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 پیشگفتار

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

 . أمجعني

امام محدث بزرگ  از احادیث احکام است کهمختصر اي  مجموعه» بلوغ المرام« کتاب
 ذیل معتبر يها کتاب ازکوشش فراوان با دقت واحمد بن حجر عسقالنی رحمۀ اهللا علیه 

 : نموده است آوري جمع
سنن  - 4 ام مسلمصحیح ام -3 صحیح امام بخاري -2مسند امام احمد بن حنبل  -1

 -9مؤطا امام مالک  -8 سنن ابن ماجه -7سنن نسایی  -6 ترمذيامام جامع  -5ابو داود 
مستدرك حاکم  -12صحیح ابن حبان  -11صحیح ابن خزیمه  -10مصنف ابن ابی شیبه 

 . مسند بزار -16معجم طبرانی -15سنن دارقطنی -14 امام بیهقیسنن کبري  -13
 1358 است شامل احکامي  که بیان کننده ادلهاین کتاب ارزشمند احادیث کل مجموع 

را برگزیده وبعد از هر ها  آن با درایت ودقتکه امام ابن حجر عسقالنی ، باشد می حدیث
 . ذکر نموده است؛ اند آن وکسانی که آن را روایت کردهي  درجهحدیث 

از ، پیوسته مورد توجه علما ودانشجویان حدیث نبوي بوده است »بلوغ المرام« کتاب
پیشنهاد نمودند که کتاب را  برخی از دوستان به بنده، آنجایی که کتاب به زبان عربی بود

به استعانت از خداي بزرگ این کتاب گرانمایه را  بابنده نیز ، به زبان فارسی برگردانم
دانستم کلماتی در پاورقی کتاب مرقوم سی ترجمه نمودم ودر جاهاي که الزم زبان فار

 . پرانتز قرار دادم وندررا  وشرح داشتم وهمچنین عبارات توضیحی
وسایر کتب حدیث از ، ناچیز کتب شش گانه حدیثي  قابل یاد آوري است که بنده

متصل به رسول اهللا صلی اهللا علیه را از علما ومحدثین عصر با سند  مسانید وسنن واجزاء
 . روایت دارمي  اجازه وآله وسلم
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 : عبارتند از برخی از مشایخ اینجانب در سماع واجازه روایت حدیث 
 . امام ومحدث شیخ بدیع الدین راشدي سندي مکی رحمه اهللا تعالی -1
 محدث وزاهد بزرگوار شیخ محب اهللا شاه راشدي سندىرحمه اهللا -2
عالمه محمد عاشق الهی بلند شهري دیوبندي رحمه اهللا محدث وفقیه بزرگ  -3

 . تعالی
 . محدث وفقیه حافظ عبد المنان نور پوري حفظه اهللا تعالی -4
 . حافظ شیخ عبد السالم بهتوي حفظه اهللا تعالی -5

 ومشخص؛ که سلسله اسانید هر کدام از این مشایخ در دفاتر خاص روایت ثبت
 . باشد می

واز ، خطاکار عنایت فرمودي  فیق را به بندهوگویم که این ت می را سپاس در پایان خدا
از صمیم قلب اند  مرا یاري نمودهتمامی کسانی که در ترجمه وویرایش این اثر گرانمایه 

 با بنده واز برادرم آقاي حامد فیروزي که در ترجمه این اثر، نهایت تشکر وقدر دانی دارم
را از این عمل مسئلت دارم که  خداوند عزوجل از، بسیار سپاسگزارم؛ همکاري نمودند

وپدر ومادرم ، وقلم عفو بر گناهانم بکشد، اعمالم قراردهدي  نامهناچیز بپذیرد ودر ي  بنده
 . آمین. رفتگان ومشایخم را غریق رحمت بگرداندوسایر 

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 ماءخادم العلم والعل

 دکتر حسین تاجی گله داري

 هـ1429رجب  27



 
 
 

 آشنایی با مؤلف کتاب

 773شعبان  22در ، امام ابو الفضل شهاب الدین احمد بن حجر بن علی عسقالنی
، متدین چشم به جهان گشوداي  خانواده میالدي در شهر قاهره در 1372هجري برابر با 

سپس در سال ، که مادر ش وفات نمودهنوز چندین بهار از عمر مبارکش نگذشته بود 
ولی ، وامام ابن حجر از پدر و مادر یتیم گردید، دار فانی را وداع گفت پدرش هـ777

زکی ؛ فرزندش را به دو نفر از دوستانش سپرد پدرش قبل از وفات سرپرستی وتربیت
 هـ) ودیگري شمس الدین محمد786: ت( الدین ابوبکربن علی خروبی از کبار تجار مصر

ي  امام ابن حجر از همان آغاز کودکی شیفته  هـ)813: ت( از فقهاي مصر، بن علی القطان
وهمچنین صرف ونحو وادب ، او در نه سالگی قرآن کریم را از بر نمود، علوم دینی بود

نماز  درمسجد الحرام؛ سالگی 12هـ یعنی در سن  785ودر سال ، وشعر را آموخت
ي پایه ها کتاب ودر همان ایام کودکی، ا در نماز ختم نمودوقرآن ر، را امامت داد تراویح

منهج االصول ، مختصر ابن حاجب، ملحۀ االعراب، حاوي صغیر، عمدة االحکام: مانند
سپس به ، را حفظ کرد در نحو)( وألفیه ابن مالک در مصطلح)( ألفیه عراقی، بیضاوي

الدین عبدالرحیم تحصیل علم حدیث پرداخت واز محضر علماي همچون امام زین 
وامام ابن الملقن کسب  وسراج الدین عمر بلقینی، وامام نور الدین علی هیثمی، عراقی

حافظ ابن حجر ذکاوت وهوش بسیار واالي داشت ودر خواندن بسیار سریع ، فیض نمود
در یکی از رحالت وسفرهاي علمی که به سرزمین شام داشت کتاب معجم صغیر ؛ بود

 امام ابن حجر هیچ گاه فارغ، سه بین نمازهاي ظهر وعصر خوانددر یک جل طبرانی را
بیش از ده سال ، کرد می نوشت ویا عبادت می یا مشغول مطالعه بود ویا کتاب؛ نشست نمی

حافظ ابن حجر در انواع ، از محضرامام زین الدین عراقی کسب علم ودانش حدیث نمود
ملقب به  ال شناسی تا اینکهبخصوص در علم حدیث ورج، علوم وفنون پیشرفت نمود

وهمچنین قاضی القضاة وشیخ الحدیث مدارس مصر ، امیر المؤمنین در حدیث گردید
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ها  آن که ما در اینجا برخی از، ي بسیاري تألیف نموده استها کتاب حافظ ابن حجر، بود
 : کنیم می را ذکر
 فتح الباري شرح صحیح بخاري -1

 لسان المیزان -2

 تهذیب التذیب -3

 التهذیبتقریب  -4

 تغلیق التعلیق -5

 تلخیص الحبیر -6

 نزهه النظر -7

 طبقات مدلسین -8

 اتحاف المهره بأطراف العشره -9

 االصابۀ فی تمییز الصحابۀ -10

 . ..و بلوغ المرام -11
 وبیماریش ادامه داشت؛ مبتال گردید بیماري هـ به852ي  امام ابن حجر در ذي القعده

دار فانی  م)1449هـ =852( همان سالذیحجه  18 تا اینکه در روز شنبه بعد از نماز عشاء
وتعداد بیشماري در ، وبعد از نماز ظهر بر ایشان نماز جنازه خوانده شد، را وداع گفت

اش  در جنازه نیز جقمقاز جمله سطان مصر ملک ظاهر، حضور داشتنداش  تشیع جنازه
 . رحمه اهللا تعالی. ودر نزیکی قبر امام شافعی به خاك سپرده شد، حضور داشت



 
 
 

 دمهمق

؛ والصالة والسالم علی نبيه ورسوله، احلمد هللا علی نعمه الظاهرة والباطنة قديامً وحديثاً 

، وعلی اتباعهم الذين ورثوا العلم، نرصة دينه سرياً حثيثاً  حممد وآله وصحبه الذين ساروا يف

 . وموروثاً أكرم هبم وارثاً ، والعلامء ورثة األنبياء

 : اما بعد
دانش ي  حدیثی در احکام شرعی است که براي استفادهي  این کتاب مختصري از ادله

تا آن را حفظ کنند ام  آوري کرده جمع آموزان و دانشجویان و عالقه مندان به علوم شرعی
 . و از دوستان و رقیبانش پیشی گیرند و نیز براي علما و صاحب نظران قابل استفاده است

ئمه و و بعد از هر حدیث به قصد خیر خواهی و نصیحت امت منابع آن را از کتب ا
 . ام پیشوایان حدیث ذکر کرده

 : توضیح اصطالحات
 . ترمذي و ابن ماجه است، نسائی، ابوداود، مسلم، بخاري، احمد »سبعه« منظور از
 . بجز احمد است، شش کتاب دیگر »سته« منظور از
 . و چهار کتاب سنن استاحمد » خمسه« منظور از
 . چهار کتاب سنن است »اربعه« منظور از

ي ها کتاب چهار» اربعه« که منظور از، را به کار بردم »اربعه و احمد« و گاهی اصطالح
 . جدا شده است »سبعه« هاي سنن است که احمد و بخاري و مسلم از کتاب

بخاري و  »متفق علیه« و منظور از، بخاري و مسلم است، احمد »ثالثه« و منظور از
و اصطالحات به ، کنم نمی دیگر ذکرهاي  و گاهی با بخاري و مسلم کتاب، مسلم است

 . دیگر مشخص است و نیاز به توضیح نداردي  کار رفته
 . نامیدم »بلوغ المرام من أدلۀ االحکام« و این کتاب را
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قرار ندهد و به ما خواهم علم و دانش ما را وبال گردنمان  می و از خداوند سبحان 
 . شود می توفیق انجام کارهایی را بدهد که راضی و خشنود



 
 
 

 پاکیزگی)( طهارت کتاب -1

 ها آباحکام  -1

: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يف ابَلْحرِ : عن أيب ُهَر�َْرة ريض اهللا عنه قال -1
هُ . »حِللُّ َميْتَتُهُ ُهَو الّطُهوُر ماُؤه ا« يْبَةَ واللفظُ لَ زيمةَ ، أخرجهُ األربعةُ وابنُ أيب شَ وصححهُ ابنُ خُ

 . ورواه مالك والشافعي وأمحد، والرتمذي

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم در  -1
آن حالل  اند) که خود به خود مرده... ماهیان و( و مردار، آب آن پاك«: مورد دریا فرمود

 . »است
و این لفظ ابن ابی ، اند این حدیث را صاحبان سنن اربعه و ابن ابی شیبه روایت کرده

شافعی ، و امام مالک، اند و ابن خزیمه و ترمذي این حدیث را صحیح دانسته، شیبه است
  .اند و احمد نیز این را روایت کرده

قال رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : اخلُْدرِي ريض اهللا عنه قالوَ�ْن أيب سعيد  -2
ُسُه يشءٌ «: وسلم ححهُ أمحدُ . »إنَّ الَماَء َطُهوٌر ال ُ�نَجِّ هُ الثالثةُ وصَ جَ  . أخرَ

از ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله  -2
 . »کند نمی یچ چیز آن را نجسآب پاك کننده است و ه«: وسلم فرمود

 . و احمد آن را صحیح دانسته است، اند آن را روایت کرده» ثالثه« 

َماَمَة ابلاهّ� ريض اهللا عنه قال -3
ُ
: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب أ

 ما غلَب ىلع ِر�ِه وَطْعِمِه ولَْونِهِ «
َّ

ُسُه يشٌء إال  . »إنَّ املاَء ال ُ�نَجِّ

هُ أبو حاتم  فَ  . أخرجهُ ابنُ ماجهْ وضعَّ

وْ « :وللبيهقي هُ أوْ لَ مُ حيُهُ أو طَعْ َ رِ ريَّ ورٌ إالَّ إنْ تَغَ ثُ فيهِ املاءُ طَهُ ْدُ ةٍ حتَ اسَ  . »نُهُ بِنَجَ
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هیچ چیز آب «: از ابو امامه باهلی رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا فرمود -3
این حدیث را ابن . »مزه و رنگ آن غلبه کند، نجاست بر بومگر آبی که ، کند نمی را نجس

آب «: و در روایت بیهقی آمده، و ابو حاتم آن را ضعیف دانسته، ماجه روایت کرده است
تغییر ، پاك کننده است بجز آن آبی که بو یا مزه یا رنگش با نجاستی که درآن افتاده است

 . »کند

قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َما قالوعن عبد اهللا بن ُعمر ريض اهللا عنه -4
أخرجه األربعة . »لم َ�نُْجْس «: ويف لَفْظ .»إذا اكَن املاُء قُلّت� لَْم َ�ِْمِل اخلَبََث «: وسلم

بّانَ واحلاكِمُ  ةَ وابنُ حِ مَ يْ حهُ ابن خزَ  . وصحّ

علیه وآله کند که رسول اهللا صلى اهللا  می عبد اهللا بن عمر رضی اهللا عنها روایت -4
 نجس( کند نمی بر داشت نجاست را، وقتی آب به اندازه قلتین باشد«: وسلم فرمود

و ابن خزیمه و ابن حبان و حاکم آن را صحیح ، اند روایت کرده» اربعه«. )1(»شود) نمی

 . اند دانسته

ال «: ول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمقال رس: وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قال -5
ائِِم َوُهَو ُجنٌُب  َحُدُ�ْم يف املاِء ادلَّ

َ
لِمٌ  .»َ�ْغتَِسْل أ سْ  . أخرجه مُ

ائِمِ الذي « :وللبخاريِّ  مْ يف املاءِ الدَّ كُ دُ بُولَنَّ أَحَ لُ فيهال يَ تَسِ غْ ي ثُمَّ يَ ْرِ  . »ال جيَ

لِمٍ  دَ . »ِمنْهُ « :وملُِسْ َنَابَةِ « :وأليب داوُ
ْ
 . »وال َ�ْغتَِسْل فيِه ِمَن اجل

کند که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  می ابوهریره رضی اهللا عنه روایت -5
 . »غسل نکند، یکی از شما در حالی که جنب است در آب ایستاده«: فرمود

 . مسلم روایت کرده است

                                                   
 که در روایت آمده یکی است. »مل ينجس«و  »مل حيمل اخلبث«معناي : توضیح )1(

کشند و قلتین برابر با پنج مشک آب است.  می قله، ظرفی است که با آن از چاه آب: گویند می و علما
 مترجم).(ر.ك فتح العالم شرح بلوغ المرام. 
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ادرار ، که جاري نیستاي  ایستاده در آب، یکی از شما«: و در روایت بخاري آمده
 . »کند می نکند که سپس در آن غسل
 . »کند می از آن غسل«: و در روایت مسلم آمده

 . »در آن غسل جنابت نکند«: و در روایت ابو داود آمده 

َ�َ� رسوُل اهللا ص� اهللا : وعن رَُجٍل َصِحَب انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -6
فَا مَجيعاً أْن َ�ْغتَِسَل الَمْرأُة بَفْضِل الرَّجِل أِو : عليه وآهل وسلم َْغرَتِ

ْ
 .الرَُّجُل بَِفْضِل املرأِة ويل

هُ صحيحٌ  نَادُ  . أخرجهُ أبو داودَ والنّسائيُّ وإسْ

صلى  پیامبر: کند که می مردي از اصحاب پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم روایت -6
مانده  از این که زن با آب باقی مانده از غسل مرد و یا مرد با آب باقی اهللا علیه وآله وسلم

ابو داوود و . و باید با هم از ظرف آب بردارند، )1(نهی کرده است، غسل کند، از غسل زن

 . و اسناد آن صحیح است، اند نسائی روایت کرده

أنَّ انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن َ�ْغتَِسُل : وعن ابن عباس ريض اهللا عنهما -7
 . أخرجه مسلمٌ  .بَِفْضِل َميُْمونََة ريض اهللا عنها

نن نَةٍ  :وألصحابِ السُّ فْ واجِ النبيِّ صىل اهللا عليه وآله وسلم يف جَ ل بَعْضُ أَزْ تَسَ ، اغْ

اءَ  نْها النبی صىل اهللا عليه وآله وسلمفَجَ لَ مِ تَسِ الَتْ ، لِيغْ قَ نُباً : له فَ نْتُ جُ إنَّ املاَء ال «: فقالَ ، إينِّ كُ

ةَ وصححه الرتمذي وابنُ  .»َ�ْنُُب  مَ يْ زَ  . خُ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم با : از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که -7
و . استمسلم روایت کرده . کرد می ش) غسلهمسر( ب باقی مانده از غسل میمونهآ

در طشتی  صلى اهللا علیه وآله وسلم یکی از زنان پیامبر: کهاند  اصحاب سنن روایت کرده
او به ، تا با آب باقی مانده غسل کند؛ پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم آمدسپس ، غسل کرد

                                                   
 این نهی تنزیهی است. ر. ك به فتح العالم (مترجم). )1(



 األحکام لةبلوغ المرام من أد   16

 و از آن آب غسل کردم) پیامبر( من جنب بودم: گفت صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر
 . »شود نمی آب جنب«: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم

 . اند ترمذي و ابن خزیمه این حدیث را صحیح دانسته 

ُطُهوُر «: مقال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسل: أيب هر�رة ريض اهللا عنه قالوعن  -8
اٍت  ُب أن َ�ْغِسلَُه َسبَْع َمرَّ

ْ
اِب ، إناِء أحِدُ�ْم إذا َولََغ فيه اللَك والُهنَّ بالرتُّ

ُ
 . »أ

لِمٌ  سْ هُ مُ جَ رَ هُ . أخْ قْهُ « :ويف لَفظٍ لَ خْ « :وللرتمذيِّ . »فَلُْ�ِ
ُ
ْوالُهنَّ بالرتابراُهنَّ أْو أ

ُ
 . »أ

ازابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -8
که هفت مرتبه  شود می به این صورت پاك؛ ظرف شما را که سگ لیس زده است«: فرمود

  .مسلم روایت کرده است. »بار اول با خاك، آن را بشویید
و . »بریزید، که در آن ظرف است)( را آب یا چیزي)( باید آن«: و در روایتی دیگر آمده

 . »مرتبه آخر یا اول را با خاك بشویید«: در روایت ترمذي آمده

ةِ  -9 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل يف الِهرَّ ُ َ�نُْه أنَّ رسوَل ا�َّ : وعن أيب َ�تَاَدَة ريض ا�َّ
حهُ الرتمذي . »وَّاف� علَيُْ�مْ إّ�َما � ِمْن الطَّ ، ليَْسْت بِنََجٍس ها  آن« أخرجه األربعة وصحّ

ةَ  مَ يْ زَ  . وابنُ خُ

: گربه فرمودي  از ابو قتاده روایت است رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم درباره -9
 )هایتان درخانه( بلکه از حیواناتی است که دور و بر شما؛ نجس نیست گربه)( آن«

 . اند و ترمذي و ابن خزیمه آن را صحیح دانستهاند  کردهاربعه آن را روایت . »چرخند می

فَزََجَرُه ، جاء أْعَرايِبٌّ َ�بَاَل يف َطائَِفِة الَمْسِجدِ : وَ�ْن أ�َِس بن مالك ريض اهللا عنه قال -10
ُ أمَر انليبُّ ص� اهللا ، َ�نََهاُهُم انلَّيِبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم، انّلاُس 

َ
ا قىض بَْوهل عليه فَلَمَّ

ْهِر�َق عليْهِ وآهل وسلم بَذنُوٍب مِ 
ُ
يْهِ  .ْن ماٍء فَأ قٌ علَ تّفَ  . مُ

اعرابی) آمد و در ( صحرانشینی: کند که می انس بن مالک رضی اهللا عنه روایت -10
پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله ، پس مردم او را توبیخ کردند، قسمتی از مسجد ادرار کرد
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پیامبر صلى اهللا علیه وآله ، آنگاه که ادرارش تمام شد، ع کردرا از این کار منها  آن وسلم
 . متفق علیه. وسلم دستور داد دلوي آب بر آن محل بریزند

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن ُ�َمَر ريض اهللا عنُهَما قال -11
ِحلّْت نَلَا َميْتَتَاِن وََدَمانِ «

ُ
َمانِ ، فاجلََراُد واحلُوُت : فأّما الَميْتَتَانِ  ،أ  .»فالَكبُِد والطَحاُل : وأّما ادلَّ

هْ   . وفيه ضعف، أخرجه أمحد وابنُ ماجَ

کند که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  می ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت -11
 ملخ و: دو مردار عبارتند از؛ اند دو نوع مردار و دو نوع خون براي ما حالل شده«: فرمود
 . »و دو نوع خون جگر و سپرز است، ماهی

 . و در این روایت ضعف وجود دارد، اند احمد و ابن ماجه روایت کرده

بَاُب يف «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب هر�رة قاَل  -12 إذا وَ�َع اذلُّ
هُ . »َخِر ِشَفاءً و� اآل، َجنَاَحيِْه َداءً ثمَّ يلَْ�ِْعُه فإنَّ يف أَحِد ، رَشاِب أَحِدُ�ْم فَلْيَْغِمْسهُ  جَ أخرَ

اءُ « :وزادَ ، البخاريُّ وأبو داود هِ الذي فيهِ الدَّ نَاحِ تَّقِي بجَ هُ يَ  . »وإنّ

است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت -12
سپس آن را ، در نوشیدنی فرو برد باید آن را، هر گاه مگس در نوشیدنی شما افتاد«: فرمود

بخاري و ابو . »هایش بیماري و در دیگري شفاء است زیرا در یکی از بال؛ بیرون اندازد

 )1(. »دارد می خود را نگه، زیرا بالی که در آن پاد زهر است«: داوود روایت کرده و افزوده

: ص� اهللا عليه وآهل وسلمقاَل رسول اهللا : وعن أيب واقد اللييْثِّ ريض اهللا عنه قاَل  -13
َهيَمة« ذيُّ  .»فُهَو َميٌِّت ، وَ� َحيّةٌ ، َما قُِطَع ِمَن ابلْ مِ ْ هُ أَبو داودَ والرتِّ جَ رَ هُ ، أَخْ نَهُ واللفظُ لَ سّ  . وحَ

از ابو واقد اللیثی رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله  -13
 بشمار و حرام)( مردار، حال زنده بودنش بریده شودآنچه از حیوان در «: وسلم فرمود

                                                   
توان خـود را از آن حفـظ    می بنابراین با فرو بردن بال دیگرش از میکروبی که در بال بیمارش است، )1(

 نمود.
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و این لفظ ترمذي ، ابو داوود و ترمذي روایت کرده و آن را حسن دانسته است. »رود می
 . است

 ها احکام ظرف -2

ََماِن ريض اهللا عنهما قال -14
ْ

قال رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : عن ُحَذْ�َفَة بن ايل
ُ�وا يف «: وسلم ِة وال تأُ�لُوا يف ِصَحافِِهَما آنيةال �رَْشَ ِفضَّ

ْ
َهِب وال ْ�يَا ، اذلَّ فإنها لَُهْم يف ادلُّ

 . متفق عليه .»َولَُ�ْم يف اآلِخَرةِ 

از حذیفه بن یمان رضی اهللا عنهما روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله  -14
ساخته شده از طال و نقره غذا هاي  در کاسهو ، در ظرفهاي طال و نقره نیاشامید«: وسلم

 . متفق علیه. »شما خواهد بود و در آخرت ازآن، در دنیا از آن کفارها  این زیرا؛ نخورید

ّم َسلََمَة ريََض اهللا عنها قالَْت  -15
ُ
: قَاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ

ي �رَْشَُب يف إن«
ّ

ِة إّ�َماآاذل ِفضَّ
ْ
يْهِ  .»ُ�َرِْجُر يف َ�ْطِنِه نَاَر َجَهّنم ِء ال قٌ علَ تّفَ  . مُ

از ام سلمه رضی اهللا عنها روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -15
. »ریزد می در واقع آتش جهنم در شکمش، وشدن می اي آن کسی که در ظرف نقره«: فرمود

 . متفق علیه

: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: اهللا عنُهَما قاَل َوَ�ْن ابِْن َ�ّباٍس ريَِض  -16
َما إَهاٍب ُدبِغَ « :وعند األربعة. أخرجهُ مسلم .»إذا ُدبَِغ اإلَهاُب فقَد َطُهرَ « ُّ�

َ
�« . 

از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -16
 . »شود می پاك، شودرنگ) ( وقتی پوست دباغی«: فرمود
 ...». هر پوستی دباغی شود«: و در سنن اربعه آمده. مسلم روایت کرده است 

قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن َسلََمَة بن الُْمَحبِِّق ريض اهللا َ�نُْه قَاَل  -17
 ُجلُوِد الَْميْتَِة ُطُهورَُها«: وسلم

ُ
بّان. »ِدباغ  . صححهُ ابنُ حِ
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ازسلمه بن محبق رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله  -17
 . »شود می موجب پاکی آن، دباغی کردن پوست حیوانات مردار«: وسلم فرمود

 . ابن حبان این حدیث را صحیح دانسته است

�شاةٍ  َمرَّ انلَّيبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ميُْمونََة ريض اهللا عنها قالْت  -18
ونَها َخْذُ�ْم إَهاَ�َها«: فقال، �رُّ

َ
 «: فقاَل ، َميْتَةٌ  انها: فقالوا »؟لَْو أ

ْ
ُرَها املاُء وال هُ  .»َرُظ قَ ُ�َطهِّ جَ رَ أخْ

 . أبو داود والنّسائيُّ 

کند که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم از کنار  می میمونه رضی اهللا عنها روایت -18
 اگر پوست آن را«: گذشت و فرمود، کشیدند می راکسانی که گوسفند مرده اي 

آب و برگ گیاه سدر آن را «: فرمود، این مردار است: گفتند »خوب بود)( گرفتید می 
 . اند ابوداود و نسائی روایت کرده. »کند می پاك

رِْض ! يا رَسوَل اهللا: قُلُْت : وعن أيب َ�ْعلَبََة اخلُْشِ�ِّ ريض اهللا عنه قال -19
َ
ْهِل  إنّا بِأ

َ
قَْوٍم أ

ُ�ُل يف ، ِكتَاٍب 
ْ
َ�نَأ

َ
ُدوا َ�ْ�َها«: قاَل  ؟نيَِتهمْ آأ ِ

َ
وا ، ال تأ�لُوا فيَها إال أْن ال جت

ُ
فَاْغِسلُوَها َوُ�

يْه .»فيها لَ  . متفق عَ

ما در ! عرض کردم اي رسول خدا: گوید می خشنی رضی اهللا عنهي  ابو ثعلبه -19
: هایشان غذا بخوریم؟ فرمود جایز است در ظرفآیا ، سرزمین قومی از اهل کتاب هستیم

آن را ، پس در آن صورت، بجز این که ظرفی غیر از آن نیابید، هایشان نخورید در ظرف«
 . متفق علیه. »بشویید و در آن بخورید

أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن ِعْمراَن بِن ُحَصْ�ٍ ريض اهللا عنهُ  -20
ئوا من   . يف حديث طويلٍ . متفق عليه .مزادِة امرأٍة مرش�ةٍ وأصحابه توضَّ

کند که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم  می عمران بن حصین رضی اهللا عنه روایت -20
 . در حدیث طوالنی)(. متفق علیه. و اصحابش از مشک زنی مشرك وضو گرفتند
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عليه وآهل وسلم  أنَّ قََدَح انليبِّ ص� اهللا: وعن أ�س بن مالك ريض اهللا عنه -21
ََذ َماَكَن الّشْعِب سِ  ةٍ لْسِ انَْ�رَسَ فاختّ يُّ  .لًَة ِمْن فِضَّ ارِ هُ البُخَ جَ رَ  . أَخْ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله ي  کاسه: کند که می انس بن مالک رضی اهللا عنه روایت -21
 . بخاري روایت کرده است. پس شکاف آن را با سیمی از نقره بست، وسلم شکست

 ها و بیان انواع آن ها نجاست احکام پاك کردن -3

ُسئَِل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : عن أ�س بن مالك ريض اهللا عنه قال -22
ْمذي .»ال«: فقال ؟ُ�ّتَخُذ َخالًّ : َعِن اخلَْمرِ  هُ مسلمٌ والرتِّ جَ رَ نٌ صحيحٌ : وقَالَ ، أخْ سَ  . حَ

روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله از انس بن مالک رضی اهللا عنه  -22
 . »خیر«: وسلم در مورد شراب پرسیده شد آیا بصورت سرکه در آورند؟فرمود

 . حدیث حسن صحیح: گوید می و ترمذي، اند مسلم و ترمذي روایت کرده 

َمَر رَُسول اهللا ص� اهللا عليه : وعنه ريض اهللا عنه قال -23
َ
وآهل وسلم لَّما اكن يَْوُم َخيرَْب أ

ُُمِر األْهِلّيةِ أ: أبا َطلَْحَة َ�نَاَدى
ْ
ُوِم احل

ُ
ُ َ�نَْهيَانُِ�ْم َ�ْن حل متفق  .فإنها رِْجٌس ، نَّ اهللا ورَُسوهلَ

 . عليه

پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم در : از انس رضی اهللا عنها روایت است -23
که خداوند و پیامبرش شما را از  به راستی: اعالم کند، جنگ خیبر به ابوطلحه دستور داد

 . متفق علیه. زیرا نجس است، کنند می خوردن گوشت االغ منع

َخَطبَنَا رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن َعمرو بن خارجَة ريض اهللا عنه قَاَل  -24
هُ أمحَدُ وال. ولَُعاُ�َها �سيل ىلع َكِتيِف ، وسلم بِِمَ�ً َوُهَو ىلع َراِحلَِتهِ  جَ  . رتمذيُّ وصححهأخرَ

کند که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله  می عمرو بن خارجه رضی اهللا عنه روایت -24
در حالی که آب دهان شتر روي ، وسلم در منی سوار بر شترش براي ما سخنرانی کرد
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و ترمذي آن را صحیح دانسته ، اند احمد و ترمذي روایت کرده. )1(. ریخت می شانه هایم

 . است

اكَن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ْغِسُل : وعن اع�شة ريَِض اهللا عنها قالت -25
الة يف ذلك اثلّ  َغْسِل ، وِب الَْمِ�َّ ثم �ُرُج إىل الصَّ

ْ
ْ�ُظُر إىل أثَِر ال

َ
لمٍ . متفق عليه .فيه وأنَا أ  :وملسْ

فُْرُكُه ِمْن ثَوِْب رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل
َ
  لََقْد ُكنُْت أ

ً
ويف لفظ  .َ�يَُص� ِ�يهِ ، وسلم فَْراك

ُه يا�ساً بُظْفري ِمْن ثَْو�ِهِ  :له ُحكُّ
َ
 . لََقْد ُكنُْت أ

منی را از  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: کند می عائشه رضی اهللا عنها روایت -25
 رفت در حالی که من اثر شستن در لباس را می و با همان لباس به نماز، شست می لباسش

 . متفق علیه. دیدم می
صلى اهللا  با انگشت یا چیز دیگر) از لباس پیامبر( من منی را: و در روایت مسلم آمده

 . خواند می و ایشان با همان لباس نماز، خراشیدم می علیه وآله وسلم
گاهی اوقات من منی خشک شده را با ناخن از لباس پیامبر : و در روایتی دیگر آمده

 . مکرد می دور

: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب الّسْمِح ريض اهللا عنه قال -26
َاِرَ�ةِ «

ْ
وصححه ، أخرجه أبو داود والنسائي. »وُ�رشُّ ِمْن بَْوِل الُغالمِ ، ُ�ْغَسُل ِمْن بَْوِل اجل

 . احلاكمُ 

وسلم  از ابو سمح رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله -26
 محل)( اما براي پاك کردن، شسته شود شیر خوار)( ي ادرار دختر بچه محل)(«: فرمود

 . »پاشیدن آب روي آن کافی است، ادرار بچه شیر خوار
 . این حدیث را صحیح دانسته استاند  نسائی روایت کرده، ابوداود 

                                                   
در حال سخنرانی پیامبر، عمرو بن خارجه لگام شـتر را گرفتـه بـود؛ بنـابراین آب دهـان شـتر روي        )1(

 داللت دارد.(مترجم).اش  ریخت، این برپاك بودن و عدم نجاست میهایش  شانه
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ْسَماَء بِنِْت أيب ب�ر ريض اهللا عنهما -27
َ
ص� اهللا عليه وآهل وسلم  أنَّ انليبَّ : َوَ�ْن أ

ُتُّهُ «: قاَل يف َدِم احلَيِْض يُصيُب اثلّوَب 
َ

متفق  .»ُ�مَّ تَُص� فيهِ ، ُ�مَّ َ�نَْضُحهُ ، ثمَّ َ�ْقُرُصُه بالَماءِ ، حت
 . عليه

از اسماء دختر ابوبکر رضی اهللا عنها روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله  -27
و ، آن را از لباس بزداید«: کند فرمود می لباس اصابت خون حیض که بهي  وسلم درباره

متفق . »آنگاه در آن نماز بخواند، آبکشی کند)( س با آب آن را بشوید و آب بریزدسپ
 . علیه

مُ . ! يا رُسول اهللا: قالْت َخْولَةُ : وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قال -28  ؟فإْن لَْم يَْذَهِب ادلَّ
ثَُرهُ يَْ�ِفيِك «: قاَل 

َ
ِك أ  . وسنده ضعيف، أخرجه الرتمذي. »الَْماُء وال يرَُضُّ

اگر ! اي رسول خدا: از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که خوله عرض کرد -28
کافی است «: چه کار کنم)؟ فرمود( پس از شستن) از لباس دور نشد( اثر خون حیض

 . »نداردباقی ماندن اثر آن ایرادي ، آنجا را با آب بشویی
 . ه و سند آن ضعیف است، ترمذي روایت کرد 

 احکام وضو -4

: عن أيب هر�رة ريض اهللا عنه عن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم أنه قال -29
 . »لوال أن أشق ىلع أميت ألمرتهم بالسواك مع لك وضوء«

 . وذكره البخاري تعليقا، وصححه ابن خزيمة، أخرجه مالك وأمحد والنسائي

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -29
 . »دادم با هر وضو مسواك بزنند می دستور، اگر بر امتم دشوار نبود«: فرمود

و ، و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است، اند احمد و نسائی روایت کرده، مالک
 . استبخاري بصورت معلق این حدیث را ذکر کرده 
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أن عثمان داع بوضوء فغسل كفيه ثالث : مو� عثمان ريض اهللا عنه وعن محران -30
ثم غسل وجهه ثالث مرات ثم غسل يده ايلم� ، ثم تمضمض واستنشق واستنرث، مرات

ثم غسل رجله ايلم� إىل ، ثم مسح برأسه، ثم اليرسى مثل ذلك، إىل املرفق ثالث مرات
رأيت رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : ثم قال، اليرسى مثل ذلكثم ، الكعب� ثالث مرات

 . متفق عليه .وسلم توضأ �و وضو� هذا

عثمان آب وضو خواست و نخست : گوید می حمران موالي عثمان رضی اهللا عنه -30
 دهانش را شست) واستنشاق( یش را شست و سپس مضمضه کردها دست سه بار کف

را شست و سپس سه بار صورتش را شست و سه بار به ش ا آب در بینی) کرد و بینی(
و بعد از آن سه . ترتیب دست راست و چپش را تا آرنج شست و سرش را مسح کرد

را دیدم پیامبر : آنگاه گفت، و سه مرتبه پاي چپش را تا قوزك شست، مرتبه پاي راست
  .متفق علیه. گرفت که به مانند وضوي من وضو

قال  -يف صفة وضوء انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم -عنهوعن يلع ريض اهللا  -31
بل قال ، أخرجه أبو داود وأخرجه الرتمذي والنسائي بإسناد صحيح. ومسح برأسه واحدة

 . إنه أصح يشء يف الباب: الرتمذي

روش وضوي پیامبر صلى اهللا علیه ي  درباره -از علی رضی اهللا عنه روایت است -31
 . بار سرش را مسح کرد یک: که گفت -وآله وسلم

این : وحتی ترمذي گفته، اند نسائی و ترمذي با اسناد صحیح روایت کرده، ابوداوود 
 . حدیث صحیحترین روایت در این مورد است

ومسح : قال -يف صفة الوضوء -وعن عبد اهللا بن ز�د بن اعصم ريض اهللا عنهما  -32
 . متفق عليه .بيديه وأدبررسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم برأسه فأقبل 

إىل املكان الذي حتی رجع ثم ردمها، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب هبام إىل قفاه :ويف لفظ هلام

  .بدأ منه
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روش ي  درباره -از عبداهللا بن زید بن عاصم رضی اهللا عنه روایت است که  -32
وآله وسلم سرش را پیامبر صلى اهللا علیه : گفت -وضوي پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم 

 را تا پشت سر کشید و سپس به ها دست ابتداي سر) شروع نمود و( از پیشانی، مسح کرد
 . متفق علیه. طرف جلوي سر بر گرداند

را تا  ها دست از جلوي سرش شروع و: و در لفظی دیگر در بخاري و مسلم آمده
 . بر گرداندگردن برد و سپس دوباره به همان جایی که از آن شروع کرده بود 

ثم مسح برأسه : قال -يف صفة الوضوء -وعن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهما -33
 . ظاهر أذنيه ىلع ومسح بإبهاميه، وأدخل إصبعيه السباحت� يف أذنيه

 . وصححه ابن خزيمة، أخرجه أبو داود والنسائي

وضوي پیامبر روش ي  درباره -از عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنه روایت است که  -33
 سپس سرش را مسح کرد و با دو انگشت سبابه داخل: گفت -صلى اهللا علیه وآله وسلم

ابو داوود و نسائی . را مسح کرد ها گوش را تمیز) نمود و با انگشتان ابهام پشت( ها گوش
 . و ابن خزیمه این حدیث را صحیح دانسته است، اند روایت کرده

إذا «: قال قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه -34
 . متفق عليه .»فإن الشيطان يبيت ىلع خيشومه، استيقظ أحد�م من منامه فليستنرث ثالثا

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -34
زیرا که ؛ را سه بار بشویداش  بینیباید ، هر گاه یکی از شما از خواب بیدار شد«: فرمود

 . متفق علیه. »اومی گذراند آخر بینی)( شیطان شب را در خیشوم

، إذا استيقظ أحد�م من نومه فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثا«: وعنه -35
 . وهذا لفظ مسلم، متفق عليه. »فإنه ال يدري أين باتت يده

روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم از ابو هریره رضی اهللا عنه  -35
سه باربشوید  یش را قبل ازاینکهها دست ،هر گاه یکی از شما از خواب بیدار شد«: فرمود
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 دستش کجا بوده است هنگام خواب)( شب، داند نمی زیرا که او؛ نکند آب)( داخل ظرف
 . مسلم استمتفق علیه و این لفظ . »و با چه چیز تماس پیدا کرده است)(

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن لقيط بن صربة ريض اهللا عنه قال -36
أخرجه  .»و�الغ يف االستنشاق إال أن ت�ون صائما، وخلل ب� األصابع، أسبغ الوضوء«

 . »إذا توضأت فمضمض« :وأليب داود يف رواية. األربعة وصححه ابن خزيمة

کند که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم  می اهللا عنه روایتلقیط بن صبرة رضی  -36
و بین انگشتان را خالل کن و در شستن دهان و بینی مبالغه ، وضو را کامل کن«: فرمود

و ابن خزیمه این روایت را صحیح ، اند اربعه روایت کرده. »مگر اینکه روزه دار باشی، کن
دهانت را ( هر گاه وضو گرفتی مضمضه کن«: و در روایت ابو داوود آمده، دانسته است

 . »بشو)

أن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكن �لل : وعن عثمان ريض اهللا تعاىل عنه -37
 . وصححه ابن خزيمة، أخرجه الرتمذي. حليته يف الوضوء

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم در وضو : از عثمان رضی اهللا عنه روایت است که -37
 . و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است، ترمذي روایت کرده. کرد می خاللریشش را 

فجعل  أن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم أيت بثليث مدّ : وعن عبد اهللا بن ز�د قال -38
 . وصححه ابن خزيمة، أخرجه أمحد .يدلك ذراعيه

یک مد آب  3/2براي پیامبر : از عبداهللا بن زید رضی اهللا عنه روایت است که -38
و ابن خزیمه آن را ، احمد روایت کرده. وضو گرفت) و بر ساعدش مالید، (آوردند

 . صحیح دانسته است

أنه رأى انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم يأخذ ألذنيه ماء غ� : ريض اهللا عنه وعنه -39
وهو . وصححه الرتمذي أيضاُ ، إسناه صحيح: وقال، أخرجه البيهقي .املاء اذلي أخذه لرأسه

 . وهو املحفوظ. ومسح برأسه بامء غري فضل يديه: عند مسلم من هذا الوجه بلفظ
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از عبداهللا بن زید رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم  -39
 . گرفت می، غیر از آب مسح سر، آب جدیدي ها گوش را دید که براي مسح

و همچنین ترمذي آن را صحیح ، صحیح استاسناد آن : بیهقی روایت کرده و گفته
 . دانسته است

سرش را با آبی که غیر از باقی مانده : و در مسلم با همین سند با این لفظ است
 . و این روایت ثابت و محفوظ است. مسح کرد، دستانش بود

سمعت رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : قال ريض اهللا عنه وعن أيب هر�رة -40
فمن استطاع من�م أن ، إن أميت يأتون يوم القيامة غرا �جل� من أثر الوضوء«: يقول

 . واللفظ ملسلم، متفق عليه. »يطيل غرته فليفعل

 شنیدم پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم: از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است -40
 بر اثر وضوها  آن آیند که اعضاي وضوي می امت من روز قیامت در حالی«: فرماید می
. »پس این کار را بکند، تواند این نور را بیشتر کند می لذا هر کس از شما؛ درخشد می

 . و این لفظ مسلم است، متفق علیه

اكن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم يعجبه : وعن اع�شة ريض اهللا عنها قالت -41
 . عليهمتفق . و� شأنه لكه، هورهطاتليمن يف تنعله وترجله و

از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم دوست  -41
کارهایش از سمت راست ي  وضو گرفتن و همه، شانه زدن، داشت در کفش پوشیدن

 . متفق علیه. شروع کند

إذا «: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: قال ريض اهللا عنه وعن أيب هر�رة -42
 . أخرجه األربعة وصححه ابن خزيمة .»توضأتم فابدأوا بميامن�م

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -42
 . »هر گاه خواستید وضو بگیرید از سمت راستتان شروع کنید«: فرمود

 . و ابن خزیمه صحیح دانسته است، اند اربعه روایت کرده
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املغ�ة بن شعبة ريض اهللا عنه أن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم توضأ وعن  -43
 . أخرجه مسلم .فمسح بناصيته وىلع العمامة واخلف�

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم : از مغیرة بن شعبه رضی اهللا عنه روایت است که -43
 . مسح نموداش  وضو گرفت پس بر پیشانی و عمامه و موزه

 . مسلم روایت کرده است 

يف صفة حج انليب ص� اهللا عليه وآهل  -وعن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهما -44
أخرجه النسائي هكذا بلفظ  .»ابدءوا بما بدأ اهللا به«: قال ص� اهللا عليه وآهل وسلم -وسلم

 . وهو عند مسلم بلفظ اخلرب، األمر

کند که پیامبر  می روایت -توصیف حج پیامبردر  -جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنه  -44
از همان جایی شروع کنید که خداوند شروع کرده «: صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود

 . »است
اما در مسلم با صیغه خبر ، امر روایت کرده استي  نسائی به همین صورت با صیغه 
 . است

وآهل وسلم إذا توضأ أدار  اكن رسول اهللا ص� اهللا عليه: وعنه رىض اهللا عنه قال -45
 . خرجه الدارقطني بإسناد ضعيفأ .املاء ىلع مرفقيه

آب را روي ، گرفت می از جابر رضی اهللا عنه روایت است که هر گاه پیامبر وضو -45
 . دارقطنی با سند ضعیف روایت کرده است .چرخاند می ساعدهایش

ال «: � اهللا عليه وآهل وسلمقال رسول اهللا ص: وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قال -46
. أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف .»وضوء ملن لم يذكر اسم اهللا عليه

 . ءيش فيه ال يثبت: قال أمحدو. لرتمذي عن سعيد بن زيد وأيب سعيد نحوهاو

: رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -46
 . »که در ابتداي وضو بسم اهللا نگوید وضوي او باطل استکسی «
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و ترمذي از سعید بن زید ، اند ابن ماجه بااسناد ضعیف روایت کرده، ابوداوود، احمد 
در این باره هیچ : گوید می و احمد، و ابو سعید حدیثی به همین معنا روایت کرده است

 . حدیثی ثابت نیست

رأيت رسول اهللا : عن جده ريض اهللا عنه قالوعن طلحة بن مرصف عن أبيه  -47
أخرجه أبو داود بإسناد  .ص� اهللا عليه وآهل وسلم يفصل ب� املضمضة واالستنشاق

 . ضعيف

پیامبر خدا : کند که گفت می طلحه بن مصرف از پدرش از پدر بزرگش روایت -47
یعنی اول دهان و (. شست می دهان و بینی را جدا جدا، صلى اهللا علیه وآله وسلم را دیدم

 . ابو داوود با اسناد ضعیف روایت کرده است. شست) می بعد بینی را

ثم تمضمض ص� اهللا عليه وآهل وسلم : -يف صفة الوضوء -وعن يلع ريض اهللا عنه -48
 . أخرجه أبو داود والنسائي .ي يأخذ منه املاءيمضمض و�نرث من الكف اذل، واستنرث ثالثا

 -وضوي پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم در توصیف -عنهاز علی رضی اهللا  -48
 سپس پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم دهان و بینی را سه مرتبه شست: روایت است که

ابو . شست می داشت می به این صورت) دهان و بینی را با همان کف دستی که آب بر(
 . اند داود و نسائی روایت کرده

يف صفة الوضوء أو وضوئه ص� اهللا عليه  -ريض اهللا عنهوعن عبد اهللا بن ز�د  -49
، ثم أدخل ص� اهللا عليه وآهل وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد: -وآهل وسلم

 . متفق عليه .يفعل ذلك ثالثاً 

در توصیف وضوي پیامبر صلى اهللا علیه وآله  -از عبداهللا بن زید رضی اهللا عنه -49
یامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم دست خود را درون سپس پ: روایت است که -وسلم 

 . متفق علیه. و آب برداشت) و با یک مشت دهان و بینی را سه بار شست( ظرف کرد
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رأى انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم رجال و� قدمه : وعن أ�س ريض اهللا عنه قال -50
 . »ارجع فأحسن وضوءك«: فقال، مثل الظفر لم يصبه املاء

 . أبو داود والنسائيأخرجه 

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم مردي را دید : از انس رضی اهللا عنه روایت است -50
به نحو  گرد وبر«: فرمود، ناخنی آب نرسیدهي  وضو گرفته است و) به پایش به اندازه( که

 . اند ابوداوود و نسائی روایت کرده. »وضو بگیر احسن

، اكن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يتوضأ باملد: وعنه ريض اهللا عنه قال -51
 . متفق عليه .و�غتسل بالصاع إىل مخسة أمداد

و با یک ، گرفت می پیامبر با یک مد وضو: از انس رضی اهللا عنه روایت است -51
 . متفق علیه. کرد می صاع یا پنج مد غسل

ما «: عليه وآهل وسلم قال رسول اهللا ص� اهللا: قال، وعن عمر ريض اهللا عنه -52
، وحده ال رش�ك هل، أشهد أن ال � إال اهللا: ثم يقول، من�م من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء

. »يدخل من أيها شاء، إال فتحت هل أبواب اجلنة اثلمانية، عبده ورسوهل وأشهد أن �مداً 

 . »املتطهر�نا� اجعل� من اتلواب� واجعل� من «: وزاد، أخرجه مسلم والرتمذي

از ابن عمر رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -52

أشهد أال اهللا وحده ال : کسی از شما که بطور کامل وضو بگیرد و سپس بگوید«: فرمود

دهم که معبود بر حقی جز اهللا نیست  می گواهی، رشيک له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

از ، شود می درهاي هشتگانه بهشت برایش گشوده. اوستي  و فرستادهو محمد بنده 
 . مسلم و ترمذي روایت کرده است. »خواهد وارد شود می هردري

» اللهم اجعلنی من التوابني و اجعلنی من املتطهرين«: و این افزوده در ترمذي آمده

 . »مرا از توبه کنندگان و پا کان قرار بده! خداوندا«

 موزهامسح بر  -5
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ُكنُْت َمع انّليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : عن الُمِغَ�ةِ بن ُشْعبََة ريض اهللا عنه قاَل  -53
ْهَو�ُْت ألنِْزَع ُخّفيِْه َ�َقاَل 

َ
 فَأ

َ
أ ْدَخلْتُُهَما َطاِهَرَ�ْ�ِ «: َ�تَوَضَّ

َ
متفقٌ . فَمَسَح َعلَيِْهَما »َدْ�ُهَما فَإِ�ِّ أ

 . عليه

شعبه رضی اهللا عنه روایت است که همراه پیامبرصلى اهللا علیه وآله از مغیره بن  -53
را ها  آن: «فرمود، پس خواستم که موزه هایش را بیرون بیاورم، وسلم بودم که وضو گرفت

متفق . مسح کشیدها  آن و سپس بر، »ام را پوشیدهها  آن، بیرون نکن که پس از داشتن وضو
 . علیه

أن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم مسح أىلع اخلفَّ : ايئولألر�عة عنه إّال النس -54
 . ويف إسناده ضعفٌ  .وأسفلهُ 

پیامبر خدا صلى اهللا : و در روایت اربعه بجز نسائی از مغیره بن شعبه آمده که -54
 . و در سند آن ضعف است. موزه را مسح کرد پایینو باالعلیه وآله وسلم 

 : قال وعن يلعٍّ ريض اهللا عنه أنّهُ  -55
َ

ْو�
َ
ُفِّ أ

ْ
يُن بالرأي لاكن أْسَفُل اخل لَْو اكن ادلِّ

ْعالهُ 
َ
يُْت رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ْمَسُح ىلع ظاِهِر ُخّفيْهِ ، بِالَْمْسِح ِمْن أ

َ
 .وقََد َرأ

نٍ  سَ  . أخرجه أبو داود بإسنادٍ حَ

کف  -قطعاً زیر موزه بود می اگر دین به رأي و عقل: گوید می علی رضی اهللا عنه -55
اما من رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله ، تر بود از روي آن به مسح کردن شایسته -پاي موزه

 . ابوداوود با اسناد حسن روایت کرده است. کرد می وسلم را دیدم که روي موزه مسح

سلم اكن انليب ص� اهللا عليه وآهل و: قاَل  ريض اهللا عنه وعن َصْفواَن بن َعّسالٍ  -56
 ِمْن َجنَابَةٍ ؛ يأُمُرنا إذا كّنا َسْفراً 

َّ
ولَِ�ْن ِمْن ، أْن ال َ�ْ�ََع ِخَفاَ�نَا ثََالثََة أيّاٍم ويَلَايِلَُهنَّ إال

هُ ، أخرجه النسائيُّ والرتمذيُّ  .اَغئٍِط وَ�ْوٍل ونَْومٍ  ظُ لَ زيمةَ وصححاهُ ، واللفْ  . وابنُ خُ
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پیامبر به ما دستور : عنه روایت است کهمرادي) رضی اهللا ( از صفوان بن عسال -56
را بیرون نیاوریم مگر به  هایمان داد که هر گاه در مسافرت بودیم سه شبانه روز موزه

 . مدفوع و خواب بیرون نیاوریم، اما بخاطر ادرار، خاطر جنابت
و این لفظ ترمذي است و ابن خزیمه و ترمذي این ، اند نسائی و ترمذي روایت کرده

 . اند دانستهرا صحیح 

َجَعل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن يلعٍّ بن أيب طالب ريض اهللا عنه قاَل  -57
ْ�ِ ، وَ�ْوماً ويَلْلًَة للُمِقيم، وسلم ثالثََة أيّاٍم ويَلَايِلَُهنَّ للُمَسافِرِ  أخرجه  .يْع� يف املْسح ىلع اخلُفَّ

 . مسلمٌ 

 پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم: از علی رضی اهللا عنه روایت است که -57
مدت مسح بر موزه را) براي مسافر سه شبانه روز و براي مقیم یک شبانه روز تعیین (

 . مسلم روایت کرده است. کرد

�ًَّة : وعن ثَْوَ�اَن ريض اهللا عنه قاَل  -58 َ�َعَث رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم رَسِ
 
ْ
اهُ أمحد وأبو  .يْع� اخِلَفاف، يع� الَعَمائِِم والتّساِخ�، َعَصائِِب فأَمرُهْم أْن يَمَسُحوا ىلع ال روَ

 . وصححه احلاكِمُ ، داود

رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم سر : از ثوبان رضی اهللا عنه روایت است که -58
 . مسح کنند هایشان دستور داد بر عمامه و موزهها  آن یه اي را فرستاد و به

 . و حاکم آن را صحیح دانسته است، احمد و ابو داوود روایت کرده 

 ، وعن ُ�َمَر ريض اهللا عنه َمْوقُوفاً  -59
ً
 أَحُد�ْم فلبس «: وعن أ�ٍس َمْرفواع

َ
أ إذا تَوَضَّ

َُصلِّ ِ�يِهَما، ُخّفيِْه فَلْيَْمَسْح عليِْهَما جه أخر .»وال َ�ْلَْعُهَما إْن شاء إال ِمَن اجلَنَابَةِ ، ويلْ

 . الدارقطني واحلاكم وصححه

از ابن عمر رضی اهللا عنهما بصورت موقوف و از انس بصورت مرفوع روایت  -59
و ، پوشید پس بر آن مسح کنداش  هر گاه یکی از شما وضو گرفت آنگاه موزه«: است که
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قطنی دار . )1( »ها را بیرون نکند آن –بجز از جنابت  -نماز بخواند و اگر خواست ها  آن با

 . و حاکم آن را صحیح دانسته است، اند و حاکم روایت کرده

أنُّه رَّخص : وعن أيب بَْ�َرَة ريض اهللا عنه عن انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم -60
َ�ْمَسَح أّن : إذا َ�َطّهَر فَلَِبَس ُخّفيْهِ ، وللُمقيِم يَْوماً ويَلْلَةً ، لَلُْمَسافِِر ثَالثََة أيَاٍم ويَلَايلَُهنَّ 

ةَ  .َعلَيِْهَما يمَ زَ  . أخرجه الدارقطنيُّ وصححهُ ابنُ خُ

 ابوبکره رضی اهللا عنه از پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم روایت  -60
بر ، ایشان براي مسافر اجازه داد سه شبانه روز و براي مقیم یک شبانه روز: می کند که

 . پوشیده باشندوضو) ( بشرطی که پس از طهارت؛ موزه مسح کنند
 . را صحیح دانسته است و ابن خزیمه آن، قطنی روایت کردهدار

يبِّ بن ِعَماَرَة ريَض اهللا عنُه أنُّه قاَل  -61
ُ
ُّفْ�ِ : وعْن أ

ْ
ْمَسُح ىلع اخل

َ
: قال ؟يا رَُسوَل اهللا أ

؟ قَاَل : قَال »َ�َعمْ «: قال ؟يوماً : قَاَل  »َ�َعمْ « وما ، نعم«: قاَل  ؟َوثالثََة أيّامٍ : قاَل  »َ�َعمْ «: وَ�ْوَمْ�ِ
هُ أبو داود .»ِشئَْت  جَ رَ ويِّ : وقالَ ، أخْ يْس بالقَ  . لَ

 آیا! اي رسول خدا: از أبی بن عماره رضی اهللا عنه روایت است که عرض کرد -61
دو : گفت، »آري«: یک روز؟ فرمود: گفت »آري«: توانم بر موزه هایم مسح کنم؟ فرمود می

ابو داود . »و هر چه خواستی، آري«: سه روز چی؟ فرمود: گفت »آري«: روز چی؟ فرمود
 . اسناد آن قوي نیست: گوید می روایت کرده و

 باطل کننده هاي) وضو( نواقض -6

أْصَحاُب رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل  اكن: قال ريض اهللا عنه عن أ�س بن َمالٍك  -62
ِعَشاءَ 

ْ
ِْفَق ُرُؤوُسُهم، وسلم ىلع َ�ْهِدهِ يَنْتَظُروَن ال أونَ ، حىت ختَ أخرجه  .ُ�مَّ يَُصلُّوَن وال َ�تَوَضَّ

لم، وصححه الدارقطني، أبو داود سْ لهُ يف مُ  . وأصْ

                                                   
   (مترجم) یعنی فقط زمانی باید بیرون کند که جنب شده باشد. )1(
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اصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله : از انس رضی اهللا عنه روایت است که -62
برد)  می خوابشان( ماندند که می آن قدر) منتظر نماز عشاء( وسلم در زمان پیامبر

. گرفتند نمی و وضو، خواندند می و سپس نماز، شد می سرهایشان به طرف زمین متمایل
و اصل این حدیث در ، و دار قطنی آن را صحیح دانسته است، ابو داوود روایت کرده

 . صحیح مسلم است

جاَءْت فاطمُة بنُت أيب ُحبَيش إىل انّليب ص� : وعن اع�شة ريض اهللا َ�نَْها قالْت  -63
ْطُهرُ  إ�ِّ ! يا رسوَل اهللا: اهللا عليه وآهل وسلم فَقالَْت 

َ
ْستََحاُض فال أ

ُ
ةٌ أ

َ
الَة؟ ، اْمَرأ َدُع الصَّ

َ
فَأ

َ
أ

الةَ ، إّ�َما ذلَِك ِعْرٌق ولَيَْس حبَيٍْض ، ال«: قاَل  ْ�بَلَْت َحيَْضتُِك فََديِع الصَّ
َ
ْدبََرْت ، فإذا أ

َ
و�ذا أ

َم ثمَّ َص�ِّ   . متفق عليه .»فاْغِس� َ�نِْك ادلَّ

أي لِلُكِّ صالةٍ «: وللبخاريِّ  داً . »ثمَّ تَوَضَّ مْ فَها عَ ذَ لمٌ إىل أنهُ حَ سْ  . وأشار مُ

فاطمه بنت ابی حبیش نزد پیامبر صلى : کند که می عائشه رضی اهللا عنها روایت -63
من زنی ! اي رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم: اهللا علیه وآله وسلم آمد و عرض کرد

 شود) آیا نماز را ترك کنم؟ نمی خون بند( شوم نمی شوم و پاك می تم که حیضهس
هر گاه حیض تو ، و حیض نیست، رگی است خون بر اثر پارگی)( آن، خیر«: فرمود

. »خون را بشوي و سپس نماز بخوان، و هر گاه مدت آن تمام شد، نماز نخوان، شروع شد
 . »براي هر نماز وضو بگیرسپس «: و در روایت بخاري آمده. متفق علیه

 . و مسلم اشاره کرده که این جمله را قصداً حذف کرده است 

اًء فأَمْرُت الِمْقَداَد أْن : وعن يلعِّ بن أيب طالٍب ريض اهللا عنُه قال -64 ُكنُْت رَُجًال َمذَّ
َل رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم

َ
ُ فَقاَل ، �َْسأ

َ
هل

َ
 . »فيِه الْوُُضوءُ «: فَسأ

واللفظ للبخاري، متفقٌ علیه . 
به ، شد از من مذي زیاد خارج می: گوید می علی بن ابی طالب رضی اهللا عنه -64

پس ، مقداد بن اسود دستور دادم از پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم در این باره سؤال کند
 . »در چنین حالتی وضو بگیرد«: ایشان فرمود، او سؤال کرد



 األحکام لةبلوغ المرام من أد   34

  .و این لفظ بخاري است، باشد می متفق علیه

أنَّ انلَّيب ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ّبل َ�ْعَض �ِسائِِه  :،ريض اهللا عنها وعن اع�شة -65
أ الِة َولَْم َ�تَوَضَّ فهُ البُخاريُّ  .ثمَّ َخَرَج إىل الصَّ  . أخرجهُ أمحد وضعّ

وآله وسلم یکی از  پیامبر صلى اهللا علیه: از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که -65
 . همسرانش را بوسید و به نماز رفت و وضو نگرفت

 . و بخاري این حدیث را ضعیف دانسته است، احمد روایت کرده

إذا «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل رسوُل اهللا: وعن أيب هَر�َْرةَ ريَض اهللا عنُه قاَل  -66
َحُدُ�ْم يف بطِنِه شيئاً فأشلك عليه

َ
َخَرَج ِمنُْه يشٌء أْم ال: وََجَد أ

َ
، فَال �ْرَُجنَّ ِمَن الَمْسِجد ؟أ

َد ر�اً  لم .»حىتَّ �َْسَمَع َصْوتاً أْو َ�ِ سْ  . أخرجه مُ

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -66
شخیص آن هر گاه یکی از شما احساس کرد که چیزي از شکمش بیرون شده و ت«: فرمود

وضویش ( از مسجد بیرون نرود، که آیا به یقین بیرون شده یا خیر و برایش مشکل بود
 . مسلم روایت کرده است .»و یا بویی احساس کند، تا صدایی بشنود نشکسته)

ْو قَال: قاَل رَُجٌل : وعن َطلِْق بن يلعٍّ ريض اهللا عنه قاَل  -67
َ
الرَُّجُل : َمَسْسُت َذَكِري أ

َعلَيِْه الْوُُضوءُ َ�َمسُّ 
َ
 : َ�َقاَل انليّبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ؟َذَكَرُه يف الصالة أ

ةُ . »ال إنّما ُهَو بَْضَعٌة ِمنْك«  بّان، أخرجهُ اخلمسَ حهُ ابنُ حِ نُ : وقالَ ابنُ املَديني، وصحّ سَ هوَ أحْ

ة َ نْ حديث بُرسْ  . مِ

آلت تناسلی ام را : مردي گفت: از طلق بن علی رضی اهللا عنه روایت است که -67
آیا باید وضو ، کند می را لمساش  مردي در نماز آلت تناسلی: و یا گفت، لمس کردم

. »آن تکه گوشتی از بدن توست، خیر«: بگیرد؟ پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود
حدیث این : گوید می ابن حبان آن را صحیح دانسته و ابن مدینی، اند خمسه روایت کرده

 . بهتر است از روایت بسره
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ةَ  -68 أنَّ رُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : بِنِْت َصْفواَن ريض اهللا عنها وعن �رُْسَ
أ«: قاَل  ةُ  .»َمْن َمسَّ َذَكَرُه فَلْيَتَوَضَّ سَ بّانَ ، أخرجه اخلَمْ ذيُّ وابن حِ مِ حهُ الرتِّ حّ وقالَ ، وصَ

حُّ يشءٍ يف : البُخاريُّ  وَ أصَ بَابِ هُ  . هذا الْ

پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می بسره دختر صفوان رضی اهللا عنها -68
 . »باید وضو بگیرد، را لمس کرداش  هر کس آلت تناسلی«: فرمود

 . و ترمذي و ابن حبان آن را صحیح دانسته است، اند خمسه روایت کرده
 . این باره استاین صحیح ترین روایت در : گوید می و بخاري

 : وعن اع�شة ريض اهللا عنها أنَّ رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -69
ْو َمْذٌي « 

َ
ْو قَلٌَس أ

َ
ْو راَُعٌف أ

َ
أ، من أصابَُه يَقٌء أ وُهَو ، ثمَّ يلنَْبِ ىلع صالتِهِ ، فَلْينرَْصِْف فَلْيَتَوَضَّ

هُ  .»يف ذلك ال َ�تلََكّمُ  اجَ هُ ابن مَ جَ رَ هُ ، أَخْ َدُ وغريُ هُ أَمحْ فَ عّ ضَ  . وَ

: از عائشه رضی اهللا عنها روایت است رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود -69
و یا مذي ، خون آمد و یا از حلقش بلغمی خارج شداش  هر کس استفراغ کرد یا از بینی«

فاصله و در این ، و سپس نمازش را ادامه دهد، برود و وضو بگیرد، از او خارج شد
احمد و دیگر محدثین این روایت را ضعیف ، ابن ماجه روایت کرده. »حرفی نزند

 . اند دانسته

: وعن جابر بن َسُمرَة ريض اهللا عنه أنَّ رُجًال سأَل انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم -70
َغنَِم؟ قاَل 

ْ
ُوِم ال

ُ
 ِمْن حل

ُ
أ تَوَضَّ

َ
ُ : قاَل  »إْن ِشئَْت «: أ

ُ
 ِمْن حل

ُ
أ تَوَضَّ

َ
أخرجه  .»َ�َعمْ «: قاَل  ؟وِم اإلبلأ

 . مسلمٌ 

مردي از پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می جابر بن سمره رضی اهللا عنه -70
آیا : گفت. »اگر خواستی«: آیا بعد از خوردن گوشت گوسفند وضو بگیرم؟ فرمود: پرسید

 . کرده است مسلم روایت. »آري«: بعد از خوردن گوشت شتر وضو بگیرم؟ فرمود
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َمْن «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قاَل  -71
نهُ ، أخرجه أمحد والنسائي والرتمذي .»وَمْن مَحَلُه فَلْيَتَوَضأ، َغّسَل َميِّتاً فَلْيَْغتَِسَل  وقالَ ، وحسّ

 . ال يَصحُّ يف هذا البابِ يشءٌ : أمحدُ 

: رضی اهللا عنه روایت است پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم فرموداز ابوهریره  -71
. »باید وضو بگیرد، باید غسل کند و هر کس آن را حمل کرد، را شستاي  جنازه هر کس«

 و احمد، و ترمذي آن را حسن دانسته است، اند احمد و نسائی و ترمذي روایت کرده
 . وجود ندارداین مسئله هیچ حدیث صحیح ي  درباره: گوید می

أنَّ يف الكتاِب اذلي َكتَبَُه رسوُل اهللا : وعن عبد اهللا بن أيب بَْ�ٍر ريَض اهللا عنهُ  -72
 طاِهرٌ آأْن ال يَمسَّ الْقرْ : ص� اهللا عليه وآهل وسلم ِلَعْمِرو بن َحْزمِ 

َّ
الكٌ مرسالً  .َن إال اهُ مَ وَ ، رَ

بّانَ  هُ النّسائيُّ وابن حِ لَ لُولٌ ، ووصَ عْ و مَ   .وهُ

که پیامبر خدا صلى اهللا علیه اي  نامه در: گوید می عبداهللا بن ابوبکر رضی اهللا عنها -72
از ( مگر کسی که، به قرآن دست نزند: آمده که، وآله وسلم به عمرو بن حزم نوشت

نسائی و ابن ، مالک بصورت مرسل روایت کرده است. وضویی) پاك است بی جنابت و
 . ضعیف) است( و این روایت معلول، اند کردهحبان با اسناد متصل روایت 

اَكَن رَُسوُل اهللا َص�َّ َعلَيِْه وََسلََّم يَْذُكُر اهللا ىلَعَ : َوَ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ اهللا َ�نَْها قَالَْت  -73
ْحيَانِهِ 

َ
لِمٌ  .لُكَّ أ سْ اه مُ وَ ار، رَ بُخَ هُ الْ لَّقَ عَ  . يوَ

رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم در : از عائشه رضی اهللا عنها روایت است که -73
و بخاري ، این حدیث را مسلم روایت کرده است. کرد می تمام حاالتش خدا را ذکر

 . بصورت معلق ذکر کرده است

أنَّ انليّبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اْحتََجَم : وعن أ�س بن مالك ريض اهللا عنه -74
أ، وص� يّنَهُ ، نيأخرجهُ الدارقط .ولْم َ�تَوَضَّ  . ولَ



 37 کتاب طهارت (پاکیزگی) -1

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم حجامت : گوید می انس بن مالک رضی اهللا عنه -74
 . نماز خواند، مجدداً) وضو بگیرد( و بدون این که، کرد
 . ضعیف) قرار داده است( »لین«و آن را ، دار قطنی روایت کرده 

َعُ� «: ص� اهللا عليه وآهل وسلمقاَل رسول اهللا : قال ريض اهللا عنه وعن ُمَعاو�ةَ  -75
ْ
ال

َعيْنَاِن اْستَْطلََق الِْوَ�ءُ ، ِوَ�ُء الّسهِ 
ْ
وَمْن نَاَم « :وزاد، رواهُ أمحد والطرباين .»فَإذا نَاَمِت ال

أ لِهِ  »فَلْيَتَوَضَّ نْ حديث عيلَ دُونَ قَوْ نْدَ أيب داود مِ ةُ يف هذا احلديثِ عِ يادَ اْستَْطلََق « :وهذه الزِّ

فٌ  »الِْوَ�ءُ  عْ فوعاً . ويف كِال اإلسنادين ضَ رْ امَ مَ  :وأليب داودَ أيْضاً عن ابن عباس ريض اهللا عنهُ

عْفٌ أيضاً  .»إنما الوُُضوُء ىلع َمْن نَاَم ُمْضَطِجعاً «   .ويف إسنادِهِ ضَ

: پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می معاویه رضی اهللا عنه -75
 بند، لذا هر گاه چشمان بخواب بروند، مقعد است مانع خروج چیزي از)( بند؛ چشم«
، هر کس خوابید«: و طبرانی افزوده، اند احمد و طبرانی روایت کرده. »شود می بازآن) (

و این افزوده که در این حدیث است نزد ابو داوود در حدیث علی ، »باید وضو بگیرد
در آن نیست و در هر دو اسناد  )شود می بند باز( »استطلق الوکاء« اما جمله، وجود دارد

 . ضعف وجود دارد
تنها «: کند که می و نیز ابوداود بصورت مرفوع از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت

 . و در سند این روایت نیز ضعف است. »الزم) است( وضو بر کسی که به پهلو خوابیده

يأيت «:  ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل ل اهللاوعن ابن عباس ريض اهللا عنُهَما أنَّ رسو -76
ْحَدَث ، أحَدُ�ْم الّشيَْطاُن يف َصالتِِه َ�يَنُْفُخ يف َمْقَعدته

َ
فإذا ، ولم ُ�ِْدْث ، َ�يَُخّيُل إيله أنّه أ

َد ِر�اً  ارُ  .»وجد ذلك فال َ�نرَْصِْف َحىت �َْسَمَع َصْوتاً أو َ�ِ  . أخرجه البَزَّ

حيحني هُ يف الصَّ لُ دٍ  وأصْ يْ نْ حديث عبد اهللا بن زَ وملسلم عن أيب هريرة ريض اهللا عنه . مِ

ْحَدثَْت : فقاَل ، إَذا جاَء أَحَدُ�ُم الّشيْطانُ « :وللحاكِمِ عن أيب سعيد مرفُوعاً . نحوه
َ
، إنك أ

بّان بلفظ .»َكَذبَْت : فَلْيَُقْل   . »فَلْيَُقْل يف َ�ْفِسهِ « :وأخرجه ابنُ حِ
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اهللا عنهما روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم از ابن عباس رضی  -76
لذا ، کند می مقعدش فوت اش) شرمگاه( آید و در می شیطان در نماز یکی از شما«: فرمود

هر ، شکسته استنوضویش شکسته است در حالی که وضویش ، کند می آن فرد تصور
تا صدایی بشنود یا بویی ، نمازش را رها نکند، گاه کسی چنین چیزي را احساس کرد

و اصل این حدیث در صحیحین از روایت عبداهللا بن ، بزار روایت کرده. »احساس کند
 . زید رضی اهللا عنه است

 . و مسلم حدیثی به همین معنا از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت کرده است
 : و حاکم از ابو سعید رضی اهللا عنه بصورت مرفوع روایت کرده است 
، اي وضو شده بی که تو: وسوسه کرد) وگفت( گاه شیطان نزد یکی از شما آمدهر « 

روایت کرده  »باید در دلش بگوید«: و ابن حبان بلفظ. »گویی می تو دروغ«: باید بگوید
 . است

 دستشویی)( آداب قضاي حاجت -7

وسلم إذا اكَن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : عن أ�َِس بن مالك ريض اهللا عنه قاَل  -77
ََالَء وََضَع َخاَ�َمهُ 

ْ
لُولٌ . أخرجه األربعة .َدَخَل اخل عْ  . وهوَ مَ

هر گاه پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله : گوید می انس بن مالک رضی اهللا عنه -77
اربعه روایت . آورد می انگشترش را بیرون، دستشویی) برود( می خواست) به( وسلم
 . ضعیف) است( و این روایت معلول، اند کرده

ََالَء قَاَل : وعنه ريض اهللا عنه قاَل  -78
ْ
: اَكَن انليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم إَذا دَخَل اخل

ُبُِث واخلَبَائِِث «
ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن اخل

َ
بعةُ  .»اللُّهمَّ إ� أ  . أخرجه السّ

وآله هر گاه پیامبر صلى اهللا علیه : از انس بن مالک رضی اهللا عنه روایت است که -78

ُبُثِ واخلَبَائِثِ «: فرمود می رفت می وسلم به دستشویی نَ اخلْ وذُ بِكَ مِ مَّ إين أَعُ ! خداوندا« »اللّهُ

 . »برم می از شیاطین نر و ماده به تو پناه
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اكَن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يَْدُخُل : وعن أ�ٍَس ريض اهللا عنه قاَل  -79
ًة فَيَْستَنيِْج باملاء، �ْوي إَداَوًة ِمْن َماءٍ فأمحُل أنا وُغالٌم ، اخلالء  . متفق علیه .وَ�َ�َ
کند که پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم براي  می انس رضی اهللا عنه روایت -79

کوچک) آب و چوب ( ظرف، پس من و پسر بچه اي همانند من، رفت می قضاي حاجت
 . متفق علیه. ندکرد می ب استنجاءپس ایشان با آ، بردیم می دستی براي پیامبر

: قاَل يل انليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن الُمغ�ِة بن ُشْعبَة ريض اهللا عنُه قاَل  -80
 . متفق علیه .فاْ�َطلََق حىت تََوارَى َ��ِّ فَقىض َحاَجتَهُ ، »ُخِذ اإلَداَوةَ «

اهللا علیه وآله وسلم به من رسول اهللا صلى : گوید می مغیره بن شعبه رضی اهللا عنه -80
آن وقت ، آنگاه رفت تا این که از چشم من پنهان شد، »این ظرف آب را بگیر«: گفت

 . متفق علیه. قضاي حاجت کرد

اّ�ُقوا «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب ُهَر�رَة ريض اهللا عنُه قاَل  -81
اَ�ْ�ِ   . رواه مسلم .»أو يف ِظلِّهم، انّلاِس  اذلي َ�تََخّ� يف طر�ق: اللَّعَّ

عاذ ريض اهللا عنه هُ  »والَمَوارِدَ « :وزادَ أبو داودَ عنْ مُ ظُ فْ رَبَاَز : اّ�ُقوا الَمالِعَن اثلّالثَةَ « :ولَ
ْ
ال

لِّ ، يف الَمَوارِدِ   . »وقَارَِعِة الطر�ِق والظِّ

بّاسٍ  نِ ابنِ عَ َدَ عَ فٌ  .»أْو َ�ْقِع َماءٍ « :ريض اهللا عنهام وألمحْ عْ  . وفيهامَ ضَ

ي رِ اجلَارِ ةِ النَّهْ فَّ ةِ وضَ رَ جارِ املُثْمِ ةِ حتْتَ األشْ اءِ احلاجَ نْ قَضَ جَ الطّرباينُّ النّهيَ عَ رَ نْ ، وأَخْ مِ

