 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۷۳

ده شده، و یرا زن از استخوان پهلوی چپ آفرید. زیک با زنان شویفرمود: خواهان رفتار ن  رسول الله 

شه یشکنی، و اگر بگذاری، هم می آنست، اگر خواسته باشی راستش کنی، ن استخوانهای پهلو باالتریکجتر

 .دیر نمائیت به خیگر را وصیکج است. پس در مورد زنان همد
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و اگر ای  ن آمده که: زن مانند استخوان پهلو است، اگر راستش کنی، آنرا شکستهیحیتی در صحیو در روا

 کنی. د استفادهیاز آن بااش  از آن استفاده کنی با کجی

 ت راستیچ شکل برایده شده، که هرگز به هیتی از مسلم آمده: زن از استخواهای پهلو آفریدر روا

شکنی  می د با کجی از آن استفاده کنی و اگر بروی که راستش کنی، آنرایشود، اگر از آن استفاده کنی با نمی

 .»و شکستن آن طالق است
نکه یگری آمده که (المرأة کالضلع) نه ایت دیه است چنانچه در روایث تشبین حدیش: در ا

 حواء از پهلوی آدم آفریحق
ً
امده، بلکه از ین مورد نیزی در ایحه چیده شده باشد و در سنت صحیقتا

ن است یل فرمودهء او تعالی که فرموده ( و خلق منها زوجها) این نقل شده و تأویفصل دوم سفر تکو

).د، مثل فرمودهء یکه زن را از نوع مرد آفر
ً
 او تعالی (والله جعل لکم من انفسکم ازواجا

نه سمَع انليبَّ وعن عبد ا�َّ بن َزْمَعَة « -۲۷۴
َ
ِى  ، أ

َّ
�ُْطب، وذَكر انلَّاقََة واذل

ْشَقاَها«: عَقرَها، فقال رسول ا�َّ 
َ
ا رَُجٌل عِز�ٌز، اعِرٌم مِنيٌع يف  »إِِذ انْبعث أ

َ
انْبعَث هل

َعبِْد «نِّساء، فَوعَظ ِ�يهن، فَقال: ُ�مَّ ذَكَر ال »رْهِطهِ 
ْ
 ال

ْ
تَُه ج�

َ
َحدُ�ْم فيْجِ�ُ اْمرأ

َ
يْعِمُد أ

َطِة وقال:  »فلَعلَُّه يُضاجُعَها ِمْن آِخر يوِمهِ  ْ لَِم يضحُك «ُ�مَّ وََعظُهْم يف ضحكِهْم ِمن الرضَّ
ا يفعل؟ َحَدُ�ْم ِممَّ

َ
 ه.يمتفق عل »»أ

 است که:ت یروا از عبد الله بن زمعه « -۲۷۴

اد کرده و یخواند و از ناقهء صالح و کسی که آنرا پی نمود  می د که خطبهیشن  وی از رسول الله 

ن یز، و در عیان قومش محترم و عزیخته شد که در میفرمود: "اذ انبعث اشقاها" برای پی کردن آن مردی برانگ

پند داد شان  اد نموده و در موردیرا ت مفسد بود، وبرای پی کردن آن بسرعت برخاست، سپس زنان یحال نها

د در آخر روزش با او مقاربت کند، یزند، و شا می کی از شما برخاسته، زنش را مانند غالمشیو فرمود: 

 کی از شما از آنچه انجامیحت نموده فرمود: که چرا یاز باد صدا دار، نصشان  سپس آنها را در مورد خندهء

 .»خندد؟ می دهد می

ال َ�ْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنًَة إِْن َكِره ِمنها «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۲۷۵
ْو قال:  »ُخلقاً ريِضَ ِمنْها آَخرَ 

َ
 رواه مسلم. »»غْ�َهُ «أ

 ت شده که:یروا ره یاز ابوهر« -۲۷۵

ز یپسندد، چ نمی اخالقش رارا اگر یچ زن مؤمنی بد نبرد، زیچ مرد مؤمنی از هیفرمود: ه  رسول الله 

 .»شود می ر آن راضییا گفت: از غیپسندد.  می گرش راید



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        216

 

ْحوَِص اجلُش�ِّ « -۲۷۶
َ
نَُّه سِمَع انليب  وعن َ�ْمرو بِن األ

َ
�  ِة الْوَداع يُقوُل يف َحجِّ

َد ا�َّ تعاىل ْن مَحِ
َ
ثَ� علَيِْه  ،بعد أ

َ
ر ووعظ، ُ�مَّ قال:  َوأ ال «وذكَّ

َ
واْستَوْصوا بِالنِّساِء َخْ�ا، فَِإ�ََّما أ

ِ�َ� بَِفاحشٍة ُمبيِّنةٍ 
ْ
ْن يأ

َ
فإِْن  ،ُهنَّ َعواٍن َ�نَْدُ�ْم لَيْس تْملُكوَن ِمنُْهنَّ َشيْئاً غْ�َ ذلَِك إِالَّ أ

طعنَُ�ْم فَال تبْ 
َ
�اً غْ� ُمربِّح، فإِْن أ ُغوا َعلَيِْهنَّ فَعلَْن فَاْهُجروُهنَّ يف املَضاجع، وارْضُ�وهنَّ رَضْ

ن ال 
َ
ُ�ْم َعلَيْهنَّ أ ا، فََحقُّ ا، وِلنِسائُِ�ْم َعلَيُْ�ْم حقًّ ال إِنَّ لَُ�ْم ىلَعَ �ِسائُِ�ْم َحقًّ

َ
سبيال، أ

ُهنَّ َعلَيُْ�ْم  ال وحقُّ
َ
َذنَّ يف ُ�يُوت�ْم مِلن تْ�رهون، أ

ْ
يُوِطنْئَ فُرُش�ْم مْن تَْ�رهون، َوال يأ

ْسنُوا إيِلْهنَّ يف
ُ

ن حت
َ
 ح.يث حسن صحيرواه الرتمذ وقال: حد  . »» ِكْسوتِِهنَّ َوطعامهنَّ أ

 ت است که:یروا از عمرو بن االحوص الجشمی « -۲۷۶

د یحت کرد، شنینکه حمد و ثنای او تعالی را گفته و پند داد و نصیبعد از ا امبر یاو در حجة الوداع از پ

گاه باش می که چ یرند، شما از آنها هیرا آنها نزد شما اسید، زییر نمایخ ت بهید و در مورد زنان وصیفرمود: آ

ن کردند ینکه عمل فحشاء را آشکار مرتکب شدند. اگر چنید، مگر ایستیزی را بجز استمتاع مالک نیچ

د، زدنی که نه چندان سخت باشد. اگر فرمان شما بردند، بر ید، و باز آنها را بزنیهمبستری با آنان را ترک کن

د، و زنان شما بر شما حقی یحقی دارتان  د، که همانا شما بر زنانید. با خبر باشیا جستجو مکنآنها راهی ر

به تان  د، و در خانهءیبر می نست که بر فرش شما کسانی را ننشانند که از آنها بدیدارند. حق شما بر آنان ا

گاه باشیکسی اجازهء ورود ندهند که شما از آنان متنفر نست که به آنها در یبر شما ا د که حق آنهاید. و آ

 .»دیکی و احسان کنینشان  و طعامشان  لباس

َحدنَا َعلَيْه؟ قال:  وعن ُمَعاو�ََة بِن َحيْدَة « -۲۷۷
َ
قال: قلت: يا رسول ا�َّ ما َحقُّ َزوَْجِة أ

ن ُ�ْطعَمها إَِذا َطِعْمت، وتَْ�ُسوَها إَِذا اْكتَسيَْت وال ترَْضِب الْوَجَه، َوال «
َ
ُ�َقبِّح، وال َ�ْهُجْر إِالَّ أ

َيِْت 
ْ

بو داود وقال: مع�  »يف ابل
َ
ى» ال ُ�َقبِّحْ «حديٌث حسٌن رواه أ

َ
 .»ال تُقْل َ�بََّحِك ا�َّ  :أ

 ت است که:یروا دة یه بن حیاز معاو« -۲۷۷

 زنان ما بر ما چه حقی دارند؟  ا رسول الله یگفتم: 

دی او را لباس بپوشانی، بصورت زن یچون لباس پوشدهی و شان  فرمود: چون طعام خوردی طعام

 .»لی مزن و باو نگو خدا ترا زشت سازد، و جز در خانه از او دوری مکنیس

ْ�َمُل الُمْؤمن«: ، قال: قال رسول ا�َّ رة �هر وعن أىب« -۲۷۸
َ
ْحسنُُهْم ي إِ �أ

َ
َماناً أ

مذرواه  »»اُر�م لِنَِسائِِهميارُ�ْم خيُخلُقا، وَخِ   ح.يثٌ حسنٌ صحيوقال: حد یالرتِّ
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 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۷۸

ن یمان کسی است که اخالقش بهتر باشد، و بهترین مؤمنان از روی ایفرمود: کاملتر  رسول الله 

 .»هستندشان  ن شما با زنانیشما، بهتر

َال ترَْضُ�وا «: قال: قال رسوُل ا�َّ  وعن إِياس بِن عبِد ا�َّ بِن أيب ُذباب « -۲۷۹
 ِ َص يف إىل رسول ا�َّ  فَجاَء ُ�َمُر  »إَِماَء ا�َّ ْزواجهن، فَرَخَّ

َ
، فَقال: َذئِْرَن النِّساُء ىلَعَ أ

طاف بِآِل رسوِل ا�َّ 
َ
�ِهنَّ فَأ ْزواجُهن، فقال رسول ا�َّ  رَضْ

َ
لََقْد «: �ِساٌء َكِثٌ� �َْشكوَن أ

وئِلك خبياِرُ�مْ 
ُ
ْزَواَجُهنَّ لَيَْس أ

َ
ٍد �ِساٌء َكثِ� �ْشُكوَن أ َطاَف بآِل َ�يْت ُ�مَّ

َ
رواه أبو داود  »»أ

 ح.يبإسنادٍ صح

 ت است که:یروا اس بن عبد الله بن ابی ذباب یاز ا« -۲۷۹

شان  آمده گفت: که زنان بر شوهران خدمت آنحضرت  د. عمر یفرمود: زنان را نزن  رسول الله 

ی ازواج ها اری به خانهیاجازت فرمود. سپس زنان بسشان  در زدن  ر شدند. همان بود که رسول الله یدل

ت یاری به نزد اهل بیفرمود: همانا زنان بس  ت کردند، رسول الله یشکاشان  مطهرات آمده، از شوهران

 .»ستندیده گان شما نید که آنان برگزیبدان اند. دهشکوه کرشان  آمده، و از شوهران محمد 

ن رسول ا�َّ  بوعن عبِد ا�َّ بِن عمرو بن العاص « -۲۸۰
َ
ْ�يَا َمتَاع، «قال:  أ ادلُّ

احلةُ  ُة الصَّ
َ
 رواه مسلم. »»وََخْ�ُ َمتاعَها الَمْرأ

 ت است که:یروا ب از عبد الله بن عمر وبن العاص« -۲۸۰

 . »ا زن صالح استین متاع دنیمتاع است و بهتراش  ا همهیفرمود: دن رسول الله 
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ٰ  لرَِّجاُل ٱ﴿: یقال اهللا تعال ٓ ٱ َ�َ  ُمونَ قَ�َّ َل  بَِما ءِ لّنَِسا ُ ٱ فَضَّ ٰ  َضُهمۡ َ�عۡ  �َّ ٓ  ٖض َ�عۡ  َ�َ  َو�َِما
 ْ نَفُقوا

َ
مۡ  مِنۡ  أ

َ
ٰ أ ٰ ٱفَ  لِهِمۚۡ َ� ٰ  ُت لَِ�ٰ ل�َّ ُ ٱ َحفَِظ  بَِما بِ َغيۡ لِّلۡ  تٞ فَِ�ٰ َ�ٰ  ٌت نَِ�ٰ َ�  ].۳۴النساء: [ ﴾�َّ

ان را بر بعضی یمردان سرپرستان زنانند. به سبب فضلی که خدا بعضی آدم« فرماید: می خداوند

اب یکو کار فرمانبردار در غیش... پس زنان نیخرج کردند از اموال خوگر نهاده و به سبب آنچه ید

 .»با نگهداشت خدااند  نگاه دارندهشان  شوهر

 فَِراِشِه «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۲۸۱
َ

تَُه إِىل
َ
إَِذا داَع الرَُّجُل اْمرأ

تِِه َ�بَات َغْضباَن َعلَيَْها لََعنتَها ال
ْ
 ه.یمتفٌق عل »مالئَ�ُة َحىتَّ تُْصبحَ ـفلَْم تَأ

ُة َهاِجَرًة فَِراَش َزوْجَها لَعنتَْها الَمالئَِ�ُة َحىتَّ تُْصِبحَ « و� رواية هلما:
َ
 .»»إَِذا بَاتَْت الَمْرأ

 فَِراِشهِ «: و� روايٍة قال رسوُل ا�َّ 
َ

تَُه إِىل
َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ َما ِمن رَُجٍل يَْدُعو اْمَرأ ِ

َّ
 واذل

ماِء َساِخطاً َعلَيَْها َحىتَّ يَْرىَض َ�نْها ي يف السَّ
َّ

ىَب َعلَيِْه إِالَّ اَكَن اذل
ْ
 .»َ�تَأ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۸۱

فرمود: هرگاه شخصی زنش را به بستر خود بطلبد، و او با وی همبستر نشود، و   رسول الله 

 کنند. می شوهرش با حالتی خشمناک بخوابد، فرشتگان تا صبح او را لعنت

تی از بخاری و مسلم آمده: هرگاه زن در حالی بخوابد که بستر شوهر خود را ترک یو در روا

 ند.کن می نموده فرشتگان تا صبح او را لعنت

ست یچ مردی نیی که وجودم در دست اوست هیفرمود: سوگند بخدا  تی رسول الله یو در روا

نکه ذاتی که در آسمان است بر وی یکه همسرش را به بسترش بطلبد، و زن امتناع ورزد، مگر ا

 ن است، تا که شوهرش را راضی سازد.یخشمگ
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ن رسول ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۲۸۲
َ
يضاً أ

َ
ْن تَُصوَم « قال: أ

َ
ٍة أ

َ
ال َ�لُّ الْمَرأ

 بِإِذنِهِ 
َذْن يف بَيِْتِه إِالَّ

ْ
 .یه، وهذا لفظ البخاريمتفقٌ عل »»َوَزوُْجَها َشاِهٌد إِال بِإِْذنِه، َوال تَأ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۸۲

ا کسی یرد، مگر با اجازهء او، و یست که با حضور شوهرش روزه بگیفرمود: برای زن روا ن  رسول الله 

 .»راه دهداش  به خاناش  را بدون اجازه

ُ�ْم «قال:  عن انليب  بوعن ابن عمَر « -۲۸۳
ُّ
مسئوٌل عْن  لُكُُّ�ْم راٍع، وُ�

ه، ِ
َ

ُة راِ�يٌة ىلع بيِْت َزوِْجها وودل
َ
ْهِل بَيِْته، واملْرأ

َ
ِمُ� َراع، والرَُّجُل راٍع ىلَع أ

َ
 رِ�يَِّته، واأل

ُ�ْم مسئوٌل عْن رِ�يَِّتهِ 
ُّ
 ه.يمتفقٌ عل »»فلَُكُُّ�ْم راع، وُ�

 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۲۸۳

د. مرد بر خانوادهء یش مسئول هستیت خوید و همهء شما در مقابل رعیفرمود: همهء شما شبان امبر یپ

ش یت خویشما از رع د و همهءیخود و زن در خانهء شوهر و فرزندش شبان است، پس همهء شما شبان

 .»دیمسئول

ن رسوَل ا�َّ  وعن أيب يلعٍّ َطلْق بن يلعٍّ « -۲۸۴
َ
إَِذا داع الرَُّجُل َزوْجتَُه «قال:  أ

تِِه و�ِْن اَكنَْت ىلَعَ اتلَّنُّور
ْ
ث ي: حدی، وقال الرتمذیوالنسائ یرواه الرتمذ .»»حِلَاجِتِه فَلْتَأ

 ح.يحسن صح

 ت است که:یروا طلق بن علی  یاز ابو عل« -۳۸۴

د، یاید شتابزده بیفرمود: هرگاه مردی همسرش را برای بر آورده شدن حاجتش بخواند، با  رسول الله 

 .»هر چند بر سر تنور هم باشد

حٍد «قال:  عن انليب  وعن أيب هر�رة « -۲۸۵
َ
ْن �ْسُجَد أل

َ
لَْو ُكنُْت آِمراً أَحداً أ

نْ 
َ
ة أ

َ
َمْرُت املْرأ

َ
 ح.يث حسن صحيوقال: حد یرواه الرتمذ .»»�َْسُجَد لَِزوِْجَها أل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۸۵

دادم تا به  می گری سجده کند، زن را دستوریدادم تا به د می فرمود: اگر کسی را دستور امبر یپ

 .»شوهرش سجده کند

مِّ سلمَة « -۲۸۶
ُ
ةٍ ماتَْت وزوُْجَها عنها «: قالت: قال رسول ا�َّ  لوعن أ

َ
يُّما امرأ

َ
�

 ث حسن.يحد وقال  یرواه الرتمذ »»راٍض دَخلَِت اجلَنَّةَ 



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        220

 

 ت است که:یروا ل از ام سلمه« -۲۸۶

 .»گردد می رد و شوهرش از او راضی باشد، به بهشت داخلیفرمود: هر زنی که بم  رسول الله 

نْيا إِالَّ ال «قال:  عن انليب  وعن معاِذ بِن جبٍل « -۲۸۷ ٌة َزوَْجَها يف ادلُّ
َ
تُؤِْذي اْمَرأ

ْن 
َ
َما ُهو ِعنَْدِك دِخيٌل يُؤِشُك أ ، فَإِ�َّ ِعِ� ال تُؤِْذيه قَاتلَِك ا�َّ

ْ
قالَْت َزوَْجتُُه ِمَن احلُوِر ال

 ث حسن.يوقال حد یرواه الرتمذ »»يُفاِرقَِك إيَِلنا

 ت است که:یروا از معاذ بن جبل « -۲۸۷

 نینکه همسرش از حور العیکند، مگر ا نمی تیا اذیچ زنی شوهرش را در دنیفرمود: ه امبر یپ

 .»ونددیت مکن، او مهمان تو است و زود است از تو جدا گشته به ما بپید: خدا ترا بکشد او را اذیگو می

ساَمَة بِن ز�د « -۲۸۸
ُ
رَضُّ «قال:  عن انليب  بوعن أ

َ
ُت بْعِدي فِتْنًَة ِ� أ

ْ
ما تر�

 ه.يمتفقٌ عل »»ىلَعَ الرِّجال: ِمَن النَِّساءِ 

 ت شده که:یروا ب دیاز اسامه بن ز« -۲۸۸

 . »ان بارتر بر مردان از زنان باشدیفرمود: نگذاشتم بعد از خود فتنهء که ز امبر یپ
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ۡ ٱ َوَ�َ ﴿ :یقال اهللا تعال ِ  َوُ�ُهنَّ َو�ِسۡ  ُ�ُهنَّ رِزۡ  ۥَ�ُ  لُودِ َموۡ ل  ٱب
ۡ  ].۲۳۳البقرة: [ ﴾ُروِف َمعۡ ل

 .»و بر پدر نفقه و پوشاک این زنان شیرده است بوجهی پسندیده« فرماید: میخداوند 

ٓ  ُينفِقۡ فَلۡ  ۥقُهُ رِزۡ  هِ َعلَيۡ  قُِدرَ  َوَمن ۦۖ َسَعتِهِ  ّمِن َسَعةٖ  ذُو ِ�ُنفِقۡ ﴿ قال تعالی:و ا ٰ  مِمَّ  هُ َءاتَٮ
ۚ ٱ ُ ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ�  �َّ ٓ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ ٰ  َما  ].۷الطالق: [ ﴾َهاَءاتَٮ

باید صاحب وسعت از وسعت خود خرج کند و آنکه تنگ کرده شد بر او رزقش باید از «فرماید:  و می

 .»هیچکس را مگر حسب آنچه داده استکند خدا  آنچه خدا عطایش کرده خرج کند و تکلیف نمی

ٓ ﴿ قال تعالی:و نَفقۡ  َوَما
َ
 ].۳۹سبأ: [ ﴾لُِفهُ ُ�ۡ  َ�ُهوَ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمأ

 .»دهد می د از هر جنس خدا عوضش رایو هر چه خرج کن« فرماید: می و هم

ْ�َفْقتَُه يف سبيِل : «قال: قال رسوُل ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۹۸۹
َ
، وَِدينَاٌر ِدينَاٌر أ ا�َّ

ْ�َفقتَُه يف رَ�بَةٍ 
َ
ْجراً  ،أ

َ
ْعظُمَها أ

َ
ْهِلك، أ

َ
نْفْقتَُه ىلَع أ

َ
قَْت بِِه ىلَعَ ِمْسِكٍ�، وَِدينَاٌر أ وِدينَاٌر تصدَّ

ْهِلَك 
َ
ْ�َفْقتَُه ىلَع أ

َ
ي أ

َّ
 رواه مسلم. »»اذل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۸۹

ای  ناری است که در آزادی بندهیکنی، و د می در راه خدا صرف ناری است کهیفرمود: د  رسول الله 

 ناری است که به خانواده ات صرفیکنی و د می ن صرفیناری است که بر مسکیکنی، و د می صرف

 .»کنی فزونتر است می کنی، ثواب آنکه بر خانواده ات صرف می

ِ َو�َُقاُل هل: أيب عبِد الرَّمحن ثَ « -۲۹۰  رسوِل ا�َّ وعن أيب عبِد ا�َّ
َ

 ْو�اَن بْن جُبُْدَد َمْو�
فَْضُل ِدينَاٍر ُ�نِْفُقُه الرَُّجُل ِدينَاٌر ُ�نِْفُقُه ىلَعَ ِ�ياهِل، وَِدينَاٌر ُ�نِْفُقُه «: قال: قال رسوُل ا�َّ 

َ
أ

 ِ ْصحابه يف سِبيِل ا�َّ
َ
، وِدينَاٌر ُ�نِْفُقُه ىلَع أ  رواه مسلم. »»ىلَعَ دابَِّتِه يف سبيِل ا�َّ
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د آزاد شدهء رسول الله  می ش ابو عبد الرحمن هم گفتهیاز عبد الله که برا« -۲۹۰
ُ

  شود، ثوبان بن ُبجد

 ت است که:یروا

 صرفاش  ست که برای خانوادهیناریرساند، د می ناری که مرد به مصرفین دیفرمود: بهتر  رسول الله 

ارانش در راه خدا یست که بر یناریکند، و د می صرف ناری است که بر ستورش در راه خدایکند، و د می

 .»کند می صرف

مِّ سلََمَة « -۲۹۱
ُ
ْن  لوعن أ

َ
ْجٌر يف ب� أيب سلَمَة أ

َ
، َهْل يل أ قَالَت: قلُت يا رسوَل ا�َّ
نِْفَق علَيِْهم، َولَْسُت بتَاِرَ�ِتهْم َهَكَذا وَهَكَذا، إِنَّما ُهْم بِ�؟ فقال: 

ُ
جْ «أ

َ
ْ�َفْقِت َ�َعْم لَِك أ

َ
ُر ما أ

 ه.يمتفقٌ عل »»علَيِهم

 ت شده:یروا ل از ام سلمه« -۲۹۱

گذارم تا  نمی شوم؟ می کنم، اجر داده می ا در مصارفی که بر فرزندان ابوسلمهیآ  ا رسول الله یگفتم: 

 .اند بگردند، آنان فرزندان منشان  براست و چپ برای بدست آوردن قوت

 .»شود می کنی داده می آنچه که به آنها خرجفرمود: بلی برای تو مزد 

ِكتَاِب يف  وعن سعد بن أيب وقَّاص « -۲۹۲
ْ
ل ال وَّ

َ
ْمناُه يف أ و�ِل اذِلي قَدَّ يف حِديِثِه الطَّ

نَّ رسول ا�َّ 
َ
ِجْرَت بها َو�ِنََّك لَْن ُ�نِْفَق َ�َفَقًة تَبْتيَِغ بَِها وَجَه ا�َّ إالَّ «قال هل:  بَاِب انلِّيَِّة أ

ُ
أ

تَِك 
َ
ْعُل يف يف امرأ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َحىتَّ ما جت

 م آمده که:یت ذکر کردیث درازی که در اول کتاب در باب نیدر حد از سعد بن ابی وقاص « -۲۹۲

 ت اجر دادهیافتن رضای او تعالی برایکنی، برای در می ش فرمود: آنچه تو مصرفیبرا  رسول الله 

 .»گذاری می که در دهن همسرتشود، حتی آنچه را  می

َدرِيِّ « -۲۹۳
ْ

ْهِلِه نفَقًة «قال:  ، عن انليب وعن أيب َمْسُعوٍد ابل
َ
ْ�َفَق الرَُّجُل ىلع أ

َ
إَِذا أ

ُ صدقَةٌ 
َ

 ه.يمتفقٌ عل »»�تَسبُها فَِ� هل

 ت است که:یروا از ابو مسعود بدری « -۲۹۳

ش صدقه ید، برایمصرف نمااش  خداوند به خانوادهافت رضای یفرمود: هرگاه مردی برای در امبر یپ

 .»دیآ می بحساب

ِ بِن عمرو بِن العاص « -۲۹۴ َكيف «قال:  قال: قال رسوُل ا�َّ  بوعن عبِد ا�َّ
ْن يَُضيَِّع َمْن يُقوُت 

َ
 ه.ريحٌ رواه أَبو داود وغيثٌ صحيحد »»بِاملرِْء إِثْماً أ
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ْن يمِلُك قُوتَهُ «ورواه مسلم يف صحيحه بمعنَاُه قال:   ْن َ�ِْبَس َ�مَّ
َ
 .»َكيف بِاملرِْء إِثْماً أ

 ت است که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۲۹۴

بعهدهء اش  ع گذارد، آنکه را که سرپرستیین گناه که ضایست برای شخص ایفرمود: کاف  رسول الله 

 .اوست

ن گناه که باز دارد نفقهء کسی را که یشخص است برای یت کرده و گفت: کافین معنی روایو مسلم به هم

 .»بر دوش اوست

ن انليبَّ  وعن أيب هر�رةَ « -۲۹۵
َ
ِعبَاُد ِ�يِه إِالَّ ملاََكِن «قال:  أ

ْ
َما ِمْن يْوٍم يُْصِبُح ال

ْعِط 
َ
ْعِط ُمنِْفقاً َخلفا، وَ�قوُل اآلَخر: اللَُّهمَّ أ

َ
حُدُهما: اللَُّهمَّ أ

َ
 تَلَفاً َ�ْ�الن، فَيقوُل أ

ً
 »»ُمْمِساك

 ه.يمتفقٌ عل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۹۵

د: یگو می کی از آنهایند، یکنند، دو فرشته فرو آ می فرمود: هر روزی که بندگان خدا صبح رسول الله 

 .»ل را تلف کنیا مال ممسک و بخید: خدایگو می گرییا برای مصرف کننده عوض ده، و دیخدا

 بمن َ�ُعول، «قال:  وعنه عن انليب « -۲۹۶
ْ
ْفَ� وابَْدأ ِد السُّ

ْ
ُعلْيا َخْ�ٌ ِمَن ايل

ْ
َُد ال ايلْ

َدقَِة َما اَكَن َ�ْن َظْهِر ِغَ�  ُ  ،وََخْ�ُ الصَّ ، وَمْن �َْستَْغِن ُ�ْغنِه ا�َّ ُه ا�َّ  »»وَمْن �َْستَِعفف، يُِعفَّ
 .یرواه البخار

 ت است که:یروا  رهیو هم از ابو هر« -۲۹۶

بدوش تو است، و اش  ن و آغاز کن به کسی که نفقهیفرمود: دست باال بهتر است از دست پائ امبر یپ

دارد، و  می ف نگهید، خدا او را عفین صدقه آنست که از روی ثروت و غناء باشد، آنکه عفت بجویبهتر

 . »سازد می کسی که استغناء کند، خداوند او را غنی
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ْ  لَن﴿ :یقال اهللا تعال ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا  ].۹۲عمران:  آل[ ﴾ُ�ِبُّونَ  مِمَّ

 .»دارید ببخشید آنچه که دوست میرسید، تا  هرگز به نیکو کاری نمی« فرماید: میخداوند 

َهاَ�ٰٓ ﴿ و قال تعالی: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا نفُِقوا

َ
ٓ  ُتمۡ َكَسبۡ  َما ِت َطّيَِ�ٰ  ِمن أ ا خۡ  َوِممَّ

َ
 نَارَجۡ أ

 ٱ ّمِنَ  لَُ�م
َ
ْ  َوَ�  ِض� �ۡ� ُموا  ].۲۶۷البقرة: [ ﴾تُنفُِقونَ  هُ ِمنۡ  بِيَث �َۡ ٱ َ�َيمَّ

های  های آنچه شما به دست آوردید، ببخشید و از پاکیزه از پاکیزه ای مؤمنان« فرماید: میو هم 

 .»آنچه برای شما از زمین بیرون آوردیم، و قصد نکنید که پلید آنرا خرج نمائید
�س « -۲۹۷

َ
بُو َطلَْحَة  عن أ

َ
ْل، َوَ�َن  قال: اَكَن أ

َ
نَْصاِر بِاملِدينَِة َماًال ِمْن �

َ
ْ�رَث األ

َ
أ

ْمواهِلِ إيَِلِْه َ�ْ�َحاء، َو�نَْت ُمْستَْقِبلََة ال
َ
َحبُّ أ

َ
يْدُخلَُها َو�رْشُب ِمْن  مْسِجِد و�َن رسوُل ـأ

ا نَزلَْت َهِذهِ اآليةُ  �َس: فلَمَّ
َ
ْ  لَن﴿  :ماٍء ِ�يَها َطيٍِّب قَاَل أ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا  ﴾ُ�ِبُّونَ  ِممَّ

بُو َطلَْحَة إِىل رسول ا�َّ    ].۹۲عمران:  آل[
َ
نَْزَل  قام أ

َ
 أ

َ
فقال: يا رسوَل ا�َّ إِنَّ ا�َّ َ�َعاىل

ْ  لَنَعلَيْك:  ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا َّ َ�ْ�ََحاء، َو�ِنَّ   ].۹۲عمران:  آل[ ﴾ُ�ِبُّونَ  ِممَّ َحبَّ َمايل إيِلَ
َ
أ

رُْجو بِرََّها وُذْخرَها ِعنْد ا�َّ تعاىل
َ
 أ

َ
ِ َ�َعاىل َراَك  ،و�ِ�ََّها َصدقٌَة �َّ

َ
فََضْعها يا رسول ا�َّ حيُْث أ

، فقال رسول ا�َّ  ُ �ِّ بَخ، ذلَِك َماٌل َرابح، ذلَِك َماٌل َرابِح، َوقَْد سِمْعُت َما قُلْت، َو�ِ «: ا�َّ
قَْر�ِ�َ 

َ
َْعلََها يف األ

َ
ْن جت

َ
رَى أ

َ
بُو َطلَْحةَ  »أ

َ
بُو َطلَْحَة يف  :فقال أ

َ
َمَها أ ، َ�َقسَّ ْ�َعُل يا رسوَل ا�َّ

َ
أ

هِ  قَاِر�ِه، َوَ�� َ�مِّ
َ
 ه.يمتفقٌ عل .»أ

 ت شده که گفت:یروا از انس « -۲۹۷

رحاء یخرما بود، و از همهء اموالش بشتر صاحب درختان ینه از همه بیان انصار در مدیابو طلحه در م

 به آن داخل  قرار داشت، رسول الله  داشت، که روبروی مسجد نبوی  می (باغچهء خرما) را دوست

 . دینوش می ن آنیرید و از آب شیگرد می
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ْ  لَن﴿ ه نازل شدین آیگفت: چون ا انس  آمده   طلحه خدمت رسول الله ابو  ﴾...ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا

 شتر دوستیرحاء را بیخداوند بر تو نازل نموده: لن تنالوا لبر... و من از همهء مالم ب ا رسول الله یگفت: 

خواهم. پس آنرا بجائی که خداوند  می ر و ثواب آنرایدارم، و آن برای خدا صدقه است، و از خداوند خ می

ست سودمند و همانا ین مالیند، است سودمین مالیفرمود: به به، ا  ت نشان داده بگذار. رسول الله یبرا

کنم،  می ن کار رایگفت: ا کانت بگردانی. ابوطلحه ینست که آنرا برای نزدیدم آنچه تو گفتی و نظرم ایشن

 .»ش قسمت کردیکان و پسر عموهایان نزدیآنرا در م . و ابو طلحه ا رسول الله ی
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از مخالفت دستورات الهی شان  و باقی مسلمین به طاعت خدا و منع
 شان  و تأدیب

 ﴿: یقال اهللا تعال
ۡ
هۡ  ُمرۡ َوأ

َ
ِ  لََك أ لَوٰ ٱب  ].۱۳۲طه: [ ﴾َهاَعلَيۡ  َطِ�ۡ ۡص ٱوَ  ةِ لصَّ

 .»اقرباء خویش را به نماز امر کن و خود بران شکیبائی نما« فرماید: میخداوند 

َهاَ�ٰٓ ﴿قال تعالی: و ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ قُوٓ  َءاَمُنوا نُفَسُ�مۡ  ا

َ
هۡ  أ

َ
 ].۶التحریم: [ ﴾�نَارٗ  لِيُ�مۡ َوأ

 .»نگهداریدای مسلمانان خویشتن و اهل خانهء خویش را از آتش « فرماید: میو هم 

خذ احلسُن بُن يلعٍّ  وعن أيب هر�رَة « -۲۹۸
َ
دقَِة فَجعلَها يف  بقال: أ َ�ْمرةً ِمْن تَمِر الصَّ

دقةَ «: ِ�يِه فقال رسوُل ا�َّ  ُ�ُل الصَّ
ْ
نَّا ال نأ

َ
ما عِلْمَت �

َ
 ه.يمتفق عل »»؟،ُكْخ ُكخ، إِْرِم بَِها، أ

دقةُ « :ةٍ يروا یوف  ِلُّ نلَا الصَّ
َ

 .»إنا ال حت

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۲۹۸

  ش نمود. رسول الله یی از خرماهای صدقه را گرفته به دهن خویدانهء خرما ب یحسن بن عل

 م؟!یخور نمی دانی که ما مال صدقه را نمی ایفرمود: کخ کخ، انداز، آ

 .»ستیتی آمده که صدقه برای ما حالل نیدر روا

سد: ر�يِب رسول ا�َّ « -۲۹۹
َ
 وعن أيب حْفٍص ُ�َمر بن أيب سلَمَة عبِد ا�َّ بِن عبِد األ

ْحَفةِ قال: ُكنُْت ُغالماً يف حْجِر رسول ا�َّ  رسوُل  فقال يل  ،، وَ�نَْت يَِدي تَِطيُش يف الصَّ
َ تعاىل«: ا�َّ  ا يليَك  ،يا ُغالُم سمِّ ا�َّ فَما َزالَْت تِلَْك ِطْعميت  »َوُ�ْ �ِيِميِنَك، وُ� ممَّ
 ه.يمتفقٌ عل .»بْعد

ت شده یروا از ابو حفص عمر بن ابی سلمه عبد الله بن عبد االسد پسر همسر رسول الله « -۲۹۹
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 که گفت:

رمود: ای پسر! ف خورد. رسول الله  می ، دستم در داخل کاسه دورکودکی بودم در دامان رسول الله 

شه شکل نان خوردن یک خود بخور. وبعد از آن همیاد کن و بدست راست خود بخور و از نزدیاسم خدا را 

 .»من، چنان بود که فرمود
ُ�ْم «يقول:  قال: سمعت رسول ا�َّ  بوعن ابن عَمر « -۳۰۰

ُّ
لُكُُّ�ْم راع، وُ�

ْهِلِه ومسئوٌل َ�ْن مسئوٌل عْن رِ�يَِّته، واألَِماُم َراع، ومسئوٌل 
َ
َ�ْن َرِ�يَِّته، والرَُّجُل َراٍع يف أ

ُة راِ�يٌة يف بيِْت َزوِْجَها ومسئولة عْن رِ�يَِّتَها، واخلَاِدُم َراٍع يف ماِل سيِِّدهِ 
َ
َرِ�يَِّته، واملْرأ

 ه.يمتفقٌ عل »»ومسئوٌل َ�ْن َرِ�يَِّته، فلُكُُّ�ْم راٍع ومسئوٌل عْن رِ�يِتهِ 

 ت شده که گفت: یروا ب عمر از ابن« -۳۰۰

د. امام شبان یشیت خوید، و همهء شما مسئول رعیفرمود: همهء شما شبان می دم کهیشن امبر یاز پ

تش، و زن در یشبان است و مسئول است از رعاش  ش است و مرد در خانوادهیت خویاست و مسئول رع

ش شبان است و مسئول است از یآقاتش، و خادم در مال یخانهء شوهرش شبان است و مسئول است از رع

 .»دیشیت خوید و مسئول رعیتش، و همهء شما شبانیرع
هِ « -۳۰۱ بيه، عن َجدِّ

َ
ُمُروا «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن عمرو بن ُشْعيب، عن أ

ْ�نَاُء َعرْش، 
َ
ُ�وهْم علَيَْها َوُهْم أ ْ�نَاُء سبع ِسنِ�، وارْضِ

َ
الِة وُهْم أ ْوالدُ�ْم بِالصَّ

َ
قُوا بيْنَُهْم أ وفرَّ

 ثٌ حسن رواه أبو داود بإِسنادٍ حسن.يحد »»مَضاجعِ ـيف ال

 ت است که:یروا ت از پدرش و از جدش یاز عمرو بن شع« -۳۰۱

فرمود: اوالد خود را در هفت سالگی به نماز امر نموده و از ده سالگی به نماز امر نموده   رسول الله 

 .»دیوخوابگاهشان را جدا کند یو آنها را بخاطر ترک نماز بزن
َة بِن َمْعبٍد اجلَهِ�ِّ « -۳۰۲ يِبَّ «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن أيب ثُر�ََّة َسرْبَ َعلُِّموا الصَّ

�ُوُه علَيَْها اْ�َن عرْشِ ِسنِ�َ  الَة لَِسبِْع ِسنِ�، َوارْضِ ث حسنٌ رواه أَبو داود، يحد »»الصَّ

ذ  ث حسن.يوقال حد یوالرتمِ

ىِب «داوُد:  ولَْفُظ أىب  َالِة إَِذا بَلََغ َسبَْع ِسنِ  مُروا الصَّ  .»�َ بِالصَّ
 ت شده که:یروا ه سبره بن معبد جهنی یاز ابو ثر« -۳۰۲

د و در ده سالگی او را یم دهید، نماز را به او تعلیفرمود: چون بچه به هفت سالگی رس  رسول الله 

 .»دیبخاطر ترک نماز بزن
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ْ �ۡ ٱوَ ﴿ :یقال اهللا تعال َ ٱ ُبُدوا ْ �ُۡ�ِ  َوَ�  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ�  َو�ِِذي انٗ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ
ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ اِحبِ ٱوَ  ُنبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي ارِ �َۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل ِ  لصَّ  بِ ��َۡ ٱب
بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  يۡ  َملََكۡت  َوَما لسَّ

َ
 ].۳۶النساء: [ ﴾نُُ�مۡ َ�ٰ �

د و به یکوکاری کنید، و نیک وی قرار مدهیزی را شرید و چیو خدا را بپرست« فرماید: می خداوند

ن بر یگانه و به همنشیهء بیشاوند و به همسایهء خویان و همسایمان و گدایتیشان و یپدر و مادر و خو

 .»پهلو نشسته و به مسافر و بر آنکه دست شما مالکش شده است
�ُل يُوِصيِ� «: قَاال: قال رسوُل ا�َّ  بوعن ابِن عمَر واع�شَة « -۳۰۳ َما َزاَل ِجرْبِ

ثُهُ  نَُّه سيَُورِّ
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»بِاجلاِر حىتَّ َظنَنُت �

 ت است که:یروا ب شهیابن عمر و عااز « -۳۰۳

نکه گمان کردم ینمود، تا ا می هیه توصیمرا در مورد همسا ل یشه جبرئیفرمود: هم  رسول الله 

 .»راث ببردیه میه از همساید همسایشا
بَا ذّر إِذا َطبَْخَت َمَرقَةً «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن أيب ذرٍّ « -۳۰۴

َ
ْ�رِثْ  ،يَا أ

َ
فَأ

 رواه مسلم. »»َماَءها، َوَ�َعاَهْد ِجَ�انََك 

وَْصاِ�:  و� رواية هل عن أيب ذّر قال: إن خلي�  
َ
ْ�رِثْ َماَءهُ ُ�مَّ «أ

َ
إِذا طبْخَت َمَرقاً فَأ

ْهَل َ�يٍْت ِمْن ِج�انِك، 
َ
ِصبُْهْم ِمنَْها بِمْعُروٍف اْ�ُظْر أ

َ
 .»»فَأ

 ت است که:یروا از ابو ذر « -۳۰۴

 .اد کنیه ات را یار نما و همسایفرمود: ای اباذر چون شوربا پختی، آب آنرا بس  رسول الله 

ار نما و یه کرد که چون شوربا پختی آب آنرا بسیلم مرا توصیگری از مسلم آمده که: خلیت دیروادر 

 .»شان خوب و احسان کنیه ات بنگر و بر ایی همساها خانوادهسپس به 
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ن انليب  وعن أيب هر�رة « -۳۰۵
َ
ِ ال يُْؤِمن،«قال:  أ ِ ال يُْؤِمن، وا�َّ ِ�يل: مْن  »وا�َّ

؟ قال:  مُن جارُُه بََوائَِقُه،«يا رسوَل ا�َّ
ْ
ي: ال يأ

َّ
 ه.يمتفق عل »»اذل

مُن جارُُه بَوائِقهُ ال يَْدُخُل «مسلم: ـو� رواية ل 
ْ
 .»اجلنَّة َمْن ال يأ

 ت است که:یروا ره یاز ابوهر« -۳۰۵

شود.  نمی شود بخدا مؤمن شمرده نمی شود بخدا مؤمن شمرده نمی فرمود: بخدا مؤمن شمرده امبر یپ

 ا رسول الله؟ یگفته شد چه کسی 

 .»باشد نمی از شر او در اماناش  هیفرمود: کسی که همسا

ِْقَرنَّ جاَرٌة جلارتَِها َولَْو «: وعنه قال: قال رسول ا�َّ « -۳۰۶
َ

يَا �َِساَء الُمسِلَماِت ال حت
 ه.يمتفقٌ عل »»فِرَْسَن َشاةٍ 

 ت است که:یروا ره یو هم از ابو هر« -۳۰۶

هء خود خوار نشمارد، اگر چه سم یه زن همسایفرمود: ای زنان مسلمان، هرگز زن همسا رسول الله 

 .»گوسفندی هم باشد

ن رسول ا�َّ « -۳۰۷
َ
ْن يْغِرَز َخَشبًَة يف ِجدارِهِ  وعنه أ

َ
ُ�مَّ  »قال: ال َ�ْمنَْع جاٌر جارَُه أ

بو هر�رة
َ
ْ�تَافُِ�م :َ�ُقوُل أ

َ
ِ ألرم�َّ بها بْ�َ أ َراُ�ْم عنَْها مْعرِِض�، وا�َّ

َ
 .هيمتفقٌ عل. »َمايل أ

 است که: تیروا ره یو هم از ابوهر« -۳۰۷

اش  وار خانهینکه چوبی در دیگری را منع نکند از ایهء دیه، همسایچ همسایفرمود: ه  رسول الله 

 آنرا در میب می ن سنت روی گردانیگفت: چرا شما را از ا می ره یبکوبد. و ابوهر
ً
ان ینم؟ بخدا قسم حتما

 .»کنم می شما مطرح

ن رسول ا�َّ « -۳۰۸
َ
َْوِم اآلِخِر، فَال يُؤِْذ َجارَه، َمْن «قال:  وعنه أ ِ َوايلْ اَكَن يُْؤِمُن با�َّ

وِم اآلِخر، 
ْ

ِ َوايل َْوِم اآلخر، فَلْيكِرْم َضيْفه، َوَمْن اَكَن يُْؤمُن بِا�َّ ِ وايلْ َوَمْن اَكن يُْؤِمُن بِا�َّ
ْو لِيَْسُكْت 

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»فَلْيَُقْل َخْ�اً أ

 ت است که:یروا ره یو هم از ابو هر« -۳۰۸

مان یت نکند و آنکه ایرا اذاش  هید همسایمان به خدا و روز آخرت دارد، بایفرمود: آنکه ا  رسول الله 

د یمان به خدا و روز آخرت دارد، باید مهمانش را احترام کند، وکسی که ایبه خدا و روز آخرت دارد، با

 .»دیار نمایا سکوت اختید، یر گویسخن خ
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ن انليب  رُش�ْح اخلُزايعِّ وعن أيب « -۳۰۹
َ
ْوِم اآلِخر، «قال:  أ

ْ
ِ وايل َمْن اَكَن يُؤِمُن بِا�َّ

 ِ ِ وايلوِم اآلِخِر فَلْيُْكِرْم َضيْفُه، ومْن اكَن يؤمُن با�َّ فَلْيُحِسْن إىِل جارِه، ومْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ
ْو ِليْسُكْت 

َ
 بعضه. یرواه مسلم هبذا اللفظ، ورو البخار »»وايلوِم اآلخِر فَلْيَُقْل َخْ�اً أ

 مروی است که: ح خزاعی یاز ابو شر« -۳۰۹

کی کند، و کسی که یناش  هید با همسایمان به خدا و روز آخرت دارد، بایفرمود: کسی که ا امبر یپ

د یدارد، بامان بخدا و روز آخرت ید مهمانش را اکرام کند، و کسی که ایمان بخدا و روز آخرت دارد، بایا

 .»دیار نماینکه سکوت اختیا اید، یر بگویسخن خ

ْهِدى؟  لوعن اع�شة « -۳۱۰
ُ
يِّهما أ

َ
قالت: قلت: يا رسول ا�َّ إِنَّ يل َجاَر�ْن، فَإِىل �

قْر�هِما ِمنْك باباً «قال: 
َ
 .یرواه البخار »»إىل أ

 ت شده:یروا ل شهیاز عا« -۳۱۰

 ه بفرستم؟یک هدیه دارم به کدام ی! دو همساا رسول الله یگفتم: 

 .»کتر استیبه تو نزداش  فرمود: هر کدام که دروازهء خانه

ِ «: قال: قال رسول ا�َّ  بوعن عبِد ا�َّ بن عمر « -۳۱۱ صحاب ِعنَْد ا�َّ
َ
َخْ�ُ األ

وقال:  یرواه الرتمذ »»تعاىل َخْ�ُُهْم لصـاِحِبه، وَخْ�ُ اجل�ان ِعنَْد ا�َّ تعاىل خْ�ُُهْم جلارِهِ 

 ث حسن.يحد

 ت است که:یروا ب از عبد الله بن عمر« -۳۱۱

ن یار خودش است، و خوبتریبرای شان  نیاران در نزد خداوند خوبترین یفرمود: خوبتر  رسول الله 

 . »باشد میاش  هیبرای همساشان  نیگان در نزد خداوند، خوبتریهمسا
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ْ �ۡ ٱوَ ﴿ :یقال اهللا تعال َ ٱ ُبُدوا ْ �ُۡ�ِ  َوَ�  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ�  َو�ِِذي انٗ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ
ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ اِحبِ ٱوَ  ُنبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي ارِ �َۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل ِ  لصَّ  بِ ��َۡ ٱب
بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  يۡ  َملََكۡت  َوَما لسَّ

َ
 ].۳۶النساء: [ ﴾ۡ◌ نُُ�مَ�ٰ �

و خدا را بپرستید و چیزی را شریک وی قرار مدهید و به پدر و مادر، « فرماید: میخداوند 

گدایان و همسایهء خویشاوند و به همسایهء بیگانه و به همنشین بر پهلو نشسته خویشان و یتیمان و 

 .»و به مسافر و به آنچه دست شما مالکش شده نیکو کاری کنید

ْ ٱوَ ﴿ قال تعالی:و َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ].۱النساء: [ ﴾بِهِ  َءلُونَ �ََسا

کنید بترسید و بترسید از  یکدیگر سؤال میو از آن خدائی که بنام او از « فرماید: میو خداوند 

 .»گسستن خویشاوندان

ِينَ ٱوَ ﴿ قال تعالی:و ٓ  يَِصلُونَ  �َّ َمرَ  َما
َ
ُ ٱ أ ن ۦٓ بِهِ  �َّ

َ
 ].۲۱الرعد: [ ﴾يُوَصَل  أ

 .»و آنانکه پیوسته دارند آنچه را که خداوند به پیوستن و وصل آن امر نموده است« فرماید: و می

يۡ ﴿ قال تعالی:و ٰ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَوَوصَّ يۡ بَِ�  ].۸العنکبوت: [ ﴾انٗ ُحسۡ  هِ ِ�َ

 .»و امر کردیم انسان را به نیک معامله کردن با پدر و مادرش« فرماید: و می

�َّ  َر�َُّك  َوقََ�ٰ ﴿ قال تعالی:و
َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا ِ  إِيَّاهُ  إِ�َّ ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ� ۚ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ ا ًنا  ِعنَدكَ  لَُغنَّ َ�بۡ  إِمَّ

ٓ  ِكَ�َ لۡ ٱ َحُدُهَما
َ
وۡ  أ

َ
ُهَما أ ٓ  َ�ُقل فََ�  ِ�َ َُّهَما ّفٖ  ل

ُ
َُّهَما َوقُل ُهَماَهرۡ َ�نۡ  َوَ�  أ  ٢٣ اَكرِ�مٗ  ٗ� قَوۡ  ل

ّلِ ٱ َجَناحَ  لَُهَما فِۡض خۡ ٱوَ   ﴾٢٤ �َصغِ�ٗ  َر�ََّياِ�  َكَما ُهَماَ�ۡ رۡ ٱ رَّّبِ  َوقُل ةِ لرَّۡ�َ ٱ مِنَ  �ُّ
 ].۲۴-۲۳اإلسراء: [
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و حکم کرد پروردگار تو که جز خدا را عبادت مکنید و با پدر و مادر خود نیکوکاری « فرماید: می

ف مگو و بر آنان بانگ  شان یا هردوی کنید. هرگاه نزد تو کالنسالی یکی
ُ
شان برسد، پس بر ایشان أ

شان بازوی تواضع را بخاطر مهربانی پست گردان و بگو  مزن و سخن نیکو با آنها بگو و برای

 .»گارم بر آنان ببخشای، چنانچه مرا در خوردسالی پرورش نمودندپرورد

يۡ ﴿ و قال تعالی: ٰ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَوَوصَّ يۡ بَِ� هُ  هُ َ�َلَتۡ  هِ ِ�َ مُّ
ُ
ٰ  نًاَوهۡ  ۥأ  َ�َمۡ�ِ  ِ�  ۥلُهُ َوفَِ�ٰ  نٖ َوهۡ  َ�َ

نِ 
َ
ٰ  ِ�  ُكرۡ شۡ ٱ أ يۡ َولَِ�  ].۱۴لقمان: [ ﴾َك ِ�َ

در مورد نیکی با پدر و مادرش توصیه کردیم، خاصتا مادری که ویرا و انسان را « فرماید: میو هم 

در شکم برداشته تا مدت دو سال که طفل را از شیر باز گرفته هر روز بر رنج و ناتوانیش بیفزوده بر 

 .»اینکه مرا شکر گزاری و پدر و مادرت را

لُت انليب  عن أيب عبد الرمحن عبد ا�َّ بن مسعود « -۳۱۲
َ
عمِل قال: سأ

ْ
يُّ ال

َ
: أ

ِ تَعاىل ؟ قال:  حبُّ إىل ا�َّ
َ
الُة ىلع وقِْتَها«أ ي؟ قال:  »الصَّ

َ
قلت: ُ�مَّ  »بِرُّ الَْوادِليِْن «قُلْت: ُ�مَّ أ

ي؟ قال: 
َ
ِ «أ  ه.يمتفقٌ عل »»اجِلَهاُد يف سِبِيل ا�َّ

 ت شده که گفت:یروا از ابو عبد الرحمن بن مسعود « -۳۱۲

 دارد؟ می کدام کار را خداوند دوستتر دم:یپرس امبر یاز پ

 فرمود: نماز را در وقتش.

 گفتم: سپس کدام را؟

 ن را.یفرمود: احسان به والد

 گفتم: باز کدام را؟

 .»فرمود: جهاد در راه خدا را
َدهُ «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۳۱۳ ْن َ�ِ

َ
ٌ وادِلاً إِالَّ أ ال َ�ِْزي ودلَ

َ�ه، َ�يَْعِتَقهُ ملُو�، فَ   رواه مسلم. »»يَْشرَتِ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۳۱۳

ابد، باز او را ینکه پدرش را غالم یتواند، مگر ا نمی فرمود: فرزند حق پدر را ادا کرده  رسول الله 

 .»ده آزاد کندیخر

ن رسول ا�َّ  وعنه أيضاً « -۳۱۴
َ
ْوِم اآلِخر، َمْن اَكَن يُْؤِمُن «قال:  أ

ْ
ِ وايل بِا�َّ

وم اآلِخر، فَلْيصْل رمَِحَه، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ 
ْ

ِ وايل فَلْيُْكِرْم َضيَْفه، َوَمْن اكَن يُْؤِمُن بِا�َّ
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ْو يِلَصُمْت 
َ
ْوِم اآلِخر، فلْيُقْل خ�اً أ

ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»َوايل

 ت است که:یروا ره یو هم از ابو هر« -۳۱۴

د مهمان خود را احترام کند، وکسی که یمان دارد، بایفرمود: آنکه به خدا و روز آخرت ا له رسول ال

مان به خدا و روز آخرت دارد، یوسته دارد، و کسی که اید صلهء رحم را پیمان به خدا و روز آخرت دارد، بایا

 .»ار کندیا سکوت اختید و ید سخن خوب گویبا
 ِمنُْهْم «: وعنه قال: قال رسول ا�َّ « -۳۱۵

َ
إِنَّ ا�َّ َ�َعاىل َخلََق اخلَلَْق َحىتَّ إَِذا فََرغ

َقِطيعةِ 
ْ
َعائِِذ بَِك ِمَن ال

ْ
ِصَل َمْن  ،قَاَمِت الرَِّحم، َ�َقالَت: هذا ُمَقاُم ال

َ
ْن أ

َ
َما تَرْضَ� أ

َ
قال: َ�َعْم أ

ْ�َطَع َمْن َ�َطَعك؟ قالت: بَ 
َ
: اقرءوا إِْن قال فذلِك، ثم قال رسول ا�َّ  ،َ� وََصلَك، َوأ

ۡ  إِن ُتمۡ َعَسيۡ  َ�َهۡل ﴿ ِشئتُم:  ن ُتمۡ تََو�َّ
َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  ِسُدوا

َ
ُعوٓ  ِض �ۡ� ْ َوُ�َقّطِ رۡ  ا

َ
ْوَ�ٰٓ  ٢٢ َحاَمُ�مۡ أ

ُ
 �َِك أ

ِينَ ٱ ُ ٱ لََعَنُهمُ  �َّ ُهمۡ  �َّ َصمَّ
َ
�ۡ  فَأ

َ
بۡ  َ�ٰٓ َوأ

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»]۲۳-۲۲محمد: [ ﴾٢٣ رَُهمۡ َ�ٰ �

 .»»مْن وَصلَك، وَصلْتُه، ومْن َ�َطعِك قطعتُهُ « :فقال ا�َّ تعاىل«و� رواية للبخاري: 
 ت است که:یروا ره یو هم از ابو هر« -۳۱۵

افت، رحم برخاسته گفت: ید و از آن فراغت یفرمود: که چون خداوند مخلوقات را آفر  رسول الله 

 ن مقام کسی است که از قطع رحم بتو پناه آورد. یا

 وندد و بگسلم با کسی که از تویپ می وندم با کسی که به تویشوی که بپ نمی ا راضییخداوند فرمود: بلی آ

 برد؟ می گسلد و می

 گفت: آری.

 فرمود: پس برای تو محقق است.

ۡ  إِن ُتمۡ َعَسيۡ  َ�َهۡل ﴿ د:ید بخوانیخواه می فرمود: هرگاه  سپس رسول الله  ن ُتمۡ تََو�َّ
َ
ْ ُ�فۡ  أ  ِ�  ِسُدوا

 ٱ
َ
ُعوٓ  ِض �ۡ� ْ َوُ�َقّطِ رۡ  ا

َ
ْوَ�ٰٓ  ٢٢ َحاَمُ�مۡ أ

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ُ ٱ لََعَنُهمُ  �َّ ُهمۡ  �َّ َصمَّ

َ
�ۡ  فَأ

َ
بۡ  َ�ٰٓ َوأ

َ
 ﴾٢٣ رَُهمۡ َ�ٰ �

 ترجمه گذشت. ].۲۳-۲۲محمد: [

وندم و از کسی که با تو یپ می وندد، با اویپ می توتی از بخاری آمده که خداوند فرمود: کسی که به یدر روا

 .»گسلم می برم و می ببرد، از او
کان یدن و قطع کردن آن حرام است، نزدیوسته نگهداشته شود وبریسته است پیش: رحمی که شا

ن باشد و یاست، هرچند پائ یمرد از دو طرف پدر و پدر بزرگ اوست، هر چند باال رود و پسران و

(ماما  ها و دائی ها رد عبارت است از برادران و خواهران و عموها و عمهیگ می طرف تعلق آنچه به دو

 شان. و فرزندان ها ا خالو) و خالهی
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َحقُّ انلَّاِس  قال: َجاَء رَُجٌل إىل رسول ا�َّ  وعنه « -۳۱۶
َ
فقال: يا رسول ا�َّ َمْن أ

مُّك«حبُسِن َصَحابيَت؟ قال: 
ُ
َك «قال: ُ�مَّ من؟ قال:  »أ مُّ

ُ
َك «قال: ُ�مَّ َمن؟ قال:  »أ مُّ

ُ
قال: ُ�مَّ  »أ

بُوكَ «َمن؟ قال: 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»أ

ْحبة؟ قال:  :و� رواية َحقُّ انلاس حِبُْسن الصُّ
َ
ك، «يا رسول ا�َّ َمْن أ مُّ

ُ
ك، ُ�مَّ أ مُّ

ُ
َك ُ�مَّ أ مُّ

ُ
أ

ْدنَاكَ 
َ
ْدنَاَك أ

َ
باك، ُ�مَّ أ

َ
 .»»ثمَّ أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۳۱۶

 ا رسول الله! کدام کس به خوش رفتاری ام سزاوارتر است؟یآمده گفت:   مردی به حضور رسول الله 

 فرمود: مادرت.

 گفت: باز کدام؟

 فرمود: مادرت.

 گفت: باز کدام؟

 فرمود: مادرت.

 گفت: باز کدام؟

 .»فرمود: پدرت

بَو�ِْه رِغم «قال:  وعنه عن انليب « -۳۱۷
َ
درَْك أ

َ
نف َمْن أ

َ
نْف، ُ�مَّ رَِغم أ

َ
نْف، ثُم رِغم أ

َ
أ

ْو الِكُهما، فَلْم يْدخِل اجلَنَّةَ 
َ
حُدُهَما أ

َ
ِكرب، أ

ْ
 رواه مسلم. »»ِعنَْد ال

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۳۱۷

کی از ینی آنکه یده شود، بیده شود، و باز به خاک مالیده شود، به خاک مالیفرمود: به خاک مال امبر یپ

را اداء نکرده باشد، پس او به بهشت داخل شان  ابد، ولی حقیا هر دو را هنگام کالنسالی درینش را و یوالد

 .»نگردد

حِسُن  وعنه « -۳۱۸
ُ
ِصلُُهْم َوَ�ْقَطُعو�، َوأ

َ
ن رجًال قال: يا رسول ا�َّ إِنَّ يل قَرابًَة أ

َ
أ

ْحلُمُ 
َ
�ََّما «عنُهْم َو�ْهلُوَن يلَع، فقال:  إيَِلِْهِم َو�ُسيئُوَن إِيل، وأ

َ
لنَِئْ ُكنْت كما قُلْت، فََك�

ِ ظِهٌ� َعلَيِْهْم ما دْمَت ىلَعَ َذلَك  ُهُم الَمل، وال يََزاُل معَك ِمَن ا�َّ  رواه مسلم. »»�ُِسفُّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۳۱۸

کنم، ولی آنها با من قطع  می وستگییشان پیاکانی دارم که با ی! من نزدا رسول الله یمردی گفت: 

 ند. ینما می م و آنها با من بدیینما می کییند، به آنها نینما می رابطه
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خورانی و تا  می شانیی خاکستر داغ را به ایی، گویگو می فرمود: اگر تو چنان باشی که آنحضرت 

 .»اری خواهد دادیشان یشه خداوند ترا بر این طور باشی همیهم

�ٍس « -۳۱۹
َ
ن رسوَل ا�َّ  وعن أ

َ
ُ «قال:  أ

َ
 هل

َ
ْن يُبَْسَط هل يف ِرزقِه، وُ�نْسأ

َ
حبَّ أ

َ
َمْن أ

ثِره، فَلْيِصْل رمِحهُ 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»يف أ

 ت است که:یروا از انس « -۳۱۹

 دیده و عمرش طوالنی گردد، بایفراخ گرداش  نکه روزییفرمود: کسی که دوست بدارد ا  رسول الله 

 .»وسته بداردیکان) را پیوستگی با نزدیصلهء رحمش (پ

ْل، و�ن « -۳۲۰
َ

نصار بِالَمدينَِة َماًال ِمْن �
َ
ْ�رَث األ

َ
بُو َطلَْحة أ

َ
وعنه قال: اكن أ

ْمَواهِلِ �ِ�َْحاء، وَ�نْت ُمْستْقِبلَة الَمْسِجد، وَ�ن رسوُل ا�َّ 
َ
حبُّ ّأ

َ
يْدُخلَُها، َو�رَْشَب ِمْن  أ

ا نََزلْت هِذهِ اآليةُ ماٍء في ْ  لَن﴿  :ها َطيِّب، فَلمَّ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا عمران:  آل[ ﴾ُ�ِبُّونَ  ِممَّ

بُو َطلْحة إىل رسول ا�َّ    ].۹۲
َ
 لَن﴿فقال: يا رسوَل ا�َّ إِنَّ ا�َّ َ�بَارَك وتعاىل يقول:  قام أ

 ْ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا حب ماىل إيِلَّ �َِ�َْحاء، و�ِ�ََّها   ].۹۲عمران:  آل[ ﴾ُ�ِبُّونَ  ِممَّ
َ
َو�ِنَّ أ

رُجو بِرََّها وُذْخرَها ِعنْد ا�َّ تعاىل
َ
ِ تعاىل، أ .  ،َصدقٌَة �َّ راَك ا�َّ

َ
فََضْعَها يا رسول ا�َّ حيُث أ

ْن  بَخ، ذلَِك ماٌل رابح، ذلَِك «: فقال رسوُل ا�َّ 
َ
رى أ

َ
ماٌل رابح، وَقْد َسِمْعُت ما قُلت، و�ِ�َّ أ

قْر�ِ�
َ
َْعلََها يف األ

َ
بُو َطلْحة »جت

َ
قاِر�ِِه و��  :فقال أ

َ
بُو َطلْحة يف أ

َ
، َ�َقَسمَها أ فعُل يا رسول ا�َّ

َ
أ

ه  ه.يمتفقٌ عل .»عمِّ

 ت شده که گفت:یروا از انس « -۳۲۰

رحاء یشتر صاحب درختان خرما بود، و از همهء اموالش بیهمه بنه از یان انصار در مدیابو طلحه در م

 به آن داخل  قرار داشت، رسول الله  داشت، که روبروی مسجد نبوی  می (باغچهء خرما) را دوست

 . دینوش می ن آنیرید و از آب شیگرد می

ْ  لَن﴿ه نازل شد ین آیگفت: چون ا س ان آمده   ابو طلحه خدمت رسول الله  ﴾...ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا

 شتر دوستیرحاء را بیخداوند بر تو نازل نموده: لن تنالوا لبر... و من از همهء مالم ب ا رسول الله یگفت: 

خواهم. پس آنرا بجائی که خداوند  می ر و ثواب آنرایدارم، و آن برای خدا صدقه است، و از خداوند خ می

ست سودمند و همانا ین مالیست سودمند، این مالیفرمود: به به، ا  الله ت نشان داده بگذار. رسول یبرا

کنم،  می ن کار رایگفت: ا کانت بگردانی. ابوطلحه ینست که آنرا برای نزدیدم آنچه تو گفتی و نظرم ایشن

 .»ش قسمت کردیکان و پسر عموهایان نزدیآنرا در م . و ابو طلحه ا رسول الله ی
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قْبَل رُجٌل إِىل نيَِبِّ ا�َّ  بوعن عبد ا�َّ بن عمرو بن العاص « -۳۲۱
َ
، فقال: قال: أ

جَر ِمَن ا�َّ تعاىل . قال: 
َ
بتيَِغ األ

َ
بايُِعَك ىلع الِهجرِة َواجِلَهاِد أ

ُ
حٌد يَح؟«أ

َ
 »فَهْل ِمْن وادِليَْك أ

ْجَر ِمَن ا�َّ ت«قال: نعْم بل الِكُهما قال: 
َ
فَارْجْع إىِل وادِليْك، «قال: نعم. قال: » عاىل؟َ�تَبْتيَِغ األ

ْحِسْن ُصْحبتَُهما
َ
  متفقٌ عليه.. »فَأ

ظُ مسلم. فْ  وهذا لَ

َذنُه يف اجِلَهاِد فقال: « ويف روايةٍ هلُام: 
ْ
يحٌّ وادِلاك؟ قال: َ�َعم، قال: «جاَء رجٌل فاْستَأ

َ
أ

 .»»فِفيِهما فَجاِهدْ «
 ت شده که گفت:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن العاص« -۳۲۱

نکه جهاد نموده، هجرت کنم و مزدم را یبندم بر ا می مانیآمده و گفت: با شما پ امبر یمردی بطرف پ

 کی از پدر و مادرت زنده است؟یا یفرمود: آ فقط از خداوند بخواهم. آنحضرت 

 اند. زندهشان  گفت: هر دوی

 خواهی؟ می فرمود: از خداوند مزد

 گفت: بلی.

 کو کن.یفرمود: بسوی پدر و مادرت بازگرد و با آنان رفتار ن

شان یاجازهء جهاد را خواست. ا گر از هر دو آمده که مردی آمده و از آنحضرت یتی دیدر روا

 اند؟ ا پدر و مادرت زندهیفرمودند: آ

 گفت: بلی.

 .»فرمود: در خدمت آنها جهادکن
ی ینکه هرگاه جهاد فرض کفایمادر است و الت احسان به پدر و یث مشعر بر فضین حدیش: ا

ن شد، یحرام است و اگر جهاد فرض عشان  ن اولی است و جهاد بدون اجازهءیباشد، خدمت والد

 ست.ین نیچن

ي إِذا  وعنه عن انليب « -۳۲۲
َّ

قال: لَيَْس الْواِصُل بِالُماكفئ َولِ�نَّ الواِصَل اذل
 .یرواه البخار »»َ�َطعْت رمَِحُُه وصلََها

 ت است که فرمود:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن العاص« -۳۲۲

وند یقی کسی است که چون پیوند دهندهء حقیست، بلکه پیوند قرابت کافی نیوسته داشتن) پیصرف (پ

 .»وسته بداردیقرابتش قطع گردد، آنرا پ
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َ�ُقول: َمْن وصل� الرَّحُم َمَعلََّقٌة بِالَعْرِش «: وعن اع�شة قالت: قال رسول ا�َّ « -۳۲۳
، َوَمن َ�َطَع�، َ�َطَعُه ا�َّ   ه.يمتفقٌ عل »»وََصلَُه ا�َّ

 ت است که:یروا ل شهیاز عا« -۳۲۳

وسته ید: آنکه مرا پیگو می زان بوده ویشاوندی) بر عرش معلق و آویفرمود: رحم (خو  رسول الله 

 .»را ببردبرد خدا او  می وسته دارد و آنکه مرایدارد، خدا او را پ

مِّ الُمْؤِمنَِ� ميُمونََة بنِْت احلارِِث « -۳۲۴
ُ
ِذِن  لوعن أ

ْ
عتََقْت ويلدةً َولَم �َستَأ

َ
َها أ َّ�

َ
�

ْ�تَْقُت ويِلديت؟ قال: انلَّيِبَّ 
َ
ي يدوُر َعلَيَْها ِ�يه، قالت: يا رسول ا�َّ إِ�ِّ أ

َّ
ا اكَن يوَمها اذل ، فلَمَّ

َو فَعلْت؟«
َ
عَظَم ألجرِكِ «قالت: نَعْم قال:  »أ

َ
خوالَِك اكن أ

َ
ْ�َطيتَِها أ

َ
ما إِنَِّك لو أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»أ

 ت است که:یروا ل نیمونه بنت الحارث ام المؤمنیاز م« -۳۲۴

ا رسول ید، گفت: یاجازه طلبد. چون روز نوبت او رس امبر ینکه از پیزی را آزاد نمود بدون ایوی کن

 زم را آزاد کردم.ید که کنیشدا خبر ی! آالله 

 ن کار را کردی؟یا ایفرمود: آ

 گفت: بلی!

 .»دادی ثوابت فزونتر بود می ت)های ت (دائییفرمود: هرگاه آنرا به ماماها

يِق « -۳۲۵ دِّ ْسَماَء بنِْت أيب بْ�ٍر الصِّ
َ
�ِّ وِ� ُمرش�ة  بوعن أ

ُ
قالت: قَِدمْت يلعَّ أ

�ِّ َوِ� راغبةٌ  فَاْستَفتَيُْت رسول ا�َّ  يف عْهِد رسول ا�َّ 
ُ
ِصُل  ،قلت: قَِدمْت يلَعَّ أ

َ
فأ

َ
أ

؟ قال:  ِّ�
ُ
ِك «أ مَّ

ُ
 ه.يمتفق عل »»نَعْم ِص� أ

 ت شده که گفت:یروا ب از اسماء بنت ابی بکر« -۳۲۵

ده گفتم: یفتوا طلب امبر یکه مشرک بود، به خانه ام آمده از پیدر حال  مادرم در زمان رسول الله 

 وستگی کنم؟یا با مادرم پیم، آیکه طمع دارد به او کمک نمایمادرم نزدم آمده در حال

 .»وسته داریوندت را با مادرت پیفرمود: بلی، پ

ِ بن مسعوٍد « -۳۲۶ ِة عبِد ا�َّ
َ
 :وعنها قالت: قال رسوُل ا�َّ  وعن ز�نب اثلقِفيَِّة اْمرأ

قَن يا َمْعرَشَ « قالت: فَرجعُت إِىل عبِد ا�َّ ابِن مسعوٍد  »النَِّساِء ولَو ِمن ُحِليُِّ�نَّ  تَصدَّ
 ِ ،  ،قْد أمرنا بالصدقةِ  فقلُت هل: إِنَّك رُجٌل َخِفيُف َذات ايلَِد و�ِنَّ رسوَل ا�َّ

ْ
هل

َ
تِه فاسأ

ْ
فأ

ُ�تََها إِىل َغ�ُ�م. فقال عبُد ا�َّ  نت، فانَطلَْقت، فإن اكن ذلك ُ�ِْزُئ ع�ِّ َو�ِالَّ رَصَ
َ
: بَِل ائتِيِه أ
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نَصاِر بِباِب رسول ا�َّ 
َ
ٌة ِمن األ

َ
لِقيْت  حاَجيت حاجتَُها، و�ن رسول ا�َّ  فَإِذا اْمرأ

ُ
قد أ

َ�ْ�ِ بِابَلاَب علَيِه املهابُة . فََخرج علينا بالل، فُقلنَا هل: ائِْت رسوَل ا�َّ 
َ
نَّ اْمرأ

َ
ْخرِبُْه أ

َ
، فَأ

ال
َ
ن، �َسأ

َ
رِْبُه مْن �

ُ
يتَاٍم يف ُحُجورِِهَما؟ َوال خت

َ
َدقَُة عنُْهَما ىلع أزواِجِهما وىلَع أ ِزُئ الصَّ

ُ
جت

َ
نِك: أ

، فقال هُل رسوُل ا�َّ فََدخل بِالٌل ىلَع رسول ا�َّ 
َ

هل
َ
ةٌ ِمَن  »من هما؟« ، فَسأ

َ
قال: اْمرأ

نصاِر َوَز�ْنب. فقاَل رسول ا�َّ 
َ
يُّ الزَّ « األ

َ
، فقال رسول  »�انِِب ِ�؟أ ُة عبِد ا�َّ

َ
قال: امرأ

دقَةِ «: ا�َّ  ْجُر الصَّ
َ
ْجُر القرابِة َوأ

َ
ْجران: أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»لَُهَما أ

 ت شده که:یروا ب نب ثقفی همسر عبد الله بن مسعودیاز ز« -۳۲۶

ور آالت شما هم باشد. گفت: واپس به نزد ید، هر چند که از زیفرمود: ای زنان صدقه ده  رسول الله 

ما را به صدقه دادن دستور داد.   ابن مسعود برگشته به وی گفتم که تو مردی کم ثروتی، همانا رسول الله 

 گری دهم؟یا آنرا به دیتم برآورده شود یبرو و بپرس که هر گاه آنرا بتو دهم مسئول خدمت آنحضرت 

ستاده، در یا امبر یدم که زنی از انصار بر آستانهء خانهء پیرفته، د عبد الله گفت: خودت برو و خودم

م: یئتی داده شده بود، بالل نزد ما آمده، گفتیه امبر یکی است، برای پیکه مطلب من و او هر دو یحال

و شان  بر شوهرانشان  ا صدقهءیکنند، که آ می برو و بگو دو زن در دم خانه از شما سئوال امبر یبحضور پ

کند؟ و مگو که ما چه کسانی  می تیکفاشان  است، جواز داشته، و از جایشان  مانی که تحت سرپرستییتی

 ده سئوال نمود.یرس م. بالل خدمت آنحضرت یهست

 انند؟ید که آن دو زن کیاز وی پرس  رسول الله 

 . نب و زنی از انصار رسول الله یگفت: ز

 نب است؟ین کدام زیفرمود: ا

 ر عبد الله.گفت: همس

 .»فرمود: برای آنها دو مزد است،  پاداش قرابت و پاداش صدقه  رسول الله 

نَّ  ُسْفيان صْخر بِن حرٍب  وعن أيب « -۳۲۷
َ
ِة ِهرقل أ و�ل يف قصَّ يف حِديثِِه الطَّ

ُمُرُ�ْم بِه؟ َ�ْع� انلَّيِبَّ 
ْ
يب سْفيان: فَماَذا يأ

َ
َ « قال: قلت: يقوُل:  ِهرقَْل قال أل اْ�بُُدوا ا�َّ

الةِ  ُمُرنَا بالصَّ
ْ
ُ�وا بِِه َشيْئا، واتُْرُكوا ما يُقوُل آباُؤ�م، و�أ ْدق،  ،وَحَده، وال �رُْشِ والصِّ

لَةِ   ه.يمتفقٌ عل »»والعَفاف، والصِّ

 ث درازش در قصهء هرقل آمده که:یدر حد ان یاز ابو سف« -۳۲۷

 امبر شما)یکند؟ (پ می ان گفت: که شما را به چه امریهرقل به ابی سف
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 د و آنچه را که پدران شمایاریک او میزی را شرید و چیگانه را بپرستید فقط خدای یگو می گفت:

 .»کند می د و ما را به نماز و راستی و پاکدامنی و صلهء رحم امریگفتند ترک نمائ می

رْضاً يُْذَكُر ِ�يَها إِنَُّ�م ستْفتَُحوَن : «قال: قال رسوُل ا�َّ  ذر  وعن أيب « -۳۲۸
َ
أ

 .»»الِقَ�اُط 
ْهِلها خْ�اً، « :و� روايةٍ 

َ
رٌْض �َُس�َّ ِ�يها الِق�اط، فَاستَوُْصوا بِأ

َ
ستْفتُحوَن مـرْص وِ� أ

 .»فَإِنَّ لَُهْم ِذمة ورمِحاً 
ًة ورمِحاً  :و� روايةٍ     ْهِلَها، فَإِنَّ لُهم ِذمَّ

َ
ْحِسنُوا إِىل أ

َ
و قال » فإِذا افْتتَحتُموها، فَأ

َ
ًة «أ ِذمَّ

 رواه مسلم. »وِصهراً 

لَامء:  يلَ «قال العُ امعِ ر أُمُّ إِسْ اجَ نُ هَ وْ مُ التي هلُمْ كَ حِ نْهم.  الرَّ رُ «مِ هْ ية أُمِّ »: والصِّ كونُ مارِ

يمَ ابنِ رسول اهللاَّ   .»منهم إِبراهِ

 ت شده که:یروا از ابو ذر « -۳۲۸

 .»شود می ار صحبتیراط بسید نمود که در آن از قینی را فتح خواهیفرمود: شما سرزم  رسول الله  
 ایراط داده یبه فالنی چند قند یگو می عنی مردمش هرگاه بخواهند کسی را بخشم آورندیش: 

 نار است.ید ۲۴/۱راط یدهم. و ق نمی ت راهای راطیند قیگو می

راط ینی است که از قید و آن سرزمین "مصر" را فتح کنیتی آمده که زود است که شما سرزمیدر روا

 است. وند قرابتیرا برای آنان حق عهد و پید، زیک کنیمعاملهء نشان  شود با مردم می اد نام بردهیز

مادر لجر ها ن است کهیشان ثابت است، ایند: صلهء رحمی که بر ایگو می ش: علماء

 شان بود.یاز ا م بن محمد یه مادر ابراهیهء قبطیشاوندی چون ماریشان بود. و خویاز ا ل یاسماع

نِذرۡ ﴿  :ما نزلَْت هِذهِ اآليَةُ ـقال: ل هر�رة  وعن أيب « -۳۲۹
َ
 َعِشَ�تََك  َوأ

 ٱ
َ
يا بَ� «قَُر�َْشا فاْجتَمُعوا َ�َعم، وَخصَّ وقال:  داع رسوُل ا�َّ  ].۲۱۴الشعراء: [ ﴾٢١٤َر�ِ�َ قۡ ۡ�

َة بـِن ْكعب،  ْ�ُفَسُ�ْم ِمَن انلَّار، يَا ب� ُمرَّ
َ
نِقُذوا أ

َ
عبِد َشمس، يا ب� َكْعب بِن لَُؤي، أ

 
َ
نُفَسُ�ْم ِمن انلَّار، يا ب� عبِْد َمنَاف، أ

َ
نِْقُذوا أ

َ
ْ�ُفَسُ�ْم ِمَن انلَّار، يا بَ� هاِشٍم أ

َ
نِْقُذوا أ

ْ�ُفسُ�ْم ِمن انلَّار، يا فاِطَمة 
َ
نِْقُذوا أ

َ
ِلِب أ ْ�ُفسُ�ْم ِمَن انلَّار، يا ب� عبِْد املطَّ

َ
نِقُذوا أ

َ
أ

نَّ لَُ�ْم رمِحاً 
َ
ْمِلُك لَُ�ْم مَن ا�َّ شيْئا، َ�ْ� أ

َ
نِْقذي نْفَسَك مَن انلَّار، فَإِ� ال أ

َ
بلَُّها  أ

َ
سأ

 رواه مسلم. »»بِِبالهِلا
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 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۳۲۹

نِذرۡ ﴿  ه نازل شد،ین آیچون ا
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
از   رسول الله  ].۲۱۴الشعراء: [ ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

عام و خاص نموده  ش دعوت به عمل آوردند و آنها هم، همه گرد آمده اجتماع کردند، آنحضرت یقر

د! ای فرزندان مره بن یگفتند: ای فرزندان عبد شمس وای فرزندان کعب بن لؤی خود را از دوزخ نجات ده

د! ای فرزندان ید! ای فرزندان عبد المطلب خود را از دوزخ نجات دهیش را از دوزخ نجات دهیکعب خو

د! ای یان خود را از دوزخ نجات دهد! ای فرزندان عبد مناف جیهاشم جان خود را از دوزخ نجات ده

نکه شما با یستم، بجز ایزی از سوی خدا برای شما نیرا من مالک چیفاطمه خودت را از دوزخ نجات ده، ز

 .»د که آنرا بجا خواهم آوردیمن رابطهء هم خونی و قرابت دار

ِجهاراً  قال: سمعُت رسول ا�َّ  بعبد ا�َّ عمرو بن العاص  وعن أيب « -۳۳۰
ُ وصالُح املْؤِمِن�، ولَِ�ْن لَُهْم «غْ�َ رِسٍّ َ�ُقول:  ْويِلايئ إِنَّما َوِليِّ ا�َّ

َ
إِنَّ آَل بَ� فُالٍن لَيُُسوا بأ

بُلُّها بِِبالهِلا
َ
 .یه. واللَّفظُ للبخاريمتفق عل »»رِحٌم أ

 ت است که گفت:یروا از ابو عبد الله عمرو بن العاص « -۳۳۰

ستند، یفرمود: خانوادهء بنی فالن دوست من ن می دم کهیخفا شن بی بطور آشکار و  الله از رسول 

 .»وسته خواهم داشتیشان حق قرابت است که آنرا پیولی بر ا اند، همانان دوست من خدا و مؤمنان صالح

يُّوب خادِل بن ز�ٍد األنصاري  وعن أيب « -۳۳۱
َ
�  �ْْخرِب

َ
ن رجًال قال: يا رسوَل ا�َّ أ

َ
أ

، وال �رُْشُِك بِِه َشيْئا، : «َوُ�بَاِعد� ِمَن انلَّار. فقال انليبُّ  ،بِعمٍل يُْدِخلُ� اجلنَّةَ  تعبُُد ا�َّ
َالةَ  اكةَ  ،َوتُِقيُم الصَّ  ه.يمتفقٌ عل »»وتَِصُل الرَِّحم ،وتُؤ� الزَّ

 ت شده که:یروا د انصاری یوب خالد بن زیاز ابو ا« -۳۳۱

 .دیعملی را به من نشان ده که مرا به بهشت داخل ساخته و از دوزخ دور نما  ا رسول الله یمردی گفت: 

اوری و نماز را بر پا داری و زکات را یک نیزی را شرینکه خدای را بپرستی و به او چیفرمود: ا امبر یپ

 .»بدهی و صلهء رحم را بجای آوری

َحُدُ�ْم فَلْيُْفِطْر ىلَعَ «قال:  ، عن انليبِّ وعن سلْمان بن اعمٍر « -۳۳۲
َ
ْ�َطَر أ

َ
إِذا أ

دقَُة ىلَعَ الِمسِكِ� صدقَةٌ «وقال:  »فَإِْن لَْم ِ�د َ�ْمرا، فَاملاء، فَإِنَُّه ُطُهورٌ  ،تَمر، فَإِنَُّه برَ�ةٌ   ،الصَّ
 ث حسن.ي. وقال: حدیرواه الرتمذ.  »وىلَعَ ذي الرَِّحِم ثِنْتَان: َصَدقٌَة وِصلَةٌ 

 ت است که:یروا از سلمان بن عامر « -۳۳۲
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را افطار کند، بهتر است که آنرا به خرما افطار اش  خواست روزه می فرمود: هرگاه کسی از شما امبر یپ

بر را آب پاک است. و فرمود: صدقه ید، زیافت به آب افطار نمایکند، چون در آن برکت است، و اگر خرما ن

 .»ن صدقه است، اگر برای قرابت دهد هم صدقه است، و هم صلهء رحمیمسک

ةٌ  بوعن ابن عمر « -۳۳۳
َ
يت اْمرأ

َ
ِحبُّها، َوَ�َن ُعمُر  وُ�نُْت  ،قال: اَكنَْت حت

ُ
أ

ىَت َعمُر 
َ
، فقال انليبُّ انليبَّ  يْ�رُهَها، فقال يل: َطلِّْقها فأبيْت، فَأ

َ
: ، فََذكر ذلَك هل

 ح.يث حسن صحيوقال: حد یرواه أَبو داود، والرتمذ »»َطلِّْقَها«

 ت شده که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۳۳۳

برد و به من گفت: او را طالق ده و من قبول  می از او بد داشتم و عمر  می زنی داشتم که دوستش

 .»فرمود که او طالق ده امبر یاد نمود. پیرفته و موضوع را  امبر ینکردم. وی نزد پ

ْرادِء  وعن أيب « -۳۳۴ ُمُر� بَِطالَقِها؟  ادلَّ
ْ
�ِّ تَأ

ُ
ًة و�ِن أ

َ
تَاُه فقال: إِنَّ يل اْمَرأ

َ
ن رَُجًال أ

َ
أ

 ِ بْواِب اجلَنَّةِ «يقوُل  فقال َسِمْعُت رسول ا�َّ
َ
وْسُط أ

َ
اب،  ،الْوادِلُ أ

ْ
ِضْع ذلِك ابل

َ
فَإِْن ِشئَْت فَأ

ِو احفْظهُ 
َ
 ح.يثٌ حسنٌ صحيوقال: حد یرواه الرتمذ »»أ

 ت شده که:یروا از ابو درداء « -۳۳۴

  کند که او را طالق دهم. وی گفت: از رسول الله  می مردی نزدش آمده گفت: زنی دارم، مادرم امر

برای  ا آنرایخواهی آن دروازه را از دست ده و  می انی بهشت است، اگریفرمود: مادر دروازهء م می دم کهیشن

 .»ش حفظ کنیخو

مِّ «قال:  ، عن انليب بوعن الرباِء بن اعزٍب « -۳۳۵
ُ
لَة األ رواه  »»اخلَالَُة بَِمْ�ِ

 ح.يثٌ حسن صحي: وقال حدیالرتمذ

، وحديث  ،ويف الباب أَحاديث كِثرية يف الصحيح مشهورة منها حديث أَصحابِ الغارِ

ا، وأَحاديث مشهورة يف الصح بَقَ يْجٍ وقَدْ سَ رَ رو جُ ا حديثُ عمْ هَ ِّ نْ أَمهَ مِ تِصارا، وَ ا اخْ تُهَ فْ ذَ يح حَ

ةَ  بسَ هِ إِن  بن عَ مِ هُ بِتَامَ رُ كُ أَذْ سَ المِ وآدابِهِ وَ دِ اإلِسْ اعِ وَ نْ قَ َلٍ كثـرية مِ لُ عىل مجُ تَمِ يلُ املُشْ الطَّوِ

اء، قال فيه. جَ اءَ اهللاَّ تعاىل يف بابِ الرَّ  شَ

ةَ  َدَخلُْت ىلَع انليبِّ « ةِ  ،بَِمكَّ ل انلُبُوَّ وَّ
َ
نت؟ قال:  ،َ�ْع� يف أ

َ
فقلت: » نيَبٌّ «فقلُت هل: ما أ

ُ تعاىل«وما نيب؟ قال:  رسلَ� ا�َّ
َ
رْسلَك؟ قال:  ،أ

َ
يِّ يَشٍء أ

َ
رْحام، «فقلت: بِأ

َ
رْسلَ� بِِصلِة األ

َ
أ

َد ا�َّ ال �رَُشُك بِِه يَشءٌ  ْن يُوحَّ
َ
 .»اَم احلديث. وا�َّ أعلموذكر تَم »وَ�رْسِ األوثَان، وأ
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 ت است که:یروا از براء بن عازب « -۳۳۵

 .»فرمود: خاله مانند مادر است امبر یپ
اران غار و یث یح وجود دارد که مشهور است، از جمله حدیاد در صحیث زین باب احادیدر ا 

 ذکرش گذشت و احادیث جریحد
ً
اختصار آنرا ح است که به واسطهء یث مشهور در صحیج که قبال

است که شامل  ل و دراز عمرو بن عبسه یث طوین آنها حدیحذف نمودم و از جملهء مهمتر

 :م نمود. وی گفتهید و رجاء" آنرا ذکر خواهیار از اصول و آداب اسالم است و در "باب امیمطالبی بس

 ستی؟یگفتم: تو کن مرحلهء نبوت، به وی یعنی در اولیآمدم  امبر یکه در مکهء مکرمه به حضور پ«

 امبرم.یفرمود: پ

 ست؟یامبر کیگفتم: پ

 فرمود: خداوند مرا فرستاده است.

 ز فرستاده است؟یگفتم: به چه چ

نکه خداوند یوندهای قرابت) و شکستن بتها فرستاده است و ایوستن صلهء ارحام (پیفرمود: مرا برای پ

 .»ث را ذکر نمود. و الله اعلمیک آورده نشود و تمام حدیزی شریکتا شمرده شده و به او چی
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 خویشاوندي

ۡ  إِن ُتمۡ َعَسيۡ  َ�َهۡل ﴿ قال اهللا تعالی: ن ُتمۡ تََو�َّ
َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  ِسُدوا

َ
ُعوٓ  ِض �ۡ� ْ َوُ�َقّطِ رۡ  ا

َ
 ٢٢ َحاَمُ�مۡ أ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ُ ٱ لََعَنُهمُ  �َّ ُهمۡ  �َّ َصمَّ

َ
�ۡ  فَأ

َ
بۡ  َ�ٰٓ َوأ

َ
 ].۲۳-۲۲محمد: [ ﴾٢٣ رَُهمۡ َ�ٰ �

پس ای خداوندان ایمان ضعیف، هرگاه متولی امور مردم شوید، نزدیکید از « فرماید: میخداوند 

اند که خداوند ایشان را  تان را بگسلید، این گروه آنانی کاری کنید در زمین و پیوندهای رحمآنکه تبه 

 .»شان را کور نمود شان ساخت و چشمان لعنت نموده، پس کر

ِينَ ٱوَ ﴿ و قال تعالی: ِ ٱ دَ َ�هۡ  يَنُقُضونَ  �َّ ٓ  َطُعونَ َوَ�قۡ  ۦقِهِ مِيَ�ٰ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  �َّ َمرَ  َما
َ
ُ ٱ أ  ۦٓ بِهِ  �َّ

ن
َ
 ٱ ِ�  ِسُدونَ َوُ�فۡ  يُوَصَل  أ

َ
ْوَ�ٰٓ  ِض �ۡ�

ُ
ارِ ٱ ءُ ُسوٓ  َولَُهمۡ  نَةُ للَّعۡ ٱ لَُهمُ  �َِك أ  ].۲۵الرعد: [ ﴾٢٥ �َّ

کنند آنچه را که  شکنند، پس از استوار کردنش و قطع می و آنانکه عهد خدا را می« فرماید: و می

آنگروه را است لعنت و برای آنان است کنند پس  خدا به پیوند کردنش فرموده و در زمین فساد می

 .»دشواری سرای آخرت

�َّ  َر�َُّك  َوقََ�ٰ ﴿و قال تعالی: 
َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا ِ  إِيَّاهُ  إِ�َّ ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ� ۚ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ ا ًنا  ِعنَدكَ  لَُغنَّ َ�بۡ  إِمَّ

ٓ  ِكَ�َ لۡ ٱ َحُدُهَما
َ
وۡ  أ

َ
ُهَما أ ٓ  َ�ُقل فََ�  ِ�َ َُّهَما ّفٖ  ل

ُ
َُّهَما َوقُل ُهَماَهرۡ َ�نۡ  َوَ�  أ  ٢٣ اَكرِ�مٗ  ٗ� قَوۡ  ل

ّلِ ٱ َجَناحَ  لَُهَما فِۡض خۡ ٱوَ  اإلسراء: [ ﴾٢٤ �َصغِ�ٗ  َر�ََّياِ�  َكَما ُهَماَ�ۡ رۡ ٱ رَّّبِ  َوقُل ةِ لرَّۡ�َ ٱ مِنَ  �ُّ

۲۳-۲۴.[ 

 و پروردگارت حکم نمود که جز او را عبادت نکنید و با پدر و مادر نیکوکاری« فرماید: و می

شان برسد پس بر ایشان أف مگو و بر آنان  شان یا هر دوی نمائید، واگر نزد تو به کالنسالی یکی

شان بازوی تواضع خود را برای مهربانی پست نموده و  بانگ مزن و با آندو سخن نیکو بگو. و برای

 .»بگو پروردگارم بر آنان ببخشای، چنانچه مرا در کوچکی پرورش نمودند
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نَبِّئُ�ْم : «قال: قال رسوُل ا�َّ  ب�رَة نُفيْع بِن احلارِث  وعن أيب « -۳۳۶
ُ
ال أ

َ
أ

َكبائِر؟
ْ
: قال:  »بِأْ�رَبِ ال ، وُ�ُقوُق الْوادِليْن«ثالثاً قُلنا: بَ� يا رسوَل ا�َّ ِ و�ن  »اِإلرْشاُك بِا�َّ

ورِ «ُمتَِّكئاً فَجلَس، فقال: وِر وشهاُدة الزُّ ال وقْوُل الزُّ
َ
رَُها حىتَّ قُلنَا: يلْتُه فَما زَ  »أ ال يَ�رِّ

 ه.يمتفق عل .»سكت

 ت است که:یروا ع بن حارث یاز ابوبکره نف« -۳۳۶

 ن سخن را سه بار تکرار نمودند.یره با خبر نسازم؟ و این گناهان کبیا شما را از بزرگتریفرمود: آ  رسول الله 

 !ا رسول الله یم: آری یگفت

ه نموده نشستند. فرمودند: یتک ک آوردن به خدا و نافرمانی و آزار پدر و مادر. آنحضرت یفرمود: شر

گه باش  .»فرمود می م کاش سکوتید سخن دروغ و شهادت دروغ و آنرا باندازهء تکرار فرمود که گفتیآ

ِ بِن عمرو بن العاص « -۳۳۷ كبائر: «قال:  عن انليب  بوعن عبد ا�َّ
ْ
ال

َغموساِإلرْشاُك بِا�َّ 
ْ
ِمُ� ال

ْ
 .یرواه البخار »»، وعُقوق الْوادِليْن، وَ�تُْل انلَّْفس، وايل

 ت است که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن العاص« -۳۳۷

ک آوردن به خدا، نافرمانی پدر و مادر، قتل نفس و یاز: شراند  ره عبارتیفرمود: گناهان کب امبر یپ

 .»خورد می سوگندی که انسان به دروغ
 خورد. می ا غوطه دهنده در گناه. سوگندی که انسان به دروغیش: غوطه دهنده در آتش دوزخ 

ن رسول ا�َّ « -۳۳۸
َ
يْه،«قال:  وعنه أ كبائِِر شتُْم الرَّجِل وادِلَ

ْ
قالوا: يا رسوَل » ِمَن ال

با الرَُّجِل، «ا�َّ وَهْل �ْشتُُم الرَُّجُل وادِليْه؟، قال: 
َ
ه، فَيُسبُّ نَعم، �َُسبُّ أ مَّ

ُ
باه، و�ُسبُّ أ

َ
فيُسبُّ أ

هُ  مَّ
ُ
 ه.يمتفقٌ عل »»أ

يْه،« :و� روايـةٍ  ْن يلْعَن الرَُّجُل وادِلَ
َ
ْ�رِب الكبائِِر أ

َ
ِ كيَْف  »إِنَّ ِمْن أ قيل: يا رسـول ا�َّ
بَاه، وَ «يلْعُن الرُجُل وادِليْه؟، قال: 

َ
با الرَُّجل، فَيُسبُّ أ

َ
ه، ف�ُسبُّ أ مَّ

ُ
هُ �َسبُّ أ مَّ

ُ
 .»يُسبُّ أ

 ت است که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن العاص« -۳۳۸

 ره است!یفرمود: دشنام دادن پدر و مادر از جملهء گناهان کب رسول الله 

 دهد؟ می ا کسی پدر و مادر خود را دشنامیا رسول الله! آیگفتند: 

دهد و مادر کسی را  می او را دشنامدهد و او در عوض پدر  می گری را دشنامیفرمود: بلی، پدر مرد د

 .دهد می دهد و او هم مادرش را دشنام می دشنام
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 نست که شخص پدر و مادر خود را لعنت کند. یره این گناهان کبیتی آمده که: از جملهء بزرگتریدر روا

 شود که شخص پدر و مادر خود را لعنت کند؟ می چگونه  ا رسول الله یگفته شد: 

دهد و او در  می دهد و مادر کسی را دشنام می دهد و او پدرش را دشنام می مردی را دشنامفرمود: پدر 

 .»دهد می عوض مادرش را دشنام

ن رسوَل ا�َّ  �مد ُجبْ�ِ بِن ُمطِعٍم  وعن أيب « -۳۳۹
َ
ال يَْدُخُل اجلَنََّة «قال:  أ

 ه.یمتفٌق عل .»قال سفيان يف روايته: يْع�: قاِطع رِحم »قَاِطعٌ 

 ت شده که:یروا ر بن مطعم یاز ابی محمد جب« -۳۳۹

ت خود گفته است یان در روایگردد. سف نمی فرمود: برنده و قطع کننده به بهشت داخل  رسول الله 

 .»عنی قطع کنندهء صلهء رحمی

ُ «قال:  عن انليبِّ  وعن أيب ِعيىس الُمِغ�ِة بِن ُشْعبَة « -۳۴۰ َم إِنَّ ا�َّ تعاىل َحرَّ
َد ابلنَات، وَ�َرَه لُ�ْم ِ�يل وقال، و�رثة الَسؤال، 

ْ
مَهات، ومنْعاً وهات، ووأ

ُ
َعلَيُْ�ْم ُ�ُقوَق األ

 ه.يمتفقٌ عل »»مالِ ـو�َِضاعة ال

 ت است که:یروا ره بن شعبه یسی مغیاز ابو ع« -۳۴۰

فرمود: خداوند بر شما حرام کرده است آزار پدر و مادر و منع آنچه را که بر شما واجب است  امبر یپ

اد) یل و قال (گفتگوی زیپسندد برای شما ق نمی ست و به گور کردن دختران را ویو طلب آنچه را که از شما ن

 .»ع کردن مال رایو کثرت سئوال و ضا

تْ فيالباب أَحادِ  یوف دِ البابِ قب یثُ سبقَ حَ قْطُع َمْن َ�َطعِك « ثَ يله كَ
َ
َمن « ثيوحد »وأ

 . »َ�َطعُه ا�َّ  قَطع�

ث یو حد »کنم با آنکه از تو ببرد یمقاطعه م«ث یادی است از جمله حدیث زین باب احادیدر ا

 .»کند می کسی که از من ببرد خداوند با او قطع رابطه«
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 پسندیده و مستحب است.شان  همسر و دیگر کسانی که احترام

ن انليب  بعن ابن عمر « -۲۴۱
َ
ْن يِصَل الرَُّجُل وُدَّ «قال:  أ

َ
برَّ الربِّ أ

َ
�ِيهِ  إِن أ

َ
 .»»أ

 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۳۴۱

نست که شخص دوستی پدرش را استمرار دهد با دوستان پدرش و با ین احسان ایفرمود: بهتر امبر یپ

 .»وستگی کندیدوستان پدرش پ
ِ بن ديناٍر عن عبد ا�َّ بن عمر « -۳۴۲ ْعراِب  بوعن عبِد ا�َّ

َ
نَّ رُجًال ِمَن األ

َ
أ

ة ْ�َطاُه  ،لِقيُه بِطِر�ق مكَّ
َ
فَسلَّم َعليِْه َ�بُْد ا�َّ ْ�ُن ُعمر، ومحلُه ىلع محاٍر اَكَن يْرَكبُُه، وأ

ْعراُب وُهْم يرَْضْوَن 
َ
ْصلَحَك ا�َّ إِنَّهْم األ

َ
ِسه، قال ابُن ِدينَار: فُقلنا هل: أ

ْ
ِعمامًة اكنْت ىلع رأ

، و�ِ�ِّ سِمْعُت رسول فقال عبُد ا�َّ بُن عمر: إِنَّ هذا اَكن وّداً لُِعَمَر بن اخلطاب  بِاليِس�.
�ِيهِ «يقول:  ا�َّ 

َ
ْهَل وُدِّ أ

َ
برَّ الرِبِّ ِصلُة الرَُّجِل أ

َ
 .»»إِنَّ أ

ُ مِح « :ويف روايةٍ 
َ

َة اَكَن هل نَُّه اَكَن إِذا خرج إىل َمكَّ
َ
ُح عن ابن دينار عن ابن ُ�َمر � اٌر َ�رَتوَّ

اِحلَةِ  سه، فَبيْنَا ُهو يْوما ىلع ذلَِك احِلَماِر إْذ َمرَّ  ،عليِْه إذا ملَّ ُرُكوب الرَّ
ْ
وِعمامٌة �ُشدُّ بِها رأ

لَْسَت فُالَن ْ�َن فُالن؟ قال: بَ� 
َ
ْعرايب، فقال: أ

َ
ْ�َطاُه احِلَمار، فقال: اْرَكْب هذا،  :بِِه أ

َ
فَأ

ْعطاُه الِعمامَة وقال: 
َ
ْ�َطيَْت وأ

َ
ْصحابِه: َ�َفر ا�َّ لَك، أ

َ
ُ َ�ْعُض أ َسك، فقال هلَ

ْ
اْشُدْد بَِها رأ

َسَك؟ فقال: إِ�ِّ َسِمْعُت 
ْ
ُح عليْه، وِعماَمًة ُكنَْت �ُشدُّ بَِها رأ ْعرايبِّ مِحاراً كنَْت تَروَّ

َ
هَذا األ

ْن يَِصَل الرَّجُ «يُقول:  رسوَل ا�َّ 
َ
بَرِّ الرِبِّ أ

َ
َ إِْن ِمْن أ

ِّ
ْن يُو�

َ
�ِيِه َ�ْعد أ

َ
ْهَل وُدِّ أ

َ
بَاهُ » ُل أ

َ
و�ِنَّ أ

وا ،»اَكَن َصِديقاً ِلُعمر  هِ الرِّ ا مسلم.يرو هذِ لَّهَ  اتِ كُ

 ت شده که:یروا ب نار از عبد الله بن عمریاز عبد الله بن د« -۳۴۲

بر او سالم نمود و او را بر االغی  نان در راه مکهء مکرمه با او روبرو شد، عبد الله یه نشیمردی از باد
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 شد سوار نمود و عمامهء که بر سر داشت به او داد.  می که بر آن سوار

 به اندکی راضی شوند. اند  نیه نشید به او گفتم: خدا حالت را اصالح کند آنها بادیگو می ناریابن د

دم یشن  دوست بوده و من از رسول الله  ن شخص با عمر یگفت: پدر ا ب عبد الله بن عمر

 د.یرا با دوستان پدرش حفظ نمااش  نست که شخص رابطهیا ها کیین نیفرمود: از بهتر می که

 ت شده که:یروا ب نار از ابن عمریتی از ابن دیو در روا

شد بر آن  می رفت االغی داشت که چون از سواری شتر خسته می چون ابن عمر بطرف مکهء مکرمه

ی یکه به آن االغ سوار بود بدویبست، روزی در حال می کرد و عمامهء داشت که با آن سرش را می استراحت

 ستی؟ یا فالن پسر فالن نیاز کنارش گذشت و گفت: آ

را به او داده و گفت: سرت را به اش  ن سوار شو و عمامهیگفت: آری! پس االغ را به او داده و گفت: بر ا

کردی و  می امرزد، االغی که بدان استراحتیدوستانش به او گفتند: خداوند ترا ب آن بسته کن. برخی از

 ن بدوی دادی؟یبستی به ا می عمامهء را که بدان سر خود را

نست که شخص یا ها کیین نیفرمود: همانا از جملهء بهتر می دم کهیشن  وی گفت: من از رسول الله 

 .»بود رقرار داشته باشد. و پدر او از دوستان عمر را بعد از مرگ با دوستان پدرش باش  رابطه

اِعِديِّ  وعن أيب « -۳۴۳ َسيْد بضم اهلمزة وفتح الس� مالِك بِن ر�ِيَعَة السَّ
ُ
قال:  أ

 ِ ُْن ُجلُوٌس ِعنَْد رسول ا�َّ
َ

إذ جاَءهُ رُجٌل ِمْن ب� َسلَمة فقال: يارسوَل ا�َّ َهْل بىق  بَيْنا �
برُُّهَما بِِه بَعَد َمْوتِِهَما؟ فقال: 

َ
بويَّ ىشٌء أ

َ
َالة «ِمن بِرِّ أ علَيِْهَما، واالْسِتْغَفاُر لَُهما،  َ�َعم، الصَّ

 رواه أبو داود. »»َكَراُم َصِديقهماو�ِنْفاُذ َ�ْهِدِهما، وِصلُة الرَِّحِم اليت ال تُوَصُل إِالَّ بِِهَما، و�ِ 

 ت شده که گفت:یروا عه ساعدی ید مالک بن ربیاز ابو اس« -۳۴۳

کی بر یا از نیم ناگهان مردی از بنی سلمه آمده گفت: آینشسته بود  در لحظاتی که ما نزد رسول الله 

 زی مانده که بعد از مرگشان آنرا بجای آورم؟یپدر و مادرم چ

شان و صلهء یبعد از اشان  و بجا نمودن عهدشان  فرمود: بلی، دعا و طلب آمرزش برای حضرت 

 .»شان گردد و احترام دوستان نمی وستهیرحمی که بدون آنها پ

َحٍد ِمْن �َِساِء انليب  لوعن اع�شة « -۳۴۴
َ
َما ِغْرُت ىلع  قالت: ما ِغْرُت ىلع أ

ْ�تَُها قَط، ولَ�ْن لخد�َة 
َ
اةَ . وَما َرأ ُعَها  ،اَكَن يُْ�رِثُ ِذْكَرَها، َوُر�َّما َذبح الشَّ ُ�مَّ ُ�َقطِّ

ْعَضاء، ُ�مَّ َ�بْعثَُها يف صدائِق خِد�ةَ 
َ
ْ�يَا إِالَّ خد�ةُ  ،أ ْن لَْم يُ�ْن يف ادلُّ

َ
: َكأ

َ
 ،فَُر�َّما قلُت هل

ٌ «فيقول: 
َ

 ه.يمتفقٌ عل »»إِنَّها اَكنْت وَ�نَْت وَ�َن يل ِمنَْها ودل
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اةَ « :روايةٍ  ويف  .»َ�يُْهِدي يف َخالئِِلَها ِمنَْها َما �َسُعُهن ،و�ْن اَكَن يَلذبُح الشَّ

اةَ َ�ُقول: « :ويف روايةٍ  ْصِدقَاِء َخِد�ةَ «اَكَن إَِذا َذبَح الشَّ
َ
رِْسلُوا بَِها إِىل أ

َ
 .»أ

ُخُت َخد�ََة ىلَعَ رسول ا�َّ « ويف روايةٍ قالت:
ُ
َذنَْت َهالَُة بِنُْت ُخَو�ِْ�ٍ أ

ْ
، َ�َعرَف اْستَأ

لَِك فقال:  ،اْستِئَْذاَن خد�ة َ
َ

 . »اللَُّهمَّ َهالَُة بِنُْت خَو�ِْ�ٍ «فَاْرتَاَح ذل

ي يْدِ مَ لْحُ عِ بني الصحيحني لَ  بِالعِ� ومعناه: اْهتَمَّ بِه. »فَاْرتَاعَ «: ويف اجلمْ
 ت شده که گفت:یروا ل شهیاز عا« -۳۴۴

کن یدم، لیکه هرگز او را ندیرشک نبردم، در حال امبر یچ زنی از زنان پیبر ه ل جهیباندازهء خد

شد که گوسفندی را کشته و اعضای آنرا قطعه قطعه  می نمود، و بسا می ادیار از وی یبس  رسول الله 

چ زنی وجود یجه هیی  جز خدیگفتم: گو میشان  چه بسا برایفرستادند و من  می جهینموده، به دوستان خد

 ن بود و چنان بود و من از او اوالد داشتم.یفرمود: همانا او چن می نداشته است، و

  فرستاد. می ل جهیگوسفند را کشته و از آن برای دوستان خد تی آمده که آنحضرت یدر روا

اجازهء دخول  جه از آنحضرت یخواهر حضرت خدلد یتی آمده که گفت: هاله بنت خویو در روا

ش نغمهء یافتاد. چون صدا لجه یاد اجازت خواستن خدیاز اجازه خواستن او ب  خواست. رسول الله 

 لد!یت شاد شده و فرمود: ای خدا هاله بنت خویرا داشت و نها لجه یصدای خد

 .»ن شدیبا آمدن او غمگ امبر یدی آمده که پین حمیحیدر کتاب جمع الصح

�س بن مالٍك « -۳۴۵
َ
ََج�ِّ  وعن أ يف َسَفٍر،  قال: َخرْجُت مَع جر�ر بن عبِد ا�َّ ابلْ

نصاَر تَْصنَُع برُسول ا�َّ 
َ
ـُْت األ ي

َ
ُ: ال َ�ْفعْل، فقال: إِ�ِّ قَْد َرأ

َ
َشيْئاً  فاََكَن َ�ُْدُم� فقلُت هل

حداً ِمنُْهْم إِالَّ َخدْمتُهُ 
َ
ْصحَب أ

َ
ْن ال أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»آيَلُْت ىلَع َ�ْفيس أ

 ت شده که گفت:یروا از انس بن مالک « -۳۴۵

ن کار را مکن، ینمود، و من به او گفتم: ا می ر بن عبد الله بجلی به سفری برآمدم و او خدمت مرایبا جر

کی یکردند که من سوگند خوردم هرگز با  می  چنان برخوردی با رسول الله دم که یو او گفت: انصار را د

 .»ش خدمت خواهم کردینکه من برایاز آنها همسفر نخواهم شد، مگر ا



 

 
 

 

 

 

و بیان  باب إحترام به اهل بیت و خاندان رسو اهللا  -43
 شان  فضیلت

َما﴿قال اهللا تعالی:  ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 ].۳۳األحزاب: [ ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ 

بیت پلیدی را دور نماید و خواهد تا از شما اهل  جز این نیست که خدا می« فرماید: میخداوند 

 .»شما را بپاک کردنی پاک سازد

مۡ  َوَمن﴿و قال تعالی:  ِ ٱ �ِرَ َشَ�ٰٓ  ُ�َعّظِ  ].۳۲الحج: [ ﴾ُقلُوِب لۡ ٱ َوىَ�قۡ  ِمن فَإِ�ََّها �َّ

 .»هاست م از تقوی دلین تعظیم کند پس ایو هر که شعائر خدا را تعظ« فرماید: می و هم

ةَ وعن يز�د بن حيَّاَن « -۳۴۶ نا وُحصْ�ُ ْ�ُن َسرْبَ
َ
وعْمُرو بن ُمْسِلٍم إىل  ،قال: انْطلَْقُت أ

رقَم 
َ
يَْت َز�ِْد بِْن أ

َ
ا َجلْسنا إيَِلِه قال هل ُحصْ�: لََقد لَِقيَت يَا ز�ُْد َخْ�اً َكِث�ا، َرأ ، فلَمَّ

ْد لَِقيَت يا َز�ُْد َخْ�اً ، وسِمْعَت َحِديثَه، وَغَزوَْت َمَعُه، وََصلَّيَت َخلَْفه: لَقَ رسوَل ا�َّ 
ْ�نَا يا َز�ُْد ما سِمْعَت ِمْن رسول ا�َّ  ، َكِث�ا، َحدِّ ِ لََقْد َكرِبْت ِس�ِّ يِخ وا�َّ

َ
. قال: يا اْ�َن أ

يِع ِمْن رسوِل ا�َّ 
َ
ْ�تُُ�م، فَاْ�بَلُوا، وقَُدم عْهدي، و�ِسيُت بْعَض اذلي كنُت أ ، َ�َما َحدَّ

َة  َ�لُِّفوِ�يِه ُ�مَّ قال: قام رسول ا�َّ َوَماال فَال تُ  يَْوماً ِ�ينَا خِطيباً بَِماٍء يُْديع مُخّاء َ�ْ�َ مكَّ
ر، ُ�مَّ قال:  ،َوالَمِدينَةِ  ثْ� َعليْه، ووَ�َظ، وََذكَّ

َ
، َوأ َما «فََحِمَد ا�َّ َها انلَّاس، فَإِ�َّ ُّ�

َ
ال �

َ
ا بْعد: أ مَّ

َ
أ

ْن يَ 
َ
نَا �رََشٌ يُوِشُك أ

َ
، ِ�يِه أ لُهما ِكتاُب ا�َّ وَّ

َ
نَا تَارٌِك ِ�يُ�ْم َ�َقلَْ�: أ

َ
جيب، وأ

ُ
يِتَ رسوُل ر� فَأ

ْ
أ

، َواْستَْمِسُكوا به َب ِ�يه. ثمَّ » الُهدى َوانلُّور، فَُخُذوا بِِ�تاِب ا�َّ ، ورغَّ فَحثَّ ىلع ِكتَاِب ا�َّ
ر�م ا�َّ يف أهِل بييْت«قَاَل  ذكِّ

ُ
ْهُل بَييِْت، أ

َ
ُر�م ا�َّ يف أهل بييتوأ ُ ُحَصْ�:  »، أذكِّ

َ
َ�َقاَل هل

ْهُل 
َ
ْهِل بَيِْتِه يا ز�ْد؟ أليس �ساُؤه من أهِل بيته؟ قال: �ساُؤه مْن أهِل بيِتِه َولَِ�ن أ

َ
وَمْن أ
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دقَة بْعَده، قال: وَمْن ُهم؟ قال: ُهْم آُل يلع، وآُل َعِقيل، وآُل َجْعَفر، َوآُل   بيِْتِه مْن ُحِرم الصَّ
دقَة؟ قال: نَعم  رواه مسلم. .»عبَّاس، قال: لُكُّ ُهؤالِء ُحِرَم الصَّ

، مِن ا�َّبَعه « :ويف روايةٍ  حُدَهما ِكتَاُب ا�َّ َوُهو حبُْل ا�َّ
َ
ال َو�ِ�ِّ تَارٌِك ِ�يُ�ْم َ�ْقلَْ�: أ

َ
أ

 .وَمْن تََرَ�ُه اكَن ىلع َضاللَةٍ  ،اَكَن ىلَعَ الُهدى
 ت شده که گفت:یروا ان ید بن حیزیاز « -۳۴۶

ن یم، حصیم، و چون به نزدش نشستیرفت د بن ارقم ین بن سبره و عمرو بن مسلم به نزد زیمن و حص

ث مبارکش را یحد ای، دهیرا د  و رسول الله  ای، ادی روبرو شدهیر زید تو با خیش گفت: ای زیبرا

پس  ای، ادی روبرو شدهیر زید تو با خیای. ای ز و به پشت سرش نماز گزاده ای، ردهو با او جهاد کای  دهیشن

 .برای ما صحبت کنای  دهیشن  د از آنچه از رسول الله یای ز

  ادی بر من گذشته و برخی از آنچه را که از رسول الله یاد شده و عمر زیگفت: ای پسر برادر بخدا ستم ز

م من را به آن ید، و آنچه را که نگویقبول کنم یگو می حفظ کرده بودم فراموش کردم، پس آنچه را که برای شما

نه بود در یان مکه و مدیشد، و در م می ادیدر آبی که بنام خم   د. پس گفت: روزی رسول الله یمأمور نساز

ان ما برخاسته خطبه خواند، حمد و ثنای او تعالی را بجای آورده موعظه نمود و پند داد و بعد فرمود: اما یم

گا د و او را یک است که فرستادهء پروردگارم به سراغم آید که همانا من بشری هستم نزدیه باشبعد، ای مردم آ

ت و یکتاب خدا است که در آن هداشان  کنم: اول می ان شما ترکیز بزرگ را در میاجابت کنم، و من دو چ

ب نموده یرغق و تید. بعد به کتاب خداوند تشوینور است، پس به کتاب خدا عمل نموده و به آن چنگ زن

د یبه او گفت: ای ز ن یشوم. حص می اد آوریت من و در بارهء خانواده ام، خدا را برای شما یفرمود: اهل ب

 ستند؟ یتش نیاز اهل بشان  ا زنانیانند، آیکشان  تیاهل ب

ست که صدقه بعد از او بر او حرام یت وی کسیولی همانا اهل ب اند، ت وییگفت: زنانش از اهل ب

 باشد.

 انند؟یگفت: آنها ک

 اند. ل، اوالد جعفر، اوالد عباسیگفت: آنان اوالد علی، اوالد عق

 ده شده است؟ینها صدقه حرام گردانیگفت: بر تمام ا

 جواب داد: بلی.

گاه باشیو در روا کی از آنها کتاب خدا یگذارم  می ز بزرگ رایان شما دو چید که من در میتی آمده که آ

باشد و کسی که آنرا ترک کند بر  می تیروی کند در هدایاست کسی که از آن پسمان خدا یاست و آن ر

 .»باشد می گمراهی
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يق بوَعن ابِن ُعمَر « -۳۴۷ دِّ نَُّه قَاَل: اْرُ�بُوا  ، عن أيب بَْ�ر الصِّ
َ
َمْوقُوفاً َعلَيِْه �

داً  ْهِل بيِْتهِ  ُ�َمَّ
َ
 .یرواه البخار ،»يف أ

را  ت شده که گفت: مراعات محمد یبه شکل موقوف روا از ابو بکر  ب از ابن عمر« -۳۴۷

 .»دیبکناش  در خانواده
ست الزم و واجب یامر امبر ید گفت که محبت آل پیبا  ت رسول الله یش: در رابطه با آل ب

ر قائل بوده و یه احترام و تقدید به خانوادهء رسول هاشمی صلوات الله و سالمه علین بایکه مسلم

له ین وسیو آل پاکش بهتر ش قرار دهند که اقتداء به سنت محمدی یشان را در عمل قدوهء خویا

 ا و آخرت مسلمان. (مترجم)یاست برای سعادت دن

بر شان  باب احترام علماء و بزرگان و اهل دانش و مقدم داشتن -44
و مهم شمردن آن و شان  دیگران و ارزش قائل شدن به مجالس

 و مرتبت شاناعتراف به مقام 

ِينَ ٱ َتوِي�َسۡ  َهۡل  قُۡل ﴿قال اهللا تعالی:  ِينَ ٱوَ  لَُمونَ َ�عۡ  �َّ َما لَُموَنۗ َ�عۡ  َ�  �َّ رُ  إِ�َّ ْ  َ�َتَذكَّ ْولُوا
ُ
 أ

 ٱ
َ
 ].۹الزمر: [ ﴾بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ست که ین نیدانند برابرند؟ جز ا نمی دانند و آنانکه می ا آنانکهیبگو آ« فرماید: می خداوند

 .»شوند می ریپذخردمندان پند 

 :قال: قال رسول ا�َّ  مسعوٍد ُعقبَة بِن عمٍرو ابلدريِّ األنصاريِّ  وعن أيب « -۳۴۸
نَّةِ « ْعلَُمُهْم بِالسُّ

َ
ِقراَءِة َسواء، فَأ

ْ
، فَإِْن اَكنُوا يف ال قَْرؤُهْم لِكتَاِب ا�َّ

َ
َقْوَم أ

ْ
فَإِْن اَكنُوا يف  ،يَُؤمُّ ال

قْدُمُهْم ِهْجَرةً 
َ
نَِّة َسَواء، فَأ نَّ الرَُّجُل  ،السُّ قَْدُمُهْم ِسّناً َوال يُؤمَّ

َ
فَإِْن اكنُوا يف الِهْجَرِة َسَواء، فَأ

 بِإِْذنِهِ 
 رواه مسلم. »الرَُّجَل يف ُسلَْطانِه، َوال َ�ْقُعُد يف بيِْتِه ىلع تَْ�ِرمِتِه إِالَّ

 :
َ

قْدمُهْم ِسلْماً «و� روايٍة هل
َ
ْي إِْسالما. »:ِسنًّا«بَدل  »فَأ

َ
 أ

قْدُمُهْم قِراَءةً  :و� رواية
َ
، وأ قَْرؤُهْم لِكتَاِب ا�َّ

َ
َقْوَم أ

ْ
فَإِْن اَكنَْت قِراَءتُهْم َسواًء  ،يَُؤمُّ ال

قْدُمُهْم ِهْجرةً 
َ
هم أ ْ�رُبُهْم ِسناً  ،َ�يَُؤمُّ

َ
ُهْم أ  .»»فَإِْن اَكنوا يف الِهْجَرِة سَواء، فَلْيُؤمَّ

 ت شده است که:یروا از ابن مسعود عقبه بن عمرو بدری « -۳۴۸
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است به کتاب خدا، اگر در قرائت برابر بودند،  تر فرمود: امامت دهد گروه را آنکه قاری  رسول الله 

 هجرت کرده، و اگر به هجرت برابر بودند، به سنت، و اگر به شان  داناتر
ً
دانستن سنت برابر بودند، آنکه قبال

ند بر یتش و ننشیگر را در موضع قدرت و والیبزرگترشان از نظر سن، و امامت ندهد شخص، شخص د

 مگر به اجازهء خودش. اش، نشستگان او در خانه

 لمان شده.شتر مسینکه پیعنی ایتی عوض "سنا"، "سلما" آمده. یو در روا

 تر ش قدمیاست به کتاب خدا و آنکه در قرائت پ تر تی آمده که امامت دهد قوم را کسی که قارییو در روا

 هجرت کرده امامت
ً
دهد، اگر در هجرت برابر بودند، شان  است. اگر در قرائت برابر بودند، آنکه قبال

 .»آنها را امامت دهدشان  بزرگتر
الِة َو�َُقول:   وعنه قال: اكن رسوُل ا�َّ « -۳۴۹ اْستَُووا َوال «يْمسُح منَاِكبَنَا يف الصَّ

ْحالِم وانلَُّ� 
َ
ولوا األ

ُ
يَن يَلُونَهم، ُ�مَّ  ،ختْتِلُفوا، َ�تَْختَِلَف قُلُوُ�ُ�م، يِلَِل� ِمنُ�ْم أ ِ

َّ
ُ�مَّ اذل

 رواه مسلم. »»اذلين يلونَهم

 ت شده که:یاز ابن مسعود بدری روا« -۳۴۹

د، تا دلهای ید و اختالف نکنیستیگفتند: برابر با می ده ویی ما را دست کشها در نماز شانه  رسول الله 

 کسانی که بعد از اید عاقالن و بالغان به من نزدیشما مختلف نشود، و با
ً
و باز  اند، شانیک شوند، بعدا

 .»شانندیکسانی که پس از ا
ولُوا «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن عبد ا�َّ بن مسعوٍد « -۳۵۰

ُ
يِلَِل� ِمنُْ�ْم أ

ْحالِم وانلَُّ� 
َ
يَن يَلُوَ�ُهمْ  ،األ ِ

َّ
ْسواقِ «ثَالثاً  »ُ�مَّ اذل

َ
 رواه مسلم. »»و�ِيَّاُ�م وَهيَْشاِت األ

 ت است که:یروا از عبد الله بن مسعود « -۳۵۰

ستاده شوند، سپس کسانی که به آنها یک من اید بالغان و عاقالن به نزدیفرمود: با  رسول الله 

د و از ییی که در بازارها است دوری جوین سخن را تکرار کردند و از سر وصدایو سه بار ا اند، کینزد

 .»دیی که در آن هست، برحذر باشهای هوده و فتنهیاختالط و منازعه و صدا کردن و سخن ب
د َسْهِل بن  �ْ� َوقيل: أيب  وعن أيب « -۳۵۱ مهملة ـحثْمة بفتح احلاِء ال أيب ُ�مَّ

نصاري ـو�ِساكن اثلاِء ال
َ
ِ بُن سْهٍل َوُ�يَِّصُة اْ�ُن َمْسُعوٍد  مثلثة األ قال: اْ�َطلََق عبُْد ا�َّ

ُط يف دمِه  ِ بِن َسهٍل وهو يَتََشحَّ ىَت ُ�َيِّصُة إِىل عبِد ا�َّ
َ
قَا.فَأ إِىل َخيرَْبَ َوِ�َ يَْوَمئِذ ُصلْح، َ�تََفرَّ

�صُة اْ�نَا مِدينََة فَاْ�َطلََق َ�بُْد الرمْح ـقَتيال، فدَ�نَه، ثمَّ قَِدَم ال ِن ْ�ُن َسْهٍل َوُ�َيَِّصُة وَُحوِّ
ْ «، فََذَهب َ�بُْد الرَّمْحِن َ�تلََكَُّم فقال: مْسُعوٍد إِىل انلَّيِبِّ  ْ َكربِّ ْحَدُث الَقْوم،  »َكربِّ

َ
َوُهَو أ

وَن قَاتِلُ�م؟«فََسَكت، َ�تلََكََّما فقال:  ِْلُفوَن َو�ْستَِحقُّ
َ

حت
َ
 ه.يمتفقٌ عل .»يثوََذَكَر تَماَم احلدِ  »أ
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 ت شده که گفت:یروا ی و گفته شده از ابو محمد سهل بن ابی حثمهء انصاری یحیاز ابو « -۳۵۱

که در آنجا صلح صورت گرفته بود، و در یبر رفتند، در حالیصه بن مسعود به خیعبد الله بن سهل و مح

شده و در خون خود غوطه ور گشته صه بطرف عبد الله بن سهل رفت که کشته یآنجا از هم جدا شدند و مح

 نه آمد.یبود و او را دفن نمود، و بعد از آن به مد

رفتند. عبد الرحمن  امبر یصه فرزندان مسعود خدمت پیصه و حویعبد الرحمن بن سهل و مح

فرمود: بگذار بزرگتر صحبت کند، بگذار بزرگتر صحبت  خواست به صحبت شروع کند، آنحضرت 

ا یفرمود: آ گر صحبت کردند. آنحضرت یوم بود، او هم سکوت کرد و آن دو نفر دکند. چون کوچکتر ق

د؟) و همهء یریگ می تیا دیش قصاص یعنی از قاتل خوید (یابی می د و قاتل خود را دریخور می سوگند

 .»ث را ذکر کردیحد

نَّ انليب  وعن جابٍر « -۳۵۲
َ
ُحٍد َ�ْع� يف الَقرْب، ُ�مَّ  أ

ُ
اَكَن َ�َْمُع بْ�َ الرَُّجلَْ�ِ ِمْن َ�تَْ� أ

ْخذاً لِلُْقْرآن؟«َ�ُقول: 
َ
ْ�رَثُ أ

َ
ُهما أ ُّ�

َ
َمُه يف اللَّْحد »� َحِدِهَما قَدَّ

َ
ُ إىل أ

َ
ِشَ� هل

ُ
 .یرواه البخار .»فَإَِذا أ

 ت شده که:یروا از جابر « -۳۵۲

شتر از یبشان  نیفرمود: که کدام می کجا نموده، و به قبر گذاشته، ویدو نفر از شهدای احد را  امبر یپ

 .»گذاشت می شد، او را در گور جلوتر می کی از آنها اشارهیقرآن حفظ دارند؟ چون بسوی 

نَّ انليبَّ  بوعن ابن ُعمَر « -۳۵۳
َ
�ََسوَُّك �ِِسَواك، «قال:  أ

َ
َرا� يف الَمنَاِم أ

َ
فََجاَءِ� أ

، فََدَ�ْعتُُه إِىل  ْصَغر، فقيَل يل:  َكربِّ
َ
َواَك األ ُت السِّ

ْ
ْ�رَبُ ِمَن اآلَخر، َ�نَاَول

َ
حُدُهَما أ

َ
رَُجالن، أ

ْ�رَبِ ِمنُْهَما
َ
نَداً والبخار »»األ سْ  قا.يتعلِ  یرواه مسلم مُ

 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۳۵۳

گری بزرگتر بود. من یکی از دیکنم و دو نفر نزدم آمدند که  می دم که مسواکیفرمود: بخواب د امبر یپ

 .»مسواک را به کوچکتر دادم به من گفته شد، به بزرگتر بده ومن هم آن را به بزرگتر دادم

ِ تعاىل إِْكَراَم «: قال: قال رسول ا�َّ  موىس  وعن أيب « -۳۵۴ إِنَّ ِمْن إِْجالِل ا�َّ
َغايل ِ�يِه، واجلَايف 

ْ
ُقرآِن َ�ْ�ِ ال

ْ
يْبِة الُمْسِلم، وََحاِمِل ال لَْطاِن  ذى الشَّ َ�نُْه و�ِْكَراَم ِذي السُّ

 ثٌ حسنٌ رواه أبو داود.يحد »»الُمْقِسِط 

 ت است که:یروا از ابو موسی « -۳۵۴

ر مرد مسلمان و حامل قرآنی که در ینست که بر پیم خداوند تعالی ایفرمود: که از جملهء تعظ امبر یپ

 .»ت خود عدل کند، احترام شودیان رعیآن غلو نکند، وتارک العمل به آنهم نباشد، و قدرتمندی که در م
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ه « -۳۵۵ بِيه، عن َجدِّ
َ
لَيَْس «: قال: قال رسوُل ا�َّ  وعن َ�ْمرو بِن ُشَعيْب، عن أ

حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود والرتمذي،  »»ِمنَّا َمْن لَْم يَرَْحْم َصِغَ�نَا، َوَ�ْعرِْف رَشَف َكِبِ�نَا

 .وقال الرتمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح

 ت است که:یروا ب از پدرش، از جدش یعمرو بن شعاز « -۳۵۵

 .»ستیفرمود: کسی که به کوچک ما رحم نکرده و به شرافت بزرگ ما آشنا نباشد، از ما ن  رسول الله 

ن اَع�َشَة  /َشِبيٍب  وعن َميُْموَن بِن أيب « -۳۵۶
َ
ةً  لأ ْ�َطتُْه ِكرْسَ

َ
 ،َمرَّ بِها َسائٌِل، فَأ

َ�َل فَِقيَل لََها يف ذلك؟ فقالت: قال رسوُل ا�َّ  ،َومّر بَِها رَُجٌل َعلَيِْه ِ�يَاٌب وَهيْئَةٌ 
َ
ْ�َعدتْه، فَأ

َ
: فَأ

نِْزلُوا انلَّاَس َمنَاِزلَُهمْ «
َ
 .»رواه أبو داود. لِ�ْن قال: َميُْموُن لَْم يُْدرِك اع�َِشةَ  »أ

لِيقاً فقال:  عْ يحهِ تَ حِ لِ صَ لمٌ يف أَوَّ سْ هُ مُ رَ كَ دْ ذَ قَ مرنا  ل وَُذَكَر َ�ْن اع�َِشةَ «وَ
َ
قالت: أ

ل انلَّاَس َمنَاِزلَُهم رسوُل ا�َّ  ْن ُ�ْ�ِ
َ
لُومِ »أ ة عُ رفَ عْ هُ احلاكِمُ أَبُو عبدِ اهللاَِّ يف كِتابِهِ مَ رَ كَ ذَ ، وَ

 ح.يثٌ صحيوقال: هو حد »احلَديث

 ت شده که:یروا ب یمون بن ابی شعیاز م« -۳۵۶

کل و لباس بر او یداد و مردی خوش هش تکهء نانی یگذشت و او برا ل شهیی از کنار عایگدا

فرموده است:   ن مورد به وی گفته شد. او گفت که رسول الله یگذشت، وی او را نشاند تا غذا خورد. در ا

را  ل شهیمون عایث را ذکر نموده گفت که: مین حدید. ابوداود ایگاهش قرار دهیهر کسی را به جا

 .»افته استیدرن
اد شده ی ل شهیث را معلق ذکر نموده گفت: و از عاین حدیا شیح خویولی مسلم در اول صح

قرار شان  گاهیدر جاشان  ما را امر نموده که مردم را حسب مقام و منزلت  رسول الله «است که گفت: 

 .حی استیث صحیث" آورده و گفته که حدی. و حاکم آنرا در کتابش "معرفة علوم الحد»میده

ِخيِه احلُرِّ بِْن  بوعن ابن عباٍس « -۳۵۷
َ
َل ىلَعَ ابِن أ قال: قَِدَم ُ�يَيْنَُة ْ�ُن ِحْصن، َ�َ�َ

يَن يُْدنيِهْم ُ�َمُر  ِ
َّ

ْصَحاَب َ�ِْلِس ُ�َمَر َوُمَشاَوَرتِه، قَيْس، َوَ�َن ِمَن انلََّفِر اذل
َ
اُء أ ، َوَ�َن الُقرَّ

 
َ
ْو ُشبَّانا، فقال ُ�يَيْنَُة الْ�َن أ

َ
ِم�، ُكُهوًال اَكنُوا أ

َ
يخ لََك وْجٌه ِعنَْد هَذا األ

َ
ِخيه: يا اْ�َن أ

ُ ُ�َمُر 
َ

ِذَن هل
َ
، فَأ

َ
َذَن هل

َ
ِذْن يل َعلَيْه، فَاْستَأ

ْ
اِب: فََوا�َّ فَاْستَأ ، فلما َدَخل: قال ِ� يا اْ�َن اخلَطَّ

ُْ�ُم ِ�ينا بِالَعْدِل، َ�َغِضَب ُ�َمُر 
َ

ُ َحىتَّ هَ  َما ُ�ْعِطينَا اجلَْزل، َوال حت
َ

ْن يُوقَِع بِه، فقال هل
َ
مَّ أ
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ِمَ� الُمْؤِمنَِ� إِنَّ ا�َّ تعاىل قال نِلَِبيِِّه 
َ
  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿ : احلُر: يَا أ

ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
 َعنِ  رِۡض َوأ

ِ ما جاوزََها ُعمُر ِحَ� تَالَها   ].۱۹۹األعراف: [ ﴾١٩٩ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ و�ن هذا ِمَن اجلَاِهِل�. وا�َّ
 .یرواه البخار .»فاً ِعنَْد ِكتَاِب ا�َّ تعاىلَعلَيْه، َوَ�َن َوقَّا

 ت شده که:یروا ب از ابن عباس« -۳۵۷

س فرود آمد، و او (حر) از جمله کسانی بود که یحر بن قاش  نه بن حصن آمده به خانهء برادر زادهییع

نه یین او بودند. عیو مشاور اران مجلس عمر یشان  ر و جوانیداشت، و قراء، پ می آنها را مقرب عمر 

ر مقامی داری از او بخواه که مرا به حضورش بخواهد ین امیگفت: ای پسر برادرم تو در نزد ااش  به برادرزاده

هم اجازه داد. چون داخل شد، گفت: ای پسر خطاب  خواست. حضرت عمر  اجازه و او از عمر 

 کنی! نمی ان ما عادالنه حکمیدهی و در م نمی ادیبخدا تو برای ما بخشش ز

 امبرش ین خداوند برای پیر المؤمنیغضبناک شده خواست او را بزند، حر به او گفت: ای ام عمر 

شه کن وامر به معروف نما و از نادانان اعراض ین" عفو پیگفت: "خذ العفو وأمر بالعرف و اعرض عن الجاهل

د از آن گذشت نمود و وی سخت در برابر یآنرا شن ن از جملهء جاهالن است. والله چون عمر یکن. و ا

 .»ستادگی داشتیکتاب خدا ا

 قال: لََقْد كنُْت ىلَعَ عْهِد رسول ا�َّ  سعيٍد َسُمرَة بِن ُجنْدٍب  وعن أيب « -۳۵۸
سنُّ ِم�ِّ 

َ
نَّ َهُهنَا رِجاالً ُهْم أ

َ
حَفُظ عنْه، َ�َما َ�ْمنَُع� ِمَن الَقْوِل إِالَّ أ

َ
 ه.يمتفق عل »ُغالما، فَُكنُْت أ

 ت شده که گفت:یروا د سمره بن جندب یاز ابو سع« -۳۵۸

زی مانع صحبت یکردم و چ می دم، حفظیشن می چه را از اوبچه بودم، و آن  من در زمان رسول الله 

 .»نکه در آنجا مردانی بزرگتر از من بودندیشد، مگر ا نمی کردنم

�س « -۳۵۹
َ
ْ�َرم َشابٌّ َشيْخاً لِِسنِِّه إِالَّ َ�يََّض ا�َّ «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن أ

َ
ما أ

ُ َمْن يُْ�ِرُمُه ِعنْد ِسنِّه
َ

 ب.يث غريحد وقال  یالرتمذرواه  »»هل

 ت است که:یروا از انس « -۳۵۹

نکه خداوند در وقت یکند، مگر ا نمی ری را بواسطهء سنش احترامیچ جوانی پیفرمود: ه  رسول الله 

 .»کند که به او احترام کند می ری کسی را مأموریپ



 

 
 

 

 

 

باب مالقات با مردم خیرمند و همنشینی و محبت با آنان و  -45
 ي خوبها درخواست مالقات و دعا از ایشان و دیدار از جاه

ٰ  ُموَ�ٰ  قَاَل  �ذۡ ﴿ قال اهللا تعالی: بۡ  َ�ٓ  هُ لَِفَتٮ
َ
ٰٓ  َرحُ � بۡ  َح�َّ

َ
وۡ  نِ َر�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ َمعَ َ�ۡ  لُغَ �

َ
مۡ  أ

َ
 ِ�َ أ

ا ٦٠ اُحُقبٗ  َذَ ٱفَ  ُحوَ�ُهَما �َِسَيا نِهَِمابَيۡ  َمعَ َ�ۡ  بَلََغا فَلَمَّ �ٗ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  ۥَسبِيلَهُ  �َّ ا ٦١ اَ�َ  فَلَمَّ
ٰ  قَاَل  َجاَوَزا ٓ  َءاتَِنا هُ لَِفَتٮ رََءيۡ  قَاَل  ٦٢ انََصبٗ  َذاَ�ٰ  َسَفرِنَا ِمن لَقِيَنا لََقدۡ  َءنَاَغَدا

َ
 إِذۡ  َت أ

َو�ۡ 
َ
ٓ أ خۡ ٱ إَِ�  َنا ٓ  وَت �ُۡ ٱ �َِسيُت  فَإِّ�ِ  َرةِ لصَّ ٰ  َوَما �َسى

َ
يۡ ٱ إِ�َّ  نِيهُ أ نۡ  نُ َ�ٰ لشَّ

َ
ذۡ  أ

َ
َذَ ٱوَ  ۥۚ ُكَرهُ أ َّ� 

ٰ  قَاَل  ٦٣ اَعَجبٗ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  ۥَسبِيلَهُ  ارۡ ٱفَ  ِغ� َ�بۡ  ُكنَّا َما لَِك َ� ٰٓ  تَدَّ  ٦٤ اقََصٗص  َءاثَارِهَِما َ�َ
ٓ  ّمِنۡ  ادٗ َ�بۡ  فَوََجَدا نَّا ِمن هُ َ�ٰ وََعلَّمۡ  ِعنِدنَا ّمِنۡ  ةٗ رَۡ�َ  هُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  ِعَبادِنَا ُ  ۥَ�ُ  قَاَل  ٦٥ امٗ ِعلۡ  �َّ
تَّبُِعَك  َهۡل  ُموَ�ٰ 

َ
�  ٰٓ ن َ�َ

َ
ا ُ�َعلَِّمنِ  أ  ].۶۶-۶۰الکهف: [ ﴾٦٦ ادٗ رُشۡ  َت ُعّلِمۡ  ِممَّ

و یاد کن چون موسی برفیق نوجوانش گفت: دست از طلب برندارم تا به « فرماید: میخداوند 

مدتی دراز را در طلب بگذرانم. تا این فرمودهء تعالی: گفت: او را (موسی)  مجمع البحرین برسم یا

 .»ای مرا بیاموزی؟ آیا پیروی تو کنم بشرطیکه از علم لدنی ایکه آموخته

ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ و قال تعالی: ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
 ].۲۸الکهف: [ ﴾َههُ وَجۡ 

کنند، و هدفشان رضای او  می ادیوخود را با آنانکه پروردگار خود را در صبح و شام « فرماید: و می

 .»تعالی است، نگهدار

�ٍس « -۳۶۰
َ
: اْ�َطِلْق َ�ْعَد َوفَاِة رسوِل ا�َّ  بقال: قال أبو ب�ر ِلعمَر  وعن أ

يْمَن 
َ
مِّ أ

ُ
ا اْ�تََهيا إيَِلَْها، بََ�ت،  نَُزورَُها َكما اكَن رسوُل ا�َّ  لبِنَا إِىل أ يُزورَُها، فلَمَّ

ِ خٌ� لرسوِل ا�َّ  نَّ ما ِعنَْد ا�َّ
َ
ما َ�ْعلَِمَ� أ

َ
بِْ�ي َ�َقاَال لََها: َما ُ�بِْكيِك أ

َ
؟ فقالت: إِ�ِّ ال أ
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 َخٌ� لرسُ 
َ

ِ تعاىل نَّ ما ِعنَد ا�َّ
َ
�ِّ ألْعلُم أ

َ
ْن الَويْحَ قَِد اْ�َقَطَع وِل ا�َّ �

َ
، ولَـ�ْن أبْ�ي أ

َماء. َ�َهيََّجتُْهما ىلع ابُلاَكء، فَجعال َ�بِْكياِن معَها  رواه مسلم. .»ِمَن السَّ

 ت است که:یروا از انس « -۳۶۰

من ببر، یگفت: ما را به خانهء ام ا به حضرت عمر   بعد از وفات رسول الله  حضرت ابوبکر 

 ل منیدند، ام ایرفت، چون به وی رس می به مالقاتش  م، همانطور که رسول الله یکه او را مالقات کن
 . ستیگر

است بهتر   دانی که آنچه در نزد خداوند برای رسول الله  نمی ایکنی؟ آ می هیبه وی گفتند: چرا گر

 است؟

در نزد خداوند است، بهتر است، ولی   دانم آنچه که برای رسول الله  می کنم. من نمی هیگفت: من گر

ه واداشت وبا وی شروع به یم که وحی آسمانی قطع شده است، و او هر دو شانرا بگریگر می نرویمن از ا

 .»ه کردندیگر
بزرگ شد،  بود و چون آنحضرت  من پرستار  و خادم دورهء کودکی آنحضرت یش: ام ا

کی و احسان نموده یبوی ن درآورد. آنحضرت  ه د بن حارثیآزادش نموده و او را به ازدواج ز

 فرمود. می ت احترامشیونها

ْخَرى«: عن انليب  هر�رة  وعن أيب « -۳۶۱
ُ
ُ يف قَرَ�ٍة أ

َ
خاً هل

َ
نَّ رَُجًال َزاَر أ

َ
رْصد  ،أ

َ
فَأ

َقْر�ِة 
ْ
خاً يل يف هِذهِ ال

َ
ِر�ُد أ

ُ
يْن تُر�د؟ قال: أ

َ
ىَت َعلَيِْه قال: أ

َ
ا أ ُ تعاىل ىلع َمْدرَجِتِه ملاَك، فَلَمَّ ا�َّ

ِ تعاىل ْحببْتُُه يف ا�َّ
َ
�ِّ أ

َ
قال: فَإِ�ِّ  ،. قال: َهْل لََك علَيِْه ِمْن نِْعَمٍة تَُر�َُّها َعلَيْه؟ قال: ال، َ�ْ� �

ْحببْتَُه ِ�يهِ 
َ
حبََّك َكما أ

َ
نَّ ا�َّ قَْد أ

َ
ِ إيَِلَْك بأ  رواه مسلم. »»رسول ا�َّ

 ت شده که:یروا امبر یاز پ ره یاز ابو هر« -۳۶۱

را موظف ای  دار کرد، خداوند در راه او فرشتهیگری بود، دیهء دیمردی برادری از برادرانش را که در قر

 روی؟ می کجاد، گفت: یساخت و چون به وی رس

 دار کنم.یه دین قریخواهم برادری را در ا می گفت:

 ام نموده و در اصالحش بکوشی؟یخواهی بدان ق می ا از تو بر وی نعمتی هست کهیگفت: آ

 دارم. می نکه من بواسطهء خدا او را دوستیگفت: نه جز ا

مثل آنکه تو او را برای  دارد می نکه خداوند ترا دوستیگفت: من فرستادهء خدا بسوی تو هستم، بر ا

 .»داری می خداوند دوست
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، نَاَداُه ُمنَاد: «: وعنه قال: قال رسوُل ا�َّ « -۳۶۲ ُ يف ا�َّ
َ

خاً هل
َ
ْو َزار أ

َ
َمْن اَعَد َمر�ضاً أ

َت ِمَن اجلنَِّة 
ْ
ْن ِطبْت، وَطاَب مْمَشاك، َوَ�بَوَّأ

َ
الً  بِأ ثٌ حسن. يوقال: حد یرواه الرتمذ »»مْ�ِ

 ب.يبعض النسخ غر یوف

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۳۶۲

د، یدار نمایا برادری از برادرانش را برای خدا دیادت کند، یضی را عیفرمود: آنکه مر  رسول الله 

ی را که در بهشت یبایگاه زیکو است رفتنت و چه جایکند، که خوش بحالت و ن می ی از مالئکه اعالنیمناد

 .»یا نمودیبرای خود مه

شَعِريِّ  وعن أيب « -۳۶۳
َ
ن انلَّيِبَّ  موىس األ

َ
اِلـِح «قال:  أ إِنَّما مثَُل اجلِليس الصَّ

ْن 
َ
ا أ ْن ُ�ِْذيَك، َو�ِمَّ

َ
ا أ ِك�، فَحاِمُل الِمْسك، إِمَّ

ْ
وء. َكَحاِمِل الِمْسك، َونَافِِخ ال وََجِليِس السُّ

َد ِمنُْه  ِ
َ

ْن جت
َ
ا أ ا أْن جِتَد ِمنُْه تَبْتَاَع ِمنُْه َو�ِمَّ ن �ِْرَق ثيابََك و�مَّ

َ
ا أ ر�اً طيِّبًة . ونَافُخ الكِ� إِمَّ

 ه.يمتفقٌ عل »»ر�اً ُمنْتِنَةً 

 ت است که:یروا از ابو موسی اشعری « -۳۶۳

ن بد، مانند دارندهء مشک و دمندهء دمهء آهنگر ین صالح و همنشیفرمود: مثال همنش  رسول الله 

 ا از او بوی خوش رایکنی و  می دارییا از وی خریدهد، و  می ت مشکیا برایاست که دارندهء مشک 

 .»رسد می ا از او بوی بد به مشامتیسوزاند و  می ا لباست رایابی، و دمندهء دمهء آهنگر ی می

ْر�ع: ل«قال:  ، عن انليب هر�رة  وعن أيب « -۳۶۴
َ
ُة أل

َ
مالَِها، َوحِلََسِبَها، ـِ ُ�نَْكُح الَمْرأ

يِن تَِرَ�ْت يََداك يِنَها، فَاْظَفْر بَِذاِت ادلِّ  ه.يمتفقٌ عل »»َوجِلََمالَِها، ودِلِ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۳۶۴

نش. یش و دیبائیز شود: مالش، حسب و نسبش، می ز به نکاح گرفتهیفرمود: زن برای چهار چ امبر یپ

 .»ت خاک آلوده شو (شاد و خرم زندگی کن)یندار اقدام کن، دستهایو تو برای بدست آوردن زن د

رْبِ�ل:  قال: قال انليب  بوعْن ابن عباٍس « -۳۶۵ ْ�رَثَ «جِلِ
َ
ْن تَُزوَرنَا أ

َ
َما يْمنَُعَك أ

ا تَُزورنَا؟ لَت:  »ِممَّ ُل  َوَما﴿ َ�َ�َ مۡ  إِ�َّ  نَتََ�َّ
َ
يۡ  َ�ۡ�َ  َما ۥَ�ُ  َرّ�َِكۖ  رِ بِأ

َ
 َ�ۡ�َ  َوَما َفَناَخلۡ  َوَما ِديَنا�

 ٰ  .یرواه البخار .»]۶۴مریم: [ ﴾ لَِكۚ َ�

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۳۶۵

شتر مالقات کنی؟ پس نازل ینکه ما را بیدارد از ا می ز ترا بازیفرمود: چه چ ل یبه جبرئ امبر یپ
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شرو و پشت سر ماست، یم، او راست آنچه پیشو نمی فرشتگان جز به امر خدای تو نازلما رسوالن و «شد: 

 .»»ان آنستیو آنچه در م

ال تَُصاحْب إِالَّ ُمْؤِمنا، وال «قال:  ، عن انليبِّ سعيٍد اخلُْدرِيِّ  وعْن أيب « -۳۶۶
ُ�ْل طَعاَمَك إِالَّ تيَِقٌّ 

ْ
نَادٍ ال بأْس بِه. یرواه أبو داود، والرتمذ .»»يَأ  بإِسْ

  ت شده که فرمود:یروا امبر یاز پ د الخدری یاز ابو سع« -۳۶۶

 .»زگار نخوردیهمصحبتی جز با مسلمان مکن و طعامت را کسی جز پره

ن انليبَّ  هر�رة  وعن أيب « -۳۶۷
َ
الرَُّجُل ىلَعَ ِديِن َخِليِله، فَلْيَنُْظْر «قال:  أ

َحُد�ْم َمْن 
َ
 ثٌ حسن.ي: حدیح، وقال الرتمذيبإِسنادٍ صح یرواه أبو داود. والرتمذ .»»ُ�َالُِل أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۳۶۷

 .»کند می که با چه کسی دوستیتان  ن دوستش است، پس بنگرد هر کدامیفرمود: هر شخص بر د امبر یپ

ْشَعرِيِّ  وعن أيب « -۳۶۸
َ
ن انلَّيِبَّ  موىس األ

َ
َحبَّ «قال:  أ

َ
 ه يمتفق عل .»»الَمرُْء َمَع َمْن أ

مرء مع من ـال«الرجل �ب القوم َولَْما يلحق بهم؟ قال:  قال قيل للنيب « :ويف رواية

 .»»أحب
 ت است که فرمود:یروا امبر یاز پ از ابو موسی اشعری « -۳۶۸

 دارد. می شخص همراه با کسی است که دوستش

دارد، وهنوز  می گفته شد: مرد گروهی اهل اصالح را دوست امبر یگفت: برای پتی آمده که یو در روا

 !وسته استیبه آنها نپ

 .»دارد می فرمود: شخص همراه با کسی است که دوستش

�س « -۳۶۹
َ
عرابياً قال لرسول ا�َّ  وعن أ

َ
ن أ

َ
اَعة؟ قال رسوُل ا�َّ أ َما «: : َمىَت السَّ

ْعَدْدَت لََها؟
َ
ِ ورسوهِلِ قال:  »أ ْحبَبَْت «قال: ُحب ا�َّ

َ
نَْت َمَع َمْن أ

َ
.يمتفقٌ عل .»»أ  ه، وهذا لفظ مسلمٍ

ْعَدْدُت لََها ِمْن َكِثِ� َصْوم، َوال َصالةٍ « ويف روايةٍ هلام:
َ
ِحبُّ ا�َّ  ،َوال َصَدقَةٍ  ،َما أ

ُ
َولَِك�ِّ أ

 
َ

 .»َورَُسوهل
 ت است که:یروا از انس « -۳۶۹

 امت چه وقت است؟یگفت: ق  نی برای رسول الله ینش هیباد

 ا کردی؟یفرمود: چه برای آن مه  رسول الله 
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 گفت: دوستی خدا و رسول او را.

 داری. می فرمود: تو با کسی همراه هستی که او را دوست

نکرده ام، ا یادی را برای آن مهیخان آمده که آن مرد گفت: من روزه و نماز و صدقهء زیتی از شیو در روا

 .»دارم می ولی خدا و رسول او را دوست

فقال: يا رسول ا�َّ َكيَْف  قال: جاَء رَُجٌل إىِل رسوِل ا�َّ  وعن ابِن مسعوٍد « -۳۷۰
حبَّ قَْوماً َولَْم يلَْحْق بِِهم؟ فقال رسوُل ا�َّ 

َ
َحبَّ «: َ�ُقوُل يف رَُجٍل أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»الَمرُْء َمَع َمْن أ

 ت است که گفت:یروا از ابن مسعود « -۳۷۰

دارد،  می در مورد کسی که قومی را دوست  ا رسول الله یآمده و گفت:   مردی خدمت رسول الله 

 ی؟یگو می وسته چهیولی هنوز به آنها نپ

 .»دارد می فرمود: انسان همراه با کسی است که دوستش  رسول الله 

ةِ «قال:  عن انليبِّ  ُهر�رة  وعن أيب « -۳۷۱ ِفضَّ
ْ
َهِب َوال  ،انلَّاُس مَعاِدُن َكَمَعاِدِن اذلَّ

ْرَواُح ُجنُوٌد ُ�نََّدٌة، َ�َما َ�َعارََف ِمنْهَ 
َ
ا ِخيَارُُهْم يف اجلَاِهِليَِّة ِخيارُُهْم يف اإلِْسالِم إَِذا فَقُهوا. َواأل

 سلم.رواه م »»اْ�تَلََف، َوَما َ�نَاَكَر ِمنَْها، اْختَلََف 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۳۷۱

ت برترشان در اسالم یی طال ونقره، برترشان در جاهلها فرمود: مردم معادنی هستند مانند معدن امبر یپ

ست، آنچه از آنها با هم شناخت حاصل یاست، البته هرگاه دانشمند شوند. و ارواح مانند لشکرهای گرد آمده ا

 .»کند می رد و آنچه از آنها با هم شناخت حاصل نکند، با هم اختالفیگ می د، با هم الفتینما
کی و دوری در یش: مراد از جنود مجنده، انواع مختلف است. و مراد به تعارف و تناکر نزد

برد  می ات شخصی با انسان مخالف جلوه کند، از او بدیرا هرگاه صفات و خصوصیصفات است، ز

ه مجازی یث از جملهء تشبین حدیشود، و ا می ی زشت پنداشتهده بواسطهء ناشناسیو مجهول و ند

 ث اشارهیه نموده و مناسب را به معلوم و آشکار. حدیرا منکر وناشناخته را به مجهول تشبیاست، ز

ش نفرتی نسبت به انسان فاضل و صالح احساس کرد، الزم است از یکند که هرگاه در وجود خو می

 ابد.یوشد، تا از حالت مذکور نجات سبب آن کاوش و در ازالهء آن بک

سْ�ِ بِْن َ�ْمٍرو وُ�قال: اْ�ُن جابِر وهو « -۳۷۲
ُ
» بضم اهلمزِة وفتح الس� املهملة«وعن أ

اِب  َو�ُْس ْ�ُن  قال: اَكَن ُ�َمُر ْ�ُن اخلَطَّ
ُ
فيُُّ�ْم أ

َ
لَُهم: أ

َ
مِن سأ

ْ
ْهِل ايل

َ
ْمداُد أ

َ
ىَت َعلَيِْه أ

َ
إِذا أ

َو�ٍْس 
ُ
ىَت ىلَعَ أ

َ
و�ْس ْ�ُن اعِمر؟ قال: َ�َعم، قال: ِمْن ُمَراٍد ُ�مَّ اَعِمر؟ حىتَّ أ

ُ
نَْت أ

َ
، فقال هل: أ
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َت ِمنُْه إِ 
ْ
الَّ َموْضَع ِدرَْهم؟ قال: َ�َعم. قال: لََك ِمْن قََرن؟ قال: نَعم، قال: فاَكَن بَِك بََرص، َ�رَبَأ

ة؟ قال: َ�َعم  .وادِلَ

ََمِن «يقول:  قال َسِمْعُت رسول ا�َّ  ْهِل ايلْ
َ
ْمَداِد أ

َ
َو�ُْس ْ�ُن اَعِمٍر مع أ

ُ
يِت علَيُْ�ْم أ

ْ
يَأ

 ِمنُْه إِالَّ َموْضَع ِدرَْهم، 
َ
قْسَم ِمْن ُمَراد، ُ�مَّ ِمْن قََرٍن اَكَن بِِه برص، َ�رَبَأ

َ
ةٌ ُهو بِها برٌّ لَْو أ ُ َوادِلَ

َ
هل

ْن �َْستَْغِفَر لََك فَاْ�َعْل 
َ
ه، فَإِن اْستََطْعَت أ بَرَّ

َ
ُ  »ىلع ا�َّ أل

َ
 .فَاْستَْغِفْر يل فَاْستَْغَفَر هل

ُكوفَةَ 
ْ
ْ�َن تُِر�د؟ قال: ال

َ
ُ�وُن يف  ،فقال هل ُ�َمر: أ

َ
ْ�تُُب لََك إِىل اَعِملَها؟ قال: أ

َ
ال أ

َ
قال: أ

.
َ

حبُّ إيِل
َ
 َ�رْباِء انلَّاِس أ

َو�ْس، فَقال: 
ُ
ُ َ�ْن أ

َ
افِِهم، فَواَ�َق ُ�َمر، فََسأهل ا اَكَن ِمَن الَعاِم الُمْقِبِل َحجَّ رَُجٌل ِمْن أرْشَ فَلَمَّ

تُُه رَثَّ ابَليِْت قَليَل الَمتَاع، قال: َسِمْعُت رَُسول اهللا 
ْ
َو�ُْس �ْ «يقول:  ،تََر�

ُ
ُن يَأيِت َعلَيُْ�ْم أ

 ِمنُْه إالَّ َموِضَع 
َ
اَعِمٍر َمَع أْمَداٍد ِمْن أْهِل ايلََمِن ِمْن ُمَراد، ُ�مَّ ِمْن قََرن، اَكَن بِِه بََرٌص َ�رَبَأ

ه، فَإِن اْستَْطعَت أْن �َْستَْغِفَر لَك، فَاْ�َعْل  بَرَّ
َ
ٌة ُهَو بَِها بَرٌّ لَْو أقَْسَم ىلَعَ اِهللا أل ُ َوادِلَ

َ
 فَأىَت » ِدرَْهم، هل

َو�ْسا، فَقال: اْستَْغِفْر يِل. قال: أنَْت أْحَدُث َ�ْهداً �َسَفٍر َصاِلح، فَاْستَْغِفْر يل. قال: لَِقيَت 
ُ
أ

ُ انلَّاس، فَاْ�َطلََق ىلَعَ وَْجِهه. رواه مسلم. ، َ�َفِطَن هلَ
َ

 ُ�َمر؟ قال: َ�َعم، فاْستَْغَفَر هل
َسْ� بن جابر 

ُ
 ،-  -أنَّ أْهَل الُكوفَِة َوفَُدوا ىلَعَ ُ�َمَر  :-  -و� رواية ملسلم أيضاً عن أ

َحٌد ِمَن الَقَرنِيِّ�؟ فََجاَء ذلَِك 
َ
َو�ْس، َ�َقاَل ُ�َمر: َهْل هاُهنَا أ

ُ
ْن اَكَن �َْسَخُر بِأ َوِ�يهْم رَُجٌل ِممَّ

َو�ْس، إنَّ رَُجًال يَأِ�يُ�ْم ِمَن «قَْد قال:  الرَُّجل، َ�َقاَل عمر: إنَّ رَُسول اهللا 
ُ
: أ

َ
ايلََمِن ُ�َقاُل هل

 
َ

، قَْد اَكَن بِِه َ�يَاٌض فََداَع اهللا َ�َعاىل
َ

مٍّ هل
ُ
و  ،َال يََدُع بايلََمِن َ�ْ�َ أ

َ
ينَاِر أ فَأْذَهبَُه إالَّ َموِضَع ادلِّ

رَْهم، َ�َمْن لَِقيَُه ِمنُْ�م، فَلْيَْستَْغِفْر لَُ�مْ   »ادلِّ
: عن عمر 

َ
إنَّ َخْ�َ اتلَّابِِعَ� «يقول: �ِّ َسِمْعُت رَُسول اهللا قال: إ ،-  -و� رواية هل

ٌة َوَ�َن بِِه َ�يَاض، َ�ُمُروه، فَلْيَْستَْغِفْر لَُ�مْ  ُ َوادِلَ
َ

َو�ْس، َوهل
ُ
: أ

َ
 .»»رَُجٌل ُ�َقاُل هل

 ت شده که گفت:یشد، روا می ر بن عمرو که ابن جابر هم گفتهیاز اس« -۳۷۲

ان شما یدر م س بن عامر یا اوید که آیپرس می د از آنهایرس می من به عمر یهای مردم  چون کمک

 س بن عامری؟یآمده و به او گفت که تو او س ینکه خود نزد اویوجود دارد؟ تا ا

 گفت: بلی.

 لهء مراد و بطن قرن؟یگفت: از قب
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 گفت: بلی.

 ک درهم؟یافتی، مگر جای یسی وجود داشت از آن شفا یگفت: در تو پ

 فت: بلی.گ

 گفت: مادر داری؟

 گفت: بلی.

لهء مراد و شاخهء قرن با افراد کمکی یس بن عامر از قبیفرمود: او می دم کهیشن  گفت: از رسول الله 

ست که او در یک درهم. او را مادریافت، مگر جای یسی بود و از آن شفا ید، در وجود او پیآ می من نزد شمای

ت استغفار کند، یگرداند. اگر توانستی که برا می خدا قسم خورد، او را صادقکند، اگر به  می خدمتش مبالغه

 روی؟ می به او گفت: کجا ش استغفار کرد. عمر یم استغفار کن، او براین کار را بکن، پس برایا

 گفت: به کوفه.

 سم؟یت به والی آن نامه ننویا برایگفت: آ

د، مردی از ینده موسم حج فرا رسیچون سال آ ان مردم گمنام باشم بمن بهتر است.یمگفت: اگر در

ه و ید. او گفت: او را کم مایس از او پرسیراجع به او روبرو شد. عمر  به حج آمده با عمر شان  اشراف

 با خانهء محقر و وسائلی کهنه در آنجا گذاشتم.

من که از یهای مردم  س بن عامر با کمکیفرمود: او می دم کهیشن  گفت: از رسول الله  عمر 

افت، بجز جای یسی بود و از آن شفا یشود، در وجودش پ می لهء مراد و شاخهء قرن است بر شما واردیقب

  می ت درجه مبالغهیک درهم، و مادری دارد که در خدمت او نهای
ً
کند، اگر به خدا قسم خورد او را حتما

آمده گفت:  س یبکن. آن مرد نزد اون کار را یت آمرزش طلبد، ایگرداند. اگر توانستی که برا می صادق

 م استغفار کن.یبرا

 دی؟یرا د ا عمر یم آمرزش بطلب. به من گفت: آیتو برا ای، کی آمدهیگفت: تو تازه از سفر ن س یاو

 د و مردم از حال او با خبر شدند و او از آن منطقه رفت.یگفت: بلی و به او آمرزش طلب

شان  انیآمدند و در م ئتی از مردم کوفه نزد حضرت عمر یجابر آمده که: هربن یتی از مسلم از اسیو در روا

 وجود دارد؟ ها نجا کدام کسی از قرنییا ایگفت: آ نمود. عمر  می را تمسخر س یمردی بود که او

س نام دارد و بجز ید که اویآ می من نزد شمایفرمود: مردی از   گفت: رسول الله  آن مرد آمد، عمر 

سی بود که بدربار خداوند دعا نمود ومرضش را شفا یماند. در وجودش پ نمی منیک مادر کسی از وی در ی

 تان او آمرزش طلبد.یست برایک درهم و آنکه از شما وی را مالقات کند بایا ینار یک دیداد، بجز موضع 

دم یشن  ت شده که گفت: من از رسول الله یروا از حضرت عمر  /تی از مسلم یو در روا

سی وجود دارد و او را یس نام که مادری دارد و در تن او پیست، اوین مردین تابعیفرمود: بهتر می که

 بگوئ
ً
 .»آمرزش طلبدتان  د که براییحتما
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َذنُْت انلَّيِبَّ  وعن عمَر بِن اخلطاب « -۳۷۳
ْ
ِذَن يل، وقال:  ،يف الُعْمَرةِ  قال: اْستَأ

َ
فَأ

يَخَّ «
َ
ْ�يَا »ِمْن ُداَعئَِك  ال تَنَْسنَا يا أ نَّ يل بَِها الـدُّ

َ
� أ  .فقال لَكَِمًة َما �رُسُّ

نَا يَا أيَخَّ يف ُداَعئَِك «و� روايٍة قال: 
ْ
� رْشِ

َ
 .»»أ

  .  حديثٌ صحيحٌ رواه أَبو داود، والرتمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 

 ت شده که گفت:یروا ازعمر « -۳۷۳

بمن اجازت داده و فرمود: برادرکم، ما را از  برای ادای عمره اجازت خواستم، آنحضرت  امبر یاز پ

تی آمده یا داده شود. و در روایشوم، اگر در برابر آن به من دن نمی گفت که شادای  ت فراموش مکن. کلمهیدعا

 .»ک گردانیکه گفت: برادرکم ما را در دعای خود شر

ُ�بَاَء َراِكباً َوماِشياً، َ�يُص�ِّ ِ�يِه يَُزوُر  قال: اَكَن انلَّيِبُّ  بوعن ابن ُعمَر « -۳۷۴
عتَْ�ِ 

ْ
 ه.يمتفقٌ عل »َر�

يت َمْسِجَد ُ�بَاَء لُكَّ سبٍْت َراِكبًا َوَماِشياً وَ�َن اْ�ُن ُ�َمَر يفعله اكن انلَّيِبُّ « :ويف روايةٍ 
ْ
 .»يَأ

 ت شده که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۳۷۴

 .گزارد می اده و سواره به قبا آمده و در آن دو رکعت نمازیپ امبر یپ

 ب آورد، و ابن عمر می فیاده و سواره به مسجد قباء تشریهر شنبه پ امبر یتی آمده که پیو در روا
 .»داد می ن کار را انجامیا
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دارد، و  می شخص کسی را که دوستش میدارد، اینکه وي را دوست

 آنچه مخاطب بعد از خبر دادن او به وي میگوید

دٞ ﴿ قال اهللا تعالی: َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

 ].۲۹الفتح: [

اند بر کافران سخت گیر و در  محمد فرستادهء خداست و کسانیکه با وی« فرماید: میخداوند 

 تا آخر سوره  .»اند میان خویش مهربان

ِينَ ٱوَ ﴿ و قال تعالی: ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ  ﴾ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
 ].۹الحشر: [

مان آوردند ینه را دار االسالم قرار داده و ایز برای آنان است که قبل از هجرت مدیو ن« فرماید: و می

 .»هجرت کنندشان  دارند، آنانی را که بسوی می دوست

�ٍس « -۳۷۵
َ
وََجَد بِِهنَّ َحالََوةَ  ثَالٌث َمْن ُ�نَّ ِ�يهِ «قال:  عن انليب  وعن أ

بُُّه إِالَّ �َّ  ْن ُ�ِبَّ الَمرَْء ال ُ�ِ
َ
ا، ِسواُهما، وأ َحبَّ إيَِلِْه ِممَّ

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ْن يَُ�وَن ا�َّ

َ
، اِإلَ�َمان: أ

ْن �ُ 
َ
ُ ِمنُْه، َكَما يَْ�َرُه أ ْ�َقَذُه ا�َّ

َ
ْن أ

َ
ْن َ�ُعوَد يف الُ�ْفِر َ�ْعَد أ

َ
ْن يَْ�َره أ

َ
 »»ْقَذَف يف انلَّارِ َوأ

 ه.يمتفقٌ عل

 ت است که:یروا از انس « -۳۷۵

نکه یابد. ای می مان را درینی ایریفرمود: هرگاه سه خصلت در شخص موجود باشد، لذت و ش امبر یپ

نکه شخص را فقط برای خدا دوست بدارد، و یاز همه کس برای وی محبوبتر باشد، و ا خدا و رسولش 

 نکه خدا او را از آن نجات داده است، چنانچه زشتیکه به کفر باز گردد، بعد از ا نکه زشت پنداردیا

 .»پندارد که در آتش انداخته شود می
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سبَْعٌة يُِظلُُّهم ا�َّ يف ِظلِِّه يَْوَم ال ِظلَّ إِالَّ «قال:  عن انليب  هر�رة  وعن أيب « -۳۷۶
 يف ِعبَادَ 

َ
ِ َعزَّ وَجل، َورَُجٌل قَلْبُُه َمعلٌَّق بِالَمَساِجِد ورَُجالن ِظلُّه: إِماٌم اعِدل، وََشاٌب �ََشأ ِة ا�َّ

ةٌ َذاُت َمنِْصٍب ومََجَال، فقال: إِ�ِّ 
َ
قَا َعلَيْه، ورَُجٌل َدَ�تُْه اْمَرأ ِ اْجتََمَعا َعلَيْه، َوَ�َفرَّ َابَّا يف ا�َّ

َ
 حت

َق بَصَدقَةٍ  ، َورَُجٌل تََصدَّ خاُف ا�َّ
َ
ْخَفا ،أ

َ
ُ ما ُ�نِْفُق يَِمينُه، َورَُجٌل َذَكَر فَأ

ُ
َها َحىتَّ ال َ�ْعلََم ِشَماهل

َ َخايِلاً َ�َفاَضْت َ�يْنَاهُ   ه.يمتفقٌ عل »»ا�َّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۳۷۶

وجود اش  هیهء جز سایدر روزی که سااش  هیفرمود: هفت کس است که خداوند آنانرا در سا امبر یپ

افته، و یدهد. زمامدار و رهبر دادگستر، و جوانی که در عبادت خدای عزوجل نشو و نما  می ندارد، جای

وسته است، و دو مردی که برای خدا با هم دوستی نموده و برای او از هم جدا یمردی که دلش به مساجد پ

ترسم، و  می با از او طلب همبستری کرد و او گفت: من از خداینشدند، و مردی که زنی صاحب جمال و ز

مردی که پنهانی صدقه داد بنحوی که دست چپش از آنچه دست راستش انفاق کرده باخبر نشد، و مردی که 

 .»ر شدیاد نمود و اشک از چشمانش سرازیدر تنهائی خدا را 

ِقيَامةِ «: وعنه قال: قال رسول ا�َّ « -۳۷۷
ْ
ْ�َن الُمتََحابُّونَ  :إن ا�َّ تعاىل يقوُل يَْوَم ال

َ
 أ

ِظلُُّهْم يف ِظ�ِّ يَوَم ال ِظلَّ إِالَّ ِظ�ِّ 
ُ
َْوَم أ  رواه مسلم. »»جِبَاليِل؟ ايلْ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۳۷۷

ند کسانی که در جالل من یکجا فرماید: می امتیفرمود: خداوند تبارک و تعالی در روز ق  رسول الله 

 .»ه ام وجود ندارد، جای دهم؟یهء جز سایام، در روزی که سا هیبا هم دوستی کردند تا آنها را امروز در سا

ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ ال تَْدُخلُوا اجلَنََّة َحىتَّ تُْؤِمنُوا، «: وعنه قال: قال رسوُل ا�َّ « -۳۷۸ ِ
َّ

َواذل
َابَبْ 

َ
ُدلُُّ�ْم ىلَعَ يَشٍء إَِذا َ�َعلْتُُموه حت

َ
َو ال أ

َ
َابُّوا، أ

َ
الَم وال تُْؤِمنُوا َحىتَّ حت فُْشوا السَّ

َ
تُم؟ أ

 رواه مسلم. »»بينَ�م

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۳۷۸

مان ید، تا ایشو نمی فرمود: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، به بهشت وارد  رسول الله 

آن را عملی ا شما را به کاری راهنمائی نکنم که چون ید. آید تا با هم دوستی کنیرو نمی د و مؤمن بشماریآور

 .»دیپخش کنتان  انید؟ سالم را در مینمائ می د با هم محبت و دوستییکن

ْخَرى«: وعنه عن انليب « -۳۷۹
ُ
ُ يف قَْر�ٍَة أ

َ
خاً هل

َ
نَّ رَُجًال َزار أ

َ
ُ ىلَعَ  ،أ

َ
ُ هل رَْصد ا�َّ

َ
فَأ

 
ً
َحبََّك َكَما«وذكر احلديث إىل قوهل:  »َمْدرَجِتِه َملاَك

َ
ْحبَبْتَُه ِ�يهِ  إِن ا�َّ قَْد أ

َ
رواه مسلم.  »»أ
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 وقد سبق بالبابِ قبله.

 ت است که:یروا امبر یاز پ  ره یاز ابو هر« -۳۷۹

ث یدن نمود، خداوند در سر راهش ملکی را قرار داد، و حدیگر داشت دیهء دیمردی برادری را که در قر

 .»گرفته چنانچه او را برای خدا دوست گرفتین گفته: که همانا خداوند ترا دوست ید به ایرا ذکر نمود تا رس

نَْصار:  عن انلَّيِبِّ  بوعن الرَبَاِء بِْن اَعزٍب « -۳۸۰
َ
نه قال يف األ

َ
بُُّهْم إِالَّ ُمؤِمن، «أ ال ُ�ِ

ْ�َغَضُه ا�َّ 
َ
ْ�َغَضُهْم أ

َ
، َوَمْن أ َحبَُّهْم أحبَّه ا�َّ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َوال ُ�بِْغُضُهْم إِالَّ ُمنَافِق، َمْن أ

 ت است که:یروا از براء بن عازب « -۳۸۰

دارد آنان را مگر مؤمن و با آنها  نمی ن فرمود: دوستیهم اجمعیدر مورد انصار رضوان الله عل امبر یپ

نه توزی یدارد و آنکه با آنان ک می کند، جز منافق، آنکه آنان را دوست بدارد خدا او را دوست نمی نه توزییک

 .»دینما می نه توزییوی ک کند خدا با

ُ َعزَّ وََجل: الُمتََحابُّوَن  قال: سِمعُت رسول ا�َّ  وعن ُمَعاٍذ « -۳۸۱ يقول: قَاَل ا�َّ
َهَداءُ  ثٌ يوقال: حد یرواه الرتمذ .»»يف َجاليل، لَُهْم َمنَابُِر ِمْن نُوٍر َ�ْغِبُطُهْم انلَِّبيُّوَن َوالشُّ

 ح.يحسنٌ صح

 ت شده که گفت:یروا از معاذ بن جبل « -۳۸۱

 فرمود: خداوند جل جالله فرمود: برای آنانی که در جالل من با هم مهر می دم کهیشن  از رسول الله 

 .»خورند می هم السالم و شهداء بر آن غبطهیامبران علیی از نور است که پیورزند،منبرها می

اُق قال: َدخَ  /وعن أيب إِدر�س اخلَوال�ِّ « -۳۸۲ لُْت َمْسِجَد ِدَمْشق، فَإَِذا َ�ىًت بَرَّ
ُت 

ْ
ل
َ
يه، فََسأ

ْ
ْسنَُدوهُ إيَِلْه، وََصَدُروا َ�ْن َرأ

َ
اثلَّنَايَا َو�َِذا انلَّاُس َمعه، فَإَِذا اْختَلَُفوا يف يَشء، أ

ْرت، فَوََجْدتُُه قَْد َسبََقِ� َ�نْه، فَِقيل: َهَذا ُمَعاُذ ْ�ُن َجبٍَل  َغد، َهجَّ
ْ
ا اَكَن ِمَن ال ، فَلَمَّ

، فَاْ�تََظْرتُُه َحىتَّ قىََض صالتَه، ُ�مَّ ِجئْتُُه ِمْن قِبَِل وْجِهه، فََسلَّْمُت  بِاتلَّْهِج�، ووََجْدتُُه يَُص�ِّ
، فَقال: آ�َّ  ِحبَُّك �َّ

َ
ِ إِ�ِّ أل ، َعلَيْه، ُ�مَّ قُلْت: َوا�َّ َّ�

َ
؟ َ�ُقلْت: أ ، فقال: آ�َّ َّ�

َ
؟ َ�ُقلْت: أ

�رِْش، فَإِ�ِّ َسِمْعُت رسول ا�َّ 
َ
َخَذ� حِبَبَْوةِ رَِدايئ، فََجبَذ� إيَِلْه، فَقال: أ

َ
ُ «يقول:  فَأ قاَل ا�َّ

 »»�َن يف، َوالُمتَباِذلَِ� يفَّ تعاىل وََجبَْت َمـحبَّيِت لِلُْمتََحابَِّ� يف، والُمتَجالِِسَ� يف، َوالُمزَتَاِورِ 
حـال ح رواه مالِكٌ يفيث صحيحد إِ بإِسنادِهِ الصَّ وطَّ  .حيمُ
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 ت شده که گفت:یس خوالنی روایاز ابو ادر« -۳۸۲

د داشت و مردم با او بودند و چون در امری یدم که دندانهای سفیبه مسجد دمشق وارد شده و جوانی را د

پرسش نمودم، بمن گفته اش  رفتند، در بارهیپذ می ش رایاو محول نموده و رأ کردند موضوع را به می اختالف

 دم که او از من زودتر آمده و نمازید رفته و دیاست. چون فردای آن روز رس شد که او معاذ بن جبل 

قسم  گزارد. منتظر ماندم تا نمازش را ادا نمود و سپس از جلو نزدش آمده بر او سالم کرده و گفتم: بخدا می

 دارم. می برای خدا دوستت

 گفت: ترا بخدا؟

 گفتم: آری!

 گفت: ترا بخدا؟

 د و گفت: مژده باد ترا! من از رسول الله یش کشیگفتم: آری! پس از آن گوشهء ردای مرا گرفته بسو

د ننیفرمود: خداوند فرمود: واجب شد محبتم برای آنانی که برای من با هم دوستی نموده و بنش می دم کهیشن

 .»ندیگر بخشش و بذل نمایگر روند و به همدیو به مالقات همد

َحبَّ الرَُّجُل «قال  عن انلَّيِبِّ  عن أيب َكر�مَة الِمْقَداِد بن َمْعِد يَ�رب « -۳۸۳
َ
إَِذا أ

بُّهُ  نَُّه ُ�ِ
َ
َخاه، فَلْيُْخرِبْه �

َ
 حسٌن.یوقال: حد یرواه أبو داود، والترمذ »أ

ٌ
 ث

ت شده که فرمود: هرگاه شخصی یروا امبر یاز پ کرب یمقداد بن معدمه یاز ابو کر« -۳۸۳

گاه کند که وی را دوستیدارد، با می برادرش را دوست  .»دارد می د وی را آ

نَّ رسول ا�َّ وعن ُمَعاٍذ « -۳۸۴
َ
َخَذ �ِيَِدهِ وقال: ، أ

َ
ِحبَُّك، «، أ

ُ
، إِ�ِّ أل ِ يَا ُمَعاُذ وا�َّ

وِصيَك يَا 
ُ
ِع�ِّ ىلع ِذْكِرَك وَُشْكِرَك، ُ�مَّ أ

َ
ُمعاُذ ال تََدعنَّ يف ُدبُِر لُكِّ صالٍة َ�ُقوُل: اللَُّهم أ

، رواه أبو داود والنسائيث صحيحد .»»وُحسِن ِعبَادتِك  ح.يبإسناد صح یحٌ

 ت است که:یروا از معاذ بن جبل « -۳۸۴

کنم  می هیدارم وسپس ترا توص می دست مرا گرفته و فرمود: ای معاذ بخدا من ترا دوست  رسول الله 

ِع�ِّ « ن دعا را ترک مکن که:یکه در پی هر نماز ا
َ
». ىلع ِذْكِرَك وَُشْكِرَك، وُحسِن ِعبَادتِك اللَُّهم أ

 .»اری فرما!یده یاد و شکر عبادتت بوجهی پسندیا مرا بر یخدا

�س، « -۳۸۵
َ
نَّ رَُجًال اَكَن ِعنَْد انلَّيِبِّ وعن أ

َ
ِ إِ�ِّ ، أ ، َ�َمرَّ بِه، فَقال: يا رسول ا�َّ

ِحبُّ َهذا، فقال هل انليبُّ 
ُ
ْعلمتَه؟: «أل

َ
أ
َ
ْعِلْمهُ «قال: ال قال:  »أ

َ
ِحبَُّك » أ

ُ
فَلَِحَقه، فَقال: إِ�ِّ أ

 
َ

ْحببْتَِ� هل
َ
ِي أ

َّ
َحبََّك اذل

َ
، فقال: أ  ح.يأبو داود بإِسنادٍ صحرواه . »يف ا�َّ
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 ت است که:یروا از انس « -۳۸۵

ن شخص یمن ا  ا رسول الله یبود که مردی از کنارش گذشت و گفت:  امبر یشخصی در حضور پ

 . دارم می را دوست

 ا او را با خبر ساختی؟یفرمود: آ امبر یپ

 گفت: نه!

 و گفت: من ترا برای خدا دوست افتهیب وی رفته او را دریگفت: باخبرش ساز! آن شخص به تعق

 .»داری! می ش دوستیدارم. آن مرد گفت: دوست بدارد ترا ذاتی که مرا برا می



 

 
 

 

 

 

و تشویق بر  اش، بنده با ي دوستی خداوندها باب نشانه -47
 و تالش در بدست آوردن آن ها آراسته شدن به این نشانه

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ قال تعالی: ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  ذُنُو�َُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  �َّ
ُ ٱوَ   ].۳۱عمران:  آل[ ﴾٣١ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

دارید پس مرا پیروی کنید، تا  بگو اگر خد را دوست می ای محمد « فرماید: میخداوند 

 .»خداوند دوست بدارد شما را و گناهان تانرا بیامرزد و خدا آمرزندهء مهربان است

َهاَ�ٰٓ ﴿ قال تعالی:و ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن مِنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

ذِلَّةٍ  ۥٓ َو�ُِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  هُِدونَ يَُ�ٰ  فِرِ�نَ َ�  َوَ�  �َّ

ٰ  �ِٖ�� َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  َ�َافُونَ  ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء  ].۵۴المائدة: [ ﴾٥٤ َعلِيمٌ  ِسعٌ َ�ٰ  �َّ

نش برگردد، پس خدا خواهد آورد گروهی را یای مؤمنان هر که از شما از د« فرماید: می خداوند

بر مؤمنان، بر کافران درشت اند  دارند. متواضع می ز دوستشیدارد و آنان نی که آنان را دوست م

ش خدا ین بخشایهراسند. ا نمی ها ند و از مالمت مالمت کنندهینما می در راه خدا جهاد اند، طبع

 .»دهد و خدا جواد و دانا است می را خواهد است که هر که
إِنَّ ا�َّ تعاىل قال: َمْن اعَدى يَل «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۳۸۶

ا اْ�رَتَْضُت َعلَيْه، َوَما  َّ ِممَّ َحبَّ إِيلَ
َ
ويِلّا، فقْد آَذْ�تُُه بِاحلَْرب، وَما َ�َقرََّب إِيلَّ َ�بِْدي �يَِشٍء أ

ِي �َْسَمُع بِه،  يََزاُل 
َّ

ْحببْتُه، ُكنُْت َسْمَعُه اذل
َ
ِحبَّه، فَإَذا أ

ُ
َّ بِانلََّوافِِل َحىتَّ أ َ�بِْدي َ�تََقرَُّب إيِلَ

ْ�َطيْتُه، 
َ
لَ� أ

َ
ِي ُ�برِْصُ بِه، وَ�َدُه الَّيت يبِْطُش بَِها، َورْجلَُه الَّيت َ�ْميِش بِها و�ْن َسأ

َّ
ُه اذل َوَ�رَصَ

ِ�يَذنَّهُ َولنَِئْ اْستََعاذَ 
ُ
 .یرواه البخار »»ِ� أل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۳۸۶

فرمود: خداوند فرمود: آنکه با دوستی از دوستانم دشمنی کند، با او اعالن جنگ کرده ام،   رسول الله 
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ساخته م باشد از آنچه که بر وی فرض یبرا تر زی که دوست داشتنیید به من بنده ام به چیجو نمی کییو نزد

دارم و چون دوستش داشتم،  می نکه دوستشید تا ایجو می کییلهء نوافل به من نزدیشه بنده ام بوسیام، و هم

ش که با یزند و پا می ند و دستی که با آن چنگیب می شنود و چشمش که به آن می شوم که بدان می شنوائی او

 .»دهم می د، به وی پناهیمن پناه جو دهم، و اگر از می رود و اگر از من درخواست کند به وی می آن
شود، بخالف نفل در هر دو  می ش: امر به فرائض قطعی است و با ترک آن شخص مجازات

ن ین رو فرائض کاملتر است و از ایقسمت مذکور هر چند درحصول ثواب با فرض اشتراک دارد از ا

 تعالی محبوبتر است.یضه نزد باریجهت است که ادای فر

ل و اساس است و نفل مانند فرع و بناء، در ادای فرائض اجابت امر و احترام او و فرض مانند اص

ست، و تقرب یت و بندگیچارگی عبودیت و ذل و بیاد بوی و اظهار عظمت ربوبیبزرگداشت او با انق

 رود. می ن اعمال بشماریبدان بزرگتر

 از ترس مجازات یکند، آنرا اح می و آنکه فرائض را ادا
ً
 دهد. می خداوندی انجامانا

شود  می جه به محبتی جزا دادهیدهد و در نت می دن خدمت انجامیو نفل گزار آنرا فقط برای برگز

 د.یجو می ت کسی است که با خدمت مولی بوی تقربیکه نها

ش یارید و ییاری بنده و تأیه است از نصرت و ین مجاز  و کنایو علمای معتبر اتفاق کرده اندکه ا

 دهد. می رد، قراریگ می ی او تعالی خود را به مرتبهء آالتی که بنده از آن کمکحتی گوئ

ُ تعاىل الَعبْد، نَاَدى ِجرْب�ل: إِنَّ ا�َّ «قال:  ،وعنه عن انليب « -۳۸۷ َحبَّ ا�َّ
َ
إَِذا أ

َماء:  ْهِل السَّ
َ
ْحِببْه، َ�يُحبُُّه ِجرْب�ل، َ�يُنَادى يف أ

َ
إِنَّ ا�َّ ُ�ِبُّ فُالنا، تعاىل ُ�ِبُّ فُالنا، فَأ

رِْض 
َ
َماء، ُ�مَّ يُوَْضُع هل الَقبُوُل يف األ ْهُل السَّ

َ
ِحبوه، َ�يُِحبُُّه أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»فَأ

حبَّ عبْداً َداع ِجرْب�ل، «: قال رسوُل ا�َّ «مسلم: ـو� رواية ل
َ
إِنَّ ا�َّ تعاىل إِذا أ

ْحِببْه
َ
ِحبُّ فُالناً فَأ

ُ
ماء، َ�يَُقول: إِنَّ ا�َّ ُ�ِبُّ فقال: إِ�ِّ أ ، َ�يُِحبُُّه ِجرْب�ل، ُ�مَّ ُ�نَاِدي يف السَّ

ْ�َغَض َعبداً َداع 
َ
رْض، و�ِذا أ

َ
َماِء ُ�مَّ يُوَضُع هل الَقبُوُل يف األ ْهُل السَّ

َ
ِحبُّوُه َ�يُحبُُّه أ

َ
فُالنا، فَأ

بِْغْضه، َ�يُ 
َ
بِْغُض فُالنا، فَأ

ُ
ماء: إِنَّ ِجرْب�ل، َ�يَقول: إِ�ِّ أ ْهِل السَّ

َ
بِْغُضُه ِجرْب�ل، ُ�مَّ ُ�نَاِدي يف أ

رِْض 
َ
ماِء ُ�مَّ تُوَضُع هل ابَلْغَضاُء يف األ ْهُل السَّ

َ
بِْغُضوه، َ�يُبِْغُضُه أ

َ
 .»»ا�َّ ُ�بِْغُض فُالنا، فَأ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۳۸۸

کند که خداوند فالنی  می اعالن ل یبدارد به جبرئرا دوست ای  فرمود: هرگاه خداوند بنده امبر یپ

کند  می او را دوست داشته و در اهل آسمان اعالن ل یدارد، تو هم او را دوست بدار، جبرئ می را دوست
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دارند و  می د، واهل آسمان وی را دوستیدارد، شما هم وی را دوست بدار می که خداوند فالنی را دوست

 .شود می نهادهن قبول یش در زمیسپس برا

ل را یرا دوست بدارد، جبرئای  فرمود: هرگاه خداوند بنده  آمده که: رسول الله  / ت مسلمیو روا

او را دوست داشته  ل یدارم تو هم وی را دوست بدار. جبرئ می د: من فالنی را دوستیگو می خواسته و

د! و همه او را یپس او را دوست بدار دارد می د: خداوند فالنی را دوستیگو می در آسمان اعالن نموده و

 .شود می ن قبول نهادهیدارند. سپس برای او در زم می دوست

برم، تو هم از وی بد  می د: من از فالنی بدیگو می را خواسته و ل یبد برد، جبرئای  و هرگاه از بنده

برد شما هم از وی بد  می بدکند که خداوند از فالنی  می از وی بد برده و در اهل آسمان ندا ل یبر. جبرئ

 .»شود می رین بغض او در دلها جاگید و سپس در زمیبر

ن رسول ا�َّ لوعن اع�شَة « -۳۸۸
َ
  ،، بَعَث رَُجًال ىلَعَ رِس�َّةٍ ، أ

ُ
فاََكَن َ�ْقرأ

ْصحابِِه يف صالتِِهم، فَيْخِتُم بــ 
َ
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿أل َحدٌ  �َّ

َ
ا رََجُعوا، َذَكروا ذلَك لرسوِل  ﴾١ أ فَلَمَّ

ِحبُّ  »َسلُوُه ألِيِّ يَشٍء يَْصنَُع ذلك؟«، فقال: ا�َّ 
ُ
نَا أ

َ
َها ِصَفُة الرَّمْحَن، فَأ لوه، َ�َقاَل: أل�َّ

َ
فََسأ

 بَِها، فقال رسوُل ا�َّ 
َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
نَّ ا�َّ تعاىل ُ�بُّهُ «: أ

َ
ْخرِبُوُه أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»أ

 ت است که:یروا ل شهیاز عا« -۳۸۸

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ شان فرستاد. وی برای دوستانش در نمازای  هیمردی را به فرماندهی سر  رسول الله  َّ� 
َحدٌ 

َ
 اد آوری کردند.ی  ن موضوع را برای رسول الله یخواند و چون بازگشتند ا می را  ﴾..١ أ

  نمود؟ می ران کار ید که چرا ایفرمود: از وی بپرس آنحضرت 

 .دارم که آن را بخوانم می آنان از وی سؤال کردند، او گفت: چون آن صفت رحمان است دوست

گاه کن  رسول الله   .»دارد می د که خداوند وی را دوستیفرمود: او را آ
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ِينَ ٱوَ ﴿ قال اهللا تعالی: ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  َ�َقدِ  تََسُبوا
ْ حۡ ٱ بِينٗ  امٗ �ثۡ  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  َتَملُوا  ].۵۸األحزاب: [ ﴾٥٨ امُّ

مردان و زنان مسلمان را به غیر گناهی که بعمل آورده باشند، و آنانکه « فرماید: میخداوند 

 .»اند رنجانند، هر آینه بار بهتان و گناه ظاهری را برداشته می

ا﴿ و قال تعالی: مَّ
َ
ا ٩ َهرۡ َ�قۡ  فََ�  تِيمَ ۡ�َ ٱ فَأ مَّ

َ
ٓ ٱ َوأ ا  ].۱۰-۹الضحی: [ ﴾١٠ َهرۡ َ�نۡ  فََ�  �َِل لسَّ

 .»مکن و اما بر سائل پس بانگ مزن ستمم را پس یتیاما « فرماید: می و هم

ا:ريث، فكثيوأما األحاد نْهَ  ة مِ

بیحد
َ
ا:  یف رة یهر یث أ

َ
 ».َ◌ْرِب اً َ�َقْد آَذْ�تُُه بِالحَويل َمْن اَعَدى ىِل «الباب قبل َهذ

: م، وقوله صىل اهللا يتيباب مالطفة ال یالسابق ف وقاص  یث سعد بن أَبيومنها حد

بَا بَْ�ر، ي«
َ
 .»لنَِئْ ُكنَْت أْغَضبْتَُهْم لََقْد أْغَضبَْت َر�ََّك ا أ

اً َ�َقْد آَذْ�تُُه َويل َمْن اَعَدى ىِل « ره یث ابی هریاد است، از جمله حدین مورد زیث در ایاحاد

 ، است که در باب گذشته آمد.»بِاحلَْرِب 

فرمودهء ن یم گذشت و ایتیاست که در باب مالطفت  ث سعد بن ابی وقاص یو از جمله حد 

بَا بَْ�ر، لنَِئْ ُكنَْت أْغَضبْتَُهْم لََقْد أْغَضبَْت َر�ََّك ي«که فرمود:   رسول الله 
َ
 است. »ا أ

بْح، «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن ُجنََدِب بِن عبد ا�َّ « -۳۸۹ َمْن َص�َّ َصَالةَ الصُّ
 ُ ، فَال َ�ْطلُبَنَُّ�ْم ا�َّ ِة ا�َّ ِتِه �يَِشء، َ�ُهَو يف ِذمَّ ِتِه �يَِشء، فَإِنَُّه َمْن َ�ْطلُبُْه ِمْن ِذمَّ ِمْن ِذمَّ

ه، ُ�مَّ يَُ�بُُّه ىلَع وَْجِهِه يف نَاِر َجَهنَّمَ 
ْ
 رواه مسلم. »»يُْدِر�
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 ت شده که:یروا از جندب بن عبد الله « -۳۸۹

ر گز طلب نکند شما را فرمود: آنکه نماز صبح را بگزارد در عهد و ذمهء خدا است و ه  رسول الله 

دهد، جز  نمی ش مورد سؤال قراریزی از عهد خویرا خداوند کسی را از چیزی از عهدش، زیخداوند به چ

 .»اندازد می ش در آتش جهنمیافته و او را بر روینکه او را دریا

باب در اینکه اجراي احکام بر مردم، حسب ظاهر است و اسرار  -49
 با خدا استشان  و نهان

ْ  فَإِن﴿ اهللا تعالی:قال  ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا ْ  ةَ لزَّ  ].۵التوبة: [ ﴾َسبِيلَُهمۡ  فََخلُّوا

پس اگر توبه کردند و نماز را برپا داشته، زکات را دادند، پس از آنان دست « فرماید: می خداوند

 .»دیبردار

ن رسوَل ا�َّ بوعن ابن عمر « -۳۹۰
َ
قَاتَِل انلَّاَس َحىتَّ «قال:  ، أ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

الةَ  ، وُ�ِقيُموا الصَّ داً رسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
، َوأ ْن ال إِهَل إِالَّ ا�َّ

َ
اكةَ  ،�َْشَهُدوا أ فَإَِذا َ�َعلُوا  ،َوُ�ؤتوا الزَّ

ْموالَُهْم إِالَّ حِبَقِّ اإلِْسالم، وِحسا
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»ُ�ُهْم ىلَع ا�َّ تعاىلذلك، َعصُموا ِم�ِّ ِدماَءُهْم َوأ

 ست که:یمرو ب از ابن عمر« -۳۹۰

ست، یک خدا نیفرمود: دستور دارم با مردم بجنگم تا شهادت دهند که معبود برحقی جز   رسول الله 

اند  ن کار را نمودند، حفظ نمودهیو محمد رسول خدا است، و بر پا دارند نماز را، و بدهند زکات را. هرگاه ا

 .»با خداوند تعالی استشان  شان را مگر به حق اسالم، و حساب (نهان)یاز من خونها و مالها
نکه قبول اعمال بحسب ظاهر بوده و حکم بحسب ظاهر یل است بر ایث دلین حدیش: ا

ر اهل بدعت که یکند و همانگونه تکف می تیمان اعتقاد قطعی کفاینکه در قبول ایرد و ایگ می صورت

 ن خدا هم متمسک، جواز ندارد.ید اقرار داشته باشند و به قوانیبه توح

َشيْم، « -۳۹۱
ُ
َمْن «َ�ُقول:  ، قال: سمعُت رسوَل ا�َّ وعن أيب عبِد ا�َّ َطاِرِق بن أ

 ُ
ُ

، َحُرَم ماهل ، َوَ�َفَر بِما ُ�ْعبَُد ِمْن ُدوِن ا�َّ ُ �مدا رسوُل ا�َّ وََدُمُه، وَِحسابُُه قال ال إِهَل إِالَّ ا�َّ
 رواه مسلم. »»ىلع ا�َّ تعاىل

 ست که:یمرو م یاز ابی عبد الله طارق بن اش« -۳۹۱

 د ال اله اال الله، و کافر شود به آنچه جز خدا پرستشیفرمود: آنکه بگو می دم کهیشن  از رسول الله 
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 .»شود و حساب  (باطن او) با خداست می شود، مال و خونش حرام می

ْسوَد، « -۳۹۲
َ
يَْت إِْن ، قال: قلت لرُِسوِل ا�َّ وعن أيب َمْعبٍد املْقَداِد بِن األ

َ
َرأ

َ
: أ

يْف، َ�َقَطعَها ُ�مَّ الَذ ِم�ِّ  ار، فَاْ�تَتَلَْنا، فرََضََب إِْحَدى يََديَّ بِالسَّ لَقيُت رَُجًال ِمَن الُكفَّ
ْ�تُلُهُ  ،�َِشَجَرةٍ 

َ
أ
َ
، أ ْسلَْمُت �َّ

َ
ا؟ فَقال:  فقال: أ

َ
ْن قَاهل

َ
َ�ُقلُْت يا  ،»ال َ�ْقتُلْهُ «يا رسوَل ا�َّ َ�ْعَد أ

ِ قطَع إِحَدى يََدي، ُ�مَّ قال ذلَك َ�ْعَدما قَطَعها؟ فقال:  ال َ�ْقتُلْه، فِإِْن َ�تَلْتَه، فَِإنَُّه «رُسوَل ا�َّ
تَلِِه َ�بَْل  تَلَِك َ�بَْل أْن َ�ْقتُلَه. َو�ِنََّك بَِمْ�ِ ْن َ�ُقوَل لَكَِمتَُه اليت قال بِمَ�ِ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»أ

 ت شده که گفت:یروا از ابو معبد مقداد بن اسود « -۳۹۲

گاهم کن هرگاه با مرد کافری روبرگردم و با هم بجنگ  برای رسول الله  م را یکی از دستهایم و یگفتم: آ

ن یا او را بعد از ایبه خدا اسالم آوردم، آد: یر قطع کند، سپس از ترسم به درختی پناه برده و بگویبه شمش

 بکشم؟اش  گفته

 فرمود: او را مکش.

 ن سخن را گفته است.یدن آن ایده و بعد از بریک دستم را بریاو   ا رسول الله یباز گفتم: 

را اگر وی را بقتل رسانی او به مانند تست، قبل از آنکه او را بکشی و تو مثل او یفرمود: او را مکش، ز

 .»نکه سخنی را که گفته است به زبان آورده باشدیتی، قبل از اهس

سامَة بِن َز�ْد« -۳۹۳
ُ
 ،إىل احلَُرقَِة ِمْن ُجَهيْنَةَ  ، قال: بعثَنَا رسوُل ا�َّ ب وعن أ

ا َغِشيناُه قال:  نَْصاِر رَُجًال ِمنُهْم فَلَمَّ
َ
نَا َورَُجٌل ِمَن األ

َ
َقْوَم ىلَع ِمياِههم، َوحِلْقُت أ

ْ
فََصبَّْحنا ال

ا قَِدْمنَا الَمدينَةَ  نْصارِي، َوَطَعنْتُُه بِْرِميِح َحىتَّ َ�تَلْتُه، َفلَمَّ
َ
، فََكفَّ َ�نُْه األ بلََغ  ،ال إِهِل إالَّ ا�َّ

؟ قلت: يا رسوَل ا�َّ «، فقال يل: نلَّيِبَّ ذلَِك ا َ�تَلْتَُه َ�ْعَد ما قال: ال إِهَل إِالَّ ا�َّ
َ
سامُة أ

ُ
يا أ

َما اَكَن ُمتََعوِّذا، فَقال:  ؟،«إِ�َّ ُ ً�َتلْتَُه َ�ْعَد َما قَاَل ال إِهَل ِإالَّ ا�َّ
َ
َّ َحىتَّ » أ رَُها يلَعَ فَما َزاَل يَُ�رِّ

 ِّ�
َ
َْوم تَمنَّيُْت �

ْ
ْسلَْمُت َ�بَْل ذلَِك ايل

َ
ُ�ْن أ

َ
 ه.يمتـفقٌ عل .»لَْم أ

َما «: فَقاَل رسوُل ا�َّ « :و� روايةٍ  ، إِ�َّ ُ َوَ�تَلَْته؟، قلت: يا رسوَل ا�َّ قال: ال إِهَل إِالَّ ا�َّ
َ
أ

الح، قال:  فَال َشَقْقَت َ�ْن قَلِْبِه َحىتَّ َ�ْعلَمَ «قَالََها َخْوفاً ِمَن السِّ
َ
ْم ال؟، أ

َ
قَالََها أ

َ
َ�َما َزاَل » أ

ْسلَْمُت يَْؤمئذ
َ
�ِّ أ

َ
رَُها َحىتَّ َ�َمنَّيُْت �  .»يَُ�رِّ

 ست که گفت:یمرو ب دیاز اسامه بن ز« -۳۹۳

شان  ده دم مردم را در سر آبهایینه فرستاد، و ما سپیلهء جهیما را به منطقهء حرقه از قب  رسول الله 

م گفت: ال اله اال الله، یدیم و چون به وی رسیب کردیکی از آنان را تعقیم. من و مردی از انصار یافتی
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 امبر ین خبر به پیم ایدینه رسیزه زده کشتم و چون به مدیانصاری خود را از او بازداشت و من او را به ن

 کشتی؟ا بعد از آنکه ال اله اال الله گفت، وی را یده و به من فرمود: آیرس

 نده بود. یاو پناه جو  ا رسول الله یگفتم: 

ن سخن را به اندازهء تکرار فرمود که آرزو یا او را بعد از آنکه ال اله اال الله گفت، کشتی؟ و ایباز فرمود: آ

 ن روز مسلمان نشده بودم.یش از ایکردم کاش پ

 الله گفت، و او را کشتی؟ا ال اله اال یفرمود: آ  تی آمده که باز رسول الله یو در روا

 ن کلمه را گفت.یم اسلحه ایاز ب  ا رسول الله یگفتم: 

ن سخن را تکرار نمود که یا نه؟ و به اندازهء این سبب آنرا گفته یا دلش را شق کردی تا بدانی از ایفرمود: آ

 .»آوردم می آرزو کردم کاش در آن روز اسالم

۳۹۴- » ، نَّ رسوَل ا�َّ وعن ُجنْدِب بِن عبد ا�َّ
َ
بعَث بْعثاً ِمَن الُمْسِلِمَ� إىِل  ، أ

ْن َ�ْقِصَد إِىل رَُجٍل ِمنَ 
َ
ِ�َ� إِذا َشاَء أ ََقْوا، فاََكَن رَُجٌل ِمَن الُمرْشِ ُهْم اتلْ َّ�

َ
�ِ�، َو�  قَْوٍم ِمَن الُمرْشِ

نَّ رَُجًال ِمَن الُمْسِلِم�َ 
َ
ُ َ�َقتَلَه، َوأ

َ
َساَمُة  الُمْسِلِمَ� قََصَد هل

ُ
نَُّه أ

َ
ُث � قََصَد َ�ْفلَتَه، َوُ�نَّا َ�تََحدَّ

بَِشُ� إِىل رسول ا�َّ 
ْ
، فَقتَلَه، فََجاَء ال يْف، قال: ال إهِل إِالَّ ا�َّ ا َرَ�َع عليه السَّ ، ْ�ُن َز�ٍْد فَلمَّ

ْخرَبَُه َخرَب الرَُّجِل َكيَْف صنَع، فََداَعهُ 
َ
ْخرَبَه، َحىتَّ أ

َ
، وأ

َ
هل

َ
، فقال:  فََسأ

َ
هل

َ
َ�َقاَل:  »لَِم َ�تَلْتَه؟«فََسأ

ا  وَْجَع يف الُمْسِلِم�، وقَتَل فُالناً وفُالناً وَس�َّ هل نَفراً و�ِ�ِّ مَحَلْت َعلَيْه، فَلَمَّ
َ
ِ أ يا رسوَل ا�َّ

. قال رسوُل ا�َّ  يَْف قال: ال إِهل إِالَّ ا�َّ ى السَّ
َ
َ�تَلَْته؟«: َرأ

َ
فَكيَْف تَْصنَُع «ل: قال: نَعم، قا »أ

، إِذا جاَءت يْوَم القياَمة؟ و�يْف تَْصنَُع «قَال يا رسوَل ا�َّ اْستَْغِفْر يل. قال:  »بال إهِل إِالَّ ا�َّ
، إِذا جاَءت يَْوَم الِقياَمة؟ ُ ْن َ�ُقول:  »بِال إهِل إِالَّ ا�َّ

َ
كيَف تَْصنَُع بِال إهِلَ «فََجَعَل ال يَز�ُد ىلَع أ

ُ إذا جاَءْت يَْوَم الِقياَمةِ  إِالَّ   رواه مسلم. »»ا�َّ

 ست که:یمر از جندب بن عبد الله « -۳۹۴

ن فرستاد، و آنها با هم روبرو گشتند، در ین را بسوی قومی از مشرکیلشکری از مسلم  رسول الله 

رساند یاو را بقتل مکی از مسلمانان را بکشد بر او حمله ور شده ین مردی بود که چون خواستی یان مشرکیم

ر را یاست و چون شمش د یم که او اسامه بن زیگفت می ب نمود و ما با خودین وی را تعقیو مردی از مسلم

د و یرس د. مژده رسان فتح خدمت آنحضرت یبر او بلند کرد ال اله اال الله گفت، و وی را بقتل رسان

گاه نمود، تا ا شان را ازیز ایاز وی پرسش نمود، و آن مرد ن آنحضرت  اد نمود. ینکه موضوع آن مرد را یآن آ

 د که چرا او را کشتی؟یوی را خواسته و پرس آنحضرت 
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ن را دردمند ساخته و فالن و فالنی را کشت و چند نفر را یاو دل مسلم  ا رسول الله یوی گفت: 

 .الله گفت د ال اله االیر را دیش نام برد و من هم بر وی حمله ور شدم و چون شمشیبرا

 ا وی را کشتی؟یفرمود: آ  رسول الله 

 گفت: آری!

افزود و  نمی نیبر ا امبر ید، با وی چه خواهی کرد؟ و پیایامت بیفرمود: اگر ال اله اال الله در روز ق

 .»خواهی کرد؟د با آن چه یایامت بیکرد که اگر ال اله اال الله در روز ق می تکرار

اب، « -۳۹۵ يقوُل:  وعن عبِد ا�َّ بِن عتبة بن مسعوٍد قال: سِمْعُت ُ�َمر ْ�َن اخلَطَّ
، و�ِنَّ الَويْحَ قَِد اْ�َقَطَع، و�ِ�ََّما إِنَّ نَاساً اَكنُوا يُؤَْخُذوَن بالَويْح يف َ�ْهِد رسول ا�َّ «

ظْ 
َ
ْ�َماِلُ�م، َ�َمْن أ

َ
ُخُذُ�ُم اآلَن بِما َظَهَر نَلَا ِمْن أ

ْ
�ناه َولَيْس نلَا نَأ نَّاه، وقرَّ مَّ

َ
َهَر نَلا َخْ�ا، أ

قُْه و�ِْن  منْه، َولَْم نَُصدِّ
ْ
ْظَهَر نَلَا ُسوءا، لَْم نأ

َ
ُ ُ�اِسبُُه يف رِس�َرتِه، وَمْن أ ِمْن رَس�َرتِِه يشء، ا�َّ

�َرتَه َحسنَةٌ   .یرواه البخار »»قال إِنَّ رَسِ

 ت شده که گفت:یروا از عبد الله بن عتبه بن مسعود « -۳۹۵

 به وحی گرفته گفت: عدهء از مردم در زمان رسول الله  می دم کهیشن از عمر بن الخطاب 

م، پس از یکن می مؤاخذهتان  ده است. و امروز ما شما را به اعمال ظاهرییشدند و وحی اکنون قطع گرد می

ست، یم، و ما را به باطن او کاری نیساز می کیر را ظاهر سازد، وی را امان داده و به خود نزدیآنکه برای ما خ

م و او را یده نمی کند، آنکه برای ما بدی را ظاهر سازد، او را امان می و خداوند او را در مورد نهانش محاسبه

 .»ک استید که باطن او نیم، اگر چه بگویشمار نمی راستگو هم
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ٰ ﴿ قال اهللا تعالی:  ].۴۰البقرة: [ ﴾َهُبونِ رۡ ٱفَ  يَ ��َّ

 .»و از من بترسید« فرماید: میخداوند 

 ].۱۲البروج: [ ﴾١٢ لََشِديدٌ  َرّ�َِك  َش َ�طۡ  إِنَّ ﴿ و قال تعالی:

 .»سخت است پروردگارتهر آینه گرفتن « فرماید: و می

خۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ و قال تعالی:
َ
ٓ  َرّ�َِك  ذُ أ َخذَ  إِذَا

َ
ۚ َ�ٰ  َوِ�َ  ُقَرىٰ لۡ ٱ أ خۡ  إِنَّ  لَِمٌة

َ
ِ�مٞ  ۥٓ َذهُ أ

َ
 ١٠٢ َشِديدٌ  أ

ٰ  ِ�  إِنَّ  ٰ  ِخَرةِ� �ٱ َعَذاَب  َخاَف  لَِّمنۡ  يَةٗ � لَِك َ� ۡ  مٞ يَوۡ  لَِك َ� ُ  ُموعٞ �َّ ٰ  �َّاُس ٱ �َّ  مٞ يَوۡ  لَِك َوَ�
شۡ  ُرهُ  َوَما ١٠٣ ُهودٞ مَّ َجلٖ  إِ�َّ  ۥٓ نُؤَّخِ

َ
عۡ  ِ�   مَ يَوۡ  ١٠٤ ُدو�ٖ مَّ

ۡ
 ُهمۡ فَِمنۡ  ۦۚ نِهِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  ٌس َ�فۡ  تََ�لَّمُ  َ�  تِ يَأ

ا ١٠٥ وََسعِيدٞ  َشِ�ّٞ  مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َّ�  ْ  ].۱۰۶-۱۰۲هود: [ ﴾١٠٦ وََشهِيقٌ  زَ�ِ�ٞ  �ِيَها لَُهمۡ  �َّارِ ٱ فَِ�  َشُقوا

و همچنین است سختگیری پروردگارت، چون بخواهد دیار ستمکاران را ویران کند « فرماید: میو 

که انتقام خدا بسیار دردناک و دشوار است. هر آینه در این سخن نشانه ایست آنکه را که از عذاب 

آخرت ترسیده باشد، و آن روز روزیست که مردم جمع کرده شوند، و روزیست که در آن همه 

اندازیم جز تا مدتی معین، که در آن روز هیچکس اال به امر حق  وند، و آنرا بتأخیر نمیحاضر ش

شان بدبخت باشند و بعضی نیکبخت، پس آنانکه بدبخت شدند در آتش  سخن نگوید، بعضی

 .»باشند و در آنجا آه و نالهء حسرت کنند

ۡ ٱ يَفِرُّ  مَ يَوۡ ﴿ و قال تعالی: ِخيهِ  ِمنۡ  ءُ َمرۡ ل
َ
ّمِهِ  ٣٤ أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
 لُِ�ِّ  ٣٦ َوَ�نِيهِ  ۦِحَبتِهِ َوَ�ٰ  ٣٥ َوأ

  َم�ِذٖ يَوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ
ۡ
 ].۳۷-۳۴عبس: [ ﴾٣٧ نِيهِ ُ�غۡ  نٞ َشأ

شان  روزیکه مرد از برادر و مادر و پدر و زن و فرزندان خود بگریزد و برای هر کدام« فرماید: و می

 .»دارد بکاری دیگر باز می در آن روز گرفتاری ایست که او را از توجه
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َهاَ�ٰٓ ﴿ و قال تعالی: ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ُقوا ۡ  إِنَّ  َر�َُّ�مۚۡ  �َّ اَعةِ ٱ َزلَةَ َزل  مَ يَوۡ  ١ َعِظيمٞ  ءٌ َ�ۡ  لسَّ

ٓ  ِضَعةٍ ُمرۡ  ُ�ُّ  َهُل تَذۡ  َ�َهاتََروۡ  ا � َ�مَّ
َ
 �َّاَس ٱ َوتََرى لََهاَ�ۡ  لٍ َ�ۡ  ذَاتِ  ُ�ُّ  َوتََضعُ  َضَعۡت أ

 ٰ ٰ  ُهم َوَما َرىٰ ُسَ� ِ ٱ َعَذاَب  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َرىٰ �ُِسَ�  ].۲-۱الحج: [ ﴾٢ َشِديدٞ  �َّ

ای مردم از پروردگار خویش بترسید، هر آیینه زلزلهء قیامت چیز بزرگی است، آن « فرماید: و می

دهدش، و هر زن باردار بار شکم  روزیکه آنرا به بینید غافل شود، هر شیر دهنده از طفلی که شیر می

 .»را بنهد، و مردم را مست شده بینی حال آنکه مست نیستند اما عذاب، خدا سخت استخود 

 ].۴۶الرحمن: [ ﴾٤٦ َجنََّتانِ  ۦَرّ�ِهِ  َمَقامَ  َخاَف  َولَِمنۡ ﴿ و قال تعالی:

 .»و برای آنکه از ایستادن بحضور پروردگارش ترسیده دو بوستان است« فرماید: و می

�ۡ ﴿ و قال تعالی:
َ
ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َبَل َوأ ٓ  ٖض َ�عۡ  َ�َ ْ قَالُوٓ  ٢٥ َءلُونَ يَتََسا هۡ  ِ�ٓ  ُل َ�بۡ  ُكنَّا إِنَّا ا

َ
 لَِناأ

ُ ٱ َ�َمنَّ  ٢٦ فِقِ�َ ُمشۡ  ٰ  َناَعلَيۡ  �َّ ُمومِ ٱ َعَذاَب  َناَوَوقَٮ ۖ نَدۡ  ُل َ�بۡ  ِمن ُكنَّا إِنَّا ٢٧ لسَّ  ۥإِنَّهُ  ُعوهُ
 ].۲۸-۲۵الطور: [ ﴾٢٨ لرَِّحيمُ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ 

کنند و با  می گر پرسشیکدیو در بهشت آنها با هم رودر رو صحبت کرده و از « فرماید: می و هم

م، خداوند هم بر ما منت یش خدا ترس بودیله و خانوادهء خویان قبیش در میند که ما از پیهم گو

قت یا" خدا را بحقین "در دنیش از ایرا ما پینهاده و ما را از عذاب سموم دوزخ محفوظ داشت، ز

 .»کخواه و مهربان استیار نیم که او خود بسیرستش کردپ

اآل  ة جداً معلومات والغرض اإلشارة إِىلَ بعضها وقد حصل:ريالباب كث ات يفيوَ
 م.یآور می از آن راای  اد است که ما گوشهین مورد زیث دریاما احاد

اِدُق املصدوق: ، قال: حدثنا رسوُل ا�َّ  عن ابِن مسعود« -۳۹۶ إِنَّ «، وهو الصَّ
ْرَ�ِعَ� يَْوماً ُ�ْطَفةً 

َ
ِه أ مِّ

ُ
َحَدُ�ْم ُ�َْمُع َخلُْقُه يف َ�ْطن أ

َ
ُ�مَّ يَُ�وُن َعلََقًة ِمثَْل ذلِك، ُ�مَّ  ،أ

ْرَ�ِع لَكِ 
َ
وح، َوُ�ْؤَمُر بِأ مات: يَُ�وُن ُمْضَغًة مثَْل ذلِك، ُ�مَّ يُرَْسُل الَملَك، َ�يَنُْفُخ ِ�يِه الرَّ

َحَدُ�ْم يَلَْعَمُل  ،بَِ�تِْب ِرزقِةِ 
َ
ِي ال إهِل َ�ْ�ُُه إِنَّ أ

َّ
ْو سِعيد. فََو اذل

َ
جِله، وَعَمِله، وََشيقٌّ أ

َ
َوأ

ِكتاب، َ�يَْعَمُل بَِعَملِ 
ْ
ْهِل اجلَنَِّة َحىتَّ َما يَُ�وُن بَيْنَُه وَ�يْنََها إِالَّ ِذراع، فَيَْسبُق َعلَيِْه ال

َ
 َ�َمَل أ

ْهل انلَّ 
َ
ْهِل انلَّاِر َحىتَّ َما يَُ�وُن بَيْنَُه َو�َيْنََها إِالَّ أ

َ
َحَدُ�ْم يَلَْعَمُل بَِعَمِل أ

َ
ار، َ�يَْدُخلَُها، َو�ِنَّ أ

�َْدُخلَُها ْهِل اجلَنَِّة يَفَ
َ
ِكتَاُب َ�يَْعَمُل بَِعَمِل أ

ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»ِذَراع، فَيَْسِبُق َعلَيِْه ال
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 :است که فرمود تیروا از ابن مسعود « -۳۹۶ 

کی از شما در شکم مادر ینش یبرای ما سخن گفت که او صادق و مصدوق است و فرمود: آفر  رسول الله 

ن ین مدت علقه (خون بسته)  است و همیشود، وبعد از آن مثل آن هم می برای چهل روز بصورت نطفه جمع

 ز دستور دادهیدمد و به چهار چ می روحمدت هم مضغه (گوشت پاره) است، سپس ملک فرستاده شده و در وی 

ی که معبود یا بدبخت. پس سوگند به خدایکبخت است ینکه نیاجلش و عملش و ا اش، شود، به نوشتن روزی می

 ان او و بهشت جز گزییدهد که م می کی از شما عمل اهل بهشت را انجامیست، همانا یبر حقی بجز او ن

 د و وی عمل اهل دوزخ را انجام داده به دوزخ داخلیجو می وی سبقتماند، ولی نوشته (لوح محفوظ) بر  نمی

ماند، ولی کتاب  نمی ان او و دوزخ جز گزییدهد که م می کی از شما عمل اهل دوزخ را انجامیگردد. و همانا  می

 .»گردد می (لوح محفظ) بر وی سبقت جسته و وی عمل اهل بهشت را انجام داده و به آن داخل

َف ِزَمام، َمَع لُكِّ «: وعنه قال: قال رسوُل ا�َّ « -۳۹۷
ْ
ل
َ
يُْؤَ� جِبََهنََّم يَْوَمئٍِذ لََها َسبُْعوَن أ

وَ�َها َف َملٍَك َ�ُرُّ
ْ
ل
َ
 رواه مسلم. »»ِزَماٍم َسبُْعوَن أ

 ست که:یمرو از ابن مسعود « -۳۹۷

هفتاد هزار مهار دارد و با هر  کهیشود، در حال می امت دوزخ آوردهیفرمود: در روز ق  رسول الله 

 .»کشند می مهاری هفتاد هزار ملک است که آنرا
ل مثال است بواسطهء عظمت یا بر سبیقت آنست یا برحقیامت است، و زمام ین در روز قیش: ا

 از است.ین ها ن زمامیو منتهای بزرگی آن بنحوی که در آوردن آن به ا

ْهِل «، يقول: ال: سِمعُت رسول ا�َّ ، قب وعن انلُّْعَماِن بِن �َِش�« -۳۹۸
َ
ْهَوَن أ

َ
إِنَّ أ

نَّ 
َ
مْخَِص قَدميِْه مجَْرتَاِن يْغ� ِمنُْهَما ِدَماُغُه َما يَرى أ

َ
ِقياَمة لَرَُجٌل يُوَضُع يف أ

ْ
 انلَّاِر َعَذاباً يَْوَم ال

ْهوُ�ُهْم عَذاباً 
َ
َشدُّ ِمنْه َعَذابا، َو�ِنَّه أل

َ
حداً أ

َ
 ه.يمتفق عل »»أ

 ت است که گفت:یروا ب ریاز نعمان بن بش« -۳۹۸

ن اهل دوزخ از روی عذاب مردی است که دوپاره آتش در یفرمود: آسانتر می دم کهیشن  از رسول الله 

کند، شخصی وجود داشته باشد که  نمی جوشد، وی گمان می شود که از آن دماغش می گاه قدمش نهادهیته

 .»که عذاب او از همه آسانتر استیباشد، در حال تر عذابش از او سخت

ن نيبَّ ا�َّ وعن سُمرَة بِن ُجنْدب، « -۳۹۹
َ
ُخذُه انلَّاُر إِىل «قال:  ، أ

ْ
ِمنُْهْم َمْن تَأ

ُخُذُه إىِل 
ْ
ُخُذُه إىِل ُحْجزتِه، ِوِمنُْهْم مْن تَأ

ْ
ُخُذُه إِىل ُرْكبَتَيْه، َوِمنُْهْم مْن تَأ

ْ
َكْعبَيه، وِمنُْهْم مْن تأ

 رواه مسلم. »»تَْرقَُوتِهِ 
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 ت است که:یروا از سمره بن جندب « -۳۹۹

رسد یشان است و برخی را آتش تا زانوانش میی بعضی اها فرمود: آتش تا شتالنگ (قوزک پا) امبر یپ

 .»باشد میشان  و برخی را آتش تا کمربند

لَِربِّ العالِمَ� َحىتَّ َ�ُقوُم انلَّاُس «قال:  أن رسوَل ا�َّ  بوعن ابِن عمر « -۴۰۰
ُذنَيه

ُ
نَْصاِف أ

َ
حُدُهْم يف رَْشِحِه إِىل أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»يَِغيب أ

 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۴۰۰

زند تا که شخص در عرقش تا یخ می برشان  شگاه پروردگار از قبوریفرمود: مردم در پ  رسول الله 

 .»شود می ش غرقیها مهء گوشین

�س، « -۴۰۱
َ
، ُخْطبًَة ما َسِمْعُت ِمثْلََها قَط، فقال: ، قال: َخَطبَنَا رَسول ا�َّ وعن أ

ْعلَُم لََضِحْكتُْم قِليال وبَلكيْتْم َكِث�اً «
َ
ِ » لَْو َ�ْعلَُموَن َما أ ْصحاُب رسوِل ا�َّ

َ
ى أ  َ�َغطَّ

 ه.يمتفقٌ عل .»وُجوَههم، َولُهْم َخن�

ْصحابِِه يَشٌء فََخَطب، فقال:  بَلََغ رسوَل ا�َّ « :ويف رواية
َ
َّ اجلنَُّة «َ�ْن أ ُعرَضْت يلَعَ

علَُم لَضِحْكتُْم قِليال، َوبَلََكيْتُْم 
َ
، ولَْو َ�ْعلَُموَن َما أ ر اَكيلَْوِم يف اخلَْ� َوالرشَّ

َ
وانلَّار، َفلَْم أ

ْصَحاِب رسول ا�َّ  »َكِث�اً 
َ
ْوا ُرؤُسُهْم َولَُهْم َخِن�يوْ  فَما أىَت ىلَعَ أ َشدُّ ِمنُْه َ�طَّ

َ
 .»ٌم أ

 ت است که گفت:یروا از انس « -۴۰۱

دانم  می ده بودم و فرمود: اگر آنچه را که منیخواند که مثل آن را هرگز نشنای  به ما خطبه امبر یپ

 کم خندیبدان
ً
ده و یی خود را پوشها روی  د. بعد از آن اصحاب رسول الله یستیگر می اریده و بسید، حتما

 .ستندیگر

خطبه خوانده و فرمود:  د. آنحضرت یزی از اصحابش رسیچ امبر یتی آمده که برای پیو در روا

ده یدانم کم خند می د آنچه منیدم و اگر بدانیر و شر ندیدوزخ و بهشت بر من عرضه شد و مثل امروز در خ

شان را یدم که سرهایاز آن روز را ند تر روزی سخت امبر یست. و من بر اصحاب پید گریار خواهیو بس

 .»ستندیگر می پوشانده و با شدت

ْمُس يَوَم الِقيَاَمِة ِمَن «َ�ُقول:  ، قال: َسِمْعُت رسوَل  وعن الِمْقَداد« -۴۰۲ تُْد� الشَّ
ِ َما  »اخلَلِْق حىتَّ تَُ�وَن ِمنُْهْم َكِمْقَداِر ِميل

اوي عْن الِمْقَداد: فََوا�َّ قَاَل ُسلَيُم ْ�ُن اَعمٍر الرَّ
ي تُْ�تََحُل بِِه العْ�ُ 

َّ
ِم الِميل اذل

َ
رِض أ

َ
َمَسافََة األ

َ
ْدرِي ما َ�ْع� بِامليل، أ

َ
َ�يَُكوُن انلَّاُس ىلَعَ «أ
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ْعماهِلْم يف الَعَرق، فَِمنُْهْم َمْن يَُ�وُن إِىل كْعبَيْه، وَ 
َ
ِمنُْهْم َمْن يَُ�وُن إِىل ُرْكبَتَيْه، قَْدِر أ

َشاَر رسول ا�َّ  »وِمنُْهْم مْن يَ�ون إىِل ِحْقَو�ِْه وِمنُْهْم َمْن يُلِْجُمُه الَعَرُق إجِلاماً 
َ
�ِيِدهِ  َوأ

 رواه مسلم. .»إِىل ِ�يه

 ت شده که:یروا از مقداد « -۴۰۲

 .دیآ می ل باالی سر مردم فرویک میتاب به اندازهء امت آفیفرمود: در روز ق می د کهیشن  از رسول الله 

ا یل چه بود؟ آیدانم هدفش از م نمی کند که قسم بخدا می تیروا م بن عامر راوی از مقداد یسل

کنند،  می عرقشان  کنند و مردم به اندازهء اعمال می لی بود که با آن چشم را سرمهیا مین بود یمسافت زم

رد و یگ می و برخی را تا زانوها و برخی را تا کمربند و برخی را تا بناگوش عرقشان تا شتالنگ یبرخی از ا

 .»تا دهنش اشاره فرمودشان  بدست رسول الله 

ِ وعن أيب هر�رة « -۴۰۳ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
َ�ْعَرُق انلَّاُس يَْوَم الِقياَمِة َحىتَّ «قال:  ، أ

رِْض َسبِْعَ� 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»ِذرااع، و�ُلِْجُمُهْم َحىتَّ َ�بْلَُغ آَذاَ�ُهمْ يْذَهب َعَرُ�ُهْم يف األ

  ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۴۰۳

رود و  می ن فرویهفتاد گز در زمشان  کنند و عرق می امت عرقیفرمود: مردم در روز ق  رسول الله 

 .»رسد میشان  ر گرفته تا به گوشهاییعرق آنها را به ز

» َهْل تَْدُروَن ما هذا؟«إِذ َسِمَع وَْجبًَة فقال:  وعنه قال: كنا مع رسول ا�َّ « -۴۰۴
ْعلَم، قال: هذا َحَجٌر ُرِ�َ بِِه يف انلَّاِر ُمنُْذ َسبِْعَ� َخر�فاً َ�ُهَو يْهوِي يف 

َ
ُ أ

ُ
قُلْنَا: ا�َّ َورَُسوهل

 رواه مسلم. »»تُْم وْجبَتََهاانلَّاِر اآلَن َحىتَّ اْ�تََ� إىِل َ�ْعِرَها، فََسِمعْ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۴۰۴

 ست؟ین چید که ایدان می اید، فرمود: آیزی را شنیم که ناگهان صدای افتادن چیبود  ما با رسول الله 

 اند. م: خدا و رسول او داناتریگفت

آمد تا که  می انهء دوزخیپا ش در دوزخ انداخته شد و او بطرفین سنگی بود که هفتاد سال پیفرمود: ا

 .»دیدید و شما اکنون صدای افتادن آن را شنیحاال به قعر آن رس

َحٍد إِالَّ «: ، قال: قال رسوُل ا�َّ وعن َعِديِّ بِن حاتم، « -۴۰۵
َ
ما ِمنُْ�ْم ِمْن أ

يْمَن 
َ
م، و�نظر أشأم َسيلَُكُِّمُه َر�ُُّه لَيَْس بيْنَُه وَ�يْنَُه تَرمُْجَان، َ�يَنُْظُر أ ِمنْه، فَال يََرى إِالَّ ما قَدَّ
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ُقوا انلَّاِر َولَْو  منه فال يرى إال ما قدم، و�نُْظُر بْ�َ يََديه، فَال يََرى إِالَّ انلَّاِر تِلَْقاَء وَجِهِه، فا�َّ
 ه.يمتفقٌ عل »»�ِِشقِّ َ�ْمَرةٍ 

 کند که: می تیروا عدی بن حاتم « -۴۰۵

ان او و یکه مید در حالیگو می نکه خداوند با او سخنیست مگر ایچکدام شما نیفرمود: ه  رسول الله 

ند یب نمی ش فرستادهینگرد جز آنچه را که از اعمال پ می خداوند ترجمانی وجود ندارد. پس به جانب راستش

زی یچسته جز دوزخ یرا نگراش  ند، جلویب نمی ش فرستادهینگرد جز آنچه را که از اعمال پ می و بطرف چپش

 .»م دانهء خرما باشدید هر چند به نیه کنیکند پس خود را از دوزخ وقا نمی را مشاهده

ماُء «: ، قال: قال رسوُل ا�َّ وعن أيب َذر، « -۴۰۶ ِت السَّ طَّ
َ
رى ماال تََرْون، أ

َ
إِ�ِّ أ

َصابَِع إِالَّ َوَملٌَك 
َ
ْرَ�ِع أ

َ
ْن تَئِط، َما ِ�يَها موِْضُع أ

َ
ِ َ�َعاىلوُحقَّ لََها أ  ،واِضٌع جبهتُه ساِجداً �َّ

ُفُرِش 
ْ
ذتُم بِالنَِّساِء ىلَعَ ال ْعلَم، لَضِحْكتْم قَِليال، َوبَلَكيْتُْم َكِث�ا، وما تََ�َّ

َ
 وا�َّ لَْو َ�ْعلَُموَن َما أ

 
َ

ُرون إِىل ا�َّ َ�َعاىل
َ
ْأ

َ
ُعداِت جت َرْجتُْم إِىل الصُّ

َ
 ن.ثٌ حسيوقال: حد یرواه الرتمذ »»َوخل

 ت است که گفت:یروا از ابوذر « -۴۰۶

د هم ناله کند از ینم، آسمان ناله نمود و بایب می د،ینیب نمی فرمود: من آنچه را که شما  رسول الله 

تعالی یرا برای سجده به باراش  شانیینکه ملکی پیست، مگر ایسبب آنچه که در آن جای چار انگشت ن

د و یستیگر می ارید و بسیدیخند می د همانا کمیدانست می دانم شما می نهاده است. بخدا سوگند اگر آنچه را

 .»دیکرد می برآمده بخدا استغاثه ها در بستر از زنان لذت نگرفته و در کوچه

ْسلَِ�، « -۴۰۷
َ
: ، قال: قال رسوُل ا�َّ وعن أيب بَْرَزة بِراٍء ثم زاٍي نَْضلََة بِن ُ�بَيٍْد األ

ْ�نَاه، َوَ�ْن ِعلِْمِه ِ�يم َ�َعَل ِ�يه، وَ�ْن ماهِلِ مْن ال تَُزوُل قَدَما «
َ
َل َ�ْن ُ�ْمرِِه ِ�يَم أ

َ
عبٍْد َحىتَّ �ُْسأ

بْالهُ 
َ
ْ�َفَقه، وََعن ِجْسِمِه ِ�يَم أ

َ
ْ�َن اْكتَسبه، َوِ�يَم أ

َ
 ح.يث حسن صحيوقال: حد یرواه الرتمذ »»أ

 کند که: می تید اسلمی روایابو برزه نضله بن عب« -۴۰۷

ده شود یخکوب است که از عمرش پرسیگامهای بنده مای  امت تا لحظهیفرمود: در روز ق  رسول الله 

آن را در کدام راه فنا نموده و از علمش که در آن چه کرده و از مالش که از کدام راه آن را بدست آورده و به 

 .»ر کرده استیکدام راه صرفش نموده و از جسمش که آن را در کدام راه پ

 رسوُل ا�َّ  قال:  ،  ،وعن أيب هر�رة« -۴۰۸
َ
ُث  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿  : قرأ خۡ  ُ�َّدِ

َ
 ﴾٤ َبارََهاأ

َخبَارَُها؟«ثم قال:   ].۴الزلزلة: [
َ
تَْدُروَن َما أ

َ
ْعلَم. قال:  »أ

َ
ُ أ

ُ
ُ ورَُسوهل ْن «قالوا: ا�َّ

َ
ْخَبارَها أ

َ
فَإِنَّ أ
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مٍة بَِما َعِمَل ىلَعَ َظْهِرَها، َ�ُقول: َعِملَْت َكَذا و�َذا يف يَْوِم َكَذا َوَ�َذا، 
َ
ْو أ

َ
�َْشَهَد ىلَعَ لُكِّ َ�بٍْد أ

ْخبَارَُها
َ
ي وقال:  »»فَهِذهِ أ ذِ مِ ْ  . حديثٌ حسنٌ  رواه الرتِّ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۴۰۸

ُث  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿ رسول الله  خۡ  ُ�َّدِ
َ
د که اخبار یدان می ایرا خوانده و فرمود: آ ].۴الزلزلة: [ ﴾٤ َبارََهاأ

 ست؟یآن چ

 .اندتر گفتند: خدا و رسول او دانا

شهادت دهد به آنچه  –مراد هر مرد و زن است  –ز ین است که بر هر غالم وکنیفرمود: همانا اخبار آن ا

 .»ن اخبار آنستین و چنان کردی و اید در روز فالن و فالن چنیگو می که بر روی آن انجام داده

َقْرِن «: ، قال: قال رسول ا�َّ وعن أيب سعيٍد اخلُْدرِي، « -۴۰۹
ْ
�َْعُم وََصاِحُب ال

َ
َكيَْف أ

َقْرن، َواْستََمَع اإلِْذَن َمىَت 
ْ
ََقَم ال

ْ
ْصَحاِب رسول  »يُْؤَمُر بِانلَّْفِخ َ�يَنُْفخُ قَِد اتل

َ
نَّ ذلَِك َ�ُقَل ىلَع أ

َ
فََكأ

 ثٌ حسن.يوقال حد یرواه الرتمذ »»قُولُوا: َحْسبُنَا ا�َّ َونِْعَم الْو�ِيُل «فقاَل لَُهم:  ا�َّ 

 کند که: می تیروا د الخدری یابو سع« -۴۰۹

شاخ را گرفته و گوش به  –صور  –که صاحب شاخ یفرمود: چگونه شادی کنم در حال  رسول الله 

  اران رسول الله ین امر بر یشود تا آن را بدمد. گوئی ا می دن آن فرمان دادهیفرمان است که چه وقت به دم

وِک «د یگران آمد و به آنها فرمود بگوئ
ْ
ه َوِنْعَم ال

َّ
 یَحْسُبَنا الل

ُ
 .کو نگهبانی استیخداوند و او نست ما را یکاف »ل

ْدلَج، بَلََغ «: قال: قال رسول ا�َّ   ،وعن أيب هر�رة« -۴۱۰
َ
ْدلََج، َوَمْن أ

َ
َمْن َخاَف أ

ِ اَغيلةٌ  ِ اجلَنَّةُ  ،الَمْ�َل أال إِنَّ ِسلَْعَة ا�َّ ال إِنَّ ِسلْعَة ا�َّ
َ
 ثٌ حسن.يوقال: حد یرواه الرتمذ »»أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۴۱۰

گاه باش می فرمود: آنکه بترسد به اول شب  رسول الله  د یرود و آنکه به اول شب رود به منزل رسد، آ

گاه باش  .»د که متاع خدا بهشت استیکه متاع خدا گرانست، آ

ُ�رَْشُ انلَّاُس يَْوَم «، يقول: ، قالت: سمعُت رسول ا�َّ ل ،وعن اع�شةَ « -۴۱۱
ِقيَاَمِة 

ْ
يعاً َ�نُْظُر َ�ْعُضُهْم إىِل  »ُحَفاًة ُعراًة ُغْرالً ال قُلْت: يا رسول ا�َّ الرَِّجاُل َوالنَِّساُء مَجِ

ُهم ذلَك «َ�ْعض،؟ قال:  ْن يُِهمَّ
َ
َشدُّ من أ

َ
مُر أ

َ
 .»»يا اَع�َِشُة األ

ن َ�نُْظَر بَعُضُهْم إِىل َ�ْعٍض « :ويف روايةٍ 
َ
َهمُّ ِمن أ

َ
ْمُر أ

َ
 بَضمِّ الَغْ�ِ  »ُغرالً « متفقٌ عليه. »األ

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۴۱۱
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 امت پای برهنه، تن برهنه و ختنه نشده حشریفرمود: مردم در روز ق می دمیشن  از رسول الله 

 گردند. می

 نند؟یب می راشان  گریکدیشان  مردان وزنان همه  ا رسول الله یگفتم: 

 برود.شان  ن فکر به سراغیآنست که ا، کار بزرگتر از لشه یعا یفرمود: ا

 .»گر بنگرندیتی آمده کار مهمتر از آنست که بعضی بطرف بعضی دیو در روا



 

 
 

 

 

 

 باب رجاء (امید) -51

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ﴿ قال اهللا تعالی: َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا  إِنَّ  �َّ

َ ٱ نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  �َّ ُّ�  ۚ  ].۵۳الزمر: [ ﴾٥٣ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  َ�ِيًعا

بگو از سویم: ای بندگانم که از حد تجاوز نموده اید نا امید مشوید، بر خود « فرماید: میخداوند 

 .»آمرزد، همهء گناهان را و خدا آمرزگار مهربان است رحمت خدا، حقا که خدا می از

 ].۱۷سبأ: [ ﴾َكُفورَ لۡ ٱ إِ�َّ  زِيٓ نَُ�ٰ  َوَهۡل ﴿ و قال تعالی:

 .»و سزای بد نمیدهیم جز ناسپاس را« فرماید: و می

وِ�َ  قَدۡ  إِنَّا﴿ و قال تعالی:
ُ
ٓ إَِ�ۡ  أ نَّ  َنا

َ
ٰ  َعَذاَب لۡ ٱ أ َب  َمن َ�َ ٰ  َكذَّ  ].۴۸طه: [ ﴾٤٨ َوتََو�َّ

حی فرستاده شد بر ما که عذاب بر کسی باشد که خدا و رسوالنش را دروغ شمرده و« فرماید: و می

 .»و روگردان شود

 ].۱۵۶األعراف: [ ﴾ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وَِسَعۡت  ِ� َورَۡ�َ ﴿ و قال تعالی:

 .»همهء موجودات را فرا گرفته است و رحمتم« فرماید: می و هم

ُ «: قال: قال رسوُل ا�َّ  وعن ُعباَدة بِن الصاِمت، « -۴۱۲ َ إِالَّ ا�َّ
َ

ْن ال إهِل
َ
مْن َشِهَد أ

قاها 
ْ
ل
َ
، َوَ�َِمتُُه أ

ُ
ِ َورَُسوهل نَّ ِعيىس َ�بُْد ا�َّ

َ
، وأ

ُ
نَّ ُ�مَّداً عبُْدُه َورَُسوهل

َ
، وأ

َ
�َك هل إىِل وَْحَدُه َال رَشِ

ُ اجلَنََّة ىلَع ما اكَن ِمَن العَمِل َمْر�ََم َوُروٌح ِمنْه،  ْدَخلَُه ا�َّ
َ
نَّ اجلَنََّة َحقٌّ َوانلَّاَر َحق، أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»وأ

ُ علَيِه انلَّارَ « مسلم:ـويف رواية ل َم ا�َّ ، َحرَّ نَّ ُ�َمَّداً رُسوُل ا�َّ
َ
، وأ َ إِالَّ ا�َّ

َ
ْن ال إهِل

َ
 .»َمْن َشِهَد أ

 کند که: می تیروا عباده بن صامت « -۴۱۲

بنده و  ست، و محمد یک خدا نیفرمود: آنکه شهادت دهد که معبود برحقی جز  رسول الله 

ست یم القاء فرمود و روحیهست که به مراش  بنده و فرستادهء خدا و کلمه سی یفرستادهء او است و ع
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 .کند می را به بهشت داخلاز جانب خدا، بهشت و دوزخ حق است، هر طوری که عملش باشد، خداوند او 

فرستادهء  ست و محمد یک خدا نیت مسلم آمده، آنکه گواهی دهد که معبود برحقی جز یدر رواو 

 .»شه بودن در آن را)یعنی همیسازد ( می خدا است، خداوند آتش را بر وی حرام

ُ عزَّ وَجّل: َمْن «: ، قال: قال انليبُّ  وعن أيب َذر« -۴۱۳ فَلَُه  ،جاَء بِاحلََسنَةِ يقوُل ا�َّ
يِّئَةِ  ْز�َد، وَمْن جاَء بِالسَّ

َ
ْو أ

َ
ْمثَاهِلا أ

َ
ْغِفر. َوَمْن َ�َقرََّب ِم�ِّ  ،َعرْشُ أ

َ
ْو أ

َ
فََجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة ِمثْلَُها أ
،
ً
�ُْت ِمنُْه بااع ، َ�َقرَّ

ً
�ُْت ِمنُْه ِذَرااع، ومْن َ�َقرََّب ِم�ِّ ذَرااع تَيْتُُه  ِشرْبا، َ�َقرَّ

َ
تا� يميش، أ

َ
َوَمْن أ

رِْض َخِطيئًَة َال �رُْشُِك يِب َشيْئاً، لَِقيتُُه بمثِْلها مْغِفَرةً  ،َهْرولَةً 
َ
 رواه مسلم. »»َوَمْن لَِقيَ� بُِقَراِب األ

 کند: می تیروا ابی ذر « -۴۱۳

ا یک انجام دهد برای او ده برابر آن است و یآنکه عمل ن فرماید: می فرمود: خداوند عزوجل امبر یپ

ک یبخشم، و آنکه به من  می ا او رایکند، پس جزای بدی برابر آن برای اوست، و  می افزونتر  و آنکه عمل بد

گردم،  می کیک باع نزدیک شود به او یک گز نزدیک شوم و آنکه به من یک گز نزدیک شود به او یوجب نزد

ن گناه یکه به پوری زمیشود در حال می د شتابان بسوی او روم، و آنکه با من روبرویایکسی که با پای بطرفم ب

 .»شوم می مانهء آن از مغفرت و آمرزش با او روبرویکم نساخته باشد، به پیزی را شریکه چیدارد، بشرط

ْعَرايِبٌّ إِىل انليبِّ  وعن جابر« -۴۱۴
َ
، ما الُموِجبَتان؟  ، قال: َجاَء أ فقال: يا رَُسوَل ا�َّ

 »»َوَمْن ماَت �رُْشُِك بِِه َشيْئا، َدَخَل انلَّارَ  ،َمْن َمات َال �رُِشُك بِا�َّ َشيْئاً دَخَل اجلَنَّةَ «فَقال: 
سلم.  رواه مُ

 کند که: می تیروا جابر « -۴۱۴

 ست؟یموجبتان چ  ا رسول الله یآمده گفت:   نی نزد رسول الله یه نشیباد

رد یشود، و آنکه بم می اورده باشد به بهشت داخلیک نیزی را شریرد و به خدا چیفرمود: آنکه بم

 .»گردد می ک آورده باشد، به دوزخ داخلیزی را شریکه به خدا چیدر حال

�س، « -۴۱۵
َ
نَّ انلَّيِبِّ وَعن أ

َ
قال: بَليَّيَْك  »يا ُمعاذُ «، َوُمَعاٌذ رِديُفُه ىلَع الرَّْحِل قال: ، أ

ِ وََسْعَديْك، قال:  ِ وََسْعديْك. قال:  »يا ُمَعاذُ «يا رُسوَل ا�َّ  »يَا ُمعاذُ «قال: بَلَّيَك يارَُسول ا�َّ
ِ وََسْعديَك ثالثا، قال:  نَّ «قال: بَلَّيَْك يا رَُسوَل ا�َّ

َ
، َوأ ْن َال إِهل إِالَّ ا�َّ

َ
ما ِمن َعبٍد �َْشَهُد أ

ُ ىلع انلَّارِ ُ�َمدا  َمُه ا�َّ ُ ِصْدقاً ِمْن قَلِْبِه إِالَّ َحَرّ
ُ

ْخرِبُ  »َ�بُْدهُ ورَُسوهل
ُ
فََال أ

َ
ِ أ قال: يَا رَُسوَل ا�َّ

ثُّماً » إِذاً َ�تَّلكُوا«بِها انلَّاَس فيستبرشوا؟ قال: 
َ
ْخرَب بها ُمَعـاٌذ ِعنْد َمْوتِِه تَ�

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»فَأ
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 کند که: می تیروا انس « -۴۱۵

 که معاذ بر ستور پشت سرشان قرار داشت، به وی فرمودند: ای معاذ! یدر حال امبر یپ

 ک. یو سعد  ا رسول الله یک یگفت: لب

 فرمود: ای معاذ!

 ک. یو سعد  ا رسول الله یک یگفت: لب 

 باز فرمود ای معاذ! 

 ک. سه بار یو سعد  ا رسول الله یک یگفت: لب

ست و محمد بندهء خدا و یست که از صدق دل گواهی دهد معبود برحقی جز خدا نینای  فرمود: بنده

 کند. می نکه او را بر آتش دوزخ حرامیفرستادهء او است، مگر ا

 ا مردم را خبر ندهم تا شاد شوند؟یآ  ا رسول الله یگفت: 

ه گناهکار نشود از آن ش برای آنکیفرمود: اگر بگوئی بر آن توکل و اعتماد کنند! و معاذ در وقت مرگ خو

 .»نکه از کتمان علم مرتکب گناهی نشودیخبر داد، برای ا

هُ اهللاَُّ عىل النَّارِ «ش:  مَ رَّ  ن به جهنم واردید آنست که اهل شهادتیث در ظاهر مفین حدیا »إِالَّ حَ

شده کن ادلهء قطعی وجود دارد که گروهی از عصاة (گنهکاران) مؤمنان به جهنم وارد یشوند، ل نمی

 ند.یبرآ می ده و با شفاعت از آنیدر آن شکنجه گرد

د است به ین مقیفرموده است: ا ست، گوئی آنحضرت یپس دانسته شد که ظاهر آن مراد ن

د در ید است به آنکه آن را بگوین مطلق است و مقیکه ااند  آنکه عمل صالح انجام دهد. برخی گفته

 که توبه نموده و بر آن حال مرده است.یحال

 شه ماندن او در جهنم است نه مطلق دخول.یم همیمش بر جهنم تحریا مراد از تحری

ْو أيب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ « -۴۱۶
َ
كُّ يف بوعْن أيب هر�رة أ اوِي، َوَال يرَُضُّ الشَّ : َشك الرَّ

صاَب 
َ
نهم لُكُُّهْم ُعُدول، قال: ملا اكن يَْوُم َغْزَوِة َ�بُوَك، أ

َ
حايب، أل فَقالُوا:  ،انلاَس َ�َاَعةٌ َعِ� الصَّ

 ِ َهنَّا؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ �لْنَا َوادَّ
َ
ِذنَْت نَلا َ�َنَحْرنَا نَواِضَحنا، فَأ

َ
ِ لَْو أ  »اْ�َعلُوا«: يا رَُسوَل ا�َّ

زْ فََجاَء ُ�َمُر 
َ
ْهر، َولَِ�ْن اْدُ�ُهْم بَفْضِل أ ِ إِْن َ�َعلَْت قَلَّ الظَّ َواِدِهم، ُ�مَّ ، فقال: يا رَسوَل ا�َّ

 ِ َ�َة . َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ْن َ�َْعَل يف ذلَك الرَبَ
َ
َ�ِة لََعلَّ ا�َّ أ ِ لَُهْم َعلَيَْها بِالرَبَ » َ�َعمْ «: اْدُع ا�َّ

َزاوَِدِهم، فَجعَل الرَُّجُل ييجُء بَِ�فِّ ُذَرٍة و�يجُء اآل
َ
َخُر فََداَع بِِنْطٍع فَبََسطه، ُ�مَّ َداَع بَِفْضِل أ

بَِ�فِّ َ�ْمر، و�يجُء اآلَخُر بِِ�رَسٍة َحىت اْجتََمَع ىلَع انلِّْطِع ِمْن َذلَِك يَشٌء �َِس�، فََداَع رُسوُل 
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 ِ َ�ةِ  ا�َّ ْوِ�يَتِِهْم حىت ما ترُ�وا يف الَعْسَكِر «ُ�مَّ قاَل  ،بِالرَبَ
َ
َخُذوا يف أ

َ
ْوِ�يَِتُ�م، فَأ

َ
ُخُذوا يف أ

َ�لُوا َحىتَّ َشبُعوا َوفََضَل فَْضلَةٌ واِعء إِالَّ َمألوه، 
َ
، «: فقاَل رَُسوُل  ،وأ َ إِالَّ ا�َّ

َ
ْن َال إهِل

َ
ْشَهُد أ

َ
أ
ِ َال يَلىَْق ا�َّ بهما َ�بٌْد َ�ْ�ُ شاك، َ�يُْحجَب َعِن اجلَنَّةِ  �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
 رواهُ مسلم. »»َو�

 است که: تیروا د الخدری یا ابو سعی ره یاز ابو هر« -۴۱۶

د، یاگر اجازه ده ا رسول الله ید، مردم با گرسنگی روبرو شده گفتند: یچون جنگ تبوک در رس

 م!یم و خود را چرب کنیشترهای مان را کشته از آن بخور

 د.ینکار را بکنیفرمود: ا  رسول الله 

ی ها ولی توشهشود،  می ان کمین کار را بکنند، چارپایاگر ا  ا رسول الله یآمده گفت:  عمر 

 .د خداوند در آن برکت نهدیشان در آن برکت دهد شایرا طلب کن و از خدا بخواه تا بر اشان  زائد

را شان  ی زائدها د سپس توشهین را طلب کرد، آنرا گسترانیفرمود: بلی و بساطی چرم  رسول الله 

نانی، تا که بر سر بساط گری پارچهء یگری مشتی خرما و دیآورد، د می ک مشت جوارییکی یخواسته، 

د! ظرفی یریبرای برکت در آن دعا نموده فرمود: ظرفهای خود را بگ امبر یاء گرد آمد، و پین اشیاندکی از ا

  اد ماند. رسول الله یهم زای  ر شدند و اندازهیان لشکر نماند که آن را پر نکرده باشند و خوردند تا که سیمدر

شود بنده با  نمی باشم، روبرو می ست و من رسول خدایبرحقی جز خدا ندهم که معبود  می فرمود: گواهی

 .»دین او و بهشت حجاب آیکه شکی در آن ندارد و در بین دو با خداوند در حالیا

َص�ِّ ِلَقْو� بَ�  ِن مالكَوَ�ْن ِعتْبَاَن ب« -۴۱۷
ُ
ْن َشِهَد بَْدرا، قال: ُكنُْت أ ، وهو ِممَّ

مطار، فَيَُشقُّ يلَعَّ اْجِتيَازُُه قِبََل َمْسِجِدِهم، 
َ
سالم، َوَ�َن َ�ُوُل بَيْ� َو�ينُهم واٍد إَِذا جاَءِت األ

 ِ نَْ�ْرُت برََصِي، َو�ِنَّ الوَ فَجئُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
ي بيْ� َو�َْ�َ قَْو� ، فقلُت هل: إِ�ِّ أ ِ

َّ
اِدَي اذل

يت، َ�تَُص�ِّ يف بَييْت َماكناً 
ْ
نََّك تَأ

َ
ْمطار، فَيَُشقُّ يلَعَّ اْجِتيازُه، فَوَِدْدُت �

َ
�ِسيُل إَِذا َجاَءت األ

 ِ ، فقال رُسول ا�َّ ُذُه ُمَص�ًّ ِ
َّ

خت
َ
� :» َعُل�ْ

َ
بُو بَْ�ٍر،  »سأ

َ
، َوأ َ�ْعَد ما ، َ�َغدا يلعَّ رَُسوُل ا�َّ

 ِ َذَن رُسوُل ا�َّ
ْ
ِذنُْت هل، فَلَْم َ�ِْلْس حىت قال: اْشتَدَّ انلََّهار، َواْستَأ

َ
َ «، فَأ َص�ِّ

ُ
ْن أ

َ
ِبُّ أ

ُ
ْ�َن حت

َ
أ

َ فيه، َ�َقاَم رَُسوُل ا�َّ  »ِمْن بَيِْتك؟ ْن يَُص�ِّ
َ
حبُّ أ

ُ
ِي أ

َّ
رَشُْت هُل إِىل الَماَكِن اذل

َ
َ فَأ ، فََكربَّ

، وََصَففْ 
َ

نَا َوراَءه، فََص�َّ َرَ�َعتَْ�، ُ�مَّ َسلََّم وََسلَّْمنَا ِحَ� َسلَّم، فََحبَْستُُه ىلَع َخز�رة تُْصنَُع هل
 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
اِر أ ْهُل ادلَّ

َ
يف بَييْت، َ�ثَاَب رَِجاٌل منهْم حىتَّ َكرُثَ الرَِّجاُل يف ابلَيْت،  فََسَمَع أ

، فقاَل رَُسوُل َ�َقاَل رَُجل: َما َ�عَ 
َ

َراه، َ�َقاَل رَُجل: ذلك ُمنَافٌِق َال ُ�ِبُّ ا�َّ ورَُسوهل
َ
َل َمالٌِك ال أ

 ِ ِ تَعاىل ؟،« ا�َّ ُ يَبْتيَِغ بَِذلَِك وَْجَه ا�َّ َ إِالَّ ا�َّ
َ

َال تَراُه قال: َال إِهل
َ
ُ » . َال َ�ُقْل َذلَِك أ فَقال: ا�َّ
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مَّ 
َ
ْعلَم، أ

َ
ُ أ

ُ
ه، َوَال َحديثَُه إِالَّ إىِل الُمنَافِق�، فقاَل رسوُل ا�َّ َورَُسوهل ِ ما نََرى وُدَّ

ُْن فََوا�َّ
َ

: ا �
» ِ ُ يَبْتيَِغ بَِذلَِك وَْجِه ا�َّ َ إِالَّ ا�َّ

َ
َم ىلع انلَّاِر َمْن قال: َال إِهل  ه.يمتفقٌ عل »»فَإِنَّ ا�َّ قَْد َحرَّ

 افتگان بدر است گفت:یکه از جملهء حضور  عتبان بن مالک « -۴۱۷

آمد گذشتن از آن  می شان رودباری که چون بارانین من و ایگزاردم و ب می من برای قومم بنی سالم نماز

شان گفتم: چشمم کم یآمده بر ا شد. پس خدمت رسول الله  می م سخت تمامیبراشان  و رفتن به مسجد

کند و گذشتن از آن و رفتن به  می لیان من و قومم است، سیکه م ن (کم سو) شده چون باران شود رودییب

د که آن یشود، دوست دارم بخانه ام آمده و در جائی از خانه ام نماز گزار می م سخت تمامیبرا شان، مسجد

و   ن کار را خواهم نمود. صبح با ارتفاع آفتاب رسول الله یفرمود: ا امبر یرم. پیرا برای خود مسجد بگ

اجازه خواسته داخل شدند و نشسته و فرمودند: در کدام جای خانه ات  آمدند. آنحضرت  بکر ابو

 امبر یدوست داری نماز گزارم؟ و من جائی را که دوست داشتم وی در آنجا نماز گزارد، اشاره کردم. پ

چون سالم دادند ما  م و دو رکعت نماز گزارده و سالم دادند.یصف بستشان  ر گفتند و بدنبالیبرخاسته و تکب

گفتند: شان  انیرهء (نوعی طعام است) نگه داشتم. مردم در میرا برای خز م و من آنحضرت یز سالم دادین

  گری گفت: او منافق است، خدا و رسولش را دوست ندارد. رسول الله یم؟ دینیب نمی مالک کجاست او را

نکه رضای خدا را بدست آرد؟ او گفت: ی الله گفت برای انی که ال اله االیب نمی ا او راین را مگو آیفرمود: ا

فرمود:   م. رسول الله ینیب نمی نیاست. اما ما دوستی و محبت او را جز با منافق تر خدا و رسولش دانا

 .»د حرام کرده استیهمانا خداوند دوزخ را بر کسی که برای رضای خداوند ال اله اال الله بگو
ماری که ینا و خبر دادن شخص از بیاست از جمله جواز امامت نابث مطالبی ین حدیش: در ا

نکه در یکی و ایکه از روی شکوه نباشد وجواز تخلف از جماعت در وقت باران و تاریدارد، در حال

بوده است و در آن جواز تبرک به جای و محلی است که  گری بجز مسجد نبوی ینه مساجد دیمد

 .نماز گزارده باشد  رسول الله 

ِ وعن عمَر بِن اخلطاب، « -۴۱۸ يْب  ، قال: قَِدَم رُسوُل ا�َّ ٌة ِمَن السَّ
َ
�َِسيْب فَإَِذا اْمَرأ

رَْضَعتْه، فقال رُسوُل ا�َّ  ،�َْسىَع 
َ
لَْزَ�تُْه بِبَْطِنها، فَأ

َ
َخَذتُْه فَأ

َ
: إِْذ وََجدْت صبيًّا يف السيْب أ

ةَ طارَِحًة وَ «
َ
تَُرْوَن َهِذهِ الَمْرأ

َ
. فَقال: أ َها يف انلَّار؟ قُلْنَا: َال َوا�َّ َ رْحُم بِِعباِدهِ ِمْن َهِذهِ «دلَ

َ
ُ أ َّ�

َها ِ
َ

 ه.يمتفقٌ عل »»بِودل

 کند که: می تیروا عمر بن الخطاب « -۴۱۸

د و ناگهان پسری را در یدو می ن طرف و آن طرفیا ها بردگانی را آوردند، زنی از برده  رسول الله 

ا یفرمود: آ  ر داد. سپس رسول الله یدا نموده او را گرفت و به شکم خود چسباند، و او را شیپ ان کودکانیم
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 ن زن پسرش را به آتش افگند؟ید که ایکن می گمان

 م: نه بخدا!یگفت

 .»ن مادر به پسرش مهربانی دارد، مهربان استیش از آنچه ایفرمود: خداوند به بندگانش ب

ِ  ،وعن أيب هر�رة« -۴۱۹ ُ اخلَلْق، َكتََب يف ـل«: ، قال: قال رُسوُل ا�َّ ما َخلََق ا�َّ
 .»»ِكتَاب، َ�ُهَو ِعنَْدُه فَْوَق الَعرْش: إِنَّ رمَْحيت َ�ْغِلُب َغَضيِب 

 متفقٌ عليه. »َسبََقْت َغَضيِب « ويف روايةٍ  »َغلَبَْت َغَضيِب « :ويف روايةٍ 
 کند که: می تیروا ره یابوهر« -۴۱۹

د، در کتابی نوشت، آن کتاب باالی عرش یفرمود: هنگامی که خداوند مخلوقات را آفر  رسول الله 

 .ق آمدینه رحمتم بر غضبم فایینزد او وجود دارد: هر آ

 .»تی آمده، رحمتم بر غضبم سبقت نموده استیو در روا
ع، یتعالی برای مطگردد. ارادهء ثواب دادن او  یباز ماش  ش: غضب و رضای خداوند به اراده

ان غضب. و مراد به سبقت و یمبنی بر عذاب نمودن عاصاش  شود، و اراده می دهیرضا و رحمت نام

 نجا کثرت و شمول رحمت است.یغلبه در ا

۴۲۰- » ِ ْمَسَك  وعنه قال: سِمْعُت رُسوَل ا�َّ
َ
ُ الرَّمْحََة مائََة ُجزٍْء، فَأ يقول: َجَعَل ا�َّ

رِْض ُجزَْءا واِحدا، فَِمْن َذلَِك اجلُزِْء َ�رَتاحُم اخلَالئُِق َحىتَّ ِعنَْدُه �ِْسَعًة 
َ
نَْزَل يف األ

َ
و�ِْسِع�، َوأ

ْن تُِصيبَهُ 
َ
َها َخْشيََة أ ِ

َ
ابَُّة َحافَِرَها َ�ْن ودل  .»»تَْرَ�َع ادلَّ

نَْزَل ِمنَْها رمَْحًَة « :ويف روايةٍ 
َ
ِ َ�َعاىل مائََة رمَْحٍَة أ َواِحَدةً َ�ْ�َ اجِلنِّ واِإل�ِْس َوابَلَهائِم إِنَّ �َّ

ُ تَعاىل  َر ا�َّ خَّ
َ
َها، َوأ

َ
َوالَهوام، فَبَها َ�تَعاَطُفون، و�ها َ�رَتامَحُون، َو�ها َ�ْعِطُف الوَْحُش ىلَع َودل

 متفقٌ عليه. »�ِْسعاً و�ِْسِعَ� رمَْحًَة يَرَْحُم بها ِعبَادُه يَْوَم الِقيَاَمةِ 

يضاً من روايِة َسلَْماَن الَفاريِس،  ورواُه مسلم
َ
 «: ، قال: قال رُسوُل ا�َّ أ

َ
ِ َ�َعاىل إِنَّ �َّ

 .»ماِئََة رمَْحٍَة فَِمنْها رمَْحٌَة َ�رَتاَحُم بها اخلَلُْق بَيْنَُهْم، َو�ِْسع َو�ِْسُعوَن يِلَْوم الِقياَمةِ 
رَْض ِمائََة رمَْحٍَة لُكُّ رمَْحٍَة ِطبَاُق إِنَّ ا�َّ تعاىل َخلََق يَوَم َخلََق ال« :ويف رواية

َ
َمواِت واأل سَّ

َها  ِ
َ

ُة ىلَعَ َودل رِْض رمَْحًَة فَِبها َ�ْعِطُف الَوادِلَ
َ
رْض، فََجَعَل ِمنها يف األ

َ
َماِء إِىل األ َما َ�ْ�َ السَّ

ْ�ُ َ�ْعُضها ىلَعَ َ�ْعٍض فَإِذا اكَن يَْوُم الِقياَمةِ  �ْ  ،َوالْوْحُش َوالطَّ
َ
 .»»َملَها بِهِذهِ الرَّمْحَةِ أ

 کند که: می تیروا  هریابو هر« -۴۲۰



 291 باب رجاء (امید) -51

 

جزء را نزد خود نگهداشته  ۹۹فرمود: خداوند رحمت را صد جزء نموده، که  می دم کهیشن امبر یاز پ

کنند، حتی که چارپا قدم خود  می گر رحمین جزء مخلوقات با همدین فرستاده. پس از همیکی را در زمیو 

 نکه مبادا به او ضرری رسد.یفرزندش برمی دارد از ترس ارا از 

ان و گزندگان یان جن و انس و چارپایکی از آن را در میتی آمده که خداوند صد رحمت دارد که یدر روا

وانات وحشی بر یکنند و به اساس آنست که ح می نازل فرموده،که بدان با هم عطوفت و مهربانی

امت بندگانش را مورد یرحمتش را نگهداشت تا بدان در روز ق ۹۹ند و خداوند ینما می مهربانیشان  فرزندان

 مرحمت قرار دهد.

فرمود: خداوند صد رحمت دارد که از آن جمله   ت نموده که رسول الله یروا و مسلم از سلمان فارسی 

 امت است.یآن برای روز ق ۹۹ند و ینما می ان خود رحم و عطوفتیرحمتی است که مخلوقات بدان در م

د که هر رحمت یز آفرید صد رحمت نین را آفریتی آمده که خداوند روزی که آسمانها و زمیو در روا

ک جزء یکند و  می ن را پریان آسمان و زمیدهد. هر کدام آن م یر پوشش خود قرار مین و آسمان را زیان زمیم

کنند، پس  می گر رحمیبعضی بر بعضی دور ین نهاد که بدان مادر بر فرزندش وحوش و طیاز آن را بر زم

 کند.  می لین رحمت تکمید آن را با ایامت آیچون روز ق

 .»ساخت می ن را پریان آسمان و زمیماش  داشت از بزرگییعنی هرگاه جسمی میش: 

ذنَب عبٌْد َذنبا،«قال:  ،. ِ�يَما َ�ىِك َعن ر�ِّه، َ�بَارََك َوَ�َعاىلوعنه عن انلَّيِبِّ « -۴۲۱
َ
 أ

ُ َ�بَارََك َوتَعاىل ُ ر�ًّا َ�ْغِفُر  :فقال: اللَُّهمَّ اغِفْر يل َذنيب، فقال ا�َّ
َ

نَّ هل
َ
َذنََب عبِدي ذنبا، فَعِلم أ

َ
أ

ْي ربِّ اغِفْر يل ذنيب، فقال تبارك وتعاىل
َ
َذنََب، فقال: أ

َ
نب، ُ�مَّ اَعَد فَأ ُخُذ بِاذلَّ

ْ
نْب، َو�أ  :اذلَّ

ذنَب عبِدي َذنبا، َ�َعلَمَ 
َ
ي  أ

َ
ذنَب، فقال: أ

َ
نب، َوَ�أُخُذ بِاذلنْب، ُ�مَّ اَعَد فَأ ُ َر�ًّا يَغِفُر اذلَّ

َ
نَّ هل

َ
أ

نب،  :رَبِّ اغِفْر يل َذنيب، فقال َ�بَارََك َوَ�َعاىل ُ َر�ًّا َ�ْغِفُر اذلَّ نَّ هلَ
َ
ذنََب َعبِدي َذنبا، فَعِلَم أ

َ
أ

نب، قَد َ�َفْرُت ِلعبدي.. فَلْيَفَعْل  ُخُذ بِاذلَّ
ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»ما َشاءَ  َو�أ

 د که فرمود:ینما می کند نقل می تیاز آنچه از پروردگار حکا امبر یاز پ ره یابو هر« -۴۲۱

امرز، خداوند تعالی فرمود: بنده ام گناهی را یا گناهم را بیچون بنده گناهی را مرتکب شد و گفت، خدا

رد، سپس بازگشته یگ می آمرزد و به گناه می را مرتکب شد و دانست که برای او پروردگاری است که گناهان

بنده ام گناهی را مرتکب  فرماید: می امرز باز خداوند تبارک و تعالییگناه نمود و گفت: پروردگارا! گناهم را ب

کند. دوباره بازگشت و گناه  می آمرزد و به گناه مؤاخذه می ست که گناه رایشد و دانست که برای او پروردگار

د بنده ام گناهی را مرتکب شد و دانست یفرما می ت: پروردگارا گناهم را ببخش باز خداوند تعالینمود و گف

 رد. من برای بنده ام آمرزش نمودم پس هر چهیگ می بخشد و به گناه می ست که گناه رایکه او را خداوند

 .»بکند خواهد می
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رحمت و حلم و کرم فراوان کند و فضل و  می م استغفار داللتیدهء عظیث بر فاین حدیش: ا

افته و با زبان یش در دل استقرار یست که معناین استغفار، استغفاریسازد، ولی ا می خدا را متجلی

مانی با آن حاصل شود و آن ترجمهء توبه است یم بر اصرار منصرف شده و پشیتوأم باشد تا از تصم

شود و  می آنکه گناهش تکرار عنییدهد.  می بر آن شهادت –ارکم کل مفتن تواب یخ –ث یو حد

د، یبرد نه آنکه به زبانش گو می افتد بدامان توبه پناه می همچنان و هر دمی که در گناهاش  توبه

 از به استغفار دارد.یست که نین استغفاریت اصرار ورزد و ایاستغفرالله و دلش بر معص

ي َ�ْفيس �ِيَِدهِ «: وعنه قال: قال رسول ا�َّ « -۴۲۲ ِ
َّ

ُ  َواذل َهَب ا�َّ َ لَْو لَْم تُذنِبُوا، ذلَ
 رواه مسلم. »فيَْغفُر لَُهمْ  ،بُِ�م، وََجاَء بِقوم يُْذنِبُون، فَيَْستَْغِفُروَن ا�َّ تعاىل

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۴۲۲

نه ید، خداوند هر آیکرد نمی فرمود: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، اگر گناه  رسول الله 

شان یب آن از خدا آمرزش طلبند و خداوند بر ایآورد که گناه کنند و به تعق می ن برده، قومی رایشما را از ب

 .»امرزدیب
ن عمرش را یاطیکند و بر خالف ش می ست که گناهیزه ایش: انسان بر خالف فرشتگان دارای غر

 رااش  ر است و توبهیتوبه پذکند و خداوند هم  می د، بلکه از گناه توبهینما نمی در گناه سپری

 کند. می ن معنی را افادهیث مبارک هم همیرد و حدیپذ می

يُّوَب َخادِلِ بِن ز�د، « -۴۲۳
َ
نَُّ�ْم «يقول:  قال: سمعُت رسول ا�َّ  وعن أيب �

َ
لَْوال �

ُ َخلقاً يُذنِبون، فَيَْستَْغِفُرون، َ�يَْغِفُر لَُهمْ   مسلم.رواه  »»تُذنبُون، خلَلََق ا�َّ

 کند که: می تیروا د یوب خالد بن زیابو ا« -۴۲۳

د که گناه یآفر می د، همانا خداوند مردمی رایکرد نمی فرمود: اگر شما گناه می دم کهیشن  از رسول الله 

 از خداوند آمرزش  طلبند و بر ا
ً
 .»امرزدیشان بیکرده و بعدا

ن است که یست، بلکه ایگناه نت جلوه دادن یاهم بی ث ید: مفهوم حدیگو می بییش: طب

 ز دوستیدارد، گذشت از گنهکاران را ن می کوکاری را دوستیکی به نیخداوند تعالی چنانچه ن

دارد و مقصد او تعالی آن نبوده که بندگان را چون مالئکه منزه و پاک از گناه بگرداند، بلکه در  می

کند، پس او را مکلف نموده از  می لیش بسوی گناه تمایده که به خواست خویکسی را آفرشان  انیم

زد و به او توبهء بعد از گناه را شناسانده است. پس هرگاه به آن وفا کند که چه بهتر، ور نه یآن بپره

 ن بوده که هرگاه شما چون فرشته معصومیا توبه در برابرش قرار دارد و منظور آنحضرت 
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ت و یصفت غفورشان  ند تا در برابر گناهینماد که گناه یآفر می د، حتی خداوند گروهی رایبود می

 آمرزش الهی متجلی گردد.

بُو بْ�ر َوُ�َمر، ، قال: ُكنَّا قُعوداً َمع رسول ا�َّ  ،وعن أيب هر�رة« -۴۲۴
َ
 ب، َمَعنا أ

ْن ُ�ْقتََطَع ُدوَ�نَا، َ�َفزَْعنا،  يف َ�َفر، َ�َقاَم رسول ا�َّ 
َ
 َعلَيْنَا، َفَخَشينا أ

َ
ْ�َطأ

َ
ْظُهرنَا، فَأ

َ
ِمْن َ�ْ� أ

ْ�تيَِغ رسول ا�َّ 
َ
َل َمْن فَزع، فََخرجُت أ وَّ

َ
نَْصاِر َ�ُقْمنَا، فَُكنُْت أ

َ
تَيُت َحائِطاً لِأل

َ
، َحىتَّ أ

اْذَهْب َ�َمْن لَِقيَت َوَراَء َهَذا احلَائِِط «: وََذَكَر احلديث بُطوهل إِىل قوهل: فقال رسول ا�َّ 
ُه بِاجلَنَّةِ  ْ ، ُمْستَيِقناً بَها قَلَبُُه فَبرَشِّ  إالَّ ا�َّ

َ
ْن ال إِهل

َ
 رواه مسلم. »»�َْشَهُد أ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۴۲۴

ان یاز م امبر یو چند نفری وجود داشتند. پ بم و با ما ابوبکر و عمر ینشسته بود  ما نزد رسول الله 

ش آمده باشد و سخت به یی پیشان در دوری از ما گرفتارید به ایم شایدیر کردند، ترسیبرخاسته و مدتی د

نکه به یبرآمدم تا ا  د و به جستجوی رسول الله ین کسی بودم که ترسیم و من اولیم و برخاستیهراس افتاد

فرمود: برو با   سپس رسول الله  –ث را به درازا ذکر نموده تا که گفت یو حد –دم یوار باغی از انصار رسید

چ معبود بر حقی جز خدا وجود ندارد و یکه گواهی دهد که هین باغ روبرو شدی در حالیهر که در پشت ا

 .»ن داشته باشد، او را به بهشت مژده دهیقیدلش بدان 

ن انلَّيِبَّ بوعن عبد ا�َّ بن َ�ْمرو بن العاص، « -۴۲۵
َ
ِ َعزَّ وََجلَّ  ، أ تَال قََول ا�َّ

ۡض  إِ�َُّهنَّ  رَّبِ ﴿: يف إِبراِهيَم 
َ
، ].۳۶ابراهیم: [ ﴾ِمّ�ِ  ۥفَإِنَّهُ  تَبَِعِ�  َ�َمن �َّاِس� ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  نَ لَلۡ أ

�ۡ  إِن﴿ : َوقَْوَل عيىس  نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  فِرۡ َ�غۡ  �ن ِعَباُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ ُ�َعّذِ
َ
 ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

يِت «، فََرَ�َع يََديْه وقال ].۱۱۸المائدة: [ ﴾١١٨ مَّ
ُ
يِت أ مَّ

ُ
يا «فقال ا�َّ َعزَّ وََجل:  ،َوَ�َ�ى» اللَُّهمَّ أ

ْعلَم،فسلُْه َما 
َ
ٍد َوَر�َُّك أ خرَبَُه رسوُل ا�َّ  »يُبِكيه؟جرب�ُل اْذَهْب إِىل ُ�َمَّ

َ
تَاُه جرِب�ُل فَأ

َ
 فَأ

ِتَك  مَّ
ُ
ٍد َ�ُقل: إِنَّا َسُ�ِضيَك يف أ ُ تعاىل: يا ِجرب�ُل اذَهْب إِىل ُ�َمَّ ْعلَم، فقال ا�َّ

َ
بَِما قال:َوُهو أ

 .رواه مسلم »َوال �َُسوُؤكَ 

 کند که: می تیروا ب عبد الله بن عمرو بن العاص« -۴۲۵

ۡض  إِ�َُّهنَّ  َرّبِ ﴿خواندند که:  م ین فرمودهء خداوندی را در مورد ابراهیا امبر یپ
َ
 �َكثِ�ٗ  نَ لَلۡ أ

شتر مردم را گمراه کردند، پس یشان بیپروردگارا! ا« ].۳۶ابراهیم: [ ﴾مِّ�ِ  ۥفَإِنَّهُ  تَبَِعِ�  َ�َمن �َّاِس� ٱ ّمِنَ 

�ۡ  إِن﴿را که:  سی یو فرمودهء ع »روی از من کند، از من اندیکسی که پ  �ن ِعَباُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ ُ�َعّذِ
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نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  فِرۡ َ�غۡ 
َ
شان را عذاب کنی، پس بندگان یاگر ا« ].۱۱۸المائدة: [ ﴾١١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

فرمود: بار های خود را بلند نموده  بعد از آن دست »مرزی، پس تو غالب و با حکمت هستیایو اگر باند  تو

ت یبرو و خدا فرمود: بسوی محمد  ل یست، پس از آن خداوند به جبرئیا، امتم امتم، و گریخدا

 هء تو شده؟یز سبب گریاست، از او بپرس چه چ تر دانا

پس  –است  تر و او دانا –او را از آنچه گفته بود با خبر ساخت   نزدش آمده و رسول الله  ل یجبرئ

م ساخت و ترا یبرو و بگو همانا ترا در بارهء امتت راضی خواه ل بسوی محمد یخداوند فرمود: ای جبرئ

 .»میکن نمی آزرده خاطر

يَا ُمَعاُذ َهل «ىلع مِحاٍر فقال:  ، قال ُكنُت رِْدَف انليبِّ  وعن ُمَعاِذ بِن َجبَل« -۴۲۶
ْعلَم. قال:  ،تَدري َما َحقُّ ا�َّ ىلَع ِعبَاِدهِ 

َ
ُ أ

ُ
؟ قلت: اَ�ُ َورَُسوهل ِعباِد ىلَع ا�َّ

ْ
فَإِنَّ «وَما َحقُّ ال

َب َمنْ  ْن ال ُ�َعدِّ
َ
ِ أ ُ�وا بِِه َشيْئا، وَحقَّ الِعباِد ىلَع ا�َّ ن َ�ْعبُُدوه، َوال �رُْشِ

َ
ِ ىلَعَ الِعبَاِد أ  ال َحقَّ ا�َّ

 ِ ُ انلَّاس؟ قال: �رُِشُك بِِه َشيْئا، فقلت: يا رسوُل ا�َّ �رَشِّ
ُ
فَال أ

َ
ُْهم َ�يَتَّلِكُوا«أ  ه.يمتفقٌ عل »»ال تُبرَشِّ

 گفت: معاذ بن جبل « -۴۲۶

دانی حق خدا بر بندگان و حق  می ایشان فرمودند: ای معاذ آیبر االغی سوار بودم، ا امبر یپشت سر پ

 ست؟یبندگان بر خدا چ

 اند.تر گفتم: خدا و رسول او دانا

اورند و یک نیزی را شرینست که فقط او را بپرستند و به او تعالی چیهمانا حق خدا بر بندگان افرمود: 

 اورده است، عذاب نکند.یک نیزی شرینست که کسی را که به او چیحق بندگان بر خدا ا

 ا مردم را بندان مژده ندهم؟یآ  ا رسول الله یگفتم: 

 .»کنند می فرمود: آنان را مژده مده که باز بدان اعتماد

الُمْسِلُم إَِذا ُسئَِل يف الَقرِب «قال:  ، عن انلَّيِبِّ بوعن الرَبَاِء بِن اعزب، « -۴۲۷
، فذلك قوهُل تعاىل داً رسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
، وأ َ إِالَّ ا�َّ

َ
ن ال إِهل

َ
ُ ٱ يُثَّبُِت ﴿  :�َشَهُد أ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ  َءاَمُنوا

 ِ ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  �َّابِِت ٱ لِ َقوۡ لۡ ٱب �ۡ ٱ ة  ه.يمتفقٌ عل .»]۲۷ابراهیم: [ ﴾ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َيا�ُّ

کند که فرمود: چون مسلمان در قبر سؤال  می تیروا امبر یاز پ براء بن عازب « -۴۲۷

فرستادهء خدا است و آن  نکه محمد یست و ایدهد که جز الله معبود برحقی ن می شود، گواهی

ا و در یگرداند خداوند مؤمنان را به قول ثابت در زندگی دن می ثابت«ن فرمودهء خداوند است: یا

 .»»آخرت
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�س، « -۴۲۸
َ
طِعَم بَِها  ،إِنَّ الاَكفَِر إَِذا َعِمَل َحَسنَةً «قال:  عن رسول ا�َّ  وعن أ

ُ
أ

ُ َحَسنَاتِِه يف اآلِخَرةِ 
َ

ِخُر هل ا الُمؤِمن، فَإِنَّ ا�َّ تعـاىل يَدَّ مَّ
َ
نيَا، َوأ َو�ُْعِقبُُه ِرْزقاً يف  ،ُطعَمًة ِمَن ادلُّ

ْ�يَا ىلَع َطاَعِتهِ   .»»ادلُّ

ْ�يَ « :و� روايةٍ  ا، َوُ�َْزى بَِها يف اآلِخَرة، إِنَّ ا�َّ ال َ�ْظِلُم ُمْؤِمناً َحَسنًَة ُ�ْعَطى بَِها يف ادلُّ
ِ تعاىل اَكفِر، َ�يُْطَعُم حِبََسنَاِت َما َعِمَل �َّ

ْ
ا ال مَّ

َ
فىَْض إِىل اآلِخَرة ،َوأ

َ
ْ�يَا َحىتَّ إَِذا أ لَْم  ،يف ادلُّ

ُ َحَسنٌَة ُ�َْزى بَِها
َ

 رواه مسلم. »يَُ�ْن هل
 کند که: می تیروا انس « -۴۲۸

 ا پاداشی مادی به وی دادهیکی را انجام دهد، در برابر آن در دنیفرمود: چون کافر عمل ن  رسول الله 

ا به یکند و در برابر طاعتش در دن می رهیش ذخیش را در آخرت براهای کییشود، اما برای مؤمن خداوند ن می

 .دهد می وی روزی

ا به وی اجر ارزانی یکی در دنیدر برابر ن دهد، نمی تی آمده که: خداوند مؤمنی را مورد ستم قراریو در روا

ا یی که برای خدا انجام داده در دنهای کییابد. و اما کافر: در برابر نیرش را دریشود و در آخرت هم جزای خ

 .»ماند که در برابرش به وی مزد داده شود نمی شیبراای  کییشود، ولی چون به آخرت رسد ن می رزق داده

ِ  وعن جابر، « -۴۲۹ لََواِت اخلَْمِس َكَمثَِل َ�َهٍر َجاٍر «: قال: قال رسوُل ا�َّ َمثَُل الصَّ
اٍت  َحِدُ�ْم َ�ْغتَِسُل ِمنُْه لُكَّ يَْوٍم مَخَْس َمرَّ

َ
 رواه مسلم. »»َ�ْمٍر ىلَعَ بَاِب أ

 ت است که:یروا از جابر « -۴۲۹

کی از شما است که یر آستانهء خانهء ق بیی عمیفرمود: مثل نمازهای پنجگانه مانند جو  رسول الله 

 .»کند می ان دارد و روزی پنج بار در آن شستشویبسرعت جر

َما ِمْن رَُجٍل ُمسِلٍم «يقول:  ، قال: سمعُت رسوَل ا�َّ بوعن ابِن عباس، « -۴۳۰
ِ َشيئاً  َر�َُعوَن رَُجًال ال �رُِشُ�وَن بِا�َّ

َ
ُ فيهَ�ُموُت َ�يَُقوُم ىلَعَ َجنازتِه أ َعُهُم ا�َّ  رواه مسلم. »»إِالَّ َشفَّ

 کند که: می تیروا ب ابن عباس« -۴۳۰

ستند یبااش  مرد بر جنازه ٤٠رد و یست که بمیچ مرد مسلمانی نیفرمود: ه می دم کهیشن  از رسول الله 

 .»ردیپذ می نکه خداوند شفاعت آنها را در مورد وییآورند، مگر ا نمی کیزی را به خدا شریچ چیکه ه

ِ وعن ابِن مسعود، « -۴۳۱ َر�ِع�، فقال:  ، قال: ُكنَّا َمَع رسوِل ا�َّ
َ
واً ِمْن أ

َ
يف ُ�بٍَّة �

ْهِل اجلَنَّة؟«
َ
ْن تَُ�ونُوا ُر�َُع أ

َ
تَرَضوَن أ

َ
ْهِل «قُلْنَا: َ�َعم، قال:  »أ

َ
ن تَُ�ونُوا ثُلَُث أ

َ
تَرَضوَن أ

َ
أ
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ْهِل اجلَنَّة«قُلْنَا: َ�َعم، قال:  »اجلَنَّة؟
َ
ْن تَُ�ونُوا نِصَف أ

َ
رُجو أ

َ
ٍد �ِيَِدهِ إِ�ِّ أل ي نَفُس ُ�َمَّ ِ

َّ
 ،َواذل

نَّ اجلَنََّة ال يَدُخلَُها إِالَّ نَفٌس ُمسِلَمةٌ 
َ
عَرِة ابَليََضاِء  ،وََذلِك أ ِك إِالَّ َك�َالشَّ ْهِل الرشِّ

َ
نتُْم يف أ

َ
َوَما أ

عَ  ْو اَكلشَّ
َ
سود، أ

َ
مْحَرِ يف جِ� اثلَّوِر األ

َ
وَداِء يف جِ� اثلَّوِر األ  ه.يمتفقٌ عل »»َرِة السَّ

 گفت: ابن مسعود « -۴۳۱

ا یم فرمود: آیی عرب) بودها مهیمهء مدور از خی(خای  در قبه امبر خدا یما در حدود چهل نفر با پ

 د؟یحصهء اهل بهشت باش ۴/۱د که یشو می راضی

 م: بلی.یگفت

 د؟یحصهء اهل بهشت باش ۳/۱د یشو می ا راضییفرمود: آ

 م: بلی.یگفت

را ید، زیمهء اهل بهشت باشیدوارم که شما نیفرمود: سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، ام

د در پوست یان مردم مشرک مانند موی سفیگردد و شما در م نمی به بهشت جز شخص مسلمان کسی داخل

 .»دیباش می اه در پوست گاو سرخیا مانند موی سیاه یگاو س

شعري« -۴۳۲
َ
ِقياَمِة َدَ�َع : «، قال: قال رسوُل ا�َّ  وعن أيب موىس األ

ْ
إَِذا اَكَن يَْوُم ال

اِ�ّيآً َ�يَُقول: َهَذا فاَِكُكَك ِمَن انلَّ  ُ إِىل لُكِّ ُمْسِلٍم َ�ُهوديًّا أو نرَْصَ  .»»ارِ ا�َّ
قِ «قال:  و� رواية عنُه عن انليبِّ «

ْ
ْمثَاِل ييَِجُء يَْوَم ال

َ
ياَمِة نَاٌس ِمَن الُمْسِلِم� بُِذنُوٍب أ

ُ هلمُ   رواه مسلم. »»اجلبَاِل يَغِفُرَها ا�َّ

 کند که: می تیروا ابو موسی اشعری « -۴۳۲

 دهد و می ا نصرانییهودی یک یامت شود، خداوند برای هر مسلمان یفرمود: چون روز ق امبر یپ

 است.ن خالصی تو از دوزخ ید: ایگو می

 امت با گناهانی به اندازهء کوههاین در روز قیآمده که فرمود: عدهء از مسلم امبر یتی از پیو در روا

 .»آمرزد می راشان  ند و خداوند گناهانیآ می

يُْدَ� الُمْؤِمُن يَوَم «يقول:  قال: سِمعُت رسوَل ا�َّ  بوعن ابن عَمر « -۴۳۳
تَعرُف الِقيَاَمِة ِمُن َر�ِِّه حىتَّ 

َ
تَعرُف ذنَب َكذا؟ أ

َ
رَُه بُِذنُو�ِه، فيقوُل: أ يََضَع َكنََفُه َعلَيه، َ�يَُقرِّ

ْغِفُرَها لََك ايلَوم، 
َ
نَا أ

َ
نيَا، َوأ ْعرِف، قال: فَإِ�ِّ قَد َسرَتُ�َها َعلَيَك يف ادلُّ

َ
َذنَب َكَذا؟ فيقول: رَبِّ أ

 ه.يمتفقٌ عل »»َ�يُعَطى َصِحيَفَة حَسنَاته
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 کند: می تیروا ب ن عمراب« -۴۳۳

شود که  می کینزدای  امت به پروردگارش به اندازهیدم که فرمود: مؤمن در روز قیشن  از رسول الله 

ا فالن گناه و ید: آیگو می نهد، و خداوند او را به گناهانش معترف ساخته می خداوند رحمت خود را بر او

 آوری؟  می فالن گناه را بخاطر

 دانم.  می پروردگارا!د: یگو می در جواب

ش به های کییفهء نیآمرزم و صح می تیا بر تو پوشاندم و امروز برایهمانا آن را در دن فرماید: می خداوند

 .»شود می وی داده
دگاه کرامت و احسان یکی از دیامت به پروردگارش، نزدیش: مراد از دنو و قرب مؤمن در روز ق

 تعالی جل و عال شأنه از مسافت منزه و پاک است.را او یکی از روی مسافه، زیاست نه نزد

ٍة ُ�بْلَة وعن ابِن مسعوٍد « -۴۳۴
َ
َصاَب ِمَن اْمَرأ

َ
نَّ رَُجًال أ

َ
ىَت انلَّيِبَّ  ،أ

َ
نزل  فَأ

َ
خربه، فأ

َ
فأ

ُ تعاىل قِمِ ﴿  :ا�َّ
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۡ ٱ ّمِنَ  اَوُزلَفٗ  �ََّهارِ ٱ َطَرَ�ِ  ةَ لصَّ ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  ِت َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ  ِل� �َّ هود: [ ﴾اتِ  َٔ لسَّ

؟ قال:  ].۱۱۴ يل هذا يا رسوَل ا�َّ
َ
مَّيت لُكِهمْ «فقال الرجل: أ

ُ
 ه.يمتفقٌ عل »»جلَميِع أ

 کند که: می تیروا ابن مسعود « -۴۳۴

د یو برپا دار«اخت، خداوند نازل فرمود: آمده وی را خبر س امبر ید و سپس نزد پیمردی زنی را بوس

، و آن مرد ۱۱۴. هود: »کند می را محو ها بدی ها کییکی شب که همانا نیدر دو طرف روز و در تارنماز را 

 ؟ا رسول الله یا فقط برای من است، یگفت: آ

 .»فرمود: برای همهء امت من

�س، « -۴۳۵
َ
َصبُْت حّدا،  ، قال: َجاَء رَُجٌل إىِل انليبِّ وعن أ

َ
ِ أ فقال: يا رسوَل ا�َّ

الُة فََص�َّ َمَع رسول ا�َّ  ، وََحرَضِت الصَّ قِْمُه يلَعَ
َ
ِ  فَأ الة قال: يا رسول ا�َّ ا قَىَض الصَّ فَلَمَّ

، قال:  قِْم يفَّ كتَاَب ا�َّ
َ
ا، فأ َصبُْت حدًّ

َ
َالة؟«إِ�ِّ أ قد «قال قال: نَعم:  »َهْل َحرَضَْت َمَعنَا الصَّ

 ه.يمتفقٌ عل »»ُغِفَر لََك 

 گفت: انس « -۴۳۵

من حدی را مرتکب شده ام، آن را بر من جاری   ا رسول الله یآمده گفت:  امبر یشخصی نزد پ

حدی را مرتکب   ا رسول الله ینماز گزارد، چون نماز ادا شد، گفت:  امبر یفرما! وقت نماز شد و با پ

 شده ام حکم خدا را بر من جاری فرما.

 ا در نماز با ما حاضر شدی؟یفرمود: آ آنحضرت  
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 .گفت: بلی

 .»ده شدیفرمود: گناهانت آمرز

�لََة، «: وعنه قال: قال رسول ا�َّ « -۴۳۶
َ
ُ�َل األ

ْ
ْن يَأ

َ
َعبِْد أ

ْ
إِنَّ ا�َّ لََ�يض عن ال

ْو 
َ
َ�ةَ فَيْحَمُدُه عليها، أ ْ  رواه مسلم. »»َ�يَْحمُدُه َعليها ،�رَْشَب الرشَّ

 کند که: می تیروا انس « -۴۳۶

شود که چون لقمهء نانی بخورد، خدا را بر آن ثنا  می راضیاش  فرمود: خداوند از بنده  رسول الله 

 .»دیا آبی بنوشد، خدا را بر آن ثنا گوید و یگو

إِنَّ ا�َّ تعاىل، بَبُْسُط يََدُه باللَّيِل «، قال: ، عن انليبِّ  ،وعن أيب موىس« -۴۳۷
يَلَتُوَب ُميِسُء انلََّهار، َوَ�بُْسُط يَدُه بِانلَّهاِر يلَتُوَب ُميسُء اللَّيِل حىت َ�ْطلَُع الشمُس ِمْن 

 رواه مسلم. »»َمْغِرَ�ها

 کند که: می تیروا ابو موسی « -۴۳۷

کند تا توبهء گناهکار روز را ببخشد و در روز  می فرمود: خداوند دستش را به شب هموار امبر یپ

 .»دیسازد تا توبهء گناهکار شب را ببخشد، تا آنگاه که آفتاب از مغرب طلوع نما می هموار

لَِ�، « -۴۳۸ نَا  وعن أيب �يٍح َعمرو بن َعبَْسَة بفتح الع� وابلاِء السُّ
َ
قال: كنُت َوأ

نَّ انلَّاَس ىلَع َضاللَةٍ يف 
َ
ُظنُّ أ

َ
ْوثَان،  ،اجلَاِهِليَِّة أ

َ
ُهْم لَيُْسوا ىلع يشء، َوُهْم َ�ْعبُُدوَن األ َّ�

َ
َو�

ْخبَارا، َ�َقَعْدُت ىلَع َراِحليَت، َ�َقِدْمُت َعلَيِْه، فَإَِذا رسوُل ا�َّ 
َ
َة ُ�رِْبُ أ  فََسِمْعُت بِرَُجٍل بِمكَّ

ة ُمْستَْخِفياً ُجَرَءاءُ  ْفُت َحىتَّ َدخلُْت َعلَيِه بَِمكَّ نَت؟ قال:  ،عليِه قَْوُمه، َ�تَلَطَّ
َ
َ�ُقلُْت هل: ما أ

نا نيَب«
َ
رَْسِل� ا�َّ «قلت: وما نيب؟ قال:  »أ

َ
رْسلَك؟ قال:  »أ

َ
ٍء أ يِّ يَشْ

َ
رَْسل� بِِصلَِة «قلت: و�ِأ

َ
أ

َد ا�َّ ال�رُْشَ  ْن يُوَحَّ
َ
ْوثان، َوأ

َ
رْحام، و�رِس األ

َ
ءاأل قلت: فَمْن َمَعَك ىلَع َهذا؟ قال:  »ُك بِِه يَشْ

بو ب�ر و�الٌل  »ُحر َوَ�بْدٌ «
َ
. قلت: إِ�ِّ ُمتَّبُعك، قال إِنََّك لَْن �َستِطيَع بومعُه يْوَمئٍِذ أ

ْهِلَك فَإِذا سمْعَت يِب قد 
َ
ال تَرى َحاىل وحاَل انلَّاس؟ َولَِ�ِن ارْجْع إِىل أ

َ
ذلَك يَْوَمَك َهذا. أ

تِ�
ْ
ْه�، َوقَِدَم رسول ا�َّ  قال  »َظَهْرُت فَأ

َ
ْه�. فََجَعلُْت  فَذهبُْت إِىل أ

َ
الَمدينََة . و�نُت يف أ

ُل انلَّاَس حَ� قَِدَم ال
َ
ْسأ

َ
ْخبَار، َوأ

َ
ُ األ َربَّ ختَ

َ
ْه� املدينةَ ـأ

َ
فقلت: ما  ،مدينة َحىتَّ قَِدَم نَفٌر ِمْن أ

َراَد قَْوُمه َ�تْلَه، فَلَْم ـال َ�َعَل هذا الرَُّجُل اذلي قِدم
َ
مدينة؟ فقالوا: انلَّاُس إيِلِه رِساٌع َوقَْد أ

تَعِرفُ�؟ قال: ـ�َستَْطِيُعوا ذلِك، َ�َقِدمُت ال
َ
نَعم «مدينََة فََدَخلُت عليه، فقلت: يا رسوَل ا�َّ أ
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ي لَقيتَ� بمكةَ 
َّ

نَت اذل
َ
ا عَ  »أ ْخرب� عمَّ

َ
ْجَهلُُه، قال: فقلت: يا رسول ا�َّ أ

َ
لَّمَك ا�َّ َوأ

َالِة؟ قال:  خرِبْ� َعِن الصَّ
َ
ْمُس «أ الِة َحىتَّ تَرتَفِع الشَّ بح، ُ�مَّ اقرُْصْ َعِن الصَّ َصلِّ َصَالَة الصُّ

ار، ُ�مَّ َصل،  َها َ�ْطلُُع ح� تطلع َ�ْ�َ قَْرَ� َشيَْطان، وَِحينئٍِذ �َْسُجُد لََها الكفَّ ِ�يَد ُرْمح، فَإِ�َّ
الِة، فإِنه فَإِ  مح، ُ�مَّ اقرُْص عن الصَّ لُّ بالرُّ َالةَ مشهودة �ضورة . حىت �ستِقلَّ الظِّ نَّ الصَّ

 َ الةَ َمشهودٌة �ضورة حىت تَُص�ِّ قبَل اليَفء فَصل، فإِنَّ الصَّ
َ
حينئٍذ �ُسَجُر َجَهنَّم، فإِذا أ

ب� قَرْ� شيطان، وحينئٍذ  العرَص ثم اقرُْص عن الصالةِ حىت َ�ْغُرَب الشمس، فإِنها تُغُرُب 
ارُ   .»�َْسُجُد هلا الُكفَّ

، فالوضوُء حّدث� عنه؟ فقال:  ما منُْ�ْم رُجل ُ�َقرُِّب وَُضوَءه، «قال: فقلت: يا نيَِبَّ ا�َّ
َ�يَتََمْضمُض و�ستنِْشُق َ�يَنْترَِث، إِالَّ َخرَّْت خطايَا وجهِه وفيِه وخياِشيِمه. ثم إِذا َغَسَل وجَهُه 

طراِف حلْيَِتِه مع املاء. ثم يغِسل يديِه إىِل كم
َ
َمَرُه ا�َّ إِالَّ خّرت خطايا وجِهِه ِمْن أ

َ
ا أ

ناِمِلِه مع ال
َ
َسه، إِالَّ َخرَّْت َخَطايَا ـالِمرَ�َقِ� إِالَّ خّرت خطايا يديه من أ

ْ
ماء، ثم َ�ْمسُح َرأ

طراِف َشْعرهِ مع املاء، ثم َ�ْغِسل قََدمَ 
َ
ِسِه من أ

ْ
يِه إِىل الَكْعبَْ�، إالَّ َخرت خطايا رِْجلَيه من َرأ

نَاِمِلِه َمع املاء، فإِن هو قاَم فص�َّ 
َ
ْ�َ� عليِه َو�ََّدُه باذلي هو هل  ،فحِمِد ا�َّ تعاىل ،أ

َ
وأ

هُ  مُّ
ُ
تُْه أ َ  قلبه �َّ تعاىل . إِال انرَصََف من خطيئَِتِه َكَهيْئَِتِه يوَم َودلَ

َ
غ هل،َوفَرَّ

َ
 .»أ

َماَمة صاِحِب رسوِل ا�َّ فح
ُ
بَا أ

َ
فقال هل أبو  ّدَث َعمرو بُن َعبسَة بهذا احلديَث أ

انظر ما تقول. يف مقاٍم واِحٍد يُعطى هذا الرَُّجل؟ فقال َ�ْمرو:يا  ،أمامة: يا َ�ْمرُو بن َعبَْسةَ 
َج�، وما يب

َ
، وَرقَّ َعظِ�، َواْ�رَتََب أ مامَة . فقد ِكربَْت ِس�ِّ

ُ
بَا أ

َ
ِ أ �ِذَب ىلع ا�َّ

َ
ْن أ

َ
 َحاجة أ

ِ  ،تعاىل ْسَمْعُه من رسول ا�َّ  وال ىلع رسول ا�َّ
َ
ْو َمْرَ�ْ� أو ثالثا، َحىتَّ  لو لم أ

َ
ًة أ إِالَّ َمرَّ

�رَثَ من ذلك
َ
بداً بِه، ولك�ِّ سِمعتُُه أ

َ
ثُت أ  رواه مسلم. »َعدَّ سبَع َمرات، ما َحدَّ

 ت شده که گفت:یروا ح عمرو بن عبسه السلمی یاز ابو نج« -۴۳۸

و بر راه راست استوار اند  پرستند، بر گمراهی می را ها ن مردمی که بتیت اعتقاد داشتم ایدر دورهء جاهل

دهد، اشترم را سوار شده و به  می دار شده که از اخباری اطالعیدم مردی در مکه پدیستند. وقتی شنین

ر یداشت و قومش بر وی دل می که خود را پنهانیافتم، در حالیرا در مبر خدا ایش برآمدم. ناگاه پیجستجو

 بودند به آهستگی به مکه داخل شدم و به وی گفتم: تو چه هستی؟

 .امبرمیفرمود: پ
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 ست؟یامبر چیگفتم: پ

 فرمود: مرا خداوند فرستاده است.