عيفٍ  نَدٍ ضَ رَ بِسَ مَ  . حديثِ ابنِ عُ

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -81
رفت و ( کسی که در مسیر راه: بپرهیزید، شود می از دو چیز که موجب لعنت«: فرمود

و ابو داوود . مسلم روایت کرده است. »کند می قضاي حاجتها  آن آمد) مردم یا در سایه
و متن این روایت چنین . »ومحل آبشخور مردم: «از معاذ روایت کرده است و افزوده

قضاي حاجت کردن در محل : بپرهیزید شود می از سه چیزهایی که موجب لعنت«: است
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و . »کنند) می نشینند و استراحت می اي که مردم( و سایه، ودرراه عموم، آبشخورمردمِِ
یا محل «: احمد این روایت را از ابن عباس رضی اهللا عنهما نقل کرده است و در آن آمده

از قضاي : طبرانی در روایت. و در هر دو روایت فوق ضعف وجود دارد. »جمع شدن آب
طبرانی این حدیث را . نهی شده است، و کنار جوي جاري، حاجت زیر درختان میوه دار

 . ضعیف روایت نموده است از ابن عمر با سند

إذا َ�َغوََّط «: ول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمقاَل رس: قاَل  ريض اهللا عنه وعن جابر -82
ثَا، منُْهَما َ�ْن َصاِحِبهِ  الرَُّجالِن فلْيَتََواَر لكُّ واِحدٍ  رواهُ  .»فإنَّ اهللا يْمُقُت ىلع ذلَِك ، وال يتحدَّ

طّانِ  نِ وابن القَ كَ حهُ ابنُ السّ َدُ وصحّ لُولٌ ، أمحْ  . وهو معْ

نزدیک ( هر گاه دو مرد«: کند که رسول اهللا فرمود می جابر رضی اهللا عنه روایت -82
زیرا ؛ و با همدیگر حرف نزنند، قضاي حاجت کردند از یکدیگر پنهان باشند بهم)

و ابن سکن و ابن قطان آن ، احمد روایت کرده. »شود می خداوند از این عمل خشمگین
 . ضعیف) است( و این حدیث معلول، را صحیح دانسته است

ال «: اهللا عليه وآهل وسلمول اهللا ص� قاَل رس: وعن أيب َ�َتاَدَة ريض اهللا عنُه قاَل  -83
ْح مَن اخلالِء بيميِنه، َ�َمّسنَّ أحُدُ�ْم َذَكَرُه بيِميِنه وُهَو َ�بُول وال يَتَنَّفْس يف ، وال َ�تََمسَّ

لم، متفق عليه .»اإلناءِ   . واللفظ ملسْ

از ابوقتاده رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -83
و با ، آلت تناسلی خود را با دست راست نگیرد، از شما هنگام ادرار کردنیکی «: فرمود

و این لفظ مسلم ، متفق علیه. »و در ظرف آب تنفس نکند، دست راست استنجا نکند
 . است

أْن : لََقْد نَهانَا رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن سلماَن ريض اهللا عنه قاَل  -84
، �َْستَنيِْج بأقَلَّ مْن ثالثَِة أْحجارٍ  أنأو، أو أْن �ْستَنيَْج بايلَم�ِ ، بغائٍِط أْو بْولٍ �َْستَقبَل القبلََة 

 . رواهُ مسلمٌ  .أو أن �َْستَنيَْج بِرَجيٍع أْو َ�ْظمٍ 
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پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم ما را از رو : گوید می سلمان رضی اهللا عنه -84
و استفاده کردن کمتر از ، استنجا نمودن با دست راست و، ادرار و مدفوع کردن؛ به قبله

مسلم . حیوان) نهی کرده است( و از استنجاء نمودن بوسیله مدفوع و استخوان، سه سنگ
 . روایت کرده است

يُّوَب األنصاريِّ ريض اهللا عنهُ  -85
َ
فال �َْستَْقبلوا الِقبْلََة وال «: وللسبعَة من حديث أيب �

ُ�وا، بَْوٍل أو اَغئٍِط ب، �َْستَْدبُِروَها قُوا أْو َغرِّ  . »ول�ْن رَشِّ
رو یا پشت به قبله ، در هنگام ادرار یا مدفوع«: در روایت سبعه از ابو ایوب آمده -85

 . )1( »و لیکن رو به سمت شرق و غرب کنید، نکنید
َمْن أىت «: نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالأ: وعن اع�شة ريض اهللا عنها قالت -86

 . رواه أبو داود .»ئَِط فَلْيَْسترَتْ آالغَ 

کند که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  می عائشه رضی اهللا عنها روایت -86

 . )2(. »باید استتار کند، هر کس براي قضاي حاجت رفت«: فرمود

إذا خَرَج ِمَن الغائِط أنَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن : ريض اهللا عنها وَ�نَْها -87
اتِمٍ واحلَاكِمُ ، أخرجه اخلمسةُ  .»ُ�ْفرانََك «: قاَل  حهُ أَبُو حَ  . وصحّ

از  صلى اهللا علیه وآله وسلم هر گاه پیامبر: از عائشه رضی اهللا عنها روایت است -87
خمسه . »خواهم خدایا از تو مغفرت می«» غفرانکـ«: فرمودمی ، آمد می دستشویی بیرون

 . اند وابوحاتم و حاکم این حدیث را صحیح دانسته، اند کردهروایت 

أىت رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن ابن مسعوٍد ريَض اهللا عنُه قاَل  -88
َغائَِط 

ْ
َمَرِ� أْن ، ال

َ
تَيْتُُه بَِرْوثَةٍ ، ولْم أِجْد ثاثلاً ، فَوََجْدُت َحَجَر�ِْن ، ِ�يُه بثالثِة أْحجارآفَأ

َ
، فَأ

وثَةَ  ىَق الرَّ
ْ
ل
َ
َخَذُهَما وأ

َ
ٌس ها  آن«: وقاَل ، فَأ

ْ
 . أخرجه البخاريُّ  .»ِر�

                                                   
 اند. مخاطبان این روایت اهل مدینه) 1(
 یعنی در جایی قضاي حاجت کند که از دید دیگران پنهان باشد. )1(
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دُ والدارقطنيُّ   . »ائْتِ� بَِغْ�ِها« :وزاد أمحْ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم براي قضاي : گوید می ابن مسعود رضی اهللا عنه -88
اما ، دو سنگ پیدا کردم؛ سه سنگ برایش بیاورم، حاجت بیرون شد و به من دستور داد

دو سنگ را گرفت و مدفوع ، مدفوع االغی برایش آوردم، چون سنگ سومی پیدا نکردم
 . »این نجس است«: االغ را دور انداخت و فرمود

چیزي دیگر به من «: و در روایت احمد و دارقطنی آمده، بخاري روایت کرده است

 . )1(»بده

إنَّ رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ن� أن : وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قاَل  -89
رانِ «: وقاَل . �ُْستَنىْج بعْظٍم أْو َروٍْث   . رواه الدارقطني وصححه .»إّ�ُهَما ال ُ�َطهِّ

رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم از : از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که -89
 بدن را)( این دو«: و فرمودهاند  نهی کرده استنجا نمودن با استخوان یا مدفوع حیوانات

 . دارقطنی روایت کرده و آن را صحیح دانسته است. »کنند نمی پاك

: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أيب هر�رة ريَض اهللا عنُه قاَل  -90
َْولِ « اكِمِ ، الدارقطنيُّ رواه  .»فإّن اعّمَة عذاِب الَقرْبِ ِمنْهُ ، اْستَ�ُهوا ِمن ابلْ أ�رُث َعذاِب « :وللْحَ

َْولِ  قرِب ِمَن ابلْ
ْ
نادِ . »ال  . وهوَ صحيحُ اإلسْ

رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم : از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که -90
. »زیرا عموم عذاب قبر از همین است؛ ادرار خود را حفظ کنید قطرات)( از«: فرمود

ادرار  قطرات)( بیشتر عذاب قبر از: «و در روایت حاکم آمده، کرده استدارقطنی روایت 
 . باشد می و صحیح االسناد. »است

اقََة بن مالك ريض اهللا عنُه قاَل  -91 َعلَّمنَا رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن رُسَ
َالءِ 

ْ
بَ  .أْن َ�ْقعَد ىلع اليرُْسى وَ�نِْصب ايلُْم�: وسلم يف اخل عيفٍ رواهُ الْ نَدٍ ضَ  . يْهقي بِسَ

                                                   
 یعنی سنگ )2(
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رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله : از سراقه بن مالک رضی اهللا عنه روایت است که -91
 پاي) راست را( پاي) چپ تکیه کنیم و( وسلم به ما آموخت که هنگام قضاي حاجت بر

 . بیهقی با اسناد ضعیف روایت کرده است .ایستاده بگذاریم )راحت و(

قاَل رسول اهللا ص� : عن أبيه ريض اهللا عنهما قالبرداد)( يَزَْدادَ وعن عيىس بن  -92
َحُدُ�ْم فَلْيَنْ «: اهللا عليه وآهل وسلم

َ
اٍت رتْ إذا باَل أ نَد  ». َذَكَرُه ثالث َمرَّ هْ بِسَ رواه ابنُ ماجَ

 . ضعيف

کند که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله  می برداد) از پدرش روایت( عیسی بن یزداد -92
را دست اش  باید سه بار آلت تناسلی، هر گاه یکی از شما ادرار کرد«: وسلم فرمود

 . ابن ماجه باسند ضعیف روایت کرده است. »بکشد

ْهَل ُ�بَاٍء  -93
َ
وَ�ْن ابِن َ�ّباٍس ريض اهللا عنهما أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم سأَل أ

 . إنّا نُتِْبُع احلجارةَ املاءَ : فقالوا »إنَّ اهللا يُث� علَيْ�م«: فقاَل 
نَدٍ ضعيفٍ  ارُ بسَ لُهُ يف أيب داود. رواه البزَّ ةَ ، وأصْ رَ يْ رَ نْ حديثِ أيب هُ ةَ مِ زيمَ هُ ابنُ خُ حّ حَ وصَ

ون ذكرِ احلجارةِ ، ريض اهللا عنهُ   . بدُ

: از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که پیامبر از اهل قبا پرسید و فرمود -93
بعد از این که ( ما: عرض کردند »علت چیست؟)، (از شما ستایش کرده استخداوند «

 . شوییم می با آب نیز، کنیم می قضاي حاجت) خودمان را با سنگ پاك
و ، و اصل این روایت در سنن ابوداوود است، بزار با سند ضعیف روایت کرده است

 . ذکر سنگ نیستو در روایتش ، ابن خزیمه آن را بروایت ابوهریره صحیح دانسته

 احکام غسل و حکم جنب -8

ُْدري ريض اهللا تعاىل عنه قاَل  -94
ْ
قاَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َ�ْن أيب سعيٍد اخل

سلمٌ  »املاُء ِمَن املاءِ «: وسلم لُهُ يف البخاريِّ ، رواه مُ  . وأصْ
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اهللا علیه وآله کند که رسول اهللا صلى  می ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت -94
 . »شود می غسل با بیرون شدن آب منی واجب«: وسلم فرمود

 . و اصل آن در بخاري است، مسلم روایت کرده 

إذا «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قاَل  -95
لمٌ  .متفق عليه .»الُغْسُل فَقْد وََجَب ، َجلََس َ�ْ�َ ُشَعِبَها األر�ِع ثمَّ َجَهَدَها سْ و�ْن لْم « :وزادَ مُ

ْل  ِ�ْ�ُ« . 
کند که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  می ابوهریره رضی اهللا عنه روایت -95
، سپس آمیزش نمود، همسرش قرار گرفت )1(هرگاه کسی بین اعضاي چهارگانه«: فرمود

  .)2(»حتی اگر انزال نشود: «مسلم آمدهو در روایت ، متفق علیه. »شود می غسل بر او واجب
يا رسول : قالت -و� امرأة أيب طلحة -وعن أم سلمة ريض اهللا عنها أن أم سليم -96

نعم إذا رأت «: قالفهل ىلع املرأة الغسل إذا احتلمت؟ ، إن اهللا ال �ستحي من احلق! اهللا
 . احلديث متفق عليه .»املاء

: گفت -که زن ابوطلحه بود -روایت است که ام سلیم از ام سلمه رضی اهللا عنه  -96
غسل بر او ؛ آیا اگر زن احتالم شد، کند نمی خداونداز بیان حق شرم! اي رسول خدا

 . متفق علیه. »ببیند منی)( هر گاه آب، آري«: ؟ فرمودشود می واجب

يف املرأِة : وسلمقاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن أ�ٍَس ريَض اهللا عنُه قاَل  -97
  .متفق عليه .»َ�ْغتَِسُل «: قاَل ، تََرى يف منَاِمَها ما يََرى الرُجُل 

لمٌ و سْ مُّ َسلََمةَ  :زادَ مُ
ُ
بَهُ ، َ�َعم«: قَاَل  ؟وهْل يَُ�وُن هذا: فَقالَْت أ ْ�َن يَُ�وُن الشَّ

َ
 . »؟فَِمْن أ

وسلم در  از انس رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله -97
 . »غسل کند«: فرمود، شود می مورد زنی که هماند مرد در خواب احتالم

                                                   
  باشد. می زن، کنایه از جماع و همبستريدو دست و دو پاي  )1(
 بیرون نیاید.اش  منی )2(
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 آیا این ممکن است؟ : آنگاه ام سلمه عرض کرد: ومسلم افزوده. متفق علیه
 »از کجاست؟ بچه به مادرش)( پس شباهت اگر چنین نیست)( آري«: فرمود

ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ْغتَِسُل اكَن رسوُل اهللا : وعن اع�شة ريض اهللا عنها قالْت  -98
ْرَ�عٍ 

َ
رواهُ أبو داود  .وِمْن ُغْسِل الَميِِّت ، وِمَن احِلجاَمةِ ، وَ�ْوَم اجلمعةِ ، ِمَن اجلَنَابَةِ : ِمْن أ

زيمةَ  حه ابن خُ حّ  . وصَ

کند که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم از  می عائشه رضی اهللا عنها روایت -98
. و از شستن جنازه، و از حجامت، و روز جمعه، از جنابت: ندکرد می چهار چیز غسل

 . و ابن خزیمه این روایت را صحیح دانسته است، ابوداوود روایت کرده است

ثاٍل عندما أسلم -وعن أيب ُهَر�َْرَة ريض اهللا عنهُ  -99
ُ
ِة ثمامَة بن أ وأمره انليب  -يف قِصَّ

اقِ رواه  .ص� اهللا عليه وآهل وسلم أن يغتسل زَّ هُ متفق عليه، عبدُ الرَّ لُ  . وأصْ

از ابوهریره در داستان مسلمان شدن ثمامه بن اثال روایت است که پیامبر صلى  -99
و اصل آن ، عبد الرزاق روایت کرده است. اهللا علیه وآله وسلم به او دستور داد غسل کند

  .متفق علیه است

رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم  أنَّ : وعن أيب سعيد اخلْدرِيِّ ريض اهللا عنه -100
ةُ  .»اجلُُمعِة واجب ىلع لُكِّ ُ�ْتَلمٍ  يوم ُغْسُل «: قال بعَ هُ السّ جَ  . أخرَ

که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  گوید می ابو سعید خدري رضی اهللا عنه -100
 . اند سبعه روایت کرده. »غسل روز جمعه بر هر فردي بالغ واجب است«: فرمود

قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن َسُمَرَة بِن ُجنَْدٍب ريض اهللا عنُه قاَل  -101
فَْضُل «: وسلم

َ
ُغْسُل أ

ْ
 يَْوَم اجلُمَعِة فبَها َونِْعَمْت وَمْن اْغتََسَل فال

َ
أ ةُ  ».َمْن تَوَضَّ سَ رواه اخلمْ

نهُ الرتمذيُّ   . وحسّ
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روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله از سمره بن جندب رضی اهللا عنه  -101
و کسی که غسل کند ، خوب و نیکوست، هر کس روز جمعه وضو گیرد«: وسلم فرمود

 . روایت کرده است و ترمذي آن را حسن دانسته است »خمسه«. »پس غسل بهتر است

يُقِرئُنا اكن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن يلعٍّ ريض اهللا عنه قال -102
بّان .الُقران ما لم ي�ْن ُجنُباً  حهُ ابنُ حِ نَهُ وصحّ يِّ وحسّ ذِ مِ ا لَفظُ الرتْ ذَ سة وهَ اهُ أمحد واخلمْ  . روَ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم تا زمانی که جنب : گوید می علی رضی اهللا عنه -102
، لفظ ترمذي استواین  ،اند روایت کرده »خمسه« احمد و. آموخت می به ما قرآن، نبود

 . صحیح دانسته است وابن حبان این روایت را

قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعْن أيب سعيٍد اخلُدريِّ ريض اهللا عنُه قاَل  -103
 بَيْنَُهَما وُُضوءاً «: وسلم

َ
َحُدُ�م أْهلَُه ثمَّ أراَد أْن َ�ُعود فَلْيَتَوََضأ

َ
ىَت أ

َ
زادَ  .رواه مسلم .»إذا أ

َاكِمُ  �َْشُط لِلَعوْدِ « :احلْ
َ
 . »فإنُّه أ

از ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله  -103
سپس خواست دوباره ، هر گاه یکی از شما با همسرش همبستري کرد«: وسلم فرمود

فرد را  ضو)و( چون این«: مسلم روایت کرده و حاکم افزوده. »وضو گیرد، همبستري کند
 . »کند می براي همبستري جدید سر حال

اكَن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�نَاُم : ولألر�عة َ�ْن اع�شة ريض اهللا عنَها قالَْت 
 َوُهو َمْعلُوٌل . ِمْن غِ� أْن يمسَّ ماءً ، وهو ُجنٌُب 

علیه وآله وسلم پیامبر خدا صلى اهللا : از عائشه رضی اهللا عنها آمده »اربعه«در روایت 
یا وضو ، بدون اینکه غسل کند( بدون اینکه دستی به آب بزند، دخوابی می در حال جنابت

 . بگیرد) و این روایت معلول است

اكَن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا : وَ�ْن اَع�َِشَة ريض اهللا عنَْها قَالَْت  -104
 
ُ
أ  بيِميِنه ىلع ِشَماهِل فيَْغِسُل فَرَْجُه ثمَّ َ�تَوَضَّ

ُ
 فيَْغسل يََديِْه ثمَّ ُ�ْفِرغ

ُ
َنَابَِة َ�بَْدأ

ْ
ثم  اْغتََسَل ِمَن اجل
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ُصوِل الّشْعرِ 
ُ
ثمَّ أفَاَض ىلع ، َحَفناٍت  ثمَّ َحَفَن ىلع رأِسِه ثالَث ، يأُخُذ املاَء َ�يُْدِخُل أصابَِعُه يف أ

 . متفقٌ عليه واللّفظُ ملُسلمٍ  .سائِر َجَسِدهِ ثمَّ َغَسَل رِْجلَيْهِ 

ةَ  ونَ يْمُ نْ حديثِ مَ ام مِ املِه: وهلَ لَهُ بِشِ سَ هِ وغَ جِ ضَ ، ثُمَّ أفْرغَ عىل فَرْ بَ هبا األرْ َ ويف . ثمَّ رضَ

ابِ : رواية ها بالرتّ حَ سَ يْتُ : خرهِ آويف . فَمَ هُ ثمَّ أَتَ دَّ هِ : وفيه، هُ باملنْديل فرَ نْفُضُ املاءَ بِيَدِ لَ يَ عَ  . وجَ

هر گاه پیامبر خدا صلى اهللا علیه : از عائشه رضی اهللا عنها روایت است که گفت -104
شست و سپس با دست  می یش راها دست ابتدا؛ آورد می وآله وسلم غسل جنابت را بجا

گرفت  می شست و پس وضوي می ریخت و شرمگاهش را می راست بر دست چپش آب
با دست) ( و سپس سه بار، برد می داشت و انگشتانش را بین موهایش فرو می و آب بر

در آخر) پاهایش ( آنگاه، ریخت می ریخت و سپس بر سایر بدنش آب می روي سرش آب
 . ن لفظ مسلم استیمتفق علیه و ا. شست می را

سپس روي : ا این الفاظ آمده استو در بخاري و مسلم حدیثی بر روایت میمونه ب
 سپس دستش را به زمین، شست می ریخت و با دست چپش آن را می شرمگاهش آب

 . مالید می
آنگاه من برایش : و در آخر روایت آمده. دستانش را به خاك مالید: و در یک روایت

آب را : آمدهو در آن . پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم آن را بر گرداند، دستمالی را آوردم
 . ریخت می به زمین)( با دستش

مِّ َسلََمَة ريض اهللا تعاىل عنها قالت -105
ُ
ٌة أُشدُّ َشَعَر ! يا رسول اهللا: قُلُْت : وعن أ

َ
إ� اْمَرأ

ْ�ُقُضُه لَِغْسِل اجلَنَابَةِ ، رأيس
َ
فَأ

َ
ال إنّما ي�فيِك أْن حتيِث ىلع «: قاَل  ؟واحليَْضةِ  :ويف رواية ؟أ

 رواه مسلمٌ  .»َحثَيَاٍت رأِسك ثالَث 

من زنی هستم که ! اي رسول خدا: عرض کردم: گوید می ام سلمه رضی اهللا عنها -105
 را براي غسل جنابت باز کنم؟ها  آن آیا، بافم می موهاي سرم را

خیر کافیست که با دست سه بار بر سرت «: فرمود و براي غسل حیض؟: و در روایتی
 . استمسلم روایت کرده . »آب بریزي
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إ� «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن اع�شة ريض اهللا عنها قالْت  -106
ِحلُّ الَمْسِجَد حلائض وال ُجنٍُب 

ُ
حه ابنُ خزيمةَ . رواه أبو داود .»ال أ  . وصحّ

کند که پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  می عائشه رضی اهللا عنها روایت -106
ابو داوود روایت کرده . »دانم نمی مسجد را براي حائض و جنب حالل همانا من«: فرمود

 . و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است

كنُت أْغتَِسُل أنا ورسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعنها ريض اهللا عنها قالت -107
ْتَلُف أيدينا فيه من اجلنابة

َ
بّانَ وزاد ابنُ ، متفق عليه .وسلم ِمْن إناٍء واحٍد خت وتَلْتيَق « :حِ

 . »أيْدينا
یک ازمن و پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می عائشه رضی اهللا عنها -107

متفق . کرد می یمان پاپی در آن رفت و آمدها دست یم که باکرد می ظرف آب غسل جنابت
 . »کرد می یمان با هم بر خوردها دست«: و ابن حبان افزوده، علیه

إنَّ «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: أيب ُهر�رَة ريَض اهللا عنه قال وعن -108
برََشَ 

ْ
َْت لّك شعَرٍة جنابًَة فاغِسلوا الّشْعَر واْ�ُقوا ال

َ
  ».حت

فاهُ   . وألمحد عن عائشة ريض اهللا عنها نحوه وفيه راوٍ جمهولٌ . رواه أبو داود والرتمذيُّ وضعّ

اهللا عنه روایت است که پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم از ابو هریره رضی  -108
لذا موها را بشوئید و پوست را تمیز و پاك ، همانا زیر هرمویی جنابتی است«: فرمود
و احمد از عائشه به ، اند و آن را ضعیف دانسته، اند ابوداوود و ترمذي روایت کرده. »کنید

 . مجهولی وجود دارد همین معنا روایت کرده است که در آن راوي

 احکام تیمم -9

: أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل : �ن عبد اهللا رىض اهللا عنهماعن جابر -109
ْعِطيُت مَخْساً لْم ُ�ْعَطُهنَّ أَحٌد َ�بْ�«

ُ
نرِصُْت بالرُّْعِب َمسَ�َة َشْهٍر وُجِعلَْت يَل األرُض : أ

َما رَُجٍل  ُّ�
َ
ْدَرَ�تُْه الصالُة فَلْيَُصلِّ  َمْسِجداً وَطُهوراً ف�

َ
 وذكرَ احلديثَ  .»أ
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فةَ ريض اهللا عنهُ عنْدَ مسلم يْ ذَ  »وَُجِعلَْت تُْرَ�تَُها نَلَا َطُهوراً إذا لْم �ِد الَماءَ « :ويف حديثِ حُ

د نْدَ أمحْ اُب يل َطُهورا« :وعن عيل عِ  »وَُجعَل الرتُّ
است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله از جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما روایت  -109

قبل از من به  پیامبري)( به من پنج چیز داده شده است که به هیچ کسی«: وسلم فرمود
که از مسافت یک ماه دشمنانم دچار ترس و ام  شده به این یاري داده: داده نشده است

و پاك قرار داده  محل نماز)( مسجد و امتم)( زمین براي مني  و همه. شوند می وحشت
همان جا نماز ؛ در هر جا بود و وقت نماز فرار رسید از امتم)( لذا هر کس؛ شده است

 . و حدیث را تا آخر ذکر کرد. »بخواند
در صورتی که آب در دسترس نداشته باشیم «: و در صحیح مسلم بروایت حذیفه آمده
خاك «: مسند احمد آمدهروایت علی در ه وب. »خاك براي من پاك قرار داده شده است

 . »براي من پاك قرار داده شد

َ�َعثَ� رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن عّمار بُن يارٍس ريض اهللا عنُهما قاَل  -110
ْجنَبُْت ، وسلم يف حاجةٍ 

َ
عيدِ ، فلم أجِد املاءَ ، فأ ابَةُ ، َ�تََمرَّغُت يف الصَّ  ادلَّ

ُ
غ َ�يُْت ، كما َ�تَمرَّ

َ
ثمَّ أ

إنّما يْ�فيك أن َ�ُقوَل بيََديَْك «: فقاَل .  ص� اهللا عليه وآهل وسلم فَذَكْرُت هُل ذلَك رسول اهللا
َمال ىلع ايلمِ� وَظاهَر َكّفيِْه ، »هكذا َ�ًة واِحدًة ثم مَسَح الشِّ ثمَّ رَضََب �ِيََديِْه األرَض رَضْ

 . متفقٌ عليه واللفظ ملُسلم .َووَْجَههُ 

  .ورَضََب بَ�ّفيِْه األرَض َوَ�َفَخ فيهَما ثمَّ َمَسَح بهَما وَْجَهُه وَ�ّفيْهِ  :ويف رواية للبخاريِّ 
صلى اهللا علیه وآله  پیامبر: روایت است که از عمار بن یاسر رضی اهللا عنهما -110

لذا در خاك غلط ، پس من جنب شدم و آب را نیافتم، مرا دنبال مأموریتی فرستاد وسلم
مدم و آ صلى اهللا علیه وآله وسلم سپس نزد پیامبر، زند می غلطهمانگونه که حیوان ، زدم

یت این گونه ها دست برایت کافی بود که با«: آنگاه فرمود، جریان را برایش تعریف کردم
یش یکبار به زمین زد سپس چپ دست راست و ها دست و سپس با »زدي می به زمین

 . ظ مسلم استمتفق علیه و این لف. و صورتش را مسح کرد ها دست پشت
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سپس با آن ، فوت کردها  آن یش به زمین زد و درها دست با: و در روایت بخاري آمده
 . یش را مسح کردها دست صورت و کف

: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن ُ�َمَر ريض اهللا عنهَما قاَل  -111
َ�تَانِ « َ�ةٌ : اتّليَُمُم رَضْ َ�ٌة للْوَْجِه ورَضْ حَ األئمةُ  .»للْيََديِْن إىل املْرَ�َقْ�ِ  رَضْ حّ رواه الدارقطنيُّ وصَ

هُ  فَ  . وقْ

از ابن عمر رضی اهللا عنها روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -111
. »ها دست یک ضربه براي صورت و یک ضربه براي، تیمم دو ضربه است«: فرمود

 . اند بودن این روایت را تأیید کرده ائمه موقوفو، دارقطنی روایت کرده است

عيُد وَُضوُء الُمسلم و�ن لم «: قاَل رسوُل اهللا: وعن أيب ُهر�رة ريَض اهللا عنه قاَل  -112 الصَّ
ُه �رشتَهُ . �د املاَء عرْشَ سن� ُِمسَّ

ْ
حهُ ابن  .»فإذا وََجَد املاَء فلْيَّتِق اهللا ويل ارُ وصحّ رواه البزَّ

بَ  وَّ هُ القطّان لكنْ صَ هُ وصححهُ ، الدارقطني إرسالَ وُ رٍّ نَحْ مذيِّ عنْ أيب ذَ  . واحلاكم أيضا وللرتْ

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -112
، حتی اگر ده سال آب نیابد، آید می سطح زمین وضوي فرد مسلمان به حساب«: فرمود

با آن وضو ( و آن را به پوست خود برساند؛ خدا بترسدت باید از فپس هر گاه آب یا
دارقطنی . و ابن قطان این روایت را صحیح دانسته است، بزار روایت کرده است. »د)بگیر

و ، و در ترمذي از ابوذر به همین معنا روایت کرده است، مرسل بودنش را دانسته است
 . ستو حاکم نیز آن را صحیح قرار ا، آن را صحیح دانسته است

ُْدري ريض اهللا عنه قاَل  -113
ْ
خَرَج رُجالِن يف َسَفٍر فََحرَضِت : وعْن أيب سعيٍد اخل

الةُ وليَس َمعُهَما ماٌء فتَيّمما َصعيداً َطيِّباً فَصلّيا ثمَّ وََجَدا املاَء يف الوقِْت  فأاعَد أَحُدُهَما ، الصَّ
، رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم فذكرا ذلك هلُ ثمَّ أَ�يَا ، َخرُ ولْم يُِعِد اآل، الصالة والوُُضوءَ 

تَْك صالتَُك «: فقاَل ل�ي لْم يُِعدْ 
َ
ّنَة وأْجزأ َ�ْ�ِ «: وقاَل لِآلَخرِ  »أَصبَْت السُّ رواه  .»لََك األْجُر َمرَّ

 . أبو داود والنّسائيُّ 
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، کند که دو نفر به مسافرت رفتند می ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت -113
د و نماز نمودنبا خاك پاك تیمم ، ن نبودهشاآنگاه وقت نماز فرا رسید و آب همرا

دوباره وضو گرفت و نماز ، یکی از آن دو، سپس در همان وقت نماز آب یافتند، خواندند
پیامبر به آن ، سپس نزد پیامبر آمدند و ماجرا را تعریف کردند، خواند و دیگري اعاده نکرد

 »به سنت عمل کردي و نمازت صحیح است«: ه نکرده بود فرمودیکی که نمازش را اعاد
 . »به تو دو پاداش داده خواهد شد«: و به دیگري فرمود

 . ابو داوود و نسائی روایت کرده است

ٰ ﴿ :يف قوهل عزَّ وجلَّ : وعن ابن عباس ريض اهللا عنهَما -114 ۡو َ�َ
َ
ۡرَ�ٰٓ أ �ن ُكنُتم مَّ

، فيجنُِب ، إذا اكنْت بالرَُّجل اجلراَحُة يف سبيِل اهللا والقُروحُ : قال ]43: النساء[ ﴾َسَفرٍ 

ارُ وصححهُ ابنُ  .فيخاُف أن يموت إن اغتسل تيمم هُ البَزَّ عَ فَ قُوفاً ورَ وْ اهُ الدارقطني مَ روَ

ةَ واحلاكِمُ  مَ يْ زَ  . خُ
ٰ َسَفرٍ ﴿ي  ابن عباس در تفسیر آیه -114 ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ اگر « ]43: النساء[ ﴾�ن ُكنُتم مَّ

زخمی ، هر گاه کسی در راه خدا جراحت و داشته باشد: گوید می .»بیمار یا در سفر بودید
 . تیمم کند، میرد می اگر غسل کند؛ و جنب شد و بیم داشت

دارقطنی بصورت موقوف روایت کرده و بزار آن را بصورت مرفوع روایت نموده 
 . اند دانستهو ابن خزیمه و حاکم آن را صحیح ، است

ُت رسول اهللا ص� ، انَْ�رَسَْت إحدى َزنْديَّ : وعن يلعٍّ ريض اهللا عنُه قاَل  -115
ْ
فسأل

نَدٍ واهٍ جداً  .اهللا عليه وآهل وسلم فأَمَرِ� أْن أْمسَح ىلع اجلبائر ه بسَ  . رواهُ ابنُ ماجَ

خدا  پس از پیامبر، بند یکی از دو دستم شکست: گوید می علی رضی اهللا عنه -115
 . بر جبیره مسح کنم، صلى اهللا علیه وآله وسلم پرسیدم به من دستور داد

 . ارزش) روایت کرده است بی( »واه جداً« ابن ماجه با سند
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َما اكن يَ�فيِه «: وعن جابٍر ريض اهللا عنه يف الرَُّجِل اذلي ُشجَّ فاْغتَسل فمات -116 إ�َّ
  .»ثمَّ َ�ْمَسُح علَيَْها و�ْغِسُل َسائَِر َجَسِدهِ  أن يتيّمَم وَ�ْعِصَب ىلع ُجرِْحِه ِخْرقَةً 

نَدٍ ضعيفٍ وفيهِ اختالفٌ عىل روايه  . رواه أبو داود بسَ

آن مردي که زخمی شد و غسل کرد و مرد ي  ازجابر رضی اهللا عنه درباره -116
، برایش کافی بود که تیمم کند«: ) فرمودصلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر( روایت است که

. »و سایر اعضاي بدنش را بشوید، و بر آن مسح نماید، و زخمش را با پارچه اي ببندد
و در مورد راوي آن ، این روایت را ابوداوود با سندي که در آن ضعیف وجود دارد

 . روایت کرده است، اختالف است

ّنِة أْن ال : وعن ابِْن عباٍس ريض اهللا تعاىل عنهما قاَل  -117 م ِمَن السُّ َ الرَُّجُل باتّليَمُّ يَُص�ِّ
ا .ثمَّ يتَيَّمُم للصالة األْخَرى، إال صالة واحدةً   . رواهُ الدارقطني بإسنادٍ ضعيفٍ جدًّ

این از سنت است که فرد با هر تیمم قفط : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنها -117
 . سپس براي نماز دیگري تیمم کند، یک نماز را بخواند

 . بسیار ضعیف) است روایت کرده است( »ضعیف جدا« سندي کهدار قطنی با 

 احکام حیض -10

أنَّ فاطمة بنَت أيب ُحبيٍش اكنت �ُْستََحاُض فقاَل هلا : َ�ْن اَع�شَة ريَض اهللا عنَها -118
ْمِسيك«: رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم

َ
 إن دَم احلَيِْض دٌم أْسوَُد ُ�ْعرُف فإذا اكَن َذلَِك فَأ

يئ وَص�ِّ َعِن الصالِة فإذا اكَن اآل بّانَ  .»َخُر َ�تَوَضَّ رواهُ أبو داود والنسائيُّ وصححه ابنُ حِ

يفِ  .واحلاكم واستنكرهُ أبو حاتم يثِ  وَ دِ ءَ  حَ امَ يْسٍ  بِنْتِ  أَسْ مَ نْدَ  عُ د أَيبِ  عِ اوُ َْجِلْس يِف « :دَ َوتلْ

ْت ُصْفَرةً فَْوَق الَْماِء 
َ
َعرْصِ ِمْرَ�ٍن فَإَِذا َرأ

ْ
ْهِر َوال َوَ�ْغتَِسْل ، ُغْسًال َواِحًدا، فَلْتَْغتَِسْل لِلظُّ

 ِ�يَما َ�ْ�َ َذلَِك 
ْ
أ ِعَشاِء ُغْسًال َواِحًدا َوَ�ْغتَِسْل لِلَْفْجِر ُغْسًال َواِحًدا َوَ�تَوَضَّ

ْ
 . »لِلَْمْغرِِب َوال

 استحاضهاز عائشه رضی اهللا عنها روایت است که فاطمه دختر ابی حبیش  -118
خون «: شد) پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم به او فرمود نمی خون آن قطع( شد می
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نماز نخوان و هر ، هر گاه آن خون بود، حیض خون سیاهی است که قابل تشخیص است
 . »پس وضو بگیر و نماز بخوان، گاه خون دیگري بود

و ابو ، اند آن را صحیح دانسته و ابن حبان و حاکماند  ابو داوود و نسائی روایت کرده
 . حاتم آن را منکر دانسته است

باید در تشتی «: آمده، و در حدیث اسماء دختر عمیس که ابو داوود روایت کرده است
و براي ، پس براي ظهر و عصر یک غسل، هر گاه رنگ زرد بر آب مشاهده کرد؛ بنشیند

 . »وضو بگیردها  این و بین، و براي صبح یک غسل کند، یک غسل مغرب و عشاء

َ�يُْت انليب : وعن مَحْنََة بِنِْت َجْحٍش قالت -119
َ
ْستحاُض َحيَْضًة كث�ًة شديدًة فأ

ُ
ُكنُْت أ

ْستَْفِتيِه فَقاَل 
َ
َضٌة مَن الّشيطان َ�تَحّييض ستَّة أياٍم أْو «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

ْ
إنما ِ�َ َر�

ْستَنْقأِت فَص� أر�عًة وعرش�ن أو ثالثًة وعرش�َن وصو� وص�ِّ َسبَْعَة أيّاٍم ثمَّ اْغتِس� فإذا ا
هر  ري الظُّ فإنَّ ذلك ُ�ِْزئُك و�ذلك فافع� كما حتيُض النساُء فإْن قَِو�َت ىلع أْن تُؤخِّ
ر�ن املْغرَِب  َعرْصَ مجيعاً ثم تُؤخِّ

ْ
وُ�َعج� الَعرْصَ ثمَّ َ�ْغتَِس� ح� َ�ْطُهر�ن وتُص� الظهَر وال

التِ� فاْ�َعِ� لِعَشاَء ثمَّ َ�ْغتَِسلَ� َوجتمَ وا بِْح وتَُصل�َ . ع� بَ� الصَّ : قال. »وَ�ْغتَسلَ� َمَع الصُّ
ْعجُب األمر�ن إيلَّ «

َ
نهُ البُخاري ».َوُهَو أ حهُ الرتمذيُّ وحسّ  . رواه اخلمسة إال النّسائيُّ وصحّ

شدم و خون  می استحاضهمن : گوید می حمنه دختر جحش رضی اهللا عنها -119
لذا نزد پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم آمدم از ایشان سؤال ، شد می فراوانی از من خارج

و تو شش روز یا هفت روز ، شیطان استضربات) ( آن ضربه اي از«: فرمود، نمودم
روز روزه بگیر و نماز  23یا  24شوي سپس غسل کن پس هر گاه پاك شدي  می حیض
همانطور که ، و در هر ماه به همین صورت عمل کن، کند می تو را کفایت این، بخوان

روزهاي بعد از شش یا هفت روز که باز هم خروج ( شوند و اگر در می دیگر زنان حیض
ندازي و عصر را در اول وقت بخوانی یاو توانستی نماز ظهر به تأخیر ب خون ادامه داشت)

و عصر را جمع بخوانی سپس مغرب را به تأخیر و نماز ظهر ، براي هر دو نماز غسل کنی
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بیاندازي و عشاء را زود بخوانی سپس غسل کنی و دو نماز را جمع بخوانی پس این کار 
 . »این از نظر من بهتر است«: و فرمود .»را بکن و براي نماز صبح غسل کن و نماز بخوان

و بخاري ، دانستهو ترمذي این حدیث را صحیح ، اند خمسه بجز نسائی روایت کرده
 . آن را حسن دانسته است

مَّ حبيبَة بِنَْت َجْحٍش َشَكْت إىل رسول اهللا ص�  -120
ُ
وعن اع�شَة ريض اهللا عنَْها أنَّ أ

َم فَقال فاكنت  »اْمُكيث قَْدَر َما اكنْت حتِبُسِك حيضتك ثمَّ اْغتَسِ� «: اهللا عليه وآهل وسلم ادلَّ
بُخاريِّ . سلمٌ رواهُ مُ  .َ�ْغتَِسُل للك صالةٍ  يئ للكِّ صالة« :ويف روايةٍ للْ  . »وتَوَضَّ

هِ منْ وجهٍ  ِ ريْ  . خرِ آوهي أليب داودَ وغَ

قطع نشدن) ( از عائشه رضی اهللا عنها روایت است که ام حبیبه دختر جحش از -120
عادت ي  به اندازه«: پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود، خون شکایت کرد

 . کرد می پس او براي هر نماز غسل. »صبر کن سپس غسل کنات  ماهیانه
و . »براي هر نماز وضو بگیر«: و در روایت بخاري آمده. مسلم روایت کرده است

 . اند همین روایت ابوداوود و دیگران از طریقی دیگر روایت کرده

مِّ عطيَة ريض اهللا عنها قالت -121
ُ
هِر ُكّنا ال َ�ُعدُّ الُكْدَرَة : وَ�ْن أ فرة بْعَد الطُّ والصُّ

ظُ لهُ  .َشيْئاً   . رواه البُخاري وأبو داود واللفْ

ما خون تیره زرد رنگ بعد از : از ام عطیه رضی اهللا عنها روایت است که گفت -121
بخاري و ابو داوود روایت کرده است و این . آوردیم نمی چیزي به حساب، پاك شدن

 . لفظ بخاري است

ُة فيهم لَْم يُؤالكُوها فَقاَل وعن أ�َس ريض  -122
َ
اهللا عنُه أنَّ ايلهوَد اكنوا إذا َحاَضِت الَمْرأ

 . رواه مُسلم .»اْصنَُعوا لكَّ يشٍء إال انلاكحَ «: انليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم

با او ؛ یهودیان در دوران قاعدگی زن: از انس رضی اهللا عنه روایت است که -122
هر کاري ؛ بجز همبستري«: فرمودصلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر ؛ نددخور نمی چیزي

 . مسلم روایت کرده است. »انجام دهید



 55 کتاب طهارت (پاکیزگی) -1

اكَن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن اع�شَة ريض اهللا عنَها قالت -123
نَا َحائٌض 

َ
تُّزُر َ�يُبَارُش� وأ

َ
 . متفقٌ عليه .يَأُمُرِ� فَ�

رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم به من : است که گفتاز عائشه روایت  -123
. در حالی که من در قاعدگی بودم؛ دخوابی می و کنار من، داد که ازار بپوشم می دستور

 . متفق علیه

وعن ابن عباس ريض اهللا عنُهَما َ�ْن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يف  -124
تَُه و� َحائٌِض 

َ
ُق بدينار أْو بنْصِف دينارٍ «: قالاذلي يأيت اْمَرأ ةُ وصححه  .»َ�تََصدَّ سَ رواه اخلمْ

ه فَ قْ ا وَ َ مهُ حَ غريُ جّ طّان ورَ  . احلاكم وابن القَ

ي  پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم درباره: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنها -124
دینار یا نصف دینار یک «: فرمود، کند می مردي که در دوران قاعدگی با همسرش آمیزش

 . »صدقه بدهد
و دیگران ، اند و حاکم و ابن قطان آن را صحیح دانسته، اند روایت کرده »خمسه«

 . اند موقوف بودن این روایت را ترجیح داده

قال رُسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن أيب سعيد اخلُْدريِّ ريَض اهللا عنُه قاَل  -125
ُة لم تَُصلِّ ولْم تَُصمْ أليَس إذا َحاَضِت ا«: وسلم

َ
تّفقٌ عليه يف حديثٍ طويلٍ  .؟»لَمْرأ  . مُ

از ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله  -125
 خواند و روزه نمی مگر نه این است که زن در دوران قاعدگی نماز«: وسلم فرمود

 . متفق علیه در حدیثی طوالنی. ! ؟»گیرد نمی

لّما ِجئْنا رَسَِف ِحْضُت فقال انليبُّ ص� : وعن اع�شة ريَض اهللا تعاىل عنها قالْت  -126
متفقٌ  .»اْ�َعِ� ما َ�ْفَعُل احلاجُّ َ�َ�ْ أْن ال َ�ُطوِ� بابَليِْت حىت َ�ْطُهري«: اهللا عليه وآهل وسلم

 . عليه يف حديثٍ طويلٍ 
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نام جایی است) ( وقتی به سرف: از عائشه رضی اهللا عنها روایت است که -126
هر کاري که «: فرمود لذا پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم به من، حیض شدم، رسیدیم

تا این که ؛ را طواف نکن خدا)( جز این که خانه؛ تو نیز انجام بده، دهند می حاجیان انجام
 . متفق علیه در حدیثی طوالنی. »پاك شوي

َل انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلموعن ُمعاِذ بن َجبٍَل  -127
َ
: ريَض اهللا تعاىل َ�نُْه أنُّه سأ

تِه َوِ�َ حائٌض 
َ
فهُ  ».ما فَْوَق اإلزار«: َ�َقاَل  ؟َما �لُّ للرَّجل من امَرأ اه أبُو داود وضعّ وَ  . رَ

پرسید  از معاذ رضی اهللا عنه روایت است که از پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم -127
آنچه که باالي ازار «: قاعدگی زن چه چیزي از زن براي مرد حالل است؟ فرموددر دوران 
 . و ضعیف دانسته است، ابو داوود روایت کرده. »قرار دارد

مِّ َسلََمَة ريَض اهللا َ�نَْها قَالْت  -128
ُ
اكنت انّلَفساُء َ�ْقُعُد ىلع َ�ْهِد انّليب ص� اهللا : وعن أ

ْر�ع� يوماً عليه وآهل وسلم َ�ْعَد 
َ
ويف . رواه اخلمسةُ إال النسائي واللفظ أليب داود .نَِفاِسَها أ

هُ  ظٍ لَ فْ حه احلاكم :لَ حّ رها النبيُّ صىل اهللا عليه وآله وسلم بقضاءِ صالةِ النِّفاسِ وصَ  . ومل يأمُ

نفساء) در ( ندکرد می زنانی که وضع حمل: از ام سلمه روایت است که گفت -128
یعنی ( می نشستندچهل روز، سلم بعد از وضع حمل شانى اهللا علیه وآله وزمان پیامبر صل

بجز نسائی روایت کرده و این لفظ  »خمسه«. گرفتند) نمی خواندند و روزه نمی نماز
 . ابوداوود است

داد که زنان  نمی دستور صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: و در لفظی دیگر از او آمده
و حاکم آن را صحیح دانسته . دبجاي آوردن، اند دوران نفاس نخواندهقضاي نمازیی که در 

 . است



 
 
 

 احکام) نماز( کتاب -2

 اوقات نماز -1

: قاَل َ�ْن عبِد اهللا بن َ�ْمرو ريض اهللا عنهما أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -129
َوقُْت الّظْهِر إذا َزالَِت الّشْمُس و�َن ِظلُّ الرَُّجِل كطوهِلِ ما لَْم �رُضْ وقُْت العرِص ووقت «

العرص ما لْم تْصَفرَّ الّشْمُس ووقُت صالِة الَمْغرِِب َما لْم يغب الّشفُق ووقُت صالِة الِعشاِء 
بِح ِمْن  رواه  .»ُطلوِع الفجر ما لْم تطلِع الّشمسإىل نصِف اللّيِْل األوَْسِط ووقُت صالِة الصُّ

نْ حديث بريدةَ يف العرص. مسلم هُ مِ  :ومن حديث أيب موسى .»نَِقّيةٌ  والشمُس بيضاءُ « :ولَ

 . »والشمس مرتفعة«
از عبداهللا بن عمرو رضی اهللا عنها روایت است که پیامبر خدا صلى اهللا علیه  -129

ي  فرد به اندازهي  است خورشید زوال سایه وقت نماز ظهر هنگامی«: وآله وسلم فرمود
قدش گردد و تا زمانی که وقت عصر داخل نشده باشد و وقت عصر تا زمانی است که 
خورشید زرد نشده باشد و وقت نماز مغرب تا زمانی است که شفق غروب نکرده است 

از و وقت نماز صبح از طلوع فجر تا قبل ، و وقت نماز عشاء تا نصف شب ادامه دارد
 . مسلم روایت کرده است. »طلوع خورشید است

 خورشید پر نور و روشن باشد«: نماز عصر روایت کردهي  و مسلم از بریده درباره 
 . »یعنی زرد و کم نور نشده باشد)(

 . »و خورشید بلند باشد«: و در حدیث ابو موسی آمده

رسوُل اهللا ص� اهللا عليه اكن : وعن أيب برزة األسل� ريض اهللا تعاىل عنُْه قاَل  -130
وآهل وسلم يص� العرْصَ ثمَّ يَرْجُع أحُدنا إىل رْحلِه يف أقىص املدينة والّشمس َحّيٌة و�ن 
�َْستَِحبُّ أْن يؤّخر من الِعشاء و�ن ي�رُه انلّوَم َ�بْلَها واحلديَث َ�ْعَدَها و�َن َ�نَْفِتُل من 

َغَداِة ح� َ�ْعرُف الرَُّجُل جل
ْ
تِّ� إىل املائَةِ صالِة ال  . متفقٌ عليهِ  .يسُه و�ن يقرأ بالسِّ
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نْ حديث جابرٍ  ا مِ ُرها :وعندمهُ إذا راُهُم اْجتََمعوا : والعشاء أْحياناً يُقدُمها وأْحياناً يؤخِّ

بحُ  . اكن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم يَُصلِّيها بَِغلٍَس : َعّجل و�ذا راهم أبطأوا أّخر والصُّ
نْ  فأقاَم الَفْجَر ح� ا�شقَّ الفْجُر وانّلاس ال ي�اُد يعرُف  :حديث أيب مُوسى وملسلمٍ مِ

 . بعُضُهْم بْعضاً 
از ابو برزة اسلمی رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله  -130

 مدینهي  در دورترین نقطهاش  خواند و سپس یک از ما به خانه می وسلم نماز عصر را
 در جاي که هنوز خورشید پر نور بود و پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم دوست، رفت می
و شب نشینی) و ( و خوابیدن قبل از نماز عشاء، داشت که نماز عشاء را دیر بخواند می

که هر فرد کسی را  کرد می دانست و زمانی نماز صبح تمام می گفتگوي بعد از آن ناپسند
 آیه 100تا  60شناخت و در نماز صبح بین  می روشنایی)از ( نشسته بود می که کنارش

 : متفق علیه در صحیحین از حدیث جابر آمده. خواند می
مردم) جمع ( دید می هر گاه، خواند می در نماز عشاء را گاهی زود و گاهی با تأخیر

و خواند  می نماز را با تأخیر؛ آمدند می که دیر، دید می و هر گاه، خواند می زود، شدند
 . خواند می در تاریکینماز صبح را  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر

که تازه فجر  کرد می نماز صبح را زمانی شروع: و در مسلم از حدیث ابوموسی آمده
 . شناختند نمی از تاریکی) مردم یکدیگر را( طلوع کرده بود و

املْغرَب مَع رسول اهللا ص� اهللا ُكّنا نَُص� : وعْن رافِع بن خديج ريض اهللا عنه قاَل  -131
 متفق عليه .عليه وآهل وسلم فيَنرْصُف أحُدنا و�نه يَلُبرُص َمَواقَع َ�بِْلهِ 

کند که ما نماز مغرب را با رسول اهللا  می رافع بن خدیج رضی اهللا عنها روایت -131
وشن بود که راي  اندازه گشتیم و در هوا به می خواندیم و بر می صلى اهللا علیه وآله وسلم

 . متفق علیه. دید می جاي افتادن تیرش را؛ کرد می یکی از ما اگر تیري پر تاب
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أْ�تََم انليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ذاَت يلْلٍَة : وعن اع�شَة ريض اهللا عنها قالْت  -132
 »أشقَّ ىلع أّميت إنُه لََوْ�تُها لوال أن«: بالعشاء حىت َذَهب اعّمُة اللَّيِْل ثم َخَرَج فَص� وقاَل 

 . رواه مسلمٌ 

از عائشه رضی اهللا عنها روایت است که شبی پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم  -132
آن قدر) به تأخیر انداخت که بیشتر شب گذشت و سپس به مسجد رفت و ( نماز عشاء را
. »استاین وقت نماز عشاء ؛ امتم مشکل و دشوار نبودبر اگر «: و فرمود. نماز خواند

 . مسلم روایت کرده است

إذا «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب هر�رَة ريض اهللا عنُه قاَل  -133
َة احلرِّ ِمْن َ�يْح َجَهنَّم  . متّفقٌ عليه »اْشتَّد احلرُّ فأبْردوا بالّصالِة فإنَّ ِشدَّ

صلى اهللا علیه وآله وسلم از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا  -133
، نماز ظهر را تا سرد تر شدن هوا به تأخیر بیاندازید؛ ت گرفتهر گاه گرما شد«: فرمود

 . متفق علیه. »زیرا شدت گرما از حرارت جهنم است

: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن رافِع بن خديج ريض اهللا عنه قاَل  -134
بِْح « ْصِبُحوا بالصُّ

َ
بّانَ . رواهُ اخلمسة .»فإنّه أعظُم ألجور�مأ مذي وابنُ حِ  . وصححهُ الرتِّ

رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می رافع بن خدیج رضی اهللا عنه -134
زیرا این برایتان پاداش ؛ بخوانید طلوع فجر)( نماز صبح را هنگام روشن شدن«: فرمود

 . »بیشتري دارد
 . اند و ترمذي و ابن حبان این حدیث را صحیح دانسته، اند روایت کرده »خمسه«

َمْن «: وعن أيب هر�رة ريض اهللا تعاىل عنه أنَّ انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -135
عًة من العرِص 

ْ
بَْح ومن أدرََك َر� عًة َ�بْل أن َ�ْطلَُع الّشْمُس فقْد أدرَك الصُّ

ْ
درك من الصبح ر�

َ
أ

عرْص َ�بَْل أن َ�ْغرُ 
ْ
 . متفق عليه »ب الشمُس َ�َقْد أدرَك ال
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هُ وقالَ  وَ ا نَحْ لمٍ عن عائشةَ ريض اهللا عنهَ دةً « وملُسْ جْ لَ  »سَ ةً « بدَ عَ كْ والّسجدة « :ثمَّ قالَ . »رَ

ْكعةُ   . »إنّما � الرَّ
از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم  -135

نماز صبح را ؛ رکعت از نماز صبح قبل از طلوع خورشید دریابد کسی که یک«: فرمود
یقیناً ؛ و کسی که یک رکعت از نماز عصر قبل از غروب خورشید دریاید، دریافته است

و در صحیح مسلم از عائشه رضی اهللا عنها بهمین ، متفق علیه. »نماز عصر را دریافته است
و . یک سجده) آمده است( »سجدة« )یک رکعت( »رکعۀ« و بجاي، معنا روایت شده است

 . منظور از سجده یک رکعت است: گفت راوي)( سپس

سِمْعُت رسول اهللا ص� اهللا : وعْن أيب سعيد اخلدريِّ ريض اهللا تعاىل عنُه قاَل  -136
بِح حىت َ�ْطلَُع الشمُس وال صالَة بعد العرْصِ حىت «: عليه وآهل وسلم يقول ال صالَة َ�ْعَد الصُّ

فظُ مسلم. متفق عليه .»الّشمُس تغيَب   . »ال صالة بعد صالة الفْجرِ « :ولَ

ر بَةَ بن عامِ قْ نْهانا أن : ولهُ عن عُ ثَالثُ ساعاتٍ كان رسولُ اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يَ

تانا وْ ح� تْطلُُع الشمُس بازغًة حىت ترتِفَع وحَ� يقوُم قائُم « :نُصيل فيهنَّ وأن نقرب فيهن مَ

 . »ةِ حىت تَزوَل الشمُس وحَ� َ�تََضّيُف الشمُس للُغروِب الّظه�

ريرة بسنَدٍ ضعيفٍ  نْدَ الشافعي من حديثِ أيب هُ ُكمُ الثاين عِ  يوَم اجلمعةِ « :وزادَ . واحلْ
َّ

 .»إال

هُ  وُ ةَ نَحْ تادَ  . وكذا أليب داودَ عنْ أيب قَ

اهللا علیه وآله  شنیدم رسول اهللا صلى: گوید می ابو سعید خدري رضی اهللا عنه -136
نماز) صبح نمازي نیست تا خورشید طلوع کند و بعد از نماز ( بعد از: «فرماید می وسلم
بعد از نماز «: متفق علیه و در مسلم آمده. »نمازي نیست تا خورشید غروب کند، عصر

 . »فجر نمازي نیست
علیه وآله سه وقت پیامبر اکرم صلى اهللا : و در صحیح مسلم از عقبه بن عامر آمده

 وقتی که خورشید طلوع، کرد می نهی هایمان وسلم ما را از خواندن نماز و دفن مرده
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و ، تا زوال کند؛ زمانی که خورشید در وسط آسمان است، تا مقداري باال آید؛ کند می
 . تا غروب کند؛ گیرد می زمانی که خورشید در آستانه غروب قرار

بجز روز «: از ابوهریره روایت نموده وافزودهبا سند ضعیف شافعی امام ؛ دومیوحکم 
 . وهمچنین ابوداود از ابوقتاده بمانند این روایت نموده است. »جمعه

يا بَ� َ�بِْد «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ُجب� بن ُمْطعٍم قال -137
رواهُ  .»أو نهارٍ  شاَء من يَلٍْل مناٍف ال َ�ْمنُعوا أحداً طاَف بهذا ابَليِْت وص�َّ أيَّة ساعٍة 

 . وصححهُ الرتمذي وابن حبّان. اخلمسةُ 

کند که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله  می جبیربن مطعم رضی اهللا عنه روایت -137
از شبانه روز کسی را از طواف این خانه اي  لحظه اي بنی عبدمناف در هیچ«: وسلم فرمود

را صحیح ها  آن و ترمذي و ابن حبان، اند روایت کرده »خمسه«. »و نماز منع نکنید
 . اند دانسته

: ه وآهل وسلم قاَل وعن ابن عمر ريض اهللا تعاىل عنُهما أنَّ انليب ص� اهللا علي -138
هُ عىل ابنرواهُ الدارقطنيُّ وصححهُ ابنُ  .»الّشفُق احلْمرةُ « فَ هُ وقَ زيمةَ وغريُ ر خُ مَ  . عُ

کند که پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  می عنه روایتابن عمر رضی اهللا  -138
دارقطنی روایت کرده است و ابن خزیمه این روایت را . »شفق همان سرخی است«: فرمود

 . اند و دیگران آن را موقوف بر ابن عمر دانسته، صحیح دانسته است

: عليه وآهل وسلمقاَل رسول اهللا ص� اهللا : وعن ابن عّباس ريض اهللا عنهما قال -139
الُة أي صالةُ : الَفْجُر فَْجَران« الُة وفَْجر حتْرُم فيه الصَّ ُم الّطعاَم وحتلُّ فيه الصَّ فَْجٌر �رِّ

عامُ  بِح و�لُّ فيه الطَّ حاه .»الصُّ حّ ةَ واحلاكِمُ وصَ يمَ زَ  . رواهُ ابنُ خُ

مُ الطّعام رِّ هُ وزاد يف الذي حيُ وُ أنه يذهُب مستطيًال يف « :وللحاكم من حديث جابرٍ نَحْ

َْحانِ « :خرويف اآل .»األفُق  . »إنّه َكَذنَِب الرسِّ
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از ابن عباس رضی اهللا عنها روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -139
و نماز ، شود می حرام سحري)( خوردن با طلوع آن)( فجر دو تا است فجري که«: فرمود

یعنی ( فجري است که نماز خواندن در آن حرام استو دیگري ، گردد می خواندن روا
 . »شود می و خوردن غذا در آن حالل نماز صبح)

 . اند ابن خزیمه و حاکم روایت کرده و صحیح دانسته
فجري که در آن غذا خوردن «: و حاکم از جابر روایتی به همین معنا نقل کرده و در آن

آن ( و فجر دیگر، کند می افق طلوعي  پهنهبصورت مستطیل در «: افزوده، »شود می حرام
 . »است عمودي شکل تا آسمان)( همانند دم گرگ است که)

قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن ابن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه قال -140
ل وقْتها«: وسلم الُة يف أوَّ لُهُ  .»أفضُل األْعمال الصَّ حاه وأصْ يف رواهُ الرتمذي واحلاكم وصحّ

حيحني  . الصَّ

از ابن مسعود رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -140
و اند  ترمذي حاکم روایت کرده. »در اول وقت است )خواندن( نماز کارها بهترین«: فرمود

 . و اصل این روایت در صحیحین است، اند صحیح دانسته

ُل الَوقِت رضوان اهللا «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالوعن أيب �ْذورَة أنَّ انليب  -141 أوَّ
وَْسُطُه رمْحَُة اهللا و

َ
ارقُطْني بسندٍ ضعيف جداً  .»خُرهُ َ�ْفُو اهللاآوأ جهُ الدَّ رَ وللرتمذي من . أخْ

و ضعيفٌ أيضاً  هُ طِ وَ سَ هُ دون األوْ وُ مرَ نَحْ  . حديثِ ابن عُ

نماز خواندن «: اهللا علیه وآله وسلم فرمودپیامبر اهللا صلى : گوید می ابومحذوره -141
وسط  نماز خواندن در)( در) اول وقت موجب خشنودي و رضایت خداوند است و

آخر وقت موجب عفو و نماز خواندن در) ( و شود می موجب رحمت خداوند، وقت
 . »شود می بخشش خداوند

عمر به همین و ترمذي از حدیث ابن ، دارقطنی با سند ضعیف جداً روایت کرده است
 . و آن نیز ضعیف است، معنا روایت کرده است که در آن ذکري از وسط وقت نیست
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: وعن ابن عمر ريض اهللا تعاىل عنهما أنَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -142
ةُ إال النسائيَّ  »ال صالَة بْعَد الفجر إال سْجدَ�ْ�ِ « سَ  . أخرجه اخلمْ

 . »ال صالة بْعَد طلوع الفْجر إال ر�عيت الَفْجرِ « :ويف رواية عبد الرزاق 

ارقطني عن  هُ للدَّ رو بن العاص ريض اهللا عنهُ ابن ومثلُ مْ  . عَ

از ابن عمر رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -142
خمسه . »دو رکعت سنت صبح)( بجز دو سجده؛ بعد از طلوع فجر نمازي نیست«: فرمود

بعد از طلوع فجر نمازي نیست «: و در روایت عبدالرزاق آمده، اند بجز نسائی روایت کرده
 . »بجز دو رکعت سنت صبح

 . دارقطنی نیز مانند این از عبداهللا بن عمرو بن عاص روایت کرده است 

مِّ َسلََمَة ريض اهللا تعاىل عنها قالْت  -143
ُ
 ص� اهللا عليه وآهل ص� رسول اهللا: وعن أ

َعرْصَ 
ْ
عت�. وسلم ال

ْ
ُُه فقاَل . ثمَّ َدَخَل بييْت فص�َّ ر� تلْ

َ
ْهِر «: فسأ ُشِغلُْت عن ر�عت� بعَد الظُّ

َ�نَقضيهما إذا فاتتا: فقلُت  »نفَصلّيْتُُهَما اآل
َ
 . أخرجهُ أمحدُ  .»ال«: قال ؟أ

نْها بمعناهُ   . وأليب داود عنْ عائشةَ ريض اهللا تعاىل عَ

رسول صلى اهللا علیه وآله وسلم نماز : از ام سلمه رضی اهللا عنها روایت است که -143
من از ایشان سؤال کردم ، آنگاه دو رکعت نماز خواند، من آمدي  عصر را خواند و به خانه

دو رکعت سنت بعد از نماز ظهر را به علت مشغولیت نتوانستم بخوانم اآلن «: فرمود
احمد . »خیر«: قضاي آن را بجا آوریم؟ فرمود، از ما نیز فوت شدگاه هر: تمگف. »خواندم

 . کرده استبه همین معنا از عائشه روایت ابوداوود نیز ، روایت کرده است

 باب اذان -2

اهللا : تقوُل : وأنا نائٌم رجٌل فقاَل طاَف يب : عن عبد اهللا بن ز�د بن عبد ر�ِّه قال -144
الُة  أ�رب اهللا أ�رب فذكر األذان برت�يع اتلكب� بغ� ترجيع واإلقامة فَُراَدى إال قد قامت الصَّ
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 »لَُرؤ�ا حَق ها  آن«: فلَّما أْصبَْحُت أتيُت رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم فقاَل : قال
ةَ . أخرجهُ أمحد وأبو داود .احلديثَ  زيمْ مذي وابنُ خُ ْ حهُ الرتِّ   .وصحّ

ر، خرهآوزادَ أمحد يف  جْ ة قولِ بالل يف أَذان الفَ الةُ خريٌ من النوم: قِصَّ  . الصَّ

زيمةَ عنْ أَنس ريض اهللا عنْهُ قال ر: والبن خُ نّة إذا قالَ املؤذِّنُ يف الفَجْ حيَّ عىل : منَ السُّ

م: الفالحِ قالَ  الةُ خريٌ من النّوْ  . الصَّ

در خواب دیدم که مردي از : گوید می  عنهعبداهللا بن زید بن عبد ربه رضی اهللا -144
اذان را با چهار بار تکبیر گفتن بدون  »اهللا اکبر، اهللا اکبر، بگو«: کنارم گذشت و به من گفت

که دوبار تکرار کرد) ( »قد قامت الصالة« بجز، ذکر کرد، ترجیح و اقامه را به صورت فرد

و خوابم را ( علیه وآله وسلم آمدمپس هنگامی که صبح شد خدمت پیامبر صلى اهللا : گوید
احمد . تا آخر حدیث .»است درست)( رؤیاي حق خواب تو)( این«: تعریف کردم) فرمود

 . اند و ترمذي و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته، ابوداوود روایت کرده است

نماز از خواب بهتر  »الصالة خري من النوم«احمد در آخر این حدیث داستان قول بالل 

 : وابن خزیمه از أنس روایت کرده است که گفت. در اذان فجر افزوده استاست 

بعد از : گفت »حی علی الفالح«پیامبر) است که هنگامی مؤذن در اذان فجر ( از سنت

 . را بگوید »الصالة خري من النوم«آن 

األذان وعن أيب �ذورة ريض اهللا عنه أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم علّمه  -145
ت� َ�َقْط . أخرجُه مسلمٌ . فَذَكر فيِه الرّتجيع هل مرَّ سةُ  .ول�ن ذكَر اتّلكب� يف أوَّ اهُ اخلمْ وروَ

ربعاً    .فذكروهُ مُ

از ابو محذوره رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم  -145
ولی ، مسلم روایت کرده است. و ترجیح در اذان را در آن ذکر کرد، اذان را به او یاد داد

و تکبیر را ، اند این حدیث را روایت کرده »خمسه«. تکبیر را دوبار ذکر کرده است
 . اند بار در آن ذکر کرده 4بصورت 
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ِمَر بالٌل : وعْن أ�س ريض اهللا عنه قال -146
ُ
أن �ْشفع األذان َشْفعاً و�وتَر اإلقامَة إال : أ

الةإال قْد قامِت : اإلقامَة َ�ْع� سلمٌ االستثناء، متّفقٌ عليه .الصَّ  . ومل يذكر مُ

رَ النبيُّ صىل اهللا عليه وآله وسلم بالالً : وللنسائي  . أمَ

به بالل دستور داده شده که کلمات اذان را دوبار و : گوید می انس رضی اهللا عنه -146

، متفق علیه. شود می که دوبار گفته »قد قامت الصالة«بجز ، کلمات اقامه را یک بار بگوید

پیامبر صلى اهللا علیه وآله : و در روایت نسائی آمده، و مسلم استثناء را ذکر نکرده است
 . وسلم به بالل دستور داد

تَتَّبُع فَاه ههنا وَهُهنا : وعن أيب ُجحيفة ريض اهللا عنُه قال -147
َ
رأيُْت بالًال يؤذن وأ

ذنيْه
ُ
هْ  .والرتمذي وصححهُ رواهُ أمحدُ  .و�ْصِبعاُه يف أ نيه: والبن ماجَ يْهِ يف أُذُ لَ إصبَعَ . وجعَ

هُ ملا بلغ حيَّ عىل الصالة يميناً وشامالً ومل يستدرْ : وأليب داود نُقَ حيحني. لَو عُ لُه يف الصَّ  . وأصْ

داد و من دهانش که  می بالل را دیدم که اذان: گوید می ابو جحیفه رضی اهللا عنه -147
. یش بودها گوش و دو انگشتش در، مکرد می دنبال، چرخاند می طرف به این طرف و آن

 . احمد و ترمذي روایت کرده و صحیح دانسته است
یش قرار داده بود و در روایت ها گوش دو انگشتش را در: در روایت ابن ماجه آمده

گردنش را به سمت راست و چپ گرداند ، رسید »حی علی الصالة«وقتی به : ابوداود آمده

 . اصل این روایت در صحیحین است. بدنش را نچرخاند و

وعن أيب َ�ْذورة ريض اهللا عنه أنَّ انلَّيب ص� اهللا عليه وآهل وسلم أعجبُه َصْوتُُه  -148
يمة .َ�َعلّمُه األذان زْ  . رواه ابنُ خُ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم صدایش را : گوید می ابو مخدوره رضی اهللا عنه -148
 . ابن خزیمه روایت کرده است. پسندید و اذان را به او آموخت

َصلّيْت مع انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم العيديِن َ�ْ�َ : وعن جابر بن َسُمرَة قَاَل  -149
ت� بغ� أذان وال إقامة ة وال مرَّ لمٌ  .مرَّ سْ اهُ مُ وَ   .رَ
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 . ونحوه يف املتفق عليه عن ابن عباس ريض اهللا عنهام وغريه

بیشتر از یک و دو بار نمازهاي دو عید : گوید می جابر بن سمره رضی اهللا عنه -149
به همین معنا از ابن عباس ، مسلم روایت کرده است. را با پیامبر بدون اذان و اقامه خواندم

 . متفق علیه است، و دیگر

ذَّن وعن أيب قتادة ريض اهللا عنُه يف احلديث الطو�ل يف نْومهم عن  -150
َ
الة ثمَّ أ الصَّ

  .رواه مسلم .بالٌل فص� انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم كما اكن يْصنُع لك يوم

فصىل هبا ، ولهُ عن جابر ريض اهللا عنه أنَّ النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أتى املُزدلفةَ 

ام. املغرب والعشاءَ بأذان واحدٍ وإقامتني مجعَ النبي صىل اهللا : ولهُ عن ابن عمرَ ريض اهللا عنهُ

َ املغربِ والعشاء بإقامة واحدةٍ  : ويف رواية لهُ . لكل صالةٍ : وزاد أبو داود. عليه وآله وسلم بنيْ

ام ناد يف واحدة منهُ  . ومل يُ

 ؛نماز بودازابوقتاده رضی اهللا عنه در حدیثی طوالنی که درباره خواب ماندشان  -150
هر روز نماز  صلى اهللا علیه وآله وسلم همانندسپس بالل اذان گفت و پیامبر : گوید می

 . مسلم روایت کرده است. خواند
، به مزدلفه آمدصلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر : و امام مسلم از جابر روایت کرده که 

 . و در آنجا مغرب و عشاء را با یک اذان و دو اقامه خواند
 صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: کند که می ا روایتمومسلم از ابن عمر رضی اهللا عنه

و . براي هر نماز: ابوداوود افزوده. و با یک اقامه خواند، نماز مغرب و عشاء را جمع کرد
 . نماز مغرب و عشاء) اذان گفته نشد( در هیچ یک از آن دو: در روایتی دیگر آورده

ص� اهللا عليه وآهل قاَل رسوُل اهللا : وعن ابْن عمَر واع�شَة ريض اهللا عنهْم قاال -151
مِّ َمْكتوم«: وسلم

ُ
�وا حىت ينادي ابُن أ و�َن رجًال أع� ال  »إنَّ بالًال يؤذُن بليٍْل فلُكوا وارْشَ

ْصبحَت  أصبْحَت : يُنادي حىت يقال هل
َ
 . متفقٌ عليه ويف آخره إدراجٌ  .أ
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 وسلمصلى اهللا علیه وآله  از ابن عمر و رضی اهللا عنها روایت است که پیامبر -151
تا اینکه که ابن ام مکتوم ، بخورید و بیاشامید، گوید می همانا بالل در شب اذان«: فرمود

 صبح شد، صبح شد: گفتند نمی که به او تا؛ و ابن ام مکتوم مرد کوري بود. »اذان گوید
افزوده از ( و در آخر این روایت ادراج، متفق علیه .گفت نمی فجر طلوع کرده است) اذان(

 . واقع شده استراوي) 

وعن ابِن ُ�َمر ريض اهللا عنهما أن بالًال أذَّن َ�بْل الَفْجر فأَمرُه انليب ص� اهللا  -152
فه .»أال إنَّ الَعبَْد نامَ «: عليه وآهل وسلم أن يرجَع فيُنادَي   . رواهُ أبو داودَ وضعّ

: گفتاز ابن عمر رضی اهللا عنه روایت است که بالل قبل از طلوع فجر اذان  -152
 : بنابراین پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم به او دستور داد که بر گردد و بگوید

و آن را ضعیف ، ابوداود روایت کرده. »بدانید و آگاه باشید که بنده خواب رفته است« 
 . دانسته است

قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن أيب سعيٍد اخلُْدريِّ ريض اهللا عنه قال -153
قٌ عليه .»إذا سمعتُم انلِّداَء فُقولوا ِمثْل ما يُقوُل املؤذِّنُ «: وسلم  . متفَ

ثْلُهُ   . وللبخاري عنْ معاوية ريض اهللا عنه مِ

ل كام يقولُ املُؤذِّنُ كلمةً كلمةً سو احلَيْعلَتني  ل القوْ مرَ ريض اهللا عنه يف فَضْ لمٍ عن عُ وملسْ

ةَ إال «: فيقولُ  وَّ ل وال قُ  . »باهللاال حوْ

صلى اهللا علیه وآله  از ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر -153
متفق . »تکرار کنید گوید می آنچه موذن، هنگامی که صداي اذان را شنیدید«: فرمود وسلم
 . و بخاري حدیثی مانند این از معاویه روایت کرده است، علیه

 را در فضیلت تکرار کلمه الفاظی که مؤذنومسلم از عمر رضی اهللا عنه این حدیث 

 ال حول و ال قوة إال باهللا، حی الصالة و حی الفالحکه بجز در ، روایت کرده، گوید می

 . بگوید
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. يا رسول اهللا اْجَعل� إمام قَْو�: وعن ُعثماَن بِن أيب العاص ريض اهللا عنه قال -154
ِ «: فقال

ّ
ضعفهْم واخت

َ
نَْت إماُمُهْم واقْتِد بأ

َ
ذانِِه أجراً أ

َ
أخرجه اخلمسة  .»ْذ ُمؤذِّناً ال يأخُذ ىلع أ

حهُ احلاكِمُ   . وحسنهُ الرتمذيُّ وصحّ

مرا ! اي رسول خدا: از عثمان بن ابو العاص رضی اهللا عنه روایت است که گفت -154
حال ضعیف ترینشان را ؛ تمو در اماهستی ها  آن تو امام«: فرمود. امام قومم قرار بده

 »خمسه«. »مزدي دریافت نکنداش  )گفتن( و موذنی انتخاب کن که بر اذان، رعایت کن
 . و حاکم آن را صحیح دانسته است، و ترمذي آن را حسن دانسته است، اند روایت کرده

قاَل نلَا انّليبُّ ص� اهللا عليه وآهل : وعن مالك بن احلَُو�ْرِث ريض اهللا عنه قاَل  -155
هُ السبعةُ . احلديث »فَليُؤذن ل�م أَحُد�مإذا حرَضَت الصالُة «: وسلم  . أخرجَ

 صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: گوید می مالک بن حویرث رضی اهللا عنه -155
تا  »پس باید یکی از شما اذان بگوید، هر گاه وقت نماز فرا رسد«: خطاب به ما فرمود

 . اند روایت کرده، سبعه. آخر حدیث

إذا «: عنه أنَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال بلاللوعن جابر ريض اهللا  -156
 االلك ِمْن 

ُ
أذَّنَْت فرتّسْل و�ذا أَ�ْمت فاْحُدْر واجعل ب� أذانِك و�قاَمتك مقدار ما يْفُرغ

فهُ  »أ�ِلهِ  عّ  . احلديث رواهُ الرتمذيُّ وضَ

ريرة ريض اهللا عنهُ أنَّ النبي صىل اهللا عليه وآله   « :وسلم قالولهُ عن أيب هُ
َّ

ال يُؤذُِّن إال

فهُ أيضاً  .»ُمتوىضء عّ قالَ رسولُ اهللا صىل اهللا : ولهُ عن زياد بن احلارث ريض اهللا عنهُ قالَ . وضَ

 . وضعفهُ أيضاً  .»ومْن أذََّن فهو يُقيمُ « :عليه وآله وسلم

نْ حديث عبد اهللا بن زيد أنه قالَ  تُهُ يعني األذان : وأليب داودَ مِ هُ أَنا رأَيْ نْتُ أُريدُ : قالَ . وأنا كُ

عْفٌ أيضاً . »فأَقِمْ أَنْتَ «  . وفيه ضَ

خطاب به بالل  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: گوید می جابر رضی اهللا عنه -156
 و هر گاه اقامت، کلمات اذان را کشیده و بدون عجله بگو؛ گویی می وقتی اذان«: فرمود
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وفاصله بین اذان و اقامه آن قدر ، کشیدن صدا بگو گویی کلمات اقامه را پیاپی و بدون می
ترمذي روایت . »و از غذایش دست بکشدسیر شود) ( خورد می باشد تا کسی که غذا

 . و ضعیف دانسته است، کرده
کند که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم  می و ترمذي از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت 

 . و آن را ضعیف دانسته است. »وضو داردمگر کسی که ؛ اذان نگوید«: فرمود
کند که پیامبر صلى اهللا  می همچنین ً ترمذي از زیاد بن حارث رضی اهللا عنه روایتو

 . »کسی که اذان را گفت پس او اقامه را نیز بگوید«: علیه وآله وسلم فرمود
 . و آن را نیز ضعیف قرار داده است

کلمات اذان : کند که گفت می و ابوداود از حدیث عبداهللا بن زید رضی اهللا عنه روایت 
پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم . را من در خواب دیدم و خودم قصد کردم که اذان بگویم

 . در این روایت نیز ضعف وجود دارد. »پس تو اقامه را بگو«: فرمود

املؤذُِّن أْملَُك «: اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل رسول: وعن أيب هر�رة قاَل  -157
ْملك باإلقامة

َ
فهُ  .»باألذان واإلماُم أ وللبيهقي نحوه عن عيل ريض اهللا . رواهُ ابن عدي وضعّ

 . عنه من قوله

: کند که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود می ابوهریره رضی اهللا عنه روایت -157
ابن عدي . »اختیار است و امام در اقامه صاحب اختیار استمؤذن در اذان صاحب «

و بیهقی به همین معنا از قول خود علی روایت . روایت کرده و آن را ضعیف دانسته است
 . کرده است

ال يَُردُّ «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أ�س ريض اهللا عنه قاَل  -158
ةَ  .»ادلاعُء بَ� األذان واإلقامة مَ زيْ حهُ ابنُ خُ  . رواهُ النسائيُّ وصحّ

: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می انس مالک رضی اهللا عنه -158
و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته ، نسائی روایت کرده. »شود نمی دعا بین اذان و اقامه رد«

 . است
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نَّ  -159
َ
َمْن قَاَل َحَ� «: اهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل  رَُسوَل اهللا َص�َّ َوَ�ْن َجابٍِر ريَِضَ اهللا َ�نُْه أ

َقائَِمةِ : �َْسَمُع انلَِّداءَ 
ْ
الةِ ال ْعَوِة اتلَّاَمة والصَّ َفِضيلََة ات  اللُُّهمَّ رَبَّ َهِذهِ ادلَّ

ْ
ُ�َّمداً الْوِسيلََة َوال

 ُ
َ

ِي وََعْدتَُه َحلَّْت هل
َّ

ْ�َعثَُه َ�ُْموداً اذل
َ
ِقيَاَمةِ َوأ

ْ
ةُ  .»َشَفاَعيِت يَْوَم ال عَ بَ هُ األَرْ جَ رَ  . أَخْ

کسی که « رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم: گوید می جابر رضی اهللا عنه -159

ةِ «: هنگام شنیدن اذان بگوید ائِمَ قَ الةِ الْ ة والصَّ ةِ التَّامَ وَ عْ هِ الدَّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ ةَ  ات اللُّهُ يلَ داً الْوسِ َمّ حمُ

هُ  تَ دْ عَ ي وَ وداً الَّذِ ْمُ ثَهُ حمَ عَ أَبْ يلَةَ وَ ضِ فَ الْ اي پروردگار این دعوت کامل و نماز بر ! خداوندا« .»وَ

وسیله و فضیلت را به محمد عطاء فرما و در روز قیامت او را به مقام محمود و ، پا شده
 . »اي که به او وعده داده اي مبعوث فرما ستوده

 . اند روایت کرده »أربعه«. »گردد می شامل حال اوشفاعت من در روز قیامت 

 نمازي  ها شرط -3

: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: عن يلعِّ بن َطلٍْق ريض اهللا عنه قاَل  -160
ُِعد الصالة«

ْ
أ ويل َتوضَّ

ْ
حه ابنُ  .»إذا فََسا أَحُدُ�ْم يف الصالةِ فلْينرصْف ويل رواهُ اخلمسةُ وصحّ

  .حبّان

از علی بن طلق رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله  -160
باید از نماز خارج شود و ، چسی) داد( هر گاه یکی شما در حال نماز بادي«: وسلم فرمود

و ابن حبان آن را صحیح ، اند روایت کرده »خمسه«. »وضوء بگیرد و نمازش را اعاده کند
 . دانسته است

ال يْقبُل اهللا «: اع�شة ريض اهللا عنها أن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالوعن  -161
يْمة .»صالَة حائٍض إال خبمار زَ  . رواهُ اخلمسةُ إال النسائيَّ وصححهُ ابن خُ

: از عائشه رضی اهللا عنها روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود -161
 و روسري) چادر( جز با خمار؛ بلوغ رسیده استخداوند نماز زنی را که به سن «

 . و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است، اند کردهروایت بجز نسائی  »خمسه«. »پذیرد نمی
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إذا اكَن «: وعن جابر ريض اهللا عنه أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل هلُ  -162
َحْف بِه يف الصالة لمٍ  .»اثلّوُْب واسعاً فاتلْ فخالف ب� َطَرَ�يِْه و�ن اكن ضيّقاً فاتّزْر « :وملُسْ

ال يُص� أحُد�ْم يف اثلوب « :وهلُام من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه. متفق عليه .»بهِ 

 . »الواحِد ليَس ىلع اعتِقِه منه يشء
از جابر رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم به او  -162

 . »در نماز آن را به خودت بپیچ، اس گشاد بوداگر لب«: فرمود
 و اگر چادر، آن را به دو طرف شانه هایت بیانداز«... : و در روایت مسلم آمده است

و در بخاري و مسلم حدیثی از ابوهریره آمده . متفق علیه. »لباس) تنگ بود با آن ازار ببند(
نماز ، که چیزي از آن بر شانه هایش نیست یا لباسی)( یکی از شما در یک پارچه«: است

 . متفق علیه. »نخواند

مِّ سلمَة ريض اهللا عنها -163
ُ
تُص� : سألت انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلمها  آن وعن أ

َ
أ

ُة يف درع ومخار بغ� إزار
َ
ي ُظُهور قدَميَْها«: قال ؟الْمرأ ْرُع سابغاً يُغطِّ أخرجه أبو  .»إذا اكَن ادلِّ

هُ . داود فَ قْ ةُ وَ حَ األئمّ  . وصحّ

از ام سلمه رضی اهللا عنها روایت است که از پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم  -163
: پیراهن) بلند و خمار بدون ازار نماز بخواند؟فرمود( تواند با لباس می آیا زن: سوال کرد

 . »یش را بپوشاندها قدم که پشتاي  گونه به، اگر پیراهن بلند باشد«
 . اند ائمه موقوف بودن این روایت را صحیح دانسته، ابوداود روایت کرده است 

ُكّنا مع انليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن اعمر بن ر�يعَة ريض اهللا عنُه قاَل  -164
ْشلَكْت َعلَيْنَا الِقبْلَُة فََصلّينا

َ
إىل غ�  فلما َطلَعت الّشمس إذا �ُن صليْنَا. يف يَلْلٍَة ُمْظلمٍة فأ

ۡ�َنَما تَُولُّواْ َ�َثمَّ وَۡجُه ﴿ الِقبْلَِة ف�لت
َ
ِ ٱفَ� فه ]١١٥: ةالبقر[ ﴾�َّ  . أخرجه الرتمذي وضعّ

در شبی تاریک با پیامبر صلى اهللا علیه : گوید می عامر بن ربیعه رضی اهللا عنه -164
چون . خواندیمآنگاه نماز ، پس تعین جهت قبله برایمان دشوار گردید؛ وآله وسلم بودیم
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پس این آیه نازل ، ایم همتوجه شدیم که به جهت غیر قبله نماز خواند، خورشید طلوع کرد

ْ َ�َثمَّ وَۡجُه ﴿ شد ۡ�نََما تَُولُّوا
َ
ِ ٱفَ� به هر جهت رو کنید خداوند در آنجا  ]١١٥: ةالبقر[ ﴾�َّ

 . ترمذي روایت کرده وضیعف دانسته است. هست

ما «: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: اهللا عنه قالوعن أيب ُهر�رة ريض  -165
 . رواهُ الرتمذي وقواه البخاريُّ  »َ�ْ� املرشق واملْغرِب قِبْلَةٌ 

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -165
 . »بین مغرب و مشرق قبله استي  فاصله«: فرمود

 . و بخاري این حدیث را قوي دانسته است، کردهترمذي روایت 

رأيت رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن اعمر بن ر�يعة ريض اهللا عنه قاَل  -166
يوِ�ء برأسه ولم ي�ن  :زادَ البخاريُّ ، متفقٌ عليه .وسلم يُص� ىلع راِحلَِتِه َحيُْث توّجَهْت به

 . يصنعُه يف املكتو�ة

و�ن إذا سافَر فأراد أن يتطَوع استقبَل بناقِتِه  :أنس ريض هللا عنهوأليب داود من حديث 

هُ حسنٌ  .ثمَّ ص� حيث اكَن وْجُه ِرَ�بِه، الِقبلة فكرّب   . وإسنادُ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم : از عامر بن ربیعه رضی اهللا عنه روایت است که -166
 . خواند می نماز، را دیدم که سوار مرکب به هر سو که در حرکت بود

 . متفق علیه 
داد و  می سر انجامي  رکوع و سجده را با اشاره«: و در روایت بخاري این افزوده آمده 

 . »خواند نمی نمازهاي فرض را به این صورت
خواست نماز مستحبی را  می هر گاه در مسیر سفر«: ابوداوود از انس روایت کرده

به راهش ( سپس، گفت می و تکبیر، داد می قرارروي شتر ش را به سمت قبله ، بخواند
اسناد این . »خواند می نماز، به هر سمتی که بوداش  داد) و جهت حرکت سواري می ادامه

 . روایت حسن است
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: وعن أيب سعيد اخلدريِّ ريض اهللا عنه أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -167
ةٌ  .»واحلماماألرض لُكُّها مسجٌد إال املقربة « هُ علّ  . رواه الرتمذيُّ ولَ

از ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله  -167
. »استمحل خواندن نماز) ( زمین بجز قبرستان و حمام مسجدي  همه«: وسلم فرمود

 . ضعفی) وجود دارد( و در سند این حدیث علتی، ترمذي روایت کرده است

أْن يَُص�  أن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم ن�: وعن ابن عمر ريض اهللا عنهما -168
ِة وقارعِة الطر�ق واحلّمام ومَعاطِن اإلبِل وفْوَق َظْهِر : يف سبِْع َمواِطن املْزَ�لَة واملْجَزرة واملْقرَبَ
هُ  .بيِت اهللا تعاىل فَ  . رواه الرتمذي وضعّ

ایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم از از ابن عمر رضی اهللا عنها رو -168
در راه رفت و ، قبرستان، کشتارگاه، زباله دان: نماز خواندن در هفت مکان نهی کرده است

 . وباالي کعبه، استراحتگاه شتران، حمام، آمد
 . ترمذي روایت کرده وضعیف دانسته است 

ال «: اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يقوُل سمعُت رسول : وعن أيب َمْرثٍَد الَغنَوي قاَل  -169
لِمٌ  »تُصلُّوا إىل الُقبور وال جتِْلُسوا َعلَيْها سْ  . رواهُ مُ

شنیدم رسول اهللا صلى : از ابو مرثد غنوي رضی اهللا عنه روایت است که گفت -169
 مسلم. »و روي قبرها ننشینید، به طرف قبرها نماز نخوانید«: اهللا علیه وآله وسلم فرمود

 . روایت کرده است

إذا «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب سعيٍد ريض اهللا عنه قال -170
َُصلِّ فيهما  .»جاَء أَحُدُ�ْم املْسجد فَلْيَنُْظر فإن رأى يف نعليْه أذًى أْو قَذراً فَلْيَْمَسْحُه ويلْ

ة. أخرجه أبو داود  . وصححه ابنُ خزيْمَ

خدري رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله  از ابو سعید -170
ها  آن اگر در، هر گاه یکی از شما به مسجد آمد باید کفشهایش را نگاه کند«: وسلم فرمود
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ابوداوود روایت . »آنگاه در آن نماز بخواند، باید آن را به زمین بمالد، نجاستی مشاهده کرد
 . دانسته استو ابن خزیمه صحیح ، کرده است

إذا «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قال -171
بّان .»َوىطَء أحُدُ�م األَذى خُبّفيِْه فطُهورُُهما الرّتاب حهُ ابنُ حِ هُ أبو داود وصحّ جَ  . أخرَ

وآله وسلم از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه  -171
 پس پاك کردن آن، هر گاه یکی از شما با موزه هایش نجاستی را لگد کرد«: فرمود

 . و ابن حبان آن را صحیح دانسته است، ابوداوود روایت کرده. »خاك است مالیدن به)(

قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن معاو�ة بن احل�م ريض اهللا عنه قال -172
الَة ال يَْصلُُح فيها يشٌء من الكم انلاسإنَّ هذه «: وسلم إنما ُهَو التّْسبيُح واتّلكب� ، الصَّ

سلمٌ  .»نآوقراءُة الُقر  . رواه مُ

از معاویه بن حکم رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله  -172
زده ، ندگوی می شایسته نیست در نماز سخنانی که مردم خطاب به یکدیگر«: وسلم فرمود

 . »فقط تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن است در نماز)( بلکه، شود
 . مسلم روایت کرده است

إْن ُكنا نَلَتلَكّم يف الصالة ىلع عْهد رسول اهللا ص� اهللا : وعن ز�د بن أْرقَم أنه قاَل  -173

لََ�ٰتِ ٱَ�ٰفُِظواْ َ�َ ﴿ عليه وآهل وسلم يُ�لُِّم أحُدنا صاحبُه حباَجِتِه حىّت نََزلَت ِ ٱوَ  لصَّ لَٰوة  لصَّ
ِ َ�ٰنِتَِ�  لۡوُۡسَطيٰ ٱ َّ�ِ ْ متفق  .فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الالكم ]٢٢٨: ةالبقر[ ﴾٢٣٨َوقُوُموا

 . واللفظ ملسلم، عليه
صلى اهللا علیه وآله  ما در زمان رسول خدا: گوید می زید بن ارقم رضی اهللا عنه -173

تا ، گفت می دوستش سخن و هر یک از ما با، زدیم می با هم دیگر حرفدر نماز ، وسلم

ْ َ�َ ﴿ اینکه آیه لََ�ٰتِ ٱَ�ٰفُِظوا لَٰوةِ ٱوَ  لصَّ ِ َ�ٰنِتَِ�  لۡوُۡسَطيٰ ٱ لصَّ َّ�ِ ْ  ]٢٢٨: ةالبقر[ ﴾٢٣٨َوقُوُموا
. »عصر) پایبندي کنید و براي خدا فرمانبرداران بایستید( بر نمازها بویژه نماز وسطی«
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با ( و از سخن گفتن، به ما دستور داده شده که در نماز سکوت کنیمپس ، نازل شد
 . متفق علیه و این لفظ مسلم است. یکدیگر) منع شدیم

التّْسبيُح للرجاِل «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب هر�رة قاَل  -174
تّفقٌ عليهِ زادَ  .»واتّلْصفيُق للنِّساءِ  لمٌ مُ سْ الةِ « :مُ  . »يف الصَّ

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -174
مخصوص مردان  براي این که امام متوجه سهو خود شود)( سبحان اهللا گفتن«: فرمود
 . »در نماز«: و مسلم افزوده، متفق علیه .»کف زدن براي زنان است، است

� عن أبيه قال وعْن ُمطرِّف -175 خِّ يُْت رسوَل اهللا ص� اهللا : بن عبد اهللا بن الشِّ
َ
َرأ

اُكءِ 
ْ

ز�ٌز كأز�ز املرْجِل من ابل
َ
أخرجهُ اخلمسة إال ابن ماجهْ  .عليه وآهل وسلم يَُص� و� صدره أ

بّان حهُ ابن حِ حّ  . وصَ

رسول خدا : از مطرف بن عبداهللا بن شخیر از پدرش روایت است که گفت -175
صداي گریه اي مانند اش  خواند و از سینه می اهللا علیه وآله وسلم را دیدم که نماز صلى

 . رسید می صداي جوشیدن آب در دیگ به گوش
 . و ابن حبان آن را صحیح دانسته است، اند خمسه بجز ابن ماجه روایت کرده 

َمْدخالن فُكنُْت اكن يل من رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن يلعٍّ قال -176
هْ  .إَذا أتيتُُه وُهَو يُص� َ�نَْحنََح يل اجَ واهُ النسائيُّ وابنُ مَ  . رَ

پیامبر ي  در هر شبانه روز) دو بار به خانه( من: گوید می علی رضی اهللا عنه -176
، شدم که مشغول نماز بود می هر گاه برایشان وارد، رفتم می صلى اهللا علیه وآله وسلم

 . اند روایت کرده نسائی و ابن ماجه. کرد می دادن) سرفه براي اجازه(

كيَْف رأيت انّليبَّ ص� اهللا : قُلُت بلاللٍ : وعن ابن عمر ريض اهللا عنهما قال -177
 .َ�ُقوُل هكذا و�ََسَط َكّفهُ : قال ؟عليه وآهل وسلم يُردُّ عليهْم ح� �ُسلِّمون عليه وهو يُص�

حّ   . حهُ أخرجهُ أبو داود والرتمذي وصَ
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پیامبر صلى اهللا علیه : از ابن عمر رضی اهللا عنه روایت است که از بالل پرسیدم -177
به : داد؟ گفت می جواب سالم راچگونه ، ندکرد می وآله وسلم در نماز وقتی به اوسالم

 . و دستش را باز کرد؛ این صورت
 . ابوداوود و ترمذي روایت کرده است و آن را در صحیح دانسته است 

اكن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يَُص� : وعن أيب قتَادة ريض اهللا عنه قاَل  -178
م
ُ
وهو  :وملسلمٍ  .متفقٌ عليه .�ذا قاَم مَحَلََهاو، امَة بنت ز�نب فإذا َسَجَد وضعهاوهو حاِمٌل أ

 . يؤمُّ انلاَس يف املسجدِ 
صلى اهللا علیه وآله وسلم در  از ابوقتاده رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا -178

رفت او را به  هر گاه به سجده می، خواند می حالیکه امامه دختر زینب در بغلش بود نماز
و در روایت مسلم ، متفق علیه. داشت می شد او را بر می چون بلند، گذاشت می زمین
 . داد می در حالی که در مسجد براي مردم امامت: آمده

: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: ريض اهللا عنه قاَل وعن أيب ُهر�رة  -179
بّان .»احلّيَة والعقرب: اقتُلُوا األسوَديِْن يف الصالة«  . أخرجه األربعة وصححه ابنُ حِ

از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -179
 . »نماز بکشیدمار و عقرب را در ، دو سیاه«: فرمود

 . و ابن حبان صحیح دانسته است، اند اربعه روایت کرده

 باب ستره نماز گزار -4

قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : عن أيب ُجَهيْم بن احلارث ريض اهللا عنُه قاَل  -180
أر�عَ� خْ�اً هل مْن لْو َ�ْعلَُم املارُّ َ�ْ�َ يدي الُمص� ماذا عليْه من اإلثم لاكن أن يقف «: وسلم

ار من وجهٍ  .»أْن يُمر ب� يديه ر�ع� « :خرآمتّفق عليه واللفظُ للبخاريِّ ووقعَ يف البَزَّ
َ
أ

 . »خر�فاً 
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از ابو جهیم بن حارث رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه  -180
دانست مرتکب چه  می، کند می اگر کسی که از جلو نماز گذار عبور«: وآله وسلم فرمود
. »داد می ار ترجیحزنماز گ ماه) را بر عبور از جلوي، سال( توقف چهل، گناهی شده است

 ». چهل پاییز«: در روایت بزار از طریق دیگر آمده، متفق علیه و این لفظ بخاري است

ُسرتِة ُسئِل انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم يف َغزوِة تَبوك عْن : وعن اع�شة قالت -181
لِمٌ  .»مثل ُمؤِخرِة الرَّْحِل «: فَقاَل . الُمَص� سْ  أخرجه مُ

تبوك از پیامبر ي  در غزوه: گوید می از عائشه رضی اهللا عنها روایت است که -181
 : طول) ستره سؤال شد؟ فرمودي  اندازه( ي صلى اهللا علیه وآله وسلم درباره

 . مسلم روایت کرده است. »شتر باشدي  به مانند چوب قسمت عقب کجاوه« 

: ول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمقاَل رس: وعن َسرْبة بن َمْعبٍد اجلُه�ِّ قال -182
 . أخرجه احلاكم .»ِليَْسترِْت أحُد�م يف الصالة ولْو �َسْهمٍ «

از سبرة بن معبد جهنی رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه  -182
ي  به اندازه( حتی اگر چه، باید در نماز براي خودتان ستره قرار دهید«: وآله وسلم فرمود

 . حاکم روایت کرده است. »تیري باشد طول)

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب ذّر الغفاري ريض اهللا عنه قاَل  -183
ُب ؛ الرَّحل َ�ْقطُع صالة الرَّجل املسلم إذا لم ي�ن ب� يديِْه ِمثُْل ُمؤِخرةِ «

ْ
املرأُة واحلماُر واللَك

 . أخرجه مسلمٌ  .»اللكُب األسوُد شيطانٌ « :وفيه. احلديث .»األسودُ 

وأليب داود والنسائيِّ عن ابن عباس ريض اهللا عنهام . ولهُ عن أيب هريرة نحوهُ دون الكلْبِ 

هُ دون آخرهِ  وُ أة باحلائض، نحْ يّد املرْ  . وقَ

اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله از ابوذر غفاري رضی  -183
چوب ي  نماز فرد مسلمان را در صورتی که جلویش ستره اي به اندازه«: وسلم فرمود

 . »کند می باطل)( قطع، عقب کجاوه شتر نباشد عبور زن واالغ و سگ سیاه
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 . »سگ سیاه شیطان است«: حدیث آمدهي  و در ادامه
 . روایت کرده است، بدون ذکر سگ را از ابوهریره مسلم مانند همین حدیث

، اند و ابوداوود و نسائی این حدیث را از ابن عباس بدون مورد آخري آن روایت کرده
 . بالغ) آمده است( و در این روایت ذکر زن با قید حائض

قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن أيب سعيد اخلدريِّ ريض اهللا عنه قال -184
فلْيدفْعُه ، إذا ص� أحد�م إىل يشء �سرُتُه من انلاس فأراد أحٌد أْن �تاَز ب� يديهِ «: وسلم

  .متّفق عليه .»فإنّما هو َشيَْطانٌ ، فإن أىب فَلْيُقاتلهُ 

 . »فإنَّ معُه القر�ن« :ويف رواية

 از ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله -184
، مردم ستره بود عبور)( هر گاه یکی از شما به طرف چیزي که بین او و«: وسلم فرمود
، اگر سر پیچی کرد، و شودباید مانع ا، و کسی خواست از جلویش عبور کند، نماز بخواند

 . متفق علیه. »چرا که او شیطان است، گیر شودبااو در
 . »است شیطان)( چرا که با او همراه«: و در روایت دیگر آمده

إَذا ص� أحُد�م «: وعن أيب هر�رة أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -185
اً ، فإن لم �د فلينِْصب عصا، فَلْيجعل تِلْقاَء وَْجِهه َشيئاً  ثمَّ ال ، فإن لْم يُ�ن فلْيَُخطَّ خطَّ

ُه مْن مرَّ ب� يديْه حهُ ابنُ  .»يرُضُّ هُ أخرجهُ أمحد وابنُ ماجهْ وصحّ بْ من زعمَ أنَّ بّان وملْ يُصِ حِ

 . مُضطَربٌ بل هو حسنٌ 

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -185
، قرار دهد اي) ستره( جلویش چیزي، هر گاه یکی از شما خواست نماز بخواند«: فرمود

اگر اینهم برایش ، نصب کند چوب دستی)( عصایی؛ اگر چیزي براي ستره پیدا نکرد
در این صورت عبور از جلوي  )و سپس نماز بخواند(، جلویش خطی بکشد، ممکن نشد

 . »کند نمی نمازش هیچ خللی بر نمازش وارد
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و ابن حبان این روایت را صحیح قرار داده ، احمد و ابن ماجه روایت کرده است
بلکه این روایت ، نیست نظرش درست، و کسی که این حدیث را مضطرب دانسته، است

 . حسن است

قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن أيب سعيٍد اخلْدري ريض اهللا عنه قاَل  -186
وا ما استطعتمْ «: وسلم

ُ
الَة يَشٌء وادَرأ فٌ  .»ال يقطُع الصَّ عْ  . أخرجهُ أبو داود ويف سنده ضَ

اهللا صلى اهللا علیه وآله از ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت است که رسول  -186
توانید مانع عبور از جلوي نماز  می وتا، کند نمی هیچ چیز نماز را قطع«: وسلم فرمود

 . ف وجود داردو در سند آن ضع، کرده است ابوداوود روایت. »شوید

 تنی در نمازتشویق به خشوع و فرو -5

اهللا عليه وآهل وسلم أن نَ� رُسوُل اهللا ص� : عن أيب ُهر�رة ريض اهللا عنه قاَل  -187
لم. متفقٌ عليه .يَُص� الرَُّجُل �ترصاً  ويف . ومعناه أن جيْعلَ يدهُ عىل خارصتِه، واللفظ ملسْ

 . »أنَّ ذلك فِْعل ايلهود يف صالتهم« :رضی اهللا عنها البخاري عن عائشةَ 

نماز رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم از : گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -187
 . متفق علیه و این لفظ مسلم است. نهی کرده است، خواندن دست به کمر

که این عمل از کارهاي یهودیان در «: و در بخاري از عائشه رضی اهللا عنها آمده 
 . »نمازهایش است

م «: أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال: وعن أ�َس ريض اهللا عنه -188 إذا قُدِّ
 . متفقٌ عليه .»ا به قبَل أن تَُصلُّوا املْغرَب العشاُء فابَدءو

هر گاه «: رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود گوید می انس رضی اهللا عنه -188
غذا ، قبل از آنکه نماز مغرب را بخوانید و نماز نیز بر پا شده بود)( آماده بودغذا) ( شام

 . متفق علیه. »بخورید
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إذا قاَم «: ُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمقاَل رسو: اهللا عنه قالوعن أيب َذَر ريض  -189
َحُد�م يف الصالةِ فال يمَسح احلىَص

َ
، رواهُ اخلمسة بإسنادٍ صحيح .»فإنَّ الرمَحَة تُواِجُههُ ، أ

دُ  ليل .»واحدةً أْو َدعْ « :وزادَ أمحْ يْقيب نحوهُ بغري تعْ عَ  . ويف الصحيح عن مُ

اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم از ابوذر رضی  -189
چرا که در ، را صاف نکنید و زمین)( ها ریگ هر گاه یکی از شما در نماز بودید«: فرمود

 . »گیرد می او را فرا خداوند)( این حالت رحمت
فقط  اگر مجبور شدي)(«: و احمد افزوده، اند خمسه با اسناد صحیح روایت کرده

شبیه همین ، و در کتاب صحیح از معیقیب. »یا هیچ )را صاف کن و محل( یکمرتبه

 . روایت شده است »فإن الرمحه« حدیث بدون ذکر علت

ُت رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم عْن : وعن اع�شة ريض اهللا عنها قالت -190
ْ
سأل

الة َِفاِت يف الصَّ
ْ

رواهُ  .»َ�ْتَِلُسُه الْشيطاُن من صالة العبْدهَو اختالٌس «: فقاَل  ؟االتل

حهُ . البُخاريُّ  فإْن اكن ال بُدَّ فيف ، فإنّه َهلََكةٌ ، إيَّاِك واالتِلفات يف الصالة« :وللرتمذي وصحّ

ِع    .»اتلطوُّ
ي  از رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم درباره: گوید می عایشه رضی اهللا عنها -190
نوعی از «: فرمود در نماز سؤال کردم؟ )چپ و راست نگاه کردن زیر چشمی به( التفات

بخاري روایت کرده . »کند می دزدي است که شیطان از نماز شخص نماز گزار سرقت
ز التفات در نماز بشدت پرهیز ا«: وترمذي روایت نموده وآن را صحیح دانسته بلفظ. است

 . »فرض)درنه ( نماز نافلهواگر ناچار باشی پس در ؛ هالکت استباعث)( زیرا؛ کن

إذا اكَن أَحُد�ْم يف «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أ�س قاَل  -191
الة فإنُّه يُنايج ر�َُّه فال َ�بُْصَقنَّ ب� يديه وال عن يمينه َْت قَدمه، الصَّ

َ
 .»ول�ن عن شماهل حت

َْت قَدِمهِ « :ويف رواية. متّفقٌ عليه
َ

 . »أو حت
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هر گاه «: رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می انس رضی اهللا عنه -191
پس به رو برو و سمت ، کند می یکی از شما در نماز است همانا با خدایش مناجات

به سمت چپ زیر پایش آب دهان اگر مجبور شد) ( لیکن. راست خود آب دهان نیندازد
 . »یا زیر پایش«: دیگر آمدهو در روایتی ، متفق علیه. »بیندازد

فقال هلا انليب ، َسرَتت به جانب بَيِْتها، رىض اهللا عنها اكن قِراٌم لَِعا�شة: وعنه قاَل  -192
فإنُّه ال تَزاُل تَصاو�ُرهُ َ�ْعرض يل يف ، أميطي عّنا قَِراَمِك هذا«: ص� اهللا عليه وآهل وسلم

 . رواه البخاريُّ  .»صاليت

مٍ وفيهِ واتّفقا عىل حديثها  هْ لَهتْ� عْن صاليت« :يف قصة أَنْبجانيّة أيب جَ
َ
 . »فإنّها أ

و از انس رضی اهللا عنه روایت است که عائشه رضی اهللا عنها پرده اي داشت  -192
پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم خطاب به او ، را پوشانده بوداش  که با آن قسمتی از خانه

وبخاري و . بخاري روایت کرده است. »ما دور کن این پرده را از جلوي چشم«: فرمود
: و در آن آمده، اند متفق، انبجانیه) ابو جهم( مسلم بر روایت عائشه درباره داستان لباس

 . »چون این حواسم را در نماز پرت کرد«

: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن جابر بن َسُمرَة ريض اهللا عنه قاَل  -193
 . رواه مسلم .»أْو ال تَرِْجُع إيلِْهمْ ، يَلَنْتَِه�َّ أقواٌم يَْرفُعوَن أبْصارَُهْم إىل السماِء يف الصالة«

تُ رسولَ اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول: ولهُ عن عائشة ريض اهللا عنها قالت عْ مِ  :سَ

 . »ال صالَة حبرَضِة َطَعام وال هو يَُدافُِعُه األْخبَثانِ «
ز جابربن سمره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله ا -193

ممکن ( یا، از این کار باز آیند، کنند می هکسانی که در نماز به آسمان نگا«: وسلم فرمود
 . مسلم روایت کرده است. »برنگرددها  آن به ی)ئاست دیگر بینا

خدا صلى اهللا علیه  لشنیدم از رسو: و از عائشه رضی اهللا عنها روایت شده که گفت 
 نمازي، فوعمددر هنگام آماده بودن غذا و تحت فشارادرار و «: فرمود می وآله وسلم که

 . مسلم روایت کرده است. »نیست درست)(
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اتّلثاؤُب «: وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنُه أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -194
يف « :وزادَ ، رواهُ مسلمٌ والرتمذيُّ  .»تثَاَءب أحُد�م فَلْيكِظْم ما استطاعفإذا ، من الشيطانِ 

الة  . »الصَّ
: روایت است که پیامبرصلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود رضی اهللا عنه هریرهاز ابو -194

تواند آن را  می باید تا، پس هر گاه یکی ازشما خمیازه گرفت، از شیطان است خمیازه«
 . »نمازدر: «افزودهوترمذي ، لم وترمذي روایت کرده استمس. »دفع کند

 محل نماز)( مساجد -6

أمَر رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم بِِبناِء : عن اع�شة ريض اهللا عنها قالْت  -195
ور  . إرسالهُ  وصحح، رواهُ أمحدُ وأبو داود والرتمذي .وأن ُ�نَّظَف وُ�َطيَب ، املساجد يف ادلُّ

روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  اعائشه رضی اهللا عنهاز  -195
احمد  .و آن را پاکیزه و خوشبو نگه دارند، مسجد بسازندها  و محلهها  در خانه: دستور داد

 . و ترمذي مرسل بودنش را صحیح قرار داده است، اند و ابو داوود و ترمذي روایت کرده

: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: عنه قال وعن أيب هر�رة ريض اهللا -196
نِْبيائِهْم مساجد«

َ
ُذوا قبوَر أ

ّ
وهلُامَ  .»وانّلصارى« :وزادَ مسلم، متفقٌ عليه .»قاتل اهللا ايلهود اخت

الُح َ�نَْوا ىلع قربه َمْسجداً « :رضی اهللا عنها منْ حديث عائشةَ   .»اكنوا إذا مات فيهُم الرَُّجُل الصَّ

وئلك رشاُر اخلَلْق« :وفيه
ُ
 . »أ

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -196
. »که قبور پیامبرانشان را مسجد قرار دادندهالك کند) ( خداوند یهود را بکشد«: فرمود

 . »و نصارا را«: و در روایت مسلم آمده، متفق علیه
یهودیان هر «: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: عائشه رضی اهللا عنها گوید 

 . »ساختند می روي قبرش مسجدي، مرد می گاه فرد نکو کاري از آنان
 . متفق علیه. »بدترین مخلوقات هستندها  آن: «و در ادامه همین حدیث آمده
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لم َخيًْال بعَث انليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وس: وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنُه قال -197
 . متفقٌ عليه. احلديث .فََرَ�ُطوُه �سار�ٍة من سواري املسجد، فَجاَءْت برُجٍل 

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم گروهی را براي انجام : گوید می ابوهریره -197
و هنگام بازگشت مردي که به اسارت گرفته بودند با خودشان ، مأموریتی اعزام کرد

 . متفق علیه. ستونهاي مسجد بستندو به یکی از ، آوردند

قد : فقال، فلََحَظ إيله، وعنُه أنَّ ُعمر ريض اهللا عنه مرَّ حبّسان يُنِْشُد يف املسجد -198
�ْشُد فيه

ُ
 . متّفق عليه .وفيه َمْن ُهو خٌ� منَْك ، ُكنُْت أ

ابوهریره) رضی اهللا عنه روایت است که عمربن خطاب به حسان بن ( و از او -198
من در : حسان گفت، نگاهی به او کرد، سرود می بر خورد کرد که درمسجد شعر ثابت

 . متفق علیه. یعنی پیامبر) در آن بود( سرودم که فردي از تو بهتر می مسجد زمانی شعر

َمن َسِمَع «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعنُه ريض اهللا عنه قال -199
َها اهللا علَيَْك : املْسِجِد فَلْيَُقْل  رَُجًال يَنُْشُد ضالًّة يف رواه  .»فإنَّ املساجَد لْم تنُب هلذا، ال رَدَّ

سلمٌ   مُ

ابوهریره) رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله ( و از او -199
 اعالن( گیرد می رااش  هر گاه شنید کسی که در مسجد سراغ گمشده«: وسلم فرمود

چون مساجد ، وهرگز پیدا نشود)( خداوند آن را به تو بر نگرداند: بگوئیدکند) پس  می
 . مسلم روایت کرده است. »براي این ساخته نشده است

ْ�تُْم مْن «: وعنُه ريض اهللا عنه أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -200
َ
إذا َرأ

اَرتكال : فُقولوا هلُ ؛ يَبيُع أْو يَبْتاُع يف املسجدِ 
َ

ْرَ�َح اهللا جت
َ
نَهُ  .»أ  . رواهُ النسائيُّ والرتمذي وحسّ

ابوهریره) رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله ( و ازاو -200
: پس بگوئید، کند می هر گاه دیدید که کسی در مسجد خرید و فروش«: وسلم فرمود

 . »خداوند در تجارتت سودي قرار ندهد
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 . نسائی و ترمذي روایت کرده و آن را حسن دانسته است 

قاَل رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن حكيم بن حزام ريض اهللا عنه قاَل  -201
 . رواهُ أمحد وأبو داودَ بسندٍ ضعيفٍ  .»وال �ُْستَقاُد فيها، ال تُقام احلدوُد يف املساجدِ «: وسلم

روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله  از حکیم بن حزام رضی اهللا عنه -201
. »شود نمی حکم قصاص اجراها  آن و در، شود نمی حدود در مساجد اقامه«: وسلم فرمود

 . اند احمد و ابوداود با سند ضعیفی روایت کرده

صيب َسْعٌد يوَم اخلنْدِق فرضب عليِه رسول اهللا ص� اهللا : وعن اع�شَة قالت -202
ُ
أ

 . متّفق عليه .وسلم خيَْمًة يف املْسجِد يِلَُعوَدُه من قر�بعليه وآهل 

سعد در جنگ خندق زخمی شد : از عائشه رضی اهللا عنه روایت است که گفت -202
اي زد تا او را ازنزدیک عیادت  رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم برایش در مسجد خیمه

 . متفق علیه. کند

يْت : وعنْها قالَْت  -203
َ
ْ�ُظُر إىل رأ

َ
رُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم �ْسرُت� وأنا أ

 متفقٌ عليه. احلديثَ  ...احلبشِة يلعبون يف املسجد

رسول اهللا صلى اهللا علیه : عایشه) رضی اهللا عنها روایت است که گفت( وازاو -203
 تماشا، ندکرد می بانیزه) بازي( را که در مسجدها  وآله وسلم مرا پوشاند و من حبشی

 . تا آخر حدیث متفق علیه. ..مکرد می

ُث ِعنِْدي: وَ�نَْها -204 تِيِ� َ�تََحدَّ
ْ
ن َويِلَدًة َسوَْداَء اَكَن لََها ِخبَاٌء يِف الَْمْسِجِد فاََكنَْت تَأ

َ
 ..أ

يثَ  َدِ يْهِ . احلْ لَ قٌ عَ تَّفَ  مُ

 مسجدعایشه) رضی اهللا عنها روایت است که کنیز سیاه پوست در ( وازاو -204
. ..زد می آمد و با من حرف می و گاهی پیش من کرد می داشت و در آن زندگیاي  خیمه

 . متفق علیه
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�ٍَس ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم -205
َ
يف  ابلصاق«: َوَ�ْن أ

 . متفق عليه »املسجد خطيئة و�فارتها دفنها

روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم از انس رضی اهللا عنه  -205
از بین و( آن پنهان کردني  و کفاره؛ در مسجد آب دهان انداختن گناهی است«: فرمود

 . متفق علیه. »است بردنش)

ال َ�ُقوُم الّساَعُة «: َوَ�نُْه ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم -206
ةَ  .»يَتَبَاَ� انلَّاُس يِف الَْمَساِجدِ َحىتَّ  مَ يْ زَ هُ ابْنُ خُ حَ حَّ صَ يَّ وَ ذِ مِ ْ ةُ إِال الرتَّ سَ َمْ هُ اخلْ جَ رَ  . أَخْ

انس) رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم ( وازاو -206
. »فتخار کنندشود تا زمانی که مردم به ساخت و ساز مساجد ا نمی قیامت بر پا«: فرمود

 . و ابن خزیمه صحیح دانسته است، بجز ترمذي روایت کرده است »خمسه«

: قَاَل رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وََعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ اهللا َ�نُْهَما قَاَل  -207
ِمْرُت بِتَْشيِيد الَْمَساِجدِ «

ُ
هُ  .»ما أ حَ حَّ صَ دَ وَ اوُ هُ أَبُو دَ جَ رَ بّانَ أَخْ  . ابْنُ حِ

از ابن عباس رضی اهللا عنها روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله  -207
و ، ابوداوود روایت کرده است. »ام من به زینت دادن مساجد مأمور نشده«: وسلم فرمود

 . ابن حبان آن را صحیح قرار داده است

�ٍَس ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل  -208
َ
ُعرَِضُت «: رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمقَاَل : َوَ�ْن أ

َقَذاُة ُ�ْرُِجَها الرَُّجُل ِمَن الَْمْسِجدِ 
ْ
يِت َحىتَّ ال مَّ

ُ
ُجوُر أ

ُ
َّ أ هُ  .»يلَعَ بَ رَ تَغْ اسْ يُّ وَ ذِ مِ ْ دَ والرتِّ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ رَ

ةَ  مَ يْ زَ هُ ابْنُ خُ حَ حّ صَ  . وَ

ول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم از انس رضی اهللا عنه روایت است که رس -208
کند به من  می پاداش افراد امتم حتی خس و خاشاکی که فرد از مسجد بیرون«: فرمود

ترمذي وروایت کرده است و آن را غریب دانسته است و ، ابوداوود. »نشان داده شده است
 . ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است
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يِب َ�تَاَدَة ريَِضَ  -209
َ
إَِذا «: قَاَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: اهللا َ�نُْه قَاَل َوَ�ْن أ

َعتَْ�ِ 
ْ
َ َر� َحُدُ�ُم الَْمْسِجَد فَال َ�ِْلْس َحىتَّ يَُص�ِّ

َ
يْهِ  »َدَخَل أ لَ قٌ عَ تَّفَ  . مُ

از ابوقتاده رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -209
؛ نخوانده تحیه المسجد)( گاه یکی از شما وارد مسجد شد تا دو رکعت نمازهر «: فرمود
 . متفق علیه. »ننشیند

 چگونگی) نماز( صفت -7

نَّ انلَّيِبّ  -210
َ
يِب ُهَر�َْرةَ ريَِضَ اهللا َ�نُْه أ

َ
إَِذا ُ�ْمَت «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل  َ�ْن أ

ْسِبِغ الْوُُضوَء ُ�مَّ 
َ
الِة فَأ  الصَّ

َ
ْع  إىل

ْ
ُقُرآَن ُ�مَّ ار�

ْ
 َما تَيرَّسَ َمَعَك ِمَن ال

ْ
ْ ُ�مَّ اقَْرأ ِقبْلََة فََكربَّ

ْ
اْستَقِبِل ال

 َحىَت َ�ْطَمنِئَّ َراِكعاً ُ�مَّ اْرَ�ْع َحىتَّ َ�ْعِتِدَل قَائِماً ُ�مَّ اْسُجْد َحىَت َ�ْطَمنئَّ َساِجداً ُ�مَّ اْرَ�ْع َحىَت 
ةُ  .»ُجْد َحىَت َ�ْطَمنِئَّ َساِجداً ُ�مَّ اْ�َعْل َذلَِك يِف َصالتَِك لُكَِّهاَ�ْطَمنِئَّ َجالِساً ُ�مَّ اسْ  بْعَ أخرجه السَّ

لِمِ  سْ نَادِ مُ هْ بِإِسْ اجَ البْنِ مَ يِّ وَ ارِ بُخَ ظُ لِلْ اللَّفْ ةَ بْنِ  .»َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ قَائِماً « :وَ اَعَ فَ يثِ رِ دِ ثْلُهُ يفِ حَ مِ وَ

َدَ  نْدَ أَمحْ افِعِ عِ بَّانَ رَ ابْنِ حَ َدَ  .»َحىتَّ َ�ُطَمنِئَّ قَائِماً « :وَ ألَمحْ عَظامُ « :وَ
ْ
قْم ُصلْبََك َحىتَّ تَرْجَع ال

َ
  .»فَأ

افِعِ  ةَ بْنِ رَ اعَ فَ ديِثِ رِ نْ حَ دَ مِ اوُ أَيبِ دَ ائِيِّ وَ نِّسَ لِلْ َحِدُ�ْم َحىتَّ �ُْسبِغع  انها« :وَ
َ
ال تَتِمُّ َصالُة أ

َمَرُه 
َ
 َوَ�َْمَدهُ الْوُضوَء َكَما أ

َ
َ اهللا َ�َعاىل  ُ�مَّ يَُ�ربِّ

َ
ا .»َعلَيْهِ  َوُ�ثَْ�  اهللا َ�َعاىل فِيهَ فَإْن اَكَن َمَعَك « :وَ

ُْه َوَهلِّلْهُ   َو�ِال فَامْحَِد اهللا َوَ�ربِّ
ْ
  .»قُْرآٌن فَاقََرأ

دَ  اوُ ألَيبِ دَ ِكتاِب َو�َِما َشاَء اهللا« :وَ
ْ
مِّ ال

ْ
 بِأ

ْ
البْنِ . »ُ�مَّ اقْرأ بَّانَ وَ  . »ُ�مَّ بَِما ِشئَْت « :حِ

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم  -210
سپس رو به قبله تکبیر ، هر گاه خواستی نماز بخوانی به نحوه احسن وضو بگیر«: فرمود

کن رکوع ، سپس با آرامش کامل؛ بگو و سپس هر چه از قرآنی برایت مسیر است بخوان
و این روش را در ، و سپس به سجده برو، و پس از بلند شدن از رکوع راست بایست

 . و این لفظ بخاري استاند  سبعه روایت کرده. »تمام نمازهایت انجام بده
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پس از بلند شدن از رکوع با آرامش کامل «: در سنن ابن ماجه با اسناد مسلم آمده
حبان از رفاعه بن رافع بن مالک روایت  و مانند همین حدیث را احمد و ابن. »بایست

 . »تا با آرامش کامل بایستی« اند: کرده
. »تا هر استخوان به جاي خود باز گردد؛ را راست کن تپشت«: و در روایت احمد آمده

باید دانست که نماز یکی از « اند نسائی و ابوداوود از حدیث رفاعه بن رافع روایت کرده
به نحوه احسن همانطور که خداوند دستور داده است وضو  مگر اینکه؛ شما کامل نیست

و سپس حمد و ثناي خداوند را بجاي نمازش را شروع کند) ( گیرد و با گفتن تکبیر
 . »آورد

اهللا اکبر و ال اله اال اهللا ، اگر از قرآن حفظ داري بخوان و گرنه الحمد هللا«: و در آن آمده
 . »بگو

، فاتحه و آنچه خواست خداوند باشدي  سپس سوره«: و در روایت ابوداوود آمده
 . »بخوان

 . »بخوان)( سپس هر چه خواستی«: و در روایت ابن حبان آمده 

رأيُت رسوَل اهللا ص� اهللا : وعن أيب مُحيٍد الّساعدي ريض اهللا تعاىل عنه قاَل  -211
أْم�َن يديِه من ر�بتيِْه ثمَّ َهرَصَ عليه وآهل وسلم إذا َكرّبَ جعَل يََديِْه َحْذَو َمنْكبيه و�ذا َرَ�َع 

ظهَرُه فإِذ رفَع رأسه استَوى حىت يُعوَد لُك َ�َقاٍر َماَكنَُه فإذا سجَد وَضَع يديِْه َ�ْ�َ ُمْفرتٍش وال 
ْكعت� جلس ىلع رْجله  قابضهما واستقبل بأطراِف أصابع رْجليْه الِقبْلة و�ذا جلس يف الرَّ

ُم� و�ذا
ْ

َم رْجلُه اليرُْسَى ونََصَب األْخرى  اليرُسى ونََصَب ايل ْكعِة األخ�ة قدَّ جلس يف الرَّ
 . أخرجه البخاري .وقعَد ىلع مْقعَدتِهِ 

 علیه وآله وسلم را رسول اهللا صلى اهللا: ابو حمید ساعدي رضی اهللا عنه گوید -211
و  کرد می یش را تا برابر شانه هایش بلندها دست گاه در نماز تکبیرمی گفتدیدم که هر

 گرفت و پشتش را راست می زانوهایش را محکم ها دست رفت با کف می چون به رکوع
 کرد می که سر و کمرش با هم برابر بود) سرش رد که از رکوع بلنداي  گونه به. (کرد می
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پس هر گاه . گرفت می بر جاي خود قرار ها استخوان ایستاد که هر یک از می چنان راست
 راها  آن گذاشت که نه باز بود و نه می یش را طوري بر زمینها دست رفت می به سجده

و در تشهد اول روي پاي ، داد می و نوك انگشتان پایش را به طرف قبله قرار، چسپاند می
 . نشست می نشیمنگاه)( و بر مقعد، کرد می نشست و پاي راستش را نصب می چپ

: رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلموعن يلعِّ بن أيب طالب ريض اهللا عنه عْن  -212
«... : إىل قوهل» وّجْهُت وْج� ل�ي َ�َطَر الّسمواِت واألرض«: أنُّه اكن إذا قام إىل الصالة قاَل 

نْت ر�ِّ وأنا َ�بُْدك، مَن الُمْسلم�
َ
لمٌ . خرهآإىل  »..ا�َّ أنت امللك ال �َ إالَّ أنت أ سْ رواهُ مُ

 . يف صالة الليل إنَّ ذلك: ويف رواية له

کند که هر گاه رسول اهللا صلى اهللا  می علی بن ابیطالب رضی اهللا عنه روایت -212
 چهره ام را در برابر ذاتی قرار دادم که«: فرمود می خاست می علیه وآله وسلم براي نماز بر

، بدهمرا از مسلمانان قرار  .«.: گوید می تا آنجا که »..و زمین را پدید آورد ها آسمان
 ...»توامي  بنده منتو پروردگار منی و، خداوندا تو پادشاهی و معبود بر حقی جز تو نیست

 دعا) را در نماز شب( که این: و در روایت دیگر مسلم آمده ،مسلم روایت کرده
 . خواند می

اكن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا : وعْن أيب ُهر�رة ريض اهللا عنه قاَل  -213
ُُه فقاَل  كرّبَ  تلْ

َ
 فَسأ

َ
ْن يْقرأ

َ
َالِة َسَكَت ُهنَيَْهًة َ�بَْل أ اللُّهمَّ باعْد بيْ� و�َْ�َ خطاياي : أقوُل «: لِلصَّ

كما باعْدَت ب� املرشق واملْغرِِب اللَُّهمَّ نقِّ� من َخطاياَي كما ينىّق اثلّوُب األبيض من 
�س اللُهمَّ اغسل� من خ   .متفق عليه .»والربَدِ  طاياَي باملاِء واثللِج ادلَّ

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -213
در این باره از ، کرد می گفت اندکی قبل از قرائت سکوت می هر گاه براي نماز تکبیر

بین من و گناهانم به ! خداوندا: گویم می«: ؟فرمودگوید می ایشان سؤال کردم که چه
 مرا از گناهانم پاك کن همانطور! مشرق و مغرب فاصله بینداز خداونداي  فاصلهي  اندازه
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. »گناهانم را با آب برف و تگرگ بشوي! خداوندا، شود می که لباس سفید از چرك پاك
 . متفق علیه

ُسبحانك اللُهمَّ وحبمِدَك وَ�بَارََك اسُمك : وعن عمر ريض اهللا عنه أنه اكَن يقوُل  -214
َك وال � غُ�َك رواُه ُمْسلٌم �َسنٍَد منقطعٍ وت . ورواهُ الدارقطني موصوالً وموقُوفاً  .عاىل َجدُّ

ري ريض اهللا عنه مرفوعاً   . عنْدَ اخلمسة، ونحوه عنْ أيب سعيد اخلُدْ

أعوُذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرَّجيم من همزهِ « :وكان يقولُ بعد التّكبري: وفيه

 . »وَ�ْفِثهِ ونْفخِه 
تو ! خداوندا: گفت می از عمر رضی اهللا عنه روایت است که در دعاي استفتاح -214

نام تو با برکت است و مقام ، گویم می سپاس، آنیي  پاکی و تو را به ستایشی که شایسته
و دارقطنی با سند ، مسلم با سند منقطع. تو بلند است و معبود بر حقی غیر از تو نیست

 . وهمچنین موقوف روایت کرده استمتصل 
صلى اهللا  پیامبر: و در آن آمدهاند  از ابو سعید خدري روایت کرده این مانند »خمسه«و 

 شر)( برم از به خداوند شنواي و آگاه پناه می«: گفت می بعد از تکبیر علیه وآله وسلم
 . »شرشعتکبرش وواش  از دیوانگی؛ شیطان رانده شده

اكن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : ريض اهللا عنها قالتوعن اع�شة  -215
الَة باتّلكب� والِقَراَءَة باحلمد هللا ربِّ العامل� و�َن إذا َرَ�َع لم �ْشِخْص رأَسُه ، �َْستفِتح الصَّ

�ُْه ول�ْن بْ� ذلك إذا  و�نَ ، و�ن إذا َرَ�َع من الرُ�وع لم �ْسُجد حىت �ْستوي قائماً ، ولْم يَُصوِّ
و�ن ، و�َن يُقوُل يف لُكِّ ر�عت� اتّلِحيَّةَ ، رَ�َع رأَسُه مَن الّسجود لم �ْسُجْد حىت �ْستوَي َجالِساً 

م�
ْ

و�َن ينْ� عْن ُ�ْقبَِة الّشيطان و�ن� أْن يفرتَش ، َ�ْفرُش رْجلَُه اليرُْسى وَ�نِْصُب ايل
لّةٌ  .الة بالتسليمو�ن �ْتُم الصَّ ، الرَّجل ذراعيِه افرْتاَش الّسبُع هُ عِ لمٌ ولَ سْ هُ مُ جَ رَ   .أَخْ

از عائشه رضی اهللا عنها روایت است رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم نماز  -215
و چون به  کرد می سوره فاتحه) شروع( رب العالمینهللا  مدرا با تکبیر و قرائت را با الح

و وقتی سرش را از ؛ نه پایین ترنه باال تر و ؛ رفت سرش با کمرش برابر بود می رکوع
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ایستاد و چون سرش را از  می راستکه رفت تا آن  نمی به سجده؛ کرد می رکوع بلند
رفت و در هر دو رکعت  می دومي  نشست و بعد به سجده می و راست کرد می سجده بلند

و پاي  کرد می رشفپاي چپش را ؛ نشست می تشهد اول ايخواند و وقتی بر می تحیاتلا
روي دو پاي نصب شده) و فرش نمودن ( واز نشستن شیطان، کرد می ستش را نصبرا

 و نماز را با سالم تمام، کرد می نهی )...گرگ، سگ( ساعدها همانند حیوانات درنده
 . مسلم روایت کرده است و در آن علتی وجود دارد. کرد می

عليه وآهل وسلم اكن يرفُع يديِْه وعن ابن ُ�َمَر ريض اهللا عنهما أنَّ انليبَّ ص� اهللا  -216
كوِع  كوِع و�ذا رفع رأسُه مَن الرُّ الَة و�َذ َكرّبَ للرُّ . متفق عليه .َحْذَو َمنْكبيِه إذا اْ�تَتََح الصَّ

يدٍ عند أيب داود  :وملسلم .ثمَّ ي�ربُ ، يرفُع يديِه حىت �اذي بِِهَما َمنْكبيه :ويف حديث أيب محُ

يْرثِ  ُوَ رَ لكن قالَ عن مالك بن احلْ مَ يْهِ : نحو حديث ابن عُ نَ  . حتى حياذي هبامَ فُروع أُذُ

از ابن عمر رضی اهللا عنها روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم در  -216
یش را تا برابر ها دست ،از رکوع آغاز نماز و هنگام گفتن تکبیر رکوع و هنگام بلند شدن

 . متفق علیه .کرد می رفع الیدین)( بلندها  شانه
یش را تا برابر شانه هایش ها دست: ساعدي) آمده( و در روایت ابوداوود از ابوحمید

و در صحیح مسلم از مالک بن حویرث رضی اهللا عنه . گفت می سپس تکبیر، کرد می بلند
یش ها گوش تا برابر نرمه«: کهاست آن آمده  درکه به مانند حدیث ابن عمر روایت شده و

 . »کرد می بلند

َصلّيُْت مع انليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم فوَضَع يَدهُ : وعن وائل بن ُحْجر قاَل  -217
ُْمَ� ىلع يدهِ اليرُْسى ىلع صدره ةَ  .ايلْ مَ يْ زَ هُ ابنُ خُ جَ رَ  . أخْ

با پیامبر صلى اهللا علیه : ازوائل بن حجر رضی اهللا عنه روایت است که گفت -217
ابن . گذاشتاش  بر روي سینه؛ راستش را بر دست چپ دست، وآله وسلم نماز خواندم

 . خزیمه روایت کرده است
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ال َصالَة «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن عبادة بِن الّصامِت قاَل  -218
مِّ القر

ُ
 بأ

ْ
 . متفقٌ عليه .»نآلَمْن لْم يقَرأ

ارقُطنيِّ  ْزىء صالةٌ « :ويف رواية البن حبّان والدَّ
ُ

ويف  .»ال ُ�ْقَرأ فيها بفاحتة الكتاب ال جت

بّان َد وأيب داود والرتمذي وابن حِ : قُلنا »؟لَعلُّ�ْم تْقَرءون َخلْف إماِمُ�مْ « :أُخر ألمحْ

 بفاحتة الكتاب فإنُه ال صالَة ملْن لْم يقرأ بها«: قال. نعم
َّ

 . »ال َ�ْفعلوا إال
رسول صلى اهللا علیه وآله از عباده بن صامت رضی اهللا عنه روایت است که  -218

 . »فاتحه را نخواند صحیح نیستي  نماز کسی که سوره«: وسلم فرمود
نمازي که سوري فاتحه در آن «: متفق علیه و در روایت ابن حبان و دار قطنی آمده

و در روایتی دیگر که احمد و ابوداوود ترمذي و ابن حبان . »خوانده نشود کامل نیست
شاید «: که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم خطاب به اصحاب فرمود: آمدهاند  روایت کرده

 بجز، این کار را نکنید«: فرمود! آري: گفتیم »خوانید؟ می شما پشت سرامامتان قرائت
 . »صحیح نیست، فاتحه را نخواندي  ون نماز کسی که سورهچ، فاتحهي  سوره دن)خوان(

ص� اهللا عليه وآهل وسلم وأبا ب�ر وُ�َمر وعن أ�س ريض اهللا عنه أنَّ انليب  -219
الة باحلمد هللا ربِّ العامل� �سم اهللا  ال يَذكرونَ  :زاد مسلمٌ . متفق عليه .اكنوا َ�ْفتَتُِحوَن الصَّ

ل قِراءةٍ وال يف  زيمة .خرهاآالرمحن الرحيم يف أوَّ ال  :ويف رواية ألمحَدَ والنسائي وابن خُ

زيمة .الرحيمِ  َ�َْهرون ببسِم اهللا الرَّمحِن  وعىل هذا حيمل  .اكنوا �رُسونَ  :ويف أُخر البن خُ

لّها  . النّفيُ يف رواية مسلم خالفاً ملنْ أَعَ

و ابوبکر  صلى اهللا علیه وآله وسلم از انس رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر -219
 . متفق علیه. ندکرد می فاتحه شروعي  و عمر نماز را با خواندن سوره

 . خواندند نمی بسم اهللا الرحمن الرحیم را در اول و آخر قرائت: مسلم افزوده 
 نسائی و ابن خزیمه آمده بسم اهللا الرحمن الرحیم را بصورت جهري، در روایت احمد

 . خواندند را آهسته می بسم اهللا: و در روایتی دیگر از ابن خزیمه آمده. خواندند نمی
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بر خالف کسانی ، حمل بر نفی خواندن جهري است؛ و نفی که در روایت مسلم آمده 
 . اند که این روایت مسلم را معلول دانسته

�سم اهللا  فقرأ. َصلّيُت وراَء أيب هر�رة ريض اهللا تعاىل عنه: وعْن ُ�َعيِْم الُمْجِمر قاَل  -220
مِّ الُقران حىت إذا بلغ ، الرَّمحن الرَّحيم 

ُ
ال�«ثمَّ قرأ بأ و�َقوُل لُكّما سجَد  »م�آ«: قال »وال الضَّ

واذلي نفيس بيده إ� ألْشبَُهُ�ْم صالًة : اهللا أ�رُب ثمَّ يقول إذا َسلّمَ : و�ذا قاَم من اجللوس
ةَ  .برسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم مَ يْ زَ  . رواهُ النسائي وابنُ خُ

الرحیم را پشت سر ابوهریره نماز خواندم بسم اهللا الرحمن : گوید می نعیم مجمر -220

گفت  »آمني«رسید بعد از آن  »وال الضالني«فاتحه را خواند تا به ي  خواند و سپس سوره

گفت و بعد از  می »اهللا اکبر«شد  می رفت وهر گاه از نشستن بلند می و هر بارکه به سجده
بیشتر به نماز ي  سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست نماز من از همه: سالم گفت

 . اند روایت کرده نسائی و ابن خزیمه. شباهت دارد رسول اهللا

إذا «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب ُهر�رة ريض اهللا عنه قال -221
بَ  .»ياتهاآ�سم اهللا الرَّمحن الرحيم فإنها إْحدى : قرأُ�ُم الفاحتة فاقَْرُءوا وَّ رواه الدارقطني وصَ

هُ  فَ قْ  . وَ

رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  از ابوهریره -221
پس بسم اهللا الرحمن الرحیم را نیز ، فاتحه را قرائت کردیدي  هر گاه سوره«: فرمود

دارقطنی روایت کرده و موقوف بودنش را درست . »بخوانید که یکی از آیات آن است
 . دانسته است

مِّ القران اكن رسوُل : وَ�نُْه قاَل  -222
ُ
 من قراءة أ

َ
اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا فَرغ

نهُ  .»م�آ«: َرَ�َع َصْوته وقال حهُ . رواهُ الدارقطني وحسّ وأليب داود والرتمذي . واحلاكمُ وصحّ

رٍ نحوهُ  جْ  . من حديث وائلْ بنِ حُ
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صلى هر گاه رسول اهللا : ابوهریره) رضی اهللا عنه روایت است که گفت( وازاو -222
. گفت می »آمین« با صداي بلند، کرد می فاتحه را تمامي  قرائت سوره اهللا علیه وآله وسلم

و حاکم این روایت را صحیح دانسته و ، دارقطنی روایت کرده و حسن دانسته است
 . اند ابوداود و ترمذي به همین معنا از وائل بن حجر روایت کرده

ْوَ�  -223
َ
جاَء رَجٌل إىل انليبِّ ص� اهللا عليه : ريض اهللا عنُه قاَل  وعْن َ�بِْد اهللا بِن أيب أ

: قُل«: فقال. شيئاً فَعلّم� ما ُ�زئُ� عنه نِ آخَذ مَن الُقرآإ� ال أْستطيُع أْن : وآهل وسلم َ�َقاَل 
 »ُسبحان اهللا واحلمُد هللا وال �َ إال اهللا واهللا أ�رُب وال حْول وال قوةَ إال باهللا الع� العظيم

دُ وأبو داود والنسائي. حلديثا بّان والدارقطني واحلاكم، رواهُ أمحْ حهُ ابنُ حِ  . وصحّ

از عبداهللا بن ابی اوفی رضی اهللا عنه روایت است که مردي نزد پیامبر صلى اهللا  -223
لذا به من ، توانم چیزي از آیات قرآن حفظ کنم نمی من: علیه وآله وسلم آمد و گفت

 . قرآن بخوانم و مرا کفایت کندچیزي بیاموز که بجاي 

واهللا ، ال اهللاإله إسبحان اهللا واحلمدهللا وال : بگو«: پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود

 . تا آخر حدیث. »العظيم ال باهللا العيلإكرب وال حول وال قوة أ

و ابن حبان و دارقطنی و حاکم آن را صحیح اند  نسائی روایت کرده، احمد و ابوداوود
 . اند دانسته

اكن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يَُص� : وعن أيب قتاَدة ريض اهللا عنُه قاَل  -224
هر والعرص يف الر�عت� األويلَْ� بفاحتة الكتاب وُسورت� و�سمعنا اآل  يف الظُّ

ُ
ية بنا فيَْقرأ

 يف األْخر�َْ� بفاحتة ا
ُ
ْكعَة األو� و�قرأ ُل الرَّ  . متفقٌ عليه .لكتابأحياناً وُ�َطوِّ

 رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم براي ما نماز: رضی اهللا عنه گوید ابوقتاده -224
فاتحه و دو ي  خواند و در نمازهاي ظهر و عصر در رکعت اول سوره می جماعت)(

شنیدیم  می خواند که ما میاي  گونه و گاهی برخی آیات را به کرد می دیگر قرائتي  سوره
متفق . خواند می فاتحه راي  و رکعت آخر سورهدو در  کرد می اول را طوالنی و رکعت

 . علیه
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ُكّنا �ُْزُر قياَم رسول اهللا ص� اهللا : وعن أيب سعيد اخلُدري ريض اهللا عنه قال -225

ك هر والعرْص فََحَزْرنَا قياَمُه يف الرَّ ْهر قَْدرعليه وآهل وسلم يف الظُّ  الٓمٓ ﴿ :عت� األويل� من الظُّ
و� األويلَْ� من العرص ىلع . و� األْخر�َ� قَْدر انلّصف مْن ذلك ]٢: ةالسجد[ ﴾تَ�ِ�ُل  ١

هر واألْخَر�� ىلع انلِّصف من ذلك سلمٌ  .قَْدر األخر�ِ� ِمَن الظُّ  . رواه مُ
مقدار قیام) رسول اهللا صلى اهللا علیه ( ما: ابو سعید خدري رضی اهللا عنه گوید -225

زدیم در دو رکعت اول نماز ظهر به  می ظهر و عصر تخمینهاي  وسلم را در نمازوآله 

خواند و در دو رکعت  می قرائت ]٢: ةالسجد[ ﴾تَ�ِ�ُل  ١ الٓمٓ ﴿ سجدهي  سورهي  اندازه
خواند و قرائت ایشان در دو رکعت اول  می این سوره قرائت فنصي  آخر ظهر به اندازه

نصف ي  رکعت آخر ظهر بود و در دو رکعت آخر به اندازهقرائت در دو ي  عصر به اندازه
 . مسلم روایت کرده است. خواند می قرائت، دو رکعت اول عصر

هر و�ّفف العرْص : وعن سليمان بن �سار قال -226 اكن فالٌن يطيل األويلَ� مَن الظُّ
بح بطواهِلِ  ل و� الِعشاِء بوََسطه و� الصُّ ما : فقال أبو ُهر�رة. و�قرأ يف املغرب بقصار الُمَفصَّ

هُ  .َصلّيُت وراَء أَحٍد أْشبََه صالًة برسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ِمْن هذا أخرجَ

 . النسائي بإسنادٍ صحيح

فالنی دو رکعت اول نماز ظهر را : از سلیمان بن یسار روایت است که گفت -226
قصار مفصل و در نماز  بنماز مغرخواند و در  می و نماز عصر را کوتاه کرد می طوالنی

ابوهریره ، خواند می سوره هاي) مفصل طوالنی را( عشاء اوسط مفصل و در نماز صبح از
این با ي  ی نماز نخوانده ام که نمازش به اندازهپشت سر هیچ کس: رضی اهللا عنه گفت

ح روایت نسائی با اسناد صحی. نماز پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم شباهت داشته باشد
 . کرده است

سمعت رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وَ�ْن ُجبَْ� بن ُمطعٍم ريض اهللا عنه قاَل  -227
ور  يف املْغرب بالطُّ

ُ
 . متّفقٌ عليه .وسلم يقرأ
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من شنیدم پیامبر خدا : از جبیربن مطعم رضی اهللا عنه روایت است که گفت -227
 . متفق علیه. کرد می طور را قرائتي  سورهصلى اهللا علیه وآله وسلم در نماز مغرب 

 : وعن أيب ُهر�رة ريض اهللا عنُه قاَل  -228
ُ
اكن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ْقَرأ

َ�ٰ َ�َ ﴿ و ]٢: ةالسجد[ ﴾تَ�ِ�ُل  ١ الٓمٓ ﴿ يف صالة الفجر يَْوَم اجلُُمعةِ 
َ
�َ�ٰنِ ٱَهۡل � ِ�ۡ﴾ 

عودٍ  وللطرباين متّفق عليه ]1: اإلنسان[  . يديم ذلك: منْ حديث ابن مسْ
از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -228

َهۡل ﴿ دهر)ي  سوره( و ]٢: ةالسجد[ ﴾تَ�ِ�ُل  ١ الٓمٓ ﴿ سجدهي  در نماز صبح جمعه سوره
 َ�َ ٰ�َ

َ
�َ�ٰنِ ٱ� و طبرانی همین حدیث را از . علیهمتفق . کرد می را قرائت ]1: اإلنسان[ ﴾ۡ�ِ

 . »کرد می همیشه این کار را«: و در آن آمده، ابن مسعود رضی اهللا عنه روایت کرده است

َصلّيُْت مع انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َما : وعن ُحذيفَة ريض اهللا عنه قاَل  -229
ُل آَمّرِت به 

َ
 تَعوَّذ منهاية َعذَ آوال ، ية رمْحٍة إال َوَ�َف عنْدها �ْسأ

َّ
، أخرجهُ اخلمسة .اب إال

 . وحسنه الرتمذي

با پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم نماز خواندم : گوید می حذیفه رضی اهللا عنه -229
و از خداوند طلب ، کرد می کرد مگر اینکه توقف نمی هیچ آیه اي از آیات رحمت قرائت

مگر اینکه از آن به خدا ؛ کرد نمی قرائتو هیچ آیه اي از آیات عذاب را ؛ کرد می رحمت
 . دانسته است حسن خمسه روایت کرده است و ترمذي آن را. برد می پناه

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن عّباس ريض اهللا عنهما قال -230
 القر«

َ
ُموا ، ن راكعاً أو ساجداً آأال و�� نُهيت أن أقرأ كوع فَعظِّ وأّما ، فيه الرَّبَّ فأما الرُّ

اعءِ  ُجوُد فاْجتَِهُدوا يف ادلُّ ْن �ُستجاَب لُ�م، السُّ
َ
سلمٌ  .»فقمٌن أ اهُ مُ وَ  . رَ

: رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنها -230
در رکوع عظمت ، ام که من از قرائت در حالت رکوع و سجود نهی شده! هان بدانید«
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چرا که شایسته و امید ؛ تالش کنید که به کثرت دعا کنید؛ و سجود، خداوند را بگوئید
 . مسلم روایت کرده است. »است که براي شما اجابت شود

اكن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يقوُل : وعن اع�شة ريض اهللا عنها قالْت  -231
تّفقٌ عليه .»وحِبَْمدَك اللّهمَّ اغفْر يلسبحانك ا�َّ رّ�نا «: يف ر�وعِه وسجوده  . مُ

روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم در  ااز عائشه رضی اهللا عنه -231
، گویم می تو را سپاس، اي پروردگار! خدایا تو پاکی«: گفت می رکوع و سجده هایش

 . متفق علیه. »گناهانم را مغفرت کن! خداوندا

اكن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا : هر�رة ريض اهللا عنه قالوعن أيب  -232
ُ ح� يُقوُم ثمَّ ي�رّبُ ح� ير�ُع ثم يقوُل  ح�  »َسِمَع اهللا ملن محده«: قاَم إىل الصالة ي�ربِّ

كوع ثمَّ يقوُل وهو قائمٌ  ثمَّ ي�ربِّ ح� يْهوى ساجداً  »ر�نا ولَك احلْمدُ «: يرفُع ُصلبه من الرُّ
ثمَّ ي�ربِّ ح� يْرفُع رأَسُه ثمَّ ي�ربِّ ح� �ْسُجُد ثمَّ ي�ربِّ حَ� يْرفُع ثم يْفَعُل ذلَك يف 

ُ ح� يقوُم من اثلِّنْتَْ� َ�ْعَد اجلُلوس  . متّفقٌ عليه .الصالِة لُكِّها و�ُ�ربِّ

 ى اهللا علیه وآله وسلم براي نمازرسول خدا صل: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -232
گفت و بعد از  می رفت تکبیر می گفت و بعد از آن هنگامی که به رکوع می ایستاد تکبیر می

: گفت می گفت و در حالی که ایستاده بود می »سمع اهللا لمن حمده« بلند شدن از رکوع
بلند کردن سرش  زو پس بعد ا، گفت می رفت تکبیر می چون به سجده »ربنا لک الحمد«

سپس ، گفت می آورد تکبیر و هنگامی که سجده دوم را بجا می، گفت می از سجده تکبیر
و بعد ؛ داد می آنگاه این عمل را در تمام نماز انجام، گفت می هنگام بلند شدن از آن تکبیر

 . متفق علیه. گفت می شد تکبیر می هنگامی که بلند، از نشستن در تشهد اول

اكَن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : أيب سعيد اخلُدري ريض اهللا عنه قاَل وعن  -233
كوِع قاَل  وسلم إَذا اللُهمَّ َرّ�نا لَك احلْمُد ملَء الّسموات واألرض وملَء ما «: رفَع رأَسُه مَن الرُّ

نا لَك َ�بْ 
ُّ
ْهَل اثلّناِء والَمْجد أَحقُّ ما قال الَعبُْد و�

َ
ٌد اللُهمَّ ال مانَع ملا شئَت من يشٍء َ�ْعُد أ

 . رواه مسلم .»أْعطيَت وال ُمعِطي ملا َمنَْعَت وال َ�نَْفُع ذا اجلدِّ ِمنَْك اجلَدُّ 
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رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم هر : گوید می ابو سعید خدري رضی اهللا عنه -233
و ستایش اي پروردگار ما سپاس ! خداوندا«: فرمود می، کرد می گاه سرش از رکوع بلند

زمین و پري هر چیز دیگر که تو  ها آسمان پريي  سپاسی که به اندازه، توستي  شایسته
شایسته  گوید می تو سزاوار و شایسته مدح و بزرگواري هستی و تو از آنچه بنده، بخواهی

خداوندا آنچه عطا کنی مانعی براي آن نیست و از آنچه ، تو هستیمي  ما بندهي  همه! تري
از و( هر نفعی از هستی، و مال و داراي سودي ندارد! کسی را یاراي دادن نیستمنع کنی 

 . مسلم روایت کرده است. »توستفضل و لطف) 