 دم: به چه فرستاده؟یپرس

ش یزی را براید و چیگانگی بپرستینکه خدا را به یو ا ها بتوستگی صلهء رحم، شکستن یجواب داد: به پ

 د.یک نسازیشر

 انند؟ین کار کیگفتم: با تو در ا

 .بک غالم (ابوبکر و بالل بودند) یک آزاد و یفرمود: 

 کنم. می روییگفتم: من از تو پ

بسوی خانواده ات باز گرد نی، یب نمی ا حال من و مردم رایتوانی بکنی آ نمی ن کار راین روز ایفرمود: در ا

نه آمدند، من یدر مد  ا... به خانه ام رفتم، وقتی رسول الله یو چون دعوتم را آشکار و علنی کردم، نزدم ب

نمودم تا که گروهی از خانواده  می ان خانواده ام بودم و شروع به بررسی خبرها کرده و از مردم پرسشیدر م

 نه آمد چه کرد؟یکه به مد ن مردییدم اینه رفتند. پرسیام به مد

نه به یشتابند، قومش خواستند تا او را بکشند، ولی نتوانستند و چون به مد می شیگفتند: مردم بسو

 شناسی؟ می ا مرایآ  ا رسول الله یدم،گفتم: یرس حضور آنحضرت 

 دار کردی.یفرمود: بلی، تو کسی هستی که در مکه با من د

 دانم خبر ده، مرا از نماز خبر ده! نمی م داده و آنرایعلگفتم: مرا از آنچه خدا به تو ت

زه باال شود، یک نیفرمود: نماز صبح را بخوان بعد خود را از نماز "نوافل" باز دار تا که آفتاب به اندازهء 

 عنی شباهت به آفتاب پرستانید. "ینما می طان طلوعیان دو شاخ شیرا آفتاب هنگام برآمدن و طلوع در میز

ن هنگام کافران بر آن سجده یکنند. والله اعلم" و در ا می ن اوقات آفتاب را پرستشیرا آنان در ای، زشود می

باز  –ه آزاد شود یزه از سایتا که ن –را آن وقت محل حضور و شهود مالئکه است یکنند، سپس نماز بخوان ز

را یبطرف مشرق رود، نماز بخوان، زه یشود، و چون سا می دهین لحظه جهنم داغ گردانیرا در ایامتناع کن، ز

ن لحظه وقت شهود و حضور مالئکه است تا که نماز عصر را بگزاری. باز خود را از نماز باز دار تا آفتاب یا

 ن لحظه کفار در برابر آن سجده کنند.یکند و در ا می طان غروبیان دو شاخ شیرا آفتاب در میغروب کند، ز

 .کنگفتم: در بارهء وضو با من صحبت 

د، جز آنکه یک نموده مضمضه و استنشاق نمایش را نزدیست که آب وضویچکدام شما نیفرمود: ه

د گناهان صورتش از دو یشود. و چون صورتش را طبق امر خدا بشو می رونیباش  نییگناهان روی دهان و ب

ش با آب های د، گناهان دو دستش از ناخنیشو می گردد، باز دو دستش را تا آرنج می شش ساقطیطرف ر

رود، و  می ش از انگشتانش با آبید گناهان هردو پایشو می ش را تا شتالنگیگردد، و باز که هر دو پا می زائل
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د و دلش را برای خدا یستگی آنرا اداء نمایستاده نماز گزارده حمد و ثنای حق تعالی را گفته و به شایهرگاه ا

 افته است. یشود چنانچه در روز اول از مادرش تولد  می پاکای  فارغ سازد از گناه به گونه

ن یک مقام چنیگوئی! در  می ن تو چهیث را به ابو امامه گفت: وی گفت: ببین حدیعمرو بن عبسه ا

 شود؟! می ثوابی به او داده

نحال یست که در این نیازی بدیک شده است و نیاد گشته و اجلم نزدیعمرو گفت: ای ابو امامه! سنم ز

دم، یشن نمی کبار دو بار تا هفت بار و آنرا شمرد،ی م، اگر آنرا از رسول الله یا و رسولش دروغ بگوبر خد

 .»ام دهیامبر خدا شنین آنرا از پیشتر از ایکردم و ب نمی انیهرگز آنرا ب

راَد ا�َّ تعاىل«قال:  ، عن انليب وعن أيب موىس األشعري « -۴۳۹
َ
ةٍ  ،ِإذا أ مَّ

ُ
 ،رمحَة أ

ٍة  مَّ
ُ
بها ونبيَُّها  ،قَبَض نبيََّها قَبلَها، فجعلَُه هلا فََرطاً وسلَفاً ب� يََديها، و�ذا أراُد َهلَكَة أ عذَّ

ْمَرهُ 
َ
بوهُ وعَصوا أ قَرَّ عينَُه بِهالكها ح� كذَّ

َ
ْهلََكَها وهَو يَحُّ ينُظر، فَأ

َ
 رواه مسلم. »»يَح، فَأ

 که:کند  می تیروا ابو موسی اشعری « -۴۳۹

شان بسوی خود یش از ایامبرش را پیفرمود: هرگاه خداوند ارادهء رحمت را بر امتی کند پ امبر خدا یپ

د، یرا نماشان  نه سازی کند و چون ارادهء هالکیزمشان  ش برای مهمانداری و اکرامیشاپیگرداند، تا پ می باز

 .»زنده استشان  امبریکه پیعذابشان کند در حال
 اند، ب کردهیند و چون او را تکذیب می راشان  امبر خدا شاهد بوده و هالکیکه پیعنی در حالیش: 

 کند. می دلش را با مشاهدهء آن شاد
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: اىلَ إخباراً عن العبدِ الصالِحِ عَ ٓ  ُكُرونَ فََسَتذۡ ﴿ قَالَ اهللا تَ قُوُل  َما
َ
فَّوُِض  لَُ�مۚۡ  أ

ُ
مۡ  َوأ

َ
 رِيٓ أ

ِۚ ٱ إَِ�  َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ�  ۢ ِ  بَِصُ� ٰ  ٤٤ عَِبادِ لۡ ٱب ُ ٱ هُ فََوقَٮ ْۖ  َما اتِ  َٔ َسّ�ِ  �َّ  نَ َعوۡ فِرۡ  لِ � وََحاَق  َمَكُروا
 ].۴۵-۴۴غافر: [ ﴾٤٥ َعَذابِ لۡ ٱ ءُ ُسوٓ 

و من کار خود را به الله وامی « فرماید: می دهد، می خبرکه از بندهء صالح یخداوند در حال

 .»ان محفوظ داشتیناست. پس خداوند او را از شر و مکر فرعونیگذارم، همانا الله به احوال بندگان ب
نَُّه قال:  ، عن رسول ا�َّ وعن أيب هر�رة « -۴۴۰

َ
نَا ِعنَْد َظنِّ «�

َ
، َعزَّ وَجل، أ قاَل ا�َّ

َُه َ�بْدي يب، 
َّ

َحِدُ�ْم �ُد ضاتل
َ
فَْرُح بتَْو�ِة َ�بِْدهِ ِمْن أ

َ
ُ أ َّ� ِ نَا َمَعُه َحيُْث يَْذُكُر�، َوا�َّ

َ
وأ

َفالةِ 
ْ
�ُْت إيله بَااع،  ،بال َّ ِذرااع، تَقرَّ �ُْت إيَِلُْه ِذَرااع، َوَمْن َ�َقّرَب إيِلَ َّ ِشرْبا، تَقرَّ َوَمْن َ�َقرََّب إيِلَ

 َّ
َ

ْ�بََل إيِل
َ
َهْرِوُل و�َِذا أ

ُ
قبلُت إيَله أ

َ
وايمتفقٌ عل »» يْميش، أ  ات مسلم.يه، وهذا لفظ إحد رِ

 کند که فرمود: می تیروا امبر خدا یاز پ ره یابو هر« -۴۴۰

اد یباشم. و من با او هستم هر کجا که مرا  می شیمن با گمان بنده ام به خو فرماید: می خداوند تعالی

 رااش  ابان گم شدهیکی از شما که در بیاز اش  شود به توبهء بنده می تر شادمانکند، "سوگند بخدا که خدا 

ک یم گزی نزدیک شوم و آنکه بسویک گز نزدید، به او یکی جویک وجب نزدیابد" و آنکه بسوی من ی می

 .»آورم می م گام زند با سرعت به او روییک شوم و چون بسویک باع نزدیشود به او 
نَُّه َسمَع انليَِبَّ ب عبِد ا�َّ  وعن جابِر بن« -۴۴۱

َ
� ، :يَّاٍم يقول

َ
، َ�بَْل مْوتِِه بثالثَِة �

نَّ با�َّ عزَّ وََجلَّ « َحُدُ�م إِالَّ َوُهَو ُ�ِْسُن الظَّ
َ
 رواه مسلم. »»ال يموتن أ

 کند: می تیروا ب جابر بن عبد الله« -۴۴۱

کی از شما، مگر یرد یفرمود: هرگز نم می که دمیشن از آنحضرت  امبر خدا یسه روز قبل از وفات پ

 .»دیکو نماید گمانش را به الله تعالی نینکه بایا
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�س، « -۴۴۲
َ
ِ  وعن أ يَا اْ�َن آَدَم إِنََّك  :قال ا�َّ تعاىل«يقول:  قال: سمعُت رسوَل ا�َّ

بَايِل، يا ابن آدم، لَْو بَلَغْت ُذنُو�َُك 
ُ
َما َدعْوتَ� َورَجْوتَ� َ�َفْرُت لََك ىلَع ما اَكَن ِمنَك وال أ

رِْض خطايا، 
َ
تَيْتَ� بُِقراٍب األ

َ
َ�نَاَن السماء، ثم اْستَْغَفْرتَ� َ�َفرُت لَك، يَا اْ�َن آَدم، إِنََّك لَو أ

تَيْتَُك بُِقَرابَِها َمْغِفَرةً ُ�مَّ لَقِ 
َ
 ث حسن.ي. وقال: حدیرواه الرتمذ »»يْتَ� ال �رُْشُِك يِب َشيْئا، أل

 کند: می تیروا انس « -۴۴۲

د یکه از من بخواهی و امای  فرمود: خداوند فرمود: ای فرزند آدم تو تا لحظه می دمیشن  از رسول الله 

آمرزم و باکی ندارد، ای فرزند آدم اگر گناهانت به بلندی آسمان برسد  می به من کنی آنچه را که از تو سر زند

 از من آمرزش طلبی، آنرا برا
ً
ائی و در ین از گناه نزدم بیآمرزم. ای فرزند آدم اگر تو به ُپری زم می تیو بعدا

  .»گردم می ن از آمرزش با تو روبرویاورده باشی، به ُپری زمیک نیحالی با من روبرو شوی که به من شر

 باب جمع بین بیم و امید (خوف و رجاء) -53

لَمْ أنَّ ال هُ ـاعْ اؤُ جَ رَ هُ وَ فُ وْ ونَ خَ يَكُ يا، وَ اجِ ائفاً رَ ونَ خَ تِهِ أنْ يَكُ حَّ الِ صِ بْدِ يف حَ تَارَ لِلْعَ خْ مُ

الِ ال واء، ويف حَ وصِ الكِتَابِ والـسَ نْ نصُ ع مِ ْ دُ الرشَّ جاء، وقواعِ ضُ الرَّ ضِ يُمحَّ رَ ِ مَ ريْ نَةِ وغَ سُّ

ىلَ ذلك. ةٌ عَ رَ تظاهِ لِكَ مُ  ذَ
دوار باشد، و ترس و یش ترسان و امینکه در حال صحت خویده است ایالبته برای بنده پسند

ث همه یات و احادیه و آین چنانچه اصول شرعیز همچنیدش هردو برابر باشد و در حال مرض نیام

 باشد. می ن امریدال بر ا

اىلَ  عَ   فََ� ﴿ قَالَ اهللا تَ
ۡ
ِ ٱ رَ َمكۡ  َمنُ يَأ ونَ َ�ٰ لۡ ٱ مُ َقوۡ لۡ ٱ إِ�َّ  �َّ  ].۹۹األعراف: [ ﴾ِ�ُ

 .»شوند از مکر خدا مگر گروه زیانکاران پس ایمن نمی« فرماید: میخداوند 

وۡ  ِمن ُس  َٔ يَاْۡ�  َ�  ۥإِنَّهُ ﴿ قال تعالی:و ِ ٱ حِ رَّ ٰ لۡ ٱ مُ َقوۡ لۡ ٱ إِ�َّ  �َّ  ].۸۷یوسف: [ ﴾فُِرونَ َ�

 .»همانا سخن این است که از رحمت خدا جز گروه کافران نا امید نشوند« فرماید: میو 

ٞ  َيضُّ تَبۡ  مَ يَوۡ ﴿ قال تعالی:و ٞ  َودُّ َو�َسۡ  وُُجوه  ].۱۰۶عمران:  آل[ ﴾وُُجوه

 .»آن روز که سفید شود رویهایی و سیاه گردد رویهائی« فرماید: و می
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 ].۱۶۷األعراف: [ ﴾رَِّحيمٞ  لََغُفورٞ  ۥ�نَّهُ  عَِقابِ لۡ ٱ لََ�ِ�عُ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿قال تعالی: و

 .»هر آئینه پروردگار تو زود عقوبت کننده و او نیز آمرزندهء مهربان است« فرماید: و می

 ٱ إِنَّ ﴿قال تعالی: و
َ
ارَ لۡ ٱ �نَّ  ١٣ نَعِي�ٖ  لَِ�  َرارَ بۡ ۡ�  ].۱۴-۱۳االنفطار: [ ﴾١٤ َجِحي�ٖ  لَِ�  ُفجَّ

 .»هر آئینه نیکوکاران در نعیم بهشت و گنهکاران در دوزخ باشند« فرماید: و می

ا﴿و قال تعالی:  مَّ
َ
ٰ  َ�ُقلَۡت  َمن فَأ اِضَيةٖ  ِعيَشةٖ  ِ�  َ�ُهوَ  ٦ ۥزِ�ُنهُ َمَ� ا ٧ رَّ مَّ

َ
ۡت  َمنۡ  َوأ  َخفَّ

 ٰ هُ  ٨ ۥزِ�ُنهُ َمَ� مُّ
ُ
 ].۹-۶القارعة: [ ﴾٩ َهاوَِ�ةٞ  ۥفَأ

حسنات او گران شد در بهشت زندگی توأم با آسایش دارد و اما های  پس هر که پله« فرماید: و می

 .»های او پس جایگاه آن شخص هاویه باشد هر که سبک شد پله

ِ مُ ـواآليات يف هذا ال تَنيْ تَمعُ اخلَوفُ والرجاءُ يف آيَ يَجْ ِ أَو آيات أَو آيةمعنى كثريةٌ . فَ نَتَنيْ ِ رتَ  .قْ
 م:یابیهء متصل درمی یو رجاء را همه وقت در دو آکه خوف ای  اد بوده بگونهیات وارده زیآ

ِ  وعن أيب هر�رة« -۴۴۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ ِمَن «قال:  ، أ لَْو َ�ْعلَُم الُمْؤِمُن َما ِعنَْد ا�َّ

ِ ِمَن الرَّمْحَةِ  َحد، َولَْو َ�ْعلَُم الاكفُِر َما ِعنَد ا�َّ
َ
َما قَنَط ِمْن جنَِّتِه  ،الُعُقـوَ�ِة . ما َطِمَع جبَنَِّتِه أ

َحدٌ 
َ
 رواه مسلم. »»أ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۴۴۳

کند و اگر  نمی چوقت به بهشت او طمعیفرمود: اگر مؤمن عذابی را که نزد خدا است بداند، ه امبر یپ

 .»شود نمی دیچوقت از بهشت او نا امیکافر رحمتی را که نزد خداست بداند، ه

نَّ رسوَل ا�َّ  َسعيد اخلدرِيعن أيب و« -۴۴۴
َ
إذا وُِضعِت اجلَنَاَزُة «قال:  ، أ

ُمو�، َو�ْن  ُمو� قَدِّ ْ�نَاقِهم، فَإِْن اكنَْت صاحِلًَة قالَت: قَدِّ
َ
و الرِّجاُل ىلَع أ

َ
واْحتَملََها انلَّاُس أ
ْ�َن تَْذَهبُوَن بَها؟ �َْسَمُع َص  ،اكنَْت َغ� صاحلةٍ 

َ
وتَها لُكُّ يشٍء إالَّ اِإل�َْساُن، قالَت: يا و�ْلََها، أ

 .یرواه البخار »»َولَْو َسِمَعُه لََصِعَق 

 د که:ینما می تیروا د الخدری یابو سع« -۴۴۴

 ش بردارند، اگر صالح باشد،یی خوها فرمود: چون جنازه نهاده شود و مردم آنرا بر شانه  رسول الله 

که ای  د؟ بگونهیبر می د: وای بر او، او را کجاید گویصالح نباشد و اگر یش ببرید و پیش ببرید مرا پیگو می

 .»هوش گرددیشنود و هر گاه انسان شنود ب می ز جز انسانیش را همه چیصدا
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َحِدُ�ْم ِمْن «: ، قال: قال رسوُل ا�َّ وعن ابن مسعود، « -۴۴۵
َ
قَْرُب إىل أ

َ
اجلَنَُّة أ

اِك َ�ْعِله َوانلَّاُر ِمثُْل ذلك  .یرواه البخار »»رِشَ

 کند که: می تیروا ابن مسعود « -۴۴۵

 .»ز همچنانیکتر است و دوزخ نیکی از شما از بند کفشش نزدیفرمود: بهشت برای   رسول الله 

باب فضیلت گریستن از ترس خدا و اشتیاق بسوي او جلت  -54
 عظمته

اىلَ  عَ ونَ ﴿ :قَالَ اهللا تَ  ].۱۰۹اإلسراء: [ ﴾١٠٩ ۩ُخُشوٗ�  َوَ�زِ�ُدُهمۡ  ُكونَ َ�بۡ  قَانِ ذۡ لِۡ�َ  َوَ�ِخرُّ

 .»افزاید قرآن فروتنی ایشان را افتد بر روی خویش گریه کنان و می و می« فرماید: میخداوند 

فَِمنۡ ﴿قال تعالی: و
َ
 ﴾٦٠ ُكونَ َ�بۡ  َوَ�  َحُكونَ َوتَۡض  ٥٩ َجُبونَ َ�عۡ  ِديِث �َۡ ٱ َذاَ�ٰ  أ

 ].۶۰-۵۹النجم: [

 ؟.»دییگر نمی د وینمائ می د و خندهیکن می ن سخن تعجبیاز ا ایآ« فرماید: می و هم

 يلعَّ الُقرآنَ : «. قال: قال يل انليبُّ  وَعن أيب َمسعود« -۴۴۶
ْ
،  »اقَْرأ قلت: يا رُسوَل ا�َّ

نِْزل؟، قال: 
ُ
 َعلَيْك، وََعلَيَْك أ

ُ
قَْرأ

َ
ْسَمَعُه ِمْن َ�ْ�ِي«أ

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ُت عليه سوَرَة النِّساء،  »إِ� أ

ْ
فقَرأ

ِۢ  ُ�ِّ  ِمن نَاِجئۡ  إَِذا َف فََكيۡ ﴿ :حىت ِجئُْت إىل هِذهِ اآلية ة مَّ
ُ
ٰ  بَِك  نَاوَِجئۡ  �َِشهِيدٖ  أ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َ

ََفتَّ إيِلْه. فَِإَذا ِ�يْناُه تَْذِرفان »َحْسبَُك اآلنَ «قال:  ].۴۱النساء: [ ﴾٤١ اَشهِيدٗ   ه.يمتفقٌ عل. »فَاتلْ

 کند که: می تیروا ابن مسعود « -۴۴۶

 م گفت: قرآن را بر من بخوان!یبرا امبر یپ

 ، من بر شما بخوانم حال آنکه قرآن بر شما نازل شده است؟امبر خدا یگفتم: ای پ

 دم:یه رسین آیر خود بشنوم و بر آن حضرت سورهء نساء را خواندم تا به ایفرمود: دوست دارم آنرا از غ

ِۢ  ُ�ِّ  مِن َناِجئۡ  إِذَا َف فََكيۡ ﴿ ة مَّ
ُ
ٰ  بَِك  َناوَِجئۡ  �َِشِهيدٖ  أ ، ].۴۱النساء: [ ﴾٤١ اَشِهيدٗ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َ

 .»زدیر می اشکشان  دم از چشمانیستم دینگر فرمودند: بس است و چون به آنحضرت 

لَْو «ُخْطبًَة َما َسِمْعُت ِمثْلََها قَط، فقال:  ، قال: َخَطَب رَُسوُل ا�َّ  وعن أ�س« -۴۴۷
ْعلَُم لََضِحْكتُْم قَِليًال َوبَلََكيْتُْم كث�اً 

َ
ِ » تْعلُموَن ما أ ْصَحاُب رَُسوِل ا�َّ

َ
ى أ . قال: َ�َغطَّ
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بَقَ بيمتفقٌ عل .»وُُجوَهُهم. وهلْم َخنِ� سَ هُ فيه. وَ  بابِ اخلَوف. یانُ

 که: کند می تیروا انس « -۴۴۷

 دانم می ده بودم، فرمود: اگر شما آنچه را کهیخطبهء خواندند که مثل آنرا هرگز نشن  رسول الله 

دند، یی خود را پوشها روی امبر یاران پید. گفت: سپس یستیگر می ارید و بسیدیخند می د، کمیدانست می

 .»ه بلند بودیشان به گریکه صدایدر حال

ِ  وعن أيب هر�رة« -۴۴۸ َاليَِلُج انلَّاَر رَْجٌل بََ�ى ِمْن «: ، قال: قاَل رُسوُل ا�َّ
ْع َوال َ�ْتَمُع ُ�بَاٌر يف َسِبيِل ا�َّ وُدخاُن َجَهنَّمَ  رواه  »»َخْشيَِة ا�َّ َحىتَّ َ�ُعوَد اللَّنَبُ يف الرضَّ

.يثٌ حسنٌ صحيوقال: حد یالرتمذ  حٌ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۴۴۸

ر دوباره به یه کرده باشد تا که شیشود به دوزخ آنکه از ترس خدا گر نمی فرمود: داخل  ول الله رس

 .»کجا جمع نشودیپستان باز گردد. و غبار راه خدا با دود دوزخ 

ُ يف ِظلِِّه يَْوَم ال ِظلَّ إالَّ «: وعنه قال: قاَل رُسوُل ا�َّ « -۴۴۹ ِظلُّه: َسبَْعٌة يُِظلُُّهُم ا�َّ
َابَّا يف 

َ
 يف ِعبَاَدِة ا�َّ تَعاىل . َورَُجٌل قَلْبُُه ُمَعلَّق بالَمَساِجد. َورَُجالِن حت

َ
إِماٌم اعِدل، وشابٌّ �ََشأ

خاُف 
َ
ٌة َذاُت َمنِْصٍب ومََجال. فَقال: إِّ� أ

َ
قَا َعلَيِه، َورََجٌل َدَ�تُْه اْمَرأ ا�َّ اجتََمعا َعلَيِه وَ�َفرَّ

. ورَ  ْخفاها حىتَّ َال َ�ْعلََم ِشماهُل ما ُ�نِْفُق يَِمينه. ورَُجٌل َذَكَر ا�َّ ا�َّ
َ
َق بَِصَدقََة فأ ُجٌل تََصدَّ

 ه.يمتفقٌ عل »»خايِلاً َ�َفاَضْت َ�يْنَاهُ 

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۴۴۹

اش  هیهء جز سایدر روزی که سا اش، هیفرمود: هفت کس هستند که خداوند آنها را در سا  رسول الله 

دهء مساجد یست، جای دهد: زمامدار عادل و جوانی که در عبادت خدا بزرگ شده باشد و مردی که گروین

شوند برای خدا و از هم  می کجایورزند، با هم  می گر محبتیکدیاست، و دو مردی که خاص برای الله با 

د، ولی او در جواب یبا او را دعوت به زنا نمایو ز شوند برای او، و شخصی که زنی صاحب مقام می جدا

پنهان صدقه دهد که دست چپش از دست راست آن که داده خبر ای  ترسم و آنکه بگونه می د: از خدایبگو

 .»ر شودیاد کرده و اشک از چشمانش سرازینگردد، و مردی که در تنهائی خدا را

۴۵۰- » .� خِّ َ�يُْت رُسوَل ا�َّ وَعن عبد ا�َّ بِن الشِّ
َ
ِز�ٌز  . قال: أ

َ
وَُهو يُص�ِّ وجلْوفِِه أ

ِز�ِز ال
َ
مذيث صحيحد .»مرَْجِل ِمَن ابلاَُكءـَكأ امئِل بإِسنادٍ صح یف یح رواه أبو داود. والرتِّ  ح.يالشَّ
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 ت شده که گفت:یروا ر یاز عبد الله بن شخ« -۴۵۰

ه" صدائی یگ "از گرینهء مبارک مانند آواز دیگزاردند و س می که نمازیآمدم در حال  خدمت رسول الله 

 .»داشت

�ٍس « -۴۵۱
َ
يِبِّ بِن َكْعب. . قال: قاَل رُسوُل ا�َّ وعن أ

َ
، َعزَّ وَجل، «: ، أل إِنَّ ا�َّ

يَن َ�َفُروا ِ
َّ

 علَيْك: لَْم يَُ�ن اذل
َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
ْمَر� أ

َ
ا�؟ قال:  »أ يَب  »َ�َعمْ «قال: وََسمَّ

ُ
 ه. يمتفقٌ عل .»َ�بىَك أ

يَبٌّ َ�بيْك
ُ
 .»و� رواية: فََجَعَل أ

 ست که:یمرو از انس « -۴۵۱

ِينَ ٱ يَُ�نِ  لَمۡ ﴿فرمود: خداوند عزوجل مرا دستور داده که  برای ابی بن کعب   رسول الله  َّ� 
 ْ   بر تو بخوانم. ﴾َ�َفُروا

 ا مرا اسم برد؟یگفت: آ

 .»ستیگر فرمود: بلی و ابی 

بو بَْ�ٍر لعمر« -۴۵۲
َ
مِّ . بعَد وفاِة رسول ا�َّ ب وعنه قال: قاَل أ

ُ
: اْ�َطِلْق بِنا إىل أ

يمن. 
َ
ا ا�ْتََهيا إيِلْها بََ�ت. فَقاال هلا: ما . نَُزورُها كما اَكَن رُسوُل ا�َّ لأ ، يَُزورُها. فَلَمَّ

نَّ َما ِعنَْد ا�َّ تع
َ
َما َ�ْعلَِمَ� أ

َ
�ِّ اىل َخْ�ٌ لِرَُسوِل ا�َّ ُ�بِْكيك؟ أ

َ
بِْ�ي، �

َ
، قالَت: إِ� َال أ

نَّ ما عنَْد ا�َّ َخٌ� لِرَُسوِل ا�َّ 
َ
ْعلَُم أ

َ
ماِء أل نَّ الَويْحَ قَِد اْ�َقَطَع ِمَن السَّ

َ
بِْ�ي أ

َ
، ولِك�ِّ أ

ةِ أَهل اخليباب ز یسبق ف رواهُ مسلم. وقد »َ�َهيََّجتُْهما ىلَع ابُلاكء، فََجَعال َ�بِْكياِن َمعَها  .ريارَ

 کند که: می تیروا انس « -۴۵۲

 من ببر همانگونه که آنحضرت یگفت: ما را نزد ام ا برای عمر  امبر یبعد از وفات پ ابوبکر 

ز ترا به یدند چه چیست. از وی پرسیم، گریم. وقتی آنجا رفتیدارش برویرفت، ما هم به د می دارشیبه د

 ش بهتر است؟ینزد خدا دارد برا امبر یدانی آنچه که پ نمی ایه آورد؟ آیگر

ه ام یش بهتر است، ولی گرینزد خدا دارد برا امبر یدانم آنچه پ نمی م کهیگر نمی گفت: من برای آن

 هر دوی آنها را به گریبرای ا
ً
 .»ستن با وی کردندیه آورد وشروع به گرینست که وحی آسمانی قطع شده، بعدا

ا اْشتَدَّ بِرَُسوِل ا�َّ «، قال: ب ابن َ�َمر وعن« -۴۵۳ َالِة  لَمَّ ُ يف الصَّ
َ

وََجُعُه قيَل هل
با بَْ�ِر فَلْيَُصلِّ بانلَّاِس «فقال: 

َ
 ل فقالْت اع�شةُ  »ُمُروا أ

َ
بَا بَْ�ٍر رَُجٌل َرقيٌق إِذا قََرأ

َ
: إِنَّ أ

 .»»ُمُروُه فَلْيَُصلِّ «فقال:  »الُقرآَن َغلَبَُه ابُلاكءُ 
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با بَْ�ٍر إِذا قَاَم مقاَمَك لَم �ُْسمع ل ،عن اع�شةَ « ة:ويف رواية
َ
، قالَت: قلت: إِنَّ أ

 ه.يمتفقٌ عل .»انلَّاس ِمَن ابُلاَكء

 د:یگو یم ب ابن عمر« -۴۵۳

د تا برای مردم نماز یش از نماز گفته شد، فرمود: ابوبکر را بگوئیشدت گرفت برا امبر یماری پیچون ب

 ه بر وی غالب شود. آنحضرت یگفت: وی مردی نرم دل است و وقتی قرآن بخواند گر لشه یگزارد. عا

 .د تا بر مردم نماز گزاردیفرمود: وی را بگوئ

ه مردم یستاده شود، از شدت گریتان ایآمده که گفتم: وقتی ابوبکر به جا ل شهیتی از عایدر روا

 .»شنوند نمی صدای او را

نَّ عبَد الرَّمحِن بَن َعوْف، « -۴۵۴
َ
يِتَ  وعن إِبراهيَم بِن عبِد الرَّمحِن بِن عوٍف أ

ُ
أ

 ما بَطعاٍم و�َن صائما، فقال: قُتَِل ُمْصَعُب بُن ُ�َم�، 
َ

، فَلَْم يُوَجْد هل ، وُهَو َخْ�ٌ ِم�ِّ
ُسُه بََدْت رِْجُاله

ْ
ي بِها َرأ ُن فيِه إِالَّ بُرَْدٌة إِْن ُ�طِّ ُسه، ُ�مَّ يَُ�فَّ

ْ
َي بها رِْجاله بََدا رأ ، و�ِْن ُ�طِّ

ْن تَُ�وَن 
َ
ْعِطينَا قَْد َخِشينَا أ

ُ
نْيا َما أ ْعِطينَا ِمَن ادلُّ

ُ
ْو قال: أ

َ
ْ�يَا ما �ُِسَط أ �ُِسَط نَلَا ِمَن ادلُّ

عام لَْت نَلا. ُ�مَّ َجَعَل يبيْك َحىتَّ تََرَك الطَّ  .یرواهُ البخار .»َحَسنَاتُنا ُعجِّ

 ت شده که:یم بن عبد الرحمن بن عوف روایاز ابراه« -۴۵۴

ر که از من بهتر یبرای عبد الرحمن بن عوف طعامی آورده شد و او روزه داشت، گفت: مصعب بن عم

افت نشد تا در آن کفن گردد، جز چادری (پتو) که چون سرش بدان یش یزی برایبود کشته شد، حال آنکه چ

 شد و چنانچه می پوشاندند، سرش ظاهر می ش رایماند و چون پاها می ش برهنهیشد، پاها می دهیپوش

م که حسنات یترس می د وینیب می آنچه –ا داده شده یا گفت که برای ما از دنی –ا برای ما فراخ شده ید دنینیب می

 .»ه را شروع نمود و طعام را ترک کردیش داده شده باشد وگریا پیما برای ما در دن

ما« -۴۵۵
ُ
لَيَْس يَشٌء «قال:  ، عن انليبِّ مة ُصَديِّ بِْن َعجالَن ابلاِه�، وعن أيب أ

ثََر�ِْن: َ�ْطَرةُ ُدُموٍع من َخشيَِة ا�َّ َوقَطَرُة َدٍم تُهَراُق يف 
َ
َحبَّ إِىل ا�َّ تعاىل من َ�ْطَرتَ� وأ

َ
أ

ثٌَر يف 
َ
فَِر�َضٍة مْن فََرائِِض ا�َّ َسِبيِل ا�َّ تعاىل، وأما األثران فأثر يف سبيل اهللا تعـاىل َوأ

.يوقال: حد یرواه الرتمذ »»تعاىل  ثٌ حسنٌ

 دارد که: می تیروا ابو امامه صدی بن عجالن باهلی « -۴۵۵

ست: قطرهء یز نزد خداوند دوست داشتنی تر از دو قطره و دو عالمت نیچ چیفرمود: ه امبر خدا یپ
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شود، اما دو عالمه و نشانه عالمهء  می ختهیدر راه خدا، رزد و قطرهء خونی که یر می اشکی که از ترس خدا

ا زانو از کثرت سجود یشانی یعنی در پیاز فرائض خداوند است (ای  ضهیجهاد در راه خدا و عالمتی که در فر

 .»آشکار گردد)

َموِْعَظًة وَِجلَْت منها  ، قال: وَ�َظنَا رُسول ا�َّ  حديث الْعر�اض بِن سار�ةَ « -۴۵۶
 عن البدع. یباب النه وقد سبق يف .»»الُقلُوب، وَذَرفْت منَْها الُعيُونُ 

 است که گفت: ه یث عرباض بن ساریحد« -۴۵۶

 .»از آن اشکبار ها فرمود که دلها از آن هراسان شد و چشمای  برای ما موعظه  رسول الله 



 

 
 

 

 

 

باب فضیلت زهد و پارسائی در دنیا و تشویق بر کم طلبی از  -55
 آن و فضیلت فقر 

اىلَ  عَ �ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ َمثَُل  إِ�ََّما﴿ قَالَ اهللا تَ ٓ  َيا�ُّ نَزلۡ  ءٍ َكَما
َ
ٓ ٱ مِنَ  هُ َ�ٰ أ َما  َ�َباُت  ۦبِهِ  َتلََط خۡ ٱفَ  ءِ لسَّ

 ٱ
َ
ا ِض �ۡ�   ِممَّ

ۡ
 ٱوَ  �َّاُس ٱ ُ�ُل يَأ

َ
ٰٓ  مُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٓ  َح�َّ َخَذتِ  إِذَا

َ
 ٱ أ

َ
�َّنَۡت ٱوَ  ُرَ�َهازُخۡ  ُض �ۡ�  َوَظنَّ  زَّ

هۡ 
َ
ٓ أ �َُّهمۡ  لَُها

َ
�  ٰ ٓ َعلَيۡ  ِدُرونَ َ� ٰ  َها تَٮ

َ
� ٓ مۡ  َها

َ
وۡ  ً� َ�ۡ  ُرنَاأ

َ
ن اَحِصيدٗ  َهاَ�ٰ فََجَعلۡ  �َ�َهارٗ  أ

َ
 نَ َ�غۡ  لَّمۡ  َكأ

 ِ  ٱب
َ
ُل  لَِك َكَ�ٰ  ِس� مۡ ۡ� ُرونَ  �ٖ لَِقوۡ  ِت َ�ٰ �ٱ ُ�َفّصِ  ].۲۴یونس: [ ﴾٢٤ َ�تََفكَّ

 مثل زندگانی دنیا مانند آبیست که از آسمان فرود آوردیمش و به سبب « فرماید: میخداوند 
ً
محققا

خورند، تا وقتیکه زمین بدست آورد  آن در هم آمیخت نباتات زمین از آنچه مردم و چارپایان می

آراسته شد و گمان کردند ساکنان آن که ایشان توانایند بر انتفاع از آن، ناگهان فرمان پیرایهء خود را و 

ما در شب یا روز بر زمین آمد و گردانیدیم آن را مثل زراعت از بیخ بریده که گویا دیروز هیچ نبود و 

 .»دارد خداوند اینگونه آیاتش را به اهل فکرت بیان می

�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ثََل مَّ  لَُهم ۡب ۡ�ِ ٱوَ ﴿ وقال تعالی: ٓ  َيا�ُّ نَزلۡ  ءٍ َكَما
َ
ٓ ٱ ِمنَ  هُ َ�ٰ أ َما  ۦبِهِ  َتلََط خۡ ٱفَ  ءِ لسَّ

 ٱ َ�َباُت 
َ
ۡص  ِض �ۡ�

َ
ٰ ٱ ُروهُ تَذۡ  اَهِشيمٗ  َبحَ فَأ ُ ٱ َوَ�نَ  ُحۗ لّرَِ� َّ�  ٰ قۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ ۡ ٱ ٤٥ َتِدًرامُّ  َماُل ل

�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ زِ�َنةُ  ُنونَ ۡ�َ ٱوَ  ُّ� ۖ ٰ ٱ ُت قَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  َيا  وََخۡ�ٌ  اثََوابٗ  َرّ�َِك  ِعندَ  َخۡ�ٌ  ُت لَِ�ٰ ل�َّ
َمٗ� 

َ
 ].۴۶-۴۵الکهف: [ ﴾٤٦أ

شان مثل زندگانی دنیا را بیان کن که مانند آبیست که از آسمان فرو  و برای« فرماید: و می

بادها فرستادیمش و در هم پیچید به سببش رستنی زمین، و آخر کار در هم شکسته گردید که 

پرانیدش و خدا بر همه چیز توانا است. مال و فرزندان آرایش زندگانی دنیا بوده و نزد خدا  می

 .»حسنات، شایسته و پاینده بوده و عاقبت آن نیکوتر است
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ْ لَُموٓ عۡ ٱ﴿ وقال تعالی: َما ا َّ�
َ
�ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ � ۢ  َوزِ�َنةٞ  وٞ َولَهۡ  لَعِبٞ  َيا�ُّ  َوتََ�اثُرٞ  َنُ�مۡ بَيۡ  َوَ�َفاُخُر

 ٱ ِ� 
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لِ َ�

َ
عۡ  ٍث َ�يۡ  َكَمَثلِ  دِ� َ�ٰ وۡ ۡ�

َ
ارَ لۡ ٱ َجَب أ ٰ  يَِهيجُ  ُ�مَّ  ۥَ�َباتُهُ  ُكفَّ ٮ  ُ�مَّ  �َفرّٗ ُمۡص  هُ َ�َ�َ

ۖ مٗ ُحَ�ٰ  يَُ�ونُ  ٞ َوَمغۡ  َشِديدٞ  َعَذابٞ  ِخَرةِ �ٱ َوِ�  ا ِ ٱ ّمِنَ  فَِرة ٰ َورِۡض  �َّ �ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ َوَما نۚٞ َ� ُّ� ٓ  يَا
 ].۲۰الحدید: [ ﴾٢٠ ُغُرورِ لۡ ٱ عُ َمَ�ٰ  إِ�َّ 

تان و زیادت طلبی در  بدانید که زندگانی دنیا بازی و لهو و آرایش و تفاخر در میان« فرماید: و می

مالها و فرزندان از یکدیگر است، و در مثل  مانند بارانیست که زراعت کنندگان را رستنی بشگفت 

و بپوسد، و در آخرت عذاب سخت است (دنیا طلبان را) و نیز  دارد، باز بینی که زرد و خشک شود

از جانب خدا آمرزش و خوشنودیست (مؤمنانرا) و زندگانی دنیا جز بهرهء که باعث فریب باشد، 

 .»چیز دیگری نیست

ٰ ٱ ُحبُّ  لِلنَّاِس  ُزّ�ِنَ ﴿ وقال تعالی: َهَ� ٓ ٱ مِنَ  تِ لشَّ ۡ ٱ ِط�ِ َقَ�ٰ لۡ ٱوَ  نِ�َ ۡ�َ ٱوَ  ءِ لّنَِسا ِ ل  ُمَقنَطَرة
َهبِ ٱ ِمنَ  ةِ لۡ ٱوَ  �َّ ۡ ٱ لِ يۡ �َۡ ٱوَ  فِضَّ  ٱوَ  ُمَسوََّمةِ ل

َ
ٰ  ِث� رۡ �َۡ ٱوَ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ عُ َمَ�ٰ  لَِك َ� ُّ� ۖ  يَا

ُ ٱوَ   ].۱۴عمران:  آل[ ﴾١٤ اِب  َٔ َ� لۡ ٱ نُ ُحسۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ

های جمع ساخته از زر  خزانهو برای مردم دوستی آرزوهای نفس از زنان، فرزندان و « فرماید: و می

و سیم و اسپان نشانمند ساخته و چهارپایان و زراعت آراسته کرده شده و این است بهرهء زندگی دنیا 

 .»کیو نزد خدا است بازگشت ن

َهاَ�ٰٓ ﴿ وقال تعالی: ُّ�
َ
ِ ٱ دَ وَعۡ  إِنَّ  �َّاُس ٱ � َّ�  ۖ نَُّ�مُ  فََ�  َحّقٞ �ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ َ�ُغرَّ  َوَ�  َيا�ُّ

نَُّ�م ِ  َ�ُغرَّ ِ ٱب  ].۵فاطر: [ ﴾٥ َغُرورُ لۡ ٱ �َّ

ای مردمان حقا وعدهء خدا راست است پس شما را زندگانی دنیا فریفته نکند و « فرماید: و می

 .»شیطان فریبنده شما را در برابر "عفو" خدا فریب ندهد

ۡ ﴿ وقال تعالی: ل
َ
� ٰ ٰ  ١ �ََّ�ثُرُ ٱ ُ�مُ َهٮ ۡ ٱ ُ�مُ ُزرۡ  َح�َّ  ُ�مَّ  ٣ لَُمونَ َ�عۡ  َف َسوۡ  َ�َّ  ٢ َمَقابِرَ ل

 ].۵-۱التکاثر: [ ﴾٥ قِ�ِ ۡ�َ ٱ مَ ِعلۡ  لَُمونَ َ�عۡ  لَوۡ  َ�َّ  ٤ لَُمونَ َ�عۡ  َف َسوۡ  َ�َّ 

ها رسیدید  شما را غافل کرد از یکدیگر حس افزون طلبی مال تا به گورستان« فرماید: و می

نی اگر حقیقت کار را بدانید به علم یقین، گویم نی نخواهید دانست، نی  نخواهید دانست باز می

 .»شدید غافل نمی
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ِ َ�ٰ  َوَما﴿ وقال تعالی: �ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ ِذه ُّ� ٓ ارَ ٱ �نَّ  َولَعِٞبۚ  وٞ لَهۡ  إِ�َّ  َيا  َيَوانُۚ �َۡ ٱ لَِ�َ  ِخَرةَ �ٱ �َّ
ْ  لَوۡ   ].۶۴العنکبوت: [ ﴾٦٤ لَُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا

ست، و زندگانی اگر مردم بدانند یش نیهودهء بیا جز بازی و بیزندگانی دنن یو ا« فرماید: می و هم

 .»قت دار آخرت استیدر حق

نْصاري« -۴۵۷
َ
نَّ رسوَل ا�َّ  عن عمرو بِن عوٍف األ

َ
با ُعبيدَة بَن َ�عَ  ، أ

َ
َث أ

اح يِت جِبْزَ�ِتَها َ�َقدَم بِماٍل مَن ابلْحَر�ن،  اجلرَّ
ْ
نَصاُر بُقدوِم ، إىل ابلَْحَر�ِْن يَأ

َ
فََسِمَعت األ

ا َص� رسول ا�َّ  فوافَْوا َصالةَ الَفْجِر َمَع رسول ا�َّ  ،أيب ُ�بَيَْدةَ  ، انرَْصَف، فَلَمَّ
َم رسول ا�َّ  ، َ�تَبَسَّ

َ
بَا ُ�بَيَْدَة قَِدَم «ِحَ� َرآُهم، ُ�مَّ قال:  َ�تََعرَُّضوا هل

َ
نَّ أ

َ
ُظنُُّ�م َسِمعتُم أ

َ
أ

َْحَر�ِْن �يَِشء  ، فقــال:  »ِمَن ابلْ َجل يا رسول ا�َّ
َ
ُ�م، فوا�َّ «فقالوا: أ لُوا ما �رَسُّ مِّ

َ
وا وأ �رِْشُ

َ
أ

ْ�يَا َعلَيُْ�م كما �ُسَطْت ىلَعَ َمْن  ْن تُبَْسَط ادلُّ
َ
ْخىش أ

َ
ْخىَش َعلَيُْ�م. َولكّ� أ

َ
ما الفْقَر أ

ْهلََكتُْهمْ اَكَن َ�بْلَُ�م، َ�تَنَافَُسوَها َكَما َ�نَافَُسو
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َها. َ�تَْهِلَكُ�ْم َكَما أ

 کند که: می تیروا عمرو بن عوف انصاری « -۴۵۷

اورد، و او هم مالی را از یهء آنها را بین فرستاد، که جزیرا به بحر ده ابن الجراح یابو عب امبر خدا یپ

ادا نمودند. رسول  امبر ینماز صبح حاضر و آنرا با پافته، و در یآگاهی  ده ین آورد. انصار از آمدن ابو عبیبحر

 ن آورده است؟یده مالی را از بحرید که ابو عبیده ایکنم، شن می ده تبسم فرمودند و گفت: گمانیآنها را د  الله 

 !امبر خدا یجواب دادند: بلی ای پ

کن یترسم، ل نمی فقر بر شمادوار به آنچه شما را شاد سازد! بخدا قسم من از ید و امیفرمود: شاد باش

با هم رقابت و همچشمی شان  ا بر شما فراخ شود، چنانچه بر گذشتگان شد و مانندینست که دنیترسم از ا

 .»دید و چون آنان هالک شوینمائ

ىلَع الِمنرَْب، وََجلْسنَا  . قال: َجلََس رسول ا�َّ وعن أيب سعيٍد اخلدري، « -۴۵۸
. فقال: 

َ
نيَا إِنَّ «َحْوهل َخاُف َعلَيُْ�م ِمْن َ�ْعِدي َما ُ�ْفتَُح َعلَيُْ�ْم ِمن زَْهَرِة ادلُّ

َ
ا أ ِممَّ

 ه.يمتفقٌ ع »»َوزَ�نتَها

 ت نموده گفت:یروا د الخدری یابو سع« -۴۵۸

م، پس فرمودند: آنچه بر شما پس از خود ترس یز در اطرافش نشستیبر منبر نشستند و ما ن امبر یپ

ا شده و ینت دنیب و زیفتهء زیعنی فریا بر شما گشوده شود. (ینت و تازگی دنیازهء زنست که درویدارم ا

 .»)دیآخرت را فراموش کن
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نَّ رسوَل ا�َّ « -۴۵۹
َ
ٌة َو�ِنَّ ا�َّ تَعاىل «، قال: عنه أ ْ�يَا ُحلَْوٌة َخرِضَ إِنَّ ادلُّ

ُقوا ْ�يَا وا�َُّقوا النَِّساءِ  ُمْستَْخِلفُ�م ِ�يَها، َ�يَنُْظُر َكيَْف َ�ْعملُوَن فا�َّ  رواه مسلم. »»ادلُّ

 ت شده که:یروا د الخدری یاز ابو سع« -۴۵۹

ند که چگونه یده تا ببیفه گردانین و سبز است و خداوند شما را در آن خلیریا شیفرمود: دن  رسول الله 

 .»د از زنانیا و بترسید از دنید، پس بترسیکن می عمل

�ٍس « -۴۶۰
َ
نَّ انليبَّ  وعن أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»اللَُّهمَّ ال َعيَْش إِالَّ َعيُْش اآلِخَرةِ «قال:  أ

 ت است که:یروا از انس « -۴۶۰

 .»!ستیش آخرت نیش و آسودگی جز عیچ عیا هیفرمود: بار خدا امبر یپ

ُ َوَ�َملُه: َ�َ�ِْجُع  :يَتْبَُع الَميَِّت ثَالثَةٌ «قال:  وعنُه عن رسول ا�َّ « -۴۶۱ ْهلُُه َوماهلُ
َ
أ

ُ َوَ�بىَْق َ�َملُهُ 
ُ

ْهلُُه َوَماهل
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»اْ�نَان. َوَ�بىَْق َواحد: يَرِْجُع أ

 ت است که:یروا از انس « -۴۶۱

 کییگردد و  می مالش و عملش؛ دو باز اش، رود: خانواده می تیز بدنبال میفرمود: سه چ  رسول الله 

 .»ماند می ماند. خانواده و مالش بازگشته و عملش می

ِقيَاَمِة، : «وعنه قال: قال رسوُل ا�َّ « -۴۶۲
ْ
ْهِل انلَّاِر يَْوَم ال

َ
ْ�يَا ِمن أ ْهِل ادلُّ

َ
ْ�َعِم أ

َ
يُْؤِ�َ بَأ

؟ َهْل  يَْت خ�اً َ�طُّ
َ
؟ َ�يُْصبَُغ يف انلَّاِر َصبَْغًة ُ�مَّ ُ�َقاُل: يا اْ�َن آَدَم َهْل رَأ َمرَّ بَِك نَعيٌم َ�طُّ

ْهِل اجلَنَِّة َ�يُْصبَُغ َصبَْغًة يف 
َ
ْ�يَا ِمْن أ َشدِّ انلَّاِس بُؤْساً يف ادلُّ

َ
. َوُ�ْؤِ� بأ فيقول: ال وا�َّ يارَبِّ

؟ فيقوُل: ُة َ�طُّ ؟ َهْل َمرَّ بَِك ِشدَّ يَْت بُؤْساً َ�طُّ
َ
ُ: يا اْ�َن آَدَم َهْل َرأ

َ
، َما  اجلَنَِّة، َ�يَُقاُل هل ال، َوا�َّ

ًة َ�طُّ  يُْت ِشدَّ
َ
، َوال َرأ  رواه مسلم. »»َمرَّ يِب بُؤٌْس َ�طُّ

 ت است که:یروا از انس « -۴۶۲

ا که مستحق دوزخ شده، آورده شده و در آتش ین مردم دنیتر امت آسودهیفرمود: در روز ق  رسول الله 

 ای؟ ا هرگز از نعمتی برخوردار شدهیای؟ آ دهیری دیخا هرگز یشود، آ می شود و سپس به او گفته می غوطه داده

ده، ولی یشتر رنج و زحمت دیشود که از همه ب می د: نه بخدا، پروردگارا! و باز کسی آوردهیگو می

ا هرگز کدام یشود، ای فرزند آدم آ می شود و باز به او گفته می مستحق بهشت شده است و به جنت درآورده

 .ام دهیچ سختی ندیچ دشواری بر من نگذشته است و هید: نه بخدا هیگو می اوسختی بر تو گذشته است؟ 
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اٍد « -۴۶۳ ْ�يَا يف اآلِخَرةِ إِالَّ ، قال: قال رسوُل ا�َّ وعن الُمْستَْورِد بِن شدَّ : َما ادلُّ
َم. فَلْيَنُْظْر بَِم يَرِْجُع؟ ْصبَُعُه يف ايلْ

ُ
حُدُ�ْم أ

َ
 سلم.رواه م »»ِمثُْل َما َ�َْعُل أ

 کند که: می تیروا مستورد بن شداد « -۴۶۳

ا یکی از شما انگشت خود را در دریا در برابر آخرت، مگر مثل آنکه یست دنیفرمود: ن  رسول الله 

 .»گرداند می ند که چه را بازید ببیداخل کند، با

نَّ رسوَل ا�َّ   وعن جابر« -۴۶۴
َ
َسكَّ  أ

َ
وِق َوانلَّاُس كتَفيْه، َ�َمرَّ جِبَْدٍي أ َمرَّ بِالسُّ

ُذنِه، ُ�مَّ قال: 
ُ
َخَذ بَأ

َ
، فَأ

َ
ُ بِِدرَْهٍم؟«َميِّت، َ�تَنَاَوهل

َ
ْن يَُ�وَن َهَذا هل

َ
يُُّ�ْم ُ�ِبُّ أ

َ
ِبُّ » �

ُ
فَقالوا: َما �

ء، َوَما نَْصنَُع بِه؟ ثم قال:  نَُّه نَلَا �يَِشْ
َ
بُّونَ «� ِ

ُ
حت

َ
نَُّه لَُ�ْم؟ قَالُوا: َوا�َّ لَْو اَكَن َحيًّا اَكَن َ�يْبا، ِإنَُّه  أ

َ
�

َسك. فَكيَْف وَهو َميَّت، فقال: 
َ
ْهوُن ىلَع ا�َّ ِمْن هذا َعلَيُْ�مْ «أ

َ
ْ�يَا أ  رواه مسلم. »»فََو ا�َّ ل�ُّ

 کند که: می تیروا جابر « -۴۶۴

ای  شان از کنار بزغالهء گوش کوتاه مردهیاز بازار گذشتند و مردم هم در دو طرف مبارک بودند، ا  رسول الله 

 ن از او باشد؟یک درهم ایک از شما دوست دارد در برابر یگذشته گوش او را گرفته و بعد فرمودند: کدام 

 م؟یم، او را چه کنیزی بدهیم که در برابر او چیگفتند: دوست ندار

 د که او از شما باشد؟یا دوست داریفرمود: آسپس 

ش کوتاه بود، پس چگونه است در یرا گوشهایب داشت، زیجواب دادند: بخدا اگر او زنده بودی هم ع

 که مرده است؟یحال

 .»ن است برای شمایارزشتر از ا بی ا در نزد خدایفرمود: بخدا که دن آنحضرت 

ْميِش َمَع انلَّيِبِّ وعن أيب ذرٍّ « -۴۶۵
َ
ةٍ باملدينة، قال: ُكنُْت أ فَاْستَْقبلَنَا  ،، يف َحرَّ

ُحٌد فقال: 
َ
بَا َذرٍّ «أ

َ
. فقال:  »يا أ ُحٍد هذا «. قلت: بَلَّيَْك يا رسول ا�َّ

َ
نَّ ِعنِْدي ِمثل أ

َ
� أ َما �رَُسُّ

يَّاٍم وِعنِْدي ِمنُْه ِدينَار
َ
َّ ثَالثَُة � قُوَل بِِه يف َذهباً َ�ْميِض يلَعَ

َ
ْن أ

َ
يْن، إِالَّ أ رُْصُدُه دِلَ

َ
ٌء أ ، إِالَّ يَشْ

�َن «عن يَِمينِه وعن شماهل ومن خلفه، ثم سار فقال:  »ِعبَاد ا�َّ هَكَذا وََهَكذا �رَثِ
َ
إِنَّ األ

قَلُّوَن يَوَم القيامِة إِالَّ َمْن قَاَل بالَماِل هكَذا وهكذا
َ
ْن عن يمينه، وعن شماهل، ومِ  »ُهُم األ
ْح َحىتَّ آتيََك «ثم قال يل:  . »َوقَليٌل َما ُهمْ «َخلفه  . ثم اْ�َطلََق يف َسَواِد اللَّيِْل  »َماَكنَك ال َ�رْبَ

َحٌد َعَرَض للنَّيِبِّ  ،حىت تََوارَى
َ
ْن يَُ�وَن أ

َ
فُْت أ رَْدُت  فسِمْعُت َصْوتاً قَِد اْرَ�َفَع، َ�تََخوَّ

َ
فَأ

ْن آِ�يَُه فََذَكْرُت قوهل
َ
ْح َحىتَّ آتيََك «: أ تَا�، َ�ُقلْت: لقد َسِمْعُت  »ال َ�رْبَ

َ
بَْرْح َحىتَّ أ

َ
فلم أ
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فُْت منه، فََذَكْرُت هل. فقال:  َوَّ تا� «قلت: َ�َعم، قال:  »َوَهْل َسِمْعتَه؟«َصوتاً ختَ
َ
َذاَك ِجرب�ُل أ

مِتَك ال�رُِشُك با�َّ َشيئاً َدَخَل اجلَنَّةَ 
ُ
ق؟ قال:  ،فقال: َمن ماَت ِمْن أ قلت: َو�ِْن َزَ� َو�ِْن رَسَ

َق   .یه. وهذا لفظ البخاريمتفقٌ عل »»َو�ِْن َزَ� َو�ِْن رَسَ

 ت کرده گفت:یروا ابو ذر « -۴۶۵

 م که کوه احد در برابر ما قرار گرفت. آنحضرت یرفت می نهیی مدها از حرهای  در حره امبر یبا پ

 .!ا رسول الله یک یفرمود: ای ابو ذر! جواب دادم: لب

ناری نزدم ین کوه احد طال داشته باشم و سه روز بر من بگذرد و از آن دیفرمود: خوش ندارم که مانند ا

م آن به بندگان خدا ینکه در مورد تقسیزی را که برای قرض نگهداشته ام. مگر ایباقی مانده باشد، مگر چ

شتر یو چپ و پشت سرش. و فرمود: کسانی که ب ن. از طرف راستینچنین و اینچنین و اینچنیدستور دهم، ا

عنی از راست و چپ و پشت سرش به ین و چنان کند. یامت کمتر دارند، مگر آنکه مال را چنیدارند در روز ق

اهی شب یم و به سیایت حرکت مکن تا خود بیم فرمود: از جایمردم دهد و آن عده مردم کم هستند. بعد برا

کسی تعرض کرده  امبر یدم که به پیدم که بلند شد، ترسیدند، من صدائی را شنرفتند تا که از نظر پنهان ش

م بودم یم) در جایایت حرکت مکن تا خود بیرا (از جااش  اد آوردم فرمودهیباشد، خواستم نزدش بروم، ولی ب

 تا خودش آمد.

 دم و قصه نمودم.یدم که از آن ترسیی را شنیگفتم: صدا

 دی؟یا آنرا شنیفرمود: آ

 گفتم: بلی!

اورد به یک نیزی شریرد که به خدا چیبود که نزدم آمد و گفت: آنکه از امتت بم ل یفرمود: او جبرئ

 بهشت داخل گردد.

 د؟یگفتم: اگر دزدی و زنا هم نما

 .»فرمود: اگر چه دزدی و زنا هم بکند!

ُحٍد «قال:  ، عْن رسول ا�َّ وعن أيب هر�رة « -۴۶۶
ُ
� لو اكن يل ِمثُل أ َذَهبا، لرَسَّ

يٍن  رِْصُده دِلَ
ُ
ْن ال َ�ُمرَّ يلَعَّ ثَالُث يَلَاٍل وَِعنِدي منه يَشٌء إالَّ يَشٌء أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۴۶۶

ساخت که سه شب بر من نگذرد در  می داشتم، شادم می فرمود: اگر من مثل احد طال  رسول الله 

 .در نزدم باشد، مگر آنچه را که برای قرض نگهداشته بودم زی از آنیکه چیحال
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سَفُل منُْ�ْم َوال َ�نُْظُروا إىل وعنه قال: قال رسول ا�َّ « -۴۶۷
َ
: اْ�ُظُروا إىل مْن َهَو أ

ن ال تَزَْدُروا نعمَة ا�َّ َعليُْ�مْ 
َ
ْجدُر أ

َ
 ه وهذا لفظ مسلم.يمتفقٌ عل »»َمْن فَوقَُ�م فُهَو أ

َحُدُ�ْم إىل َمْن فُضَل عليِه يف املاِل َواخلَلِْق فلْينُْظْر إىل « :لبخاريويف رواية ا
َ
إِذا َ�َظر أ

ْسَفُل ِمنْهُ 
َ
 .»َمْن هو أ
 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۴۶۷

د که باالتر از شما است. ید وبه کسی ننگریانتر از شما است، بنگریفرمود: به کسی که پا  رسول الله 

 ن لفظ مسلم است.ید، و ایر نشماریاست که نعمت خدا را کم و حق تر سزاوارن کار یا

نش فزونی یکی از شما به کسی که نسبت به او در مال و آفریت بخاری آمده هرگاه نظر کند یو در روا

 .»انتر استید به کسی بنگرد که از او پایداده شده، پس با

رَْهِم َوالقطيَفِة َواخلَِميَصةِ تَِعَس عبُْد «قال:  وعنه عن انليب « -۴۶۸ ينَاِر َوادلِّ إِْن  ،ادلِّ
عِطَي ريض، َو�ِْن لَْم يُعَط لَْم يَْرَض 

ُ
 .یرواه البخار »»أ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۴۶۸

گردد و اگر داده  می صه که اگر داده شود، راضییفه و خمینار و درهم و بندهء قطیهالک باد بنده و غالم د

 .»ند)یاه مربع را گویم سیصه گلیند و خمیفه، چادر را گویراضی نگردد (قطنشود 

ةِ  وعنه« -۴۶۹ فَّ ْهِل الصُّ
َ
يُْت سبِع� ِمْن أ

َ
ا  ،، قال: لَقْد رَأ ما منُْهم رَُجٌل عليه رداء، إِمَّ

اَ�ْ�. ومنَْها ما َ�بْلُُغ  ْ�نَاقِِهم، فَمنَْها َما يبْلُُغ نِصَف السَّ
َ
ا ِكَساء، قْد ر�ُطوا يف أ إَِزار، و�ِمَّ

ْن تَُرى عْورتُه
َ
 .یرواه البخار »»الَكْعب�. فَيْجَمُعُه بيِده كراِهيََة أ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۴۶۹

شان بسته یا کسائی که به گردنهایا ازار داشتند یکی هم ردائی نداشت، یدم یهفتاد نفر از هل صفه را د

ده نشود، ید و برخی را هم تا شتالنگ و بواسطهء آنکه عورتشان دیرس می مهء ساقیبودند که بعضی از آن تا ن

 .»(کساء، جامهء خط دار مربع) کردند. می آن را بدست خود جمع

ْ�يَا ِسْجُن الُمْؤِمِن وجنَُّة الاَكفِرِ «: وعنه قال: قال رسول ا�َّ « -۴۷۰  رواه مسلم. »»ادلُّ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۴۷۰

 .»ا زندان مؤمن و بهشت کافر استیفرمود: همانا دن  رسول الله 
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سته یشود مقا می های مسلمان اگر در برابر نعمتهائی که به آخرت به او داده عنی نعمتیش: 

ش یا برایسه شود، دنیش مقایایست و عذاب کافر اگر به حالت دنیش نیش زندانی بیا برایشود، دن

 بهشت است.

ش دشواری یگذرد، سراسر برا می ا همهء عمرش به جهاد و مبارزهینکه چون مسلمان در دنیا ای

 گذرد. می ش سهل و آسانیا برایزش، دنین مسائل سرو کار ندارد، جزا اطفای غرایاست و کافر به ا

َخذ رسول ا�َّ بوعن ابن عمر، « -۴۷۱
َ
نْيا «بَِمنِْكيَب، فقال:  ، قال: أ ُ�ْن يف ادلُّ

ْو اَعبُِر سبيٍل 
َ
نََّك غر�ب، أ

َ
 .»ك�

ْصبْحت، فَال تنْتَِظِر ب َوَ�َن ابُن عمر
َ
باَح و�َِذا أ ْمسيْت، فَال تَنْتِظِر الصَّ

َ
، يقول: إَِذا أ

ِتَك لالَمساء،   .یرواه البخار .»موتكـمرِضَك وِمْن حياتِك لِ ـوُخْذ مْن ِصحَّ

 کند که: می تیروا ب ابن عمر« -۴۷۱

 ب و رهگذری! یی غریا چنان زندگی کن که گویشانهء مرا گرفته و فرمود: در دن  رسول الله 

انتظار شب گفت: چون شب نمودی انتظار صبح را مکش و چون صبح نمودی به  می ب ابن عمر

 .»ریش بهره بگیت برای مرگ خویت و از زندگیماریمباش و از حالت صحت خود برای ب

اعدي، « -۴۷۲  عبَّاس َسْهِل بِن سْعٍد السَّ
ْ
: ، قال: جاَء رُجٌل إىل انليبِّ وعن أيب ال

حبَّ� انلَّاس، فقال: 
َ
، َوأ حبَّ� ا�َّ

َ
ازَْهْد يف «فقال: يا رسول ا�َّ ُدلَّ� ىلَع عَمٍل إِذا َعِملْتُُه أ

، َوازَْهْد ِ�يَما ِعنَْد انلَّاِس ُ�بََّك انلَّاُس  بََّك ا�َّ نيا ُ�ِ ه يحد »»ادلُّ اجَ ثٌ حسنٌ رواه ابن مَ

 .د حسنةٍ يه بأَسانريوغ

 ت شده که گفت:یروا لعباس سهل بن سعد ساعدی از ابو ا« -۴۷۲

مرا به کاری راهنمائی کن که چون آنرا انجام   ا رسول الله یآمده گفت:  امبر یمردی به حضور پ

 . دهم خدا و مردم مرا دوست بدارند

تا ازی کن از آنچه در دست مردم است ین بی ا تا خداوند ترا دوست بدارد ویفرمود: پارسائی کن در دن

 .»مردم ترا دوست بدارند

اب، ب وعن انلُّْعَماِن بِن �َش�« -۴۷۳ ، ما أصاب ، قال: َذَكر ُ�َمُر ْ�ُن اخلَطَّ
يُْت رسول ا�َّ 

َ
ْ�يَا، فقال: لََقْد َرأ قَل ما  انلَّاُس ِمَن ادلُّ ُد ِمَن ادلَّ َْوَم يَلْتَوي ما َ�ِ

ْ
َ�َظلُّ ايل

 بِِه بْطنَهُ 
ُ
 رواه مسلم. .»يْمأل
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 گفت: ب رینعمان بن بش« -۴۷۳

دم که یرا د  ده سخن گفت و فرمود: رسول الله یائی که برای مردم رسیاز دن عمر بن الخطاب 

افت که شکمش را به آن ی نمی همای  د و خرمای ناسرهیچیپ می روزی را سپری نموده، از گرسنگی بر خود

 .»ر کندیس

َ رسوُل ا�َّ لوعن اع�شَة « -۴۷۴ ُ�لُُه ُذو  ، ، قالت: تُو�ِّ
ْ
ٍء يَأ وما يف بَييْت ِمْن يَشْ

تُُه َ�َفِ� 
ْ
َ�لُْت ِمنُْه َحىتَّ َطال يلَع، فلَِك

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»َكِبٍد إِالَّ َشْطُر َشعٍ� يف رَفٍّ يل، فَأ

 گفت: ل شهیعا« -۴۷۴

سری بخورد، مگر مقداری جو که در رف خانه ام زی نبود که زنده یافت و در خانه ام چیوفات  امبر یپ

 .»ان رفت و تمام شدیبود و مدتی از آن خوردم و چون زمان بر من طوالنی شد، آنرا وزن کردم و پس از آن از م
ستن بچشم حرص یل (وزن) نمودن نگرین بعد از کیش: علت برداشته شدن برکت از آن نان جو

 ر وقت مشاهدهء خرق عادت بوده است.ل به اسباب عادی دیو غفلت از شکر و م

يخ ُجَو�ِْر�ة بنْ « -۴۷۵
َ
مِّ الُمْؤِمنِ�وعن عمر بِن احلارِث أ

ُ
، قال: َما ب ِت احلَارِث أ

َمةً تََرَك رسوُل ا�َّ 
َ
َوال َشيْئاً ِإالَّ َ�ْغلََتُه  ،، ِعنَْد َمْوتِِه ِدينَاراً َوال ِدرَْهما، وال َ�بْدا، َوال أ

بِيِل َصَدقَةً  رْضاً َجَعلََها البِْن السَّ
َ
َيَْضاَء الَّيت اَكن يَْرَكبَُها، وَِسالَحه، َوأ

ْ
 .یرواه البخار »»ابل

 ت شده که گفت:یروا به بنت الحارث یرین جویاز عمرو بن حارث برادر ام المؤمن« -۴۷۵

د یگری، جز قاطری سفیز دیز داشت و نه چینار و غالم و کنیم و ددر هنگام وفاتش نه دره  رسول الله 

 .»صدقه فرمود –ل یابن السب –نی که آنرا برای مسافران یشد و سالح و زم می که بر آن سوار

رَت، « -۴۷۶
َ
نَلْتَِمُس وَجَه ا�َّ تعاىل  ، قال َهاَجْرنَا َمَع رسول ا�َّ وعن َخبَّاِب بِن األ

جِرهِ َشيْئا. ِمنُْهم ُمْصَعُب بن َ�َمْ�، 
َ
ُ�ْل ِمْن أ

ْ
، فَِمنَّا َمْن َماَت َولَْم يأ ْجُرنا ىلَع ا�َّ

َ
 ،فََوَ�َع أ

َسُه، بََدْت رْجاله، َو�َِذا َ�طَّ 
ْ
يْنا بَها َرأ ُحد، َوتََرَك نَِمَرًة، فَُكنَّا إَِذا َ�طَّ

ُ
يْنَا بَِها رِْجلَيْه، قُِتَل يَْوَم أ

َمَرنا رسوُل ا�َّ 
َ
ُسه، فَأ

ْ
َْعَل ىلَع رْجليِه َشيْئاً ِمَن اإلِْذِخر، وِمنَّا بََدا َرأ

َ
َسُه، َو�

ْ
َي َرأ ْن ُ�َغطِّ

َ
، أ
ُ َ�َمَرتُه. َ�ُهَو يَهدُ�َها

َ
ْ�نََعْت هل

َ
 ه.يمتفقٌ عل ،»َمْن أ

 د:ینما می تیروا خباب بن ارت « -۴۷۶

م و اجر ما بر خداوند ثابت شد، سپس بعضی از ما یهجرت نمود  ما برای رضای خدا با رسول الله 

بود که چون در روز احد  ر یشان مصعب بن عمیزی نخورد که از جملهء ایافته و از مزدش چیوفات 
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شد و  می ش برهنهیم پاهایپوشاند می ن خط داری گذاشت که چون سرش راید، جامهء رنگیبشهادت رس

به ما امر فرمود که سرش را با آن   د و رسول الله یگرد می م سرش برهنهیپوشاند می ش رایچون پاها

ان ما کسانی وجود یم، و از میبگذار –اهی معروف و خوش بو است یگ –زی اذخر یش چیپوشانده و بر پاها

 .»ندیچ می ده و او از آنیرساش  وهیدارند که م

اعديوعن َسْهِل بِن « -۴۷۷  ْ�يَا «: ، قال: قال رسول ا�َّ  َسْعد السَّ لَْو اَكنَت ادلُّ
َ�َة َماءٍ  ،َ�ْعِدُل ِعنَْد ا�َّ َجنَاَح َ�ُعوَضةٍ  ث ي. وقال حدیرواه الرتمذ »»َما َسىَق اَكفراً منْها رَشْ

 ح.يصح حسن 

 کند که: می تیروا سهل بن سعد ساعدی « -۴۷۷

ان یداشت، کافری در دن می ا نزد خداوند به اندازهء بال پشهء ارزشیفرمود: هرگاه دن امبر خدا یپ

 .»دیآشام نمی آبای  قطره

�ْيَا َملُْعونَةٌ «يقول:  ، قال: سمعُت رسوَل ا�َّ وعن أيب ُهَر�َْرة « -۴۷۸ َال إِنَّ ادلُّ
َ
َملعون  ،أ

 ثٌ حسن.يوقال: حد یرواه الرتمذ .»»لِّماً وَما َواَاله واَعملاً َوُمتَع ،َما فيها، إِالَّ ِذْكَر ا�َّ تعاىل

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۴۷۸

گاه باشیشن  از رسول الله  ا ملعون است و هر چه در آن است ملعون است، جز ید که دنیدم، فرمود: آ

 .»دارد و عالم و متعلم را می انتر از طاعتی که خدا دوستیاد خدای متعال و پای
ا ین کلمه دشنام دادن دنینکه مراد از ایارزش است نه ا بی عنی ساقط ویا ملعون است، یش: دن

ست که انسان را از خدا دور بدارد و از ذکر او تعالی مشغول یزیباشد و مراد از آنچه در آن است، چ

 شود. می اد خدا و طاعتی که موجب  رضای خدایسازد بجز 

يَْعَة : «، قال: قال رسول ا�َّ  وعن َ�بِْد ا�َّ بِن مسعوٍد،« -۴۷۹ ال َ�تَِّخُذوا الضَّ
نْيا َ�بُوا يف ادلُّ .يوقال: حد یرواه الرتمذ. »»َ�رَتْ  ثٌ حسنٌ

 کند که: می تیروا عبد الله بن مسعود « -۴۷۹

 .»دیا شویفتهء دنید که مبادا فرین غلو نکنیداری زمیفرمود: در خر  رسول الله 
د، ینی باز مانیف دیاد از انجام وظاید بنحوی که با گرفتاری زیریاد نگین زیش: مراد آنست که زم

گری بر یث دیرا در احادید جواز دارد. زیرین بگیا برای نفع مسلمیت یولی هرگاه آنرا بقدر کفا

 ن  و توجه به استفاده از آن دستور داده شده است.یزراعت زم
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َو�ُن  ال: َمرَّ َعلَيْنَا رسوُل ا�َّ ، قبوعن عبِد ا�َّ بِن عمرو بِن العاِص « -۴۸۰
ا نَلَا فقال:  ْمَر إِالَّ «َ�ُقلْنَا: قَْد َوِ�، َ�نَْحُن نُْصِلُحه، فقال: » ما هذا؟«نُعالُج ُخصًّ

َ
رَى األ

َ
ما أ

ْعَجَل ِمْن ذلَك 
َ
رواه أَبو داود، والرتمذيُّ بإِسناد البخاريِّ ومسلم، وقال الرتمذي:   .»»أ

 صحيح.حديثٌ حسنٌ 

 ت نموده گفت:یروا عبد الله بن عمرو بن العاص « -۴۸۰

ن چه یم، فرمود: ایکرد می ی) خود را درستیا نایکه خانهء (چوبی یبر ما گذشت در حال امبر یپ

 د؟یکن می کاری است که

 .میکن می میی ما سست شده آنرا ترمها م: خانهیگفت

 .»کنم می ن مشاهدهیعتر از ایفرمود: من کار را سر

ٍة فتنةً  ، قال: سمعُت رسوَل ا�َّ  وعن َكْعِب بِن ِ�يَاض« -۴۸۱ مَّ
ُ
 ،يقول: إِنَّ لِلُكِّ أ

يت الَماُل  مَّ
ُ
.يثٌ حسنٌ صحيوقال: حد یرواه الرتمذ »»فِتنَُة أ  حٌ

 کند: می تیروا اض یکعب بن ع« -۴۸۱

 .»ش امتم در مال استیشی است و آزمایفرمود: در هر امتی آزما می دم کهیشن  از رسول الله 

اَن « -۴۸۲ بو يَلْ� ُ�ثَْماُن بُن َ�فَّ
َ
، و�قال: أ بو عبِد ا�َّ

َ
نَّ وعن أيب عمرو، و�قال: أ

َ
، أ

لَيَْس البْن آَدَم َحقٌّ يف ِسوى َهِذهِ اخلَِصال: َ�يٌْت �َْسُكنُه، َوثَوٌْب يَُوارِي َعْوَرتَُه «قال:  انليبَّ 
 ح.يث صحيوقال: حد یرواه الرتمذ »»وَِجلُْف اخلزُب، َوالَماءِ 

 ت شده که:یروا لی عثمان بن عفان یاز ابو عمرو و گفته شده ابو عبد الله و گفته شده ابو ل« -۴۸۲

که در آن سکونت کند و ای  باشد، خانه نمی زهاین چیفرمود: برای فرزند آدم حقی جز در ا امبر یپ

 .»خشک و آب نانای  لباسی که عورتش را بدان پوشد و پاره

۴۸۳- » �ِ خِّ ، » معجمت�ـمشددِة الـب�رس الش� واخلاِء ال«وعْن عبِْد ا�َّ بِن الشِّ

َ�يُْت انلَّيِبَّ 
َ
نَُّه قال: أ

َ
�  :وُهَو َ�ْقَرا﴿ ۡ ل

َ
� ٰ َ�ُقوُل ابُن آَدم: َمايل، َمايل، «قال:  ﴾١ �ََّ�ثُرُ ٱ ُ�مُ َهٮ

قَْت َوَهل لََك يَا ابن آدَم ِمْن مالَِك  ْو تََصدَّ
َ
بْلَيْت، أ

َ
فْنيْت، أو لِبسَت فَأ

َ
َ�لت فَأ

َ
إِالَّ َما أ

ْمضيْت؟
َ
 رواه مسلم. »»فَأ

 ت شده گفت:یروا ر یاز عبد الله بن شخ« -۴۸۳

ۡ ﴿شان، یکه ایآمدم در حال امبر یخدمت پ ل
َ
� ٰ  خواندند، فرمود: ابن آدم می را ﴾١ �ََّ�ثُرُ ٱ ُ�مُ َهٮ
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ا ای ی ستش نمودهیو نای  ا برای تو است ای ابن آدم از مالت جز آنچه را که خوردهیآ د: مالم، مالم! ویگو می

 .»؟ا صدقه داده از آن گذشته اییو ای  کردهاش  و کهنهای  دهیپوش

، وا�َّ إِ�ِّ  لوعن عبِد ا�َّ بن ُمَغفَّ « -۴۸۴ ، قال: قال رُجٌل للنَّيِبِّ ص: يارسوَل ا�َّ
ِحبُّك، فقال: 

ُ
ات، فقال:  »اْ�ُظْر ماذا َ�ُقول؟«أل ِحبَُّك، ثَالَث َمرَّ

ُ
إِْن ُكنَْت «قال: َوا�َّ إِ�ِّ أل

يْل إىل ُمنْتََهاهُ  بُّ� ِمَن السَّ ُع إىل من ُ�ِ رْسَ
َ
ِعدَّ لَلفْقر جِتْفافاً، فإِنَّ الَفْقر أ

َ
بُّ� فَأ

ُ
رواه  »»حت

 ث حسن.يوقال حد یالرتمذ

 کند که: می تیعبد الله بن مغفل روا« -۴۸۴

 دارم.  می قسم بخدا که شما را دوست  ا رسول الله یگفت:  امبر یمردی برای پ

 ؟یگوئ می ن چهیفرمود: بب

 دارم! می گفت: سوگند بخدا شما را دوست

 گوئی؟ می ن چهیفرمود: بب

 دارم! سه بار. می گفت: سوگند بخدا شما را دوست

عتر از یرا فقر سریدن پالس شو، زیی پس آمادهء فقر و پوشدار می و باز فرمود: اگر مرا براستی دوست

 .»دینما می کیل به آخرش رسد، دوست مرا به من نزدیآنکه س

رِْسال يف «: ، قال: قال رسول ا�َّ  وعن َكعِب بِن مالك« -۴۸۵
ُ
َماِذْ�بَان َجائَعاِن أ

فَْسَد لََها ِمْن ِحْرِص الَمرِْء ىلع ال
َ
ينهِ ماِل ـَ�نَم بأ َـّرِف دِلِ ث يوقال: حد یرواه الرتمذ »»َوالش

 ح.يحسن صح

 کند که: می تیروا کعب بن مالک « -۴۸۵

کنند که  نمی ک رمهء گوسفند رها شوند آنقدر فسادیفرمود: هرگاه دو گرگ گرسنه که در   رسول الله 

 .»کند می نش ضرر رسانده و فاسدشیحرص شخص بر مال و شرف به د

ثََّر  ، قال: نَاَم رسوُل ا�َّ وعن عبِد ا�َّ بن َمْسُعوٍد « -۴۸۶
َ
ىلع َحصٍ� َ�َقاَم َوقَْد �

َْذنَا لَك ِوَطاء، فقال:   لِو اختَّ
َّ

ْ�يَا ِإالَّ «يف َجنِْبه، قُلَْنا: يا رَُسوَل اهل نَا يف ادلُّ
َ
ْ�يَا؟ َما أ َمايل َولَ�ُّ

َْت َشَجَرٍة 
َ

 حيث حسن صحيحد وقال:  یرواه الرتمذ. »»ُ�مَّ َراَح َوتََرَ�َهاَكَراكٍب اْستََظلَّ حت

 ت نموده گفت:یروا عبد الله بن مسعود « -۴۸۶

 .شان نمودار بودیا بر پهلویکه اثر بوریده و برخاستند در حالیائی خوابیبر بور  رسول الله 
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 م!یریشود که فرش نرمی برای شما بگ می م: ای رسول خدا چهیگفت

 آنرا یکه بر ساای  ا جز مانند سوارهیا چه کار؟ من در دنیمرا به دنفرمود: 
ً
هء درختی استراحت نموده و بعدا

 .»ستمیرود، ن می ترک نموده

ْغِنيَاِء «: ، قال: قال رسوُل ا�َّ وعن أيب هر�رة « -۴۸۷
َ
يَْدُخُل الُفَقراُء اجلَنََّة َ�بَْل األ

 ح.يث صحيوقال: حد یرواه الرتمذ »»خِبَْمِسمائَِة اَعمٍ 

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۴۸۷

 اء و ثروتمندان به بهشت داخلیش از اغنیفرمود: فقراء و تنگدستان پانصد سال پ رسول الله 

 .»گردند می

لْعُت يف اجلَنَِّة «قال:  ، عن انليبِّ وِعْمَراَن بن احلَُصْ�،  وعن ابن َ�بَّاس« -۴۸۸ آطَّ
يْت 

َ
ْهِلَها النِّساءَ فََرأ

َ
ْ�رَثَ أ

َ
يُْت أ

َ
لَْعُت يف انلَّاِر فََرأ هِلَها الُفَقراء. َواطَّ

َ
ْ�رَثَ أ

َ
  ه.يمتفقٌ عل »»أ

 کنند که: می تیروا ن یابن عباس و عمران بن حص« -۴۸۸

دم یر نموده دیدم که اکثر اهل آن فقراء هستند و به دوزخ سیفرمود: به بهشت سر زده و د امبر خدا یپ

 .»اکثر اهل آن زنان هستند

سامَة بِن ز�ٍد « -۴۸۹
ُ
ُة  ،ُ�ْمُت ىلَع بَاب اجلَنَّةِ «قال:  ، عن انليبِّ بوعن أ فاََكَن اَعمَّ

ِمَر بِهْم إىل 
ُ
صَحاَب انلَّار قَد أ

َ
نَّ أ

َ
َصَحاُب اجِلدِّ �بُوُسون، َ�ْ�َ أ

َ
َمْن َدَخلََها الَمساك�. وأ

 ه.يمتفقٌ عل »»انلَّارِ 

 کند که: می تیروا ب دیاسامه بن ز« -۴۸۹

ن یمساکاند  دهیدم عامهء مردمی که بدان داخل گردیستادم و دیفرمود: به دروازهء بهشت ا  رسول الله 

 .»شدند می ه محبوس اند؛ و اهل دوزخ طبق دستور بطرف دوزخ بردهیهستند و صاحبان سرما

ال «قال:  ، عن انلَّيِبِّ  وعن أيب هر�رة« -۴۹۰
َ
ْصَدُق لَكَِمٍة قَالََها َشاِعٌر لَكَِمُة بَلِيد: أ

َ
أ

 .هيمتفقٌ عل »»لُكُّ يْشٍء ما َخال اَهللا بَاِطُل 

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۴۹۰

ال لُكُّ يْشٍء ما َخال « د است که:ین سخنی که شاعری گفته سخن لبیتر فرمود: راست امبر خدا یپ
َ
أ

گاه باش» اَهللا بَاِطُل   .»ر خدا است، باطل است"ید، هر چه غی"آ



 

 
 

 

 

 

باب فضیلت صبر بر گرسنگی کشیدن وزندگی خشن داشتن و  -56
ي ها اکتفاء به لباس و خوردنی و آشامیدنی کم و جز آن از بهره

 نفسانی و ترك شهوات و آرزوها

ْ  ٌف َخلۡ  ِدهِمۡ َ�عۡ  مِنۢ  فََخلََف ﴿ قال اهللا تعالی: َضاُعوا
َ
لَوٰ ٱ أ ْ ٱوَ  ةَ لصَّ َبُعوا ٰ ٱ �َّ َهَ�  ِت� لشَّ

ْوَ�ٰٓ  الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِ�َّ  ٥٩ َ�يًّا نَ َقوۡ يَلۡ  َف فََسوۡ 
ُ
 نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُونَ يَدۡ  �َِك فَأ

 ].۶۰-۵۹مریم: [ ﴾٦٠ ا ٔٗ َشۡ�  لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ� 

پس بعد از آنان جانشین شد، آیندگانی که نماز را ترک کردند و پیروی « فرماید: میخداوند 

خواهشها را نمودند و جزای گمراهی را خواهند یافت، اما هر که توبه کرد و ایمان آورد و کار 

 .»هیچگاه ستم کرده نشودشایسته نمود، آن گروه در بهشت در آیند و بر ایشان 

ٰ  فََخَرجَ ﴿ قال تعالی:و  ِينَ ٱ قَاَل  ۦۖ زِ�نَتِهِ  ِ�  ۦِمهِ قَوۡ  َ�َ �ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ يُرِ�ُدونَ  �َّ  َت لَيۡ َ�ٰ  َيا�ُّ
ٓ  َل ِمثۡ  َ�َا وِ�َ  َما

ُ
ٰ  أ و ۥإِنَّهُ  ُرونُ َ� ِينَ ٱ َوقَاَل  ٧٩ َعِظي�ٖ  َحّظٍ  َ�ُ َّ�  ْ وتُوا

ُ
 لَُ�مۡ َو�ۡ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ

ِ ٱ ثََواُب   ].۸۰-۷۹القصص: [ ﴾الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  َءاَمنَ  لَِّمنۡ  َخۡ�ٞ  �َّ

پس بر قوم خویش با آرایشش بیرون آمد و آنانکه زندگانی را طلب میکردند، گفتند: ای «فرماید:  و می

را کاش ما را مانند آنچه قارون داده شده باشد. هر آیینه وی صاحب نصیب بزرگ است، و گفتند: آنانی 

 .»که علم داده شد وای بر شما ثواب خدا بهتر است آنکس را که ایمان آورده و کار شایسته نمود

 ].۸التکاثر: [ ﴾٨ �َّعِيمِ ٱ َعنِ  َم�ِذٍ يَوۡ  لُنَّ  َٔ لَتُۡ�  ُ�مَّ ﴿ قال تعالی:و
 .»باز البته آنروز از نعمت سوال کرده خواهید شد« فرماید: و می

لۡ  َعاِجلَةَ لۡ ٱ يُرِ�دُ  َ�نَ  مَّن﴿ قال تعالی:و ٓ  َما �ِيَها ۥَ�ُ  َناَعجَّ  َناَجَعلۡ  ُ�مَّ  نُّرِ�دُ  لَِمن ءُ �ََشا
ٰ يَۡص  َجَهنَّمَ  ۥَ�ُ  دۡ  اُمومٗ َمذۡ  َهالَٮ  ].۱۸اإلسراء: [ ﴾١٨ �ُحورٗ مَّ
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م، به هر یش دهیا را در آن برایا را خواسته باشد، متاع دنیهر که راحتی زود گذر دن« فرماید: و می

 .»دیده و رانده شده در آیم که در آن نکوهیم باز برای او دوزخ را مقرر کنیخواهکه 

ٍد لوعن اع�شَة « -۴۹۱ ِمْن ُخزْبِ َشِعٍ� يَْوَمْ�ِ ُمتَتَابَِعْ�ِ  ، قالت: ما َشبَع آُل ُ�مَّ
 ه.يمتفقٌ عل .»َحىتَّ قُِبض

د « :ويف رواية  َحىتَّ  َما َشِبَع آُل ُ�َمَّ
ً
ُمنُْذ قَـِدَم الَمِدينَة ِمْن َطعاِم الربِّ ثَالَث يَلَال تِبَااع

 .»قُِبض
 ت نموده گفت:یروا ل عائشه« -۴۹۱

 .افتیوفات  ر نشدند تا زمانی که حضرت ین سیدو روز پی در پی از نان جو خانوادهء محمد 

آمدند، سه شب پی در پی از نان گندم نه یاز زمانی که به مد تی آمده که خانوادهء محمد یو در روا

 .»وفات نمود امبر یر نشدند تا که پیس

ْخيِت إِْن ُكنَّا نَلَنُْظُر لوعن ُعْرَوةَ َ�ْن اع�شة « -۴۹۲
ُ
َها اَكنَْت َ�ُقول: َوا�َّ يا اْ�َن أ َّ�

َ
� ،

ِهلٍَّة يف َشْهَر�ْن. َوَما 
َ
ْ�يَاِت رسوِل ا�َّ إىل الِهالِل ثمَّ الِهالل. ُ�مَّ اهلالِل ثالثُة أ

َ
وقَِد يف أ

ُ
 أ

نَُّه قَْد اَكَن لرسول 
َ
ْسوََدان: اتلَّْمُر َوالَماُء إِالَّ �

َ
نار. قُلْت: يَا َخالَُة َ�َما اَكَن يُِعيُشُ�م؟ قالت: األ

نَْصـار. َوَ�نَْت لَُهْم َمنَايُح َوَ�نُوا يُرِْسلُوَن إىل رسول ا�َّ  ا�َّ 
َ
بلانها  ِج�اٌن ِمَن األ

َ
ِمْن أ

 ه.يمتفقٌ عل .»فَيَْسِقينَا

 گفت: می کند که می تیروا ل عروه از عائشه« -۴۹۲

  ی رسول الله ها که در خانهیهالل در دو ماه در حال ۳م، یکرد می بخدا ای خواهر زاده تا هالل نظر

 شد،  نمی آتش برافروخته

 کردند؟ می چگونه زندگی گفتم: ای خاله پس

ی از انصار داشت و آنها بزهای های هیهمسا  نکه رسول الله یاه خرما و آب، جز ایز سیگفت: از دو چ

فرستادند  می  رشان به رسول الله یر به آنها داده بودند، که از شیگران برای استفادهء شیری داشتند که دیش

 .»نوشاند می و ما را از آن

يِْديهْم َشاٌة َمْصِليٌة وعن أيب سعيٍد املْقرُبيِّ َ�ْن أيب ُهَر�رَة « -۴۹۳
َ
نه َمرَّ بَِقوم َ�ْ�َ أ

َ
. أ

ُ�ل، وقال: َخرج رسول ا�َّ 
ْ
ْن يَأ

َ
ىب أ

َ
ِع� . فََدَعوُْه فَأ  .»من ادلنيا ولْم �ْشبْع ِمْن ُخزْبِ الشَّ
 .یرواه البخار
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 کند که: می تیروا ره ید مقبری از ابو هریابو سع« -۴۹۳

انی قرار داشت و از او دعوت بعمل آوردند و او یگوسفند برشان  نیوی از کنار مردمی گذشت که در ب

 .»ر نشدندین سیکه از نان جویا برفت، در حالیاز دن  د و گفت: رسول الله یاباء ورز

�ٍس « -۴۹۴
َ
ُ�ل انلَّيِبُّ وعن أ

ْ
َ�َل ُخزباً  ، قال: لْم يأ

َ
ىلع ِخَواٍن َحىتَّ َمات، َوَما أ

 .یرواه البخار .»مَرقَّقاً َحىتَّ َمات

ى َشاَة َسِميطاً بَِعيِْنِه قط« ويف روايةٍ له:
َ
 .»َوال َرأ

 گفت: انس « -۴۹۴

 تا مرگشان بر دسترخوان نان نخوردند و نان نرم هم نخوردند. امبر یپ

 .»دندیان را هم هرگز به چشمشان ندیتی آمده گوسفندی "کامل" بریو در روا

يُْت نَِبيَُّ�ْم  بوعن انلُّعماِن بن �شٍ� « -۴۹۵
َ
قَِل ما  قال: لقد َرأ ُد ِمْن ادلَّ وما َ�ِ

 به َ�ْطنَه
ُ
 رواه مسلم. ،»َ�ْمأل

 گفت: ب رینعمان بن بش« -۴۹۵

 .»ر کندیافت که شکم خود را سی نمی که خرمای ناسرهءیدم در حالیرا د امبر شما یپ

انّليِقُّ مْن ِحَ� ابْتَعثَُه ا�َّ تعاىل  ، قال: ما رَأى رُسوُل وعن سهل بن سعٍد « -۴۹۶
ُ َهْل اَكَن لَُ�ْم يف عْهد رسول ا�َّ  ،حىتَّ َ�بََضُه ا�َّ تعاىل

َ
َمنَاخل؟ قال: ما رأى رسوُل  فقيل هل

 َحىتَّ َ�بَُضه ا�َّ تعاىل ا�َّ 
َ

ُ�لُوَن فَِقيَل هل: َكيَْف  ،ُمنَْخَال ِمْن ِحَ� اْ�تَعثَُه ا�َّ َ�َعاىل
ْ
ُكنْتُْم تَأ

�ْناه ِعَ� غَ� منُْخول؟ قال: ُكنَّا َ�ْطُحنَُه و�َنُْفُخه، َ�يَطُ� ما طار، وما بيَِق ثَرَّ  .یرواه البخار .»الشَّ

 ت شده که گفت:یروا از سهل بن سعد « -۴۹۶

د ینان سفشان را فرستاد، تا زمانی که روحشان را قبض نمود، ینی که خداوند ایاز ح  رسول الله 

ا شما در زمان رسول یدند. به او گفته شد: آیزه از پوست گندم) را ندیسبوس و پاک بی عنی طعامیخالص (

 د؟یمناخل (طعامی که از جو پوست شده درست شده باشد) داشت  الله 

شان را مبعوث نمود تا زمانی که روحشان را قبض نمود، یاز زمانی که خداوند ا  گفت: رسول الله 

 . دندیمناخل را ند

 د؟یخورد می به او گفته شد: چطور شما جو پوست نگرفته را

 ریماند، آنرا خم می رفت، آنچه باقی می رفت، می م، آنچه کهیکرد می گفت: جو را آرد نموده و آنرا پف

 .»میکرد می
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ْو يَلْلَةٍ  قال: َخَرَج رَُسوُل ا�َّ  وعن أيب ُهر�رَة « -۴۹۷ 
َ
يب  ،ذاَت يَْوٍم أ

َ
فَإِذا ُهَو بِأ

اَعَة؟«، فقال: ببْ�ٍر وُ�َمَر  ْخرََجُكَما ِمْن ُ�يُوتُِ�ما هِذهِ السَّ
َ
قاال: اجلُوُع يا رَسوَل » ما أ

. قال:  ْخرََجُكما. قُوما«ا�َّ
َ
ِي أ

َّ
ْخرََج� اذل

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِده، أل ِ

َّ
�َنا، واذل

َ
ىَت رَُجًال  »َوأ

َ
فَقاما َمَعه، فَأ

نْصار،
َ
تُْه ال ِمَن األ

َ
ا رَأ ْهال. فقال هلا رَُسوُل ا�َّ ـفَإَِذا ُهَو لَيَْس يف بيته، فَلَمَّ

َ
ةُ قالَت: َمرَْحباً وَأ

َ
 :مَرأ

ْ�َن فُالنٌ «
َ
نَْصاري، َ�نََظَر إىل رَُسوِل ا�َّ  »أ

َ
 قالَت: َذَهَب �َْستَْعِذُب نَلَا املاء، إِْذ جاَء األ

ْضيافاً ِم�ِّ فاْ�َطلَق فََجاَءُهْم بِِعْذٍق ِ�يِه 
َ
ْ�َرَم أ

َ
َحٌد ايلَْوَم أ

َ
، ما أ وََصاِحبَيْه، ُ�مَّ قاَل: احلَْمُد �َّ

َخَذ الُمْديَةَ 
َ
ُ رُسوُل ا�َّ  ،�رُْسٌ وَ�ْمٌر وُرَطب، فقال: لُكُوا، َوأ

َ
فََذبََح  »إِيَّاَك َواحلَلُوَب «: فقال هل

�لُ 
َ
ْن َشبُعوا َوَرُووا قال رسوُل ا�َّ لَُهم، فَأ

َ
ا أ ُ�وا. فلمَّ اِة َوِمْن ذلَك الِعْذِق ورَشِ  وا ِمَن الشَّ

يب ب�ٍر وُ�َمَر 
َ
لُنَّ َ�ْن هَذا انلَّعيِم يَْوَم الِقياَمةِ «: بأل

َ
ي َ�ْفيس �ِيَِده، لَتُْسأ ِ

َّ
 ،َواذل

ْخرََجُ�ْم ِمْن ُ�يُوتُِ�ُم اجلُوع، ُ�مَّ لَْم تَرِْجعُ 
َ
َصابَُ�ْم هذا انلَِّعيمُ أ

َ
 رواه مسلم. »»وا َحىتَّ أ

 ت کرده گفت:یروا ره یابو هر« -۴۹۷

ز شما را یبرخورده و فرمود: چه چ ببر آمده ناگهان بر ابوبکر و عمر   ا شبی رسول الله یروزی 

 رون نمود؟یتان بهای ن لحظه از خانهیدر ا

 !ا رسول الله یگفتند: گرسنگی 

د و یزیرون نمود، برخیذاتی که جانم در دست اوست، مرا هم آنچه شما را خارج ساخته بگفت: قسم به 

د، یشان را دینبود. چون زن آن شخص ااش  با او برخاستند و به خانهء مردی از انصار آمده که او هم به خانه

 د!ید! وبه خانهء خود آمدیگفت: خوش آمد

 فرمود: فالنی کجاست؟  رسول الله 

 اورد، ناگهان مرد انصاری آمد.ین بیریرفته که برای ما آب شگفت: او 

زتری از یچکس امروز مهمانان ارجمندتر و عزیده گفت: الحمد لله هیارش را دیو دو   رسول الله 

 آورد که در آن خرمای غوره، تازه و خشک بود.ای  من ندارد. سپس رفته شاخه

 .د و کارد را گرفتیگفت: بخور

شان گوسفندی ذبح یر ده را نکشی و آن شخص بر ایوی فرمود: با خبر که گوسفندی ش به  رسول الله 

به ابوبکر   ر شدند رسول الله یدند. چون از آب و نان سینموده و از آن گوسفند و آن شاخه خوردند و آشام

 سؤالن نعمت یامت از ایفرمود: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، همانا در روز ق بو عمر 

 .»دین نعمت برخوردار شدید، تا ازیباز نگشتتان  د وبه خانهءیرون آمدیی خود گرسنه بها د، از خانهیشو می
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 بود. هان یثم بن تیف برده بودند، ابو الهیتشراش  بخانه که آنحضرت یش: انصاری ا

ِم�اً ىلَع  وعن خادِل بِن ُ�َمَر الَعَدويِّ قال: َخَطبَنَا ُ�تْبَُة بُن َغْزوان،« -۴۹۸ 
َ
و�َن أ

ةِ  اء، َولَْم  ،ابَلرْصَ م، وَولَّْت َحذَّ ْ�يَا آَذنَْت برُصْ َما بْعد، فَإِنَّ ادلُّ
َ
ثْ� عليْه، ُ�مَّ قال: أ

َ
فَحِمَد ا�َّ وأ

َ�بَْق منها إِالَّ ُصبَابٌَة َكُصبابِة اِإلناِء يتصابُّها صاِحبُها، و�ِنَُ�ْم ُمنْتَِقلُوَن ِمنْها إىل داٍر ال 
نَّ احلََجَر يُلىَْق ِمْن َشِف� َجَهنََّم َزواَل لَها، فاْ�تَِقلُوا خِبَْ�ِ 

َ
تُِ�م فَإِنَُّه قَْد ُذِكَر نَلا أ  ما حِبَرْضَ

نَّ ما 
َ
َ�َعِجبْتُم،؟ ولََقْد ُذِكَر نَلَا أ

َ
ن.. أ

َ
ِ تَلُْمأل ا َ�ْعرا، وا�َّ

َ
فَيْهوى ِ�يَها َسبِْعَ� اعماً ال يُْدرُك هل

ِ��َّ َعلَيها يَْوٌم وُهَو َكِظيٌظ ِمَن َ�ْ�َ ِمرْصاَ�ْ�ِ ِمْن َمصار�ِع اجلَنَّ 
ْ
ْر�َِعَ� اعما، َويَلَأ

َ
ِة َمس�ةَ أ

 ِ يتُ� سابَع سبَْعٍة َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
َجر، حىت قَرَِحْت  الزِّحام، َولََقْد رأ مانَلا َطعاٌم إِالَّ َوَرُق الشَّ

ََقْطُت بُرَْدًة فَشَقْقتُها بيْ� َو�ََ� سَ  ْشداقُنا، فاتلْ
َ
ْعِد بِن مالٍك فَاتََّزرُْت بِنْصِفها، َواتََّزر َسْعٌد أ

 ِ ُعوُذ با�َّ
َ
ْمَصار. و�ِ� أ

َ
ِم�اً ىلَع ِمرْصٍ ِمْن األ

َ
ْصبََح أ

َ
َحٌد إِالَّ أ

َ
ْصبََح ايلَْوم ِمنَّا أ

َ
بِنصِفها، َ�َما أ

ِ َصِغ�ا ْ�وَن يف َ�ْفيس َعِظيما. وِعنَْد ا�َّ
َ
ْن أ

َ
 رواهُ مسلم. .»أ

 خالد بن عمر عدوی گفت:« -۴۹۸

نکه حمد و ثنای حق تعالی را ادا یعتبه بن غزوان که والی بصره بود، برای ما خطبه خواند و بعد از ا

ده است و نمانده از آن مگر یا خبر از تمام شدنش داده و بسرعت پشت گردانینمود، گفت: اما بعد: همانا دن

د که زوال یرو می ییکند و شما از آن بسرا می را جمعمقدار کمی از آب که در ظرف مانده و صاحبش آن 

که سنگ از باالی اند  اد دادهیرا بما ید، زید همراهتان برداریزهائی را که با خود دارین چیندارد، پس بهتر

ابد، و بخدا سوگند که دوزخ پر ی نمی انهء دوزخ انداخته شده و هفتاد سال سقوط کرده و عمق آنرا دریم

 د؟!یا تعجب کردیشد... آساخته خواهد 

ان دو پلهء دروازهء بهشت فاصلهء چهل سال راه است و روزی یاد آوری شده که فاصلهء میو همانا بما 

دم ید  ن نفر هفت تن با رسول الله یبر آن خواهد آمد که از ازدحام مردم پر است و همانا من خود را هفتم

ان خود و سعد بن یافته و آن را مید و چادری (پتو) را یترکم تا که لبان مان یکه طعامی جز برگ درخت نداشت

مالک دو قسمت کردم که نصف آن را من ازار کردم و نصف آن را سعد بن مالک برای خود ازار ساخت، 

ش بزرگ جلوه کنم و در نزد یبرم که در نزد خو می م و من بخدا پناهیولی امروز هر کدام بر شهری امارت دار

 .»خدا کوچک باشم

ْشَعريِّ « -۴۹۹      
َ
ْخرََجْت نَلا اع�َِشُة  وعن أيب موىس األ

َ
ِكساء َو�ِزاراً  لقال: أ

 ِ  ه.يمتفقٌ عل .»يف هذين  َغِليظاً قالَت: قُِبَض رُسوُل ا�َّ
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 ت نمود:یروا ابو موسی اشعری « -۴۹۹

ن دو لباس وفات یدر ا  ده گفت: که رسول الله یبرای ما جبه و شلوار درشتی را کش ل که عائشه

 .»افتندی

،  وعْن َسعد بن أيب َوقَّاص. « -۵۰۰ ُل الَعرِب َرَ� �َِسْهِم يف َسِبيِل ا�َّ وَّ
َ
قال: إِ�ِّ أل

 ِ َمر. َحىت إِْن اكَن  َولََقْد ُكنا َ�ْغُزو َمَع رسوِل ا�َّ ما نَلَا َطَعاٌم إِالَّ َوَرُق احلُبْلَِة . وَهذا السَّ
ُ َخلْط

َ
َحُدنا يَلََضُع كما تََضُع الشاُة ماهل

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»أ

 ت شده که گفت:یروا از سعد بن ابی وقاص « -۵۰۰

م در یکرد می جهاد  ری انداخته ام، و همانا با رسول الله ین عربی هستم که در راه خدا تیمن اول

م که مواد فضلهء ما مانند فضلهء گوسفند ین (سمر) نداشتیکه طعامی جز برگ درخت (جبله) و ایحال

 .»خشک بود

ٍد قُوتاً : «. قال: قال رسول ا�َّ وعن أيب ُهَر�َْرَة « -۵۰۱  »»اللَُّهمَّ اْجَعْل رْزَق آِل ُ�َمَّ

 ه.يمتفقٌ عل

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۵۰۱

 .»باشدشان  بگردان که سد رمقای  ا رزق آل محمد را به اندازهیفرمود: خدا  رسول الله 

قال: وا�َّ اذلي ال إِهَل إِالَّ ُهو، إِْن ُكنُْت ألَعتِمُد بَِ�ِبِدي  وعن أيب ُهَر�َْرَة « -۵۰۲
رِْض ِمَن اجلُوع، و�ِْن ُكنُْت ألُشدُّ احلَجَر ىلع َ�ْط� مَن اجلُوع. َولََقْد َ�َعْدُت يْوماً ىلع 

َ
ىلع األ

َم ِحَ� رَ َطِر�قِهُم اذلي َ�ْرُُجوَن ِمنْه، َ�َمرَّ انلَّيِبُّ  آِ�، وَعَرَف ما يف وْج� وَما يف ، َ�تَبَسَّ
با ِهر،،«َ�ْفيِس، ُ�مَّ قال: 

َ
، قال: » أ فَا�َّبَْعتُه، فَدَخَل  ،وَمىَض  »احلَْق «قلت: بَلَّيَْك يا رسوَل ا�َّ

ِذَن يل فَدَخلْت، فوََجَد بَلَناً يف قَدٍح فقال: 
ُ
َذن، فَأ

ْ
ْ�َن هَذا اللَّنَب؟«فَاْستَأ

َ
ْهداُه  »ِمْن أ

َ
لََك قالوا: أ

و فُالنة قال: 
َ
،،«فُالٌن أ با ِهرٍّ

َ
، قال: » أ ِة فاْدُ�ُهْم «قلت: بَلَّيَْك يا رسول ا�َّ فَّ ْهل الصُّ

َ
احلق إِىل أ

َحٍد، و�َن ». يل
َ
ْهل، وال َمال، وال ىلع أ

َ
ُوون ىلَع أ

ْ
ضيَاُف اإلِْسالم، ال يَأ

َ
ِة أ فَّ ْهُل الصُّ

َ
قال: وأ

َ�تُْه صدقٌَة َ�َعَث بِهَ 
َ
َصاَب إَِذا أ

َ
رْسَل إيَِلِْهْم وأ

َ
َ�تُْه هديٌَّة أ

َ
ا إيَِلِْهم. ولَْم يَتَنَاَوْل ِمنَْها َشيْئا، و�َِذا أ

ة؟ ُكنَْت  فَّ ْهِل الصُّ
َ
َ�ُهْم فيها، فَساَء� ذلَك َ�ُقلْت: وما هَذا اللَّنَبُ يف أ رْشَ

َ
ن  ِمنَْها َوأ

َ
َحقَّ أ

َ
أ

َ�َقوَّى 
َ
َ�ًة أ نَبِ رَشْ

ِصيب مْن هذا اللَّ
ُ
ْعِطيِهم، وما َعىَس أ

ُ
نا أ

َ
َمرِ�، فُكنُْت أ

َ
بَِها، فَإِذا جاُءوا أ

ن يبْلَُغ� مْن هذا اللَّنَب، ولْم يَُ�ْن مْن َطاَعِة ا�َّ وَطاَعِة رسوهل 
َ
تيتُُهم فَدَعْوُ�ُهم،  أ

َ
. فأ بدٌّ
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َيِْت 
ْ

َخُذوا َ�َالَِسُهْم ِمَن ابل
َ
ِذَن لُهْم َوأ

َ
َذنوا، فَأ

ْ
ْ�بَلُوا واْستأ

َ
با ِهر،،«قال:  فأ

َ
قلت: بَلَّيَْك يا  »يا أ

، قال:  ْعِطِهمْ «رسوَل ا�َّ
َ
ْعِطيِه الرَُّجَل فيرَْشَُب َحىتَّ  »خْذ فَأ

ُ
َقَدَح فََجَعلْت أ

ْ
َخْذُت ال

َ
قال: فَأ

عطيِه اآلخَر فَيرَْشَُب َحىتَّ يرَوى ،يَْرَوى
ُ
َقَدح، فَأ

ْ
قَ  ،ُ�مَّ يردُّ يلعَّ ال

ْ
دح، حىتَّ ُ�مَّ يَُردُّ يلَعَّ ال

َقَدَح فَوََضَعُه ىلع يَِده، َ�نََظَر إيِلَّ اْ�تََهيُت إِىل انلَّيِبِّ 
ْ
َخَذ ال

َ
َقْوُم لُكُُّهْم، فَأ

ْ
، َو�َقَْد َروَِي ال

م، فقال:  با ِهرّ «َ�تَبَسَّ
َ
نَْت «قلت: بَلَّيَْك يا رسول ا�َّ قال:  »أ

َ
نَا َوأ

َ
قلُت َصَدقَْت يا  »بَِقيُت أ

، ق فرَش�ْت، فما زال َ�ُقول:  »ارَشْب «َ�َقَعْدُت فرََش�ْت: فقال:  »اْ�ُعْد فَارْشَْب «ال: رسوَل ا�َّ
ُ مْسلاَك، قال:  »ارْشَْب « ِجُد هلَ

َ
ي بعثَك باحلَقِّ ما أ ِ

َّ
ِر�«َحىتَّ قُلْت: ال َواذل

َ
عطيْتُه  »فَأ

َ
فأ

َقَدح، فحِمَد ا�َّ تعاىل
ْ
 .یالبخاررواه  »»الَفَضلَةَ «وَس�َّ َورَشَب  ،ال

 گفت: ره یابو هر« -۵۰۲

دادم و  می هین تکیست که من جگرم را از گرسنگی به زمیسوگند بذاتی که جز او معبود برحقی ن

از  امبر یآمدند، نشستم. پ می بستم. و همانا روزی بر راهی که در آن بر می سنگ را از گرسنگی به شکمم

ا یک یره! گفتم: لبیده فرمود: ابو هریام آنچه را در دلم بود، فهمده تبسم نموده و از چهره یکنارم گذشته مرا د

 !رسول الله 

ده و بمن یده اجازت طلبیرفتم پس داخل خانه گردشان  بیوند! و رفت و من هم به تعقیفرمود: به من بپ

 ر از کجا شد؟ین شیده وفرمود: ایر را دیاجازت دادند و من داخل شدم و قدحی پر از ش

 ده فرستاده.یا فالن زن برای شما هدیمرد  گفتند: فالن

 ره!یفرمود: ابو هر

 !ا رسول الله یک یگفتم: لب

همانان اسالمی بوده خانواده و یوسته و آنها را بطرفم دعوت کن! گفت: اهل صفه میفرمود: به اهل صفه پ

را به آنها روان کرده  آمد همه می  مالی نداشته و به کسی ارتباطی نداشتند و چون صدقهء برای رسول الله 

د، به آنان فرستاده و خود هم از آن استفاده کرده و آنان را در یرسیهء بوی میخورد و چون هد نمی و خود از آن

شود؟ من  می ر چهین شیان اهل صفه این کار را مناسب ندانسته و گفتم: در میساخت. من ایک میآن شر

ا از یند که به آنان بدهم، آیند و مرا امر نمایایابم و وقتی آنان بیاشامم و بدان قوت یر بین شیمستحقترم تا از ا

 د؟یر چه بمن خواهد رسین شیا

ز آمدند ینبود، نزد آنها آمده و از آنان دعوت نمودم و آنها نای  و چون از اطاعت خدا و رسولش چاره

 . ی نشستندیاک در خانه بجیاجازت فرمودند داخل شده و هر  امبر یدند و چون پیواجازت طلب

 ره!یفرمود: ابو هر آنحضرت 
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 !ا رسول الله یک یگفتم: لب

 ر و به آنان بده!یفرمود: بگ

شد و باز قدح را یرآب مید تا سیآشام می دادم اویز قدح را گرفته و شروع کردم به هر مرد میگفت: من ن

نکه به یداد تا ایقدح را به من م شد و باز می رید تا سیآشام می دادم ویگر میداد واو را به شخص دیبه من م

 ش نمودمیر شده بودند پیکه همه گروه سیدم در حالیرس امبر یپ

 ره!یسته تبسم نموده و فرمود: ابوهریقدح را گرفته و بدست خود گذاشته بطرفم نگر آنحضرت 

 !ا رسول الله یک یگفتم: لب

 م.یفرمود: من و تو ماند

 !ا رسول الله یگفتم: راست فرمودی 

 دم.یاشام، من هم نشسته آشامین و بیفرمود: بنش

که ترا بحق فرستاده ینکه گفتم: نه و قسم بذاتیاشام تا اینطور فرمود بیدم همیاشام باز آشامیفرمودند: ب

 ابم.ی نمی جائی

 .»دندیآشاممانده را یپس ثنای خدا را گفته و بسم الله فرمود و باقفرمود: بمن نشان ده و قدح را گرفته بوی دادم 

ِد بِن ِس��َن عن أيب هر�رةَ « -۵۰۳ ِخرُّ ِ�يما َ�ْ�َ  ،وعن ُ�َمَّ
َ
يْتُ� و�ِِ�ّ أل

َ
، قال: لََقْد رأ

، فَييِجُء�ُ اجلَايئ، فيََضُع رِْجلَُه ىلَع  لإىل ُحْجَرِة اع�َِشَة  ِمنرَْبِ رسوِل ا�َّ  َمْغِشّياً يلَعَ
�ِّ َ�ْنوٌن وما يب

َ
 .یرواه البخار .» ِمن ُجنُون، وما يب إِالَّ اجلُوعُ�نُيق، َو�َرى �

 کند که گفت: می تیروا ره ین از ابو هریریمحمد بن س« -۵۰۳

هوشی بر من یرفتم که ب می ل و حجرهء عائشه  ان منبر رسول الله یدم که در میدر حالی خود را د

وانگی یوانه ام و در من دینکه من دیگذارد با تصور ایشد و شخصی آمده پای خود را بر گردنم م می طاری

 .»زی نبودینبود و جز گرسنگی چ
َ رسوُل ا�َّ ل ،وعن اع�شةَ « -۵۰۴ وِدرُْعُه مْرُهونٌَة ِعند يهوِديٍّ يف  ، قَالَت: تُُو�ِّ

 مْن َشِع�
ً
 ه.يمتفقٌ عل .»ثَالِ�َ� صااع

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۵۰۴

 .»ی در گرو بودیهودیصاع جو نزد  ٣٠در برابر شان  که زرهیدر حالافتند یوفات   رسول الله 
�س « -۵۰۵

َ
خِبزُْبِ  ِدرْعُه �َِشِع�، ومشيُت إِىل انلَّيِبِّ  قال: رََهَن انلَّيِبُّ  وعن أ

ْمىَس «َولََقْد سِمْعتُُه يُقول:  ،َشع�، َو�َِهالٍَة َسِنَخةٍ 
َ
ٍد صــاٌع وال أ ْصبَح آلِل ُ�َمَّ

َ
َو�ِ�َُّهم ما أ

ْ�يَاٍت 
َ
 .یرواه البخار »»لَتِْسَعُة أ
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 گفت: انس « -۵۰۵

ه باز شدهء بوی ین و پینانی جو زره خود را در برابر جو به گرو داده و من برای آنحضرت  امبر یپ

ک صاع هم نبود. (در ی فرمود: در صبح و شام برای آل محمد یدم که میشن داده بردم و از آنحضرت 

 .») خانه بودند)٩آنان نه (که یحال
 لو.یک ۳ست معادل یمانه ایش: صاع پ

ةِ وعن أيب ُهَر�َْرةَ « -۵۰۶ فَّ ْهِل الصُّ
َ
يُْت سبْعَ� ِمْن أ

َ
ما ِمنُْهم رَجٌل  ،، قال: لَقْد َرأ

اقْ�، َوِمنَها  ْ�نَاقِهم ِمنَها ما َ�بْلُُغ نِصَف السَّ
َ
ا ِكَساء، قَْد ر�ُطوا يف أ ا إِزاٌر و�ِمَّ َعلَيِه رَِداء، إِمَّ

ن تَُرى َعْوَرتُه
َ
 .یرواه البخار. »ما يَبلُُغ الَكْعبَ�، فيجمُعُه �ِيَِدهِ َكراِهيََة أ

 گفت: ره یابو هر« -۵۰۶

ا جامهء که به یا ازار داشت و یهم ردائی نداشت شان  کییدم که یاز اهل صفه را د هفتاد تن

ی آنان و آنرا بدست خود ها نکه تا شتالنگیا اید و یرسیشان بسته بودند که آن هم تا نصف ساق م های گردن

 .»ده نشودیدشان  کردند تا عورتیجمع م

رواه . »ِمن أَدٍم حْشُوُه يِلف قالت: اَكَن فَِراُش رسول ا�َّ  لوعن اع�شَة « -۵۰۷

 .یالبخار

 فرمود: ل عائشه« -۵۰۷

 .»ف درخت خرما بودیلاش  هیچرمی بود که حاش  فرش منزل رسول الله 

إِْذ جاَء رَُجٌل ِمن  قال: ُكنَّا ُجلُوساً َمَع رسوِل ا�َّ  بوعن ابن عمر « -۵۰۸
نَْصارِي، فقال رسول ا�َّ 

َ
دبَر األ

َ
نْصار، فسلَّم علَيه، ُ�مَّ أ

َ
يِخ «: األ

َ
نَْصار، َكيَْف أ

َ
َخا األ

َ
يَا أ

فَقام وُ�ْمنا َمَعه،  »َمْن يُعوُدُه ِمنُْ�م؟«: فقال: َصالح، فقال رسول ا�َّ  »سْعُد بُن ُعبادة؟
ُْن بْضَعَة عرَش ما علَي

َ
بَاخ، و� نَا نِعاٌل َوال ِخَفاف، َوال قَال�ُِس، وال ُ�ُمٌص نميش يف تلَك السِّ

َخَر قَْوُمُه ِمْن حوهل حىتَّ دنَا رسوُل ا�ِّ 
ْ
ين َمعه َحىتَّ ِجئْنَاه، فاْستَأ ِ

َّ
ْصحابُُه اذل

َ
 رواه مسلم. .»َوأ

 گفت: ب ابن عمر« -۵۰۸

سالم نمود و باز آن انصاری  م که ناگاه مرد انصاری آمد و بر آنحضرت ینشسته بود  با رسول الله 

 فرمودند: ای برادر انصاری، سعد بن عباده چطور است؟  برگشته و رسول الله 

رود؟ پس برخاسته و ما  می ادت اویفرمود: کی از شما به ع  گفت: حالش خوب است. و رسول الله 

ن شکل یراهن، به ایم و نه موزه و نه کاله و نه پیم که نه کفش داشتیدی بودکه ده و انیم در حالیبا وی برخاست
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که با وی بودند بدو یارانش و آنانیو   م و قومش از اطرافش دور شدند تا که رسول الله یم تا نزدش آمدیرفت

 .»ک شدندینزد

نه قال:  ، عن انليب بوعن ِعْمراَن بِن احلَُصِ� « -۵۰۹
َ
ُ�ْم «أ قَرِ�، ُ�مَّ َخْ�ُ

يَن يلُوَ�ُهم ِ
َّ

يَن يلُونَهم، ُ�مَّ اذل ِ
َّ

دري قال انليب  »اذل
َ
َ�ْ� أو ثَالثاً  قال ِعمَران: َ�َما أ ُ�مَّ «َمرَّ

يَُ�وُن بَعَدُهْم قَْوٌم �شهُدوَن وال �ُْستَْشَهُدون، َوَ�ُونُوَن َوال يُْؤَ�َمنُون، َوَ�نِْذُروَن َوال 
َمنُ يُوفُون، َوَ�ْظَهُر ِ�يه  ه.يمتفقٌ عل »»ْم السِّ

 کند: می تیروا ن یعمران بن حص« -۵۰۹

و باز اند  کین شما کسی است که در زمانم وجود دارد، پس آنانکه به آنان نزدیفرمود: بهتر امبر یپ

 .اند کیکه به آنها نزدیآنان

 شان قومییپس بعد از ان سخن را تکرار کرده و فرمودند. یا سه بار ایدو  امبر یدانم پیعمران گفت: نم

ن شمرده یکنند و امیانت میکند و خ یکه کسی طلب شهادت از آنان نمیدهند در حالید که شهادت میآ می

 .»شود می داریان آنان چاقی پدیند و در مینشوند و نذر کرده وفا ننما

مامة « -۵۱۰
ُ
َ�بُْذل الَفضَل يا اْ�َن آدم: إِنََّك إِْن «: قال: قال رسوُل ا�َّ  وعن أيب أ

ن ُ�ْمِسكُه رشٌّ لَك، وال تُالُم ىلَع َكَفاٍف، َوابدأ بِمْن َ�ُعوُل 
َ
 یرواه الرتمذ »»َخْ�ٌ لَك، َوأ

 ح.يث حسن صحيوقال: حد

 کند که: می تیروا از ابی امامه « -۵۱۰

آنرا نگهداری ادت مالت را صرف کنی، بهتر است و اگر یفرمود: ای فرزند آدم هرگاه تو ز  رسول الله 

ان عائله و یشوی، پس به مصرف در م نمی نکه بقدر حاجت مالی داشته باشی مالمتیشر است. و در ا

 .»خانواده ات شروع کن

نْصارِيِّ اخلَْطِ�ِّ « -۵۱۱
َ
مْن : «قال: قال رسول ا�َّ  وعن ُ�بَيد ا�َّ بِن ِ�َْصٍن األ

�ِِه، معاىف يف صبح ِمنُ�ْم آِمناً يف رِسْ
َ
ْ�يَا أ ُ ادلُّ

َ
َما ِح�َْت هل َّ�

َ
 َجسِده، ِعندُه قُوُت يَوِمِه، فََك�

.يوقال: حد یرواه الرتمذ .»حِبذاِ��ِها  ثٌ حسنٌ

 کند که: می تیروا د الله بن محصن انصاری حطمی یعب« -۵۱۱

سالم من بوده و در جسدش یکه در جان خود اید، در حالیفرمود: آنکه از شما صبح نما  رسول الله 

 .»ا به وی داده شده استیاست و توشهء روز خود را داشته باشد، گوئی تمام دن
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ن رسول ا�َّ بوعن عبِد ا�َّ بن عمرو بِن العاِص « -۵۱۲
َ
فَلََح َمن «قال:  ، أ

َ
قَْد أ

سلَم، وَ�َن ِرزقُُه َكَفافا، َوَ�نََّعُه ا�َّ بَِما آتَاهُ 
َ
 رواه مسلم. »»أ

 کند که: می تیروا ب عمرو بن عاص عبد الله بن« -۵۱۲

فرمود: همانا رستگار شد آنکه اسالم آورد و رزقش بسنده بود و خداوند او را به آنچه که   رسول الله 

 .»داده قناعت داده است

نَْصارِيِّ « -۵۱۳
َ
د فََضالََة بِن ُ�بَيْد األ نَُّه َسِمَع رسول ا�َّ وعن أيب ُ�َمَّ

َ
� ،  :ُقول�َ

ثٌ يوقال: حد یرواه الرتمذ »»لَِمْن ُهِدَي إىِل اِإل�ْسالم، َوَ�َن َعيْشُه َكَفافا، َوقَِنعَ  ُطوَ� «

 ح.يحسن صح

 کند که: می تیروا د انصاری یابو محمد فضاله بن عب« -۵۱۳

بسنده بوده و اش  ت شده و روزییکه به اسالم هدایدم که فرمود: خوشا بحال کسیشن  از رسول الله 

 .»داشته باشدقناعت 

ْهلُُه  قال: اكن رسوُل ا�َّ  بوعن ابن عباٍس « -۵۱۴
َ
يَِبيُت اللَّيَايِلَ الُمتَتَابَِعَة َطاِو�ا، َوأ

ِع�ِ  ْ�رَثُ ُخزْبِِهْم ُخزْب الشَّ
َ
ُدوَن َعشاء، َوَ�َن أ  ح.يثٌ حسنٌ صحيوقال: حد یرواه الرتمذ. »ال َ�ِ

 کند که: می تیروا ب ابن عباس« -۵۱۴

افتند و اکثر ی نمی نان شب رااش  د و خانوادهیخواب می ن شب پی در پی شکم گرسنهیچند  رسول الله 

 .»از جو بودشان  نان

ن رسول ا�َّ وعن فَضالََة بِن ُ�بَيٍْد « -۵۱۵
َ
رُّ رَِجاٌل ِمْن  ، أ اَكَن إَِذا َص�َّ بِانلَّاِس َ�ِ

ْعَراب: ُهُؤالِء َ�َاِ��، 
َ
ِة َحىتَّ َ�ُقوَل األ فَّ ْصحاُب الصُّ

َ
الةِ ِمَن اخلََصاصِة َوُهْم أ قَاَمِتِهْم يف الصَّ

ْحبَبْتُْم  ، تعاىللَْو َ�ْعلَُموَن ما لَُ�ْم ِعنَْد ا�َّ «انرَْصِف إيَِلِْهم، فقال:  فَإَِذا ص� رسول ا�َّ 
َ
أل

ْن تَزْداُدوا فَاقًَة وََحاَجةً 
َ
.يثٌ صحي، وقال حدیرواه الرتمذ »»أ  حٌ

 ت است که:یروا د یاز فضاله بن عب« -۵۱۵

 ستاده بودند از گرسنگییکه در نماز ایاز آنهائای  گزارد عده می به مردم نماز  چون رسول الله 

  و چون رسول الله  اند. وانهینان دیگفتند: ا می نانیه نشینکه بادیبودند، تا اافتادند و آنها اصحاب صفه  می

د، آنچه را که برای شما در نزد خدای تعالی یدانستیفرمود: اگر م می شان رو گردانده،یگذارد، با می نماز

 .»شتر استیازمندی شما بید که گرسنگی و نیداشت می است، دوست
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يَقول:   قال: سِمعُت رسول ا�َّ  وعن أيب َكر�َمَة الِمْقداِم بن مْعِد يَ�رِب « -۵۱۶
ُ�الٌت يُِقْمَن ُصلْبُه، فإِْن اَكَن ال َ�الَةَ «

ُ
اً ِمْن بَطِنه، حِبْسِب ابن آدَم أ  آدِ�ٌّ واَِعًء رَشّ

َ
 ،َما مأل

 ث حسن. يوقال: حد یرواه الرتمذ .»»لرِشابِه، َوثُلٌُث نِلََفِسهِ  فَثلٌُث لَطَعاِمه، وثُلٌُث 

 ت شده از:یروا کرب یمه مقدام بن معدیاز ابو کر« -۵۱۶

از شکم باشد، برای آدمی بسنده  تر چ آدمی ظرفی پر نکرد که بدیفرمود: ه می دم کهیشن رسول الله 

آن  ٣/١برای طعام آن  ٣/١د یاست چند لقمهء که قامت او را استوار نگه دارد. اگر خواهی نخواهی باشد، با

 .»هم برای نفسش باشد ٣/١برای آبش و 

نَْصارِيِّ احلار�ِّ « -۵۱۷
َ
َماَمَة إِيَاِس بِن َ�ْعلَبََة األ

ُ
ْصحاُب رَسوَل  وعن أيب أ

َ
قال: َذَكَر أ

ْ�يَا، فقال رسول ا�َّ  ا�َّ  َ «: يْوماً ِعنَْدهُ ادلُّ
ْ

ال �َْسَمُعون؟ إِنَّ ابل
َ
ال �َْسَمُعون؟ أ

َ
َذاَذة ِمن أ

ََذاَذَة ِمَن اِإليَمانِ  ل» اِإليَمان إِنَّ ابلْ  رواه أبو داود. .»يْع�: اتلََّقحُّ

 ت شده که گفت:یروا اس بن ثعلبه انصاری حارثی یاز ابو امامه ا« -۵۱۷

 اید؟ آیشنو نمی ایفرمود: آ اد کردند، رسول الله یا یروزی در نزدش از دن  اصحاب رسول الله 

 .»مان استیی اها مان است. ساده پوشی از نشانهیی اها د؟ ساده پوشی از نشانهیشنو نمی

َر  قال: َ�َعثَنَا رسوُل ا�َّ  بوعن أيب عبِد ا�َّ جابر بن عبد ا�َّ « -۵۱۸ مَّ
َ
َعلَيَنا  َوأ

بَا ُ�بَيَْدَة 
َ
بُو ُ�بَيْدةَ ، نتَليَقَّ ِ��اً ِلُقَر�ْش،َوزَّوَدنَا ِجَراباً ِمْن َ�ْمٍر لَْم أ

َ
ِ�ْد نَلَا َ�ْ�َه، فاََكَن أ

يِب، ُ�مَّ �رَْشَُب  ،ُ�ْعِطينَا َ�ْمرًة َ�ْمَرةً  َها َكَما َ�َمصُّ الصَّ فَِقيل: َكيْف ُكنْتُْم تَْصنَُعوَن بَِها؟ قال: َ�َمصُّ
ُ�لُُه. َعلَيَها ِمَن الَماء، َ�تَْكِفينَا يَْوَمنَا إىِل اللَّيْل، وُ�نَّا نرَْضُِب بِِعصيِّ 

ْ
نا اخلَبَط، ُ�مَّ َ�بُلُُّه بِالَماِء َ�نَأ

تيْنَاُه 
َ
قال: واْ�َطلَْقنَا ىلع ساَِحِل ابَلْحر، فُرفَع نلَا ىلع ساِحِل ابَلْحِر كَهيْئَِة الَكثِيِب الضخم، فَأ

بُو ُ�بَيَْدةَ 
َ
، و� ُن رُسُل رُسوِل ا�َّ ُ�مَّ قال: ال، بْل �ْ  ،َميْتَةٌ  :فَإِذا ِ� َدابٌَّة تُْدىع الَعنرَْب، فقال أ

ُْن ثَالثُمائَة
َ

َ�ْمنَا علَيِْه َشْهرا، َو�
َ
، وقَِد اْضُطِررتْم فلَكُوا، فَأ يتُنَا  ،سبيِل ا�َّ

َ
حىتَّ َسِمنَّا، ولَقْد رَأ

و كَقْدِر 
َ
ِفَدَر اَكثلَّْوِر أ

ْ
ْهَن وَ�ْقَطُع منُْه ال ِقالِل ادلُّ

ْ
 اثلَّْور.َ�ْغرَتُِف من وقِْب َ�يْنِِه بال

َخَذ ِضلَعاً مْن 
َ
ْ�َعَدُهم يف وقِْب َ�يِْنِه َوأ

َ
بُو ُعبيَْدَة ثَالثََة َعرَشَ رَُجًال فأ

َ
َخَذ ِمنَّا أ

َ
ولََقْد أ

ِْتَها َوتََزوَّْدنَا ِمْن حلِْمِه وََشائَِق، فَلمَّ 
َ

ْ�َظَم بَِعٍ� َمَعنَا فمّر مْن حت
َ
قَاَمَها ُ�مَّ رََحَل أ

َ
ْضالِعِه فأ

َ
ا أ

تَيْنَا رسول ا�َّ قِدمنَ 
َ
ْخرََجُه ا�َّ لَُ�م، َ�َهْل «فَذْكَرنَا ذلَك هل، فقال:  ا املديِنََة أ

َ
ُهَو ِرْزٌق أ

رْسلْنَا إىل رسول ا�َّ  »مَع�ْم ِمْن حلِْمِه يَشء فَتْطِعُمونَا؟
َ
َ�لَه فَأ

َ
 رواه مسلم. .»ِمنُْه فَأ
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 ت شده که گفت:یروا ب از ابو عبد الله جابر بن عبد الله« -۵۱۸ 

م و یش روبرو شویاز قرای  ر ساخت تا با قافلهیرا بر ما ام ده یما را فرستاده و ابو عب  رسول الله 

ک دانه یده برای ما یو ابو عب –افت یزی نین چیر ایانی از خرما را برای مان بعنوان توشه داد که برای ما غیهم

 از آن آب –داد  می خرما
ً
مان را بدرخت  یهمان روز تا شب برای ما کافی بود. و عصاها م ویدیآشام می بعدا

م ناگهان به ساحل یا رفتیم. گفت: همچنان بر کنارهء دریخورد می نموده و تر خبط زده برگش را گرفته به آب

ائی است که بنام عنبر یوانی دریم که حیدیگی برای ما باال شد و ما بکنارش آمده و دیزی بشکل تل ریا چیدر

م و یهست ی رسول خدا ها ده گفت: خود مرده است و باز گفت: نه، بلکه ما فرستادهیشود و ابو عب می ادی

صد نفر یم و ما سید. و سه ماه بر آن اقامت نمودیپس بخورایم  م و مجبور و مضطر شدهیباش می در راه خدا

 از آن راای  م و قطعهیگرفت می م که با کوزه از گودی چشمش روغنیاد داریم و بینکه چاق شدیم تا ایبود

نفر از ما را گرفته در کاسهء خانهء چشمش  ١٣ده یا به اندازهء گاو بود. ابو عبیم که چون گاو و یدیبر می

ر آن یم از زین شتری را که با خود داشتیش را گرفته و آن را بلند کر و بعد بزرگتریک پهلو از پهلوهاینشاند و 

ن موضوع یآمده ا  م خدمت رسول الله یدینه رسیم و چون به مدیگرفت گذراند و از گوشش مقداری آذوقه

ا از گوشت یرون نمود! آیفرمود: آن رزقی بود که خداوند برای شما ب م. آنحضرت یاد آوری کردیش یرا برا

 .»م و از آن خوردندیفرستاد  د؟ پس از آن برای رسول الله ید که برای ما بخورانیزی داریآن چ

ْسَماَء بنِْت يَِز�َد « -۵۱۹
َ
 »إِىل الرُّْصغِ  قالت: اكَن ُ�مُّ قِميِص رسول ا�َّ  لوعن أ

 ث حسن.ي، وقال: حدیرواه أبو داود، والرتمذ

 گفت که: بد یزیاسماء بنت « -۵۱۹

 .»تا بند دست بود  ن رسول الله یآست
ِْفر، َ�َعرَضْت ُكْديٌَة َشديَدٌة فجاُءوا إىِل  وعن جابر « -۵۲۰

َ
قال: ِإنَّا ُكنَّا يَْوم اخلَنَْدِق �

نَا نَاِزٌل «فقالوا: َهِذهِ ُكْديٌَة َعرَضْت يف اخلَنَْدق. فقال:  انليبِّ 
َ
حِبَجر،  ُ�مَّ قَاَم وَ�ْطنُُه مْعصوٌب  »أ

 
َ
يَّاٍم ال نَُذوُق َذَواقا، فَأ

َ
ْهيَم. َخَذ انلَّيِبُّ َوبَلِثْنَا ثَالثََة �

َ
ْو أ

َ
ْهيَل، أ

َ
 الِمْعول، فرََضب فعاد َكثيباً أ

يُْت بِانلَّيِبِّ 
َ
يت: رَأ

َ
َشيْئاً مايف ذلَك  فقلت: يا رسوَل ا�َّ ائَْذن يل إىِل ابليت، فقلُت الْمَرأ

ِعَ� َحىتَّ َجَعلْنَا صرْبٌ فِِعنَْدَك يَشء؟ فقالت: ِعنِدي َشِعٌ� َوَ�نَاق، فََذحبُْت الَعنَاق، وَطحَ  نُْت الشَّ
ثَايِفِّ قَد اَكَدَت َ�نِْضج. ُ�مَّ ِجئُْت انليبَّ  ،اللحَم يف الرُبَْمة

َ
َمُة بْ�َ األ  َوالعِجُ� قَْد انَْ�رَسَ والرُبْ

ْو رَُجالن، قال: 
َ
نْت يا رسوَل ا�َّ َورَُجٌل أ

َ
فََذَكرُت هل » َ�ْم ُهو؟«فقلت: ُطَعيٌِّم يل َ�ُقْم أ

َمةَ «فقال:   »قُوُموا«فقال:  »وال اخلزُْبَ ِمَن اتلَّنُّوِر َحىتَّ آيتَ  ،كِث� طيب، قُل لََها ال َ�ْ�ِع الرُبْ
نَْصار، فََدَخلُْت عليها فقلت: َوْ�َِك َجاَء انليبُّ 

َ
َوالُمَهاِجُرون،  فقام الُمَهاِجُرون َواأل



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        336

 

نْصاُر َومن َمَعهم
َ
لَك؟ قلت: نعم، قال: َواأل

َ
فََجَعَل  »اْدُخلوا َوال تََضاَ�ُطوا«، قالت: هل سأ

َخَذ ِمنْه، َوُ�َقرُِّب إىِل 
َ
َمَة واتلَّنُّوَر إِذا أ ُر الرُبْ يَْ�رِسُ اخلزُْب، َو�َْعُل عليِه اللحم، وُ�َمِّ

ْصَحابِِه ُ�مَّ َ�ْ�ُِع فَلَْم يََزْل يَْ�رِسُ َوَ�ْغرُف َحىتَّ َشِبعُ 
َ
هدي، «وا، َوَ�يِقَ ِمنه، فقال: أ

َ
ِ هَذا َوأ

ُ
يلك

َصاَ�تُْهْم َ�َاَعةٌ 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»فَإِنَّ انلَّاَس أ

يُت بِانليبِّ  قال جابر:« :ويف روايةٍ 
َ
ا ُحِفَر اخلَنَْدُق َرأ يت  لمَّ

َ
ُت إِىل اْمَرأ

ْ
مَخَصا، فَانَْ�َفأ

يُْت بِرسول ا�َّ 
َ
ء، فَإِ�ِّ َرأ  مَخَصاً َشِديداً. فقلت: هل ِعنَْدِك يَشْ

ْخرََجْت إِيلَّ ِجراباً ِ�يِه َصاٌع ِمْن َشِع�، َونَلَا ُ�َهيَْمةٌ 
َ
ِع�  ،فَأ داِجٌن فََذحبْتَُها، َوَطحنِت الشَّ

ُْت إىل رسول ا�َّ َ�َفرََغْت إىل فََرايِغ، َو�َ 
َّ

ْعتَُها يف بَُرمِتَها، ُ�مَّ َويل ، َ�َقالَت: ال تفضْح� طَّ
، َذحَبْنا ُ�َهيَمًة نَلَا، َوَطَحنُْت  برسول ا�َّ  ومن مَعه، فجئْتُه فََساَرْرتُُه فقلُت يا رسول ا�َّ

نَْت َوَ�َفٌر َمَعك، فََصاَح رسول ا�َّ 
َ
 ِمْن َشِع�، َ�تَعاَل أ

ً
ْهَل اخلَنَْدق: إِنَّ «فقال:   َصااع

َ
يَا أ

زِْبُنَّ «: فقال انليبُّ  »جابراً قْد صنَع ُسْؤراً فََحيََّهالًّ بُ�مْ 
َ

لُنَّ بُْرَمتَُ�ْم َوال خت ال ُ�ْ�ِ
يجءَ 

َ
يت فقالت:  . فَِجئْت، وََجاَء انلَّيِبُّ  »عِجينَُ�ْم َحىتَّ أ

َ
يْقُدُم انلَّاس، َحىتَّ ِجئُْت اْمَرأ

ْخرََجْت عجيناً فَبَسَق ِ�يِه و�ارَك، ُ�مَّ َ�َمَد إىِل بِ 
َ
ي قُلْت. فَأ ِ

َّ
ك َو�ِك، فقلت: قَْد َ�َعلُْت اذل

اْدُع َخابَزًة فلْتَْخزْب َمعك، َواقَْديِح ِمْن بُْرَمِتُ�م َوال «بُْرَمِتنا َ�بََصَق َوَ�ارََك، ُ�مَّ قال: 
قِْسُم بِا�َّ  »َ�ْ�لُوها

ُ
ٌف، فَأ

ْ
ل
َ
، َوُهْم أ َرفُوا، و�ِنَّ بُْرَمتَنَا تَلَِغطُّ َكَما ِ�َ

َ
َ�لُوا َحىتَّ تَرُ�وُه َوا�

َ
 أل

نَّ َعِجينَنَا يَلْخزَب َكَما ُهوَ 
َ
 .»َوأ

 گفت: جابر « -۵۲۰

 م که با کلنگ حفرین سختی روبرو شدیم که ناگاه با زمینمود می ن را حفریما در روز خندق زم

 دا شده! یار سختی در خندق پین بسیم: زمیآمده گفت امبر یشد. خدمت پ نمی

که شکمش را به سنگی بسته بود و سه روز یشوم. برخاست در حال می ادهیفرمود: من پ آنحضرت 

 کلنگ را گرفته زد و خاک نرم شد. امبر یم. پیشده بودکه طعام نخورده بود

 دم کهیزی را دیچ امبر یمسرم گفتم: به پبه من اجازه ده تا بخانه روم و به ه ا رسول الله یگفتم: 

 زی نزد تو موجود است؟یا چیطاقتی نموده آ بی

گ سنگی یگفت: نزدم جو و ماده بزی است. ماده بز را کشته و جو را آرد نموده و گوشت را در د

گدان بود تا یگ سنگی بر سر دیده بود و دیر رسیکه خمیآمدم در حال امبر یم. سپس خدمت پیانداخت

 . دیزیا دو مرد برخیکمرد یشما با  ا رسول الله یپخته شود. و گفتم: اندکی طعام دارم. پس 
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 فرمود: آن چقدر است؟

گ و نان را از تنور یار و پاک است. به همسرت بگو که گوشت را از دیاد آور شدم فرمود: بسیش یبرا

ار همه بلند شدند، نزد همسرم رفته بوی گفتم: وای بر ن و انصید مهاجریم و فرمودند: بلند شویاینکشد تا ب

 ن و انصار و کسانی که با آنانند آمدند.یو مهاجر امبر یتو پ

 ا از تو پرسش نمود؟یگفت: آ

 گفتم: بلی

ده و یگذاشت و آنرا پوش می د) سپس نان را گرفت و بر آن گوشتیداد مکنید (و داد و بیگفت: داخل شو

 گین طور نان را شکسته و از دیگشت و هم می ک کرده و بازیرفتند و به اصحابش نزد می ر کردهیدرون خم

را مردم به ید، زیه دهید و هدین بخوریزی ماند و فرمود: از ایر شدند و از آنها چیگرفت تا همه س می

 .اند گرسنگی روبرو شده

افتم نزد زنم آمده یرا سخت گرسنه  امبر یگفت: چون خندق حفر شد، پ تی آمده که جابر یو در روا

ای  مانهیرون کرد که در آن پیبای  سهیافته ام. وی کیرا سخت گرسنه   را رسول الله یزی داری؟ زیگفتم: چ

گ یاز جو بود و گوسفندی خانگی داشتم آن را ذبح کرده و جو را آرد نمودم. چون فارغ شدم آنرا در د

 دم.فرستا  انداختم و دنبال رسول الله 

ده پنهانی به وی گفتم: یرسوا مساز. بعد خدمتش رساند  که با وییو کسان  زنم گفت: مرا در نزد رسول الله 

اد زد یفر امبر ید. پییایم شما همراه عدهء بیمانهء از جو را آرد کردیم و پیگوسفندی را ذبح نمود ای رسول الله 

گ را یفرمود: د امبر یب داده است. پس پیهمانی ترتیم د که جابر برای شمایو فرمود: ای مردم خندق بشتاب

 دم.ینمود تا نزد زنم رس می ش مردم حرکتیشاپیپ امبر یم. پس آمدم. پییایرت را مپز تا بین مکن و خمیپائ

 گفت: چه کردی؟ چه کردی؟

بعد  م و در آن آب دهنش را گذاشته و دعای برکت را خواند،یدیر را کشیگفتم: آنچه گفتی کردم. خم

ز آب دهن گذاشته و دعای برکت نمود، پس فرمود: نان پزی را بخواه تا همراهت یگ رفته و به آن نیبسوی د

مکن و آنان هزار بودند. سوگند به خدا که همه خوردند تا که باقی ماند و اش  نیگ بردار و پائیبپزد و از د

 .»چنانچه بودشد،  می ر پختهید، مثل اول و از خمیجوش می گ همچنانیرفتند و د

�س « -۵۲۱
َ
مِّ ُسلَيْم: قَد َسمعُت َصوَت رسول ا�َّ  وعن أ

ُ
بو َطلَْحَة أل

َ
 قال: قال أ

قََراصاً ِمن َشع�، 
َ
ْخرََجْت أ

َ
عرُِف ِ�يِه اجلُوع، َ�َهل ِعنَدِك ِمن يشء؟ فقالت: َ�َعم، فَأ

َ
َضِعيفاً أ

ِت اخلزَُب بِ  َخَذت مِخَاراً لََها فَلَفَّ
َ
رْسلَتِْ� ُ�مَّ أ

َ
تْ� بِبَعِضه، ُ�مَّ أ َْت ثَو� َورَدَّ

َ
تُْه حت بَعِضه، ُ�مَّ دسَّ

جالِساً يف الَمْسِجد، وَمَعُه انلَّاس،  ، فََذَهبُت بِه، فَوََجدُت رسوَل ا�َّ إِىل رسول ا�َّ 
بُو َطلَْحة؟«: َ�ُقمُت َعلَيِهم، فقاَل يل رسوُل ا�َّ 

َ
رَْسلََك أ

َ
ِلَطَعام«م، فقال: فقلت: نَع »أ

َ
 »أ
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بَا  »قُوُموا: «فقلت: َ�َعم، فقال رسوُل ا�َّ 
َ
يديِِهم َحىتَّ ِجئُت أ

َ
فَاْ�َطلَُقوا َواْ�َطلَْقُت َ�ْ�َ أ

بُو َطلَْحةَ 
َ
خرَبتُه، فقال أ

َ
مِّ ُسلَيم: قَد َجاَء رسوُل ا�َّ  :َطلَْحَة فَأ

ُ
بانلَّاِس َولَيَْس ِعنَْدنَا  يا أ

ْعلَم.
َ
ُ أ

ُ
ُ َورُسوهل  ما ُ�ْطِعُمُهم؟ فقالت: ا�َّ

بُو َطلْحَة حىتَّ ليَِقَ رسوَل ا�َّ 
َ
قبََل رسوُل ا�َّ فَانَطلََق أ

َ
َمَعه َحىتَّ َدَخال، فقال  ، فأ

مِّ ُسلَيْمٍ «: رسوُل ا�َّ 
ُ
تَْت بِذلَك  »َهلُ�ِّ ما ِعنَدِك يا أ

َ
َمَر بِِه رسوُل ا�َّ فُفت،  فَأ

َ
اخلزُْب، فَأ

ًة فَآَدَمتْه، ُ�مَّ قال ِ�يِه رسول ا�َّ  مُّ ُسلَيٍم ُعكَّ
ُ
ْن َ�ُقول، ُ�مَّ  وَعرَصَت َعلَيه أ

َ
ما َشاَء ا�َّ أ

ةٍ «قال:  َ�لُوا َحىتَّ َشِبُعوا ُ�مَّ َخرَُجوا، ثم قال:  »ائَذن ِلَعرَشَ
َ
ِذَن لَُهم، فَأ

َ
ةٍ ائَذن «فَأ ذَن  »ِلَعرَشَ

َ
فَأ

َ�لُوا حىت َشِبُعوا، ثم َخرَجوا، ُ�مَّ قال: 
َ
ةٍ «هلم، فَأ �ل الَقْوُم لُكُُّهم » ائَذْن ِلَعرَشَ

َ
ِذَن لُهم حىت أ

َ
فَأ

ْو َ�َمانُون
َ
َقْوُم َسبْعوَن رَُجًال أ

ْ
 ه.يمتفق عل .»وََشِبُعوا، َوال

ٌة َوَ�ُْرُج َعرَشَ « :ويف روايةٍ  َحٌد إِال َدَخل،  ،ةٌ فما زال يَدُخُل عرَشَ
َ
حىت لم َ�بَْق ِمنهم أ

َ�لُوا ِمنها
َ
َها فَإَِذا ِ� ِمثلَُها ِحَ� أ

َ
َ�َل حىت َشِبع، ثم َهيَّأ

َ
 .»فَأ

ًة َعرَشةً « :ويف روايةٍ  َ�لُوا َعرَشَ
َ
َ�َل انلَّيِبُّ  ،فَأ

َ
بعد  حىت َ�َعَل ذلَك بثَماِ�َ� رَُجًال ثم أ

ْهُل ابَليت، َوتَرُ�وا ُسؤرا
َ
 .»ذلَك َو�َأ

 .»ثمَّ أفَضلُوا ما بَلَُغوا ج�اَ�ُهم« :ويف روايةٍ 

صحابِه، َوقد  ِجئُت رسوَل ا�َّ « ويف روايةٍ عن أَنسٍ قال:
َ
يْوماً فَوََجدتُُه َجالِساً مع َأ

صَحابِه: لَِم َعَصَب رسوُل ا�َّ  ،َعَصَب َ�ْطنَُه بِِعصابَةٍ 
َ
 .»بْطنَه؟ فقالوا: ِمَن اجلُوع فقلُت بِلَعِض أ

يْت رسوَل  ،فََذَهبُْت إىِل أيب َطلَحةَ 
َ
بتَاه، قد َرأ

َ
مِّ ُسليٍم بنِت ِملَحان، فقلت: يَا أ

ُ
َوُهَو َزْوُج أ

صَحابِه، فقالو ،َعصَب بطنَُه بِِعَصابَةٍ  ا�َّ 
َ
لُت بَعَض أ

َ
بُو َطلَحَة فََسأ

َ
ا: ِمَن اجلُوع. فََدخل أ

�ِّ فقال: َهل ِمن يَشء؟ قالت: نعم ِعنِدي ِكرَسٌ ِمْن ُخزٍب َوتمَراٌت، فإِْن َجاَءنَا رسول 
ُ
ىلع أ
شبَعنَاه، و�ِن َجاَء آَخُر معه قَلَّ َ�نْهم، ا�َّ 

َ
 .»وَذَكَر َ�َماَم احلَديث وَْحدُه أ

 گفت: انس « -۴۲۱

ا یرا دانستم، آاش  دم که گرسنگییف شنیرا خف  م گفت: من صدای رسول الله یام سلابو طلحه برای 

 زی داری؟یچ

 مرا یده و زیچیپاش  ده و در روسریین را کشیگفت: بلی و چند قرص نان جو
ً
ر لباسم پنهان نموده و بعدا

بودند، من باالی سرشان دم که در مسجد نشسته و مردم با او یفرستاد، من هم آنرا بردم د نزد رسول الله 
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 ا ترا ابوطلحه فرستاده؟یفرمود: آ ستادم. آنحضرت یا

 گفتم: بلی. 

 ا برای طعام مرا خواست؟یباز گفت: آ

 گفتم: بلی.

نکه نزد ابوطلحه آمده او را یرفتم تا ایش میشاپید، آنها رفتند و من هم در پیزیگفت: برخ  رسول الله 

 .خبر کردم

م! یم که به آنان بخورانیمردم را آورده و ما هم طعامی ندار  م رسول الله یابوطلحه گفت: ای ام سل

باو رو   د و رسول الله یرس  ابو طلحه رفت تا که بمالقات رسول الله  اند. تر گفت: خدا و رسول او دانا

 .آورده داخل شدند

امر نمود که آن را   رسول الله  اور و او آن نان را آورد.یم هر چه داری بیفرمود: ای ام سل  رسول الله 

  م مشکی را که روغن داشت بر آن فشرد و با آن نان خورش ساخت، پس رسول الله یتکه و نرم نموده و ام سل

ر شدند. ینکه همهء آن گروه خورده سیآنچه را که خدا خواسته بود گفت و فرمود: که به ده نفر اجازه بده تا ا

ر شدند و بر آمدند باز فرمود: برای ده یاجازه داد و خوردند و سشان  ده و برایباز گفت: برای ده نفر اجازت 

ر شدند و آنان ینکه همه خوردند و سیر شدند و بر آمدند تا اینفر اجازت ده و اجازت داد و خوردند و س

 .ا هشتاد نفر بودندیهفتاد 

ک از آنها نماندند، یچینکه هیگشت تا ا یم رونیشد و ده نفر ب می نطور ده نفر واردیتی آمده که همیو در روا

 .ر شدند. سپس آنرا جمع نموده و مثل همان بود که از آن خوردندینکه وارد گشته خوردند و سیمگر ا

 رسول الله ینفر هم ٨٠تی آمده که سپس ده نفر خوردند تا که با یدر رواو 
ً
و اهل   نکار راکردند و بعدا

 .زی هم باقی ماندیخانه خوردند و چ

 زیو در روا
ً
 م.یش رساندیی خوها هیاده ماند که به همسایتی آمده که بعدا

ارانش نشسته و شکم یدم با یآمدم د  تی از انس آمده که گفت: روزی خدمت رسول الله یو در روا

 اند؟ شکم خود را بسته  ارانش گفتم: چرا رسول الله یخود را به سنگی بسته بودند، به بعضی از 

 .گرسنگیگفتند: از 

دم یرا د م بنت ملحان بود، گفتم: ای پدر، من رسول الله یمن به نزد ابو طلحه رفتم که او شوهر ام سل

ن کار را نموده. یارانش سؤال کردم گفتند: از گرسنگی ایکه به شکم خود سنگی بسته و چون از بعضی 

 زی داری؟یا چیابوطلحه نزد مادرم آمده گفت: آ

گر کسی یم و اگر دیکن می رید او را سیایتنها ب  نان و خرماست. اگر رسول الله ای  گفت: بلی نزدم پاره

 .»ث را ذکر کردیشود و تمام حد می د کمیایبا اوب
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 مذمت سؤالگري بدون ضرورت

 ٱ ِ�  بَّةٖ َدآ ِمن َوَما﴿قال الله تعالی: 
َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ِض �ۡ�  ].۶هود: [ ﴾ُ�َهارِزۡ  �َّ

 .»ای نیست مگر اینکه روزی وی بر خدا است در زمین هیچ جنبنده« فرماید: میخداوند 

ٓ لِلۡ ﴿و قال تعالی:  ِينَ ٱ ءِ ُفَقَرا حۡ  �َّ
ُ
ْ أ وا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِ�ُ  ٱ ِ�  ا�ٗ َ�ۡ  تَِطيُعونَ �َسۡ  َ�  �َّ

َ
 ِض �ۡ�

غۡ  اهُِل �َۡ ٱ َسُبُهمُ َ�ۡ 
َ
ٓ أ ِف ٱ ِمنَ  ءَ نَِيا  ﴾اا�ٗ إِ�َۡ  �َّاَس ٱ لُونَ  َٔ �َۡ�  َ�  ُهمۡ �ِِسيَ�ٰ  رُِ�ُهمَ�عۡ  �ََّعفُّ

 ].۲۷۳البقرة: [

توانند در زمین  در راه خدا ناتوان شده و نمیصدقات مخصوص فقرائی است که « فرماید: و می

شناسی از  پندارد به علت طمع نکردن، ولی تو آنان را می سفر نمایند و نادان آنان را توانگر می

 .»کنند شان که از مردم به الحاح سؤال می چهرهء

ِينَ ٱوَ ﴿و قال تعالی:  َّ�  ٓ ْ  إَِذا نَفُقوا
َ
ْ �ُۡ�ِ  لَمۡ  أ ْ َ�قۡ  َولَمۡ  فُوا وا ٰ  َ�ۡ�َ  َوَ�نَ  ُ�ُ الفرقان: [ ﴾٦٧ اقََوامٗ  لَِك َ�

۶۷.[ 

شان در حد  و آنانکه چون خرج نمایند، اسراف ندارند و تنگی ننمایند و عطای« فرماید: و می

 .»اعتدال باشد

ٓ  ٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿و قال تعالی:  رِ�دُ  َما
ُ
ٓ  قٖ ّرِزۡ  ّمِن ُهمِمنۡ  أ  َوَما

رِ�دُ 
ُ
ن أ

َ
 ].۵۷-۵۶الذاریات: [ ﴾٥٧ عُِمونِ ُ�طۡ  أ

خواهم از آنان رزق را و  و جن و انس را نیافریدم مگر برای آنکه مرا بپرستند و نمی« فرماید: و می

 .»خواهم تا مرا طعام دهند نمی

ا األحاد أَمَّ ْ نيِ  السابقنيِ الباب یث، فتقدم معظمها فيوَ  تقدم:ي، ومما ملَ
 نگذشته است. ۲ن آنها در یتر ث عمدهیاما احاد

ً
 باب سابق گذشت و آنچه قبال
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ِة الَعرض، َولِ�نَّ «قال:  عن انليب  عن أيب ُهَر�َْرَة « -۵۲۲ لَيس الِغَ� َعن كرْثَ
 ه.يمتفقٌ عل »»الغِ�َ ِغَ� انلَّفِس 

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۵۲۲

 .»ست، بلکه غنا در غنای نفس استیاد بودن مال نیازی با زین بی فرمود: غنا و امبر یپ

ن رسول ا�َّ  بوعن عبد ا�َّ بن عمرو « -۵۲۳
َ
َسلَم، «قال:  أ

َ
فلََح َمْن أ

َ
قَْد أ

 رواه مسلم. »»َوُرِزَق َكَفافا، َوَ�نََّعُه ا�َّ بما آتَاهُ 

 ت است که: یروا ب از عبد الله بن عمرو« -۵۲۳

که اسالم آورد و رزق کافی به او داده شده و خداوند او را به یفرمود: همانا رستگار شد کس رسول الله 

 .»آنچه که به وی داده، قانع ساخته است

ُت رسول ا�َّ  وعن َحكيم بن ِحَزام « -۵۲۴
ْ
ل
َ
عَطا�،  قال: َسأ

َ
ُُه فَأ

ْ
تل

َ
عَطا�، ثم َسأ

َ
فَأ

عَطا�، ثم قال: 
َ
ُُه فَأ

ْ
تل

َ
َخَذهُ �َِسَخاَوِة نَفس يا حَ «ثم َسأ

َ
كيم، إِنَّ هذا الَماَل َخرِضٌ ُحلٌْو، فَمن أ

ُ�ُل وال �َْشبَع، وايلُد 
ْ
ِي يَأ

َّ
َخَذُه بِإرَِشاِف َ�ْفٍس لَم ُ�بَارَْك هُل فيه، وَ�َن اَكذل

َ
ُ ِ�يه، َوَمن أ

َ
بُورَك هل

فَ�  حداً  »الُعلَيا َخٌ� ِمَن ايلَِد السُّ
َ
 أ
ُ
ْرَزأ

َ
ِي بَعثََك باحلَقِّ ال أ

َّ
قال َحكيٌم فقلت: يا رسول ا�َّ َواذل

بُو ب�ٍر 
َ
نيَا، فاََكَن أ فَاِرَق ادلُّ

ُ
ىَب أن  بَعَدَك َشيْئاً َحىتَّ أ

ْ
يَْدُعو َحكيماً يِلُعطيَُه الَعَطاء، َ�يَأ

ن َ�ْقبلَه. فقال: يا َمعرَشَ الُمْسلم�، َداَعُه يِلُعطيه، فَ  َ�ْقبََل ِمنُْه َشيْئا. ُ�مَّ إِنَّ ُعمر 
َ
ىَب أ

َ
أ

ن 
َ
ىَب أ

ْ
يفء، فيَأ

ْ
ُ يف هذا ال ِي قََسَمُه ا�َّ هلَ

َّ
ُه اذل ْعرُض َعلَيه َحقَّ

َ
ِ� أ

َ
ْشِهُدُ�م ىلَع َحكيٍم أ

ُ
أ

حداً ِمَن انلَّاِس َ�ْعَد انلَّيِبِّ 
َ
 َحكيُم أ

ْ
ُخَذه. فَلَْم يَْرزَأ

ْ
 ه.يعل متفقٌ  .»َحىتَّ تُُو� يَأ

 گفت: م بن حزام یحک« -۵۲۴

زی درخواست کردم به من عطا کرد، باز سؤال کردم، باز هم به من داد، و باز سؤال یچ  از رسول الله 

که آنرا به سخاوت نفس یذ است. کسین مال سبز و لذیم! ایکردم و باز هم به من داده و فرمود: ای حک

شود، و  نمی ش در آن برکت نهادهیرد برایآنکه آنرا به طمع نفس بگشود و  می ش در آن برکت نهادهیرد، برایبگ

 .نیشود، و دست باال بهتر است از دست پائ نمی ریخورد و س می باشد که می مانند کسی

چ کس یسوگند به آنکه ترا بحق فرستاده بعد از شما از ه  ا رسول الله یم گفت: سپس گفتم: یحک

 .رمیرم تا بمیگ نمی زی رایچ

زی را یکرد که از آن چ می کرد که به او بخشش دهد و وی امتناع می را احضار م یحک بکر ابو

 د و گفت: یرفتن آن امتناع ورزیزی اعطاء کند باز هم از پذیاو را خواست تا به او چ رد. باز عمر یبپذ
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مت، خداوند ین غنیرم که من حق او را که در ایگ می م شاهدیای جماعت مسلمانان! من شما را بر حک

 .ورزد می کنم و او از گرفتن آن امتناعیحصهء او نموده به او عرضه م

 .»افتینکه وفات یزی را نگرفت، تا ایچکس چیاز ه  بعد از رسول الله  م یو حک

ِ  وعن أيب بُرَدةَ عن أيب موىس األشَعريِّ « -۵۲۵ يف  قال: َخرَْجنَا َمَع رَُسول ا�َّ
ْظفاري،  ،َغزَوةٍ 

َ
قداُمنا، َونَِقبَْت قََدِ�، وََسَقَطْت أ

َ
و�ْن ِستَُّة َ�َفٍر بيْنَنَا بَِع� َ�ْعتَِقبه، َ�نَِقبْت أ

رُْجِلنَا 
َ
قاِع مِلا ُكنَّا َ�ْعِصُب ىلَع أ رُْجِلنا اخِلَرق، فَُسميت َغزَوَة َذاِت الرِّ

َ
فَُكنَّا نَلُفُّ ىلَع أ

بو بُرَدةَ 
َ
ْصنَُع فَحَ  :اخِلَرق، قاَل أ

َ
بو ُموىَس بَِهذا احلَِديث، ُ�مَّ َكِرَه ذلَك، وقال: ما كنُْت أ

َ
َث أ دَّ

فْشاه
َ
ْن يَُ�وَن َشيْئاً ِمْن َ�َمِلِه أ

َ
نَُّه َكِرَه أ

َ
ْذُكره، قال: َك�

َ
ْن أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»بِأ

 ت شده که گفت:یروا از ابو برده از ابو موسی اشعری « -۵۲۵

م، یشد می م و آنرا به نوبت سواریک شتر داشتیم و ما شش نفر، یبه غزوهء برآمد  ما با رسول الله 

م یدیچیپ می مانیی پاره پاره را به پاهاها م افتاد و ما پارچهیم بحدی کوفته شد که ناخنهایپاهای ما آبله زد و پا

 .ده شدین جهت غزوه بنام "غزوهء ذات الرقاع" نامیاز ا

 .اد آوری کنمینکه آن را ینکار را نکردم تا این بدش آمده و گفت: من ایده و بعد از ان قصه را نمویابو موسی ا

 .»دیزی از عملش را ظاهر نماینکه چیی بد برد از ایگفت: گو

وعن عمرو بن َ�ْغِلب بفتح اتلاِء املثناِة فوَق و�ِساكن الغ� املعجمة و�رس « -۵۲۶
نَّ رَُسوَل ا�َّ الَّالم 

َ
ْ�َطى رجاال، وتََرَك رِجاال، َ�بَلََغُه  ، أ

َ
مه، فَأ ْو سيب فَقسَّ

َ
يِتَ بماٍل أ

ُ
أ

ْ�َ� َعلَيه، ُ�مَّ قال: 
َ
، ُ�مَّ أ يَن تََرَك َعتبُوا، فََحِمَد ا�َّ ِ

َّ
نَّ اذل

َ
ْعِطي الرَُّجَل «أ

ُ
َما بَعد، فََوا�َّ إِ�ِّ أل

َ
أ

َحبُّ إيلَّ 
َ
َدُع أ

َ
ي أ ِ

َّ
َدُع الرَُّجل، واذل

َ
رى يف  َوأ

َ
قَواماً مِلا أ

َ
ْعِطي أ

ُ
َما أ ْعِطي، َولِك�ِّ إِ�َّ

ُ
ِي أ

َّ
ِمَن اذل

قْواماً إىِل ما جَعَل ا�َّ يف قُلُو�ِِهْم ِمَن الِغ� واخلَْ�، ِمنُْهْم 
َ
ِ�ُل أ

َ
قُلُو�ِِهْم ِمن اجلَزِع والَهلَع، َوأ

حِ  »َ�ْمرُو بُن تَغِلَب 
ُ
ِ ما أ

ِ قال عمُرو بُن َ�ْغِلب: فَوا�َّ ن يل بِ�ِلمِة رَُسوِل ا�َّ
َ
مُحَْر  بُّ أ

 .یرواه البخار .»انلََّعم

 ت است که:یروا از عمرو بن تغلب « -۵۲۶

م نموده برای برخی از مردان داد و برای یآوردند و او آنرا تقس  رانی را خدمت رسول الله یا اسیمالی 

پس  اند. انتقاد کرده –که او آنها را ترک کرده بود ید، آنانیو به وی اطالع رس –گر از مردان نداد یبرخی د

دهم و مرد  می ک مردیبرخاسته حمد و ثنای او تعالی را بجای آورده و سپس گفت: اما بعد، به خدا من به 
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دهم، ولی من به یزی میکنم دوستتر دارم، از آنکه به او چ می کنم، و آن شخص را که ترک می گر را ترکید

 .حرص وشکوه استشان  دلهای دهم که دریگروهی م

سپارم، که از جمله عمرو بن تغلب  می ر نهادهیاز غناء و خشان  و گروهی را به آنچه که خداوند در دلهای

م شترهای یبرا  ن سخن رسول الله یاست. عمرو بن تغلب گفت: بخدا سوگند دوست ندارم که در برابر ا

 .»سرخ باشد

نَّ انلَّيِبَّ  وعن َحكيِم بن ِحزاٍم « -۵۲۷
َ
ْف�«قال:  أ  ،ايلُد الُعليا َخْ�ُ ِمَن ايلَِد السُّ

، وَمْن  ُه ا�َّ َدقَِة ما اكن عْن َظْهِر ِغ�، وَمْن �َْستْعفْف يُعفُّ وابَْدأ بمْن َ�ُعول، وََخْ�ُ الصَّ
 ، ولفظ مسلم أَخرص.یه. وهذا لفظ البخاريمتفقٌ عل »»�َْستْغن ُ�ْغِنِه ا�َّ 

 گفت: م بن حزام یحک« -۵۲۷

ن صدقه آنست که ین، و آغاز کن به عائله ات. و بهتریفرمود: دست باال بهتر است از دست پائ امبر یپ

د، خداوند او یازی جوین بی کهیف نگه دارد، و کسید خداوند او را عفیکه عفت جویاز روی غنا باشد، و کس

 .»از گرداندین بی را

لَةِ «: قال: قال رسوُل ا�َّ  وعن سفياَن َصْخِر بِن َحْرٍب « -۵۲۸
َ
 ،ال تُلِْحُفوا يف املسأ

 ُ
َ

ُ اكرِه، َ�يَُبارََك هل
َ

نا هل
َ
تَلُُه ِم�ِّ َشيْئاً َوأ

َ
ُ َمْسأ

َ
َحٌد ِمنُْ�ْم َشيْئاً، َ�تُخِرَج هل

َ
لُ� أ

َ
 فَوا�َّ ال �َْسأ
ْ�َطيْتُهُ 

َ
 رواه مسلم. »»فيما أ

 گفت که: ان صخر بن حرب یسفابو « -۵۲۸

زی را یکی از شما از من چیکند ید! بخدا سؤال نمیفرمود: در سؤال، اصرار و الحاح نکن  رسول الله 

رون سازد، و من بدان راضی نباشم، و باز برکت گذاشته شود در یش بیزی را برایکه به سؤالش از نزدم چ

 .»دهم یزی که من بوی میچ

ْشَجيِعِّ وعن أيب عبِد الر ۵۲۹
َ
 قال: ُكنَّا ِعنَْد رُسوِل ا�َّ  محِن َعوف بن مالك األ

ْو َسبَْعةً 
َ
ْو ثمانيًة أ

َ
َال ُ�بَايُِعوَن رَُسوَل ا�َّ  ،�َِسْعًة أ

َ
َ�ُقلْنا:  ،وُ�نَّا َحِدييث َ�ْهٍد بِبيَْعةٍ  فَقال: أ
، ثم قال:  فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك  »اهللا؟أال تبايعون رسول «قَْد بايْعناَك يا رُسوَل ا�َّ

لََواِت «يا رسول اهللا َ�َعَالم َ�بَايُِعك؟ قال:  ُ�وا بِِه َشيْئا، والصَّ ْن َ�ْعبُُدوا ا�َّ وال �رُْشِ
َ
ىلع أ

رسَّ لكَمة َخِفيةً  »اخلَْمس َوتِطيُعوا
َ
لُوا انلَّاِس َشيْئاً « :َوأ

َ
وئِل  »َوَال �َْسأ

ُ
يُت َ�ْعَض أ

َ
َك فَلََقْد َرأ

ُ إِيَّاهُ 
ُ

َحداً ُ�نَاِوهل
َ
ُل أ

َ
حِدِهْم فَما �َْسأ

َ
 رواه مسلم. »انلََّفِر �َْسُقُط َسوُْط أ
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 د:یگو می ابو عبد الرحمن عوف بن مالک اشجعی « -۵۲۹

عت ید؟ و ما تازه بیکن نمی عتیب  ا به رسول الله یم و فرمود: آیبود  نفر نزد رسول الله  ٧ا ی ٨ا ی ٩ما 

 .میکرده بود

  ا رسول الله یم: یم و گفتیهای خود را پهن کرد د؟ و دستیکن نمی عتیب  ا به رسول الله یگفت: آ

 م؟یعت کنیپس به چه ب ایم، عت کردهیما با شما ب

د و نمازهای پنجوقت را ادا نموده و اطاعت یاوریک نیزی شریده و به او چینکه خدا را پرستیفرمود: ا

دم آن افراد را که ید و همانا دیزی مخواهیطوری آهسته زمزمه نمود و از مردم چد، و سخن را یخدا را بکن

 .»خواست که آنرا بوی بدهد نمی افتاد و از کسی می کی از آنهایانهء یتاز

نَّ انليبَّ  بوعن ابن عمر « -۵۳۰
َ
َحِدُ�ْم َحىت يَلىْق «قال:  أ

َ
لَُة بِأ

َ
َال تََزاُل الَمسأ

ْمٍ ا�َّ تعاىل ولَيَْس يف 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»وَْجِهِه ُمزْعُة حل

 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۵۳۰

نکه با یدهد تا ا می گران کارش را انجامیفرمود: شخص همواره با خواهش کردن از د رسول الله 

 .»ستیش پارهء گوشتی نیکه در رویشود، در حال می خداوند روبرو

۵۳۱- » ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َف َعِن  وعنه أ دقََة واتلََّعفُّ قال وهو ىلع الِمنرب، وََذَكَر الصَّ

لَةِ ـال
َ
ْف�« :مسأ ْفَ� ِ�َ  ،َوايلَد الُعليا ِ�َ الُمنِْفقة »ايلَد العلْيا َخْ�ٌ ِمَن ايلَِد السُّ والسُّ
ائِلَة  ه.يمتفقٌ عل .»السَّ

 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۵۳۱

اد آوری نمود، همانا دست باال یکه بر منبر بود، فرمود: و از صدقه و عفت از سؤال یدر حال امبر یپ

 .»ن دست سؤالگری استیکند، و دست پائ می ن، ودست باال دستی است که خرجیبهتر است از دست پائ

اً فَإِ�ََّما «: قال: قال رُسوُل ا�َّ  وعن أيب ُهر�رة « -۵۳۲ َل انلَّاس تََ�رثُّ
َ
ُل َمْن َسأ

َ
�َْسأ

ْو لِيَْستَْكرِثْ 
َ
 رواه مسلم. »»مَجْراً، فَلْيْستَِقلَّ أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۵۳۲

 ی آتش راها اد شدن مالش سؤالگری کند، همانا پارهیکه بواسطهء زیفرمود: کس  رسول الله 

 .»ادت کندینکه طلب زیا ایا خود را از سؤالگری آزاد کند، ید یخواهد، پس با می
شود و احتمال دارد که بر  می ن شخص به عذاب جهنم عذابید: ایگو می اضیش: قاضی ع

گردد،  می شود که بدان داغ می کند، شعلهء آتشی می را آنکه بدون حق، سؤالگرییظاهرش باشد، ز
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 چنانچه در مانع زکات ثابت شده است.

إِنَّ «ا�َّ عليه وآهل وَسلَّم: قال: قال رُسوُل ا�َّ ص�  وعن سُمَرَة بِن ُجنْدٍب « -۵۳۳
ْمر البُدَّ ِمنْهُ 

َ
ْو يف أ

َ
َل الرَُّجُل ُسلْطاناً أ

َ
ْن �َسأ

َ
لََة َكدُّ يُ�دُّ بها الرَُّجُل وْجَهه، إِالَّ أ

َ
رواهُ  »»الَمسأ

 ح يث حسن صحيوقال: حد یالرتمذ

 ت است که:یروا از سمره بن جندب « -۵۳۳

کند،  می ش را لکه داریست که شخص بدان رویی خدشه ایفرمود: همانا خواهش گدا  رسول الله 

 .ا سؤال کند، در امری که الزمی استینکه شخص از پادشاه طلب کند، یمگر ا

نَْزلََها بِانلَّاِس «: قال: قال رُسوُل ا�َّ  وعن ابن مسعوٍد « -۵۳۴
َ
صاَ�تُْه فَاقٌَة فَأ

َ
َمْن أ

ْو آِجِل لَْم �َُسدَّ 
َ
ُ بِِرزٍق اعِجٍل أ ، َ�يُوِشُك ا�َّ هلَ نَْزهلا با�َّ

َ
رواهُ أبو داود،  »»فاَ�تُه، َوَمْن أ

 ث حسن.يوقال: حد یوالرتمذ

 مروی است که: از ابن مسعود « -۵۳۴

چاره نشود، و اش  فرمود: آنکه به گرسنگی مبتال شده و آنرا به مردم نسبت دهد، گرسنگی  رسول الله 

 .»ر رس برساندیا دیش رزقی زود رس یه آنرا به خدا نسبت دهد، پس بزودی خداوند براآنک

َل انلَّاَس َشيْئا، «: قال: قال رُسوُل ا�َّ  وَ�ْن ثَْو�اَن « -۵۳۵
َ
ن ال �ْسأ

َ
َل يل أ َمْن تََ�فَّ

ُل هل باجلَنَّة؟ تََ�فَّ
َ
َحداً َشيْئا »َوأ

َ
ُل أ

َ
نا، فاََكَن َال �ْسأ

َ
 ح.يرواه أبو داود بإِسنادٍ صح ،»فقلت: أ

 ت شده که:یروا از ثوبان « -۵۳۵

 زی را نطلبد و من بوی بهشت را ضمانت کنم؟یدهد تا از مردم چین میفرمود: کی به من تضم  رسول الله 

 .»دیطلب نمی زییگفتم: من. و او از کسی چ

َ�يُْت رَُسوَل ا�َّ  وعن أيب �رِْشٍ قَِبيَصَة بن الُمَخاِرِق « -۵۳۶
َ
لْت مَحالًَة فَأ مَّ

َ
 قال: حت

ُ فيها، فقال: 
ُ

هل
َ
ْسأ

َ
ُمَر لَك بِها«أ

ْ
َدقَُة فَنأ تِينَا الصَّ

ْ
قِْم َحىتَّ تَأ

َ
لََة ال «ُ�مَّ قال:  »أ

َ
ياَ قَِبيَصُة إِنَّ الَمسأ

َحِد ثَالثَةٍ 
َ
لُّ إِالَّ أل ِ

َ
َل محالَةً  :حت َمَّ ُ ا ،رَُجٌل حتَ

َ
لَُة َحىتَّ يُصيبَها، ُ�مَّ ُ�ْمِسك. ورُجٌل فََحلَّْت هل

َ
لَمْسأ

ْو قال: 
َ
لَُة َحىتَّ يُِصيَب قَِواماً ِمْن عيْش،أ

َ
، فََحلَّْت هُل الَمسأ

َ
صاَ�تُْه جاحِئٌَة اْجتَاَحْت ماهل

َ
أ

صاَ�تُْه فاقَة
َ
لََقْد َحىت يُقوَل ثالثٌَة ِمْن َذوي احِلىَج ِمْن قَْوِمه:  ،ِسداداً ِمْن َعيْش،ورَُجٌل أ

َصابَْت فُالناً فَاقَةٌ 
َ
ُ ال ،أ

َ
ْو قاَل: ِسداداً ِمْن ـفحلَّْت هل

َ
لُة حىتَّ يُِصيَب قِواماً ِمْن َعيْش،أ

َ
مْسأ

ُ�لُها صاِحبُها ُسْحتاً 
َ
لَِة يا قَِبيَصُة ُسْحت، يأ

َ
 رواهُ مسلم. »»َعيْش. َ�َما ِسواُهنَّ ِمَن الَمسأ
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 گفت: صه بن مخارق یابوبشر قب« -۵۳۶

زی بطلبم. یشان چیآمدم، تا در موردی از ا  باری را بر دوش برداشتم و به خدمت رسول الله 

م و سپس فرمود: ای یص دهیت تخصیزی از آن را برایبما برسد و چای  ز تا صدقهیفرمود: برخ آنحضرت 

 : ن سه نفریکی از ایصه همانا سؤالگری جواز ندارد، مگر برای یقب

طرح شان  انیوندد و شخص میان دو گروه بوقوع بپیعنی جنگی میر دوش بردارد (مردی که باری را ب -

نهد) پس سؤال برای وی رواست تا به آن برسد و باز اش  صلح افگنده برای رفع خصومت مالی را بر ذمه

 خود را نگه دارد.

را اش  آنچه که زندگیده و مالش را نابود کند. پس سؤال برای او رواست تا به یمردی که به او آفتی رس -

 ا گفت برای سد رمق.یبدان ادامه دهد برسد، 

ند: حقا که فالنی به فقر و فاقه یتن از مردم فرزانهء قومش بگو ۳که بگرسنگی مبتال شود تا که یو مرد -

 رمق.ا فرمود: سد یش را بدان ادامه دهد، برسد. یگرفتار شده. پس سؤالگری برای او جائز است تا به آنچه زندگ

 .»خورد می حرامای  صه! سؤال کردن حرام است و صاحبش آنرا به گونهین، ای قبیو ما ورای ا

نَّ رُسوَل ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۵۳۷
َ
ِي يُطوُف ىلَع «قال:  أ

َّ
لَيِْس الِمْسِكُ� اذل

ُه اللُّْقَمُة واللُّْقَمتان، َواتلَّْمَرُة واتلَّْمرتَان،  ِي ال ِ�ـُد ِغً� انلَّاِس تَرُدُّ
َّ

َولَِ�نَّ الِمْسِكَ� اذل
َل انلَّاَس 

َ
َق َعلَيْه، َوَال َ�ُقوُم فَيْسأ ، َ�يُتَصدَّ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»يُغِنيه، َوَال ُ�ْفَطُن هل

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۵۳۷

ا دو یک خرما یا یا دو لقمه یک لقمه یست که گرد مردم بگردد و ین کسی نیفرمود: مسک  رسول الله 

ت کند، و کسی از حالش هم خبر یابد تا او را کفای نمی ییست که غناین کسیخرما به او بدهند، ولی مسک

 .»شود که از مردم سؤال کند نمی ستادهیش صدقه داده شود و ایشود تا برا نمی دار
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بيِه عبِد ا�َّ بِن ُ�َمر، َ�ْن ُ�َمَر « -۵۳۸
َ
ِ بِن ُ�َمر، َ�ْن أ قال:  َ�ْن سالِم بِن عبِد ا�َّ

فَقُر إِ  اكن رسوُل ا�َّ 
َ
عطِه َمن هو أ

َ
قُول: أ

َ
، فقال: ُ�ْعِطي� العَطاء، فَأ ُخذه، إَِذا «يَلِه ِم�ِّ

ه، و�ِن 
ْ
ُ فَإِن ِشئَت لُك

ْ
هل نَْت َ�ْ�ُ ُمرْشٍِف وال َسائِل، فَُخْذُه فتَموَّ

َ
جاَءَك ِمن هذا الَماِل يَشء، َوأ

حداً َشيْئا،  »ِشئَْت تَْصَدْق بِه، َوَما ال، فَال تُتِبْعُه َ�ْفَسَك 
َ
ُل أ

َ
قال سالم: فاََكَن َعبُد ا�َّ ال �سأ

ْعِطيه
ُ
 ه.يمتفقٌ عل .»َوال يَُردُّ َشيئاً أ

 ت شده که گفت:یروا از سالم بن عبد الله بن عمر از پدرش عبد الله بن عمر « -۵۳۸

 ازمندتر است. آنحضرت یگفتم: او را بکسی ده که از من ن می داد و من به اویزی میبمن چ  رسول الله 

ا آن را ینکه تو چشمداشتی از آن داشته باشی، و ید بدون ایایت بیبران مال یزی از ایر آن را، اگر چیفرمود: بگ

 ر و خود بگردان. اگر خواستی آنرا بخور و اگر خواستی آنرا صدقه کن.یبطلبی، آنرا بگ

 . »کرد نمی شد رد می زی را هم که بوی دادهید و چیطلب نمی زیینرو عبد الله از کسی چید: از ایسالم گو

خوردن از دسترنج و پرهیز از سؤالگري و باب ترغیب بر  -59
 پیش شدن براي گرفتن چیزي 

لَوٰ ٱ قُِضيَتِ  فَإِذَا﴿قال اهللا تعالی:  ْ ٱفَ  ةُ لصَّ وا  ٱ ِ�  نتَِ�ُ
َ
ْ �ۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ِ ٱ لِ فَۡض  ِمن َتُغوا َّ�﴾ 

 ].۱۰الجمعة: [

را طلب  د و فضل خداین متفرق شویپس چون نماز تمام کرده شود در زم« فرماید: می خداوند

 .»دینمائ
اِم « -۵۳۹ َ�ْ�ِ بِن العوَّ ُخَذ «: قال: قاَل رسوُل ا�َّ  وعْن أيب عبِد ا�َّ الزُّ

ْ
ْن يَأ

َ
أل

يِتَ حبُْزَمٍة ِمن َحَطٍب ىلَع َظِهِرهِ َ�يَبيَعَها، َ�يَُكفَّ ا�َّ بها 
ْ
يِتَ اجلَبَل، َ�يَأ

ْ
حبُلَُه ُ�مَّ يَأ

َ
َحُدُ�م أ

َ
أ
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 ُ
َ

ْو َمنَُعوهُ وَْجَهه، َخْ�ٌ هل
َ
عَطوُْه أ

َ
َل انلَّاس، أ

َ
ن �َسأ

َ
 .یرواه البخار » ِمْن أ

 ت است که: یروا ر بن عوام یاز ابو عبد الله زب« -۵۳۹

زمی بر پشت یسمانهای خود را گرفته و به کوه رفته و پشتهء هیکی از شما ریفرمود:اگر   رسول الله 

ش بهتر از آنست که سؤال کند، بدهندش یرا نگه دارد، برا شیله آبرویخود آورده بفروشد، و خداوند بدانوس

 .»ندیا از او منع نمای

َحُدُ�م ُحزَمًة ىلع «: قال: قال رسوُل ا�َّ  وعن أيب ُهر�رة « -۵۴۰
َ
ْن �تَِطَب أ

َ
أل

و يمنََعهُ 
َ
َحدا، َ�يُُعطيَه أ

َ
ل أ

َ
ْن �َسأ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َظهِره، َخْ�ٌ من أ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۵۴۰

ش بهتر است از یزمی بر پشتش حمل کند، برایکی از شما پشتهء هیفرمود: همانا اگر  رسول الله 

 .»ا از او منع کندینکه از کسی سؤال کند و به وی بدهد و یا

ُ�ل إِالَّ ِمن َعمِل يَِدهِ  اكن َداوُُد «قال:  وعنه عِن انلَّيِبِّ « -۵۴۱
ْ
 .یالبخاررواه  »»ال يَأ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۵۴۱

 .»خورد نمی زییجز از دسترنج خود چ فرمود: داود   رسول الله 

ن رسول ا�َّ « -۵۴۲
َ
 رواه مسلم. »»�َّاراً  اَكَن َزَ�ِر�َّا «قال:  وعنه أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۵۴۲

 .»نجار بود ا یفرمود: زکر  رسول الله 

َحٌد َطَعاماً َخْ�اً «قال:  ، عن انليب وعن الِمقَداِم بن َمْعِد يَ�رَب « -۵۴۳
َ
َ�َل أ

َ
َما أ

ُ�َل ِمن عَمِل يَِده، َو�ِنَّ نيَبَّ ا�َّ َداوَُد 
ْ
َن يَأ

َ
�ُل ِمن َ�َمِل يَِدهِ  ِمن أ

ْ
 .یرواه البخار »»اكن يَأ

 کند که: می تیروا کرب یمقدام بن معد« -۵۴۳

از  امبر خدا داود یچکس طعامی را نخورده که بهتر از کار خود او باشد، و پیفرمود: ه امبر یپ

 .»خورد می دسترنج خود
 



 

 
 

 

 

 

خیر، به باب فضیلت کرم و سخاوتمندي و مصرف در راههاي  -60
 اساس اعتماد بر خداوند متعال 

ٓ ﴿ قال اهللا تعالی: نَفقۡ  َوَما
َ
 ].۳۹سبأ: [ ﴾لُِفهُ ُ�ۡ  َ�ُهوَ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمأ

 .»و هر چه را خرج نمایید از هر جنسی که باشد، خدا عوضش دهد« فرماید: میخداوند 

ْ  َوَما﴿ قال تعالی:و ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  تُنفُِقونَ  َوَما فَِ�َنُفِسُ�مۚۡ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  تُنفُِقوا ِۚ ٱ هِ وَجۡ  ءَ تَِغا  َوَما �َّ
 ْ نُتمۡ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  يُوَفَّ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  تُنفُِقوا

َ
 ].۲۷۲البقرة: [ ﴾لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  َوأ

تان است و سزاوار نیست که  و آنچه از مال خرج نمودید، پس نفع آن برای خود« فرماید: و می

را از مال خرج کردید، برای شما بکمال و تمام رسانده  خرج کنید، جز به طلب رضای خدا، و آنچه

 .»شود (یعنی ثواب او) و بر شما ستم کرده نخواهد شد

ْ  َوَما﴿ قال تعالی:و َ ٱ فَإِنَّ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  تُنفُِقوا  ].۲۷۳البقرة: [ ﴾َعلِيمٌ  ۦبِهِ  �َّ

 .»و آنچه خرج کنید ازمال همانا خداوند به آن داناست« فرماید: و می

ال َحَسَد إِالَّ يف اثنتِ�: رَُجٌل آتَاُه ا�َّ َماال، «قال:  ، عن انليب وَعِن ابِن مسعوٍد « -۵۴۴
 ه.يمتفقٌ عل »»َ�ُهَو َ�ْقيِض بَِها َو�َُعلُِّمها ،فََسلََّطه ىلَعَ َهلََكتِِه يف احلَق، َورَُجٌل آتَاه ا�َّ ِحْكَمةً 

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۵۴۴

که خداوند به او مالی داده و او را یکی مردیز جواز ندارد، یفرمود: غبطه خوردن جز در دو چ امبر یپ

که خداوند به او علمی داده و او بدان حکم نموده یدر مصرف نمودن آن در راه حق قدرت داده است، و مرد

 .»دهد می میو آن را تعل
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يُُّ�ْم «: وعنه قال: قال رسوُل ا�َّ « -۵۴۵
َ
َحبُّ إيِله ِمن َماهل؟�

َ
قالُوا: يا  »َماُل َواِرثِِه أ

َحبُّ إيِله. قال: 
َ
ُ أ

ُ
َحٌد إِالَّ َماهل

َ
. ما ِمنَّا أ رَ «رَسوَل ا�َّ خَّ

َ
َم َوَماَل َواِرثِه ما أ  ما قَدَّ

َ
 »»فَإَِن َماهل

 .یرواه البخار

 ت شده که:یروا از ابن مسعود « -۵۴۵

 فرمود:  رسول الله 

 دارد؟ می شما مال وارثش را از مال خود دوستترکی از یکدام

 زتر است.ینکه مالش بوی عزیست، مگر ایچکدام نیه  ا رسول الله یگفتند: 

 .»ش فرستاده و مال وارثش آنست که آن را بعد از خود گذاشته استیفرمود: مال او آنست که آن را پ
 برا

ً
ث یا بپوشد و در حدیا بخورد و ینکه صدقه دهد یره کرده، به ایش ذخیش: مراد از آنچه قبال

ب ین ترتیر بمصرف برسد تا بدید مال در راههای خیق صورت گرفته بدانچه ممکن است که بایتشو

 ابد.یشخص در آخرت ثواب آنرا در

ن رسول ا�َّ  وَعن َعِديِّ بِن حاتم « -۵۴۶
َ
ُقوا انلَّاَر َولَْو �ِِشقِّ َ�َمرةٍ «قال:  أ  »»ا�َّ

 ه.يمتفقٌ عل

 کند که: می تیروا عدی بن حاتم « -۵۴۶

 .»م دانهء خرما هم باشدید، هر چند به نیش را حفظ کنیفرمود: از دوزخ خو  رسول الله 

 ه.يمتفقٌ عل. »َشيئاً َ�طُّ فقال: ال قال: ما ُسئِل رسول ا�َّ  وعن جابٍر « -۵۴۷

 گفت: جابر « -۵۴۷

 .»نخواستند که نه گفته باشد زییچ  هر گز از رسول الله 

َما ِمْن يَْوٍم يُصِبُح الِعباُد ِ�يِه إِالَّ «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن أيب ُهر�رة « -۵۴۸
 
ً
عِط ُمساك

َ
عِط ُمنِْفقاً َخلَفاً، َوَ�ُقوُل اآلَخر: اللَُّهمَّ أ

َ
َحَدُهَما: اللَُّهمَّ أ

َ
َملاََكِن َ�ْ�ِالن، َ�يَُقوُل أ

 ه.يمتفقٌ عل »»تَلَفاً 

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۵۴۸

ن آمده و یینکه دو فرشته پایکنند، مگر ا می ست که بندگان صبحیچ روزی نیفرمود: ه  رسول الله 

ا مال ممسک را تلف ید: بار خدایگو می ا برای نفقه کننده عوض بده ودومیید: بار خدایگو می کی از آنهای

 .»کن
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ن رسوَل ا�َّ « -۵۴۹
َ
 »»أنِفق يا اْ�َن آدَم ُ�نَْفْق َعلَيَْك  :قال ا�َّ تعاىل«قال:  وعنه أ

 ه.يمتفقٌ عل

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۵۴۹

 .»ای فرزند آدم انفاق کن تا به تو انفاق کنند فرماید: می فرمود: خداوند رسول الله 

ِ بن َ�ْمرو بن الَعاِص  وعن « -۵۵۰ َل رسول ا�َّ  بعبد ا�َّ
َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
يُّ أ

َ
: أ

الَم ىلَع َمْن َعَرفَْت َوَمْن لم َ�ْعرِْف «اإلِسالِم َخْ�؟ قال:   السَّ
ُ
َعام، َوَ�ْقَرأ  ه.يمتفقٌ عل »»ُ�ْطِعْم الطَّ

 گفت که: ب عبد الله بن عمرو بن العاص« -۵۵۰

 د که کدام اسالم بهتر است؟یپرس  مردی از رسول الله 

 .»ا نشناسی سالم کنییفرمود: که طعام بدهی و بر هر کس خواه او را بشناسی و 

عالَها َمِنيَحُة الَعْ� ما «: وعنه قال: قاَل رُسوُل ا�َّ « -۵۵۱
َ
ْرَ�عوَن َخصلًَة أ

َ
أ

ْدَخلَُه ا�َّ تعاىل بَِها اَعمٍل يْعمُل خبَصلٍَة منها رََجاَء ثََوابَِها َوتَْصِديَق  ِمن 
َ
َموُْعوِدَها إِالَّ أ

ةِ طُرق اخلَ يباب بَ  یث فيان هذا احلدي. وقد سبقَ بیرواه البخار »»اجلَنَّةَ  ثرَ  .ريان كَ

 ت شده که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن العاص« -۵۵۱

چکس یاست. ه ریین آن بخشش گوسفند و گاو  شیفرمود: چهل صفت است که باالتر  رسول الله 

نکه خداوند او را یدهد، مگر ا نمی ق موعودش انجامیک صفتی از آن را برای بدست آوردن ثواب آن و تصدی

 .»کند می بر آن عمل به بهشت داخل

َماَمَة ُصَديِّ بِن َعْجالَن « -۵۵۲
ُ
يا اْ�َن آَدَم إِنََّك : «قال: قال رُسوُل ا�َّ  عن أيب أ

 بَِمْن َ�ُعول، إِن َ�بُْذَل الَفْضَل 
ْ
َخٌ� لَك، و�ِن ُ�ْمِسَكُه رَشٌّ لَك، َوال تُالُم ىلَع َكَفاٍف، َوابْدأ

ْفَ�   رواه مسلم. »»وايلَُد الُعليَا َخْ�ٌ ِمَن ايلَِد السُّ

 مروی است که: از ابو امامه صدی بن عجالن « -۵۵۲

ت یخود اضافه داری انفاق کنی، برا حتاجیفرمود: ای فرزند آدم اگر تو آنچه را که از ما  رسول الله 

 کند، مالمت می تیت کفایت بد است و بر امساک آنچه که برایبهتر است و هرگاه نگاهش داری برا

 .»ن بهتر استیگردی و در نفقه از عائله ات آغاز کن و دست باال از دست پائ نمی

�ٍس « -۵۵۳
َ
ْعطاه، َولََقَد  قال: ما ُسئَِل رُسوُل ا�َّ  وعن أ

َ
ىلَعَ اإلِْسالِم َشيئاً إِال أ

ْسِلُموا فَإِنَّ ُ�َمداً ُ�ْعِطي 
َ
عَطاه َ�نَماً بََ� َجبَلَ�، فَرََجَع إِىل قَوِمِه فَقال: يَا قَْوِم أ

َ
َجاَءه رَُجٌل فَأ
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ْ�يَا، َ�َما يَلْبَُث إِالَّ �َِس�اً  َ�َطاَء َمْن ال َ�ْىَش الَفْقر، َو�ِْن اَكَن الرَُّجُل لَيُْسِلُم َما يُِر�ُد إِالَّ  ادلُّ
ْ�يَا َوَما َعلَيَْها َحبَّ إيَِله مَن ادلُّ

َ
 رواه مسلم. .»َحىتَّ يَُ�وَن اإلِْسالُم أ

 ت است که گفت:یروا از انس « -۵۵۳

 آمد و او رمهءیمردی نزدش م اند. نکه دادهیمگر ا اند، زی بخاطر اسالم سؤال نشدهیاز چ  رسول الله 

د. یگفت: ای قوم مسلمان شویداد، و او به قوم خود بازگشته میان دو کوه بود، به وی میگوسفندی را که در م

ا یشد که هدفی جز دنیترسد. و اگر کسی مسلمان م نمی کند که از فقر می بخشش کسی را را محمد یز

 .»گشت یمحبوبتر م ا و آنچه در آن استیش از دنیگذشت که اسالم براینداشت، مدت کمی بر وی نم

قَْسما، َ�ُقلت: يا رسوَل ا�َّ لََغْ�ُ َهُؤالَِء  قال: قََسَم رسوُل ا�َّ  وعن ُ�َمَر « -۵۵۴
َحقَّ بِه ِمنُْهم؟ قال: 

َ
لُو�، َولَسُت «اَكنُوا أ ْو ُ�بَخِّ

َ
ْعطيَهم أ

ُ
ُفحِش فَأ

ْ
لُو� بال

َ
ن �َسأ

َ
ُو� أ ُهْم َخ�َّ إِ�َّ

 مسلم.رواه  »»بِبَاِخٍل 

 ست که گفت:یمرو از عمر « -۵۵۴

شان یگر وجود دارند که از ایکسانی د  ا رسول الله یمالی را قسمت کردند، گفتم   رسول الله 

ل شمارند، در ینکه مرا بخیا ایر ساختند که به اصرار از من سؤال کنند یمستحقتر بودند، فرمود: آنها مرا مخ

 .»ستمیل نیکه بخیحال
در سؤال از من الحاح کردند و مرا بمقتضای حال شان  مانیبواسطهء ضعف ا عنی آنانیش: 

ستم، به یل نیکه بخیا مرا در حالیش وادار کردند که از من با کلمات بد و زشت سؤال کنند و یخو

 دهند. می بخل نسبت

نه قال: بَيْنََما ُهَو �ِسُ� َمَع انلَّيِبِّ  وعن ُجبَْ�ِ بِن ُمطِعم « -۵۵۵
َ
ْقَفلَُه ِمن ُحنَْ�، مَ  أ

وُه إىِل َسُمَرةٍ فََخَطَفْت رَِداَءه، فََوَ�َف انلَّيِبُّ  لُونَه، َحىتَّ اْضَطرُّ
َ
ْعَراُب �َسأ

َ
فقال:  َ�َعِلَقُه األ

ُدو� خَبِيالً  ِ
َ

ْ�ُطو� رَِدايِئ، فَلَْو اَكَن يل َعـَدُد هِذهِ الِعَضاهِ َ�َعما، لََقَسْمتُُه بَيْنَُ�م، ثم ال جت
َ
 أ

اباً َوال َجبَاناً   .یرواه البخار »»َوال َكذَّ

 ست که:یمرو ر بن مطعم یاز جب« -۵۵۵

نان با سؤاالتشان او را متوقف ساختند تا یه نشیرفت، بادیبا وی م امبر یکه هنگام بازگشت پیدر اثنائ

بلند شده و فرمود:  امبر یش را ربودند. پیرا وادار نمودند که بدرخت سمره پناه برده و ردا شان یر ایناگز

کردم، و مرا نه  می میان شما تقسیبود، آنرا م می ن درختان خاردار نعمت نزدمید، اگر به عدد ایردای مرا بده

 .»دیافتی می ار دروغ پرداز و نه بزدلیل و نه بسیبخ
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نَّ رسوَل ا�َّ  وعن أيب ُهر�رة « -۵۵۶
َ
َمال، َوَما َزاَد َما َ�َقَصْت َصَدقٌَة ِمْن «قال:  أ

ُ َعزَّ وجلَّ  ِ إِالَّ َرَ�َعُه ا�َّ َحٌد �َّ
َ
ُ َ�بْداً بَِعْفٍو إِالَّ ِعّزا، َوَما تََواَضَع أ  رواه مسلم. »»ا�َّ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۵۵۶

فزود، و یرا به عفو جز عزت نای  چ بندهیچ صدقه مال را کم نساخت، و خدا هیفرمود: ه  رسول الله 

 .»نکه خداوند او را بلند مرتبه نمودیچکس برای خدا فروتنی نکرد، مگر ایه

نَماريِّ « -۵۵۷
َ
نه سَمع رسوَل ا�َّ  وعن أيب َكبَشَة ُعمرو بَِن َسعٍد األ

َ
َ�ُقول:  أ

ثُُ�م َحِديثاً فَاْحَفُظوه: َما َ�َقَص َماُل َعبٍد « َحدِّ
ُ
قِْسُم َعلَيِهنَّ َوأ

ُ
َوال ُظِلَم  ،ِمن َصَدقَةٍ ثَالثٌَة أ

لٍَة إِالَّ َ�تََح ا�َّ َعلَيْهِ 
َ
ُ ِعّزا، َوال َ�تََح َ�بٌْد باب َمسأ  باب َ�بٌْد َمْظلََمًة َصرَبَ َعلَيَها إِالَّ َزاَدُه ا�َّ

ْر�َ 
َ
ْ�يَا أل ثُُ�م َحِديثاً فَاْحَفُظوه. قال إِ�ََّما ادلُّ َحدِّ

ُ
َْوَها. َوأ

َ
ْو لَكَِمًة �

َ
 َعِة َ�َفر:َ�ْقر، أ

ِ ِ�يِه َحقا  َعبٍد َرَزقَه ا�َّ َماًال وَِعلْما، َ�ُهو َ�تَّيق ِ�يِه َر�َّه، َو�َِصُل ِ�يِه رمَِحَه، َوَ�ْعلَُم �َّ
فَضل الَمنازل.

َ
 فَهَذا بأ

نَّ 
َ
يل َماًال لَعِملُْت  َوَ�بٍْد َرَزقَُه ا�َّ ِعلْما، َولَْم يَْرُزقُه َماًال َ�ُهَو َصاِدُق انلِّيَِّة َ�ُقول: لَو أ

ْجُرُهَما َسَواء.
َ
 بَِعَمل فُالن، َ�ُهَو نِيَّتُه، فَأ

ُ َماال، َولَْم يْرُزقُْه ِعلْما، فُهَو َ�ِْبُط يف ماهِلِ بَِغ� ِعلم، ال َ�تَّيق ِ�يِه َر�َُّه  َوَ�بٍْد َرَزقَُه ا�َّ
ِ ِ�يِه َحقا، َ�َهذَ  ْخبَِث الَمنَاِزل.َوال يَِصُل رمَِحَه، َوال يَعلَُم �َّ

َ
 ا بأ

نَّ يل َماًال لََعِملُْت ِ�يِه بَِعَمل فُالٍن،    
َ
َوَ�بٍْد لَْم يْرُزقُْه ا�َّ َماًال َوال ِعلْما، َ�ُهَو َ�ُقول: لَْو أ

 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح. »»َ�ُهَو نِيَّتُه، فَِوْزرُُهَما َسَواءٌ 

 ت است که:یروا از ابو کبشه عمرو بن سعد انماری « -۵۵۷

م، پس یگو می خورم و به شما سخنی می ز است که بدان قسمید که فرمود: سه چیشن  از رسول الله 

 د: یاد داریآن را ب

ظلمی نشد که بر آن صبر کرد، مگر آنکه خداوند ای  چ بندهیاز صدقه کم نشده و بر های  چ بندهیمال ه

 عزت او را افزود. 

ا ینکه خداوند بر وی باب فقر و تنگدستی را گشود، یدروازهء سؤال را نگشود، مگر اای  چ بندهیو ه

 را گفت.ای  همچو کلمه

 ا برای چهار نفر است: ید، فرمود: همانا دنیاد داریم آن را بیگو یو به شما سخنی م
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ده و در آن صلهء رحمش را یش ترسیکه خدا به او مال روزی نموده و علمی داده و او در آن از خدایبنده ا

 هاست. ن منزلگاهین بهتریداند که خدا را در آن حقی است و ایدارد و میوسته میپ

 ت صادقانه بوده ویکن او دارای نیکه خدا به او علمی داده و مالی او را روزی نکرده، لای  و بنده

در شان  ت اوست، پس هردویین نیدادم، و ایداشتم کار فالنی را انجام مید: اگر من مال فالنی را میگو می

 مزد برابراند. 

کندکه در آن از یکه خدا به او مال داده و عمل نداده و او در مال خدا بدون علم تصرفی مای  و بنده

 ن اقامتگاهها است. ید ترین پلیداند، ا نمی قیده و صلهء رحمش را بجا ننموده و برای خدا حیش نترسیخدا

داشتم، همانند  می د: اگر من مال فالنی رایگویکه خدا نه به او علم داده و نه هم مال، و او میو بنده ا

 .»شان برابر استیت اوست و گناه هردوینمودم، و آن ن می فالنی عمل

�َُّهْم َذحبُوا َشاةً  لوعن اع�شة « -۵۵۸
َ
قالت: ما بيق » َما بيَِقَ ِمنها؟«: فقاَل انلَّيِبُّ  ،�

 .حيث صحيوقال حد یرواه الرتمذ »»بيَِق لُكَُّها َغَ� َكِتِفَها«ِمنها إِالَّ َكِتُفَها، قال: 

 ت شده که:یروا لاز عائشه « -۵۵۸

 مانده است؟یفرمود: که چه از آن باق امبر یآنها گوسفندی را ذبح کردند و پ

 .»باقی مانده استاش  همهاش  باقی نمانده. فرمود: جز شانهاش  که از آن جز شانهاو گفت 

سماَء بنِت أيب ب�ٍر الصديق « -۵۵۹
َ
ال تُويِك «: قالت: قال يل رسوُل ا�َّ  بوعن أ

ُ َعلَيِْك   .»»فَيويِكَ ا�َّ

يْص « :ويف روايةٍ 
ُ

نِْضيِح، َوال حت
َ
و أ

َ
ْ�َفيِح أ

َ
و أ

َ
نِفيِق أ

َ
َ�يُْحيِصَ ا�َّ َعلَيِك، َوال تُويِع أ

ُ َعلَيِْك   ه.يمتفقٌ عل »فيويِعَ ا�َّ

 گفت: ب قیاسماء بنت ابی بکر الصد« -۵۵۹

 م فرمود: منع مکن آنچه را که نزد تو است، تا خداوند بر تو رزق را قطع نکند.یبرا  رسول الله 

د تا بر شما شماره نشود، و منع ید و مشماریده هیا هدید یا بخشش دهید یتی آمده که: نفقه کنیو در روا

 .»دید تا خداوند از شما منع ننماینکن

نه َسِمع رسوَل ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۵۶۰
َ
َمثَُل ابَلِخيِل والُمنِْفق، َكَمثَِل «َ�ُقول:  أ

ِهما إِىل تََراِ�يهَما،  ا الُمنِْفق، فَال ُ�نِْفُق إِالَّ رَُجلَْ�ِ َعلَيِْهَما ُجبَّتَاِن ِمن َحديد ِمْن ثِْد�ِّ مَّ
َ
فَأ

ْن ُ�نِْفَق 
َ
ا ابَلِخيل، فَال يُِر�ُد أ مَّ

َ
ثََره، َوأ

َ
يِْفَ َ�نَانَه، َوَ�ْعُفَو أ

ُ
ْو َوفََرْت ىلع ِجِ�هِ حىت خت

َ
َسبََغت، أ

ُعَها فَال تَتَِّسعُ   ه.يعل متفقٌ  »»َشيئاً إِالَّ لَِزقَْت لُكُّ َحلَْقٍة َماَكَ�َها، َ�ُهو يُوَسِّ
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 ت نموده که:یروا ره یابو هر« -۵۶۰

 فرمود: یدم که میشن  از رسول الله 

شان  یها نهین است، که از سیست که برای آنها دو سپر آهنیکند مانند دو کسیکه نفقه میل و کسیمثال بخ

" آن سپر" کامل نکه یکند، مگر ا نمیای  قرار دارد. اما نفقه کننده، نفقهشان  ان شانه و گردنیتا استخوان م

 کماش  پوشد و نشانه می که همه، بندهای او راای  رد. به اندازهیگ می ده و همهء وجودش را در بریگرد

چسبد و او آن را  می شینکه دو حلقه بجایکند، مگر ا نمی زی رایل پس ارادهء نفقهء چیشود، و اما بخ می

 .»شود نمی دارد، ولی گشاده می گشاده
و آنان را به دو مردی اند  ل و بخشنده ذکر نمودهیبرای بخ  ن مثلی است که رسول الله یش: ا

ه یش وقایده و خود را در برابر دشمن خویپوشای  د لباس زرهییکوششان  که هر کداماند  ه کردهیتشب

ی را ه نمود، که لباس زرهی کاملیکند و آن را بسر کرد تا بپوشدش و منفق و بخشنده را به کسی تشب

ش به یه ساخته، که دستهایل را به مردی شبیده و بخیلهء آن لباس پوشانیده و تمام بدنش را بوسیپوش

شود و  می گردن وی بسته است و هر گاه بخواهد که آن لباس زرهی را بپوشد، دستها به گردنش جمع

 کند. می نفسش را بند

گردد و روحش آرام، و در  می و مراد آنست که بخشنده چون بخواهد که صدقه دهد، دلش شاد

ده دلش تنگ شده و یل چون قصد بخشش کند، نفسش بخل ورزیکند و بخ می شروییبخشش پ

 شود. می ش بستهیدستها

َق بِِعْدِل َ�ْمَرةٍ ِمْن َكْسٍب َطيِّب، وال «: وعنه قال: قال رسوُل ا�َّ « -۵۶۱ َمْن تََصدَّ
يَِّب فَإِنَّ  ُ إِالَّ الطَّ َحُدُ�ْم فَلُوَُّه  َ�ْقبَُل ا�َّ

َ
ا�َّ يْقبَلَُها �ِيَِميِنه، ُ�مَّ يَُر�ِّيها لَِصاِحبَها، َكَما يَُر�ِّ أ

 ه.يمتفقٌ عل .»»حىت تَُ�وَن ِمثَْل اجلَبِل 

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۵۶۱   

حالل و  ک خرمائی را از کسب حالل صدقه دهد، و خداوند جزیمت یکه قیفرمود: کس  رسول الله 

دهد،  می رفته و آنرا برای صاحبش پرورشیرد، همانا خداوند او را به دست راستش پذیپذ نمی پاک را

 .»شود می نکه مثل کوه بزرگیدهد تا ا می کی از شما کرهء اسب خود را پرورشیچنانچه 
را هی یمان داشته و در آن تشبیث این احادیند: ما به ایگو می د: اهل علمیگو می ش: ترمذی

م و مراد از آن قبول و چند برابر شدن مزد صدقه است. یباش نمی ت آنیفیتوهم ننموده و به دنبال ک

 والله اعلم.
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رض، فََسِمَع َصوتاً يف  وعنه عن انليب « -۵۶۲
َ
قال: بيْنَما رَُجٌل يَميِش بَِفالٍة ِمن األ

ةٍ  :َسَحابَةٍ   َماَءُه يف َحرَّ
َ
فَْرغ

َ
َحاُب فَأ فإِذا رشجة من تِلَْك  ،اسِق َحِديَقَة فُالن، َ�تَنَىحَّ ذلَك السَّ

اِج قَِد اْستَوَ�بَْت ذلَِك املاَء لُكَُّه َ�تَتَبََّع ال ُل الَماَء ـالرشِّ ماء، فإِذا رَُجٌل قَائٌِم يف َحِديَقِتِه ُ�َوِّ
َحابَةِ بِمسَحاتِه، فقال هل: يا َ�بَْد  ِي َسِمَع يف السَّ

َّ
ِ ما اْسُمَك قال: فُالٌن، لالْسِم اذل فقال  ،ا�َّ

َحاِب اذلي هَذا َماُؤُه  لُِ� َعِن اْسِ�؟ فَقال: إ� َسِمْعُت َصوتاً يف السَّ
َ
ِ لَِم �َْسأ هل: يَا َ�بَْد ا�َّ

ما
َ
ْ�ُظُر إىِل ما  يُقول: اسِق َحِديَقَة فُالٍن إلسِمك، فما تَْصنَُع ِ�يها؟ فقال: أ

َ
إِْذ قُلَْت َهَذا، فَإ� أ

ردُّ ِ�يها ثُلثَه
َ
نا وِ�يايل ثُلُثا، وأ

َ
ُق بثُلُِثه، وآُ�ُل أ تََّصدَّ

َ
 رواه مسلم. .»َ�ُْرُج ِمنها، فَ�

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۵۶۲

باغچهء فالن را د که: یی را در ابری شنیرفت، صدا می ابانیین بیکه مردی در زمیفرمود: در لحظه ا

ی از ید که جویخت و دیاه رین دارای سنگهای سیراب کن. آن ابر دور شدو آب خود را در حرهء زمیس

ستاده و آب یااش  د که در باغچهیها همهء آن آب را در خود گرفته، او بدنبال آب آمد، ناگهان مردی را دیجو

 ست؟یتو چگرداند و به او گفت: ای بندهء خدا اسم  می ل خودیرا با ب

 ده بود.یکه از ابر شنیگفت: فالنی به اسم

 پرسی؟ می به او گفت: ای بندهء خدا چرا اسمم را

راب کن، به یگفت: باغچهء فالن را س می دم کهیی شنین آب از آن است، صدایگفت: من در ابری که ا

 کنی؟ می اسم تو، تو چه کار

دهم، و من و  می آنرا صدقه ۳/۱ده یشود، د می حاصلن را گفتی، من به آنچه که از آن یگفت: حاال که ا

 .»گردانم می آن را در آن باز ۳/۱الم یع



 

 
 

 

 

 

 باب ممانعت از بخل و آزمندي -61

ا﴿قال الله تعالی:  مَّ
َ
َب  ٨ َ�ٰ َتغۡ سۡ ٱوَ  َ�َِل  َمنۢ  َوأ ِ  َوَ�ذَّ هُ  ٩ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  ىٰ ُعۡ�َ لِلۡ  ۥفََسنُيَّ�ِ

 ].۱۱-۸اللیل: [ ﴾١١ تََردَّىٰٓ  إِذَا ۥٓ َماُ�ُ  هُ َ�نۡ  ِ� ُ�غۡ  َوَما ١٠
نیاز دانست، و نیکوئی را تکذیب  پس هر که بخل نموده و خود را از خدا بی« فرماید: میخداوند 

 .»اش وی را نجات نتواند داد کنیم و هنگام هالکت دارائی دشوار میکرده، پس بزودی کار او را 
ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن﴿و قال تعالی: 

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  ].۱۶التغابن: [ ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل

 .»شته شود، پس آن گروه رستگارانندو هر که از بخل نفس خود نگهدا« فرماید: و می

نَّ رسول ا�َّ  وعن جابر « -۵۶۳
َ
لَْم ُظلَماٌت يْوَم  أ لْم، فَإِنَّ الظُّ ُقوا الظُّ قال: ا�َّ

ن َسَفُكوا ِدَماَءهم  ،الِقياَمة
َ
ْهلََك مْن اكَن َ�بْلَُ�م، مَحَلَُهم ىلع أ

َ
حَّ أ ح، فَإِنَّ الشُّ ُقوا الشُّ وا�َّ

 رواه مسلم. »»واستَحلُّوا َ�َاِرَمُهم

 ت نموده که:یروا جابر « -۵۶۳

د، همانا آز یامت است، و از آز بترسیی روز قها کییرا ظلم تارید، زیفرمود: از ظلم بترس  رسول الله 

را شان  خته و محارمیرشان  ش از شما بودند، هالک ساخت، آنها را وادار نموده که خونهاییکسانی را که پ

 .»حالل بشمارند

 باب بحث در مورد گذشت و همدردي با دیگران -62

ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ ﴿قال الله تعالی:  نُفِسِهمۡ  َ�َ
َ
 ].۹الحشر: [ ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ

 .»تر باشند کنند، اگر چه نیازمند و دیگران را بر خویشتن اختیار می« فرماید: میخداوند 

َعامَ ٱ عُِمونَ َوُ�طۡ ﴿و قال تعالی:  ٰ  لطَّ ِسً�ا اَوَ�تِيمٗ  اِكينٗ مِسۡ  ۦُحّبِهِ  َ�َ
َ
  ].۸اإلنسان: [ ﴾٨ َوأ
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 ات.یإلی آخر اآل

 .»م و زندانییتیر و یاج به آن، برای فقیدهند با وجود احت می و طعام« فرماید: و می

رَسَل�َ إىِل بَعِض  قال: َجاَء رَُجٌل إىل انلَّيِبِّ  وعن أيب ُهر�رة « -۵۶۴
َ
فقال: إ� َ�ُْهود، فأ

ْخَرى . َ�َقالَْت ِمثَْل َذلِك، 
ُ
رَْسَل إىِل أ

َ
ِي َ�َعثََك بِاحلَقِّ ما ِعنِدي إِالَّ َماء، ُ�مَّ أ

َّ
�ِسائِه، َ�َقالت: واذل

من « :انليبُّ حىتَّ قُلَْن لُكُّهنَّ ِمثل َذلِك: ال َواذِلي بعثََك بِاحلَقِّ ما ِعنِدي إِالَّ َماء. فقال 
، فَاْ�َطلََق بِِه إِىل رْحِله، َ�َقال  »يُِضيُف َهذا اللَّيْلَة؟ نَا يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
نْصار: أ

َ
فقال رَُجٌل ِمن األ

 ِ �ِرِ�: َضيَْف رسوِل ا�َّ
َ
تِه: أ

َ
 .»الْمَرأ

أَتِه: ِ� قال: َعلِّليهْم هل ِعنَْدِك يَشء؟ َ�َقالَت: ال، إِالَّ قُوَت ِصبيا« ويف رواية قال المرَ

ُ�ل، 
ْ
نَّا نَأ

َ
ر�ِِه �

َ
اج، وأ َ طِفيئ الرسِّ

َ
ميِهم، و�َِذا َدَخَل َضيُْفنَا، فَأ َراُدوا الَعَشاء، َ�نَوِّ

َ
�يَِشٍء و�ِذا أ

ْصبح، َغَدا ىلع انلَّيِبِّ 
َ
ا أ يُف وَ�اتا َطاِوَ�ْ�، فَلَمَّ َ�َل الضَّ

َ
لََقد َعِجَب ا�َّ «: فقال: َ�َقَعُدوا وأ

 ه.يمتفقٌ عل »»ن َصِنيِعُكَما بَِضيِفُكَما اللَّيْلَةَ مِ 

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۵۶۴

نزد بعضی از زنانش  ازمندم، آنحضرت یار خسته و نیآمده و گفت: من بس امبر یمردی به حضور پ

گری یبسوی دست. باز یزی نیفرستاد و او گفت: سوگند به ذاتی که ترا بحق فرستاده، در نزدم جز آب چ

که ترا به حق فرستاده سوگند که ینکه همهء آنها چنان گفتند که نه: بذاتیفرستاد و او هم همچنان گفت، تا ا

 کند؟ ین شخص را امشب مهمان میفرمود: کدام کس ا امبر یزی جز آب وجود ندارد. سپس پیچ

  ه زنش گفت: مهمان رسول الله برده و باش  و او را به خانه  ا رسول الله یمردی از انصار گفت: من 

 را گرامی دار.

 زی داری؟یا چیتی آمده که برای زنش گفت: آیو در روا

 گفت: نی جز غذای اطفالم.

د چراغ یزی مشغول بدار و چون نان خواستند، آنها را خواب کن و چون مهمان ما درآیگفت: آنها را به چ

م. پس نشستند و مهمان خورد، و آنها هر دو گرسنه یخور می م که ما غذایدهیرا خاموش کن و به او نشان م

که به مهمان یفرمود: که خداوند از کار آمد. آنحضرت  امبر یدند، و چون صبح شد بخدمت پیخواب

 .»د به شگفت مانده استیخود کرد
هء تعجب ین کار مایعنی چنانچه اید: مراد به عجب رضا است، یگو می مان خطابییش: ابو سل

 ز قرار گرفته است.یاست، مورد قبول و رضای خداوند ن شما شده
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وَطعاُم اثلَّالثَِة اكيف  ،َطَعاُم االثْنَِ� اكيف اثلَّالثَةِ «: وعنه قال: قاَل رسوُل ا�َّ « -۵۶۵
رَ�َعةِ 

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»األ

، «قال:  عن انليب « :مسلمٍ ـويف رواية ل وَطَعاُم االثْنَْ�ِ َطَعاُم الَواِحد يَ�يف االثْنَْ�ِ

 .»»يَْ�يف األرَ�َعَة وَطَعاُم األْر�عِة يَ�يف اثلََّماِ�يَةَ 
 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۵۶۵

 .»کند می تیفرمود: طعام دو نفر برای سه نفر و طعام سه نفر برای چهار نفر کفا  رسول الله 
ک نفر برای دو نفر و طعام دو نفر یفرمود: طعام  امبر یآمده که پ ت مسلم از جابر یو در روا

 کند. می تینفر کفا ۸برای چهار نفر و طعام چهار نفر برای 

ُْن يف َسَفٍر َمَع انلَّيِبِّ  وعن أيب سعيٍد اخلُدريِّ « -۵۶۶
َ

إِذ َجاَء رَُجٌل  قال: بينََما �
ُه يَِميناً وَشِ  ، فََجَعَل يرَْصُف برََصَ

َ
َمْن اَكَن َمَعُه فَْضُل «: َماال، َ�َقال رسوُل ا�َّ ىلع َراِحلٍَة هل

 ُ
َ

ُ فَْضٌل ِمن َزاد، فَليَُعْد بِِه ىلع َمن ال َزاَد هل
َ

، َوَمن اكَن هل
َ

 »َظهٍر فَليَُعْد بِِه ىلَع َمْن ال َظْهَر هل
نَُّه ال َحقَّ ألحٍد مِ 

َ
ْ�نَا �

َ
ْصنَاِف الَماِل َما َذَكَر َحىتَّ َرأ

َ
 رواه مسلم. »»نَّا يف فَْضٍل فََذَكَر ِمن أ

 ت نموده گفت:یروا د الخدری یابو سع« -۵۶۶

د. ید می م، ناگهان مردی با مرکوبش آمده و بطرف راست و چپیدر سفر بود امبر یکه ما با پیهنگام

صدقه که مرکوبی ندارد، ید که آن را به کسیفرمود: آنکه مرکوبی زائد از حاجتش داشته باشد، با  رسول الله 

اد ی ها که آذوقه و زادی ندارد، صدقه دهد، و از اقسام مالید آنرا به کسیدهد، و آنکه آذوقهء زائدی داشته باشد، با

 .»که زائد از حاجتش باشد، حقی نداردیزیچکدام ما در چیم که هیآوری فرمود، چنانچه تصور نمود

ًة َجاَءت إىِل رسول ا�َّ  وعن َسهِل بِن سعٍد « -۵۶۷
َ
نَّ امَرأ

َ
 ،برُِبدٍة َمنُسوَجةٍ  أ

َخَذَها انلَّيِبُّ 
َ
ُ�تَاجاً إيَِلَها، فََخَرَج إيَِلنا َو�ِ�ََّها إلَزارُه،  فقالت: �ََسجتُها �ِيَديَّ ألْ�ُسَوَ�َها، فَأ

حَسنَها، َ�َقاَل: 
َ
يف املجِلِس، ُ�مَّ رََجَع   فَجلَس انلَّيِبُّ  »َ�َعمْ «فقال فُالٌن اكُسنِيَها َما أ

حَسنَْت، لَِبَسَها انلَّيِبُّ 
َ
ُ الَقْوم: ما أ

َ
رَسَل بَِها إيَِلْه: َ�َقاَل هل

َ
ُ�ْتَاجاً إيَِلها، ُ�مَّ  َ�َطواَها، ُ�مَّ أ

بََسها، إِ�َّ 
ْ
ُُه ألل تلْ

َ
ِ ما َسأ نَُّه ال يَُردُّ َسائِال، فَقال: إ� َوا�َّ

َ
تَله، وََعِلمت �

َ
ُُه تِلُكوَن َسأ تلْ

َ
َما َسأ

 .یرواه البخار. »َكَفِ�. قال َسْهل: فاَكنت َكَفنَه
 ت شده که:یروا از سهل بن سعد « -۵۶۷

آورده و گفت: آن را بدست خود بافتم تا شما را به آن  بافته را خدمت آنحضرت ای  زنی جامه



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        360

 

که آن پارچه را یف آورد، در حالینزد ما تشرازمند بود و یکه به آن نیآن را گرفت در حال امبر یبپوشانم. پ

 باست!یبرای خود شلوار ساخته بود. فالنی گفت: او را بمن بپوشان که چقدر ز

ده و به آن مرد فرستاد. مردم یچیدر مجلس نشست و سپس بازگشته و آن را پ امبر یفرمود: خوب، و پ

دش، باز تو آن را از وی طلب یآن بود، پوشازمند یکه نیدر حال امبر یبه اوگفتند: کار خوبی نکردی، پ

دم تا آن یکند. آنشخص گفت: بخدا سوگند من آنرا نطلب نمی چ سؤال کننده را ردینمودی  و دانستی که وی ه

 . را بپوشم، ولی آن را طلب کردم تا کفن من باشد

 .»دیسهل گفت: و آن پارچه کفن وی گرد

َغْزو، «: قال: قال رسوُل ا�َّ  وعن أيب موىس « -۵۶۸
ْ
رملُوا يف ال

َ
إِنَّ األشَعِر�� إَِذا أ

و قَلَّ َطَعاُم ِ�يَالِِهم بالَمِدينَةِ 
َ
مَجَُعوا ما اَكَن ِعنَدُهم يف ثَوٍب َواحد، ُ�مَّ اقتََسُموُه بَيْنَُهم يف  ،أ

نَا ِمنُهم
َ
و�َِّة َ�ُهم ِم�ِّ َوأ  ه.يلمتفقٌ ع »»إِنَاٍء َواِحٍد بالسَّ

 کند که: می تیروا ابو موسی « -۵۶۸

شان  ا طعام خانوادهءیک بود تمام شود، یدر جنگ نزدشان  توشهء ها فرمود: چون اشعری  رسول الله 

ک ظرف یانه در یک لباس جمع نموده، سپس آن را مساوینه کم گردد، همهء آنچه را که دارند در یدر مد

 .»و من از آنها هستماند  از منند. پس آنان ینما می میان خود تقسیم



 

 
 

 

 

 

باب مسابقه در امور آخرت و زیاد طلبی از آنچه بدان برکت  -63
 شود می حاصل

ٰ  َوِ� ﴿ قال اهللا تعالی: ۡ ٱ َيتََنافَِس فَلۡ  لَِك َ�  ].۲۶المطففین: [ ﴾فُِسونَ ُمَتَ�ٰ ل

 .»و باید که راغب شوند به همین شراب پاک رغبت کنندگان« فرماید: میخداوند 

ن رسوَل ا�َّ  وعن سهِل بِن سعٍد « -۵۶۹
َ
اب، فرََشَِب ِمنُه وََعن يَِميِنِه  أ يِتَ �رَِشَ

ُ
أ

ْشيَاخ، فقال لِلُْغالم: 
َ
ْعِطيَ «ُغالم، وََعن �سارِهِ األ

ُ
ن أ

َ
َذُن يل أ

ْ
 تَأ

َ
ُهؤالِء؟ َ�َقاَل الُغالم: ال  أ

َحدا، َ�تَلَُّه رسوُل ا�َّ 
َ
وثُِر بِنَصييب ِمنَك أ

ُ
ِ يا رُسوَل ا�َّ ال أ  ه.يمتفقٌ عل .»يف يَِده َوا�َّ

 ت است، که:یروا از سهل بن سعد « -۵۶۹

شان  چپپسری و در طرف شان  دند و بطرف راستیآورده شد و از آن آشام  شربتی برای رسول الله 

 شان بدهم؟یکه به ا یده می ا بمن اجازهیبرای پسر فرمودند: آ رمردها بودند. آنحضرت یپ

دهم، یح نمیده ترجیبم که از طرف شما بمن رسیچکس را بر نصیه  ا رسول الله یپسر گفت: نه بخدا 

 .»آنرا در دستش گذاشت  و رسول الله 
 تقدم داشتن طرف یش: سنت در آشام

ً
ح دادن فردی که در یراست است، نه بعنوان ترجدن عموما

 ح دادن جهت و طرف راست.یطرف راست است، بلکه بعنوان ترج

يُّوُب «قال:  َعِن انلَّيِبَّ  وعن أيب هر�رة « -۵۷۰
َ
يَغتَِسُل ُعرَ�انا، فََخرَّ  بيْنَا �

يُّوُب َ�ِيث يف ثَو�ِِه، َ�نَ 
َ
ُ�ْن َعلَيِْه َجَراٌد ِمن َذَهب، فََجَعَل �

َ
لَم أ

َ
يُّوب، أ

َ
اَداُه َر�ُُّه َعزَّ وَجل: يَا �

تَِك، َولِ�ن ال ِغَ� يب َعن بََرَ�ِتَك  ا تََرى ؟، قال: بََ� وَِعزَّ ْ�نَيْتَُك عمَّ
َ
 .یرواه البخار »»أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۵۷۰

ن یش افتاد (ایطال باالنمود، ملخی از  می برهنه غسل وب یکه حضرت ایفرمود: هنگام امبر یپ

 .چاندیپاش  وب آنرا در جامهیمعجزه بوده است) و ا
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 از نساختم؟ین بی کنی می ا ترا از آنچه که مشاهدهیپروردگار عزوجل بوی ندا نموده فرمود: آ

 .ازی وجود نداردین بی گفت: آری! و به عزت تو سوگند، ولی از برکت تو

است که مال را از راه باب فضیلت ثروتمند شاکر و آن کسی  -64
 درست بدست آورده و در راه صحیح به مصرف رساند

ا﴿ قال اهللا تعالی: مَّ
َ
�ۡ  َمنۡ  فَأ

َ
َق  ٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  َطيٰ أ ِ  َوَصدَّ هُ  ٦ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  ىٰ يُۡ�َ لِلۡ  ۥفََسُنيَّ�ِ

 ].۷-۵اللیل: [ ﴾٧

نیکو را، او را توفیق دهیم پس آنکه داد و پرهیزگاری نمود، و پذیرفت، ملت « فرماید: میخداوند 

 .»جهت رسیدن به سرای زیبنده

 ٱ وََسُيَجنَُّبَها﴿و قال تعالی: 
َ
ِيٱ ١٧ َ� �ۡ ۡ� ٰ  ۥَماَ�ُ  ِ� يُؤۡ  �َّ َّ� َحدٍ  َوَما ١٨ َ�َ�َ

َ
 مِن ۥِعنَدهُ  ِ�

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ١٩ َزىٰٓ ُ�ۡ  َمةٖ ّ�ِعۡ   ٱ َرّ�ِهِ  هِ وَجۡ  ءَ تَِغا
َ
�ۡ ٰ  ].۲۱-۱۷اللیل: [ ﴾٢١ َ�ٰ يَرۡ  َف َولََسوۡ  ٢٠ ۡ�َ

دهد، تا  شود، پرهیزگارترین مردم از آن آتش آنکه مال خود را می و یکسو داشته می« فرماید: و می

پاک نفس گردد، و نیست برای هیچ یک نزد او نعمتی که جزا داده شود، اما جهت حصول رضای 

 .»دهد او خوشنود خواهد شد پروردگار می

ْ ُ�بۡ  إِن﴿ قال تعالی:و ٰ ٱ ُدوا َدَ� ا ِت لصَّ ۖ  فَنِعِمَّ ٓ لۡ ٱ تُوَهاَوتُؤۡ  ُفوَهاُ�ۡ  �ن ِ�َ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  ءَ ُفَقَرا
ُ ٱوَ  اتُِ�ۡمۗ  َٔ َسّ�ِ  ّمِن َعنُ�م َوُ�َ�ّفِرُ  لَُّ�مۚۡ   ].۲۷۱البقرة: [ ﴾٢٧١ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

پنهانش کنید و آنرا بدهید به اگر خیرات آشکار کنید، خیرات چیز نیکو است و اگر « فرماید: و می

کنید،  فقیران، پس این بهتر است برای شما و از شما دور سازد بعضی گناهان تانرا و خدا به آنچه می

گاه است  .»آ

ْ ُ�بۡ  إِن﴿ و قال تعالی: ٰ ٱ ُدوا َدَ� ا ِت لصَّ ۖ  فَنِعِمَّ ٓ لۡ ٱ تُوَهاَوتُؤۡ  ُفوَهاُ�ۡ  �ن ِ�َ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  ءَ ُفَقَرا
ُ ٱوَ  اتُِ�ۡمۗ  َٔ َسّ�ِ  ّمِن َعنُ�م َوُ�َ�ّفِرُ  لَُّ�مۚۡ   ].۹۲عمران:  آل[ ﴾٢٧١ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

د و هر چه ید خرج کنیدار می د "مقام رستگاران را" تا از آنچه دوستیابیهر گز ن« فرماید: می و هم

 .»د خداوند به آن دانا استیرا خرج نمائ
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ِ بِن مسعوٍد « -۵۷۱ ال َحَسَد إِالَّ يف اثَنَتَْ�: «: قال: قاَل رسوُل ا�َّ  وعن عبِد ا�َّ
ُ ِحْكَمًة فُهو يَقيِض بِها  . ورَُجٌل آتَاه ا�َّ ُ َماال، فََسلََّطُه ىلع َهلَكِتِه يف احلَقِّ رَُجٌل آتَاُه ا�َّ

 باً.يه وتقدم رشحه قريمتفقٌ عل »»َوُ�َعلُِّمَها

 مروی است، که: از عبد الله بن مسعود « -۵۷۱

که خداوند به او مالی داده و او را در یز وجود ندارد: مردیجز در دو چای  فرمود: غبطه  رسول الله 

که خداوند به او علمی داده، پس او بدان حکم نموده و آن را یده، و مردیره گردانیمصرف کردن آن براه حق چ

 .»دهد یم میتعل

ال َحَسد إِالَّ يف اثنَتَ�: رَُجٌل آتَاُه ا�َّ «قال:  عن انليب  بوعن ابِْن عمر « -۵۷۲
الُقرآن، فهو َ�ُقوُم بِِه آنَاَء اللَّيل وآنَاَء انلَّهار. َورَُجٌل آتَاُه ا�َّ َماال. فهَو ُ�نِْفقُه آنَاَء اللَّيِْل 

  ه.يمتفقٌ عل »»وآنَاَء انلَّهارِ 

ز وجود ندارد: یت شده که، فرمود: حسدی جز در دو چیروا امبر یاز پ ب از ابن عمر« -۵۷۲

که خداوند به او یکند، و مرد می امیی شب و روز قها که خداوند به او قرآن را داده و او به آن در لحظهیمرد

 .»کند می ی شب و روز آن را مصرفها مالی داده و او در لحظه

تَْوا رسوَل ا�َّ  وَعن أيب ُهر�رة « -۵۷۳
َ
نَّ ُ�َقَراَء الُمَهاِجِر�َن أ

َ
ْهُل أ

َ
. فقالوا: َذَهَب أ

رَجاِت الُعَ� . وانلَِّعيِم الُمِقيم. فَقال:  ثُوِر بِادلَّ ،  »وَما َذاك؟«ادلُّ َ�َقالُوا: يَُصلُّوَن كَما نَُص�ِّ
ق، وَ�عتِ  قُوَن وال َ�تََصدَّ : ُقوَن وال نَعتُق فقال رسول ا�َّ وَ�ُصوُموَن كَما نَُصوم. َوَ�تََصدَّ

َحٌد «
َ
َعلُِّمُ�ْم َشيئاً تُدِرُ�وَن بِِه َمْن سبََقُ�م، و�َْسبُِقوَن بِِه َمْن َ�ْعَدُ�ْم َوَال يَُ�وُن أ

ُ
فَال أ

َ
أ

فَْضَل ِمنُْ�م إِالَّ َمْن َصنََع ِمثَل ما َصنَْعتُم؟
َ
، قال:  »أ �ُسبُحون، «قالوا: بََ� يا رسوَل ا�َّ
ةً و ُون، ُدبُر لُكِّ َصالة ثَالثاً وثَالِ�َ� َمرَّ فَرََجَع ُ�َقَراُء الُمَهاِجِر�َن إىِل رسوِل  »حتَمُدوَن وتَُ�ربِّ

مَواِل بَِما فَعلْنَا، َ�َفَعلوا ِمثْلَه؟ َ�َقاَل رسوُل ا�َّ ا�َّ 
َ
ْهُل األ

َ
: ، َ�َقالُوا: سِمَع إِْخَواُ�نَا أ

ِ يُؤْ «  ةِ مسلم.يه، وهذا لفظ روايمتفقٌ عل »»ِ�يِه َمن �َشاءُ ذلك فَْضُل ا�َّ

 د که:یگو می ره یابو هر« -۵۷۳

ی بلند و نعمت دائم را ها آمده و گفتند: که ثروتمندان مرتبه  ن بحضور رسول الله یفقرای مهاجر

 . بردند

 ست؟یفرمود: آن چ آنحضرت 
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م، و آنها یده نمی دهند و ما می رند، ولی آنها صدقهیگ می گفتند: آنان مثل ما نماز گزارده و مثل ما روزه

 م.یکن نمی نکار رایکنند، و ما ا می بردگان را آزاد

افته و یشی جستند، دریزی که بدان کسانی را که از شما پیا شما را خبر ندهم بچیفرمود: آ آنحضرت 

 .که مثل شما عمل کندیکس چکس از شما بهتر نباشد، مگرید؟ و هییشی جویند پیکه بعد از شمایاز کسان

 !ا رسول الله یگفتند: آری 

ن بخدمت ید. باز فقرای مهاجریبار سبحان الله و الحمد لله و الله اکبر بگوئ ۳۳فرمودند: در عقب هر نماز 

 نکار را کردند!یدند و آنها هم ایم، شنیبازگشته و گفتند: برادران ثروتمند ما از آنچه انجام داد  رسول الله 

 دهد.یکه بخواهد مین فضل خدا است بهر کسیفرمودند: ا  ل الله رسو

 باب یاد مرگ و کوتاه نمودن آرزو -65

ٓ  ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿ قال اهللا تعالی: ۡ ٱ �َِقةُ َذا َما ِت� َموۡ ل ُجوَرُ�مۡ  نَ تَُوفَّوۡ  ��َّ
ُ
 َ�َمن َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  أ

دۡ  �َّارِ ٱ َعنِ  زِحَ زُحۡ 
ُ
ۗ  َ�َقدۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ِخَل َوأ �ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ َوَما فَاَز ُّ� ٓ  ﴾١٨٥ ُغُرورِ لۡ ٱ عُ َمَ�ٰ  إِ�َّ  يَا

 ].۱۸۵عمران:  آل[

هر نفسی چشندهء مرگ است و جز این نیست که مزد خویش را تمام داده « فرماید: میخداوند 

به  خواهید شد، در روز قیامت. پس هر که از دوزخ دور داشته شد و به بهشت آورده شد، هر آئینه

 .»مراد رسید و زندگانی دنیا جز بهرهء فریبندهء بیش نیست

اَذا ٞس َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما﴿ قال تعالی:و يِّ  ُسۢ َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما �ۖ َغدٗ  ِسُب تَ�ۡ  مَّ
َ
� بِأ

َ
 ٖض أ

 ].۳۴لقمان: [ ﴾َ�ُموُت 

 داند هیچ شخصی که به داند فردا چه کار خواهد کرد و نمی و هیچ شخصی نمی« فرماید: و می

 .»کدامین زمین خواهد مرد

ٓ  فَإَِذا﴿ و قال تعالی: َجلُُهمۡ  ءَ َجا
َ
 ].۶۱النحل: [ ﴾ِدُمونَ َتقۡ �َسۡ  َوَ�  َساَعةٗ  ِخُرونَ  ٔۡ َ� �َسۡ  َ�  أ

 .»پس چون آنوقت مقرر رسد ایشان باز نمانند ساعتی و نه پیش روند« فرماید: و می

َهاَ�ٰٓ ﴿ و قال تعالی: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ مۡ  ِهُ�مۡ تُلۡ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ٰ أ وۡ  َوَ�ٓ  لُُ�مۡ َ�

َ
 رِ ذِكۡ  َعن ُدُ�مۡ َ�ٰ أ

ِۚ ٱ ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن �َّ ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ ُ�ِ ٩  ْ نفُِقوا

َ
ا مِن َوأ  لِ َ�بۡ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َرَزقۡ  مَّ

ن
َ
  أ

ۡ
َحَدُ�مُ  ِ�َ يَأ

َ
ۡ ٱ أ رۡ  َ�ٓ لَوۡ  رَّبِ  َ�َيُقوَل  ُت َموۡ ل خَّ

َ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  تَِ�ٓ أ

َ
َق  قَرِ�بٖ  أ دَّ صَّ

َ
ُ�ن فَأ

َ
 َوأ
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ٰ ٱ ّمِنَ  رَ  َولَن ١٠ لِِح�َ ل�َّ ُ ٱ يَُؤّخِ ٓ  إِذَا ًساَ�فۡ  �َّ ۚ  ءَ َجا َجلَُها
َ
ُ ٱوَ  أ َّ�  ۢ  ﴾١١ َملُونَ َ�عۡ  بَِما َخبُِ�

 ].۱۱-۹المنافقون: [

هر که ای مسلمانان شما را اموال و فرزندان شما از یاد خدا مشغول نگرداند، و « فرماید: و می

ایم شما را خرج کنید قبل از اینکه به یکی از شما  اند زیانکاران و از آنچه عطا کرده چنین کند، آنان

دادم و از  دادی، تا اندکی صدقه می شد که مرا اندکی مهلت می مرگ رسد و بگوید پروردگارا چه می

رسد و به آنچه گردیدم و خدا هرگز مهلت ندهد، هیچیک را چون اجل او ب زمرهء صالحان می

گاه است می  .»نمائید خداوند آ

ٰٓ ﴿ و قال تعالی: ٓ  إَِذا َح�َّ َحَدُهمُ  ءَ َجا
َ
ۡ ٱ أ ٓ  ٩٩ ِجُعونِ رۡ ٱ َرّبِ  قَاَل  ُت َموۡ ل �ۡ  لََعّ�ِ

َ
 الِحٗ َ�ٰ  َمُل أ

ۚ  ُتۚ تََر�ۡ  �ِيَما ٓ َها َ�َّ ٓ  ُهوَ  َ�َِمةٌ  إِ�َّ ۖ قَا ٓ  َوِمن �ِلَُها  نُفِخَ  فَإَِذا ١٠٠ َعُثونَ ُ�بۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َزخٌ بَرۡ  �ِِهمَوَرا
ورِ ٱ ِ�  �َساَب  فََ�ٓ  لصُّ

َ
ٓ  َوَ�  َم�ِذٖ يَوۡ  َنُهمۡ بَيۡ  أ ٰ  َ�ُقلَۡت  َ�َمن ١٠١ َءلُونَ يَتََسا ْوَ�ٰٓ  ۥزِ�ُنهُ َمَ�

ُ
 �َِك فَأ

ۡ ٱ ُهمُ  ۡت  َوَمنۡ  ١٠٢ لُِحونَ ُمفۡ ل ٰ  َخفَّ ْوَ�ٰٓ  ۥزِ�ُنهُ َمَ�
ُ
ِينَ ٱ �َِك فَأ وٓ  �َّ ْ َخِ�ُ نُفَسُهمۡ  ا

َ
 َجَهنَّمَ  ِ�  أ

ونَ َ�ٰ  لَمۡ  ١٠٤ لُِحونَ َ�ٰ  �ِيَها َوُهمۡ  �َّارُ ٱ وُُجوَهُهمُ  َفحُ تَلۡ  ١٠٣ ِ�ُ
َ
 َ�ٰ ُ�تۡ  ِ� َءاَ�ٰ  تَُ�نۡ  �

بُونَ  بَِها فَُكنُتم ُ�مۡ َعلَيۡ  ْ  ١٠٥ تَُ�ّذِ  لِّ�َ َضآ امٗ قَوۡ  َوُ�نَّا َوُ�َناِشقۡ  َناَعلَيۡ  َغلََبۡت  َر�ََّنا قَالُوا
١٠٦  ٓ خۡ  َر�ََّنا

َ
ْ  ُٔ َ� خۡ ٱ قَاَل  ١٠٧ لُِمونَ َ�ٰ  فَإِنَّا نَاُعدۡ  فَإِنۡ  َهاِمنۡ  َنارِجۡ أ  ١٠٨ تَُ�ّلُِمونِ  َوَ�  �ِيَها وا

ٓ  َ�ُقولُونَ  ِعَبادِي ّمِنۡ  فَرِ�قٞ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  نَت  َناَ�ۡ رۡ ٱوَ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱفَ  َءاَمنَّا َر�ََّنا
َ
ٰ ٱ َخۡ�ُ  َوأ  ِ�ِ�َ ل�َّ

َذۡ ٱفَ  ١٠٩ ٰٓ  رِ�ًّاِسخۡ  ُ�ُموُهمۡ �َّ �َسوۡ  َح�َّ
َ
 إِّ�ِ  ١١٠ َحُكونَ تَۡض  ُهمۡ ّمِنۡ  َوُ�نُتم رِيذِكۡ  ُ�مۡ أ

وٓ  بَِما مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُتُهمُ َجَز�ۡ  ْ َصَ�ُ �َُّهمۡ  ا
َ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  � ٰ  ١١١ �ُِزونَ َفا  ٱ ِ�  ُتمۡ َ�ِثۡ  َ�مۡ  َل َ�

َ
 َعَددَ  ِض �ۡ�

ْ  ١١٢ ِسنِ�َ  وۡ  ًمايَوۡ  َناَ�ِثۡ  قَالُوا
َ
ٓ لۡ ٱ لِ  َٔ فَۡ�  �ٖ يَوۡ  َض َ�عۡ  أ ٰ  ١١٣ ّدِينَ َعا ِثۡ  إِن َل َ�  لَّوۡ  قَلِيٗ�ۖ  إِ�َّ  ُتمۡ �َّ

نَُّ�مۡ 
َ
فََحِسبۡ  ١١٤ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  �

َ
َما ُتمۡ أ َّ�

َ
نَُّ�مۡ  اَ�َبثٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َخلَقۡ  �

َ
 َ�  َناإَِ�ۡ  َو�

 ].۱۱۵-۹۹المؤمنون: [ ﴾١١٥َجُعونَ تُرۡ 

آنگاه که کسی از ایشانرا مرگ در رسد گوید: پروردگارم و در غفلت خویش باشد تا «فرماید:  و می

مرا باز گردان باشد تا کار نیکو کنم در سرایی که گذاشتیم آن را، و چنین نباشد، هر آئینه این سخنی 

اش هست و در برابر ایشان حجابی باشد تا آن روز که برانگیخته شوند، و چون  است که او گوینده

شان آنروز نباشد و نه با یکدیگر جواب و سؤال نمایند.  ها" میان شاوندیدمیده شود در صور پس "خوی

های ترازویش سبک شد، آنان  های ترازویش گران باشد آن دسته رستگارانند و هر که پله پس هر که پله



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        366

 

سوزاند و  شان را آتش می اند که در حق خویش زیان نمودند، و در دوزخ جاویدان باشند. روی جماعهء

 پنداشتید؟ شد و آنرا دروغ می اند. گویم آیا بر شما آیاتم خوانده نمی آنجا ترش روآنان در 
رون آور ما را یم. پروردگارا بیند: پروردگارا بدبختی ما بر ما غلبه نمود و گروهی گمراه بودیگو

 م. یم، حقا همانا ما ستمکار باشینجا، هرگاه دوباره به کفر برگردیاز ا

د و گروهی از بندگانم ینجا، و با من سخن مگوئید در ایرسوائی داخل شود: با یخداوند فرما

ن یامرز ما را و برما ببخشای و تو بهتریم بیمان آوردیگفتند: پروردگارا ا بودند که می

ش فراموش نمودند و یاد مرا از دل خویکه ید تا جائیبخشندگانی. پس آنان را مسخره گرفت

جزا داده ام به آنکه آنان شان  مروز آنان را به مقابلهء صبرد، و من ایدیخند شما به آنان می

 د؟ین بحساب شما سالها درنگ کردید: چقدر در زمیو خداوند گواند  بمراد رسندگان

گویند: یک روز یا بعضی از روز را درنگ نمودیم و از شمارکنندگان بپرس، خداوند فرماید: جز 

ا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدیم و شما بسوی ما دانستید! آی اندکی توقف نکرده اید. کاش می

 .»بازگردانیده نشوید؟

لَمۡ ﴿ و قال تعالی:
َ
�  

ۡ
ِينَ  نِ يَأ ْ َءاَمُنوٓ  لِ�َّ ن ا

َ
ِ ٱ رِ ِ�ِ�ۡ  قُلُوُ�ُهمۡ  َشعَ َ�ۡ  أ  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  نََزَل  َوَما �َّ

ْ  َوَ�  ِينَ ٱكَ  يَُ�ونُوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َ�َطاَل  ُل َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َ
 قُلُوُ�ُهۡمۖ  َ�َقَسۡت  َمدُ ۡ�

ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  َوَ�ثِ�ٞ   ].۱۶الحدید: [ ﴾١٦ ِسُقونَ َ�

اد یاد خدا و وقت یش کند، وقت یاینشان  ده که دلیا مسلمانان را آنوقت نرسیآ« فرماید: و می

ن نباشند که یش از ایو مانند مردم پ اند، آوردن آنچه از وحی الهی آمده و مانند آنانکه کتاب داده شده

 .»اری از آنان بدکارانندیشان و بسیدراز گشت بر آنان مدت و سخت شد دلها

َخَذ رَسوُل ا�َّ  بوعن ابن عمر « -۵۷۴
َ
نََّك «بِمنِكيِب فَقال:  قال: أ

َ
�ْيَا َك� ُ�ْن يف ادلُّ

و اعبُر َسِبيٍل 
َ
بَاح، َو�َِذا  بَوَ�َن اْ�ُن ُ�َمَر  »َغِر�ٌب أ مَسيَت، فَال تَنْتَِظِر الصَّ

َ
يقول: إِذا أ

تَِك لََمرَِضك َوِمن َحيَاتَِك لَموتَِك  ْصبَْحت، فَال تَنْتَِظِر الَمَساء، وخذ ِمن ِصحَّ
َ
 .یرواه البخار »»أ

 ت نموده گفت که:یروا ب ابن عمر« -۵۷۴

ا رهگذری هستی. و ابن یب یی غریگو ا چنان باش کهیشانهء مرا گرفته و فرمود: در دن  رسول الله 

د انتظار صبح را نداشته باش و چون صبح نمودی منتظر شب یگفت: چون شامت سر رس یم ب عمر

 .»ریت برای مرگت بهره گیضی ات و از زندگیمباش و از سالمتی ات برای مر
عنوان ا بینکه دنیرد، ولی در ایا هدف مؤمن قرار گین است که مبادا دنیث ایش: مفهوم حد
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ای  چگونه مناقشهیهء انسانی و اسالمی بکار گرفته شود، جای هیلهء در جهت اهداف عالیوس

 آن را ب ث نبوی یم و احادیات قرآن کریست، و آین
ً
 (مترجم) اند. ان فرمودهیمکررا

نَّ رسول ا�َّ « -۵۷۵
َ
ُ يَشٌء يُويِص ِ�يه. «قال:  وعنه أ

َ
يِبيُت ما َحقُّ اْمِريٍء ُمسِلٍم هل

 .یه. هذا لفظ البخاريمتفقٌ عل »»يَلْلَتَْ�ِ إِالَّ َووَِصيَّتُُه َمْكتُوَ�ٌة ِعنَْدهُ 

َّ يَلْلٌَة ُمنُذ َسِمعُت  »يَِبيُت ثَالَث يَلَالٍ ««مسلم: ـويف روايةٍ ل قال ابن عمر: َما َمرَّْت يلَعَ

 .»قال ذلَِك إِالَّ وَِعنِْدي وَِصيَّيِت  رسوَل ا�َّ 
 کند که: می تیروا ب ابن عمر« -۵۷۵

 فرمود:  رسول الله 

رد واو دو یگ می ت صورتیست که در آن وصیزیکه صاحب چیست، در حالیبرای مسلمان مناسب ن

 .ت او در نزدش نوشته باشدینکه وصیگذراند، جز ا می شب

ن سخن را از یکه ایگفت: از زمان ب گذراند. ابن عمر می ت مسلم آمده که سه شب رایدر رواو 

 .»تم در نزدم وجود داردیک شب بر من نگذشته، جز آنکه وصیدم، یشن  رسول الله 
ت یکه داشتن وصیده است، در حالیث در زمانهء ما متروک گردین حدیش: متأسفانه عمل به ا

ت نامهء داشته حق خود بر یوصاش  د هر مسلمان در خانهینامه برای هر مسلمان الزم است و با

 ا نرود.یون از دنیگران بر خود را، بنگارد تا مدیگران، و حق دید

ن حق یآن را بر مسلم امبر یت مستحب است، چون پیکه وصاند  دهین عقیجمهور علماء بر ا

 باشد. می ن و استرداد امانات واجبیت ادای دیت نافله است، اما وصین در وصیده است و ایگردان

�س « -۵۷۶
َ
َجلُه. «ُخُطوطاً فقال:  قال: َخطَّ انلَّيِبُّ  وعن أ

َ
َهذا اِإل�َساُن وََهذا أ

قَْرُب 
َ
 .یرواه البخار »»َ�بَيْنَما هو َكَذلَِك إِذ َجاَء اخلَطُّ األ

 گفت:  انس « -۵۷۶

اش  که به زندگی روزمرهین اجل او و در اثنائین انسانست، و ایده و فرمودند: این خط کشیچند امبر یپ

 .»ابدی می کتر او را دریمشغول است، ناگهان خط نزد

ا يف الْوََسِط  قال: َخطَّ انلَّيِبُّ  وعن ابن مسُعوٍد « -۵۷۷ ا ُمَر�َّعا، وَخطَّ َخطًّ َخطًّ
ِي يف الوََسط، فَقال: 

َّ
ِي يف الوََسِط ِمْن َجانِِبِه اذل

َّ
َخارِجاً منْه، وََخطَّ ُخططاً ِصَغاراً إِىل َهَذا اذل

َملُُه َوَهِذهِ «
َ
ِي ُهَو َخاِرٌج أ

َّ
َحاَط بِِه َوَهَذا اذل

َ
َجلُُه ُ�ِيطاً بِِه أو قَد أ

َ
َهَذا اِإل�َسان، َوَهَذا أ
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ُه َهذا َ�َهَشُه َهذا
َ
ْخَطأ

َ
ُه َهَذا، َ�َهَشُه َهذا، َو�ِْن أ

َ
ْخَطأ

َ
ْعراض، فَإِْن أ

َ
َغاُر األ َطُط الصِّ

ُ
رواه  »»اخل

 .یالبخار

 اجل

 

 

  آرزو  عوارض      
رون آن یگری را از بیمربعی را رسم کرده و خط د امبر یت است که پیروا از ابن مسعود « -۵۷۷

ده و ین خط که در وسط است از طرف آن که در وسط است، کشیده و خطهای کوچکی بطرف ایکش

ن یاست، آرزوی اوست و ان اجلش که به آن احاطه نموده و آنچه که خارج ین انسان است و ایفرمودند: ا

گر یرسد و اگر از آن خطا کند، آن د می گری بویین خطا رود آن دیخطهای کوچک عوارض است. اگر از ا

 .»رسد می بوی
 ق به کوته نمودن آرزو و آمادگی برای مرگ ناگهانی آمده است.یث تشوین حدیدر ا

نَّ رَُسوَل ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۵۷۸
َ
ْ�َماِل َسبْعاً، َهل تَنْتَِظُروَن إالَّ «قال:  أ

َ
بَاِدُروا بِاأل

اَل، فرََشُّ  جَّ و ادلَّ
َ
و َموتاً ُ�ْهِزاً، أ

َ
ْو َمرَضاً ُمفِسداً، أو َهَرماً ُمَفنِّداً، أ

َ
و ِغَ� ُمطِغيا، أ

َ
 َ�ْقراً ُمنِْسيا، أ

؟ َمرُّ
َ
ْدَ� وأ

َ
اَعُة أ اَعَة َوالسَّ ِو السَّ

َ
 ثٌ حسن.يحد وقال:  یرواهُ الرتمذ »»اَغئٍِب يُنْتََظُر، أ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۵۷۸

د جز فقری فراموش یا منتظریز: آید به انجام اعمال صالحه قبل از هفت چیفرمود: بشتاب  رسول الله 

و او  ا دجال رایا مرگی شتابان، یی خرف کننده، یریا پیا مرضی تباه کننده، یان آورنده، یا ثروتی طغیسازنده، 

 .»ن آنستیو تلختر ها بتین مصیامت بزرگتریامت را، و قیا قید، یبی است که انتظارش را دارین غایبدتر
از از خلق که در عبادات کوتاهی بکند در ین بی ن است که شخص تندرستیااش  جهیش: نت

و در  د در استفاده از وقت برای انجام اعمال صالحه توجه کند در کارش ضرر نمودهیکه بایحال

 مان است.یپشاش  معامله

کنند:  می اری مردم در آن کوتاهییگری آمده که: دو نعمت است که بسیث دیچنانچه در حد

 تندرستی و فراغت.

اِت «: وعنه قال: قاَل رسوُل ا�َّ « -۵۷۹ َّ ْ�رِثُوا ِذْكَر َهاِذِم ال�َّ
َ
رواه  ،»يَع� الَموْت »أ

 ثٌ حسن.يوقال: حد یالرتمذ
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 کند که: می تیروا ره یهر ابو« -۵۷۹

 .»د نابود سازندهء لذات را (مرگ)یاد کنیاد یفرمود: ز  رسول الله 

ِ وعن أيب بن كعب « -۵۸۰ يها «إِذا َذَهَب ثُلُث اللَّيِْل، قاَم فقاَل:  : اكَن رَسوُل ا�َّ
َ
يا أ

اِدفَُة، جاَء الَموُْت بما ِ�يِه، جاَء الَموُْت بما ِ�يهِ  » انلَّاُس اْذُكُروا ا�َّ َجاَءِت الَراِجَفُة تَتْبَُعُها الرَّ
ْجَعُل لَك ِمن َص 

َ
الَة َعلَيَْك، فََ�ْم أ ِ إ� أْ�رِثُ الصَّ » ما ِشئَْت «اليت؟ قال: قلُت: يا رَُسوَل ا�َّ

ُ�َع؟ قال:  ما ِشئَْت، فإِْن «قُلُُت: فَانلِّْصَف؟ قاَل » ما شئَْت، فَإِْن زِدَت َ�ُهَو َخْ�ٌ لَك «قُلُْت الرُّ
ْجَعُل لَك » ما ِشئَْت، فإِْن زِْدَت فهو َخٌ� لَك «قُلُْت: فَاثللثَِ�؟ قاَل: » زِْدَت فهو َخٌ� لَك 

َ
قُلُْت: أ

َك، و�ُُغَفُر لَك َذْ�بَُك َصاليت لُكَّ   ث حسن.يوقال: حد یرواه الرتمذ »»ها؟ قال: إذاً تُْ�يف َهمَّ

 گفت:  ابی بن کعب « -۵۸۰

د، آمد نفخهء یاد کنیفرمود: ای مردم خدا را  می بلند شده و  گذشت، رسول الله  می شب ٣/١چون 

د، مرگ با همهء اهوالش یهمهء اهوالش در رسشود. مرگ با  می دوم –دن صور یدم –اول و بدنبال آن نفخهء 

 .دیدر رس

 فرستم، پس چه اندازه از آن را برای شما بگردانم؟ می اد بر شما درودی! من زا رسول الله یگفتم: 

 فرمود: هر چه خواستی!

 گفتم: ربع را؟

 ت بهتر است.یفزائی برایفرمود: هر چه خواستی و اگر ب

 گفتم: نصف را؟

 ت بهتر است.یاد کردی برایستی، و اگر زفرمود: هر چه خوا

 گفتم: دو سوم را؟

 ت بهتر است.یفرمود: هر چه خواستی،  و اگر افزودی برا

 گردانم.یگفتم: همهء درودم را برای شما م

 .»شود می دهینطور که شد، رنجت دور گشته و گناهت آمرزیفرمود: ا



 

 
 

 

 

 

باب استحباب زیارت قبور براي مردان و دعائی که زائر باید  -66
 بگوید

ُكنُْت َ�َهيْتُُ�ْم َ�ْن ِز�اَرة الُقبُوِر «: ، قال: قال رُسوُل ا�َّ  ،عن بَُر�َْدةَ « -۵۸۱
 رواُه مسلم. »»فَُزوروها

 .»فل�ر فإنها تذكرنا باآلخرةفمن أراد أن يزور القبور «و� رواية 
 ت شده که:یروا ده یاز بر« -۵۸۱

 د.یارت کنیرا ز ها ن بعد آنیارت قبرها نهی کرده بودم، از ایفرمود: شما را از ز  رسول الله «

اد یارت قبرها وی را بیرا زیارت برود، زیارت کند، به زیتی آمده: پس هر آنکه بخواهد قبرها را زیو در روا

 .»اندازد می آخرت
ارت اباحت و ین امر بعد از منع از زیارت قبور برای مردان، قاعدهء اصولی در ایش: استحباب ز

ن است. یو اجماع هم بر ااند  ارت قبور رفتهیبکرات به ز امبر ینکه پیروا بودن آنست و بخصوص ا

نموده است. اما آنچه بر آن ارت قبور را نقل یکه ابن عبد البر از برخی علماء وجوب رفتن زای  بگونه

اد آوری از یارت قبور مستحب است و علت آن را هم ین است که برای مردان زیااند  اتفاق داشته

 اند. آخرت و تفکر در مرگ دانسته

 ارت را متذکر شده است:یمصنف کتاب چند قسم ز

ها دن قبریارت با دینگونه زیاد آوری مرگ و آخرت باشد، ایارت خاص جهت ینکه زیا .۱

 بدون شناخت صاحبان آن بسنده است.

 ن برای هر مسلمان سنت است.یرد و اینکه جهت دعا صورت گیا .۲

: من زار قبر نکه برای ادای حق باشد، مثل دوست و پدر که طبق فرمودهء رسول اکرم یا .۳

 وم الجمعة کان کحجه.یه او احدهما یوالد
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،  لوعن اع�َشَة « -۵۸۲  ، لُكَّما اكن يَلْلَتها مْن رسول ا�َّ قالت: اكن رُسوُل ا�َّ
تَاُ�ْم ما «َ�ُْرُج ِمْن آِخِر اللَّيِْل إِىل ابَلِقيع، َ�يَُقوُل: 

َ
الُم َعلَيُْ�ْم َداَر قَْوٍم ُمؤِمنَ�، وأ السَّ

 
َ
ُ بُِ�ْم الِحُقوَن، اللَُّهمَّ اْغِفْر أل لُوَن، و�ِنَّا إِْن َشاَء ا�َّ  »»ْهِل بَِقيِع الَغْرقَدِ تُوَعُدوَن، َغداً ُمؤَجَّ

 رواهُ مسلم.

 ت شده که:یروا ل از عائشه« -۵۸۲

ْم «فرمود: یع رفته میدر آخر هر شبی که نوبت او بود از خانه برآمده، به بق  رسول الله 
ُ
ْیک

َ
الُم َعل السَّ

ْوٍم ُمؤِمنیَن...
َ
برای فردا بدان وعده داده روز یسالم بر شما باد سرای قوم مؤمنان و آمد شما را آنچه د» َداَر ق

 .»امرزیع غرقد بیا بر اهل بقیم، خدایوندیپ می د و اگر خدا بخواهد بشمایشده بود

ْن َ�ُقوَل  ، قال: اَكَن انلَّيِبُّ وعن بَُر�َْدَة « -۵۸۳
َ
ُ�َعلُِّمُهْم إِذا َخرَُجوا إِىل الَمقابِِر أ

ياِر «قَائِلُُهم:  ْهل ادلِّ
َ
الُم َعلَيُ�ْم أ ُ بُِ�ْم السَّ ِمَن الُمْؤِمنَِ� والُمْسِلِمَ� َو�ِنَّا إِْن َشاَء ا�َّ

ُل ا�َّ نَلَا َولَُ�ُم العاِ�يَةَ 
َ
ْسأ

َ
 رواه مسلم. »»الَِحُقون، أ

 ت شده که:یروا ده یاز بر« -۵۸۳

منزل از ن یند: سالم بر شما باد، اهل ایداد، که چون به گورستان روند، بگو یم میآنها را تعل امبر یپ

 .»طلبم می تیم از خداوند بخود و شما عافیوندیپ می مؤمنان و مسلمانان و اگر خدا بخواهد بشما

ِ بوعن ابن َ�بَّاٍس، « -۵۸۴ ْ�بََل َعلَيِْهْم  ، قال: َمرَّ رُسوُل ا�َّ
َ
بُِقبوٍر بالَمِدينَِة فَأ

ْهَل الُقبُوِر، �َ «بوَْجِهِه فقاَل: 
َ
الُم َعلَيُْ�ْم يا أ ْ�تُم َسلَُفنا و�ُْن السَّ

َ
ُ نَلا َولَُ�ْم، أ ْغِفُر ا�َّ

ثَرِ 
َ
 .ثٌ حسن يحد وقال:  یرواهُ الرتمذ »»باأل

نموده شان  نه گذشته رخ بطرفیی در مدیاز کنار قبرها  گفت: رسول الله  ب ابن عباس« -۵۸۴

ْهَل الُقبُوِر...« و فرمود:
َ
الُم َعلَيُْ�ْم يا أ ای اهل قبرها! خدا بر ما و شما سالم بر شما باد  »السَّ

 .»م آمدید و ما در دنبال شما خواهیش رفتیامرزد! شما از پیب
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به آن گرفتار است و هر گاه از ترس فتنه در دین باشد،  شخص

 باکی نیست

ِ  عْن أيب ُهر�رة « -۵۸۵ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َحُدُ�ُم الَموَْت إَِما ُ�ِسنا، «قاَل:  أ

َ
ال َ�تََمنَّ أ

ا ُمِسيئاً فَلََعلَُّه �َْستَْعِتُب   .یالبخاره، وهذا لفظ يمتفقٌ عل »»فَلََعلَُّه يَزْداد، َو�ِمَّ

ِ  عن أيب ُهر�ْرَة « :مسلمـويف روايةٍ ل َحُدُ�ُم الَموْت، «قال:  َ�ْن رُسول ا�َّ
َ
ال َ�تََمنَّ أ

ِ�يَه، إِنَُّه إِذا ماَت ا�َْقَطَع َ�َملُه، َو�ِنَُّه ال يَز�ُد الُمْؤِمَن ُ�ْمُرهُ إِالَّ 
ْ
ْن يَأ

َ
 .»» َخ�اً َوال يَْدُع بِِه ِمْن َ�بِْل أ

 کند که: می تیروا ره یهرابو « -۵۸۵

ش های کیید نیکوکار باشد، شایرا اگر نیک از شما مرگ را آرزو نکند، زیچیفرمود: ه  رسول الله 

 . د توبه کندیافزوده گردد، و اگر بدکار باشد، شا

ک از شما مرگ را یچیکند که فرمود: ه می تیروا از رسول الله  ره یت مسلم آمده: ابو هریو در روا

گردد و عمر برای یرد، عملش قطع میرا اگر او بمینکه بوی در رسد، آن را نخواهد، زیآرزو نکند و قبل از ا

 .»دیافزا نمی ریمؤمن جز خ

َصابَُه فَإِْن  قال: قاَل رسوُل ا�َّ  وعن أ�ٍس « -۵۸۶
َ
َحُدُ�ُم الَموَْت لرُِضٍّ أ

َ
: ال َ�تََمنََّ�َّ أ

� إِذا اكنَِت الوفاُة َخ�اً اكْن البُدَّ فاِعال، 
ْحِي� ما اكنَِت احلَياُة َخْ�اً يل، وتََوفَّ

َ
فَلْيَُقل: اللَُّهمَّ أ

 ه.یمتفٌق عل »»يل

 کند که: می تیروا انس « -۵۸۶

 یفرمود: ه  رسول الله 
ً
چکدام شما بواسطهء مرضی که به آن دچار شده مرگ را آرزو نکند. اگر حتما

که مرگ یر است مرا زنده بدار، و لحظه ایم خیکه زندگی برایا تا لحظه اید: خداید بگویباکند،  می ن کار رایا

 .»رانیر باشد، مرا بمیم خیبرا
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رَتِّ « -۵۸۷
َ
َ�ُعوُدُه َوقَِد  وَ�ْن قَيِس بِن أيب حازٍم قال: َدَخلْنَا ىلَع َخباب بِن األ

َصبْنَا 
َ
ْ�يَا، و�ِنَّا أ يَن َسلَُفوا َمَضْوا، ولَم َ�نُْقْصُهُم ادلُّ ِ

َّ
ْصحابنا اذل

َ
اْكتَوى َسبَْع َكيَّاٍت فقال: إِنَّ أ

نَّ انلَّيِبَّ 
َ
ُ َموِْضعاً إِالَّ الرتاَب ولَْوَال أ َعوُْت بِهِ  ما ال ِ�ُد هلَ َ ْن نَْدُعَو بالَموِْت دلَ

َ
�ُمَّ  نهانَا أ

، فقال: إِنَّ الُمْسِلَم يَلُؤَْجُر يف لُكِّ يَشٍء ُ�نِْفُقُه إِالَّ يف 
َ

ْخَرى وُهَو يَبْ� حائطاً هل
ُ
ًة أ تَيْنَاُه َمرَّ

َ
أ

 ه، وهذا لفظ رواية البخاري.يمتفقٌ عل .»يَشٍء َ�َْعلُُه يف هذا الرتاب
 ت شده که:یروا س بن ابی حازم یاز ق« -۵۸۷

م، که هفت داغ در هفت جای بدنش نموده بود، و یدر آمداش  خباب بن ارت به خانهادت یگفت: برای ع

زی یزی از آنان و ما بچیا نکاست چیکه دنیافتند، گذشتند در حالیاران مان، که وفات یگفت: آن عده از 

 امبر یاگر پم تا (دزدی نشود) و ید آنرا پنهان کنیم که از ترس بایابی نمی ییش جایم که جز در خاک برایدیرس

م یگر نزدش آمدیکردم. باز مرتبهء دیم، من آن را درخواست مینکه مرگ را طلب کنیما را نهی نکرده بود از ا

کند، ثواب  می که آن را صرفیزیکرد، و گفت: که مسلمان در هر چ می ش درستیواری را برایکه دیدر حال

 .»رساند ین خاک بمصرف میشود، مگر آنچه را که در می داده
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ِ ٱ ِعندَ  َوُهوَ  اَهّيِنٗ  ۥَسُبونَهُ َوَ�ۡ ﴿ قال اهللا تعالی:  ].۱۵النور: [ ﴾ٞ◌ َعِظيم �َّ
 .»پنداشتید و او نزد خداوند بزرگ بود و آنرا آسان می« فرماید: میخداوند 

 ٱَ�ِ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿ و قال تعالی:
ۡ  ].۱۴الفجر: [ ﴾١٤ َصادِ ِمرۡ ل

 .»نگاه استینه پروردگارت در کمیهر آئ« فرماید: و می

ِ  بوعن انلُّعمان بِن �َشٍ� « -۵۸۸ إِنَّ احلََالَل «َ�ُقول:  قال: سِمْعُت رُسوَل ا�َّ
بُهات،  ، َو�َيْنَهما ُمْشتَِبهاٌت َال َ�ْعلَُمُهنَّ َكِثٌ� ِمَن انلَّاس، َ�َمن اتَّىق الشُّ ، و�ِنَّ احلَراَم َ��ِّ ِّ��َ
ايع يْرىع َحْوَل احلِ�  يِنِه وِعرِْضه، َوَمْن َوَ�َع يف الشبُهات، وَ�َع يف احلَرام، اكلرَّ  دِلِ

َ
اْسترَْبَأ

َال و�ِنَّ ِللُكِّ َمِلٍك ِحً� يُ 
َ
ْن يَْرتَع ِ�يه، أ

َ
َال و�ِنَّ يف اجلَسِد  ،وِشُك أ

َ
ِ َ�َاِرمه، أ َال َو�ِنَّ ِحَ� ا�َّ

َ
أ

َال َوِ� الَقلُْب 
َ
 »»ُمضَغًة إذا صلََحت َصلََح اجلَسُد لُكُّه، َو�ِذا فََسَدْت فَسَد اجلََسُد لُكُّه: أ

وَ يمتفقٌ عل نْ يه. ورَ ةٍ .اه مِ بَ تَقارِ فاظٍ مُ قٍ بأَلْ  طُرُ
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 ت شده است که، گفت:یروا ب ریاز نعمان بن بش« -۵۸۸

ان آن دو یفرمود: همانا حالل واضح است و حرام واضح است و در م می م کهیدیشن  از رسول الله 

و آبروی  نیزد برای دیدانند پس آنکه از مشتبهات بپره نمی اری مردم آن رایامور مشتبهی وجود دارد که بس

خود پاکی جسته است و آنکه به مشتبهات آلوده شود، در حرام افتاده است، مانند شبانی که در اطراف 

گاه باش –ک است که گوسفندان در آن وارد شود یچراند نزد می چراگاه ممنوعه  –د که هر پادشاهی یو آ

گاه باش –ده است ست که حرام نمویزهائیو چراگاه ممنوعهء خدا چ –دارد  –چراگاهی ممنوع  د که در جسم یآ

گردد و اگر فاسد گردد تمام جسم یپارهء گوشتی است که اگر صالح شوده، همهء جسد درست و صالح م

 .»د که آن قلب استیگردد و بدان می فاسد
ابد همهء جسد به یمان و علم درست صالح یبه ا –مراد از آن قوهء مدرکه است  –ش: هرگاه دل 

احوال درست گردد و هر گاه دل به انکار و شک فاسد شود، همهء جسد به گناهان اعمال و اخالق و 

فاعلم انه  فرماید: مینرو الزم است که انسان قبل ازعمل، علم داشته باشد، خداوند یفاسد گردد. از ا

 ال اله اال الله.

�ٍس « -۵۸۹
َ
نَّ انليَِبَّ  وعن أ

َ
ِر�ق، فقاَل:  أ َ «وََجَد َ�ْمَرًة يف الطَّ ْن ل

َ
خاُف أ

َ
�ِّ أ

َ
ْوَال �

َ�لْتُها
َ
َدقَِة أل  ه.يمتفقٌ عل .»»تَُ�وَن ِمَن الصَّ

 ت نموده که:یروا انس « -۵۸۹

ن خرما از صدقه باشد، یدم که مبادا ایترس نمی افته و فرمود: اگریی را یدر راه دانهء خرما  رسول الله 

 آن را
ً
 .»خوردم می حتما

الربُّ ُحسُن اخلُلُِق َواِإلثُم ما «قال:  عن انليبِّ  وعن انلَّوَّاِس بِن َسمعاَن « -۵۹۰
لََع َعلَيِْه انلَّاُس  ْن َ�طَّ

َ
 رواه مسلم. »»حاَك يف نْفِسك، وَ�ِرْهَت أ

 کند که: می تیروا نواس بن سمعان « -۵۹۰

آورد و زشت شماری که  می دیست که در دل تردیزیکوئی حسن خلق است و گناه چیفرمود: ن امبر یپ

 .»ابندیمردم بر آن اطالع 

َ�يُْت رسوَل ا�َّ  وعن وابصَة بِن َمْعِبٍد « -۵۹۱
َ
ُل عِن «فقال:  قال: أ

َ
ِجئَْت �سأ

نَّ إيَِلِْه الَقلْب، «قلت: نعم، فقال:  »الرِب؟
َ
نَّْت إيَِلِْه انلَّْفس، واْطَمأ

َ
اْستَْفِت قَلْبَك، الرِب: ما اْطَم�

ْ�تَوكَ واإلِ 
َ
ْ�تَاَك انلَّاُس َوأ

َ
ْدر، و�ِْن أ َد يف الصَّ ثٌ حسن، رواهُ يحد »»ثُم ما حاَك يف انلَّْفِس وتَرَدَّ

مِ  ارَ نَدَ « یف یأمحد، والدَّ سْ  .»امهيِ مُ
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 ت است که:یروا از وابصه بن معبد « -۵۹۱

 کوکاری سؤال کنی؟یا آمدی که از نیآمدم و فرمود: آ  گفت: خدمت رسول الله 

 گفتم: بلی!

ابد و ینان یابد و دل بدان اطمینان یکوکاری آنست که نفس بدان اطمیفرمود: از قلبت فتوا بجو! ِبر و ن

 .»ت دهندیت دهند و فتواید آورد، و اگر چه مردم جاهل فتواینه ات، تردیگناه آنست که در نفس و س

وََعَة ب�رس الس� املهملة وفتحها ُ�ْقبََة بِن احلارِِث « -۵۹۲ َج  وعن أيب رِسْ نَُّه تََزوَّ
َ
�

َج بها، فقال  رَْضْعُت ُ�ْقبََة َواليت قَْد تََزوَّ
َ
ٌة فقالت: إِ�ِّ قَد أ

َ
َ�تُْه اْمَرأ

َ
ا�ْنًَة أليب إِهاب بِن َعِز�ز، فَأ

ا ُعقبةُ 
َ
رَضْعتِ� وَ  :هل

َ
نَِّك أ

َ
ْعلَُم �

َ
ِ ما أ ْخرَبتِ�، فََرَ�َب إىِل رُسوِل ا�َّ

َ
، فقال  ،بالَمِدينَةِ  َال أ

َ
هل

َ
فََسأ

 ِ  .یرواهُ البخار .»فَفارَ�َها ُ�ْقبَُة ونَ�َحْت َزوْجاً غ�َه »َكيْف، َوقَْد ِ�يل؟،«: رُسوُل ا�َّ

 ت نموده که:یروا ابو سروعه عقبه بن الحارث « -۵۹۲

ر یازدواج نمود، سپس زنی نزدش آمده و گفت: که عقبه و زنش هردو را شز یاو با دختر ابو اهاب بن عز

  ای. ن خبر دادهیش از ایر داده باشی ونه هم تو مرا پیدانم که تو مرا ش نمی به وی گفت: داده ام. عقبه 
ً
بعدا

 ازدواج فرمود: چطور با او  شان سؤال نمود. رسول الله یده و از ایرس  ده خدمت رسول الله یسوار گرد

 .»گر را به نکاح گرفتین سخن گفته شده است؟ عقبه او را طالق داده و زنی دیکه ایکنی در حال می
گردد و  نمی کزن ثابتیر خوارگی به گفتهء یباشد، ور نه ش می اطین کار از روی ورع و احتیش: ا

 شود. می قینه هم حکم به تفر

ِ بوعن احلََسِن بن يلَعٍّ « -۵۹۳ َدْع ما يَِر�بَُك إىِل : «، قال: َحِفْظُت ِمْن رَُسول ا�َّ
 ح.يث حسن صحيوقال حد یرواهُ الرتمذ »»َما ال يِر�بُك

 ت است که گفت: یروا ب از حسن بن علی« -۵۹۳

زی که ترا به شک یاد دارم که فرمود: آنچه ترا به شک اندازد رها کن و به سوی چیب  از رسول الله 

 .»(روی آور)ندازد ین

يق، لوعن اع�شَة « -۵۹۴ دِّ ُ اخلَراَج  ، قالت: اكَن أليب بَْ�ٍر الصَّ
َ

ُغالٌم ُ�ِْرُج هل
ُ الُغالم: 

َ
بُو بَْ�ر، َ�َقاَل هل

َ
َ�َل ِمنُْه أ

َ
ُ�ُل ِمْن َخَراِجه، فََجاَء يَوماً �يَِشء، فَأ

ْ
بو بَْ�ٍر يَأ

َ
و�َن أ

نُْت ِإل�َْساٍن يف اجلاِهِليَِّة وَما  بُو بَْ�ٍر: وَما ُهو؟ قال: ُكنُْت تََ�هَّ
َ
تَْدرِي َما َهذا؟ َ�َقاَل أ

 
ُ
بُو أ

َ
ْدَخَل أ

َ
َ�لَْت ِمنْه، فَأ

َ
ْ�َطا� بِذلَك َهَذا اذلي أ

َ
�ِّ َخَدْ�تُه، فَلَِقي�، فَأ

َ
ْحِسن الَكَهانََة إِالَّ �

 .یرواه البخار ،»بَْ�ٍر يََده َ�َقاَء لُكَّ يَشٍء يف َ�ْطِنه
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 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۵۹۴

د روزانه ید به غالمش بگوین است که سیخراج ا –آورد. یش خراج میغالمی داشت که برا ابوبکر 

زی را آورد و یخورد. روزی چ می از خراج او . و ابوبکر  -ه برای خودت است ینقدر پول بده و بقیبمن ا

 ست؟ین چیدانی که ایاز آن خورد. غالم به او گفت: م ابوبکر 

 ست؟یگفت: چ ابوبکر 

اد نداشتم، جز یکه کهانت را خوب یبودم، در حالت برای شخصی کهانت کرده یگفت: من در جاهل

دست خود را به  زی را داد که تو از آن خوردی. ابوبکر یم چید و برایب دادم. امروز مرا دینکه او را فریا

 .»زی را که فرو برده بود، قی نمودیدهان نموده و همه چ
ت یاز روی تنزه و پاکی بوده است. چون امور جاهل د که قی نمودن ابوبکر ین گویش: ابن الت

ست یمت آن را بایا قین مورد آنست که مثل آنچه را که خورده یده بود و حکم اسالم در ایمردود گرد

 ست.یا صدقه دهد، چون قی نمودن فقط کافی نیتاوان 

ی که زیقی نموده چون از نهی آن ثابت شده بود که چ د: که ابوبکر یحافظ ابن حجر گو

 ل شرعی از امری خبر دهد.یست که بدون دلیرد حرام است وکاهن کسیگ می کاهن

اِب « -۵۹۵ نَّ ُ�َمَر بَن اخلَطَّ
َ
رَ�َعَة وعن نافٍِع أ

َ
لَِ� أ وَّ

َ
، اَكَن فََرَض للُْمهاِجِر�َن األ

: ُهَو ِمَن الُمهاِجرِ  ،آالف، وفََرَض البِْنِه ثالثَة آالٍف ومَخَْسمائةٍ 
َ

�َن فَِلم َ�َقْصتَُه؟ فَِقيَل هل
بُوه َ�ُقول: لَيَْس ُهَو َكَمْن َهاَجَر بِنَْفِسه

َ
 .یرواهُ البخار .»فقال: إِنَّما َهاَجر بِِه أ

 ت است که:یروا از نافع « -۵۹۵

که برای پسرش عبد الله سه ین نمود، در حالیین چهار هزار تعین اولیبرای مهاجر عمر بن الخطاب 

 ن است، چرا به او کم مقرر نمودی؟ینمود. گفته شد که: او هم از مهاجرم هزار مقرر یو ن

 .»ستیگفت: او مانند کسی که خودش هجرت نموده، نیگفت که: پدر و مادرش او را هجرت دادند. م

َحايِبِّ « -۵۹۶ ْعِديِّ الصَّ اليبلغ « قال. قال رسول ا�َّ  وعن عِطيََّة بِن ُعْروَة السَّ
ْن 

َ
 العبُد أ

ْ
سٌ ي�ون من املتق� حىت يََدَع ماال بَأ

ْ
 یرواهُ الرتمذ .»مس بِِه َحذراً ما بِِه بَأ

 .ثٌ حسن يحد وقال: 

 ت نموده که:یروا ه بن عروه السعدی یعط« -۵۹۶

رسد، تا آنچه را که باکی ندارد، از ترس آنچه که باکی یزگاران نمیفرمود: بنده به مقام پره رسول الله 

 .»دارد، ترک کند
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 و امثال آن

وٓ ﴿ قال اهللا تعالی: ْ فَفِرُّ ِۖ ٱ إَِ�  ا بِ�ٞ  نَِذيرٞ  هُ ّمِنۡ  لَُ�م إِّ�ِ  �َّ  ].۵۰الذاریات: [ ﴾٥٠ مُّ

د، حقا که من برای شما از جانب او تعالی یزیپس بسوی خدا بگر«: فرماید: می خداوند

 .»ترسانندهء آشکارم

ِ�بُّ  إِنَّ ا�َّ «َ�ُقول:  ، قال: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ وعن سعد بن أيب وقَّاص « -۵۹۷
 رواه مسلم. »»الَعبَد اتلَّيِقَّ الَغِ�َّ 

 د که:یگو می سعد بن ابی وقاص « -۵۹۷

 .»دارد می ده حال را دوستیزگار، غنی النفس و پوشیدم که فرمود: خداوند بندهء پرهیشن  از رسول الله 

؟ قال:  وعن أيب سعيد اخلُدريِّ « -۵۹۸ يُّ انلَّاِس أفَضُل يارسوَل ا�َّ
َ
قال: قال رَُجُل أ

ٌل يف ِشْعٍب ِمن «قال: ثم من؟ قال:  »ُمْؤِمٌن �َاِهٌد بِنَفِسِه َوَماهِلِ يف سبيل ا�َّ « ثم رَُجٌل ُمعزَتِ
َعاب يَعبُُد َر�َّهِ   .»»الشِّ

ْهِ « :ويف روايةٍ  . وَ�َدع انلَّاِس ِمن رَشّ  ه.يتفقٌ علم »»يتَّيِق ا�َّ

 ت نموده که:یروا د الخدری یابو سع« -۵۹۸

 ک از مردم بهتر است؟یکدام  ا رسول الله یمردی گفت: 

 کند. می فرمود: مؤمنی که در راه خدا جهاد جانی و مالی

 گفت: باز کدام؟

 از مردم کناره گرفته و پروردگارش را عبادت کند. ها کی از درهیکه در یفرمود: باز مرد

 .»ده و مردم را از شر خود در امان بداردیتی آمده که: از خداوند ترسیرواو در 
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ْن يَُ�وَن َخْ�َ َمال الُمْسِلم َ�نٌَم يَتَّتبَُّع «: وعنه قال: قال رسوُل ا�َّ « -۵۹۹
َ
يُوِشَك أ

َقْطِر يَِفرُّ بِديِنِه من الِفنتِ 
ْ
   .یرواه البخار »»بَها َشَعَف اجِلبَال. ومَواقَِع ال

 ت است که:یروا د الخدری یاز ابو سع« -۵۹۹

ی ها ن مال مسلمان گوسفندانی باشد که با آن بدنبال قلهیک است که بهتریفرمود: نزد  رسول الله 

 .»کند می ن خود فراریجاد فتنه در دیرود و از ا می های بارانیو جا ها کوه

َغنَمَ ما «قال:  . عن انلَّيِبِّ وعْن أيب ُهر�رة « -۶۰۰
ْ
َ�َقال  »َ�َعَث ا�َّ نَِبيًّا إِالَّ َرىَع ال

نْت؟ قال: 
َ
ْصحابُه: َوأ

َ
ةَ «أ ْهِل َمكَّ

َ
راَْعَها ىلَع قَراِر�َط أل

َ
 .یرواه البخار »»َ�َعم، ُكنْت أ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۶۰۰

 .ده استینکه گوسفند چرانیامبری را نفرستاده، مگر ایچ پیفرمود: خداوند ه امبر یپ

 ارانش گفتند: شما هم؟ی

 دم.یچران می راطیفرمود: بلی من گوسفندان مردم مکه را در برابر چند ق امبر یپ

نار است و مراد مقدار کمی ید ۲۰/۱اند  نار و برخی گفتهید ۲۴/۱اند  م دانگ و برخی گفتهیراط، نیش: ق

 .»پول است

نه قال:  وعنه َ�ْن رسوِل ا�َّ « -۶۰۱
َ
َخ� َمَعاِش انلَّاِس رَُجٌل ُمْمِسٌك ِعنَاَن ِمْن «أ

ْو فَزَْعةً 
َ
، يَطُ� ىلَع َمتِنه، لُكََّما َسِمَع َهيَْعًة أ و  ،فَرِسِه يف َسِبيِل ا�َّ

َ
َقتل، أ

ْ
طاَر َعلَيِْه يَبْتيَِغ ال

 
َ
َعف، أ ِس َشَعَفٍة ِمن َهِذهِ الشَّ

ْ
ْو رَُجٌل يف ُ�نَيَمٍة يف َرأ

َ
ْو بَطِن واٍد ِمن َهِذهِ الَموَْت مَظانَّه، أ

وديَةِ 
َ
اكةَ  ،األ الَة وُ�ؤ� الزَّ ِ�يَُه ايلَِقُ� ليََس ِمَن انلَّاِس إِالَّ يف  ،يُِقيم الصَّ

ْ
وَ�ْعبُد َر�َُّه حىتَّ يَأ

 رواه مسلم. »»َخْ�ٍ 

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۶۰۱

ست که زمام اسب خود را در راه یمردم مردن وسائل کسب برای یفرمود: از نمونهء بهتر  رسول الله 

ا مرگ را در یخدا گرفته و هر وقت که صدای جنگ را بشنود، خود را بر پشت اسبش انداخته، کشتن 

ان یا در می، ها ن قلهیست با گوسفندانی چند، بر قلهء کوهی از ایا مردیطلبد.  می رود، می که گمانشیهائیجا

ش را عبادت و یکه مرگش در رسد خدایدهد، و تا دم می ا بر پا داشته و زکات را، که نماز رها ن درهیاز اای  دره

 .»ریکند و بکاری از کارهای مردم کاری ندارد، جز در امور خ می پرستش
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و حضور در محضرگاههاي خیر و مجالس علم و شان  يها همآیی

و برابري و  ها ذکر با آنان و عیادت بیمار و حضور در جنازه
و رهنمائی جاهل آنان و مصالح شان  همیاري با نیازمندان

منکر را دارد،  براي آنکه توانائی امر به معروف و نهی ازشان  دیگر
در حالیکه خود را از آزار دیگران باز داشته و بر رنج و آزار صبر 

 و شکیبائی کند

تُهُ هو ال رْ هِ الذي ذَكَ جْ تِالط بالنَّاسِ عىل الوَ لم أَن االخْ  مختار الذي كان عليه رسول اهللاَّ ـاعْ

م من  نْ بعدهُ مَ اشدون، وَ ه عليهم، وكذلك اخلُلفاءُ الرَّ وسائِرُ األَنبياءِ صلواتُ اهللاَِّ وسالمُ

ثَرِ التَّابعنيَ  بُ أَكْ هَ ذْ هم، وهو مَ يارِ ءِ املسلمنيَ وأَخْ لَامَ م من عُ هُ نْ بَعدَ ابةِ والتَّابعني، ومَ حَ الصَّ

َد، و افعيُّ وأَمحْ بِهِ قَالَ الشَّ م، وَ هُ نْ بعدَ اءِ ومَ هَ قَ ثَرُ الفُ ْ ﴿  :أَمجعني. قال تعاىل أَكْ  َ�َ  َوَ�َعاَونُوا
ِ لۡ ٱ  .ت يف معنى ما ذكرته كثرية معلومةواآليا ].۲المائدة: [ ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ

بر   ست که رسول الله یکه ذکر نمودم روش و کار بهتریزش و اختالط با مردم بنحویبدانکه آم

ن، و علماء و یشان بودند و تابعین و اصحابی که بعد از ایهمچنانکه خلفای راشد اند، آن بوده

ن و یت تابعین مذهب اکثریو ااند  ق بودهین طریشان بودند، همه وهمه بر ایکه بعد از ایدگانیبرگز

 خداوند اند. ه را دادهین نظریگر فقهاء هم ایشافعی و احمد و د اند. شان بودهیست که بعد از ایکسان

 .»دیزگاری مدد نمائیکوکاری و پرهیگر بر نیکدیو با « فرماید: می
 اد و معلوم است.یار زین مورد بسیات وارده در ایو آ
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َبَعَك ٱ لَِمنِ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿ قال اهللا تعالی: ۡ ٱ ِمنَ  �َّ  ].۲۱۵الشعراء: [ ﴾٢١٥ مِنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»و بازوی خویش را بر آنانکه از تو پیروی کردند (از مسلمانان) پهن کن« فرماید: میخداوند 

َهاَ�ٰٓ ﴿ و قال تعالی: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ َّ� 

ذِلَّةٍ  ۥٓ َو�ُِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ  ].۵۴المائدة: [ ﴾فِرِ�نَ َ�

ای مؤمنان هر که از شما از دین خود برگردد، پس خداوند گروهی را خواهد آورد که « فرماید: و می

اند بر  نان و درشت خویاند در برابر مؤم دارند، متواضع آنان را دوست دارد و آنان نیز او را دوست می

 .»کافران

َهاَ�ٰٓ ﴿ و قال تعالی: ُّ�
َ
نَ�ٰ  َذَكرٖ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  إِنَّا �َّاُس ٱ �

ُ
 اُشُعو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوأ

 ٓ ْۚ ِ�ََعاَرفُوٓ  �َِل َوَ�َبا �ۡ  إِنَّ  ا
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ  ].۱۳الحجرات: [ ﴾ُ�مۡ َقٮ

ها ساختیم  ها و قبیله آفریدیم از یک مرد و یک زن و شما را جماعتای مردم شما را « فرماید: و می

 .»تا یکدیگر را بشناسید و گرامیترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست

وٓ  فََ� ﴿ و قال تعالی: ْ تَُز�ُّ نُفَسُ�ۡمۖ  ا
َ
عۡ  ُهوَ  أ

َ
 ].۳۲النجم: [ ﴾◌ٓ �ََّ�ٰ ٱ بَِمنِ  لَمُ أ

 .»منمائید و خداوند به آنانکه پرهیزگاری کردند، داناتر استپس خویشتن را ستایش «فرماید:  و می

ۡص  َونَاَدىٰٓ ﴿ و قال تعالی:
َ
 ٱ ُب َ�ٰ أ

َ
ٰ  رِفُوَ�ُهمَ�عۡ  رَِجاٗ�  َراِف عۡ ۡ� ْ  ُهمۡ �ِِسيَمٮ ٓ  قَالُوا �ۡ  َما

َ
 َ�ٰ أ

ونَ َتكۡ �َسۡ  ُكنُتمۡ  َوَما ُعُ�مۡ َ�ۡ  َعنُ�مۡ  ُ�ِ ٤٨  ٰٓ�َ
َ
ِينَ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ أ قۡ  �َّ

َ
ُ ٱ َ�َنالُُهمُ  َ�  ُتمۡ َسمۡ أ َّ� 

ْ دۡ ٱ ٍة� بِرَۡ�َ  نُتمۡ  َوَ�ٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُوا
َ
 ].۴۹-۴۸األعراف: [ ﴾٤٩ َزنُونَ َ�ۡ  أ

شان گویند: کفایت  شناسند، آنان را به قیافهء و اهل اعراف ندا نمودند مردمی را که می« فرماید: و می

خوردید که هر گز به  کردید. آیا این جماعه آنانند که شما سوگند می مینکرد جمعیت شما آنگه که سرکشی 
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آنان نرساند خداوند رحمت خود را، گفته شد درآیید به بهشت بر شما هیچ ترس نیست، و نه شما 

 .»اندوهگین شوید

ْن «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن ِ�يَاِض بِن مِحَاٍر « -۶۰۲
َ
وىَح إِيلَّ أ

َ
إِن ا�َّ أ

َحدٍ 
َ
َحٌد ىلع أ

َ
حد، وال يَبيِغَ أ

َ
َحٌد ىلَع أ

َ
 رواه مسلم. »»تَواَضُعوا حىت ال َ�ْفَخَر أ

 ت شده است که:یروا اض بن حمار یاز ع« -۶۰۲

گری فخر ید، تا کسی بر دیگر فروتنی کنیفرمود: خداوند بر من وحی فرستاد که با همد  رسول الله 

 .»گری سرکشی نکندیکی بر دینفروشد و 
د هر مسلمانی را یبرآاش  گفته است: تواضع آنست که چون شخص از خانه ش: امام حسن 

 ند تصور کند که از وی بزرگتر است.یکه بب

باشد. برخی را  می ند، متکبرید: تا وقتی که انسان تصور کند که مردم بدتر از اوید گویزیابو 

 تکبر است.ن است که تواضع شکسته نفسی بوده و ضد آن یده بر ایعق

خواهد که تواضع و  می قرطبی گفته است: تواضع، انکسار و شکسته نفسی است و آن کسی را

د که خداوند به یخواه می ت است. و کسی رایرد که آن ذات احدیفروتنی در برابرش صورت گ

 امبر و رهبر و حاکم و عالم و پدر.یامر نموده است، مثل پشان  تواضع برای

ا و ین مواردی در دنیزم و ستوده است که خداوند مقام متواضع را در چننگونه تواضع الیو ا

 برد. می آخرت باال

ده است، هرگاه برای خدا یکو و پسندین است که نیو اما تواضع در برابر سائر مردم، اصل در آن ا

 .انی نداردیا داران ذلتی است که پایانجام شود، و اما تواضع برای ستمگران و ثروتمندان و دن

 نشیث آمده است: آنکه بواسطهء ثروت، ثروتمندی در برابرش فروتنی کند، دو سوم دیو در حد

 رود. می

ن رسول ا�َّ  وَ�ْن أيب هر�رة « -۶۰۳
َ
ما َ�َقَصْت َصدقٌَة من مال، وما زاد «قال:  أ

ِ إِالَّ َرَ�َعهُ  َحٌد �َّ
َ
ُ  ا�َّ َعبداً بَِعفٍو إِالَّ ِعّزا، وَما تََواَضَع أ  رواه مسلم. »»ا�َّ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۶۰۳

را عفو و گذشت جز ای  چ بندهیچ صدقهء مال را مواجه به نقصان نکرده، و هیفرمود: ه رسول الله 

 .»نکه خداوند او را برتری داده استیچ کسی برای خدا فروتنی نکرده، مگر ایفزوده، و هیعزت ن
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ا آنکه در یا بر آن برکت نهاده شده و ضرر از آن دفع گردد یآنکه در دنش: صدقه مال را کم نکند، 

 آخرت ثواب آن چند برابر شود.