: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن عباس ريض اهللا عنهما قاَل  -234
ْسُجَد ىلع سبعة أعظمٍ «

َ
ِمْرت أن أ

ُ
َبَْهِة : أ

ْ
نِفِه  -ىلع اجل

َ
َشاَر بيدهِ إىل أ

َ
ْكبتَْ�  -وأ وايلََديْن والرُّ

ْطَراِف القدَم�
َ
 . متّفقٌ عليه .»وأ

: رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -234
اش  و با دستش به بینی -، پیشانی: سجده کنم عضو)( که بر هفت استخوانام  شده مأمور«

 . متفق علیه. »دو زانو و سر انگشتان دو پا، دو کف دست -کرداشاره 

ج : وعن ابن حُبَيْنََة أنَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم -235 اكن إذا ص� وسجد فرَّ
 . متفق عليه .ب� يديه حىت يبدو بياُض إبطيه

 هر گاه نمازصلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر : گوید می ابن بحینه رضی اهللا عنه -235
که سفیدي زیر  کرد می رفت دستانش را چنان از پهلو دور می خواند و به سجده می

 . متفق علیه. شد می بغلهایش آشکار

قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن الرباِء بن اعزٍب ريض اهللا عنه قال -236
 . مسلمٌ رواه  .»إذا َسَجْدَت فََضْع كّفيك واْرفْع مرفقيْك«: وسلم

که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم : براء بن عازب رضی اهللا عنه گوید -236
 و آر نجهایت را، بگذار به زمین)( یت راها دست هنگامی که به سجده رفتی کف«: فرمود

 . مسلم روایت کرده است. »بلند کن از زمین)(
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اكن إذا : اهللا عليه وآهل وسلموعن وائل بن ُحْجر ريض اهللا عنه أنَّ انليب ص�  -237
َصاَ�َعهُ 

َ
َج ب� أصابعِه و�ذا َسَجَد َضمَّ أ  . رواه احلاكِمُ  .ر�َع فَرَّ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم هنگامی که : وائل بن حجر رضی اهللا عنه گوید -237
رفت  می و چون به سجده، انداخت می نمود بین انگشتان دستانش فاصله می رکوع

 . حاکم روایت کرده است. چسباند می را به هم انگشتانش

رأيُت رُسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن اع�شة ريض اهللا عنها قالْت  -238
زيمة .يَُص� ُمرتّ�عاً  حه ابنُ خُ  . رواهُ النسائي وصحّ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم را دیدم که : گوید می عائشه رضی اهللا عنها -238
 . و ابن خزیمه صحیح دانسته است، نسائی روایت کرده. خواند می زانو نمازچهار 

وعْن ابن عباس ريض اهللا عنهما أن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن يقوُل  -239
رواه األربعة إال النسائيَّ  ».ا�َّ اغفْر يل وارمَحْ� واهد� واَعفِ� واْرُزق�«: بَ� الّسْجَدت�ِ 

حهُ احلاكمُ واللفظُ  حّ  . أليب داود وصَ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم بین دو : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنها -239
و مرا هدایت کن و به من ، و به من رحم کن، مرا مغفرت کن! خداوندا«: گفت می سجده

ابوداوود و این لفظ ، اند اربعه بجز نسائی روایت کرده. »عافیت بده و روزي عطا فرما
 . است و حاکم آن را صحیح دانسته است

نَُّه رأى انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن مالك بن احلُو�ْرِث ريض اهللا عنهُ  -240
َ
�

 . رواهُ البُخاري .يَُص� فإذا اكَن يف وتٍر من صالته لْم ينهض حىت �َْستوَي قاعداً 

صلى اهللا علیه وآله پیامبر : کهاز مالک بن حویرث رضی اهللا عنه روایت است  -240
؛ شد نمی بلند اول و سوم) نمازش( ي طاقها رکعت خواند و در می را دید که نمازوسلم 

 . بخاري روایت کرده است .نشست می راست )به استراحت( اینکه مگر
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�َس ريض اهللا عنه أنَّ انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�نََت شهراً َ�ْعَد  -241
َ
وعن أ

كوع يَْدُعو ىلع أحياء من العرب ثمَّ ترَ�هُ  هُ من وجهٍ . متفقٌ عليه .الرُّ َدَ والدارقطني نحوُ وألمحْ

بح فلْم يزل َ�ْقنُُت حىت فارق ادلنيا« :خر وزادآ  . »وأّما يف الصُّ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم : از انس بن مالک رضی اهللا عنه روایت است که -241
و  کرد می از قبایل عرب دعا و نفرینهایی  و بر تیره، خواند می وع قنوتیک ماه بعد از رک

 . متفق علیه. سپس آن را ترك کرد
البته در نماز «: و افزودهاند  قطنی به همین معنا از طریق دیگر روایت کردهاحمد و دار

 . »خواند تا اینکه از دنیا رحلت نمود می صبح همواره قنوت

اكن ال يْقنُُت إال إذا داَع : أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم وعنه ريض اهللا عنه -242
حهُ ابنُ خزيمةَ  .ِلَقْوم أو داع ىلع قوم حّ  . صَ

انس) رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم ( و از او -242
ابن . کرد می مگر زمانی که براي نجات قومی یا هالکت قومی دعا؛ خواند نمی قنوت

 . خزیمه صحیح دانسته است

يا أبَِت إنك قد : قلُت أليب: وعن سعد بن طارق األشجيع ريض اهللا عنه قاَل  -243
فاكنوا 

َ
صلّيت خلْف رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم وأيب بْ�ر وُ�َمَر وُ�ثْمان ويلَع أ

 . با داودرواه اخلمسةُ إال أ .أي بُ�َّ �دٌث : قاَل  ؟َ�ْقنُتُون يف الَفْجر

مسلماً تو ! پدر: به پدرم گفتم: گوید می سعد بن طارق اشجعی رضی اهللا عنه -243
 عمر و عثمان و علی نماز خوانده اي آیا در نماز صبح قنوت، ابوبکر، پشت سر پیامبر

 . و نوپیدا) است( فرزندم این عمل بدعت: خواندند؟ گفت می
 . اند خمسه بجز ابوداود روایت کرده 

علّم� رسول اهللا ص� اهللا عليه : وعن احلَسن بْن يلع ريض اهللا عنهما �نَُّه قاَل  -244
ا�َّ اهد� فيَمْن هديَْت واعفِ� فيَمْن اَعَ�يْت «: وآهل وسلم لكماٍت أقُولُُهنَّ يف ُ�نُوت الوتْر
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ْ�َطيَْت وقِ� رشَّ ما قََضيَْت فإنَّك 
َ
ت و�ارك يل فيما أ

ّ
َ�ْقيِض وال ُ�ْقىَض وتولَّ� فيمْن تَويل

َت رّ�نا وتعايَلْت
ْ
  .رواه اخلمسة .»عليَك و�نُّه ال يِذلُّ َمْن وايَلَْت َ�بَاَر�

 . »وال يعزُّ من اعَديْت« :وزاد الطّرباينُّ والبيهقي

هٍ   . »وص�َّ اهللا تعاىل ىلع انليبِّ « :خرهِ آخر يف آزادَ النسائي منْ وجْ

نا دُعاءً ندعو به : وللبيْهقيِّ عن ابن عباسٍ قال لِّمْ عَ كانَ رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يُ

بح نُوتِ من صالة الصُّ فٌ . يف القُ عْ هِ ضَ نَدِ  . ويف سَ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم به : گوید می حسن بن علی رضی اهللا عنه -244
را ها  آن ار بده کهاز کسانی قر امر! خداوندا«: من کلماتی آموخت که در قنوت وتر بخوانم

و مرا از کسانی قرار بده که ، اي هدایت کرده اي و مرا از کسانی قرار بده که عافیتشان داده
و مرا از شر آنچه ، اي و در آنچه به من عطا کردي برکت بده آنان را دوست خود قرار داده
علیه تو کنی و بر  می بی گمان این تو هستی که قضاوت. مقدر کرده اي محفوظ بدار

خوار  و حمایت کنی)( قضاوت و حکم نخواهد شد و هر کسی را تو دوست بداري
، اند خمسه روایت کر ده. »خداوند داراي برکات بسیار و بلند مرتبه اي است، نخواهد شد

و  .»و با هر کسی که تو دشمنی کنی عزت نخواهد داشت« اند: و طبرانی و بیهقی افزوده
و درود خدا بر «: و در آخر آن آمده، دعا را روایت کرده استنسائی از طریق دیگر این 

 . »پیامبر
آموخت  می که پیامبر به ما دعا: و بیهقی از ابن عباس رضی اهللا عنها روایت کرده است

 . و در سند آن ضعف وجود دارد. که در قنوت نماز صبح بخوانیم

يب ُهر�رَة قال -245
َ
إذا َسَجَد «: ه وآهل وسلمقاَل رسول اهللا ص� اهللا علي: وعن أ

ََضْع يديه قبَل ر�بتيهِ  حُد�ْم فال َ�رْبُْك كما يربُك ابلعُ� ويلْ
َ
  .»أ

ر، أخرجه الثالثة  جْ رأيت النبي صىل اهللا عليه وآله : وهوَ أقو من حديث وائل بن حُ

هِ : وسلم يْ دَ دَ وضعَ ركبتيهِ قبْلَ يَ جَ  . أخرجه األربعةُ . إذا سَ
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زيمة وذكره فإنَّ لألولِ  حهُ ابنُ خُ مرَ ريض اهللا تعاىل عنهُ صحّ شاهداً من حديث ابن عُ

قوفاً  علقاً موْ  . البخاري مُ

هر «: رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -245
اول زانوهایش را به زمین ( پس همچون شتر زانو نزند، گاه یکی از شما سجده نمود

و ، اند ثالثه روایت کرده. »یش را قبل از زانوهایش به زمین بگذاردها دست و باید رد)نگذا
پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم : این از حدیث و ائل بن حجر قویتر است که در آن آمده
. گذاشت می یش به زمینها دست را دیدم که هر گاه به سجده نمود زانوهایش را قبل از

 . اند اربعه روایت کرده
ابوهریره) به این دلیل قویتر است که شاهدي از حدیث ابن عمر دارد ( حدیث اول 

بصورت معلق موقوف روایت آن را  و بخاري، صحیح دانسته است که ابن خزیمه آن را
 . کرده است

اكن إذا : وعن ابن ُ�َمر ريض اهللا عنهما أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم -246
بتيِه اليرُسى وايلُم� ىلع ايلُم� وعقد ثالثاً ومخس� َ�َعَد 

ْ
د وضع يده اليرُسى ىلع ر� للتَّشهُّ

  .رواهُ مسلمٌ  .وأشاَر بإْصبعِه الّسّبابةِ 

 . وَ�بَض أصابعُه لكَّها وأشار باليّت ت� اإلبْهامَ  :ويف رواية له

 علیه وآله وسلم از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول اهللا صلى اهللا -246
نشست دست چپ را روي ران چپ و دست راست را روي ران  می هر گاه براي تشهد

و با  کرد می گذاشت و سه انگشت اول و انگشت پنجم را روي هم مشت می راست
 . مسلم روایت کرده است. کرد می اشارهاش  انگشت سبابه

و فقط با انگشت ، کرد می انگشتانش را مشتي  همه: و در روایت دیگر مسلم آمده
 . کرد می سبابه) اشاره( بعد از ابهام

فَت إيلْنا رسول اهللا ص� اهللا : وعن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال -247
ْ

اتل
لواُت والّطيِّباُت الّسالُم : إذا ص� أحَد�م فلْيَُقل«: عليه وآهل وسلم فَقاَل  اتّلِحّيات هللا والصَّ
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 عليك أيّها انليّب 
َ

ورمحُة اهللا و�ر�تُُه الّسالم علينا وىلع عباد اهللا الصاحلَ� أشهُد أن ال إهل
ْعجبَُه إيله فيَْدعو

َ
ُ ثمَّ يلتَخّ� من ادّلاعِء أ

ُ
 اهللا وأْشَهُد أنَّ �مداً عبُْدُه ورسوهل

َّ
متفقٌ عليه  .»إال

 . ُكّنا نقوُل قبَل أن يُفرض علينا التشهد :وللنسائي. واللفظ للبخاري

 . أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس: وألمحد

لمٍ عن ابن عباس قالَ  نا التّشهدَ : وملسْ علِّمُ : كانَ رسولُ اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يُ

هِ آإىل  »اتلحيات الُمبار�ُت الصلوات الّطيِّبات هللا«  . خرِ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه -247
 در تشهد)( پس؛ هر گاه یکی از شما نماز خواند«: و فرمود، پس از نماز رو به ما نمود

رحمت و برکات خداوند  و سالم، صلوات و پاکی از آن خداست و سالم، درود: بگوید
دهم که معبود بر  می گواهی، و سالم بر ما و بر بندگان صالح خداوند، بر تو اي پیامبر

بر ، محمد بنده و رسول اوست و سپس هر دعایی که دوست دارد، حقی جز اهللا نیست
 . متفق علیه و ابن لفظ بخاري است. »دعا کند)( گزیند و

پیامبر به او تشهد را آموخت و به او دستور داد آن را به مردم : در روایت احمد آمده
 : عباس رضی اهللا عنها آمدهدر روایت مسلم از ابن . یاد دهد

التحيات املباركات «: این) تشهد را آموخت( رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم به ما 

صلوات و پاکی مخصوص و ، برکات، تمام درودها و سالمها ...الصلوات الطيبات هللا

 . تا آخرش. »شایسته خداوند متعال است

سمع رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : عنُه قاَل وعن فَضالَة بن ُ�بَيٍْد ريض اهللا  -248
وسلم رجًال يدعو يف صالته ولم �ْمد اهللا ولم يصل ىلع انليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم 

إذا ص� أحد�م فلْيبدأ بتحميد ر�ِّه واثلناء عليه ثمَّ «: ثمَّ داعهُ فقاَل » عجل هذا«: فقال
حهُ  »مَّ يدعو بما شاءَ يص� ىلع انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم ث رواهُ أمحد والثالثة وصحّ

بّان واحلاكم  . الرتمذي وابن حِ
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رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می فضاله بن عبید رضی اهللا عنه -248
، بر پیامبر درود نفرستاد؛ و حمد خدا را نگفت، کرد می که فردي در نماز دعا، شنید

شتاب  در نماز)( این مرد«: پیامبرصلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود. نمازش را تمام کرد)(
پس با ، هر گاه یکی از شما نماز خواند«: سپس او را صدا کرد و خطاب به او فرمود. »کرد

حمد و ستایش پروردگارش شروع کند و سپس بر پیامبر درود بفرستد و بعد از آن هر 
و ترمذي و ابن حبان و حاکم آن را اند  دهاحمد و ثالثه روایت کر .»چه خواست دعا کند

 . اند صحیح دانسته

! يا رسول اهللا: قال �ش� بن سعد: وعن أيب مسعود األنصاري ريض اهللا عنه قال -249
ا� صل ىلع : قولوا«: ثم قال فسكت ؟فكيف نص� عليك، أمرنا اهللا أن نص� عليك

ل �مد كما بار�ت ىلع آل �مد كما صليت ىلع إبراهيم و�ارك ىلع �مد وىلع آ�مد وىلع 
 :وزاد ابن خزيمة. رواه مسلم .»والسالم كما علمتم، إبراهيم يف العامل� إنك محيٌد �يدٌ 

 . ؟فكيف نص� عليك إذا �ن صلينا عليك يف صالتنا
اي رسول : عرض کردبشیر بن سعد : گوید می ابومسعود انصاري رضی اهللا عنه -249

پس چگونه بر شما درود ، رستیمفخداوند به ما دستور داده است که بر شما درود ب! خدا
 : بفرستیم؟ پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم سکوت کردند و سپس فرمود

بر محمد و آلش درود بفرست همانطور که بر ابراهیم و آل ابراهیم ! خداوندا: بگویید« 
بر محمد و آل محمد برکت عطا کن همچنان که بر ابراهیم و آل و ، درود فرستادي

و سالم ؛ قطعاً تو بسیار ستوده و بسیار بزرگی، ابراهیم در میان جهانیان برکت عطا کردي
 . مسلم روایت کرده است. »اید همانگونه است که یاد گرفته

 چگونه بفرستیم؟، تیم در نماز بر تو درود بفرستیمگاه خواسهر: ابن خزیمه افزوده

إذا «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قال -250
اللُّهمَّ إ� أعوُذ بَك ِمْن عذاِب جهّنم ومن : �شّهَد أحُد�م فلْيَْستَِعْذ باهللا ِمْن أر�ٍع يقوُل 
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ويف رواية . متفقٌ عليه .»عذاب القرب ومن فتنة املحيا واملمات ومن فتنة املسيِح ادّلّجالِ 

 . »إذا فرغ أحد�م من التشهد األخ�« :ملسلم

رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم : از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است که -250
، پس بعد از آن از چهار چیز به خدا پناه ببرد، هر گاه یکی از شما تشهد را خواند«: فرمود
زندگی و مرگ و از فتنه مسیح دجال ي  فتنه، عذاب قبر، خداوند از عذاب جهنم: بگوید

 . متفق علیه. »برم می به تو پناه
 . »هر گاه یکی از شما از تشهد آخري فراغت یافت«: و در روایت مسلم آمده 

وعن أيب بْ�ر الّصديق ريض اهللا عنه أنُه قال لرسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل  -251
ا� إ� ظلَْمت نفيس ظلماً كث�اً وال : قْل «: به يف صاليت قال علّْم� ُداعًء أْدعو: وسلم

 أنت فاْغفر يل مغفرًة من عندك وارمح� إنك أنت الغفور الرحيم
َّ

متّفقٌ  .»يْغِفُر اذلنوَب إال

 . عليه

از ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه روایت است که خدمت رسول خدا صلى اهللا  -251
: فرمود! من دعایی بیاموز که من آن را در نمازم بخوانمبه : علیه وآله وسلم عرض کرد

پس ، کند نمی و جز تو گناهان را مغفرت، ام من به خود ستم بسیار کرده! خداوندا: بگو«
 . متفق علیه. »قطعاً تو آمرزنده و مهربانی، مرا از لطف خود مغفرت کن و به من رحم کن

َصلّيت مع انليب ص� اهللا عليه وآهل : وعن وائل بُن ُحجر ريض اهللا عنه قال -252
السالم «: وعن شماهل» ورمحة اهللا و�ر�تُهالسالم علي�م «: وسلم فاكن �سلِّم عن يمينه

 . رواهُ أبو داود بإسناد صحيح .»علي�م ورمحُة اهللا و�ر�تهُ 

همراه پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می وائل بن حجر رضی اهللا عنه -252

و  »السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته«: داد می ایشان به سمت راستش سالم، خواندمنماز 

 . »السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته«: به سمت چپش

 . ابوداود با اسناد صحیح روایت کرده است 
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أن انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن يقوُل : وعن املغ�ة بن شعبة ريض اهللا عنه -253
ال � إال اهللا وحَده ال رش�َك هُل هُل امللك وهُل احلمد وهو ىلع لك «: ُدبُر لك صالة مكتو�ةيف 

ْ�َطيَْت وال ُمْعطَي ملا َمنَْعَت وال َ�نَْفُع ذا اجلدِّ منْك اجلدُّ 
َ
 .»يشء قديٌر ا� ال مانع لَِما أ

 . متفقٌ عليه

بعد از صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر : گوید می مغیرة بن شعبه رضی اهللا عنه -253
پادشاهی ، شریکی ندارد، یکتاست، معبود بر حقی جز اهللا نیست«: فرمود می هر نماز فرض

! اخداوند. و او شایسته ستایش است و او بر هر چیز قادر است. و قدرت از آن اوست
عطا کننده ، هیچ مانعی و باز دارنده اي بر آن نیست و آنچه تو منع کنی، آنچه تو عطا کنی
متفق . »نفع و بزرگواري از جانب توست، رساند نمی دارایی نفعیومال ، ایی بر آن نیست

 . علیه

وعن سعد بن أيب وّقاص ريض اهللا عنه أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -254
من اجلنب وأعوُذ  اللُهمَّ إ� أعوُذ بك من ابلخِل وأعوُذ بك«: اكَن َ�تََعوَُّذ بهنَّ ُدبُر لكِّ صالة

رَْذِل العمر وأعوُذ بك من فِتْنَِة ادلنيا وأعوُذ بك من عذاب القرب
َ
رَدَّ إىل أ

ُ
رواه  .»بك من أن أ

 . البخاري

از سعد بن ابی و قاص روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم یا  -254
برم و از  می ازبخل به تو پناه! خداوندا«: برد می به خدا) پناه( این کلمات بعد از هر نماز

به ، برسمپیري و خرفی) ( عمرهاي  برم و از اینکه تا به مرحله پستی می بزدلی به تو پناه
. »برم می و از عذاب قبر به تو پناه، برم می دنیا به تو پناههاي  و از فتنه، برم می تو پناه

 . بخاري روایت کرده است

اكَن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا : وعن ثو�ان ريض اهللا عنُه قاَل  -255
ا�َّ أنت الّسالم ومنك السالم تبار�ت يا ذا «: انرصف من صالته استغفر اهللا ثالثاً وقال

 . رواه مسلم .»اجلالل واإلكرام
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رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم هر گاه از نماز : ثوبان رضی اهللا عنه گوید -255
سالم نام ، (تو سالمی! خداوندا«: فرمود می و، نمود می ار استغفر اهللاسه ب، داد می سالم

. »و اکرام بزرگی)( اي صاحب جالل؛ نام تو با برکت است، سالمتی از توست توست)
 . مسلم روایت کرده است

من «: وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه عن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -256
لك صالة ثالثاً وثالث� ومحد اهللا ثالثاً وثالث� و�رّب اهللا ثالثاً وثالث� فتلك َسّبح اهللا ُدبر 

ُ امللُك وهل احلْمد وهو ىلع : �ِْسٌع و�ْسعون وقال تمام املائة
َ

ُ هل
َ

ال � إال اهللا وحَدُه ال رش�َك هل
أنَّ  :ويف رواية أخر. رواه مسلمٌ  .»لكِّ يشٍء قديٌر غفَرت خطاياه ولْو اكنْت ِمثَْل َزَ�ِد ابلَْحر

 . اتلكب� أر�ٌع وثالثون
از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -256

اهللا  33بار الحمد اهللا و  33بار سبحان اهللا و  33هر کسی که بعد از هر نماز فرض «: فرمود

وحده ال ، ال اهللاإله إال «: مرتبه بگوید و براي کامل کردن صد، شود می مرتبه 99اکبر که 

؛ شود می گناهانش بخشنده، بگوید »قدير ءله امللک وله احلمده وهو علی كل يش، رشيک له

 . »اگر چه مانند کف دریا باشد
 . مرتبه است 34 اهللا اکبر: ر روایت دیگر آمدهو د. مسلم روایت کرده است

ُ وعن ُمعاذ بن جبل أنَّ رسوَل اهللا ص�  -257
َ

 : اهللا عليه وآهل وسلم قاَل هل
وِصيك يا ُمَعاذُ « 

ُ
ا� أع� ىلع ِذْكرك وُشكرَك وحْسِن : ال تدعنَّ ُدبَُر لك صالة أن تقول: أ

 . رواهُ أمحدُ وأبو داود والنسائي بسند قوي .»عبادتك

از معاذ بن جبل رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله  -257
 که بعد از هر نمازي گفتن این، کنم می تو را سفارش! اي معاذ«: طاب به او فرمودوسلم خ

ت و نیکو عبادت خودت و شکرمرا بر ذکر ! خداوندا: بگویی، را رها نکنی کلمات)(
 . اند د و نسائی با سند قوي روایت کردهاحمد و ابوداو. »کردنت کمک و یاري فرما
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مامة ريض اهللا عنه  -258
ُ
مْن «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: قاَل وعن أيب أ

 اية الكريسِّ ُدبُر لكِّ صالٍة مكتو�ٍة لم يمنعه 
َ
 الَموْتقَرأ

َّ
رواهُ النسائي  .»من ُدُخول اجلّنِة إال

 . »وقُْل هَو اهللا أحدٌ « :وزاد فيه الطّرباين. وصححه ابن حبّان

هر «: خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمودرسول : گوید می ابوامامه رضی اهللا عنه -258
چیزي مانع ورود او به ، جز مرگ؛ بعد از هر نماز فرض بخواند که آیت الکرسی را کس

طبرانی و، نسائی روایت کرده و ابن حبان صحیح دانسته است. »بهشت نخواهد بود

 . »وقل هو اهللا أحد«: افزوده

قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن مالك بن احلُو�رث ريض اهللا عنه قال -259
ْ�تُُمو� أص�«: وسلم

َ
 . رواهُ البخاريُّ  .»صلُّوا كما رأ

رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می مالک بن حویرث رضی اهللا عنه -259
 . »خوانم می بینید من نماز می همانگونه که، نماز بخوانید«: فرمود

 . بخاري روایت کرده است

: وعن ِعْمران بن حص� ريض هللا عنه أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -260
ْوم«

َ
 . رواه البخاري .»صلِّ قائماً فإن لم �َْستطع فقاعداً فإن لم �ستطْع فع� َجنٍْب و�ال فأ

از عمر ابن حصین رضی اهللا عنه روایت است که پیامبرصلى اهللا علیه وآله  -260
و اگر نتوانستی پس بر پهلو ، نشسته، پس اگر نتوانستی، بخوان ایستاده نماز«: وسلم فرمود

 . بخاري روایت کرده است. »نماز بخوان)( غیر این صورت با اشارهو در

وعن جابر ريض اهللا عنه أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال ملر�ٍض ص� ىلع  -261
 فأوم إيماًء واْجَعل ُسجودَك صلِّ ىلع األرض إن «: وسادٍة فر� بها وقال

َّ
اْستطْعَت و�ال

اهُ البيهقي .»أْخفض مْن ُركوعَك  ح أبو حاتمٍ  روَ حّ هُ  بسندٍ قوي ولكن صَ فَ  . وقْ

وسلم به از جابر رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله  -261
اگر توانستی بر «: را دور انداخت و فرمود تبالش؛ کرد می لشت سجدهبیماري که روي با
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خم ات  و براي سجده سرت را بیشتر از رکوع، زمین نماز بخوان و اگر نتوانستی اشاره کن
وقوف بودن آن را صحیح ولی ابوحاتم م، بیهقی با سند قوي روایت کرده است .»کن

 . دانسته است

 سجود سهو -8

عليه وآهل وسلم ص� بهم  عن عبد اهللا بن حُبَيْنََة ريض اهللا عنه أنَّ انليب ص� اهللا -262
الة وانتَظَر  الظهَر فقاَم يف الر�عت� األويلَ� ولْم �لْس فقاَم انّلاُس معُه حىت إذا قىض الصَّ

أخرجه السبعة وهذا  .وَسَجَد َسْجدت� قبَْل أْن �َسلَّم ثم َسلّمَ ، انّلاس �ْسليَمُه َكرّب وهو جالٌس 

 . اللفظ للبخاريِّ 

و�َْسُجُد انلاُس معُه ماكن ما ، يُ�ربِّ يف لكِّ سْجدٍة وهو جالٌس و�َْسُجد :ويف رواية ملسلم

 . �يس من اجللوس
از عبداهللا بن بحینه رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله  -262

براي تشهد اول) نشست و بلند ( وسلم با آنان نماز ظهر را خواند پس بعد از دو رکعت
در ؛ بودند با ایشان بلند شدند نماز که تمام شد و مردم منتظر سالم دادنشمردم نیز ، شد

. حالی که نشسته بود تکبیر گفت و قبل از سالم دو سجده بجاي آورد و سپس سالم داد
در حالی که : و در یک روایات مسلم آمده، و این لفظ بخاري استاند  سبعه روایت کرده

به ؛ گفت و مردم نیز با او سجده کردند می رفت اهللا اکبر می نشسته بود هر بار که به سجده
 . تشهد) را فراموش کرده بود( جاي آنکه نشستن

ص� انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم إْحدى : وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قاَل  -263
م املْسجد فوضَع يدُه علي ها و� صاليت العيشِّ ر�عت� ثمَّ سلّم ثمَّ قام إىل خشبٍة يف مقدَّ

الة و� : القْوم أبو ب�ر وُ�َمُر فهابا أْن يُ�لماُه وخرج رساعُن انّلاس فقالوا قرُِصِت الصَّ
يا رسول اهللا أ�سيَت أْم : القوم رُجٌل يْدُعوُه انليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ذا ايلدين فقال

الةُ  ثمَّ سلّم ثمَّ ، فََص� ر�عت�. �َِسيَت  قدْ ، بَ�: فقال »لْم أ�َس ولْم ُ�ْقرَصْ «: فقاَل  ؟قرُِصِت الصَّ
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ْطَول ثمَّ رفع رأَسُه فكرب ثمَّ وَضع رأَسُه فكرّبَ فَسَجَد مثل 
َ
ْو أ

َ
كرّب ثمَّ َسَجد مثل ُسجوده أ

طَول ثمَّ رفع رأسه و�رّب 
َ
و أ

َ
 . متفقٌ عليه واللفظ للبخاري .ُسجوده أ

وأليب داود فقال :ويف رواية ملسلم دقَ ذو اليدينْ «: صالة العَرصْ أُوا »؟أَصَ مَ . أي نعم: فأَوْ

نَهُ اهللا تعاىل ذلك: ويف رواية لهُ . فقالوا: وهي يف الصحيحني لكن بلفظ جد حتى يقّ  . وملْ يسْ

صلى اهللا علیه وآله وسلم یکی از نمازها  پیامبر: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -263
ظهر یا عصر دو رکعت خواند سپس سالم داد و سپس به طرف چوبی که در قسمت جلو 
مسجد بود رفت و دستش را بر آن گذاشت در حالی که ابوبکر و عمر نیز در میان مردم 

آیا : گفتندمردم شتابزده از مسجد خارج شدند و ، بودند اما از هیبت ایشان چیزي نگفتند
 نماز کوتاه شده است؟ مردي بود که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم او را ذوالیدین

نه «: آیا فراموش کردي یا نماز کوتاه شده است؟ فرمود! اي رسول خدا: گفت، خواند می
صلى  آنگاه پیامبر. شما فراموش کردي، آري: گفت »!ام کوتاه شده و نه من فراموش کرده

اهللا اکبر  آنگاه، پس سالم دادس، بر گشت) دو رکعت دیگر را خواند( اهللا علیه وآله وسلم
سپس سرش را بلند کرد و ، معمول یا طوالنی تر سجده کردهاي  گفت همانند سجده

مانند همان سجده یا طوالنی اش  سجده کرد و سجدهوباز دوباره تکبیر گفت ، تکبیر گفت
و در . ري استمتفق علیه و این لفظ بخا. ت و سرش را بلند کردسپس تکبیر گف، تر بود

 . »نماز عصر بود«: مسلم آمده روایت یک
 آیا ذوالیدین راست«: و در روایت ابوداود پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود 
 . اشاره کردند که بله »؟گوید می

و در . »گفتند«: همین در صحیحین است با این تفاوت که در آن بجاي اشاره آمده 
 . »تا خداوند یقین را در دلش نینداخت سجده نکرد«: روایتی دیگر در سنن ابوداود آمده

وعن عْمران بن ُحَص� ريض اهللا عنه أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم ص�  -264
نه واحلاكم  .مَّ �شّهد ثمَّ سلمبهم فَسَها فسجد سْجدت� ث رواهُ أبو داود والرتمذي وحسّ

حهُ  حّ  . وصَ
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از عمران بن حصین رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله  -264
وسلم با آنان نماز خواند سپس سهو کرد آنگاه دو سجده به جاي آورد سپس تشهد خواند 

و ترمذي آن را حسن دانسته و حاکم اند  کردهي روایت ذابوداود و ترم. و سالم داد
 . و صحیح دانسته است، روایت کرده

قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن أيب سعيد اخلُْدريِّ ريض اهللا عنُه قاَل  -265
فلْيطرح الشكَّ  ؟إذا شكَّ أحدُ�ْم يف صالته فلم يْدِر َ�ْم ص� أثالثاً أْم أر�عاً «: وسلم

ا استيقَن ثمَّ �َْسُجُد َسْجدت� قبل أن �َُسلَِّم فإن اكَن ص� مخساً َشَفْعَن هلُ صالتَُه ويلَنْب ىلع م
 . رواهُ مسلمٌ  .»و�ن اكَن ص� تماماً اكنتا ترْغيماً للشيطان

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می ابوسعید خدري رضی اهللا عنه -265
رکعت خوانده یا چهار  سهدانست  نمی شد کههر گاه یکی از شما دچار شک «: فرمود

ادامه دهد و در آخر ؛ رکعت؟ باید شک را بگذارد و نمازش را بر اساس آنچه یقین دارد
اگر پنج رکعت خوانده باشد با این دو سجده رکعات ، قبل از سالم دو سجده بجاي آورد

خواري و زبونی اما اگر نمازش کامل شده باشد این دو سجده ، شود می نمازش زوج
 . مسلم روایت کرده است. »شود می شیطان

. ص� رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن َمْسُعوٍد ريض اهللا عنه قاَل  -266
ا َسلَّم قيَل هلُ  الة يشءٌ : فلمَّ َحَدَث يف الصَّ

َ
صلّيَْت كذا : قالوا »؟وما ذاكَ «: قال ؟يا رسول اهللا أ

قبَل ىلع انّلاس بوجِهِه َ�ثََ� رْجلَ : و�ذا قاَل 
َ
يِْه واستْقبََل الِقبلَة فسجد َسْجدت� ثمَّ سلّم ثمَّ أ

نبأتُُ�ْم به ول�ن إنّما أنا �رٌش مثْلُ�م أ�ىس كما «: فقاَل 
َ
الِة يشٌء أ إنّه لو حدَث يف الصَّ

واب فَلْيُ  رو� و�ذا شكَّ أحدُ�ْم يف صالته فلْيَتََحرَّ الصَّ ِتمَّ عليه ثمَّ تَنَْسون فإذا �سيُت فذكِّ
أنَّ  :وملسلم. »فلْيُتمَّ ثمَّ �سلم ثمَّ �ْسُجد« :ويف رواية للبخاريِّ . متفقٌ عليه .»ليَْسُجْد َسْجدت�

َد وأيب داود  .انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َسَجَد َسْجديت الّسْهِو َ�ْعد السالم والالكمِ  وألمحْ
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َمْن شكَّ يف صالته فلْيسجْد سْجدت� بعد « :مرفوعاً والنّسائيِّ من حديث عبد اهللا بن جعفر 

زيمةَ  .»ما �ُسلِّمُ  حهُ ابنُ خُ حّ  . وصَ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم نماز : گوید می ابن مسعود رضی اهللا عنه -266
مگر در نماز تغییري ! اي رسول خدا: به ایشان گفته شد، پس هنگامی که سالم داد، خواند

 ابن مسعود. شما این قدر نماز خواندي: گفتند »جریان چیست؟«: فرمودآمده است؟ 
رو به قبله دو زانو نشست و دو سجده کرد و سپس سالم داد و رو به مردم کرد : گوید می

گذارم  می بیاید شما را در جریان از جانب خدا)( بدانید که اگر در نماز تغییري«: و فرمود
 کنم همانگونه که شما فراموش می فراموش، ا هستماما بدانید که من بشري مانند شم

پس هر گاه فراموش کردم پس مرا یاد آوري کنید و هر گاه یکی از شما در . کنید می
بر اساس آن نمازش را و، را بیاد آورد رکعات)( نمازش شک کرد درست و صحیح آن

نمازش را : در روایت بخاري آمده. متفق علیه. »کامل کند و سپس دو سجده بجاي آورد
 . تمام کند سپس سالم دهد و بعد دو سجده بجاي آورد

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم دو سجده سهو را بعد از سالم : در روایت مسلم آمده 
 . تن به جاي آوردفو سخن گ

هر «: کهاند  احمد و ابوداود و نسائی از عبداهللا بن جعفر به صورت مرفوع روایت کرده
 . »سجده بجاي آورد ود؛ نمازش شک کرد پس بعد از سالمکسی که در 

 . و ابن خزیمه صحیح دانسته است

إذا شكَّ «: وعن املغ�ة بن ُشعبَة أنَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -267
يَْسجد َسْجدت� فإْن لْم �َسْ 

ْ
كعتِ� فاستْتمَّ قائماً فلْيمِض وال يعوُد ول تَِتمَّ أحُد�ْم فقاَم يف الرَّ

نَد  »قائماً فَلْيَْجلس وال سهو عليه رواه أبو داود وابن ماجهْ والدارقطني واللفظُ لهُ بسَ

عيفٍ   . ضَ

از مغیرة بن شعبه رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله  -267
و کامالً ، برخاستگاه یکی از شما در نماز شک کرد و بعد از دو رکعتی هر«: وسلم فرمود
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دو سجده بجاي آورد و اگر  در آخر)( و بر نگردد و، ادامه دهدبه نمازش) ( پس، ایستاد
ابوداود وابن . »سهو بر او نیست سجده)( بنشینید و به یادش آمد)، (کامالً نایستاده بود

 . اند و دارقطنی و این لفظ اوست با سند ضعیف روایت کرده، ماجه

ليس ىلع من «: عنه عن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالوعن ُ�َمر ريض اهللا  -268
قِي بسندٍ  .»َخلْف اإلمام َسْهٌو فإْن َسَها اإلماُم َ�َعلَيِْه وىلع من َخلْفهُ  رواهُ الرتمذي والبيْهَ

 . ضعيفٍ 

: از عمر رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود -268
آن سهو هم ، پس اگر امام سهو کرد، سهوي نیست، امام استبر کسی که پشت سر «

 . »کسانی که پشت سر او هستندبرو هم  ستاوبر
 . اند ترمذي و بیهقی با سند ضعیف روایت کرده 

للُكِّ َسْهٍو سْجدتان : «وعن ثْو�اَن عن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم أنّه قال -269
 . ماجه بسندٍ ضعيف رواهُ أبو داود وابن .»بعدما �ُسلِّم

: از ثوبان رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود -269
ابوداود و ابن ماجه با سند ضعیف روایت . »براي هر سهو دو سجده بعد از سالم است«

 . اند کرده

وآهل َسجَدنا مع رسول اهللا ص� اهللا عليه : وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قال -270

َمآءُ ٱإَِذا ﴿ وسلم يف ۡت ٱ لسَّ  ٱ﴿ و ]1: اإلنشقاق[ ﴾١ �َشقَّ
ۡ
ِ  ۡقَرأ رواه  ]1: العلق[ ﴾َرّ�َِك  ۡسمِ ٱب

 . مسلم
 با رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم در: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -270

َمآءُ ٱإَِذا ﴿ ۡت ٱ لسَّ  ٱ﴿ و ]1: اإلنشقاق[ ﴾١ �َشقَّ
ۡ
ِ  ۡقَرأ . سجده کردیم ]1: العلق[ ﴾َرّ�َِك  ۡسمِ ٱب

 . مسلم روایت کرده است
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لَيَْسْت ِمْن َعَزائِِم  ]1: ص[ ﴾ٓصۚ ﴿ :َوَ�ْن ابِْن َ�ّباٍس ريَِضَ اهللا َ�نُْهَما قَاَل  -271

يُْت رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم �سجد فيها
َ
ُجوِد َوقَْد َرأ يُّ  .السُّ ارِ بُخَ اهُ الْ  . روَ

 ﴾ٓصۚ ﴿ با وجود آنکه آیه سجده در سوره: گوید می امعباس رضی اهللا عنهابن  -271
پس از  صلى اهللا علیه وآله وسلم باز هم دیدم که رسول خدا؛ ضروري نیست ]1: ص[

 . بخاري روایت کرده است. کرد می تالوت آن سجده

 البخاريُّ رواهُ  .أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم َسَجَد بانّلْجمِ : وعنهُ  -272

ابن عباس) رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله ( وازاو -272
 . بخاري روایت کرده است. پس از ثالث آیه سجده) در {النجم} سجده کرد( وسلم

ُت ىلع رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن ز�د بن ثابٍت ريض اهللا عنُه قال -273
َ
قَرأ

 َ  . متفق عليه .ْسُجْد فيهاوسلم انّلْجم فلْم �

صلى اهللا علیه وآله  سوره النجم را بر پیامبر: گوید می زید بن ثابت رضی اهللا عنه -273
 . متفق علیه. خواندم پس سجده نکرد وسلم

لَْت سورُة احلجِّ �َسْجدت�: وعن خادل بن معدان ريض اهللا عنه قال -274 رواهُ أبو  .فُضِّ

قبةَ بن عامرٍ وزادَ ورواه . داود يف املراسيل صوالً من حديث عُ فمن مل : أمحد والرتمذي موْ

مها فال يقرأمها هُ ضعيفٌ . يَسجدْ   .وسندُ

ها  سوره حج با دو سجده بر دیگر سوره: گوید می خالد بن معدان رضی اهللا عنه -274
و احمد و ترمذي بصورت ، ابوداود در مراسیل روایت کرده است. فضیلت داده شده است

 راپس هر کسی که این دو سجده  اند: و افزوده، اند از عقبۀ بن عامر روایت کردهمتصل 
 . و در سندش ضعیف وجود دارد. نخواندآن را ؛ کند نمی

يا أيها انّلاُس إنا نمّر بالسجود َ�َمْن سجَد َ�َقْد : وعْن ُ�َمَر ريض اهللا عنُه قال -275
جوَد إال  :البخاري وفيه رواهُ  .أصاَب وَمْن لْم �َْسُجْد فال إثم عليه إن اهللا تعاىل لْم يفرض السُّ

و يف املوطأ .أن �شاءَ   . وهُ
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 اي مردم ما آیه سجده را تالوت: از عمر رضی اهللا عنه روایت است که گفت -275
و به او پاداش داده خواهد شد) و کسی که ( هر کس سجده کند کار درستی کرده، کنیم می

 . بخاري روایت کرده است .سجده نکرد گناهی بر او نیست
مگر ؛ تالوت) را واجب قرار نداده است( و در بخاري نیز آمده خداوند متعال سجده

 . و این در موطا نیز هست. سجده کنیم)( اینکه خودمان بخواهیم

 : وعن ابن ُ�َمَر ريض اهللا عنهما قال -276
ُ
اكن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم يقرأ

نَدٍ فيه لنيٌ  .َمرَّ بالّسجَدِة َكرّبَ وَسَجَد وََسَجْدنا َمَعهُ  َعلَيْنا القران فإذا  . رواهُ أبو داود بسَ

 پیامبرصلى اهللا علیه وآله وسلم ما قرآن تالوت: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنها -276
ما نیز با ایشان ، کرد می سجده، تفگ می رسید تکبیر می پس هر گاه به آیه سجده کرد می

و سستی) وجود دارد روایت کرده ( ابوداود با سندي که در آن ضعف. یمکرد می سجده
 . است

وعن أيب ب�رة ريض اهللا عنُه أنَّ انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن إذا جاَءهُ  -277
ُه َخرَّ ساجداً هللا  . رواه اخلمسة إال النسائي .َخرَبٌ �رسُّ

پیامبر صلى  ر گاه خبر یا امري سرور آفرین بهه: گوید می ابوبکره رضی اهللا عنه -277
بجز نسائی روایت  »خمسه«. افتاد می براي خداوند به سجده، رسید می اهللا علیه وآله وسلم

 . اند کرده

َسَجَد انّليب ص� اهللا عليه وآهل : وعن عبِد الرَّمْحن بن عوف ريض اهللا عنه قاَل  -278
جوَد ثمَّ رفَع   .»إن جرب�َل أتا� فبرَّش� فَسَجْدُت هللا ُشكراً «: رأَسُه فقاَل وسلم فأطاَل السُّ

 . رواهُ أمحد وصححهُ احلاكمُ 

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می عبدالرحمن بن عوف رضی اهللا عنه -278
یل نزدم جبر«: و فرمود، سپس سرش را بلند کرد، النی نمودسجده کرد و سجده را طو

احمد . »ما براي خداوند متعال سجده شکر بجاي آوردلذ! بشارت دادآمده و به من 
 . و حاکم صحیح دانسته است، روایت کرده
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وعَن الرباِء بن اعزٍب ريض اهللا عنُه أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم بَعَث علياً  -279
ص� اهللا عليه وآهل  فََكتََب يلعٌّ بإسالمهم فلما قرأ رسول اهللا: إىل ايلمن فذكَر احلديث قاَل 

هُ يف البُخاريِّ . رواهُ البيهقيُّ  .وسلم الكتاَب خرَّ ساجداً ُشكراً هللا تعاىل ىلع ذلك لُ  . وأصْ

از براء بن عازب رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم  -279
درباره اي  نامه علی ازآنجا: علی را به سوي یمن فرستاد و حدیث را ذکر کرد و گفت

براي شکر خدا به سجده ، پس هنگامی رسول اهللا نامه را خواند، مسلمان شدن آنان نوشت
 . و اصل آن در بخاري است، روایت کرده است بیهقی. افتاد

 نمازهاي سنت -9

ْسلَِ�ِّ ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل  -280
َ
اهللا عليه وآهل قَاَل يِل انلَّيِبُّ ص� : َ�ْن َر�ِيَعَة بِْن َمالٍِك األ

َنَِّة َ�َقاَل : َ�ُقلُت  »َسْل «: وسلم
ْ
لَُك ُمَراَ�َقتََك يِف اجل

َ
ْسأ

َ
ْو َ�ْ�َ َذلَِك «: أ

َ
: ُهَو َذاَك قَاَل : َ�ُقلُْت . »أ

ُجودِ « ِة السُّ ِع�ِّ ىلَعَ َ�ْفِسَك بَِ�رْثَ
َ
لِمٌ  .»فَأ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

به  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: گوید می ربیع بن کعب اسلمی رضی اهللا عنه -280
. هشت با تو باشممی خواهم در ب: گفتم »هر چه دوست داري از من بخواه«: من گفت

پس براي «: فرمود، خواهم می همین را: گفتم »خواهی نمی چیزي دیگر بجز این«: فرمود
 . مسلم روایت کرده است »این کار با من با سجود بسیار کمک کن

َحِفْظُت ِمَن انلَّيِبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َعرْشَ : ُ�َمَر ريَِضَ اهللا َ�نُْهَما قَاَل وََعِن  -281
َعتَْ�ِ َ�ْعِد : َرَ�عاٍت 

ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَد الَْمْغرِِب يِف بَيِْتِه َوَر�

ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَدَها َوَر�

ْ
ْهِر َوَر� َعتَْ�ِ َ�بَْل الظُّ

ْ
َر�

 
ْ
ِعَشاِء يِف بَيِْتِه َوَر�

ْ
بِْح ال يْهِ  .َعتَْ�ِ َ�بَْل الصُّ لَ قٌ عَ تَّفَ ُامَ  .مُ ةٍ هلَ ايَ وَ يفِ رِ َْمَعِة يِف « :وَ

ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَد اجل

ْ
َوَر�

 . »بَيِْتهِ 

لِمٍ  ملُِسْ َعتَْ�ِ َخِفيَفتَْ�ِ  :وَ
ْ
فْجُر ال يَُص�ِّ إِال َر�

ْ
 . اَكَن إَِذا َطلََع ال

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم من از : گوید می ابن عمر رضی اهللا عنها -281
دو رکعت . خواندن دو رکعت سنت را از رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم حفظ کردم
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دو رکعت بعد از ، دو رکعت بعد از مغرب در منزل شان، دو رکعت بعد از ظهر، قبل ظهر
 متفق علیه. عشاء در منزل شان و دو رکعت قبل از نماز صبح

دو رکعت بعد از نماز جمعه در منزلشان و : در بخاري و مسلم آمدهدر روایتی دیگر 
 . خواند می تنها دو رکعت کوتاه کرد می هنگامی که فجر طلوع: در روایت مسلم آمده

ْرَ�عاً : َوَ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ اهللا َ�نَْها -282
َ
ن انلَّيِبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اَكَن ال يََدُع أ

َ
أ

َغَداةِ َ�بَْل 
ْ
َعتَْ�ِ َ�بَْل ال

ْ
ْهِر َوَر� يُّ  .الظُّ ارِ بُخَ اهُ الْ وَ  . رَ

از عائشه رضی اهللا عنها روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم چهار  -282
بخاري . کرد سنت) قبل از نماز صبح را ترك نمی( رکعت سنت قبل از ظهر و دو رکعت

 . روایت کرده است

ٍء : اهللا َ�نَْها قَالَْت  َوَ�نْها ريَِضَ  -283 لَْم يَُ�ِن انلَّيِبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ىلَعَ يَشْ
َفْجرِ 

ْ
َعيِت ال

ْ
َشدَّ َ�َعاُهداً ِمنُْه ىلَعَ َر�

َ
يْهِ  .ِمَن انلََّوافِِل أ لَ قَ عَ تَّفَ  . مُ

لِمٍ  ملُِسْ ْ�يَا َوَما ِ�يَها« :وَ َفْجِر َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ
ْ
َعتَا ال

ْ
 . »َر�

صلى اهللا علیه وآله  پیامبر: از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که گفتو  -283
ندي و اي بسنت) صبح پ( بر هیچ یک از نمازهاي سنت به اندازه دو رکعت وسلم

 . متفق علیه. کرد نمی محافظت
 . »بهتر است، دو رکعت سنت صبح از دنیا و آنچه در دنیا است«: در روایت مسلم آمده

مِّ الُْمْؤِمِنَ� ريَِضَ اهللا َ�نَْها قَالَْت َوَ�ْن  -284
ُ
مِّ َحِبيبََة أ

ُ
َسِمْعُت رَُسوَل اهللا ص� اهللا : أ

ُ بِِهنَّ َ�يٌْت يِف «: عليه وآهل وسلم َ�ُقوُل  َعًة يِف يَْوِمِه َويَلْلَِتِه بُِ�َ هلَ
ْ
ةَ َر� َمْن َص�َّ اثْنيََتْ َعرَشَ

َنَّةِ 
ْ
لِمٌ  .»اجل سْ اهُ مُ وَ يفِ . رَ ةٍ وَ ايَ وَ  « :رِ

ً
 . »َ�َطوُّاع

ادَ  هُ وزَ وَ يِّ نَحْ ذِ مِ ْ للرتِّ َعتَْ�ِ  :وَ
ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَد الَْمْغرِِب َوَر�

ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَدَها َوَر�

ْ
ْهِر َوَر� ْر�عاً َ�بَْل الظُّ

َ
أ

َفْجرِ 
ْ
َعتَْ�ِ َ�بَْل َصالِة ال

ْ
ِعَشاِء َوَر�

ْ
 . َ�ْعَد ال
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ا نْهَ ةِ عَ سَ مْ لِلْخَ  ىلَعَ  َمْن َحاَ�َظ « :وَ
َ

َمُه اهللا َ�َعاىل ْرَ�ٍع َ�ْعَدَها َحرَّ
َ
ْهِر َوأ ْرَ�ع َ�بَْل الظُّ

َ
ىلَعَ أ

 »انلَّارَ 
از رسول خدا صلى اهللا علیه وآله (: گوید می ام حبیبه رضی اهللا عنها، ام المومنین -284

برایش ، کسی که در هر شبانه روز دوازده رکعت سنت بخواند«: فرمود می وسلم شنیدم که
: و در روایتی دیگر آمده، مسلم روایت کرده است. »شود می بهشت خانه اي ساختهدر 

چهار رکعت قبل از ظهر : و همین حدیث را ترمذي روایت کرده است و افزوده. »سنت«
و دو رکعت قبل از ، دو رکعت بعد از عشاء، دو رکعت بعد از مغرب، از آنبعد دو رکعت 
 . نماز صبح

کسی که بر چهار رکعت قبل از ظهر و چهار رکعت «: روایت کردهخمسه از ام حبیبه 
 . »کند می بندي کند خداوند او را بر آتش حرام بعد از آن پاي

: قَاَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ اهللا َ�نُْهَما قَاَل  -285
ْرَ�َعاً َ�بَْل «

َ
ْمراً َص�َّ أ

َ
َعرْصِ  رَِحَم اهللا أ

ْ
ةَ  .»ال مَ يْ زَ ابْنُ خُ نَهُ وَ سَّ حَ يُّ وَ ذِ مِ ْ الرتِّ دَ وَ اوُ أَبُو دَ َدُ وَ اهُ أَمحْ وَ رَ

هُ  حَ حَّ صَ  . وَ

از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله  -285
. »خواند رحمت خداوند بر کسی باد که قبل از عصر چهار رکعت نماز می«: وسلم فرمود

و ترمذي حسن دانسته است و ابن خزیمه آن را ، اند ترمذي روایت کرده، ابوداود، احمد
 . صحیح دانسته است

ٍل الُْمَزِ�ِّ ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل  -286 قَاَل رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه : َوَ�ْن َ�بِْد اهللا بِْن ُمَغفَّ
َكَراِهيََة . »لَِمْن َشاءَ «: ُ�مَّ قَاَل يف اثلَّاثِلَةِ . »َ�بَْل الَْمْغرِِب َصلُّوا َ�بَْل الَْمْغرِِب َصلُّوا «: وآهل وسلم

ْن َ�تَِّخَذَها انلَّاُس ُسنَّةً 
َ
يُّ  .أ ارِ بُخَ اهُ الْ وَ  . رَ

بَّانَ  ةٍ البْنِ حِ ايَ وَ يفِ رِ ن انلَّيِب ص� اهللا عليه وآهل وسلم :وَ
َ
َعتَْ�ِ  ص� أ

ْ
  .َ�بَْل الَْمْغرِِب َر�
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لِ  ملُِسْ نْ أَنَسٍ قَالَ وَ ْمِس َوَ�َن انلَّيِبُّ ص� اهللا عليه  :مٍ عَ َعتَْ�ِ َ�ْعَد ُغُروِب الشَّ
ْ
ُكنَّا نَُص�ِّ َر�

ُمْرنَا َولَْم َ�نَْهنَا
ْ
 . وآهل وسلم يََرانَا فَلَْم يَأ

از عبداهللا بن مغفل مزنی رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه  -286
 »قبل از مغرب نماز بخوانید، بخوانیدسنت) ( قبل از نماز مغرب نماز«: فرمودوآله وسلم 

سنت آن را  از بیم آنکه مبادا مردم »هر کس که بخواهد«: سپس براي بار سوم فرمود
 . بخاري روایت کرده است. موکده بدانند

 دو رکعت نمازآفتاب ما بعد از غروب : در روایت مسلم از انس رضی اهللا عنه آمده
 . کرد نمی دید و ما را بر انجام آن امر یا نهی می پیامبر ما را، خواندیم می

ُف : َوَ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ اهللا َ�نَْها قَالَْت  -287 اَكَن انلَّيِبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ُ�َفَّ
قُوُل 

َ
بِْح َحىتَّ إ�ِّ أ ْكَعتَْ�ِ اللَّتَْ�ِ َ�بَْل َصالِة الصُّ قَرَ : الرَّ

َ
ِكتَاِب أ

ْ
مِّ ال

ُ
 بِأ

َ
 . متَّفَقٌ علَیه ؟أ

پیامبر دو رکعت سنت پیش از نماز صبح را آن : گوید می عایشه رضی اهللا عنها -287
 . متفق علیه! آیا سوره فاتحه را خواند؟: گفتم می که من با خودم، خواند می قدر کوتاه

ن انلَّيِبَّ ص� اهللا عليه -288
َ
يِب ُهَر�َْرَة أ

َ
َفْجرِ  َوَ�ْن أ

ْ
َعيِت ال

ْ
 يِف َر�

َ
 قُۡل ﴿ :وآهل وسلم قََرأ

َها  ُّ�
َ
� ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ و ]1: الكافرون[ ﴾١ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَ�ٰٓ َحٌد  �َّ

َ
لِمٌ . ]1: اإلخالص[ ﴾١أ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

دو  صلى اهللا علیه وآله وسلم از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر -288

َها  قُۡل ﴿ رکعت قبل از نماز فجر ُّ�
َ
� ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ و ]1: الكافرون[ ﴾١ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَ�ٰٓ َحٌد  �َّ

َ
أ

 . مسلم روایت کرده است .خواند می را ]1: اإلخالص[ ﴾١

اَكَن انلَّيِبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم إَِذا َص�َّ : َوَ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ اهللا َ�نَْها قَالَْت  -289
َفْجِر 

ْ
َعيَتِ ال

ْ
ْ�َمِن َر�

َ
ِه األ يُّ  .اْضَطَجَع ىلَعَ ِشقِّ ارِ بُخَ اهُ الْ وَ  . رَ

هر گاه پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم دو : گوید می عایشه رضی اهللا عنها -289
بخاري روایت کرده . کشید می بر پهلوي راستش دراز؛ خواند می جر رافرکعت سنت 

 . است
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يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ اهللا  -290
َ
إَِذا «: قَاَل رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�نُْه قَاَل َوَ�ْن أ

ْ�َمِن 
َ
بِْح فَلْيَْضَطِجْع ىلَعَ َجنِْبِه األ ْكَعتَْ�ِ َ�بَْل صالِة الصُّ َحُدُ�ُم الرَّ

َ
  .»َص�َّ أ

هُ  حَ حَّ صَ يُّ وَ ذِ مِ ْ الرتَّ دَ وَ اوُ أَبُو دَ َدُ وَ اهُ أَمحْ وَ  . رَ

: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -290
. »هر گاه یکی از شما دو رکعت قبل از نماز صبح را خواند بر پهلوي راستش دراز بکشد«

 . و ترمذي صحیح دانسته است، اند کرده، ترمذي، ابوداود، احمد

: اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمقَاَل رَُسوُل : َوَ�ْن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ اهللا َ�نُْهما قَاَل  -291
َعًة َواِحَدًة تُوتُِر َما قَْد َص�َّ «

ْ
بَْح َص�َّ َر� َحُدُ�ُم الصُّ

َ
قٌ  .»َصالُة اللَّيِْل َمثَْ� فَإَِذا َخيِشَ أ تَّفَ مُ

يْهِ  لَ ظِ . عَ بَّانَ بِلَفْ هُ ابْنُ حِ حَ حّ صَ ةِ وَ سَ مْ لِلْخَ ائِيُّ . »َمثَْ� َصالُة اللَّيِْل َوانلََّهاِر َمثَْ� « :وَ الَ النَّسَ : وقَ

طَأ ا خَ ذَ  . هَ

 نماز شب«: از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا فرمود -291
؛ هر گاه یکی از شما بیم آن داشت که فجر طلوع کند، تهجد) دو رکعت دو رکعت است(

 . متفق علیه. »تا نمازهاي شب او فرد شود، یک رکعت وتر بخواند
 . »نمازهاي شب و روز دو رکعت دو رکعت است«: آمده »خمسه«در روایت 

 . این اشتباه است: گوید می و نسائی، ابن حبان صحیح دانسته است

يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل  -292
َ
: قَاَل رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ

الِة َ�ْعَد « فَْضُل الصَّ
َ
َفِر�َضِة َصالُة اللَّيِْل أ

ْ
لِمٌ  .»ال سْ هُ مُ جَ رَ  . أَخْ

: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -292
 . مسلم روایت است. »بهترین نماز بعد از نمازهاي فرض نماز شب است«

نَّ رَُسوَل اهللا ص� -293
َ
نَْصارِيِّ أ

َ
يُوَب األ

َ
يِب أ

َ
الَْوتُْر َحقُّ «: اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل  َوَ�ْن أ

ْن يُوتَِر بِثَالٍث فَلْيَْفَعْل َوَمنْ 
َ
َحبَّ أ

َ
ْن يُوتَِر خِبَْمٍس فَلْيَْفَعْل َوَمْن أ

َ
َحبَّ أ

َ
 ىلَعَ لُكِّ ُمْسِلِم َمْن أ
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ْن يُِوتََر بَِواِحَدةٍ فَلْيَْفَعْل 
َ
َحّب أ

َ
ذِ  .»أ مِ ْ ةُ إِال الرتِّ عَ بَ اهُ األَرْ وَ ائِي رَ حَ النَّسَ جّ رَ بَّان وَ هُ ابْنُ حِ حَ حَّ صَ يَّ وَ

هُ  فَ قْ  . وَ

: از ابو ایوب انصاري روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود -293
پس ، و هر کس که دوست دارد پنج رکعت وتر بخواند، وتر بر هر مسلمان الزم است«

س دوست و هر ک پس بخواند، بخواندبخواند و هر کس که دوست دارد سه رکعت وتر 
و ابن حبان ، بجز ترمذي روایت کرده است »أربعه«. »بخواند؛ دارد یک رکعت وتر بخواند

 . و نسائی موقوف بودن آن را ترجیح داده است، صحیح دانسته است

يِب َطالٍِب ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل  -294
َ
ٍّ بِْن أ ٍم َكَهيْئَِة الَْمْكتُوَ�ِة لَيَْس الِْوتُْر حِبَتْ : َوَ�ْن يلَعِ

ائِيُّ  .َولَِ�ْن ُسنٌَّة َسنٌَّة َسنََّها رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم النَّسَ نَهُ وَ سْ حَ يُّ وَ ذِ مِ ْ اهُ الرتِّ وَ رَ

هُ  حَ حّ صَ َاكِمُ وَ احلْ  . وَ

نماز وتر همانند نمازهاي فرض : از علی رضی اهللا عنه روایت است که گفت -294
آن را سنت قرار  صلى اهللا علیه وآله وسلملیکن یک سنتی است که رسول خدا ؛ نیست

حسن دانسته است و حاکم صحیح ترمذي و ، اند ترمذي روایت کردهونسائی . داده است
 . دانسته است

نَّ رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم -295
َ
 َوَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد اهللا ريَِضَ اهللا َ�نُْهَما أ

َقابِلَِة فَلَْم َ�ُْرْج َوقَاَل 
ْ
ْن يُْ�تََب «: قَاَم يِف َشْهِر َرَمَضاَن ُ�مَّ اْ�تََظُروُه ِمَن ال

َ
إ�ِّ َخِشيُت أ

بَّانَ  .»َعلَيُْ�ْم الِْوتْرُ  اهُ ابْنُ حِ وَ  . رَ

از جابر رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم در  -295
نماز) قیام پرداخت و در شب بعدي به ( در مسجد) به( ي ماه رمضانها شب برخی از

بیم آن داشتم «: و فرمود، ولی) نیامد، براي نماز به مسجد بیاید( انتظار ایشان نشستند که
 . ابن حبان روایت کرده است. »که نماز وتر بر شما فرض شود
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قَاَل رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : قَاَل َوَ�ْن َخارَِجَة بِْن ُحَذافََة ريَِضَ اهللا َ�نُْه  -296
ُ�ْم بَِصالٍة ِ�َ َخْ�ٌ لَُ�ْم ِمْن مُحِْر انلََّعمِ «: وسلم َمدَّ

َ
َوَما ِ�َ يَا رَُسوَل اهللا؟ : قُلْنَا. »إنَّ اهللا أ

َفْجرِ «: قَاَل 
ْ
 ُطلُوِع ال

َ
ِعَشاِء إِىل

ْ
ةُ  ».الِْوتُْر َما َ�ْ�َ َصالِة ال سَ َمْ اهُ اخلْ وَ ائِيَّ  رَ هُ . إِالَّ النَّسَ حَ حَّ صَ وَ

َاكِمُ  هُ . احلْ وَ هِ نَحْ دِّ نْ جَ نْ أَبِيهِ عَ يْبٍ عَ عَ رو بْنِ شُ مْ نْ عَ َدُ عَ  أَمحْ وَ رَ  . وَ

از خارجه بن حذافه رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه  -296
افزود که از شتران سرخ مو بر نمازهایتان ، خداوند به شما نمازي«: وآله وسلم فرمود
 : آن کدام نماز است؟ فرمود! اي رسول خدا: گفتیم »برایتان بهتر است

و ، اند بجز نسائی روایت کرده »خمسه«. »نماز وتر که ما بین نماز عشاء و صبح است« 
همین معنا به و احمد از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش ، حاکم صحیح دانسته است

 . روایت کرده است

�ِيِه قَاَل  -297
َ
قَاَل رَُسوَل اهللا ص� اهللا : َوَ�ْن َ�بِْد اهللا بِْن بَُر�َْدَة ريَِضَ اهللا َ�نْه َ�ْن أ

هُ  ».الِْوتُْر َحٌق َ�َمْن لَْم يُوتِْر فَلَيَْس ِمنَّا«: عليه وآهل وسلم حَ حَّ صَ ٍ وَ نَدٍ لَنيِّ دَ بِسَ اوُ هُ أَبُو دَ جَ رَ أَخْ

َاكِمُ  دٌ  احلْ اهِ هُ شَ لَ َدَ  وَ نْدَ أَمحْ نْهُ عِ َ اهللا عَ
يضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ عِيفٌ عَ  . ضَ

کند که رسول خدا صلى اهللا  می عبداهللا بن بریده از پدرش رضی اهللا عنه روایت -297
 مسلمانان)( لذا کسی که وتر نخواند از ما؛ نماز وتر الزمی است«: علیه وآله وسلم فرمود

و ، و حاکم صحیح دانسته است، ضعیف) روایت کرده است( »لین«ابوداود با سند  »نیست
 . شاهد ضعیفی از ابوهریره در مسند احمد دارد

َما اَكَن رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : َوَ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَالَْت  -298
ة  َعةً يَِز�ُد يِف َرَمَضاَن َوال يِف َ�ْ�ِهِ ىلَعَ إِْحَدى َعرْشَ

ْ
ْل َ�ْن ُحْسِنِهنَّ ، َر�

َ
ْرَ�عاً فَال �َْسأ

َ
يَُص�ِّ أ

ْرَ�عاً ، َوُطولِِهنَّ 
َ
ْل َ�ْن ُحْسِنِهنَّ َوُطولِِهنَّ ، ُ�مَّ يَُص�ِّ أ

َ
: قَالَْت اَع�َِشةُ . ُ�مَّ يَُص�َّ ثَالثاً ، فَال �َْسأ

ْن تُوتِرَ : قُلُْت 
َ
َ�نَاُم َ�بَْل أ

َ
قٌ  .»اَع�َِشُة إِنَّ َ�يَْ�َّ َ�نَاَماِن َوال َ�نَاُم قَليِْب يَا «: قَاَل  ؟يَا رَُسوَل اهللا أ تَّفَ مُ

يْهِ  لَ  . عَ
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ا نْهَ ُامَ عَ ةٍ هلَ ايَ وَ َعيَت  :ويفَ رِ
ْ
اَكَن يَُص�ِّ ِمَن اللَّيِْل َعرْشَ َرَ�َعاٍت َوُ�وتُِر �َِسْجَدٍة َوَ�ْرَكُع َر�

َعةً 
ْ
َة َر� َفْجِر فَِتلَْك ثَالَث َعرْشَ

ْ
 . ال

در رمضان  صلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا: گوید می شه رضی اهللا عنهاعای -298
از نیکو خواندن ؛ خواند می چهار رکعت، خواند نمی بیشتر از یازده رکعت؛ و غیر رمضان

از نیکو و طوالنی خواندنش ؛ خواند می سپس چهار رکعت، و طوالنی خواندنش نپرس
 . خواند می سپس سه رکعت، نپرس
! ؟خوابی می از اینکه وتر بخوانیآیا قبل ! اي رسول خدا: عرض کردم: گوید می عایشه 

 متفق علیه. »خوابد نمی خوابد و قلبم می چشمانم! اي عایشه«: فرمود
ده رکعت ؛ شب صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: در روایت دیگر بخاري و مسلم آمده

بعد از طلوع فجر) دو ( سپس ،خواند می در آخر) یک رکعت وتر( خواند و می نماز
 . شود می رکعت 13ها  این سپس در مجموع، خواند می رکعت سنت صبح را

اَكَن رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يَُص�ِّ ِمَن : قَالَْت  اهللا عنها َوَ�نْها ريَِضَ  -299
َعًة يُوتُِر ِمْن َذلَِك خِبَْمٍس ال 

ْ
َة َر� ٍء إِال يِف آِخِرَهااللَّيِْل ثَالَث َعرْشَ  . َ�ِْلُس يِف يَشْ

عایشه) رضی اهللا عنها روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله ( وازاو -299
 رکعت از بین سیزده رکعت را وترپنج خواند و  می رکعت نماز 13وسلم در شب

 . نشست می خواند که فقط در رکعت آخر آن براي تشهد می
 . متفق علیه

ْوتََر رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : قَالَْت  اها ريَِضَ اهللا َ�نْهَوَ�نْ  -300
َ
ِمْن لُكِّ اللَّيِْل قَْد أ

َحرِ   السَّ
َ

امَ  .وسلم َواْ�تََ� ِوتُْرُه إِىل يْهِ لَ قٌ عَ تَّفَ  . مُ

خواند و  اوقات) شب وتر می( پیامبر در تمام: گوید می عایشه رضی اهللا عنها -300
 . متفق علیه. ایشان تا سحر بود انتهاي وتر خواندن
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َعاِص ريَِضَ اهللا َ�نُْهما قَاَل  -301
ْ
قَاَل يل رَُسوُل اهللا : قَاَل : َوَ�ْن َ�بِْد اهللا بِْن َ�ْمرو بِْن ال

يَا َ�بَْد اهللا ال تَُ�ْن ِمثَْل فَالٍن اَكَن َ�ُقوُم ِمَن اللَّيِْل َ�رَتََك ِ�يَاَم «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم
يْهِ  .»ِل اللَّيْ  لَ قٌ عَ تَّفَ  . مُ

رسول اهللا صلى اهللا علیه : گوید می عبداهللا بن عمرو بن عاص رضی اهللا عنهما -301
سپس ترك ، خواند می نماز شبه مانند فالنی نباش ک! اي عبداهللا«: وآله وسلم به من گفت

 . متفق علیه. »کرد

ٍّ ريَِضَ اهللا َ�نْه قَاَل رَُسوُل  -302 ْوتُِروا يَا«: اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمَوَ�ْن يلَعَ
َ
ْهَل  أ

َ
أ

ُقْرآَن فَإِنَّ اهللا ِوتٌْر ُ�ِبُّ 
ْ
ةَ  .»الِْوتْرَ  ال مَ يْ زَ هُ ابْنُ خُ حَ حّ صَ ةُ وَ سَ َمْ اهُ اخلْ وَ  . رَ

اي «: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می علی رضی اهللا عنه -302
 . »خداوند وتر است و وتر را دوست دارد وتر بخوانید که! پیروان قرآن

 . و ابن خزیمه صحیح دانسته استاند  روایت کرده »خمسه«

نَّ انلَّيِبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل  -303
َ
اْجَعلُوا «: وََعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ اهللا َ�نُْهَما أ

يْهِ  ».آِخَر َصالتُِ�ُم بِاللَّيِْل ِوتْراً  لَ قٌ عَ تَّفَ  . مُ

: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -303
 . متفق علیه. »آخرین نمازشان در شب را وتر قرار دهید«

304-  ٍّ َسِمْعُت رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : ريَِضَ اهللا َ�نْه قَاَل  َوَ�ْن َطلِْق بِْن يلَعِ
بَّانَ  .»يِف يَلْلَةٍ ال ِوتَْراِن «: وسلم َ�ُقوُل  هُ ابْنُ حِ حَ حّ الثَّالثَةُ وصَ َدُ وَ اهُ أَمحْ وَ  . رَ

شنیدم رسول خدا صلى اهللا علیه وآله : گوید می طلق بن علی رضی اهللا عنه -304
و ابن ، اند روایت کرده »ثالثه«احمد و . »در یک شب دو وتر نیست«: فرمود می وسلم

 . حبان صحیح دانسته است

يِبِّ بِْن َكْعٍب ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل  َوَ�نَ  -305
ُ
اَكَن رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : أ

ۡ�َ ٱَرّ�َِك  ۡسمَ ٱ َسّبِحِ ﴿ يُوتِرُ 
َ
ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ و ]1: األعلی[ ﴾١ ۡ� َحٌد  �َّ

َ
 و ]1: اإلخالص[ ﴾١أ
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ائِيُّ  النَّسَ دَ وَ اوُ أَبُو دَ َدُ وَ اهُ أَمحْ وَ ادَ . رَ زَ ال  :وَ نَّ وَ هِ رِ لِّمُ إِال يفِ آخِ نْ  يُسَ هُ عَ وَ يِّ نَحْ ذِ مِ ْ الرتِّ اُدَ وَ ألَيبِ دَ وَ

فِيه ا وَ نْهَ َ اهللا عَ
يضِ ةَ رَ ائِشَ ةِ : عَ ريَ

يفِ األَخِ ةٍ وَ عَ كْ ةٍ يفِ رَ ورَ لّ سُ ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ كُ َحٌد  �َّ
َ
 ﴾١أ

ِ  ]1: اإلخالص[ تَنيْ وذَ املُْعَ  . وَ
رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم نماز : گوید می ابی بن کعب رضی اهللا عنه -305

ۡ�َ ٱَرّ�َِك  ۡسمَ ٱ َسّبِحِ ﴿ وتر را با
َ
َها  قُۡل ﴿ و ]1: األعلی[ ﴾١ ۡ� ُّ�

َ
�  ﴾١ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَ�ٰٓ

ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ و ]1: الكافرون[ َحٌد  �َّ
َ
احمد و ابو داود و . خواند می ]1: اإلخالص[ ﴾١أ

و ترمذي و ، داد می فقط در رکعت آخر سالم: زودهفنسائی ا، نسائی روایت کرده است
هر : و در آخر آن آمدهاند  ابوداود نیز به همین معنا از عایشه رضی اهللا عنها روایت کرده

ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ خواند و در رکعت آخر می سوره را در یک رکعت َحٌد  �َّ
َ
 ]1: اإلخالص[ ﴾١أ

 . خواند می و معوذتین را
ن انلَّيِبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -306

َ
ُْدرِيِّ ريَِضَ اهللا َ�نُْه أ

ْ
يِب َسِعيد اخل

َ
: قالَوَ�ْن أ

ْن تُْصِبُحوا«
َ
ْوتُِروا َ�بَْل أ

َ
لِمٌ  .»أ سْ اهُ مُ وَ بَّانَ  .رَ البْنِ حَ ُ « :وَ

َ
بَْح َولَْم يُوتِْر فَال ِوتَْر هل ْدرََك الصُّ

َ
 . »َمْن أ

اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله از ابو سعید خدري رضی  -306
 . مسلم روایت کرده است. »قبل از طلوع صبح وتر بخوانید«: وسلم فرمود

وتر ، نخوانده را وتر در حالی که، کسی که صبح نمود«: و در روایت ابن حبان آمده
 . »براي او نیست

ْو �ِِسيَُه «: عليه وآهل وسلمقَاَل رَُسوَل اهللا ص� اهللا : َوَ�نُْه قَاَل  -307
َ
َمْن نَاَم َعِن الِْوتِْر أ

ْو َذَكرَ 
َ
ْصبََح أ

َ
 إَِذا أ

ةُ إِال النَّسائِيَّ  .»فَلْيَُصلِّ سَ َمْ اهُ اخلْ وَ  . رَ

ابو سعید) رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله ( وازاو -307
پس هنگامی که ، یا فراموش کرد، رفتکسی که از نماز وتر به خواب «: وسلم فرمود

 . بجز نسائی روایت کرده است »خمسه«. »بخواندآن را  صبح شد و یا به یادش که آمد
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َمْن «: قَاَل رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن َجابٍِر ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل  -308
ْن َ�ُقوَم آِخَرُه فَلْيُوتِْر آِخَر اللَّيِْل فَإِنَّ َخاَف أْن ال َ�ُقوَم ِمْن آِخِر اللَّيِْل 

َ
ُ َوَمْن َطِمَع أ

َ
هل وَّ

َ
فَلْيُوتِْر أ

فَْضُل 
َ
لِمٌ  .»َصالَة آِخِر اللّيِْل َمْشُهوَدٌة وََذلَِك أ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

از جابر رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -308
پس اول شب وتر را ، شود نمی بیم آن داشت که آخر شب بلند هر کسی که«: فرمود

ماز در آخر نچون ، بخواند و کسی که امید بلند شدن را داشت در آخر شب وتر بخواند
 . مسلم روایت کرده است. »و این افضل است؛ شب با حضور مالئکه هم زمان است

إَِذا «: انلَّيِبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل َوَ�ْن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ اهللا َ�نُْهَما َعِن  -309
َفْجرِ 

ْ
ْوتُِروا َ�بَْل ُطلُوِع ال

َ
َفْجُر َ�َقْد َذَهَب َوقُْت لُكِّ َصالِة اللَّيِْل َوالَْوتِْر فَأ

ْ
اهُ  .»َطلََع ال وَ رَ

يُّ  ذِ مِ ْ  . الرتِّ

کند که  می ابن عمر رضی اهللا عنهما از پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم روایت -309
. رفته استاز دست) ( هنگامی که فجر طلوع کرد وقت تمام نمازهاي شب و وتر«: فرمود

 . ترمذي روایت کرده است. »لذا قبل از طلوع فجر وتر را بخوانید

اَكَن رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يَُص�ِّ : َوَ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ اهللا َ�نَْها قَالَْت  -310
ىَح  ْرَ�عاً َوَ�ِز�ُد َما َشاَء اهللالضُّ

َ
لِمٌ  . أ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

ا نْهَ هُ عَ لَ ىَح : ُسئِلَْت  انها :وَ  ؟َهْل اَكَن رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يَُص�ِّ الضُّ

 إِال أْن ييَِجَء ِمْن َمِغيِبهِ . ال: قَالَْت 
ا نْهَ هُ عَ لَ يُْت رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه :وَ

َ
ىَح َو��ِّ  َما َرأ وآهل وسلم يُص�ِّ َ�طُّ ُسبَْحَة الضُّ

َسبُِّحَها
ُ
 . أل

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم چهار : گوید می عایشه رضی اهللا عنها -310
مسلم . افزود می خواست می و هر چه خداوند، خواند می ضحی) را( رکعت نماز چاشت

 . روایت کرده است
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آیا پیامبر خدا صلى اهللا علیه : که از عایشه سؤال شدو مسلم نیز روایت کرده است 
 . مگر اینکه از سفر بیاید، خیر: خواند؟ گفت می وآله وسلم نماز چاشت

هرگز ندیدم پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم را : و نیز عایشه روایت کرده است 
 . خوانم می ولی من آن را، که نماز چاشت را بخواند

نَّ رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل َوَ�ْن َز�ْ  -311
َ
ْرَ�َم ريَِضَ اهللا َ�نُْه أ

َ
: ِد بِْن أ

ِفَصاُل «
ْ
ا�َِ� ِحَ� تَْرَمُض ال وَّ

َ
يُّ  .»َصالُة األ ذِ مِ ْ اهُ الرتِّ وَ  . رَ

از زید بن ارقم رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله  -311
. »پاي بچه شترها بسوزد )از شدت گرما( بین زمانی است کهانماز او«: وسلم فرمود

 . ترمذي روایت کرده است

�ٍَس ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل  -312
َ
َمْن «: قَاَل رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ

َنَّةِ 
ْ
ُ قرَْصاً يِف اجل

َ
َعًة َ�َ� اهللا هل

ْ
َة َر� ىَح اثْنيََتْ َعرَشَ هُ  .»َص�َّ الضُّ بَ رَ تَغْ اسْ يُّ وَ ذِ مِ ْ اهُ الرتِّ وَ  . رَ

رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  گوید می رضی اهللا عنْهانس بن مالک  -312
خداوند در بهشت ، را بخواندضحی) ( کسی که دوازده رکعت نماز چاشت«: فرمود

 . ترمذي روایت کرده و آن را غریب دانسته است. »کند می قصري برایش بنا

َدَخَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : َوَ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ اهللا َ�نَْها قَالَْت  -313
ىَح َ�َماِ� َرَ�َعاٍت . بَييِْت  هِ  .فََص�َّ الضُّ يحِ حِ بَّانَ يفِ صَ اهُ ابْنُ حِ وَ  . رَ

ه من پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم به خان: گوید می عایشه رضی اهللا عنها -313
 . ابن حبان در صحیح روایت کرده است. پس هشت رکعت نماز چاشت را خواند، آمد

 نماز جماعت وامامت -10

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -314 نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهما أ َ�ْن َ�بِْد اهللا بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ

فَْضُل ِمْن َصالِة «: قال
َ
ََماَعِة أ

ْ
َفذِّ �َِسبٍْع وِعرش�َن َدرََجةً َصالُة اجل

ْ
يْهِ  .»ال لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ
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ُامَ  هلَ ُ َعنهُ  :وَ يِب ُهَر�ْرَة ريََض ا�َّ
َ
نْ أَيب  .»خِبَْمٍس وَعرْش�ن ُجزًْءا«: َ�ْن أ اريِّ عَ بُخَ ا لِلْ ذَ كَ وَ

قَالَ  نْهُ وَ يضَ اهللاَُّ عَ يدٍ رَ عِ  . »َدرََجةً « :سَ

عنها روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله از عبداهللا بن عمر رضی اهللا  -314
 . متفق علیه. »برتر استبیست وهفت درجه  نماز تنهاي از نماز جماعت«: وسلم فرمود

و نیز . »بیست و پنج برابر فضیلت دارد« اند: و بخاري و مسلم از ابوهریره روایت کرده
 . روایت کرده است »بیست و پنج درجه«: بخاري از ابوسعید بلفظ

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -315 نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه أ يب ُهَر�َْرةَ ريََض ا�َّ

َ
: َوَ�ْن أ

ُن لَها ُ�مَّ آُمُر « الةِ َ�يُؤدَّ ْن آُمَر حبََطٍب فيحتطب ُ�مَّ آُمُر بالصَّ
َ
ي َ�ْفيس بيَدهِ لََقْد َهَمْمُت أ

ّ
َواذل

َخالُِف إىل رَجالٍ رَُجًال َ�يَُؤمَّ انلّ 
ُ
الةوال �َْشَهدُ  اَس ُ�مَّ أ ي  َن الصَّ

ّ
ُق َعلَيِهْم ُ�يُوَ�ُهْم َواذل َحرِّ

ُ
فأ

ِعَشاءَ 
ْ
ْو ِمْرَمامتَْ�ِ َحَسنَتَْ�ِ لََشِهَد ال

َ
ُد َعْرقاً َسِميناً أ نُّه َ�ِ

َ
َحُدُهْم أ

َ
تّفقٌ  .»َ�ْفيس بيَِدهِ لَْو َ�ْعلَُم أ مُ

ظُ  اللّفْ يْهِ وَ لَ اريِّ عَ بُخَ  . للْ

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -315
 هیزم آماده و؛ تصمیم گرفتم دستور دهم، قسم به ذاتی که جانم در دست اوست«: فرمود
آنگاه یک نفر را فرمان دهم ؛ کنند و سپس دستور دهم براي نماز اذان دهند آوري جمع

آیند و  نمی مامت دهد و خود در پی کسانی بروم که به نماز جماعتبراي مردم ا
سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست که اگر یکی ، را بر سر شان بسوزانم هایشان خانه

دانستند که استخوان گوشت دار و یا دو  می کنند) نمی که به نماز جماعت شرکت( ها آن از
متفق علیه و این لفظ . »آمدند می به نماز عشاءقطعاً ؛ رسد می ها آن تکه گوشت خوب به

 . بخاري است

ُ َ�نُْه قاَل  -316 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�نُْه ريََض ا�َّ الِة «: قاَل رَُسوُل ا�َّ ْ�َقُل الصَّ
َ
أ

فْجِر َولَْو َ�ْعلَُموَن َما ِ�يهَما 
ْ
قٌ  .»ألتَوُْهما َولَْو َحبْواً ىلَع الُمنَافقَ� َصالُة الِعَشاِء وََصالُة ال تّفَ مُ

يْهِ  لَ  . عَ
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ابوهریره) رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله ( وازاو -316
 ها آن اگر، نماز عشاء و نماز صبح است؛ گران ترین نمازها بر منافقان«: وسلم فرمود

آمدند حتی اگربا خزیدند  می قطعاً، چقدر ثواب وجود داردها  دانستند که در این نماز می
 . متفق علیه. »باشد

يَا : أىَت انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم رَُجٌل أْ�َ� َ�َقاَل : َوَ�نُْه ريَض اهللا عنه قاَل  -317
 َداَعُه َ�َقاَل 

ّ
ُ فَلَّما َو�

َ
َهْل �َْسَمُع «: رَُسوَل اهللا إنُّه لَيَْس يل قَائٌِد َ�ُقوُد� إىل الَمْسِجِد فَرَّخص هل

الةِ  ِجْب «: َ�َعْم قاَل : قاَل  »؟انلَِّداَء بِالصَّ
َ
لمٌ  .»فَأ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

ابوهریره) رضی اهللا عنه روایت است مرد نابینایی نزد پیامبر خدا صلى ( وازاو -317
من کسی را ندارم که مرا به مسجد ! اي رسول خدا: اهللا علیه وآله وسلم آمد و گفت

که در نماز جماعت شرکت ( اول به او اجازه دادصلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر  بیاورد؟
: گفت» شنوي؟ می آیا صداي اذان را«: رفت او را صدا زد و فرمود می نکنند) وقتی داشت

 . مسلم روایت کرده است. »پس اجابت کن«: فرمود. آري

ُ َ�نُْهَما َعِن  -318 َمْن «: انّليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل َوَ�ْن ابِْن َ�ّباٍس ريَِضَ ا�َّ
ُ إال ِمْن ُعْذرٍ  بّانَ  .»َسِمَع انلِّداَء فلم يأت فَال َصالَة هلَ قُطْنيُّ وابْنُ حِ ارَ الدَّ ه وَ اجَ اهُ ابْنُ مَ وَ رَ

لمٍ  سْ طِ مُ ْ ىل رشَ هُ عَ نَادُ إسْ احلْاكِمُ وَ جّ ، وَ هُ  حلكنْ رَ فَ قْ مْ وَ هُ ضُ  . بَعْ

کند که  می اهللا عنهما از پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم روایت ابن عباس رضی -318
مگر ؛ برایش نمازي نیست، بشنود و به نماز جماعت شرکت نکند کسی که اذان«: فرمود

واسناد آن ، اند ابن ماجه و دارقطنی و ابن حبان و حاکم روایت کرده. »اینکه معذور باشد
 . اند بودن آن را ترجیح دادهالبته برخی موقوف . بر شرط مسلم است

ِ ص� اهللا عليه وآهل  -319 نُّه َص� َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه أ َوَ�ْن يَز�َد بِن األْسوِد ريَِضَ ا�َّ

بِْح فَلَّما ص� رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا ُهَو برَُجلَْ�ِ لَْم يَُصلِّيَا  وسلم َصالَة الصُّ
ْن تَُصلِّيا َمَعنَا«: ا فيجَء بهَما تَرُْعُد فََرئُِصُهما َ�َقاَل لَُهَمافََداَع بِِهمَ 

َ
  »؟َما َمنََعُكَما أ

َ
قَْد : قاال
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تُما اإلماَم َولَْم يَُصلِّ فََصلِّيَا «: َصلّينَا يف رَحانِلَا قاَل 
ْ
ْدَر�

َ
فال َ�ْفَعال إَذا َصلّيْتُما يف رَحاِلُكما ثمَّ أ

بّانَ  »نَافِلَةَمَعُه فإنها لَُكَما  ابنُ حِ يُّ وَ ذِ مِ ْ هُ الرتِّ حَ حّ صَ ةُ وَ هُ والثّالثَ ظُ لَ اللّفْ َدُ وَ اهُ أَمحْ وَ  . رَ

از یزید بن اسود رضی اهللا عنه روایت است که نماز صبح را با رسول خدا  -319
پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله ، صلى اهللا علیه وآله وسلم خواند پس هنگامی که تمام شد

در حالیکه لرزه بر اندام شان ؛ را صدا کردها  آن؛ اند دو نفر نماز نخوانده، متوجه شدوسلم 
 »!چه چیزي مانع نماز خواندنتان با ما شد؟«: پرسیدها  آن از، را آوردندها  آن افتاده بود

 هایتان هر گاه در خانه؛ این کار را نکنید«: فرمود، نماز خواندیم هایمان ما در خانه: گفتند
سپس امام را در حالی دریافتید که هنوز نماز را نخوانده و یا در حال نماز ، نماز خواندید

احمد و ثالثه روایت کرده . »آید این نماز برایتان نافله بشمار می، خوانیدببا امام نماز ؛ بود
 . اند و ترمذي و ابن حبان صحیح دانسته، و این لفظ احمد است

يب  -320
َ
ُ َ�نُْه قاَل َوَ�ْن أ ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ : قاَل رَُسوُل ا�َّ

َ و�َذا َرَ�َع فَاْرَكعوا َوال « ُوا حىت يُ�ربِّ ُوا َوال تَُ�ربِّ إنّما ُجِعَل اِإلماُم يِلُْؤَ�مَّ بِه فإَذا َكرّبَ فََكربِّ
َدُه َ�ُقولُواسِمَع اهللا : تَْرَكُعوا َحىت يَْرَكَع و�َذا قاَل  َْمُد َو�َذا َسَجَد : لَِمْن مَحِ

ْ
اللُهمَّ َرّ�نَا لََك احل

فاْسُجُدوا َوال �َْسُجُدوا َحىت �َْسُجَد َو�ذا َص� قائماً فَصلُّوا ِ�يَاماً َو�ذا ص� قاِعداً فََصلُّوا 
مْجع�َ 

َ
حي .»ُ�ُعوداً أ أَصلُهُ يف الصّ ظُهُ وَ فْ ا لَ هذَ دَ وَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ ِ رَ  . حنيْ

: رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -320
تکبیر بگویید و تا ، امام براي این قرار داده شد که به او اقتدا کنند لذا هر گاه تکبیر گفت«

 تا به رکوع نرفته شما به، تکبیر نگفته تکبیر نگویید هر گاه رکوع کرد شما نیز رکوع کنید
پس شما اللهم ربنا و لک الحمد : و هر گاه سمع اهللا لمن حمده گفت. رکوع نروید

هر گاه . به سجده نروید هتا وقتی به سجده نرفت، سجده کنید، وقتی که سجده کرد. بگویید
شما نیز نشسته ؛ و هر گاه نشسته نماز خواند، ایستاده نماز بخوانید، ایستاده نماز خواند

اصل این حدیث در ، ابوداود روایت کرده است و این لفظ ابوداود است. »نماز بخوانید
 . صحیحین است
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ُ َ�نُْه أنَّ رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -321 يب َسعيٍد اخلُْدري ريََض ا�َّ
َ
َوَ�ْن أ

راً َ�َقاَل هلم خُّ
َ
ْصَحابِِه تَأ

َ
َأَ�مَّ بِ�ُ «: رأى يف أ

ْ
ُموا فَاْ�تَُموا يب َويل اهُ  .»ْم َمْن َ�ْعَدُ�مْ َ�َقدَّ وَ رَ

لِمٌ  سْ  . مُ

از ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه  -321
 : فرمود، فاصله دارد، صف) اصحاب با ایشان که امام بودند( وآله وسلم دید

مسلم . »کنندجلوتر بیاید و به من اقتدا کنید و کسانی که بعد شما هستند به شما اقتدا « 
 . روایت کرده است

ُ َ�نُْه قَاَل  -322 اْحتََجَر رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن َز�ِْد بِْن ثَابٍت ريَِضَ ا�َّ
فِيهِ . احلديث. وسلم ُحْجَرًة خبََصَفٍة فََصّ� فيها َ�تَتَّبَع إيَلِْه رَجاٌل وََجاُءوا يَُصلُّوَن بَِصالتِهِ   :وَ

فَْضُل «
َ
يْهِ  .»َصالِة الَمرِْء يف بَيِْتِه إالَّ الَمْكتُوَ�ةَ أ لَ تّفقٌ عَ  . مُ

صلى اهللا علیه وآله وسلم ، رسول خدا: گوید می زید بن ثابت رضی اهللا عنه -322
عده اي از یاران جستجو کردند و ، اي از حصیر درست کرد و در آن نماز خواند حجره

نماز بجز «: و در آن آمده. الحدیث... خواندندآمدند و به ایشان اقتدا کردند و نماز 
 . متفق علیه. »بیشتر فضیلت دارداش  نمازهاي فرض شخص در خانه

ُ َ�نُْهما قال -323 ِ ريََض ا�َّ ْصَحابه العشاَء فَطّوَل : َوَ�ْن َجابر بِْن َ�بِْد ا�َّ
َ
َصّ� ُمَعاٌذ بأ

ْن تَُ�وَن َ�ّتاناً «: لمَعلَيَْهْم َ�َقال انليّبُّ ص� اهللا عليه وآهل وس
َ
مْمَت  ؟أتُر�ُد يا ُمعاُذ أ

َ
إذا أ

ۡمِس ٱوَ ﴿ انّلاَس فَاقَْرأ ۡ�َ ٱَرّ�َِك  ۡسمَ ٱ َسّبِحِ ﴿ و ]1: الشمس[ ﴾١وَُضَحٮَٰها  لشَّ
َ
�ۡ ١﴾ 

 ٱ﴿ وَ  ]1: األعلی[
ۡ
ِ  ۡقَرأ ۡلِ ٱوَ ﴿ وَ  ]1: العلق[ ﴾َرّ�َِك  ۡسمِ ٱب تّفقٌ  ]1: اليل[ ﴾١إَِذا َ�ۡغَ�ٰ  �َّ يْهِ مُ لَ عَ

لِمٍ   . واللّفظ ملُِسْ
معاذ بن جبل نماز عشاء را براي : گوید می جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما -323

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم خطاب به او ، همراهانش امامت داد و نماز را طوالنی کرد

ۡمِس ٱوَ ﴿ داديگاه براي مردم امامت فتنه انگیز باشی؟ هر خواهی می !اي معاذ«: فرمود  لشَّ
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ۡ�َ ٱَرّ�َِك  ۡسمَ ٱ َسّبِحِ ﴿ و ]1: الشمس[ ﴾١َوُضَحٮَٰها 
َ
 ٱ﴿ و ]1: األعلی[ ﴾١ ۡ�

ۡ
ِ  ۡقَرأ  ۡسمِ ٱب

ۡلِ ٱوَ ﴿و  ]1: العلق[ ﴾َرّ�َِك  متفق علیه و این لفظ . را بخوان ]1: اليل[ ﴾١إَِذا َ�ۡغَ�ٰ  �َّ
 . مسلم است

324-  ُ ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َوَ�ْن اَع�َِشَة ريََض ا�َّ َ�نَْها يف قِّصِة َصالِة رَُسول ا�َّ
يب بَْ�ٍر فاََكَن يَُص� بانّلاس َجالِساً : بانّلاِس َوُهَو َمر�ٌض قَالَْت 

َ
َفَجاَء حىت َجلََس َ�ْن �ََساِر أ

بُو بَْ�ٍر بَصالةِ انليّبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسل
َ
بُو بَْ�ٍر قائماً َ�ْقتَِدي أ

َ
م َو�َْقتَدي انلّاس َوأ

يب بَْ�رٍ 
َ
يْهِ  .بصالِة أ لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

عایشه رضی اهللا عنها در روایت داستان امامت پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم  -324
آمد تا صلى اهللا علیه وآله وسلم رسول اهللا : گوید می ؛که بیمار بودند در حالیبراي مردم 

، و ابوبکر ایستاده، کرد می اونشسته براي مردم امامت، آنکه در سمت چپ ابوبکر نشست
 . متفق علیه. ندکرد می و مردم به نماز ابوبکر اقتدا، کرد می ابوبکر به نماز پیامبر اقتدا

ُ َ�نُْه أنَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَال -325 إذا أمَّ «: َوَ�ْن أيب ُهَر�ْرَة ريَض ا�َّ
َحُدُ�ْم انّلاَس فَ 

َ
اَجِة فإذا َصّ� وَْحَدهُ أ

ْ
ِعيَف وَذا احل كبَ� والضَّ

ْ
غَ� َوال ْف فإنَّ فيهُم الصَّ لْيَُخفِّ

يْهِ  .»فَلْيَُصلِّ َكيَْف َشاءَ  لَ تّفقٌ عَ  . مُ

 صلى اهللا علیه وآله وسلم روایت است که پیامبررضی اهللا عنْه از ابوهریره  -325
چرا که ، کوتاه بخواند نماز را)( پس باید، مردم شدنماز  هر گاه یکی از شما پیش«: فرمود

پس هنگامی که تنها نماز ؛ ضعیف و نیازمند وجود داردوافراد پیر  و، در میانشان بچه
 . متفق علیه. »هر طور که خواست نماز بخواند، خواند

ُ َ�نُْه قاَل  -326 واهللا ِمْن ِعنْد انّليبِّ ِجئْتُُ�ْم : قاَل أيب: َوَ�ْن َ�ْمرو بِْن َسِلَمَة ريََض ا�َّ
َحُدُ�ْم ويلؤم�م «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم َحّقاً فقال

َ
فَإذا َحرَضَِت الّصالُة فَلْيُؤذِّْن أ

�رُثُ�م قُرآناً 
َ
ْ�رَث قُْرآناً ِم�ِّ : قَال. »أ

َ
َحٌد أ

َ
ُمو� ب� أيديهم، َ�نََظُروا فَلَْم يَُ�ْن أ نَا ، َ�َقدَّ

َ
َوأ

ْو َسبْ 
َ
ائيُّ  .ع ِسنِ�َ اْ�ُن ِستِّ أ النّسَ دَ وَ اوُ أَبو دَ اريُّ وَ بُخَ اهُ الْ وَ  . رَ
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 من ازنزد کسی : پدرم گفت: گوید می رضی اللَّه عنْهعمرو بن سلمه  -326
 شمایکی از ؛ هر گاه وقت نماز فرا رسید«: او فرمود، ام که پیامبر بر حقی است آمده

 . »امامت کند؛ دارد حفظ)( و کسی از شما که بیشتر قرآن، اذان بگوید
در ، دیدند کسی از من بیشتر قرآن حفظ ندارد؛ پس وقتی بررسی کردند: عمرو گوید

ابوداود و ، بخاري. مرا پیش نماز کردند؛ حالیکه پسر بچه اي شش یا هفت ساله بودم
 . اند نسایی روایت کرده

ُ َ�نُْه قَاَل  -327 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلمقاَل : َوَ�ْن أبن َمْسُعوٍد ريَِضَ ا�َّ : رَُسوُل ا�َّ
ْعلَُمُهْم بالّسّنِة فَإْن اَكنُوا «

َ
ِقَراَءِة َسَواًء فَأ

ْ
قَْرؤُهْم ِلِكتاِب اهللا تعاىل فإْن اَكنُوا يف ال

َ
يف يَُؤمُّ الْقَوْم أ

قَْدُمُهْم سِ 
َ
قَْدُمُهْم ِهْجَرًة فإْن اَكنُوا يف اهلجرة َسَواًء فأ

َ
وال  -»ِسّناً «: َو� رَواية -لْماً الُسّنِة َسواًء فَأ

 بإْذنِهِ 
ّ

لمٌ  .»يَُؤّمّن الرَُّجُل الرَُّجَل يف ُسلَْطانِِه وال َ�ْقُعُد يف بَيِْتِه ىلَع تَْ�رَمِتِه إال سْ اهُ مُ وَ  . رَ

: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابن مسعود رضی اهللا عنه -327
اگر همه در قرائت با ، امامت بدهند، از همه ماهرتر هستند افرادي که در قرائت قرآن«

اگر همه در علم به سنت ؛ کسی که در سنت از دیگران آگاهتر است، همه برابر بودند
؛ اگر در هجرت هم برابر بودند، کسی که در هجرت از دیگران پیشی گرفته، برابر بودند

کسی که سن او «: ایتی دیگر آمدهو در رو -. کسی که زودتر از دیگران مسلمان شده است
، امامت دهد اش) بدون اجازه( کسی حق ندارد در حیطه قدرت کسی دیگر - »بیشتر است
مسلم روایت . »مگر با اجازه اش؛ ننشیند، نشیند می بر مکان مخصوصی کهاش  و در خانه
 . کرده است

ُ َ�نْهُ  -328 ْعَرايبٌّ «: َوالبِْن َماَجْه ِمْن َحديِث َجابٍِر ريََض ا�َّ
َ
ٌة رَُجًال َوال أ

َ
َوال تَُؤّمنَّ اْمَرأ

 فَاِجٌر مْؤِمناً 
َ

اهٍ  .»ُمَهاجراً َوال هُ وَ نَادُ  . وإسْ

هرگز زنی براي مردي امامت «: در روایت ابن ماجه از جابر رضی اهللا عنه آمده -328
. »کندنی امانت مؤمه کاري براي انگو نه صحرانشین براي مهاجري و نه فاجر و ، نکند

 . ارزش) است بی بسیار ضعیف و( اسناد آن واه
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�ٍَس ريض اهللا عنه َعِن انلَّيبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -329
َ
وا «: َوَ�ْن أ رُصُّ

بّان »ُصُفوفَُ�ْم َوقَارُ�وا بَيْنََها وََحاُذوا باألْ�نَاقِ  هُ ابْنُ حِ حَ حّ صَ النَّسائيُّ وَ دَ وَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ  . رَ

: کند که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود می انس رضی اهللا عنه روایت -329
چنان راست ( نزدیک به هم باشید و بین شما فاصله نباشد و، صفها را فشرده بگیرید«

ابوداود و نسائی روایت کرده است و ابن حبان صحیح . »با گردنها برابر باشید باشید که)
 . دانسته است

ُ َ�نُْه قاَل َوَ�ْن  -330 يب ُهَر�َْرَة ريََض ا�َّ
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: أ : قاَل رَُسوُل ا�َّ

لَُها« وَّ
َ
َها أ َها آِخُرَها وََخْ�ُ ُصفوِف النِّساء آِخُرها َورَشُّ ْولَُها َورَشُّ

َ
اهُ  .»َخْ�ُ ُصُفوِف الرِّجاِل أ وَ رَ

لِمٌ  سْ  . مُ

: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -330
 یشان صف آخر است و بهترینها صف ي مردان صف اول و بدترینها صف بهترین«

 . »صف اول است یشانها صف ي زنان صف آخر و بدترینها صف
 . مسلم روایت کرده است

ُ َ�نُْهَما قال -331 ِ ص� اهللا عليه وآهل َصلّيُْت َمَع رَُسو: وعِن ابِْن َ�ّباٍس ريَِضَ ا�َّ ِل ا�َّ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم بِرأيس ِمْن  َخَذ رَُسوُل ا�َّ

َ
وسلم َذاَت يَلْلٍة َ�ُقْمُت َ�ْن �ََسارهِ فَأ

يْهِ  .َورايئ فَجَعلَ� َ�ْن يميِنهِ  لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

 شبی با رسول خدا صلى اهللا علیه وآله: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -331
، پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم از پشت سر؛ وسلم نماز خواندم به سمت چپش ایستادم
 . متفق علیه. سرم را گرفت و به سمت راستش قرار داد

ُ عنُْه قاَل  -332 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ُقْمُت : وعْن أ�ٍس ريَض ا�َّ َصّ� رَُسوُل ا�َّ
مُّ ُسليْ 

ُ
اريِّ  .ٍم َخلَْفناَوَ�تَِيٌم َخلَْفُه َوأ بُخَ ظُ لِلْ اللّفْ لَيه وَ قٌ عَ تّفَ  . مُ
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؛ رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم نماز خواند: گوید می انس رضی اهللا عنه -332
 . و ام سلیم پشت سرما ایستاد، من و کودکی یتیم پشت سرایشان ایستادیم

 . و این لفظ بخاري است، متفق علیه 

يب  -333
َ
ُ َ�نُْه اْ�تَ� إىل انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم وَُهَو َوَ�ْن أ بَِ�َرةَ ريََض ا�َّ

فِّ فذكر ذلك للنيب ص� اهللا عليه وآهل وسلم فق ْن يَِصَل إىل الصَّ
َ
َزاَدَك «: الَراكٌع فََرَ�َع َ�بَْل أ

ُ ِحرْصاً َوال َ�ُعدْ  دَ فِيهِ  .»ا�َّ اوُ ادَ أَبُو دَ اريُّ زَ اهُ البُخَ وَ فِّ  :رَ فِّ ُ�مَّ َمىش إىل الصَّ  . فََرَ�َع ُدون الصَّ

از ابوبکره رضی اهللا عنه روایت کرده است که در حالی به مسجد رسید که  -333
، قبل از آنکه به صف نماز برسد رکوع کرد، پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم در رکوع بود

جریان را براي پیامبر خدا صلى بعد از نماز ، جماعت) رسید( پس در حال رکوع تا صف
دیگر ؛ خداوند بر رغبتت نسبت به نماز بیافزاید«: اهللا علیه وآله وسلم عرض کرد فرمود

به صف رکوع  هنرسید: ابوداود در آن افزوده، بخاري روایت کرده است. »این کار را نکن
 . سپس تا صف راه رفت، کرد

ُ َ�نْهُ  َوَ�ْن َوابَِصة بِْن ِمْعبٍَد اجلُهِ�ِّ  -334 ِ ص� اهللا عليه وآهل  ريََض ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

الةَ  ْن يُِعيَد الصَّ
َ
َمَرُه أ

َ
فِّ وَْحَدُه فَأ ى رَُجًال يَُص� َخلَْف الصَّ

َ
دَ  .وسلم َرأ اوَ أَبُو دَ اهُ أَمحدُ وَ وَ رَ

بّانَ  هُ ابْنُ حِ حَ حّ صَ نَه وَ سّ حَ يُّ وَ ذِ مِ الرتِّ  . وَ

نْ طَلْقٍ بن هُ عَ لَ نْهُ  وَ يض اهللاَُّ عَ فِّ « :عيلِّ رَ ُّ يف  »ال َصالةَ مِلنَُفرٍد َخلَْف الصَّ اينَ َ ادَ الطّربَ زَ وَ

نْهُ  يض اهللاَُّ عَ ال َدَخلَْت َمَعُهْم أو اجرْتَرََت رَُجال« :حديثٍ وابصةَ رَ
َ
 . »؟أ

از وابصه بن معبد رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله  -334
پس به او دستور داد که نماز را ، خواند می مردي را دید که پشت صف تنها نماز وسلم

و ، و ترمذي آن را حسن دانسته است، احمد و ابوداود و ترمذي روایت کرده. اعاده کند
 . ابن حبان آن را صحیح دانسته است
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 نمازنماز فردي که به تنهایی پشت صف «: آمده در روایت ابن حبان از طلق بن علی
ا یچرا داخل صف نشدي و «: طبرانی در حدیث وابصه افزوده. »خواند درست نیست می

 »!یک نفر را از صف نکشیدي؟

ُ َ�نُْه َعِن انلَّيبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -335 يب ُهَر�َْرَة ريَض ا�َّ
َ
إَذا «: َوَ�ْن أ

تُْم فََصلُّوا َسِمْعتُْم اإلقامة فَاْمُشوا إىل الصالة وَعليُ�م 
ْ
ْدر�

َ
الّسكينُة والوقَاُر َوال �رُْسُعوا فَما أ

وا بُخاريِّ  .»َوَما فَاتَ�ْم فَأتمُّ ظ للْ اللفْ يْهِ وَ لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

روایت است که گفت پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم رضی اللَّه عنْه از ابوهریره  -335
با آرامش و وقار به سوي نماز بروید و عجله پس ؛ را شنیدید ههر گاه صداي اقام«: فرمود
پس از سالم ( بخوانید و هر چه از شما فوت شد؛ پس هر چه از نماز دریافتید، نکنید
 . متفق علیه و این لفظ بخاري است .»آن را تمام کنیدامام) 

ُ َ�نُْه قاَل  -336 يبِّ بِْن َكْعٍب ريََض ا�َّ
َ
ِ ص� : َوَ�ْن أ : اهللا عليه وآهل وسلمقاَل رَُسوُل ا�َّ

ْزَ� مْن صالتِه َمَع «
َ
ْز� ِمْن َصالتِِه وَْحَدُه وَصالتُُه َمَع الرُّجلَْ�ِ أ

َ
َصالُة الرّجِل َمَع الرّجِل أ

َحبُّ إىل اهللا َعزَّ وََجّل 
َ
ْ�رَثَ َ�ُهَو أ

َ
واهُ أَبُو داود والنسائي وصححهُ ابنُ  .»الرُّجِل َوَما اكَن أ رَ

 . حبان

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می بن کعب رضی اهللا عنهابی  -336
با یک نفر دیگر از نماز تنها بهتر است و نمازش با دو نفر از نماز  نماز شخص«: فرمود

در نزد خداوند محبوب ، بیشتر باشدنماز گزاران) ( با یک نفر بهتر است و هر چه تعداد
 . و ابن حبان صحیح دانسته استاند  نسائی روایت کرده و ابوداود. »تر است

َمَرَها أْن تَُؤمَّ  -337
َ
ّن انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

َ
ُ َ�نْها أ مِّ َوَرقَة ريض ا�َّ

ُ
َوَ�ْن أ

يْمة .أْهل دارها زَ حه ابْنُ خُ حّ صَ اهُ أبو داود وَ  . روَ

وآله وسلم به او از ام ورقه رضی اهللا عنها روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه  -337
 . امامت کنداش  زنان) خانواده( دستور داده است که براي

 . ابوداود روایت کرده است و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است
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�ٍَس ريَض اهللا عنهُ  -338
َ
مِّ  وعْن أ

ُ
نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اْستَْخلف اْ�َن أ

َ
أ

 �َ�ْ
َ
دَ  .َمْكتوم يُؤمُّ انّلاس وُهَو أ َدُ وأَبُو داوُ اهُ أَمحْ وَ يضَ اهللاَُّ  .رَ ةَ رَ ائِشَ ن عَ هُ البنِ حبّانَ عَ وُ ونَحْ

ا نْهَ  . عَ

روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم ابن ام رضی اللَّه عنْه از انس  -338
. بوددر حالی که نابینا ، کرد می و براي مردم امامت، مکتوم به عنوان جانشین تعیین کرد

 . و ابن حبان به مانند آن از عایشه روایت کرده است، اند احمد و ابوداود روایت کرده

ُ َ�نُْهما قاَل  -339 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وََعِن ابِْن ُ�َمَر ريََض ا�َّ : قاَل رسوُل ا�َّ
ُ وََصلُّوا َخلَْف َمْن قاَل ال « ُ َصلُّوا ىلع َمْن قاَل ال �َ إال ا�َّ  ا�َّ

َ
نيُّ  .»�َ إال طْ ارقُ رواهُ الدَّ

عيف  . بإسنادٍ ضَ

رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله : از ابن عمر رضی اهللا عنها روایت شده که گفت -339
بخوانید و پشت سر هر جنازه) ( نماز، گوید می بر هر کسی که ال اله اال اهللا«: وسلم فرمود

دارقطنی با سند ضعیف روایت کرده . »نماز بخوانید؛ گوید می کسی که ال اله اال اهللا را
 . است

ُ َ�نُْه قاَل  -340 ىت «: قاَل انليّبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن يلَع ريَض ا�َّ
َ
إذا أ

الَة واإلَماُم ىلَع َحاٍل فَلْيَْصنْع كما يَْصنَُع اإلمامُ  َحُد�ُم الصَّ
َ
مذيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ  .»أ اهُ الرتِّ وَ  . رَ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می علی بن ابی طالب رضی اهللا عنه -340
شما همان ؛ بود و کیفیتی)( هر گاه یکی از شما به نماز آمد و امام در هر حال«: فرمود

 . تترمذي با سند ضعیف روایت کرده اس. »کند می کاري را بکنید که امام

 احکام نماز مسافر و بیمار -11

ُ عنْها قالْت  -341 قِرَّت َصالُة : َ�ْن اع�َشَة ريََض ا�َّ
ُ
َعتَْ�ِ فَأ

ْ
أول ما فُرَضت الصالُة َر�

تِّمْت َصالُة احلرَض 
ُ
لَيه وللبُخاريِّ  .الّسَفر َوأ قٌ عَ تّفَ قِّرت َصالةُ « :مُ

ُ
ثم َهاَجَر َ�ُفرَضْت أْر�عاً وأ
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َدُ  .»الّسَفر ىلع األّول ادَ أَمحْ  املْغرَب « :زَ
َّ

ُل ِ�يها إال بَْح فإنّها تَطوَّ  الصُّ
َّ

فإنّها وتُْر انّلهار َو�ال

 . »الِقراَءةُ 
در ابتدا نماز بصورت دو رکعتی : از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که گفت -341

متفق  .و نماز در حال اقامت کامل شد؛ سپس نماز سفر دو رکعتی باقی ماند، فرض شد
 . علیه

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم هجرت کرد و نماز در حال سپس : ودر بخاري آمده
 . و نماز سفر به همان دو رکعت باقی ماند، اقامت بصورت چهار رکعتی فرض شد

و صبح که در آن قراءت طوالنی ، بجز نماز مغرب که وتر روز است: و احمد افزوده
 . شود می خوانده

ُ َ�نَْها -342 نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن َ�ْقرُص يف  :َوَ�ْن اَع�َشَة ريََض ا�َّ
َ
أ

 أنُّه َمْعلُوٌل َواملْحُفوُظ َ�ْن . الّسَفر َوُ�تمُّ َو�ُصوم َو�ْفِطرُ 
َّ

اَرُ�ْط�ُّ وُرَواتُُه ثِقاٌت إال َرَواُه ادلَّ
هُ  .»إنُّه ال �َُشقُّ يلعَّ «: اَع�شَة ِمْن فِْعِلَها َوقالَْت  جَ رَ يُّ أَخْ قِ  . البَيْهَ

از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم در  -324
گاهی) ( گرفت و می گاهی) روزه( و، خواند می گاهی) کامل( کوتاه) و( سفر نماز را قصر

 و محفوظ، اما معلول است، اند و راویان آن ثقه، دارقطنی روایت کرده است. کرد می افطار
. چون برایم دشوار نیست: گفت می و، ابت) از فعل خود ام المومنین عایشه استو ث(

 . بیهقی روایت کرده است

ُ َ�نُْهما قاَل  -343 : قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَعن ابِْن ُ�َمَر ريَض ا�َّ
ةَ  »َمْعِصيَتُهُ إنَّ اهللا ُ�ِبُّ أْن تُْؤَ� رَُخُصُه كما ي�َرُه أن تُْؤَ� « مَ زيْ هُ ابْنُ خُ حَ حّ صَ رواهُ أَمحدُ وَ

بّان ويف روايةٍ  ْن تُْؤَ� َعَزائُِمهُ « :وابْنُ حِ
َ
 . »كما ُ�ِبُّ أ

از ابن عمر رضی اهللا عنها روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -343
ارتکاب معصیت را خداوند دوست دارد به رخصتهایش عمل شود همانطور که «: فرمود
 . اند احمد روایت کرده است ابن حبان و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته. »داند می ناپسند
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 . »عمل شود)1( هایش همانطور که دوست دارد به عزیمت«: و در روایتی دیگر آمده

ُ َ�نُْه قاَل  -344 �ٍَس ريََض ا�َّ
َ
إذا خرَج  اكَن رَسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ

َعتَْ�ِ 
ْ
ْو فََراِسَخ َصّ� َر�

َ
ْمياٍل أ

َ
سلمٌ  .َمس�َة ثَالثَِة أ  . رواهُ مُ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم هر گاه : گوید می انس رضی اهللا عنه -344
 نمازهاي چهار رکعتی) دو رکعت( رفت می مسیري به اندازه سه مایل یا سه فرسخ بیرون

 . کرده استمسلم روایت  .خواند می

ُ عنُْه قال -345 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم مَن : َوَ�نُْه ريَض ا�َّ َخرَْجنا مَع رُسوُل ا�َّ
ظُ  .َحىت رََجْعنَا إىل املدينَةِ فاَكَن يَُص�ِّ َر�عتْ�ِ ر�عتْ�ِ ، املدينِة إىل مّكةَ  يهِ واللّفْ لَ قٌ عَ تّفَ مُ

 . للبخاريِّ 

نه روایت است که با رسول خدا صلى اهللا علیه وآله انس) رضی اهللا ع( وازاو -345
؛ نمازهاي چهار رکعتی را) تا به مدینه برگشتیم( وسلم از مدینه به قصد مکه خارج شدیم

 . متفق علیه این لفظ بخاري است. خواند می دو رکعت

وآهل وسلم �سعة أقاَم انليّب ص� اهللا عليه : وََعِن ابِْن َ�ّباٍس ريَض اهللا َ�نُْهَما قاَل  -346
اهُ البخاريُّ  .»بمّكَة �ْسَعَة َعرَشَ يَْوماً «: و� لَْفٍظ . َعرَشَ َ�ْقرُصُ  وَ  . رَ

دَ  ةَ « :ويف أُخر .»َسبَْع عرشةَ « :ويف روايةٍ أليب داوُ  . »مَخْس عرْشَ

َ اهللاَُّ عنهام يضَ ٍ رَ نيْ صَ رانَ بنِ حُ مْ هُ عنْ عِ لَ ةَ « :وَ  . »َ�َماَ� َعرَشَ

نْ  نْهُ وله عَ يضَ اهللاَُّ عَ الة« :جابرٍ رَ اتٌ إالّ  .»أقاَم بتَبُوَك عرِش�َن يَْوماً َ�ْقرُص الصَّ هُ ثِقَ اتُ روَ وَ

لِهِ  صْ تُلِفَ يف وَ هُ اخْ  . أنّ

روز  19صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنها -346
 . خواند  می نمازهایش را کوتاه؛ اقامت کرد

                                                   
 الزمی است.ها  آن عزیمه،احکامی که انجام )1(
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و  .بخاري روایت کرده است. در مکه نوزده روز اقامت کرد: و در روایتی دیگر آمده 
 . روز 15: و در روایتی دیگر آمده .هفت روز: در روایت ابوداود آمده

 . »هجده روز«: و درروایتی دیگر درابوداود از عمران بن حصین آمده
 نمازها را کوتاه؛ دروز اقامت کر 20در تبوك : و در روایتی دیگر از جابر آمده

 . البته در متصل بودن آن اختالف است، اند و راویانش ثقه. خواند می

ُ َ�نُْه قال -347 �ٍَس ريَض ا�َّ
َ
َل : َوَ�ْن أ

َ
اكَن رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا اْرحت

َعرْصِ ُ�مَّ 
ْ
هَر إىل َوقِْت ال ّخَر الظُّ

َ
ْن تَز�َغ الّشمُس أ

َ
نََزَل فََجَمَع بَيْنَُهما فإْن َزاَغْت الّشْمُس َ�بَْل أ

َِل ص� الظْهَر ُ�مَّ َر�َب 
َ

لَيه .َ�بَْل أْن يَْرحت قٌ عَ تّفَ  . مُ

يح حْ نادِ الصَّ بعنيَ بإسْ ْهر والَعرْصَ ثمَّ َرِ�َب « :ويف رواية احلاكم يف األرْ  . »ص� الظُّ

سلمٍ  جِ مُ رَ تَخْ سْ أليب نُعيم يف مُ َعرْصَ اكَن إَذا اكَن  :وَ
ْ
يف سَفٍر فََزالَت الّشْمُس ص� الظْهَر وال

ََل 
َ

 . مجيعاً ثمَّ ارحت
 از انس رضی اهللا عنه روایت است رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم هر گاه -347

انداخت تا وقت عصر  می ظهر را به تأخیر کرد می در سفر) قبل از زوال خورشید حرکت(
پس اگر قبل از ، کرد می ظهر و عصر جمعنماز) ( و بین؛ آمد می از سواریش) پایین( آنگاه

متفق . شد می خواند و سپس سوار ظهر را می، کرد می خورشید زوال؛ اینکه حرکت کند
 . علیه

 خواند و سوار می ظهر و عصر را: در روایت حاکم در اربعین با اسناد صحیح آمده
 . شد می

اهللا علیه وآله وسلم هر گاه در سفر بود پیامبر صلى : ابونعیم در مستخرج مسلم آورده
 . کرد می و سپس حرکت، کرد می ظهر و عصر را با هم جمع، کرد می و خورشید زوال

ُ َ�نُْه قاَل  -348 َخرَْجنَا مَع رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يف : َوَ�ْن ُمعاٍذ ريَض ا�َّ
ْهَر والعرَص مجيع لمٌ  .اً واملْغرَب َوالِعَشاَء مجيعاً َغْزَوة تَبوَك فاكن يَُص� الظُّ سْ اهُ مُ وَ  . رَ
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با پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم به غزوه  گوید می معاذ بن جبل رضی اهللا عنه -348
 . مسلم روایت کرده است. کرد می تبوك رفتیم نماز ظهر و عصر را با هم جمع

ُ عنُهما قال -349 : رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمقال : وََعن ابِن عّباٍس ريَض ا�َّ
ْرَ�َعِة بُرٍُد ِمْن َمّكَة إىل ُعْسَفانَ «

َ
الَة يف أقَلَّ ِمْن أ رواهُ الدارقُطْنيُّ بإسناد  .»ال َ�ْقرُصوا الصَّ

عيف يمة. ضَ زَ هُ ابنُ خُ جَ رَ ا أَخْ ذَ قُوفٌ كَ وْ حيحُ أَنهُ مَ  . والصّ

: اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمودرسول : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنها -349
نمازها  است)( انفاز مکه تا عس )مایل که مسافت آن 12(، نماز را در کمتر از چهار برد«

صحیح این است . دارقطنی با اسناد ضعیف روایت کرده است .»نخوانید قصر)( را کوتاه
روایت کرده  ابن خزیمه نیز این روایت را به همین صورت، که این روایت موقوف است

 . است

ُ عنه قال -350 خُ� «: قاَل رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعْن جابٍر ريَض ا�َّ
فْطروا

َ
حسنوا اْستبرشوا و�ذا سافَُروا قرََصوا وأ

َ
ّميت اذلين إذا أَساءوا اْستغفروا و�ذا أ

ُ
 .»أ

نادٍ ضعيفٍ  طِ بإسْ سَ هُ الطّرباينُّ يف األوْ جَ رَ وَ يف، أَخْ هُ قِي اسي مروَ بيْهَ نْدَ الَ يَّب عَ لِ سعيد بنِ املُسَ

 . خمترصاً 

: از جابر رضی اهللا عنه روایت است رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود -350
 استغفار، شوند می که هر گاه گناهی مرتکب؛ بهترین افراد امت من کسانی هستند«

 )اگر در ماه رمضان باشد( و، خوانند می نمازها را قصر، و هر گاه سفر نمایند، کنند می
و همین . وسط با اسناد ضعیف روایت کرده استاطبرانی در . »کنند می روزه شان را افطار

 . از سعید بن مسیب استومرسل مختصر به صورت بیهقی  سننروایت در

ُ َ�نُْهما قاَل  -351 ُت انّليبَّ ص� اكنْت يب بََواسُ� : وَ�ْن ِعْمراَن بن ُحَصْ�ٍ ريَض ا�َّ
ْ
ل
َ
فََسأ

الِة َ�َقاَل  َصلِّ قائماً فَإْن لْم �َْستَِطْع َ�َقاِعداً فَإْن لَْم �َْستَطْع «: اهللا عليه وآهل وسلم عِن الصَّ
اريُّ  .»َ�َع� َجنٍْب  بُخَ اهُ الْ وَ  . رَ
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از پیامبر ، به بیماري بواسیر مبتال بودم: گوید می عمران بن حصین رضی اهللا عنه -351
پس اگر نتوانستی نشسته و اگر ؛ ایستاده بخوان«: پرسیدم چگونه نماز بخوانم فرمود

 . بخاري روایت کرده است. »نتوانستی بر پهلو بخوان

ُ َ�نُْه قاَل  -352 اَعَد انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم َمر�ضاً فََرآُه : َوَ�ْن َجابٍر ريََض ا�َّ
ْوم إيماًء واجعْل «: اَل يَُص� ىلع وساَدٍة فََرَ� بها وق

َ
َصلِّ ىلَع األرِض إن اْستََطْعَت و�ال فَأ

ْخَفَض ِمْن ُرُكوِعَك 
َ
هُ  .»ُسُجوَدَك أ فَ قْ حَ أَبو حاتم وَ قِيُّ وصحّ بَيْهَ اهُ الْ وَ  . رَ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم به عیادت بیماري : گوید می جابر رضی اهللا عنه -352
بالشت را به کناري انداخت و ، کند می گذاشته و بر آن سجدهدید بالشتی جلویش ، رفت

در غیر این صورت ؛ توانی بر زمین نماز بخوان و سجده کن می اگر«: خطاب به او فرمود
 . »با اشاره نماز بخوان و در سجده سرت را از رکوع پایین تر باشد

 . استو ابوحاتم موقوف بودنش را صحیح دانسته ، بیهقی روایت کرده است

يُت انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم يَُص� : َوَ�ْن اَع�َِشَة ريََض اهللا َ�نَْها قالَت -353
َ
َرأ

�ِّعاً  هُ احلاكِمُ  .ُمرَتَ حَ حّ صَ واه النسائي وَ  . رَ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم : از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که گفت -353
 . نسائی روایت کرده و حاکم صحیح دانسته است. خواند یم را دیدم که چهار زانو نماز

 نماز جمعه -12

ِ بِْن ُ�َمَرو -354 نهما َسِمَعا رَُسوَل اهللا ص�  و، َ�ْن عبْد ا�َّ
َ
يب ُهر�رة ريَض اهللا َ�نُْهْم أ

َ
أ

قَْواٌم َ�ْن وَْدِعِهُم «: اهللا عليه وآهل وسلم يقوُل ىلع أعواِد ِمنرْبهِ 
َ
ْو يَلَْخِتَمنَّ يَلَنْتَهَ�َّ أ

َ
ُُمعات أ

ْ
اجل

غافِل�
ْ
ُ ىلَع قُلُو�هْم ثمَّ يَلَكوُ�نَّ ِمَن ال  . رواه مسلمٌ  .»ا�َّ

رسول خدا ، اند از عبداهللا عمرو و ابوهریره رضی اهللا عنها روایت است که شنیده -354
 از ترك نماز ها گروه باید آن«: فرمود می ي منبرشها چوب صلى اهللا علیه وآله وسلم بر
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. »شوند می زند و سپس از غافالن می یشان مهرها دل باز آیند یا آنکه خداوند بر جمعه
 . مسلم روایت کرده است

ِ ص� اهللا : َوَ�ْن َسلََمَة بِْن األْ�وِع ريََض اهللا َ�نُْه قاَل  -355 كنا نَُص� مَع رَُسوِل ا�َّ
ظُ  .َولَيَْس للحيطاِن ِظلٌّ �ُستظلُّ بهِ عليه وآهل وسلم اجلُُمعَة ثمَّ َ�نرْصُف  تّفقٌ عليه واللفْ مُ

لمٍ  .للبخاريِّ  ظٍ ملسْ فْ ُكّنا �َّمُع مع رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا َزالت  :ويف لَ

ءَ  يَفْ
ْ
 . الّشمُس ُ�مَّ نَرِْجُع نَتَتَّبُع ال

دا صلى اهللا علیه روز جمعه با رسول خ: گوید می سلمه بن اکوع رضی اهللا عنه -355
هنوز دیوارها هیچ سایه اي ، و از نماز بر گشتیم، خواندیم می وآله وسلم نماز جمعه را

 . این لفظ بخاري است. متفق علیه. نداشت که از آن استفاده کنیم
، خواندیم در هنگام زوال خورشید با پیامبر نماز جمعه را می: و در روایت مسلم آمده

 . اي نبود هنوز سایه؛ دنبال سایه بودیمگشتیم به  می سپس بر

ُ عنُهما قال -356 ُُمعةِ : وََعن َسْهِل بِْن َسْعٍد ريَض ا�َّ
ْ
 َ�تََغّدى إال َ�ْعَد اجل

َ
 .ما ُكّنا نَقيُل وال

يْهِ واللّفظ ملسلمٍ  لَ تّفقٌ عَ  . يف َ�ْهِد رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم :ويف رواية .مُ

 انجام قیلوله) را( ما خواب نیمروز: گوید می اهللا عنه سهل بن سعد رضی -356
و این لفظ مسلم . متفق علیه. جمعه نماز)( مگر بعد از؛ خوردیم نمی ونهاررا، دادیم نمی

 . در زمان پیامبر: و در روایتی آمده. است

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن  -357 ُ عنُه أنَّ رسوَل ا�َّ �طُب وعن جابٍر ريَض ا�َّ
واهُ  .قائماً فََجاَءْت عٌ� ِمَن الّشام فانفتََل انّلاُس إيلها حىت لَْم َ�بَْق إال اثنا َعرَشَ رَُجال رَ

لمٌ  سْ  . مُ

از جابر رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم ایستاده  -357
رفتند و کسی جز  مردم بسوي کاروان، خواند که کاروان تجارتی ازشام آمد می خطبه

 . مسلم روایت کرده است. دوازده نفر باقی نماند
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ُ عنُهما قال -358 : قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن ابن عَمَر ريَض ا�َّ
خرى َوقَد تّمْت َصالتُهُ «

ُ
ْدرََك َر�عًة ِمْن َصالِة اجلُُمعِة وغْ�َها فلْيضْف إيلها أ

َ
رواه  .»َمْن أ

هُ   أَبو حاتمٍ إرسالَ هُ صحيحٌ لكنْ قوَّ قُطْنيُّ واللفظُ لهُ وإسنادُ ارَ هْ والدَّ اجَ  . النّسائيُّ وابنُ مَ

از ابن عمر رضی اهللا عنها روایت است رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -358
یکی دیگر به آن اضافه ؛ کسی که یک رکعت از نماز جمعه و غیره را دریافت«: فرمود

 و این لفظ، دارقطنی روایت کرده است، ابن ماجه، نسائی. »نمازش کامل شده است ،کند
البته ابوحاتم مرسل بودنش را تقویت کرده ، و اسناد آن صحیح است. دارقطنی است

 . است

أنَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن : َوَ�ْن َجابِر بن َسُمرَة ريض اهللا عنُهما -359
نُه اكَن �ُطُب جالساً َ�َقْد ، ثمَّ يقوُم َ�يَْخطُب قائماً ، ثم �لُس ، �ُطُب قائماً 

َ
َك أ

َ
ْ�بَأ

َ
َ�َمْن أ

سلمٌ  .َكَذَب   . أَخرجهُ مُ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم ایستاده : گوید می جابربن سمرة رضی اهللا عنهما -359
کسی که تو را خبرداد ، داد می شد و خطبه می سپس بلند، نشست می سپس، داد می خطبه

مسلم . قطعاً دروغ گفته است، نشسته خطبه خواندصلى اهللا علیه وآله وسلم که پیامبر 
 . روایت کرده است

ِ ريََض اهللا َ�نُْهما قال -360 اكن رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن جابِِر بِن َ�بِْد ا�َّ
: ُه واْشتَدَّ َغَضبُُه حىت كأنُه ُمنذُر َجيٍْش َ�ُقوُل وسلم إذا خطب امَحرَّت َ�يْناه وََعال َصْوتُ 

ِ وََخَ� الَْهدي ُهَدى «: و�قوُل  »َصّبَح�م َوَمّسا�مْ « ّما َ�ْعُد فإّن َخْ�َ احلديث ِكتاُب ا�َّ
َ
أ

مور ُ�َْدثَاتُها و�َّ بدعٍة َضاللةٌ 
ُ
سلمٌ  .»�ّمد ورَشَّ األ انّليبِّ اكنت خطبَُة  :ويف روايةٍ لهُ . رواهُ مُ

ثر ذلك َوقد َعال 
َ
ُْمَعة َ�َْمُد اهللا و�ُث� َعليه ثمَّ يقوُل ىلَع أ

ْ
ص� اهللا عليه وآهل وسلم يَْوَم اجل

و�َّ « :وللنسائي .»َمْن َ�ْهده اهللا فال ُمضلَّ هُل َوَمْن يُضِلل فال هادَي هلُ « :ويف رواية لهُ  .َصوتُهُ 

 . »َضاللة يف انّلار
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رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می  رضی اهللا عنهاجابر بن عبداهللا -360
 و سخت خشمگین کرد می شد و صدایش را بلند می چشمانش قرمز، داد می هر گاه خطبه

صبحکم و «: فرمود می کند و می شد گویا که هشدار دهنده سپاهی است که حمله می
اما بعد بدانید که بهترین «: فرمود می و» کنند می بامدادان و شامگاهان به شما حمله، مساکم

امور نو ، و بدترین امر، روش محمد است، و بهترین راه و روش؛ سخن کتاب خداست
مسلم روایت کرده . »و هر بدعتی گمراهی است، و هر نو پیدایی بدعت است، پیدا هستند

 . است
در روز جمعه به  صلى اهللا علیه وآله وسلم خطبه پیامبر: و در روایت دیگر مسلم آمده

سپس بعد از آن در حالی که ، را بجاي آورداین صورت بود که حمد و ستایش خداوند 
 . فرمود می صدایش بلند بود

گمراه کننده اي ، کسی را که خدا هدایت کند«: و در یک روایت دیگر در مسلم آمده
روایت نسائی و در . »هدایت کننده اي ندارد، و کسی را که گمراه کند، برایش نیست

 . »است جهنم)( در آتش ها گمراهی تمام«: آمده

ُ َعنُهما قاَل  -361 سمْعُت رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن َ�ّمار بن يارٍس ريَض ا�َّ
سلمٌ  .»إن طوَل َصالة الرَّجل َوقرَِص ُخْطبَِتِه َمئِّنٌة من فِْقِههِ «: وسلم يقوُل   . رواهُ مُ

شنیدم رسول خدا صلى اهللا علیه وآله : گوید می رضی اهللا عنهما عمار بن یاسر -361
از دانش و اي  نشانه اش همانا طوالنی بودن نماز فرد و کوتاه بودن خطبه«: فرمود می وسلم

 . مسلم روایت کرده است. »فقه او است

ُ َ�نُْهما قالت -362 مِّ هشاٍم بنِت حارثًة ريَض ا�َّ
ُ
َخْذُت « :َوَ�ْن أ

َ
 لُۡقۡرَءانِ ٱوَ  ٓقۚ ﴿ ما أ

 َ�ْن لَِساِن رُسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ]1: ق[ ﴾١ لَۡمِجيدِ ٱ
ّ

يقَرؤها لكَّ مُجُعٍة ، إال

سلمٌ  .ىلع املنرب إذا َخَطَب انّلاَس  اهُ مُ وَ  . رَ
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 ﴾١ لَۡمِجيدِ ٱ ۡلُقۡرَءانِ ٱوَ  ٓقۚ ﴿ي  سوره: گوید می ام هشام بنت حارثه رضی اهللا عنها -362
هر جمعه ؛ مگر از زبان رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم، را حفظ نکردم ]1: ق[

 . مسلم روایت کرده است. خواند می روي منبر آن را، داد می هنگامی براي مردم خطبه

: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَعِن ابِْن َ�ّباٍس ريض اهللا َ�نُْهما قال -363
ُ َمْن ت�لّم يْوَم «

َ
سفاراً واذلي يقول هل

َ
: اجلُُمعِة واإلماُم �ُْطُب َ�ُهو كَمثل احلمار �مُل أ

ُ مُجَُعةٌ 
َ

نِْصْت لَيَْسْت هل
َ
واهُ أَمحدُ بإسنادٍ ال بأس بهِ  .»أ  . رَ

فوعاً وهو يفرسحديث  رْ ِ مَ حيحنيّ ة ريض اهللاَُّ عنْهُ يف الصّ ريرَ إذا قُلَْت لِصاِحِبَك « :أَيب هُ

نِْصْت يَْوَم 
َ
 . »اجلُُمَعِة واإلماُم َ�ُْطُب َ�َقْد لََغوَْت أ

از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله  -363
خواند حرف بزند مانند  می کسی که در روز جمعه در حالی که امام خطبه«: وسلم فرمود

ي  جمعه، باشکت اس: او بگویدبه و کسی که ، کند می االغی است که بار کتاب را حمل
 . احمد با اسنادي که ایرادي ندارد روایت کرده است. »برایش نیست

: کند می این روایت را حدیثی که در صحیحین از ابوهریره بصورت مرفوع آمده تفسیر
سخن ! ساکت باش: به رفیقت گفتی؛ خواند می هر گاه روز جمعه در زمانی که امام خطبه«

 . »خود را لغو کردي) یا ثواب جمعه( لغوي گفتی

ُ َ�نُْه قاَل  -364 َدَخَل رَُجٌل يَْوم اجلُُمعِة وانّليبُّ ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن جابٍر ريض ا�َّ
َعتَْ� «: ال قاَل : قاَل  »َصلّيَْت؟«: وسلم �ُطُب َ�َقاَل 

ْ
تّفقٌ عليه .»ُ�ْم فََصلِّ ر�  . مُ

داشت  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبرروز جمعه : گوید می جابر رضی اهللا عنه -364
 »خواندي؟ تحیۀ المسجد را)( آیا نماز«: خواند که مردي وارد شد ایشان پرسید می خطبه

 .»برخیز و دو رکعت بخوان«: فرمودصلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر ، خیر: آن مرد گفت
 . متفق علیه
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ُ َ�نُْهما -365  يف : وعن ابِْن عّباٍس ريَض ا�َّ
ُ
نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن يقرأ

َ
أ

لِمٌ  .َصالة اجلُُمعة سورَة اجلُّمعة واملنَافق� سْ  . رواهُ مُ

امنِ بن بشري ريضَ اهللاَُّ عنْهُ  نِ النُعْ هُ عَ كانَ رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقرأَ يف  ولَ

ةِ ب عَ يديْنِ ويف اجلُمُ عِ ۡ�َ ٱَرّ�َِك  ۡسمَ ٱ َسّبِحِ ﴿ الْ
َ
تَٮَٰك َحِديُث  َهۡل ﴿ و ]1: األعلی[ ﴾١ ۡ�

َ
�

 . ]١: ةالغاشي[ ﴾١ ۡلَ�ِٰشَيةِ ٱ
در نماز ر صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامب: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -365

 . مسلم روایت کرده است. خواند می را »منافقون« و »الجمعه« هاي سوره؛ جمعه
کند که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  می نعمان بن بشیر روایتو نیز مسلم از 

ۡ�َ ٱَرّ�َِك  ۡسمَ ٱ َسّبِحِ ﴿ عید فطر و قربان و جمعههاي  در نماز
َ
 َهۡل ﴿ و ]1: األعلی[ ﴾١ ۡ�

تَٮَٰك َحِديُث 
َ
 . خواند می را ]١: ةالغاشي[ ﴾١ ۡلَ�ِٰشَيةِ ٱ�

ْرَ�َم ريَِضَ  -366
َ
 َ�نُْه قَاَل َوَ�ْن َز�ِْد بِْن أ

َ
َص�َّ انلَّيِبُّ َص�َّ هللا َعلَيِْه وََسلََّم : اهللا َ�َعاىل

َُمَعِة ثُم قَاَل 
ْ
َص يِف اجل ِعيَد ُ�مَّ رَخَّ

ْ
َ فَلْيَُصلِّ «: ال ْن يَُص�ِّ

َ
يَّ  .»َمْن َشاَء أ ذِ مِ ْ ةُ إِال الرتَّ سَ َمْ اهُ اخلْ وَ . رَ

ةَ  مَ يْ زَ هُ ابْنُ خُ حَ حَّ صَ  . وَ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم در روز : گوید می رضی اهللا عنهزید بن ارقم  -366
هر «: و فرمود، و نماز جمعه را رخصت داد، نماز عید را خواند، جمعه اي که عید نیز بود

و ، اند خمسه بجز ترمذي روایت کرده. »پس بخواند، خواهد نماز جمعه را بخواند می کس
 . ابن خزیمه صحیح دانسته است

يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل  -367
َ
إَِذا «: قَاَل رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ

ْرَ�عاً 
َ
ُْمَعَة فَلْيَُصلِّ َ�ْعَدَها أ

ْ
َحُدُ�ُم اجل

َ
لِمٌ  .»َص�َّ أ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

م از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسل -367
بعد از آن چهار رکعت سنت را ؛ هنگامی که یکی از شما نمازجمعه را خواند«: فرمود

 . مسلم روایت کرده است. »بخواند
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368-  ُ
َ

ائِِب بِْن يَِز�َد ريَِضَ اهللا َ�نُْه أنَّ ُمَعاِوَ�َة ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل هل إَِذا َصلَّيَْت : َوَ�َن السَّ
ُْمَعة فَال تَِصلَْها 

ْ
ُْرَج فَإِنَّ رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم اجل و ختَ

َ
بَِصالٍة َحىتَّ َ�تلََكََّم أ

ُْرجَ  ْو �َ
َ
ْن ال نَِصَل َصالةً بَِصالٍة َحىتَّ َ�تلََكََّم أ

َ
َمَرنَا بَِذلَِك أ

َ
لِمٌ  .أ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

از جمعه نم: از سائب بن یزید رضی اهللا عنه روایت است که معاویه به او گفت -368
تا اینکه چیزي بگویی یا از مسجد خارج ، را که خواندي بعد از آن بالفاصله نماز نخوان

چرا که رسول خدا به ما اینگونه دستور داد که هیچ نمازي را متصل بعد از نماز ، شوي
 . مسلم روایت کرده است .مگر اینکه چیزي بگوییم یا از مسجد بیرون شویم؛ نخوانیم

يِب ُهَر�َْرة ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل َوَ�ْن  -369
َ
َمِن «: قَاَل رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: أ

 اِإلَماُم ِمْن ُخْطبَِتِه ُ�مَّ يَُص 
َ
نَْصَت َحىتَّ َ�ْفُرغ

َ
ُ ُ�ّم أ

َ
َر هل ُْمَعَة فََص�َّ َما قُدِّ

ْ
ىَت اجل

َ
�ِّ اْغتََسَل ُ�مَّ أ

ُ َما بَيْنَُه : َمَعهُ 
َ

يَّامٍ ُغِفَر هل
َ
ْخَرى َوفَْضُل ثَالثَِة �

ُ
ُْمَعِة األ

ْ
لِمٌ  .»َو�َْ�َ اجل سْ اهُ مُ وَ  . رَ

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -369
نماز ؛ و هر چه برایش مقدر باشد، و به نماز جمعه بیاید؛ غسل کندکه کسی «: فرمود

گناهان بین ، سکوت کند و به همراه امام نماز بخواند؛ فراغت یابدتا امام از خطبه ، بخواند
مسلم روایت کرده . »شود می هون بر آن سه روز بخشیدفزاین جمعه تا جمعه دیگرش وا

 . است

ُ َ�نُْه أن رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ذَكَر يَْوَم اجلُُمَعِة  -370 وعنُه ريََض ا�َّ
ْعطاُه  ِ�يِه َساعةٌ «: فَقال

َ
ُ َعّز وََجلَّ َشيْئاً إال أ ُل ا�َّ

َ
ال يُوافُِقها َ�بٌْد ُمْسلم وَُهَو قائم يص� �َْسأ

َشاَر �ِيَِدهِ ُ�َقلِّلَُها .»إياهُ 
َ
يْهِ  .وأ لَ قٌ عَ تّفَ لمٍ ، مُ  . »وَ� َساعٌة َخِفيَفةٌ « :ويف روايةٍ ملُِسْ

 علیه وآله وسلم درباره ابو هریره) روایت است که رسول خدا صلى اهللا( وازاو -370
وجود دارد که با دعاي بنده مسلمان اي  لحظه در آن«: گفت که فرمود می روز جمعه سخن

خواهد مگر اینکه خداوند  چیزي از خدا می، خواند می شود که ایستاده نماز نمی هم زمان
متفق . و پیامبر با اشاره دست اندك بودن آن لحظه را به ما فهماند »فرماید می به او عطا

 . »کوتاهی استاي  لحظه و آن«: و در روایت مسلم آمده، علیه



 األحکام لةبلوغ المرام من أد   148

ُ عنُْهما قال -371 َسِمْعُت رسول اهللا ص� اهللا عليه : وعْن أيب بُرَْدَة عن أبيِه ريض ا�َّ
ْن �لَس «: وآهل وسلم يُقوُل 

َ
الةُ ِ�َ ما َ�ْ� أ ْن ُ�ْقىض الصَّ

َ
سلم .»اإلمام إىل أ ح  ،رواهُ مُ جّ رَ وَ

دةَ  لِ أَيب بُرْ قُطْنيُّ أَنّهُ من قوْ ارَ هْ . الدَّ اجَ نْد ابْنِ مَ مٍ ريضَ اهللا عنه عَ الَ بدِ اهللاَِّ بْن سَ . ويف حديث عَ

دَ وللنسائي اوُ نْد أيب دَ ابرٍ ريض اهللاَُّ عنه عِ جَ  .» ُغروب الّشمسَما بَ� َصالِة العرص إىل انها« :وَ

يْتُها يف رشح البُخاريِّ  الً أَملَ بعني قوْ ثرَ منْ أَرْ ىل أَكْ قَد اختُلفَ فيها عَ   .وَ

شنیدم رسول خدا صلى : کند که گفت می ابوبرده از پدرش رضی اهللا عنه روایت -371
مسلم . »آن لحظه در فاصله نشستن امام تا پایان نماز است«: فرماید می اهللا علیه وآله وسلم

 . است و دارقطنی ترجیح داده که این از کالم ابوبرده، روایت کرده
و حدیث جابر به روایت ابو داود و ، و در حدیث عبداهللا بن سالم به روایت ابن ماجه

 . »آن لحظه در میان نماز عصر تا غروب خورشید است«: نسائی آمده
تا جاي که بیش از چهل لحظه اجابت دعا در روز جمعه) اختالف شده ( درباره آن 

 . ام را در شرح بخاري آوردهها  آن و من، قول در این باره وجود دارد

ْرَ�ع� فََصاعداً مُجُعة: وََعن جابٍر ريَض اهللا عنه قال -372
َ
نَّ يف لكِّ أ

َ
ّنُة أ رواهُ  .َمَضت السُّ

قُطْنيُّ بإسنادٍ ضعيف  . الدارَ

سنت بر این منوال بود که بر هر چهل : از جابر رضی اهللا عنه روایت است که -372
 . دارقطنی با اسناد ضعیف روایت کرده است. نفر یا بیشتر نماز جمعه است

نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن  وََعن َسُمرة بِن ُجنْدٍب ريض اهللا عنه -373
َ
أ

اهُ  .�َْستَْغِفُر للمؤمنَ� واملؤمنَاِت لُكَّ مُجَُعةٍ  وَ ٍ رَ نادٍ لَنيِّ ارُ بإسْ بَزَّ  . الْ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم در هر : گوید می سمرة بن جندب رضی اهللا عنه -373
ضعیف) روایت ( »لین«بزاز با اسناد . کرد می جمعه براي مردان و زنان مؤمن طلب مغفرت

 . کرده است



 149 کتاب (احکام) نماز -2

ُ عنهما -374 ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن يف  أنَّ انّليبَ  َوَ�ْن جابر بِن َسُمرة ريض ا�َّ
ُر انّلاس  آياٍت ِمن القرآن وُ�ذكِّ

ُ
لمٍ  .اخلُْطبة يقرأ سْ هُ يف مُ لُ واهُ أبو داود وأَصْ  . رَ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم در خطبه : گوید می جابر سمرة رضی اهللا عنهما -374
و اصل آن در صحیح ، روایت کردهابوداود . داد می خواند و مردم را پند می آیاتی از قرآن

 . مسلم است

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -374 : َوَ�ْن َطارِق بن ِشَهاٍب ريض اهللا عنُه أنَّ رَسوَل ا�َّ
ر�عةً «

َ
ٌة وََصيبٌّ َومر�ض: اجلُُمعُة حقٌّ َواجٌب ىلع لك ُمْسلٍم يف مجاعٍة إال أ

َ
رواهُ  .»ملُوٌك وامرأ

نَ النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ملْ : أَبو داود وقالَ  عْ طارقٌ مِ مَ وأَخرجهُ احلاكمُ منْ روايةِ ، يَسْ

نْ أَيب موسى  . طارقٍ املذكور عَ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می طارق بن شهاب رضی اهللا عنه -375
بجز چهار ، حق و واجب است، نماز جمعه بر هر مسلمان در جماعت خواندن«: فرمود

طارق از پیامبر صلى اهللا : و گفته، ابوداود روایت کرده. »برده وزن و کودك و بیمار: نفر
 . و حاکم از طارق از ابوموسی روایت کرده است، علیه وآله وسلم حدیث نشنیده است

: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَعن ابْن ُ�َمَر ريض اهللا َ�نُْهَما قال -376
 . رواه الطرباين بإسناد ضعيف .»ُمسافر مُجَْعةٌ  لَيَْس ىلع«

از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -376
 . طبرانی با اسناد ضعیف روایت کرده است. »بر فرد مسافر جمعه واجب نیست«: فرمود

رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل اكَن : وَ�ْن عبد اهللا بن َمْسعوٍد ريض اهللا عنُْه قاَل  -377
عيف .وسلم إَذا اْستَوى ىلع الِمنرْب اْستَْقبلْناُه بِوُُجوِهنا  . رواه الرتمذيُّ بإسناد ضَ

ةَ  مَ يْ اءِ عنْدَ ابن خزَ نْ حديث الربَ دٌ مِ اهِ هُ شَ لَ  . وَ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه -377
. دادیم می خود را روبروي ایشان قرارهاي  ما چهره، گرفت می گاه روي منبر قرارهر 
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ترمذي با اسناد ضعیف روایت کرده است و شاهدي از حدیث براء در صحیح ابن خزیمه 
 . دارد

َشِهدنا اجلُُمعَة مع رسول اهللا ص� اهللا : وََعِن احلَ�ِم بِن َحْزٍن ريَض اهللا َ�نُْه قاَل  -378
ْو قَوٍْس عليه وآ

َ
 . رواهُ أبو داود .هل وسلم َ�َقاَم ُمتو�ئاً ىلَع عصاً أ

با رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می حکم بن حزن رضی اهللا عنه -378 
 پس ایشان بر عصا یا کمانی تکیه زدند و بلند شدند؛ در نماز جمعه حاضر شدیم

 . ابوداود روایت کرده است. سخنرانی کردند)(

 نماز خوف -13

َ�ْن َصالح بِن َخوَّات ريض اهللا عنه َ�ّمن ّص� مَع رُسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل  -379
قاع صالة اخلوف َعُدوّ : وسلم يَْوَم ذاِت الرِّ

ْ
نَّ طائفًة َصلّْت َمَعُه وطائَفًة وجاه ال

َ
فََص� باذلين ، أ

عةً 
ْ
وا ألْ�ُفِسهم ث، َمَعُه ر� تمُّ

َ
عُدوِّ ، م انرَْصفُواثمَّ َ�بََت قائماً وأ

ْ
وجاَءت الطائفة ، فصفوا وجاَه ال

ْكَعَة اليت بَِقيَْت ، األْخَرى وا ألْ�ُفِسِهمْ ، ثمَّ َ�بََت جالساً ، فََص� بهُم الرَّ َ�مُّ
َ
تفق  .ثمَّ َسلّم بهمْ ، وأ مُ