�س « -۶۰۴
َ
نَُّه َمرَّ ىلَعَ ِصبياٍن فََسلَّم َعلَيِْهم وقال: اكن انلَّيِبُّ  وعن أ

َ
� ْفَعلُه�َ«. 

 ه.يمتفقٌ عل

 ت است که:یروا از انس « -۶۰۴

 .»دادند ین کار را انجام میا امبر یگذشته و بر آنها سالم نموده و گفت: پاو از کنار اطفالی 

ُخُذ �ِيَِد انليبِّ « -۶۰۵
ْ
َمُة ِمن إَِماِء الَمِدينَِة تَلَأ

َ
، َ�تَنَْطِلُق بِِه وعنه قال: إِْن اَكنَِت األ

 .یرواه البخار .»َحيُث َشاَءت

 ت است که:یروا از انس « -۶۰۵

را گرفته و به هر  امبر ینه توانائی داشت، که دست پیزان مدیزی از کنیآنقدر مهربان بود که کن امبر یپ

 .»خواست، ببرد می جائی که

يَصنُع يف بَيِْته؟  : ما اكَن انلَّيِبُّ لوعن األسوَد بِن يَز�َد قال: ُسئلَْت اَع�َِشُة « -۶۰۶
الة هِله فإِذا َحرَضَِت الصَّ

َ
ْهِلِه يَع�: ِخدَمِة أ

َ
َخَرَج إىِل  ،قالت: اكن يَُ�ون يف ِمْهنَِة أ

الةِ   .یرواه البخار ،»الصَّ

 ت است که گفت:یروا د یزیاز اسود بن « -۶۰۶

 کرد؟ می چهاش  در خانه امبر یسؤال کردم که پ ل از عائشه

 .»د، به نماز برمی آمدندیرس می ش مشغول بودند و چون هنگام نمازیکار خانهء خوشان به یگفت: ا

َسيٍد « -۶۰۷
ُ
وهو َ�ُْطب.  قال: اْ�تََهيُْت إىِل رسول ا�َّ  وعن أيب ِرفَاَعَة تَميم بن أ

 ْ�
َ
ُل عن ِديِنِه ال يَدري َما ِدينُه؟ فَأ

َ
، رُجٌل َغِر�ٌب َجاَء �َْسأ بََل يلَعَّ رسوُل فقلت: يا رسوَل ا�َّ

ا َعلََّمه  ا�َّ  ىت بُِ�ريِس، َ�َقَعَد َعلَيه، وَجَعَل ُ�َعلُِّم� ِممَّ
ُ
، فَأ وتَرَك ُخْطبتُه حىت انتََ� إِيلَّ

تمَّ آِخَرَها
َ
ىَت ُخْطبَتَه، فأ

َ
، ثم أ  رواه مسلم.. »ا�َّ

 ت شده که گفت:یروا د یم بن اسیاز ابو رفاعه تم« -۶۰۷

ن یبی آمده از دیمرد غر  ا رسول الله یخواندند و گفتم:  می که خطبهیدم در حالیرس امبر خدا یبه پ

 ست؟ینش چیپرسد، که د می خود



 383 باب در مورد توضع و فروتنی با مؤمنان -71

 

بر آن  ش آوردند و آنحضرت یبراای  هید، چهارپایخطبه را ترک نموده بطرفم آمد تا بمن رس  رسول الله 

 .»را ادامه داده و به آخر رسانداش  آموزش داد. و سپس خطبه م داده بود،یش تعلینشست و مرا از آنچه خدا برا

�ٍس « -۶۰۸
َ
نَّ رسوَل ا�َّ  وعن أ

َ
صابِعه اثلالَث قال:  أ

َ
َ�َل َطَعاماً لَِعَق أ

َ
اكن إَِذا أ

ذى«وقال: 
َ
َحِدُ�م، فَلْيُِمْط َ�نْها األ

َ
يَْطا ،إَِذا َسقَطْت لُْقَمُة أ ُ�لْها، َوال يََدْعها للشَّ

ْ
أ

ْ
 »نِ ويل

ْن �ُْسلََت الَقْصَعُة قال: 
َ
َمر أ

َ
يِّ َطعاِمُ�ُم الرَبَ�ةُ «َوأ

َ
 رواه مسلم. »»فَإِنَُّ�ْم ال تْدُروَن يف أ

 ت است که:یروا از انس « -۶۰۸

کی از یفرموده: هرگاه لقمهء  می ده وی) انگشت خود را مک٣خوردند، سه ( می نان  چون رسول الله 

طان نگذارد. و امر نمود که کاسه صاف یاز آن دور ساخته و بخورد و برای ش د که خاشاک رایشما افتاد، با

 .»د که در کدام قسمت طعام شما برکت استیدان نمی شود. فرمود: چون شما
 شود. می گرش به طعام آلودهیشتر از دو انگشت دید برای آنکه چون بیش: چرا سه انگشتش را مک

ده یکه طعام چسبیند نباشد، در حالین کار خوش آیا د برای عدهء متمدن نماید: شایخطابی گو

ن جزء را یشمارد ا نمی دیبه انگشتان جزء همان طعامی است که خورده است و هرگاه کل طعام را پل

 شمارد. نمی کندو آن را بد هم می که شخص انگشتش را به دهن داخلید نشمارد، در حالید پلیز باین

 اند. آن را انجام داده امر آنست که رسول خدا ن یل برای استحسان این دلیو مهمتر

ُ نَِبّياً إِالَّ رىع الغنَمَ «قال:  ، عن انليب وعن أيب ُهر�رة « -۶۰۹ قاَل  »ما بعَث ا�َّ
نْت؟ فقال: 

َ
صحابه: َوأ

َ
ةَ «أ ْهِل َمكَّ

َ
راَْعَها ىلع قَراِر�َط أل

َ
 .یرواهُ البخار »»َ�َعْم ُكنُْت أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۶۰۹

 ده است. ینکه گوسفند چرانیامبری را نفرستاده، مگر ایچ پیفرمود: خداوند ه امبر یپ

 ارانش گفتند: شما هم؟ی

 .»دمیچران می راطیفرمود: بلی من گوسفندانی از مردم مکه را در برابر چند ق

ْهدى إيِلَّ  وعنُه عن انليبِّ « -۶۱۰
ُ
ْو ِذَراٍع لقبلت. َولَْو أ

َ
قال: لَْو ُدِ�يُت إِىل ُكراٍع أ

و ُكراٌع لََقِبلُْت 
َ
 .یرواهُ البخار »»ِذراٌع أ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۶۱۰

 دعوت را اجابتیا به بازویفرمود: اگر به پاچهء گوسفندی  امبر یپ
ً
کنم و اگر  می ی دعوت شوم، حتما

 .»رمیپذ می ه دهند آنرایهدای  ا پاچهیبمن بازوی 
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�ٍس « -۶۱۱
َ
الَعْضبَاُء َال �ُسبَُق، أو ال تَ�اُد  قال: اَكنَْت نَاقَُة رَُسول ا�َّ  وعن أ

ْعرايبٌّ ىلَع َ�ُعوٍد هل، فَسبَقها، فََشقَّ ذلك ىلَع الُمْسلِمَ� َحىتَّ َعرفَُه انليب 
َ
 �ُْسبَق، فََجاَء أ

ْ�يَا إِالَّ وََضَعهُ َحقٌّ ىلَع «َ�َقاَل:  ْن َال يَْرتَِفَع يَشء ِمَن ادلُّ
َ
ِ أ  .یرواهُ البخار »» ا�َّ

 ت نموده گفت:یروا انس « -۶۱۱

 نکه به آسانی بر وی سبقت صورتیا ایشد،  نمی که عضباء نام داشت، سبقت برده امبر یاز ناقهء پ

که ین گران آمد، بنحوین امر بر مسلمیگرفت، اشی ینی با شتر سواری آمده از آن پیه نشیگرفت. باد نمی

ا گردن فراز نشود، مگر یزی در دنیچ چیدند. سپس فرمودند: بر خدا حق است که هیهم آن را فهم امبر یپ

 .»دینکه خوارش نمایا
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عت نباشد، ینی بر خلق گناه است، اگر در آن استخفاف و سبک شمردن شریتکبر و خود بزرگ ب

ن یشود. ا می ر شمارد، کافریا عالمی را بواسطهء علمش خوار و حقیامبر زمامدار و یور نه چنانچه پ

 سخن را مظهری گفته است.

ر شمارد. کبر بر خدا بنحوی که یگری را خوار و حقیخص دنکه شیکبر عبارت است از ا

ات خدا را یا منهیرد، کفر است. پس از آنکه امر خدا را انجام نداده یاطاعتش را نکرده و امرش را نپذ

 گردد. می مرتکب شود، از روی استخفاف به خداوند تعالی بدون شک، کافر

 شهوت آن را فرو گذارد، گنهگار است.ا غلبهء یخبری و غفلت  بی و اما کسی که از روی

ارُ ٱ َك تِلۡ ﴿ قال اهللا تعالی: ِينَ  َعلَُهاَ�ۡ  ِخَرةُ �ٱ �َّ  ٱ ِ�  �ُعلُوّٗ  يُرِ�ُدونَ  َ�  لِ�َّ
َ
 �ۚ فََسادٗ  َوَ�  ِض �ۡ�

 ].۸۳القصص: [ ﴾٨٣ ُمتَّقِ�َ لِلۡ  قَِبةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ 

طلبند، تکبر در زمین و  برای آنانکه میکنیم،  این سرای بازپسین را مقرر می« فرماید: میخداوند 

 .»نه فساد را و حسن عاقبت برای پرهیزگاران است

 ٱ ِ�  ِش َ�مۡ  َوَ� ﴿ قال تعالی:و
َ
 ].۳۷اإلسراء: [ ﴾َمرًَحا ِض �ۡ�

 .»دین خرامان مرویو در زم« فرماید: و می

كَ  تَُصّعِرۡ  َوَ� ﴿ قال تعالی:و  ٱ ِ�  ِش َ�مۡ  َوَ�  لِلنَّاِس  َخدَّ
َ
ۖ  ِض �ۡ� َ ٱ إِنَّ  َمرًَحا  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ

 ].۱۸لقمان: [ ﴾١٨ فَُخورٖ  َتالٖ ُ�ۡ  ُ�َّ 

و روی خود را از طرف مردم مگردان و در زمین خرامان راه مرو، هر آیینه خدا هر « فرماید: و می

  .»نازندهء خود ستاینده را دوست ندارد
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ٰ  إِنَّ ﴿ قال تعالی:و ٓ  ُكُنوزِ لۡ ٱ ِمنَ  هُ َ�ٰ َوَءاَ�يۡ  ِهۡمۖ َعلَيۡ  َ�َبَ�ٰ  ُموَ�ٰ  مِ قَوۡ  ِمن َ�نَ  ُرونَ َ�  إِنَّ  َما
 َ�َُنوٓ  ۥَمَفاِ�َهُ 

ُ
ِ  أ ْوِ�  َبةِ ُعۡص لۡ ٱب

ُ
ِ لۡ ٱ أ ۖ َ�فۡ  َ�  ۥُمهُ قَوۡ  ۥَ�ُ  قَاَل  إِذۡ  ُقوَّة َ ٱ إِنَّ  َرۡح  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ

  ].۷۶القصص: [ ﴾٧٦ َفرِِح�َ لۡ ٱ

م از گنجها یبود، پس بر آنان تعدی کرد و او را عطا کرده بودو قارون از قوم موسی « فرماید: و می

کرد، گروه صاحب توانائی را و چون گفت به او قومش، شاد مشو  می دهای او گرانییآنقدر که کل

ِ  ۦبِهِ  َنافََخَسفۡ ﴿ تا فرمودهء خداوند:  ر .»دارد شاد شوند گان را نمی چون خدا دوست  َو�َِدارِه
 ٱ

َ
 .]٨١القصص: [ ﴾َض �ۡ�

ِ بن مسُعوٍد « -۶۱۲ ال يَْدُخل اجلَنََّة َمْن اَكَن يف «قال:  ، عن انليبِّ وعن عبِد ا�َّ
ٍة َمْن ِكربٍ  ْن يَُ�وَن ثَْوُ�ه حسنا، ونعلُه حسنا  »قَلِْبِه مثَْقاُل َذرَّ

َ
فقال رَُجل: إِنَّ الرَُّجَل ُ�ِبُّ أ

يٌل ُ�ِبُّ اجلَماَل «قال:   رواه مسلم. »»الِكرْبُ َ�َطُر احلَقِّ وَ�ْمُط انلَّاِس إِنَّ ا�َّ مَجِ

 ت شده که:یروا از عبد الله بن مسعود « -۶۱۲

 شود.  نمی فرمود: آنکه در دلش به اندازهء ذره کبر باشد، به بهشت داخل امبر یپ

 کو باشد!یو کفشش ناش  دارد که جامه می کسی گفت: شخصی دوست

 .»ر شمردن مردم استیدارد. کبر سرکشی در برابر حق و حق می بائی را دوستیبا است و زیفرمود: خداوند ز

ْ�وع « -۶۱۳      
َ
َ�ل ِعنَْد رسوِل ا�َّ  وعْن سلمَة بِن األ

َ
ن رُجًال أ

َ
�ِشماهِلِ فقال:  أ

ْستَِطيع، قال:  »لُكْ �ِيَِميِنَك «
َ
َما َمنََعُه إِالَّ الكرْب. قال: فما َرفَعها إىِل  »ال اْستََطْعَت «قال: َال أ

 رواه مسلم.. »ِ�يه

 ت کرده که:یروا سلمه بن اکوع « -۶۱۳

فرمود: بدست راست  خورد، آنحضرت  می ش نانیبدست چپ خو  مردی در حضور رسول الله 

راوی گفت که بعد از آن، ن سخن وادار نکرد. یزی جز کبر او را به گفتن ایتوانم، چ نمی بخور، او گفت:

 .»ش باال کندیگر نتوانست دست راست خود را به دهان خویآنمرد د

ْهِل «يقول:  قال: َسِمْعُت رُسوَل ا�َّ  وعن َحارثََة بِن وْهٍب « -۶۱۴
َ
ُ�ْم بِأ ْخرِبُ

ُ
َال أ

َ
أ

ه فيمتفقٌ عل »لُكُّ ُ�تُلٍّ َجوَّاٍظ ُمْستَْكرِبٍ  :انلَّار؟ م رشحُ ةِ املسلمبا یه. وتقدَّ عفَ    . نيب ضَ

 ت کرده که:یروا حارثه بن وهب « -۶۱۴

 .»ان با خبر نسازم؟ هر خشن، آزمند متکبر استیا شما را از جهنمیدم که فرمود: آیشن  از رسول الله 
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ِت اجلَنَُّة وانلَّار، فقالت «قال:  ، عن انليبِّ وعن أيب سعيٍد اخلُدريِّ « -۶۱۵ اْحتَجَّ
ُون، وقالَِت اجلنَّةُ انلَّار: يفَّ  يفَّ ُضَعفاُء انلَّاِس وَمَساِكينُُهم. َ�َقىَض ا�َّ  :اجلَبَّاُروَن والُمتََكربِّ

َشاء، 
َ
ُب بِِك َمْن أ َعذِّ

ُ
َشاُء و�ِنَِّك انلَّاُر عَذايب، أ

َ
رَْحُم بِِك َمْن أ

َ
بيْنَُهَما: إِنَِّك اجلَنَُّة رمَْحَيت، أ

 رواهُ مسلم. »»وِللِكَيُْكما يلعَّ ِملُْؤها

 ت نموده که فرمود:یروا امبر یاز پ د الخدری یابو سع« -۶۱۵

 بهشت و جهنم با هم احتجاج کردند. 

 جهنم گفت: در من ستمگاران و مستکبران است.

 ن است.یف و مسکیبهشت گفت: در من مردم ضع

بخواهم، مورد رحمت را که یلهء تو کسیحکم نمود که: تو بهشتی رحمت منی! بوسشان  انیخداوند در م

کنم و بر من حق  می را که بخواهم عذابیلهء تو کسیدهم و تو جهنمی، عذاب منی! بوس می ش قراریخو

 .»است که هر دوی شما را پر سازم

ن رسوَل ا�َّ  وعن أيب ُهر�رة « -۶۱۶
َ
ال َ�نُْظُر ا�َّ يَْوم الِقيامِة إِىل َمْن َجرَّ «قال:  أ

 ه.يمتفقٌ عل »»إِزارَه َ�َطراً 

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۶۱۶

که ازار خود را از روی کبر و یکند، بسوی کس نمی امت نظریفرمود: خداوند در روز ق  رسول الله 

 .»ن بکشاندیغرور به زم
است که از روی کبر باشد، ورنه کسی را که بدون کبر داشتن ازار رها شده و  یش: نهی در صورت

 ست.یش) باشد، گناهی نی(قوزک پا ر شتالنگیتا ز

ر است در جهنم و آتش است، ین که آنچه از شتالنگ به زیث مطلقی که آمده در مورد ایو احاد

گردد و مصنف آن را در  می د حملیرا مطلق بر مقیشود که برای تکبر باشد، ز می حمل در صورتی

 شرح مسلم آورده است.

يِهم،  ،ثَالثٌة َال يَُ�لُِّمُهُم ا�َّ يَْوَم الِقياَمةِ «: وعنه قال: قاَل رُسوُل ا�َّ « -۶۱۷ َوال يَُز�ِّ
اب، واعئٌل ُمْستَْكرِبٌ  يِلم: َشيٌْخ زان، وَمِلٌك َكذَّ

َ
 رواهُ مسلم. »»َوَال َ�نُْظُر إيَِلِْهم، َولُهْم َعَذاٌب أ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۶۱۷

ننموده و به شان  د، پاکیامت با آنها سخن نگویخداوند در روز قکه اند  فرمود: سه کس  رسول الله 

 .آنها ننگرد
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 .»ر خودخواه و متکبریر زنا کار و پادشاه دروغگو و فقیپ

۶۱۸- » ِ قال ا�َّ عزَّ وجل: الِعزُّ إِزاري، والِكرْب�اُء رَِدايِئ، «: وعنه قال: قال رسوُل ا�َّ
بتُهَ�َمْن ُ�نَازُع� يف واحٍد منُهما   رواه مسلم. »»فقْد عذَّ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۶۱۸

ا رداء (چادر) من، کسی که با یفرمود: خداوند عزوجل فرمود: عزت ازار من است و کبر  رسول الله 

 .»سازم می ش گرفتارین دو دعوی و کشمکش کند، او را به عذاب خویکی از ایمن در 

۶۱۹- » ِ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
ٌل رأَسه، «قال:  وعنْه أ بيْنََما رَُجٌل َ�ْميِش يف ُحلٍَّة ُ�ْعِجبُه نْفُسه، مرَجِّ

رِْض إىل يْوِم الِقيامةِ 
َ
ُ بِه، فهو َ�تََجلَْجُل يف األ  ه.يمتفقٌ عل »»َ�ْتَاُل يف َمْشيَتِه، إِْذ َخَسَف ا�َّ

 کند که فرمود: می تیروا  از رسول الله  ره یابو هر« -۶۱۹

آمد و موی سرش را شانه یکه از خودش خوشش میرفت، در حال می با راهیکه مردی با جامهء زیدر اثنائ

 ن فرویامت در زمین فرو برد و او تا روز قینمود، خداوند ناگهان او را به زم می کرده بود و در رفتار خود کبر

 .»رود می

ْ�وع « -۶۲۰
َ
ال يَزاُل الرَُّجُل يَْذَهُب «: قال: قال رُسوُل ا�ِّ  وعن َسلََمة بِن األ

صابَهمْ 
َ
 ث حسن.يوقال: حد یرواهُ الرتمذ »»بِنْفِسِه َحىتَّ يُْ�تََب يف اجلَبَّار�ن، َ�يُِصيبُُه ما أ

 ت است که:یروا از سلمه بن اکوع « -۶۲۰

در زمرهء ستمگران بشمار رفته و به نکه یکند، تا ا می نییشتن بیفرمود: همواره بنده خو  رسول الله 

 .»شود می ده، گرفتاریعذابی که به آنها رس
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 ].۴القلم: [ ﴾٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  �نََّك ﴿قال اهللا تعالی: 

 .»ای و هر آئینه تا با اخالق بزرگ آراسته« فرماید: میخداوند 

ٰ لۡ ٱوَ ﴿و قال تعالی:   ].۱۳۴عمران:  آل[ ﴾�َّاِس ٱ َعنِ  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ  َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِم�َ َ�

 .»و فرو خورندگان خشم و عفو کنندگان تقصیر از مردمان« فرماید: و می

�ٍس « -۶۲۱
َ
ِ  وعن أ ْحسَن انلَّاِس ُخلقا قال: اكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»أ

 ت شده که گفت:یروا از انس « -۶۲۱

 .»بود  دگاه اخالق، رسول الله ین مردم از دیبهتر

۶۲۲- » ِ َ�َ ِمْن َكفِّ رُسوِل ا�َّ
ْ
ل
َ
، َوَال وعنه قال: َما َمِسْسُت ِديباجاً وَال َحِر�راً أ

ْطيََب ِمن رَُسوِل ا�َّ 
َ
ِ َشَمْمُت راحئًَة َ�طُّ أ عرْشَ ِسن�، فَما  ، َولََقْد َخَدْمُت رَُسوَل ا�َّ

ٍء فَعلْتُه: لَِم َ�َعلْتَُه؟  ف، َوال قاَل ليَِشْ
ُ
َال َ�َعلَْت َكذا؟ قاَل يل قَط: أ

َ
 »وال ليشٍء لَْم افَعلْه: أ

 ه.يمتفقٌ عل

 ت شده که گفت:یروا از انس « -۶۲۲

چ بوئی ینرمتر باشد، و ه  شم نازک و درشت را احساس نکردم، که از کف دست رسول الله یچ ابریه

را نمودم و  امبر یبهتر باشد. همانا ده سال خدمت پ  را هرگز استشمام نکردم که از بوی رسول الله 

نکار را انجام دادی؟ وبرای یمن گفت: چرا ام نه اف گفت و نه هم برای کاری که انجام دادم، بیهرگز برا

 .»ن نکردی؟یکاری که انجام ندادم به من گفت که چرا چن

عِب بِن َجثَّاَمَة « -۶۲۳ ِ  وعن الصَّ ْهَديُْت رُسوَل ا�َّ
َ
هُ يلع،  قال: أ مِحَاراً وَْحِشيا، فََردُّ

ى َما يف وَْج� قال: 
َ
ُه َعلَيَْك «فلّما رأ نَّا ُحُرمٌ إِنَّا لَْم نَُردَّ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»إِالَّ أل
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 ت شده که گفت:یروا از صعب بن جثامه « -۶۲۳

ه آوردم، ولی آن را بمن باز گرداند، و چون دگرگونی  رنگ و یبعنوان هد  گورخری را برای رسول الله 

 .»ایم م، رد ننمودهینکه احرام داریگری جز ایدند، فرمودند: ما آن را به علت دیچهره ام را د

ِ  وعن انلَّوَّاِس بِن سمعاَن « -۶۲۴ لُت رُسوَل ا�َّ
َ
عِن الرِبِّ واِإلثِم فقاَل:  قال: سأ

لَع َعلَيِْه انلَّاُس « ْن َ�طَّ
َ
 رواهُ مسلم. »»الرِبُّ ُحسُن اخلُلُِق، واِإلثُم: ما حاَك يف َ�ْفِسَك، وَ�رِْهَت أ

 ت نموده گفت:یروا نواس بن سمعان « -۶۲۴

کو یکوکاری اخالق نیفرمود: ن کی و گناه پرسش نمودم. آنحضرت یدر بارهء ن  از رسول الله 

 .»ابندیاست، و گناه آنست که در دلت نقش بندد و زشت پنداری که مردم بر آن اطالع 

ِ بن عمرو بن العاص « -۶۲۵ فَاِحشاً  قال: لم ي�ن رسوُل ا�َّ  بوعن عبد ا�َّ
شا. و�َن َ�ُقول:  ْخالقاً «وال ُمتََفحِّ

َ
ْحَسنَُ�م أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»إِنَّ ِمن ِخياِرُ�م أ

 گفت که: ب عبد الله بن عمرو بن العاص« -۶۲۵

شان  که اخالقاند  ن شما کسانییفرمود: از جملهء بهتریبدگفتار و بدکردار نبودند و م  رسول الله 

 .»کوتر استین

ن انليبَّ وعن أيب ادلرداِء « -۶۲۶
َ
ْ�َقُل يف مَ�اِن الُمؤِمِن يَوَم «قال:  : أ

َ
ما من يَشٍء أ

ث يوقال: حد یرواه الرتمذ »»الِقيامة من ُحْسِن اخلُلُق. و�ِنَّ ا�َّ يُبِغُض الَفاِحَش ابَلِذيِّ 

 ح.يحسن صح

امت  در ترازوی یدر روز ق زییچ چیت نموده که فرمود: هیروا امبر یاز پ ابو الدرداء « -۶۲۶

 .»دارد بدکردار بدگفتار را می ست، و خداوند زشتیکو نینتر از اخالق نیبندهء مؤمن سنگ

�رِث َما يُْدخُل انلَّاس اجلَنَّة؟  قال: ُسئَِل رسوُل ا�َّ  وعن أيب ُهر�رة « -۶۲۷
َ
َ�ْن أ

�رِث َما يُْدِخُل انلَّاَس انلَّاَر َ�َقاَل: «قال: 
َ
ِ وَُحسُن اخلُلُق وَُسئَِل عن أ الَفُم «َ�ْقوى ا�َّ

 ح.يث حسن صحيوقال: حد یرواه الرتمذ . »»َوالَفْرجُ 

 گفت که: ره یابو هر« -۶۲۷

تقوای خدا و ده شد. فرمود: یسازد پرس می شتر مردم را به بهشت داخلیاز آنچه که ب  از رسول الله 

 .»سازد. فرمود: دهن و شرمگاه می شتر مردم را به جهنم واردیکو، و سؤال شد از آنچه که بیاخالق ن
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حَسنُُهم ُخلُقا، «: وعنه قال: قال رسوُل ا�َّ « -۶۲۸
َ
ْ�َمُل الُمؤِمنَِ� إِيَماناً أ

َ
أ

 ح.يصح ث حسنيوقال: حد یرواه الرتمذ .»»وخياُرُ�م ِخيَاُرُ�ْم لِنَِسائِهمْ 

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۶۲۸

ن ین شما بهتریاست و بهترشان  کو اخالقتریمانداری نین مؤمنان از نظر ایفرمود: کاملتر  رسول الله 

 .»اند شیشما برای زنهای خو

مْؤِمَن يَلُْدرُك ـإِنَّ الُ «يقول:  ، قالت سمعت رسوَل ا�َّ لوعن اع�شَة « -۶۲۹
 رواه أبو داود. »»ُخلُِقه درَجَة الصائِم الَقائمِ حِبُسِن 

 ت نموده که:یروا ل عائشه« -۶۲۹

 ش مقام روزه دار بر پا دارندهء نماز را دریکویفرمود: مسلمان با اخالق ن می دم کهیشن  از رسول الله 

 .»ابدی می

َماَمة ابلاِه�ِّ « -۶۳۰
ُ
نا «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن أيب أ

َ
َزِ�يٌم ببَيٍت يف ر�َِض اجلنَِّة أ

لَِمْن تََرَك الِمراء. َو�ِْن اَكَن ُ�ِّقا، َو�بيٍت يف وََسِط اجلنَِّة لَِمْن تََرَك الَكِذب، و�ِن اَكَن مازِحا، 
 ح.يح، رواه أبو داود بإِسناد صحيث صحيحد »»َو�بيٍت يف أىلع اجلَنَِّة لَِمن َحُسَن ُخلُُقهُ 

 ت نموده که:یروا ابو امامه باهلی « -۶۳۰

که خصومت و دعوی را ین بهشت برای کسییدر طبقات پاای  فرمود: من ضامنم بخانه می  رسول الله 

که دروغ را ترک کند، هر یدر وسط بهشت برای کسای  ترک کند، هرچند که حق بجانب هم باشد و بخانه

 .»کو باشدیکه اخالقش نین طبقات بهشت برای کسیتردر باالای  چند که برای مزاح هم باشد و به خانه

ن رسول ا�َّ  وعن جابر « -۶۳۱
َ
قَْر�ُِ�ْم ِم�ِّ «قال:  أ

َ
َحبُِّ�م إِيل، َوأ

َ
إِن ِمْن أ

ِقيامةِ  ،َ�لساً يَوَم الِقيَاَمةِ 
ْ
ْ�َعدُ�م ِم�ِّ يوَم ال

َ
َ�َغَضُ�م إِيلَّ َوأ

َ
خالقا. و�ِنَّ أ

َ
َحاِسنَُ�م أ

َ
 ،أ

قُوَن َوالُمتََفيِْهُقونَ  ثَاُروَن والُمتََشدِّ ْ ثَاُروَن  »الرثَّ قالوا: يا رسول ا�َّ قَْد َعِلْمنَا الرَثْ
قُون، َ�َما الُمتَفيِْهُقون؟ قال:  ُونَ «َوالُمتََشدِّ  ث حسن.يوقال: حد یرواه الرتمذ »»الُمتََكربِّ

 ت است که:یروا از جابر « -۶۳۱

امت کسی ین شما از نظر مجلس  بمن در روز قیکترین و نزدیفرمود: همانا از محبوبتر  رسول الله 

امت از من ثرثارون و ین شما در روز قین و دورترین شما است، و از مبغوضتریاست که خوش اخالقتر

 .هقون استیمتشدقون و متف
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 ؟ستیهقون کیم، متفیثرثارون و متشدقان را دانست  ا رسول الله یگفتند: 

 ن.یفرمود: متکبر

 اد سخن زند.یش: ثرثار: آنست که از روی تکلف ز

متشدق: آنست که با سخنش بر مردم گردن فرازی نموده و برای اظهار فصاحت و قدر دادن به سخنش 

 د.یپر صحبت نما

    .»دیاد صحبت نماینی زیهق: آنست که دهنش را به سخن پرکرده و از روی کبر و خود بزرگ بیمتف
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ٰ لۡ ٱوَ ﴿ قال اهللا تعالی: ُ ٱوَ  �َّاِس� ٱ َعنِ  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ  َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِم�َ َ� ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  ﴾ِسنِ�َ ُمحۡ ل
 ].۱۳۴عمران:  آل[

و فروخورندگان خشم و عفو کنندگان تقصیر مردم و خداوند نیکوکاران را « فرماید: میخداوند 

 .»دارد میدوست 

  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿ و قال تعالی:
ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
 ].۱۹۹األعراف: [ ﴾١٩٩ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

 .»عفو را الزم گیر و به کار پسندیده امر نما و از نادانان اعراض کن« فرماید: و می

ۚ ٱ َوَ�  َسَنةُ �َۡ ٱ َتوِي�َسۡ  َوَ� ﴿ و قال تعالی: ّيِئَُة ِ  َ�عۡ دۡ ٱ لسَّ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
ِيٱ فَإَِذا َسنُ أ َّ� 

ٞ َعَ�ٰ  ۥَنهُ َوَ�يۡ  َنَك بَيۡ  نَّهُ  َوة
َ
ٰ  َوَما ٣٤ َ�ِيمٞ  َوِ�ٌّ  ۥَك� ٮ ٓ يُلَقَّ ِينَ ٱ إِ�َّ  َها َّ�  ْ وا ٰ  َوَما َصَ�ُ ٮ ٓ يُلَقَّ  إِ�َّ  َها

 ].۳۵-۳۴فصلت: [ ﴾٣٥ َعِظي�ٖ  َحّظٍ  ُذو

به طریقهء که آن بهتر است، جواب بازده، پس ناگاه آنکس که نیکی و بدی برابر نیست و «فرماید:  و می

میان تو و میان وی دشمنی است، گویا وی یار خویشاوند شده است، به این خصلت قرین ساخته 

 .»شود به این خصلت، مگر صاحب نصیب بزرگ شود، مگر آنانکه صبر کردند و قرین ساخته نمی نمی

ٰ  إِنَّ  رَ وََ�فَ  َصَ�َ  َولََمن﴿ و قال تعالی:  ٱ مِ َعزۡ  لَِمنۡ  لَِك َ�
ُ
 ].۴۳الشوری: [ ﴾٤٣ ُمورِ ۡ�

 .»مقصود است ن صفت از کارهاییو هر که صبر کند و ببخشد ا« فرماید: و می

َقيْس:  قال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  بوعن ابِن َ�بَّاٍس « -۶۳۲
ْ
َشجِّ عبِْد ال

َ
إِنَّ فيك «أل

 : بُُّهَما ا�َّ نَاةَخْصلَتَْ�ِ ُ�ِ
َ
سلم. .»»احِللُْم َواأل واهُ مُ  رَ
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 کند که: می تیروا ب ابن عباس« -۶۳۲

دارد،  می س گفتند: در تو دو صفت وجود دارد که خدا آن را دوستیبه اشج عبد الق  رسول الله 

 .»بردباری و تأنی کردن

ْمِر إِنَّ ا�َّ رفيٌق ُ�ِبُّ «: قالت: قال رسول ا�َّ  لوعن اع�شة « -۶۳۳
َ
ْ�َق يف األ الرِّ

 ه.يمتفقٌ عل »»لُكِّه

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۶۳۳

 .»دارد می فرمود: همانا خداوند نرم رفتار است و نرم رفتاری را در همه کارها دوست  رسول الله 

ن انليب « -۶۳۴
َ
فق«قال:  وعنها أ فَق، َوُ�ْعِطي ىلع الرِّ َ َرِ�يٌق ُ�ِبُّ الرِّ ماال  إِنَّ ا�َّ

 رواه مسلم. »»يُعطي ىلَع الُعنِف َوما ال ُ�ْعِطي ىلَع ما ِسَواهُ 

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۶۳۴

 دارد و در برابر نرم رفتاری ثوابی می نه خداوند نرم رفتار بوده و نرمش را دوستیفرمود: هر آئ امبر یپ

 .»دهد نمی گر کارهایدهد که به سخت رفتاری و د می

ن انليبَّ « -۶۳۵
َ
فُق ال يَُ�وُن يف يشٍء إِالَّ َزانَه، َوال ُ�ْ�َُع ِمْن «قال:  وعنها أ إِنَّ الرِّ

 رواه مسلم. »»يَشٍء إِالَّ َشانَهُ 

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۶۳۵

زی یچ چیدهد و از ه می نتینکه آن را زیباشد، جز ا نمی زییچ چیفرمود: نرم رفتاری در ه امبر یپ

 .»سازد می نکه آن را زشتیشود، مگر ا نمی بدور

ْعَرايبٌّ يف املسِجد، َ�َقاَم انلَّاُس إيَِلْه يِلََقُعوا ِ�يه،  وعن أيب هر�رة « -۶۳۶
َ
قال: بَال أ

ْو َذنُو�اً ِمن َماء، فَإِنَّما بُِعثتُم فقال انليب 
َ
ِر�ُقوا ىلَع بَْوهِلِ َسْجًال ِمْن َماٍء، أ

َ
: َدُعوُه َوأ

 ِ �نَ ُميرَسِّ ِ
 .یرواه البخار »»�َن ولَْم ُ�بَْعثُوا ُمَعرسِّ

 ت نموده گفت:یروا ره یابو هر« -۶۳۶

د و بر بول او یفرمود: او را بگذار امبر یاعرابی در مسجد بول نمود، مردم برخاستند تا او را بزنند. پ

د یخته نشده ایو برای آن برانگد یر باشید تا آسانگیخته شده ایرا شما برانگید، زیزیا چند دلوی آب بریدلوی 

 .»دیری کنیکه سختگ
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�س « -۶۳۷
َ
ُروا«قال:  عن انليب  وعن أ وا َوال ُ�نَفِّ ُ وا. َو�رَشِّ وا َوال ُ�َعرسِّ ُ  »»�رسِّ

 متفقٌ عليه.

 ت نموده که:یروا انس « -۶۳۷

 .»دیزان مسازیرا گر ها د و آنید، و به مردم مژده دهیری نکنیری نموده و سختگیفرمود: آسانگ امبر یپ
ن معنای یسر به معنای آسانی است و معنای التعسروا نفی مطلق عسر و دشواری است، و ایش: 

و هم آنچه در   ].۷۸الحج: [ ﴾َحَرٖج  مِنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َجَعَل  َوَما﴿ –فرمودهء الهی است که 

فرمود:  ].۲۸۶البقرة: [ ﴾بِهِ  َ�َا َطاقَةَ  َ�  َما َناُ�َّمِلۡ  َوَ� ﴿« -ث مسلم آمده که چون گفته شد: یحد

ث یة السمحة السهلة. در حدیفیث آمده که: بعثت بالحنیدر حدل آنچه یهمانا آن را انجام دادم و بدل

ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ستاده نماز بخوان، اگر نتوانستی پس نشسته که: یآمده که ا  ﴾َعَهاوُسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ
 (مترجم) ].۲۸۶البقرة: [

ْ�َق «يُقول:  قال: سمعُت رسول ا�َّ  وعن جر�ر بن عبد ا�َّ « -۶۳۸ َمْن ُ�َْرِم الرِّ
 رواه مسلم. »ُ�ْرِم اخلْ�َ لُكَّهُ 

 ت شده که گفت:یروا ر بن عبد الله یاز جر« -۶۳۸

قت از یباشد، در حقکه از نرم رفتاری محروم ساخته شده یفرمود: کس می دم کهیشن  از رسول الله 

 .»ر محروم گشته استیتمام خ

نَّ رَُجًال قال للنَّيِبِّ  وعن أيب هر�رة « -۶۳۹
َ
وِْص� قال: أ

َ
َد  »ال َ�ْغَضْب «: أ فََردَّ

 .یرواه البخار »»ال َ�ْغَضْب «ِمَراراً، قال: 

 ت شده که:یروا ره یاز ابوهر« -۶۳۹

 ه فرما!یگفت: مرا توص امبر یمردی برای پ

 .»فرمود: خشم مکن می ن بار آنمرد تکرار کرد و در هر بار آنحضرت یفرمود: خشم مکن، و چند
 ا حالتی است که به انسان دستیش: خشم و غضب عبارت از فوران خون در قلب است، 

طانی است که انسان با آن اعتدال حال خود یدهد، تا به گرفتن انتقام اقدام کند، و آن از وساوس ش می

 د.یگر امور بد را نماینه و دشمنی و دید و کار بد کند و قصد کیدست داده سخن باطل گو را از

وٍس « -۶۴۰
َ
اد بن أ إِنَّ ا�َّ َكتََب «قال:  ، عن رسول ا�َّ وعن أيب يعَ� شدَّ

ْحِسنُوا 
َ
حِسنُوا الِقتْلََة َو�َِذا َذحبْتُم فَأ

َ
حْبة ويلُِحدَّ اإلِحَسان ىلع لُكِّ يَشء، فإِذا قَتلتُم فَأ اذلِّ
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ْح َذبيَحتَهُ  َحُدُ�م َشْفرتَه َولُ�ِ
َ
 رواه مسلم. »»أ

 ت است که:یروا علی شداد بن اوس یاز ابو « -۶۴۰

ز واجب نموده است، پس چون یکی را بر هر چینه خداوند احسان و نیفرمود: هر آئ  رسول الله 

ز کند یغ خود را تیکی از شما تید که ید، بایذبح کنکو ید، نیوانی را ذبح نمودید و چون حیکو بکشید، نیکشت

 .»دیحهء خود را راحت نمایو ذب

خَذ  قالت: َما ُخ�ِّ رسول ا�َّ  لوعن اع�شة « -۶۴۱
َ
ْمر�ِن َ�طُّ إِالَّ أ

َ
بََ� أ

بعد انلَّاِس ِمنْه. وَما انتََقَم ر
َ
ُهَما، َما لَم يَُ�ن إِثما، فإْن اكَن إِثماً اَكَن أ �رَْسَ

َ
 سول ا�َّ أ

ن تُنتَهَك ُحْرَمةُ 
َ
ِ تعاىل نِلَْفِسِه يف يَشٍء قَط، إِالَّ أ ، فَينتَِقم �َّ  ه.يمتفقٌ عل .»ا�َّ

 د:یگو می ل عائشه« -۶۴۱

بود.  نمی که گناهیگرفت، مادام می نکه آسانتر آن رایان دو کار، مگر ایم  د رسول الله یر نگردیهرگز مخ

زی انتقام نگرفت، مگر یچ چیبرای خود در ه امبر یبود و هرگز پ می ن مردم از آنیبود، دورتر می اگر گناه

 .»گرفت می مال شده باشد و آنگاه برای خدا انتقامیم خدا پاینکه حریا
نکه یار نمود. و آن مثل اینکه آسانتر آن را اختیز، مگر ایان دو چیر نشد در میمخ امبر یش: پ

ار نموده یده باشد و او سبکتر آن را اختیعقوبت در حصهء امت مختار گردانان دو یخداوند او را در م

ده باشد، یر نموده باشند و او صلح را برگزیان جنگ و صلح مخین او را مینکه کفار و منافقیا ایباشد، 

و ملک کوهها که اگر خواسته باشی، دو کوه بزرگ را بر آنها فرود آورم،  ل یو مانند گفتهء جبرئ

 د.یدر آن بود، برگزشان  طلب عفو نموده و سهلتر را که بقایشان  برای نحضرت ولی آ

ت ین بود که آن را مانند معصین مردم از آن بود و در مکروه همچنیو هر گاه گناه بودی دورتر

 کرد. نمی اریاخت

ْخرُبُ�ْم بَِمْن َ�ُْرُم «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن ابن مسعود « -۶۴۲
َ
ال أ

َ
ْو أ

َ
ىلَع انلَّاِر أ

ٍ َسْهٍل  ٍ ل�ِّ ُْرُم ىلع لُكِّ قَِر�ٍب َه�ِّ
َ

ُْرُم َعلَيِْه انلَّار؟ حت
َ

 ثٌ حسن.يوقال: حد یرواه الرتمذ. »»بَِمْن حت

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۶۴۲

بر وی حرام نکه دوزخ یا ایکه بر دوزخ حرام است؟ یا شما را با خبر نسازم از کسیفرمود: آ  رسول الله 

 است؟

 .»ر، نرم رفتاِر نرمخویک، آسانگیبر هر نزد
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  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿ قال اهللا تعالی:
ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
 ].۱۹۹األعراف: [ ﴾١٩٩ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

 .»عفو را پیشه کن و به کارهای پسندیده امر کرده و از جاهالن اعراض نما «فرماید: میخداوند 

َ�ٰ ٱ َناَخلَقۡ  َوَما﴿ و قال تعالی:   ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ بَيۡ  َوَما َض �ۡ� ِ  إِ�َّ  َنُهَما � �َۡ ٱب اَعةَ ٱ �نَّ  ّقِ  لسَّ

� ۖ فۡ ٱ َفحِ ۡص ٱفَ  �َِيةٞ  ].۸۵الحجر: [ ﴾٨٥ ِميَل �َۡ ٱ حَ لصَّ

 .»شان به درگذشتن نیکو ادبی پس در گذر از بی« فرماید: می

ْ عۡ َوۡ�َ ﴿و قال تعالی:    ْۗ َفُحوٓ ۡص َوۡ�َ  ُفوا َ�  ا
َ
ن ُ�ِبُّونَ  �

َ
ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  أ ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  �َّ  َ�ُفورٞ  �َّ

 ].۲۲النور: [ ﴾رَِّحيمٌ 

 .»دارید که خدا شما را بیامرزد؟ و باید که عفو کنند و درگذرند، آیا دوست نمی« فرماید: و می

ُ ٱوَ  �َّاِس� ٱ َعنِ  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ ﴿ و قال تعالی: ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  ].۱۳۴عمران:  آل[ ﴾ِسنِ�َ ُمحۡ ل

 .»کاران رادارد نیکو  و عفو کنندگان تقصیر از مردم و خدا دوست می« فرماید: و می

ٰ  إِنَّ  وََ�َفرَ  َصَ�َ  َولََمن﴿ و قال تعالی:  ٱ مِ َعزۡ  لَِمنۡ  لَِك َ�
ُ
 ].۴۳الشوری: [ ﴾٤٣ ُمورِ ۡ�

 .»ن صفت از کارهای مقصود استیو هر که صبر کند و ببخشد، ا« فرماید: و می

نها قالت للنيبِّ  لوعن اع�شة « -۶۴۳
َ
شدَّ ِمْن يوم أ

َ
ىت َعلَيَْك يَْوٌم اَكَن أ

َ
: هل أ

ُحد؟ قال: 
ُ
شدُّ ما لَِقيُت ِمنُْهْم يْوم العَقبَةِ «أ

َ
إِْذ عَرضْت�ُ نَفيِس  ،لََقْد لَِقيُت ِمْن قَوِمك، وَ�ن أ

نَا مَ 
َ
رْدت، فَاْ�َطلَْقُت َوأ

َ
ْهُموٌم ىلع ىلع ابِْن َ�بِْد يَايِلَل ابِن عبِْد الُكل، فلَْم ُ�بِ� إِىل ما أ

ظلَّت�، 
َ
نَا �ِسحابٍَة قَد أ

َ
يِس، فَإِذا أ

ْ
نا بقرِن اثلَّعاِلب، فَرَ�ْعُت رأ

َ
ْستَِفْق إِالَّ َوأ

َ
وَْجِ�، فلَْم أ

، فنَادا� فقال: إِنَّ ا�َّ تعاىل قَد َسِمع قَوَل قوِمك لََك، َوما فنََظرُت فَإِذا ِ�يها ِجرب�ُل 
ُمرُه بما ِشئَْت ِ�يهم َ�نَاَداِ� ملَُك اجِلبَاِل، رَدُّوا َعلَيك، َوقد بعَث إيَِل 

ْ
ك ملََك اجلباِل تِلأ



 397 77و  76، 75باب: 

 

نَا َملَُك اجِلبال، وقَْد َ�َعثَ� 
َ
ُد إِنَّ ا�َّ قَد سمَع قَوَل قَوِمَك لَك، وأ فَسلََّم يلَعَّ ُ�مَّ قال: يا ُ�َمَّ

 
َ
ْمِرك، َ�َما شئت: إِْن شئْت: أ

َ
ُمَر� بِأ

ْ
ْخَشبَْ� َر�ِّ إيَِلَْك تِلأ

َ
: فقال انليب  »ْطبَْقُت َعلَيهُم األ

ْصالبِِهم مْن يْعبُُد ا�َّ وَْحَدُه ال �رُْشُِك بِِه َشيْئاً «
َ
ْن ُ�ِْرَج ا�َّ ِمْن أ

َ
رُْجو أ

َ
 هيمتفقٌ عل »»بْل أ

 ت شده که:یروا ل از عائشه« -۶۴۳

 احد بوده باشد؟ا بر شما روزی آمده که سختتر از روز یگفت: آ امبر یمردی به پ

ل بن عبد کالل عرضه یالیابن عبد ای  لهیرا من دعوت خود را به قبیدم. زینه از قومت دیفرمود: هرآئ

ن بودم بطرفی نامعلوم رفتم و یکه غمگیخواستم پاسخ مثبت ندادند. من در حال می نمودم، ولی آنها به آنچه

ه یدم که ابری بر من سایباال کردم ناگهان د دم که در قرن ثعالب هستم. سرم رایناگهان بهوش آمدم و د

دم که بمن آواز داده فرمود: خداوند سخنی را که قومت بتو گفته و یل را در آن دیسته جبریافگنده و بدان نگر

که بخواهی وی را در ید و فرمانروای کوهها را نزدت فرستاده تا هر طوریشن اند، ت دادهیجوابی که برا

نه یگفت: ای محمد! هر آئ . سپس فرمانروای کوهها بر من آواز داده و سالم کرد ومأمور گردانیشان  مورد

ت ید و من فرمانروای کوهها هستم، مرا پروردگارت بسویخداوند سخنی را که قومت برای تو گفت، شن

 .فرود آرمشان  فرستاده تا مرا دستور دهی هر گونه که بخواهی  دو کوه بزرگ مکه را بر سر

د آورد که خدای واحد را پرستش نموده و به یکسانی را پدشان  دوارم خداوند از نسلیمود: امفر امبر یپ

 .»اورندیک نیزی را شریاو چ

ًة وال خاِدماً، إِالَّ  وعنها قالت: ما رَضَب رسول ا�َّ « -۶۴۴
َ
َشيْئاً َ�طُّ �ِيَِده، وال اْمرأ

ْن يُنتََهَك يَشء ِمن 
َ
، وما ِ�يل منُْه يشء َ�طُّ َ�يَنتَِقم ِمْن صاِحِبِه إِالَّ أ ْن ُ�َاِهَد يف َسِبيل ا�َّ

َ
أ

ِ تعاىل ِ تعاىل :َ�َاِرِم ا�َّ  رواه مسلم. .»َ�يَنْتَِقَم �َّ

 گفت که: ل عائشه« -۶۴۴

ل ینکه جهاد فی سبیش نزدند و نه زنی را و نه خادمی را، مگر ایزی را بدست خویهرگز چ  رسول الله 

م ینکه به حریش انتقام گرفته باشد، مگر ایشان نشد که برای خویچ تجاوزی بر ایالله نموده باشد، و ه

 .»شدفقط برای حق تعالی انتقام گرفته با عت الهی تجاوز شده باشد و آنحضرت یشر

�س « -۶۴۵
َ
ْميِش َمَع رسول ا�َّ  وعن أ

َ
َْرا�ٌّ غِليُظ  قال: ُكنُت أ

َ
وعليه بُرٌد �

ْعَرايب، فَجبذُه بِرَِدائِِه َجبَْذة َشديَدةً  ،احلَاِشيةِ 
َ
درَ�ُه أ

َ
، فَنظرُت إىل صفحة اعتِِق انلَّيبِّ  ،فأ

ِة َجبَذتِ  ثََّرت بِها َحاِشيُة الرِّداِء ِمْن ِشدَّ
َ
ِ اذلي وقَد � ُد ُمْر يل ِمن ماِل ا�َّ ه، ُ�مَّ قال: يَا ُ�َمَّ

ُ بَعَطاء
َ

مر هل
َ
 ه.يمتفقٌ عل .»ِعنَدك. فاتَلَفَت إيَِلْه، فضِحك، ُ�مَّ أ
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 ت شده که گفت:یروا از انس « -۶۴۵

بود، ظ و سخت بر شانهء مبارک یی غلها که بردی نجرانی دارای کنارهیرفتم در حالیم من همراه رسول الله 

دم که یسته دینگر د. من به کنارهء شانهء آنحضرت یرا گرفته بسختی کششان  ده و رداییسپس اعرابی به وی رس

م از مال یده شده بود بر آن اثر گذاشته بود. باز گفت: ای محمد! امر کن برایکنارهء برد از بسکه بسختی کش

 .»زی داده شودینمود و باز امر کرد که به وی چسته تبسم یبه وی نگر خداوند که نزد تو است. آنحضرت 

نُظُر إىل رسول ا�َّ  وعن ابن مسعود « -۶۴۶
َ
�ِّ أ

َ
نبياِء،  قال: ك�

َ
�يِْك نَِبّياً ِمن األ

َم َ�ْن وَجِهِه، و�قول:  دموُه، َوُهَو يَمَسُح ادلَّ
َ
َ�ُه قَوُمُه فَأ ِ وَسالُمه َعلَيهم، رَضَ صلَواُت ا�َّ

 ه.يمتفقٌ عل »»غِفِر لَِقو� فَإِ�َُّهم ال َ�ْعلَُمونَ اللَُّهمَّ ا«

 گفت: ابن مسعود « -۶۴۶

نا و ینب یامبران علیامبری از پیشان در بارهء پیکه اینگرم، در حال می  ی من بسوی رسول الله یگو

ش یرو نمودند که قومش وی را زده و خون آلود کردند و او خون را از می تیهم الصالة و السالم حکایعل

 .»دانند نمی را آنانیامرز، زیا بر قومم بیگفت: بار خدایمسح نموده و م

ن رسول ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۶۴۷
َ
َعِة، إِنَّما الشديُد «قال:  أ ديُد بِالرصُّ لَيس الشَّ
 ه.یمتفٌق عل »»اذلي يَمِلُك نفسُه ِعند الغضِب 

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۶۴۷

رومند و سرسخت کسی است یست، بلکه نیرومندی و سرسختی به پهلوانی نیفرمود: ن  رسول الله 

 .»دیکه در هنگام خشم نفس خود را مهار نما

 باب تحمل و برداشت آزار و اذیت -76

ُ ٱوَ  �َّاِس� ٱ َعنِ  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ ﴿قال الله تعالی:  ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  ].۱۳۴عمران:  آل[ ﴾ِسنِ�َ ُمحۡ ل

دارد  و فروخورندگان خشم و عفو کنندگان تقصیر مردم و خداوند دوست می« فرماید: میخداوند 

 .»نیکو کاران را

ٰ  إِنَّ  وََ�َفرَ  َصَ�َ  َولََمن﴿و قال تعالی:     ٱ مِ َعزۡ  لَِمنۡ  لَِك َ�
ُ
 ].۴۳الشوری: [ ﴾٤٣ ُمورِ ۡ�

 .»تو هر که صبر کند و در گذرد این صفت از کارهای مقصود اس« فرماید: و می



 399 77و  76، 75باب: 

 

ِصلُهم َو�َقَطعو�،  وعن أيب هر�رة « -۶۴۸
َ
ن رجًال قال: يا رسول ا�َّ إِنَّ يل قََرابًَة أ

َ
أ

، فقال:  حلُُم َعنهم و�هلُوَن يلَعَ
َ
حِسُن إيِلِهم و�ُِسيئُوَن إيل، وأ

ُ
لنَِئ ُكنَت َكَما قُلَت «َوأ

هم امللَّ وال يَزاُل معَك من ا�َّ تعاىل �ََّما �ُِسفَّ
َ
رواه  »»َظهٌ� َعلَيهم ما ُدْمَت ىلَع ذلك فََك�

ه يف  حُ ْ بَقَ رشَ  .»باب صلة األرحام«مسلم. وقد سَ
 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۶۴۸

آورم،  می وستگی نموده و صلهء رحم را بجاییمن اقاربی دارم که با آنها پ  ا رسول الله یمردی گفت: 

کنند و من در  می کنم، ولی آنها با من بدی می کییبا آنها احسان و ن کنند و من می ولی آنها با من قطع مراوده

 . »ورزند می که آنها بر من خشم و تندییرم، در حالیگ می از حلم و بردباری کارشان  برابر

فرمود: اگر چنانچه که گفتی باشی، مثل آنست که خاکستر داغ به آنها بخورانی و  آنحضرت 

 ق ادامه دهی.ین روش و طریبرد تا بر ا می ار و مددگاری بسریوند شه همراه تو از طرف خدایهم

باب در مورد خشم و غضب، هرگاه حریم شریعت پایمال شود  -77
 و براي یاري دین خدا

مۡ  َوَمن﴿قال اهللا تعالی:  ِ ٱ ِت ُحُرَ�ٰ  ُ�َعّظِ ُ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  �َّ  ].۳۰الحج: [ ﴾َرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥ�َّ

هر که تعظیم کند احکام خدا را پس این (تعظیم کردن) بهتر است برای او و « فرماید: میخداوند 

 .»نزد پروردگارش

ْ  إِن﴿و قال تعالی:  وا َ ٱ تَنُ�ُ قۡ  َوُ�ثَّبِۡت  ُ�مۡ يَنُ�ۡ  �َّ
َ
 ].۷محمد: [ ﴾َداَمُ�مۡ أ

 .»رت دهد و ثابت کند قدمهای تانراد خدا شما را نصین خدا را نصرت دهیاگر د« فرماید: و می
، فقال: قال: َجاَء رَُجٌل إىل انليبِّ  وعن أيب مسعود عقبة بن عمرو ابلدريِّ « -۶۴۹

بِْح ِمن أْجِل فالٍن ِما يُِطيل بِنَا، فَما رأيت انليب  ر َعن َصالِة الصُّ خَّ
َ
َغِضَب يف   إ�ِّ ألتَأ

يَها انلَّاس: 
َ
ا َغِضَب يَومئذ، فقال: يَا أ شدَّ ممَّ

َ
مَّ موِعَظٍة َ�طُّ أ

َ
يُُّ�ْم أ

َ
ر�ن. ف� إنَّ ِمن�م ُمنَفِّ

غَ� وذا احلَاَجةِ   ه.يمتفق عل »»انلَّاَس فَليُوِجز، فإنَّ ِمْن ورائِِه الَكبَ� والصَّ

 ت نموده گفت:یروا ابو مسعود عقبه بن عمرو بدری « -۶۴۹

فالنی به سبب آنکه کشم، از واسطهء  می آمده گفت: من از نماز صبح خود را کناره امبر یمردی بحضور پ

چ موعظهء که غضبناکتر باشد از غضبی که در آن روز یرا در ه امبر یدم پیکند. و هرگز ند می نماز را طوالنی
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دهند، پس هر کدام  می سازند و نفرت یزان میان شما کسانی هستند که مردم را گرینمود و فرمود: ای مردم! در م

 .»ازمند وجود داردیرا در عقب او کوچک و بزرگ و نیا کوتاه کند، زد آن ریشما که برای مردم امامت داد، با

ِمْن سَفر، وقَد َسرَتُْت َسْهوًة يل  قالت: قِدَم رسول ا�َّ  لوعن اع�شة « -۶۵۰
ا رآُه رسول ا�َّ  َن وجُهُه وقال:   بِقراٍم فَيِه َ�َماثيل، فَلمَّ َشدُّ انلَّاِس  :يَا اع�َِشةُ «هتَكُه وتَلَوَّ

َ
أ

 ِ يَن يُضاُهوَن خِبَلِق ا�َّ
َّ

ِ يوم القيامِة اذل  ه.يمتفق عل »»َعَذاباً ِعند ا�َّ

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۶۵۰

زان کرده بودم یام پردهء نازکی را آو که من در صفهء خانهیف آوردند، در حالیاز سفری تشر  رسول الله 

دگرگون  شده، شان  دند، چهرهء مبارکیآن را د ی وجود داشت. چون رسول الله یها که بر آن صورت

امت و در ین مردم از روی عذاب در روز قیتر ! سختل ن برده و فرمود: ای عائشهیی آن را از بها عکس

 .»سازند می نش خداوند هم مانندیکه به آفراند  شگاه خدا کسانییپ
شوند، در  می ن عذاب مجازاتیدترین به شدیمصورشود که  می ث معلومین حدیش: از ا

دۡ ﴿د  یفرما می که خداوندیحال
َ
ْ ِخلُوٓ أ َشدَّ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءاَل  ا

َ
، و عذاب مصور از ].۴۶غافر: [ ﴾َعَذاِب لۡ ٱ أ

 دتر است.یعذاب آل فرعون شد

زی را بوجود آورد یث محمول است به کسی که صورت چین حدیطبری پاسخ گفته است که ا

ن شخص با یکند، ا می ن کار رایداند و قصد ا می که آن رایشود، در حال می دهیخدا پرستکه بدون 

 شود. می ش کافریعمل خو

شود  می رایث در مورد کافر باشد، اشکالی ندارد، زین حدید بن رشد گفته است که اگر ایابوالول

 ک است.یشرشان  گفت که وی همراه قوم فرعون در عذاب

شتر است و دال بر یان بیگر عاصین است که عذابش از دیآمده باشد، مراد او اگر در مورد عاصی 

ن یاج به نوشتن رساله و کتابی در ایباشد که خود احت می ار بزرگیت مذکور بسین است که معصیا

 مورد است.

ُن املرأِة الَمخُزوِمية اليت رَسقَت فقالوا: من يُ�لُِّم فيها « -۶۵۱
ْ
ُهم َشأ َهمَّ

َ
نَّ قر�شاً أ

َ
وعنها أ

سامُة بُن ز�ٍد ِحبُّ رسول ا�َّ رسوَل ا�َّ 
ُ
سامةُ   ؟ فقالوا: َمن �رَتِيُء عليِه إال أ

ُ
�ًمُه أ  ،؟ فلََكَّ

�َشفُع يف حدٍّ ِمن ُحُدوِد ا«: فقاِل رسول ا�َّ 
َ
ِ تعاىل ؟أ إنما «ثم قاَم فَاْختََطَب ثم قال:  »،�َّ

قاُموا 
َ
ِعيُف أ �ُف تَرُ�وه، و�ذا رسق ِ�يهِم الضَّ أْهلََك من قبلُ�م ��َُّهم اكنُوا إَذا رسَق ِ�يِهم الرشَّ

، لو أنَّ فاطَمة بنت �مٍد رسقَْت لَقَطْعُت يَدَها ، واْ�ُم ا�َّ  ه.يمتفقٌ عل »»عليِه احلدَّ
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 ت شده که:یروا ل عائشه از« -۶۵۱

ش را بخود مشغول داشت، با خود گفتند کدام کس یکه دزدی کرده بود، قریچون حالت زن مخزومی ا

د، یکند، بجز اسامه بن ز می د و گفتند: کدام شخص بر او جرئتیگو می سخن  در بارهء او با رسول الله 

ا در حدی از یفرمود: آ  صحبت نمود. رسول الله  با آنحضرت  . سپس اسامه محبوب رسول الله 

ز ین چیش از شما بودند ایکنی؟! سپس برخاسته خطبه خوانده فرمود: مردمی را که پ می حدود خدا شفاعت

گذاشتند و  می کرد، او را فرو می دزدیشان  انیدر مای  ف و بزرگ زادهیهالک ساخت که چون شخص شر

ساختند و سوگند به خدا که  می کرد، حد را بر او جاری می دزدیشان  انیف و ناتوان در میچون شخص ضع

 دستش را قطع می دزدی اگر فاطمه بنت محمد 
ً
 .»کردم می کرد، حتما

دن موضوع آن به امام ممنوع و ین است که شفاعت در حدود بعد از رسیث این حدیش: حکم ا

نکه آن شخص مردی شرور و آزار یگر ادن آن به امام مستحب است، میباشد، و قبل از رس می حرام

 رد.یرسان باشد که در مورد وی بهتر است شفاعت صورت نگ

اَمًة يف الِقبلِة . فشقَّ ذلَك َعلَيِه حىتَّ ُرِؤي يف  أن انليب  وعن أ�س « -۶۵۲
ُ

ى �
َ
َرأ

ُه بيَِدهِ فقال:  ُ�نَايِج ر�َّه، و�نَّ ر�َُّه إن أَحد�م إذا قَام يف َصالتِه فَإنَُّه «وجِهه، َ�َقاَم فََحكَّ
حُدُ�م قِبَل الِقبْلَةِ  ،بَينَُه و�ََ� الِقبْلَةِ 

َ
َ�نَّ أ ُ�مَّ  »ولِ�ن َ�ْن �ََسارِهِ أْو حتَْت قَدِمهِ  ،فال َ�زْبُ

و َ�ْفَعُل هكذا«أَخَذ طرَف رِدائِِه فَبصَق ِ�يه، ُ�مَّ ردَّ َ�ْعَضُه ىلع بْعٍض فقال: 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»أ

 ت شده که:یروا انس از « -۶۵۲

شان گران آمده و در چهرهء مبارک اثر ین امر بر ایدند، ایکثافتی (بلغم و اخالط) را در قبله د امبر یپ

کی از شما برای ادای نمازش ینمود. سپس برخاسته و با دست خود آن را پاک کرده و فرمود: هرگاه 

چکدام از یان او و قبله است. پس هیپروردگارش در منکه ید و ایگو می ش رازیزد، همانا او با خدایخیبرم

ندازد. سپس گوشهء ردای خود را گرفته و یش آنرا بیر پایا زیکن بطرف چپ یشما بطرف قبله تف نکند، و ل

 .»نطور بکندیا ایده و فرمود: یگر گردانیدر آن تف نموده و قسمتی را بر باالی قسمتی د
در خارج از مسجد است، اما در مسجد در دستمال  ر قدمیا زیش: و امر به تف نمودن چپ 

 د تف کند.یش بایخو
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با رعایاي خویش و خطر اندیشی و شفقت بر ایشان و منع از خیانت 

خبري از آنان و  بی وشان  و بیهوده گذاشتن مصالحو سختگیري 
 شان و حاجات ها نیازمندي

َبَعَك ٱ لَِمنِ  َجنَاَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿ قال اهللا تعالی:  ۡ ٱ مِنَ  �َّ  ].۲۱۵الشعراء: [ ﴾٢١٥ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

و با کسانی از مؤمنان که ترا پیروی کردند، فروتن باش و بازوی خود را بر « فرماید: میخداوند 

 .»آنها پست کن

َ ٱ إِنَّ ﴿ و قال تعالی: َّ�  
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب  َعنِ  َ�ٰ َوَ�نۡ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي يِٕ �يَتا

ٓ َفحۡ لۡ ٱ ۡ ٱوَ  ءِ َشا � ۡ�َ ٱوَ  ُمنَكرِ ل ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  يَعُِظُ�مۡ  ۡ�ِ  ].۹۰النحل: [ ﴾٩٠ تََذكَّ

ائی و یح بی شاوندان و ازیکوکاری و بخشش به خویانصاف و نکند به  می و خداوند امر« فرماید: و می

 .»دیر باشیدهد تا باشد که شما پند پذ می کند و شما را پند می ده و تعدی منعیکار ناپسند
ُ�ْم «يقول:  قال: سِمعُت رسوَل ا�َّ  بوعن ابن عمر « -۶۵۳

ُّ
لُكُُّ�م راع، وُ�

وٌل َ�ْن رِ�يَِّته، والرَُّجُل َراٍع يف أهِلِه َومسؤوٌل عْن مسؤوٌل عْن رِ�يِته: اإلماُم راٍع وَمْسؤُ 
ُة راعيٌة يف بيِت َزوجها َومسؤولةًّ َ�ْن رِ�يَِّتها، واخلَاِدُم َراٍع يف مال َسيِِّدهِ 

َ
َرِ�يَِّته، َوالَمرأ

ُ�م راع ومسُؤوٌل َ�ْن رِ�يَِّتهِ 
ُّ
 ه.يمتفقٌ عل »»َوَمسُؤوٌل َ�ْن َرِ�يِته، وُ�

 ت شده که گفت:یروا ب ابن عمر از« -۶۵۳

د، یشو می دهیت خود پرسید، و هر کدام شما از رعیفرمود: همهء شا شبان می دم کهیشن  از رسول الله 

ت خود است، و زن یشبان و مسئول از رعاش  ت خود است، مرد در خانوادهیرهبر شبان است، و مسئول رع

ت یو خدمتگار در مال آقای خود شبان است و از رعت خود است یدر خانهء شوهر خود شبان و مسئول رع

 .»دیشو می دهیش پرسیت خوید و از رعیشود، و همهء شما شبان می خود بازخواست
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ما ِمن عبٍد «يقول:  قال: سمعُت رسول ا�َّ  وعن أيب َ�ْع� َمْعِقل بن �ََساٍر « -۶۵۴
َم ا�َّ علَيِه اجلَنَّةَ  ،�سرتِ�يِه ا�َّ رعيَّةً   ه.يمتفقٌ عل »»َ�ُموُت يوَم يَموُت وُهَو اَغٌش لَِرِ�يَّتِه، إالَّ َحرَّ

 .»فَلَم َ�ُطَها بِنُْصحِه لم ِ�د َراحئََة اجلَنَّة« :ويف روايةٍ 

موَر الُمسِلم�، ُ�مَّ ال َ�َهُد لَُهم، و�َنْص« مسـلم:ـويف روايةٍ ل
ُ
ِمٍ� يَِ� أ

َ
ُح لُهم، إالَّ ما ِمن أ

 .»لَم يَدُخل َمَعُهُم اجلَنَّةَ 
 ت شده که:یروا سار یعلی معقل بن یاز ابو « -۶۵۴

 ده و اویتی برگزیست که خداوند او را به شبانی رعینای  چ بندهیفرمود: ه می دم کهیشن  از رسول الله 

 . سازد می بهشت را بر وی حرامنکه خداوند یده، مگر ایانت ورزیت خود خیکه او برای رعیرد در حالیم می

 ابد. ی نمی ر خواهی خود حفظ نکند، بوی بهشت را دریتی آمده که باز آن را با خیو در روا

شان  شود، و بعد او برای می ن بوی سپردهیست که امور مسلمیچ کسی نیتی از مسلم آمده که: هیو در روا

 .»شود نمی شان به بهشت داخلینکه با اید، مگر اینما نمیشان  ر خواهی براییکند و خ نمی کوشش
ت و یده و در برابر اذیش کوشیت خویش: بر امام و زمامدار واجب است که برای مصالح رع

 د.یشان دفاع نمایگران از ایآزار د

ا� من «يقول يف بييت هذا:  قالت: سمعت رسول اهللا  لوعن اع�شة « -۶۵۵
ميت شيئاً فشق عليهم فاشقق

ُ
عليه، ومن َوِ�َ من أمر أميت شيئاً فرفق بهم  َو� من أمر أ

 رواه مسلم. »»فارفق به

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۶۵۵

زی از کار امتم را یکه سرپرستی چیا کسیفرمود: بار خدا می ن خانه امیدم که در ایشن  از رسول الله 

زی از کار امتم را بدوش یسرپرستی چری کن، وکسی که یری کند با او سختگیرد و بر آنها سختگیبدوش گ

 .»گرفته و با آنها نرمی کند، با او نرمی کن

اَكنَت َ�نُو إرَساِ�يَل �َُسوُسُهُم «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۶۵۶
نْبياء، لُكَّما َهلََك نيب َخلََفُه نيب، َو�نَُّه ال نيب بَعدي، وَسيَُكوُن بَعدي ُخلََفاُء َ�يَ 

َ
 »كرُثُونَ األ

ُمُرنَا؟ قال: 
ْ
لوا «قالوا: يَا رسول ا�َّ فَما تَأ

َ
ُهم، َواسأ عُطوُهم َحقَّ

َ
ل، ُ�مَّ أ وَّ

َ
ِل فاأل وَّ

َ
وفُوا بِبَيَعِة األ

َ
أ

ا اسرَتاعُهم  ه.يمتفق عل »»ا�َّ اذلي لَُ�م، فَإنَّ ا�َّ سائِلُهم عمَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۶۵۶
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هم السالم به دوش داشتند. و هرگاه یامبران علیل را پیفرمود: رهبری و زمامداری بنی اسرائ  رسول الله 

ست و زود است که یامبری بعد از من نینشست و همانا پ می شیگری بجایامبر دیافت، پی می امبری وفاتیپ

 .شوند می ادیند و زیایی بیبعد از من خلفا

 دهی؟ می ما را چه دستور ا رسول الله یگفتند: 

د، ید و حق خود را از خداوند بخواهیرا بدهشان  د، و بعد به آنها حقیعت اول وفا کنیفرمود: شما به ب

 آنیز
ً
 .»کند می نهاده سؤالشان  را از آنچه که سرپرستی آن را بدوش ها را خداوند حتما

ِ ابن ِز�اد،  وعن اعئِذ بن عمرٍو « -۶۵۷ نَُّه َدَخَل ىلع ُعبيِد ا�َّ
َ
ْي ُ�َ�، إ� �

َ
فقال هل: أ

 ه.يمتفقٌ عل، »فإيَّاَك أن تَُ�وَن ِمنُْهم »إنَّ رَشَّ الرِّاعِء احلَُطمةُ «يقول:  َسِمعُت رسول ا�َّ 

 ت شده که:یروا از عائذ بن عمرو « -۶۵۷

فرمود:  می دم کهیشن  اد آمده و به او گفت: ای پسرکم، همانا از رسول الله ید الله بن زیش عبیاو پ

 .»نکه از جملهء آنان باشیین شبانان حطمه است. پس برحذر باش از ایبدتر

زِديِّ « -۶۵۸
َ
نه َقاَل لوعن أيب مر�َم األ

َ
يقول:   : َسِمعُت رسوِل ا�َّ مَعاِو�َة ـ، أ

موِر الُمسِلمَ� فَاَحتَجَب ُدوَن َحاجتِهِم وَخلَِّتهم «
ُ
وفَقرِهم، احتََجب من والَُّه ا�َّ َشيئاً ِمن أ

رواه  .»فَجَعل ُمَعاِو�ُة رُجال ىلع َحَوائِج انلاس »ا�َّ ُدوَن َحاَجِته وَخلَِّتِه وفَقرِهِ يوَم الِقيامةِ 

 .یأبو داود، والرتمذ

 ت است که:یروا م ازدی یاز ابو مر« -۶۵۸

را به سرپرستی کاری از فرمود: آنکه خداوند او  می دم کهیشن  گفت: از رسول الله  ه یاو به معاو

امت یحجاب افگند، خداوند در روز قشان  اج و فقریازمندی و احتین بگمارد، و او در برابر نیکارهای مسلم

 .افگند می حجابشان  اج و فقریازمندی و احتیدر برابر ن

 .»ی مردم گماشتها ازمندییمردی را برای برآورده ساختن ن ه ین رو معاویاز ا
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َ ٱ إِنَّ ﴿قال اهللا تعالی:  َّ�  
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ  ].۹۰النحل: [ ﴾نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب

 .»کند انصاف و نیکو کاری امر میهر آئینه خداوند به « فرماید: میخداوند 

قۡ ﴿ و قال تعالی:
َ
ْۖ ِسُطوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  ].۹الحجرات: [ ﴾ِسِط�َ ُمقۡ ل

 .»دارد می را خداوند عادالن را دوستید، زیو داد و عدل نمائ« فرماید: و می

ِظلِِّه يوَم ال ِظلَّ إالَّ َسبَْعٌة يُِظلُُّهُم ا�َّ يف «قال:  ، عن انليب وعن أيب هر�رة « -۶۵۹
ِ تَعاىل  يف ِعباَدِة ا�َّ

َ
ورَُجٌل ُمَعلٌَّق قَلبُُه يف الَمَساِجد، ورُجالِن  ،ِظلُّه: إَماٌم اعِدل، وَشابٌّ �ََشأ

ٌة 
َ
قَا علَيه، ورُجٌل دَعتُه امَرأ ، اجتَمَعا عليه، وتَفرَّ َابَّا يف ا�َّ

َ
َذاُت َمنِصب ومَجال، فقال:  حت

 
َ
َق بِصدقةٍ إ�ِّ أ ، ورَُجٌل تََصدَّ ُ ما تُنِفُق يمِينُه، ورَُجٌل  ،َخاُف ا�َّ

ُ
ْخَفاها َحىتَّ ال تَعلََم ِشماهل

َ
فَأ

 ه.يمتفقٌ عل »»َذَكر ا�َّ َخايِلاً َ�َفاَضْت عينَاهُ 

 ت است که:یروا ره یاز ابوهر« -۶۵۹

 ش جاییه (رحمت) خویسا امت خداوند آنها را بهیفرمود: هفت کس است که در روز ق امبر یپ

ست، زمامدار عادل، و جوانی که در عبادت خداوند یهء حق تعالی نیجز ساای  هیدهد در روزی که سا می

که دلش وابسته به مساجد است، و دو شخصی که با هم برای خدا دوستی نموده بر یافته، و مردینشو و نما 

ش دعوت کرد و او یبائی او را بسویزن با حسب و زکه یگردند، و مرد می آن گرد آمده و بر آن از هم جدا

داده و آنرا طوری پنهانی دهد که دست چپش نداند ای  که صدقهءیترسم، و مرد می گفت که من از خداوند

اد آورده و چشمانش از ترس خدا یکه در خلوت و تنهائی خدا را بیکه دست راستش چه انفاق کرد، و مرد

 .»اشکبار شود

ِ بِن عمرو بن العاص « -۶۶۰ ِ  بوعن عبد ا�َّ إنَّ الُمقِسطَ� «: قال: قال رسوُل ا�َّ
هليِهْم وما ُولُّوا

َ
يَن يْعِدلُوَن يف ُحْكِمِهْم وأ ِ

َّ
ِ ىلَع َمنابَِر ِمْن نور: اذل  رواهُ مسلم. »»ِعنَْد ا�َّ
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 ت شده که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن العاص« -۶۶۰

و شان  که در حکمیی از نور قرار دارند، آنانین در نزد خداوند بر منبرهایفرمود: مقسط  رسول الله 

 .»کنند می تیتی که به آنها داده شده، عدالت را رعایو والشان  یها خانواده

ئَمتُ�ْم «يقول:  قال: سِمْعُت رسوِل ا�َّ  وَعن عوِف بن مالٍك « -۶۶۱
َ
ِخيَاُر أ

يَن 
َّ

ِتُ�م اذل ئمَّ
َ
اُر أ بُّونُهم وُ�بُّونُ�م، وتَُصلُّوَن علَيِْهم و�َُصلُّوَن علَيُْ�م، ورِشَ ِ

ُ
يَن حت

َّ
اذل

فَال نُنابُِذُهم؟  »ُ�بِْغُضونُهم وُ�بِْغُضونَُ�م، وتَلُْعنوَ�ُهْم و�لعنون�م
َ
، أ قال: قُلْنا يا رُسول ا�َّ

الةَ ال، ما «قال:  قَاُموا ِ�يُ�ُم الصَّ
َ
قَاُموا فيُ�ُم الَصالة ،أ

َ
 مسلم. »»ال، ما أ

 ت است که گفت:یروا از عوف بن مالک « -۶۶۱

 ن امامان و زمامداران شما کسانی هستند که آنها را دوستیفرمود: بهتر می دم کهیشن  از رسول الله 

 کنند. می د و آنها برای شما دعایکن می دعا دارند و شما در حق آنها می د و آنها شما را دوستیدار می

برند و شما آنها را  می د و آنها از شما بدیبر می و امامان و زمامداران بد شما کسانی هستند که از آنها بد

 م؟یان ببریا آنها را از می! آا رسول الله یم: یکنند. گفت می د و آنها شما را لعنتیکن می لعنت

 .»ان شما برپا درندیکه نماز را در میان شما بپا دارند، نه تا زمانینماز را در مکه یفرمود: نه، تا زمان

ِ  وَ�ْن ِ�يَاِض بن مِحار « -۶۶۲ ْهُل اجلَنَِّة ثَالثَةٌ «يقول:  قال: سِمْعت رَُسول ا�َّ
َ
 :أ

ُذو ُسلْطاٍن ُمْقِسٌط ُمَوفَّق، ورَُجٌل رَِحيٌم َرقيٌق الَقلِْب لِلُكِّ ِذى قُْرَ� َوُمْسِلم، وَعِفيٌف 
ٌف ُذو ِ�يالٍ   رواهُ مسلم. »»ُمتََعفِّ

 ت شده که گفت:یروا اض بن حمار یاز ع« -۶۶۲

وفق، و مردی مهربان و طبقه اند: زمامدار عادل و م ٣فرمود: اهل بهشت  می دم کهیشن  از رسول الله 

ز یکه با وی قرابت دارد و با هر مسلمان، وهر پاکدامن عائله مندی که از سؤالگری پرهینرم دل برای هر کس

 .»دینما
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 در معصیت و نافرمانی خداوند جل جاللهشان  حرام بودن پیروي

َهاَ�ٰٓ ﴿قال اهللا تعالی:  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 رِ مۡ ۡ�

 ].۵۹النساء: [ ﴾ِمنُ�مۡ 

امبر را، و ید پیرا فرمانبرداری کرده و فرمانبرداری کنای مؤمنان خدا « فرماید: می خداوند

 .»ندیانی را که از جنس شمایفرمانروا

اَعُة «قال:   َعن انليب  بوعن ابن عمر « -۶۶۳ ْمُع والطَّ ىلَع الَمرِْء الُمْسِلم السَّ
ِمر بِمْعِصيٍَة فَالَ 

ُ
َحبَّ و�َِره، إِالَّ أْن يُْؤَمَر بَِمْعِصيٍَة فَإذا أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َسْمَع َوال طاَعةَ  ِ�يما أ

 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۶۶۳

 ا از آن بدیفرمود: بر شخص مسلمان الزم است که بشنود و اطاعت کند، در آنچه که دوست دارد،  امبر یپ

 .»ستیان نیی در میدن و فرمانبرداریتی امر شود، شنیت امر شود و چون به معصینکه به معصیبرد، مگر ا می

۶۶۴- » ِ اعِة يُقوُل نَلَا:   وعنه قال: ُكنَّا إذا باَ�ْعنَا رُسوَل ا�َّ ْمِع والطَّ فيما «ىلَع السَّ
 ه.يمتفقٌ عل »»اْستََطْعتُمْ 

 ت شده که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۶۶۴

 .»دیبتوانگفت: در آنچه که یم، به ما میبست می مانیدن و فرمانبرداری کردن پیبه شن  چون با رسول الله 

۶۶۵- » ِ َمْن خلََع يَداً مْن َطاَعٍة لىَِق ا�َّ يْوم «يقول:   وعنُه قال: َسِمْعُت رُسوَل ا�َّ
، َوَمْن ماَت َولَيْس يف ُ�نُِقِه بيَْعٌة َماَت ِميتًة َجاِهلًيَّةً 

َ
َة هل  رواه مسلم. »»القياَمِة وَال ُحجَّ

 . »فَإنَُّه يُموت ِميتًَة َجاِهليَّةً  ،ُمَفاِرٌق للَْجماعةِ وَمْن ماَت وَُهَو « ويف روايةٍ له:
 ت شده که:یروا ب از ابن عمر« -۶۶۵



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        408

 

امت بدون حجت و یکه دستی را از اطاعت بکشد، در روز قیفرمود: کس می دم کهیشن  از رسول الله 

 ت مرده است. یجاهلمانی نباشد، به مرگ یرد و در گردنش پیکه بمیشود. و کس می ل با خدا روبرویدل

که از جماعت خود را جدا کرده است، همانا بمرگ یرد، در حالیکه بمیتی از مسلم آمده که کسیو در روا

 .»ردیم می تیجاهل

ر یرا آنان زیت بر گمراهی مرده است، زیعنی مثل مردم دورهء جاهلی» ةيتة جاهليمات م«ش: 

 شمردند. می بیگرفتند، چون آن را ع نمی ری قراریچ امیفرمان ه

ِ  وَعن أ�ٍَس « -۶۶۶ اْسَمُعوا وأطيعوا، و�ِن اْستُْعِمل علَيُْ�ْم «: قال: قال رُسوُل ا�َّ
سُه َز�ِيبَةٌ  ،عبٌْد حبىشٌّ 

ْ
نَّ َرأ

َ
 .یرواه البخار »»َكأ

 ت است که:یروا از انس « -۶۶۶

غالم حبشی که گوئی سرش دانهء د اگر چه مقرر شود بر شما ید و فرمان برییفرمود: بشنو  رسول الله 

 .»کشمشی است

ِ  وعن أيب هر�رة « -۶۶۷ اعُة يف ُعرْسَِك «: قال: قاَل رُسوُل ا�َّ ْمُع َوالطَّ عليَْك السَّ
ثََرٍة َعلَيْك

َ
 رواهُ مسلم. »»و�رُْسَِك َومنَْشِطَك وَمْكرِهَك وأ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۶۶۷

دن و فرمانبرداری کردن الزم است؛ در سختی و آسانی، در خوشی و یفرمود: بر تو شن  رسول الله 

 .»عنی حقوق شما را به خود اختصاص دهندینند، یشتن را بر شما برگزیعدم خوشی، هر چند امراء خو

ِ بن َعمرو « -۶۶۸ ِ  بوعن عبِد ا�َّ ا   قال: ُكنَّا َمع رسول ا�َّ
ْ

نل يف َسَفر، َ�َ�َ
مْ�ِال، فَِمنَّا مْن يُصلُح ِخباَءه، وِمنَّا مْن ينْتَِضل، َوِمنَّا َمْن ُهَو يف َجرَشِهِ، إْذ ناَدى ُمنَادي 

 ِ ِ رسول ا�َّ الة جاِمعٌة . فاْجتَمْعنَا إىل رَُسوِل ا�َّ إنَُّه لَْم يَُ�ْن نيب َ�بْ� «فقال:   : الصَّ
تَُه ىلَع َخِ� ما يْعلَُمُه لُهم، وُ�نِذرَُهم رَشَّ ما يعلَُمُه لُهم، و�نَّ إالَّ اَكَن َحقا  مَّ

ُ
علَيِْه أْن يَُدلَّ أ

ُموٌر تُنِكُروَ�َها، وتيجُء فنَِتٌ 
ُ
هِلا، وَسيُِصيُب آِخَرَها بالٌء وأ وَّ

َ
تَُ�ْم هِذهِ ُجِعَل اَعفيتُها يف أ مَّ

ُ
أ

ُق بَعُضها َ�ْعضا، وتيجء الِفتْنَةُ  فَيُقوُل املؤِمن: هِذهِ ُمْهِلَكيت، ُ�مَّ َ�نَْكِشف، وتيجُء  يُر�ِّ
َحبَّ أْن يُزَْحَزَح عن انلَّار، و�ُْدَخَل اجلنَّةَ 

َ
تِِه  ،الِفتنَُة َ�يَُقوُل الُمْؤِمن: هِذهِ هِذه، َ�َمْن أ

ْ
فَلْتَأ

ِت إىل انلاِس اذلي 
ْ
ِ َوايلَْوِم اآلِخر، ويَلَأ ْن يُؤَ� إيَلْه.منيته َوُهَو يُْؤِمُن بِا�َّ

َ
 ُ�ِبُّ أ
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ْ�َطاُه َصْفَقَة يِده، وثَمرَة قَلْبه. فَليُطْعُه إِن اْستََطاع، فَإْن َجاَء آَخُر 
َ
وَمْن بَايع إماماً فَأ

 رواهُ مسلم.  »»ينازُعه، فارْضُ�وا ُ�نَُق اآلَخرِ 

  ت شده که گفت:یروا ب از عبد الله بن عمرو« -۶۶۸

 ی کوچک خود را درستها مهیم، بعضی از ما خیم وبه منزلی فرود آمدیدر سفر بود  ما با رسول الله 

وانات خود بودند که ناگاه منادی رسول یی حها لهیدادند و بعضی در طو می راندازییکرد، و بعضی مسابقهء ت می

 : فرمود حضرت م و آنیگرد آمد  و همهء ما به حضور رسول الله  –همگی نماز!  –اعالن نمود که   الله 

داند، رهنمائی یری که مینکه بر وی حق بوده که امت خود را به خیامبری قبل از من نبوده، مگر ایچ پیه

ده شده است. و در ین امت در اول آن گردانیت و سالمتی ایداند باز دارد و عاف می نموده و آنها را از شری که

گر را ید که بعضی، بعضی دیآ می د و فتنهءیشناس نمی شود که شما آن را می دایآخر آن بالها و اموری پ

 شود و باز فتنهء می کند. باز دور می ن فتنه مرا هالکید که ایگو می د، مؤمنیآ میای  سازد و فتنهیآسانتر م

نکه از جهنم دور گشته و به بهشت داخل یکه دوست دارد این، پس کسین، همید: همیگو می د و مؤمنیآ می

مان دارد، و با مردمی معامله کند که یکه او به خدا و روز آخرت ایرگش در رسد، در حالد که میشود، با

 . ندیدوست دارد، مردم با او معامله بنما

تواند از او اطاعت کند و  می د تایمان دست و ثمرهء دلش را بدهد، بایعت کند و به او پیو آنکه به امامی ب

 .»دیکرد، گردن دومی را بزنگری آمده و با وی منازعه و جنگ یاگر د
ِ  وعن أيب ُهنَيْدَة وائِِل بن ُحْجٍر « -۶۶۹ َل َسلَمُة بُن يز�َد اجلُْعيفُّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 ،قال: شأ

ُمُرنَا؟ 
ْ
نا، َ�َما تَأ ُهم، و�ْمنَُعونَا حقَّ لُونَا حقَّ

َ
مراُء �َسأ

ُ
يَْت إْن قَاَمْت علَيْنَا أ

َ
، أَرأ فقال: يا نيب ا�َّ

ْعر
َ
ِ فَأ ، َ�َقال رَُسوُل ا�َّ

َ
اْسَمُعوا وأِطيُعوا، فَإنَّما علَيِْهْم مامُحِّلُوا « َض عنه، ُ�مَّ سأهل

 رواهُ مسلم. »»وعلَيُْ�م ما مُحِّلْتُمْ 

 ت شده که گفت:یروا ده وائل بن حجر یاز ابو هن« -۶۶۹

ن ییانی تعیاگر چنانچه بر ما وال! ا نبی الله یسؤال نموده گفت:   د جعفی از رسول الله یزیسلمه بن 

 دهی؟ می گردند که حق خود را از ما بطلبند، ولی حق ما را از ما باز دارند، ما را چه دستور

را ید، زید و فرمان برییفرمود که بشنو  از وی اعراض نمود. باز سؤال کرد، رسول الله  آنحضرت 

 .»فهء که بر دوش شما استیقسمت انجام وظ فهء خود مسئولند و شما هم دریآنها در قسمت انجام وظ

ِ بن مْسُعوٍد « -۶۷۰ إ�ََّها ستَُكوُن بْعِدي «: قال: قال رُسوُل ا�َّ  َوَ�ْن َ�بِْد ا�َّ
ثََرةٌ 

َ
ُموٌر ُ�نِْكُروَ�َها ،أ

ُ
ْدرَك ِمنَّا ذلك؟ قال: » وأ

َ
ُمُر َمْن أ

ْ
، َكيَف تَأ ِ تُؤَدُّوَن «قالوا: يا رُسوَل ا�َّ

لُوَن ا�َّ اذلي لَُ�مْ 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»احلَقَّ اذلي َعلَيُْ�م، و�َْسأ
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 ت است که:یروا از عبد الله بن مسعود « -۶۷۰

شود که برای شما نا  می دارینی (خود پسندی) و اموری پدیفرمود: بعد از من خود گز  رسول الله 

 آشنا است.

 ابد؟یکی از ما آن را دریکنی، هر گاه  می چه امر  ا رسول الله یگفتند: 

 .»دید از خداوند طلب کنیفرمود: حقی را که بر شماست، ادا نموده و آن حقی را که خود دار

ِ  وعن أيب هر�رة « -۶۷۱ ، َوَمْن َعَصا� « :قال: قال رُسوُل ا�َّ َطاَع ا�َّ
َ
َطاَع� َ�َقْد أ

َ
َمْن أ

، َوَمْن يُِطعِ   ه.يمتفقٌ عل »»األِمَ� َ�َقْد أَطاَع�، وَمْن يْعِص األِمَ� َ�َقْد َعَصاِ�  َ�َقْد َعىَص ا�َّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۶۷۱

فرمود: آنکه از من اطاعت کند از خداوند اطاعت نموده است و آنکه نافرمانی مرا کند،   رسول الله 

ر یاطاعت کند، از من اطاعت کرده است و آنکه نافرمانی امر یهمانا نافرمانی خدا را کرده است. و آنکه از ام

 .»را بکند، همانا نافرمانی مرا کرده است

ِمِ�هِ شيْئاً فَليَصرِب، «قال:  أن رسول ا�َّ  بوعن ابن عباٍس « -۶۷۲
َ
من َكِره ِمْن أ

لَطاِن ِشرباً َماَت ِميتًَة جاِهِليةً   ه.يمتفقٌ عل »»فإنَُّه َمن َخرج ِمَن السُّ

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۶۷۲

ک یکه به اندازهء یرا کسید که صبر کند، زیزی را بد پندارد، بایرش چیفرمود: آنکه از ام  رسول الله 

 .»ت مرده استیرون شود، بمرگ جاهلیوجب از اطاعت زمامدار ب
رو نظام و یزمامدار، پای امور است. امام اگر یث وارده در مورد اطاعت زمامداران و اولیش: احاد

ست یهای جاهلی حکومت کند، اطاعت و فرمانبرداری از او روا ن عت اسالمی نباشد، و به روشیشر

ُ ٱ َعَل َ�ۡ  َولَن﴿که خداوند فرموده است:  ٰ لِلۡ  �َّ ۡ ٱ َ�َ  فِرِ�نَ َ�  ].۱۴۱النساء: [ ﴾َسبِيً�  مِنِ�َ ُمؤۡ ل

"کلمة حق عند سلطان جائر" فتح الباری نهی از اما در مورد زمامدار ستمگر رجوع شود بعنوان 

 سؤال امارت.

َهانَُه «يقول:  قال: سمعت رسول ا�َّ  وعن أيب ب�ر « -۶۷۳
َ
لَطاَن أ َمن أَهاَن السُّ

 ث حسن.يوقال: حد یرواه الرتمذ »»ا�َّ 

 ت شده که گفت:یروا از ابو بکره « -۶۷۳

 .»سازد می لین کند، خداوند او را ذلین را توهیزمامدار مسلمدم که فرمود: آنکه یشن  از رسول الله 
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 یا مصلحت تقاضا نکند والیت امر، هرگاه او را معین نسازند و

ارُ ٱ َك تِلۡ ﴿قال اهللا تعالی:  ِينَ  َعلَُهاَ�ۡ  ِخَرةُ �ٱ �َّ  ٱ ِ�  �ُعلُوّٗ  يُرِ�ُدونَ  َ�  لِ�َّ
َ
 َوَ�  ِض �ۡ�

 ].۸۳القصص: [ ﴾٨٣ ُمتَّقِ�َ لِلۡ  قَِبةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  �ۚ فََسادٗ 

ند، ینما می کنند، و نه فساد نمی ن تکبریزم که درین را به آنانین سرای بازپسیا« فرماید: می خداوند

 .»زگاران استیم و حسن عاقبت برای پرهیدار می مقرر

يَا َعبَد «: ، قال: قال يل رسول ا�َّ وعن أيب سعيد عبد الرمحِن بن َسُمرَة « -۶۷۴
ل اإلماَرةَ  :الرَّمحن بن سُمَرةَ 

َ
عنَت علَيها، و�ن  ،ال �َسأ

ُ
لٍَة أ

َ
ْعِطيتَها َعن َ�ْ�ِ مسأ

ُ
فَإنََّك إن أ

ِت 
ْ
يت َغ�ها َخ�اً ِمنَها، فَأ

َ
لٍة ُولِكَت إيَلْها، و�َذا َحلَْفَت ىلَع يَِم�، فََرأ

َ
عِطيتَها َعن مسأ

ُ
أ

ر َعن يَمينَِك   ه.يمتفقٌ عل »»اذلي ُهو خ�، و�فِّ

 ت شده که:یروا د عبد الرحمن بن سمره یاز ابو سع« -۶۷۴

را اگر بدون یم فرمود: ای عبد الرحمن بن سمره! درخواست امارت مکن، زیبرا  رسول الله 

شوی، و اگر به اساس درخواستت داده شوی خود بدان  می اری دادهیدرخواست، امارت داده شوی بر آن 

ر است، انجام ده و به عوض یافتی آنچه را که خیر آن را بهتر یگردی، و اگر سوگندی خوردی  و غ می موکول

 .»سوگندت کفاره ده
است که فرمود:  ن فرمودهء آنحضرت یلش هم ایکند و دل می م رایش: ظاهر نهی افادهء تحر

، أو أَحداً َحَرص عليه«
َ

هل
َ
 هَذا الَعَمَل أحداً َسأ

ِّ
 را کسی که خواستار امارتیز »إنَّا وا�َّ ال نَُو�

شود که وی برای نفع اسالم و  می ن اسنتنباطیچن اش، از خواستهورزد  می شود و بر آن حرص می

 ورزد. می ن کار اقدامیکند، بلکه برای بدست آوردن منافع شخصی به ا نمی ن کار راین ایمسلم
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ِحبُّ «: قال: قال يل رسول ا�َّ  وعن أيب ذٍر « -۶۷۵
ُ
َراك ضِعيفاً، و�� أ

َ
يا أبا َذر أ

ِحبُّ نِلَفيس، 
ُ
رنَّ ىلع اثْنْ� وال تولَِّ�َّ مال يتِيمِ لَك ما أ مَّ

َ
 .رواه مسلم »»ال تَأ

 ت است که:یروا از ابو ذر « -۶۷۵

ش یت دوست دارم آنچه را که برای خوینم و برایب می فرمود: ای اباذر! من ترا ناتوان  رسول الله 

 .»ریمی را به دوش مگیتیر مشو! و سرپرستی مال یدوست دارم، بر دو نفر ام

وعنه قال: قلت: يا رسول ا�َّ أال �َستعِملُ�؟ فرَضب �ِيِدهِ ىلع منْكيِب ُ�مَّ قال: « -۶۷۶
ها، « مانة، و�نَّها يوم القياَمة ِخْزٌي ونََدامٌة، إالَّ من أَخذها حِبقِّ

َ
َها أ يا أبا َذرٍّ إنََّك َضِعيف، و��َّ

 رواه مسلم. »»وأدى اذلي عليِه ِ�يها

 ت شده که گفت:یوار از ابو ذر « -۶۷۶

 د؟یینما نمی فهء مقرریا مرا بوظی! آ ا رسول الله یگفتم: 

دست خود را به شانه ام زده فرمود: ای اباذر همانا تو ناتوانی! و همانا آن امانت است، و  آنحضرت 

نمورد یکه آن را بحقش گرفته و واجبی را که در ایمانی است، مگر کسیامت خواری و پشیجهء آن در روز قینت

 .»بر دوش اوست بجای آورد
کند و اما  نمی تیا عدالت را در کارش رعایت را ندارد و یت والیست که اهلیش: ذم برای کس

باشد، و او از  می لتی بس بزرگ را دارایآنکه اهل امارت بوده و عدالت را در آن مرعی دارد، فض

 دهد. می پناهاش  هیامت وی را در سایست که خداوند در روز قیجملهء هفت کس

د: و او همراه با کسانی است که خداوند بر آنان انعام و فضل نموده است که آنان یگو می قرطبی

 اند. کوکارانیقان و شهداء و نیامبران و صدیپ

از  نرو آنحضرت یاد است، از ایلتی که امارت دارد، خطر آن زید: همراه با فضیگو می مصنف

ده یو گروهی از سلف صالح از قبول آن اباء ورز اند. م دادهیاز قبول آن ب م داده است و علماء همیآن ب

 رش آن مواجه شدند، صبر نمودند.یهء عدم پذیو با آزاری که از ناح

 ،إنَّ�م ستحرِصون ىلع اإلمارةِ «قال:   أن رسول ا�َّ  وعن أيب ُهر�رة « -۶۷۷
 .یرواهُ البخار »»وستَُكوُن نََداَمة يْوم الِقياَمةِ 

 ت است که:یروا ره یاز ابوهر« -۶۷۷

مانی یامت پشید، و زود است که در روز قیورز می فرمود: همانا شما بر امارت حرص  رسول الله 

 .»ببار آورد
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 وزیر و همکار صالح برگزینند و از همنشینان بد دوري جویند

 ٱ﴿ قال اهللا تعالی:
َ
�ۡ ٓ ۡ ٱ إِ�َّ  َعُدوٌّ  ٍض ِ�َعۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َم�ِذِۢ يَوۡ  ءُ ِخ�َّ  ].۶۷الزخرف: [ ﴾٦٧ ُمتَّقِ�َ ل

 .»زگارانیبعضی دشمن باشند، جز پرهدر آن روز بعضی دوستان با « فرماید: می خداوند

ُ ِمن نيب، «قال:  أن رسوَل ا�َّ  بعن أيب سعيٍد وأيب هر�رة « -۶۷۸ َما َ�َعَث ا�َّ
ُه عليه،  ُمُرُه بِالَمْعُروِف َوحتُضُّ

ْ
ُ بَِطانتَاِن: بَِطانٌَة تَأ وال استَْخلَف ِمْن َخليَفٍة إالَّ اَكنَْت هلَ

 ُ ُه عليِه والَمعُصوُم من َعَصَم ا�َّ ِّ وحتُضُّ ُمُرُه بِالرشَّ
ْ
 .یرواه البخار »»و�َِطانٌَة تَأ

 ت شده که:یروا ب رهید و ابو هریسعاز ابو « -۶۷۸

نکه یفه نساخته، مگر ایچ کسی را خلیامبری را نفرستاده و هیچ پیفرمود: خداوند ه  رسول الله 

کند، و  می قیباشد. دوستی که او را به کارهای خوب امر و تشو می دو رازدار و دوست خالصشان  برای

 .»ست که خداوند حفظش کندید و معصوم کسینما می قیدوستی که او را بکارهای بد امر و تشو

إذا أَراَد ا�َّ باألِمِ� خ�ا، َجَعَل هل «: قالت: قال رسوُل ا�َّ  لوعن اع�شة « -۶۷۹
َراد بِه َغَ� ذلك جَعَل هل َوِز�َر ُسوء، إن 

َ
ره، َو�ن َذَكَر أاَعنَه، َو�ذا أ وز�َر ِصدق، إن �يَس ذكَّ

ره، َو�ن   دٍ عىل رشط مسلم.يرواه أبو داود بإسناد ج .»»َذَكَر لم يُِعنْهُ �يَس لم يَُذكِّ

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۶۷۹

ند، که یگز می ر و دوستی بریش وزیر کند، برایفرمود: هرگاه خداوند به زمامدار ارادهء خ  رسول الله 

ش یگری داشته باشد، برایارادهء داد آورد، کمکش کند، و اگر به او یادش آورد و اگر بیچون فراموش کند، ب

 .»ش نکندیاریاد آورد، یآورد و چون ب نمی ادشیکند که اگر فراموش کند، ب می نیر بدی معیوز



 

 
 

 

 

 

باب نهی از تفویض امارت و قضاء براي آنکه طلبش کند و یا  -83
 بر آن حرص ورزد

شعريِّ « -۶۸۰
َ
أنَا َورَُجالِن ِمْن ب�  قال: دَخلُت ىلع انليب  عن أيب موىس األ

، عزَّ وجل، وقال اآلخُر ِمثَْل  رنَا ىلَع بعِض َما والََّك ا�َّ ، فقال أَحُدُهَما: يا رسوَل ا�َّ أمِّ ِّ��َ
، أو أَحداً َحَرص عليه«ذلك، فقال: 

َ
هل

َ
 هَذا الَعَمَل أحداً َسأ

ِّ
 .»»إنَّا وا�َّ ال نَُو�

 ت شده که گفت:یروا از ابو موسی اشعری « -۶۸۰

! ما را ا رسول الله یکی از آن دو گفت: یم، یداخل شد امبر یم خدمت پیمن و دو نفر از پسر عموها

ن گفت. ینچنیبه بعضی از آنچه که خداوند بر آن سرپرستت مقرر فرموده مأمور گردان، دومی هم ا

 .ا بر آن حرص ورزدیم که آن را بطلبد، یسپار نمی کسین کار را به یفرمود: بخدا ما ا آنحضرت 



 

 
 

 

 

 

 کتاب األدب

 ده است.یادب: عبارت است از انجام کردار و گفتاری که پسند

کنند، و گفته  می ریده تعبید: که بعضی از ادب بر عمل به اخالق پسندیگو می حافظ بن حجر

و گفته شده که آن عبارت است از  ها کییستادگی و ثبات در برابر نیشده که آن عبارت است از ا

 ترند. احترام کسانی که بزرگتر و مهربانی با کسانی که کوچک

 باب در فضیلت حیاء و تشویق بر آن -84

نَّ رسوَل ا�َّ  بعن ابِْن ُ�َمَر « -۶۸۱
َ
َخاهُ  أ

َ
نَْصاِر َوُهَو يَِعُظ أ

َ
َمرَّ ىلَعَ رَُجٍل ِمَن األ

 ه.يمتفقٌ عل »»َدْعُه فإِنَّ احلياَء ِمَن اِإليمانِ «: يف احلَيَاء، َ�َقاَل رُسوُل ا�َّ 

 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۶۸۱

کرد.  می حتیاء نصیکه برادرش را در مورد حیاز کنار مردی از انصار گذشتند، در حال  رسول الله 

 .»مانی استیاء از جملهء خصائص ایرا حیش کن، زیفرمود: رها  رسول الله 
يت إالَّ : «، قال: قال رسول ا�َّ بوعن ِعْمران بن ُحَصْ�، « -۶۸۲

ْ
احلياَُء ال يَأ

 ه.يمتفق عل »»خِبَْ�ٍ 

 . »�ٌ لُكُُّه خَ اُء ي لُكُُّه أْو قَال: احلَ �ٌ اُء خَ ياحلَ « مسلم:ـة ليروا یوف

 ت است که:یروا ن یاز عمران بن حص« -۶۸۲

 آورد.  نمی زی را بباریر چیاء جز خیفرمود: ح  رسول الله 

 .»ر  استیخاش  اء همهیت مسلم آمده که: حیو در روا
اإليَماُن بِْضع وسبُْعوَن، أْو بِْضُع «قال:  ، أنَّ رسول ا�َّ وعن أيب ُهر�رة « -۶۸۳

ِر�ِق، واحلياُء ُشْعبٌَة  ،وَِستُّوَن ُشْعبةً  َذى عَن الطَّ
َ
، َوأْدنَاها إَماطُة األ فَْضلُها قْوُل ال � إالَّ ا�َّ

َ
فَأ

 ه.یمتفق عل »»ِمَن اإليَمانِ 
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 :ت است کهیروا ره یاز ابو هر« -۶۸۳

ن یاست، پس برتر ا فرمود: شصت و چند شاخهیمان هفتاد و چند شاخه است، یفرمود: ا  رسول الله 

ه، و پائ
َّ
 الل

َّ
زهای مؤذی (مثل خس و خاشاک) از راه است.  و ین آن دور کردن چیتر نیآن گفتهء ال إله إال

 .»مان استیاز اای  اء شاخهیح

َعْذَراِء يف  ، قال: اكن رسول ا�َّ وعن أيب سعيد اخلُْدرِيِّ « -۶۸۴
ْ
َشدَّ َحيَاَء ِمَن ال

َ
أ

 ه.يمتفقٌ عل .»ِخْدرَِها، فَإَذا رأى َشيْئاً يَْ�َرُهه َعَرْ�نَاُه يف وَْجِهه

 ت شده که گفت:یروا د الخدری یاز ابوسع« -۶۸۴

 زی را مشاهدهیدتر بود، و هرگاه چیای دختر بکر در پرده و حجابش شدیاز ح  ای رسول الله یح

 .»میافتی می آمد، در چهرهء مبارکش آنرا در می از آن بدشنمود که  می

 باب در اهمیت حفظ و نگهداري اسرار و رازهاي نهانی  -85

وۡ ﴿ قال اهللا تعالی:
َ
ْ َوأ ِ  فُوا  ].۳۴اإلسراء: [ ﴾وٗ�  ُٔ َمۡ�  َ�نَ  دَ َعهۡ لۡ ٱ إِنَّ  دِ� َعهۡ لۡ ٱب

 .»ده خواهد شدیپرسرا از وفا به عهد ید، زیو به عهد وفا کن« فرماید: می خداوند

رَشِّ انلَّاِس ِعنَْد «: قال: قال رسول ا�َّ  وعن أيب سعيد اخلُْدرِيِّ « -۶۸۵
َ
إنَّ ِمْن أ

َها ِة َوتُفيِض إيَلِه ُ�مَّ يَنرُْشُ رِسَّ
َ
ِقياَمِة الرَُّجل يُفيِض إىل الَمْرأ

ْ
لَة يَْوم ال ِ َمْ�ِ  رواه مسلم. »»ا�َّ

 ت است که:یروا د الخدری یاز ابو سع« -۶۸۵

ست که با زن یامت، مردین مردم در نزد خدا از روی مرتبه در روز قیفرمود: همانا از بدتر  رسول الله 

 .»کند می گردد، سپس راز زن را آشکار می گردد و زن با او همبستر می همبستر

يَّمْت بِنْتُُه حْفصُة قال: لقيُت  أن عمر  بوعن عبد ا�َّ بن عمر « -۶۸۶
َ
ح� تَ�

ان  ، َ�َعَرْضُت علَيِْه حفصَة فَقلت: إْن ِشئَت أنَ�ْحتَُك َحْفَصَة بِنَْت ُ�ثَْماَن ْ�َن َ�فَّ
َج يْو�  تََزوَّ

َ
ْ�ُظُر يف أْمرِي فَلِبثُْت يلَايِل، ُ�مَّ لَِقي�، فقال: قد بدا يل أْن ال أ

َ
ُعمر؟ قال: َسأ

ديَق هذا، فَلَقِ  نَ�ْحتَُك َحْفصَة بنَْت ُ�َمر، فصمَت يُت أبا بَْ�ِر الصِّ
َ
. فقلت: إن ِشئَْت أ

وَجد ِم�ِّ ىلع ُ�ثْمان، فَلَبثُْت يلَايل، ُ�مَّ أبو بْ�ر 
َ
، فَلَْم يرِْجْع إيلَّ َشيْئاً، فَُكنُْت َعلَيِْه أ

نَْ�ْحتَُها إيَّاه، فلَِقيَ� أبُو بْ�ٍر خَطبَها انليب 
َ
فقال: لََعلََّك وَجْدَت يلَعَّ ِحَ� َعرْضَت ، فَأ

ََك َشيْئا؟ فقلت: نَعم. قال: فإنْه لْم َ�ْمنْع� أْن أرِْجَع إيَِلَْك فيما  رْجْع إيِلْ
َ
يلَعَّ حْفصة فَلَْم أ
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نَّ انلَّيِبَّ 
َ
�ِّ ُكنُْت َعِلْمُت أ

َ
فيِْش رِسَّ رسول عرْضَت يلعَّ االَّ �

َ
ُ�ْن أل

َ
، ا�َّ  َذكَرها، فَلَْم أ

 .یرواه البخار، »لَقِبلْتَُها ولْو تَرَ�َها انلَّيِبُّ 

 ت است که:یروا ب از عبد الله بن عمر« -۶۸۶

مالقات نموده و حفصه را برای ازدواج وی  وه شد، با عثمان یگفت: چون دخترش حفصه ب عمر 

 را به عقد نکاحت در آورم. شنهاد کرده و گفتم: اگر بخواهی حفصه بنت عمر یپ

 .نگرم می گفت: در کارم

ن وقت ازدواج نکنم. باز یدم که در این نظر رسیدم و گفت: به ایسپس چند شبی صبر نمودم و باز او را د

را به عقد نکاحت درآورم.  را مالقات نموده به وی گفتم: اگر بخواهی حفصه بنت عمر  ابوبکر 

بر وی خشمناک بودم. چند شبی  ش از عثمان ینرو بیزی نگفت. از ایچ چیخاموش گشته و ه ابوبکر 

 . شان به نکاح دادمیاو را خواستگاری نموده و من او را بر ا امبر یصبر کردم، سپس پ

 بر من قهر شدی از ایمرا د ابوبکر 
ً
زی ینکه حفصه را بر من عرضه نمودی و من چیده و گفت: حتما

 ت نگفتم؟یبرا

 گفتم: بلی. 

دانستم که  ینکه میشنهادی که کردی جوابی دهم، جز اینکه در برابر پیزی مرا باز نداشت از ایفت: چگ

 او را امبر یرا افشاء کنم و اگر پ  اد کرده بود و من کسی نبودم که راز رسول الله یاو را  امبر یپ

 .»کردم می گذاشت، قبولش می

ْزواُج انلَّيِبِّ  لوعن اع�شة « -۶۸۷
َ
قْبلْت فَاِطمُة  قالت: ُ�نَّ أ

ْ
 لعنْده، فَأ

ْطيُء ِمْشيتَُها ِمْن ِمْشيَِة رسول ا�َّ  َب بها وقال:  َ�ْميِش. َما ختَ ا رآها رَحَّ مرْحباً «َشيْئا، فَلَمَّ
ْو عْن ِشماهِل. ُ�مَّ سارَّها َ�بَكْت بُ  »بابنيَت

َ
ْجلَسَها عْن يِمِيِنِه أ

َ
ا رَأى ُ�مَّ أ َ�اًء شديدا، فلَمَّ

ك رسول ا�َّ  ار،  َجزََعها َسارَّها اثلَّاِ�يَة فََضِحَكت، فقلت لَها: خصَّ ِمن بْ�ِ �ِسائِِه بالرسَّ
نِْت َ�بِْك�؟

َ
 ُ�مَّ أ

ا قَام رسوُل ا�َّ    َُها: ما قال لِك رسوُل ا�َّ  فَلَمَّ
ْ

تل
َ
؟ قالت: ما ُكنُْت ألفيِْش ىلَع سأ

َ رسوُل ا�َّ  رسول ا�َّ  ا تُُو�ِّ ه. فَلَمَّ قلت: َعَزْمُت َعلَيِْك بَِما يل َعلَيِْك ِمَن احلَق، لََما  رِسَّ
ثْتِ� ما قال لِك رسوُل ا�َّ  ةِ األو� حدَّ ما ِح� َسارَّ� يف الَمرَّ

َ
ا اآلَن فَنعم، أ مَّ

َ
؟ فقالت: أ

نَُّه اَعرَضُه اآلَن «� فَأْخرب
َ
َ�ْ�، و� ْو َمرَّ

َ
ة أ �ل اَكن يُعارُِضُه الُقْرآن يف لُكِّ َسنٍَة مرَّ نَّ ِجرْبِ

َ
أ

نَا لِك 
َ
لَف أ رَى األَجل إالَّ قِد اْ�رَتَب، فاتَّيِق ا�َّ واْصرِبِي، فَإنَُّه نِْعم السَّ

ُ
َ�ْ�، و�� ال أ  »َمرَّ
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ى َجزيِع َسارَّ� اثلَانيةَ َ�بََكيُْت بَُ�ايَئ اذلي رأيْت، فَ 
َ
ا َرأ ما تَرِْضَ� «فقال:  ،لَمَّ

َ
يَا فَاطمُة أ

ة؟ ْن تَُ�و� سيَِّدةَ �َِساء الُمْؤِمِن�، أْو َسيِّدَة �ِساِء هذهِ األمَّ
َ
فََضِحكُت َضِحيك اذلي  »أ

يْت
َ
 .ه. وهذا لفظ مسلميمتفقٌ عل ،»رأ

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۶۸۷

تفاوتی نداشت.   آمد که رفتارش از رفتار رسول الله  ل بودند که فاطمهشان  نزد امبر ینهای پ ز

دند، به آمدنش اظهار خوشی نموده و فرمود: دخترم خوش آمده و سپس او را یوی را د چون آنحضرت 

ست، چون جزع فزع یزی گفت که او سخت گریش نشانده و با او به آهستگی چیا چپ خویبطرف راست 

ان زنان یترا از م  د. من به وی گفتم: رسول الله یزی گفت که خندیرا مشاهده کرد به آهستگی با او چ او

  دم که رسول الله یبرخاست از وی پرس  ی؟ چون رسول الله یگریبه راز گفتن اختصاص داد و باز تو م

 ت چه گفت؟یبرا

دهم  می وفات نمود، گفتم: ترا قسم  کنم. چون رسول الله  نمی را افشاء  گفت: من راز رسول الله 

 ت چه گفت؟یبرا  نکه بمن بگوئی که رسول الله یبحقی که من بر تو دارم، ا

کبار یهر سال  ل یوی گفت: اما اکنون مانعی ندارد. بار اول که با من راز گفت بمن خبر داد که جبر

 ک مشاهدهیدوبار بوی عرضه کرده است و من اجلم را نزد نموده و حاال می ا دوبار قرآن را بوی عرضهی

ستم. و یدی گریت هستم و همانطور که دیکی برایرا من سلف نیکنم، پس از خدا بترس و صبر کن، ز می

ا یشوی که سردار زنان مؤمن  نمی ا راضیید بار دوم با من راز گفته و فرمود: ای فاطمه آیچون جزع فزعم را د

 .»دمیدی خندین امت باشی؟ و من چنانچه دیزنان افرمود که: سردار 

ىت يلعَّ رسول ا�َّ   وعن ثابٍت عن أ�س« -۶۸۸
َ
ِغلْمان،  قال: أ

ْ
عُب مع ال

ْ
نا أل

َ
وأ

ا ِجئُت قالت: ما َحبََسك؟ فقلت:  ،فسلََّم َعلَيْنَا، َ�بََعث� يف حاجة ، فَلَمَّ ِّ�
ُ
ُت ىلع أ

ْ
فَأبْطأ

رَبنَّ �رِس رسول  ،حلَاَجةٍ  َ�َعثَ� رسوُل ا�َّ  ِ
ُ

قالت: ما َحاجته؟ قلت: إِ�ََّها رس. قالْت: ال خت
ْ�تَُك بِِه يَا ثابِت.  ا�َّ  ثُْت بِِه أَحداً حلدَّ ِ لْو حدَّ �َس: وا�َّ

َ
رواه مسلم. ورو أحدا. قال أ

ْترصا هُ خمُ ضَ  .»البخاري بَعْ

 ت است که گفت:یروا ب از ثابت از انس« -۶۸۸

کردم. پس برما سالم نمود و مرا برای کاری فرستادند و  می بازی ها نزدم آمدند، من با بچه  رسول الله 

 ر کردی؟یدم. چون آمدم مادرم گفت: چرا دیرتر نزد مادرم رسیمن د

 .ش فرستادندیمرا برای کار خو  گفتم: رسول الله 
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 چه بود؟شان  گفت: کار

 ده است.یگفتم: آن پوش

 باخبر مساز!  را از راز رسول الله  چکسیگفت: ه

 .»!کردم، ای ثابت می ت صحبتیکردم برا می گفت: بخدا اگر به کسی آنرا صحبت انس 

 باب وفا به عهد و پیمان و بجاي آوردن وعده -86

وۡ ﴿قال اهللا تعالی: 
َ
ْ َوأ ِ  فُوا  ].۳۴اإلسراء: [ ﴾وٗ�  ُٔ َمۡ�  َ�نَ  دَ َعهۡ لۡ ٱ إِنَّ  دِ� َعهۡ لۡ ٱب

 .»و به عهد وفا کنید که از عهد پرسیده خواهد شد« فرماید: میخداوند 

وۡ ﴿قال تعالی: و
َ
ْ َوأ ِ ٱ دِ بَِعهۡ  فُوا ٰ  إَِذا �َّ  ].۹۱النحل: [ ﴾َهد�ُّمۡ َ�

 .»و به عهد خدا وفا کنید، چون عهد و پیمان نمودید« فرماید: میو هم 

َهاَ�ٰٓ ﴿ قال تعالی:و ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ وۡ  ا

َ
ْ أ ِ  فُوا  ].۱المائدة: [ ﴾ُعُقودِ لۡ ٱب

 .»ای مؤمنان به عهدها وفا نمائید« فرماید: و می

َهاَ�ٰٓ ﴿ قال تعالی:و ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ِ ٱ ِعندَ  تًاَمقۡ  َكُ�َ  ٢ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ  َءاَمُنوا َّ� 

ن
َ
ْ  أ  ].۳-۲الصف: [ ﴾٣ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُوا

ده شد نزد خدا که یار ناپسندید. بسییگو می دیکن نمی مسلمانان چرا آنچه را کهای « فرماید: و می

  .»دیید، بگویده نمی زی را انجامیچ

ث َكذب، «قال:  أن رسول ا�َّ  عن أيب هر�رة « -۶۸۹ آيَُة الُمنَافِِق ثَالٌث: إذا َحدَّ
 ه.يمتفقٌ عل »»و�ذا وَعَد أخلَف، و�ذا اْؤتُِمِن َخانَ 

نَُّه مسِلمٌ « مسلم:ـروايةٍ لزاد يف 
َ
 .»و�ْن َصاَم وَص�َّ َوَزَ�َم �

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۶۸۹

 ز است: یفرمود: نشانهء منافق سه چ  رسول الله 

 د.یچون سخن راند، دروغ گو

 د.یو چون وعده کند، مخالفت نما

 .انت کندین شمرده شود، خیو چون ام

 .»رد و گمان کند که او مسلمان استیشده که: هر چند نماز گزارده و روزه گتی مسلم افزوده یو در روا
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ِ بن عمرو بن العاص « -۶۹۰ أْر�ع ِمْن ُ�نَّ «قال:  ، أنَّ رسول ا�َّ بوعن عبِد ا�َّ
َحىتَّ  ِ�يِه اَكَن ُمنَافِقاً َخالِصا. ومْن اَكنَْت ِ�يه َخصلٌَة ِمنُْهنَّ اكنَْت ِ�يِه َخْصلَة ِمن انلِّفاقِ 

َث كَذب، َو�ذا اَعَهَد َغَدر، َو�ذا َخاَصم فََجرَ   ه.يمتفقُ عل »»يََدَ�َها: إذا اُؤتُِمَن َخان، و�َذا حدَّ

 ت شده که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن العاص« -۶۹۰

ک فرد جمع شود، او منافق خالص است و یفرمود: چهار خصلت است که هرگاه در   رسول الله 

 ن اوصاف باشد، در او صفتی از نفاق موجود است؛ تا آن را ترک کند:یصفتی از ا آنکه در او

 انت کند.ین شمرده شود، خیچون ام

 د.یو چون سخن راند، دروغ گو

 د.یب بازی نمایمان کند، فریو چون عهد و پ

 .»و چون دعوا کند دشنام دهد

َْحَر�ْن أْ�َطيْتَُك هَكذا لو قْد جاَء ماُل «: قال: قال يل انليب  وعن جابٍر « -۶۹۱ ابلْ
ْحَر�ِْن َحىتَّ قُبَِض انليبُّ  »وهكذا وََهَكذا

ْ
َمَر فَلَْم ييَجْء ماُل ابل

َ
َْحَر�ْن أ ا َجاَء َماُل ابلْ ، فَلَمَّ

ُ عنَْد رسول ا�َّ  أبُو بَْ�ٍر 
َ

تِنَا. فَأتَيتُُه وقُلُْت  َ�نَادى: َمْن اَكَن هل
ْ
ُ: ِعَدٌة أْو َدْ�ٌن فَلْيَأ

َ
هل

 .»فَعَدْدتُها، فَإذا ِ� مَخُْسِمائٍَة، فقال يل: ُخْذ مثْلَيَْها ،قال يل َكَذا، فَحىَث يل َحثْيَةً  إنَّ انليب 
 ه.يمتفقٌ عل

 ت است که:یروا از جابر « -۶۹۱

 مال بحریبرا امبر یپ
ً
امد تا ینن یدهم، مال بحر می نقدرینقدر و اینقدر و ایت این آمد، برایم فرمود: اگر حتما

ا یامر نمود و اعالن کرد، هر کسی که وام  ن آمد، ابوبکر یافت. چون مال بحریوفات   نکه رسول الله یا

 ن و چنان گفت.یم چنیبرا امبر ید، و من نزد او آمده و گفتم: که پیایطلبگار است، نزد ما ب امبر یمانی از پیپ

 .»پانصد است، و به من گفت که دو برابر آن را برداردم که یم دو کف داد، و من آن را شمرده دیاو برا

 باب در لزوم استمرار بر کار نیکی که بر آن عادت کرده است -87

َ ٱ إِنَّ ﴿ قال اهللا تعالی: َّ�  �َ  ُ ٰ  �ٍ بَِقوۡ  َما ُ�َغّ�ِ ْ  َح�َّ وا ُ نُفِسِهمۡ  َما ُ�َغّ�ِ
َ
 ].۱۱الرعد: [ ﴾بِأ

 .»کند شان عوض نکنند، عوض نمی گروهی را تا خودهمانا خداوند وضع « فرماید: میخداوند 
ْ  َوَ� ﴿ و قال تعالی: �ٍ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لََهاَغزۡ  َ�َقَضۡت  لَِّ� ٱكَ  تَُ�ونُوا ٰ  قُوَّ نَ�

َ
 ].۹۲النحل: [ ﴾اثٗ أ

 .»و نباشید چون زنیکه گسست رشتهء خود را بعد از استواری پاره پاره ساخته« فرماید: و می
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ْ  َوَ� ﴿ و قال تعالی: ِينَ ٱكَ  يَُ�ونُوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َ�َطاَل  ُل َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َ
 َمدُ ۡ�

 ].۱۶الحدید: [ ﴾قُلُوُ�ُهمۡ  َ�َقَسۡت 

اند کتاب قبل ازین، پس درازگشت بر آنان مدت و  و نباشید مانند آنانکه داده شده« فرماید: و می

 .»شان سخت شد دلهای

 ].۲۷الحدید: [ ﴾رَِ�يَتَِها َحقَّ  َهارََعوۡ  َ�َما﴿ و قال تعالی:

 .»که الزم بود، مرعی نداشتندیپس آنرا طور« فرماید: می و هم

: يا عبَْد قال: قال يل رسول ا�َّ  بوعن عبد ا�َّ بن عمرو بن العاص « -۶۹۲
، ال تَُ�ْن ِمثل فُالن، اَكَن يُقوم اللَّيَْل فرََتك قيَاَم اللَّيْل  ه.يمتفقٌ عل »»ا�َّ

فرمود: ای عبد الله!   سول الله ر  ت شده که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن العاص« -۶۹۲

 .»داشت، و بعد آن را ترک نمود می مانند فالنی مباش که نماز تهجد را برپا

 باب استحباب سخن نیکو گفتن و گشاده رویی در وقت دیدار -88

 ].۸۸الحجر: [ ﴾مِنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿قال اهللا تعالی: 

 .»و بازوی خود را برای مسلمانان پهن کن« فرماید: میخداوند 

ا ُكنَت  َولَوۡ ﴿و قال تعالی:  ْ َ�  بِ َقلۡ لۡ ٱ َغلِيَظ  َ�ظًّ وا  ].۱۵۹عمران:  آل[ ﴾لَِك َحوۡ  ِمنۡ  نَفضُّ

 .»شدند از اطراف تو می شدی، پراکنده می و اگر درشت خو، سخت دل« فرماید: و می

ُقوا انلَّاَر َولَْو �ِِشقِّ َ�ْمَرٍة َ�َمْن «: قال: قال رسول ا�َّ  َ�ْن عِديِّ بن َحاتٍم « -۶۹۳ ا�َّ
 ه.یمتفٌق عل »لَْم �ْد فَِبلَكَِمٍة َطيِّبَةٍ 

 ت شده که:یروا از عدی بن حاتم « -۶۹۳

ابد، پس یکه نیم دانهء خرما باشد و کسید از جهنم هر چند به نیزیفرمود: بپره  رسول الله 

 کو.یبسنده است او را گفتاری ن

يِّبَُة صَدقَةٌ  أن انليب  وعن أيب هر�رة « -۶۹۴ وهو . »متفقٌ عليه »قال: واللِكمُة الطَّ

 بعض حديث تقدم بطولِه.

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۶۹۴

 .»کو گفتن صدقه استیفرمود: و سخن ن امبر یپ
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ال حتِْقَرنَّ ِمَن املْعُروِف َشيْئا، َولَْو «: قال: قال يل رسول ا�َّ  وعن أيب َذرٍّ « -۶۹۵
ْن تَلىَْق أَخاَك بِوَْجٍه َطِليٍق 

َ
 رواه مسلم. »»أ

 ت است که:یروا از ابو ذر « -۶۹۵

ش با ینکه با برادر خوید، هر چند ایر مشماریزی را حقیچ چیکو هیم فرمود: از کار نیبرا  رسول الله 

 .»دیگشاده روبرو شوچهرهء 

باب در مورد مستحب واضح سخن گفتن و روشن ساختن آن براي مخاطب وتکرار  -89
 نمودن آن براي فهمیدن، هرگاه بدون تکرار آن فهمیده نشود

اكَن إذا تََ�لّم بِ�ِلَمٍة أاَعدها ثَالثاً َحىتَّ ُ�ْفَهم َعنه،  أن انليب  عن أ�س « -۶۹۶
 .یرواه البخار .»و�ذا أىَت ىلَع قَْوٍم فََسلََّم َعلَيِْهْم َسلََّم علَيِْهْم ثَالثا

 ت شده که:یروا از انس « -۶۹۶

شود. و چون نزد ده یفهمشان  کردند، تا سخن می گفتند، آن را سه بار تکرار می چون سخنی را امبر یپ

 .»نمودند می کردند، سه بار سالم می آمدند و بر آنها سالم می گروهی
د تا وی یش سخن خود را روشن نماید برای مخاطب خویکند که شخص با می ث افادهیش: حد

 ل دارد:یفرمود چند دل می نکه سه با سالمیدرست آن را بفهمد و ا

و در اول و اند  اد بودهیسطهء آن بوده که مردم زد: که سه بار سالم کردن بوایگو می /خطابی 

 را درست درک کنند. سه بار سالم نموده است تا سالم آنحضرت شان  ان و آخریم

ه است و هنگامی یک سالم برای اجازه خواستن است و دومی برای تحینکه مراد از سه سالم یا ای

 شود و سومی برای وداع است. می که شخص به خانهء داخل

الكماً فَْصال يْفَهُمُه لُكُّ َمن  قالت: اكن الكُم رسول ا�َّ  لوعن اع�شة « -۶۹۷
 رواه أبو داود. .»�َْسَمُعه

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۶۹۷

 .دیفهم می د،یشن می سخنی روشن بود که هر کس آن را  سخن رسول الله 
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حالل همنشین خویش را، و باب در موردلزوم شنیدن همنشین، سخن درست و  -90
 دستور دادن عالم و واعظ، حاضران مجلس خویش را به سکوت

ِة الْوََداع:  قال: قال يل رسول ا�َّ  عن َجر�ر بن عبِد ا�َّ « -۶۹۸ اْستَنِْصِت «يف حجَّ
اراً يرْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاب َ�ْعٍض «ثمَّ قال:  »انلَّاَس   ه.يمتفقٌ عل »»ال ترِْجُعوا بْعِدي ُكفَّ

 ت شده که گفت:یروا ر بن عبد الله یاز جر« -۶۹۸

م فرمود: مردم را به خاموشی امر کن، و باز فرمود: بعد از من کافر یدر حجة الوداع برا  رسول الله 

 .»گر را بزندید، که برخی از شما گردن برخی دینشو

اراً يرْضُِب َ�ْعُضُ�ْم « :ش: د که یعنی مانند کفار نشوی »ِرقَاب َ�ْعٍض ال ترِْجُعوا بْعِدي ُكفَّ

 جابید که آن این است که: کافر نعمت آخرت مشویش ایا معناید. یگر را بزنیگردنهای همد

 د.ین کار را ننمائیکند، ا می

 کافرینکه حقیا ای
ً
ث ین حدید. اید و آن را حالل هم بشماریگر را بکشینکه همدید به ایشو می قتا

ی ها لی متوجه باشند که خدای نخواسته بواسطهء نزاکتیرداران اسالم خکند که سنگ می جابیا

را بدون شک یختن خون برادر مسلمان خود نشوند، زیا حزبی و گروهی سبب ریقومی و شخصی و 

اذ بالله. یگردد. الع می ن خداین کار شده و آن را حالل بشمارد، کافر و مرتد از دیکسی که مرتکب ا

اسی سبب شود که افراد مسلمان به جان هم افتند و برای توسعهء یجزئی س د هم اختالفاتیو نبا

ش  است و فتنه. و یرا ساحهء جهاد ساحهء آزمایزند. زیش خون مسلمانان را بریقدرت ظاهری خو

آنکه مرتکب کشت و کشتار شود هر چند آنرا حالل هم نشمارد، بدون شک جهاد خود را باطل 

 سازد. (مترجم) می ا و آخرت روبرویلله با خسران دناذ باینموده و خود را و الع

 باب در مورد موعظه و پند دادن، و میانه روي در آن -91

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ قال اهللا تعالی: ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب  ].۱۲۵النحل: [ ﴾َسَنةِ �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل

 .»کیپند ن دعوت کن به راه پروردگارت با دانش و« فرماید: می خداوند

يٍس  عن أيب وائٍِل َشِقيِق بِن َسلََمَة قال: اَكَن اْ�ُن مْسُعوٍد « -۶۹۹ ُرنَا يف لُك مَخِ يُذكِّ

ْرَ�نَا لُكَّ يَْوم، فقال: أما إِنَُّه يَمنع� ِمْن  ،مرة نََّك َذكَّ
َ
بَا عبِْد الرَّمْحِن لودْدُت �

َ
َ�َقاَل هُل رَُجل: يَا أ

ـَا اَكَن رسول ا�َّ  لُُ�ْم بِاملوِْعظِة، َكم نُلَا بها  ذلَك أ� أْ�َرُه أْن أِملَُّ�ْم و�ِ�ِّ أخَتوَّ َ�تََخوَّ
آَمِة علَ   ه.يمتفقٌ عل .»يْنَاَ�افََة السَّ
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 ت شده که گفت:یروا ق بن سلمه یاز ابو وائل شق« -۶۹۹

نمود. مردی به او گفت: ای ابو عبد الرحمن دوست  می در هر پنجشنبه بما موعظه ابن مسعود 

 دادی. می داشتم که هر روز مارا پند

گردانم و من روزی را به موعظهء ترسم شما را خسته ینست که میدارد، ا ین کار باز میگفت: آنچه مرا از ا

 .»نمود از ترس خستگی و مالمت شما می عمل  که رسول الله یدهم، همانطور می شما اختصاص
ه به آن است. و اقتصاد در موعظه یش: وعظ بمعنای دستور دادن به اطاعت و فرمانبرداری و توص

سبب اندوه و مالل گردد و نه انه روی در آنست که نه چنان مبسوط و طوالنی شود که یبمعنای م

شه یده نشود ونه هم دائمی باشد که با تداوم وهمیچنان موجز و کوتاه که گفتهء شخص درست فهم

 موعظه کردن سبب مالل شنوندگان شود.

نَاي«معنای  لُ وَّ  شتر سرحال و خوشید که چه وقت بید می ن است که وی سراغ ما را گرفته ویا »تَخَ

 داد. می م و آنوقت را برای سخنرانی و موعظهء ما اختصاصیدن موعظه و اندرزیم و آمادهء شنیباش می

ار بن يارس « -۷۰۰ َقظان َ�مَّ
ْ

إنَّ ُطوَل «يقول:  قال: سِمْعُت رسول ا�َّ  بعن أيب ايل
الةَ  ِطيلوا الصَّ

َ
قرِْصوا اخلُْطبةَ  ،صالةِ الرَُّجل، َوقرِص ُخْطبِتِه، ِمئنٌَّة ِمْن فقِهه. فَأ

َ
 رواه مسلم. »»وَأ

 ت شده که گفت:یروا ب اسریقظان عمار بن یاز ابو ال« -۷۰۰

از دانش ای  نشانهاش  فرمود: همانا درازی نماز مرد و کوتاهی خطبه می دم کهیشن  از رسول الله 

 .»دینرو نماز خود را طوالنی نموده و خطبه را کوتاه کنیاوست. از ا

لَِ�ِّ « -۷۰۱ نا أَص�ِّ َمع رسول ا�َّ  بينما «قال:  عن ُمعاو�َة بِن احلَ�م السُّ
َ
، إْذ أ

يَاه  مَّ
ُ
، فََرما� القوم بابصارِهم، فقلت: وا ث�ل أ عطَس رُجٌل ِمْن الَقْوِم َ�ُقلت: يرمَْحَُك ا�َّ

تُون� ما شأن�م تنظرون إيل؟ فجعلوا يرض�ون بأيديهم ىلع أفخاذهم فلما رأيتهم يُ  َصمِّ
ا ص� رسول ا�َّ  يُْت ُمَعلِّماً َ�بْله َوال َ�ْعَده لك� سكت، فَلَمَّ

َ
، َما َرأ ِّ�

ُ
، فَبايب ُهَو وأ

َ�� َوال َشتََم�، قال:  ْحسَن َ�ْعِليماً ِمنْه، فََوا�َّ ما َكَهرَ� وال رَضَ
َ
الَة ال «أ إِنَّ َهِذهِ الصَّ

ُقرآنِ يَْصلُُح فيها يَشُء ِمْن الَكِم 
ْ
َما ِ�َ التَّْسِبيُح واتلَّْكبِ�، وقَراَءُة ال أو كما قال  »انلَّاس، إِ�َّ

، إ� حديث عْهٍد جبَاِهليةرسول ا�َّ  وقْد جاَء ا�َّ بِاإلِْسالم، و�ِنَّ  ،. قلت: يا رسول ا�َّ
ان؟ قال:  ُكهَّ

ْ
تُوَن ال

ْ
تِهمْ «ِمنَّا رجاًال يَأ

ْ
وَن؟ قال:  »فَال تأ ء «قلت: َوِمنَّا رجال َ�تَط�َّ َذاَك يَشْ

�َُّهمْ  دونَه يف ُصدورِِهم، فَال يُصدَّ  رواه مسلم. »»َ�ِ
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 ت است که گفت:یروا ه بن حکم سلمی یاز معاو« -۷۰۱

رحمک الله گفتم. مردم یش یم، ناگاه مردی از قوم عطسه زد، برایگزارد می نماز ما همراه رسول الله 

 د؟یکن می م نگاهیه کند، چه شده که بسوینشانه گرفتند و گفتم: مادرم بر من گرشان  بچشمانمرا 

کنند، ساکت  می دم که آنها من را به خاموشی دعوتیهای خود را بر رانهای خود زدند، و چون د آنها دست

دم یاز او و بعد از وی ند شیچ معلمی را پیش باد، که هینماز گزارد که پدر و مادرم فدا  شدم. چون رسول الله 

ی ین نماز جایم دهد! قسم بخدا که نه مرا سرزنش نمود و نه زد و نه دشنامم داد، فرمود: در ایکوتر از وی تعلیکه ن

 .فرمود  ا چنانچه رسول الله یر و خواندن قرآن است، یح و تکبیست، نماز جای تسبیبرای سخن مردم ن

ان ما مردمی وجود دارند یکم، در میت نزدیاسالم آورده ام و بدورهء جاهل! من تازه ا رسول الله یگفتم: 

 روند.  می که نزد کاهنان

 مرو!شان  فرمود: نزد

 نند.یب می که فالاند  ان ما مردمییگفتم: در م

دهد، و  نمیشان  ری در سرنوشتین امر تعبیابند و ای میشان  زی است که آنها در دلهایین چیفرمود: ا

 .»ن را از نظر و کارشان باز داردد آناینبا
ا فالن یدهد، بنحوی که  می نده خبریده و از آیست که ادعا دارد پنهان افراد را فهمیش: کاهن کس

گاه بوده و یست که از روی فهم و عالماتی از عینکه خود مدعیا ایکند و  می جنی به او رهنمائی ب آ

اكَ «ند: یر، بدفالی را گویدهد. و تط می خبر م یدونَه فجيِ ء یشَ ذَ هِ دورِ ن حالتی است یعنی ای »صُ

 ن بدفالی و تشاؤم او را از کارش باز دارد.ید ایکنند، ولی نبا می مشاهدهشان  روانی که در روان

ن یرا ایگردد، ز نمی شود که شخص به مجرد تشاؤم و بدفالی کردن گنهکار می ن دانستهیاز ا

را یعت اسالمی ممنوع است. زیدگاه شریبه تشاؤم از د ر ارادی و روانی، اما عملیحالتی است، غ

نکه بجز خدا مؤثری ین امر انسان را به اعتقاد ایکند و ا می دارد که بدان عمل می طان انسان را وایش

 ن اشتباهی است آشکار و گناهی است بس بزرگ.یکشاند که ا می وجود دارد،

َموِْعَظًة وَِجلَْت ِمنْها  رسول ا�َّ قال: وَعَظنَا  وعن الِعْر�اض بن َسار�َة « -۷۰۲
الُقلُوب. وََذِرفَْت ِمنْها الُعيُون وََذَكَر احلِديث، َوقْد َسبق بَِ�ماهِلِ يف باب األمر بالُمحافَظِة 

نَّةِ  ذيَّ قال إنه حديث حسنٌ صحيح. ،»ىلع السُّ مِ ْ نَا أَنَّ الرتِّ رْ كَ  وذَ

 ت است که:یروا ه یاز عرباض بن سار« -۷۰۲

ث ین حدیما را موعظه نموده که از آن دلها به اضطراب آمده و چشمها اشکباران شده که ا  رسول الله 

 در بارهء محافظت بر سنت به طور کامل 
ً
 .»اد آور شدیرا قبال
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 باب در فضیلت سنگینی و وقار -92

ِينَ ٱ لرَّ�ٱ وَِعَبادُ ﴿قال اهللا تعالی:   ٱ َ�َ  ُشونَ َ�مۡ  �َّ
َ
 َخاَطَبُهمُ  �ذَا انٗ َهوۡ  ِض �ۡ�

ْ  ِهلُونَ َ�ٰ لۡ ٱ  ].۶۳الفرقان: [ ﴾٦٣ امٗ َسَ�ٰ  قَالُوا

ن به آهستگی روند و چون سبکسران به یو بندگان خدا آنانی اندکه بر زم« فرماید: می خداوند

 .»بائی پاسخ دهند)یند، سالم بر شما ( باش شکیشان سخن زنند، گویا

يُْت رسول ا�َّ  لوعن اع�شة   « -۷۰۳
َ
 حىتَّ  قالت: َما َرأ

ً
ُمْستَْجِمعاً َ�طُّ َضاِحاك

م  ه.يمتفقٌ عل .»تُرى ِمنه لََهَواتُه، إِنَّما اكَن َ�تَبَسَّ

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۷۰۳

ده یدشان  دن مبالغه کرده باشند، طوری که گوشت آخر دهانیدر خند  دم که رسول الله یچوقت ندیه

 .»نمود می تبسم شده باشد. همانا آنحضرت 

 باب در استحباب رفتن به نماز و درسهاي علم و دیگر عبادات با سنگینی و وقار -93

مۡ  َوَمن﴿قال الله تعالی:  ِ ٱ �ِرَ َشَ�ٰٓ  ُ�َعّظِ  ].۳۲الحج: [ ﴾ُقلُوِب لۡ ٱ َوىَ�قۡ  ِمن فَإِ�ََّها �َّ

 .»م از تقوای دلهاستین تعظیم کند، پس ایرا تعظر خدا یو هر که شعا« فرماید: می خداوند

الة«يقول:  قال: سمعُت رسول ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۷۰۴ ِ�يَمِت الصَّ
ُ
فَال  ،إذا أ

ِكينَة نُتْم تْمُشون، وَعلَي�م السَّ
َ
�ُتُوَها َوأ

َ
تُوَها وأْ�تُْم �َْسَعْون، وأ

ْ
تُْم فََصلُّوا، َوَما  ،تَأ

ْ
ْدَر�

َ
فَما أ

وا تمُّ
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»فَاتَُ�ْم فَأ

 .»فَإنَّ أحَدُ�ْم إذا اكَن يعِمُد إىل الصالِة َ�ُهَو يف صالةٍ «زاد مسلم يف رواية له:  
 ت است که گفت: یروا ره یاز ابو هر« -۷۰۴

د، بلکه بسوی آن با ییآیبسوی آن مفرمود: چون نماز برپاشد با شتاب  می دم کهیشن  از رسول الله 

 د.ید و آنچه که از نزد شما فوت شده تمامش کنید، بگزاریافتید، پس آنچه را که دریآرامش و وقار برو

 .»ستاده استیی او در نماز ایکند، پس گو می کی از شما قصد نمازیکه یرا هنگامیتی افزوده: زیمسلم در روا

نَُّه َدَ�َع َمَع انليب  بوعن ابن عباس « -۷۰۵
َ
�  يَْوَم عَرفََة فََسمع انليب  َوَراءه

شار �َِسْوِطِه إيَِلِْهْم وقال: 
َ
�اً وَصْوتاً لِإلبل، فَأ َها انلَّاُس َعلَيُْ�ْم «زَْجراً َشديداً َورَضْ ُّ�

َ
�

رِبَّ لَيَْس بِاِإليَضاِع 
ْ
ِكينَِة فَإِنَّ ال  .بعضه، ورو مسلم یرواه البخار »»بِالسَّ
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 کند که: می تیروا ب از ابن عباس« -۷۰۵

ش راندن بشدت و زدن و یدر عقب خو امبر یش رفت، پیدر روز عرفه بسوی عرفات پ امبر یاو با پ

را ید، زیریشه گیو اشارت نموده فرمود: ای مردم آرامش را پشان  بسویای  انهیده و با تازیصدای شتر را شن

 .»ستینمودن نکوکاری به شتاب یطاعت و ن

 باب در مورد احترام و بزرگداشت مهمان  -94

ٰ  َهۡل ﴿ قال اهللا تعالی: تَٮ
َ
ۡ ٱ هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ِف َضيۡ  َحِديُث  َك � ْ  إِذۡ  ٢٤ َرِم�َ ُمكۡ ل  هِ َعلَيۡ  َدَخلُوا

 ْ ٰ  َ�َقالُوا ۖ مٗ َسَ� نَكُرونَ  مٞ قَوۡ  مٞ َسَ�ٰ  قَاَل  ا هۡ  إَِ�ٰٓ  فََراغَ  ٢٥ مُّ
َ
ٓ  ۦلِهِ أ  ٢٦ َسِم�ٖ  لٖ بِعِجۡ  ءَ فََجا

َ�هُ  َ�  قَاَل  ِهمۡ إَِ�ۡ  ۥٓ َ�َقرَّ
َ
�  

ۡ
 ].۲۷-۲۴الذاریات: [ ﴾٢٧ ُ�لُونَ تَأ

آیا رسید به تو خبر مهمان گرامی ابراهیم، وقتی در آمدند بر ابراهیم سالم « فرماید: میخداوند 

اند ناشناخته و بسوی اهل خانهء خویش متوجه شد و  گفتند، جواب سالم داده گفت، آنها گروهی

 .»خورید؟ کباب گوسالهء فربهی پیش آنان آورد و گفت: آیا نمی

ٓ ﴿ قال اهللا تعالی: ّ�ِ ٱ َملُونَ َ�نُواَْ�عۡ  ُل َ�بۡ  َوِمن هِ إَِ�ۡ  رَُعونَ ُ�هۡ  ۥُمهُ قَوۡ  ۥَءهُ وََجا  قَاَل  اِت�  َٔ لسَّ
طۡ  ُهنَّ  َ�َناِ�  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  مِ َقوۡ َ�ٰ 

َ
ْ ٱفَ  لَُ�ۡمۖ  َهرُ أ َ ٱ �َُّقوا � َضيۡ  ِ�  ُزونِ ُ�ۡ  َوَ�  �َّ لَيۡ  ِ�ٓ

َ
 ِمنُ�مۡ  َس �

 ].۷۸هود: [ ﴾٧٨ رَِّشيدٞ  رَُجلٞ 

کردند. لوط گفت:  می ش لوط قومش شتابان آمدند و قبل از آن کارهای زشتیو پ« فرماید: و می

د و یبرای شما، پس از خدا بترس اند، تر زهینها پاکید) ایعنی نکاح کنی( اند! ن دختران منیای قوم من! ا

 .»ست؟ینای  ستهیچ مرد شایا در شما هید در بارهء مهمانان من، آیرسوا مکنمرا 

َمْن اكَن يُؤمُن بِا�َّ وايلَوِم اآلِخِر فَلْيُكِرْم «قال:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أيب هر�رة « -۷۰۶
يؤِمُن بِا�َّ َوايلْوِم اآلِخِر َضيَفه، َوَمْن اَكَن يُؤِمُن بِا�َّ وايلَوم اآلِخِر فليِصْل رمَِحَُه، َوَمْن اَكَن 

ْو يلَْصُمْت 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»فَلْيَقْل َخْ�اً أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۷۰۶

د مهمان خود را  احترام کند و آنکه بخدا و روز یمان دارد، بایفرمود: آنکه بخدا و روز آخرت ا امبر یپ

د یمان دارد، بایوسته اقدام کند و آنکه بخدا و روز آخرت اید در انجام صلهء رحم پیمان دارد، بایآخرت ا

 .»ا خاموش شودیر بر زبان راند و یسخن خ
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کیست که اسالم بر آن بسیش: احترام مهمان از جملهء سنن مبارکه و ارزشمند د کرده یار تأ

ی شود، و ادای مهمان می ست که جوانمردی و کرم مسلمان در مهمان نوازی آشکاریاست، و شکی ن

ست شخص از یست، بلکه بایدنی نیزهای خوردنی و آشامیازهای مهمان چیم نیتنها در تقد

 دن آزار به وی ممانعت بعمل آورد.یمهمانش دفاع نموده و از رس

ان یوسته داشتن صلهء رحم هم از واجبات است که متأسفانه امروز قطع صلهء رحم در میو پ

بت و خاموشی از واجباتست که ید و هم سکوت از غشو می ار مشاهدهیخداوندان قرابت و رحم بس

 یاستهای گوناگون در میاده شدن سیژه با پیت آن دشوار شده و بویامروزه رعا
ً
ان امت اسالمی اصال

د یده است که باینی نقل محافل مردم گردیبت و سخن چین اصل فراموش شده و نفاق و شقاق و غیا

 ن اعمالی بر حذر بود. (مترجم)یاز چن

�ْح ُخَو�ِ� بن عمرو اخلَُزايِعِّ « -۷۰۷ يقول:  قال: َسِمعُت رسول ا�َّ  وعن أيب رُشَ
؟  »َمْن اكن يؤِمُن بِا�َّ وايلْوِم اآلِخِر فَلْيُكرْم َضيَفُه َجائَِزتَهُ « قالوا: وما َجائَِزتُُه يا رسول ا�َّ

يَّام، «قال: 
َ
يَافَُة ثَالثَُة �  ه.يمتفقٌ عل »»فما اكن َوَراَء ذلَك فهو َصَدقَة عليهيَوُمه َويَلْلَتُه. والضِّ

.  »ال ِ�لُّ لُِمسلٍم أن يُِقيم عند أِخيِه حىت يُْؤثَِمهُ «« مسلم:ـويف روايةٍ ل قالوا: يا رسول ا�َّ

ُ َ�ْقِر�ِه بِهِ «وَ�يْف يُْؤثُِمه؟ قال: 
َ

 .»»يُِقيُم ِعنَْدُه َوال يَشَء هل
 ت شده که:یروا لد بن عمرو الخزاعی یح خویاز ابو شر« -۷۰۷

د جائزهء مهمان خود را یمان دارد، بایفرمود: آنکه بخدا و روز آخرت ا می دم کهیشن  از رسول الله 

 . اکرام کند

 ست؟یچاش  ! جائزه ا رسول الله یگفتند: 

 ن باشد، صدقه است. یروز است و آنچه زائد از ا ۳فرمود: همان روز و شبش را و مهمانداری 

چ مسلمانی که نزد برادرش اقامت کند، تا حدی که او یست برای هیتی از مسلم آمده که: روا نیو در روا

 را گنهکار سازد. 

 کند؟ می ! چگونه گنکارا رسول الله یگفتند: 

 .»آورد زی وجود ندارد که بدان مهمانداری او را بجاییکه نزد او چیماند در حال می فرمود: در نزدش

 باب در استحباب مژده دادن و مبارك باد به خیر -95

ۡ ﴿ قال اهللا تعالی: ِينَ ٱ ١٧ ِعَبادِ  فَبَّ�ِ حۡ  َ�يَتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ تَِمُعونَ �َسۡ  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َسَنهُ أ

ُ
 �َِك أ

ِينَ ٱ َّ�  ٰ ۖ ٱ ُهمُ َهَدٮ ُ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ْ  ُهمۡ  �َِك َوأ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
 ].۱۸-۱۷الزمر: [ ﴾١٨ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�
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 .»کنند شنوند و نیکوترین آن را پیروی می فرماید: پس مژده ده آن بندگانم را که سخن را می می«خداوند 

ُُهمۡ ﴿ و قال تعالی: ٰ َورِۡض  هُ ّمِنۡ  ةٖ بِرَۡ�َ  َر�ُُّهم يُبَّ�ِ ٰ  نٖ َ� َُّهمۡ  ٖت وََج�َّ قِيمٌ  نَعِيمٞ  �ِيَها ل  ﴾٢١ مُّ
 ].۲۱التوبة: [

شان به رحمتی از سوی خود و به خوشنودی و به  دهد ایشان را پروردگار میمژده « فرماید: و می

 .»بوستانها و ایشان را در آنجا است نعمت دائم

ۡ ﴿ و قال تعالی: �
َ
ْ َو� وا ُ�ِ  ِ  ].۳۰فصلت: [ ﴾تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱب

 .»شد می و شادی کنید به بهشتی که به شما (در دنیا) وعده داده« فرماید: و می

ۡ ﴿ و قال تعالی:  ].۱۰۱الصافات: [ ﴾١٠١ َحلِي�ٖ  �ٍ بُِغَ�ٰ  هُ َ�ٰ فَبَ�َّ

 .»پس او را بشارت دادیم (به نوجوانی بردبار)« فرماید: و می

ٓ  َولََقدۡ ﴿ قال تعالی:و ٓ  َءۡت َجا ِ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  رُُسلَُنا  ].۶۹هود: [ ﴾ىٰ بُۡ�َ لۡ ٱب

 .»به بشارت آمدندو فرستادگان ما پیش ابراهیم « فرماید: و می

تُهُ مۡ ٱوَ ﴿ قال تعالی:و
َ
ٓ  ۥَر� ۡ  فََضِحَكۡت  �َِمةٞ قَا ٓ  َوِمن قَ َ�ٰ �ِإِسۡ  َهاَ�ٰ فَبَ�َّ  قَ َ�ٰ إِسۡ  ءِ َوَرا

 ].۷۱هود: [ ﴾٧١ ُقوَب َ�عۡ 

و زن ابراهیم ایستاده بود، پس بخندید و مژده دادیمش بتولد اسحاق و بعد از « فرماید: و می

 .»اسحاق بوجود یعقوب

ۡ ٱ هُ َ�َناَدتۡ ﴿ تعالی:قال و ٓ  وَُهوَ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل ۡ ٱ ِ�  يَُصّ�ِ  �ِمٞ قَا نَّ  َرابِ ِمحۡ ل
َ
َ ٱ أ ُكَ  �َّ  يُبَّ�ِ

 ].۳۹عمران:  آل[ ﴾َيٰ �َِيحۡ 

گزارد در عبادتگاه، که خدا ترا به  پس ندا کردند او را فرشتگان و او ایستاده، نماز می« فرماید: و می

 .»دهد یحیی بشارت می

ۡ ٱ قَالَِت  إِذۡ ﴿قال تعالی: و ٰ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل َ ٱ إِنَّ  �َمُ َمرۡ َ� ُكِ  �َّ ۡ ٱ ُمهُ سۡ ٱ هُ ّمِنۡ  بَِ�لَِمةٖ  يُبَّ�ِ  َمِسيحُ ل
�ۡ ٱ ِ�  اوَِجيهٗ  َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ ِعيَ�  ۡ ٱ َوِمنَ  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ �ِ�َ ل  ].۴۵عمران:  آل[ ﴾٤٥ ُمَقرَّ

دهد ترا به فیضی از  گفتند: ای مریم هر آئینه خدا بشارت میآنگاه که فرشتگان « فرماید: و می

 .»جانب خود که نام او مسیح است

 .ة معلومةريالباب كث ات يفيواآل
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ْو� « -۷۰۸
َ
بو ُمَعاِو�َة عبِد ا�َّ بن أيب أ

َ
نَّ  عن أيب إِبراهيَم َوُ�َقاُل أبو �مد و�قال أ

َ
أ

َ َخِد�َةَ  رسول ا�َّ   .»بِبيٍْت يف اجلنَِّة ِمْن قََصب، الَصخَب ِ�يه وال نَصب، ل ،�رَشَّ
 ه.يمتفقٌ عل

 ت شده که:یروا از عبد الله بن ابی اوفی « -۷۰۸

ست) در یست که داخلش خالین جای مراد لؤلؤ یاز َنی (در اای  را به خانه ل جهیخد  رسول الله 

 .»ستیاد و خستگی در آن نیبهشت مژده دادند که داد و فر

 يف بيته، ُ�مَّ َخَرَج فقال: أللَْزَمنَّ رسول وعن أيب موىس األشعريِّ « -۷۰۹
َ
أ نَُّه تَوضَّ

َ
� ،

َل َعن انلَّيِبِّ ا�َّ 
َ
َه هُهنَا،  ، وألُ�وَ�نَّ مَعُه يْوِ� هذا، فجاَء الَمْسِجد، فََسأ فَقالُوا: وَجَّ

ُل عنْه، حىتَّ َدخَ 
َ
سأ

َ
ثَِرهِ أ

َ
اب حىتَّ قىََض قال: فََخرَْجُت ىلَع أ

ْ
َل برْئَ أر�ٍس فجلَْسُت ِعنَْد ابل

َها،  رسوُل ا�َّ  ر�س، وتَوسَط قفَّ
َ
، فُقْمُت إيَِلْه، فإذا ُهو قَْد جلَس ىلع برئ أ

َ
أ حاجتَُه وتَوضَّ

 .وَ�َشَف عْن ساَ�يِْه ودالهَما يف ابِلرِئ، فَسلَّْمُت َعلَيِْه ُ�مَّ انرَْصفت

 ايلْوم. فَجلْسُت ِعند ابلاب َ�ُقلت: ألُ�وَ�نَّ بَوَّاب رُسوِل ا�َّ 
بُو بَْ�ٍر 

َ
بُو ب�ر، فَقلْت: ىلع رِْسِلك،  فَجاَء أ

َ
فدفَع ابلاب فُقلْت: مْن َهَذا؟ َ�َقال: أ

ِذن، فَقال: 
ْ
بُو بَْ�ٍر �ْستَأ

َ
 «ُ�مَّ َذَهبُْت َ�ُقلت: يا رُسول ا�َّ هَذا أ

َ
ْه باجلنَّةِ ائَْذْن هل  »و�رشِّ

َُك بِاجلنةِ  ْ�بَلُْت حىتَّ قُلت أليب ب�ر: اْدُخْل ورُسوُل ا�َّ يُبرشِّ
َ
بُو بَْ�ٍر حىتَّ  ،فَأ

َ
فدخل أ

 رِْجلَيِْه يف ابلرِئِ كما صنََع رَُسوُل  جلَس عْن يِمِ� انليبِّ 
َّ

، وَ�َشف مَعُه يف الُقف، وَدىل
 و�لْحُق�، فُقلْت: إْن يُرِِد ا�َّ  عْن ساقيْه، ُ�مَّ رََجْعُت وجلْست،

ُ
يخ يتوضأ

َ
وقد تَر�ُت أ

َخاُه     بُِفالٍن 
َ
ِت بِه.    يُر�ُد أ

ْ
 َخْ�اً يأ

اب: فُقلُْت: ىلع رِْسِلك،  فَإِذا إِ�ْساٌن �رُِّك ابلاب، فُقلت: مْن َهَذا؟ فَقال: ُ�َمُر بُن اخلطَّ
 ِ ِذن؟ َ�َقاَل: ، فَسلَّْمُت ثمَّ جئُْت إىل رَُسوِل ا�َّ

ْ
ْهُ «عليِْه وقُلْت: هَذا ُعمُر �َْستَأ ُ و�رشِّ

َ
ائْذْن هل

ِ  »بِاجلَنَّةِ  َُك رَُسوُل ا�َّ دخْل َو�برُشِّ
ُ
ِذَن أ

َ
بِاجلَنَِّة، فََدَخل فَجلََس َمَع  فَِجئُْت عمر، َ�ُقلْت: أ

 ِ  رِْجلَيِْه يف ابِلرْئ، رُسول ا�َّ
َّ

ُ�مَّ رجْعُت فَجلَْسُت َ�ُقلْت: إن يُرِِد  يف الُقفِّ َ�ْن �سارِهِ وَدىل
ت بِه.  ا�َّ بِفالٍن َخْ�اً 

ْ
َخاهُ يأ

َ
 يْع� أ

فجاء إ�ْساٌن فحرَك ابلاب فُقلْت: َمْن هَذا؟ فَقال: ُ�ثْماُن بُن عفان. فَقلْت: ىلَع رْسِلك، 
ْخرْبتُه َ�َقال: وجئُْت انلَّيِبَّ 

ْ
ُه بِاجلَنَّ «، فَأ ْ ُ و�رَشِّ

َ
فَجئُْت َ�ُقلت:  »ِة َمَع بَلْوى تُصيبُهُ ائَْذن هل
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َُك رُسوُل ا�َّ   ،بِاجلَنَِّة َمَع بَلَْوى تُصيبُك، فََدَخل فَوََجد الُقفَّ قَْد ُمِلئَ  اْدخْل َوُ�برشِّ
ُها ُ�بُورهمْ  تلْ وَّ

َ
قِّ اآلِخر. قَاَل َسِعيُد بُن الُمَسيَّب: فَأ  .متفقٌ عليه. »فََجلَس وُجاَهُهْم ِمَن الشَّ

ُه مِحَد  وأَمر� رسوُل ا�َّ « :وزاد يف روايةٍ  نَّ ُ�ثْماَن ِحَ� �رشَّ
َ
حِبْفِظ ابلاب َوِ�يها: أ

 .»ُ�مَّ قَال: ا�َّ الُمْستَعان ،ا�َّ تعاىل
 ت است که:یروا از ابو موسی اشعری « -۷۰۹

 خواهم بود و با وی خواهم گذراند.  وضوء ساخته برآمد، و گفت: امروز با رسول الله اش  او در خانه

شان یبرآمده از اشان  نجا آمده بود و من بدنبالیپرسش نمود. گفتند: ا امبر یسپس به مسجد آمده از پ

 س (نام منطقه ای) داخل شد.ینکه به بئر اریدم تا ایپرس

دم یستادم و دیاشان  ادای حاجت نموده، وضوء ساختند، نزد  بر آستانهء خانه نشستم، تا رسول الله 

را برهنه نموده و در چاه شان  وار احاطهء چاه نشسته ساقیس در وسط دیی بئر ارها بر کرانه که آنحضرت 

 زان نمودند.یآو

 خواهم بود.  امبر یشان سالم نمودم و بعد بطرف دروازه بازگشتم، نشستم و گفتم: امروز دربان پیمن بر ا

 ست؟یکد، گفتم: یدر را کوب ابوبکر 

 . جواب داد: ابوبکر 

 نزد رسول الله 
ً
 خواهد! می اجازت رفته و گفتم: ابوبکر   گفتم: آهسته تر، بعدا

 فرمود: اجازتش ده و او را به بهشت مژده رسان.

داخل  دهد، ابوبکر  می ترا به بهشت مژده ن را گفتم، داخل شو و رسول الله یا برگشتم تا به ابوبکر 

 زان نمود.یش را برهنه نموده و در چاه آویپاها  نشست و چون رسول الله  امبر یشد و بطرف راست پ

 رفتم و نشستم در حال
ً
وندد و گفتم: اگر خداوند یکه برادرم را در حال وضوء گذاشته بودم که بمن بپیبعدا

 رساند. می نجایر داشته باشد، او را به ایارادهء خ –قصد برادرش است  –به فالنی 

 داد. می دم که در را حرکتیناگاه شخصی را د

 ست؟یگفتم: ک

 !گفت: عمر بن خطاب 

 .خواهد می اجازت آمده و بر وی سالم نموده و گفتم: عمر   گفتم: درنگ کن! و نزد رسول الله 

 . فرمود: اجازتش داده و بوی مژدهء بهشت ده

از طرف چپ   نزد عمر آمده و گفتم: درآی و ترا به بهشت مژده باد! داخل شد و همراه رسول الله 

 زان نمود. بعد برگشتم و نشستم.یش را در چاه آوینشسته و پاها امبر یپ
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ن وقت شخصی یرساند، در ا می او را –مقصود برادرش است  –ری را بخواهد یگفتم: اگر خدا بکسی خ

 ستی؟یحرکت داد، گفتم: کدروازه را 

 !گفت: عثمان بن عفان 

 آمده و خبر دادم.   گفتم: صبر کن! نزد رسول الله 

 افت.یبتی که وی را درخواهد یداده و او را به بهشت مژده ده، همراه با مصاش  فرمود: اجازه

 گر نشست.یاز طرف دشان  د که سرچاه پرشده و رو بروییآمد و د

 ل نمودم.یتأوشان  ن را به قبرهایی: ادیگو می بید بن مسیسع

افته که یز تذکر یمرا به نگهبانی دروازه امر فرمود و در آن ن  تی افزوده شده که: رسول الله یو در روا

عنی کمک از او یرا بشارت دادم، خدا را سپاس گفته و گفت: خداوند مستعان است ( وقتی عثمان 

 .»شود) می خواسته

بُو بْ�ٍر  قال: ُكنَّا ُ�ُعوداً َحْوَل رسول ا�َّ  وعْن أيب هر�رة « -۷۱۰
َ
، َومَعنَا أ

ِ  بوُ�َمرُ  ْن ُ�ْقتََطَع  يف َ�َفر، فَقاَم رَُسوُل ا�َّ
َ
 علَيْنَا وَخِشينا أ

َ
ْ�َطأ

َ
ْظُهِرنا فَأ

َ
ِمْن بِ� أ

ّول من فَِزع
َ
 .ُدونَنا َوفَِزْ�نَا فُقمنا، فَُكنُْت أ

 ِ بْتيغ رُسول ا�َّ
َ
ار، فَُدرُْت بِِه َهْل فََخرَْجُت أ نَْصاِر بِل� انلَّجَّ

َ
َ�يُْت َحائِطاً لأل

َ
، حىت أ

ِجد، فإَذا ر�يٌع يْدُخُل يف جوْف َحائِط ِمْن برٍِئ َخارَِجه 
َ
ُ بابا؟ فلَْم أ

َ
ِجُد هل

َ
�يُع: اجلَْدَوُل     أ والرَّ

غُ�  ِ فاحتَفْزت، فَدخلُْت ىلَع     الصَّ  . رُسوِل ا�َّ
بو ُهر�رة؟«فقال: 

َ
، قال:  »أ قلت: ُكنَْت َ�ْ�َ َظْهَر�ْنَا  »ما َشأنُك«َ�ُقلْت: َ�َعْم يَا رُسوَل ا�َّ

َ�يُْت هَذا 
َ
َل مْن فَزَع فأ وَّ

َ
ْن ُ�َقتطَع ُدونَنا، فَفزعنَا، فَُكنُْت أ

َ
َت علَيْنَا، فََخِشينَا أ

ْ
بَطأ

َ
فُقْمَت فَأ

 .َفْزُت َكَما َ�ْتَِفُز اثلَّعلب، َوهؤالِء انلَّاُس َوَرايئاحلائِط، فَاْحتَ 

با هر�رة«َ�َقال: 
َ
عَطا� َ�ْعلَيِْه َ�َقال:  »يَا أ

َ
اْذَهْب بِنَْعَ� هاَ�ْ�، فَمْن لقيَت ِمْن َوَراِء «وأ

ُه ب ْ ُ ُمْستَيْقناً بها قَلبُه، فَبرَشِّ ْن ال ِ� إالَّ ا�َّ
َ
يثَ بطُولِه،  »»اجلنَّةِ َهذا احلائِط �َْشَهُد أ رَ احلدِ كَ وذَ

 رواه مسلم.

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۷۱۰

هم با ما بودند. سپس  بم، که ابوبکر و عمر ینشسته بود  ما در اطراف و جوانب رسول الله 

اب ما یشان در غیم که مبادا، حادثهء بدی به ایدیر نمود و ما ترسیان ما برخاسته و تأخیاز م  رسول الله 

برآمدم و به   دم و به جستجوی رسول الله ین کسی بودم که ترسیرخ داده باشد. و برخاستم و من اول
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دا خواهم کرد؟ ولی یش دری پیا برایدم و اطرافش را گشتم که آیمحوطهء در باغی از انصار از بنی النجار رس

ان آن از وسط یکه در خارج آن محوطه بود، میهدم که از چایرا دای  چهیافتم. ناگهان جویدری برای آن ن

 . ند)یچهء کوچک را گویع جویشد (و رب می وار داخلید

 ره؟یوارد شدم، فرمود: ابوهر  خود را جمع نموده و بر رسول الله 

 !ا رسول الله یگفتم: بلی 

 فرمود: چه خبر با خود داری؟

اب ما حادثهء بدی یم که در غیدید و ما ترسیر نمودید و بر ما تأخید و برخاستیان ما بودیگفتم: شما در م

ن باغ آمده و مانند روباه خود یدم و به این کسی بودم که ترسیم و من اولیدیبشما رخ داده باشد و سخت ترس

 نک مردم در عقب من هستند. یرا جمع نموده، داخل شدم و ا

دو کفش مرا ببر و هر کسی را که در عقب ن یره و کفشهای خود را بمن داده و فرمود: ایفرمود: ای ابوهر

چ معبود برحقی جز خدا وجود ندارد، یدهد که ه می ن قلبی شهادتیقیکه از روی یدی، در حالیوار دین دیا

 .»ذکر کرداش  ث را با درازییمژدهء بهشت ده. و حد

نَا َ�ْمَرو بَن العاِص « -۷۱۱ ِة الَموِْت َ�بىَك ، َوُهَو يف ِسيَاقَ وعن ابِن ُشماَسَة قال: َحرَضْ
 ِ ََك رَُسوُل ا�َّ َما �رَشَّ

َ
َ�تَاه، أ

َ
َل وَْجَهُه إِىل اجلَدار، فََجَعَل اْ�نُُه َ�ُقول: يا أ بَ�َذا؟  َطو�ال، وََحوَّ

 ِ ََك رَُسوُل ا�َّ ما �رشَّ
َ
 بَ�َذا؟ أ

داً رُسول ا�َّ إِ  نَّ ُ�مَّ
َ
، وأ ْن َال إِهَل إِالَّ ا�َّ

َ
فَْضَل َما نُِعدُّ َشَهاَدُة أ

َ
قْبَل بوَْجهِه َ�َقال: إِنَّ أ

َ
�ِّ فَأ

 ِ َشدَّ ُ�ْغضاً لرَُسوِل ا�َّ
َ
َحٌد أ

َ
يْتُ� َوَما أ

َ
طبْاٍق ثَالث: لََقْد رَأ

َ
حبَّ  قَْد ُكنُْت ىلَع أ

َ
، َوال أ ِم�ِّ

ْهِل انلَّار إِيلَّ 
َ
ُ�وَن قَِد استْمكنْت ِمنُْه فَقتلْته، فَلَْو ُمتُّ ىلَع تِلَْك احلاِل لَُكنُْت ِمْن أ

َ
ْن أ

َ
 .ِمْن أ

تيُْت انلَّيِبَّ 
َ
ُ اإلِْسالَم يف قَليْب أ ا َجَعَل ا�َّ بَايْعك، فَبََسَط  فَلَمَّ

ُ
َ�ُقلْت: ا�ُْسْط يمينََك فَأل

ْشرَتَط قال:  »مالك يا عمرو؟«ال: يِمينَُه َ�َقبَْضُت يَِدي، فق
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
 »�َْشرَتُط ماَذا؟«قلت: أ

ن اهلجَرَة تَهدُم ما اكن 
َ
نَّ اإلِْسالم َ�ْهِدُم ما اَكَن قَبلَُه، َوأ

َ
َما َعلْمَت أ

َ
ْن ُ�ْغَفَر يل، قَال: أ

َ
قُلُْت أ

نَّ احلَجَّ يَهِدُم ما اكَن قبلَه؟
َ
 »قبلَها، وأ

حَ 
َ
َحٌد أ

َ
ن بَّ إِيلَّ ِمْن رسول ا�َّ وما اكن أ

َ
ِطيُق أ

ُ
َجّل يف َعي� ِمنْه، وَما ُكنُت أ

َ
، َوال أ

مأل َعي� ِمنه ولو 
َ
�ن أ

َ
�ِّ لم أ

َ
َطقت، أل

َ
ِصَفُه ما أ

َ
ن أ

َ
 َعي� ِمنه إِجالًال هل، ولو ُسئِلُت أ

َ
مأل

َ
أ

ْهِل اجلَنَّةِ 
َ
ُ�وَن ِمْن أ

َ
ن أ

َ
 .ُمتُّ ىلع تِلَك احلَال لَرََجوُت أ

نا ُمتُّ فال تصَحب�ِّ نَاحِئٌَة وال نَار، فإذا  ثم
َ
دري ما َحايل ِ�يَها؟ فَإِذا أ

َ
شيَاَء ما أ

َ
نَا أ

ِّ
ُويل
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ِ�يُموا حوَل قرَبي قَْدَر ما ُ�نََحُر َجزور، َو�ْقَسُم حلُْمَها، 
َ
َاَب َشنًّا، ثم أ َدفَنتمو�، فُشنُّوا يلعَّ الرتُّ

 
ُ
�ِس بُ�م، وأنُظَر ما أ

ْ
ْستَأ

َ
 رواه مسلم. .»راِجُع بِِه رُسَل ر�َحىتَّ أ

 ت شده که گفت:یاز ابن شماسه روا« -۷۱۱

هء طوالنی یوار نموده و گریش را طرف دیوارد شدم که در حال مرگ بود و رو نزد عمرو بن العاص 

 داشت.

 ن و چنان مژده نداده است؟یترا به چن  ا رسول الله یگفت: پدرکم آ می پسرش

 ن و چنان مژده نداده است؟یترا به چن  ا رسول الله یآ

ن است که معبود برحقی یم، گواهی دادن به ایا نمودین آنچه که ما مهیش را گردانده گفت: بهتریو او رو

 فرستادهء اوست. جز الله وجود ندارد و محمد 

چ یودم و هب  ن مردم برای رسول الله یآورم که دشمنتر می ادیمن در سه حالت قرار داشتم: خود را ب

مردم از اهل  می کشتم، اگر بر آن حالت می افته و او رایزی را به اندازهء دوست نداشتم که بر وی دست یچ

 جهّنم بودم.

آمده و گفتم: دستت را پهن کن، تا   ن ساخت، نزد رسول الله یگزیچون خداوند اسالم را در دلم جا

 دم.یدستش را باز نمود، ولی من دستم را پس کش امبر یت کنم! پیبعتان  برای

 عمرو؟ای  فرمود: چه شده

 خواهم شرط بگذارم! می گفتم:

 گذاری؟ می فرمود: چه شرطی

 ده شود.ینکه گناهانم آمرزیگفتم: ا

کند وهجرت آنچه را که قبل از آن است  می ش از آن است، نابودیدانی که اسالم آنچه را که پ نمی فرمود:

 سازد؟ می کند و حج آنچه را که قبل از آن است، نابود می ستین

توانستم بوی درست نظر  نمی م محبوبتر و بزرگتر نبود و از اطرافشیبرا  چکس از رسول الله یو ه

 فش کنم، نتوانم چون من نتوانستم به وی بنگرم.یکنم. و اگر بخواهم که توص

 شم.رم آرزو دارم که از اهل بهشت باین حال بمیاگر در ا

 دانم حالم در آن چطور است؟ نمی سپس سرپرستی کارهائی را نمودم که

د خاک را بر من کم کم یچ نوحه گر و آتش مرا همراهی نکند و چون دفنم نمودیو چون من مردم، ه

 در اطراف قبرم به اندازهء که شترها کشته شوند و گوشت آن قسمت گردد، بایزیبر
ً
د، تا با شما یستید بعدا

 .»کنم می مینم که برای فرستادگان پروردگارم چه تقدیرم و ببیانس بگ
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باب در مورد وداع با رفیق و دوست وسفارش او رد لحظهء جدائی براي سفر و جز  -96
 آن! و دعا به حق او و درخواست دعا از او

ٰ ﴿ قال اهللا تعالی: ٓ  َووَ�َّ َ ٱ إِنَّ  بَِ�َّ َ�ٰ  ُقوُب َوَ�عۡ  بَنِيهِ  مُ  ِۧ� َ�ٰ إِبۡ  بَِها  ّ�ِينَ ٱ لَُ�مُ  َطَ�ٰ ۡص ٱ �َّ
نُتم إِ�َّ  َ�ُموُ�نَّ  فََ� 

َ
سۡ  َوأ مۡ  ١٣٢ لُِمونَ مُّ

َ
ٓ  ُكنُتمۡ  أ ۡ ٱ ُقوَب َ�عۡ  َحَ�َ  إِذۡ  ءَ ُشَهَدا  قَاَل  إِذۡ  ُت َموۡ ل

ْ  ِدي� َ�عۡ  ِمنۢ  ُبُدونَ َ�عۡ  َما ِ�َنِيهِ  ٓ  هَ �َ�ٰ  َهَك إَِ�ٰ  ُبدُ َ�عۡ  قَالُوا  عِيَل َ�ٰ �سۡ  مَ  ِۧ� َ�ٰ إِبۡ  �َِك َءابَا
 ].۱۳۳-۱۳۲البقرة: [ ﴾١٣٣ لُِمونَ ُمسۡ  ۥَ�ُ  نُ َوَ�ۡ  اِحدٗ َ�ٰ  اهٗ إَِ�ٰ  قَ َ�ٰ �سۡ 

ز فرزندانش را، یعقوب نیم، پسران خود را، و ین کلمه ابراهیت کرد به ایو وص« فرماید: می خداوند

د، مگر مسلمان یرینمن جهان ین را، پس از این دیده برای شما اینه خدا برگزیای فرزندانم هر آئ

د، فرزندان خود را گفت: چه را پس از من یعقوب فرا رسید آنگاه که مرگ یا حاضر بودیشده. آ

ل و یم و اسماعیم، معبود ترا و معبود پدران تو ابراهیکن می گفتند: عبادت د کرد؟یعبادت خواه

 .»میگانه را و ما او را فرمانبریم آن معبود یاسحاق را، و عبادت کن

ْرَ�َم « -۷۱۲
َ
ْهِل َ�يِْت رسول ا�َّ  فمنها َحديُث ز�ِد بِن أ

َ
 اذلي سبق يف باب إِكراِم أ

ال  قاَم رسول ا�َّ 
َ
ا َ�ْعد، أ مَّ

َ
َر ُ�مَّ قال: أ ثْ� َعلَيه، َوَوَ�َظ وََذكَّ

َ
، َوأ ِ�ينَا َخِطيبا، فََحِمَد ا�َّ

 
َ
نا �رٌش يُوِشُك أ

َ
َما أ َها انلَّاُس إِ�َّ ُّ�

َ
لُهَما: � وَّ

َ
نَا تَارٌك فيُ�ْم َ�َقلْ�: أ

َ
جيب، وأ

ُ
يِتَ رَُسوُل َر�ِّ فأ

ْ
ْن يَأ

، َواْستَْمِسُكوا بِهِ  ، فيِه الُهَدى َوانلُّور، فَُخُذوا بِ�تاب ا�َّ ،  »كتاب ا�َّ فََحثَّ ىلَع كتاب ا�َّ
َب ِ�يه، ُ�مَّ قال:  ُرُ�ُم ا�َّ يف «ورَغَّ َذكِّ

ُ
ْهُل بَييْت، أ

َ
ْهِل بَييْتَوأ

َ
. رواه مسلم.  »»أ بَقَ بطُولِهِ قَدْ سَ  وَ

که در باب احترام واکرام به  د بن ارقم یث زیاد است، از جمله حدیث زین باب احادیدر ا« -۷۱۲

ان ما برای خطبه برخاست، پس حمد و ثنای یدر م  گذشت، گفت که: رسول الله  ت رسول الله یاهل ب

گاه باشحق تعالی را بجای آورد. به  د که یما موعظه نمود، ما را اندرز داد و سپس فرمود: اما بعد ای مردم آ

ز یان شما دو چیم در رسد و اجابتش کنم و من در میک است که فرستادهء خدایمن بشری هستم که نزد

ت و نور است، پس به کتاب خدا تمسک جسته و یگذارم: اولش کتاب خدا است که در آن هدا می ن رایوز

ت من، شما را به خدا یب نموده باز فرمود و اهل بیق و ترغید وبه کتاب خدا تشویریبر خود الزم گ آن را

 ش ذکر نمود.یث را بدرازیو حد .دیتم توجه داشته باشیدهم که در مورد اهل ب می قسم

تَيْنَا رسول ا�َّ  وعن أيب ُسليَْماَن َمالك بن احلُو�ْرِث « -۷۱۳
َ
َو�ُْن َشبَبٌة  قال: أ

قْمنَا ِعنَْدُه عرْش�َن يَلْلَةً 
َ
نَّا قَِد اْشتَْقنَا  و�َن رسوُل ا�َّ  ،متََقارُ�ون، فَأ

َ
رَِحيماً رِ�يقاً، َ�َظنَّ �

نَاه، فقال:  ْخرَبْ
َ
ْهِلنَا، فَأ

َ
نَا ِمْن أ

ْ
ْن تََر� نَلَا َ�مَّ

َ
ْهلَنَا. فَسأ

َ
ِ�يُموا ِ�يهِ «أ

َ
ْهلي�م فَأ

َ
م، ارْجُعوا إِىل أ
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وَعلِّموُهم َوُمُروُهم، وََصلُّوا َصالَة َكذا يف ِح� َكَذا، وََصلُّوا َكَذا يف ِح� َكَذا، فَإَِذا َحرَضَِت 
�رَبُُ�مَ 

َ
ُ�م أ ؤمَّ

ْ
َحُدُ�م، َويل

َ
الُة فَلْيُؤذِّْن لَُ�ْم أ  ه.يمتفقٌ عل »»الصَّ

َص�ِّ « زاد البخاري يف رواية له:
ُ
يتُُمو� أ

َ
 .»وََصلَّوا كَما َرأ

 ت شده که گفت:یروا رث یمان مالک بن حویاز ابو سل« -۷۱۳

ست شب در نزدش اقامت یم و بیکه جوانانی همسن و سال بودیم، در حالیآمد ما خدمت رسول الله 

و ایم  دا کردهیاق پیمهربان و مشفق بودند و گمان کردند که ما برای خانوادهء مان اشت  م و رسول الله یکرد

م، سپس یشان را با خبر ساختیم سئوال کردند، و ما ایبارهء خانوادهء مان که در عقب گذاشته بوداز ما در 

د و نماز فالن را ید و به آنها امر کنیم دهید و آنها را تعلیبمانشان  انیتان بازگشته و در مهای فرمودند: به خانواده

تان یکی از شما براید ید بایقت نماز فرا رس د و نماز فالن را در فالن وقت... و چون ویدر فالن وقت بگذار

 .ردید بزرگتر شما امامت شما را بعهده گید و بایاذان بگو

 .»دیگزارم، نماز گزار می د که نمازیدیتی افزوده: و چنانچه مرا دیو بخاری در روا
َذنُْت انليب  وعن ُ�َمَر بِن اخلطاب « -۷۱۴

ْ
ُعْمَرةِ  قال: اْستَأ

ْ
ِذن، وقال:  ،يف ال

َ
ال «فَأ

ْ�يَا »تنْسنَا يَا أيخَّ ِمْن ُداَعئِك نَّ يل بَها ادلُّ
َ
� أ  .»فقاَل لَكَِمًة ما �رَُسُّ

نَا يَا أيَخَّ يف ُداَعئَِك « ويف رواية قال:
ْ
� رْشِ

َ
رواه أبو داود، والرتمذي وقال: حديث  »أ

 حسن صحيح.
 ت شده که گفت:یروا از عمر بن الخطاب « -۷۱۴

ت فراموش یاجازهء ادای عمره را خواستم، پس به من اجازه داده فرمود: برادرکم، ما را از دعا امبر یاز پ

 گردم. نمی م داده شود شادیا برایمکن، و سخنی گفت که اگر در برابر آن دن

 .»ک کنیت شریتی گفت: برادرکم ما را در دعایو در روا
نَّ عبَد ا�َّ بِن ُ�َمَر وعن سالم بِن َ�بِْد ا�َّ بِن ُ�َمَر « -۷۱۵

َ
اَكَن َ�ُقوُل لِلرَُّجِل  بأ

وَدَِّعَك كَما اَكَن رسوُل ا�َّ 
ُ
َراَد سفرا: اْدُن ِم�ِّ َحىتَّ أ

َ
ْستَوْدُع ا�َّ  إَِذا أ

َ
يُودُِّ�نَا فيُقوُل: أ

ماَ�تََك، وَخَواِ�يَم َ�َمِلَك 
َ
 رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن صحيح.، »ِدينََك، َوأ

 ت است که:یروا از سالم بن عبد الله بن عمر « -۷۱۵

که یک شو تا همانطوریگفت: به من نزد می شیبرا ب چون کسی ارادهء سفر داشت عبد الله بن عمر

ه... د می کرد، با تو وداع کنم، و می با ما وداع  رسول الله 
َّ
ْسَتْودُع الل

َ
ن و امانت وانجام اعمالت را یگفت: أ

 .»گذارم می عتیود نزد خداوند به



 437 األدب کتاب

 

َحايبِّ « -۷۱۶ ِ بِن يز�د اخلَْطِ�ِّ الصَّ َراَد  وعن عبِد ا�َّ
َ
قال: اَكَن رسوُل اللَّهص إِذا أ

ْن يُوَدَِّع اجلَيْش قال: 
َ
عَمالُِ�مْ «أ

َ
َمانَتُ�م، وََخَواِ�يَم أ

َ
ْستَوْدُع ا�َّ ِدينَُ�ْم، َوأ

َ
حديث  .»»أ

 صحيح. صحيح، رواه أبو داود وغريه بإِسناد
 ت شده که گفت: یروا د خطمی صحابی یزیاز عبد الله بن « -۷۱۶

ن وامانت و انجام اعمال شما را یفرمود: ... د می خواست با لشکری وداع کند، می چون رسول الله 

 .»گذارم می عتینزد خداوند به ود

�ٍس « -۷۱۷
َ
ِر�ُد َسَفرا،  قال: َجاَء رَُجٌل إىل انليبِّ  وعن أ

ُ
، إِ� أ فقال: يا رُسوَل ا�َّ

 .»َزوََّدَك ا�َّ اتلَّْقَوى«فََزوِّْد�، َ�َقال: 
َ لَك اخلْ�َ َحيْثَُما ُكنَْت «قال: زِْد�، قال:  »َوَ�َفَر َذْ�بََك «قال: زِْد�، قال:  رواه  »»َو�رَسَّ

 الرتمذي وقال: حديث حسن.
 گفت:ت شده که یروا از انس « -۷۱۷

 آمده و گفت: من عزم سفر دارم به من زاد و توشه بده!  امبر یمردی به حضور پ

.. فرمود:  آنحضرت   خداوند ترا به توشهء تقوا مجهز کند. َزوََّدَك ا�َّ

 فزا! یگفت: ب

 امرزد. یفرمود: و گناهت را ب

 فزا: یگفت: بمن ب

 .»رت دهدیق خیفرمود: و در هر کجائی که هستی، توف

 باب  استخاره (طلب خیر) و مشورت با همدیگر -97

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ ﴿ قال اهللا تعالی:
َ
 ].۱۵۹عمران:  آل[ ﴾رِ مۡ ۡ�

 .»و با آنان مشورت کن در کار« فرماید: میخداوند 

مۡ ﴿ و قال تعالی:
َ
 ].۳۸الشوری: [ ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  رُُهمۡ َوأ

 .»گریکدیدر مشورت باشد با شان  و کار« فرماید: و می

وَرِة  قال: اكَن رسوُل ا�َّ  عن جابٍِر « -۷۱۸ ُمور لُكَِّها اكلسُّ
ُ
ُ�َعلُِّمنَا االْسِتَخاَرَة يف األ

َحُدُ�ْم باألمر، فَلَ��ْع َر�عتَْ�ِ ِمْن َ�ْ�ِ الفِر�َضِة ثم يلُقل: 
َ
مَن الُقْرآِن، َ�ُقوُل إِذا َهمَّ أ

ْستَ 
َ
لَُك ِمْن فْضِلَك الَعِظيم، فإِنََّك َ�ْقِدُر اللَُّهم إِ� أ

َ
ْسأ

َ
ِخ�َُك بِعلِْمَك، وأستقِدرَُك بُقْدِرتك، وأ
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نَّ هذا األمَر َخْ�ٌ يل 
َ
ُم الُغيُوِب. اللَُّهمَّ إِْن كنَْت تْعلَُم أ نَت عالَّ

َ
ْعلَُم، َوأ

َ
قِْدُر، وتْعلَُم وال أ

َ
وال أ

ْمِري
َ
ْو قال:  »يف ِدي� َوَمَعايش واََعقِبَِة أ

َ
ُْه يل، ثمَّ بَارِْك «أ ْمِري َوآِجله، فاقُْدرُْه يل َو�رَسِّ

َ
اَعِجِل أ

َمِري
َ
ْمَر رشٌّ يل يف ِدي� َوَمعايش واََعقبِة أ

َ
نَّ هَذا األ

َ
و قال: » يل ِ�يِه، َو�ِن ُكنَْت تْعلُم أ

َ
أ

فُه َع�، َوارْصف� َعنُه، َواقُدْر يل اخلَ « مري وآِجلِه، فارْصِ
َ
� اَعِجل أ ْ�َ َحيُْث اكَن، ُ�مَّ رَضِّ

 .یرواه البخار .»قال: و�س�ِّ حاجته» بِهِ 

 ت شده که:یروا از جابر « -۷۱۸

کی از یفرمود: چون  می آموخت و می از قرآن برای ماای  استخاره در کارها را مانند سوره  رسول الله 

ْستَخِ  اللَُّهم إِ�د: یبگزارد و باز بگوست، ید دو رکعت نمازی که فرض نیشما قصد کاری را کند، با
َ
َك �ُ أ

کنم و به فضل  می کنم وبه قدرتت از تو طلب قدرت می ریا من به علمت از تو طلب خیبار خدابِعلِْمك... 

دانم و تو به اسرار نهانی  نمی دانی و منیرا تو توانمندی و من ناتوانم و تو میکنم، ز می مت از تو سئوالیعظ

ا فرمود:  کار یر است، یا و عاقبت کارم خین و دنین کار برای دیدانی که ا می ا! اگریی. بار خداار دانائیبس

م در ین کار برایدانی که ا می م در آن برکت ده و اگریسر فرما و سپس برایم مقدر و میعاجل و آجلم، آن را برا

ر است، مقدر کن و یم خیبگردان و طوری که براندهء کارم بد است، من را از آن و آن را از من یا و آین و دنید

 .»باز مرا به آن راضی ساز. فرمود: و حاجتش را بنامد

باب استحباب رفتن به عید و عیادت مریض و حج و جهاد و جنازه و آمدن از راه  -98
 ي عیادتها دیگر براي زیاد شدن جاي

ِر�َق  قال: اكَن انليبُّ  عن جابٍر « -۷۱۹  .یرواه البخار. »إِذا اَكَن يَْوُم ِ�يٍد َخالََف الطَّ

 :ت شده که گفتیروا از جابر « -۷۱۹

 .»آمدند می گریک راه رفته و از راه دیعنی از یکردند،  می راه خود را عوض امبر یبود، پ می دیچون روز ع

ن رسول ا�َّ  بوعِن ابِن ُ�َمَر « -۷۲۰
َ
َجَرِة َو�َْدخُل ِمْن  أ اكَن َ�ُْرُج ِمْن َطِر�ِق الشَّ

ْف� َة َدَخَل ِمَن اثلَّنِية الُعليَا َوَ�ُْرُج ِمَن اثلَّنِية السُّ  ه.يمتفقٌ عل »َطر�ِق الُمَعرَّس، و�َِذا َدَخَل َمكَّ

از راه شجره بر آمده و از راه معرس (در   رسول الله  ت شده که:یروا باز ابن عمر « -۷۲۰

در منطقهء  –اء یة العلید، از ثنیگرد می شد، و چون به مکهء مکرمه داخل می فه) واردیمسجد ذی الحل

 .آمد می بر –که یدر منطقهء شب –ة السفلی یده و از ثنیداخل گرد –حجون 

 منوره قرار دارد.نهء یلو متری مدیفه است که در ده کیش: معرس مسجد ذی الحل
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باب استحباب پیش نمودن راست در هر آنچه که از باب احترام و تکریم باشد، مانند  -99
وضوء، و غسل، و تیمم و پوشیدن لباس و کفش و موزه و ازار و داخل شدن به مسجد و 
مسواك و سرمه کشیدن و گرفتن ناخنها و کوتاه کردن سبیل (بروت) و کندن موي زیر 

دن سر و سالم دادن در نماز و خوردن و نوشیدن و مصافح کردن ودست بغل و تراشی
دادن و استالم حجر االسود و بیرون شدن از بیت الخالء و گرفتن و دادن و غیر این از 

 آنچه که در معناي آن است
نی و دهن، انداختن به طرف چپ و دخل ین مانند: آب بیش کردن چپ در ضد ایو مستحب است پ

دن موزه و کفش و ازار و جامه و استنجاء و دور کردن یلخالء و بر آمدن از مسجد و کشت ایشدن به ب

 و امثال آن. ها دییپل

ا﴿ قال اهللا تعالی: مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  فَأ

ُ
ٓ  َ�َيُقوُل  ۦ�َِيِمينِهِ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ ْ قۡ ٱ ُؤمُ َها  ﴾١٩ بَِيهۡ كَِ�ٰ  َرُءوا

 ].۱۹الحاقة: [

اش را به دست راستش بدهند، گوید: بگیرید بخوانید نامهء  نامهو اما آنکه « فرماید: میخداوند 

 .»اعمال مرا

ۡص ﴿ قال تعالی:و
َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ فَأ ٓ  َمَنةِ َميۡ ل ۡص  َما

َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ أ ۡص  ٨ َمَنةِ َميۡ ل

َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ َوأ ٓ  َمةِ  َٔ َمۡ� ل  َما

ۡص 
َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ أ  ].۹-۸الواقعة: [ ﴾٩ َمةِ  َٔ َمۡ� ل

 .»کی دارند، و اهل شقاوت که چه حال بدی دارندیپس اهل سعادت که چه حال ن« فرماید: و می

ُن يف شأنِه لُكِّه: يف  قالَت: اَكَن رسوُل ا�َّ  لوعن اع�شة « -۷۲۱ ُ�ْعِجبُُه اتلَّيمُّ
ِله ِله، َوَ�نَعُّ  ه.يمتفقٌ عل .»ُطُهِورِه، َوتَرجُّ

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۷۲۱

در شانه  شان، داشتند، در طهارت می به کار بردن راست را در همهء امور خود دوست رسول الله 

 .»شان دنیکردن مو و در کفش پوش

، ايلُْم� ِلَطُهورِهِ وَطَعاِمه، وَ�نَْت اليرُْسَى وعنها قالت: اكنَْت يَُد رسول ا�َّ « -۷۲۲
ذىً خِلَ 

َ
 ح.يه بإِسناد صحريداود وغ ح، رواه أبويث صحيحد .»الئِِه َوَما اَكَن مْن أ

 ت است که گفت:یروا ل از عائشه« -۷۲۲

ن یبرای پاکی و طعامش بود و دست چپ برای رفع ضرورتش و آنچه از ا  دست راست رسول الله 

 .»نی)یل بود (مثل آب دهان و بیقب
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م َعِطيَة « -۷۲۳
ُ
ن انليبَّ  لوعن أ

َ
َن «: لقاَل لَُهنَّ يف َغْسِل ابْنَِتِه َز�ْنََب  أ

ْ
ابَْدأ

 ه.يمتفقٌ عل »»بِمياِمنَها َوَمواِضِع الوُُضوِء ِمنْها

 ت است که:یروا ل هیاز ام عط« -۷۲۳

نب به آنها گفت: در غسل دادن وی از طرفهای راست او و یدر شستن و غسل دادن دخترش ز امبر یپ

 .»دیی وضوء شروع کنها جای

نَّ رسول ا�َّ  وعن أيب ُهر�رة « -۷۲۴
َ
 بايلُْم�، «قال:  أ

ْ
حُدُ�ْم فَلْيبَْدأ

َ
إِذا اْ�تََعَل أ

لُهما ُ�نَْعُل، وآخَرُهَما ُ�ْ�َعُ  وَّ
َ
ماِل، تِلَُ�ِن ايلُْم� أ  بِالشِّ

ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»َو�ِذا نََزع فَلْيبَْدأ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۷۲۴

د از ید، بایراست شروع کند و چون کش د ازید، بایکی از شما کفش پوشیفرمود: هرگاه   رسول الله 

 .»اوردیرون بید اول، کفش راست را بپوشد و آخر کفش چپ را بیچپ شروع کند، با

نَّ رسول ا�َّ  لوعن َحْفَصَة « -۷۲۵
َ
ابِِه وثيابه  أ اكن َ�َْعُل يَمينَُه لَطَعاِمِه َورَشَ

 وغريه. رواه أبو داود والرتمذي »ما ِسوى ذلَك ـوَ�َعُل �َسارَُه ل

 ت شده که:یروا ل از حفصه« -۷۲۵

ش اختصاص داده ودست چپ یدن و جامهء خویدست راست خود را برای خوردن و نوش  رسول الله 

 .»گر امور قرار داده بودیخود را برای د

نَّ رسول ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۷۲۶
َ
تُم، فَابْدُؤوا «قال:  أ

ْ
أ إِذا لَِبْستُم، َو�ِذا تَوَضَّ

يَاِمنُ�مْ 
َ
 حديث صحيح. رواه أبو داود والرتمذي بإِسناد صحيح. »»بِأ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۷۲۶

 .»دید، از طرفهای راست خود شروع کنید و وضوء گرفتیدیفرمود: چون لباس پوش  رسول الله 

�س « -۷۲۷
َ
ن رسوَل ا�َّ  وعن أ

َ
ىت ِمً�  أ

َ
ىَت  :أ

َ
هلُ  فَأ ىَت َمْ�ِ

َ
اجلَْمرةَ فَرماَها، ُ�مَّ أ

َشاَر إىِل َجانِِبه األيمِن، ثُم األ�رَسِ ُ�مَّ جَعَل يُعِطيِه  »ُخذْ «بِمً�، و�ََر، ُ�مَّ قال لِلحالََّق 
َ
َوأ

 ه.يمتفقٌ عل .»انلَّاَس 

: هُ « ويف روايةٍ َر �ُُسَكُه وََحلََق: نَاَول احلالَق ِشقَّ ا ر� اجلْمرَة، و�َ يْمَن فَحلََقه، ُ�مَّ  لمَّ
َ
األ

نصاريَّ 
َ
بَا َطلحَة األ

َ
�رَْسَ فقال: داَع أ

َ
عَطاُه إِيَّاه، ُ�مَّ نَاَوهُل الشقَّ األ

َ
فَحلََقُه  »اْحِلْق «، فَأ

با طلحة فقال: 
َ
ْعطاُه أ

َ
 .»»اقِسْمُه َ�ْ�َ انلَّاس«فَأ
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 ت است که:یروا از انس « -۷۲۷

ش به منی آمده و قربانی یبه منی آمد، سپس به جمره آمده و آن را زد، سپس به منزل خو رسول الله 

ش اشارت نمود، و سپس چپ را و بعد شروع یر و به جانب راست خویکرد. سپس به سلمانی فرمود: بگ

 داد. می نموده آن را به مردم

د، جانب راست یو سرشان را تراش تی آمده که چون جمره را زده و گوسفندشان را قربانی کردهیو در روا

د. سپس ابو طلحه انصاری را خواسته و آن را به وی داد و باز جانب یخود را به سلمانی داد و او آن را تراش

داده و فرمود: آن را  آن را به ابو طلحه  د و آن حضرت یچپ را به وی داد و فرمود: بتراش و آن را تراش

 .»م کنیان مردم تقسیدر م
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َسمِّ ا�َّ وُ�ْ �ِيِمينك، : «قال: قال يل رسوُل ا�َّ  بعن ُ�َمَر بِن أيب سلََمة « -۷۲۸
ا يَِليَك   ه.يمتفقٌ عل .»»وُ�ْ ِممَّ

 ت شده که گفت:یروا ب از عمرو بن ابی سلمه« -۷۲۸

 .»ش بخوریک خویش بخور و از نزدیبه من فرمود: بسم الله کن و بدست راست خو  رسول الله 

َحُدُ�ْم فَليَْذُكر اْسَم : «قالَْت: قاَل رسوُل ا�َّ  لوعن اَع�شة « -۷۲۹
َ
إذا أ�ل أ

ْن 
َ
ُ َوآِخَرهُ ا�َّ تعاىل، فإْن �يس أ

َ
هل وَّ

َ
هِلِ، فَليَُقْل: � ا�َّ أ وَّ

َ
 يف أ

َ
رواه . »»يَْذُكَر اْسَم ا�َّ َ�َعاىل

 ح.يث حسن صحي، وقال: حدیأبو داود، والرتمذ

 گفت که: ل عائشه« -۷۲۹

اد کند و اگر فراموش کرد که نام ید نام خدا را یخورد با می کی از شما نانیفرمود: هرگاه   رسول الله 

 .»د: بنام خدا آغاز و انجامشید بگویاد کند، بایخدا را در اول آن 

إِذا دخل الرَُّجل بيْتَُه، فََذَكَر ا�َّ «قال: َسِمعُت رسوَل ا�َّ يقوُل:   وعن جابِرٍ « -۷۳۰
صَحابِهِ 

َ
يْطاُن أل : ال مبيَت لَُ�ْم وال عَشاَء، و�ذا تَعاىل ِعنْد ُدُخوهِل وِعنَْد َطعاِمِه، قال الشَّ

ْدر�تُم املبيت، و�ِذا لَم يَْذُكِر ا�َّ 
َ
يَْطاُن: أ دَخل، فَلَم يَذُكر ا�َّ َ�َعاىل ِعنْد دُخوهِلِ، قال الشَّ

تُُم ال
ْ
ْدر�

َ
 رواه مسلم. »»مبيَت َوالَعشاءَ ـتَعاىل ِعنْد َطعاِمِه قال: أ

 ت شده که گفت:یروا از جابر « -۷۳۰

داخل شده و در وقت داخل شدن خود اش  فرمود: هرگاه شخص به خانه می دم کهیشن  از رسول الله 

 د و نهید بخوابیتوان می د: نهیگو می ارانشیطان به یاد کند، شیش نام خدا را یو در هنگام نان خوردن خو

د: یگو می طانیاد نکند، شید، ولی هرگاه داخل شود، و نام خدا را در وقت دخول خود ید نان بخوریتوان می
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د: جای نان خوردن و یگو می اد نکند،ید و هر گاه خدا را در وقت طعام خود یافتیجای شب ماندن خود را 

 .»دیافتیشب ماندن را 

نَا مع رسوِل ا�َّ  وعن ُحَذْ�َفَة « -۷۳۱ يِدينَا  قال: كنَّا إِذا حرَضْ
َ
َطَعاماً، لَم نََضْع أ

 رسوُل 
َ
َها  ا�َّ حىتَّ َ�بْدأ َّ�

َ
ًة َطعاماً، فجاَءت جاِرَ�ٌة ك� نَا معُه َمرَّ َ�يََضع يَده. َو�ِنَّا َحرَضْ

َخَذ رسوُل ا�َّ 
َ
عاِم، فَأ َما  تُْدَ�ُع، فََذَهبْت تَلضَع يَدَها يف الطَّ َّ�

َ
ْعرايِبٌّ ك�

َ
�ِيِدَها، ُ�مَّ َجاَء أ

َخَذ �ِيِدهِ، قال رسوُل ا�َّ 
َ
ْن ال يُْذَكَر اسُم ا�َّ ِ «: يُْدفَع، فَأ

َ
عاَم أ يْطاَن �َْستَِحلُّ الطَّ إِنَّ الشَّ

ْعَرايِبِّ 
َ
َخذُت �ِيِدَها، فََجاَء بهذا األ

َ
َ�َعاىل عليه. و�ِنَُّه جاَء بهذهِ اجلاِر�ِة لِيْستَِحلَّ بِها، فَأ

َخْذُت �ِيِدهِ، واذلي نَفيس �ِيَِدهِ إِنَّ يَدُه يف
َ
ِ » يَدي َمَع يَديِْهما ِليَستِحلَّ بِِه، فَأ ُ�مَّ َذَكَر اسم ا�َّ

َ�ل
َ
 رواه مسلم. .»تعاىل وأ

 ت شده که گفت:یروا فه یاز حذ« -۷۳۱

شروع نموده و دست خود   افتم  تا رسول الله ی می برای نان خوردن حضور  چون همراه رسول الله 

 م و دختری آمد که گوئی دنبالیافتیحضور  م و ما با وی برای طعامیینهاد نمی نهاد، ما دست خود را می را

دست او را گرفت،   عنی به سرعت آمده) و خواست دست خود را در طعام نهد که رسول الله یشد ( می

طان یسپس فرمود: ش  شد، باز دست او را گرفته و رسول الله  می نی آمد که گوئی دنبالیه نشیباز باد

طعام اش  لهین دختر را آورد که بوسیسازد، و او ا می نشود، برای خود حاللطعامی را که در آن نام خدا برده 

لهء او طعام را به خود حالل ین اعرابی را آورد تا بوسیرا به خود حالل سازد، ولی من دست او را گرفتم باز ا

ن دو در سازد و من دست او را گرفتم و سوگند به ذاتی که نفس من در دست اوست، که دست او با دستهای آ

 .»دست من است، سپس بسم الله گفته و طعام را تناول نمود

حايبِّ « -۷۳۲ ميََّة بِن �يِْشٍّ الصَّ
ُ
ُ�ل،  قال: اكن رُسوُل ا�َّ  وعن أ

ْ
جالساً، ورَُجٌل يأ

ا َرفَعها إِىل ِ�يِه، قال: �سم  ُ َوآِخَرهُ، فَلَْم �ُسمِّ ا�َّ َحىتَّ لَْم يبَْق ِمْن َطَعاِمِه لُْقمة، فَلَمَّ
َ

هل وَّ
َ
ِ أ ا�َّ

ِ استَْقاَء َما يف «، ثم قال: فََضِحَك انلَّيِبُّ  ا َذَكر اسَم ا�َّ ُ�ُل َمَعُه، فَلمَّ
ْ
يَْطاُن يَأ َما َزاَل الشَّ

 .یرواه أبو داود، والنسائ. »»بَطِنهِ 

 ت شده که گفت:یروا ه بن مخشی صحابی یاز ام« -۷۳۲

ک لقمه ینکه از طعامش جز یخورد و بسم الله نگفت، تا ا می نشسته بود و مردی نان رسول الله 

ُ َوآِخَرهُ  نماند و چون آن را به دهن خود باال کرد، گفت:
َ

هل وَّ
َ
ِ أ طان یده و فرمود: شیخند امبر یپ �سم ا�َّ

 .»رون انداختیب خورد و چون بسم الله گفت، او آنچه را خورده بود، از دهانش می پی در پی با او
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صَحابِِه،  قالَْت: اكَن رسوُل ا�َّ  لوعن اع�شَة « -۷۳۳
َ
ُ�ُل َطَعاماً يف ِستٍَّة ِمْن أ

ْ
يَأ

َ�لَُه بِلُْقَمتَْ�ِ فقال رسوُل 
َ
ْعرايٌب، فَأ

َ
ما إِنَُّه لْو َس�َّ لََكَفاُ�مْ : «فََجاَء أ

َ
، یرواه الرتمذ. »»أ

.يثٌ حسنٌ صحيوقال: حد  حٌ

 ت شده که گفت:یروا ل ائشهاز ع« -۷۳۳

ی آمده و به دو لقمه آن را خورد. رسول یخورد، اعراب می ارانشیطعامی را با شش تن از   رسول الله 

 .»گفت، همهء شما را بسنده بود می فرمود: همانا اگر بسم الله  الله 

مامة « -۷۳۴
ُ
احلَْمُد �َّ محداً َكث�اً «اكَن إِذا َرَ�َع َمائَِدتَُه قال:  أنَّ انليَبَّ  وعن أيب أ

 ِ�يه، َغَ� َمْكيِفٍّ َوال ُمْستَْغً� َ�نُْه َر�َّنَا
ً
 .یرواه البخار »»َطيِّباً ُمبَاَر�

 ت شده که:یروا از ابی امامه « -۷۳۴

فرمود: الحمد لله.. خداوند  می داشت) می د (دست از خوراک بریچ می خوان خود را بر امبر یچون پ

ی از آن هم وجود یازین بی که بسنده بوده و ترک شده هم نباشد و بدون شک،ای  زهیار و پاکیرا ثنا باد ثنائی بس

 .»ندارد پروردگارا!

�ٍس « -۷۳۵
َ
ِ قَاَل: قال رُسوُل ا�َّ  وعن ُمَعاِذ بن أ َ�َل َطَعاماً فقال: احلَْمُد �َّ

َ
: مْن أ

َم ِمْن َذنِْبهِ اذلي  ُ َما َ�َقدَّ
َ

ْطَعَم� هذا، َوَرَزقِْنيِه ِمْن غْ�ِ َحْوٍل ِم�ِّ َوال قُّوٍة، ُغِفَر هل
َ
رواه  »»أ

 . يثٌ حسنٌ  أبو داود، والرتمذي وقال: حدِ

 ت شده که:یروا از معاذ بن انس « -۷۳۵

هِ یفرمود: کسی که طعامی را خورد و بگو  رسول الله 
َّ
 لل

ُ
َعَمن یالذ د: الَحْمد

ْ
ط

َ
ی را که یهذا... ثنا باد خدا یأ

 .»شود می دهیآمرزاش  ام به من خورانده و روزی داده است، گناه گذشته ن طعام را بدون قوت و توانائییا

 باب در مورد اعتراض نکردن بر طعام و مستحب بودن ستایش کردن آن -101

َ�لَُه، و�ِْن  ما اَعَب رُسوُل ا�َّ «قال:  عن أيب ُهر�رة « -۷۳۶
َ
، إِن اْشتََهاه أ َطَعاماً َ�طُّ

 ه.يمتفقٌ عل »»َكِرَهُه تََرَ�هُ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۷۳۶

خورد و اگر دوستش  می ب نگرفت، اگر به آن رغبت داشت، آن رایبر طعامی ع  هرگز رسول الله 

 .»نمود می نداشت، آن را ترک
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نَّ انليبَّ  وعن جابٍر « -۷۳۷
َ
، فََداَع بِِه،  أ ُدَم فقالوا: ما ِعنَْدنَا إِالَّ َخلٌّ

ُ
ْهلَُه األ

َ
َل أ

َ
َسأ

ُ�ُل و�قول: 
ْ
ُدُم اخلَلُّ «فََجعل يَأ

ُ
ُدُم اخللُّ نِْعَم األ

ُ
  رواه مسلم. »»نِْعَم األ

 ت شده که:یروا از جابر « -۷۳۷

م، سپس آن را خواسته و یزی نداریخواستند، آنها گفتند جز سرکه، چنانخورشی اش  از خانواده امبر یپ

 .»شروع به خوردن نموده و فرمود: سرکه نانخورش خوبی است، سرکه نانخورش خوبی است

 گوید می خورد، آنرا نمی باب دعائی که شخص روزه داري که نان -102

َحُدُ�ْم، فَلْيُِجْب، فَإِْن اكن إِذا ُديِعَ : «قال: قال رسوُل ا�َّ  عن أيب ُهر�رة « -۷۳۸
َ
 أ

، َو�ْن اكَن ُمْفَطراً فَلْيَْطَعمْ   رواه مسلم. »»صائماً فَلْيُصلِّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۷۳۸

د ید آن را اجابت کند، پس اگر روزه دار بود، بایکی از شما دعوت شود، بایفرمود: هرگاه   رسول الله 

 .»دید طعام تناول نماینبود، بادعا کند واگر روزه دار 

 گوید، هرگاه شخص دیگري بدنبالش بیفتد می باب آنچه که شخص دعوت شده -103

ُ َخاِمس  قال: َداع رُجٌل انلَّيِبَّ  عن أيب مسعوِد ابَلْدرِيِّ « -۷۳۹ لِطَعاٍم َصـنَعُه هلَ
ا بَلََغ ابلاب، قال انليبُّ  ُ، : «مَخَْسٍة، َ�تَِبعُهْم رَُجٌل، فَلمَّ

َ
ذَن هل

ْ
ْن تَأ

َ
إِنَّ هذا تَِبَعنا، فإِْن شئت أ

ِ » و�ِْن ِشئَت رََجعَ   ه. يمتفقٌ عل .»قال: بل آَذُن هُل يا رسوَل ا�َّ

 ت شده که گفت:یروا از ابو مسعود بدری « -۷۳۹

شان یرا برای طعامی که فقط برای پنج نفر ساخته بود، دعوت نمود، ولی مردی بدنبال ا امبر یمردی پ

ن مرد به دنبال ما آمد، اگر خواستی به او اجازه ده و یبه وی گفت: ا امبر ید، پیافتاد، چون به در خانه رس

 .»!ا رسول الله یدهم،  می اگر خواستی باز گردد. گفت: آری به او اجازه

 خورد نمی باب در استحباب خوردن از نزدیک خود و پند دادن کسی که درست -104

، وَ�نْت قال: ُكنُت غالماً يف ِحْجِر رسول ا�َّ  بعن عمر بن أيب َسلََمَة « -۷۴۰
ْحَفِة فقال يل رسوُل ا�َّ  يَا ُغالُم َسمِّ ا�َّ تعاىل َوُ�ْ بيميِنَك وْ� : «يَِدي تَِطيُش يف الصَّ

ا يَِليَك   ه.يمتفقٌ عل »»ِممَّ

 ت شده که گفت:یروا ب عمر بن ابی سلمهاز « -۷۴۰
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به من   گشت. رسول الله  می ی کاسهها و دست من در گوشه  من بچهء بودم در دامان رسول الله 

 .»ک خود بخوریش و از نزدیفرمود: ای بچه، بسم الله بگو و به دست راست خو

�َل ِعنَْد رسوِل ا�َّ  وعن َسلََمَة بِن األ�وِع « -۷۴۱
َ
ن رَُجًال أ

َ
لُكْ «�ِشماهل فقال:  أ

ْستِطيُع قاَل: » �ِيَِمينَك 
َ
، َ�َما َرَ�َعَها إىِل ِ�يهِ » ال اْستََطْعَت،«قال: ال أ  رواه مسلم. .»ما َمنََعُه إِالَّ الِكرْبُ

 ت شده که:یروا از سلمه بن اکوع « -۷۴۱

 فرمود: بدست راستت بخور! بدست چپ خود نان خورد. آنحضرت   مردی در حضور رسول الله 

 توانم! نمی گفت:

ن کار باز نداشت، و بعد از آن نتوانست دست خود یزی جز کبر او را از ایفرمود: نتوانی! چ آنحضرت 

 .»ش باال کندیرا به دهن خو

اي  باب منع از خوردن دو دانه خرماي بهم پیوسته و مانند آن، هرگاه با عده -105
 ایشانخورد، جز به اجازهء  می

، فُرزْ�نَا َ�ْمراً، َو�َن َ�بُْد « -۷۴۲ ِ�ْ�َ صابَنا اعُم َسنٍَة مَع ابِْن الزُّ
َ
عن جبَلََة بن ُسَحيْم قال: أ

ُ�ُل، فيقوُل: ال ُ�َقاِرنُوا، فإِن انليب  با�َّ بُن عمر 
ْ
نَ� عِن اإلقراِن،  يُمر بنا و�ُْن نأ

َخاهُ «ثم يقوُل: 
َ
ِذَن الرَُّجُل أ

ْ
ْن �َْستَأ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»إِالَّ أ

 ت شده که گفت:یم روایاز جبله بن سح« -۷۴۲

از  ب م و عبد الله بن عمریافتیی برای توشه دریر سال قحطی روی آورد و خرمایبر ما همراه ابن الزب

از دو دانه خوردن  امبر یرا پید، زیگفت: دو دانه، دو دانه مخور می م ویخورد می گذشت که ما می کنار ما

 . »ردینکه شخص از برادرش اجاز بگیگفت: مگر ا می منع نمودند. و باز

 شود، اینکه چه بگوید و یا چه انجام دهد نمی خورد و سیر می باب  رهنمائی آن کس که -106

صحاَب رسولِ  عن وَْحيشِّ بِن حرب « -۷۴۳
َ
ن أ

َ
ُ�ُل  ا�َّ  أ

ْ
، إِنَّا نَأ ِ قالُوا: يا رسوَل ا�َّ

قالُوا: َ�َعْم. قال: فَاْجتَِمُعوا ىلَع َطَعامُ�ْم، َواْذُكُروا » فَلََعلَُّ�ْم َ�ْفرِتقُونَ «وال �َْشبَُع؟ قال: 
، ُ�بَارَْك لَُ�ْم فيه ِ  .رواه أبو داود »»اْسَم ا�َّ

 ت است که:یروا وحشی بن حرب از « -۷۴۳

د یم. فرمود: شایشو نمی ریم، ولی سیخور می ما نان  ا رسول الله یگفتند:   اصحاب رسول الله 

 د!یخور می شما جدا جدا
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 گفتند: بلی.

 برکت گذاشتهتان  د، برای شما در طعامید و بسم الله بگوئیکجا شویتان  گفت: پس برای نان خوردن

 .»شود می

 کاسه و منع از خوردن از میان آنباب دستور به خوردن از کنار  -107

َعام فلَُكُوا ِمْن «قال:  عن انليبِّ  بعن ابن عباس « -۷۴۴ ُل وََسَط الطَّ َ�ُة َ�ْ�ِ رَبَ
ْ
ال

ُ�لُوا ِمن وََسِطهِ 
ْ
تَيِْه وَال تَأ . »»َحا�َّ  رواه أبو داود، والرتمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۷۴۴

 .»دید و از وسط آن مخورید، پس از دو کنار آن بخوریآ می فرمود: برکت در وسط طعام فرود امبر یپ

اُء، �ِْملَُها  قال: اكن لِلنيبِّ  وعن عبِد ا�َّ بن �رُْسٍ « -۷۴۵ َغرَّ
ْ
قَْصَعٌة يُقاُل هلا: ال

وا  َقْصَعِة، يع� وقد ثُرَِد فيها، فاتَلفُّ
ْ
يِت بتَلَْك ال

ُ
ىح أ ْضحوا وََسَجُدوا الضُّ

َ
ا أ ْرَ�َعُة رِجاٍل، فَلمَّ

َ
أ

ا َكرُثُوا َجثَا رسوُل ا�َّ  : ما هذه اجِللْسُة؟ قال رسوُل  عليها، فَلَمَّ عرايبٌّ
َ
نَّ ا�َّ : إِ فقاَل أ

لُكُوا ِمْن َحَوايَلَْها، : «َجَعل� َ�بْداً َكِر�ماً، ولَْم �َْعلْ� َجباراً َعنيداً، ثمَّ قال رسوُل ا�َّ 
 رواه أبو داودٍ بإِسناد جيد. »»وََدُعوا ِذْرَوَ�َها ُ�بَارَْك فيها

 ت شده که گفت:یروا از عبد الله بن بسر « -۷۴۵

نمود، و چون چاشت  می شد و آن را چهار مرد حمل می که به آن غراء گفتهداشت ای  کاسه امبر یپ

د شده بود، و به اطراف آن گرد یکه نان در آن ترینموده و نماز ضحی را گزاردند، آن کاسه آورده شد، در حال

 ن چه نشستن است؟ینی گفت: ایه نشیبه زانو نشست. باد  اد شدند، رسول الله یآمدند و چون ز

ده است. سپس ید نگردانیده و مرا ستمگر و عنیم گردانیفرمود: همانا خداوند مرا بندهء کر رسول الله 

 .»شود می د که برکت در آن نهادهید واز باالی آن مخوریفرمود: از دو طرف آن بخور رسول الله 

 باب کراهیت غذا خوردن درحالتی تکیه کرده -108

 »»ال آُ�ُل ُمتَِّكئاً : «قال: قال رسوُل ا�َّ  عن أيب ُجَحيَْفَة وهِب بِن عبد ا�َّ « -۷۴۶
 رواه البخاري.

 ت شده که گفت: یروا فه وهب بن عبد الله یاز ابی جح« -۷۴۶

 .»خورم (چنانچه عادت پرخواران است) نمی ه زده نانیفرمود: تک  رسول الله 
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�ٍس « -۷۴۷
َ
يُْت رسول ا�َّ  وعن أ

َ
ُ�ُل تْمراً  قال: َرأ

ْ
 رواه مسلم. .»جالساً ُمْقِعياً يَأ

 ت است که:یروا از انس « -۷۴۷

ن نهاده و دو ساق خود را باال یش را بر زمین خویکه سریدم که نشسته بود، در حالیرا د رسول الله 

 .»خورد می نموده بود و خرما

انگشت و مکیدن انگشتان وکراهیت پاك کردن آن باب استحباب خوردن به سه  -109
افتد و  می که از نزد شخصاي  قبل از لیسیدن و مستحب بودن لیسیدن کاسه و گرفتن لقمه

 خوردن آن و روا بودن کشیدن دست بعد از لیسیدن به بازو و قدم و غیر آن

حُدُ�مْ : «قال: قال رسوُل ا�َّ  بعن ابِن عباٍس « -۷۴۸
َ
�َل أ

َ
َطَعاماً، َفال  إِذا أ

و يُلِْعَقها
َ
صابَِعُه حىت يلَعَقَها أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»يَمسْح أ

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۷۴۸

نکه آن ید انگشتان خود را پاک نکند، تا ایکی از شما طعامی را بخورد، بایفرمود: هرگاه   رسول الله 

 .»سدیرا بل

يُْت رسوَل ا�َّ  وعن كْعِب بِن مالك « -۷۴۹
َ
صابَِع فَإِذا  قال: َرأ

َ
ُ�ُل بِثالِث أ

ْ
يَأ

 لَِعَقها
َ
 رواه مسلم. .»فَرغ

 ت شده که گفت:یروا از کعب بن مالک « -۷۴۹

 .»دیسیل می شد، آن را می خورد و چون فارغ می دم که به سه انگشت نانیرا د  رسول الله 

نَّ رسوَل ا�َّ  وعن جابٍر « -۷۵۰
َ
ْحَفِة وقال:  أ َصابِِع والصَّ

َ
إِنَُّ�ْم ال «أمر بِلَْعِق األ

يِّ طَعاِم�م الرَب�ةُ 
َ
 رواه مسلم. »»تَدُروَن يف أ

 ت شده که:یروا از جابر « -۷۵۰

د که برکت یدان نمی ز نمودن کاسه امر نموده و فرمود: همانا شمایدن انگشتان و تمیسیبه ل  رسول الله 

 .»استدر کدام قسمت طعام شما 

ُخْذَها فَلْيُِمْط ما «قال:  وعنه أن رسول ا�َّ « -۷۵۱
ْ
حِدُ�ْم، فَليَأ

َ
إِذا وقعت لُقَمُة أ

يَطاِن، وال يمَسْح يَدُه بِالِمنِْديِل حىتَّ يَلعَق  ُ�لَْها، وال يَدْعها للشَّ
ْ
اكن بها من أًذى ويلَأ

يِّ طعاِمِه الرب�ةُ 
َ
َصابَِعُه، فإِنه ال يَدرِي يف أ

َ
 اه مسلم.رو »»أ
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 ت شده که:یروا از جابر « -۷۵۱

ده، دور یرد و خاشاکی که بدان چسبید آن را بگیکی از شما افتاد، بایفرمود: هرگاه لقمهء   رسول الله 

سد، دست خود را با دستمال پاک یل نمی طان نگذارد و تا انگشتان خود راید آن را خورده و برای شیکند و با

 .»که در کدام بخش طعام او برکت نهاده شده استداند  نمی را ویینکند، ز

ن رسول ا�َّ « -۷۵۲
َ
حَدُ�م ِعند لُكِّ يَشٍء ِمْن «قال:  وعنه أ

َ
يَْطاَن َ�رُض أ إِن الشَّ

خْذَها فَلْيُِمْط ما اكَن بها 
ْ
َحِد�م فَليَأ

َ
ُه ِعنَد طَعاِمِه، فَإِذا َسَقَطْت لُْقمُة أ نِِه، حىت َ�رُْضَ

ْ
َشأ

ذى، �ُ 
َ
يِّ ِمن أ

َ
صابِِعُه فإِنَّه ال يدري يف أ

َ
 فَلْيلَْعْق أ

َ
يَْطاِن، فإذا فَرغ ُ�لَْها وال يََدعها للشَّ

ْ
مَّ يلَأ

 رواه مسلم. »»طعاِمِه الرَبَ�ةُ 

 ت شده که:یروا از جابر « -۷۵۲

شود، حتی که در وقت  می طان در وقت انجام هرکاری با شما حاضریفرمود: حقا که ش  رسول الله 

رد و خاشاک آن را ید آن را بگیکی از شما افتاد، بایشود. پس هرگاه لقمهء  می خوردنش هم با او حاضرنان 

 را اویسد، زید انگشتان خود را بلیطان نگذارد، و چون فارغ شد، بایدور کند و باز آن را خورده و برای ش

 .»داند که در کدام بخش طعام او برکت نهاده شده است نمی

�ٍس « -۷۵۳
َ
َصابَِعُه اثلَّالَث، وقاَل:  قال: اكن: رسوُل ا�َّ  وعن أ

َ
َ�َل طَعاماً، لِعَق أ

َ
إِذا أ

يَطانِ « ُ�لَْها، وال يَدْ�َها للشَّ
ْ
ُخْذها، ويلِمْط عنها األذى، ويلَأ

ْ
حِد�م فَلْيَأ

َ
» إِذا سَقَطْت لُقمُة أ

ن �َسلَت الَقصعَة وقال: إِنَّ�م ال تْدُروَن 
َ
َمرنَا أ

َ
يِّ َطَعاِم�م الرَب�ةُ وأ

َ
. »»يف أ  رواه مُسلمٌ

 ت است که:یروا ز انس ا« -۷۵۳

فرمود: چون لقمهء  می ده ویسینمود، هر سه انگشت خود را ل می طعامی را تناول  چون رسول الله 

ما را امر طان نگذارد و یرد و خاشاک را از آن دور نموده آن را خورده و برای شید آن را بگیکی از شما افتاد بای

 .»د که در کدام قسمت طعام شما برکت وجود داردیدان نمی م و فرمود: شمایز کنینمود که کاسه را تم

ل جابراً « -۷۵۴
َ
نَّه سأ

َ
ِت انلَّاُر، فقال:  وعن سعيد بِن احلارث � ا َمسَّ عن الوضوِء ِممَّ

ُن وجدناُه، لَم يَْ�ْن نَلَا ال �ُد مثَل ذلك الطعاِم إِالَّ قِليالً  ال، قد ُكنَّا زمَن انليبِّ 
َ

، فإِذا �
 
ُ
أ قَْداَمنَا، ُ�مَّ نَُص�ِّ َوال َ�تَوَضَّ

َ
نَا وَسَواعدنَا وأ ُ�فَّ

َ
 رواه البخاري.  .»َمنَاِديُل إِال أ

 ت شده که:ید بن حارث روایاز سع« -۷۵۴

مثل  امبر یزمان پد. پس گفت: ما در یدر مورد وضوء از آنچه به آتش پخته شده، پرس وی از جابر 

م، یمان نداشت های م، دستمالی بجر دستها و بازوها و قدمیافتی می م واگر آن رایدید نمی ن طعام را بجز کمیا
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 .»میگرفت نمی م و وضوء همیخواند می سپس نماز

 باب زیاد شدن دستها در طعام -110
اكيف اثلَّالثَة، َوَطَعاُم  َطَعاُم اإلثن�ِ :«قال: قال رسوُل ا�َّ  عن أيب هر�رة « -۷۵۵

ر�َعةِ 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»اثلَالثَِة اكيف األ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۷۵۵

 .»فرمود: طعام دو نفر برای سه نفر و طعام سه نفر برای چهار نفر بسنده است  رسول الله 
يَْ�يف اإلثَنْ�،  َطعاُم الَواِحدِ «َ�ُقول: قال: سمعُت رسوَل ا�َّ  وعن جابٍر « -۷۵۶

 رواه مسلم. »»وطعاُم اإلثنِ� يْ�يف األر�عة، وطعاُم األَرَ�عِة يَْ�يف اثلَّماِ�يَةَ 

 ت شده که گفت:یروا از جابر « -۷۵۶

ک نفر برای دو نفر و طعام دو نفر برای چهار نفر و طعام یفرمود: طعام  می دم کهیشن  از رسول الله 

 .»کند می تیچهار نفر برای هشت  نفر کفا

باب ادب آشامیدن و استحباب سه بار نفس کشیدن در بیرون ظرف، وکراهیت نفس  -111
 کشیدن در داخل ظرف، و مستحب بودن تقدیم و گرداندن ظرف بر جانب راست و راست

�ٍس « -۷۵۷
َ
ُس يف الرَشاِب ثَالثاً  أن رسول ا�َّ  عن أ  ه.يمتفقٌ عل .»اكَن يتنَفَّ

 ت است که:یروا ز انس ا« -۷۵۷

 .»رون از ظرفیعنی بیدند. یکش می دن سه بار نفسیدر آشام  رسول الله 
ُ�وا واِحداً َكرُشِْب : «قال: قال رسول ا�َّ  بوعن ابن عباٍس « -۷۵۸ ال �رَْشَ

ْ�تُ 
َ
�ْتُْم، وامْحدوا إِذا أ ْ�تُْم رَشِ

َ
وا إِذا أ ُ�وا َمثْ� وثُالَث، وَسمُّ رواه  »»ْم َرفْعتُمْ ابَلِع�، َولِ�ن ارْشَ

 الرتمذي وقال: حديث حسن.
 کند که: می تیروا ب از ابن عباس« -۷۵۸

د و چون یاشامیکن دو بار و سه بار بید و لیاشامیکبار نیدن شتر یفرمود: مانند آشام  رسول الله 

 .»دیید، الحمد لله بگویدید وچون آن را آشامید، بسم الله گوئیاشامیب
نَّ انليبَّ  وعن أيب َ�تَاَدَة « -۷۵۹

َ
َس يف اِإلناءِ  أ  متفقٌ عليه. »َ�َ� أن يُتَنَفَّ

 ت است که:یروا از ابی قتاده « -۷۵۹

 .»ده شود، منع فرمودندینکه در ظرف نفس کشیاز ا امبر یپ
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�ٍس « -۷۶۰
َ
  وعن أ

َّ
ن رسول اهل

َ
ْعرايب،  أ

َ
يِت بِلنٍَب قد ِشيب بَماٍء، وَ�ْن يِميِنِه أ

ُ
أ

بو بَ�ٍر 
َ
ْعَرايبَّ وقال: وَ�ْن �َسارِهِ أ

َ
ْ�َطى األ

َ
يمنَ «، فرََشَِب، ُ�مَّ أ

َ
يَمَن فاأل

َ
 متفقٌ عليه. »»األ

 ت است که:یروا از انس « -۷۶۰

ای  اعرابیشان  در طرف راست کهیری آوردند که با آب مخلوط گشته بود، در حالیش برای رسول الله 

 .»د و سپس به اعرابی داده و فرمود: راست و باز راستیاشامی، پس بابوبکر شان  نشسته بود و در طرف چپ

ن رسول ا�َّ  وعن سهل بن سعد « -۷۶۱
َ
يِتَ �رشاٍب، فرِشَب ِمنُْه وَ�ْن يَِمينِِه  أ

ُ
أ

ْشيَاٌخ، فقال للُغالم:
َ
ْعِطَي ُهؤالِء؟« ُغالٌم، وعن �ََسارِهِ أ

ُ
ْن أ

َ
َذُن يل أ

ْ
تَأ

َ
فقال الُغالُم: ال » أ

َحداً، فَتلَُّه رسول ا�َّ 
َ
وثُِر بِنِصيىب ِمنَك أ

ُ
، ال أ ِ  متفقٌ عليه. .»يف يدهِ  وا�َّ

 ت است که:یروا از سهل بن سعد « -۷۶۱

کودکی و در شان  جانب راستکه در ید، در حالیاشامیآورده شد و از آن بای  دنییآشام  برای رسول الله 

 نها بدهم؟یدهی که به ا می ا به من اجازهیبزرگساالنی وجود داشتند. پس به کودک فرمود: آشان  جانب چپ

آن را   نم، و سپس رسول الله یگز ام از شما برنمی چکس را به حصهیکودک گفت: نه به خدا قسم، ه

 .»در دست او گذاشت

دهان مشک و مانند آن و بیان آنکه این کراهیت تنزیهی باب کراهیت نوشیدن از  -112
 است نه تحریمی

ْسِقيَِة . يع� قال َ�َ� رسول ا�َّ  عن أيب سعيٍد اخلْدرِيِّ « -۷۶۲
َ
ْن  :عِن اْخِتنَاِث األ

َ
أ

فَْواُهها، َو�رُْشَب منها
َ
 ه.يمتفقٌ عل .»تُ�رَسَ أ

 ت است که گفت:یروا د خدری یاز ابو سع« -۷۶۲

 .»دن از دهن آن) نهی فرمودیعنی آشامیاز اختناث مشک (  ول الله رس

و الِقْر�ِة . قال: َ�َ� رسول ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۷۶۳
َ
قاِء أ ن �رُْشََب ِمْن يف السِّ

َ
 أ

 ه.يمتفقٌ عل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۷۶۳

 .»شودده ینکه از دهانهء مشک نوشیمنع کردند از ا  رسول الله 

اِن بِْن ثابت « -۷۶۴ ْخِت َحسَّ
ُ
مِّ ثابٍِت َكبَْشَة بِنِْت ثَابٍت أ

ُ
وعنها قالت: دَخل  وعن أ

رواه  ،»، فرََشَِب ِمن يف قِْر�ٍة ُمَعلَّقٍة قَائماً. َ�ُقْمُت إِىل ِ�يَها فَقَطْعتُهُ يلَعَّ رسوُل ا�َّ 
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 الرتمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

 ت شده که گفت:یروا ب بنت ثابت خواهر حسان بن ثابتاز ام ثابت کبشه « -۷۶۴

د من برخاسته دهن آن را یزان بود، نوشیستاده از دهانهء مشکی که آویبر من وارد شده و ا  رسول الله 

 .»دم (برای تبرک)یبر

 باب کراهیت و نا پسند بودن دمیدن در آب -113

نَّ انليبَّ  عن أيب سعيٍد اخلدريِّ « -۷۶۵
َ
اِب فقال رَُجل:  أ َ�َ� َعِن انلَّفِخ يف الرشَّ

راها يف اِإلناء؟ فقال: 
َ
ْهِرْ�َها«القَذاةُ أ

َ
ْروَى ِمْن َ�َفٍس َواِحد؟ قال:  »أ

ُ
بِْن «قال: فإِ� ال أ

َ
فَأ

 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح. »»الَقَدَح إِذاً َ�ْن ِ�يَك 

 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۷۶۵

 دنی نهی فرمود. یدن در آشامیاز دم امبر یپ

 نم. یب می مردی گفت: خاشاک را در ظرف

 ز. یگفت: آنرا بر

 شوم.  نمی رابیک نفس سیگفت: من از 

 .»ریفرمود: پس قدح را از دهنت جدا بگ

ْو ُ�نَْفَخ ِ�يه أن انلىب  بوعن ابن عباس « -۷۶۶
َ
َس يف اِإلنَاِء، أ ن يُتنَفَّ

َ
 ،»َ�َ� أ

 الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح.رواه 

 کند که: می تیروا ب از ابن عباس« -۷۶۶

 .»ده شودیا در آن دمیده شده و ینکه در ظرف نفس کشینهی فرمود از ا امبر یپ

 باب روا بودن آشامیدن ایستاده و بیان اینکه کاملتر و بهتر آشامیدن در حالت نشسته است -114

 ه.يمتفقٌ عل .»ِمْن َزْمَزم، فرََشَِب وَُهَو قَائم قال: َسَقيُْت انلَّيِبَّ  بوعن ابن عباس « -۷۶۷

 کند که: می تیروا ب از ابن عباس« -۷۶۷

 .»دندیستاده آن را آشامیا از آب زمزم دادم و آنحضرت  امبر یبرای پ

ةَ « -۷۶۸ ٌّ  وعن الَ�َّال بِن سرْبَ ىَت يلَعِ
َ
باب الرَّْحبَِة فرََشِب قَائما، وقال: إِ�ِّ  قال: أ

 ِ يُْت رَسوَل ا�َّ
َ
ْ�تُُمو� َ�َعلْت َرأ

َ
 رواه البخار. ،»فعل كما َرأ
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 ت شده که گفت:یروا از نزال بن سبره « -۷۶۸

دم مثل کاری که یرا د  د و گفت: من رسول الله یستاده آشامیبه باب الرحبه (کوفه) آمده و ا علی 

 .»د، انجام دادیدیدمرا 
ِ  بوعن ابن عمر « -۷۶۹ ُ�ُل ىلَع َعهِد رُسوِل ا�َّ

ْ
 ،و�ُْن َ�ْمىش قال: كنَّا نَأ

 رواهُ الرتمذي، وقال: حديث حسن صحيح.. »و�رَْشَُب َو�ُْن قيام
 ت شده که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۷۶۹

 .»میستاده بودیکه ایم، در حالیدیآشام می م ویرفت می که راهیم، در حالیخورد می غذا ما در زمان رسول الله 
ه « -۷۷۰ بيِه عن جدِّ

َ
ِ  وعن عمرو بن شعيب عن أ يُْت رُسول ا�َّ

َ
�رشُب  قال: َرأ

 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح. .»قَائماً وقَاِعداً 
 ت نموده که گفت:یب از پدرش از جدش روایاز عمرو بن شع« -۷۷۰

 .»دندیآشام می ستاده و نشسته (در هر دو حالت)یدم که ایرا د  رسول الله 
�ٍس « -۷۷۱

َ
ْن �رشَب الرُّجُل قَائماً. قال قتادة عن انلىب  وعن أ

َ
نُه نَ� أ

َ
فَقلْنَا  :أ

رَشُّ 
َ
ْ�ل؟ قال: ذلَك أ

َ
ْخبُث  أل�َس: فاأل

َ
و أ

َ
 رواهُ مسلم.  .»أ

نَّ انلىب « :ويف رواية له
َ
ِْب قَائما أ  .»زََجَر َعِن الرشُّ

 ت است که:یروا از انس « -۷۷۱

 م، پس غذا خوردن چه؟یاشامد. قتاده گفت: ما به انس گفتیستاده بینکه شخصی اینهی فرمود از ا امبر یپ

 است. تر ثیا خبیاست  تر گفت: آن بد

 .»ستاده منع فرمودیدن ایاز آشام امبر یتی از مسلم آمده که پیو در روا
حٌد ِمنُْ�ْم قَائما، َ�َمْن :«قال: قاَل رُسوُل ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۷۷۲

َ
َ�ن أ َال �رْشَ

 رواهُ مسلم. »»�يَِسَ فَلْيَْستيَقءْ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۷۷۲

 .»د آن را قی کندیاشامد و کسی که فراموش کرد، بایستاده نیک از شما ایچیفرمود: ه  رسول الله 

 بنوشد تر باب مستحب بودن اینکه ساقی گروه باید از همه آخر -115

رواه . »يع�: رْش�ا »َساىق الَقْوِم آِخُرُهمْ «قال:  عن انليبِّ  عن أيب قتادة « -۷۷۳

 .الرتمذي، وقال: حديث حسن صحيح
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 ت شده که:یروا از ابو قتاده « -۷۷۳

 .»استشان  دن) آخریفرمود: ساقی قوم (در آشام امبر یپ

باب روا بودن آشامیدن از همهء ظروف پاك، غیر از طال و نقره وجائز بودن  -116
آشامیدن با دهان از جوي وامثال آن بدون ظرف و دست و حرام بودن استعمال ظروف 

 طال و نقره در آشامیدن و خوردن و طهارت و دیگر وجوه استعمال

�ٍس « -۷۷۴
َ
ْهِله، و�ىِق قَْوٌم  عْن أ

َ
اِر إِىل أ الة، َ�َقاَم مْن اكَن قَر�ب ادلَّ قال: َحرَضَِت الصَّ

 ِ ىَت رُسوُل ا�َّ
َ
  فَأ

َ
أ ه، َ�تَوَضَّ ن يبُْسَط ِ�يِه َكفَّ

َ
بِِمْخَضب ِمن ِحَجاَرة، فََصُغَر الِمْخَضُب أ

 متفقٌ عليه. هذه رواية البخاري.. »الَقْوُم لُكَُّهم. قَالُوا: َ�م ُكنْتُْم؟ قَال: َ�َماِ�� وِز�ادةً 

نَّ انليبَّ « مسلم:ـويف رواية له ول
َ
يِتَ بَِقدٍح رَْحَراٍح ِ�يِه يَشٌء ِمْن  أ

ُ
َداع بِإِناٍء ِمْن ماٍء، فأ

صابِِعه، فَحزَ 
َ
ْ�ُظُر إِىل املاِء يَنْبُُع ِمْن َ�ْ�ِ أ

َ
�س: فَجَعلُْت أ

َ
َصابَِعُه ِ�يِه. قَاَل أ

َ
رُْت َماٍء، فَوََضَع أ

بِْعِ� إِىل اثلََّماِ��  ما بْ�َ السَّ
َ
أ  .»مْن تَوَضَّ
 ت است که:یروا از انس « -۷۷۴

ی خود رفتند، (برای وضوء ها ک بود به خانهینزدشان  یها د، کسانی که خانهیهنگام نماز در رس

آورده شد و کوچکتر   ساختن) و گروهی باقی ماندند و سپس مخضبی (ظرفی از سنگ) برای رسول الله 

در آن پهن گردد و همهء گروه از آن وضوء گرفتند. گفتند: شما چند  ن بود که کف دست آنحضرت یاز ا

 د؟ینفر بود

 گفت: هشتاد و چند نفر.

شان  ظرف آبی را طلب نمود و قدح آب فراخ و کم عمقی برای امبر یت مسلم آمده که پیو در روا

 در آن نهاد.آورده شد و انگشتان خود را 

کرد و کسانی را که وضوء ساختند  می ان انگشتانشان تراوشیدم که از میانس گفت: من به طرف آب د

 .»ن هفتاد تا هشتاد نفر بودندیشمردم که ب

تَانَا انلَّيِبُّ  وعن عبد ا�َّ بِن ز�ٍد « -۷۷۵
َ
ُ َماًء يف تَْوٍر ِمْن ُصفٍر قال: أ

َ
ْخرَْجنَا هل

َ
، فَأ

 
َ
أ  .یرواه البخار .»َ�تَوَضَّ

 ت شده که گفت:یروا د یاز عبد الله بن ز« -۷۷۵

 .»م که وضوء ساختین آب دادیش در قدحی روئینزد ما آمد و ما برا امبر یپ
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ِ  وعن جابر « -۷۷۶ نَّ رُسوَل ا�َّ
َ
،  أ

َ
نْصاِر، وَمعُه صاحٌب هل

َ
َدَخَل ىلع رَُجٍل ِمَن األ

 .یرواه البخار »»إِْن اَكَن ِعنَْدَك َماٌء بَاَت َهِذهِ اللَّيْلََة يف َشنٍَّة َو�ِالَّ َكرْعنا« :فقاَل رُسوُل ا�َّ 

 ت شده که:یروا از جابر « -۷۷۶

د و فرمود: اگر آبی داشته باشی که شب یقی به خانهء مردی انصاری داخل گردیهمراه رف رسول الله 

 .»مینوش می ش آبیخودر مشک مانده باشد، خوب، ور نه به دهن 

ِْب يف آِ�يِة  قال: إِنَّ انلَّيِبَّ  وعن حذيفة « -۷۷۷ يبَاِج والرشُّ َ�َهانَا َعن احلَر�ر وادلِّ
ة، وقال:  َهب والِفضَّ نْيا، و� لَُ�ْم يف اآلِخَرةِ «اذلَّ  ه.يمتَّفقٌ عل »»ِ�َ لُهْم يف ادلُّ

 ت شده که گفت:یروا فه یاز حذ« -۷۷۷

دن در ظرفهای طال و نقره منع نموده و فرمود: یظ و از آشامیشم نازک و غلیدن ابریما را از پوش امبر یپ

 .»ا برای آنها است (کافران) و در آخرت برای شماینها در دنیا

مِّ سلمة « -۷۷۸
ُ
نَّ رُسوَل ا�َّ  لوعن أ

َ
ِة إِنَّما «قال:  أ اذلي �رَْشَُب يف آِ�يَِة الِفضَّ

 ه.يمتفق عل »»َ�ْطِنِه نَاَر َجَهنَّمَ ُ�رِْجُر يف 

َهِب « مسلم:ـويف رواية ل ِة واذلَّ ْو �رَْشَُب يف آِ�يَِة الِفضَّ
َ
ُ�ُل أ

ْ
 .»إِنَّ اذلي يَأ

ه:  ْو فضٍة فَإِنَّما ُ�رِْجُر يف َ�ْطنِِه نَاراً ِمْن َجَهنَّمَ «ويف رواية لَ
َ
 .»َمْن رَشَِب يف إِناٍء ِمْن َذَهٍب أ

 ت شده که:یروا ل سلمهاز ام « -۷۷۸

 .کشد می ش آتش جهنم را فروینوشد، همانا در شکم خو می فرمود: آنکه در ظرف نقره  رسول الله 

 آشامد. می ایخورد  می ت مسلم آمده که آنکه در ظرف طال و نقره غذایو در روا

ش یدر شکم خوبنوشد، همانا ای  ا نقرهیگری از وی آمده که کسی که در ظرف طالئی یت دیو در روا

 .»کشد می آتش جهنم را فرو



 

 
 

 

 

 

 کتاب اللباس

باب استحباب پوشیدن لباس سفید و اجازهء پوشیدن لباس سرخ وسبز و زرد و سیاه  -117
 ابریشم باشدو روا بودن اینکه لباس از پنبه و کتان و موي و پشم و غیره بجز 

نَزۡ�َ  قَدۡ  َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿ قال اهللا تعالی:
َ
ٰ  اِ�َاسٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  اأ ۖ َورِ�ٗش  تُِ�مۡ �َسوۡ  رِييَُ�  ا

ٰ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َوِ�َاُس   ].۲۶األعراف: [ ﴾َخۡ�ٞ  لَِك َ�

 ای فرزندان آدم هر آئینه ما فرود آوردیم بر شما لباسی که بپوشد، شرمگاه« فرماید: میخداوند 

 .»های زینت را و لباس پرهیزگاری آن از همه بهتر است شما را و فرود آوردیم جامه

  تَقِيُ�م �ِيَل وََسَ�ٰ  رَّ �َۡ ٱ تَقِيُ�مُ  �ِيَل َسَ�ٰ  لَُ�مۡ  وََجَعَل ﴿ و قال تعالی:
ۡ
 ﴾ۡ◌ َسُ�مبَأ

 ].۸۱النحل: [

شما را نگه ی که های ساخت که شما را نگهدارد از گرمی و جامه ها و برای شما جامه« فرماید: و می

 .»دارد از ضرر جنگ شما

ِ  بوعن ابِن عبَّاس « -۷۷۹ بَُسوا ِمْن ِ�يَابُِ�ُم ابَليَاَض،  أنَّ رُسوَل ا�َّ
ْ
قال: ال

نُوا ِ�يها َمْوتَاُ�مْ  َها ِمن َخْ�ِ ِ�يابُِ�م، َوَ�فِّ رواهُ أبو داود، والرتمذي وقال: حديث  »»فَإِ�َّ

 حسن صحيح.

 کند که: می تیروا ب باساز ابن ع« -۷۷۹

ی ها ی شما است و مردهها ن جامهید خود را بپوشد که آن از بهتریهای سف فرمود: لباس  رسول الله 

 .»دیخود را در آن کفن کن

ِ  وعن َسُمَرَة « -۷۸۰ َطيُب، :«قال: قاَل رُسوُل ا�َّ
َ
ْطهُر وأ

َ
بَُسوا ابلَيَاَض، فَإِنها أ

ْ
ال

نُوا ِ�يها   رواهُ النسائى، واحلاكم وقال: حديث صحيح. »»َمْوتَاُ�مْ وَ�فِّ
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 ت است که:یروا از سمره « -۷۸۰

ی خود را در آن کفن ها د که آن پاکتر و بهتر است و مردهید را بپوشیهای سف فرمود: لباس  رسول الله 

 .»دیکن

ِ  وعن الرباِء « -۷۸۱ ْ�تُُه يف ُحلَِّة محْراَء ما  قال: اكَن رسوُل ا�َّ
َ
 َولََقْد َرأ

ً
َمْرُ�واع

ْحَسَن ِمنْه
َ
يُْت َشيْئاً َ�طُّ أ

َ
 ه.يمتَّفقٌ عل .»رأ

 ت شده که:یروا از براء « -۷۸۱

 کوتر از آنحضرت یزی را نیچ چیدم که هرگز هیشان را در لباس سرخ دیچهار شانه بود و ا رسول الله 

 .»ده بودمیند

۷۸۲- » ِ يُْت انلَّيِبَّ  وعن أيب ُجَحيَْفَة وْهِب بِن عبِد ا�َّ
َ
َة وَُهَو  قال: َرأ بَمكَّ

َدٍم فََخَرَج بِالٌل بِوَضوئِه، فَِمْن نَاِضٍح ونَائِل، فََخَرَج انلىب 
َ
ُ محْراَء ِمْن أ

َ
ْ�َطِح يف ُ�بٍَّة هل

َ
 بِاأل

نْظُر إِىل �َ 
َ
�ِّ أ

َ
تَتبَُّع فَاُه هُهنَا وَعلَيِْه ُحلٌَّة مَحَْراء، َك�

َ
ذََّن بِالل، فََجَعلُْت أ

َ
 َوأ

َ
أ يَاِض ساَ�يْه، َ�تَوضَّ

َم  ة، َ�تََقدَّ َ�َ�َ ُ
َ

الة، يحَّ ىلع الَفَالح. ُ�مَّ ُرِكَزْت هل وهُهنَا، يقوُل يَِميناً وِشَماًال: يَحَّ ىلَع الصَّ
ُب َواحِلَماُر َال ُ�مْ 

ْ
  ه.يمتَّفقٌ عل .»نعُ فََص�َّ َ�ُمرُّ َ�ْ�َ يََديِْه اللَك

 ت شده که گفت:یروا فه وهب بن عبد الله یاز ابو جح« -۷۸۲

مهء سرخی که از چرم داشت در ابطح بود و یدر خ که آنحضرت یدم در حالیرا در مکه د امبر یپ

در  امبر یگرفتند. سپس پ می دند و بعضی آب رایپاش می را برآورد، که بعضی آبشان  آب وضوی بالل 

نگرم و وضوء ساختند و  میشان  دی دو ساق پاییده بود، آمد گوئی من به سفیکه جامهء سرخی پوشیحال

الة یحَ گفت  می ستم که به راست و چپینگر می نجا و آنجایبالل اذان گفت و من دهان او را ا ىل الصَّ ، عَ

الَحِ  یح  پعىل الفَ
ً
که از یشته، نماز گزاردند در حالش گید و پیزه مانند نصب گردیش چوبی نیش روی. بعدا

 .»شد نمی شد و منع می شان سگ و االغ ردیش رویپ

ِ  وعن أيب ِرْمثة رفاَعَة اتلَّميِْ�ِّ « -۷۸۳ يت رُسوَل ا�َّ
َ
وعلَيْه ثو�ان  قال: رأ

ْخرَضان
َ
نَادٍ صحيح. .»أ  رواهُ أَبو داود، والرتمذي بإِسْ

 شده که گفت: تیروا می یاز ابو رمثه رفاعهء تم« -۷۸۳

 .»دو جامهء سبز بودشان  که بر تنیدم در حالیرا د رسول الله 
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ِ وعن جابر « -۷۸۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َة وَعلَيِْه ِعمامٌة سوْداء ، أ  .»َدَخَل يَْوَم َ�تِْح َمكَّ

 رواهُ مسلم.

 ت شده که:یروا از جابر « -۷۸۴

 .»اهی بودیکه بر سرشان عمامهء سیحال دند، دریدر روز فتح مکه داخل گرد  رسول الله 

نظر إِىل رسوِل ا�َّ  وعن أيب سعيد عمرو بن ُحَر�ٍْث « -۷۸۵
َ
� أ

َ
وَعليِْه  قال: كأ

ْرىَخ َطَرفيها َ�ْ�َ كتفيْه
َ
 .رواه مسلم .»ِعَماَمٌة َسوَْداُء قْد أ

ن رسول ا�َّ « ويف روايةٍ له:
َ
 .»َخَطَب انلَّاس، وَعلَيِْه ِعَماَمة َسوَداء أ

 ت شده که گفت:یروا ث ید عمرو بن حریاز ابو سع« -۷۸۵

اهی بسر دارند که دو گوشهء آن را یکه عمامهء سینگرم در حال می گوئی من اکنون بسوی رسول الله 

 .ش رها نموده استهای ان شانهیدر م

که عمامهء یبرای مردم خطبه خواندند، در حال  ول الله گر از مسلم آمده که: رسیتی دیو در روا

 .»اهی بر سرشان بودیس

َن رسول ا�َّ  لوعن اع�شة « -۷۸۶ ثَْواٍب بيٍض َسُحويلٍَّة ِمْن  قالت:ُكفِّ
َ
يف ثالثة أ

 ه.يمتفقٌ عل .»َس فيَها قَِميٌص َوال ِعماَمةٌ ُكرُْسف، لَيْ 

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۷۸۶

راهن یی است) کفن کرده شد که نه در آن پیسحولی (اسم جاای  د پنبهیدر سه جامهء سف  رسول الله 

 .»بود و نه هم عمامه

سود وعنها قالت:َخَرَج رسول ا�َّ « -۷۸۷
َ
ٌل مْن َشْعٍر أ  »ذات َغداٍة وََعلَيِْه ِمْرٌط ُمرَحَّ

 رواه مسلم.

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۷۸۷

 .»ر کوچ شتران بودیاه که بر آن تصویکسائی بود از پشم سشان  در صبحگاهی برآمد و بر شانه  رسول الله 

ذاَت يللَة يف مس�،  قال: ُكنُْت مع رسول ا�َّ  وعن الُمِغ�ِة بن ُشْعبََة « -۷۸۸
مَعَك َماء؟«فقال يل: 

َ
َل عن راِحلِتِه َ�َمىش حىت تَوارَ  »أ ى يف َسواِد اللَّيِْل ثم قلت:َ�َعم، َ�َ�َ

ْن ُ�ِْرَج 
َ
فْرَْغُت علَيِْه ِمَن اإلَِداَوة، َ�َغَسَل وَْجَهُه وََعلَيِه ُجبٌَّة ِمْن ُصوف، فلم �َْستَِطْع أ

َ
جاَء فَأ
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ْهَو�ْت 
َ
ِسه ُ�مَّ أ

ْ
ْسَفِل اجلُبَّة، َ�َغَسَل ِذَراعيِْه َوَمَسَح برأ

َ
ْخرََجُهَما ِمْن أ

َ
ِذراَ�يِْه منها حىت أ

 
َ
يِْه فقال: أل دَخلْتُُهما َطاِهَرتَ�ِ «نزَع ُخفَّ

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»َوَمَسَح َعلَيِْهما »دْعهَما فَإِ� أ

ْ� و« :ويف روايةٍ  ُكمَّ
ْ
 .»َعلَيِْه ُجبٌَّة شاِميٌَّة َضيَقُة ال

نَّ هِذه القصَة اكنت يف َغْزَوةِ َ�بُوك« :ويف روايةٍ 
َ
 .»أ

 که گفت:ت شده یروا ره بن شعبه یاز مغ« -۷۸۸

 ا همراهت آب هست؟ید: آیهمراه بودم و از من پرس  شبی در راهی با رسول الله 

د شد و باز یاهی شب از نظر ناپدینکه در سیش فرود آمده و رفت تا ایگفتم: بلی. سپس از مرکب خو

. و بودشان  که جبهء از پشم بر تنیختم و روی خود را شست، در حالیشان آب ریآمد و من از ظرف بر ا

رون نمود و بازوهای خود را شست یر جبه بینکه آن را از زیرون کند، تا اینتوانست که بازوهای خود را از آن ب

م را بحال یشان را بکشم، فرمود: بگذارش چون پاهاهای و سرش را مسح نمود بعد از آن من خواستم موزه

 طهارت داخل آنها ساختم، و بر آنها مسح نمود.

 ش تنگ بود.ینهایبود که آستای  شان جبهء شامییکه: و بر ا تی آمدهیو در روا

 .»ه در غزوهء تبوک بوده استین قضیگر آمده که ایت دیو در روا

 باب در مستحب بودن پوشیدن پیراهن -118

مِّ َسلمَة « -۷۸۹
ُ
َحبَّ اثلِّياِب إِىل رسول ا�َّ  لعن أ

َ
رواه أبو  .»الَقميص قالت:اكن أ

 وقال: حديث حسن.داود، والرتمذي 

 ت شده که گفت:یروا ل از ام سلمه« -۷۸۹

 .»راهن بودیپ  برای رسول الله  ها ن جامهین و محبوبتریتر دوست داشتنی

باب صفت درازي آستین پیراهن و ازار و گوشهء عمامه (لنگی) و حرام بودن کشاله  -119
 نبودن کبر و خود بینینمودن چیزي از اینها به اساس کبر ومکروه بودن آن در صورت 

سماء بنت يز�َد األنصاِر�َِّة « -۷۹۰
َ
إىِل  قالت:اكن ُ�مُّ قِميِص رسول ا�َّ  لعن أ

 . حديث حسن  رواه أبو داود، والرتمذي وقال: . »الرُُّسغ

 ت شده که گفت:یروا ل د انصارییزیاز اسماء بنت « -۷۹۰

 .»بودشان  تا بند دست  راهن رسول الله ین پیآست
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ّن انلىب  بوعن ابن عمر « -۷۹۱
َ
َمْن َجرَّ ثَْوَ�ُه ُخيَالَء لَْم َ�نُْظر ا�َّ إيِلِه «قال:  أ

َ�َعاَهَدُه، فقال هل رسول  »يَْوم الِقيَاَمةِ 
َ
ْن أ

َ
بو ب�ر: يارسول ا�َّ إِن إِزارى �َْسرَتْىخ إِال أ

َ
فقال أ

ْن َ�ْفَعلُُه ُخيَالءَ «:ا�َّ   رواه البخاري، ورو مسلم بعضه. .»»إِنََّك لَْسَت ِممَّ

 ت شده که:یروا ب از ابن عمر« -۷۹۱

کند.  نمی امت به وی نظریرا از روی کبر بکشاند، خداوند در روز قاش  فرمود: کسی که جامه امبر یپ

نکه آن یشود) مگر ا می جه کشاندهیشود (در نت می ! ازار من سستا رسول الله یش گفت: یبرا ابوبکر 

 .مواظبت کنمرا 

 .»دهد می ن کار را از روی کبر انجامیستی که ایبه او فرمود: تو از زمرهء کسانی ن  رسول الله 

نَّ رسول ا�َّ  وعن أيب هر�رة « -۷۹۲
َ
ال ينُْظُر ا�َّ يَْوم الِقيَامة إِىل َمْن َجرَّ «قال:  أ

 ه.يمتفقٌ عل »»إَِزارَُه بَطراً 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۷۹۲

 امت بسوی کسی که ازارش را از روی کبر و غرور بکشاند، نظریفرمود: خداوند در روز ق  رسول الله 

 .»دینما نمی

َكْعبَ «قال:  وعنه عـن انلىب « -۷۹۳
ْ
ْسَفَل ِمَن ال

َ
 .یرواه البخار »»انلَّار  ِمَن اإلِزار فىف�ِ َما أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۷۹۳

 .»از شتالنگ (قوزک پا) از ازار، در جهنم است تر نیفرمود: پائ امبر یپ

ُ يَْوَم الِقيَامة، وال «قال:  عن انلىب  وعن أيب ذرٍّ « -۷۹۴ ثالثٌة ال يَُ�لُِّمُهُم ا�َّ
يلمٌ 

َ
يِهم، َولُهْم َعَذاٌب أ ها رسوُل ا�َّ  »َ�نُْظُر إيَِلْهم، َوال يَُز�ِّ

َ
بو ثالث ِمَرار.  قال: فَقرأ

َ
قال أ

؟ قال:  وا َمْن ُهْم يا رسول ا�َّ الُمسِبل، واملنَّاُن َوالُمنِْفُق ِسلَْعتَُه بِاحلَلِف «َذر: خابُوا وخرِسُ
 رواه مسلم. »»الاكِذِب 

 .»الُمْسِبُل إَِزارَهُ « ويف روايةٍ له:
 ت است که:یروا از ابو ذر « -۷۹۴

زند  نمی نظر ننموده و با آنها سخنشان  امت بسوییفرمود: سه کس است که خداوند در روز ق امبر یپ

 .آن را سه بار تکرار فرمود  شان عذابی دردناک است. گفت: رسول الله یه نکرده و بر ایو آنها را تزک

 ؟ا رسول الله یانند، ینها کیانکار شوند ایانمند و زیابوذر گفت: ز
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 فرمود: 

 را از روی کبر کشاند. اش  آنکه جامه

 گذارد بر مردم.  می منتو آنکه 

 دهد. می جیو آنکه به سوگند دروغ متاعش را ترو

 .»کشاند می تی از وی آمده: آنکه ازارش رایو در روا

اإلِْسبَاُل يف اِإلزاِر، والَقِميِص، «قال:  ، عن انلىب بوعن ابن عمر « -۷۹۵
رواه أبو داود، ُوالنسائى  »»َوالِعَمامة، مْن َجرَّ َشيئا ُخيَالَء لَم يَنُظِر ا�َّ إيلِه يْوَم الِقيَامةِ 

 بإسنادٍ صحيح.

 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۷۹۵

زی را از روی کبر بکشاند، خداوند یچ راهن و عمامه است. آنکهیدن در ازار و پیفرمود: کشان امبر یپ

 .نگرد نمی امت به وییدر روز ق

يِه َال  وعن أيب ُجَريٍّ جابر بن ُسلَيم « -۷۹۶
ْ
يُت رَجًال يْصُدُر انلَّاُس َ�ْن َرأ

َ
قال: َرأ

الُم يا َ�ُقوُل َشيئاً إِالَّ َصَدُروا عنه، قلت:من هذا؟ قالوا: رسول ا�َّ  . قلُت: َعليَك السَّ
َ�ْ�ِ  رسوَل ا�َّ  الُم «قال:  َمرَّ الم، علَيَك السالُم حِتيَُّة املْوَ� قُل: السَّ ال َ�ُقل علَيَك السَّ

؟ قال:  »علَيك نَت رسول ا�َّ
َ
صابََك رَضٌّ فَدَعْوتَُه «قال: قلت: أ

َ
نَا رسول ا�َّ اذلي إِذا أ

َ
أ

 
َ
َصابََك اعُم سنَة فََدعْوتَُه أ

َ
ْو فالة، َكَشَفُه عنْك، و�ِذا أ

َ
رٍْض َ�ْفٍر أ

َ
نبتََها لك، و�َِذا ُكنَت بِأ

. قال:  »فََضلَّت راِحلَتُك، فَدعْوتَه رَدََّها علَيَك  حداً «قال: قلت:اْ�َهْد إيِلَّ
َ
َّ أ قال:  »ال �ُسنبَّ

ِقرنَّ ِمَن املعروِف َشيْئا،«فَما سببُْت بْعدُه ُحّرا، وال عبدا، َوال بَِع�اً، َوال َشاًة 
َ

ْن  َوال حت
َ
وأ

نَت ُمنْبِسٌط إيِلِه وجُهَك، إِنَّ ذلك ِمَن املعُروِف. وارفَع إِزارَك إىِل نِْصِف 
َ
َخاك وأ

َ
تَُ�لَِّم أ

اِق، فَإِن أبيَت فإىل الَكعب�، و�ِياَك و�ِْسبال اِإلزاِر فَإِ�ََّها ِمن املِخيلِة و�ِنَّ ا�َّ ال �بُّ  السَّ
َما و�اُل ذلَك الَمِخيلة، و�ن اْمرٌؤ َشتَمك َوَ��َّ  ُه بما تَعلَم فيه، فإِ�َّ َك بَما َ�ْعلَُم فيَك فال تُع�ِّ

 رواه أبو داود والرتمذي بإِسنادٍ صحيح، وقال الرتمذي: حديثٌ حسن صحيح. »»عليهِ 

 ت شده که گفت:یروا م یاز ابو جری جابر بن سل« -۷۹۶

 رفتند.یپذ می گفت، می دم که مردم نظر او را گرفته و هر چهیمردی را د

 ست؟ین کیگفتم: ا
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 است.  گفتند: رسول الله 

 و دو بار تکرار نمودم. ا رسول الله یالسالم  كیگفتم: عل

 .كیاست، بگو: السالم عل ها هء مردهیالسالم تح كیالسالم، که عل كیفرمود: مگو عل

 گفتم: تو رسول خدا هستی؟

دارد، و  می و از او بخواهی آن را از سرت بری ام که اگر به مرضی گرفتار شوی یفرمود: من رسول خدا

ابانی یا به بین گودی یاند. و هرگاه به زمیرو می ت آن رایاگر به سال قحطی گرفتار شوی و از او بخواهی، برا

 گرداند. می باشی و مرکبت گم شود، و از او بخواهی آن را به تو باز

 ه کن.یگفت، گفتم: مرا توص

 فرمود: کسی را دشنام مده.

 . چ آزاد و برده و گوسفند و شتر را دشنام ندادمیگفت: بعد از آن ه

ن از ینکه با برادرت با چهرهء گشاده صحبت کنی، همانا ایر را خوار مشمار! و ایزی از کار خیچ چیو ه

ن کار از یرا ایز کن از کشاندن ازار، زیر است. و ازارت را تا نصف ساق باال کن و پرهیجملهء کارهای خ

زی که در یا ترا به چیدارد و اگر کسی ترا دشنام داد،  نمی رود و خداوند کبر را دوست می کبر بشمار جملهء

 .»ن کار بر دوش اوستیرا گناه ایدانی طعنه مده، ز می دانست طعنه زد، تو او را به آنچه در او می تو

به اعتبار شعر جاهلی که قبل از اسالم رواج داشته است  »مْوَ� ـُة اليَك السالُم حتِ يعلَ «ش: 

ن صورت شعرای دورهء جاهلی در سالم و دعاء بر مرده یشان. بدینه به اعتبار ممنوع بودن سالم بر ا

 داشتند. می اسم مرده را بر دعاء مقدم

 :ل ا�َّ ، قال: بينما رَُجل يَُص�ِّ ُمْسِبٌل إَِزارَه، قال هل رسووعن أيب هر�رة « -۷۹۷
» 

ْ
ا، ثم جاَء، فقال: » اذَهب َ�تَوضأ  «فَذَهب َ�تَوضَّ

ْ
أ .  »اذهْب َ�تَوضَّ فقال هل رُجل: يا رسول ا�َّ

 ثم َسَكتَّ عنه؟ قال: 
َ
أ ن َ�تَوَضَّ

َ
مْرتَُه أ

َ
إِنه اكَن يُص�ِّ وهو ُمْسبٌل إِزاره، إِن ا�َّ ال «مالَك أ

 داود بإِسنادٍ عىل رشط مسلم.رواه أبو  .»»يْقبُل صالَة رُجٍل ُمسِبٍل 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۷۹۷

ر. پس یبه وی فرمود: برو وضوء گ  خواند، ازارش کشان بود. رسول الله  می در اثنائی که مردی نماز

  ا رسول الله یر. و مردی به وی گفت: یرفت و وضوء گرفت و سپس آمد. باز به وی فرمود: برو وضوء گ

 رد و باز از وی سکوت نمودی؟یچه شد که وی را امر کردی که وضوء گ

 که ازارش کشان بود و خداوند نماز مردی را که ازارش کشان باشد،یخواند، در حال می فرمود: او نماز

 .»ردیپذ نمی
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ن وضوء گرفتن محو و زائل یرد تا گناه کشان بودن ازارش بدیش: وی را دستور فرمود که وضوء گ

 .گردد

ْخرَب� أيب« -۷۹۸
َ
رداِء  وعن قَيِس بن �رٍش اتلَّْغليبِّ قال: أ قال:     و�ن جليساً أليب ادلَّ

صحاب انلىب 
َ
داً  اكن بِِدمشَق رَُجٌل من أ يقال هل سهُل ابُن احلنَظليَِّة، و�ن رُجًال ُمتَوحِّ

يَت أْهلَه، َ�َمرَّ 
ْ
َما هو �سبيح وت�بٌ� حىت يأ  فَإِ�َّ

َ
َما هو صالة، فَإِذا فرغ قَلََّما ُ�الُس انلَّاس، إِ�َّ

رَداء: لَكِمًة َ�نَْفُعنَا وال ترُضُّ  بو ادلَّ
َ
رَداء، فقال هل أ ُن ِعند أيب ادلَّ

َ
ك، . قال: بَعَث رسول بِنَا و�

، رس�ًَّة َ�َقِدَمت، فََجاَء رَُجٌل ِمنهم فََجلَس يف الَمْجِلس اذلي َ�ِلُس ِ�يِه رسول ا�َّ  ا�َّ 
ُن والعُدو، فَحَمل فالٌن َ�َطَعن، فقال: ُخْذَها ِم�ِّ 

َ
يتنَا ِحَ� اتلَقيْنَا �

َ
فقال لرُجٍل إىِل َجنْبه: لَْو رَأ

نَا الُغال
َ
جُره. فَسِمَع بِذلَك آَخُر . وأ

َ
َراُه إِال قَْد َ�َطَل أ

َ
ُم الِغَفارِي، َكيَْف تَرى يف قْوهِل؟ قال: َما أ

سا، َ�تَنَازاع َحىت َسِمَع رسول ا�َّ 
ْ
رَى بَِذلََك بأ

َ
ن «فقال:  فقال: َما أ

َ
س أ

ْ
؟ ال بَأ ُسبْحان ا�َّ

رَْداِء رُسَّ  »يُؤَْجَر وُ�َْمد با ادلَّ
َ
يُْت أ

َ
نَْت سِمْعَت َذلَك فََرأ

َ
َسه إيَِلِه َو�َُقول: أأ

ْ
 بِذلك، وجعَل يَْرَ�ُع رأ

بَتَيْه.ِمْن رسول ا�َّ 
ْ
قوُل يَلرَُبَ�نَّ ىلع ر�

َ
 ،؟ فيقول: نَعم، فما زال يِعيُد َعلَيِْه حىت إِّ� أل
رَْداء: لَكَِمًة تَنَفُعنَا بُو ادلَّ

َ
وال ترَُضُّك، قال: قال نَلَا رسول  قال: َ�َمرَّ بِنَا يَوماً آَخر، فقال هل أ

َدقة ال َ�ْقِبُضَها«:ا�َّ  ثم مرَّ بِنَا يوماً آخر، فقال  » . الُمنِْفُق ىلَع اخلَيِْل اكبَلاِسِط يََدهُ بالصَّ
رَْداء: لَكَِمًة َ�نَْفُعنَا َوال ترَضُّك، قال: قال رسول ا�َّ  بو ادلَّ

َ
 «:هل أ

َ
َسدي، نْعَم الرَُّجُل ُخَر�ٌْم األ

َخَذ َشفَرًة َ�َقَطَع بها مُجتَُه ِإىل  »لوال ُطوُل مُجته َو�ِْسبَاُل إَِزاِره
َ
َل فَأ فبَلَغ ذلك ُخَر�ماً، فَعجَّ

رَْداء: لَكِمًة َ�نْفَ  بُو ادلَّ
َ
ُ أ

َ
نَْصاف َساَ�يْه. َ�مَّ َمرَّ بنَا يَْوماً آَخَر َ�َقاَل هل

َ
ذنيْه، ورفَع إَِزارَُه إِىل أ

ُ
ُعنَا أ

ْصِلُحوا «يُقول:  ترَُضَُّك قَال: َسمْعُت رُسوَل ا�َّ وَال 
َ
إِنَُّ�ْم قَادُموَن ىلَع إِْخوانُِ�م. فَأ

نَُّ�ْم َشاَمة يف انلَّاِس، فَإِنَّ ا�َّ َال ُ�بُّ 
َ
ْصلحوا بَلاَسُ�ْم حىت تَُ�ونُوا َك�

َ
رَِحالَ�م، وأ

هِ  رواهُ أَبو داود بإِسنادٍ  .»»الُفْحَش َوَال اتلََّفُحش وا يف توثيقِ تَلَفُ يْسَ بن برش، فاخْ حسن، إِالَّ قَ

عفيه،   وقد رو له مسلم. وتَضْ

 ت شده که گفت:یس بن بشر تغلبی روایاز ق« -۷۹۸

وجود  امبر ین ابوالدرداء بود و گفت: در دمشق مردی از اصحاب پیپدرم مرا خبر داده و او همنش

 نییار کم با مردم همنشیداشت وبس می تنهائی را بسی دوست شد و او می ه گفتهیداشت که به او ابن الحنظل

اش  ر بود تا به خانهیح و تکبیشد، همهء کارش تسب می کرد و آنهم فقط نماز بود و چون از آن فارغ می
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م و ابوالدرداء به وی گفت: سخنی بگو که یکه ما نزد ابوالدرداء بودیآمد. وی از کنار ما گذشت، در حال می

 .ساند و به تو هم ضرر نکندبه ما نفع ر

آمده و در مجلسی که شان  انیه باز آمد و مردی از میهء را فرستادند و آن سریسر  گفت: رسول الله 

دی وقتی که با ید می نشست، نشسته و به مردی که در کنارش بود، گفت: کاش ما را می در آن  رسول الله 

ن یر از من که بچهء غفاری هستم. در ایزه زد و گفت: بگین م و فالنی حمله کرد و فالنی بهیدشمن روبرو شد

 چه نظر داری؟اش  گفته

نم و یب نمی ن کار باکییده و گفت: من بدیگری آن را شنیکنم که عملش را باطل نمود. و د می گفت: گمان

ف یداده شو و توصده و فرمود: سبحان الله پروائی ندارد که مزد یشن  با هم دعوا کردند، چنانچه رسول الله 

ن را از یا تو این امر شاد شد و سرش را بطرف او بلند نموده و گفت: آیدم که ابوالدرداء بدیکرده شود. سپس د

 فتد.ید به زانو بیگفتم: شا می نکه با خودینمود، تا ا می نطور تکراریگفت بلی! و هم می دی؟ ویشن  رسول الله 

 ان نرساند.یو الدرداء به او گفت: سخنی گو که به ما نفع کند و به تو زگری از کنار ما گذشت و ابیگفت: روز د

د، مانند کسی است که یت اسب مصرف و خرج نمایبه ما گفت: آنکه در راه ترب  گفت: رسول الله 

 دست خود را برای صدقه دادن گشوده و آن را بسته نکند.

برای ما سخنی گو که به ما نفع رسانده و به  گری ازکنار ما گذشت و ابوالدرداء به وی گفت:یباز روز د

 ان نرساند.یتو ز

های سرش دراز و ازارش یست، اگر چنانچه مویم اسدی مرد خوبیفرمود: خر  گفت: رسول الله 

ش قطع یغی را گرفته و با آن کاکلش را تا گوشهایل نموده تید و او تعجیم رسین خبر به خریبود. ا نمی کشان

 ا نصف ساقش باال نمود.نموده و ازارش را ت

گری ازکنار ما گذشت و ابوالدرداء به وی گفت: برای ما سخنی گو که به ما نفع رسانده و به یباز روز د

 ان نرساند.یتو ز

و  ها گاهین رو جاید، از ایآور می قدومتان  فرمود: شما نزد برادران می دم کهیشن  گفت: از رسول الله 

را خداوند بدلباسی و ید، زیان مردم باشیاه در میگوئی مانند خال س د، ویلباسهای خود را درست کن

 .»دارد نمی بدشکلی را دوست

ِ  وعن أيب سعيٍد اخلْدرِيِّ « -۷۹۹ إزَرُة الُمسِلِم إِىل نْصِف « قال: قَاَل رُسوُل ا�َّ
اِق، َوَال َحَرجَ  ْو ال ُجنَاحَ  السَّ

َ
ْسَفَل مَن الكْعبَِ� َ�َهُو يف فيما بَيْنَُه َو�َْ�َ الَكْعبَْ�،  أ

َ
َ�َما اكَن أ

 رواهُ أَبُو داود بإِسنادٍ صحيح. ».انلَّاِر، وَمْن َجرَّ إِزارُه َ�َطراً لَْم َ�نْظِر ا�َّ إيَِلْهِ 

 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۷۹۹

ست که در یگناهی نا فرمود: یست. یفرمود: ازار مسلمان تا نصف ساق است ومشکلی ن رسول الله 
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باشد، پس آن در دوزخ است. و کسی که از  تر نییان ساق و شتالنگ (قوزک پا) باشد و آنچه از شتالنگ پایم

 .»کند نمی ش نظریروی کبر ازارش را کشان کند، خداوند بسو

ِ  بوعن ابِن عمر « -۸۰۰ َو� إِزاري اْسرتَْخاء. َ�َقال:  قال: َمَررُْت ىلَع رُسوِل ا�َّ
، اْرَ�ْع إِزارَكَ « اها َ�ْعد. َ�َقاَل َ�ْعض »زِدْ «فَرفعتُه ُ�مَّ قَال:  »يا َ�بَْد ا�َّ رَّ

َ
حت

َ
ُت أ

ْ
، فَزِْدت، َ�َما ِزل

اَ�ْ�ِ  نْصاف السَّ
َ
يْن؟ َ�َقال: إِىل أ

َ
 .رواهُ مسلم .»»الُقْوم:إىِل أ

 ت شده که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۸۰۰

عنی کشاله شده بود). پس فرمود: ای یکه ازارم سست شده بود، (یحال گذشتم، در از کنار رسول الله 

ادتر باال کردم و بعد از آن یادتر باال کن، من زیعبد الله ازارت را باال کن. من آن را باال کردم، باز فرمود: ز

 افتم. بعضی از گروه گفتند: تا کجا؟ی می شه آن را دریهم

 .»ی ساقها گفت: تا نصف

۸۰۱- » ِ َمْن َجرَّ ثَوَ�ه خيالَء لَْم َ�نُْظِر ا�َّ إيَِلِْه يَْوَم « :وعنه قال: قاَل رُسوُل ا�َّ
مُّ َسلََمَة: فََكيَْف تَْصنَُع النَِّساُء بُِذيُوهِلن، قال:  »القياِمةِ 

ُ
قَالَْت: إِذن ». يُرْخَ� ِشرْباً «فقالَْت أ

قْداُمهن. قال: 
َ
 َال يَزِْدنَ فُ�ِْخينَُه ِذرا«تَنَكشُف أ

ً
رواهُ أبو داود، والرتمذي وقال: حديث  .»»اع

 حسن صحيح.

 ت شده که:یروا ب از ابن عمر« -۸۰۱

 ش نظریامت بسویرا کشان کند، خداوند در روز قاش  فرمود: آنکه از روی کبر، جامه  رسول الله 

 کنند؟ می کند، پس ام سلمه گفت: زنها، به دامنهای خود چه نمی

 وجب رها کنند.ک یفرمود: 

 گردد. می ظاهرشان  ن کنند، قدمهاییگفت: اگر چن

 .»ندیفزایک گز آن را رها کنند و بر آن نیفرمود: 

 باب استحباب ترك بلند پروازي در لباس، از روي تواضع و فروتنی -120
 ن باب مربوط استیشت جمالتی گذشت که به ایلت گرسنگی و سختی معیدر باب فض

�ٍس « -۸۰۲
َ
ِ  وعن معاِذ بن أ نَّ رُسوَل ا�َّ

َ
، َوُهَو «قال:  أ َمْن تََرَك اللِّباس تَواُضعاً �َّ

يِّ ُحلَِل اِإليمان َشاَء 
َ
ه مْن أ ُ يَْوَم الِقياَمِة ىلَع ُرُؤوِس اخلَالئِِق حىت ُ��ِّ َ�ْقِدُر علَيْه، داعُه ا�َّ

 رواهُ الرتمذي وقال: حديث حسن.. »»يلبَُسها
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 ت شده که:یروا از معاذ بن انس « -۸۰۲

 فرمود: رسول الله 

که توانمندی آن را هم یمت را از روی تواضع و فروتنی برای خداوند ترک کند، در حالیآنکه لباس گرانق

ی ها سازد تا از هر حلهء از حله می ریخواهد و مخ می امت به حضور مردمان او رایدارد، خداوند در روز ق

 .»بخواهد، بپوشدمان که یا

باب مستحب بودن میانه روي کردن در لباس و مبادا که بدون حاجت و مقصود  -121
 شرعی لباسی بپوشد که او را حقیر و خوار نشان دهد

هِ « -۸۰۳ بيه َ�ْن جدِّ
َ
ِ  عن عمرو بن ُشْعيٍب عن أ إِن ا�َّ ُ�ِبُّ «: قال: قاَل رُسوُل ا�َّ

ثَُر نِْعَمتِ 
َ
ْن يُرى أ

َ
 رواهُ الرتمذي وقال: حديثٌ حسن. .»»ِه ىلَع عبْدهأ

 ت شده که:یروا ب از پدرش از جدش یاز عمرو بن شع« -۸۰۳

 .»ندیبباش  دارد که نشانهء نعمتش را بر بنده می فرمود: خداوند دوست رسول الله 

باب تحریم پوشیدن لباس ابریشمین براي مردان، و حرام بودن نشستن و تکیه  -122
 بر آن و روا بودن پوشیدن آن، براي زنانکردن 

اب « -۸۰۴ ِ  عن عمر بن اخلطَّ َال تَلْبَُسوا احلر�ر، فَإنَّ َمْن لَِبسُه «:قال: قاَل رُسوُل ا�َّ
 ْ�  ه.يمتفقٌ عل .»»يَا لَْم يَلْبَْسُه يف اآلخرِة يف ادلُّ

 ت است که:یروا از عمر بن خطاب « -۸۰۴

 .»دیا بپوشد، در آخرت نخواهد پوشیرا آنکه آن را در دنید، زیرا نپوش شمیفرمود: ابر  رسول الله 

۸۰۵- » ِ ُ «يقول:  وعنه قال: سِمعُت رُسوَل ا�َّ
َ

 »»إنَّما يلبَُس احلر�َر مْن ال َخالق هل
 ه.يمتفقٌ عل

ُ يف اآلِخرة« ويف روايةٍ للبُخاري:
َ

 .»َمْن َال َخَالَق هل
 که گفت: ت استیروا از عمر بن خطاب « -۸۰۵

 نداد.ای  پوشد، که بهره می شم رایفرمود: کسی ابر می دم کهیشن  از رسول الله 

 .»ستیش نیبراای  تی از بخاری آمده که: آنکه در آخرت بهرهیو در روا

نْيا لَْم يَلْبْسُه يف «:قال: قاَل رُسوُل ا�َّ  وعن أ�س « -۸۰۶ مْن لَِبَس احلر�ر يف ادلُّ
 ه.يعل متفقٌ  »»اآلخَرةِ 
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 ت است که:یروا از انس « -۷۰۶

 .»دیشم را بپوشد، در آخرت آن را نخواهد پوشیا ابریفرمود: آنکه در دن  رسول الله 

يُْت رَُسوَل ا�َّ  وعن يلعٍّ « -۸۰۷
َ
َخَذ َحِر�را، فََجعلَُه يف يَمينه، وََذَهباً  قال: رأ

َ
أ

يتإنَّ «فََجَعلَُه يف ِشماهِل، ُ�مَّ قَال:  مَّ
ُ
 رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسن .»»هَذيِْن حَراٌم ىلَع ُذُكوِر أ

 ت شده که گفت:یروا از علی « -۷۰۸

شمی را گرفته و به طرف راستش نهاده وطالئی را گرفته و در طرف یدم که ابریرا در حالی د رسول الله 

 .»ن دو بر مردان امتم حرام استیچپش نهاده و سپس فرمود: ا

م بِلَاُس احلَِر�ِر «قال:  أنَّ رُسوَل ا�َّ  ن أيب ُموىس األْشعريِّ وع« -۸۰۸ ُحرِّ
حلَّ إلنَاثِِهم

ُ
يت، َوأ مَّ

ُ
َهب ىلع ُذُكوِر أ  ح.يثٌ حسن صحيوقال حد یرواهُ الرتمذ .»»َواذلَّ

 ت است که:یروا از ابو موسی اشعری « -۸۰۸

حالل شان  ده شده و برای زنهاییامتم حرام گردانن و طال بر مردان یشمیفرمود: لباس ابر رسول الله 

 .»ساخته شده است

ة، َوأْن   قال: َ�َهانَا انلَّيبُّ  وعن ُحَذْ�َفة « -۸۰۹ هب َوالِفضَّ أْن �رَْشب يف آِ�يِة اذلَّ
ِْلس َعلَّيه

َ
يبَاج وأْن � ُ�ل ِ�يَها، وَ�ْن لُبِْس احلَِر�ِر َوادلِّ

ْ
 .یرواه البخار. »نَأ

 ت شده که گفت:یروا فه یذاز ح« -۷۰۹

شم یدن ابریم. و از پوشیا در آن بخوریم ینکه در ظرفهای طال و نقره بنوشیما را منع فرمود از ا امبر یپ

 .»مینینکه بر آن بنشیظ و اینازک و غل

 باب روا بودن پوشیدن ابریشم براي آنکه بیماري خارش داشته باشد -123

ِ  عن أ�س « -۸۱۰ يف  بللز�� وعبْد الرَّمْحِن بِن عوٍْف  قال: رََخَص رُسوُل ا�َّ
ٍة بهما  ه.يمتفقٌ عل .»لبِْس احلَِر�ِر حِلكَّ

 ت شده که گفت:یروا از انس « -۸۱۰

بود، شان  بواسطهء خارشی که در وجود ب ر و عبد الرحمن بن عوفیبرای زب  رسول الله 

 .»شم را اجازت دادیدن ابریپوش
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 باب منع از گستردن پوستهاي پلنگ و سوار شدن بر آن -124

ِ  عْن ُمعاو�َة « -۸۱۱ حديث حسن،  .»»َال تَْرَكبوا اخلَزَّ َوَال انلَّمارَ «:قال: قال رُسوُل ا�َّ

 رواهُ أَبو داود وغريه بإسنادٍ حسن.

 ت است که:یروا ه یاز معاو« -۸۱۱

 .دیی پلنگ سوار نشوها شم و پوستیفرمود: بر ابر  رسول الله 

بيه، ـوعن أيب ال« -۸۱۲
َ
ِ مليح عن أ باع. رواهُ  ، أنَّ رُسول ا�َّ َ�َ� عْن ُجلُوِد السِّ

َساِ�يد صحاح
َ
 .»أبو َداود، والرتمذي، والنسايئ بأ

باِع أْن ُ�ْفرَتَش« ويف روايةِ الرتمذي:  .»نَ� عْن ُجلُوِد السِّ
 ت است که:یروا ح از پدرش یاز ابو مل« -۸۱۲

 .از پوست درندگان منع فرمود  رسول الله 

 .»نکه از پوست درندگان فرش ساخته شودیتی از ترمذی آمده که: منع فرمود از ایو در روا
 ن باشد که دباغانیهقی گفته است، احتمال دارد که نهی از استفاده از پوست درندگان ایش: ب

 های آن را دور کنند.یتوانند همهء مو نمی

ا یکه: احتمال دارد نهی از استفاده از پوستی باشد که هنوز دباغی نشده است و اند  ر او گفتهیغو 

 از آن سبب است که اهل اسراف و متکبران بر آن
ً
 نند.ینش می احتماال

 باب آنچه هنگام پوشیدن لباس نو یا کفش نو و امثال آن باید گفته شود -125

ِ قال:  عن أيب سعيد اخلُْدري « -۸۱۳ اُه باْسِمِه  اكَن رُسوُل ا�َّ إذا اْستََجدَّ ثَْو�اً سمَّ
ْو رَِداًء يُقول: 

َ
ْو قَِميصا، أ

َ
لَُك َخْ�َُه وََخْ�َ ما ُصِنع «ِعماَمة، أ

َ
ْسأ

َ
نَْت َكَسْوتَنِيه، أ

َ
اللَُّهمَّ لَك احلَْمُد أ

 ُ
َ

ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّهِ ورَشِّ ما ُصِنَع هل
َ
، وأ

َ
 داود، والرتمذي وقال: حديث حسن.رواهُ أبو  .»»هل

 ت شده که گفت:یروا د خدری یاز ابو سع« -۸۱۳

فرمود:  می –ا ازار یراهن، یا پیعمامه  –کرد  می ادید، آن را بنامش یپوش می جامهء تازه  چون رسول الله 

طلبم و بتو از شر آن  می ر آنچه را که برای آن ساخته شدهیر آن و خیدی از تو خیا تو آن را بمن پوشانیبار خدا

 .»برم می و شر آنچه که برای آن ساخته شده پناه

 باب استحباب آغاز به راست در پوشیدن لباس -126
 گذشته و احادیمقصود ا

ً
 م.یان نمودیح را در مورد بیث صحین باب قبال





 

 
 

 

 

 

 کتاب آداب خواب 

 باب آداب خواب و به پهلو غلطیدن و نشستن و مجلس و همنشین و خواب دیدن -127

رَباِء بن اعزٍب « -۸۱۴
ْ
ِه  قال: اَكَن رسول ا�َّ  بعن ال وَى إىل فَِراِشِه نَاَم ىلَع ِشقَّ

َ
إذا أ

يمن، ُ�مَّ قال: 
َ
ْهُت وَْج� إيَلْك، «األ ْسلَْمُت َ�ْفيِس إيلْك، َووجَّ

َ
ْمِري إيَلْك، اللَُّهمَّ أ

َ
وفَوَّْضُت أ

ُت ظْهري إيَلْك، رَْغبًة َورْهبًَة إيَلْك، ال َملْجأ وال َمنىْج ِمنَْك إالَّ إيَلْك، آَمنُْت بِ�تَابَك 
ْ
جلَأ

َ
َوأ

رَْسلَْت 
َ
نْزلت، َونَبيَِّك اذلي أ

َ
 رواه البخاري هبذا اللفظ يف كتاب األدب من صحيحه. .»»اذلي أ

 ت شده که گفت:یوار از براء بن عازب « -۸۱۴

اللَُّهمَّ « فرمود: می ده ویش خوابیگرفت، بطرف راست خو می ش قراریبه بستر خو  چون رسول الله 
ْسلَْمُت َ�ْفيِس إيلْك...