اتٍ عن أَبيهِ  الح بن خوَّ نْ صَ ه عَ نْدَ رفة البن مَ لم ووقَعَ يف املعْ سْ ظُ مُ  . عليْهِ وهذا لفْ

صالح بن خوات از کسی که با رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم در ذات  -379
کند که یک گروه از اصحابش با ایشان در صف  می روایت، الرقاع نماز خوف خوانده بود

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم با ، نماز قرار گرفتند و گروه دیگر در برابر دشمن بودند
یک رکعت خواند و سپس ایستاد و تا خودشان نمازشان را ؛ بودندکسانی که با ایشان 

به پیامبر ( و سپس رفتند و در برابر دشمن قرار گرفتند و گروه دیگر آمدند، ل کردندمکا
؛ اقتدا کردند) پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم رکعت دیگري که از نمازش باقی مانده بود

رکعت دیگرشان ها  آن و منتظر ماند) تا( نشستتحیات  ايبا گروه دوم خواند و سپس بر
در کتاب معرفه . و این لفظ مسلم است، متفق علیه .سالم دادها  آن را خواندند و سپس با

 . از صالح بن خوات از پدرش: ابن منده آمده
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ُ عنُهَما قاَل  -380 َغَزوُْت مَع رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعِن ابِن ُ�َمَر ريَض ا�َّ
فقاَم رَُسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يَُص� ، فصاَ�ْفنَاُهمْ ، سلم قِبََل �ٍد فَواَز�ْنَا الْعُدوَّ و

قبلَت طائفٌة ىلع العدّو َوَرَ�َع بمْن َمَعُه وََسَجَد َسْجدَ�ْ� ثمَّ انرصفوا 
َ
بنا َ�َقاَمت طائفٌة َمَعُه وأ

عةً ماكَن الّطائفِة اليت لَْم تَُص�ِّ فجاؤوا 
ْ
وََسَجَد َسْجدتْ� ثمَّ سلَّم َ�َقاَم لُكُّ واحٍد ، فََرَ�َع بهم ر�

عًة وَسَجَد َسْجدَ�ْ�ِ 
ْ
ظُ البُخاريِّ  .ِمنُْهْم فرَ�َع نلَْفسه َر� يْهِ وهذا لفْ لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

اي با رسول خدا صلى اهللا  در غزوه: گوید می ماعبداهللا بن عمر رضی اهللا عنه -380
و در برابر یکدیگر ، در آنجا با دشمن روبرو شدیم، به سوي نجد رفتیم علیه وآله وسلم

آنگاه رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم ایستاد و نماز را با ما شروع ، صف کشیدیم
پیامبر با ، یک گروه با ایشان به نماز ایستادند و گروه دیگر در برابر دشمن ایستاد؛ کرد

سپس این گروه ، رکوع رفت و دو سجده به جاي آوردگروهی که همراه ایشان بود به 
ها  آن نماز نخوانده بودند در برابر دشمن قرار گرفت وکه و به جاي گروه دیگري ، رفت
یک رکعت ها  این باصلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر ، )و به پیامبر اقتدا کردند( آمدند

پیامبر صلى اهللا علیه وآله  و سپس. آورد می خواند و به رکوع رفت و دو سجده به جا
و هر یک از دو گروه یک رکوع و دو سجده به ، وسلم نمازش را کامل کرد و سالم داد

متفق علیه و این لفظ بخاري . و نمازشان را کامل کردند و سالم دادند)( جاي آوردند
 . است

عليه وآهل وسلم َشِهْدُت َمَع رسوُل اهللا ص� اهللا : وعن جابر ريَض اهللا َ�نُْه قاَل  -381
َصفٌّ َخلَْف رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم والَعُدوُّ بَيْنَنَا : صالة اخلوَف فََصّفنَا َصّف�

نا مجيعاً ثمَّ رَ�َع ورَ�ْعنَا مجيعاً ثمَّ َرَ�َع  ِقبْلة فََكرّبَ انليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم و�رّبْ
ْ
َوَ�ْ�َ ال

كوع َوَرَ�عْ  فُّ املؤّخُر رأَسُه ِمن الرُّ فُّ اذلي يليه وقام الصَّ ُجود والصَّ نا مجيعاً ثمَّ ا�َدَر بالسُّ
كر احلديث .يف �ر العدوِّ فلما قىض السجوَد قام الصف اذلي يليه  . فَذَ

ّخَر  :ويف روايةٍ 
َ
ف األوُل فلّما قاُموا َسَجَد الصفُّ اثلّا� ُ�مَّ تأ ثمَّ َسَجَد وَسَجَد َمَعُه الصَّ

ثمَّ سلَّم انليبُّ ص� اهللا عليه وآهل : و� آخره، فََذَكَر ِمثْلَهُ . األّوُل َوَ�َقَدَم الصفُّ اثلّا�الصفُّ 
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لمٌ  .وسلم وَسلّْمنَا مجيعاً  سْ ثلَهُ  .رواهُ مُ رقيِّ ريض اهللا عنه مِ يّاشٍ الزُّ نْ أَيب عَ  :وزادَ ، وأليب داودَ عَ

انَ  اهنا فَ سْ هِ  .كانت بعُ جْ نْ وَ نْ جابرٍ ريضَ اهللا عنهُ وللنّسائيّ مِ أَنَّ النبيّ صىل اهللا عليه وآله  آخرَ عَ

عتني ثمَّ سلّمَ  كْ حابه ركعتنيِ ثمَّ صىل بآخرين رَ نْ أَصْ ىل بطائِفةٍ مِ نْ  .وسلم صَ ثْلُهُ أليب داودَ عَ ومِ

ةَ ريض اهللاَُّ عنه رَ  . أَيب بكْ

وآله وسلم در نماز با رسول خدا صلى اهللا علیه : گوید می جابر رضی اهللا عنه -381
یک صف پشت سر پیامبر صلى اهللا علیه وآله ، خوف حضور داشتم ما دو صف بستیم

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم تکبیر ، وسلم بود و دشمن در جهت قبله و روبروي ما بود
هم به رکوع ما سپس به رکوع رفت و ، گفت و ما هم به ایشان اقتدا کردیم و تکبیر گفتیم

سپس با صفی که پشت سر ، هم از رکوع بلند شدیم ماو سر از رکوع بلند کرد ورفتیم 
صف ، سجده که تمام شد، ایشان بود به رکوع رفت و صف عقب در برابر دشمن ایستاد

 تا آخر حدیث... اول بلند شد
، به سجده رفتندو صف اول با ایشان ، سپس به سجده رفت: و در روایتی دیگر آمده

صف دوم به سجده رفت و سپس صف اول به جاي صف دوم قرار ، وقتی بلند شدند
سپس : و در آخر این روایت آمده، و مانند آن ذکر کرد. ..و صف دوم جلو آمد، گرفتند
مسلم روایت کرده . سالم داد و ما همگی سالم دادیم صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر
واین در : و در آن افزوده، است ابوداود از ابوعیاش زرقی مانند آن روایت کرده. است

 . عسفان بود
پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم با یک : در روایت نسائی از طریقی دیگر از جابر آمده

گروه از اصحاب دو رکعت خواند و سپس سالم داد آنگاه با گروه دیگر دو رکعت خواند 
 . کرده است و ابوداود همانند این حدیث از ابوبکره روایت. و بعد سالم داد
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ُ عنه -382 أنَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم يف اخلوِف بهؤالِء : وَ�ْن ُحذيفة ريَض ا�َّ
َعًة ولْم َ�ْقُضوا

ْ
َعًة وهؤالِء ر�

ْ
حهُ ابنُ حبان .ر� دُ وأَبو داودَ والنسائي وصحّ اهُ أَمحْ وَ نْدَ  .رَ ثْلُهُ عِ ومِ

ةَ عن ابنِ عبّاسٍ ريضَ اهللا مَ يْ زَ ام ابنِ خُ نْهُ  . عَ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم با این گروه یک : گوید می حذیفه رضی اهللا عنه -382
نده کردند) سو به همین یک رکعت ب( رکعت خواند و با گروه دیگر نیز یک رکعت خواند

و ابن اند  احمد و ابوداود نسائی روایت کرده. و قضاي رکعت دیگر را بجاي نیاوردند
و مانند این را ابن خزیمه از ابن عباس رضی اهللا عنها روایت ، دانسته استحبان صحیح 

 . کرده است

: قاَل رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن ُ�َمر ريض اهللا عنهما قال -383
عيف .»صالة اخلوف ر�عٌة ىلع أيِّ وجٍه اكن« ارُ بإسناد ضَ  . رواهُ البزَّ

عنهما روایت است رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم از ابن عمر رضی اهللا  -383
بزار با اسناد ضعیف . »هر طوري که باشد، نماز خوف فقط یک رکعت است«: فرمود

 . روایت کرده است

384-  
ً
ُ عنُه َمْرفواع ارقُطني  .»لَيَْس يف َصالِة اخلوِف َسْهوٌ «: وَ�نُْه ريض ا�َّ هُ الدَّ أَخرجَ

عيف  . بإسناد ضَ

دار . »سهوي نیست؛ در نماز خوف«: ابن عمر) به صورت مرفوع آمده( وازاو -384
 . قطنی با اسناد ضعیف روایت کرده است

 نماز عید فطر و قربان -14

ُ عنها قالت -385 : قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�ْن اَع�شَة ريض ا�َّ
مذيُّ  .»يَُضيحِّ انّلاسالفطُر يَْوَم ُ�ْفِطُر انّلاُس واألضىح يَْوَم «  . رواهُ الرتِّ
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از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -385
کنند و عید قربان روزي است که مردم  می عید فطر روزي است که مردم افطار«: فرمود

 . ترمذي روایت کرده است. »قربانی کنند

يب ُعمْ� بِن  -386
َ
ُ من أصحاب انليب ص� َوَ�ْن أ

َ
ُ َ�نُْهما َ�ْن ُ�ُموَمٍة هل �ٍس ريض ا�َّ

َ
أ

ُوا ، اهللا عليه وآهل وسلم
َ
ّ�ُهْم رأ

َ
باً جاُءوا إىل انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم �شهدون أ

ْ
نَّ َر�

َ
أ

ُهمْ  ْن َ�ْغُدوا إىل ُمَصالَّ
َ
ْصبُحوا أ

َ
ْن ُ�ْفطروا و�ذا أ

َ
َمَرُهم أ

َ
َدُ وأَبُو ر .الِهالَل باألْمِس فأ واهُ أَمحْ

هُ صحيحٌ  ظُهُ وإسنَادُ فْ  . داودَ وهذا لَ

 عمیر بن انس از یکی از عموهایش که از اصحاب بوده روایت ابو -386
صلى  پیامبر، اند می کند که گروهی آمدند و گواهی دادند که روز گذشته هالل ماه را دیده

 و فردا صبح، افطار کنند )شان راي  روزه( به اصحاب دستور داد که اهللا علیه وآله وسلم
ابوداود روایت کرده است و ابن لفظ  و احمد. مصلی) عیدگاه بروند( براي نماز عید به

 . ابوداود است و اسناد آن صحیح است

ُ عنُه قاَل  -387 �ٍَس ريَض ا�َّ
َ
اكَن رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ال يْغُدو : َوَ�ْن أ
ْخرََجُه ابلخاريُّ . يأُ�َل َ�َمراِت يْوَم الِفْطر حىت 

َ
َدُ ويف ر .أ لّقةٍ ووصلها أَمحْ عَ نَّ : وايةٍ مُ لُهُ أكُ يَ وَ

 . أفراداً 

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم روز عید فطر : گوید می انس رضی اهللا عنه -387
بخاري روایت . شد نمی عدد آن فرد بود) از خانه بیرون( خورد نمی تا چند عدد خرما

عدد : کرده است و در روایتی بصورت معلق در بخاري که احمد آن را وصل نموده آمده
 . خورند فرد بود می خرماهایی که

ُ َ�نُْهما قال -388 بيِه ريَض ا�َّ
َ
اكَن انليبُّ ص� اهللا عليه وآهل : وَعن ابِْن بَُر�ْدةَ َ�ْن أ

ِفْطِر حىت يْطَعَم وال َ�طْ 
ْ
 . َعُم يَْوَم األضىح حىّت يَُص�وسلم ال �ُْرُج يَْوَم ال

بّان حه ابْنُ حِ َدُ والرتمذي وصحّ واهُ أَمحْ  . رَ
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کند که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم و  می ابن بریده از پدرش روایت -388
 و در روز عید قربان چیزي، شد نمی براي نماز) بیرون( خورد نمی يیزروز عید فطر تا چ

و ابن حبان صحیح ، ترمذي روایت کرده است، احمد. را بخواند تا اینکه نماز؛ خورد نمی
 . دانسته است

مِّ عطّية ريَض اهللا َ�نَْها قالت -389
ُ
عواتَِق واحلُّيَض يف العيديِْن : وََعن أ

ْ
ِْرَج ال

ُ
ْن �

َ
ِمْرنا أ

ُ
أ

َْ�َ وَدْعَوةَ املْسلمَ� و�ْعزَتُل احلُّيُض املص�
ْ
تّفقٌ علَيه .�َْشَهْدَن اخل   .مُ

به ما دستور دادند که دختران با حجابی که از : گوید می ام عطیه رضی اهللا عنها -389
با خودمان به نمازهاي عید ، هایی که عادت ماهیانه هستند مو خان، شوند نمی خانه بیرون

هایی که مالبته خان، تا در خیر و دعا مسلمانان شرکت داشته باشند؛ فطر و قربان بیاوریم
 . متفق علیه. بیرون مصلی بمانند ي)ها گوش در(؛ ماهیانه هستنددر عادت 

ُ َ�نُْهَما قاَل  -390 اكَن رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن ابِْن ُ�َمَر ريض ا�َّ
بُو ب�ر وُ�َمُر يصلوَن الِعيديِْن َ�بَْل اخلُْطبةِ 

َ
تّفقٌ عليه .َوأ  . مُ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم و ابوبکر : گوید می ابن عمر رضی اهللا عنها -390
 . خواندند می و عمر نمازهاي عید فطر و قربان را قبل از خطبه

ُ َ�نُْهما -391 أنَّ انليّبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َص� يَْوَم  وعن ابِْن َ�ّباٍس ريَض ا�َّ
َعتَْ�ِ لْم يَُصل َ�بْلَُهَما وال َ�ْعدُهما

ْ
بْعةأَ  .العيِد َر� هُ السّ رجَ  . خْ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم نماز عید و : گوید می امابن عباس رضی اهللا عنه -391
 . اند سبعه روایت کرده. قربان را دو رکعت خواند و قبل و بعد از آن هیچ نمازي نخواند

نَّ انلَّيِبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : َوَ�نُْه ريَِضَ اهللا َ�نْهُ  -392
َ
َذاٍن َوال أ

َ
ِعيَد بِال أ

ْ
ال

يِّ  .إِقَاَمةٍ  ارِ بُخَ لُهُ يفِ الْ دَ وأَصْ اوُ هُ أَبُو دَ جَ رَ  . أَخْ
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ا روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله مابن عباس) رضی اهللا عنه( وازاو -392
ابوداود روایت کرده و اصل آن در بخاري . خواند هوسلم نماز عید را بدون اذان و اقام

 . است

يِب َسِعيٍد ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل  -393
َ
اَكَن انلَّيِبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ال يَُص�ِّ : َوَ�ْن أ

َعتَْ�ِ 
ْ
هِلِ َص�َّ َر�  َمْ�ِ

َ
ِعيِد َشيْئاً فَإَِذا رََجَع إىِل

ْ
نٍ  .َ�بَْل ال سَ نَادٍ حَ هْ بِإِسْ اجَ اهُ ابْنُ مَ وَ  . رَ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم قبل از نماز : دگوی می ابو سعید رضی اهللا عنه -393
ابن . خواند می دو رکعت، گشت می پس وقتی که به خانه بر؛ خواند نمی عید هیچ نمازي

 . ماجه با اسناد حسن روایت کرده است

ِفْطِر اَكَن انلَّيِبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ُْرُج يَْوَم : قَاَل رىض اهللا عنه َوَ�نُْه  -394
ْ
ال

الَة ُ�ّم َ�نرَْصُِف َ�يَُقوُم ُمَقابَِل انلَّاِس َوانلَّاُس   بِِه الصَّ
ُ
ء َ�بَْدأ ُل يَشْ وَّ

َ
 الُْمَص�َّ َوأ

َ
ْضىَح إىل

َ
َواأل

ُمُرُهمْ 
ْ
يْهِ  .ىلَعَ ُصُفوفِِهْم َ�يَِعُظُهْم َوَ�أ لَ قَ عَ تَّفَ  . مُ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم ابو سعید) رضی اهللا عنه روایت است که ( وازاو -394
، کرد می رفت و اولین کاري که می در روزهاي عید فطر و قربان به سوي مصلی بیرون

 ایستاد و در حالی که مردم در می خواست و رو به مردم می خواند و سپس بر می نماز
 ق علیهمتف. داد می فرمانها  آن و به کرد می را موعظهها  آن؛ شان نشسته بودندي ها صف

هِ ريَِضَ اهللا َ�نُْهْم قَاَل  -395 �ِيِه َ�ْن ِجدِّ
َ
قَاَل نَّيِبُّ اهللا ص� : َوَ�ْن َ�ْمرِو بِْن ُشَعيٍْب َ�ْن أ

ِقَراَءةُ َ�ْعَدُهَما «: اهللا عليه وآهل وسلم
ْ
ْخَرى َوال

ُ
 ومََخٌْس يِف األ

َ
و�

ُ
ِفْطِر َسبٌْع يِف األ

ْ
اتلَّْكبُِ� يِف ال

تِْيِهَما
ْ
هُ  .»لِك يحَ حِ يِّ تَصْ ارِ بُخَ نْ الْ يُّ عَ ذِ مِ ْ لَ الرتِّ نَقَ دَ وَ اوُ هُ أَبُو دَ جَ رَ  . أَخْ

کند که پیامبر خدا صلى اهللا  می عمروبن شعیب از پدرش از پدر بزرگش روایت -395
تکبیرها در نماز عید فطر در رکعت اول آن هفت تا و در رکعت «: علیه وآله وسلم فرمود

ابوداود روایت کرده . »پس از تکبیر است حمد و سوره)( قراءت و، دوم آن پنج تاست
 . است و ترمذي از بخاري صحت این حدیث را نقل کرده است
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ُ َ�نُْه قال -396 يب واقٍِد اللييثِّ ريَض ا�َّ
َ
 : وعْن أ

ُ
اكَن انليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ْقَرأ

َ�ْت  ِفْطر واألضىح بقاف واْ�رَتَ
ْ
رج .يف ال لمٌ أَخْ سْ  . هُ مُ

علیه وسلم در نمازهاي  پیامبر صلی اهللا: گوید می ابو واقد لیثی رضی اهللا عنه -396
 . مسلم روایت کرده است. خواند می {ق} و{اقتربت} راهاي  عید قربان و فطر سوره

ُ َ�نُْه قاَل  -397 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا : َوَ�ْن جابٍر ريَض ا�َّ اكَن اكَن رسوُل ا�َّ
عيِد َخالََف الّطر�َق 

ْ
اريُّ  .يْوُم ال بُخَ هُ الْ جَ رَ هُ . أَخْ وُ رَ ريضَ اهللاَُّ عنهام نَحْ مَ دَ عن ابْنِ عُ اوُ أليب دَ  . وَ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم در روز عید : گوید می جابر رضی اهللا عنه -397
بخاري . گشت بر می بلکه از راهی دیگر، گشت نمی رفت بر می از راهی که به عیدگاه

 . روایت کرده است و ابوداود روایتی به همین معنا از ابن عمر آورده است

ُ َ�نُْه قاَل  -398 �ٍَس ريََض ا�َّ
َ
قَدَم رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم املدينة : َوَ�ْن أ

بْدلَ�ُم اهللا بِِهَما «: َولُهم يَْومان يَلْعبُون فيهما فَقاَل 
َ
يوَم األضىْح و�ْوَم : َخْ�اً منهماقَْد أ

ِفْطر
ْ
د والنسائي بإسنْادٍ صحيح .»ال هُ أَبو داوُ جَ رَ  . أَخْ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم به مدینه آمد : گوید می انس رضی اهللا عنه -398
 شادي به( در حالی که اهل مدینه در سال دو روز مخصوصی داشتند که در آن

 : پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود، ندکرد می پرداختند و) بازي می
روز عید ، و آن دو روز استخداوند در عوض این دو روز به شما دو روز بهتر داده « 

 . اند ابوداود و نسائی با اسناد صحیح روایت کرده. »قربان و عید فطر است

ُ َ�نُْه قاَل  -399 نْ : وَ�ْن يلع ريََض ا�َّ
َ
ّنِة أ ُْرج إىل الِعيِد َماشياً  ِمَن السُّ ذيُّ  .ختَ مِ ْ رواهُ الرتّ

نهُ  سّ  . وحَ

ار پیاده به نماز عید زسنت این است که نماز گ: گوید می علی رضی اهللا عنه -399
 . ترمذي روایت کرده و آن را حسن دانسته است. برود
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ُ َ�نْهُ  -400 ّ�ُهْم أَصابُهم مَطٌر يف يَوْ : وعْن أيب ُهَر�رة ريَض ا�َّ
َ
م عيٍد فَص� بهُم انليّبُّ أ

عيِد يف املسجدِ 
ْ
نادٍ لَنيِّ  .ص� اهللا عليه وآهل وسلم َصالَة ال دَ بإسْ اوُ اهُ أَبو دَ وَ  . رَ

، باران بارید؛ از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که در یکی از روزهاي عید -400
ابوداود با . مسجد خواندشان در  نماز عید را براي صلى اهللا علیه وآله وسلم لذا پیامبر
 . ضعیف) روایت کرده است( اسناد لین

 نماز کسوف -15

ُ َ�نُْه قاَل  -401 انَْ�َسفِت الشْمُس ىلَع َ�ْهد رَُسوِل اهللا : َعِن الُمغ�ِة بِن ُشْعبَة ريض ا�َّ
، إبَراهيمَسَفِت الّشْمُس ملوِْت ان�: فقال انلاس، ص� اهللا عليه وآهل وسلم يَْوَم َماَت إبْراهيم

َقَمَر آيتَاِن ِمْن آيات اهللا ال «: َ�َقاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم
ْ
إنَّ الّشمَس َوال

ْ�تُموُهما فادُعوا اهللا وَصلُّوا َحىت َ�نَْكِشَف 
َ
َحٍد وال حلياتِِه فإذا َرأ

َ
قٌ  .»ينَْكِسَفاِن ملوِْت أ تّفَ مُ

يْهِ  لَ بُخاريِّ  .عَ يف رواية لِلْ نْهُ  .»َ�نَْج�َحىت « :وَ ةَ ريض اهللاَُّ عَ رَ نْ حديثِ أَيب بَكْ اري مِ بُخَ لِلْ  :وَ

 . »فََصلُّوا وادُعوا َحىت يُْ�َشَف َما ب�مُ «
صلى اهللا علیه وآله  ول خدادر زمان رس: گوید می مغیره بن شعبه رضی اهللا عنه -401

: مردم گفتند؛ خورشید گرفت وسلم همان روزي که ابراهیم فرزند پیامبر وفات کرد
خورشید «: رسول خدا صلی اهللا وسلم فرمود، خورشید به خاطر وفات ابراهیم گرفته است

گاه این هر، گیرد نمی که به خاطر مرگ و زندگی کسی؛ خداوند هستندهاي  وماه ازنشانه
. »تا برطرف شود، دعا کنید و نماز بخوانید؛ را مشاهده کردید )خورشید وماه گرفتگی( دو

 . علیهمتفق 
 . »تا گرفتگی از آن برداشته و روشن شود«: و در روایت بخاري آورده شده 
آنچه برایتان پیش  نماز بخوانید و دعا کنید تا«: و درروایت بخاري از ابوبکره آمده 

 . »آمده بر طرف شود
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ُ َ�نَْها -402 َجَهَر يف َصالةِ أنَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : َوَ�ْن اَع�َِشَة ريض ا�َّ
ْرَ�َع َسَجَداَت 

َ
عت� َوأ

ْ
َعاٍت يف َر�

ْ
ْر�ََع َر�

َ
ُكُسوف بقَراَءتِِه فََص� أ

ْ
يْهِ  .ال لَ قٌ عَ تّفَ ظُ . مُ فْ وهذا لَ

لِمٍ  سْ هُ . مُ نَادي: ويف روايةٍ لَ نادياً يُ ثَ مُ بَعَ الُة َجامعةٌ « :فَ  . »الصَّ

علیه وآله وسلم در نماز کسوف پیامبر صلی اهللا : گوید می عایشه رضی اهللا عنها -402
. چهار رکوع در دو رکعت با چهار سجده به جاي آورد، به صورت جهري قرءات خواند

ندا  کسی را فرستاد تا: و در روایت دیگر مسلم آوره. متفق علیه و این لفظ مسلم است
 . »نماز بر پاست، الصالة جامعه«: دهد

ا�ََسَفْت الّشْمُس ىلع َ�ْهِد رسول اهللا : قاَل  وَعن ابِْن َ�ّباٍس ريض اهللا َ�نْهُما -403
ص� اهللا عليه وآهل وسلم فََص� رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َقاَم ِ�يَاماً َطو�ًال �ْواً 

ق
ْ
 َطو�ًال َ�مَّ َرَ�َع َ�َقاَم ِ�ياماً طو�ًال َوُهو ُدوَن ال

ً
َقرِة ثمَّ رَ�َع ُرُكواع ل ِمْن قراءِة ُسوَرِة ابلْ ياِم األوَّ

ل ثمَّ َسَجَد ثمَّ قَام قياماً طو�ًال وُهَو دوَن الِقيَام  كوع األوَّ  طو�ًال وهو دون الرُّ
ً
ثمَّ رَ�َع ر�واع

كوع األول ثمَّ رفَع فَقاَم قياماً طو�ًال وُهَو دوَن   طو�ًال وُهو ُدون الرُّ
ً
ل ثمَّ ر�ع ُرُكواع األوَّ

 طَ 
ً
ِل ثمَّ ر�َع ُرُكواع ل ثمَّ رَ�َع َرأَسُه ثمَّ َسَجَد ثمَّ انرْصَف القيام األوَّ و�ًال َوُهَو دوَن الر�وع األوَّ

َلّت الشمُس فََخَطَب انّلاَس 
َ

يْه .َوقَْد جت لَ تّفقٌ عَ صىل حني : واللفظ للبُخاريِّ ويف رواية ملُسلمٍ . مُ

اتٍ  دَ جَ اتٍ يف أربعِ سَ عَ ين ركَ مسُ ثَامَ فَت الشّ سَ يلٍّ ريض  .كَ نْ عَ عَ ثْلُ ذلكَ وَ نْهُ مِ   .اهللاَُّ عَ

نْهُ   نْ جابرٍ ريضَ اهللاَُّ عَ هُ عَ داتِ : ولَ جَ بع سَ اتٍ بأَرْ عَ كَ تَّ رَ  . صىل سِ

دَ  اوُ عْبٍ ريض اهللاَُّ عنْهُ : وأليب دَ ِّ بن كَ نْ أُيبَ ِ : عَ دتَنيْ جْ دَ سَ جَ سَ كعاتٍ وَ ْسَ رَ عَ مخَ كَ رَ صىل فَ

ل يف الثّانية مثل ذلك فَعَ  . وَ

در زمان رسول خدا صلى اهللا علیه وآله : گوید می امرضی اهللا عنه ابن عباس -403
به این صورت نماز  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر؛ وسلم خورشید گرفتگی روي داد
، کشد می که تالوت سوره بقره طولاي  اندازه تقریبا به، خواند که قیامش را طوالنی کرد

البته ، را نیز طوالنی کرد و قیام؛ رکوع بلند شدو از ، سپس رکوعی طوالنی به جاي آورد
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اما از رکوع اول ، دوباره به رکوع رفت و رکوع را طوالنی کرد ،از قیام اول کوتاهتر بود
اما از قیام اول ، و قیام را طوالنی کرد، و سپس به سجده رفت و بلند شد، کوتاهتربود

، اما از رکوع اول کوتاهتر بود ،سپس رکوع کرد و رکوعش را طوالنی نمود، کوتاهتر بود
در حالی که خورشید ؛ آنگاه نماز را تمام کرد، سجده کردسپس ؛ را بلند کردسرش  آنگاه

 . لفظ بخاري است، متفق علیه. و براي مردم سخنرانی کرد، گرفتگی بر طرف شده بود
دو  در هنگام کسوف خورشید هشت رکوع در چهار سجده: در روایت مسلم آمده

و مسلم از  .اند و از علی رضی اهللا عنه مانند این روایت کرده. آورد می رکعت نماز به جاي
و در روایت ابوداود  .شش رکوع با چهار سجده بجاي آورد: جابر روایت کرده است که

پس پنج رکوع با دو سجده ؛ پیامبر صلی اهللا عنها نماز کسوف خواند: از ابی بن کعب آمده
 . رکعت اول خواند و در رکعت دوم نیز مانند، بجاي آورددر رکعت اول 

ُ َ�نُْهما قاَل  -404  َجَثا انّليبُّ ص� اهللا : وََعن ابن َ�ّباٍس ريََض ا�َّ
ّ

�ُح َ�طُّ إال َما َهّبْت الرِّ
َْعلْها عذاباً «: عليه وآهل وسلم ىلع ُرْكبَتَيْه وقال

َ
  .»اللُهمَّ اْجَعلَْها رمَْحًَة وال جت

افعيُّ والطّرباينُّ   اهُ الشّ وَ  رَ

مگر اینکه رسول ؛ هیچگاه باد تندي نوزید: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -404
این باد را رحمتی قرار ! خداوندا«: فرمود می نشست و می وسلم دو زانو خدا صلی اهللا علیه

 . اند شافعی و طبرانی روایت کرده. »و آن را عذابی قرارمده، بده

ُ عنه -405 ص� اهللا عليه وآهل وسلم ص� يف َزلَْزلٍَة ِستَّ َرَ�َعاٍت أنه  وَ�نُْه ريَض ا�َّ
ْرَ�َع َسَجَداٍت وقاَل 

َ
نْ عيلَ  .»َهكذا َصالُة اآلياِت «: وأ رَ الشافِعيُّ عَ كَ ذَ بَيْهقيُّ وَ واهُ الْ بن أبی  رَ

ثْلَهُ دونَ آخرهِ  طالب نْهُ مِ  . ريضَ اهللاَُّ عَ

ابن عباس) رضی اهللا عنهما روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله ( او و از -405
در هنگام رویداد زلزله نماز خواند که شش رکوع با چهار سجده بجاي آورد و  وسلم
شافعی از علی بن ابی طالب رضی اهللا عنه . »نماز آیات به همین صورت است«: فرمود

 . مانند این بدون جمله آخرش نقل کرده است
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 طلب باران)( نمازاستسقاء -16

ُ َ�نُْهما قاَل  -406 خَرَج انليّبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : عن ابن عّباٍس ريض ا�َّ
عت� كما يُص� يف العيد لَْم �ُْطْب 

ْ
 فََصّ� ر�

ً
ًال ُمترَضِّاع عاً ُمرتسِّ ال ُمتخشِّ ُمتواضعاً ُمتبذِّ

حهُ  .ُخطبت�م هذه حّ صَ سةُ وَ بّانرواهُ اخلمْ انة وابنُ حِ وَ  . الرتمذيُّ وأَبو عَ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم براي نماز : گوید می ابن عباس رضی هللا عنهما -406
دو پس ، به آرامی و با تضرع بیرون شد، بدون هیچ آرایشی با خشوع، باران با تواضع

 »خمسه«. خواند نمی خطبه شماو خطبه اي مانند این ، خواند عیدرکعت نمازهمانند نماز
 . اند ترمذي و ابو عوانه و ابن حبان آن را صحیح دانسته، اند روایت کرده

َشاك انّلاس إىل رُسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن اع�شَة ريَض اهللا عنْها قالت -407
ُ بالُمص� َووََعد انّلاس يَْوماً �ْرُ  َمَر بمنرْب فَوُِضَع هلَ

َ
ُجون فيه قالت وسلم قُُحوط املطر فأ

فََخَرَج رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ح� بدا حاِجُب الّشمس َ�َقَعد ىلع : اع�شة
إن�ُم َشَكْوتْم «: املنرب فََكرّب رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ومحد اهللا عزَّ وجل ثمَّ قاَل 

ن تَْدُعو
َ
مرُ�ُم اهللا أ

َ
ن جْدَب ديارُ�م وقْد أ

َ
احلْمُد هللا «: ثمَّ قاَل »�َْستجيب لَُ�مُه َووَعدُ�م أ

نَْت اهللا ال � 
َ
ُ َ�ْفَعُل ما يُر�ُد اللُهّم أ  ا�َّ

ّ
ربِّ العاملَ� الرَّمحن الرَّحيم َمِلك يَْوِم ادليِن ال � إال

َت عَ 
ْ
نْزل

َ
َغيَْث واْجَعْل َما أ

ْ
نزل َعلَيْنا ال

َ
ُفَقراُء أ

ْ
ُْن ال

َ
غ�ُّ و�

ْ
نَْت ال

َ
نَْت أ

َ
 أ

ّ
 إىل إال

ً
ةً و�الاغ لَيْنَا قُوَّ

َل إىل انلاس َظْهَرُه وقَلََب رداَءه  »ح� ثمَّ َرَ�َع يَديِْه فلَْم يَزْل حىّت ُرَ� َ�يَاُض إْ�َطيِْه ثمَّ َحوَّ
ُ َسَحابًة فَرََعَدْت و�رقَْت ثمَّ   ا�َّ

َ
�ْشأ

َ
قْبَل ىلع انلّاس ونَزَل فََص� َر�عتَْ�ِ فَأ

َ
 وهو رافُع يديِْه ثمَّ أ

ْمطرْت 
َ
يِّدٌ  .أ هُ جَ يثِ . رواهُ أبو داودَ وقال غريبٌ وإسنَادُ دِ نَ حَ يحِ مِ حْ يلِ يفِ الصَّ وِ ةُ التَّحْ قِصَّ وَ

فِيْهِ  يدٍ وَ بْدِ اهللا بِنِ زَ ةِ : عَ اءَ رَ قَ امَ بِالْ رَ فِيهِ هَ ِ جَ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ و ثُمَّ صَ عُ دْ ةِ يَ بْلَ قِ جه إِىلَ الْ تَوَّ نِي . فَ قُطْ ارَ لِلدَّ وَ

بَاقِرِ  رٍ الْ فَ عْ لِ أَيبِ جَ سَ رْ نْ مُ طُ : مِ حْ قَ لَ الْ وّ هُ لِيَتَحَ اءَ دَ لَ رِ وَّ حَ  . وَ

مردم از قطع باران و خشک سالی به پیامبر خدا : گوید می عایشه رضی اهللا عنها -407
منبري را به عید گاه آوردند ، ایشان دستور دادند: وآله و سلم شکایت کردندعلیه صلی اهللا 
در اول طلوع خورشید ؛ آن روز، وعده داد که روز مشخصی به عید گاه بیایند و به مردم
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شما از خشک «: و سپس فرمود ،ثناي خدا را گفت و، آمد و روي منبر نشست و اهللا اکبر
در حالی که خداوند به شما دستور داده او را بخوانید و به ؛ تان شکوه کردیدنسالی سرزمی

سپاس خداوندي که پروردگار «: سپس فرمود »اجابت کندشما وعده داده که دعایتان را 
، معبود بر حق جز اهللا نیست، مالک روز جزا است، بخشنده و مهربان است، جهانیان است

 تو، معبودي جز تو نیست، هستی )معبود( تو اهللا! اپروردگار، دهد می آنچه بخواهد انجام
فرستی نیرویی قرار بده که تا  می آنچه بر ماو ، ارببر ما باران ب، یمنیازي و ما نیازمندان بی

تا جایی  کرد می یش را بلند کرد وهمواره دستش بلندها دست سپس. »مدتی ما را برساند
چادر) خود را زیر و ( پشت به مردم کرد و رداء آنگاه، که سفیدي زیر بغلهایش دیده شد

از منبر فرود آمد و دو یش بلند بود رو به مردم کرد و ها دست و در حالی که. رو کرد
. و سپس باران بارید، خداوند ابري را فرستاد و رعد و برق آغاز شد، رکعت نماز خواند

 . جید است غریب است و اسناد آن: ابو داود روایت کرده و گفته
و ماجراي زیر و رو کردن رداء در حدیث صحیح از عبداهللا بن زید است که در آن 

و در آن قرءت را به ، و سپس دو رکعت نماز خواند، عا کردرو به قبله نمود و د: آمده
اء خود را در: و در روایت دار قطنی از مرسل ابو جعفر باقر آمده. خواند  صورت جهري

 . تا خشک سالی تغییرکند؛ زیر و رو) کرد( تحویل

ُْمَعِة َوانلَّيِبُّ ص� اهللا  -408
ْ
نَّ رَُجًال َدَخَل الَْمْسِجَد يَْوَم اجل

َ
�ٍَس أ

َ
عليه وآهل وسلم َوَ�ْن أ

بُُل فَاْدُع اهللا َعزَّ وََجلَّ يُِغِيثُنَا : َ�َقاَل . قَائٌِم َ�ُْطُب  ْمَواُل َواْ�َقَطَعِت السُّ
َ
يَا رَُسوَل اهللا َهلََكِت األ

ِغثْنَا«: اَل َ�َع يََديِْه ُ�مَّ قَ فَرَ 
َ
ِغثْنَا اللَُّهمَّ أ

َ
اَع »اللَُّهّم أ َِديِث َوِ�يِه ادلُّ

ْ
قٌ  .بِإِْمَساِكَها ءُ فََذَكَر احل تَّفَ مُ

يْهِ  لَ  عَ

روز جمعه مردي وارد مسجد شد در حالی پیامبر : گوید می انس رضی اهللا عنه -408
! اي رسول خدا: گفت، خواند می بر روي منبر ایستاده خطبهصلى اهللا علیه وآله وسلم 

و آبها خشک شده است) از ( بسته شده است ها راه ،اند و حیوانات) ما از بین رفته( اموال
یش را بلند کرد و ها دست صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر. خداوند بخواه تا باران ببارد
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و ، »باران ببار! خداوندا، باران ببار! خداوندا، بر ما باران ببار! خداوندا: «سپس فرمود
که همان مرد یا (: باران آمده نو در همین حدیث دعا بند آمد، حدیث را تا آخر ذکر کرد

تا باران ، خواست دعا کند صلى اهللا علیه وآله وسلم هفته دیگر آمد و باز از پیامبر؛ دیگري
 . قطع شود) متفق علیه

نَّ ُ�َمَر ريَض اهللا  -409
َ
عنُْه اكَن إذا قُِحُطوا اْستْسىق بالعباس بِن َوَ�نُْه ريَض اهللا عنُْه أ

اللُّهمَّ إنّا ُكّنا نتوسل إيلَك بنبيّنا فَتَْسقينا َو�نّا َ�تَوّسُل إيلَْك بَِعمِّ نبّينا : عبد الُْمّطلب وقاَل 
 . رواهُ البُخاريُّ  .فاسِقنَا فَيُْسَقْونَ 

 ک سالی واقعانس) رضی اهللا عنه روایت است که هر گاه که خش( و از او -409
 د ونخواست نماز طلب باران بخوا می شد عمر رضی اهللا عنه از عباس بن عبدالمطلب می
؛ یمکرد می شما طلب باران صلى اهللا علیه وآله وسلم ما به وسیله پیامبر! خداوندا: گفت می

باران به ما ، شویم می به تو متوسل مانعموي پیامبربه و اکنون ، فرستادي می براي ما باران
 . بخاري روایت کرده است. شد می ادهدپس به آنان باران ، بده

ُْن َمَع رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعنُْه ريَض اهللا عنه قاَل  -410
َ

َصابنا و�
َ
أ

صابه ِمن املطر وقال
َ
لمٌ . »إنُه حديث َ�ْهٍد برّ�ه«: َمَطٌر قال فََحرَسَ ثْو�ُه حىت أ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

صلى اهللا علیه  انس) رضی اهللا عنه روایت است که همراه پیامبر خدا( وازاو -410 
تا ؛ لباسش را باال زد صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر، یمدش یبودیم که باران وآله وسلم

مسلم . »آیند می تازه دارند از نزد پروردگارشانها  این«: باران به بدن ایشان رسید و فرمود
 . استروایت کرده 

ى  -411
َ
نَّ رُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكن إذا رأ

َ
َوَ�ْن اع�شة ريَض اهللا عنها أ

 أَخرجاه .»اللُّهمَّ َصيِّباً نافعاً «: الَمَطَر قال

باران را هرگاه سلم  آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می عایشه رضی اهللا عنها -411
بخاري مسلم . »باران مفید و سود بخشی بگردان! خداوندا«: فرمود می، کرد می مشاهده

 . اند روایت کرده
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: وسلم َداَع يف االستسقاء وعن َسْعد ريَض اهللا عنه أنَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل -412
 ُ�ْمِطرنا ِمنُْه رُذاذاً قِْطِقطاً َسْجًال «

ً
للنا َسَحاباً كثيفاً َقصيفاً دلُوقاً َضُحو� يا ذا اجلالِل اللُهمَّ جِّ

انةَ يف صحيحهِ  .»واإلْكرام وَ اهُ أَبو عَ وَ  . رَ

سلم در نماز  آله واز سعد رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و -412
 کهشدید  یبا رعد و برق، خندان، متراکم، ابري فرا گیر! خداوندا«: فرمودباران اینگونه دعا 

قطرات آن ریز و بارش آن نرم و زیاد ، از آن بباردباران زیادي  )،نشانه باران فراوان است(
 . ابو عوانه در صحیحش روایت کرده است. »اي صاحب جالل و اکرام -بباران؛ اشدب

نَّ رُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -413
َ
ُ َ�نُْه أ يب ُهر�َرة ريض ا�َّ

َ
: وَ�ْن أ

ى نْملًَة ُمستلقيًة ىلع ظْهرها رافعة قوائمها إىل َخَرَج ُسليماُن َعليه الّسالُم «
َ
�َْستَْسيق فََرأ

ارِْجُعوا ُسقيتم : اللُّهمَّ إنا خلٌق مْن خلِْقَك ليْس بنا ِغ� عْن ُسقياَك فقال: السماء تُقوُل 
حهُ احلاكمُ  .»بدعوةِ غ��م  . رواهُ أَمحدُ وصحّ

سلم  آله وپیامبر خدا صلی اهللا علیه و کند که می روایترضی اللَّه عنْه ابوهریره  -413 
اي را پس در راه مورچه ، علیه السالم براي طلب باران بیرون شدروزي سلیمان «: فرمود

ما  -: گوید می چهار دست و پایش به سوي آسمان بلند کرده و، دید که به پشت افتاده
سلیمان به همراهانش آنگاه . نیاز نیستم بی که از باران تو، مخلوقی از مخلوقات تو هستیم

  .»برگردید که به سبب دعا دیگري به شما باران داده شد: گفت
 . احمد روایت کرده است و حاکم صحیح دانسته است

ُ َ�نْهُ  -414 �ٍس ريض ا�َّ
َ
شاَر : َوَ�ْن أ

َ
أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم استْسىَق فأ

سلمٌ أَخرجهُ  .بظْهر كفيِْه إىل السماءِ   . مُ

صلى اهللا علیه وآله وسلم دعاي ی اهللا عنه روایت است که پیامبر از انس رض -414
 . ف دستش به سوي آسمان اشاره کردپس با پشت دو ک، طلب باران نمود

 . مسلم روایت کرده است
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 احکام لباس -17

يب اعمر األْشعري ريض اهللا عنُه قاَل  -415
َ
ِ ص� اهللا: عْن أ  عليه وآهل قاَل رُسوُل ا�َّ

 «: وسلم
ْ
قْواٌم �َْستحلُّوَن اخل

َ
ّميت أ

ُ
واهُ أَبو داودَ وأَصلُهُ يف البخاريِّ  .»واحلر�ر زَ يلكوننَّ ِمْن أ  . رَ

: کند که پیامبر صلی اهللا وسلم فرمود می ابوعامر اشعري رضی اهللا عنه روایت -415

و ابریشم را حالل خواهند  )1( در آینده خواهند بود که دیبایی ها گروه قطعاً پس از من«

 . اصل آن در بخاري است: ابوداود روایت کرده است. »دانست

ن �رَشب : َوَ�ْن ُحذيفَة ريض اهللا َ�نُْه قال -416
َ
ن� انّليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

ْن �ِلَس 
َ
يباج وأ ن نأُ�َل فيها َوَ�ْن لُبْس احلر�ر وادلِّ

َ
ِة وأ ِفضَّ

ْ
رواهُ  .َعليهيف آنيِة اذلهب وال

 . البخاريُّ 

سلم از اینکه  آله وصلی اهللا علیه و رسول خدا: گوید می حذیفه رضی اهللا عنه -416
و ابریشم و نشستن بر آن منع  باجدر ظروف طالیی بنوشیم و بخوریم و ازپوشیدن دی

 . بخاري روایت کرده است .فرمود

اهللا عليه وآهل وسلم عن لُبْس  ن� انّليب ص�: وعْن ُ�َمَر ريَض اهللا عنُه قال -417
ْر�ع

َ
ْو أ

َ
صبع� أْو ثالٍث أ

ُ
 موْضع أ

ّ
لِمٍ  .احلر�ر إال ظُ ملسْ تّفقٌ عليه واللّفْ  . مُ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم از پوشیدن : گوید می عمر رضی اهللا عنه -417
علیه و این متفق . کرد می اي به اندازه دو انگشت یا سه انگشت منع به جز تکه، ابریشم

 . لفظ مسلم است

�ٍس ريَض اهللا عنه أنَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم رّخص ِلَعبْد الرَّمحن  -418
َ
وَعن أ

�ِ� يف قميص احلر�ر يف َسفٍر ِمْن ِحّكٍة اكنْت بهما لَيهِ  .بن عوٍْف والزُّ تّفقٌ عَ  مُ

                                                   
 یعنی شرمگاه، آمده است.: »حر«: در روایتی و )1(



 األحکام لةبلوغ المرام من أد   166

در سفري به  وسلم صلى اهللا علیه وآله پیامبر: گوید می انس رضی اهللا عنه -418
هن اجازه داد پیرا، به بیماري خارش مبتال شده بودند عبدالرحمن بن عوف و زبیر که

 . همتفق علی. ابریشمی بپوشند

َكَسا� انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم ُحلًّة ِسَ�َاَء : وَ�ْن يلع ريض اهللا عنه قال -419
َغَضَب يف وْجِهِه 

ْ
يُْت ال

َ
تفقٌ عليْهِ  .فََشَقْقتُها ب� �َسايئفََخرجُت فيها فرأ ظُ البخاري، مُ فْ  . وهذا لَ

به  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: گوید می رضی اللَّه عنْهعلی بن ابی طالب  -419
آثار خشم را در ، آن را پوشیدم و به خدمت ایشان آمدم، من پارچه ابریشمی زربافت داد

متفق علیه و این لفظ . تقسیم کردم، ام بین زنان خانوادهلذا آن را در ، چهره ایشان دیدم
 . مسلم است

يب موىس ريض اهللا َ�نُْه أنَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -420
َ
ِحلَّ «: َوَ�ْن أ

ُ
أ

َم ىلع ذكورها ّميت وُحرِّ
ُ
هُب واحلر�ر إلناِث أ حهُ  .»اذلَّ  رواهُ أَمحدُ والنّسائي والرتمذي وصحّ

: خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود رسول: گوید می موسی رضی اهللا عنه ابو -420
احمد و نسایی . »شده است و بر مردان امتم حرام؛ را براي زنان امتم حالل طال و ابریشم«

 . وترمذي صحیح دانسته است، اند و ترمذي روایت کرده

ِ وعْن ِعْمراَن بن ُحَص� ريض اهللا َ�نُْهما أنَّ رسول  -421  ص� اهللا عليه وآهل وسلم ا�َّ
ثََر نِْعَمِتِه عليْهِ «: قال

َ
ْن يَرى أ

َ
نعَم ىلع عبدهِ نْعَمًة أ

َ
يُّ  .»إنَّ اهللا �بُّ إذا أ قِ  . رواهُ البيْهَ

سلم  آله وپیامبر صلی علیه و: گوید می عمران بن حصین رضی اهللا عنه – 421
دوست دارد اثر آن نعمت را بر ، فرمایدنعمتی عطا اش  وقتی خداوند به بنده«: فرمودند

 . بیهقی روایت کرده است. »ببینداش  بنده

أن رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ن� َ�ْن لُبْس  َوَ�ْن يلعٍّ ريَض اهللا عنه -422
ِّ والُمَعْصفر َقيسِّ

ْ
لمٌ  .ال سْ واهُ مُ  . رَ
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 از لباس قسیصلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا : گوید می علی رضی اهللا عنه -422

 . استه مسلم روایت کرد. منع فرمود، رنگ شده است، و لباسی که با رنگ زرد )1(

ُ َ�نُْهما قاَل  -423 ى يلعَّ انلَّيبُّ ص� اهللا عليه وآهل : وَ�ْن عبد اهللا بن عْمرو ريض ا�َّ
َ
َرأ

َك «: وسلم ثَْو�َْ� ُمَعْصَفَر�ْن فقال مُّ
ُ
مرتَْك بهذاأ

َ
سلمٌ  .»؟أ  . رواهُ مُ

سلم بر  آله وپیامبر صلی اهللا و علیه و: گوید می عبداهللا بن عمرو رضی اهللا عنهما -423
مادرت «: پس فرمود، دید؛ رنگ شده بود، پیراهن و شلوار) که با رنگ زرد( من دو لباس

 . مسلم روایت کرده است. »به تو دستور داده این لباس را بپوشی

ُ عنُهما -424 يب ب�ٍر ريض ا�َّ
َ
ْسماَء بنْت أ

َ
ْخرََجْت ُجبَّة رسول اهللا ص� ها  آن: وَ�ْن أ

َ
أ

فرَْجْ� بادليباج
ْ
ُكّم� وال

ْ
يْب وال

ْ
وأَصلُهُ يف . رواهُ أَبو داود .اهللا عليه وآهل وسلم مْكفوفَة اجل

ا وكان النبيُّ  :مسلمٍ وزاد تُهَ بَضْ قَ تى قُبضتْ فَ صىل اهللا عليه وآله وسلم كانت عندَ عائشة حَ

فى هبا تَشْ لُها للمرىض يُسْ سِ نُ نَغْ نَحْ ها فَ بَسُ لْ رد. يَ ا : وزاد البُخاريُّ يف األدب املفْ هَ بَسُ وكان يلْ

ةِ  عَ فْدِ واجلُمُ  . للوَ

صلى  عباي) پیامبر( جبه: از اسماء دختر ابوبکر رضی اهللا عنهما روایت است که -424
 آستین و، جیبهاي  یش) در آورد که کنارهها لباس بیناز ( را اهللا علیه وآله وسلم

واصل این روایت . ابو داود روایت کرده است .یش را با ابریشم دوخته شده بودها شکاف
پس من آن را ، این جبه نزد عایشه بود تا وفات کرد: در مسلم است و در آن افزوده

و ما آن ، پوشید می این جبه را صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: گوید می اسماء. برداشتم
 یافتند) و با آن شفا می دادیم و شفا می و از آب آن به بیماران( شوییم می براي بیماران

این  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: آمده -در ادب المفرد –در روایت بخاري . طلبیم می
 . پوشید می و جمعه )...نمایندگان قبایل و طوایف( جبه را براي استقبال از وفود

                                                   
 شده است. می آوردند و دربافت آن از ابریشم نیز استفاده می نوعی لباس بوده که از مصر و شام )1(
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يب ُهر�رة ريض اهللا عنه قاَل  -425
َ
: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�ْن أ

ْ�رثوا ِذْكَر هاِذم الّ�ات«
َ
حه  .»املوت: أ مذي والنسائيُّ وصحّ  . ابنُ حبّانرواه الرتّ

: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -425
ترمذي و نسایی روایت . »مرگ را به کثرت یاد کنید، ها لذت وتلخ کننده)( از بین برنده«

 . و ابن حبان صحیح دانسته استاند  کرده

�ٍس ريَض اهللا عنُه قال -426
َ
ال «: اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمقال رسوُل : وعن أ

حُدُ�م املوَت لرُِضٍ نزل به فإْن اكَن ال بُّد ُمتمنياً فَليُقل
َ
حي� ما اكنت : يتمّن�َّ أ

َ
اللُّهمَّ أ

 . متفقٌ عليْه .»احلياُة خْ�اً يل وتََوّف� إذا اكنت الوفاُة خْ�اً يل

هرگز «: لیه و سلم فرمودرسول خدا صلی اهللا ع: گوید می انس رضی اهللا عنه -426
: اگرمجبور شد بگوید، زوي مرگ نکندآر؛ او رسیده هیکی از شما به خاطر مصیبتی که ب

مرا ؛ ایم بهتر است مرا زنده بدار و هرگاه مرگ برایم بهتر استتا زندگی بر! خداوندا 
 . متفق علیه. »بمیران

ُ َ�نُْه أنَّ انليبَّ ص�  -427 املْؤِمُن يموُت : «اهللا عليه وآهل وسلم قالوعن بر�دَة ريض ا�َّ
حهُ ابنُ حبّان .»اجلب�ا بَِعَرقِ   . رواهُ الثالثة وصحّ

: از بریده رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود -427
 . و ابن حبان صحیح دانسته استاند  روایت کرده »ثالثه« .»میرد می با عرق پیشانی مؤمن«

يب ُهر�رة ريَض اهللا عنهما قاال -428
َ
يب سعيد وأ

َ
قال رسول اهللا ص� اهللا عليه : وَ�ْن أ

نوا َمْوتاُ�م ال � إال اهللا«: وآهل وسلم بعةُ  .»لَقِّ اهُ مسلمٌ واألرْ وَ  . رَ



 األحکام لةبلوغ المرام من أد   170

گویند رسول خدا صلى اهللا علیه وآله  می ابو سعید و ابوهریره رضی اهللا عنهما -428
الاله اال اهللا تلقین  )کسانی که در احتضار مرگ قرار دارند( مردگانتانبه «: وسلم فرمود

 . اند روایت کرده »اربعه« مسلم و. »کنید

ُ عنُه أنَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -429 : وعن َمْعقل بن �ساٍر ريض ا�َّ
بَّانرواهُ أبو داود والنسائي وصححه ابنُ  .»اقَرُءوا ىلع موتاُ�م �س«  . حِ

بر «: پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود: گوید می معقل بن یسار رضی اهللا عنه -429
ابو داود و . »سوره یاسین بخوانید کسانی که در احتضار مرگ قرار دارند)( مردگانتان

 . و ابن حبان صحیح دانسته است، نسائی روایت کرده است

مِّ َسلَمة ريَض اهللا  -430
ُ
َدخَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : َ�نْها قالتوَ�ْن أ

ْ�َمَضُه ثمَّ قال
َ
يب َسلََمَة وقد َشقَّ برصُه فَأ

َ
رصُ : «ىلع أ

ْ
وح إذا قُبض تَِبعُه ابل فََضجَّ ناٌس » إن الرُّ

هلِْه فقال
َ
نفسُ�ْم إال خب� فإن املال«: من أ

َ
نُون ىلع ما تُقولونال تدُعوا ىلع أ  ثمَّ  »ئ�َة يَُؤمِّ

ُ فيه واخلْفُه «: قال
َ

ْر هل ُ يف قربه ونوِّ
َ

اللَُّهمَّ اْغِفْر أليب َسلمة واْرَ�ْع درجتُه يف املْهديِّ� وافْسح هل
لمٌ  .»يف عقبه سْ  . رواهُ مُ

بر  صلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا: گوید می ام سلمه رضی اهللا عنها -430
پس چشمایش . و چشمانش باز مانده بود که وفات کرده بود)( ابوسلمه وارد شد در حالی

. »کند می چشم آن را دنبال، شود وقبض)( گاه گرفتههرروح «: را بست وآنگاه فرمود
دعاي جز دعاي خیر ، تانبر خود«: فرمود. برخی از افراد خانواده گریه و شیون کردند

ابو سلمه را ! خداوندا «: سپس فرمود. »گوید می آمین، گویید می که مالئکه بر آنچه؛ نکنید
مغفرت کن و مقامش را در میان هدایت یافتگان بلند فرما و قبرش را گشاد و نورانی 

مسلم روایت کرده . »گانش قرار بدهندگردان و از فرزندان او جانشینی در میان باز ما
 . است

تُُو� أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ح� : وعن اع�شة ريض اهللا عنها -431 
ة َ برُِبْد ِحرَبَ تّفقٌ عليه .ُسيجِّ  . مُ
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 صلى اهللا علیه وآله وسلم از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که وقتی پیامبر -431
 . متفق علیه. یمانی) پوشاندند( وفات نمود او را با پارچه خط دار

ديق ريض اهللا عنُْه َ�ّبَل  -432 با ب�ر الصِّ
َ
نَّ أ

َ
انليّبَّ ص� اهللا  وعنها ريض اهللا عنها أ

 . رواهُ البخاريُّ  .عليه وآهل وسلم بْعَد َمْوتِه

عایشه) رضی اهللا عنها روایت است که ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه ( و از او -432
 . بخاري روایت کرده است. پیامبر صلی اهللا علیه و سلم را بعد از وفاتش بوسید

يب ُهر�رة ريض اهللا عنُْه عن انليب -433
َ
َ�ْفُس «:  ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل وعن أ

نَهُ  .»املؤمن ُمعلّقٌة بَِديِْنِه َحىت ُ�ْقىض َ�نْهُ  دُ والرتمذيُّ وحسّ  . رواهُ أَمحْ

: سلم فرمود آله وابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و -433
. »تا قرضش را ادا کنند؛ معلق است )بین آسمان و زمین( روح مؤمن به خاطر قرضش«

 . و ترمذي آن را حسن دانسته است، احمد و ترمذي روایت کرده

نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال يف اذلي  -434
َ
ُ عنُهما أ وعن ابن عباٍس ريَض ا�َّ

تّفقٌ عليهِ  »اْغِسلُوُه بماٍء وِسْدٍر و�فنوُه يف ثَْوَ�ْ�ِ «: سقط عْن راحلته فمات  . مُ

 سلم آله وپیامبر صلی اهللا علیه واز ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که  -434
، او را با آب وسدر غسل دهید«: فرمود، و وفات کرد، سواریش افتاد کسی که ازي  درباره

 . ق علیهفمت. »و در دو پارچه او را کفن کنید

راُدوا : وَ�ْن اع�شَة ريض اهللا َ�نْها قالْت  -435
َ
ُغْسَل رسوِل اهللا ص� اهللا عليه وآهل لّما أ

َرُِّد : وسلم قالوا َرِّد رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم من ثيابه كما �ُ ِ ما نَْدري �ُ وا�َّ
ْم نغسله وعليه ثيابه

َ
َدُ وأَبو داود. احلديثَ  .؟َمْوتانا أ  رواهُ أَمحْ

آله صلی اهللا علیه و  خداوقتی خواستند رسول : گوید می ارضی اهللا عنهعایشه  -435
دانیم ایشان را مانند مردگانمان براي غسل  نمی سوگند به خدا: گفتند، را غسل دهند سلمو

 . اند احمد و ابوداود روایت کرده ! ؟با لباسشان ایشان را غسل دهیمعریان کنیم یا 
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مِّ عطّية ريض اهللا َ�نْها قالت -436
ُ
اهللا عليه وآهل وسلم دخل َعلَيْنا انّليبُّ ص� : وعْن أ

ل ابنته فقال ْ�نُتَّ ذلك بماٍء وِسْدٍر «: و�ْن نغسِّ
َ
�رث مْن ذلك إن رأ

َ
ْو أ

َ
اْغِسلْنها ثالثاً أْو مخساً أ

لىق إيلْنا ِحْقَوه فقاَل فلَّما فرْغنا آَذنّ » واْجَعلْن يف اآلخرة اكفوراً أو َشيْئاً ِمْن اكفور
َ
: اُه فأ

ْشِعْرنها إيّاهُ «
َ
تفقٌ  .»أ  . »ابْدأَن بمياِمنها وَمَواِضع الوُضوِء منها« :ويف رواية. عليه مُ

قيْناها خلفه :ويف لفظٍ للبخاري
ْ
ل
َ
 . افََضَفْرنا َشْعرها ثالثة قروٍن فَأ

بر ما  سلم آله وصلی اهللا علیه ورسول خدا : گوید می ارضی اهللا عنهام عطیه  -436
پنچ ، او را با آب و سدر سه بار«: فرمود، دادیم می وارد شد در حالی ما دخترش را غسل

در آب  وریا چیزي از کاف وربار آخر کاف، بیشترغسل دهید؛ گر الزم دانستیدابار و یا 
ازارش را برایمان ، پیامبر را خبر کردیم: وقتی از غسل او فراغت یافتیم: گوید. »بریزید

از «: علیه و در روایتی آمدهمتفق . »این را کفن زیرین او قرار دهید«: انداخت و فرمود
گیسوانش را به سه «: و دربخاري آمده. »اعضاي راست و اندام وضویش شروع کنید

 . »کردیم و پشت سرش انداختیمشاخه 

ُ َ�نْها قالْت  -437 ُكّفن رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يف : وعْن اع�شة ريَض ا�َّ
ثْواٍب بيٍض ُسُحويّلٍة ِمنْ 

َ
قٌ عليه .ُكرُْسٍف لَيْس فيها قميٌص وال ِعمامةٌ  ثالثَِة أ تّفَ  . مُ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم در سه : گوید می عایشه رضی اهللا عنها-437
ها  آن و عمامه اي در )نپیراه( کفن شد که قمیص، اي یمنی) پنبه( پارچه سفید سحولی

 . متفق علیه. نبود

يَب َجاَء اْ�نُُه إىل رسول : عنهما قالوعن ابِن ُ�َمر ريض اهللا  -438
ُ
لّما تُو�ِّ عبد اهللا بُن أ

نُْه فيهِ : اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم فَقال َ�فِّ
ُ
ْعط� قميصَك أ

َ
عطاهُ ص� اهللا عليه وآهل ، أ

َ
فَأ

يْهِ  .وسلم قميصه لَ تّفقٌ عَ  مُ
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پسرش نزد ، مرد هنگامی که عبداهللا بن ابی: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -438
تا او را در آن ؛ پیراهنت را به من بده: سلم آمد و گفت آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و

 . متفق علیه. سلم پیراهنش را به او داد آله وپیامبر صلی اهللا علیه و، کفن کنم

نَّ انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -439
َ
البُسوا «: وعن ابِن عّباٍس ريِض اهللا َ�نُْهما أ

نوا فيها موتاُ�م َيَاض فإنها ِمْن َخْ� ثيابُ�ْم و�فِّ
ْ

رواهُ اخلمسةُ إال النّسائيَّ  .»ِمْن ثيابُ�ُم ابل

 . وصححهُ الرتمذيُّ 

: سلم فرمود آله وصلی اهللا علیه و پیامبر: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -439
خمسه . »تان را در آن کفن کنید و مردگان، لباس سفید بپوشید که بهترین لباس است«

 . و ترمذي صحیح دانسته استاند  روایت کرده

إَذا َكّفَن «: وعن جابٍِر ريَض اهللا عنُه قال قال انليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم -440
خاُه فَلْيُحسن َكَفنهُ 

َ
َحُدُ�م أ

َ
 . رواهُ مسلْمٌ  .»أ

هر «: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا: گوید می جابر رضی اهللا عنه -440
 . مسلم روایت کرده است. »کفن کند بیپس به خو؛ گاه یکی از شما برادرش را کفن کرد

ُ عنُه قاَل  -441 اكَن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َْمُع بْ�َ الرَُّجل� : وَ�نُْه ريض ا�َّ
ُحٍد يف ثَوٍْب واحد ثمَّ يُقوُل 

ُ
ْخذا للُقرآن«: من قتْ� أ

َ
ْ�رُث أ

َ
يُّهْم أ

َ
ُمُه يف اللّحد ولم  »؟� فيَُقدِّ

 . رواه البخاريُّ  .ُ�َغّسلوا ولم يَُصلَّ عليهم

جابر) رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا وسلم هردو نفر از ( و از او -441
بیشتر قرآن کدام یک «: کرد می و سپس سوال کرد می احد را با یک پارچه کفنهاي  کشته

هاي  و کشته، داد می او را در لحد مقدم قرار، هر کدام قرآن بیشتر حفظ داشت. »حفظ دارد
 . بخاري روایت کرده است. نماز نخواندندها  آن و بر، احد را غسل ندادند

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم يُقوُل : وعْن يلٍع ريَض اهللا عنه قال -442 : سمْعُت رسول ا�َّ
 . رواهُ أبو داودَ  .»َ�َغالَْوا يف الكفن فإِنُّه �ُْسلُب سلباً رس�عاً ال «
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: فرماید می سلم آله وشنیدم پیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می علی رضی اهللا عنه -442
کهنه و ( گرفته زیرا که زود نکید) تهیه پارچه گران قیمت( زیاده روي نکنیددر کفن «

 . روایت کرده استابو داود . »خواهد شد )فرسوده

نَّ انليّب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل لَها -443
َ
لَْوُمتِّ «: وعن اع�شَة ريَض اهللا َ�نْها أ

حهُ ابنُ حبِّانَ . احلديث »َ�بْ� لََغّسلْتُك حّ هْ وصَ اجَ  . رواهُ أَمحدُ وابن مَ

به او  صلى اهللا علیه وآله وسلم که پیامبر از عایشه رضی اهللا عنها روایت است -443
ابن ماجه روایت و ، احمد .»اگر تو قبل از من مردي تو را غسل خواهم داد«: فرمود
 . ن حبان صحیح دانسته استبو ااند  کرده

ُ عنْها -444 ْسماَء بنِْت ُ�َميٍْس ريََض ا�َّ
َ
ْن : وعْن أ

َ
وَْصْت أ

َ
ُ َ�نْها أ نَّ فاِطَمة ريَض ا�َّ

َ
أ

لَها يلَعٌّ   . رواهُ الدارقطنيُّ  .ُ�َغسِّ

است که فاطمه رضی اهللا عنها و  از اسماء بنت عمیس رضی اهللا عنها روایت -444
 . دارقطنی روایت کرده است. صیت کرد که بعد از وفاتش علی او را غسل دهد

َمَر انّليبُّ  -445
َ
غامدية اليت أ

ْ
ُ َ�نُْه يف قصة ال ص� اهللا عليه وآهل  وَ�ْن بَُر�ْدَة ريض ا�َّ

نَا قاَل  َها يف الزِّ َمَر بها فَُصِ�َ َعلَيْها وُدفِنَْت : وسلم برمْجِ
َ
 . رواهُ مسلمٌ  .ثمَّ أ

صلى اهللا علیه وآله  از بریده رضی اهللا عنه در داستان آن زن غامدیه که پیامبر -445
سپس دستور داد بر او  –روایت است  –دستور داد به خاطر زنا او را سنگسار کنند  وسلم

 . مسلم روایت کرده است –نماز خواندند و او را دفن کردند 

ُ عنهما قاَل  -446 يِتَ انليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وَ�ْن جابِر بِن َسُمَرةَ ريَض ا�َّ
ُ
أ

لمٌ  .برُجٍل َ�تََل َ�ْفَسُه بمَشاقِص فَلَْم يَُصلِّ َعلَيْهِ  سْ  . رواه مُ

صلى اهللا علیه وآله  مردي را نزد پیامبر: گوید می رضی اهللا عنه مرهجابر بن س -446
مسلم روایت کرده . پس بر او نماز نخواند، آوردند که خود را با نیزه کشته بود وسلم
 . است
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َل  -447
َ
ةِ اليّت اكنْت َ�ُقمُّ املْسجد قال فَسأ

َ
يب ُهر�ْرَة ريَض اهللا َ�نْه يف قّصة املرأ

َ
وَ�ْن أ

فَال ُكنْتُْم آَذْ�تُُمو�«: ماتْت َ�َقاَل : انّليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َقالُواَ�نْها 
َ
نُهْم  »؟أ

َ
فَكأ

ْمرها
َ
يْهِ  .فََص� َعلَيْها، فََدلُّوه »ُدلُو� ىلع َ�رْبها«: َ�َقال، َصّغروا أ لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

لمٌ  ُقبُور ملُوَءٌة « :ثمَّ قالَ  :وزادَ مسْ
ْ
ُظلَْمٌة ىلع أهِلها و�نَّ اهللا عزَّ وجلَّ ُ�نَوِّرَُها إنَّ هذهِ ال

 . »لَُهْم بصاليت َعلَيْهم
 - کرد می وفات) زنی که مسجد را نظافت( ابوهریره رضی اهللا عنه در داستان -447

. وفات کرده است: گفتند ؟پرسید او کجاستصلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر : گوید می
: فرمود، گویا اصحاب او را کم اهمیت دیده بودند» پس چرا مرا خبر نکردید؟«: فرمود

 . متفق علیه. آنگاه بر او نماز گزارد، قبرش را نشان دادند. »قبرش را به من نشان دهید«
را ها  آن و خداوند؛ بر مردم بسیار تاریک هستندها  این قبر«: سپس فرمود: مسلم افزود
 . »گرداند می نورانی؛ خوانم می ها آن با نمازي که بر

أنَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكن َ�نْ� عِن  وعْن حذيْفَة ريض اهللا عنه -448
نَه .انّليْع  مذي وحسَّ ْ  . رواهُ أَمحد والرتِّ

سلم از آله واز حذیفه رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و  -448
و ، اند وترمذي روایت کرده احمد. فرمود می جاهلیت) منعبه شیوه ( اعالن خبر مرگ

 . ترمذي حسن دانسته است

نَّ انّليِبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ىَع انّلجايشَّ : َوَ�ْن أيب هر�رة ريَض اهللا عنه -449
َ
أ

ْر�عاً يف ايلْوِم اذلي ماَت فيِه وخَرَج بهْم إىل الُمص� فََصفَّ بهْم َوَ�رّبَ َعلَيِْه 
َ
قٌ عليْه .أ تّفَ  . مُ

پیامبر خبر مرگ نجاشی را درهمان : از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که -449
را ها  آن و با اصحاب به مصلی رفت و صف: روزي که وفات کرده بود به مردم گفت

 . متفق علیه. )خواند هغایبان هنماز جناز و( منظم کرد و بر او چهار تکبیر گفت
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َسِمْعت رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : ابن عّباٍس ريِض ا�َّ عنُْهما قاَل  وعن -450
ر�ْعوَن رُجًال ال �رُشُ�ون باهللا «: وسلم يقوُل 

َ
ما َمْن رجٍل ُمْسلٍم يموُت َ�يَقوُم ىلع جنازتِِه أ

ُ فيهِ  سلْمٌ  .»شيئاً ال َشّفَعُهُم ا�َّ  . رواهُ مُ

 شنیدم پیامبر صلی اهللا علیه و سلم : ویدگ می ابن عباس رضی اهللا عنهما -450
خداوند دعایشان را در ؛ هر مسلمانی که چهل نفر موحد بر او نماز بخوانند«: می فرماید

 . مسلم روایت کرده است. »کند می حق او اجابت

عليه َصلّيُْت َوَراَء انّليبِّ ص� اهللا : وَ�ْن َسُمَرَة بِن ُجنُْدٍب ريَض اهللا َ�نْهما قال -451
ٍة َماتَْت يف نفاِسها َ�َقاَم وَْسَطَها

َ
يْهِ  .وآهل وسلم ىلع امرأ لَ قٌ عَ تّفَ  مُ

و وآله پشت سر پیامبر صلی اهللا علیه : گوید می سمره بن جندب رضی اهللا عنه -451
صلى اهللا علیه وآله  پیامبر، سلم بر جنازه زنی نماز خواندم که در زایمان وفات کرده بود

 . متفق علیه. وسط میت ایستاد وسلم

ِ لََقْد ص� رَُسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعْن اع�شة ريض اهللا عنها قالت -452 وا�َّ
سلمٌ  .وسلم ىلع اْ�َ�ْ َ�يَْضاَء يف املسجد  . رواه مُ

صلى اهللا علیه وآله  به خدا سوگند که پیامبر: گوید می عایشه رضی اهللا عنها -452
 . مسلم روایت کرده است. سهل و سهیل) در مسجد نماز خواند( رزند بیضاءبر دو ف وسلم

ُ ىلع : وعن عبد الرمحن بِن أيب يَلْ� ريض اهللا عنُه قاَل  -453 ْرَ�َم يَُ�ربِّ
َ
اكَن َز�ُْد ْ�ُن أ

ُُه فقاَل  تلْ
َ
ْرَ�عاً و�نُّه َكرّبَ ىلع جناَزٍة مَخْساً فََسأ

َ
ِ ص�: جنَائزنا أ اهللا عليه وآهل  اكَن رسوُل ا�َّ

َُها لمٌ واألربعةُ  .وسلم يَُ�ربِّ سْ  . رواه مُ

 زید بن ارقم بر جنازهاي مان چهار تکبیر: گوید می عبدالرحمن بن ابن لیلی -453
صلى اهللا علیه وآله  پیامبر: گفت، از او سؤال کردم. بریک جنازه پنج تکبیر گفت، گفت می

 . ت کرده استمسلم و اربعه روای. گفت می پنج تکبیر وسلم

ُ َ�نْهُ  -454   .إنُّه بْدريٌّ : أنُّه َكرّبَ ىلع سْهِل بن ُحنيٍف ِستاً وقاَل  وعْن يلع ريض ا�َّ
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له يف البخاري  . رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ وأَصْ

از علی رضی اهللا عنه روایت است که بر جنازه سهل بن حنیف شش تکبیر  -454
واصل آن در بخاري . بن منصور روایت کرده سعید. همانا او بدري است: گفت و فرمود

 . است

ُ عنه قال -455 ُ : وعن جابٍر ريض ا�َّ ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم يُ�ربِّ اكَن رُسوُل ا�َّ
 بفاحتِة الكتاِب يف اتّلكب�ةِ األو�

ُ
ر�عاً و�قرأ

َ
افعيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ  .ىلع جنائزنا أ  . رواهُ الشّ

هاي  رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم بر جنازه: گوید می جابررضی اهللا عنه -455
شافعی با اسناد ضعیف . خواند می ودر تکبیر اول سوره فاتحه را، گفت می ماچهار تکبیر

 . روایت کرده است

ُ عنُه قاَل  -456 صلْيُت خلَف ابِن َ�ّباٍس : وعْن طلحَة بن عبد اهللا بِن َعوٍْف ريض ا�َّ
كتاِب قالريض اهللا عنهما 

ْ
 بفاحتة ال

َ
 . رواهُ البُخاري .ُسّنةٌ  انها تِلَْعلَُموا: ىلع جنازٍة َ�َقَرأ

اي  جنازه پشت سر عبداهللا بن عباس بر: گوید می طلحه بن عبداهللا بن عوف -456 
. بدانید که این سنّت است: سپس گفت؛ بلند) خواند( پس سوره فاتحه را، نماز خواندم

 . بخاري روایت کرده است

ص� رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن َعوِْف بن مالك ريض اهللا َ�نُْه قال -457
�رم ، واْ�ُف عنْهُ ، واَعفِهِ ، وارمَْحْهُ ، ا�َّ اغِفْر هلُ « وسلم ىلع جنَاَزةٍ فََحِفْظُت مْن داعئهِ 

َ
وأ

 ُ
َ

طاياونّقه ، والرْبَدِ ، واثلّلْج، واْغِسلُْه باملاءِ ، ووسع ُمْدخلهُ ، نُُزهل
ْ
كما ُ�نَىَق اثلّوب ، من اخل

بْدهُل داراً َخْ�اً من دارهِ ، األبْيُض من ادل�س
َ
ْهله، وأ

َ
ْهًال خ�اً من أ

َ
ْدخلُْه اجلّنةَ ، وأ

َ
وقِِه ، وأ

سلمٌ  .»وعذاَب انّلار، فتْنة القرب  . رواه مُ

 آله ورسول خدا پیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می عوف بن مالک رضی اهللا عنه -457
او را ! خداوندا «: از دعایش حفظ کردم که فرمودمن ، ندنماز خوانداي  جنازه سلم بر

به او رحم کن و او را از عذاب نجات بده و مورد عفو خویش قرار بده و ، مغفرت کن
برف و تگرگ ، و او را با آب، و جایگاهش را گشاد و فراخ گردان، نش گرامی بدارمدآ
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و ، شود می ان چنان پاك کن که لباس سفید از چرك پاكو او را از گناه، شستشو بده
و او را ، جایگزین فرمااش  بهتر از خانوادهاي  خانواده واش  خانه اي بهتر از خانهاو براي 

 . مسلم روایت کرده است. »بهشت داخل فرما و از عذاب قبر و جهنم نجات بده هب

رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا فاكن : وعن أيب ُهر�رَة ريض اهللا عنُه قاَل  -458
اللُهمَّ اْغِفْر حِلَيِّنا وميِّتِنا وشاهِدنا واغئبنا وَصغِ�نا و�بِ�نا وذَكِرنا «: ص� ىلع جنازِة يقوُل 

ْحيِه ىلع اإلسالم وَمْن توّ�يْتَُه ِمّنا فتوّفُه ىلع اإليمان اللُهمَّ ال
َ
حييَتْه ِمّنا فأ

َ
نثانا اللُهمَّ َمْن أ

ُ
 وأ

ْجَرُه وال تُضلنا َ�ْعَدهُ 
َ
 . رواهُ مسلم واألربعةُ  .»حتْرْمنَا أ

 گاه برآله و سلم هررسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -458
حاضرما و غایب ، ماي  براي زنده ما و مرده! خداوندا : «فرمود می، خواند می نمازاي  جنازه

کسی از ما که زنده نگه داشتی ! خداوندا، ما و زن ما بیامرز مرد، کوچک ما و بزرگ ما، ما
ما را از پاداش و ! بر ایمان بمیران خداوندا، میرانی می و کسی از ما، بر اسالم زنده نگه دار
 . مسلم و اربعه روایت کرده است. »ازو بعد از او ما را به فتنه نیاند، اجرا و محروم مگردان

نَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالوَ�نُْه ريض اهللا  -459
َ
إذا َصلّيْتُْم ىلع «: عنُه أ

ْخِلُصوا هل ادلاعءَ 
َ
 . رواهُ أَبو داود وصححهُ ابنُ حبَّانَ  .»املّيت فَأ

رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله  )ابوهریره( و از او – 459
ابو داود روایت . »خالصانه برایش دعا کنید، هر گاه بر میت نماز خواندید«: وسلم فرمود

 . و این حبان صحیح دانسته است، کرده

ُ عنه عن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -460 رسُعوا «: وعْن أيب ُهر�ْرة ريَض ا�َّ
َ
أ

ُمونها إيلِْه و�ْن تَُك سوى ذلك فرََشٌّ تَضعونُه َ�نْ   باجلنازِة فإْن تَُك صاحلًة فََخْ�ٌ تُقدِّ
تّفقٌ عليهِ  .»رقابُ�م  مُ

: کند که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود می ابو هریره رضی اهللا عنه روایت -460
اگر فرد نیکو کاري باشد او را به خیري که در ، جنازه را هر چه زودتر براي دفن ببرید«
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. »گذارید می هایتان شري است که از گردن؛ و اگر غیر این باشد، رسانید می، انتظارش است
 . متفق علیه

َمْن شهَد «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�نُْه ريض اهللا عنُه قال -461
وما : قيل »اجلنَاَزة َحىت يَُص� َعليها فَلَُه ق�اٌط َوَمن شهدها َحىت تُدَ�َن فلُه ق�اطانِ 

لمٍ متفقٌ عليهِ  »ِمثْل اجلبل� العظيمْ� : «قال ؟الق�اطان  »حىت توَضَع يف اللّْحدِ « :وملسْ

 ِمْن « :وللبُخاريِّ 
َ
َمْن تبَع جنَاَزَة ُمْسلم إيماناً واْحتساباً و�َن مَعَها َحىت يُص� عليَها وُ�فرغ

ُحدٍ  جبل َدفْنها فإنُّه يَرْجع بق�اطْ� لُكُّ ق�اط ِمثُْل 
ُ
 . »أ

رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله  )ابوهریره( و از او -461
یک ، تا بر او نماز خوانده شود، شرکت کنداي  جنازه کسی که درتشییع«: وسلم فرمود

به اندازه دو کوه بزرگ «: دو قیراط چقدر است؟ فرمود: سوال شد. »قیراط پاداش دارد
 . »گذاشته شود تا در لحد«: متفق علیه و در روایت مسلم آمده. »است

کسی که با ایمان و براي کسب ثواب در «: در روایت بخاري از حدیث ابوهریره آمده
با دو ، و تا خواندن نماز و فراغت از دفنش با آن بماند، شییع جنازه مسلمانی شرکت کندت

 . »که هر قیراط به اندازه کوه احد است. گردد می قیراط ثواب بر

با  أبيِه ريض اهللا عنُْهماوَ�ْن سالٍم َ�ْن  -462
َ
ى انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم وأ

َ
نُّه رأ

َ
أ

نازة
ْ
هُ النّسائيُّ ، وصححهُ ابنُ حبِّان، رواهُ اخلمسة .بَْ�ٍر وُعمر وُهم يمُشوَن أماَم اجل وأَعلْ

سالِ   . وطائفةٌ باإلرْ

و ابوبکر و ، کند که پیامبر صلی اهللا علیه وآله و سلم می سالم از پدرش روایت -462
و ابن حبان صحیح اند  روایت کرده »خمسه«. رفتند می عمر را دید که پیشاپیش جنازه راه

 . اند دانسته است و نسایی و گروهی این روایت را به مرسل بودن معلول کرده

ُ عنها قالْت  -463 مِّ عطيَة ريَض ا�َّ
ُ
 .نُهينا عن اتّباع اجلنائز ولْم ُ�ْعَزْم َعلينا: وَعن أ

تفقٌ عليه  . مُ
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اما این ، از تشییع جنازه نهی شدیم )زنان( ما: گوید می ام عطیه رضی اهللا عنها -463
 . متفق علیه. نهی براي ما بصورت قطعی نبود

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -464 نَّ رسوَل ا�َّ
َ
ُ عنُه أ يب َسِعيٍد ريض ا�َّ

َ
إذا «: وعْن أ

ْ�تُُم اجلنازة فُقوموا 
َ
تّفقٌ عليه .»َ�َمْن تبعها فال �ْلْس حىت تُوضعرأ  . مُ

: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابو سعید رضی اهللا عنه -464
تا ؛ ننشیند، بلند شوید پس کسی که جنازه را همراهی نمود، را دیدیداي  جنازه هر گاه«

 متفق علیه . »اینکه جنازه به زمین گذاشته شود

ُ عنْهُ  -465 دَخَل امليَْت مْن قبِل رِْجَ�  وَ�ْن أيب إسحاق ريض ا�َّ
َ
نَّ عبد اهللا بِن يز�َد أ

َ
أ

ّنةِ : الَقرْب وقال هُ أَبو داودَ  .هذا ِمَن السُّ  . أَخرجَ

از ابو اسحاق روایت است که عبداهللا بن یزید رضی اهللا عنه میت را از طرف  -465
 . ابو داود روایت کرده است. ت استاین سن: و گفت؛ پایین قبر به داخل قبر گذاشت

إذا «: وعن ابِن ُ�َمَر ريَض اهللا عنهما عن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -466
ِ وىلع َملِّه رسول اهللا: وََضْعتُم َمْوتاُ�م يف الُقبُور فقولوا دُ وأَبو داود  .»�سم ا�َّ رجهُ أَمحْ أَخْ

هُ الدارقطني بالوقفِ والنسائي وصححه ابنُ حبَّانَ وأع  . لّ

: از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود -466
بنام خدا  ،رسول اهللا ۀبسم اهللا و علی مل: بگویید؛ را در قبر گذاشتید هایتان گاه که مردههر«

حبان صحیح دانسته و ابن . اند نسایی روایت کردهوابو داود واحمد . »و بر ملت رسول اهللا
 . است و دارقطنی آن را به موقوف بودن معلول کرده است

نَّ رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل  -467
َ
َكرْسُ «: َوَ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ اهللا َ�نَْها أ

طِ  .»َ�ْظِم الَْميِِّت َكَكرْسِهِ َحّياً  ْ يلَ رشَ نَادِ عَ اهُ أَبُو داود بِإِسْ وَ لِمٍ رَ سْ  . مُ

ا نْهَ َ اهللا عَ
يضِ ةَ رَ لَمَ يثِ أُمِّ سَ دِ نْ حَ هَ مِ اجَ ادَ ابْنُ مَ زَ  . »يِف اإلثْمِ « :وَ
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: رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می عایشه رضی اهللا عنها -467
ابوداود . »شکستن آن در زمان زندگی اوست )گناه( شکستن استخوان میت همانند گناه)(«

 . اسنادي به شرط مسلم روایت کرده استبا 
 . »در گناه: «و در روایت ابن ماجه از ام سلمه آمده

يب وّقاص ريَض اهللا عنه قال -468
َ
ْداً وانِْصبُوا يلعَّ اللّنِبَ : وعن سعد بن أ

َ
ِدوا يل حل

ْ
احل

لمٌ  .كما ُصنع برُسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم، نْصباً  سْ   .رواهُ مُ

هُ وزاد وُ قيِّ عن جابرٍ ريضَ اهللا عنه نَحْ ٍ : وللبيْهَ ربْ رَ شِ هُ عن األرض قدْ ُ فِع قَربْ حهُ . ورُ وصحّ

 . ابنُ حبَّان

وأن ، هنى رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أن جيصص القرب: وملسلم عنه ريض اهللا عنه

 . وأن يبنى عليه، يقعد عليه

براي من لحد حفر : نه روایت است که گفتاز سعد بن ابی و قاص رضی اهللا ع -468
سلم  آله وکه براي رسول خدا صلی اهللا علیه و همانگونه، بگذارید کنید و خشت برمن

 . مسلم روایت کرده است. انجام دادند
قبرش به اندازه یک : و در آن افزوده، همین روایت کردهمانند و بیهقی از جابر به  

 . و ابن حبان صحیح دانسته است .شدوجب بلند تر از زمین قرار داده 
از اینکه صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر : کند می روایت رضی اهللا عنْه مسلم از جابر 

 . منع فرمود، ند و بر آن بنایی ساخته شودنو اینکه بر آن بنشی، قبر گچ کاري شود

ُ عنْهُ  -469 ص� اهللا عليه وآهل وسلم صّ� ىلع أنَّ انليَب : وَ�ْن اعمِر بِن ر�يعَة ريَض ا�َّ
َقرْبَ فََحىث عليه ثالَث َحثَيَات وُهَو قائمٌ 

ْ
ىت ال

َ
 . رواهُ الدارقطنيُّ  .عثماَن بِن َمْظُعون وأ

و  وآله پیامبر صلی اهللا علیه: از عامر بن ربیعه رضی اهللا عنه روایت است که -469
و ایستاده سه مشت خاك بر ، آمدارد و کنار قبر زسلم بر جنازه عثمان بن مظعون نماز گ

 . دارقطنی روایت کرده است .قبر ریخت
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ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا فرغ : وعن عثْماَن ريض اهللا عنه قال -470 اكَن رُسوُل ا�َّ
ل«: ِمْن دفن امليِِّت وَ�َف َعلْيه وقال

َ
ُ اتّلثْبيت فإنُّه اآلن �ُْسأ

َ
لُوا هل

َ
 .»استْغِفُروا ألخيُ�ْم واْسأ

اكِمُ ، رواهُ أبو داود  . وصححه احلْ

گاه از خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم هر رسول: گوید می عثمان رضی اهللا عنه-470
 براي برادرتان آمرزش طلب«: فرمود می ایستاد و می بر کنار آن، شد می دفن میت فارغ

 ال ؤسزیرا اکنون از او ؛ و از خداوند بخواهید که او را ثابت قدم بدارد، کنید
 . و حاکم صحیح دانسته است، ابو داود روایت کرده .»می شود

َحَد اتّلابع� قاَل  -471
َ
اكنُوا �َْستَِحبُّون إذا ُسوَِّي : َوَ�ْن َضْمَرةَ بِن حبيب ريَض اهللا عنه أ

ن يُقاَل ِعنَْد َ�رْبهِ 
َ
إال اهللا ثالث ال � : يا فُالُن قُْل : ىلع امليِّت َ�رْبُُه وانرْصف انلّاُس َ�نُْه أ

ات يا فالن قُْل  ِّ �ّمدٌ : مرَّ ُ ودي� اإلْسالُم ونَِبيِّ َ ا�َّ قُوفاً  .ر�ِّ وْ ور مَ نْصُ عيدُ بنُ مَ ، رواهُ سَ

الً  طَوَّ فوعاً مُ رْ ةَ مَ امَ ديثِ أَيب أَمَ نْ حَ هُ مِ وُ اين نَحْ َ  . وللطّربَ

 حب اصحاب) مست(: گوید می ،بعین استضمره بن حبیب که یکی از تا -471
بگو : کنار قبر سه بار گفته شود؛ و بازگشت مردم، می دانستند که بعد از برابر کردن قبر

اي فالنی بگو پروردگارم اهللا است و دینم اسالم و پیامبرم محمد . اي فالنی الاله اال اهللا
. سعید بن منصور بصورت موقوف روایت کرده است. صلی اهللا علیه و سلم است

 . از ابو امامه به صورت مرفوع و طوالنی روایت کرده استوطبرانی مانند این 

قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا : وَ�ْن بَُر�َْدة بن احلَصيِْب األْسلَِ�ِّ ريض اهللا عنُْه قال -472
لمٌ  .»ُكنُْت َ�َهيْتُُ�ْم عن ز�اَرِة القبُوِر فَُزوروها«: عليه وآهل وسلم سْ ذيُّ . رواهُ مُ مِ ْ ادَ الرتِّ   :زَ

عودٍ . »فإنها تُذّكُر اآلِخَرةَ « سْ نْ حديث ابنِ مَ هْ مِ اجَ ْ�يَا« :زادَ ابنُ مَ ُد يف ادلُّ  . »َوتَُزهِّ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله : گوید می بریده بن حبیب اسلمی رضی اهللا عنه -472
. »را زیارت کنیدها  آن اکنون؛ منع کرده بودمها  برقمن شما را از زیارت «: وسلم فرمود

 . مسلم روایت کرده است
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ابن ماجه از ابن . »آورد می زیرا که زیارت قبور آخرت را به یاد«: وترمذي افزوده 
 . »شود می توجهی نسبت به دنیا بی و موجب«: و افزوده، مسعود روایت کرده

يب ُهَر�ْرَة ريض اهللا عنهُ  -473
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : َوَ�ْن أ لََعَن أنَّ رُسوَل ا�َّ

بّان .َزائَراِت الُقبُور حهُ ابنُ حِ رجهُ الرتمذيُّ وصحّ هذا : وقال الرتمذي بعد إخراجه. أَخْ

 . ويف الباب عن ابن عباس وحسان. حديث حسن

از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -473
و ابن حبان صحیح ، مذي روایت کرده تر. اند زنان زیارت کننده قبرها را لعنت کرده

 . دانسته است

ُ عنُْه قاَل  -474 يب سعيٍد اخلُْدريِّ ريَض ا�َّ
َ
لََعن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وَ�ْن أ

هُ أَبُو داود .وسلم انّلاحِئََة والُمْستَِمَعةَ  جَ رَ  . أَخْ

علیه وآله وسلم  رسول خدا صلى اهللا: گوید می ابو سعید خدري رضی اهللا عنه -474
 . ابو داود روایت کرده است. زن نوحه خوان و مستمع آن را لعنت کرده است

مِّ عطّيَة ريض اهللا عنْها قالت -475
ُ
خذ َعلَيْنا رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وَ�ْن أ

َ
أ

ْن ال َ�نُوح
َ
 . متفقٌ عليه .وسلم عند ابليعة أ

مبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم هنگام پیا: گوید می ام عطیه رضی اهللا عنها-475
 . متفق علیه. نوحه خوانی نکنیم، عهد و پیمان گرفت )زنان( بیعت از ما

ُ َ�نُْهما عن انليّبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -476 امليُِّت «: وعن ابِن ُ�َمَر ريَض ا�َّ
لَيْه .»ُ�َعذُب يف قربه بما نيح عليهِ  تّفقٌ عَ هُ عن املغريةِ بن شعبةَ وهلُام ، مُ وُ  . نحْ

کند که  می ابن عمر رضی اهللا عنهما از پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم روایت -476
متفق . »شود می در قبر عذاب، دهند می ه اي که برایش سرنوحمیت به خاطر «: فرمود
 . اند بخاري و مسلم حدیثی به همین معنا از مغیره بن شعبه روایت کرده، علیه
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ُ عنُه قاَل  -477 �ٍَس ريض ا�َّ
َ
 ،تدفن شِهْدُت بِنْتاً للّنيبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ

يُْت َ�يْنَيِْه تَْدَمعانِ 
َ
َقرْب فََرأ

ْ
اهُ  .ورسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم جالٌس ىلع ال وَ رَ

 . البخاريُّ 

رسول خدا صلى اهللا علیه  در دفن یکی از دختران: گوید می انس رضی اهللا عنه -477
وآله وسلم حضور داشتم در حالی که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم کنار قبرش 

 . بخاري روایت کرده است. ریزد می دیدم که از چشمانش اشک، نشسته بود

نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -478
َ
ال تَْدفِنُوا «: وَ�ْن جابر ريَض اهللا َ�نْه أ

وامَ  ْن تُْضَطرُّ
َ
هْ  .»ْوتَاُ�ْم باللّيْل إال أ اجَ رجهُ ابنُ مَ لمٍ ، أَخْ سْ لُهُ يف مُ رب : لكن قالَ ، وأَصْ رَ أَنْ يُقْ جَ زَ

ىلّ عليه لُ بالليْل حتى يُصَ جُ  . الرَّ

: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: از جابر رضی اهللا عنه روایت است که -478
ابن ماجه روایت . »باشید و مجبور)( مگر اینکه مضطر، نکنید گانتان را در شب دفندمر«

پیامبر صلى اهللا علیه وآله : لیکن در آن آمده، اصل این روایت در مسلم است. کرده است
به خاك ، وسلم نهی و توبیخ کرد از اینکه کسی در شب تا این که بر او نماز خوانده شود

 . سپرده شود

ُ َ�نُْهما قالَوَ�ْن عبد اهللا بن  -479 لّما جاَء َ�يْعُ َجْعَفر ح� قُتِل قال : َجْعَفر ريض ا�َّ
تَاُهْم ما �ُْشِغلُُهمْ «: رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم

َ
. »اْصنَُعوا آلِل َجْعَفر َطَعاماً َ�َقْد أ

ةُ إال النّسائيَّ  مسَ رجهُ اخلْ  . أخْ

ن خبر شهادت جعفر هنگامی که چو: گوید می عبداهللا بن جعفر رضی اهللا عنه -479
براي آل جعفر غذایی «: فرمودصلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر خدا ، کشته شد رسید
بجز  »خمسه«. »را مشغول نموده استها  آن ها مصیبتی آمده که آن بر درست کنید که

 . اند نسائی روایت کرده
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480-  ُ بيه ريْض ا�َّ
َ
اكَن رسوُل اهللا ص� اهللا : َ�نُْهما قال وَ�ْن ُسليْماَن بن بُر�َْدَة عن أ

يار ِمَن املؤمن� : أن يقولواعليه وآهل وسلم ُ�َعلُِّمُهْم إذا خرَُجوا إىل املقابر السالُم ىلع أْهِل ادلِّ
َ نلَا ولُ�ُم العافية ُل ا�َّ

َ
ْسأ

َ
ُ بُ�ْم لالِحُقون أ لمٌ  .واملسلم� و�نّا إْن شاَء ا�َّ سْ  . رواه مُ

کند که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله  می سلیمان بن بریده از پدرش روایت -480
السالم علیکم سالم بر مردم و : داد که هر گاه به قبرستان رفتند بگویند می وسلم به آن یا

از ، زنان مومن و مسلمان این دیار اگر خداوند خواهد ما نیز به شما خواهیم پیوست
 . مسلم روایت کرده است. مخواهی می فیتخداوند براي خود وبراي شما عا

مرَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن ابن َ�ّباٍس ريض اهللا َ�نُْهما قاَل  -481
قْبَل عليهْم بوْجِهِه فقال

َ
ُ نلا «: بقبُور املدينة فأ ُقبور َ�ْغِفُر ا�َّ

ْ
ْهَل ال

َ
الّسالُم َعلَيُْ�ْم يا أ

ْ�تُم َسلَُفنا، ول�م
َ
ُن باألثَر، أ

ْ
مذيُّ وقالَ  .»و�  . حسنٌ : رواهُ الرتِّ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم از کنار : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنه -481
خداوند ما ! السالم علیکم اهل قبور«: نمود وفرمودها  آن ورو به، قبور مدینه عبور کرد
ترمذي . »پی شما خواهیم آمد شما گذشتگان ما هستی وما نیز در، وشما را مغفرت کند

 . حسن است: روایت کرده وگفته

ُ َ�نْها قالت -482 ال «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن اع�شة ريض ا�َّ
ُموا، �َُسبُّوا األموات فَْضوا إىل ما قد قدَّ

َ
بُخاريَّ  .»فإّ�ُهْم قْد أ  . رواهُ الْ

مذيُّ عن املُغريةِ  هُ ورو الرتّ وَ  . »َ�تُؤُْذوا األْحياءَ « :لكن قال، نحْ

: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می عایشه رضی اهللا عنها-482
بخاري روایت . »رسیده اند، دآنچه پیش فرستادنچرا که آنان به ، مردگان را دشنام ندهید«

 . کرده است
لیکن در آن آمده ، روایت کرده استو تر مذي از مغیرة بن شعبه حدیثی به همین معنا 

 . »ددهی می زنده گان را آزار )با این کارتان( پس«: که فرمود
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نَّ انلَّيِبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : َ�ْن ابِْن َ�ّباٍس ريَِضَ اهللا َ�نُْهما -483
َ
َ�َعَث ُمَعاذاً أ

َِديَث َوِ�يْهِ 
ْ
ََمِن فََذَكَر احل  ايلْ

َ
ْمَوالِِهْم تُؤَخُذ ِمْن «: إِىل

َ
إنَّ اهللا قَِد اْ�رَتََض َعلَيِْهِم َصَدقًَة يِف أ

ْغِنيَائِِهْم َ�رُتَدُّ 
َ
يِّ  .»ُ�َقَرائِِهمْ يف أ ارِ بُخَ ظُ لِلْ اللَّفْ يْهِ وَ لَ قٌ عَ تَّفَ  . مُ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم معاذ را به : گوید می نهماابن عباس رضی اهللا ع -483
خداوند زکات در «: و در این روایت آمده، و حدیث را تا آخر ذکر کرد... یمن فرستاد

و به فقرا و ، شود می که از ثروتمندانشان گرفته، اموالشان را بر آنان فرض کرده است
 . این لفظ بخاري استمتفق علیه و . »شود می تنگدستانشان بر گردانده

484-  ُ
َ

يَق ريَِضَ اهللا َ�نُْه َكتََب هل دِّ بَا بَْ�ٍر الصِّ
َ
نَّ أ

َ
�ٍَس أ

َ
َدقَِة الَّيِت : َوَ�ْن أ َهِذهِ فَِر�َضُة الصَّ

 ُ
َ

َمَر اهللا بَِها رَُسوهل
َ
 يِف لُكِّ «: فََرَضَها رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ىلَعَ الُْمْسِلِمَ� َوالَّيِت أ

َغنَمُ 
ْ
�َن ِمَن اِإلبِِل َ�َما ُدوَ�َها ال ْرَ�ٍع وَِعرْشِ

َ
 : أ

َ
�َن إِىل يِف لُكِّ مَخٍْس َشاة فَإِذا بَلََغْت مَخْساً وَِعرْشِ
ْ�َ� فَإِْن لَْم تَُ�ْن فَاْ�ُن بَلُوٍن َذَكٌر فإَِذا بَلََغْت ستاً وثَالِ�َ� 

ُ
مَخٍْس َوثَالِ�َ� ِ�يَها بِنٌْت َ�َاٍض أ

 مَخْ 
َ

 ِست� فِفيها حقة ُطروق إِىل
َ

ْرَ�ِعَ� إِىل
َ
ْ�ىَث فإِذا بَلََغْت ستاً وأ

ُ
ْرَ�ِعَ� فِفيَها بنٌت بَلُون أ

َ
ٍس َوأ

 
َ

 مَخٍْس وََسبَْعَ� فَِفيَها َجَذَعٌة فَإَِذا بَلََغْت ِسّتاً وَسبعَ� إىِل
َ

اجلمل فَإَِذا بَلََغْت َواحَدٌة وَِستَّ� إِىل
تَاِن َطُروَ�تَا �ِْسِعَ� فَِفيها بِنْ  �َن َوَمائَِة فَِفيَها ِحقَّ  ِعرْشِ

َ
تَا بَلُوٍن فَإَِذا بَلََغْت إِْحَدى َو�ِْسعَ� إِىل

ٌة َوَمنْ  ْر�َِعَ� بِنُْت بَلُون َوِ� لُكِّ مَخِْسَ� حقَّ
َ
�َن َوَمائٍِة فَيِف لُكِّ أ ََمِل فَإَِذا َزاَدْت ىلَعَ ِعرْشِ

ْ
لَْم  اجل

 
َ
ْن �ََشاَء َر�َُّهايَُ�ْن َمَعُه إِال أ

َ
َغنَم يِف . ْرَ�ٌع ِمَن اِإلبِِل فَلَيَْس ِ�يَها َصَدقٌَة إِال أ

ْ
َوِ� َصَدقَة ال

 
َ

�َن َومائَِة إِىل �َن َوَمائِِة َشاٍة َشاٌة فَإَِذا َزاَدْت ىلَعَ عرْشِ  ِعرْشِ
َ

ْر�َِعَ� إىِل
َ
َسائِمتََها إِذعًّ اَكنَْت أ

 ثَالثَِمائٍِة فَِفيَها ثَالُث ِشيَاهِ فَإَِذا َزاَدْت ىلَعَ َمائَتَْ�ِ فَِفيَها َشاتَاِن فَ 
َ

إَِذا َزادْت ىلَعَ مائَتَْ�ِ إِىل
ْرَ�ِعَ� َشاٍة شاٌة َواِحَدًة فَلَيَْس . ثَالَ�َمائٍِة فيَِف لُكِّ مائٍَة َشاةٌ 

َ
فَإَِذا اكنَْت َسائَِمُة الرَُّجِل نَاقََصًة ِمْن أ

 َ دقَِة َوَما ِ�يَها َصَدقٌَة إِال أْن � ُق َ�ْ�َ ُ�ْتَِمِع َخْشيََة الصَّ ق َوال ُ�َفرَّ َشاَء َر�َُّها َوال ُ�َْمُع َ�ْ�َ ُمتََفرِّ
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َدقَِة َهِرَمٌة َوال َذاُت  ِو�َّة َوال ُ�َرُج يِف الصَّ َعَواٍر اَكَن ِمْن َخِلَطْ�ِ فَإِ�َُّهَما َ�رَتَاَجَعاِن بَيْنَُهَما بِالسَّ
قَّةِ َوال تَيُْس إِال  ُق َوِ� الرِّ دِّ ْن �ََشاَء الُْمصَّ

َ
ُعرْشِ فَإِْن لَْم تَُ�ْن إِال : أ

ْ
يِف ماَ�يَتْ ِدرَْهٍم ُر�ُْع ال

ْن �ََشاَء َر�َُّها َوَمْن بَلََغْت ِعنَْدُه ِمَن اِإلبِِل َصَدقَُة 
َ
�ِْسعَ� َومائَة فَلَيَْس ِ�يَها َصَدقٌَة إِال أ

ََذَعةِ 
ْ
َها ُ�ْقبُل ِمنُْه َوَ�َْعُل َمَعَها َشاَ�ْ�ِ إِِن  َولَيَْسْت ِعنَْدهُ ، اجل ٌة فَإِ�َّ َجَذَعٌة وَِعنَْدُه ِحقَّ

ُة وَعِ  ِقَّ
ْ
ِة َولَيَْسْت ِعنَْدُه احل ِقَّ

ْ
�َن ِدرَْهماً َوَمْن بَلََغْت ِعنَْدُه َصَدقَُة احل ْو ِعرْشِ

َ
ُ أ

َ
تَا هل نَْدهُ اْستَيرَْسَ

َها ُ�ْقبَُل مِ  ََذَعُة فَإِ�َّ
ْ
ْو َشاَ�ْ�ِ اجل

َ
�َن ِدرَْهماً أ ُق ِعرْشِ ََذَعُة َوُ�ْعِطيِه الُْمَصدَّ

ْ
يُّ  .»نُْه اجل ارِ بُخَ اهُ الْ وَ  . رَ

این انصاب فریضه زکات : ابوبکر برایش نوشت: گوید می انس رضی اهللا عنه -484
هر «: است که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم به فرمان خداوند بر مسلمانان فرض کرده است

یک  35تا  25و از ، داده شود، در هر پنج تا یک گوسفند، شتر یا کمتر یک گوسفند 24
پرداخت شود و از سی و ) شتر نر دو ساله( یک ابن لبون )شتر ماده دو ساله( اضمخبنت 

چهل و شش تا شصت یک ازشتر ماده دو ساله) و ( ونلبشش تا چهل و پنج یک بنت 
آماده آبستن شدن  )وارد چهار سال شده استشتري که سه سال را کامل کرده ( حقه
چهار ساله تمام کرده ( ز شصت و یک تا هفتاد و پنج یک جزعها، گردد می الزم، است

گردد و هر گاه از صد و بیست بیشتر شد در هر چهل تا  می الزموارد در پنج سال شده) 
اگر کسی فقط ، گردد می پرداخت یک بنت لبون و در هر پنجاه تا پرداخت یک حقه الزم

چیزي در راه ( مگر اینکه صاحبش بخواهد؛ ر شتر داشت بر او زکات واجب نیستچها
 هر گاه تعداد، کنند می در مورد زکات گوسفندانی که از علوفه صحرا تغذیه. خدا بدهد)

و از دویست تا . گردد می زمبه چهل تا برسد تا صد و بیست تا یک گوسفند الها  آن
ازهر صدتا ، و هنگامی که تعدادشان از سیصد گذشت. گردد می الزمگوسفند  3، سیصد
چرند از چهل تا کمتر باشند زکات  مى و اگر گوسفندان که در صحرا. گردد می الزمیکی 

و اموال متفرق را جمع نکنید و از . مگر اینکه صاحبشان بخواهد، بر او واجب نیست
و هر مالى که بین دو نفر ، ازیدترس زکات اموال جمع شده را متفرق و پراکنده نس

و گوسفندان پیر . کنند در بین خود بطور مساوى تقسیم  مشترك است پرداخت زکات نیز
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 زکات آوري جمع مأمورانر آنکه گکور) و قوچ بعنوان زکات داده نشود م( –معیوب  -
 پرداخت شود  دو ونیم؛ و در زکات نقره از هر دویست درهم، بخواهد

مگر اینکه صاحبش بخواهد و هر ، زکات ندارد، صد ونود درهم بوداگر فقط مالک 
و حقه دارد از او پذ ، به اندازه جذعه رسید در حالى که جذعه ندارد کس زکات شترانش

و اگر ، دو گوسفند و یا بیست درهم با آن بپردازد اگر برایش ممکن بود. شود مى یرفته
از او ، و جذعه دارد، و حقه ندارد؛ رسیدصاحب شترى که زکات شترانش به اندازه حقه 

». مور جمع آورى زکات بیست درهم یا دو گوسفند به او بدهدو باید مأ، شود مى پذیرفته
 . است بخارى روایت کرده

نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َعثَُه إىل : وعن معاذ بن َجبٍَل ريض اهللا عنهُ  -485
َ
أ

ْن ، ايلمِن 
َ
َمَرُه أ

َ
ْو تَبيعةً فأ

َ
ومن لكِّ ، وِمْن لُكِّ أر�ع� ُمسنةً ، يأُخَذ من لكِّ ثالثَ� بقرًة تبيعاً أ

نهُ الرتمذي وأَشار إىل  .أْو عدهل معافر�اً ، حالٍِم ديناراً  د وحسّ مسة واللفظُ ألمحْ رواه اخلْ

 . وصححه ابنُ حبّان واحلاكم، اختالفٍ يف وصله

اهللا علیه وآله وسلم او را به یمن فرستاد و  پیامبر صلى: گوید مى معاذ بن جبل -485
و از ، بگیرد )که یکسال تمام کرده باشد( ازهر سى گاو یک گوساله نر یا ماده: دستور داد

غیر ( بگیرد و از هر فرد بالغ )گوساله که دو سال تمام کرده باشد( هر چهل گاو یک مسنه
 . بگیرد )معافري( یمنیهاى  زپارچها معادل آن ایمسلمان) یک دینار 

و ترمذي حسن دانسته واشاره کرده که ، خمسه روایت کرده و این لفظ احمد است
 . اند و حاکم صحیح دانسته حبان وابن. درمتصل بودن این روایت اختالف است

ُ عنهم قال -486 قال رسول اهللا ص� : وعن عمرو بن شعيٍب عن أبيه عن جده ريَض ا�َّ
 . رواهُ أَمحدُ  .»تُؤخُذ صدقات املسلم� ىلع مياههمْ «: اهللا عليه وآهل وسلم

 . »وال تؤخُذ صدقاُ�ُهْم إال يف دورهم« :وأليب داودَ 

کند که رسول  می روایت رضی اهللا عنْه عمروبن شعیب از پدرش از پدر بزرگش -486
 صدقات زراعی ومواشی مسلمانان بر جایگاه«: خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود
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در . احمد روایت کرده است. »شود می گرفتهها  آن از )محل سکونتشان( هایشان آب
 . »مگر در خانه و کاشانه صاحبان مال؛ گرفته نشود زکات)( صدقات«: روایت ابوداود آمده

يب ُهر�رة ريض اهللا عنه قال -487
َ
: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ

بُخاريُّ  .»َ�بْده وال يف فرسِه َصدقةٌ لَيَْس ىلع الُمسلم يف «  . رواهُ الْ

 . »ليس يف العبد صدقٌة إال َصدقُة الِفْطر« :وملسلم

از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -487
. »زکات الزم نیست )ووسیله سواریش( و اسبشاش  بر فرد مسلمان در برده«: فرمود

 . روایت کره استبخاري 
 . »در برده صدقه اي بجز صدقه فطر نیست«: در روایت مسلم آمده 

ُ عنهم قال -488 بيه َ�ْن جَده ريَض ا�َّ
َ
قال رسول اهللا ص� : وعْن َ�ْهز بن حكيم َ�ْن أ

ق إبٌل عْن حسابها َمنْ «: اهللا عليه وآهل وسلم ْر�ع� بنُْت بَلُون ال تُفرَّ
َ
 يف لكِّ سائمة إبل يف أ

ْجرها ومْن َمنََعها فإنّا آخذوها وََشطر ماهل َعْزمًة ِمْن عزمات ر�ِّنا ال 
َ
ْعطاها ُمْؤجتراً بها فَلَُه أ

َ
أ

حه احلاكم وعلق الشافعي  .»�لُّ آلل �مد منها يشءٍ  رواهُ أَمحد وأَبو داودَ والنسائيُّ وصحّ

بُوته لَ بهِ عىل ثُ  . القوْ

کند که رسول  مى روایت رضی اهللا عنْه رگشبهز بن حکیم از پدرش از پدربز -488
یک بنت لبون ، بچردکه در صحرا  در هر چهل شتري«: خدا صلی اهللا علیه و سلم فرمود

هر کس زکات آن را بخاطر دریافت ، نباید شتر را ازنصابش متفرق کرد، گردد مى الزم
ما زکات ؛ ندهدوهر کس زکات آن را ، پس پاداشش به او خواهد رسید؛ پاداش بدهد

این حقى از حقوق ، به عنوان مجازات میگیریمرا نیمى ازمالش ، افزون بر آن ومالش 
احمد وابوداود . »که هیچ چیز آن براى آل محمد حالل نیست، واجب خداوند است
  . وحاکم صحیح دانسته است، اند ونسائى روایت کرده

إذا اكنت «: ص� اهللا عليه وآهل وسلمقال رسول اهللا : وعْن يلعٍّ ريض اهللا عنه قال -489
لك مائتا درهم وحال عليها احلْوُل ففيها مخسُة دراهم وليس عليك يشٌء حىت ي�ون لك 
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عرشون ديناراً وحاَل َعلَيْها احلول ففيها نْصُف دينار فما زاَد فبحساب ذلك َولَيْس يف َماٍل 
واهُ أَبو داود .»ز�ٌة حىت �ول عليه احلوُل  وَ ، رَ نٌ وهُ سَ وللرتمذيِّ عن . وقد اختلف يف رفعهِ ، حَ

ر ريض اهللا عنهام مَ يْه احلولُ : ابن عُ لَ هُ  .من استفادَ ماالً فال زكاة عليه حتى حيولَ عَ فُ اجحُ وقْ  . والرَّ

خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  ازعلى رضى اهللا عنه روایت است که رسول -489
از آن پنج درهم بعنوان ، سالى بر آن گذشته بودگاه مالت دویست درهم بود که هر«: فرمود

، در طال هیچ چیز الزم نمى گردد تا اینکه به بیست دینار برسد؛ زکات پرداخت کنید
وهرچه ازاین بیشتر شود طبق همین ؛ گردد مى س نصف دینار الزمپ، یکسال بر آن بگذرد

ابوداود . »بر آن بگذردتا اینکه یکسال ؛ ودر هیچ مالى زکات نیست، شود می نصاب برآورد
و در باره ى مرفوع بودن آن اختالف است و ترمذى از ، حسن است، روایت کرده است

تا این ؛ زکات بر او الزم نمى گردد؛ هر کس مالى را بدست آورد: ابن عمر روایت کرده
  )1(.قوف استراجح این است که این روایت مو. که سالى بر آن بگذرد

عواِمل َصَدقةٌ : اهللا َ�نُْه قالَوَ�ْن يلع ريض  -490
ْ
ََقر ال رواهُ أَبو داودَ  .لَيْس يف ابلْ

اجحُ وقفهُ أَيضاً ، والدارقُطني  . والرَّ

زکات ؛ است )شخم زدن( براى کارگاوى که : گوید مى رضى اهللا عنه على -490
و راجح این است که این روایت موقوف ، اند ابو داود و دارقطنى روایت کرده. ندارد
 . است

ُ عنهم أنَّ  -491 ه عبد اهللا بِن َ�ْمرٍو ريض ا�َّ بيه َ�ْن َجدِّ
َ
وََعن َ�ْمرو بن شعيب َ�ْن أ

ُ ماٌل فَلْيَّتجْر هُل وال يرُتْكُه حىت «: رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل 
َ

َمْن و� يتيماً هل
دقةُ  لٌ عند الشافعيرواهُ الرتمذي والدارقُطْني وإسنادهُ  .»تأُ�لَُه الصَّ رسَ هُ شاهدٌ مُ لَ  . ضعيفٌ وَ

 روایت امرضی اهللا عنْه عمرو بن شعیب از پدرش از جدش عبداهللا بن عمرو -491
به را یتیمى  یپرستهر کس سر«: فرمود مى صلى اهللا علیه وآله وسلم کند که رسول خدا مى

                                                   
 باشد. می براین است که در دویست درهم ربع العشریعنی دو ونیم درهم) اجماع 1(
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را ونگذارد که زکات مالش ، باید برایش تجارت کند؛ عهده گرفت که ثروت داشت
و اسناد آن ضعیف است ، اند ترمذى و دار قطنى روایت کرده. »بخورد و از بین ببرد

 . وشاهده مرسلى نزد شافعى دارد

ْو� ريض اهللا عنُْهما قاَل  -492
َ
يب أ

َ
اكن رسول اهللا ص� اهللا عليه : َوَ�ْن عبد اهللا بن أ

تاه قوٌم بصَدقَتهْم قال
َ
تفقٌ عليه .»ا� صلِّ عليهم« :وآهل وسلم إذا أ  . مُ

گاه زکات اموال قومى نزد هر: بن اوفى رضى اهللا عنه روایت است از عبداهللا -492
متفق . »برآنان درود بفرست! خداوندا«: فرمود مى ،آورند مى صلى اهللا علیه وآله وسلمپیامبر 

 . علیه

ُ َ�نْهُ  -493 نَّ العباس ريض : َوَ�ْن يلع ريض ا�َّ
َ
ل انليب ص� اهللا عليه وآهل أ

َ
ُ عنُه سأ ا�َّ

مذي واحلاكم .وسلم يف تعجيل َصدقتِه قبَْل أن حتلَّ فرّخص هُل يف ذلك  . رواهُ الرتّ

 صلى اهللا علیه وآله وسلم از علی رضی اهللا عنه روایت است که عباس از پیامبر -493
صلى اهللا  پیامبر. دهدزکات مالش را ب، قبل ازرسیدن پرداخت زکات؛ خواست اجازه دهد

 . اند ترمذى و حاکم روایت کرده. به اواجازه داد علیه وآله وسلم

وعْن جابِر بن عبد اهللا ريض اهللا َ�نْهما عْن رُسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -494
واق من الَوِرق َصدقة وليْس فيما ُدون مَخِْس ُذوٍْد من اإلبل «: قال

َ
لَيْس فيما دون مخِس أ

وْسق من اثلمر صدقةٌ 
َ
ولهُ من حديث أَيب  .رواهُ مسلمٌ  .»صدقٌة ولَيس فيما ُدون مخسِة أ

وْساق مْن َ�ْمر وال َحب َصدقة« :سعيد
َ
وأَصلُ حديث أَيب سعيد . »ليس فيما دوَن مَخْسِة أ

 . متّفقٌ عليه

از جابر رضى اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -494

زکات الزم ؛ پنج شتر ازدر کمتر و، زکات واجب نیست؛ نقره )1( کمتر ازپنج اوقیه«: فرمود

                                                   
 هر اوقیه چهل درهم است. )1(
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 .مسلم روایت کرده است. »زکات الزم نمى گردد؛ خرما )1( ودر کمتر ازپنج وسق، نیست

 )حبوبات( در کمتر از پنج وسق از خرما و«: وازابو سعید رضی اهللا عنه روایت کرده است
 . و اصل این حدیث ابو سعید متفق علیه است. »زکاتى نیست؛ دانه

ُ عنُْهما عن انليّب ص� اهللا عليه وآهل  -495 بيه ريض ا�َّ
َ
وعن سالم بِن عبد اهللا عْن أ

ْو اكن عرث�اً الُعرش وفيما ُسيَق بانّلْضح نْصُف «: وسلم قال
َ
فيما سقت الّسماء والُعيون أ

ُعرش
ْ
و انلّضح « :رواهُ البُخاريُّ وأليب داودَ  .»ال

َ
ُعرُش وفيما ُسيق بالّسوا� أ

ْ
إذا اكَن َ�ْعًال ال

 . »نصف الُعرش
کند که  مى سالم بن عبداهللا ازپدرش از پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم روایت -495

ونیز محصوالتى ، شود مى شمه یا آب باران آبیارىچزکات محصوالتى که از آب «: فرمود
و ، دهم )) یکعشر(( ونیاز به آبیارى ندارد، ردخو مى که از طریق ریشه از زمین آب

. »نصف عشر)) یک بیستم است(( شود می زکات زمینى که با کشیدن آب از چاه آبیارى
 . بخارى روایت کرده است

یا درخت خرماى باشد که در ریشه در عمق زمین دار د «: و در روایت ابو داود آمده 
 و زکات محصوالتى که به وسیله دست ویا ،است دهم یک ))عشر((، ونیاز به آب ندارد

 . »است )نصف عشر( یک بیستم )آبیارى میشوند( از چاه آن میکشند، حیوانات

نَّ انليْبَّ ص� اهللا عليه وآهل  -496
َ
ُ عنُْهما أ يب موىس األْشعريِّ وُمعاذ ريَض ا�َّ

َ
وعْن أ

دقة إال مْن هذهِ «: وسلم قاَل لَُهما �يِب : األصناف األر�َعةِ ال تأُخذوا الصَّ الّشع� واحلنْطِة والزَّ
 . رواهُ الطّرباينُّ واحلاكمُ  ».واتّلمرِ 

عاذ ريضَ اهللا عنه قالَ  قَصُب فعفٌو « :وللدارقطنيِّ عنْ مُ
ْ
ّماُن وال طيُخ والرُّ

ْ
ّما الِقّثاُء وابل

َ
فأ

عيفٌ  .»عَفا عنُْه رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم هُ ضَ نادُ  . وإسْ

                                                   
 تقریبا صد وسى گرم است هر وسق )2(
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ابو موسى اشعرى و معاذ رضى اهللا عنهما روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه  -496
، گندم، جو: در زکات جز از این انواع چهارگانه نگیرید«: وآله وسلم به آن دو فرمود

 . اند طبرانى و حاکم روایت کرده. »خرما، شمکش
، نیشکر، انار، هندوانه، خربزه، اما خیار«: که گفت و در روایت دار قطنى از معاذ آمده

. »را مورد عفو قرار داده است و زکات نداردها  آن صلى اهللا علیه وآله وسلمرسول خدا 
 . واسناد آن ضعیف است

ُ عنُه قاَل  -497 يب َحثْمة ريض ا�َّ
َ
َمَرنا رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعْن سْهل بِن أ

َ
أ

�عإذا خرْصتُْم فَُخذوا وَدُعوا «: وسلم إال  هرواهُ اخلمس »اثللَث فإْن لَم تَدُعوا اثلُّلَث فَدعوا الرُّ

 . ابنَ ماجةْ وصححهُ ابنُ حبّانَ واحلاكمُ 

پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید مى رضى اهللا عنه سهیل بن ابو حثمه -497
اگر یک ؛ اریدذویک سوم را بگ، زکات را بگیرید؛ هرگاه خرما را تخمین زدید«: فرمود

و ، اند جزابن ماجه روایت کرده »خمسه«. »پس یک چهارم را بگذارید، سوم نگذاشته اید
 . ابن حبان وحاکم صحیح دانسته است

سيٍد ريض اهللا عنُه قاَل  -498
َ
مَر رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعْن َ�ّتاب بِن أ

َ
أ

ِعنَُب كما ُ�َْرُص انّلخُل وتؤخذ
ْ
ْن ُ�ْرَص ال

َ
 . وفيه انقطاعٌ ، هرواهُ اخلمس .ز�تُُه ز�يباً  أ

 ر صلى اهللا علیه وآله وسلم به ماپیامب: گوید مى عتاب بن اسید رضى اهللا عنه -498
و ، شود می دستور داد که انگور نیز تخمین زده شود وهمین گونه که خرما تخمین زده

 . استانقطاع  و در آناند  خمسه روایت کرده. زکاتش را کشمش بگیریم

تِت انلَّيبَّ ص�  -499
َ
ًة أ

َ
بيه عن جده ريض اهللا عنهم أن امرأ

َ
وعن عْمرو بن شعيب عن أ

تُعطَ� ز�ة «: اهللا عليه وآهل وسلم َوَمَعَها ابنٌة هلا و� يد ابنتها مسكتاِن ِمْن ذهب فقال هلا
َ
أ

ُ بهما يْوَم «: قال، ال: قالْت  »؟هذه ْن �َُسوِّرَك ا�َّ
َ
َك أ �رسُّ

َ
قتهما »؟القيامة سوار�ن مْن نارٍ أ

ْ
ل
َ
 .فَأ

 . رواهُ الثالثةُ وإسنادهُ قويٌ وصححهُ احلاكمُ من حديث عائشة



 195 کتاب زکات -4

صلى اهللا  د پیامبرنزکند که زنى  مى عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت-499
دخترش دو دستبند  لى که دخترش همراهش بود و در دستآمد در حا علیه وآله وسلم

آیا زکات این طال را «: پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم خطا به او فرمود، بود طال
دو دستبند ها  این پسندى که خداوند در عوض می آیا«: فرمود، خیر: گفت »میدهید؟

و ، اند ثالثه روایت کر ده .آن دختر دو دستبند در آورد وانداخت »آتش در دستانت بکنداز
 . از حدیث عایشه صحیح دانسته استوحاکم این را  .اسناد آن قوى است

مِّ َسلََمة ريض اهللا عنها -500
ُ
وَْضاحاً من ذهب فقالتها  آن َوَ�ْن أ

َ
يا : اكنْت تَلْبس أ

�ٌ� َهوَ 
َ
دَّيت ز�تَُه فَلَيْس ب��«: قال ؟رسول اهللا أ

َ
اود والدارقطني  .»إذا أ رواه أبو دَ

حهُ احلاكمُ   . وصحّ

 پس، پوشید میاز طال هاى  زینتکه از ام سلمه رضى اهللا عنه روایت است  -500
: فرمود ؟دیآ مى کنز بشمارها  این اى پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم آیا: عرض کرد

و ، اند قطنى روایت کردهابو داوود و دار »کنز نیست؛ هرگاه زکات آن را پرداخت کنید«
 . حاکم صحیح دانسته است

ُ عنُهما قال -501 اكن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن َسُمرة بن ُجنْدٍب ريض ا�َّ
ه للبيع دقة مَن اذلي َ�ُعدُّ ْرج الصَّ

ُ
ٌ  .وسلم يأُمُرنا أن � هُ لنيّ  . رواهُ أَبو داود وإسنادُ

رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم به ما : گوید می سمره بن جندب رضی اهللا عنه -501
 . بپردازیم؛ کنیم می داد که زکات را ازآنچه که براي تجارت آماده می ستورد

 . ضعیف) است( ابو داود روایت کرده و اسناد آن لین 

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -502 يب هر�رة ريض اهللا عنُه أنَّ رُسول ا�َّ
َ
و� «: َوَ�ْن أ

تّفقٌ عليه .»الر�ز اخلُُمس  . مُ

ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم از  -502
 . متفق علیه »شود می پرداخت؛ یک پنجم )خمس(، زمین دفینه هاى)( در گنجینه«: فرمود
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نَّ رسول اهللا ص� اهللا  -503
َ
ه ريض اهللا عنُهْم أ بيه عن َجدِّ

َ
َوَ�ْن َ�ْمرو بن ُشعيب عن أ

فه و�ن «: يف َكْ� وََجدهُ رجٌل يف َخر�ةٍ عليه وآهل وسلم قاَل  إْن وجدتُه يف قَر�ْة مْسكونة فَعرِّ
اكز اخلُُمس  . أَخرجه ابن ماجهْ بإسناد حسنٍ  »وجدته يف قر�ة غ� َمْسكونٍة ففيه و� الرَّ

کند که رسول خدا صلى  مى روایت از پدر بزرگش، عمرو بن شعیب از پدرش -503
اگرگنج «: فرمود، که مردى در خرابه اى پیدا کرده بود، باره گنجىاهللا علیه وآله وسلم در 

ر و اگ، پیدا شود )تا صاحبش( بگذارمردم را در جریان ؛ را در دیار مسکونی پیدا کردید
؛ زکات )عنوانبه ( یک پنجم ها) دفینه( باید ازآن و رکاز، در دیار غیر مسکونی پیدا کردید

 . حسن روایت کرده استابن ماجه با اسناد . »پرداخت شود

ُ عنهُ  -504 َخَذ  وعْن بالل بن احلارِث ريض ا�َّ
َ
نَّ رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

َ
أ

دقة  . رواهُ أَبو داود .من املعادِن الَقبَلية الصَّ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم از : گوید مى بالل بن حارث رضى اهللا عنه -504

 . ابو داود روایت کرده است. زکات گرفت )1( هیمعادن قبل

 باب زکات فطر -1

ُ َ�نُْهما قال -505 فرض رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : َعن ابن ُعمر ريض ا�َّ
غ�  كر واألنىْث والصَّ عبد واحلُرِّ واذلَّ

ْ
 من شع� ىلع ال

ً
ْو َصااع

َ
 ِمْن َ�ْمر أ

ً
ز�ة الفطر صااع

م
َ
ْن تُؤدَّى َ�بَْل ُخُروج انّلاس إىل الصالةوالكب� من املسلم� وأ

َ
يهِ  .ر بها أ لَ قٌ عَ تفَ والبن . مُ

ه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف جْ نْ وَ ْ�نُوُهْم عن الطواِف يف هذا ايلوم« :عدي مِ
َ
 . »أ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم زکات : گوید مى ماابن عمر رضی اهللا عنه -505
، کوچک، مرد وزن، برده و آزاد؛ بر افراد مسلمان، یک صاع جوفطر را یک صاع خرما یا 

 . نماز پرداخت شود فرض نمود و دستور داد که قبل از بیرون رفتن براى؛ گبزر

                                                   
 نام جاى است. )1(
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فقیران را در این روز «: متفق علیه در روایت ابن عدى و دارقطنى بااسناد ضعیف آمده
 . »بى نیاز کنید؛ بگردند در کوچه وخیابان )براى پیدا کردن لقمه ى نانى( از اینکه

ُ عنُه قال -506 دريِّ ريض ا�َّ
ْ
يب سعيٍد اخل

َ
ُكّنا نُعطيها يف زمن انّليبِّ ص� اهللا : وعْن أ

 من ز�يٍب 
ً
 مْن شعٍ� أو صااع

ً
 من تمٍر أْو صااع

ً
 مْن طعام أو صااع

ً
 .عليه وآهل وسلم صااع

لَيه  « :ويف روايةٍ . متفقٌ عَ
ً
قطأْو صااع

َ
 . »من أ

هُ كام كنتُ أُخرجه يف زمن رسول اهللا صىل اهللا عليه : قال أَبُو سعيد رجُ ا أَنا فال أَزالُ أُخْ أَمّ

 . ال أخرجُ أَبداً إال صاعاً : وأليب داودَ . وآله وسلم

ما فطریه را در زمان پیامبر صلى اهللا : گوید مى رضی اللَّه عنه ابو سعید خدرى -506
 صاع طعام یا یک صاع خرما یا یک صاع جو یا یک صاع کشمش علیه وآله وسلم یک

 . »یا یک صاع کشک«: در روایتى دیگر آمده .متفق علیه. دادیم مى
من تا هنوز به همان گونه که در زمان رسول خدا صلى اهللا علیه وآله : ابو سعید گفت

 . »دهم می صاعهمیشه یک «: ودر روایت ابو داود آمده. پردازهم می، پرداختم مى وسلم

فرض رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن ابن عّباس ريض اهللا عنهما قال -507
الة فَ�  اها قبَل الصَّ دَّ

َ
ز�ة الفطر ُطْهرًة للصائم مَن اللّغو والّرفث وُطْعمًة للمساك� َ�َمْن أ

الة فَ� َصدقٌة َمن الصَّ  دَّاها َ�ْعد الصَّ
َ
هُ  .دقاتز�ٌة َمْقبُولٌة وَمْن أ رواهُ أَبُو داود وابن ماجَ

حه احلاكم صحّ  . وَ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم زکات : گوید می ابن عباس رضى اهللا عنهما -507
فطر پاك کردن روزه دار را از سخنان لغو و نادرستى که گفته وبراى اینکه افراد مسکین 

 زکاتى است؛ عید) پرداخت کند( نمازلذا هر کس آن را قبل از ، فرض نمود، غذایى باشد
ابو . رود مى یکى از صدقات بشمار، وهر کس بعد از نماز بدهد، که مورد قبول واقع شده

  .و حاکم صحیح دانسته استاند  ابن ماجه روایت کردهوداود 

 مستحبهاى  صدقه وخیرات -2
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يب ُهر�رة ريض اهللا عنُه عِن انليب ص� اهللا عليه وآهل -508
َ
سبْعٌة «: وسلم قال َ�ْن أ

ق بَصدقة فأخفاها «: فََذَكَر احلديث وفيهِ  »يظلُّهم اهللا يف ظلِّه يَْوم ال ظلَّ إال ظلّه ورجٌل تصدَّ
ُ ما ُ�نِْفُق يمينُهُ 

ُ
تّفقٌ عليه .»حىت ال تْعلََم َشَماهل  . مُ

کند که  مى ابوهریره رضى اهللا عنه از پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم روایت -508
زیر سایه ، اي نیست را در روزي که هیچ سایهها  آن هفت گروه هستند که خداوند«: فرمود

اي  گونه به؛ دهد می و مردي که پنهانی صدقه«: در این حدیث آورده ...»خود قرار میدهد
 . متفق علیه. »د که دست راستش چه صدقه داده استنکه دست چپش ندا

سمعُت رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : عنه قال وعْن ُعقبَة بِن اعمر ريَض اهللا -509
بّان واحلاكمُ  »لكُّ امرىٍء يف ظلِّ صدقِتِه حىت ُ�ْفَصل ب� انلّاس«: وسلم يُقول  . رواهُ ابنُ حِ

شنیدم که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله : گوید می عقبه بن عامر رضی اهللا عنه -509
تا اینکه میان مردم داوري ؛ استاش  سایه صدقهروز قیامت هر فرد در «: فرماید می وسلم
 . اند ابن حبان و حاکم روایت کرده »شود

: وَ�ْن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه عن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -510
طعم «

َ
يُّما مسلم أ

َ
يُّما ُمْسلم كَسا ُمْسلماً ثَْو�اً ىلع ُعْرٍي كساُه اهللا من ُخرْض اجلّنة و�

َ
ُمسلماً �

ُ من الرَّحيق  يُّما ُمْسلم سىق ُمسلماً ىلع َظَمإٍ سقاه ا�َّ
َ
طعمُه اهللا من ثمار اجلّنة َو�

َ
ىلع جوٍع أ

 . رواهُ أَبو داودُ ويف إسناده لنيٌ  .»املختوم

از ابوسعید خدرى رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله  -510
خداوند او را لباس سبز ، که مسلمان عریانی را لباس بپوشاند یهر مسلمان«: وسلم فرمود
خداوند به او ، و هر مسلمانی که مسلمان گرسنه اي را غذا دهد، پوشاند می رنگ بهشتی

خداوند او ، و هر مسلمانی که مسلمان تشنه اي را آب بدهد، دهد می بهشتیهاي  از میوه
 . »ادخواهد د )ها در بهترین جام( را از شراب خالص

 . و در اسناد آن ضعف وجود دارد، ابو داود روایت کرده
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: يب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالوعْن حكيم بن حِزام ريض اهللا َ�نُْه عن انل -511
دقِة ما اكن عْن ظْهر غِ�ً وَمْن « ايلَُد الُعلْيا َخٌ� من ايلِد السف� وابْدأ بمْن َ�ُعول وخْ�ُ الصَّ

ُ �ْستَْعِفْف يُعفه  ظُ للبخاريِّ  .»اهللا َوَمْن �ْستَْغن ُ�ْغِنِه ا�َّ تّفقٌ عليه واللّفْ  . مُ

کند  می حکیم بن حزام رضی اهللا عنه از پیامبرصلى اهللا علیه وآله وسلم روایت -511
شروع کن ات  ادهدر صدقه دادن از خانوو؛ دست باال از دست پایین بهتر است«: که فرمود

 گدایی)( ال کردنؤو هر کس از س، نیازي باشد بی درحالتو بهترین صدقه آن است که 
 خداوند اورا، نیازي کند بی وهر کس اظهار، خداوند او را حفظ میکند، خود داري کنند

 . بخاري است متفق علیه واین لفظ. »نیازمیکند بی

يب هر�رة ريَض اهللا َ�نُْه قال -512
َ
دقة يا : قيَل : وعن أ يُّ الصَّ

َ
فضُل رسول اهللا أ

َ
: ؟ قالأ

َدُ وأَبو داود وصححه ابنُ خزيمة وابن حبّان  .»ُجْهُد الُمِقلِّ وابدأ بمن تَعوُل « هُ أَمحْ رجَ أَخْ

 . واحلاكم

صلى اهللا علیه وآله گفتند اي رسول خدا : گوید می ابو هریره رضی اهللا عنه -512
؛ رنج فرد باشدصدقه اندکی که از دست «: چه صدقه اي بیشتر فضیلت دارد؟ فرمودوسلم 

و ابن حبان و  و ابن خزیمه، احمد و ابوداود روایت کرده ا ند. »شروع کنات  واز خانواده
 . اند حاکم صحیح دانسته

قوا«: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعنُْه ريَض اهللا عنه قال -513  »تَصدَّ
ِ عندي دينارٌ : فقال رَُجٌل  ق به ىلع َ�ْفسك«: قاَل  ؟يا رسوَل ا�َّ : ِعنْدي آخُر قاَل : قال »تََصدَّ

ق به ىلع خادمك«: عندي آخُر قال: قال »تصدق به ىلع ودلك« : ِعنْدي آخر قال: قال »تَصدَّ
برَْصُ «

َ
نَْت أ

َ
حه ابن حبّان واحلاكم .»أ  . رواهُ أَبو داودَ والنسائيُّ وصحّ

رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله : رضی اهللا عنه روایت است )ابو هریره( و از او -513
آن «: فرمود ؟اي رسول خدا من یک دینار دارم: مردي گفت. »صدقه بدهید«: وسلم فرمود

آن را به «: فرمود ؟یک دینار دیگر دارم: گفت »شخصی خود برسانهاي  مصرف نیازرا 
آن را به مصرف همسرت «: فرمود دینار دیگري دارم؟: گفت »مصرف فرزندت برسان
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: گفت. »آن را به مصرف خدمتکارت برسان«: فرمود ؟دینار دیگري دارم: گفت. »برسان
ابوداود و نسایی روایت . »دانی چه کار کنی می تو خود بهتر«: فرمود ؟دینار دیگري نیزدارم

 . اند و ابن حبان و حاکم صحیح دانستهاند  کرده

إذا «: اهللا عليه وآهل وسلم قال انليب ص�: وَ�ْن اع�شة ريض اهللا عنْها قالْت  -514
ة من طعام بَيْتها

َ
نَفَقِت املْرأ

َ
ْ�َفَقْت ، غَ� ُمْفسدةٍ ، أ

َ
جُرها بما أ

َ
ْجُرُه بما ، اكن هلا أ

َ
ولزوجها أ

ْجر بعض شيئاً ، وللخازن ِمثُْل ذلك، اْكتََسَب 
َ
يْهِ  .»ال َ�نُْقُص َ�ْعُضُهْم من أ لَ تّفقٌ عَ  مُ

هرگاه «: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و :گوید می عایشه رضی اهللا عنها -514
برایش پاداش در برابر ، ق کنداانف، نه بیش از حداش  خانه مواد خوراکی)( زن از طعام

براي خزانه دار نیزهمین ، داده خواهد شد؛ و به شوهرش پاداش در برابر کارش؛ انفاق
 . متفق علیه. »نخواهد شدعمل هیچ کس موجب نقص اجر و پاداش دیگر ، پاداش است

يب سعيٍد اخلْدري ريض اهللا عنُه قاَل  -515
َ
ُة ابن مَسْعوٍُد : وعْن أ

َ
جاَءت ز�نب امرأ

دقة! يا رسول اهللا: فقالت َمْرَت ايلْوَم بالصَّ
َ
َق بهِ ، و�ن عندي ُح�ٌّ يل، إنَّك أ تََصدَّ

َ
ْن أ

َ
ردُت أ

َ
، فأ

َحقُّ 
َ
نُّه وودلهُ أ

َ
قُْت به عليهمفََزَ�َم ابُن مْسُعود أ قال انليب ص� اهللا عليه وآهل  ؟َمْن تَصدَّ

حقُّ مْن تََصّدقت به عليهم، َصَدَق ابن َمسعود«: وسلم
َ
اهُ البخاري .»َزوُْجك وودُلِك أ وَ  . رَ

: زینب همسر ابن مسعود آمد و گفت: گوید می ابوسعید خدري رضی اهللا عنه -515
و من زیور آالتی دارم و اراده ، صدقه بدهیمامروز شما دستور دادید که ! اي رسول خدا

، ابن مسعود چنین گمان دارد که او و فرزندانش مستحق تراند، را صدقه دهمها  آن کردم
همسرت و فرزندانت مستحق ترین کسانی هستند ، ابن مسعود راست گفته است«: فرمود

 . بخاري روایت کرده است. »صدقه بدهیها  آن توانی به می که

ما «: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن ُ�َمر ريض اهللا عنُْهما قال -516
ُل انّلاَس 

َ
ْم، حىت يأيَت يْوَم القيامة، يزال الرَُّجُل �َْسأ

َ
 . متفقٌ عليه .»وليس يف وجِهِه ُمزَْعُة حل
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: درسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمو: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -516
هیچ گوشتی در ، تا آنکه روز قیامت؛ کند می گدایی)( الؤس؛ همواره فرد از مردم«

 . متفق علیه. »صورتش نیست

يب هر�رة ريض اهللا عنُه قال -517
َ
َمْن «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أ

اً  ْموالَُهْم تََ�رثُّ
َ
َل انّلاس أ

َ
ُل مَجْراً ، َسأ

َ
ْو ليْستْكرث، فإنما �َْسأ

َ
لمٌ  .»فَلْيَْستَِقلَّ أ سْ  . رواهُ مُ

: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -517
 قطعاً او پاره اي از آتش، تا مال فراوانی براي خود گرد آورد؛ هر کس از مردم گدایی کند«

 . مسلم روایت کرده است. »کندخواهد کم یا زیاد جمع  می حاال؛ کند می آوري جمع

ُ عنه عن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -518 : وعن الز�ْ�ِ بن العوَّام ريَض ا�َّ
حدُ�ْم َحبْلَهُ «

َ
ْن يأُخَذ أ

َ
فيكفَّ اهللا بها ، فيبيَعها، فيأيَت حبُْزمٍة من احلطب ىلع ظهره، أل

ْن �سأل انلاَس ، وَْجهه
َ
ُ ِمْن أ

َ
ْ�َطوْ ، خْ�ٌ هل

َ
ْو َمنَُعوهأ

َ
 . رواهُ البخاريُّ  .»ُه أ

کند  می سلم روایتآله وزبیر بن عوام رضی اهللا عنه از پیامبر صلی اهللا علیه و  -518
تا ، پشتش هیزم بیاورد و بفروشد براگر یکی از شما طنابش را بردارد و«: که فرمود

آن ، چیزي بخواهدکه از مردم ، برایش بهتر است، و از گدایی حقط کند؛ مینأخودش را ت
 . بخاري روایت کرده است. »هم به او بدهند یا ندهند

قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعْن َسْمَرَة بن ُجنْدُب ريَض اهللا عنُهما قال -519
مر ال بُدَّ مِ «: وسلم

َ
ْو يف أ

َ
َل الرَُّجُل ُسلطاناً أ

َ
 .»نْهُ املسألة كدٌّ ي�دُّ بها الرَُّجُل وْجَهُه إال أْن �ْسأ

 . رواهُ الرتمذي وصححهُ 

 آله وپیامبر خدا پیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می سمرة بن جندب رضی اهللا عنه -519
 رااش  خراشیدنی است که فرد با آن چهره گدایی)، (سؤال کردن از مردم«: سلم فرمود

. »نداردبجز در خواست کمک از پادشاه و یا در کاري که چاره اي جز آن ، خراشد می
 . و صحیح دانسته است، ترمذي روایت کرده
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 تقسیم صدقات -3

يب سعيٍد اخلُْدريَّ ريض اهللا عنُْه قال -520
َ
قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َ�ْن أ

دقُة لَغّ� إال خلمسةٍ «: وسلم ْو رجل اشرتاها بماهلِ ، لعامٍل عليها: ال حِتلُّ الصَّ
َ
ْو اغرم، أ

َ
ْو ، أ

َ
أ

ْهدى منها لغّ� ، سبيل اهللااغز يف 
َ
ْو مسك� تُُصدق عليه منها فَأ

َ
رواهُ أَمحدُ وأبو داود  .»أ

لّ باإلرسال، وابن ماجه أُعِ حهُ احلاكمُ وَ  . وصحّ

روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله رضی اللَّه عنه از ابو سعید خدري  -520
 کارگزار: فرمگر پنچ ن، حالل نیستنیازي  بی هیچ فرد رايمال زکات ب«: وسلم فرمود

یا ، شکستهیا بدهکار و ور، با پول خود بخردیا کسی که مال زکات را ، زکات آوري جمع
نیازي  بی و او از آن به فرد؛ مجاهد در راه خدا و یا مسکینی که مال زکات را به او بدهیم

دانسته و به مرسل و حاکم صحیح اند  احمد ابوداود ابن حاجه روایت کرده. »هدیه بدهید
 . بودن اعالل شده است

نَّ رَُجلَْ�ِ حّدثَاهُ  -521
َ
ُ عنُْه أ تَيا : وعن ُ�بَيْد اهللا بن َعديِّ بن اخليار ريض ا�َّ

َ
أّ�ُهما أ

دقة النه من الصَّ
َ
فرآُهما ، فَقلّب فيهما ابلرص، رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم �سأ

يْن َ عطي«: فقال، َج�ْ
َ
رواهُ أَمحدُ  »وال لقوٍي ُمكتَِسٍب ، وال حظَّ فيها لغٍ� ، تُكماإن شئتما أ

اه وأبو داودَ والنسائيُّ   . وقوَّ

: دو نفر به من حدیث گفتند: گوید می رضی اللَّه عنه عبیداهللا بن عدي بن خیار -521
زکات از اموال ، رفتند و از ایشان خواستند صلى اهللا علیه وآله وسلم د پیامبرنزکه آن دو 

: فرمود، دید قوي هستند، به قیافه و ظاهر شان) انداخت( ایشان نگاهی، بدهند به آنان
نیاز و کسانی که قوي هستند و  بی اما بدانید که افراد، دهم می د به شماخواهی می اگر«

احمد روایت کرده و ابوداود و نسایی آن . »اي ندارند از مال زکات بهره، توانایی کار دارند
 . اند دانسته را قوي
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قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه : وعْن قبيصة بن �ارق اهلاليلَّ ريض اهللا عنُه قال -522
ُل إال ألحد ثالثة«: وآهل وسلم ِ

َ
َّمَل مَحَالةً : إنَّ املسألة ال حت

َ
لَة حىت ، رَُجٍل حت

َ
ُ املسأ

َ
فَحلْت هل

صابتُْه جاحئٌَة اجتاحْت ماهلُ ، ثم يمسك، يُصيبها
َ
لَُة حىت يصيب ، ورجٍل أ

َ
فََحلّت هُل املْسأ

صابتُه فاقةٌ ، قواماً مْن عيٍش 
َ
لََقْد : حىت يقوَل ثالثٌة من ذوي احلىج ِمْن قَْومه، ورجل أ

لة يا ، أصابت فالناً فاقةٌ 
َ
لُة حىت يُصيب قواماً ِمْن َعيْش فَما سواُهنَّ من املسأ

َ
ُ املسأ

َ
فَحلّْت هل

بّانَ  .»ْحتاً يأُ�لُها صاحبُها سُ ، قبيصُة ُسْحٌت  لمٌ وأبو داودَ وابنُ خزيمةَ وابنُ حِ سْ  . رواهُ مُ

پیامبر خدا صلی اهللا علیه و : گوید می قبیصه بن مخارق هاللی رضی اهللا عنه -522 
یکی از این  برايمگر؛ نیست )جایز و( حالل و سؤال)( در خواست کمک«: سلم فرمود

نتیجه بارقرض و بدهی به گردنش در ( ی که ضمانت کسی را کرده استکس، سه گروه
، در خواست کمک تا رفع مشکل برایش جایز است، افتاده و از پرداخت آن ناتوان است

 کسی که مال و اموالش با آفت و بالییکه برایش جایز نیست) ، بعد از آن دست نگه دارد
و ، درا بگذراناش  در خواست کمک برایش جایز است تا بتواند زندگی، از بین رفته است

 مردي که به فقر و تنگ دستی مبتال شده تا جایی که سه نفر عاقل از بستگانش گواهی
حرام ؛ ها خواست کمکی غیر از اینهر در: اي قبیصه، دهند که فقیر وتنگدست است می

 . »خورد می است که فرد آن را
 . اند مسلم وابوداود وابن خزیمه و ابن حبان روایت کرده 

قال رسول اهللا ص� : الُمطلب بن ر�يعة بن احلارث ريض اهللا عنُه قالوعْن َ�بِْد  -523
وْساُخ انلاس، إن الصدقَة ال تنبيغ آلل �مد«: اهللا عليه وآهل وسلم

َ
: و� رواية. »إنما � أ

لمٌ  .»و�نها ال حتلُّ ملحمد وال آلل �مد« سْ  . رواهُ مُ

روایت است که رسول خدا از عبدالمطلب بن ربیعه بن حارث رضی اهللا عنه  -523
؛ براي آل محمد شایسته نیست)زکاتو( صدقههمانا «: صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود

آل وبراي محمد همانا «: و در روایت دیگر آمده. »مردم نیست (مال) چیزي جز چرك زیرا
 . مسلم روایت کرده است. »محمد حالل نیست
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مشيُت أنا وعثمان بُن عفاَن إىل انليب : قاَل  وعْن ُجبِ� بن ُمْطِعٍم ريض اهللا عنه -524
عَطيْت بَ� املطلب من مُخُس َخيرْب ! يا رسول اهللا: فُقلنْا، ص� اهللا عليه وآهل وسلم

َ
أ

إنّما بنُو « :فقال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ؟و�ن وُهْم بم�لٍة واحدةٍ ، وتر�تنا
 . لبخاريرواه ا .»املطلب و�نُو هاشٍم يشٌء واحدٌ 

من و عثمان بن عفان به خدمت پیامبر : گوید می جیبر بن مطعم رضی اهللا عنه -524
یک ( به بنی مطلب از خمس! اي رسول خدا: سلم رسیدم و گفتیم آله وصلی اهللا علیه و

یک طایفه هستیم؟ ي  به منزلهها  آن در حالی که ما و، پنجم) خیبر دادي و به ما ندادي
بخاري روایت کرده . »آیند می مطلب و بنی هاشم یک طایفه به شمارفقط بنی «: فرمود
 . است

يب رافع ريض اهللا عنه -525
َ
نَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم بعَث رُجًال ىلع ، وعْن أ

َ
أ

ال حىت آيَت : فقال، فإنك تُصيُب منها، اْصَحبْ�: فقال أليب رافع، الصدقة من ب� �زوم
تاُه فسأهل انليَب ص� اهللا عليه

َ
ُ فأ

ُ
هل

َ
ْسأ

َ
نفسهم«: فقال، وآهل وسلم فأ

َ
و�نّا ال ، مو� الَقْوم ِمْن أ

دقةُ  بّان .»حتلُّ نلَا الصَّ زيمةَ وابنُ حِ دُ والثالثة وابنُ خُ  . رواهُ أَمحْ

پیامبر صلی اهللا علیه و سلم مردي از بنی مخزوم : گوید می ابورافع رضی اهللا عنه -525
به تو ، مرا همراهی کن: آن مرد به ابورافع گفت، اموال زکات فرستاد آوري جمع را براي