َ
ه کردم از یت نمودم و بتو تکیم را بسویم کردم و رویا خود را به تو تسلیبار خدا» أ

ست، من به کتابی که فرو فرستادی و یت نیزگاهی از تو جز بسویل بتو و ترس از تو، پناهگاه و گریروی تما

 .»مان آوردمیامبری که روانه نمودی ایپ

الة، ُ�مَّ « :وعنه قال: قال يل رسول ا�َّ « -۸۱۵  وُُضوَءَك لِلصَّ
ْ
أ َ�يَْت َمْضَجعَك َ�تَوَضَّ

َ
إَذا أ

يَمن، َوقُل..
َ
َك األ ْوه، » اْضَطِجْع ىلَع ِشقِّ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»واْجَعلُْهنَّ آِخَر َما تَقول«وفيه: وَذَكَر �

 ت شده که:یهمچنان روا از براء بن عازب « -۸۱۵

ای  بمن گفت: چون به خوابگاهت آمدی پس همان گونه که برای نماز وضوء ساخته  رسول الله 

و در آن گفت: و آن  ر و سپس بطرف راست خود را به پهلو انداخته و بگو و مثل آن دعا ذکر نمودهیوضوء بگ

 .گوئی یزی بگردان که میرا آخر چ

َعة، فَإذا  قالت:اَكَن انلَّيبُّ  لوعن اع�شَة « -۸۱۶
ْ
َة َر� يَص�ِّ ِمن اللَّيِْل إْحَدى َعرَشَ

ِه األيمن َحىتَّ ييَِجَء الُمؤَذُِّن  َعتْ�ِ َخِفيفتْ�، ثمَّ اْضَطَجَع ىلع ِشقِّ
ْ
َفْجُر َص�َّ ر�

ْ
طلَع ال
 ه.يمتفق عل ،»فيُوِذنَه
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 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۸۱۶

ف و سبک یکرد، دو رکعت خف می و چون صبح طلوعگزارد،  می رکعت نماز ١١در شب  امبر یپ

گاهید تا ایخواب می خوانده و به پهلوی راست  .»ساخت می نکه مؤذن آمده و او را آ

َْت  اكن انليب  :قال: وعن ُحَذْ�َفَة « -۸۱۷
َ

َخَذ َمْضَجَعُه ِمَن اللَّيِْل وََضَع يَدُه حت
َ
إذا أ

ه، ثمَّ َ�ُقول:  ْحيَا اللَُّهمَّ بِاْسِمَك «َخدِّ
َ
ْحيَانَا «و�ذا اْستيَْقَظ قَال:  »أُموُت َو أ

َ
ي أ

َّ
ِ اذَل احلَْمُد �َّ

َماَ�نَا و�يله النُُّشورُ 
َ
 .یرواه البخار .»»بْعَد َما أ

 ت شده که گفت:یروا فه یاز حذ« -۸۱۷

گفت:  می ر رخسارش گذاشته وسپسیگرفت، دستش را ز می در شب به خوابگاهش قرار امبر یچون پ

فرمود:  می شد، می داریشوم، و چون ب می رم و زندهیم می ا بنام تویبار خدا »اللَُّهمَّ بِاْسِمَك أُموُت...«

 ا«
َّ

ِ اذَل  .»راندن ما را زنده کرد و بازگشت بسوی اوستیثنا باد خداوندی را که بعد از م» ...یحلَْمُد �َّ

بينما أنَا مُضَطِجٌع يف «قال: قال أيب  بيِعيَش بِن طْخَفَة الِغَفارِيَّ  وعن « -۸۱۸
ُكِ� بِرِْجلِه فقال  املَْسِجِد ىلَعَ  قال:  »ُ�بِْغُضَها اهللاُ  إنَّ هِذهِ َضْجَعٌة «َ�ْطِ� إَذا رَُجٌل ُ�َرِّ

 ح.يرواه أبو داود بإسنادٍ صح »َ�نَظْرت، فإَذا رسول اهللا 

 ت شده که گفت:یروا ش بن طخفه غفاری یعیاز « -۸۱۸

ده بودم ناگاه متوجه شدم که مردی به یش خوابیکه در مسجد بر شکم خویپدرم بمن گفت: در اثنائ

د. گفت: پس نظر نموده یآ می دنی است که خدا از آن بدشین خوابیا فرماید: و میدهد  می ش مرا حرکتیپا

 . »دمیرا د  و رسول الله 

َ�َعَد َمْقَعداً لَْم يَْذُكِر اهللا تعاىل َمْن «قال:  عن رسول اهللا  وعن أيب هر�رة « -۸۱۹
ِ�يِه اَكنَْت َعلَِيِه ِمَن اهللا تعاىل تِرة، َوَمِن اْضَطَجَع ُمْضَطَجعاً َاليَْذُكُر اهللا تعاىل ِ�يِه اَكنَْت 

  رواه أبو داود بإسنادِ حسن. »»َعلِْيه ِمن اِهللا تِرةٌ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۸۱۹

 اد نکند، از جانب خدا بر او نقصییی نشسته و خدا را در آن جا یکه به جایفرمود: کس  رسول الله 

 .»اد نکند، از سوی خدا بر او نقص و کاهشی استیباشد و آنکه در خوابگاهی بخوابد و خدا را در آن  می
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ر باب در روا بود بر پشت افتادن و نهادن یک پاي بر باالي پاي دیگر، هرگاه از ظاه -128
 شدن عورت ترسی نبود و روا بودن چارزانو زدن و چمباتمه زدن

املَسْجِد َواضعاً  اَ ىفيُمستَِلق أنه رأى رسول اهللا  د �زيعن عبِد اهللا بن « -۸۲۰

ْخرىَ يإْحَدى رِْجل
ُ
 ه.يمتفق عل »ِه ىلَع األ

 ت شده که:یروا د یزیاز عبد الله بن « -۸۲۰

 .»گر نهاده بودیش را بر پای دیک پاید که در مسجد به پشت افتاده و یرا د  او رسول الله  

َفجَر تََر�ََّع يف َ�ِْلِسِه  إَذا  اكن انليب «قال:  وعن جابر بن سمرة « -۸۲۱
ْ
َص�َّ ال

مُس َحْسنَاء يث صحيح، رواه أبو داود وغريه بأسانيد صحيحة. »»حىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ  حدِ

 ت شده که:یروا از جابر بن سمره « -۸۲۱

 .»کرد می نکه آفتاب درست طلوعینشست تا ا می ش چهار زانویگزارد، بجا می نماز صبح را امبر یچون پ

بفناء الَكْعِبَة ُ�ْتَبياً �ِيََديِْه  قال: رأيت رسول اهللا  بوعِن ابن عمر « -۸۲۲
 .یرواه البخار .»هَكَذا، َووََصَف �ِيَِديِه االْحِتباء، و َُهَو الُقرفَُصاء

 ت شده که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۸۲۲

ن نهاده، زانوها را باال کرده و با دست به ین را به زمیکه سریدم، در حالیرا در کنار کعبه د رسول الله 

 .»سبانده است (چمباتمه زدن)شکم چ

وهو قَاِعٌد الُقَرفَُصاَء فلما  قالت:رأيُت انليب  لوعن َ�يْلََة بِنْت َ�ْرَمَة « -۸۲۳
رِْعدُت ِمَن الَفَرقِ  رأيُت رسول اهللا 

ُ
َع يف اجِلْلسِة أ  .یرواه أبو داود، والرتمذ .»الُمتََخشِّ

 ت شده که گفت:یروا له بنت مخرمه یاز ق« -۸۲۳

ن نهاده و زانوها را باز کرده و با دست به شکم چسبانده بود. ین به زمیکه سریدم در حالیرا د امبر یپ

 .»دم از زاری دگرگون شدمیرا در نشستن بحال خشوع د چون رسول الله 

�د بن ُسَو�ٍْد « -۸۲۴ َوأنا َجالس هكذا، َوقَْد  قال: مر يب رسوُل اهللا  وعِن الرشَّ
ُت ىلَعَ إيلْة يَِدي فقال: أتْقُعُد قِْعدَة الَمغُضوِب 

ْ
وََضعُت يَدِي اليرُْسَى َخلَْف َظْهِري َواتَّ�أ

 ح ٍ.يرواه أبو داود بإسناد صح ،»َعلَيْهم

 ت شده که گفت:یروا د ید بن سویاز شر« -۸۲۴
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نگونه نشسته بودم که دست چپم را بر پشتم نهاده و به یکه من ایاز کنارم گذشت، در حال رسول الله 

 .»نی؟!ینش می ا بگونهء کسانی که مورد غضب قرار گرفتند،یه نموده بودم. پس فرمود: آیم تکینرمی دستها

 باب در  آداب نشستن در مجلس و همنشین -129

رَُجًال ِمْن َ�ْلسِه اليُِقيَِمنَّ أَحُدُ�ْم « قال: قال رسول اهللا  بعن ابِن عمر « -۸۲۵
حوا وا وَ�َفسَّ َوَ�ن ابُن ُ�َمَر إذا قام َ هُل رَُجٌل ِمْن �ِْلسه لَْم  »ثم َ�ْلُس ِ�يه ولِ�ْن تَوَسعُّ

لْس ِ�يه  ه.يمتفق عل .»َ�ِ

 ت است که:یروا باز ابن عمر « -۸۲۵

ند، ولی یش بنشیبجاش بلند نموده و خود ید کسی را از جایچکدام شما نبایفرمود: ه رسول الله 

 .دیریمجالس خود را فراخ گ

 .»نشست نمی شد، در آن جای می بلند بش برای ابن عمر یو چون کسی از جا

إذا قاَم أَحُدُ�ْم مْن َ�ْلٍس ُ�مَّ رََجَع « قال: أن رسول هللا  وعن أيب هر�رة « -۸۲۶
 رواه مسلم. »»إيَلِْه َ�ُهَو أَحقُّ بِه

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۸۲۶

 .»است تر کی از شما از مجلسی برخاست و باز به آنسو آمد، او بدان سزاواریفرمود: هرگاه   رسول الله 

تَيْنَا انليب «قال:  بوعن جابر بِن َسُمَرةَ « -۸۲۷
َ
َحُدنَا َحيُْث  ُكنَّا إَذا أ

َ
َجلََس أ

 ث حسن.یوقال: حد یرواه أبو داود. والترمذ ».يَنْتَ�

 ت شده که:یروا از جابر « -۸۲۷

 .»نشست می د،ید می م، هر کجا را خالییآمد می امبر یکی از ما به خدمت پیچون 

َال َ�ْغتَِسُل :«قال: قال رسول اهللا  أيب عبِد اهللا َسلْمان الفاريِس  وعن « -۸۲۸
هُن مْن  ُدْهِنِه أْو يَمسُّ ِمْن طيب بَيْته ُ�مَّ رَُجٌل يَْوَم اجلُُمعة َوَ�تَطّهُر ما اْستَطاَع مْن ُطهر َو�دَّ

ُق َ�ْ�َ اثْنْ� ُ�مَّ يَُصّ� ما ُكِتَب هل ُ ُ�مَّ ُ�نِْصُت إَذا تََ�لََّم اإلماُم إال ُغِفَر هُل ما  َ�ُْرُج فََال ُ�َفرِّ
ْخَرى

ُ
�ْن اجلُمَعِة األ  .یرواه البخار »»بَيْنَُه َوَ�َ

 ت است که:یروا از ابی عبد الله سلمان فارسی « -۸۲۸

ش پاکی یست که در روز جمعه غسل نموده و به قدر توانائی خویچ مردی نیفرمود: ه  رسول الله 

ن یرون آمده بیاستفاده کند، سپس باش  ی موجود در خانهیا از خوشبویکند و از روغنش روغن مالی نموده 
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نکه ید، مگر اید، سکوت نمایسخن گوضه را اداء کند و چون امام یفگنده و بعد نماز فریدو نفر جدائی ن

 .»شود می دهیگر بخشین جمعه تا جمعهء دیگناهش از ا

ال�َلُّ «قال:  أن رسول اهللا  وعن عمرو بن ُشَعيْب عن أبيه عن جده « -۸۲۹
َق َ�ْ�َ اثْنْ�ِ إال بإْذنِِهَما  ث حسن.يوقال: حد یرواه أبو داود، والرتمذ »»لِرَُجل أن ُ�َفرِّ

 .»الَ�ِلُس َ�ْ�َ رَُجلْ� إال بإْذنِهَما« رواية أليب داود:ويف 
 ت نموده که:یب از پدرش از جدش روایعمرو بن شع« -۸۲۹

ند) یان آن دو بنشیعنی مین دو نفر جدائی افگند (یچ کس که بیست برای هیفرمود: روا ن  رسول الله 

 .»مگر به اجازهء آن دو

. »لََعَن َمْن َجلََس وََسَط احلَلَْقةَ  أن رسول اهللا  وعن حذيفة بن ايلمان « -۸۳۰

 رواه أبو داود بإسناد حسن.

َ  :عن أيب ِ�ْلٍز أن رَُجًال َ�َعَد وََسَط َحلْقة فقال ُحَذْ�َفةُ « :ورو الرتمذي ُملُْعوٌن ىلُعَ

ٍد  َلْقةِ  أْو لََعَن اهللا ىلَعَ لَِساِن �َُمٍد  لَِساِن ُ�َمَّ
ْ
قال  .»َمْن َجلََس وََسَط احل

 . ح يث حسن صحيحد :یالرتمذ

 ت شده که:یروا مان یفه بن یاز حذ« -۸۳۰

 ند، لعنت نمودند.ینش می ان حلقهیکسی را که در م  رسول الله 

 فه گفت: بر زبان محمد یت نموده که مردی در وسط حلقه نشست، حذیروا و ترمذی از ابو مجلز 

 .»ندینش می کسی را که در وسط حلقه ا لعنت نموده خداوند بر زبان محمد یملعون است 
ث وارد است در مورد کسی که به حلقهء قومی داخل شده از ین حدیش: خطابی گفته است که ا

ند و لعنت شده بواسطهء یت مجلس نشیان حلقه نشسته و در نهایگذشته در مشان  باالی گردنهای

 گر شده است.یدن برخی دیدن برخی از دیگران رسانده و مانع دیدآزاری که به 

َخْ�ُ الَْمَجالِِس «يقول  قال سمعت رسول اهللا  اخلدريِّ  وعن أيب سعيد « -۸۳۱
 .یح عىل رشطِ البخاريرواه أبو داود بإسناد صح »»أوَْسُعَها

 ت شده که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۸۳۱

 .»ن آنها استیفراختر ها ن مجلسیفرمود: بهتر می دم کهیشن  از رسول الله 
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َمْن َجلََس يف َ�ْلس فَكرُثَ فيِه لَغُطُه : «قال: قال رسول اهللا  وعن أيب هر�رة « -۸۳۲
فقال َ�بَْل أْن َ�ُقوَم مْن �لْسه ذلك: سبْحانَك اللَُّهّم وحبَْمدَك أْشهُد أْن ال � إال أنْت أْستْغِفرَك 

ُ ماَ اكن َ يف �لسه ذلَك وَأتَوُب 
َ

 ح.يث حسن صحيوقال: حد یرواه الرتمذ »»إيلْك: إال ُغِفَر هل

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۸۳۲

ر آخرت یسخنی که از آن خ –ار شود یند و سخنش در آن بسیفرمود: آنکه در مجلسی بنش  رسول الله 

ا یبار خدا» سبْحانَك اللَُّهّم وحبَْمدَك...«د: یبگوزد، ین مجلس برخینکه از ایو قبل از ا –ست یمتصور ن

طلبم و  می ست، از تو آمرزشیدهم که معبود برحقی جز تو ن می ست ترا و به ثنای تو ترزبانم، گواهییپاک

 .»شود می دهی) بخشها ت توبه گارم، مگر آنکه آنچه در آن مجلس از وی صادر شده (لغزشیبسو

يقوُل بآخرة إَذا أَراَد أْن َ�ُقوَم ِمَن  قال: اكن رسول  وعن أيب بَْرَزَة « -۸۳۳
ْستَْغِفُرَك وأتُوُب إيَِلَْك «الَْمِجلِس 

َ
فقال  »ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ وحَبَْمدَك أْشهُد أْن ال �َ إال أنَْت أ

ُ ِ�يَما َمىَض ؟ قال: 
ُ

اَرٌة مِلاَ يَُ�وُن «رَُجٌل يارسول اهللا إنََّك تَلَُقوُل قَْوَال َماُكنَْت َ�ُقوهل ذلَك كفَّ
 
ْ
 لعائشة  رواه أبو داود، ورواه احلاكم أبو عبد اهللا يف املستدرك من رواية  »»مْجِلِس ـيف ال

   ناد.وقال: صحيح اإلس

 ت شده که گفت:یروا از ابو برزه « -۸۳۳

 زد،یخواست که از مجلسی برخ می ش چونیان جلسهء خویدر آخر عمر و در پا  رسول الله 

ْستَْغِفُرَك وأتُوُب إيَِلَْك « گفت: می
َ
 »ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ وحَبَْمدَك أْشهُد أْن ال �َ إال أنَْت أ

 گذشت).اش  (ترجمه

 گفتی.  نمی گوئی که در گذشته می مردی گفت: تو سخنی

 .»باشد می زی است که در مجلسین کفارهء آن چیگفت: ا

يقوم من َ�ْلس حىت يَدُعَو  قال: قَلََّما اكن رسول اهللا  بوعن ابن عمر « -۸۳۴
َعَواِت 

َّ
الَّلهمَّ اقِْسم نَلَا ِمْن َخْشيَتَِك ما حتُوُل بِه بَيْنَنَا وَ�َ� َمٌعِص�َيِتك، ومن «بهؤالَِء ادل

ُن بِه َعلَيْنا َمَصائِ  يلَقٍ� ماتُِهوِّ
ْ
نيَا. الَّلُهمَّ َمتِّْعنا َطاَعِتَك ماُ�بَلُِّغنَا بِه َجنَّتََك، وِمَن ا َب ادلُّ

بأْسَماِعناَ، وأبَْصارناَ، ِوقُّوتِنا ما أحييْتَنَا، واْجَعلُْه الَوارَِث منَّا، ِواجَعل ثَأَرنَا ىلَع َمْن َظلََمنَا، 
ْ�يَا أ�رَبَ همِّ  ْعِل ادلُّ

َ
ْعْل ُم�ِصيَبتَنا يف دينَنا، َوال جت

َ
نا ىلَع َمْن اعَدانَا، َوال جت نا وال مبلغ وانرُْصْ

 رواه الرتمذي وقال حديث حسن. »»ِعلٍْمنَا، َوال �َُسلِّط َعلَيَنَا َمْن ال يْرمَْحُناَ 
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 ت شده که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۸۳۴

الَّلهمَّ اقِْسم نَلَا ِمْن « را نخواند: ها ن دعایزد و ایاز مجلسی برخ  ار کم بود که رسول الله یبس
ت حائلش گردانی و از یان ما و معصیبی ده که میش نصیا برای ما از ترس خویبار خدا» َخْشيَِتَك...

ی ها بتیلهء آن مصیبی ده که بوسین نصیقیده که بدان ما را به بهشت رسانی و از ای  طاعتت برای ما بهره

 زندهء مان روی ما بهره ور کن تایو ن ها نائییو ب ها ا را بر ما سهل گردانی. پروردگارا! ما را از شنوائییدن

ر و ما را بر ین بهره مندی را در ورثهء مان قرار بده، و انتقام ما را از آنکه بر ما ستم روا داشته، بگیداری و ا می

ن مقصد و نظرگاه یا را بزرگترین ما مگردان و دنیبت ما را در دیاری ده و مصیآنکه بر ما تجاوز کرده نصرت و 

 .»ره مکنیم ندارد، چعلم ما مگردان و بر ما آن را که ترح

َما ِمْن قَْوٍم يَقوموَن مْن َ�ْلٍس ال يَذُكُرون « قال: قال رسول  وعن أيب هر�رة « -۸۳۵
ةً   رواه أبو داود بإسناد صحيح. »»اهللا تعاىل فيه إال قَاموا َ�ْن ِمثِل جيَفِة مِحَاٍر و�َن لَُهْم َحرْسَ

 کند که: می تیروا ره یبو هرا« -۸۳۵

کنند، جز  نمی ادیزند که در آن خدا را یخ می ست که از مجلسی بریچ گروهی نیفرمود: ه  رسول الله 

 .»حسرت و افسوس استشان  و برایاند  مانند آنکه گوئی از باالی نعش االغی برخاسته

 فيه «قال:  وعنه عن انليب « -۸۳۶
َ

ولَم َما َجلََس قَوٌم َ�ِْلساً لم يَْذكُروا اهللا َ�َعاىل
َ�ُهم، و�ْن َشاَء َ�َفَر لَُهم �ُلوا ىلع نَِبيِّهم فيه إالَّ اكَن َعلَّيهْم تِرة، فإِْن شاَء َعذَّ رواه  »»يَُصّ

 .الرتمذي وقال حديث حسن

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۸۳۶

امبر یبر پاد نکردند و در آن یچ گروهی از مجلسی برنخاستند که خدا را در آن یفرمود: ه رسول الله 

کند و  می رود که اگر خواست، عذابشان می نقصی بشمارشان  نکه براییدرود نفرستادند، مگر ا ش یخو

 .»آمرزد می اگر خواست آنها را

َمْن قَعَد َمْقَعداً لم يَْذُكِر اهللا تعاىل ِ�يِه اَكنَت عليه ِمَن « وعنه عن رسول اهللا « -۸۳۷
نْت َعليْه ِمَن اهللا تَِرةٌ َ اهللا تَرة، َوَمن اضطَجَع 

َ
 رواه أبو داود. »»ُمْضَطَجعاً اليَْذكُر اهللا تعاىل فيه اَك

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۸۳۷

اد نکرده باشد، از جانب خدا بر وی نقصی یند که در آن خدا را یی بنشیفرمود: آنکه در جا  رسول الله 

 .»اد نکرده باشد، از جانب خدا بر وی نقصی استیی بخوابد و خدا را در آن یاست و کسی که در جا
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 باب در مورد خواب دیدن و مسائلی که بدان ربط دارد -130
ِ  َمَناُمُ�م ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ قال اهللا تعالی: ۡ ٱب  ].۲۳الروم: [ ﴾�ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

 .»در شب و روز است دن شمایی او خوابها و از نشانه« فرماید: می خداوند
ة إال «يقول:  قال: سمعت رسول اهللا  وعن أيب هر�رة « -۸۳۸ لم َ�بَْق ِمَن انلُبُوَّ

اُت  اُت؟ قال: » املبرُشِّ احِلةُ «قالوا: َوَما الُمبرشِّ  رواه البخاري. »»الُّرْؤَ�ا الصَّ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۸۳۸

 ات نبوت، بجز مبشرات در جهان باقی نمانده. یاز خصوصفرمود:  می دم کهیشن  از رسول الله 

 ست؟یگفتند: مبشرات چ

 .»ستهیای شایفرمود: رؤ
 آمده است. می امبران بحسابین مراحل وحی به پیسته از اولیای شاینکه رؤیح ایش: توض

َماُن لَْم تََ�ْد ُرْؤَ�ا املُْؤمن «قال:  وعنه أن انليب « -۸۳۹ تَ�ذُب، َوُرْؤ�َا إَذا اقرَتَب الزَّ
أْصَدقُُ�م ُرْؤَ�ا: «متفق عليه. و� رواية:  »الُمْؤِمِن ُجزٌْء مْن ستٍَّة َوأْر�َعَ�َ ُجزًْءا ِمَن انلُبُوةِ 

 .»»أْصُدقُ�م َحديثاً 
 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۸۳۹

د یگو نمی دروغ ک شود) خواب مؤمنیامت نزدیعنی روز قیک شود، (یفرمود: چون زمانه نزد امبر یپ

 دن مؤمن بخشی از چهل و شش جزء نبوت است.یو خواب د

 .»ن شما استین شما از روی خواب راستگوتریتر تی آمده: راستیو در روا
َما ـَمْن رآ� يف ال«:وعنه قال: قال رسول اهللا « -۸۴۰ منَاِم فََسَ�َاِ� يف ايَلََقَظِة أْو ك��َّ

يْطاُن يب رآ� يف ايلََقَظِة     ه.يمتفق عل .»»الَ�تَمثَُّل الشَّ

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۸۴۰

ا گوئی مرا در ید، یداری خواهد دیند، بزودی مرا در بیفرمود: کسی که مرا در خواب بب  رسول الله 

 .»دیآ نمی طان به صورت و شکل من دریده است. چون شیداری دیب
حُدُ�م ُرْؤ�َا «يقول:  أنه سِمع انليب  وعن أيب سعيد اخلدريِّ « -۸۴۱

َ
إذا َرأى أ

ْث بِها. ُُحدِّ ْث بَها  :و� رواية ُ�بَُّها فَإنَّما � من اهللا تعاىل فَليَْحَمِد اهللا َعلَيَها َويلْ فَال ُ�َدِّ
َها َوال  إال َمْن ُ�ِبُّ  يْطاِن فَليَْستَِعْذ مْن رَشِّ َو�ذا رأى َ�َ� َذلك ما يَ�َرُه فإنَّمـا � مَن الشَّ

 ه.يمتفق عل »»هألحد فإنها ال ترُضّ يَذْكرها 
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 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۸۴۱

آن از جانب  دارد، همانا می ند که آن را دوستیفرمود: هرگاه کسی خوابی بب می دم کهیشن امبر یاز پ

 .د و آن را قصه کندید خدا را بر آن حمد گویخدا است، و با

د، به آنچه که ین را دیدارد، قصه نکند و اگر جز ا می تی آمده که: آن را جز به کسی که دوستیو در روا

د، د و آن را به کسی قصه نکنید از شر آن به خدا پناه جویطان است، پس بایآن را خوش ندارد آن از جانب ش

 .»رساند نمی را آن خواب به وی ضرریز

ؤَ�ا احلََسنَُة «:قال: قال انليب  وعن أيب قتادة « -۸۴۲ ُِة و� رواية الرُّ
َ
احل الّرؤ�ا الصَّ

يَْطان، َ�َمن َرأى َشيْئاً يَ�َرُهُه فَلْيَنُْفْث َعن ِشَماهل ثَ  َتََعوَّْذ مَن اهللا، واحلُلُم ِمَن الشَّ
ْ

َالثا، ويل
هُ ِمَن الشْ   ه.يمتفق عل »»يْطان فَإنَّها ال ترَُضُّ

 است که: از ابو قتاده « -۸۴۲

طان یکو از جانب خدا و احتالم از جانب شیای نیتی: رؤیسته، و در روایای شایفرمود: رؤ امبر یپ

طان به خدا پناه ید سه بار بطرف چپ خود بدمد و از شید، بایآ می د که از آن بدشیزی را دیاست. و کسی چ

 .»رساند نمی را آن خواب به وی ضررید، زیجو

ؤ�ا يَْ�َرُهها «قال:  عن رسول اهللا  وعن جابر « -۸۴۳ إَذا َرأى أَحُدُ�م الرُّ
ل َ�ْن َجنِْبِه اذلي اكن  يَطاِن ثَالثا، ويلَتَحوَّ فلْيبُصْق َعن �ََسارِهِ ثََالثا، ْوليَْستَِعْذ باهللا ِمَن الشَّ

 رواه مسلم. »»عليه

 ت شده که:یروا از جابر « -۸۴۳

د که سه بار از طرف ید، پس بایآ می د که از آن بدشیکی از شما خوابی دیفرمود: هرگاه   رسول الله 

بوده به  –خواب  –د از طرفی که ید و بایطان به خدا پناه جویش آب دهان انداخته و سه بار از شیچپ خو

 .»گر برگرددیپهلوی د

إنَّ من أعَظم «:قال: قال رسول اهللا  ة بن األسقع وعن أيب األسقع واثل« -۸۴۴
يِع الرَُّجُل إىل َ�ْ�ِ أ�ِيه، أْو يُري َ�يْنُه َمالم تَر، أْو يقوَل ىلع رسول اهللا  َما  الَفرى أن يَدَّ

 .یرواه البخار »»لَْم َ�ُقْل 

ن دروغها یفرمود: از بزرگتر  رسول الله  ت شده که:یروا از ابو االسقع وائله بن اسقع « -۸۴۴

ده است، یند که ندیزی را ببیا چشمش چیش نسبت دهد. یر پدر خوین است که شخص خود را به غیا

 .»د که نگفته استیزی بگویچ  ا بر رسول الله ید)، یعنی در خوابش دروغ گوی(
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َهاَ�ٰٓ ﴿ قال اهللا تعالی: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تَدۡ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�يُوتًا ُخلُوا  �َسۡ  َح�َّ

ۡ
ْ َتأ  �ُِسوا

 ْ ٰٓ  َو�َُسّلُِموا هۡ  َ�َ
َ
 ].۲۷النور: [ ﴾لَِهاأ

های خویش تا که  هایی غیر از خانه داخل نشوید به خانهای مسلمانان « فرماید: میخداوند 

 .»اجازت طلبید و سالم کنید بر اهل آن

ْ  اُ�يُوتٗ  ُتمَدَخلۡ  فَإِذَا﴿ و قال تعالی: ٰٓ  فََسّلُِموا نُفِسُ�مۡ  َ�َ
َ
ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  َ�ِيَّةٗ  أ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  �َّ

 ].۶۱النور: [ ﴾َطّيَِبةٗ 

ها سالم گوئید بر قوم خویش دعای خیر با برکت، پاکیزه  به خانهپس چون درآیید « فرماید: و می

 .»فرود آمده از جانب خدا

ْ  بِتَِحيَّةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ و قال تعالی: حۡ  فََحيُّوا
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ بِأ وۡ  َها

َ
ٓ  أ  ].۸۶النساء: [ ﴾ُردُّوَها

 .»همان کلمه جواب دهید و چون به سالمی تعظیم کرده شوید به کلمهء بهتر از آن یا«فرماید:  و می

ٰ  َهۡل ﴿ و قال تعالی: تَٮ
َ
ۡ ٱ هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ِف َضيۡ  َحِديُث  َك � ْ  إِذۡ  ٢٤ َرمِ�َ ُمكۡ ل  هِ َعلَيۡ  َدَخلُوا

 ْ ۖ مٗ َسَ�ٰ  َ�َقالُوا نَكُرونَ  مٞ قَوۡ  مٞ َسَ�ٰ  قَاَل  ا  ].۲۵-۲۴الذاریات: [ ﴾٢٥ مُّ

فتند م وارد شده و سالم گیچون بر ابراهم، یده به تو خبر مهمانان گرامی ابراهیا رسیآ« فرماید: و می

 .»و او در عوض جواب سالم داد
أيُّ اإلْسالم  أن رجال سأل رسول اهللا  بوعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص « -۸۴۵

َ َمْن َعِرفََت َوَمْن لَْم َ�ْعرِْف «َخْ�؟ قال  الم ىلَعَ  السَّ
ُ
َعام، َوَ�ْقرأ  ه.يمتفق عل .»»ُ�ْطعم الطَّ

 ت است که:یروا از عبد الله بن عمرو بن العاص « -۸۴۵

 د که کدام اسالم بهتر است؟یپرس  مردی از رسول الله 
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 ا نشناسی سالم کنی!ینکه طعام دهی و بر هرکس چه بشناسی یفرمود: ا

قال: اْذَهْب فََسلِّْم  ملا َخلََق اهللا آدم «قال  عن انليب  وعن أيب هر�رة « -۸۴۶
�َّتِك. فقال:  يَُّة ُذرِّ ِ

َ
يَّتَُك َوحت

َ
وئِلَك َ�َفٍر ِمَن الََمَالئ�ة ُجلُوٌس فاْستمْع اُ�َيُّونََك فَإنَّها حت

ُ
ىلَعَ أ

الم ُ َعلَيَْك َورمَْحُة اهللا، فَزاُدوه: َورمَْحُة اهللا الم َعلَيُْ�ْم، فقالوا: السَّ  ه.يمتفق عل »»السَّ

 ت است که:یروا ره یابو هر از« -۸۴۶

نها سالم کن! بر گروهی از ید، به او فرمان داده وگفت: برو بر ایفرمود: چون خداوند آدم را آفر امبر یپ

الم « را آن سالم تو و اوالد تست. پس گفت:یند. زیگو می فرشتگان که نشسته بودند، و بشنو به آنچه که السَّ
الم ُ َعلَ «و آنها گفتند:   »ُ�مْ يَعلَ   .»را به آن افزودند »َورمَْحُة اهللا«، »َك َورمَْحُة اهللايالسَّ

بَِعياَدِة «�َِسبٍع:  قال: أمرنا رسوُل اهللا  بوعن أيب ُعمارة الرباء بن اعزٍب « -۸۴۷
ِعيف، وََعْون املظلوم، و�فْشاِء  املَِر�ِض، َواتِّباع اجلَنائز، َو�ْشميت الَعاطس، ونرِص الضَّ

الم    متفق عليه، هذا لفظ إحد روايات البخاري. »»، و�براِر املقسمالسَّ

 ت شده که گفت:یروا از ابو عماره براء بن عازب « -۸۴۷

 ز امر نمود: یما را به هفت چ  رسول الله 

 ضیادت مریبه ع

 ها ع جنازهییو تش

 ش برای عطسه زنندهیایو ن

 اری دادن ناتوانیو 

 و همکاری با مظلوم

 کردن سالمو آشکار 

 و بجای آوردن قسم.

 و جواب دادن و دعا کردن به حق کسی که عطسه ها روی کردن جنازهیض و پید مریادت و بازدیش: ع

اری دادن ناتوان و کمک به مظلوم و پخش کردن سالم و بجا کردن آنچه بر آن سوگند خورده شده یزند و  می

جاد روح محبت و مودت و تساند و یآن سبب ا رود که عمل کردن به می ک از اموری بشماریاست، هر 

دی صد در صد مؤثر یجاد جامعهء توحیده و عمل به آن در این گردیان قاطبهء مسلمیتعاون اجتماعی در م

 .»گردد می مانی افراد مسلمانیهء ایت روحیهء تقوین امور خود مایک از ایاست و عمل به هر 
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ال تَْدُخلُوا اجلَنََّة َحىتَّ تُْؤِمنُوا َوال « قال: قال رسول اهللا  وعن أيب هر�رة « -۸۴۸
الم بَيْنَُ�م اَبَبْتُم؟ أفُْشوا السَّ

َ
َوال أُدلُُّ�ْم ىلَعَ َشٍئ إذا َ�َعلْتُُموُه حت

َ
 »»تُؤِمنوا َحىت حتَابُّوا، أ

   رواه مسلم.

 کند که: می تیروا ره یابو هر« -۸۴۸

گر ید، تا با همدیشو نمی د و مؤمن شمردهید تا مؤمن شویشو نمی بهشت واردفرمود: به   رسول الله 

د؟ سالم را یکن می د با هم دوستییا راهنمائی نکنم شما را به آنچه که هرگاه آن را بجای آورید، آیدوستی کن

 .»دیش آشکار کنیان خویدر م
کین حدیش: در ا جاد یچهء ایبعنوان در ن شده و سالم دادنیان مسلمیادی بر محبت مید زیث تأ

ت آن سخت کوشا باشند و در افشای آن سهل ین در رعایست مسلمیبا می ده کهیمحبت وانمود گرد

 ند. (مترجم)یانگاری ننما

َها «يقول  قال: سمعت رسول اهللا  وعن أيب يوسف عبد اهللا بن سالم « -۸۴۹ يَا ��ُّ
طِعُموا الْطَعاَم، 

ْ
الم، َوأ رحام، وََصلُّوا وانلَّاس نيام، تَْدُخلوا اجلُنَّة انّلاُس أفُْشوا السَّ

ْ
وَِصلُوا األ

 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح. »»�سالم

 ت شده که گفت:یروا وسف عبد الله بن سالم یاز ابو « -۸۴۹

شاوندی ید و روابط خوید و طعام دهیفرمود: ای مردم، سالم را آشکار کن می دم کهیشن  از رسول الله 

 .»دیکه مردم خواب هستند تا به سالمتی به بهشت داخل شوید، در حالید و نماز بخوانیبر قرار داررا 

عبد اهللا بن عمر فيغدو َمَعُه إىل  وعن الطفيل بن أيب بن كعب أنه اكن يأيت « -۸۵۰
فيل: فَِجئُْت عبد اهللا بَن ُعمرَ   صاحب بيَعة َوال ْمسك� َوال أحد إال َسلّم َعليه، قال الطُّ
: ماتَْصنُع بالسوٍق وأنَْت ال تَِقُف ىلَع ابَليْع َوال �َْسأُل 

َ
وِق فُقلْت هل يَْوماً فاسَت�ْتَبع� إىل السُّ

لُس يف 
َ

ث،  َعن السلع َوال �َُسوُم بها َوال جت �الس الّسوق؟ وأقوُل اْجلْس بنا هُهنا َ�تَحدَّ
َفيُل َذا َ�ْطن إنَّما  الم �َُسلُِّم ىلَعَ َمْن لَِقيناهفقال يا أبا ُ�ْطن. َو�َن الُطُّ ، »َ�ُغدو مْن أْجل السَّ

طَّإ بإسناد صحـال یرواه مالك ف  .حيموُ

 ت شده که:یروا ب ل بن ابی بن کعبیاز طف« -۸۵۰

رفت و گفت: و چون هنگام صبح به  می آمده و با وی صبح هنگام به بازار ب او نزد عبد الله بن عمر

گذاشت جز آنکه  نمی گرییا کس دین و یا مسکیچ کهنه فروش و معامله دار و یم عبد الله بر هیرفت می بازار
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ل گفت: روزی نزد عبد الله بن عمر آمدم و از من خواست که با وی به بازار روم و یداد. طف می بر او سالم

رده و آن را ستی از امتعه پرسان نکیا نمی که تو بر سر داد و ستدیکنی در حال می من به او گفتم: به بازار چه

 . مین که صحبت کنینجا بنشینی؟ و به او گفتم: اینش می کنی و نه هم در مجالس بازار نمی متیق

م بواسطهء یکن می ل دارای شکم بزرگی بود، همانا صبحیچون طف –پدر شکم  –او گفت: ای ابو بطن 

 .»میم سالم کنیشو می که با او روبرویسالم تا بر هر کس

 چگونگی سالم دادنباب کیفیت و  -132

ولَ ال قُ بُّ أنْ يَ تَحَ سْ ع، ـيُ مريِ اجلَمْ يَأتِ بِضَ . فَ هُ اتُ كَ رَ بَ َةُ اهللاِ وَ محْ رَ مْ وَ يْكُ لَ الَمُ عَ الَم: السَّ ئُ بالسَّ بْتَدِ مُ

انَ ال إنْ كَ كَ ـوَ رَ بَ َةُ اهللا وَ محْ رَ الَمُ وَ مْ السَّ يْكُ لَ عَ ولُ املُجيب: وَ يقُ دا، وَ احِ يْهِ وَ لَ لَّمُ عَ سَ اوِ مُ يَأيتِ بِوَ اتُه، فَ

م يْكُ لَ عَ له: وَ طْفِ يف قَوْ  .العَ

لَ د: یکند بگو می که به سالم آغازیمستحب است برای کس الَمُ عَ اتُهُ يالسَّ كَ بَرَ َةُ اهللاِ وَ محْ رَ مْ وَ  كُ

کنفر باشد و جواب دهنده یشود،  می که بر وی سالم دادهیر جمع را آورد، هر چند کسیعنی ضمی

لَ د: یبگو عَ ،يوَ هُ اتُ كَ رَ بَ َةُ اهللا وَ محْ رَ الَمُ وَ مْ السَّ  کم.یاورد در گفته اش: و علیپس واو عطف را ب كُ

الُم َعلَيُ�م،  قال: جاَء رُجل إىل انليب  بعن ِعمران بن حص� « -۸۵۱ فقال: السَّ
الُم » َعرْشٌ :«فَرََدّ َعلَيِْه ثم َجلَس، فقال انليب  َعلَيُ�م َورمَْحَُة اهللا، فَرََدّ ثم َجاَء آَخُر َ�َقال: السَّ

الُم َعلَيُ�م َورمَْحَُة اهللا َو�ََرَ�تُه، فَرََدّ  ،»ِعرْشون«عليِه فََجلَس، فقال:  ثم َجاَء آَخُر َ�َقال: السَّ
 رواه أبو داود والرتمذي وقال: حديث حسن. .»»ثََالثُونَ «عليِه فََجلَس، فقال: 

 که گفت:ت شده یروا ب نیاز عمران بن حص« -۸۵۱

لَ  آمده و گفت: امبر یمردی خدمت پ المُ عَ ميالسَّ فرمود: ده برابر.  امبر یجوابش را داد و او نشست. پ، كُ

لَ  گری آمده و گفت:یباز د المُ عَ َةُ اهللايالسَّ محْ رَ م وَ گری یست. باز دیجوابش را داد و او نشست و باز فرمود: ب، كُ

لَ  آمده گفت: المُ عَ م يالسَّ اتُهكُ كَ بَرَ َةُ اهللا وَ محْ رَ  .»پس جوابش را داد و او نشست و فرمود: سی بار، وَ
شود و چون تنها سالم گفت، ثواب آن ده  می عنی حسنه به ده برابر آن مکافات دادهیش: عشره 

برابر است و آنکه به سالم و رحمت دعا نمود ده حسنه در برابر سالم و ده حسنه در برابر رحمت 

 ب
ً
ک ده یش است. و آنکه به سالم و رحمت وبرکت دعا نمود، در مقابل هر یحسنه براست یجمعا

 سی حسنه برا
ً
 شود. می ش دادهیحسنه جمعا
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َالَم هذا ِجرِب�: قالت: قال يل رسوُل اهللا  لوعن اع�شة « -۸۵۲  َعلَيِْك السَّ
ُ
ُل يَقَرأ

 ه.يمتفقُ عل »ورمْحَُة اهللا َو�ََرَ�تُهُ  السالم عليه وَ قالت: قُلت: 

 ت است که گفت:یروا ل از عائشه« -۸۵۲

عليه السالم وَ د. گفت: گفتم: یگو می ل است، بر تو سالمین جبرئیبمن گفت: ا  رسول الله 
 . »ورمْحَُة اهللا َو�ََرَ�تُهُ 

اكن إذا ت�لم بَِ�لمة أاَعدَها ثَالثاً حىتَّ ُ�َفَهم  أن انليب  وعن أ�ٍس « -۸۵۳
  .یرواه البخار .»عنه، و�ذا أىت ىلع قْوم فََسلََّم َعلَيهم َسلَّم َعلَيهم ثَالثا

 ت است:یروا از انس « -۸۵۳

ده شود، و چون نزد گروهی ینمود تا از وی فهم می گفت، آن را سه بار بازگو می سخنی را امبر یچون پ

 .»نمود می کرد و سه بار سالم می آمد بر آنها سالمیم

نَِصيبُه ِمَن الَّلنَب    يف َحِديثه الطو�ل قال: ُكنَّا نَْرَ�ُع للنيب  وعن املْْقَداد « -۸۵۴
فََسلمَّ كما  َ�يَِجيُئ ِمَن اللَّيِل فَيَُسلُِّم �سليما ً اليوقُظ نَائِماً َو�ُسِمُع ايلََقظان فََجاء انليب 

 رواه مسلم. ،»اكن �َُسلم

 ت شده که گفت:یث درازی روایدر حد از مقداد « -۸۵۴

دار یده را بینمود که خواب می م، پس شب آمده و طوری سالمیداشتیرا برم ر رسول الله یما سهم ش

 .»نمود می شه سالمیآمده و مانند هم امبر یشنواند و آنگاه پ می دار راینکرده و ب

َمرَّ يف الَمْسِجد يْوماً وَعْصبٌة ِمَن  أن رسول اهللا  لعن أسماء بنِت يز�د « -۸۵۵
 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن. .»النِّساء قُعوٌُد فألوْي �ِيده بالتسليم

 ت شده که:یروا ل دیزیاز اسماء بنت « -۸۵۵

ش به یبودند و بدست خوکه گروهی از زنان نشسته یروزی از مسجد گذشتند، در حال  رسول الله 

 .»کند می دیینا) آن را تأیت ابوداود آمده که (فسلم علیعنوان سالم اشاره فرمودند و آنچه در روا
معصوم و از فتنه در امان  امبر یبه زنان به لفظ و اشاره با هم سالم گفت. چون پ امبر یش: پ

تواند، ور نه خموشی بهتر  می م دادهش اعتماد داشته باشد، بر زنان سالیبود، و هر آنکه بر نفس خو

 است.
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الُم يا  قال: أتيت رسول اهللا  وعن أيب ُجَريِّ اهلُجيِْ�ِّ « -۸۵۶ فقلت:َعلْيك السَّ
يَُّة ال

َ
الُم، فإن َعلَيَْك الّسالُم حت رواه أبو داود،  »»مو�ـرَسول اهللا. فقال: الَ�ُقْل َعلَيَْك السَّ

 صحيح. وقد سبق بِطولِه.والرتمذي وقال: حديث حسن 

 ت شده که گفت:یروا می یابی جری هجاز « -۸۵۶

لْ آمده و گفتم:  خدمت رسول الله  المُ يعَ لْ ا َرسول الله، فرمود: مگو ی ك السَّ المُ يعَ را ی، زك السَّ

لْ  المُ يعَ  .»است ها هء مردهیتح ك السَّ

 باب آداب سالم دادن -133

اكُب ىلَعَ الَْمايِش، َوال«قال:  أن رسول اهللا  وعن أيب هر�رة « -۸۵۷ مايش ـْ �َُسلُِّم الرَّ
َكبِ�ِ « متفق عليه. ويف رواية البخاري: »»يلَعَ الَقاِعد، والقليُل ىلع الَكثِِ�ِ 

ْ
 .»والصغُ� ىلع ال

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۸۵۷

 د.یار، سالم نمایو کم به بساده و رونده بر نشسته یفرمود: سواره بر پ  رسول الله 

 .»ت بخاری آمده: کوچک بر بزرگیو در روا

مامة ُصديِّ بن عجالن ابلاِهِ� « -۸۵۸
ُ
إنَّ أْوَ�  :قال: قال رسول اهللا  وعن أيب أ

َالم انلِّاس  .»باهللا َمْن بَدأهم بالسَّ
مامَة «رواه أبو داود بإسنادٍ جيد، ورواه الرتمذي 

ُ
ِ�يَل يارسوَل اهللا، الرَُّجالِن  عن أيب أ

الم، قال أْوالُهَما باهللا تعاىل  بالسَّ
ُ
ُهَما َ�بْدأ  قال الرتمذي: حديث حسن. ،»يَلْتَقيان �ُ�ّ

 ت شده که گفت:یروا از ابو امامه صدی بن عجالن باهلی « -۸۵۸

 کند.ست که اول به آنها سالم ین مردم نزد خداوند کسیتر فرمود: مقدم رسول الله 

شوند،  می دو مرد با هم روبرو  ا رسول الله یآمده که گفته شد:  ت ترمذی از ابو امامه یو در روا

 ک به سالم آغاز کند؟یکدام

 .»نزد خداوند تعالیشان  فرمود: برتر
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باب استحباب تکرار نمودن سالم بر کسی که دیدارش در لحظاتی کم چند بار تکرار  -134
 درخت یا چیز دیگر حائل گرددشان  داخل گردد و باز بیرون آید، یا میانشود، به اینکه 

 يف حديث امليِسِء َصالتُه �نَُّه جاء فََص�َّ ُ�مَّ جاء إىل انليب  عن أيب هر�رة « -۸۵۹
ُ�مَّ جاء فََسلََّم ىلَعَ  ،فَرََجَع فََص�َّ » ارجع فََصلِّ فَإنََّك لم تَُصلِّ «فقال:  فََسلََّم َعلَيِْه فََرَدّ 

ات انليب   ه.يمتفق عل .»َحىّت َ�َعل ذلَك ثَالَث َمرَّ

 کرد، آمده که: نمی ث آنکه نمازش را درست ادایدر حد ره یاز ابو هر« -۸۵۹

سالمش را جواب  آمده و بر او سالم نمود و آنحضرت  امبر یاو آمده و نماز خواند، باز خدمت پ

 امبر یوی باز گشته و نماز خواند، باز آمده و بر پ ای. را تو نماز نخواندهیگرد و نماز بخوان، زداده و گفت: باز 

 .»ن کار را سه بار تکرار نمودینکه ایسالم نمود، تا ا

َحَدُ�ْم أخاه فَلْيَُسلِّْم َعلَيْه، فَإْن حالَْت «قال:  وعنه عن رسول ا�َّ « -۸۶۰
َ
إذا ليَق أ

 رواه أبو داود. »»بَيْنَُهَما َشَجَرٌة أو ِجَداٌر أْو َحَجٌر ُ�مَّ لَِقيَُه فَلْيَُسلِّْم َعلَيْه

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۸۶۰

د و هرگاه ید بر وی سالم نماید، باکی از شما برادرش را مالقات کنیفرمود: هرگاه   رسول الله 

 .»د بر وی سالم دهدید، بایا سنگی حائل شد، و باز او را دیواری یا دیدرختی شان  انیم
 د به وی سالم دهد.یند، بایب می ش: چون با گذشتن از مانع او را از نو

 باب مستحب بودن سالم گفتن هنگام ورود به منزل -135

ْ  اُ�يُوتٗ  ُتمَدَخلۡ  فَإِذَا﴿ و قال تعالی: ٰٓ  فََسّلُِموا نُفِسُ�مۡ  َ�َ
َ
ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  َ�ِيَّةٗ  أ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  �َّ

 ].۶۱النور: [ ﴾َطّيَِبةٗ 

زه یر با برکت، پاکیش دعای خید بر قوم خویسالم گوئ ها د به خانهییپس چون درآ« فرماید: و می

 .»فرود آمده از جانب خدا

، إذا َدَخلَْت ىلَع أْهِلَك فََسلِّْم « قال: قال يل رسول اهللا  وعن أ�س « -۸۶۱ ياُ��َّ
 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح. »»يَُ�ْن بَر�ًة َعلَيَْك وىلََعَ أهِل بَيِْتَك 

 ت است که:یروا از انس « -۸۶۱

ه بر تو و بر م گفت: ای پسرکم، چون به خانواده ات وارد شدی، پس سالم کن کیبرا  رسول الله 

 .»باشد می خانواده ات برکت
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 باب سالم گفتن بر کودکان -136

 .»َ�ْفعلُه �نَُّه َمرَّ ىلَع ِصبْيان فََسلََّم َعلَيْهْم وقال: اكَن رسول هللا  عن أ�س « -۸۶۲
 ه.يمتفق عل

 ت است که:یروا از انس 

 .»داد می ن کار را انجامیا  ی گذشته و بر آنها سالم نموده و گفت: رسول الله های او از کنار بچه

که از اي  باب سالم کردن مرد بر همسر و زن و محارمش و سالم بر زن و زنان بیگانه -137
 شود وسالم کردنشان به این شرط نمی فتنه بر ایشان هراس

ٌة و� رواية عن سهل بن سعد « -۸۶۳
َ
ُخُذ  - :قال: اكنَْت فينا اْمَرأ

ْ
اكنَْت نَلا َعُجوٌز تأ

لَْق فتْطرَُحُه يف الِقْدِر َوتَُ�ْرِكُر َحبَّاٍت مْن َشِع�، فإذا َصلَّيْنا اجلُُمَعَة  �ُُصوِل السِّ
َ
مْن أ

ُمُه إيلْنَا ْ�نَا �َُسلُِّم َعلَيْها َ�تُقدِّ   .یرواه البخار .»وانرَْصَ
 ت شده که گفت:یروا هل بن سعد از س« -۸۶۳

ست) گرفته و یی سلق (باقلی معروفها شهیم که از ریرزنی داشتیتی گفت: پیان ما زنی بود، و در روایدر م

 م، به وی سالمیگشت می کرد و چون نماز جمعه را خوانده و باز می ی جو را آردها ک انداخته و دانهیآن را در د

 .»نمود می میم و او آن را بما تقدیکرد می
م هانئ فاِختََة بِنِت أيب َطالب « -۸۶۴

ُ
يَْوَم الَفتْح َوُهو  قَالت:أتيت انليب  لوعن أ

   رواه مسلم. .»وَذَكَرت احلديث َ�ْغتِسُل َوفاِطمُة �َْسرُتُه بِثَوٍْب فََسلَّْمُت.

 ت شده که گفت:یروا ل طالبیام هانئ فاخته بن اباز « -۸۶۴

ای  نمودند و فاطمه وی را به جامه می شان غسلیکه ایآمدم، در حال امبر یدر روز فتح خدمت پ

 .»ث را ذکر نمودید و سالم کردم و حدیپوشان می
يف �ِْسَوٍة فََسلََّم َعلَيْنَا.  قالت:مر علينا انليب  لوعن أسماَء بنِت يز�د « -۸۶۵

رواه أبو داود، والرتمذي وقال: حديث حسن، وهذا لفظ أيب داود، و لفظ الرتمذي: أن 
 .»َمرَّ يف الْمْسِجِد يْوماً وُعْصبٌَة من النَِّساِء ُ�ُعود فألوى �ِيَِدهِ بالتَّسليم رسول اهللا 

 ت شده که گفت:یروا ل دیزیاز اسماء بنت « -۸۶۵

 .م و به ما سالم نمودیکه ما همراه گروهی از زنان بودیاز کنار ما گذشت، در حال مبر ایپ

از زنان ای  که عدهیروزی از مسجد گذشتند، در حال نکه رسول الله ین است: ایو لفظ ترمذی ا

 .»ش به عنوان سالم اشارت فرمودندینشسته بودند و بدست خو
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کافر و چگونگی رد بر ایشان و مستحب بودن سالم باب تحریم آغاز نمودن سالم بر  -138
 گفتن، بر اهل مجلسی که در آن مسلمانان و کافران حضور داشته باشند 

الم، «قال:  أن رسول اهللا  وعن أيب هر�رة « -۸۶۶ الَ�بََدأوا ايلَُهوَد وال انلََّصارى بالسَّ
وُه    رواه مسلم.  »»هِ إىل أْضيَقِ  فإذا لَِقيتُم أَحَدُهم يف َطِر�ق فَاضّطرُّ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۸۶۶

د، او را یدیکی از آنها را در راهی دید و هرگاه یهود و نصاری را به سالم ابتداء نکنیفرمود:   رسول الله 

احترام د تا او خود را کنار بکشد و منظور عدم یعنی از وسط راه بروید. (یار کردن راهی تنگتر وادار کنیبه اخت

 .»ارزش شمردن شانست) بی و
ن مذهب یم است و این است که نهی برای تحریش: در بارهء آغاز نمودن سالم بر کافر، راجح ا

 که ابتداء نمودن سالم بر کافر رواست.اند  گفتهای  جمهور است و عده

َ�ُق�ٍولُوا: إَذا َسلََّم َعلَيُ�م أهُل الكتاب «:قال: قال رسول اهللا  وعن أ�س ٍ « -۸۶۷
 ه.یمتفق عل »»وَعلَيُْ�مْ 

 ت است که:یروا از انس « -۸۶۷

 .»کمید: و علییفرمود: هرگاه اهل کتاب بر شما سالم کنند، پس بگو  رسول الله 
سامه « -۸۶۸

ُ
َمرَّ ىلَعَ َ�ْلٍس فيه أخالٌط من الُمسِلِمَ�  أن انليب  وعن أ

لَم َعلَيِْهْم انليب   هيمتفق عل .»والُمرِشِ�� َ�بَدِة األوثَاِن وايلَُهوِد فَسَّ
 ت است که:یروا از اسامه « -۸۶۸

هود بودند و ین بت پرستان و ین و مشرکیاز مسلمای  از کنار مجلسی گذشت که در آن عده امبر یپ

 .»بر آنها سالم نمود امبر یپ
فقط برای  بر مؤمنان آن جمع سالم داد و سالم آنحضرت  امبر ین است که پیش: مراد ا

 گران.یمؤمنان بود، نه به د

باب مستحب بودن و سالم نمودن، هرگاه از مجلس برخاسته، همنشین یا همنشینانش  -139
 را ترك گوید

:إَذا اْ�تََ� أَحُدُ�م إىل الَمْجلِس قال: قال رسول اهللا  هر�رة  وعن أيب « -۸۶۹
َحقِّ من اآلِخَرة

َ
و� بأ

ُ
رواه أبو داود،  »»فَلْيَُسلِّْم، فَإَذا أَراَد أْن َ�ُقوَم فَلْيَُسلِّم،فَليْست األ

 ث حسن.يوقال: حد یوالرتمذ
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 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۸۶۹

زد، ید سالم کند و هرگاه قصد کند که برخیاز شما به مجلسی برسد، باکی یفرمود: هرگاه  رسول الله 

 .»ستیرا سالم اولی از دومی سزاوارتر نید سالم کند، زیبا

 باب در بارهء اجازت خواستن و آداب آن -140

َهاَ�ٰٓ ﴿و قال تعالی:  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تَدۡ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�يُوتًا ُخلُوا  �َسۡ  َح�َّ

ۡ
ْ َتأ  �ُِسوا

 ْ ٰٓ  َو�َُسّلُِموا هۡ  َ�َ
َ
 ].۲۷النور: [ ﴾لَِهاأ

های خویش تا که اجازه  هایی غیر از خانه ای مسلمانان داخل نشوید به خانه« فرماید: میخداوند 

 .»طلبید و سالم کنید بر اهل آن

 ٱ بَلَغَ  �َذا﴿و قال تعالی: 
َ
ْ  ٔۡ َ� يَسۡ فَلۡ  لُمَ �ُۡ ٱ ِمنُ�مُ  ُل َ�ٰ طۡ ۡ� ِينَ ٱ َذنَ  ٔۡ َ� سۡ ٱ َكَما ِذنُوا  مِن �َّ

 ].۵۹النور: [ ﴾لِِهمۡ َ�بۡ 

 د که اجازه طلب کنند چنانکه اجازهیو چون طفالن شما بحد احتالم رسند، با« فرماید: و می

 .»شان بودندیش از ایدند، آنانکه پیطلب می

ثََالٌث، فَإِْن : االستِئْذاُن قال: قال رسول اهللا  وعن أيب موىس األشعري « -۸۷۰
ِذَن لََك َو إالَّ فَارِْجع

ُ
 ه.يمتفق عل ،»أ

 ت است که:یروا از ابو موسی اشعری « -۸۷۰

 .»فرمود: اجازت خواستن سه بار است، پس اگر بتو اجازت داده شد، خوب، ورنه باز گرد  رسول الله 

َما ُجِعَل « قال: قال رسول اهللا  وعن سهِل بِن سعد « -۸۷۱ ْجِل إ�َّ
َ
االستئذاُن مْن أ

  ه.يمتفق عل »»ابَلرَص 

 ت شده که:یروا از سهل بن سعد ساعدی « -۸۷۱

 .»دن استیفرمود: اجازت خواستن از برای د  رسول الله 

ثّنا رَُجٌل من بَِ� اَعمٍر �نَُّه استأَذَن ىلع انليب « -۸۷۲  وعن ِر�يِْعِّ بن ِحَراٍش قال حدَّ
ْخُرج إىل هذا َ�َعلِّْمُه اإلستئَذاَن «خلاِدِمه:  وهو يف بيت فقال: أأِلج؟ فقال رسول اهللا 

ُ
أ

الُم َعلَيُ�م، أأْدُخل؟ ُ قُل: السَّ الم َعلَي�م، أأدُخل؟  »َ�ُقل هلَ فََسِمعُه الرَُّجُل فقال: السَّ
 رواه أبو داود بإسناد صحيح.. »فََدَخل فَأذن هل انليب 
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 ت شده که گفت:یربعی بن حراش روااز « -۸۷۲

شان در یکه ایاجازهء ورود خواست، در حال امبر یمردی از بن عامر برای ما صحبت کرد که او بر پ

 ا وارد شوم؟یبودند و گفت: آای  خانه

اد داده و بگو که ین شخص برو و اجازت خواستن را بوی یبرای خادمش گفت: نزد ا رسول الله 

الم یبگو  د: السَّ
َ
 یا داخل شوم؟ و مرد آن را شنیکم آیَعل

َ
الم َعل  امبر یا وارد شوم؟ پس پیکم آیده و گفت: السَّ

 .»بوی اجازت داد و او داخل شد

َسلِّم فقال انليب  قال: أتيت انليب  عن لكدة بن احلنبل « -۸۷۳
ُ
 :فََدَخلُْت َعلَيْه ولم أ

ْدخل؟«
َ
أ
َ
الُم َعلَيُ�م أ  رواه أبو داود، والرتمذي وقال: حديث حسن. »»ارِْجْع َ�ُقْل السَّ

 ت شده که گفت:یروا از کلده بن حنبل « -۸۷۳

فرمود: بازگرد و بگو:  امبر یشان وارد شدم و سالم نکردم، پیآمده و بر ا امبر یخدمت پ

 
َ
الم َعل  .»ا وارد شوم؟یکم آیالسَّ

گفته شود، کیستی؟ اینکه طلبد،  می باب مسنون بودن اینکه هرگاه براي آنکه اجازت-141
که مشهور است بنامد و ناپسند بودن اینکه اي  بگوید: فالنی هستم و خود را بنام یا کنیه

 بگوید (من) و مانند آن

ُ�مَّ َصِعَد يب «، مشهور يف اإلرساء قال: قال رسول اهللا ـيف حديثه ال عن أ�س « -۸۷۴
نيا فاستفتح د.  »ِجرْب�ُل إىل الّسماء ادلُّ فقيل: مْن هذا؟ قال: جرْب�ُل، ِ�يل: َوَمْن َمَعك؟ قال: ُ�مَّ

 ٌ� ماء اثلّانية فاستفتح، قيل: َمْن هذا؟ قال: جرب�ل، قيل: َوَمْن َمَعك؟ قال: ُ�َمدَّ  »ثمَّ َصِعَد إىل السَّ
ابعة وََسائرهنَّ َو�ُقاُل يف باب لك سماء: َمْن هذا؟ فَيُقول: جرب�ل    ه.يفق علمت .»واثلّاثلة والرَّ

 ت است که:یث مشهورش در اسراء روایدر حد از انس « -۸۷۴

ن یا برده و خواستار باز شدن آن شد و گفته شد که ایمرا به آسمان دن ل یفرمود: جبرئ  رسول الله 

 . ست؟ گفت: محمد ی، گفته شد و همراهت کل یست؟ گفت: جبرئیشخص ک

 ،ل یست؟ گفت: جبرئین شخص کیخواست که باز شود، گفته شد اباز مرا به آسمان دوم باال برده و 

شد  می گران و در دروازهء هر آسمان گفتهیو سوم وچهارم و د ست؟ گفت: محمد یگفته شد: همراهت ک

 .»داد می ل جوابیست؟ و جبرئین شخص کیا

يميش وْحَدهُ،  قال: َخرَجُت يَلْلة من اللّيايل فإذا رسول اهللا  وعن أيب ذِر « -۸۷۵
 هيمتفق عل ،»فقلت ُ أبو َذرٍ  »َمْن هذا؟«فَجعلُت أميش يف ظلِّ القَمر، فاتلفت فرآ� فقال: 
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 ت شده که گفت:یاز ابو ذر روا« -۸۷۵

هء ماه شروع برفتن کردم. یرود و من هم در سایتنها م  دم که رسول الله یرون آمده و دیشبی از شبها ب

 .»ست؟ گفتم: ابوذرمین شخص کیده و گفت: اینظر نموده و مرا د آنحضرت 

مَّ هانئ « -۸۷۶
ُ
وهو يغتسل وفاطمُة �ْسرُتُُه فقال:  قالت: أتيت انليب  لوعن أ

م َهانئ »َمْن هذه،«
ُ
   ه.يمتفق عل .»فقلت:أنا أ

 ت شده که گفت:یروا ل از ام هانئ« -۸۷۶

ن یپوشاند. پس فرمود: ا می وی را ل که فاطمهیحال نمود، در می آمدم و وی غسل امبر یخدمت پ

 .»ست؟ گفتم: من أم هانئ هستمیشخص ک

فقلت، أنا،  »من هذا؟«فََدَ�ْقُت ابلاب فقال:  قال: أتَيُت انليب  وعن جابر « -۸۷۷
 ه.يمتفق عل ،»كأنُه َكرَهَها »أنا أنا؟«فقال: 

 ت شده که:یروا از جابر « -۸۷۷

 ست؟یدم، فرمود: کیآمده و در را کوب امبر یخدمت پ

 گفتم: من!

 .»آمدشان  ن سخن بدیی از ایسپس فرمود: من، من؟! گو

باب مستحب بودن دعا کردن براي عطسه زننده، هرگاه الحمد هللا گوید و مکروه بودن  -142
 دعا بر وي هرگاه الحمد هللا نگوید، و بیان آداب دعا بر وي و عطسه زدن و خمیازه کشیدن

إن اهللا ُ�ِبُّ الُعطاَس َوَ�ْ�َرُه اتلَّثاُؤب، فَإَذا «:أن انليب  عن أيب هر�رة « -۸۷۸
ا  ىلع لك مسلم سمعُه أن يقول هل يرمحك اهللا  َ�َطس أَحدُ�م ومحد اهللا تعاىل اكَن حقَّ

ُه ما استطاع، فإن  وأما اتّلثاوب فإنما هو من الشيطان، فـإذا تثاءب أحد�م فل�دُّ
 .یرواه البخار »»إذا تثاءب َضِحَك منه الشيطانأحد�م 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۸۷۸

کی یدارد، پس هرگاه  می دن را زشتیازه کشیفرمود: خداوند عطسه زدن را دوست داشته و خم امبر یپ

رحمک ید: ید، بر هر مسلمانی که آن را نشنود، حق است که به او بگویاز شما عطسه زده و الحمد لله بگو

د آن را رد کند، ید بقدر توان بایازه کشیکی از شما خمیطان است، پس هرگاه یدن از شیازه کشیالله، ولی خم

 .»)ازه، نشانهء تنبلی استیخندد. (خم می طان به ویید، شیازه کشیکی از شما خمیرا هرگاه یز
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أخوه أو  إذا عطس أحد�م فليقل: احلمد هللا، ويلقل هل« :وعنه عن انليب « -۸۷۹
رواه  »صاحبه: يرمحك اهللا، فإذا قال هل: يرمحك اهللا فليقل: يهدي�م اهللا و�صلح بال�م

 .یالبخار

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۸۷۹

قش به او یا رفید برادر ید: الحمد لله و باید بگویکی از شما عطسه زند، بایفرمود: هرگاه  امبر یپ

ت کند یکم الله... خداوند شما را هدایهدید: ید بگویرحمک الله، بایرحمک الله و هرگاه او گفت: ید: یبگو

 .»سازدتان  و آسوده خاطر

إذا َ�َطس أحُدُ�م «يقوُل  قال: سمعت رسول اهللا  وعن أيب موىس « -۸۸۰
   رواه مسلم. »»فحمد اهللا فشمتوه، فإْن لم �مد اهللا فال �ُشمتوه

 ت شده که گفت:یروا از ابو موسی « -۸۸۰

کی از شما عطسه زده و الحمد لله گفت: پس او را دعا یفرمود: هرگاه  می دم کهیشن از رسول الله 

 .»دید واگر الحمد لله نگفت، او را دعا نکنیکن

فشمت أحدهما ولم �شمت  قال: عطس رجالن عند انليب  وعن أ�س « -۸۸۱
تُه وَعطسُت فَلَم �َُشمت�؟ فقال:  هذا محد «اآلخر، فقال اذلي لم �شمته: عطس فُالٌن فََشمَّ

 ه.يمتفق عل .»»اهللا، و�نَك لم حتمد اهللا

 ت است که:یروا از انس « -۸۸۱

گری را دعا نکرد. یکی دعا نموده و دیبه  عطسه زدند، پس آنحضرت  امبر یدو مرد در حضور پ

م ید و من عطسه زدم و دعایش کردیش نکرده بود، گفت: فالنی عطسه زد و دعایکی از آن دو آنکه دعای

 .»ن الحمد لله گفت و تو نگفتیید. فرمود:اینکرد

إَذا َ�َطَس وََضَع يََدُه أْو ثَو�َُه ىلَع فيِه  قال: اكن رسول اهللا  وعن أيب هر�رة « -۸۸۲
 شك الراوي رواه أبو داود، والرتمذي وقال حديث حسن صحيح.  .»َغضَّ بَها َصْوتَهُ وََخَفَض أْو 

 ت شده که گفت:یروا ره یاز ابوهر« -۸۸۲

ب صدای آن را ین ترتیگذاشت و بد می را بر دهانشاش  ا جامهیزد، دست  می عطسه چون رسول الله 

 .»نمود می کم
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َُهوُد َ�تََعاطُسوَن ْعنَد رسول اهللا «قال:  وعن أيب موىس « -۸۸۳
ْ

يَرُْجوَن أْن  اكن ايل
رواه أبو داود، والرتمذي  »»يَقوَل لْهم يَرمَْحُُ�م اهللا، فيقول: يَهْدي�ُم اهللا و�ُصلُح بال�م

   وقال حديث حسن صحيح.

 ت شده که گفت:یروا از ابو موسی « -۸۸۳

رحمکم الله و ید، یبگوشان  د داشتند که براییو امزدند  می با هم عطسه هود در نزد رسول الله ی

 .»صلُح بال�م��ُم اهللا ويهدْ ي فرمود: یم آنحضرت 

: إَذا تَثاَءَب أَحُدُ�ْم قال: قال رسول اهللا  وعن أيب سعيد اخلدري « -۸۸۴
 رواه مسلم. »»فَلْيُمسْك بَيده ىلع فيه فإنَّ الشيطان يْدخل

 ت شده که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۸۸۴

طان یرا شیرد، زید دست خود را بر دهانش بگید، بایازه کشیکی از شما خمیفرمود: هرگاه   رسول الله 

 .»شود می وارد آن

باب مصافحه وگشاده رویی هنگام دیدار و بوسیدن مرد صالح و بوسیدن فرزند از  -143
ودن خم و راست آید ومکروه ب می روي شفقت و معانقه (بغل کشی) با کسی که از سفر

 شدن در برابر دیگران

؟ عن أيب اخلطاب قتادة قال: قلُت أل�س: أَ�انِت الُمصافَحُة يف أْصحاِب رسول اهللا « -۸۸۵
 .یرواه البخار. »قال: َ�َعم

 ت شده که گفت:یاز ابو الخطاب قتاده روا« -۸۸۵

 موجود بود؟  ان اصحاب رسول الله یا مصافحه در میگفتم: آ من برای انس 

 .»گفت: بلی

ا َجاَء أْهُل ايلَمِن قال رسول اهللا  وعن أ�س « -۸۸۶ قَْد َجاَءُ�ْم أْهُل «:قال: لَمَّ
ََمن، وَُهْم أوُل َمْن َجاَء بالُمَصافََحة  رواه أبو داود بإسناد صحيح. »»ايلْ

 ت است که:یروا از انس « -۸۸۶

که اند  ن کسانییمن نزد شما آمدند، و آنها اولیفرمود: مردم   من آمدند، رسول الله یچون مردم 

 .»مصافحه را رائج ساختند
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ما ِمْن ُمْسِلْمِ� يَلْتَِقيَاِن َ�يَتَصافََحاِن «:قال: قال رسول اهللا  وعن الرباء « -۸۸۷
ما قبل أن يفرتقا

َ
 رواه أبو داود. »»إال ُغفر هل

 ت شده که:یروا از براء « -۸۸۷

نکه از هم یند، مگر قبل از ایشوند که مصافحه نما نمی فرمود: دو مسلمان با هم روبرو  رسول الله 

 .»شود می دهیآمرزشان  جدا شوند، گناه

قال: قال رجل: يا رسول اهللا، الرَُّجُل ِمنَّا يَلىَْق أَخاُه أْو َصديَقُه  وعن أ�س « -۸۸۸
؟ قال: 

َ
ُخُذ �ِيَده َوُ�َصافُِحه؟ قال:  »ال«قال: أَ�يَلزتمه و�قبله؟ قال:  »ال«أينْح� هل

ْ
قال: َ�يَأ

 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن. »»َ�َعم َ«

 ت است که گفت:یروا از انس « -۸۸۸

 ا برای او خم و راست شود؟یند، آیب می قش رایا رفیکسی از ما برادرش  ا رسول الله یشخصی گفت: 

 فرمود: نه!

 ا او را به بغل گرفته و بوسه کند؟یآگفت: 

 فرمود: نه!

 گفت: پس دست او را گرفته و با او مصافحه کند؟

 .»فرمود: بلی
 جواز ندارد و عادتیش: خم و راست شدن در برابر د

ً
ست نامشروع و مصافحه سنت یگران اصال

 واز دارد.ا پسر خوش صورت نباشد، جیده بشرطی که زن یاست و معانقه با کسی که از سفر رس

ال « -۸۸۹ قال: قال َ�ُهودي لَِصاحبه اْذهب بنا إىل هذا انليب  وعن َصْفوان بن َعسَّ
َديث إىل قَْوهل: فَقبَّال يََدُه َورِْجلَُه  فأتيا رسول اهللا 

ْ
فََسأاله عن �ْسع آيات بَينات فََذكَر احل

 رواه الرتمذي وغريه بأسانيد صحيحة. .»وقاال: �َْشَهُد �نََّك نيب

 ت شده که گفت:یروا از صفوان بن عسال « -۸۸۹

آمده و از او  ببر، سپس هردو خدمت رسول الله  امبر ین پیی برای دوستش گفت: ما را نزد ایهودی

ش یپس هر دو دستها و پا اش، ن گفتهیث را ذکر نمود تا ایدند و حدیدر بارهء ُنه عالمت واضح و آشکار پرس

 .»امبرییدهم که تو پ می ده و گفتند: شهادتیرا بوس

بلْنا يده قصة قال فيها: فََدنَْونا من انليب  بوعن ابن عمر « -۸۹۰  رواه أبو داود. .»فقَّ
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ک شده ودستش ینزد امبر یت شده که در آن گفته: پس به پیرواای  قصه ب از ابن عمر« -۸۹۰

 .»دمیرا بوس

يف بَييْت فأتَاُه  قالت:قَدم:َز�ُْد بُن َحارثة املدينة ورسول اهللا  لوعن اع�شة « -۸۹۱
 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن. »»َ�ُرُّ ثْو�َُه فاعتنقه وقبله َ�َقَرَع ابلاب. َ�َقام إيلْه انليب 

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۸۹۱

د. یبخانه ام بود، پس خدمت او آمده و در را کوب  که رسول الله ینه آمد، در حالید بن حارثه به مدیز

 .»دیش برخاسته با او معانقه کرده و او را بوسینمود، بسو می را کشاش  که جامهیدر حال امبر یپ

ِقَرنَّ ِمَن ال« قال: قال يل رسول اهللا  وعن أيب ذْر�ٍ « -۸۹۲
َ

مْعُروف َشيْئاً َولَو ـالحت
 رواه مسلم. »»أن تلىق أخاك بوجه طليق

 ت شده که گفت:یروا از ابو ذر « -۸۹۲

گشاده با ای  ر را خوار مشمار، هر چند که با چهرهیزی از کار خیچ چیبه من فرمود: ه رسول الله 

 .»برادرت روبرو شوی

، فقال، األقَْرُع بن باحلسن بن ىلع  قال: قبَّل انليب  وعن أيب هر�رة « -۸۹۳
 ماََ�بَّلُت ِمنُهْم أَحدا. فقال رسول اهللا 

َ
َمْن َاليَرَْحْم ال «. َحا�س: إنَّ يل َعرَشةَ�ً ِمَن الَْودل

  ه.يمتفق عل »»يُرَْحم

 ت شده که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۸۹۳

ک یچیگفت: من ده اوالد دارم و ه ابس ید، اقرع بن یرا بوس ب حسن بن علی امبر یحضرت پ

 .ام دهیرا نبوس

 .»ردیگ نمی که رحم نکند، مورد رحمت قراریفرمود: کس  رسول الله 
وانات الزمست و آب دادن و نان و علف دادن و کم بار کردن و یش: رحم بر مؤمن و کافر و ح

 رود. می تجاوز نکردن به زدن از زمرهء رحمت به حساب



 

 
 

 

 

 

 کتاب عیادت مریض 

باب عیادت مریض و بازپرسی از بیمار و همراهی با مرده و نماز بر مرده و حاضر  -144
 شدن در بخاك سپاري آن و ایستادن بر سر قبرش، پس از بگور سپردنش

بِعَيادٍة�ِ الَمر�ض، واتِّباع  قال: أَمرنَا رسول اهللا  بعن الرَباء بن اعزب « -۸۹۴
مظلوم، و�جابة ادلايع، و�فشاء ـمقسم ونرص الـاجلنازة، و�شميت العاطس، و�برار ال

 ه.يمتفق عل. »السالم

 ت شده که گفت:یروا از براء بن عازب « -۸۹۴

و دعا برای عطسه زننده و بجای آوردن سوگند  ها ع جنازهییض و تشیما را به احوالپرسی مر رسول الله 

 .»رفتن دعوت و آشکار کردن سالم دستور دادندیوکمک مظلوم و پذ

َحقُّ الُْمسِلِم ىلَعَ الُْمسِلِم مَخْس، رَدُّ «قال:  أن رسول اهللا  وعن أيب هر�رة « -۸۹۵
عوة .  الم. َوِ�ياَدُة الَمر�ض، َواتباُع اجلنائز، و�جابة ادلَّ  ه.يمتفق عل »»و�شميت العاطسالسَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۸۹۵

 ز است:یفرمود: حق مسلمان بر مسلمان در پنج چ  رسول الله 

 پاسخ سالم

 ضیادت مریاحوالپرسی و ع

 ها وهمراهی جنازه

 رفتن دعوتیو پذ

 »و دعا بحق عطسه زننده
يَا اْ�َن آَدَم «:إنَّ اهللا عزَّ وجل َ�ُقوُل يَْوَم القيَاَمة: وعنه قال قال رسول اهللا « -۸۹۶

َمرْضُت فَلَم َ�ُعْد�، قال: ياربِّ َكيَْف أُعوُدَك وأنَْت رَبُّ الَعاملَ�؟ قال: أَما َعلْمَت أنَّ َ�بْدي 
اطعمتك فلم  لو ُعْدته لوجدت� عنده؟ يا ابن آدم فَُالناَ�ً َمرَِض فَلَْم َ�ُعْده، أَما َعلمَت �نَّك 
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م�، قال: أما علمت أنه ـتطعم�، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العال
عبدي فالن فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن  استطعمك

آدم استسقيتك فلم �سق�، قال: يارب كيف اسقيك وأنت رب العامل�؟ قال: استسقاك 
  رواه مسلم.  »»أنك لو سقيته لو جدت ذلك عندي؟عبدي فالن فلم �سقه، أما علمت 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۸۹۶

 امدی!یادتم نیض شدم و به عیای فرزند آدم مر فرماید: می امتیفرمود: خداوند در روز ق  رسول الله 

 نی؟یادت کنم که تو رب العالمید: پروردگارا چگونه ترا عیگو می

ا ندانستی که اگر تو او را یادتش نرفتی آیض شده و تو به عیبنده ام فالنی مر ا خبر نشدی کهید: آیمی گو

 افتی؟ی می کردی، مرا نزدش می ادتیع

 ای فرزند، آدم از تو طعام خواستم و بمن طعام ندادی!

 نی؟یکه تو رب العالمیت، در حالید: پروردگارا چگونه طعام دهم برایمی گو

ا ندانستی که اگر به ید و تو بوی طعام ندادی، آیام فالنی از تو طعام طلبا ندانستی که بنده یآ فرماید: می

 افتی؟ی می دادی آن را نزدم می او طعام

 ای فرزند آدم از تو خواستم بمن آب دهی، ولی آبم ندادی؟

 نی؟یکه تو رب العالمیدادم در حال می د: پروردگارا چگونه آبتیمی گو

 ا ندانستی که اگر به او آبیخواست که آبش دهی و آبش ندادی! آد: بنده ام فالنی از تو یمی فرما

 .»؟افتیی می دادی آن را نزدم می

ْطِعُموا اجلَائَع، : قال: قاَل رسوُل اهللا،  وعن أيب موىس « -۸۹۷
َ
ُعوُدوا الَمِر�ض، َوأ

وا الَعا�  .یرواه البخار »وفَكُّ

 ت است که:یروا از ابو موسی « -۸۹۷

 .»دیر را رها کنیادت نموده به گرسنه طعام داده و اسیض را عیفرمود: مر  رسول الله 

مسلم لم يزل ـمسلم إذا اعد أخاه الـال إنَّ «قال:   عن انليب  وعن ثو�ان « -۸۹۸
 رواه مسلم. »َجنَاها«قيل: يا رسول اهللا وما ُخْرفَُة اجلنة؟ قال:  »يف ُخْرفَِة اجلنة حىت يرجع

 ت شده که:یروا از ثوبان « -۸۹۸

شه در خرفهء بهشت است تا باز ید، همیادت نمایمسلمانش را عفرمود:مسلمان اگر بردار  امبر یپ

 .»ده شودیکه چاش  وهیگفت: م ست؟یخرفهء بهشت چ  ا رسول الله یگردد، گفته شد: 
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يقول: ما من مسلم يعود مسلماً غدوة  قال: سمعت رسول اهللا  وعن ىلع « -۸۹۹
عليه سبعون ألف ملك حىت يميس، و�ن اعده عشيًة إال ص� عليه سبعون ألف  إال ص�

ذِ  »»ملٍك حىت يصبح، و�ن هل خر�ف يف اجلنة  ث حسن.يوقال: حد یرواه الرتمِ

 ت است که گفت:یروا از علی « -۸۹۹

ادت کند، یست که مسلمانی را صبحگاهی عیچ مسلمانی نیگفت: ه می دم کهیشن  از رسول الله 

ادت کند، هفتاد هزار فرشته تا ینکه هفتاد هزار فرشته تا شام بر او دعا کنند. و اگر شامگاهی او را عیمگر ا

 .»گردد می ایده شدهء در بهشت مهیوهء چیصبح بر اودعا کنند و برای او م

�س، « -۹۰۰
َ
تَاُه انلَّيِبُّ ، قال: اكَن ُغالٌم َ�ُهوِديٌّ َ�ُْدم انليب وعن أ

َ
  ، فمرَِض فأ

 :
َ

ِسِه فقاَل هل
ْ
ْسِلمْ «يُعوده، َ�َقَعَد ِعنَْد َرأ

َ
قاِسم،  »أ

ْ
با ال

َ
ِطْع أ

َ
�ِيِه وُهو ِعنَْدُه؟ فقال: أ

َ
فنََظَر إِىل أ

ْسلَم، فََخَرَج انلَّيِبُّ 
َ
نْقذُه ِمَن انلَّارِ «، َوُهَو يقول: فَأ

َ
ي أ

َّ
ِ اذل   .یرواه البخار. »»احلَْمُد �َّ

 شده که: تیروا از انس « -۹۰۰

ادتش آمده و باالی سرش یبه ع امبر یض شد، پینمود و مر می خدمت امبر یهودی بود که به پیپسری 

ست. پدرش گفت: اطاعت کن ابالقاسم یاور! وی به پدرش که در نزد او بود، نگرینشسته و به او گفت: اسالم ب

 .»ی را که او را از دوزخ نجات دادیباد خدا گفت: حمد می کهیرون آمد در حالیب امبر یرا و او اسالم آورد. پ

 شود می باب در مورد دعاهایی که بر بیمار خوانده -145

ن انلَّيِبَّ لعن اع�شة، « -۹۰۱
َ
ْو اَكنَْت بِِه قَرْحٌة  ، أ

َ
َء ِمنُْه، أ اَكَن إِذا اْشتىك اِإل�ْساُن اليشَّ

ْو ُجْرح، قال انلَّيِبُّ 
َ
ْصبُِعِه هكذا، ووضع أ

ُ
رِْض �ُمَّ ، بأ

َ
اوي سبابتَُه بِاأل ُسْفياُن ْ�ُن ُعييْنَة الرَّ

رِْضنا، بِِر�َقِة َ�ْعضنَا، �ُْشىَف بِِه َسِقيُمنَا، بِإِْذن َر�ِّنَا
َ
، تُر�َُة أ  ه.يمتفقٌ عل »»َرَ�َعَها وقال: � ا�َّ

قرحهء و ا در وجودش ینمود،  می ت شده که چون عضوی از انسان دردیروا ل از عائشه« -۹۰۱

ن ینه روای، سبابهء خود را به زمییان بن عیفرمود. و سف می ن نموده ویبا انگشتش چن امبر یزخمی بود، پ

ْرِضنا... بنام خداوند، بوس
َ
 أ

ُ
رَبة

ُ
ه، ت

َّ
ن مان در یلهء خاک زمیگذاشته و باز آن را باال نمود و گفت: ِبْسِم الل

 .»شود می مارمان شفا دادهیپررودگارمان بکه به آب دهن ما آلوده است و با اجازهء یحال

ن انليبَّ « -۹۰۲
َ
ْهِلِه َ�ْمَسُح بيِدهِ ايلُْم� و�قول:  وعنها أ

َ
اللَُّهمَّ ربَّ «اَكَن يُعوُد َ�ْعَض أ

ايف ال ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤك، ِشفاًء ال ُ�َغاِدُر سَقماً  نَْت الشَّ
َ
َأس، واْشف، أ

ْ
ْذِهب ابل

َ
 »»انلَّاس، أ

 ه.يلمتفقٌ ع
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 ت شده که:یروا لاز عائشه « -۹۰۲

اللَُّهمَّ فرمودند:  می ادت نموده و بدست راست خود لمس نمودهیرا عاش  برخی از خانواده امبر یپ
ی جز یو شفاای  ا پروردگار مردم، سختی را بر طرف کن و شفا ده که تو شفا دهندهیبار خدا ربَّ انلَّاِس...

 .»نگذاردی یماریست، شفائی که بیت نیشفا

�ٍس « -۹۰۳
َ
نه قال ثِلابٍِت  وعن أ

َ
ْرِ�يَك بُِرْ�يَِة رسوِل ا�َّ /أ

َ
ال أ

َ
؟ قال: بَ� . : أ

نْت، ِشفاًء ال يُغاِدر 
َ
ايف، ال شايف إِالَّ أ نَت الشَّ

َ
قال: اللَُّهمَّ رَبَّ انلَّاس، ُمْذِهَب ابَلأس، اْشِف أ

 .یرواه البخار .»َسَقما

 است که:ت یروا از انس « -۹۰۳

 کرد، تداوی نکنم؟ می تداوی  ا ترا به آنچه رسول الله یگفت: آ /او برای ثابت 

 گفت: آری!

ا، ای پروردگار مردم و ای برندهء سختی و دشواری، شفا ده که شفا یبا خدا اللَُّهمَّ رَبَّ انلَّاِس...گفت: 

 .»ی نگذاردیماریست، درمانی که بیدهندهء جر تو ن

يب َوقَّاٍص « -۹۰۴
َ
اللَُّهمَّ اْشِف «فقال:  قال: اَعَد� رسول ا�َّ  وعن سعِد بن أ

 رواه مسلم. »»سْعدا، اللَُّهمَّ اْشِف َسْعدا، اللَُّهْم اْشِف َسعداً 

 ت شده که گفت:یروا از سعد بن ابی وقاص « -۹۰۴

ا یا سعد را درمان ده! بار خدایار خداا سعد را درمان ده! بیادتم آمده و فرمود: بار خدایبه ع رسول الله 

 .»سعد را درمان ده!

ِ عثماَن بِن الَعاص، « -۹۰۵ يب عبد ا�َّ
َ
نه َشاك إِىل رسول ا�َّ  وعن أ

َ
وَجعاً ِ�ُدُه  أ

ِ ثَالثاً :«يف َجسِده، فقال هل رسول ا�َّ  لَُم ِمن َجَسِدَك َوقل: �ِسِم ا�َّ
ْ
َضْع يََدَك ىلَع اذلي يَأ

حاِذرُ 
ُ
ِجُد َوأ

َ
ِ َوقُْدَرتِِه ِمن رَشِّ َما أ ِة ا�َّ ُعوُذ بِِعزَّ

َ
ات: أ  رواه مسلم. »»َوقُْل َسبَْع َمرَّ

 ت شده که:یروا از ابو عبد الله عثمان بن ابی العاص « -۹۰۵

به وی  ت نمود، رسول الله یشکا کرد، به رسول الله  می او از مرضی که در وجودش احساس

  می ی که از وجودت دردیگفت: دستت را بجا
ُ
ُعوذ

َ
کند، بگذار و سه بار بسم الله گفته و باز هفت بار بگو: أ

ِه... پناه
َّ
ِة الل  .»ترسم می ابم و از آنی می م به عزت و قدرت پروردگار از شر آنچهیجو می ِبِعزَّ



 501 کتاب عیادت مریض

 

َجلُه، َمْن اَعَد «قال:  ، عن انليبِّ ب وعن ابن عباس« -۹۰۶
َ
ُه أ َمِر�ضاً لَْم َ�رُْضْ

ْن �َشِفيَك: إِالَّ اَعفَاُه ا�َّ مِ 
َ
َعِظيِم أ

ْ
َعرِْش ال

ْ
َعِظيَم رَبَّ ال

ْ
ُل ا�َّ ال

َ
ْسأ

َ
ات: أ ْن فقاَل ِعنَْدهُ َسبَْع َمرَّ

رواه أبو داود والرتمذي وقال: حديث حسن، وقال احلاكِم:حديث صحيح  »»ذلَك الَمَرِض 

 .عىل رشطِ البخاري

 کند که: می تیروا ب ابن عباس« -۹۰۶

د: یده باشد و در نزد او هفت بار بگوید که اجلش در نرسیادت نمایماری را عیفرمود: آنکه ب امبر یپ

َعظِ 
ْ
ُل ا�َّ ال

َ
ْسأ

َ
ت دهد، خداوند او را از آن یطلبم که شفا می از پروردگار بزرگ خداوند عرش بزرگ َم...يأ

 .»دهد می مرض شفا

نَّ انليبَّ « -۹۰۷
َ
َعرايبٍّ َ�ُعوُده، َو�َن إذا َدَخَل ىلَع َمن َ�ُعوُدُه قال:  وعنه أ

َ
ال «َدَخل ىلع أ

س، َطُهوٌر إِن َشاء ا�َّ 
ْ
 .یرواه البخار »»بَأ

 کند که: می تیروا ب ابن عباس« -۹۰۷

فرمود:  می شد، می ادت واردینی بر او وارد شد، و چون بر کسی برای عیه نشیادت بادیبرای ع امبر یپ

س، َطُهوٌر إِن َشاء ا�َّ «
ْ
 .»ست پاک کننده است، ان شاء الله (پاک کنندهء گناهان)یباکی ن» ال بَأ

يب سعيد اخلُْدرِيِّ « -۹۰۸
َ
ىَت انلَّيِبَّ  وعن أ

َ
�َل أ ن ِجرْبِ

َ
فقال: يَا ُ�َمُد اْشتََكيْت؟  أ

ْو عْ�ِ َحاِسد،  »َ�َعمْ «قال: 
َ
ٍء يُؤِْذيَك، ِمْن رَشِّ لُكِّ َ�ْفٍس أ ْرِ�يك، ِمْن لُكِّ يَشْ

َ
ِ أ قال: � ا�َّ

ْرِ�يَك 
َ
ِ أ ُ �ْشِفيك، � ا�َّ  رواه مسلم. »»ا�َّ

 ت شده که:یروا د خدری یاز ابی سع« -۹۰۸

 ض شدی؟یآمده و گفت: ای محمد! مر امبر یخدمت پ ل یجبرئ

 فرمود: بلی!

ْر�ِ  فرمود:
َ
ِ أ ا یم از شر هر نفس ینما می تیکند، مداوا می تتیبنام خدا از هر چه اذ ك...ي� ا�َّ

 .»کنم می تیت مداوایدهد، بنام خدا می تیچشم حسود، الله تعالی شفا

يب هر�رة « -۹۰۹
َ
يب سعيد اخلُْدرِيِّ وأ

َ
نُهما َشِهَدا ىلع رسول ا�َّ بوعن أ

َ
نه  ، أ

َ
أ

ْ�رُب. َو�َِذا قال: «قال: 
َ
نا أ

َ
نَا وأ

َ
قَُه َر�َّه، فقال: ال إِهل ِإالَّ أ ، صدَّ ْ�رَبُ

َ
ُ أ ُ وا�َّ َمْن قال: ال إِهَل إِالَّ ا�َّ

�ك يل. و�ذا قال: ال  نَا وْحِدي ال رَشِ
َ
، قال: يقول: ال إهِل إِال أ

َ
�َك هل ُ وْحدهُ ال رَشِ ال إِهَل إِالَّ ا�َّ

نَا يَل الُملْك َوَ� احلَْمُد. و�ِذا قال: ال � إِالَّ إِهَل إِ 
َ
ُ احلَْمُد، قال: ال إِهَل ِإالَّ أ

َ
ُ الُملُْك َوهل

َ
ُ هل الَّ ا�َّ
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َة إِالَّ يب نَا َوال َحْوَل وال قوَّ
َ
، قال ال إهِل إِالَّ أ ِ ةِ إِالَّ بِا�َّ ُ َوال َحْوَل وال قَوَّ َمْن «َو�َن يقول:  »ا�َّ

 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن. »»ا يف َمَرِضِه ُ�مَّ ماَت لَْم َ�ْطَعْمُه انلَّارُ قالهَ 

 ت است که:یروا ب رهید خدری و ابو هریاز ابی سع« -۹۰۹

 فرمود:  آن دو گواهی دادند که رسول الله 

ْ�رَبُ د: یآنکه بگو
َ
ُ أ ُ وا�َّ خداوند او  ،خدا بزرگتر استست و یمعبود بر حقی جز الله ن ال إِهَل إِالَّ ا�َّ

ْ�ربُ  :فرماید می ق نمودهیرا تصد
َ
نا أ

َ
نَا وأ

َ
 .ست و من بزرگترمیمعبود بر حقی جز من ن. ال إِهل إِالَّ أ

ُ وْحدُه ال رَشِ د: یو چون بگو  �ال إِهَل إِالَّ ا�َّ
َ

گانه است و یست، که یمعبود برحقی جز الله ن" َك هل

نَا وْحدِ  فرماید: یم ک و انبازی ندارد" فرمود،یشر
َ
معبود برحقی جز من . "ك ىل�ال رَشِ  یال إهِل إِال أ

 ".ستیگانه ام و انبازی مرا نیست، ین

ُ احلَْمدُ  د:یو چون بگو
َ

ُ الُملُْك َوهل
َ

ُ هل ست، خاص اوراست یمعبود برحقی جز الله ن" ال إِهَل إِالَّ ا�َّ

نَا ىلال إِهَل إِالَّ  فرماید: می پادشاهی و سپاس".
َ
ست، و یمعبودی جز من ن. " الُملْك َوَ� احلَْمدُ  أ

 ".پادشاهی و سپاس خاص منست

. د:یو چون بگو ِ ةِ إِالَّ بِا�َّ ُ َوال َحْوَل وال قَوَّ ست و گردشی یمعبود برحقی جز الله ن" ال � إِالَّ ا�َّ

 ."ستیسر نیق الله میت و قدرتی بر انجام طاعت جز به کمک و توفیاز معص

نَا َوال َحْوَل وال  د:یمی فرما
َ
َة إِالَّ ىبال إهِل إِالَّ أ ای  ست و حول و قوهیمعبود برحقی جز من ن. "قوَّ

 ست".یسر نیق من میجز توف

 .»کند نمی رد، آتش او را لمسید و بمیماری خود بگویفرمود: آنکه آن را در ب یو م

 باب پرسش از خانوادهء بیمار در مورد حالش -146

يب طالب، ب عن ابن عباس« -۹۱۰
َ
نَّ يلعَّ بَن أ

َ
ِ  ، أ يف  خرَج ِمْن ِعنِْد رسوِل ا�َّ

ْصبََح رسوُل ا�َّ 
َ
بَا احلسن، َكيـَف أ

َ
ْصبَح  وَجِعِه اذِلي تُُو�ِّ ِ�يه، فقال انلَّاس: يا أ

َ
قال: أ

ِ بَاِرئا  .یرواه البخار. »حِبْمد ا�َّ

 که:کند  می تیروا ب ابن عباس« -۹۱۰

افت، بر آمد و مردم گفتند: یکه در آن وفات اش  ضییدر مر  از نزد رسول الله  طالب یعلی بن اب

 چطور است؟  ای ابا الحسن، حال رسول الله 

 .»افته استیگفت: الحمد لله صحت 
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 گوید میاش  باب آنچه که شخص مأیوس از زندگی -147

اللَُّهمَّ اغِفْر يل «وُهَو ُمْستَِنٌد إيِلَّ َ�ُقول:  قالت:َسِمْعُت انليبَّ  لعن اع�شة « -۹۱۱
ىلْعَ 

َ
ِ�يِق األ حِلق� بالرَّ

َ
 ه.يمتفق عل »»َوارمْحْ�، َوأ

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۹۱۱

م یا برایبار خدا ...اللَُّهمَّ اغِفْر ىل ه نموده بود:یکه به من تکیفرمود، در حال می دم کهیشن امبر یپای 

 .»ق اعلی ملحق سازینما و رحم کن و مرا به رف آمرزش

يُْت رسوَل ا�َّ « -۹۱۲
َ
وُهَو بِاملوت، ِعندهُ قدٌح ِ�يِه َماء، وُهو يدِخُل  وعنها قالت:رأ

ِع�ِّ ىلع غمَراِت ال«يدهُ يف الَقَدح، ثم يمَسُح وجَهُه باملاء، ثم يقول: 
َ
موِْت وََسَكراِت ـاللَُّهمَّ أ

 .یالرتمذرواه  » »الَموِْت 

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۹۱۲

قدح آبی بود که دست خود را در قدح داخل نموده و شان  دم که در نزدیرا در حال مرگ د رسول الله 

ِع�ِّ  فرمود: می ش را به آب مسح نموده ویسپس رو
َ
ا مرا بر مقدمات و یبار خدا ىلع غمَراِت... اللَُّهمَّ أ

 .»دهاری یی مرگ ها دشواری

کند، به نیکی  می باب استحباب سفارش نمودن خانوادهء بیمار و آنکه خدمتش را -148
نماید،  می کند و صبر بر آنچه از کارش سخت می کردن با وي و تحمل آنچه از او مشاهده

 و هم توصیه در مورد آنکه مرگش به سبب حد یا قصاص و امثال آن فرا رسیده باشد

تَِت انليبَّ  بعن ِعمران بن احلَُص� « -۹۱۳
َ
ًة ِمْن ُجَهيْنََة أ

َ
ن امرأ

َ
وِ� ُحبَْ� ِمَن  أ

 ِ ، فَداع رسوُل ا�َّ قْمُه يلَعَّ
َ
ا فَأ صبُت حدًّ

َ
، أ نَا، فقالت: يا رسول ا�َّ ويلََّها، فقال:  الزِّ

تِ� بَِها«
ْ
ْحِسْن إيَِلَْها، فَإِذا وَضعْت فَأ

َ
مر بِ » أ

َ
مر  ها انليبُّ فَفعَل فَأ

َ
ْت علَيها ِ�يابُها، ُ�مَّ أ فُشدَّ

 رواه مسلم.. »بِها فَرمُِجت، ُ�مَّ َص�َّ عليها

 ت شده که:یروا بن یاز عمران بن حص« -۹۱۳

من حدی را  ا رسول الله یآمده و گفت:  نه که از زنا باردار بود، خدمت آنحضرت یزنی از جه

کی کن و چون یولی وی را طلب نموده و فرمود: با وی ن مرتکب شدم آن را بر من جاری کن. رسول الله 

ش بر وی محکم یامر نموده و لباسها امبر یاور. و آن شخص همچنان نمود. پیمان نمود، او را نزدم بیزا

 .»بر وی نماز گزارد بستند و سپس سنگسار شد و آنحضرت 
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ب روا بودن گفتهء مریض که (من مریضم، یا سخت مریضم یا واي سرم) و امثال با -149
 طاقتی نباشد بی آن و بیان اینکه در آن کراهیتی وجود ندارد، هرگاه بر سبیل خشم و

وُهو يُوعك، فَمِسْستُه، فقلت:إِنََّك  قال: َدَخلُت ىلَع انلَّيِبِّ  عن ابِن مسعوٍد « -۹۱۴
 َشديدا، فقال: 

ً
وََعُك كما يُوعُك رَُجالِن ِمنُْ�مْ «تَلُوَعُك وْعاك

ُ
َجْل إِ�ِّ أ

َ
 ه.يمتفق عل »»أ

 ت شده که گفت:یروا ابن مسعود از « -۹۱۴

 د!یتب دار ده و گفتم: شمایشان دست کشیشان تب داشتند، پس بر ایکه ایوارد شدم، در حال امبر یبر پ

 .»کنم می فرمود: بلی، من به اندازهء دو نفر شما تب

يب َوقَّاص « -۹۱۵
َ
يعوُد� ِمن وجٍع اَشتدَّ  قال: َجاَء� رسوُل ا�َّ  وعن سعِد بن أ

نَا ذو َمال، َوال يِرثُ� إِالَّ ابنيت. وذكر احلديث ،يب، َ�ُقلت:بلََغ يب ما ترى
َ
 ه.يمتفقٌ عل ،»وأ

 ت شده که گفت:یروا از سعد بن ابی وقاص « -۹۱۵

نی آنچه را که یب می ادتم آمدند و گفتم:یماری سختی که بدان گرفتار شده بودم، به عیدر ب رسول الله 

 .»ث را ذکر نمودیراث بری جز دخترم ندارم و حدیکه من ثروتمندم و میده در حالیبه من رس

َساه. فقال انلَّيِبُّ لوعن القاسم بن �مٍد قال: قالَْت اع�َشُة « -۹۱۶
ْ
نَا :«: وارأ

َ
بْل أ

َساهُ 
ْ
 .یث. رواه البخاريوذكر احلد .»»وارأ

 ت شده که:یروا ب از قاسم بن محمد« -۹۱۶

 گفت: وای سرم! ل عائشه

 .»ث را ذکر نمودیفرمود: بلکه من وای سرم! و حد امبر یپ

 رسد می تلقین ال اال اهللا براي آنکه مرگش فراباب در مورد  -150

ِ  عن معاٍذ « -۹۱۷ مْن اَكَن آِخَر الَكِمِه ال إِهَل إِالَّ ا�َّ َدَخَل «:قال: قال رُسوُل ا�َّ
 رواه أبو داود واحلاكم وقال: صحيح اإلِسناد. »»اجلنَّةَ 

 ت شده که:یروا از معاذ « -۹۱۷

ه باشد، به بهشت داخل  رسول الله 
َّ
 الل

َّ
 .»شود می فرمود: کسی که سخن آخرش ال ِإلَه ِإال

يب سعيد اخلُْدرِيِّ « -۹۱۸
َ
نُوا مْوتَاُ�ْم ال إهِل إِالَّ «:قال: قال رُسوُل ا�َّ  وعن أ لَقِّ

 ُ  رواه مسلم. »»ا�َّ
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 ت شده که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۹۱۸

 .»دین کنیرا تلق ال إِلهَ إِالَّ اهللاَّتان  ماری در شرف مرگیفرمود: برای ب  رسول الله 

 گوید می باب در آنچه هنگام پوشاندن چشم مرده -151

مِّ َسلمَة « -۹۱۹
ُ
ِ  لعن أ ه،  قالت:َدَخَل رُسوُل ا�َّ يب سلَمة َوقَْد َشقَّ برَصُ

َ
ىلع أ

ْغمَضه، ُ�مَّ قَال: 
َ
وح إِذا «فأ رَصُ إِنَّ الرُّ

ْ
ْهِلِه فقال:  »قُِبض، تِبَعه ابل

َ
ال تَْدُعوا «فََضجَّ نَاٌس ِمْن أ

نُون ىلَع ما َ�ُقولونَ  ْ�ُفِسُ�م إِالَّ خِبَْ�، فإِنَّ الَمالئَِ�َة يُؤمِّ
َ
اللَُّهمَّ اْغِفر أليب «ثمَّ قال:  »ىلَع أ

 يَاربَّ  َسلََمة، َواْرَ�ْع درََجتُه يف الَمْهِديِّ�، َواْخلُْفُه يف َعِقِبهِ 
َ

َغابِِر�ن، واْغِفْر نَلَا وهل
ْ
يف ال

ُ فيه
َ

ْر هل ُ يف َ�رْبِه، َونَوِّ
َ

َعالِم�، َوافْسْح هل
ْ
 رواه مسلم. »»ال

 ت شده که گفت:یروا ل از ام سلمه« -۹۱۹

ده و فرمود: چون یکه چشمانش باز مانده بود و آن را پوشیبر ابو سلمه وارد شد، در حال رسول الله 

ش یستند و فرمود: بر خویبصدای بلند گراش  از خانوادهای  نگرد و عده می شود، چشم بدنبالشروح قبض 

ا ابو سلمه را یند. سپس فرمود: بار خدایگو می نید آمیگوئ می را فرشتگان بدانچهید، زیر مکنیجز دعای خ

تو سرپرستی کن و ای  اند، ت شدگان بلند نما و بر کسانی که از وی ماندهیان هدایرا در ماش  امرز و مرتبهیب

 .»ش روشن بداریامرز و قبرش را بر وی گشاده کن و آن را برایان بر وی و بر ما بیپروردگار عالم

شود و آنچه کسی که یکی از وابستگانش وفات  می باب در آنچه در کنار مرده گفته -152
 یافته، باید بگوید

مِّ سلََمَة « -۹۲۰
ُ
ِ  لعن أ ِو الَميِّت، «:قالت:قاَل رُسوُل ا�َّ

َ
إِذا َحرْضُ�ُم املِر�ض، أ

َ�يُْت انلَّيِبَّ 
َ
بُو َسلََمة، أ

َ
ا َماَت أ نوَن ىلَع ما تُقولُون، قالت: فلمَّ َ�ُقولُوا خْ�ا، فَإِنَّ املالئَِ�َة يُؤمِّ

  :إِنَّ أبا سلََمة قَْد َمات، قال ، ْعِقبْ� ِمنُْه قُو�: «َ�ُقلت:يا رُسوَل ا�َّ
َ
، َوأ

َ
اللَُّهمَّ اْغِفْر يل َوهل

داً  »ُعقىب حسنةً  ُ مْن ُهَو َخْ�ٌ يل ِمنْه: ُ�مَّ ْ�َقب� ا�َّ
َ
إِذا «. رواه مسلم هكذا: فقلت:فأ

ُ�ُم الَمِر�َض  و  »َحرَضْ
َ
ك، رواه أبو داود وغ�ه:  »ميِّتـال«أ  .»بال َشك »ميِّتـال«ىلع الشَّ

 ت شده که:یروا ل از ام سلمه« -۹۲۰

را فرشتگان ید، زیر بگوئید، پس سخن خیض حاضر شدیا مریفرمود: چون بر سر مرده   رسول الله 

ا یآمده و گفتم:  امبر یافت، خدمت پیند. گفت: چون ابو سلمه وفات یگو می نید، آمیگوئ می به آنچه

 .افتیابو سلمه وفات   رسول الله 
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کو به من ارزانی کن و آنرا گفتم و خداوند یامرز و عوض او عوضی نیب فرمود: بگو: خداوندا بر من و او

 .»است م از او بهتر است و وی آنحضرت یدر عوض او کسی را به من عوض داد که برا

۹۲۱- » ِ َما ِمْن عبٍد تُِصيبُُه ُمِصيبَة، فيقول: «يقول:  وعنها قالت: سمعُت رسول ا�َّ
 ُ َجَرُه ا�َّ

َ
ِ َو�ِنَّا إيِلِه َراِجُعون: اللَّهمَّ أجر� يف ُمِصيبيَت، َواْخلُف يل َخْ�اً ِمنَْها، إِالَّ أ إِنَّا �َّ

بُو َسلََمة، ق
َ
َ أ ا تُُو�ِّ ْخلَف هل َخْ�اً ِمنَْها. قالت:فَلَمَّ

َ
َمر� رسوُل تَعاىل يف ُمِصيبِتِه َوأ

َ
لُت كما أ

 ِ ِ  ا�َّ ُ يل َخْ�اً منُْه رسوَل ا�َّ ْخلََف ا�َّ
َ
 رواه مسلم.. »فَأ

 ت است که:یروا ل از ام سلمه« -۹۲۱

ِ د: یبتی گرفتار شود و بگویست که به مصینای  چ بندهیفرمود: ه می دم کهیشن  از رسول الله  إِنَّا �َّ
نکه خداوند او را یم از او بهتری عوض ده"، مگر ایبتم مزد داده و برایا مرا در مصی"خدا ،ِه َراِجُعونَ َو�ِنَّا إيِل

 دهد. می مزد داده و عوض بهتری برای او

مرا امر کرده بود، گفتم: و خداوند عوضی   افت، چنانچه رسول الله یگفت: چون ابو سلمه وفات 

 .»را به من داد  کوتر از او رسول الله ین

يب موىس « -۹۲۲
َ
ِ  وعن أ نَّ رسوَل ا�َّ

َ
ُ تعاىل «قال:  أ إِذا ماَت َودُل العبِْد قال ا�َّ

ملالئَِ�ِته: قَبْضتُم َودَل َ�بِْدي؟ فيقولُون: نَعم، فيقول: َ�بَضتُم ثَمَرَة فَُؤاِدهِ؟ فيقولون: نَعم. 
ُ تعاىل: اْ�نُوا لعبِدي بَيتاً يف  َ�يَُقول: َ�َماَذا قال عبِْدي؟ فيُقولُون: مِحدَك واْسرَتْجع، فيقوُل  ا�َّ

وُه بيَت احلمدِ   رواه الرتمذي وقال: حديث حسن.» »اجلَنَّة، وََسمُّ

 ت است که:یروا از ابو موسی « -۹۲۲

ام را  ا فرزند بندهید: آیگو می رد، خداوند برای فرشتگانشیفرمود: چون فرزند بنده بم  رسول الله 

 د؟یقبض نمود

 بلی.ند: یمی گو

 د؟یوهء دلش را گرفتیا میآ فرماید: می پس

 ند: بلی!یمی گو

 ام چه گفت؟ پس بنده فرماید: می باز

ِ َو�ِنَّا إيِل ند:یمی گو  .ِه َراِجُعونَ احلمد هللا و إِنَّا �َّ

 .»دیت الحمد بنامیساخته و آن را بای  ام در بهشت خانه برای بنده فرماید: می گفت، پس خداوند
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يب ُهر�رَة « -۹۲۳
َ
ِ  وعن أ نَّ رسوَل ا�َّ

َ
ُ تعاىل أ ما لَعبِْدي املْؤِمن  :قال: يُقوُل ا�َّ

ْ�يَا، ُ�مَّ اْحتََسبه، إِالَّ اجلَنَّةَ  ْهِل ادلُّ
َ
 .یرواه البخار »»ِعنْدي جَزاٌء إِذا َ�بَْضُت َصفيَّه ِمْن أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۹۲۳

د ثوابم یا را گرفتم و او به امیده و محبوبش از اهل دنیفرمود: برای بندهء مؤمنم هرگاه برگز  رسول الله 

 .»ستیی جز بهشت نیصبر نمود، جزا

سامَة بِن ز�ٍد « -۹۲۴
ُ
رَْسلَْت إِْحدى بَناِت انليب  بوعن أ

َ
إيَِلِه تَْدُعوهُ  قال: أ

ْو ابْناً يف الَموِت فقال للرَّسول: 
َ
نَّ صبيًّا لَها أ

َ
رِْبُُه أ

ُ
ِ تعاىل َما «وخت نَّ �َّ

َ
ْخرِبَْها أ

َ
ارِْجْع إيَِلَْها، فَأ

ُ ما أعطى
َ

خَذ وهل
َ
َْحتِسْب  ،أ ، َ�ُمْرَها، فلْتَْصرِبْ وتلْ ْجٍل ُمَس�َّ

َ
ء ِعنَْدُه بِأ وذكر متام  »»َوُ�ُّ يَشْ

 حلديث، متفقٌ عليه.ا

 ت شده که گفت:یروا ب دیاز اسامه بن ز« -۹۲۴

ا پسرش) در یکسی را نزدش فرستاده او را خواسته و خبر داد که دختر او ( امبر یکی از دختران پی

گفت: نزدش رفته و به او بگو که برا ی خدا است آنچه را اش  برای فرستاده حالت مرگ است. آنحضرت 

ن دارد. پس او را امر کن که صبر نموده و از یز نزد او اجلی معیبرای اوست آنچه بدهد، و هر چرد و یکه بگ

 .»ث را ذکر نمودیخداوند اجرش را بخواهد و تمام حد

باب در روا بودن گریستن بر مرده، مشروط بر آنکه در آن نوحه سرائی و داد و  -153
 فریاد نباشد

ا النِّ  سَ يأمَّ امٌ وَ رَ ةُ فَحَ ا بَابٌ فِ يفِ  یأتِ ياحَ اءتْ یكِتابِ النَّهْ  یهَ اءُ فَجَ ا البُكَ أمَّ اىلَ . وَ عَ اءَ اهللاُ تَ ، إنْ شَ

ادِ  أنَّ ال یثُ بِالنَّهْ يأحَ نْه، وَ هِ يتَ يمَ ـعَ لِه، وَ اءِ أهْ بُ بِبُكَ ذَّ ىصَ بِه،  یعَ نْ أوْ ىلَ مَ ةٌ عَ ولَ ْمُ ةٌ وحمَ لَ تَأَوَّ مُ

النَّهْ  اءِ  یوَ ن البُكَ وَ عَ ذِ  إنَّامَ هُ ب، أَوْ نِ يفِ  یالَّ ةٌ يهِ نَدْ ل ،احَ اءِ بِغَ يوالدَّ ازِ البُكَ وَ ىلَ جَ الَ ريِ لُ عَ بٍ وَ  نَدْ

ادِ ينِ  ةٍ أحَ ثِ ياحَ ا: ،ةٌ ريَ ثُ كَ نْهَ  مِ
ن مورد خواهد آمد و در مورد ینوحه نمودن حرام است و ان شاء الله در کتاب نهی بابی در ا

شود،  می شکنجهاش  هء خانوادهینکه مرده به گریاست و اثی آمده و از آن منع نموده یستن احادیگر

 د.یت نمایده و حمل بر آن شده که شخص بدان وصیل گردین نوع تأویا

ستن بدون نوحه و یل بر روا بودن گریست که در آن نوحه و زاری باشد و دلیه ایو نهی هم از گر

 ل است:یادی است که بعضی از آن قرار ذیث زیزاری احاد
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نَّ رُسوَل ا�َّ  بعن ابِن ُعمَر « -۹۲۵
َ
اعد َسْعَد بَن ُ�بَاَدة، َوَمَعُه عبُْد الرَّمحِن  أ

ِ بن َمْسُعوٍد  يب َوقَّاص، وعبُْد ا�َّ
َ
ِ بُن َعوف، وسْعُد ْ�ُن أ ى ، فَبىك رسوُل ا�َّ

َ
ا َرأ ، فلمَّ

ال �َْسمُعون؟ إِ «، بََ�ْوا، فقال: القْوُم بُ�اَء رسوِل ا�َّ 
َ
ُب بِدْمِع الَعْ�، َوال أ نَّ ا�َّ ال ُ�َعذِّ
ْو يَرَْحمُ 

َ
َشاَر إِىل لَِسانِه »حِبُْزِن الَقلْب، َولِ�ْن ُ�َعّذُب بِهذاَ أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»َوأ

 ت شده که:یروا ب از ابن عمر« -۹۲۵

همراهشان که عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و عبد الله بن مسعود یدر حال رسول الله 

دند، یرا د هء آنحضرت یستند و چون مردم، گریگر ادت سعد بن عباده رفته و رسول الله یبودند، به ع

کن یکند و ل نمی د؟ خداوند به اشک چشم و اندوه دل عذابیشنو نمی ایفرمود: آ ستند. آنحضرت یگر

 .»ش اشارت نمودیکند و به زبان خو می ا رحمین یکند به ا می عذاب

َسامة بِن َز�ٍْد « -۹۲۶
ُ
ِ  بوعن أ نَّ رسوَل ا�َّ

َ
ُرفَِع إيَِلِه اْ�ُن ابْنَِتِه وَُهَو يف الَموْت،  أ

؟، قال: َ�َفاَضْت َ�يْنا رسول ا�َّ  َهِذهِ رمحٌة َجَعلها «، فقال هل سعد: َما هذا يا رسوَل ا�َّ
 ُ ُ تَعاىل يف قلوِب عباِده، َو�ِنما يَرَْحُم ا�َّ  ه.يمتفقٌ عل »»ِمْن عبَاِدهِ الرُّمَحَاءَ ا�َّ

 ت شده که:یروا ب دیاز اسامه بن ز« -۹۲۶

 که در شرف مرگ بود به خدمتش آورده شد، از چشمان رسول الله یدر حال پسر دختر رسول الله 

 ست؟ین چیا ا رسول الله یگفت: شان  خت. سعد براییاشک ر

ان بندگانش رحم یبندگان خود نهاده است و خداوند از من رحمت است که خداوند در دل یفرمود: ا

 .»دهد می ش قراریدالن را مورد رحمت خو

�ٍس « -۹۲۷
َ
ِ  وعن أ نَّ رُسوَل ا�َّ

َ
َوُهَو َ�وُد بَنفِسه  َدَخَل ىلَع ابْنه إِبَراِهيَم  أ

 ِ ؟  فَجعلْت َ�يْنا رسوِل ا�َّ نت يا رسوَل ا�َّ
َ
تَْذِرفَاِن. فقال هل عبُد الرَّمحن بُن عوٍف: وأ

ْخَرى »يا اْ�َن عوٍْف إِنَّها رمَْحةٌ «فقال: 
ُ
ْ�بََعها بأ

َ
َعْ�َ تَْدَمُع والَقلْب َ�َْزن، «فقال:  ،ُ�مَّ أ

ْ
إِنَّ ال

رواه البخاري، ورو . »»َمْحُزونُونَ َوال َ�ُقوُل إِال ما يُريض َر�َّنا َو�ِنَّا لِفَراقَِك يا إِبَْراهيُم ل

ه. سلمٌ بعضَ  مُ

 ت است که:یروا از انس « -۹۲۷

  داد و چشمان رسول الله  می که جانید، در حالیم داخل گردیش ابراهیبر پسر خو  رسول الله 

 ؟ ا رسول الله یشان گفت: و شما یبه ا د. عبد الرحمن بن عوف یاشکبار گرد



 509 کتاب عیادت مریض

 

زد یر می خت و فرمود: همانا چشم اشکین رحمت است و باز اشک رینه ایهر آئفرمود: ای پسر عوف! 

سازد و همانا به فراق تو ای  می م، مگر آنچه که پروردگار ما را راضییشود ونمی گوئ می نیو دل اندوهگ

 .»مینیم ما غمگیابراه

 دارد می بیند، ولی آن را پوشیده می باب در ثواب آنچه از مکروه، از مرده -154

ْسلم مْو� رسول ا�َّ « -۹۲۸
َ
يب رافٍع أ

َ
نَّ رسول ا�َّ  عن أ

َ
ل ميِّتاً فََكتََم «قال:  أ َمْن َغسَّ

ةً  ْر�ِعَ� مرَّ
َ
ُ هل أ  رواه احلاكم وقال: صحيح عىل رشط مسلم. »»َعلَيْه، َ�َفَر ا�َّ

 ت شده که:یروا از ابو رافع اسلم آزاد شدهء رسول الله « -۹۲۸

ده) خداوند یدی که از وی دیرا شسته و بر او بپوشد (آنچه از پلای  فرمود: کسی که مرده  رسول الله 

 .»آمرزد می چهل بار بر او

باب در فضیلت نماز بر مرده و همراهی و حضور یافتن در بخاك سپردنش و  -155
 کراهیت رفتن زنان بدنبال جنازه

يب ُهر�رَة « -۹۲۹
َ
ِ  قال: قال رسول عن أ َمْن َشِهَد اجلنَاَزَة َحىتَّ يَُص�َّ َعلَيها فَلَُه «:ا�َّ

ِمثُْل اجلَبلَْ�ِ «قيَل وما الق�اَطان؟ قال:  »ِ�َ�اط، َوَمْن َشهَدَها َحىتَّ تُْدَ�َن فَلَُه ِ��اَطانِ 
 ه.يمتفقٌ عل »»الَعِظيَمْ�ِ 

 ت شده که:یره روایاز ابو هر« -۹۲۹

راط ثواب یک قیفرمود: آنکه به جنازهء حاضر شود، تا نماز بر او خوانده شود، برای او  رسول الله 

 راط ثواب است. ینکه بگور سپرده شود، برای او دو قیاست و کسی که حاضر شود آن را تا ا

 ؟ا رسول الله یست یراط چیگفته شد: دو ق

 .»فرمود: مثل دو کوه بزرگ

نَّ رسول ا�َّ « -۹۳۰
َ
من اتَّبَع َجنَاَزةَ ُمْسلٍم إيَماناً واْحتَِسابا، َوَ�َن «قال:  وعنه أ

جِر بِق�اَط� لُكُّ قَ�اط ِمثُل  َمَعُه 
َ
 من َدفِنها، فَإِنَُّه يَرْجُع ِمَن األ

َ
َحىتَّ يَُص�َّ َعلَيها وَ�ْفُرغ

ن تُْدفَن، فَإِنَُّه يرجُع بقِ 
َ
ُحد، وَمْن َص�َّ َعلَيَها، ثم رََجَع قبل أ

ُ
 .یرواه البخار »»َ�اطأ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۹۳۰

مان و به طلب رضای پروردگار جنازهء مسلمانی را همراهی کند و یفرمود: آنکه از روی ا رسول الله 

مانهء بزرگ) یراط (پینکه نماز بر وی خوانده شود، و از گور سپردن وی فارغ گردد، او با دو قیبا او باشد، تا ا
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نکه بخاک سپرده یراط مثل کوه احد است و کسی که بر وی نماز خوانده و قبل از ایگردد که هر ق می باز

 .»گردد می باز –اجر  –مانه یک پیشود، باز گردد، همانا همراه 

مِّ عِطيََّة « -۹۳۱
ُ
 ه.يمتفقٌ عل »»قَالت: نُهينَا عِن ا�ِّبَاِع اجلَنائز، َولم يُعَزْم َعليْنَا لوعن أ

 ت شده که گفت:یروا ل هیاز ام عط« -۹۳۱

 .»ری بر ما نشدیم، ولی سختگیب نمودن جنازه منع شدیما از تعق
هی است، نه ین است که نهی، نهی تنزیه ایث ام عطیاق حدیش: قرطبی گفته است: که ظاهر س

 اند. ن رأییمی و جمهور اهل علم بدینهی تحر

مل  –محب طبری گفته است: که معنای  مْ يوَ لعزَ ن باشد که چنانچه مردان را یاحتمال دارد ا – نَايعَ

 ب نفرمود.یب نموده، ما را بدان ترغیبدان ترغ

 د نفرمود.ین مورد تشدیفرمود، در ا می دیا چنانچه در محرمات نهی شدی

باب در استحباب گرد آمدن و زیاد شدن مسلمانان بر نماز جنازه و گرداندن  -156
 از آن به سه صف یا بیششان  صفهاي

ِ  لَ�ْن اع�شَة « -۹۳۲ ٌة ِمَن قَالت:قال رسوُل ا�َّ مَّ
ُ
: ما ِمْن ميٍِّت يُص�ِّ عليِه أ

ُعوا فيه  .رواه مسلم »»الُمْسِلِمَ� يبلُُغوَن مئَة لُكُُّهم �ْشَفُعوَن هل إِال ُشفِّ

 ت شده که:یروا ل از عائشه« -۹۳۲

به شان  گروهی از مسلمانان نماز گزارند که تعداد ست که بر ویینای  چ مردهیفرمود: ه  رسول الله 

 .»شوند می دهیع گردانینکه در او شفیکنند، مگر ا می که برای او شفاعتیرسد، در حال می صد

َما ِمْن رَُجٍل ُمْسلٍم َ�ُموت، «َ�ُقول:  قال: َسمْعُت رَُسول ا�َّ  بوعن ابِن عباٍس « -۹۳۳
ْر�َع

َ
ُ فيهِ فَيقوُم ىلَعَ َجنَازتِِه أ َعُهْم ا�َّ  رواه مسلم. »»وَن رَُجال ال �رُشُ�وَن با�َّ َشيئاً إِالَّ َشفَّ

 کند که: می تیروا ب ابن عباس« -۹۳۳

ستاده شوند، یااش  ست که چهل مرد بر جنازهیچ مرد مسلمانی نیفرمود: ه می دم کهیشن از رسول الله 

 .»گرداند می عیخداوند آنها را در وی شفنکه یآورند، مگر ا نمی کیزی را شریکه به خدا چ

َة « -۹۳۴ ِ�ِّ قال: اكَن مالُك بُن ُهبَْ�َ إِذا ص�َّ ىلَع  وعن َمْرثَِد بن عبِد ا�َّ الَ�َ
ْجَزاٍء ثم قال: قاَل رَُسوُل ا�َّ 

َ
ُهْم َعلَيَْها ثَالثََة أ

َ
أ َمْن «: اجلنَاَزة، َ�تََقالَّ انلَّاَس َعليها، جزَّ

وَْجَب َص�َّ 
َ
 رواه أبو داود، والرتمذي وقال: حديث حسن. .»»عليِه ثَالثَُة ُصُفوف، َ�َقْد أ
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 ت شده که گفت:یزنی روایاز مرثد بن عبد الله « -۹۳۴

شدند، مردم را  می کمی از مردم بدان حاضرای  گزارد و عده می نمازای  بر جنازه ره یچون مالک بن هب

فرمود: کسی که سه صف بر او نماز گزارد به  گفت: رسول الله  می نمود و سپس می به سه بخش قسمت

 .»عنی بهشت بر وی واجب شده است)یق واجب نموده است (یتحق

 شود می باب در مورد آنچه درنماز جنازه خوانده -157

دَ األُوىلَ  ذُ بَعْ تَعوَّ ات، يَ بَعَ تَكبِريَ ُ أرْ ربِّ ُ الثَّانِيَةَ  ،يُكَ ربِّ ةَ الكِتَاب، ثُمَّ يُكَ َ أُ فَاحتِ رَ قْ ىلَ  ،ثُمَّ يَ يلِّ عَ ثُمَّ يُصَ

لَّيتَ النَّبيِّ  امَ صَ هُ بقوله: كَ مَ تَمِّ لُ أنْ يُ األفْضَ د. وَ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ د، وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ ، فيقول: اللَّهُ

يمَ  اهِ ىلَ إبرَ له  -عَ ِ  -إِىلَ قَوْ ِم: إنَّكَ محَ نْ قراءهتِ وامِّ مِ نَ العَ ثريٌ مِ لهُ كَ عَ فْ ا يَ ولُ مَ الَ يَقُ يد. وَ ِ  إِنَّ ﴿يدٌ جمَ
َ ٱ . ،اآلية].۵۶األحزاب: [ ﴾�َِّ�ِّ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكتَهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ يْهِ لَ َ عَ ا اقْتَرصَ الَتُهُ إِذَ هُ الَ تَصحُّ صَ  فَإنَّ

ُ الثَّالِثَةَ  ربِّ مَّ يُكَ و ،ثُ يَدعُ اىلَ  وَ عَ اءَ اهللاُ تَ نَ األحاديث إنْ شَ هُ مِ رُ نَذكُ نيَ بِامَ سَ لِمِ سْ للمُ يِّتِ وَ ثُمَّ  ،للمَ

ةَ  ابِعَ ُ الرَّ ربِّ نِه: (( يُكَ سَ نْ أحْ مِ و. وَ عُ دْ يَ تِنَّاوَ فْ الَ تَ ه، وَ رَ نَا أجْ مْ رِ ْ مَّ الَ حتَ هُ  اللَّهُ لَ نَا وَ رْ لَ فِ اغْ ه، وَ  )). بَعدَ

ال تَارُ أنه ـوَ خْ ىف مُ ثَرُ النَّاس، حلديث ابن أَيب أَوْ هُ أكْ تَادُ عْ ا يَ ة خالفَ مَ ابِعَ عاء يف الرَّ لُ الدُّ طَوِّ يُ

. اىلَ عَ اء اهللاُ تَ هُ إنْ شَ رُ كُ نَذْ  الذي سَ

يَةُ ال عِ ا األَدْ أمَّ ةِ الثالثةـوَ دَ التَّكبِريَ عْ ةُ بَ أثُورَ  فمنها: ،مَ
 ر دومیخواند، باز تکب می لله و بعد الحمد لله رار اول، اعوذ بایر گفته شود، بعد از تکبیچهار تکب

ٍد...د: یگو می خواند و می درود امبر یشود، سپس بر پ می تمام کند و چنانچه  اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

َ ٱ إِنَّ ﴿خوانند،   می کنند که می اکثر عوام  ].٥٦األحزاب: [ ﴾�َِّ�ِّ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ

ر سوم گفته شده و به یشود. سپس تکب نمی حین اکتفا کند، درود گفتن او صحیرا اگر بر ایز –نکند 

 م نمود. یثی ذکر خواهیحق مرده و مسلمانها دعا کند، به آنچه ان شاء الله در ضمن احاد

 ین آن ایکوتریکند و از ن می ر چهارم گفته شود و دعایسپس تکب
َ
 ت

َ
ُهمَّ ال

َّ
ْحِرْمَنا أْجَره، ن است: الل

ُه. و بهتر آنست که بر خالف عادت اکثر مردم دعا را در چهارم دراز و 
َ
َنا َول

َ
ِفْر ل

ْ
ه، َواغ

َ
ا َبعد ِتنَّ

ْ
ف

َ
 ت

َ
َوال

 م نمود.یث ابن ابی که آن را ان شاء الله ذکر خواهیل حدیطوالنی سازد، بدل

 ل است. یر سوم بعضی از آن بقرار ذیاما دعاهای مأثوره بعد از تکب

ر ین مطابق مذهب مؤلف است که شافعی مذهب بوده و در مذهب حنفی بعد از تکبیح: ایتوض
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ر سوم بحق یو بعد از تکب امبر یر دو درورد بر پیشود و بعد از تکب می اول سبحانک اللهم خوانده

 شود. (مترجم) می ر چهارم سالم دادهیشود، بعد از تکب می مرده و مسلمانان دعا

ىلَع َجنَاَزة،  قال: ص�َّ رسول ا�َّ  عن أيب عبِد الرمحِن عوِف بن مالٍك « -۹۳۵
ْع «فََحِفْظُت ِمْن ُداعئِِه وَُهو َ�ُقول:  ، َووسِّ

َ
�ِرْم نُزهل

َ
، وارمْحْه، واعفِه، واْ�ُف عنْه، وَأ

َ
اللَُّهمَّ اْغِفْر هل

ربَد، 
ْ
�َس، ُمْدَخلَُه واْغِسلُْه بِاملاِء واثلَّلِْج وال يَْت اثلَّوب األ�ْيََض مَن ادلَّ وَ�قِّه مَن اخلَـَطايَا، كما َ�قَّ

ِعذْ 
َ
ْهًال َخّ�اً مْن أْهِلِه، وَزوْجاً َخْ�اً مْن َزوِْجه، وأْدِخلْه اجلنَّة، وَأ

َ
ُ دارا خ�اً ِمْن َدارِه، وَأ

ْ
بِْدهل

َ
ه وَأ

ُ�وَن أنَا ذلَك الَميِّتَحىتَّ َ�َمنَّ  »مْن َعَذاِب الَقرْب، َوِمْن َعَذاِب انلَّار
َ
ْن أ

َ
 رواه مسلم. .»يُْت أ

 ت شده که:یروا از ابو عبد الرحمن عوف بن مالک « -۹۳۵

اللَُّهمَّ فرمود:  می شانیکه ایحفظ کردم در حالشان  بر جنازهء نماز گزاردند و من از دعای رسول الله 
، وارمْحْه...

َ
کو ساز و مدخلش یکن و از او درگذر و منزلگاه او را نامرز و عفوش یا او را بیبار خدا اْغِفْر هل

د را از چرک پاک کردی، او را از یخ بشوی و چنانچه جامهء سفی(قبرش) را فراخ کن و او را به آب و برف و 

ت فرما. و او را به یو همسری بهتر از همسرش عنااش  بهتر از خانوادهای  معاصی پاک کن و به او خانواده

 .»و از عذاب قبر و عذاب دوزخ پناهش دهبهشت داخل کن 

،  �َّ عْن أبيه، وأبوه َصَحايبٌّ وعن أيب ُهر�رة وأيب َ�تَاَدة، وأيب إبَْراهيَم األْشهَ « -۹۳۶
اللَّهم اغفر حِلَيِّنَا َوميِّتِنا، وََصغ�نا َوَ�بِ�نَا، وَذَكِرنَا «�نَّه ص�َّ ىلَع َجَناَزة فقال:  َعِن انليبِّ 

يْتَه منَّا َ�تََوفَّ  ْحِيه ىلع اإلْسالم، َوَمْن تَو�َّ
َ
ْحيَيْتَه منَّا فأ

َ
ْ�ثَانَا، وَشاِهِدنا واَغئِبنَا. اللَُّهمَّ مْن أ

ُ
ُه َوأ

ْجَره، َوال َ�ْفِتنَّا َ�ْعَدهُ 
َ
ِْرْمنا أ

َ
يْرةَ  »»ىلَع اإليمان، اللَُّهمَّ ال حت رَ رواه الرتمذي من رواية أيب هُ

يل، وروا ةَ . قال احلاكم:حديث أيب هريرة واألشهَ تَادَ ه أبو داود من رواية أيب هريرة وأيب قَ

ذي قال البخاري: أَصحُّ رواياتِ هذا احلديث  مِ لِم، قال الرتْ سْ طِ البُخاريِّ ومُ ْ حيحٌ عىل رشَ صَ

فِ بن مالك. حُّ يشء يف هذا الباب حديث عوْ أَصَ يل. قال البخاري: وَ هَ  روايةُ األَشْ

ت یروا امبر یاز پ م اشهلی از پدرش که صحابی بوده یره و ابو قتاده و ابو ابراهیابو هر« -۹۳۶

 که:اند  نموده

هم اغفر ِلَح ای  بر جنازه آنحضرت 
َّ
ا بر زنده و مرده و کوچک و یِتنا... بار خدایَنا َومینماز خوانده و فرمود: الل

که از ما زنده کردی بر اسالم زنده کن و آن را که از ما امرز، الهی آنکه را یبزرگ و مرد و زن وحاضر و غائب مان ب

 .»ندازیا از مزدش ما را محروم مکن و بعد از او ما را به فتنه میران، بار خدایمان بمیراندی بر ایم
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ِ  وعن أيب ُهر�َْرَة « -۹۳۷ إذ َصلَّيْتُم ىلَع الَميِّت، «يقول:  قال: سمعُت رَُسول ا�َّ
ْخِلُصوا هُل ادلُّ 

َ
 رواه أبوداود. »»اعءَ فأ

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۹۳۷

 .»دید از روی اخالص به حق او دعا نمائینماز گزاردای  فرمود: چون بر جنازه می دم کهیشن از رسول الله 

الِة ىلَع اجلَنَاَزة وَ�نُْه َعِن انلَّيبِّ « -۹۳۸ نَْت « :يف الصَّ
َ
نْت ر�َُّها، َوأ

َ
َخلَْقتَها،  اللَُّهمَّ أ

ْعلُم �رِِسِّها وََعالنيِتها، جئْنَاَك ُشفعاَء 
َ
نَْت أ

َ
نَْت َ�بَْضَت ُروَحَها، َوأ

َ
نَْت َهدْ�تََها لإلسالم، َوأ

َ
وأ

ُ فاغِفْر هلُ 
َ

 رواه أبو داود.. »»هل

نْت ر�َُّها...ت است که فرمودیدر نماز جنازه روا امبر یاز پ ره یاز ابو هر« -۹۳۸
َ
بار  : اللَُّهمَّ أ

دا و نهانش یو تو به پای  تش نموده و روحش را قبض کردهیی و تو به اسالم هدایا تو پروردگار اویخدا

 .»ش آمرزش کنیم، پس برایکن می داناتری، حضورت آمده برای او شفاعت

ِ  وعن واثِلة بِن األسقِع « -۹۳۹ ىلَع رُجٍل ِمَن الُمْسِلم�،  قال: َص�َّ بِنَا رسوُل ا�َّ
تَِك وَحلَّ جبوارك، فَِقِه فِتْنََة الَقرْب، وََعَذاَب انلَّاِر،  يف اللَُّهمَّ إنَّ فُالَن ا�َْن فُالن«فسمعته يقول:  ِذمَّ

نَْت الَغُفور الرَّحيمُ 
َ
ْهُل الَوفاِء واحلَْمد، اللَُّهمَّ فاغِفْر هلُ َوارمَْحْه، إنَك أ

َ
نَْت أ

َ
 واه أبو داود.ر »»وَأ

 ت شده که گفت:یروا از واثله بن اسقع « -۹۳۹

ا فالنی فرزند فالن در یفرمود: بار خدا می دم کهیبر مردی از مسلمانها ما را نماز داد و شن رسول الله 

امرز یا او را بیذمهء عهد و امان تست، او را از فتنهء قبر و عذاب دوزخ نگهدار، تو اهل وفا و سپاسی! بار خدا

 .»و مورد رحمتش قرار ده و تو خود آمرزنده و مهربانی

ْرَ�َع تَْ�ِب�ات،  بوعن عبد ا�َّ بِن أيب أْو� « -۹۴۰
َ
ُ أ

َ
نَُّه كربَّ ىلع َجنَاَزِة اْ�نٍَة هل

َ
�

ابَِعِة َكَقْدِر َما َ�ْ�َ اتلَّْكب�تْ� �َْستَغِفُر لَها َو�َْدُعو، ُ�مَّ قال:  ِ َ�َقاَم َ�ْعَد الرَّ  اَكَن رُسوُل ا�َّ
ُ مَخْسا، ُ�مَّ سلََّم « :يَْصنَُع هكَذا و� رواية نَُّه سيَُكربِّ

َ
ْر�عاً فمكث َساعًة حىتَّ َظنَنُْت �

َ
َ أ َكربَّ

يُْت 
َ
: َما هذا؟ فقال: إ�ِّ ال أز�ُدُ�ْم ىلَع َما َرأ

َ
ا انرَْصَف قُلْنا هل عْن يِمينِه َوَ�ْن ِشماهِل، فَلَمَّ

 ِ ِ   رُسوُل ا�َّ  رواه احلاكم وقال: حديث صحيح.. »يَْصنَع، أو:هكذا َصنَع رسوُل ا�َّ

 ت شده که:یروا از عبد الله بن ابی اوفی « -۹۴۰

ستاده و برای وی دعا یر ایر چهارم به اندازهء دو تکبیر گفت و بعد از تکبیاو بر جنازهء دخترش چهار تکب

 . نمود می نگونهیا د. سپس گفت: رسول الله ینموده و آمرزش طلب
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ر پنجم خواهد ینکه گمان کردم که او تکبیر گفت و باز لحظهء درنگ نمود، تا ایتی آمده که چهار تکبیو در روا

 ست؟ ین چیم، ایش سالم داد. چون نماز را تمام کرد به وی گفتیگفت. سپس به طرف راست و چپ خو

ا گفت: یفزودم، یزی برای شما نیدهد، چ می دم که انجامیرا د وی گفت: من بر آنچه رسول الله 

 .»نگونه عمل کردیا رسول الله 

 باب در شتافتن در بردن جنازه -158

رْسُِعوا بِاجلَنَاَزة، فَإْن تَُك َصاحِلَة، فََخْ�ٌ «قال:  َعن انلَّيبِّ  عن أيب ُهَر�َْرَة « -۹۴۱
َ
أ

ُمونها إيَلْه، َو�ْن تَك ِسَوى ذلِك، فرََشٌّ تََضُعونَُه َ�ْن ِرقَابُِ�مْ   ه.يمتفقٌ عل» »ُ�َقدِّ

لِم:ـويف روايةٍ ل سْ ُموَ�َها َعلَيْه« مُ  .»فََخْ�ٌ ُ�َقدِّ
 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۹۴۱

ست که او را بسوی آن یریکوکار باشد، پس خیرا اگر نید، زیفرمود: در بردن جنازه شتاب کن امبر یپ

 .دینه میتان  یها ست که از گردنین باشد، پس شرید و اگر جز ایکن می شیپ

 .»دیکن میاش  ست که بر آن عرضهیریت مسلم آمده که: پس آن خیدر رواو 

إذا وُِضَعِت اجِلنَاَزة، «َ�ُقوُل:  قَال. اَكَن انلَّيبُّ  وعن أيب سعيٍد اخلُْدرِيِّ « -۹۴۲
ُمو�، َو�ْن اَكنَْت َ�ْ�َ َصاحِلَة،  عنَاقِِهم، فَإْن اَكنْت َصاحلة، قالت:قَدِّ

َ
فَاْحتَملََها الرَِّجاُل ىلَع أ

ٍء إالَّ اإل�سان، َولَْو َسِمَع  ْ�َن تَْذَهبُوَن بَِها، �َْسَمُع َصْوَ�َها لُكُّ يَشْ
َ
قَالَْت ألْهِلَها: يَاَو�ْلََها أ

 .یه البخارروا »»اإل�َْسان، لََصِعَق 

 ت است که گفت:یروا د خدری یاز ابو سع« -۹۴۲

 ی خود بردارند. اگر صالح باشد،ها فرمود: چون جنازه گذاشته شود و مردان آن را بر گردن می امبر یپ

 د. وای بر آن باد او را به کجایگو می ر صالح باشد، به اهلشید، و اگر غیشم برید، پیشم برید، پیگو می

 .»گردد می هوشیشنود و اگر انسان آن را بشنود، ب می ز صدای آن را بجز انسانیچد؟ هر یبر می

باب شتافتن به اداي دین مرده و اقدام نمودن به تجهیز او، مگر اینکه ناگهانی بمیرد  -159
 و گذاشته شود تا مرگ او ثابت گردد

يب هر�رة « -۹۴۳
َ
ُمَعلََّقٌة بَِديِْنِه َحىتَّ ُ�ْقيَض َ�ْفُس الُمْؤِمِن «قال:  ، عن انليب عن أ

 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن. .»»َ�نْهُ 
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 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۹۴۳

 .»نکه از عوض وی پرداخته شودیفرمود: مؤمن به قرض خود معلق است، تا ا امبر یپ

رُبَاِء بن اعزب  وعن ُحَصْ�ِ بن وْحَوٍح « -۹۴۴
ْ
ْن َطلَْحَة بَن ال

َ
َمرِض، فَأتَاهُ  بأ

لُوا بِه،  انلَّيبُّ  رَى َطلْحَة إالَّ قْد َحَدَث ِ�يِه الَموُْت فَآِذنُو� بِِه وََعجِّ
ُ
َ�ُعوُدُه َ�َقال: إّ� ال أ

ْهِلهِ 
َ
ْبََس َ�ْ�َ َظْهَراَ�ْ أ

ُ
 رواه أبو داود.  .»»فَإنَُّه ال يَنْبيَِغ جِليَفِة ُمْسِلٍم أْن حت

 ت شده که:یروا  ن بن وحوحیاز حص« -۹۴۴

ادت وی آمده و فرمود: در طلحه جز مرگ یبه ع امبر یض شد و پیمر طلحه بن براء بن عازب 

ست که نعش مسلمان یرا سزاوار نید، زید و در مورد او بشتابینم، پس مرا از حال او خبر دهیب نمی زی رایچ

 .»زندانی بمانداش  ان خانوادهیدر م

 سخنرانی بر سر گورباب در مورد موعظه و  -160

تَانَا رَُسوُل ا�َّ  عن يلعٍّ « -۹۴۵
َ
َغْرقَد فَأ

ْ
، فَقَعد، وقعْدنَا قال: ُكنَّا يف جنَاَزٍة يف بَِقيع ال

َحٍد إالَّ َوقَْد 
َ
ٌة َ�نََكَس وََجَعَل َ�نُْكُت بِِمْخرَصتِه، ثم قال: ما ِمنُ�ْم ِمْن أ ُ َوَمَعُه ِ�رَْصَ

َ
َحْوهل

فََال َ�تَّلِكُ ىلع كتابنَا؟ فقال:  »ِمَن انلَّاِر وَمْقَعُدُه ِمَن اجلنَّة ُكِتَب مْقَعُدهُ 
َ
ِ أ فقالوا: يا رَُسوَل ا�َّ

» ُ
َ

ٌ لَِما ُخِلَق هل ر متامَ احلد »»اْ�َملُوا، فَلُكٌّ ُميرَسَّ  ه.يث، متفقٌ عليوذكَ

 ت شده که گفت:یروا از علی « -۹۴۵

م و در یآمده و نشسته و ما به اطرافشان نشست م، سپس رسول الله یع غرقد بودیما در جنازهء در بق

ن زده و فرمود که یی که سرش کج بود بزمیر انداخته و با عصایی بود، پس سر شانرا به زیعصاشان  دست

 ش از جهنم و بهشت نوشته شده است. ینکه از جایست، مگر ایچکدام از شما نیه

 م؟ینوشتهء مان "درلوح المحفوظ" اعتماد نکنا بر یآ ا رسول الله یگفتند: 

 .»ث را ذکر نمودیده شده آماده گشته و تمام حدیرا برای هر کس آنچه که برای آن آفرید، زیفرمود: عمل کن

باب دعا براي مرده بعد از بگور سپردنش و نشستن بر سر قبر او و دعا بر وي و  -161
 آمرزش خواستن و قرائت خواندن

اَن  عن أيب َ�ْمرو « -۹۴۶ ، وقيل: أبو يَلْ� ُ�ثَْماُن بن َ�فَّ قال:  وقيل: أبو عبد ا�َّ
 من دفن الَميِِّت وَ�َف علَيه، وقال:  اكَن انلَّيبُّ 

َ
ُ «إذا فَرغ

َ
استغِفُروا ألِخيُ�م وَسلُوا هل

ُل 
َ
 رواه أبو داود. .»»اتلَّثبيَت فإنَُّه اآلن �ُسأ
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 ت شده که گفت:یروا لی عثمان بن عفان یده ابو عبد الله و گفته شده ابو لاز ابو عمرو و گفته ش« -۹۴۶

ش آمرزش یفرمود: برای برادر خو می ستاده ویافت، بر قبرش ای می از دفن مردهء فراغت امبر یچون پ

 .»ردیگ می را او اآلن مورد بازپرسی قرارید، زید) را بخواهید و برای او ثابت ماندن (بر کلمهء توحیطلب

قال: إذا دفنتُمو�، فأقيموا َحْول قرَبِي قَْدَر ما تُنَحُر  وعن عمرو بن العاص « -۹۴۷
َراِجُع بِِه رُُسَل ر�ِّ 

ُ
ْعلم ماذا أ

َ
ْستَأ�َِس بِ�م، وأ

َ
ُم حلُْمها َحىت أ رواه مسلم.  .»َجُزور، وُ�َقسَّ

 وقد سبق بطوله.

 ت است که گفت:یروا از عمرو بن العاص « -۹۴۷

د یستیشود، با می میی ذبح شده و گوشتش تقسید، به اطراف قبرم به اندازهء که شترهایدفن کرد چون مرا

 .»شوم می ی پروردگارم به چه نحوی روبروها تا با شما انس گرفته و بدانم که با فرستاده

 باب در مورد صدقه دادن در عوض مرده و دعا برایش -162

ِينَ ٱوَ ﴿ و قال تعالی: َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ� َّ� 
ِ  َسَبُقونَا  ].۱۰الحشر: [ ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

ند: پروردگارا ما یگویز آنان راست که پس از مهاجران و انصار آمدند و میو ن« فرماید: می خداوند

 .»امرزیبمان آوردن، یشی گرفتند به ایو برادران ما را که بر ما پ

نَّ رَُجًال قال للنَّيبِّ  لوَ�ْن اع�َِشَة « -۹۴۸
َ
َراَها لو  أ

ُ
�ِّ افتُلتَْت َ�ْفُسَها َوأ

ُ
إنَّ أ

قُْت َ�نَْها؟ قال:  ْجٌر إن تَصدَّ
َ
قَت، َ�َهل لَها من أ  ه.يمتفقٌ عل .»»َ�َعمْ «تََ�لََّمت، تََصدَّ

 ت شده که:یروا ل از عائشه« -۹۴۸

داد، پس  می زد صدقه می کنم که اگر حرف می افت و گمانیگفت: که مادرم وفات  امبر یمردی به پ

 رسد؟  می ا برای او ثوابییاگر عوض او صدقه دهم آ

 .»!فرمود: بلی

ِ  وعن أيب ُهَر�َْرةَ « -۹۴۹ إذا َماَت اإل�َساُن انقَطَع عَملُُه إالَّ «قال:  أنَّ رُسول ا�َّ
ٍ َصالٍح يَدُعو هل ِمْن ثَالث: َصدقٍَة جارَ�ة،

َ
ْو َودل

َ
 رواه مسلم. »»أْو ِعلم يُنْتََفُع بِه، أ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۹۴۹

 ز:یشود، جز در سه چ می رد، عمل او قطعیفرمود: چون انسان بم رسول الله 
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 صدقهء که جاری باشد.

 ا عملی که از آن سود برند.ی

 .»ا فرزند صالحی که برای او دعا کندی

 باب ستایش مردم از مرده -163

�ٍس « -۹۵۰
َ
ثنَوا َعلَيَْها َخ�اً فقال انليبُّ  عن أ

َ
وا جبَنَاَزة، فَأ وا  ،»وََجبَْت «: قال: مرُّ ثم مرُّ

ْخَرى
ُ
  ،بِأ

َ
ا، َ�َقال انلَّ فَأ اب  »وَجبَْت «:يبُّ ثنَْوا عليها رَشّ : ما وجبَت؟ َ�َقال ُعمُر ابُن اخلَطَّ

ثنَيتُ «قَال: 
َ
�ًاُر، هذا أ ُ النَّ

َ
ثنَيتُم عليه رّشاً، فَوَجبْت هل

َ
ُ اجلنَُّة، وهذا أ

َ
ْم علَيِْه َخ�ا، فَوَجبْت هل

ِ يف األرِض   ه.يمتفقٌ عل .»»أنتُم ُشَهداُء ا�َّ

 ت است که:یروا از انس « -۹۵۰

گری یدای  فرمود: واجب شد! باز بر جنازه امبر یک گفتند. پیگذشته و بر او ثنای نای  آنان بر جنازه

 فرمود: واجب شد! امبر یاد کردند، پیگذشته و او را به بدی 

 گفت: چه واجب شد؟ عمر بن الخطاب 

د، بر او یاد کردیگری را که به بدی ید، بر او بهشت واجب شد و دیکوئی ستودیفرمود: شخصی را که به ن

 .»دیباش می نیدوزخ واجب شد، شما شاهدان خدا در زم

اِب « -۹۵۱ فَمرَّْت  وعن أيب األسود قال: قَِدْمُت املِدينَة، فََجلَْسُت إىل ُ�ْمَر بن اخلَطَّ
ْخرى

ُ
ثَ� ىلع َصاِحبها َخْ�اً فقال ُ�َمر: وجبت، ثم ُمرَّ بأ

ُ
فَأثِ�َ ىلع َصاِحبِها  ،بِِهْم جنَازة، فأ

ثِ�َ ىلع 
ُ
ا، َ�َقال ُعمر: وجبت: قَاَل َخ�ا، َ�َقاَل ُعمر: وجبَت، ثم ُمرَّ بِاثلَّاثِلَة، فَأ صاحبها رَشًّ

بُو األْسود: َ�ُقلت:وما وجَبت يا أمَ� املؤمن�؟ قال: قُلُت كما قال انلَّيبُّ 
َ
َما ُمسِلم «:أ ُّ�

َ
�

دَخلَُه ا�َّ اجلنَّةَ 
َ
ر�عٌة خِبَ�، أ

َ
فقلنا: واثنان؟ قال:  »وثَالثَةٌ «َ�ُقلنَا: وثَالثَة؟ قال:  »َشِهَد هُل أ

ُ َعن الواِحد »نِ واثنا«
ْ

 هل
َ
 .یرواه البخار .»ُ�مَّ لم �َسأ

 ت شده که گفت:یروا از ابو االسود « -۹۵۱

گذشته و از صاحبش به شان  م. جنازهء از کنارینشست نه وارد شده و در خدمت حضرت عمر یمدبه 

اد یگذشت و از صاحبش به بدی شان  گری از کناریگفت: واجب شد! باز جنازهء د اد شد. عمر یکوئی ین

  گفت: واجب شد! شد، عمر 

 ن چه واجب شد؟یرالمؤمنیا امیم: یابو االسود گفت: سپس گفت
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کی یر و نیش شهادت به خیگفته بود، گفتم. هر مسلمانی که چهار نفر برا امبر یگفت: چنانچه پ

 . کند می دهند، خداوند او را به بهشت داخل

 م: و سه نفر؟یپس گفت

 فرمود: سه نفر.

 م: و دو نفر؟یباز گفت

 .»میدیک نفر از وی نپرسیفرمود: و دو نفر. سپس از 

 میرد می باب فضیلت آنکه کودکان خردسالی از او -164

ِ  عن أ�س « -۹۵۲ َما ِمْن ُمسِلٍم َ�ُموُت هل ثالثٌَة لم يَبلُُغوا احِلنَْث «:قال: قَال رَسوُل ا�َّ
 ه.يمتفقُ عل. »»اجلنََّة بَِفْضل رمْحَِتِه إيَّاُهمْ إال أدخلَُه ا�َّ 

 ت است که:یروا از انس « -۹۵۲

نکه یرد که بالغ نشده باشند، مگر ایست که از او سه فرزند بمیچ مسلمانی نیفرمود: ه رسول الله 

 .»کند می خداوند به فضل و رحمتش بر آنها او را به بهشت داخل

يب ُهَر�َْرَة « -۹۵۳
َ
ِ  وعن أ ال َ�ُموُت ألَِحٍد ِمَن الُمْسِلِمَ� «:قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

لََّة الَقَسم ِ
َ

ُه انلَّاُر إِالَّ حت ِ ال تَمسُّ
َ

 ه.يمتفقٌ عل »»ثَالثٌة ِمَن الَودل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۹۵۳

کند، مگر در عوض  نمی رد، جهنم او را لمسیک مسلمان بمیفرمود: هرگاه سه فرزند از  رسول الله 

 .»حالل شدن از قسم

و  ]٧١م: یمر[ ﴾َوارُِدَها إِ�َّ  ّمِنُ�مۡ  �ن﴿ قال تعالی: فرمودهء خداوند است که» حلة القسم«ش: 

 د.یست که بر روی جهنم قرار دارد. خداوند ما را از افتادن در جهنم حفظ فرمایورود گذشتن بر پل
 

يب سعيٍد اخلُْدرِيِّ « -۹۵۴
َ
ِ  وعن أ ٌة إِىل رَُسوِل ا�َّ

َ
َ�َقالت:يا رَُسوَل  قَال: َجاَءِت امرأ

 ، ا َعلََّمَك ا�َّ تيَك فيِه ُ�َعلُِّمنَا ِممَّ
ْ
ِ َذَهَب الرِّجاُل حبَديثِك، فاْجَعْل نَلَا ِمْن َ�ْفِسَك يَْوماً نَأ ا�َّ

تَاُهنَّ انليب  »اْجتَِمْعَن يَْوَم َكَذا َوَ�َذا«قَال: 
َ
، ُ�مَّ قَال:  فَاْجتََمْعن، فَأ ا علَّمُه ا�َّ َ�َعلََّمهنَّ ِممَّ

ِ إِالَّ اكنُوا لَها ِحَجاباً مَن انلَّار«
َ

ُم ثَالثًة مَن الَودل ةٍ ُ�َقدِّ
َ
ةٌ  »ما ِمنُْ�نَّ ِمن اْمَرأ

َ
 :فَقالِت اْمَرأ

 ه.يقٌ علمتف »»َواثْنَْ� « َواثن�؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ 
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 ت شده که گفت:یروا د خدری یاز ابو سع« -۹۵۴

ی شما را بردند، ها ث و سخنیمردان احاد ا رسول الله یآمده و گفت:  زنی به حضور رسول الله 

 م دهی. یت آموخته تعلیم تا ما را از آنچه که خداوند برایائین نما که در آن خدمت شما بییروزی برای ما تع

 د.یو فالن جمع شوفرمود: روز فالن 

م داده و باز فرمود: ینزد آنها آمده و آنان را از آنچه که خداوند به وی آموخته بود، تعل امبر یسپس پ

  اند. ش فرستد، برای او حجابی از دوزخیکدام از شما که سه فرزند را پ

 زنی گفت: و دو فرزند چطور؟

 .»فرمود: و دو فرزند

گذشتن از کنار گور گنهکاران و جایگاه هالکت آنان و باب گریستن و ترس، هنگام  -165
 اظهار نیاز بدرگاه خداوند مهربان جل جالله و بیم دادن از غفلت از آن

ِ  بَعن ابِْن ُ�َمر « -۹۵۵ نَّ رُسوَل ا�َّ
َ
ا وَصلُوا احِلْجر: ِديَاَر  أ قَاَل ألْصَحابِِه َ�ْع� لمَّ

ْن تَُ�ونُوا بَاِك�، فَإِْن لْم تَُ�ونُوا باِك�، فَال ال تَْدُخلُوا ىلَع َهُؤالِء ال«ثُمود: 
َ
�َِ� إِالَّ أ ُمَعذَّ

َصاَ�ُهمْ 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»تَْدُخلُوا َعلَيِْهم، ال يُِصيبُُ�ْم َما أ

ِ « ويف رواية قال: ا َمرَّ رَُسوُل ا�َّ يَن َظلَُموا «بِاحِلْجِر قال:  لمَّ ِ
َّ

ال تَْدُخلُوا َمَساِ�َن اذل

ْ�فُ 
َ
ْن تَُ�ونُوا بَاِك�َ أ

َ
َصاَ�ُهْم إِالَّ أ

َ
ْن يُِصيبُ�ْم َما أ

َ
ِ  »َسُهْم أ َسُه ُ�مَّ َ�نَّع رَُسوُل ا�َّ

ْ
، َرأ

َجاَز الَوادي
َ
ْ�َ َحىت أ َع السَّ رْسَ

َ
 .»َوأ

 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۹۵۵

ن عذاب یدند، بر این ثمود رسیعنی چون به حجر سرزمیش فرمود: یبرای اصحاب خو رسول الله 

ده به ید، تا آنچه به آنها رسید بر آنها داخل نشویان نباشید. اگر گریان باشینکه گرید، جز ایداخل نشو ها شده

 .شما نرسد

د به سکونت گاههای یاز کنار حجر گذشت، فرمود: داخل نشو تی آمده که چون رسول الله یو در روا

نکه یده، به شما برسد، مگر ایم آنکه مبادا آنچه به آنها رسید، از بشتن ظلم و ستم روا داشتنیکسانی که بر خو

 .»ده و بسرعت حرکت نمود، تا از وادی گذشتیسرش را پوش د. سپس رسول الله یان باشیگر





 

 
 

 

 

 

 کتاب آداب سفر

 روز پنجشنبهباب مستحب بودن سفر در اول  -166
نَّ انليبَّ عن كعِب بن مالك، « -۹۵۶

َ
َخَرَج يف َغْزَوِة َ�بُوَك يَْوَم اخلَِميس، َوَ�َن  ، أ

ْن َ�ُْرَج يَْوَم اخلَِميس
َ
 . متفقٌ عليه.»ُ�ِبُّ أ

ِ «ويف رواية يف الصحيحني:   .»َ�ُْرُج إِالَّ يف يَوم اخلَِميِس  لقلَّما اكَن رسوُل ا�َّ
 ت شده که:یروا کعب بن مالک از « -۹۵۶

 . رون شودیرون آمد و دوست داشت که در روز پنجشنبه بیدر غزوهء تبوک روز پنجشنبه ب امبر یپ

رون شوند یجز در روز پنجشنبه ب افتاد که رسول الله  می ن آمده که: کم اتفاقیحیتی در صحیدر روا

 .»(برای سفر)
حايبِّ « -۹۵۷ ِ وعن صْخِر بِن وََداَعَة الغاِمِديِّ الصَّ نَّ رُسول ا�َّ

َ
اللَُّهمَّ بَارِْك «قَال:  ، أ

مَّيت يف بُُ�ورِها
ُ
ِل انلََّهاِر َو�ن صْخٌر تَاِجرا، َوَ�َن  »أل وَّ

َ
ْو جيشاً بَعثَُهم ِمْن أ

َ
�ًَّة أ وَ�ن إِذا بعَث رَسِ
 
ُ

ثْرى وَ�رُثَ ماهل
َ
َل انلَّهار، فَأ وَّ

َ
 رواه أبو داود والرتمذيُّ وقال: حديثٌ حسن. .»َ�بْعُث جِتارتُه أ

اللَُّهمَّ بَارِْك « فرمود: الله  ت شده که رسولیروا از صخر بن وداعهء غامدی صحابی « -۹۵۷
ىت مَّ

ُ
فرستاد، آنها را  می ا لشکری رایه یا به صبحگاهان امتم برکت ده و چون سریبار خدا »بُُ�ورِها ىف أل

نرو ثروتمند شده و یفرستاد، از ا می فرستاد. صخر تاجر بود و تجارت خود را در اول روز می در اول روز

 .»مالش افزون گشت

مستحب بودن جستجوي همراه در سفر و امیر ساختن یکی از خودشان که از باب  -167
 او فرمان برند

نَّ انلَّاَس َ�ْعلَُموَن ِمَن الوْحدةِ ما «:قَال: قَاَل رُسوُل ا�َّ  بَعن ابِْن ُ�َمَر « -۹۵۸
َ
لَْو أ

َعلُم ما َساَر َراِكٌب بِلَيٍْل وْحَدهُ 
َ
 .یرواه البخار »»أ



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        522

 

 ت شده که:یروا ب از ابن عمر« -۹۵۸

در شب تنها ای  چ سوارهیدانم، بدانند، ه می فرمود: اگر مردم در مورد تنهائی آنچه که من رسول الله 

 .»نخواهد رفت

هِ « -۹۵۹ بيه، عن َجدِّ
َ
ِ  وعن عمرو بن ُشَعيٍْب، عن أ اِكُب «:قَال: قال رَُسوُل ا�َّ الرَّ

اِكبان َشيَطانان،  رواه أبو داود، والرتمذي، والنسائي بأَسانيد  .»»واثلَّالثَُة َر�ٌب َشيَطان، والرَّ

 صحيحة، وقال الرتمذي: حديثٌ حسن.

 ت شده که:یروا  ب، از پدرش از جدشیاز عمرو بن شع« -۹۵۹

 .»روند می و سه نفر جماعت بشماراند  طانیطان است و دو سواره دو شیک سوار شیفرمود:  رسول الله 
 اد است.یدر شب ممنوع است، چون احتمال گزند و خطر در آن ز ش: سفر تنهائی

اد است. یز ها ن صورتیا دو نفر از آن جهت ممنوع است که احتمال ضرر در ایکنفر یسفر تنهائی 

نکه یا ایباشد.  می های خالی تنها یطان در جایده شود، مثل شیطان نامیک سوار و دو سوار شینکه یو ا

ده شده برای آنست که با هم ینکه سه نفر رکب نامیطان است و ایاز کار شتنهائی و تفرد در سفر 

 زند.یگر به مبارزه با خطرات سفر برخیاری همدیتوانند با همکاری و هم می معاونت کرده و

يب ُهر�رَة « -۹۶۰
َ
يب سعيٍد وأ

َ
ِ  بوعن أ إِذا َخَرج ثَالثٌَة يف  :قَاال: قَال رسوُل ا�َّ

ُروا حدهم سَفٍر فليَُؤمِّ
َ
 حديث حسن، رواه أبو داود بإسنادٍ حسن. »»أ

 ت شده که:یروا ب رهید و ابو هریابو سعاز « -۹۶۰

 .»ر سازندیکنفر را بر خود امید یند، بایفرمود: هرگاه سه نفر در سفری برآ رسول الله 
 ن امر برای وجوب است.ین امر برای استحباب است، ماوردی در حاوی گفته است: که ایش: ا

ايا «قال:  عن انليبِّ  بوعن ابِْن عبَّاٍس « -۹۶۱ ْرَ�َعة، وََخْ�ُ الرسَّ
َ
َحابِة أ َخُ� الصَّ

فاً مْن قِلَّة
ْ
ل
َ
ْر�عُة آالف، ولَن ُ�ْغلََب اْ�نَا عرش أ

َ
ْرَ�ُعِمائَة، وَخُ� اجلُيُوش أ

َ
رواه أبو داود  »»أ

 والرتمذي وقال: حديث حسن.

 که:کند  می تیروا ب ابن عباس« -۹۶۱

ن لشکرها چهار یچهارصد است و بهتر ها هین سریو بهتراند  اران چهارین رفقا و یفرمود: بهتر امبر یپ

 .»شود نمی هزار نفر است و دوازده هزار هرگز از کمی به شکست مواجه
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باب آداب رفتن و فرود آمدن و شب گذراندن و خواب در سفر  و مستحب بودن  -168
رپایان و مراعات مصلحت آن و دستور دادن به آنکه در حقش بشب رفتن و رحمت بر چها

تقصیر ورزد تا حقش را ادا نماید. روا بودن پشت سر سوار نمودن بر مرکب اگر توان آن 
 را داشته باشد

يب ُهَر�َْرة « -۹۶۲
َ
ِ  عن أ إذا سافَْرتُم يف اخِلْصِب فَأْ�ُطوا «:قال: قال رَُسوُل ا�َّ

َها  ْ�َ َو�ادروا بَِها نِْقيََها، اِإلبَِل حظَّ رْسُِعوا َعلَيَْها السَّ
َ
رْض، و�ِذا سافَْرُ�ْم يف اجلَْدب، فَأ

َ
ِمَن األ

وى الَهوامِّ باللَّيِْل 
ْ
واب، َومأ ر�ق، فَإِ�ََّها طُرُق ادلَّ  رواه مسلم. »»َو�ذا عرَّْستُم، فَاجتَنِبُوا الطَّ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۹۶۲

ن ید، وچون در زمین بدهید، به شتر بهرهء آن را از زمینی نرم سفر کردیفرمود: چون در زم رسول الله 

نکه مغزش از کار ید، قبل از اید که به مقصد خود برسید و بشتابید، بسرعت بر آن برویسخت سفر کرد

 .فتد (از خستگی راه)یب

گاه گزندگان و خزندگان یان و جایچارپار یرا راه مسید، زیزید، پس از راه بپرهیچون در شب فرود آمدو 

 .»در شب است

يب َ�تَادَة « -۹۶۳
َ
ِ  وعن أ إِذا اكَن يف سَفر، َ�َعرََّس بلَيٍْل اْضَطَجَع  قَال: اكَن رَسوُل ا�َّ

ه َسُه ىلَع َكفِّ
ْ
بِْح نََصَب ِذَراَعُه َووََضَع رَأ  رواه مسلم. .»ىلَع يَمينِِه، َو�ِذا َعرَّس قُبيَْل الصُّ

 ت شده که گفت:یروا از ابو قتاده « -۹۶۳

د و چون یخواب می آمد، به پهلوی راستش می بود، و در شب فرود می در شب در سفر چون رسول الله 

گذاشت. (تا خوابشان  می د، دستش را بلند نموده و سرش را در کف دستشیخواب می کمی قبل از صبح

 .»نبرد)

�ٍس « -۹۶۴
َ
رَْض ُ�ْطوَى «:قَال: قال رسوُل ا�َّ  وعْن أ

َ
َة، فَإِنَّ األ

ْ
جل ُّ َعلَيُْ�ْم بِادلْ

جلَة«رواه أبو داود بإسناد حسن.  »بِاللَّيِل  ْ�ُ يف اللَّيْل »ادلُّ  .»السَّ
 ت است که:یروا از انس « -۹۶۴

 .»شود می دهیچین در شب پیرا زمید، زیفرمود: بر شما باد که در شب برو رسول الله 
د، بر یاد نمایشود، بدون آنکه شخص احساس خستگی ز می عنی مسافت در شب زود طییش: 

 خالف روز.
 



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        524

 

يب َ�ْعلَبَة اخلَُشِ� « -۹۶۵
َ
عاِب  وعْن أ قُوا يف الشِّ قال: اكَن انلَّاُس إذا نََزلُوا َمْ�ًال َ�َفرَّ

وِْديِة . فقاَل رسول ا�َّ 
َ
قَُ�ْم يف « :واأل عاِب َواألوِْدية إِنَّما ذلُ�ْم مَن إن َ�َفرُّ َهِذهِ الشِّ

يَْطان،  رواه أبو داود بإسناد حسن. .»فَلَْم يْ�لُوا بْعَد ذلك مْ�ًال إِالَّ انَْضمَّ بَعُضُهْم إىل بْعٍض » الشَّ

 ت شده که گفت:یروا از ابو ثعلبه « -۹۶۵

 شدند. پس رسول الله  می پراکندهآمدند، در راههای کوهی و صحراها  می چون مردم در منزلی فرود

چ ینرو بعد از آن به هیطان است. از ایکار ش ها ابانینه پراکنده شدن شما د رراههای کوهی و بیفرمود: هر آئ

 .»شدند می گر جمعینکه بعضی در کنار بعضی دیامدند، جز ایمنزلی فرود ن

�يِع بِن « -۹۶۶ َعمرو األنَْصاريِّ الَمعروِف بابِن  وَ�ْن َسْهِل بِن عمرو، َوقيَل َسْهِل بن الرَّ
ِ  احلنَْظليَّة، وُهو مْن أْهل َ�يْعِة الرَِّضوان،  َِق َظْهُرهُ ببْطِنِه  قال: مرَّ رسول ا�َّ

َ
ببِعٍ� قَْد حل

وها صاحلَة«فقال: 
ُ
رواه أبو داود  »»ا�َُّقوا ا�َّ يف هذه ابلَهائِم الُمْعجمِة فَاْركبُوها َصاحِلَة، وُ�

 ح.يبإسناد صح

ه که وی از یع بن عمرو انصاری مشهور به ابن حنظلیاز سهل بن عمرو، گفته شده سهل بن رب« -۹۶۶

 ت شده که:یروا عة الرضوان است، یاهل ب

اندازه الغر بود) و فرمود:  بی عنییده بود (یاز کنار شتری گذشتند که پشتش بکمرش چسب رسول الله 

د و بنحوی درست آن را ید، بشکلی درست بر آن سوار شویزبان بترس بی انیپان چاریاز خداوند در بارهء ا

 .»دیبخور

ِ بِن جعفر، « -۹۶۷ رْدف� رسول ا�َّ  بوَعن أيب جعفٍر عبِد ا�َّ
َ
، ذات يَْوم قال: أ

حبَّ َما اْسترََت بِِه رسول ا�َّ 
َ
ث بِِه أَحداً ِمَن انلَّاس، و�َن أ َحدِّ

ُ
 َخلَْفه، َوأرَسَّ إيِلَّ حِديثاً ال أ

ْل
َ

ل. َ�ْع�: َحائَِط �
َ

ْو َحا�ُش �
َ
 رواه مسلم هكذا خمترصا. »حِلاَجِتِه َهَدٌف أ

قاينُّ بإِسناد مسلم: ْ ْل: فََدَخَل َحائطاً لِرَُجٍل مَن « قوله:هذا بعد  وزاد فِيهِ الربَ
َ

حا�ُش �

ا َرأى رسوَل ا�َّ  نْصار، فإذا ِ�يِه مَجَل، فَلَمَّ
َ
تَاُه انليبُّ  األ

َ
َ�َمَسَح  جرْجَر وَذرفَْت َ�يْنَاه، فأ

اتَُه  ي: سناَمُه  رَسَ
َ
فَجاَء  »َمل؟َمْن رَبُّ هذا اجلََمل، لَِمْن َهذا اجلَ «وَِذفَْراُه فَسَ�ن، فقال:  أ

. فقال:  نَصاِر فقال: هذا يل يا رسوَل ا�َّ
َ
فَال َ�تَّيِق ا�َّ يف هِذهِ ابَلهيَمِة اليت «فىَت ِمَن األ

َ
أ

يُعُه َوتُْدئِبُهُ  ِ
ُ

نََّك جت
َ
ُ إياَها؟ فإنَُّه �َْشُكو إِيلَّ � قانيورواه أبو داود كروا .»»َملََّكَك ا�َّ ْ  .یةِ الربَ
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 ت شده که گفت:یروا بد الله بن جعفر از ابو جعفر ع« -۹۶۷

سوار نموده و بمن سخنی را پنهانی گفتند که به شان  روزی مرا در پشت ستوری پشت سر رسول الله 

دوست داشت برای رفع ضرورت خود را به آن  زی که رسول الله ین چیم و بهتریگو نمی ک از مردمیچ یه

گی و ساختمان) و باغ خرما بود. یاست، مانند کوه و پشتهء ر ز بزرگ و بلندیبپوشاند، هدف (مراد از آن چ

 ت نموده.ینگونه کوتاه روایث را این حدیا / مسلم

د و چون ین اسناد در آن افزوده که: پس به باغ مرد انصاری درآمده ودر آن شتری را دیو برقانی به هم

آمده پشت و کوهانش و پشت شش یپ امبر یخت. پید، بانگ زد و اشک ریرا د شتر رسول الله 

 ست؟ین شتر مال کیست؟ این شتر کید و او آرام شد. سپس فرمود: صاحب ایش را دست کشیگوشها

 !ا رسول الله ین شتر مال من است یجوان انصاری آمده و گفت: ا

کند  می تیارا او بمن شکیترسی؟ ز نمی وانی که خدا ترا مالک آن نموده از پروردگارین حیا در مورد ایفرمود: آ

 .»ت برقانی آورده استیث را مانند رواین حدیکنی. و ابو داود ا میاش  که تو او را گرسنه نگه داشته و خسته

�ٍس « -۹۶۸
َ
ُلَّ الرَِّحالوعن أ

َ
َا َمْ�ِال، ال �َسبُِّح َحىتَّ �

ْ
رواه أبو  .»، قال: ُكنَّا إِذا نََزنل

 داود بإِسناد عىل رشط مسلم.

 ت است که:یروا از انس « -۹۶۸

 .»میگشود می م تا بارها رایگزارد نمی م، نماز نافلهیآمد می چون بمنزلی از منازل سفر فرود

 باب در مورد همکاري و همیاري با رفیق و همراه -169

عون العبد ما اكن  واهللا يف« :ثیادی آمده که گذشت و از جمله حدیث زین باب احادیدر ا

 و امثال آن است. »لك معروف صدقة« :ثیو حد »هيخأعون  العبد يف

يب سعيٍد اخلُْدريِّ « -۹۶۹
َ
ُْن يف َسَفٍر إِذ َجاَء رَُجٌل ىلع َراِحلٍة هل،  وعن أ

َ
قال: بينما �
َمْن اَكَن َمَعُه فَْضُل َظهر، فَلْيُعْد بِِه :«فَجَعَل يرَْصُِف برََصُه يَِميناً وَِشَماال، فقال رسول ا�َّ 

ْصناِف  »هل، وَمْن اكَن هل فَضُل َزاد، فَلْيَُعْد بِِه ىلَع َمْن ال َزاَد هلىلع مْن ال َظهر 
َ
فََذَكَر ِمْن أ

نَُّه ال حقَّ ألَحٍد منا يف فْضل
َ
ينَا �

َ
 رواه مسلم. .»املال ما َذَكَره، َحىت َرأ

 ت شده که گفت:یروا د خدری یاز ابو سع« -۹۶۹

ش سوار بود آمد و چشمش را به طرف یناگاه مردی که بر چارپام، یدر سفری بود امبر یکه با پیدر اثنائ

ی یکه سواریفرمود: کس ند) و رسول الله یازمند باشد، ببیگرداند، (تا کسی را که بکمک ن می راست و چپ
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که سواری ندارد، همکاری نموده و او را به پشت سرش سوار ید با کسیزائد بر حاجتش داشته باشد، با

افت، ید به کسی دهد که توشه ندارد. و از انواع مال آنچه را که یوشهء زائدی داشته باشد، باکه تید. و کسینما

 .»ستیادتی نیک از ما حقی در زیچیم برای هینکه گمان کردیذکر نمود تا ا
ِ وعْن جابٍر « -۹۷۰ ْن َ�ْغُزَو فقال: يا مْعرَشَ الُمَهاِجِر�َن  ، َ�ْن رسول ا�َّ

َ
راَد أ

َ
نَّه أ

َ
�

َحد�م إيِلِْه 
َ
واألنصار، إِنَّ ِمْن إخَونُِ�م قَْوما، ليْس هلْم َمال، َوال عِشَ�ة، فَلْيَُصمَّ أ

ِو اثلَّالثَة، فما ألحِدنَا مْن ظهٍر �ِْملُُه إال ُعقبٌَة 
َ
َحده الرَُجلَْ�ِ أ

َ
ْم، قال: يْع� َكُعْقبٍَة أ

َحِدهْم ِمْن مَج�
َ
و ثَالثًَة ما يل إال ُعقبٌة كعقبَِة أ

َ
 رواه أبو داود.. »فََضمْمُت إيلَّ اثْنَيِْ� أ

 ت شده که:یروا از جابر « -۹۷۰

ان برادران شما ینه در میارادهء غزوه (نبرد) نموده و فرمود: ای گروه مهاجر و انصار! هرآئ آنحضرت 

رد یا سه نفر شانرا با خود بگید هر کدام شما دو یپس با ای، لهینه مال دارند و نه هم قبکسانی وجود دارند که 

رد، مگر پشت سر هر کدام، من دو نفر را با خود یگری را با خود بگیی زائد نداشته که دیچکدام ما سواریو ه

 .»را پشت سرم داشتمک نفر یکه بر شترم فقط جای یا سه نفر را با خود گرفتم، در حالیگرفتم. گفت: دو 
۹۷۱- » ِ عيف وُ�رْدُف ـَ�تَخلَّف يف ال وعنه قال: اكَن رسول ا�َّ مِسِ� َ�ُ�ْيِج الضَّ

 رواه أبو داود بإِسناد حسن. »و�ْدُعو هل..

 ت شده که:یروا از جابر « -۹۷۱

گری را پشت یرانده و دب ناتوان و درمانده را ین ترتید و به ایکش می در راه خود را به آخر رسول الله 

 .»نمود می ش دعایسرش سوار نموده و برا

 باب در مورد آنچه چون براي رفتن سفر بخواهد بر مرکوبش سوار شود -170

ِيٱوَ ﴿ و قال تعالی:  ٱ َخلَقَ  �َّ
َ
 ٱوَ  كِ ُفلۡ لۡ ٱ ّمِنَ  لَُ�م وََجَعَل  ُ�ََّها جَ َ�ٰ زۡ ۡ�

َ
 َما مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

ْۥ َتوُ لِتَسۡ  ١٢ َكُبونَ تَرۡ  ٰ  ا َ�َ  ِ ْ تَذۡ  ُ�مَّ  ۦُظُهورِه ْ  هِ َعلَيۡ  ُتمۡ َتَو�ۡ سۡ ٱ إَِذا َرّ�ُِ�مۡ  َمةَ نِعۡ  ُكُروا  َوَ�ُقولُوا
ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ  رَ  �َّ ٓ  ١٣ رِ�ِ�َ ُمقۡ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما َذاَ�ٰ  َ�َا َسخَّ ا  ﴾١٤ لَُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  ��َّ

 ].۱۴-۱۲الزخرف: [

د تا یزی را که بر آن سوار شویان چیساخت و از چارپا ها برای شما کشتیو « فرماید: می خداوند

د، یش را و چون بر آن راست نشستید نعمت پروردگار خویاد کنید بر پشت مرکوب و ینیراست بنش

م بر آن توانا و ما بسوی ین مرکوب را و نبودیست خدائی را که مسخر ساخت برای ما اید پاکیو بگوئ

 .»م گشتیباز خواهش یپروردگار خو
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نَّ رسوَل ا�َّ بوعن ابِن عمر « -۹۷۲
َ
اكَن إِذا اْستََوى ىلَعَ بِع�هِ َخارجاً إيِل  ، أ

َ ثالثا، ُ�مَّ قال:  َر نَلَا هذا وما كنَّا هل ُمقرنَ�، َو�ِنَّا إِىل ر�ِّنَا «سَفر، َكربَّ سبْحاَن اذلي سخَّ
لَُك 

َ
ْن  ،يف َسَفِرنَا هذا الربَّ واتلَّقوى لُمنَقِلبُوَن. اللَُّهمَّ إِنَّا �َْسأ وِمَن الَعَمِل ما تَْرىض . اللَُّهمَّ َهوِّ

َفر، َواخلَِليَفُة يف األْهِل. اللَُّهمَّ  اِحُب يف السَّ نَت الصَّ
َ
علَيْنا سَفَرنَا هذا َواْطِو عنَّا ُ�ْعَده، اللَُّهمَّ أ
َفر، و�آبِة  ُعوُذ بَِك ِمْن وْ�ثَاِء السَّ

َ
و�ِذا  »املنَظر، وَُسوِء املنْقلَِب يف املاِل واألهِل َوالَودلِ إِ�ِّ أ

 رواه مسلم. »»آيِبوَن تَائِبوَن اَعبُِدون لَِر�ِّنَا َحاِمُدونَ «رَجَع قَالُهنَّ وزاد فِيهن: 

 ت شده که:یروا ب از ابن عمر« -۹۷۲

فرمود:  می اکبر گفته و بعدد سه بار الله یگرفت تا برای سفر برآ می بر شترش قرار چون رسول الله 

َنا هذا... پاک یسْبحاَن الذ
َ
َر ل

َّ
ن را برای ما مسخر ساخته و ما بسوی پروردگار خود یست ذاتی را که ایسخ

 پسندی طلب می کو کاری و تقوی و عملی را کهین سفر مان از تو نیا ما در ایبار خدا ایم. رجوع کننده

ا تو در سفر همراه و یش را بر ما کوتاه ساز، بار خدایما آسان کن و دورن سفر مان را بر یا ایم. بار خدایکن می

ز و بدی نظر بد در مال و خانواده و یدر خانواده سرپرستی. پروردگارا! ما از سختی سفر و منظرهء غم انگ

 .مییجو می فرزند بتو پناه

 . »»ن لَِر�ِّنَا َحاِمُدونَ آيِبوَن تَائِبوَن اَعبُِدو «افزود:  می گشت، آنرا گفته و می و چون باز

ِ  وعن عبد ا�َّ بن رسِْجس « -۹۷۳ إِذا سافر َ�تَعوَّذ ِمن  قال: اكن رسول ا�َّ
ـَر، و�آبِة الُمنَْقلَب، واحلْوِر بْعد الَكْون، ودْعوِة املْظلُوم. وسوِء املنَْظر يف األْهِل  وْعثاِء السف

 رواه مسلم. .»والَمال

نمود از سختی  می ت شده که گفت: چون رسول الله عزم سفریروا از عبد الله بن سرجس « -۹۷۳

دن یده و دیادت بسوی نقصان و دعای ستمیا زیسفر و باز گشت توأم با اندوه و باز گشت از استقامت 

 .»جست می منظرهء بد در خانواده و مال به خداوند پناه

َكبََها، فَلما  وعن يلِعِّ بن ر�يعة قال: َشهْدُت يلعَّ بن أيب طالب « -۹۷۴ يِتَ بِدابٍَّة لَِ�ْ
ُ
أ

َر نَلَا  ِ اذلي َسخَّ ا اْستَوَى ىلع َظْهرها قال: احلْمُد �َّ ، فلَمَّ اكِب قال: �ِْسم ا�َّ وَضع رِْجلَُه يف الرِّ
ُ ُمْقرن�، و�نَّا إىل ر�ِّنَا ل

َ
ات، ُ�مَّ قال: ا�َّ هذا، وما ُكنَّا هل ِ ثَالَث مرَّ ُمنْقِلبُون، ُ�مَّ قال: احلْمُد �َّ

نُوب إِالَّ  ات، ُ�مَّ قال: ُسبْحانََك إِ�ِّ َظلَْمُت َ�ْفيِس فَاْغِفْر يل إِنَّه ال يْغِفُر اذلُّ ْ�رُب ثَالَث مرَّ
َ
أ

يِّ يَشٍء َض 
َ
نْت، ُ�مَّ ضِحك، فَِقيل: يا أِم� الُمْؤِمن�، ِمْن أ

َ
يُت انليبَّ أ

َ
فَعل  ِحْكت؟ قال: رأ
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يِّ يَشء ضحْكت؟ قال: 
َ
ِ ِمْن أ إِنَّ َر�َّك ُسبْحانَُه «َكما فعلْت، ُ�مَّ َضِحَك فقلت:يا رسول ا�َّ

نُوَب َ�ْ�ِي نَُّه ال يْغِفُر اذلَّ
َ
رواه أبو داود،  .»»َ�ْعجب ِمْن َ�بْده إذا قال: اْغِفِر يل ذنُو�، َ�ْعلَُم �

، ويف بعض النسخ: حسنٌ صحيح. وهذا لفظ أَيب داود.والرتمذي و  قال: حديثٌ حسنٌ

 ت شده که گفت:یعه روایاز علی بن رب« -۹۷۴

ش آورده شد که بر آن سوار شود، چون یکه ستوری برایدر حال حاضر شدم با علی ابن ابی طالب 

ِ اذل ش را به رکاب گذاشت، گفت: بسم الله و چون به پشت آن قرار گرفت، گفت:یپا َر  یاحلْمُد �َّ َسخَّ
ُ ُمْقرن

َ
 سه بار الحمد لله و سپس سه بار الله اکبر  ، و�نَّا إىل ر�ِّنَا لُمنْقِلبُون�نَلَا هذا، وما ُكنَّا هل

ً
بعدا

امرز جز تو یش ستم روا داشتم، پس مرا بیست ترا من بر نفس خوی... پاکیگفته و باز گفت: سبحانک ِإنِّ 

 دی؟یز خندین از چه چیر المؤمنید و گفته شد، ای امیآمرزد و سپس خند نمی کسی گناهان را

 دی؟یز خندیاز چه چ ا رسول الله یدم که مثل من خنده نموده و گفتم، یرا د امبر یگفت: پ

ا گناهانم را ید: خدایگو می کهیزماناش  د از بندهیآ می ست او را به شگفتیفرمود: پروردگارت که پاک

 .»آمرزد نمی ر از من کسی گناهان رایداند که غ می کهیامرز، در حالیب

و امثال آن بلند شود و تسبیح گفتنش چون به  ها باب تکبیر گفتن مسافر چون به تپه -171
 و امثال آن فرود آید و منع از زیاد بلند کردن صدا ها وادي

َا سبَّْحنا عن جابٍر « -۹۷۵
ْ

نَا، و�ِذا نََزنل ْ  .یرواه البخار. »قال: ُكنَّا إِذا صِعْدنَا َكربَّ

 ت شده که:یروا جابر از « -۹۷۵

 .»میگفت می حیم، تسبیآمد می ن فرودیر و به پائیم تکبیشد می باال ها چون به بلندی
خدا را مشاهده نموده ائی یعنی عظمت وکبریم یگفت می ریم، تکبیشد می ها باالیش: چون به بلند

 ح خدا رایم، تسبیآمد می و چون فرود م.یکرد می چهء علو حسی، علو معنوی را مشاهدهیاز در

 م.یست، اعالن کنیم تا پاکی او را از آنچه به وی سزاوار  نیگفت می

ُوا، َو�ذا  قال: اكَن انليبُّ  بوعن ابن ُعمر « -۹۷۶ وجيُوُشُه إِذا علَُوا اثلَّنَايَا َكربَّ
 رواه أبو داود بإسناد صحيح.َهبُطوا َسبَّحوا. 

 ت  شده که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۹۷۶

 آمدند، سبحان الله می رفتند، الله اکبر، و چون فرود می باال ها انش چون به بلندییو لشکر امبر یپ

 .»گفتند می
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ْو فَْدفَد  وعنُه قال: اكَن انلَّيِبُّ « -۹۷۷
َ
ْو� ىلَع ثَنِيٍَّة أ

َ
و الُعْمَرِة لُكَّما أ

َ
إذا َ�َفل ِمَن احلجِّ أ

ُ احلْمد، وَُهو ىلع لكِّ «َكربَّ ثَالثا، ُ�مَّ قال: 
َ

ُ الُملْك وهل
َ

، هل
َ

�َك هل ال � إالَّ ا�َّ وَْحَدهُ ال رَشِ
اعبُِدوَن ساِجُدوَن لَِر�ِّنَا َحاِمُدون. صدَق ا�َّ وَْعدُه، َونرَص عبْده،  يَشٍء قَِدير. آيِبُوَن تَائِبُونَ 

حَزاَب وْحَده
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َوَهَزَم األ

و احلجِّ أو الُعْمرِة « مسلم:ـويف روايةٍ ل
َ
ايا أ َ  .»إِذا َ�َفل ِمَن اجليُوِش أو الرسَّ

 ت  شده که:یروا ب از ابن عمر« -۹۷۷

شد، سه بار الله اکبر گفته  می ی باالیا بلندیگشت، هرگاه به گردنهء  می ا عمره بازیاز حج  امبر یچون پ

کی یکی است و وی را شریست که یمعبود برحقی جز الله ن ال � إالَّ ا�َّ وَْحَدُه... فرمود: می و باز

که توبه کاران و یلم در حایز تواناست، ما بازگشتیست، ملک وثنا خاص از آن اوست و او بر هر چین

را نصرت اش  م. خداوند وعدهء خود را درست نمود و بندهیپرستندگان و برای خدای مان سجده کننده گان

 .داد وبه تنهائی احزاب را به شکست رو برو ساخت

 .»خواند می ن دعا رایگشت، ا می ا حج و عمره بازی ها هیتی از مسلم آمده که: چون از لشکرها و سریو در روا
يب ُهر�رَة « -۹۷۸

َ
وِْصِ�،  وعن أ

َ
سافِر فَأ

ُ
ن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
، إ� أ نَّ رجًال قال: يا رسول ا�َّ

َ
أ

 الرُجُل قال: «قال: 
َّ

ا و� ، َواتلَّكب� ىلَع لكِّ رَشٍف فَلَمَّ اللَّهمَّ اْطِو هُل ابُلْعد، «َعلَيَْك بِتقوى ا�َّ
فر ْن َعليِه السَّ  حديث حسن. رواه الرتمذي وقال: »»َوَهوِّ

 ت شده که مردی گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۹۷۸

 ه فرما! یم سفر کنم، مرا توصیخواه می ا رسول الله ی

ش یا راه دور را برایر بگو و چون آن مرد رفت، فرمود: خدایشه کن و بهر بلندی تکبیفرمود: تقوای خدا پ

 .»کوتاه ساخته و سفر را بر وی آسان گردان
شَعريِّ « -۹۷۹

َ
يب موىس األ

َ
رَشْ�نَا  قال: كنَّا َمع انليب  وعن أ

َ
يف َسَفر، فكنَّا إذا أ

صَواتنا فقاَل انليب 
َ
نَا َواْرَ�َفعْت أ ْ ْ�ُفِس�م «:ىلع واٍد َهلَّلنَا وَ�ربَّ

َ
َها انلاس اْرَ�ُعوا ىلَع أ ُّ�

َ
يا �

َصمَّ َوال اَغئِبا. إنَُّه َمعُ�م، إنَّ 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»ُه َسِميٌع قَر�ٌب فَإنَّ�م ال تَدعوَن أ

 ت شده که گفت:یروا از ابو موسی اشعری « -۹۷۹

م و صدای ما یگفت می م ال اله اال الله و الله اکبریدیرس می ابانییم و چون به بیرفت می ما با رسول الله 

د، او با یخوان نمی رارا شما کر و غائبی ید، زیفرمود: ای مردم بر خود نرمی کن امبر یشد. پس پ می بلند

 .»ک استیشما است، شنوا است و نزد
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 باب در مستحب بودن و دعا کردن در سفر -172

يب ُهَر�َْرَة « -۹۸۰
َ
ثَالُث َدَعَواٍت ُمْستَجابَاٌت ال َشكَّ « :قال: قال: رسوُل اهللا  عن أ

رواه أبو  »»ْعَوُة الَوادِلِ ىلَع َودِلهِ وَدَ  مَسافِر،ـِ�يهن: َدْعَوُة الَمظلوم، وََدْعَوةُ املَسافِر، وََدْعَوُة ال

ه«سن. وليس يف رواية أَيب داود: داود والرتمذي وقال: حديث ح  .»ىلع ودِلِ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۹۸۰

 شود:  می فرمود: سه دعاء بدون شک قبول رسول الله 

 دعای مظلوم

 و دعای مسافر

 .»و دعای پدر در حق فرزند

 شود می دعائی که هنگام ترس از دیگران خوانده باب -173

يب موىس األشعِريِّ « -۹۸۱
َ
ِ  عن أ نَّ رسول ا�َّ

َ
اللَُّهمَّ إِنَّا «اكَن إذا َخاَف قَوماً قال:  أ

 رواه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح. »»�علَُك يف �ورِِهم، ونُعوُذ بِك ِمْن رُشِورِهمْ 

 ت شده که:یروا از ابو موسی اشعری « -۹۸۱

ا ما ترا ی... بار خدا�ورِِهم اللَُّهمَّ إِنَّا �علَُك ىف فرمود: می د،یترس می از قومی چون رسول الله 

 .»میبر می بتو پناهشان  یها م (که حفظ مان کنی) و از شرارتیده می در برابر دشمنان قرار

 گوید می باب دعائی که چون مسافر به منزلی فرود آید آن را -174

َمْن نَزَل َمِ�ًال ُ�مَّ «يقول:  قالت:سمْعُت رسول ا�َّ  لعن َخولَة بنِت حكيٍم « -۹۸۲
ِل ِمْن مِ�هِلِ 

َ
ٌء حىتَّ يْرحت ه يَشْ اِت ِمْن رَشِّ َما َخلَق، لَْم يرضَّ ِ اتلَّامَّ ُعوُذ بَِ�ِلمات ا�َّ

َ
قال: أ

 رواه مسلم. »»ذلَك 

 شده که گفت:ت یروا ل میاز خوله بنت حک« -۹۸۲

...د: یفرمود: آنکه به منزلی فرود آمده و بگو می دم کهیشن از رسول الله  ِ ُعوُذ بَِ�ِلمات ا�َّ
َ
 پناه أ

رساند، تا از آن منزل کوچ  نمی زی به او گزندیده است چیم به کلمات تامهء خدا از شر آنچه آفریجو می

 .»کند
 است. ن کلمات کالم صفت ازلی حق تعالییش: مراد از ا
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ِ  بوعن ابن عمرو « -۹۸۳ قبََل اللَّيُْل قال: يَا  قال: اكَن رسوُل ا�َّ
َ
إذا َسافََر فَأ

ِ ِمْن رشِِّك ورَشِّ ما ِ�يك،ورش ماُخلَق فيك، ورَشِّ ما يِدبُّ  ُعوُذ بِا�َّ
َ
، أ رُْض ر�ِّ َور�ُِّك ا�َّ

َ
أ

ْسود، ومِ 
َ
سٍد َوأ

َ
ِ ِمْن رَشِّ أ عوذ با�َّ

َ
، وِمْن عليك، وأ َن احليَِّة والعقرب، َوِمْن َساِ�ِن ابلَ�ِ

 
َ

 .رواه أبو داود »»وادِلٍ وما َودل

 ت  شده که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۹۸۳

رُْض ر�ِّ ا ی فرمود: می دیرس می کرد و شب می سفر چون رسول الله 
َ
ن پروردگار یای زم َور�ُِّك... أ

خزد به خدا  می ده شده و بر روی تویتست و شر آنچه در تو آفر من وتو الله است، از شر تو و شر آنچه در

رود) و مار و  می ده و هنوز شر از آنیاه (هر آنچه به نظر رسیر و سیبرم به خدا از شر ش می م، پناهیجو می پناه

 .»ن)یاطیس) و آنچه زاده (شیعقرب و ساکن شهر (جن) و پدر (ابل

 از اتمام کارش براي بازگشت به خانهباب  استحباب شتافتن مسافر بعد  -175

يب ُهَر�َْرَة « -۹۸۴
َ
ِ  عن أ نَّ رسول ا�َّ

َ
حَد�م «قال:  أ

َ
َفُر قِْطعٌة ِمن العَذاب، يْمنَُع أ السَّ

ْهِلهِ 
َ
ل إىل أ َحُدُ�ْم َ�ْهَمتَُه ِمْن َسَفرِه، فَلْيَُعجِّ

َ
ابَُه َونَْوَمه، فإذا قىََض أ   ه.يمتفقٌ عل »»َطعاَمه، ورَشَ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۹۸۴

 دن و خواب بازیکی از شما را از خوردن و نوشیاز عذاب است که ای  فرمود: سفر پاره رسول الله 

 .»بشتابداش  د به سوی خانوادهیک از شما مقصودش را از سفرش انجام داد، بایدارد،  هرگاه کدام  می

در روز و کراهیت وارد شدن در شب اش  باب در وارد شدن مسافر به خانواده -176
 بدون ضرورت

ِ  عن جابٍر « -۹۸۵ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
ْهلَُه يَلْالً «قال:  أ

َ
حُد�ْم الَغيْبَة فَال يْطُرقنَّ أ

َ
طاَل أ

َ
 .»»إذا أ

نَّ رسول ا�َّ « :ويف روايةٍ 
َ
ْهلَُه يَلْال أ

َ
ْن يْطُرَق الرَُّجُل أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»نَ� أ

 ت شده که:یروا از جابر « -۹۸۵

د که از طرف شب یدراز شود، بااش  ک شما از خانوادهیاب کدامیفرمود: هرگاه غ رسول الله 

 د.یایناش  بخانه

 .»دیایباش  نکه مرد از طرف شب به خانهیمنع کرد از ا تی آمده که رسول الله یو در روا
 خانوادهید، بایایباش  ش: هرگاه کسی بخواهد بعد از سفر طوالنی بخانه

ً
ان یرا در جراش  د قبال

 اش  آمدن خود بگذارد و ناگهانی از طرف شب بخانه
ً
داخل نشود، تا همسرش خود را برای وی کامال
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 ر نشود.یآماده نموده باشد، و غافلگ

ْهلَُه يَلْال، و�ن يَ  قال: اكَن رسوُل ا�َّ  وعن أ�ٍس « -۹۸۶
َ
ِ�يهْم وسلََّم ال يطُرُق أ

ْ
أ

ْو عِشيَّةً 
َ
 ه.يمتفقٌ عل. »ُغْدوةً أ

 ت است که:یروا از انس « -۹۸۶

 .»آمد میشان  ا سر شب نزدیشد، بلکه اول صبح  نمی وارداش  شب بخانه رسول الله 

 گوید می باب در مورد آنچه مسافر بعد از باز گشت و دیدن شهرش -177

 در  بدر این مورد حدیث ابن عمر 
ً
 گذشت. »مسافر اذا صعد الثناياـتكبري الباب «است که قبال

�ٍس « -۹۸۷
َ
ْ�بَلْنَا َمَع انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
آيِبُون، «، َحىتَّ إذا ُكنَّا بَِظْهِر الَمِدينَِة قال: قال: أ
 رواه مسلم. »»مدينةَ ـفلْم يزْل يقوُل ذلك حىتَّ قَِدْمنَا ال »تَائِبُون، اَعبِدون، لَِر�ِّنَا َحاِمُدونَ 

 ت است که:یروا از انس « -۹۸۷

 م، فرمود:یدینه منوره را دیم که مدیدیی رسینکه بجایتا ا –بر یعنی از خی –م یباز گشت امبر یبا پ

 .»میدینه رسیگفت تا به مد می وستهین را پیو ا. »آيِبُون، تَائِبُون، اَعبِدون، لَِر�ِّنَا َحاِمُدونَ «

اش  بازگشت به مسجدي که نزدیک خانهباب استحباب نخست رفتن مسافر پس از  -178
 است و اداي دو رکعت نماز در آن

ِ  عن كعب بِن مالٍك « -۹۸۸ ن رسوَل ا�َّ
َ
 بالَمْسِجِد فَر�ع  أ

َ
اكَن إذا قَِدَم ِمْن َسفٍر بَدأ

عتَْ� 
ْ
 ه.يمتفقٌ عل .»ِ�يِه َر�

 ت شده که:یروا از کعب بن مالک « -۹۸۸

 .»گزارد می آمد، از مسجد شروع نموده و در آن دو رکعت نماز می از سفر چون رسول الله 

 باب در حرام بودن تنها سفر کردن زن -179

يب ُهَر�َرَة « -۹۸۹
َ
ِ  عن أ ِ َوايلَوِم اآلِخِر «:قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ة تُْؤِمُن با�َّ

َ
ال َ�ِلُّ الْمَرأ

 ه.يمتفقٌ عل »»َمَع ِذي �ْرٍم عليَْها�َُسافُِر َمِسَ�َة يَْوٍم َويَلْلٍَة إالَّ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۹۸۹

ای  نکه به اندازهیمان داشته باشد، ایست برای زنی که به خدا و روز آخرت، ایفرمود: روا ن رسول الله 

 .»ش محرم استیکه براید، مگر همراه کسیک شبانه روز سفر نمایمسافت 
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ک شبانه روز گفته، برای آنست که ینکه یتنهائی حرام است و اش: مسمای سفر برای زن به 

 ن جواز دارد.یباشد و اما سفر با محارم و خدمتگار ام نمی اغلب سفر از آن کمتر

ال �لُونَّ رَُجٌل باْمرأٍة إِال وَمَعَها «يقول:  أنه سمع انليب  بوعن ابِن عباٍس « -۹۹۰
ُة 

َ
ِ إنَّ اْمرأيت َخرجْت  »إِالَّ مَع ِذي �ْرمٍ ُذو �ْرم، وال �َُسافُِر املْرأ ُ رَُجل: يا رسوَل ا�َّ

َ
فقال هل

ة، و�ِ�ِّ اْكتُتِبُْت يف َغْزوِة َكَذا وَ�َذا؟ قال:  تَِك «حاجَّ
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»انْطِلـْق فَُحجَّ مع اْمرأ

 کند که: می تیروا ب از ابن عباس« -۹۹۰

نکه با وی محرمی باشد یا زنی خلوت نکند، مگر ایچ مردی یفرمود: ه می د کهیشن وی از رسول الله 

زنم بقصد حج  ا رسول الله یسپس مردی گفت:  –که محرمش است یو زن سفر نکند، مگر همراه کس –

 روند. می رون آمده و نام من در زمرهء کسانی نوشته شده که به غزوهء فالن و فالنیب

 .»فرمود: برو با زنت حج کن 





 

 
 

 

 

 

 کتاب فضائل

 باب فضیلت  خواندن قرآن -180

ماَمَة « -۹۹۱
ُ
يب أ

َ
ِ  عن أ يت يَْوم «يقول:  قال: سِمعُت رسوَل ا�َّ

ْ
اقَْرُؤا الُقْرآَن فإِنَُّه يَأ

 رواه مسلم. »»القيامِة َشِفيعاً ألْصحابِهِ 

 ت شده که گفت:یروا از ابو امامه « -۹۹۱

ارانش یامت آمده و برای یرا قرآن در روز قید، زیفرمود: قرآن را تالوت کن می دم کهیشن از رسول الله 

 .»کند می شفاعت
اران و رفقای قرآن کسانی هستند که قرآن را خوانده و بدان مشغول بوده و به اوامر و یش: مراد از 

 نواهی آن اهتمام ورزند.

ِ  نلَّوَّاِس بِن َسمعاَن وَعن ا« -۹۹۲ يُْؤ� يْوَم الِقيامِة «يقول:  قال: سِمعُت رسول ا�َّ
اِن  نيَا تَقُدمُه سورة ابلَقَرِة َوآل ِعمَران، حتَاجَّ ْهِلِه اذِلين اكنُوا يْعَملُوَن بِِه يف ادلُّ

َ
ُقْرآِن َوأ

ْ
بال

 رواه مسلم. »»َ�ْن صاِحِبِهَما

 ت شده که گفت:یروا ز نواس بن سمعان ا« -۹۹۲

 ا به آن عملیکه در دنیامت قرآن و اهلش و کسانیفرمود: در روز ق می دم کهیشن از رسول الله 

ش یسورهء بقره و آل عمران قرار داشته و از سوی صاحب خوشان  شیشاپیشوند که در پ می کردند، آورده می

 .»کنند می مجادله

ِ  وعن عثماَن بن عفاَن « -۹۹۳ َخ�ُ�م َمْن َ�َعلََّم الُقْرآَن «: قال: قاَل رسوُل ا�َّ
 .یرواه البخار »وَعلَّمهُ 

 ت شده که:یروا از عثمان بن عفان « -۹۹۳

 .»م دهدیست که قرآن را آموخته و آن را تعلین شما کسیفرمود: بهتر رسول الله 



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        536

 

ِ  لوعن اع�شة « -۹۹۴ ِي «: قالت: قال رسوُل ا�َّ
َّ

 الُقْرآَن وَُهو ماِهٌر بِِه مَع اذل
ُ
يَقَرأ

 الُقْرآَن و�تَتَْعتَُع ِ�يِه وَُهو عليِه َشاقٌّ هل أْجران
ُ
َفرةِ الكَراِم الربَرة، واذلي يقَرأ  ه.يمتفقٌ عل »»السَّ

 :ت شده کهیروا ل از عائشه« -۹۹۴

ر یهمراه با فرشتهء (سفکه بدان مهارت دارد، یخواند در حال می که قرآن رایفرمود: کس رسول الله 

ف بر او وارد شده و یخواند و در خواندن آن تکل می ) بزرگوار، فرمانبردار است و آنکه قرآن‡بسوی رسل 

 .»بر او سخت است برای او دو مزد است

يب موىس األْشعريِّ « -۹۹۵
َ
ِ  وعن أ  «: قال: قال رسوُل ا�َّ

ُ
ي يْقَرأ ِ

َّ
مثَُل املؤمِن اذل

 الُقْرآَن َكمثَِل القرآَن مثُل ا
ُ
ي ال َ�ْقَرأ

َّ
ة: ر�َها َطيٌِّب وَطعُمَها حلْو، ومثَُل املؤمِن اذل تْرُجَّ

ُ
أل

�انَة: ِر�ها   القْرآَن َكمثَِل الرِّ
ُ
اتلَّمرة: ال ِر�ح لَها وطْعُمَها حلْو، ومثَُل الُمنَافِق اذلي َ�ْقَرأ

ا ِر�ٌح َطّيٌب وَطْعُمَها مر، وَمثَُل الُمنَافِِق اذلي ال �َ 
َ
 القرآَن َكَمثِل احلَنَْظلَة: لَيَْس هل

ُ
ْقَرأ

 ه.يمتفقٌ عل »»َوَطعُمَها ُمرٌّ 

 ت شده که:یروا از ابو موسی اشعری « -۹۹۵

کند، مانند ترنجی است که بوی آن خوش است و طعم  می فرمود: مؤمنی که قرآن را تالوت رسول الله 

ن است و یریی ندارد، ولی طعم آن شیکند، مانند خرما است که بو نمی ن. مؤمنی که قرآن را تالوتیریز شیآن ن

حان است که بوی آن خوش است، ولی طعم و مزهء آن تلخ است. یکند، مانند ر می منافقی که قرآن را تالوت

 .»ی ندارد و طعم آن هم تلخ استیکند، مانند حنظل است که بو نمی منافقی که قرآن را تالوت
د متذکر شد که یم آمده، بایلت قرائت قرآن کریادی که در مورد فضیز ثیش: با توجه به احاد

که خواندن قرآن و تفکر بدان از اند  ا قرار گرفتهیرو دار از مسائل دنیمتأسفانه امروز چنان مردم ما در گ

بخصوص در شان  ان مخلص در صحبت عامید علمای گرام و داعیخته که بایاری گریدهن بس

 ا بدان متوجه سازند. (مترجم)روزهای جمعه مردم ر

نَّ انلَّيِبَّ  وعن عمَر بن اخلطاِب « -۹۹۶
َ
قواماً «قال:  أ

َ
إِنَّ ا�َّ يرَ�ُع بِهَذا الكتاب أ

 رواه مسلم. »»و�َضُع بِِه آَخر�ن

 ت است که:یروا از عمر بن خطاب « -۹۹۶

مان آورده و یکه بدان ایبرد (آنان می باالن کتاب (قرآن) مردمانی را یلهء ایفرمود: خداوند به وس امبر یپ

 .»کنند) نمی ا به آن عملیمان ندارند و یکه بدان ا یکند (کسان می گر را بدان پستیکنند) و عدهء د می عمل
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ال َحَسَد إالُّ يف اثنَتَْ�: رُجٌل آتَاُه ا�َّ «قال:  عن انلَّيِبِّ  بوعِن ابن عمر « -۹۹۷
آناَء اللَّيِل وآنَاَء انلََّهار، َورُجٌل آتَاُه ا�َّ ماال، فُهو ُ�نِْفقُه آنَاَء اللَّيِْل  الُقرآن، فهَو يقوُم بِهِ 

 ه.يمتفقٌ عل »»َوآنَاَء انلهارِ 

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۹۹۷

عنی یش قرآن را داده است (یست، مردی که خداوند برایز نیجز در دو چای  فرمود: غبطه امبر یپ

که خدا به او یکند و مرد می بر او آسان نموده)، پس او به آن در همهء لحظات شب و روز عملحفظش را 

 .»کند می مالی داده و او آن را در همهء لحظات شب و روز خرج و مصرف

 سورةَ الَكْهف، وَِعنَْده فَرٌس  بوعِن الرُباء بِن اَعزٍِب « -۹۹۸
ُ
قال: اَكَن رَجٌل َ�ْقَرأ

ىَت َمر�وٌط �َِشَطنَْ�ِ 
َ
صبح أ

َ
ا أ ته َسَحابٌَة فََجَعلَت تَدنو، وجعَل فَرُسه ينِْفر ِمنها. فَلَمَّ  َ�تََغشَّ

لْت للُقرآنِ «. فََذَكَر هل ذلَك فقال: انلَّيِبَّ  ِكينَُة َ�َ�َّ  .هيمتفقٌ عل »»تِلَك السَّ

 ت شده که گفت:یروا ب از براء بن عازب« -۹۹۸

ر بود) و در کنارش اسبی بود که به دو طناب ید بن حضی(وی اس خواند می مردی بود که سورهء کهف را

ک شدن نمود که اسبش از آن هراس نمود. چون صبح نمود یبسته بود و ابری بر سرش آمده و شروع به نزد

فرمود: آن آرامش است که بواسطهء قرآن  ن موضوع را به او گفت. آنحضرت یآمده و ا امبر یخدمت پ

 . »فرو آمده بود

ِ  وعن ابن مسعوٍد « -۹۹۹ ِ فلَُه قال: قال رسوُل ا�َّ  حْرفاً ِمْن كتاب ا�َّ
َ
: مْن قرأ

ِلٌف حْرٌف، والٌم حرْف، وِميٌَم 
َ
قول: الم َحرف، َولِ�ن: أ

َ
مثَالَِها ال أ

َ
حسنَة، واحلسنَُة بِعرِش أ

 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح. »»حْرٌف 

 است که:ت یروا از ابن مسعود « -۹۹۹

کی به ده چند یکی است و نیک نیک حرف از کتاب خدا را بخواند، بر او یکه یفرمود: کس رسول الله 

 .»ک حرفیم یک حرف و میک حرف است و الم یک حرف است، بلکه الف یم که الم یگو نمی آن،

ِ  بوعِن ابِن عباٍس « -۱۰۰۰ ي لَيس يف : «قال: قال رسوُل ا�َّ
َّ

ٌء إنَّ اذل َجْوفِِه يَشْ
 حديث حسن صحيح. رواه الرتمذي وقال:  »»ِمَن الُقرآِن اكبليِت اخلَرِِب 

 کند که: می تیروا ب ابن عباس« -۱۰۰۰

 .»ران استیوای  ست، مانند خانهیزی از قرآن نیفرمود: آنکه در دلش چ رسول الله 
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ِ بِن َ�ْمرو بن العاِص « -۱۰۰۱ ُ�َقاُل لِصاحِب «قال:  عِن انليبِّ  بوعن عبِد ا�َّ
تَلََك ِعنْد آِخِر آيٍة َ�ْقَرُؤَها ْ�يَا، فَإنَّ مْ�ِ  َواْرتَِق َوَرتِّْل َكما ُكنَْت تَُرتُِّل يف ادلُّ

ْ
ُقَرآن: اقْرأ

ْ
 »»ال

مذي وقال: حديث حسن صحيح.  رواه أبو داود، والرتْ
 ت شده که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۰۰۱

ی بهشت باال رو و تالوت کن، ها شود، بخوان و به پله می فرمود: برای صاحب قرآن گفته امبر یپ

 .»خوانی می است که آن راای  هین آیرا مقام تو در نزد آخریکردی، ز می ا تالوتیچنانچه در دن

 باب امر به مواظبت و محافظت بر قرآن و بیم دادن از عرضه نمودن آن به فراموشی -181

يب ُموىَس « -۱۰۰۲
َ
ٍد «قال:  عن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ ي َ�ْفُس ُ�مَّ

َّ
ُقرآَن فََواذل

ْ
تَعاَهُدوا هذا ال

َشدُّ َ�َفلُّتاً ِمَن اِإلبِِل يف ُ�ُقِلها
َ
 ه.يمتفق عل »»�ِيِدهِ لَُهو أ

 ت است که:یروا از ابو موسی « -۱۰۰۲

در دست اوست، که  ن قرآن، پس سوگند به ذاتی که جان محمد ید بر ایفرمود: مواظبت کن امبر یپ

 .»زد)یگر می زد (از اذهان) تا شتر در زانو بند آن. (که هرگاه زانو بندش باز شود، با سرعتیگر می قرآن زودتر
نَّ رسوَل ا�َّ  بوعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۰۰۳

َ
ُقْرآِن َكَمثَِل «قال:  أ

ْ
َما َمثَُل صاِحِب ال إِ�َّ

ْطلََقَها، َذَهبَْت ا
َ
ْمَسَكَها، و�ِْن أ

َ
لَة، إِْن اَعَهد َعليْها أ  ه.يمتفقٌ عل »»ِإلبِِل الُمعقَّ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۰۰۳

ست که اگر صاحبش بر او اهتمام ینه مثل حافظ قرآن مانند شتر زانو بند زده ایفرمود: هر آئ رسول الله 

 .»رود می ش کند،یرهادارد و اگر  می کند او را نگه

باب استحباب خوش صدایی به قرآن و درخواست تالوت از شخص خوش صدا و  -182
 گوش دادن به آن

ِذَن «يقول:  قال: سِمعُت رسوَل اِهللا  َ�ْن أيب ُهَر�َْرَة « -۱۰۰۴
َ
ٍء َما أ ِذَن اُهللا ليَِشْ

َ
َما أ

ُقْرآِن 
ْ
وِْت َ�تََغ�َّ بِال  ه.يمتفقٌ عل »»َ�َْهُر بِهِ نِليَِبٍّ َحَسِن الصَّ

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۰۴

امبری یبرای پاش  زی اجازه نداده، مانند اجازهیچ چیخداوند به ه فرمود: می دم کهیشن از رسول الله 

 .»ی کند به قرآن و آن را به صدای بلند بخواندیخوش صدا که خوش صدا
 و آن اشاره است به رضای پروردگار و قبولش.دن است یش:  و مراد از اجازه، شن
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وِ�يُت ِمْزَماَراً ِمْن «قاَل هل:  أنَّ رسوَل اِهللا  وعن أيب موىس األْشَعِريِّ « -۱۰۰۵
ُ
لََقْد أ

 ه.يمتفقٌ عل »»َمَزاِمِ� آِل َداوُد

ْستَِمُع لِِقَراَءتَِك ابلارَحةَ  أنَّ رسوَل اِهللا « مسلم:ـويف روايةٍ ل
َ
نَا أ

َ
يْتَِ� َوأ

َ
 .»قاَل هل: لَْو َرأ

 ت است که:یروا از ابو موسی اشعری « -۱۰۰۵

 های آل داود داده شده است.یی از نایم فرمود: برای تو نایبرا رسول الله 

که به قرائتت یدی در حالید می شب مرایبه او فرمود: اگر د تی از مسلم آمده که: رسول الله یو در روا

 »!دادم؟ می گوش
ه نموده یرا به صدای نای تشباش  نی هنگ و نغمهیریند، صدای خوب و شیش: مزمار نای را گو

 است.

رَبَاِء بِن اَعزٍِب « -۱۰۰۶
ْ
 يف الِعَشاِء بِاتِلِ�  قال: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  بوَعِن ال

َ
قََرأ

ْحَسَن َصْوتَاً ِمنْه
َ
َحَداً أ

َ
�ْتُون، َ�َما َسِمْعُت أ  . هيمتفقٌ عل .»والزَّ

 ت شده که گفت:یروا از براء بن عازب « -۱۰۰۶

 .»دمیشان ندیاز ا تر چکس را خوش صدایتون را خواندند و هین و الزیدر نماز خفتن و الت امبر یدم که پیشن

يِب بُلَابَة �َِش� بِن َ�بِْد الُمنِْذِر « -۱۰۰۷
َ
َمْن لَْم َ�تََغنَّ «قَال:  ، أنَّ انلَّيِبَّ َوَ�ْن أ

ُقْرآِن فَلَيَْس ِمنَّا
ْ
 د.يرواهُ أبو داود بإسنادٍ ج »»بِال

 ت است که:یروا ر بن عبد المنذر یز ابو لبابه بشا« -۱۰۰۷

 .»ستینکند، از ما نکه به قرآن خوش آوازی یفرمود: کس امبر یپ

ُقْرآنَ «: قال: قَاَل يل انلَّيِبُّ  َوَ�ْن ابِْن َمْسُعوٍد « -۱۰۰۸
ْ
َّ ال  يلَعَ

ْ
َ�ُقلْت: يَا  ،»اقَْرأ

نِْزل؟! قَال: 
ُ
 َعلَيَْك وََعلَْك أ

ُ
قَْرأ

َ
ْسَمَعُه ِمْن َ�ْ�ِي«رَُسوَل اهللا، أ

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ُت َعلَيِْه »إِ�ِّ أ

ْ
" َ�َقَرأ

ِۢ  ُ�ِّ  ِمن َناِجئۡ  إَِذا َف فََكيۡ ﴿ُسوَرةَ النَِّساِء َحىتَّ ِجئُْت إىل هذهِ اآليَة:  ة مَّ
ُ
 بَِك  َناوَِجئۡ  �َِشِهيدٖ  أ

 ٰ ََفتُّ إيَِلْه، فَإَِذا َ�يْنَاُه تَْذِرفَان »َحْسبَُك اآلنَ «قاَل:  ﴾٤١ اَشِهيدٗ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َ  ه.يمتفقٌ عل .»فاتلْ

 ت شده که گفت:یروا از ابن مسعود « -۱۰۰۸

 م فرمود: قرآن را بر من بخوان! یبرا رسول الله 

 که بر شما فرو فرستاده شده است؟یا من بر شما بخوانم در حالیآ ا رسول الله یگفتم: 
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ه ین آینکه به ایشان سورهء نساء را خواندم تا ایرم بشنوم و من بر ایدارم که آن را از غ می فرمود: دوست

ِۢ  ُ�ِّ  مِن َناِجئۡ  إَِذا َف فََكيۡ ﴿ دم:یرس ة مَّ
ُ
ٰ  بَِك  َناوَِجئۡ  �َِشِهيدٖ  أ  فرمود: ﴾٤١ اَشِهيدٗ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َ

 .»اشکبار استشان  دم که چشمانیسته دینگرشان  حاال بس است و من بسوی
است و امتش از گناه را او شاهد حق یاز روی شفقت بر امتش بوده، ز ستن آنحضرت یش: گر

 ستند.یخالی ن

 و آیاتی مخصوص ها باب تشویق بر تالوت سوره -183

يب سعيٍد رافِع بِن الُمع�َّ « -۱۰۰۹
َ
ْ�َظم «: قال: قال يل رسوُل ا�َّ  عن أ

َ
َعلُِّمَك أ

ُ
ال أ

َ
أ

ا  َخَذ بيِدي، فَلَمَّ
َ
ْن ختُْرج ِمَن الَمْسِجَد؟ فأ

َ
ُقْرآِن َ�بَْل أ

ْ
ُْرج قُلْت: يا ُسورٍة يف ال ْن �َ

َ
رْدنَا أ

َ
أ

ُقْرآن؟ قال: 
ْ
ْ�َظَم ُسوَرٍة يف ال

َ
َعلِّمنََّك أ

ُ
ِ إِنََّك قُلَْت أل ِ رَبِّ الَعالِمَ� ِ� «رُسوَل ا�َّ احلَْمُد �َّ

وتِيتُهُ 
ُ
ي أ

َّ
َعِظيُم اذل

ْ
ُقْرآُن ال

ْ
بُْع الَمثَا�، َوال  .یرواه البخار »»السَّ

 ت شده که گفت:یروا د رافع بن معلی یاز ابو سع« -۱۰۰۹

اموزم؟ یت نیرا در قرآن براای  ن سورهینکه از مسجد برآئی بزرگتریش از ایا پیم فرمود: آیبرا رسول الله 

ن سورهء در قرآن یفرمودی که بزرگتر ا رسول الله یم گفتم: یم که برآئیپس دست مرا گرفت و چون خواست

 آموزم! می را بتو

 .»می است که به من داده شده استی، سبع مثانی و قرآن عظنيمـد هللا رب العالاحلمفرمود: 
 باشد. می نکه شامل ثنای حق و دعاءیا ایشود،  می ش: سبع مثانی: گفته برای آنکه در هر نماز تکرار

يب سعيٍد اخلُْدرِيِّ « -۱۰۱۰
َ
ِ  وعن أ نَّ رسوَل ا�َّ

َ
َحد:  أ

َ
ِي «قاَل يف: قُْل ُهَو ا�َّ أ

َّ
واذل

َها تَلَْعِدُل ثُلَُث الُقْرآنِ   .»»َ�ْفيس �ِيِده، إِ�َّ
ِ « ويف رواية: نَّ رسوَل ا�َّ

َ
ْصحابِه: أ

َ
ُقْرآِن « قاَل أل

ْ
 بِثُلُِث ال

َ
ْن يْقَرأ

َ
َحُدُ�م أ

َ
َ�ْعِجُز أ

َ
أ

؟ فََشقَّ ذلَك علَيِْهم، وقالُوا: »يف يَلْلَةٍ  نَا يُِطيُق ذلَك يا رسوَل ا�َّ ُّ�
َ
َحد، « ال:فق �

َ
قُْل ُهو ا�َّ أ

ُقْرآنِ 
ْ
َمد: ثُلُُث ال ُ الصَّ   رواه البخاري. »»ا�َّ

 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۰۱۰

ن سوره با یدر بارهء قل هو الله احد فرمود: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، که ا رسول الله 

 کند. می قرآن برابر ۳/۱

 برای اصحابش فرمود: تی آمده که رسول الله یو در روا
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سخت تمام شد و شان  ن امر براییک شب بخواند! ایقرآن را در  ۳/۱کی از شما که یشود  می ا عاجریآ

 نکار را دارد؟یک ما قدرت ایکدام ا رسول الله یگفتند: 

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿فرمود:  َحدٌ  �َّ
َ
 .»قرآن است ٣/١الصمد  ﴾١ أ

نَّ رَُجًال سِمع رَُجًال َ�ْقَرا: « -۱۰۱۱
َ
حدٌ «وعنُْه أ

َ
ْصبََح جاَء إِىل  »قَُل ُهَو ا�َّ أ

َ
ا أ يُردُِّدها فَلَمَّ

 ِ ِ رسوِل ا�َّ ا َ�َقاَل رسوُل ا�َّ ُ وَ�َن الرَُّجُل يتََقالهُّ
َ

ي َ�ْفيِس �ِيَِده، «: ، فََذَكَر ذلَك هل
َّ

واذل
ُقرْ 

ْ
 .یرواه البخار »»آنِ إِنَّها تَلَْعِدُل ثُلَُث ال

 ت شده که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۰۱۱

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿د که مردی یکسی شن َحدٌ  �َّ
َ
کند، چون صبح نمود خدمت  می را خوانده و آنرا تکرار ﴾١ أ

 ی که آن مرد آن را کم شمرد، سپس رسول الله یاد نمود. گویشان  ن موضوع را براییآمده و ا رسول الله 

 .»کند می قرآن برابری ٣/١فرمود: سوگند بذاتی که جانم در دست اوست که آن با 
يب هر�رة « -۱۰۱۲

َ
ِ  وعن أ نَّ رسول ا�َّ

َ
َحٌد:  أ

َ
َها َ�ْعِدُل ثُلَُث «قال يف: قُْل ُهَو ا�َّ أ إِ�َّ

 رواه مسلم. »»الُقْرآنِ 

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۱۲

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿در بارهء  رسول الله  َحدٌ  �َّ
َ
 .»کند می قرآن برابری ٣/١فرمود: سورهء اخالص با  ﴾١ أ

�ٍس « -۱۰۱۳
َ
وَرَة: قُْل ُهَو ا�َّ  وعْن أ ِحبُّ هِذهِ السُّ

ُ
ِ إِ� أ نَّ رُجال قال: يا رسول ا�َّ

َ
أ

حد، قال: 
َ
ْدَخلََك اجلنَّةَ «أ

َ
حديثٌ حسن. رواه البخاري يف رواه الرتمذي وقال:  »»إِنَّ ُحبَّها أ

ا.  صحيحه تعليقً

 ت شده که وی گفت:یروا از انس « -۱۰۱۳

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ دارم می ن سوره را دوستیمن ا ا رسول الله ی َحدٌ  �َّ
َ
فرمود: هر  آنحضرت . ﴾١ أ

 .»نه محبت آن ترا به بهشت وارد نموده استیآئ
ِ  وعن ُ�ْقبَة بِن اعِمٍر « -۱۰۱۴ نَّ رسوَل ا�َّ

َ
نِْزلَْت َهِذهِ اللَّيْلََة «قال:  أ

ُ
لَْم تَر آيَاٍت أ

َ
أ
ُعوُذ بَِربِّ انلَّاِس 

َ
ُعوُذ بَربِّ الَفلَق، َوقُْل أ

َ
 رواه مسلم. »»لَْم يَُر ِمثلُُهن قَط؟ قُْل أ

 ت است که:یروا از عقبه بن عامر « -۱۰۱۴

 قُۡل ﴿ ده نشده است؟ین شب نازل شد که مثل آن هرگز دیاتی را که ایدی آیا ندیفرمود: آ رسول الله 
ُعوذُ 

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿ ،﴾١ َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

َ
 .»﴾١ �َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ
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ىب« -۱۰۱۵
َ
ِ   یٍد اخلُْدرِ يسع وعن أ  �ِ تََعوَُّذ ِمَن اجلان، وَعَ ي قال: اكَن رسوُل ا�َّ

احىتَّ نََزلَِت الُمَعوَذتان، فَ اِإل�َْسان،  َخَذ بِِهما وتَرَك ما ِسواُهما لَمَّ
َ
 یرواه الرتمذ .»نََزتَلَا، أ

 ث حسن.يوقال حد

 ت است که گفت:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۰۱۵

من  كا� ا� اعوذ ب« گفت: می جست و می از جن و چشم انسان به خداوند پناه رسول الله 
بِّ  نکهیتا ا. » اال�سان�من عاجلان و وذُ برَ لَققُلْ أَعُ بِّ النَّاسِ ، الفَ وذُ بِرَ قُلْ أَعُ نازل شد. و  وَ

 .»ن دو سوره نازل شد، بدان تمسک جسته و ما سوای آن را ترک نمودیچون ا

يب هر�رَة « -۱۰۱۶
َ
ِ  وعن أ نَّ رسوَل ا�َّ

َ
ِمَن الُقْرآِن ُسوَرٌة ثَالثُوَن آيًَة «قال:  أ
، وِ�: 

َ
ِيٱ َركَ تََ�ٰ ﴿َشفعْت لِرَُجٍل َحىتَّ ُغِفَر هل َّ�  ِ ۡ ٱ �َِيِده رواه أبو داود والرتمذي  .»»﴾ُك ُملۡ ل

 وقال: حديث حسن.

 .»�َْشَفعُ «و� رواية أيب داود: 
 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۱۶

ه دارد و برای مردی شفاعت نمود تا که برای او یست که سی آیفرمود: از قرآن سوره ا رسول الله 

ِيٱ َركَ تََ�ٰ ﴿ ده شد و آن:یآمرز َّ�  ِ ۡ ٱ �َِيِده  .است ﴾ُك ُملۡ ل

 .»کند می ت ابوداود آمده: که شفاعتیو در روا

يب مسعوٍد ابلْدرِيِّ « -۱۰۱۷
َ
 باآليتَْ�ِ ِمْن آِخِر ُسورةِ «قال:  عن انليبِّ  وعن أ

َ
مْن قََرأ

 ه.يمتفقٌ عل »»ابلَقرِة يِف يَلْلٍَة َكَفتَاهُ 

 ت است که:یروا از ابو مسعود بدری « -۱۰۱۷

 .»کشب بخواند، او را بسنده استیر سورهء بقره را در یهء اخیکه دو آیفرمود: کس امبر یپ

يب هر�رةَ « -۱۰۱۸
َ
ِ  وعن أ نَّ رسوَل ا�َّ

َ
َْعلُوا ُ�يُوتَُ�ْم َمَقابِر، إِنَّ «قال:  أ

َ
ال جت

 ِ�يِه ُسورُة 
ُ
ي ُ�ْقرأ

َّ
يِْت اذل

ْ
يَْطاَن َ�نِْفُر ِمن ابل َقرةِ الشَّ

ْ
 رواه مسلم. »»ابل

 ت است که:یروا ره یز ابو هرا« -۱۰۱۸

ی که در آن سورهء ها طان از خانهید، همانا شیی خود را گورستان نسازها فرمود: که خانه رسول الله 

 .»زدیگر می بقره خوانده شود،
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يَبِّ بِن َكْعٍب « -۱۰۱۹
ُ
ِ  وعن أ يُّ آيٍة ِمن : «قَال: قال رسوُل ا�َّ

َ
تَْدرِي أ

َ
با الُمنِذِر أ

َ
يا أ

ْ�َظم؟ قُلْت: 
َ
ِ معَك أ ُ ٱ﴿كتاب ا�َّ ، فرََضَب يف َصْدري َوقَال: ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ

بَا الُمنِذرِ «
َ
ِعلُْم أ

ْ
 رواه مسلم. »»يِلْهنَك ال

 ت است که:یروا از ابی بن کعب « -۱۰۱۹

 تر است؟ ه از کتاب الله که با تست، بزرگیدانی کدام آ می ایفرمود: ای ابو المنذر، آ رسول الله 

ُ ٱ﴿گفتم:  ام زده و فرمود: ای ابو المنذر! علم  نهی، سپس به س﴾َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ

 .»ت گوارا باد!یبرا
يب هر�رة « -۱۰۲۰

َ
ِ  وعن أ � رسوُل ا�َّ

َ تَا� آت،  قال: و�َّ
َ
حِبْفِظ َزَ�ِة رمضان، فَأ

عام، فَأَخْذتُُه فُقلت: ألَرَ�َعنَّك إِىل رُسول ا�َّ  ويلعَّ  ، قال: إِ�ِّ ُ�تَاج،فَجعل �ْثُو ِمَن الطَّ
ِ  ،َعيال، و� حاجٌة شديَدة ْصبْحت، َ�َقال رُسوُل ا�َّ

َ
با ُهر�رة، ما « :فََخلَّيُْت عنْه، فَأ

َ
يا أ

ارِحة؟
ْ

ِسُ�َك ابل
َ
ِ َشاَك َحاَجًة وِ�يَاال، فَرمِحْتُه، فََخلَّيُْت سِبيلَُه.  »فَعَل أ قُلْت: يا رُسول ا�َّ
ما إِنَُّه قَْد َكَذبك وسيُعودُ «فقال: 

َ
ِ  »أ نَُّه سيُعوُد لَِقْوِل رُسوِل ا�َّ

َ
فَرصْدتُه. فََجاَء  فَعرفُْت �

ِ �ثُو ِمَن ال ْرفَعنََّك إِىل رسوُل ا�َّ
َ
عام، َ�ُقلْت: أل ، قال: دْع� فَإِ�ِّ ُ�ْتاج، ويلَعَّ ِ�ياٌل ال طَّ

 ِ صبحُت َ�َقال يل رُسوُل ا�َّ
َ
ُعود، فرمِحْتُُه وََخلَّيُت سِبيلَه، فَأ

َ
با ُهر�ْرة، ما فَعل «: أ

َ
يَا أ

ارِحة؟
ْ

ِسُ�َك ابل
َ
ِ َشاَك  »أ إِنَُّه «حاجًة َوِ�ياًال فَرمِحْتُه، وََخلَّيُت سِبيلَه، َ�َقال: قُلْت: يا رُسول ا�َّ

ْرفَعنَّك إىِل »قَْد َكَذبَك وسيَُعودُ 
َ
َخْذته، فقلت: أل

َ
عام، فَأ . فرصْدتُُه اثلَّاثِلَة. فَجاَء �ْثُو ِمَن الطَّ

 ِ نََّك َ�ُعود، ُ�مَّ  رسوِل ا�َّ
َ
نََّك ال تَْزُ�ُم �

َ
َ�ُعوُد، فقال: دْع� فَإِ�ِّ  وهذا آِخُر ثَالٍث مرات �

 آيَة 
ْ
و�َْت إِىل فِراِشَك فَاقْرأ

َ
علُِّمَك لَكِماٍت ينَْفُعَك ا�َّ بَها، قلت: ما ُهن؟ قال: إِذا أ

ُ
أ

ِ حافِظ، وال يْقر�َُك شيَْطاٌن حىتَّ تُْصِبح، فََخلَّيُْت  ُكريِس، فَإِنَُّه لَن يَزاَل عليَْك ِمَن ا�َّ
ْ
ال

 
َ
ِ سِبيلَُه فَأ ارِحة؟«: ْصبْحت، فَقاَل يل رُسوُل ا�َّ

ْ
ِس�َُك ابل

َ
ِ  »ما فَعَل أ فُقلت: يا رَُسول ا�َّ

نَُّه يُعلُِّم� لَكِماٍت ينَْفُع� ا�َّ بَها، فََخلَّيُْت سِبيلَه. قال: 
َ
قلت: قال يل: ِإذا  »َما ِ�َ ؟«زَعم �

ُكريْسِّ مِ 
ْ
 ايَة ال

ْ
و�َْت إِىل فِراِشَك فَاقَرأ

َ
ِْتَم اآلية: أ

َ
هلا َحىتَّ خت وَّ

َ
ُ ٱ﴿ ْن أ  َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ

ِ َحافِظ، َولَْن يْقرَ�َك َشيَْطاٌن َحىتَّ   ].۲۵۵البقرة: [ ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ وقال يل: ال يََزال علَيَْك ِمَن ا�َّ
َما إِنَّه قَْد َصدقَك َوُهو َكذوب،«: تُْصِبح. فقال انلَّيِبُّ 

َ
با  أ

َ
َاِطُب ُمنْذ ثَالٍث يا أ

ُ
َ�ْعلَم َمْن خت

 .یرواه البخار» »َذاَك َشيَْطانٌ «قلت: ال، قال:  »ُهر�َْرة؟
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 ت شده که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۲۰

فه داد که زکات رمضان (صدقهء فطر) را نگه دارم. شخصی نزدم آمده و شروع به یمرا وظ رسول الله 

 ترا خدمت رسول الله 
ً
 .برم می چنگ زدن طعام نمود و من او را گرفتم و گفتم: حتما

باشم. من هم او را رها کردم. چون صبح نمودم رسول  می ازمندیالمند و سخت نیگفت: محتاجم و ع

 شب چه کار کرد؟یر تو دیره! اسیفرمود: ای ابو هر الله 

 . ت نمود و دلم بحالش سوخته و او را رها کردمیالمندی شکاید وعیازمندی شدیاز ن ا رسول الله یگفتم: 

 رسول الله  د گشت و دانستم که او طبق فرمودهفرمود: با خبر باش که او به تو دروغ گفته و باز خواه

 ترا خدمت  دم باز آمده ویظارش را کشباز خواهد گشت و انت
ً
شروع به چنگ زدن طعام نمود و گفتم: حتما

 .برم! می رسول الله 

ش کردم و صبح یگردم. بر او رحم نموده و رها نمی المندم و بازیرا من محتاج و عیگفت: مرا بگذار، ز

 رت چکار کرد؟یره! اسیفرمود: ای ابو هر نمودم باز رسول الله 

 ش نمودم.یال داری شکوه نمود و من هم او را رحم کرده و رهایازمندی و عیاز ن ا رسول الله یگفتم: 

دم! باز آمده و از طعام یفرمود: او به تو دروغ گفته و باز خواهد گشت و من برای بار سوم انتظارش را  کش

 ترا خدمت رسول الله  می چنگ
ً
ن سه بار است. ین آخریو اخواهم برد  زد و من او را گرفته و گفتم: حتما

 .تو گفتی که باز نگردی و باز گشتی

 ده رساند.یلهء آن به تو فایآموزم که خدای متعال بوس می گفت: مرا بگذار! همانا من به تو کلماتی

 اند؟ گفتم: آنها کدام

تا را از سوی الله حافظی بشکلی مستمر یت الکرسی را بخوان، زیگفت: چون در بسترت قرار گرفتی، آ

 .شود و من او را رها نمودم نمی کیطانی بتو نزدیصبح با تو بوده و ش

 شب چه کرد؟یرت دیبمن فرمود: اس چون صبح نمودم، رسول الله 

 رساند. می دهد که خدای متعال بدان مرا نفع می ادیکرد که او به من کلماتی  می تصور ا رسول الله یگفتم: 

 ست؟یفرمود: آن چ

ُ ٱ﴿ ه را ختم کنی:یت الکرسی را از اول آن بخوان تا آیچون به بسترت در آمدی آگفتم: بمن گفت  َّ�  ٓ�َ 
 بمن گفت: که از جانب خدای تعالی بر تو حافظی مقررو  ].۲۵۵البقرة: [ ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ 

گاه شو که او بتو راست گفته،  امبر یشود، پ نمی کیطانی بتو نزدیچ شیگردد تا صبح کنی و ه می فرمود: آ

 .ار دروغگو استیولی او بس

 ره؟یابو هر ای، کرده می ن طرف با کی خطابیدانی که از سه شب به ا می ایآ
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 .»طان استیفرمود: آن ش، گفتم: نه

رِْداِء « -۱۰۲۱ يب ادلَّ
َ
ِ  وعن أ نَّ رُسول ا�َّ

َ
ِل «قال:  أ وَّ

َ
مْن حِفَظ عرْش آيَاٍت ِمْن أ

الِ  جَّ َكْهف، ُعصَم مَن ادلَّ
ْ
 رواه مسلم. »ِمْن آِخِر ُسورِة الكْهف« ويف رواية:. »»ُسورِة ال

 ت شده که:یروا از ابو دارداء « -۱۰۲۱

 .ماند می ه از اول سورهء کهف را حفظ کند، از دجال محفوظ و مصئونیکه ده آیفرمود: کس رسول الله 

 .»تی: از آخر سورهء کهف آمدهیو در روا

�ُل  بوَعِن ابِْن عبَّاٍس « -۱۰۲۲ َسِمَع  قاِعٌد ِعنَد انلَّيِبِّ  قَال: بيْنَما ِجرْبِ
َماِء فُتَِح ايلَْوَم ولَْم ُ�ْفتَح َ�طُّ إِالَّ ايلَْوم،  َسه َ�َقال: هذا باب ِمَن السَّ

ْ
نَِقيًضا ِمْن فَْوقِه، فََرَ�َع َرأ

�رِشْ �َ 
َ
ْل َ�طُّ إِالَّ ايلَْوَم فََسلََّم وقال: أ رِْض لم َ�ْ�ِ

َ
َل ِمنه َملٌك فقال: هذا َملٌَك نََزَل إِىل األ َ�َ

 حبرٍْف 
َ
وتِيتَُهَما، لَْم يُْؤَ�ُهَما نيَِبٌّ قَبلَك: فَاحتِة الكتاب،وَخواِ�يم ُسوَرِة ابَلَقرة، لَن تَقرأ

ُ
بِنوَر�ِن أ

ْعِطيتَه
ُ
 رواه مسلم. »»منها إِالَّ أ

 ت شده که گفت:یروا ب از ابن عباس« -۱۰۲۲

ده و سرش را باال نموده و یی را شنیبود، از باالی سرش صدا امبر یدر نزد پ ل یکه جبریدر اثنائ

فرود آمد، و ای  ن دری از آسمان است که امروز باز شده و جز امروز هرگز باز نشده و از آن فرشتهیگفت: ا

امده، پس سالم کرده و فرمود: شاد ین فرود آمد و هر گز جز امروز فرود نیست که به زمیا ن فرشتهیگفت: ا

ات آخر یش از تو داده نشده است: فاتحة الکتاب و آیامبری پیت داده شده و به پیباش به دو نوری که برا

 .»شوی می نکه آن را دادهیخوانی، مگر ا نمی چ حرفی از آن رایسورهء بقره، ه

 استحباب گرد آمدن بر قرائت قرآنباب  -184

يب ُهَر�َْرَة « -۱۰۲۳
َ
ِ  وَ�ْن أ وَما اْجتََمَع قَْوٌم يف َ�يٍْت من بُيوِت : «قَال: قَاَل رَُسول ا�َّ

ِكينَة، وَغِشيَتُْهْم الرَّمْحَة،  ، و�تََدارُسونَه بيْنَُهم، إِالَّ نََزلْت علَيهم السَّ ِ َ�تْلُوَن كتاب ا�َّ ا�َّ
تُْهم املالئَِ�ة، وَذَكرُهْم ا�َّ فِيمْن ِعندهوَحَ   رواه مسلم. »»فَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۲۳

خوانند کتاب خدا را و  می ی خدا کهها از خانهای  امد گروهی در خانهیفرمود: و گرد ن رسول الله 

گشته و شان  شده و رحمت عام شامل حالنه و آرامش نازل ینکه بر آنها سکیکنند، مگر ا می مذاکرهشان  انیم

 .»کنند می ادیند، یفرشتگان بر آنها احاطه نموده و خداوند تعالی آنها را به فرشتگانی که در نزد او
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لت گرد آمدن برای قرائت قرآن و شرکت یث اشاره به فضین حدیش: اجتماع بر قرائت قرآن در ا

 که:یدر جلسات قرآن شده و چه خوب گفته شاعر

 نی که درویآسمان رشک برد بهر زم
 ج

 نندیکدو نفس بهر خدا بنشیکدو کس ی 
 

ادی برخوردار است. یلت و ثواب زیاد خدا و تالوت قرآن خدا بگذرد، از فضیکه بیمحافل

 (مترجم) 

 باب فضیلت  وضوء -185

َهاَ�ٰٓ ﴿ قال اهللا تعال: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ ُ�مۡ  إِذَا ا ْ غۡ ٱفَ  ةِ لصَّ  ﴾وُُجوَهُ�مۡ  ِسلُوا

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿ إلی قوله تعالی ].۶المائدة: [  يُرِ�دُ  ِ�نَوَ�ٰ  َحَرجٖ  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ
 ].۶المائدة: [ ﴾ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥَمَتهُ نِعۡ  َوِ�ُتِمَّ  ِ�َُطّهَِرُ�مۡ 

های خد را. تا فرمودهء ید روید، پس بشوئیزیچون به نماز برخ مسلمانانای « فرماید: می خداوند

خواهد که پاک سازد و نعمت  می ی، ولییخواهد که بگرداند بر شما دشوار نمی تعالی: خدایبار

 .»دیخود را بر شما تمام کند، تا شود که شکرگزاری کن

يب ُهر�َْرَة « -۱۰۲۴
َ
ِ  وَ�ْن أ مَّيت يُْدَعْوَن يَْوَم «يُقول:  قال: سِمْعت رَُسوَل ا�َّ

ُ
إِنَّ أ

تَه، فَليفعْل  ْن يُِطيل ُغرَّ
َ
ِلَ� ِمْن آثَاِر الوضوِء فَمِن اْستََطاَع ِمنُْ�ْم أ  ه.يمتفقٌ عل »»الِقياَمِة ُغّراً �َجَّ

 : ت است که گفتیروا ره یاز ابو هر« -۱۰۲۴

 دهیغر و محجل نامشان  امت از آثار وضوییفرمود: امتم در روز ق می دم کهیشن از رسول الله 

تواند که غرهء خود را دراز  می درخشد). پس آنکه از شما می دیینش از سفیشوند (آنکه دست و پا و جب می

 .»ن کار را عملی کندید اید، باینما

مؤِمن َحيْث يبْلُُغ ـِمَن الَ�بْلُُغ احِللية «يُقول:  وعنه قَال: َسِمْعت َخِلي� « -۱۰۲۵
 رواه مسـلم. »»الوضـوءُ 

 ییور مؤمن بجایفرمود: ز می دم کهیشن لم یت است که گفت: از خلیروا ره یاز ابو هر« -۱۰۲۵

 .»رسد می رسد که آب وضوء می

ِ  وعن عثماَن بن عفاَن « -۱۰۲۶ ْحـَسَن «: قال: قال رسوُل ا�َّ
َ
 فَأ

َ
أ مْن تَوَضَّ

ظفارِهِ  ،الوضـوءَ 
َ
ُْرَج ِمْن حتِت أ

َ
 رواه مسلم. »»َخرََجت َخَطايَاُه ِمْن جَسِدهِ حىتَّ خت
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 ت است که:یروا از عثمان بن عفان « -۱۰۲۶

شود، حتی  می رونید، گناهانش از بدنش بیکو وضوء نمایکه وضوء کند و نیفرمود: کس رسول الله 

 .»دیبرآ می شیر ناخنهاینکه از زیا

۱۰۲۷- » ِ يُْت رُسوَل ا�َّ
َ
 مثَل وُضو� هذا ُ�مَّ قال:  وعنُه قال: َرأ

ُ
أ  «َ�تَوَضَّ

َ
أ َمْن تَوَضَّ

َم ِمْن َذنبِِه، َوَ�نَْت َصالتُُه َوَمْشيُُه إِىل الَمْسِجِد نَافِلَةً  ُ َما َ�َقدَّ
َ

 رواه مسلم. »»هكذا ُغِفَر هل

 مروی است که گفت: از عثمان بن عفان « -۱۰۲۷

نگونه وضوء کند، یکه ایم، وضوء ساخته و فرمود: کسین وضویدم که مثل ایرا د من رسول الله 

 .»رود می ش نافله بحسابیشود، و نماز و رفتن او به مسجد برا می دهیآمرزاش  گناهان گذشته

ِ  وعن أيب هر�رَة « -۱۰۲۸ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
 العبُد الُمسِلم «قال:  أ

َ
أ ِو  إِذا تَوَضَّ

َ
أ

ْو مَع آخِر ـَ�َغسل وجَهُه َخرَج ِمْن وَجِهِه لكُّ خِطيئَة َ�َظر إيَِلَْها بِعيْنيِْه مع ال مْؤِمُن ـال
َ
ماِء أ

ْو مع  ،ماءِ ـَ�ْطِر ال
َ
فَإِذا َغسل يديه، َخرج ِمْن يديِه لُكُّ َخطيئٍَة اكَن بَطَشتَْها يداُه َمَع الَماِء أ

ْو َمع آخِر ـَل رَِجليْه، َخرََجْت لُكُّ َخِطيئٍَة َمَشتها رِجاله مع الفَإِذا َغس ،ماءِ ـآِخر َ�ْطِر ال
َ
ماِء أ

نُوِب  ،ماءِ ـقَطِر ال  رواه مسلم. »»حىت �ُرَج نَِقيًّا ِمن اذلُّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۲۸

گناهی که به د، هر یش را بشویا مؤمن وضوء سازد، دو رویفرمود: چون بندهء مسلمان  رسول الله 

ش را ید و چون دستهایبرآ می ی آبها ن قطرهیا با آخریش همراه آب، یسته، از رویچشمانش بسوی آن نگر

ش را ید و چون پاهایبرا می ن قطرهء آبیا با آخریش به آن چنگ زده با آب یها د، هرگناهی که دستیبشو

نکه از گناهان پاک ید، تا ایبرآ می ات آبن قطریا با آخریش بسوی آن رفته با آب ید، هرگناهی که پاهایبشو

 .»شود می رونیب

۱۰۲۹- » ِ نَّ رُسول ا�َّ
َ
ىَت ال وعنُْه أ

َ
الُم َعلَيُْ�ْم َدار قَوٍم ُمْؤِمنِ� «مقربَة َ�َقال: ـأ السَّ

ْ�نَا إِْخواَ�نَا
َ
نَّا قَْد رأ

َ
ولَْسَنا إِْخوانََك  »:و�ِنَّا إِْن َشاَء ا�َّ بُِ�ْم الِحُقون، وِدْدُت �

َ
يا  قَالُوا: أ

؟ قال:  تُوا بعد«رُسول ا�َّ
ْ
يَن لَم يَأ

ّ
ْصَحايب، َو�ْخَواُ�نَا اذل

َ
ْ�تُْم أ

َ
قالوا: كيف َ�ْعرُِف َمْن لَْم  »أ

تَِك يا رسول اهللا؟ فقال:  مَّ
ُ
تُوا َ�ْعُد من أ

ْ
لٌَة بْ�َ «يَأ نَّ رَُجال هُل َخيٌْل ُغرٌّ ُ�جَّ

َ
يَْت لَْو أ

َ
َرأ

َ
 ظْهرْي أ

ال يْعرُِف َخيْلَه؟
َ
، قَال:  »َخيٍْل ُدْهٍم بِْهم، أ ِلَ� «قَالُوا: بَ� يا رسوُل ا�َّ ا َ�جَّ تُوَن ُغرًّ

ْ
ُهْم يأ فَإِ�َّ

نَا فَرُطُهْم ىلع احلوِْض  ،ِمَن الوُُضوءِ 
َ
 رواه مسلم. »»وأ
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 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۲۹

الُم َعلَ «به گورستان آمده فرمود:  رسول الله   و�ِنَّا إِْن َشاَء ا�َّ �ِ ُ�ْم َدار قَوٍم ُمْؤِمنيالسَّ
م شد. دوست یسالم بر شما سرای قوم مؤمنان و اگر خدا بخواهد، به شما ملحق خواه» بُِ�ْم الِحُقونَ 

 . دمید می داشتم که برادران مان را

 م؟یستین ا ما برادرانتیآ ا رسول الله یگفتند: 

 .اند امدهیکه هنوز ناند  د و برادران مان کسانییاران من هستیفرمود: شما اصحاب و 

 امده؟یشناسی از امتت کسی را که هنوز ن می چگونه ا رسول الله یگفتند: 

د یش سفیو پاها ها شانی و دستیفرمود: چطور است که هرگاه مردی گلهء اسبی داشته باشد، که پ

 شناسد؟ نمی رااش  ا گلهیآ اند، ک رنگیاه و یگلهء اسپانی که سان یباشد، در م

 گفتند: آری!

د است و من یسفشان  و پاهای ها شانی و دستیکه از سبب وضوء پیند، در حالیآ می شانیفرمود: همانا ا

 .»شوم می شان بر حوض واردیقبل از ا

۱۰۳۰- » ِ نَّ رُسوَل ا�َّ
َ
ُدلُُّ�مْ «قال:  وعنُْه أ

َ
ال أ

َ
ىلع ما َ�ْمُحو ا�َّ بِِه اخلََطايا، و�ْرَ�ُع  أ

ةُ اخلَُطا إىل   الوُُضوِء ىلع املاَكرِهِ وَ�رْثَ
ُ
، قَال: إِْسباغ رجات؟ قَالُوا: ب� يا رَُسول ا�َّ بِِه ادلَّ

�اُط  َ�اط، فذلُِ�ُم الرِّ الة، فَذلُِ�ُم الرِّ الِة بْعد الصَّ  رواه مسلم. »»املساِجد، وانِْتَظاُر الصَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۳۰

لهء آن گناهان را محو نموده و درجات را یزی که خداوند تعالی بوسیا شما را به چیفرمود: آ رسول الله 

 برد، راهنمائی نکنم؟ می بلند

 !ا رسول الله یگفتند: آری 

گام زدن بسوی مساجد و ار یاد) و بسی، (همچون سردی و گرمای زها فرمود: تمام وضوء کردن بر سختی

 .»وستگیین است جای مالزمت و پیانتظار نماز بعد از نماز. پس ا

ْشعِريِّ « -۱۰۳۱
َ
يب َمالٍك األ

َ
ِ  وَ�ْن أ ُهوُر َشْطُر اِإليمانِ : «قَال: قاَل رُسوُل ا�َّ  »»الطُّ

بْسةَ   باب الصرب. یوقد سبقَ بِطولِهِ ف رواه مسلم. ابِقُ  ويف الباب حديثُ عمرو بْنِ عَ السَّ

جاءِ  رِ باب الرَّ لٍ من اخلريات. ،يف آخِ لٌ عىل مجُ تَمِ شْ يثٌ عظيم، مُ و حدِ هُ  وَ

 ت شده که: یروا از ابو مالک اشعری « -۱۰۳۱

 .»مان استیزگی نصف ایفرمود: پاک رسول الله 
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ث ین باب حدیباب صبر گذشت و در ادر اش  ت نموده و با درازییث را مسلم رواین حدیا

ث بزرگی است که شامل جمعی از یاست که در آخر باب رجاء گذشت و آن حد عمرو بن عبسه 

 رات است.یخ

اِب « -۱۰۳۲  «قَال:  عِن انلَّيِبِّ  وعْن ُ�َمر بِْن اخلَطَّ
ُ
أ حٍد يتوضَّ

َ
ما ِمنُْ�ْم ِمْن أ

و فَيُْسِبُغ الوُُضوَء  َ�يُبِْلُغ 
َ
نَّ  أ

َ
ْشهُد أ

َ
ْن ال إهِل إِالَّ ا�َّ وْحَده ال رَش�َك هُل، وأ

َ
ْشهُد أ

َ
ُ�مَّ قَال: أ

يِّها شاءَ 
َ
بْواُب اجلنَِّة اثلََّماِ�يَُة يَْدُخُل ِمْن �

َ
ُ أ

َ
، إِالَّ فُِتَحت هل

ُ
ًدا عبُْدُه َورُسوهل  رواه مسلم. »»ُ�مَّ

ِر�نَ اللَُّهمَّ اْجعلْ� من « وزاد الرتمذي: ا�َِ� واْجعلْ� ِمَن الُمتََطهِّ  .»اتلَّوَّ
 ت شده که:یروا از عمر بن خطاب « -۱۰۲۳

ست) ید (شک راویا کامل نمایرد و آن را برساند یست که وضوء بگیچکدام شما نیفرمود: ه امبر یپ

ْن ال إهِل ِإالَّ ا�َّ وْحَده ال رَش  د:یسپس بگو
َ
ْشهُد أ

َ
ْشهُد �أ

َ
 َك هُل، وأ

ُ
ًدا عبُْدُه َورُسوهل نَّ ُ�مَّ

َ
مگر ، أ

ث را مسلم ین حدیگردد، تا از هر کدام که بخواهد داخل گردد. ا می نکه  تمام هشت دروازهء بهشت بازیا

 ت نموده است. یروا

ا�ِ  اللَُّهمَّ اْجعلْ� و ترمذی افزوده که: رِ   واْجعلْ��َ من اتلَّوَّ ز زمرهء بار الها! مرا ا. نَ �ِمَن الُمتََطهِّ

 .»ند، بگردانینما می زه کارییار پاکیاد توبه نموده و بسیکه زیآنان

 باب فضیلت  أذان -186
 عنی با خبر ساختن.یاذان به معنی اعالم است، 

يب ُهر�ْرَة « -۱۰۳۳
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رُسوَل ا�َّ

َ
فِّ «قَال:  أ لَْو يْعلُم انلَّاُس ما يف انلِّداِء والصَّ

وِل. ُ�مَّ 
َ
ْن �ْستَِهموا علَيِه الْستهموا علَيِْه، ولْو يْعلَُموَن ما يف اتلَّْهِج� األ

َ
ُدوا إِالَّ أ لَْم َ�ِ

بِْح ألتوهُما ولَْو حبواً   ه.يمتفقٌ عل »»الْستبَقوا إيَلْه، ولَْو يْعلَُمون ما يف الَعتََمِة والصُّ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۳۳

ابند آن را، مگر به یتی است، پس نیفرمود: اگر مردم بدانند که در اذان و صف اول چه مز رسول الله 

 بر آن قرعهیا
ً
دانستند که در ابتداء  رفتن به نماز چه  می اندازند. و اگر می نکه برای آن قرعه اندازند، حتما

 بسوی آن مسابقهیمز
ً
ماز عشاء و صبح است، همانا تی در نیکردند و اگر بدانند که چه مز می تی است، حتما

 .»شدند می بود، در آن حاضر می دن همیاگر به خز
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ِ  وعْن ُمعاِو�َة « -۱۰۳۴ ْطوُل انلَّاِس «َ�ُقول:  قَال: سِمْعُت رُسوَل ا�َّ
َ
الُمؤذِّنُوَن أ

 رواه مسلم. »»أْ�نَاقاً يْوَم الِقيامةِ 

 ت شده که گفت:یروا ه یاز معاو« -۱۰۳۴

 .»اند ن مردمیامت گردن فرازترین (اذان دهندگان) در روز قیفرمود: مؤذن می دم کهیشن از رسول الله 
 اند. کیش از همه به رحمت خدا نزدیعنی بیش: 

بَا سِعيٍد اخلُْدرِيِّ « -۱۰۳۵
َ
ن أ

َ
يب َصْعصَعَة أ

َ
قَاَل  وعْن َ�بِْد ا�َّ بِْن عبِد الرَّمْحِن بِن أ

اِديَة فإِذا ُكنَْت يف َ�نَِمَك 
ْ

َغنَم وابل
ْ
ِبُّ ال

ُ
: إ� أراَك حت

َ
ْو باِديَِتَك  هل

َ
ذَّنَْت للصالة، فَاْرَ�ْع  أ

َ
فَأ

ءٌ  ،َصْوتََك بانلَِّداءِ  ُ يْوَم  ،فَإِنَُّه ال �ْسمُع َمَدى صوِْت الُمؤذِّن ِجن، وال إِ�ْس، َوال يَشْ
َ

إِالَّ َشِهد هل
ِقياَمةِ 

ْ
ِ  »ال  .یرواه البخار .»قال أبو سعيد: َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل ا�َّ

 ت شده که:یاز عبد الله بن عبد الرحمن بن ابی صعصعه روا« -۱۰۳۵

داری، پس چون در  می ه را دوستینم که تو گوسفند و بادیب می به وی گفت: من د خدری یابو سع

را امتداد صدای اذان را یصدای خود را به اذان بلند کن، زه ات بودی و برای نماز اذان گفتی یا بادیگوسفند 

 د یدهند. ابو سع می امت برای او شهادتینکه در روز قیشنوند، مگر ا نمی گریزی دیجن وانس و چ

 .»دمیشن ث را از رسول الله ین حدیگفت: من ا

يب ُهر�َْرةَ « -۱۰۳۶
َ
ِ  وَ�ْن أ ْدبَر الشيَْطاُن إِذا : «قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
الة، أ نُوِدي بالصَّ

ْدبَر، َحىتَّ 
َ
الِة أ ْ�بَل، حىتَّ إِذا ثُوَِّب للصَّ

َ
ِذين، فَإِذا قيُِضَ انلِّداُء أ

ْ
اٌط حىتَّ ال �ْسمع اتلَّأ و هُل رُضَ

قْبل، َحىتَّ �ِْطر َ�ْ�َ ال
َ
لَما لَْم  ْر كذا مرِْء وَ�ْفِسِه يُقول: اْذُكْر َكذا، واذكُ ـإِذا قُيِضَ اتلَّثْو�ُِب أ

 ه.يمتفقٌ عل »»َحىتَّ يَظلَّ الرَُّجُل َما يدرَي َ�ْم ص�َّ  يْذُكْر مْن َ�بُْل 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۳۶

افگند  می که بادیگرداند، در حال می طان پشتیفرمود:  هرگاه برای نماز آواز کرده شود، ش رسول الله 

 آورد و چون برای نماز اقامه گفته شود، پشت می چون اذان گفته شود، روینکه اذان را نشنود و یتا ا

 .»دیآ یگرداند و چون اقامت تمام شود، باز م می
 بادیا حقیش: 

ً
 دن اذان است.یت نفرت او از شنیا مراد نهایافگند،  می قتا

ِ بِْن َعمِرو بِْن العاِص « -۱۰۳۷ ِ  بَوَ�ْن عبِْد ا�َّ نه َسِمع رُسوَل ا�َّ
َ
إِذا «يُقول:  أ

 سِمْعتُُم انلِّداَء َ�ُقولُوا ِمثَْل ما َ�ُقول، ُ�مَّ َصلُّوا يلَع، فَإِنَُّه َمْن َص�َّ يلَعَّ َصالًة َص�َّ ا�َّ َعلَيْهِ 
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َها َمِ�لٌَة يف اجلنَِّة ال تَنْ  بيَِغ إِالَّ لَعبٍْد مْن ِعباد ا�َّ بَِها عرْشا، ُ�مَّ سلُوا ا�َّ يل الْوِسيلَة، فَإِ�َّ
فاَعةُ  ُ الشَّ

َ
ل يَل الْوِسيلَة َحلَّْت هل

َ
نَا ُهو، فَمْن َسأ

َ
ُ�وَن أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
 رواه مسلم. »»َوأ

 ت شده که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن العاص« -۱۰۳۷

د. سپس بر ید، بگویگو می مؤذندند مثل آنچه که یفرمود: چون اذان را شن می د کهیشن از رسول الله 

 کبار درود بفرستد، خداوند در برابر آن بر وی ده بار درودیرا هر کس که بر من ید، زیمن درود بفرست

د آن مقام و مرتبتی است در بهشت که جز برای بندهء از یله را بخواهیم وسیفرستد. سپس از خداوند برا می

له را یم وسیباشم. پس آنکه از خداوند تعالی برا –بنده  – دوارم که من آنیبد و امیز نمی بندگان خدا

 .»شود می درخواست کند، شفاعتم بر وی واجب
يب سعيٍد اخلُْدرِيِّ « -۱۰۳۸

َ
ِ  وعن أ نَّ رُسول ا�َّ

َ
َ�ُقولُوا  ،إِذا سِمْعتُُم انلِّداءَ «قال:  أ

 ه.يمتفق عل .»»َكما يُقوُل الُمؤذِّنُ 

 ت شده که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۰۳۸

 .»دید، بگوئیگو می د مثل آنچه که مؤذنیدیفرمود: چون اذان را شن رسول الله 
ِ  وَعْن جابٍر « -۱۰۳۹ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
اللَُّهمَّ رَبَّ  :من قَال ِح� �ْسمُع انلِّداءَ «قَال:  أ

َفَضِيلَة، وابْعثُْه مَقاًما �ُْموداً 
ْ
داً الْوِسيلَة، وال َقائِمِة، آت ُ�َمَّ

ْ
الِة ال ة، والصَّ عوِة اتلَّامَّ هِذهِ ادلَّ

ِقياِمة
ْ
ُ َشَفاعيت يْوم ال

َ
ي وَعْدتَه، حلَّْت هل

َّ
 .یرواه البخار »»اذل

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۰۳۹

ن یپروردگارا خداوند ا اللَُّهمَّ رَبَّ هِذهِ...د: یفرمود: کسی که چون اذان را بشنود بگو رسول الله 

ی بفرست که بوی یکویلت را ارزانی کن! و او را به مقام نیو فض دعوت تام و درود ثابت، برای محمد 

 .»شود می ش الزمیامت شفاعتم برایای؛ در روز ق عده کردهو
يب وقَّاٍص وعْن َسْعِد بْن « -۱۰۴۰

َ
نَُّه قَاَل: َمْن قَال ِحَ� �ْسمُع  َعن انليب  أ

َ
�

 ِ ، رِضيُت بِا�َّ
ُ

داً عبُْدهُ َورُسوهل نَّ ُ�مَّ
َ
ْن ال إهِل إِالَّ ا�َّ وْحدُه ال رَش�ك هل، َوأ

َ
ْشَهد أ

َ
الُمؤذِّن: أ

ُ َذْ�بُهُ 
َ

ٍد رَُسوال، و�اإلِْسالِم ِدينًا، ُغِفر هل  رواه مسلم. »»ر�ًّا، و�ُمَحمَّ

 ت است که:یروا از سعد بن ابی وقاص « -۱۰۴۰

ْن ال إهِل إِالَّ... د:یشنود، بگو می فرمود: کسی که چون اذان را امبر یپ
َ
ْشَهد أ

َ
دهم که  می گواهی أ

ت الله و رسالت یدهم که محمد بنده و فرستادهء خداست به ربوب می ست وگواهییمعبود برحقی جز الله ن

 .»شود می دهیاسالم راضی شدم، گناهانش آمرز نیو د محمد 
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�ٍَس « -۱۰۴۱
َ
ِ  وعْن أ ذاِن واِإلقامةِ «: قَال: قَال رُسوُل ا�َّ

َ
اَعُء ال يُردُّ ب� األ  »»ادلُّ

 رواه أبو داود والرتمذي وقال: حديث حسن.

 ت است که:یروا از انس « -۱۰۴۱

 .»شود نمی ن اذان و اقامت ردیفرمود: دعای ب رسول الله 

 باب فضیلت  نمازها -187

يب ُهَر�ْرٍة « -۱۰۴۲
َ
ِ  وَعْن أ نَّ َ�ْهراً بِباب «َ�ُقول:  قَال: سِمْعُت رُسول ا�َّ

َ
ْ�تُْم لَْو أ

َ
رأ

َ
أ

ات، هْل يبىْق ِمْن َدَرنِِه يَشٌء؟ َحِد�م يْغتَِسُل ِمنْه لُكَّ يَْوٍم مَخْس مرَّ
َ
قالُوا: ال يبىَْق ِمْن » أ

لَواِت اخلَْمس، يْمُحو ا�َّ بِهنَّ اخلَطايا«قَال:  ،ءدرنِِه يَشْ   ه.يمتفقٌ عل »»فذلَك َمثَُل الصَّ

 ت شده که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۴۲

ی باشد و وی یکی از شما جوید که هرگاه به دروازهء یفرمود: خبر ده می دم کهیشن از رسول الله 

 ماند؟ می زییش چیها یچرکا از یروزانه پنج بار در آن غسل کند، آ

 .ماند نمی زییش چیهایگفتند: از چرک

 .»دینما می لهء آن گناهان را محوین مثل نمازهای پنج وقت است که خداوند بوسیفرمود: پس ا

ِ  وعْن َجابٍِر « -۱۰۴۳ لواِت اخلَْمِس كمثَِل نْهٍر «: قال: قال رُسوُل ا�َّ مثَُل الصَّ
اٍت غْمٍر جاٍر ىلَع باب  َحِدُ�م يْغتَِسُل ِمنُْه لُكَّ يَْوٍم مخَْس مرَّ

َ
 رواه مسلم. »»أ

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۰۴۳

کی از شما یفرمود: مثل نمازهای پنجگانه مانند جوی پر آبی است که بر دروازهء خانهء  رسول الله 

 .»دیجاری باشد و او روزانه در آن پنج بار غسل نما

ىَت انلَّيِبَّ  َمْسُعوٍد وَعِن ابِْن « -۱۰۴۴
َ
ٍة ُ�بْلَة، فأ

َ
صاب ِمِن اْمرأ

َ
نَّ رُجًال أ

َ
خربُه  أ

َ
فَأ

نَزل ا�َّ تعاىل
َ
قِمِ ﴿  :فأ

َ
لَوٰ ٱ َوأ ۡ ٱ ّمِنَ  اَوُزلَفٗ  �ََّهارِ ٱ َطَرَ�ِ  ةَ لصَّ  هِۡ�َ يُذۡ  ِت َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ  ِل� �َّ

ّ�ِ ٱ يِل هذا؟ قال:   ].۱۱۴هود: [ ﴾اِت�  َٔ لسَّ
َ
يت لُكِِّهمْ «فقال الرَُّجل: أ مَّ

ُ
 ه.يمتفقٌ عل »»جلِميع أ

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۰۴۴

ن یشان را با خبر ساخت و خداوند تعالی ایآمده و ا امبر یمردی زنی را بوسه نموده و سپس خدمت پ

قِمِ ﴿ ه را نازل فرمود:یآ
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۡ ٱ ّمِنَ  اَوُزلَفٗ  �ََّهارِ ٱ َطَرَ�ِ  ةَ لصَّ ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  تِ َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ  ِل� �َّ  ﴾اِت�  َٔ لسَّ

 .»باشد می فرمود: برای همهء امتم ن فقط در مورد من است؟یا ایمرد گفت: آآن  ].۱۱۴هود: [
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يب ُهر�رة « -۱۰۴۵
َ
ِ  وعن أ نَّ رسول ا�َّ

َ
لواُت اخلَْمُس، واجلُُمعُة إىِل «قال:  أ الصَّ

ارٌة ل  رواه مسلم. »»ما بَيْنُهن، ما لم تُغش الكبَائِرُ ـاجلُُمَعة، كفَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۴۵

واقع شان  انیفرمود: نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه کفاره است برای گناهانی که در م رسول الله 

 .»ره انجام نشودیکه گناهان کبیره است) تا مادامیگناهان صغشود (مراد 

ما ِمن اْمِريٍء «يقول:  قال: سِمْعُت رسوَل ا�َّ  وعن عثماَن بِن عفان « -۱۰۴۶
ارًة ل ما ـُمْسِلٍم حترُضُُه صالٌة َمكتُو�ٌة َ�يُْحِسُن وُُضوَءَها، وَُخشوَ�َها، َوُرُكوَعها، إِالَّ اكنت َكفَّ

ْهَر لكَّهُ َ�بْلََها   رواه مسلم. »»ِمْن اذلنُوِب ما لم تُؤَْت َكِب�ة، وَذلَك ادلَّ

 ت شده که گفت:یروا از عثمان بن عفان « -۱۰۴۶

کو یبرسد و او ناش  ضهیست که هنگام نماز فریچ مسلمانی نیفرمود: ه می دم کهیشن از رسول الله 

ن کارها) کفاره است برای ینکه (ایآورد، مگر اکو بجای یوضوء نموده و خشوع و رکوعش را به وجهی ن

 .»ن امر در تمام وقت جاری استیره انجام نشده باشد و ایش از آن تا زمانی  که گناهان کبیگناهان پ
اد آوری است مسألهء خشوع و خضوع و درست بجا نمودن یش: مسألهء که در مورد نماز قابل 

که هرگاه نماز گزار خشوع و خضوع و یشود، در حال می ارکان است که متأسفانه بدان کمتر توجه

ت نکند، نمازش ناقص است و بهرهء درستی از نمازش یر ارکان رعایآرامش را در رکوع و سجده و سا

 ائمهء محترم مساجد خود آنرا امری عادی یتواند و ا نمی برده
ً
ن اهمال ما طوری عام شده که اصال

ل ین دلیث "قم فصل فإنک لم تصل" بهتریسازند که حد نمی ن خود را بآن متوجهیتلقی نموده مأموم

 رود. (مترجم) نمی سکون و آرامش نمازی مقبول بحساب بی از وین بی ن امر است که نمازیبر ا

 باب فضیلت  نماز صبح و عصر -188

يب موىس « -۱۰۴۷
َ
ِ  عن أ نَّ رسول ا�َّ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َمْن ص�َّ الربْديْن َدَخَل اجلنَّة«قال:  أ

 ت شد که:یروا از ابو موسی « -۱۰۴۷

 .»شود می ن (نماز عصر و صبح) را بگزارد به بهشت داخلیفرمود: کسی که برد رسول الله 

ِ  وعن زهْ�ٍ بن ِعماَرًة بن ُرو�ْبَة « -۱۰۴۸ لَْن يلَج « يقول:  قال: سِمْعُت رسول ا�َّ
حٌد ص�َّ قبَْل ُطلوِع 

َ
ْمس َوَ�بْل ُغُروَ�هاانلَّار أ  رواه مسلم. .»يْع� الفْجر، والعرْص  »الشَّ
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 ت شده که گفت:یروا به یر بن عماره بن رویاز زه« -۱۰۴۸

ش از غروب آن نماز بخواند یش از برآمدن آفتاب و پیفرمود: کسی که پ می دم کهیشن رسول الله از 

 .»شود نمی عنی صبح و عصر) هرگز به جهنم داخلی(
بَْح فُهَو يف «: قال: قال رسوُل ا�َّ  وعن ُجنَدِب بن ُسْفياَن « -۱۰۴۹ مْن َص�َّ الصُّ

ِتِه �يِشءٍ  ِ فَاْ�ُظْر يَا ابَن آدم َال َ�ْطلُبنَّك ا�َّ ِمْن ِذمَّ ِة ا�َّ  رواه مسلم. »»ِذمَّ

 ت است که:یروا ان یاز جندب بن سف« -۱۰۴۹

مان خدا است. پس بنگر ای فرزند آدم که یفرمود: آنکه نماز صبح را ادا کند او در عهد و پ رسول الله 

 .»زی از عهدش را از تو نطلبدیخداوند چ
يب ُهر�رَة « -۱۰۵۰

َ
ِ  وعن أ َ�تََعاَ�بُوَن ِ�ي�م َمالئَِ�ٌة : «قال: قال رسوُل ا�َّ

يَن باتُوا  بِاللَّيْل، ومالئَِ�ٌة بِانلََّهار، َو�ْتَِمُعونَ  ِ
َّ

بِْح وصالِة العرْص، ُ�مَّ يْعُرُج اذل يف َصالِة الصُّ
لُهُ 

َ
ْعلُم بِهمْ  ُم ا�َّ ِ�ي�م، فيْسأ

َ
؟ فَيُقولُون: تَر�نَاُهْم وُهْم َكيَف تََر�تْم ِعباِدي :وُهو أ
تيناُهْم وُهْم يُصلُّون

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»»يَُصلُّون، وأ

 که:ت است یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۵۰

ند و در یآ می ان شمایگر در میفرمود: فرشتگانی در شب و فرشتگانی در روز در پی همد رسول الله 

در شان  روند و پروردگار می گردند. سپس آنانی که با شما بودند، باال می کجاینماز صبح و عصر با هم 

 د؟یکردپرسد که بندگانم را چگونه ترک  می داناتر است، از آنانشان  که بحالیحال

 .»گزاردند می که نمازیم در حالیگزاردند و نزد آنها آمد می که نمازیم آنها را در حالیند: گذاشتیگو می آنها
ِ ابلج�ِّ « -۱۰۵۱ ، َ�نََظَر إِىل الَقمِر قال: كنا ِعنَد انليبِّ  وعن َجر�ِر بِن عبِد ا�َّ

ْوَن ر��ْم كما «يَلْلََة ابَلْدر، فقال:  وَن يف ُرْؤَ�ِتِه، َفإِِن إن�م َسرَتَ تَرْوَن هذا الَقمر، ال تَُضامُّ
ْمس، َوَ�بْل ُغُرو�ها فافْعلُوا ْن ال ُ�ْغلبُوا ىلَع صالٍة َ�بْل ُطلُوِع الشَّ

َ
 ه.يمتفق عل »»اْستََطْعتُْم أ

ْرَ�َع َعرَشةَ « ويف رواية:
َ
 .»َ�نََظَر إِىل الَقمر يَلْلََة أ

 ت شده که گفت:یروا ر بن عبد الله بجلییاز جر« -۱۰۵۱

سته و فرمود: بدون شک شما یشان بسوی ماه شب چارده نگریم، ایبود امبر یما در حضور پ

د بر نمازی قبل ید که مغلوب نشوید. پس اگر توانستید دید، خواهینیب می ن ماهی کهیرا مانند اتان  پروردگار

ن دو نماز یعنی اید. (ین کار را بکنیز عصر) ااز بر آمدن آفتاب (نماز صبح) و نماز قبل از غروب آفتاب (نما

 .»د)یرا ادا کن
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ِ  وعن بُر�َْدَة « -۱۰۵۲ َمْن تََرَك َصالَة العرْص َ�َقْد َحبَِط «: قال: قاَل رسوُل ا�َّ
 .یرواه البخار» »َعملُهُ 

 ت شده که:یروا ده یاز بر« -۱۰۵۲

گردد. مراد از باطل شدن عمل،  می باطلکه نماز عصر را ترک کند، عملش یفرمود: کس رسول الله 

 .»شود) می عنی ثواب عملش باطلیباطل شدن ثواب آنست (

 باب فضیلت رفتن بسوي مساجد -189

يب هر�رَة « -۱۰۵۳
َ
نَّ انليبَّ  عن أ

َ
َعدَّ ا�َّ هلُ ـَمْن َغدا إىِل ال«قال:  أ

َ
ْو َراح، أ

َ
مْسِجِد أ

ْو َراحَ يف اجلَنَِّة نُُزًال لُكََّما َغَدا 
َ
 ه.يمتفق عل »»أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۵۳

ا بعد یده دم یا بعد از زوال بطرف مسجد رود، خداوند در هر سپیده دم یکه در سپیفرمود: کس امبر یپ

 .»کند می ایهمانی را مهیرود، در بهشت وسائل م می از زوال که طرف مسجد

نَّ انلَّيِبَّ « -۱۰۵۴
َ
، «قال:  وعنُه أ َر يف بَيِْته، ُ�مَّ َمىض إىِل بيٍْت ِمْن ُ�يُوِت ا�َّ َمْن َ�َطهَّ

ْخرى تَْرَ�ُع 
ُ
ُطُّ َخِطيئَة، واأل

َ
ِ اكنَْت ُخُطواتُُه إِْحَداها حت يِلَْقيِضَ فَِر�َضًة ِمْن فَرائِِض ا�َّ

 رواه مسلم. »»َدرََجةً 

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۵۴

ی خدا (مسجد) برود تا ها که در خانهء خود طهارت نموده و سپس بخانهء از خانهیفرمود: کس امبر یپ

 .»برد می گر مرتبهء او را بلندیش گناهی را کم نموده و گام دیکی از گامهایفرضی از فرائض خدا را ادا کند، هر 

يَبِّ بن كْعٍب « -۱۰۵۵
ُ
بْعَد ِمَن  وعن أ

َ
حًدا أ

َ
ْعلم أ

َ
نَْصاِر ال أ

َ
قال: اكَن رُجٌل ِمَن األ

لَْماِء و� ـال َكبَُه يف الظَّ ِْطئُُه َصالة، فَقيَل هل: لو اشرَت�َْت مِحَاًرا ِلرَتْ
ُ

مْسِجد ِمنْه، َوَ�نَْت ال خت
ر�دُ 

ُ
نَّ َمْ�� إِىل جنِْب الَمْسجد، إِ�ِّ أ

َ
� أ ْمَضاِء قال: ما �رَُسُّ ْن يُ�تَب يل َمْمشاي إىِل  الرَّ

َ
أ

ِ ـال ْه�. فقاَل رسوُل ا�َّ
َ
 »»قَْد مَجَع ا�َّ لَك َذلَك لُكَّه«: مْسِجد، َورُجويِع إِذا رََجْعُت إِىل أ

 رواه مسلم.

 ت شده که گفت:یروا از ابی بن کعب « -۱۰۵۵

شد و به  نمی نمازی از او فوتچ یمرد انصاری بود که خانهء کسی از خانه وی دورتر از مسجد نبود و ه

 د بر آن سوار شوی؟یکی و گرمای شدیداری کنی که در شدت تاریشود اگر االغی خر می او گفته شد: چه
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 ام به پهلوی مسجد باشد. سازد که خانه نمی گفت: مرا خوشی

سپس رسول ام در نامهء اعمالم نوشته شود.  نم به مسجد و بازگشتم به خانوادهخواهم که مزد رفت می من

 .»ت فراهم کرده استینه خدای بزرگ همهء آن را برایفرمود: هر آئ الله 

ْن يْنتقلُوا ـقال: َخلَِت ابِلَقاُع َحْوَل ال وعن جابٍر « -۱۰۵۶
َ
راَد َ�نُو َسِلَمًة أ

َ
مْسِجد، فَأ

ن تَنْتَِقلُوا قُرَْب «فقاَل هلم:  قُْرَب الَمْسِجد، َ�بَلََغ ذلَك انليبَّ 
َ
نَُّ�ْم تُر�ُدوَن أ

َ
بَلََغ� �

رَدنَا َذلك، فقال: 
َ
ِ قَْد أ بَِ� َسلَمَة دياَرُ�ْم تُْ�تَْب «الَمْسِجد؟ قالوا: نعم يَا رَسوَل ا�َّ

َا »آثاُرُ�م، دياَرُ�ْم تُْ�تَْب آثاُرُ�مْ 
ْ

َونل
َ

نَّا ُكنَّا حت
َ
نَا �  رواه مسلم، ورو »فقالوا: ما �رَُسُّ

 البخاري معناه من رواية أنَس.

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۰۵۶

ک مسجد نقل ینهای اطراف مسجد خالی شد و بنو سلمه (شاخهء از انصار اند) خواستند به نزدیزم

ک مسجد نقل ید نزدیخواه می ده کهید و به آنها فرمود: بمن خبر رسیرس امبر یند و خبر به پیمکان نما

 د؟یمکان نمائ

 . مین کار را کرده بودیما قصد ا ا رسول الله یگفتند: بلی 

شود  می اد شما بسوی مسجد نوشتهیهای ز د که گامیریهای خود را محکم گ یفرمود: جا آنحضرت 

شود.  می اد شما بسوی مسجد نوشتهید که گامهای زیریهای خود را محکم گیی اعمال شما) جاها (در نامه

 .»میاگر نقل مکان کرده بود میشد نمی پس گفتند: شاد

يب موىس « -۱۰۵۷
َ
ِ  وعْن أ الِة : «قال: قال رسوُل ا�َّ جًرا يف الصَّ

َ
ْ�َظم انلاس أ

َ
إِنَّ أ

جراً 
َ
ْ�َظُم أ

َ
الَة حىتَّ يُصلِّيها َمَع اِإلماِم أ ي يَنْتَظُر الصَّ

َّ
ْ�َعُدُهم. واذل

َ
ْ�َعُدُهْم إيِلْها مْمىًش فَأ

َ
أ

 ه.يمتفقٌ عل »»مَّ َ�نَامُ ِمَن اذلي يُصلِّيها �ُ 

 ت است که:یروا از ابو موسی « -۱۰۵۷

از روی رفتن است و باز شان  نین مردم از روی ثواب در نماز دورتریفرمود: بزرگتر رسول الله 

کشد تا آن را با امام ادا کند، ثوابش فزونتر است از آنکه نماز را خوانده و  می دورترشان و آنکه انتظار نماز را

 .»شود می خواب

لَِم إِىل املَساِجِد «قال:  عن انلَّيِبِّ  وعن بَُر�َدَة « -۱۰۵۸ وا الَمَشاِ�َ� يف الظُّ �رشِّ
 رواه أبو داود والرتمذي. »»ور اتلَّامِّ يَْوَم الِقياَمةِ بِانل
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 ت است که:یروا ده یاز بر« -۱۰۵۸

 .»دیامت مژده دهیروند به نور کاملی در روز ق می به مساجد ها کییفرمود: آنانی را که در تار امبر یپ

ِ  وعن أيب هر�رَة « -۱۰۵۹ نَّ رسول ا�َّ
َ
ُ بِِه «قال:  أ ُدلُُّ�ْم ىلَع َما يْمُحو ا�َّ

َ
ال أ

َ
أ

. قَاَل:  رََجات؟ قَالُوا: بَ� يا رسوَل ا�َّ  الْوُُضوِء ىلَع الَماَكرِه،«اخلََطايَا، َوَ�ْرَ�ُع بِِه ادلَّ
ُ
 إِْسباغ

�اط، فَذلُ�ُم  الة، فَذلُِ�ُم الرِّ الِة بْعد الصَّ ُة اخلَُطا إِىل الَمَساِجد، َوانِْتَظاُر الصَّ َوَ�رْثَ
�اُط   رواه مسلم. »»الرِّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۵۹

 لهء آن گناهان را محو نموده ویا راهنمائی کنم شما را به آنچه که خداوند بوسیفرمود: آ رسول الله 

 برد؟ می درجات را بلند

 !ا رسول الله یگفتند: آری 

و انتظار نماز بعد از نماز. پس  ها اد گام زدن بسوی مسجدیو ز ها ل نمودن وضوء بر سختییفرمود: تکم

 .»آن است قرارگاه شما، پس آن است قرارگاه شما

يب سعيٍد اخلْدرِيِّ « -۱۰۶۰
َ
ْ�تُُم الرَُّجَل َ�ْعتَاُد «قال:  عِن انليبِّ  وعن أ

َ
إِذا َرأ

ُ بِاِإليَمانِ  ِ ٱ ِجدَ َمَ�ٰ  ُمرُ َ�عۡ  إِ�ََّما﴿ قال ا�َّ عزَّ وجل:  »الَمَساِجد فاْشهُدوا هلَ  َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ
 ِ ِ ٱب  حديث حسن. رواه الرتمذي وقال:  .»]۱۸التوبة: [ ﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۰۶۰

د. یمان داشتن او گواهی دهید به ایآ می وستهید که به مساجد پیدیفرمود: چون شخص را د امبر یپ

ِ ٱ ِجدَ َمَ�ٰ  ُمرُ َ�عۡ  إِ�ََّما﴿ خدای عزوجل فرمود: کند مساجد خدا را  می همانا آباد ].۱۸التوبة: [ ﴾... �َّ

 .استمان آورده یز ایآنکه به خدا و روز رستاخ

 باب فضیلت انتظار کشیدن براي نماز  -190

يب هر�رَة « -۱۰۶۱
َ
ِ  عْن أ نَّ رسوَل ا�َّ

َ
َحُدُ�ْم يف َصالٍة َما َدامِت «قال:  أ

َ
ال يََزاُل أ

الةُ  ْهِلِه إِالَّ الصَّ
َ
ْن َ�نَْقِلَب إِىل أ

َ
ِْبُسه، ال َ�ْمنَُعُه أ

َ
َالُة حت  ه.يمتفقٌ عل »»الصَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۶۱

زی جز یچ چیکه نماز مانع وی شود و هیکی از شما در نماز مادامیشه است یفرمود: هم رسول الله 

 .»نگردداش  نماز مانع برگشت وی به خانواده
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۱۰۶۲- » ِ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
َحِدُ�ْم َما َداَم يف ُمَصالَّهُ «قال:  وعنه أ

َ
الَمالئَِ�ُة تَُص�ِّ ىلَعَ أ

، اللَُّهمَّ ارمَْحْهُ 
َ

ي َص�َّ ِ�يِه َما لْم ُ�ِْدث، َ�ُقول: اللَُّهمَّ اْغِفْر هل
َّ

 .یرواه البخار »»اذل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۶۲

که وی در جای نمازش که در آن نماز یکنند مادام می کی از شما دعایفرمود: فرشتگان بر  رسول الله 

 .»امرز ومورد رحمتش قرار دهیا او را بیند: اللهم.... خدایگو می وضوء نشود، بی کهگزارده باشد، تا لحظهء 

�س « -۱۰۶۳
َ
ِ  وعن أ نَّ رسوَل ا�َّ

َ
ِعَشاِء إِىل َشْطِر اللَّيِْل ُ�مَّ  أ

ْ
َر يَلْلًَة صالةَ ال خَّ

َ
أ

ْ�بََل َعلَيْنَا بوَْجِهِه َ�ْعَد ما َص�َّ فقال: 
َ
�َ انلَّاُس «أ َوَرقَُدوا ولَْم تََزالُوا يف َصالٍة ُمنُْذ َصَ�ّ

 .یرواه البخار »»اْ�تََظْرتُموها

 ت است که:یروا از انس « -۱۰۶۳

ر انداختند و سپس بعد از ادای نماز به یشبی نماز عشا (خفتن) را تا نصف شب به تأخ رسول الله 

د، یدیکش می که انتظار نماز راای  لحظه آنها روی آورده و فرمود: مردم نماز گزارده و خواب شدند و شما از

 .»دیبطور مستمر در نماز بود

 باب فضیلت نماز جماعت -191

نَّ رسوَل ا�َّ  بعن ابِن عَمر « -۱۰۶۴
َ
فَضُل ِمْن َصالِة الَفذِّ «قال:  أ

َ
َصالُة اجلََماَعِة أ

�َن درََجةً   ه.يمتفقٌ عل »»�َِسبٍْع وَِعرْشِ

 است که: ت یروا ب از ابن عمر« -۱۰۶۴

 .»برابر است ٢٧فرمود: ثواب نماز جماعت بر نماز تنهائی  رسول الله 
د متذکر شد که امروز کمتر یست، ولی بایلت نماز جماعت و لزوم آن اختالفی نیش: در بارهء فض

شود و الزم است که دعوتگران و مبلغان و ائمهء محترم مساجد،  می ت توجهیر و پراهمین امر خطیبه ا

 ند، بخصوص نسل جوان را. (مترجم)یق نمایش به حضور در جماعات تشویش از پیا بمردم ر

يب هر�رة « -۱۰۶۵
َ
ِ  وعن أ َصالُة الرَُّجِل يف مَجاعٍة تَُضعَُّف ىلَع : «قال: قال رسوُل ا�َّ

 
َ
أ نَُّه إِذا تَوَضَّ

َ
ْحَسَن الْوُُضوَء ُ�مَّ َخَرَج صالتِِه يف بَيْتِِه و� ُسوقِِه مخساً وَِعرْش�َن ِضعًفا، وذلَك �

َ
فَأ

ْت َ�نْه بَها   بَها َدرََجة، وَُحطَّ
َ

الة، لَْم َ�ُْط َخْطوًة إِالَّ ُرفَِعْت هل إىِل الَمْسِجد، ال ُ�ْرُِجه إِالَّ الصَّ
ِدث، َ�ُقول: اللَُّهمَّ َخِطيئَة، فَإِذا َص� لَْم تََزِل الَمالئَِ�ة تَُص�ِّ َعلَيِْه َما َداَم يف ُمَصالَّه، َما لَْم ُ�ْ 

الةَ   .ی. وهذا لفظ البخار»هیمتفٌق عل »َصلِّ َعلَيْه، اللَُّهمَّ ارمَحْه. َوال يََزاُل يف َصالٍة َما ا�ْتََظَر الصَّ
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 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۶۵

 باشد. می برابر نمازش درخانه و بازارش فزون ۲۵فرمود: نماز شخص در جماعت  رسول الله 

گری یز دید که جز نماز چیرا چون وی وضوء نموده و آن را درست انجام دهد، پس بسوی مسجد برآیز

ش افزوده شده و گناهی از وی ینکه در برابر آن درجهء براینهد، مگر ا نمی سبب برآمدن وی نگشته باشد، گامی

وضوء  بی که در جای نمازش بوده ویکنند تا مادام می شه فرشتگان بر او دعایگردد. و چون نمازگزارد، همیکم م

 .»که انتظار نماز را بکشدیشه در نماز است، تا لحظه ایه، اللهم ارحمه و همیند: اللهم صلی علیگو می نشود

ىَت انليبَّ « -۱۰۶۶
َ
، لَيْس يل قَائٌِد يُقوُد�  وعنُه قال: أ ع� فقال: يا رسوَل ا�َّ

َ
رَُجٌل أ

َل رسوَل 
َ
ِ إِيل الَمْسِجد، فَسأ ا َو�َّ َداَعهُ  ا�َّ ، فَلَمَّ

َ
ص هل ُ َ�يَُص�ِّ يف بيِْته، فَرَخَّ

َ
َص هل ن يُرَخِّ

َ
أ
الة؟ ِجْب «قال: َ�َعم، قال:  »فقال هل: هْل �َْسَمُع انلَِّداَء بِالصَّ

َ
 رواه مسلم. »»فَأ

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۶۶

! من راهنمائی ندارم که مرا به مسجد آورد و ا رسول الله یآمده و گفت:  امبر یمردی کور خدمت پ

بوی رخصت داد و  نماز گزارد و آنحضرت اش  خواست تا بوی اجازه دهد که در خانه از رسول الله 

 شنوی؟ می ا اذان رایچون وی روی گرداند او را خواسته و فرمود: آ

 .!»فرمود: پس اجابت کن گفت: بلی!

۱۰۶۷- » ِ مِّ َمْكتُوم الُمؤَذِِّن  وعن عبِد ا�َّ
ُ
نَُّه  َوِ�يل: َ�ْمِرو بِْن قيٍْس املعُروف بابِن أ

َ
�

 ِ بَاع. فقال رسوُل ا�َّ �َْسَمُع يَحَّ ىلَع : «قَال: يا رسوَل ا�َّ إِنَّ الَمِدينََة َكثَ�ُة الَهَوامِّ َوالسِّ
الة، يَحًّ ىلَع الَفالح، فََحيََّهالً   رواه أبو داود بإسناد حسن.  .»»الصَّ

 ت شده که گفت:یروا س مشهور به ابن ام مکتوم مؤذن یاز عبد الله بن عمرو بن ق« -۱۰۶۷

فرمود: چون حی علی الصالة و  اد است، آنحضرت یز ها و درنده ها نه گزندهیدر مد ا رسول الله ی

 .»شنوی، پس بر آن عجله کن می حی علی الفالح را

ِ  وعن أيب هر�رَة « -۱۰۶۸ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
ن «قال:  أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيِدهِ لََقْد َهَمْمت أ ِ

َّ
َواذل

َخاِلَف إىِل
ُ
الِة َ�يُؤذََّن لََها، ُ�مَّ آُمَر رَُجًال َ�يُؤمَّ انلَّاَس ُ�مَّ أ  آُمَر حبََطٍب َ�يُْحتََطب،ُ�مَّ آُمَر بالصَّ

َق َعلَيِْهْم بيوتهم َحرِّ
ُ
 ه.يمتفقٌ عل» »رَِجاٍل فأ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۶۸

ند و یزم جمع نمایفرمود: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، قصد کردم که امر کنم ه رسول الله 

سپس به برپا شدن نماز دستور دهم که برای آن اذان گفته شود و بعد کسی را مأمور سازم که بمردم امامت دهد و 
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 .»را بر سرشان بسوزانمشان  یها و خانهاند  رون نشدهیتخلف ورزم و به خانهء کسانی روم که به نماز بسپس از آنها 

ن يَليَْق ا�َّ تعاىل غًدا ُمْسِلًما فَلْيَُحافِْظ  وعن ابِن مسعوٍد « -۱۰۶۹
َ
ه أ قال: َمْن رَسَّ

َع نِلَِبيِّ�م  َ رَشَ لَوات َحيُْث يُناَدي بهن، فَإِنَّ ا�َّ ُسَنَ الُهَدى َو�ِ�َُّهنَّ ِمن  ىلَع َهُؤالِء الصَّ
نَُّ�ْم صلَّيْتم يف بُيوتِ�م كما يَُص�ِّ هذا ا ،ُسَنِ الُهدى

َ
لُمتََخلِّف يف بَيِتِه لرََت�تم ُسنَّة َولَو �

يْتُنَا وما َ�تََخلَّف َعنها ِإالَّ منافق َمْعلُوُم 
َ
نَِبيِّ�م، ولَو تَر�تم ُسنََّة نَِبيِّ�م لََضلَلْتُم، ولََقد َرأ

فِّ   رواه مسلم. .»انلَِّفاق، َولََقَد اكَن الرَُّجل يُؤَ� بِه، ُ�َهاَدي بْ�َ الرَُّجلَْ�ِ َحىتَّ ُ�َقاَم يف الصَّ

ِ « ويف روايةٍ له قال: َالة  ،َعلََّمنَا ُسَنَ الُهَدى إِنَّ رسوَل ا�َّ َو�ِنَّ ِمن ُسِن الُهَدى الصَّ

 .»مَسجِد اذلي يُؤَذَُّن فيهـيف ال
 ت شده که گفت:یروا از ابن مسعود « -۱۰۶۹

ن نمازها ید بر ایباشد، با که مسلمانینکه فردا خدا را مالقات کند، درحالیشود ا می که شادیکس

ت را نمودار کرده یراههای هدا امبر یرا خداوند برای پیشود. ز می که اعالن اقامهء آنیمواظبت کند، در وقت

 .اند تین راههای هداین نمازها از همیاست و ا

د، یکنی خود ادا ها ورزد، آن را در خانه می از نماز (جماعت) تخلفاش  که در خانهیو اگر شما مثل کس

 نه گمراهید، هر آئیرا ترک کردتان   امبر ید. و اگر سنت پیرا ترک نموده اتان  امبریقهء پیهمانا سنت و طر

 .دیورز نمی که نفاقش آشکار است، کسی تخلفیم که از آن جز منافقیدیقت دید و در حقیشو می

ه کرده بود، تا یشده و بر آنها تکان دو مرد کشانده یکه در میشد، در حال می و همانا مرد به نماز آورده

 .شد می ستادهینکه در صف ایا

ت را آموخت که از جمله نماز یبرای ما راههای هدا تی از وی آمده که گفت: رسول الله یو در روا

 .»شود است می که در آن اذان دادهیجماعت در مسجد

يب ادلرداِء « -۱۰۷۰
َ
ِمن ثَالثٍَة يف قَْر�ٍَة ما «يقول:  قال: سمعت رسوَل ا�َّ  وعن أ

يَْطان. َ�َعلَيُ�ْم بِاجلََماَعة، فَإِ�ََّما  الةُ إِالَّ قِد اْستَْحوََذ َعلَيِْهُم الشَّ وال بَْدٍو ال ُ�َقاُم ِ�يهُم الصَّ
ئُْب ِمَن الَغنِم الَقاِصيَةَ  ُ�ُل اذلِّ

ْ
 رواه أبو داود بإِسناد حسن. »»يأ

 فت:ت شده که گیروا از ابو درداء « -۱۰۷۰

هء وجود ندارد که نماز در آنها اقامه یا بادینفری در ده  ٣چ یفرمود: ه می دم کهیشن از رسول الله 

ان یرا گرگ از مید، زیریشود، پس بر شما باد که چماعت را الزم گ می رهیطان بر آنها چینکه شینشود، مگر ا

 .»دیربا می گوسفندان گوسفند دور و تنها را
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 براي حضور در جماعت صبح و عشاء (خفتن)باب تشویق  -192

َمْن َص�َّ الِعَشاَء يف َجـَماَعة، «يقول:  قال: سمعُت رسوَل ا�َّ  عْن عثماَن بِن عفاَن « -۱۰۷۱
نَّما َص�َّ اللَّيْل لُكَّهُ 

َ
نَّما قاَم نِْصف اللَّيْل َوَمْن َص�َّ الصبْح يف مَجَاَعة، فََك�

َ
 رواه مسلم. »»فََك�

ِ  عْن عثماَن بِن عفاَن « :روايِة الرتمذّي و�  َمْن َشِهَد : «قال: قال رسوُل ا�َّ
 ُ

َ
َفْجر يف مَجاَعٍة، اَكَن هل

ْ
الِعَشاَء يف مَجاعٍة اكن هُل ِ�ياُم نِْصِف يَلْلَة، وَمْن َص�َّ الِعَشاَء وال

مذي: حديثٌ حسن صحيح. »»َكِقيَاِم يَلْلَة  قال الرتِّ

 ت شده که گفت: یروا از عثمان بن عفان « -۱۰۷۱

ی همهء یکه نماز عشاء (خفتن) را در جماعت بگذارد، گویفرمود: کس می دم کهیشن از رسول الله 

 .شب را نماز گزارده است

ام یفرمود: آنکه نماز عشا را با جماعت ادا کند، ثواب ق امبر یآمده که: پ ت ترمذی از عثمان یو در روا

 .»ابدی می ام همهء شب را دریافته است و آنکه خفتن و صبح را در جماعت بگذارد، ثواب قیدرنصف شب را 

يب ُهر�رة « -۱۰۷۲
َ
ِ  وعن أ نَّ رسوَل ا�َّ

َ
بِْح «قال:  أ َولَْو يْعلَُموَن َما يف الَعتَمِة والصُّ

تَوُْهما َولَو حبًْوا
َ
له. »»أل  متفقٌ عليه. وقد سبق بطوِ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۷۲

دن یفرمود: اگر مردم بدانند که چه مزدی برای نمازهای خفتن و صبح است، اگر به خز رسول الله 

 .»شوند می هم باشد به آن حاضر

ْ�َقَل ىلَعَ الُمنَافِقَ� ِمْن صالة «: وعنُه قال: قال رسوُل ا�َّ « -۱۰۷۳
َ
لَيَْس َصالٌة أ

تَوُْهما َولَْو حبًْواالَفْجِر َوالِعشاِء َولَْو �َ 
َ
 ه.يمتفق عل »»ْعلَُموَن ما ِ�يهما أل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۷۳

ست و اگر بدانند که چه ین از نمازهای صبح و خفتن گرانتر نیچ نمازی بر منافقیفرمود: ه رسول الله 

 .»شوند می دن هم باشد، در آن حاضرین دو است، اگر به خزیثوابی در ا

 باب امر به مواظبت و همیشگی بر نمازهاي مفروضه و منع اکید از ترك آن -193
ْ  فَإِن﴿ ْ  تَابُوا قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا ْ  ةَ لزَّ  ].۵التوبة: [ ﴾َسبِيلَُهمۡ  فََخلُّوا

 .»راه شانراپس اگر توبه کنند و بر پا دارند نماز را و بدهند زکات را بگذارید « فرماید: میخداوند 
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ْ َ�ٰ ﴿ قال تعالی:و ٰ ٱ َ�َ  فُِظوا لََ� لَوٰ ٱوَ  تِ لصَّ ۡ ٱ ةِ لصَّ ْ  َطيٰ وُسۡ ل ِ  َوقُوُموا َّ�ِ  ٰ   ﴾٢٣٨ نِتِ�َ َ�
 ].۲۳۸البقرة: [

 .»انه (عصر)ید بر همهء نمازها و نماز میوستگی کنیپ«فرماید: و می

ِ  وعن ابِن مسعوٍد « -۱۰۷۴ لُت رسوَل ا�َّ
َ
فَْضل؟ قال: قال: َسأ

َ
ْ�َماِل أ

َ
يُّ األ

َ
: أ

الُة ىلع َوقِْتها« يٌّ ؟ قال:  »الصَّ
َ
يِْن «قلت: ُ�مَّ أ يٌّ ؟ قال:  »بِرُّ الَوادِلَ

َ
اجلهاُد يف َسِبيِل «قلَت: ُ�مَّ أ

 ِ  ه.يمتفقٌ عل »»ا�َّ

 ت شده که گفت:یروا از ابن مسعود « -۱۰۷۴

 است؟دم که کدام اعمال بهتر یپرس از رسول الله 

 فرمود: نماز در وقتش.

 گفتم: باز کدام؟

 کی کردن به پدر و مادر.یفرمود: ن

 گفتم: باز کدام؟

 .»ل اللهیفرمود: جهاد فی سب

بُِ�َ اإلَِسالُم ىلع مَخْس: َشهاَدةِ : «قال: قاَل رسوُل ا�َّ  بوعن ابِن عمَر « -۱۰۷۵
نَّ ُ�مداً رسوُل 

َ
، وأ ْن ال إِهَل إِالَّ ا�َّ

َ
اكة، وََحجِّ ابَليْت، وََصْوِم أ الة، َو�ِيتاِء الزَّ ، و�ِقاِم الصَّ ا�َّ

 ه.يمتفقٌ عل »»َرمضانَ 

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۰۷۵

 : ز بنا شده استیفرمود: اسالم بر پنج چ رسول الله 

 .رسول و فرستادهء خدا است نکه محمد ینکه معبود بر حقی جز الله وجود ندارد و ایشهادت دادن به ا

 .»و روزهء رمضان، و حج خانه، و دادن زکات، و برپا داشتن نماز

۱۰۷۶- » ِ ْن ال إهِل «: وعنُه قال: قاَل رسوُل ا�َّ
َ
قاتَِل انلاَس حىتَّ �َْشهُدوا أ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

َالة،  ، َوُ�ِقيُموا الصَّ ًدا رسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
اكة، فَإِذا َ�َعلُوا ذلَك َعصُموا ِم�ِّ إِالَّ ا�َّ َوأ وُ�ْؤتُوا الزَّ

 ِ ْم إِالَّ حبقِّ اإلِسالم، وَِحَساُ�ْهم ىلع ا�َّ
َ
ْمَواهل

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»ِدماَءُهْم َوأ

 ت  شده که:یروا ب از ابن عمر« -۱۰۷۶

ست و یی جز الله ننکه شهادت دهند که معبود برحقیفرمود: امر شدم که با مردم بجنگم تا ا رسول الله 
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ن کار را نمودند، یرسول و فرستادهء خدا است و برپا دارند نماز را و زکات را بدهند، پس هرگاه ا نکه محمد یا

 .»بر خداوند جل جالله استشان  مگر بحق اسالم و حساب اند، های خود را از من باز داشته خونها و مال

ِ  وعن معاٍذ « -۱۰۷۷ يت قَْوًما مْن «إِىل ايلَمن فقال:  قال: بَعث� رسوُل ا�َّ
ْ
إِنََّك تأ

طاُعوا ذِللك، 
َ
، فَإِْن ُهْم أ �ِّ رسوُل ا�َّ

َ
، و� ْن ال إهِل إِالَّ ا�َّ

َ
ْهِل الكتاب،فَاْدُ�ُهْم إِىل َشَهادِة أ

َ
أ

نَّ ا�َّ تَعاىل اْ�رَتَض َعلَيِْهْم مخَْس َصلوا
َ
ْعِلمُهم أ

َ
َطاُعوا فَأ

َ
ٍت يف لكِّ يَْوٍم ويَلْلٍَة، فَإِْن ُهْم أ

ْغِنيائِهم َ�رُتدُّ ىلَع ُ�َقرائِهم، 
َ
نَّ ا�َّ َ�َعاىل اْ�رَتَض علَيِْهْم َصدقة تُؤَْخُذ ِمْن أ

َ
ْعِلمُهم أ

َ
ذِللك، فأ

ْمواهِلم َواتَِّق َدْعوة َاملْظلُوم
َ
َطاُعوا ذِللَك، فَإِيَّاَك وَ�رائِم أ

َ
ِ فَإِْن ُهْم أ ، فَإِنَُّه لَيَْس بَيْنََها و�ْ�َ ا�َّ

 ه.يمتفقٌ عل »»ِحَجاٌب 

 ت شده که گفت:یروا از معاذ بن جبل « -۱۰۷۷

روی، پس آنها را دعوت  می من فرستاد و فرمود: تو همانا نزد قومی از اهل کتابیمرا به  رسول الله 

باشم. اگر آنها در  می رسول و فرستادهء خدا نکه منیست و ایکن تا گواهی دهند که معبود برحقی جز الله ن

گاه کن که خداوند در هر شب و روز پنج وقت نماز بر این امر از تو پیا شان فرض یروی کردند، آنها را آ

گاه کن که الله تعالی بر آنها صدقهین امر از تو پینموده است و اگر آنها در ا فرض ای  روی کردند، آنان را آ

 .شود می باز گرداندهشان  گرفته شده و به فقرایشان  ثروتمنداننموده که از 

ری و از یرا بگشان  س و گرانبهایینکه مالهای نفیروی کردند، پس بر حذر باش از این پیپس اگر آنها از ا

 .»ستیان آن و خدا پرده و حجابی نیرا در میدعای مظلوم حذر کن، ز

ِْك «يقول:   قال: سمعُت رسوَل ا�َّ  وعن جابٍر « -۱۰۷۸ إِنَّ َ�ْ�َ الرَُّجِل َوَ�ْ�َ الرشِّ
الةِ   رواه مسلم. »»والُ�ْفِر تَْرَك الصَّ

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۰۷۸

 .»ان مرد و شرک و کفر، ترک نماز استیفرمود: م می دم کهیشن از رسول الله 

الة، فمْن العْهُد اذلي «قال:  عن انليبِّ  وعن بَُر�َْدةَ « -۱۰۷۹ بيْنَنا و�َيْنَُهْم الصَّ
 رواه الرتمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. »»تََرَ�َها فَقْد َ�َفرَ 

 ت شده که:یروا ده یاز بر« -۱۰۷۹

که آن یباشد و کس می ن) است، عبارت از نمازیان ما و آنها (منافقیمانی که میفرمود: عهد و پ امبر یپ

 .»ق کافر شده استیرا ترک نمود به تحق



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        564

 

ِ اتلابيعِّ الُمتََّفِق ىلع َجالتلِه « -۱۰۸۰ ْصحاُب  /وعن شِقيق بِن عبِد ا�َّ
َ
قال: اكَن أ

ٍد  الة ُ�َمَّ ْعماِل تَْرُكُه ُ�ْفٌر َ�ْ�َ الصَّ
َ
رواه الرتمذي يف كتاب . »ال يروَن َشيْئاً ِمَن األ

يامن بإِسنادٍ صحيح.  اإلِ

 ت شده که:یروا / اند بر جاللت قدرتش متفق ق بن عبد الله تابعی که همهیاز شق« -۱۰۸۰

 .»شمردند نمی چ عملی را بجز نماز، کفریه الصالة و السالم ترک هیاران محمد علیاصحاب و 

يب ُهر�ْرَة « -۱۰۸۱
َ
ِ  وعن أ وَّل ما ُ�اسُب بِِه العبُْد يَْوم : «قال: قال رسوُل ا�َّ

َ
إِنَّ أ

�ح، و�ن فَسدت، َ�َقْد َخاَب وَخرِس، فَإِِن الِقيامِة مْن َعمِلِه صالتُه، 
َ
فَلَح وَأ

َ
فَإِْن َصلُحت، َ�َقْد أ

ُل بها ما  انْتَقص ِمْن فِر�ضتِِه َشيْئا، قال الرَّب،َعزَّ وجل: انُظروا َهْل لَِعبِْدي مْن َ�َطوُّع، َ�يَُكمَّ
عماهِلِ ىلَع هذا

َ
 رواه الرتمذي وقال حديث حسن. »»ا�ْتََقص ِمَن الَفِر�َضة؟ ُ�مَّ ت�وُن َسائُِر أ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۸۱

شود، نماز  می امت در مورد آن محاسبهین عملی که بنده در روز قیفرمود: همانا اول رسول الله 

انکار ید و اگر فاسد و نادرست شد، همانا هالک و زیاب و رستگار گردیاوست، اگر درست بود، همانا کام

ا بنده ام نافلهء دارد، تا از آن ید آینید: ببیگو می زی کم شد، پروردگار عزوجلیچاش  ضهیر از فرد. و اگیگرد

 .»باشد می بین ترتیهء اعمالش بدیده شود و سپس بقیضه کمبود شده تمام گردانیآنچه از فر

باب فضیلت صف اول و امر به کامل کردن صفهاي اول و برابري و منظم استاد  -194
 صفهاشدن در 

ِ بَعن جابِِر بِْن سُمرة، « -۱۰۸۲ وَن «َ�َقال:  ، قَال: َخرَج َعلَيْنَا رَُسوُل ا�َّ ال تَُصفُّ
َ
أ

ِ َوَ�يَْف تَُصفُّ املالئِ�ُة ِعند ر�ِّها؟  »كما تُُصفُّ املالئَِ�ُة ِعنَْد َر�َِّها؟ َ�ُقلْنَا: يا رُسوَل ا�َّ
ول، «قال: 

ُ
فوَف األ وَن الصُّ وَن يف الصفِّ يُِتمُّ  رواه مسلم. »»وَ�رَتاصُّ

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۰۸۲

 بندند، صف می صفشان  که فرشتگان در برابر خداییبر ما برآمد و فرمود: چرا مثل رسول الله 

 بندند؟ می چگونه صفشان  ! فرشتگان در برابر پروردگارا رسول الله یم: یگفت د؟یبند نمی

شان  انیعنی جای خالی در میشوند. ( می ستادهیرا کامل نموده و با نظم در صف اهای اول  فرمود: صف

 .»ماند) نمی باقی
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يب ُهر�ْرة، « -۱۰۸۳
َ
نَّ رَُسول ا�َّ وعن أ

َ
لْو يعلَُم انلاُس ما يف انلَِّداِء «قال:  ، أ

ْن �َْستَِهُموا َعلَيِْه الْستَهُموا
َ
ل، ثُم لَْم ِ�ُدوا إِالَّ أ وَّ

َ
فِّ األ  ه.يمتفقٌ عل »»َوالصَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۸۳

سپس آن را  ت و ثوابی برای اذان و صف اول است ویفرمود: هرگاه مردم بدانند که چه مز رسول الله 

 برایق قرعه نیبجز از طر
ً
 .»اندازند می ش قرعهیابند حتما

۱۰۸۴- » ِ لَُها، ورشُّها آِخُرَها وخْ�ُ : «وَ�نُْه قَال: قَاَل رُسوُل ا�َّ وَّ
َ
َخْ�ُ ُصفوِف الرِّجاِل أ

لَُها وَّ
َ
َها أ  رواه مسلم. »»ُصفوِف النَِّساِء آِخُرها، َورشُّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۸۴

ی ها ن صفین آن آخر آن. و بهتریی مردان اول آن است و بدترها ن صفیفرمود: بهتر رسول الله 

 .»ن آن اول آنستیزنان آخر آن است و بدتر
 کترند و قرائت امام را بهتریرا به امام نزدیهای مردان صف اول است، ز ن صفیش: بهتر

 گردد. میشان  ند و دعای فرشتگان شامل حالینما می شنوند و حاالت او را مشاهده می

کی با یرا از فضائل فوق محروم و بواسطهء نزدیاست، زشان  ن صفوف مردان صف آخریو بدتر

 لت آن کمتر است.یرود، فض می صف زنان که احتمال وسوسه

ست و یهای زنان آخر آن است که از مردان دور بوده و احتمال وقوع فتنه در آن ن ن صفیو بهتر

ر و شر یاد است و خیک و احتمال وقوع فتنه در آن زیاست که با مردان نزدشان  ن آن صف اولیبدتر

 .ن دو صف نسبی است به اعتبار کمی و فزونی ثوابیدر

ِ وعن أيب سِعيد اخلُْدرِيِّ « -۱۰۸۵ نَّ رُسول ا�َّ
َ
را، فَقاَل ، أ خُّ

َ
ْصحابِِه تأ

َ
ى يف أ

َ
: رأ

ُموا «لَُهم:  َرُهُم تَقدَّ ُروَن َحىت يُوخِّ خَّ
َ
َ�مَّ بُِ�ْم َمْن َ�ْعَدُ�م، ال يزاُل قَْوٌم َ�تَأ

ْ
وا يِب، َويلَأ تمُّ

َ
فأ

 رواه مسلم. »»ا�َّ 

 ت است که:یروا د خدری یاز  ابو سع« -۱۰۸۵

ا صفوف علم) و به ید که بعضی آخرتر قرار دارند (در صفوف نماز یش را دیاصحاب خو رسول الله 

عنی یند (یکه در پشت سرشما هستند، به شما اقتداء نماید، تا کسانید و بمن اقتدا کنییود: جلو آآنها فرم

 ر قرارینکه خداوند آنان را در اخیرند تا ایگ می شه گروهی در آخر قراریب کنند)، همیحرکات شما را تعق

 .»دهد می
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يب مسعوٍد « -۱۰۸۶
َ
ِ وعن أ الة،  ، قال: اكَن رسوُل ا�َّ َ�ْمسُح َمناِكبَنَا يف الصَّ

ْحالِم وانلَُّ� «و�ُقول: 
َ
ولُوا األ

ُ
تِلفوا فتَْختَِلَف قُلُوُ�ُ�م، يِلِلي� ِمنُْ�م أ

َ
ثمَّ  ،اْستُووا وال خت

 رواه مسلم. »»اذليَن يلُونَهم، ُ�مَّ اذِلين يَلُونَهمْ 

 ت است که:یروا از ابو مسعود « -۱۰۸۶

د (که یستاده شده و اختالف نکنیفرمود: برابر ا می ده ویرا در نماز دست کشی ما ها شانه رسول الله 

که ید کسانیگر باشد) تا دلهای شما با هم اختالف نکند و بایی گروه دها ی بعضی جلوتر از شانهها شانه

انی که به آنها " مانند اطفال" و باز کساند  کیستاده شوند و باز کسانی که به آنها نزدیک اینزد اند، عاقل و بالغ

 .»ا زنان)ی ها (مثل مخنث اند. کینزد
خته یبرانگ ها نجاست که فتنهیعنی آرزوها و ارادهء آن مختلف شود، در ایش:"فتختلف قلوبکم" 

ره شده و عبادت کم و یده دشمن چین ضربه دیشده وحدت کلمه بهم خورده شوکت اسالم ومسلم

 ابد.ی می جیکارهای زشت وفساد ترو

�ٍس « -۱۰۸۷
َ
ِ  وعن أ فِّ «: قال: قال رُسوُل ا�َّ وا ُصُفوفَُ�م، فَإنَّ �َْسِو�َة الصَّ َسوُّ

الةِ   متفقٌ عليه. »»ِمْن تَماِم الصَّ

الةِ « ويف رواية البخاري: ُفوِف ِمن إِقَامة الصَّ  .»فإنَّ �َسِوَ�َة الصُّ

 ت است که:یروا از انس « -۱۰۷۸

 را برابر کردن صفها از جملهء کمال نماز است.ید، زیبرابر کنهای خود را  فرمود: صف رسول الله 

 .»را برابر کردن صفوف از جملهء اقامهء نماز استیتی از بخاری آمده: زیو در روا
ن یدی که دریست گفت: با توجه به اخطارهای شدیه و برابر ساختن صفوف بایش: در بارهء تسو

ساختن آن قبل از شروع در نماز اهتمام ورزند تا مورد آمده الزم است، ائمهء مساجد در عملی 

 کامل شود. (مترجم)شان  رحمت حق شامل حال همه شده و نماز

ِ  وَ�نُْه « -۱۰۸۸ قبَل َعلينَا رُسوُل ا�َّ
َ
الة، فأ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
ِ�يُموا «بِوَْجِهِه فَقال:  قال: أ

َ
أ

راُ�ْم ِمْن َوَراِء 
َ
وا، فَإ�ِّ أ نَاه. »»َظْهِريُصُفوفَُ�ْم وتَراصُّ لِمٌ بمعْ سْ ظِه، ومُ فْ اريُّ بِلَ  رواهُ البُخَ

حُدنَا يَلَْزُق َمنِكبَُه بِمنِْكِب صاِحِبِه وقََدِمه بَِقدِمهِ  و� ِرَوايٍة للبَُخارِي:
َ
 .»»وَ�َن أ

 ت است که گفت:یروا از انس « -۱۰۸۸

بطرف ما روی آورده و فرمود: صفهای خود را برابر  نماز اقامه شد (پس از اقامت نماز) و رسول الله 

 .نمیب می را من شما را از پشت سرمید، زیستیوسته باینموده و بهم پ
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 قشیش را به پای رفیقش و پایکی از ما شانهء خد را به شانهء رفیتی از بخاری آمده که: و یو در روا

 .»چسباند می

لَتُسوُّنَّ «يقول:  ، قال: سمعُت رسوَل ا�َّ بوََعِن انلُّْعَماِن بِن �ش�، « -۱۰۸۹
ْو يلَُخاِلَفنَّ ا�َّ َ�ْ�َ وُجوِهُ�مْ 

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»ُصُفوفَُ�م، أ

نَّ رسوَل ا�َّ «مسلم: ـو� روايٍة ل     
َ
نَّما �َُسّوي بَها  أ

َ
اكَن �َُسوِّي ُصُفوَ�نَا، حىتَّ ك�

ى رُجال 
َ
، فََرأ ى �نَّا قَد َ�َقلْنَا َ�نْه. ُ�مَّ َخَرج يَْوماً َ�َقاَم َحىتَّ اَكَد يَُ�ربِّ

َ
الِقَداح، َحىتَّ َرأ

فِّ فقال: ْو يَلُ « بَاِدياً صْدرُُه ِمَن الصَّ
َ
نَّ ُصُفوفَُ�م، أ ، لَتَُسوُّ َخالَِفنَّ ا�َّ بْ�َ ِعبَاَد ا�َّ

 .»»وُجوهُ�مْ 
 ت شده که گفت:یروا ب ریاز نعمان بن بش« -۱۰۸۹

نکه خداوند یا اید کرد، ینه شما صفهای خود را برابر خواهیفرمود: هر آئ می دم کهیشن از رسول الله 

 اختالف خواهد انداخت.یدر م
ً
 ان شما حتما

لهء آن یی بوسینمود، حتی که گو می های ما را برابر صف تی از مسلم آمده که: رسول الله یو در روا

سپس روزی بر آمد و استاد تا  ایم. دهید که مقصودش را فهمینکه دیکند، تا ا می ر) را برابریقداح (چوبهای ت

ا یخدا! ای  از صف آشکار بود. پس فرمود: ای بندهاش  نهید که سید و مردی را دیر گویک بود تکبینکه نزدیا

 
ً
 در بیا اید کرد و یصفهای خود را برابر خواهحتما

ً
 .»ن شما اختالف خواهد انداختینکه خداوند حتما

فَّ ِمْن ، قال: اكَن رسوُل ا�َّ ب وعِن الرَباِء بِن اعزب« -۱۰۹۰ ، يَتخلَُّل الصَّ
ْتَِلُفوا 

َ
وَ�َن  »َ�تَْختَِلَف قُلُوُ�ُ�مْ نَاِحيٍَة إِىل نَاِحيَة، يَمَسُح ُصُدوَرنَا، َوَمناِكبَنَا، و�قول: ال خت

َولِ 
ُ
ُفوِف األ ن. »»َ�ُقول: إن ا�َّ َوَمالئَِ�تَُه يَُصلُّوَن ىلع الصُّ سَ  رواه أبو داود بإِسناد حَ

 ت شده که گفت:یروا از براء بن عازب « -۱۰۹۰

 ده ویکش ی مان را دستها و شانه ها نهیگر داخل شده سیک گوشه تا گوشهء دیبه صف از  رسول الله 

فرمود که: همانا خداوند جل  می د (در صف) تا دلهای شما با هم اختالف نکند ویفرمود: اختالف نکن می

 فرستد. می جالله و فرشتگانش بر صفهای اول درود

ِ بوَعن ابن ُعمَر « -۱۰۹۱ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
ُفوَف وََحاُذوا بََ� «قال:  ، أ ِ�يُموا الصُّ

َ
أ

وـال يِْدي إِْخَوانُِ�م، َوال تََذُروا فَرَُجاٍت للشيْطاِن، وَمْن منَاِكب، وُسدُّ
َ
ا اخلَلََل، َويِلنُوا بِأ

ا َ�َطعُه ا�َّ  ، َوَمْن َ�َطَع َصفًّ ا وََصلَُه ا�َّ . »»وَصَل َصفًّ  رواه أبو داود بإِسناد صحيحٍ
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 ت  شده که:یروا ب از ابن عمر« -۱۰۹۱

د و برادرهای یگاهها را ببندیرا بهم برابر کرده و خال ها فرمود: صفها را درست نموده و شانه رسول الله 

وسته و وصل یکه صفی را پید و کسیطان مگذاریی برای شهای د و گشادگییخود را با دست خود راست کن

را قطع کند، خداوند  که صفییکند) و کس می عنی رحمتش را بر او نازلیدارد ( می وستهید خداوند او را پینما

 .»کند) می عنی از رحمتش او را دوریکند ( می او را قطع

�ٍس « -۱۰۹۲
َ
ِ  وَ�ْن أ نَّ رسوَل ا�َّ

َ
وا ُصُفوفَُ�م، َوقَارُ�وا بَيْنَها، وحاُذوا «قال:  أ رُصُّ

يَْطاَن يَْدُخُل مْن َخلَِل  رَى الشَّ
َ
ي َ�ْفيِس بيَِدهِ إِ�َّ أل ِ

َّ
ْعناق، فََواذل

َ
ف، ك�نَّها احلََذُف  باأل  »»الصَّ

 حديث صحيح رواه أبو داود بإِسناد عىل رشط مسلم.

 ت است که:یروا از انس « -۱۰۹۲

گز  ٣ن هر دو صف ید (بیریک بگید و آنها را بهم نزدیفرمود: صفهای خود را محکم کن رسول الله 

نه من یجانم در دست اوست که هر آئرا سوگند به ذاتی که ید، زیباشد) و گردنهای خود را بهم برابر نمائ

ف (گوسفند سینم که از خالیب می طان رایش
َ

 من است) داخلیاه کوچکی که در یگاههای صفها مانند َحذ

 .»گردد می

۱۰۹۳- » ِ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
ي يِليِه، َ�َما اَكَن َمْن «قال:  وعنُه أ

َّ
م، ُ�مَّ اذل فَّ املقدَّ وا الصَّ تمُّ

َ
أ

رِ نْقٍص فَلْيَُ�ْن  فِّ الُمؤَخَّ  رواه أبو داود بإِسناد حسن. »»يف الصَّ

 ت است که:یروا از انس « -۱۰۹۳

د یک آن است و آنچه نقص است، بایش را، بعد صفی را که نزدید صف پیفرمود: تمام کن رسول الله 

 .»در صف آخر باشد

ومالئَِ�تَُه يُصلُّوَن ىلع إِنَّ ا�َّ «: قالت: قال رسول ا�َّ  لوعن اع�شة « -۱۰۹۴
فوف ه. »»مياِمن الصُّ ثِيقِ ْتَلَفٌ يف توْ لِم، وفيهِ رجلٌ خمُ سْ طِ مُ ىل رشْ  رواه أبو داود بإِسناد عَ

 ت است که:یروا لاز عائشه « -۱۰۹۴

 .»فرستند می فرمود: همانا خدای بزرگ و فرشتگانش بر صفهای جانب راست امام درود رسول الله 

ْن نَُ�وَن  ُكنَّا إِذا َصلَّينَا َخلَْف رسوِل ا�َّ «قال:  وَعِن الرباِء « -۱۰۹۵
َ
ْحببْبنَا أ

َ
أ

َْمُع  رَبِّ قِِ� عَذابََك يَْوَم َ�بَْعُث «َ�ْن يَِميِنه، يُقِبُل علَينا بِوَْجِهه، فَسِمْعتُُه يقول: 
َ

ْو جت
َ
 أ

 رواه مسلم. »»عبَاَدكَ 
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 که گفت:ت شده یروا از براء « -۱۰۹۵

م که بطرف یم که از جانب راستش باشیداشت می م، دوستیگزارد می نماز چون پشت سر رسول الله 

ا مرا در روزی که بندگانت را برمی یفرمود: رب قنی عذابک... بار خدا می دم کهیشان شنیما روگرداند و از ا

 .»آوری از عذابت نگه داریا فرمود: گرد میزی یانگ

يب ُهر�رةَ « -۱۰۹۶
َ
ِ وَ�ْن أ وا اخلَلََل : «، قال: قاَل رسوُل ا�َّ ُطوا اِإلمام، وَُسدُّ  »»وسِّ

 رواه أبو داود.

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۰۹۶

 .»دیرا بند کن ها فرمود: امام را در وسط قرار داده و فاصله رسول الله 

نمازهاي فریضه و بیان کمتر آن و ي مؤکده همراه با ها باب فضیلت اداي سنت -195
 کاملتر و میانهء آن

مِّ ال« -۱۰۹۷
ُ
يب ُسفياَن ـعْن أ

َ
مِّ حِبيبََة َرْملَة بِنِت أ

ُ
، قَالت: َسِمْعُت رسوَل بمؤِمِنَ� أ

 �َ «يقول: ا�َّ 
ً
َعًة تَطواع

ْ
ِ َ�َعاىل لُكَّ يَْوٍم ثِنيَْتْ عرْشَة َر� ْ�َ َما ِمْن عبٍْد ُمْسِلم يَُص�ِّ �َّ

ُ بيٌت يف اجلنَّةِ 
َ

و: إِالَّ بُِ� هل
َ
 رواه مسلم. »»الفِر�َضة، إِالَّ َ�َ� ا�َّ هُل بَيْتاً يف اجلَنَّة، أ

 ت شده که گفت:یروا ل انیبه رمله بنت ابی سفین ام حبیاز ام المؤمن« -۱۰۹۷

ر از یرکعت نافله غ ١٢ست که روزانه یچ بندهء مسلمانی نیفرمود: ه می دم کهیشن از رسول الله 

نکه یا فرمود: مگر ایسازد،   می ش در بهشت خانهءینکه خداوند برایضه برای خدای تعالی بگزارد، مگر ایفر

 .»شود می ش در بهشت خانهء ساختهیبرا

ِ بوَعِن ابِن ُ�َمر « -۱۰۹۸ َعتَْ�ِ  ، قال: َصلَّيُْت َمَع رُسول ا�َّ
ْ
ْهر، َوَر� َعتَْ�ِ َ�بَْل الظُّ

ْ
َر�

عتْ�ِ َ�ْعد امل
ْ
َعتْ�ِ �َْعَد اجلُُمعة، وَر�

ْ
عتْ�ِ بْعد الِعَشاءِ �َْعَدَها، وَر�

ْ
 ه.يمتفقٌ عل .»غرِب،ور�

 ت  شده که:یروا ب از ابن عمر« -۱۰۹۸

رکعت بعد از  ٢جمعه و  رکعت بعد از ٢رکعت بعد از ظهر و  ٢ش از ظهر و یرکعت پ ٢ رسول الله با 

 .»رکعت بعد از خفتن را گزاردم ٢شام و 

ٍل « -۱۰۹۹ ِ بن ُمَغفَّ ِ وعْن عبِد ا�َّ ذاَ�ْ�ِ َصالة، «: ، قال: قاَل رسوُل ا�َّ
َ
َ�ْ�َ لُكِّ أ

َذاَ�ْ�ِ َصالةٌ 
َ
َذانْ�ِ َصالة، َ�ْ�َ لُكِّ أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»لَمْن َشاءَ «وقاَل يف اثلَاثلَة:  »بْ�َ لكِّ أ
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 ت است که:یروا از عبد الله بن مغفل « -۱۰۹۹

ن هر ین هر دو اذان نمازی است، بیست، بین هر دو اذان (اذان و اقامت) نمازیفرمود: ب رسول الله 

 .»ست و در مرتبهء سوم فرمود: برای آنکه بخواهدیدو اذان نماز

 باب تأکید بر سنت صبح -196

نَّ انلَّيِبَّ لعن اع�شَة « -۱۱۰۰
َ
َعتَْ�ِ قبَْل  ، أ

ْ
ْهر، وَر� ْر�عاً َ�بَْل الظُّ

َ
اكَن ال يَدُع أ

 .یرواه البخار  .»الَغَداة

 ت شده که:یروا ل از عائشه« -۱۱۰۰

 .»نمود نمی ش از صبح را ترکیرکعت پ ٢ش از ظهر و یرکعت پ ٤ امبر یپ

ٍء ِمَن انلََّوافِِل أَشدَّ َ�َعاُهَداً ِمنُه ىلَعَ  عنها، قالت: لَْم يَُ�ِن انلَّيِبُّ و« - ۱۱۰۱ ىلَعَ يَشْ
َعيَت الَفْجر

ْ
لَ . »َر�  ه.يمتفقٌ عَ

 ت است که گفت: یروا ل از عائشه« -۱۱۰۱

 .»فرمود نمی ش از رکعت صبح مواظبتیب ها زی از نافلهیبر چ امبر یپ

عتا الفْجِر خْ�ٌ «قال:  وَعنْها َعِن انليب « -۱۱۰۲
ْ
نيا وَما ِ�يهاَر�  رواه مسلم. »»ِمَن ادلُّ

نْيا مجيعاً « و� وراية: حب إِيلَّ ِمَن ادلُّ
َ
 .»»لَُهَما أ

 ت شده که:یروا ل از عائشه« -۱۱۰۲

 .ا و آنچه که در آن است، بهتر استیفرمود: دو رکعت صبح از دن امبر یپ

 .»تر است داشتنی ا دوستیم از همهء دنین دو رکعت برایتی آمده که: همانا ایو در روا

ِ بِالِل بِن َر�َاٍح « -۱۱۰۳ يب عبِد ا�َّ
َ
ِ وعْن أ ِ  ، ُمؤَذِِّن رسوِل ا�َّ ىَت رَُسوَل ا�َّ

َ
 نَُّه أ

َ
 أ

ا، َ�َقاَم بِالٌل  صبََح ِجدًّ
َ
تَلُه َ�نُْه َحىت أ

َ
ْمٍر َسأ

َ
يِلُؤِذنَه بَِصالِة الغَداة، فََشَغلْت اَع�َشُة بِالًال بِأ

 ِ َذانَه، فَلَم َ�ُْرْج رَُسوُل ا�َّ
َ
الة، وتَاَ�َع أ نَّ فَآذنَُه بِالصَّ

َ
خرَبهُ أ

َ
، فلما َخَرج ص�َّ بِانلَّاس، فَأ

 َعلَيِه باخلُروج، َ�َقال  اع�َشَة َشَغلَتْهُ 
َ
بَطأ

َ
نَُّه أ

َ
ا، و� صبَح جدًّ

َ
تَلُْه عنُْه حىت أ

َ
ْمٍر َسأ

َ
 :َ�ْع� انليب  بِأ

ا؟ فقال:  فقال:  »إِ� ُكنُْت َرَ�ْعُت ر�عيت الَفْجرِ « ْصبَْحَت ِجدًّ
َ
ِ إِنَّك أ صَبحُت «يا رسول ا�َّ

َ
لْو أ

ْحسنْ 
َ
صبَحت، لَر�ْعتُُهما، وأ

َ
ْ�رَثَ ِما أ

َ
مجَلْتُُهَماأ

َ
 رواه أَبو داود بإِسناد حسن. »»تُُهَما َوأ

 ت شده که:یروا مؤذن رسول الله  از ابی عبد الله بالل بن رباح « -۱۱۰۳
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گاه سازد و عائشه بالل را بکاری که از وی یآمد تا ا وی خدمت رسول الله  شان را از نماز صبح آ

گاه ساخت و چند یباز بالل برخاسته و ا نکه بکلی صبح شد.یسؤال نمود مشغول داشت تا ا شان را از نماز آ

 .رون نشدیب شان را مطلع نمود، ولی رسول الله یبار ا

گاهو  که از وی سؤال یوی را به کار ل نمود که عائشهشان  چون برآمد بر مردم نماز گزارد، وی آ

 .شدندرون یرتر بیشان دینکه اینکه خوب صبح شد و اینمود، مشغول داشت تا ا

 فرمود:من دو رکعت صبح را ادا نمودم. امبر یپ

 د!یار صبح کردیشما بس ا رسول الله یگفت: 

 .»کردم می شیباتر ادایکوتر و زیگزاردم و ن می نه آن دو رکعت رایکردم، هر آئ می ن هم صبحیش از ایفرمود: اگر ب

 آنشود و وقت  می باب تخفیف دو رکعت صبح و آنچه در آن خوانده -197

نَّ انلَّيِبَّ  لعْن اع�شَة « -۱۱۰۴
َ
عتَْ�ِ َخِفيَفتَْ�ِ َ�ْ�َ انلَِّداِء َواِإلقَامِة ِمن  أ

ْ
اكَن يَُص� َر�

بْح قٌ عليه .»َصالة الصُّ تَّفَ  .مُ

: قُوَل:« ويف روايةٍ هلامَ
َ
ُفهَما حىت أ مِّ الُقْرآِن؟ يَُص�ِّ َر�عيَت الَفْجِر، َ�يَُخفِّ

ُ
 فيهما بِأ

َ
 ،َهل قَرأ

ُفهما. َذاَن وُ�َفِّ
َ
 و� روايٍة لُمْسِلم: اكن يَُص�ِّ ر�َعيَت الَفْجِر إَِذا سِمَع األ

 .»إِذا َطلَع الَفْجر« ويف رواية:
 ت شده که:یروا ل از عائشه« -۱۱۰۴

 .گزارد می فین اذان و اقامت نماز صبح سبک و خفیدو رکعت صبح را در ب امبر یپ

 گزارد، با خود می فیتی از آن آمده که: دو رکعت صبح را خوانده و آن را بنحوی سبک و خفیو در روا

 .ا در آنها ام القرآن و سورهء فاتحه را خوانده است؟یگفتم: آ می

 .نمود می فید، دو رکعت صبح را خوانده و آن را تخفیشن می تی از مسلم آمده که: چون اذان صبح رایو در روا

 .»نمود می تی آمده که: چون صبح طلوعیو در روا

ِ  لوَ�ْن حفَصَة « -۱۱۰۵ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
بح،  أ بح، َوَ�َدا الصُّ ذََّن الُمؤَذُِّن للصُّ

َ
اكَن إِذا أ

 ه.يمتفقٌ عل .»ص�َّ ر�عتْ� َخفيفت�

َعتْ�ِ َخفيَفتْ�ِ  اكَن رسوُل ا�َّ « مسلم:ـويف روايةٍ ل
ْ
 .»إذا َطلََع الَفْجر ال يُص� إِالَّ َر�

 ت است که:یروا ل از حفصه« -۱۱۰۵

 گزارد. می دو رکعت سبک شد، رسول الله  می داد و صبح آغاز می چون مؤذن اذان صبح را
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 .»گزارد نمی فیجز دو رکعت، خف نمود، رسول الله  می تی از مسلم آمده: چون صبح طلوعیو در روا

وُ�وتِر  ،يُص�ِّ ِمَن اللَّيِْل مثَْ� مثَْ�  قال: اكَن رسوُل ا�َّ  بوَعِن ابن ُعمَر « -۱۱۰۶
ُذَ�يْه

ُ
نَّ األَذاَن بأ

َ
كَعتِ� َ�بْل َصالِة الَغداة، َوَ�أ َعٍة ِمن آِخِر اللَّيْل، وُ�َص�ِّ الرَّ

ْ
 ه.يمتفقٌ عل .»بَر�

 گفت: ت  شده کهیروا ب از ابن عمر« -۱۱۰۶

گزارد و دو رکعت  می ک رکعت وتریگزارد و در آخر شب  می از طرف شب دو دو رکعت نماز امبر یپ

 .»استشان  های ی که اذان در گوشینمود و گو می ش از نماز صبح ادایپ

ِ  بوَعِن ابِن عباٍس « -۱۱۰۷ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 ىفياكَن  أ

ُ
َعىَت  ْقَرأ

ْ
َفْجِر ىف َر�

ْ
األو�  ال

ْ قُولُوٓ ﴿ ِمنُْهَما:  ِ  َءاَمنَّا ا ِ ٱب َّ�  ٓ نزَِل  َوَما
ُ
اآلِخَرةِ  ابلقرة، و� ىف الىت  ].۱۳۶البقرة: [ ﴾َناإَِ�ۡ  أ

ِ  َءاَمنَّا﴿ ِمنهما:  ِ ٱب نَّا َهدۡ شۡ ٱوَ  �َّ
َ
 ].۵۲عمران:  آل[ ﴾لُِمونَ ُمسۡ  بِ�

ْ َ�َعالَوۡ ﴿ آِل ِعمران:  ىف اآلخرةِ الىت يفة: يروا یوف ٓ  َ�َِمةٖ  إَِ�ٰ  ا ِۢ َسَوا  ﴾َنُ�مۡ َو�َيۡ  َنَنابَيۡ  ء

 روامها مسلم. .»]۶۴عمران:  آل[

 کند که: می تیروا ب ابن عباس« -۱۱۰۷

ْ قُولُوٓ ﴿ در دو رکعت صبح در اولش رسول الله  ِ  َءاَمنَّا ا ِ ٱب َّ�  ٓ نزَِل  َوَما
ُ
هء را که یآ   ].۱۳۶البقرة: [ ﴾نَاإَِ�ۡ  أ

ِ  َءاَمنَّا﴿  آخرش:در بقره است و در  ِ ٱب نَّا َهدۡ شۡ ٱوَ  �َّ
َ
 .خواند می  ].۵۲عمران:  آل[ ﴾لُِمونَ ُمسۡ  بِ�

ْ َ�َعالَوۡ ﴿هء را که در آل عمران است: یتی آمده که: و در آخر آن آیو در روا ٓ  َ�َِمةٖ  إَِ�ٰ  ا ِۢ َسَوا  َنَنابَيۡ  ء
 .»خواندند می ].۶۴عمران:  آل[ ﴾َنُ�مۡ َوَ�يۡ 

يب ُهر�رةَ « -۱۱۰۸ 
َ
ِ  وعْن أ نَّ رسوَل ا�َّ

َ
َفْجر:  أ

ْ
َعيَتِ ال

ْ
 يف َر�

َ
َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ قَرأ ُّ�

َ
� 

ٰ لۡ ٱ ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ و  ﴾١ فُِرونَ َ� َحدٌ  �َّ
َ
 رواه مسلم. »﴾١ أ

 ست که:یمرو ره یاز ابو هر« -۱۱۰۸

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ در دو رکعت صبح رسول الله  ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ � ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ و  ﴾١ فُِرونَ َ� َحدٌ  �َّ

َ
 را ﴾١ أ

 .»خواند می



 573 کتاب فضائل

 

ْكَعتْ�ِ َ�بَْل  ، قال: رمْقُت انلَّيِبَّ بوعِن ابِن عمر « -۱۱۰۹  يف الرَّ
ُ
َشْهراً يْقَرأ

َفْجر: 
ْ
َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ال ُّ�

َ
ٰ لۡ ٱ � ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿، و: ﴾١ فُِرونَ َ� َحدٌ  �َّ

َ
رواهُ الرتمذي وقال: حديثٌ . ﴾١ أ

ن. سَ  حَ

 ت  است که گفت:یروا ب عمر از ابن« -۱۱۰۹

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ش از صبح یب نمودم که در دو رکعت پیرا تعق امبر یکماه پیمن  ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ �  فُِرونَ َ�

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ و  ﴾١ َحدٌ  �َّ
َ
 .خواند می را ﴾١ أ

باب استحباب استراحت نمودن بر پهلوي راست، بعد از دو رکعت صبح و ترغیب بر  -198
 تهجد کرده باشد، یا خیرآن، خواه در شب 

ِه  قالَت: اكَن انلَّيبُّ  لعْن اع�َِشَة « -۱۱۱۰ َفْجر، اْضَطجع ىلع ِشقِّ
ْ
َعيت ال

ْ
إذا ص�َّ َر�

يْمن
َ
 .یرواه البخار .»األ

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۱۱۰

 .»نمود می ش استراحتیخواند به پهلوی راست خو می دو رکعت صبح را امبر یچون پ

عَشاِء إىل  وَعنَْها قَالَت: اكَن انليبُّ « -۱۱۱۱
ْ
 ِمْن صالة ال

َ
ْن يْفُرغ

َ
يَُص�ِّ فيما بْ�َ أ

عًة �َُسلُِّم بْ�َ لُكِّ ر�َعتْ�، و�ُوتُِر بَِواِحَدة، فَإذا َسَكَت الُمؤَذُِّن ِمْن 
ْ
َة َر� فْجِر إْحَدى َعرْشَ

ْ
ال

َفْجر، وَج
ْ
ُ ال

َ
َ هل َفْجر، وتَب�َّ

ْ
َعتْ� َخِفيَفتَْ�، ُ�مَّ اْضَطَجَع ىلَع صالِة ال

ْ
اَءُه الُمؤَذِّن، قام فََرَ�َع َر�

ِ�يَُه الُمؤَذُِّن لإلِقَاَمة
ْ
ْ�َمن، هكذا َحىتَّ يأ

َ
ه األ لِمٌ  .»ِشقِّ سْ   رواه مُ

 ت است که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۱۱۱

ن هر دو رکعت یگزارد که ب می رکعت ١١در وسط آنکه از نماز عشاء فارغ شود تا نماز صبح  امبر یپ

 داریش پدینمود و صبح برا می گزارد و چون مؤذن از اذان صبح سکوت می ک رکعت را وتریداد و  می سالم

 آمد، برخاسته دو رکعت کوتاه گزارده، سپس به پهلوی راستش استراحت می شد و مؤذن خدمتش می

 .»آمد می نکه مؤذن برای اقامه نزدشینمود، تا ا می

يب ُهر�رةَ « -۱۱۱۲
َ
ِ وعْن أ َعيَتِ الَفْجِر «: ، قال: قال رسوُل ا�َّ

ْ
َحُدُ�ْم ر�

َ
إِذا َص�َّ أ

اه أَبو داود، والرتمذي بأَسانِيدَ صحيحة. قالَ الرتمذي: حديثٌ  .»»فَلْيَضَطِجْع ىلَع يِميِنهِ  وَ رَ

يح. حِ نٌ صَ سَ  حَ
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 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۱۲

 .»د به پهلوی راستش استراحت کندیکی از شما دو رکعت صبح را گزارد، بایفرمود: چون  رسول الله 
 

 باب سنت نماز ظهر -199

ِ بَعِن ابِن ُ�َمر، « -۱۱۱۳ َعتْ�ِ  ، قال: صلَّيُْت َمع رسوِل ا�َّ
ْ
ْهر، وَر� َعتَْ�ِ َ�بْل الظُّ

ْ
ر�

 ه.يمتفقٌ عل .»بعَدَها

 که گفت: ت  شدهیروا ب از ابن عمر« -۱۱۱۳

 .»ش از ظهر و دو رکعت بعد از ظهر گزاردمیدو رکعت پ ا رسول الله ی

نَّ انلَّيِبَّ لوَ�ْن اع�َِشة « -۱۱۱۴
َ
ْهر ، أ ْر�عاً َ�بَْل الظُّ

َ
 رواه البخاري. ،»اكن ال يدُع أ

 ت شده که:یروا ل از عائشه« -۱۱۱۴

 .»نمود نمی ش از ظهر را ترکیچهار رکعت پ امبر یپ

ْرَ�عا، ثم �ُْرُج َ�يُص�ِّ  وََعنها قالت: اكَن انليبُّ « -۱۱۱۵
َ
ْهر أ يَُص�ِّ يف بَييْت َ�بَْل الظُّ

َعتَ�، َو�َن يُص�ِّ بِانلَّاِس الَمْغرِب،ُ�مَّ يَْدُخُل بييت َ�يُص�ِّ 
ْ
بِانلَّاس، ُ�مَّ يدُخُل َ�يَُص�ِّ َر�
َعتْ�، َوُ�َص�ِّ بِانلَّاِس الِعشاءَ 

ْ
َعتَْ� َو�دْ  ،َر�

ْ
 رواه مسلم. .»ُخُل بَييْت َ�يُص�ِّ ر�

 ت است که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۱۱۵

گزارد و باز بخانه  می آمد و برای مردم نماز می ش از ظهر دو رکعت گزارده و باز بریدر خانه ام پ امبر یپ

 .گزارد می درآمده و دو رکعت

گزارد و بر مردم نماز عشاء را خوانده و باز  می رکعتو نماز شام را بمردم گزارده و باز داخل شده دو 

 .»گزارد می بخانه ام داخل شده دو رکعت

مِّ َحبِيبََة « -۱۱۱۶
ُ
ِ  لوعن أ ْرَ�ِع ر�َعاٍت : «قَالَت: قال رسوُل ا�َّ

َ
مْن َحافَظ ىلَع أ

مُه ا�َّ ىلع انلَّارَ  ْر�ٍع َ�ْعَدَها، َحرَّ
َ
ْهر، َوأ و داود، والرتمذي وقال: حديثٌ رواه أب .»»َ�بَْل الظُّ

.  حسنٌ صحيحٌ

 ست که:یمرو به یاز ام حب« -۱۱۱۶
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ش از ظهر و چهار رکعت بعد از آن مالزمت و مداومت یکه بر چهار رکعت پیفرمود: کس رسول الله 

 .»سازد می کند، خداوند او را بر دوزخ حرام

ِ بن السائب « -۱۱۱۷ ِ  وَ�ْن عبِد ا�َّ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
ن تَزول  أ

َ
ْر�عاً بْعَد أ

َ
اكَن يَُص�ِّ أ

ْهر، وقَال:  ْمُس َ�بَْل الظُّ َماءِ «الشَّ بواُب السَّ
َ
َها َساَعٌة ُ�ْفتَُح ِ�يَها أ ن يَصَعَد يل فيها  ،ِإ�َّ

َ
ِحبُّ أ

ُ
فأ

 رواه الرتمذي وقال: حديثٌ حسن. »»عَمٌل َصاِلحٌ 

 ت شده که:یروا از عبد الله بن سائب « -۱۱۱۷

ن لحظه ینه ایگزارد و فرمود: هر آئ می ش از نماز ظهر دو رکعتیبعد از زوال آفتاب و پ رسول الله 

 .»دارم که عمل صالحی از جانبم در آن باال رود می شود و دوست می ی آسمان بازها ست که در آن دروازهیا

نَّ انلَّيِبَّ لوَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۱۱۸
َ
ْر�عاً قبَْل الظْهِر، َصالَُّهنَّ  ، أ

َ
اكَن إِذا لَْم يَُصلِّ أ

قَال: حديثٌ حسن. .»بْعَدها اهُ الرتمذيُّ وَ وَ  رَ

 ت شده که:یروا ل از عائشه« -۱۱۱۸

 .»نمود می ضه ادایگزارد، آنرا بعد از فر نمی ش از نماز ظهر چهار رکعت نمازیپ اگر رسول الله 

 باب سنَّت عصر -200

يب َطالٍب « -۱۱۱۹
َ
ْرَ�َع َر�َعات،  ، قال: اكَن انلَّيب عْن يلعِّ بِن أ

َ
يُص�ِّ َ�بَْل الَعرْصِ أ

مْسِلِم� ـمقر�ِ�، َوَمْن تِبَعُهْم ِمَن الـمالئَِ�ِة الـَ�ْفِصُل بَيْنَُهنَّ بِالتَّْسليِم ىلَع ال
 رواه الرتمذي وقال: حديثٌ حسن.. »مؤِمِن�ـَوال

 ت شده که گفت:یروا از علی بن ابی طالب « -۱۱۱۹

ن و یبه سالم بر مالئکه مقرب و مؤمن ها ان آنیگزارد که در م می ش از عصر چهار رکعتیپ امبر یپ

 .»افگند می کنند، فاصله می روییپ ها نی که از آنیمسلم

ص�َّ قبَْل الَعرْصِ رَِحَم ا�َّ اْمَرءاً «، قال: ، عِن انلَّيبِّ بوَعن ابن ُ�َمَر « -۱۱۲۰
ْر�عاً 

َ
ن. .»»أ سَ اه أبو داود، والرتمذي وقال: حديثٌ حَ وَ  رَ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۱۱۲۰

 .»ش از عصر چهار رکعت نماز بگزاردیفرمود: خداوند رحمت کند کسی را که پ امبر یپ
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يب طالب،« -۱۱۲۱
َ
نَّ انليبَّ وعْن يلعِّ بن أ

َ
َعتَْ�  ، أ

ْ
اه  .»اكَن يَُص�ِّ َ�بَْل الَعرِص َر� وَ رَ

 أبو داود بإسناد صحيح.

 ت شده که:یروا از علی ابن ابی طالب « -۱۱۲۱

 .»گزارد می ش از عصر دو رکعت نمازیپ امبر یپ
 

 

 باب سنَّت پیش از نماز شام و سنت بعد از آن -201

ٍل « -۱۱۲۲ ِ بِن ُمَغفَّ قَاَل يف  »َصلُّوا قَبَل الَمغرِب«قال:  ، َعِن انلَّيبِّ َوَ�ْن َ�بِْد ا�َّ
 رواه البخاري. »»لَمْن َشاءَ «اثلَّاثلَة: 

 ت است که:یروا از عبد الله بن مغفل « -۱۱۲۲

 . »د و در بار سوم فرمود: برای آنکه بخواهدیش از شام نماز گزاریفرمود: پ امبر یپ

�ٍس « -۱۱۲۳
َ
ِ  وعن أ صحاِب رسوِل ا�َّ

َ
يُْت ِكباَر أ

َ
َوارَِي  قال: لََقْد َرأ يَبْتَِدُروَن السَّ

 .یرواه البخار .»مغربـعنَد ال

 ت است که:یروا از انس « -۱۱۲۳

 .»جستند می ی مسجد سبقتها دم که در وقت شام به استوانهیرا د من بزرگان اصحاب رسول الله 

۱۱۲۴- » ِ ْمس قَبَل  وَ�نُْه قَال: ُكنَّا نَُص�ِّ ىلَع َعهِد رسوِل ا�َّ َر�َعتْ�ِ بعَد ُغروِب الشَّ
 ِ �اَن رسوُل ا�َّ

َ
ُمْرنَا َولَْم  الَمغرب،فقيل: أ

ْ
َصالَُّهَما؟ قال: اكَن يَرانَا نَُصلِّيِهَما فَلَْم يَأ

لِم. .»َ�نَْهنا سْ اه مُ وَ  رَ

 که:ت است یروا از انس « -۱۱۲۴

 .میگزارد می ش از نماز شام دو رکعتیبعد از غروب آفتاب و پ ما در زمان رسول الله 

 نمود؟ می آن را اداء ا رسول الله یگفته شد: آ

 .»م، ولی نه ما را به آن امر فرمود و نه هم از آن منع نمودیگزار می د که آن راید می گفت: ما را
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َوارِي، وعنه قَال: ُكنَّا « -۱۱۲۵ ذََّن الُمؤَذُِّن لَِصالةِ الَمغرِب،اْ�تََدُروا السَّ
َ
بِالَمِدينَِة فإِذا أ

الَة قْد ُصلِّيْت  نَّ الصَّ
َ
فََرَ�ُعوا َر�َعتْ�، َحىت إنَّ الرَُّجَل الَغِر�َب يلَدُخُل الَمسجِد�َ َ�يَْحَسُب أ

لِم. .»من َكرَثةِ َمْن يَُصلِّيِهما سْ اهُ مُ وَ  رَ

 ت است که:یروا از انس « -۱۱۲۵

ی مسجد سبقت جسته و دو ها گفت، مردم به اسطوانه می م و چون مؤذن برای شام اذانینه بودیما در مد

 اری کسانی که آن رایشد، از بس می گانه به مسجد واردیب و بیگزاردند، حتی وقتی مردی غر می رکعت نماز

 .»نمود که نماز ادا شده است می گزاردند، گمان می
 

 باب سنّت پیش و بعد از نماز عشاء (خفتن) -202

ابق:يهِ حديف رَ السَّ مَ ِ يوحد ، َ�ْعَد الِعَشاءِ �ِ َر�َعتَ   ُت َمَع انلَّىِب يَصلَّ « ثُ ابنِ عُ ُث عبِد ا�َّ

ل:  َذان�َ بَ «بِن ُمَغفَّ
َ
 ه. كام سبَق.يمتفقٌ عل »» َصالةٌ �ِ  لكِّ أ

ث عبد یبعد از عشاء دو رکعت گزاردند و حد امبر یپ«ث ابن عمر سابق است که ین باب حدیر ا

 .»ستین هر دو اذان نمازیالله مغفل که ب

 باب سنت جمعه -203

نَُّه ص�َّ َمَع انلَّىِب يِه حدي�ِ «
َ
ابُِق �  ه.يمتفقٌ عل .» َ�ْعَد اجلُُمَعة�ِ َر�َعتَ   ُث ابِن ُعمَر السَّ

 .»بعد از جمعه دو رکعت نماز گزارد امبر یوی با پ گذشت که ب ث ابن عمرین بحث حدیدر ا«

يب ُهر�رَة « -۱۱۲۶
َ
ِ  عْن أ حُدُ�ُم اجلُُمَعة، فَلْيَُصلِّ : «قاَل: قال رسوُل ا�َّ

َ
إذا َص�َّ أ

ْر�عاً 
َ
 رواه مسلم. »»بْعَدَها أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۲۶

 .»د بعد از آن چهار رکعت نماز بگزاردینمود، باکی از شما جمعه را ادا یفرمود: هرگاه  رسول الله 

نَّ انلَّيِبَّ  ب وََعِن ابِن ُعمَر « -۱۱۲۷
َ
ـَِة حىتَّ َ�نرَْصِف  أ اكَن ال يُص�ِّ َ�ْعَد اجلُُمع

َعتْ�ِ يف بَيِْته
ْ
 رواه مسلم.، »َ�يَُص�ِّ َر�

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۱۲۷
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 .»گزارد می دو رکعتاش  نکه باز گشته و در خانهیگزارد، تا ا نمی بعد از جمعه نماز امبر یپ

ي نافلهء راتبه و غیر آن در خانه و امر به دور شدن از ها باب استحباب اداي نماز -204
 اداي فریضه براي اداي نافله یا فاصله در میان آن دو به سخن گفتن

نَّ انلَّيبَّ َ�ْن ز�ِد بِن ثابِت « -۱۱۲۸
َ
يُّها انلَّاُس يف ُ�يُوتُِ�م، فَإنَّ «قال:  ، أ

َ
صلُّوا �

الةِ صالُة الَمرِْء يف بَيِْتِه إِالَّ املْكتُوَ�ةَ   ه.يمتفقٌ عل »»أفضَل الصَّ

 ت است که:یروا د بن ثابت یاز ز« -۱۱۲۸

ضه، ین نماز شخص جز فریرا برترید، زینماز گزارتان  یها فرمود: ای مردم در خانه رسول الله 

 .»گزارد میاش  که در خانهست ینماز

اْجَعلُوا ِمْن صالتُِ�ْم يف ُ�يُوتُِ�م، «قال:  َعِن انلَّيِبِّ  بوعن ابِن ُ�َمَر « -۱۱۲۹
 ه.يمتفقٌ عل »»وال َ�تَِّخُذوِها ُ�بُوراً 

 ت  شده که:یروا ب از ابن عمر« -۱۱۲۹

 .»دیخانهء خود را گورستان مسازگزارده و تان  را درخانهتان  فرمود: برخی از نمازهای رسول الله 

ِ  وَ�ْن جابٍر « -۱۱۳۰ َحُدُ�ْم صالتَُه يف مْسِجِده، «: قال: قَاَل رسوُل ا�َّ
َ
إذا قىََض أ

 رواه مسلم. »»فَلَيْجَعْل بِلَيْتِه نَِصيباً ِمْن َصالتِه، فَإنَّ ا�َّ َجاِعٌل يف بيْتِِه ِمْن صالتِِه َخْ�اً 

 که:ت شده یروا از جابر «

از نمازش اش  د برای خانهیکی از شما نمازش را در مسجد اداء نمود، بایفرمود: هرگاه  رسول الله 

 .»نهد می ر و برکتیخاش  را خدای تعالی بواسطهء نمازش در خانهیبگرداند، زای  بهره

۱۱۳۱- » ُ
ُ

هل
َ
ْخِت نَِمٍر �َْسأ

ُ
ائِب ابن أ رْسلَُه إىل السَّ

َ
نَّ نَافَِع ْ�َن ُحبَْ� أ

َ
وَعْن ُ�َمر بِْن عطاٍء أ

ا َسلََّم  الِة َ�َقال: نَعْم َصلَّيُْت َمَعُه اجلُُمَعَة يف املقُصوَرة، فَلَمَّ ٍء َرآهُ ِمنُْه ُمَعاِو�ُة يف الصَّ َ�ْن يَشْ
رْسَل إِيلَّ فقال: ال َ�ُعْد ملا فَعلَت: إذا صلَّيَْت اِإلمام، قُمُت يف مَقاِ�، فَص

َ
لَّيْت، فَلَما َدخل أ

 ِ ْو ختُْرج، فَإنَّ رسوَل ا�َّ
َ
ْن ال نُوِصَل صالةً  اجلُُمعة، فَال تَِصلْها َحىت َ�تلََكََّم أ

َ
مَرنا بِذلك، أ

َ
أ

ُْرج
َ

ْو �
َ
 رواه مسلم. .»بصالٍة حىتَّ َ�تلََكََّم أ

 ت شده که:ین عطاء روااز عمر ب« -۱۱۳۱

از او  ه ید پسر خواهر نمر فرستاد تا از وی در بارهء آنچه که معاویزیر او را نزد سائب بن ینافع بن جب

 .دیده بود، پرسش نمایدر نمازها د



 579 کتاب فضائل

 

 ستاده نماز گزاردم.یم ایوی گفت: آری من جمعه را با او در حجرهء خانه خواندم و چون امام سالم داد، در جا

ن کار را مکن، چون جمعه را یوارد شد، کسی را نزدم فرستاده و گفت: دو باره ااش  وی به خانهچون 

ن امر نمود یما را به ا را رسول الله یی، زیرون آیا بیی و یوسته مساز تا سخن گویخواندی، آن را به نمازی پ

 .»مییرون آیا بیم و ینکه سخن گوئیم، مگر ایوسته نسازیگر پیچ نمازی را به نمازی دیکه ه

 باب نماز وتر و وقت آن و اینکه آن سنتی است مؤکد  -205

ِ ـقال: الوتُِر لَيْس حِبَتٍْم َكَصالِة ال َ�ْن يلٍعّ « -۱۱۳۲  مْكتُو�َة، ولِ�ْن َسنَّ رسوُل ا�َّ
ُقْرآنِ «قال: 

ْ
ْهَل ال

َ
ْوتُِروا، يَا أ

َ
داود والرتمذي وقَال: رواه أبو  .»»إنَّ ا�َّ ِوتٌر ُ�ِبُّ الْوتْر، فأ

 حديثٌ حسن.

 ت شده که گفت:یروا از علی « -۱۱۳۲

نه خداوند وتر یآنرا سنت نموده و فرمود: هر آئ کن رسول الله یست و لیضه حتمی نیوتر مانند نماز فر

 .»دیدارد، پس ای اهل قرآن، وتر را بگزار می کتا) است و وتر را دوستی(
 نماز وتر واجت است. /فه یش: در مذهب امام ابو حن

ِ لَوَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۱۳۳ ْوتَر رسوُل ا�َّ
َ
ِل اللَّيْل،  ، قَالَت: ِمْن لُكِّ الليِْل قَْد أ وَّ

َ
ِمْن أ

َحر وَْسِطه، َوِمْن آِخِره. َواْ�تَ� ِوتُْرُه إىل السَّ
َ
 ه.يمتفقٌ عل. »وَمن أ

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۱۳۳

ان یبه سحر پاشان  مه و آخرشب و وتریدر همهء لحظات شب وتر را گزاردند. در آغاز و ن رسول الله 

 .»افتی

اْجعلوا آِخَر صالتُِ�ْم بِاللَّيِْل «قَال:  ، َعِن انلَّيبِّ بوعِن ابِن ُعمَر « -۱۱۳۴
 هيمتفقٌ عل »»ِوتْراً 

 ت شده که:یروا ب از ابن عمر« -۱۱۳۴

 .»دینماز شب خود بگردان نیفرمود: وتر را آخر امبر یپ

يب سعيٍد اخلُْدرِيِّ « -۱۱۳۵
َ
نَّ انلَّيبَّ َوَ�ْن أ

َ
ْن تُْصبُِحوا«قال:  ، أ

َ
ْوتُِروا قبَْل أ

َ
رواه  »»أ

 مسلم.

 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۱۳۵
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 .»دیش از آنکه صبح شود، وتر را بگزاریفرمود: پ امبر یپ

نَّ انلَّيِبَّ لوعن اع�شة، « -۱۱۳۶
َ
اكَن يُص�ِّ َصالتَُه بِاللَّيْل، وِ� ُمْعرَتَِضٌة بَ�  ، أ

ْوترت
َ
يِقظِها فَأ

َ
 رواه مسلم. .»يََديه، فَإذا بيِقَ الِوتْر، أ

ْوتِري يا اَع�شةُ «فَإذا بيَِقَ الوتُر قال: « ويف روايةٍ له:
َ
 .»»قُوِ� فَأ

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۱۳۶

 ده بودم و چون وتر باقییشان دراز کشیش روی ایکه من پیگزارد، در حال می راشان  نماز شب امبر یپ

 گزارد. می دار نموده و وتر رایماند، او را ب می

 .»ز و نماز وتر را ادا کنیبرخ لفرمود: ای عائشه  می ماند، می تی از وی آمده که: چون وتر باقییو در روا

نَّ انلَّيبَّ بوَعِن ابن ُ�َمَر « -۱۱۳۷
َ
بَْح بالِوتْرِ «قَال:  ، أ اه أبو داود، . »»بَاِدروا الصُّ وَ رَ

 والرتمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۱۳۷

 .»دیش از صبح ادا کنیفرمود: وتر را پ امبر یپ

ِ وَ�ْن جابٍر « -۱۱۳۸ ْن ال «: ، قَال: قاَل رسوُل ا�َّ
َ
َ�ُقوم ِمْن آخِر اللَّيْل، مْن َخاف أ

ْن يُقوَم آِخَره، فَليوتِْر آِخر اللَّيْل، فإِنَّ صالة آِخِر اللَّيِْل مْشُهودة، 
َ
، ومْن طِمع أ

َ
هل وَّ

َ
فَليُوتِْر أ

فَضُل 
َ
 رواه مسلم. »»وذلَك أ

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۱۳۸

د در اول شب وتر را بگزارد و آنکه یزد بایخ نمی فرمود: آنکه بترسد از آنکه در آخر شب بر رسول الله 

را نماز آخر شب توأم با حضور ید در آخرش وتر را بگزارد، زیزد، بایخ می د که در آخر شب بریتوقع نما

 .»مالئکه است و آن بهتر است

 باب فضیلت نماز ضحی و بیان کم و بیش آن و دستور مواظبت وپایداري بر آن -206
يب ُهر�رةَ « -۱۱۳۹

َ
َعيت  ، قال: أوَصا� َخلي�  عْن أ

ْ
يَّاٍم ِمن لُكِّ شهر، ور�

َ
بِصياِم ثَالثَِة �

ىَح  ْرقُد ،الضُّ
َ
ْن أ

َ
وتَِر قَبل أ

ُ
ْن أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»وأ

 ت شده که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۳۹
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نکه وتر یا م ویه فرمود که: در هر ماه سه روز روزه بدارم و دو رکعت ضحی را ادا نمایمرا توص لم یخل

 .»دن بگزارمیرا قبل از خواب
وسته ین امر و مواظبت بر گرفتن سه روز روزه در هر ماه و ادای نماز ضحی بطور پیش: توبه به ا

ت بعد معنوی یو ادای نماز وتر همزمان با رفتن به بستر برای استراحت، در پاکی روح مؤمن و تقو

ست که در کنار اهتمام یم بدون شک شامل کسا و آخرت هیر دنیت مؤثر است و خیدر وجودش نها

 ت کند. (مترجم).یوی به امور معنوی هم جدیبه مسائل دن

يب َذر « -۱۱۴۰
َ
حِدُ�ْم «قال:  ، عن انليبِّ وَ�ْن أ

َ
يُصِبُح ىلَع لُكِّ ُسالَ� ِمْن أ

ت�ب�ة صَدقة، صدقَة: فلَُكُّ �َسِبيحة صَدقة،و� حتميدة صدقة، وُ� تَهليلٍَة صَدقَة، َوُ�ُّ 
مر بال

َ
عتَاِن يرَ�ُعُهما ِمَن ـوأ

ْ
مْعروِف صدقَة، ونٌ� عِن الُمنَْكِر صدقَة، وُ�ِْزئ ِمن ذلَك ر�

 رواه مسلم. »»الضىح

 ت شده که:یروا از ابو ذر « -۱۱۴۰

 گردد. می فرمود: برهر بندی از بندهای وجود انسان صدقه الزم امبر یپ

ری و امر به معروف صدقه یلی و همچنان هر تکبیدی و هر تهلیتحمحی صدقه است و هر یپس هر تسب

 .»نها دو رکعتی که شخص در چاشتگاه بگزارد، بسنده استیز و به جای همهء ایاست و نهی از منکر ن

ِ لوَ�ْن اع�شَة « -۱۱۴۱ ْر�عا، و�َز�ُد ما  ، قالت: اكَن رسوُل ا�َّ
َ
ىَح أ يص�ِّ الضُّ

 مسلم.رواه  .»شاَء ا�َّ 

 ت است که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۱۴۱

 .»افزود می خواست، می گزارد و به اندازهء که خدا می نماز ضحی را چهار رکعت رسول الله 

يب طالٍب « -۱۱۴۲
َ
مِّ ها�ٍء فاِختَة بنِت أ

ُ
ِ لوعْن أ  ، قَالت: ذَهبُْت إِىل رسول ا�َّ

 ِمْن ُغْسِله، َص�َّ 
َ
ا فََرغ متفقٌ  .» ثَماَ� َر�عات، وَذلَك ُضىحاعٍم الَفتِْح فَوجْدتُه يْغتَِسل، فَلَمَّ

 عليه. وهذا خمترص لفظ إحد روايات مسلم.

 ت شده که گفت:یروا ل از ام هانئ فاخته بنت ابی طالب« -۱۱۴۲

افت، ید و چون از غسلش فراغت ینما می دم که غسلیرفته و د در سال فتح، خدمت رسول الله 

 .»ن نماز ضحی بودیهشت رکعت گزارد و ا
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باب در آنکه هنگام گزاردن نماز ضحی (چاشتگاه) از هنگام بلند شدن آفتاب تا  -207
زوال آن است و بهتر آنست که در هنگام خوب بلند شدن آفتاب و سختی گرمی و 

 حرارت گزارده شود.

ْرقَم« -۱۱۴۳
َ
ىَح  عن ز�ِد بن أ ى قَْوماً يَُصلُّوَن ِمَن الضُّ

َ
نَُّه َرأ

َ
نَّ  ،، �

َ
َما لََقْد َعِلُموا أ

َ
فقال: أ

 ِ فَْضل، إنَّ رسوَل ا�َّ
َ
اَعِة أ الَة يف َ�ْ�ِ هِذهِ السَّ ا�َِ� ِحَ� تْرَمُض «قال:  الصَّ َصالُة األوَّ

 رواه مسلم. »»الِفَصاُل 

 ت شده که:یروا د بن ارقم یاز ز« -۱۱۴۳

ن ساعت بهتر یر ایا ندانستند که نماز در غیگزاردند و گفت: آ می د که نماز ضحی رایگروهی را د وی

فرمود: نماز رجوع کنندگان (به خدا) زمانی است که بچهء شتر از گرمی به تاب  است، همانا رسول الله 

 .»شود) می عنی گرمی فزونیافتد. ( می و تب
 

د، دو رکعت، و کراهیت نشستن پیش از آنکه دو باب تشویق بر اداي تحیهء مسج -208
که وارد مسجد شود و خواه دو رکعت را به نیت تحیهء اي  رکعت را بگزارد، هر لحظه

 مسجد گزارد یا نماز فریضه یا سنت مؤکده و یا غیر آن

يب قتادةَ « -۱۱۴۴
َ
ِ عن أ إذا َدَخَل أَحُد�م املْسِجد، فَال «: ، قال: قاَل رسوُل ا�َّ

َعتْ�ِ 
ْ
َ َر�  ه.يمتفقٌ عل »»َ�ِلْس َحىتَّ يَُص�ِّ

 ت است که:یروا از ابی قتاده « -۱۱۴۴

 .»ند، تا دو رکعت نماز بگزاردید ننشیکی از شما به مسجد درآمد، بایفرمود: هرگاه  رسول الله 
 هء مسجد در بدو ورود به مسجد از سنن محمدی یش: توجه به ادای دو رکعت نماز به عنوان تح

ده و ین امر پسندیای عمل ایان ما متأسفانه شبه متروک گشته و سزاوار است در احیاست که در م

 ن مسلمان همت گمارند.یمستحب علماء اعالم و مبلغ

تيُْت انلَّيِبَّ  وعن جابٍِر « -۱۱۴۵
َ
َعتْ� «وَهو يِف املْسجد، َ�َقال:  قال: أ

ْ
 »»َصلِّ ر�

 ه.يمتفقٌ عل

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۱۴۵

 .»که در مسجد حضور داشتند و فرمود: دو رکعت نماز بگزاریآمدم، در حال امبر یخدمت پ
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 باب استحباب گزاردن دو رکعت نماز پس از وضوء گرفتن -209

ِ  عن أيب ُهر�رةَ « -۱۱۴۶ نَّ رَسوَل ا�َّ
َ
ْرىَج َ�َمل «قاَل بِلالل:  أ

َ
ثِْ� بِأ يَا بِالُل َحدِّ

قَال: َما َعِملُْت َ�َمًال » َعِملْتَُه يف اإلِْسالم، فَإِ�ِّ سِمْعُت َدفَّ َ�ْعلَيَْك بْ�َ يَديَّ يف اجلَنَّة
ْر ُطُهوراً يف َساَعٍة ِمْن  َ�َطهَّ

َ
�ِّ لَم أ

َ
ْرىَج عنِْدي ِمْن �

َ
هوِر ما أ ْو نَهاٍر إِالَّ َصلَّيُْت بِذلَك الطُّ

َ
يَلٍْل أ

َص�ِّ 
ُ
ْن أ

َ
 متفقٌ عليه. وهذا لفظ البخاري. .»ُكِتَب يل أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۴۶

ن عملی که در اسالم انجام یتر د وار کنندهیفرمود: ای بالل! بمن از ام برای بالل  رسول الله 

 دم.یش در بهشت شنیش خویشا پیت را پیرا من صدای کفشهایصحبت کن، زای  داده

ا شب یاز روز ای  چ لحظهیم از آنکه هیباشد برا تر دوار کنندهیگفت: من عملی را انجام ندادم که ام

 .»م مقدور شده بود نماز گزاردمیکه براای  نکه با آن طهور به اندازهیطهارتی نکردم و وضوئی نگرفتم، مگر ا
 

یلت روز جمعه و وجوب آن و غسل کردن و خوشبوئی در آن و رفتن براي باب فض -210
و آنکه در آن ساعت اجابت   اداي نماز و دعاء در روز جمعه و درود فرستادن بر پیامبر

 و قبول است واستحباب بسیار یاد نمودن خداوند جل جالله بعد از اداي نماز

لَوٰ ٱ قُِضَيِت  فَإَِذا﴿و قال اهللا تعالی:  ْ ٱفَ  ةُ لصَّ وا  ٱ ِ�  نتَِ�ُ
َ
ْ �ۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ِ ٱ لِ فَۡض  ِمن َتُغوا َّ� 

ْ ذۡ ٱوَ  َ ٱ ُكُروا  ].۱۰الجمعة: [ ﴾١٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ  �َّ
د و از فضل خدا طلب کرده و ین متفرق شویپس چون نماز تمام شد در زم« فرماید: می خداوند

 .»دید، تا رستگار شویاد کنیار یخدا را بس

يب ُهر�رَة « -۱۱۴۷
َ
ْمُس : «، قال: قاَل رسوُل ا�َّ وَ�ْن أ خْ�ُ يْوِم طلَعْت َعلَيِْه الشَّ

ْخِرَج ِمنَْها
ُ
ْدِخَل اجلَنَّة، وفيه أ

ُ
 رواه مسلم. »»يَْوُم اجلُُمَعة: ِ�يِه ُخِلَق آدم، َوفيه أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۴۷

ده یروزی که آفتاب بر آن طلوع نموده، روز جمعه است، در آن آدم آفرن یفرمود: بهتر رسول الله 

 .»رون رانده شده استیشده، در آن روز او را به بهشت وارد ساختند و در آن روز از آن ب
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۱۱۴۸- » ِ ىت اجلُُمَعَة، «: َوَ�نُْه قَال: قال رَُسوُل ا�َّ
َ
ْحَسَن الوُُضوَء ُ�مَّ أ

َ
 فأ

َ
أ َمْن تَوَضَّ

يَّام، َوَمْن َمسَّ احلىََص 
َ
ُ ما بَيْنَه َوَ�ْ�َ اجلُُمَعِة وِزَ�ادة ثَالثَِة �

َ
نْصت، ُغِفَر هل

َ
َ�َقْد  ،فاْستََمَع َوأ

 رواه مسلم. »»لََغا

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۴۸

ند و ید و سپس به جمعه آمده آرام بنشیرد و درست وضوء نمایکه وضوء گیفرمود: کس رسول الله 

زه را بگرداند، کار یکه سنگریادت سه روز و کسیگر و با زیان او و جمعهء دیش میده شود برایبشنود، آمرز

 .»هودهء را انجام داده استیب

لَواُت اخلَْمُس واجلُُمعُة إىل اجلُمعة، َوَرَمَضاُن إىل «قال:  َوَ�نُْه َعِن انلَّيِبِّ « -۱۱۴۹ الصَّ
َراٌت ما   رواه مسلم. »»بيْنَُهنَّ إذا اْجتُنِبَِت الكبَائِرُ رَمَضان، ُمَ�فِّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۴۹

فرمود: نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان محو کنندهء گناهانی  رسول الله 

 .»ره دوری جسته شودیکه از گناهان کبیوسته، مادامین آنها بوقوع پیهستند که در ب

نَّهما َسِمَعا رسوَل ا�َّ َوَ�نُْه وَعِن ابِن ُ�َمَر « -۱۱۵۰
َ
� ،  :ْعَواِد ِمنرَْبِه

َ
يقوُل ىلَعَ أ

ْو يَلَْخِتَمنَّ ا�َّ ىلع قُلُو�ِهم، ُ�مَّ يلَُكوُ�نَّ ِمَن «
َ
قَْواٌم َ�ْن وَْدِعِهُم اجلُمَعات، أ

َ
يَلَنْتَِهَ�َّ أ

 رواه مسلم. »»الَغافِل�َ 

 ت شده که:یروا ب ه و ابن عمرریاز ابو هر« -۱۱۵۰

 گروهها می دند که بر منبریشن آن دو از رسول الله 
ً
ی از نمازهای جمعه خودداری خواهند یفرمود: حتما

 خداوند بر دلیا ایکرد و 
ً
 .»خبران خواهند بود بی مهر خواهد زد و سپس از جملهء غافالن وشان  های نکه حتما

ِ بوََعن ابِن ُ�َمَر « -۱۱۵۱ نَّ رَسوَل ا�َّ
َ
َحُدُ�ُم اجلُُمَعة، «، قال: ، أ

َ
إِذا جاََء أ

 ه.يمتفقٌ عل »»فَليَْغتَِسْل 

 ت  شده که:یروا ب از ابن عمر« -۱۱۵۱

 .»دید غسل نماید، بایآ می کی از شما به جمعهیفرمود: هرگاه  رسول الله 
ِ وعن أيب سعيٍد اخلُْدرِيِّ « -۱۱۵۲ نَّ رسوَل ا�َّ

َ
ُغْسُل يَْوِم اجلُُمَعِة َواِجٌب «قاَل:  ، أ

 ه.يمتفقٌ عل »»ىلع لكِّ ُ�ْتَِلمٍ 

 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۱۵۲
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 .»که بالغ باشد، الزم استیفرمود: غسل روز جمعه بر هر کس رسول الله 
 که غسل روز جمعه سنت است، نه واجب و نماز بدون آناند  نیش: جمهور اهل علم بر ا

 صحت دارد.

ِ  َوَ�ْن َسُمَرَة « -۱۱۵۳  يَْوَم اجلمعة فَِبها ونعمت، «: قال: قاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
أ َمْن تَوَضَّ

 رواه أبو داود، والرتمذي وقال: حديث حسن. .»»ومن اغتسَل فالُغْسل أفَضل
 ت است که:یروا از سمره « -۱۱۵۳

کو یبه رخصت خوبی چنگ زده است و ن دیکه در روز جمعه وضوء نمایفرمود: کس رسول الله 

 .»که غسل کند پس آن بهتر استیرخصتی است و کس
ال َ�ْغتَِسُل رَُجٌل يَْوَم اجلُُمعة، «: ، قال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َوَ�ْن َسلَماَن « -۱۱۵۴

و َ�َمسُّ ِمن ِطيِب بَي
َ
ِهُن ِمْن ُدْهِنه، أ ِته، ُ�مَّ َ�ُْرُج فال وَ�تََطهُر ما استََطاَع ِمْن ُطْهر، َو�دَّ

، ُ�مَّ ُ�نِْصُت إذا تَ�لَّم اِإلَمام، إِالَّ ُغِفَر هُل ما بَيْنَه 
َ

ق َ�ْ�َ اثَنْ�، ُ�مَّ يَُص�ِّ َما ُكِتَب هل يُفرِّ
 .یرواه البخار »»و�ْ�َ اجلُُمَعِة األخَرى

 ت شده که:یروا از سلمان « -۱۱۵۴

کند مردی در روز جمعه که بقدر توان طهارت نموده، از روغنش بمالد  نمی فرمود: غسل رسول الله 

ان دو شخص جدائی یکه مید در حالیهست، استعمال کند، سپس برآاش  که در خانهیی ایا از خوشبوی

 به اندازه این
ً
ند، مگر یش مقدر شده نماز گزارد و چون امام صحبت کند، خاموش بنشیکه برایفگند، بعدا

 .»ده شودیش آمرزیگر برایو جمعهء دان او ینکه میا

يب ُهر�رَة « -۱۱۵۵
َ
نَّ رسول ا�َّ وَ�ْن أ

َ
َمن اْغتََسَل يَـْوم اجلُُمَعِة ُغْسَل «قال:  ، أ

اَعِة اثلَّاِ�يَة، فَك�نَّما  ،اجلنَابَة، ُ�مَّ َراَح يف الساعة األو� �ََّما قرََّب بَدنَة، ومْن َراَح يف السَّ
َ
فَك�

اَعِة قَرََّب َ�َقرَ  قَرَن، ومْن َراَح يف السَّ
َ
ة، َوَمْن َراَح يف الَساَعِة اثلَاثِلة، فَك�نَّما قَرََّب َكبْشاً أ

اَعِة اخلاِمسِة فَك�نَّما قَرََّب بيَْضة، فَإِذا َخَرج  ابِعة، فَك�نَّما قَرََّب َدَجاَجة، ومْن َراَح يف السَّ الرَّ
كرَ  اِإلمام، َحرَضَِت املالئَِ�ُة �َْستِمُعونَ   ه.يمتفقٌ عل »»اذلِّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۵۵

د و سپس در ساعت اولی برود، یفرمود: آنکه در روز جمعه مانند غسل جنابت غسل نما رسول الله 

مثل آنست که شتری را صدقه کرده باشد و آنکه در ساعت دوم برود، مانند آنست که گاوی را صدقه کرده 

ساعت سوم برود، مانند آنست که گوسفند شاخداری را  صدقه کرده است و آنکه در ساعت باشد و آنکه در 
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چهارم برود، مثل آنست که مرغی را صدقه کرده باشد و آنکه در ساعت پنجم برود، مثل آنست که تخم 

 .»شوند می دن خطبه حاضرید، فرشتگان برای شنیمرغی را صدقه کرده باشد و چون امام بر آ

ِ و�َ « -۱۱۵۶ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ�يها َساَعٌة ال يَُوافِقها َ�بٌْد «ذكر يَْوَم اجلُُمَعة، َ�َقال:  نُْه أ

ْ�َطاُه إِيَّاه
َ
ُل ا�َّ َشيْئا، إِالَّ أ

َ
ا »ُمسِلم، َوُهو قَائٌِم يَُص�ِّ �سأ لُهَ لِّ قَ هِ يُ ارَ بِيدِ أَشَ  ، متفقٌ عليه.»وَ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۵۶

 ستاده نمازیچ بندهء مسلمانی که ایاد کرده و فرمود: در آن ساعتی که هیروز جمعه را  رسول الله 

دهد و به  می نکه آن را بوییطلبد، مگر ا می زی رایکه از خداوند چیشود در حال نمی گزارد، با آن برابر می

 .»شمرد می دستش اشاره نمود که آن را کم

شَعِريِّ « -۱۱۵۷
َ
ـَى األ يب ُموس

َ
يب بُردَة بِن أ

َ
ِ ابُن ُعمَر وَعْن أ : ب، قَال: قَاَل َ�بُْد ا�َّ

 ِ ُث َعن رَُسول ا�َّ بَاَك ُ�َدِّ
َ
َسِمْعت أ

َ
ِن ساَعِة اجلُُمَعِة؟ قَال: قلت: نعم، َسِمعتُُه  أ

ْ
يف َشأ

ْن َ� «َ�ُقوُل:  يُقول: سِمْعُت رُسوَل ا�َّ 
َ
الةُ � ما بْ�َ أ ْن تُقىَض الصَّ

َ
 »»ِلَس اِإلماُم إىِل أ

 رواه مسلم.

 ت شده که گفت:یروا از ابو برده بن ابی موسی اشعری « -۱۱۵۷

 زی را صحبت کند؟یچ دی که پدرت در مورد ساعت جمعه از رسول الله یا شنیگفت: آ ب ابن عمر

ان نشستن امام یفرمود: آن م می کهدم یشن گفت: از رسول الله  می دم کهیگفت: گفتم: آری، از وی شن

 .»است تا آنکه نماز ادا شود

وٍس « -۱۱۵۸
َ
وِس بِن أ

َ
ِ  َوَ�ْن أ يَّاِمُ�ْم يَْوم «: قَال: قَاَل رُسوُل ا�َّ

َ
فَضِل �

َ
إِنَّ ِمْن أ

الِة ِ�يه، فَإِنَّ َصالتَُ�ْم َمْعروَضٌة يلعَّ  �رثوا يلعَّ ِمَن الصَّ
َ
داود بإِسناد رواه أبو  »»اجلُُمَعة، فأ

 ح.يصح

 ت است که:یروا از اوس بن اوس « -۱۱۵۸

را ید، زیاد درود بفرستین روزهای شماست، پس در آن بر من زیفرمود: جمعه از بهتر رسول الله 

 .»شود می درود شما بر من عرضه

 باب استحباب سجدهء شکر در هنگام بدست آمدن نعمتی آشکار یا رد شدن بلیهء آشکار -211
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يب َوقَّاٍص « -۱۱۵۹
َ
ِ  َ�ْن َسْعِد بِن أ َة نُِر�ُد الَمِدينَة،  قَال: َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ ِمن َمكَّ

ا ُكنَّا قَِر�بًا ِمن َعْزَوراَء نََزَل ُ�مَّ َرَ�َع يََديْه، فداَع ا�َّ َساَعة، ُ�مَّ َخَرّ َساِجًدا، َ�َمَكَث  فَلَمَّ
،  َ�َعلَُه ثَالثاً  يََديْه، ساَعًةرد، ُ�مَّ َخرَّ ساِجًدا َطِو�ال، ُ�مَّ قاَم فََرَ�َع  ُت َر�ِّ

ْ
ل
َ
َوقَاَل: إِ�ِّ َسأ

ُت 
ْ
ل
َ
يِس، فََسأ

ْ
يت، فََخررُت ساجًدا لَِر�ِّ ُشكًرا، ُ�مَّ َرفْعُت َرأ مَّ

ُ
ْ�َطا� ثُلَُث أ

َ
يِت، فَأ مَّ

ُ
وََشَفْعُت أل

مَّيت، فَ 
ُ
ْ�َطاِ� ثُلَث أ

َ
يت، فَأ مَّ

ُ
خررُْت ساجداً لر�ِّ ُشكرا، ثمَّ َرفْعت َرأيِس فََسألُت َر�ِّ َر�ِّ أل

يت، فَأعطا� اثلُّلَُث اآلَخر، فََخَررُت ساِجدا لَِر�ِّ  مَّ
ُ
 رواه أبو داود. »»أل

 ت شده که گفت:یروا از سعد بن ابی وقاص « -۱۱۵۹

م، یدیچون به عزوراء رسم و ینه را داشتیکه قصد مدیم در حالیرون آمدیب از مکه با رسول الله 

ش را بلند کرده و ساعتی دعا نموده و بعد به سجده افتاد و مدتی دراز درنگ یفرود آمده دستها آنحضرت 

ن کار را نموده یکرد  و بعد برخاسته و دستهای خود را برای ساعتی بلند نموده و باز به سجده افتاد و سه بار ا

ک سوم امتم را به من داد و برای شکر یعت امتم را کردم، او تعالی و فرمود: من از پروردگارم درخواست شفا

ک یپروردگارم به سجده افتادم، و باز سرم را برداشته از پروردگارم برای امتم درخواست عفو نمودم و به من 

متم را گر را داد و برای پروردگارم به سجده افتادم، و باز سرم را بلند نموده و از پروردگارم شفاعت ایسوم د

 .»گر را هم به من داد و من برای شکر پروردگارم به سجده افتادمیک سوم دیطلب کردم که 

 باب فضیلت قیام شب -212

ۡ ٱ َومِنَ ﴿ قال اهللا تعالی: دۡ  لِ �َّ ن َعَ�ٰٓ  لََّك  نَافِلَةٗ  ۦبِهِ  َ�َتَهجَّ
َ
 اَمَقامٗ  َر�َُّك  َعَثَك َ�بۡ  أ

 ۡ  ].۷۹اإلسراء: [ ﴾٧٩ اُمودٗ �َّ

و پاسی از شب به قرآن خواندن و شب خیزی بیدار باش که زیاده شد برای « فرماید: میخداوند 

 .»تو، قریب است که پروردگارت ترا بمقامی پسندیده، ایستاده کند

ۡ ٱ َعنِ  ُجنُو�ُُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ ﴿ تعالی:  لاقو  ].۱۶السجدة: [ ﴾َمَضاِجعِ ل

 .»شان از خوابگاه ماند پهلوهای دور می« فرماید: و می

ْ ﴿ قال تعالی:و ۡ ٱ ّمِنَ  قَلِيٗ�  َ�نُوا  ].۱۷الذاریات: [ ﴾١٧ َجُعونَ َ�هۡ  َما لِ �َّ

 .»دندیخواب می ن صفت که اندکی از شبیبودند بر ا« فرماید: و می
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ر قََدَماه،  ، قَالَت: اَكَن انلَّيِبُّ لوََعن اع�َِشَة « -۱۱۶۰ َ�ُقوُم ِمَن اللَّيِْل َحىت َ�تَفطَّ
ر؟ قَال:  خَّ

َ
م ِمن َذنِْبَك َوَما تَأ ِ َوقد ُغِفَر لََك ما َ�َقدَّ : لَِم تَْصنَُع هذا يا رُسول ا�َّ

َ
فَال «َ�ُقلُْت هل

َ
أ

ُ�وُن َ�بًْدا َشُكوًرا
َ
نِ ال .»»أ  مغريةِ بنِ شعبةَ نحوه، متفقٌ عليه.ـمتفقٌ عليه. وعَ

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۱۶۰

 نمود.  می ورمشان  گزارد که پاهای می کرد و نماز شب می به اندازهء شب زنده داری امبر یپ

ده یندهء شما بخشیکه گناه گذشته و آید! در حالیکن می ن کار رای، چرا اا رسول الله یشان گفتم: یبه ا

 شده است؟

 .»؟ا بندهء شکرگزاری نباشمیفرمود: آ

نَّ انلَّيِبَّ َوَ�ْن يلعٍّ « -۱۱۶۱
َ
ال تُصلِّيَان؟«َطرقَُه َوفاِطَمَة يَلْال، َ�َقال:  ، أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»أ

 ت شده که:یروا از علی « -۱۱۶۱

 .»د؟یگزار نمی ا نمازیآمده و فرمود: آ ل شبی نزد او و فاطمه امبر یپ

اِب « -۱۱۶۲ ِ بِن ُ�َمَر بِن اخلَطَّ ِ وَعن سالِم بِن عبِد ا�َّ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
�ِِيه: أ

َ
 ، َعن أ

ِ لَو اكَن يَُص�ِّ ِمَن اللَّيِْل «قَال:  ِ بْعَد ذلَك ال  »نِْعَم الرَّجُل عبُد ا�َّ قاَل سالِم: فاََكَن َ�بُْد ا�َّ
 ه.يعل متفقٌ  .»َ�نَاُم ِمَن اللَّيِْل إِالَّ قَِليال

 ت شده که:یروا از سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب « -۱۱۶۲

 کی است، اگر نماز شب بگزارد.یفرمود: عبد الله مرد ن رسول الله 

 .»دیخواب نمی سالم گفت: بعد از آن عبد الله جز پاسی از شب را

ِ بِن َ�ْمِرو بِن العاِص « -۱۱۶۳ ِ  بوَعن عبِد ا�َّ يَا َ�بَْد «: قال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ِ ال ت�ن ِمثَْل فُالن: اكَن َ�ُقوُم اللَّيَْل َ�رَتََك ِ�يَاَم اللَّيِْل   ه.يمتفقٌ عل »»ا�َّ

 ت شده که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۱۶۳

 .»و بعد آن را ترک کرد داشت، می فرمود: ای عبد الله مانند فالنی مباش که شب را زنده رسول الله 
هء نفس و طهارت باطن و جالی روح مؤمن دارد که مع یادی در تزکیش: مسألهء نماز شب اثر ز

گاه دید علمای کرام و روحانیشود که با می االسف امروز کمتر به آن توجه ای ین پرور برای احیون خدا آ

 زنده گردد. (مترجم) ازند تا باشد که سنتی مبارک از سنن محمدی یآن به اقدامی عملی دست 
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صبح، قال:  ، قَال: ُذِكَر ِعنَْد انلَّيِبِّ وعن ابن َمْسُعوٍد « -۱۱۶۴
َ
رَُجٌل نَاَم يَلْلًَة َحىت أ

يَْطاُن يف « ذَ�يِْه ذاَك رَُجٌل بال الشَّ
ُ
ذنِه أ

ُ
و قال: يف أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل ،»»أ

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۱۶۴

 نکه صبح نمود.ید، تا ایاز مردی صحبت شد که شبی خواب نزد رسول الله 

 .»ا فرمود: در گوششیش بول نموده است، یطان در گوشهایست که شیفرمود: او مرد

يب ُهر�َرة« -۱۱۶۵
َ
ِ  وعن أ نَّ رُسوَل ا�َّ

َ
يَْطاُن ىلَع «قال:  ، أ ِس َ�ْعِقُد الشَّ

ْ
قاِ�يِة َرأ

َحِدُ�م، إِذا ُهَو نَام، ثَالَث ُعقد، يرَِضب ىلَع لكِّ ُعقَدة: َعلَيَْك يلٌْل َطو�ٌل فَارقُد، فإِْن 
َ
أ

 ا�َلَّت ُعقَدة، فَإِن ص�َّ ا�َلَّت ُعقُدهُ 
َ
أ  ا�لَّت ُ�ْقَدة، فإِْن توضَّ

َ
اْستَيْقظ، فََذَكَر ا�َّ َ�َعاىل

صبََح �ِشيطاً 
َ
صبح َخِبيَث انلَّْفِس َكْسالنَ  لُكَُّها، فأ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َطيِّب انلَّفس، َو�ِالَّ أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۶۵

بندد و با بستن هر  می طان در آخر سرش سه گرهیکی از شما بخوابد، شیفرمود: چون  رسول الله 

 ک گره گشودهیاد کند، یدار شده و خدا را ید: شب درازی داشته باشی، بخواب. پس هرگاه بیگو می گرهی

شود، پس با نشاط  می گر گشودهیشود و اگر نماز گزارد گره د می گر بازیشود و چون وضوء کند، گره د می

 .»گردد می شود، ور نه زشت خوی و کسل می وخوش خلق

ِ بِن َسَالٍم « -۱۱۶۶ نَّ انلَّيِبَّ وَعن عبِد ا�َّ
َ
َها انلَّ «قال:  ، أ ُّ�

َ
الم، � فْشوا السَّ

َ
اُس أ

َعام، وََصلُّوا باللَّيْل َوانلَّاُس ِ�يام، تَدُخلُوا اجلَنََّة �َِسالمٍ  ْطِعُموا الطَّ
َ
رواهُ الرتمذيُّ وقال:   .»»َوأ

 حديثٌ حسنٌ صحيح.

 ت است که:یروا از عبد الله بن سالم « -۱۱۶۶

نماز  اند، که مردم خواب ها د و در شبیدهد و طعام یفرمود: ای مردم! سالم را آشکار کن رسول الله 

 .»دیش در آئید و بسالمتی به بهشت پروردگار خویگزار

يب ُهر�رَة « -۱۱۶۷
َ
ِ  وَعْن أ فَْضُل الصيَّاِم بْعَد َرَمَضاَن َشْهُر : «قال: قاَل رسوُل ا�َّ

َ
أ

الةِ بعَد الَفِر�َضِة َصالةُ  فَْضُل الصَّ
َ
م، َوأ ِ الُمَحرَّ سلِم. »»اللَّيْلا�َّ  رواه مُ

ن روزه بعد از رمضان ماه محرم یفرمود: بهتر رسول الله  ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۶۷

 .»ضه نماز شب استین نماز بعد از فریخداست و بهتر
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ن انلَّيِبَّ بوََعِن ابِن ُ�َمَر « -۱۱۶۸
َ
َصالُة اللَّيِْل َمثَْ� َمثَْ�، َفإِذا ِخْفَت «قَال:  ، أ

ْوتِْر بِواِحَدةِ 
َ
بْح فَأ  ه.يمتفقٌ عل »»الصُّ

 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۱۶۸

 .»ک رکعت وتر کنیدی با یفرمود: نماز شب دو دو رکعت است و چون از برآمدن صبح ترس امبر یپ

 ه.يمتفقٌ عل .»َو�ُوتُر بَِر�عة ،يُص�ِّ مَن اللَّيْل َمثَْ� َمثَْ�  َوَ�نُْه قَال: اَكَن انلَّيِبُّ « -۱۱۶۹

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۱۶۹

 .»نمود می ک رکعت را وتریاز طرف شب دو دو رکعت نماز گزارده و  امبر یپ

�ٍَس « -۱۱۷۰
َ
ِ وعْن أ ْن ال يصوم  ، قال: اَكَن رُسوُل ا�َّ

َ
ْهِر حىتَّ َ�ُظنَّ أ يُفِطُر مَن الشَّ

ْن تَراُه ِمَن اللَّيِْل ُمَصلِّياً ِإال 
َ
ن ال ُ�ْفِطَر ِمنُْه َشيْئا، َو�َن ال �ََشاُء أ

َ
ِمنه، و�َصوُم حىتَّ َ�ُظن أ
ْ�تَه

َ
ْ�تَه، َوال نَائماً إِال َرأ

َ
 رواهُ البخاري.. »َرأ

 ت است که:یروا از انس « -۱۱۷۰

گرفت و  می رد و ماهی روزهیگ نمی م از آن روزهیکرد می نمود که گمان می ماهی افطار رسول الله 

 نی،یشان را در شب در حالت نماز ببیخواستی ا می کند و چون نمی چ افطاریم که از آن هیکرد می گمان

 .»دیید می نی،یشان را در حالت خواب بیخواستی ا می دی وچونید می

ِ لوَ�ْن اع�ِشة « -۱۱۷۱ نَّ رَسوَل ا�َّ
َ
َعًة  ، أ

ْ
 إِْحَدى َعرَشَة َر�

َ�ْع� يف  اَكن يُص�ِّ
سه،  اللَّيِْل 

ْ
ن يْرَ�َع رَأ

َ
حُدُ�ْم مَخِْس� آية َ�بَْل أ

َ
 أ

ُ
ْجَدَة ِمْن ذلَك قَْدر َما يْقَرأ �َْسُجُد السَّ
َعتَْ�ِ َ�بْل َصالِة الَفْجر، ُ�مَّ يْضطَ 

ْ
ِ�يَُه الُمنَاِدي وَ�ْرَكُع َر�

ْ
يْمِن َحىتَّ يأ

َ
ِه األ ِجُع ىلع ِشقِّ

 واه البخاري.ر، »للصالة

 ت شده که:یروا لاز عائشه « -۱۱۷۱

 ه رایآ ٥٠کی از شما یگزارد و سجدهء آن را به اندازهء که  می ازده رکعت نمازیدر شب  رسول الله 

ش از نماز صبح گزارده و به ید و دو رکعت پینکه سرش را بلند نماینمود، قبل از ا می خواند طوالنی می

 .»آمد می ) نزدشنکه منادی نماز (بالل ید تا ایغلط می پهلوی راستش

۱۱۷۲- » ِ ىلَع إِْحدى  يف رمضاَن َوال يف َ�ْ�ِهِ  يَِز�ُد  وَعنَْها قَالَت: ما اكن رُسوُل ا�َّ
ْل َ�ْن حُ 

َ
ْر�عاً فَال �َْسأ

َ
َعة: يُص�ِّ أ

ْ
ْل َ�ْن عرشَة َر�

َ
ْر�عاً فَال �َْسأ

َ
ْسِنِهنَّ َوطولِهن، ُ�مَّ يَُص�ِّ أ
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ْن تُوتر،؟ فقال: 
َ
تنَاُم َ�بَْل أ

َ
ِ أ يا اع�شُة «ُحْسِنِهنَّ َوطولِهن، ُ�مَّ يَُص�ِّ ثَالثا. َ�ُقلْت: يا رُسوَل ا�َّ

 ه.يمتفقٌ عل »»إِنَّ عيَْ�َّ تَناماِن َوال يَناُم قليب

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۱۷۲

بائی و یگزارد که از ز می افزود و چهار رکعت نمی رکعت ۱۱ر آن بر ینه در رمضان و نه در غ رسول الله 

گزارد. گفتم:  می بائی و درازی آن مپرس و باز سه رکعتیگزارد که از ز می درازی آن مپرس و باز چهار رکعت

 شوی؟ می ی خوابا قبل از آنکه وتر را بگزاری! آا رسول الله ی

 .»شود نمی شود، ولی دلم خواب می چشمانم خواب ل فرمود: ای عائشه

نَّ انلَّيِبَّ « -۱۱۷۳
َ
ل اللَّيْل، و�قوُم آِخرهُ َ�يُص� وعنَْها أ وَّ

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»اكَن َ�نَاُم أ

 ت شده که:یروا ل از عائشه« -۱۱۷۳

 .»گزارد می نماز دار شدهیده و در آخر شب بیاز اول شب خواب امبر یپ

يَلُلَة، فَلَْم يَزْل قائماً حىت  ، قَال: صلَّيُْت َمَع انلَّيِبِّ وَعن ابِن َمْسُعوٍد « -۱۱۷۴
دعه

َ
ْجِلس َوأ

َ
ْن أ

َ
ْمٍر ُسوٍء . قَيل: ما َهمْمت؟ قال: َهمْمُت أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»َهَمْمُت بِأ

 ت است که گفت:یروا از ابن مسعود « -۱۱۷۴

 . نکه قصد کار زشتی را نمودمیستاده بود، تا اینطور اینماز گزاردم و هم امبر یشبی با پ

 گفته شد: چه قصد نمودی؟

 .»شان را تنها گذارمینم و ایگفتم: خواستم بنش

، ذاَت يَلْلٍَة فَاْ�تَتَح ابلَقَرة، فقلت: ، قَال: َصلَّيُْت َمَع انلَّيِبَّ وَ�ْن ُحذيَفَه « -۱۱۷۵ 
َعة، فَمىَض  ،ِعنَْد الِمئَة، ُ�مَّ مىضيَْرَكُع 

ْ
َ�ُقلْت: يَْرَكُع بها، ُ�مَّ اْ�تَتَح  ،فقلت: يَُص�َّ بها يف ر�

ًال إِذا َمرَّ بِآيَِة ِ�يها �َْسبيٌح َسبَّ   ُمرَتَسِّ
ُ
ها، َ�ْقَرأ

َ
َها، ُ�مَّ اْ�تَتََح آل ِعْمَران، َ�َقَرأ

َ
ح، النَِّساَء َ�َقرأ

ل، و�ذا َمرَّ بتَعوَّذ َ�َعوَّذ، ُ�مَّ َرَ�ع، فجَعل َ�ُقول: ُسبَْحاَن ر�ِّ العظيم، فاََكَن َو�ِذا َمرَّ �ُِسَؤاٍل سَ 
َ
أ

َده، َر�َّنَا لك احلْمد، ُ�مَّ قاَم َطو�ًال قَِر�باً  ْواً ِمْن ِ�يَاِمه، ُ�مَّ قال: سِمع ا�َّ لَمْن مَحِ
َ

ُرُكوُعُه �
 َ ا ر�ع، ُ�مَّ َسجد َ�َقال: ُسبْحاَن َر�ِّ ىلْع فاََكَن َسُجوُدُه قَِر�باً ِمْن ِ�يَاِمهِممَّ

َ
 رواه مسلم. .» األ

 ت شده که گفت: یروا فه یاز حذ« -۱۱۷۵

گذشت.  کند و وی  می ه رکوعینماز گزاردم و سورهء بقره را آغاز نمود. گفتم در صد آ امبر یشبی با پ

کند، سپس سورهء نساء را آغاز فرموده  می رکوع خواند و گذشت و گفتم: به آن می ک رکعتیباز گفتم: آن را در 
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 هءیخواند و چون از آ می دیو آن را خواند و باز آل عمران را آغاز نموده و آن را خواند ودرست با تأنی و تجو

 کرد و چون به تعوذ می د، سئوالیرس می گفت و چون به سؤالی می ح بود، سبحان اللهیگذشت در آن تسب می

آغاز نمود و رکوعش مثل  ميسبحان ربی العظجست و سپس رکوع نموده به گفتن  می اهد، بخدا پنیرس می

ک به آنچه رکوع نموده یو مدت درازی نزد احلمد كمن محده، ربنا لـسمع اهللا لامش بود، سپس فرمود: یق

 .»امش بودیک به قینزداش  و سجده سبحان ربی االعلیستاده بعد سجده نموده و گفت: یبود ا

ِ  َوَ�ْن جابٍر « -۱۱۷۶ فَْضل؟ قال: قَال: ُسئَِل رَُسوُل ا�َّ
َ
الةِ أ يُّ الصَّ

َ
ُطوُل «: أ

 رواه مسلم. .»»الُقنُوِت 

 ت شده که گفت:یروا از جابر « -۱۱۷۶

 .»امیده شد که کدام کارها بهتر است، فرمود: طول قیپرس از رسول الله 

ِ بِن َ�ْمرو بِن الَعاص، « -۱۱۷۷ ِ  بَوَ�ْن عبِد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َحبُّ «قال:  أ

َ
أ

ِ ِصياُم َداوُد، اكَن َ�نَاُم نِْصَف اللَّيْل َوَ�ُقوُم  حبُّ الصياِم إىل ا�َّ
َ
ِ َصالُة َداوُد، َوأ الِة إىل ا�َّ الصَّ

 ه.يمتفقٌ عل» »وماً ثُلُثَُه وَ�نَاُم ُسُدَسُه َو�صوُم يَوماً َوُ�فِطُر يَ 

 ت شده که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۱۷۷

ن روزه ین نماز در نزد خداوند جل جالله نماز داود و محبوبتریتر فرمود: دوست داشتنی رسول الله 

ک ششم یداشت و  می ک سوم آن را زندهیده و یبود که نصف شب را خواب در نزد خداوند روزهء داود 

 .»نمود می گر افطاریک روز روزه گرفته و روز دید و یخواب می آنرا

ِ  َوَ�ْن َجابٍِر « -۱۱۷۸ إِنَّ يف اللَّيِْل لََساعة، ال «يُقول:  قَال: سِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ْعطاُه 

َ
نيا َواآلِخِرَة إِالَّ أ ُل ا�َّ تعاىل خ�اً من أمِر ادلُّ

َ
إِيَّاه، وَذلَك لكَّ يُوافُقَها رَُجٌل ُمسِلٌم �سأ

 رواه مسلم. »»يَلْلَةٍ 

 ت شده که:یروا جابر از « -۱۱۷۸

ست که هر گاه مرد مسلمان آن را یفرمود: همانا در شب لحظه و ساعت می دم کهیشن از رسول الله 

 .»باشد می دهد و آن در هر شب می ا و آخرت را از خداوند طلبد، آن را به وییری از کار دنیابد و خیدر

يب ُهر�َرَة « -۱۱۷۹
َ
نَّ انلَّيِبَّ َوَ�ْن أ

َ
َحُدُ�ِم ِمَن اللَّيِْل فَليَفتَتِح  ، أ

َ
قَال: إِذا قَاَم أ

الَة بِر�َعتَْ� َخفيفتْ�ِ   رواهُ مسلِم. »»الصَّ
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 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۷۹

ف و یرا با دو رکعت خف د آنیکی از شما برای ادای نماز شب برخاست، بایفرمود: هرگاه  امبر یپ

 .»سبک آغاز کند

ِ لَوَ�ْن اَع�َِشة « -۱۱۸۰ إِذا قام ِمن اللَّيِْل افتَتََح َصالتَُه  ، قالت: اكَن رَُسوُل ا�َّ
َعتَْ� َخفيَفتَْ� 

ْ
 رواه مسلم. ،»بَِر�

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۱۸۰

 .»نمود می ف آغازیشب برمی خاست، نمازش را به دو رکعت خف چون رسول الله 

ِ لوَ�نْها « -۱۱۸۱ ْو  ، قالَت: اكن رسوُل ا�َّ
َ
الُة من اللَّيل ِمْن وجٍع أ إِذا فاتتُْه الصَّ

َعة
ْ
 رواه مسلِم. .»غِ�ه، َص�َّ ِمَن انلَّهاِر ثِنيَت عرَشة ر�

 ت است که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۱۸۱

 رکعت نماز ١٢شد، در روز  می گر فوتیا کاری دیضی یبواسطهء مر چون نماز شب رسول الله 

 .»گزارد می

اِب « -۱۱۸۲ ِ وعْن ُ�َمَر بِن اخلَطَّ َمْن نَام عن ِحْز�ِه، أو َ�ْن يْشٍء «: ، قَال: قَاَل رُسوُل ا�َّ
هُ مَن اللَّيِْل ِمنه، َ�َقرأهُ ِ�يما بَ� َصِالةَ الَفْجِر وَصالةِ 

َ
نَّما قََرأ

َ
ْهر، ُكتِب هلُ ك�  رواه مسلم. »»الظُّ

 ت است که:یروا از عمر بن خطاب « -۱۱۸۲

ان نماز صبح و ظهر یا از قسمتی از آن بخوابد، و آن را در میکه از وردش یفرمود: کس رسول الله 

 .استی آن را در شب خوانده یشود که گو می ش ثواب آن دادهیبخواند، برا

 سازد. می ا خواندن وردی را که شخص بر خود الزمیش: حزب: نماز 

يب ُهر�رة « -۱۱۸۳
َ
ِ وَ�ْن أ رِحَم ا�َّ رَُجال قَاَم ِمَن اللَّيْل، «: ، قال: قاَل رُسوُل ا�َّ

بَْت نَضَح يف وْجِهَها ال
َ
ته، فإْن أ

َ
ةً قَامت ِمن اللَّيِْل  ،ماءَ ـفص�َّ وأْ�َقَظ امرأ

َ
ُ اَمَرأ رَِحَم ا�َّ

يب نََضَحْت يف وْجِهِه ال
َ
ْ�َقَظْت َزوَْجَها فإِن أ

َ
 .رواهُ أبو داود. بإِسنادِ صحيح »»ماءَ ـفَصلَّت، وأ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۸۳

فرمود: خدا رحمت کند مردی را که از طرف شب برخاسته نماز بگزارد و همسرش را هم  رسول الله 

ش آب پاشد و خدا رحمت کند زنی را که در شب برخاسته ید، بر رویدار کند و اگر چنانچه مخالفت ورزیب

 .»ش آب بپاشدید و اگر چنانچه امتناع ورزد، بر رویدار نماینماز گزارد و شوهرش را ب
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يب َسعيٍد وَ « -۱۱۸۴
َ
ِ بعنُْه وَعْن أ ْهلَُه «: ، قَاال: قاَل رسوُل ا�َّ

َ
يَقَظ الرَُّجُل أ

َ
إذا أ
ِكراِت  اكِر�َن َواذلَّ يعا، ُكِتَب يف اذلَّ َعتَِ� مَجِ

ْ
ْو َص�َّ ر�

َ
رواه أبو داود  »»ِمَن اللَّيْل فََصلَّيا أ

 بإِسناد صحيح.

 که:ت شده یروا ب دیره و ابو سعیاز ابو هر« -۱۱۸۴

ا هر دو یدار کرده و هر دو نماز گزاردند، یرا از طرف شب باش  فرمود: هرگاه مردی خانواده رسول الله 

 دو رکعت نماز گزاردند در زمرهء ذاکر
ً
 .»شوند می ن و ذاکرات نوشتهیجمعا

نَّ انلَّيِبَّ لوعــن اع�ِشة « -۱۱۸۵
َ
الة، «قَال:  ، أ َحُدُ�ْم يف الصَّ

َ
قُْد إِذا َ�َعس أ فَلَْ�ْ

حدُ�ْم إذا َص� وهو ناِعس، لََعلَُّه يَذَهُب �َستَغِفُر فَيَُسبَّ 
َ
حىت يَذَهب َ�نُْه انلَّوم، فَإِنَّ أ

 ه.يمتفقٌ عل »»نَفسهُ 

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۱۸۵

را اگر یبرود، زد بخوابد تا خواب از سرش ید، بایکی از شما در نماز خواب آیفرمود: هرگاه بر  رسول الله 

 .»د به عوض طلب آمرزش خود را دشنام دهدیره شده شایکه خواب بر او چیکی از شما نماز بخواند، در حالی

يب ُهَر�َرَة « -۱۱۸۶
َ
ِ  َوَ�ْن أ حُدُ�ْم ِمَن اللَّيِْل «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
إِذا قَاَم أ

سلِم. »»ما يُقول، فَلْيْضَطِجعْ فَاستعجَم الُقرآُن ىلع لَِسانِه، فَلَم يَْدِر   رواه مُ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۸۶

 ده شد ویکی از شما در شب برای تهجد برخاست و قرآن بر زبانش پوشیفرمود: هرگاه  رسول الله 

 .»د که بخوابدید، بایگو می دانست چه نمی
د است که همراه با یمؤثر و مفشود که نماز و عبادت تا زمانی  می ث دانستهین حدیش: از ا

ا خسته شد، بهتر است خواب شود و یخشوع و نشاط باشد و هرگاه شخص را خواب در ربود، 

 عبادت را در وقت نشاطش عملی کند.

 باب استحباب قیام رمضان  که عبارت از نماز تروایح است -213

يب ُهر�رَة « -۱۱۸۷
َ
ِ  عْن أ نَّ رَُسول ا�َّ

َ
ُ مْن «قال:  أ

َ
قام َرَمَضاَن إِيماناً واْحتِساباً ُغِفَر هل

َم ِمْن َذنِْبهِ   ه.يمتفقٌ عل »»َما َ�َقدَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۸۷
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اش  مان و اخالص بجای آورد، گناهان گذشتهیام رمضان را از روی ایفرمود: کسی که ق رسول الله 

 .»شود می دهیآمرز

ِ وَعنُْه « -۱۱۸۸ ُمَرُهْم ِ�يه  ، قَال: اكَن رُسوُل ا�َّ
ْ
ْن يَأ

َ
يُرَغُِّب يف ِ�يَاِم َرَمَضاَن ِمْن غْ�ِ أ

م ِمْن َذنْبِهِ «بعز�مة، فيُقول:  ُ َما َ�َقدَّ
َ

لِم. »»َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيماناً واْحتَِساباً ُغِفَر هل سْ  رواه مُ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۸۸

ام رمضان را از یفرمود: آنکه ق می ن مورد امر کند وینکه آنانرا در ایام رمضان بدون ایبه ق رسول الله 

 .»شود می دهیآمرزاش  مان و اخالص بجای آورد، گناهان گذشتهیروی ا
 د که دسته دسته نمازیمردم را د د گفت که حضرت عمر یح در رمضان بایش: در بارهء تراو

ن سنتی شد و شهرت یست رکعت نماز گزارند و ایآورده و دستور داد ب گزارند، وی آنان را گرد می

ن یهم اجمعیافت وکس هم بر آن اعتراض نکرد و بمنزلهء اجماع سکوتی صحابه رضوان الله علی

ع نکرده، بلکه آنرا بصورت دسته یح را تشریاصل نماز تراو رود. حضرت عمر  می بحساب

 اند. نمورد موافق بودهیز با او در این ر امبیجمعی و جماعت درآورده و اصحاب پ

 ین شبهاي آنتر باب فضیلت برپا داشتن شب قدر و بیان امیدوار کننده -214

ٓ ﴿ قال اهللا تعالی: ا نَزلۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  ١ رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةِ َ�ۡ  ِ�  هُ َ�ٰ أ دۡ  َوَما

َ
ٰ أ  لَةُ َ�ۡ  ٢ رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةُ َ�ۡ  َما َك َرٮ

لۡ  ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  رِ َقدۡ لۡ ٱ
َ
ُل  ٣ رٖ َشهۡ  ِف � ۡ ٱ َ�َ�َّ وحُ ٱوَ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل مۡ  ُ�ِّ  ّمِن َرّ�ِِهم نِ �ِإِذۡ  �ِيَها لرُّ

َ
 رٖ أ

ٰ  ِ�َ  مٌ َسَ�ٰ  ٤   ].۵-۱القدر: [ ﴾٥ رِ َفجۡ لۡ ٱ لَعِ َمطۡ  َح�َّ

 »....همانا ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم« فرماید: میخداوند 

ٓ ﴿ و قال تعالی: ا نَزلۡ  إِ�َّ
َ
َ�ٰ  لَةٖ َ�ۡ  ِ�  هُ َ�ٰ أ  ].۳الدخان: [ ﴾٣ ُمنِذرِ�نَ  ُكنَّا إِنَّا َرَ�ٍة� مُّ

 .»....میو ما آن را در شب مبارکی فرو فرستاد« فرماید: و می

يب ُهر�رةَ « -۱۱۸۹
َ
َمْن قام يَلْلََة الَقْدِر إِيماناً واْحتَِسابا، «قال:  ، عن انلَّيِبِّ َوَ�ْن أ

م ِمْن ذنِْبهِ  ُ ما تقدَّ
َ

 ه.يمتفقٌ عل »»ُغِفر هل

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۸۹

 .»شود می دهیآمرزاش  مان و اخالص زنده دارد، گناهان گذشتهیفرمود: آنکه شب قدر را از روی ا امبر یپ
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ْصَحاِب انلَّيِبِّ  بوعن ابِن ُعمر « -۱۱۹۰
َ
نَّ رَِجاًال ِمْن أ

َ
ُروا يلْلََة الَقْدِر يف املنَاِم أ

ُ
، أ

 ِ واِخر، فَقال رُسوُل ا�َّ
َ
بِْع األ َواِخر، َ�َمْن «: يف السَّ

َ
بِْع األ ْت يف السَّ

َ
رى ُرؤَ�اُ�ْم قَْد تَواَطأ

َ
أ

واِخرِ 
َ
�َها، فَلْيَتَحرََّهآ يف السبِْع األ  ه.يمتُفقٌ عل »»اَكَن ُمتَحرِّ

 که:ت  است یروا ب از ابن عمر« -۱۱۹۰

لة القدر در هفت شب آخر نشان داده شد. آنگاه رسول یدر خواب، ل امبر یبرای گروهی از اصحاب پ

ندهء آن یکنم که خواب شما در هفت شب آخر اتفاق افتاده، پس آنکه جو می فرمود: من مشاهده الله 

 .»ست آن را در هفت شب آخر جستجو کندیباشد، با

ِ لوعْن اع�َِشَة « -۱۱۹۱ َواِخِر ِمْن  ، قَالَت: اكَن رُسوُل ا�َّ
َ
ُ�اِوُز يف الَعْشـِر األ

َواِخِر ِمْن َرَمضانَ «رمَضان، وَ�ُقول: 
َ
ْوا يَلْلََة الَقْدِر يف العرْشِ األ  ه.يمتفقٌ عل »»حتَرَّ

 ت است که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۱۹۱

ر رمضان یفرمود: شب قدر را در دههء اخ می ر رمضان اعتکاف نمودهیدر دههء اخ رسول الله 

 .»دیجستجو کن
دهد که شب قدر در شبهای وتر دههء  می ادی آمده و تذکریث زیش: در مورد شب قدر احاد

 آخر رمضان وجود دارد.

ِ  لَوَ�نْها « -۱۱۹۲ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ّرْوا يَلْلَة الَقْدِر يف الوتْـِر من الَعرْشِ «قَال:  أ

َ
حت

واِخرِ 
َ
 .یرواهُ البخار »»مْن رَمَضانَ  األ

 ت شده که:یروا ل از عائشه« -۱۱۹۲

 .»دیر رمضان جستجو کنیفرمود: شب قدر را در شبهای طاق اخ رسول الله 

ِ لوَ�نَْها « -۱۱۹۳ َواِخُر ِمْن «: ، قَالَت: اَكَن رُسول ا�َّ
َ
إِذا َدَخَل الَعرْشُ األ

ْ�َقَظ 
َ
ْحيا اللَّيْل، َوأ

َ
ْهلَه، وَجدَّ وََشدَّ الِمزئرَ رَمَضان، أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»أ

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۱۹۳

دار نموده و یرا باش  را زنده داشته، خانواده ها شب د، رسول الله یرس می ر رمضان فرایچون دههء اخ

 .»نمود می تالش کرده و در عبادت کوشش
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۱۱۹۴- » ِ َ�ْتَِهُد يِف َرمضاَن َماال َ�ْتَِهُد يف َ�ْ�ِه، و�  َوَ�نَْها قَالَت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َواِخِر منْه، َماال َ�ْتَهُد يف َ�ْ�ِهِ 

َ
 رواهُ مسلم. »»الَعرْشِ األ

 ت شده که:یروا ل از عائشه« -۱۱۹۴

ر رمضان سعی ینمود و در دههء اخ نمی ر آنیکرد که در غ می در رمضان تالش و کوششی رسول الله 

 .»نمود نمی ر آنیکرد که در غ می وکوششی

يَّ يَلْلٍَة يَلْلَُة الَقْدِر ما « -۱۱۹۵
َ
يَْت إِن َعِلْمُت أ

َ
َرأ

َ
ِ أ َوَ�نَْها قَالَت: قُلْت: يا رَُسوَل ا�َّ

قُوُل فيها؟ قَال: 
َ
ِبُّ العْفَو ف«أ

ُ
مذيُّ وقال:  »»اْ�ُف ع�ِّ قُو�: اللَُّهمَّ إِنََّك َ�ُفوٌّ حت ْ رواهُ الرتِ

 حديثٌ حسنٌ صحيح.

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۱۹۵

 م؟ی! اگر دانستم که شب قدر کدام است، در آن چه بگوا رسول الله یگفتم: 

 .»ا تو در گذرندهء و گذشت را دوست داری، پس از من درگذریبار خدا عفو... كا� انفرمود:بگو: 

 ي فطرتها باب فضیلت مسواك نمودن و خصلت -215

يب ُهر�َرَة « -۱۱۹۶
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسول ا�َّ

َ
يت «قال:  أ مَّ

ُ
ُشقَّ ىلَع أ

َ
ْن أ

َ
ْو ىلَع انلاس  لَْوال أ

َ
 أ

واِك مَع لكِّ صالةٍ   ه.يمتفقٌ عل »»ألمْرُ�ُهْم بِالسِّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۱۹۶

شد، آنان را به مسواک کردن در وقت  نمی ا فرمود بر مردم سخت تمامیفرمود: اگر بر امتم  رسول الله 

 .»کردم می هر نماز امر
رد، بر یگ می لهء آن مسواک صورتیش: مسواک در لغت بر استفاده از مسواک و چوبی که بوس

 شود. می هر دو اطالق

ز کردن و پاک یدر دندانها برای تم و در اصطالح علماء عبارت است از استعمال چوب و مثل آن

 نمودن آن.

 و مستحب است که چوب مورد استفاده از نوع اراک باشد.

 کند. می لت مسواک کردن اشارهیادی هم آمده که به فضیث زیاحاد

رهء دندان را محکم نموده و از  دندانها در مقابل یدگاه طب هم ثابت شده که مسواک بیو از د

 د.ینما می کرده و دهان را خوشبو و معطر کروبها دفاعیاری میبس
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ده که الزم است علمای اعالم در یشبه متروک گرد ن سنت محمدی یکه مع االسف امروز ا

ئی که از ها ن نعمتیشگام شوند و در جهت بهداشت دهان و دندان این مورد خود در عمل پیا

باشد، اسوهء عملی  نمی برانن رفتن قابل جیت شده و در صورت از بیجانب خداوند به بنده عنا

 شوند. (مترجم)

ِ وَعْن ُحذيَفَة « -۱۱۹۷ إِذا قَاَم ِمَن انلَّوِم �َُشوُص فَاهُ  ، قال: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
واك  ه.يمتفقٌ عل .»بالسِّ

 ت است که گفت:یروا فه یاز حذ« -۱۱۹۷

 .»نمود می شد، دهانش را مسواک می داریاز خوب ب چون رسول الله 

ِ  لَوَ�ْن اع�شَة « -۱۱۹۸ ِسَواَكُه َوَطُهورَُه َ�يَبَْعثُُه ا�َّ  قَالَت: كنَّا نُِعدُّ لرُسوِل ا�َّ
 وُ�َص�ِّ 

ُ
أ ن يبَْعثَُه ِمَن اللَّيْل، فَيتَسوَّك، َوَ�تَوَضَّ

َ
سلم. »»َما َشاَء أ  رواهُ مُ

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۱۹۸

 م و خداوند در هر لحظهء شب کهیکرد می را آمادهشان  مسواک و وسائل وضوی برای رسول الله 

 .»گزارد می ساخت و نماز می مسواک نموده وضوء خت و آنحضرت یانگ می خواست، وی را بر می

�ٍس « -۱۱۹۹
َ
ِ وعْن أ َواكِ «: ، قَال: قَاَل رُسوُل ا�َّ �رَثُْت َعليُ�ْم يف السِّ

َ
رواهُ  »»أ

 .یالبُخار

 ت است که:یروا از انس « -۱۱۹۹

 .»اد صحبت نمودمیفرمود: من به شما در مورد مسواک کردن ز رسول الله 

�ِح بِن هاِ�ٍء قَال: قُلُْت ِلَعا�َِشَة « -۱۲۰۰  انلَّيِبُّ لوَ�ْن رُشَ
ُ
يِّ يشٍء اَكن َ�بَْدأ

َ
 : بأ

َواك لِم. ،»إِذا َدَخَل بَيْتَه، قَالَت: بِالسِّ سْ اهُ مُ  روَ

 ت شده که گفت:یئ روایح بن هانیاز شر« -۱۲۰۰

 کردند؟ می شدند به چه کاری شروع می به خانه وارد امبر یگفتم: چون پ ل برای عائشه

 .»گفت: به مسواک

يب موىَس األشَعِريِّ « -۱۲۰۱
َ
وطَرُف السَواِك ىلع  ، قَاَل: َدَخلت ىلَع انلَّيب َوَ�ْن أ

قٌ عليه، وهذا .»لِسانِه تَّفَ سلِم. مُ ظُ مُ فْ  لَ
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 ت شده که گفت:یروا از ابو موسی اشعری « -۱۲۰۱

 .»گذاشته بودشان  که گوشهء مسواک بر زبانیوارد شدم در حال امبر یبر پ

نَّ انلَّيِبَّ لوعْن اع�َِشَة « -۱۲۰۲
َ
واُك َمطَهرٌة للَفِم مرَْضاٌة للرَّبِّ «قَال:  ، أ  »»السِّ

يمةَ  زَ  يف صحيحهِ بأَسانيد صحيحة. رواهُ النَّسائي، وابنُ خُ

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۲۰۲

 .»لهء پاکی دهان و بدست آوردن رضای پروردگار استیفرمود: مسواک وس امبر یپ

يب ُهر�رةَ « -۱۲۰۳
َ
ْو مخٌْس ِمَن الِفطرة: «قَال:  ، َعِن انلَّيِبِّ وَ�ْن أ

َ
الِفطرُة مَخس، أ

ارِِب  ظَفار، ونَتف اِإلبِط، وقَصُّ الشَّ
َ
تفقٌ عل» اخِلتان، َواالْسِتْحَداد، َوتقِليُم األ  ه.يمُ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۰۳

کردن رود، ختنه  می ا فرمود: پنج خصلت است که از فطرت بشماریفرمود: فطرت پنج است  امبر یپ

ر بغل و کوتاه یو قلم کردن ناخنها و کندن موی ز –ر ناف یدن موی زیبرای تراش –غ یو استفاده کردن از ت

 .»ل (بروت)ینمودن سب

ِ  لوَ�ْن اع�ِشة « -۱۲۰۴ ارِب،«: قَالَت: قاَل رَُسوُل ا�َّ  َعرٌش ِمَن الِفطَرِة: قَصُّ الشَّ
َواك،  ظَفار، وَغسُل الرَبَاِجم، َونَتُف  ،ماءِ ـواْسِتنَشاُق الو�ِعَفاُء اللِّْحيَة، َوالسِّ

َ
وقَصُّ األ

ن تَ�ون  »اِإلبط، وَحلُق العانَة، وانِتقاُص الَماءِ 
َ
اوي: و�ِسيُت العارِشة إِالَّ أ قال الرَّ

َحُد رَواتِِه  الَمضمَضة، قاَل َو�يٌع 
َ
واهُ  .»يَع�: االْستِنْجاءَ  ،ماءِ ـانِتَقاُص ال :َوُهَو أ سلِم. رَ  مُ

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۲۰۴

ل و بلند یرود: کوتاه نمودن سب می فرمود: ده خصلت است که از زمرهء فطرت بشمار رسول الله 

ر بغل و ینی کردن و کوتاه کردن ناخنها و شستن بندها و کندن موی زیش و مسواک کردن و آب در بیکردن ر

 .»و دهم را فراموش کردم، مگر آنکه آب در دهان گرداندن باشد ر ناف و استنجاء کردنیدن موی زیتراش
 ر کرده است.یث انتفاض الماء را به استنجاء تفسیان حدیکی از راویع یوک

ْ�ُفوا اللِّىَح «قال:  ، عن انلَّيب بوََعن ابِن ُ�َمَر « -۱۲۰۵
َ
وارَِب وأ ْحُفوا الشَّ

َ
 »»أ

تفقُ عل  ه.يمُ

 است که:ت  یروا ب از ابن عمر« -۱۲۰۵

 .»دیرا رها کن ها شیل (بروت) را کوتا نموده و ریفرمود: سب امبر یپ
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 باب تأکید بر وجوب زکات و فضیلت آن و مسائلی که به آن ارتباط دارد -216

ْ ﴿ قال اهللا تعالی: �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا  ].۴۳البقرة: [ ﴾ةَ لزَّ

 .»نماز را و بدهید زکات راو برپا دارید « فرماید: میخداوند 

ٓ ﴿ و قال تعالی: ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ ِ�َعۡ  إِ�َّ  ا َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ْ  ءَ ُحَنَفا لَوٰ ٱ َوُ�قِيُموا  ةَ لصَّ

ْ َوُ�ؤۡ  َكوٰ ٱ تُوا ۚ لزَّ ٰ  ةَ  ].۵البینة: [ ﴾٥ َقّيَِمةِ لۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَ�

خدا را خالص ساخته و برایش پرستش خالصانه نمایند.  و امر نشدند جز که عبادت« فرماید: و می

 .»متدین به دین ابراهیم و برپا دارند نماز را و بدهند زکات را، این است احکام ملت درست

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿ و قال تعالی:
َ
ٰ أ  ].۱۰۳التوبة: [ ﴾بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهِرُُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

 .»ه نموده و پاک سازییر تا بدان آنان را تزکیصدقه بگشان  از مالهای« فرماید: و می

ِ بوَعِن ابِن ُ�َمَر « -۱۲۰۶ نَّ رَُسول ا�َّ
َ
ْن  ، أ

َ
قَال: بُِ�َ اإلِْسالُم ىلَع مَخْس: َشَهاَدِة أ

اَكة، الة، َو�ِيتَاِء الزَّ داً َ�بُْدُه ورُسوهل، و�ِقاِم الصَّ نَّ ُ�مَّ
َ
، وأ وَحجِّ ابَليْت، وََصْوِم  ال إِهَل إِالَّ ا�َّ

 ه.يمتفقٌ عل »»رمَضان

 ت  شده که:یروا ب از ابن عمر« -۱۲۰۶

نکه معبود برحقی جز الله وجود یفرمود: اسالم بر پنج بنا استوار است: گواهی دادن به ا رسول الله 

بنده و فرستادهء خدا است و برپا داشتن نماز و دادن زکات و حج خانهء خدا و روزهء  نکه محمد یندارد و ا

 .»ماه رمضان

۱۲۰۷- » ِ ِ وعن َطلَْحَة بِن ُعبيِْد ا�َّ ْد،  ، قال: َجاَء رُجٌل إىِل رُسوِل ا�َّ
َ

ْهِل �
َ
ِمْن أ

ِس �ََسْمُع َدوِيَّ َصْوتِه، وال َ�ْفَقُه ما يُقول
ْ
أ ِ ثَائُِر الرَّ ُل  ، َحىت َدنَا ِمَن رَُسوِل ا�َّ

َ
فإِذا ُهَو �َْسأ

 ِ َّ َ�ْ�ُُهن؟  »مَخُْس َصلَواٍت يف ايلْوِم واللَّيْلَةِ «: َعِن اإلِْسالم، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ قال: َهْل يلَعَ
وَّعَ «قَال:  ْن َ�طَّ

َ
َّ غْ�ُه؟ َقال:  »وِصيَاُم َشْهِر َرمَضانَ «: َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ  »ال، إِالَّ أ قَال: َهْل يلَعَ

وَّعَ « ْن َ�طَّ
َ
ِ  »ال، إِالَّ أ ُ رَُسوُل ا�َّ

َ
َّ َ�ْ�َُها؟ قَال: قَاَل: وََذَكَر هل اَكَة َ�َقال: َهْل يلَعَ ال، إالَّ «، الزَّ

وَّعَ  ْن َ�طَّ
َ
ْ�ُقُص  »أ

َ
ز�ُد ىلَع هذا َوال أ

َ
ِ ال أ ْدبَر الرَُّجُل وُهَو َ�ُقول: وا�َّ

َ
ِ  فَأ  :ِمنْه، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

فْلََح إِْن َصَدَق «
َ
تفقٌ عل »»أ  .هيمُ

 ت شده که:یروا د الله یاز طلحه بن عب« -۱۲۰۷

آمد که زمزمهء  شان بود، خدمت رسول الله یکه موهای سرش پریمردی از مردم نجد در حال
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 .کند می از اسالم پرسش م که اویدیم. ناگاه دیدیفهم نمی م و مطلبش رایدیشن می ش رایصدا

 ک شبانه روز.یفرمود: پنج نماز در  رسول الله 

 ر آن هم الزم است؟یا بر من غیگفت: آ

 فرمود: و روزهء رمضان. نکه نافله بگزاری. باز رسول الله یفرمود: نه، مگر ا

 ر آن هم بر من الزم است؟یا غیگفت: آ

 اد آوری نمود.یش زکات را یبرا ری. راوی گفت: و رسول الله ینکه نافله گیفرمود: نه، مگر ا

 ر آن هم بر من الزم است؟یا غیآن مرد گفت: آ

 نکه نافله دهی.یفرمود: نی، مگر ا

 کنم. می م و نه از آن کمیافزا می گفت: سوگند به خدا که نه بر آن می کهیآن مرد بازگشت در حال

 .»ست گفته باشدفرمود: رستگار شد، اگر را رسول الله 

نَّ انلَّيِبَّ وعن ابن عبَّاس « -۱۲۰۸
َ
اْدُ�ُهْم إىِل «إِىل ايلَمِن َ�َقال:  ، بَعَث ُمَعاذاً ، أ

َ َ�َعاىل  نَّ ا�َّ
َ
ْعِلْمُهم أ

َ
َطاُعوا ذِللك، فَأ

َ
، فإِْن ُهْم أ �ِّ رُسوُل ا�َّ

َ
ْن ال إِهَل إِالَّ ا�َّ َو�

َ
شهاَدِة أ

نَّ ا�َّ افرتض َعليِهْم 
َ
ْعلْمُهْم أ

َ
طاُعوا ذِللَك فَأ

َ
مَخَس َصلواٍت يف لُكِّ يَْوِم ويللة، فَإِن ُهْم أ
ْغِنيَائِِهم، َوتُردُّ ىلَع ُ�َقرائِهم

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»افرتض َعليِهْم َصدقًَة تُؤَخُذ ِمْن أ

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۲۰۸

فرمود: آنها را دعوت کن تا گواهی دهند که معبود بر حقی جز من فرستاده و یروا به  معاذ  امبر یپ

گاهیباشم. پس اگر در ا می نکه من بنده و فرستادهء خدایست و ایالله ن کن شان  ن مورد از تو فرمان بردند، آ

شان  روی کردند با خبرین امر پیکه خداوند در هر شبانه روز پنج نماز بر آنها فرض نموده است. باز اگر از ا

گرفته شده و به فقراء و شان  ساز که خدای تعالی بر آنها صدقهء فرض نموده است که از ثروتمندان

 .»شود می باز گرداندهشان  ناتوانان

ِ بوَعن ابن ُ�َمر « -۱۲۰۹ قاتَِل انلَّاَس حىت «: ، قال: قال رَُسوُل ا�َّ
ُ
ن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

نَّ ُ�َ 
َ
ن ال إهِلَ إِالَّ ا�َّ وأ

َ
اكة، فَإِذا َ�َعلوا �شهدوا أ الة، َوُ�ْؤتُوا الزَّ ، وُ�ِقيُموا الصَّ داً رَُسوُل ا�َّ مَّ

 ِ م إِالَّ حبَقِّ اِإل�ْسالِم وِحساُ�ُهْم ىلَع ا�َّ
َ
ْمَواهل

َ
تفقٌ عل »»ذلك، َعَصُموا ِم�ِّ ِدَماَءُهْم وأ  ه.يمُ

 ت  شده که:یروا ب از ابن عمر« -۱۲۰۹

نکه یست و ایفرمود: امر شدم با مردم بجنگم تا گواهی دهند که معبود بر حقی جز الله ن رسول الله 

ن کار را انجام دادند، خونها و یرسول خدا است و نماز را بر پا دارند وزکات را بدهند، و چون ا محمد 

 .»با خدا استشان  و حساب (باطن)اند  مالهای خود را جز بحق اسالم از من محافظت نموده
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يب ُهر�رَة « -۱۲۱۰
َ
ِ َوَ�ْن أ ا تُُو� رَُسوُل ا�َّ بُو بَْ�ر، ، قال: لمَّ

َ
، َوَ�َفَر َمْن ، َو�َن أ

ِ َ�َفَر ِمَن العرب،َ�َقاَل ُعمُر  ْن «: : كيَف ُ�َقاتُِل انلَّاَس َوقْد قَاَل رُسوُل ا�َّ
َ
ِمرُت أ

ُ
أ

قاتِل انلَّاَس حىتَّ َ�ُقولُوا ال إهَِل 
ُ
ه، أ ُ َوَ�ْفَسُه إِالَّ حِبَقِّ

َ
إِالَّ ا�َّ َ�َمْن قَالَها، فَقْد َعَصَم ِم� َماهل

؟ اَكةَ  »وَِحَسابُُه ىلَع ا�َّ اكة، فإِن الزَّ الِة والزَّ َق َ�ْ�َ الصَّ قَاتِلَنَّ َمْن فَرَّ
ُ
ِ أل بُو بَْ�ر: وا�َّ

َ
َ�َقاَل أ

ِ لَو َمنُعو� ِعَقاًال  ِ َحقُّ الَمال. وا�َّ ، لََقاتَلْتُُهْم ىلع منِعه، قَاَل اكنَوا يُؤَدونَُه إِىل رَُسوِل ا�َّ
نَُّه ُعمُر 

َ
يب بَْ�ٍر للِقتَال، َ�َعرفُْت �

َ
َح َصْدَر أ يُْت ا�َّ قَْد رَشَ

َ
ن َرأ

َ
ِ َما ُهو إِالَّ أ

: فََوا�َّ
تفقٌ عل .»احلَق  ه.يمُ

 شده که: ره یاز ابو هر« -۱۲۱۰

 دند. عمر یاز مردم عرب به کفر گروای  فه بود و عدهیخل افتند، ابوبکر یوفات  چون رسول الله 

نکه یفرموده که: امر شدم با مردم بجنگم تا ا که رسول الله یجنگی در حال می گفت: چگونه با مردم

بحق اسالم د، حقا که جان و مالش را از من حفظ کرده است، جز یند: ال اله اال الله، و آنکه آن را بگویبگو

 .وحساب (باطن) او با خداست

را زکات حق مال است یان نماز و زکات فرق گذارد، زیجنگم با کسی که م می گفت: سوگند بخدا ابوبکر 

 جنگم. می دادند، از من باز دارند، با امتناع آن با آنها می وسوگند بخدا اگر زانوبند شتری را که به رسول الله 

را برای جنگ باز گشوده و  دم خداوند دل ابوبکر ینکه دیگفت: پس والله نبود آن مگر ا عمر 

 .»دانستم که آن حق است

يوَب « -۱۲۱۱
َ
يب أ

َ
نَّ رَُجًال قَاَل للنَّيبِّ وعن أ

َ
ْخرِبْ� بَِعمٍل يُْدِخلُ� اجلَّنَة، ، أ

َ
: أ

اكة، وتَِصُل الرَِّحمَ َ�ْعبُُد ا�َّ َوَال �رُْشُِك بِه َشيْئا، «قَال: الة، وتُْؤ� الزَّ  ه.يمتفقٌ عل »»وتُِقيُم الصَّ

 ت شده که:یروا وب یاز ابو ا« -۱۲۱۱

 د.یگفت: از عملی باخبرم ساز که به بهشتم وارد نما امبر یمردی برای پ

صلهء رحم را اوری و نماز را گزارده و زکات را داده و یک نیده و به او شرینکه خدای را پرستیفرمود: ا

 .»وسته دارییپ

يب ُهَر�َرة « -۱۲۱۲
َ
ىت انلَّيِبَّ وَعْن أ

َ
عرا�ِيًّا أ

َ
نَّ أ

َ
ِ ُدلَّ� ىلع عَمل  ، أ َ�َقال: يا رَُسول ا�َّ

ة «إِذا عِملْتُه، دَخلُْت اجلنَّة. قَال: 
َ
اك الة، َوتُْؤِ� الزَّ َ�ْعبُُد ا�َّ وال �رُْشُِك بِِه َشيْئا، َوتُِقيُم الصَّ

  »الَمْفُروَضة، َوتَُصوُم َرَمَضانَ 
َّ

ا َو� ز�ُد ىلَع هذا. فَلَمَّ
َ
 :قاَل انلَّيِبُّ  ،قَال: َواذلي َ�ْفيِس �ِيَِده، ال أ

ْهِل اجلَنَِّة فَلْيَنُْظْر إِىل هذا«
َ
ْن َ�نُْظَر إِىل رَُجٍل ِمْن أ

َ
ُه أ  ه.یُمتفٌق عل »»َمْن رَسَّ
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 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۱۲

مرا به عملی رهنمائی کن که چون آن را انجام  ا رسول الله یآمده و گفت:  امبر یی خدمت پیاعراب

 .دهم به بهشت داخل گردم

اوری و نماز را برپا داشته و زکات فرض یک نیزی را شرینکه خدای را عبادت نموده و به وی چیفرمود: ا

 .رییشده را بدهی و رمضان را روزه بگ

فرمود:  م و چون رفت، آنحضرت یافزا نمی نیذاتی که جانم در دست اوست بر اگفت: سوگند به 

 .»د بسوی آن مرد بنگردید که بسوی مردی از اهل بهشت بنگرد، بایآنکه خوشش آ

۱۲۱۳- » ِ الة، َو�ِيتاِء  ، قَال: بَايْعت انلَّيِبَّ َوَ�ْن َجر�ِر بِن عبِد ا�َّ ىلَع إِقاِم الصَّ
اكة، وانلُّ  تفقٌ عل .»ْصِح لِلُكِّ ُمْسلمالزَّ  ه.يمُ

 ت شده که گفت:یروا ر بن عبد الله یاز جر« -۱۲۱۳

شی یر اندیحت و خیمان بستم که نماز را برپا داشته زکات را بدهم و برای هر مسلمان نصیپ امبر یبا پ

 .»مینما

يب ُهر�رَة « -۱۲۱۴
َ
ِ  َوَ�ْن أ ة، َما ِمْن «: قَال: قَاَل رسوُل ا�َّ صاِحِب ذَهب،َوال فِضَّ

ْحِ�َ َعلَيَْها يف 
ُ
ُ َصفائُِح ِمْن نَاِر، فَأ

َ
َحْت هل َها إِالَّ إذا اَكَن يَْوُم الِقياَمِة ُصفِّ ال يُؤَدِّي ِمنَْها َحقَّ

ُ يف يْوٍم اَكَن ِمْقَدارُ 
َ

عيدْت هل
ُ
ه نار َجَهنَّم، َ�يُْكَوى بَها جنبُه، وجِبينُه، وَظْهُره، لُكَّما بَردْت أ

ا إِىل اجلنَِّة و�ِما إِىل انلَّارِ  ف سنَة، حىتَّ ُ�ْقىَض بْ�َ الِعباِد َ�ُ�َى سِبيلُه، إِمَّ
ْ
ل
َ
 .»مخِْسَ� أ

ِ فاِإلبِل؟ قال: َها، َحلْبَُها  قيل: يا رُسوَل ا�َّ َها، وِمْن حقِّ وال صاحِب إِبٍِل ال يؤَدِّي ِمنَها حقَّ
ْوفر ما اكنت، ال يَفِقُد ِمنَْها فَِصيًال يوَم ِورِْدها، إِال إذا اكن يوم القي

َ
اَمة بُِطَح هلا بَِقاٍع قَْرقٍَر أ

ْخراها، يف يوٍم اكَن 
ُ
والها، ردَّ عليِْه أ

َ
فْواِهها، لُكَّما َمرَّ عليِْه أ

َ
ُه بِأ ْخَفافِها، وَ�َعضُّ

َ
واِحدا، تَطؤُُه بأ

َف َسنة، حىتَّ ُ�ْقيَض َ�ْ�َ الِعبَ 
ْ
ل
َ
ا إىِل انلارِ ِمْقداره مَخِْسَ� أ ا إىِل اجلنَِّة و�ِمَّ  .»اد، َ�ُ�َى سِبيلُه، إِمَّ

قُر َوالَغنَم؟ قال:
ْ

ِ فَابل َها إِالَّ  ِ�يل: يَا رسول ا�َّ وال صاِحِب بقٍر وال َغنٍم ال يُؤَدِّي ِمنَْها حقَّ
َوال  ،س ِ�يها َ�ْقصاءُ إِذا اكن يَْوُم القياَمة، بُِطَح لَها بَقاٍع قَرقَر، ال يْفِقد ِمنَْها َشيْئاً لَيْ 

والها، رُدَّ َعلَيِْه  ،َوال َعضباءُ  ،َجلْحاءُ 
ُ
ْظالفَِها، لُكََّما َمرَّ َعلَيِْه أ

َ
َ�نْطحه بُِقُرونَها، َوَ�َطُؤُه بِأ

ا إىِل  ف سنٍَة حىتَّ ُ�ْقىَض بْ�َ الِعباد، فُ�َى سِبيلُُه إِمَّ
ْ
ل
َ
ْخراها، يف يوٍم اكَن ِمقَدارُُه مَخِْسَ� أ

ُ
أ

ا إِىل انلَّارِ   .»اجلَنَِّة و�ِمَّ
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ِ فاخليْل؟ قال: ، وِ� « ِ�يل: يا رُسول ا�َّ اخلَيُْل ثالثَة: ِ� لِرَُجٍل ِوزر، وِ�َ لِرَُجٍل ِسرْتٌ
 ُ

َ
ْهِل اإلِْسالم، ف� هل

َ
ا اليت � هُل وزر فَرَُجٌل ر�َطها ِر�اًء وفَْخراً ونِواًء ىلَع أ مَّ

َ
ْجر، فأ

َ
لرُجٍل أ

مَّ 
َ
ِ يف ُظُهورِها، وال ِوزر، وأ ، ُ�مَّ لم ينَْس حقَّ ا�َّ ُ ِسرْت، فَرَُجل رَ�َطَها يف َسِبيِل ا�َّ

َ
ا اليت ِ�َ هل

ْهل اإلِْسالِم يف 
َ
ِ أل ْجر، فرُجٌل ر�َطَها يف سِبيِل ا�َّ

َ
ُ أ ا اليت ِ�َ هلَ مَّ

َ
ُ ِسرْت، وأ ِرقابها، فَِ� هلَ

َ�لَت ِمن 
َ
و َروَضة، َ�َما أ

َ
َ�لَت َمْرج، أ

َ
ُ عدد ما أ

َ
وَضِة ِمن يَشٍء إِالَّ ُكتِب هل و الرَّ

َ
ذلك الَمْرِج أ

و 
َ
فاً أ بَْوالَِها َحسنَات، َوال َ�ْقَطُع ِطَولََها فاستَنَّت رَشَ

َ
ْرَواثَِها وأ

َ
 عدد أ

َ
حســـنَات، وُ�ِتب هل

ْرَواثَها َحسنَات، وال
َ
ُ عدَد آثَارَِها، وأ ُ هلَ مرَّ بها صاِحبَُها ىلَع َ�ْهٍر  رَشَ�ْ�ِ إِالَّ َكتَب ا�َّ

َ�ت َحسنَاٍت  ُ عَدَد ما رَشِ
َ

ْن �َْسِقيََها إِالَّ َكتََب ا�َّ هل
َ
َ�ت ِمنْه، َوال يُر�ُد أ  . »فرََشِ

ِ فاحلُُمُر؟ قاَل:  َفاذَّةُ «ِ�يَل: يا رسوَل ا�َّ
ْ
نِْزل يلَعَّ يف احلُُمِر يَشٌء إِالَّ هِذهِ اآليُة ال

ُ
ما أ

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿اجلَاِمَعُة:  �ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ  ﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ
لم. .»]۸-۷الزلزلة: [ سْ قٌ عليه. وهذا لفظُ مُ تَّفَ  مُ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۱۴

کند، مگر  نمی هیآن تأد ست که حق آن را (زکاتش) ازیچ صاحب طال ونقرهء نیفرمود: ه رسول الله 

شانی و یده، پهلو و پیی از آتش ساخته شده و در آتش جهنم داغ گردهای ش تکهیامت براینکه در روز قیا

شود در روزی که به اندازهء پنجاه هزار  می شود و چون سرد شود دوباره داغ کرده می پشتش بدان داغ کرده

 ند.یا دوزخ ببیان بندگان حکم صورت گرفته و او راهش را بسوی بهشت یسال است تا در م

 و شتر چطور؟ ا رسول الله یگفته شد: 

دن آنست روزی که به آب یکند واز جملهء حق آن دوش نمی فرمود: و نه صاحب شتری که حق آنرا ادا

که شتر یانداخته شود در حال دان فراخی در برابر شترانیامت در رسد در مینکه چون روز قیوارد شود، مگر ا

ش زده و با ینکه وی را به کف پایچ بچه شتری را گم نکند، مگر اید، هیآ می شیاین حالت دنیبه چاقتر

ن کار را انجام دهند، در روزی که اندازه آن پنجاه هزار یگران ایرد، و چون اولی بگذرد، دیدهانش دندان گ

 ن گردد.یا دوزخ معیبسوی بهشت ان مردم حکم شود و راهش یسال است تا در م

 در بارهء گاو و گوسفند چه؟ ا رسول الله یسئوال شد 

امت در رسد در ینکه چون قیفرمود: و نه صاحب گوسفند وگاوی که از آن حقش را نداده است، مگر ا

شاخ و  بی کند، مگر شاخدار و نمی ک از آن را گمیچیش انداخته شود و هیدان فراخی در برابر آنها بر رویم

گران یش او را درهم مالد و چون اولی بگذرد، دیش زده و با نوک پایآمده او را به شاخهااش  شاخ شکسته
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ده و راهش بسوی یان مردم حکم گردین کنند، در روزی که به اندازهء پنجاه هزار سال است تا در میچن

 ن گردد.یا دوزخ معیبهشت 

 ب چطور؟در بارهء اس ا رسول الله یده شد، یپرس

گری مزد یکی حجاب و برای دیکی گناه است و برای یفرمود: در بارهء اسب سه حکم وجود دارد: برای 

 و ثواب.

ن آن را یاء و فخر فروشی و دشمنی با مسلمیش گناه است، شخصی است که بخاطر ریاما آنکه برا

نموده و حق اش  دا بستهنگهداری کرده است، و برای آنکه حجاب و پرده است، شخصی است که در راه خ

کند و اما پاداش و ثواب است برای آنکه آن را در راه خدا بخاطر اسالم  می ادااش  هیخدا را در سواری و ترب

بسته نموده است، پس آنچه از آن جای بخورد برای وی حسنات نوشته شود و برای اش  ا باغچهیدر چراگاه 

کی دو یش یخ بسته شود و از جایش به میشود، و هم چون پاوی به عدد پس افگنده و بولش حسنات نوشته 

 ییسد و شخص آن را به جویش حسنات نویو قدمها ها نکه خداوند به عدد پس افگندهیگام فراتر رود، مگر ا

ده است ینکه خداوند به عدد آنچه آشامیراب کردنش را نکند، مگر ایاشامد و ارادهء سیبرد که از آن ب نمی

 .سدیش نویحسنات برا

گری نازل نشده است که یز دیهء تنها جامع چین آیفرمود: در بارهء االغ جز ا .ده شده، و االغ چه؟یپرس

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿ �ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ  .»﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  ذَرَّ

 شود می آن مربوط باب وجوب روزهء رمضان، فضیلت روزه و مسائلی که به -217

َهاَ�ٰٓ ﴿ قال اهللا تعالی: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ َيامُ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ ٱ َ�َ  ُكتَِب  َكَما لّصِ َّ� 

يَّامٗ  ١٨٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن
َ
عۡ  ا� رِ�ًضا ِمنُ�م َ�نَ  َ�َمن ٖت� ُدوَ�ٰ مَّ وۡ  مَّ

َ
ٰ  أ َ�َ 

ٞ  َسَفرٖ  ة يَّا�ٍ  ّمِنۡ  فَعِدَّ
َ
�  ۚ َخَر

ُ
ِينَ ٱ َوَ�َ  أ عَ  َ�َمن ِكٖ�� ِمسۡ  َطَعامُ  يَةٞ فِدۡ  ۥيُِطيُقونَهُ  �َّ  �َخۡ�ٗ  َ�َطوَّ

ُ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  ن ۥۚ �َّ
َ
ْ  َوأ ِيٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهۡ  ١٨٤ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  تَُصوُموا نزَِل  �َّ

ُ
 أ

ۡ ٱ ّمِنَ  ٖت َو�َّيَِ�ٰ  ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ �ِيهِ  هۡ ٱ ِمنُ�مُ  َشِهدَ  َ�َمن قَاِن� ُفرۡ لۡ ٱوَ  ُهَدىٰ ل  رَ لشَّ
وۡ  َمرِ�ًضا َ�نَ  َوَمن ُهۖ َيُصمۡ فَلۡ 

َ
ٰ  أ ٞ  َسَفرٖ  َ�َ ة يَّا�ٍ  ّمِنۡ  فَعِدَّ

َ
َخرَ  �

ُ
 ].۱۸۵-۱۸۳البقرة: [ ﴾أ

که یگونه بر کساند بر شما واجب شد روزه همان یمان آورده ای(ای آنانکه ا« فرماید: می خداوند

م قرآن را رهنمائی برای یش از شما بودند ) تا فرموده او تعالی ( ماه رمضان که در آن فرود آوردیپ

د یابد آن ماه را بایت و جدا کردن حق از باطل. پس هر که از شما دریمردم و سخنانی روشن از هدا

به شمار روزهای فوت شده از  ا مسافر بر وی الزم استیمار باشد یرد، آن را و هر که بیروزه گ

 .»...گر)یروزهای د
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يب ُهر�رة « -۱۲۱۵
َ
ِ وَعْن أ قال ا�َّ َعزَّ وجل: لُكُّ عمِل ابِْن «: ، قال: قال رُسوُل ا�َّ

حِدُ�ْم فال 
َ
يام ُجنٌَّة فَإِذا اَكَن يْوُم صْوِم أ ْجِزي بِه. والصِّ

َ
نَا أ

َ
يام، فَإِنَُّه يل وأ آدم هُل إِالَّ الصِّ

ٍد �ِيِدهِ  ِي َ�ْفس �َمَّ
َّ

ْو قاتَلَه، فَلْيُقل: إِ�ِّ َصائم. واذل
َ
حٌد أ

َ
يْرفُْث وال يَْصَخب،فَإِْن سابَُّه أ

ِ ِمْن ِر�ِح الِمْسك. ْطيُب ِعنْد ا�َّ
َ
ائِم أ ُلُوُف فَِم الصَّ

َ
 خل

فْطَر فَِرَح بِفْطِره، و�َذا ليَق ر�َّ 
َ
ائِم فَرَْحتَاِن يْفرُحُهما: إِذا أ  ه.یمتفٌق عل »ُه فِرح بِصْوِمهِ للصَّ

ي. ويف رواية له ارِ بُخَ ْج�، «: وهذا لفظ روايةِ الْ
َ
يرْتُُك َطعاَمه، َورَشابَه، وَشْهوتَه، ِمْن أ

ْمثَالَِها
َ
ْجِزي بِه، واحلسنَُة بَِعرْشِ أ

َ
نا أ

َ
ياُم يل وأ  .»الصِّ

ْمثَالَِها إِىل َسبِْعِمائة  احلَسنَةُ  لُكُّ َعمِل ابِن آَدَم يَُضاعُف «مسلم: ـويف رواية ل 
َ
بِعرْش أ

ْج�. « :ِضْعف. قال ا�َّ تعاىل
َ
ْجزي بِه: يدُع َشْهوتَُه َوَطعاَمُه ِمْن أ

َ
نا أ

َ
ْوَم فَإِنَُّه يِل وأ ِإالَّ الصَّ

ْطيَُب ِعنْ 
َ
ُلُوُف فيِه أ

َ
ائم فَرْحتَان:فرحة عند فطره، فَرْحٌة ِعنَْد لَقاء َر�ِّه. وخل ِ لِلصَّ ِمْن َد ا�َّ

 .»»ر�ِح الِمْسِك 
 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۱۵

ر از روزه که برای یهر عمل فرزند آدم برای اوست، غ فرماید: می فرمود: خدای عزوجل رسول الله 

کی یا گناهان) و چون روز روزهء یدهم و روزه سپری است (در مقابل دوزخ  می من است و من پاداش آن را

ا با او جنگ یر نشود و اگر کسی او را دشنام داد یاد نکشد و با کسی درگید، و فرید ناسزا نگویاز شما باشد، با

د: من روزه دارم و سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، همان بوی دهان روزه دار ید بگویکرد، با

کی که یشود،  می دکوتر است. و برای روزه دار دو شادی است که بدان شایدر نزد خداوند از بوی مشک ن

 .گردد می شاداش  گری که چون پروردگارش را مالقات کند به روزهیشود و د می چون افطار کند شاد

دنی و شهوت خود را از جهت یتی از او آمده که روزه دار طعام و آشامین لفظ بخاری است و در روایو ا

 حسنه به ده برابرش. دهم و می کند. روزه از برای من است و من بدان پاداش می من ترک

کی به ده برابرش تا هفتصد یشود، ن می تی از مسلم آمده که هر عمل فرزند آدم، چند برابریو در روا

دهم، شهوت و طعام  می برابرش. الله تعالی فرمود: مگر روزه که همانا از برای من است و من بدان پاداش

ک شادی در یک شادی در وقت افطارش و یی است: گذارد و برای روزه دار دو شاد می خود را به دستور من

 .»وقت مالقات با پرودرگارش و بوی دهن روزه دار در نزد خدای متعال از بوی مشک بهتر است

۱۲۱۶- » ِ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
بْواب «قال:  وعنُه أ

َ
ِ نُوِدَي ِمْن أ ْ�َفَق َزوَْج� يف َسِبيِل ا�َّ

َ
َمْن أ

 ِ الة، وَمْن اكَن ِمْن  اجلَنَّة: يَا َ�بَْد ا�َّ ْهِل الَصالِة ُديِع مْن باب الصَّ
َ
هذا َخْ�، َ�َمْن اَكن ِمْن أ
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�َّاِن ومْن اَكَن  ياِم ُديِعَ ِمْن باب الرَّ ْهل الصِّ
َ
ْهِل اجِلَهاِد ُديِع ِمْن باب اجِلَهاد، وَمْن اَكَن ِمْن أ

َ
أ

دقَةِ  دقَة ُديِع ِمْن باب الصَّ ْهل الصَّ
َ
�ِّ يا رسوَل ا�َّ ما ب�ٍر قال أبو  »ِمْن أ

ُ
نت وأ

َ
يب أ

َ
: بأ

بْواِب لكِّها؟ قال: 
َ
حٌد ِمْن تلك األ

َ
ورة، فهْل يُْدىع أ بْواِب ِمْن رَضُ

َ
ىلَع َمْن ُديِع ِمْن تِلَك األ

ْن تُ�وَن ِمنهم«
َ
رُْجو أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َ�َعم َوأ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۱۶

شود  می ی بهشت آواز دادهها ک جفت در راه خدا انفاق دهد از دروازهیفرمود: کسی که  رسول الله 

شود و کسی که  می ن بهتر است. پس کسی که از اهل نماز باشد، از دروازهء نماز خواندهیکه ای بندهء خدا ا

 ان خواندهیر شود و کسی که از اهل روزه باشد، از باب می از اهل جهاد باشد از دروازهء جهاد خوانده

 شود. می شود و کسی که از اهل صدقه باشد، از دروازهء صدقه خوانده می

خوانده  ها ک دروازهء از آن دروازهی! بر کسی که از ا رسول الله یت یگفت: پدر و مادرم فدا ابوبکر 

 ی خوانده شود؟ها ا کسی هست که از تمام آن دروازهیست و آیشود، ضرری ن

 .»وارم که تو از آنها باشیدیفرمود: بلی و ام
 ا دو شتر.یا دو غالم و یک جفت مثال: دو اسب یش: 

�َّان، «قال:  عن انلَّيِبِّ  وعن سهِل بِن سعٍد « -۱۲۱۷ : الرَّ
َ

إِنَّ يِف اجلَنَّة باباً ُ�َقاُل هل
ينَ 

َ
حٌد َغ�ُهم، يقاُل: أ

َ
ائموَن يوَم الِقيامة، ال يدخُل ِمنْه أ ائُمون؟  يْدُخُل ِمنُْه الصَّ الصَّ

َحدٌ 
َ
غِلَق فَلَم يدخْل ِمنُْه أ

ُ
َحٌد غ�هم، فإِذا َدَخلوا أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»فَيقوموَن ال يدخُل ِمنُه أ

 ت است که:یروا از سهل بن سعد « -۱۲۱۷

امت از یشود و روزه داران در روز ق می ان گفتهینه در بهشت دری است که به آن ریفرمود: هر آ امبر یپ

 گردد. نمی شان از آن داخلیر از ایچکس غیگردند که ه می آن داخل

گردد و  نمی شان داخلیر از ایشوند و از آن کسی غ می ستادهیند! پس ایشود: روزه داران کجا می گفته

 .»شود نمی چکس از آن واردیشود و ه می چون داخل شوند بسته

يب َسعيٍد اخلُْدريِّ « -۱۲۱۸
َ
:  وَ�ْن أ َما ِمْن عبٍْد يُصوُم يَوماً يف «قال: قاَل رسوُل ا�َّ

 ه.يمتفقٌ عل »»سِبيِل ا�َّ إِالَّ باَعَد ا�َّ بِذلك ايلَوِم وجَهُه َعن انلَّاِر سبعَ� خِر�فاً 

 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۲۱۸

نکه خداوند به آن روز وی یرد، مگر ایست که روزی در راه خدا روزه گیچ بندهء نیفرمود: ه رسول الله 

 .»دارد می را هفتاد سال از دوزخ دور
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يب ُهَر�رَة « -۱۲۱۹
َ
َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَماناً واْحتِسابا، «قال:  ، عن انلَّيِبِّ وعْن أ

َم ِمْن ذنِْبهِ  ُ ما َ�َقدَّ
َ

 ه.يمتفقٌ عل »»ُغِفَر هل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۱۹

 دهیآمرزاش  رد، گناه گذشتهیمان و اخالص روزه گیفرمود: کسی که رمضان را از روی ا رسول الله 

 .»شود می

ِ وعنُه « -۱۲۲۰ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
بَْواُب اجلنَِّة، «قاَل:  ، أ

َ
إِذا َجاَء َرَمَضاُن، ُ�تَِّحْت أ

بَْواُب انلَّاِر، وُصفِّدِت الشياِط�ُ 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»وُغلَِّقت أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۲۰

ن به یاطید، درهای بهشت باز شده و درهای دوزخ بسته گشته و شیفرمود:چون رمضان آ رسول الله 

 .»شوند می دهیر کشیزنج

۱۲۲۱- » ِ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
فِْطُروا لُِرؤَ�ِته، فإِن غ� «قال:  وعنُه أ

َ
ُصوُموا لُِرْؤَ�ِته، َوأ

َة َشْعباَن ثَالث�َ َعلي�م،  ْ�ِملُوا ِعدَّ
َ
 متفقٌ عليه. وهذا لفظ البخاري. »»فَأ

 .»فَإِن ُ�مَّ َعلي�م فَُصوموا ثَالِ�َ� يَْوماً « ويف روايةِ مسلم:

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۲۱

اگر  دن آن (هالل). پسید به دیدن آن (هالل) و روزه بخورید به دیریفرمود: روزه گ رسول الله 

 .دیده شد بر شما عدهء شعبان سی روز را تمام کنیپوش

 .»دیریعنی آسمان ابر بود) سی روز روزه بگیده شد بر شما (یتی از مسلم آمده که پس اگر پوشیو در روا

باب سخاوتمندي وکرم و انجام کارهاي خوب و زیاد انجام دادن آن در ماه  -218
 رمضان بویژه و علی الخصوص در دههء اخیر

ْجوَُد َما ، قال: اَكَن رَُسوُل اهللا، بوعن ابِن عباس، « -۱۲۲۲ 
َ
ْجوََد انلَّاس، َوَ�َن أ

َ
، أ

�ُل يَلَْقاُه يف لُكِّ يَلْلٍَة ِمْن َرَمَضاَن َ�يَُدارُِسُه  �ل، َوَ�َن ِجرْبِ يَُ�وُن يف َرَمَضاَن ِحَ� يَلَْقاهُ ِجرْبِ
�ِح الُمرَْسلَةِ ، ِحَ� الُقْرآن، فَلَرَُسوُل اهللا،  ْجوَُد بِاخلَْ�ِ ِمَن الرِّ

َ
�ُل أ  ه.يمتفقٌ عل »»يَلَْقاُه ِجرْبِ

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۲۲۲

بود، هنگامی که  تر گر بخشندهین مردم بود، و در رمضان از هر وقت دیتر دست و دل باز رسول الله 

 .کرد می دار نموده و قرآن را با وی تکراریبا وی دل در هر شب ینمود. و جبرئ می داریبا او د ل یجبرئ
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 .»بود تر ع مال جوادیوزد در توز می کرد از بادی که می داریل با او دیدر هنگامی که جبرئ و همانا رسول الله 

ْحَ� اللَّيْل، اَكَن رَُسوُل اهللا، «قَالَت:  لَوَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۲۲۳
َ
، ِإَذا َدَخَل الَعرْشُ أ

ْهلَه، وََشدَّ الِمزْئَرَ 
َ
ْ�َقَظ أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َوأ

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۲۲۳

 داریرا برای عبادت باش  شب زنده داری کرده و خانواده شد، رسول الله  می ر داخلیچون دههء اخ

 .»نمود می کرد وسخت تالش می

شعبان روزه گرفته شود، مگر آنکه باب منع از اینکه پیش از رمضان و پس از نیمهء  -219
آنرا به پیش از آن پیوسته دارد یا اینکه از روي عادت برابر افتاد بر اینکه عادتش چنان بود 

 که روزهاي دو شنبه و پنجشنبه را روزه گیرد، و با آن موافق افتد

ىب« -۱۲۲۴
َ
َحُد�ْم َرَمَضاَن بَِصوِم يال «قال:   ، عن انلىبرة �ُهر عن أ

َ
َمنَّ أ ْو يتََقدَّ

َ
وٍم أ

ن �ومَ ي
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»ْومَ ُصْم ذلَك ايليُصوُم َصْوَمه، فَلْ ي�وَن رَُجٌل اَكَن ي، إِالَّ أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۲۴

نکه کسی باشد یرد، مگر ایش از رمضان روزه نگیا دو روز پیک روز یچکدام شما یفرمود: ه امبر یپ

 .»ردیگرفته، پس آن روز را روزه بگ می که همان روز را روزه

ِ بوعن ابِن عباس، « -۱۲۲۵ ال تَُصوُموا َ�بَْل َرَمَضان، «: ، قال: قاَل رسوُل ا�َّ
ْ�ِملوا ثَالِ�َ� يوماً 

َ
فِْطُروا لُِرْؤَ�ِته، فَإِْن حالَْت ُدونَُه َ�يَايٌة فأ

َ
رواه  »»ُصوُموا لُِرْؤ�ِته، َوأ

 الرتمذي وقال: حديث حسنٌ صحيح.

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۲۲۵

د یدن ماه افطار کنیدن ماه روزه گرفته و با دید، بلکه با دیریش از رمضان روزه نگیفرمود: پ رسول الله 

 .»دیدن آن شد، سی روز را تمام نمائیو اگر چنانچه ابری مانع د

يب ُهر�َْرَة « -۱۲۲۶
َ
ِ  وعْن أ إِذا بيَِقَ نِْصٌف ِمْن َشْعباَن فَال «: قال: قاَل رسوُل ا�َّ

نٌ صحيح. »»تَُصوُموا سَ  رواه الرتمذي وقال: حديثٌ حَ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۲۶

 .»دیریمی از شعبان بماند، روزه نگیفرمود: چون ن امبر یپ
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يب ايلَقَظان عماِر بِن يَارِسٍ « -۱۲۲۷
َ
ي �ُشكُّ ِ�يِه «، قال: بَوَ�ْن أ ِ

َّ
َمْن َصاَم ايلَوَم اذل

با الَقاِسِم 
َ
 رواه أبو داود، والرتمذي وقال: حديثٌ حسن صحيح. »»َ�َقْد َعىَص أ

 ت شده که گفت:یروا اسر یقظان عمار بن یاز ابو ال« -۱۲۲۷

 .»نافرمانی نموده است رد، همانا در برابر ابو القاسم یآنکه در روزی که در آن شک است، روزه گ

 شود می باب در مورد آنچه در هنگام دیدن ماه نو گفته -220

۱۲۲۸- » ِ نَّ انلَّيِبَّ َ�ْن َطلَْحَة بِن ُ�بْيِد ا�َّ
َ
ى الِهالَل قَاَل:  ، أ

َ
ِهلَُّه «اكَن إِذا َرأ

َ
اللَُّهمَّ أ

الَمِة واإلِْسالم، َر�ِّ  ْمِن واِإليَمان، َوالسَّ
َ
، ِهالُل رُْشٍد وَخْ�ٍ علَيْنَا بِاأل رواه  »» وَر�َُّك ا�َّ

 الرتمذي وقال: حديثٌ حسن.

 ت شده که:یروا د الله یاز طلحه بن عب« -۱۲۲۸

ِهلَُّه علَ  فرمود: می دید می هالل ماه را امبر یپچون 
َ
مان ین ماه را با امن و ایا ایبار خدا نَا...ياللَُّهمَّ أ

 .»ر باشیت و خیکن، پروردگار من و تو الله است، ماه هداو سالمتی و اسالم بر ما نو 

 باب در فضیلت سحري نمودن و تأخیر آن مادامی که از طلوع صبح بیمی نباشد -221

�ٍس « -۱۲۲۹
َ
ِ  عْن أ ُحوِر بَرَ�ةً «: قال: قال رسوُل ا�َّ ُروا فَإِنَّ يف السُّ  ه.يمتفقٌ عل »�ََسحَّ

 ت است که:یروا از انس « -۱۲۲۹

 .»برکت است ها را در سحریید، زیفرمود: سحری کن رسول الله 

ِ  وعن ز�ِد بن ثابٍت « -۱۲۳۰ ْرنَا َمَع رسوِل ا�َّ الة. قال: �َسحَّ ، ُ�مَّ ُ�ْمنَا إِىل الصَّ
 ه.يمتفقٌ عل. »ِ�يل: َ�ْم اكَن بَيْنَُهَما؟ قال: قَْدُر مَخْسوَن آية

 که گفت:ت شده یروا د بن ثابت یاز ز« -۱۲۳۰

 ن آن بود؟یم، گفته شد که چقدر فاصله در بیستادیسحری نموده و سپس به نماز ا با رسول الله 

 .»هیگفت: پنجاه آ

مِّ َمْكتُوم.  ، قال: اكَن لرسول ا�َّ بوََعِن ابِن ُ�َمَر « -۱۲۳۱
ُ
ُمؤَذِّنَان: بالٌل َواْ�ُن أ

 ِ مِّ َمْكتُومٍ  إِنَّ بالًال يُؤَذِّنُ «: َ�َقاَل رسوُل ا�َّ
ُ
ُ�وا حىتَّ يُؤَذَِّن اْ�ُن أ قَال:  »بِلَيْل، فلَُكُوا َوارْشَ

َل هذا َوَ�ْرَ� هذا ْن َ�ْ�ِ
َ
 ه.يمتفقٌ عل ،»َولَْم يَُ�ْن بَيْنَُهَما إِالَّ أ
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 ت  شده که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۱۲۳۱

 . ب دو مؤذن داشت: بالل و ابن ام مکتوم رسول الله 

 .نکه ابن ام مکتوم اذان دهدید، تا اید و بنوشیدهد، بخور می فرمود: چون بالل به شب اذان رسول الله 

 .»گری باال رودید و دین فرود آینکه این آنها فاصلهء چندانی نبود، مگر ایگفت: و در ب
ماند و برای  می گفت و بر مناره برای دعاء و امثال آن منتظر می اذان ند که بالل یش: علماء گو

 را مطلع ان شده ابن ام مکتوم یشد، از مناره پا می کید و چون صبح نزدیکش می اطالع صبح انتظار

 کرد. می ساخت و همگام با طلوع صبح اذان را آغاز می ا نموده وضوءیساخت. وی هم خود را مه می

ِ  وَ�ْن عْمرو بِن العاِص « -۱۲۳۲ نَّ رسول ا�َّ
َ
ِصيَاِمنَا فَْضُل ما بْ�َ «قال:  أ

َحرِ  ْ�لَُة السَّ
َ
ْهل الكتاب أ

َ
 رواه مسلم. .»»وَِصياِم أ

 ت شده که:یروا ب از عمرو بن عاص« -۱۲۳۲

 .»ان روزهء ما و روزهء اهل کتاب سحری خوردن استیفرمود: فرق م رسول الله 

 بگویدباب فضیلت شتافتن به افطار و آنچه که بدان افطار کند و آنچه که بعد از افطارش  -222

ِ َ�ْن َسْهِل بِن َسْعٍد « -۱۲۳۳ نَّ رُسوَل ا�َّ
َ
ال يَزاُل انلَّاُس خَبْ�ٍ َما َعجلوا «قَال:  ، أ

 ه.يمتفقٌ عل »»الِفْطرَ 

 ت است که:یروا از سهل بن سعد « -۱۲۳۳

 .»ندیکه در افطار شتاب نمایتا مادام اند، ریشه مردم به خیفرمود: هم رسول الله 

وٌق ىلع اع�َشَة « -۱۲۳۴ نَا ومرْسُ
َ
يب َعِطيََّة قَال: دَخلُت أ

َ
وق:  لوعن أ فَقاَل لَها َمرْسُ

ٍد  ْصَحاِب ُ�َمَّ
َ
ُل ال رَُجالِن مْن أ َحُدُهَما ُ�َعجِّ

َ
لُو َعِن اخلَْ�: أ

ْ
مْغرَب ـالكَُهَما ال يَأ

ُر املْغرَِب واِإلْ�َطار؟ َ�َقالَت: َمْن  ُل الَمْغرَب َواِإلْ�َطار؟ قال: َ�بُْد واِإلْ�َطار، واآلَخُر يُؤَخِّ ُ�َعجِّ
ِ  يع� ابَن َمْسعوٍد  ا�َّ   رواه مسلم. .»، يْصنَعَ�َقالَت: هَكَذا اَكَن رَُسوُل ا�َّ

 ت شده که گفت:یه روایاز ابو عط« -۱۲۳۴

هستند  م. مسروق به وی گفت: دو نفر از اصحاب محمد یداخل شد ل من و مسروق بر عائشه

کند و  می کی از آنها در ادای نماز مغرب و افطار عجلهیکنند.  نمی ر کوتاهییدر انجام خشان  چکدامیه که

 . اندازد می ریگری نماز مغرب وافطار را به تأخید

 .»کردند می نگونه عملیا وی گفت: رسول الله 
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يب ُهر�َرَة « -۱۲۳۵
َ
ِ  َوَ�ْن أ :، قال ا�َّ قال: قاَل رَُسوُل ا�َّ َحبُّ ِعبَا  َعزَّ وََجلَّ

َ
ِدي أ

ْعَجلُُهْم فِْطراً 
َ
ديثٌ حسن. »إِيلَّ أ  رواه الرتمذي وقال: حَ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۳۵

ش از ین بندگانم نزدم کسی است که در افطار پیتر فرمود: خداوند عزوجل فرمود: محبوب امبر یپ

 .»کند می همه شتاب

اِب « -۱۲۳۶ ْ�بََل اللَّيُْل ِمْن هُهنَا «: ، قال: قال رَسوُل ا�َّ وَعْن ُعمر بِن اخلَطَّ
َ
إِذا أ

ْ�َطَر الصائمُ 
َ
مس، َ�َقْد أ ْدبََر انلََّهاُر ِمْن هُهنا، وَغَر�ِت الشَّ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»وأ

 ت است که:یروا از عمر بن خطاب « -۱۲۳۶

نجا پشت گرداند و آفتاب غروب کند، یروی آورده و روز از انجا یفرمود: چون شب از ا رسول الله 

 .»همانا روزه دار افطار نموده است

ْو� « -۱۲۳۷
َ
يب أ

َ
ِ بِن أ يب إِبراهيَم عبِد ا�َّ

َ
ِ بَوَ�ْن أ نَا َمَع رسوِل ا�َّ ، ، قال: رِسْ

َقْوم: 
ْ
مس، قاَل بِلْعِض ال ا َغَر�ِت الشَّ انْزْل فَاْجدْح نَلا، َ�َقال: يا  يَا فُالنُ «َوُهَو صائم، فَلَمَّ

ْمَسيت؟ قال: 
َ
ِ لَْو أ انْزْل فَاْجَدْح «قال: إِنَّ علَيَْك َ�َهارا، قال:  »انِْزْل فَاْجَدْح نَلَا«رَُسول ا�َّ

َل فََجَدَح لَُهْم فرََشَِب رُسوُل ا�َّ  »نَلَا  «، ُ�مَّ قاَل: قَال: َ�َ�َ
َ
ْ�تُُم اللَّيَْل قَْد أ

َ
ْ�بََل ِمْن إِذا َرأ

ْ�َطَر الَصائمُ 
َ
ق »هُهنَا، َ�َقْد أ شاَر �ِيَِدهِ قِبََل الَمرْشِ

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»وأ

 ت شده که گفت:یروا م عبد الله بن ابی اوفی یاز ابو ابراه« -۱۲۳۷

م و چون آفتاب نشست برای بعضی از گروه فرمود: فالنی، یکه روزه داشت، رفتیدر حال رسول الله با 

 .ق را به آب خلط کنیبرای ما سو ن شویپائ

 گفت: باشد تا خوب شب شود.

 ق را به آب خلط کن.ین شو  برای ما سویگفت: پائ

 گفت: هنوز که روز است!

 ق را به آب خلط کن.ین شو برای ما سویفرمود: پائ

 ده و فرمود: چونیآشام ق را به آب خلط کرد و رسول الله یسوشان  ن شده براییگفت: بعد وی پائ

 .»ق روزه دار افطار کرده است و بدستش بطرف شرق اشارت نمودینجا روی آورد به تحقید که شب از ایدید
ست مانند تافتان که از یزیق چیلت دارد و سویش: هدف آن بوده که شتافتن در گشودن روزه فض

 شود. می آرد گندم و جو درست
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َحايبِّ « -۱۲۳۸ ِّ الصَّ يبِّ ْ�َطَر «قَاَل:  ، عن انلَّيِبِّ َوَ�ْن َسلَْماَن بِن اَعمر الضَّ
َ
إَِذا أ

َحُدُ�م، فَلْيُْفِطْر ىلَع َ�ْمر، فَإِْن لَْم َ�د، فَلْيُْفِطْر ىلع َماٍء فَإِنَّه َطُهورٌ 
َ
اود،  . »»أ اهُ أَبو دَ روَ

نٌ صحيح. سَ  والرتمذي وقال: حديثٌ حَ

 ت است که:یروا لمان بن عامر ضبی صحابی از س« -۱۲۳۸

د با آب افطار یافت، باید و اگر نید با خرما افطار نمایکی از شما افطار نمود، بایفرمود: هرگاه  امبر یپ

 .»را آب پاک کننده استیکند، ز

�ٍَس « -۱۲۳۹
َ
ِ َوَ�ْن أ َ ىلَع ُرَطبَات، فَإِْن  ، قال: اكَن رَُسوُل ا�َّ ْن يَُص�ِّ

َ
ُ�ْفِطُر َ�بَْل أ

رواه أبو داود،  »لَْم تَُ�ْن ُرَطبَاٌت َ�تَُمْ�ات، فإِْن لْم تَُ�ْن تُمْ�اٌت َحَسا َحَسواٍت ِمْن ماءٍ 

 .والرتمذي وقال: حديثٌ حسن

 ت است که:یروا از انس « -۱۲۳۹

بود، پس به چند دانه  نمی نمود. اگر خرمای تازه می به چند دانه رطب (خرمای تازه) افطار رسول الله 

 .»دینوش می بود، چند جرعه آب نمی تمر (خرمای خشک) و اگر چند دانه تمر

 ها باب دستور روزه دار به نگهداشت و محافظت زبان و اعضاي وجودش از مخالفت -223
 نو دشنام دادن همدیگر و امثال آ

يب ُهَر�َرَة « -۱۲۴۰
َ
حِدُ�م، فَال «: قال: قاَل رسوُل ا�َّ  عْن أ

َ
إِذا اَكَن يَْوُم َصْوِم أ

ْو قاتَلَه، فَلْيَُقل: إِ�ِّ صائمٌ 
َ
َحد، أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»يَْرفُْث َوال يَْصَخب،فَإِْن َسابَُّه أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۴۰

کی از شما باشد، پس دشنام نداده و صدا بلند نکند. و اگر کسی او را یفرمود: هرگاه روز روزهء  امبر یپ

 .»د: من روزه دارمید بگویا با او جنگ نمود، بایدشنام داد، 

ِ َحاجٌة «: وعنُه قال: قال انليبُّ « -۱۲۴۱ وِر والعَمَل بِِه فلَيَْس �َّ َمْن لَْم يَدْع قَْوَل الزُّ
ْن 

َ
ابهُ يف أ  .یرواه البخار »»يََدَع َطعاَمُه ورَشَ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۴۱

ست یازمند آن نیفرمود: کسی که سخن دروغ و عمل به آن را ترک نکند، پس خداوند تعالی ن امبر یپ

 .»دنی خود را ترک کندیکه خوردنی و آشام
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 باب در مورد مسائلی از روزه -224

يب ُهر�رَة « -۱۲۴۲
َ
ْو رَشِب،فَلْيِتمَّ «قال:  ، َعن انليبِّ َ�ْن أ

َ
َ�َل أ

َ
َحُدُ�م، فَأ

َ
إِذا �يَِسَ أ

ْطَعَمُه ا�َّ وََسَقاهُ 
َ
َما أ  ه.يمتفقٌ عل »»َصْوَمه، فَإِ�َّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۴۲

را یرا تمام کند، زاش  د که روزهیبا ا بنوشد،یکی از شما فراموش نموده و بخورد یفرمود: هرگاه  امبر یپ

 .»راب کرده استیخداوند جل جالله او را طعام داده و س
ْخرِبْ� َعِن الْوُضوِء ؟ قال: وعن لَِقيِط بِن َصرِبَة « -۱۲۴۳

َ
، قال: قلت: يا رسول ا�َّ أ

ْسِبِغ الْوُضوءَ «
َ
َصابِع، َوَ�الَْغ يف االْسِتنَْشاق، إِ  ،أ

َ
ْن تُ�وَن َصائماً وََخلِّْل َ�ْ� األ

َ
رواه أبو  »»الَّ أ

 والرتمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. ،داود 
 ت شده که گفت:یروا ط بن صبره یاز لق« -۱۲۴۳

 مرا از وضوء با خبر ساز؟ ا رسول الله یگفتم: 

نی کردن جز در صورتی که ین انگشتانت را دست بکش و در آب در بیفرمود: وضوء را کامل نموده و ب

 .»دار باشی، مبالغه کن روزه
ِ لوعْن اع�شَة « -۱۲۴۴ يْدِرُ�ُه الَفْجُر َوُهَو ُجنٌُب ِمْن  ، قالَت: اكَن رُسوُل ا�َّ

ْهِله، ُ�مَّ َ�ْغتَِسُل وَ�ُصوم
َ
 ه.يمتفقٌ عل .»أ

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۲۴۴

با همسرش) جنب بود و سپس  که از (همبستریید، در حالیرس می دهء صبح فرایسپ بر رسول الله 

 .»گرفت می غسل نموده روزه
مِّ َسلََمة، « -۱۲۴۵

ُ
ِ بوعْن اع�شَة وأ يُْصِبح ُجنُباً ِمْن َ�ْ�ِ  ، قَاتَلَا: اكَن رسوُل ا�َّ

 ه.يمتفقٌ عل »»ُحلْم، ُ�مَّ يُصومُ 

 ت شده که گفتند:یروا ب از عائشه و ام سلمه« -۱۲۴۵

 .»گرفت می ده و سپس روزهیبدون احتالم جنب گرد رسول الله 

 باب در فضیلت روزهء محرم و شعبان و ماههاي حرام       -225

يب ُهر�َرَة « -۱۲۴۶
َ
ِ «: ، قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َ�ْن أ يَاِم بْعَد َرمَضان: َشْهُر ا�َّ فَْضُل الصِّ

َ
أ

الِة َ�ْعد الَفرِ ـال فَْضُل الصَّ
َ
م، َوأ . »»�َضة: َصالُة اللَّيِْل محرَّ  رواه مسلمٌ
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 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۴۶

ضه، نماز ین نماز بعد از فرین روزه بعد از رمضان ماه محرم خدا است و بهتریفرمود: بهتر امبر یپ

 .»شب است

ْ�رَثَ ِمْن َشْعبَان،  ، قالَت: لَْم يَُ�ِن انليبُّ لوَ�ْن اع�شَة « -۱۲۴۷
َ
يَُصوم ِمْن َشْهٍر أ

 فَإِنَّه اكَن يَُصوم َشْعبَاَن لكَّه.

 ه.یمتفٌق عل .»اَكَن يَُصوُم َشْعبَاَن إِالَّ قَِليال ويف رواية: 

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۲۴۷

 داشت. می روزهرا او همهء شعبان را یگرفت، ز نمی شتر از شعبان روزهیچ ماهی بیدر ه امبر یپ

 .»گرفت می تی آمده که: شعبان را جز اندکی روزهیو در روا
ت یداشت آن بود تا کسی گمان فرض نمی نکه همهء شعبان را روزهیاند: علت ا ش: علماء گفته

 روزهء آن را نکند.

ىت رَسوَل ا�َّ « -۱۲۴۸
َ
نَُّه أ

َ
ها، � ْو عمِّ

َ
�ِيَها أ

َ
تَاهُ  وعن ِ�يبََة ابَلاِهِليَِّة َ�ْن أ

َ
، ُ�مَّ انَطلََق فَأ

َما تْعِرفُِ� ؟ قَال: 
َ
ِ أ ْت َحاهُل وََهيْئَتُه، َ�َقال: يا رَُسوَل ا�َّ نت؟«بعَد َسنَة، َوقَد َ�َغ�َّ

َ
قَال:  »َوَمْن أ

ل. قَال:  وَّ
َ
نَا ابَلاِهِ�ُّ اذلي ِجئتك اعَم األ

َ
َك، وقَْد ُكنَت َحَسَن الَهيئة؟«أ قَال: ما  »َ�َما َ��َّ

 ِ �لُت طعاماً منذ فَارْ�تَُك إِالَّ بلَيْل. َ�َقال رَُسوُل ا�َّ
َ
ُصْم «ُ�مَّ قَال:  »َعّذبَْت نَفَسك،«: أ

رب، و�وماً ِمْن لكِّ َشهر ًة، قَال:  »َشهَر الصَّ قال: زِْد�، قال:  »ُصْم يَومْ�ِ «قال: زِْدنـي، فإِنَّ يب قوَّ
يَّامٍ «

َ
ُصْم ِمَن  زِْد�. قال: ُصْم ِمَن احلُُرِم َواتُْرك، ُصْم ِمَن احلُرم َواتُرك، قال:  »ُصْم ثالثََة �
رَْسلََها »احلُرِم َواتُْركُ 

َ
َها، ُ�مَّ أ َصابِِعِه اثلَّالِث فََضمَّ

َ
 رواه أبو داود. .»وقاَل بِأ

 ت شده که:یش روایا عمویبهء باهلی از پدرش یاز مج« -۱۲۴۸

ر ییکه حال و شکل او تغیکسال نزدش آمد، در حالیآمده و سپس رفته و بعد از  او خدمت رسول الله 

 افته بود.ی

 شناسی؟ می ا مرایآ ا رسول الله یگفت: 

 ستی؟یفرمود: تو ک

 ی هستم که در سال اول خدمتت آمدم.ییگفت: من باهل

 که خوش شکل بودی؟یر داد در حالییفرمود: پس چه ترا تغ

 ما جدا شدم، جز در شب طعام نخوردم.گفت: از زمانی که از ش
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ک روز از یر و یفرمود: وجودت را شکنجه و عذاب کردی. بعد فرمود: ماه صبر را روزه بگ آنحضرت 

 هر ماه را.

 را من قوت دارم.یفزا، زیگفت: به من ب

 ر.یفرمود: دو روز روزه بگ

 فزا.یگفت: به من ب

 ر.یفرمود: سه روز روزه بگ

 فزا.یگفت: به من ب

ر و ترک کن.، از ماههای حرام یر و ترک کن. از ماههای حرام روزه بگیرمود: از ماههای حرام روزه بگف

 .»ر و ترک کن. و به سه انگشتش اشاره کرده بسته نموده و بازشان کردیروزه بگ
 ن روزه، روزهء داود یشود که بهتر می افتین مورد، دریث وارده در ایش: از مجموع احاد

 نمود. می کروز هم افطاریداشت و  می روز روزهک یاست که 

ست خود را یرد و بایشتن سخت گید بر خویشود که شخص نبا می ث استفادهین حدیو هم از ا

 .كلف اهللا نفسا إال وسعهايال تواند که  می مکلف به انجام عملی کند که از عهدهء آن برآمده

 باب فضیلت روزه و جز آن در دههء اول ذوالحجه -226

ِ بعن ابِن عبَّاٍس « -۱۲۴۹ الُح ِ�يها «: ، قال: قاَل رُسوُل ا�َّ ياٍم الَعَمُل الصَّ
َ
ما ِمْن أ

يَّامِ 
َ
ِ ِمْن هِذهِ األ َحبُّ إِىل ا�َّ

َ
ِ َوال اجلهاُد يف سِبيِل  »أ ياَم العرش، قالوا: يا رسول ا�َّ

َ
يع�: أ

؟ قال:  ، إِالَّ «ا�َّ رَُجٌل َخرَج بِنَْفِسِه، َوَماهِلِ فَلَم يَرِجْع مْن ذلك وال اجلهاُد يف سِبيِل ا�َّ
 .یرواه البخار »»�يَِشءٍ 

 کند که: می تیروا ب ابن عباس« -۱۲۴۹

ن روزها یتر از ا ست که در آن عمل صالح نزد خداوند تعالی محبوبیچ روزی نیفرمود: ه رسول الله 

 عنی روزهای دهه.یباشد، 

 ل الله؟یو حتی جهاد فی سب ا رسول الله یگفتند: 

زی از آن را باز یچ چیرون کرده و هیل الله، مگر مردی که جان و مالش را بیفرمود: و حتی جهاد فی سب

 .»د شود)ینگرداند (به سنگر شتافته و شه
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 محرم) 10و  9باب در فضیلت روزهء عرفه و عاشوراء و تاسوعاء ( -227

يب قتَادَة « -۱۲۵۰
َ
ِ عْن أ ُر «: َ�ْن َصْوِم يْوِم َعَرفَة؟ قال: ، قال: سئِل رسوُل ا�َّ ي�فِّ

نََة الَماِضيَة َوابَلاِ�يَةَ   رواه مسلم. »»السَّ

 ت شده که گفت:یروا از ابو قتاده « -۱۲۵۰

 ده شد.یدر مورد روزهء روز عرفه پرس از رسول الله 

 .»کند می فرمود: گناه سال گذشته و سال حاضر را محو

ِ بوعْن ابِن عباٍس « -۱۲۵۱ نَّ رَسول ا�َّ
َ
َمَر بِِصيَاِمه ،َصاَم يْوَم اعشوراءَ  ، أ

َ
 .»وأ

 ه.يمتفقٌ عل

 کند که: می تیروا ب ابن عباس« -۱۲۵۱

 .»روز عاشوراء را روزه گرفته و به گرفتن روزهء آن امر نمود رسول الله 
د پس از به شهادت یزیرا یناپسند است، زعه روزهء روز دهم محرم (عاشوراء) ینش شیش: در ب

 ن روز را روزه گرفت. (مترجم)یمنت ایبه عنوان م بن بن علی یرساندن سرور آزادگان حس

يب َ�تَادَة « -۱۲۵۲
َ
ِ وعْن أ نَّ رسوَل ا�َّ

َ
َ�َقال:  ،ُسئَِل َ�ْن ِصيَاِم يَْوِم اعُشوراءِ  ، أ

نََة الَماِضيَةَ « ُر السَّ لِم.رواه  »»يَُ�فِّ سْ  مُ

 ت است که:یروا از ابو قتاده « -۱۲۵۲

 .»کند می ده شد و فرمود: گناه سال گذشته را محویاز روزهء روز عاشورا پرس رسول الله 

ِ بوَعِن ابِن َ�بَّاٍس « -۱۲۵۳ لنَِئْ بَِقيُت إِىل قَابٍِل ألُصوَمنَّ «: ، قَال: قاَل رُسول ا�َّ
لِم.  »»اتلَّاِسعَ  سْ  رواهُ مُ

 کند که: می تیروا ب ابن عباس« -۱۲۵۳

 روز تاسوعا (نهم محرم) را روزه خواهم گرفتیفرمود: اگر تا سال آ رسول الله 
ً
 .»نده باقی ماندم حتما

 باب در مستحب بودن شش روز، روزه گرفتن از ماه شوال -228

يوِب « -۱۲۵۴
َ
يب أ

َ
ِ َ�ْن أ نَّ رسول ا�َّ

َ
َ�بََعُه ِستًّا ِمْن َمْن َصاَم «قَال:  ، أ

َ
َرَمضاَن ُ�مَّ أ

ْهرِ  اٍل اكَن كِصيَاِم ادلَّ لِم. »»َشوَّ سْ  رواهُ مُ

 ت است که:یروا وب یاز ابو ا« -۱۲۵۴



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        618

 

وست یب آن شش روز از شوال را به آن پیفرمود: کسی که رمضان را روزه گرفته و به تعق رسول الله 

 .»شه روزه داشت استیکند، مانند آن است که هم

 باب در مستحب بودن روزهء دوشنبه و پنجشنبه -229

يب َ�تَاَدَة « -۱۲۵۵
َ
ِ عن أ نَّ رسوَل ا�َّ

َ
ذلَك يَْوٌم «ُسئَِل َ�ْن َصْوِم يَْوِم االثْنَْ�ِ فقال:  ، أ

نِزَل يلعَّ ِ�يهِ 
ُ
ْو أ

َ
ُت ِ�يه، َوَ�ْوٌم بُِعثْت، أ  رواه مسلم. »»ُودِلْ

 که:ت شده یروا از ابو قتاده « -۱۲۵۵

ست که در آن تولد شدم و یدند و فرمود: آن روزیدر بارهء روزهء روز دوشنبه پرس از رسول الله 

 .»ست که در آن بر من قرآن نازل کرده شدیا روزیست که مبعوث شدم یروز

يب ُهر�َْرَة « -۱۲۵۶
َ
ِ وَ�ْن أ ْ�َماُل يْوَم االثَنْ� «قال:  ، َ�ْن رسوِل ا�َّ

َ
ُ�ْعَرُض األ

نَا َصائمٌ 
َ
ْن ُ�ْعَرَض َعم� َوأ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ن، ورواهُ  »»واخلَميس، فَأ سَ يُّ وقال: حديثٌ حَ ذِ مِ ْ واهُ الرتِ رَ

م. وْ سلمٌ بغريِ ذِكرِ الصَّ  مُ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۵۶

 دارم که عملم می شود و دوست می ش کردهیفرمود: اعمال به روز دوشنبه و پنجشنبه پ رسول الله 

 .»که من روزه دارمیش کرده شود، در حالیپ

ِ لَوَ�ْن اع�شَة « -۱۲۵۷ َ�تََحرَّى َصْوَم االثْنَْ�ِ  ، قَالَت: اكَن رسوُل ا�َّ
 رواه الرتمذيُّ وقال: حديثٌ حسن. .»َواخلَِميس

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۲۵۷

 .»افتی می روزهء دوشنبه و پنجشنبه روا در رسول الله 

 باب استحباب روزه گرفتن سه روز از هر ماه -230

ها يف ل: يالثالثَ عرش والرابعَ عرش واخلامسَ عرش، وقِ  یض وهيام البياأل واألفضل صومُ

وَ األول.ـح اليعرش، والثالِثَ عرش، والرابعَ عرش، والصح یالثان  مشهور هُ
است. و گفته شده که  ۱۵و  ۱۴، ۱۳ض است که آن عبارت از ین روزهء آن در روزهای بیبهتر

 و مشهور اول است. ۱۴و  ۱۳، ۱۲
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يب ُهر�رةَ « -۱۲۵۸
َ
وَْصا� خِلي� وعن أ

َ
يَّاٍم ِمن لكِّ ، قال: أ

َ
، بثَالث: صيَاِم ثَالثََة �

نام ،َشهر، َوَر�َعيَت الُضىح
َ
ْن أ

َ
وتِر َ�بَْل أ

ُ
ن أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»وأ

 ت شده که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۵۸

ش از خواب ینکه پیت نمود، روزهء سه روز از هر ماه و دو رکعت ضحی و ایز وصیلم مرا به سه چیخل

 .»وتر بخوانم

يب ادَلرَْداِء « -۱۲۵۹
َ
وَْصاِ� َحِبييب وَ�ْن أ

َ
َدعُهنَّ ما ِعْشت:  ، قال: أ

َ
بِثالث لَْن أ

يَّاٍم ِمن لُكِّ َشْهر، وََصالِة الضىَح 
َ
وتِر ،بِصياِم ثَالثَة �

ُ
نَام َحىت أ

َ
ْن ال أ

َ
 واهُ مسلم.ر .»َو�ِأ

 ت شده که گفت:یروا از ابو الدرادء « -۱۲۵۹

کنم: به روزهء سه روز از هر ماه و نماز  نمی ت کرد که تا زنده باشم، آن را ترکیز وصیبم مرا به سه چیحب

 .»نکه وتر را بخوانمینکه خواب نشوم تا ایضحی (چاشت) و به ا

ِ بِن َ�ْمِرو بِن العاِص « -۱۲۶۰ ِ بَوَ�ْن عبِد ا�َّ صْوُم : «، قاَل: قاَل رسوُل ا�َّ
يَّاٍم مْن لكِّ َشهٍر صْوُم ادلْهِر لُكِّهُ 

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»»ثالثَِة �

 ت شده که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۲۶۰

 .»فرمود: روزهء سه روز از هرماه همانند روزهء دائمی است رسول الله 

لَْت اع�شَة « -۱۲۶۱
َ
نَّها َسأ

َ
ِ لوعْن ُمعاذةَ الَعَدِو�َِّة � �اَن رَُسوُل ا�َّ

َ
يصوُم ِمن  : أ

ْهر اَكَن يَُصوم؟ قَالَت: لَْم يَُ�ن �ُ  يِّ الشَّ
َ
يَّام؟ قَالَت: َ�َعم. َ�ُقلْت: مْن أ

َ
بَايل لُكِّ َشهٍر ثالثَة �

ْهِر يَُصوم يِّ الشَّ
َ
 رواهُ مسلم. .»ِمْن أ

 ت شده که:یروا ل هیاز معاذه عدو« -۱۲۶۱

 گرفت؟ می از هر ماه سه روز را روزه ا رسول الله یسئوال نمود که آ ل وی از عائشه

 گفت: بلی.

 گرفت؟ می گفتم: از کدام قسمت ماه روزه

 .»ردیگ می گفت: باکی نداشت که از کدام قسمت ماه روزه

يب َذرٍّ « -۱۲۶۲
َ
ِ وعْن أ ْهِر ثَالثا، فَُصْم «: ، قَال: قاَل رسوُل ا�َّ إِذا ُصْمَت ِمَن الشَّ

ةَ  ة، ومَخَْس َعرْشَ ْر�َع َعرْشَ
َ
ة، َوأ ذيُّ وقال: حديثٌ حسن. »»ثَالَث َعرْشَ  رواه الرتمِ
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 ت است که:یروا از ابو ذر « -۱۲۶۲

زدهم و چهاردهم و پانزدهم را روزه ید، پس سیریگ می فرمود: وقتی از ماه سه روز را روزه رسول الله 

 .»دیریبگ

ِ وعْن قتاَدةَ بن ِملَحاَن « -۱۲۶۳ يَّاِم ابليض:  ، قال: اكَن رَسوُل ا�َّ
َ
ُمُرنَا بِِصيَاِم �

ْ
يأ

ة ة، ومََخَْس َعرْشَ ْرَ�َع َعرْشَ
َ
ة، وأ  داود.رواهُ أَبُو  .»ثَالَث عرْشَ

  ت است که گفت:یروا از قتاده بن ملحان « -۱۲۶۳

 .»میریرا روزه گ ١٥و  ١٤، ١٣ض: ینمود که روزهای ب می ما را امر رسول الله 

ِ بوعْن ابِن عبَّاٍس « -۱۲۶۴ يَّاَم ابِليِض يف َحرَضٍ  ، قال: اكَن رسوُل ا�َّ
َ
ال ُ�ْفِطُر �

ائ .»َوال َسَفر سن. یرواهُ النسَ  بإِسنادٍ حَ

 کند که: می تیروا ب ابن عباس« -۱۲۶۴

 .»نمود نمی ض را در حضر و سفر افطاریروزهای ب رسول الله 

را به آن بگشاید و فضیلت روزه داري که اش  باب فضیلت آنکه روزه داري را روزه -231
 در کنارش طعام خورده شود

ْجرِهِ «قال:  َعن انلَّيِبِّ  عْن َز�ِد بِن خادٍل اجلَُه�ِّ « -۱۲۶۵
َ
ُ ِمثُْل أ

َ
َر َصائماً، اكَن هل َمْن َ�طَّ

ائِم يشءٍ  نَُّه ال َ�نُْقُص ِمْن أْجر الصَّ
َ
 رواه الرتمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.  .»»َ�ْ�َ �

 ت شده که:یروا د بن خالد جهنی یاز ز« -۱۲۶۵

نکه از مزد روزه یبرای او مثل اجر اوست، بدون ا د،یفرمود: کسی که روزهء روزه داری را بگشا امبر یپ

 .»زی کم شودیدار چ

نْصاِر�َِّة « -۱۲۶۶
َ
مِّ عَماَرَة األ

ُ
نَّ انليبَّ لوَ�ْن أ

َ
َمْت إيَِلِْه َطَعاما،  ، أ دَخَل َعلَيْها، فقدَّ

ِ «فَقال: 
ُ

ِ  »يلك ائَم تُص�ِّ «: فَقالَت: إِ�ِّ صائمة، فقاَل رسوُل ا�َّ َعلَيِْه الَمالئَِ�ُة إِذا  إِنَّ الصَّ
ِ�َل ِعنَْدُه حىتَّ َ�ْفرَُغوا

ُ
 رواهُ الرتمذيُّ وقال: حديثٌ حسن. »»َحىتَّ �َْشبَُعوا«َوُر�َّما قال:  »أ

 ت است که:یروا ه یاز ام عماره انصار« -۱۲۶۶

 .م نمودیطعامی تقدشان  بر وی داخل شد و او برای امبر یپ

 فرمود: بخور!

 گفت: روزه دارم. 
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 .»نکه فارغ گرددیفرستد هرگاه در نزدش خورده شود تا ا می فرمود: که مالئکه بر روزه دار درود رسول الله 

�ٍس « -۱۲۶۷
َ
نَّ انليبَّ وَ�ْن أ

َ
، فََجاَء خِبزُْبٍ َوَز�ْت، َجاَء إِىل َسْعِد بِْن ُ�بَاَدَة  ، أ

َ�ل، ُ�مَّ قاَل انليبُّ 
َ
بَْراُر وََصلَّْت «: فَأ

َ
َ�َل َطَعاَمُ�ْم األ

َ
ائمون، وأ ْ�َطَر ِعندُ�ْم الصَّ

َ
أ

 رواهُ أبو داود بإِسنادٍ صحيح. .»»َعلَيُْ�ُم الَمالئَِ�ةُ 

 ت است که:یروا از انس « -۱۲۶۷

ْ�َطَر  از آن خورده و فرمود: آمد و او نان و روغن آورد. آنحضرت  نزد سعد بن عباده  امبر یپ
َ
أ

ائموَن...ِعند کوکاران طعام شما را خوردند و فرشته بر یدر نزد شما روزه داران افطار نموده و ن ُ�ْم الصَّ

 .»شما درود فرستادند





 

 
 

 

 

 

 کتاب اعتکاف

 باب فضیلت اعتکاف -232

ِ بعِن ابِن ُ�َمَر « -۱۲۶۸ َواِخَر ِمْن  ، قال: اكَن رسوُل ا�َّ
َ
يَعتَِكُف الَعرْشَ األ

 ه.يمتفقٌ عل .»َرَمَضان

 ت شده که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۱۲۶۸

 .»نمود می در دههء آخر رمضان اعتکاف رسول الله 

نَّ انلَّيبَّ لوعْن اع�شَة « -۱۲۶۹
َ
َواِخَر ِمْن َرَمضان،  ، أ

َ
اكَن َ�ْعتَِكُف الَعرْشَ األ

زواُجُه ِمْن بْعِده ،َحىتَّ تََوفَّاُه ا�َّ تعاىل
َ
 ه.يمتفقٌ عل. »ُ�مَّ اْ�تََكَف أ

 ت شده که:یروا ل از عائشه« -۱۲۶۹

افت و سپس همسرانش بعد از وی ینکه وفات ینمود، تا ا می ر رمضان اعتکافیدر دههء اخ امبر یپ

 .»اعتکاف کردند

َ�ْعتَِكُف يف لُكِّ َرَمَضاَن َعرَشَة �يَّام،  ، قال: اكَن انليبُّ وَ�ْن أيب ُهر�رة، « -۱۲۷۰
ي ُ�بًَض ِ�يِه اْ�تََكَف ِعرِش�َن يَْوما ِ

َّ
 .یرواه البخار. »فَلًَما اَكَن الَعاُم اذل

 ت شده که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۷۰

ست روز اعتکاف یافت، بینمود و در سالی که در آن وفات  می در هر رمضان ده روز اعتکاف امبر یپ

 .»نمود





 

 
 

 

 

 

 کتاب حج

 باب وجوب حج و فضیلت آن -233

َقامُ  تٞ َ�ّيَِ�ٰ  ُتۢ َءاَ�ٰ  �ِيهِ ﴿قال اهللا تعالی:  ۗ َءاِمنٗ  َ�نَ  ۥَدَخلَهُ  َوَمن هِيَمۖ َ�ٰ إِبۡ  مَّ ِ  ا  َ�َ  َوِ�َّ
َ ٱ فَإِنَّ  َ�َفرَ  َوَمن َسبِيٗ�ۚ  هِ إَِ�ۡ  تََطاعَ سۡ ٱ َمنِ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ ِحجُّ  �َّاِس ٱ  َعنِ  َغِ�ٌّ  �َّ
 ].۹۷عمران:  آل[ ﴾٩٧لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ

و حق خداست بر مردم حج خانهء کعبه هر که توانائی بسوی آن را دارد و از « فرماید: می خداوند

 . »انیاز است از عالمین بی هر که کافر شود، پس خداوند جهت اسباب راه، و

ِ بوََعِن ابن ُعمر، « -۱۲۷۱ ، قَال: بُِ�َ اإلْسالُم ىلَعَ مَخْس: َشهاَدةِ ، أنَّ رَُسوَل ا�َّ
اَكِة، وَحجِّ  الةِ و�ِيتَاِء الزَّ ، و�قَاِم الصَّ داً رسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْن ال � إال ا�َّ وأ

َ
ابليْت، وَصْوِم أ

 ه.يمتفقٌ عل »»َرَمَضانَ 

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۲۷۱

ست ینکه معبود بر حقی جز الله نیفرمود: اسالم بر پنج بنا استوار است، گواهی دادن به ا رسول الله 

 .»رسول و فرستادهء خدا است و برپا داشتن نماز و دادن رکات و حج خانه و روزهء رمضان نکه محمد یو ا
َها انلَّاُس إنَّ ا�َّ «، َ�َقال: ، قال: َخَطبَنَا رسوُل ا�َّ وعْن أيب ُهَر�ْرة « -۱۲۷۲ ُّ�

َ
يَا �

وا ُ�لَّ اَعٍم يا رسو »قَْد فَرَض َعلَيُْ�ُم احلَجَّ فُحجُّ
َ
ا فَقاَل رُجل: أ

َ
؟ فََسكت، َحىتَّ قَاهل َل ا�َّ

ـْتََطْعتُمْ «: ثَالثا. َ�َقال رَُسوُل ا�ِّ  َذُرو� ما «ُ�مَّ قال:  »لَْو قُلُْت َ�َعْم لَوَجبت َولَما اس
نِْبيائِهم، فإذا 

َ
ِة ُسَؤالِهم، َواْخِتالفِِهم ىلَع أ َما َهلََك مْن اكَن َ�بْلَُ�ْم بَ�رْثَ تُُ�م، فَإ�َّ

ْ
تر�

َمْرتُ 
َ
توا ِمنُْه َما استَطْعتُم، َو�ذا َ�َهيتُُ�م َعن يَشٍء فَدُعوهُ أ

ْ
 رواهُ مسلم. .»»ُ�ْم �يَِشٍء فَأ

برای ما خطبه خوانده و فرمود: ای مردم!  رسول الله  ت شده که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۷۲

 ؟ا رسول الله یا هر سال ید. مردی گفت: آیده، پس حج کنیهمانا خداوند حج را بر شما فرض گردان
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 فرمود: اگر بلی ن سخن را گفت. پس رسول الله ینکه سه بار ایسکوت فرمود، تا ا آنحضرت 

د. بعد فرمود: مرا در بارهء آنچه از شما ترک نمودم ترک یتوانست نمی شد و آن را انجام داده می گفتم واجب می

شان  امبرانیبر پشان  اد و اختالفیبواسطهء سئوال ز ش از شما بودندیرا کسانی که پید، زید و بگذاریکن

د و چون شما را از ید انجام دهیزی امر کردم آنچه را که از آن نتوانیهالک شدند. پس هرگاه شما را به چ

 .»دیکاری منع کردم، آن را ترک کن

فَضل؟ قال: وَعنُْه قال: ُسئَِل انليب « -۱۲۷۳
َ
يُّ الَعَمِل أ

َ
ِ ورَُسوهِلِ «: أ قيل: » إيماٌن بِا�َّ

ِ «ُ�مَّ ماَذا؟ قال:   ه.يمتفقٌ عل »»َحٌج َمرُبورٌ «قيل: ثمَّ ماَذا؟ قَال:  »اجِلَهاُد يف َسِبيِل ا�َّ

 ت است که:یروا ره یز ابو هرا« -۱۲۷۳

  مان به خدا و رسولش.یفرمود: ا ده شد: کدام عمل بهتر است؟یپرس امبر یاز پ

 ل الله.یفرمود: جهاد فی سب کدام؟گفته شد: باز 

 .»فرمود: حج مقبول گفته شد: باز کدام؟

۱۲۷۴- » ِ مْن حجَّ فَلَم يْرفُث، َولَم يْفُسق، رَجع «يَقول:  َوَ�نُْه قال: َسِمْعُت رُسوَل ا�َّ
هُ  مُّ

ُ
تُْه أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»»َكيَوِم ودل

 ت شده که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۷۴

د، مانند روزی یفرمود: کسی که حج کند و فحش گوئی نکرده و فسق ننما می دم کهیشن از رسول الله 

 .»گردد می ده بود (بی گناه) بازیکه مادرش او را زائ

۱۲۷۵- » ِ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
ارٌة ملا بيْنُهما، واحلجُّ «، قال: وَ�نُْه أ الُعْمَرة إىل الُعْمِرة َكفَّ

 ه.ي. متفقٌ عل»»هُل جَزاٌء إالَّ اجلَنَّةَ الَمرُبوُر لَيس 

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۷۵

ان آنها است (از گناه) و حج یفرمود: عمره تا عمره محو کننده است برای آنچه که در م رسول الله 

 .»مقبول مکافاتی جز بهشت ندارد

فَضَل العمل، أفَال لَوَ�ْن اَع�َِشة، « -۱۲۷۶
َ
، نَرى اجِلَهاَد أ ، قَالَت: قُلُْت يا رَُسوَل ا�َّ

اِهد؟ َ�َقال: 
ُ

فَضُل اجِلَهاد: َحجٌّ مرُبورٌ «�
َ
 .یرواهُ البخار »»لِ�ْن أ

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۲۷۶

 م؟یا جهاد نکنیم، پس آینیب می ن اعمالیما جهاد را بهتر ا رسول الله یگفتم: 

 .»ن جهاد، حج مقبول استیکن بهتریفرمود: ل
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۱۲۷۷- » ِ �رَثَ ِمْن أْن يْعِتَق ا�َّ ِ�يِه عبْداً ِمَن «، قَال: َوَ�نَْها أنَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ما ِمْن يَْوٍم أ

 رواهُ مسلم. .»»انلَّاِر ِمْن يَْوِم َعَرفَةَ 

 ت شده که:یروا ل از عائشه« -۱۲۷۷

 .»ش از روز عرفهیرا از جهنم آزاد کند، بای  ست که در آن خداوند بندهیروزی نچ یفرمود: ه رسول الله 
 کند. می ر روزها بندگان را از جهنم آزادیش از سایعنی در روز عرفه بیش: 

ْو «قال:  ، أنَّ انليب ب وعِن ابِن عباس« -۱۲۷۸
َ
ُعمَرٌة يف رَمَضاَن تَعِدُل َ�ْمَرةً أ

ًة َميِع   ه.يمتفقٌ عل »»َحجَّ

 کند که: می تیروا ب ابن عباس« -۱۲۷۸

 .»کند می ا با حجی که همراه من گزارده شود، برابرییفرمود: عمره در رمضان با حج برابر است،  امبر یپ

ْدَر�ْت « -۱۲۷۹
َ
ِ ىلع ِعبَاِدهِ يف احلج، أ ، إنَّ فَر�َضَة ا�َّ ًة قالَت: يا رَُسوَل ا�َّ

َ
َوَ�نُْه أنَّ امَرأ

ُحجُّ َعنه؟ قال: 
ْ
فَأ

َ
اِحلَِة أ .يمتفقٌ عل .»»نعم«أيب َشيخاً َكِب�ا، ال يَثبُُت ىلَع الرَّ  هِ

 ت است که:یروا ب ابن عباس« -۱۲۷۹

ر مرد کالن یافته که پیضهء خدا بر بندگانش در حج، پدرم را در حالی دریفر ا رسول الله یزنی گفت: 

 ش حج کنم؟یا از جایتواند بر پشت ستور نگهدار، آ نمی سالی است و خود را

 .»فرمود: بلی

ىت انليب وعن لًقيِط بِن اعمر « -۱۲۸۰
َ
نَُّه أ

َ
� ، َقال: إنَّ أيب َشيٌخ َكبٌ� ال �ستَِطيٌع�َ ،

�ِيَك واْعتِمرْ «احلج، َوال الُعمَرة، َوال الَظَعن، قال: 
َ
رواهُ أَبو داود، والرتمذيُّ . »»ُحجَّ َ�ْن أ

 وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.

 ت است که:یروا ط بن عامر یاز لق« -۱۲۸۰

 آمده و گفت: پدرم مردم کالن سالی است که توان حج و عمره و سفر را ندارد. امبر یاو خدمت پ

 .»فرمود: به جای پدرت حج کن و عمره نما

ِ وَعِن السائِب بِن يز�د، « -۱۲۸۱ ، يف َحجِة الوَداع، ، قال: ُحجَّ يب َمَع رسوِل ا�َّ
نَا ابُن َسبِع ِسنِ�

َ
 .یرواه البخار .»وأ

 ت است که گفت:یروا د یزیاز سائب بن « -۱۲۸۱

 .»که پسری هفت ساله بودمیمرا به حج بردند، در حال در حجة الوداع همراه رسول الله 
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نَّ انليب بوَعِن ابِن عبَّاس، « -۱۲۸۲
َ
وَْحاءِ ، أ باً بِالرَّ

ْ
 »مِن الَقْوم؟«َ�َقال:  ،، ليَِقَ َر�

نت؟ قَال: 
َ
ِ رسوُل «قَالُوا: املسِلُمون. قَالُوا: مْن أ ٌة َصِبياً َ�َقالْت ألَهذا حج؟  »ا�َّ

َ
فََرَ�َعِت اْمَرأ

جرٌ «قَال: 
َ
 رواهُ مُسلم. »»َ�َعْم ولِك أ

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۲۸۲

 گروهی را در روحاء مالقات نموده و فرمود: از کدام مردم هستند؟ امبر یپ

 ن.یگفتند: مسلم

 ستی؟یگفتند: تو ک

 ن حج الزم است؟یا برای ایباشم. سپس زنی بچهء را باال نموده و گفت: آ می فرمود: من رسول الله 

 .»فرمود: بلی و برای تو مزد است
 ن پسرک حج است؟یا برای ایش: گفت: آ

 فرمود: آری و ترا اجر است.

ا به سبب احرام زن از جای کودکش هرگاه یاجر دور ساختن کودک از آنچه بر محرم حرام است، 

 ت کرده باشد و وصی برای او اجازه داده باشد.یپدر بدان وص

 ا وصی احرام زن از جای آن کودک جواز ندارد.یت و اذن ولی یرا بدون وصیز

ِ َوَ�ْن أ �س « -۱۲۸۳  .یرواه البخار. »َحجَّ ىلع رَْحل، َوَ�نْت زاِملتَه ، أنَّ رسول ا�َّ

 ت است که:یروا از انس « -۱۲۸۳

 .»هم بوداش  ن شتر بارکش امتعهیبر شتری حج نمود و ا رسول الله 

ْسواقاً يف بوََعِن ابِن عبَّاس « -۱۲۸۴
َ
، قَال: اَكنَت ُعاكُظ َوِ�َنَّة، وَذو املَجاِز أ

�َُّموا أن َ�تَّجُروا يف ال
َ
ن ُجَناحٌ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َس لَيۡ ﴿مَواِسم، َ�َ�َلت: ـاجلَاِهِليَّة، َ�تَ�

َ
ْ تَبۡ  أ  تَُغوا

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ٗ� فَۡض   .یرواهُ البخار. »يف َمَواِسم احلَج ].۱۹۸البقرة: [ ﴾رَّ

 ت است که گفت:یروا باز ابن عباس « -۱۲۸۴

دند که اگر در موسمهای حج تجارت یت، و ترسیعکاظ و مجنه و ذوالمجاز، بازارهائی بودند در جاهل

حج کسب معاش نموده و از فضل ست بر شما که در هنگام یکنند گنهکار شوند، پس نازل شد: گناهی ن

 .»دیخداوند روزی طلب



 

 
 

 

 

 

 کتاب جهاد

 باب فضیلت جهاد -234

ٰ ﴿ قال اهللا تعالی: ْ َوَ� ۡ ٱ تِلُوا ۚ َكآ تِلُونَُ�مۡ يَُ�ٰ  َكَما فَّةٗ َكآ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  فَّٗة نَّ  ا
َ
َ ٱ أ  َمعَ  �َّ

ۡ ٱ  ].۳۶التوبة: [ ﴾ُمتَّقِ�َ ل

 .»جنگند با همهء شما و جنگ کنید با همهء مشرکان چنانکه ایشان می« فرماید: میخداوند 

ٞ ُكرۡ  َوُهوَ  قَِتاُل لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب ﴿قال تعالی: و ن وََعَ�ٰٓ  لَُّ�ۡمۖ  ه
َ
ْ تَ�ۡ  أ  َوُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  َرُهوا

ن وََعَ�ٰٓ  لَُّ�ۡمۖ  َخۡ�ٞ 
َ
ْ  أ ُ ٱوَ  لَُّ�مۚۡ  َ�ّٞ  َوُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  ُ�ِبُّوا نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ

َ
 ﴾٢١٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

 ].۲۱۶البقرة: [

جنگ بر شما واجب آمد و آن دشوار است بر شما و شاید ناخوش دارید چیزی را « فرماید: و می

ه آن برای شما بد باشد و حال آن که وی شما را بهتر باشد  شاید که دوست دارید چیزی را حال آن ک

 .»دانید داند و شما نمی خدا می

ْ ٱ﴿ قال تعالی:و ْ َوَ�ٰ  َوثَِقاٗ�  اِخَفا�ٗ  نفُِروا مۡ  ِهُدوا
َ
ٰ بِأ نُفِسُ�مۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ َّ�﴾ 

 ].۴۱التوبة: [

 .»کنیدبیرون آیید سبکبار و گرانبار، و با مال و جان خود در راه خدا جهاد « فرماید: و می

َ ٱ إِنَّ ﴿ قال تعالی:و ۡ ٱ ِمنَ  َ�َىٰ شۡ ٱ �َّ نُفَسُهمۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
مۡ  أ

َ
ٰ َوأ نَّ  لَُهمَ�

َ
ۚ �َۡ ٱ لَُهمُ  بِأ  تِلُونَ يَُ�ٰ  نََّة

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  اَحقّٗ  هِ َعلَيۡ  ًداوَعۡ  َتلُوَنۖ َو�ُقۡ  ُتلُونَ َ�َيقۡ  �َّ  َوَمنۡ  َءاِن� ُقرۡ لۡ ٱوَ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱوَ  ةِ َرٮ
وۡ 
َ
ِ بَِعهۡ  َ�ٰ أ ِۚ ٱ ِمنَ  ۦِده ْ َتبۡ سۡ ٱفَ  �َّ وا ِيٱ عُِ�مُ بِبَيۡ  ِ�ُ ٰ  ۦۚ بِهِ  ُتمبَاَ�عۡ  �َّ  زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َوَ�
 ].۱۱۱التوبة: [ ﴾١١١َعِظيمُ لۡ ٱ

شان بهشت باشد،  شان را بعوض آنکه برای هر آئینه خداوند از مسلمانان جان و مال« فرماید: و می
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ای حقی است، باشید به  شوند، وعده کشند و کشته می کنند می در راه خدا جنگ میخریده است که 

 .»معاملهء که کردید به آن و این است پیروی بزرگ

ۡ ٱ ِمنَ  عُِدونَ َ�ٰ لۡ ٱ َتوِي�َسۡ  �َّ ﴿ قال تعالی:و ْوِ�  َ�ۡ�ُ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل
ُ
رِ ٱ أ َ ۡ ٱوَ  ل�َّ  ِ�  ِهُدونَ ُمَ�ٰ ل

ِ ٱ َسبِيلِ  مۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۚۡ  لِِهمۡ َ�

َ
َل  َوأ ُ ٱ فَضَّ ۡ ٱ �َّ مۡ  هِِدينَ ُمَ�ٰ ل

َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
 عِِدينَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  َوأ

 ۚ ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َدرََجٗة � سۡ �ُۡ ٱ �َّ َل  َ�ٰ ُ ٱ َوفَضَّ ۡ ٱ �َّ جۡ  عِِدينَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  ِهِدينَ ُمَ�ٰ ل
َ
 ٩٥ اَعِظيمٗ  ًراأ

ۚ َورَۡ�َ  فَِرةٗ َوَمغۡ  هُ ّمِنۡ  ٖت َدَرَ�ٰ  ُ ٱ َوَ�نَ  ٗة  ].۹۶-۹۵النساء: [ ﴾٩٦ رَِّحيًما �َ�ُفورٗ  �َّ

برابر نیستند نشستگان غیر معذور از مسلمانان و جهاد کنندگان در راه خدا با مال و « فرماید: و می

جان خویش و خداوند فضیلت داده مجاهدان با مال و جان را بر نشستگان در مرتبه، و خداوند هر 

هایی از  وعدهء نیک داده و مزد افزون داده خداوند مجاهدان بر نشستگان مزدی بزرگ مرتبهیکی را 

 .»جانبش و آمرزش و بخشایش و خداوند آمرزندهء مهربان است

َهاَ�ٰٓ ﴿قال تعالی: و ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ُدلُُّ�مۡ  َهۡل  َءاَمُنوا

َ
ٰ  أ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  تُنِجيُ�م َر�ٖ تَِ�ٰ  َ�َ

 ٖ��ِ
َ
ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ١٠ أ ِ ٱب ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ َوتَُ�ٰ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ مۡ  �َّ

َ
ٰ بِأ نُفِسُ�مۚۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
 َوأ

 ٰ ٰ  ُ�مۡ ِخلۡ َو�ُدۡ  ذُنُو�َُ�مۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ َ�غۡ  ١١ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�  تٖ َج�َّ
 ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ 

َ
ٰ  ِ�  َطّيَِبةٗ  ِ�نَ َوَمَ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  ٖن� َعدۡ  ِت َج�َّ  ١٢ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

خۡ 
ُ
ۖ  َرىٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  نَۡ�ٞ  ُ�ِبُّوَ�َها ِ  قَرِ�ٞبۗ  حٞ َوَ�تۡ  �َّ ۡ ٱ َو�َّ�ِ  ].۱۳-۱۰الصف: [ ﴾١٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

داللت ای مسلمانان! آیا شما را به آن معاملهء که شما را برهاند از عذابی درد دهنده « فرماید: و می

های خود جهاد کنید. این برای شما  نکنم؟ بخدا و رسول او ایمان آورید و در راه خدا به اموال و جان

رود زیر آن جویها و به  دانید. گناهان شما را بیامرزد و شما را به بوستانهایی که می بهتر است اگر می

. و شما را به نعمتی دیگر که های جاودان در آرد و این است فیروزی بزرگ محلهای پاکیزه در بهشت

دارید آن را دهد، و آن نعمت نصرت از جانب خدا و فتحی قریب الحصول است، و  دوست می

 .»مژده ده مسلمانان را

 الباب كثرية و مشهورة و اآليات يف
 ن است:یشمار است از جمله ایلت جهاد بیث وارده در فضیو اما احاد

ِ ، قال: سئِ َ�ْن أيب ُهر�رة، « -۱۲۸۵ يُّ األعماِل أفَْضل؟ قال: َل رسوُل ا�َّ
َ
إيماٌن «: أ

ِ ورَسوهِلِ  ِ «قيل: ُ�مَّ َماَذا؟ قَال:  »با�َّ  »»َحجٌّ َمرُبُورٌ «ِ�يل: ُ�مَّ ماذا؟ قال:  »اجلهاُد يف سِبيِل ا�َّ
 ه.يمتفقٌ عل
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 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۸۵

 است؟ ده شد: کدام عمل بهتریپرس امبر یاز پ

 مان به خدا و رسولش.یفرمود: ا

 گفته شد: باز کدام؟

 ل الله.یفرمود: جهاد فی سب

 گفته شد: باز کدام؟

 .»فرمود: حج مقبول

ِ َ�َعاىل وَعِن ابِن َمْسُعود، « -۱۲۸۶  َحبُّ إىل ا�َّ
َ
، أيُّ الَعَمل أ ، قَال: قُلُْت يا رَُسول ا�َّ

الُة ىلَع َوقِْتَها«؟ قال:  ي ؟ قَال: قُ  »الصَّ
َ
يُّ ؟ قَاَل » بِرُّ الَوادَليِْن «لْت: ُ�مَّ أ

َ
اجِلَهاُد يف «قُلْت: ُ�مَّ أ

 ِ  ه.يمتفقٌ عل .»»َسبيِل ا�َّ

 ت شده که گفت:یروا از ابن مسعود « -۱۲۸۶

 است؟ تر کدام عمل در نزد خدای تعالی محبوب ا رسول الله ی گفتم:

 فرمود: ادای نماز در وقتش.

 کدام؟گفتم: باز 

 کی به پدر و مادر.یفرمود: ن

 گفتم: باز کدام؟

 .»افرمود: جهاد در راه خد

فَْضُل؟ قَال: وَعْن أيب َذر « -۱۲۸۷
َ
يُّ العمِل أ

َ
ِ أ اإليَماُن «، قَال: قُلْت: يا رَُسوَل ا�َّ

، َواجِلَهاُد يف سِبيِلهِ  تفقٌ عل .»»بِا�َّ  ه.يمُ

 ت است که گفت:یروا از ابو ذر « -۱۲۸۷

 کدام عمل بهتر است؟ ا رسول الله یگفتم: 

 .»مان به خدا و جهاد در راهشیفرمود: ا

�َس « -۱۲۸۸ 
َ
ِ وعْن أ ، أْو َروَْحة، َخْ�ٌ ِمن «قَال:  ، أنَّ رَُسوَل ا�َّ لََغْدَوٌة يف سِبيِل ا�َّ

ْ�يَا َوَما ِ�يها  ه.يمتفقٌ عل. »»ادلُّ

کبار رفتن در اول صبح (برای یفرمود: همانا  رسول الله  ت است که:یروا از انس « -۱۲۸۸

 .»باشد می ا و آنچه در آن است، بهتریا اول شب از دنیجهاد) 
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ىت رَُجٌل رُسول  َوَ�ْن أيب َسعيٍد اخلُْدري، « -۱۲۸۹ 
َ
ِ  قال: أ يُّ انلَّاِس ا�َّ

َ
، َ�َقال: أ

فْضل؟ قَال: 
َ
ِ ُمْؤِمٌن ُ�َاِهُد بِنَْفِسِه «أ ُمْؤِمٌن يف ِشْعٍب «قال: ُ�مَّ َمن؟ قَال:  »وماهِلِ يف سِبيِل ا�َّ

، وَ�َدُع انلَّاَس ِمْن رَشِّه عاِب يْعبُُد ا�َّ .يمتفقٌ عل .»ِمَن الشِّ  هِ

 ت شده که گفت:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۲۸۹

 ست؟ین مردم کیآمده و گفت: بهتر مردی به حضور رسول الله 

 کند. می مسلمانی که با جان و مالش در راه خدا جهادفرمود: 

 گفت: باز کی؟

 .»دارد می ش در امانیده و مردم را از شر خویفرمود: مؤمنی که در قلهء کوهی زندگی نموده و خدا را پرست

نَّ رَُسوَل ا�َّ وعْن سهل بِن سْعد « -۱۲۹۰
َ
ِ َخْ�ٌ «، قَال: ، أ  ِر�اٌط يَْوٍم يف َسبيِل ا�َّ

وْحُة  نْيا وما َعلَيْها، والرَّ َحِدُ�ْم ِمَن اجلنَِّة َخْ�ٌ من ادلُّ
َ
نْيا وما َعلَيْها، وَموِْضُع َسْوِط أ ِمَن ادلُّ

ِ تَعاىل نْياَ َوما َعليَْها ،يُروُحها العبُْد يف َسبيِل ا�َّ  ه.يمتفقٌ عل. »»أِو الَغْدَوة، َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ

 شده که: تیروا از سهل بن سعد « -۱۲۹۰

ا و آنچه ین از دنیستادگی کردن در برابر دشمن دیداری و ایک روز در راه خدا پایفرمود:  رسول الله 

باشد،  می ا و آنچه در آن است، بهتریکی از شما از بهشت از دنیانهء یباشد و جای تاز می در آن است، بهتر

 .»باشد می و آنچه در آن است، بهتر ایرود، از دن می ا اول صبحی که بنده در راه خدایو اول شب 

ِرَ�اُط يَْوٍم َويَلْلٍَة َخٌ� ِمْن «َ�ُقول:  ، قال: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ وَ�ْن َسلَْمان « -۱۲۹۱ 
ْجِرَي َعلَيِْه ِرزقُه، 

ُ
ي اكن َ�ْعَمل، َوأ

َّ
ِصياِم َشْهٍر و ِ�ياِمه، َو�ْن ماَت فيِه أجري عليه عَملُُه اذل

 رواهُ مسلم. »»وأِمَن الَفتَّانَ 

 ت شده که گفت:یروا از سلمان « -۱۲۹۱

کماه بهتر یک شبانه روز از روزه و نماز یپاسداری و استقامت فرمود:  می دم کهیشن از رسول الله 

ش جاری گشته و از یافته و روزیداده در می رد (ثواب) عملی را که آن را انجامیاست و اگر در آن حال بم

 .»ماند می عذاب قبر و فتنهء آن در امان

ِ وَ�ْن فَضالَة بن ُعبيد، « -۱۲۹۲ نَّ رُسوَل ا�َّ
َ
لُكُّ َميٍِّت ُ�ْتَُم ىلع َعمِلِه «قَال:  ، أ

، فَإنَُّه ُ�نَ�َّ هُل َ�َملُُه إىل يْوِم الِقيا ُن فِتْنِة الَقربِ إالَّ الُمرابَِط يف َسبيِل ا�َّ رواه أبو  .»»َمة، وُ�ؤمَّ

 داودَ والرتمذيُّ وقَال: حديثٌ حسنٌ صحيح.
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 ت شده که:یروا د یاز فضاله بن عب« -۱۲۹۲

شود، جز کسی که در راه خدا پاسداری و  می ختم –با مرگش  –فرمود: عمل هر مرده  رسول الله 

 .»ماند می کند و از فتنهء قبر در امان می ش رشدیامت برایرا عمل او تا روز قید، زیاستقامت نما

ِ وَعْن ُ�ثَْمان، « -۱۲۹۳   �َّ ر�اُط يَْوٍم يف سبيِل ا«يُقول:  ، قَال: َسِمْعُت رَُسول ا�َّ
ِف يَْوٍم فيما سواهُ ِمَن الَمنازلِ 

ْ
حيح. .»»َخْ�ٌ ِمْن أل  رواهُ الرتمذيُّ وقال: حديثٌ حسن صَ

 ت شده که گفت:یروا از عثمان « -۱۲۹۳

 .»بهتر است ها ک روز در راه خدا از هزار روز در ماسوای آن از منزلیداری یاستقامت و پا

ِ َوَ�ْن أيب ُهَر�َرة، « -۱۲۹۴ َن ا�َّ ل«: ، قَال: قَاَل رسوُل ا�َّ مْن َخَرَج يف ـِ تََضمَّ
َسبيِله، ال ُ�ْرُجُه إالَّ ِجَهاٌد يف َسبي�، و�يماٌن يب َوتَْصِديٌق برُُس� َ�ُهَو َضاِمٌن أْن أْدِخلَُه 

هِلِ اذلي َخَرَج ِمنُْه بما نَاَل ِمْن أْجر، أْو  ٍد اجلَنَّة، أْو أرِْجَعُه إىل َمْ�ِ ي َ�ْفُس ُ�َمَّ
َّ

َغِنيَمة، َواذل
ِ إالَّ جاَء يْوم الِقيامِة َكَهيْئَِتِه يْوم لُكِم، لَْونُُه لَْون َدم،  ٍم يُ�لَم يف سبيِل ا�َّ

ْ
بيَِدهِ ما ِمْن لَك

ُشقَّ ىلع الُمْسِلمَ� ما قَعْدُت خِ 
َ
ٍد �ِيِدهِ لَْوال أْن أ ي َ�ْفُس ُ�مَّ

َّ
الف وِر�ُُه ر�ُح ِمْسك، واذل

لَهْم وال �ُدوَن سَعة، و�ُشقُّ  مْحِ
َ
رِس�ٍَّة َ�ْغُزو يف َسببيِل ا�َّ أبَدا، ولِ�ْن ال أِجٌد سَعة فأ

ْ�تَل، ُ�مَّ 
ُ
، فَأ د �ِيِده، لَوِدْدُت أن أغزَو يف سِبيِل ا�َّ ، َواذلي نْفُس ُ�َمَّ علَيِْهْم أن َ�تََخلفوا ع�ِّ

قتل
ُ
قتل، ُ�مَّ أغزو، فَأ

ُ
سلمٌ ورو البخاريُّ بعْضه. »»أْغزو، فَأ  رواهُ مُ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۹۴

زی جز ید و او را چیرون آین نموده برای کسی که در راه او بین تضمیفرمود: خداوند چن رسول الله 

رون نکرده باشد. پس او ضامن است که او را به یق به فرستادگانم، بیمان به من و تصدیجهاد در راهم و ا

مت به منزلی که از آن برآمده باز گردانم، و سوگند به ذاتی یا غنینکه او را همراه مزد یا ایبهشت داخل کنم، 

امت ینکه در روز قیست که در راه خدا بوجود آمده، مگر ایچ زخمی نیدر دست اوست، ه که جان محمد 

 .ش بوی مشک استید که رنگش رنگ خون و بویآ می ز زخم خوردن بوده،به همان شکلی که در رو

ک ید، هرگز از پشت یاین گران نیدر دست اوست، اگر بر مسلم و سوگند به ذاتی که جان محمد 

نم که آنها را با خود ببرم و یب نمی یینشستم، ولی توانائ نمی کند، می هء که در راه خدا جل جالله جهادیسر

 د که از من تخلف کنند، و سوگند به ذاتی که جان محمد یآ می توانائی را ندارند. و بر آنها گران نیآنها هم ا

دارم که در راه خدا جهاد کنم و کشته شوم و باز جهاد کنم و کشته شوم و  می در دست اوست، همانا دوست

 .»باز جهاد کنم و کشته شوم
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 ۱۲۹۵- » ِ ما ِمْن َملكوم يُْ�لَُم يف سبيل ا�َّ إالَّ جاَء يَْوَم «: وَعنُْه قال: قَاَل رُسوُل ا�َّ
ُمُه يَْدِ�: اللْوُن لوُن دٍم والر�ُح ِر�ُح ِمْسٍك 

ْ
 ه.يمتفقٌ عل. »»الِقيامة، وَ�

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۹۵

در روز نکه یگردد، جز ا می ست که در راه خدا رخمیینای  چ شخص زخمییفرمود: ه رسول اکرم 

 .»، بوی مشکیست، رنگ، رنگ خون است و بویکه از زخمش خون جارید، در حالیآ می امتیق
ِ ِمْن رَجل ُمسِلٍم «، قَال: عن انليب  وَ�ْن ُمعاٍذ « -۱۲۹۶  مْن قاتل يف َسبيِل ا�َّ

نَ�بًَة، فَإ�ََّها تيجُء فُواَق نَاقٍة وجبْت هل اجلَنَّة، وَمْن ُجِرَح ُجرْحاً يف سبيِل ا�َّ أْو نِ�ب 
ْ�َفران، وِر�ُها اكلِمسِك يَْوَم الِقيامة كأغَزِر ما اَكنَت: لَْوُ�َها ا  یرواهُ أبو داود، والرتمذ. »»لزَّ

نٌ صحيوقال: حد  ح.يثٌ حسَ

 ت است که:یروا از معاذ « -۱۲۹۶

ه از کم بودن جهاد ی(کنا فرمود: هر مرد مسلمانی که باالی شتر در راه خدای تعالی جهاد کند، امبر یپ

ا حادثهء بدی برای او روی دهد، یکه در راه خدا زخمی شده و یشود. و کس می است) بهشت بر او واجب

 .»ست. رنگ آن زعفران و بوی آن مانند مشک استیشتر از حالت اولیکه بید، در حالیآ می امتیوی در روز ق
ِ وعْن أيب ُهر�رة، « -۱۲۹۷ ، �ِشْعب فيِه ، قال: َمرَّ رَُجٌل ِمْن أْصَحاب رُسوِل ا�َّ

ْعب،ولَْن أفعِل  َ�ْمُت يف هذا الشِّ
َ
عجبته، َ�َقال: لَو اعزَتلُت انلَّاَس فَأ

َ
ُ�يَيْنٌَة ِمن ماٍء َعْذبة، فأ
 ِ ذَن رُسوَل ا�َّ

ْ
ِ َحىت أْستأ ُمقاَم أحِدُ�ْم ال تفعل، فإنَّ «، َ�َقال: ، فذكر ذلَك لرُسوِل ا�َّ

بُّوَن أْن َ�ْغِفر ا�َّ لَُ�ْم 
ُ

ِ أفَضُل ِمْن صالتِِه يف بيتِِه سبِْعَ� اعما، أال حت يف سبيِل ا�َّ
ِ فَُواَق نَاقَة وََجبْت هل اجلَنَّةُ  ، مْن قَاتََل يف َسبيِل ا�َّ  .»»وُ�ْدِخلَ�ُم اجلنَّة؟ اغُزوا يف سبيِل ا�َّ

قال:  ن.رواهُ الرتمذيُّ وَ سَ  حديثٌ حَ
 ت شده که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۹۷

نی بود، گذشت و خوشش آمد و یریاز کنار درهء که در آن چشمهء ش مردی از اصحاب رسول الله 

ن کار را نخواهم کرد تا از ین دره زندگی کنم. و هرگز ایشود که از مردم کناره گرفته و در ا می گفت: چه

ن یفرمود: ا اد آوری کرد و آنحضرت ی ن موضوع را به رسول الله یاجازت طلبم. سپس ا رسول الله 

د یا دوست نداریآ اش. کی از شما در راه خدا بهتر است از نماز هفتاد سال او در خانهیرا مقام یکار را مکن. ز

که باالی شتری ید و کسید؟ در راه خدا جهاد کنیامرزد و شما را به بهشت داخل نمایکه خداوند برای شما ب

 .»گردد می ش الزمیدر راه خدا جهاد کند، بهشت برا
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؟ قَال: « -۱۲۹۸  ، ما َ�ْعِدُل اجِلَهاَد يف َسبيِل ا�َّ ال «وَ�نْْه قَاَل ِ�يل: يا رُسوَل ا�َّ
مثَل «. ُ�مَّ قال:  »ال �ستطيعون،«فأاعدوا عليه مرت� أو ثالثاً لك ذلك يقول:  »�َْستَطيُعونَه،

ِ ال َ�ْفرُت: ِمْن صالة، وال  ائِم الَقائِم الَقانِِت بآياِت ا�َّ ِ كمثَل الصَّ املجاهد يف سبيل ا�َّ
ِ ـصيام، حىت يَرِجَع ال  متفقٌ عليه. وهذا لفظُ مسلِم. »»مجاهُد يف سبيل ا�َّ

ِ ُدلَّ� ىلَع عمٍل �َ « :ويف روايةِ البخاري  ال «ْعِدُل اجلَهاد؟ قال: أنَّ رجال قَال: يا رُسوَل ا�َّ

هل �َستَِطيُع إذا َخَرَج الُمجاِهُد أن تدُخَل َمسِجَدك فتَُقوَم وال تَفرُت، «ُ�مَّ قال:  »أجدهُ 
 .»فَقال: وَمْن �ستِطيُع َذلك؟ »وتَُصوَم وال تُفِطر؟

 ت شده که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۲۹۸

 کند؟ می راه خدا برابریز با جهاد در یچه چ ا رسول الله یگفته شد: 

د. یفرمود: توانائی آنرا ندار می ا سه بار تکرار نمودند و در هر بارید. دو بار و یفرمود: توانائی آنرا ندار

ع بوده و از یات خدا مطیسپس فرمود: صفت مجاهد راه خدا مانند روزه دار کوشش کننده است که به آ

 ن لفظ مسلم استی. ا»مجاهد راه خدا باز گرددنکه یکند، تا ا نمی انجام روزه و نماز غفلت

مرا به کاری راهنمائی کن که با جهاد  ا رسول الله یمردی گفت: «ت بخاری آمده که: یو در روا

 برابر کند؟

ستاده و بدان ید به مسجدت ایتوانی که چون مجاهد برآ می ایابم. سپس فرمود: آی نمی فرمود: آن را

 ری و افطار نکنی؟ینورزی و روزه بگمواظبت کرده و غفلت و سستی 

 .»؟تواند می نکار را کردهیگفت: کی ا

ِمْن َخِ� معاِش انلاس لَُهم رُجٌل ُمِسٌك بعنَاِن «قَال:  وعنُْه أنَّ رُسول ا�َّ « -۱۲۹۹
، يِطُ� ىلع متنِِه لُكَّما سِمع َهيعة، أْو فَزََعة َطار ىلع متِنه،  يَبْتيَِغ القتل أو فرِسِه يف سبيل ا�َّ

عِف أو بطِن واٍد من هِذهِ األوِديِة يُقيُم  الَموَت مَظانَّه، أو رَُجٌل يف ُ�نَيْمٍة أو َشعَفٍة ِمن هذه الشُّ
ِ�يَه ايلَِقُ� لَيَْس من انلَّاِس إالَّ يف َخْ�ٍ 

ْ
اكة، و�ْعبُُد ر�َُّه حىتَّ يَأ الة، وُ�ْؤ� الزَّ  رواهُ مسلم. »»الصَّ

 ت شده که:یروا ره یابو هراز « -۱۲۹۹

ست که زمام اسبش را در راه خدا گرفته و یشت برای مردم مردین وسائل معیفرمود: از بهتر رسول الله 

ا محلی را طلب ید یپرد. هرگاه صدا و آوازهء جنگ را بشنود بر آن سوار شود و مرگ را طلب نما می باالی آن

ان درهء از یا در میست ها ن قلهیکه با چند گوسفندی در قلهء از اا مردی یرود  می د که در آن گمان آنینما
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ن دم مرگ پروردگارش را بپرستد و در برابر مردم جز یکه نماز را برپا داشته، زکات را بدهد و تا واپس ها ن درهیا

 .»زی انجام ندهدیر چیخ

 ۱۳۰۰- » ِ َها ا�َّ إنَّ يف اجلنَِّة مائََة «، قال: وَ�نْه، أنَّ رسوَل ا�َّ درجٍة أعدَّ
رِْض 

َ
َماِء واأل رَجتَِ� كما بْ�َ السَّ  .یرواهُ البخار .»»للُمَجاِهديَن يف سبيِل ا�َّ ما بْ� ادلَّ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۰۰

ن راه خدا آماده ینه در بهشت صد درجه است که خداوند آن را برای مجاهدیفرمود: هر آئ رسول الله 

 .»ن و آسمان استیان زمیان دو درجه مانند فاصلهء میکه فاصلهء منموده 

ِ َر�َّا، «قَال:  ، أنَّ رُسوَل ا�َّ وَعن أيب سعيٍد اخلُْدرِي « -۱۳۰۱ َمْن ريض بِا�َّ
ُ اجلَنَّةُ 

َ
ٍد رَُسوال، وََجبت هل َّ يا  »و�اإلْسالِم دينا، َو�ُمَحمَّ َ�َعجب لَها أبو َسعيٍد، َ�َقال أِعْدها يلَعَ

اعَدَها َعلَيْه، ُ�مَّ قال: 
َ
ِ فَأ ْخرى يَْرَ�ُع ا�َّ بِها الَعبَْد مائََة درَجًة يف اجلَنَّة، ما بْ� «رَسوَل ا�َّ

ُ
َوأ

ماِء واألرِْض  ؟ قال:  »لُكِّ َدرََجتَ� َكما بَ� السَّ جِلهاُد يف سِبيل ا«قال: وما ِ� يا رسول ا�َّ
 ِ ، اجِلهاُد يف َسبيِل ا�َّ  رواُه ُمسلم. .»»ا�َّ

 ت شده که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۳۰۱

راضی شود، بهشت بر او  انت اسالم و رسالت محمد یت خدا و دیفرمود: آنکه به ربوب رسول الله 

 .شود می واجب

آن را برای او  م بازگو! و آنحضرت یآنرا برا ا رسول الله ید از آن به شگفت شده و گفت: یابو سع

برد که فاصلهء  می لهء آن بنده را صد مرتبه در بهشت، باالینکه خداوند بوسیگر ایاعاده نموده و فرمود: و د

 .ن و آسمان استیان هر دو مرتبه به اندازهء فاصلهء زمیم

 ؟ا رسول الله یست، یگفت: و آن چ

 .»اد در راه خدا!فرمود: جهاد در راه خدا، جه

ةِ وَ�ْن أيب بَْ�ِر بن أيب ُموىس األْشَعِري، قَال: َسِمْعُت أيب، « -۱۳۰۲ ، َوُهَو حبرَْضَ
 ِ يُوِف «: الَعُدو، يقول: قاَل رُسوُل ا�َّ َْت ِظالِل السُّ

َ
فَقاَم رَُجٌل رَثُّ  »إنَّ أبْواَب اجلَنَِّة حت
 ِ نْت سِمْعَت رسوَل ا�َّ

َ
أ
َ
يقول هذا؟ قال: نَعم، فَرَجع إىل  الَهيْئَِة َ�َقال: يَا أبَا ُموىَس أ

المَ «أصَحابِه، َ�َقال:  قاه، ثمَّ َمىَش �ِسيِْفِه إىل  ُ�مَّ َكرَس جْفن  »أقرأ علَيُْ�ُم السَّ
ْ
َسيِفِه فأل

 رواهُ مسلم. .»»العُدوِّ فرَضب بِِه حىتَّ قُتل
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 ت شده که گفت:یاز ابوبکر بن ابی موسی اشعری روا« -۱۳۰۲

ی ها فرمود: دروازه گفت: رسول الله  می دم کهیکه در برابر دشمن قرار داشت، شنیاز پدرم در حال

ا خودت آن را از یده برخاست و گفت: ای ابو موسی آیرها است. مردی ژولیی شمشها هیر سایبهشت در ز

 دی؟یشن رسول الله 

رش را شکسته و یخوانم، و غالف شمش می ش رفته و گفت: بر شما سالمیگفت: بلی. و او نزد رفقا

 .»ر زد تا کشته شدیرش طرف دشمن رفته و با آن شمشیانداخت و بعد با شمش

ِ  وعن أيب َعبٍْس عبِد الرَّمحِن بِْن ُجبَْ�، « -۱۳۰۳ ما اْ�رَبَّْت «: قال: قَال رُسوُل ا�َّ
ه انلَّارُ   .یرواهُ البخار .»»قَدما َ�بٍْد يف سبيِل ا�َّ فتَمسَّ

 ت شده که:یروا ر یاز ابو عبس عبد الرحمن بن جب« -۱۳۰۳

 .»در راه خدا که آن را آتش مساس کندای  فرمود: غبار آلود نشده قدمهای بنده امبر یپ

ِ َوَ�ْن أيب ُهَر�َْرة، « -۱۳۰۴  �ًاَر رَُجٌل بََ�ى ِمْن «: ، قَال: قَال رَُسوُل ا�َّ ال يلُج النَّ
ِ ودَخان  ع، َوَال َ�ْتَِمُع ىلَعَ َ�بٍْد ُ�بَاٌر يف سبيل ا�َّ ِ حىتَّ يُعوَد اللَّنَب يف الرضَّ َخْشيِة ا�َّ

 رواه الرتمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. ،»»جَهنَّم

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۰۴

ر دوباره به ینکه شید، تا ایگردد به جهنم مردی که از ترس خدا بگر نمی فرمود: داخل رسول الله 

 .»پستان بازگردد و جمع نشود بر بنده غبار در راه خدا و دود جهنم

ِ بوعن ابن عبَّاس « -۱۳۰۵ ُهَما «يُقوُل:  ، قَال: سِمْعُت رَُسوَل ا�َّ عيْنَاِن ال تَمسُّ
 ِ ، وعْ�ٌ باتَت حتُْرُس يف سِبيِل ا�َّ رواه الرتمذيُّ وقال: . »»انلَّار: عْ�ٌ بَ�ت ِمْن َخْشيِة ا�َّ

 حديثٌ حسن.

 ت است که گفت:یروا ب از ابن عباس« -۱۳۰۵

کند: چشمی که از ترس  نمی فرمود: دو چشم است که آن را دوزخ لمس می دم کهیشن از رسول الله 

 .»دید و چشمی که در راه خدا پاسداری و نگهبانی نمایخدا بگر

ِ وعن َز�ِد بِن َخادل، « -۱۳۰۶  ِ «قَال:  ، أنَّ رُسوَل ا�َّ َز اَغِز�اً يف سبيِل ا�َّ من جهَّ
ْهِلِه خَبْ� َ�َقْد غَزا

َ
 ه.يمتفقٌ عل. »»َ�َقْد َغَزا، ومْن َخلََف اَغز�اً يف أ

 ت است که:یورا د بن خالد یاز ز« -۱۳۰۶
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که یرا در راه خدا مجهز کند، همانا جهاد کرده است و کسای  که رزمندهیفرمود: کس رسول الله 

 .»د، همانا جهاد کرده استیکو سرپرستی نمایرا بنحوی نای  خانوادهء رزمنده
مامة، « -۱۳۰۷

ُ
ِ  َوَ�ْن أيب أ َدقات ِظلُّ فُْسَطاٍط يف «: قَال: قاَل رُسوُل ا�َّ أفَْضُل الصَّ

رواه الرتمذي وقال:  »»سبيل ا�َّ وَمِنيحُة خادٍم يف سبيل اهللا أو َطروقُه فحٍل يف سبيل ا�َّ 

 حديث حسن صحيح.

 ت شده که:یروا از ابو امامه « -۱۳۰۷

ت در راه خدا و ا دادن خادمی اسیی است در راه خدا یهء موین صدقات سایفرمود: بهتر رسول الله 

 .»ری شده در راه خدایست که آمادهء جفت گیا دادن شتری
ر�د الَغْزو ولَيْس مىِع وعْن أ�س « -۱۳۰۸ 

ُ
ِ إ�ِّ أ ، أنَّ فىًَت ِمن أْسلََم قال: يا رسول ا�َّ

ُز بِه، قال:  هَّ
َ

َز َ�َمرَِض «ما أجت هَّ
َ

ِ  »ائِت فُالنا، فَإنَّه قَد اكَن جت �ً رسوَل ا�َّ  فأتاه َ�َقال: إنَّ
ْزُت  هَّ

َ
زَت بِه، قَال: يا فُالنَُة، أْعِطيِه، اذلي ُكنُْت جت هَّ

َ
الَم و�قول: أعِط� اذلي جت ُ�ْقِرئََك السَّ

ِْبيس ِمنْه َشيْئاً َ�يُبارََك لَِك ِ�يه
َ

ِ ال حت
ِْبس� ِمنُْه َشيْئا، فَوا�َّ

َ
 رواه مسلم. .»بِه، وال حت

 ت است که گفت:یروا از انس « -۱۳۰۸

ست یزی نیخواهم که جهاد کنم و همراهم چ می من ا رسول الله یلهء اسلم گفت: ینکه جوانی از قبیا

 م.یکه خود را با آن مجهز نما

بر  ض شد. پس نزد او رفته و گفت: رسول الله یرا او خود را مجهز نموده بود و مریفرمود: نزد فالنی برو، ز

 لی که خود را با آن مجهز کرده بودی بمن ده.ید: وسایگو می فرستد و می تو سالم

زی از وی باز مدار، یش ده و چیوی گفت: ای فالنی وسائلی را که من خود را با آن مجهز کرده بودم، برا

 .»ت در آن برکت نهاده شودیکنی که باز برا نمی زی ازو منعیرا سوگند به خدا چیز
ِ وعن أيب َسعيٍد اخلُْدرِي، « -۱۳۰۹ بَعَث إىل بَ� حِليان، َ�َقال:  ، أنَّ رَُسوَل ا�َّ

ْجُر بينَُهما«
َ
 رواهُ مسلم. »»يِلَنْبَِعْث ِمْن لُكِّ رُجلَْ�ِ أحَدُهما، واأل

يُُّ�ْم َخلََف اخلار«ُ�مَّ قال لِلقاِعد:  »يِلْخُرْج ِمْن لُكِّ رجل� رُجٌل «« ويف روايةٍ له: 
َ
ج �

جِر اخلاِرِج 
َ
ْهِلِه وماهِلِ خَبْ�ٍ اكن هُل ِمثُْل نِْصِف أ

َ
 .»»يف أ

 ت شده که گفت:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۳۰۹

ک نفر جهاد رود و مزد ید از هر دو نفر یان فرستاده و فرمود: بایگروهی را به سوی بنی لح رسول الله 

 .استشان  انیدر م
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نشست، فرمود: هر کدام  می د و سپس برای کسی کهیکمرد برآید از هر دو مرد یتی آمده که بایو در روا

د، برای او مثل نصف مزد یرون آمده (برای جهاد) را بنحوی درست بنمایشما که سرپرستی مال و خانوادهء ب

 .»ست که برآمده استیکس

ِ ، قال: أىت انليب  ،وعِن الرباءِ « -۱۳۱۰  ، رجٌل مقنٌَّع بِاحلِديد، فَقال: يا رَُسول ا�َّ
ْسِلم؟ فَقال: 

ُ
قَاتُِل أْو أ

ُ
عِمل «: فَأْسلَم، ُ�مَّ قَاتََل َ�ُقِتَل، فَقال رسول ا�َّ  »أْسِلم، ُ�مَّ قاتِْل «أ

ِجر َكث�اً 
ُ
 متفقٌ عليه، وهذا لفظُ البخاري. .»»قَِليًال َوأ

 ت شده که:یروا از براء « -۱۳۱۰

 ا مسلمان شوم؟یبجنگم  ا رسول الله یآمده و گفت:  امبر یردی سراپا در آهن خدمت پم

 نکه کشته شد.ید تا ایاور، سپس بجنگ. پس اسالم آورده و جنگیفرمود: اسالم ب

 .»ادی گرفتیفرمود: کم عمل نمود و مزد ز سپس رسول الله 

حٌد «قَال:  ، أنَّ انليب وَ�ْن أ�َس، « -۱۳۱۱
َ
يْدُخُل اجلنَّة ُ�ِبُّ أْن يرِْجَع إىل ما أ

ْ�يَا، َ�يُْقتََل عرْشَ  هيد، يتَم�َّ أْن يَرِْجع إىل ادلُّ  ما ىلع األرِْض مْن يَشٍء إالَّ الشَّ
َ

ْ�يَا وهل ادلُّ
ات، مِلا يرى ِمَن الكرامةِ   .»َمرَّ

َهاَدةِ يلَِما « ة:يروا یوف  تفقٌ عل. »»َرى ِمْن فَْضِل الشَّ  ه.يمُ

 ت است که:یروا از انس « -۱۳۱۱

ا بازگردد هر چند همهء ید، دوست ندارد که به دنیچکدام از آنانی که به بهشت درآیفرمود: ه امبر یپ

ا بازگشته و یکند که بدن می ند، آرزویب می را بواسطهء کرامتی کهید، زین است از او باشد، جز شهیآنچه بر زم

 .ده بار کشته شود

 .»ندیب می لت شهادتیبواسطهء آنچه در مورد فضتی آمده که یو در روا

ِ بِن َعمرو بِن العاص، « -۱۳۱۲  يْغِفُر ا�َّ «قَال:  ، أنَّ رُسول ا�َّ بوَ�ْن عبِد ا�َّ
ْ�نَ  هيِد لُكَّ َشيٍْئ إالَّ ادلَّ  رواه مسلم. »»للشَّ

ُر لُكَّ يَشٍء «« ويف روايةٍ له: ِ يُ�فِّ يْنالَقتُْل يف َسِبيِل ا�َّ  .»»إالَّ ادلَّ
 ت شده که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۳۱۲

 .آمرزد، جز قرض می د رایفرمود: خداوند همهء گناهان شه رسول الله 

 .»کند می ز را بجز قرض محویتی آمده که: کشته شدن در راه خدا هر چیو در روا
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ِ وَ�ْن أيب قتَاَدة « -۱۳۱۳  ،  ، أنَّ رَُسول ا�َّ قَاَم فيهْم فََذَكَر أنَّ اجِلهاَد يف سِبيِل ا�َّ
يَْت إْن قُِتلُْت يف سبيِل 

َ
رأ

َ
ِ أ ْ�َمال، َ�َقاَم رُجل، َ�َقال: يا رَُسول ا�َّ

َ
فَْضُل األ

َ
، أ َواإليماَن بِا�َّ

 ِ ُ رَُسوُل ا�َّ ُر ع�ِّ َخطاياي ؟ فَقاَل هلَ ِ أتَُ�فَّ نَْت نعْم إْن قُِتلت يف سب«: ا�َّ
َ
ِ َوأ يِل ا�َّ

يَْت إْن  »َكيَْف قُلْت؟: «ُ�مَّ قَال رُسوُل ا�َّ  »صابِر، ُ�ْتِسٌب ُمقبٌل غْ�ُ ُمْدبِرٍ 
َ
رأ

َ
قال: أ

 ِ ُر ع�ِّ َخَطايَاَي ؟ َ�َقاَل رُسوُل ا�َّ تَُ�فَّ
َ
ِ أ نَْت صابٌِر «: قُِتلُْت يف سبيل ا�َّ

َ
نَعْم وأ

�َل  يْن، فَإنَّ ِجرْبِ  رواهُ مسلم. .»»قال يل ذلَك  ُ�ْتَِسب،ُمْقبٌل َ�ْ�ُ ُمْدبر، إالَّ ادلَّ

 ت شده که:یروا از ابو قتاده « -۱۳۱۳

ن یمان به خدا بهتریاد آوری کرد که جهاد در راه خدا و ایشان خطبه خوانده و یان ایدر م رسول خدا 

ا گناهانم یکه هرگاه در راه خدا کشته شوم آ ا رسول الله یستاده و گفت: خبرم ده یبعد مردی ااعمال است. 

 شود؟ می محو

ی و رو آورنده بوده یفرمود: بلی اگر در راه خدا کشته شوی و تو صابر باشی و اخالص نما رسول الله 

 فرمود: چگونه گفتی؟ و پشت دهنده به دشمن نباشی. سپس رسول الله 

 شود؟ می ا گناهانم محویهرگاه در راه خدا کشته شوم، آ ا رسول الله یفت: خبرم ده گ

که تو اخالص نموده و صبر کنی. رو آورنده بوده و به دشمنان یبه وی گفت: بلی، در حال رسول الله 

 .»م گفتین را برایا ل یرا جبریپشت ندهی. بجز قرض، ز

ِ إْن قُِتلُت؟ قال: وَ�ْن جابٍر « -۱۳۱۴  »يف اجلَنَّةِ «، قال: قاَل رَُجل: أين أنَا يا رُسوَل ا�َّ
 رواهُ مسلم. ،». فألىق َ�َمَراٍت ُ�نَّ يف يَِده، ُ�مَّ قاتََل حىتَّ قُِتل

 ت شده که گفت:یروا از جابر « -۱۳۱۴

 باشم؟ می اگر کشته شدم در کجا ا رسول الله یمردی گفت: 

 .»د تا کشته شدیی را که در دستش بود، انداخته و جنگیسپس چند دانه خرما فرمود: در بهشت،

ِ وعْن أ�ٍَس « -۱۳۱۵   ْصَحابُُه َحىتَّ َسبَُقوا ال ، قاَل اْ�َطلَق رَُسوُل ا�َّ
َ
مرْش�َِ� ـَوأ

 ِ يشٍء َحىتَّ ال َ�ْقدمنَّ أَحٌد ِمنُْ�ْم إىل «: إىل بَدر، وََجاَء الُمرِش�ون، فقاَل رُسوُل ا�َّ
مواُت «: فََدنَا الُمرِش�ون، فَقال رُسول ا�َّ  »أُ�وَن أنا ُدونَهُ  قُوُموا إىل َجنٍَّة َعرُْضَها السَّ

رُْض 
َ
مواُت قال: يَقوُل ُ�َمْ�ُ بُن احلَُماِم األنَْصارِيُّ  »َواأل : يا رسوَل ا�َّ َجنٌَّة َعرُْضَها السَّ

قاَل ال  »ما َ�ِْملَُك ىلع قَولَِك بٍَخ بخ؟«: خ، فقاَل�ً رَُسوُل ا�َّ قال: بٍَخ بَ  »نَعم«واألرض؟ قال: 
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ِ يا رُسول ا�َّ إالَّ رَجاَء أن أُ�وَن ِمْن أْهِلها، قال:  فَأْخرج َ�َمَراٍت ِمْن  »فَإنََّك ِمْن أْهِلَها«َوا�َّ
، ُ�مَّ قَال لنَِئْ أنَا َحييُت  ُ�ُل منُْهنَّ

ْ
حىت آُ�ل َ�َمرايت هِذهِ إ�ََّها حلَيَاٌة َطو�لَة، قََرنِه، فََجَعل يَأ

 رواهُ مسلم. .»فََرَ� بَما َمَعُه َمَن اتلَّْمر. ُ�مَّ قَاتَلَُهْم َحىتَّ قُِتل

 ت است که گفت:یروا از انس « -۱۳۱۵

 ن هم آمدند.یدند و مشرکین به بدر رسینکه قبل از مشرکیرفتند تا ا و اصحابش  رسول الله 

کتر باشم. ینکه من از او به آن نزدیچکدام از شما به کاری اقدام نکند تا ایفرمود: ه رسول الله 

ی یی آن به پهناید بسوی بهشتی که پهنایزیفرمود: برخ ک شدند و رسول الله ین به مسلمانان نزدیمشرک

 ن است. یآسمان و زم

شتی که پهنای آن به اندازهء آسمان و به ا رسول الله ید: یگو می ر بن حمام انصاری یگفت: عم

 فرمود: بلی! ن است؟یزم

 وی گفت: به به. 

بجز  ا رسول الله یگفت: نه و سوگند به خدا  ؟یز سبب شد که به به بگوئیفرمود: چه چ رسول الله 

 نکه از اهل آن باشم.یا

رون کرده و شروع به خوردن یر دانش بیباشی. پس چند دانهء خرما را از ت می فرمود: همانا تو از اهل آن

 ن چند دانه خرما را بخورم آن زندگی طوالنی خواهد بود.یآن نموده و گفت: اگر من زنده بمانم تا ا

 .»د تا کشته شدیو بعد از آن خرماهائی را که با او بود، انداخته و با آنها جنگ

نََّة،  وعنه قال: جاَء ناٌس إىل انليب « -۱۳۱۶  أِن ابْعث معنَا رجاًال ُ�َعلِّمونَا الُقرآَن والسُّ
اءُ  فيِهم َخايل حَرام، يقرُؤون الُقرآن،  ،فَبعَث إيَلِْهم سبِعَ� رجال ِمَن األنْصاِر ُ�َقاُل لُهم: الُقرَّ

سِجد، و�ْتَِطبُون َ�يَضعونُه يف امل ،و�تََدارُسونَُه باللَّيِْل يتعلَُّمون، و�نُوا بانلَّهار �يئُوَن باملاءِ 
ِة ولِلُفقراءِ  فَّ عام ألهِل الصُّ ، فعرضوا هلم فقتلُوُهم فبعثَهم انليب  ،فَيبيُعونه، و�َْشرَتُوَن بِِه الطَّ

نَّا قَد لَِقينَاَك فَرِضينَا عنَْك ورضيت َعنا، 
َ
قبل أْن يبلُُغوا املاكن، فَقالُوا: اللَُّهمَّ بلِّغ عنَّا نَبيَّنَا �

ىت رُجٌل 
َ
حراماً خاَل أ�س ِمْن َخلِْفه، فَطعنَُه بُِرمٍح حىت أْ�َفذه، َ�َقال حرام: فُزُْت وربِّ  وأ

نَّا قَد «: الَكْعبة، فقال رسوُل ا�َّ 
َ
إنَّ إْخوانَ�م قَد قُِتلُوا و�نهم قالُوا: اللَُّهمَّ بلِّغ عنَّا نبينا �

 هذا لفظ مسلم.ه، ويمتفقٌ عل »»لَِقيناَك فَرِضينَا عنَك ورِضيَت َ�نَّا

 ت است که:یروا از انس « -۱۳۱۶
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اموزند. یآمدند که با ما اشخاصی را بفرست که برای ما کتاب و سنت ب امبر یاز مردم بحضور پای  عده

م یفرستاد که در زمرهء آنها ماماشان  شد، بطرف می هفتاد نفر از انصار را که به آنان قراء گفته آنحضرت 

آموختند و در روز آب آورده و  می بود که قرآن را خوانده و در شب آن را با هم تکرار نموده و ام) حرام  یی(دا

 دند.یخر می زم کشی نموده آن را فروخته و با آن برای اهل صفه و فقراء طعامیگذاشتند و ه می آن را در مسجد

ش از آنکه به آن جای برسند، آنها یقرار گرفته و پشان  رین) در مسیآنها را فرستاد و آنها (مشرک امبر یپ

م. پس از تو یت شتافتیاز ما برسان که ما به لقا امبر ما یا به پی) بار خدا را کشتند و گفتند: (اصحاب 

 دی!یم و تو هم از ما راضی گردیراضی شد

را به شهادت ینکه ویزه زد تا ایاز پشت سرش آمده و او را به ن ی انس یدا مردی بطرف حرام 

 اند. حرام: گفت: سوگند به پروردگار رستگار شدم.رس

برسان  امبر ما یا خبر ما را به پیفرمود که: برادران شما کشته شدند و آنها گفتند: بار خدا رسول الله 

 .»م و تو از ما راضی گشتییم. پس از تو راضی شدیدارت شتافتیکه ما بد

ا رسول ا�َّ ِغبُت يعِن قِتَاِل بدر، فقال:  أ�ُس بُن انلرْض  وعنُه قال: اَغب َ��ِّ -۱۳۱۷
ِل قِتاٍل قاتَلَت الُمرِش� ا �� ل�َ قِتاَل الُمرِش�ِ  ، لنِئِ ا�َّ أْشَهد��عن أوَّ صنع. فلمَّ

َ
نَّ ا�َّ ما أ

عتَِذُر إيَل  وُم أُحٍد ان�شَف الُمسِلُمون، فقال: اللَُّهمَّ إ�ِّ ياكَن 
َ
�ًا صنع َهُؤالِء أ  �عْ ي ك ِممَّ

 إيل أْصحابُه 
ُ
بْرأ

َ
ا صنع َهُؤالِء ؤأ م فاستَقبلُه سعُد بُن ُمعاٍذ   �َ الُمرش� ع�ي َك ِممَّ ُ�مَّ تقدَّ

حد، قال سعد: فما �َ أِجُد رِ  ا سعُد بَن ُمعاٍذ اجلنَُّة وربِّ انلَّرْض، إ�ِّ يفقال: 
ُ
َها ِمن دوِن أ

ِ َما صنَع، قال أ�س: فَوياستَطعُت  ف، أْو ي رض�ًة بالسَّ �َ جْدنَا بِِه بِضعاً وثَما�ِ ا رسول ا�َّ
ختُُه يَطعنَة بُرْمٍح أْو رم

ُ
ًة �ِسهم، ووجدناُه قد قُِتَل ومثََّل بِِه الُمرِش�ون، فَما عرفَُه أحٌد إال أ

نَّ هِذهِ اآل أْو َ�ُظنُّ  بِبنانِه. قال أ�س: ُكنَّا نَرى 
َ
شبَاِهه:  ِه و�يَة نََزلَْت �ِ يأ

َ
ۡ ٱ ّمِنَ ﴿أ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

ْ  رَِجالٞ  ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا ن ُهمفَِمنۡ  هِ� َعلَيۡ  �َّ متفقٌ . »إىل آخرَها ].۲۳األحزاب: [ ﴾بَهُ َ�ۡ  قََ�ٰ  مَّ

 باب املُجاهدة. یه، وقد سبَقَ فيعل

 ت است که:یروا از انس « -۱۳۱۷

ن ین جنگی که با مشرکیاز اول ا رسول الله یبت کرد و گفت: یاز جنگ بدر غ م انس بن نضر یعمو

 کنم. می د که چهین حاضر کرد، خواهد دیبت کردم. اگر خداوند مرا به جنگ مشرکینمودی، غ

م از آنچه یجو می ت عذریبسو می اینی کردند و گفت: بار خداین عقب نشیچون روز احد بود و مسلم

ش رفت. سعد ین) سپس پیعنی مشرکینان کردند (یآنچه ام از یجو می عنی دوستانش) و پاکیینان کردند (یا
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ش آمد و گفت: ای سعد بن معاذ بشتاب به سوی بهشت و سوگند به پروردگار نضر که یش رویپ بن معاذ 

 نتوانستم که کار او را انجام دهم.  ا رسول الله یگفت:  ابم. سعد ی می من بوی آن را از طرف احد در

م، در یدیم و او را کشته دیافتیر را یزه و تیر و نیتاد و چند ضربهء شمشگفت: در وجودش هش انس 

ی ها نکه خواهرش او را به گوشهیچکس او را نشناخت تا این او را مثله کرده بودند و هیکه مشرکیحال

 انگشتانش شناخت.

نازل شد: ه در وی و امثالش ین آیم که ایکرد می ا گمانیم یدیدین بود و میگفت: نظر ما بر انس 

مانی که با خدا بستند وفا کردند، پس برخی از آنان بر آن عهد یبرخی از مؤمنان کسانی هستند که به عهد و پ

 .»د شدند)یستادگی کردند ( تا شهیا

ِ  وعْن سُمرَة « -۱۳۱۸  يُْت اللَّيْلََة رُجل� أتَيا�، فَصِعدا يب «: قال: قال رُسوُل ا�َّ
َ
رأ

جرة،  ار الشَّ ا هِذهِ ادلَّ مَّ
َ
ْحسَن منها، قاال: أ

َ
ر َ�طُّ أ

َ
فَضل، لَْم أ

َ
فَأْدَخال� َداراً ِ� أْحسُن َوأ

رواه البخاري وهو بعضٌ من حديثٍ طويلٍ فيه أنواع العلم سيأيت يف باب  »»فَداُر الشهداءِ 

 .مِ الكذبِ إنْ شاءَ اهللاَّ تعاىلحتري

 ت شده که:یروا از سمره « -۱۳۱۸

دم که دو مرد نزدم آمده و مرا به درخت باال نموده، و به یشب در خواب دیفرمود: د ه رسول الل

ن خانهء یده بودم. آن دو مرد گفتند: ایاز آن را ند تر بایبا بود و هرگز زیکو و زیار نیداخل کردند که بسای  خانه

 .»شهدا است

اقة، أتَِت انليب  وعْن أ�ٍس « -۱۳۱۹  مُّ حارثَة بِن رُسَ
ُ
�يِع بنَْت الرَبَاِء و� أ م الرَّ

ُ
 أنَّ أ

ثُ� َ�ْن حاِرثَة، َو�َن قُتِل يْوَم بْدر، فَإْن اكَن يف اجلَنَِّة َصرَبت،  دِّ
ُ

ِ أال حت َ�َقالَت: يا رَُسوَل ا�َّ
َها ِجناٌن يف اجلَنَّة، َو�نَّ «فقال:  ،َو�ن اكَن َ�ْ� ذلَك اْجتََهْدُت عليِْه يف ابُلاَكءِ  م حاِرثََة إ�َّ

ُ
يا أ

ىلْع 
َ
صاب الفرْدوَْس األ

َ
 .یرواه البخار .»»اْ�نََك أ

 ت است که:یروا از انس « -۱۳۱۹

ا در یآ ا رسول الله یآمده و گفت:  امبر یع بنت براء که ام حارثه بن سراقه است، خدمت پیام رب

کنم و  می او در روز بدر کشته شده بود. پس اگر در بهشت باشد، صبرکنی؟  نمی بارهء حارثه با من صحبت

 ستن بر وی کوشش خواهم کرد.ین باشد، در گریر  از ایاگر غ

 .»دیفرمود: ای ام حارثه! در بهشت، بهشتهائی است و پسرت به فردوس اعلی رس آنحضرت 
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 ۱۳۲۰- » ِ قْد ُمثِّل بِِه فَؤُضَع   قال: يِجَء بايب إىل انليب بوَ�ْن جابر بن عبِد ا�َّ
ْ�ِشُف عْن وجِهِه َ�نَها� قَْوٌم فقال انليب 

َ
ما َزالَِت املالئَِ�ُة تُِظلُُّه «: َ�ْ�َ يَديْه، فََذَهبُْت أ

ْجِنَحِتها
َ
 ه.يمتفقٌ عل .»»بِأ

 ت شده که گفت:یروا از جابر « -۱۳۲۰

گذاشته شد و رفتم  امبر یش روی پیدر پکه مثله شده بود و یآورده شد در حال امبر یپدرم خدمت پ

های خود بر وی  شه با بالیفرمود: فرشتگان بطور هم امبر یم. گروهی مرا منع کردند و پیش را بگشایکه رو

 .»افگند می هیسا

ِ  وَ�ْن سهل بن ُحنَيٍْف « -۱۳۲۱  َهادةَ «قال:  أنَّ رَُسول ا�َّ َل ا�َّ تعاىل الشَّ
َ
َمْن سأ

َهداِء و�ْن ماَت ىلع فِراِشهِ بِِصْدٍق   رواه مسلم.. »»بلَّغُه منَاِزَل الشُّ

 ت است که:یروا ف یاز سهل بن حن« -۱۳۲۱

 فرمود: آنکه صادقانه از خداوند تعالی شهادت طلبد، خداوند او را بمراتب شهداء رسول الله 

 .»ردینش بمیرساند هر چند بر بال می

ِ  وعْن أ�ٍس « -۱۳۲۲ عطيها ولو «: قال: قال رُسوُل ا�َّ
ُ
َهادَة صاِدقاً أ مْن طلَب الشَّ

 رواه مسلم. .»»لم تُِصبْهُ 

 ت است که:یروا از انس « -۱۳۲۲

 .»فرمود: آنکه صادقانه شهادت را طلبد، ثوابش بوی داده شود، هر چند به آن نرسد رسول الله 

ِ  وَ�ْن أيب ُهر�ْرَة « -۱۳۲۳  ِهيُد ِمن َمسِّ القتِْل «: قال: قاَل رُسوُل ا�َّ ُد الشَّ ما َ�ِ
 رواه الرتمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. »»إالَّ كما ِ�ُد أحُدُ�ْم ِمْن مسِّ الَقرَْصةِ 

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۲۳

رد (بگزد) یگری را با ناخن بگیکی از شما دید درد مرگ را جز به اندازهء که یفرمود: شه رسول الله 

 .»دینما نمی حس

ِ بن أيب أْوَ� « -۱۳۲۴  ِ  بوعْن عبِْد ا�َّ يف بعَض �يَّاِمِه اليت ليَِق ِ�يَها  أنَّ رُسول ا�َّ
مس، ُ�مَّ قام يف انلَّاس فقال:  َها انلَّاُس، ال َ�تَمنَّْوا لَِقاَء العُدو،«العُدوَّ انتَظر حىت َمالِت الشَّ ُّ�

َ
� 

يوِف  َْت ِظالِل السُّ
َ

ثم قال:  »وَسلُوا ا�َّ العاِ�ية، فإذا لِقيتُُموُهم فَاصرِبُوا، واعلَُموا أنَّ اجلَنََّة حت
ْحَزاِب اْهِزمُهم وانرُْصنَا علَيِهم«

َ
حاب،وَهاِزَم األ َل الكتاب وُ�رَِي السَّ  ه.يمتفقٌ عل »»اللَُّهمَّ ُمْ�ِ
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 ت شده که:یروا ب از عبد الله بن ابی اوفی« -۱۳۲۴

نکه آفتاب زوال نمود. ید تا ایکه در آن با دشمن روبرو شد، انتظار کشیدر بعضی روزهائ رسول الله 

ت و ید و از خداوند عافیستاده و فرمود: ای مردم روبرو شدن با دشمن را آرزو نکنیان مردم ایسپس در م

ر ید که بهشت در زید و بدانیصبر کند، یکه با دشمن روبرو شدید. ولی هنگامیسالمتی را طلب نمائ

ان دهندهء ابر و شکست دهندهء یا فرو فرستندهء کتاب و جریاست. بعد فرمود: بار خدا ها ریی شمشها هیسا

 .»اری دهیگروهها، آنان را شکست داده و ما را بر آنان نصرت و 

ِ  وعن سْهِل بِن سعد « -۱۳۲۵  تُرَدَّان، أْو قَلََّما تُردَّان: ثِنَتاِن ال «: قال: قال رُسوُل ا�َّ
ِس ِحَ� يُلِْحُم َ�ْعُضُهم بَعضاً 

ْ
اَعُء ِعنْد انلَِّداِء وِعند ابلأ  ح.يرواه أبو داود بإسناد صح . »»ادلُّ

 ت است که:یروا از سهل بن سعد « -۱۳۲۵

و در وقت  شوند: دعا در وقت اذان، می ا فرمود: کم ردیشوند،  نمی ز ردیفرمود: دو چ رسول الله 

 .»شوند می زیکه با هم درآویجنگ هنگام

ِ  وَ�ْن أ�ٍس « -۱۳۲۶  اللَُّهمَّ أنت عُضِدي «إذا َغَزا قال:  قال: اكَن رُسوُل ا�َّ
قاتِل

ُ
ُجول، و�ِك أصول، و�َِك أ

َ
 رواهُ أبو داود، والرتمذيُّ وقال: حديثٌ حسن. »»ونَِص�ي، بِك أ

 ت است که:یروا از انس « -۱۳۲۶

اری دهندهء منی، بکمک تو یا تو مددگار و یفرمود: بار خدا می کرد، می جهاد چون رسول الله 

 .»جنگم می کنم و می حرکت نموده و بر دشمن حمله

َعلَُك يف  ، أنَّ انليب وَعن أيب ُموىس « -۱۳۲۷
َ

اكَن إذا َخاف قوماً قال: اللَُّهمَّ إنَّا �
ُورِِهم، وَ�ُعوُذ بَِك ِمْن رُشورِِهم

ُ
 رواه أبو داود بإسناد صحيح. »»�

 ت شده که:یروا از ابو موسی « -۱۳۲۷

آنها را عنی یم (یکن می ا ما ترا بر آنها حوالهیفرمود: بار خدا می د،یترس می از قوم و گروهی امبر یچون پ

 .»میجوئ می بتو پناهشان  یها م) و از شرور و بدییکن می لهء تو دفعیبوس

ِ ب وعْن ابِن ُ�َمر« -۱۳۲۸  نَّ رُسوَل ا�َّ
َ
اخلَيُْل َمْعُقوٌد يف نََواِصيَها اخلَُ� «قال:  ، أ

 ه.يمتفقٌ عل »»إىل يْوِم الِقياَمِة�ٍ

 ت  شده که:یروا ب از ابن عمر« -۱۳۲۸

 .»امت گره خورده استیتا روز ق ها شانی اسبیر بر پیفرمود: خ رسول الله 
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اخلَيُْل َمعُقوٌد يف نَواِصيَها اخلَُ� إىل «قال:  أنَّ انليب   وعْن ُعْرَوَة ابَلاِرِ� « -۱۳۲۹ 
جر، وال

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»»مغنَمُ ـيْوِم الِقياَمة: األ

 ت شده که:یروا عروه بارقی از « -۱۳۲۹

 .»متیعنی مزد و غنیر وجود دارد، یخ ها شانی اسبیامت در پیفرمود: تا روز ق امبر یپ

ِ   وَ�ْن أيب ُهر�َْرة« -۱۳۳۰ ، «: ، قال: قال رَُسوُل ا�َّ من احتَبَس فَرساً يف سبيِل ا�َّ
ُ يف 

َ
، وتَصِديقاً بِوْعِده، فإنَّ ِشبَعُه وَر�ُْه ورْوثَه، و�وهل رواه  »»ِمَ�انِِه يوَم الِقياَمةِ إيماناً بِا�َّ

 .یالبخار

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۳۰

اش  مان وی به خدا و باور داشتن او بوعدهیفرمود: آنکه اسبی را در راه خدا نگهدارد و ا رسول الله 

امت یروز قزانش در یراب گشتن و پس افگنده و بول او در میر شدن و سین کار شده باشد، همانا سیسبب ا

 .»شود می حساب

بِنَاقٍَة َ�ُْطومٍة فقال: هِذهِ يف  ، قال جاَء رُجُل إىل انليب وعْن أيب مْسُعود، « -۱۳۳۱ 
 ِ ، فقال رُسوُل ا�َّ  رواهُ مسلم. »»لَك بَِها يَوَم الِقيامِة سبُعِمائَِة ناقٍَة لُكُّها �ُطومةٌ «: سبيل ا�َّ

 شده که گفت: تیروا از ابو مسعود « -۱۳۳۱

 .ن در راه خدا صدقه استیآورده و گفت: ا امبر یمردی شتر مهار داری را بخدمت پ

 مهار دار است، بعوض آن دادهاش  امت هفتصد شتر که همهیت در روز قیفرمود: برا رسول الله 

 .»شود می

سد، و�قال: أبو اعِمٍر، و�قال: أبو  وعن أيب مّحاٍد « -۱۳۳۲
َ
وُ�قال: أبو ُسعاد، و�ُقال: أبو أ

، قال: سِمْعُت ُ�ْقبُة بِن اعِمٍر اجلَُه�،  َ�ْمرو، و�قال: أبو األْسود، و�قال: أبو َعبٍْس 
 ِ ة، أال إنَّ «َوُهَو ىلَع الِمنرْب، يقول:  رُسوَل ا�َّ وا لُهم ما استََطْعتُم من قُوَّ ِعدُّ

َ
ْ�،  َوأ َة الرَّ الُقوَّ

 ُ�ْ َة الرَّ ْ�، أال إنَّ الُقوَّ َة الرَّ  .رواه مسلم »»أال إنَّ الُقوَّ

ا ابو عبس عقبه بن یا ابو االسود یا ابو عمرو یا ابو عامر یا ابو اسد یا ابو سعاده یاز ابو حّماد « -۱۳۳۲

گاه باش می نبر بود،که بر میدم در حالیشن ت شده که: از رسول الله یروا عامر جهنی  د که یفرمود: آ

گاه باشیقوت ت گاه باشید که قوت تیراندازی است، آ  .»ر اندازی استید که قوت تیر اندازی است، آ
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 ۱۳۳۳- » ِ رُضون، «يقول:  وَ�نُْه قال: سِمْعُت رَُسول ا�َّ
َ
ستُْفتَُح علَيُ�م أ

َحُدُ�ْم أْن يلُْهو 
َ
، فَال يْعِجْز أ ْسُهِمهِ و��ِفيُ�م ا�َّ

َ
 رواه مسلم. »»بِأ

 ت است که گفت:یروا از عقبه « -۱۳۳۳

نهای برای شما گشوده شده و خداوند شما را از یفرمود: بزودی سرزم می دم کهیشن رسول الله از 

 کند. می تیف جنگ کفایتکل

 .»دید، امتناع ورزیهوده کاری کنیتان بیرهاینکه با تیپس همگی شما از ا

 ۱۳۳۴- » ِ نَُّه قال: قَال رَُسوُل ا�َّ
َ
ْ�َ ُ�مَّ ترَ�ه، فَلَيس ِمنَّا، أْو فَقد «: وْعنُه � مْن ُعلَِّم الرَّ

 رواه مسلم. »»َعىص

 ت است که:یروا از عقبه « -۱۳۳۴

ا یست. یش آموزش داده شد و او آن را ترک کرد، پس از ما نیراندازی برایفرمود: آنکه ت رسول الله 

 .»ان و نافرمانی کرده استیق عصیتحقفرمود: به 
ان در یر اندازی و سپس فراموش کردن آن مستوجب عصیری علم تیش: مسألهء آموزش و فراگ

 د؟یکه جهاد را اصال ترک نمایاست، پس چطور است حال کس برابر ابو القاسم 

بِالسهِم ثَالثَة َ�َفٍر إنَّ ا�َّ يُدِخُل «يقول:  ، قال: سِمْعُت رُسول ا�َّ وعنُه « -۱۳۳۵ 
ا� بِه، وُمنْبِلَُه، َواْرُموا واْركبُوا، وأْن ترُموا  اجلنَّة: صانِعُه �تِسُب يف صنْعِتِه اخل�، والرَّ

َها نِعمٌة تَرَ�َها َ� بْعد ما ُعلِّمُه رغبًَة عنه. فَإ�َّ َّ ِمْن أْن تَْرَكبُوا. وَمْن تََرَك الرَّ َحبُّ إيلَ
َ
أْو قال:  »أ
 رواهُ أبو داود. »»َرَهاَ�فَ «

 ت شده که:یروا از عقبه « -۱۳۳۵

کند:  می ر سه کس را به بهشت داخلیک تیفرمود: همانا خداوند با  می دم کهیشن از رسول الله 

اندازد. و  می ریکه بدان تیسازد. و کس می ر آن رایدن بخیکی به حق تعالی و رسیت نزدیرا که به ناش  سازنده

ر اندازی در ید و تید و سوارکاری کنیر اندازیدهد. پس ت می گرییک بدیآماده نموده و برای شلر را یآنکه ت

از یر اندازی را بعد از آموختن از روی عدم احساس نینکه سوارکاری کنی و آنکه تینزدم محبوبتر است از ا

 .»کفران نموده استا فرمود: یقت نعمتی را ترک کرده است یبدان (به واسطهء عذر) ترک کند، او در حق

، ىلع َ�َفٍر ينتَِضلُون، فقال: ، قال: َمرَّ انليب وَ�ْن َسلَمَة بن األ�وع، « -۱۳۳۶
 .یرواه البخار »»اْرُموا بَِ� إِْسماعيل فَإنَّ أبَا�م اكن َراِمياً «
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 ت شده که گفت:یروا از سلمه بن اکوع « -۱۳۳۶

ل یکردند و فرمود: ای فرزندان اسماع می اندازیر یاز کنار چند نفری گذشت که ت رسول الله 

 .»ر انداز بودیرا پدر شما تید، زیراندازیت

ِ  وَ�ْن عْمرو بِن عبَسة « -۱۳۳۷  مْن َرَ� �ِسهٍم «، يقوُل: قال: سِمعُت رُسول ا�َّ
رةٍ  ُ ِعْدُل ُ�رَّ

َ
 حسنٌ صحيح. رواهُ أبو داود، والرتمذي وقاال: حديثٌ   .»»يف سبيِل ا�َّ َ�ُهو هل

 ت شده که:یروا از عمرو بن عبسه « -۱۳۳۷

را آزاد کرده ای  ری را در راه خدا بزند مثل آن است که بردهیفرمود: آنکه ت می دم کهیشن از رسول الله 

 .»است

ْ�َفَق َ�َفَقًة «: ، قال: قال رَُسوُل ا�َّ وَعن أيب �� ُخر�م بن فاتِك، « -۱۳۳۸ 
َ
َمْن أ

ُ سبُْعِمائِة ِضعٍف يف سبيِل 
َ

ِ ُكِتَب هل ن. »»ا�َّ سَ  رواه الرتمذي وقال: حديثٌ حَ

 ت است که:یروا م بن فاتک یی خریحیاز ابو « -۱۳۳۸

 .»شود می زی را نفقه و خرج کند، برای او هفتصد برابر آن نوشتهیفرمود: آنکه در راه خدا چ رسول الله 

ما ِمْن عبٍد يصوُم يْوماً يف سِبيِل «: ، قال: قال رُسوُل ا�َّ وعْن أيب َسعيد « -۱۳۳۹
ِ إالَّ باعد ا�َّ بِذلَك ايلوم وَْجَهُه َعِن انلَّاِر سبِْع� َخِر�فاً   ه.يمتفقٌ عل »»ا�َّ

 ت است که:یروا د یاز ابو سع« -۱۳۳۹

نکه خداوند به آن روز یرد، مگر ایگست که روزی را در راه خدا روزه ینای  چ بندهیفرمود: ه رسول الله 

 .»کند می او هفتاد سال از جهنم دور

مامة « -۱۳۴۰ 
ُ
ِ َجَعَل ا�َّ «، قال: ، َعِن انليب وعْن أيب أ َمْن صاَم يَْوماً يف سبيل ا�َّ

ماِء واألرِْض   حسنٌ صحيح.رواهُ الرتمذي وقال: حديثٌ  »»بينَُه َو�ْ�َ انلَّاِر َخنَْدقاً َكَما بْ� السَّ

 ت است که:یروا از ابو امامه « -۱۳۴۰

دهد که  می ان او و دوزخ خندقی قراریرد، خداوند میفرمود: آنکه روزی در راه خدا روزه گ امبر یپ

 .»ن استی(فاصله آن) مانند آسمان و زم

ِ وعْن أيب ُهر�رة، « -۱۳۴۱  ْث َمْن ماَت ولَْم َ�ْغز، «: ، قال: قال رَُسول ا�َّ َولَْم ُ�َدِّ
 رواهُ مسلم. »»َ�ْفَسه بَِغزو، ماَت ىلَع ُشْعبٍَة َمَن انلَِّفاقِ 
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 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۴۱

رد و جهاد نکند و در بارهء جهاد با خود زمزمه نکرده باشد، بر شاخهء یکه بمیفرمود: کس رسول الله 

 .»از نفاق مرده است
مدينِة لَرِجاًال ما ـإنَّ بال«، يف َغَزاة فقال: ، قال: كنَّا مع انليب وَعن جابر « -۱۳۴۲ 

 .»رِسُ�ْم َمس�ا، َوال َ�َطْعتُْم وادياً إالَّ اكنُوا معُ�م، حبَسُهُم الَمرُض 
جرِ  »حبَسُهُم الُعْذرُ « ويف رواية:

َ
ُ�وُ�ْم يف األ رواهُ البخاري من  »». و� رواية: إالَّ رَشَ

 رواهُ مسلمٌ من روايةِ جابرٍ واللفظ له.روايةِ أَنَس، و
 ت شده که:یروا از جابر « -۱۳۴۲

چ ید و هیری نرفتیچ مسینه مردانی هستند که شما به هیم و فرمود: در مدیدر غزوهء بود امبر یبا پ

 ماری از همراهی با شما) باز داشت. ینکه با شما بودند که آنها را (بید، جز ایمودیی را نپیواد

 تی آمده که، عذر آنها را باز داشت.یدر روا

 .»مشارکت کردندتان  نکه با شما در مزد و ثوابیتی آمده که: مگر ایو در روا
ىت انليب  ،وعْن أيب ُموىس« -۱۳۴۳

َ
نَّ أْعَرابّياً أ

َ
، الرَُّجُل ُ�َقاتُِل  ، أ َ�َقال: يا رسول ا�َّ

 لِلَْمْغتم، والرَُّجُل ُ�َقاتُِل يلُْذَكر، والرَُّجُل يُقاتُِل لُ�ى ماكنُه؟

يَّة.ويف رواية:   يُقاتُل َش�ًجاَعًة و�َُقاتُِل مَحِ

؟ َ�َقاَل رسوُل ا�ِّ  ويف رواية: تََل تلُكوَن َمْن قَا«: وُ�قاتُل َغَضبا، َ�ْمْن يف سبيل ا�َّ

 ِ  ه.يمتفقٌ عل »»لَكَِمُة ا�َّ ِ�َ الُعلْيا، َ�ُهَو يف سبيِل ا�َّ

 ت است که:یروا از ابو موسی « -۱۳۴۳

جنگد و مردی برای آوازه  می متیمردی برای غن ا رسول الله یآمده و گفت:  امبر یمردی خدمت پ

 .ده شودیدجنگد که منزلش از نظر جنگی  می و شهرت و مردی برای آن

 جنگد. می له)یرت (دفاع از قوم و قبیجنگد و برای خود خواهی و غ می تی برای شجاعتیو در روا

 .جنگد، پس کدام در راه خدا است می تی آمده که از روی غضبیو در روا

 .»د) برتر شود، پس آن در راه خدا استیفرمود: آنکه بجنگد تا کلمة الله (کلمهء توح رسول الله 
ِ بن عمرو بِن العاص « -۱۳۴۴ ما ِمْن «: ، قال: قال رُسوُل ا�َّ بوعْن عبد ا�َّ

جورِِهم، وَما ِمْن اغِز�ٍة أْو 
َ
لُوا ثُليَُثْ أ �ٍَّة َ�ْغُزو، َ�تَْغنُم و�َْسلَم، إالَّ اكنُوا قَْد تَعجَّ اَغِز�ة، أْو رَسِ

جورُُهمْ 
ُ
ِْفُق وتُصاُب إالَّ َ�مَّ هلم أ

ُ
 هُ مسلم.روا »»رِس�ٍَّة خت
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 ت شده که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۳۴۴

مت گرفته و سالم یست که جهاد کند و غنیهء نیا سریچ گروه جهاد کننده و یفرمود: ه رسول الله 

ست که یهء نیچ گروه جهاد کننده و سریو هاند  افت کردهیش درینکه دو سوم مزدشان را پیبماند، مگر ا

 .»بوجهی تمام ثابت مانده استشان  برایشان  نکه مزدیا زخمی شوند، مگر ایرند یمت نگرفته و بمیغن

ماَمة « -۱۳۴۵ 
ُ
ياحة. فَقاَل وعْن أيب أ ، أنَّ رَُجًال قال: يا رسوَل ا�َّ ائَذن يل يف السِّ

، َعزَّ وجلَّ «: انليب  يت اجِلهاُد يف سبيِل ا�َّ مَّ
ُ
 د.يبإسناد جرواهُ أبو داود  »»إنَّ ِسياحَة أ

 ت است که:یروا از ابو امامه « -۱۳۴۵

 .»احت امتم جهاد در راه خدا استیفرمود: س امبر یاحت ده پیبمن اجازهء س ا رسول الله یمردی گفت: 

ِ بن َ�ْمرو بن العاص، « -۱۳۴۶ َ�ْفلٌَة «قال:   ، عِن انليب بوَ�ْن عبِد ا�َّ
 جيد.رواهُ أبو داود بإسناد  . »»َكغْزوةٌ 

 ت شده که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۳۴۶

 .»شود می ک غزوه بحسابیفرمود: بازگشت از جنگ مانند  امبر یپ

ا قِدَم انليب وعن السائب بن يز�د « -۱۳۴۷  اه  ، قال: لمَّ َمْن َغزوِة َ�بُوَك تَلَقَّ
بياِن ىلع ثَنيِِّة الوَداع. رواه أبو داود بإسناد َصحيٍح بهذا اللفظ،  يْتُُه مع الصِّ انلَّاس، َ�تَلَقَّ

بيَاِن إىل ثَنِيَِّة الوَداع َوَرواه ابلخاريُّ قال: َذَهبْنَا نتَلىقَّ رسول ا�َّ   .»َمَع الصِّ
 ت شده که گفت:یارو د یزیاز سائب بن « -۱۳۴۷

ة یشان را در ثنیا ها ف آورد، مردم بمالقاتش شتافتند. من همراه بچهیاز غزوهء تبوک تشر امبر یچون پ

 الوداع مالقات کردم.