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم بروم و از  نزدتا ، خیر: گفت، نیز چیزي خواهد رسید
، هاست موالي هر قبیله از خود آن«: فرمود، آنگاه آمد و سوال کرد. ایشان سؤال کنم

 . »براي ما حالل نیست )زکات و( صدقه هماناو
 . اند احمد و ثالثه و ابن خزیمه و ابن حبان روایت کرده

بيه ريض اهللا عنُهم أنَّ رسوَل اهللا ص� اهللا  -526
َ
وعن سالم بن َ�بِْد اهللا بن ُعمر َ�ْن أ

ْ�َقر مّ� ، عليه وآهل وسلم اكَن ُ�ْعطي ُ�َمَر بن اخلطاب الْعطاءَ 
َ
ْعِطه أ

َ
ُخْذهُ «: َ�يَُقول، فيقوُل أ

 ُ
ْ

ْق به، َ�تََمّوهل ْو تََصدَّ
َ
نْت غ� مرشٍف وال سائٍل ، وما جاَءَك ِمْن هذا املال، أ

َ
فَُخْذُه َوَما ال ، وأ

                     . رواهُ مسلمٌ  .»فال تُتِْبعه َ�ْفسك
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صلى اهللا علیه وآله رسول اهللا : کند می سالم بن عبداهللا بن عمر از پدرش روایت -526
به کسی بدهید که از من فقیر تر : گفت می عمر. داد می عمر عطیه و بخشش بهوسلم 

بدون آنکه ، یا صدقه بده، از آن استفاده کن، هر چه مال به تو دادند بگیر«: فرمود می، است
قبول کن و هر چه غیر  )این دو شرط( بر آن حریص باشی و در خواست کنی با رعایت

 . »این بود به دنبال آن مباش
 . مسلم روایت کرده است 
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يب هر�رة ريض اهللا عنه قال -527
َ
ال «: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: عْن أ

تّفقٌ عليه .»إال رجٌل اكن يصوُم صوماً فليصمهُ ، َ�َقدموا رمضاَن بصوم يوٍم وال يوم�ِ   . مُ

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  - 527
مگر فردي که پایبند به روزه ، یک یا دو روز پیش از رمضان را روزه نگیرید«: فرمود
چنین  پس؛ بوده است روزهاي دوشنبه و پنج شنبه و یا روزه یک روز در میان)( گرفتن

 . متفق علیه. »روزه بگیرد، تواند می شخصی

فقد عىص ، من صام ايلْوَم اذلي �شكُّ فيه: وعن عّماِر بن يارٍس ريَض اهللا عنه قال -528
با القاسم ص� اهللا عليه وآهل وسلم

َ
وصححه ابنُ ، ووصلهُ اخلمسة، وذكره البخاري تعليقاً  .أ

 . خزيمة وابنُ حبّان

قطعاً ابا ، هر کس روز شک را روزه بگیرد: گوید می عمار بن یاسر رضی اهللا عنه- 528
 . فرمانی کرده استوآله وسلم را ناصلى اهللا علیه  )پیامبر( القاسم

و ابن ، اند آن را به صورت متصل روایت کرده »خمسه«بخاري بصورت معلق آورده و 
 . حبان صحیح دانسته است

اهللا عليه وآهل وسلم  سمعت رسول اهللا ص�: وعْن ابِن ُ�ُمر ريض اهللا عنهما قال -529
فطروا«: يقول

َ
يتموُه فأ

َ
متّفقٌ عليه  .»فإن ُ�مَّ علي�ْم فاقْدُروا هل، إذا رأيتموُه فُصوموا و�ذا رأ

غَ� علي�م فاقُُدُروا هل ثالث�« :وملسلمٌ 
ُ
ْ�ملوا الِعدة ثالث�« :وللبخاري .»فإن أ

َ
ولهُ  .»فأ

ريرةَ  �ملوا عدة شْعبان « :يف حديث أَيب هُ
َ
 . »ثالث�فأ

 شنیدم پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنه -529
و هر گاه هالل ماه شوال را ، روزه بگیرید، هر گاه هالل ماه رمضان را دیدید«: فرماید می

، )و هالل را ندیدید( بر شما پوشیده ماند )روزي ابري بود و( اگر، دیدید افطار کنید



 األحکام لةبلوغ المرام من أد   208

ماه را  و اگر ابري بود«: و در روایت مسلم آمده. متفق علیه »ماه را بشماریدهاي  روز
بر حسب شمارش سی روز را کامل «: در بخاري آمدهو » سی روز را بشمارید، ندیدید

 . »کنید
 . »سی روز شعبان را کامل کنید«: و باز در بخاري از ابوهریره آمده 

530-  ُ خرَبُت انّليبَّ ص� اهللا ، تراَءى انّلاُس اهلالل: عنهما قالَوَ�ْن ابْن ُ�َمَرريض ا�َّ
َ
فأ

ْ�تُهُ 
َ
�ِّ رأ

َ
َمَر انّلاس بصياِمهِ ، فصامَ ، عليه وآهل وسلم �

َ
حه ابنُ حبّان ، رواهُ أبو داود .وأ وصحّ

 . واحلاكم

من هالل ، (مردم در پی دیدن هالل ماه بودند: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنه -530 
پس ایشان روزه ، خبر دادم که هالل را دیده امصلى اهللا علیه وآله وسلم را دیدم) به پیامبر 

 . و به مردم نیز دستور دادند که روزه بگیرند، گرفتند
 . اند و ابن حبان و حاکم صحیح دانسته، ابو داود روایت کرده است

عرابي -531
َ
نَّ أ

َ
اً جاَء إىل انليب ص� اهللا عليه وآهل وعن ابِن َ�ّباٍس ريض اهللا عنهما أ

يُْت اهلالل فقال: وسلم فقال
َ
ْن ال � إال اهللا«: إ�ِّ َرأ

َ
�شهد أ

َ
�َْشَهُد أنَّ «: قال، نعم: قال »؟أ

َ
أ

ْن يَُصوموا غداً «: نعْم قال: قال »؟�مداً رسول اهللا
َ
ذِّْن يف انلَّاس يا بالُل أ

َ
رواهُ اخلمسةُ  .»فَأ

حهُ ابنُ  هُ وصحّ الَ سَ ح النسائيُّ إرْ زيمةَ وابنُ حبّان ورجّ  . خُ

اعرابی) نزد پیامبر صلى اهللا علیه ( صحرا نشینی: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما 
 ي بهکه معبود دهی می آیا گواهی«: فرمود. من هالل را دیده ام: و گفت، وآله وسلم آمد

 ؟»که محمد رسول خداست دهی می آیا گواهی«: فرمود، آري: گفت! ؟»حق جز اهللا نیست
روایت  خمسه. »اي بالل در میان مردم اعالم کن که فردا روزه گیرند«: فرمود، آري: گفت
 . و نسایی ترجیح داده که مرسل است، اند وابن خزیمه و ابن حبان صحیح دانسته، اند کرده

نَّ انّليبَّ ص� -532
َ
مِّ الُمؤمن� ريض اهللا عنها أ

ُ
: اهللا عليه وآهل وسلم قال وعن َحْفصَة أ

ياَم َ�بَْل الفجر فال صيام هلُ « مذيُّ والنسائي إىل  .»مْن لَْم يُبَّيت الصِّ الَ الرتِّ سةُ ومَ رواهُ اخلمْ
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بّان زيْمة وابنُ حِ فُوعاً ابنُ خُ رْ حهُ مَ هِ وصحّ فِ قْ ال صيام ملن لَم ْ�َفرْضه « :وللدارقطني. ترجيح وَ

 . »مَن الليل
سلم و آلهپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می المومنین حفصه رضی اهللا عنهاام  -532

. »برایش روزه اي نیست، روزه نکند کسی که از شب قبل از طلوع فجر نیت«: فرمود
و ابن خزیمه و ، که موقوف استاند  ترمذي و نسایی ترجیح داده، اند خمسه روایت کرده

 . اند ابن حبان بصورت مرفوع صحیح دانسته
 نیت نکند)، (کسی که روزه را از شب بر خود فرض نکند«: در روایت دارقطنی آمده 
 . »درست نیستاش  روزه

دخل يلعَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم ذات : وعْن اع�شة ريض اهللا عنها قالت -533
هدَي  »فإ� إذا صائمٌ «: ال قال: قُلنا »؟هْل عند�ْم يشءٌ «: يوٍم فقال

ُ
تانا يْوماً آخر فقلنا أ

َ
ثمَّ أ

صبْحُت صائماً «: نلا َحيٌْس فقال
َ
�ل »أر�نيه فَلَقد أ

َ
 . رواهُ مسلمٌ  .فَأ

روزي پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم بر من : گوید می عایشه رضی اهللا عنها-533
چنین حال که «: فرمود، خیر: گفتم. »آیا چیزي براي خوردن دارید«: وارد شد و پرسید

، که با خرما( براي ما غذایی: و باز روزي دیگر آمد و گفتیم، »ام است من امروز روزه
 »امروز را تا بحال روزه بودم؛ بیاورید«: فرمود، اند آورده )کنند می روغن و کشک درست

 . مسلم روایت کرده است. سپس خورد

ْن رسوَل اهللا  -534 
َ
: ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالوعن سِهل بِن َسْعٍد ريض اهللا عنُْهما أ

ِفْطر ال يزاُل انلاُس خب� ما عّجلوا«
ْ
يْهِ  »ال لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

ريْرة ريض اهللا عنه عن النبيِّ صىل اهللا عليه وآله وسلم قالَ  نْ حديث أَيب هُ مذي مِ ْ  :وللرتِّ

ْعَجلُُهْم فْطراً : قاَل اهللا َعزَّ وجلَّ «
َ
حبُّ عبادي إيلَّ أ

َ
 . »أ
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رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله : سهل بن سعد رضی اهللا عنه روایت استاز  -534
. »تا زمانی که در افطار نمودن عجله کنند؛ مردم در خیر و خوبی هستند«: وسلم فرمود

 . متفق علیه
صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر ، در قسمتی ازحدیث ابوهریره به روایت ترمذي آمده

 گانم به نزد من کسانی هستند که در افطارترین بند محبوب: اوند فرموده استخد«: فرمود

 . »کنند می از دیگران بیشتر عجله )پس ازغروب آفتاب(

�س بِن َمالٍك ريض اهللا عنُْه قال -535
َ
: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعْن أ

لَيه »�ََسْحُروا فإن يف الّسُحور بر�ةً « تّفقٌ عَ  . مُ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می مالک رضی اهللا عنهانس بن  -535
 . متفق علیه »سحري بخورید که در خوردن سحري برکت است«: فرمود

ِّ ريض اهللا عنُه عن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم  - 536 يبِّ وَ�ْن سلمان بِن اعمر الضَّ
َحُدُ�ْم فَلْيُفطر ىلع تمٍر فإن«: قال

َ
ْ�َطر أ

َ
رواهُ  .»يُفْطر ىلع ماٍء فإِنُّه َطُهورٌ لَم �ْد فَلْ  إذا أ

حهُ ابنُ خزيمةَ وابن حبَّان واحلاكمُ   اخلمسة وصحّ

صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر : گوید می سلمان بن عامر ضبی رضی اهللا عنه -536
، کند با آب افطار، اگر نیافت، با خرماي افطار کند؛ هرگاه یکی از شما افطار کرد«: فرمود

وابن خزیمه و حاکم صحیح ، اند روایت کرده »خمسه«. »که پاك و پاك کننده است
 . اند دانسته

يب ُهر�رة ريض اهللا عنه قال - 537
َ
نَ� رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم عن : وعْن أ

بيُت  ؟و�يُّ�ْم ِمثْ�«: ؟ فقالفإنك تواصُل يا رُسوَل اهللا: �الوصال فقال رجٌل من املسلم
َ
إ� أ

ُوا  »ُ�ْطعم� ر�ِّ َو�ْسقي�
َ
ن يَنْتَُهوا عن الوصال واصل بهم يْوماً ثمَّ يوماً ثمَّ رأ

َ
بوا أ

َ
فلّما أ

ّخَر اهلالُل لزدتُُ�مْ «: اهلالل فقال
َ
ن يَنْتهوا »لْو تأ

َ
بْوا أ

َ
قٌ علَيه .اكلُمنَلكِّ لُهم ح� أ تّفَ  . مُ
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از روزه  رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم: گوید می ابو هریره رضی اهللا عنه -537
 شما روزه وصال! اي رسول خدا: مردي گفت، منع نمودن )پیاپی بدون افطار( وصال

که  گززانم می من شب را در حالی، چه کسی از شما مانند من است«: گیرید؟ فرمود می
وصال بگیرند دست ها از اینکه روزه  آن، وقتی دید .»دهد وآب میدهد می وند مرا غذاخدا

سپس هالل ماه شوال را ، دو روز پشت سرهم با آنان روزه وصال گرفت؛ نیستند بردار
این . »افزودم می بر شما، شد می یتؤر )یک یا دو روز( گر هالل ماه دیرترا«: فرمود، دیدند

 را تنبیه و مجازاتها  آن، نشان از فرماني فرمود که گویا بدلیل سر باز زدسخن طور
 متفق علیه . کند می

ُ عنه قال -538 َمْن لَْم يََدْع «: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�نُْه ريض ا�َّ
ور ْن يََدَع َطَعاَمُه ورشابَهُ ، واجلْهَل ، والَعَمَل بهِ ، قَْوَل الزُّ

َ
ِ َحاجٌة يف أ رواهُ البُخاريُّ  .»فَلَيَْس �َّ

ظُ لهُ   . وأَبو داود واللّفْ

رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله  )ابو هریره( و ازاو -538
یازي ندارد که از خداوند ن، کسی که سخن دروغ و جاهالنه را ترك نکند«: وسلم فرمود

و لفظ ابو داود ، اند هدبخاري و ابو داود روایت کر »کند ينش خودارخوردن و نو شید
 . است

اكَن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ُ�َقبُِّل : وَ�ْن اع�شَة ريض اهللا عنها قالْت  - 539
ْملََكُ�ْم إلْر�هِ 

َ
تّفقٌ عليه .َوُهو صائٌم وُ�بارُش وُهَو صائٌم ولكنه اكَن أ وزاد ، واللفظٌ ملسلم؛ مُ

ان: يف روايةٍ  ضَ مَ  . يف رَ

ال حصلى اهللا علیه وآله وسلم در  خداپیامبر: گوید می عایشه رضی اهللا عنها -539
اما اودر کنترل ، ونیز در حال روزه همسرش را به آغوش میگرفت، گرفت می ه بوسهزرو

واین لفظ مسلم است و در مسلم . متفق علیه. از همه شما قوي تر بوداش  غریزه جنسی
 . »در رمضان«: آمده
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ُ َ�نُْهما -540 نَّ : وعن ابِن َ�ّباٍس ريض ا�َّ
َ
انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم اْحتجَم وُهَو أ

اه البُخاريُّ  .ُ�ْرٌم واْحتََجَم وُهو َصائمٌ  وَ  . رَ

پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم در : روایت استرضی اهللا عنهما  از ابن عباس -540
. دندنموروزه بودند نیز حجامت  و در حالی که، حالی که محرم بودند حجامت گرفتند

 . کرده استوایت بخاري ر

ىت ىلع  -541
َ
نَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

َ
وٍْس ريض اهللا عنه أ

َ
اد بن أ وَ�ْن شدَّ

فْطر احلاجُم واملحجومُ «: رُجٍل بابلقيع وُهو �تجم يف رمضان فقال
َ
رواهُ اخلمسةُ إال  .»أ

يْمة وابنُ حبَّان حة أَمحد وابن خزَ مذي وصحّ ْ  الرتّ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم در بقیع به : گوید می ضی اهللا عنهشداد بن اوس  -541
؛ حجامت کننده وحجامت شونده«: فرمود، کرد می مردي بر خورد که در رمضان حجامت

و احمد ابن ، بجز ترمذي روایت کرده است »خمسه«. »)روزه شان باطل شد( افطار کردند
 . اند دانسته خزیمه و ابن حبان صحیح آن را

ُ َ�نُْه قال - 542 �َس بن مالك ريض ا�َّ
َ
نَّ : وَ�ْن أ

َ
ُل ما ُكرهت احلجامُة للصائِم أ وَّ

َ
أ

َ�َطر «: جَعْفر بن أيب طالب اْحتجَم وَُهَو صائٌم َ�َمّر بِه انليّبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم فقال
َ
أ

و�ن أ�س �تجُم . للصائمثمَّ رّخص انليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ْعُد يف احلجامِة  »هذان
 . رواه الدارقطني وقواه .وهو صائم

اولین باري که حکم کراهیت حجامت براي روزه : گوید می انس رضی اهللا عنه -542 
 آنگاه، آن جا بود که جعفر بن ابی طالب در حال روزه حجامت گرفت، دار بیان شد

 این دو نفر افطار کردند«: فرمودو، از کنارش گذشتپیامبرصلى اهللا علیه وآله وسلم 
اجازه داد که شخص صلى اهللا علیه وآله وسلم  سپس پیامبر. »)شان باطل شدي  روزه(

دارقطنی . کرد می انس رضی اهللا عنه در حالت روزه حجامت. روزه دارحجامت کند
 . روایت نموده وآن را قوي دانسته است
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ُ عنها -543 اهللا عليه وآهل وسلم اكتحل يف رمضاَن أّن انّليب ص�  وعن اع�شَة ريَض ا�َّ
 . ال يصح يف هذا البابِ يشءٌ : رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وقال الرتمذيُّ  .وهو صائمٌ 

پیامبرصلى اهللا علیه وآله وسلم درماه رمضان در : گوید می عایشه رضی اهللا عنها- 543 
در : گوید می وترمذي، ابن ماجه با اسناد ضعیف روایت کرده. کشیدند می حال روزه سرمه

 . این باره حدیث صحیحی وجود ندارد

يب هر�رة ريض اهللا َ�نُْه قال -544
َ
َمْن «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعْن أ

ُ وسقاهُ  طعمُه ا�َّ
َ
ْو رشب فليتمَّ َصْوَمُه فإنّما أ

َ
�َل أ

َ
تّفقٌ عليه وللحاكم »�ىَس وُهو َصائٌم فَأ  :مُ

ْ�َطر يف رمضان ناسياً فَال قََضاَء عليه وال كفارةمن «
َ
و صحيحٌ  .»أ  . وهُ

: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابو هریره رضی اهللا عنه - 544 
که خداوند او را ، کامل کنداش  روزه، کسی که فراموش نمود و چیزي خورد یا نوشید«

 . متفق علیه. »غذا و آب داده است
 چیزي بخورد)( افطار کند یکسی که در رمضان به فراموش«: در روایت حاکم آمد 

 . این حدیث صحیح است. »وکفاره براو الزم نیست ضاق

ُ عنُه قال -545 يب ُهر�رة ريض ا�َّ
َ
َمْن «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن أ

اهُ  .»فعليه القضاءُ َذرََعُه اليقُء فال قضاَء عليه ومن اْستقاَء  قوَّ رواهُ اخلمسة وأَعلّهُ أَمحد وَ

ارقطنيُّ   . الدَّ

که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم . ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است -545
و کسی که عمدا ، قضاي روزه بر اوالزم نیست، کسی که بدون اختیار استفراغ کند«: فرمود

احمد این ، اند خمسه روایت کره. »بر اوقضا الزم استپس ، خودش را به استفراغ وادارد
 . داند و دار قطنی آن را قوي دانسته است می روایت را معلول

أنَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم  وعن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهما -546
غميم فََصام انّلاُس ثمَّ داع 

ْ
فتِح إىل مّكة يف رمضان فصام حىّت بَلََغ ُكراع ال

ْ
َخَرج اعَم ال
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بقدح مْن ماٍء فََرفَعُه حىت َ�َظَر انلاُس إيلِه ثمَّ رشَب فقيل هُل َ�ْعَد ذلك إنَّ بعض انلاس قْد 
وئلَك الُعصاةُ «: فقال ؟صامَ 

ُ
ُعصاةُ ، أ

ْ
وئلَك ال

ُ
فقيَل هلُ إنَّ انّلاس قْد شقَّ َعلَيْهُم : و� لفظ »أ

يام و�نما ينْظرون فيما فعلَت فداع بقدح مْن ماٍء بعد العرص فرشب  . رواهُ مسلمٌ  .الصِّ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم در سال فتح : گوید می جابر رضی اهللا عنه -546
 الغمیمتا به کراء ،م نیز روزه داشتنددگرفت و مر هو روز در ماه رمضان بسوي مکه رفت

، تا مردم به ایشان نگاه کنند؛ و آن را بلند کرد ،آبی خواستي  آنگاه پیاله، نام جاي) رسید(
آنان نافرمان «: فرمود، برخی از مردم روزه گرفتند: گفتندبعد از آن به ایشان ، سپس نوشید

 . »آنان نافرمان هستند، هستند
منتظرند ، مردم روزه برایشان دشوار است: به ایشان گفته شد: در روایتی دیگر آمدهو 

مسلم . آبی را خواست و نوشیدي  بعد از عصر بود که کاسه، کنید می ببیند شما چکار
 . روایت کرده است

جُد يب : وعْن محزَة بِن َ�ْمرو األسل� ريض اهللا عنُه أنُّه قال -547
َ
ًة ىلع يا رسول اهللا أ قوَّ

� رُْخصٌة من «: فقال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ؟الصيام يف الّسفر َ�َهْل يلعَّ ُجناحٌ 
 
َ
خذ بها فحسٌن وَمْن أ

َ
ْن يصوم فال جناَح عليهاهللا فمْن أ

َ
سلمٌ وأَصلهُ يف املُْتّفق  .»َحبَّ أ رواهُ مُ

رو سأَلَ ، عليه منْ حديث عائشةَ  مْ  . أنَّ محزةَ بن عَ

اي رسول خدا : از حمزه بن عمرواسلمی رضی اهللا عنه روایت است که گفت -547
آیا اگر روزه ، صلى اهللا علیه وآله وسلم من تواناي این را دارم که در سفر روزه بگیرم

این رخصتی از «: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود ؟بگیرم بر من گناهی است
، خواهد روزه بگیرد خوب است و کسی که می، کندکسی که قبول  جانب خداوند است

مسلم و اصل این روایت متفق علیه است از حدیث عایشه رضی اهللا  »گناهی بر او نیست
 . عنها که حمزه بن عمرو سوال کرد

ن يُفطَر وُ�طعم َ�ْن : وعن ابن عّباس ريَض اهللا عنهما قال -548
َ
َص للشيخ الكب� أ رُخِّ

حاهُ  .ال قضاء َعلَيْهلُكِّ يْوم مْسكيناً و  . رواهُ الدراقُطنيُّ واحلاكم وصحّ



 215 کتاب روزه -5

اجازه  به پیرمرد بزرگسال: از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که گفت -548
را طعام بدهد و قضا بر را بخورد و در عوض هر روز یک مسکین اش  داده شد که روزه

 . اند و صحیح دانستهاند  قطنی و حاکم روایت کردهدار. او نیست

يب ُهر�رة ريض اهللا عنُْه قال -549
َ
جاَء رُجٌل إىل انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وَ�ْن أ

ْهلَكك«: َهلَْكُت يا رسول اهللا قال: فقال
َ
يت يف رمضان فقال: قال »؟وما أ

َ
: وقْعُت ىلع امرأ

ُد ما تُعتُق رقبة«
َ

ن تَصوَم «: قال، ال: قال »؟هْل جت
َ
، ال: قال »؟شهر�ن ُمتتابع�فهل �َْستَطيُع أ

ُد ما تُطعُم ستِّ� مْسكيناً «: قال
َ

يت انليب ص� اهللا عليه وآهل ، ال: قال »؟فهل جت
َ
ثمَّ جلس فأ

ْق بهذا«: وسلم بَعَرٍق فيه تمٌر فقال ْ�َقر ِمّنا: فقال »تََصدَّ
َ
ىلع أ

َ
هل بيت  ؟أ

َ
فما بْ�َ البَتَيها أ

ْحوج مّنا فََضحك انليّبُّ ص� اهللا
َ
نيابُه ثم قاَل أ

َ
طعمُه «:  عليه وآهل وسلم حىت بدْت أ

َ
اذهب فأ

هلك
َ
لمٍ  .»أ  . رواهُ السبّعة واللفظ ملسْ

آمد  صلى اهللا علیه وآله وسلم مردي نزد پیامبر: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -549
: گفت. »؟چه چیزي موجب هالك تو شده«: فرمود، اي رسول خدا هالك شدم: و گفت
» ؟اي آزاد کنی که برده، آیا چیزي داري«: فرمود. رمضان با همسرم همبستر شدمه در روز

 : فرمود، خیر: گفت. »توانی دو ماه پشت سرهم روزه بگیري می آیا«: فرمود، خیر: گفت
سپس نشست وبراي ، خیر: گفت .»بدهی آیا چیزي داري که شصت مسکین را غذا« 

 صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر، خرما آوردندنبیل ز صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر
مدینه ي  در دو ناحیه، آیا بر فقیر تر از خودمان: گفت» را صدقه بده خرما)( این«: فرمود

 ،رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم خندید. نیاز مند تر از خودمان نیستاي  خانواده هیچ
. »بده)( ات بخوران ببر به خانواده«: سپس فرمود، جلوش دیده شد ها دندان تا جایی که

 . و این لفظ مسلم استاند  سبعه روایت کرده

مِّ سلَمة ريض اهللا َ�نْهما -550
ُ
نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكن ، وَ�ْن اع�شة وأ

َ
أ

يْهِ  .يُصبُح ُجنُباً مْن مجاع ثم يغتسل و�ُصوم لَ تّفقٌ عَ لمٌ يف حديث أُمِّ ، مُ سْ ةَ وزادَ مُ لَمَ وال « :سَ

 . »يْقيض
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فجر ( شد می روایت است که گاهی صبح رضی اهللا عنهما هاز عایشه وام سلم -550
 کرد می سپس غسل، پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم ازهمبستري جنب بود )کرد می طلوع

روز را به  و قضاي آن«: در روایت مسلم از ام سلمه آمدهو . متفق علیه. گرفت می و روزه
  .»آورد نمی جا

ُ عنها أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -551 من مات «: وعْن اع�شة ريض ا�َّ
 . متّفقٌ عليه .»وعليه صياٌم صاَم َ�نُْه ويّلهُ 

: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: از عایشه رضی اهللا عنها روایت است -551
متفق . »جاي او روزه بگیرداش  ولی، داشت کسی که وفات کرد در حالی که روزه قضایی«

 . علیه

 آن نهی شده استي  که روزههایی  وروزه، مستحبیهاي  روزه -1

نَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -552
َ
ُ عنُه أ يب َ�تَادة األنصاري ريض ا�َّ

َ
َ�ْن أ

ر الّسنَة املاضية وابلاقية«: ُسئَل عْن صوم يْوِم عرفة فقال وسئل َ�ْن َصْوم يْوم  »يُ�فِّ
ر الّسنَة املاضية«: اعُشوراَء فقال ذلك يْوٌم ُودلُت «: وُسئل عْن صْوم يْوم االثن� فقال »يُ�فِّ

نْزَل يلعِّ فيه
ُ
ْو أ

َ
 . رواهُ مسلمٌ  .»فيِه و�وم بُِعثت فيه أ

روزه عرفه از رسول ، ي درباره روزه: گوید می ابو قتاده انصاري رضی اهللا عنه -552
موجب کفاره گناهان سال گذشته و «: فرمود. صلى اهللا علیه وآله وسلم سوال شد خدا

 و، در آن روز متولد شدم«: فرمود، روز دو شنبه سوال شدندي  درباره روزه» شود می آینده
مسلم روایت کرده . »در آن روز مبعوث شدم و در آن روز بر من وحی نازل شده است

 . است

يوب  -553
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم وعْن أيب أ ُ َ�نُْه أنَّ رسوَل ا�َّ األنصاريِّ ريض ا�َّ

هر«: قال ْ�بَعُه سّتاً مْن شوَّال اكَن كصيام ادلَّ
َ
سلمٌ  .»مْن صاَم رمضان ثمَّ أ  . رواهُ مُ
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کند که رسول خدا صلى اهللا علیه  می ابو ایوب انصاري رضی اهللا عنه روایت -553
شش  )بعد از عید( سپس در پی آن، کسی که رمضان را روزه گیرد«: وآله وسلم فر مود

 . مسلم روایت کرده است. »است )تمام عمر( مانند روزه دهر، روز از شوال روزه بگیرد

يب سعيد اخلدري ريض اهللا عنُه قال -554
َ
قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن أ

اهللا إال باعد اهللا بذلك ايلوْم عْن وجهِه انّلار ما من عبٍْد يَُصوم يْوماً يف سبيل «: وسلم
تّفقٌ عليه واللفظ ملسلمٍ  »سبع� خر�فاً   . مُ

از ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه  -554
مگر ؛ گیردبروزه  جهاد)( هیچ بنده اي نیست که یک روز در راه خدا«: وآله وسلم فرمود
 دوراش  برابر آن روز به فاصله هفتاد سال آتش جهنم را از چهره اینکه خداوند در

 . متفق علیه و این لفظ مسلم است. »کند می

اكَن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يُصوم : وعْن اع�شة ريَض اهللا عّنها قالْت  -555
عليه وآهل  حىت نقوَل ال يُفطر و�ُفطر حىت نقول ال يصوم وما رأيْت رسول اهللا ص� اهللا

ْ�رث ِمنُْه صياماً يف َشعبانَ 
َ
ْ�تُُه يف شهٍر أ

َ
 .وسلم اْستَْكَمل صياَم شهر قطُّ إال رمَضاَن وَما َرأ

لمٍ  لَيْه واللفظ ملسْ تّفقٌ عَ  مُ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم آن قدر : گوید می عایشه رضی اهللا عنها -555
؛ گفتیم می که کرد می کند و گاهی آنقدر افطار ینم افطار؛ گرفت که ما گفتیم می پیاپی روزه

و من هرگز ندیدم رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم ماهی را کامل روزه . گیرد نمی روزه
متفق . دیدم که به اندازه ماه شعبان روزه بگیرد نمی و هیچ ماهی را، بجز ماه رمضان، گیرد

 . مسلم است فظعلیه و این ل

يب ذرٍّ ريض -556
َ
ْن : اهللا عنْه قال وعْن أ

َ
أَمَرنا رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

يّام
َ
ْر�ع عرشة ومخَس عرشة: نَُصوم من الشهر ثالثَة أ

َ
رواه النسائيُّ  .ثالَث عرشة وأ

حه ابن حبّانَ  مذيُّ وصحّ  والرتِّ
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 لم به ما دستورس آله ورسول اهللا صلی اهللا علیه و: گوید می ابوذر رضی اهللا عنه -556
نسایی و . چهاردهم و پانزدهم، روزهاي سیزدهم، یمداد که از هر ماه سه روز روزه بگیر

 . ابن حبان صحیح دانسته است، اند ترمذي روایت کرده

نَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  - 557
َ
يب ُهَر�ْرة ريَض اهللا َ�نُْه أ

َ
ال «: َوَ�ْن أ

ْن تصوَم 
َ
ِة أ

َ
ادَ أَبو داود .»وزوْجها شاهٌد إال بإْذنهِ �لُّ للمْرأ يْهِ واللفظُ للبُخاري زَ لَ تفقٌ عَ  :مُ

 »َ�ْ�َ َرمضانَ «
: پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابو هریره رضی اهللا عنه -557

. »بگیرد نفلی)( براي زن جایز نیست که هنگام حضور شوهرش بدون اجازه وي روزه«
 »غیر از رمضان«: وابو داود افزوده، واین لفظ بخاري است، متفق علیه

ُدرِيِّ ريض اهللا عنهُ  -558
ْ
يب سعيد اخل

َ
أنَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم  َوَ�ْن أ

فْطر َوَ�ْوِم انلّْحر: َ�َ� َ�ْن صيام يَْوَمْ� 
ْ
يْهِ  .يَْوم ال لَ تّفقٌ عَ  مُ

علیه  روایت است که رسول خدا صلی اهللاز ابو سعید خدري رضی اهللا عنه  -558
 . متفق علیه. دو روز عید فطر و عید قربان نهی کردي  و سلم از روزهوآله 

ُ عنُْه قاَل  - 559 : قال رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن ُ�بَيْشَة الُهَذيلِّ ريض ا�َّ
ْ�ل ورشٍب وذكِر اهللا َعزَّ وََجلَّ «

َ
يّاُم أ

َ
لمٌ  .»أ سْ  . رواهُ مُ

از نبیشه هذلی رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم  -559
مسلم . »خوردن و نوشیدن و ذکر خداوند متعال استهاي  روز )1(روزهاي تشریق«: فرمود

 . روایت کرده است

ُ عنهم قاال -560 يّام : وعن اع�شَة وابن ُ�َمر ريَض ا�َّ
َ
ْن يَُصْمَن لم يُرَّخص يف أ

َ
الترّش�ِق أ

ِد الَْهّديَ  واه البُخاريُّ  .إال لَِمْن لَْم َ�ِ  . رَ

                                                   
 یازدهم، دوازدهم،و سیزدهم ذیحجه را گویند.) 1(
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که در ایام تشریق : از عایشه و ابن عمر رضی اهللا عنهم روایت است که گفتند -560
بخاري روایت . مگر براي کسی که قربانی نداشته باشد، اجازه روزه گرفتن داده نشده

 . کرده است

يب  -561
َ
ُ َ�نُْه عن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالوَعن أ ال خُتّصوا «: ُهر�رة ريض ا�َّ

وا يوَم اجلُمعة بصياٍم مْن ب� األيام إال أن ي�وَن  ُمعِة بقياٍم مْن ب� الليايل وال ختصُّ
ْ
يلْلَة اجل

حُد�م
َ
 . رواهُ مسلمٌ  .»يف َصْوٍم يَُصوُمُه أ

سلم آله واست که پیامبر صلی اهللا علیه و از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت  -561
شب جمعه را به عبادت و از روزها روز جمعه را به روزه گرفتن ، ها شب از«: فرمود

روز جمعه در روزهایی قرار گیرد که فرد طبق ، مگر آنکه روزه این، اختصاص ندهید
 . مسلم روایت کرده است. »گیرد می معمول روزه

يضاً ريض  -562
َ
ال «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: اهللا عنُه قالوعنُه أ

ْو يَْوماً َ�ْعدهُ 
َ
ْن يَُصوَم يْوماً َ�بْلُه أ

َ
حُدُ�ْم يَْوم اجلمْعة إال أ

َ
لَيه .»يصوَمنَّ أ تّفقٌ عَ  مُ

که رسول خدا صلى اهللا علیه : ابوهریره) رضی اهللا عنه روایت است( و نیز او -562
مگر آنکه یک روز قبل از ؛ هرگز یکی از شما روز جمعه روزه نگیرد«: وآله وسلم فرمود

 . متفق علیه. »گیردبآن و یا بعد از آن را روزه 

نَّ رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -563 
َ
ُ عنُه أ يضاً ريض ا�َّ

َ
إذا «: َوَ�نُْه أ

هُ  .»انْتصَف شعباُن فال تصوُموا سةُ واستنْكرَ َدُ رواه اخلمْ  . أَمحْ

که رسول خدا صلى اهللا علیه : ابوهریره) رضی اهللا عنه روایت است( و نیز او -563
. »نگیرید مستحبی)( دیگر روزه؛ گذشت هرگاه نیمی از ماه شعبان«: وآله وسلم فرمود

 . و احمد این روایت را منکر دانسته است، اند خمسه رویت کرده

ّماِء بنِت �رُْس ريض  -564 نَّ رَُسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم وعن الصَّ
َ
اهللا عنها أ

حُد�م إال حلاَء ِعنٍَب «: قاَل 
َ
ال تَُصوُموا يَْوَم السّبِت إال فيما اْ�رُتض علي�ْم فإن لم �د أ
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ْو عوَد َشجَرٍة فَلْيَمُضْغها
َ
طَربٌ وقد أَنكرهُ مالك  .»أ ضْ هُ مُ رواهُ اخلمسةُ ورجالهُ ثِقاتٌ إال أنّ

نسوخٌ : أَبو داودوقالَ  و مَ  . هُ

از صماء بنت بسر رضی اهللا عنها روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه  -564
اگر ، مگر روزهایی که برایتان فرض شده است؛ روز شنبه روزه نگیرید«: وآله وسلم فرمود

تا ( آن را بجود، کسی در این روز بجز پوست درخت انگور و یا شاخه درخت نیافت
و مالک این ، البته مضطرب است، اند و رجال آن ثقه، اند خمسه روایت کرده. »نباشد)روزه 

 . منسوخ است: گوید می و ابو داود، روایت را نپذیرفته است

ْ�رُث ما  -565
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ مِّ َسلََمَة ريض اهللا عنها أنَّ رُسوَل ا�َّ

ُ
وَ�ْن أ

نا «: و�َن يُقوُل . الّسبِْت َو�ْوُم األحدِ  اكن يَُصوُم من األياِم يَْومُ 
َ
إنهما يْوما عيٍد للمرش�� وأ

خالفهم
ُ
ْن أ

َ
ر�د أ

ُ
ةَ وهذا اللفظُ له .»أ مَ زيْ  . أَخرجهُ النسائيُّ وصححهُ ابنُ خُ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم از همه : گوید می ام سلمه رضی اهللا عنها -565
این روز عید «: فرمود می و، گرفت می یکشنبه را روزهروزها بیشتر روز شنبه و روز 

و ابن ، نسایی روایت کرده است. »مخالفت کنمها  آن خواهم با می مشرکان است و من
 . دانسته است و این لفظ اوست خزیمه صحیح

يب هر�رة ريض اهللا َ�نْهُ  -566
ْ
أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم ن� عْن صوم  وعْن أ

قييلُّ  .َعَرفَة بَعَرفةَ يوْم  هُ العُ حهُ ابْنُ خزيمة واحلاكم واستنكرَ  . رواهُ اخلمسةُ غري الرتمذي وصحّ

روز ، پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم از روزه: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -566
و ابن خزیمه و حاکم . اند خمسه بجز ترمذي روایت کرده. فرمود، عرفه در عرفه منع

 . دانسته و عقیلی منکر دانسته استصحیح 

قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعْن عبد اهللا بِن َ�ْمرو ريض اهللا عنهما قال -567
ليه »ال صاَم مْن صاَم األبدَ «: وسلم لمٍ منْ حديث أَيب قتادة بلفظ. متفقٌ عَ ال صام وال « :وملسْ

فْطر
َ
 . »أ
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روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه  از عبداهللا بن عمرو رضی اهللا عنهما -567
متفق . »اي برایش نیست روزه، گیرد می روزه پیاپی)( کسی که همیشه«: وآله وسلم فرمود

 . »نه روزه گرفته و نه افطار کرده است«: و در روایت مسلم از قتاده آمده. علیه

 شب زنده داري) رمضان( اعتکاف و قیام -2

نَّ رسوَل اهللا ص�  -568
َ
يب ُهر�رة ريض اهللا عنُْه أ

َ
َمْن «: اهللا عليه وآهل وسلم قالعْن أ

ُ ما َ�َقّدَم ِمن َذنِْبه
َ

يهِ  .»قام رمضان إيماناً واْحتَساباً ُغِفَر هل لَ تّفقٌ عَ  مُ

: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -568
گناهان ؛ شب زنده داري) کند( رمضان را با ایمان و به نیت کسب ثواب قیامکسی که ماه «

 . متفق علیه. »شود می بخشیدهاش  گذشته

اكَن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا : وَ�ْن اع�شَة ريض اهللا عنْها قالت -569
 : دخلت العرشُ 

َ
َعرُش األخ�ة مْن رمضان شدَّ ِمزَئرَُه َوأ

ْ
ي ال

َ
ْهلَهُ ْحيا أ

َ
يْقَظ أ

َ
 متّفقٌ عليه .يَلْلُه َوأ

پیامبر خدا ، رسید می هرگاه دهه آخر رمضان فرا: گوید می عایشه رضی اهللا عنها -569
 و از همسرانش کناره( بست می محکمعبادت) براي ( ازارش را صلى اهللا علیه وآله وسلم

متفق . کرد می را بیداراش  و خانواده؛ داشت می را با عبادت زنده نگه ها شب گرفت) و می
 . علیه

أنَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكن يعتكُف العرش ، وعنها ريض اهللا عنها -570
ُ عزَّ وجلَّ ، األواخر من رمضان ْزواُجُه من َ�ْعدهِ ، حىت توفاُه ا�َّ

َ
 . متفقٌ عليه .ثمَّ اعتكف أ

پیامبر صلی اهللا علیه و سلم دهه عایشه) رضی اهللا عنها روایت است که ( و از او -570
نشست تا آنکه وفات کرد و سپس بعد از او همسرانش این  می آخر رمضان را به اعتکاف

 . متفق علیه .نشستند می دهه را به اعتکاف

ُ َ�نْها قالْت  -571 ْن : وعنها ريض ا�َّ
َ
راد أ

َ
اكن انليّبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا أ

فْجر ثمَّ َدَخَل ُمْعتََكَفةُ َ�ْعتِكَف ص� 
ْ
لَيه .ال تّفقٌ عَ  . مُ
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عایشه) رضی اهللا عنها روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم ( و از او -571
 پس از اداي نماز صبح به محل اعتکافش وارد؛ خواست به اعتکاف بنشیند می هرگاه

 . متفق علیه. شد می

ُ عنها قالْت  -572  اكن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يَلُْدخُل  إن: وعنها ريض ا�َّ
يَت إال حلاجة إذا اكن ُمْعتكفاً 

ْ
لُه و�ن ال يدخل ابل رَجِّ

ُ
متفقٌ  .يلعَّ رأَسُه وُهو يف املسجد فأ

 . عليه واللفظ للبخاريِّ 

آله عایشه) رضی اهللا عنها روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و( و از او -572
و من  کرد می سر مبارکش را به داخل خانه، سلم در حالی که در مسجد معتکف بود و

متفق علیه و این . آمد نمی زدم و در هنگام اعتکاف بدون نیاز به خانه می را شانه سرش
 . لفظ بخاري است

ّنُة ىلع الُمعتكف أّن ال يعوَد مر�ضاً وال �ْشهَد : وعنْها ريض اهللا عنْها قالت -573 السُّ
ُ ِمنْهُ 

َ
وال اعتاكف إال . جنازًة وال يمسَّ امرأةً وال يبارشها وال �ُْرَج حلاَجٍة إال ملَا ال بُدَّ هل

اجحَ وقفُ  .بصوٍم وال اعتاكف إال يف َمْسجٍد جامع رواهُ أَبو داودَ وال بأس برجاله إال أنَّ الرَّ

 . آخرهِ 

سنّت چنین است که : گفت می عایشه) رضی اهللا عنها روایت است که( و از او -573
با همسرش هم بستر ، و در تشیع جنازه شرکت نکند، معتکف بیماري را عیادت نکند

 و اعتکافی -ناچار است بیرون برود و تنها براي نیازهاي ضروري که ، و بازي نکند، نشود
ابوداود روایت کرده . ست)نیجایز  اعتکاف( و بجز در مسجد جامع، روزهمگر با ؛ نیست
البته قول راجح این است که قسمت آخر آن موقوف . و رجال آن ایرادي ندارداست 
 . است

ليس «: وعن ابن عّباس ريض اهللا عنهما أّن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال - 574
ّن �علَُه ىلع نفسه

َ
 . رواه الدارقطنيُّ واحلاكم والراجح وقفه أيضاً  .»ىلع املعتكف صياٌم إال أ
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بر «: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می عباس رضی اهللا عنهماابن  -574
دار قطنی و حاکم . »مگر روزه اي که او برخود الزم گرداند، معتکف روزه الزم نیست

 . قول راجح این است که این روایت موقف است. اند روایت کرده

أصحاب انّليب ص� اهللا عليه وآهل وعن ابن عمر ريض اهللا عنهما أنَّ رجاًال من  -575
قدِر يف املنام يف الّسبع األواخر فقال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم

ْ
ُروا يلْلة ال

ُ
: وسلم أ

�ها فَلْيَتََحرََّها يف الّسبْع « ْت يف السّبع األواِخر َ�َمْن اكَن ُمتََحرِّ
َ
رَى ُرؤ�اُ�ْم قْد تواطأ

ُ
أ

تّفقٌ عليه .»األواخرِ   . مُ

از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که تعدادي از اصحاب پیامبر صلی اهللا  -575
لذا پیامبر . که شب قدر در هفت شب آخر رمضان است دسلم در خواب دیدنآله وعلیه و 

می بینم که خوابهاي شما در هفت شب آخر رمضان «: سلم فرمود آلهخدا صلی اهللا علیه و
در ؛ براي یافتن شب قدر تالش کند، خواهد می کسی که لذا، با یکدیگرموافق کرده است

 . متفق علیه. »هفت شب آخرتالش کند

ُ عنهما عن انليّب ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -576 يب ُسفيان ريض ا�َّ
َ
َوَ�ْن ُمعاو�ة بن أ

اهُ أَبو داود .»يلْلُة سبْع وعرش�ن«: قاَل يف يللِة الَقْدر وَ هُ ، رَ فُ قْ اجحُ وَ وقد اختلف يف . والرَّ

ا يف دْهتُ رَ الً أَوْ بعنيَ قوْ  . فتح الباري تعيينها عىل أَرْ

 معاویه بن ابوسفیان رضی اهللا عنه از پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم روایت -576
و ، ابوداود روایت کرده. »شب بیست و هفتم است«: کند که درباره شب قدر فرمود می

تا اینکه ، خصوص تعیین شب قدر اختالف کردنددر . راجح این است که موقوف است
 . ام و من این نظریات را در فتح الباري ذکر کرده، اند چهل نظریه داده

يَت إْن عِلْمُت أي يلْلٍة : قلُْت : وَ�ْن اع�شَة ريض اهللا عنْها قالْت  - 577
َ
رأ

َ
ِ أ يا رسوَل ا�َّ

قول فيها
َ
َعْفو فاْعف َع� ا�َّ: قُو�«: قال ؟يَلْلَُة الَقْدر ما أ

ْ
بُّ ال

ُ
رواه اخلمسة  .»إنّك عُفوُّ حت

مذي واحلاكمُ  حه الرتِّ  . غري أيب داود وصحّ
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اگر شب قدر را ! اي رسول خدا : از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که گفتم -577
عفو و بخشش ، اي تو بخشنده! خداوندا: بگو«: دعایی) بگویم؟ فرمود( در آن چه. دانستم

بجز ابوداود روایت  »خمسه«. »پس مرا مورد عفو و بخشش قرار بده؛ داري را دوست
 . اند و ترمذي و حاکم صحیح دانستهاند  کرده

يب سعيٍد ريض اهللا عنُْه قال -578
َ
ال «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن أ

رام : �َُشدُّ الرِّحاُل إال إىل ثالثِة َمَساجد
ْ
متفقٌ  .»ومسجدي هذا واملسجد األقىصاملْسجِد احل

 . عليه

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله : از ابوسعید خدري رضی اهللا عنه روایت است -578
مسجد : مگر به سوي سه مسجد؛ شود نمی به قصد عبادت بار سفر بسته«: وسلم فرمود

 . متفق علیه .»و مسجد اقصی مسجد النبی)( مسجد من -الحرام
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 و برچه کسانی فرض شده است، فضیلت حج -1

نَّ رسول ا -579
َ
ُ عنه أ يب ُهر�رة ريض ا�َّ

َ
: هللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالَ�ْن أ

لَيه .»إال اجلنَّةُ  الُعمرُة إىل العْمرة كّفارٌة ملا بَيْنَُهما واحلجُّ املرْبوُر ليس هلُ َجَزاءٌ « تّفقٌ عَ  . مُ

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -579
که مورد قبول ( و حج مبرور، شود می موجب کفاره گناهان؛ عمره تا عمره«: فرمود

 . متفق علیه. »جز بهشت ندارد یپاداش خداوند واقع شد)

: ؟ قالرسول اهللا ىلع النِّساِء جَهادٌ  يا: قُلُْت : اهللا عنها قالتوَ�ْن اع�شة ريض  - 580
هُ  .»احلجُّ والُعمرةُ : َ�َعْم َعليهنَّ جهاٌد ال قتاَل فيه« نادُ ظُ لهُ وإسْ هْ واللفْ اجَ دُ وابنُ مَ رواهُ أَمحْ

هُ يف الصحيح لُ  . صحيححٌ وأَصْ

آیا بر زنان نیز ! خدااي رسول : از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که گفتم -580
. »حج و عمره؛ بر زنان جهادي است که قتالی در آن نیست! آري «: فرمود ؟جهاد است

و اسناد آن صحیح است و ، و این لفظ ابن ماجه است، اند احمد و ابن ماجه روایت کرده
 . اصل آن در صحیح بخاري است

ىت : وعن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنُْهما قال -581
َ
انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

عرايبٌّ فقال
َ
واجبٌة �: أ

َ
ُعْمَرِة أ

ْ
خرب� عن ال

َ
ْن َ�ْعتمر خٌ� لَك ، ال«: فقال ؟يا رسول اهللا أ

َ
 .»وأ

هٍ آخر ضعيفرواهُ أمح هُ وأَخرجهُ ابنُ عديَ من وجْ مذيُّ والراجحُ وقفُ عن جابر  دُ والرتِّ

 . »احلجُّ والُعْمرُة فر�ضتان« :مرفوعاً 

صلى نزد پیامبر  )اعرابی( صحرانشینی: گوید می جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما -581
 ؟آیا عمره واجب است: به من بگو! اي رسول خدا : آمد و گفتاهللا علیه وآله وسلم 
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احمد و ترمذي روایت . »اما اگر عمره بجاي آوري برایت بهتر است، خیر«: فرمود
 . موقوف استراجح این است که ، اند کرده

حج «: و ابن عدي از طریقی دیگر که نیز ضعیف است از جابر بصورت مرفوع آورده
 . »و عمره دو فریضه هستند

�َس ريض اهللا عنه قال - 582
َ
الزاُد «: قال ؟يا رُسول اهللا ما السبيل: قيل: وعْن أ

احلةُ  اجحُ إرسالهُ ، وصححهُ احلاكم، قطنيُّ اررواهُ الد .»والرَّ وأَخرجه الرتمذيُّ من ، والرَّ

مر ويف إسناده ضعفٌ   . حديث ابن عُ

» سبیل«منظور از ! اي رسول خدا: گفته شد: گوید می انس رضی اهللا عنه -582
دارقطنی روایت کرده و حاکم صحیح دانسته است و  .»توشه و سواري«: فرمود ؟چیست

ابن عمر آمده و از  راجح این است که این روایت مرسل است و تر مذي همین روایت را
 . در سندش ضعیف وجود دارد

نَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم لىق ر�بْاً  -583
َ
وعن ابن عّباس ريض اهللا عنُْهما أ

قْومُ «: بالروحاء فقال
ْ
فَرَ�َعْت إيله  »رسول اهللا«: من أنت؟ قال: الُمسلمون فقالوا: لواقا »؟من ال

هلذا حجٌّ 
َ
ٌة صبياً فقالْت أ

َ
جرٌ «: قال: امرأ

َ
 . رواهٌ مسلمٌ  .»نعْم ولِك أ

سلم در روحاء  آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -583
: فرمود ؟تو کیستی، مسلمانان: گفتند »؟شما کیستید«: فرمود، با کاروانی بر خورد کرد

نشان  صلى اهللا علیه وآله وسلم و به پیامبر( زنی بچه اي را بلند کردآنگاه ، »رسول خدا«
مسلم روایت کرده . »و براي تو پاداش است، آري«: آیا این حجی دارد؟ فرمود: گفت )داد

 . است

ِ ص� اهللا : وعنُه ريض اهللا عنهما قال - 584 اكَن الَفْضُل بُن َ�ّباٍس رديَف رُسوِل ا�َّ
ٌة ِمْن خثََعم فجعل 

َ
الَفْضُل ينُظُر إيلْها وَ�نُْظُر إيلُه وجعَل انلَّيُب عليه وآهل وسلم فجاَءت اْمرأ

قِّ اآلخر َ�َقالت يا رسوَل اهللا إن : ص� اهللا عليه وآهل وسلم يرْصُف وَْجُه الَفْضِل إىل الشِّ
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ُحجُّ َ�نْهُ 
َ
احلة أفأ يب شيخاً كب�اً ال يثبُت ىلع الرَّ

َ
ْدر�ْت أ

َ
 ؟فر�ضة اهللا ىلع عبادهِ يف احلجِّ أ

تّفقٌ عليه واللفظ للبُخاري .وذلك يف َحّجِة الوداع »نعم«: قال  . مُ

رضی اهللا عنهما روایت است که فضل بن عباس پشت سر  )ابن عباس( از او -584
 فضل به آن زن نگاه، زنی از قبیله خثعم آمد؛ سلم سوار بود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و

صلى اهللا علیه وآله وسلم چهره فضل را پیامبر ، کرد می و آن زن نیز به فضل نگاه، کرد می
حج را که خداوند بر بندگان ! اي رسول خدا : آن زن گفت، به طرف دیگري بر گرداند

تواند خودش  نمی که، او پیر و پا افتاده است، بر پدرم فرض شده است، فرض کرده است
واین ماجرا در . »آري«: ؟ فرمودآیا از طرف او حج را انجام بدهم، روي سواري نگه دارد

 . متفق علیه و لفظ بخاري است. الوداع بوده است حجۀ

ةً ِمْن ُجَهيْنََة جاَءْت إىل انليّب ص� اهللا عليه وآهل  -585
َ
نَّ اْمَرأ

َ
وَ�نُْه ريض اهللا عنهما أ

ُحجُّ عنْها: وسلم فقالْت 
َ
َفأ

َ
ْن حتُجَّ ولم حتُّج حىت ماتت أ

َ
�ِّ نذرت أ

ُ
ُحيجِّ َ�نْها َ�َعْم «: قاَل  ؟إنَّ أ

ِك َدْ�ٌن أُ�نِْت قاضيَتَهُ  مُّ
ُ
يِْت لْو اكَن ىلع أ

َ
رأ

َ
حقُّ بالْوفَاءِ  ؟أ

َ
 . رواهُ البخاريُّ  .»اقُْضوا اهللا فاهللا أ

نی از جهنیه نزد پیامبر زرضی اهللا عنهما روایت است که  )ابن عباس( و از او -585
تا ؛ حج نکرد؛ که حج کند بودر کرده ذمادرم ن: صلى اهللا علیه وآله وسلم آمد و گفت

اگر مادرت بده ، از طرف او حج کن، آري«: فرمود ؟آیا از طرف او حج کنم، وفات کرد
که خداوند به وفا کردن  قرض خداوند را بدهید ؟کردي نمی آیا قرضش ادا، کار بود

 . بخاري روایت کرده است .»سزاوارتر است قرض

َما َصيِبٍّ «: قَاَل رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�نُْه ريَِضَ اهللا َ�نْه قَاَل  -586 ُّ�
َ
�

ْن َ�ُ 
َ
ْ�تََق َ�َعلَيِْه أ

َ
َما َ�بٍْد َحجَّ ُ�مَّ أ ُّ�

َ
ُخَرى و�

ُ
ًة أ ْن َ�ُجَّ َحجَّ

َ
ِنَْث َ�َعلَيِْه أ

ْ
ة َحّج ُ�ّم بَلََغ احل جَّ ُحجَّ

ْخَرى
ُ
يُّ  .»أ قِ بَيْهَ الْ يْبَةَ وَ اهُ ابْنُ أَيبِ شَ وَ هُ رَ وظُ أَنَّ فُ املَْحْ هِ وَ عِ فْ تُلِف يفِ رَ اتٌ إِال أَنَّهُ اخْ هُ ثِقَ الُ جَ رِ وَ

قُوفٌ  وْ  . مُ

ابن عباس) رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه ( و ازاو -586
، گردد می بر او الزم حج دیگر، هر کودکی که حج کرد سپس بالغ شد«: وآله وسلم فرمود
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 دیگر الزم حج کرد سپس آزاد شد بر او حج )گیشه در دوران بردک( وهر برده اي
اما در مرفوع ، ورجال آن ثقه است، اند ابن ابی شیبه و بیهقی روایت کرده. »گردد می

 . وثابت ومحفوظ این است که موقوف است، بودنش اختالف شده است

ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ُْطُب َسِمْعُت رَُسوَل اهللا : َوَ�نُْه ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل  -587
ُة إِال َمَع ِذي �َْرم«: َ�ُقوُل 

َ
ٍة إال َوَمَعَها ُذو َ�َْرٍم َوال �َسافُِر الَمْرأ

َ
َ�َقاَم  »ال َ�ْلُونَّ رَُجٌل بِاْمَرأ

ًة َو��ِّ اكتتبت يِف َغْزَوةِ َكَذا: رَُجٌل َ�َقاَل  يِت َخرَجْت َحاجَّ
َ
: َو�ذا َ�َقاَل  يَا رَُسوَل اهللا إنَّ اْمرأ

تَِك «
َ
لِمٍ  .»اْ�َطِلْق فَُحّج َمَع اْمَرأ ظُ ملُِسْ اللَّفْ يهِ وَ لَ قٌ عَ تَّفَ  . مُ

شنیدم که رسول خدا : رضی اهللا عنهما روایت که گفت )ابن عباس( و از او -587
خلوت  )اجنبی( زنی هرگز مردي با«: صلى اهللا علیه وآله وسلم خطبه ایراد نمود و فر مود

. »و هرگز زنی بدون محرم به مسافرت نرود، مگر اینکه محرمش حضور داشته باشد، نکند
همسرم آماده رفتن سفر حج است و نام ! اي رسول خدا: عرض کردمردي بر خواست و

واین  متفق علیه. »برو با همسرت حج بکن«: فرمود. من در فالن غزوه نوشته شده است
 . لفظ مسلم است

نَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم سمع رَُجًال يقوُل َوَ�نُْه ريض اهللا  -588
َ
بليَك : َ�نُْه أ

و قر�ب يل فقال: قال» ؟َمْن ُشربمةُ «: عْن ُشربَمَة قال
َ
ٌخ يل أ

َ
: قال »؟َحَجْجَت َ�ْن َ�ْفِسَك «: أ

مةَ ، حّج عّن َ�ْفسك«: قال. ال حه  .»ثمَّ ُحجَّ َ�ْن ُشرْبُ حّ ابنُ حبّان رواهُ أَبو داود وابنُ ماجهْ وصَ

هُ  فُ َد وقْ اجح عندَ أَمحْ  . والرَّ

ابن عباس) رضی اهللا عنهما روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله ( و از او -588
: آن مرد گفت »؟شبرمه کیست«: پرسید، لبیک از طرف شبرمه: گوید می مردي، وسلم شنید

، خیر: گفت» اي؟ انجام دادهآیا از طرف خودت حج «: باز پرسید. برادرم یا یکی ازبستگانم
ابو داود و ابن ماجه . »سپس از طرف شبرمه، نخست از طرف خودت حج کن«: فرمود

و از نظر احمد موقوف بودنش راجح . و ابن حبان صحیح دانسته است، اند روایت کرده
 . است
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ُ عنُه قاَل  -589 إنَّ اهللا «: فقالَطبَنَا رُسوُل ص� اهللا عليه وآهل وسلم خ: وَ�نُْه ريض ا�َّ
يف لكِّ اعٍم يا رسوَل اهللا: فقاَم األقرع بن حا�س فقال »كتب علي�ُم احلج

َ
لَْو قُلتُها «: قال ؟أ

ة فما زاد َ�ُهو تطوُّعٌ  لُهُ يف مسلم من حديث  .»لوجبت احلجُّ َمرَّ سةُ غريْ الرتمذي وأَصْ رواهُ اخلمْ

رةَ  ريْ  . أَيب هُ

رسول خدا صلی اهللا علیه  عنهما روایت است که ابن عباس) رضی اهللا( و از او -580
 »خداوند حج را بر شما فرض گردانیده است«: سلم براي ما سخنرانی کرد و فرمودآله وو 

صلى اهللا علیه  پیامبر ؟آیا در هر سال! اي رسول خدا : است و گفتاقرع بن حابس بر خ
، حج کردن واجب استیک مرتبه ، شد می آري واجب: گفتم می اگر«: فرمود وآله وسلم

واصل . اند خمسه بجز ترمذي روایت کرده. »مستحبی است، آنگاه اگر بیشتر انجام دادي
 . این روایت در مسلم از ابوهریره روایت شده است

 میقات ها -2

أنَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم وّقَت ألْهل  عن ابن عّباٍس ريض اهللا عنُهما -590
احلُلَيْفة وألهل الشام اجلُْحفة وألهل �د قْرن املنازل وألْهل ايلمن يَلَْملَم ُهنَّ لَُهم املدينة ذا 

 حىت 
َ
�ْشأ

َ
راد احلجَّ والُعْمرة ومْن اكن دون ذلك فمن حيث أ

َ
ىت َعلَيْهن ِمْن َ�ْ�ِهنَّ مْن أ

َ
وملن أ

ْهُل مكة من مكة
َ
تَّفقٌ عليه .أ  مُ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم براي اهل : ویدگ می ابن عباس رضی اهللا عنهما -590
و براي اهل نجد قرن المنازل و براي اهل یمن ، براي اهل شام جحفه، مدینه ذوالحلیفه

این ها براي ساکنانش است و هم براي کسانی که از  این میقات، تعیین کرد )میقات( یلملم
که محل سکونتشان و کسانی ، مشخص شده است، روند می طرف به قصد حج و عمره

تا ؛ همانجا برایشان میقات است؛ بعد از این میقاتهاست از هر جایی که قصد حج کنند
 . متفق علیه. )احرام بندند( جایی که اهل مکه از خود مکه
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أن انّليّب ص� اهللا عليه وآهل وسلم وقت ألْهل العراق  وَ�ْن اع�شة ريض اهللا عنها -591
نْ حديث جابررواه أَبو داود  .ذات ِعرقٍ  نْدَ مُسلم مِ إال أنَّ راويه شكَّ يف ، والنّسائي وأَصلهُ عِ

فْعهِ  قٍ : ويف صحيح البُخاريِّ . رَ رْ قّت ذات عِ رَ هو الذي وَ مَ  . أَنَّ عُ

مذي عن ابن عبّاس أَنَّ النّبيَّ صىل اهللا عليه وآله وسلم وقّت : وعند أَمحد وأَيب داودَ والرتِّ

 . ألهل املرشقِ العقيق

سلم میقات اهل آله وپیامبر صلی اهللا علیه و : گوید می عایشه رضی اهللا عنها-591
و اصل این روایت در اند  ابو داود و نسایی روایت کرده. عراق را ذات عرق مقرر فرمود

 . البته راوي آن به مرفوع بودن روایت شک دارد. مسلم به روایت جابر است
 . را بعنوان میقات تعیین کرد عرق اهللا عنه ذاتعمر رضی همانا: در صحیح بخاري آمده

که پیامبر صلى اهللا علیه وآله اند  احمد وابوداود و ترمذي از ابن عباس روایت کرده 
 . عقیق را بعنوان میقات تعین کرد وسلم براي اهل مشرق

 ي احرام وچگونگی آنها صورت انواع -3

رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َخرَْجنا مع : عن اع�شة ريض اهللا عنها قالت -592
َهلَّ 

َ
َهلَّ حبٍج َوأ

َ
َهلَّ حبج َوُ�ْمرٍة وِمّنا َمْن أ

َ
َهلَّ بُعْمرٍة ومّنا َمْن أ

َ
اعَم َحّجِة الوداع فَِمّنا َمْن أ

ّما َمْن 
َ
هّل بُعْمرٍة فََحلَّ عند قدومه وأ

َ
ّما َمْن أ

َ
رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم باحلجِّ فَأ

تّفقٌ عليه .حبج أْو مجَع احلجَّ والُعْمرة فلْم �لُّوا حىت اكن يْوُم انلحر أَهّل   . مُ

در سال حجۀ والوداع ما هم همراه رسول خدا به : گوید می عایشه رضی اهللا عنها -592
و برخی دیگر ، برخی از ما براي عمره و برخی براي حج و عمره، قصد حج خارج شدیم
که تنها  انیاما کس، بستیم و رسول خدا تنها براي حج احرام بستتنها براي عمره احرام 

، ي آوردندمکه رسیدند و اعمال عمره را بجا همگامی که به، براي عمره احرام بسته بودند
تا ، اما کسانی که به حج و یا به حج و عمره احرام بسته بودند، احرامشان را بیرون آوردند

 . متفق علیه. بودند دهمروز قربانی از احرام بیرون نیا
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 احرام و مسایل مربوط به آن -4

ُ َ�نُْهما قال -593 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : عن ابن ُعمر ريض ا�َّ َهلَّ رَُسول ا�َّ
َ
َما أ

 . متّفقٌ عليه .إال من ِعنْد الَمْسجد

؛ پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم احرام نبست: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنه -593
 . متفق علیه. مگر نزد مسجد ذوالحلیفه

نَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه  -594
َ
بيه ريض اهللا عنهما أ

َ
َوَ�ْن خالد بن الّسائِب َ�ْن أ

صواتهم باإلهالل«: وآهل وسلم قال
َ
ّن يْرفعوا أ

َ
ن آمر أصحايب أ

َ
مر� أ

َ
تا� جرب�ُل فأ

َ
رواه  .»أ

 . اخلمسة وصححه الرتمذي وابنُ حبان

صلى اهللا روایت میکند که رسول اهللا رضی اهللا عنه خالد بن سائب از پدرش  -594
که اصحابم را به بلند  جبرئیل نزد من آمد وبه من دستور داد«: علیه وآله وسلم فر مود

مذي و ابن حبان و تراند  خمسه روایت کرده. »با گفتن لبیک امر کنم هایشان کردن صدا
 . اند صحیح دانسته

نَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم جترَّد إلهالهل  ز�د بن ثابت ريض اهللا عنهوعْن  -595
َ
أ

نهُ  .واغتسل  . رواه الرتمذي وحسّ

پیامبرصلى اهللا علیه وآله وسلم براي احرام : گوید می زید بن ثابت رضی اهللا عنه -595
و ، کردهمذي روایت تر. )و سپس احرام بست( یشان را در آورد و غسل کردها لباس بستن

 . حسن دانسته است

نَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم سئل ما  -596
َ
وعن ابن ُعمر ريض اهللا عنُهما أ

ال يلبس القميص وال العمائَم وال الرّساو�الت وال «: فقال ؟يلبس املحرم من اثلِّياب
حٌد ال �د انّلعل� فَليَلْبس اخلُّف� 

َ
ْسفل من الكعب� الربا�س وال اخلفاف إال أ

َ
قطعهما أ

ْ
ويل

لم .»وال تلبسوا من اثلِّياِب شيئاً َمّسُه الزَّْعفران وال الَْورْس تّفقٌ عليهِ واللفظُ ملسْ  . مُ
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، سؤال شداز پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -596
و ، کاله، شلوار، مهعما، پیراهننباید «: فرمود ؟تواند بپوشد می یشخص محرم چه لباس

تواند موزه بپوشد و آن را از قوزك  می، مگر کسی که کفش در اختیار ندارد، موزه بپوشد

واین  متفق علیه. »رنگ شده است )1( زعفران و ورس باولباسی نپوشد که  )قطع کند( ببرد

 . لفظ مسلم است

طيُِّب رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل ُكنُْت : وَ�ْن اع�شَة ريض اهللا عنها قالت -597
ُ
أ

ْن ُ�ْرَم وحللِّه قبل أن يطوَف بابليت
َ
تفقٌ عليه .وسلم إلحرامِه َ�بَْل أ  . مُ

من رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم را پیش : گوید می عایشه رضی اهللا عنها -597
 . زدم می خوشبوییکعبه) ( ف خانهطوااز احرام و نیز هنگام خارج شدن از احرام قبل از 

: وعن عثمان بن عفاَن ريض اهللا عنُْه أنَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -598
لمٌ  .»ال َ�نِْكُح الُمْحرم وال ُ�نِْكُح وال َ�ُْطُب « سْ  . رواهُ مُ

پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می رضی اهللا عنه عثمان بن عفان -598
و خواستگاري هم ، نکاح نبندد عقد)( وبراي دیگري، محرم نکاح نکندشخص «: فرمود
 . مسلم روایت کرده است. »نکند

ة َصيْده احلماَر الوَْحيشَّ وَُهَو غُ�  -599 يب َ�تَادة األنصاري ريض اهللا عنه يف قِصَّ
َ
وعْن أ

َهْل ِمنْ�ْم «: هل وسلم ألصحابه و�نوا ُ�ْرم�قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآ: ُ�رم قال
شاَر إيلْه �يشءٌ 

َ
ْو أ

َ
مرُه أ

َ
َحٌد أ

َ
يْهِ  .»فلكوا ما بيَق من حلِْمه«: ال قال: قالوا »؟أ لَ  . متفقٌ عَ

ابو قتاده انصاري رضی اهللا عنه درباره ماجرایی گورخري را که در حالت غیر  -599
اصحابش که محرم سلم به آله وپیامبر صلی اهللا علیه و : گوید می ،احرام شکار کرده بود

: فرمود، خیر: گفتند »آیا کسی از شما دستور داده یا اشاره کرده است؟«: فرمود، بودند
 . متفق علیه. »پس با قی مانده گوشتش را بخورید«

                                                   
 .گیاهی است زرد رنگ و خوشبو )1(
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هدى لرسول اهللا ص� اهللا  -600
َ
نُّه أ

َ
عب بن َجّثامة اللييث ريض اهللا َ�نُْه أ وََعن الصَّ

ُه عليه وقال عليه وآهل وسلم محاراً وْحشياً  ان فردَّ ُه عليك إال «: وهو باألبواِء أو بودَّ إنّا لْم نُردُّ
نّا ُحُرم

َ
تّفقٌ عليه .»أ  . مُ

از صعب بن جثامه لیثی رضی اهللا عنه روایت است که وي براي رسول خدا  -600
صلى اهللا علیه وآله  پیامبر، یا ودان اهدا کرد، صلى اهللا علیه وآله وسلم گورخري را در ابوا

. »جز آنکه ما محرم هستیم؛ ما این را به تو بر نگرداندیم«: آن را نپذیرفت و فرمود وسلم
 . متفق علیه

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن اع�شة ريض اهللا عنها قالت -601
ُة والُغراُب والفأرةُ : مخٌس من ادلوابِّ لُكُّهنَّ فواسق يْقتلَن يف احللِّ واحلَرمِ «

َ
عقرُب واحلَدأ

ْ
ال

 . متّفقٌ عليه .»واللكُب العقور

از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -601
 رمححرم و خارج از  )سرزمین( در، است که موذي هستند ناگپنچ نوع ازجنبنده «: فرمود

متفق . »باز شکاري و کالغ و موش و سگ هارعقرب و : شود می کشته سرزمین حالل)(
 . علیه

نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم احتجَم وُهَو  وعن ابن عباس ريض اهللا عنهما -602
َ
أ

قٌ عليه .ُ�ْرمٌ  تّفَ  مُ

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم در حال : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -602
 متفق علیه . احرام حجامت گرفت

لْت إىل رسول اهللا ص� اهللا عليه : وعن كعب بن عجرة ريض اهللا عنُه قال -603 مُحِ
رى الوجع بلَغ بك ما أرى أجتُد شاةً «: وآهل وسلم والَقْمُل يتناثُر ىلع وْجِ� فقاَل 

ُ
 »؟ما ُكنُْت أ

يّام«: قال، ال: قلُت 
َ
ْطعْم ِسّتَة مساك�، فَُصم ثالثة أ

َ
ْو أ

َ
متفقٌ  .»مسك� نصُف صاعللكِّ ، أ

 عليه
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صلى اهللا  مرا بلند کردند و نزد پیامبر: گوید می کعب بن عجره رضی اهللا عنه -603
 گمان«: فرمود، ریخت می در حالی که شپش از سر و صورتم، بردند علیه وآله وسلم

 آیا گوسفندي، بینم به تو رسیده باشد می کردم درد و مشقت به این انداره که حال نمی
؛ یا شش مسکین، پس سه روز روزه بگیر«: فرمود. خیر: گفتم. »که فدیه بدهی؟)( یابی؟ می

 . متفق علیه. »بده خوراکی)( کدام نصف صاع طعامهربراي 

ُ عنُه قال -604 يب ُهر�رة ريض ا�َّ
َ
ُ ىلع رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن أ لّما فتح ا�َّ

 ِ ث� علَيِْه ثم قالوسلم مّكة قام رسوُل ا�َّ
َ
: ص� اهللا عليه وآهل وسلم يف انّلاس فحمد اهللا وأ

ُ واملؤمن� و�نها لم حتلَّ ألحد اكن قب� «
َ

إن اهللا َحبَس عْن َمّكَة الفيل وسلَّط عليها رُسوهل
لَّ ألحٍد َ�ْعدي فال ُ�نّْفُر َصيْدها وال ُ�ْتَ� شَ 

َ
حلّْت يل ساعة من نهار و�نها لم حت

ُ
ْوُكها و�نّما أ

وال حتلُّ ساقَطتُها إال لُمنْشٍد ومن قُتل هُل قتيٌل َ�ُهَو خب� انّلظر�ن إما أن يفدي و�ما أن 
إال «: إال اإلْذخر يا رسول اهللا فإنّا �عله يف قبورنا و�يوتنا فقال: فقال العباس. »يقيد

 . متفقٌ عليه .»اإلذخر

خداوند مکه را براي رسولش فتح بعد از آنکه : گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -604
و پس از ؛ رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم در میان مردم به سخنرانی ایستاد، نمود

منان ؤاما پیامبرش و م، خداوند مانع ورود فیل به مکه شد«: فرمود، حمد و ثناي خداوند
تنها لحظاتی از و این شهر براي کسی قبل از من حالل نشده است و ، را بر آن مسلط کرد

نخواهد  –براي کسی بعد ازمن حالل شهر) ( و این، یک روز براي من حالل شده است
گمشده آن براي کسی روا  برداشتن)( خار آن کنده نشود، ودمیده نشرشکارش ، شد

 بستگان)( و کسی که فردي از، مگر کسی که قصد معرفی کردن آن را داشته باشد؛ نباشد
: عباس گفت .»اختیار دارد قصاص یا گرفتن دیت)( بین دو کار دم)ولی ( او، او کشته شد

 استفاده هایمان چرا که ما آن را براي قبرها یمان و خانه. بجز اذخر! اي رسول خدا
 . متفق علیه .»بجز اذخر«: فرمود. کنیم می
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نَّ رسول اهللا ص� اهللا  -605
َ
ُ عنُْه أ عليه وآهل وعْن عبد اهللا بن ز�د بن اعصم ريض ا�َّ

م إبراهيُم َمّكة «: وسلم قال ْمُت املدينَة كَما َحرَّ َم َمّكة وداع ألْهِلها و�� َحرَّ إنَّ إبراهيم حرَّ
ها بمثْ� ما داع به إبراهيم ألهل مّكة  . متفقٌ عليه .»و�� دْعوُت يف صاعها وُمدِّ

آله اهللا علیه و  پیامبر خدا صلی: گوید می عبداهللا بن زید بن عاصم رضی اهللا عنه -605
و من نیز ، و براي اهالی آن دعا کرد، ریم نمودتحهمانا ابراهیم مکه را «: سلم فرمودو

و من براي صاع و مد ، همان طور که ابراهیم مکه را تحریم کرد