 .»میة الوداع رفتیبه ثن داری رسول الله یبرای مالقات و د ها تش گفت: ما با بچهیبخاری در روا

َماَمة« -۱۳۴۸
ُ
ْز اَغز�ا، أْو َ�ْلُْف «قَال:  ، َعن انليب  وَ�ْن أيب أ َمْن لم يْغز، أْو ُ�هِّ

 رواهُ أبو داود بإسناد صحيح.  .»»اَغز�اً يف أْهِلِه خِبٍَ� أصابَُه ا�َّ بَِقارِعٍة َ�بَْل يْوِم الِقيامةِ 

 ت است که:یروا از ابو امامه « -۱۳۴۸

ی را بنحوی یل غازیا سرپرستی فامید و یرا مجهز ننماای  ا رزمندهیکه جهاد نکند یفرمود: کس امبر یپ

 .»کند می امت او را به عذابی مبتالیدرست نکند، خداوند قبل از روز ق
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ْ�ُفِسُ�م «قال:  ، أنَّ انليب وعْن أ�س، « -۱۳۴۹ 
َ
موالُِ�ْم وأ

َ
جاِهُدوا الُمرِش�َ� بِأ

لِسنَِتُ�م
َ
 رواهُ أبو داود بإسناد صحيح. .»»وأ

 ت است که:یروا از انس « -۱۳۴۹

 .»دیجهاد کنتان  های ن به مالها و جانها و زبانی: با مشرکدفرمو امبر یپ

ٍن « -۱۳۵۰   قال: َشِهْدُت رسوَل  وَ�ْن أيب َ�ْمرو. و�قال: أبو حِكيٍم انلُْعَماِن بِن ُمَقرِّ
�اح، و�َِ�َل  ا�َّ  ْمس، وتَهبَّ الرِّ ر الِقتاَل َحىتَّ تَُزوَل الشَّ خَّ

َ
ِل انلَّهاِر أ إذا لَْم يَقاتِْل ِمْن أوَّ

نٌ صحيح. .»انلَّرْص  سَ  رواهُ أبو داود، والرتمذي، وقال: حديثٌ حَ

 ت شده که گفت:یروا م نعمان بن مقرن یا ابو حکیاز ابو عمرو « -۱۳۵۰

نکه آفتاب زوال یانداخت تا ا می رید آن را به تأخیجنگ نمی حاضر شدم که چون اول روز با رسول الله 

 .»دیکند و بادها بوزد و نصرت و مدد فرود آ

ال َ�تََمنَّْوا لَِقاَء الَعُدو، فإذا «: ، قال: قاَل رَسوُل ا�َّ وعْن أيب هر�َْرَة « -۱۳۵۱ 
 ه.يمتفق عل »»لَقيتُُموهم، فَاُصرِبوا

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۵۱

 .»دیبائی کنید، شکید و چون با آنها روبرو شدیفرمود: روبرو شدن با دشمن را آرزو نکن رسول الله 
د و غرور سبب سرشکستگی ید که مبادا به فتنه افتیی با دشمن را مکنیارویعنی آرزوی رویش: 

ه یگر را به صبر و استقامت توصید، مگر همدیشو شما شود، ولی هرگاه با ارادهء حق با دشمن روبرو

 اری ارزانی خواهد نمود.یرا با ابتالی خداوندی او شما را نصرت و ید، زیکن

 ه.يمتفقٌ عل »»احلْرُب ُخْدَعةٌ «قال:  ، أنَّ انليب بوَ�نُْه وَ�ْن جابر « -۱۳۵۲ 

 ت است که:یروا ب ره و جابریاز ابو هر« -۱۳۵۲

 .»رنگ استیب و نیفرمود: جنگ فر امبر یپ
ن است که جنگ کامل و هدفمند ین جمله اید: معنای ایگو می ثین حدیر در مورد ایش: ابن من

 ی.یارویشود، نه با رو می ایرنگ مهیب و نیبا فر

ب بدون دامن یکه در صورت خدعه و فریی با دشمن با خطرات توأم است، در حالیارویرا رویز

 شود. می صلزدن بخطر مقصود حا
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ب خورد، یکبار در آن فرین است که هرگاه کسی یا »احلْرُب ُخْدَعةٌ «ندکه معنای یبعضی گو

د دشمن و یا مستور بودن از دید: که خدعه در جنگ عبارت از استتار یشود. ابن عربی گو می هالک

خداوند با  رنگ بازی در جنگ است، که به اجماع علماء جائز است. وین گرفتن و خلف وعده و نیکم

 ست.یدر نظر داشت ناتوانی بندگان به اساس عطوفت بر آنان آن را جواز داده و عقل را در آن راهی ن

 طرف مقابل امان یاما اگر سوگند 
ً
رنگ یافته باشد، خدعه و نیا عهدی صورت گرفته و صراحتا

 جواز ندارد.

درجنگ با کفار باب معرفی گروهی از شهداء در ثواب آخرت که بر خالف آنکه  -235
 شود می کشته شود، غسل داده شده و بر آنها نماز گزارده

َهَداُء مَخَسة: الَمطُعون، «: ، قال: قاَل رَُسوُل ا�َّ  عْن أيب ُهَر�ْرة« -۱۳۵۳ الشُّ
هيُد يف سبيل ا�َّ ـَوال  ه.يمتفقٌ عل »»مبُْطون، والَغِر�ق، وََصاحُب الَهْدم َوالشَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۵۳

ماری شکم (اسهال) یرد و آنکه در بیفرمود: شهداء پنج گروه هستند: آنکه بطاعون بم رسول الله 

 .»رسد می که در راه خدا (جهاد) بشهادتیدیرد و شهیرانی بمیر ویرد و آنکه غرق شود و آنکه زیبم
برای او شهادت  نکه خداوند و رسولش ین معنی آمده است، از جمله: اید به چندیش: شه

نکه یکه شاهدی بر کشتنش دارد و ایشود، در حال می ختهینکه وی بر انگیو ا اند. دخول بهشت را داده

 رسانند و... می مالئکهء رحمت بر هنگام قبض و گرفتن روحش حضور بهم

ِ «: وعنُه قال: قاَل رسوُل ا�َّ « -۱۳۵۴ وَن الشهداَء ِ�يُ�م؟ قالُوا: يا رُسوِل ا�َّ ما َ�ُعدُّ
يت إذاً لَقِليل،«من قُِتل يف سبيل ا�َّ َ�ُهو شهيد. قال:  مَّ

ُ
قالُوا: فَمْن يا رُسول  »إنَّ ُشَهداَء أ

؟ قال:   مْن قُِتل يف سبيِل ا�َّ فُهو َشهيد، ومْن ماَت يف سبيل ا�َّ فُهو شهيد، ومْن ماَت «ا�َّ
اُعون َ�ُهو َشهيد، ومْن ماَت يف ابلطِن َ�ُهو َشهيٌد، والَغر�ُق َشهيدٌ   رواهُ مسلم. »»يف الطَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۵۴

 د؟یشمار می دیکی را شهتان  انیفرمود: در م رسول الله 

 د است.ی! آنکه فقط در راه خدا کشته شود، شها رسول الله یگفتند: 

 باشند. می نطور باشد، پس شهدای امتم کمیافرمود: اگر 

 ؟ا رسول الله یانند، یگفتند: پس ک
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د است و آنکه از مرض یرد، شهید است و آنکه در راه خدا بمیفرمود: آنکه در راه خدا کشته شود، شه

 .»د استید است و آنکه غرق شود، شهیرد، شهید است و آنکه از مرض اسهال بمیرد، شهیطاعون بم

ِ بن عْمرو بن العاص، « -۱۳۵۵ مْن قُِتل «: ، قال: قال رسوُل ا�َّ بوعن عبِد ا�َّ
 ه.يمتفقٌ عل »»ُدوَن ماهِل، َ�ُهو شهيدٌ 

 ت است که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۳۵۵

 .»د استیفرمود: آنکه برای مالش (دفاع از آن) کشته شود، شه رسول الله 

ْم « -۱۳۵۶
َ
حِد العرَشِة املْشُهوِد هل

َ
وعْن أيب األعور سعيِد بِن َز�ِْد بِن عمرو بِن ُ�َفيْل، أ

ِ باجلنَّة،  مْن قُِتل ُدوَن ماهِلِ فُهو َشهيد، ومْن قُتَل ُدوَن «يقول:  ، قال: سِمعت رُسول ا�َّ
رواه أبو  .»»ْهِلِه فُهو شهيدٌ دِمِه فُهو شهيد، ومن قُِتل ُدوَن ِديِنِه فَهو شهيد، ومْن قُِتل ُدوَن أ

 داود، والرتمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.

به شان  کی از ده نفری است که براییو او  ل ید بن عمرو بن نفید بن زیاز ابو االعور سع« -۱۳۵۶

 بهشت شهادت داده شده است، گفت:

د است و آنکه در برابر یشه فرمود: آنکه برای (دفاع از) مالش کشته شود، می دم کهیشن رسول الله از 

د است و آنکه در ینش کشته شود، شهید است و آنکه در برابر دفاع از دی(دفاع از) جانش کشته شود، شه

 .»د استیکشته شود، شهاش  برابر دفاع از خانواده

َ�َقال: يا رسول ا�َّ  ، قال: جاء رُجٌل إىل رسول ا�َّ وعْن أيب ُهر�رة « -۱۳۵۷
يت إنْ 

َ
رأ

َ
ْخَذ مايل ؟ قال:  أ

َ
يَْت إْن قَاتل� ؟ قال:  »فَال ُ�ْعِطِه مالَك «جاَء رَُجٌل يُِر�ُد أ

َ
رأ

َ
قال: أ

يت إن قَتلَ� ؟ قال:  »قَاتِلْهُ «
َ
رأ

َ
يَْت إْن َ�تَلْتُه؟ قال:  »فَأنْت َشهيدٌ «قال: أ

َ
رأ

َ
ُهَو يف «قال: أ

 رواهُ مسلم. »»انلَّارِ 

 که گفت:ت شده یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۵۷

 رد؟یاگر مردی آمده و خواست مالم را بگ ا رسول الله یآمده و گفت:  مردی خدمت رسول الله 

 فرمود: به او نده!

 د چه؟یگفت: اگر با من جنگ

 فرمود: با او بجنگ.

 گفت: اگر مرا کشت؟
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 دی.یفرمود: تو شه

 گفت: اگر من او را کشتم؟

 .»فرمود: او در دوزخ است

 آزاد کردن بردگان باب در فضیلت -236

ٓ  ١١ َعَقَبةَ لۡ ٱ َتَحمَ �ۡ ٱ فََ� ﴿قال اهللا تعالی:  دۡ  َوَما
َ
ٰ أ  ﴾١٣ َرَ�َبةٍ  فَكُّ  ١٢ َعَقَبةُ لۡ ٱ َما َك َرٮ

 ].۱۳-۱۱البلد: [

گاهت نمود که گذرگاه سخت یامد و چه چیپس به گذرگاه سخت در ن« فرماید: می خداوند ز آ

 .»ست، رها کردن بردهیچ

ْ�تََق�ً «: ، قال: قال يل رَسوُل ا�َّ وعْن أيب ُهر�رة « -۱۳۵۸
َ
ْ�تََق رقَبًة ُمْسِلمًة أ

َ
مْن أ

 ه.يمتفقٌ عل .»»ا�َّ بُِ�لِّ ُعْضٍو ِمنُْه ُعْضواً ِمنُْه ِمَن انلَّاِر حىت فَرَْجُه بِفرجهِ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۵۸

را آزاد کند، خداوند در برابر هر عضوی از او عضوی از او را  فرمود: آنکه بردهء مسلمانی رسول الله 

 .»نکه شرمگاهش را در برابر شرمگاهشیکند، تا ا می از دوزخ آزاد

، أيُّ األْعماِل أفَضل؟ قَال: وَ�ْن أيب َذر « -۱۳۵۹ اإليماُن «، قال: قُلُْت يا رُسوَل ا�َّ
، واجِلهاُد يف سبيِل ا�َّ  قَاِب أفَْضل؟ قال:  »با�َّ ْهِلَها، «قَال: قُلْت: أيُّ الرِّ

َ
أْ�َفُسَها ِعنْد أ

�رَثَُها َ�َمناً 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َوأ

 ت شده که گفتم:یروا از ابو ذر « -۱۳۵۹

 ک از اعمال بهتر است؟یکدام  ا رسول الله ی

 مان به خدا و جهاد در راه خدا.یفرمود: ا

 کردن بهتر است؟گفتم: کدام برده از روی آزاد 

 .ن آن در نزد اهلشیتر ن و ارزشمندیفرمود: گرانتر

 باب در فضیلت نیکی و احسان با بردگان -237

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ قال اهللا تعالی: َ ٱ ُبُدوا ْ �ُۡ�ِ  َوَ�  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ�  َو�ِِذي انٗ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ
ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ اِحبِ ٱوَ  ُنبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي ارِ �َۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل ِ  لصَّ  بِ ��َۡ ٱب
بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  يۡ  َملََكۡت  َوَما لسَّ

َ
 ].۳۶النساء: [ ﴾نُُ�مۡ َ�ٰ �
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کوکاری ید و به پدر و مادر نیک نسازیزی را شرید و بوی چیو خدا را بپرست« فرماید: می خداوند

ن بر پهلو یهء اجنبی و همنشیشاوند و همسایهء خویان و همسایمان و گدایتیشان و یکرده و به خو

 .»دیکو کاری کنیز نید، نینشسته و به مسافر و به آنچه شما مالک او شده ا
يُْت أبا َذر « -۱۳۶۰

َ
، وعليِه ُحلَّة، وىلَع ُغالِمِه ِمثْلَُها، وعن الَمْعُرور بن ُسو�ٍْد قال: رأ

ُُه َ�ْن ذلك، فَذكر �نَّه  ه، َ�َقال انليب َسابَّ رَُجًال ىلع عْهِد رَُسوِل ا�َّ فََسأتلْ مِّ
ُ
َُه بأ : ، َ�َع�َّ

ت أيِديُ�م، َ�َمْن  »:إنَّك اْمُرٌؤ ِ�يك جاِهليَّةٌ «
َ

ُهْم إْخوانُُ�م، وَخولُُ�م، جَعلَُهُم ا�َّ حت
ا يلبَ  ُلِْبْسُه ِممَّ

ْ
�ل، َويل

ْ
ا يَأ ت يَدهِ فليُطِعمُه ِممَّ

َ
ُخوُه حت

َ
س، وال تَُ�لُِّفوُهم َما َ�ْغلبُُهم، اَكَن أ

ِ�ينُوُهم
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»فإن لَكَّفتُُموُهم فَأ

 ت شده که گفت:یروا د یاز معرور بن سو« -۱۳۶۰

ن مورد یمثل او در بر داشت. از وی در اای  ده بود و غالمش هم حلهیکه حلهء پوشیدم در حالیرا د ابو ذر 

 مردی را دشنام داده و او را به مادرش طعنه زده بود. اد آوری نمود که او در زمان رسول الله یسؤال کردم و 

ت است. آنها برادران شما یی جاهلها فرمود: تو شخصی هستی که در تو خصلتی از خصلت امبر یپ

دستش باشد،  ریر دست شما قرار داده، پس آنکه برادرش زیرا ز ها و خدمتگاران شما هستند که خداوند آن

د که توانائی یزی مکلف نکنیپوشد، بپوشاند. و آنها را به چ می خورد، بخوراند و از آنچه می د او را از آنچهیبا

 .»دیشان کنید، پس همکاریآن را نداشته باشند و اگر آنان را مأمور کرد
ىت أحَد�م َخاِدُمُه ، َعن انليب َوَ�ْن أيب ُهر�َرة، « -۱۳۶۱

َ
بَِطعاِمه، فَإْن لم : قال: إذا أ

�لَتَْ�، فَإنَُّه وِ�َ ِعالجهُ 
ُ
�لًَة أْو أ

ُ
ُ لُقمًة أْو لُقَمتَْ�ِ أْو أ

ْ
 .یرواه البخار »»ُ�ِْلْسُه معه، فَليُناوهل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۶۱

د به یننشاند، باکی از شما طعامش را نزدش آورد اگر او را با خود یفرمود: هرگاه خدمتکار  رسول الله 

 .را وی آن را درست کرده استیا دو لقمه دهد، زیک یاو 

 کند می باب فضیلت برده ایکه حق خدا و حق موالیش را اداء -238

نَّ رَُسول ا�َّ بَعن ابن ُ�َمر، « -۱۳۶۲
َ
ْحَسَن  ، أ

َ
قال: إنَّ الَعبْد إذا نَصَح لِسيِِّده، َوأ

ْجُرُه م
َ
، فَلَُه أ تْ�ِ ِعبادَة ا�َّ  ه.يمتفقٌ عل »»رَّ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۳۶۲

کو یشی کرده و عبادت خدا را به وجهی نیر اندیش خیبرای موالای  فرمود: هرگاه برده رسول الله 

 .»شود می انجام دهد، برای او دو مزد داده
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ِ وَ�ْن أيب ُهر�َرة، « -۱۳۶۳ مْملُوِك الُمْصلِح ـالللعبِد «: ، قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْجَرانِ 

َ
، ألْحببُت  ،»أ ِّ�

ُ
، و�ِرُّ أ ، واحلَجُّ ي نَفُس أيب ُهَر�َرة بيَِدهِ لَْوال اجلَهاُد يف َسِبيِل ا�َّ ِ

َّ
واذل

 ه.يمتفقٌ عل .»أْن أُموَت وأنَا مْملوك

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۶۳

ره در دست اوست، یمزد است. سوگند به ذاتی که جان ابو هرکوکار دو یفرمود: برای بردهء ن رسول الله 

 .»که برده باشمیرم، در حالیبود، دوست داشتم که بم نمی کی بمادرمیاگر جهاد در راه خدا و حج و ن
 باشد. می ت به بردگانیش: هدف توجه و اهتمام و عنا

ْشَعرِي، « -۱۳۶۴
َ
ِ وَ�ْن أيب ُموىَس األ املْملُوُك اذلي ُ�ِْسُن ِعبَاَدَة : «، قال: قاَل رَُسوُل ا�َّ

اَعة، هُل�ٌ أْجَرانِ   .یرواهُ البخار »»َر�ِّه، َو�ُؤدِّي إىل َسيِِّدهِ اذلي عليِه ِمَن احلق، وانلَِّصيَحة، والطَّ

 ت است که:یرا از ابو موسی اشعری « -۱۳۶۴

کو انجام دهد، و در برابر بادارش هم حق و یپروردگارش را نکه عبادت یفرمود: برده ا رسول الله 

 .»شود می را که بر وی الزم است، ادا کند، برای او دو مزد دادهیشی ایر اندیفرمانبرداری و خ

۱۳۶۵- » ِ ْهِل الكتاب آمن «: وَ�نُْه قَال: قَاَل رُسوُل ا�َّ
َ
ْجران: رَُجٌل ِمْن أ

َ
ثالثٌة لُهْم أ

دَّبها بنبيَّه وآمَن بمُ 
َ
مٌة فَأ

َ
ُ أ

َ
، وَحقَّ َمَوايِله، َورَُجل اكنَْت هل َحمد، والعبُْد الَمْملُوُك إذا أدَّى حقَّ ا�َّ

ْجَران
َ
ْعتَقَها َ�زَتَوََّجَها، فَلَُه أ

َ
ْحَسَن َ�ْعِليَمها، ُ�مَّ أ

َ
ِديبَها، وَعلَّمها فَأ

ْ
ل »»فَأْحَسَن تَأ  ه.يمتفقٌ عَ

 ت است که:یروا از ابو موسی اشعری « -۱۳۶۵

 دو مزد است: شان  فرمود: سه کس است که برای رسول الله 

 مان آورد.یا امبرش و به محمد یمردی از اهل کتاب که به پ

 که حق خدا و مهترانش را اداء نمود.یو برده ا

کو آموزش داد و سپس وی را آزاد نموده با وی یکو ادب نمود و نیزی داشت و آن را نیو مردی که کن

 .»ش دو مزد استیازدواج کرد، برا

و درهم و برهم  ها باب فضیلت عبادت در هرج و مرج و آن عبارت است از فتنه -239
 شدن اوضاع زمان و امثال آن

ِ عْن َمعِقِل بن �سار « -۱۳۶۶ َّ «: ، قَال: قال رَُسوُل ا�َّ
َ

 »»الِعبَاَدُة يف الَهْرِج كِهْجرٍة إيل

لم. سْ  رواهُ مُ
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 ت است که:یروا سار یاز معقل بن « -۱۳۶۶

 .»فرمود: عبادت در وقت هرج و مرج (نا امنی) مانند هجرت بسوی من است رسول الله 
شود، مانند  می لت به عبادت خداوندی مشغولیش: آنکه در هنگام هرج و مرج و اشاعهء فساد و رذ

ش بسوی ین خویحفظ د ن برایین اولیعنی چنانچه مهاجریم هجرت نموده است. یست که بسویکس

ری ین شخص برای عبادت از مردم گوشه گیچنگ زدند. ا ات او یهجرت نموده و به هدا آنحضرت 

 ش از شر مردم فرار نموده و به پرستش پروردگارش چنگ زده است.ین خوینموده برای حفظ د

 باب فضیلت جوانمردي و آسان گیري در خرید و فروش و داد و ستد و نیکو ادا -240
نمودن و درخواست کردن و سنگینتر قرار دادن پلهء ترازو و یا پیمانه در هنگام فروختن 
و منع از کم فروشی و فضیلت مهلت دادن ثروتمند به بینوا و فقیر و کم کردن از آنچه از 

 خواهد می او

ْ َ�فۡ  َوَما﴿ قال اهللا تعالی: َ ٱ فَإِنَّ  َخۡ�ٖ  مِنۡ  َعلُوا  ].۲۱۵البقرة: [ ﴾َعلِيمٞ  ۦبِهِ  �َّ

 .»دهید همانا خداوند به آن دانا است و آنچه از خیر انجام می« فرماید: میخداوند 

ٰ ﴿ قال تعالی:و وۡ  مِ َقوۡ َوَ�
َ
ْ أ ۡ ٱ فُوا ۡ ٱوَ  َياَل ِمكۡ ل ِ  ِمَ�انَ ل  ٱب

ْ َ�بۡ  َوَ�  ِط� قِسۡ لۡ  �َّاَس ٱ َخُسوا
شۡ 

َ
ٓ أ  ].۸۵هود: [ ﴾َءُهمۡ َيا

پیمانه و ترازو را به انصاف و کم مرسانید به مردمان و ای قومم، تمام دهید « فرماید: و می

 .»شان را چیزهای

ِينَ ٱ ١ ُمَطّفِفِ�َ ّلِلۡ  لٞ َو�ۡ ﴿ و قال تعالی: ْ �ۡ ٱ إِذَا �َّ  �ذَا ٢ فُونَ َتوۡ �َسۡ  �َّاِس ٱ َ�َ  َتالُوا
و َ�لُوُهمۡ 

َ
َزنُوُهمۡ  أ ونَ ُ�ۡ  وَّ ُ�ِ ٣  �َ

َ
ْوَ�ٰٓ  َ�ُظنُّ  �

ُ
�َُّهم �َِك أ

َ
بۡ  �  ٥ َعِظي�ٖ  �ٍ ِ�َوۡ  ٤ ُعوثُونَ مَّ

 ].۶-۱المطففین: [ ﴾٦ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِرّبِ  �َّاُس ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ 

مانه یکاهند، آنانکه چون برای خود از مردم پ می که حقوق مردم رایوای بر کسان« فرماید: و می

ده دهند، یسنجشان  ا براییمانه دهند، یشان را پیرند و چون خواهند که ایکنند، به سختی تمام بگ

که مردم یخته خواهند شد در روزی بزرگ روزیدانند که آنان بر انگ نمی ن گروهیا ایان رسانند، آیز

 . »انیشگاه پروردگار جهانیستاده شوند، در پیا

نَّ رُجًال أىت انليب أيب ُهر�رة،  وَ�نْ « -۱۳۶۷
َ
ُ، َ�َهمَّ بِِه  ، أ

َ
ْغلََظ هل

َ
يتَقاَضاُه فَأ

 ِ ْصحابُه، َ�َقاَل رُسوُل ا�َّ
َ
ْ�ُطوه ِسنًّا ِمثَْل «ُ�مَّ قَال:  »دُعوُه فَإنَّ لَِصاِحِب احلَقِّ مَقاالً «: أ

َ
أ
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ْمثَل ِمْن ِسنِّه، قال:  »ِسنِّهِ 
َ
ُد إالَّ أ ِ

َ
ِ ال � ْ�ُطوُه فَإنَّ َخْ�َ «قالوا: يا رسوَل ا�َّ

َ
ْحسنُُ�ْم أ

َ
ُ�م أ

 ه.يمتفقٌ عل »»قََضاءً 
 :ت شده کهیروا ره یاز ابو هر -۱۳۶۷

سخنی سخت گفت.  آمده و از وی قرضش را مطالبه کرده و برای آنحضرت  امبر یمردی خدمت پ

 ه او را نمودند.یهم قصد تنبیاصحابش رضوان الله عل

ش همسن یسپس فرمود: براست. یرا برای صاحب حق گفتگوئید، زیفرمود: ترکش کن رسول الله 

 د.یشترش، شتری ده

 م؟یابی نمی جز بهتر از شترش را ا رسول الله یگفتند: 

 .»دیست که بهتر اداء نماین شما کسیرا بهتریدش، زیفرمود: بده

ِ وَ�ْن جابر « -۱۳۶۸  رَِحم ا�َّ رُجال َسْمحاً إذا بَاع، َو�ذا «قَال:  ، أن رَُسوَل ا�َّ
 .یرواه البخار. »»َو�ذا اْ�تَىضَ  ،اْشرَتى

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۳۶۸

د یا طلب نمایا بخرد و یفرمود: خدا رحمت کند، مردی جوانمرد را که هرگاه بفروشند،  رسول الله 

 .»جوانمردی را مراعات کند

ِ وَ�ْن أيب َ�تَاَدة « -۱۳۶۹ يَُه ا�َّ «يُقول:  ، قَال: سِمْعُت رُسول ا�َّ ْن ُ�نَجِّ
َ
ُه أ َمْن رَسَّ

ْس َ�ْن ُمْعرِسٍ أْو يََضْع َ�نْهُ   رواهُ مسلم. »»ِمْن ُكَرِب يَْوِم الِقيَاَمة، فَلْيُنَفِّ

 ت است که:یروا از ابو قتاده « -۱۳۶۹

امت نجات دهد، یی روز قها نکه خداوند او را از رنجید ایفرمود: آنکه خوشش آ می دم کهیشن از رسول الله 

 .»ا از او در گذرد و قرضش را ببخشدید) و یر نماینکه مطالبهء حقش را تأخید. (به ایری را بگشاید مشکل فقیبا

ِ وعْن أيب ُهر�رة « -۱۳۷۰  اَكَن رجٌل يُدايُِن انلَّاس، َوَ�ن «قَال:  ، أنَّ رَُسول ا�َّ
َ�يَْت ُمْعرِساً 

َ
َ�تَجاوْز َ�نْه، لَعلَّ ا�َّ أْن يَتجاوَز عنَّا فَليِق ا�َّ َ�تَجاَوَز َ�ُقوُل لَِفتَاه: إذا أ

ل »»عنْهُ   ه.يمتفقٌ عَ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۷۰

گفت: چون نزد ناداری رفتی از  می داد و به خادمش می فرمود: مردی بود که بمردم قرض رسول الله 

 .»درگذرد. پس با خداوند مالقات نمود و از او درگذشتد خداوند از ما یاو درگذر تا شا
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ْن اَكَن : «، قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ وَ�ْن أيب مْسُعوٍد ابلْدرِي « -۱۳۷۱ ُحوسب رَُجٌل ِممَّ
ءٌ  ُ ِمَن اخلَْ�ِ يَشَّ

َ
نَُّه اَكن َي�َُخالُِط انلَّاس، َوَ�َن ُمورِسا، َوَ�نَ  ،قبل�م فَلَْم يُوجْد هل

َ
ُمُر  إالَّ �

ْ
يأ

، عزَّ وَجل:  اَوُزوا «ِغلَْمانَه أن َ�تََجاَوُزوا عن الُمْعرِس. قال ا�َّ
َ

ُْن أحقُّ بَِذلَك ِمنْه، جت
َ

�
 رواه مسلم. »»َ�نْهُ 

 ت است که:یروا از ابو مسعود بدری « -۱۳۷۱

ر یزی خیبرای او چش از شما بودند، مورد محاسبه قرار گرفت و یکه پیفرمود: مردی از آنان رسول الله 

کرد که  می ر بود و خدمتگاران خود را امرینمود و مردی آسان گ می نکه او با مردم معاملهیر از ایده نشد، غید

 .»دیم، از او درگذریتر ن کار از وی سزاواریاز ناتوان درگذرند. خدای عزوجل فرمود: ما بر ا
ىِت ا�َّ تَعاىلوعْن ُحَذْ�َفة، « -۱۳۷۲ 

ُ
: ماَذا ، قَال: أ

َ
 بَِعبْد من ِعبَاِدهِ آتاُه ا�َّ َماال، َ�َقاَل هل

ْ�يَا؟ قَال:  بايُِع انلَّاس،  َوال يَْ�تُُموَن ا�َّ حديثاً  عِملَْت يف ادلُّ
ُ
قَال: يَاربِّ آتَيْتَِ� مالََك فَُكنُْت أ

نِْظُر 
ُ
، وأ تَيرَُس ىلَع الُمورِسِ

َ
حقُّ « :الُمْعرِس. َ�َقاَل ا�َّ َ�َعاىلَو�َن ِمْن ُخليُق اجلواز، فُكنُْت أ

َ
نَا أ

َ
أ

بو َمْسُعوٍد األنصاري،  »بذا ِمنْك، جتاوُزوا َ�ْن عبِْدي
َ
: هكذا بفقال ُ�ْقبَُة بُن اعمر، وأ

 ِ  رواهُ مسلم. .»َسِمْعنَاُه ِمْن يف رَسوِل ا�َّ

 ت شده که گفت:یروا فه یاز حذ« -۱۳۷۲

 ا چه عمل کردی؟یشد که خدای تعالی به او مال داده بود و به او فرمود: در دننزد خدای تعالی آورده ای  بنده

 کند. نمی زی را پنهانیگفت: و خداوند چ

ه دار و ثروتمند یگفت: ای پروردگارم تو مالت را بمن دادی و من عادت گذشت را داشتم و با سرما

 دادم.  می ری نموده و نادار را مهلتیآسانگ

 .دیام در گذر نکار از تو سزاوارترم از بندهی: من به اخداوند تعالی فرمود

 .»میدیشن گفتند: ما آن را از دهان رسول الله  ب سپس عقبه بن عامر و ابو مسعود انصاری
، «: ، قَال: قَاَل رُسوُل ا�َّ وعْن أيب ُهر�َرة، « -۱۳۷۳  

َ
ْ�َظر ُمْعرِساً أْو وََضَع هل

َ
من أ

َْت ِظلِّ َعرِْشِه يَْوَم ال ِظلَّ إالَّ ِظلُّهُ أظلَُّه ا�َّ يَْوَم 
َ

رواهُ الرتمذيُّ وقَال: حديثٌ   .»»الِقياَمِة حت

 حسنٌ صحيح.

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۷۳

ا از قرض او کم کند، خدای تعالی او را در یرا مهلت داده و ای  ر و درماندهیفرمود: آنکه فق رسول الله 

 .»دهد می ست، جاییهء او نیجز ساای  هیکه سایش در روزیهء عرش خویامت در سایروز ق
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رَْجحَ ، أنَّ انليبَّ وَ�ْن جابر « -۱۳۷۴ 
َ
ُ، فَأ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »، اْشرَتى ِمنُْه بَِع�ا، فََوَزَن هل

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۳۷۴

 .»دادش افزونتر یده و پولش را وزن نمود و برایاز وی شتری خر امبر یپ

ا ِمْن وعْن أيب َصْفَوان ُسْو�ِد بِن قَيْس « -۱۳۷۵   عبِديُّ بَزًّ
ْ
نَا وَ�َْرَمُة ال

َ
، قَال: َجلبُْت أ

 ، فََساومنَا �رساو�ل، وَِعنِْدي َوزَّاٌن يزُن باألْجر، َ�َقاَل انليب َهَجر، فَجاَءنَا انلَّيبُّ 
رِْجحْ «لِلَْوزَّان: 

َ
 .والرتمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحرواهُ أبو داود،  »»ِزْن َوأ

 ت شده که گفت:یروا س ید بن قیاز ابو صفوان سو« -۱۳۷۵

د و در نزدم وزن یآمده و از ازاری خر امبر یم. پیئی از منطقهء هجر آوردها من و مخرمهء عبدی پارچه

 کرد. می کنندهء بود که به مزد (پول را) وزن

 .»به وّزان (وزن کننده) فرمود: وزن کن و افزون کن امبر یپ



 

 
 

 

 

 

 کتاب علم

 باب فضیلت علم -241

 ].۱۱۴طه: [ ﴾امٗ ِعلۡ  ِ� زِدۡ  رَّّبِ  َوقُل﴿ قال اهللا تعالی:

 .»و بگو پروردگارم علمم را افزون گردان« فرماید: میخداوند 

ِينَ ٱ َتوِي�َسۡ  َهۡل  قُۡل ﴿ تعالی: قالو  ].۹الزمر: [ ﴾لَُمونَ َ�عۡ  �َّ

 .»دانند؟ دانند و آنانکه نمی بگو آیا برابراند آنانکه می« فرماید: می

ُ ٱ فَعِ يَرۡ ﴿ قال تعالی:و ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ﴾ٖت َدَرَ�ٰ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ

 ].۱۱المجادلة: [

کند مرتبهء آنانی را که از شما ایمان آوردند و آنانیکه علم به ایشان  و خداوند بلند می« فرماید: می

 .»داده شده است

َما﴿ قال تعالی:و َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�َّ ِ  ِمنۡ  �َّ ْ ُعلََ�ٰٓ لۡ ٱ ِعَبادِه  ].۲۸فاطر: [ ﴾ُؤا

 .»ان بندگانش دانشمندانیترسد از م می همانا از خدا« فرماید: و می
ِ وَ�ْن ُمعاِو�ة، « -۱۳۷۶  ْهُه يف «: ، قال: قَال رُسوُل ا�َّ َمْن يُرِد ا�َّ بِِه خْ�اً ُ�َفقِّ

يِن   .هيمتفقٌ عل »ادلِّ
 ت است که:یروا ه یاز معاو« -۱۳۷۶

 .»ن دانشمندش سازدیر کند، در دیفرمود: آنکه خداوند به او ارادهء خ رسول الله 
قی که برای طلب یم و تعلم نموده و تشویعت اسالمی به تعلیشر با کمال اهتمامی که -۱ش: 

اری از یافته که حتی بسیان امت اسالمی به اندازهء رواج یمسوادی دریعلم کرده، متأسفانه جهل و ب

توانند قرآن را از رو بخوانند چه رسد به آنکه آن را با  نمی سوادان، بلکه از روشنفکرانیمردم نه تنها ب

 ا آنکه معانی آن را دانسته و به احکام آن توجه و اهتمام ورزند.ید بخوانند و یتالوت و تجو
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چه زودتر در د هریست برای علماء و قاطبهء امت اسالمی که باین موضوع زنگ خطریا -۲

لت بکوشند تا دشمن نتواند یج و نشر علم و فضیسوادی کار نموده در ترویجهت امحای جهل و ب

شه یگر تیش از هر وقت دین تاخته و بیکرهء مسلمیش بر پیش از پیادانی امت ببا استفاده از جهل و ن

ب ین ترتیت) دور سازد. و بدیم (هداین را اغواء و از صراط المستقیشهء امت اسالمی زده مسلمیبه ر

 د.یا نمایطرهء خود بر امت اسالمی و استعمار آن مهینه را برای سیزم

ِ وعْن ابِن مْسُعود، « -۱۳۷۷ ال َحَسد إالَّ يف اثْنَتَْ�: رَُجٌل «: ، قَال: قَال رُسوُل ا�َّ
آتَاُه ا�َّ َماًال فَسلَّطُه ىلَع هلََكِتِه يف احلَق، ورَُجٌل آتاهُ ا�َّ احِلْكَمَة فُهَو َ�ْقيِض بَِها، 

ل »»َوُ�َعلُِّمَها قٌ عَ تَّفَ  ه.يمُ

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۳۷۷

که خداوند به او مال و ثروتی داده و او را بر یز: مردیست، مگر در دو چینای  فرمود: غبطه الله رسول 

که خداوند به او علمی داده و بدان حکم نموده و آن را یره ساخته است. و مردیمصرف کردن آن در راه حق چ

 .»دهد می میتعل

َمثَُل َما بعثَِ� ا�َّ بِِه ِمَن الُهدى «: ، قال: قَاَل انليب وَ�ْن أيب ُموىس « -۱۳۷۸ 
الَك، 

ْ
نْبَتَِت ال

َ
ِعلِْم َكَمثَل َ�يٍْث أصاب أرْضا، فاََكنَْت ِمنَْها َطائَفٌة َطيِّبٌَة قَِبلَِت الَماَء فَأ

ْ
وال

ُعْشب 
ْ
َكِث�، َوَ�َن ِمنَْها أَجاِدُب أمَسَكِت الَماءَ  َوال

ْ
ُ�وا ِمنَْها َ�نََفَع ا�َّ بَِها انلَّاَس، فَ  ،ال رَشِ

ْخرى إنَّما ِ� ِ�يعان، ال تْمِسُك َماءً 
ُ
َصاب َطائَفًة ِمنَْها أ

َ
وتُنِْبُت الَك،  ،وََسَقْوا وَزرَُعوا، وأ

، َوَ�َفَعُه ما َ�َعثَِ� ا�َّ بِِه فَعِلَم وَعلََّم، َوَمثَُل مْن لَْم يَْرَ�ْع  فَذلَك مثَُل مْن َ�ُقَه يف ِديِن ا�َّ
رِْسلُْت بِهِ بِذلَك رأس

ُ
ي أ

َّ
ِ اذل  ه.يمتفقٌ عل »»ا، َولَْم َ�ْقبَْل ُهَدى ا�َّ

 ت است که:یروا از ابو موسی « -۱۳۷۸

نی یتی که خداوند مرا بدان فرستاده، مانند بارانی است که به زمیفرمود: صفت علم و هدا امبر یپ

اند و بعضی یادی رویاه و علف زیگ ن خوب بوده و آب را قبول نمود ویی آن زمها د که بعضی از گوشهیرس

اری یده و آبیلهء آن بمردم نفع رساند. پس از آن آشامیاز آن سخت است که آب را نگه داشته و خداوند بوس

ن یاند. پس ایرو می اهین هموار است که نه آب را نگه داشته و نه گیکرده و کشت نمودند و بعضی از آن زم

شد و آنچه من بدان مبعوث شده ام بوی نفع رساند. پس آموخت  ن خدا دانشمندیکه در دیاست صفت کس

 .»رفتیت خدائی را که من بدان مبعوث شده ام نپذیکه بدان سر باال نکرد و هدایو آموزاند. و صفت کس
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ِ ألْن يْهِدَي ا�َّ «: قَاَل ِلَع�،  ، أنَّ انليب وَ�ْن َسْهِل بن سعد، « -۱۳۷۹  فو ا�َّ
.يمتفقٌ عل »»واِحداً َخْ�ٌ لَك من مُحِْر انلَّعمبَِك رُجًال   هِ

 ت است که:یروا از سهل بن سعد « -۱۳۷۹

ت از یت کند، برایکمرد را هدایفرمود: سوگند به خدا که اگر خداوند به دست تو  به علی  امبر یپ

 .»شترهای سرخ بهتر است

بلُِّغوا َ��ِّ ولَْو «قال:  ، أنَّ انليب بوعن عبِد ا�َّ بن عمرو بن العاص، « -۱۳۸۰ 
 َمْقَعدهُ من انلَّار

ْ
داً فَلْيتبَوَّأ ائيل َوال َحرج، ومْن َكَذب يلَعَّ ُمتَعمِّ ثُوا عْن ب� إرْسَ  »»آيَة، وَحدِّ

 .یرواه البخار

 ت است که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۳۸۰

د و گناهی یل صحبت کنیه هم باشد و از بنی اسرائیک آید از من هر چند که یغ کنیفرمود: تبل امبر یپ

 بر من دروغ بندد، بایست و کسیبر شما ن
ً
 .»گاهش را از دوزخ آماده کندید جایکه از روی قصد و عمدا

عت ما نه ین ما از آن سکوت شده که شریست که در دین اذن و اجازه محمول بر خبرهائیش: ا

 بش. پس قصه کردن آن برای پند گرفتن رواست.ینه هم تکذ کند و می قشیتصد

ز یمان آن چعت خودیرا در شریست، زیت آن نیازی به روایداند، ن می مان راستش عتیاما آنچه شر

 مجاز ن می عت ما باطلشیوجود دارد و آنچه شر
ً
 ست، مگر از روی انکار و ابطال.یشمارد، آن اصال

.... وَمْن سلَك طِر�قاً يَلْتَِمُس ِ�يِه «، قال: ، أنَّ رُسول ا�َّ وعْن أيب ُهر�رة « -۱۳۸۱
ُ بِِه َطِر�قاً إىل اجلَنَّةِ 

َ
َل ا�َّ هل  رواهُ مسلم. »»ِعلْما، سهَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۸۱

بسوی بهشت د، خداوند برای او راهی یجو می فرمود: آنکه در راهی رود که در آن علمی را امبر یپ

 .»کند می آماده

َمْن داع إىل ُهدًى اكَن هُل ِمَن األْجر «قَال:  أنَّ رَُسول ا�َّ  وََعنه، أيضا « -۱۳۸۲ 
ُجورِِهم َشيْئاً 

ُ
جوِر مْن تَِبعُه ال ينُْقُص ذلَك من أ

ُ
. »»ِمثُل أ  رواهُ مسلمٌ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۸۲

 کنند، داده می روییتی دعوت کند، برای او مزد کسانی که از او پیفرمود: آنکه بسوی هدا امبر یپ

 .»زی کم شودیچشان  نکه از مزدیشود بدون ا می
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إذا ماَت اْ�ُن آَدم اْ�َقَطع َعملُُه إالَّ ِمْن ثَالث: «: وعنُْه قال: قَاَل رُسوُل ا�َّ « -۱۳۸۳ 
ُ َصدقٍَة جار�ة، أْو ِعلٍم 

َ
 رواهُ مسلم. »»يُنْتََفُع بِه، أْو َودٍل صالٍح يْدُعو هل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۸۳

ا یه، یز: صدقهء جاریگردد، جز از سه چ می رد (ثواب) عمل او قطعیفرمود: چون انسان بم امبر یپ

 .»ش دعا کندیا فرزند صالحی که برایعلمی که از آن سودی برند، 

ْ�يَا ملُْعونَة، ملُْعوٌن ما ِ�يَها، إالَّ «َ�ُقول:  سِمْعُت رُسول ا�َّ  :وَعنُْه قَاَل « -۱۳۸۴ ادلُّ
. »»ما، أْو ُمتَعلِّماً ـوما واَاله، واَعل ،ِذكَر ا�َّ َ�َعاىل  رواهُ الرتمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۸۴

اد خدا و یا ملعون است و آنچه که در آن است ملعون است بجز یفرمود: دندم که یشن امبر یاز پ

 .»ا متعلم بودنیطاعتش و عالم 
شود از آنچه در آنست، جز  نمی ا مذموم و زشت است و ستودهین است که دنیش چنیش: معنا

موده روی امر و دوری از آنچه نهی فریدارد از فرمان بردن و پ می اد خدا و آنچه خداوند دوستی

 با عمل توأم است.شان  که علماند  ییا متعلم فقط علمایاست و مقصود از عالم 

،  َوَ�ْن أ�س، « -۱۳۸۵  َمن خَرج يف َطلَِب الِعلم، فهو يف «: قال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ِ حىت يرِجعَ  ذيُّ وقال:  »»َسبيِل ا�َّ مِ . رواهُ الرتْ سنٌ  حديثٌ حَ

 که:ت است یروا از انس « -۱۳۸۵

 .»د پس او در راه خدا است تا باز گرددیفرمود: آنکه در طلب علم برآ رسول الله 

لَْن �َشبَع ُمؤِمٌن ِمْن َخْ�ٍ «قال:  ، َ�ْن رُسوِل ا�َّ وَ�ْن أيب َسعيٍد اخلْدرِي « -۱۳۸۶
 .رواهُ الرتمذي، وقَال: حديثٌ حسنٌ   .»»حىت ي�ون ُمنْتََهاُه اجلَنَّةَ 

 ت است که:یروا د خدری یابو سعاز « -۱۳۸۶

 .»تش به بهشت انجامدیشود، تا نها نمی ریر (علم) سیفرمود: مؤمن هر گز از خ رسول الله 

َمامة، « -۱۳۸۷ 
ُ
عابِِد َكَفْض� «قال:  ، أنَّ رَُسول ا�َّ وَ�ْن أيب أ

ْ
عالِم ىلع ال

ْ
فْضُل ال

ْدنَاُ�مْ 
َ
ِ  »ىلع أ مواِت واألرِض حىتَّ «: ُ�مَّ قال: رُسوُل ا�َّ ْهَل السَّ

َ
إنَّ ا�َّ ومالئَِ�تَُه وأ

رواهُ الرتمذي وقال:  »»انلَّْملََة يف ُجْحرَِها وحىت احلُوَت يَلَُصلُّوَن ىلَع ُمعلِِّ� انلَّاِس اخلَْ�ْ 

سن ديثٌ حَ  .حَ
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 ت است که:یروا از ابو امامه « -۱۳۸۷

ن شما است، بعد یتر نیلت من بر پائیعابد مانند فضلت و برتری عالم بر یفرمود: فض رسول الله 

دهد،  می ریو ماهی بر آنکه بمردم درس خاش  ن حتی مور در النهیخداوند و فرشتگانش و اهل آسمانها و زم

 .»فرستند می درود

رْداءِ « -۱۳۸۸  ِ  ،َوَ�ْن أيب ادلَّ مْن سلك َطر�قاً «، يقوُل: ، قَال: سِمْعُت رَُسول ا�َّ
ِعلِْم 

ْ
 َطر�قاً إىل اجلنة، َو�نَّ املالئَِ�َة تَلََضُع أْجنَِحتََها ِلطالب ال

َ
يَبْتيَِغ ِ�يِه علْماً سهَّل ا�َّ هل

َمواِت ومْن يف األرِْض حىتَّ احِليتاُن يف  ُ مْن يف السَّ
َ

عالِم لَيَْستَْغِفُر هل
ْ
رِضاً بِما يَْصنَع، َو�نَّ ال

ُعلَماَء َوَرثَُة  ،املاءِ 
ْ
َكَواِكِب، و�نَّ ال

ْ
َقمر ىلَع سائر ال

ْ
عابِِد َكَفْضِل ال

ْ
َعالِم ىلع ال

ْ
وفَْضُل ال

َخَذ حِبظٍّ 
َ
َخَذهُ أ

َ
ِعلْم، فَمْن أ

ْ
ثُوا ال ثُوا ِدينَاراً َوال ِدرَْهماً و�نَّما ورَّ  األنِْبياِء و�نَّ األنِْبياَء لَْم يُورِّ

 لرتمذي.رواهُ أبو داود وا .»»َوافِرٍ 

 ت شده که گفت:یروا از ابو درداء « -۱۳۸۸

ش راهی یفرمود: آنکه در راهی رود که در آن طلب علم کند، خداوند برا می دم کهیشن از رسول الله 

تی که از کارش دارند، بالهای خود را برای یکند. و همانا فرشتگان بواسطهء رضا می را بسوی بهشت آسان

 در آب برای عالم آمرزش ها حتی ماهی اند، ن و آسمانیهمه کسانی که در زمگسترانند و  می طالب علم

راثبر ینکه علما میست و اها گر ستارهیلت ماه شب چهارده بر دیلت عالم بر عابد مانند فضیطلبند و فض می

آن را گرفت که یراث نگذاشتند، بلکه علم را به ارث گذاشتند، کسیناری به میامبران درهم و دیو پاند  امبرانیپ

 .»بهرهء وافر گرفته است

َ ا�َّ اْمرءاً سِمع «َ�ُقول:  ، قال: سِمْعُت رسول ا�َّ وعِن ابن مْسُعود « -۱۳۸۹ نرَضَّ
رواهُ الرتمذيُّ وقال: حديثٌ  .»»ِمنا َشيْئا، فبَلََّغُه كما َسمَعُه فَُربَّ ُمبَلٍَّغ أْوىع ِمْن َساِمع

حيح. سنٌ صَ  حَ

 ت شده که گفت:یروا از ابن مسعود « -۱۳۸۹

ده و آن را یزی را شنیفرمود: شاد دارد خداوند شخصی را که از ما چ می دم کهیشن رسول الله از 

 .»اند تر غ شدگانی وجود دارند که از شنونده درک کنندهیغ کند. چه بسا تبلیده تبلیچنانچه شن

جِلم «: ، قال: قال رُسوُل ا�َّ وعن أيب ُهر�رة، « -۱۳۹۰ 
ُ
مْن ُسئِل عْن ِعلٍم فََكتََمه، أ

 رواهُ أبو داود والرتمذي، وقال: حديثٌ حسن.  .»»يَوَم الِقيامِة بِِلجاٍم ِمْن نَارٍ 
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 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۹۰

امت به لگامی از آتش یفرمود: کسی که از او در بارهء دانشی بپرسند و او آن را بپوشد، در روز ق امبر یپ

 .»شود می لگام کرده

ِ عز وََجلَّ ال «: وعنه قال: قال رسوُل ا�َّ « -۱۳۹۱ مْن تَعلََّم ِعلماً ِما يُبتىََغ بِِه وَْجُه ا�َّ
نْيا لَْم ِ�ْد َعرَْف اجلنَِّة يْوم الِقيامةِ َ�تَعلَُّمُه إال يلِصيَب بِِه عرضاً ِمَن  رواه  ،»يع�: ر�ها »ادلُّ

 .أبو داود بإسناد صحيح

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۹۱

آموزد،  نمی شود، که می اموزد از آنچه بدان رضای خداوند طلب کردهیفرمود: آنکه علمی ب امبر یپ

 .»ابدیامت نیبهشت را در روز قا، بوی یزی از دنیدن به چیمگر برای رس
قت و یندگان راه حق و حقیث و مفهوم واالی آن برای همهء پوین حدیش: توجه و اهتمام به ا

 لت از وجائب اسالمی است.یان بحق و فضیداع

ست، الزم است یشگاه خدا مقبول نیت در پیچ عمل بدون اخالص نیآری همانگونه که ه

سخت بکوشند تا در طلب علم و کمال فقط و فقط رضای حق را ر ین مسیدعوتگران و روندگان در ا

منظور نظر دارند ور نه خدای نخواسته مورد غضب او تعالی و دوری از رحمتش قرار خواهند گرفت 

 که اعاذنا الله منه. (مترجم)

يقول:  قال: سِمعُت رسوَل ا�َّ  بوعْن عبِد ا�َّ بن عمرو بن العاص « -۱۳۹۲  
 ينزْتُِعُه ِمَن انلَّاس، ولِ�ْن يْقِبُض الِعلَْم بَِقبِْض الُعلَماِء إنَّ «

ً
ا�َّ ال يْقِبض الِعلْم انزِْتَااع

اًال فَسئِلُوا، فأْ�تَْوا بَغْ�ِ علم، فََضلُّوا ـحىتَّ إذا لْم ُ�بِْق اعل ََذ انلَّاُس ُرؤوساً ُجهَّ ما، اختَّ
َضلُّوا

َ
 ه.یمتفٌق عل »»وأ

 ت شده که گفت:یروا ب له بن عمرو بن عاصاز عبد ال« -۱۳۹۲

ان ینکه آن را از میرد) به ایراند (نمی گیم نمی فرمود: همانا خداوند علم را می دم کهیشن از رسول الله 

دارد تا عالمی نماند و مردم رؤسای یان بر میراندن علماء از میکن علم را با گرفتن و میمردمی بردارد، و ل

 .»ندیگران را هم گمراه نمایبدون علم فتوی دهند، پس خود گمراه شده و درند و آنان ینادانی گ



 

 
 

 

 

 

 حمد و ثنا و شکر خداوند بزرگ کتاب

 باب فضیلت حمد وشکر -242

ذۡ  ُكُروِ�ٓ ذۡ ٱفَ ﴿ قال اهللا تعالی:
َ
ْ شۡ ٱوَ  ُ�مۡ ُكرۡ أ  ].۱۵۲البقرة: [ ﴾١٥٢ ُفُرونِ تَ�ۡ  َوَ�  ِ�  ُكُروا

 .»پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. و شکر مرا کنید و کفرانم منمائید« فرماید: میخداوند 

زِ�َدنَُّ�مۡ  ُ�مۡ َشَكرۡ  لَ�ِن﴿ قال تعالی:و
َ
 ].۷ابراهیم: [ ﴾َ�

 .»افزایم اگر شکر کنید همانا برای شما می« فرماید: و می

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ َوقُلِ ﴿ قال تعالی:و  ].۱۱۱اإلسراء: [ ﴾ِ�َّ

 .»و بگو که حمد و ثنا برای خدای تعالی است« فرماید: و می

ٰ َدعۡ  َوَءاِخرُ ﴿ قال تعالی:و نِ  ُهمۡ َوٮ
َ
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ أ  ].۱۰یونس: [ ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّبِ  ِ�َّ

 .»ان استین است که ثنا باد خداوندی را که پروردگار عالمیاشان  ت دعاییو نها« فرماید: و می

نَّ انليب وعن أيب ُهَر�ْرة، « -۱۳۹۳
َ
رْسَِي بِِه بَِقَدَحْ� ِمن مَخْر ولنَب،  ، أ

ُ
يِت يَلْلَة أ

ُ
أ

خَذ اللَّنب، َ�َقاَل جرب�ُل 
َ
ي َهداَك للِفْطرِة لْو أَخْذَت اخلَْمَر «: فنَظَر إيَلِْهما فأ

َّ
ِ اذل احلْمُد �َّ

تَُك  مَّ
ُ
 رواه مسلم. »»َغوْت أ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۹۳

سته و یآن را نگر ر. آنحضرت یش آوردند: شراب و شیبه اسراء رفت، دو قدح برا امبر یشبی که پ

 فرمود: ثنا باد خداوندی را که ترا بسوی فطرت راهنمائی کرد. اگر شراب را ل یر را گرفت. جبرئیش

 .»شد می گرفتی، امتت گمراه می

 فيه ب: احلمد �َّ َ�ُهَو «قال:  وعنُْه عْن رسول ا�َّ « -۱۳۹۴
ُ
لُكُّ أْمٍر ِذي بال ال ُ�بْدأ

هُ  »»أْ�ُطع ن، رواهُ أبو داود وغريُ  .  حديثٌ حسَ
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 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۳۹۴

 .»فرمود: هر کار ارزشمندی که در آن به الحمد لله آغاز نشود، کم برکت است رسول الله 

ِ وَعن أيب ُموىس األشعريَّ « -۱۳۹۵ ُ العبِْد قال «قال:  ، أنَّ رُسوَل ا�َّ إذا ماَت ودلَ
َ عبِْديمالـا�َّ تعاىل ل ؟ فيقولُون: نَعم، فَيقول: قبضتُم ثَمرةَ فَُؤاِده؟ ئَِ�ِته: قَبْضتُْم ودلَ
اْ�نُوا  :واْسرَتَْجع، فَيُقوُل ا�َّ تَعاىل؟ فيقولون: مِحدَك َعم، فيقول: َ�َماَذا قال َ�بْديفيقولون: �َ 

وُه َ�يَْت احلْمدِ   رواهُ الرتمذي وقال: حديثٌ حسن. »»ِلَعبِْدي بيْتاً يف اجلنَّة، وَسمُّ

 ت شده که:یروا از ابو موسی اشعری « -۱۳۹۵

 د؟یام را گرفت فرزند بنده فرماید: می رد، خداوند برای فرشتگانشیفرمود: چون فرزند بنده بم رسول الله 

 ند: بلی! یمی گو

 د؟یرا گرفتاش  وهیا میآ فرماید: می سپس

 ند: بلی!یمی گو

 ام چه گفت؟ پس بنده فرماید: می باز

 .ه راجعونيانا الاحلمد هللا وانا هللا وند: یمی گو

 .»دیساخته و آن را خانهء حمد بنامای  برای بنده ام در بهشت خانه فرماید: می الله تعالی

ُ�ُل األْ�لََة «: قال: قال رُسوُل ا�َّ  وعْنّ أ�ََس « -۱۳۹۶
ْ
إنَّ ا�َّ لَ�يض عِن العبِْد يَأ

�ََة َ�يَْحَمُدهُ َعلَيَْها ْ  رواهُ مسلم. »»َ�يَْحَمُدُه َعليَْها، َو�رَْشب الرشَّ

 ت است که:یروا از انس « -۱۳۹۶

بخورد وحق تعالی را بر ای  که چون لقمه شود می راضیای  فرمود: همانا خداوند از بنده رسول الله 

 .»دیاشامد، حق تعالی را بر آن ثنا گوید و چون آب بیآن ثنا گو



 

 
 

 

 

 

 کتاب درود گفتن بر رسول اهللا 

 باب فضیلت درود بر رسول اهللا  -243

َ ٱ إِنَّ ﴿ قال اهللا تعالی: ۚ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ ِ َهاَ�ٰٓ  �َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َصلُّوا

ْ  هِ َعلَيۡ   ].۵۶األحزاب: [ ﴾٥٦ لِيًما�َسۡ  وََسّلُِموا

که یفرستند، پس ای کسان می درود امبر یهمانا خداوند و فرشتگانش بر پ« فرماید: می خداوند

 .»گفتنید به سالم ید، بر وی درود فرستاده و سالم کنیمان آورده ایا
من «يُقول:  �نَُّه سِمع رُسول ا�َّ  بوعْن عبد ا�َّ بن عمرو بن العاص « -۱۳۹۷

 .رواهُ مسلم »»ص�َّ يلعَّ صَالة، ص�َّ ا�َّ علَيِّه بَِها عرْشاً 

 ت شده که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۳۹۷

 من درود فرستد، خداوند بر وی ده بار درودکبار بر یفرمود: آنکه  می د کهیشن او از رسول الله 

 .»فرستد (مراد از درود گفتن خدا فرستادن رحمت از جانب اوست) می
ِ  وعن ابن مْسُعوٍد « -۱۳۹۸  ِقيامِة «قال:  أنَّ رُسول ا�َّ

ْ
ْو� انلَّاِس يب يْوَم ال

َ
أ

ْ�رَثُُهم يلَعَّ صالةً 
َ
 رواه الرتمذي وقال: حديثٌ حسن. »»أ

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۳۹۸

شتر بر یکه از همه باند  امت (برای شفاعت) آنانیین مردم به من در روز قیتر کیفرمود: نزد رسول الله 

 .»فرستند می من درود
فْضِل �يَّاِمُ�ْم يَْوَم «: قال: قاَل رسوُل ا�َّ  وعن أوس بن أوس « -۱۳۹۹

َ
إنَّ ِمن أ

ْ�رِثُوا 
َ
،  »يلعَّ ِمَن الصالِة فيه، فإنَّ َصالتَُ�ْم مْعُروَضٌة يلَعَّ اجلُُمعة، فَأ فقالوا: يا رسول ا�َّ

إنَّ ا�َّ َحرم ىلع األرِْض «يقول: بَِليت، قاَل:  ،وَ�يَْف تُعرُض صالُ�نَا عليَْك وقْد أَرْمت؟
 رواهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح.  .»»أْجساد األنِْبياءِ 
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 ت است که:یروا از اوس بن اوس « -۱۳۹۹

اده درود ین روزهای شما است، پس در آن بر من زیفرمود: همانا روز جمعه از بهتر رسول الله 

 چگونه درود ما بر شما عرضه ا رسول الله یشود. گفتند:  می را درود شما بر من عرضهید، زیفرست

 .ده شدهیت پوسیکه استخوانهایشود، در حال می

 .»شود) نمی دهیپوسشان  عنی جسدین حرام کرده است (یبران را بر زمامیفرمود: خداوند اجساد پ

رَِغم أْ�ُف رُجٍل ُذِكْرُت ِعنَْدهُ «: قال: قال رُسوُل ا�َّ  وعْن أيب ُهر�ْرَة « -۱۴۰۰ 
 رواهُ الرتمذي وقال: حديثٌ حسن. »»فَلَْم يَُصلِّ يلَعَّ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۰۰

 .»اد کردند بر من درود نفرستادیشش ینی مردی که مرا پیفرمود: خاک آلوده شود ب رسول الله 

، فَإنَّ «: قال: قاَل رَُسوُل ا�َّ  وعنُه « -۱۴۰۱ ْعلُوا َ�رْبِي ِ�يدا، وَصلُّوا يلَعَ
َ

ال جت
 رواهُ أبو داود بإسناد صحيح. »»َصالتَُ�ْم َ�بْلُُغ� حيُْث ُكنْتُمْ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۰۱

د، یرا هر جائی که باشید، زید و برمن درود فرستید (طوافگاه) نگردانیفرمود: قبر مرا ع رسول الله 

 .»رسد می درود شما بمن

 د.ید مسازیا قبر مرا مظهر عی. »دید مسازیارت قبر مرا عیز« :عنیی »داً يالجتعلوا قربی ع«ش: 

د یرا عیند. زینما می د اجتماعیکه در عیاست، مثل ارت آنحضرت یمعنای آن نهی از اجتماع برای ز

 ند.یبرآ می ن کردن جائز بوده و در آن برای اظهار فرحت و شادیییست که در آن لهو و تزیروز

نکه خداوند بر یدادند تا ایانجام مشان  امبرانیارت قبرهای پین کار را با رفتن به زیو اهل کتاب ا

روی نموده و یپشان  طانانیارت کردن شیرا نهاد و روش بت پرستان را در ز پردهء غفلتشان  دلهای

 را مسجد ساخته بسوی آن نماز گزاردند.شان  امبرانیقبرهای پ

  نرو آنحضرت یاز ا
ً
عبد. اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا یفرمود: اللهم ال تجعل قبری وثنا

 ائهم مساجد.یقبور انب

دکه در سالی یدی مسازیکه قبر مرا چون عاند  گری را به آن ذکر کردهیو بعضی از علماء معنای د

ارت یادت زیق صورت گرفته به زیه تشوین توجید و به اساس ایرو می ا دو بار بسراغ آنیکبار ی

 .آنحضرت 
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 َحىتَّ ما ِمْن أحد �ُسلُِّم يلَعَّ إالَّ ردَّ ا�َّ يلَعَّ ُرويح«قال:  وعنُه أنَّ رُسوَل ا�َّ « -۱۴۰۲ 
 رواهُ أبو داود بإسناد صحيح.  . »»أرُدَّ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۰۲

 نکه خداوند روحم را بمن بازیست که بر من سالم کند، مگر ایک نیچ یفرمود: ه رسول الله 

 .گرداند تا جواب سالمش را بدهم می

ِ  وعن يلِعٍّ « -۱۴۰۳  ِخيُل من ُذِكْرُت ِعنَْده، فَلَم يَُصلِّ «: قال: قال رُسوُل ا�َّ
ْ

ابل
 رواهُ الرتمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. .»»يلَعَّ 

 ت شده که:یروا از علی « -۱۴۰۳

 .»شش نامم برده شد و بر من درود نفرستادیل آنست که پیفرمود: بخ رسول الله 

ِ وعْن فََضالََة بِن ُ�بَيْد « -۱۴۰۴  رَُجًال يْدُعو يف صالتِِه لَْم  ، قال: سِمع رسوُل ا�َّ
ِد ا�َّ تَعاىل  ثمَّ داَعُه فقال هُل  ،»َعِجَل هذا«: ، فقال رسوُل ا�َّ َولَْم يُصلِّ ىلَع انليب  ،ُ�َمجِّ

 بِتَْحِميِد ر�ِِّه ُسبْحانَُه واثلَّنَا :أْو لَِغْ�ِِه 
ْ
 ِء عليه، ُ�مَّ يُص� ىلَع انليب إذا ص�َّ أَحُدُ�ْم فليبْدأ

 رواهُ أبو داود والرتمذي وقاال: حديثٌ حسن صحيح.. »»ُ�مَّ يْدُعو بَعُد بِما شاءَ 

 ت است که:یروا د یاز فضاله بن عب« -۱۴۰۴

 امبر یکرد، نه ثنای حق تعالی را گفت و نه بر پ می د که در نمازش دعایمردی را شن رسول الله 

رش فرمود: هرگاه یا غین نفر شتاب نمود و بعد او را خواست و برای او یفرمود: ا درود فرستاد. رسول الله 

درود فرستد و بعد  امبر ید به حمد و ثنای پروردگارش شروع کرده و سپس بر پیکی از شما نماز گزارد، بای

 .»از آن هر چه خواست دعا کند

فُقلْنا: يا  ، قال: َخرج علَيْنَا انليب وعن أيب �مد َكعب بن ُعجَرة، « -۱۴۰۵ 
، قَْد عِلْمنَا َكيْف �ُسلُِّم عليَْك فََكيَْف نَُص�ِّ علَيْك؟ قال:  قُولُوا: اللَّهمَّ َصلِّ ىلع «رسول ا�َّ

د، َكَما َصلَّيَْت ىلَع آِل إبَْراِهيم، إنََّك محِ  د، وىلََع آِل ُ�مَّ د، ُ�مَّ يٌد �يد. اللُهمَّ بارِْك ىلَع ُ�َمَّ
َت ىلع آِل إبْراِهيم، إنََّك محيٌد �يدٌ 

ْ
د، َكما بَار�  ه.يمتفقٌ عل .»»وىلََع آِل ُ�َمَّ

 ت شده که گفت:یروا از ابو محمد کعب بن عجره « -۱۴۰۵

م، پس چگونه بر شما یم که چگونه بر شما سالم کنیدانست ا رسول الله یم: یبر ما برآمد، گفت امبر یپ

 م؟یدرود فرست
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چنانچه  ا! درود فرست بر محمد و بر آل محمد یبار خداا� صل ىلع �مد... د: یفرمود: بگوئ

 و بر آل محمد  ا! برکت نه بر محمد یم، همانا تو ستوده و با عظمتی. بار خدایدرود فرستادی بر آل ابراه

 .»تو ستوده و با عظمتی م همانایچنانچه برکت نهادی بر آل ابراه

ْدري « -۱۴۰۶ 
ْ

ِ وعْن أيب مْسُعود ابل تاناَ رُسوُل ا�َّ
َ
ُْن يف َ�ِْلس سعد ، قال: أ

َ
، َو�

، فََكيَْف بِن ُ�بَاَدَة  ، فقاَل هُل �َِشُ� ْ�ُن سعد: أمَرنَا ا�َّ أْن نُص�ِّ علَيَْك يا رسوَل ا�َّ
� علَيْك؟ فَسَكَت رسوُل ا�َّ  ، ثمَّ قال رسوُل ا�َّ نُصَّ

ْ
هل

َ
قولُوا:  ،، حىت تَمنَّيْنَا �نَّه لْم �َْسأ

د، كما ص د، وىلََع آِل ُ�مَّ د، وىلَع اللَّهمَّ صلِّ ىلَع ُ�َمَّ ليَْت ىلع آل إبْراِهيم، َو�ارِْك ىلَع ُ�َمَّ
َت ىلَع آل إبْراِهيم، إنَك مِحيٌد ِ�يد، والسالم كما قد َعِلمتم

ْ
د، كما بَار� رواهُ  »»آِل ُ�مَّ

 مسلم.

 ت شده که گفت:یروا از ابو مسعود بدری « -۱۴۰۶

ر بن سعد بوی گفت: یم. بشیبود که ما در مجلس سعد بن عباده ینزد ما آمد، در حال رسول الله 

 م؟یم، پس چگونه بر شما درود فرستیخداوند ما را امر نموده که بر شما درود فرست

 م!یده بودیم کاش از او نپرسینکه آرزو کردیسکوت فرمود، تا ا رسول الله 

د، كما صلاللَّهمَّ صلِّ ىلَع ُ�َ « د:یفرمود: بگوئ سپس رسول الله  د، وىلََع آِل ُ�مَّ َت ىلع يمَّ
َت ىلَع آل إبْراهِ يآل إبْراهِ 

ْ
د، كما بَار� د، وىلَع آِل ُ�مَّ » دٌ يٌد �ِ يم، إنَك محِ يم، َو�ارِْك ىلَع ُ�َمَّ

 .»دید، بگوئیو سالم را چنانچه دانست

اِعدي « -۱۴۰۷   ، قال: قَالُوا يا رسول ا�َّ َكيَْف نَُص�ِّ َعلَيْك؟ وَ�ْن أيب مُحَيٍْد السَّ
�َِّته، كما َصلَّيَْت ىلع إبْراِهيم، و�ارْك «قال:  د، وىلَع أْزواِجِه وَُذرِّ قولُوا: اللَُّهمَّ صلِّ ىلع ُ�مِّ

�َّتِه، كما باَر�َت ىلع إبْراِهيم، إنََّك مِحيٌد �ِ  ْزَواِجِه وُذرِّ
َ
د، وىلَع أ  ه.يمتفقٌ عل »»يدٌ ىلَع ُ�َمَّ

 ت شده که گفت:یروا د ساعدی یاز ابو حم« -۱۴۰۷

 م؟یچگونه بر شما درود فرست ا رسول الله یگفتند: 

م یا! درود فرست بر محمد و همسران و فرزندانش چنانچه بر اوالد ابراهید: بار خدایفرمود: بگوئ

م برکت نهادی، همانا تو ستوده یاوالد ابراهفرستادی. و برکت ده بر محمد و همسران و فرزندانش چنانچه بر 

 .»و بزرگی



 

 
 

 

 

 

 کتاب ذکرها

 باب در فضیلت ذکر و تشویق بر آن -244

ِ ٱ رُ َوَ�ِ�ۡ ﴿ قال اهللا تعالی: َّ�  ۡ�
َ
 ].۴۵العنکبوت: [ ﴾َ�ُ أ

 .»تر است و همانا ذکر کنید خدا بزرگ« فرماید: میخداوند 

ذۡ  ُكُروِ�ٓ ذۡ ٱفَ ﴿ قال تعالی:و
َ
 ].۱۵۲البقرة: [ ﴾ُ�مۡ ُكرۡ أ

 .»پس مرا یاد کنید، شما را یاد کنم« فرماید: و می

�ََّك  ُكرذۡ ٱوَ ﴿ قال تعالی:و ِ  لِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  رِ هۡ �َۡ ٱ َوُدونَ  وَِخيَفةٗ  تََ�ُّٗ�  ِسَك َ�فۡ  ِ�  رَّ  ُغُدّوِ لۡ ٱب
 ].۲۰۵األعراف: [ ﴾٢٠٥ فِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  تَُ�ن َوَ�  َصالِ �ٱوَ 

و یاد کن پروردگارت را در ضمیرت، به زاری و ترسکاری و یاد کن پروردگار خود را « فرماید: و می

 .»تر از بلند آوازی، در بامداد و شبانگاه و مباش از غافالن به کالمی آهسته

ْ ذۡ ٱوَ ﴿ قال تعالی:و َ ٱ ُكُروا  ].۱۰الجمعة: [ ﴾لُِحونَ ُ�فۡ  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ  �َّ

 .»و خدا را بسیار یاد کنید، تا رستگار شوید« فرماید: و می

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ قال تعالی:و ۡ ٱوَ  لِِم�َ ُمسۡ ل ٰ ٱوَ ﴿ إلی قوله تعالی:  ﴾ِت لَِ�ٰ ُمسۡ ل َ ٱ كِرِ�نَ ل�َّ  �َكثِ�ٗ  �َّ
ٰ ٱوَ  ٰ ل�َّ َعدَّ  تِ كَِ�

َ
ُ ٱ أ غۡ  لَُهم �َّ جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
 ].۳۵األحزاب: [ ﴾اَعِظيمٗ  ًراَوأ

اش: مردان و زنانی که خدا را بسیار یاد  همانا مردان و زنان مسلمان..... تا فرموده« فرماید: و می

 .»کنند، خداوند بر ایشان آمرزش و مزد عظیمی را مهیا فرموده است می

َهاَ�ٰٓ ﴿ قال تعالی:و ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ ُكُروا  َرةٗ بُ�ۡ  وََسّبُِحوهُ  ٤١ �َكثِ�ٗ  �رٗ ذِكۡ  �َّ

ِصيً� 
َ
 ].۴۲-۴۱األحزاب: [ ﴾٤٢ َوأ

 .»ای آنانکه ایمان آورده اید، خدا را بسیار یاد کنید، و در صبح و شام تسبیح وی را گوئید«فرماید:  و می
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 الباب كثرية معلومة اآليات يفو

ِ  وَ�ْن أيب ُهر�رة، « -۱۴۰۸ لَكِمتَاِن َخِفيَفتَاِن ىلَع اللِّسان، «: قال: قاَل رَُسوُل ا�َّ
ِ َوحِبَْمِدهِ، ُسبحاَن ا�َّ العظيمِ   ه.يمتفقٌ عل »»ثَقيِلَتاِن يف الِمَ�ان، َحبِيبَتَاِن إىل الرَّمْحن: ُسبْحان ا�َّ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۰۸

زان گران و در نزد رحمان جل جالله یفرمود: دو کلمه است که بر زبان سبک بوده و در م رسول الله 

 .»ست خداوندی را که بزرگ استیش ترزبانم. پاکیست خدا را و به ثنایمحبوب است: سبحان الله... پاک

، َواحلَْمدُ «: قال: قاَل رَُسوُل ا�َّ  وَ�نُْه « -۱۴۰۹  قُوَل سبْحاَن ا�َّ
َ
  ألن أ

َ
، وال إهل َّ�

ْمُس  ا َطلََعت عليِه الشَّ حبُّ إيلَّ ِممَّ
َ
، َوا�َّ أْ�رب، أ  رواه مسلم. »»إالَّ ا�َّ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۰۹

ست خدا را و ثنا مر خداوند راست و معبود یم سبحان الله... پاکینکه بگویفرمود: همانا ا رسول الله 

 .»تر است. در نزدم محبوبتر است از آنچه بر آن آفتاب طلوع نموده است خدا بزرگست و یبرحقی جز الله ن

ُ، «قال:   وعنُه أنَّ رُسوَل ا�َّ « -۱۴۱۰
َ

هُل  مْن قال ال � إالَّ ا�َّ وَْحَدُه ال رِش�َك هل
ٍة اكنَْت  ُ َعْدل َعرش رقَاٍب  الُملك، َوهُل احلَْمد، وَُهَو ىلَع لُكِّ يَشٍء قَِدير، يف يوٍم ِمائَة َمرَّ هلَ

يَطاِن يوَمُه ذلَك حىت  ُ ِمائَُة َحَسنة، َوُ�ِيت عنُه ِمائة سيِّئَة، و�نت هل ِحرزاً ِمَن الشَّ
َ

وُ�تِبَْت هل
�رَث ِمنه

َ
ا جاَء بِِه إالَّ رُجٌل َعِمَل أ فَضل ِممَّ

َ
حٌد بِأ

َ
ِت أ

ْ
من قاَل ُسبَْحاَن «وقال:  ،»يُميِس، ولم يأ

ِ َوحبمْ  ْت َخَطاياه، و�ْن اَكنَْت ِمثَْل َزَ�ِد ابَلْحرا�َّ ة، ُحطَّ  ه.يمتفقٌ عل »»ِده، يف يْوم ِمائََة َمرَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۱۰

ُ �ال � إالَّ ا�َّ وَْحَدُه ال رشِ  د:یفرمود: آنکه در هر روز صد بار بگو رسول الله 
َ

ست ین... َك هل

ست، پادشاهی و حمد و ثنا اوراست و او بر یکی او را نیگانه است و شریمعبود بر حقی جز الله تعالی که 

شود و از او  می کی نوشتهیش صد نیش برابر آزاد کردن ده برده است و برایهر چه خواهد، قدرتمند است. برا

ک بهتر از آنچه که یچیباشد و ه می طانیشگردد و برای او در آن روز تا شام حفظ و پناهی از  می صد گناه کم

ش از او عمل نموده است و فرمود: آنکه در روزی صد بار سبحان الله و یکه بیآورد، مگر مرد نمی وی آورده

 .»ا باشدیشود، هرچند مانند کف در می د گناهانش محویبحمده گو
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قاَل ال � إالَّ ا�َّ وْحدهُ َمْن «قال:  َعن انليب  وَ�ْن أيب أيوَب األنَصاريِّ « -۱۴۱۱ 
ْ�تََق 

َ
ات: اكن َكَمْن أ ُ احلْمد، َوُهو ىلع لُكِّ يَشٍء قَِدير، عرْش مرَّ

َ
ُ الُملْك، وهل

َ
�َك هل، هل ال رَشِ

نُفٍس ِمن َودِل إْسماِ�يَل 
َ
 ه.يمتفق عل »»أْر�عَة أ

 ت است که:یروا وب انصاری یاز ابو ا« -۱۴۱۱

ُ احلْمُد...�ال � إالَّ ا�َّ وْحدُه ال رَشِ  د:یر بگوفرمود: آنکه ده با امبر یپ
َ

ُ الُملْك، وهل
َ

 َك هل، هل

 .»ل را آزاد کرده باشدیمانند شخصی است که چهار کس از فرزندان اسماع

؟ «: قال: قاَل يل رسوُل ا�َّ  وعْن أيب َذرٍّ « -۱۴۱۲  حبِّ الالَكِم إىل ا�َّ
َ
ْخرِبَُك بِأ

ُ
أال أ

: ُسبْحاَن ا�َّ وحبَْمِدهِ إنَّ   رواه مسلم. »»أحبَّ الالَكِم إىل ا�َّ

 ت است که:یروا از ابو ذر « -۱۴۱۲

ن کالم ین سخن در نزد خداوند؟ همانا محبوبتریا خبر ندهم به محبوبتریبه من فرمود: آ رسول الله 

 .»در نزد خدای تعالی سبحان الله و بحمده است

ُهوُر َشْطُر اإليمان، : «قال: قال رُسوُل ا�َّ  وَ�ْن أيب مالٍك األْشَعِريِّ « -۱۴۱۳ الطُّ
ِ واحلْمُد �َّ تْمآلِن   الِمْ�ان، وُسبَْحاَن ا�َّ

ُ
ِ َ�ْمأل   واحلمُد �َّ

ُ
َمواِت  أو َ�ْمأل ما َ�ْ�َ السَّ

 رواهُ مسلم. »»واألرِْض 

 است که:ت یروا از ابو مالک اشعری « -۱۴۱۳

سازد و سبحان الله و الحمد  می زان را پریمان است و الحمد لله میفرمود: پاکی نصف ا رسول الله 

 .»ن رایان آسمانها و زمیکند، م می نکه فرمود: پریا ایکند  می لله پر

ْعَرايب إىل رُسوِل ا�َّ  وَ�ْن سْعِد بِن أيب وقَّاٍص « -۱۴۱۴ 
َ
فقال: علِّْم�  قال: جاَء أ

. قال: 
ُ

قُوهل
َ
ِ َكث�ا، «الَكماً أ ْ�رَبُ َكِب�ا، واحلْمُد �َّ

َ
قُل ال � إالَّ ا�َّ وحَدُه ال رِش�َك هل، ا�َّ أ

ِ الَعز�ز احلكيمِ  َة إالَّ با�َّ ،  ،»وُسبْحاَن ا�َّ ربِّ العالِم�، وال حْول َوال قُوَّ قال: فَهؤالء لَِر�ِّ
 رواه مسلم. »»قُل: اللَُّهمَّ اْغِفْر يل وارمْح�. واْهِد�، واْرُزقْ�«ال: فَما يل ؟ ق

 ت شده که گفت:یروا از سعد بن ابی وقاص « -۱۴۱۴

 .میاموز تا آن را بگویآمده گفت: گفتاری بمن ب ی خدمت رسول الله یاعراب

کی ندارد. یگانه است و شریست معبود برحقی جز الله که ین ال اله اال اهللا وحده...فرمود: بگو 

ست مر خداوندی را که پروردگار یاد مر خداوند را باد و پاکیی و حمد زیخداوند بزرگ است به بزرگی 
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ق خداوندی که غالب و با حکمت یت و قدرتی بر انجام طاعت بدون توفیدنی از معصیان است و گردیجهان

 . است، وجود ندارد

 م چه؟یبرا ن برای پروردگار من است، پسیگفت: ا

 .»تم نما و روزی ام عطا کنیامرز و برمن رحم کن و هدایا مرا بیبار خدا اللهم اغفرلی...فرمود: بگو: 

ِ  وعْن ثو�اَن « -۱۴۱۵ إذا انرَْصَف ِمْن صالتِِه اْستَغَفر ثَالثا، «: قال: اكن رَُسوُل ا�َّ
الم، «وقال:  الم، وِمنَك السَّ نَْت السَّ

َ
َت يَاذا اجلالِل واإلكراماللَُّهمَّ أ

ْ
ْوزايع وُهَو  »تبار�

َ
ِ�يل لأل

ْستَْغِفُر ا�َّ 
َ
، أ ْستَْغفُر ا�َّ

َ
َحد ُرواِة احلديث: كيَف االستِغَفار؟ قال: تقول: أ

َ
 رواهُ مسلم.. »أ

 ت شده که گفت: یروا از ثوبان « -۱۴۱۵

 ...اللهم انت السالمفرمود:  می ته ونمود، سه بار استغفر الله گف می نمازش را تمام چون رسول الله 

 ا! تو سالمی و سالمتی از تست، بزرگی ای خداوند بزرگی واحترام.یبار خدا

 ث است، گفته شد: استغفار چگونه است؟یان حدیکی از راویبرای اوزاعی که 

 .»استغفر اهللا، استغفر اهللاگفت: 

الة وسلَّم  أنَّ رَُسول ا�َّ  وَعن الُمِغ�ِة بن ُشْعبَة « -۱۴۱۶   ِمَن الصَّ
َ
اَكن إذا فَرغ

ُ احلَْمد، وُهَو ىلَع لُكِّ يَشٍء قَدير. اللَُّهمَّ «قال: 
َ

، هُل الُملُْك وهل
َ

�َك هل ال �َ إالَّ ا�َّ وْحَدهُ ال رَشِ
 ه.يمتفقٌ عل »»ِمنَْك اجلدُّ ال مانَِع ملا أْ�َطيْت، َوال ُمْعطَي ملا َمنَْعت، وال ينَْفُع ذا اجلَدِّ 

 ت است که گفت:یروا ره بن شعبه یاز مغ« -۱۴۱۶

معبود بر حقی  ال اله اال اهللا...فرمود:  می داد، می افته و سالمیاز نمازش فراغت  چون رسول الله 

بار ز تواناست. یست و پادشاهی و سپاس خاصی از آن اوست و او بر همه چیکی او را نیست، شریجز الله ن

ست، و خداوند اقبال و نسب را اقبال و یبرای آنچه منع نمودی نای  ا! مانعی برای آنچه دادی و دهندهیخدا

 .»رساند نمی نسب نفع

نَُّه اكن يُقول ُدبَُر لَكِّ صالٍة، « -۱۴۱۷
َ
�َْ�ِ ريض ا�َّ تعاىل عنُْهما � وَ�ْن عبد ا�َّ بن الزُّ

 إالَّ ا�َّ 
َ

ملُك وهُل احلَْمد، وُهَو ىلَع لُكِّ يشٍء قَدير. ـ وَْحَدُه ال رش�َك هل، هلُ الحَ� �َُسلِّم: ال إهل
ُ اثلَّ 

َ
ُ الفْضُل َوهل

َ
، َوال َ�ْعبُُد إالَّ إيَّاه، هُل انلعمة، وهل ، ال � إالَّ ا�َّ َة إالَّ بِا�َّ نَاُء ال حْوَل َوال قُوَّ

 ُ
َ

�َْ�: وَ�ن رسوُل ا�َّ احلَسن، ال � إالَّ ا�َّ ُ�ِْلِصَ� هل يَن ولْو َكِره الاَكفُرون.قاَل اْ�ُن الزُّ  ادلِّ
 رواه مسلم. ،»ُ�َهلُِّل بِِهنَّ ُدبَُر لُكِّ َصالٍة مكتو�ة
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 ت شده که:یروا ب ریاز عبد الله بن زب« -۱۴۱۷

ک یست، شریمعبود برحقی جز الله ن ال اله اال اهللا وحده...گفت:  می در عقب هر نماز بعد از سالم دادن

جز ای  ز توانا است، و حول و قوهیست، و پادشاهی و سپاس خاص از آن اوست و او بر همه چیو انبازی او را ن

لت است و خاص یم، جز اورا، او خداوند نعمت و فضیپرست نمی ست، ویسر نیاری حق تعالی میق و یبتوف

م، هر یده می که اعمال مان را خالص برای او انجامیست، در حالیالله نکو، معبود برحقی جز یاوراست ثنای ن

 .»گفت می ضه آنرایبعد از هر نماز فر گفت: رسول الله  بر ید. ابن زبیچند کافران را ناخوش آ

تَْوا رَُسوَل ا�َّ  وعْن أيب ُهر�رَة « -۱۴۱۸ 
َ
فقالُوا: َذهب أْهُل  أنَّ ُ�َقَراَء الُمهاِجِر�َن أ

رَجاِت الُع� ثُوِر بادلَّ ، َو�ُصوُموَن كما نَُصوم، وهلُم  ،ادلُّ َوانلِِّعيِم الُمقيم: يَُصلُّوَن َكما نُص�ِّ
قُون. فقاَل:  ون، و�َْعتَِمُرون، َوُ�اِهُدون، و�تََصدَّ علُمُ�ْم َشيْئاً «فَْضٌل ِمْن أْموال: �جُّ

ُ
أال أ

فْضَل ِمنُْ�ْم إالَّ تُْدِرُ�وَن بِِه َمْن 
َ
َحٌد أ

َ
سبََقُ�م، و�َسِبُقوَن بِِه مْن َ�ْعدُ�م. وال يَُ�وُن أ

، قال:  »َمْن َصنَِع ِمثَل ما َصنَْعتُم؟ ُون، «قالُوا: بََ� يا رسول ا�َّ ْمُدوَن وتَُ�ربِّ
َ

�ُسبُِّحون، وحت
اوي عْن أيب »خلَْف لُكِّ صالٍة ثالثاً وثَالث�َ   ُهَر�ْرة، لمَّ سئِل عْن كيِْفيِة قال أبُو صالٍح الرَّ

، وا�َّ أْ�رب، حىتَّ يُ�وَن ِمنُْهنَّ لُكِّهنَّ ثالثاً  ، واحلْمُد �َّ ِذْكرِهن، قال: يقول: ُسبْحان ا�َّ
ِ  وثالث�. متفٌق عليِه  ، وزاد ُمْسلٌم يف روايِته: فَرجع ُ�َقراُء الُمَهاِجِر�َن إىل رُسوِل ا�َّ

ذلَك فَْضُل «: ْخوانُنا أهُل األْموال بِما فَعلْنَا، ففَعلُوا ِمثْله؟ فقاَل رَُسوُل ا�َّ فقالوا: سِمع إ
 .»»ا�َّ يُْؤِ�يِه مْن �شاءُ 

 ت شده که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۱۸

م ابدی را نائل یی بلند و نعها آمده و گفتند: ثروتمندان مرتبه ن خدمت رسول الله یفقرای مهاجر

کنند  می لتی است بر ما از اموالی که دارند، حجیرند و برای آنها فضیگ می شدند، مثل ما نماز گزارده و روزه

 دهند. می ند و جهاد نموده و صدقهینما می و عمره

که یافته و از کسانیدر اند، شی گرفتهیزی را که بدان کسانی را که از شما پیم ندهم چیا بشما تعلیفرمود: آ

 که عمل شما را انجام دهد!یچکس بهتر از شما نباشد، مگر کسید و هیسبقت کن اند، بعد از شما

 !ا رسول الله یگفتند: آری 

 .دیبار در عقب هر نماز سبحان الله و الحمد لله و الله اکبر بگوئ ۳۳نکه یفرمود: ا

ند: یگو می ده شد، گفت:یپرسشان  گفت: چون از چگونگی ذکر ره یابو صالح راوی از ابو هر

 .بار پوره شود ٣٣نکه از هر کدام آن یتا ا اهللا اكربو  احلمد هللاو سبحان اهللا 
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باز گشته و گفتند: برادران  ن خدمت رسول الله یتش افزوده که: سپس فقرای مهاجریمسلم در رواو 

 . ثروتمند ما از کار ما خبر شده و مثل آن را انجام دادند

 .»دهد می که بخواهد آن رایاست بهر کس ن فضل خدایفرمود: ا سول الله ر

َمْن َسبََّح ا�َّ يف ُدبُِر لُكِّ صالٍة ثَالثاً وثَالث�، «قال:  وعنُْه عْن رَُسوِل ا�َّ « -۱۴۱۹ 
َ ا�َّ ثَالثاً َوثَالثَ� وقال تَماَم الِمائَة: ال �َ إالَّ ا�َّ وْحَده ال  ومَِحَد ا�َّ ثَالثاً وثَالث�، وَ�ربَّ

ُ احلْمد، وُهو ىلع لُكِّ يَشٍء قَِدير، ُغِفرْت خَطاياُه و�ن اَكنَْت ِمثَْل َز�ِد 
َ

ُ الُملُْك َوهل
َ

رَش�ك هل، هل
َْحرَ   رواهُ مسلم. »»ابلْ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۱۹

بار الله اکبر  ٣٣بار الحمد لله و  ٣٣بار سبحان الله و  ٣٣فرمود: آنکه بعد از هر نماز  رسول الله 

ُ احلْمد، وُهو ىلع �ال �َ إالَّ ا�َّ وْحَده ال رَش  د:یگفته و برای اتمام صد بگو
َ

ُ الُملُْك َوهل
َ

ك هل، هل
 .»باشدا یشود، هر چند مثل کف در می دهیگناهانش آمرز ٌر.يٍء قَدِ لُكِّ ىَش 

يُب قَائِلُُهنَّ «قال:  َ�ْن رسول ا�َّ  وعْن كْعِب بن ُعجْرَة « -۱۴۲۰ بَاٌت ال َ�ِ  ُمعقِّ
و فَاِعلُُهنَّ 

َ
ْر�َعاً  أ

َ
ِْميَدة، َوأ

َ
ُدبَُر لُكِّ صالٍة�ُ مكتُو�ة: ثَالثاً وثَالثَ� �َْسِبيَحة، َوثَالثاً َوثَالِ�َ� حت

 م.رواه مسل »»وثَالِ�َ� تَ�بِ�ةً 

 ت است که:یروا از کعب بن عجره « -۱۴۲۰

 ضه محرومیندهء آن در عقب هر نماز فریا گویحاتی است که انجام دهنده یفرمود: تسب رسول الله 

 .»بار الله اکبر ٣٤بار الحمد لله و  ٣٣بار سبحان الله و  ٣٣گردد،  نمی

لَواِت بِهؤالِء  أنَّ رَُسول ا�َّ  وعْن سعِد بن أيب وقاص « -۱۴۲۱  اكَن َ�تَعوَُّذ ُدبُر الصَّ
رَدَّ إىل أرَْذل الُعُمِر «اللِكمات: 

ُ
عوُذ بَِك ِمْن أْن أ

َ
ُخِل َوأ ُعوُذ بَِك ِمَن اجلنُْبِ وابلْ

َ
اللَُّهمَّ إ�ِّ أ

عوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَقرب
َ
نْيا، وأ  .یرواه البخار »»َوأُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ادلُّ

 ت شده که:یروا از سعد بن ابی وقاص « -۱۴۲۱

ا من از ترس و بخل و از یجست: اللهم... بار خدا می ن سخنان پناهیدر عقب هر نماز به ا رسول الله 

 .»میجو می ا و عذاب قبر بتو پناهین عمر باز گردانده شوم و از فتنهء دنیتر نکه به پستیا

ِ  وعْن معاٍذ « -۱۴۲۲ نَّ رُسول ا�َّ
َ
َخَذ بيَِدهِ وقال:  أ

َ
ِحبَُّك «أ

ُ
ِ إ�ِّ أل  »يَا ُمَعاذ، َوا�َّ

وِصيَك يَا معاُذ ال تَدَ�نَّ يف ُدبُِر لُكِّ َصالةٍ تُقول: اللَُّهمَّ أِع�ِّ ىلع ِذْكِرك، وُشْكرِك، «فقال: 
ُ
أ
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 رواهُ أبو داود بإسناد صحيح.   .»»وَُحسِن ِعبادتَِك 

 ت است که:یروا از معاذ « -۱۴۲۲

دارم و  می دست وی را گرفته و گفت: ای معاذ سوگند به خدای جل جالله که ترا دوست سول الله ر

اد یا! مرا بیکنم تا در عقب هر نماز ترک ننمائی که بگوئی: اللهم... بار خدا می فرمود: ای معاذ ترا سفارش

 .»اری فرما!یکت یش و سپاس و شکر و عبادت نیخو

ِ  عْن أيب ُهر�ْرة « -۱۴۲۳  حُدُ�ْم فَليْستَِعذ بِا�َّ «قَال:  أنَّ رُسوَل ا�َّ
َ
د أ إذا �ََشهَّ

ِمْن أْرَ�ع، يقول: اللَُّهمَّ إ�ِّ أُعوُذ بَِك ِمْن عَذاِب جَهنَّم، َوِمْن َعَذاِب الَقرِب، َوِمْن فِتْنِة 
الِ ـال جَّ  مسلم.رواه  .»»مْحيَا والَممات، َوِمْن رَشِّ فِتْنَِة الَمِسيح ادلَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۲۳

ز به خداوند پناه جسته و ید از چهار چیند، بایکی از شما در تشهد بنشیفرمود: هرگاه  رسول الله 

ا! من از عذاب دوزخ و عذاب قبر و از فتنهء ی... خدااللَُّهمَّ إ�ِّ أُعوُذ بَِك ِمْن عَذاِب جَهنَّمد: یبگو

 .»میجو می ح بتو پناهیفتنهء دجال مس زندگی و مرگ و از شر

۱۴۲۴- » ٍّ الِة ي�وُن ِمْن آِخر ما يقوُل  وعْن يلَعِ ِ إذا قام إىل الصَّ قال: اكَن رَُسوُل ا�َّ
ِد والتَّْسِليم:  رُْت وَما أْعلَنْت، وما «بَ� التََّشهُّ رْسَ

َ
ْرت، وما أ خَّ

َ
مُت وما أ اللَّهمَّ اغِفْر يل ما قَدَّ

رْسفْت، 
َ
ر، ال � إالَّ أنَْت أ م، َوأنَْت الُمؤَخِّ ، أنَْت الُمَقدِّ ْعلُم بِِه ِم�ِّ

َ
نَت أ

َ
 رواه مسلم. »»وما أ

 ت است که:یروا از علی « -۱۴۲۴

ن دعا بود که: یگفت: ا می ن تشهد و سالمیزی که در بین چیستاد، آخریا می به نماز چون رسول الله 

 نده و پنهان و آشکار انجام دادم (ویم آنچه را که در گذشته و آیامرز برایا بی... بار خدااللَّهمَّ اغِفْر يل ما

ی. تو سبقت دهنده و جلو برنده و هم به تر دهم) و آنچه از حد گذری نمودم و آنچه تو از من به آن دانا می

 .و معبود برحقی جز تو وجود ندارد ای، عقب اندازنده

يُْ�رِثُ أْن يقوَل يف ُرُكوِعِه وَُسُجوِده:  انليب قَالَت: اكَن  لوعْن اع�شَة « -۱۴۲۵ 
 ه.يمتفقٌ عل »»ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َر�َّنَا َوحِبَْمدك، اللَُّهمَّ اْغِفْر يل

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۴۲۵

ست ترا ای یاللهم... پاک كگفت که: سبحان می ادین دعا را زیش ایدر رکوع و سجدهء خو امبر یپ

 .»م آمرزش نمایم، پروردگارا برایگو می پروردگار مان ثنای تراخدا، 
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 ۱۴۲۶- » ِ وٌس ربُّ «اكَن َ�ُقوُل يف ُركوِعِه وسجوِده:   َوَ�نَْها أنَّ رَُسوَل ا�َّ ُسبُّوٌح قدُّ
وِح ـال  رواه مسلم.» »مالئِ�ِة َوالرُّ

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۴۲۶

وس.. رکوع و سجدهء من برای ذات می شیدر رکوع و سجدهء خو امبر یپ
ّ

ست که در یفرمود: سبوح قد

 .»باشد می ل)یمنتهای پاکی و طهارت است و پروردگار فرشتگان و روح (جبرئ
موا فيِه «قال:   أنَّ رُسول ا�َّ  بوَعِن ابن َ�بَّاٍس « -۱۴۲۷  كوُع َ�َعظِّ ا الرُّ مَّ

َ
فَأ

ُجوُد فَاْجتَِهُدوا الرَّب، ا السُّ اعء َ�َقِمنُّ أْن �ُْستََجاب لَُ�مْ  وأمَّ  رواه مسلم. »»يف ادلُّ

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۴۲۷

را سزاوار ید، زید و در سجده به دعاء بکوشیاد کنیفرمود: در رکوع پروردگار را به بزرگی  رسول الله 

 .»ردیاست که دعای شما در آن مورد، قبول قرار گ
أقرُب ما يَ�وُن العبُْد ِمن ر�ِِّه «قال:   أنَّ رُسوَل ا�َّ  وعن أيب هر�رةَ « -۱۴۲۸ 

اعءَ  �رِثُوا ادلُّ
َ
 رواهُ مسلم. »»َوَهو ساجد، فَأ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۲۸

اد یکتر است، حالت سجده است، پس در آن زیفرمود: حالتی که بنده به پروردگارش نزد رسول الله 

 .»دیدعا کن
اكَن يُقوُل يف ُسُجوِدهِ اللَُّهمَّ اغِفْر يل َذنيب لُكَّه: ِدقَّه  وعنُه أنَّ رُسول ا�َّ « -۱۴۲۹

هل َوآِخَره، وعالنيته َورِسَّه وَّ
َ
 رواهُ مسلم. »»وِجلَّه، وأ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۲۹

پروردگارا! همهء گناهان کوچک و  اللهم اغفر لی ذنبی...فرمود:  میاش  در سجده رسول الله 

 .»امرز!یبزرگ و اول و آخر و آشکارا و پنهانم را ب
ْسُت، فَإَذا ُهو  قالَت: افتَقْدُت انليب  لوعْن اع�شَة « -۱۴۳۰  َذاَت يَلْلَة، َ�تََحسَّ

و� رواية: فَوَ�َعت يَِدي ىلع  »ُسبَْحانَك وحبمِدك، ال �َ إالَّ أنَْت «يقول:  أْو َساجٌد  راكٌع 
ُعوُذ بِرَضاَك ِمْن «َ�ْطِن قَدميه، وُهَو يف الَمْسِجد، وهما منُْصو�تان، َوُهَو َ�ُقول: 

َ
اللَُّهمَّ إ�ِّ أ

نَْت كما أثنيَت 
َ
ْحيِص َ�نَاًء عليَك أ

ُ
ُعوُذ بِك ِمنْك، ال أ

َ
َسَخِطك، و�ُمعافاتَِك ِمْن ُعقو�ِتك، َوأ

 اهُ مسلم.رو »»ىلع َ�ْفِسَك 
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 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۴۳۰

فرمود:  می ا سجده نموده ویدم که رکوع یشان را جستجو نمودم و دیرا گم کردم، بعد ا امبر یشبی پ

 .ستیم، معبود برحقی جز تو نیست ترا و به حمد و ثنای تو مشغولیسبحانک... پاک

ستاده یاشان  شان در مسجد بودند و پاهاییکه ایحال شان را لمس کرد، دریتی آمده که: دستم کف پایو در روا

ت و بخششت و از یا! من از خشمت به رضای تو و از عذابت به عافیبارخدا اللهم انی اعوذ...فرمود:  می بود و

 .»شمارش نتوانمای  شتن ثنا گفتهیت را چنانچه خود بر خویم و ثنایجو می خشم تو به خودت پناه

ِ  وعْن سعِد بن أيب وقاٍص « -۱۴۳۱ يعِجُز «فقال:  قال: ُكنَّا ِعنْد رُسوِل ا�َّ
َ
أ

لف َحسنَة،
َ
حُد�م أْن يْ�ِسَب يف لكِّ يْوٍم أ

َ
ُ سائٌِل ِمْن ُجلَسائِه: كيَف ي�ِسُب  »أ

َ
هل

َ
فََسأ

لَف َحسنَة؟ قال: 
َ
لُف حَسنَة، أْو «أ

َ
ُ�َطُّ عنُْه ألُف �َُسبُِّح ِمائَة �َْسِبيحة، َ�يُكتَُب هُل أ

 رواه مسلم. »»َخِطيئَةٍ 

 ت شده که گفت:یروا از سعد بن ابی وقاص « -۱۴۳۱ 

 کی انجام دهد؟یکی از شما که هزار نیشود،  می ا عاجزیم و فرمود: آیبود ما نزد رسول الله 

 کی انجام دهد؟ یتواند که هزار ن می کی از ماینانش پرسش نموده و گفت: چگونه یشخصی از همنش

 .»شود می نکه از او هزار گناه کمیا ایشود،  می کی نوشتهیش هزار نید برایگو می فرمود: صد بار سبحان الله

ِ  وعْن أيب َذرٍّ « -۱۴۳۲ نَّ رُسوَل ا�َّ
َ
حِدُ�ْم «قال:  أ

َ
يُْصِبُح ىلَع لُكِّ ُسالَ� ِمْن أ

ِْميَدٍة َصَدقَة، َوُ�ُّ َ�ْهِليلٍَة َصَدقَة، وُ�ُّ تَْ�ِب�ةٍ صدقَة، َصَدقة: فلُكُّ �َْسِبيحٍة صدقَة، وُ�ُّ 
َ

حت
عتَاِن يَْرَكُعُهما مَن 

ْ
ْمٌر بِاملْعُروِف َصدقَة، َوَ�ْ�ٌ َعِن الُمنَكِر صدقَة. َوُ�ِْزيُء ِمْن ذلَك ر�

َ
َوأ

ىَح   رواه مسلم. »»الضُّ

 ت شده که:یروا از ابو ذر « -۱۴۳۲

 احلمد هللا، هر سبحان اهللاگردد. پس هر  می فرمود: بر هر بند و مفصل شما صدقه الزم رسول الله 

 تیصدقه است و امر به معروف و نهی از منکر صدقه است و کفا اهللا اكربهر  ال اله اال اهللا وو هر 

 .گزارد می نها دو رکعتی که در چاشتگاهیکند از جای ا می

مِّ املؤمنَ� ُجَو�ِْرَ�َة بنِت احلارِِث « -۱۴۳۳ 
ُ
َخرَج ِمْن ِعنِْدَها  أنَّ انليب  لوَ�ْن أ

ْضىح وَ� َجالِسٌة فقال: 
َ
ْن أ

َ
بَْح وِ�َ يف مْسِجِدَها، ُ�مَّ رَجع َ�ْعد أ بُ�َرًة ِحَ� َص�َّ الصُّ

ِت ىلع احلال اليت فاَرْ�تَُك َعلَيَْها؟«
ْ
لََقْد قُلُْت َ�ْعِدِك أْر�ََع «: يب قالَت: نَعم: َ�َقاَل انل »مازل
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ِ وحبْمِدهِ َعَدَد  َوِم لََوَزنْتُهن: ُسبَْحاَن ا�َّ
ْ

ات، لَْو ُوِزنَْت بَما قُلِْت ُمنُْذ ايل لَكَماٍت ثَالَث مرَّ
 رواه مسلم. »»َخلِْقه، َورَِضاَء َ�ْفِسه، َوِزنََة عرِْشه، وِمداد لَكَماتِه

ِ ِزنََة ُسبْحاَن «و� روايٍة هل:  ِ رَِضاَء َ�ْفِسه، ُسبْحاَن ا�َّ ِ عدَد َخلِْقه، ُسبَْحاَن ا�َّ ا�َّ
ِ ِمداد لَكماتِهِ   .»»َعرِْشه، ُسبَْحاَن ا�َّ

ِ َعَدَد خلِْقه، ُسبْحاَن «« ويف روايةِ الرتمذي: علُِّمِك لَكماٍت َ�ُقويِلنَها؟ ُسبْحاَن ا�َّ
ُ
أال أ

ِ َعدَد َخلِْقه، ُسبْحا ِ رضا َ�ْفِسِه، ا�َّ َن ا�َّ عدد َخلِْقه، ُسبْحاَن ا�َّ رضا َ�ْفِسه، ُسبْحان ا�َّ
ُسبْحاَن ا�َّ رضا َ�ْفِسه، ُسبَحاَن ا�َّ ِزنََة عرِْشه، ُسبَحاَن ا�َّ ِزنََة عرِْشه، ُسبَحاَن ا�َّ ِزنََة 

ِ مِ  ِ ِمداَد لَكماتِه، ُسبَحاَن ا�َّ ِ ِمداَد لَكماتِهعرِْشه، ُسبَحاَن ا�َّ  .»»داَد لَكماتِه، ُسبَحاَن ا�َّ
 ت است که:یروا ل ه بنت حارثیرین جویاز ام المؤمن« -۱۴۳۳

ش بود و بعد یکه وی در مسجد خویصبحدمی بعد از ادای نماز صبح از نزدش برآمد، در حال امبر یپ

 هستی که از تو جدا شدم؟که وی نشسته بود و فرمود: هنوز بر حالی یاز چاشت بازگشت، در حال

 گفت: بلی!

فرمود: بعد از تو چهار کلمه را سه بار گفتم که اگر وزن شود به آنچه که تا هنوز گفتی با آن  امبر یپ

ِ وحبْمِدهِ َعَدَد َخلِْقه، َورَِضاَء َ�ْفِسه، َوِزنََة عرِْشه، وِمداد لَكَماتِه کند: می برابری  .ُسبَْحاَن ا�َّ

ِ  وی آمده که: تی ازیو در روا ِ رَِضاَء َ�ْفِسه، ُسبْحاَن ا�َّ ِ عدَد َخلِْقه، ُسبَْحاَن ا�َّ ُسبْحاَن ا�َّ
ِ ِمداد لَكماتِهِ   .ِزنََة َعرِْشه، ُسبَْحاَن ا�َّ

ست خداوند را به عدد یاد ندهم که آنرا بگوئی؟ پاکیا بتو کلماتی را یت ترمذی آمده که: آیدر روا و

ست خدا را هموزن عرشش و یت او حاصل گردد و پاکیخدا را به اندازهء که رضا ستیمخلوقاتش و پاک

 .»ست خدا را به اندازهء رنگ قلم کلماتشیپاک

َمثَُل اذلي يَذُكُر ر�َُّه َواذلي «قال:  ،، عن انليب وعْن أيب ُموىَس األشعري « -۱۴۳۴ 
 .یرواهُ البخار »»ال يذُكُره، َمثَل اليحِّ والَميِِّت 

ي يُْذَكُر ا�َّ ِ�يه، َوابلَيِت اذلي ال يُْذَكُر ا�َّ ِ�يه، « ورواه مسلم فقال:
َّ

َمثَُل ابلَيِْت اذل

 .»َمثَُل اليَحِّ والَميِِّت 
 ت است که:یروا از ابو موسی اشعری « -۱۴۳۴

 است. کند، مانند زنده و مرده نمی ادیکند، و آن که  می ادیفرمود: صفت کسی که خدا را  امبر یپ
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که در آن ذکر ای  شود، و خانه می که در آن ذکر خداای  ت مسلم آمده که فرمود: و صفت خانهیو در روا

 .»شود، مانند زنده و مرده است نمی خدا

نَا ِعنَْد َظنِّ  :يُقوُل ا�َّ تَعاىل«قال:  ، أنَّ رُسوَل ا�َّ وعْن أيب ُهر�رة « -۱۴۳۵ 
َ
أ

عبدي يب، وأنا َمعُه إذا َذَكَر�، فَإن َذكَر� يف َ�ْفسه، َذَكْرتُُه يف نَفيس، و�ْن َذَكَر� يف مال، 
 ه.يمتَّفقٌ عل »»يف مٍإل َخْ�ٍ منُْهمْ  ذَكرتُُه 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۳۵

باشم، و من با وی  می شیمن در نزد گمان بنده ام به خو فرماید: می فرمود: الله تعالی رسول الله 

اد کند، یان جمعی یاد کنم و اگر مرا در میاد کند، او را در پنهانی یاد کند، اگر مرا در پنهانی یهستم چون مرا 

 .«اد کنم که از آن گروه بهتر استیان گروهی یاو را در م

قالوا: وَما الُمَفرُِّدوَن يا رُسول  »سبَق الُمَفرُِّدونَ «: وَ�نُْه قال: قاَل رَُسوُل ا�َّ « -۱۴۳۶
؟ قال:  اِكراُت «ا�َّ اِكُروَن ا�َّ َكث�اً واذلَّ  رواه مسلم. »»اذلَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۳۶

دون! رسول الله  ِرّ
َ

 فرمود: سبقت گرفتند ُمف

 انند؟یمفردون ک ا رسول الله یگفتند: 

 .«کنند می ادیاد یکه خداوند را زیو زنانفرمود: مردان 

كر: ال � إالَّ «يقول:  قال: سِمْعُت رُسول ا�َّ  وعن جابر « -۱۴۳۷  فَْضُل اذلِّ
َ
أ

ذيُّ وقال: حديثٌ حسن.  .»»ا�َّ   رواهُ الرتمِ

 ت شده که گفت:یروا از جابر « -۱۴۳۷

 .»اال الله استن ذکر ال اله یفرمود: بهتر می دم کهیشن از رسول الله 

، إنَّ رَشائِع اإلْسالِم قَْد  وعْن عبد ا�َّ بن �رُْسٍ « -۱۴۳۸ أنَّ رَُجًال قال: يا رُسوَل ا�َّ
ِ «َكرُثْت يلَع، فَأخرْب� �يِشٍء أ�َشبَُّث بِه قال:  رواهُ  »»ال يَزاُل لَِسانَُك َرْطباً ِمْن ِذْكِر ا�َّ

ن. سَ  الرتمذي وقال: حديثٌ حَ

 ت است که وی گفت:یروا از عبد الله بن بسر « -۱۴۳۸

 زی خبر ده که بدان چنگ زنم؟یاد شده، مرا بچین اسالم بر من یقوان ا رسول الله ی

 .»اد خداوند ترزبان باشییشه بیفرمود: که هم
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ِ وحبَمِده، ُغرِسْت هلُ «قال:  ، َعِن انليب وعْن جابٍر « -1439  مْن قال: ُسبْحاَن ا�َّ

ْلٌَة يف اجلَنَّةِ 
َ

 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن.. »»�

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۴۳۹

 .»شود می د: سبحان الله و بحمده برای او درختی از خرما در بهشت نشاندهیفرمود: آنکه بگو امبر یپ

رْسَِي يب  لَِقيُت إبراهيَم « قال: قال رُسول ا�َّ  وعن ابن مْسُعوٍد « -۱۴۴۰ 
ُ
يَلْلََة أ

�ِة، عْذبُة املاِء، و�نَّها  ُ خرِبُْهْم أنَّ اجلنََّة َطيِّبُة الرتُّ
َ
الم، وأ تََك ِم�ِّ السَّ مَّ

ُ
ُد أقِريْء أ فقال: يا ُ�مَّ

، وال � إالَّ ا�َّ وا�َّ أْ�رَبُ  ، واحلْمُد �َّ  رواه الرتمذي .»»ِ�يعاٌن وأنَّ ِغَراَسها: ُسبْحاَن ا�َّ

 وقال: حديثٌ حسن.

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۴۴۰

به امتت از من  را در شب اسراء مالقات نمودم، فرمود: ای محمد  م یفرمود: ابراه رسول الله 

گاه فراخی است و دانهء آن سبحان ین و جایریکو، آبی شیده که بهشت دارای خاکی نشان  سالم برسان و خبر

 .»ال اله اال الله و الله اکبر است الله و الحمد لله و

رداءِ « -۱۴۴۱  يب ادلِّ
َ
ِ   ،وعْن أ ْ�َماِلُ�م، «: قال: قاَل رسوُل ا�َّ

َ
نَبِّئُُ�م خِبَْ�ِ أ

ُ
ال أ

َ
أ

ة،  َهِب والفضَّ ْرفِعها يف َدرجاتِ�م، وَخْ�ٌ لَُ�ْم ِمْن إِْ�َفاق اذلَّ
َ
ْزاَكَها ِعند مليِك�م، وأ

َ
وأ

ْ�نَاقُ�م؟وَخْ�ٌ لَُ�ْم ِمْن 
َ
ْ�نَاَ�ُهم، و�رِض�وا أ

َ
ْن تَلْقْوا عُدوَّ�م، َ�ترَضُ�وا أ

َ
 ،قالوا: بَ� » أ

ِ تَعاىل«قال:   رواهُ الرتمذي، قالَ احلاكمُ أَبو عبد اهللاَّ: إِسناده صحيح.  .»»ِذُكر ا�َّ

 ت است که:یروا از ابو الدرداء « -۱۴۴۱

خبر نسازم؟ اعمالی که تان  ن اعمالتان در نزد پادشاهیپاکترن و یا شما را از بهتریفرمود: آ رسول الله 

روبرو شده تان  نکه با دشمنیده و از خرج کردن طال و نقره و از ایاد درجات شما گردیشتر سبب ازدیاز همه ب

 ا گردنهای شما را بزنند، بهتر است؟ید و یرا بزنشان  گردنهای

 گفتند: آری!

 .»اد خداوند تعالییفرمود: 

يب وقَّاٍص « -۱۴۴۲
َ
ِ  وعن سْعِد بِن أ نَُّه َدَخل مع رسوِل ا�َّ

َ
�  ٍة و�ْ�َ يدْ�َها

َ
ىلع اْمرأ

ْو حىًص  نَوًى 
َ
�رُْس َعليِْك ِمْن هذا «�ُسبُِّح بِه فقال:  أ

َ
ْخرِبُك بما ُهو أ

ُ
ال أ

َ
فَْضُل  أ

َ
ْو أ

َ
فقال:  »أ

ماءِ « ِ عدَد َما َخلََق يف السَّ ِ  ،ُسبْحاَن ا�َّ رْض، ُسبحاَن ا�َّ
َ
ِ عدَد ما َخلََق يف األ وَُسبْحاَن ا�َّ
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ِ ِمثْل  ْ�رُب ِمثَْل ذلك، واحلَْمد �َّ
َ
ِ عدد ما ُهَو َخاِلق. وا�َّ أ عدَد ما بْ�َ ذلك، وسبْحاَن ا�َّ

َة إِالَّ با�َّ ِمثَْل ذلك رواه الرتمذي وقال:  .»»ذلك، وال إهِل إِال ا�َّ ِمثْل ذلك، وال حْول وال قُوَّ

 حديثٌ حسن.

 ت است که:یروا از سعد بن ابی وقاص « -۱۴۴۲

گ بود یا ریخستهء خرما ای  ش روی او دانهیکه پیبر زنی داخل شد، در حال وی همراه با رسول الله 

 .گفت می حیکه بدان تسب

ست یسبحان الله... پاکت بهتر و آسانتر باشد؟ پس فرمود: یا با خبرت نسازم بدانچه که برایفرمود: آ

ننده است و الله اکبر مثل آن و الحمد لله یست خدا را عدد آنچه آفرید و پاکیان آن دو آفریخدا را عدد آنچه م

 .»همچنان و ال حول و ال قوة اال بالله همچنان و به همان اندازه

يب ُموىس « -۱۴۴۳ 
َ
ِ  وعْن أ ُدلُّك «: قال: قاَل يل رُسوُل ا�َّ

َ
ال أ

َ
ىلع َكْ�ٍ ِمْن ُكنُوِز أ

، قال:  »اجلنَّة؟ ِ «فقلت: ب� يا رسول ا�َّ َة إِالَّ بِا�َّ  ه.يمتفقٌ عل »»ال حول وال قُوَّ

 ت است که:یروا از ابو موسی « -۱۴۴۳

 ا ترا به گنجی از گنجهای بهشت راهنمائی نکنم؟یم فرمود: آیبرا رسول الله 

 !ا رسول الله یگفتم: آری 

ةَ إِالَّ بِاهللاَِّفرمود:  وَّ  .»ال حول وال قُ

 باب فضیلت ذکر و یاد خداي تعالی در حال ایستاده، نشسته و به پهلو غلطیده و -245
 وضوء و در حال جنابت و حیض، جز قرآن خواندن که براي جنب و حائض جائز نیست بی

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ قال اهللا تعالی: ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  ٖت َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
ِ�ّ 

 ٱ
َ
ِينَ ٱ ١٩٠ بِ َ�ٰ لۡ ۡ� َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ  ].۱۹۱-۱۹۰عمران:  آل[ ﴾ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ

ن واختالف شب و روز دالئل روشنی است ینش آسمانها و زمیهمانا در آفر« فرماید: می خداوند

 .»کنند می ادیستاده و نشسته و در پهلو خدا را یکه ایخرد، آنانبرای خداوند 

ِ  لوعْن اع�شة « -۱۴۴۴ حيانِه قَالَت: اكَن رُسوُل ا�َّ
َ
 .»يذُكُر ا�َّ تَعاىل ىلع لُكِّ أ

 رواه مسلم.

 .»نمود می در همهء اوقات ذکر خدا را ت شده که گفت: رسول الله یروا لاز عائشه « -۱۴۴۴
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هلَُه قال: � «قال:  عن انلَّيِبِّ  بوعن ابن عبَّاٍس « -۱۴۴۵
َ
ىَت أ

َ
َحدُ�ْم إِذا أ

َ
نَّ أ

َ
لو أ

هُ  ، لم يرُضّ
َ

يطاَن ما رَزْ�تَنَا، َ�ُقيِض بيْنُهما ودل يَطاَن وَجنِِّب الشَّ ِ اللَُّهمَّ َجنِّبْنَا الشَّ متفقٌ  »»ا�َّ

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۴۴۵  ه.يعل

د: بسم الله، اللهم... بنام خدا بار یکی از شما با همسرش هم بستر شود، بگویفرمود: هرگاه  امبر یپ

به فرزند حکم شان  انیرا هرگاه در میطان دور بدار، زیا ما را و آنچه را که بما روزی دادی (فرزند) از شیخدا

 .»رساند نمی طان به او ضرریشود، ش

 شود می ر هنگام خواب شدن و بیدار شدن گفتهباب در مورد دعاهائی که د -246

يب َذٍرّ « -۱۴۴۶
َ
ِ  بعن ُحَذْ�َفة، وأ َوى إِىل فِراِشِه قال:  قاال: اكَن رسوُل ا�َّ

َ
إِذا أ

ُموُت «
َ
ْحيَا َوأ

َ
ماَ�نَا َو�يِلِْه «و�ِذا اْستيَقَظ قال:  »بِاسِمَك اللَُّهمَّ أ

َ
ْحيَانَا بعد َما أ

َ
ِ اذِلي أ احلْمُد �َّ

 .یرواه الرتمذ »»النُّشورُ 

 ت شده که گفتند:یروا ب فه و ابو ذریاز حذ« -۱۴۴۶

رم و یم می اللهم... خداوندا بنامت كفرمود: با سم می گرفت، می به بسترش قرار چون رسول الله 

آنکه فرمود: الحمد لله الذی... ثنا باد خداوندی را که ما را پس از  می شد، می داریشوم. و چون ب می زنده

 .»راند، زنده کرد و بازگشت بسوی اوستیم

ي ذکر و دعوت به مالزمت و پیوستگی بر آن و منع از جدا ها باب در فضیلت حلقه -247
 شدن و دوري از آن بدون عذر

ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ قال اهللا تعالی: ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
 ].۲۸الکهف: [ ﴾ُهمۡ َ�نۡ  َناكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ  َوَ�  ۥۖ َههُ وَجۡ 

ار خوانده و شان  که در صبح و شام، پروردگاریو نگهدار خود را با کسان« فرماید: می خداوند

 .»طلبند و چشمت را از آنان مگردان می رضای او را

يب ُهر�رَة « -۱۴۴۷
َ
ِ  وعْن أ ِ تَعاىل مالئَِ�ًة َ�ُطوفُوَن يف «: قال: قاَل رَُسوُل ا�َّ إِنَّ �َّ

وا إىِل  ، تَـنَاَدْوا: َهلُمُّ ْكر، فإِذا وَجُدوا قَْوماً يذُكُروَن ا�َّ َعزَّ وَجلَّ ْهَل اذلِّ
َ
ُرق يَلْتَِمُسوَن أ الطُّ

لُهم َر�ُُّهم 
َ
ْ�يَا، فَيَسأ َماء ادلُّ ْجنَِحِتهم إِىل السَّ

َ
ونَهم بِأ ْعلم وَ  حاجِتُ�م، َ�يَُحفُّ

َ
ما يقوُل  :ُهَو أ

ُدونَك، فيقول: هل  ونَك، و�َْمُدونَك، و�َُمجِّ ِعبَاِدي ؟ قال: َ�ُقولُون: �ُسبُِّحونََك َو�َُ�ربِّ
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َشدَّ 
َ
وَْك اكنُوا أ

َ
ْو�؟، قال: يُقولُون لو َرأ

َ
وْك، َ�يَُقول: َكيَْف لو َرأ

َ
ِ ما رأ ْو� ؟ فيقولون: ال وا�َّ

َ
رأ

َشدَّ 
َ
لُون؟ قال: َ�ُقولون:  لَك ِعباَدة، وأ

َ
�رَث لَك �َْسِبيحا. َ�يَُقول: فماذا �َسأ

َ
لَك تْمِجيدا، وأ

وَْها. قَال: َ�ُقول: 
َ
وَْها؟ قال: َ�ُقولُون: ال َوا�َّ ياربِّ َما رأ

َ
لُونََك اجلنَّة. قال: يقول: وَهل َرأ

َ
�سأ

وْها اَكنُ 
َ
�َُّهم رأ

َ
وَْها؟، قال: َ�ُقولُون: لو �

َ
َشدَّ لَها َطلَبا، فََكيَْف لو َرأ

َ
َشدَّ علَيَْها ِحرْصا، َوأ

َ
وا أ

ْ�َظم ِ�يها رْغبة. قَال: فَِممَّ َ�تََعوَُّذون؟ قَال: يقولُون يَتَعوَُّذوَن ِمَن انلَّار، قال: فَيُقول: وَهل 
َ
َوأ

وَْها. فَيُقول: َكيْف لو َرأْوها؟، قال: يُقولُو
َ
ِ ما رأ وَْها؟ قاَل: يقولوَن: ال وا�َّ

َ
وَْها اكنوا َرأ

َ
ن: لو َرأ

�ِّ قَد َ�َفْرُت هلم، قَال: يُقوُل 
َ
ْشهُد�م �

ُ
َشدَّ هلا َ�َافَة. قَال: فيُقول: فَأ

َ
َشدَّ منها فِرارا، وأ

َ
أ

َما جاَء حِلاَجٍة، قال: ُهُم اجلُلََساُء ال �َْشىَق  َملٌَك ِمَن املالئَِ�ة: ِ�يهم فُالٌن لَيْس ِمنهم، إِ�َّ
 ه.یعل متفٌق  »بِهم جِليسُهم

يب ُهر�رَة  :مسلِمٍ ـويف روايةٍ ل
َ
ِ َمالئَِ�ًة َسيَّارًة فًُضالَء «قال:  َعِن انلَّيِبِّ  عْن أ إِنَّ �َّ

كر، فَإِذا وجُدوا َ�ِلساً ِ�يِه ِذْكر، قَعُدوا معُهم، وحفَّ بْعُضُهم بْعضاً  يتَتَبَُّعوَن �الِس اذلِّ
وا ما 

ُ
ْجِنَحِتِهم حىتَّ َ�ْمأل

َ
قُوا َعرُجوا وصِعدوا إىِل بِأ ْ�يَا، فَإِذا َ�َفرَّ ماِء ادلُّ بيْنَُهْم َو�َْ�َ السَّ

ماءِ  ُ َعزَّ وجلَّ  ،السَّ لُهُم ا�َّ
َ
ْعلَُم  فَيْسأ

َ
ْ�َن ِجئْتُم؟ َ�يَُقولُون: ِجئْنَا ِمْن ِعنِد ِعباٍد  :وُهَو أ

َ
ِمْن أ

ُونَك، َوُ�هَ  رْض: �ُسبُحونََك، وُ�َ�ربِّ
َ
لُونَك. قال: وماذا لََك يف األ

َ
لِّلُونَك، َو�َْمُدونَك، َو�َْسأ

ْي رب: قال: فَكيَْف لو 
َ
ْوا جنَّيت ؟ قالُوا: ال، أ

َ
لُونََك جنَّتَك. قال: وَهْل َرأ

َ
لُو� ؟ قَالُوا: �َْسأ

َ
�ْسأ

ْوا جنَّيت ؟ قالُوا: و�ْستَِجُ�ونََك قال: وِممَّ �ْستَِجُ�و� ؟ قالوا: مْن نَارَِك يارب
َ
. قال: وََهْل رأ

ْوا نَارِي ؟، قالُوا: و�ْستَْغِفرونَك، فيقول: قَْد غَفْرُت 
َ
ْوا نَارِي ؟ قالوا: ال، قال: َفَكيَْف لَْو َرأ

َ
َرأ

ا اْستَجاُروا. قال: فَيُقولون: ربِّ فيهْم فُالٌن عبٌْد  جْرتُهم ِممَّ
َ
لُوا، وأ

َ
عَطيْتُُهْم ما َسأ

َ
لُهم، وأ

َما َمر، فَجلَ  اٌء إِ�َّ  .»»س معُهم، فيقول: وهُل غَفْرت، ُهْم الَقْوُم ال �َْشىَق بِِهْم َجِليُسُهمْ َخطَّ
 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۴۶

گردند و چون  می فرمود: برای خداوند فرشتگانی است که در راهها در پی اهل ذکر رسول الله 

ازمند ید به آنچه که نیکنند که بشتاب می گر را صدایابند که به ذکر خدا مشغول هستند، همدیگروهی را ب

که یکند در حال می از آنها سؤالشان  کنند و پروردگار می ا بدرقهیهای خود تا آسمان دن د و آنها را به بالیبود

 ند؟ یگو می داناتر است: بندگانم چه

  .اد کنندیند و ترا به بزرگی یر و حمد ترا گویح و تکبیند: تسبیگو می فرمود: فرشتگان
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 اند؟ دهیا مرا دید: آیمی فرما

 اند. دهیند: نه، والله ترا ندیمی گو

 نند؟ید: چگونه است، اگر مرا ببیمی فرما

 ح ترایاد تسبیاد نموده زیت عبادت نموده و فزونتر ترا به بزرگی یشتر برایده بودند، بیند: اگر ترا دیمی گو

 گفتند. می

 خواهند؟ می چه فرماید: می باز

 خواهند. می ند: از تو بهشتیگو می فرمود:

 اند؟ دهیا آنرا دیآ فرماید: می فرمود:

 اند. دهیا رب آن را ندیند: نی والله یگو می فرمود:

 نند؟یچگونه است اگر آن را بب فرماید: می فرمود:

در  تر ل نموده و سختیشتر بدان میده و بیشتر بدان حرص ورزیده بودند، بیند: اگر آنرا دیگو می فرمود:

 کردند. می پی بدست آوردن آن تالش

 جستند؟ می فرمود: از چه پناه

 ند.یجو می ند: از دوزخ پناهیگو می فرمود:

 اند؟ دهیا آن را دیآ فرماید: می فرمود:

 ند.ینما می ده و فراریشتر ترسینند از آن بیند: اگر آن را ببیگو می فرمود:

 دم. یآمرزشان  رم که براییگ می پس من شما را شاهد فرماید: می فرمود: پس

 ست و برای ضرورتی آمده.یشان فالنی است که از آنها نید: در ایگو می فرمود: فرشتهء از فرشتگان

 شود. نمی شان بدبختیبه اشان  نیو همنشاند  نانیفرمود: آنها همنش

 ت است که:یروا ره یتی از مسلم آمده که: از ابو هریو در روا

 –بر حفظه  –اند  ن گردش نموده و زائدیفرمود: همانا برای الله تعالی فرشتگانی است که در زم امبر یپ

ابند، که در آن ذکر است در آن نشسته و برخی برخی یگردند و هرگاه مجلسی را ب می که بدنبال مجالس ذکر

و چون پراکنده شوند، برآمده و  سازند می شان و آسمان را پرین اینکه بیکنند، تا ا می را به بالهای خود احاطه

 د؟یاست، از کجا آمد تر که دانایکند، در حال می روند و الله عزوجل از آنها سؤال می به آسمان باال

دت را انجام داده و از یل و تحمیح و تهلیم که تسبین آمدیند: از نزد بندگانی از بندگانت در زمیمی گو

 کردند؟ می تو درخواست

 طلبند؟ می چهد: از من یمی فرما

 طلبند. می ند: از تو بهشت رایمی گو
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 اند؟ دهیا بهشت را دید: آیمی فرما

 ند: نی پروردگارا!یمی گو

 نند؟ید: چگونه است اگر آن را ببیمی فرما

 خواهند. می ند: از تو امانیمی گو

 خواهند؟ می فرمود: از چه امان

 ا رب از دوزخت!یند: یمی گو

 اند؟ دهیا دوزخ مرا دید: آیمی فرما

 ند: نه.یمی گو

 نند؟ید: پس چگونه است، هرگاه دوزخم را ببیمی فرما

 ند: و از تو آمرزش طلبند.یمی گو

آنچه را که درخواست کردند. و امان دادم آنها را شان  دم ودادم براییآمرزشان  همانا برای فرماید: می پی

 از آنچه که امان خواستند.

 نشست.شان  گذشت و همراه می ار خطاکاری است، همانایهء بسشان فالنی بندیا رب! در ایفرمود: 

 .»شود نمی شان بدبخت و شقییبه اشان  نیکه همنشاند  دم. آنها گروهییو برای او هم آمرز فرماید: می پس

يب سعيٍد « -۱۴۴۸
َ
ِ  بوعنُه عْن أ َ «: قاال: قَاَل رُسوُل ا�َّ ال َ�ْقُعُد قَْوٌم يْذُكُروَن ا�َّ

تُْهُم الإِالَّ  ِكينَة، وذَكَرُهم ا�َّ ِ�يمن ـحفَّ مالئِ�ة، وغِشيتُهُم الرَّمْحُة ونََزلَْت علَيِْهْم السَّ
 .رواه مسلم »»ِعنَْدهُ 

 مروی است که گفتند: ب دیره و ابو سعیاز ابو هر« -۱۴۴۸

آنان را احاطه نکه مالئکه یند، مگر اینند که ذکر خدا را نماینش نمی چ گروهییفرمود: ه رسول الله 

د و خدای تعالی آنها را در کسانی که یشان آرامش و سکون فرود آیپوشاند و بر ا می نموده و رحمت آنها را

 .»دیاد فرمایند، ینزد او

يب واقٍِد احلارِِث بن َعوٍْف « -۱۴۴۹ 
َ
ِ  وعن أ نَّ رُسوِل ا�َّ

َ
بيْنَما ُهو َجالٌِس يف  أ

 ِ ْ�بَل اْ�نَاِن إىِل رسوِل ا�َّ
َ
قْبَل ثَالثَُة َ�َفر، فأ

َ
وَذَهب واحٌد،  املْسِجد، وانلَّاُس معه، إِذ أ

 ِ ا اآلَخر، فَوَ�َفا ىلع رسول ا�َّ مَّ
َ
ى فُرَْجًة يف احللَْقة، فَجلََس فيها وأ

َ
حُدُهما فرأ

َ
ا أ مَّ

َ
. فَأ

 
َ
ِ فََجلَس َخلَْفُهم، وأ  رُسول ا�َّ

َ
ا فََرغ دبر ذاهبا. فَلمَّ

َ
ا اثلالُث فَأ خرِبُ�م عن  مَّ

ُ
ال أ

َ
قال: أ

ُ ِمنُْه  ا اآلخُر فَاْستَْحي فاستحي ا�َّ مَّ
َ
ِ فآواه ا�َّ وأ وى إِىل ا�َّ

َ
حُدهم، فَأ

َ
ا أ مَّ

َ
انلََّفِر اثلَّالثَة، أ

ُ عنْهُ  ْعرض ا�َّ
َ
ْعرض، فأ

َ
ا اآلخر، فأ مَّ

َ
 ه.يقٌ علمتف »»َوأ
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 ت است:یروا از ابو واقد حارث بن عوف « -۱۴۴۹

 در مسجد نشسته بودند و مردم هم حضور داشتند، سه نفر جانب آنحضرت  که رسول الله یدر اثنائ

 ستادند.یا کنفر رفت و آن دو باالی سر آنحضرت یآمده و شان  روآوردند که دو نفر

نشست و اما سومی شان  گری پشت سریآن نشست و د ده و دریدر حلقه دای  کی از آنان گشادگیی

کی از آنان یا شما را از سه نفر خبر ندهم؟ یفارغ گشت، فرمود: آ ده و رفت. چون رسول الله یپشت گردان

اء نمود و اما یاء کرد و الله تعالی از وی حیگر حیبه خدا بازگشت نموده و خداوند او را جای داد، و اما د

 .»الله تعالی از وی اعراض کرد سومی اعراض نمود و

ىلَع َحلَْقٍة يف املْسِجد،  قال: َخرج معاِو�َة  وعن أيب سعيد اخلُْدريِّ « -۱۴۵۰  
ْجلَسُ�م إِالَّ َذاك؟ قالوا: ما 

َ
ِ ما أ . قَال: آ�َّ ْجلَسُ�م؟ قالُوا: جلَْسنَا نَْذُكُر ا�َّ

َ
فقال: ما أ

ما إِ�ِّ 
َ
ْجلَسنَا إِالَّ َذاك، قال: أ

َ
ليَت ِمْن رُسوِل أ حٌد بمْ�ِ

َ
ْستَْحِلْفُ�م ُ�ْهمًة لَُ�م وما اكَن أ

َ
 لَْم أ

 ِ ِ  ا�َّ : إِنَّ رُسول ا�َّ صحابِه فقال:  أقلَّ عنُْه َحِديثاً ِم�ِّ
َ
ما «خَرج ىلَع َحلَْقٍة ِمن أ

ْجلَسُ�م؟
َ
، و�ْمُدُه ىلَع ماَهَدانَا لِإلِ  »أ ْسالم، ومنَّ بِِه عليْنا. قَال: قالوا: جلَْسنَا نَذُكُر ا�َّ
ْجلَسنا إِالَّ َذاك. قال: «

َ
ْجلَسُ�ْم إِالَّ َذاك؟ قالوا: وا�َّ ما أ

َ
ِ ما أ ْستَْحِلْفُ�ْم «آ�َّ

َ
ما إِ�ِّ لَْم أ

َ
أ

نَّ ا�َّ يُباِ� بُِ�ُم ال
َ
ْخرب� أ

َ
تاِ� جرِب�ُل فَأ

َ
 رواُه مسلم. »»مالئَ�ةَ ـتُهمًة لُ�م، وِلكنَُّه أ

 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۴۵۰

 ز سبب نشستن شما شده؟یبه حلقهء در مسجد برآمده و گفت: په چ ه یمعاو

 م.یکن می گفتند: نشسته ذکر خدا را

 ز دگری سبب نشستن شما نشده؟یگفت: شما را سوگند به خدا که جز آن چ

 گری نشانده.یز دیگفتند: ما را جز آن چ

ک نبوده ینزد چکس مثل من به رسول الله یچ تهمتی سوگند ندادم و هیواسطهء ه گفت: من شما را به

ارانش برآمده و فرمود: چه یدر حلقهء از  ت نکرده. همانا رسول الله یث روایک کمتر از من حدیچیو ه

 ز شما را نشانده؟یچ

آن بر ما منت گذاشته، ذکر ت نموده و به یم و بواسطهء که خداوند تعالی ما را به اسالم هدایگفتند: نشست

 م.یگوئ می و حمد او را

 زی سبب نشستن شما نشده؟ین چیفرمود: شما را به خدا که جز ا

 ل ین است که جبرئیکن مطلب ایدارم و ل می اما من شما را سوگند ندادم بواسطهء که شما را متهم

 .»کند می نزدم آمده و خبرم داد که خداوند تعالی به شما در برابر فرشتگان فخر
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 شود می باب اذکار و اورادي که در هنگام صبح و شام خوانده -248

�ََّك  ُكرذۡ ٱوَ ﴿ قال اهللا تعالی:  لِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  رِ هۡ �َۡ ٱ َوُدونَ  وَِخيَفةٗ  تََ�ُّٗ�  ِسَك َ�فۡ  ِ�  رَّ
 ِ  ].۲۰۵األعراف: [ ﴾٢٠٥ فِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  تَُ�ن َوَ�  َصالِ �ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ ٱب

و یاد کن پروردگارت را در ضمیرت به زاری و ترسکاری، و یاد کن « فرماید: میخداوند 

 .»تر از بلند آوازی، در بامداد و شبانگاه و مباش از غافالن پروردگارت را با کالمی آهسته

مۡ ٱ ُطلُوعِ  َل َ�بۡ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  وََسّبِحۡ ﴿ و قال تعالی:  ].۱۳۰طه: [ ﴾ُغُرو�َِها َل َوَ�بۡ  ِس لشَّ

 .»و تسبیح گوی با حمد پروردگارت، پیش از بر آمدن آفتاب و پیش از فرو شدن آن« فرماید: و می

ِ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  وََسّبِحۡ ﴿ و قال تعالی: ٰ بۡ ۡ�ِ ٱوَ  َعِ�ِّ لۡ ٱب  ].۵۵غافر: [ ﴾رِ َ�

 .»آر آمرزش طلب برای گناهت، و در صبح و شام ستایش و ثنای پروردگارت را بجای«فرماید:  و می

ذِنَ  ُ�ُيوٍت  ِ� ﴿ و قال تعالی:
َ
ُ ٱ أ ن �َّ

َ
 �ِيَها ۥَ�ُ  �َُسّبِحُ  ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ َو�ُذۡ  َ�عَ تُرۡ  أ

 ِ ٞ تَِ�ٰ  ِهيِهمۡ تُلۡ  �َّ  رَِجالٞ  ٣٦ َصالِ �ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ ٱب ِ ٱ رِ ذِكۡ  َعن عٌ َ�يۡ  َوَ�  َرة  ].۳۷-۳۶النور: [ ﴾�َّ

دستور داده تا در آن بلند کرده و یاد کرده شود، آنجا نام او به  هایی که خدا در خانه« فرماید: و می

کنند، آنجا در صبح و شام، مردانیکه باز ندارد ایشان را معامله و خرید و فروش  پاکی، خدا را یاد می

 .»از یاد خدا

ۡ�َ ﴿ عالی:و قال ت بَاَل َمَعُهۥ �َُسّبِۡحَن بِٱۡلَعِ�ِّ َوٱۡ�ِ ۡرنَا ٱۡ�ِ  ].۱۸ص: [ ﴾١٨اِق إِنَّا َسخَّ

 .»گفتند بوقت شام و صبح می حیم همراه او، که تسبیرا رام ساخت ها نه کوهیهر آئ« فرماید: و می
يب هر�رة « -۱۴۵۱

َ
ِ  وعْن أ َمْن قال ِحَ� يُْصِبُح وحَ� يُميِس: «: قال: قاَل رسوُل ا�َّ

حٌد 
َ
ِت أ

ْ
ِ وحبمِدهِ ِمائََة َمرٍة لَم يأ حٌد قال ِمثَل ُسبْحاَن ا�َّ

َ
فَضِل ِما َجاَء بِه، ِإالَّ أ

َ
يْوم الِقيامة بأ

ْو َزادَ 
َ
 رواُه مسلم. »»َما قال أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۵۱

چکس ید، هیکه به هنگام صبح و شام کردن صد بار سبحان الله و بحمده بگویفرمود: کس رسول الله 

 .»ا افزوده باشدیآورد، مگر آنکه مثل او گفته و  نمی امت بهتر از آنچه وی آوردهیدر روز ق
ِ ما لَِقيُت ِمْن َ�ْقرٍب وَعنُه قال: جاَء رُجٌل إِىل انلَّيِبِّ « -۱۴۵۲  ، فقال: يا رُسول ا�َّ

َغت� ابلارِحة، قال: 
َ

اِت مْن رَشِّ ما «دل ِ اتلَّامَّ ما لَو قُلَت ِحَ� أْمسيت: أُعوُذ بَِ�لماِت ا�َّ
َ
أ

 رواه مسلم. »»َخلََق لم ترَُضَّك
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 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۵۲

 د.یشب که عقربی مرا گزیدم دیآمده و گفت: چه رنج بزرگی د مردی خدمت رسول الله 

م به کلمات تامهء خدا از شر یجو می گفتی: أعوذ بکلمات الله... پناه می فرمود: هرگاه چون شام کردی

 .»توانست گزندت رساند نمی د،یآنچه آفر

مَسيْنَا  وعنُْه عن انليبِّ « -۱۴۵۳  
َ
ْصبْحنَا و�َِك أ

َ
ْصبَح: اللَُّهمَّ بَِك أ

َ
نَّه اكن يقول إَِذا أ

َ
�

ْيا، و�َِك َ�ُموت، َو�يَِلَْك النُُّشورُ 
َ

ْمىس قال:  »و�َِك �
َ
ْيا، «و�ِذا أ

َ
ْمَسيْنَا، و�َِك �

َ
اللَُّهمَّ بَِك أ

 رواه أَبو داود والرتمذي وقال: حديث حسن.  .»»َك الَمِص�و�ِك نُموُت و�يَِلْ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۵۳

ا! به امر تو صبح یبار خدا اصبحنا... كاللهم بفرمود:  می کرد، می که صبحیدر هنگام رسول الله 

فرمود:  می نمود، می چون شام م و بازگشت بسوی تست. ویریم می م و به امر تو زندگی کرده ویم و شام نمودیکرد

 .»م و بازگشت بسوی تستیریم می م و زندگی کرده ویا! به امر تو شام کردی... بار خدانايأمس كاللهم ب

يق، « -۱۴۵۴  دِّ با بَ�ٍر الصِّ
َ
نَّ أ

َ
قُولُُهنَّ إَِذا وعنُه أ

َ
ِ ُمْرِ� بَِ�لَماٍت أ ، قال: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْمَسيت، قال: قُل: 
َ
ْصبَْحُت و�َِذا أ

َ
َهادة، «أ َمواِت واألرِض اَعلَم الَغيْب َوالشَّ اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ

ُعوُذ بَك مْن رَشِّ 
َ
نت، أ

َ
ن َال إهِل ِإالَّ أ

َ
ْشَهُد أ

َ
يَْطاِن  ربَّ لُكِّ يَشٍء َوَمِليَكه. أ نَفيس ورَشِّ الشَّ

كهِ  خْذَت َمْضِجَعَك «قال:  »َورِشْ
َ
ْمَسيْت، و�ِذا أ

َ
ْصبْحت، َو�ِذا أ

َ
رواه أبو داود  »»قُلْها إِذا أ

 والرتمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۵۴

 م.یکنم، بگو می مرا به کلماتی امر کن که چون صبح و شام ا رسول الله یگفت:  ق یابوبکر صد

دا و ین، عالم به پینندهء آسمانها و زمیا! آفری... بار خدااألرضاللهم فاطر الساموات وفرمود: بگو: 

ست و از شر نفس خود و یدهم که معبود بر حقی جز تو ن می ز، گواهیینهان، پروردگار و مالک همه چ

 م. یجو می ک، بتو پناهطان و دعوت او بشریش

 .»که در بسترت قرار گرفتی آنرا بگویا شام کردی و زمانیفرمود: چون صبح نمودی 

ِ  وَعن ابْن َمْسُعوٍد « -۱۴۵۵ ْمىس  قال: اكَن نيبُّ ا�َّ
َ
ْمَسيْنَا وأ

َ
مىس قال: أ

َ
إَِذا أ

 
َ

، َال إِهَل إِالَّ ا�َّ وْحَدُه َال رَش�َك هل ، واحلْمُد �َّ َراُه قال فيِهن:  »الُملُك �َّ
َ
هلُ «قاَل الرواي: أ

لَُك َخْ�َ َما يف هِذهِ اللَّيلَة، وَخَ 
َ
ْسأ

َ
 احلْمُد وُهَو ىلَع لكِّ يَشٍء قِدير، ربِّ أ

َ
ْ�َ َما الُملُك َوهل



 693 کتاب ذکرها

 

ُعوُذ بَِك من الَكَسل، 
َ
ُعوُذ بَِك مْن رَشِّ َما يف هِذهِ اللَّيْلَِة ورَشِّ ما بْعَدَها، ربِّ أ

َ
َ�ْعَدَها، وأ

يْضا:  »وَُسوِء الِكرْب، أعوُذ بَِك مْن عَذاٍب يف انلَّار، وََعَذاٍب يف القرب
َ
ْصبَح قال ذلك أ

َ
َو�َِذا أ

» ِ ْصبََح الُملْك �َّ
َ
ْصبْحنَا َوأ

َ
 رواه مسلم. »»أ

 ت شده که:یروا از ابن مسعود « -۱۴۵۵

ما و پادشاهی برای خدا  هللا... كملـامسی النا ويامسفرمود:  می کرد، می شام امبر یچون پ

ست. راوی یرا نیکی ویگانه است و شریست، یم و ثنا باد خداوند را معبود برحقی جز او نیشام کرد

و... پادشاهی و ثنا او راست، و او بر هر  له احلمدو كملـالکنم که در آن گفت: له  می گفت: گمان

طلبم و از شر  می ر آنچه را بعد از آنستین شب است و خیر آنچه را که در ایز قادر است، از تو خیچ

تو م، پروردگارا! من از تنبلی و زشتی کهنسالی بیجو می ن شب و بعد از آن است بتو پناهیآنچه در ا

 .»هللا كملـاصبحنا و اصبح الگفت:  می کرد، آن را همچنان می م و چون صبحیجو می پناه

ِ بِن ُخبَيْب « -۱۴۵۶ َاِء الُمْعَجَمِة  وعْن عبِد ا�َّ
ْ
ِ   بَضمِّ اخل : قال: قال يل رَُسوُل ا�َّ

َحد، واملعوَِّذَ�ْ� ِحَ� ُ�ْميِس وَِحَ� «
َ
اٍت تَْ�ِفيَك ِمْن لكِّ اقْرا: قُْل هَو ا�َّ أ تُصِبح، ثَالَث َمرَّ

ءٍ   رواهُ أَبو داود والرتمذي وقال: حديثٌ حسن صحيح.  .»»يَشْ

 ت شده که گفت:یروا ب یاز عبد الله بن خب« -۱۴۵۶

ن (قل ینمائی، سه بار قل هو الله احد و معوذت می ا صبحیکنی  می م فرمود: چون شبیبرا رسول الله 

 .»کند می تیزی کفایو قل اعوذ برب الناس) را بخوان، ترا از هر چاعوذ برب الفلق 

َما ِمْن َ�بٍْد َ�ُقوُل يف «: قال: قاَل رَسوُل ا�َّ  وعْن ُ�ثَْماَن بِْن َ�َفاَن « -۱۴۵۷ 
ي َال يرَُضُّ َمع اْسِمِه يشء يف األرِض  ِ

َّ
ِ اذل وال يف  َصبَاِح لكِّ يَْوٍم وَمَساٍء لكِّ يَلْلَة: � ا�َّ

ُه يَشءٌ  ات، إِالَّ لَْم يرَُضَّ عِليم، ثالَث َمرَّ
ْ
ِميُع ال مذي  »»السماِء َوُهَو السَّ رواه أبو داود، والرتِّ

 وقال: حديث حسن صحيح.

 ت است که:یروا از عثمان بن عفان « -۱۴۵۷

بسم اهللا الذی ال د: یست که در هر صبح و هر شام سه بار بگوینای  چ بندهیفرمود: ه رسول الله 

رساند و او شنوا و داناست، مگر  نمی ن و آسمان ضرریزی در زمیچ چیبنام خداوندی که با نامش ه رض...ي

 .»کند نمی زی بوی ضرریچ چینکه هیا
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 شود می باب دعاهائی که در هنگام خوابیدن گفته -249

يب ذٍرّ و« -۱۴۵۸
َ
ِ  بعْن ُحذيفَة وأ نَّ رُسول ا�َّ

َ
 فَِراِشِه قال:  أ

َ
َوى إِىل

َ
اكَن إَِذا أ

ُموُت «
َ
ْحيَا َوأ

َ
 رواه البخاري. .»»باْسِمَك اللَُّهمَّ أ

 ت است که:یروا ب فه و ابو ذریاز حذ« -۱۴۵۸

 کنم و می ا! زندگیی... بنام تو بار خداكفرمود: باسم می گرفت، می قرارشان  به بستر چون رسول الله 

 .»رمیم می
ِ  وَ�ْن يلعٍّ « -۱۴۵۹ نَّ رُسوَل ا�َّ

َ
َو�ْتَُما إِىل «: بقاَل هل َولَِفاِطمَة  أ

َ
إَِذا أ

َخْذُ�َما َمَضاِجَعُكما 
َ
ْو إَِذا أ

َ
ا ثَالثاً َوثَالِ��، وََسبَِّحا ثَالثاً وثَالِ��، َوامْحََدا  فِراِشُكما، أ فََكربِّ

 »ثَالثاً َوثَالِ��
َر�عاً َوثَالِ��َ التَّْسِبيُح «ويف رواية: 

َ
  »أ

ر�عاً َوثَالِ��َ « ويف رواية:
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»اتلَّكبُ� أ

 ت شده که:یروا از علی « -۱۴۵۹

ش یا چون به خوابگاه خوید، یش قرار گرفتیفرمود: چون به بستر خو ب بوی و فاطمه رسول الله 

 د.یالحمد لله بگوبار  ٣٣بار سبحان الله و  ٣٣بار الله اکبر و  ٣٣د، یقرار گرفت

 بار آمده است. ۳۴تی سبحان الله یو در روا

 .»بار آمده است ۳۴تی الله اکبر یو در روا
يب ُهر�رَة « -۱۴۶۰ 

َ
ِ وعن أ َحُدُ�م إِىل فِراِشه، «: ، قال: قال رسوُل ا�َّ

َ
َوى أ

َ
إِذا أ

َخلََفُه َعلَيْه، ُ�مَّ َ�ُقول: بِاْسِمَك َر�ِّ وََضْعُت فَلْيَنُْفض فِراَشُه بداِخلَِة إَِزارِهِ فإِنَُّه َال يَْدرِي َما 
َْفُظ بِه 

َ
رَْسلْتََها، فَاْحَفْظَها بَِما حت

َ
ْمَسْكَت َ�ْفيِس فَارمَْحْها، و�ِْن أ

َ
ْرَ�ُعه، إِْن أ

َ
َجنيْب، َو�َِك أ

احِل�َ   ه.يمتفقٌ عل  »»ِعباَدَك الصَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۶۰

 د بگوشهء ازارش بسترش را بروبد.ید، بایکی از شما به بسترش آیفرمود: هرگاه   رسول الله

 ربی وضعت جنبی... كباسمد: یش قرار گرفته است. بعد بگویزی در جایداند چه چ نمی رایز
کنم، اگر در حالت  ن، بلند مییتو آنرا از زم کن نهادم، و به کمیپروردگارا! به نام تو پهلوی خود را بر زم

ء زندگی دادی، از آن محافظت فرما،  خواب روح مرا قبض کردی، آن را ببخشای، و اگر دوباره به او اجازه

 .»کت محافظت کنییهمچنان که از بندگان ن
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ِ لوعْن اع�شَة « -۱۴۶۱ نَّ رسول ا�َّ
َ
  ، أ

َ
َخَذ مْضجَعُه َ�َفَث يف يَديْه، َوقََرأ

َ
اكن إَِذا أ

 ْ  ه.يمتفقٌ عل »،بِهَما َجَسدَ ُمَعوِّذاِت وَمسح بال

نَّ انليبَّ « ويف رواية هلام:
َ
يِْه  أ وى إِىل فَِراِشِه لُكَّ يَلْلٍة مَجع َكفَّ

َ
ُ�مَّ نَفَث فيهما  اَكَن إَِذا أ

ُعوُذ بِربِّ انلَّاس، ُ�مَّ َمَسَح 
َ
ُعوُذ بَِربِّ الفلَق، َوقُْل أ

َ
َحد، وقُْل أ

َ
 ِ�يهما: قُْل ُهَو ا�َّ أ

َ
بِِهَما َ�َقرأ

قبَل ِمْن َجَسِده، َ�ْفَعُل ذلَك ثََالَث 
َ
ِسِه َووجِهه، وما أ

ْ
 بِهما ىلَعَ َرأ

ُ
ما اْستطاَع ِمن جَسِده، يبَْدأ

ات  ه.يمتفقٌ عل »مرَّ

 ت شده که:یروا ل از عائشه« -۱۴۶۱

بدن  ده و معوذات را خوانده و با آنهایش دمیگرفت، در دستها می قرارشان  در خوابگاه امبر یچون پ

 .نمود می ش را مسحیخو

ی ها گرفت، کف می هر شب به بسترش قرار امبر یتی از بخاری و مسلم آمده که چون پیو در روا

دد و در آن یدم می ش را جمع نموده و بعد در آنیدستها وَ اهللاَّ أَحَ بِّ الفلَق، قُلْ هُ وذُ بِرَ قُلْ ، وقُلْ أَعُ وَ

وذُ بِربِّ النَّاسِ  ش و یفرمود، از سرو رو می توانست، مسح می و بعد آنچه از بدنش را که خواند می را أَعُ

 .»داد می ن کار را سه بار انجامیش روی بدنش آغاز نموده و ایپ

ِ بوَعِن الرَباِء بِن اعزِب،« -۱۴۶۲  تَيَت َمْضَجَعَك : «، قَال: قال يل رُسوُل ا�َّ
َ
إَِذا أ

الة، ُ�مَّ   وُضوَءَك لِلصَّ
ْ
أ ْسلَْمُت نِفيس إيَِلك، َ�تَوضَّ

َ
يَمن، وقل: اللَُّهمَّ أ

َ
َك األ اْضَطِجْع ىلَع ِشقِّ

ُت َظهِري إيَِلْك، رغبًة ورْهبًَة إيَِلْك، 
ْ
َأ
َ
جل

َ
مري إيَِلْك، َوأ

َ
ْهُت وَْجِ� إيَِلْك. َوفَوَّضُت أ َووَجَّ

ت، 
ْ
نَزل

َ
 وال َمنيج ِمنَْك إِالَّ ِإيلك، آمنُت بِِ�تَابَِك اذِلي أ

َ
رَسلت، الَملجأ

َ
َو�ِنَِبيَِّك اذِلي أ

تَّفقٌ عل »»فإِْن ِمت. ِمتَّ ىلع الِفطرة، واْجَعلُهنَّ آِخَر ما َ�ُقوُل   ه.يمُ

 ست که:یمرو از براء بن عازب « -۱۴۶۲

م فرمود: چون به بسترت رفتی مانند وضوی نمازت وضوء ساخته و به پهلوی راست یبرا رسول الله 

م کردم و کارم را بتو سپردم و بتو اتکاء نمودم یپروردگارا! نفسم را بتو تسل اسلمت...اللهم ده و بگو: یخواب

مان آوردم به یست. ایت، نیر و ترس از عذابت، پناهگاه و نجاتگاهی از تو جز بسویل به خیاز روی تما

ات  را آخر گفته و آنای  امبرت که مبعوثش کردی. پس اگر مردی به فطرت مردهیکتابی که آنرا فرستادی و به پ

 .»بگردان
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�ٍَس « -۱۴۶۳
َ
نَّ انلَّيِبَّ َوَ�ْن أ

َ
َوى إِىل فَِراِشِه قَال:  ، أ

َ
ي «اَكَن إذا أ

َّ
ِ اذل احلْمُد �َّ

ُ وال ُمْؤوَِي 
َ

ْن ال اكيَف هل ْطَعمنَا وسَقانا، و�َفانَا وآوانَا، ف�ْم ِممَّ
َ
 رواهُ مسلم. »»أ

 ت است که:یروا از انس « -۱۴۶۳

ثنا باد خداوندی را که ما را احلمد هللا الذی... فرمود:  می خواست، بخوابد، می چون رسول الله 

 .»نداردای  ت کننده و جای دهندهیست که کفایت کرد و جای داد و چه بسا افرادیراب نمود و کفایطعام داد و س

ِ وعْن ُحذْ�َفة « -۱۴۶۴  نَّ رُسول ا�َّ
َ
َْت  ، أ

َ
ْن يْرقُد، وَضع يَدُه ايلُمَ� حت

َ
َراد أ

َ
اَكَن إِذا أ

ه، ُ�مَّ يُقول:  سن »»اللَّهمَّ قِ� َعَذابَك يْوَم َ�بْعُث ِعباَدكَ «َخدِّ ذيُّ وقال: حديثٌ حَ  .رواهُ الرتمِ

وا نْ رِ واهُ أَبو داودَ مِ رَ ف، ل ةِ حفْصةيوَ نَُّه اَكَن « :هِ يوَ
َ
اتي�  .»ُقوهُل ثَالَث َمرَّ

 ت است که:یروا فه یاز حذ« -۱۴۶۴

 گذاشته و سپساش  ر رخسارهیخواست بخوابد، دست راست خود را ز می چون رسول الله 

 .زی از عذابت نگهداریانگ می که بندگانت را بریفرمود: اللهم قنی... پروردگارا! مرا در روز می

 .»نمود می دعا را سه بارن یت نموده و در آن آمده که ایروا ل ابوداود آن را از حفصهو 



 

 
 

 

 

 

 کتاب دعاها

 باب فضیلتت دعا – 250

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿ قال اهللا تعالی:
َ
 ].۶۰غافر: [ ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب أ

 .»اجابت کنمو گفت پروردگار شما، مرا بخوانید تا شما را « فرماید: میخداوند 

ْ دۡ ٱ﴿ قال تعالی:و ۚ وَُخفۡ  تََ�ُّٗ�  َر�َُّ�مۡ  ُعوا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ  يًَة  ].۵۵األعراف: [ ﴾٥٥ َتِدينَ ُمعۡ ل

بخوانید پروردگار خویش را به زاری و ترسکاری، همانا خداوند از حد گذرندگان را « فرماید: و می

 .»دوست ندارد

لََك  �َذا﴿ قال تعالی:و
َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ُ
اعِ ٱ َوةَ َدعۡ  أ  ﴾َدَ�نِ  إَِذا �َّ

 ].۱۸۶البقرة: [

کنم دعای  و چون از تو بپرسند، بندگانم از من پس من به آنان نزدیکم که اجابت می« فرماید: و می

 .»دعا کننده را هرگاه مرا بخوانند

ن ُ�ِيُب ﴿ و قال تعالی: مَّ
َ
وٓءَ  ٱلُۡمۡضَطرَّ أ  ].۶۲النمل: [ ﴾إِذَا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف ٱلسُّ

 .»سازد می کند، و بدی را دور می چارهء او را بخواند، اجابتیست که چون بیا کیآ« فرماید: و می
اعُء هَو الِعبَادةُ «قَال:  ، َعِن انلَّيبِّ بوَعن انلُّْعماِن بِْن �شٍ� « -۱۴۶۵ رواه . »»ادلُّ

 حديث حسن صحيح. أبو داود والرتمذي وقاال
 .»ت شده که فرمود: دعاء همان عبادت استیروا امبر یاز پ ب ریاز نعمان بن بش« -۱۴۶۵
ِ لوَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۴۶۶ اعءِ  ، قَالَت: اَكن رُسول ا�َّ  ،�َْستَِحبُّ اجلواِمَع ِمَن ادلُّ

اه أَبو داود بإِسنادٍ جيِّد. .»وَ�َدُع ما ِسوى ذلك وَ  رَ

 ت است که گفت:یروا ل عائشهاز « -۱۴۶۶

 .»نمود می دعاهای جامع را مستحب پنداشته و ماورای آن را ترک رسول الله 
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�ٍَس « -۱۴۶۷
َ
ْ�رَثُ ُداَعِء انليبِّ وَ�ْن أ

َ
ْ�يَا َحَسنَة، و� «: ، قَال: اكَن أ اللَُّهمَّ آتِنَا يف ادلُّ

قٌ  »»اآلِخرِة َحسنَة، َوقِنَا َعذاَب انلَّارِ  تَّفَ  عليه. مُ

وايتِهِ قَال: سلِمٌ يف رِ ن « زاد مُ
َ
َراَد أ

َ
ْن يَدُعَو بِدعَوٍة َداَع بها، َو�ِذا أ

َ
َراد أ

َ
�ٌَس إِذا أ

َ
وَ�َن أ

 .»يَدُعو بُداَعٍء َداع بَها فيه
 ت است که گفت:یروا از انس « -۱۴۶۷

حسنه ده و ما را از عذاب دوزخ ا و در آخرت یاللهم آتنا... پروردگارا! ما را در دن امبر یادتر دعای پیز

 .نگهدار

 .»خواند می ن دعا رایی کند، ایخواست دعا می تش افزوده که گفت: و چون انس یمسلم در روا

نَّ انلَّيِبَّ وَعن ابِن مْسُعوٍد « -۱۴۶۸
َ
لَُك الُهَدى«اَكَن َ�ُقول:  ، أ

َ
ْسأ

َ
 ،اللَُّهمَّ إِِ� أ

لِم. »»َوالعَفاف، والغَ�  ،َواتلُّىَق  سْ  رواهُ مُ

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۴۶۸

لَُك الُهَدى... اللَُّهمَّ إِِ� فرمود:  می امبر یپ
َ
ْسأ

َ
 ت و تقوی و پاکدامنی ویپروردگارا! من از تو هدا أ

 .»کنم می ازی را درخواستین بی

ْشيَم « -۱۴۶۹
َ
ْسلََم َعلََّمُه انلَّيبُّ وَ�ْن طاِرِق بِن أ

َ
الة، ُ�مَّ  ، قال: اَكَن الرَّجُل إِذا أ َمَرُه  الصَّ

َ
أ

ْن يَدُعَو بَهُؤالِء اللَكَِمات: 
َ
 رواهُ مسلم. »»اللَُّهمَّ اغِفْر يل، َوارمْحْ�، واْهِد�، واعفِ�، واْرُزق�«أ

هُ  ةٍ لَ وايَ نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ « :ويف رِ
َ
قُوُل  َ�ْن طارٍق �

َ
. كيَْف أ تاُه رَُجل، َ�َقال: يا رَُسوَل ا�َّ

َ
َوأ

ُل َر�ِّ ؟ قَال: 
َ
ْسأ

َ
َْمُع لََك «ِحَ� أ

َ
قُل: اللَُّهمَّ اْغِفْر يل، َوارمَْحْ�، واََعفِ�، َواْرُزق�، فَإِنَّ َهُؤالِء جت

 .»»ُدْ�يَاَك َوآِخَرتََك 
 ت شده که گفت:یروا م یاز طارق نب اش« -۱۴۶۹

ن کلمات ینمود که به ا می ش نماز را آموخته و سپس امرشیبرا امبر یشد، پ می مردی مسلمانچون 

 تم نما و مورد بخششم قرار ده. یامرز و بر من رحم کن و هدایپروردگارا! بمن ب اللهم اغفرلی...دعا کند: 

آمده شان  که مردی خدمتید در حالیشن تی هم از مسلم آمده که او از آنحضرت یو در روا

 کنم؟ می که از پروردگارم سؤالیم زمانیچگونه بگو ا رسول الله یبود، گفت: 

رْ لفرمود: بگو:  فِ مَّ اغْ  .»کند می ا و آخرتت را جمعیت دنین کلمات برایرا ایز ...یاللَّهُ
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ِ بِن عمرو بن العاِص « -۱۴۷۰ ِه بَوَ�ْن َ�بِْد ا�َّ اللَُّهمَّ «: ، قَال: قَال رَُسوُل اللَـّ
لِم. »»ُمرَصَِّف الُقلُوِب رصِّْف قُلوَ�نَا ىلَعَ َطاَعِتَك  سْ اهُ مُ وَ  رَ

 ت شده که:یروا ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۴۷۰

 .»ش بگردانیفرمود: اللهم مصرف... پروردگارا! ای گردانندهء دلها، دلمان را بسوی طاعت خو رسول الله 

يب ُهرَ�رةَ « -۱۴۷۱
َ
َالءِ «قَال:  ، عن انلَّيِبِّ َوَ�ْن أ ِ ِمْن َجْهِد ابلْ وََدرَِك  ،َ�َعوَُّذوا بِا�َّ

َقاءِ  َقَضاءِ  ،الشَّ
ْ
ْعَداءِ  ،وَُسوِء ال

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»وََشماتَِة األ

اية: وَ �ِّ زِْدُت َواِحَدةً ِمنهاقاَل ُسْفيَان: « ويف رِ
َ
ُشكُّ �

َ
 .»أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۷۱

دن بدبختی و قضای بد و شماتت ید به الله از مشقت و سختی بالء و رسیفرمود: پناه بجوئ امبر یپ

 .دشمنان که دشمنان بر غم شخص شادی کنند

 .»ام کی را خود افزودهیان گفت: شک دارم که یتی سفیو در روا

۱۴۷۲- » ِ ي ُهَو ِعْصَمُة «يُقول:  َوَ�نُْه قَال: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َّ

ْصِلْح يل ِدي� اذل
َ
اللَّهمَّ أ

ْصِلْح يل آِخَر� الَّيت ِ�يها معادي، َواْجعِل 
َ
ْصِلْح يِل ُدْ�يَاَي اليت ِ�يَها َمَعايِش، َوأ

َ
ْمِري، وأ

َ
أ

اهُ مسلِم. »»موَت راَحًة يل ِمْن لُكِّ رَشٍ ـاحليَاَة ِز�اَدةً يل يف لُكِّ َخْ�، َواْجَعِل ال وَ  رَ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۷۲

نم را که در آن نگهداشت کار من است و یم دیفرمود: اللهم اصلح لی... پروردگارا! برا می رسول الله 

م را یشت من است و آخرتم ار که بازگشتم بدان است، اصالح کن و زندگیم را که در آن زندگی و معیایدن

 .»ها بگردانیلهء راحتی ام از تمام بدیرا وسر و مرگ یاد، کارهای خیم سبب ازدیبرا

ِ وَعْن يلع « -۱۴۷۳ ْد�«: ، قَال: قال يل رَُسوُل ا�َّ  .»قُل: اللَُّهمَّ اْهِد�، وَسدِّ
اية: وَ يف رِ لَُك الُْهدى« وَ

َ
ْسأ

َ
َدادَ  ،اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ  رواهُ مسلم. »»َوالسَّ

 ت شده که گفت:یروا علی از « -۱۴۷۳

ُهمَّ اْهِدنیبرا رسول الله 
َّ
 ... یم فرمود، بگو: الل

لَُك الُْهدى.... تی آمده که:یدر رواو 
َ
ْسأ

َ
 انه روی رایت و استقامت و میپروردگارا! از تو هدا اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 .»طلبم می
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�ٍَس « -۱۴۷۴
َ
ِ َوَ�ْن أ ي ، قَال: اَكَن رُسوُل ا�َّ عْجِز : َ�ُقول: اللَُّهمَّ إِنِـّ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
أ

ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَمْحيا 
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب القرْب، َوأ

َ
ُْخل، َوأ والَكَسِل َواجلنُْبِ َوالَهَرم، َوابلْ

 .»َوالَمَماِت 
واية: يِْن وََغلَبَِة الرَِّجالِ « ويف رِ لِم. »»وََضلَِع ادلَّ سْ اهُ مُ وَ  رَ

 ت که:ت اسیروا از انس « -۱۴۷۴

فرمود:  می رسول الله 
ُعوُذ بَِك... ىاللَُّهمَّ إِنِـّ

َ
ری و بخل یپروردگارا! از ناتوانی و تنبلی و بزدلی و پ أ

 .میجو می و عذاب قبر و فتنهء مرگ و زندگی بتو پناه

 یدر رواو 
َّ

 الد
ِ

ع
َ
ل

َ
 .»ِن... از گرانی بار قرض و غلبهء مردانیتی آمده: َوض

يِق « -۱۴۷۵ دِّ يب بْ�ٍر الصِّ
َ
نَّه قَاَل لِرَسوِل ا�َّ وَعن أ

َ
� ، دُعو بِِه يف

َ
: َعلِّم� ُداَعًء أ

نْت، فَاْغِفر يل 
َ
نوَب إِالَّ أ َصاليت، قَال: قُل: اللَّهمَّ إِ�ِّ َظلَْمُت َ�ْفيِس ُظلْماً كِث�ا، َوال َ�ْغِفر اذلُّ

َغفور الرَِّحيممْغِفَرًة ِمن ِعنِْدك، َوارمَحْ�، إِنََّك 
ْ
نَْت ال

َ
قٌ عل »»أ  ه.يمتَّفَ

واية: بِاثلاِء املثلثة و�ِابلاِء  »َكِب�اً «وروَِي  »ُظلْماً َكِث�اً «َوُروِي:  »َو� بييْت«« ويف رِ

ن ُ�َْمَع بَيْنَُهَما، َ�يَُقال: َكث�اً َكب�ا
َ
 .»املوحدة، َ�يَنْبيِغ أ

 ت است که:یروا ق یاز ابوبکر صد« -۱۴۷۵

 اموز که بدان در نمازم دعا کنم.یگفت: بمن دعائی ب وی به رسول الله 

 اری روا داشته ام و گناهان را جز تو کسییش ظلم بسیا! من به نفس خویفرمود: بگو: اللهم... بار خدا

 ش آمرزش کن و بر من رحمت نما که تو آمرزنده و مهربانی.یآمرزد، پس بر من از نزد خو نمی

 کثیو روا –آمده: و در خانه ام تی یو در روا
ً
 یت شده: ظلما

ً
 و مناسب است که بیت شده: کبیو روا –را

ً
ن یرا

 کث –هر دو جمع شود 
ً
 کبیظلما

ً
. ستمی زیرا

ً
 .»اد و بزرگیرا

يب موىَس « -۱۴۷۶
َ
اَعءِ  ، َعِن انلَّيِبِّ وََعن أ نَّه اَكَن يَدُعو بَهذا ادلُّ

َ
اللَّهمَّ اْغِفر يل « :�

ي وََهْز�، وََخَطيئ  ، اللَّهمَّ اغِفْر يل ِجدِّ علَم بِِه ِم�ِّ
َ
نَْت أ

َ
ْمري، وما أ

َ
ايف يف أ َخِطيئيَت وجْه�، و�رِْسَ

ْعلَنْت، وَ 
َ
رْسرُْت َوَما أ

َ
رْت، َوما أ خَّ

َ
ْمُت َوَما أ َما وَعْمِدي، َو�ُّ ذلَِك ِعنِْدي، اللَُّهمَّ اْغِفْر يل َما قَدَّ

نْت ال
َ
، أ ْعلَُم بِِه ِم�ِّ

َ
نَْت أ

َ
ٍء قَِديرٌ ـأ نَْت ىلَع لكِّ يَشْ

َ
ُر، َوأ نَْت الُمؤَخِّ

َ
م، وَأ  ه.يمتفقٌ عل »»مَقدِّ

 ت است که:یروا از ابو موسی « -۱۴۷۶

ر لنمود:  می ن دعاء، دعایبه ا امبر یپ فِ طِ  یاللَّهمَّ اغْ حد پروردگارا! گناه و نادانی و از ... یئَتيخَ
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ا! قصد و شوخی و گناهی را که یامرز، بار خدایم و آنچه را تو بدان از من دانا تری بمن بیگذری ام در کارها

 
ً
ا! آنچه را یم آمرزش کن، بار خداینها نزد من است، برایکه همهء ایا خطاء  مرتکب شده ام در حالیعمدا

ش کننده و واپس یامرز، تو پیدان دانا تری بمن بش و پس و پنهان و آشکارا انجام داده ام و آنچه تو از من بیپ

 .»ز توانائییو تو بر همه چای  کننده
نَّ انلَّيب لوعْن اَع�َِشَة « -۱۴۷۷

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن «اَكَن يُقوُل يف ُداَعئِه:  ، أ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ�َمْل 
َ
لِم.. »»رَشِّ ما عِملُْت وِمْن رَشِّ ما لَْم أ سْ اهُ مُ وَ  رَ

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۴۷۷

ا انجامش یام و  مرتکب شدهفرمود: اللهم... پروردگارا! از شر و زشتی آنچه که  می شیدر دعا امبر یپ

 .»میجو می ام بتو پناه نداده
ِ  بوَعِن ابِن ُ�َمر « -۱۴۷۸ ُعوُذ بَِك ِمْن « قَال: اكَن ِمْن ُداعِء رُسوِل ا�َّ

َ
اللَّهمَّ إِ�ِّ أ

ِل اَعِ�يَِتَك َوفُجاَءِة نِْقَمِتك، ومَجيِع سَخِطَك  َوُّ لِم. »»َزَواِل نِْعَمِتك، َوحتَ سْ اهُ مُ  روَ

 ت  شده که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۱۴۷۸

ُعوُذ بَِك ِمْن... اللَّهمَّ ِإ�ِّ بود:  از دعاء رسول الله 
َ
ا! من از زائل شدن نعمت و برگشت یبار خدا أ

 .»میجو می آمدن عذاب و همهء خشمت بتو پناهسالمتی و ناگهان 
ْرقَم « -۱۴۷۹

َ
ُعوُذ بَِك ِمَن «يَقول:  ، قَال: اَكَن رَُسوُل ا�َّ َوَ�ْن َز�ِْد بِن أ

َ
اللُهمَّ إِ�ِّ أ

نَْت َخُ� 
َ
َها أ َقرْب، اللَُّهمَّ آِت َ�ْفيِس َ�ْقَواَها، َوَز�ِّ

ْ
الَعْجِز َوالَكَسل، وابُلْخِل َوالَهرم، وَعَذاب ال

ُعوُذ بَِك ِمْن ِعلٍم ال َ�نْفَ 
َ
نَْت ويِلَُّها َومْوالََها، اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
َها، أ ع، وِمْن قَلٍْب َال �َْشع، َمْن َز�َّ

لِم. »»َوِمْن َ�ْفٍس ال �َشبَع، وِمْن َدْعوٍة ال �ُْستجاُب لَها سْ  رواهُ مُ

 ت است که گفت:یروا د بن ارقم یاز ز« -۱۴۷۹

ُعوُذ بَِك ِمَن الَعْجِز َوالَكَسِل... اللُهمَّ إِ�ِّ  فرمود: می رسول الله 
َ
ا! من از ناتوانی و یبار خدا أ

م، پروردگارا! به من تقوی نفسی عطا کن و پاکش کن که تو یجو می ری و عذاب قبر بتو پناهیو بخل و پ تنبلی

 باشی. پروردگارا! من از علمی که نفع می شین کسی هستی که پاکش نموده، تو متصرف و موالیبهتر

 .»میجو می گردد، بتو پناه نمی شود، و دعائی که قبول نمی ریترسد و نفسی که س نمی رساند، و دلی که (از تو) نمی
ِ بوَعِن ابِن عبَّاٍس « -۱۴۸۰ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْسلَْمت، َو�َِك «اَكَن َ�ُقول:  ، أ

َ
اللَُّهمَّ لََك أ

ْمت،  َ�بُْت َو�َِك َخاَصْمت، و�يَِلَْك َحاَكْمت. فاْغِفْر يل ما قَدَّ
َ
ت، َو�يَِلَْك أ

ْ آَمنْت، وعلَيَْك تََو�َّ
ْرت،  خَّ

َ
نَْت وما أ

َ
َ إِالَّ أ

َ
ر، ال إِهل نَْت الُمؤَخِّ

َ
م، َوأ نَْت الُمَقدِّ

َ
علَنْت، أ

َ
رْسرُْت وَما أ

َ
 .»َوَما أ
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َواة:  ِ «زاَد بْعُض الرُّ َة إِالَّ بِا�َّ قُ عل »»وال َحوَل وال قوَّ  .هيمتفَ
 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۴۸۰

ْسلَْمُت...اللَُّهمَّ لََك  فرمود: می رسول الله 
َ
مان آورده و بر تو توکل و در یا! بتو اسالم و ایبار خدا أ

همهء امورم رجوع کردم و برای تو (با دشمن) دعوا کردم و بدستور تو (کتاب و سنت) حکم کردم. پس بر 

ای  ش و پس کننده و عقب اندازندهیامرز، تو پیش و پس و آشکارا و نهان مرتکب آن شده ام بیمن آنچه را پ

 . ستیعبود برحقی جز تو نم

ةَ إِالَّ بِاهللاَِّ اند: ان افزودهیبعضی راو ولَ وال قوَّ  .»وال حَ

نَّ انلَّيِبَّ لوََعن اَع�َِشَة « -۱۴۸۱
َ
عوُذ «اَكَن يَدعو بهُؤالِء اللَكَِمات:  ، أ

َ
اللَُّهمَّ إِ� أ

د، والرتمذ .»»بَِك ِمن فِتنِة انلَّار، وَعَذاِب انلَّار، َوِمن رَشِّ الِغَ� َوالَفْقر اهُ أَبو داوَ وَ وقال:  یرَ

 داود. یح، وهذا لفظُ أَبيث حسن صحيحد

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۴۸۱

مَّ إِن نمود: می کلمات دعاءن یبه ا امبر یپ ... یاللَّهُ ا! من از عذاب و فتنهء دوزخ یبار خدا أَعوذُ بِكَ

 .»میجو می ازی و هم از شر فقر و ناداری بتو پناهین بی و از شر ثروت و

ه، وهو قُطبَُة بُن مالِك، « -۱۴۸۲  ، قَال: اَكَن انلَّيبُّ وَعن ز�اِد بْن ِعالقََة عن عمِّ
ْهواءِ «يُقول: 

َ
خالق، واألْ�َماِل واأل

َ
ُعوُذ بَِك ِمن منَْكَراِت األ

َ
 یرواهُ الرتمذ »»اللَّهمَّ إِ�ِّ أ

نيوقال: حد سَ  .ثُ حَ

 ت شده که گفت:یروا ش قطبه بن مالک یاد بن عالقه از عمویاز ز« -۱۴۸۲

... یاللَّهمَّ إِنِّ فرمود:  می امبر یپ وذُ بِكَ د یکارها و آرزوهای زشت و پل پروردگارا! من از اخالق و أَعُ

 .»میجو می بتو پناه

: َعلِّْم� ُداعًء. قَال:  وَعن شلَكِ بِن مُحَيٍْد « -۱۴۸۳ قُل: اللَُّهمَّ «قَال: قُلُْت يا رَسوَل ا�َّ
رَشِّ إِ� أعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َسْميِع، َوِمن رَشِّ برَصِي، َوِمن رَشِّ لَسا�، َوِمن رَشِّ قَليب، َوِمن 

، والرتمذيُّ وقال: حديثٌ حسن. »»مِنيِّ   رواهُ أبو داودَ

 ت شده که گفت:یروا د یاز شکل بن حم« -۱۴۸۳

 اموز!یبمن دعائی ب ا رسول الله یگفتم: 
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نائی و زبان و دل و یپروردگارا! من از شر و بدی شنوائی و ب أعوُذ بَِك ِمْن... اللَُّهمَّ إِ� فرمود: بگو:

 .»میجو می پناه شرمگاهم بتو

�ٍس « -۱۴۸۴
َ
نَّ انلَّيِبَّ وََعن أ

َ
ربَص، «اَكَن َ�ُقول:  ، أ

ْ
ُعوُُذ بَِك ِمَن ال

َ
اللَّهمَّ إِ�ِّ أ

ْسقامِ 
َ
اهُ أَبو داود بإِسنادٍ صحيح. »»َواجلُنُون، واجلَُذام، ويّسِء األ وَ  رَ

 ت است که:یروا از انس « -۱۴۸۴

ُعوُُذ بَِك ِمَن... إِ�ِّ اللَّهمَّ  فرمود: می امبر یپ
َ
ماری جزام یوانگی و بیسی دی! من از پپروردگارا أ

 .»میجو می (خوره) و مرضهای بد بتو پناه

يب ُهَر�َْرَة « -۱۴۸۵
َ
ِ وَ�ْن أ ُعوُذ بَِك ِمَن  ، قَال: اكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
يَقول: اللَّهمَّ إِ�ِّ أ

َها بئَْسِت ابِلطانَةُ  ُعوُذ بَِك من اخِليانَة، فَإِ�َّ
َ
جيع، َوأ رواهُ أبو داودَ . »»اجلُوع، فإِنَُّه بِئَْس الضَّ

 بإِسنادٍ صحيح.

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۸۵

ُعوُُذ بَِك ِمَن... اللَّهمَّ إِ�ِّ  فرمود: می رسول الله 
َ
را یم، زیجو می پروردگارا! من از گرسنگی بتو پناه أ

 .»ستیانت همراه و همرکاب بدیرا خیانت، زیست و هم از خیآن همبستر بد

ال وَعن يلعٍّ « -۱۴۸۶
َ
. قال: أ ِع�ِّ

َ
نَّ ُماَكتَباً جاءه، َ�َقاَل إِ� عجزُت َعن كتابيت. فَأ

َ
، أ

 ِ َعلُِّمَك لَكِماٍت َعلََّمنيهنَّ رَُسوُل ا�َّ
ُ
ُ عنْك؟ قُل: أ دَّاُه ا�َّ

َ
اللَّهمَّ « لَو اكَن َعلَيَْك ِمثُْل جبٍل َديْناً أ

 رواهُ الرتمذيُّ وقال: حديثٌ حسن. ».َك َ�مَّن ِسَواكَ اْكِف� حباللَِك َعن َحَراِمك، َواْغنِ� بَِفضلِ 

 ت است که:یروا از علی « -۱۴۸۶

 ش آزادیکه برابر قرارداد به خواجهء خود بدهکار است و پس از پرداخت بدهی خوای  مکاتبی (بنده

 .اری کنیشود) نزد وی آمده و گفت: من از پرداخت اقساط بدهی ناتوان شده ام، پس مرا  می

م ندهم که هرگاه مثل کوهی قرض یآنها را بمن آموخته تعل ت کلماتی را که رسول الله یا برایگفت: آ

پروردگارا! مرا با  حباللَِك َعن... اللَّهمَّ اْكِف� ت ادا کند؟ بگو:یداشته باشی، الله تعالی آن را از جا

 .»داراز ین بی تیش از ماسوایحاللت از حرامت بسنده کن و مرا به فضل خو

نَّ انلَّيِبَّ بوَ�ْن ِعْمراَن بِن احلُصِ� « -۱۴۸۷
َ
باُه ُحصيْناً لَكِمتَْ�ِ يدُعو  ، أ

َ
علَّم أ

ِعذ� ِمن رَشِّ نفيس«بهما: 
َ
لِهْم� رُْشِدي، وأ

َ
 رواهُ الرتمذيُّ وقَال: حديثٌ حسن.  .»»اللَُّهمَّ أ



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        704

 

 ت است که:یروا ب نیعمران بن حصاز « -۱۴۸۷

ن کرد: می برای پدرش دو کلمه آموخت که بدانها دعا امبر یپ مْ مَّ أَهلِ ت و یپروردگارا! هدا ...یاللَّهُ

 .»رفتنم برای راست را بمن الهام کن و مرا از شر نفسم در امان بدار

ِلِب « -۱۴۸۸ يب الَفضِل العبَّاِس بِن َ�بِْد الُمطَّ
َ
: َعلِّْم� وََعن أ ، قال: قُلُْت يارسول ا�َّ

ُ ا�َّ َ�َعاىل
ُ

هل
َ
ْسأ

َ
يَّاماً، ُ�مَّ ِجئُت َ�ُقلْت: يا رسوَل  »َسلُوا ا�َّ العاِ�يةَ «قَال:  ،َشيْئاً أ

َ
. فَمَكثُْت �

ُ ا�َّ تعاىل
ُ

هل
َ
ْسأ

َ
: علِّْم� َشيْئاً أ ، َسلُوا ا�َّ العافيَة يف «قَاَل يل:  ،ا�َّ يَا عبَّاُس يا عمَّ رَسوِل ا�َّ

نْيا واآل حيح. .»»ِخرةِ ادلُّ واهُ الرتمذيُّ وقَال: حديثٌ حسنٌ صَ  رَ

 ت شده که گفت:یروا از ابو الفضل عباس بن عبد المطلب « -۱۴۸۸

 اموز که آن را از خداوند طلبم.یزی بمن بیچ ا رسول الله یگفتم: 

بمن  ا رسول الله یت طلب کن. پس چند روزی درنگ کرده باز آمده و گفتم: یفرمود: از خداوند عاف

 .اموز که از خدا آن را طلبمیزی بیچ

 .»ا و آخرت را سؤال کنیت دنی! از خداوند عاففرمود: ای عباس ای عموی رسول الله 

مِّ َسلََمة، « -۱۴۸۹
ُ
مَّ اللوعْن َشْهِر بِْن حوَشٍب قَال: قُلُْت أل

ُ
مؤِمِن� َما اَكَن ـ، يا أ

 ِ ْ�رَثُ ُداَعِء رُسول ا�َّ
َ
ْ�رَثُ ُداعئِه:  أ

َ
يا ُمقلَب الُقلوِب َ�بِّْت «إِذا اكَن ِعنْدك؟ قَالَت: اكَن أ

ديثٌ حسن. »»قليْب ىلَع ِديِنَك  واهُ الرتمذي، وقال حَ  رَ

 ت شده که گفت:یاز شهر بن حوشب روا« -۱۴۸۹

 خواند؟ می شتریچون نزد تو بود، ب ن کدام دعا را رسول الله یگفتم: ای ام المؤمن ل برای ام سلمه

لوِب... پروردگارا! ای گردانندهء دلها، دلم را بر دین بود: یش ایادتر دعایگفت: ز
ُ

نت ثابت و یا ُمقلَب الق

 .»استوار بدار!

رداِء « -۱۴۹۰ ِ وعن أيب ادلَّ اللَّهمَّ «: اكَن ِمن ُداعِء َداوَُد «: ، قَال: قَاَل رَسوُل ا�َّ
لَُك ُحبَّك، 

َ
ْسأ

َ
َحبَّ إِ�ِّ أ

َ
بُّك، َوالعَمل اذلي ُ�بَلُِّغ� ُحبََّك اللَُّهمَّ اْجعل ُحبََّك أ وَُحبَّ من ُ�ِ

ْه�، وِمن ال
َ
َّ ِمن نَفيس، وأ قَال: حديثٌ حسن. »»ماِء ابلاردـإِيلَ اهُ الرتمذيُّ وَ  روَ

  ت است که:یروا از ابو درادء « -۱۴۹۰

لَُك ُحبََّك...اللَّ  فرمود: از دعای داود بود که: رسول الله 
َ
ْسأ

َ
ت و یپروردگارا! من از تو دوست همَّ إِ�ِّ أ

کنم. بار  می رساند، درخواست می ات و دوستی کاری را که مرا به دوستیدارد،  می دوستی آنرا که دوستت
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 .»بگردان تر ش را از خود و خانواده و آب خنک بر من دوست داشتنییا! محبت خویخدا

�ٍَس « -۱۴۹۱
َ
ِ وعن أ وا �ِياذا اجلَالِل َواِإلكرامِ «: ، قَال: قال رُسوُل ا�َّ لِظُّ

َ
رواه  .»»أ

نَاد. حايب. قَالَ احلاكم: حديثٌ صحيحُ اإلِسْ رٍ الصَّ وايةِ ربيعةَ بنِ عامِ ن رِ ائيُّ مِ اهُ النَّسَ  الرتمذي وروَ

 ت است که:یروا از انس « -۱۴۹۱

كرامِ اذا اجلَاللِ يفرمود: " رسول الله  اإلِ  .»دیاد بخوانی" ای خداوند بزرگی و شکوه زوَ

مامَة « -۱۴۹۲
ُ
يب أ

َ
ِ  وعن أ َْفْظ ِمنُْه َشيْئا،  قَال: َداع رُسوُل ا�َّ

َ
بُِداَعٍء َكث�، لم �

َْفظ منُْه َشيْئا، فَقال: 
َ

ِ دعوت بُِداعٍء َكِثٍ� لم � ُدلُُّ�م ىلع ما َ�َْمُع «قُلْنا يا رَُسوَل ا�َّ
َ
ال أ

َ
أ

ٌد «َذلَك لُكَّه؟ َ�ُقول:  لََك ِمنُْه نبيَُّك ُ�َمَّ
َ
لُك ِمن َخِ� ما سأ

َ
ْسأ

َ
ُعوُذ بَِك من اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
، وأ

ٌد  ةَ رَشِّ ما اْستَعاَذ ِمنُْه نَبيَُّك ُ�مَّ نَْت الُمْستََعان، وعليَْك ابلالغ، وال َحْوَل وال قُوَّ
َ
إِالَّ  ، َوأ

 ِ ن. »»بِا�َّ سَ  رواهُ الرتمذيُّ وقَال: حديثٌ حَ

 ت شده که گفت:یروا از ابو امامه « -۱۴۹۲

دعای  ا رسول الله یم: یم. گفتیزی حفظ نکردیادی خواند که ما از آن چیدعای ز الله رسول 

 م.یزی حفظ نکردیادی نمودی که از آن چیز

لُك  اللَُّهمَّ إِ�ِّ  نکه بگوئی:یزی که همهء آن را جمع کند؟ ایبچا شما را راهنمائی نکنم، یپس فرمود: آ
َ
ْسأ

َ
أ

کنم و  می از تو درخواست نموده، درخواست امبرت محمد یکه پیزین چیپروردگارا! من از بهتر ...�ِ ِمن خَ 

 ها درخواستم. و تو مستعانی و رساندن مطالب و یجو می از آن بتو پناه جسته، پناه از شر آنچه محمد 

 .»ستیسر نیبر طاعت جز بکمک تو مای  ت و توانائییسر است و گردشی از معصیلهء تو میبوس

لَُك ، قَال: اَكَن ِمن ُداَعء رَُسوِل ا�َّ وََعن ابِْن مْسُعود، « -۱۴۹۳
َ
ْسأ

َ
: اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

الَمَة ِمن لُكِّ  إِثم، والَغنِيَمَة ِمن لُكِّ بِر، َوالَفْوَز باجلَنَّة، ُموِجباِت رمْحِتك، وَعَزائَم مغِفرتِك، والسَّ
 .مٍ رشط مسلِ  رواهُ احلاكِم أبو عبد اهللاَّ، وقال: حديثٌ صحيحٌ عىل  .»»َوانلَّجاَة ِمَن انلَّارِ 

 ت شده که گفت:یروا از ابن مسعود « -۱۴۹۳

لَُك ُموِجباِت... اللَُّهمَّ إِ�ِّ  بود که: از دعای رسول الله 
َ
ْسأ

َ
پروردگارا! من موجبات رحمت و آمرزش و  أ

 .»کنم می سالمتی از هرگناه وبهره مندی از هر طاعت و رستگاری به بهشت و نجات از دوزخ را از تو تمنا
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 باب فضیلت دعاء در پشت سر -251

ِيَن َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن ﴿ قال اهللا تعالی: ِيَن َوٱ�َّ َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ
يَ�ٰنِ   .]۱۰الحشر: [ ﴾َسَبُقونَا بِٱۡ�ِ

و کسانیکه پس از آنان آمدند گویند: پروردگارمان ما را بیامرز برادران ما را « فرماید: میخداوند 

 .»آنانیکه پش از ما ایمان آوردند
�بَِك ﴿ قال تعالی:و  .]۱۹محمد: [ ﴾َولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت َوٱۡسَتۡغفِۡر ِ�َ

 .»و برای گناهت آمرزش طلب کن و نیز برای مردان و زنان مؤمن« فرماید: و می
ٰ  ِ�  فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا﴿ قال تعالی:و يَّ َولَِ�  ].۴۱ابراهیم: [ ﴾٤١ َساُب ۡ�ِ ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  ِ�َ

 که حساب بر پایپروردگارا! من و پدر ومادرم و مؤمنان را در روز فرماید: می م خبر دادهیو از ابراه«

 .»امرز!یشود، ب می
رَداِء « -۱۴۹۴ يب ادلَّ

َ
ِ  وََعن أ نَُّه سِمَع رَُسوَل ا�َّ

َ
�  :ما ِمن عبٍْد ُمْسِلٍم يَدُعو «َ�ُقول

ِخيِه بَِظهِر الَغيِْب إِالَّ قَاَل الَملُك ولََك بِمثٍْل 
َ
 رواه مسلم. »»أل

 ت شده که:یروا از ابو الدرداء « -۱۴۹۴

اب وی یست که برای برادرش در غیچ بندهء مسلمانی نیفرمود: ه می د کهیشن او از رسول الله 

 .»د و برای تو مانند آن باد!یگو می نکه فرشتهءیکند، مگر ا می دعا
نَّ رُسول ا�َّ « -۱۴۹۵

َ
خيِه بَِظْهِر الَغيِْب َدْعوُة «اكَن يُقول:  وَ�نُْه أ

َ
املرِء الُمْسِلِم أل

ُ بِه: آِم�، ولََك  ِخيِه خبٍ� قَال الَملَُك الُمو�َّ
َ
ٌ لكََّما داع أل ِسِه ملٌَك ُمو�َّ

ْ
ُمْستََجابة، ِعنْد رأ

 رواه مسلم. »»بِمثٍْل 

 ت است که:یروا از ابو درداء « -۱۴۹۵

اب وی مستجاب است. در نزد سرش یدرش و در غفرمود: دعای شخص مسلمان برای برا رسول الله 

ن و برای تو ید: آمیگو می ر کند، فرشتهء مؤظف بدانیفرشتهء مؤظفی است که هرگاه برای برادرش دعای خ

 .»مانند آن باد

 باب در مورد مسائلی از دعاء -252

ساَمَة بِْن ز�ٍْد « -۱۴۹۶
ُ
إيََلِْه مْعُروف، فقاَل َمْن ُصِنَع «: قال: قاَل رُسوُل ا�َّ  بعْن أ

بْلََغ يف اثلَّنَاءِ 
َ
يح.  .»»ِلَفاِعِله: جَزاك ا�َّ َخْ�ا، َ�َقد أ حِ يثٌ حسنٌ صَ دِ  رواه الرتمذي وقَال: حَ
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 ت است که:یروا د یاسامه بن زاز « -۱۴۹۶

 هرید، جزاک الله خیکی شود و برای انجام دهندهء آن بگویکه بوی نیفرمود: کس رسول الله 
ً
نه یآئ را

 .»در دعاء مبالغه کرده است
ِ  وََعن َجابٍر « -۱۴۹۷  ْ�ُفِسُ�م، َوال تْدُعوا «: قال: قَال رُسوُل ا�َّ

َ
ال تَدُعوا ىلَع أ

ُل ِ�يَها َعطاءً 
َ
ِ ساعة �ُسأ ْمَواِلُ�م، ال تُوافُِقوا ِمَن ا�َّ

َ
والِدُ�م، وال تَْدُعوا ىلع أ

َ
 ،ىلَع أ

 سلم.رواه م »»فيَْستَجيَب لَُ�م

 ت شده که: یروا از جابر « -۱۴۹۷

د تا موافق نشود به ساعتی که برای یو بر اوالد و اموال خود دعای بد نکن ها فرمود: بر نفس رسول الله 

 .»ی سؤال شود، برای شما اجابت کندیخداوند است که چون از عطا
يب ُهر�رَة « -۱۴۹۸ 

َ
ِ  وعن أ نَّ رَسوَل ا�َّ

َ
قَْرُب ما يَُ�وُن الَعبُْد ِمن ر�ِِّه «قَال:  أ

َ
أ

اَعءَ  ْ�رِثُوا ادلُّ
َ
 رواه مسلم. »َوُهَو َساِجد، فَأ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۹۸

ن حالتی که بنده به پروردگارش است، حالتی است که او در سجده یکتریفرمود: نزد رسول الله 

 .»دیار دعا نمائیاست، پس در آن بس
 ۱۴۹۹- » ِ نَّ رَُسول ا�َّ

َ
َحِدُ�م ما لَم يْعجل: يُقوُل قَد  َوَ�نُْه أ

َ
قَال: �ُْستَجاُب أل

، فَلم �ْستَجْب يل  ه.يمتفقٌ عل. »»َدعوُت َر�ِّ

ةٍ ل  ايَ وَ لِم:ـويف رِ سْ ْو قَِطيعِة رَِحم، ما لَْم « مُ
َ
ال يَزاُل �ُْستََجاُب لِلَعبِْد َما لَم يدُع بإِثم، أ

ِ َما االْسِتْعَجال؟ قَال:  »�َْستْعِجْل  َر «ِ�يل: يا رُسوَل ا�َّ
َ
َ�ُقول: قَْد دَعوْت، َوقَْد َدَعوُْت فَلَم أ

اَعءَ   .»�َْستَِجيُب يل، فَيَْستَْحرِسُ ِعنْد ذلك، و�ََدُع ادلُّ
 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۴۹۹

د به پروردگارم یه شتاب نکند و بگوکیکی از شما تا مادامیشود برای  می فرمود: اجابت رسول الله 

 .دعاء کردم و مرا اجابت نکرد

شود، تا به گناه و قطع صلهء رحم دعاء نکند،  می شه برای بنده اجابتیتی از مسلم آمده که: همیو در روا

 ست؟یشتاب خواهی چ ا رسول الله ید. گفته شد: یکه شتاب و عجله ننمایبشرط

ن اثناء خسته یم اجابت شود، پس در ایدم که برایکردم و دعاء کردم و ندد: همانا دعاء یگو می فرمود:

 .»کند می شده و دعاء را ترک
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ماَمَة « -۱۵۰۰
ُ
يب أ

َ
ِ  َوَ�ْن أ ْسمُع؟ قَال: قَال: ِ�يَل لِرَُسوِل ا�َّ

َ
اَعِء أ يُّ ادلُّ

َ
جوَْف «: أ

لََواِت ال  الرتمذي وقال: حديثٌ حسن.رواه  »»مْكتُو�اِت ـاللَّيِْل اآلِخر، وَُدبَُر الصَّ
 ت است که گفت: یروا از ابو امامه « -۱۵۰۰

 دن و اجابت است؟یشتر از همه قابل شنیکه: کدام دعاء ب گفته شد برای رسول الله 

 . »ضهیفرمود: وسط و آخر شب و بدنبال نمازهای فر

اِمِت « -۱۵۰۱  ِ  َوَ�ْن ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ نَّ رُسوَل ا�َّ
َ
رِْض ُمْسِلٌم يَْدُعو «قَال:  أ

َ
َما ىلَع األ

ْو 
َ
وِء ِمثْلََها. ما لَم يْدُع بإِثْم، أ ْو رَصَف عنُْه ِمَن السُّ

َ
قَِطيَعِة ا�َّ تَعاىل بَِدْعَوٍة إِالَّ آتَاهُ ا�َّ إِيَّاَها، أ

ْ�رَثُ «َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن الَقْوم: إِذاً نُْ�رِث. قَال:  »رِحمٍ 
َ
سنٌ ر .»»ا�َّ أ يثٌ حَ دِ واه الرتمذي وقال حَ

: اد فِيهِ زَ وايةِ أَيب سعيِدٍ وَ نْ رِ واهُ احلاكِمُ مِ رَ يح: وَ حِ ْجِر ِمثْلَها« صَ
َ
خر هُل ِمَن األ ْو يَدَّ

َ
 .»أ

 ت است که:یروا از عباده بن صامت « -۱۵۰۱

نکه خداوند یاد، مگر یست که دعائی به دربار خدا نماین مسلمانی نیفرمود: بر روی زم رسول الله 

که به گناه و قطع صلهء رحم دعا نکند. یگرداند، مادام می ا مثل آن از بدی را از وی دوریدهد،  می آن را بوی

 .کنم می اد دعاین بعد زیمردی از آن گروه گفت: از

 ادتر است).یعنی احسان او تعالی از درخواست شما زیشتر ( یفرمود: خداوند ب

 .»ره کند برای او مثل پاداش او رایخا ذیتش افزوده یحاکم درروا

نَّ رُسوَل ا�َّ  بوَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۵۰۲ 
َ
 إِالَّ «اَكن يُقوُل ِعنْد الكْرب:  أ

َ
ال إِهل

َ إِالَّ ا�َّ رَبُّ السَمواِت، وربُّ 
َ

ا�َّ العِظيُم احلِليم، ال إهِل إِالَّ ا�َّ رَبُّ الَعْرِش العِظيم، ال إهِل
رْض، ورَبُّ العرِش الكر�مِ 

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»األ

 ت است که:یروا ب ز ابن عباسا« -۱۵۰۲

 إِالَّ ا�َّ العظِ فرمود:  می در وقت مشکالت رسول الله 
َ

معبود برحقی جز الله  ُم...يُم احللِ يال إِهل

الله پروردگار  ست، معبود برحقی جزیست، معبود برحقی جز الله پروردگار عرش بزرگ نیبزرگ بردبار ن

 .»ستین و پروردگار عرش بزرگ نیآسمانها و زم

 شان در کرامات اولیاء اهللا و فضیلت  باب -253
 وندد.یپ می ست که بر خالف عادت بوقوعیکی از اموریکرامات جمع کرامت است و آن 

ل یع خدای عزوجل، ولی بر وزن فعیاء جمع ولی است. ولی شخصی است مؤمن و مطیاول
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ل  از وی اطاعت نموده و او را یروی از دستورات رب الجلین شخص با پیرا ایفاعل است، زبمعنای 

 ا بمعنای مفعول است، خداوند او را دوست داشته است.یدارد.  می دوست

ست و چند نوع آن را ذکر نموده یدر طبقات ب /ن سبکی یاد است که تاج الدیاء زیکرامات اول

 است.

َ�ٓ ﴿ قال اهللا تعالی:
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا ِينَ ٱ ٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ َّ�  ْ  َءاَمُنوا

 ْ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ىٰ بُۡ�َ لۡ ٱ لَُهمُ  ٦٣ َ�تَُّقونَ  َوَ�نُوا ِۚ ٱ ِت لَِ�َِ�ٰ  ِديَل َ�بۡ  َ�  ِخَرةِ� �ٱ َوِ�  َيا�ُّ َّ� 
 ٰ  ].۶۳-۶۲یونس: [ ﴾٦٤ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�

گاه باشید همانا دوستان خدا نه ترسی بر آنان است و نه هم ایشان « فرماید: میخداوند  آ

شان مژده است در زندگی دنیا و  کردند، برای اندوهگین شوند. آنانیکه ایمان آورده و پرهیزگاری می

 .»آخرت، و هیچ تبدیلی مر کلمات خدا را نیست و آن است خود پیروزی بزرگ

 فَُ�ِ  ٢٥ اَجنِيّٗ  اُرَطبٗ  ِك َعلَيۡ  قِۡط �َُ�ٰ  لَةِ �َّخۡ ٱ عِ ِ�ِذۡ  كِ إَِ�ۡ  وَُهّزِيٓ ﴿ قال تعالی:و
 ].۲۶-۲۵مریم: [ ﴾ِ� ۡ�َ ٱوَ 

افتد و از آن بخور و  و بسویت شاخهء درخت خرما را تکان ده بر تو خرمای تازه می« فرماید: و می

 .»بیاشام

ۡ ٱ َزَ�رِ�َّا َهاَعلَيۡ  َدَخَل  ُ�ََّما﴿ قال تعالی:و ۖ قٗ رِزۡ  ِعنَدَها وََجدَ  َراَب ِمحۡ ل ٰ  َ�مُ َمرۡ َ�ٰ  قَاَل  ا َّ�
َ
 لَِك  �

ِۖ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  قَالَۡت  َذ�ۖ َ�ٰ  َ ٱ إِنَّ  �َّ ٓ  َمن ُزُق يَرۡ  �َّ  ].۳۷عمران:  آل[ ﴾ِحَساٍب  بَِغۡ�ِ  ءُ �ََشا

یافتی، گفت: ای مریم این را  او روزی می هرگاه زکریا بر مریم در مسجد داخل شدی، نزد«فرماید:  و می

 .»خواهد دهد هر کرا که می از کجا کردی؟ گفت: از نزد خدا است. هر آئینه خدا روزی بیشمار می

ۡ�ُ �ۡ ٱ �ذِ ﴿ قال تعالی:و َ ٱ إِ�َّ  ُبُدونَ َ�عۡ  َوَما ُموُهمۡ َ�َ َّ�  
ۡ
ْ ۥٓ وُ فَأ  لَُ�مۡ  يَنُ�ۡ  ِف َكهۡ لۡ ٱ إَِ�  ا

مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َوُ�َهّيِئۡ  ۦتِهِ رَّۡ�َ  ّمِن َر�ُُّ�م
َ
مۡ ٱ َوتََرى۞ ١٦ افَقٗ ّمِرۡ  رُِ�مأ  َطلََعت إَِذا َس لشَّ

َمالِ ٱ َذاَت  رُِضُهمۡ �َّقۡ  َغَرَ�ت �َذا ِم�ِ ۡ�َ ٱ ذَاَت  فِِهمۡ َكهۡ  َعن َورُ تََّ�ٰ   ].۱۷-۱۶الکهف: [ ﴾لّشِ

پرستند، بجز خدا، پس  می از آنچهن کافران و ید از ایکسو شویاران یو چون ای « فرماید: و می

ا سازد یش خود را و برای شما مهید تا بر شما پروردگار شما فراخ کند بخشایریبسوی غار آرام گ

ل کند به جانب ید که چون طلوع کند از غار آنان میکن می منفعت را در کارتان، و آفتاب را مشاهده

 .»چپکند بجانب  می راست و چون غروب شود از آنان تجاوز
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يِق « -۱۵۰۳ دِّ ٍد َ�بِْد الرَّمْحن بِن أيب ب�ر الصِّ ِة  بوعْن أيب ُ�َمَّ فَّ أنَّ أْصحاب الصُّ
نَاساً ُ�َقَراَء وأنَّ انليب 

ُ
ًة  اكنُوا أ مْن اكَن ِعنَْدهُ َطعاُم اثنَ�، فَلْيْذَهْب بِثَالث، وَمْن «قَاَل مرَّ

جاَء  أْو َكما قَال، وأنَّ أبَا بَْ�ٍر  »اِمٍس و�َِساِدٍس اَكَن ِعنْدُه طعاُم أْرَ�َعة، فَلْيَْذَهْب خبَ 
، �ُّمَّ بَلَِث َحىتَّ ص�َّ بَِعرَشة، َوأنَّ أبَا بَْ�ٍر َ�َعىشَّ ِعنْد انليب  بثَالثَة، َواْ�َطلََق انليب 

. قَالَْت امْ  ،الِعَشاءَ  تُه: ما حبَسَك َ�ْن ُ�مَّ رََجع، فََجاَء َ�ْعَد ما َمىَض من اللَّيِل َما شاَء ا�َّ
َ
َرأ

يِتهم؟ قَالَت: أبْوا َحىتَّ تيَِجَء َوقْد عَرُضوا َعلَيِْهم قَال: فََذَهبُْت أنَا،  أْضيافِك؟ قَال: أَو ما َعشَّ
ْطعُمُه أبَدا، قال: وايُم 

َ
َع وََسبَّ َوقَال: لُكُوا َهِنيئا، وا�َّ ال أ ت، َ�َقال: يَا ُ�نرَْث، فجدَّ

ْ
فَاختبأ
ِ م ا ا�َّ ْسَفِلَها أْ�رَثُ ِمنَْها حىتَّ َشِبُعوا، وَصارَْت أ�رَثَ ِممَّ

َ
خُذ مْن لُْقمٍة إالَّ ر�ا ِمْن أ

ْ
ا ُكنَّا نَأ

ْخَت ب� فَِراٍس َما َهذا؟ قَالَت: ال 
ُ
تِه: يَا أ

َ
اَكنَْت َ�بَْل ذلك، َ�نََظَر إيَلَْها أبُو بْ�ٍر َ�َقال ال ْمَرأ

�رَثُ 
َ
َما  َوقُّرِة َعي� ل� اآلَن أ َ�ل ِمنَْها أبُو بْ�ٍر َوقَال: إ�َّ

َ
ات، َفأ ِمنَْها َ�بَْل َذلَك بِثَالِث مرَّ

َ�َل ِمنَها ٍلقمة، ُ�مَّ مَحَلََها إىل انليب 
َ
يَطان، يَع� يَمينَه، ُ�مَّ أ ْصبََحت  اَكَن ذلَك ِمَن الشَّ

َ
فَأ

قنَا اث� عرَشَ رَُجال، َمَع لُكِّ رَُجٍل  ِعنَْده. و�َن بَيْننَا و�َْ�َ قَوٍم عْهد، َ�َمىَض األَجل، َ�تََفرَّ
مْجَُعون.

َ
َ�لُوا ِمنَْها أ

َ
نَاس، ا�َّ أْعلَم َ�ْم َمَع لُكِّ رَُجٍل فَأ

ُ
 ِمنُْهم أ

ة: يُف فََحلََف أبُو بَْ�ٍر ال َ�ْطعُمه، فَ  ويف روايَ ُة ال َ�ْطِعَمه، فََحلََف الضِّ
َ
أِو  َحلََفِت املرأ

ْضيَاُف 
َ
يَْطان،أن ال يَطَعَمه، أْو يطَعُموه َحىتَّ يَطَعمه، َ�َقاَل أبُو بَْ�ر:  األ فََداع  هِذهِ ِمَن الشَّ

ْسفَ 
َ
َ�لُوا، فََجَعلُوا ال يَْرَ�ُعوَن لُْقَمًة إالَّ ر�َْت ِمْن أ

َ
َ�َل َوأ

َ
عاِم فَأ ْ�رَثَ ِمنَْها، َ�َقال:بالطَّ

َ
يَا  ِلَها أ

ْخَت بَ� فَِراس، ما َهذا؟
ُ
ُ�ل،فَقالَت:  أ

ْ
ْ�رَثُ ِمنَْها َ�بَْل أْن نَأ

َ
ِة َ�يْ� إنَها اآلَن أل َ�لُوا،  َوقُرَّ

َ
فَأ

َ�َل ِمنَها. وَ�َعَث بَها إىل انليب 
َ
نَّه أ

َ
 فَذَكَر �

ْضيافَك، فَإ�ِّ ُمنَْطِلٌق إىل انليب إنَّ أبَا بَْ�ٍر قَاَل لَِعبِْد الرَّ  ويف رواية:
َ
، مْحَن: ُدونََك أ

 ِمْن قِراُهم َ�بَْل أْن أيِجءَ 
ْ
تَاهم بَما ِعنْده. َ�َقال: اْطَعُموا، فَقالُوا:  ،فَافُْرغ

َ
فَاْ�َطلََق عبُْد الرَّمَحن، فَأ

ُْن بآلِكِ� حىَت َ�ِ 
َ

نَلا، قَال: اْ�بَلُوا َ�نَّا أْ�َن رَبُّ َمِ�نَلَا؟ قال: اطعموا، قَالُوا: َما � �ء رُب َمْ�ِ
ا جاَء َ�نَحَّ  ، فَلَمَّ د يلَعَ بَْوا، َ�َعَرفُْت �نَّه َ�ِ

َ
يُْت قَِراُ�م، فإنَّه إْن َجاَء ولَْم َ�ْطَعُموا نَلَلَقَ�َّ ِمنْه، فَأ

ْخرَبوه، فقاَل يَا َ�بَْد الرَّمَحِن فََسَكتُّ ثم قال: ي
َ
ا عبد الرمحن. َ�نْه، فَقال: ماصنعتم؟ فأ

قَْسْمُت َعلَيَْك إن ُكنَْت �َسَمُع صو� ملا ِجئْت، فََخرَجت، َ�ُقلْت: 
َ
فسكت، َ�َقال: يا ُغنرَثُ أ

طَعُمه اللَّيْلَة، فَقاَل 
َ
َما اْ�تََظْرتُمو� َوا�َّ ال أ ْضيَافِك، َ�َقالُوا: َصدق، أتَانَا بِه. َ�َقاَل: إ�َّ

َ
سْل أ
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ِ ال نَ  طَعُمه َحىتَّ تَطعمه، َ�َقال: َو�ْلَُ�م َمالَُ�ْم ال َ�ْقبَلُوَن عنَّا قَِراُ�م؟ َهاِت اآلَخرون: َوا�َّ
َ�لُوا

َ
َ�َل َوأ

َ
يَطاِن فَأ ، األو� ِمَن الشَّ  ه.يمتفقٌ عل .»َطَعاَمك، فَجاَء بِه، فَوََضَع يََده، َ�َقاَل: � ا�َّ

 ت است که:یروا ب قیاز ابو محمد عبد الرحمن بن ابی بکر صد« -۱۰۵۳

د که یکه در نزدش طعام دو نفر است بایباری فرمود: کس امبر یر بودند و پیاصحاب صفه مردمی فق

ا چنانچه که فرمود: و ابو ید پنجمی و ششمی را ببرد یکه نزدش طعام چار نفر است بایسومی را ببرد و کس

نان شب را خورده و صبر نمود تا نماز  امبر ینزد پ ده نفر را. ابو بکر  امبر یسه نفر را آورد و پ بکر 

 عشاء را گزارد. بعد بازگشت و وقتی آمد از شب آنچه که خدا خواسته بود، گذشته بود.

 ت منع کرد؟یز ترا از مهمانهایهمسرش گفت: چه چ

 د؟یا ا هنوز نان شب را نخوردهیگفت: آ

 ائی.یخودت بدند تا یم، ولی آنها امتناع ورزیعرضه کردشان  گفت: برای

د نوش یار دشنام داد. گفت: بخوریعبد الرحمن گفت: من رفتم و پنهان شدم. گفت: ای نادان! بس

 خورم. نمی باد، والله هرگز از آنتان  جان

ر شدند و ینکه سیشد، تا ا می ادهیش از آن زیر آن بینکه از زیم، مگر ایگرفت نمیای  گفت: سوگند بخدا که لقمه

 ه؟ین چیسته و به همسرش گفت: ای خواهر بنی فراس ایبه آن نگر د. ابوبکر یبود، گردش از آنچه که یب

شتر بود. سپس یست و سوگند به روشنی چشمم که اآلن سه برابر مقداری است که پیزی نیگفت: چ

. سپس از آن عنی سوگند خوردن ابوبکر یطان بود، ین کار شیاز آن خورد و گفت: همانا ا ابوبکر 

گر عهدی بود و مدت یان ما و قومی دیبود. مشان  برد و تا صبح نزد امبر یخورده و آن را خدمت پلقمهء 

بودند. خداوند داناتر است که با هر ای  م که با هر مردی از آنها عدهینفر از هم جدا شد ۱۲آن گذشت. ما 

 نفر چقدر بودند وهمه از آن خوردند.

سوگند خورد که از آن نخورد و همسرش سوگند خورد که از آن  تی آمده که: پس ابوبکر یو در روا

 ا مهمانها سوگند خوردند که از آن نخورند. بعد ابوبکر ینخورد و مهمان سوگند خورد که از آن نخورد 

داشتند، مگر  نمی طان است، سپس طعام را خواسته خورد و خوردند و لقمهء را برین (سوگند) از شیگفت: ا

 ست؟ین چیشد. باز گفت: ای خواهر بنی فراس ا می ادیر آن زیآن از زش از ینکه بیا

ادتر است. پس خوردند و یم زیش آنکه بخوریهمسرش گفت: سوگند به روشنی چشمم که آن اکنون از پ

 .از آن خورد فرستاد و ذکر شده که آنحضرت  امبر یآن را خدمت پ

دگی کن که من خدمت یت رسیبرای عبد الرحمن گفت: به مهمانها تی آمده که ابوبکر یو در روا

شان  فارغ شو. بعد عبد الرحمن رفته و آنچه که نزدشان  م از مهماندارییایش از آنکه بیروم و پ می امبر یپ

 د. گفتند: صاحب خانهء ما کجاست؟یبود، آورده و گفت: بخور
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 د!یگفت: بخور

 م. یخور نمی د،یایگفتند: تا صاحب خانهء ما ن

د، ما با مقابلهء سختی از ید و شما نان نخورده باشیایرا اگر او بید، زیریگفت: مهمانی خود را از ما بپذ

کند  وچون آمد از او  می دند و دانستم که او بر من غضبیم شد. باز هم امتناع ورزیسوی او روبرو خواه

ای عبد الرحمن من سکوت کردم باز گفت د؟ باخبرش ساختند، وی گفت: یدور شدم و گفت: چکار کرد

 م رایدهم که اگر صدا می ای عبد الرحمن و من سکوت کردم، باز گفت: ای نادان ترا به خدا سوگند

 ب می
ً
 ا.یشنوی حتما

ت بپرس! گفتند: راست گفت، طعام را برای ما آورد. وی گفت: پس یرون آمده و گفتم: از مهمانهایبعد ب

 انتظار مرا ک
ً
ز گفتند: قسم بخدا که تا یخورم، آنان ن نمی د، سوگند به خدا که امشب آن رایدیششما حتما

 م. پس گفت: وای بر شما! شما را چه شده که مهمانی خود را از مایخور نمی خودت نخوری ما از آن

گند اور، سپس نان را آورده دست خود را در آن گذاشته و گفت: بسم الله، اولی (سوید؟ نانت را بیریپذ نمی

 .»طان بود، پس خورد و خوردند، (خود را حانث ساخت)یبه نخوردن) کار ش
 از لطف خداوند به دوستانش.ای  ث اشاره است به گوشهیش: در حد

مجبور  نکه ابوبکر ین شد، تا ایو فرزند و خانواده و مهمانانش اندوهگ را خاطر ابوبکر یز

جه اندوهشان را به شادی بدل ساخت و با کرامتی که از یشد، خود را حانث ساخت و خداوند در نت

 ت بدل شد.یمیش به صفا و محبت و صمیوست، تشویبه ظهور پ ابوبکر 

 آن را در آخر مسجد ساخته بودند و فقرای امبر یبان و دانالنی بود که پیش: صفه: سا

 کردند. می خانمان در آن زندگی بی

ِ  قَال: وعْن أيب ُهَر�َْرة « -۱۵۰۴  مِم «: قال رَُسوُل ا�َّ
ُ
لََقْد اَكن ِ�يما َ�بْلَُ�ْم ِمَن األ

َحد، فإنَُّه ُ�َمرُ 
َ
مَّيت أ

ُ
ثون، فإن يَُك يف أ رواه البخاري، ورواه مسلم من روايةِ  »نَاٌس �دَّ

ب هْ وايتِهام قالَ ابنُ وَ ثُونَ «: عائشة، ويف رِ ي: ُملَهُمون »�دَّ
َ
 .»أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۰۴

شد، واگر در امتم  می شان الهامیش از شما مردمی بودندکه بر ایی پها فرمود: در امت رسول الله 

 ل ت نموده. و مسلم آن را از عائشهیث را بخاری رواین حدیاست. ا کنفر از آنان باشد، آن عمر ی
 .»ت کرده استیروا

. قَال: َشاَك أْهُل الُكوفَِة َسْعدا، َ�ْعِ�: ابِْن أيب بوعْن َجابِر بن سُمَرة، « -۱۵۰۵
ابَوقَّاص،  ارا، فََشَكْوا َحىتَّ ذَكُروا  ، إىل ُ�َمَر بِن اخلَطَّ  َواْستَْعَمَل َعلَيِْهْم عمَّ

َ
، فَعَزهل
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با إْسحاق، إنَّ هُؤالِء يْزُ�مُ 
َ
رَسَل إيَلْه، َ�َقاَل: ياأ

ْ
، فَأ نَُّه ال ُ�ِْسُن يَُص�ِّ

َ
ِْسُن �

ُ
وَن �نََّك ال حت

َص�ِّ بِهْم َصالَة رَُسوِل ا�َّ 
ُ
ِ فَإ�ِّ ُكنُْت أ نَا وا�َّ

َ
ا أ . َ�َقال: أمَّ َص�ِّ  تَُص�ِّ

ُ
ْخِرُم َ�نَْها أ

َ
ال أ

ْخَر�ْ�، قال: َذلَِك الَظنُّ بَك يَا أبَا إْسحاق، 
ُ
ِخفُّ يف األ

ُ
ويَلََ�، َوأ

ُ
ْرُكُد يف األ

َ
َصالَة الِعَشاِء فَأ

رسَل َمَعُه رَُجًال 
َ
ْو رَجاًال  وأ

َ
ْهَل الُكوفَة، فَلَْم يََدْع َمْسِجداً إ أ

َ
ُل َ�نُْه أ

َ
 الُكوفَِة �َْسأ

َ
َل إىل

َ
الَّ َسأ

سامُة بُن 
ُ
ُ أ

َ
َ�نْه، َوُ�ثْنُوَن َمْعُروفاً، َحىتَّ َدَخَل َمْسِجداً بِلَ� َعبْس، َ�َقاَم رَُجٌل ِمنُْهم، ُ�َقاُل هل

ّ�ِة وال َ�ْقِسُم  ِ
َما إْذ �ََشْدَ�نَا فَإنَّ َسْعداً اكَن ال �ِسُ� بِالرسَّ

َ
َ�تَاَدة، يَُ��َّ أبا َسْعَدَة، َ�َقال: أ

ِ ألْدُعَونَّ بِثَالث: اللَُّهمَّ إْن اَكَن عبْدَك بِالسَّ  َما َوا�َّ
َ
و�َّة، َوال يْعِدُل يف الَقِضيَّة، قَاَل سْعد: أ

ِطْل َ�ْقَره، وََعرِّْضُه للِفنَت، َوَ�َن َ�ْعَد ذلَك إذا  ،هذا اَكِذبا، قَام ِرَ�آءً 
َ
ِطْل ُ�ُمَره، َوأ

َ
وُسْمَعة، فَأ

 ٌ� َمْفتُون، أَصابتْ� َدْعوُة سْعد.ُسئَِل َ�ُقول: َشيٌْخ َكبِ 

اوِي عْن َجابِر بِن َسُمَرةَ ـقَاَل َ�بُْد ال ْ�تُُه َ�ْعَد قَْد َسَقط َحاِجبَاهُ  مِلِك بُن ُعمْ�ٍ الرَّ
َ
نا َرأ

َ
فَأ

رِق فَيْغِمُزُهن  متفقٌ عليه. .»ىلَع عيْنيِْه ِمَن الِكرَب، َو�نَُّه يَلَتََعرَُّض للجوارِي يف الطُّ

 ت شده که گفت:یروا ب از جابر بن سمره« -۱۵۰۵

شکوه کردند، او وی را عزل نموده،  به حضرت عمر  عنی ابن ابی وقاص یمردم کوفه از سعد 

کو نماز بخواند. نفری نزد او یتواند ن نمی ت کردند که اویشان گماشت، آنان از سعد شکایرا بر ا عمار 

کو نماز گزاری. سعد گفت: اما یتوانی ن نمی کنند که تو می مردم گمانن یفرستاده و گفت: ای ابو اسحاق، ا

گزاردم، در دو  می نمودم. نمازهای عشاء را نمی گزاردم و از آن کمتر می را من والله به آنها نماز رسول الله 

در  ن گمانیخواندم. گفت: ای ابو اسحاق ا می رکعت اول نماز را طوالنی نموده و دو رکعت دوم را سبک

د و یا مردانی از هل کوفه را فرستاد، تا در مورد وی از مردم کوفه پرسش نمایموردت شده است و با او مرد 

 گفتند. می ر او راینکه در مورد وی سؤال کرد و همه ثنای خیمسجدی را نگذاشت، مگر ا

ابو سعده اش  هیکنگفتند و  می نکه به مسجدی از بنی عبس داخل شد، مردی که بوی اسامه بن قتادهیتا ا

 ها هیم که سعد همراه سریگوید، من میدیبرخاسته و گفت: اما چون مطلب را از ما پرسشان  انیبود، از م

 نمود. نمی کرد و در حکومتش عدل نمی میشود و به تساوی تقس نمی خارج

بنده ات از ن یا! اگر ایکنم: اللهم ان کان... بار خدا می گفت: به خدا سوگند که من سه دعاء سعد 

ش را دوامدار کن و او را به یاء و شهرت طلبی و دروغ برخاسته، عمرش را با فقر طوالنی و تنگدستیروی ر

گفت: مرد کهنسالی ام که به فتنه گرفتار  می شد، می دهیروبرو نما و بعد از آن چون از آن شخص پرس ها فتنه

 ده است.یبمن رس شده و دعای سعد 
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 او را در ریعبد الملک بن عم
ً
ش از یش بر چشمهایدم که ابروهایاوی از جابر بن سمره گفت: و من بعدا

 .»گرفت می کهنسالی افتاده بود و او در راهها به دختران تعرض نموده و بدنشان را بناخن

�ْ� أنَّ سِعيَد بَن َز�ِْد�ٍ بِْن عْمرو بِْن ُ�َفيْل « -۱۵۰۶  َخاَصمتُْه أْرَوى  وعْن ُعْرَوَة بن الزُّ
َخَذ َشيْئاً ِمْن أرِْضَها، َ�َقاَل َسِعيد: أنَا ُكنُْت 

َ
َعْت �نَُّه أ بِنُْت أوٍْس إىل َمْرَواَن بِْن احلََ�م، َوادَّ

 ؟،؟ قَال: َماذا سِمْعَت ِمْن رَُسوِل ا�َّ آُخُذ ِمْن أرِْضها َشيْئاً بْعَد اذلي سِمْعُت ِمْن رَُسوِل ا�َّ 
ِ قَال: سَ  قَُه إىل سبِْع أرض�َ «يُقول:  ِمْعُت رَُسوَل ا�َّ َخَذ ِشرْباً ِمَن األرِْض ُظلْما، ُطوِّ

َ
 »َمْن أ

ْعِم برصَها، 
َ
لَُك بَيِّنًَة بْعد هذا، َ�َقال سعيد: اللَُّهمَّ إْن اكنَْت اكذبِة، فَأ

َ
ُ مْرَوان: ال أْسأ

َ
َ�َقاَل هل

َها، و�يْنَما ِ� تْميش يف أرِْضَها إذ َوَ�َعْت َواْ�تُلَْها يف أرِْضَها، قَال: َ�َما  ماتَْت َحىتَّ َذَهَب برََصُ
 ه.يمتفقٌ عل .»يف ُحْفرٍة َ�َماتت

نَُّه رآَها َ�ْمياَء « :مسلِمٍ ـويف روايةٍ ل
َ
ِد بن َز�ْد بن عبد ا�َّ بن ُ�َمر بَمْعنَاُه و� عْن ُ�مَّ

اِر اليت َخاَصَمتُْه ِ�يَها،  تَلْتَِمُس اجلُُدَر َ�ُقول: أَصابَتْ� دْعَوةُ  نَّها مرَّْت ىلَع برِْئٍ يف ادلَّ
َ
سًعيد، َو�

 .»فَوقَعْت ِ�يها، َو�نَْت َ�رْبَها
 ت است که:یروا ر یاز عروه بن زب« -۱۵۰۶

نزد مروان بن حکم دعوای اقامه  ل ید بن عمرو بن نفید بن زیه حضرت سعیاروی بنت اوس بر عل

 نش را گرفته است.ید) بخشی از زمینمود و ادعا کرد که او (سع

 دم؟یشن نکه از رسول الله یکردم؟ بعد از ا می زی را تصاحبینش چیا من از زمیگفت: آ د یسع

 دی؟یچه شن گفت: از رسول الله 

ن ین زمیرد، تا هفتمیرا از روی ستم بگن مسلمانی یک وجب از زمیکه یفرمود: کس گفت: رسول الله 

 شود. می دهیبر گردنش طوق گردان

 طلبم. نمی ن از تو شاهدییمردان گفت: بعد از ا

نش هالک ساز. راوی ین زن دروغگو باشد، چشمانش را کور کن و او را در زمیا! اگر ایگفت: خدا د یسع

 .رفت، در گودالی افتاد و مرد می نشیدر زمکه ینکه چشمانش کور شد و در اثنائیگفت: آن زن نمرد، تا ا

نکه او وی را یش آمده است و اید بن عبد الله بن عمر بمعنایت محمد بن زیتی از مسلم از روایو در روا

ب رساند و او ید بمن آسیگفت: دعای سع می رفت و می وارها راهید که کور شده بود و بکمک دیدر حالی د

 .»وی در قسمت آن دعوا کرده بود، گذشته به آن افتاد و آن چاه گور وی شد که باای  از کنار چاهی در خانه
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 ۱۵۰۷- » ِ ُحٌد َداع� أيب ِمَن اللَّيِْل َ�َقال:  بَوَ�ْن َجابِِر بِن عبِْد ا�َّ
ُ
ا َحرَضَْت أ قَال: لمَّ

ل َمْن ُ�ْقتَُل ِمْن أْصحاِب انليب  َرا� إالَّ َمْقتُوال يف أوَّ
ُ
َّ َما أ تُْرُك بْعِدي أعزَّ يلَعَ

َ
، َو��ِّ ال أ

 ِ ْصبَْحنَا، ِمنَْك َ�ْ�ِ َ�ْفِس رُسوِل ا�َّ
َ
َخَواتَِك َخْ�ا: فأ

َ
، و�نَّ يلَعَّ َديْناً فَاقْض، واْستَوِْص بِأ

ل قَِتيل، وَدَ�نُْت َمعُه آَخَر يف َ�رْبِه، ُ�مَّ لَْم تَِطْب نفيس أْن أتُْركُه مع آخَ  ر، فَاْستَْخرَجته فاََكَن أوَّ
ُذنِه، فََجَعلتُُه يف َ�رْبٍ ىلَع ٍحَدة

ُ
 رواه البخاري. .»بْعَد ِستَِّة أْشُهر، فَإذا ُهو َكيَْوِم وََضْعتُُه َ�ْ� أ

 ت شده که گفت:یروا ب از جابر بن عبد الله« -۱۵۰۷

ن یان اولیمده و گفت: من خود را بجز کشته در ید، پدرم در شب مرا طلبیچون واقعهء احد در رس

 ش بجز وجود رسول الله یکنم و من بعد از خو نمی شوند، گمان می کشته امبر یکه از اصحاب پیکسان

ر ینی دارم آن را ادا کن و در مورد خواهرانت با مهربانی و خیگذارم و من د نمی زتری از خود باقییاز تو عز

گری را با وی دفن کردم، بعد دلم آرام نشد ید ن کسی بود که کشته شد ویم و او اولیرفتار کن. پس صبح کرد

دم که او بمانند روزی است که او را یدم و دیگری بگذارم و پس از شش ماه او را از قبرش کشیکه او را با د

 .»ر از گوشش. و او را در قبری جداگانه گذاشتمیگذاشته ام، غ

يف   َخرَجا ِمْن ِعنِْد انليب  أنَّ رَُجلَْ�ِ ِمْن أْصحاِب انليب  َوَ�ْن أ�ٍَس « -۱۵۰۸
قَا، صاَر َمَع لكِّ واِحٍد ِمنهما  ا افرَتَ يَلْلٍَة ُمْظِلَمَة وَمعُهَما ِمثُْل الِمْصبَاَحِ� بْ�َ أيديِهما، فَلَمَّ

 َواِحٌد َحىت أىَت أْهلَه.

سيُْد بُن ُحض�، وعبَّادُ 
ُ
 .»ببُن �رِْشٍ  رواه ابلخاري ِمْن طُرق، و� بْعِضها أنَّ الرَُّجلَْ�ِ أ

 ت است که:یروا از انس « -۱۵۰۸

بود و چون شان  ش روییرون آمدند ودو چراغ در پیک از نزدش بیدر شبی تار امبر یاران پیدو مرد از 

ی ها قیث را بخاری از طرین حدینکه به خانهء خود آمدند. ایکی ماند تا ایشان یک از ایجدا شدند، همراه هر 

 .»بودند ب ر و عباد بن بشرید بن حضیو در بعضی آمده که آن دو نفر است نموده یمختلف روا

ِ وعْن أيب ُهَر�ْرة، « -۱۵۰۹  َر  ، قَال: بَعَث رَُسوُل ا�ِّ َة رْهٍط َ�يْناً رَس�َّة، وأمَّ َعرَشَ
ة، عليِْهم اَعِصَم بَن ثابٍِت األنصاري،  ، فَانَطلَُقوا حىتَّ إذا اكنُوا بالَهْداة، بْ�َ ُعْسفاَن ومكَّ

وا  ُذِكُروا ليَِحِّ مْن ُهَذيٍْل يُقاُل لُهم: بنُوا حِليَان، َ�نََفُروا هلْم بَقر�ب مْن ِمائِِة رُجٍل َراٍم فَاْ�تَصُّ
ا أَحسَّ بِهْم اعِصٌم َؤأصحابُه، جلَأوا إىل َموِْضع، فَ  أحاَط بهُم الَقْوم، َ�َقالُوا انْزلوا، آثَارَُهم، فَلَمَّ

ْ�ُطوا بأيِْديُ�ْم ولُ�م الَعْهُد والِميثاَق أْن ال َ�ْقتُل ِمنُْ�م أحدا، َ�َقاَل اعصم بن ثابت: 
َ
فَأ



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        716

 

نِْزُل ىلَعَ ِذمِة اَكفر. ا�َّ أْخرِبْ َ�نَّا نَِبيََّك 
َ
نَا فال أ

َ
ا أ مَّ

َ
َ�َقتَلُوا فَرَموُْهْم بِانلَّبِْل  أيها القوم، أ

ثِِنة ورَُجٌل  اَعِصما، ونََزل إيَلِْهْم ثَالثَُة َ�َفٍر ىلع العهِد والِميثاق، ِمنُْهْم ُخبيْب،وَز�ُْد بُن ادلَّ
ُل  ا اْستَْمَكنُوا ِمنُْهْم أْطلَُقوا أْوتَار قِِسيِّهم، فَر�ُطوُهْم بِها، قَال الرَّجُل اثلَّاِلث: هذا أوَّ آَخر، فَلَمَّ

 ِ ْسوة، يُر�ُد الَقتْ�الَغْدِر وا�َّ
ُ
وُه واعجلوه، فَأيب أْن  ، ال أصحبُ�ْم إنَّ يل بهؤالِء أ فَجرُّ

َة َ�ْعد َوقْعِة بدر،  ثِنَة، حىت بَاُعوُهما بمكَّ يَْصحبَُهم، َ�َقتَلُوه، واْ�َطلَُقوا خُببَيْب،َوز�ِْد بِن ادلَّ
َمنَاٍف ُخبَيْبا، و�َن ُخبَيُب ُهَو َ�تَل احلَارَِث  فَابتَاَع َ�نُو احلارِِث ابِن اعِمِر بن نْوفَِل بِن َ�بْدِ 

يَْوَم بَْدر، فلَِبَث ُخبيٌْب ِعنْدُهم أِس�اً َحىت أمْجَُعوا ىلع َ�تِْله، فَاْستَعاَر ِمْن بْعِض بنَاِت 
تَاه، 

َ
اَعَرتْه، فََدَرَج ُ�َ�ُّ لَها َوِ� اَغفِلٌة َحىت أ

َ
فَوََجْدتُه ُ�ِْلَسُه ىلَع احلارِِث ُموىَس �َْستِحدُّ بَها فَأ

ْشْ�َ أن أْ�تُلَُه ما ُكنُْت ألفْعل 
َ

فَخِذهِ َوالُموىَس �ِيده، َ�َفزِعْت فَزَْعًة َعَرَ�َها ُخبَيْب،َ�َقال: أخت
ُ�ُل قِْطفاً 

َ
ِ لََقْد وَجْدتُُه يْوماً يأ

ِ ما رأيُْت أِس�اً َخْ�اً ِمْن ُخبيب،فوا�َّ ذلك، قَالَت: َوا�َّ
َة ِمْن ثَمَرة، َوَ�نَْت تُقوُل: إنَُّه لَرزٌق َرزقَُه  ِمْن  ِعنٍب يف يِده، و�نَُّه لُموَ�ٌق بِاحلديِد َوما بَمكَّ

ص� 
ُ
ا َخرُجوا بِِه ِمَن احلَرِم يِلْقتُلُوُه يف احِلل، قَال لُهم ُخبيب: دُعو� أ ا�َّ ُخبَيبا، فَلَمَّ

، ف َعتَْ�ِ
ْ
ُ�وه، فَر�َع َر� َسبُوا أنَّ مايب جَزٌع لَزِْدت: اللَُّهمَّ ر�عتَْ�، فرَتَ

َ
ِ لَْوال أْن حت قال: وا�َّ
 أْحِصهْم عددا، واْ�تُلهْم بََددا، وال ُ�بِْق ِمنُْهم أحدا. وقال:

قْتُل ُمْسِلماً 
ُ
بايل حَ� أ

ُ
 فلَْسُت أ

 

ِ مرْصيِع    ىلع أيِّ جنٍْب اَكَن �َّ
 

 
ْ
ِ و�ْن �َشأ

َ
 وذلَِك يف َذاِت اإلهل

 

ِع    ُ�بَارِْك ىلَعَ أوْصاِل ِشلٍْو ُمَمزَّ
 

الَة وأْخرَب  . أْصَحابُه يْوَم يع� انليب  و�َن ُخبيٌْب ُهو َسنَّ لِلُكِّ ُمْسِلٍم قُِتَل صرْباً الصَّ
ثُوا �نَُّه قُِتل أْن يُْؤتَوا  ِصيبُوا خربُهم، و�َعَث نَاٌس ِمْن قُر�ٍْش إىل اعِصم بن ثابٍت حَ� ُحدِّ

ُ
أ

بْر، �يَش  لَِّة ِمَن ادلَّ ٍء ِمنُْه ُ�ْعرف. وَ�َن قتَل رَُجًال ِمْن ُ�َظمائِِهم، فبَعَث ا�َّ ِلَعاِصٍم ِمثَْل الظُّ
 رواه البخاري. .»فََحَمتُْه ِمْن رُُسِلِهم، فَلَْم يْقِدُروا أْن َ�ْقَطُعوا ِمنُه َشيْئا

عها  ةُ سبقت يف مواضِ يحَ ةٌ صحِ ريَ
ثِ نها حديثُ ويف الباب أحاديثٌ كَ نْ هذا الكتاب مِ مِ

يج، وحديثُ  رَ ديثُ جُ ا حَ نْهَ رَ ومِ احِ بَ والسَّ اهِ الم الذي كانَ يأيت الرَّ ابِ الغار الذين  الغُ أصحَ

يقة  قِ حدِ : اسْ حاب يقولُ وتاً يف السَّ عَ صَ مِ لِ الذي سَ جُ رةُ، وحديثُ الرَّ خْ يْهمُ الصَّ تْ علَ أَطْبقَ

الئِلُ يف  فِيق.فالن، وغريُ ذلك والدَّ ورة، وبِاهللاَِّ التَّوْ هُ شْ  الباب كثريةٌ مَ
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 ت شده که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۰۹

گرداند شان  ریرا ام ه فرستاده و عاصم بن ثابت انصاری یده گروه (دسته) را به شکل سر رسول الله 

 ان خواندهیل که بنی لحیلهء از هذیدند و برای قبین عسفان و مکه رسینکه به منطقهء هداه بیو رفتند، تا ا

ب کردند. و چون عاصم و یرا تعقشان  ر انداز را گرد آورده و قدمهاییک به صد نفر تیشد، و آنها هم نزد می

د و ییی پناه بردند و گروه آنها را محاصره کرده و گفتند: فرود آیافتند، به جایاطالع شان  بیارانش از تعقی

 م.یچکدام شما را نکشین است که هیما با شما امان ید و عهد و پیدستهای خود را بده

را از حال ما  امبرت یا پیم، بار خدایآ نمی مان کافر فرودیعاصم بن ثابت گفت: ای قوم! اما من به پ

شان  مان آنها فرود آمدند که از جملهءیر زدند و عاصم را کشتند و سه نفر به عهد و پیخبر ساز و آنها را به ت

افتند، تارهای کمان خود را گسسته و آنها را یگر بود و چون بر آنها دست یدثنه و مردی دد بن یب و زیخب

ی ین گروه اقتدایگردم. مرا به ا نمی رنگ است والله، من با شما همراهین آغاز نیبسته کردند. مرد سوم گفت: ا

 برود، بعد او را کشتند. ان ش د که همراهیدند، ولی او امتناع ورزیاست و ارادهء شهادت را داشت و او را کش

نکه آن دو را بعد از حادثهء بدر در مکه فروختند. بنو یبرده شدند تا ا ب د بن دثنهیب و زیخب

حارث را در واقعهء بدر کشته بود و  ب یدند و خبیب را خریالحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خب

غی یهمنظر شدند. وی از بعضی از دختران حارث تنکه به کشتن او یر ماند، تا ایدر نزد آنها اس ب یخب

 ر بغل را بزند.ید تا موی زیطلب

د، در ید ب یش بر زانوی خبیخبر بود، نزد او آمد و زن او را در جا بی که اویپسرکی از او در حال

ن ترسی که او را بکشم؟ م می ایده و گفت: آیب آن را فهمید طوری که خبیغ در دستش بود و ترسیکه تیحال

دم که خوشهء یدم و والله روزی او را دیب ندیری بهتر از خبیکردم. آن زن گفت: والله من اس نمی نکار رایا

وجود ای  وهیده شده بود و در مکه هم میر کشیکه او به غل و زنجیخورد در حال می انگوری در دستش بود و

 بود.ب داده یگفت: آن روزی بود که خداوند به خب می نداشت. و آن زن

د ی،گفت: مرا بگذارب یو چون او را از حرم خارج ساختند تا در منطقهء حل خارج حرم بکشند، خب

که دو رکعت نماز بگزارم و او را گذاشتند و او دو رکعت نماز گزارد و گفت: سوگند به خداوند که اگر شما 

...  افزودم می کنم از ترس مرگ است بر آن (نماز) می ن کاری کهید ایگمان نکن
ً
و گفت: اللهم احصهم عددا

 کن و احدی از آنان را مگذار. شان  کسره هالکیک نموده و یک، یپروردگارا! آنان را 

را یرد، زیشوم که در کدام پهلو مرگم در راه خدا صورت گ می که مسلمان کشتهیشعر: باک ندارم هنگام

 .نهد می پاره برکتشود و اگر بخواهد بر اعضای جسد پاره  می نکار به خدا مربوطیا

 شود، نماز را سنت نمود. می کسی بود که برای هر مسلمانی که صابرانه کشته ب یو خب

ش بعد یبا خبر ساخت و عدهء از قرشان  ش را از حالیکه گرفتار شدند، اصحاب خویدر روز امبر یپ

گاهی از قتل عاصم افرادی را فرستادند که چ بدان شناخته شود، چون وی اورند که یزی از بدنش را بیاز آ
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شان  را کشته بود و خداوند زنبورهای عسل را مثل ابر فرستاد و وی را از فرستادگانشان  مردی از بزرگان

 .»ندیزی از وی را قطع نمایت نمود و نتوانستند که چیحما
ن کتاب گذشت که از آن یاری است که در جاهای خود از ایحه بسیث صحیو در باب احاد

 آمد. می است که نزد راهب و ساحرای  ث بچهیجمله حد

ستاد و یاشان  که سنگ بر در غاریاران غار است آنانیث یج است و حدیث جریو از جمله حد

ر از آن و یاری کن وغید، باغچهء فالن را آبیگو می د کهیی را در ابر شنیث مردی است که صدایحد

 تعالی است.یاز سوی بارق یاد و مشهور است و توفیار زینمورد بسیدالئل در ا

 ش: قتل صابرانه آنست که شخص در حالتی کشته شود که قدرت دفاع از خود را ندارد.

َ�ُقوُل ليَِشٍء قط: إ�ِّ ألُظنَُّه َكذا  قال: ما سِمْعُت ُعمَر  بوَعن ابِْن ُعمر « -۱۵۱۰
اري. ،»إالَّ اَكَن َكَما َ�ُظن  رواهُ البُخَ

 شده که گفت: ت یروا باز ابن عمر « -۱۵۱۰

نکه مثل گمان یکنم، مگر ا می ن گمانیزی گفته باشد که من آن را چنیبرای چ دم که عمر یهرگز نشن

 .»او بود



 

 
 

 

 

 

 کتاب اموري که در شریعت از آن منع بعمل آمده است

 سرگوئی و امر به حفظ و نگهداشت زبانباب در حرام بودن غیبت و پشت  -254

ۚ َ�عۡ  ُضُ�م�َّعۡ  َتبَ�غۡ  َوَ� ﴿ قال اهللا تعالی: ُ�ِبُّ  ًضا
َ
َحُدُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
  أ

ۡ
ِخيهِ  مَ �َۡ  ُ�َل يَأ

َ
 أ

ۚ فََكرِهۡ  اتٗ َميۡ  ْ ٱوَ  ُتُموهُ ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  ].۱۲الحجرات: [ ﴾رَِّحيمٞ  تَوَّابٞ  �َّ

دارد کسی از شما که  نکند بعضی شما بعضی را آیا دوست میو غیبت « فرماید: میخداوند 

گوشت برادرش را که مرده باشد، بخورد، پس متنفر شوید از او پس از خدا بترسید همانا خدا توبه 

 .»پذیرندهء مهربان است

مۡ ٱ إِنَّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿ و قال تعالی:  ُ�ُّ  ادَ ُفؤَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ْوَ�ٰٓ 

ُ
 ].۳۶اإلسراء: [ ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َمۡ�  هُ َ�نۡ  َ�نَ  �َِك أ

و مرو پس آنچه که به آن علم نداری، هر آئینه از هر یکی از گوش چشم و « فرماید: میخداوند 

 .»دل پرسیده خواهید شد

ا﴿ و قال تعالی: يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ  ].۱۸ق: [ ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ

  .»ایست مهینکه نزد او نگهبانیآرد، شخصی سخنی را جز ا نمی بزبان «فرماید: و می
ِ َوايلَْوِم اآلِخِر «قَال:   َعِن انليب  وَعْن أيب ُهر�َْرَة « -۱۵۱۱ َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

 متفقٌ عليه. »»فَليُقْل َخْ�ا، أْو يلَْصُمْت 

 که:ت است یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۱۱

 .»ا خاموش باشدید و یر بگوید سخن خیمان دارد، بایفرمود: آنکه به خداوند و روز آخرت ا امبر یپ
نکه ید، مگر اینکه برای انسان مناسب است تا سخن نگویث واضح است در مورد این حدیش: ا

 ر و خوب باشد و آن عبارت است از سخنی که مصلحت آن آشکار باشد و هرگاه در آشکاریسخن خ

 اورد.ید که آن را بر زبان نیبودن مصلحت شک کند با



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        720

 

ِ أيُّ الُمْسِلِمَ� أفَْضُل؟ قال:  وَ�ْن أيب ُموىَس « -۱۵۱۲ َمْن «قَال: قُلُْت يا رَُسوَل ا�َّ
 متفق عليه. .»»َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمن لَِسانِِه َو�َِدهِ 

 ت شده که گفت:یروا از ابو موسی « -۱۵۱۲

 ! کدام مسلمان بهتر است؟ا رسول الله یگفتم: 

 .»فرمود: آنکه مسلمانان از دست و زبان او در امان بمانند

۱۵۱۳- » ِ ْيَيِْه َوَما «: َوَ�ْن َسْهِل بِن سْعٍد قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َمْن يَْضَمْن يل ما بْ�َ حل

 ه.يمتفقٌ عل .»»بْ�َ رِْجلَيِْه أْضمْن هُل اجلَنَّة

 ت است که:یروا از سهل بن سعد « -۱۵۱۳

م ضمانت کند، من بهشت را برای او یش (فرج) را برایان دو پایش و میان ریفرمود: آنکه م رسول الله 

 .»کنم می ضمانت

نَُّه َسِمَع انليب  َوَ�ْن أيب ُهَر�َْرَة « -۱۵۱۴
َ
�  ُ َعبْد يَلَتلََكَُّم بِاللَكِمِة َما يَتَب�َّ

ْ
َ�ُقول: إنَّ ال

ِق وال ا بْ�َ املرْشِ  ه.يمتفقٌ عل .»»مْغرِِب ـفيَها يَِزلُّ بَها إىل انلَّاِر أْ�َعَد ِممَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۱۴

شد و یاند نمی آورد که در مورد آن می را برزبانای  کلمهای  نه بندهید که فرمود: هر آئیشن امبر یوی از پ

 .»ان مشرق و مغرب استیلغزد و دورتر از آنچه که در م می به سبب آن به دوزخ

ِ َ�َعاىل َما «قال:  َوَ�نُْه عن انليب « -۱۵۱۵ َعبَْد يَلَتلََكَُّم بِاللَكِمِة ِمْن رِْضَواِن ا�َّ
ْ
إنَّ ال

ِ تَعاىل ال يُليْق يُليِق لَها بَاًال يَْرَ�ُعُه ا�َّ  لَكَِمِة ِمْن َسَخِط ا�َّ
ْ
عبَْد يَلَتلَكَُّم بال

ْ
بَها َدرَجات، َو�نَّ ال

 .یرواه البخار »»لَها باًال يِهوي بَها يف َجَهنَّم

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۱۵

ورزد و  نمی آن اهتمام آورد که به می را از رضای خداوند بر زبانای  نه بنده کلمهیفرمود: هر آئ امبر یپ

آورد که  می نه بندهء کلمهء از قهر خداوند را بر زبانیبرد و هر آئ می بلند ها خداوند وی را بدان کلمه به مرتبه

 .»غلطد می دهد و بدان در دوزخ فرو نمی تیبه آن اهم

إنَّ «قال:   أنَّ رَُسوَل ا�َّ  وَ�ْن أيب َ�بِْد الرَّمحِن بِالل بِن احلارِث الُمز�ِّ « -۱۵۱۶
ِ تَعاىل ما اَكَن َ�ُظنُّ أْن َ�بْلَُغ َما بلََغْت يْ�تُُب ا�َّ  لَكَِمِة ِمْن رِْضواِن ا�َّ

ْ
الرَُّجَل يلَتلََكَُّم بال

�َّ َما اَكَن يُظنُّ أن ا�َّ بَها رِْضَوانَُه إىل يَْوِم يلَْقاه، َو�نَّ الرَُّجَل يَلَتلََكَُّم باللَكِمِة ِمْن َسَخِط ا
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ُ بَها َسَخَطُه إىل يَْوِم يلَْقاهُ  إِ ـال«رواهُ مالك يف  .»»َ�بْلَُغ ما بلََغْت يْ�تُُب ا�َّ هلَ وطَّ  »مُ

 والرتمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.

 ت است که:یروا از ابو عبد الرحمن بالل بن حارث مزنی « -۱۵۱۶

کند  نمی که گمانیآورد، در حال می از رضای خداوند را بر زبانای  فرمود: همانا مرد کلمه رسول الله 

 ش رضای خود را تا روزی که با وی روبرو شود،یده، برسد، خداوند به سبب آن برایکه به آنچه رس

ده، یکند که بدانچه رس نمی که گمانیراند، در حالیسد. و همانا مرد کلمهء از قهر خدا را بر زبان مینو می

 .»سدینو می سبب آن خداوند بر وی قهر و غضبش را تا روزی که وی را مالقی شود، برسد و به
۱۵۱۷- » ِ ث� بأْمٍر أْ�تَِصُم بِِه  وَ�ْن ُسْفيان بِن عبِْد ا�َّ ِ َحدِّ قَال: قُلُْت يا رُسوَل ا�َّ

، ُ�مَّ اْستَِقمْ «قال:  َ  »قُْل ر�ِّ ا�َّ
َ

ْخوُف َما خت
َ
ِ ما أ َّ قُلْت: يا رُسول ا�َّ َخَذ بِِلَساِن اُف يلَعَ

َ
؟ فَأ

 رواه الرتمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. .»»هذا«َ�ْفِسه، ُ�مَّ قَال: 
 ت شده که گفت: یروا ان بن عبد الله یاز سف« -۱۵۱۷

 کاری را بمن بگو که بدان چنگ زنم.  ا رسول الله یگفتم: 

 الله تعالی پروردگار من است و سپس استقامت کن. فرمود: بگو:

 ترسی؟ می شتر از همه بر منیز بیاز چه چ ا رسول الله یگفتم: 

 .»نیزبان خود را گرفته و فرمود: از ا آنحضرت 
ال تُْ�رِثُوا الالَكَم بَغْ�ِ ِذْكِر «: قَال: قَاَل رُسوُل ا�َّ  بوََعن ابِن ُ�َمر « -۱۵۱۸

 ، ِ الَقلُب ا�َّ  قَْسوٌة لِلَْقلْب،و�نَّ أْ�َعَد انلَّاِس ِمَن ا�َّ
َ

ة الالَكِم بَِغْ�ِ ِذْكِر ا�َّ تَعاىل فَإنَّ َكرْثَ
 رواه الرتمذي. .»»الَقايس

 ت  شده که:یروا ب از ابن عمر« -۱۵۱۸

ذکر خدا سبب ار سخن گفتن بدون یرا بسید، زیاده مکنیفرمود: بدون ذکر خدا سخن را ز رسول الله 

 .»ن مردم از خداوند انسان سنگ دل استینه دورترییسنگ دلی است. و هر آ
ِ  وعْن أيب ُهر�َرة « -۱۵۱۹ ْييْه، «: قَال: قال رُسوُل ا�َّ

َ
َمْن َوقَاُه ا�َّ رَشَّ َما بْ�َ حل

ذي وقال: حديث ح »»ورَشَّ َما َ�ْ�َ رِْجلَيِْه َدَخَل اجلنَّةَ  مِ اه الرتِّ وَ .رَ  سنٌ
 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۱۹

ش (شرمگاه) حفظ نمود، به یش (زبان) و دو پایان ریفرمود: آنکه را خداوند از شر م رسول الله 

 .»شود می بهشت داخل
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ِ َما انلَّجاة؟ قَال:  َوَ�ْن ُ�ْقبَة بِن اعِمٍر « -۱۵۲۰ أْمِسْك «قَال: قُلُْت يا رَسول ا�َّ
يََسْعَك بيْتُك، وابِْك ىلع َخِطيئَِتَك َعلَيَْك 

ْ
 رواه الرتمذي وقال: حديثٌ حسن. »»لِسانَك، َول

 ت است که گفت:یروا از عقبه بن عامر « -۱۵۲۰

 ست؟یسبب نجات چ ا رسول الله یگفتم: 

 .»ه کنیت بگنجد و بر گناهانت گرید که خانه ات برایر و بایفرمود: زبانت را محکم گ

ْصبح اْ�ُن آدم، فَإنَّ «قَال:  عن انليب  وعن أيب َسعيٍد اخلُْدرِيِّ « -۱۵۲۱
َ
إذا أ

ُر اللِّسان، َ�ُقول: ا�ِِّق ا�َّ فينَا، فَإنَّما �ُن بِك: فَإِن اْستََقْمَت اَستَقْمنا  األْعَضاَء لُكََّها تَُ�فِّ
 رواه الرتمذي. »»و�ِن اْعوججت اْعوَجْجنَا

 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۵۲۱

ند: از یگو می فرمود: که چون فرزند آدم صبح کند، همهء اعضاء در برابر زبان فروتنی کرده امبر یپ

م. اگر تو راستی یشو می دهی مجازات می را ما در برابر آنچه که تو انجامیخداوند در مورد ما بترس، ز

 .»میشو می کجم و اگر تو کجی کردی، ما یمان می نمودی، ما راست
ه است از آنکه اعضاء همگی زبان یا کنایکند  می ش: تکفر اللسان: اعضاء در برابر زبان فروتنی

 دهد. می ها قرار را به منزلهء کفران کنندهء نعمت

ِ أخرب� بَِعَمٍل يُْدِخلُ� اجلَنَّة، وُ�بَاِعُد�  وعْن ُمعاذ « -۱۵۲۲  قال: قُلُْت يا رُسول ا�َّ
ُه ا�َّ َ�َعاىل علَيه: َ�ْعبُد ا�َّ «ر؟ قَال: عن انلَّا َ َت عْن َعِظيم، و�نَُّه لَيَِسٌ� ىلَع مْن �رَسَّ

ْ
ل
َ
لَقْد َسأ

ُجُّ ابَليَْت إن استطعت  اَكة، وتُصوُم رمَضاَن وحتَ الة، وتُؤ� الزَّ ال �رُْشُك بِِه َشيْئا، وتُِقيُم الصَّ
ْوُم ُجنَّة.أال «إيَِلِْه َسِبيًْال، ُ�مَّ قَال:  َدقٌة تْطيِفُء اخلَِطيئة كما ،أُدلُّك ىلَع أبْواِب اخلَْ�؟ الصَّ الصَّ

 َعنِ  ُجُنوُ�ُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ ﴿ُ�مَّ تَال:  »ُ�ْطيِفُء الَماُء انلَّار، وصالُة الرَُّجِل مْن جوِْف اللَّيِْل 
ۡ ٱ ْخرِبَُك بَِرأِس األْمر، « ُ�مَّ قال: ].۱۷-۱۶السجدة: [ ﴾َملُونَ َ�عۡ ﴿حىتَّ بلََغ  ﴾َمَضاِجعِ ل

ُ
أال أ

: قَال:  »وعموِده، وِذْروِة َسناِمهِ  الة. «قُلت: بَ� يا رسول ا�َّ ُس األْمِر اإلْسالم، وَ�ُموُدُه الصَّ
ْ
رأ

ِمالِك ذلَك لكه؟«ُ�مَّ قال:  »وذروُة سناِمِه اجِلَهادُ  ـِ ْخرِبَُك ب
ُ
خَذ » أال أ

َ
. فَأ قُلْت: بَ� يا رُسوَل ا�َّ

ِ و�نَّا لُمَؤاَخذون بَما َ�تلَكَُّم بِه؟ فَقال:  »ُكفَّ علَيَْك هذا«َسانِِه قال: بِلِ  قُلُْت: يا رُسوَل ا�َّ
ك، وَهْل يَُ�بُّ انلَّاَس يف انلَّاِر ىلع وَُجوِهِهم إالَّ حَصائُِد ألِْسنَِتِهم؟ مُّ

ُ
رواه  .»»ثَِ�لتَْك أ

يثٌ حسنٌ صحيح، وقد سبق رشحه.  الرتمذي وقال: حدِ
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 ت شده که گفت:یروا از معاذ « -۱۵۲۲

 از عملی با خبرم کن که مرا به بهشت داخل نموده و از دوزخ دور کند! ا رسول الله یگفتم: 

نکه خدا را یکه خداوند بر او آسان کند و آن ایز بزرگی سؤال کردی و آن آسان است بر کسیفرمود: از چ

ری و ینماز بگذاری و زکات بدهی و روزهء ماه رمضان را بگاوری و یک نیزی شریپرستش نموده و به او چ

ر راهنمائی نکنم؟ یی خها ا ترا به دروازهیابی. سپس فرمود: آیحج خانه کنی، اگر توانستی که به آن دست 

سازد. و نماز شخص در دل  می کند، چنانکه آب آتش را خاموش می روزه سپر است و صدقه گناه را خاموش

ۡ ٱ َعنِ  ُجُنوُ�ُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ ﴿ ود:شب. سپس تالوت نم  ﴾َملُونَ َ�عۡ ﴿ د بهینکه رسیتا ا ﴾َمَضاِجعِ ل
 باخبر نسازم؟اش  ا ترا از اساس کار و ستونش و بلندی و قلهیبعد فرمود: آ ].۱۷-۱۶السجدة: [

 !ا رسول الله یگفتم: آری 

ا ترا به اساس یباشد. باز فرمود: آ می جهاداش  فرمود: اسالم اساس کار است و ستونش نماز و بلندی قله

 !ا رسول الله یگفتم: آری  نها خبر ندهم؟یربنای همهء ایو ز

 ن را بر خود نگهدار.یزبان خود را گرفته و فرمود: ا آنحضرت 

فرمود: مادرت به سوگ تو  م؟یشو می م، مؤاخذهییگو می ا به آنچه سخنی! آا رسول الله یگفتم: 

 »؟سازد می گری در دوزخ سرنگونیز دیچشان  یها بجز محصول زبانا مردم را یند و آیبنش

تَْدُروَن ما الِغيبُة؟«قال:  أنَّ رُسول ا�َّ  وعْن أيب ُهَر�رَة « -۱۵۲۳
َ
قَالُوا: ا�َّ » أ

ْعلَم. قال: 
َ
ُ أ

ُ
َخاَك بما يْ�َرهُ «ورُسوهل

َ
قُول؟ قَال:  »ِذكُرَك أ

َ
فرأيَْت إن اكن يف أيِخ ما أ

َ
ِ�يل: أ

 رواه مسلم. »»إْن اكَن ِ�يِه ما تُقوُل َ�َقِد اْ�تَبْته، و�ْن لَْم يُ�ن ِ�يِه ما َ�ُقوُل َ�َقْد بهتَّهُ «

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۲۳

 ست؟یبت، چید که غیدان می ایفرمود: آ رسول الله 

 گفتند: الله تعالی و رسولش داناتر است.

 اد آور شوی.ید، یآ نمی آن خوششفرمود: برادرت را به آنچه که از 

 م، باشد؟یگو می گفت: چطور است هر گاه در برادرم آنچه

 .»ای و اگر نباشد، بوی بهتان بستهای  بتش کردهیگوئی در وی باشد، غ می فرمود: اگر آنچه

ِة  أنَّ رُسول ا�َّ  وعْن أيب بْ�رَة « -۱۵۲۴ قال يف ُخْطبِتِه يْوم انلَّحر بِمً� يف حجَّ
إنَّ ِدماَءُ�م، وأْموالَ�م وأْعراَضُ�م حراٌم َعلَيُْ�م َكُحْرمة يوِمُ�م هذا، يف «الوَداع: 

ُ�م هذا، أال َهْل بلَّْغت  ه.يمتفقٌ عل »»شهِرُ�ْم هذا، يف بَ�ِ
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 ت است که:یروا از ابو بکره « -۱۵۲۴

ش در منی در حجة الوداع فرمود: همانا خونهای شما و مالهای ید خویدر خطبهء روز ع رسول الله 

ا آنچه را که ین شهر شما. آین ماه و در این روز شما در ایبر شما حرام است، مانند حرمت اتان  شما و آبروی

 .»غ آن مأمور شده بودم، رساندم؟یبه تبل
حْسبُك ِمْن صِفيَّة كذا وَ�َذا قَال  قَالَت: قُلُْت للنيب  لوعْن اع�ِشة « -۱۵۲۵

واة: تْع� قَِص�ة، فقال:  قَالَت:  »لَقْد قُلِْت لَكِمًة لو ُمزجّت بماِء ابلْحر لَمزَجتْه،«بْعُض الرُّ
داود، رواه أبو  »»ما أِحبُّ أ� حَكيُْت إ�ْساناً و�نَّ يل كذا َوَ�َذا«وحَكيُْت هل إ�ساناً فقال: 

   والرتمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.

 ت است که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۵۲۵

 عنی کوتاه است.یان گفته اند: یست. بعضی از راوینقدر کافینقدر و ایه ایگفتم: که از صف امبر یبرای پ

 ا خلطش کنی با آن مخلوط شود!یفرمود: همانا کلمهء گفتی که اگر به آب در

 گفت: و برای او نمونهء انسانی را در آوردم. ل عائشه

 .»نقدر باشدینقدر و ایم ایل کنم و برایفرمود: دوست ندارم که حرکت و فعل انسانی را تمث
 سازد. می ا را از نفسش بد بوی و متعفن و بد مزهیعنی آب دریش: 

ِ  َوَ�ْن أ�ٍَس « -۱۵۲۶ ا ُعِرَج يب مر«: قال: قَاَل رُسوُل ا�َّ رُْت بَِقْوٍم لُهْم أْظَفاٌر لمَّ
يَن  ِ

َّ
�ل؟ قَال: هؤالِء اذل اٍس َ�ِمُشوَن بَها وُجوَهُهُم وَُصُدورَُهم، َ�ُقلْت: مْن هؤالِء يَا ِجرْبِ

ُ
ِمن �

ُوم انلَّاس، وَ�َقُعون يف أْعراِضهم،
ُ
ُ�لُوَن حل

ْ
 رواهُ أبو داود. »»يَأ

 ت است که:یروا از انس « -۱۵۲۶

ن داشتند و یی مسیفرمود: چون به معراج برده شدم، از کنار گروهی گذشتم که ناخنها رسول الله 

 دند.یخراش می ی شانراها نهیها و سیبدان رو

 انند؟ینها کیل ایگفتم: ای جبرئ

 .»زندیر می راشان  خورند و آبروی می که گوشتهای مردم رااند  نان کسانییفرمود: ا
لُكُّ الُمسِلِم ىلَع الُمْسِلِم حَرام: َدُمُه «قَال:  أنَّ رُسول ا�َّ  وعن أيب ُهر�ْرة « -۱۵۲۷

 ُ
ُ

 رواهُ مسلم. »»وِعرُْضُه َوَماهل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۲۷

 .»ش و مالشیز مسلمان بر مسلمان حرام است، خونش، آبرویفرمود: همهء چ رسول الله 
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شنود که  می دستور دادن آنکه غیبت حرامیباب در حرام بودن شنیدن غیبت و  -255
 توانست این کار را بکند و یا از او نمی انتقاد نماید و هرگاهاش  آن را رد کند و بر گوینده

 پذیرد، در صورت امکان آن مجلس را ترك گوید نمی
 

ْ  �َذا﴿ :یقال اهللا تعال عۡ  وَ للَّغۡ ٱ َسِمُعوا
َ
ْ أ  ].۵۵القصص: [ ﴾هُ َ�نۡ  َرُضوا

 .»و چون سخن بیهوده را شنوند، از آن اعراض کنند« فرماید: میخداوند 

ِينَ ٱوَ ﴿ قال تعالی:و  ].۳المؤمنون: [ ﴾٣ رُِضونَ ُمعۡ  وِ للَّغۡ ٱ َعنِ  ُهمۡ  �َّ
 .»اند و کسانیکه از بیهوده اعراض کنندگان« فرماید: و می

مۡ ٱ إِنَّ ﴿ قال تعالی:و ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
 ].۳۶اإلسراء: [ ﴾وٗ�  ُٔ َمۡ�  هُ َ�نۡ  َ�نَ  �َِك أ

 .»ها پرسیده خواهید شد همانا از هر یک از گوش و چشم و دل از این« فرماید: و می

يۡ  �ذَا﴿ قال تعالی:و
َ
ِينَ ٱ َت َر� عۡ  تَِناَءاَ�ٰ  ِ�ٓ  َ�ُوُضونَ  �َّ

َ
ٰ  ُهمۡ َ�نۡ  رِۡض فَأ ْ  َح�َّ  ِ�  َ�ُوُضوا

ِ َ�ۡ�ِ  َحِديٍث  ا ۦۚ ه يۡ ٱ يُنِسيَنََّك  �مَّ  مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ دَ َ�عۡ  ُعدۡ َ�قۡ  فََ�  نُ َ�ٰ لشَّ
ٰ ٱ  ].۶۸األنعام: [ ﴾٦٨لِِم�َ ل�َّ

گردان از آنان تا که بحث یتهای ما، پس روینی آنان را که بحث شروع کنند در آیو چون بب« فرماید: و می

 .»نیطان پس، بعد از پند با قوم ستمگاران منشیش ر وی، و اگر فراموش گرداند، ترایکنند در سخنی غ

رْداِء « -۱۵۲۸ مْن ردَّ َ�ْن ِعْرِض أخيِه، ردَّ ا�َّ عْن «قال:  عِن انليب  وعْن أيب ادلَّ
 رواه الرتمذي وقال: حديثٌ حسن. »»وْجهِه انلَّاَر يْوَم الِقيَاَمةِ 

 ت است که:یروا از ابو الدرداء « -۱۵۲۸

 .»گرداند می شیامت آتش را از رویفرمود: آنکه از آبروی برادرش دفاع کند، خداوند در روز ق امبر یپ

و�ِل ال وعْن ِعتْبَاَن بِن مالٍِك « -۱۵۲۹  م يف باب الرَّجاِء ـيف حِديثِِه الطَّ ي تقدَّ
َّ

مْشهوِر اذل
ْخُشم؟«يُص�ِّ فَقال:   قَال: قاَم انليب  َ�َقال رجل: ذلَك ُمنافٌِق ال ُ�ِبُّ ا�َّ  »أْ�َن مالُِك بُن ادلُّ

، َ�َقال انليب 
َ

، و�ن «: ورُسوهل ال تُقْل ذلك، أال تَراه قد قَال: ال �َ إالَّ اً� يُر�ُد بذلك وْجه ا�َّ
َم ىلع انلَّاِر مْن قال: ال � إالَّ ا�َّ يبْتيَِغ بِذلَك وْجَه ا�َّ   .هيمتفقٌ عل »»ا�َّ قْد َحرَّ

ت شده که ید گذشت، روایث دراز و مشهوری که در باب امیدر حد از عتبان بن مالک « -۱۵۲۹

 برخاست، نماز گزارد و فرمود: مالک بن دخشم کجاست؟ امبر یگفت: پ
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 مردی گفت: او منافق است، خداوند و رسولش را دوست ندارد.

خواهد  می ن کار رضای خدا رایاال الله گفته و از انی که او ال اله یب نمی این را مگو، آیفرمود: ا امبر یپ

 .»د: ال اله اال الله و بدان رضای خدا را طلب کندیو همانا خداوند کسی را بر آتش حرام نموده که بگو

ِة تْو�َتِِه وقد سبَق يف باب  وَ�ْن كْعِب بِن مالٍك « -۱۵۳۰  و�ِل يف قصَّ يف حِديثِِه الطَّ
فقاَل رُجٌل  »ما فعل َكْعُب بُن مالك؟«وُهو َجالٌِس يف الَقْوم بِتبُوك:  اتلَّْو�ة. قال: قال انليب 

ُ معاُذ بُن جبٍل 
َ

: بِئس  ِمْن بَ� سِلَمة: يا رُسوَل ا�َّ حبسُه بُرْداه، وانلََّظُر يف ِعْطفيْه. فَقال هل
ِ ما َعِلْمنا علَيِْه إالَّ خْ�ا، فَسَكَت رُسوُل ا�َّ  ِ يا رُسوَل ا�َّ  ه.يمتفق عل .»ما قُلْت، وا�َّ

ت یدر باب توبه گذشت، روااش  ث درازش که در قصهء توبهیدر حد از کعب بن مالک « -۱۵۳۰

 شده که گفت:

 بود، فرمود: کعب بن مالک چه کرد؟ان گروه نشسته یکه در تبوک در میدر حال امبر یپ

ستن به راست و چپش از یاو را دو بردش (جامه اش) و نگر ا رسول الله یمردی از بنی سلمه گفت: 

 عنی خوشگذرانی واستراحت طلبی).یحضور با شما باز داشت (

م. پس ینستر را ندایما بر وی جز خ ا رسول الله یز بدی گفتی! و الله یبه او گفت: چ معاذ بن جبل 

 .»سکوت فرمود رسول الله 

 باب غیبتی که رواست -256

بَاب: تَّةُ أسْ وَ سِ هُ َا، وَ يْهِ إِالَّ هبِ ولُ إِلَ صُ كِنُ الوُ يٍّ ال يُمْ عِ ْ حيحٍ رشَ ضٍ صَ رَ بَاحُ لِغَ يبَةَ تُ لَمْ أنَّ الغِ  اعْ

لَّمَ إِىلَ  تَظَ ظْلُومِ أنْ يَ وزُ لِلمَ يَجُ ل: التَّظَلُّم، فَ ة، أَوْ األَوَّ الَيَ هُ وِ َّنْ لَ ا ممِ مهِ ريِ ايضِ وغَ لْطَانِ والقَ السُّ

نِي فُالَنٌ بكذا. لَمَ نْ ظَاملِِه، فيقول: ظَ افِهِ مِ ىلَ إنْصَ ةٌ عَ رَ  قُدْ

يِريِ ال غْ ىلَ تَ ةُ عَ تِعانَ ىلَ ـالثَّاين: االسْ تهُ عَ رَ و قُدْ جُ رْ واب،فيقولُ ملَِنْ يَ ايصِ إِىلَ الصَّ دِّ العَ رَ ر، وَ نْكَ مُ

ةِ  لُ إِىلَ إزالَ صُّ هُ التَّوَ ودُ صُ قْ لِكَ ويكونُ مَ نْهُ ونحو ذَ هُ عَ رْ جُ ذا، فازْ لُ كَ مَ عْ ر: فُالنٌ يَ ةِ املُنْكَ إزالَ

اما. رَ انَ حَ لِكَ كَ دْ ذَ صِ قْ ْ يَ ر، فَإنْ ملَ  املُنْكَ

تَاءُ  تِفْ نِي أَيب أَوْ أخي، أَوْ زوجي، أَوْ  ،الثَّالِث: االسْ تِي: ظَلَمَ فْ ولُ لِلمُ هُ  فيقُ لْ لَ هَ ا فَ ذَ فُالنٌ بكَ

ائِزٌ  لِك، فهذا جَ و ذَ نَحْ فْعِ الظُّلْم؟ وَ دَ ي، وَ قِّ ْصيلِ حَ نْه، وحتَ ا طَريقي يف اخلالصِ مِ مَ لِك؟ وَ ذَ

نْ  انَ مِ ج، كَ وْ ص، أَوْ زَ خْ لٍ أَوْ شَ جُ ا تقولُ يف رَ لَ أنْ يقول: مَ وطَ واألفضَ ة، ولكِنَّ األحْ اجَ لِلْحَ
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هُ  إنَّ هِ كذا؟ فَ رِ هُ يف  أمْ رُ كُ نَذْ امَ سَ ائِزٌ كَ ينيُ جَ لِك، فالتَّعْ عَ ذَ مَ يني، وَ ريِ تَعْ نْ غَ ضُ مِ رَ لُ بِهِ الغَ ْصُ حيَ

اىلَ . عَ اءَ اهللاُ تَ نْدٍ إنْ شَ يثِ هِ دِ  حَ

يرُ ال ذِ ْ ابع: حتَ وه:ـالرَّ جُ نْ وُ لِكَ مِ م، وذَ تُهُ يحَ نَصِ ِّ وَ نَ الرشَّ لِمنيَ مِ سْ  مُ

حُ ال رْ ا جَ نْهَ وحنيَ ـمِ رُ جْ َاعِ ال مَ ائِزٌ بإمجْ ودِ وذلكَ جَ هُ واةِ والشُّ نَ الرُّ بٌ ـمِ اجِ لِمني، بَلْ وَ سْ مُ

ة. ومنها: ال اجَ لِك، ـللْحَ لَتِه، أَوْ غريِ ذَ عامَ ه، أَوْ مُ شاركتِه، أَوْ إيداعِ ةِ إنْسانٍ أو مُ رَ ةُ يف مُصاهَ رَ اوَ شَ مُ

ىلَ ال تِه، وجيبُ عَ رَ َاوَ يَ ـأَوْ جمُ ْفِ رِ أنْ ال خيُ اوَ شَ رُ ال مُ كُ ه، بَلْ يَذْ الَ .ـحَ ةِ ئَ الَّتي فِيهِ بِنِيَّةِ النَّصيحَ اوِ سَ  مَ

رَ  َّ تَرضَ افَ أنْ يَ لْم، وخَ نْهُ العِ ذُ عَ أَخُ قٍ يَ ع، أَوْ فَاسِ بْتَدِ دُ إِىلَ مُ دَّ َ رتَ هاً يَ قِّ تَفَ ا رأ مُ ومنها: إِذَ

الِه،ـال تُهُ بِبَيانِ حَ يحَ يْهِ نَصِ لَ عَ لِك، فَ هُ بِذَ قِّ تَفَ دْ  مُ قَ غلَطُ فِيه. وَ َّا يُ ذا ممِ هَ ة، وَ يحَ دَ النَّصِ صِ قْ طِ أنْ يَ ْ بِرشَ

لُ ال مِ هُ نَ ـحيَ يْهِ أنَّ يْلُ إِلَ َ لِك، وخيُ يْهِ ذَ لَ يطانُ عَ لَبِّسُ الشَّ يُ د، وَ لِّمَ بِذلِكَ احلَسَ تَكَ طَّنْ مُ ليُتَفَ ةٌ فَ يحَ صِ

 . َ لِذلِكَ ةٌ ال يقومُ هبِ اليَ هُ وِ نها: أنْ يكونَ لَ مِ َا، وإما بِأنْ وَ اً هلَ احلِ ا بِأنْ ال يكونَ صَ ها: إمَّ هِ جْ ىلَ وَ ا عَ

لِكَ لِ  رُ ذَ بُ ذِكْ يَجِ لِكَ فَ نَحوَ ذَ ال، وَ فَّ غَ قا، أَوْ مُ َ ـيكونَ فَاسِ يلِّ وَ يُ ةٌ لِيُزيلَه، وَ يْهِ واليةٌ عامَّ لَ هُ عَ نْ لَ مَ

قْ  هُ بِمُ لَ امِ نْهُ لِيُعَ لِكَ مِ لَمَ ذَ عْ لح، أَوْ يَ نْ يُصْ ىلَ مَ ثَّهُ عَ ُ ى يف أنْ حيَ عَ َّ بِه، وأنْ يَسْ رتَ غْ الَ يَ تَىضَ حالِه، وَ

. لَ بِهِ تَبْدِ سْ ةِ أَوْ يَ امَ تِقَ  االسْ

ةِ النَّاس،  رَ ادَ صَ ر، ومُ بِ اخلَمْ ْ رِ بِرشُ اهِ تِهِ كاملُجَ عَ هِ أَوْ بِدْ قِ سْ راً بِفِ َاهِ ونَ جمُ س: أنْ يَكُ اخلامِ

ذِ ال ةِ األمْ ـوأَخْ بَايَ ، وجِ سِ كْ مُ مَ ْرُ حيَ ، وَ رُ بِهِ َاهِ هُ بِامَ جيُ رُ وزُ ذِكْ يَجُ ورِ الباطِلَة، فَ يلِّ األمُ وَ تَ الِ ظُلْام، وَ وَ

نَاه. رْ كَ َّا ذَ رُ ممِ بَبٌ آخَ هِ سَ َوازِ يُوب،إِالَّ أنْ يكونَ جلِ نَ العُ هِ مِ ِ ريْ هُ بِغَ رُ  ذِكْ

ب،كاأل وفاً بِلَقَ رُ عْ انَ اإلنْسانُ مَ يف، فإذا كَ ادِس: التعرِ م، السَّ ج، واألَصَ ش، واألعرَ مَ عْ

مى ةِ التَّنْقِيص، ولو  ،واألعْ هَ ىلَ جِ هُ عَ مُ إطْالقُ ْرُ حيَ مْ بذلِك، وَ هُ يفُ رِ مْ جاز تَعْ هِ ِ ريْ ل، وغَ وَ واألحْ

ىلَ  انَ أوْ لِكَ كَ ريِ ذَ هُ بِغَ ريفُ نَ تَعْ لَيْه،  ،أمكَ عٌ عَ ْمَ ها جمُ ءُ وأكثَرُ لَامَ ا العُ هَ رَ كَ فهذه ستَّةُ أسبابٍ ذَ

دَ  لِك:وَ ة. فمن ذَ ةِ مشهورَ حيحَ نَ األحادِيثِ الصَّ ا مِ  الئِلُهَ
ر نبوده و آن شش یدن به آن جز بآن امکان پذیکه رسیبت رواست جهت مصلحت شرعی ایغ

 سبب است:
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ا یان اموراند یگر کسانی که والیا قاضی و دیدادخواهی: برای مظلوم رواست که به پادشاه  -۱

د: یظالم و ستمگر دارند، دادخواهی کند  و بگو قدرتی بر انصافش و گرفتن حق وی از

 ن ستم روا داشته است.یفالنی بمن چن

که یانگر به راه حق. مجاز است به کسیر کار زشت و رهنمونی عصییاری بر تغیاستعانت و  -۲

د: فالنی ید به قدرت و توانائی او بر دور کردن کار زشت و منکرات وجود دارد، بگویام

دن به دور کردن منکر و یز آن منع کن وامثال آن و قصد وی صرف رسکند، او را ا می نیچن

 باشد. می ز را قصد نداشت، حرامین چیکار زشت باشد. اگر ا

ا فالنی به من یا شوهرم یا برادرم، ید که پدرم، یگو می استفتاء (طلب فتوی): و به مفتی -۳

از او چگونه است و  ن حق را دارد؟ و راه خالصی منیا این ستم و ظلم نموده است، آیچن

ن جهت ضرورت ین. و ایش دفع کنم و امثال ایچطور حقم را از وی گرفته و ظلم را از خو

ا یا شخص ید: در مورد مرد یکتر آنست که بگویاط نزدیروا است. ولی بهتر و به احت

ن کردن مقصود از ییرا بدون تعیگوئی؟ ز می ن باشد، چهیشوهری که از جملهء کارش چن

 ذکر ین روا است چنانچه در حدیین هم تعیشود. و با ا می آن حاصل
ً
ث "هند" که آن را بعدا

 م نمود، خواهد آمد.یخواه

ن، یح مجروحیو آن از چند راه ممکن است. تجرشان  حتیم دادن مسلمانان از شر و نصیب -۴

ن روا است، بلکه بواسطهء حاجت و ین به اجماع مسلمیان و شاهدان. و این، از راویوبیمع

 ازمندی واجب هم هست.ین

عت گذاشتن نزد یا ودیا شراکت با او یشاوندی با کسی یگر در مورد خویاز جمله مشورت با همد

 گی با وی.یا همساینها یا معامله با وی بجز ایاو و 

ت یئی را که در اوست بنها ده نگه دارد، بلکه بدییو بر مشاور الزم است که حالش را پوش

ا فاسقی رفت و آمد نموده و یند که نزد بدعتکار یجمله هرگاه دانشجوئی را بباد کند و از یمصلحت 

حت یند بر وی الزم است تا او را نصیب می ن کار ضررید که دانشجو از ایآموزد، و ترس می از وی علم

 حت باشد.یکه قصدش نصیان کند، بشرطینکه حالش را بیکند به ا

 دهد. می رخ ن از جملهء اموری است که در آن غلطییو ا

دهد و  می طان موضوع را بوی دگرگون جلوهیدارد و ش می نده را بدان وایو گاهی حسد، گو

 حت است.ید که آن نصیآیالش میبخ
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 ن امر توجه شود.ید به این رو بایاز ا

ا یکند.  نمی دگییفه دارد و به وجهی درست بدان رسین است که شخص وظیو از آن جمله ا

ن ینکه فاسق است و کند فهم و امثال آن پس واجب است که ایا ایت آن را ندارد، ینکه صالحیا

تی تامه دارد، گفته شود تا وی را دور نموده و کسی را مؤظف کند که یکه به وی والیموضوع به کس

 ت آن را دارد.یصالح

را نخورد.  بشین جنبهء نقص او متوجه شده با وی به مقتضای حالش رفتار کرده فرینکه به ایا ای

 ش مقرر گردد.یگری بجایا بکوشد تا دیوادارد اش  فهینکه بکوشد تا او را به استقامت به وظیو ا

که بطور آشکار شراب ینکه بشکل علنی و آشکار مرتکب فسق و بدعت شود، مانند کسیا  -۵

ذ ش از حق گرفته و مالها را به ستم اخیات را بیا مالیری نموده و یا از مردم زورگیبنوشد 

 که باطل است.یکرده و سر پرستی امور

 اد شود.یکند  می که به آن تجاهریزیپس جائز است به چ

گری باشد از آنچه که ینکه برای جوازش سبب دیست، مگر ایگر روا نیوب دیاد کردن آن به عیو 

 م.یذکر نمود

برای معرفی کردن، هر گاه انسان به لقبی معروف و مشهور باشد، مانند، اعمش (آنکه از   -۶

ر یزد) اعرج (لنگ) و اصم (کر) و اعمی (کور) و احول (چشم کج) و غیر می چشمش آب

 بدان روا است.شان  آن، معرفی

اشد، بهتر ن صورت ممکن بیر ایست و اگر معرفی آن به غین نمودن روا نیو ذکر آن به جهت توه

 است.

و اکثر آن به اجماع ثابت است و دالئل آن از اند  ن شش سبب است که علماء ذکر نمودهیو ا

 حه، مشهور است، از جمله:یث صحیاحاد

َذن ىلَع انليب  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۵۳۱ 
ْ
ائَذنُوا هُل، بئس أخو «فَقال:   أن رَُجًال استأ

 ه.يمتفقٌ عل »»العِشَ�ة؟

تَجَّ  يب.احْ وازِ غيبةِ أهلِ الفسادِ وأهلِ الرِّ  بهِ البخاري يف جَ

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۵۳۱

ن فرد قوم یتر د، و او بدیفرمود: به وی اجازت ده اجازت خواست، آنحضرت  امبر یمردی بر پ

 .»است
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ُظن فُالناً وفُالناً «: وعنَْها قَالَت: قَاَل رُسوُل ا�َّ « -۱۵۳۲ 
َ
 »يعِرفَاِن ِمْن ديننا َشيْئاً َما أ

 .»رواه ابلخاري. قال الليُث بُن سْعٍد أحُد ُرواةِ هذا احلَِديث: هَذاِن الرَُّجالِن اَكنَا ِمَن الُمنَافِِق�
 ت است که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۵۳۲

 زی بفهمند.ین ما چیکنم که فالنی و فالنی از د نمی فرمود: گمان رسول الله 

 .»ن بودندین دو مرد از زمرهء منافقیث گفت: که ایان حدیکی از راویث بن سعد یل

تيُْت انليب  لوعْن فَاِطمَة بنِْت قَيٍْس « -۱۵۳۳ 
َ
، فقلت: إنَّ أبا اجلَْهِم قَالَت: أ

 ِ ا أبو «: وُمعاِو�َة َخطبا� ؟ فقال رسول ا�َّ ا ُمَعاِو�ة، فَُصْعلُوٌك ال ماَل هل، وأمَّ اجلَْهِم فال أمَّ
 ه.يمتفقٌ عل »»يَضُع الَعصا عْن اعتِِقهِ 

اُب للنِّساءِ «مسلم: ـو� روايٍة ل ا أبُو اجلَْهِم فرَضَّ ال يََضُع الَعصا «وهو تفس� لرواية:  »وأمَّ
 .»وقيل: معناه: كثُ� األسفار »َ�ْن اعتِِقهِ 
 ت است که گفت:یروا ل سیاز فاطمه بنت ق« -۱۵۳۳

  اند. ه از من خواستگاری کردهیآمده و گفتم: ابوالجهم و معاو امبر یخدمت پ

 گذارد. نمی ر است و مال و ثروتی ندارد، اما ابو الجهم عصا را از گردنشیه فقیفرمود: معاو رسول الله 

 زند. می اریتی از مسلم آمده که: و اما ابوالجهم زنان را بسیو در روا

 نهد. نمیاش  ز شانهتی است که عصار را ایر روایو آن تفس

 .»کند می اد سفرین است که زیش ایو گفته شده که معنا

ِ  وعن ز�ْد بِن أْرَ�َم « -۱۵۳۴  يف سَفٍر أصاب انلَّاس  قال: َخرْجنَا مع رسوِل ا�ِّ
وا وقال: لنَِئْ  فيِه ِشدة، فقال عبُد ا�َّ بُن أيب: ال ُ�نِْفُقوا ىلع مْن ِعنْد رُسوِل ا�َّ حىت ينَْفضُّ

َ�يُْت رسول ا�َّ 
َ
ْخرْبتُُه بِذلك، فأرسَل رجْعنَا إىل املِدينَِة يلُخرِجنَّ األعزُّ ِمنْها األَذل، فَأ

َ
، فَأ

، فَوقَع يف بن أيب فَاْجتََهد يِمينَه: ما َ�َعل، فقالوا: َكَذب ز�ٌد رسوَل ا�َّ إىل عبد ا�َّ 
ٌة حىت أنَْزل ا�َّ تعاىل تَْصِدييق:  ا قالوُه ِشدَّ ٓ  إِذَا﴿َ�ْفيِس ِممَّ ۡ ٱ َءكَ َجا ثم داعهم   ﴾فُِقونَ ُمَ�ٰ ل

ْوا ُرُؤوَسُهمانليب   ه.يمتفقٌ عل .»، ِليَْستْغِفَر هلم فلَوَّ

 ت شده که گفت:یروا د بن ارقم یاز ز« -۱۵۳۴

 م که مردم در آن به سختی روبرو شدند.یدر سفری آمد ما با رسول الله 

د تا پراکنده شوند و گفت: اگر یهستند، نفقه نده که نزد رسول الله یعبد الله بن ابی گفت: بر کسان

 بیم عزینه باز گشتیبمد
ً
 .رون خواهند نمودیزتر، خوارتر را حتما
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گاه ساختم، و آنحضرت  من خدمت رسول الله  بدنبال عبد الله بن ابی فرستاد  آمده و او را از آن آ

دروغ گفته است. و  د به رسول الله ین نگفته است و مردم گفتند که زیی مؤکد خورد که چنها و او قسم

ٓ  إَِذا﴿فرستاد امبرش فرو یقم بر پینکه خداوند برای تصدیبر من گران آمد تا اشان  ن سخنیا  َءكَ َجا
ۡ ٱ آمرزش طلبد، ولی آنها سرهای خود را شان  آنها را خواست تا برای و سپس رسول الله  ﴾...فُِقونَ ُمَ�ٰ ل

 .»ده و اعراض کردندیگردان
ُة أيب ُسْفياَن للنيب  لوعْن اع�شَة « -۱۵۳۵

َ
: إنَّ أبا ُسفياَن قالت: قالت ِهنُْد اْمرأ

ي إالَّ ما أَخْذُت ِمنه، وَهو ال يْعلَم؟ قال:  ِ
َ

رُجٌل َشِحيُح ولَيْس ُ�ْعِطي� ما يَْ�ِفي� وودل
ِك بال« َ  ه.يمتفقٌ عل »»مْعُروِف ـُخِذي ما يْ�ِفيِك وَودلَ

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۵۳۵

ل و بمن آنچه را که برای من و یست بخیمردان یگفت: ابو سف امبر یان برای پیهند همسر ابو سف

گاهی او بگیدهد، مگر ا نمی ت کند،یفرزندانم کفا  .رمینکه بدون آ

 .»ریده بگیکند، بوجهی پسند می تیفرمود: آنچه را که برای تو و فرزندانت کفا

باب تحریم نمیمه و آن عبارت است از سخن چینی و نقل سخن مردم براي ایجاد  -257
 فساد و فتنه

ازٖ ﴿ قال اهللا تعالی: ٓ  َهمَّ ا شَّ ِۢ مَّ  ].۱۱القلم: [ ﴾١١ بَِنِمي�ٖ  ء

 .»هر عیبجوی سخن چین را« فرماید: میخداوند 

يۡهِ َر�ِيٌب َعتِيٞد ﴿ قال تعالی:و ا يَلۡفُِظ ِمن قَۡوٍل إِ�َّ َ�َ  ].۱۸ق: [ ﴾١٨مَّ

 .»ایست مهیآورد، آدمی سخنی، مگر نزد او نگهبان نمی بزبان« فرماید: و می
امٌ «: قال: قال رُسوُل ا�َّ  وَ�ْن حَذْ�َفَة « -۱۵۳۶  ه.يمتفقٌ عل »»ال يَْدُخُل اجلنَة نمَّ

 ت است که:یروا فه یاز حذ« -۱۵۳۶

 .»گردد نمی به بهشت داخل یفرمود: سخن چ رسول الله 
ِ  بوَ�ْن ابن َعباٍس « -۱۵۳۷ بان، «: مرَّ بَِقرب�ِْن فقال: أنَّ رَُسول ا�َّ ُهَما ُ�َعذَّ إ�َّ

ا اآلخُر فاََكَن ال  ا أَحُدهَما، فاََكَن يميِش بانلَِّميَمِة، وأمَّ بَاِن يف َكب�، بَ� إنَُّه َكب�: أمَّ َوَما ُ�َعذَّ
 .یات البخاريه، وهذا لفظ إحد روايمتفقٌ عل .»»�ْسترَِتُ ِمْن بوهِل 

لَامءُ   نَى:  :قالَ العُ بَانِ يف «معْ ذَّ عَ بريٍ وما يُ لَيهام.» كَ هُ عَ كُ رْ بِريٌ تَ : كَ هام وقيلَ مِ عْ  أيْ كبري يف زَ
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 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۵۳۷

شوند!  نمی ز بزرگی عذابیشوند و در چ می از کنار دو قبر گذشته و فرمود: آن دو عذاب رسول الله 

 .»کرد نمی زی(شاش) پرهگری از بول یکرد و د می نییکی از آنها سخن چیآری آن بزرگ است: اما 
 ز بزرگی عذابیکه معنای و در چاند  ات بخاری است. علماء گفتهیکی از رواین لفظ یو ا

 شان بزرگ نبود.یست و گفته شده که ترک آن بر این است که در گمان آنها بزرگ نیشوند، ا نمی

نَبِّئُ�م ما «قال:  أنَّ انليب  وعن ابن مْسُعوٍد « -۱۵۳۸ 
ُ
الَعْضه؟ � انلَِّميمة، أال أ

 .رواه مسلم »»الَقالَُة بْ�َ انلَّاِس 

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۵۳۸

اده گفتن و خصومت ینی و زیست؟ آن سخن چیا شمار را خبر ندهم که عضه چیفرمود: آ امبر یپ

 .»ان مردم استیانداختن در م

فتن مردم با والیان امور هرگاه ي مردم و سخن گها باب نهی از نقل دادن و گفته -258
 نیازي بدان نباشد، مانند ترس از وقوع مفسده و غیره

ْ  َوَ� ﴿قال اهللا تعالی:   ].۲المائدة: [ ﴾نِ َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�َعاَونُوا

 .»دیاری منمائیبر گناه و تجاوز « فرماید: می خداوند

ِ  وعن ابن َمْسُعوٍد « -۱۵۳۹ ال ُ�بَلِّْغ� أحٌد من أْصحايب عْن «: قال: قاَل رَُسوُل ا�َّ
ْدرِ  ْخُرَج إيِلُْ�ْم وأنا سليُم الصَّ

َ
ِحبُّ أْن أ

ُ
 .یرواه أبو داود والرتمذ »»أَحٍد َشيْئا، فَإ�ِّ أ

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۵۳۹

خواهم بسوی شما  می راینرساند، ز زییگری بمن چیک از اصحاب من از دیچیفرمود: ه رسول الله 

 .»که دلم سالم استیم، در حالیبرآ

 باب ذم ذي الوجهین (دو رویی) -259

ِ ٱ مِنَ  ُفونَ َتخۡ �َسۡ  َوَ�  �َّاِس ٱ مِنَ  ُفونَ َتخۡ �َسۡ ﴿ قال اهللا تعالی:  يُبَّيُِتونَ  إِذۡ  َمَعُهمۡ  َوُهوَ  �َّ
ُ ٱ َوَ�نَ  ِل� َقوۡ لۡ ٱ مِنَ  َ�ٰ يَرۡ  َ�  َما  ].۱۰۸النساء: [ ﴾١٠٨ ُ�ِيًطا َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

شان است. آنگاه که یکنند، و او با ا نمی کنند و از خدا پنهان می از مردم پنهان« فرماید: می خداوند

ط و در یکنند، مح می ر و خدا به آنچهیپسندد از تدب نمی در شب مشورت کنند در مورد آنچه خدا

 .»رنده استیبرگ
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ِ  وعن أيب ُهر�رةَ�ً « -۱۵۴۰ ُدوَن انلَّاَس معاِدن: ِخيارُُهم «: قال: قاَل رُسوُل ا�َّ
َ

جت
ُهْم هلُ  أِن أشدَّ يف اجلاِهليَِّة خيارُُهم يف اإلْسالِم إذا َ�ُقُهوا، وجتُدوَن ِخياَر انلَّاِس يف هذا الشَّ

ُدوَن رَشَّ انلَّاِس ذا الوْجهْ�، اذلي يأيت هؤالءِ 
َ

 ه.يمتفقٌ عل »»بِوْجِه َوهؤالِء بِوَْجهِ  َكراِهية، وجت

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۴۰

ت، یدر جاهلشان  نیتر ن و شرافتمندید، بهتریابی می ها فرمود: مردم را همچون معدن رسول الله 

(امارت و ن مسئله یدر اشان  نیدر اسالم است؛ هرگاه دانشمند شوند. و بهترشان  نین و شرافتمندتریبهتر

د که به ینیب می ) راین (دو روین مردم ذوالوجهیتر برد و بد می شتر از آن بدیست که از همه بیخالفت) کس

 .»گرید و به آن گروه به چهرهء دیآین گروه به چهرهء میا

هِ عبِد ا�َّ بِن ُ�ْمرو « -۱۵۴۱ : إنَّا نَْدُخُل ىلَعَ بوعْن �مِد بن َز�ٍْد أنَّ نَاًسا قَالُوا جلَدِّ
َسالِطيننا فنقوُل لُهْم خِبالِف ما نتلكَُّم إَذا َخرَْجنَا ِمْن ِعنِدِهْم قال: ُكنًا نُعدُّ هذا نَِفاقاً ىلَع 

 .یرواه البخار. »َ�ْهِد رسوِل ا�َّ 

 ت است که:ید روایاز محمد بن ز« -۱۵۴۱

م و به آنها یشو می ند که ما بر پادشاهان واردگفت ب عدهء از مردم برای پدر بزرگش عبد الله بن عمر

 م.یگوئ می م،یبرآئشان  م، بر خالف آنچه که چون از نزدیگوئ می زییچ

 .»میشمرد می ز را نفاقین چیا گفت: ما در زمان رسول الله 

 باب حرام بودن دروغ گفتن -260

 ].۳۶اإلسراء: [ ﴾مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿قال اهللا تعالی: 
 .»دنبال آنچه علم نداری مرو!« فرماید: میخداوند 

ا﴿: قال تعالیو يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  مِن فُِظ يَلۡ  مَّ  ].۱۸ق: [ ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ
 .»ایست مهینکه نزد وی نگهبان نیآرد آدمی سخنی را مگر ا نمی بزبان« فرماید: و می

رِبِّ َو�نَّ «: قال: قاَل رُسوُل ا�َّ  وعْن ابِن مسعود « -۱۵۴۲
ْ
ْدَق يْهِدي إىل ال �ً الصِّ إنَّ

َكِذَب 
ْ
ِ ِصّديقاً، و�نَّ ال الربِّ يْهِدي إىل اجلنَّة، و�نَّ الرَُّجل يلَْصُدُق حىتَّ يُ�تََب ِعنَْد ا�َّ

ِ َ�ْهِدي إىل الُفُجوِر و�نَّ الُفُجوَر�ً يْهِدي إىل انلار، و�ن الرجَل يلكذَب حَ  ىت يُْ�تَب عنَْد ا�َّ
اباً   .هيمتفقٌ عل »»َكذَّ
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 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۵۴۲

نه یکند و طاعت بسوی بهشت. هر آئ می فرمود: همانا راستی بسوی طاعت رهنمائی رسول الله 

 .شود می ار راستگو) نوشتهیق (بسینکه در نزد خداوند صدید تا ایگو می شخص راست

 نه شخص دروغیکند و معاصی بسوی دوزخ و هر آئ می بسوی معاصی (گناه) رهنمائیهمانا دروغ و 

اب (بسید تا ایگو می
ّ

 .»شود می ار دروغگو) نوشتهینکه در نزد خدا کذ

ِ بِن َ�ْمرو بِن العاص « -۱۵۴۳  ْر�ٌع مْن ُ�نَّ «قال:  ، أنَّ انليب بوعن عبِد ا�َّ
َ
أ

ِ�يه، اكن ُمنافِقاً خالِصا، ومْن اَكنْت فيِه َخْصلٌَة ِمنُْهن، اَكنْت ِ�يِه َخْصلٌة ِمْن نِفاٍق حىتَّ 
َث َكَذب،و�ذا اعَهَد َغَدر، و�ذا َخاصَم فَجرَ   ه.يمتفقٌ عل »»يَدَ�َها: إذا اؤتُِمَن َخان، َو�ذا حدَّ

ةَ بنحوهِ فيرَ هُ  یثِ أبيانه مع حديوقد سبقَ ب   . »باب الوفاءِ بالعهد« یرَ

 ت است که:یروا  ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۵۴۳

فرمود: چهار خصلت است که هرگاه در کسی جمع شوند، آن شخص منافق خالص است و  امبر یپ

 ن شمردهیچون امنکه آن را ترک کند: یباشد، در او خصلتی از نفاق است تا ا ها که در او خصلتی از آنیکس

ب بازی و غدر کند و چون یمان بندد، فرید وچون پیانت کند، و چون صحبت کند دروغ گویشود خ نمی

 .»دعوا کند دشنام دهد
 ث است در باب وفا به عهد گذشت...ین حدیکه مانند ا ره یث ابوهریان آن با حدیکه ب

َلََّم حِبُلٍْم لْم يَره، لُكَِّف أْن َ�ْعِقَد «، قال: عن انليب  بوعن ابن عباٍس « -۱۵۴۴ 
َ

َمْن حت
ُذَ�يِْه اآلنُُك 

ُ
بْ� َشِع�ت�، ولَْن يْفَعل، وِمِن اْستََمع إىل حديِث قَْوم وُهْم هُل اكرُِهوَن، ُصبَّ يف أ

وَح َوليْس بِنا َف أْن ينُفَخ فيها الرُّ
ِّ
َب َوُ�  .یرواه البخار »»فٍخ يَْوَم الِقياَمة، وَمْن صوَّر ُصورة، ُعذِّ

 ت است که:یروا  ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۵۴۴

ده است، یکه ندیده در حالیفرمود: آنکه از روی ساختگی (دروغ) ادعا کند که خوابی د امبر یپ

تواند بکند. و آنکه به سخن گروهی  نمی ن کار رایگردد که دو دانه جو را بهم گره زند وهر گز ا می مؤظف

شود و  می ختهیش مس گداخته ریامت به گوشهایبرند در روز ق می که آنان از وی بدیدهد، در حال گوش

که قدرت یگردد که در آن روح را بدمد، در حال می شود و مؤظف می که صورتی بکشد عذاب کردهیکس

 .»دن را هم نداردیدم

يُِرَي الرُجُل عيْنَيِْه أفَْرى الِفَرى أْن «: قال: قال انليب  بوعن ابِن ُعمَر « -۱۵۴۵ 
 .یرواهُ البخار .»»ما لَْم تََر�ا
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 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۵۴۵

زی را نسبت دهد که آن یدن چین است که شخص به چشمانش دین دروغها ایفرمود: دروغتر امبر یپ

 .»ده استیرا ند

ِما يُْ�رِثُ أْن يقوَل  قال: اكَن رُسوُل ا�َّ  وعن َسُمَرةَ بِن ُجنُْدٍب « -۱۵۴۶ 
ى أحدٌّ ِمنُ�ْم ِمن رؤ�ا؟«ألصحابه: 

َ
َو�نَُّه قال  فيُقصُّ عليِه مْن َشاَء ا�َّ أْن يُقص. » َهْل َرأ

إنَُّه أتَا� اللَّيْلََة آتيان، و��َُّهما قاال يل: انَطلق، و��ِّ انْطلَْقُت معُهما، و�نَّا «نلا ذات َغَداة: 
ِسه، أتَيْنَا ىلَع رُجٍل 

ْ
ْخَرِة لَِرأ ُمْضَطِجع، و�َِذا آََخُر قَائٌِم َعلَيِْه بَِصْخَرة، و�َِذا ُهَو َ�ْهوي بالصَّ

ُسُه 
ْ
ُخـُذه، فال يَرِجُع إيَلْه َحىتَّ يَِصحَّ رَأ

ْ
سه، َ�يَتََدْهدهُ�ُ احلََجُر َهاُهنَا. فيتبُع احلََجَر فيأ

ْ
فَيثْلَُغ َرأ

ةَ األو�،كما اكن، ُ�مَّ َ�ُعوُد َعلَيْه، فَيفْ  ، » عُل بِه ِمثَْل ما َ�َعل الَمرَّ قال: قلُت هلما: ُسبْحاَن ا�َّ
تيْنَا ىلَع رَُجل ُمْستَلٍْق لَقَفاه َو�ذا آَخُر قائٌم  ما هذان؟ قاال يل: اْ�َطِلْق اْ�َطِلْق، فاْ�َطلَْقنا. 

َ
فأ

ْ وَْجِهِه ف ىت أَحد ِشيقَّ
ْ
رِشُ ِشْدقَُه إىل قَفاه، ومنِْخرهُ عليِه بَ�لُّوٍب ِمْن َحديد، و�ذا ُهَو يَأ يرَُشْ

ل إىل اجلانِب اآلخِر َ�يَْفَعل بِه مثَْل ما فعَل�ً باجلانب  إىل َ�َفاه، وَعينَُه إىل قَفاه، ُ�مَّ يتَحوَّ
 ِمْن ذلَك اجلانب حىتَّ يِصحَّ ذلَك اجلانُِب كما اكن، ُ�مَّ َ�ُعوُد عليْه، َ�يَْفَعل 

ُ
األول، فَما َ�ْفُرغ

، ما هذان؟ قاال يل: انْطِلْق اْ�َطِلق، ِمثَْل  ةِ األو� . قال: قلُت: ُسبَْحاَن ا�َّ ما فَعَل يف الَمرَّ
لَْعنا فيِه  فَاْ�َطلَْقنَا.  ْحِسُب أنُه قال: فإذا فيِه لََغط، وأْصوات، فَاطَّ

َ
فَأتَيْنا ىلَع ِمثْل اتلَّنُّوِر فَأ

ْسفِل ِمنُْهم، فإذا أتَاُهْم ذلَك اللََّهُب  فَإَِذا ِ�يِه رجاٌل و�ِساء ُعَراة، و�ذا ُهمْ 
َ
يأِ�يهْم لََهٌب ِمْن أ

نُه  َضوَْضُؤوا، قلُت ما هؤالِء ؟ قاال يل: اْ�َطِلْق اْ�َطِلق،فَاْ�َطلْقنَا. 
َ
تيْنَا ىلع نهٍر حِسبُْت أ

َ
فَأ

�ًم، و�ذا يف انلَّْهِر رَُجٌل سابٌِح �َْسبح، «اكَن يُقول:  مْحُر ِمثُْل ادلَّ
َ
َو�ذا ىلع َشطِّ انلَّْهِر رُجٌل قَد أ

ابُِح �سبح ما �َْسبَُح، ُ�مَّ يَأيْت ذلَك اذلي قَْد مَجَع ِعنْدهُ  مَجََع ِعنَدُه ِحجارًة َكِثَ�ة، و�ذا ذلَك السَّ
�ً يَرِْجُع إيله، لُكََّما رج ع إيلْه، َ�َغر احِلجارة، َ�يَْفَغُر هَل فاه، َ�يُلِْقُمُه حجرا، َ�يَنَْطِلُق فَيَْسبَح، ُ�مَّ

تَيْنَا ىلع رَُجٍل 
َ
قمُه َحَجرا، قلت هلما: ما هذان؟ قاال يل: انْطِلْق انطِلق، فاْ�َطلَقنا. فَأ

ْ
فاُه هل، فَأل

ى
َ
�َرهِ ما أنت َراٍء رُجًال َمْرأ

َ
ها َو�ْسىع َحْولََها،  ،كِر�ِه الَمْرآة، أْو كأ فإذا هو ِعنَده ناٌر �شُّ

ٍة ِ�يها ِمْن لكِّ  اْ�َطِلْق انْطِلق، فَاْ�َطلقنا.  قلُت هلما: ما هذا؟ قاال يل: فَأتَينا ىلع روْضٍة ُمْعتَمَّ
ماءِ  وَضِة رَجٌل طو�ٌل ال أ�اُد أرى رأَسُه ُطوًال يف السَّ �يع، و�ذا بْ�َ ظْهرِي الرَّ و�ذا  ،نَْوِر الرَّ

ْ�تُُهْم قط، قُلُت: ما هذا؟ وما هؤال
َ
ِء ؟ قاال يل: انَطلْق حْوَل الرجِل مْن أ�رث ودلان ما َرأ
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اْ�َطِلْق فَاَْ�َطلقنا. فَأتيْنَا إىل َدوْحٍة عِظيَمة لَْم أر َدوْحًة قطُّ أعظَم ِمنها، وال أْحسن، قاال يل: 
ة، فأتَينَا باب الَمدينة  اْرَق فيها، فَارتَقينا فيها، إىل مِدينٍة َمبْنِيٍَّة بِلنَِبٍ َذهٍب ولنٍب فضَّ

انَا رجاٌل َشْطٌر ِمن َخلِْقِهم كأْحسِن ما أنت راءٍ  فَاْستفتَْحنَا، َ�ُفتحَ   ،نَلا، فََدَخلناَها، َ�تَلَقَّ
قْبِح ما أنَت راءِ 

َ
قاال هلم: اذهبوا فَقُعوا يف ذلك انلًّْهر، و�ذا ُهَو نَهٌر معرَتٌِض  ،وَشطٌر ِمنهم كأ

ا إيلنا قد َذَهب ذلَك �ِْري كأن ماَءهُ املحُض يف ابلياض، فَذهبُوا فوقُعوا فيه، ُ�مَّ رجُعو
وُء َعنهم، فَصاُروا يف أحسن ُصورة.قال: قاال يل: هذه َجنَُّة عْدن، وهذاك م�لُك، فسَما  السُّ
�ابة ابليضاِء . قاال يل: هذاك مِ�لُك. قلُت هلما: بارك ا�َّ  برَصِي ُصعدا، فإذا قرص ِمثُل الرَّ

يُت ُمنُْذ   أنَت داخلُه. فيُكما، فَذرا� فأدُخلْه. قاال: أما اآلن فال، و
َ
قلت لُهما: فَإ�ِّ رأ

ُل اذلي أتَيَت َعليه  ا الرُجُل األوَّ اللَّيلة عجبا؟ فما هذا اذلي رأيت؟ قاال يل: إنَا َسنخرِبُك. أمَّ
ا  الِة الكتُو�ة. وأمَّ يُثلَُغ رأُسُه باحلََجر، فإنَُّه الرَُّجُل يأُخُذ الُقْرآَن ف�فُُضه، و�ناُم عن الصَّ

ذلي أتَيَت َعليِْه �رُْشرُش ِشْدقُه إىل قَفاه، وَمنِْخُره إىل قَفاه، وَ�يْنُه إىل قفاه، فإنه الرَُّجُل ا
ا الرِّجاُل والنِّساُء الُعراُة اذلين ُهْم يف ِمثل  َ�ْغدو ِمْن بَيِْته فَيكذُب الكذبَة تبلُُغ اآلفاق. وأمَّ

وا� ناُة والزَّ ي أَ�يْت عليِْه �ْسبَُح يف انلَْهر، و�لْقُم بِناِء اتلَّنُّور، فإنَّهم الزُّ
َّ

. وأما الرُجُل اذل
ا 

َ
ها و�ْسىع َحْوهل ا الرَُّجُل الَكر�ُه الَمرآِة اذلي عنَد انلَّاِر َ�ُشُّ �ا. وأمَّ احِلجارة، فإنَُّه آِ�ُل الرِّ

وْضة، ف ي يف الرَّ
َّ

و�ُل اذل إنه إبراهيم، وأما الِودلاُن فإنَُّه مالُِك خازُن َجهنََّم. وأما الرَُّجُل الطَّ
قَاِ�:  »اذليَن حْوهل، فلكُّ ُمْولود ماَت ىلع الِفْطَرةِ  . فقال  »ُودِل ىلع الِفْطَرةِ «و� رواية الرَبْ

، وأوالُد املرِش��؟ فقال رسوُل ا�َّ  . »مرش��َ ـوأوالُد ال: «بعض املسلم�: يا رسول ا�َّ
سن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عمًال صاحلاً وأما القوم اذلين اكنوا شطر منهم ح

 .یرواه البخار .»وآخر سيئاً جتاوز اهللا عنهم

سةِ «و� رواية هل:  ثم ذَكره. وقال:  »رأيُت اللَّيلََة رُجلَ� أتَيا� فأْخرجا� إىل أرِْض ُمقدَّ
تُه ناراً، فإذا ارَ�َفعت  فانَطلَْقنَا إىل نَقٍب مثل اتلنُّور، أْعالُه َضيٌِّق وأْسَفلُُه َواسع،«

َ
َ�تََوقَُّد حت

اْرَ�َفُعوا َحىت اكُدوا أْن َ�ْرُجوا، و�ذا مَخَدت، رََجعوا فيها، وفيها رجاٌل و�ساء عراة. وفيها: 
�ًهر، وىلع شطِّ انلَّهر  حىت أتَينَا ىلع نَهٍر من َد�ًم، ولم �شك  فيه رُجٌل قائٌم ىلع وسط النَّ

فأقبل الرَُّجُل اذلي يف انلَّهر، فَإذا أراد أْن �ُْرج، رَ� الرَُّجُل حِبجٍر  رُجل، و�ْ�َ يديِه حجارة،
ُه حيُْث اكن، فجعَل لُكََّما جاَء يلْخرج َجَعَل يَْر� يف فيه حبجر، ف�ِْجُع كما  يف ِ�يه، فردَّ
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َجرة، فَأْدخال� داراً لَْم أر َ�طُّ أْحسَن منَْها، فيه«اكن.وفيَها:  ا رجاٌل ُشُيوٌخ فصعدا يب الشَّ
كذبِة َ�تُْحمُل عنَْه حىتَّ َ�بْلَُغ «. وِ�يَها:  »وََشباب

ْ
ُث بال اب،ُ�دِّ ي رأيْتُه �َُشقُّ ِشْدقُُه فَكذَّ

َّ
اذل

ِقيامةِ 
ْ
ي رأيْتُه �ُْشَدُخ رأُسُه فرُجُل علَّمُه «. وفيها:  »اآلفاق، فيْصنَُع بِه ما رأيَْت إىل يْوم ال

َّ
اذل

ُقرآن، 
ْ
ِقيامةِ ا�َّ ال

ْ
اُر األو�  »فنام عنُه بِاللَّيْل، ولَْم يْعمْل فيه بِانلََّهار، فيُْفعُل بِه إىل يوم ال . وادلَّ

َهداءِ  اُر فَداُر الشُّ ا هذه ادلَّ ِة الُمؤمن�، وأمَّ وأنا ِجرْب�ل، وهذا ِمياكئيل،  ،اليت دَخلَْت داُر اعمَّ
يس، فإذا فو� ِمثُل ال

ْ
حاب،قاال: ذاَك م�لُك، قلت: َداع� أْدُخْل فاْرفع رأَسك، فرفعُت رأ سَّ

لََك   .یرواه البخار »م��، قاال: إنَُّه بيَق لََك ُ�ُمٌر لَم �َستكِملْه، فلَْو اْستَْكملته، أتيت مْ�ِ

  ت است که گفت:یروا از سمره بن جندب « -۱۵۴۶

کرد  می است؟ و قصه دهیک از شما خوابی دیا کدام یار فرمود: آیبه اصحابش بس رسول الله 

 آنچه را که خداوند خواسته بود، قصه کند.شان  برای

صبحی به ما گفت: در شب دو شخص نزدم آمدند و بمن گفتند: برو و من با آنها رفتم و ما باالی  وی 

ستاده و ناگاه سنگ را یگری باالی سر او همراه با سنگی ایم که دیدیده بود و دیم که خوابیسر شخصی آمد

رد، ولی یرود تا آن را بگ می غلطد و او بدنبال سنگ می زند و سرش را شق نموده و سنگ به آنجا می شبسر

کند به  می نکه سرش مثل اول درست شود. باز بر وی بازگشته و مثل اول با او رفتاریگردد تا ا نمی بوی باز

 ن دو چه کاره هستند؟یآنها گفتم: سبحان الله ا

گری با ارهء یم که بر پشتش افتاده بود و دینکه بر سر مردی آمدیم تا ایرو رفتهردو بمن گفتند: برو، ب

ش متوجه شده و کنارهء دهان یکی از دو طرف رویم که وی به یدیستاده بود و ناگهان دین باالی سرش ایآهن

 کند. می نی و چشمش را تا پشت سر چاکیو ب

 دهد و از آن جانب فارغ می کرد، انجام گر روی آورده و همانطور که در جانب اولییباز جانب د

که در یگردد، سپس به آن باز گشته هماطور می ش برینکه جانب اولی کماکان بحال اولیگردد، مگر ا نمی

 ن دو چکاره هستند؟ید. فرمود: گفتم: سبحان الله اینما می مرتبهء اول نمود،

دم که در آن یم گمانم که فرمود: ناگاه دیدینکه به مثل تنوری رسیم تا ایبمن گفتند: برو برو، پس رفت

م که از یدیو داند  انیم که در آن مردان و زنانی عریدیم و دیسخنان نامفهوم و صداهائی است. و به آن سر زد

 انند؟ینها کیدند. گفتم: ایکش می ادیغ و فریآمد چ می د و چونیآ می شعلهءشان  ریز

فرمود: که مثل خون سرخ بود و در آن  می م گمانم کهیی آمدیجونکه به یم تا ایبمن گفتند: برو، برو و رفت

م که یدیادی نزدش جمع شده بود و ناگهان دیکرد و بر کناره جوی مردی بود که سنگهای ز می شناگری شنا

ها نزدش گرد آمده بود آمده و  ک شخصی که سنگیخواست شنا کرده و باز نزد می آن شناگر به اندازهء که
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کرد و  می رفت و شنا می انداخت و او می کرد و آن شخص سنگها را همچون لقمه بدهانش می دهانش را باز

کرد و او سنگها را  می گشت، دهانش را باز می ش بازیکه بسویگشت و هر وقت می ش بازیدو باره بسو

 . انداخت می بدهانش

 انند؟ین دو نفر کیبه آنها گفتم: ا

ن یتر ن و زشتیم. فرمود: چون بدتریر مردی زشت صورت آمدم پس بر سیبمن گفتند: برو، برو و رفت

گشت به آن دو  می کرد و به اطرافش می شش آتشی بود که آنرا روشنیم که در پیدیمردی که مشاهده کنی و د

 ست؟ین کیگفتم: ا

 م که در آن همه گونه گلهای رنگا رنگ بهارییدیم و به گلستان انبوهی رسیبمن گفتند: برو، برو پس رفت

م. و در اطراف ینیشد درازی سرش را در آسمان بب نمی ان گلستان مرد بلند قدی بود کهیوجود داشت و در م

 انند؟ینها کیست و این کیده بودم. گفتم: ایرا ندشان  ادی بودند که هرگز مثلیی زها آن مرد، بچه

نقره بناء شده بود به ک خشت یک خشت طال و یکه از یم به شهریبمن گفتند: در آن باال شو و باال شد

م و مردانی یم و آن دروازه باز شده و ما به آن وارد شدیم و درخواست باز کردن آنرا کردیدروازهء شهر آمد

گر یمهء دیو نای  دهیکه دیئها ن چهرهیتر بایمانند زشان  در خلقتشان  می از وجودیبمالقات ما شتافتند که ن

م که یدید. ناگهان دیا غوطه ور شوید و بدریبود. آن دو به آنها گفتند: برو ای، دهین چهرهء که دیمانند بدتر

ر خالص است و آنها رفته در آن غوطه زدند. یدی شیی که آبش در سفیی پهن و جاری  است گویآنجا جو

 ن صورت در آمده بودند.یباتریشان دور گشته و به زیکه آن بدی از ایپس بسوی ما باز گشتند در حال

اد بطرف باال ین منزل تو است و چشمانم زید است و این بهشت جاویآن دو بمن گفتند: ا فرمود:

 د بود.یدم که مثل ابری سفیست، ناگاه قصری را دینگر

م. گفتند: اما ید که به آن درآیکما، من را بگذارین منزل تو است. به آنها گفتم: بارک الله فیبمن گفتند: ا

 هستی.حاال نه و تو به آن در آمدنی 

 دم چه بود؟یدم که از آن به شگفت ماندم، آنچه من دین شب اموری را دیبه آنها گفتم: من در ا

 م ساخت:یبمن گفتند: با خبرت خواه

کند و از  می شد، او کسی بود که قرآن را حفظ کرده و آن را ترک می که سرش به سنگ شکافتهیاما مرد اول

 خوابد. می نمازهای فرض

شد او مردی  می نی و چشمش تا پشت سرش چاکیباالی سرش آمدی که کنارهء دهان و بکه یو اما مرد

 د.یرس می گفت که به آفاق می برآمده و دروغیاش  بودکه صبح از خانه

 اند. و اما مردان و زنان لختی که در ساختمانی مثل تنور قرار داشتند، آنان زنان و مردان زنا کار

 شد، او سودخوار بود. می کرد و سنگها به دهانش انداخته می در جوی شناکه بر سرش آمدی که یو اما مرد
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گشت، او مالک و خازن  می افروخت و بدورش می کلی که در کنار آتش بوده آنرایو اما مرد زشت ه

 دوزخ است.

ی که به اطراف او بودند، پس هر های است و بچه م یاما مرد بلند قامتی که در گلستان بود او ابراه

 ست که بر فطرت مرده است.یمولود

 ت برقانی آمده که: بر فطرت والدت شده است.یو در روا

 ن چطور؟یو فرزندان مشرک ا رسول الله ین گفتند: یبعضی از مسلم

 فرمود: و فرزندان مشرکان. رسول الله 

هر دو را انجام  ک و بدیزشت بود، آنها گروهی بودند که عمل نشان  میبا و نیزشان  میو اما گروهی که ن

 شان درگذشت.یدادند و خداوند از ا

 تی از وی آمده که:یو در روا

اد ینی قدس بردند و سپس آن را یرون کرده به زمیدم که نزدم آمده و مرا بیشب (در خواب) دو مرد را دید

فراخ بود و به  انشیش تنگ و پایم که باالیدینکه به نقبی مانند تنور رسیم تا ایآوری نمود و فرمود: بعد رفت

 نشست به آن باز می فرواش  شدند و چون شعله می شد، آنها باال می گرفت چون آتش باالیرش آتشی در میز

 ان بودند.یگشتند و در آن مردان و زنانی لخت و عر می

م و راوی در آن شک نمود که در آن مردی در وسط یدیی از خون رسینکه به جویت آمده: تا ایدر آن روا

ش سنگهائی قرار داشت، سپس آن مردی که در جوی یش رویا مردی بود که پیستاده بود و در ساحل دریجوی ا

 گشت. می بازاش  انداخت و بحالت اولی و جای اولی می د. سنگی بر دهنشیخواست بر آ می آمد و می بود

باتر یهرگز از آن زت آمده که: پس مرا بدرخت باال کردند و مرا به خانهء داخل نمودند که یو در آن روا

دم که کنارهء دهنش چاک یت آمده: آنمردی که دیر و جوانی بودند و در آن روایده بودم که در آن مردان پیند

 ن دروغش از وی گرفته شده و به آفاقیکند و ا می ی است که دروغ را قصهیشد، پس دروغگو می کرده

 شود. می امت بوی آن کاریرسد و تا روز ق می

ست که الله تعالی یشد، مرد می دمش که سرش به سنگ شکافتهیآمده که: آن مردی که دت یو در روا

 امت به وی آن کاریده و در روز به آن عمل نکرده و تا روز قیقرآن را بوی آموخته و در شب از آن خواب

 شود. می

لم یمن جبرئ ن خانه، خانهء شهداء است ویو خانهء اول که داخل شدم خانهء عموم مؤمنان است و اما ا

دم، گفتند: او یه ابر را دیزی شبیل است، پس سرت را باال کن وسرم را باال نموده و باالی سرم چیکائین میو ا

 د که بخانه و منزلم داخل شوم.یمنزل تست. گفتم: مرا بگذار

 .»آئی می لش کردی، به منزلتیو چون تکمای  ست که هنوز تمامش نکردهیگفتند: برای تو عمر
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 باب در آنچه از دروغ رواست -261

وزُ يف بعْض  ماً، فيَجُ رَّ هُ حمُ لُ انَ أصْ إنْ كَ ذب، وَ لَمْ أنَّ الْكَ ا يف إْعْ تُهَ حْ ضَ وطٍ قد أوْ والِ برشُ األحْ

كارِ «كتاب:  ُ ذلك أنَّ الكالمَ وسيلةٌ إىل ال »األذْ ْتَرصَ كِن ـوخمُ ودٍ يُمْ ودٍ حمْمُ صُ قْ لُّ مَ مقاصد، فَكُ

ريْ الْ  . ثُمَّ إن حتْصيلُهُ بغَ بُ ْ يُمكِنْ حتصيله إالَّ بالكذبِ جاز الْكذِ بُ فيه، وإنْ ملَ مُ الْكذِ ْرُ بِ حيَ ذِ كَ

با، فإذا  بُ واجِ ذِ با، كان الكَ باحا، وإنْ كانَ واجِ بُ مُ ذِ انَ الْكَ باحاً كَ ودِ مُ صُ يلُ ذلك املقْ ْصِ كانَ حتَ

ذَ مالِه، و تلَه، أوْ أخْ ن ظاملٍ يريد قَ لمٌ مِ سْ تَفي مُ ذبُ اخْ ئِل إنسانٌ عنه، وجب الكَ ه، وسُ في مالَ أخَ

وطُ يف  بُ بإخفائها، واألحْ ذِ ها، وجب الْكَ ٌ أخذَ
ندهُ وديعة، وأراد ظاملِ بإخفائِه، وكذا لو كانَ عِ

بةِ  حيحاً ليْسَ هو كاذِباً بالنِّسّ وداً صَ صُ قْ تِه مَ د بِعبارَ صِ ية: أن يقْ رِ نَى التَّوْ ي، ومعْ رِّ وَ لِّه أنْ يُ هذا كُ

أطْلَق إلَ  يةَ وَ رِ وْ تَركَ التَّوْ اطَبُ ولَ مهُ املُخَ بةِ إىل ما يفهَ رِ اللًّفظ، وبِالنِّسْ يْه، وإنْ كانَ كاذِباً يف ظاهِ

امٍ يف هذا احلَال. ب،فليْس بِحرَ بارةَ الكذِ  عِ

لْثومٍ  يث أمِّ كُ ب يف هذا احلَال بحدِ ذِ وازِ الكَ لَامءُ بجَ عُ تَدلَّ الْ تْ ر لواسْ عَ مِ ا سَ سول أهنَّ

ي يُصلُح بْ�َ انلَّاس، فينِ� َخْ�اً أو يقوُل َخْ�اً «يقول:   اهللا
َّ

اُب اذل  متفقٌ عليه. »لَيْس الَكذَّ

ا يُقوُل انلَّاُس إالَّ يف « زاد مسلم يف رواية: ُص يف يَشٍء ِممَّ ثُوم: ولَم أْسمْعُه يُرْخِّ
ْ
قالت: أمُّ لُك

تَه، وحديث الثالث: َ�ْع�: احلَرْب،واإلْصالَح بْ� 
َ
ةِ زوَْجَهاـانلَّاس، وحديَث الرَُّجَل اْمَرأ

َ
 .»مْرأ

بدانکه اگر چه اصل دروغ حرام است، ولی در بعضی حاالت و روی شرطهائی رواست که در 

ان مقاصد و هر یست برای بیله این است که سخن وسیکتاب "اذکار" ذکر نمودم که فشردهء آن ا

گفتن دروغ ممکن باشد، دروغ گفتن در آن حرام است و اگر دن به آن بدون یکی که رسیمقصد ن

 دن به آن بدون دروغ گفتن، ممکن نباشد، دروغ جائز و رواست.یرس

پس اگر مقصود او مباح باشد، دروغ گفتن، هم مباح است و اگر واجب باشد، دروغ گفتن، 

 واجب است.

ا مالش یرد، پنهان شد، یمالش را بگ ایخواهد او را بکشد،  می هرگاه مسلمانی از ظالم و ستمگری که

 د و آنرا مخفی بدارد.یرا پنهان نمود و از شخصی در بارهء وی سؤال شد، واجب است که دروغ بگو

رد، واجب یعت نهاده شده باشد وظالمی بخواهد که آن را بگیهمانطور هرگاه نزد او مالی به ود

 است که دروغ گفته آن را پنهان بدارد.
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ن است که از عبارتش مقصد یه ایه کند، و معنای تورین است که تورین موارد ایدر ا تر و محتاط

ست، هر چند در ظاهر لفظ و نسبت به یحی را در نظر داشته باشد که نسبت به آن دروغگو نیصح

ه را گذاشته و عبارت دروغی را ذکر یفهمد، دروغگو است. و هرگاه تور می آنچه که مخاطب آن را

ث ام کلثوم ین حال به حدیباشد. و علماء برای روا بودن دروغ گفتن در ا نمی ن حال حرامینمود، در ا

اب کسی ن می دم کهیشن که گفت: از رسول الله  اند، استدالل جسته
ّ

ان یست که در میفرمود: کذ

 د.یگو می ا خبری رایرساند،  می آورد، پس خبری را می مردم اصالح

 زی از آنچه مردمیدم در چیگفت: و نشن لتش افزوده که ام کلثوم یدر روا /و مسلم 

 ز:یند، رخصت داده باشد، مگر در سه چیگو می

 ان مردم، و سخن مرد به همسرش و سخن همسر به شوهرش.یمنظورش: جنگ، و آشتی در م

 کند می گوید و یا حکایت می باب تشویق نمودن به دقت کردن در آنچه که -262

 ].۳۶اإلسراء: [ ﴾مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿ تعالی:قال اهللا 
 .»دنبال آنچه علم نداری مرو!« فرماید: میخداوند 

ا﴿ قال تعالی:و يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ  ].۱۸ق: [ ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ
 .»ایست مهینگهبان ننکه نزد وی یآرد آدمی سخنی را مگر ا نمی بزبان« فرماید: و می

َث بُِ�لِّ ما «قال:  أنَّ انليبَّ  وعْن أيب ُهر�ْرة « -۱۵۴۷ كيف بالَمرِء َكِذباً أْن ُ�َدِّ
 رواه مسلم. »»سمعِ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۴۷

 .»دیگو می شنود، می ن بس که همهء آنچه رایفرمود: دروغگوئی مرد هم امبر یپ

ث ع�ِّ حِبَِديٍث يَرى �نَُّه «: قال: قال رُسوُل ا�َّ  وعن سُمرة « -۱۵۴۸ مْن حدَّ
 رواه مسلم. »»كِذب،َ�ُهو أحُد الاَكِذب�

 ت است که:یروا از سمره « -۱۵۴۸

ان یکی از دروغگویند آن دروغ است، پس یب می فرمود: آنکه سخنی را از من نقل کند که رسول الله 

 .»رود می بشمار

ةَ فهل يلَعَّ جناٌح إْن  لوعْن أسماَء « -۱۵۴۹ أن اْمرأة قالَت: يا رَُسول ا�َّ إنَّ يل رضَّ
الُمتشبُِّع بِما لـم ُ�ْعَط الَك�ِس ثَْوَ� «: �َشبْعُت من زويج غْ�َ اذلي يُعِطي� ؟ فقال انليبُّ 
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 ه.يمتفقٌ عل »»ُزورٍ 

 ت است که:یروا ل از اسماء« -۱۵۴۹

ا بر من گناه است که خود را از یمرا زن شوهری است (همباغ= هوو) پس آ ا رسول الله یزنی گفت: 

 انم؟یر بنمایدهد، س می ر از آنچه که بمنیشوهرم به غ

ا و یست که دو لباس زور (ریاند مانند کسیر بنمایزی که داده نشده سیفرمود: آنکه خود را به چ امبر یپ

 .»ده استیدروغ) پوش

 مورد دشوار بودن شهادت دروغباب در  -263

ْ جۡ ٱوَ ﴿ قال اهللا تعالی: ورِ ٱ َل قَوۡ  َتنُِبوا  ].۳۰الحج: [ ﴾لزُّ

 .»از سخن دروغ بپرهیزید« فرماید: میخداوند 

 ].۳۶اإلسراء: [ ﴾مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿قال تعالی: و
 .»دنبال آنچه علم نداری مرو!« فرماید: و می

ا﴿قال تعالی: و يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ  ].۱۸ق: [ ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ
 .»آرد، آدمی سخنی را مگر اینکه نزد وی نگهبانیست مهیا بزبان نمی« فرماید: و می

 ٱَ�ِ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿قال تعالی: و
ۡ  ].۱۴الفجر: [ ﴾١٤ َصادِ ِمرۡ ل

 .»همانا پروردگار تو در کمینگاه است« فرماید: و می

ِينَ ٱوَ ﴿قال تعالی: و ورَ ٱ َهُدونَ �َشۡ  َ�  �َّ ْ  �ذَا لزُّ وا ِ  َمرُّ ْ  وِ للَّغۡ ٱب وا  ].۷۲الفرقان: [ ﴾٧٢ اكَِرامٗ  َمرُّ

 .»دهند نمی که گواهی دروغیو آنان« فرماید: و می

نبِّئُ�م بأ�رب الَكبائِر؟ قُلنَا: «: قال: قاَل رسوُل ا�َّ  وعن أيب بْ�رَة « -۱۵۵۰
ُ
أال أ

. قَال:  ، وُ�ُقوُق الوادِليِْن «بََ� يا رسول ا�َّ أال «و�ن ُمتَِّكئا فَجلَس، فقال:  »اإلرشاُك با�َّ
ور، وشهادُة الزورِ  رَُها حىت قلنا: يَلْتَُه سَكت »وقَْوُل الزُّ  ه.يمتفق عل .»فما زال يَُ�رِّ

 ت است که:یوار از ابو بکره « -۱۵۵۰

 ره خبر ندهم؟ین گناهان کبیا شما را از بزرگتریفرمود: آ رسول الله 

 !ا رسول الله یم: آری یگفت

) ه کرده بود (رسول الله یکه تکیک آوردن به خدای متعال و نافرمانی پدر و مادر و در حالیفرمود: شر
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گاه باش م، کاش یگفت، تا که گفت می را پی در پید و سخن دروغ و شهادت دروغ و آن یو نشست و فرمود: آ

 .»فرمود می سکوت

 باب تحریم لعنت کردن انسانی معین یا چارپائی (مرکبی) معین -264

حاِك األنصاريِّ « -۱۵۵۱ ، وهو من أْهل بيْعِة الرِّضواِن قال: عن أيب ز�ٍْد ثابِت بِن الضَّ
 ِ داً، فُهو كما قَال، من َحلَف ىلَع يِمٍ� «: قَاَل رُسوُل ا�َّ بِملٍَّة غْ�ٍ اإلْسالِم اكذباً ُمتََعمِّ

ُعذِّب بِِه يْوم الِقيامة، َوليْس ىلع رُجٍل نَْذٌر ِ�يما ال يَمِلكه، ولعُن  ،ومْن َ�تَل نَفسُه �يشءٍ 
 ه.يمتفقٌ عل »الُمْؤِمِن َكَقتِْلهِ 

 ت است که:یست، رواعة الرضوان ایکه از اهل ب از ابو ثابت بن ضحاک انصاری « -۱۵۵۱

ر از اسالم از روی قصد و دروغ بخورد، او چنان است یفرمود: آنکه بر سوگندی بملتی غ رسول الله 

چ مرد نذری در یشود و بر ه می امت به آن عذاب کردهیکه که خود کشی کند در روز قیکه گفته است. و کس

 .»کشتن اوست باشد و لعنت نمودن فرد مؤمن مانند نمی ست،یآنچه مالک آن ن
يٍق أْن يُ�وَن «قال:  أنَّ رُسول ا�َّ  وعْن أيب ُهر�ْرَة « -۱۵۵۲ ال ينْبيِغ لِِصدِّ

اناً   رواه مسلم. »»لَعَّ

 ت است که: یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۵۲

 .»اده لعنت فرستدیبد که زیز نمی قییچ صدیفرمود: برای ه رسول الله 
رَداِء « -۱۵۵۳ ِ  وعْن أيب ادلَّ انُون ُشفَعاءَ «: قال: قاَل رُسوُل ا�َّ وال  ،ال يُ�وُن اللَّعَّ

 رواه مسلم. »»ُشَهَداَء يْوَم الِقياَمةِ 

 ت است که:یروا از ابو درداء « -۱۵۵۳

 .»شوند و نه شاهد می عیامت نه شفیند، در روز قیگو می ار لعنتیکه بسیفرمود: کسان رسول الله 
ِ  وَ�ْن َسُمَرَة بِْن ُجنُْدٍب « -۱۵۵۴ ، وال «: قال: قاَل رَُسوُل ا�َّ ال تَالعنُوا بلعنِة ا�َّ

 رواه أبو داود، والرتمذي وقاال: حديثٌ حسنٌ صحيح. »»بِغضِبه، وال بِانلَّارِ 
 ت است که:یروا از سمره بن جندب « -۱۵۵۴

 .»گری دعا نکندیغضبش و دوزخ بر دک از شما به لعنت خدا و یچ یفرمود: ه رسول الله 
ِ  وعن ابن مسعوٍد « -۱۵۵۵ ان، وال ـلَيْس ال«: قال: قال رُسوُل ا�َّ عَّ مؤِمُن بِالطَّ

اِن وال الَفاِحش، وال ابلِذيِّ   رواه الرتمذي وقال: حديثٌ حسن. »»اللَّعَّ
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 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۵۵۵

 .»ستیطعنه زننده و لعنتگر و بدگفتار و بدکردار نار یفرمود: مؤمن بس رسول الله 

رْداِء « -۱۵۵۶ : إنَّ العبْد إذا لَعَن َشيْئا، صِعدِت قال: قال رُسوُل ا�َّ  وعْن أيب ادلَّ
ماء ماِء ُدونَها، ُ�مَّ تَهِبُط إىل األرْض، فتُغلَُق أبوابُها ُدونَها،  ،اللَّْعنُة إىل السَّ فتُْغلَُق أبْواُب السَّ

 رجعت إىل اذلي لُِعن، فإْن اكن أهًال ذِللك، و�الَّ �ُّ 
ً
ْد مسااغ ِ

َ
مَّ تَأُخُذ يميناً وِشماال، فإذا لْم جت

 رواه أبو داود. »»رجعْت إىل قائِِلها

 ت است که:یروا از ابو درداء « -۱۵۵۶

ی آسمان ها دروازهگردد و  می زی را لعنت کند، لعنت به آسمان باالیفرمود: هرگاه بنده چ رسول الله 

شود، باز به راست  می ن به روی آن بستهیی زمها ن فرود آمده و دروازهیشود، سپس به زم می به روی آن بسته

گردد و اگر وی اهل آن بود خوب، ورنه به  می که لعنت شده بازیافت به کسیرود و اگر راهی ن می و چپ

 .»گردد می بازاش  ندهیگو

يف بعِض أْسَفارِه،  قال: بينَما رُسوُل ا�َّ  باحلُصْ�ِ  وعْن ِعْمَراَن بِن « -۱۵۵۷ 
 ِ ٌة ِمَن األنصاِر ىلَع نَاقَة، فضِجَرْت فَلََعنَتَْها، فَسمع ذلَك رَُسوُل ا�َّ

َ
ُخذوا ما «فقال:  وامرأ

�ِّ أَراَها اآلَن تميش يف انلَّاِس ما يعرُِض لَها  »عليها ودُعوها، فإنَّها ملُعونٌَة�ُ
َ
قاَل ِعمَران: فَك�

 رواه مسلم. .»أحد

 ت شده که گفت:یروا ن یاز عمران بن حص« -۱۵۵۷

ت شده و او را یش بود و زنی از انصار بر شتری بود اذیدر سفری از سفرها که رسول الله ییدر اثنا

 .لعنت کرد

 را وی ملعون است. عمران ید، زیو فرمود: بار شتر را گرفته و آن زن را بگذار دهیآن را شن رسول الله 

 .»کند نمی چکس به وی التفاتیرود و ه می ان مردمینم که در میب می ی من آن زن رایگفت: گو

قال: بينما جار�ٌة ىلع ناقٍَة علَيها  وعن أيب بّرَزَة نَضلََة بِْن ُعبيٍْد األسلِ�ِّ « -۱۵۵۸
وتَضاَ�َق بهُم اجلَبل، فقالت: َحل، اللَُّهم العنْها فقال  بعُض متَاع الَقْوم، إْذ برَُصَْت بانليبِّ 

 رواه مسلم. »»ال تُصاِحبْنا نَاقٌَة عليها لْعنةٌ «: انليبُّ 

 ت شده که گفت:یروا د اسلمی یاز ابو برزه نضله بن عب« -۱۵۵۸

د و کوه بر یرا د امبر یکه زن جوانی بر شتری سوار بود که بر آن مقداری کاالی قوم بود، ناگاه پییدر اثنا
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 ا لعنتش کن.یشان (مردم) تنگی کرد، گفت: هه، خدایا

 .»فرمود: همراهی نکند با ما شتری که بر آن لعنت است امبر یپ

 نامعینباب روا بودن لعنت کردن معصیت کاران، بشکلی  -265

َ� ﴿ قال اهللا تعالی:
َ
ِ ٱ َنةُ لَعۡ  � ٰ ٱ َ�َ  �َّ  ].۱۸هود: [ ﴾لِِم�َ ل�َّ

گاه باشید که لعنت خداوند بر ستمکاران است« فرماید: میخداوند   .»آ

ذَّنَ ﴿و قال تعالی: 
َ
ن نَُهمۡ بَيۡ  ُمَؤّذُِنۢ  فَأ

َ
ِ ٱ َنةُ لَّعۡ  أ ٰ ٱ َ�َ  �َّ  ].۴۴األعراف: [ ﴾لِِم�َ ل�َّ

 .»د، که لعنت خدا بر ستمکاران استآواز داای  آواز دهندهشان  انیپس در م« فرماید: میو 

ح َوثَبت ىف و�نَُّه قال:  »لَعَن ا�َّ الَواِصلََة والُمْستَوِصلةَ «قال:  ِح أن رُسول ا�َّ يالصَّ
�ا« : یأ » مناَر األرْض�ا�َّ َمْن غَ لعَن «ن، و�نَّه قال: �و�نَُّه لََعَن الُمَصوِّر »لَعَن ا�َّ آِ�َل الرِّ

اِرَق «ُحُدودها، و�نَُّه قال:   »هِ يلَعَن ا�َّ َمْن لعن وادِل «وأنُه قال:  »َضةيرِسُق ابل�لَعَن ا�َّ السَّ
ِه لَْعنَُة يها حدثاً أْو آوى �ِدثا، فَعليمْن أْحَدَث �ِ «وأنُه قال:  » ا�َّ �ِ َولََعَن ا�َّ َمْن ذبح ِلغ«

 ِ ة، عَصوا ا�َّ ياللَُّهمَّ العْن رِْعًال، وَذكواَن وَُعص«و�نَُّه قال:  »�َ  واملالئَِ�ِة وانلَّاِس أمْجعِ ا�َّ
 ُ
َ

ائِهم يهوَد اخَتُذوا قُبوَر أنبلَعَن ا�َّ ايل«َوهِذهِ ثالُث قبائِل ِمَن الَعَرِب و�نَّه قال:  »ورَُسوهل
 .»واملتَشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء بالرِّجالِ  ،َن الرِّجاِل بِالنِّساءِ  مِ �َ لَعن الُمتشبهِ «و�نَُّه  »مَساِجدَ 
 ومسلم، و�ْعُضها ىف یابلخار ىحيصح ح، بْعُضَها ىفيالصح ُع هِذهِ األلفاِظ ىفيومََج 

هذا أبوابها ِمْن  َها، وسأذكُر ُمعَظَمَها ىفأحِدِهَما، و�نَّما قَصْدُت االختَصار بِاإلشارِة إيل
 .»شاَء ا�َّ تعاىل إن الكتاب،

کند و زنی  می وندیزنی را که موی زنان را بموی آدمی پ ح آمده است که رسول الله یث صحیدر حدو 

 ز لعنت نمود.یخواهد انجام دهد، لعنت نمود و هم سودخوار، و مصوران را ن می نکار رایرا که ا

گانه را داخل ین بیدهد (زم می رییتغ ن رایرا که حدود زمیفرمود: لعنت کند الله تعالی کس نکه یو ا

 ن خود کند).یزم

 کند. می نکه فرمود: لعنت کند الله تعالی دزدی را که تخم را دزدییو ا

 : لعنت کند الله تعالی آنکه پدر و مادرش را لعنت کند.و فرمود 

 د.ینما می وانی را ذبحیرا که بنامی بجز نام الله حینکه فرمود: لعنت کند الله تعالی کسیو ا

را که مرتکب کار زشتی شده جای یا کسینهء منوره کار زشتی کند، یکه در مدیفرمود: کس نکه یو ا

 دهد، پس بر او لعنت خدا، فرشتگان و همهء مردم باد.
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ن هر یا رعل و ذکوان و عصبه را که نافرمانی خدا و رسولش کردند، لعنت کن. و ایفرمود: خدا نکه یو ا

 امبرانشان را مسجد ساختند.یهود را لعنت کند که قبرهای پیسه از قبائل عرب بودند. وهم فرمود: الله تعالی 

کنند، لعنت نمود و  می مردانی را که خود را به زنان و زنانی را که خود را بمردان همانند نکه یو ا

کی از آن دو و یاست و بعضی در ح بخاری و مسلم یح است، که برخی در صحین الفاظ در صحیهمهء ا

 .ن کتاب ذکر خواهم کردیمقصودم از اختصار اشاره به آنها بود که معظم آن را در بابهای آب در ا

 باب تحریم دشنام دادن مسلمان بدون حق -266

ِينَ ٱوَ ﴿ قال اهللا تعالی: ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  َ�َقدِ  تََسُبوا
ْ حۡ ٱ بِينٗ  امٗ �ثۡ  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  َتَملُوا  ].۵۸األحزاب: [ ﴾٥٨ امُّ

رنجانند مردان وزنان مسلمان را بدون آنکه گناهی کرده باشند، یکه میو آنان« فرماید: می خداوند

 .»اند نه بار بهتان و گناه ظاهر را برداشتهیهر آئ

ُ «: قال: قال رُسوُل ا�َّ  وعِن ابِن َمسعوٍد « -۱۵۵۹
ُ

ِسباب الُمْسِلِم فُسوق، وقِتَاهل
 ه.يمتفقٌ عل »»ُ�ْفرٌ 

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۵۵۹

 .»فرمود: دشنام دادن مسلمان فسق و جنگ با وی کفر است رسول الله 
نکه دشنام دادن مسلمان را در برابر کشت وکشتار با وی ذکر نمود، طبق گفتهء داودی برای یش: ا

 گناه دشنام دهنده با گناه جنگجوی با مسلمان 
ً
 کی است.یآنست که احتماال

و طبری گفته: ذکر لعن و قتل با هم برای آنست که لعن دوری از رحمت خدا است و قتال دوری 

 از نعمت زندگی است.

 برای تشدیحدن یا
ً
ک بذاته کفر یعنی دشنام دادن و کشتن او هر ید و مبالغه گفته شده، یث احتماال

 نی است.یا مراد به آن کفران نعمت و اداء نکردن حق برادری دیعنی اگر حاللش شمارد، یاست، 

بِالِفْسِق أو ال يَر� رُجٌل رَُجًال «يقول:  �نَُّه سِمع رُسول ا�َّ  وعْن أيب ذرٍّ « -۱۵۶۰
 .یرواه البخار »»الُ�ْفر، إالَّ ارتدت عليه، إْن لْم يَُ�ن صاِحبُُه كذلَك 

 ت است که:یروا از ابو ذر « -۱۵۶۰

نکه فسق یکند، مگر ا نمی ا کفر متهمیگر را به فسق یچ مردی دیفرمود: ه می د کهیشن از رسول الله 

 .»بوی داده شده همچنان نباشد ها ن نسبتیگردد، هرگاه آنکه ا می وکفر بر او باز
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الُمتَساباِن َما قَاال َ�َع� ابَلاِدي «قال:   أنَّ رُسوَل ا�َّ  وعْن أيب ُهَر�رةَ « -۱۵۶۱
 رواه مسلم. »»مظلُومُ ـِمنُْهما حىتَّ َ�ْعتَِدي ال

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۶۱

نکه مظلوم از یاست، تا اشان  فرمود: دو دشنام دهنده هر چه گفتند، گناهش بر آغاز کنندهء رسول الله 

 .»حد تجاوز کند

يَت انليبُّ « -۱۵۶۲
ُ
فَِمنَّا  :قال أبو ُهَر�َْرة  »ارضُ�وهُ «بِرُجٍل قَْد رَشِب قال:  وعنُه قال: أ

ا انرَصف، قال بعض الَقوم: أخزاَك  ارُِب بثو�ه، فلَمَّ ارُب بِنْعِله، والضَّ ارُب �ِيِده، والضَّ الضَّ
، قال:  يَطانَ «ا�َّ  .یرواه البخار »»ال تُقولُوا هذا، ال تُِعينُوا عليِه الشَّ

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۶۲

ره گفت: برخی از ما ید. ابوهریده بود، فرمود: او را بزنیآورده شد که شراب نوش امبر یمردی خدمت پ

 زدند. برخی گفتند: خدا ترا خوار کند. می وی رااش  به دست و برخی به کفش و برخی به جامه

 .»دیاری ندهیطان را بر او ید و شینطور مگوئی) فرمود: ا(رسول الله 

نا يُقاُم عليٍه «َ�ُقول:  وعنُْه قال: سِمْعُت رُسول ا�َّ « -۱۵۶۳ من قََذف مْملُوَ�ُه بِالزِّ
 ه.يمتفقٌ عل »»احلَدُّ يوَم الِقياَمة، إالَّ أْن يَُ�وَن كما قاَل 

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۶۳

امت بر وی حد جاری یکند، در روز قرا به زنا متهم اش  فرمود: آنکه برده می دم کهیشن از رسول الله 

 .»شود، جز آنکه چنانچه گفته است، باشد

 باب تحریم دشنام دادن مردگان بدون حق و مصلحت شرعی -267

ةُ  ابِقَ فِيهِ اآليةُ واألحاديثُ السَّ وِ ذَلِك، وَ نَحْ ه، وَ قِ فِسْ تِه، وَ عَ اء بِهِ يف بِدْ تِدَ نَ االقْ يرُ مِ ذِ يَ التَّحْ هِ وَ

بْلَه.يف البَابِ   قَ
رت صفت یکه مراد به حق است همانگونه عطف آن بر آن برای مغایو آن مصلحت شرعی ا

 روی کردن وی در بدعت و فسقش و مانند آن.یم دادن است از پیاست، ب

 ش گذشت.یثی است که در باب پیهء مبارکه و احادین مورد آیدر ا

ِ  لوعن اع�ِشَة « -۱۵۶۴ ُهْم قد ال «: قالت: قال رُسوُل ا�َّ �َُسبُّوا األمواَت، فَإ�َّ
موا  .یرواه البخار »»أفَْضْوا إىل ما قَدَّ
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 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۵۶۴

در ای  دند (فائدهیش فرستادند، رسیرا آنان به آنچه پید، زیفرمود: مردگان را دشنام نده رسول الله 

 .»ست)ینشان  دشنام دادن

 اذیت کردن مردمباب منع از آزار رساندن و  -268

ِينَ ٱوَ ﴿ قال اهللا تعالی: ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  َ�َقدِ  تََسُبوا
ْ حۡ ٱ بِينٗ  امٗ �ثۡ  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  َتَملُوا  ].۵۸األحزاب: [ ﴾٥٨ امُّ

گناهی کرده باشند، ن که یرنجانند مردان و زنان مسلمان را بدون ایکه میو آنان« فرماید: می خداوند

 .»اند نه بار بهتان و گناه ظاهر را برداشتهیهر آئ

ِ  بوعْن عبِد ا�َّ بِن َعمرو بن العاص « -۱۵۶۵  الُمْسِلُم «: قال: قال رَُسوُل ا�َّ
 ه.يمتفقٌ عل »»مْن َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه و�ِده، والُمَهاِجُر مْن َهَجر ما َ�َ� ا�َّ عنْهُ 

 است که: یروا  ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۵۶۵

ست که مسلمانان از دست و زبانش در امان بمانند و مهاجر (کامل) یفرمود: مسلمان کس رسول الله 

 .»آنست که آنچه را خداوند ممنوع قرار داده و از آن منع کرده، ترک کند

أحبَّ أن يُزَْحزَح عن انلَّار، و�َْدَخل اجلنَّة، َمْن «: وعنُه قال: قال رسوُل ا�َّ « -۱۵۶۶ 
َأِت إىل انلَّاِس اذلي ُ�ِبُّ أْن يُْؤَ� إيلْهِ 

ْ
 »»فلتَأتِِه مِنيَّتُُه وُهَو يُؤِمُن باِهللا وايلَْوِم اآلِخر، َويل

ور. رواه مسلم. الةِ األمُ ديثٍ طويلٍ سبقَ يف باب طاعةِ وُ و بعْضُ حَ  وهُ

 ت است که:یروا  ب عمرو بن عاص از عبد الله بن« -۱۵۶۶

د یده شده و به بهشت داخل گردد، بایدارد از دوزخ دور گردان می فرمود: آنکه دوست رسول الله 

د با مردم رفتاری را انجام دهد یمان دارد و بایکه او به خدای تعالی و روز آخرت ایمرگش در رسد، در حال

 .»وددارد از طرف مردم با او انجام ش می که دوست

 باب در منع از دشمنی و قطع رابطه و پشت گرداندن به همدیگر -269
  

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿قال اهللا تعالی:  ٞ إِخۡ  ِمنُونَ ُمؤۡ ل  ].۱۰الحجرات: [ ﴾َوة

 .»هرآئینه مسلمانان برادرند« فرماید: میخداوند 
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َهاَ�ٰٓ ﴿ قال تعالی:و ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن مِنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ َّ� 

ذِلَّةٍ  ۥٓ َو�ُِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ  ].۵۴المائدة: [ ﴾فِرِ�نَ َ�

 .»اند بر کافران اند برای مؤمنان و درشت طبع متواضع« فرماید: و می

دٞ ﴿ قال تعالی:و َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ  ﴾ۡ◌ َنُهمبَيۡ  ءُ رَُ�َا

 ].۲۹الفتح: [

و در اند  رانیبر کفار سخت گاند  که با وییامبر خدا است و آنانیپ محمد « فرماید: و می

 .»مهربانشان  انیم

حتاسُدوا، وَال تَدابَُروا، وال ال تَباَغُضوا، وال «قال:  أنَّ انليبَّ  وعْن أ�ٍس « -۱۵۶۷ 
لُّ لُِمْسِلٍم أْن يْهُجَر أَخاه فَوَق ثالٍث  ِ إخوانا، وال َ�ِ  ه.يمتفقٌ عل »»َ�َقاطُعوا، َوُ�ونُوا ِعباَد ا�َّ

 ت است که:یروا از انس « -۱۵۶۷

خدا با هم د. و ای بندگان یگر دشمنی و حسد و قطع رابطه ننموده و پشت نکنیفرمود: با همد امبر یپ

 .»ش از سه روز برادرش را ترک کندیست که بیچ مسلمانی روا نید و برای هیبرادر باش

ُ�ْفتَُح أبْواُب اجلَنَِّة يَْوَم االثنَْ�ِ «قال:  أنَّ رَُسوَل ا�َّ  أيب ُهَر�َْرَة  وعْن « -۱۵۶۸
 ِ َشيئا، إالَّ رُجًال اكنَت بيْنُه و�َْ�َ أخيِه َشْحناُء وَ�ْوَم اخلَِميس، َ�يُْغَفُر ِللُكِّ عبٍْد ال �رُْشُِك بِا�َّ

 رواه مسلم. »»فيقال: أنِْظُروا هذيِْن حىتَّ يصَطِلحا، أنِْظُروا هَذيِْن حىتَّ يَصَطِلحا،

 .»وَذَكر �ْوَه »ُ�ْعَرُض األْعماُل يف لُكِّ يوِم مَخيٍس َواثنَْ�ِ « ويف روايةٍ له: 
 است که: تیروا ره یاز ابو هر« -۱۵۶۸

شود و برای هر بندهء که به خدا  می فرمود:  درهای بهشت روز دو شنبه و پنجشنبه باز رسول الله 

شود:  می ان او و برادرش دشمنی و عداوت باشد و گفتهیکه میشود، مگر مرد می آورد، آمرزش نمی کیشر

 . مسلمندید تا با هم صلح و آشتی نمایراندازین را بتأخیا

 .»شود و مثل آن را ذکر نمود می از وی آمده که اعمال در هر روز دو شنبه و پنجشنبه عرضهتی یو در روا

باب تحریم حسد و آن عبارت است از آرزوي زوال (از میان رفتن) نعمت از  -270
 خواه نعمت دین باشد یا نعمت دنیا اش، صاحب و دارنده

مۡ ﴿ قال اهللا تعالی:
َ
ٰ  �َّاَس ٱ ُسُدونَ َ�ۡ  أ َ�َ  ٓ ٰ  َما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ  ].۵۴النساء: [ ﴾لِهِ فَۡض  ِمن �َّ

 .»داده استشان  خورند مردم بر آنچه که خداوند آنان را از فضل می ا غبطهیآ« فرماید: می خداوند
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إيَّاُ�ْم واحلسد، فإنَّ احلسَد يأُ�ُل «قال:   أنَّ انليبَّ  وَ�ْن أيب ُهَر�رة « -۱۵۶۹ 
ُ�ُل 

ْ
 .رواه أبو داود  »»انلًاُر احلطب،أْو قال الُعْشَب احلسناِت َكما تَأ

 ت است که:یروا ره یز ابو هرا« -۱۵۶۹

ا علف یزم یخورد، همانطور که آتش ه می را ها کییرا حسد نید، زیزیفرمود: از حسد بپره رسول الله 

 .»خورد می را

باب منع از جاسوسی کردن و گوش دادن به سخن کسی که از شنیدن آن  -271
 کراهیت دارد

ْ  َ�  وَ ﴿ قال اهللا تعالی: ُسوا  ].۱۲الحجرات: [ ﴾َ�َسَّ
 .»تجسس و کنجکاوی مکنید« فرماید: میخداوند 

ِينَ ٱوَ ﴿ قال تعالی:و ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ْ حۡ ٱ َ�َقدِ  تََسُبوا  َتَملُوا
بِينٗ  امٗ �ثۡ  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ   ].۵۸األحزاب: [ ﴾٥٨ امُّ

نه ینکه گناهی کرده باشند هر آئیرنجانند مردان و زنان مؤمن را بدون ا می کهیو آنان« فرماید: و می

 .»اند بار بهتان و گناه واضحی را برداشته

نَّ أ�ذُب «قال:  أنَّ رُسول ا�َّ  وعْن أيب ُهر�ْرَة « -۱۵۷۰  ن، فإن الظَّ إيًاُ�ْم والظَّ
ُسوا وال تنافَُسوا وال حتَاَسُدوا، وال تَباَغُضوا، وال تَدابَرُوا، احلِديث، وال  سَّ

َ
ُسوا، وال جت حتَسَّ

ُ وال �ْقُره، 
ُ

ِ إْخواناً َكما أمرُ�م. الُمْسِلُم أُخو الُمْسِلم، ال يظِلُمه، وال �ُذهل وُ�ونُوا ِعباد ا�َّ
ِّ أن �ِْقر أخاهُ حِبْ «و�ُش� إىل َصْدرِه  »اتلَّقوى هُهنا، اتلَّقَوى هُهنا سِب امريٍء ِمن الرشَّ

، إنَّ ا�َّ ال َ�نُْظُر إىل 
ُ

املِسلم، لُكُّ الُمسلِم ىلع الُمْسِلِم حَرام: دُمه، وِعرُْضه، وَماهل
 ».أْجساِدُ�ْم، َوال إىل ُصَوِرُ�م، وأعمال�م ول�ْن َ�نُْظُر إىل قُلُو�ُِ�مْ 

اَسُدوا، َوال « ويف رواية: 
َ

ُسوا وال َ�نَاجُشوا وُ�ونُوا ال حت ُسوا وال حتَسَّ َسَّ َ�بَاَغُضوا، َوال جتَ

ِ إْخَواناً   .»ِعبَاَد ا�َّ
ِ إْخَواناً « ويف رواية:   .»ال َ�َقاَطُعوا، َوال تََدابَُروا، َوال َ�بَاَغُضوا وال حتَاسُدوا، َوُ�ونُوا ِعبَاَد ا�َّ

رواه مسلم: بكلِّ هذه   .»ُضُ�ِم ىلع بيع َ�ْعٍض ال َ�َهاَجروا َوال يَِبْع َ�عْ «و� رواية:  

ها.  الروايات، ورو البخاري أكثَرَ
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 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۷۰

گر را یاست و جاسوسی همد ها ن گفتهیرا گمان دروغترید، زیزیفرمود: از گمان بپره رسول الله 

 د.یگر پشت مکنیکدیده و بیگر حسد و دشمنی نورزید و هم با همدیننموده و همچشمی نکن

 د.یکه شما را امر نموده، ای بندگان خدا برادر باشیو همانطور

د و در ینما نمی نشینکرده و توهاش  ارییکند و ترک  نمی مسلمان برادر مسلمان است، بر او ظلم

بدی ست در ینجاست. کافیزگاری اینجاست پرهیزگاری ایاشاره نمود و فرمود: پرهاش  نهیکه به سیحال

ش و ین که برادر مسلمانش را خوار کند، همهء مسلمان بر مسلمان حرام است، خونش و آبرویشخص هم

 نگرد. می نگرد، بلکه به دلها و اعمال شما نمی ی شماها کرهیو پ ها مالش. همانا خداوند به تن

د ییفزایمت متاع را نیقد و هم یگر را ننمائیتی آمده که: با هم دشمنی و حسد نکرده و جاسوسی همدیو در روا

 د.ید) و ای بندگان خدا با هم برادر باشیبیگری را بفرینکه دید، برای اید را داشته باشینکه قصد خری(بدون ا

د و دشمنی و حسد با هم نکرده و ای یگر پشت نکنیتی آمده که: با هم قطع رابطه نکرده و بهمدیو در روا

 د.یبندگان خدا با هم برادر باش

عنی معاملهء دو یگری نفروشد (ید و برخی از شما بر فروض دیگر را ترک نکنیتی آمده که: همدیو در روا

 .»ت نموده استیادتر آن را روایت کرده و بخاری هم زین رواینفر را بهم نزند) مسلم آنرا به همهء ا
اری از عقدهء حقارت یت ما مبتنی بر ظن و گمان است وبسیش: متأسفانه امروز نظرات اکثر

کی برچسبی بزنند تا فقط خود و یکنند بهر یگران کوشش میبرند برای خورد کردن د می رنج

ن عمل از گناهان بزرگ یکه ایدان باشند، در حالیکه تاز میخودشان پاک و مقدس جلوه کنند و 

 رود. می بحساب

ِ  وَ�ْن ُمَعاو�َة « -۱۵۷۱  اتَّبْعَت َعْوراِت إنََّك إن «َ�ُقول:  قال: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
 صحیحد »»الُمْسِلمَ� أفَسْدَ�ُهم، أْو ِكْدَت أْن تُفِسَدُهمَ 

ٌ
 ح.یرواُه أبو داود بإسناد صح ح.یث

 ت است که گفت:یروا ه یاز معاو« -۱۵۷۱

ن باشی، یوب مسلمیفرمود: هرگاه تو به دنبال کشف و ظاهر ساختن ع می دم کهیشن از رسول الله 

 .»کنیشان  ک است که فاسدیا نزدی ای، کردهشان  فاسد

: هَذا فُالٌن َ�ْقُطُر حِلْيَتُُه مَخرا،  وعِن ابِن مسعوٍد « -۱۵۷۲ 
َ

ىِتَ بِرَُجٍل فَقيَل هل
ُ
�نَُّه أ

س، ولِ�ْن إن يظَهْر نَلَا يَشءٌ  نٌ  ،»نَأُخْذ بِه ،فقال: إنَّا قَْد نُهينَا عِن اتلََّجسُّ سَ ديثٌ حَ حَ

طِ البخاري ورواه أبو داود  صحيح.  ْ ىل رشَ نادٍ عَ  مسلم.بإسْ
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 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۵۷۲

چکد. او گفت: ما نهی  می شش شرابین فالنی است که از ریمردی را نزد او آورند و به او گفتند: ا

 .»مییجو می زی برای ما آشکار شود به آن تمسکیکن اگر چیم و لینکه جاسوسی نمائیم از ایشد

 نهی از گمان بد به مسلمانها بدون ضرورتباب  -272

َهاَ�ٰٓ ﴿قال اهللا تعالی:  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ جۡ ٱ َءاَمُنوا نِّ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  َتنُِبوا نِّ ٱ َض َ�عۡ  إِنَّ  لظَّ  ﴾مٞ إِثۡ  لظَّ

 ].۱۲الحجرات: [

گناه نه  بعضی بدگمانی یاری گمان بد، هر آئید ازبسیای مسلمانان احتراز کن« فرماید: می خداوند

 .»است
نَّ أ�َذُب «قال:  أنَّ رَُسول ا�َّ  وعْن أيب ُهَر�رَة « -۱۵۷۳  �ًن، فإنَّ الظَّ إيَّاُ�ْم َوالظَّ

 ه.یمتفٌق عل »»احلَِديِث 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۷۳

 .»ستها ن سخنیرا گمان دروغترید، زیزیفرمود: از گمان بپره رسول الله 

 و خوار شمردن مسلمانانباب حرمت تحقیر  -273

َهاَ�ٰٓ ﴿ قال اهللا تعالی: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ن َعَ�ٰٓ  �ٍ قَوۡ  ّمِن مٞ قَوۡ  َخرۡ �َسۡ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ْ  أ  �َخۡ�ٗ  يَُ�ونُوا

ٓ  َوَ�  ُهمۡ ّمِنۡ  ٓ  ّمِن ءٞ �َِسا ن َعَ�ٰٓ  ءٍ �َِّسا
َ
ۖ ّمِنۡ  �َخۡ�ٗ  يَُ�نَّ  أ ْ ِمُزوٓ تَلۡ  َوَ�  ُهنَّ نُفَسُ�مۡ  ا

َ
 َوَ�  أ

 ْ ِ  َ�َنابَُزوا  ٱب
َ
ْوَ�ٰٓ  َ�تُۡب  لَّمۡ  َوَمن ِن� يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ دَ َ�عۡ  ُفُسوُق لۡ ٱ مُ سۡ ِ� ٱ َس بِئۡ  ِب� َ�ٰ لۡ ۡ�

ُ
 ُهمُ  �َِك فَأ

ٰ ٱ  ].۱۱الحجرات: [ ﴾١١ لُِمونَ ل�َّ
ای مسلمانان تمسخر نکند گروهی گروهی دیگر را شاید که آن گروه از « فرماید: میخداوند 

 آن زنان بهتر از ایشان باشند و ایشان بهتر باشند، و زنان 
ً
تمسخر نکنند زنان دیگر را احتماال

عیبجوئی نکنید در میان خویش و یکدیگر را به القاب بد مخوانید، بدنامی است فاسقی بعد از 

 .»اند ایمان آوردن، و آنکه توبه نکرد پس ایشان ستمکاران

َُّمَز�ٍ  ُهَمَز�ٖ  لُِّ�ِّ  لٞ َو�ۡ ﴿ قال تعالی:و  ].۱الهمزة: [ ﴾١ ل
 .»ای بت کنندهیب جوئی کننده وغیوای بر هر ع« فرماید: و می

ِ  وعْن أيب ُهَر�رة « -۱۵۷۴  ِّ أن �ِْقَر «قاَل  أنَّ رَُسوَل ا�َّ حِبَْسِب اْمِريٍء ِمَن الرشَّ
يباً بطوله. »»أَخاُه الُمْسِلمَ   رواه مسلم، وقد سبق قرِ
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 ت است که:یروا ره یاز ابوهر« -۱۵۷۴

ث ین بس که برادر مسلمانش را خوار شمارد. مسلم. حدیفرمود: بدی شخص را هم رسول الله 

 .»گذشتاش  بدرازی

ال يَْدُخُل اجلَنََّة مْن اَكَن يف قَلْبِِه «قال:   ، عن انليب وَعن ابِْن مسُعوٍد « -۱۵۷۵
ةٍ ِمْن ِكرْب، َ�َقاَل رَُجل: إنَّ الرَُّجَل ُ�ِبُّ أْن يَُ�وَن ثَْوُ�ُه َحسنا، وَ�ْعلُُه َحَسنَة،  »ِمثَْقاُل َذرَّ

يٌل ُ�ِبُّ اجلََمال، الِكرْبُ َ�َطُر احلَق، وَ�ْمُط انلَّاِس «فقال:   رواه مسلم. »»إنَّ ا�َّ مَجِ

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۵۷۵

 گردد. نمی ذره کبر در دلش باشد، به بهشت داخلک یفرمود: آنکه به اندازهء  امبر یپ

 کو باشد!یدارد که جامه و کفشش ن می نه شخص دوستیمردی گفت: هر آئ

 .»دارد. کبر سرکشی در برابر حق و خوار شمردم مردم است می بائی را دوستیبا است و زیفرمود: خداوند ز
 ن در باب کبر بنحوی بهتر گذشت.یش از ایحش پیو توض

ِ ال «: قال: قاَل رسوُل ا�َّ  وعن ُجنُْدِب بن عبِد ا�َّ « -۱۵۷۶  قاَل رَُجل: وا�َّ
 يلعَّ أْن ال أغِفَر لُفالٍن إ�ِّ قَد 

َّ
ىل

َ
ِي َ�تَ�

َّ
َ�ْغِفُر ا�َّ لُفالن، َ�َقاَل ا�َّ َعزَّ وََجل: َمْن ذا اذل

ْحبَْطُت عَملََك 
َ
، َو�ًأ

َ
 رواه مسلم. »»َ�َفْرُت هل

 ت است که:یروا از جندب بن عبد الله « -۱۵۷۶

ست یآمرزد. خداوند فرمود: ک نمی فرمود: مردی گفت: سوگند به خدا که خداوند فالنی را رسول الله 

 .»ع نمودمیدم و عملت را ضایآمرزم همانا من او را آمرز نمی خورد که فالنی را می که بر من سوگند

 بالمسلمباب النهی عن إظهار الشماتۀ  -274

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ قال اهللا تعالی: ٞ إِخۡ  ِمنُونَ ُمؤۡ ل  ].۱۰الحجرات: [ ﴾َوة

 .»همانا مسلمانان برادرند« فرماید: میخداوند 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ قال تعالی:و ن ُ�ِبُّونَ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ِ�  ِحَشةُ َ�ٰ لۡ ٱ �َِشيعَ  أ َّ�  ْ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َءاَمُنوا

َ
 أ

�ۡ ٱ ِ�   ].۱۹النور: [ ﴾ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ
ان مسلمانان یع شود تهمت بدکاری در مینه آنانکه دوست دارند تا که شایهر آئ« فرماید: و می

 .»ا و آخرتیشانرا است عذاب دردناک در دنیا
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ِ  وعْن َواثِلَة بِن األْسَقِع « -۱۵۷۷  َماتَة ألخيك «: قال: قال رُسوُل ا�َّ ال ُ�ْظِهِر الشَّ
ُ َو�بتَِليَك فَ�مْحُْه   حديث حسنٌ . رواه الرتمذي وقال:  »»ا�َّ

س:  سُّ  »لُكُّ الُمْسِلِم ىلع الُمْسِلِم حَرامٌ « ويف الباب حديثُ أيب هريرةَ السابقُ يف باب التَّجَ

 ث.ياحلد

 ت است که:یروا از واثله بن اسقع « -۱۵۷۷

فرمود: در برابر غم برادرت اظهار شادی مکن، تا خداوند او را مورد رحمت قرار داده و ترا  رسول الله 

 .»به آن مبتال نسازد

لُكُّ الُمْسِلِم ىلع الُمْسِلِم «ره است که در باب تجسس گذشت که یث ابوهرین باب حدیو در ا
 ثی. الحد»حَرامٌ 

 شریعتي ثابت در ظاهر ها باب منع طعنه زدن در نسب -275

ِينَ ٱوَ ﴿ قال اهللا تعالی:  ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  َ�َقدِ  تََسُبوا
ْ حۡ ٱ بِينٗ  امٗ �ثۡ  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  َتَملُوا  ].۵۸األحزاب: [ ﴾٥٨ امُّ

باشند، نکه گناهی کرده یرنجانند بدون ا می آنانکه مردان و زنان مسلمان را« فرماید: می خداوند

 .»اند نه بار بهتان و گناه آشکاری را برداشتهیهر آئ

اثْنَتَان يف انلَّاِس ُهَما بِِهم ُ�ْفر: «: قال: قَاَل رُسوُل ا�َّ  َوَ�ْن أيب ُهَر�َْرَة « -۱۵۷۸ 
يت ْعُن يف النََّسب،وانلِّيَاحُة ىلع المَّ  رواه مسلم. »»الطَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۷۸

شان از اعمال کفر ین دو صفت در ایفرمود: دو خصلت است که در مردم وجود دارد که ا رسول الله 

 .»و نوحه و زاری بر سر مرده ها ت است. طعنه زدن در نسبیو اخالق جاهل

 باب منع از دغل کاري و نیرنگ بازي -276

ِينَ ٱوَ ﴿ قال اهللا تعالی: ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  َ�َقدِ  تََسُبوا
ْ حۡ ٱ بِينٗ  امٗ �ثۡ  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  َتَملُوا  ].۵۸األحزاب: [ ﴾٥٨ امُّ

نکه گناهی کرده باشند، یرنجانند بدون ا می آنانکه مردان و زنان مسلمان را« فرماید: می خداوند

 .»اند نه بار بهتان و گناه آشکاری را برداشتهیهر آئ



 755 کتاب اموري که در شریعت از آن منع بعمل آمده است 

 

ِ  َوَ�ْن أيب ُهَر�رَة « -۱۵۷۹   الح، فَلَيَْس «قَال:   أنَّ رَُسوَل ا�َّ مْن مَحَل َعلَيْنَا السِّ
نَا، فَلَيَْس ِمنَّا  رواه مسلم. »»ِمنَّا، وَمْن َغشَّ

ه  ِة َطعام، فَأْدَخَل يدُه فيها، فَنالَْت أَصابُِعُه  أنَّ رَُسول ا�َّ « :ويف روايةٍ لَ مرَّ ىلَع ُصرْبَ

َعام؟ َماُء يَا رَُسوَل ا�َّ قَاَل:  »بَلَال، َ�َقال: َما َهَذا يا َصاِحَب الطَّ أفَال َجعلْتَه «قَاَل أَصابتُْه السَّ
نَا فَلَيَْس ِمنَّا َعاِم َحىتِّ يَراُه انلَّاس، َمْن َغشَّ  .»»فَْوَق الطَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۷۹

 ست.یانت کند از ما نیست و آنکه به ما خیفرمود: آنکه بر ما سالح کشد از ما ن رسول الله 

از کنار انبار طعامی گذشته و دستش را در آن داخل نمود،  تی از او آمده که: رسول الله یو در روا

 ست؟ین چیطعام ا د و فرمود: ای صاحبیانگشتانش را رطوبت رس

 ده.یباران به آن رس ا رسول الله یگفت: 

 .»ستیانت کند از ما نیکه به ما خینند؟ کسیفرمود: چرا آن را باالی طعام نگذاشتی تا آن را مردم بب

 ه.يمتفقٌ عل »»ال َ�نَاجُشوا«قَال:   َوَ�نُْه أنَّ رَُسوَل ا�َّ « -۱۵۸۰

 که:ت است یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۸۰

مت را ید، قید داشته باشینکه قصد خرید. (نجش بدون ایگر نجش مکنیکدیفرمود: با  رسول الله 

 .»د)یبیگری را بفرید تا دیفزائین

 ه.يمتفقٌ عل .»َ�َ� عن انلََّجش ، أنَّ انليبَّ بَوَ�ْن ابِن ُعمر « -۱۵۸۱ 

 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۵۸۱

 .»فرمودندع نجش نهی یاز ب امبر یپ

 ۱۵۸۲- » ِ ِ  وَ�نُْه قَال: َذَكَر رَُجٌل لِرَُسوِل ا�َّ  :�نَُّه ُ�ْدُع يف ابلُيُوع؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
 ه.يمتفقٌ عل »»مْن باَ�ْعت، َ�ُقْل ال ِخالبَةَ «

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۵۸۲

 خورد!  می بیگفت: در معامالتش فر مردی برای رسول الله 

 .»ان نباشدیبی در مید و فروش نمودی، بگو فریفرمود: با آنکه خر رسول الله 

ِ  َوَ�ْن أيب ُهَر�َْرَة « -۱۵۸۳ أْو  ،َمْن َخبَّب َزوَْجة اْمِريءٍ «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
 رواهُ أبو داود. »»مْملُوَ�ه، فَلَيَْس ِمنَّا
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 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۸۳

 .»ستیب دهد از ما نیرا فراش  ا بردهیفرمود: آنکه زن شخصی  رسول الله 

 باب تحریم پیمان شکنی -277

َهاَ�ٰٓ ﴿ قال اهللا تعالی: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ وۡ  ا

َ
ْ أ ِ  فُوا  ].۱المائدة: [ ﴾ُعُقودِ لۡ ٱب

 .»نمائیدها وفا  ای آنانکه ایمان آورده اید بر عقد و پیمان« فرماید: میخداوند 

وۡ ﴿ قال تعالی:و
َ
ْ َوأ ِ  فُوا  ].۳۴اإلسراء: [ ﴾وٗ�  ُٔ َمۡ�  َ�نَ  دَ َعهۡ لۡ ٱ إِنَّ  دِ� َعهۡ لۡ ٱب

 .»ده خواهد شدید، چون از عهد پرسیوفا به عهد نمائ« فرماید: و می

ِ بِْن َ�ْمرو بِْن العاص « -۱۵۸۴  ُ�نَّ أْر�ٌع َمْن «قَال:  أنَّ رُسوَل ا�َّ  بوَ�ْن عبِْد ا�َّ
فيه، اكَن ُمنَافِقاً خالصا، َوَمْن اكنْت فيه َخْصلٌَة ِمنُْهن، اكَن ِ�يِه َخْصلٌَة ِمَن انلِّفاِق حىتَّ يدعها: 

َث َكَذب،و�ذا اعَهَد َغَدر، و�ذا َخاَصم فَجر  ه.يمتفقٌ عل .»»إذا أؤتِمَن خان، و�ذا حدَّ

 ت است که:یروا  ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۵۸۴

فرمود: چهار خصلت است که هرگاه در کسی موجود باشند، منافق خالص است و آنکه  ول الله رس

ن یباشد در او خصلتی از نفاق است تا آن را ترک کرده و بگذارد: چون ام ها ن خصلتیدر او خصلتی از ا

چون  مان شکنی کند ویمان بندد، پید و چون پیانت کند و چون صحبت کند، دروغ گویشمرده شود، خ

 .»دعوا کند، دشنام دهد

ِللُكِّ اَغِدٍر لَِواٌء «: قَالُوا: قَاَل انليبُّ  وعن ابن مْسُعود، وابِن ُعمر، وأ�ٍس « -۱۵۸۵ 
 ه.يمتفقٌ عل »»يْوَم الِقيامة، ُ�َقال: هِذهِ َغْدَرُة فُالنٍ 

 ت شده که گفتند:یروا از ابن مسعود و ابن عمر و انس « -۱۵۸۵

مان ین نشانهء پیشود، ا می امت پرچمی است و گفتهیمان شکن در روز قیفرمود: برای هر پ امبر یپ

 .»شکنی فالنی است

قَال: لِلُكِّ اَغِدٍر لِواٌء ِعنَد إْسِته يَْوَم  أنَّ انليب  َوَ�ْن أيب َسِعيٍد اخلُْدرِي « -۱۵۸۶ 
ُ بِقْدِر غْدرِه، أال وال اَغدر أعْ 

َ
ةٍ الِقيامِة يُْرَ�ُع هل  .رواه مسلم »»ظُم َغْدراً ِمْن أم� اعمَّ

مان شکن در روز یفرمود: برای هر پ امبر یپ ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۵۸۶

شود و  می ش بلند ساختهیبرااش  مان شکنییامت پرچمی است که در برابر مقعدش قرار دارد و به اندازهء پیق

 .»ستیاز اولی االمر عامهء مردم ن تر مان شکنیمان شکنی پیچ پید که هیبدان
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ان مردم یمله دریدارد که بدان وسای  مان شکن نشانهین است که هر پی" اللُِكِّ اَغِدٍر لِواءٌ  ش: معنی "

 نمودند. می مان شکن نصبیر پیرا در بازارها برای تشه ها شود و عربها عادت داشتند که پرچم می ریتشه

قال: قَاَل ا�َّ تعاىل ثَالثٌَة أنا َخْصُمُهْم يْوَم   عن انليب  وعْن أيب ُهَر�رَة « -۱۵۸۷ 
�ل ثمنَه، ورُجٌل استَأجَر أِج�ا، 

َ
الِقيَاَمة: رَُجٌل أعَطى يب ُ�ْم َغَدر، َورُجٌل باع ُحراً فأ

 .یرواه البخار »»فَاْستَْو� ِمنه، ولَْم ُ�ْعِطِه أْجَرهُ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۸۷

 امت خصم و طرف دعوای آنهایفرمود: خداوند فرمود: سه کس است که من در روز ق رسول الله 

متش را یمان داد و باز آن را شکست و مردی که انسان آزادی را فروخته و قیباشم: مردی که بنام من پ می

 .»ندادکه کارگری را بمزد گرفت و کار خود را بر او تمام کرد، ولی مزدش را یخورد و مرد

 باب  منع از منت گذاشتن در بخشش و مانند آن -278

َهاَ�ٰٓ ﴿ قال اهللا تعالی: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ُ�بۡ  َ�  َءاَمنُوا ٰ  ِطلُوا ِ  تُِ�مَصَدَ�  ٱب

ۡ  ٱوَ  َمنِّ ل
َ
 ].۲۶۴البقرة: [ ﴾ذَىٰ ۡ�

 .»ای مؤمنان تباه مکنید صدقات خود را به منت گذاری و آزرده کردن« فرماید: میخداوند 

ِينَ ٱ﴿ قال تعالی:و مۡ  يُنفُِقونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  لَُهمۡ َ� ٓ  بُِعونَ يُتۡ  َ�  ُ�مَّ  �َّ ْ  َما نَفُقوا

َ
 َوَ�ٓ  اَمنّٗ  أ

ذٗ 
َ
 ].۲۶۲البقرة: [ ﴾ىأ

آرند منت  نمی کنند و پس از آن انفاق، می آنانکه اموال خود را در راه خدا خرج« فرماید: و می

 .»رادن یذا رسانینهادن را و نه ا

ثَالثٌة ال يُ�لُِّمُهْم ا�َّ يْوَم القيامة، وال «قَال:   عِن انليبِّ  وعْن أيب َذرٍّ « -۱۵۸۸
يِهْم َولُهْم عذاٌب أيلمٌ  ات. قال أبو  قال: فَقرأها رسوُل ا�َّ  »َ�نُْظُر إيلِْهم، وال يَُز�ِّ ثَالَث َمرَّ

 ، قال الُمسِبل، والَمنَّاُن، والُمنِْفُق سلعتُه باحِللِف ذر: َخابُوا وَخرِسوا مْن ُهْم يا رسوَل ا�َّ
 رواه مسلم. »»الاَكذِب 

. »مسبُل إزارهُ ـال« ويف روايةٍ له: يَالءِ ِ للخُ بَنيْ عْ نِ الكَ لَ مِ هُ أسفَ بَ ارهُ وثَوْ بِلُ إزَ ني: املسْ  يعْ

 ت است که:یروا از ابو ذر « -۱۵۸۸

شان  هیامت با آنها سخن نگفته و نظر نکرده و تزکیروز قکه خداوند در اند  فرمود: سه کس امبر یپ

 .عذاب دردناکی استشان  ننموده و برای
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 ؟ا رسول اللهیانند ینها کیانکار شدند، ایآنرا سه بار خواند. ابو ذر گفت: محروم و ز گفت: رسول الله 

 .»ج دهدیرا به سوگند دروغ تروش) یکه متاعش (کاالیفرمود: کشان کنندهء لباس (متکّبر) و منت گذارنده و کس

نتر از ییرا پااش  که شلوار و جامهیعنی کسی »مسبُل إزارهُ ـال«تی از وی آمده که: یو در روا

 شتالنگها (قوزک پا) از روی کبر کشان کند.

 باب منع از فخر فروشی و سرکشی و طغیان -279

وٓ  فََ� ﴿ قال اهللا تعالی: ْ تَُز�ُّ نُفَسُ�ۡمۖ  ا
َ
عۡ  ُهوَ  أ

َ
 ].۳۲النجم: [ ﴾�ََّ�ٰٓ ٱ بَِمنِ  لَمُ أ

 .»پس ستایش مکنید خویشتن را خدا داناتر است به آنکه پرهیزکاری کرد« فرماید: میخداوند 

بِيُل ٱ إِ�ََّما﴿ قال تعالی:و ِينَ ٱ َ�َ  لسَّ  ٱ ِ�  ُغونَ َو�َبۡ  �َّاَس ٱ لُِمونَ َ�ظۡ  �َّ
َ
� �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ِض �ۡ�  ّقِ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  �َِك أ

َ
 ].۴۲الشوری: [ ﴾٤٢ أ

 ن بناحق فسادیکنند و در زم می نه راه (ماللت) بر آنانی است که بر مردم ظلمییهر آ« فرماید: و می

 .»ند و آنان راست عذابی درد دهندهطلب می

ِ  قَال  وَ�ْن ِ�ياض بِْن محار « -۱۵۸۹ أن إن ا�َّ تَعاىل أْوىَح إيلَّ «: قَال رُسوُل ا�َّ
 رواه مسلم. »»تواضُعوا َحىت ال يبيِْغَ أَحٌد ىلع أحد، وال يْفخَر أحٌد ىلع أحدٍ 

 ت که:یروا اض بن حمار یاز ع« -۱۵۸۹

د تا کسی بر کسی ستم نکند و ینه خداوند بمن وحی نمود که فروتنی کنیفرمود: هر آئ رسول الله 

 .»کسی بر کسی ننازد

إذا قال الرَُّجل: هلََك انلَّاس، فُهو «قَال:  أنَّ رُسول ا�َّ  وعن أيب ُهر�رةَ « -۱۵۹۰ 
 رواه مسلم. »»أْهلَُكُهمْ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۹۰

 .»کرده استشان  قت او هالکید، مردم هالک شدند، در حقیفرمود: هرگاه شخص بگو رسول الله 

روز، مگر اینکه مرد ترك شده  باب تحریم ترك مراوده با مسلمین بیش از سه -280
 بدعت کار باشد یا تظاهر به فسق کند و امثال آن 

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ قال اهللا تعالی: ٞ إِخۡ  ِمنُونَ ُمؤۡ ل ۡص  َوة
َ
ْ فَأ َخَو�ۡ  َ�ۡ�َ  لُِحوا

َ
 ].۱۰الحجرات: [ ﴾ُ�مۡ أ

 .»همانا مسلمانان برادرند، پس در میان برادران خویش صلح نمائید« فرماید: میخداوند 
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ْ ﴿و قال تعالی:  ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا ْ  َوَ�  َوٰىۖ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ  ].۲المائدة: [ ﴾نِ َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�َعاَونُوا
 .»دیو برگناه و ظلم تعاون منمائ....« فرماید: و می

ِ  وعْن أ�ٍَس « -۱۵۹۱ تباغُضوا، وال ال َ�َقاَطُعوا، وال تَدابروا، وال «: قال: قال رُسوُل ا�َّ
ِ إْخوانا. وال ِ�لُّ لُمْسِلٍم أْن يْهُجَر أَخاهُ فَوَق ثَالٍث   .هيمتفقٌ عل »»حتاسُدوا، وُ�ونُوا ِعباَد ا�َّ

 ت است که:یروا از انس « -۱۵۹۱

د و ای ید و با هم دشمنی وحسد نورزیگر قطع رابطه نکرده و پشت ندهیکدیفرمود: با  رسول الله 

 .»ش از سه روز برادرش را ترک کندیست برای مسلمان که بید، روا نیبرادر باشبندگان خدا 

ال ِ�لُّ لُمْسِلٍم أْن َ�ْهُجَر أَخاُه فْوَق «قَال:  أنَّ رُسول ا�َّ  وعْن أيب أيوَب « -۱۵۹۲ 
ي يبْدأ  ِ

َّ
المِ ثَالِث يَلال: يلتَِقيان، فيُعرُِض هذا وُ�عرُِض هذا، وَخْ�ُُهما اذل  ه.يمتفقٌ عل »»بالسَّ

 ت است که:یروا وب یاز ابو ا« -۱۵۹۲

ش از سه شب برادرش را ترک کند که باهم روبرو یست که بیفرمود: برای مسلمان روا ن رسول الله 

 .»کند می کسی است که به سالم آغازشان  گر روی گردانند و بهتریشوند و از همد

ُ�ْعرُض األْعماُل يف لُكِّ اثن� «: قَال: قَال رُسوُل ا�َّ  وعْن أيب ُهر�رةَ « -۱۵۹۳
ِ َشيْئا، إال اْمرًءا اَكنَْت بيْنَُه و�ْ�َ أِخيِه  ومَخيس، فيغِفر ا�َّ للُِكِّ اْمريٍء ال �رُْشُِك بِا�َّ

 رواه مسلم. »»فيُقول: اتُْرُكوا هَذيِن حىتَّ يْصطِلحا ،َشْحناءُ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۹۳

شود و خداوند هر شخصی را که به  می شیفرمود: اعمال در هر روز دو شنبه و پنجشنبه پ رسول الله 

ای دو را  فرماید: می ان او و برادرش دشمنی باشد، پسیآمرزد، مگر آنکه م می آورد نمی کیزی شریخدا چ

 .»ندید تا با هم صلح نمایبگذارشان  بحال

يَْطاَن قَْد يئَس أْن «يُقول:  قَال: سِمْعُت رُسول ا�َّ  ٍر وَ�ْن جاب« -۱۵۹۴  إنَّ الشَّ
 رواه مسلم. »»َ�ْعبُدُه الُمصلُّون يف َجز�رِة العرِب ولِ�ن يف اتلَّْحِر�ِش بيْنهم

 ت شده که گفت:یروا از جابر « -۱۵۹۴

رة العرب او را بپرستند و یجزن در ید شده که مسلمیطان نا امیفرمود: ش می دم کهیشن از رسول الله 

 .»کوشد میشان  انیجاد ترک مراوده میکن در افساد و دگرگون ساختن دلها و ایل
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مْسِلٍم أْن يْهُجَر أَخاه فْوَق ـال ِ�لُّ ل« قَال: قال رسول ا�َّ  وعْن أيب هر�رة « -۱۵۹۵ 
طِ رواهُ أبو  . »»ثَالث، فمْن َهجر فَْوَق ثالٍث فمات دَخل انلَار نادٍ عىل رشْ  البخاري. داود بإسْ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۹۵

ش از سه شبانه روز برادرش را ترک کند، آنکه باالتر یست که بیفرمود: برای مسلمان روا ن رسول الله 

 .»گردد می رد، به دوزخ داخلیاز سه شبانه روز ترک کند و بم

حايِب « -۱۵۹۶  ل� الصَّ �نَُّه  وَ�ْن أيب خَراٍش حْدرَِد بن أيب حْدرٍد األْسل�، وُ�َقاُل السُّ
 رواه أبو داود بإسناد صحيح. .»»مْن َهجر أخاُه َسنًَة َ�ُهو َكسْفِك دِمهِ «يُقول:  َسِمَع انليب 

 ت است که:یروا از ابو خراش حدرد بن ابی حدرد اسلمی و گفته شده سلمی « -۱۵۹۶

 .»ختن خون اوستینکار مثل ریکسال ترک کند، ایفرمود: آنکه برادرش را  می د کهیشن امبر یوی از پ

ِ  وعْن أيب ُهَر�ْرةَ « -۱۵۹۷  �ً رُسوَل ا�َّ لُّ لُمْؤِمٍن أْن يْهُجَر ُمْؤِمناً «قَال:  أنَّ ال َ�ِ
يَُسلِّْم َعلَيْه، فَإن رَدَّ 

ْ
َ� يف األْجر، فَْوَق ثَالث، فَإْن مرَّْت بِِه ثَالث، فَلْيَلَْقه، ول ، فَقِد اْشرَتَ

بإسنادٍ  رواهُ أبو داود . »»و�ْن لَْم يَُردَّ َعلَيْه، َ�َقْد باَء باإلثم، وَخَرَج الُمسلُِّم ٍمن اهلْجرةِ 

ا يف يشءٍ . نْ هذَ لَيْس مِ ةُ هللاَِّ تَعاىل فَ رَ انَتِ اهلجْ  حسن. قال أبو داود: إذا كَ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۵۹۷

د و اگر سه شبانه یش از سه شبانه روز ترک گویست که مؤمنی را بیفرمود: برای مؤمن روا ن رسول الله 

ک گشتند یبر او سالم کند و اگر جواب سالمش را داد همانا در مزد شردار نموده و ید با او دیروز گذشت با

 .»دیبرآ می ت ترک مراوده که سبب حرمان اجر است،یور نه به گناه بازگشته و مسلمان از مسئول

مگر اینکه براي  اش، باب منع از راز گفتن دو نفر در حضور نفر سوم بدون اجازه -281
را نشنود، شان  ا هم پوشیده صحبت نمایند که سخنضرورتی و آن این است که طوري ب

 همانگونه هرگاه به زبانی سخن گویند که آن را نفهمد

يۡ ٱ ِمنَ  َوىٰ �َّجۡ ٱ إِ�ََّما﴿قال الله تعالی:   ].۱۰المجادلة: [ ﴾نِ َ�ٰ لشَّ

 .»طان استیراز و نجوی (در گوشی گفتن) کار ش« فرماید: می خداوند

ِ  بوعن ابِْن ُ�َمَر « -۱۵۹۸ إذا اَكنُوا ثَالثًَة، فَال يَتَنَاىَج «قَال:   أنَّ رُسوَل ا�َّ
  متفقٌ عليه. »»اْ�نَاِن ُدوَن اثلَّاِلِث 

زاد:  .»؟ قَال: ال يرضُّكَ قَاَل أبُو صالح: قُلُْت البِْن ُعمر: فأر�عة« ورواه أبو داود وَ
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ِ بِن ِدينَاٍر قَال: ُكنُْت أنَا َواْ�ُن ُعمَر ِعند داِر « »:وطأـُ مـال«ورواه مالك يف   عْن عبِْد ا�َّ

وق، فَجاَء رُجٌل يُر�ُد أْن ُ�نَاِجيَه، ولَيْس مع ابِن ُعمر أَحٌد  خادِلِ بن ُعقبََة اليت يف السُّ
ي َداع: َ�ْ�ي، فَداع ابُن ُعمَر رُجًال آخر حىتَّ ُكنَّا أْرَ�َعة، فقال يل وللرَُّجِل اثلَّالِ 

َّ
ِث اذل

 .»»ال يَتَنَاىَج اْ�نَاِن دوَن َواحدٍ «َ�ُقول:  اْستَأِخرا َشيْئا، فإ�ِّ َسِمْعُت رُسوَل ا�َّ 
 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۵۹۸

 .ندید دو نفر بدون نفر سوم با هم راز نگوین مجلس سه نفر بودند، بایفرمود: هرگاه حاضر رسول الله 

 ت کرده و افزود، ابو صالح گفت: برای ابن عمر گفتم: چهار نفر چطور؟یرا رواابو داود آن 

 .کند نمی ت ضرریگفت: برا

کنار  ب ت نموده و گفت: من و ابن عمرینار روایدر موطاء از عبد الله بن د / و آن را مالک

گوشی کند) و همراه  د (دریم، مردی آمد و خواست با او راز گویخانهء خالد بن عقبه که در بازار است بود

م و به من و مرد یگری را خواست تا که چهار نفر شدیمرد د بابن عمر کسی جز من نبود. ابن عمر 

فرمود: دو نفر بدون  می دم کهیشن را من از رسول الله ید، زیشو تر گری که خواست، گفت: کمی دورید

 .»)(در گوشی نکنندکنفر با هم ی
ت شده که در حضور نفر یادبی و روانی و اخالقی در اسالم رعاش: سبحان الله، چقدر اصول 

دگاه روانی متأثر گردد و یند که مبادا سومی از دیسوم دو نفر بدون ضرورت حق ندارد با هم راز گو

 ن دو در حق او نظر بدی دارند. (مترجم)یمناک شود و مبادا ایب

ِ  وَعن ابِن مْسُعوٍد « -۱۵۹۹ إذا ُكنْتُْم ثَالثة، فَال يَتَنَاىج «قال:   أنَّ رُسوَل ا�َّ
 ه.يمتفقٌ عل »»اْ�نَاِن ُدوَن اآلَخِر حىتَّ ختْتَِلُطوا بانلَّاس، ِمْن أْجل أنَّ َذلَك ُ�ِزنُهُ 

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۵۹۹

د) تا ینکن د (درگوشییگری با هم راز نگوئید، پس دو نفر بدون دیفرمود: چون سه نفر بود رسول الله 

 .»سازد یشان مین و پرین کار او را غمگیرا اید، زیکجا شوینکه با مردم یا

باب منع از شکنجنه نمودن غالم و مرکب و زن و فرزند بدون سبب شرعی، با زیاده  -282
 بر اندازهء ادب

ِ ﴿ قال اهللا تعالی: ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ� ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َو�ِِذي انٗ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ  ذِي ارِ �َۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل
اِحبِ ٱوَ  ُنبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ  لصَّ بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  بِ ��َۡ ٱب يۡ  َملََكۡت  َوَما لسَّ

َ
 إِنَّ  ُنُ�ۡمۗ َ�ٰ �

َ ٱ  ].۳۶النساء: [ ﴾فَُخوًرا َتاٗ� ُ�ۡ  َ�نَ  َمن ُ�ِبُّ  َ�  �َّ
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هء ین و همسایمان و مساکیتیشان و ید و بخویکوکاری کنیو به پدر و مادر ن« فرماید: می خداوند

د، هر ین بر پهلو نشسته و به مسافر و بر آنکه مالک او هستیهء اجنبی و به هم نشیشاوند و همسایخو

 .»نده باشندینه خداوند دوست ندارد کسی را که متکبر و خودستایآئ

ِ  بوَعِن ابِن ُعمر « -۱۶۰۰ �َ رسول ا�َّ
ْ
بِت «قَال:   أّن ٍة حبستها ُعذِّ اْمَرأٌة يف ِهرَّ

َحىتَّ ماتَت، فََدخلَْت ِ�يَها انلَّار، ال ِ�َ أْطعمتَْها وسَقتْها، إذ � حبَستَْها وال ِ� تََر�تَْها 
 ه.يمتفقٌ عل »»تَأُ�ُل ِمْن َخَشاِش األرض

 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۶۰۰

که آن را زندانی نموده و نه طعامش و نه یفرمود: عذاب کرده شد زنی در برابر گربه ا رسول الله 

 .»نکه مرد و در آن به دوزخ داخل شدین بخورد، تا ایرابش کرد و نه گذاشت که از حشرات وگزندگان زمیس

وعنُْه �نَُّه مرَّ بِفتْيَاٍن ِمْن قُر�ٍْش قَْد نصبُوا َطْ�اً وُهْم يْرُمونَُه وقَْد جعلُوا لِصاحِب « -۱۶۰۱
قُوا َ�َقاَل ابُن ُ�َمر: مْن َ�َعَل هذا؟ لَعَن  ا رأُوا ابَن ُعمَر تَفرَّ ْ�ِ لُكَّ َخاِطئٍة ِمْن َ�بِْلِهم، فَلَمَّ

الطَّ
وُح َغرضا �َّ ا�َّ َمن فَعَل هذا، إنَّ رُسوَل ا ََذ َشيْئاً ِ�يِه الرُّ  ه.يمتفقٌ عل .»لََعَن من اختَّ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۶۰۱

زدند و برای صاحب مرغ  می ریستاده کرده و او را به تیش گذشت که مرغی را ایاو از کنار جوانانی از قر

 کرده بودند.ن یشان سهمی معیرهایرفت از ت می رش به خطایاز هر کدام که ت

ن کار را نمود؟ خدا یگفت: چه کسی ا بدند، پراکنده شدند. ابن عمر یرا د بو چون ابن عمر 

 ن کار را نمود.یلعنت کند کسی که ا

 .»لعنت نمود، آنکه را که ذی روحی را نشانه و هدف قرار دهد همانا رسول الله 

ََهائم. متفٌق عليه، وَمْعنَاه:  قَال: َ�َ� رُسوُل ا�َّ  وَ�ْن أ�ٍَس « -۱۶۰۲ أنَّ تُْصرَبَ ابلْ
ْبَس للَْقتْل

ُ
 .»حت

 ت شده که گفت:یروا از انس « -۱۶۰۲

 .»وانات برای کشتن محبوس گردانده شوند (نشانه قرار داده شوند)ینکه حینهی نمودند از ا رسول الله 

ٍن « -۱۶۰۳ ٍن َوَ�ْن أيب يلَعٍّ ُسَو�ِْد بِن ُمَقرِّ ، قَال: لََقْد َرأيْتُ� سابَِع سبَْعٍة ِمْن ب� ُمقرِّ
  رواه مسلم.. »أْن ُ�ْعِتَقها َمانلَا َخاِدٌم إالَّ واِحدٌة لَطمها أْصغُرنَا فأَمرنَا رُسوُل ا�َّ 

 .»سابِع إْخوٍة يل« ويف رواية:
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ن یاز ابو علی سو« -۱۶۰۳ رِّ
َ

 ت است که گفت:یروا د بن مق

م که کوچکتر ما یک خدمتگار نداشتین نفر از بنی مقرن بودم و جز یکی از هفتمیدهم که  می ادیخود را 

 م.یما را امر نمود که او را آزاد کن لی زد. پس رسول الله یاو را س

 .»تی آمده که من برادر هفتمی بودمیو در روا

وِط، فَسِمْعُت  وعْن أيب َمْسُعوٍد ابلْدرِيِّ « -۱۶۰۴ قَال: ُكنُْت أرْضُِب غالماً يل بالسَّ

ا دنَا ِم�ِّ إذا ُهو  »اعلَْم أبا َمْسُعودٍ «صوتاً ِمْن َخليف:  َغضب، فَلَمَّ
ْ
وَْت ِمَن ال فَلَْم أْ�َهْم الصَّ

 »هذا الُغالمِ اعلَْم أبا مْسُعوٍد أنَّ ا�َّ أقْدُر علَيَْك ِمنَْك ىلَع «فَإذا ُهو َ�ُقول:  رُسوُل ا�َّ 
 بْعَدُه أبدا.

ً
 َ�ُقلْت: ال أرْضُب ملُو�

اية:  ْوُط ِمْن يِدي ِمْن هيْبِته. ويف روَ  فََسَقَط السَّ

أَما لْو لَْم َ�ْفَعْل، لَلََفَحتَْك «فُقلْت: يَا رُسول ا�َّ ُهو ُحرٌّ لِوْجِه ا�َّ تعاىل َ�َقال:  ويف رواية:

تَك انلَّارُ  هِ الروايات. »»انلَّار، أْو لَمسَّ  رواه مسلم. هبذِ

 ت است که گفت:یروا از ابو مسعود بدری « -۱۶۰۴

اری یدم، بدان ابو مسعود! و از بسیی از پشت سرم شنیزدم و ناگاه صدا می انهیداشتم و آن را به تازای  من برده

د: یگو می دم کهیاست و د دم که او رسول الله یک شد، ناگاه دیدم و چون به من نزدیفهم نمی غضب صدا را

 .زنم نمی را بعد از اوای  ن بچه. گفتم: هرگز بردهیاست از تو بر ا تر بدان ابو مسعود! همانا خداوند بر تو قدرتمند

او برای خداوند آزاد  ا رسول الله یبتش از دستم افتاد و گفتم: یانه از هیتی آمده که پس تازیو در روا

نکه فرمود: همانا دوزخ ترا یا اید. یسوزان می کردی، دوزخ ترا نمی ن کار رایاست. و سپس فرمود: اما اگر تو ا

 .»کرد می لمس

مْن رضب ُغالماً هل َحداً لم يأتِه، أو «قَال:  أنَّ انليبَّ  بوَعِن ابِْن ُعمر « -۱۶۰۵
ارتَُه أن   رواه مسلم. »»ُ�ْعِتَقهُ لََطَمه، فإن َكفَّ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۶۰۵

آزاد اش  زد، کفارهاش  لییا سیرا حدی زد که آن را انجام نداده بود، ای  فرمود: کسی که برده امبر یپ

 .»کردن اوست

اِم ىلع أنَاٍس ِمَن  بوعن ِهَشام بن حكيم بن حزاٍم « -۱۶۰۶ األنباط،  �نَُّه مرَّ بالشَّ
بُوَن يف  �ْت، َ�َقال: ما َهذا؟ قًيل: ُ�َعذَّ ْمس، وُصبَّ ىلع ُرُؤوِسِهم الزَّ ِ�يُموا يف الشَّ

ُ
وقْد أ
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 ِ إن «يُقول:   اخلَراج، َو� ِرواية: ُحِبُسوا يف اجِلز�ة. َ�َقال ِهَشام: أْشَهُد لسِمْعُت رُسول ا�َّ
بُوَن انلَّاس يف ُب اذِليَن يُعذِّ نْياا�َّ يُعذِّ ثَه، فَأمر بِهم فُخلُّوا » ادلُّ . »فََدَخل ىلع األِم�، فحدَّ

 .»الفالَُّحوَن ِمَن العجمِ « »األنبَاطُ « رواه مسلم 
 ت شده که:یروا ب م بن حزامیاز هشام بن حک« -۱۶۰۶

شان  که او را در آفتاب نگهداشته بودند و بر سرهاییوی در شام از کنار مردمی از انباط گذشت، در حال

 خته شده بود.یتون ریروغن ز

 ن چه کار است؟یگفت: ا

 .شوند می بیگفته شد که بواسطهء خراج تعذ

 دهم که از رسول الله  می هشام گفت: شهادت اند. ه زندانی شدهیتی آمده که بواسطهء جزیو در روا

کند. و  می کنند، عذاب می ا شکنجه و عذابینه خداوند کسانی که مردم را در دنیفرمود: هر آئ می دم کهیشن

 .»ث را به او گفت: و وی امر نموده و آنها را رها کردندیر داخل شده وحدیسپس نزد ام
 .»آنان دهقانانی از عجم بودند«انباط: 

نَْ�ر  قَال: رأى رُسوُل ا�َّ  بوعِن ابِن عبَّاٍس « -۱۶۰۷
َ
مِحاراً ْموُسوَم الوْجه، فأ

َمارِه، فَُكوَِي يف جاِعرَ�يْه، فهو  ِ ال أِسُمُه إال أقىْص يَشٍء ِمَن الوْجه، َوأمَر حِبِ ذلك؟ َ�َقال: َوا�َّ
ُل َمْن كوى اجلَاِعرَ�ْ�   رواه مسلم.. »أوَّ

 ت است که گفت:یروا ب از ابن عباس« -۱۶۰۷

 ن کار بد برد. یش داغ کرده شده بود، و از ایود که ریاالغی را د رسول الله 

ش دورتر است یگفت: قسم به خدا که االغم را جز در جائی که از همهء اعضاء از رو ب ابن عباس

ن کسی یش، اطراف مقعدش داغ کنند و او اولینهایم و امر نمود تا خرش را در سریکن نمی عالمت گذاری

 .»نموداست که کنار ران (اطراف دبر) را داغ 

ي وَ�نُْه أنَّ انليبَّ « -۱۶۰۸
َّ

: َمرَّ علَيِه مِحَاٌر قد وُِسم يف وْجِهه فَقال: لعن ا�َّ اذل
 رواه مسلم. »»وسمهُ 

ِْب يف الوجه، وعِن الوْسِم يف الوجه  نَ� رُسوُل ا�َّ « مسلم أيضا:ـويف رواية ل  .»عن الرضَّ

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۶۰۸

ش نشان کرده شده بود و فرمود: خدا لعنت کند آنکه آن را یگذشت که در رو امبر یاز کنار پاالغی 

 .عالمت گذاری کرده است
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 .»از زدن بصورت و عالمت گذاری در روی نهی فرمود تی از مسلم آمده که رسول الله یو در روا

 امثال آن باشدباب تحریم شکنجه نمودن به آتش در هر زنده سر، هر چند مورچه و  -283

إن وجْدتُم فُالناً «يف بعٍث فَقال:  قَال: بعثنا رُسوُل ا�َّ  عْن أيب ُهر�ْرة « -۱۶۰۹
اُهَما  »وفُالناً  ِ  »فأْحِرقُوُهَما بانلَّارِ «لِرُجلَْ�ِ ِمْن قُر�ش سمَّ ِحَ� أرْدنا  ُ�مَّ قَال رُسوُل ا�َّ

، فَإْن إ�ِّ ُكنُْت أمْرتُ�ْم أن «اخلُُروج:  ْرقُوا فُالناً وفُالنا، و�نَّ انلَّار ال ُ�َعذُب بَِها إال ا�َّ
ُ

حت
 .یرواه البخار »»وَجْدتُموُهما فَاْ�تُلُوُهما

 ت شده که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۰۹

 فرستاد، اعزام نموده و فرمود: اگر فالنی و فالنی را دو مرد از می ما را همراه لشکری که رسول الله 

فرمود:  م، رسول الله یرون نمودید. بعد هنگامی که قصد بیزنشان  د، آتشیافتیرا گفت، شان  ش که نامیقر

کند، پس اگر آن دو  نمی د و جز خداوند کسی به آتش عذابیمن شما را امر کردم که فالن و فالن را بسوزان

 .»دید، آنان را بکشیافتیرا 
يف سَفر، فَاْ�َطلََق حلَاجِته،  نَّا مع رُسوِل ا�َّ قَال: كُ  وعن ابِن مْسُعوٍد « -۱۶۱۰ 

رُة َ�ْعرُِش فجاَء انليب  خْذنَا فَرْخيْها، فََجاءْت احلُمَّ
َ
مْن «فقال:  فَرأْ�نَا مُحَّرًة مَعَها فَرَْخان، فَأ

َها إيلَْها
َ

َها؟ رُدُّوا َودل ِ
َ

ْ�نَاَها، فَقال:  »فَجع هِذهِ بِودل َق هِذه؟«َورأى قَْرَ�َة َ�ْمٍل قَْد حرَّ  »َمْن حرَّ
ْن. قَال: 

َ
ب بانلَّاِر إالَّ ربُّ انلَّارِ «قُلْنَا: �  .رواه أبو داود بإسناد صحيح .»»إنَُّه ال ينْبيَِغ أْن ُ�َعذِّ

 ت شده که گفت:یروا از ابن مسعود « -۱۶۱۰

ش رفتند و ما حمره (نام مرغی یشان برای رفع ضرورت خویم و ایبود ما در سفری همراه رسول الله 

م و حمره آمده و در باالی سر ما یرا گرفتاش  همراهش بود، و دو جوجهاش  م که دو جوجهیدیاست) را د

 .انداخت می هیگشته و سا

به او اد آورده؟ فرزندش را یوان را در مورد فرزندش به فرین حیآمده و فرمود: چه کسی ا امبر یپ

 ن را سوخته؟یم و فرمود: چه کسی ایده بودید که ما سوانید! و النهء موری را دیبازگردان

 .»دیسزد که جز پروردگار آتش، کسی به آتش عذاب نما نمی فرمود: همانا م: ما!یگفت

 باب تحریم تأخیر کردن ثروتمند، حقی را که صاحبش درخواست نموده است -284

َ ٱ إِنَّ ﴿ قال اهللا تعالی: َّ�  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ  أ وا  ٱ تَُؤدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  ِت َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
 ].۵۸النساء: [ ﴾لَِهاأ

 .»نماید تا امانات را به اهلش بسپارید هر آئینه خداوند شما را امر می« فرماید: میخداوند 
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ِمنَ  فَإِنۡ ﴿و قال تعالی: 
َ
ِيٱ ُيَؤّدِ فَلۡ  اٗض َ�عۡ  ُضُ�مَ�عۡ  أ َ�ٰ  تُِمنَ ؤۡ ٱ �َّ

َ
 ].۲۸۳البقرة: [ ﴾َنَتهُ أ

د که اداء کند، آنکس که یگر را پس باین دارند گروهی از شما گروهی دیهرگاه ام« فرماید: و می

 .»ان دانسته شده، امانت خود ریام

تِبَع «قال:  أنَّ رَُسوَل ا�َّ  َوَ�ْن أيب ُهر�َرَة « -۱۶۱۱ 
ُ
َمْطُل الَغِ�ِّ ُظلٌْم، َو�َذا أ

 ه.يمتفقٌ عل »»فَلْيَتْبَعُ  أَحُدُ�ُم ىلَع َمً�ءٍ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۱۱

کی از شما به توانگری حواله داده یر کردن ثروتمند ظلم و ستم است و هر گاه یفرمود: تأخ رسول الله 

 .»ردید حواله را بپذیشود، با

 باب کراهیت پس گرفتن شخص بخششی را که آن را داده و تسلیم نکرده و در -285
آنچه به فرزندش بخشیده و تسلیمش کرده یا نکرده و کراهیت خریدن شخص چیزي را 
که صدقه داده از آنکه به وي صدقه داده یا اینکه آن را از زکات یا کفاره و یا امثال آن 
بیرون نموده است و باکی نیست، هرگاه آن را از شخص دیگري که مالکیت به وي انتقال 

 یافته خریداري نماید

ي يُعوُد يف ِهبَتِه اَكللَكِب «قَال:   أن رَُسوَل ا�َّ  بَعِن ابِن َ�بَّاٍس « -۱۶۱۲  ِ
َّ

اذل
 ه.يمتفقٌ عل »»يرجُع يف َ�يْئِهِ 

ِب ييَقءُ « ويف رواية: 
ْ
ي يَرِجُع يف صدقَِته، َكَمثِل اللَك

َّ
 .»�ُّمَّ يُعوُد يف َ�يْئِِه َ�يَأُ�لُهُ  ،َمثَُل اذل

 .»يف ِهبَِتِه اكلعائِد يف َ�يْئِهِ العائُِد « ويف رواية: 
 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۶۱۲

 گردد. می ش بازیفرمود: آنکه در بخشش رجوع کند، مانند سگی است که به قی خو رسول الله 

کند و سپس  می کند، مانند سگ است که قئ می رجوعاش  تی آمده که صفت آن که در صدقهیو در روا

 خورد. می ده و آن رایش بازگردیبه قئ خو

 .»ش استیتی آمده که باز گردنده به بخشش، مانند بازگردنده به قئ (استفراغ) خویو در روا
گانه شود. ین در صورتی است که بخشش برای بیکند و ا می م رایث افادهء تحریش: ظاهر حد

ن مورد. ابو یوارده در اث یل حدیتواند به آن رجوع کند، بدل می د،یزی به پسرش بخشیاما اگر پدر چ

 ۲/۴۶و حاکم:  ۱۱۴۸، ابن حبان: ۲۳۷۷، ابن ماجه: ۶/۲۶۵، نسائی ۲۱۳۲، ترمذی ۳۵۳۹داود
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اِب « -۱۶۱۳  ي اَكَن  َوَ�ْن ُ�َمَر بن اخلَطَّ
َّ

َضاَعُه اذل
َ
قَال: مَحَلُْت ىلَع فََرٍس يف سبيِل ا�َّ فأ

ال �َشرَتِِه َوال «َ�َقال:   يَبيُعُه بِرُْخص، فَسألُت انليبَّ ِعنَْده، فَأردُت أْن أْشرَت�َه، وَظنَنُْت �نَُّه 
َعائِِد يف قيْئِهِ 

ْ
َعائد يف َصَدقَتِِه اَكل

ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»َ�ُعْد يف صَدقَتَِك و�ن أْ�َطاَكُه بِِدرَْهم، فَإنَّ ال

 ت است که گفت:یروا ب از عمر بن خطاب« -۱۶۱۳

داری یکه اسب نزدش بود به آن اهتمام نکرده و خواستم آن را خراسبی را در راه خدا صدقه دادم و کسی 

داری مکن یدم و فرمود: آن را خریپرس امبر یدهد و از پ می تر متی ارزانیکنم و گمان کردم که او آن را به ق

گردد،  می بازاش  را آنکه در صدقهیت بدهد، زیک درهم برایات رجوع منما، هر چند آن را به  و به صدقه

 .گردد می ش بازیند کسی است که در قئ خومان

 باب تأکید بر حرام بودن مال یتیم -286

ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِهِۡم ﴿ قال اهللا تعالی:
ۡ
َما يَأ ۡمَ�َٰل ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ ُظۡلًما إِ�َّ

َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ إِنَّ ٱ�َّ

 ].۱۰النساء: [ ﴾١٠نَاٗرۖ� وََسَيۡصلَۡوَن َسعِٗ�� 
خورند اموال یتیمان را از روی ظلم، در واقع  هر آئینه کسانی که می« فرماید: میخداوند 

 .»خورند در شکم خویش آتش را و بزودی در آیند در آتش دوزخ می

ۡحَسنُ ﴿ قال تعالی:و
َ
 ].۱۵۲األنعام: [ ﴾َوَ� َ�ۡقَرُ�واْ َماَل ٱۡ�َتِيِم إِ�َّ بِٱلَِّ� ِ�َ أ

 .»صرف مداریدبه مال یتیم جز به نیکوئی ت« فرماید: می

َُّهۡم َخۡ�ٞۖ �ن ُ�َالُِطوُهۡم  َٔ َو�َۡ� ﴿ قال تعالی:و � قُۡل إِۡصَ�ٞح ل لُونََك َعِن ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ
ٰ فَإِخۡ  ُ ٱوَ  نُُ�مۚۡ َ� ۡ ٱ لَمُ َ�عۡ  �َّ ۡ ٱ ِمنَ  ِسدَ ُمفۡ ل  ].۲۲۰البقرة: [ ﴾لِحِ ُمۡص ل

شان بهتر است و اگر یکار امان، بگو به صالح آوردن یتیکنند ترا از  می سؤال« فرماید: و می

 .»داند مفسد را از صالح کار می و خدااند  شان پس آنان برادران شماید با ایمشارکت کن
بَْع الُمو�َِقات، قَالُوا: يا «قَال:  َعن انلَّيبِّ  وَعن أيب ُهر�ْرة « -۱۶۱۴  اْجتَنِبُوا السَّ

 ، ْك بِا�َّ ُ إالَّ بِاحلق، رَُسوَل ا�َّ وَما ُهن؟ قال: الرشِّ َم ا�َّ ْحُر َوَ�تُْل انلَّْفِس اليت حرَّ َوالسِّ
 يْوَم الزَّْحف، وقذُف الُمْحصنَاٍت الُمؤِمنَات 

ِّ
َ�ا، َوأْ�ُل مال ايلتِيم. واتلَّو� َوأْ�ُل الرِّ

 ه.یمتفٌق عل »»الغافِالِت 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۱۴

 د. یلک بترسز مهیفرمود: از هفت چ رسول الله 
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 اند؟ آنها کدام ا رسول الله یگفتند: 

فرمود: شرک آوردن به خداوند و سحر و کشتن نفس که خداوند حرام نموده، مگر به حق و خوردن سود 

گاه به زنایتیو خوردن مال   .»م و پشت گرداندن در روز جنگ و متهم کردن زن با عفت مسلمان و نا آ
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ِينَ ٱ﴿ قال اهللا تعالی: َّ�  
ۡ
ْ لّرَِ�وٰ ٱ ُ�لُونَ يَأ ِيٱ َ�ُقومُ  َكَما إِ�َّ  َ�ُقوُمونَ  َ�  ا  َ�َتَخبَُّطهُ  �َّ

يۡ ٱ ۡ ٱ ِمنَ  نُ َ�ٰ لشَّ ۚ ل ٰ  َمّسِ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ قَالُوٓ  بِ� ْۗ لّرَِ�وٰ ٱ ُل ِمثۡ  عُ يۡ ۡ�َ ٱ إِ�ََّما ا َحلَّ  ا

َ
ُ ٱ َوأ  وََحرَّمَ  عَ يۡ ۡ�َ ٱ �َّ

ْۚ لّرَِ�وٰ ٱ ٓ  َ�َمن ا ّ�ِهِ  ّمِن ِعَظةٞ َموۡ  ۥَءهُ َجا مۡ  َسلََف  َما ۥفَلَهُ  نَتَ�ٰ ٱفَ  ۦرَّ
َ
ِۖ ٱ إَِ�  ۥٓ ُرهُ َوأ  َ�دَ  َوَمنۡ  �َّ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ۡص  �َِك فَأ

َ
ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ ُ ٱ َحقُ َ�مۡ  ٢٧٥ ِ�ُ ْ لّرِ�َوٰ ٱ �َّ ٰ ٱ ِ� َوُ�رۡ  ا َدَ� ُ ٱوَ  ِت� لصَّ َّ� 

ارٍ  ُ�َّ  ُ�ِبُّ  َ�  �ِي�ٍ  َكفَّ
َ
ِينَ ٱ إِنَّ  ٢٧٦ أ َّ�  ْ ْ  َءاَمنُوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ  وََءاتَُوا

َكوٰ ٱ جۡ  لَُهمۡ  ةَ لزَّ
َ
َهاَ�ٰٓ  ٢٧٧ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  رُُهمۡ أ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ� 

 ْ ْ ٱ َءاَمنُوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ْ لّرَِ�وٰٓ ٱ ِمنَ  بَِ�َ  َما َوذَُروا ؤۡ  ُكنُتم إِن ا  ].۲۷۸-۲۷۵البقرة: [ ﴾٢٧٨ ِمنِ�َ مُّ

زد کسی یخ می زند ( از گور) مگر چنانچه بریخورند بر نخ می آنانکه سود را« فرماید: می خداوند

که سود خواران گفتند: ن بعلت آنست یدن، ایب رسانیوانه ساخت، به سبب آسیطان دیکه او را ش

ع را و حرام نموده سود را. پس آنکه وی یع مانند سود است، حال آنکه خداوند حالل کرده بیهمانا ب

ن کار پس او را است آنچه گذشت و کارش به خدا یرا پندی از سوی پروردگارش آمد و باز ماند از ا

 اند، دانیکه در آن جاواند  زخمفوض است و آنکه بازگشت بسود خواری، پس آن گروه باشندگان دو

گرداند برکت صدقات را... تا به فرمودهء خداوند: ای  می سازد سود را و افزون می خداوند نابود

 .»د آنچه مانده است از سودید و ترک کنین از خدا حذر کنیمؤمن

ا حديالصح ة يفريث فكثيوأما األحاد نْهَ  الباب قبله رة السابق يفيهر یث أَبيح مشهورة، مِ
ره است که در یث ابو هریاد و مشهور است از جمله حدیح زین مورد در صحیث در ایو اما حد

 ش گذشت.یباب پ

ِ «قَال:  وََعن ابِن َمْسعوٍد « -۱۶۱۵  �اَ وموِ�هُ  لََعَن رُسوُل ا�َّ رواه  »»آِ�َل الرِّ

 .»وََشاهديه، َوَ�تبَهُ « زاد الرتمذي وغريه:   مسلم.

 ت است که گفت:یروا از ابن مسعود « -۱۶۱۵

 .»خورنده و دهندهء سود را لعنت نمود رسول الله 
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 .»رااش  سندهیو دو شاهدش و نو«ره افزوده که: یو ترمذی و غ
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ٓ ﴿ قال اهللا تعالی: ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ ِ�َعۡ  إِ�َّ  ا َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ  ].۵البینة: [ ﴾ءَ ُحَنَفا

و به ایشان دستور داده نشد، مگر اینکه عبادت کنند خدا را پاک و خالص « فرماید: میخداوند 

 .»ساخته برای او پرستش را متدین بدین حنیف ( دین حضرت ابراهیم)

َهاَ�ٰٓ ﴿ قال تعالی:و ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ُ�بۡ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  ِطلُوا ِ  تُِ�مَصَدَ�  ٱب

ۡ  ٱوَ  َمنِّ ل
َ
ِيٱكَ  ذَىٰ ۡ� َّ� 

ٓ  ۥَماَ�ُ  يُنفِقُ   ].۲۶۴البقرة: [ ﴾�َّاِس ٱ ءَ رِئَا

و تباه مکنید صدقات خود را بمنت نهادن و آزار رساندن مانند کسی که مال خود را « فرماید: و می

 .»دکن برای نمودن به مردمان، در راه خدا خرج می

ٓ ﴿ قال تعالی:و َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  َوَ�  �َّاَس ٱ ُءونَ يَُرا  ].۱۴۲النساء: [ ﴾قَلِيٗ�  إِ�َّ  �َّ

 .»کنند خدا را مگر اندکی نمی ادیند بمردمان و ینما می« فرماید: و می

أنَا أْغ�  :قَاَل ا�َّ تَعاىل«َ�ُقول:  قَال: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ  َوَ�ْن أيب ُهر�َْرَة « -۱۶۱۶ 
ك، مْن َعمَل َ�َمال أرْشَك فيِه َمىِع َ�ْ�ِى َ�ِء َعِن الرشِّ َ َكهُ  ،الرشُّ تُُه ورِشْ

ْ
 رواه مسلم. »»تَر�

 ست که گفت:یمرو ره یاز ابو هر« -۱۶۱۶

باشم.  می ن شرکاء از شرکیازترین بی من فرماید: می فرمود: خداوند تعالی می دم کهیشن از رسول الله 

 .»گذارم می رم را در آن با من در نظر داشته باشد، خودش و شرکش را فرویعملی انجام دهد که غآنکه 

ِقياَمِة «َ�ُقول:  َوَ�نُْه قَال: سِمْعُت رَُسوَل ا�َّ « -۱۶۱۷
ْ
َل انلَّاِس ُ�ْقىَض يْوَم ال إنَّ أوَّ

فَُه نِْعَمتَه،  ىِتَ بِه، فَعرَّ
ُ
َ�َعرَ�َها، قال: َ�َما َعِملَْت ِ�يها؟ قَال: قَاتَلُْت َعليِْه رُجٌل اْستُْشِهد، فَأ

ِمَر بِِه  ،ِ�يَك َحىتَّ اْستُْشِهْدت: قاَل َكَذبْت، َولِكنََّك قَاتلَْت ألَن يُقاَل َجِريء
ُ
َ�َقْد ِ�يل، ُ�مَّ أ

ِعلَّم وَعلََّمه، و
ْ
ىِقَ يف انلَّار. َورَُجل تَعلَّم ال

ْ
ل
ُ
ُقْرآن، فَأىِتَ بِه، فَُسِحَب ىلَع وَْجِهِه َحىتَّ أ

ْ
قََرأ ال

ِعلَْم وََعلَّْمتُه، َوقََرأُت ِ�يَك 
ْ
فَُه نَِعمُه َ�َعَرَ�َها. قال: فَما عِملَْت ِ�يَها؟ قال: تَعلَّْمُت ال َ�َعرَّ

قرآن يِلقال: هو قَارِىءٌ 
ْ
ِعلَْم وََعلَّْمتُه، وقََرأُت ال

ْ
ُقرآن، قَال: َكَذبْت، ولِكنَّك َ�َعلَّْمت ال

ْ
 ،ال

َع ا�َّ َعلَيْه، َوأْ�َطاه ِمْن َ�قَ  ىِقَ يف انلَّار، َورَُجٌل وسَّ
ْ
ل
ُ
ْد ِ�يل، ُ�مَّ أِمر، فَُسِحَب ىلَع وَْجِهِه َحىتَّ أ

فَُه نعَمه، َ�َعَرَ�َها. قال: َ�َما َعِملْت فيها؟ قال: ما تر�ُت ِمن َسبيٍل  ىِت بِِه فَعرَّ
ُ
أصنَاِف الَمال، فَأ
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ِبُّ أْن ُ�نَْفَق فيَها 
ُ

إالَّ أْ�َفْقُت فيها لَك. قَال: َكَذبْت، ولِكنََّك َ�َعلَْت يلَُقال: هو َجَواٌد َ�َقْد حت
ىِقَ يف انلار

ْ
 رواه مسلم.» »قيل، ُ�مَّ أِمَر بِِه فَُسِحَب ىلَعَ وْجِهِه ُ�مَّ أل

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۱۷

ست که یشود، مرد می امت بر او حکمیدر روز قن کسی که یفرمود: اول می دم کهیشن از رسول الله 

 شناسد.  می شناساند و او هم آن را می ی خود را به اوها شود و نعمت می ده شده و آوردهیشه

 د: در برابر آن چه کردی؟یمی فرما

 د شدم.یدم تا شهید: در راه تو جنگیمی گو

ت است و گفته شد. پس در مورد وی دی تا گفته شود که او با جرأیکن جنگید: دروغ گفتی و لیفرما می

 شود. می ش کشانده شده به دوزخ انداختهیدستور صادر شده و وی برو

 ش را به اوهای شود و نعمت می مش داده و قرآن خوانده و او آوردهیست که علم آموخته و تعلیو مرد

 در برابر آن چه کردی؟  فرماید: و میشناسد  می شناساند و او هم می

 ت قرآن خواندم.یم دادم و برای رضایم آموختم و آن را تعلد: علیگو می

کن علم آموختی تا گفته شود که عالمی و قرآن خواندی تا گفته شود، قاری هستی، ید: دروغ گفتی، لیفرما می

 شود. می ش کشانده شده و به دوزخ انداختهیشود و او برو می گفته شد. سپس در مورد وی دستور داده

شود و  می ی فراخ داده و از انواع مال به وی ارزانی داشته است و آوردهیخداوند به وی روزست که یو مرد

 شناسد.  می شناساند و او هم می او را به آن

 د: در برابر آن چه کردی؟یفرما می

ت ینکه در آن برای رضایچ راهی را که دوست داشتی در آن خرج شود، نگذاشتم، مگر اید: هیگو می

 خرج کردم.

ن کار را کردی تا گفته شود که جواد است و گفته شد و در مورد وی یکن اید: دروغ گفتی! و لیفرما می

 .»شود می ده شده تا به دوزخ انداختهیش کشیدستور صادر شده و برو

: إنَّا نَْدُخُل ىلَع َسالِطيننا َ�نَُقوُل لُهْم  بَوَ�ْن ابِن ُ�َمَر « -۱۶۱۸ 
َ

أنَّ نَاساً قَالُوا هل
: ُكنَّا َ�ُعدُّ هذا نَِفاقاً ىلَع َ�ْهد بالِف َما َ�تلََكَُّم إذا َخرَْجنَا مْن عنِْدهم؟ قاَل اْ�ُن ُ�َمَر خِبِ 

 ِ  .یرواه البخار .»رَُسوِل ا�َّ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۶۱۸

م که ییگو می زهائی به آنانیم و چیشو می مان وارد م به او گفتند که ما بر پادشاهانگروهی از مرد

 .میگوئ می م،یرون شویبشان  شیمخالف است با آنچه که چون از پ

 .»میشمرد می نفاق ن کار را در زمان رسول الله یگفت: ما ا ب ابن عمر
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َع : «قَال: قاَل انليبُّ  وعْن ُجنُْدب بن َ�بِْد ا�َّ بِن ُسْفياَن « -۱۶۱۹  َع َسمَّ َمن َسمَّ
لِمٌ أ  ه.یمتفٌق عل »»يَُراىَِئ ا�َّ يَُرِ� بِهِ ا�َّ بِه، وَمْن  سْ واهُ مُ رَ ايوَ وَ نْ رِ بَّاسٍ يضاً مِ  .ب ةِ ابْنِ عَ

 ت شده که:یروا ان یاز جندب بن عبد الله بن سف« -۱۶۱۹

 امت رسوایفرمود: کسی که برای شهرت طلبی عملی را انجام دهد، خداوند او را در روز ق امبر یپ

ش یا کاریا عملی انجام دهد (تا مردم بزرگش دارند) خداوند با اظهار نمودن ریکه از روی رکند. و کسی  می

 .»سازد میاش  امت شرمندهیدر برابر مردم در روز ق

ِ  وَ�ْن أيب ُهر�َْرَة « -۱۶۲۰   ا يُبْتىََغ بِِه «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َمْن َ�َعلَّم ِعلْماً ِممَّ
ِ َعزَّ  ْد َعرَْف اجلَنَِّة يَْوَم  وَْجُه ا�َّ ْ�يَا، لَْم َ�ِ وََجلَّ ال َ�تََعلَُّمُه إالَّ يِلُِصيَب بِِه َعَرضاً ِمَن ادلُّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
 رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح. واألحاديثُ يف الباب كثريةٌ مشهورة.. »ِر�ََها :َ�ْع� »ال

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۲۰

اموزد از آنچه که مقصود از آن بدست آوردن رضای خداوند جل یفرمود: آنکه عملی را ب رسول الله 

امت یابد، بوی بهشت را در روز قیا دست یاموزد آن را مگر بواسطهء که بدان به متاعی از دنیجالله است و ن

 .»افتیدر نخواهد 
 اد و مشهور است.ین باب زیث وارده در ایو احاد

 شود ریاست، در حالی که ریا نیست می آنچه تصورباب در مورد  -289

عمَل ِمَن قَال: ِ�يل لِرُسوِل ا�َّ  عْن أيب َذرٍّ « -۱۶۲۱
ْ
يَْت الرَُّجَل اذلى يْعمُل ال

َ
رأ

َ
: أ

 رواه مسلم. ،»»تِلَْك اعِجُل �رُْشَى الُمْؤِمِن «اخلْ�، و�ْمُده انلَّاُس عليه؟ قال: 

 که گفت:ت است یروا از ابو ذر « -۱۷۲۱

 ثنان دهد ومردم او را بر آ می ر را انجامیگفته شد، در مورد مردی که عملی از اعمال خ به رسول الله 

 د؟یفرمائ می ند، چهیگو می

 .»فرمود: آن مژدهء عاجل مؤمن است

 باب تحریم نگریستن بسوي زن بیگانه و نوجوان خوش صورت، بدون ضرورت شرعی -290

ْ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  قُل﴿ قال اهللا تعالی: وا بۡ  ِمنۡ  َ�ُغضُّ
َ
 ].۳۰النور: [ ﴾رِهِمۡ َ�ٰ �

 .»را بگو به مردان مسلمان که بپوشند چشمان خود« فرماید: میخداوند 
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مۡ ٱ إِنَّ ﴿ قال تعالی:و ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
 ].۳۶اإلسراء: [ ﴾وٗ�  ُٔ َمۡ�  هُ َ�نۡ  َ�نَ  �َِك أ

 .»شود آئینه گوش، چشم و دل از هر یک پرسیده میهر « فرماید: و می

ُدوُر ﴿  وقال تعالی: ۡ�ُ�ِ َوَما ُ�ِۡ� ٱلصُّ
َ
 .]۱۹[المؤمن: ﴾١٩َ�ۡعلَُم َخآ�ِنََة ٱۡ�

 .»دارد ها پنهان می های پنهان را و آنچه را دل داند نگاه می« فرماید: و می

 ٱَ�ِ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿ قال تعالی:و
ۡ  ].۱۴الفجر: [ ﴾١٤ َصادِ ِمرۡ ل

 .»هر آئینه پروردگارت در کمینگاه است« فرماید: و می

نَا  عِن انليب  َوَ�ْن أيب ُهر�ْرَة « -۱۶۲۲  قَال: ُكِتَب ىلع ابِْن آدم نَِصيبُُه ِمَن الزِّ
ُذنَاِن ِزنَاُهما االسِتماع، واللَِّساُن ِزنَاهُ 

ُ
َعيْنَاِن ِزنَاُهَما انلََّظر، واأل

ْ
ُمْدرٌِك ذلَك ال �الَة: ال

َقلْب َ�ْهَوى َوَ�تَ 
ْ
َْطش، والرَّْجُل ِزنَاَها اخلَُطا، وال ُد ِزنَاَها ابلْ

ْ
الَكم، َوايل

ْ
ُق ذلَك  ،م�َّ ال وُ�َصدِّ

بُهُ  فْرُج أْو يَُ�ذِّ
ْ
ظُ مسلم، وروايمتفقٌ عل .»»ال فْ بُخاريه. وهذا لَ ة. یةُ الْ َ ْتَرصَ  خمُ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۲۲

ابد، چشم زنای آن ی می از زنا نوشته شده که خواهی نخواهی آنرا دراش  فرمود: بر فرزند آدم بهره امبر یپ

دن است، و زبان زنای آن سخن گفتن است، و دست زنانی آن به چنگ یاست، و دو گوش زنای آن شنستن ینگر

 .»سازد می ا دروغگویکند و شرمگاه آن را راستگو و  می د و آرزویگرفتن است و پا زنای آن گام زدن است و دل ام

واجلُلُوِس يف اُ�ْم إيَّ «قَال:  َعِن انليب  وعْن أيب سِعيٍد اخلُْدرِيِّ « -۱۶۲۳ 
ُرقَات ِ  »الطُّ ُث فيها. فَقاَل رُسوُل ا�َّ فإذا «: قَالُوا: يَارَُسول ا�َّ مانَلَا ِمْن �الِِسنا بُد: َ�تََحدَّ

هُ ـأبَيْتُْم إالَّ ال ِر�َق َحقَّ ْ�ُطوا الطَّ
َ
؟ قَال:  »مْجِلس، فأ ِر�ق يَارَُسوَل ا�َّ َغضَّ «قَالُوا: وَما َحقُّ الطَّ

الم، واألْمُر بِالَمْعُروِف وانلَُّ� عِن الُمنَْكرِ  ،وَ�فُّ األَذىابلرص،   ه.يمتفقٌ عل »»وردُّ السَّ

 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۶۲۳

 د.یزیفرمود: از نشستن در راهها بپره امبر یپ

 .میکن می م که در آن صحبتیمان ندار یها ن نشستنیما چارهء از ا ا رسول الله یگفتند: 

 د.ید، حق راه را بدهیا ر از نشستن شدهیفرمود: پس هرگاه ناگز رسول الله 

 ؟ا رسول الله یست، یگفتند: حق راه چ

ده و نهی از یت و آزار و جواب دادن سالم و امر به کارهای پسندیدن چشم، خود داری از اذیفرمود: پوش

 .»کارهای بد
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ُث فيها فََجاَء  وَ�ْن أيب طلْحَة ز�ِْد بِن سْهٍل « -۱۶۲۴ قَال: ُكنَّا ُ�ُعوداً باألفِنيِة نَتَحدَّ
ُعدات؟«َ�َقاَم علينا فقال:   رُسوُل ا�َّ  َ�ُقلنا: إنَّما قَعدنَا لَغ� ما  »مالُ�ْم َولَمجالِِس الصُّ

ث. قال:  َها: َغضُّ ابلرص، ورَدُّ «بَأس: قَعْدنَا َ�تَذاكر، ونتحدَّ الم، وُحْسُن إما ال فَأدُّوا َحقَّ السَّ
 رواه مسلم. »»الالَكم

 ت است که گفت:یروا د بن سهل یاز ابو طلحه، ز« -۱۶۲۴

ستاده یآمده و باالی سر ما ا م. رسول الله یکرد می م و در آن صحبتیشروی خانها نشسته بودیما در پ

 .دیزید؟ از مجالس راهها بپرهیکن می و فرمود: چرا به راهها مجلس

 م مسائل (علمی) را با هم بازگو نموده و صحبتیم که باکی ندارد، نشستیبرای کاری ننشستم: ما یگفت

 م.یکن می

دن چشم و جواب دادن سالم و ید، پوشید، پس حق آن را ادا کنیکن نمی فرمود: وقتی که آن را ترک

 .»کوئی سخنین

ِ  َوَ�ْن َجِر�ر « -۱۶۲۵  ُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
ارْصِْف «َ�ْن َ�َظِر الفجأِة َ�َقال:  قَال: سأل

 رواه مسلم. »»برَصَك

 ت شده که گفت:یروا ر یاز جر« -۱۶۲۵

 .»ستن ناگهانی پرسش نمودم، فرمود: چشمت را بگردانیدر مورد نگر رسول الله از 

ْ�بََل  قَالَت: ُكنُْت ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ  لوَعْن أمِّ َسلَمَة « -۱۶۲۶
َ
وِعنَْدُه َميمونُه، فَأ

ِمْرنَا بِاحِلجاِب َ�َقاَل انليبُّ 
ُ
َ�ُقلْنَا: يا رَُسوَل  »اْحتَِجبا ِمنْهُ «: ابُن أمُّ مكتُوم، وذلَك بْعَد أْن أ

ِ ألَيْس ُهَو أْ�َ�  نَا، وال يْعِرُ�نَا؟ فَقال انليبُّ  :ا�َّ ا أَ�َعْمياَواِن أْ�تُما ألَْستُم: «ال ُ�برِْصُ
. »»تُبرِصانِه؟ يحٌ حِ يثٌ حسنٌ صَ دِ  رواه أبو داود والرتمذي وقَال: حَ

 ت شده که گفت:یروا ل از ام سلمه« -۱۶۲۶

ن بعد از آن بود که به حجاب یمونه هم نزدش بود، ابن ام مکتوم آمد و ایبودم و م در نزد رسول الله 

 د.یریفرمود: از وی روی بگ امبر یم. پیمأمور شد

 شناسد؟ می ند و نه هم ما رایب نمی ست که ما رایا او کور نیآ ا رسول الله یم: یگفت

 .»د؟ینیب نمی ا شما او راید؟ آیا شما هر دو کور هستیفرمود: آ امبر یپ
گانه، یستن زن به مرد بیثی وجود دارد که بر روا بودن نگریحد ۹/۲۹۴ح البخاری یش: در صح

د: استمرار عمل بر برآمدن زنان به مساجد و بازارها و یگو می /کند. حافظ ابن حجر  می داللت
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کند و مردان مأمور نشدند که از  می تیث جواز را تقوینند، حدیسفرها با حجاب تا مردان آنان را نب

 رند، پس معلوم است که حکم زنان و مردان با هم فرق دارد.یزنان روی بگ

ِ  وعْن أيب َسعيٍد « -۱۶۲۷ ال َ�نُْظُر الرَُّجُل إىل عْورِة الرَُّجل، «ال: ق أنَّ رُسول ا�َّ
َوال الَمْرأُة إىل عْوَرِة الَمْرأة، وال ُ�ْفىِض الرَُّجُل إىل الرَُّجِل يف ثوٍب واِحد، وال ُ�ْفىِض الَمْرأُة إىل 

 رواه مسلم. »»الَمْرأِة يف اثلَّوِْب الواِحدِ 

 ت است که:یروا د یاز ابو سع« -۱۶۲۸

وسته یک جامه پیفرمود: مرد به شرمگاه مرد ننگرد و نه زن به شرمگاه زن، و مرد با مرد در  رسول الله 

 .»ک جامه نخوابدیوسته در ینخوابد و زن با زن پ
 کی از آن دو لخت و برهنه باشند.یا یست که هر دو ین در صورتیش: ا

 باب تحریم خلوت و تنها شدن با زن بیگانه -291

ۡ�ُ  �َذا﴿ قال اهللا تعالی:
َ
ٓ  ِمن لُوُهنَّ  َٔ فَۡ�  اعٗ َمَ�ٰ  ُموُهنَّ َس�  ].۵۳األحزاب: [ ﴾ِحَجابٖ  ءِ َوَرا

 .»دید، پس آنرا از پس پرده بطلبیزی را طلب کنیو چون از زنان چ« فرماید: می خداوند
ُخوَل «قَال:  أنَّ رَُسوَل ا�َّ  َوَ�ْن ُ�ْقبََة بْن اَعِمٍر « -۱۶۲۸  ىلَعَ إيَّاُ�ْم َوادلُّ

ْمو؟ قال:  ،»النَِّساءِ 
ْ
ْمُو الَموْت«َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن األنَْصاِر أفَرأيَْت احل

ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»احل

 ت است که:یروا از عقبه بن عامر « -۱۶۲۸

 کان شوهر!ید. مردی از انصار گفت: خبر ده از نزدیزیفرمود: از وارد شدن بر زنان بپره رسول الله 

 . »مرگ است کان شوهریفرمود: نزد

�ً «قَال:  أنَّ رُسول ا�َّ  بوََعن ابِن عبَّاٍس « -۱۶۲۹  ال َ�ْلَُونَّ أحُدُ�ْم بِاْمرأٍة إالَّ
 ه.يمتفقٌ عل »»َمَع ِذي َ�َْرمٍ 

 ت است که:یروا باز ابن عباس « -۱۶۲۹

 .»چ مردی با زنی خلوت نکند، مگر به حضور کسی که محرم استیفرمود: ه رسول الله 
ُحْرمُة �ِساِء الُمجاِهِديَن ىلَع «: قَال: قَال رُسول ا�َّ  وعن بُر�ْدَة « -۱۶۳۰

َقاِعِدين �ْلُُف رُجًال ِمَن الُمجاهديَن يف 
ْ
َقاِعِديَن َكُحْرمِة أمهاتِهم، ما ِمْن رُجل ِمْن ال

ْ
ال

ِقيامة، فَيأُخُذ ِمن حَسنا
ْ
ُ�مَّ  »تِِه ما َشاَء َحىتَّ يَريضأهِله، َ�يَُخونُُه ِ�يِهم إالَّ وقَف هُل يَْوم ال

َفت إيلْنَا رُسوُل ا�َّ   رواهُ مسلم. »»ما َظنُُّ�م؟«َ�َقال:  اتلْ



 775 کتاب اموري که در شریعت از آن منع بعمل آمده است 

 

 ت است که:یروا ده یاز بر« -۱۶۳۰

ری با مجاهدان ینانی که روی معاذین بر نشستگان (خانه نشیفرمود: حرمت زنان مجاهد رسول الله 

ست که سرپرستی خانهء مردی از یچ مردی از نشستگان نیاست. هشان  اند) مانند حرمت مادران نرفته

 ستاده کردهیامت در برابر او اینکه در روز قیکند، مگر ا می انتیخشان  ن را نموده وبا وی در موردیمجاهد

به جانب ما التفات  رد تا راضی شود. بعد رسول الله یگ می ش هر چه بخواهد،های کییشود و از ن می

 .»ست؟ید: گمان شما چنموده و فرمو

باب تحریم شبیه ساختن مردان خود را به زنان و شبیه ساختن زنان خود را به  -292
 مردان در لباس و طرز رفتار و جز آن

الِت الُمَخنَّث� ِمَن الرِّجالِ  قَال: لََعَن رُسوُل ا�َّ  بعن ابِن عبَّاٍس « -۱۶۳۱ ، والُمرَتجِّ
 .ِمن النِّساءِ 

ِ «ويف رواية:   والُمتَشبَِّهات ِمن  ،الُمتَشبِّه� ِمن الرِّجاِل بِالنساءِ  لَعَن رُسوُل ا�َّ

 .یرواه البخار .»النَِّساِء بِالرِّجال

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۶۳۱

 .ه مردان سازند، لعنت فرمودیه زنان کنند وزنانی که خود را شبیشتن شبیمردانی را که خو رسول الله 

سازند و زنانی که خود را به  می مردانی را که خود را به زنان همانند تی آمده که رسول الله یرواو در 

 .»سازند، لعنت نمود می مردان همانند

مْرأةِ، ـالرَُّجل يلْبُس ِلبْسَة ال قال: لَعَن رُسوُل ا�َّ  وعْن أيب ُهر�ْرَة « -۱۶۳۲ 
 رواه أبو داود بإسناد صحيح. .»مْرأِة تَلِْبُس ِلبْسَة الرَُّجلِ ـوال

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۳۲

 .»مردی را که لباس زن پوشد و زنی را که لباس مرد پوشد، لعنت نمود رسول الله 

ِصنَْفاِن ِمْن أهِل انلَّاِر لْم أرَُهما: قَْوٌم معهم «: وعنْه قَال: قَال رُسوُل ا�َّ « -۱۶۳۳
�وَن بِها انلَّاس، و�ِساء اكسياٌت اعِر�اٌت ُمِميالٌت َمائِالٌت، ِسياٌط كأْذنَاِب  َقِر يرَْضِ

ْ
ابل

ُْخِت ال مائِلَِة ال يَْدٌخلَن اجلنَّة، وال ِ�ْدَن ِر�ََها، و�نَّ ِر�ََها يَلُوَجُد ِمْن ـُرُؤوُسُهنَّ َكأْسِنمِة ابلْ
 رواه مسلم. »مِسَ�ِة كَذا وَ�َذا

 ت است که:یارو ره یاز ابو هر« -۱۶۳۳
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ی مانند های انهیام: گروهی که همراهشان تاز دهیکه آنها را نداند  فرمود: دو نوع از اهل دوزخ رسول الله 

ز یگران را نیمه برهنه که خود منحرف بوده و دیناند  زنند و زنانی می لهء آن مردم رایدمهای گاو است و بوس

افته است که نه به یل یبختی (نوعی شتر قوی و دراز گردن) تماشان مانند کوهان شتر یسازند. سرها می منحرف

 .»شود می نقدر درک کردهینقدر و ایر ایکه بوی آن از مسیابند، در حال یم گردند و نه بوی آن را در می بهشت داخل
 ا لباس نازکییده است، یعنی قسمتی از بدنش برهنه و قسمتی پوشیات: یات، عاریش: کاس

 سازد. می انیرا نما پوشد که وجودش می

  اند. : از طاعت خدا منحرفمائالت

 سازند. می گران را هم مثل خود گمراه و منحرفی: و دالتيمم

 کنند تا آنرا به دستمال و امثال آن می های خود را جمعیعنی موی رؤوسهن كاسنمة البخت:

گران را متوجه یبخشد و دبائی و جاذبه یشان زیان شود و بر ایبزرگ نماشان  هاییند تا مویچیپ می

 شان گرداند.یا

 باب نهی از شبیه ساختن خویش به شیطان و کفار -293

يَْطاَن يأُ�ل «: قَال: قَال رَُسوُل ا�َّ  عْن جابٍر « -۱۶۳۴ َمال، َفإنَّ الشَّ ُ�لُوا بِالشِّ
ْ
ال تأ

 رواه مسلم. »»و�رَْشَُب �ِِشماهِلِ 

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۶۳۴

 .»خورد می طان به دست چپ غذایرا شید، زیفرمود: بدست چپ غذا مخور رسول الله 

ُ�لَنَّ أحُدُ�ْم �ِِشماهِل، َوال «قَال:  أنَّ رَُسوَل ا�َّ  بوَعن ابِن ُعمر « -۱۶۳۵
ْ
ال يَأ

ُ�ُل �ِِشماهِلِ َو�رْشُب بَِها
ْ
يَْطاَن يَأ  رواهُ مسلم. »»�رَْشَ�نَّ بَِها. فَإنَّ الشَّ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۶۳۵

طان بدست یرا شیاشامد، زیش غذا نخورد و نیچکدام شما بدست چپ خویفرمود: ه رسول الله 

 .»کند می چپ خود خورد و نوش

ُهود وانلَّصارى ال يَْصِبُغون،  أنَّ رَُسول ا�َّ  وَ�ْن أيب ُهَر�َرَة « -۱۶۳۶
ْ

قَال: إنَّ ايل
 .هيمتفقٌ عل »»فََخاِلفوُهمْ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۳۶

 .»دیکنند، پس با آنها مخالفت نمائ نمی هود و نصاری رنگیفرمود: همانا  رسول الله 
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 اه کردن آن جواز ندارد.یش به رنگ سرخ وزرد است اما سید سرو ریش: مراد رنگ کردن موی سف

 یشان به رنگ سیاهها مويباب نهی نمودن مردان و زنان از رنگ نمودن  -294

يِق  عْن جابٍر « -۱۶۳۷ دِّ ىِت بايب قُحافََة وادِلِ أيب بْ�ٍر الصِّ
ُ
َة ورأُسُه  بقَال: أ يوم فتِْح مكَّ

وادَ «: وحِليتُُه اكثلََّغاَمِة بياضا، َ�َقاَل رُسوُل ا�َّ  ُوا َهذا واْجتَنبُوا السَّ  رواه مسلم. »»َ��ِّ

 شده که گفت:ت یروا از جابر « -۱۶۳۷

دی مثل یشش از سفیکه سر و ریدر روز فتح مکه آورده شد، در حال ق یقحافه پدر ابوبکر صدابو 

 .د است)یهر دو سفاش  وهیثغامه (ثغامه نباتی است که گل و م

 .»دیزیاه بپرهیر داده و از رنگ سییدی را به رنگ کردن تغین سفیفرمود: ا رسول الله 

و آن عبارت است از تراشیدن بعضی از سرو ترك نمودن برخی  "قزع"باب منع از  -295
 دیگر و مباح بودن تراشیدن همهء سر، براي مردان نه براي زنان

 ه.يمتفق عل .»عِن الَقزِع  قَاَل: َ�َ� رُسوُل ا�َّ  بعن ابن ُعمر « -۱۶۳۸

 ت  است که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۱۶۳۸

 .»دن و برخی را نگهداشتن) منع فرمودیاز قزع (بخشی از موی سر را تراش رسول الله 

صِبياً قَْد ُحِلَق بْعُض َشْعر رأِسِه وتُِرَك بْعُضُه،  وَ�نُْه قَال: َرأى رَُسوُل ا�َّ « -۱۶۳۹
داود بإسناد صحيحٍ عىل رواهُ أبو  . »»اْحِلُقوُه لُكَُّه أو اتُْرُكوُه لُكَّهُ «َ�نََهاَهْم َ�ْن َذلَِك َوقَال: 

لِم. مسْ ي وَ ارِ طِ البُخَ ْ  رشَ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۶۳۹

آنان را از  ده شده و بعضی گذاشته شده است. وی ید که بعضی سرش تراشیرا دای  بچه رسول الله 

 .»دیا همه را ترک کنید و یآن نهی نموده و فرمود: همهء سرش را بتراش

ثَالثا، ُ�مَّ  أْمَهل آَل جْعَفٍر  أنَّ انليب  بوعْن عبِْد ا�َّ بِن جْعَفر « -۱۶۴۰
وم«أتَاُهْم َ�َقال: 

ْ
نَّنا  »بَِ�َّ أىِخ  اْدُعوا يل «ُ�مَّ قَال:  »ال َ�بُْكوا ىلع أىِخ َ�ْعَد ايل

َ
فىِجَء بِنَا َك�

مره، فََحلََق ُرؤُ  »اْدُعوا يل احلالََّق «أفُْرٌخ َ�َقال: 
َ
رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح عىل  .»وسنَافَأ

لِم. سْ طِ البخاري ومُ ْ  رشَ

 ت است که:یروا ب از عبد الله بن جعفر« -۱۶۴۰
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آمده و فرمود: بعد از شان  سه شبانه روز مهلت داده و بعد نزد برای خانوادهء جعفر  رسول الله 

ی یم که گوید و ما آورده شدینزدم بخواند و سپس فرمود: پسران برادرم را یه مکنیامروز بر برادرم گر

 .»دید و او را امر کرد و سرهای ما را تراشیم و فرمود: سلمانی را نزدم بخوانیی پرندگان بودها جوجه

۱۶۴۱- » ٍّ  .رواهُ النِّسائى .»أْن حتِْلَق الَمرأُة َرأَسَها قَال: َ�َ� رُسول ا�َّ  وَعن ىلَعِ

 که:ت است یروا از علی « -۱۶۴۱

 .»نکه زن سرش را بتراشدیمنع فرمود از ا رسول الله 

 باب پیوند موي و خالکوبی و گشاده کردن میان دندانها -296

ٓ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  إِن﴿ قال اهللا تعالی: رِ�دٗ  انٗ َ�ٰ َشيۡ  إِ�َّ  ُعونَ يَدۡ  �ن اثٗ إَِ�ٰ  إِ�َّ  ١١٧ امَّ
ۘ ٱ لََّعَنهُ  ُ َِذنَّ  َوقَاَل  �َّ َّ�

َ
فۡ  انَِصيبٗ  ِعَبادِكَ  مِنۡ  َ� ِضلَّنَُّهمۡ  ١١٨ اُروٗض مَّ

ُ
َمّنِيَنَُّهمۡ  َوَ�

ُ
 َوَ�

 ٱ َءاذَانَ  فَلَُيبَّتُِ�نَّ  ُمَر�َُّهمۡ َو�
َ
نَّ  ُمَر�َُّهمۡ َو� مِ َ�ٰ نۡ ۡ� ُ ِۚ ٱ قَ َخلۡ  فَلَُيَغّ�ِ  َ�تَِّخذِ  َوَمن �َّ

يۡ ٱ ِ ٱ ُدونِ  ّمِن اَوِ�ّٗ  نَ َ�ٰ لشَّ بِينٗ  اانٗ ُخۡ�َ  َخِ�َ  َ�َقدۡ  �َّ  ].۱۱۹-۱۱۷النساء: [ ﴾١١٩ امُّ

 واند  پرستند بجز خدا، مگر بتانی را که بنام دختران مسمی کرده نمی مشرکان« فرماید: می خداوند

رم از بندگان یطان: بگیطان دور رفته از حد را. لعنت کرد او را خدا و گفت شیپرستند، مگر ش نمی

نه یو هر آئشان  شانرا ودر آرزوی باطل افگنمین شده و البته گمراه کنم ایعلم ازلی معسهمی که در 

 .»نش خدا رایر دهند آفرییکنم، تا تغشان  ان را و امریشان تا بشکافند، گوش چارپایم برای ایبفرما

ةً سألِت انليبَّ  لوَ�ْن أْسَماَء « -۱۶۴۲ 
َ
َ�َقالت: يا رَُسوَل ا�َّ إنَّ ابْنيَِت  أنَّ اْمرأ

ِصُل ِ�يه؟ فقال: 
َ
َق َشْعُرَها، و��ِّ َزوَّْجتُها، أفَأ َْصبة، فتمرَّ

ْ
لََعَن ا�َّ الْواِصلة «أَصاَ�تَْها احل

 ه.يمتفقٌ عل »»والَْموصولة

 ت است که:یروا ل از اسماء« -۱۶۴۲

د) گرفتار شده و یفوئیضی حصبه (تیدخترم به مر ا رسول الله یسؤال نموده و گفت:  امبر یزنی از پ

 وند زنم؟یش را پیا مویخته که اکنون او را به شوهر دادم آیش ریهایمو

 .»وند کرده شده را لعنت کرده استیوند کننده و پیفرمود: خداوند پ

اعَم حجَّ ىلَع الِمنرَْب َوَ�نَاول  َوَ�ْن محيِْد بن عبِْد الرَّمْحن �نَُّه سمع ُمعاو�ََة « -۱۶۴۳ 
ًة ِمْن َشْعٍر اَكنَْت يف يد َحريِسٍّ َ�َقال: يا أْهل الَمِدينَِة أْ�َن ُعلََماؤُ�م؟  سِمْعُت انليبَّ  ،قُصَّ

ََذَها �َِساُؤُهمْ إ�َّ «َ�نَْ� عْن ِمثِْل َهِذهِ و�ُقول:  اِ�يل ِحَ� اختَّ  ه.يمتفقٌ عل »»َما َهلََكْت بنُو إرْسَ



 779 کتاب اموري که در شریعت از آن منع بعمل آمده است 

 

 ت است که:ید بن عبد الرحمن روایاز حم« -۱۶۴۳

ی را بدست یکه او دستهء موید در حالیشن در سالی که حج نمود، باالی منبر نبوی  ه یوی از معاو

 ند؟ینه علمای شما کجاینگهبانی بود گرفته و گفت: ای مردم مد

ل هالک شد زمانی که یاسرائفرمود: همانا بنی  می ن منع نموده ویدم که از مثل ایشن امبر یاز پ

 .»ن کار را کردندیاشان  زنان

لََعَن الْواِصلََة َوالُمْستوِصلَة، والَْواِشَمة  أنَّ رُسوَل ا�َّ  وَعِن ابِن ُعمر « -۱۶۴۴
 ه.يمتفقٌ عل .»والُمستَوِشمة

 ت است که:یروا ب ز ابن عمرا« -۱۶۴۴

وند شود و زن سوزن زننده (خالکوبی بر یپش یوند کنندهء موی و زنی که مویزن پ رسول الله 

 .»صورت) و زن سوزن زده شده را لعنت نمود

قَال: لعَن ا�َّ الْواِشماِت والُمستَوشمات والُمتَنَمِّصات،  وعن ابِن َمسُعوٍد « -۱۶۴۵ 
َعُن 

ْ
ةٌ يف ذلك. َ�َقاَل: وما يل ال أل

َ
ُ اْمرأ

َ
، َ�َقالَْت هل اِت َخلِْق ا�َّ والُمتَفلِّجات لِلُحْسن، الُمَغ�ِّ

؟ َمْن لََعَن رَُسوُل ا�َّ  ٓ ﴿ :قَاَل ا�َّ تَعاىل ،َوُهو يف كتاب ا�َّ ٰ  َوَما  فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ
ٰ  َوَما ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ  .»]۷الحشر: [ ﴾نَتُهوا

 ت است که گفت:یروا از ابن مسعود « -۱۶۴۵

 گرییخواهند سوزن زده شوند و زنانی را که از د می خدا لعنت کند زنان سوزن زننده را، زنانی را که

 رییشان را گشاد نموده خلقت خدا را تغیان دندانهایکه مشان را اصالح کند و زنانی یخواهند ابرو می

لعنت کرده لعنت  ن مورد بر وی اعتراض نمود. او گفت: چرا کسی را که رسول الله یدهند. زنی در ا می

د یریامبر برای شما بدهد، آن را بگیهر آنچه پ فرماید: می که آن در کتاب الله است! الله تعالیینکنم؟ در حال

 .»دید و در گذریستیا را از آن نهی کند از آن باز او آنچه شم

باب نهی و بازداشتن از کندن تار سفید از ریش و سر و غیر آن و از کندن پسر تازه  -297
 ریش، موي ریشش را در اول سر زدن آن بی جوان و

هِ « -۱۶۴۶  َال «قَال:  ، عِن انليب عْن َ�ْمِرو بِن ُشَعيْب،عن أبيه، عْن َجدِّ
ِقيامةِ 

ْ
يْب،فَإنَُّه نُوُر الُمْسِلِم يْوَم ال انِيدَ  »»تَنِْتُفوا الشَّ ي، والنسائِيُّ بأَسَ ذِ مِ ْ رواهُ أبو داودَ والرتِّ

ن. سَ و حديثٌ حَ  حسنَة، قَالَ الرتمذي: هُ
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 ت شده که:یروا ب از پدرش و جدش یاز عمرو بن شع« -۱۶۴۶

 .»امت استیآن نور مسلمان در روز قرا که ید، زید را نکنیفرمود: تار سف امبر یپ
مْن عِمل عمًال لَيْس عليِه «:قَالَت: قَاَل رُسوُل ا�َّ  لوعْن اع�َِشَة « -۱۶۴۷ 

 رواه مسلم. »»أْمُرنَا فُهو رَدُّ 

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۶۴۷

 .»مردود است ست، پس آنیفرمود: آنکه عملی را انجام دهد که کار مان بر آن مبتنی ن رسول الله 

 باب کراهیت استنجاء و لمس کردن شرمگاه بدست راست بدون عذر -298

ُخَذنَّ َذَكرُه �ِيَِمينِه، «قَال:  عِن انليب  عْن أيب َ�تَادَة « -۱۶۴۸
ْ
إَذا بال أحُدُ�م. فََال يأ

ْس يف اإلنَاءِ  باب   .»»َوَال �ْستَنِْج �ِيِمينِه، وَال يتنَفَّ يحة.متفقٌ عليه. ويف الْ ثِريةٌ صحِ  أحاديثٌ كَ

 ت است که:یروا از ابو قتاده « -۱۶۴۸

ز به دست یرد و نید آلت خود را بدست راست نگید، بایکی از شما بول نمایفرمود: هرگاه  امبر یپ

 .»دن) نفس نکشدید داخل ظرف (در هنگام آشامیراستش استنجاء نکند و با

کفش، یا موزه و کراهیت پوشیدن کفش یا باب نا پسند بودن رفتن به یک لنگه  -299
 موزه در حالت ایستاده، بدون عذر

ال يْمِش أحُدُ�م يف َ�ْعٍل واِحَدة، «قَال:   رُسول ا�َّ  أنَّ  عْن أيب ُهر�رَة « -۱۶۴۹
 .»يِلنَْعلُْهما مِجيعا، أْو يِلْخلَْعُهَما مِجيعاً 

 .هِ يمتفقٌ عل »أْو يِلُْحِفِهما مجيعاً  :ويف روايةٍ 
 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۴۹

ا هردو را با ید هر دو را با هم بپوشد و یک کفش راه نرود و بایک از شما به یچیفرمود: ه رسول الله 

 .هم بکشد

 .»د هر دو را بکشدیا بایتی آمده که یدر رواو 
ن کار مخالف وقار بوده و از طرفی یست، چون ایک کفش درست نیش: رفتن و حرکت کردن با 

 ک لنگه کفش دشوار است.یحرکت کردن با 

إَذا اْ�َقَطَع ِشْسُع َ�ْعِل أحِدُ�م، فال «َ�ُقول:  وعنه قَال: سِمعُت رُسول ا�َّ « -۱۶۵۰
 رواهُ مسلم. »»يْمِش يف األْخرى حىتَّ يُْصِلَحَها
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 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۵۰

گر راه ید با کفش دیکی از شما قطع شد، بایفرمود: هرگاه (بند) کفش  می دم کهیشن الله از رسول 

 .»نکه آن را اصالح کندینرود، تا ا

دَ  .»َ�َ� أْن ينْتَِعَل الرَُّجُل قَائما أن رسول ا�َّ  وَ�ْن جابٍِر « -۱۶۵۱ رواهُ أبُو داوُ

سن نادٍ حَ  .بإسْ

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۶۵۱

ست برای آنکه نشسته یستاده بپای کند. (نهی ارشادینکه شخص کفش را اینهی فرمود از ا رسول الله 

 .»تر است) بپا کردن آسان
دن کفش مجبور شود از دست خود کمک یست که شخص در پوشیش: کراهت فقط در صورت

ازی یندن آن بکمک دست یرد. و اگر در پوشیگ می ن صورت حالت بدی بخودیطلبد که در ا

 نداشت، باکی ندارد.

باب  منع از روشن گذاشتن آتش در خانه، در هنگام خواب و امثال آن، خواه در  -300
 چراغ باشد یا در غیر آن

ُكوا انلَّار يف ُ�يُوتُِ�ْم ِح� «قَال:  عِن انليب  بعِن ابِْن ُعمَر « -۱۶۵۲ ال َ�رْتُ
 ه.يمتفق عل »»تَناُمونَ 

 ت شده که:یروا ب از ابن عمر« -۱۶۵۲

 .»دیروشن نگذارتان  یها د، آتش را در خانهیخواب می فرمود: هنگامی که امبر یپ

َق بيٌْت بِال وَ�ْن أيب ُموىَس األْشعريِّ « -۱۶۵۳ مدينِة ىلع أْهِلِه ِمَن اللَّيْل. ـقَال: اْحرَتَ
َث رُسوُل ا�َّ  ا ُحدِّ نِِهْم قَال:  فَلَمَّ

ْ
 »»عُدوٌّ لُ�م، فَإَذا نِْمتُْم فأْطِفئُوها إنَّ َهِذهِ انلَّار«�َِشأ

 ه.يمتفق عل

 ت است که گفت:یروا از ابو موسی اشعری « -۱۶۵۳

صحبت  به رسول الله شان  نه شب هنگام بر سر افرادش آتش گرفت و چون در موردیدر مدای  خانه

 .»دید، آن را خاموش کنین آتش دشمن شما است و چون خواب شدیشد، فرمود: همانا ا

ِ  وعْن جابِر « -۱۶۵۴ وا اإلنَاء«قَال:   عْن رُسول ا�َّ َقاءَ  ،َ�طُّ  ،وأْوِكئُوا السِّ
اب،

ْ
يَْطاَن ال ِ�لُّ ِسَقاءً  َوأْغِلُقوا ابل اج، فإنَّ الشَّ وَال يفتَُح بابا، وَال يْ�ِشُف  ،َوأطِفئُوا الرسِّ
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ِ فَلْيْفَعل، فَإنَّ  ،إنَاءً  فإْن لَْم ِ�ْد أَحُدُ�ْم إال أْن َ�ْعُرَض ىلع إنَائِِه عودا، و�ْذُكر اْسَم ا�َّ
ُم ىلع أْهِل ابليِت بيْتَُهمْ   رواهُ مسلم. »»الُفو�ِْسَقَة ترُْضِ

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۶۵۴

د و چراغ را خاموش یو درها را ببند دید و سر مشک آب را ببندیفرمود: سر ظرف را بپوش سول الله ر

کند، و اگر  نمی را باز ننموده و سر ظرفی را بازای  طان سر مشک آبی را باز نکرده و دروازهیرا شید. زینمائ

را ید، زین کار را بنماید که ایاد کند، باینکه بر ظرفش چوبی بگذارد و اسم خدا را یافت، مگر ایکی از شما نی

 .»زند می را آتششان  نهموش بر اهل خانه، خا
ث هم مشتمل بر سلسلهء از آداب شرعی است که سهل انگاری در انجام آن چه ین حدیش: ا

ختن زهر یرا در صورت باز بودن ظرف آب احتمال ریشود، ز می مییسبب بسا فسادهای عظ

رفته و رود. چنانچه با روشن نمودن چراغ، احتمال آتش سوزی  می کروبها در آنیحشرات و ورود م

 رود. می با باز بودن درب خانه احتمال دزدی و هجوم دشمن بر اهل خانه

باب منع از ساختگی کاري و تکلف و آن، کار و سخنی است که در آن مصلحتی  -301
 شود می نیست و با دشواري انجام داده

ٓ  قُۡل ﴿قال اهللا تعالی:  ۡ�  َما
َ
جۡ  مِنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  رٖ أ ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ مِنَ  �  ].۸۶ص: [ ﴾٨٦ ُمتََ�ِّفِ�َ ل

حجت و برهان الهی وحی و  بی خواهم و من نمی بگو من از شما مزد رسالت« فرماید: می خداوند

 .»بندم نمی رسالت را بر خود

 .یرواه البُخار. »نَا عِن اتلَّلكُّفيقَال: نُه، بوعْن ابن ُعمر، « -۱۶۵۵

 ت است که گفت: یروا ب از ابن عمر« -۱۶۵۵

 .»ایم ما از تکلف منع شده

ِ بن مْسُعوٍد « -۱۶۵۶ وق قَال: دَخلْنَا ىلع عبِْد ا�َّ َها انلَّاس مْن  وعْن مرْسُ ُّ�
َ
َ�َقال: يا �

ِعلِْم أن َ�ُقوَل لَِما ال َ�ْعلَم: 
ْ
َعِلم َشيئاً فَلْيُقْل به، ومْن لَْم يْعلَم، فلْيُقل: ا�َّ أْعلَم، فإنَّ ِمَن ال

ٓ  قُۡل ﴿: ا�َّ أْعلَم. قَال ا�َّ تَعاىل نِلَبيِِّه  ۡ�  َما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  رٖ أ نَ  َوَما

َ
� ۠  ِمنَ  ا

ۡ ٱ  .یرواُه البخار .»]۸۶ص: [ ﴾٨٦ُمَتَ�ِّفِ�َ ل

 ت است که گفت:یروا از مسروق « -۱۶۵۶

 م و گفت:یوارد شد بر عبد الله بن مسعود 
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 د خدا داناتر است.ید بگویداند، با نمی د و آنکهید آن را بگویداند، با می زی رایای مردم آنکه چ

حجت و برهان الهی  بی خواهم و من نمی فرمود: بگو من از شما مزد رسالت امبرش یخداوند برای پ

 .»بندم نمی وحی و رسالت را بر خود

باب تحریم داد و فریاد کشیدن بر سر مرده و زدن بر رخسارها و چاك کردن  -302
 و کندن موي و تراشیدن آن و دعا به ویل گفتن و هالکت ها گریبان

اِب « -۱۶۵۷ ُب يف قرَبِهِ بِما ِ�يح علَيْهِ ـال«: قَال: قَال انليبُّ  َ�ْن ُ�َمر بِْن اخلَطَّ  .»»ميُِّت يُعذَّ

 ه.يمتفقٌ عل »هِ يَح علَ يما �ِ  ة:يروا یوف 

 ت است که:یروا از عمر بن خطاب « -۱۶۵۷

 .شود می کنند، شکنجه می کهای  هیفرمود: مرده در گور به سبب ناله و مو بر امیپ

 .»شود می تی آمده که: مدتی که بر او ناله و زارییو در روا

لَيَْس ِمنَّا َمْن رَضََب اخلُُدود، «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  وعن ابِْن مسُعوٍد « -۱۶۵۸
 ه.يمتفقٌ عل »»وَشقَّ اجلُيُوب،وَداع بَِدْعَوى اجلَاِهليةِ 

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۶۵۸

 .»ستیت را بخواند از ما نیبان چاک نموده و دعاهای جاهلیش زده و گریفرمود: آنکه بر رو رسول الله 

ُسُه يف ِحْجِر وَعْن أيب بُرْدةَ قَال: وَِجَع أبُو ُموىَس األشعريُّ « -۱۶۵۹
ْ
، َ�ُغيِشَ علَيِْه، َوَرأ

قْبلَْت تَِصيُح بِرنٍَّة فَلَْم �َْستَِطُع أ
َ
ٍة ِمْن أْهِله، فَأ

َ
ا أَفاق، قَال: أنَا اْمرأ ْن يَُردَّ َعلَيَْها َشيْئا، فَلَمَّ

ْن بَِريَء ِمنُْه رُسوُل ا�َّ  اقَّة بَِريٌء ِممَّ اِلَقة، واحلَالَقة، والشَّ  ه.يمتفقٌ عل ،»بَِريَء ِمَن الصَّ

 ت است که گفت:یروا از ابو برده « -۱۶۵۹

بود. اش  سرش در دامان زنی از خانوادهکه یهوش گشت، در حالیض شد و بیمر ابو موسی اشعری 

زارم یاد کرد و ابو موسی نتوانست بر وی اعتراض کند و چون بهوش آمد گفت: من بیآن زن شروع به داد و فر

 از زنی که به صدای بلند نوحه خوانی زاری نموده است. همانا رسول الله یاز او ب از آنکه رسول الله 

 .»زاری جسته استیکند، ب می را چاکاش  راشد و زنی که جامهت می کند، و زنی که سرش را می

ِ  وَعن الُمِغ�ِة بِن ُشْعبََة « -۱۶۶۰ َمْن ِ�يَح َعليْه، «َ�ُقول:  قَال: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ِقيامةِ 

ْ
ُب بَِما ِ�يَح علَيِْه يَْوم ال  ه.يمتفقٌ عل »»فَإنَُّه ُ�َعذَّ

فرمود: آنکه بر وی نوحه  می دم کهیشن از رسول الله  که: ستیمرو ره بن شعبه یاز مغ« -۱۶۶۰
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 .»گردد می امت عذابیشود روز ق می که بر اوای  شود، با نوحه
ت یت وصیکه هرگاه ماند  دهین عقیث اختالف کرده اند: جمهور بر این احادیش: علماء در مورد ا

اش  ستن خانوادهیشخص بگر نیت او اجرا شود، ایرد و وصیه و نوحه صورت گیکند که بر او گر

 شود. می ه و نوحه به سبب او صورت گرفته و بوی نسبت دادهین گریرا ایشود، ز می شکنجه

ه و نوحه کنند، خود مرده یت او بر او گریو اما هرگاه خانوادهء شخصی بدون دستور و وص

نکه بستگانش یا ایل فرمودهء خداوندی که: و ال تزروا وازرة وزر اخری. یشود، بدل نمی بیتعذ

 برد. می شوند، رنج می د خدایمشغول وع

ِ  ل بَِضمِّ انلُّوِن َوفَتِحَها  وَ�ْن أمِّ َعِطيََّة �ُسيْبََة « -۱۶۶۱  قَالَت: أَخَذ َعلَينَا رَُسوُل ا�َّ
 ه.يمتفقٌ عل. »ِعنَْد ابَليْعة أْن ال َ�نُوح

 ت شده که گفت:یروا ل بهیه نسیاز ام عط« -۱۶۶۱

 .»میعت از ما عهد گرفت تا نوحه نکنیهنگام ب  اللهرسول 

ْغِ� ىلَع عبِْد ا�َّ بِن َرواَحَة  بوََعِن انلُّْعماِن بِن �شٍ� « -۱۶۶۲
ُ
، فََجَعلَْت قَال: أ

ُد علَيْه. فَقال ِحَ� أفَاق: ما قُلِْت شيْئاً إالَّ  ْختُُه تبيك، وَ�ُقول: واجبَاله، واكَذا، واَكَذا: تُعدِّ
ُ
أ

ارِ  ،»ِ�يل يل: أنَْت َكَذلِك؟  .یرواهُ البُخَ

 ت شده که گفت:یروا بر یاز نعمان بن بش« -۱۶۶۲

گفت: وای کوه من، وای چنان  می ه نموده ویهوش شد و خواهرش شروع به گریب عبد الله بن رواحه 

نگفتی، مگر زی یچ چیشمرد، و چون بهوش آمد گفت: ه می ت بریق جاهلیوای چنان و اوصافش را بر طر

 .»ا چنان بودی؟ینکه به من گفته شد، آیا

تَاُه رُسوُل ا�َّ  ،َشْكوَى  قَال: اْشتىََك سْعُد بُن ُعباَدَة  بوََعن ابن ُعمر « -۱۶۶۳
َ
 فَأ

، فلما دَخَل يُعوُدُه مَع عبِْد الرَّمْحِن بِن عوْف، وَسْعِد بِن أيب وقَّاص، وعبِْد ا�َّ بن مْسُعوٍد 
. َ�بىََك رُسوُل ا�َّ «عليْه، وجدُه يف َغْشيٍة فَقال:  قُىَض؟ قَالُوا: ال يا رُسوَل ا�َّ

َ
ا َرأى أ . فَلمَّ

َقْوُم بُ�اَء انليب 
ْ
َعْ�، وال حِبُْزِن «بََ�ـْوا، قَال:  ال

ْ
ُب بِدْمِع ال ُ ال ُ�َعذِّ أَال �َْسمُعون؟ إنَّ ا�َّ

َقلْب،ولَِ�ْن يُ 
ْ
ُب بِهَذاال  ه.يمتفقٌ عل »»أْو يَرَْحمُ «َوأَشاَر إىل لِسانِِه  »عذِّ

 ت  شده که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۱۶۶۳

همراه عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص  ی گرفتار شد و رسول الله یماریسعد بن عباده به ب

 ا مرده؟یافت و فرمود: آیهوش یو عبد الله بن مسعود نزدش آمدند. وقتی بر وی داخل شد او را ب
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 ستند.یدند، گریرا د هء رسول الله یست و چون گروه گریگر ! و رسول الله ا رسول الله یگفتند: نی 

ن (به یکند، ولی به ا نمی د؟ همانا خداوند تعالی به اشک چشم و اندوه دل عذابیشنو نمی ایفرمود: آ

 .»دینما می ا رحمیکند و  می زبانش اشاره نمود) عذاب

انلَّاحِئَُة إَذا لَْم تتُْب َ�بْل : «قاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  وَ�ْن أيب مالٍِك األْشَعريِّ « -۱۶۶۴
َ�اٌل ِمْن قَِطَراٍن، وَدْرٌع ِمْن جَرٍب  ِقيامِة وَعلَيْها رِسْ

ْ
 رواهُ مسلم.» »َمْوتَِها ُ�َقاُم يْوَم ال

 ت شده که:یروا از ابو مالک اشعری « -۱۶۶۴

ر و یراهنی از قیکه بر او پیشود، در حال می ستاده کردهیامت ایش از مرگش توبه نکند روز قیاگر نوحه گر پ

 .»شود می گردد، پوشانده می که در آتش زود مشتعلای  جامه

ٍة ِمَن الُمبايعات قَالَت: اَكَن ِ�يَما أخذ « -۱۶۶۵ 
َ
ِسيِد اتلَّابيِِعِّ َعِن اْمَرأ

ُ
سيِد بِن أيب أ

ُ
وعْن أ

ِْمَش وَْجهاً، علَيْنَا رَُسوُل ا�َّ  ْن ال �َ
َ
ِي أخَذ علَيْنَا أْن ال َ�ْعِصيَُه ِ�يه: أ

َّ
، يف املْعُروِف اذل
نادٍ حسن. .»َشْعرا ال نَنرُْث وَال نَْدُعَو و�ْال، وال �َُشقَّ جيْبا، وأْن  دَ بإسْ واهُ أبو داوُ  رَ

 عت کرده بودند، نقل شده که گفت:یب امبر ید تابعی از زنی از آنانی که به پید بن اسیاز اس« -۱۶۶۵

ن یم، ایرا نکناش  یمان گرفت که در آن نا فرمانیاز ما پ که رسول الله ای  دهیزهای پسندیاز جملهء چ

 .»میی را پراکنده نسازیبان چاک نکرده و مویل ننموده و گریده و دعاء به ویش را نخراشیخو یها بود که صورت

ِ  وَ�ْن أيب ُموىَس « -۱۶۶۶  ما ِمْن ميٍِّت َ�ُموُت، َ�يَُقوُم «قَال:  أن رَُسوَل ا�َّ
ْو َذلِك إالَّ ُولكِّ بِِه 

َ
 »»َملاََكِن يلَْهَزانِه: أَهَكَذا ُكنت؟باكيهم، َ�يَُقول: َواجباله، واَسيِّداُه أَو �

ذ مِ ْ اهُ الرتِّ وَ ن.يوقال: حد یرَ سَ  ثٌ حَ

 ت شده که:یروا از ابو موسی « -۱۶۶۶

ا مثل ید: وای کوه ما، واه آقای ما یبگواش  ه کنندهیرد و گریست که بمیچ مردهء نیفرمود: ه رسول الله 

 .»نطور بودی؟یا همیند: آیزده گواش  نهیبر سشوند که  می نکه دو فرشته بر وی مؤظفیآن، مگر ا

اثْنتَاِن يف انلَّاِس ُهَما بِِهْم ُ�ْفر: «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  وعْن أيب ُهر�ْرَة « -۱۶۶۷
ْعُن يف النََّسب،وانلِّياَحة ىلَع الَميِِّت   .رواهُ مسلم »»الطَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۶۷

شان کفر است. طعنه ین دو خصلت در ایفرمود: دو کار است که در مردم وجود دارد و ا رسول الله 

 .»عنی از خصال و صفات کفار است)یدر نسب و نوحه بر مرده (
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باب منع از رفتن نزد کاهنان و ستاره شناسان و فال بینان و زمل اندازان و آنان که  -303
 اندازند و امثال آن می رنگ یا دانه جو

َل رُسوَل ا�َّ  لعْن اع�َِشَة « -۱۶۶۸
َ
ان، َ�َقال:  قَالَت: َسأ ُكهَّ

ْ
نَاٌس عِن ال

ُ
لَيُْسوا �يَِشٍء «أ

ثُوَ�نَا أْحيَاناً �يْشٍء فيُكوُن حّقا؟ َ�َقاَل رَُسول ا�َّ  تِلَْك «: َ�َقالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ إ�َُّهْم ُ�َدِّ
َقِّ �َْطُفَها 

ْ
لَكمُة ِمَن احل

ْ
. َ�يَُقرَُّها يف أُذِن ويِلِّه، فَيْخِلُطوَن معَها ِمائََة ِكْذبَةٍ ال تَّفَقٌ عليْه. »»اجِل�ِّ  مُ

يِّ  ارِ َها َسِمَعت رَُسول ا�َّ  لعْن اع�َِشَة « :ويف روايةٍ للبُخَ َّ��  :إنَّ املالئَ�َة «َ�ُقول

حاُب  ُل يف الَعناِن وهو السَّ َماءِ  َ�ْ�ِ ْمع،  ،َ�تَْذُكُر األْمَر قيُِضَ يف السَّ يَْطاُن السَّ ُق الشَّ فيْسرَتِ
ان، فيْكِذبُوَن مَعَها مائََة َكْذبٍة ِمْن ِعنِْد أنُفِسِهمْ  ُكهَّ

ْ
 .»»فَيَْسمُعه، َ�يُوِحيِه إىل ال

 ت است که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۶۶۸

 ستند؟یزی نیدر مورد کاهنان پرسش نمودند، فرمود: چ از مردم از رسول الله ای  عده

 شود.  می کنند که آن ثابت می زی صحبتیآنها گاهی به ما در بارهء چ ا رسول الله یگفتند: 

کند و آنا با وی صد  می فرمود: آن کلمهء حق را جن ربوده و به گوش دوست (کاهن) القاء رسول الله 

 .سازند می دروغ خلط

فرمود: فرشتگان در  می د کهیشن آمده که وی از رسول الله  لاز بخاری از عائشه  تییو در روا

طان استراق یکنند و ش می ادیند و کاری را که در آسمان به آن حکم شده یآ می عنان (که آن ابر است) فرود

 .»ندیگو می ش خودیکند و همراه آن صد دروغ را از پ می شنود و به کاهنان القاء می سمع نموده و آن را

 َعِن انليبِّ  لو وعْن صفيََّة بنِْت أيب ُعبيد، َ�ْن َ�ْعِض أْزواِج انليبِّ « -۱۶۶۹
ءٍ «قَال:  ُ عْن ىَشْ

َ
هل

َ
افاً فَسأ ُ صالٌة أْرَ�ِعَ� يْوماً  ،َمْن أىَت َعرَّ

َ
قَه، لَْم ُ�ْقبْل هل  رواهُ مسلم. »»فَصدَّ

ت نموده که فرمود: آنکه یروا امبر یاز پ امبر یپ د از بعضی از زنانیه بنت ابی عبیاز صف« -۱۶۶۹

زی یدهد) و در بارهء چ می د (عراف کسی است که جای گم شده و مال دزدی شده را نشانیایبه نزد عرافی ب

 .»شود نمی از وی پرسش نموده و آن را راستگو شمارد، چهل روز نمازش قبول

ِعيَافَُة،  سِمْعُت رُسول ا�َّ  قَاَل: وعْن قَِبيَصَة بن الُمَخاِرًق « -۱۶۷۰
ْ
يُقول: ال

ْرُق، ِمَن اجِلبِْت  َ�ُة، والطَّ    رواهُ أبو داود بإسناد حسن  .»»والطَّ

 ت شده که گفت:یروا صه بن مخارق یاز قب« -۱۶۷۰

 افت (خط) و بدسگالی و پرواز دادن مرغ از عادات کفار بشماریفرمود: ع می دم کهیشن از رسول الله 

 .»رود می
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من اْ�تَبََس ِعلْماً ِمَن انلُُّجوم، «: قَال: قَال رَُسوُل ا�َّ  بوعْن ابِْن عبَّاِس « -۱۶۷۱
ْحِر َزاَد ما َزاد اهُ أبو داود بإسناد صحيح. »»اْ�تَبَس ُشْعبًَة ِمَن السِّ وَ  رَ

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۶۷۱

افت کرده ید، همانا شاخهء از سحر را دریافت نمایعلمی را در ها فرمود: کسی که از ستاره رسول الله 

 .»اموزد، از سحر انباشته استیاست. و هر اندازهء که از علم ستاره شناسی ب
 ب باشد.یهء غیست که شامل اخباریم در موردیش: تحر

قَال: قُلُْت يا رُسول ا�َّ إ�َّ َحِديٌث عْهٍد  وَ�ْن معاوَ�َة بِن احلََ�م « -۱۶۷۲
ان؟ قَال:  ُكهَّ

ْ
تِِهم«جِباِهليَّة، وقْدّ َجاَء ا�َّ تعاىل باإلْسالم، و�نَّ ِمنَّا رجاًال يأتُوَن ال

ْ
 »فَال تَأ

ُون؟ قال:  هُ «قُلْت: َوِمنَّا رجاٌل يتََط�َّ ٌء ِ�ُدونَه يف ُصُدورِِهم، فََال يُُصدُّ قُلْت:  »مْ ذلَك ىَشْ
ون؟ قَال:  ه، فَذاكَ «َوِمنَّا رَِجاٌل َ�ُطُّ  رواه مسلم. »»اَكَن نيبٌّ ِمَن األنِْبيَاِء َ�ُط، َ�َمْن َواَ�َق َخطَّ

 ت شده که گفت:یروا ه بن حکم یاز معاو« -۱۶۷۳

ما ان یکم و خداوند اسالم را آورده است و از میت نزدیمن به دورهء جاهل ا رسول الله یگفتم: 

 .روند می که نزد کاهناناند  مردمی

 .فرمود: نزد آنها مرو

 کنند. می گفتم: از ما کسانی هستندکه بدفالی

 دارد. نمی زی آنان را از آن بازیابند و چی می شیزی است که در دلهای خوین چیفرمود: ا

 کشند. می ان ما مردمی هستند که خطیگفتم: در م

 .»د و کسی که خطش با واقع برابر افتد پس همان استیکش می امبران خطیامبری از پیفرمود: پ

درِي « -۱۶۷۳
ْ

ِ  وَ�ْن أيب مسْعوٍد ابل ب،ومْهِر   أنَّ رَُسوَل ا�َّ
ْ
لَك

ْ
َ�َ� َ�ْن َ�َمِن ال

اكِهِن 
ْ
َيِغِّ وُحلْواِن ال  ه.يمتفقٌ عل» »ابلْ

 ت  است که:یروا از ابو مسعود بدری « -۱۶۷۳

 .»شود، منع فرمود می مت سگ و پول زنا و پولی که به کاهن دادهیفرمود: از ق رسول الله 

 باب منع از بدفالی و بد شگونی -304

َة وُ�ْعِجبُ� الفأُل «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  وعْن أ�ٍَس « -۱۶۷۴ قالوا:  »ال َعْدَوى وال ِطَ�َ
َفأل؟ قَال: 

ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»لَكِمٌة طيِّبَةٌ «وَما ال
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 ت است که:یروا از انس « -۱۶۷۴

 د.یآ می ست و از فال خوشمینای  دهیت کننده نبوده و بدفالی کار پسندیماری سرایفرمود: هر ب رسول الله 

 ست؟یگفتند: فال چ

 .»کویفرمود: سخن ن
 ش گذشت.یثی است که در باب پین مورد احادیدر ا

ة، و�ْن اَكن قَال: قَاَل رُسوُل ا�َّ  بوَ�ْن ابِْن ُ�َمَر « -۱۶۷۵ : ال َعْدوى َوال ِطَ�َ
ءٍ  ؤُم يف ىَشْ ار، والَمْرأِة َوالَفَرِس  ،الشُّ  ه.يمتفقٌ عل »»فيَف ادلَّ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۶۷۵

 زی باشد،یست و هر گاه در چیگری) و بدفالی نیماری به دیت بیفرمود: که عدوی (سرا رسول الله 

 .»پس در سرای و زن و اسب است
گان و شومی زن در بداخالقی و شومی اسب در یش: شومی سرای در تنگی آن و بدی همسا

 سرکش بودن و رام نشدن آنست.

واهُ ُ أبُو داود بإسنادٍ صحيح.. »اَكَن ال يتَط�َّ  أنَّ انليبَّ  وَ�ْن بُر�ْدَة « -۱۶۷۶  رَ

 گفت:ت است که یروا ده یاز بر« -۱۶۷۶

 .»نمود نمی بدفالی امبر یپ

ُة ِعنْد رَُسوِل ا�َّ  وَعْن ُعْرَوَة بِْن اعِمِر « -۱۶۷۷ َ�َ فَقال: أْحَسنَُها  قَال: ُذِكرِت الطَّ
َفأل، َوال تَُردُّ ُمْسِلما، فَإذا رأى أَحُدُ�ْم ما يَْ�َره، فَلْيُقل: اللَُّهمَّ ال يَأىت باحلََسناِت إالَّ 

ْ
ال

َة إالَّ بك أنت، َوال يِّئاِت إالَّ أنْت، َوال حْوَل َوال قُوَّ حيحٌ  »»يَْدَ�ُع السَّ اهُ أبو رَ  حديثٌ صَ وَ

حيحٍ   .داودُ بإسنادٍ صَ

 ت است که گفت:یروا از عروه بن عامر « -۱۶۷۷

کوتر آن فال است و مسلمان را (بدفالی از انجام یاد شده و فرمود: نی از بدفالی در نزد رسول الله 

د: پروردگارا! ید بگویبرد، با می ند که از آن بدیزی را ببیکی از شما چیسازد و هرگاه  نمی عملش) متردد

ت و یدنی از معصیست گردیکند و ن نمی را جز تو کسی دفع ها اورده و بدییان نیرا جز تو کسی بم ها کیین

 .»ق تویقدرتی بر طاعت جز به توف
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زنده جان بر فرش یا سنگ یا جامه یا دینار یا  باب تحریم کشیدن عکس و تصویر -305
بالش و غیر آن و حرمت گرفتن عکس بر دیوار و سقف و پرده و عمامه (لنگی) و جامه و 

 امثال آن و امر به از بین بردن آن

ِ  بَعن ابِْن ُ�َمَر « -۱۶۷۸ وَر «قَال:  أنَّ رَُسوَل ا�َّ ين يَْصنَعوَن هِذهِ الصُّ ِ
َّ

إنَّ اذل
ِقيَاَمة، ُ�َقاُل لُهم: أْحيُوا َما َخلَْقتُمْ ُ�َعذَّ 

ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»بُوَن يَْوَم ال

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۶۷۸

شوند و به  می امت عذابیسازند، در روز ق می ر راین عکسها و تصاویفرمود: آنهائی که ا رسول الله 

 .«دینها را زنده کنیشود که ا می آنان گفته

ِ  لوَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۶۷۹ ِمْن َسَفٍر َوقَْد َسرَتُْت َسْهَوًة يل  قَالَت: قَِدَم رَُسوُل ا�َّ
ا َرآُه رُسوُل ا�َّ  َن وْجُهه وقَال: يا اَع�َِشُة أشدُّ انلاِس َعذاباً  بِِقَراٍم فيِه تماثيل، فَلَمَّ تَلوَّ

، يَن يَُضاُهون خَبلِْق ا�َّ ِ
َّ

ِقيامِة اذل
ْ
قَالَت: َ�َقَطْعنَاه، فََجَعلنا ِمنُْه وِسادًة أْو  »ِعنَْد ا�َّ يَْوم ال

 ه.يمتفقٌ عل .»وِساَدَ�ْ� 

 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۶۷۹

پوشانده بودم که در آن عکسهای ای  ام را به پرده که داالن خانهیری آمدند، در حالاز سف رسول الله 

ن یتر سخت ل دگرگون شد و فرمود: ای عائشهاش  د، چهرهیآن را د (جانداری بود) و چون رسول الله 

ده و از یسازند. گفت: سپس آن را بر می هینش و خلقت خدا شبیمردم از روی عذاب آنانی هستند که به آفر

 .»میا دو بالش ساختیک یآن 

ٍر يف انلَّاِر «َ�ُقول:  قَال: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ  بوََعن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۶۸۰ لُكُّ ُمَصوِّ
بُُه يف جَهنَّم رََها َ�ْفٌس َ�يَُعذِّ ُ بُِ�لِّ ُصوَرٍة َصوَّ

َ
قَاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس: فَإْن ُكنَْت ال بُدَّ  »ُ�َْعُل هل

َجَر َوما ال ُروح ِ�يه  ه.يمتفقٌ عل .»فَاِع�ٍال، فَاْصنَِع الشَّ

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۶۸۰

ده یفرمود: هر صورتگر در دوزخ است و در برابر هر عکسی که کش می دم کهیشن از رسول الله 

 کند. می در دوزخ شکنجه و عذاب ش ساخته شده و او رایموجودی برا

 ا
ً
 .»کنی، پس درخت و آنچه که روح ندارد، بساز می ن کار رایابن عباس گفت: اگر حتما

ْ�يَا، لُكَِّف أْن «َ�ُقول: َوَ�نُْه قَال: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ « -۱۶۸۱ َر ُصورة يف ادلُّ َمْن َصوَّ
ِقيَاَمِة وَ 

ْ
وَح يَْوَم ال  ه.يمتفقٌ عل »»لَيَْس بِنَافٍخ َ�نُْفَخ فيها الرُّ
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 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۶۸۱

 امت مکلفیری درست کند، در روز قیا تصویفرمود: کسی که در دن می دم کهیشن از رسول الله 

 .»که توان آن را نداردیشود که در آن روح بدمد، در حال می

إنَّ أَشدَّ انلَّاِس «َ�ُقول:  قَال: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ  وَعن ابن َمْسُعوٍد « -۱۶۸۲ 
ِقيَاَمِة الُمَصوُِّرونَ 

ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»َعَذاباً يَْوَم ال

 ت است که گفت:یروا از ابن مسعود « -۱۶۸۲

 .»ن مردم از روی عذاب در نزد خداوند صورتگران هستندیتر فرمود: سخت می دم کهیشن از رسول الله 

وَمْن أْظلَُم  :قَاَل ا�َّ َ�َعاىل«َ�ُقول:  قَال: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ  َوَ�ْن أيب ُهَر�َْرة « -۱۶۸۳ 
ْن ذَهب َ�ْلُُق َكَخلىِْق  ةً أْو يِلَْخلُُقوا َحبَّة، أْو يِلَْخلُُقوا َشِعَ�ةً  ،ِممَّ  ه.يمتفقٌ عل »»فَلْيَْخلُُقوا َذرَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۸۳

است از آنکه رفته تا  تر فرمود: خداوند فرمود: و کدام کس ستمکار می دم کهیشن از رسول الله 

 .»نندیافریا جوی بیا دانهء و یند! پس مورچهء یافریمخلوقی مثل مخلوق من ب

ِ  أيب َطلَْحَة َوَعْن « -۱۶۸۴ ٌب ال تَْدُخُل الَمالئَِ�ُة «قَال:  أنَّ رَُسوَل ا�َّ
ْ
بَيْتاً ِ�يِه�ٍ لَك

 ه.يمتفقٌ عل »»َوال ُصوَرةٌ 

 ت است که:یروا از ابو طلحه « -۱۶۸۴

 .»شوند نمی که در آن سگ و صورت باشد، داخلای  فرمود: فرشتگان به خانه رسول الله 

ِ  بوعن ابن ُعمَر « -۱۶۸۵  �ُل أْن يأِ�يَُه، فََراَث َعليِْه  قال: وََعَد رَُسوَل ا�َّ ِجرْبِ
�ٌل فََشاَك إيَلْه. فَقال: إنَّا ال نَْدُخُل بيْتاً فيِه حىتَّ اْشتَدَّ ىلَع رَُسول ا�َّ  ، فََخَرَج فَلَِقيُه جرْبِ

ٌب َوال ُصوَرة
ْ
 .یرواه البخار. »لَك

 ت  شده که گفت:یروا باز ابن عمر « -۱۶۸۵

 ن امر بر رسول الله یر نمود و ایاد تأخید و زیایوعده نمود که نزدش ب به رسول الله  ل یجبرئ

به او شکوه نمود و او گفت: ما به  امبر یبا او مالقات نمود و پ ل یرون شد و جبرئیگران آمده و ب

 .»میشو نمی ر باشد، واردیکه در آن سگ و تصوای  خانه
�ُل  قَالَت: َواَعَد رَُسوَل اً�  لَوَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۶۸۶  يف َساَعٍة أْن يأِ�يَه،  جرْبِ

اعُة ولم يأتِه، قَالَت: َوَ�َن بيَِدهِ عصا، َ�َطرََحَها ِمْن يَِدهِ وَُهَو َ�ُقول:  َما «فََجاَءْت تِلَْك السَّ
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ٍب حتْ  »ُ�ِْلُف ا�َّ وََعَدُه َوال رُُسلُهُ 
ْ
ََفت، فَإذا ِجْرُو لَك َمىَت َدَخَل هذا «َت رَس�ره. فَقال: ُ�مَّ اتلْ

ب؟
ْ
لَك

ْ
ْخِرَج، فََجاَءُه جرْبِ�ُل  »ال

ُ
 :: َ�َقال رَُسوُل ا�َّ َ�ُقلْت: َوا�َّ َما َدَر�ُْت بِه، فأمر به فَأ

ُب اذلى اَكَن يف بيِْتَك و إنَّا ال نَْدخُ » فََجلَْسُت لَك ولَم تَأتِ� ،وََعْدتَ�«
ْ
لك

ْ
ُل فقال: َمنَع� ال

ٌب َوال صوَرةٌ 
ْ
 رواه مسلم. »»بَيْتًا ِ�يِه لَك

 ت است که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۶۸۶

د و وی ید، ولی آن لحظه در رسیدنش آین به دیوعده داد که به ساعتی مع به رسول الله  ل یجبرئ

ام آورانش یو پ فرمود: خدا می کهین انداخت در حالیی بود که آن را به زمیعصاشان  امد! گفت: و در دستین

ن یاست و فرمود: اشان  ر تختیدند که چوچهء سگی زیکنند، و متوجه شده د نمی خالفشان  به وعدهء

 سگ چه وقت داخل شد؟

 ل یرون کرده شد و بعد جبرئیگفتم: و الله من از آمدنش خبر نشدم و دستور فرمود و از خانه ب

 امدی؟یفرمود: بمن وعده نمودی و نشستم، ولی ن آمد و رسول الله شان  خدمت

ر باشد، یکه در آن سگ و تصوای  گفت: سگی که در خانه ات بود، مانع ورودم شد، همانا ما به خانه

 .»میگرد نمی داخل

: أال وَ�ْن أيب الَهيَّاِج َحيَّاَن بِن ُحَصٍ� قَال: قال يل يلَعُّ بن أيب َطاِلٍب « -۱۶۸۷
فاً أَ�َعثَُك ىلَع ما َ�َعثَ� َعلَيِْه رَُسوُل ا�َّ  ؟ أْن ال تََدَع ُصوَرًة إالَّ َطمْستََها، وال َ�رْبٍا ُمرْشِ

�ْتَه لِم.. »إالَّ َسوَّ  رواه مسْ

 ت شده که گفت:ین روایان بن حصیاج حیاز ابو ه« -۱۶۸۷

 مرا بر آن فرستاد؟ ا نفرستم ترا به آنچه رسول الله یم گفت: آیبرا علی 

 .»نکه هموارش گردانییابی، مگر اینکه محوش کنی و قبر بلندی را نیری را نگذاری، مگر ایچ تصوینکه هیا

 باب حرام بودن نگهداري سگ جز براي شکار یا گوسفندان و زراعت (کشاورزي) -306

ب من «َ�ُقول:  : قَاَل سِمْعُت رُسوَل ا�َّ بعِن ابِْن ُ�َمر « -۱۶۸۸
ْ
باً إال لَك

ْ
اْ�تَ� لَك

 ه.يمتفقٌ عل »»َصيٍْد أْو َماِشيٍة فإنَُّه َ�نُْقُص ِمْن أْجِرهِ لُكَّ يْوٍم ِ��اَطانِ 

 .»ِ�َ�اٌط « ويف رواية:
 ت  شده که:یروا ب از ابن عمر« -۱۶۸۸

 ا سگ گله نگهدارد، روزانه دویفرمود: آنکه سگی را جز سگ شکار  می دم کهیشن از رسول الله 

 .شود می مانهء بزرگ از مزدش کمیپ
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 .»مانه آمده استیک پیتی یو در روا
باً، فَإنَُّه ينُْقُص لُكَّ «: قَال: قَاَل رُسوُل ا�َّ  وَ�ْن أيب ُهَر�َْرةَ « -۱۶۸۹

ْ
َمْن أْمَسَك لَك

ب َحْرٍث أْو َماِشيَة
ْ
�ً لَك  ه.يمتفقٌ عل »»يَْوٍم ِمْن عمِلِه ِ�َ�اٌط إالَّ

باً لَيَْس بَِ�لِْب َصيْد، وال َماِشيٍة وال أرٍْض فَإنَُّه «مسلم: ـلو� رواية 
ْ
َمِن اْ�تَ� لَك

 .»َ�نُْقُص ِمْن أْجِرهِ ِ��اَطاِن لُكَّ يْومٍ 
 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۸۹

شود، جز سگ  می مانهء بزرگ کمیک پیفرمود: آنکه سگی را نگهدارد هر روز از عملش  رسول الله 

 ا گله.یزراعت 

مانهء ین نباشد، هر روز دو پیتی آمده کسی که سگی را نگه دارد، که سگ شکار و گله و زمیو در روا

 .»شود می بزرگ از مزدش کم

باب ناپسند بودن آویزان کردن زنگ بر شتر و غیره و کراهیت همراه بودن سگ و  -307
 زنگ در سفر

ال تَْصَحُب الَمالئَِ�ُة ُرْ�َقًة فيَها «: قَال: قال رُسوُل ا�َّ  َ�ْن أيب ُهَر�َْرَة « -۱۶۹۰
ٌب أْو َجَرٌس 

ْ
 رواه مسلم. »»لَك

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۹۰

عنی بدون یا زنگ باشد (یکنند جماعتی را که در آن سگ  نمی فرمود: فرشتگان همراهی رسول الله 

 .»ضرورت)

يَْطانِ «قَال:  وَ�نُْه أنَّ انليبِّ « -۱۶۹۱ لِم. رواه أبو  »اجلرُس من مَزاِم� الشَّ سْ واهُ مُ رَ

 داود بإسناد صحيح عىل رشط مسلم.

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۹۱

 .»طان استیفرمود: زنگ از آهنگهای ش رسول الله 

خورد و  می که نجاست باب کراهیت سواري بر جالله و آن شتر نر یا ماده ایست -308
 شود می اگر بعد از آن علف پاکی خورد و گوشتش خوب شد، کراهیت دور

عِن اجلَالَّلَِة يف اإلبِل أْن يُْرَكب  قَال: نَ� رُسوُل ا�َّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۶۹۲
  رواهُ أبو داود بإسناد صحيح.. »َعلَيَْها
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 ت است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۶۸۲

 .»از سوار شدن بر شتر جالله منع فرمود رسول الله 

باب منع از انداختن آب دهان در مسجد و امر به دور کردن آن، از مسجد، هرگاه  -309
 ها در آن دیده شد و امر به پاك نگهداشتن مسجد از پلیدي

اَرُ�َها مْسِجِد ـابُلَصاُق يف ال«قَال:   أنَّ رَُسوَل ا�َّ  َ�ْن أ�ٍس « -۱۶۹۳ َخِطيئٌَة، َوَ�فَّ
 ه.يمتفق عل »»َدْ�نَُها

 ت است که:یروا از انس « -۱۶۹۳

 .»فرمود: آب دهان انداختن در مسجد گناه است و کفارهء آن دفن کردن است رسول الله 
 ن بردن آنست به هر نحوی که شود.یش: هدف از ب

ِقبْلَِة ُ�َاطا، أْو بَُزاقا، أْو  أنَّ رُسوَل ا�َّ  لوَ�ْن اع�َِشَة « -۱۶۹۴
ْ
َرأى يف ِجَداِر ال

ه َامة، فَحكَّ
ُ

 ه.يمتفقٌ عل. »�

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۶۹۴

 .»ده و آن را پاک نمودیوار قبلهء مسجد دیرا در دای  نییا آب بیآب دهن  رسول الله 

مَساِجَد ال تَْصلُُح لىِْشٍء ِمْن ـهِذهِ الإنَّ «قَال:   أنَّ رَُسوَل ا�َّ  وَ�ْن أ�ٍَس « -۱۶۹۵
ْكِر ا�َّ َ�َعاىل َما ِ�َ ذِلِ ْوِل وال الَقَذر، إ�َّ

ْ
ُقْرآنِ  ،هذا ابل

ْ
 .»أْو َكَما قاَل رُسوُل ا�َّ  »وقَراَءةِ ال

 رواه مسلم.

 ت است که:یروا از انس « -۱۶۹۵

ست، بلکه برای ذکر یدی مناسب نیبول و پلن یزی از این مساجد برای چیفرمود: همانا ا رسول الله 

 .»فرمود ا چنانچه رسول الله یخدا و خواندن قرآن است، 

باب کراهیت دعوا و صدا بلندي و جستجوي گمشده و خرید و فروش اجاره و  -310
 معامالت دیگر در مسجد

َع رَُجًال ينُْشُد َضالًَّة يف يُقول: ِمْن سمِ  �نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ  َ�ْن أيب ُهر�َْرَة « -۱۶۹۶
لِم. »»املْسِجِد فَلْيَُقل: ال رَدَها ا�َّ علَيْك، فإنَّ املساجَد لَْم ُ�نْبَ هلذا سْ واهُ مُ  رَ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۹۶
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کند،  می را در مسجد جستجوای  فرمود: آنکه از مردی بشنود که گم شده می د کهیشن او از رسول الله 

 .»نکار ساخته نشده استیرا مساجد، برای اید، خداوند آن را به تو باز نگرداند، زید به او بگویبا

۱۶۹۷- » ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
و يبتَاُع يف ال«قَال:  َوَ�نُْه أ

َ
يتم َمْن يَِبيُع أ

َ
مسجد، ـإِذا رأ

ْ�تُْم ِمْن 
َ
ْرَ�َح ا�َّ جِتَارتَك، َو�ِذا رأ

َ
َها ا�َّ َعلَيَك َ�ُقولُوا: ال أ رواه  .»»ينُْشُد َضالًَّة َ�ُقولُوا: ال ردَّ

 الرتمذي وقال: حديث حسن.

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۶۹۷

د، خداوند بر یکند، به او بگوئ می د و فروشید کسی را که در مسجد خریدیفرمود: هرگاه د رسول الله 

کند، به وی  می را در مسجد جستجوای  د که گم شدهیدید مرتب نسازد و هرگاه کسی راای  دهیتجارتت فا

 .»د خداوند آن را به تو باز نگرداندیبگوئ

مْحر؟  وَ�ْن بُر�َْدةَ « -۱۶۹۸
َ
نَّ رَُجًال �ََشَد يف الَمْسِجِد َ�َقال: مْن َداَع إيِلَّ اجلَمَل األ

َ
أ

 ِ َما بُنِيَِت « َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ُ ال وََجْدَت إِ�َّ
َ

 رواه مسلم. »»الَمَساِجُد لَِما بُنِيَْت هل

 ت است که:یروا ده یاز بر« -۱۶۹۸

 را در مسجد جستجو کرده و گفت: کدام کس شتر سرخی را شناسائی کرده؟ای  مردی گم شده

 .»ده، ساخته شده است (عبادت)یزی که برای آن بناء گردیابی، مساجد برای چیفرمود: او را ن رسول الله 

هِ  َوَ�ْن َ�ْمرو بِْن ُشَعيْب« -۱۶۹۹ �ِيه، َ�ْن َجدِّ
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�َ� َعِن  أ

اِء َوابَليْبِع يِف ال َ ْو يُنَْشَد ِ�يِه ِشْعرـالرشِّ
َ
ْن تُنَْشَد فيِه َضالَّة، أ

َ
اود،  .»مْسِجد، َوأ ــو دَ رواهُ أَبُ

ن. سَ ديثٌ حَ مذي وقال: حَ  والرتِّ

 ت است که:یروا ب از پدرش از جدش یبن شعاز عمرو « -۱۶۹۹

ا در ینکه در آن گمشدهء جستجو گشته ید و فروش در مسجد نهی نمود و هم از ایاز خر رسول الله 

 .»آن شعری سروده شود

َحايب « -۱۷۰۰ ائِِب بِْن يز�َد الصَّ قال: ُكنُْت يف الَمْسِجِد فََحَصب� رَُجل،  وََعِن السَّ
اِب  ْ�َن  َ�نََظْرُت فَإَِذا ُ�َمُر بُن اخلَطَّ

َ
تِ� بَِهذيِْن فَِجئْتُُه بِهَما، َ�َقال: ِمْن أ

ْ
َ�َقال: اذَهْب فأ

وَْجعْ 
َ
ََ�، أل ْهِل ابلْ

َ
ائِف، َ�َقال: لَْو ُكنْتَُما ِمْن أ ْهِل الطَّ

َ
ْ�تَُما؟ َ�َقاال: ِمْن أ

َ
تُُكَما، تَْرَ�َعاِن أ

 ِ ْصَواتَُ�َما يِف مْسِجِد رَُسوِل ا�َّ
َ
ارِ  »؟أ اهُ البُخَ وَ  .یرَ
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 ت است که گفت:یروا د صحابی یزیاز سائب بن « -۱۷۰۰

ن یاست. گفت: برو و ا دم او عمر بن خطاب یستم دیزه زد و نگریدر مسجد بودم مردی مرا به سنگر

 د؟ینزدش آوردم و گفت: شما دو نفر از کجائاور! آن دو را یدو نفر را نزدم ب

 گفتند: از مردم طائف.

را در مسجد تان  ساختم، صداهای می د، شما را دردناکیبود می ن شهریپس گفت: اگر شما از مردم ا

 .»؟دیکن می بلند رسول الله 

باب منع نمودن از آنکه پیاز، یا سیر، یا کراث و یا جز آن را بخورد که بوي بد  -311
 دارد، از داخل شدن به مسجد پیش از رفتن بسوي آن، مگر براي ضرورتی

نَّ انلَّيِبَّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۷۰۱
َ
َجَرةِ  أ َ�َل ِمْن َهِذهِ الشَّ

َ
فال  َ�ْع� اثلُّوَم  قَال: مْن أ

 ه.يمتفقٌ عل »»يْقَرَ�نَّ َمْسِجَدنَا

 .»َمَساِجَدنَا«ٍة لمسلم: یروا یوف 
 ت  است که:یروا ب ابن عمراز « -۱۷۰۱

 .»ک نگرددیر) بخورد، به مسجد ما نزدیعنی (سین درخت یفرمود: آنکه از ا امبر یپ

�ٍَس « -۱۷۰۲
َ
َجَرِة فَال َ�ْقر�نَّا، َوال «: قَال: قَاَل انليبُّ  َوَ�ْن أ َ�َل ِمْن هِذهِ الشَّ

َ
َمْن أ

 ه.يمتفقٌ عل »»يَُصلِّ�َّ َمعنَا

 ت است که:یروا از انس « -۱۷۰۲

 .»ک نشده و با ما نماز نگذاردید که به ما نزدین درخت بخورد، بایفرمود: آنکه از ا امبر یپ

ْو «: قَال: قَاَل انلَّيبُّ  َوَ�ْن َجابٍِر « -۱۷۰۳
َ
َا، أ

ْ
ْو بََصال، َفلْيَْعزَتنل

َ
َ�َل ثُوماً أ

َ
َمْن أ

 ه.يمتفقٌ عل »»فَلْيَْعزَتْل َمْسجَدنَا

لِم:ـلويف رواية  سْ ُكَراث، فَال َ�ْقَر�َنَّ مْسِجَدنَا، فَإِنَّ «  مُ
ْ
ََصل، َواثلُّوم، َوال َ�َل ابلْ

َ
َمْن أ

ذَّى ِمنُْه َ�نُو آدمَ 
َ
ا يتأ ذَّى ِممَّ

َ
 .»الَمالئَِ�َة َ�تَأ

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۷۰۳

 د.ید از مسجد ما دوری جویا باید، ید از ما دوری جویر بخورد بایا سیاز، یفرمود: کسی که پ امبر یپ

د به مسجد یست) بخورد، بایر و کراث (ترکاری معروفیاز و سیتی از مسلم آمده که کسی که پیو در روا

 .»شود می تیشوند از آنچه که فرزند آدم اذ می تیرا فرشتگان اذیک نشود، زیما نزد
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اِب « -۱۷۰۴ نَُّه خَطَب يَْوَم اجلُُمَعِة َ�َقاَل يِف ُخْطبَِته: ُ�مَّ إِنَُّ�ْم  َوَ�ْن ُ�َمَر بِْن اخلَطَّ
َ
�

 ِ يُْت رَسوَل ا�َّ
َ
ََصل، َواثلُّوم، لََقْد رَأ

ْ
َراُهَما إِالَّ َخبِيثَتَْ�: ابل

ُ
ُ�لُوَن َشَجَرَ�ْ�ِ ما أ

ْ
َها انلَّاُس تَأ ُّ�

َ
�  

َ�لَُهَما، فَلْيُِمتُْهَما  إَِذا وََجَد ر�َُهَما ِمَن الرَُّجِل يِف الَمْسِجدِ 
َ
َِقيِع، َ�َمْن أ ْخِرَج إِىل ابلْ

ُ
َمَر بِه، فَأ

َ
أ

 رواه مسلم. .»طبْخا

 ت است که:یروا از عمر بن خطاب « -۱۷۰۴

د که آن یخور می گفت: پس شما ای مردم از دو درختیاش  وی در روز جمعه خطبه خوانده و در خطبه

دم که چون بوی آن را از کسی در مسجد یرا د ر. همانا رسول الله یاز و سیدانم، پ نمی ثیرا جز خب

د که با پختنش یشد، پس هر که از آن بخورد، با می رون کردهیع بینمود و به بق می کرد، امر می احساس

 .»ش را گم کندیبو

باب منع از احتباء (پشت و ساقهاي پا را به جامهء بسته نشستن) در روز جمعه در  -312
خواند، زیرا این کار خواب آورده، شخص را از شنیدن خطبه  می امام خطبه حالیکه

 محروم ساخته و ترس شکستن وضوء هم وجود دارد

�ٍس اجلَُه�، « -۱۷۰۵
َ
نَّه انلَّيِبَّ  عْن ُمَعاِذ بِْن أ

َ
�  َعِن احِلبَْوِة يَْوَم اجلُُمَعِة َواِإلَماُم �َ�َ

ن.رواهُ أبو داود،  .»َ�ُْطب سَ يثٌ حَ قَاال: حدِ  والرتمذي وَ

 ت است که:یروا از معاذ بن انس جهنی « -۱۷۰۵

 .»خواند، نهی فرمود می که امام خطبهیاز حبوه (بستن ساق پا) در روز جمعه، در حال امبر یپ

باب منع آنکه، دههء ذوالحجه بر او داخل شود و بخواهد قربانی کند، از گرفتن  -313
 ناخنهایش تا اینکه قربانی نمایدچیزي از موي یا 

مِّ َسلَمَة « -۱۷۰۶
ُ
ِ  لَ�ْن أ ِهلَّ «: قَالَت: قَاَل رُسوُل ا�َّ

ُ
ُ ِذبٌْح يَْذحَبُه، فَإِذا أ

َ
َمْن اَكَن هل

 َ ْظَفارهِ َشيْئاً حىت يَُضيحِّ
َ
ُخَذنَّ ِمْن َشْعره َوال مْن أ

ْ
ة، فَال يَأ لِم. »»ِهالُل ِذي احلِجَّ سْ واهُ مُ  رَ

 ت است که:یروا ل از ام سلمه« -۱۷۰۶

د، چون ماه ذی الحجه آغاز شود، ینما می فرمود: آنکه بر وی ذبحی باشد که آن را ذبح رسول الله 

 .»نکه قربانی کندیرد، تا ایش را نگیزی از موی و ناخنهاید که چیبا
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 باب منع نمودن از سوگند خوردن به مخلوق مانند پیامبر و کعبه و فرشتگان و -314
آسمان و پدران و زندگی و روح و سر و نعمت پادشاه و خاك فالن و امانت و این از 

 همه بیشتر ممنوع شده است

ِْلُفوا «، قَال: ، َعِن انلَّيِبِّ بَعِن ابِْن ُ�َمر، « -۱۷۰۷
َ

ْن حت
َ
إِنَّ ا�َّ تَعاىل ينَْهاُ�ْم أ

 ، ْو يِلَْصُمْت بابائُِ�م، َ�َمْن اَكَن َحالِفا، فلْيَْحِلْف بِا�َّ
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»أ

ْو ِليْسُكْت « :ح يالصح یة فيروا یوف
َ
، أ  .»فمْن اَكَن َحالِفا، فَال َ�ِْلْف إِالَّ بِا�َّ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۷۰۷

ستی ید، پس کسی که بایسوگند بخورتان  نکه به پدرانیکند از ا می فرمود: خداوند شما را منع امبر یپ

 .ا خاموش شودید به خداوند سوگند خورد، یاد کند بایسوگند 

ا سکوت ید جز به خدا سوگند نخورد و یکند، با می ادیح آمده که پس آنکه سوگند یتی در صحیو در روا

 .»دینما

ِ  وعْن َ�بِْد الرمْحِن بْن سُمَرة « -۱۷۰۸ وايِغ، : «قَال: قَاَل رُسوُل ا�َّ ال حتِْلفوا بِالطَّ
 رواه مسلم. »»بابائُِ�مْ وال 

 ت است که:یروا از عبد الرحمن بن سمره « -۱۷۰۸

 .»دیسوگند مخورتان  فرمود: به بتها و پدران رسول الله 
 طان و بت است.یت جمع طاغوت و آن عبارت از شیر مسلم آمده که بالطواغیت غیو در روا

نَّ رُسول ا�َّ  وعْن بُر�ْدة « -۱۷۰۹
َ
مانَِة فليْس من «قال:  أ

َ
حلَف بِاأل

يح.  .»»ِمنا يثٌ صحيح، رواهُ أَبُو داود بإِسنادٍ صحِ  حدِ

 ت است که:یروا ده یاز بر« -۱۷۰۹

 .»ستیفرمود: آنکه سوگند به امانت خورد از ما ن رسول الله 
را سوگند خوردن به اسماء و صفات جواز دارد و یش: سوگند خوردن به امانت جواز ندارد، ز

های خداست و نهی از  باشد، بلکه امری از اوامر و فرضی از فرض نمی از صفات خداوندیامانت 

 آن سبب صورت گرفته که توهم مساوات آن با صفات خدا نشود.

 با فالن شخص صحبت یخورند کار خ می هستند که سوگندای  عده
ً
ری را انجام ندهند، مثال

ورزند در  می ند و بر آن اصرار همیت و آمد ننماکی از ذوی االرحام خود رفیا به خانهء ینکنند و 
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 از همچو سوگندی بپرهیکه بایحال
ً
د کفاره دهد و ین سوگندی خورد بایزد و اگر چنید شخص اوال

 وسته بدارد.یست الهی پیضه ایخود را حانث کند و صلهء رحم را فر

۱۷۱۰- » ِ بِريٌء ِمَن اإلِسالِم فإِن مْن حلف، فقال: إِ� «: وعنُْه قال: قال رُسوُل ا�َّ
 .رواه أبو داود .»»ماً ـِ اكَن اكِذبا، َ�ُهو كما قَال، و�ِْن اَكن صاِدقا، فلَْن يرِْجع إِىل اإلِسَالِم سال

 ت است که:یروا ده یاز بر« -۱۷۱۰

زارم، پس اگر دروغگو باشد، او چنان یفرمود: آنکه سوگند خورده و گفت: من از اسالم ب رسول الله 

 .»گردد نمی ت که گفته و اگر راستگو باشد، پس هرگز به اسالم سالمت بازاس

كْعبة، فقاَل اْ�ُن ُعمر: ال  بوَعِن ابْن عمر « -۱۷۱۱
ْ
نَُّه سِمَع رَُجًال َ�ُقول: َال وال

َ
�

 ِ ، فإِ� َسِمْعُت رُسوَل ا�َّ ِْلْف بَِغْ�ِ ا�َّ
َ

، فَقْد «يُقول:  حت ْو مْن حلَف بَِغْ�ِ ا�َّ
َ
َ�َفر أ

رْشكَ 
َ
ن. »»أ يثٌ حسَ  رواه الرتمذي وقال: حدِ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۷۱۱

 .گفت: نه و سوگند به کعبه می د کهیاو مردی را شن

ر یفرمود: آنکه به غ می دم کهیشن را از رسول الله یر خدا سوگند مخور، زیگفت: به غ ب ابن عمر

 .»ا شرک آورده استیخدا سوگند خورد، همانا کافر شده 
م او را داشته یخورد ارادهء تعظ می که بدان سوگندیم است. هرگاه کسیل تحریش: نهی بر سب

 شود. می م خدا باشد، کافریم آن مثل تعظیباشد. پس اگر مقصود از تعظ

 ت دارد.یو اگر بر زبانش سوگنند آمد به جهت ادغام سخن کراه

 تی هم ندارد.یو هرگاه بدون قصد بر زبانش آمد، کراه

 باب دشوار بودن جزاي سوگند دروغی که از روي قصد باشد -315

نَّ انلَّيِبَّ  َعِن ابِْن مْسُعوٍد « -۱۷۱۲
َ
مْن حلَف ىلَع َماِل اْمريٍء ُمْسِلٍم بغْ�ِ «قال:  أ

ه، ليِق ا�َّ وُهو علَيِْه َغْضبانُ   عليَْنا رُسوُل ا�َّ » حقِّ
َ
ِ  قَال: ُ�مَّ قرأ ِمَصداقَه مْن كتاب ا�َّ

 : ِينَ ٱ إِنَّ ﴿َعزَّ وََجلَّ ِ ٱ دِ بَِعهۡ  َ�ُونَ �َشۡ  �َّ يۡ  �َّ
َ
إىل آِخِر  ].۷۷عمران:  آل[ ﴾قَلِيً�  اَ�َمنٗ  نِِهمۡ َ�ٰ َو�

قٌ عل »اآليةِ  تَّفَ  ه.يمُ

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۷۱۲

که یشود، در حال می فرمود: آنکه بر مال شخص مسلمان بدون حق سوگند خورد با خدا روبرو امبر یپ
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 . بر وی خشمناک است

آنانکه عهد خدا و سوگندهای «مصداق آن را از کتاب الله بر ما خواند:  گفت: سپس رسول الله 

 .»»ش را به بهای اندک فروشندیخو

مامَة إِياِس بِْن ثْعلبََة احلَاِرِ�ِّ « -۱۷۱۳
ُ
يب أ

َ
ن رُسول ا�َّ  وَ�ْن أ

َ
مِن اْ�تَطَع «قال:  أ

ـنَّةَ 
ْ
م َعلَيِْه اجل ُ انلَّار. وحرَّ

َ
وَْجب ا�َّ هل

َ
ُ رَُجل: و�ِْن » َحقَّ اْمِريٍء مْسِلٍم �ِيِميِنه، َ�َقْد أ

َ
فَقاَل هل

؟  راكٍ «قَال: اَكَن َشيْئاً �ِس�اً يا رُسوَل ا�َّ
َ
لِم. »»َو�ِْن اكن قَِضيباً ِمْن أ سْ  رواهُ مُ

 ت است که:یروا اس بن ثعلبه حارثی یاز ابو امامه ا« -۱۷۱۳

د، همانا خداوند دوزخ را یفرمود: کسی که حق شخص مسلمانی را به سوگندش قطع نما رسول الله 

ا یز کمی هم باشد، یگفت: و اگر چه چش یکند. مردی برا می بر او واجب ساخته و بهشت را بر او حرام

 ؟رسول الله 

 .»فرمود: هر چند شاخهء اراکی هم باشد

عاِص « -۱۷۱۴
ْ
ِ بِْن عمِرو بِْن ال َكبَائِر: «قال:  عن انليبِّ  بوعْن عبِْد ا�َّ

ْ
ال

َغُموُس 
ْ
َِمُ� ال

ْ
يْن، َوقتُْل انلَّْفس، وايل ، َوُ�ُقوُق الَْوادِلَ اُك بِا�َّ  .یرواه البخار »»اِإلرْشَ

ْعَرا�ِيًّا جاَء إِىل انلَّيِبِّ « ويف روايةٍ له: 
َ
ن أ

َ
َكبَائِر؟ قال:  أ

ْ
فَقال: يَا رَُسول ا�َّ ما ال

» ِ َغُموُس «قَال: ُ�مَّ ماذا؟ قال:  »اِإلرْشاُك بِا�َّ
ْ
َِمُ� ال

ْ
َغُموس؟ قال:  »ايل

ْ
ِمُ� ال

ْ
قُلْت: َوَما ايل

ي َ�ْقتَِطُع َماَل « ِ
َّ

 .»يْعِ� �ِيِمٍ� ُهَو ِ�يها اكِذب »اْمِريٍء مسلم،اذل
 ت است که:یروا  ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۷۱۴

ک آوردن به خدا و نافرمانی پدر و مادر و کشتن نفس و سوگند یره: شریفرمود: گناهان کب امبر یپ

 .ت نموده استیث را بخاری رواین حدیغموس است. ا

 اند؟ ره کدامیگناهان کب ا رسول الله یآمده وگفت:  امبر یی خدمت پیآمده که اعرابتی از وی یو در روا

 .ک آوردن بخدایفرمود: شر

 گفت: باز کدام؟

 ن غموس.یمیفرمود: 

 ست؟ین غموس چیمیگفتم: 

 .»عنی به سوگندی که او در آن دروغگو استیرد، یفرمود: سوگندی که مال شخص مسلمانی را بگ
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استحباب آنکه بر چیزي سوگند بخورد و غیر آن را از باب بهتر بیند، اینکه آنچه باب  -316
 را سوگند خورده، انجام دهد و سپس از جاي سوگندش کفاره دهد

َو�َِذا َحلَْفَت ىلَع : «... قَال: قَاَل يل رُسوُل ا�َّ  َ�ْن عبِْد الرَّمْحِن بِْن َسُمرَة « -۱۷۱۵
يْت َ�ْ�َ 

َ
ْر عن يَِمينكيَِم�، فََرأ ِي ُهَو َخْ�، و�فِّ

َّ
ِت اذل

ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»ها َخْ�اً ِمنَها، فأ

 ت است که گفت:یروا از عبد الرحمن بن سمره « -۱۷۱۵

دی، آن را که بهتر یر آن را بهتر از آن دیزی سوگند خوردی و غیم فرمود: و هرگاه بر چیبرا رسول الله 

 .»کفاره بدهاست انجام داده و به جای سوگندت 

يب ُهر�َْرَة « -۱۷۱۶
َ
ِ  وَ�ْن أ نَّ رُسوَل ا�َّ

َ
ى َ�ْ�ََها «قال:  أ

َ
مْن حلَف ىلَعَ يَِمٍ� فَرأ

ِي ُهَو َخْ�ٌ 
َّ

َْفَعْل اذل ْر َ�ْن يَِمينِه، ويلْ  رواهُ مسلم. »»َخْ�اً ِمنَْها، فَلْيَُ�فِّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۱۶

د از جای سوگندش یند، بایر آن را بهتر از آن بیزی سوگند خورد و غیفرمود: آنکه بر چ رسول الله 

 .»کفاره داده و آنی را که بهتر است، انجام دهد
 با فالن شخص صحبت یخورند کار خ می هستند که سوگندای  ش: عده

ً
ری را انجام ندهند، مثال

ورزند. در  می د نکنند و بر آن اصرار همکی از ذوی االرحام خود رفت و آمیا بخانهء ینکنند و 

د کفاره دهد و ین سوگندی خورد، بایزد و اگر چنید شخص اول از همچو سوگندی بپرهیکه بایحال

 وسته بدارد. (مترجم).یست الهی پیضه ایخود را حانث کند وصلهء رحم راکه فر

يب ُموىَس « -۱۷۱۷
َ
نَّ رُسول ا�َّ  َوَ�ْن أ

َ
حِلُف ىلَعَ إِ�ِّ «قَال:  أ

َ
ِ إِْن َشاَء ا�َّ َال أ وا�َّ

ي ُهَو َخ�ٌ  ِ
َّ

تيُْت اذل
َ
ْرُت َ�ْن يَِمي�، وأ رَى َخْ�اً ِمنَها إِالَّ َ�فَّ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»يَِم�، ُ�مَّ أ

 ت است که:یروا از ابو موسی « -۱۷۱۷

نم که یزی را ببیسپس چ خورم که نمی زی سوگندیفرمود: من والله اگر خدا بخواهد بر چ رسول الله 

 .»دهم می ر است، انجامینکه از جای سوگندم کفاره داده و آنچه را که خیاز آن بهتر است، مگر ا

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۷۱۸
َ
ِ  َوَ�ْن أ َحُدُ�ْم يف يَِميِنِه يف «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْن يَلَجَّ أ

َ
أل

ِ َ�َعا ُ ِعنَْد ا�َّ
َ

ْهِلِه آَ�ُم هل
َ
اَرتَُه الَّيت فََرض ا�َّ َعلَيْهِ أ ْن ُ�ْعِطَي َكفَّ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»ىل ِمْن أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۱۸

پافشاری کند، گناهش در نزد اش  ان خانوادهیکی از شما بر سوگندش در میفرمود: اگر  رسول الله 

 .»ده بدهدیگردانخدا فزونتر از آنست که کفارهء آن را که خدا بر وی فرض 
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در آن نیست و آن اي  باب عفو و گذشت از سوگند لغو (بیهوده) و اینکه کفاره -317
بر اساس عادت نه واهللا و آري اش  سوگندیست که بدون قصد بر زبان آید، مانند گفته

 واهللا و امثال آن

ُ ٱ يَُؤاِخُذُ�مُ  َ� ﴿ قال اهللا تعالی: َّ�  ِ يۡ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
َ
 بَِما يَُؤاِخُذُ�م ِ�نَوَ�ٰ  نُِ�مۡ َ�ٰ �

د�ُّمُ   ٱ َ�قَّ
َ
ٰ  َنۖ َ�ٰ يۡ ۡ� ةِ  َعامُ إِطۡ  ۥٓ َرتُهُ فََك�َّ وۡ  مِنۡ  ِك�َ َمَ�ٰ  َعَ�َ

َ
هۡ  عُِمونَ ُ�طۡ  َما َسِط أ

َ
وۡ  لِيُ�مۡ أ

َ
 أ

وۡ  َوُ�ُهمۡ كِسۡ 
َ
يَّاٖ��  ثَةِ ثََ�ٰ  فَِصيَامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�َمن رََ�بَةٖ�  رِ�رُ َ�ۡ  أ

َ
�  ٰ ٰ  لَِك َ� يۡ  َرةُ َك�َّ

َ
 تُمۚۡ َحلَفۡ  إِذَا نُِ�مۡ َ�ٰ �

ْ َفُظوٓ حۡ ٱوَ  يۡ  ا
َ
ُ  لَِك َكَ�ٰ  نَُ�مۚۡ َ�ٰ � ُ ٱ يُبَّ�ِ  ].۸۹المائدة: [ ﴾٨٩ ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّ�مۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  لَُ�مۡ  �َّ

 کن بازخواستیکند خدا به لغو در سوگندهای شما و ل نمی باز خواست« فرماید: می خداوند

ن ین منعقده طعام دادن ده مسکیمیکند از شما بسبب محکم کردن سوگندها بقصد. پس کفارهء  می

ا آزاد کردن برده، پس یشان را یا پوشش دادن اید اهل خود را یخوران می انه از آنچهیراست از جنس م

د ینست کفارت سوگندهای شما چون سوگند خوردیابد الزم است روزه داشتن سه روز. ایهر که ن

 .»د سوگندهای خود راید) و نگاهداریعنی و حانث شوی(

نِْزلَْت َهِذهِ اآليَة:  لَوَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۷۱۹
ُ
ُ ٱ يَُؤاِخُذُ�مُ  �َّ ﴿ قَالَت: أ َّ�  ِ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب

يۡ 
َ
، َوَ�� وا�َّ  ﴾نُِ�مۡ َ�ٰ �  رواه البخاري. .»يف قَْوِل الرَُّجل: ال وا�َّ

 شده که گفت:ت یروا ل از عائشه« -۱۷۱۹

کند. در بعضی سخن مرد  نمی هوده مجازاتی) خداوند شما را به سوگندهای لغو و ب٨٩ه (مائده: ین آیا

 .»د: نه به خدا و بلی به خدا، نازل شدیگو می که

 باب کراهیت سوگند خوردن در معامله، هر چند راستگو باشد -318

يب ُهَر�َْرَة « -۱۷۲۰
َ
ِ قَال: َسِمْعُت رَسُ  َ�ْن أ لَْعة، «يُقول:  وَل ا�َّ احلَِلُف منَْفَقٌة للسِّ

 ه.يمتفقٌ عل »»َمْمَحَقٌة للَْكْسِب 

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۲۰

 .»فرمود: سوگند، رواج دهندهء متاع و محو کنندهء کسب است می دم کهیشن از رسول الله 

يب َ�تَاَدَة « -۱۷۲۱
َ
ِ  َوَ�ْن أ َة احلِلِف «َ�ُقول:  قَال: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ إِيَّاُ�ْم َوَ�رْثَ

ُق ُ�مَّ َ�ْمَحُق  َيْع، فَإِنَُّه ُ�نَفِّ
ْ

 رواه مسلم. »»يف ابل

 ت است که:یروا از ابو قتاده « -۱۷۲۱
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تجارت را ن کار یرا اید، زیزیاد سوگند خوردن در فروش بپرهیفرمود: از ز می د کهیشن از رسول الله 

 .»کند می دهد و سپس محو می رواج

باب کراهیت اینکه انسان به وجه اهللا تعالی چیزي جز بهشت را طلبد و کراهیت  -319
 ندادن به آنکه بنام خدا چیزي را درخواست کند ونام اهللا تعالی را شفیع آرد

ِ  َ�ْن جابٍر « -۱۷۲۲ ُل بوَْجهِ «: قَال: قاَل رُسوُل ا�َّ
َ
ِ إِالَّ اجلَنَّةُ  ال �ُْسأ  رواه أبو داود. »»ا�َّ

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۷۲۲

 .»زی خواسته نشودیفرمود: به وجه الله بجز بهشت، چ رسول الله 
سأل خبربه معنای نهی است. یشود و به رفع ال می هی حملیسأل: به جزم بر نهی تنزیش: ال

و درخواست کردن بنام خدا اختالف دارد، پس ل است بر آنکه سؤال ین دلیمی گفته است: ایحل

گذارد. سؤال  می دانست که سؤال شده با نام خدا به حرکت آمده و بر وی اثر می هرگاه سؤال کننده،

اد کردن نام خدا در یرا ین کار را ترک کند، زیاو بنام خدا جواز دارد، هر چند اولی و برتر آنست که ا

 ست.یوی مناسب نیغرض دن

د گفت که: با درخواست سائل بنام خدا هدف او را برآورده ساخته و با یمورد، مسئول باولی در 

 د و او را با خوشی و خوشحالی بازگرداند.یوی مساعدت نما

ِ  بوََعن ابْن ُ�َمَر « -۱۷۲۳ ِ�يُذوه، «: قَال: قَال رُسوُل ا�َّ
َ
، فأ َمِن اْستََعاَذ بِا�َّ

ْ�ُطو
َ
، فَأ ل با�َّ

َ
ِجيبُوه، وَمْن صنَع إيَِلُْ�ْم مْعُروفاً فاََكفِئُوه، فَإِْن ومْن َسأ

َ
ه، َوَمْن َداَعُ�م، فَأ

ُ َحىتَّ تََرْوا 
َ

ُدوا َما تَُ�افِئُونَُه به، فَاَدُعوا هل ِ
َ

تُموهُ  لْم جت
ْ
نَُّ�ْم قَْد اَكفَأ

َ
يح، رواهُ  »»� حِ حديِثٌ صَ

 أَبُو داود، والنسائي بأسانيد الصحيحني.

 ت  است که:یروا ب عمر از ابن« -۱۷۲۳

زی را طلب کرد، ید. و آنکه بنام خدا چیفرمود: آنکه بنام خدا به شما پناه جست، او را پناه ده رسول الله 

د یمکافات ده د و آنکه به شما احسانی نمود، او راید و کسی که شما را دعوت کرد، او را اجابت کنیبه وی بده

 .»دیا د که شما مکافاتش را دادهینید تا ببید، به حق وی دعا کنیده د که به وی مکافاتیافتیزی نیو اگر چ

باب تحریم اینکه براي پادشاه و غیر او شاهنشاه گفته شود، زیرا معنایش پادشاه  320
 تواند نمی پادشاهان است وجز اهللا تعالی کسی به این صفت موصوف شده

يب ُهر�َْرَة « -۱۷۲۴
َ
ِ عزَّ وَجلَّ رَُجٌل «قال:  عن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ ْخنََع اسٍم عنَد ا�َّ

َ
إِنَّ أ

مالكِ 
َ
لَ  »»�ََس�َّ َمِلَك األ  ه.يمتفق عَ
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يَيْنَةَ   يَانُ بن عُ فْ لِكُ األَمْالكِ «قال سُ اه »مَ نشَ ثْلُ شاهِ  .مِ
 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۲۴

 .»را شاهنشاه بنامدست که خود ین نامها نزد خداوند مردیتر فرمود: پس شان  امبریپ

 به آقا و امثال آنشان  باب منع مخاطب کردن فاسق و بدعتکار و امثال -321

ِ  عن بَُر�َْدةَ « -۱۷۲۵ ال َ�ُقولُوا للُْمنَافِِق َسيِّد، فَإِنَُّه إِْن يُك َسيِّدا، «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْسَخْطتُْم َر�َُّ�ْم عزَّ وََجلَّ 

َ
 أبو داود بإِسنادٍ صحيح.رواه  »»َ�َقْد أ

 ت است که:یروا ده یاز بر« -۱۷۲۵

 .»دیا د، پروردگار خود را به خشم آوردهرا اگر وی آقا باشید، زیفرمود: برای منافق آقا نگوئ رسول الله 

را با بزرگ شمردن و تان  گران باشد، همانا خداییاز د تر عنی هرگاه بلند مرتبهی: داً يس كيان ش: 

 د.یدشمنش بخشم آورده ام یتعظ

 باب کراهیت دشنام دادن تب -322

ِ  عْن َجابٍر « -۱۷۲۶ نَّ رُسول ا�َّ
َ
مِّ الُمَسيَِّب فَقال:  أ

ُ
ْو أ

َ
ائب،أ مِّ السَّ

ُ
َمالَِك «دَخَل ىلع أ

ائِب  مَّ السَّ
ُ
مِّ الُمسيَِّب  يا أ

ُ
ْو يَا أ

َ
ال �َُسيبِّ «قَالَت: احلُ�َّ ال بارََك ا�َّ ِ�يَها، َ�َقال:  »تَُزفِْزف�؟ أ

ِكُ� َخبَث احلِديدِ  ،احلُ�َّ 
ْ
َها تُْذِهُب َخَطايا بَ� آدم، َكما يُْذِهُب ال  رواه مسلم. »»فَإِ�َّ

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۷۲۶

 ات شده چرا ب! چهیا ام مسیب وارد شده و فرمود: ای ام سائب یا ام مسیبر ام سائب  رسول الله 

 .هاياهللا ف كال بارگفت: تبم شده  لرزی؟ می

م یبرد همانطور که کورهء آهنگر چرک و زنگار ور می فرمود: تب را دشنام مده که تب گناهان فرزند آدم را

 .»برد می آهن را

 شود می هنگام وزیدن آن گفتهباب منع از دشنام دادن باد و دعایی که در  -323

يَبِّ بِْن َكْعٍب « -۱۷۲۷
َ
يب الُمنِْذِر أ

َ
ِ  َ�ْن أ �ح، فَإَِذا «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ال �َُسبُّوا الرِّ

�ِح وَخْ�ِ َما ِ�يَها  لَُك ِمْن َخْ�ِ هِذهِ الرِّ
َ
ْ�تُْم ما تَْ�َرُهون، َ�ُقولُوا: اللَُّهمَّ إِنَّا �َْسأ

َ
وَخْ�ِ ما َرأ

ِمَرْت بِهِ 
ُ
�ِح َورَشِّ ما فيها ورشِّ ما أ ِمَرْت بِه، َوَ�ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َهِذهِ الرِّ

ُ
رواه الرتمذي  »»أ

ديثٌ حسنٌ صحيح.  وقَال: حَ
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 ت است که:یروا از ابو المنذر ابی بن کعب « -۱۷۲۷

د: ید، بگوئیت داریاز آن کراهد که یدیزی را دید. هرگاه چیفرمود: باد را دشنام مده رسول الله 

م و از یطلب میای  ری که او را بدان دستور دادهیری که در آن است و خین باد و خیر ایترجمه: پروردگارا! از خ

 .»مییجو می ی بتو پناهین باد و شری که در آن است و شری که او را بدان مأمور ساخته ایشر ا

يب ُهَر�ْرَة « -۱۷۲۸
َ
ِ  وعْن أ يِت  قَال: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
ِ تَأ �ُح ِمْن َرْوِح ا�َّ َ�ُقول: الرِّ

يِت بالَعَذاب،
ْ
ِ ِمْن  بِالرَّمْحَة، َوتَأ ْ�تُُموَها فَال �َُسبُّوَها، وََسلُوا ا�َّ َخْ�ََها، واْستَِعيُذوا با�َّ

َ
فَإِذا َرأ

َها  رواه أبو داود بإِسناد حسن. »»رَشِّ
فرمود: باد رحمت خدا  می دم کهیشن از رسول الله  ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۲۸      

د و از ید، دشنامش ندهیدیآورد، پس هر گاه آن را د می بر بندگانش است که رحمت و عذاب را با خود

 .»دید و به خداوند از بدی آن پناه جوئیر آن را درخواست کنیخداوند خ

�ح قال:  قَالَت: اَكَن انلَّيِبُّ  لوعْن اَع�َِشَة « -۱۷۲۹ اللَُّهمَّ إِ� «إِذا َعِصَفِت الرِّ
ِها، َورَشِّ ما ِ�يها، َورَشِّ  ُعوُذ بك ِمْن رَشِّ

َ
رِسلَْت بِه، َوأ

ُ
لَُك َخْ�ََها، وََخْ�ِ َما ِ�يَها، وَخْ� ما أ

َ
ْسأ

َ
أ

رِسلَت بِهِ 
ُ
 .رواه مسلم »»ما أ

 ت است که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۷۲۹

ری یری را که در آن است و خیر آنرا و خیفرمود: پروردگارا! من خ می امبر یافت، پی می چون باد شدت

فرستاده اش  لهیطلبم و از شر آن و شری که در آن است و شری که بوس می لهء آن فرستاده شده از تویکه بوس

 .»میجو می شده به تو پناه

 دادن خروس باب کراهیت دشنام -324

يك، فَإِنَُّه يُوقُِظ «: رَُسوُل ا�َّ قَال: قَاَل  عْن ز�ِْد بِْن َخادِلٍ اجلَُه�ِّ « -۱۷۳۰ ال �َُسبوا ادلِّ
 رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيح. »»للصالةِ 

 ت است که:یروا د بن خالد جهنی یاز ز« -۱۷۳۰

 .»کند می داریبرای نمازتان برا او ید، زیفرمود: خروس را دشنام مده رسول الله 

 فالن بر ما باران باریداینکه شخص بگوید، بواسطهء وقت فالن یا ستارهء باب منع از  -325

ِ  َ�ْن َز�ِْد بِْن َخادِلٍ « -۱۷۳۱ بِْح بِاحلُديِْبيَِة يف إِثِْر  قَال: ص�َّ بَِنا رَُسوُل ا�َّ َصَالَة الصُّ
ْ�بََل ىلَع انلَّاس، َ�َقال: َهْل تَْدُرون َماَذا قَاَل َر�ُُّ�م؟َسَماٍء اَكنْت ِمَن اللَّيْل، فَ 

َ
ا انرَْصَف أ  »لَمَّ
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علَم. قَال: 
َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ا َمْن قاَل ُمِطْرنَا «قَالُوا: ا�َّ مَّ

َ
ْصبََح ِمْن ِعبَاِدي ُمؤِمٌن يب، َوَ�فِر، فأ

َ
قَال: أ
ِ َورمَْحِته، فَذلَِك ُمؤِمٌن يب َكْوَكب، بَِفْضِل ا�َّ

ْ
ا َمْن قال: ُمِطْرنا بِنَوِْء َكذا َو�ذا،  اَكفٌِر بال مَّ

َ
َوأ

َكْوَكِب 
ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»فَذلَك اَكفٌِر يب ُمؤِمٌن بال

 ت است که گفت:یروا د بن خالد یاز ز« -۱۷۳۱

را تمام ده بود، بر ما نماز گزارد و چون نماز یه در عقب بارانی که از طرف شب باریبیدر حد رسول الله 

 اند. گفتند: خدا و رسولش داناتر د که پروردگار شما چه فرمود؟یدان می ایکرد به مردم روی آورده و فرمود: آ

گفت، فرمود: صبح نمود از بندگانم مؤمن به من و کافر به من. و اما کسی که گفت به فضل و رحمت 

خدا بر ما باران نازل شد، آن کس به من مؤمن بوده و به ستاره کافر است. و اما کسی که گفت بواسطهء ستاره 

اء یرا مؤثر در همه اشیمان دارد. زیا د، پس او به من کافر بوده و به ستارهیا طالع فالن بر ما باران باریفالن 

 .»خداوند است و بس
 ن که باران را به وقت فالن وفالن نسبتید: آنکه مثل مشرکیگو می در "أم" /ش: امام شافعی 

 بدان اعتقاد کند، اید مطرنا بنوء کذا و کذا و حقیدادند، بگو می
ً
رود،  می ن عمل کفر بحسابیقتا

 ست.یزی نیگران مالک چیبوده برای خود و د را نوء وقت است و وقت مخلوقیز

ن جمله یدن گرفت، این باشد که فالن وقت بر ما باران بارید: مطرنا بنوء کذا و مراد ایو آنکه بگو

 د، بهتر است.ین سخن را نگویشود، ولی اگر ا نمی کفر شمرده

 باب تحریم گفتهء شخص (مکلف) براي مسلمان، اي کافر -326

ِخيه: يَا اَكفِر، َ�َقْد «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  بَعِن ابِن ُ�َمَر « -۱۷۳۲
َ
إِذا قَاَل الرَُّجـُل أل

َحُدُهما، فَإِْن اَكن َكَما قَاَل َو�ِالَّ رََجَعْت َعلَيْهِ 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»بَاَء بَِها أ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۷۳۲

کی از ید: ای کافر همانا کلمهء مذکور (کفر) به یفرمود: هرگاه شخصی به برادرش بگو رسول الله 

 .»گردد می کند، اگر چنانچه گفته بود، خوب ورنه به وی باز می آنها بازگشت

يب َذرٍّ « -۱۷۳۳
َ
   وَ�ْن أ

َ
� ِ ْو  مْن َداَع « َ�ُقول:  نَُّه سِمَع رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ�ْفر، أ

ْ
رَُجًال بال

، ولَيْس َكذلَك إِالَّ َحارَ قَال:   .هيمتفقٌ عل »»علَيْهِ  َعُدوَّ ا�َّ

 ت است که:یروا از ابو ذر « -۱۷۳۳

د، دشمن خدا و چنان یا بگویفرمود: آنکه مردی را کافر خواند،  می د کهیشن وی از رسول الله 

 .»گردد می نکه بر وی بازیست، مگر این
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 باب منع از کردار بد و گفتار بد -327

ِ  َعن ابِْن َمْسُعوٍد « -۱۷۳۴ ان، «: قَال: قَاَل رُسوُل ا�َّ ان، َوال اللَّعَّ عَّ لَيْس الُمْؤِمُن بالطَّ
َِذيء َفاِحش، َوال ابلْ

ْ
. »»َوال ال  رواه الرتمذي وقال: حديثٌ حسنٌ

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۷۳۴

 .»ستیلعنت کننده و بدکردار و بدگفتار ناد یاد طعنه دهنده و زیفرمود: مؤمن ز رسول الله 
�ٍَس « -۱۷۳۵

َ
ِ  وِعْن أ ٍء إِالَّ شانَُه، وَما «: قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ُفْحُش يف يَشْ

ْ
َما اَكَن ال

ٍء إِالَّ َزانَهُ   رواه الرتمذي، وقال: حديثٌ حسن. »»اَكَن احلَيَاُء يف يَشْ
 ت است که:یروا از انس « -۱۷۳۵

زی نبود، یاء در چینکه زشتش ساخت و حیزی نبود، مگر ایفرمود: گفتار و کردار بد در چ رسول الله 

 .»نتش دادینکه زیمگر ا

باب کراهیت اظهار فصاحت نمودن با تکلف، در سخن و استعمال کردن کلمات نا  -328
 شان  یق، در خطاب با مردم عوام و امثاي دقها آشنا و اعراب

نَّ انلَّيِبَّ  َعِن ابِْن َمْسُعوٍد « -۱۷۳۶
َ
ُعون«قَال:  أ لِم قَالََها ثَالثا. »َهلََك الُمتَنَطِّ سْ اهُ مُ وَ  .رَ

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۷۳۶

عون (از حد گذرندگان) هالک شدند و آن را سه بار تکرار نمود امبر یپ
ِّ

 .»فرمود: ُمَتَنط
ِ بِْن َ�ْمرو بِْن الَعاِص « -۱۷۳۷ ِ  بوََعِن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
إِنَّ ا�َّ «قَاَل:  أ

ََقَرةُ  ي َ�تََخلَُّل بِِلَسانِِه َكَما َ�تََخلَُّل ابلْ
َّ

َِليَغ ِمَن الرَِّجاِل اذل واه أَبو داود،  .»»ُ�بِْغُض ابلْ رَ

 والرتمذي، وقال: حديثٌ حسن.

 ت است که:یروا  ب بن عمرو بن عاص از عبد الله« -۱۷۳۷

زبان خود را مانند گاو (در  غی را کهیدارد مردان بل می فرمود: همانا خداوند دشمن رسول الله 

 .»دهند می چیشان) پ دهان
۱۷۳۸- » ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ  بوَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ

َ
َحبُِّ�ْم إِيل،  أ

َ
قَال: إِنَّ ِمْن أ

ْ�َعَدُ�ْم ِم�ِّ 
َ
ْ�َغَضُ�ْم إِيل، َوأ

َ
ْخالقا، َو�ِنَّ أ

َ
َحاِسنُُ�ْم أ

َ
ِقيامة، أ

ْ
َوأقَْر�ِ�ْم ِم�ِّ َ�ِْلساً يَْوَم ال

قُوَن َوالُمتََفيِْهُقونَ  ثَاُرون، َوالُمتََشدِّ ْ قيَاَمة، الرثَّ
ْ
حسن،  رواه الرتمذي وقال: حديثٌ  »»يْوَم ال

نِ اخلُلق. سْ هُ يف باب حُ  وقد سبق رشحُ
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 ت شده که:یروا از جابر « -۱۷۳۸

امت خوش ینی در روز قینش ن شما به من از روی همیکترین و نزدیفرمود: از دوستدارتر رسول الله 

ار یامت بسین شما از من در روز قین شما از روی دشمنی و دورتریشترین شما است و همانا بیتر اخالق

 .»اند شهیان تکبر پیان و پرگویان و به کنج لب سخن گویگو

 باب کراهیت گفتهء شخص، نفسم خبیث (پلید) شده -329

َحُدُ�ْم َخبُثَْت َ�ْفيس، َولِ�ْن «قال:  َعِن انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشة « -۱۷۳۹
َ
ال َ�ُقولَنَّ أ

 ه.يمتفقٌ عل »»يِلَُقل: لَِقَسْت َ�ْفيِس 

 ت است که فرمود:یروا ل از عائشه« -۱۷۳۹

 .»د، نفسم بد شده استید شده، بلکه بگوید که: نفسم پلیهرگز کسی از شما نگو
دی را ناپسند یث و پلیاطالق لفظ خب ست، ولی آنحضرت یکیش: هرچند معنای هردو کلمه 

 اند. داشته

 »کرم«ادرست بودن نامیدن تاك انگور به باب ن -330

يب ُهَر�َْرَة « -۱۷۴۰
َ
ِ  َ�ْن أ َكْرَم «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َكْرم، فإِنَّ ال

ْ
ِعنََب ال

ْ
وا ال ال �َُسمُّ

 متفقٌ عليه. وهذا لفظ مسلم. »»الُمْسِلمُ 

اية:  َكْرُم قَلُْب الُمْؤِمِن « ويف روَ
ْ
َما ال كْرُم « ويف رواية للبخاري ومسلِم: »فَإِ�َّ

ْ
َ�ُقولُوَن ال

َكْرُم قلُْب 
ْ
َما ال  .»الُمْؤِمِن إِ�َّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۴۰

 . را کرم مسلمان استید، زیفرمود: تاک انگور را کرم (معدن کرم و جوانمردی) ننام رسول الله 

 .»ند: "کرم" همانا کرم دل مسلمان استیگو می تی از بخاری آمده کهیو در روا
را یز اند، ن اطالق نهی فرمودهیاز ا د: رسول الله یگو می دیش: ابن الجوزی در جامع المسان

 کند. می جادیرا در دل آشامندگانش جوانمردی ایگفتند، ز می ها تاک انگور را "کرم" عرب

 م آن.ید قبح و تحریشود، برای تأک می شیو نهی فرموده از نامگذاری آن به آنچه که بدان مدح و ستا

مان است و دل مؤمن سزاوار است که ینکه در آن نور ایاو دل مؤمن کرم "معدم کرم" است، برای 

 ف شود.ین نام نامگذاری و توصیبد
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َكْرُم، َولَِ�ْن قُولُوا: «قَال:  َعِن انلَّيِبِّ  َوَ�ْن َوائِِل بِْن َحجٍر « -۱۷۴۱
ْ
ال َ�ُقولُوا: ال

ِعنَب،َواحلبَلَةُ 
ْ
 رواه مسلم. »»ال

 ت است که:یروا از وائل بن حجر « -۱۷۴۱

 .»د عنب و حبله (درخت انگور)ید کرم، ولی بگوئیفرمود: مگوئ امبر یپ

ي زن براي مردي که بدان نیاز ندارد، مگر اینکه براي ها باب منع ا زتوصیف زیبائی -331
 منظوري شرعی باشد، مانند نکاح و امثال آن

ِ  َعِن ابِْن َمْسُعوٍد « -۱۷۴۲ ة، َ�تَِصَفَها ـُ�بَارِشِ الال «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ُة الَمْرأ

َ
مْرأ

نَُّه َ�نُْظُر إيَِلَْها
َ
 ه.یمتفٌق عل »»لَِزوِْجَها َك�

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۷۴۲

آن را شان  ک بستر نشوند (لخت و برهنه) تا به شوهرهاییگر در یکدیفرمود: زنان با رسول الله 

 .»نگرد می شیف کنند گوئی که بسویتعر
ن کار سبب ید و ایایف مذکور بین منع آنست که مبادا خوش شوهر از توصیش: و حکمت ا

 ف شده گرفتار شود. یا به فتنه و محبت توصیشود، همسرش را طالق دهد 

، بلکه "خواهی بمن بیامرز می بار خدایا اگر"باب کراهیت سخن انسان در دعاء که  -332
 باید طلب و درخواست او قاطع باشد

يب ُهر�َْرةَ « -۱۷۴۳
َ
ِ  عْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َحُدُ�م: اللَُّهمَّ اْغِفْر يل إِْن «قَال:  أ

َ
ال َ�ُقولَنَّ أ

 ُ
َ

لَة، فإِنَُّه ال ُمْكِرَه هل
َ
 ه.يمتفـــقٌ عل »»ِشئْت: اللَُّهمَّ ارمَْحْ� إِْن ِشئْت، يِلْعِزِم الَمْسأ

لِم: ْ�َطاهُ  َول�ن، يِلَْعِزمْ « ويف روايةٍ ملُسْ
َ
ْ�بَة، فَإِنَّ ا�َّ َ�َعاىل ال يتََعاَظُمُه َشـْيٌء أ ِم الرَّ ُْعظِّ

ْ
 .»َويل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۴۳

د جدی یامرز، بلکه بایخواهی مرا ب می ا، اگرید بار خدایکی از شما نگویچگاه یفرمود: ه رسول الله 

 ست.یاو تعالی ن را مکره و وادار کنندهء برایید، زیسؤال نما

را برای یاد کند، زید و رغبت را زید سؤال را از روی جزم نمایتی از مسلم آمده که پس بایو در روا

 .»دیزی را عطاء نمایست که چیخداوند مهم ن

�ٍَس « -۱۷۴۴
َ
ِ  َوَ�ْن أ لَة، «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َحُدُ�م، فَلْيَْعِزِم الَمْسأ

َ
إِذا داع أ

ُ َوال 
َ

ْعِط�، فَإِنَُّه ال ُمْستَْكرَه هل
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»َ�ُقولَن: اللَُّهمَّ إِْن ِشئْت، فَأ
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 ت است که:یروا از انس « -۱۷۴۴

ا ید: بار خداید سؤال را بطوری قاطع نموده و نگویکی از شما دعا کرد، بایفرمود: هرگاه  رسول الله 

 .»ستیاو تعالی ن را همانا مکرهی براییخواهی مرا بده، ز می اگر

 "آنچه خدا و فالنی بخواهد"باب ناپسندیده بودن گفتهء  -333

ال َ�ُقولوا: ماشاَء ا�َّ وشاَء فُالن، «قال:  َعِن انلَّيِبِّ  عْن ُحَذْ�َفَة بِْن ايلََماِن « -۱۷۴۵
، ُ�مَّ َشاَء فُالنٌ   ح.رواه أبو داود بإِسنادٍ صحي »»ولِ�ْن قُولوا: َما َشاَء ا�َّ

 ت است که:یروا مان یفه بن یاز حذ« -۱۷۴۵

د آنچه که خداوند بخواهد و ید، آنچه خدا و فالنی بخواهد، بلکه بگوئیفرمود: مگوئ رسول الله 

 .»سپس فالنی بخواهد
ت و یکه مشیکند، در حال می را او تقاضای مشارکت راید آنچه خدا و فالنی بخواهد، زیش: مگوئ

 ت بنده حادث است.یو مش م وازلییارادهء خدا قد

 د.ید: آنچه خدا بخواهد، و باز فالنی اراده نمایبلکه بگو

 باب کراهیت گفتگو بعد از نماز عشاء (خفتن) -334

ا احلَديثُ ـوال أَمَّ هُ سواءٌ . فَ كُ تَرْ هُ وَ لُ فِعْ ، وَ قْتِ ريِ هذا الوَ بَاحاً يف غَ ونُ مُ رادُ بِهِ احلَديثُ الذي يَكُ مُ

مُ أوـال رَّ حَ ا ـال مُ ة. وأَمَّ اهَ رَ كَ ريامً وَ دُّ حتَ وَ يف هذا الوقت أشَ هُ وهُ يف غري هذا الوقت، فَ كرُ مَ

الَق، واحلَديث مع  مِ األخْ ارِ كَ مَ ني، وَ احلِِ كايَاتِ الصَّ حِ لْمِ وَ ةِ العِ رَ اكَ ذَ مُ احلَديثُ يف اخلَريِ كَ

وَ مُ  ة فيه، بل هُ اهَ رَ ة، ونحو ذلك، فال كَ اجَ يف، ومع طالبِ حَ رٍ الضَّ ذْ ا احلَديثُ لِعُ ذَ ب،وكَ تَحَ سْ

تُه. رْ كَ لِّ ما ذَ حيحةُ عىل كُ اديثُ الصَّ تِ األحَ رَ ةَ فِيه. وقد تظاهَ راهَ ضٍ ال كَ ارِ  وعَ
باشد و کردن و نکردن آن مساوی است. اما  می ن وقت مباحیر ایو مراد صحبتی است که در غ

 شتر است.یهت آن بن وقت حرمت و کراین وقت، در ایر ایا مکروه در غیسخن حرام 

ر مانند مباحثهء علم وداستان صالحان و مکارم اخالق و گفتگو با مهمان و یاما گفتگوی خ

ن صحبت از روی عذر و یده است و همچنیتی ندارد، بلکه مستحب و پسندیازمند و امثال آن کراهین

 ت ندارد.یوجود عارضی کراه

 ل است:یقرار ذ م،یحه در مورد همهء آنچه که ذکر نمودیث صحیو احاد
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يب بَْرَزَة « -۱۷۴۶
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
اَكَن يَ�َرُه انلوَم قبَْل الِعَشاِء َواحلَِديَث  أ

 ه.يمتفقٌ عل .»بْعَدَها

 ت است که:یروا از ابوبرزه « -۱۷۴۶

 .»شمردند می ش از عشاء (خفتن) و صحبت و گفتگوی بعد از آن را زشتیخواب پ رسول الله 

ِ  بوَعِن ابِْن ُعمَر « -۱۷۴۷ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ا َسلَّم،  أ َص�َّ الِعَشاَء يف آِخِر َحيَاتِِه، فَلمَّ

رِْض «قَال: 
َ
ْن ُهَو ىلَع َظْهِر األ ِس ِمئَِة َسنٍَة ال َ�بىَْق ِممَّ

ْ
ْ�تَُ�ْم يَلْلَتَُ�ْم َهِذه؟ فَإِنَّ ىلع َرأ

َ
َرأ

َ
أ

حدٌ 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»ايلَْوَم أ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۷۴۷

شما تان  ن شبیش نماز خفتن را گزارده و چون سالم داد، فرمود: از ایدر آخر زندگی خو رسول الله 

 .»ماند نمی کی باقیی اند، نیرا برسر صد سالی از کسانی که امروز در روی زمیرا خبر بدهم؟ ز

�ٍَس « -۱۷۴۸
َ
نَّهم اْ�تََظُروا انلَّيِبَّ  َوَ�ْن أ

َ
�  َّ�فَجاَءُهْم قر�باً ِمْن َشْطِر اللَّيِْل فص

ال إِنَّ انلَّاَس َقْد َصلُّوا، ُ�مَّ َرقَُدوا«بِِهم، يع� الِعَشاَء قَال: ُ�مَّ َخَطبَنَا َ�َقال: 
َ
َو�ِنَُّ�ْم لَْن  »أ

الةَ   .یلبخاررواه ا »»تََزالُوا يف َصالٍة ما اْ�تََظْرُ�ُم الصَّ

 ت است که:یروا از انس « -۱۷۴۸

ی شب آمده و بر آنان نماز عشاء را ها مهیک نینزد دند و آنحضرت یرا کش امبر یآنان انتظار پ

د تا زمانی ید که مردم نماز گزاردند و رفتند  و شما در نماز بودیخواند. بعد خطبه خوانده فرمود: با خبر باش

 .»دیدیکه انتظار نماز را کش

باب حرام بودن خودداري زن از اینکه با شوهرش همبستر گردد، هرگاه وي را  -335
 طلب کند و او نیز عذر شرعی نداشته باشد

يب ُهر�ْرَة « -۱۷۴۹
َ
ِ  َ�ْن أ تَُه إِىل فِراِشِه «: قَال: قَاَل رَسوُل ا�َّ

َ
إِذا َداَع الرَُّجُل اْمَرأ

بَت، فَباَت َغْضباَن علَيَْها، 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»لََعنَتَْها الَمالئَِ�ُة حىت تُْصِبحفأ

 .»»تَرِْجع«َحىتَّ « ويف رواية:
 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۴۹

د و وی یش خواست و او از آمدن ممانعت ورزیفرمود: هرگاه مردی زنش را به بستر خو رسول الله 

 .کنند می او را لعنتد، فرشتگان تا صبح ی(شوهر) بر او خشمناک شب را گذران
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 .»نکه باز گرددیتی آمده که: تا ایو در روا

باب حرمت گرفتن زن روزهء نافله را در حالیکه شوهرش حاضر است، مگر به  -336
 اجازهء او

يب ُهر�ْرةَ « -۱۷۵۰
َ
نَّ رُسوَل ا�َّ  عْن أ

َ
ْن تَُصوَم َوَزوُْجَها شاِهٌد «قَال:  أ

َ
ةِ أ

َ
ال َ�ِلُّ للَمْرأ

 بإِْذنِهِ 
َذَن يف بَيِْتِه إِالَّ

ْ
 بإِْذنِِه وال تَأ

 ه.يمتفقٌ عل »»إِالَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۵۰

که شوهرش حاضر است، مگر به اجازهء یرد، در حالیست که روزه گیفرمود: برای زن روا ن رسول الله 

 .»دهداش  را بدون اجازهاش  نکه برای کسی اجازهء ورود به خانهیوی و ا

گزارد) سر خویش را  می باب تحریم بلند کردن مقتدي (آنکه پشت سر پیشنماز نماز -337
 از رکوع یا سجده پیش از امام (پیشنماز)

يب ُهر�َْرَة « -۱۷۵۱
َ
نَّ انلَّيِبَّ  عْن أ

َ
َسُه َ�بَْل «َق�َال:  أ

ْ
َحُدُ�ْم إِذا رَ�َع رأ

َ
َما َ�ْىَش أ

َ
أ

ْن َ�ْعَل ا
َ
ْو َ�ْعَل ا�َّ ُصورتَُه ُصوَرَة مِحارٍ اِإلَماِم أ

َ
َس مِحار، أ

ْ
َسُه رأ

ْ
 ه.یمتفٌق عل »»�َّ رأ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۵۱

نکه خداوند یش از امام باال کند از ایکی از شما هرگاه سرش را پیترسد  نمی ایفرمود: آ رسول الله 

 .»را شکل االغ سازدنکه شکل او یا ایسرش را سر االغ گرداند، و 
 سازد. می ش: مراد آنست که خداوند او را همچون االغ نفهم و نادان

 باب کراهیت گذاشتن دست بر تهیگاه در نماز -338

يب ُهر�ْرَة « -۱۷۵۲
َ
الةِ أن رسول اهللا  َ�ْن أ  ه.يمتفقٌ عل .»: ن� عِن اخلرَْصِ يف الصَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۵۲

 .»گاه در نماز منع فرمود (چون نشانهء کبر است)یفرمود: از گذاشتن دست بر ته رسول الله 

باب کراهیت نماز گزاردن در هنگام حاضر شدن طعام، در حالیکه به آن اشتیاق هم  -339
 دارد، یا وقت آمدن اخبثان (بول و غائط)

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۷۵۳ ال َصالَة حبرََضِة َطَعام، َوال «َ�ُقول:  قَالَت: َسِمْعُت رَُسول ا�َّ
ْخبَثَانَ 

َ
 رواه مسلم. »»َوُهَو يَُدافُِعُه األ
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 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۷۵۳

ست و نه هم زمانی که اخبثان یفرمود: نمازی در وقت حاضر شدن طعام ن می دم کهیشن از رسول الله 

 .»(بول و غائط) بر شخص فشار آورند

 منع از نگریستن بسوي آسمان در نماز باب -340

�ِس بِْن َمالٍك « -۱۷۵۴
َ
ِ  َ�ْن أ بَْصارَُهْم «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
قَْواٍم يَْرَ�ُعوَن أ

َ
َما باُل أ

ماِء يف َصالتِِهم، ُ يف ذلك َحىتَّ قَال:  »إِىِل السَّ ْو تَلُْخَطَفنَّ «فَاْشتَدَّ قَْوهلُ
َ
 يَلَنْتَُهنَّ َ�ْن ذلك، أ

بْصارُُهم،
َ
 .یرواه البخار »»أ

 ت است که:یروا از انس « -۱۷۵۴

ند؟ ینما می های خود را بسوی آسمان باال چشمشان  ست حال آنانی که در نمازیفرمود: چ رسول الله 

نکه یا این کار خود را باز خواهند داشت و ینه از اینکه فرمود: هر آئید شد تا این مورد شدیو سخنش در ا

 .»ربوده خواهد شدشان  چشمهای

 باب کراهیت اینسو و آنسو دیدن در نماز بدون عذر -341

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۷۵۵ ُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
ل
َ
الِة َ�َقال:  قَالَت: سأ َِفاِت يف الصَّ

ْ
ُهَو «َعِن االتل

َعبْدِ 
ْ
يَْطاُن ِمْن َصالِة ال ار »»اْخِتالٌس َ�ْتَِلُسُه الشَّ  .یرواهُ البُخَ

 ت است که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۷۵۵

 .»دیربا می طان از نماز بندهیدم، فرمود: ربودنی است که شیدر مورد التفات در نماز پرس از رسول الله 

�ٍَس « -۱۷۵۶
َ
ِ  َوَ�ْن أ الة، فَإِنَّ «: قَال: قَاَل يل رُسوُل ا�َّ َِفاَت يف الصَّ

ْ
إِيَّاَك َواالتل

َِفاَت يف 
ْ

َفِر�َضةِ االتل
ْ
، فَيف اتلََّطوُِّع ال يف ال الِة َهلََكٌة، فإِْن اَكن البُدَّ مذي   .»»الصَّ رواه الرتِّ

يح. حِ  وقال: حديثٌ حسنٌ صَ

 ت است که:یروا از انس « -۱۷۵۶

را التفات در نماز سبب هالکت است و ید، زیزیستن در نماز بپرهیفرمود: از التفات و نگر رسول الله 

 .»ضهیرورت بود، پس در نافله نه در فراگر از روی ض
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 باب منع از اداي نماز بسوي قبرها -342

يب َمْرثٍَد َكنَّاِز بِْن احلَُصْ�ِ « -۱۷۵۷
َ
ِ  َ�ْن أ ال تَُصلُّوا «َ�ُقول:  قَال: سِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ِْلُسوا علَيْها
َ

لِم. »»إِىل الُقبُور، َوال جت سْ  رواه مُ

 ت است که گفت:یروا ن یکناز بن حصابو مرثد از « -۱۷۵۷

 .»دینیفرمود: بسوی قبرها نماز نگزارده و بر آنها ننش می دم کهیشن از رسول الله 
ن یش را بطرف قبر بگرداند و قصد روی آوردن بدان را بکند، ایش: هرگاه شخصی در نماز رو

 ت دارد.یکار حرام قطعی است و اگر بدون قصد بطرف قبر رو کند، کراه

ا هموار یدانم که قبر هموار شده و بر آن مسجد ساخته شود  می د: حرامیگو می /امام شافعی 

 نشود و بر آن نماز گزارده شود.

 .»عبديا� ال جتعل قربی وثناً « فرماید: می نروست که رسول الله یاز ا

 باب حرام بودن رد شدن و گذشتن از پیش روي نماز گزار -343

نَْصارِيِّ « -۱۷۵۸
َ
ِة األ مَّ ِ بِْن احلَارِِث بِْن الصِّ يب اجلُهيِْم َ�بِْد ا�َّ

َ
ِ  َ�ْن أ  :قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْن َ�ُمرَّ �َ «
َ
ُ ِمْن أ

َ
ْرَ�ِعَ� َخْ�اً هل

َ
ْن يَِقَف أ

َ
ْ�َ لَْو َ�ْعلَُم الَمارُّ َ�ْ�َ يدي الُمَص�ِّ َماذا َعلَيِْه لاََكَن أ

ْر�َِعَ� َسنَة.. »يََديْهِ 
َ
ْو أ

َ
ْر�َِعَ� َشْهرا، أ

َ
و أ

َ
ْر�َِع� يَوما، أ

َ
ْدرِي: قَاَل أ

َ
اوي: ال أ  ه.يمتفقٌ عل» قَاَل الرَّ

 ت است که:یروا م عبد الله بن حارث بن صمه انصاری یاز ابو الجه« -۱۷۵۸

گناه دارد، همانا اگر چهل ش روی نماز گزار، بداند که چقدر یفرمود: اگر مرور کننده از پ رسول الله 

 ش روی او بگذرد.ینکه از پیستد برای او بهتر است از ایبا

 .»سال ۴۰ا یماه  ۴۰ا یروز  ۴۰دانم که گفت:  نمی راوی گفت:

باب کراهیت آغاز نمودن مقتدي به نماز نافله پس از آنکه مؤذن شروع به اقامت  -344
 یا غیر آن باشدنماید، خواه نماز نافلهء مذکور سنت آن نماز و 

يب ُهَر�َْرَة « -۱۷۵۹
َ
ِ�يمِت الصَالة، فََال َصَالةَ إِال «قَال:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ُ
إِذا أ

 رواه مسلم. »»مكتو�َةَ ـال

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۵۹

 .»ستیفرمود: چون نماز (فرض) آغاز شد، پس نمازی جز فرض ن امبر یپ
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ساختن روز جمع به روزه گرفتن یا شب جمعه براي نماز شب باب کراهیت خاص  -345
 ها از میان شب

يب ُهَر�ْرة « -۱۷۶۰
َ
وا يَلْلََة اجلُُمَعِة بِِقيَاٍم ِمْن َ�ْ� «قَال:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ ُصُّ ال ختَ

يَّاِم إِالَّ 
َ
وا يَْوَم اجلُُمَعة بِصيَاٍم ِمْن بْ�ِ األ ُصُّ ْن يَُ�وَن يف َصْوٍم يَُصوُمُه اللَّيَايل، َوال ختَ

َ
أ

َحُدُ�مْ 
َ
 رواه مسلم. »»أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۶۰

ن روزها روز جمعه را به روزه اختصاص یها شب جمعه را به نماز و از ب ان شبیفرمود: از م امبر یپ

 .»ردیگ می کی از شما آن را روزهیباشد که ای  نکه روزهید، مگر اینده

 ۱۷۶۱- » ِ َحُدُ�ْم يَْوَم اجلُُمَعِة إِالَّ «َ�ُقول:  َوَ�نُْه قَال: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ
ال يَُصوَمنَّ أ

ْو َ�ْعَدهُ 
َ
 ه.يمتفقٌ عل »»يَْوماً َ�بْلَُه أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۶۱

ش از یهمراه روزی که پرد، مگر یچکدام شما روز جمعه را روزه نگیفرمود: ه می دم کهیشن امبر یاز پ

 .»ا بعد از آنیآن است و 

ُت َجابِراً « -۱۷۶۲
ْ
ل
َ
ِد بِْن َ�بَّاٍد قَال: َسأ َ�َ� انلَّيِبُّ َوَ�ْن ُ�َمَّ

َ
َ�ْن َصْوِم اجلُُمَعة؟  : أ

 ه.يمتفقٌ عل. »قَال: َ�َعم

 ت است که گفت:یاز محمد بن عباد روا« -۱۷۶۲

 از روزهء روز جمعه منع فرمود؟ امبر یا پیدم که آیپرس از جابر 

 .»گفت: بلی

مِّ الُمْؤِمنَِ� ُجَو�ْرَ�َة بنِْت احلَارِِث « -۱۷۶۳ 
ُ
نَّ انلَّيبَّ  لَوَ�ْن أ

َ
َدَخَل َعلَيَْها يْوَم  أ

ْمس؟«اجلُُمَعَة َوَ�َ صائَمة، َ�َقال: 
َ
ُصْمِت أ

َ
ْن تَُصوِ� غدا؟«قَالَت: ال، قَال:  »أ

َ
 »تُِر�ديَن أ

فِْطري«ال، قَال: قَالَت: 
َ
اهُ البُخار »»فَأ وَ  .یرَ

 ت است که:یروا ل ه بنت الحارثیرین جویاز ام المؤمن« -۱۷۶۳

 .که روزه داشتیروز جمعه بر وی داخل شد، در حال امبر یپ

 روز روزه گرفتی؟یا دیفرمود: آ

 .گفت: نه
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 ری؟یخواهی که فردا روزه بگ می ایگفت: آ

 گفت: نه.

 .»را بگشافرمود: پس روزه ات 

باب تحریم روزهء وصال (پی در پی) و آن این است که شخص دو روز یا بیش از  -346
 آن روزه گرفته و در بین آن نخورد و نیاشامد

ىب« -۱۷۶۴
َ
نَّ انلَّىِب  بَرَة واََع�َِشَة �ُهر َ�ْن أ

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»َ�َ� َعِن الْوِصال  أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۶۴

 .»از روزهء پی در پی منع فرمود امبر یپ

ِ  بوََعن ابِْن ُ�َمَر « -۱۷۶۵ َعِن الْوِصال. قَالُوا: إِنََّك تُواِصل؟  قال: َ�َ� رُسوُل ا�َّ
ْسىَق «قَال: 

ُ
ْطَعُم َوأ

ُ
ظُ البُخاري. »»إِ�ِّ لَْسُت ِمثْلَُ�م، إِ� أ فْ  متفقٌ عليه، وهذا لَ

 که گفت: ت  استیروا ب از ابن عمر« -۱۷۶۵

 د؟یریگ می از روزهء پی در پی منع فرمود. گفتند: شما روزهء پی در پی رسول الله 

 .»گردم می رابیشوم و س می نه من طعام دادهیستم، هر آئیفرمود: من مثل شما ن

 باب تحریم نشستن بر سر قبرها -347

يب ُهَر�َْرةَ « -۱۷۶۶
َ
ِ  َ�ْن أ ْن قَال: قَال رُسوُل ا�َّ

َ
حُدُ�ْم ىلع مَجَْرة، : أل

َ
�ِْلَس أ

ْن �ِْلَس ىلع َ�رْبٍ 
َ
ُ ِمْن أ

َ
هِ َخٌ� هل ِ

ْ
 رواه مسلم. »»َ�تُْحِرَق ِ�يَابَه، َ�تَْخلَُص إِىل ِج�

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۶۶

برسد، ده و به پوستش یرا سوزاناش  ند و جامهیکی از شما باالی شعلهء آتش بنشیفرمود: اگر  امبر یپ

 .»ندیش بهتر از آنست که بر قبری بنشیبرا

 باب منع از گچ کردن قبرها و بناي ساختمان بر آن -348

ِ  َ�ْن َجابٍِر « -۱۷۶۷ ْن  قَال: َ�َ� رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن ُ�ْقَعَد َعلَيه، وأ

َ
َقرْب، َوأ

ْ
َص ال ْن ُ�َصَّ

َ
أ

 رواه مسلم. .»يُبَْ� َعلَيْه

 شده که گفت:ت یروا از جابر « -۱۷۶۷

 .»ر ساخته شود، منع فرمودیا بر آن تعمیا بر آن نشسته شود و ینکه قبر گچ کاری شود و یاز ا رسول الله 
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 باب تأکید حرمت گریتن برده از نزد آقایش -349

ِ  َ�ْن َجِر�ِر « -۱۷۶۸ بَق، َ�َقْد بَِرئَْت ِمنُْه «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َما َ�بٍْد أ َّ�

َ
ةُ � مَّ  »اذلِّ

 رواه مسلم.

 ت است که:یروا ر یاز جر« -۱۷۶۸

 .»ان رفته استیخت همانا عهد و امان وی از میفرمود: هر بردهء که گر رسول الله 
ُ َصالةٌ «: َوَ�نُْه َعِن انلَّيبِّ « -۱۷۶۹

َ
عبْد، لَْم ُ�ْقبَْل هل

ْ
َ�َق ال

َ
 رواه مسلم. »»إِذا أ

اية:   .»َ�َقْد َ�َفر« ويف روَ
 ت است که:یروا ر یاز جر« -۱۷۶۹

 شود. نمی رفتهیخت نمازی از وی پذیفرمود: هرگاه بردهء گر امبر یپ

 .»تی آمده که همانا کافر شده استیو در روا
 عنی کفران نعمت کرده است.یش: 

 باب تحریم شفاعت در حدود -350

ا�َِيةُ ٱ﴿ قال تعالی:و اِ� ٱوَ  لزَّ ْ جۡ ٱفَ  لزَّ وا   َوَ�  ةٖ� َجۡ�َ  مِاْئَةَ  ُهَماّمِنۡ  ِحدٖ َ�ٰ  ُ�َّ  ِ�ُ
ۡ
 ُ�مُخذۡ تَأ

  بِِهَما
ۡ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  فَةٞ َرأ ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن �َّ ِ ٱب ٓ  َعَذاَ�ُهَما َهدۡ يَشۡ َولۡ  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ  �َِفةٞ َطا

ۡ ٱ ّمِنَ   ].۲النور: [ ﴾٢ مِنِ�َ ُمؤۡ ل

د که در یشان صد دره و بایکی را از اید هر یکننده پس بزن زن زنا کننده و مرد زنا« فرماید: می خداوند

 .»د، بخدا و روز آخرتیمان آورده ایشان در جاری کردن شرع خدا اگر ایرد شما را شفقت بر اینگ
قَْت َ�َقالُوا: لَوَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۷۷۰ ِة املْخُزوِميَِّة الَّيت رَسَ

َ
ُن املْرأ

ْ
ُهْم َشأ َهمَّ

َ
نَّ قَُر�ْشاً أ

َ
، أ

َساَمُة ْ�ُن َز�ٍد، ِحبُّ رسوِل مْن يَُ�لُِّم فيها رَُسوَل ا�َّ 
ُ
، َ�َقالُوا: َوَمْن َ�رَْتيُء َعلَيِْه إِالَّ أ

 ِ َساَمُة َ�َقاَل رَُسوُل اا�َّ
ُ
ِ ، فلََكََّمُه أ َّ� :»َعاىل ؟�َ ِ �َْشَفُع يف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد ا�َّ

َ
ثم قام  »أ

�ُف تََرُ�وُه، «فاحتطب ُ�مَّ قَال:  ِ
َق ِ�يهم الرشَّ نَّهْم اَكنُوا إِذا رَسَ

َ
يَن َ�بْلَُ�ْم �

َّ
هلََك اذل

َ
َما أ إِ�َّ

 ِ قاُموا َعلَيِْه احلَد، َواْ�ُم ا�َّ
َ
ِعيف، أ َق ِ�يِهُم الضَّ قََت  َو�ِذا رَسَ ٍد رَسَ نَّ فاِطَمَة بِنْبَت ُ�َمَّ

َ
لَْو أ

  ه. يمتفقٌ عل »»لََقَطْعُت يََدَها

اية: وَ ِ « ويف رِ َن وَْجُه رسوِل ا�َّ ،؟«َ�َقال:  ،َ�تَلَوَّ ِ �َْشَفُع يف َحدٍّ ِمْن ُحدوِد ا�َّ
َ
قَاَل » أ

. قَال: ُ�مَّ أمَر  َساَمة: اْستَْغِفْر يل يا رُسوَل ا�َّ
ُ
ة، فُقِطَعْت يَُدَهاـبِِتلَْك الأ

َ
 .»مْرأ
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 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۷۷۰

 ش گران آمد و گفتند: کدام کس در مورد وی با رسول الله یکه دزدی کرد بر قریا کار زن مخزومی

 د و اسامه یتواند بر وی جرئت نما می که محبوب رسول الله  د یزند؟ وگفتند: جز اسامه بن ز می سخن

 .با وی صحبت کرد

کنی؟ سپس برخاسته و خطبه خواند و  می ا در حدی از حدود خدا شفاعتیفرمود: آ رسول الله 

ف و بلند مرتبه در آنها دزدی یش از شما بودند که چون شریفرمود: همانا هالک ساخت کسانی را که پ

ساختند و  می او جاری ف و ناتوان در آنها دزدی کردی، حد را بریکردند و چون ضع می نمودی ترکش

 .کردم می نه دستش را قطعیکرد، هر آئ می سوگند به خدا که اگر فاطمه بنت محمد دزدی

 ا در حدی از حدود خدا شفاعتیدگرگون شده و فرمود: آ رسول الله  هتی آمده که: چهریو در روا

 .؟کنی می

به من آمرزش طلب فرما! گفت: سپس در مورد آن زن امر نمود و  ا رسول الله یگفت:  اسامه 

 .»ده شدیدستش بر

 و نهرهاي آب و امثال آنشان  باب ممانعت از نجاست کردن در راه مردم و سایهء -351

يب ُهَر�َْرَة « -۱۷۷۱
َ
ِ  َوَ�ْن أ نَّ رَُسول ا�َّ

َ
ُقوا الَّالِعنَْ� «قَال:  أ قَالُوا وَما الَّالِعنَان؟  »ا�َّ

ْو يف ِظلِِّهمْ «قَال: 
َ
ي َ�تََخ�َّ يف َطر�ِق انلَّاِس أ ِ

َّ
 رواه مسلم. »»اذل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۷۱

 ن دو کاری که سبب لعنتید. گفتند: و ایزیشود بپره می فرمود: از دو کاری که سبب لعنت امبر یپ

 ست؟یشود چ می

 .»کند می نجاستشان  هیا سایفرمود: کسی که در راه مردم 

 ممانعت از بول کردن و امثال آن در آب ایستاده باب -352

ِينَ ٱوَ ﴿ قال تعالی:و ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ْ حۡ ٱ َ�َقدِ  تََسُبوا  َتَملُوا
بِينٗ  امٗ �ثۡ  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ   ].۵۸األحزاب: [ ﴾٥٨ امُّ

ر گناهی که کرده باشند، هر یرنجانند مردان و زنان مسلمان را بغ می آنانکه« فرماید: می و خداند

 .»نه برداشتند بار بهتان وگناه آشکاری رایآئ

ِ َ�ْن َجابٍِر « -۱۷۷۲ نَّ رُسوَل ا�َّ
َ
اكد : أ ْن ُ�بَال يف الَماِء الرَّ

َ
 رواهُ مسلم.. »َ�َ� أ
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 ت شده که:یروا از جابر « -۱۷۷۲

 .»ستاده منع فرمودیاز بول کردن در آب ا رسول الله 

 باب کراهیت برتري دادن پدر بعضی از فرزندانش را بر بعضی دیگر در بخشش -353

ِ  بَعِن انلُّْعَماِن بِْن �َِشٍ� « -۱۷۷۳ ىَت بِِه رَسول ا�َّ
َ
بَاُه أ

َ
نَّ أ

َ
َلُْت ابْ� هذا  أ

َ
َ�َقال: إِ�ِّ �

 ِ لْتَُه ِمثَْل َهذا؟«: ُغالماً اَكَن يل، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

َك � ِ
َ

ُ�لَّ َودل
َ
ِ » أ  :َ�َقال: ال، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

رِْجْعهُ «
َ
 .»فأ

ايَة:  وَ ِ  ويف رِ َك لُكِِّهم؟«: َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ِ
َ

َ�َعلَْت َهذا بَِودل
َ
ا�َُّقوا ا�َّ «قَال: ال، قَال:  »أ

ْوالِدُ�مْ 
َ
َدقَة. »َواْعِدلُوا يف أ يب، فَردَّ تلَْك الصَّ

َ
 فَرََجَع أ

ة: ايَ وَ ِ  ويف رِ ٌ ِسَوى َهذا؟ قَال: َ�َعم، قَال: «: َ�َقال رُسوَل ا�َّ لََك َودلَ
َ
ُ�لَُّهْم «يَا �َِشُ� أ

َ
أ

ُ ِمثَْل َهذا؟
َ

ْشَهُد ىلَع َجْورٍ «قَال: ال، قال:  »َوَهبَْت هل
َ
 . »فَال �ُْشِهْد� إِذاً فَإِ�ِّ ال أ

ة:  ايَ وَ يف رِ  .»ال �ُْشِهْد� ىلَع َجْورٍ «وَ

ْشهْد ىلَع هذا َ�ْ�ِي،« ويف رواية: 
َ
رِبِّ َسَواًء ؟«ُ�مَّ قَال:  »أ

ْ
ْن يَُ�ونُوا إيَِلَْك يف ال

َ
َك أ �رَُسُّ

َ
 »أ

 ه.يمتفقٌ عل »»فَال إِذاً «قَال:  ،قَال: ب�

 ت است که گفت:یروا ب ریاز نعمان بن بش« -۱۷۷۳

 ام. را که از من است دادهای  ن پسرم بردهیآورده و گفت: من به ا پدرش او را نزد رسول الله 

 ای؟  ن دادهیا به همهء فرزندانت مثل ایفرمود: آ رسول الله 

 گفت: نه.

 گردانم. می فرمود: پس من او را به تو باز رسول الله 

 ن کار را در مورد همهء فرزندانت نموده ای؟یا ایفرمود: آ تی آمده که رسول الله یدر رواو 

 گفت: نه.

ده و آن صدقه به ید. و سپس پدرم باز گردیعدالت کنتان  ان فرزندانیده و در میفرمود: از خداوند ترس

 وی بازگشت.

 ن داری؟یر از ایغا فرزند یر! آیفرمود: ای بش تی آمده که: رسول الله یو در روا

 گفت: بلی.

 ن دادی؟یا به همه مثل ایفرمود: آ
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 گفت: نه.

 دهم. نمی را من به ظلم گواهییر، زیفرمود: پس مرا شاهد مگ

 ر.یتی آمده که مرا به ظلم شاهد مگیو در روا

کی ید که در نیآ می ا خوشتیر. سپس فرمود: آین شاهد گیر از من کسی را بر ایتی آمده که: غیو در روا

 نمودن همه با تو برابر باشند؟

 گفت: آری!

 .»ن کار را مکنیفرمود: پس ا
 ن امر سببیرا ایگری در عطا و بخشش جواز ندارد، زیک فرزند بر دیش: بدون عذر برتری دادن 

توزی و حس   نهیجه بغض و کیان برادران بوجود آمده و در نتیشود که حسادت و رقابت منفی در م می

 دار شود.یپدشان  انیعداوت در مجوئی و  انتقام

لت دهد باکی ندارد. یا عاق فضیانگر یا عصیکوکار به خود را بر غنی یازمند و نیولی هرگاه ن

 (مترجم).

باب تحریم عزاداري و سوگواري زن بر مرده بیش از سه روز جز بر شوهرش که  -354
 چهار ماه و ده روز است

يب َسلََمَة « -۱۷۷۴
َ
مِّ َحِبيبَة  بَ�ْن َز�ْنََب بِنِْت أ

ُ
 َزْوِج انلَّيِبِّ  لقَالَت: َدَخلُْت ىلَعَ أ

بُو ُسْفيَاَن ْ�ُن َحْرٍب 
َ
بُوها أ

َ
ْو َ�ْ�ِه، ِحَ� تُُو�ِّ أ

َ
، فَدَعْت بِِطيٍب ِ�يِه ُصْفَرُة َخلُوٍق أ

ْت بَِعارَِضيْ  �ِّ فَدَهنَْت ِمنُْه َجاِرَ�ة، ُ�مَّ َمسَّ
َ
يِب ِمْن َحاَجة، َ�ْ�َ � ِ َمايل بِالطِّ ها. ُ�مَّ قَالَت: َوا�َّ

 ِ دَّ ىلَعَ «يُقوُل ىلَع الِمنرِْب:  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ِ
ُ

ْن حت
َ
َْوِم اآلِخِر أ ِ َوايلْ ٍة تُْؤِمُن بِا�َّ

َ
ال ِ�لُّ الْمرأ

ْر�َ 
َ
ْشُهٍر وََعرْشاً َميٍِّت فَْوَق ثَالِث يَلَال، إِالَّ ىلَع َزْوٍج أ

َ
قَالَْت َز�ْنَب: ُ�مَّ َدَخلُْت ىلَع َز�ْنََب  »َعة أ

ِ َمايل  لبنِْت َجْحش  َما َوا�َّ
َ
ْت ِمنْه، ُ�مَّ قَالَت: أ ُخوَها، فََدَعْت بِِطيٍب َ�َمسَّ

َ
َ أ ِحَ� تُُو�ِّ

�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ 
َ
يِب ِمْن حاَجة، َ�ْ�َ � ٍة تُْؤِمُن «الِمنرَْب: َ�ُقوُل ىلَع  بِالطِّ

َ
ال َ�ِلُّ الْمَرأ

ْشُهٍر وََعرْشاً 
َ
ْرَ�َعَة أ

َ
دَّ ىلَع َميٍِّت فَْوَق ثََالٍث إِالَّ ىلَع زوٍج أ ِ

ُ
ْن حت

َ
ِ َوايلَْوم اآلِخِر أ متفقٌ . »»بِا�َّ

 ه.يعل

 ت شده که گفت:یروا ل نب بنت ابی سلمهیاز ز« -۱۷۷۴
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افت، وارد شدم یان بن حرب وفات یهنگامی که پدرش ابو سف امبر یهمسر پ ل بهیمن بر ام حب

ا جز آن بود و دختری را از آن چرب ید که در آن زردی بود، خلوق (مادهء خوشبو) یوی خوشبوئی را طلب

ازی ندارم، مگر از رسول ید. و سپس گفت: والله من به خوشبوئی نینموده و به رخسارهای خود دست کش

مان دارد، یست برای زنی که به خدا و روز آخرت ایفرمود: روا ن می ه بر منبر بودکیدم در حالیشن الله 

نب ینب گفت: سپس بر زیش از سه روز، عزاداری کند، مگر بر شوهر  چهار ماه و ده روز. زینکه بر مردهء بیا

گفت: د و سپس یافت. او خوشبوئی خواسته و از آن مالیبنت جحش وارد شدم هنگامی که برادرش وفات 

فرمود:  می دم کهیکه بر منبر بود شنیدر حال نکه از رسول الله یازی ندارم، جز ایوالله من به خوشبوئی ن

ش از سه روز عزاداری کند جز بر یست که بر مردهء بیمان دارد، روا نیبرای زنی که به خدا و روز آخرت ا

 .»دینما می شوهر که چهار ماه و ده روز عزاداری

تحریم فروختن شهري براي صحرائی و رفتن پیشا پیش سوارها و فروختن بر باب  -355
فروختن و خواستگاري کردن بر خواستگاري برادرش، مگر اینکه خود اجازه دهد یا 

 درخواست او رد گردد

�ٍَس « -۱۷۷۵
َ
ِ  َ�ْن أ �ِيه  قَال: َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

َ
َخاُه أل

َ
ْن يَِبيَع َحارِضٌ بِلَاٍد َو�ِْن اَكَن أ

َ
أ

ه مِّ
ُ
 ه.يمتفق عل. »َوأ

 ت است که:یروا از انس « -۱۷۷۵

ابانی و روستائی) هر چند که برادر نسبی او باشد، منع یاز فروش شهری به صحرائی (ب الله رسول 

 .»فرمود
اورد که یی و بدوی متاعی را بینکه روستایم فروش شهری مال اطرافی را و آن ایش: در مورد تحر

د، آنرا نزدم بگذار تا یمت وقت بفروشد، ولی شهری بگویاز مردم است و بخواهد آنرا بقیمورد ن

 م است، اگر بدان علم داشت.یکه نهی برای تحراند  گرانتر فروشم، جمهور گفته

ُوا السلَع َحىتَّ ُ�ْهبََط بَِها إىل ال َ�تَلَ «: وََعِن ابِْن عَمَر قال: قاَل رَسول ا�َّ « -۱۷۷۶ قُّ
ْسواقِ 

َ
 ه.يمتفقٌ عل» »األ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۷۷۶

 .»دینکه به بازارها فرود آید تا ایفرمود: به استقبال امتعه نرو رسول الله 

ِ «قَال:  بوََعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۷۷۷ ْكبَان، َوال يِبْع «: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ُوا الرُّ ال َ�تَلَقَّ
ُ َطاووس: ما  ،»َحارِض بِلَادٍ 

َ
ُ َسْمَسارا »ال يَبِْع َحارِضٌ بِلاد؟«َ�َقاَل هل

َ
 ه.يمتفقٌ عل .»قال: ال يُ�وُن هل
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 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۷۷۷

 نفروشد.ن ینش هید و شهری به بادیفرمود: به استقبال سوارها نرو رسول الله 

 ن نفروشد؟ینش هیز را شهری به بادیطاووس به وی گفت: چه چ

 .»فرمود: که دالل او نباشد

يب ُهَر�َْرَة « -۱۷۷۸
َ
ِ  َوَ�ْن أ ْن يَِبيَع َحارِضٌ بِلَاٍد َوال َ�نَاَجُشوا  قَال: َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

َ
أ

خيه، وال �طْب ىلَع ِخْطبَِة 
َ
ِخيه، وال �ْسأِل املرأُة طالَق أْختَِها وال يبع الرَُّجُل ىلَع َ�يْع أ

َ
أ

 تِلَْكَفأ َما يف إِنَائَِها.
ايَةٍ قَال:  وَ ْعرايب، وأْن �ْشرَتَِط ال َ�َ� رَُسوُل ا�َّ ويف رِ

َ
ُة ـَعِن اتلَّليقِّ وأن يَبْتَاَع الُمَهاِجُر أل

َ
مْرأ

ْختَِها، وَأْن �َْستَام الرَُّجُل ىلَع سْوِم أخيه، 
ُ
 . متفٌق عليه.»وَ�َ� َعِن انلََّجِش واتلَّرْص�ةِ َطالَق أ

 ت است که گفت:یروا ره یابو هراز « -۱۷۷۸

نکه ید (بدون ایمت افزائی مکنین بفروشد، و قیه نشینکه شهری برای بادیمنع کردند از ا رسول الله 

خواستگاری نکند و زن د) و مرد بر فروش برادرش نفروشد و بر خواستگاری برادرش ید داشته باشیقصد خر

عنی تا خود با طالق او با شوهرش یطالق خواهرش را بخواهد تا آنچه را که در طرف اوست، دگرگون سازد (

 .)ازدواج کند

نکه مهاجر (شهری) برای ی) و از اها از استقبال کردن (قافله تی آمده که گفت: رسول الله یو در روا

زی را کند که یدن چینکه شخص قصد خریا درخواست کند و انکه زن طالق خواهرش ریبدوی بفروشد و ا

 .»د) منع فرمودیمت افزائی (بدون قصد خریبرادرش قصد آن را نموده و از ق

ا در مدتی که او شرط گذاشته یدار بعد از عقد معامله ینکه برای خری": به اهيع اخيعلی بش: "

مت ین قیا بهتر از آن را به عیدهم  می متاع را بتون یمت کمتری عید، معامله ات را بهم زن من به قیبگو

شتری آنرا از تو یمت بید: معامله ات را بهم زن من به قیدهم و همچنان هرگاه به فروشنده بگو می بتو

 د.یبا شوهرش ازدواج نمااش  نییعنی در عوض خواهر دی": لتكفا ما فی انائهاکنم. " می دارییخر

ِ بوَعِن ابِْن ُ�َمِر « -۱۷۷۹ ال يِبْع َ�ْعُضُ�ْم ىلَع َ�يِْع بْعض، «قَال:  ، أنَّ رَُسوَل ا�َّ
 ُ
َ

َذَن هل
ْ
ظُ مسلم.يمتفقٌ عل »»وال َ�ُْطْب ىلع ِخْطبة أِخيِه إالَّ أْن يَأ فْ  ه، وهذا لَ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۷۷۹

خواستگاری برادرش گر نفروشد و بر یفرمود: بعضی از شما بر فروش بعضی د رسول الله 

 .»ش اجازه دهدینکه برایخواستگاری نکند، مگر ا
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ِ  َوَ�ْن ُ�ْقبَة بِن اَعِمٍر « -۱۷۸۰ الُمْؤِمُن أُخو الُمؤِمن، فََال ِ�لُّ «قَال:  أنَّ رَُسوَل ا�َّ
 رواهُ مسلم. »»لُِمؤِمٍن أْن يبْتَاَع ىلَعَ َ�يِْع أِخيِه َوَال َ�ِْطْب ىلَع ِخْطبَِة أِخيه حىتَّ يََذر

 ت است که:یروا از عقبه بن عامر « -۱۷۸۰

ست که بر فروش برادرش بفروشد یفرمود: مؤمن برادر مؤمن است، پس برای مؤمن روا ن رسول الله 

 .»دینکه ترکش نمایا بر خواستگاری برادرش خواستگاری کند تا ایو 

 باب منع از بیهوده خرج کردن در راههاي نا مشروع -356

ِ  َ�ْن أيب ُهر�ْرَة « -۱۷۸۱ يَريض لَُ�ْم ثالثا، َوَ�ْ�َره  إنَّ ا�َّ َ�َعاىل «: قَال: قَال رَُسوُل ا�َّ
يعاً َوال  ِ مَجِ لَُ�ْم ثَالثا: َ�َ�يض لَُ�ْم أْن َ�ْعبُدوه، َوال �رُشُ�وا بِِه َشيْئا، َوأْن َ�ْعتَِصموا حِبَبِْل ا�َّ

قُوا، و�َْ�رهُ لَُ�م:  ؤال، و�َضاَعَة الَمالِ َ�َفرَّ ةَ السُّ م رشحه »»ِ�يَل َوقَال، َوَ�رْثَ  .رواه مسلم، وتقدَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۸۱

ز را برای شما زشت داشته است. یده و سه چیز را برای شما پسندیفرمود: خداوند سه چ رسول الله 

سمان خدا چنگ زده و یده و همه به ریک نگردانیشرزی را یده و به وی چیپسندد که او را پرست می برای شما

 .»دارد می ع کردن مال را زشتیاد سؤال نمودن و ضایار و زید و برای شما گفتگوی بسیپراکنده نشو
 شرحش قبال گذشت.

َّ الُمِغَ�ةُ بُن ُشعبَة يف كتاب « -۱۷۸۲ َوَ�ْن َورَّاٍد اَكتِِب الُمِغَ�ِة بن ُشْعبَة قال: أْمَ� يلَعَ
َ إالَّ ا�َّ وَحَدُه َال «اَكَن َ�ُقول يف دبُِر لُكِّ َصالٍة َمْكتُوَ�ة:  ، أنَّ انليبِّ ىل ُمَعاوَ�َة إ

َ
َال إهل

َْمد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشٍء قَِدير، اللَُّهمَّ َال مانَِع لَِما أْ�َطيْت، َوَال 
ْ
ُ الُملُْك َوهل احل ، هلَ

َ
�َك هل رَشِ

َدُّ  ُمْعِطَي لَِما َمنَْعت،
ْ
اَكَن َ�نَْ� َ�ْن ِ�يل وقَال، «َوَ�تََب إيَلِْه �نَُّه  »َوَال ينَْفُع َذا اجلَدِّ ِمنَْك اجل

َنَاِت، َوَمنٍْع وَهاِت 
ْ

ِد ابل
ْ
اِت، ووأ َؤال، َوَ�َن َ�نَْ� َ�ْن ُ�ُقوِق األمهَّ  »»و�َضاَعِة الَمال، َوَ�رْثِة السُّ

لَيْه، وسبق رشحه.  متفقٌ عَ

 ت شده که گفت:یره روایوّراد کاتب مغاز « -۱۷۸۲

 بعد از هر نماز مفروضه امبر یبر من امالء نمود که پ ه یره بن شعبه در نوشتهء برای معاویمغ

ع ساختن مال و یاز بگومگو و ضا به وی نوشت که وی ... و کيال اله اال اهللا وحده ال رش :گفت می

نافرمانی مادران و بگور کردن دختران و منع کردن حق و طلب کردن نمود و هم از  می اد سؤال کردن منعیز

 .»فرمود می بدون حق منع
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باب ممانعت اشاره کردن مسلمان بسوي مسلمان به سالح و امثال آن خواه از روي  -357
 مزاح باشد و یا راستی و منع از دست بدست کردن شمشیر از غالف کشیده

َالح، «قَال:  رَُسوِل ا�َّ َ�ْن  َعن أيب ُهَر�َْرة « -۱۷۸۳  أِخيِه بِالسِّ
َ

َال �رِشْ أَحُدُ�ْم إىل
يَْطاَن َ�ْ�ُِع يف يَِده، َ�يََقَع يف ُحْفَرٍة من انلَّارِ  .يمتفقٌ عل »»فَإنَُّه َال يَْدرِي لََعلَّ الشَّ  هِ

ايةٍ لِ   وَ لِمٍ قَالـويف رِ سْ َقاِسِم «: مُ
ْ
 «: قَاَل أبُو ال

َ
أخيِه حِبَِديَدة، فَإنَّ َمْن أشاَر إىل

هِ  مِّ
ُ
 .»»الَمالئِ�َة تَلْعنُُه حىتَّ َ�ْ�ِع، و�ْن اَكن أَخاُه أل�ِيِه وأ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۸۳

طان ید شیداند شا نمی را وییچکدام شما با سالح بسوی برادرش اشاره نکند، زیفرمود: ه رسول الله 

 .فتدیجه در گودالی از دوزخ بیدر نتدر دست او فساد بوجود آورده و 

فرمود: کسی که بسوی برادرش به کاردی اشاره کند، هر  تی از مسلم آمده که: ابو القاسم یو در روا

 .»باشداش  انییکنند، هر چند برادر اع می نه فرشتگان او را لعنتیآئ

يُْف َمْسلُوالً أْن ُ�تََعاىَط ا َ�َ� رُسوُل ا�َّ «قَال:  َوَ�ْن جابٍر « -۱۷۸۴ رواهُ  .»»لسَّ

ن.  أبو داود، والرتمذي وقال: حديثٌ حسَ

 ت شده که گفت:یروا از جابر « -۱۷۸۴

 .»ده از غالف دست بدست شود، منع فرمودیر کشینکه شمشیاز ا رسول الله 

باب منع از بیرون آمدن از مسجد بعد از اذان تا نماز فریضه را ادا نماید، مگر آنکه  -358
 داشته باشد عذري

ْعثاِء قال: ُكنَّا ُ�ُعوداً مع أيب ُهر�ْرَة « -۱۷۸۵ ذََّن الـيف ال َ�ْن أيب الشَّ
َ
مؤَذِّن، ـمْسِجد، فَأ

مْسِجِد، فَقاَل ـمْسِجِد َ�ْميِش، فَأتْبعُه أبُو ُهر�ْرَة برَصُه حىتَّ َخرَج ِمَن الـَ�َقام رَُجٌل ِمَن ال
َقاِسِم 

ْ
ا َهَذا َ�َقْد عىَص أبَا ال  رواه مسلم. .»أبُو ُهر�َْرة: أمَّ

 ت شده که گفت:یاز ابو الشعثاء روا« -۱۷۸۵

م، سپس مؤذن اذان داد و مردی از مسجد برخاسته و شروع به یدر مسجد نشسته بود ره یهمراه ابو هر

گفت:  ره یرون برآمد، سپس ابوهرینکه از مسجد بیتا ا چشمش را به وی دوخت ره یرفتن کرد. ابو هر

 .»را نافرمانی نمود ن شخص ابوالقاسم یاما ا



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        824

 

 باب کراهیت رد کردن ریحان (نازبو) بدون عذر -359

ه، «: ، قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َ�ْن أيب ُهر�َْرَة « -۱۷۸۶ َمْن ُعرَِض َعلَيِْه رْ�َان، فَال يَرُدَّ
�ِح فَإنَُّه   رواهُ مسلم. »»َخفيُف الَمْحمل، َطيُِّب الرِّ

د آن یحان دهند، نبایفرمود: به هر کس که ر رسول الله  ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۷۸۶

 .»را بردن آن سبک و بوی آن خوش استیرا رد کند، ز

يباَكَن ال يَُردُّ   أنَّ انليبَّ  َوَ�ْن أ�َِس بِن َمالٍِك « -۱۷۸۷  .یرواهُ البُخار .»الطِّ
 

 ت است که:یروا از انس « -۱۷۸۷

 .»نمود نمی ی را ردیخوشبو رسول الله 

باب کراهیت ستایش در روبروي شخصی که بر او از فسادي مثل خود بینی و غیره  -360
 هراس شود و روا بودن آن در مورد کسی که از این موضوع در امان باشد

رَُجًال يُثْ� ىلَعَ رَُجٍل َوُ�ْطِر�ِه يف  قَال: َسِمَع انلَّيبُّ  َ�ْن أيب ُموىس األْشعِريِّ « -۱۷۸۸
 ه.يمتفقٌ عل »»أْهلَْكتُم، أْو قَطْعتُْم َظهَر الرَُّجِل «مْدَحة، َ�َقال: ـال

 ت است که گفت:یروا از ابو موسی اشعری « -۱۷۸۸

 کند. می فش مبالغهینموده و در توصد که مردی، مردی را ثنا یشن امبر یپ

 .»دیدیا فرمود: کمر مرد را برید، یفرمود: نابود ساخت

ْ�َ� َعلَيِْه رَُجٌل َخْ�ا، أنَّ رُجًال َذِكَر ِعنَْد انليب  َوَ�ْن أيب بَْ�َرة « -۱۷۸۹
َ
، فَأ

ُ ِمَراراً  »وْ�ََك َ�َطْعت ُ�نَُق َصاِحبَك «: َ�َقاَل انليب  اَكَن أَحُدُ�ْم َماِدحاً ال إْن «يُقوهلُ
 ِ ، وَال يَُزىكَّ ىلَع ا�َّ ْحِسُب َكَذا وَ�َذا إْن اَكَن يََرى �نَُّه َكَذلِك، وََحِسيبُُه ا�َّ

َ
َ�َالَة، فَلْيَُقل: أ

 ه.يمتفق عل »»أَحدٌ 

 ت است که:یروا از ابوبکره « -۱۷۸۹

 ر گفت. یاد کرده شد و مردی بر وی ثنای خی امبر یمردی در حضور پ

کی از شما خواهی یگفت: هرگاه  می دی. آن را بار باریقت را بریفرمود: وای بر تو گردن رف امبر یپ

دکه او همچنان ید می ن و چنان است. اگریکنم که او چن می د: گمانید بگویش کننده است، باینخواهی ستا

 .»شود نمی هیچکس بر خداوند تزکیاست و خداوند محاسبه کنندهء اوست و ه
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َارِث، عِن الِمْقَداِد « -۱۷۹۰
ْ
اِم بِن احل ، أنَّ رَُجًال جَعل َ�ْمَدُح ُ�ثَْماَن  َوَ�ْن َهمَّ

ُ ُ�ثَْمان: َما  َْصبَاَء، َ�َقاَل هلَ
ْ
َ�َعِمَد الِمْقداد، فََجثَا ىلَعَ ُرْكبَتَيْه، فََجَعَل َ�ْثُو يف وَْجِهِه احل

 ِ نُك؟ َ�َقال: إنَّ رَُسوَل ا�َّ
ْ
اَب «قَال:  َشأ اِح�، فَاْحثُوا يف وَُجوِهِهُم الرتُّ ْ�تُُم الَمدَّ

َ
 »»إَذا َرأ

اهُ مسلم. وَ هِ   رَ ذِ هَ ة فَ يحَ حِ ةٌ صَ ريَ
ادِيثُ كثِ ةِ أحَ اءَ يف اإلبَاحَ جَ ي، وَ ادِيثُ يف النَّهْ  .األحَ

ءُ  لَامَ نٍ  :قَالً َ العُ لُ إيامَ امَ هُ كَ نْدَ وحُ عِ دُ انَ املَمْ ال: إنْ كَ قَ ادِيثِ أنْ يُ َ األحَ عِ بَنيْ طريقُ اجلَمْ وَ

فْ  يْثُ ال يَ ةٌ بِحَ امَّ ة تَ فَ رِ عْ مَ ةُ نَفْس، وَ ريَاضَ قِني، وَ يَ ه، وَ سُ بُ بِهِ نَفْ لْعَ ال تَ لِك، وَ ُّ بِذَ رتَ غْ ال يَ تَتِن، وَ

هُ  حُ دْ هَ مَ رِ ورِ كُ هِ األمُ ذِ ءٍ منْ هَ يْهِ يشَ لَ يفَ عَ وه، وإنْ خِ رُ كْ ال مَ امٍ وَ رَ يْسَ بِحَ لَ ةً  فَ اهَ رَ هِ كَ هِ جْ يف وَ

ة يف ذَلِك.  لُ األحاديثُ املُختَلفَ يلِ تُنزَّ صِ ا التَّفْ ذَ ىلَ هَ ة، وعَ يدَ دِ اشَ َّا جَ ممِ هُ وَ لُ وْ ةِ قَ  ءَ يف اإلبَاحَ

رٍ  َا،  »أرُْجو أْن تَُ�وَن ِمنُْهمْ «: أليب بَكْ وهلِ خُ َنَّةِ لِدُ ِيعِ أبْوابِ اجلْ نْ مجَ نَ مِ وْ عَ دْ ينَ يُ نَ الَّذِ أي: مِ

ر:  قَالَ  »لَْسَت ِمنُْهمْ «ويف احلَديثِ اآلخَ يَالءَ . وَ مْ خُ هُ رَ بِلُونَ أُزُ ينَ يُسْ ذِ نَ الَّ تَ مِ  أي: لَسْ

رَ  مَ ك«: لِعُ  فَّجا إالَّ سلَك فَّجا َ�ْ�َ فَجِّ
ً
يَْطاُن َساِلاك ةِ  ،»َما َرآَك الشَّ ادِيثُ يف اإلبَاحَ األحَ وَ

ا يف كتاب:  افِهَ نْ أطْرَ ةً مِ ْلَ تُ مجُ رْ كَ دْ ذَ قَ ة، وَ ريَ
ثِ ار«كَ كَ  . »األذْ

 ت است که گفت:یروا از همام بن حارث از مقداد « -۱۷۹۰

 . ش نمودیزه به رویدن سنگریدو زانو نشسته و شروع به پاش کرد. مقداد  ش عثمان یمردی آغاز به ستا

 کنی؟ می به او گفت: چکار عثمان 

 .»دیشان خاک بپاشید به رویدیشگران را دیفرمود: چون مداحان و ستا گفت: رسول الله 
 ادی آمده است. یحهء زیث صحیث وارده در منع است و در اباحت مدح احادین احادیا

ن است که گفته شود، هرگاه مدح شده دارای یث این احادیند که: راه جمع کردن بیگو می علماء

فتاده و بدان مغرور یاضت نفس و شناخت کامل باشد، بنحوی که به فتنه نین و ریقیمان و یکمال ا

ن امور یزی از اینفسش با او بازی نکند، پس نه حرام است و نه مکروه و اگر بر وی از چنشده و 

 د است.یتی شدیش دارای کراهیش او روبرویده شود و مدح و ستایترس

 شود. می هین مورد توجیث مختلفه در ایل احادین تفصیو به ا

 است: بکر برای ابو و از جملهء آنچه که مورد اباحت آمده، فرمودهء آنحضرت 

ی بهشت برای ها عنی از جملهء کسانی که از همهء دروازهیدوارم که تو از جملهء آنها باشی، یام

 شوند. می ورود به آن دعوت
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شان  عنی از جملهء کسانی که از روی تکبر شلواریستی، یگر آمده که: تو از آنها نیث دیو در حد

 ستی.یکشانند، ن می را

نکه به راه ید که به راهی روانی، مگر ایطان ترا ندیچگاه شیفرمود: ه برای عمر  و هم 

 روی رفت. می ر از راهی که تویگری غید

 م.یاد است و گوشهء از آن را در کتاب "اذکار" ذکر نمودیث در مورد اباحت زیو احاد

باب در مورد اینکه بیرون شدن از شهري که در آن وبا آمده، مکروه است، چنانچه  -361
 داخل شدن در آن، در این حالت نیز کراهیت دارد

�ۡ ﴿ و قال تعالی:
َ
ْ  نََما� مُ يُدۡ  تَُ�ونُوا ۡ ٱ رِ��ُّ َشيََّدةٖ  بُُروٖج  ِ�  ُكنتُمۡ  َولَوۡ  ُت َموۡ ل  ].۷۸النساء: [ ﴾مُّ

 .»هرجا باشید، دریابد شما را مرگ، اگر چه باشید در محلهای محکم« فرماید: میخداوند 

ْ تُلۡ  َوَ� ﴿ قال تعالی: يۡ  ُقوا
َ
 ].۱۹۵البقرة: [ ﴾لَُكةِ �َّهۡ ٱ إَِ�  ِديُ�مۡ بِ�

 .»ش به هالکتید خود را با دستهای خویندازیو م« فرماید: و می

�ًاِب  بَوَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۷۹۱ َطَّ
ْ
اِم َحىتَّ إَذا اَكَن  أنَّ ُ�َمر بِْن اخل  الشَّ

َ
َخَرَج إىل

َمراُء األْجنَاِد 
ُ
 لَِقيَُه أ

َ
غ اِح َوأْصَحابُُه  �رَِسْ ْخرَبُوُه أنَّ الْوَ�اَء قَْد َوَ�َع  أبُو ُ�بَيَْدَة ْ�ُن اجلَرَّ

َ
فَأ

ِلَ� فََدعَ  ام، قَاَل اْ�ُن َ�بَّاس: َ�َقاَل يل ُ�َمر: اْدُع يل الُمهاجِر�ن األوَّ وتُهم، فَاْستََشارهم، بالشَّ
ْمر، وال نََرى أْن 

َ
ام، فَاْختلَفوا، َ�َقاَل َ�ْعُصُهم: َخرَْجَت أل ْخرَبُهم أنَّ الَْوَ�اَء قَْد َوَ�َع بِالشَّ

َ
َوأ

، َوال نََرى أْن ُ�ْقِدَمُهم تَرِْجَع َ�نْه. َوقَاَل َ�ْعُضُهم: َمَعَك بَِقيَّة انلَّاِس َوأْصَحاُب رُسوِل ا�َّ 
نَْصار، فَدَعوُ�ُهم، فَاْستََشارهم،  ، هذا الَْوَ�اءِ ىلَعَ 

َ
، ثُـمَّ قَال: اْدُع يل األ َ�َقال: اْرتَِفُعوا َ��ِّ

فََسلَُكوا َسِبيَل الُمهاجِر�ن، َواختَلَفوا اَكْختالفهم، َ�َقال: اْرتَِفُعوا َعِ�، ُ�مَّ قَال: اْدُع يل َمْن 
 ْ َفتْح، فََدَعْوُ�ُهم، فَلَْم َ�ْتَِلْف عليه ِمنُْهْم اَكَن َها ُهنَا ِمْن َمْشيََخِة قَُر�

ْ
ٍش ِمْن ُمَهاِجرةِ ال

يف  َ�نَادى ُ�َمُر  ،رَُجالن، َ�َقالُوا: نََرى أْن تَرِْجَع بِانلَّاِس َوَال ُ�ْقِدَمُهم ىلَعَ َهَذا الَْوَ�اءِ 
ْصِبُحوا َعلَيْه: َ�َقال أ

َ
اِح انلَّاِس: إ�ِّ ُمْصِبٌح ىلَعَ َظْهر، فَأ فَِراراً ِمْن بُو ُ�بَيَْدَة اْ�ُن اجلَرَّ

َ
: أ

؟ َ�َقاَل ُ�َمُر  وَ�َن ُ�َمُر يَْ�َرُه ِخالفَه، َ�َعْم نَِفرُّ  : لَْو َ�ْ�َُك قَالََها يَا أبَا ُعبيَْدة، قََدِر ا�َّ
يَْت لَْو اَكَن لََك إبِل، َ�َهبََطْت وَ 

َ
، أرأ اِدياً هُل ُعْدَوتَان، إْحَداُهَما مْن قََدِر ا�َّ إىل قََدِر ا�َّ

، و�ْن َرَ�يَْت اجلَْدبََة  َخْصبة، واألْخَرى َجْدبَة، ألَيَْس إْن َرَ�يَْت اخلَْصبََة رَ�يْتََها بَقَدِر ا�َّ
، قَال: فَجاَء َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َعوٍْف  ِته، ، َوَ�َن ُمتََغيِّباً يف َ�ْعِض َحاجَ رَ�يْتََها بَِقَدر ا�َّ



 827 کتاب اموري که در شریعت از آن منع بعمل آمده است 

 

إَذا َسِمْعتُْم بِِه بِأرْض، فَال «َ�ُقول:  َ�َقال: إنَّ ِعنِْدي ِمْن َهَذا ِعلْما، َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ 
ْ�تُْم بَِها، فَال ختْرُُجوا فَِراراً ِمنْهُ 

َ
رٍْض َوأ

َ
رُ  »َ�ْقدُموا َعلَيْه، و�َذا َوَ�َع بِأ مَ اىل عُ عَ دَ اهللاَّ تَ مِ  فَحَ

فَ  َ انْرصَ  متفقٌ عليه.، »وَ

 ت است که:یروا ب از ابن عباس -١٧٩١

دند و در آنجا سرداران ی"سرغ" رسای  رون آمدند تا که به منطقهیبرای سفر شام ب عمر بن خطاب 

ارانش، با وی یده بن جراح و ین) ابوعبین، اردن، دمشق، حمص و قنسریلشکرها (شهرهای شام، فلسط

م یبرا د: عمر یگو می  ب وبا آمده است. ابن عباس مالقات نمودند و به وی خبر دادند که در شام

شان مشورت کرد و به ین را برای مشورت بحضورم بخوان و من آنان را خواندم و با این اولیگفت: مهاجر

گفتند که برای  می ن اختالف نظر داشتند. برخیین باره مهاجریآنان خبر داد که در شام وبا آمده است. در ا

ده بود که با شما ین عقیگر را بر ایم تا از آن برگردی و برخی دیستین نظر نیو ما بر ا امر مهمی سفر نمودی

ن یا رو کنی. در ایست تا آنان را با وبا روین نیهستند. ما را مصلحت بر ا اران رسول الله یباقی مردم و 

ن و من م انصار را برای مشورت دعوت کید وبه من گفت: برایزیگفت: از نزدم برخ وقت عمر 

ن ین داشتند و در ایز همان نظری را داشتند که مهاجریآنان نشان  کردم و بعد از مشورت و دعوتشان  دعوت

 اختالف نظر بود.شان  انیموضوع م

 عمر 
ً
نجا هستند را یو ااند  ش که بعد از فتح مکه هجرت نمودهیگفت: کسانی را که از بزرگان قر بعدا

ن است تا یده بر ایک نظر بودند و گفتند: عقیباقی به شان  وقت جز دو نفرن یبرای مشورت دعوت کن و در ا

م، همهء شما آمادهء یگرد می اد برآورد، ما بریفر د، عمر یش نسازید و بر وبا پیمردم را واپس برگردان

 د.یبازگشت شو

 د؟یکن می زیر الهی فرار و گریا از تقدین حرف گفت: آیدن ایبا شن ده بن جراح یابوعب

ده یگفت، و عمر مخالفت با ابوعب می ن سخن رایده ایر از تو ای ابوعبیدر پاسخ گفت: کاش غ عمر 

نی اگر ترا شتری یب می ا چگونهیم، آیزیگر می ر خدایر خدا بسوی تقدید و گفت: بلی از تقدیپسند نمی را

گری علف خشک و کم، یدر د کی علف تازه و فراوانیابد که دو طرف داشته باشد در یی قرار یباشد و در واد

و اگر او را ای  ر الهی راندهیی تازه و فراوان برانی بسوی تقدها ست که هرگاه وی را بطرف علفین نیا چنیآ

 ای؟ ر الهی راندهیبسوی خشکی و کم علفی برانی باز هم بسوی تقد

آمده و جهت ضرورتی در آنجا  ن وقت بود که عبد الرحمن عوف ید: در ایگو می ب ابن عباس

ای  فرمود: اگر در باره می امبر یدم پین مسئله معلوماتی دارم که شنینبود و غائب شده بود وگفت راجع به ا

ن ید. در ایرون نشویز بید، پس به قصد گرید و گر در آنجا بودید، جلو نرویدینی شنیمرض وبا در سرزم

 .»سفر بازگشتثنای خداوندی را نموده و از  وقت عمر 
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د توکل نموده و یکه وباء در آن واقع شده برای آنست که مسلمان باینیش: منع از خروج از سرزم

شی و یاط و دور اندیکه  وبا واقع شده برای احتیم قضا و قدر الهی شود و منع از دخول در شهریتسل

 دن از اسباب هالکت است.یدوری گز

َساَمَة بِْن َز�ٍْد « -۱۷۹۲ 
ُ
رْض، فََال «قَال:  عِن انلَّيِبِّ  َوَ�ْن أ

َ
اُعوَن بِأ إَذا سِمْعتُْم الطَّ

ْرُُجوا ِمنَْها ْ�تُْم ِ�يَها، فََال ختَ
َ
رْض، َوأ

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»تَْدُخلُوَها، َو�َذا وَ�َع بِأ

 ت است که:یروا د یاز اسامه بن ز

د و هرگاه در ید، در آن داخل نشویافتینی اطالع یفرمود: وقتی راجع به مرض طاعون در سرزم امبر یپ

 .»دیرون نشوید که در آن طاعون آمد، پس از آنجا بینی بودیسرزم

 باب حرمت شدید جادوگري و سحر -362

بَْع المُ «قَال:  َعِن انليبِّ  َوَ�ْن أيِب ُهَر�َْرَة « -۱۷۹۳ قَالُوا: يَا رُسوَل  »و�َِقاِت اْجتَنِبُوا السَّ
ِ َوَما ُهن؟ قَال:  َ�ا، «ا�َّ ْ�ُل الرِّ

َ
َق، َوأ

ْ
َم ا�َّ إالَّ بِاحل ْحر، َوَ�تُْل انلَّْفِس اليت حرَّ ، السِّ ُْك بِا�َّ الرشِّ

َغافِالت
ْ
 يَْوَم الزَّْحف، وقَذُف الُمْحصنَات الُمؤِمناِت ال

ِّ
 ه.یتفٌق علم »َوأْ�ُل َماِل ايلتيم، واتلََّو�

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر -۱۷۹۲

 ست؟ ید. سؤال شد که آنها چیزیز هالک کننده بپرهیفرمود: از هفت چ امبر یپ

فرمود: شرک به الله، سحر و جادو، کشتن نفسی را که خداوند جز به حق حرام ساخته  آنحضرت 

ن بر دشمن، و متهم ساختن یمسلمم، فرار از صف جنگ در روز هجوم یتیاست، خوردن سود، خوردن مال 

 .»فهء مؤمنه، بر زنایزنان پاکدامن عف

باب منع از مسافرت با قرآن بسوي شهرهاي کفار، هرگاه بیم آن رود که بدست  -263
 دشمنان افتد

َ�ٰ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  نُ َ�ٰ ُسلَيۡ  َ�َفرَ  َوَما﴿ قال اهللا تعالی: ْ  ِط�َ لشَّ  �َّاَس ٱ ُ�َعّلُِمونَ  َ�َفُروا
حۡ ٱ  ].۱۰۲البقرة: [ ﴾رَ لّسِ

ن کافر شدند که جادو را برای مردم یاطیکن شیمان کافر نشده است و لیو سل« فرماید: می خداوند

 .»دادند می میتعل

 أرِْض  َ�َ� رَُسوُل ا�َّ «قَال:  بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر « -۱۷۹۴
َ

أْن �َُسافََر بالقرآن إىل
َعُدوِّ 

ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»ال
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 ست که گفت:یمرو باز ابن عمر « -۱۷۹۴

 .»اند ن دشمنان اسالم منع داشتهیاز مسافرت با قرآن به سرزم رسول الله 

باب تحریم استعمال ظروف طال و نقره در خوردن و آشامیدن و وضوء ساختن و  -364
 مسائل دیگر

ِي �رَْشَُب «قَال:  أنَّ رَُسوَل ا�َّ  لَعِن أمِّ َسلََمَة « -۱۷۹۵
َّ

َما اذل ِة إ�َّ ِفضَّ
ْ
يف آِ�يَِة ال

 ه.يمتفقٌ عل »»ُ�َرِْجُر يف َ�ْطِنِه نَار َجَهنَّمَ 

لم:ـويف روايةٍ ل  سْ َهب«« مُ ِة َواذلَّ ِفضَّ
ْ
ِي يَأُ�ُل أْو �رَْشُب يف آنيِة ال

َّ
 .»»إنَّ اذل

 ت است که:یروا ل از ام سلمه« -۱۷۹۵

 انیآشامد در واقع در شکمش آتش دوزخ را جر می فرمود: کسی که در ظرف نقره، آب رسول الله 

 دهد. می

 .»آشامد می ایخورد،  می ن است: آنکه در ظرف طال و نقرهیتی از مسلم چنیدر روا

ْب يف  قال: إنَّ انليبَّ  وعْن ُحَذْ�َفَة « -۱۷۹۶ يباج، َوالرشُّ َ�َهانَا َعِن احلَِر�ر، وادلِّ
ة، وقال:  ِفضَّ

ْ
َهِب َوال ْ�يَا َوِ�َ لَُ�ْم يف اآلِخرةِ «آِ�يَِة اذلَّ  ه.يمتفقٌ عل »»ُهنَّ لُهْم يف ادلُّ

 ِ نيْ يحَ حِ ال تَلِْبُسوا «َ�ُقول:  : َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ َ�ْن ُحَذْ�َفَة « ويف روايةٍ يف الصَّ

ةِ  ِفضَّ
ْ
َهِب وال �ُوا يف آنيَِة اذلَّ يبَاج، وال �رَْشَ ُ�لُوا يف ِصَحافَِها احلَِر�َر َوال ادلِّ

ْ
 .»»َوال تَأ

 ت است که گفت:یروا فه یاز حذ« -۱۷۹۶

دن در ظروف طال و نقره منع داشته است، و فرموده یم و نازک و آشامیشم ضخیما را از ابر امبر یپ

 .ا و برای شما در آخرت استیزها برای کفار در دنین چیا

باج را یشم و دیفرمود: ابر می دم کهیشن آمده که: از رسول الله  فه ین از حذیحیتی در صحیدر روا

 .»دیزی نخورین گونه در آن چید و همیاشامید، و در ظروف طال و نقره نینپوش

ِعنْد َ�َفٍر  وَ�ْن أ�س بن ِس��َن قال: كنُْت َمع أ�َِس بن مالك « -۱۷۹۷
 ىلَع إنَاٍء املُجوس، فيَِجَء بَفالُوَدٍج ىلَع إنَاٍء ِمْن  ِمَن 

َ
هل هلُ فحوَّ ُ حوِّ

َ
ة، فَلَْم يأُ�لْه، فَِقيَل هل فِضَّ

َ�لَه
َ
سن. .»ِمْن َخلَنْج، ويِجَء بِِه فأ نادٍ حَ  رواه البيهقي بإسْ

 ست که گفت:ین مرویریاز انس بن س« -۱۷۹۷

م که فالودهء بر ظرف نقره آورد و وی نخورد و ینزد شخصی از مجوس بود همراه انس بن مالک 
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ست که یخته و آورد و وی خورد. (خلنج، نام درختیز، چنانچه وی بر ظرف خلنج ریگر بری: در ظرف دگفت

 .»ساختند) می از چوب آن ظروف را

 باب حرمت پوشیدن لباسی که زعفران مالی شده باشد -365

ْ�َفر الرَُّجل قال: َ�َ� انليب  َ�ْن أ�ٍس « -۱۷۹۸  ه.يمتفقٌ عل .»أْن َ�زَتَ

 ت شده که فرمود:یروا از انس « -۱۷۹۸

 .»نکه مرد به بدنش زعفران بمالد، منع داشته استیاز ا امبر یپ

ى انليب  بوعْن عبِد ا�َّ بِن َ�ْمرو بن العاص « -۱۷۹۹
َ
َّ ثَْو�َْ�ِ  قال: رأ يلَعَ

َك أَمَرتَْك بهذا؟«ُمَعْصَفر�ن َ�َقال:   ».أْحرْ�ُهمابْل «قلت: أْغِسلُُهَما؟ قال:  »أمُّ

ار فَال تَلْبْسَها«و� رواية، فقال:    رواه مسلم. »»إنَّ هذا مْن ثيَاِب الُكفَّ

 ت شده که گفت:یروا  ب از عبد الله بن عمرو بن عاص« -۱۷۹۹

 ن امر کرده؟ یا مادرت ترا به ایده بودم و فرمود: آیکه دو لباس زرد پوشید، در حالیمرا د امبر یپ

 دهم. می شیجواب دادم که شستو

 فرمود: بلکه آن را آتش زن.

 .»دیهای کفار است، پس آن را نپوش ن لباسها از لباسیگر آمده که فرمود: ایت دیو در روا

 باب منع از سکوت در روز تا شب -366

ِ  َ�ْن يلعٍّ « -۱۸۰۰ ال ُ�تَْم َ�ْعَد اْحِتالم، َوال ُصَماَت «: قال: َحِفْظُت َ�ْن رَُسوِل ا�َّ
 رواه أبو داود بإسناد حسن. »»يَْوٍم إىل اللَّيِْل 

المِ قالَ اخلَطَّايب يف تفسريِ   وا يف اإلسْ نُهُ ت، فَ امَ لِيَّة الصّ كِ اجلاهِ نْ نُسُ انَ مِ  هذا احلديث: كَ

. يثِ باخلَريْ احلَدِ رِ وَ كْ وا بِالذِّ رُ نْ ذلك، وأُمِ  عَ

 ت است که گفت:یروا از علی « -۱۸۰۰

روند، و نه هم  نمی م بشماریتیمان پس از احتالم و بلوغ یتیفرمود:  می اد دارم کهیب از رسول الله 

 .»مجاز است سکوت روزانه تا شب
ت از جمله مناسک سکوت بود، که در ید: در زمان جاهلیگو می ثین حدیر ایخطابی در تفس

 کو گفتن.ین منع شده است و در اسالم امر شده به ذکر و سخن نیاسالم از ا
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يُق «وَ�ْن قيس بن أيب حاِزٍم قال: « -۱۸۰۱  دِّ ٍة ِمَن  َدَخَل أبُو ب�ٍر الصِّ
َ
ىلع اْمَرأ

ْت ُمْصِمتَة،  »َمالَها ال َ�َتلَكَّمُ «فََرآَها ال َ�تلََكَّم. فقال:  أمْحََس ُ�َقاُل لَها: َز�ْنَب، ؟ فقالُوا: َحجَّ
 .یرواه البخار. »َ�تلََكََّمت ،»َ�َمِل اجلَاِهِلية تََ�لَِّ� فَإِنَّ هذا ال َ�ِل، هذا منْ «فقاَل لَها: 

 ت است که گفت:یس بن ابی حازم روایاز ق« -۱۸۰۱

 که سخنینب بود و وارد شد، در حالیلهء احمس که اسمش زینزد زنی از قب ق یابوبکر صد

 د؟یگو نمی د: چه شده که سخنیگفت. پرس نمی

 جواب دادند: به سکوت متوسل شده است. (قصد سکوت نموده). 

ت است، پس ین عملکرد دورهء جاهلین کار جواز ندارد، ایش گفت: حرف بزن! چون ایبرا ابوبکر 

 .»آنزن به سخن درآمد

ص خود را به غیر پدرش و ولی قرار دادن غیر ولی خباب تحریم نسبت دادن ش -367
 خود را

قال: َمن ادَّىَع إىل َ�ْ�ِ أ�ِيِه َوُهَو َ�ْعلَُم �نَُّه  أنَّ انليبَّ  َ�ْن َسْعِد بن أيب وقَّاٍص « -۱۸۰۲
 ه.يمتفقٌ عل .»»َ�ْ�ُ أ�ِيِه فَاجلَنَُّة َعلَيِه َحرامٌ 

 ست که:یمرو از سعد بن ابی وقاص « -۱۸۰۲

ست، جنت بر یداند که آن پدرش ن می نکهیا ایر پدرش خود را نسبت دهد، یفرمود: آنکه به غ امبر یپ

 .»وی حرام است

ال تَْرَ�بُوا َ�ْن آبَائُِ�م، َ�َمْن رَِغَب «قَال:  َعن انلَّيبِّ  وعن أيب ُهر�َْرة « -۱۸۰۳
 ه.يمتفقٌ عل »»َ�ْن أبيِه َ�ُهَو ُ�ْفرٌ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۰۳

گرداند، در  می د، چون کسی که از پدرش روییمگردانش روی یفرمود: از پدران خو امبر اسالم یپ

 .»رود می ن کارش کفر (کفران نعمت) بشماریواقع ا

يُْت َعِليًّا « -۱۸۰۴
َ
ىلَع الِمنرَْبِ َ�ُْطُب، فََسِمْعتُه  َوَ�ْن يز�َد رش�ك بن طارٍق قاَل: رَأ

ِحيَفِة، فَنرََشََها فَإذا  ، َوَما يف هِذهِ الصَّ ِ َما ِعنَْدنَا ِمْن كتاب َ�ْقرؤُه إالَّ كتاب ا�َّ َ�ُقول: ال وا�َّ
ْشيَاُء ِمَن اجِلَراحات، َوفيَها: قَاَل رَسوُل ا�َّ 

َ
ٌم َما َ�ْ�َ َ�ْ�ٍ : املِدينَُة َحرَ ِ�يَها أْسنَاُن اإلبل، َوأ

ِ والَمالئَِ�ة َوانلَّاِس أمْجَِع�،  إىل ثَْور، َ�َمْن أْحَدَث فيَها َحَدثا، أْو آَوى ُ�ِْدثا، َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ
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ُة الُمْسِلِمَ� َواِحَدة، �َْسىَع بَِها  فاً َوال َعْدال، ِذمَّ ِقيَاَمة رَصْ
ْ
أْدنَاُهم، َ�َمْن ال َ�ْقبَُل ا�َّ ِمنُْه يَْوَم ال

ِقياَمِة 
ْ
أْخَفَر ُمْسِلما، فَعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ والَمالئَِ�ِة َوانلَّاِس أمْجَِعَ�، ال َ�ْقبَُل ا�َّ ِمنُْه يَْوم ال

رَصفاً وال عْدال. َوَمِن ادَّىَع إىل َ�ْ�ِ أبيه، أو انتََ� إىل َ�ْ�ِ َمَوايله، فَعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ 
فاً َوال َعْدالً ـَوال ِقيَامِة رَصْ

ْ
 ه.يمتفقٌ عل .»»مالئَِ�ِة َو�ًانلَّاِس أمْجَِع�، ال يْقبَُل ا�َّ ِمنُْه يَْوَم ال

 ست که گفت:یک بن طارق مروید بن شریزیاز « -۱۸۰۴

گفت: نه سوگند به الله ما کتابی را برای  می دمیخواند و شن می دم که خطبهیرا باالی منبر د علی 

های شتر  م و آن را باز نمود که در آن دندانیفه است، ندارین صحیر از کتاب الله و آنچه که در ایخواندن غ

ر و یان عیمنه حرمی است دریفرمود: مد ز بود که رسول الله یبود و احکامی راجع به جراحات، و در آن ن

تکاری را پناه دهد، بر وی لعنت خدا ا بدعیثور (دو کوه کوچک). پس آنکه در آن کار زشتی را اساس نهد و 

کی یکند. عهد مسلمانان  نمی هء را قبولیامت، الله از وی توبه و فدیو مالئکه و همهء مردم باد و در روز ق

ن نموده و سبک کند، لعنت خدا یبر دادن آن توانائی دارد، پس آنکه مسلمانی را توهشان  نیتر نیاست که پائ

کند، و آنکه خود را  نمی هء را قبولیامت توبه و فدیاو باد. و از وی خداوند در روز قو مالئکه و همهء مردم بر 

پس بر وی لعنت خدا و مالئکه و همهء مردم باد. و خداوند  اش، ر موالییا به غیر پدرش نسبت دهد، و یبه غ

 .»ردیپذ نمی هء از اویامت توبه و فدیدر روز ق

لَيَْس مْن رَُجٍل ادَّىَع لَِغْ� أبيِه وَُهَو�ً «َ�ُقول:  ِمَع رسوَل ا�َّ �نَُّه سَ  َوَ�ْن أيب َذرٍّ « -۱۸۰۵ 
 َمْقَعَدُه ِمَن�ً انلَّار، َوَمْن َداَع رَ 

ُ
ُجًال َ�ْعلَُمُه إالَّ َ�َفر، َوَمِن ادَّىَع َما لَيَْس هل، فَلَيَْس ِمنَّا، َويلَتَبوَّأ

، َولَيَْس  ُ�ْفر، أْو قال: عُدوَّ ا�َّ
ْ
لِم. »»َكذلَك إالَّ َحاَر َعلَيْهِ بِال ا لفْظُ روايةِ مُسْ ذَ هَ  متفقٌ عليه، وَ

 ست که:یمرو از ابو ذر « -۱۸۰۵

ر پدرش نسبت دهد، بداند که کافر شده است و یفرمود: آنکه خود را به غ می د که رسول الله یوی شن

د. و آنکه شخصی را به کفر یبجو گاهش را در دوزخیست وجایآنکه بنام کس دگری خود را بخواند، از ما ن

 .»گردد می ن نباشد، حرفش بر خودش برینکه او را دشمن خدا بخواند و وی چنیا ایبخواند، و 

 از آن منع کرده است باب  بیم از ارتکاب آنچه خدا و رسول اهللا  -368

ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ قال اهللا تعالی: مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  نَةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 يُِصيَبُهمۡ  أ

ِ�مٌ  َعَذاٌب 
َ
 ].۶۳النور: [ ﴾أ

کنند از آنکه برسد به ایشان  پس باید بترسند آنانکه خالف حکم پیغمبر می« فرماید: میخداوند 

 .»بالیی و یا برسد به ایشان عذابی دردناک
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رُُ�مُ ﴿ قال تعالی:و ُ ٱ َو�َُحّذِ  ].۳۰عمران:  آل[ ﴾َسهُ َ�فۡ  �َّ

 .»ترساند شما را خدا از خود و می« فرماید: و می

 ].۱۲البروج: [ ﴾١٢ لََشِديدٌ  َرّ�َِك  َش َ�طۡ  إِنَّ ﴿ قال تعالی:و

 .»هر آئینه گرفتگی پروردگارت سخت است« فرماید: و می

خۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ قال تعالی:و
َ
ٓ  َرّ�َِك  ذُ أ َخذَ  إَِذا

َ
ۚ َ�ٰ  َوِ�َ  ُقَرىٰ لۡ ٱ أ خۡ  إِنَّ  لَِمٌة

َ
ِ�مٞ  ۥٓ َذهُ أ

َ
 أ

 ].۱۰۲هود: [ ﴾١٠٢َشِديدٌ 

رد، دهات را و آنان ستمگر باشند، ین است گرفتن پروردگار تو چون بگیو همچن« فرماید: و می

 .»نه گرفت وی درد دهنده و سخت استیهرآئ

ُة «قَال:  أنَّ انليب  َوَ�ْن أيب ُهَر�َْرَة « -۱۸۰۶ يَت إنَّ ا�َّ َ�َعاىل َ�َغار، َوَ�ْ�َ
ْ
ِ أْن يَأ ا�َّ

َم ا�َّ َعليهِ   ه.يمتفقٌ عل »»الَمرُْء َما َحرَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۰۶

رت خداوندی در آن وقت است که شخص یکند، و غ می رتیفرمود: خداوند تعالی غ امبر یپ

 .»محرمات خدا را انجام دهد

 چه بگوید و چه کندباب در مورد آنکه مرتکب کار حرامی شود، که  -369

ا﴿ قال اهللا تعالی: يۡ ٱ ِمنَ  يَ�ََ�نََّك  �مَّ ِ  تَعِذۡ سۡ ٱفَ  غٞ نَزۡ  نِ َ�ٰ لشَّ ِۖ ٱب ِميعُ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  �َّ  لسَّ
 ].۳۶فصلت: [ ﴾٣٦ َعلِيمُ لۡ ٱ

گاه از (وسوسهء) شیطان بر تو رنج و فسادی رسد، بخدا پناه بر که او و هر« فرماید: میخداوند 

 .»شنوا (و باحوال همه) داناست(بدعای خلق) 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ قال اهللا تعالی:و َقوۡ ٱ �َّ َّ� ْ ُهمۡ  إَِذا ا يۡ ٱ ّمِنَ  �ِٞف َ�ٰٓ  َمسَّ ْ  نِ َ�ٰ لشَّ ُروا  ُهم فَإَِذا تََذكَّ
بۡ  ونَ مُّ  ].۲۰۱األعراف: [ ﴾٢٠١ ِ�ُ

کنند، پس  میهر آیینه متقیان چون برسد به ایشان وسوسهء از شیطان، خدا را یاد « فرماید: و می

 .»شوند ناگهان ایشان بینا می

ِينَ ٱوَ ﴿ قال تعالی:و ْ  إَِذا �َّ ٰ  َ�َعلُوا وۡ  ِحَشةً َ�
َ
ْ َظلَُموٓ  أ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  �َّ  َفُروا

نُو�ِهِمۡ  نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  َوَمن ِ�ُ ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ ْ  َولَمۡ  �َّ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  َما َ�َ  ١٣٥ لَُمونَ َ�عۡ  َوُهمۡ  َ�َعلُوا
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ْوَ�ٰٓ 
ُ
ٓ  �َِك أ غۡ  ؤُُهمَجَزا ٞ مَّ ّ�ِِهمۡ  ّمِن فَِرة ٰ  رَّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٞ وََج�َّ

َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�  مَ َونِعۡ  �ِيَها

جۡ 
َ
 ].۱۳۶-۱۳۵عمران:  آل[ ﴾١٣٦ ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ

کنند خدا را پس آمرزش و آنانکه چون کار زشت کنند یا ستم نمایند بخود، یاد « فرماید: و می

خواهند برای گناهان خود و کیست که بیامرزد گناهان را مگر خدا؛ و نباشند بر آنچه کردند و ایشان 

ها  رود جوی هائی که در زیر آن می شان و بوستان شان آمرزش است از پروردگار دانند، پاداش می

 .»اند در آنجا و نیک است، اجر اطاعت کنندگان جاویدان

ْ َوتُوُ�وٓ ﴿ عالی:قال تو ِ ٱ إَِ�  ا يُّهَ  َ�ِيًعا �َّ
َ
ۡ ٱ �  ].۳۱النور: [ ﴾لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 .»دین تا که رستگار شوید، ای مؤمنیشما بخدا توجه کنای  و همه« فرماید: و می

حلِفِه: بِالَّالِت َمْن َحلَف َ�َقاَل يف «قال:  َعن انلَّيبِّ  وَ�ْن أيب ُهَر�َْرَة « -۱۸۰۷
ُعزَّى

ْ
ق ،وال َ إالَّ ا�َّ وَمْن قَاَل لَِصاِحِبه، َ�َعاَل أقَاِمْرَك فَليتََصدَّ

َ
 ه.يمتفقٌ عل. »»فَلْيُقل: ال إهل

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۰۷

 ال اله ید، بایاد کند و در سوگندش به الت و عزی گویفرمود: آنکه سوگند  امبر یپ
ً
اال الله د حتما

 .»د صدقه دهدیم، بایا تا با هم قمار زنید، بید و آنکه به دوستش بگویبگو

 باب احادیث متفرقه و لطائف -370

ِ  َعن انلَّواس بِن َسْمعاَن « -۱۸۰۸ اَل َذاَت َغَداة، فََخفَّض  قال: َذَكَر رَُسوُل ا�َّ جَّ ادلَّ
ا رُْحنَا إيَلْه، َعَرَف ذلَك ِ�ينَا فقال: ِ�يه، َوَرفَع َحىتَّ َظنَناه يف َطائَِفِة انلَّ  ما «ْخل، فَلَمَّ

ْضَت ِ�يِه َوَرَ�ْعت، َحىتَّ َظنَنَّاه يف  »شأن�م؟ َغَداة، فََخفَّ
ْ
ال ال جَّ ِ َذَكْرَت ادلَّ قُلْنَا: يَارَُسوَل ا�َّ

َجاِل أْخوفَ� َعلَيُْ�م، إْن �ْرْج وأنآ �ِ «َطائِفِة انلَّْخِل فقال:  يُ�م، فَأنَا َحِجيُجه َ�ْ�ُ ادلَّ
دونَُ�م، َو�ْن َ�ْرْج َولَْسُت ِ�يُ�م، فلكُّ امريٍء َحجيُج َ�ْفِسه، وا�َّ َخليَفيت ىلَع لُكِّ 
ُعزَّى بن َ�َطن، َ�َمْن أْدَرَ�ه ِمنُْ�م، 

ْ
�َّ أَشبُِّهه بَعبِْد ال

َ
ُمْسِلم. إنَّه َشاٌب َ�َطٌط َ�يْنُُه َطاِ�يَة، ك�

 َعلَيْ 
ْ
ِعَراق، َ�َعاَث يِميناً واَعَث فَلْيَْقَرأ

ْ
اِم َوال َكْهف، إنَّه َخاِرٌج َخلًَّة بََ� الشَّ

ْ
ِه فََواتَِح ُسورةِ ال
أْرَ�ُعون يَْوما: يَْوٌم «. قُلْنَا يا رسول ا�َّ وَمابُلْثُه يف األرْض؟ قال:  »شماال، يَا عبَاَد ا�َّ فَاثْبُتُوا
يَّاِمُ�م َكَسنَة، َوَ�ْوٌم َكَشْهٍر، َو�ْومٌ 

َ
، فَذلَك  .  »كُجُمَعة، وََسائُِر �يَّاِمِه ك� قُلْنَا: يا رَُسول ا�َّ

ِي َكَسنٍَة أتْ�ِفينَا ِ�يِه صالُة يَْوم؟ قال: 
َّ

َْوُم اذل ُ قَْدرَهُ «ايلْ
َ

ِ  »ال، اقُْدُروا هل . قُلْنَا: يَارَُسوَل ا�َّ
َغيْث «َوَما إرْساُعُه يف األرْض؟ قال: 

ْ
َقْوم، َ�يَْدُعوهم، اَكل

ْ
يت ىلع ال

ْ
�ح، َ�يَأ استَدبََرتْه الرِّ
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ماَء َ�تُْمِطر، واألرَْض َ�تُنِْبت، َ�رَتُوُح َعلَيْهْم  ُ َ�يَأُمُر السَّ فَيْؤمنُوَن بِه، و�َْستجيبون هلَ
  ،سارِحتُُهم أْطَوَل َما اَكنَْت ُذرى

ْ
يت ال

ْ
، ُ�مَّ يَأ ُه َخوارِصَ واع، وأَمدَّ َقْوَم َ�يَْدُعوهم، َوأْسبََغه رُضُ

َ�َ�ُدُّون َعلَيِه قَْوهل، َ�يَنرَْصف َ�نُْهم، َ�يُْصبُحون ُمْمِحلَ� لَيَْس بأيِْديهم يَشٌء مْن أْمواهِلم، 
َوَ�ُمرُّ بِاخلَر�َِة�ٍ فَيقول لََها: أْخريِج ُكنُوزَك، َ�تَتْبَُعه، ُكنُوزَُها َكيََعاِسيب انلَّْحل، �ُّمَّ يْدُعو 

َغَرض، ُ�مَّ يَْدُعوه، َ�يُْقبِل، رَُجًال ُممْ 
ْ
يْف، َ�يَْقَطعه، ِجْزتَلَْ� َرْميََة ال تَِلئاً َشباباً فَيرْضُ�ُه بالسَّ

ُل َوَ�تَهلَُّل وْجُهُه يَْضَحك. َ�بَينَما ُهو َكذلَك إْذ َ�َعَث ا�َّ َ�َعاىل املِسيَح اْ�َن َمْر�م  ، َ�يَْ�ِ
ـَآِء رَشْ  َيْض

ْ
يِْه ىلَع أْجِنحِة َملََكْ�، إذا ِعنْد الَمنَاَرِة ابل �َّ ِدَمْشَق َ�ْ�َ َمْهُرودَ�ْ�، َواضعاً َكفَّ

ر ِمنُْه مُجَاٌن اَكللُّؤلُؤ دَّ
َ

 َرأسه، َ�َطَر و�ذا َرَ�َعُه حت
َ
َطأ

ْ
دُّ ر�َح َ�َفِسه إالَّ  ،َطأ لُّ ِلاَكفِر َ�ِ فَال َ�ِ

ٍّ َ�يَْقتُلُه. ُ�مَّ يأيت مات، وَ�َفُسُه يَنْتَِ� إىل َحيُْث يَنْتَِ� َطرْ  فُه، َ�يَْطلُبُه َحىتَّ يُْدِرَ�ُه بَباب دلُ
ُ�ُهم بِدرَجاتِهم يف اجلنَّة.  ِعيىَس  قَْوماً قَْد َعَصَمُهُم ا�َّ ِمنْه، َ�يَْمَسُح عْن وُجوِهِهم، و�َدِّ

خ َ�بَينَما ُهَو َكذلَِك إْذ أْوىَح ا�َّ َ�َعاىل إىل ِعيىس 
َ
رَجُت ِعبَاداً يل ال يداِن ألَحٍد ��ِّ قَْد أ

ُجوَج وَمأجوَج وَُهْم ِمْن لُكِّ َحِدٍب 
ْ
ور، َوَ�بَْعُث ا�َّ يَأ ْز ِعبادي إىل الطُّ بِقتَاهلم، فََحرِّ

�ون َما فيَها، َو�ُمرُّ آِخُرُهْم فيقولُون: لََقْد اكَ  َن يَنْسلُون، فيَُمرُّ أَوائلُُهم ىلَع حُبَْ�ِة َطرِب�ََّة فَيرَْشَ
ًة ماٌء .  ِ ِعيىَس  بَهِذهِ مرَّ ُس اثلَّْوِر ألحِدهْم  َوُ�رَْصُ نيب ا�َّ

ْ
َوأْصَحابُُه َحىتَّ يُ�وَن رأ

َْوم، فَ�َْغُب نيب ا�َّ ِعيىَس  ْصَحابُه،  خْ�اً مْن مائَِة ِدينَاٍر ألَحِدُ�ُم ايلْ
َ
ِ وأ ، إىل ا�َّ

ِهْم انلََّغَف يف ِرقَابِِهم، َ�يُصبُحون فَرىْس َكموِْت َ�ْفٍس َواِحَدة، َ�َعاىل، َ�ُ�ِْسُل ا�َّ َ�َعاىل َعلَيْ 
ُدون يف األرِْض َموِْضَع ِشرْبٍ َوأْصحابُه  ُ�مَّ يْهِبُط نيب ا�َّ عيىس  ، إىل األرْض، َفَال َ�ِ
  َوأْصحابُُه  َ�َ�َْغُب نيب ا�َّ ِعيىَس  ،إالَّ َمألُه زََهُمُهْم َونَتَنُُهْم 

َ
َ�ُ�ِْسُل  ،إىل ا�َّ َ�َعاىل

، ُ�مَّ يُرِْسُل ا�َّ َعزَّ  ُْخت، فَتْحِملُُهم، َ�تَطرَُحهم َحيُْت َشآَء ا�َّ
ْ

ا�َّ َ�َعاىل طْ�اً َكأْ�نَاِق ابل
لَ  َكَها اكلزَّ ُ�مَّ  َقة. وَجلَّ مـَطراً ال يَِ�نُّ ِمنُْه َ�يُْت َمَدٍر وال َوَ�ر، َ�يَْغِسُل األرَْض َحىتَّ َ�رْتُ

انَِة، َو�ْستِظلون  مَّ ِعَصابَة ِمن الرُّ
ْ
ُ�َقاُل لِألرْض: أنِْبيت ثَمَرتَك، ورُدِّي بَرَ�تَك، َ�يَْومئٍِذ تأُ�ُل ال

بِِقْحِفَها، َوُ�بارَُك يف الرِّْسِل َحىتَّ إنَّ اللَّْقَحَة ِمَن اإلبِِل تَلَْكيف الفئَاَم ِمَن انلَّاس، َواللَّْقَحَة ِمَن 
 َ
ْ

َغنِم تَلَْكيف الَفِخَذ ِمَن انلَّاس.َ�بَيْنََما ُهْم ابل
ْ
َقِبيلََة ِمَن انلَّاس، َواللَّْقَحَة ِمَن ال

ْ
َقِر تَلَْكيف ال

َْت آبَاِطِهم، َ�تَْقِبُض ُروَح لُكِّ ُمؤِمن وُ�ِّ 
َ

ُخُذهم حت
ْ
 ِر�اً َطيِّبَة، فَتأ

َ
َكَذلَِك إْذ َ�َعَث ا�َّ تَعاىل

اَعةُ ُمْسِلم، َو�بىَْق رِشَ  ُُمِر َ�َعلَيِْهم َ�ُقوُم السَّ
ْ
 رواهُ مسلم. » اُر انلَّاِس يَتَهارُجون ِ�يَها َ�َهاُرج احل
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 ت شده که گفت:یروا از نواس بن سمعان « -۱۸۰۸

ارزش  بی را بزرگ شمرد و سپس کارش رااش  اد آوری کرده و فتنهیصبحگاهی دجال را  رسول الله 

ن یم ایش انبوهی از درختان خرما موجود است و چون نزدش رفتید در پیم شاینکه گمان کردیجلوه داد تا ا

 د؟یافته و فرمود: چه کار داریمطلب را از ما در

نکه گمان یاد آوری کرده و کوچک و خوار و بزرگش شمردی تا ای! صبح از دجال ا رسول الله یم: یگفت

 .ش انبوهی از درختان خرما وجود داردیم که او در  پیکرد

کنم  می زیان شما باشم من با او ستیمد و من دریرا اگر برآیر  دجال مرا بر شما ترسانده است، زیفرمود: غ

 .کند می ستم، پس هر شخص از جای خود با او مخاصمهیان شما نیمکه من درید در حالینه شما، و اگر برآ

ک یفهء من بر هر مسلمان است. او (دجال) جوانی است که موی بس مجعد دارد و یخداوند تعالی خل

د یابد، بایکنم، و آنکه از شما وی را در می هیچشمش کور است. گوئی من او را به عبد العزی بن قطن تشب

پ د و در راست و چیبرآ می ان شام و عراقین سورهء کهف را بخواند. او در راهی میات نخستیکه بر او آ

 د.یکند. ای بندگان خدا ثابت قدم باش می جادیفساد ا

 کند؟ می ن درنگی! چقدر در زما رسول الله یم: یگفت

گرش مثل روزهای یفرمود: چهل روز. روزی مثل سال و روزی مثل ماه و روزی مثل هفته و روزهای د

 ماست.

 روز ما در آن کافی است؟ک یا نماز ی! پس آن روزی که مثل سال است، آا رسول الله یم: یگفت

 د.یفرمود: نه. آن روز را اندازه کن

 ن چطور است؟یزی او در زمی! شتاب و تا رسول الله یم: یگفت

 مانیکند و به او ا می فرمود: مانند ابری که باد در عقبش باشد، پس بر سر گروهی آمده و آنها را دعوت

اند، و یرو می کند و می ن را امریبارد و زم می کند و می رند. وی آسمان را امریپذ می آورند و دعوت او را می

های آنها پرتر بوده و  که پستانیگردد، در حال می تر باز تر وچاق به آنها به نحوی بزرگشان  های رها شده مال

 .تر است نهای آنها چاقیسر

گرداند و به آنها  می کنند و از آنها روی می کند، سخنش را رد می باز نزد گروهی آمده و آنها را دعوت

د: یگو می گذشتهای  رانهیماند و او از کنار و نمیشان  های زی از مالیچشان  ده و در نزدیخشکسالی رس

افتد. سپس مردی را که در عنفوان  می ش همچون زنبورهای عسل بدنبال وییرون کن. گنجهایت را بیگنجها

خواند  می ر به نشانه بخورد و باز او راینکه تیکند، مثل ا می رش زده دو پارهیخواند و به شمش می جوانی است

 .خندد می ش (دجال) از شادی روشن شده ویآورد و رو می و او روی

د در یفرستد و وی در کنار منارهء سف می را سی ین حال قرار دارد، خداوند عیدر اثنائی که او به ا

های دو فرشته نهاده  های دو دستش بر بال که کفید، در حالیآ می ن دو جامهء رنگ شده فرودیشرق دمشق ب
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ای  ی نقرهها چکد و چون سرش را باال کند، دانه می ن کند، قطرات آب از آنییشده است و هر گاه سرش را پا

چ کافری که بوی یکند (مقصود آب زالل و روشن نقره مانند است). پس برای ه می مانند لؤلؤ از آن تراوش

 .ردینکه بمیست جز ایابد روا نی می او را 

 افته و او رایت المقدس) دریک بینکه او را به باب لد (شهری نزدیکند تا ا می و دجال را جستجو

را شان  د که خداوند آنان را از او (دجال) حفظ نموده آمده و روییآ می نزد گروهی سی یکشد. باز ع می

ن کار مشغول است، یکه وی به اینیدر حکند.  می در بهشت با آنها صحبتشان  ده و از مراتبیدست کش

ارای مقابله را آنان را یرساند که من بندگانی را برآوردم که کسی  می وحی سی یخداوند تعالی به ع

شتابند  می زد که از هر گوشهیانگ می أجوج و مأجوج را بریندارد، تو بندگانم را به طوری جمع کن. خداوند 

شان  ن دستهیآشامند و آخر می اچهء طبرستان گذشته و همهء آب آن رایاز کنار درشان  ن دستهءیکه اول

 ارانش محاصرهیو  سی یامبر خدا عیاچه) آب بوده است و پین (دریند که روزی در ایگو می گذرد و می

 نار برای شما امروزه ارزش دارد.یشتر از صد دیبشان  نکه کلهء گاوی براییشوند تا ا می

 دیپدشان  های آورند و خداوند کرمهائی را در گردن می ارانش رو به خدایو  سی یامبر خدا عیو پ

ک وجب یند و یآ می ارانش فرودیو  سی یامبر خدا عیرسند. باز پ می ک نفر همه به قتلیآورد و مثل  می

آورند و خداوند هم  می ارانش بخدا روییمتعفن نشده باشد و او و شان  ابند که از بوی بدی نمی ی رایجا

اندازند.  می فرستد و آنان را برداشته و به جائی که خدا بخواهد می پرندگانی را مثل گردنهای شترهای بختی

ن را شسته یماند که زم نمی چ خانهء کلوخی و پشمییفرستد که در  برابر آن ه می بعد از آن خداوند بارانی را

رون کن، پس در آن هنگام یان و برکتت را بیروات را ب وهیشود که م می ن گفتهیسازد. سپس به زم می و لغزنده

 رند.یگ می هء پوست آن قراریخورند و در سا می ک اناریگروهی از 

له یک قبیرده برای یک گروه بسنده است و گاو شیرده برای ینهد، بگونهء که شتر ش می ر برکتیو در ش

ر یخداوند باد خوشی را فرستد و از زک دسته از مردم بسنده است تا یرده برای یبسنده است و گوسفند ش

 مانند که چون خران با هم می ن مردمیترکند. و بد می گرفته و روح مؤمن و مسلمان را قبضشان  یها بغل

 .»امت برپا شودیلولند و بر آنان ق می

َوَ�ْن ِر�يْعِّ بِْن ِحَراٍش قَال: اْ�َطلَْقُت َمَع أيب مْسُعوٍد األنْصارِيِّ إىل ُحَذْ�َفَة بِْن « -۱۸۰۹
ََماِن  ثْ� َما سِمْعت ِمْن رَُسوِل ا�َّ  ايلْ ُ أبُو مسعود، َحدِّ

َ
ال قال: َ�َقاَل هل جَّ إنَّ «، يف ادلَّ

اَل َ�ُْرُج َو�نَّ َمَعُه ماًء َونَارا، فَ  جَّ ا ادلَّ ِْرُق، َوأمَّ
ُ

ي يََراُه انلَّاُس ماًء َ�نَاٌر حت ِ
َّ

ا اذل مَّ
َ
ِي يََراهُ  أ

َّ
اذل

انلَّاُس نَارا، َ�َماٌء بَارٌد عْذب،َ�َمْن أْدَرَ�ُه ِمنُْ�م، فَلْيََقْع يف اذلي يَراُه نَارا، فَإنَُّه ماٌء َعْذٌب 
لَ متَّ . »َ�َقاَل أبُو َمْسُعود: َوأنَا قَْد َسِمْعتُه »َطيُِّب  قٌ عَ  ه.يفَ
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 ت است که گفت:یاز ربعی بن حراش  روا« -۱۸۰۹

در  رفتم. ابو مسعود به وی گفت: در بارهء آنچه که از رسول الله  فه یمن با ابی مسعود انصاری نزد حذ

د وهمراهش آب و آتش است و آنچه را که مردم یبرآ می دی به من صحبت کن. گفت: دجالیبارهء دجال شن

ن است. آنکه از شما یرینند، آب سرد شیب می سوزاند و آنچه را که مردم آتش می آتشی است کهنند، یب می آب

ن پاکی است. سپس ابو یریرا که آب شیندازد، زیند، بیب می ابد که خود را در آنچه که آن را آتشیوی را در

 .»ام دهیمسعود گفت: من هم آنرا شن

ِ بن َ�ْمرو بن العاص « -۱۸۱۰ �ُْرُج «: قال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  بوَ�ْن َ�بِْد ا�َّ
يت َ�يَْمُكُث أر�َِع�، ال أْدري أْرَ�ِعَ� يَْوما، أو أْرَ�ِعَ� َشْهرا، أْو أْرَ�ِعَ� اَعما،  اُل يف أمَّ جَّ ادلَّ

يُْهِلُكه، �ُّمَّ َ�ْمُكُث انلَّاُس سبَْع ِسنَِ� لَيَْس َ�يَْطلُبُُه �َ  فَيبْعُث ا�َّ تَعاىل ِعيىَس اْ�َن َمْر�َم 
 َ�ْ�َ اثْنِْ� عَداَوة.

ام، فَال يبىَْق ىلع وَْجِه األرِْض أَحٌد يف  ، عزَّ وَجل، ر�اً بارَِدًة ِمْن قِبِل الشَّ �ُّمَّ يُرِْسُل ا�َّ
ٍة ِمْن َخْ�ٍ أْو إيَماٍن إالَّ َ�بََضتْ  ه، حىتَّ لَْو أنَّ أَحَدُ�ْم دَخَل يف َكِبِد َجبل، قَلِْبِه ِمثَْقاُل َذرَّ

َخلَتُْه َعلَيِْه َحىتَّ َ�ْقِبَضه.  َ باِع ال َ�ْعِرفُون  دلَ ْ�، وأْحالِم السِّ ِة الطَّ اُر انلَّاِس يف ِخفَّ َ�يَبىَْق رِشَ
يَْطان، فَيُقول: أال  �ْستَِجيبُون؟ َ�يَُقولُون: فَما َمْعُروفا، َوال ُ�نِْكُروَن ُمنَْكرا، َ�يَتََمثََّل لُهُم الشَّ

تأُمُرنَا؟ َ�يَأمُرُهم بِِعبَادِة األْوثَان، وُهْم يف ذلَك دارٌّ ِرْزُ�ُهم، حسٌن َعيُْشُهم. ُ�مَّ ُ�نَْفُخ يف 
ُل مْن �ْسمُعُه رَُجٌل يلُوُط َحوَْض إبِله،  ور، فَال �َْسمُعُه أَحٌد إالَّ أْصىغ يِلتاً ورفع يلتا، َوأوَّ الصَّ

ُل ا�َّ  يُْصعُق و�سعق انلَّاُس حوهل، ُ�مَّ يُرِْسُل ا�َّ �َ  ل،  أْو قال: ُ�ْ�ِ لُّ أو الظِّ نَُّه الطَّ
َ
َمَطراً ك�

ثمَّ ُ�َقاُل يا أيَها  َ�تَنْبُُت ِمنُْه أْجَساُد انلَّاس ُ�مَّ ينفخ ِ�يِه أْخَرى فإذا ُهْم ِ�ياٌم َ�نُْظُرون. 
ُهْم َمْسؤولون، ُ�مَّ ُ�َقال: أْخرُجوا َ�ْعَث انلَّاِر َ�يَُقال: ِمْن انلَّاُس َهلُمَّ إىل َر�ِّ�ُ  م، َوقُِفوُهْم إ�َّ

اَن ِشيبا، وَذلَك 
ْ

ٍف �ِْسَعِمائة و�ِْسعَة و�ِْسع�، فذلَك يْوم �َْعُل الِْودل
ْ
َ�م؟ َ�يَُقال: ِمْن لُكِّ أل
 رواه مسلم. »»يَْوَم يُْ�َشُف عْن ساقٍ 

 ت است که:یروا  ب عمرو بن عاص از عبد الله بن« -۱۸۱۰

ا چهل یدانم که چهل روز است،  نمی کند می فرمود: دجال در امتم برآمده و چهل درنگ رسول الله 

کشد. باز مردم هفت سال طوری  می فرستد و آن را جستجو کرده می را سی یسال. بعد از آن خداوند ع

فرستد و  می م سردی را از سوی شامیخداوند تعالی نسست باز یان دو نفر دشمنی نیکنند که م می زندگی

 ماند، مگر او را (روح او را) قبض نمی نیمان است بر روی زمیا ایر یچکسی که در دلش به اندازهء ذرهء خیه
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 بر وی داخل شده آن را قبضیان کوهی درآیکی از شما در مید. حتی اگر ینما می
ً
کند و مردم بد  می د حتما

 طان بصورت شخص خود را درآورده ویشناسند و نه منکری را. باز ش می که نه معروفی رامانند  می باقی

کند و در  می کنی؟ و آنان را به عبادت بتها امر می ند: ما را به چه امریگو می د؟یکن نمی د: چرا اجابتیگو می

شنود، مگر  نمی را چکسی آنیشود و ه می دهیآمده و زندگی خوبی دارند باز در صور دمشان  آن حالت رزق

 .نهد می گر را (از هول و ترس)یک طرف گردنش را باال نموده و جانب دینکه یا

گر یگردد و د می هوشیکند و وی ب می ست که حوض شترش را گلیشنود، مرد می ن کسی که آن رایو اول

 شوند. می هوشیمردم هم ب

ه است. و از آن اجساد یا سایه گوئی شبنم کند ک می ا گفت) بارانی نازلیفرستد ( می باز خداوند بارانی

شود: ای مردم  می نگرند. باز گفته می ستادهیشود که ناگهان آنها ا می دهیگر در آن دمید. باز دیرو می مردم

 رند.یگ می د، که آنها مورد سؤال قراریستاده کنید و آنها را ایبشتابتان  بسوی پروردگار

 شود: از چقدر؟ می د! و گفتهیرون کنیشوند، ب می دوزخ روانشود: کسانی را که به  می باز گفته

ست که یکند و آن روز می ریست که کودکان را پیشود: از هر هزاری نهصد و نود و نه و آن روز می گفته

 .»شود می از شدت ترس ساق برهنه
اُل إالَّ لَيَْس ِمْن بََ�ٍ إالَّ «: قَال: قَال رَُسوُل ا�َّ  َوَ�ْن أ�ٍَس « -۱۸۱۱ جَّ َسيََطُؤُه ادلَّ

ُل  َة والَمدينة، ولَيَْس َ�ْقٌب ِمْن أْ�َقابِهما إالَّ َعلَيِْه الَمالئَِ�ُة َصافَِّ� حتْرُُسُهما، َ�يَْ�ِ َمكَّ
بََخة، َ�رَتُْجُف ال  رواه مسلم.» مدينُة ثالَث رََجَفات، ُ�ِْرُج ا�َّ ِمنَْها لُكَّ اَكفٍِر َوُمنَافٍِق ـبالسَّ

 ت است که:یروا از انس « -۱۸۱۱

چ نقبی ینه و هیست که دجال در آن گام ننهد، جز مکه و مدیچ شهری نیفرمود: ه رسول الله 

ن یکنند. و به زم می ده و از آن پاسداریینکه مالئکه بر آن صف کشیست، مگر ایی آن نها از نقب

نه سه بار خبر آمدنش پخش شده و ید و در مدیآ می د، فرودیرو نمی اه در آنیگزاری که گیشور و ر

 .»سازد می رونیخداوند از آن هر کافر و منافق را ب
فاً «قَال:  أنَّ رُسوَل ا�َّ  وَ�نُْه « -۱۸۱۲

ْ
ال ِمْن يُهوِد أْصبَهاَن َسبُْعوَن أل جَّ يَتْبُع ادلَّ

يَالِسة لم »»علَيْهم الطَّ  .رواهُ مسِ

 ت است که:یروا از انس « -۱۸۱۲

 .»کنند می روییهای اصفهان که جامهء اطلس دارند از دجال پیهودیفرمود: هفتاد هزار از  رسول الله 
اِل «َ�ُقول:  �نَّها سِمعِت انليب  لوَ�ْن أمِّ رَش�ٍك « -۱۸۱۳ جَّ يلَنِْفَرن انلَّاُس ِمَن ادلَّ
لِم. »»يف اجِلبَالِ  سْ اهُ مُ وَ  رَ
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 ت است که:یروا ل کیاز ام شر« -۱۸۱۳

 از (شر فتنهء) دجال به کوهها پناه خواهند برد می د کهیشن امبر یاز پ وی
ً
 .»فرمود: مردم حتما

ِ  بوَعن ِعْمَراَن بِن ُحَصْ�ٍ « -۱۸۱۴ َما َ�ْ�َ َخلِْق «َ�ُقوُل:  قال: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
الِ  جَّ اعِة أْمٌر أْ�رُب ِمَن ادلَّ  رواه مسلم. »»آَدم إىل ِ�ياِم السَّ

 ت است که گفت:یروا ن یاز عمران بن حص« -۱۸۱۴

تر از دجال  امت امری بزرگیو برپا شدن ق نش آدم یان آفریفرمود: م می دم کهیشن از رسول الله 

 .»ستین
ه قِبَلَه رَُجٌل «قال:  َعِن انليب  وعْن أيب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ « -۱۸۱۵ اُل فَيتَوَجَّ جَّ �ُْرُج ادلَّ

ال، فَيُقولُوَن هل: إىل أْ�َن تَعِمد؟ فيَُقول: أْعِمُد إىل مَن  جَّ اُه الَمسالح: مسالُح ادلَّ الُمؤِمن� َ�يَتَلَقَّ
ي َخَرج، فيقولُون هل: أو ما تُْؤِمن بَِر�ِّنَا؟ فيقول: ما بَِر�نَا َخَفاء

َّ
فيقولُون: اْ�تُلُوه،  ،هذا اذل

َر�ُُّ�ْم أْن تقتلوا أحداً دونَه، فَينَْطِلُقوَن بِِه إىل  فيُقول بْعضُهْم بلعض: ألَيْس قَْد نَهاُ�مْ 
ي َذَكر رَُسوُل ا�َّ 

َّ
اُل اذل جَّ َها انلَّاُس إنَّ هذا ادلَّ ال، فَإذا رآه الُمْوِمُن قال: يَا ��ُّ جَّ فَيأُمُر  ادلَّ

وه، َ�يُوَسُع َظْهُرُه و�َ  اُل بِِه فَيُْشبَح، َ�يَقول: ُخُذوُه وَُشجُّ جَّ �ا، فيقول: أوما تُؤِمُن يب ؟ ادلَّ ْطنُُه رَضْ
اب،َ�يُؤمُر به، فَيْؤرَشُ بالِمنَْشاِر ِمْن َمْفرقِِه حىتَّ ُ�ْفرَق َ�ْ�َ رِْجلَيْه،  َكذَّ

ْ
َ�يَُقول: أنَْت الَمِسيُح ال

: قُم، فَيَْستَوي قَائما. ُ�مَّ 
َ

ِقْطعتَْ�، ُ�مَّ يقوُل هل
ْ
اُل َ�ْ�َ ال جَّ : أتُؤِمُن يب ؟ ُ�مَّ َ�ْميِش ادلَّ

َ
يقوُل هل

َحٍد ِمَن 
َ
َها انلَّاُس إِنَُّه ال يْفَعُل بْعِدي بأ ُّ�

َ
�ً َ�ُقول: يَا � فيقول: َما ازْددُت ِ�يَك إالَّ بِص�ة، ُ�مَّ

 َ َاسا، فَال �
ُ

اُل يِلَْذحَبَه، َ�يَْجَعُل ا�َّ َما بْ�َ رَ�بَِتِه إىل تَْرقَُوتِِه � جَّ ْستَِطيُع إيَلِْه انلَّاس، فَيأُخُذُه ادلَّ
يِقَ يف 

ْ
ُخُذ بيََديِْه ورْجلَيِْه َ�يَْقِذُف بِه، فَيْحَسُب انلاُس �نَّما قََذفَُه إىل انلَّار، و�نَّما أل

ْ
َسبيال، َ�يَأ

عالَِم�َ «: فقاَل رُسوُل ا�َّ  »اجلنَّةِ 
ْ
 رواه مسلم. »»هذا أْ�َظُم انلَّاِس َشَهاَدًة ِعنْد رَبِّ ال

نَاه.  هُ بمعْ ضَ الحـال«ورو البخاريُّ بَعْ سَ الطَّالئع. :»مَ اءُ وَ رَ مْ اخلُفَ  هُ
 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۸۱۵

گردد. نگهبانان دجال با او  می ش متوجهیرون شده و مردی از مؤمنان بسویفرمود: دجال ب امبر یپ

 ند: قصد کجا داری؟یگو می شوند و به او می روبرو

 ن کسی که برآمده است.ید: بسوی ایگومی 

 مان داری؟یا به خدای ما ایند: آیگو می به او

 ست.یی نید: در مورد پروردگار ما خفایگو می
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ا پروردگار شما، شما را منع نکرد که بدون یند: آیگو می گرید، و بعضی به بعضی دیند: او را بکشیگو می

ن همان ید: ای مردم! ایگو می ند،یب می برند. چون مؤمن او را می د؟ و او را نزد دجالیکسی را نکشاش  اجازه

 د ویکند که او را به شکم بخوابان می اد آوری کرده است و دجال امری دجالی است که رسول الله 

 مان نداری؟یا به من اید آیگو می زند و می د و به پشت و شکمش تا جا داردید و او را شق کنیرید: بگیگو می

نکه از یشود، تا ا می شود، از فرق سرش اره کرده می ح کذاب هستی و در مورد وی امریمس د: تویگو می

ستد. باز یا می ز و راستید: برخیگو می رود و به او میاش  ان هردو پارهید و دجال در میبرآ می شیان دو پایم

رد تا بکشدش، یگ می ال او راتواند کاری بکند. دج نمی د: ای مردم او بعد از من به کسی از مردمیگو می به او

 ره شدهیدهد و او بر وی چ می ان گردن و استخوان باالی گودی نحر از گلوی او مس قراریولی خداوند م

کنند که او را به آتش انداخته  می اندازد و مردم گمان می تواند و بعد دست و پای او را گرفته او را دور نمی

 رسول الله که به بهشت انداخته شده یاست، در حال
ً
ن مردم از روی یتر ن بزرگیفرمود: ا است. بعدا

 .»ن استیشگاه رب العالمیشهادت در پ

اِل أْ�رَثَ  قَال: ما َسأَل أَحٌد رَُسوُل ا�َّ  وَعِن الُمِغَ�ِة بِن ُشْعبَة « -۱۸۱۶ جَّ َعِن ادلَّ
ُه، و�نَُّه قاَل يل:  ا سأتلْ ُهْم يُقولُون: إنَّ مَعُه َجبََل ُخزْبٍ َوَ�ْهَر َماءٍ  »ما يرَُضُّك؟«ممَّ قاَل:  ،قلت: إ�َّ

ِ ِمْن ذلَِك «  ه.يمتفقٌ عل »»ُهَو أْهَوُن ىلَع ا�َّ

 ت است که گفت:یروا ره بن شعبه یاز مغ« -۱۸۱۶

به من فرمود: به تو  در مورد دجال سؤال ننمود و آنحضرت  ش از من از رسول الله یچکس پیه

 رساند. نمی ضرر

 . ند: که همراه او کوهی نان و جوی آب استیگو می گفتم: آنها

ن است که خداوند با استدراجاتش او را سبب گمراهی مؤمنان یفرمود: او در نزد خداوند خوارتر از ا

 .»شود می مان مؤمنانیادت ایش سبب زیکند، بلکه او و کارها

تَُه األْعَوَر قال: قاَل رَُسوُل ا�َّ  وَ�ْن أ�ٍَس « -۱۸۱۷ : َما ِمْن نيَِبٍ إالَّ َوقَْد أنَْذَر أمَّ
اب، َكذَّ

ْ
 »»أال إنَُّه أْعَور، و�نَّ ر�َُّ�ْم َعزَّ وجلَّ لَيَْس بأْعور، مْكتُوٌب َ�ْ�َ َ�يْنَيِْه ك ف ر ال

 ه.يمتفق عل

 ت است که:یروا از انس « -۱۸۱۷

گاه باشیست که امتش را از اعور کذاب بیامبری نیپ چیفرمود: ه رسول الله  د که او یم نداده باشد. آ

ش نوشته است که ک ف ر یها ن چشمیست و در بیک چشم) است و همانا پروردگار شما اعور نیاعور (

 .»(کافر شده است)
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ِ  َوَ�ْن أيب ُهَر�َْرة « -۱۸۱۸ ثُُ�ْم َحدِ «: قال: قاَل رَُسوُل ا�َّ َحدِّ
ُ
اِل أال أ جَّ يثاً عِن ادلَّ

َث بِِه نيَبٌّ قَْوَمه، إنَُّه أْعَوُر َو�نَُّه �ُئ َمَعُه بِمثَاِل اجلَنَِّة وانلًّار، فاليت َ�ُقوُل إ�ََّها اجلنَّ  ُة َما َحدَّ
 ه.يمتفقٌ عل .»ِ�َ انلَّار

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۱۸

امبری به قومش صحبت نکرده یچ پیصحبتی نکنم که ها به شما در مورد دجال یفرمود: آ رسول الله 

د، بهشت یگو می آورد و آنچه را که می زی را مانند بهشت و دوزخیک چشم است و او چیاست؟ همانا او 

 .»است در واقع دوزخ است

ِ  بوَ�ْن ابِن ُ�َمَر « -۱۸۱۹ اَل َ�ْ�َ َظْهَرا� انلَّاس َ�َقال:  أنَّ رَُسوَل ا�َّ جَّ َذَكَر ادلَّ
ُْم�« عْ�ِ ايلْ

ْ
اَل أْعَوُر ال جَّ ْعَور، أال إنَّ الَمِسيَح ادلَّ

َ
نَّ َ�يْنَُه ِعنَبٌة َطاِ�يَةٌ  ،إنَّ ا�َّ لَيَْس بأ

َ
 »»َكأ

 ه.يمتفقٌ عل

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۸۱۹

گاه یک چشم نیاد آوری نموده و فرمود: همانا خداوند یان مردم دجال را یمدر رسول الله  ست، آ

 .»ستیی که چشمش دانهء انگور برآمده ایح دجال اعور است از چشم راست، گوید که مسیباش

ِ  وَ�ْن أيب ُهر�َْرَة « -۱۸۲۰ ال َ�ُقوُم الساَعُة َحىتَّ ُ�َقاتَِل «قال:  أنَّ رَُسوَل ا�َّ
َجر: يَا الُمْسِلمُ  َجر، َ�يَُقوُل احلََجُر والشَّ َُهوديُّ ِمْن َوراِء احلََجر والشَّ

ْ
َُهوَد حىتَّ َ�ْتيَِبَء ايل

ْ
وَن ايل

َُهودِ 
ْ

َغْرقََد فَإنَُّه مْن َشَجِر ايل
ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»ُمْسِلُم هذا َ�ُهوِديٌّ َخليْف َ�َعاَل فَاْ�تُلْه، إالَّ ال

 که: ت استیروا ره یاز ابو هر« -۱۸۲۰

هودی به یهود برزمند، تا هرگاه که ینکه مسلمانها با یشود، تا ا نمی امت برپایفرمود: ق رسول الله 

ست که پشت سرم قرار یهودین ید: ای مسلمان ایا درخت پنهان شود، سنگ و درخت بگویعقب سنگ 

 .»هود استیا و او را بکش، بجز غرقد که آن درخت یدارد، ب
 شود. می دایار پیت المقدس بسیست که در بیردار مشهورش: غرقد: نام درخت خا

ْ�يَا َحىتَّ «: قال: قال رَُسوُل ا�َّ  وَ�نُْه « -۱۸۲۱ واذِلي َ�ْفيِس �ِيَِده ال تَْذَهُب ادلُّ
َقرْب، َولَيْس 

ْ
 َعلَيْه، و�قول: يَايَلْتَ� َماَكَن َصاِحِب هذا ال

َ
غ َقرْب، فيتَمرَّ

ْ
ين َ�ُمرَّ الرَُّجُل بال بِِه ادلَّ

َالَءُ   ه.يمتفقٌ عل .»»وما به إالَّ ابلْ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۲۱
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رود تا که شخص  نمی انیا از میار اوست که دنیفرمود: سوگند به ذاتی که وجودم در اخت رسول الله 

ن کار را بواسطهء یبودم و ا می ن قبرید: کاش جای صاحب ایاز کنار قبر گذشته و حالش دگرگون شود و بگو

 .»دیگو می ائی که به آن مبتال است،یهای دن دهد، بلکه بواسطهء رنج نمی قرضداری انجام

ِ  وَ�نُْه « -۱۸۲۲ ُفَراُت َ�ْن «: قال: قاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
اَعُة َحىتَّ َ�رِْسَ ال ال َ�ُقوُم السَّ

ِمائٍة �ِْسَعٌة و�ِْسُعون، َ�يَُقوُل لُكُّ رَُجٍل ِمنُْهم:  جبٍَل مْن َذَهٍب ُ�ْقتَتَُل علَيْه، فيُْقتَُل ِمْن لُكِّ 
ُولََع�ِّ أْن أ�ُ   .»»وَن أنَا أ�ْ

ُفَراُت َعن َكْ�ٍ ِمْن َذَهب،«و� روايٍة 
ْ
ُه فَال يأُخْذ منُْه  يوُِشُك أْن َ�رِْسَ ال َ�َمْنّ َحرَضَ

 ه.یمتفٌق عل »»َشيْئاً 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۲۲

شود، تا که آب فرات خشک شده و کوهی از طال در آن نمودار  نمی امت برپایفرمود: ق سول الله ر

 ) نفر کشته شود و هر مرد از آنها٩٩رد، چنانچه از هر صد نود و نه (یگردد که بر آن کشت وکشتار صورت گ

 .ابمید من فقط نجات ید: شایگو می

کسی که به آن صحنه  روی گنجی از طال خشک شود وک است که فرات از یتی آمده که نزدیو در روا

 .»ردیزی نگید از آن چیحاضر شود، با

ُكوَن الَمدينََة ىلَع َخْ�ٍ َما اَكنَت، «َ�ُقول:  وَ�نُْه قال: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ « -۱۸۲۳ َ�رْتُ
عَوايف 

ْ
ْ�ِ  ال َ�ْغَشاَها إالَّ ال

باِع َوالطَّ ر َمْن ُ�رَْشُ َراِ�ياِن ِمْن ُمَز�ْنََة َوآخِ  يُِر�د: َعَوايف السِّ
ا ىلع  يُر�َداِن الَمدينََة ينِْعَقاِن بَِغنَمها َ�يَجَدانها وُُحوشا. حىتَّ إذا بَلََغا ثنِيََّة الْوَداِع َخرَّ

 ه.يمتفقٌ عل» »وَجوِههَما

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۲۳

 گذارند و جز عوافی کسی به آن داخل می حالی که بودهن ینه را به بهتریفرمود: مد رسول الله 

نه که یاز مزاند  شود دو شبان می ن کسی که حشریگردد و مراد از آن درندگان و پرندگان است و آخر نمی

 ة الوداعیابند تا به ثنی می وانات وحشیینه را پر از حیکشند و مد می دادشان  نه را نموده بر گوسفندانیقصد مد

 .»افتند می شانهای بر روی رسند و می

يَُ�وُن َخِليَفٌة ِمْن ُخلََفائُِ�ْم «قَال:  أنَّ انلَّيب  وَ�ْن أيب َسعيٍد اخلُْدرِيِّ « -۱۸۲۴
هُ  �ًَمان َ�ْثُو الَماَل َوال َ�ُعدُّ  رواه مسلم. »»يف آِخِر الزَّ
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 ت است که گفت:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۸۲۴

 .»شمارد (دانه دانه) نمی کند و می که از خلفای شما که مال را به مشت حسابست یا فهیدر آخر الزمان خل

يلأتَ�َّ ىلَع انلَّاِس َزَماٌن «قال:  أنَّ انلَّيبَّ  وَ�ْن أيب ُموىس األْشَعِريِّ « -۱۸۲۵
َهب، َدقَة ِمَن اذلَّ ُخُذَها ِمنْه،  َ�ُطوُف الرَُّجُل ِ�يِه بِالصَّ

ْ
ُد أَحداً يَأ َوُ�َرى الرَُّجُل الَْواِحُد فَال َ�ِ
ِة النَِّساءِ  َن بِِه ِمْن قِلَِّة الرِّجاِل َوَ�رْثَ  رواه مسلم. »»يَتْبَُعُه أْرَ�ُعوَن اْمرأًة يَُ�ْ

 ت است که:یروا از ابو موسی اشعری « -۱۸۲۵

گرداند و  می از طال را گرفتهاش  فرمود: همانا بر مردم زمانی خواهد آمد که شخص صدقه امبر یپ

اد شدن زنان و کمی مردان که چهل زن یشود که از ز می دهیک مرد دیرد و یکه آن را بگ ابدی نمی کسی را

 .»آورند می بدنبال وی افتاده و به وی پناه
اْشرَتَى رَُجٌل ِمْن رَُجٍل عَقارا، فَوََجد «قَال:   َعن انلَّيبِّ  وَ�ْن أيب ُهَر�َْرَة « -۱۸۲۶

َعَقاُر: ُخْذ َذَهبَك، إ�ََّما اذلي اْشرَتَى 
ْ
ًة ِ�يَها َذَهٌب، فقاَل هُل اذلي اْشرَتَى ال َعَقاَر يف َ�َقارِه َجرَّ

ْ
ال

ُ األرْض: إ�ََّما بْعتَُك األرَض َوَما ِ�يَها، 
َ

ي هل
َّ

َهب،وقاَل اذل �ُْت ِمنَْك األرْض، َولَْم أْشرَتِ اذلَّ اْشرَتَ
 َ
َ

ي حت
َّ

؟ قَاَل أحُدُهَما: يل ُغالم. وقاَل اآلخر: َ�تَحاَكما إىل رَُجل، فقاَل اذل
َ

لَُكَما َودل
َ
اَكَما إيَلْه: أ

قَا ُغالَم اجلَار�َة، َوأنِْفَقا ىلَع أْ�ُفسهَما ِمنُْه وتَصدَّ
ْ
 ه.يمتفقٌ عل »»يل َجاِر�ة، قاَل أنٍْ�َحا ال

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۲۶

ده در آن کورهء ین را خریداری کرد، آنکه زمیخر نی رایگری زمیفرمود: شخصی از د رسول الله 

داری ین را از تو خریر من زمیده بود به او گفت: طالی خود را بگین را خریافت و شخصی که زمیی یطال

ن و آنچه را در آن است به تو فروختم، و هر دو نزد ین از وی بود، گفت: زمیکردم نه طال را. و آنکه زم

کی از آن دو ید؟ یا شما فرزند داریت نزدش رفتند، گفت: آیآنکه برای حکمت آمدند و یشخصی برای حکم

د و برای آن دو یگری گفت: من دختری دارم. گفت: دختر را به پسر به نکاح دهیگفت: من پسری دارم و د

 .»د و آن کار را کردندیخرج کن
ِ  وعنُْه « -۱۸۲۷ اْمَرأتَان َمعُهَما ابْناُهما، َجاَء اكنَْت «َ�ُقول:  �نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ

َما ذَهَب بابِنك، وقالت األْخرى ئُْب فََذَهَب بابِن إْحداُهما، فقالت لصاِحبتَها: إ�َّ َما  :اذلِّ إ�َّ
، فََخرَجتَا ىلع ُسلَيْماَن بِن داوَد  ،، َ�َقيِض بِِه للُْكرْبَىَذَهَب بابِنك، َ�تََحاكما إىل داُووَد 

ْغرىفأخربتَاه، فقال ُه بَيْنَُهَما. فقالت الصُّ كَ� أَشقُّ ، ُهو  :: اْ�تُو� بِالسِّ ال َ�ْفَعل، رمَِحَك ا�َّ
ْغَرى  ه.يمتفقٌ عل »»اْ�نَُها َ�َقىَض بِِه للصُّ
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 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۲۷

را همراه داشتند، گرگ آمد و بچهء شان  یها فرمود: دو زن بودند که بچه می د کهیشن رسول الله از 

گری گفت که بچهء ترا برده است و برای یکی به همراهش گفت: بچهء ترا برد و دیکی از آن دو را برد. ی

برآمده و وی  إمان بن داود یآمده وحکم کرد که بچه از آن بزرگ است. و بر سل ت نزد داود یحکم

شق کنم. کوچک آنها گفت: خدا بر تو شان  انیآن را در مد که یاوریم بیرا خبر نمودند. گفت: کاردی برا

 .»تر است ن کار را مکن! او بچهء اوست و حکم نمود که فرزند از آن کوچکیرحمت کند ا

ُل فاألول، «: قاَل قاَل انلَّيبُّ  وَ�ْن ِمرْداٍس األْسلَِ�ِّ « -۱۸۲۸ احلُوَن األوَّ يَْذَهُب الصَّ
ِعِ� أْو اتلَّْمر، ال يُبايِلهُم ا�َّ بالَةً وَ�بىَْق ُحثَالٌَة   .یرواه البخار ،»»كُحثَالَِة الشِّ

 ت است که:یروا از مرداس اسلمی « -۱۸۲۸

مانند که  می روند و مردمی ناسره مانند ناسرهء جو و خرما می گریکوکاران بدنبال همدیفرمود: ن امبر یپ

 .»دهد نمی تییخداوند به آنها اهم

وَن  قال: جاء ِجرْب�ُل إىل انليب  وعْن ِرفَاَعَة بِن رافٍع الُزر�ِّ « -۱۸۲۹ قال: َما َ�ُعدُّ
ْوََها قال:  »ِمْن أفَْضِل الُمْسِلِم�«أْهَل بَْدٍر فيُ�م؟ قال: 

َ
َوَ�َذلَك َمْن َشِهَد بَْدراً «أْو لَكَِمًة �

 .یرواه البخار .»»ِمَن الَمالئَِ�ةِ 

 ت شده که گفت:یروا از رفاعه بن رافع زرقی « -۱۸۲۹

 د؟یشمار می چهتان  انیآمده گفت: اهل بدر را در م امبر یخدمت پ ل یجبرئ

فرشتگانی که در بدر اند  فرمود: و همچنان –ا کلمهء مثل آن را گفت ی –ن مسلمانان یفرمود: از برتر

 .»افتندیحضور 

ِ  بوعن ابِن ُ�َمر « -۱۸۳۰ إذا أنْزل ا�َّ تَعاىل بَِقْوٍم َعَذاباً «: قال: قال رَُسوُل ا�َّ
َعَذاُب َمْن اَكَن ِ�يهم. ُ�مَّ بُِعثُوا ىلع أعَماهِلمْ 

ْ
َصاَب ال

َ
 ه.يمتفقٌ عل »»أ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۸۳۰

شود، و باز برحسب اعمال شان  فرمود: هرگاه خداوند بر قومی عذابی فرستد، شامل همهء رسول الله 

 .»خته شوندیخود برانگ

، يْع� يف اخلُْطبَة، فَلَما وُِضَع قال: اكَن ِجْذٌع يُقوُم إيَلِْه انليب  وَ�ْن جابٍر « -۱۸۳۱
 فَوَضع يَده عليٍْه فَسَ�ن. الِمنرْب، َسِمْعنَا لِلْجْذِع مثْل صوِْت الِعَشاِر َحىتَّ نََزَل انليب 
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ىلع الِمنرَْب، فصاحِت انلَّْخلَُة اليت اَكَن  ا اَكَن يَوُم اجلُمعة َ�َعَد انليب فَلَمَّ  و� رواية:
 �ُْطُب ِعنَْدَها َحىتَّ اَكَدْت أْن تَنَْشق.

َل انلَّيبُّ  يب. َ�َ�َ َها إيَلْه، فََجعلَْت و� رواية: فََصاَحْت صياح الصَّ ، حىتَّ أخَذَها فََضمَّ
يبِّ ا ُت َحىتَّ اْستَقرَّت، قال: تنَِئُّ أِ�َ� الصَّ ي �ُسكَّ

َّ
ْكرِ «ذل  »»ب�ت ىلَع ما اَكنَْت �سمُع ِمَن اذلِّ

 .یرواه البخار

 ت است که گفت:یروا از جابر « -۱۸۳۱

ستاد وچون منبر نهاده شد از تنهء درخت یا می در خطبه روی آن امبر یتنهء درخت خرمائی بود که پ

فرود  امبر ینکه پیم تا ایدیده) شنیشتری که حملش به ده ماه رسی مثل صدای عشار (ماده یخرما صدا

 آمده و دستش را بر آن گذاشت.

 تی آمده که پس دست خود را بر آن نهاد و آرام گرفت.یو در روا

ی که در یبر منبر نشست، درخت خرما امبر یتی منقول است که چون روز جمعه شد و پیو در روا

 ک بود شق شود.ینمود که نزد ییخواند، صدا می کنارش خطبه

فرود آمد تا آن را به آغوشش گرفت و مانند  امبر ید و پیغ کشیتی آمده که پس مانند بچه چیو در روا

 شود به ناله آغاز نمود تا آرام گرفت. می نالهء بچهء که آرام ساخته

 .»ستید، گریشن می فرمود: بواسطهء آنچه که از ذکر

قال: إن ا�َّ  عْن رَُسوِل ا�َّ  اخلَُش�ِّ َجْرثُوِم بِن نَارِشٍ  وعْن أيب َ�ْعلَبَةَ « -۱۸۳۲
م أْشياَء فَال تَنْتَِهُكوها،  تعاىل فََرَض فَرائَِض فال تَُضيُِّعوَها، وحدَّ ُحُدوداً فَال َ�ْعتَُدوَها، وَحرَّ

حديثٌ حسن، رواه  »»وَسَكَت َ�ْن أْشياَء رمَْحًة لَُ�ْم َ�ْ�َ �ِْسياٍن فَال َ�بْحثُوا عنها

ه. َ ريْ غَ ارقُطْني وَ  الدَّ

 نقل کرده که فرمود: از رسول الله  از ابو ثعلبهء خشنی جرثوم بن ناشر « -۱۸۳۲

د وحدودی وضع نموده، پس از آن تجاوز یع مکنیهمانا خداوند احکامی را فرض نموده پس آن را ضا

نکه فراموش ید و بواسطهء مهربانی بر شما بدون ایکنمال نیزهائی را حرام ساخته حرمت آن را پاید و چیننمائ

 .»دیزهائی سکوت کرده، پس از آن جستجو و سؤال مکنیکرده باشد، از چ

ِ بن أيب أْو� « -۱۸۳۳ َسبَْع َغَزَواٍت  قال: َغَزْونَا مع رَُسوِل ا�َّ  بوعْن َعبِد ا�َّ
 نَأُ�ُل اجلراد.

ُ�ُل معُه اجلَراد
ْ
 متفقٌ عليه.، »و� رواية: نَأ
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 ت است که گفت:یروا ب از عبد الله بن ابی اوفی« -۱۸۳۳

 .میخورد می م که در آن ملخیهفت جنگ نمود همراه رسول الله 

 .»میخورد می تی آمده که همراه وی ملخیو در روا

َ�ْ�ِ «قَال:  أنَّ انليب  وَ�ْن أيب ُهر�ْرَة « -۱۸۳۴  الُمؤِمُن ِمْن ُجْحٍر مرَّ
ُ
غ

ْ
 »»ال يُ�

 .هيمتفقٌ عل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۳۴

 .»شود نمی دهیک سوراخ دو مرتبه گزیفرمود: مؤمن از  رسول الله 

۱۸۳۵- » ِ ِقيَامِة َوَال ينُْظُر «: وَعنُْه قَال: قَال رُسوُل ا�َّ
ْ
ثَالثٌَة َال يَُ�لُِّمُهُم ا�َّ يَْوَم ال

يِهْم  ِبيل، إيَلِْهْم َوال يَُز�ِّ َفالةِ يْمنَُعُه ِمن ابِْن السَّ
ْ
ولَُهْم عذاٌب أيِلم: رُجٌل ىلَع فَْضِل ماٍء بِال

قَُه وَُهَو ىلَع  ِ ألَخَذَها بَ�َذا َوَ�ذا، فََصدَّ َعرْض، فََحلََف بِا�َّ
ْ
ورَُجٌل بَايَع رُجًال ِسلَْعًة بْعد ال

نيَا، فَإْن أْ�َطاهُ ِمنَْها و�، و�ْن لَم ُ�ْعِطِه ِمنَْها لَْم غْ�ِ َذلِك، ورَُجٌل بَايع إَماماً ال يُبايُِعُه إالَّ  دِلُ
 ه.يمتفقٌ عل »»يَِف 

 ت است که:یروا ره یابو هراز « -۱۸۳۵

سته و یشان ننگریامت با آنان سخن نگفته و به ایفرمود: سه کس است که خداوند در روز ق رسول الله 

 است:عذاب دردناکی شان  نکرده و برایشان  هیتزک

 دارد. می ابان آب زائدی دارد و آن را از مسافران بازیمردی که در ب

ن قدر و یو مردی که متاعی را با کسی بعد از عصر معامله نمود و به خدا سوگند خورد که آن را به ا

 که چنان نبود.یش شمرد در حالینقدر گرفته و او هم راستگویا

 کند و اگر ندهد، وفا می ا به وی دهد، وفایکه هر گاه از دنعت کرد یا به امام بیو مردی که بواسطهء دن

 .»کند نمی

قَالُوا يا أبَا ُهر�ْرة، أْرَ�ُعوَن  »َ�ْ�َ انلَّْفَختَْ�ِ أْر�ُعونَ «قَال:  َوَ�نُْه عن انلَّيبِّ « -۱۸۳۶
َوَ�بَْ� «ْهراً؟ قَال: أَ�يُْت يَْوما؟ قَال: أَ�يْت، قالُوا: أْر�ُعوَن َسنَة؟ قَال: أَ�يْت. قَالُوا: أْرَ�ُعوَن شَ 

َمآِء َماءً  ُل ا�َّ ِمَن السَّ َلُْق، ُ�مَّ ُ�َ�ِّ
ْ
ُب اخل نَب،ِ�يِه يَُر�َّ  ،لُكُّ يَشٍء ِمَن اإل�َْساِن إالَّ َعْجَب اذلَّ

َْقُل   .هيمتفقٌ عل »»َ�يَنْبُتُوَن َكَما يَنْبُُت ابلْ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۳۶

 ن دو صور چهل است. یفرمود: ب رسول الله 
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 ! چهل روز؟ره یگفتند: ای ابو هر

 م.یزی بگویتوانم چ نمی گفت:

 گفتند: چهل سال؟

 م.یزی بگویتوانم چ نمی گفت:

 گفتند: چهل ماه؟

خ دمش که در آن مخلوقات دوباره یشود، جز ب می دهیم و همهء انسان پوسیزی بگویتوانم چ نمی گفت:

 .»ندیرو می فرستد و مانند سبزه می خداوند از آسمان آبی فروگردند. باز  می بیترک

َقْوم، جاَءُه أْعرايِبُّ َ�َقال: َمىَت   َوَ�نُْه قَاَل بيْنََما انلَّيبُّ « -۱۸۳۷
ْ
ُث ال يف َ�ِْلٍس ُ�َدِّ

اَعة؟ َ�َمىَض رُسوُل ا�َّ  َقْوم: َسِمَع َما قَال، فََكِره ما قَاَل، وقَاَل  السَّ
ْ
ُث، فَقال َ�ْعُض ال ُ�َدِّ

اَعة؟«َ�ْعُضهم: بَْل لَْم �َْسَمع، َحىتَّ إَذا قَىَض َحِديثَُه قَال:  ائُِل َعِن السَّ قَال: ها أنَا يَا  »أْ�َن السَّ
، قَال:  َمانُة فاْ�تَِظِر السَّ «رُسوَل ا�َّ

َ
د  »اعةَ إَذا ُضيَِّعِت األ قَاَل: َكيَْف إَضاَ�تَُها؟ قَال: إَذا وُسِّ

اعة  .یرواهُ البُخار »»األْمُر إىل َ�ْ�ِ أْهِلِه فَاْ�تَِظِر السَّ

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۳۷

امت یی نزدش آمده و گفت: قیکرد، اعراب می در مجلسی نشسته و با مردم صحبت امبر یدر اثنائی که پ

 است؟چه وقت 

د، ولی آن را زشت شمرد. و یرا شناش  صحبت خود را ادامه داد. برخی گفتند که گفته رسول الله 

نکه صحبتش را تمام نمود، فرمود: کجاست کسی که از یدش. تا این شد که نشنیده بر ایگر را عقیبرخی د

 امت پرسش نمود؟یق

 ! ا رسول الله یگفت: من حاضرم 

 امت را بکش. یاخته شد، انتظار قع سیفرمود: چون امامت ضا

 ع شدن آن چگونه است؟یگفت: ضا

 .»امت را بکشیفرمود: چون کار به نا اهالن سپرده شود، انتظار ق

يَُصلُّوَن لَُ�م، فَإْن أَصابُوا فَلَُ�م، و�ْن أْخطئُوا «قَال:   وعنُْه أنَّ رُسول ا�َّ « -۱۸۳۸
 .یرواهُ البُخار »»فَلَُ�ْم وََعلَيِْهمْ 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۳۸

گزارند (ائمه) اگر به حق برابر شدند، پس برای شما (اجر)  می فرمود: برای شما نماز رسول الله 

 .»است. و هرگاه خطا کردند، پس برای شما (اجر) است و بر آنها ضرر
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ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿: َوَ�نُْه « -۱۸۳۹ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
قَال: َخْ�ُ انلَّاِس  ].۱۱۰عمران:  آل[ ﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

الِسل يف أْ�نَاقِهْم َحىتَّ يَْدُخلُوا يف اإلْسالم تُوَن بِِهْم يف السَّ
ْ
 .»لِلنَّاِس يَأ

 ت است:یر قول خداوند روایدر تفس ره یاز ابو هر« -۱۸۳۹

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
مردم برای مردم آنها را با ن یگفت: بهتر ].۱۱۰عمران:  آل[ ﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

 .»آورند تا به اسالم داخل گردند می استشان  ی که در گردنیدهایق
 د که برآورده شد برای مردم).ین امتی بودی(شما بهتر

َنََّة يف «قَال:  َوَ�نُْه َعن انلَّيبِّ « -۱۸۴۰
ْ
َعجَب ا�َّ َعزَّ وََجلَّ ِمْن قَْوٍم يَْدُخلُوَن اجل

الِسِل  ا البُخاري. معناها يؤرسون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون اجلنة. »»السَّ  روامهُ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۴۰

 .»شوند می رها به بهشت واردید از گروهی که در زنجیآ می فرمود: خداوند عزوجل به شگفت رسول الله 
 شوند. می به بهشت داخلآورند و  می ده باز اسالمید گردیر و مقین است که اسیش ایش: معنا

ِالَِد إىل «قَال:  وَعنُْه َعِن انلَّيبِّ « -۱۸۴۱
ْ

ِالَِد إىل ا�َّ َمساِجُدَها، وأبَغُض ابل
ْ

َحبُّ ابل
َ
أ

اهُ مُسلم. »»ا�َّ أسواُ�َها  روَ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۴۱

 .»نها بازارها استین سرزمیتر زشتنها نزد خدا مساجد است و ین سرزمیفرمود: محبوبتر رسول الله 
ها بازارها ین جایرد و بدتریگ می اد خدا صورتیها مساجد است که در آن ذکر و ین جایش: بهتر

اد یب و سود و سوگندهای دروغ و سخنان ناسزا و مخالفت و عده و اعراض از یاست که در آن فر

 رد.یگ می خدا صورت

َفاريِسِّ « -۱۸۴۲
ْ
َل َمْن يَْدُخُل  َوَ�ْن َسلَْماَن ال مْن قَوهِلِ قَال: َال تَُ�وَ�نَّ إن اْستَطْعَت أوَّ

يَْطان، َو�َها ينُْصُب َراَ�تَه وق، َوال آِخَر َمْن َ�ُْرُج ِمنَْها، فَإ�ََّها َمْعَرَ�ُة الشَّ  رواهُ مسلم هكذا.. »السُّ

قَاينِ يف صحيحه اهُ الربْ وَ َل َمْن « :َ�ْن َسلَْماَن قَاَل: قَاَل رُسوُل ا�َّ «: ورَ ال تَُ�ْن أوَّ

خَ  يَْطاُن َوفَرَّ وَق، َوال آِخَر مْن �ُْرُج ِمنَْها، ِ�يَها بَاَض الشَّ  .»»يَْدُخُل السُّ
 

 نقل شده که گفت: از سلمان فارسی « -۱۸۴۲

 رونین کسی که از آن بینباشی  و نه هم آخرشود،  می که به بازار داخلین کسیتوانی بکوش، اول می اگر

 .افرازد می طان است که در آن پرچم خود رایدان کار و زار شیرا بازار میشود، ز می
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 ت نموده که رسول الله یروا حش از سلمان یت نموده و برقانی در صحین روایمسلم آن را چن

طان در آن تخم یرا شید، زیبرآ می کسی که از آنن ید و نه آخریآ می ن کسی که به بازار دریفرمود: مباش اول

 .»نهاده و جوجه کرده است

: يَا قَال: قُلُْت لِرَُسوِل ا�َّ  وَ�ْن اعِصم األْحَوِل َ�ْن َ�بِْد ا�َّ بِن رَسِْجَس « -۱۸۴۳
: اْستَْغَفَر لََك رَُسوُل ا�َّ  »َولََك «رَُسوَل ا�َّ َ�َفَر ا�َّ لك، قَال: 

َ
؟ قَال: َ�َعْم قَاَل اَعِصم: فَقلُْت هل

� فِرۡ تَغۡ سۡ ٱوَ ﴿َولَك، ُ�مَّ تََال َهذه اآلية:  ۡ ٱوَ  مِنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  بَِك ِ�َ واهُ مُسلم. .»]۱۹محمد: [ ﴾ِت مَِ�ٰ ُمؤۡ ل  رَ

 ست که گفت:یمرو از عاصم احول از عبد الله بن سرجس « -۱۸۴۳

 ده است.یخداوند برای شما آمرز ا رسول الله یگفتم:  برای رسول الله 

 فرمود: و برای تو هم.

 برای تو استغفار نمود؟ ا رسول الله یعاصم گفت، به وی گفتم: آ

 .»ش و برای مردان و زنان مؤمنیه را خواند: و آمرزش طلب برای گناه خوین آیگفت: بلی. و سپس ا

ا أْدرََك انلَّاُس ِمْن «: قَال: قَاَل انلَّيبُّ  َوَ�ْن أيب مْسُعوٍد األنَْصارِيِّ « -۱۸۴۴ إنَّ ِممَّ
 
َ

ِة األو� ار» »إَذا لَْم �َْستَِح فَاْصنْع َما ِشئَْت  :الَكِم انلُّبُوَّ  .یرواهُ البُخَ

 ت است که:یروا از ابی مسعود انصاری « -۱۸۴۴

 ا نداری هر چهینست که چون حیا اند، افتهین کالم نبوت دریمردم از اولفرمود: همانا از آنچه  امبر یپ

 .»خواهی بکن می
دارد و هرگاه  می اء از خدا و بندگان خداست که انسان را از ارتکاب مناهی بازیش: براستی ح

ن کارها در یرا مانعی برای انجام ایدهد، ز می شه کن شد، هرچه را انجامیاء از وجود شخصی ریح

 ست. (مترجم).یوجودش موجود ن

ُل َما ُ�ْقىَض َ�ْ�َ انلَّاِس يْوَم «: قَال: قَاَل انلَّيبُّ  َوَ�ْن ابِْن َمْسُعوٍد « -۱۸۴۵ أوَّ
َماءِ  ِقيَامِة يف ادلِّ

ْ
قٌ علَ  »»ال تَّفَ  ه.يمُ

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۸۴۵

 .»است ها شود، خون می ان مردم بدان حکمیامت در میزی که در روز قین چیفرمود: اول امبر یپ

ُخِلَقِت الَمالئَِ�ُة ِمْن نُور، «: قَالَت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  لَوَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۸۴۶
ا وُِصَف لَُ�مْ   رواهُ مسلم. »»وَخِلَق اجلَانُّ ِمْن َماِرٍج مْن نَار، وُخِلق آدُم ممَّ
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 ست که:یمرو ل از عائشه« -۱۸۴۶

ف شده، یان از مخلوطی از آتش و آدم از آنچه به شما توصیفرمود: فرشتگان از نور و جن رسول الله 

 .»اند ده شدهیآفر

ُقْرآنَ  ا�َّ  اَكَن ُخلُُق نىب«قَالَت:  لوَعنَْها « -۱۸۴۷
ْ
لِم ف »»ال سْ ْلَةِ  یرواهُ مُ مجُ

 ل.يثٍ طويحدِ 

 ت شده است که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۸۴۷

 .»قرآن بود امبر خدا یاخالق پ
نمونه و الگوی عملی احکام قرآنی بودند. و شان  در پندار و گفتار و کردار امبر یش: براستی پ

 است. (مترجم). انگر اخالق نبوی یم، ندای ربانی است که نمایانک لعلی خلق عظ

ِ أحبَّ ا�َّ لَِقاَءه، َومْن َكرَِه َمْن أَحبَّ لِقاَء «: َوَ�نَْها قَالَت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ « -۱۸۴۸ ا�َّ
، أَ�َراِهيَُة املوْت؟ فلَُكُّنَا نَْ�َرُه ال »لِقاَء ا�َّ َكرَِه ا�َّ لَِقاَءهُ  موْت، قَال: ـَ�ُقلْت: يَا رُسوَل ا�َّ

َحبَّ ا�َّ  لَيْس َكَذلِك، َولَِ�نَّ الُمؤِمَن إَذا �رُشِّ بِرمَْحَِة ا�َّ َورِْضوانِِه وَجنَّتِهِ «
َ
، فَأ أَحبَّ لَِقاَء ا�َّ

، َوَ�رِهَ ا�َّ لَِقاَءهُ  َ بَعذاِب ا�َّ وََسَخِطه، َكرِهَ ِلَقاَء ا�َّ اَكفَِر إَذا �رُشِّ
ْ
 رواه مسلم. .»»لَِقاَءهُ و�نَّ ال

 ست که:یمرو ل از عائشه« -۱۸۴۸

دارد و کسی که  می دار او را دوستیدار خدا را دوست بدارد، خداوند دیفرمود: آنکه د رسول الله 

 پسندد. نمی دار وی رایدار خدا را نپسندد، خداوند دید

 م.یپسند نمی دن مرگ است؟ پس همهء ما مرگ رایا نپسندی! آا رسول الله یگفتم: 

دار خدا را یست، ولی مؤمن چون به رحمت و رضوان و بهشت خدا مژده داده شود، دین نیفرمود: ا

پسندد و خدای تعالی و  نمی دار خدا رایو چون کافر از عذاب و خشم خدا خبر داده شود، ددارد  می دوست

 .»پسندد نمی دارش رایتقدس هم د

مِّ الُمْؤِمنَِ� َصِفيََّة بنِْت ُحَيٍّ « -۱۸۴۹
ُ
تَيْتُُه  قَالَت: اَكَن انلَّيبُّ  لَوَ�ْن أ

َ
ُمْعتَِكفاً، فَأ

ْ�تُُه ُ�مَّ ُ�ْمُت ألْ�َقِلب،َ�َقاَم َميِع يِلَْقِلبَ�، َ�َمرَّ رَُجالًن ِمَن األنْصاِر  ، بأُزورُُه يَلْال. فََحدَّ
ا َرأيَا انلَّيِبَّ  َها َصِفيَُّة بنُت ُحَيٍّ «: أرْساَع. َ�َقاَل  فَلمَّ اَن ا�َّ فَقاال: ُسبْحَ  »ىلَعَ رِْسلُُكَما إ�َّ

، َ�َقال:  م، َو��ِّ َخِشيُت أْن يَقِذَف يف «يَارُسوَل ا�َّ يَْطاَن َ�ِْري ِمْن ابِْن آَدَم َ�َْرى ادلَّ إنَّ الشَّ
 ه.يمتفقٌ عل »»أْو قَال: َشيْئاً  قُلُو�ُِ�َما رَشا 
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 ست که گفت:یمرو ل ییه بنت حین صفیاز ام المؤمن« -۱۸۴۹

شان صحبت نموده و بعد برخاستم تا یآمدم و با اشان  داریمعتکف بودند و من شب به د امبر یپ

 .دند، شتافتندیرا د امبر یبازگردم. با من برخاست که مرا باز گرداند و دو مرد از انصار گذشتند و چون پ

  –ی است یه بنت حین زن صفیا –د یراه روتان  فرمود: بحال عادی امبر یپ

 !ا رسول الله یگفتند: سبحان الله 

 .»ندازدیدم که در دل شما شری را بیگذرد و من ترس می طان از مجرای خون انسانیفرمود: ش
نکه گمان بد را از خود یزد و برای اید از مواضع تهمت بگریل آنست که انسان بایث دلین حدیش: ا

 ش و وسوسهء مردم را دفع کند. (مترجم).یتشوبتش گرفتار نشوند، الزم است که یدفع کند تا مردم به غ

ِلب « -۱۸۵۰  قَال: َشِهْدُت َمَع رُسوِل ا�َّ  َوَ�ْن أيب الَفْضل العبَّاِس بِن َ�بِْد الُمطَّ
ِلِب رَُسوِل ا�َّ  لَْم نَفاِرقْه،  يَْوَم ُحنَ� فَلَزْمُت أنَا َوأبُو ُسْفيَاَن بُن احلارِِث بِن َ�بِْد الُمطَّ

ُ َ�يَْضاءَ  وُل ا�َّ ورَسُ 
َ

 .ىلَع بْغلٍَة هل
 الُمْسِلُموَن ُمْدبِِر�ن، َ�َطِفَق رُسوُل ا�َّ 

َّ
َىَق الُمْسِلُموَن َوالُمرْشُ�وَن َو� ا اتلْ ، فَلَمَّ

ار، وأنَا آِخٌذ بِِلَجاِم َ�ْغلَِة رَُسوِل ا�َّ  ُكفَّ
ْ
َها إراَدَة أنْ  يَْرُكُض َ�ْغلَتَُه قِبل ال ُ�فُّ

َ
ال �رُْسِع،  أ

 .وأبو ُسْفياَن آِخٌذ بِرَ�ِب رَُسوِل ا�َّ 
 ِ ُمرةِ « :َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ قَاَل العبَّاس، َوَ�َن رَُجًال َصيِّتا:  »أْي عبَّاُس ناِد أْصَحاَب السَّ

ُمَرة، فَو ا�َّ لََكأنَّ َ�ْطَفتَُهْم ِحَ� َسِمُعوا َصْوِ� َ�ْطَفَة  َ�ُقلُْت بِأىلْعَ َصْوِ�: أيْن أْصحاُب السَّ
ُكَفار، وادلَّ 

ْ
َقِر ىلَعَ أْوالِدَها، َ�َقالُوا: يابَلَّيَْك يَابَلَّيْك، فَاْ�تََتلُوا ُهْم وال

ْ
ْعوُة يف األنَْصاِر ابل

ْزَرج.
ْ
َارِِث بن اخل

ْ
ْعوةُ ىلَعَ بِ� احل  يُقولُون: يَا َمْعرَشَ األنْصار، يا َمْعرَش األنَْصار، ُ�مَّ قرَُصَِت ادلَّ

 قِتَاهِلْم َ�َقال:  َ�نََظَر رَُسوُل ا�َّ 
َ

َهَذا ِحَ� َحِ�َ «َوُهَو ىلَع َ�ْغلَِتِه اَكلُمتََطاِول علَيَْها إىل
ار، ُ�مَّ قَال:  ُ�مَّ أَخَذ رَُسوُل ا�َّ  »الَْوِطيُس  ُكفَّ

ْ
اْ�َهَزُموا َورَبِّ «حصيات، فََرَ� بِِهنَّ وَُجوه ال

دٍ  ِقتَاُل ىلَعَ َهيْئَِتِه ِ�يما أرَى »ُ�َمَّ
ْ
فَوا�َّ ما ُهو إالَّ أْن رَماُهْم حِبََصيَاتِه،  ،فََذَهبُْت أْ�ُظُر فَإَذا ال

ُت أ
ْ
ُهْم لَكيال، وأْمَرُهْم ُمْدبِراَ�َماِزل  رواه مسلم. .»رَى حدَّ

 ست که گفت:یمرو از ابو الفضل عباس بن عبد المطلب « -۱۸۵۰

م یوسته با وی بودیان بن حارث بن عبد المطلب پیافتم، من و ابوسفیحضور  ن با رسول الله یروز حن

ش بود. چون مسلمانان و مشرکان با هم روبرو شدند ید خویبر قاطر سف م. رسول الله یو از وی جدا نشد

شروع به دواندن قاطر خود بطرف کفار نمود و من لگام قاطر  و مسمانان پشت گرداندند، رسول الله 
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 .را گرفته بود ان رکاب رسول الله یکه ابو سفیز نرود، در حالیداشتم تا ت می را گرفته بازش رسول الله 

مردی بلند صدا  عة الرضوان) را بخوان. عباس یعباس! اصحاب سمره (ب فرمود: ای رسول الله 

ند؟ پس و الله گوئی که من آنها را برگشت دادم، هنگامی که صدای مرا یبود و گفتم: اصحاب سمره کجا

دند و یک، و آنها و کفار جنگیا لبیگردد، برگشته، گفتند:  ش برمیینکه گاو بطرف اوالدهایدند، مثل ایشن

گفت: ای گروه انصار ای گروه انصار و بعد فقط دعوت بر بنی الحارث بن خزرج  می ان انصاریمدعوتگر در

ان جنگ را یبوده مانند کسی که گردن فرازد، تا جرشان  که بر قاطریدر حال منحصر شد و رسول الله 

 ستند.ینگر می مشاهده کند،

زه را گرفته و آن را یچند دانه سنگر رسول الله ن زمانی است که جنگ گرم شده است. باز یو فرمود: ا

د! من رفتم و مشاهده کردم که جنگ یکه شکست خور بطرف کفار انداخته و فرمود: بنام خدای محمد 

شان  دم که توانائییزه زد، بشکل مستمر دیبه همان شکلش بود. سوگند به خدا به مجردی که آنها را به سنگر

 .»شکست استکارشان منتهی به  ف ویضع

َها انلَّاُس إنَّ ا�َّ طيٌِّب ال يْقبُل «: قَال: قَاَل رُسوُل ا�َّ  وَ�ْن أيب ُهر�َْرَة « -۱۸۵۱ ُّ��
َهاَ�ٰٓ ﴿ :إالَّ طيِّبا، َو�نَّ ا�َّ أَمر الُمؤِمِنَ� بَِما أَمر بِِه الُمرْسِل�، َ�َقال َ�َعاىل ُّ�

َ
ْ  لرُُّسُل ٱ �  مِنَ  ُ�ُوا

ّيَِ�ٰ ٱ ْ �ۡ ٱوَ  ِت لطَّ ۖ َ�ٰ  َملُوا   ].۵۱المؤمنون: [ ﴾لًِحا
َ

َهاَ�ٰٓ ﴿ :َوقَال تَعاىل ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  ِمن ُ�ُوا

  ].۱۷۲البقرة: [ ﴾ُ�مۡ َ�ٰ َرَزقۡ  َما ِت َطّيَِ�ٰ 
َ

َفر أْشَعَث أْغرب يُمدُّ يَديِْه إىل ُ�مَّ َذَكَر الرَُّجَل يُِطيُل السَّ
َماءِ  �َّ  :السَّ

َ
َراِم، فَ�

ْ
ُ�ه حَرام، وَملْبُسُه حرام، وُغِذَي بِاحل يَاربِّ يَارَب،َوَمْطَعُمُه َحرام، وَمرْشَ

لَِك؟  رواه مسلم. »»�ُْستَجاُب ذِلَ

 ست که:یمرو ره یاز ابو هر« -۱۸۵۱

مؤمنان را رد و خداوند یپذ نمی زه رایزه است و بجز پاکیفرمود: ای مردم خداوند تعالی پاک رسول الله 

 .مانند فرستادگانش مأمور ساخته است

 .ایم زه که بشما روزی دادهیزهای پاکید از چید وبنوشیخداوند تعالی فرمود: ای مؤمنان بخور

ش را به آسمان یرا دراز نموده غبار آلوده و پراکنده موی است و دستها اد نمود که سفرشیباز مردی را 

حرام بوده و اش  دنییحرام و آشاماش  که خوردنییردگارم، در حالد: پروردگارم، پرویگو می بلند کرده

 .»شود می رفتهیه شده است، پس چگونه دعای همچو شخصی پذیحرام بوده و به حرام تغذاش  دنییپوش
 دهیش گردیدچار تشوشان  که در قبول دعاییل است برای کسانین دلیث بهترین حدیش: ا

ن یکند؟ علتش هم ا نمی شان را قبولیکنند و خداوند دعای ا می نقدر مردم دعاءیند، چرا ایگو می

 ست.یدار نیپدشان  کنند، شرط اجابت و قبول دعاء در وجود می که دعاءین مردمیاست که ا
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دنی شخص حرام باشد، یدنی و پوشیخوردنی و آشام که طبق فرمودهء رسول اکرم یآری در صورت

 تواند باشد. می دوار اجابت و قبول دعاءین شخص امیبحرام صورت گرفته باشد، چگونه ااش  هیتغذ

د به خدا باز گردند یا و آخرت شوند، باین عصر حاضر بخواهند سعادتمند دنیبراستی اگر مسلم

 شود. (مترجم).شان  ن و ناصریار و معیند، تا باشد که خداوند یو از حرام و محرمات اجتناب نما

ِقيَامة، َوَال «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  وَعنُْه « -۱۸۵۲
ْ
ثَالثٌَة َال يَُ�لُِّمُهْم ا�َّ يْوَم ال

اٌب، واََعئِل ُمْستَْكرِبٌ  يِهم، َوال ينُْظُر إيَلِْهم، ولَُهْم عَذاٌب أيلم: َشيٌْخ َزان، وَمِلٌك َكذَّ رواُه  »»يَُز�ِّ

َعائُِل «  مسلم. 
ْ
َفِق�. :»ال

ْ
 ال

 ت است که:یروا ره یراز ابو ه« -۱۸۵۲

نگرد و برای  نمی نکرده به آنهاشان  امت پاکیفرمود: سه کس است که خداوند در روز ق رسول الله 

 .»د و گدای متکبریار دروغ گویر زنا کار، و پادشاهی که بسیآنها عذاب دردناکی است: پ

ُفراُت وانلِّيُل لُكٌّ ِمْن سيَْحاُن «: قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  َوَ�نُْه « -۱۸۵۳
ْ
وَجيَْحاُن َوال

نَّةِ 
ْ
 رواهُ مسلم. »»أْ�َهاِر اجل

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۵۳

 .»ی بهشت استها ل همه از جوییحون و فرات ونیحون و جیفرمود: س رسول الله 
ن یئی که اها نیشود در سرزم می مان عامین نهرها برکت نهاده و این است که در ایش ایش: معنا

 گردند. می ت بسوی اسالم از اهل بهشتیآورند و با هدا یان دارد، همه اسالم مینهرها در آن جر

ده تا دانسته ین اسم نامیبه ا اند، نهرهائی را که اصول نهرهای بهشت امبر یوگفته شده که: پ

 ا است.ین نهرها در بهشت مانند نهرهای چهارگانه در دنیشود که ا

د آمده است. یان آن پدیمنرو درین اسم وجود دارد و اشتراک از ایدر بهشت چهار نهر بد نکهیا ای

 ای مصر است.یل دریای بغداد و نیای آمو و فرات دریحون دریای هند، و جیحون دریس

َ�َة يْوَم «�ِيَِدي َ�َقال:  َوَ�نُْه قَال: أَخَذ رَُسوُل ا�َّ « -۱۸۵۴ ْ بِْت، َخلََق ا�َّ الرتُّ السَّ
َجَر يَْوَم اإلثْنَْ�، وََخلََق الَمْكُروَه يَْوَم اثلُّالثَاءِ  بَاَل يَْوَم األَحد، وَخلََق الشَّ ِ

ْ
 ،وَخلََق ِ�يَها اجل

َوابَّ يَْوَم اخلَِميس، وَخلََق آَدَم  ،وََخلََق انلُّوَر يَْوَم األْرَ�َعاءِ  َعرْصِ ِمْن  َو�َثَّ ِ�يَها ادلَّ
ْ
َ�ْعَد ال

َعرْصِ إىل الَّليِل  يَوم
ْ
َلِْق يف آِخِر َساَعٍة ِمَن انلََّهاِر ِ�يَما َ�ْ�َ ال

ْ
 .رواه مسلم .»»اجلُُمَعِة يف آِخِر اخل

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۵۴
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ده و کوهها را در روز یدست مرا گرفته و فرمود: خداوند خاک را در روز دوشنبه آفر رسول الله 

ره) روز سه شنبه و نور را روز چهار شنبه یای گران را (مثل آهن و غیرا روز دوشنبه و اش کشنبه و درختی

ر روز یرا بعد از عصر روز جمعه در ساعت اخ ده و هم خزندگان را روز پنجشنبه خلق نمود. و آدم یآفر

 .»دیان عصر تا شب آفریم

لََقِد اْ�َقَطَعْت يف يَِدي يْوَم ُمؤتََة «قال:  وعْن أيب ُسلَيَْماَن َخادِلِ بِن الْويِلِد « -۱۸۵۵
 .یرواهُ البُخار. »»�ِْسَعُة أْسياف، َ�َما بيِقَ يف يِدي إال َصِفيحٌة َ�َماِ�يَّةٌ 

 ت است که گفت:یروا د یمان خالد بن ولیاز ابو سل« -۱۸۵۵

 .»مانی (پهناوری) نماندیر یر در دستم شکست و در دستم بجز شمشیدر روز موته ُنه شمش

َعاص « -۱۸۵۶
ْ
إَذا َحَ�َم «َ�ُقول:  �نَُّه َسِمع رُسوَل ا�َّ  وَ�ْن عْمرو بِْن ال

َاِ�م، فَاْجتََهد، ُ�مَّ أصاب،
ْ
ْخَطا، فَلَُه أْجرٌ  احل

َ
متفقٌ  »»فَلَُه أْجراِن و�ْن َحَ�م َواْجتََهد، فَأ

لَ   ت است که:یروا از عمرو بن عاص « -۱۸۵۶   ه.يعَ

ش یفرمود: چون حاکم حکم نموده و اجتهاد کرد و نظرش صائب بود، برا می دم کهیشن رسول الله از 

دن) و هرگاه حکم نموده و اجتهاد کرد و نظرش صائب نبود، یدو مزد است (مزد اجتهاد و مزد به حق رس

 .»ک مزد است، (مزد اجتهاد بس)یبرای وی 

ُ�َّ «قَال:  أنَّ انليب  لَوَ�ْن اع�َِشَة « -۱۸۵۷
ْ
 »»ماَءِ ـِمْن فيِْح َجَهنَّم فأبْرُِدوَها بِالاحل

 ه.يمتفقٌ عل

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۸۵۷

 .»دیفرمود: تب از شرارهء دوزخ است، پس به آب سردش کن امبر یپ

متفقٌ  »»َمْن َماَت وََعلَيِْه َصْوم، َصاَم َ�نُْه َويِلُّهُ «قَال:  َعِن انليب  لَوَ�نَْها « -۱۸۵۸

لَ   ه.يعَ

 ت است که:یروا ل از عائشه« -۱۸۵۸

 .»ردیش روزه بگید از جایرد و بر او روزهء باشد، ولی او بایفرمود: آنکه بم امبر یپ

َفيِْل أنَّ اَع�َِشَة « -۱۸۵۹ ثَْت أنَّ َ�بَْد ا�َّ ابَن  لَوَ�ْن َعوِْف بِن َمالِِك بِن الطُّ ُحدِّ
 �ْ�َ : َوا�َّ تَلَنْتَِهَ�َّ اَع�َِشة، أْو ألْحُجَرنَّ لقَاَل يف بيٍْع أْو َ�َطاٍء أْ�َطتُْه اَع�َِشُة  بالزَّ

�ْ�ِ أبَدا،  َ�لِّم اْ�َن الزُّ
ُ
ِ يلَعَ نَْذٌر أْن ال أ علَيَْها، قَالت: أُهَو قَاَل َهَذا؟ قَالُوا: نَعم، قَالَت: ُهو، �َّ
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 ِ�ْ� ُع ِ�يِه أبَدا، وال فَاْستَْشَفع اْ�ُن الزُّ َشفَّ
ُ
ِ ال أ ْجَرة. َ�َقالَت: َال َوا�َّ

ْ
إيلها ِحَ� طالَِت اهل

 نَْذري. 
َ

َنَُّث إىل
َ

�ْ�ِ لَكَّم الِمْسوَر بَن �َْرَمة، وعبَْد الرَّمْحِن ْ�َن  أحت ا َطال َذلَِك ىلَع ابِْن الزُّ فلَمَّ
َها َال لا�َّ لَما أْدَخلْتَُما� ىلَع اع�َِشَة  األْسوَِد بِن عبِْد يُغوَث وقَال لُهما: أ�ُْشُدُكما ، فَإ�َّ

�ًمْحن َحىتَّ اْستَأَذنَا ىلَع اع�َِشة، َ�َقاال:  ْ�بَل بِه الِمْسور، وَ�بُْد الرَّ
َ
لُّ لََها أْن َ�نِْذر قَِطيَعيت، فَأ ِ�َ

نَْدُخل؟ قَالَْت اَع�َِشة: 
َ
َالُم علَيِْك ورمَحُة ا�َّ و�َرَ�تُه، أ اْدُخلُوا. قَالُوا: لُكُّنَا؟ قَالَْت: نَعْم السَّ

 ِ�ْ� ا دَخلُوا، دَخَل اْ�ُن الزُّ َ�ْ�، فَلمَّ اْدُخلُوا لُكُُّ�م، وَال َ�ْعلَُم أنَّ مَعُهما اْ�َن الزُّ
َِجاب،فَاْ�تَنََق اع�َِشَة 

ْ
، وَطِفَق ُ�نَاِشُدَها و�بيِْك، َوَطِفَق الِمْسور، وعبُْد الرَّمْحِن لاحل
ا قَْد عِلْمِت ِمَن الِْهْجرة.  ِشَدانَِها إالَّ لَكََّمتُْه وقبَلَْت ِمنْه، و�ُقوالن: إنَّ انليب ُ�نَا َ�َ� َ�مَّ

ا أْ�رَثُوا ىلَع اَع�َِشَة ِمَن اتلَّْذِكرةِ  َوَال َ�لُّ لُمْسِلٍم أْن يْهُجر أَخاُه فَْوَق�ً ثَالِث يَلَال.  فَلَمَّ
ُرُهما وَ�بيِْك، وَ�ُقول: إ�ِّ نََذرُْت وانلَّْذُر َشِديد، فَلَْم يََزاال َ�َها حىتَّ واتلَّْحِر�ج، َطِفَقْت تَُذكِّ 

�ْ�، َوأْ�تََقْت يف نَْذرَِها أْر�ِعَ� رقَبًة، َوَ�نَْت تَْذُكُر نَْذرََها بْعَد َذلَِك َ�تَبيِْك  لَكَّمِت ابِْن الزُّ
 .یاررواهُ البخ .»حىتَّ َ�بُلَّ ُدُموُ�َها مِخارََها

 ت است که:یل روایاز عوف بن مالک بن طف« -۱۸۵۹

 یا بخششی که آن را داده بود، سوگند خورد که یر در فروش یگفته شد که: ابن زب ل به عائشه
ً
ا حتما

 او را از این کار خود را باز خواهد داشت، یااز  ل عائشه
ً
 ن کار منع خواهد نمود.یا حتما

 گفته است؟ن سخن را یا او ایگفت: آ ل عائشه

 گفتند: بلی.

ر یر حرف نزنم. و چون مدت دوری طوالنی شد، ابن زبیگفت: بر من نذر است که هرگز با ابن زب

گفت: نی سوگند به خدا هرگز شفاعت کسی را در مورد وی نخواهم  ل شفاعت خواه فرستاد و عائشه

 رفت و خود را در نذرم گناهکار نخواهم کرد.یپذ

غوث یر با مسور بن مخرمه و عبد الرحمن بن اسود بن عبد ید ابن زبیبدرازا کشن مدت یچون باز ا

 مرا خدمت عائشه می صحبت نموده و به آنها گفت: شما را بخدا سوگند
ً
د، یداخل کن ل دهم که حتما

 د.یست که به قطع رابطه با من نذر نمایش جائز نیرا برایز

 اجازت خواستند و گفتند: ل نکه از عائشهید تا امسور و عبد الرحمن وی را با خود گرفته و رفتن

 م؟یا داخل گردی، آو رمحة اهللا و بركاته كيالسالم عل
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 د.یگفت: داخل شو ل عائشه

 گفتند: همهء ما؟

ر همراه آندوست. چون داخل شدند ابن یدانست که ابن زب نمی د. ویگفت: بلی همهء شما داخل شو

ستن و سوگند دادن وی نمود. و مسور و عبد یمعانقه کرده و شروع به گرر به عقب پرده داخل شده با وی یزب

 با وی حرف زده و از وی بپذ می الرحمن هم وی را سوگند داده و از وی
ً
گفتند:  می رد. ویخواستند که حتما

 ش از سه شب ترکیست که برادرش را بیاز ترک مراودهء که کردی نهی فرموده و برای مسلمان روا ن امبر یپ

سته و شروع به پند ین امر را به وی گوشزد کردند، وی گریاد موعظه نموده و دشواری ایکند. و چون او را ز

 گفت: من نذر کردم و نذر کار سختی است. و همانطور او را به راضی شدن ملزم می نموده وشان  دادن

ن نذر خود چهل برده را آزاد نمود. و بعد از آن نذر خود را یر حرف زد و در همینکه با ابن زبیکردند، تا ا می

 .»شد می س)ی(خ تر ست که چادرشیگر می اد کرده و طوریی
ُحد. فَص�َّ علَيِْهْم  أنَّ رُسوَل ا�َّ  وَ�ْن ُ�ْقبََة بِن اعِمر « -۱۸۶۰

ُ
 َ�تَْ� أ

َ
َخرَج إىل

مَّ َطلََع إىل الِمنرْب، َ�َقال: إ�ِّ بْ�َ أيِْديُ�ْم بْعد ثَمان ِسنِ� اكملودِّع لألْحياِء واألْموات، �ُ 
وْض، َو��ِّ ألْ�ُظُر إيله ِمْن َمقاِ� َهَذا، و��ِّ 

ْ
فََرٌط وأنَا شهيد علَيُْ�ْم و�نَّ موِْعَدُ�ُم احل

نيا أْن َ�نَافَُسوَها اَل: قَ » لَْسُت أْخىَش َعلَيُْ�ْم أْن �رُْشُ�وا، ولَِ�ْن أْخىَش َعلَيُْ�ْم ادلُّ
 رَُسوِل ا�َّ 

َ
 ه.يمتفقٌ عل ،»فاََكنَْت آِخَر َ�ْظَرٍة َ�َظْرُ�َها إىل

نيَا أْن َ�نَافَُسوا ِ�يَها، وَ�ْقتَِتلُوا َ�تَْهِلُكوا َكما «« ويف رواية: َولَِك�ِّ أْخىَش علَيُْ�ْم ادلُّ

 .»ىلَعَ الِمنرْب قَاَل ُعقبة: فاَكَن آِخر ما َرأيُْت رَُسوَل ا�َّ  »َهلََك�ً مْن اَكن َ�بْلُ�مْ 
ايةٍ قال:  َحويِْض «« ويف روَ

َ
إ�ِّ فَرٌط لَُ�ْم وأنَا َشِهيٌد علَيُْ�م، َو��ِّ وا�َّ ألْ�ُظُر إىل

 ِ ْعِطيُت َمَفاِ�يَح َخَزائِن األرض، أْو َمَفاِ�يَح األرْض، َو��َّ وا�َّ
ُ
َخاُف اآلن، و��ِّ أ

َ
 َما أ

ُ�وا بْعِدي ولَِ�ْن أَخاُف علَيُْ�ْم أْن َ�نَافَُسوا ِ�يَها  .» »علَيُْ�ْم أْن �رُْشِ
 ت است که:یروا از عقبه بن عامر « -۱۸۶۰

بر آنها نماز  ها و مرده ها بعد از هشت سال بر کشتگان احد آمده و مانند وداع کنندهء زنده رسول الله 

عادگاه یم و من بر شما گواهم و میش راهگشائی شمایشاپیگزاردند، بعد به منبر برآمده و فرمودند: من در پ

د، یآور می کیترسم که شر نمی نگرم و من از شما می گاهم بسوی شماین جایشما حوض است و من از ا

 انداختم. امبر یی بودکه بر پها نگاه نین آخرید. گفت: و ایا با هم رقابت کنیترسم که بر دن می ولی

ن به یشید و مثل اقوام پید و با هم بجنگیا مسابقه کنینکه در دنیتی آمده که ولی بر شما از ایو در روا

 دم.یرا بر منبر د امبر ین باری بود که پین آخرید: و ایگو می م دارم. عقبهید، بیهالکت رس
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م و بر شما گواهم و قسم بخدا بسوی یفرمود: من راهگشای شمان آمده است که یگر چنیتی دیو در روا

ن داده شده است. قسم یدهای زمیا کلینی یی زمها نهیدهای گنجینگرم و به من کل می حوضم هم اکنون

 .»دیا با هم رقابت کنیترسم که بر سر دن می د، امایشو می ترسم بعد از من مشرک نمی بخدا که

مقدمات شان  د، تا برایی" فرط آنست که قبل از سواران بخانه آفََرٌط  إ�ِّ بْ�َ أيِْديُ�مْ ش: "

کنم، به  می را فراهمشان  شگاه امتم مصالح اخرویین من در پیخدمتگذاری را فراهم کند و همچن

 دهم. می عان شهادتیشفاعت نموده و بر اطاعت مطشان  نکه برای گنهگارانیا

 قَال: ص�َّ بنا رَُسوُل ا�َّ  َطَب األنَْصارِيِّ وَ�ْن أيب َز�ٍْد عْمُرو بِن أخْ « -۱۸۶۱
ل فََص�َّ . ُ�مَّ َصِعَد الِمنرَْب فخطب  ْهر، َ�َ�َ َفْجر، وَصِعَد الِمنرَْب، فََخَطبنَا َحىتَّ َحرَضَِت الظُّ

ْ
ال

ْمُس،  ،َحىتَّ َحرَضِت العرْص، ُ�مَّ نََزل فََص�َّ  �ً صِعد املنرْب حىت َغَر�ِت الشَّ فَأْخربنا َما اكن ُ�مَّ
ْعلَُمنَا أْحَفُظنَا

َ
لِم.. »وَما ُهَو اِكئِن، فَأ سْ  رواهُ مُ

 نقل شده که فرمود:  د عمرو بن اخطب انصاری یاز ابو ز« -۱۸۶۱

نماز صبح را با ما گزارده و بر منبر برآمد و تا ظهر بر ما خطبه گزارد، سپس فرود آمده و  رسول الله 

نماز گزارد و باز بر منبر باال شده و تا عصر خطبه نمود و سپس فرود آمده نماز گزارد و باز بر منبر برآمده تا 

 .»ن ما بودیتر ن ما حافظیتر غروب آفتاب و ما را از آنچه که بوده و خواهد بود، خبر داد، پس عالم
َمْن نََذَر أن يُِطيع ا�َّ فَلْيُِطْعه، وَمْن «: قَالَت: قال انليب  لوعْن اع�َِشَة « -۱۸۶۲

، فال يْعِصهِ   .یرواهُ البُخار »»نََذَر أْن يْعيِصَ ا�َّ
 ت شده که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۸۶۲

د، پس اطاعتش را بکند و آنکه نذر کند به آنچه یفرمود: آنکه نذر کند که اطاعت خدا را نما امبر یپ

 .»دیت خداست، پس نافرمانی حق تعالی را ننمایمعص
�ٍك « -۱۸۶۳ �ٍ رَشِ مِّ

ُ
اَكَن ينُْفُخ «أمَرَها بَِقتِْل األوَزاغ، وقَال:  أن رُسول ا�َّ  لوَعْن أ

لَ  »»ىلَع إبْراهيمَ   ه.يمتفقٌ عَ

 ت شده که:یروا ل کیاز ام شر« -۱۸۶۳

 .»کرد می پف م یوی را به قتل اوزاغ (چلپاسه =کلپاسه) امر نموده فرمود: بر (آتش) ابراه رسول الله 
�ة، فَلَُه «: قَال: قَاَل رُسوُل ا�َّ  وَعْن أيب ُهر�رَة « -۱۸۶۴ ِل رَضْ مْن َ�تََل وزََغًة يف أوَّ

 َكَذا َوَ�َذا حسنَة، 
َ

َ�ِة اثلَّاِ�ية، فَلَُه َكَذا وَ�َذا َحسنًَة ُدوَن األو� ْ و�نَّ  ،َوَمْن َ�تَلََها يف الرضَّ
�ِة اثلَّاثِلَة، فَلَُه َكذاَ َوَ�َذا َحَسنَةً  ْ  .»َ�تَلََها يف الرضَّ
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ُ مائُة حَسنَة، َو� اثلَّاِ�يَةِ «و� ِرَواية: 
َ

�ة، ُكِتَب هل ِل رَضْ  يف أوَّ
ً
ُدوَن َذلِك،  َمْن َ�تََل وزاَغ

 رواه مسلم. .»»و� اثلَّاثِلَِة ُدوَن َذلَِك 

 ت شده که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۶۴

ن و چنان پاداش است و آنکه ین ضربت بکشد، برای او چنیفرمود: آنکه چلپاسه را در اول رسول الله 

 ن وچنان پاداش است.یچن ن و چنان پاداش است و اگر در ضربهء سوم بکشد،ین بکشد، چنیدر ضربهء دوم

ن ضربه بکشد برای او صد حسنه نوشته یتی نقل شده که: آنکه مارمولک (چلپاسه) را در اولیو در روا

 .»نین و در سومی کمتر از ایشود و در دومی کمتر از ا

قَال رَُجٌل ألتَصدَ�نَّ بَِصدقَة، «قَال:  أنَّ رُسول ا�َّ  َوَ�ْن أيب ُهر�َْرَة « -۱۸۶۵
َق الليلة ىلَع ساِرٍق، فَ  ثُون: تََصدِّ َخرَج بَِصدقَته، فَوََضَعَها يف يَِد َساِرق، فَأْصبُحوا يتَحدَّ

َ�نَّ بَِصَدقَة، فََخَرَج بَِصدقَِته، فَوََضَعَها يف يِد زانيٍة، فَأْصبَُحوا  َْمُد ألتََصدَّ
ْ
َ�َقال: اللَُّهمَّ لََك احل

ثُوَن  ق اللَّيْلََة ىلَعَ  يتَحدَّ َ�نَّ بِصدقة، تُُصدِّ َْمُد ىلَعَ زاِ�يَة؟، ألتََصدَّ
ْ
 َزاِ�يَة، َ�َقال: اللَُّهمَّ لََك احل

ثون: تُُص�ٌدَِّق ىلَع َغِ�، َ�َقاَل اللَُّهمَّ  فََخَرَج بَِصدقَِته، فَوََضعَها يف يد َغِ�، فأْصبَُحوا يتَحدَّ
َْمُد ىلَع ساِرق، وىلَعَ َزاِ�ية، وىلَع َغِ�، فَأ

ْ
ا صَدَ�تَُك ىلَع َساِرٍق فَلََعلَُّه لََك احل ُ: أمَّ

َ
يِت فَِقيل هل

غِ�ُّ فَلَعلَُّه أْن يْعترَِب 
ْ
اِ�يُة فَلَعلََّها �َْستَِعفَّ َ�ْن ِزنَاَها، وأًما ال ا الزَّ ، أْن �َْسِتعفَّ عْن رِسقَِته، وأمَّ

 ُ ا آتَاُه ا�َّ لِمٌ ب »»َ�يُنِْفَق ِممَّ سْ مُ واهُ البخاري بلفظِه، وَ  معنَاه.رَ

 ت شده که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۶۵

 صدقه رسول الله 
ً
رون شده و آن را در دست یباش  دهم و با صدقه می راای  فرمود: مردی گفت: حتما

ا ترا سپاس باز یدزدی گذاشت و مردم صبح حرف زدند که به دزدی صدقه داده است. پس گفت: بار خدا

 صدقه
ً
شب به یگذاشت و صبح سخن گفتند که دای  هیشده آن را در دست زانرون یدهم و ب می راای  حتما

 صدقهیصدقه داده است. پس گفت: خداای  هیزان
ً
رون شده آن را در دست یدهم و بای  ا ترا سپاس حتما

ا یه داری صدقه داده شده است. پس گفت: خداین سخن گفتند که به سرمایه داری نهاد و صبح همچنیسرما

ش گفته یه داری داده ام. پس آن شخص احضار شده برایکه بر دزد و زنا کار و سرماای  ترا سپاس بر صدقه

ه دار تا یش باز دارد و بر سرمایباز دارد و بر زناکار او را از زنااش  د او را از دزدییات بر دزد شا شد: اما صدقه

 .»ش داده نفقه کندید او را عبرتی باشد، تا از آنچه خدا برایشا

يف دعوة فرفع إيله اذلراع و�نت تُّعجبه  عنه قال كنا مع رسول ا�َّ و«« -۱۸۶۶
ِقيَاَمة، َهْل تَْدُروَن ِممَّ َذاك؟ َ�ْمُع ا�َّ 

ْ
َ�نَهَس منها َ�َهسَة وقال: أنا سيد انلاس يوم ال
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ايِع  لَِ� واآلِخِر�َن يف صِعيٍد َواِحد، َ�يَنُْظُرهُم انلَّاِظر، َو�ُسِمُعُهُم ادلَّ ، وتَْدنُو ِمنُْهُم األوَّ
َال 

َ
َكْرِب َماَال يُطيُقوَن َوَال �ْتَِملُون، َ�يَُقوُل انلَّاس: أ

ْ
َغمِّ وال

ْ
ْمس، َ�يَبْلُُغ انلَّاُس ِمَن ال الشَّ

َال َ�نُْظُروَن َمْن �ْشَفُع لَُ�ْم إِىل َر�َُّ�م؟
َ
 ما بَلََغُ�م؟ أ

َ
ْ�تُْم ِ�يه، إِىل

َ
 تَرْوَن إِىل َما أ

برَش، َخلََقك 
ْ
بُو ال

َ
نَْت أ

َ
دُم أ

َ
فيَُقوُل بْعُض انلَّاِس بِلَْعض: أبُوُ�ْم آَدم، و�أتُونَُه َ�يَُقولُون: يَا أ

ال �َْشفُع 
َ
َنَّة، أ

ْ
ْسَكنََك اجل

َ
َمَر الَمالئَِ�َة فََسَجُدوا لََك َوأ

َ
ا�َّ بِيِده، ونَفَخ ِ�يَك ِمْن ُروِحه، وأ

َال تَرى
َ
 ر�ِّك؟ أ

َ
ُْن ِ�يه، وَما بَلََغنَا؟ َ�َقال: إِنَّ َر�ِّ َغِضَب غَضباً لَْم يْغَضْب َ�بْلَُه  نَلَا إِىل

َ
َما �

َجرة، َ�َعَصيْت. َ�ْفيِس َ�ْفيِس َ�ْفيس.  ِمثْلَه. َوَال َ�ْغَضُب َ�ْعَدُه ِمثْلَه، َو�ِنَُّه َ�َها� عِن الشَّ
تُو

ْ
 نُوح. َ�يَأ

َ
 َ�ْ�ِي، اْذَهبُوا إِىل

َ
ْهِل اذَهبُوا إِىل

َ
ُل الرُُّسل إِىل أ وَّ

َ
نَْت أ

َ
َن نُوحاً فَيُقولُون: يَا نُوح، أ

َال 
َ
 َما بَلََغنَا، أ

َ
َال تََرى إِىل

َ
ُْن ِ�يه، أ

َ
 َما �

َ
ال تََرى إِىل

َ
اك ا�َّ َ�بْداً َشُكورا، أ األرْض، َوقَْد َسمَّ

ْوَم 
ْ

 َر�َِّك؟ َ�يَُقول: إِنَّ ر�ِّ َغِضَب ايل
َ

َغَضباً لْم َ�ْغَضْب َ�بْلَُه ِمثْلَه، َولَْن َ�ْغَضَب �َْشَفُع نَلَا إِىل
 

َ
نَُّه قْد اكنَْت يِل َدْعوٌة َدَعوُْت بَِها ىلَعَ قَْوِ�، َ�ْفيِس َ�ْفيِس َ�ْفيِس، اْذَهبُوا إىِل

َ
َ�ْعَدُه ِمثْلَُه، َو�

 إِبَْراِهيم. 
َ

تُوَن إِبَْراِهيَم َ�يَُقولُون: يَ  َ�ْ�ِي اْذَهبُوا إِىل
ْ
ِ وََخِليلُُه ِمْن َ�يْأ نَْت نيَِبُّ ا�َّ

َ
ا إِبَْراِهيُم أ

ُْن ِ�يه؟ َ�يَُقوُل لَُهم: إِنَّ ر�ِّ قَْد َغِضَب 
َ

 َما �
َ

َال تََرى إِىل
َ
 َر�ِّك، أ

َ
ْهِل األرْض، اْشَفْع نَلَا إىِل

َ
أ

َْوَم َغَضباً لَْم َ�ْغَضْب َ�بْلَُه ِمثْلَه، َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدُه ِمثْلَهُ 
ْ

َو�ِ�ِّ ُكنُْت َكَذبُْت ثََالَث َكْذبَاٍت  ايل
 ُموىَس . 

َ
 َ�ْ�ِي، اْذَهبُوا إىِل

َ
تُوَن ُموىَس  َ�ْفيِس َ�ْفيِس َ�ْفيِس، اْذَهبُوا إىِل

ْ
فَيُقولُون: يا ُموىَس  ،فَيأ

 
َ

لََك ا�َّ بِرِساَالتِِه و�َ�الَِمِه ىلع انلَّاس، اْشفْع نَلَا إىِل ، فَضَّ نْت رُسوُل ا�َّ
َ
َال تََرى إىِل أ

َ
 َر�ِّك، أ

َْوَم َغَضباً لَْم َ�ْغَضْب َ�بْلَُه ِمثْلَه، َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدهُ 
ْ

ُْن ِ�يه؟ َ�يَقول إِنَّ ر�ِّ قَْد َغِضَب ايل
َ

َما �
 َ� 

َ
ومْر بِْقتِلَها. َ�ْفيِس َ�ْفيِس َ�ْفيِس، اْذَهبُوا إىِل

ُ
 ِمثْلَُه َو�ِ�ِّ قَْد قتَلُْت َ�ْفساً لَْم أ

َ
ْ�ِي، اْذَهبُوا إىِل
 َمر�م وُروٌح 

َ
َقاَها إىِل

ْ
ل
َ
ِ َو�متُُه أ نَْت رَُسوُل ا�َّ

َ
تُوَن ِعيىَس . فَيُقولُون: يا ِعيىس أ

ْ
ِعيىس . َ�يَأ

ُْن ِ�يه، فيَقول:
َ

َال تََرى َما �
َ
 َر�ِّك. أ

َ
ْمَت انلَّاَس يف الَمْهد. اْشَفْع نَلَا إىِل

َّ
ْد إِنَّ ر�ِّ قَ  :ِمنُْه َوَ�

َْوَم َغَضباً لَْم َ�ْغَضْب َ�بْلَُه ِمثْلَه، َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدُه ِمثْلَه، َولْم يَْذُكْر ذنْبا، َ�ْفيِس 
ْ

َغِضَب ايل
د   ُ�مَّ

َ
 َ�ْ�ِي، اْذَهبُوا إىِل

َ
تون �َمداً َ�ْفيِس َ�ْفيِس، اْذَهبُوا إىِل

ْ
 .. فيأ

تُو� فيَُقولُون: يَا ُ�َ «و� رواية: 
ْ
نِْبياءَ َ�يَأ

َ
، وَخاَ�ُم األ نَْت رُسوُل ا�َّ

َ
ُد أ وقَْد َ�َفَر ا�َّ  ،مَّ

ْ�َطِلق، فَآيت
َ
ُْن ِ�يه؟ فَأ

َ
 ما �

َ
َال تََرى إِىل

َ
 ر�ِّك، أ

َ
ر، اْشَفْع نَلَا إِىل َم ِمْن َذنِْبَك َوما تَأخَّ  لََك ما َ�َقدَّ

َ�ُع َساِجداً لِر�ِّ 
َ
َعْرش، فأ

ْ
َْت ال

َ
َّ ِمْن َ�َاِمِده، وُحْسن اثلَّنَاِء َعلَيِْه َشيْئاً لِْم ُ�مَّ َ�ْفتَُح  »حت ا�َّ يلَعَ
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يِس،
ْ
رَ�ُع رَأ

َ
ع، فَأ سك، َسْل ُ�ْعَطه، َواْشَفْع �َُشفَّ

ْ
ُد ارفَع رأ َحٍد َ�بِْ� ُ�مَّ ُ�َقال: يَا ُ�َمَّ

َ
 َ�ْفتَْحُه ىلَعَ أ

يِت يَارَب،َ�يَُقال: ياُ�مَّ  مَّ
ُ
يِت يَارَب،أ مَّ

ُ
قُوُل أ

َ
تك َمْن َال ِحَساَب َعلَيِْهْم ِمَن فَأ مَّ

ُ
ْدِخْل ِمْن أ

َ
ُد أ

بَْواِب 
َ
َنَِّة وُهْم رُشَ�ُء انلَّاِس ِ�يَما ِسوَي َذلَِك ِمَن األ

ْ
بَْواِب اجل

َ
ْ�َمِن ِمْن أ

َ
اب األ

ْ
ُ�مَّ قال:  »ابل

َنَّ «
ْ
ي َ�ْفيِس �ِيِدهِ إِنَّ َما َ�ْ�َ املرصاَ�ْ�ِ ِمْن َمَصاِر�ِع اجل ِ

َّ
ْو َكَما َواذل

َ
َة وََهَجر، أ ِة َكَما َ�ْ� َمكَّ

َة َوُ�رْصَى  ه.يمتفقٌ عل »»َ�ْ�َ َمكَّ

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۶۶

 دوستش آوردند که آنحضرت ای  پاچک پخته شدهشان  شیم که پیدر دعوتی بود نزد رسول الله 

ن چگونه ید ایدان می ایامت سردار مردمم آیروز ق ش کنده و فرمود: من دریداشت و از آن با دندانها می

 ند و داعی آنان رایب می ننده آنان رایسازد که ب می ن را جمعین و آخرین اولیک زمیاست؟ خداوند در 

ک ساخته شود و مردم را اندوه و مشقت آنچه که طاقت تحمل آنرا ندارند، یشان آفتاب نزدیشنواند و بر ا می

ا به کسی که شفاعت شما را یده آید آنچه به شما رسید در چه حالی هستینیب نمی ایند: آیگو می رد ویگ می فرا

 ند ویآ می ند پدر شما آدم و نزد وییگران گوید؟ برخی مردم برای دینمائ نمی د روینماتان  به پروردگار

و مالئکه را امر  دید و در تو از روحش دمیند، ای پدر، تو پدر بشری خداوند ترا با دست قدرتش آفریگو می

نی در یب نمی ایکنی آ نمی ا نزد پروردگارت شفاعت ما رایت سجده نمودند و ترا به جنت جای داد آینموده برا

ن است که قبل یخشمگای  د: پروردگارم امروز به گونهیگو می م؟ پس اویا دهیم، و به چه وضعی رسیچه حال

مرا از درخت باز داشته پس نافرمانی کردم خودم خودم  ن، و وییز چنیاز آن مثلش نشده است و بعد از آن ن

امبر ین پیند ای نوح: تو اولیگو می شیند و برایآ می د نزد نوح. پس نزد نوحیگری، بروید نزد دیخودم، برو

ا ینی بر ما چه آمده آیب نمی ایم آینی در چه حالیب نمی ایده است آینی وخداوند ترا بندهء شکر گزار نامیروی زم

م امروز بگونه ای غضبناک است که نه ید:  خدایگو می کنی؟ پس نوح نمی ما نزد پروردگارت شفاعت برای

م دعوتی بود که بدان برای هالکت قومم دعا کردم خودم ین شده است و برایقبل و نه بعد مثل آن خشمگ

م یند ای ابراهیگو می آمده و  م ی. پس نزد ابراهم ید نزد ابراهیگری، بروید نزد دیخودم خودم، برو

م! ینی که در چه حالیب نمی این هستی برای ما نزد پروردگارت شفاعت کن، آیامبر خدا و دوستش در زمیتو پ

من سه ن شده که قبل و بعد از آن نشده است و یخشمگای  د: پروردگارم امروز به گونهیگو می م یابراه

 ند ویآ می . پس نزد موسی د موسی د، نزیگری برویام، خودم، خودم، خودم نزد د دروغ گفته

ش یلت داده، ما را پیند: ای موسی تو رسول خدائی که تو را خداوند به رسالتش کالمش بر مردم فضیگو می

است که قبل ای  د: پروردگارم امروز به گونهیگو می م؟ پسینی در چه حالیب نمی ایپروردگارت شفاعت کن! آ

گری یام خودم خودم خودم نزد د ام کشته کسی را که امر به قتل آن نشده منن نبوده است و ین چنیو بعد از ا

تو رسول الله و  سی یند: ای عیگو می روند و می سی ید. پس نزد عیرو سی ید، نزد عیبرو
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م القاء فرمود و روحی از آن هستی، و با مردم در گهواره سخن گفتی برای ما نزد یکلمهء خدائی که بر مر

د: پروردگارم امروز طوری یگو می سی یم، عینی که در چه حالیب نمی اعت کن!پروردگارت شف

گری ین نشده است و گناهی را ذکر نکرده خودم خودم خودم گفت: نزد دین است که قبل و بعد از ایخشمگ

 .ندیآ می د پس نزد محمد یرو د نزد محمد یرو

ن هستی حقا که خداوند ییتو رسول الله و خاتم النب ند ای  محمد یگو می ندیآ می تی: پسیدر روا

نی در چه یب نمی ایده است برای ما نزد پروردگارت شفاعت کن آیبرای تو گناهان ما تقدم و ما تأخر را آمرز

افتم و بسان خداوند زبانم را به  می م و برای پروردگار خود در سجدهیآ می ر عرشیروم و ز می م پسیحال

ن باز ننموده است، سپس یچکس قبل از ایکند که برای ه می ش بازیحسن ثناء برای خو ش ویزی از ستایچ

ع گردانده شوی و یشفاعت کن تا شف سرت را بلند کن سؤال کن تا داده شوی و شود ای محمد  می گفته

از امتت  ! کسانیشود ای محمد  می گفته م: پروردگارا! امتم، پروردگارا! امتم، ویگو می سرم را بلند کرده

هء امتت) با مردم در یی بهشت داخل ساز، و (بقها ست از دروازهء راست دروازهیرا که بر آنها حسابی ن

سپس فرمود: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست  اند، کین دروازه شریر از ایگر بهشت غیی دها دروازه

ا به اندازهء یهجر است،  ان مکه ویم –فاصلهء  –ی بهشت چون ها ی دروازهها ان دو پلهء دروازه از پلهیکه م

 .»ان مکه و بصری استیفاصله م
 ها مارم و به آنان بعد از شکست بتیان گفت: من بیدر روز جشن نمرود م ینکه ابراهیش: ا

ن خواهر من ین کار را نموده و هم برای شاه در مورد همسرش ساره گفت: ایاشان  گفت: بزرگ

ن سخنان چون یه است، ولی صورت این سخنان از جملهء کناید: ایگو می /ضاوی یاست، ب

 شتر است.یتر است، ب کیرا خوف آنکه بخدا نزدید، زیبصورت دروغ بود از آن ترس

مِّ إِْسَماِ�يل َو�ابِنَها إِْسَماِ�يَل  قَال: جاَء إِبَْراِهيُم  بوََعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۸۶۷
ُ
بِأ

َة َوِ� تُرِْضُعُه َحىتَّ وََض  ىلْعَ املْسِجد، َولَيَْس بمكَّ
َ
َيِْت ِعنَْد َدوَْحٍة فْوَق َزْمَزَم يف أ

ْ
َعَها ِعنَْد ابل

َحٌد َولَيَْس بَِها َماءٌ 
َ
فَوَضَعَهَما ُهنَاك، َووَضع ِعنَْدُهَما ِجَراباً ِ�يه تَمر، وِسَقاء فيه َماٌء  ،يَْؤمئٍذ أ

ُكنَا بَهذا ُ�مَّ قيَف إِبَْراِهيُم ُمنَْطِلقا، فتَبِعتْ  .  ْ�َن تَْذَهُب وَ�رْتُ
َ
مُّ إِْسماِ�يل َ�َقالَت: يا إِبْراِهيُم أ

ُ
ُه أ

 :
َ

ُ َذلَك ِمرارا، وجعل َال يلْتَِفُت إيَِلَْها، قَالَْت هل
َ

نيٌس وَال يَشٌء ؟ َ�َقالَْت هل
َ
الْواِدي ليَْس ِ�يِه أ

مرَك بِهَذا؟ قَال: َ�َعم. قَالَت: إًِذا ال يَُضيُِّعن
َ
ُ أ ، َحىتَّ إِذا ا، ُ�مَّ رجعت.فَاْ�َطلَق إِبْراِهيُم آ�َّ

عوات، فَرَ�َع يَديْه  يَْت، ُ�مَّ داع بَهُؤالِء ادلَّ
ْ

اَكَن ِعنَْد اثلَّنِيَِّة حيُْث ال يَرْونَه. اْستَْقبل بِوْجهِه ابل
ٓ ﴿فَقال:  �ََّنا ٓ  رَّ سۡ  إِّ�ِ

َ
ابراهیم: [ ﴾ُكُرونَ �َشۡ ﴿حىتَّ بلََغ  ﴾ٍع َزرۡ  ذِي َ�ۡ�ِ  بَِوادٍ  ُذّرِ�َِّ�  ِمن َكنُت أ

مُّ إِْسَماِ�يل تُرِْضُع إِْسماِ�يل، و�رَْشُب ِمْن َذلَِك الَماءِ  ].۳۷
ُ
حىتَّ إَِذا نَِفَد ما يف  ،وجعلَْت أ
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َقاِء عطشت وَعِطش اْ�نَُها، وجعلَْت َ�نُْظُر إيَِلِْه يتَلوَّى  ْو قَال: يتَلَبَُّط فَاْ�َطلََقْت َكراِهي السِّ
َ
َة أ

قَْرَب جبٍَل يف األرِْض يِليَها، َ�َقامْت علَيْه، ُ�مَّ استَقبَلَِت 
َ
َفا أ ْن َ�نُْظر إيَِلْه، فَوجدِت الصَّ

َ
أ

َفا حىتَّ إَِذا بلََغِت الْواِدي،  حدا. فَهبَطْت ِمَن الصَّ
َ
حدا؟ فَلَْم تَر أ

َ
الْواِدَي َ�نُْظُر َهْل تَرى أ

تَِت املْروة، رفَعْت َطرَف ِدرِْعِها، ُ�مَّ َسعْت س
َ
يْع اِإل�ْساِن املْجُهوِد حىتَّ جاوزَِت الَْواِدي، ُ�مَّ أ

اٍت.  َحدا، َ�َفَعلَْت َذلَِك َسبْع مرَّ
َ
َحداً؟ فَلَْم تَر أ

َ
قَال اْ�ُن  فقامْت علَيَْها، فنََظرْت َهْل تَرى أ

رْشفَْت ىلَع ال »فََذلَِك سيْعُ انلَّاِس بيْنَُهما«: : قَال انلَّيبُّ بعبَّاٍس 
َ
ا أ مْروِة ـ. فلَمَّ

ْسمْعَت  تُِر�ُد َ�ْفسَها  َسِمعـْت صوتا، َ�َقالَت: صْه 
َ
يْضاً َ�َقالت: قَْد أ

َ
ُ�مَّ �َسَمَعت، فَسِمعْت أ

ِغث.  إِْن اَكَن ِعنْدَك َغواث.
َ
ْو قَال  ملَِك ِعنْد موِْضِع زمَزم، فَبحَث بِعِقِبِه ـفَإَِذا ِ� بِال فأ

َ
أ

وُِّضُه َوَ�ُقوُل �ِيِدَها َهَكَذا، وجَعلَْت َ�ْغُرُف الَماَء يف  اِحِه جِبنَ 
ُ

َحىتَّ َظَهَر املاُء، فَجعلَْت حت
: قاَل بقَال اْ�ُن عبَّاٍس  ِسَقائَِها وُهو يُفوُر َ�ْعَد ما َ�ْغرُف و� رواية: بَِقدِر ما َ�ْغرِف. 

مَّ إِسماِ�يل لَْو تَ «: انلَّيبُّ 
ُ
ت َزمَزم رِحم ا�َّ أ

ْ
ْو قَال: لْو لَْم َ�ْغرِْف ِمَن الَماءِ  ر�

َ
لاََكنَْت  ،أ

َها.
َ

رَْضَعْت َودل
َ
�ت، َوأ  َزْمَزُم عيْناً مِعيناً قَال فرََشِ

بُوه، و�ِنَّ ا�َّ ـَ�َقال لََها ال
َ
ُغَالُم وأ

ْ
ِ يبنيه َهَذا ال يَْعة فَإِنَّ َهُهنَا بَيْتاً �َّ َافُوا الضَّ

َ
ملَك: َال خت

ُخُذ عْن يِميِنِه ال 
ْ
يُول، فتَأ ِ�يِه السُّ

ْ
ا�ِيِة تأ رِْض اَكلرَّ

َ
يُْت ُمْرتَِفعاً ِمَن األ

ْ
ْهلَه، َوَ�َن ابل

َ
يُضيُِّع أ

ْهُل بيٍْت ِمْن ُجْرُهٍم  َوَ�ْن ِشماهِل. 
َ
فاََكنَْت َكَذلَِك حىتَّ مرَّْت بِِهْم ُرْ�َقٌة ِمْن ُجْرُهم، أو أ

ائِر  ،ُمْقِبل� ِمْن َطر�ِق َكَداءَ  ْوا َطائراً اعئفاً َ�َقالُوا: إِنَّ َهذا الطَّ
َ
ْسَفِل َمَكة، فََرأ

َ
لُوا يف أ َ�َ�َ

ْو َجِر�َّْ�، فَإَِذا ُهْم بِاملاءِ 
َ
 ،يلَُدوُر ىلَع ماء لَعْهُدنَا بِهذا الوادي َوَما ِ�يِه ماَء فَأرَسلُوا ِجرّ�اً أ

مُّ إِسْ 
ُ
ْخرَبُوهم فَأقْبلُوا، َوأ

َ
ْن نِ�َل ِعنْدك؟  ،ماِ�يَل عند املاءَ فَرََجُعوا فَأ

َ
َذِ�َ� نَلَا أ

ْ
تَأ

َ
َ�َقالُوا: أ

: قَال اْ�ُن عبَّاس: قَاَل انلَّيِبُّ   قَالُوا: َ�َعم. ،ماءِ ـقَالْت: َ�َعم، ولِ�ْن ال َحقَّ لَُ�م يف ال
�ْس. «

ُ
ِبُّ األ

ُ
مَّ إِسماِ�يل، َوِ� حت

ُ
ليف ذلَك أ

َ
رْسلُوا  فَأ

َ
لُوا معُهم، حىتَّ فََ�لُوا، فَأ ْهِليِهم فَ�َ

َ
إِىل أ

عَجبُهْم ِحَ� 
َ
ْ�َفَسُهم وأ

َ
بيات، وشبَّ الُغالُم وتَعلَّم العر�ِيََّة ِمنُهْم وأ

َ
ْهل أ

َ
إِذا اَكنُوا بَِها أ

مُّ إِسَماِ�يل.
ُ
ًة منُهم، وَماتَْت أ

َ
ْدرك، َزوَُّجوُه امرأ

َ
ا أ  َشب،فَلَمَّ

جَ  تَُه  فََجاَء إبراِهيُم بْعد ما تََزوَّ
َ
ل امرأ

َ
إسماِ�يُل يُطاِلُع تَِرَ�تَُه فَلم ِ�ْد إِْسماِ�يل، فَسأ

لَها عْن عيِْشِهْم وَهيْئَِتِهم َ�َقالَْت:  و� ِرواية: يِصيُد نَلَا عنه َ�َقالت ْ: َخَرَج يبْتيَِغ نَلَا 
َ
ُ�مَّ سأ

ة، وَشَكْت إيِلْه، قَال: فإذا جا ُْن يف ِضيٍق وِشدَّ
َ

ُْن �رََش، �
َ

ُ َء َزوُْجك، اقْر� �
َ

، وقُو� هل
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ْ َعتبَة بابه.  َحد؟ قَالَت:  ُ�َغ�ِّ
َ
نَُّه آ�ََس َشيْئاً َ�َقال: َهْل جاَءُ�ْم مْن أ

َ
ا جاَء إْسماعيُل َك� فَلَمَّ

نَّا يف
َ
تُه، فَسأل� َكيْف عيُْشنا، فَأْخرْبتُُه � نَلَا عنْك، فَأْخرَبْ

َ
 َ�َعم، جاَءنَا َشيٌْخ َكذا وَ�ذا، فَسأ

 ْ الَم وَ�ُقول: َ��ِّ قَْرأ علَيَْك السَّ
َ
َمر� أ

َ
ِء ؟ قَالَت: نَعْم أ وْصاِك �يَشْ

َ
ٍة. قَال: َ�َهْل أ َجْهٍد وِشدَّ

ْهِلك.
َ
يَِق بأ

ْ
فَاِرقَك، احل

ُ
ْن أ

َ
مر� أ

َ
يب وقَْد أ

َ
َ�َطلََّقَها، وتََزوَّج ِمنُْهْم  َعتبة بابك. قَال: َذاِك أ

ْخرى . فلَِبث َ�نُْهْم إِبْ 
ُ
ل أ

َ
تَاُهم َ�ْعد، فَلَْم �ْده، فََدَخل ىلع اْمَرأتِه، فََسأ

َ
راهيم ما َشاَء ا�َّ ُ�مَّ أ

ُْن 
َ

ْ�تُم، وسألَها عْن عيِْشِهْم وَهيْئَِتِهْم َ�َقالَت: �
َ
عنْه. قَالَت: َخَرج يبْتيَِغ نَلَا. قَال: َكيَْف أ

ِ تَعاىل ثْنْت ىلع ا�َّ
َ
ْ�ٍ وَسعٍة وأ

َطعاُمُ�م؟ قَالَت: اللَّْحم. قَال: فَما رَشابُُ�م؟ َ�َقال: ما  ،خِبَ
َولَْم ي�ْن لُهْم يْوَمئٍِذ ُحبٌّ «: قَال انلَّيبُّ  ،قَالَت: املاُء . قَال: اللَُّهمَّ بَارِْك لُهْم يف اللَّْحم واملاءِ 

حٌد بَغْ�ِ  قَال: »َولَْو اَكَن لُهْم َداَع لَُهْم فيهِ 
َ
َة إِالَّ لَْم يُوافِقاه.َ�ُهما َال �ْلُو علَيِْهما أ   مكَّ

ال 
َ
تُُه: أ

َ
ْ�َن إِْسماِ�يل؟ َ�َقالَِت اْمرأتُه: َذهَب يَِصيد، َ�َقالَِت اْمرأ

َ
و� روايٍة فَجاَء َ�َقال: أ

ل، فتَْطَعم و�رَْشب؟ قَال: وما طعاُم�ْم وما رَشابُُ�م؟ قَالَت: َطَعاُمنا اللَّْحـم، ورَشاُ�نَا  ِ�ْ�َ
بُو الَقاِسم ـال

َ
ابِِهْم قَال: َ�َقاَل أ برَ�ُة دْعوِة : «ماُء . قَال: اللَُّهمَّ بَارِْك لَُهْم يف َطعاِمهْم ورَشَ

ا جاَء  َوُمر�ِه يُثَبِّْت عتَبََة بابه.  قَال: فَإِذا جاَء َزوُْجك، فاقْر�  »إِبراِهيم  فَلَمَّ
حد؟ قَا

َ
تَاُ�ْم مْن أ

َ
ْ�نَْت َعلَيْه، إِْسماِ�يل، قَال: َهْل أ

َ
تَانَا شيٌْخ َحَسن الَهيئَِة َوأ

َ
لت: َ�َعم، أ

ٍء ؟  وَْصاِك �يَِشْ
َ
نَّا خَب�. قَال: فأ

َ
تُُه � خرَبْ

َ
لَ� كيَف َعيُْشنَا فَأ

َ
ْخربتُه، فَسأ

َ
لَ� عنْك، فَأ

َ
فََسأ

ْن تُثَبَِّت َ�تَبَة بابَك.
َ
ُمُرَك أ

ْ
الم، و�أ  َعلَيَْك السَّ

ُ
َعتَبُة  قَالَت: َ�َعم، َ�ْقَرأ

ْ
يب وأنِت ال

َ
قَال: َذاِك أ

 ُ
َ

، ُ�مَّ َجاَء بْعد ذلَك و�ِْسماِ�يُل يرْبِي َ�بًْال هل ْمِسَكك. ُ�مَّ بَلَِث عنُْهْم ما َشاَء ا�َّ
ُ
ْن أ

َ
مر� أ

َ
أ

 ُ
َ

ا رآه، قَاَم إيَِلْه، فَصنَع َكَما يْصنَُع الَْوادِل بِالْودل َْت َدوْحٍة قر�باً ِمْن َزْمَزم، فَلَمَّ
َ

والوادل بالْوادل،  حت
مرَك ر�ُّك؟ قَال: وتُِعينُ�، قَال: 

َ
ْمر، قَال: فَاْصِنْع َما أ

َ
مر� بِأ

َ
قَال: يا إِْسماِ�يُل إِنَّ ا�َّ أ

َ�َمٍة ُمْرتَِفعٍة ىلع ما َحْولَها فَِعنْد 
َ
َشار إِىل أ

َ
بْ� بيْتاً هُهنَا، وأ

َ
ْن أ

َ
مرِ� أ

َ
ِ�ينُك، قَال: فَإِنَّ ا�َّ أ

ُ
وأ

يْت، فََجَعَل إِْسماِ�يل يأيت بِاحِلجاَرة، َو�بْراِهيُم يبْ� حىتَّ إِذا  ذلك
ْ

َقَواِعَد ِمَن ابل
ْ
َرَ�َع ال

ُ احِلَجاَرة 
ُ

ُ فقاَم َعلَيْه، َوُهو يبْ� و�ْسَماِ�يُل ُ�نَاِوهل
َ

ِنَاُء َجاَء بَِهذا احلجِر فَوَضَعُه هل
ْ

اْرَ�َفَع ابل
َعِليمُ  ر�َّنَا َ�َقبَّْل «َوُهما يُقوَالن: 

ْ
ِميُع ال نَْت السَّ

َ
 .»ِمنَّا إِنََّك أ

م 
ُ
مِّ إْسَماِ�يل، مَعُهم َشنٌَّة ِ�يَها ماٌء فََجعلَْت أ

ُ
و� رواية: إِنَّ إبْراِهيم َخَرج بِإِْسماِ�يل وأ

 ْ
َ

ة. فَوََضعَها حت نَّة، َ�يَِدرُّ بَلنَُها ىلع صِبيَِّها َحىتَّ قَِدم مكَّ َت َدوْحة، ُ�مَّ إِْسماِ�يَل �رَْشُب ِمَن الشَّ
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ا بلُغوا َكداَء ناَدتْه ِمْن ورائِــه: يَا  مُّ إِْسَماِ�يَل َحىتَّ لمَّ
ُ
ْهِله، فاتَّبَعتُْه أ

َ
رََجع إِبْراهيُم إِىل أ

 . ، قَالَت: رِضيُت بِا�َّ ُكنَا؟ قَال: إِىل ا�َّ فَرَجعت، وَجعلَْت �رَْشَُب ِمَن  إِبَْراهيُم إِىل مْن َ�رْتُ
نَّة َحدا، الشَّ

َ
ا فَ� املاُء قَالَت: لَْو َذهبْت، َ�نََظْرُت لَع�ِّ أِحسُّ أ ، َوَ�درُّ بَلَنَُها ىلَع َصِبيَِّها َحىتَّ لمَّ

ا  ِسَّ أحدا، فَلَمَّ
ُ

حدا، فَلَْم حت
َ
ِسُّ أ

ُ
فا. َ�نََظرْت َوَ�َظَرْت َهْل حت قَال: فََذَهبَْت فصِعدت الصَّ

تِت املْرو
َ
ْشواطا، ُ�مَّ قَالَت: لو ذَهبُْت فنَظْرُت ما بلََغِت الْوادي، سعت، وأ

َ
َة، وفَعلَْت ذلَك أ

نَُّه يَنَْشُغ للَموْت، فَلَْم تُِقرََّها نْفُسَها. 
َ
يب، فََذَهبْت وَ�َظَرت، فإَِذا ُهَو ىلع َحاهِل ك� فَعَل الصَّ

حدا، فََذَهبَْت فَصِعدِت الصَّ 
َ
ِحسُّ أ

َ
َفا، َ�نََظرْت وَ�َظرت، َ�َقالَت: لَْو َذَهبْت، َ�نََظْرُت لع� أ

ْت َسبْعا، ُ�مَّ قَالَت: لَْو َذَهبْت، َ�نََظْرُت َما فَعل. فَإِذا ِ�َ بِصوْت.  تمَّ
َ
َحداً حىتَّ أ

َ
ِسُّ أ

ُ
فَلَْم حت

�ُل  ِغْث إِْن اكن ِعنَْدَك خْ�ٌ فإِذا ِجرْبِ
َ
فَقال بَِعِقبِه َهَكَذا، وغمَز بِعِقبه ىلَع   َ�َقالَت: أ

ِْفُن ـنْبثََق الاألرْض، فَا
َ

مُّ إْسماِ�يَل فَجعلَْت حت
ُ
رواه  .»وذَكَر احلَِديَث بُِطوهِل  ماُء فََدِهَشْت أ

هِ الرواياتِ كلها.  البخاري هبذِ

 ت شده که گفت:یروا ب از ابن عباس« -۱۸۶۷

کنار داد آورد و در  می ریکه مادرش وی را شیل را در حالیل و فرزندش اسماعیمادر اسماع م یابراه

که در آن هنگام یخانه (کعبه) در کنار درختی بزرگ که باالی زمزم بود در بلندی مسجد گذاشت و در حال

از خرما و مشکی آب گذاشت، ای  سهیکشان  در مکه کسی نبود و آب هم نداشت آن دو را در آنجا نهاده  نزد

روی؟ ما را  می م کجایاد زد ای ابراهیده فریل بدنبالش دویم به عقب برگشته و رفت. مادر اسماعیسپس ابراه

م بر وی ین را گفت و ابراهین بار ایگذاری؟ چند می ست تنهایزی نیابان که در آن مونس و چین بیدر ا

 ن دستور داده است؟یا خدا ترا به ایالتفاتی نکرد. گفت: آ

 فرمود: بلی.

 کند و بازگشت. نمی عیگفت: پس ما را ضا

دند به خانه ید نمی د، جائی که وی رایک منطقهء حجون) رسیه (نزدیرفت تا که در کنار ثن م یابراه

ن ین دعاها را خواند و گفت: پروردگارا! من عدهء از فرزندانم را در ایش را بلند نموده و ایها روی آورده دست

 آب و علف در کنار خانهء حرامت جای دادم. بی ابانیب

د تا آب مشک تمام شد و وی و فرزندش هر دو یآشام می ر داده و از آن آبیوی را ش ل یمادر اسماع

دن فرزندش را یکه تاب دیچد و رفت در حالیپ می د که بخودیسته دیجر به فزندش نگرها  تشنه شدند.

ا ید که آیابان دید که در کنارش قرار دارد بر آن باال شده و بطرف بین کوهی دیتر کینداشت و صفا را نزد

د دامان خود را بلند یل (مکه) رسین آمد تا به مجرای سید، باز از صفا پائیند ولی کسی را ندیب نمی راکسی 



 ترجمه فارسی ریاض الصالحین        866

 

د و بر آن یکرده و همانند انسانی که به سختی روبرو شده تالش نمود، تا از وادی گذشته باز به مروه رس

 فت باز تکرار نمود.ن عمل را هید، و ایرا ند یند؟ ولی کسیب می ا کسی راید که آیستاده دیا

 ان آن دو (صفا و مروه) انجامین همان سعی است که در میفرمود: و ا امبر یگفت: پ ب ابن عباس

 شود. می

د: ساکت شو و او خوب یگو می د که وی را مخاطب قرار دادهیک شد صدائی را شنیو چون به مروه نزد

) ل یتوانی کمکم کن. ناگهان فرشتهء (جبرئ می ده گفت: شنواندی اگریگوش گرفت و باز آن صدا را شن

 ا بالش جستجو نمود تا که آب آشکار شد.یاش  د که در کنار زمزم است و گفت: که وی به پاشنهیرا د

 ش گرفته و در مشکهای ها السالم آن را مثل حوض درست نموده و آن را به چنگیو هاجر عل

 نمود. یم انداخت و بعد از چنگ زدنش آب دو باره فوران می

 نمود. می داشت، فوران می تی آمده که آب به اندازهء که بریو در روا

را رحمت کند، اگر زمزم را بحال  ل یفرمود: خدا مادر اسماع امبر یگفت: پ ب ابن عباس

 بود. می ییزد، زمزم، چشمهء جار نمی ا فرمود: اگر از آب چنگیگذاشت،  می خود

نجا یرا در اید، زیر داد و فرشته به وی فرمود: از هالک نهراسیرا شده و پسرش یفرمود: پس از آن آشام

 گذارد. نمی عیکنند و خداوند مردم آن را ضا می ن پسر و پدرش آن را بنایست برای خداوند که ایا خانه

 ان داشت.یل آمده و از جانب راست و چپش جرین بلند بود که سیو خانهء متبرکه مانند تپهء از زم

ا خانوادهء از جرهم از راه کداء از مکه گذشته و در یلهء جرهم) یتا همسفری چند از (قبن بود یو چن

شود. با خود گفتند:  نمی گردد و از آن دور می دند که به اطراف خانهین مکهء مکرمه فرود آمده مرغی را دیپائ

 بر آبیا
ً
م و در آن آب وجود یکار دارابان سرو ین بیبا ا ها که ما از زمانهیگردد، در حال می ن پرنده حتما

ا دو نفر را فرستادند. آن دو همراه آب واپس آمده و آنها را با خبر ساختند. آنها یک ینرو ینداشته است. از ا

م؟ یدهی که در کنارت فرود آئ می ا به ما اجازهیده و گفتند: آیرا در کنار آب د ل یآمده و مادر اسماع

 د.یگفت: بلی، ولی در آب شما حقی ندار

 گفتند: بلی.

که انس را ید در حالین موضوع را دیا ل یفرمود: مادر اسماع امبر یگفت: پ ب ابن عباس

 داشت. می دوست

هم آمده با آنا فرود آمدند تا که شان  یها فرستادند و خانوادهشان  یها آنها فرود آمده و برای آوردن خانه

عربی را از آنها آموخت و چون جوان شد، سخت به ی شدند و پسر هم جوان شده و زبان های صاحب خانه

 ل یوی عالقمند شدند. و چون بالغ شد زنی از خودها را به عقد نکاح وی در آوردند و مادر اسماع

 افت.یوفات 
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افته و از همسرش در مورد یرا ن ل یا شود، ولی اسماعیجوشان  آمد تا از حال م یو چون ابراه

 زی جستجو کند (رزق). یبرآمده تا برای ما چوی سؤال نمود. وی گفت: او 

د. گفت: ما یپرسشان  تی آمده که گفت: تا برای ما شکار کند. باز از وی در مورد زندگی و حالیو در روا

 م و به وی شکوه نمود.یبر می م. ما در تنگی و سختی بسریبه بدحالی قرار دار

ر دهد. چون ییرا تغاش  رچوب دروازهفرمود: چون شوهرت آمد به وی سالم برسان و بگو که چا

 امد؟یا کسی نزد شما نیزی را احساس نمود و گفت: آیی چیآمد گو ل یاسماع

گاهش کردم و از  نان نزد ما آمده و از ما در بارهن وچیرمردی چنیگفتند: بلی. پ ات پرسش نمود و من آ

گاهش ساختم که ما در سختی و مشقیمن پرس ا به یم. فرمود: آیبر می ت بسرد که زندگی ما چطور است، آ

ات را  گفت که: چارچوب دروازه می م ویه ننمود؟ گفت: بلی مرا امر نمود که بر تو سالم گویزی توصیتو چ

 عنی همسرت را طالق ده).یر ده (ییتغ

زنی فرمود: او پدرم بوده و مرا امر کرده که از تو جدا شوم. پس نزد خانواده ات برو و او را طالق داده با 

 گر از آنها ازدواج نمود.ید

افت و بر همسرش وارد شده از وی یل را نیآمده اسماعشان  مدتی درنگ نموده و باز نزد م یابراه

د؟ و از یزی (روزی) جستجو کند. فرمود: شما چه حال داریپرسش نمود و گفت: برآمده تا برای ما چ

 م و بر خداوند ثنا گفت. یبر یم ر و فراخی بسرید، گفت: ما در خیپرسشان  زندگی و ضع

 ست؟یفرمود: نان شما چ

 گفت: گوشت.

 ست؟یدنی شما چیفرمود: آشام

 گفت: آب.

 برکت ده.شان  ا در گوشت و آبیفرمود: خدا

 در آن دعاشان  داشتند برای می فرمود: که آنها در آن روزگار دانهء (کشت شدنی) نداشتند و اگر امبر یپ

 شود. نمی گریی دیشود در جا می دایچنانچه در مکه به وفور پ نمود. فرمود: که آن دو می

 ل کجاست؟یتی آمده که: پس آمده و گفت: اسماعیو در روا

 اشامی.یآئی تا نانی خورده و آبی ب نمی ا فرودیهمسرش گفت: برای شکار برآمده. همسرش گفت: آ

 ست؟یدنی شما چیفرمود: خوردنی و آشام

 ی ما آب است.دنیگفت: طعام ما گوشت و آشام

 برکت ده.شان  دنییا در طعام و آشامیفرمود: بار خدا
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و فرمود که: چون همسرت آمد به وی سالم گوی  م یفرمود: برکت دعای ابراه گفت: ابو القاسم 

ا کسی نزد یآمده، فرمود: آ ل یرا محکم دارد، و چون اسماعاش  و به وی دستور ده که چارچوب دروازه

ف نمود. و از من در مورد سؤال نمود و یکلی آمده و او را توصیبلی، مرد کالنسال خوش هشما آمد؟ گفت: 

گاهش ساختم که ما در خیخبرش ساختم. و باز پرس م. فرمود: یبر می ر بسرید که زندگی ما چطور است و آ

 ه نمود؟ یزی توصیا ترا به چیآ

 ت را محکم نگه داری. فرمود: او پدرما ته و امرت نمود که چارچوب دروازهگفت: بلی. برتو سالم گف

داند. از آنها درنگ  می باشد و تو چارچوب دروازه هستی مرا امر نموده که ترا نگه دارم باز مدتی که خدا می

ک یر درخت بزرگی نزدیری از آن خود را زیت ل یکه اسماعیآمد در حال م ینموده و بعد از آن ابراه

ش برخاسته و چنانچه پدر در برابر فرزند و فرزند در ید برایرا د م یهکرد و چون وی ابرا می زمزم درست

 دهد، عملی ساختند. می برابر پدر انجام

ا فرمود: آنچه را که پروردگارت دستور داده یل خداوند مرا به کاری امر نموده است، یفرمود: ای اسماع

 کنی؟ می انجام ده، فرمود: با من همکاری

 کنم. می گفت: با تو همکاری

 فرمود: خداوند مرا دستور داده که اساس خانه را بگذارم.

ن یساخت و چون ساختمان آن بلند شد. ا می م یل به آوردن سنگ شروع نموده و ابراهیاسماعو 

را به وی  ها سنگ ل یکرد و اسماع می ستاده بنائییبر آن ا م یش گذاشت و ابراهیسنگ را آورده برا

َعِليمُ  گفتند: می داده و هر دو
ْ
ِميُع ال نَْت السَّ

َ
 .ر�َّنَا َ�َقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ

شان مشک آبی بود، برآمد. یکه با ایل و مادرش در حالیهمراه اسماع م یتی آمده که ابراهیو در روا

ر ینکه به مکه آمده و آن را زیکرد تا ا می رش برای پسرش تراوشید و شیآشام می ل از آن مشکیمادر اسماع

ل هم بدنبال وی آمد یبازگشت و مادر اسماعاش  بسوی خانواده م یبزرگی گذاشت. سپس ابراهدرخت 

 گذاری؟ می م ما را به کییدند از عقبش صدا نمود که ابراهیک حجون) رسیتا به کداء (منطقهء نزد

 فرمود: به خدا.

 رش تراوشرش برای پسید و شیآشام می گفت: به خدا راضی شدم. و باز گشت و از آن مشک آب

ابم، و گفت: پس ید کسی را دریشود که بروم و بنگرم شا می نکه آب تمام شد با خود گفت: چهیکرد تا ا می

د سعی و کوشش یل رسیابد. و چون به مجرای آب سی می ا کسی رایست که آیرفته و بر صفا بر آمده و نگر

نم که بچه چه کار یشود که بروم و بب می گفت: چهن کار را تکرار نمود. باز ین بار اینمود و به مروه آمد و چند

کند و دلش او را نگذاشت تا  می ی برای مرگ نالهیدکه او بر وضع خود است که گوینموده است و رفت و د

ست و یابم. باز رفته به صفا بر آمده نگری می ا کسی را درینم آیشود اگر بروم و بب می رد و گفت: چهیآرام گ
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نم طفل  چه کرد؟ یشود که بروم و بب می افت تا که هفتم را تمام نمود. سپس گفت: چهیست و کسی را نینگر

ن ین چنیااش  د و به پاشنهیرا د ل یری کمک کن. ناگهان جبرئید و گفت: اگر اهل خیناگاه صدائی شن

ی ده وشروع به پرکردن دستهایر گردیمتح ل ید. و از آن آب جست. مادر اسماعین کوبینموده و بر زم

 . »ش ذکر نمودیث را به درازیخت. و حدیر می خود از آب نموده در مشک
 ات آن نقل کرده است.یث را به همهء رواین حدیو بخاری ا

ِ  وعْن سِعيِد بِْن ز�ٍْد « -۱۸۶۸ ُة ِمَن املن، «يُقول:  قَال: سِمعُت رسول ا�َّ
َ
َكمأ

ْ
ال

 ه.يمتفقٌ عل »»وماُؤَها ِشَفاٌء للَْع�ِ 

 ت است که گفت:یروا د ید بن زیازسع« -۱۸۶۸

ست که یماروغ) از جملهء منّ یاهی خود رو بنام سیفرمود که کماه (نوعی گ می دم کهیشن از رسول الله 

 .ل نازل شده و آب آن شفای چشم استیبر بنی اسرائ

 باب  استغفار و آمرزش طلبیدن از درگاه پروردگار -371

� فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ قال اهللا تعالی: ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  بَِك ِ�َ  ].۱۹محمد: [ ﴾ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

 .»برای گناهانت آمرزش بخواه و برای مردان مسلمان و زنان مسلمان« فرماید: میخداوند تعالی 

ۖ ٱ فِرِ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ قال تعالی:و َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  ].۱۰۶النساء: [ ﴾١٠٦ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َ�نَ  �َّ

 .»آمرزش بخواه از خدا همانا خداوند آمرزندهء مهربان است« فرماید: و می

ۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿ قال تعاىل:و ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  هُ ابَ  ].۳النصر: [ ﴾٣ �تَوَّ

در آنوقت حمد و ستایش پروردگار خود را کن و آمرزش طلب از وی هر آئینه « فرماید: و می

 .»توبهاوست بسیار پذیرندهء 

ِينَ ﴿ قال تعالی:و َقوۡ ٱ لِ�َّ َّ� ْ ٰ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ا إلی قوله  ].۱۵عمران:  آل[ ﴾رِيَ�ۡ  تٞ َج�َّ

وجل: ۡ ٱوَ ﴿ عزّ ِ  فِرِ�نَ َتغۡ ُمسۡ ل  ٱب
َ
 ].۱۷آل عمران: [ ﴾َحارِ سۡ ۡ�

هایی است که جاری شود...  شان بوستان برای کسانی که تقوی نمایند نزد پروردگار« فرماید: و می

 .»فرمودهء خداوندی: و استغفار کنندگان در سحرگاهانتا 

وۡ  ًءاُسوٓ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن﴿ قال تعالی:و
َ
َ ٱ فِرِ تَغۡ �َسۡ  ُ�مَّ  ۥَسهُ َ�فۡ  لِمۡ َ�ظۡ  أ َ ٱ َ�ِدِ  �َّ  �َ�ُفورٗ  �َّ

 ].۱۱۰النساء: [ ﴾١١٠ ارَِّحيمٗ 
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 از خدا « فرماید: و می
ً
استغفار بجوید، خداوند را آنکه عمل بدی نماید و یا ظلم کند بخود بعدا

 .»یابد غفور و رحیم می

ُ ٱ َ�نَ  َوَما﴿ قال تعالی:و َ�ُهمۡ  �َّ نَت  ِ�َُعّذِ
َ
ُ ٱ َ�نَ  َوَما �ِيِهمۚۡ  َوأ َ�ُهمۡ  �َّ  وَُهمۡ  ُمَعّذِ

 ].۳۳األنفال: [ ﴾٣٣ فُِرونَ َتغۡ �َسۡ 

هستی و عذاب کننده شان  کند، حال آنکه تو در میان شان نمی و خداوند عذاب« فرماید: و می

 .»جویند نیست ایشان را، در حالیکه آنان استغفار می

ِينَ ٱوَ ﴿ قال تعالی:و ْ  إَِذا �َّ ٰ  َ�َعلُوا وۡ  ِحَشةً َ�
َ
ْ َظلَُموٓ  أ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  �َّ  َفُروا

نُو�ِهِمۡ  نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  َوَمن ِ�ُ ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ ْ  َولَمۡ  �َّ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  َما َ�َ  ﴾١٣٥ لَُمونَ َ�عۡ  َوُهمۡ  َ�َعلُوا
  ].۱۳۵عمران:  آل[

و آنانکه عملی زشت نمودند و یا بر خود ظلم کردند، خدا را یاد نموده و از « فرماید: و می

اند در حالی  شان استغفار نمودند و نیست آمرزندهء مگر خدا و اصرار نورزیدند بر آنچه کرده گناهان

 .»دانند که آنان می
 ةريالباب كث ات يفيو اآل

َغرِّ الُمَز�  ۱۸۶۹ 
َ
ِ   وَعن األ نَّ رُسول ا�َّ

َ
ْستْغِفُر  ، َو�ِ�َغاُن ىلع قَلىْبإِنَُّه يَل «قَال:  أ

َ
أل

  ا�َّ ىف
ْ

ةٍ ايل سلِم. »»ْوِم ِمئََة مرَّ  رواهُ مُ

 ت شده که:یروا از اغر مزنی « -۱۸۶۹

ی گرفتاری) و من ها شود (در لحظه می دایفرمود: همانا بر دلم از ذکر فتور و سستی پ رسول الله 

 .»میگو می روزی صد بار استغفرالله
ست بر آن مداومت شود یست از ذکری که بایئها ن سستیید: مراد به عیگو می ش: خطابی

 طلبد. می آمرزشماند، آنرا گناه شمرده و  می از آن باز یوچون بواسطهء کار و گرفتار

يب ُهر�ْرة « -۱۸۷۰ 
َ
ِ  وعْن أ ْستَْغِفُر ا�َّ «يُقول:  قَال: سِمْعُت رُسول ا�َّ

َ
ِ إِ�ِّ أل وا�َّ

ةً  ْ�رَثَ ِمْن سبِْعَ� َمرَّ
َ
َْوِم أ تُوُب إيَِلِْه يف ايلْ

َ
 .یرواه البخار »»وأ

 ت است که گفت:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۷۰

ش از هفتاد بار استغفرالله و اتوب یفرمود: سوگند به خدا که من در روز ب می که دمیشن از رسول الله 

 .»میگو می هیال
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ِ  وعنُْه « -۱۸۷۱  َهب ا�َّ «: قَال: قَال رُسوُل ا�َّ َ ي َ�ْفيِس �ِيِدهِ لَْو لَْم تُْذنِبُوا، ذلَ
َّ

واذل
 رواه مسلم. »»فَيَْستَْغِفُروَن ا�َّ تَعاىل فَيْغِفُر هلمْ َ�َعاىل بُِ�م، وجلاَء بَقْوٍم يُْذنِبُوَن 

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۷۱

 خداوند شما را از یار اوست که اگر گناه نکنیفرمود: سوگند به ذاتی که جانم در اخت رسول الله 
ً
د حتما

 .»امرزدیبشان  بند و برایند و از خداوند آمرزش طلیان برده و گروهی رامی آورد که گناه نمایم

ِ  بوَعِن ابِْن ُعمر « -۱۸۷۲ يف املجِلس الْواِحِد مائََة  قَال: ُكنَّا َ�ُعدُّ لِرَُسول ا�َّ
ة:  نَْت اتلَّواُب الرَِّحيمُ «مرَّ

َ
رواه أبو داود، والرتمذي، وقال:  »»ربِّ اْغِفْر يل، وتُْب يلَع إِنََّك أ

 حديث صحيح.

 ت  است که گفت:یروا ب از ابن عمر« -۱۸۷۲

ر که تو یامرز و توبه ام بپذیک نشست صد بار: پروردگارا! مرا بیدر  م که رسول الله یشمرد می ما

 .»گفت می رندهء توبه و مهربانی،یپذ

ِ  بوعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۸۷۳  مْن لَِزم االْسِتْغَفار، جعل ا�َّ «: قَال: قاَل رَُسوُل ا�َّ
ُ ِمْن لُكِّ 

َ
 .رواه أبو داود  »»ِضيٍق �ْرجا، ومْن لُكِّ َهمٍّ فَرجا، َوَرَزقَُه ِمْن حيُْث ال َ�ْتَِسُب  هل

 ت است که:یروا ب از ابن عباس« -۱۸۷۳

شه کند، خداوند برای او از هر دشواری خالصی و از هر یفرمود: کسی که استغفار را پ رسول الله 

 .»کند نمی دهد که گمان می روزیی ید آورده و او را از جایغمی گشادگی پد

ْستَْغِفُر ا�َّ اذلي ال «: قال: قال رُسوُل ا�َّ  وعِن ابِْن َمْسُعوٍد « -۱۸۷۴
َ
مْن قال: أ

تُوُب إيَِله، ُغِفَرْت ُذنُوُ�ُه و�ِْن اَكَن قَْد فَرَّ ِمَن الزَّْحِف 
َ
َقيُّوَم وأ

ْ
َ إِالَّ ُهو اليحَّ ال

َ
رواه أبو  »»إِهل

سلم.داود  يِّ ومُ ارِ طِ البُخَ ْ يثٌ صحيحٌ عىل رشَ  والرتمذي واحلاكِم، وقال: حدِ

 ت است که:یروا از ابن مسعود « -۱۸۷۴

طلبم از خداوندی که معبودی بحق جز او  می د: استغفر الله... آمرزشیفرمود: آنکه بگو رسول الله 

شود، هرچند از  می دهیاهانش آمرزکنم؛ گن می ش توبه و بازگشتیدار است و بسویست، او زنده و پاین

 .»دان جنگ فرار کرده باشدیم

وٍْس « -۱۸۷۵ 
َ
اِد بِْن أ عبْد: اللَُّهمَّ «قال:  عن انلَّيِبِّ  وعْن َشدَّ

ْ
ْن يُقول ال

َ
سيُِّد االْستِْغفار أ

ُعوُذ بَِك 
َ
نَا ىلع عْهِدَك ووْعِدَك ما اْستََطْعت، أ

َ
نَا َ�بُْدك، وأ

َ
نَْت َخلَْقتَ� وأ

َ
 إِالَّ أ

َ
، ال إهِل نَْت َر�ِّ

َ
أ
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بُوُء بَذنيْب فَاْغِفْر يل، فَ 
َ
بوُء لََك بِنِْعمِتَك يلَع، وأ

َ
نُوِب إِالَّ ِمْن رَشِّ ما صنَْعت، أ إِنَُّه ال يْغِفُر اذلُّ

ْهِل اجلنَّة، 
َ
ْن ُ�ْميِس، َ�ُهو ِمْن أ

َ
نْت. مْن قَالََها ِمَن انلََّهاِر ُموقِناً بَِها، فَمـاَت ِمْن يْوِمِه َ�بْل أ

َ
أ

ْهِل اجلنَّةِ 
َ
ْن يُْصِبح، فُهو ِمْن أ

َ
 .یرواه البخار »»وَمْن قَالََها ِمَن اللَّيِْل وُهو ُموقٌِن بها َ�َماَت قَبل أ

 ت است که:یروا از شداد بن اوس « -۱۸۷۵

د: اللهم انت ربی... پروردگارا! تو خدای منی، معبود ین است که بگوید استغفار ایفرمود: س امبر یپ

م، از شر و زشتی ا ستادهیمان تو بقدر توان ایدی و من بندهء تو ام و بر عهد و پیست. مرا آفریبحقی جز تو ن

را یامرز، زیش و هم بر گناهم اعتراف دارم، پس مرا بیم، به نعمتت بر خویجو می ام و بتو پناه انجام دادهآنچه 

 آمرزد. نمی گناهان را جز تو

رد، او از یش از آنکه شب کند، بمین دارد و در همان روز پیقیکه به آن ید، در حالیآنکه در روز آن را بگو

رد، او یش از آنکه صبح کند، بمین دارد و پیقیکه به آن ید در حالیگواهل بهشت است و آنکه در شب آن را ب

 .»از اهل بهشت است

ِ  وعْن ثْو�اَن « -۱۸۷۶  إِذا انرْصَف ِمْن صالتِِه، استَْغَفر ا�َّ  قَال: اَكَن رسوُل ا�َّ
َت ياَذا «ثَالثاً وقَال: 

ْ
الم، تَبار� الم، وِمنَْك السَّ نَْت السَّ

َ
قيَل لِألوزايِعِّ  »اجلالِل واِإلْكرامِ اللَُّهمَّ أ

حُد ُرَواتِِه  
َ
ْستَْغِفُر ا�َّ  :وُهَو أ

َ
، أ ْستَْغِفُر ا�َّ

َ
 رواه مسلم. .»َكيَْف االْسِتْغَفار؟ قَال: يُقول: أ

 ت است که گفت:یروا از ثوبان « -۱۸۷۶

فرمود: اللهم انت السالم و...  می گشت، سه بار استغفرالله گفته و می از نماز باز چون رسول الله 

 .خداوند جالل و بزرگیای  پروردگارا! تو سالمی و سالمتی از توست، بزرگی

 ان آنست: استغفار چگونه است؟یکی از راویبرای اوزاعی گفته شد، و او 

 .»د، استغفر الله، استغفر اللهیگو می گفت:

ِ  لوَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۸۷۷ ْن َ�ُقوَل َ�بْل مْوتِه:  قَالَت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
يُْ�رِثُ أ

تُوُب إيَِلْهِ «
َ
ْستَْغِفُر ا�َّ وأ

َ
ِ وحبْمِده، أ  ه.يمتفقٌ عل »»ُسبْحاَن ا�َّ

 ت است که گفت:یروا ل از عائشه« -۱۸۷۷

 و ثنای او را ست خدا رایفرمود: سبحان الله... پاک می اریش بسیش از مرگ خویپ رسول الله 

 .»کنم می طلبم و بسوی او توبه می م، از خدا آمرزشیگو می

�ٍس « -۱۸۷۸ 
َ
يا اْ�َن آَدَم إِنََّك  :قاَل ا�َّ َ�َعاىل«َ�ُقول:  قال: سِمْعُت رُسوَل ا�َّ  َوَ�ْن أ

 َ بَايِل، يا اْ�َن آدم ل
ُ
ْو بلََغْت ُذنُو�ُك َ�نَاَن ما َدَعْوتَ� ورجْوتَ� غفرُت لََك ىلع ما اَكَن منَْك َوال أ
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رِْض خطايَا، �ُمَّ 
َ
تَيْتَ� بُِقراٍب األ

َ
بايل، يا اْ�َن آدم إِنََّك لَْو أ

ُ
ماِء ثُم اْستَْغَفْرتَ� َغفرُْت لََك َوال أ السَّ

تَيْتَُك بُِقرابِها َمْغِفَرةً 
َ
يثٌ  »»لَِقيتَ� ال �رُْشُِك يب َشيْئا، أل دِ ن.رواه الرتمذي وقَال: حَ سَ  حَ

 ت است که گفت:یروا از انس « -۱۸۷۸

ای فرزند آدم، هرگاه تو مرا خواندی، و  فرماید: می فرمود: خداوند تعالی می دم کهیشن از رسول الله 

آمرزم بر هر عملی که باشی و باکی ندارم. ای فرزند آدم! اگر گناهانت به آسمان  می د نمودی ترایاز من ام

ن از یآمرزم و باکی ندارم. ای فرزند آدم! اگر به فاصله و وسعت زم می طلبی، ترا برسد و بعد از من آمرزش

همانا به پری  ای، اوردهیک نیزی را شریکه به من چیی، سپس با من روبرو شوی، در حالیایگناهان نزدم ب

 .»میآ می ن از آمرزش نزدتیزم

نَّ انلَّيبَّ  بوَعِن ابِن ُ�َمَر « -۱۸۷۹ 
َ
َن ِمَن يا «قَال:  أ ْ�رِثْ

َ
ْ�َن، وأ مْعرَشَ النِّساِء تََصدَّ

ْهِل انلَّارِ 
َ
ْ�رَثَ أ

َ
ْ�تُُ�نَّ أ

َ
ْهِل انلَّار؟ قَال:  »االْسِتْغَفار، فَإِ�ِّ َرأ

َ
ْ�رَثَ أ

َ
ٌة ِمنُْهن: مانَلَا أ

َ
قالَِت اْمَرأ

يُْت ِمْن نَاقَِصاِت عْقٍل ودِ «
َ
َن اللَّْعن، وتَْ�ُفْرَن العِشَ� َما رأ ْغلَب ذِلِي لُبٍّ تُْ�رِثْ

َ
يٍن أ

ين؟ قال:  »ِمنُْ�نَّ  عْقل وادلِّ
ْ
َ�ْ�ِ �ِشَهادةِ رُجل، وَ�ْمُكُث «قَالَت: ما ُ�ْقصاُن ال

َ
َشَهاَدةُ امرأ

يَّاَم ال تَُص�ِّ 
َ
 رواه مسلم. »»األ

 ت  است که:یروا ب از ابن عمر« -۱۸۷۹

 . دمیرا من شما را اکثر اهل دوزخ دید، زیاد کنید و استغفار زیفرمود: ای گروه زنان صدقه ده امبر یپ

 م؟یزنی از آنها گفت: چرا ما اکثر اهل دوزخ باش

نی که زود یدم از ناقصات عقل و دید، ندینمائ می اد گفته و کفران نعمت شوهر رایفرمود: شما لعنت را ز

 . ان ببردیکی از شما عقل انسان عاقل را از میتر از 

 ست؟ین ما چیگفت: نقصان و عقل د

ض و نفاس) یک مرد است و روزهای متعددی (عادت ماهانهء حیفرمود: شهادت دو زن برابر شهادت 

 .»گزارد نمی درنگ کرده و نماز

ئی که خداوند بزرگ در بهشت براي متقیان و پرهیزگاران ها باب در مورد نعمت -372
 مهیا کرده است

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ قال اهللا تعالی: ٰ  ِ�  ُمتَّقِ�َ ل ٰ  ُخلُوَهادۡ ٱ ٤٥ وَُ�ُيونٍ  ٖت َج�َّ  َناَونَزَ�ۡ  ٤٦ َءاِمنِ�َ  �ٍ �َِسَ�
ٰ إِخۡ  ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ِ�  َما ٰ  نًاَ� رٖ  َ�َ َتَ�ٰ  ُ�ُ ُهمۡ  َ�  ٤٧ بِلِ�َ مُّ  ُهم َوَما نََصٞب  �ِيَها َ�َمسُّ
  ].۴۸-۴۵الحجر: [ ﴾٤٨ رَِج�َ بُِمخۡ  َهاّمِنۡ 
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ها باشند، به ایشان گفته شود: در آئید  ها و چشمه پرهیزگاران در بوستانهر آئینه «فرماید:  خداوند می

ها  شان از کینه. برادر یکدیگر شده بر تخته های در اینجا سالمتی ایمن شده، و بیرون کنیم آنچه در سینه

 .»شوند روبروی یکدیگر نموده و بر ایشان در آنجا هیچ رنجی نرسد و آنان از آنجا بیرون کرده نمی

نُتمۡ  َوَ�ٓ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  عَِبادِ َ�ٰ ﴿ قال تعالی:و
َ
ِينَ ٱ ٦٨ َزنُونَ َ�ۡ  أ َّ�  ْ  َءاَمُنوا

ْ  تَِناَ�ٰ � ْ دۡ ٱ ٦٩ لِِم�َ ُمسۡ  َوَ�نُوا نُتمۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُوا
َ
زۡ  أ

َ
ونَ ُ�ۡ  ُجُ�مۡ َ�ٰ َوأ  ِهمَعلَيۡ  ُ�َطاُف  ٧٠ َ�ُ

�ۡ  َذَهبٖ  ّمِن بِِصَحاٖف 
َ
 ٱ َتِهيهِ �َشۡ  َما َو�ِيَها َواٖب� َوأ

َ
 ٱ َوتََ�ُّ  نُفُس ۡ�

َ
�ۡ ۡ� ۖ نُتمۡ  ُ�ُ

َ
 �ِيَها َوأ

ونَ َ�ٰ  ورِ�ۡ  لَِّ�ٓ ٱ نَّةُ �َۡ ٱ َك َوتِلۡ  ٧١ ِ�ُ
ُ
ٰ  �ِيَها لَُ�مۡ  ٧٢ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما ُتُموَهاأ  ِكَهةٞ َ�

 ٞ   َهاّمِنۡ  َكثَِ�ة
ۡ
 ].۷۳-۶۸الزخرف: [ ﴾٧٣ ُ�لُونَ تَأ

گفته شود: ای بندگانم هیچ ترسی بر شما نیست امروز و نه شما اندهگین شوید آن « فرماید: میو 

های ما و مسلمان بودند، گفته شود در آئید به بهشت؛ شما و  اند به آیت بندگان من که ایمان آورده

در بهشت  ها نیز، های پهن و دراز از طال و کوزه زنان شما خوشحال گردانیده شده. بر ایشان کاسه

ها و شما اینجا جاودانه هستید، و این آن  باشد آنچه خواهش کند نفس و لذت گیرد از دیدن او چشم

های  کردید اینجا برای شما هست میوه بهشتی است که عطا کرده شد شما را بسبب آنچه عمل می

 .»خورید بسیار که از آن می

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ قال تعالی:و مِ  َمَقا�ٍ  ِ�  ُمتَّقِ�َ ل
َ
ٰ  ِ�  ٥١ �ٖ أ  مِن بَُسونَ يَلۡ  ٥٢ وَُ�ُيونٖ  تٖ َج�َّ

َتَ�ٰ  قٖ تَۡ�َ �سۡ  ُسنُدٖس   بُِ�ّلِ  �ِيَها ُعونَ يَدۡ  ٥٤ ِ��ٖ  ِ�ُورٍ  ُهمَ�ٰ َوَزوَّجۡ  لَِك َكَ�ٰ  ٥٣ بِلِ�َ مُّ
 ٰ ۡ ٱ �ِيَها يَُذوقُونَ  َ�  ٥٥ َءامِنِ�َ  ِكَهةٍ َ� ۡ ٱ إِ�َّ  َت َموۡ ل  ٱ تَةَ َموۡ ل

ُ
�ۡ � ٰ  وَ�ٰ  ِحيمِ �َۡ ٱ َعَذاَب  ُهمۡ َوَوقَٮ

ّ�َِكۚ  ّمِن ٗ� فَۡض  ٥٦ ٰ  رَّ  ].۵۷-۵۱الدخان: [ ﴾٥٧ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�

ها بپوشند از حریر  ها و چشمه هر آئینه متقیان در جایگاه با امن باشند در بوستان« فرماید: و می

شان (ازدواج) سازیم با  نازک و حریر لک روبروی یکدیگر شده، این چنین باشد حال و یکجای

حورگشاده چشم. بطلبند آنجا هر میوهء را ایمن شده، نچشند مرگ، مگر مرگ نخستین را و 

شان نمود خداوند از عذاب دوزخ بسبب بخشایش و فضل از جانب پروردگار تو، این فیروزی  حفظ

 .»بزرگ است

 ٱ إِنَّ ﴿ قال تعالی:و
َ
 ٱ َ�َ  ٢٢ نَعِي�ٍ  لَِ�  َرارَ بۡ ۡ�

َ
�ۡ ٓ  وُُجوهِهِمۡ  ِ�  رُِف َ�عۡ  ٢٣ يَنُظُرونَ  �ِِك َرا

ۡ  رَِّحيقٖ  مِن نَ َقوۡ �ُسۡ  ٢٤ �َّعِيمِ ٱ ةَ نَۡ�َ  ٰ  َوِ�  ٞكۚ مِسۡ  ۥُمهُ ِخَ�ٰ  ٢٥ ُتو�ٍ �َّ  َيتََنافَِس فَلۡ  لَِك َ�
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ۡ ٱ ۡ ٱ بَِها ُب �َۡ�َ  انٗ َ�يۡ  ٢٧ نِي�ٍ �َسۡ  ِمن ۥَوِمَزاُجهُ  ٢٦ فُِسونَ ُمَتَ�ٰ ل ُ�ونَ ل المطففین: [ ﴾٢٨ ُمَقرَّ

 ةريالباب كث ات يفيو اآل ].۲۲-۲۸

کنند بهر جانب  می نشسته، نظر ها کوکاران در نعمت باشند بر تختینه نیهر آئ« فرماید: و می

شان را از شراب خالص سر به مهر، مهر او یده شود ایتازگی نعمت. نوشانشان  یها بشناسی در روی

م باشد، یختنی آن را از آب تسنیکنندگان. و آمن شراب پاک رغبت کنند، رغبت یمشک باشد و بهم

 . »نوشند می ن خداوندییکه از آن مقربای  چشمه

ِ  وعْن َجابٍِر « -۱۸۸۰ ُ�ون، وال «: قَال: قَاَل رُسوُل ا�َّ ْهُل اجلنَِّة ِ�يَها و�رْشَ
َ
ُ�ُل أ

ْ
يَأ

ُجَشاء َكرْشِح الِمْسِك يُلَهُموَن  َ�تََغوَُّطون، وال يْمتَِخُطون، وال يبُولُون، ولِ�ْن َطعاُمُهْم ذلَك 
 رواه مسلم. »»التَّسِبيح َواتلْكِب�، َكما يُلَْهُموَن انلََّفَس 

 ت شده که:یروا از جابر « -۱۸۸۰

نی نداشته و یآشامند، و نجاست ننموده و آب ب می خورند و می فرمود: اهل بهشت در آن رسول الله 

کشند  می گردد و همانطور که نفس می خارجشان  ترشح مشک از بدنمانند شان  ند، ولی طعامینما نمی بول

 .»شود می الهامشان  ر گفتن براییح گفتن و تکبیتسب
 دن بذکر خدا اشتغال ورزد.یعنی به همان آسانی نفس کشیش: 

يب ُهر�ْرَة « -۱۸۸۱
َ
ِ  وَ�ْن أ ْعدْدُت لِعباِدَي «: قَال: قَال رُسوُل ا�َّ

َ
: أ

َ
قَال ا�َّ تَعاىل

ُذٌن َسِمعْت وَال َخَطَر ىلَع قَلِْب �رََش، واقْرُؤوا إِْن ِشئتُم: 
ُ
ت، وَال أ

َ
احلَِ� َما َال عْ�ٌ رَأ فََ� ﴿الصَّ

ۡ�ُ�ٖ َجَزآَءۢ بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 
َ
ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّةِ أ

ُ
آ أ  ه.يمتفقٌ عل ].۱۷السجدة: [ ﴾١٧َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۸۱

ا نمودم که نه یزی را مهیش چیکوکار خویفرمود: خداوند فرمود: من برای بندگان ن رسول الله 

 چکسید. (هید بخوانیخواه می ده و نه در دل کسی خطور نموده است و اگریده و نه گوشی شنیچشمی د

 .»ده است)یره گردیذخشان  ت که سبب روشنی چشم است برایینها بی یها داند که چه نعمت نمی
۱۸۸۲- » ِ َقمِر يَلْلََة «: وَ�نُْه قَال: قال رُسوُل ا�َّ

ْ
نََّة ىلع ُصوَرِة ال

ْ
ُل ُزْمَرٍة يْدُخلُوَن اجل وَّ

َ
أ

َشدِّ َكْوَكٍب ُدرِّيٍّ يف 
َ
يَن يلُوَ�ُهْم ىلَع أ ِ

َّ
ْدِر. ُ�مَّ اذل

ْ
َماِء إَِضاَءة: َال يُبولُوَن وَال يتََغوَُّطوَن، ابل السَّ

ةُ ُعوُد  لُوَّ
ُ
َهُب، ورْشحُهُم الِمْسُك، و�اِمُرُهُم األ وَال يتُْفلُوَن، وَال يْمتَِخُطون. أْمشاُطُهُم اذلَّ

�ِيِهْم آدم 
َ
ِعُ�، ىلَع َخلِْق رُجٍل واِحد، ىلَع ُصوَرِة أ

ْ
ُوُر ال

ْ
ْزواُجُهم احل

َ
يِب أ  يف الطِّ

ً
ِستُّوَن ِذرااع

ماءِ   .هيمتفقٌ عل »»السَّ
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َهُب، ورْشُحُهْم الِمْسُك، وِللُكِّ واِحٍد ِمنُْهْم  و� روايٍة للبَُخارِيِّ وُمْسِلم: آنيتُُهْم ِ�يَها اذلَّ
ُْسِن، َال اْخِتَالَف بينَُهْم، وال َ�بَا

ْ
ُغض: َزوَْجتَاِن يَُرى ُمخُّ ُسوقِهما ِمْن وراِء اللَّْحِم ِمَن احل

 .»»قُلُو�ُهْم قَلُْب رَُجٍل واِحٍد، �َُسبُِّحوَن ا�َّ بُْ�رَة وََعِشّياً 
 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۸۲

شوند به شکل ماه شب چهارده هستند، سپس  می ن گروهی که به بهشت واردیفرمود: اول رسول الله 

کند. بول و نجاست  می ستارهء که در آسمان پرتو افگنین یتر مانند روشن اند، کیکسانی که در مرتبه به آنها نزد

چوب عود و شان  مشک، و مجمرهایشان  طال و بویشان  یها نی و دهان هم ندارند، شانهیننموده و آب ب

 .باشند می ) گز در آسمان٦٠شصت ( آدم شان  ک مرد، به شکل پدرین، همه به شکل یحور عشان  همسران

مشک است و برای هر شان  در آن طال و بویشان  مسلم آمده است که ظرفهایتی از بخاری و یو در روا

اختالف و شان  انیشود. در م می دهیاز پشت گوشت دشان  بائی مغز ساق پاییدو همسر است که از زشان  کدام

 . »ندیگو می ح خداوند رایک دل است و در صبح و شام تسبیشان  گر نبوده و دلهاییدشمنی با همد

ِ  وََعن الُمِغَ�ةِ بْن ُشْعبَة « -۱۸۸۳ ل ُموىَس «قَال:  عْن رُسوِل ا�َّ
َ
ْدَ�  سأ

َ
ر�َُّه، ما أ

: اْدِخِل 
َ

َنََّة، َ�يَُقاُل هل
ْ
نَِّة اجل

ْ
ْهُل اجل

َ
ْدِخل أ

ُ
نَِّة َمْ�لًَة؟ قَال: ُهو رَُجٌل ييِجُء بْعَد ما أ

ْ
ْهِل اجل

َ
أ

ْي رَبِّ َكيَْف وقَدْ 
َ
نَّة. فَيُقول: أ

ْ
تَريض  اجل

َ
َخذاتِِهم؟ َ�يَُقاُل هل: أ

َ
َخُذوا أ

َ
نََزل انلَّاُس منَاِزلَُهْم، وأ

، فَيُقول: لََك َذلَِك  نْيا؟ فَيُقول: رِضيُت ربِّ ْن يُ�وَن لََك ِمثُْل ُملِْك َمِلٍك ِمْن ُملُوِك ادلُّ
َ
أ

َاِمَسِة: رِضيُت ربِّ 
ْ
ْمثَاهِلِ، وِمثْلُُه وِمثْلُُه وِمثْلُُه وِمثْلُُه، فَيُقوُل يف اخل

َ
، َ�يَُقول: َهَذا لََك وعرَشُة أ

لًَة؟ قال:  ْعالَُهْم مْ�ِ
َ
، قَال: ربِّ فَأ ْت َ�يْنَُك. َ�يَُقول: رِضيُت ربِّ َّ ولََك ما اْشتََهْت َ�ْفُسَك، وذلَ

، ولَمْ  رْدُت، َغرْسُت َكرامتَُهْم �ِيِدي وَختَْمُت علَيَْها، فَلَْم تَر عْ�ُ
َ
يَن أ ِ

َّ
وئَلِك اذل

ُ
ُذٌن،  أ

ُ
�َْسمْع أ

 .رواُه ُمْسلم »»ولَْم �ُْطْر ىلَعَ قَلِْب �رَشٍ 

 ت است که:یروا ره بن شعبه یاز مغ« -۱۸۸۳

 ن اهل بهشت کدام است؟یتر ن مرتبهیاز پروردگارش سؤال نمود که پائ فرمود: موسی  رسول الله 

شود که به  می به وی گفتهد و یآ می ست که بعد از وارد شدن اهل بهشت به بهشتیفرمود: آن مرد

 بهشت وارد شو! 

  اند؟ ش فرود آمده و جا گرفتهیگاههای خوید: ای پروردگارم چگونه وارد شوم که مردم به جایگو می وی

 ت داده شود؟یا برایشوی که مانند پادشاهی از پادشاهان دن می ا راضییشود: آ می گفته

 .د: پروردگارا! راضی شدمیمی گو
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د: یگو می برای تو آن است و مانند آن و مانند آن و مانند آن و مانند آن و در پنجم فرماید: می پس

برای تو آنست و ده برابرش و برای تست آنچه که دلت آرزو نموده  فرماید: می پروردگارا! راضی شدم. سپس

 د. یو به چشمت لذتبخش آ

 د: راضی شدم پروردگارا!یمی گو

 ن شان؟یتر گفت: پس باال مرتبه

ش نشاندم و بر آن مهر نمودم. پس چشمی یرا بدست خوشان  که نهال کرامتاند  رمود: آنها کسانیف

 .»ده و در دل بشری خطور ننموده استیده و گوشی نشنیند

ِ  وعن ابِْن مْسُعوٍد « -۱۸۸۴ ْهل انلَّار «: قال: قَال رُسوُل ا�َّ
َ
ْعلَُم آِخَر أ

َ
إِ�ِّ أل

نَّة. رُجٌل �ُْرُج ِمَن انلَّاِر حبْوا، فَيُقوُل ا�َّ عزَّ ُخُروجاً ِمنَها، َوآِخَر 
ْ
نَِّة ُدُخوًال اجل

ْ
ْهل اجل

َ
أ

ى، فَ�ِْجع، فَيُقول: ياربِّ 
َ
�ََّها َمأل

َ
ِ�يَها، فيُخيَُّل إيَِلِْه �

ْ
نَّة، فَيأ

ْ
: اْذَهْب فَادُخِل اجل

َ
وَجلَّ هل

�ََّها وجْدُ�َها َمألى، َ�ُقوُل ا�َّ عزَّ وجلَّ هل: اْذهَ 
َ
ِ�يها، َ�يَُخيَّل إيَِلِْه �

ْ
ْب فَاْدُخِل اجلنَّة، فيأ

َنَّة. 
ْ
مألى، فَ�ِْجُع . فيَُقول: ياربِّ وجْدُ�َها َمألى، فَيُقوُل ا�َّ عزَّ وجلَّ هل: اْذَهْب فَاْدُخِل اجل

 
َ
ْو إِنَّ لََك ِمثْل َعرَشِة أ

َ
ْمَثاهِلا، أ

َ
نْيا وعرَشَة أ َو فإِنَّ لََك ِمثَْل ادلُّ

َ
�َْسَخُر يِب، أ

َ
نْيا، فَيُقول: أ ْمثَاِل ادلُّ

نَْت املِلُك 
َ
تَضحُك يِب وأ

َ
ِ  »أ يُْت رَُسول ا�َّ

َ
َضِحَك َحىتَّ بدت نََواجُذُه فاََكَن  قَال: فَلََقْد رأ

لَةً «يُقول:  َنَِّة مْ�ِ
ْ
ْهِل اجل

َ
ْدَ� أ

َ
 ه .يمتفقٌ عل »»َذلَِك أ

 :ت است کهیروا از ابن مسعود « -۱۸۸۴

ن کسی را که یشود و آخر می رونین کسی را که از دوزخ بیدانم آخر می فرمود: همانا من رسول الله 

 شود و خدای عزوجل به وی می رونیده بیست که از دوزخ خزیشود، کس می از اهل بهشت که به آن داخل

 است و باز گشته کند که آن (دوزخ) پر می برو به بهشت داخل شو. و به آن آمده و تصور فرماید: می

 افتم.ید: پروردگارا! آن را پر یگو می

نه یا هر آئیا و ده برابر آنست، یبرو به بهشت داخل شو. همانا برای تو مثل دن فرماید: می خداوند عزوجل

 ا است.یبرای تو مانند ده برابر دن

 پادشاهی؟که یخندی، در حال می ا به منید: آیگو می ایکنی؟  می ا مرا مسخرهید: آیمی گو

 ده شد وی(دندانهای آخر دهان) دشان  نکه نواجذید تا ایدم که خندیرا د گفت: همانا رسول الله 

 .»است تر نین کسی است از اهل بهشت که مرتبهء او از همه پائیفرمود: ا می

يب ُموىَس « -۱۸۸۵
َ
نَّ انلَّيِبَّ  َوَ�ْن أ

َ
َنَِّة «قَال:  أ

ْ
َيْمًة ِمْن لُْؤلُؤٍة إِنَّ للُْمْؤِمِن يف اجل

َ
خل

ْهلُوَن، َ�ُطوُف َعلَيِْهُم الُمْؤِمنُ 
َ
ماِء ِستُّوَن ميال. للُْمْؤِمِن ِ�يَها أ فٍَة ُطولَُها يف السَّ فََال  َواِحدةٍ ُ�وَّ
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 هِ يمتَّفقٌ علَ  .»»يَرى بْعُضُهْم َ�ْعضاً 

 ت است که:یروا از ابو موسی اشعری « -۱۸۸۵

ان تهی که درازی آن در آسمان یک لؤلؤ میست از یمه ایی مؤمن در بهشت خفرمود: همانا برا امبر یپ

کند که  می ست که شخص بر آنها گردشیئها ان آن خانوادهیل است، برای مؤمن در می) م٦٠شصت (

 .»نندیب نمی گر رایبعضی بعضی د

ُْدرِيِّ « -۱۸۸۶
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
نَِّة لََشجَرًة �ِسُ�  إِنَّ يف«قَال:  َعِن انلَّيِبِّ  َوَ�ْن أ

ْ
اجل

�َع ماِئََة سنٍَة َما َ�ْقَطُعَها ِ
َر الرسَّ واَد الُمَضمَّ

ْ
اِكُب اجل  .هيمتفقٌ عل »»الرَّ

ِحيَحْ�ِ «َوَرَو�اُه يف  يِب ُهر�َْرَة  »الصَّ
َ
يْضاً ِمْن رَوايَِة أ

َ
اِكُب يف ِظلَِّها ماِئََة «قال:  أ �َِسُ� الرَّ

 .»»َسنٍَة َما َ�ْقَطُعَها
 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۸۸۶

ت شده یز رفتار تربیفرمود: همانا در بهشت درختی است که در آن شخص سوار بر اسب ت امبر یپ

 .کند نمی رود و آن را تمام می صد سال

 هء آن صد سالیده که گفت: سوارکار در سایت گردیروا ره ین همچنان از ابو هریحیو آن در صح

 .»کند نمی آن را تمامرود و  می

ُغَرِف ِمْن فَْوقِِهْم َكَما «قَال:  َوَ�نُْه َعن انلَّيِبِّ « -۱۸۸۷ 
ْ
ْهَل ال

َ
نَِّة يَلرََتَاُءْوَن أ

ْ
ْهَل اجل

َ
إنَّ أ

ِو الَمْغرِب تَلَفاُضِل ما بَيْنَُهمْ 
َ
ِق أ فُِق ِمَن املرْشِ

ُ
َغابَِر يف األ

ْ
رَّيَّ ال الُوا: يَا قَ  »َ�رَتَاَءْوَن الَكْوَكَب ادلُّ

نِْبيَاِء َال يبْلُُغَها َ�ْ�ُُهْم؟ قَال:  ،رَُسوَل ا�َّ 
َ
َمنُوا «تلَْك َمنَازُل األ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ رَجاٌل أ ِ

َّ
بَ� َواذل

قُوا الُمرْسِل�َ  ِ وَصدَّ  .هيمتفقٌ عل »»بِا�َّ

 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۸۸۷

گر یاست به همدشان  ی (باال خانه) را که باالی سرهای فرمود: همانا اهل بهشت مردم غرفه امبر یپ

د که آن را از طرف یده می گر نشانیدهند، چنانچه شما ستارهء روشنی را در کنارهء آسمان به همد می نشان

 ئی که دارند. ها کند، بواسطهء برتری می ا مغرب ترکیمشرق 

 توانند برسند؟ نمی گران به آنیامبران است که دیآن منازل پ !ا رسول الله یگفتند: 

مان آورده و یکه به خداوند ااند  ر، و سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، آنان مردانییفرمود: نه خ

 .»اند رسوالن را باور داشته
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يب ُهر�ْرَة « -۱۸۸۸ 
َ
ِ  وعْن أ نَّ رُسول ا�َّ

َ
ا لََقاُب قَوٍْس يف «قَال:  أ َنَِّة َخْ�ٌ ِممَّ

ْ
اجل

ْو َ�ْغرُب 
َ
 هِ .يمتفقٌ عل »»َ�ْطلُُع علَيِْه الشْمُس أ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۸۸

ان قبضه و گوشهء کمان در بهشت از آنچه که آفتاب بر آن طلوع و یفرمود: همانا اندازه م رسول الله 

 .»کند، بهتر است می غروب

�ٍَس « -۱۸۸۹ 
َ
ِ  وعْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
تُوَ�َها لُكَّ مُجُعة. «قَال:  أ

ْ
نَِّة ُسوقاً يأ

ْ
إِنَّ يف اجل

ماِل، فَتحثُو يف وُُجوِهِهْم وِ�يَابِِهمْ    ،فتَُهبُّ ِر�ُح الشَّ
َ

فَ�ْداُدوَن ُحْسناً و مَجاال. َ�َ�ِْجُعوَن إىِل
 َ ْهِليِهْم، وقَْد ازَْداُدوا ُحْسناً و مجاال، فَيُقوُل ل

َ
ِ لََقِد ازَْدْدُ�ْم ُحْسناً و مجاال، أ ْهلُوُهم: َوا�َّ

َ
ُهْم أ

ِ لََقِد ازْدْدُ�ْم بْعَدنَا ُحسناً َو مجاال، ْ�تُْم َوا�َّ
َ
سلِمٌ  »»فَيُقولُوَن: وأ  .رواهُ مُ

 ت است که:یروا از انس « -۱۸۸۹

ند و باد یآ می فرمود: همنا در بهشت محل تجمعی است که مردم به مقدار هر جمعه به آن رسول الله 

ی ها گردد و به خانواده می افزودهشان  خورد و حسن و جمال میشان  یها ها و جامهیده و در رویشمال وز

ند: سوگند به یگو می به آنهاشان  یها اد شده و خانوادهیزشان  بائییکه حسن و زیگردند در حال می ش بازیخو

بائی وجمال شما افزون یند: سوگند به خدا که بعد از ما زیبائی و جمال شما افزوده شده و آنها گویخدا که ز

 .»شده است

نَّ رُسوَل ا�َّ  وعْن َسْهِل بِْن سْعٍد « -۱۸۹۰
َ
ُغرَف «قَال:  أ

ْ
نَِّة يَلرََتاَءْوَن ال

ْ
ْهَل اجل

َ
إِنَّ أ

نَِّة َكَما 
ْ
ماءِ يف اجل َكْوَكَب يف السَّ

ْ
 ه .یمتفٌق عل »َ�رَتَاَءْوَن ال

 ت است که:یروا از سهل بن سعد « -۱۸۹۰

دهند، چنانچه شما  می گر نشانیرا در بهشت به همد ها فرمود: همانا اهل بهشت غرفه رسول الله 

 .»دیده می گر نشانیستاره را در آسمان به همد

َنََّة حىتَّ اْ�تََ�، ُ�مَّ  قَال: َشِهْدُت ِمَن انلَّيِبِّ  وَعنُْه « -۱۸۹۱
ْ
�ِْلساً وَصَف ِ�يِه اجل

 «قَال يف آِخِر حِديِثه: 
َ
، ُ�مَّ قَرأ ُذٌن سِمَعْت، وَال َخَطر ىلَع قَلِْب �رَشٍ

ُ
ْت، وال أ

َ
ِ�يَها ما َال عْ�ٌ رأ

ۡ ٱ َعنِ  ُجُنوُ�ُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ ﴿ :   ].۱۶السجدة: [ ﴾َمَضاِجعِ ل
َ

ٓ  ٞس َ�فۡ  لَمُ َ�عۡ  فََ� ﴿ إِىل قَْوهِلِ تَعاىل ا  مَّ
خۡ 

ُ
ِ  ّمِن لَُهم ِ�َ أ ة �ۡ  قُرَّ

َ
 . یرواهُ البخار ].۱۷السجدة: [ ﴾ُ�ٖ أ

 ت شده که گفت:یروا از سهل بن سعد « -۱۸۹۱
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د و یت رسینکه به نهایف نمود تا ایحاضر شدم که در آن بهشت را توص در مجلسی از رسول الله 

ده و نه در دل بشری راه یده و نه گوشی شنیست که نه چشمی دیزیدر آخر سخنش فرمود: در آن چسپس 

داند که چه یچکس نمیشان از خوابگاهها. تا فرمودهء او تعالی: هیشود پهلوها می افته. سپس خواند: دوری

 .»ده استیره گردیذخشان  ت که سبب روشنی چشم است برایینها بی یهای نعمت

يب ُهر�ْرَة « -۱۸۹۲ 
َ
يِب سِعيٍد وأ

َ
ِ  بوعْن أ نَّ رُسول ا�َّ

َ
نَِّة «قَال:  أ

ْ
ْهُل اجل

َ
إَِذا دَخَل أ

وا، فََال �َْسَقُموا  ْن تَِصحُّ
َ
بداً و�ِنَّ لُ�ْم أ

َ
ْيَْوا، فَال َ�ُموتُوا أ

َ
ْن حت

َ
اجلنََّة ُ�نَاِدي ُمنَاد: إِنَّ لَُ�ْم أ

ْن �َِشبُّوا فَال
َ
بدا، و�ِنَّ لَُ�ْم أ

َ
بَداً  أ

َ
ن َ�نْعُموا، فَال تبؤسوا أ

َ
بداً و�ِنَّ لَُ�ْم أ

َ
 .رواهُ مسلم »تْهَرُموا أ

 ت است که:یروا ب رهید و ابوهریاز ابو سع« -۱۸۹۲

کند که: همانا برای شما  می ی اعالنیند، منادیفرمود: چون اهل بهشت به بهشت درآ رسول الله 

د و برای یض نشویبرای شما است که تندرست بوده و هرگز مرد و همانا یریاست که زندگی نموده و هرگز نم

برخوردار شده و هرگز  ها د و برای شما است که از نعمتیر نشویشما است که در آن جوان شده و هرگز پ

 .»دیمحروم نشو

يب ُهر�َْرةَ « -۱۸۹۳ 
َ
ِ  وَ�ْن أ نَّ رَُسول ا�َّ

َ
حِدُ�ْم ِمنَ «قَال:  أ

َ
ْدَ� مْقَعِد أ

َ
نَِّة  إِنَّ أ

ْ
اجل

: فَإِنَّ لََك ما 
َ

: هْل تَمنَّيْت؟ َ�يَُقول: نَعْم فَيُقوُل هل
َ

. َ�يَُقوُل هل : تَمنَّ َ�يَتَم�َّ و�تَم�َّ
َ

ْن يقوَل هل
َ
أ

لِمٌ . »»تَمنَّيَْت وِمثْلَُه معهُ  سْ واهُ مُ  رَ

 ت است که:یروا ره یاز ابو هر« -۱۸۹۳

ن است که به وی گفته شود، آرزو یکی از شما در بهشت این منازل یتر نیفرمود: همانا پائ رسول الله 

 ا آرزو کردی؟ید: آیگو می کن! و آرزو کند و آرزو کند، پس به او

 .»د: همانا برای تست آنچه که آرزو کردی و مانند آنیگو می شید: بلی. سپس برایمی گو

ُْدرِيِّ « -۱۸۹۴
ْ
يِب سِعيٍد اخل

َ
نَّ رُسول ا�َّ  وعْن أ

َ
إِنَّ ا�َّ عزَّ وجلَّ يُقوُل «قَال:   أ

ُ� يف يديْك فَيُقول: َهْل 
ْ
نَّة، فَيُقولُوَن: بَلَّيَْك ر�َّنَا وسْعديَْك، واخل

ْ
ْهَل اجل

َ
نَّة: يا أ

ْ
ألْهل اجل

حداً ِمْن 
َ
ْ�َطيْتَنَا ما لْم ُ�ْعِط أ

َ
 ،َخلِْقَك رَِضيتُْم؟ فَيُقولُوَن: وما نَلَا َال نَْريَضِ يا َر�َّنَا وقَْد أ

ِحلُّ 
ُ
فْضُل ِمْن ذلَِك؟ فيُقول: أ

َ
ِء أ يُّ يَشْ

َ
فَْضَل ِمْن َذلََك؟ فَيُقولُوَن: وأ

َ
ْعِطيُ�ْم أ

ُ
َال أ

َ
فَيُقول: أ

بَداً 
َ
ْسَخُط عليُْ�ْم َ�ْعَدُه أ

َ
 .هيمتفق عل »»عليُْ�ْم رْضواِ�، فَال أ

 ت است که:یروا د خدری یاز ابو سع« -۱۸۹۴

 ای اهل بهشت! فرماید: می فرمود: خدای عزوجل برای اهل بهشت رسول الله 
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ُ� يف يديْك ند:یمی گو
ْ
 .بَلَّيَْك ر�َّنَا وسْعديَْك، واخل

 د؟یا راضی شدید: آیمی فرما

 ک از مخلوقات ندادی!یچیکه به ما دادی آنچه که به هیم در حالیند: پروردگارا! چرا راضی نشویمی گو

 ن به شما ندهم؟یاز اا بهتر یآ فرماید: می پس

 ز بهتر از آنست؟یند: چه چیمی گو

 .»کنم نمی حالل شده برای شما رضای من و بعد از آن هرگز بر شما خشم فرماید: می پس

ِ �وعْن جرِ « -۱۸۹۵ ِ  ِر بِْن عبِْد ا�َّ َقمِر يَل  قال: ُكنَّا ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ
ْ
 ال

َ
ْدِر، َ�نََظَر إىِل

ْ
لََة ابل

َقمَر، الَ تُضاُموَن ىفيإِنَُّ�ْم سرَتَْوَن َر�َُّ�ْم �ِ «وقَال: 
ْ
تَّفَقٌ علَ  .»تِهِ �ُرؤْ  اناً كما تََرْوَن َهَذا ال  .هِ يمُ

 ت شده که گفت:یروا ر بن عبد الله یاز جر« -۱۸۹۵

 تان را رمود: شما بزودی آشکارا پروردگارم و به ماه شب چهارده نظر نموده و فیبود ما نزد رسول الله 

 .»دیکن نمی دن آن ازدحامید که در دینیب می ن مهتاب راید، چنانچه اید دیخواه

ِ  ب يوعْن ُصهَ « -۱۸۹۶  نَّ رُسول ا�َّ
َ
نَِّة اجلنََّة «قَال:  أ

ْ
ْهَل اجل

َ
ُقوُل ا�َّ يإَِذا َدَخل أ

: تُرِ 
َ

زِ يُدوَن شَ �تَبارَك وتَعاىل
َ
لَْم تُبيُدُ�ْم؟ فَ �ئاً أ

َ
َنََّة ْض يُقولُوَن: أ

ْ
لَْم تُْدِخلْنَا اجل

َ
وُُجوَهنَا؟ أ

نَا ِمَن انلَّاِر؟ فَ  ْ�ُطوا شَ يوُ�نَجِّ
ُ
ِجاَب، فَما أ

ْ
حبَّ إيَِل يْكِشُف احل

َ
 َر�ِِّهمْ ئاً أ

َ
 »»ِهْم ِمَن انلََّظِر إىِل

لِمٌ  سْ  .رواهُ مُ

 ت است که:یروا ب یاز صه« -۱۸۹۶

 زییا چیآ فرماید: می خدای تبارک و تعالیند یفرمود: چون اهل بهشت به بهشت در آ رسول الله 

 م؟یفزاید که برای شما بیخواه می

ا ما را به بهشت داخل نکرده و از دوزخ نجات ندادی؟ و ید نکردی؟ آیهای ما را سفیا رویند: آیمی گو

 شان دن پروردگاریاز د تر دوست داشتنیشان  زی که براییشود، پس داده نشدند چ می حجاب و پرده برداشته

 .»عزوجل باشد

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :قَالَ تَعاىلَ  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ِمن رِيَ�ۡ  نِِهۡمۖ �ِإِيَ�ٰ  َر�ُُّهم ِديِهمۡ َ�هۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
 ٱ تِِهمُ َ�ۡ 

َ
ٰ  ِ�  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ َدعۡ  ٩ �َّعِيمِ ٱ ِت َج�َّ  َوَءاِخرُ  مۚٞ َسَ�ٰ  �ِيَها َوَ�ِيَُّتُهمۡ  للَُّهمَّ ٱ َنَك َ�ٰ ُسبۡ  �ِيَها ُهمۡ َوٮ

ٰ َدعۡ  نِ  ُهمۡ َوٮ
َ
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ أ  ].۱۰-۹ یونس:[ ﴾١٠ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّبِ  ِ�َّ

شان را یراهنمائی کند ااند  سته کردهیمان آورده و کارهای شایهمانا آنانکه ا« فرماید: می خداوند

نعمت، ها در بوستانهای یر آن جویرود از ز می که ها به بهشت شان، مانیبسبب اشان  پروردگار
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گر یکدیشان با یر ایا و دعای خیعنی پاکی ترا است بار خدایدر آنجا سبحانک اللهم باشد شان  دعای

 .»ان استیراست که پروردگار عالمین است که حمد و ثنا خدایاشان  ت دعاییسالم بود و نها

  ِ
َّ

ِ اذل َْمُد �َّ
ْ
: اللَُّهمَّ صلِّ ىلَعَ س یَهدانا لََهَذا وما ُكنَّا نلَْهتَدِ  یاحل ْن َهَدانَا ا�َّ

َ
ِدنَا يلَْوَال أ

ٍد، َكَما صلَّ  ٍد وىلَع آِل ُ�مَّ ٍد وىلَع يم وىلَع آِل إِبْراهِ يَت ىلَعَ إِبْراهِ يُ�َمَّ َم . و�ارِْك ىلَع ُ�َمَّ
دٍ  آِل  َت ىلَع إِبَْراهِ  ،ُ�مَّ

ْ
 .دٌ يٌد �ِ يإِنََّك محِ  ،مَ يَم وىلَع آل إِبْراهِ يَكَما بار�

هُ  فُ ؤلِّ اوِ يحيقَال مُ ر اهللاَّ لَه:  یى النوَ فَ نْهُ «غَ تُ مِ نَ يفَرغْ مَ االثْ نَةَ نيوْ انَ سَ رشَ شهر رمضَ  رابِعَ عَ

ستِّامئة بدمشقنيَ سبْع  .» وَ

 تیت نمود و اگر خداوند ما را هداین راه هدایالحمد لله... ثنا باد مر خداوندی را که ما را بد

درود فرست، چنانچه درود  م. خداوندا بر محمد و آل محمد یشد نمی تینمود، هدا نمی

، چنانچه برکت نهادی بر و برکت ده بر محمد و آل محمد  م یم و آل ابراهیفرستادی بر ابراه

 ، همانا تو ستوده و با عظمتی.م یم و آل ابراهیابراه

 افتم.یشق از آن فراغت هـ ق در دم ۶۷۰ماه رمضان سال  ۱۴گفت: در روز دوشنبه  /مؤلف 
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	137- باب سلام کردن مرد بر همسر و زن و محارمش و سلام بر زن و زنان بيگانهای که از فتنه بر ايشان هراس نمیشود وسلام کردنشان به اين شرط
	138- باب تحريم آغاز نمودن سلام بر کافر و چگونگی رد بر ايشان و مستحب بودن سلام گفتن، بر اهل مجلسی که در آن مسلمانان و کافران حضور داشته باشند
	139- باب مستحب بودن و سلام نمودن، هرگاه از مجلس برخاسته، همنشين يا همنشينانش را ترک گويد
	140- باب در بارهء اجازت خواستن و آداب آن
	141-باب مسنون بودن اينکه هرگاه برای آنکه اجازت میطلبد، گفته شود، کيستی؟ اينکه بگويد: فلانی هستم و خود را بنام يا کنيهای که مشهور است بنامد و ناپسند بودن اينکه بگويد (من) و مانند آن
	142- باب مستحب بودن دعا کردن برای عطسه زننده، هرگاه الحمد لله گويد و مکروه بودن دعا بر وی هرگاه الحمد لله نگويد، و بيان آداب دعا بر وی و عطسه زدن و خميازه کشيدن
	143- باب مصافحه وگشاده رويی هنگام ديدار و بوسيدن مرد صالح و بوسيدن فرزند از روی شفقت و معانقه (بغل کشی) با کسی که از سفر میآيد ومکروه بودن خم و راست شدن در برابر ديگران

	كتاب عيادت مريض
	144- باب عيادت مريض و بازپرسی از بيمار و همراهی با مرده و نماز بر مرده و حاضر شدن در بخاک سپاری آن و ايستادن بر سر قبرش، پس از بگور سپردنش
	145- باب در مورد دعاهايی که بر بيمار خوانده میشود
	146- باب پرسش از خانوادهء بيمار در مورد حالش
	147- باب آنچه که شخص مأيوس از زندگیاش میگويد
	148- باب استحباب سفارش نمودن خانوادهء بيمار و آنکه خدمتش را میکند، به نيکی کردن با وی و تحمل آنچه از او مشاهده میکند و صبر بر آنچه از کارش سخت مینمايد، و هم توصيه در مورد آنکه مرگش به سبب حد يا قصاص و امثال آن فرا رسيده باشد
	149- باب روا بودن گفتهء مريض که (من مريضم، يا سخت مريضم يا وای سرم) و امثال آن و بيان اينکه در آن کراهيتی وجود ندارد، هرگاه بر سبيل خشم و بیطاقتی نباشد
	150- باب در مورد تلقين لا الا الله برای آنکه مرگش فرا میرسد
	151- باب در آنچه هنگام پوشاندن چشم مرده میگويد
	152- باب در آنچه در کنار مرده گفته میشود و آنچه کسی که يکی از وابستگانش وفات يافته، بايد بگويد
	153- باب در روا بودن گريستن بر مرده، مشروط بر آنکه در آن نوحه سرائی و داد و فرياد نباشد
	154- باب در ثواب آنچه از مکروه، از مرده میبيند، ولی آن را پوشيده میدارد
	155- باب در فضيلت نماز بر مرده و همراهی و حضور يافتن در بخاک سپردنش و کراهيت رفتن زنان بدنبال جنازه
	156- باب در استحباب گرد آمدن و زياد شدن مسلمانان بر نماز جنازه و گرداندن صفهایشان به سه صف يا بيش از آن
	157- باب در مورد آنچه درنماز جنازه خوانده میشود
	158- باب در شتافتن در بردن جنازه
	159- باب شتافتن به ادای دين مرده و اقدام نمودن به تجهيز او، مگر اينکه ناگهانی بميرد و گذاشته شود تا مرگ او ثابت گردد
	160- باب در مورد موعظه و سخنرانی بر سر گور
	161- باب دعا برای مرده بعد از بگور سپردنش و نشستن بر سر قبر او و دعا بر وی و آمرزش خواستن و قرائت خواندن
	162- باب در مورد صدقه دادن در عوض مرده و دعا برايش
	163- باب ستايش مردم از مرده
	164- باب فضيلت آنکه کودکان خردسالی از او میميرد
	165- باب گريستن و ترس، هنگام گذشتن از کنار گور گنهکاران و جايگاه هلاکت آنان و اظهار نياز بدرگاه خداوند مهربان جل جلاله و بيم دادن از غفلت از آن

	كتاب آداب سفر
	166- باب مستحب بودن سفر در اول روز پنجشنبه
	167- باب مستحب بودن جستجوی همراه در سفر و امير ساختن يکی از خودشان که از او فرمان برند
	168- باب آداب رفتن و فرود آمدن و شب گذراندن و خواب در سفر  و مستحب بودن بشب رفتن و رحمت بر چهارپايان و مراعات مصلحت آن و دستور دادن به آنکه در حقش تقصير ورزد تا حقش را ادا نمايد. روا بودن پشت سر سوار نمودن بر مرکب اگر توان آن را داشته باشد
	169- باب در مورد همکاری و همياری با رفيق و همراه
	170- باب در مورد آنچه چون برای رفتن سفر بخواهد بر مرکوبش سوار شود
	171- باب تكبير گفتن مسافر چون به تپهها و امثال آن بلند شود و تسبيح گفتنش چون به وادیها و امثال آن فرود آيد و منع از زياد بلند کردن صدا
	172- باب در مستحب بودن و دعا کردن در سفر
	173- باب دعائی که هنگام ترس از ديگران خوانده میشود
	174- باب دعائی که چون مسافر به منزلی فرود آيد آن را میگويد
	175- باب  استحباب شتافتن مسافر بعد از اتمام کارش برای بازگشت به خانه
	176- باب در وارد شدن مسافر به خانوادهاش در روز و کراهيت وارد شدن در شب بدون ضرورت
	177- باب در مورد آنچه مسافر بعد از باز گشت و ديدن شهرش میگويد
	178- باب استحباب نخست رفتن مسافر پس از بازگشت به مسجدی که نزديک خانهاش است و ادای دو رکعت نماز در آن
	179- باب در حرام بودن تنها سفر کردن زن

	كتاب فضائل
	180- باب فضيلت  خواندن قرآن
	181- باب امر به مواظبت و محافظت بر قرآن و بيم دادن از عرضه نمودن آن به فراموشی
	182- باب استحباب خوش صدايی به قرآن و درخواست تلاوت از شخص خوش صدا و گوش دادن به آن
	183- باب تشويق بر تلاوت سورهها و آياتی مخصوص
	184- باب استحباب گرد آمدن بر قرائت قرآن
	185- باب فضيلت  وضوء
	186- باب فضيلت  أذان
	187- باب فضيلت  نمازها
	188- باب فضيلت  نماز صبح و عصر
	189- باب فضيلت رفتن بسوی مساجد
	190- باب فضيلت انتظار کشيدن برای نماز
	191- باب فضيلت نماز جماعت
	192- باب تشويق برای حضور در جماعت صبح و عشاء (خفتن)
	193- باب امر به مواظبت و هميشگی بر نمازهای مفروضه و منع اکيد از ترک آن
	194- باب فضيلت صف اول و امر به کامل کردن صفهای اول و برابری و منظم استاد شدن در صفها
	195- بابُ فضيلت ادای سنتهای مؤکده همراه با نمازهای فريضه و بيان کمتر آن و کاملتر و ميانهء آن
	196- باب تأكيد بر سنت صبح
	197- باب تخفيف دو رکعت صبح و آنچه در آن خوانده میشود و وقت آن
	198- باب استحباب استراحت نمودن بر پهلوی راست، بعد از دو رکعت صبح و ترغيب بر آن، خواه در شب تهجد کرده باشد، يا خير
	199- باب سنت نماز ظهر
	200- باب سُنَّت عصر
	201- باب سُنَّت پيش از نماز شام و سنت بعد از آن
	202- باب سُنّت پيش و بعد از نماز عشاء (خفتن)
	203- باب سُنت جمعه
	204- باب استحباب ادای نمازهای نافلهء راتبه و غير آن در خانه و امر به دور شدن از ادای فريضه برای ادای نافله يا فاصله در ميان آن دو به سخن گفتن
	205- باب نماز وتر و وقت آن و اينکه آن سنتی است مؤکد
	206- باب فضيلت نماز ضحی و بيان کم و بيش آن و دستور مواظبت وپايداری بر آن
	207- باب در آنکه هنگام گزاردن نماز ضحی (چاشتگاه) از هنگام بلند شدن آفتاب تا زوال آن است و بهتر آنست که در هنگام خوب بلند شدن آفتاب و سختی گرمی و حرارت گزارده شود.
	208- باب تشويق بر ادای تحيهء مسجد، دو رکعت، و کراهيت نشستن پيش از آنکه دو رکعت را بگزارد، هر لحظهای که وارد مسجد شود و خواه دو رکعت را به نيت تحيهء مسجد گزارد يا نماز فريضه يا سنت مؤکده و يا غير آن
	209- باب استحباب گزاردن دو رکعت نماز پس از وضوء گرفتن
	210- باب فضيلت روز جمعه و وجوب آن و غسل کردن و خوشبوئی در آن و رفتن برای ادای نماز و دعاء در روز جمعه و درود فرستادن بر پيامبر ( و آنکه در آن ساعت اجابت و قبول است واستحباب بسيار ياد نمودن خداوند جل جلاله بعد از ادای نماز
	211- باب استحباب سجدهء شکر در هنگام بدست آمدن نعمتی آشکار يا رد شدن بليهء آشکار
	212- باب فضيلت قيام شب
	213- باب استحباب قيام رمضان  که عبارت از نماز تروايح است
	214- باب فضيلت برپا داشتن شب قدر و بيان اميدوار کنندهترين شبهای آن
	215- باب فضيلت مسواک نمودن و خصلتهای فطرت
	216- باب تأكيد بر وجُوب زكات و فضيلت آن و مسائلی که به آن ارتباط دارد
	217- باب وجوب روزهء رمضان، فضيلت روزه و مسائلی که به آن مربوط میشود
	218- باب سخاوتمندی وکرم و انجام کارهای خوب و زياد انجام دادن آن در ماه رمضان بويژه و علی الخصوص در دههء اخير
	219- باب منع از اينکه پيش از رمضان و پس از نيمهء شعبان روزه گرفته شود، مگر آنکه آنرا به پيش از آن پيوسته دارد يا اينکه از روی عادت برابر افتاد بر اينکه عادتش چنان بود که روزهای دو شنبه و پنجشنبه را روزه گيرد، و با آن موافق افتد
	220- باب در مورد آنچه در هنگام ديدن ماه نو گفته میشود
	221- باب در فضيلت سحری نمودن و تأخير آن مادامی که از طلوع صبح بيمی نباشد
	222- باب فضيلت شتافتن به افطار و آنچه که بدان افطار کند و آنچه که بعد از افطارش بگويد
	223- باب دستور روزه دار به نگهداشت و محافظت زبان و اعضای وجودش از مخالفتها و دشنام دادن همديگر و امثال آن
	224- باب در مورد مسائلی از روزه
	225- باب در فضيلت روزهء محرم و شعبان و ماههای حرام
	226- باب فضيلت روزه و جز آن در دههء اول ذوالحجه
	227- باب در فضيلت روزهء عرفه و عاشوراء و تاسوعاء (9 و 10 محرم)
	228- باب در مستحب بودن شش روز، روزه گرفتن از ماه شوال
	229- باب در مستحب بودن روزهء دوشنبه و پنجشنبه
	230- باب استحباب روزه گرفتن سه روز از هر ماه
	231- باب فضيلت آنکه روزه داری را روزهاش را به آن بگشايد و فضيلت روزه داری که در کنارش طعام خورده شود

	كتاب اعتكاف
	232- باب فضيلت اعتكاف

	كتاب حج
	233- باب وجوب حج و فضيلت آن

	كتاب جهاد
	234- باب فضيلت جهاد
	235- باب معرفی گروهی از شهداء در ثواب آخرت که بر خلاف آنکه درجنگ با کفار کشته شود، غسل داده شده و بر آنها نماز گزارده میشود
	236- باب در فضيلت آزاد کردن بردگان
	237- باب در فضيلت نيکی و احسان با بردگان
	238- باب فضيلت برده ايکه حق خدا و حق مولايش را اداء میکند
	239- باب فضيلت عبادت در هرج و مرج و آن عبارت است از فتنهها و درهم و برهم شدن اوضاع زمان و امثال آن
	240- باب فضيلت جوانمردی و آسان گيری در خريد و فروش و داد و ستد و نيکو ادا نمودن و درخواست کردن و سنگينتر قرار دادن پلهء ترازو و يا پيمانه در هنگام فروختن و منع از کم فروشی و فضيلت مهلت دادن ثروتمند به بينوا و فقير و کم کردن از آنچه از او میخواهد

	كتاب عِلم
	241- باب فضيلت علم

	كتاب حمد و ثنا و شکر خداوند بزرگ
	242- باب فضيلت حمد وشکر

	كتاب درود گفتن بر رسول الله (
	243- باب فضيلت درود بر رسول الله (

	كتاب ذکرها
	244- باب در فضيلت ذکر و تشويق بر آن
	245- باب فضيلت ذکر و ياد خدای تعالی در حال ايستاده، نشسته و به پهلو غلطيده و بیوضوء و در حال جنابت و حيض، جز قرآن خواندن که برای جنب و حائض جائز نيست
	246- باب در مورد دعاهائی که در هنگام خواب شدن و بيدار شدن گفته میشود
	247- باب در فضيلت حلقههای ذکر و دعوت به ملازمت و پيوستگی بر آن و منع از جدا شدن و دوری از آن بدون عذر
	248- باب اذکار و اورادی که در هنگام صبح و شام خوانده میشود
	249- باب دعاهائی که در هنگام خوابيدن گفته میشود

	كتاب دعاها
	250 – باب فضيلتت دعا
	251- باب فضيلت دعاء در پشت سر
	252- باب در مورد مسائلی از دعاء
	253- باب  در كرامات اولياء الله و فضيلتشان

	كتاب اموری که در شريعت از آن منع بعمل آمده است
	254- باب در حرام بودن غيبت و پشت سرگوئی و امر به حفظ و نگهداشت زبان
	255- باب در حرام بودن شنيدن غيبت و دستور دادن آنکه غيبت حرامی میشنود که آن را رد کند و بر گويندهاش انتقاد نمايد و هرگاه نمیتوانست اين کار را بکند و يا از او نمیپذيرد، در صورت امکان آن مجلس را ترک گويد
	256- باب غيبتی که رواست
	257- باب تحريم نميمه و آن عبارت است از سخن چينی و نقل سخن مردم برای ايجاد فساد و فتنه
	258- باب نهی از نقل دادن و گفتههای مردم و سخن گفتن مردم با واليان امور هرگاه نيازی بدان نباشد، مانند ترس از وقوع مفسده و غيره
	259- باب ذم ذي الوجهين (دو رويی)
	260- باب حرام بودن دروغ گفتن
	261- باب در آنچه از دروغ رواست
	262- باب تشويق نمودن به دقت کردن در آنچه که میگويد و يا حکايت میکند
	263- باب در مورد دشوار بودن شهادت دروغ
	264- باب تحريم لعنت کردن انسانی معين يا چارپائی (مرکبی) معين
	265- باب روا بودن لعنت کردن معصيت کاران، بشکلی نامعين
	266- باب تحريم دشنام دادن مسلمان بدون حق
	267- باب تحريم دشنام دادن مردگان بدون حق و مصلحت شرعی
	268- باب منع از آزار رساندن و اذيت کردن مردم
	269- باب در منع از دشمنی و قطع رابطه و پشت گرداندن به همديگر
	270- باب تحريم حسد و آن عبارت است از آرزوی زوال (از ميان رفتن) نعمت از صاحب و دارندهاش، خواه نعمت دين باشد يا نعمت دنيا
	271- باب منع از جاسوسی کردن و گوش دادن به سخن کسی که از شنيدن آن کراهيت دارد
	272- باب نهی از گمان بد به مسلمانها بدون ضرورت
	273- باب حرمت تحقير و خوار شمردن مسلمانان
	274- باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم
	275- باب منع طعنه زدن در نسبهای ثابت در ظاهر شريعت
	276- باب منع از دغل کاری و نيرنگ بازی
	277- باب تحريم پيمان شکنی
	278- باب  منع از منت گذاشتن در بخشش و مانند آن
	279- باب منع از فخر فروشی و سرکشی و طغيان
	280- باب تحريم ترک مراوده با مسلمين بيش از سه روز، مگر اينکه مرد ترک شده بدعت کار باشد يا تظاهر به فسق کند و امثال آن
	281- باب منع از راز گفتن دو نفر در حضور نفر سوم بدون اجازهاش، مگر اينکه برای ضرورتی و آن اين است که طوری با هم پوشيده صحبت نمايند که سخنشان را نشنود، همانگونه هرگاه به زبانی سخن گويند که آن را نفهمد
	282- باب منع از شکنجنه نمودن غلام و مرکب و زن و فرزند بدون سبب شرعی، با زياده بر اندازهء ادب
	283- باب تحريم شکنجه نمودن به آتش در هر زنده سر، هر چند مورچه و امثال آن باشد
	284- باب تحريم تأخير کردن ثروتمند، حقی را که صاحبش درخواست نموده است
	285- باب کراهيت پس گرفتن شخص بخششی را که آن را داده و تسليم نکرده و در آنچه به فرزندش بخشيده و تسليمش کرده يا نکرده و کراهيت خريدن شخص چيزی را که صدقه داده از آنکه به وی صدقه داده يا اينکه آن را از زکات يا کفاره و يا امثال آن بيرون نموده است و باکی ني...
	286- باب تأكيد بر حرام بودن مال يتيم
	287- باب سخت بودن حرمت سودخواری
	288- باب تحريم  رياء و خود نمائی
	289- باب در مورد آنچه تصور میشود رياست، در حالی که ريا نيست
	290- باب تحريم نگريستن بسوی زن بيگانه و نوجوان خوش صورت، بدون ضرورت شرعی
	291- باب تحريم خلوت و تنها شدن با زن بيگانه
	292- باب تحريم شبيه ساختن مردان خود را به زنان و شبيه ساختن زنان خود را به مردان در لباس و طرز رفتار و جز آن
	293- باب نهی از شبيه ساختن خويش به شيطان و کفار
	294- باب نهي نمودن مردان و زنان از رنگ نمودن مویهايشان به رنگ سياه
	295- باب منع از "قزع" و آن عبارت است از تراشيدن بعضی از سرو ترک نمودن برخی ديگر و مباح بودن تراشيدن همهء سر، برای مردان نه برای زنان
	296- باب پيوند موی و خالکوبی و گشاده کردن ميان دندانها
	297- باب نهی و بازداشتن از کندن تار سفيد از ريش و سر و غير آن و از کندن پسر تازه جوان و بیريش، موی ريشش را در اول سر زدن آن
	298- باب كراهيت استنجاء و لمس کردن شرمگاه بدست راست بدون عذر
	299- باب نا پسند بودن رفتن به يک لنگه کفش، يا موزه و کراهيت پوشيدن کفش يا موزه در حالت ايستاده، بدون عذر
	300- باب  منع از روشن گذاشتن آتش در خانه، در هنگام خواب و امثال آن، خواه در چراغ باشد يا در غير آن
	301- باب منع از ساختگی کاری و تکلف و آن، کار و سخنی است که در آن مصلحتی نيست و با دشواری انجام داده میشود
	302- باب تحريم داد و فرياد کشيدن بر سر مرده و زدن بر رخسارها و چاک کردن گريبانها و کندن موی و تراشيدن آن و دعا به ویل گفتن و هلاکت
	303- باب منع از رفتن نزد کاهنان و ستاره شناسان و فال بينان و زمل اندازان و آنان که رنگ يا دانه جو میاندازند و امثال آن
	304- باب منع از بدفالی و بد شگونی
	305- باب تحريم کشيدن عکس و تصوير زنده جان بر فرش يا سنگ يا جامه يا دينار يا بالش و غير آن و حرمت گرفتن عکس بر ديوار و سقف و پرده و عمامه (لنگی) و جامه و امثال آن و امر به از بين بردن آن
	306- باب حرام بودن نگهداری سگ جز برای شکار يا گوسفندان و زراعت (کشاورزی)
	307- باب ناپسند بودن آويزان کردن زنگ بر شتر و غيره و کراهيت همراه بودن سگ و زنگ در سفر
	308- باب کراهيت سواری بر جلاله و آن شتر نر يا ماده ايست که نجاست میخورد و اگر بعد از آن علف پاکی خورد و گوشتش خوب شد، کراهيت دور میشود
	309- باب منع از انداختن آب دهان در مسجد و امر به دور کردن آن، از مسجد، هرگاه در آن ديده شد و امر به پاک نگهداشتن مسجد از پليدیها
	310- باب کراهيت دعوا و صدا بلندی و جستجوی گمشده و خريد و فروش اجاره و معاملات ديگر در مسجد
	311- باب منع نمودن از آنکه پياز، يا سير، يا کراث و يا جز آن را بخورد که بوی بد دارد، از داخل شدن به مسجد پيش از رفتن بسوی آن، مگر برای ضرورتی
	312- باب منع از احتباء (پشت و ساقهای پا را به جامهء بسته نشستن) در روز جمعه در حاليکه امام خطبه میخواند، زيرا اين کار خواب آورده، شخص را از شنیدن خطبه محروم ساخته و ترس شکستن وضوء هم وجود دارد
	313- باب منع آنکه، دههء ذوالحجه بر او داخل شود و بخواهد قربانی کند، از گرفتن چيزی از موی يا ناخنهايش تا اينکه قربانی نمايد
	314- باب منع نمودن از سوگند خوردن به مخلوق مانند پيامبر و کعبه و فرشتگان و آسمان و پدران و زندگی و روح و سر و نعمت پادشاه و خاک فلان و امانت و اين از همه بيشتر ممنوع شده است
	315- باب دشوار بودن جزای سوگند دروغی که از روی قصد باشد
	316- باب استحباب آنکه بر چيزی سوگند بخورد و غير آن را از باب بهتر بيند، اينکه آنچه را سوگند خورده، انجام دهد و سپس از جای سوگندش کفاره دهد
	317- باب عفو و گذشت از سوگند لغو (بيهوده) و اينکه کفارهای در آن نيست و آن سوگنديست که بدون قصد بر زبان آيد، مانند گفتهاش بر اساس عادت نه والله و آری والله و امثال آن
	318- باب کراهيت سوگند خوردن در معامله، هر چند راستگو باشد
	319- باب کراهيت اينکه انسان به وجه الله تعالی چيزی جز بهشت را طلبد و کراهيت ندادن به آنکه بنام خدا چيزی را درخواست کند ونام الله تعالی را شفيع آرد
	320 باب تحريم اينکه برای پادشاه و غير او شاهِنشاه گفته شود، زيرا معنايش پادشاه پادشاهان است وجز الله تعالی کسی به اين صفت موصوف شده نمیتواند
	321- باب منع مخاطب کردن فاسق و بدعتکار و امثالشان به آقا و امثال آن
	322- باب کراهيت دشنام دادن تب
	323- باب منع از دشنام دادن باد و دعايی که در هنگام وزيدن آن گفته میشود
	324- باب کراهيت دشنام دادن خروس
	325- باب منع از اينکه شخص بگويد، بواسطهء وقت فلان يا ستارهء فلان بر ما باران باريد
	326- باب تحريم گفتهء شخص (مکلف) برای مسلمان، ای کافر
	327- باب منع از کردار بد و گفتار بد
	328- باب کراهيت اظهار فصاحت نمودن با تکلف، در سخن و استعمال کردن کلمات نا آشنا و اعرابهای دقيق، در خطاب با مردم عوام و امثا شان
	329- باب کراهيت گفتهء شخص، نفسم خبيث (پليد) شده
	330- باب نادرست بودن ناميدن تاک انگور به «کرم»
	331- باب منع ا زتوصيف زيبائیهای زن برای مردی که بدان نياز ندارد، مگر اينکه برای منظوری شرعی باشد، مانند نکاح و امثال آن
	332- باب کراهيت سخن انسان در دعاء که "بار خدايا اگر میخواهی بمن بيامرز"، بلکه بايد طلب و درخواست او قاطع باشد
	333- باب ناپسنديده بودن گفتهء "آنچه خدا و فلانی بخواهد"
	334- باب کراهيت گفتگو بعد از نماز عشاء (خفتن)
	335- باب حرام بودن خودداری زن از اينکه با شوهرش همبستر گردد، هرگاه وی را طلب کند و او نيز عذر شرعی نداشته باشد
	336- باب حرمت گرفتن زن روزهء نافله را در حاليکه شوهرش حاضر است، مگر به اجازهء او
	337- باب تحريم بلند کردن مقتدی (آنکه پشت سر پيشنماز نماز میگزارد) سر خويش را از رکوع يا سجده پيش از امام (پيشنماز)
	338- باب کراهيت گذاشتن دست بر تهيگاه در نماز
	339- باب کراهيت نماز گزاردن در هنگام حاضر شدن طعام، در حاليکه به آن اشتياق هم دارد، يا وقت آمدن اخبثان (بول و غائط)
	340- باب منع از نگريستن بسوی آسمان در نماز
	341- باب کراهيت اينسو و آنسو ديدن در نماز بدون عذر
	342- باب منع از ادای نماز بسوی قبرها
	343- باب حرام بودن رد شدن و گذشتن از پيش روی نماز گزار
	344- باب کراهيت آغاز نمودن مقتدی به نماز نافله پس از آنکه مؤذن شروع به اقامت نمايد، خواه نماز نافلهء مذکور سنت آن نماز و يا غير آن باشد
	345- باب کراهيت خاص ساختن روز جمع به روزه گرفتن يا شب جمعه برای نماز شب از ميان شبها
	346- باب تحريم روزهء وصال (پی در پی) و آن اين است که شخص دو روز يا بيش از آن روزه گرفته و در بين آن نخورد و نياشامد
	347- باب تحريم نشستن بر سر قبرها
	348- باب منع از گچ کردن قبرها و بنای ساختمان بر آن
	349- باب تأکيد حرمت گريتن برده از نزد آقايش
	350- باب تحريم شفاعت در حدود
	351- باب ممانعت از نجاست کردن در راه مردم و سايهءشان و نهرهای آب و امثال آن
	352- باب ممانعت از بول کردن و امثال آن در آب ايستاده
	353- باب کراهيت برتری دادن پدر بعضی از فرزندانش را بر بعضی ديگر در بخشش
	354- باب تحريم عزاداری و سوگواری زن بر مرده بيش از سه روز جز بر شوهرش که چهار ماه و ده روز است
	355- باب تحريم فروختن شهری برای صحرائی و رفتن پيشا پيش سوارها و فروختن بر فروختن و خواستگاری کردن بر خواستگاری برادرش، مگر اينکه خود اجازه دهد يا درخواست او رد گردد
	356- باب منع از بيهوده خرج کردن در راههای نا مشروع
	357- باب ممانعت اشاره کردن مسلمان بسوی مسلمان به سلاح و امثال آن خواه از روی مزاح باشد و يا راستی و منع از دست بدست کردن شمشير از غلاف کشيده
	358- باب منع از بيرون آمدن از مسجد بعد از اذان تا نماز فريضه را ادا نمايد، مگر آنکه عذری داشته باشد
	359- باب کراهيت رد کردن ريحان (نازبو) بدون عذر
	360- باب کراهيت ستايش در روبروی شخصی که بر او از فسادی مثل خود بينی و غيره هراس شود و روا بودن آن در مورد کسی که از اين موضوع در امان باشد
	361- باب در مورد اينکه بيرون شدن از شهری که در آن وبا آمده، مکروه است، چنانچه داخل شدن در آن، در اين حالت نيز کراهيت دارد
	362- باب حرمت شديد جادوگری و سحر
	263- باب منع از مسافرت با قرآن بسوی شهرهای کفار، هرگاه بيم آن رود که بدست دشمنان افتد
	364- باب تحريم استعمال ظروف طلا و نقره در خوردن و آشاميدن و وضوء ساختن و مسائل ديگر
	365- باب حرمت پوشيدن لباسی که زعفران مالی شده باشد
	366- باب منع از سکوت در روز تا شب
	367- باب تحريم نسبت دادن شخص خود را به غير پدرش و ولی قرار دادن غير ولی خود را
	368- باب  بيم از ارتکاب آنچه خدا و رسول الله ( از آن منع کرده است
	369- باب در مورد آنکه مرتکب کار حرامی شود، که چه بگويد و چه کند
	370- باب احاديث متفرقه و لطائف
	371- باب  استغفار و آمرزش طلبيدن از درگاه پروردگار
	372- باب در مورد نعمتهائی که خداوند بزرگ در بهشت برای متقيان و پرهيزگاران مهيا کرده است


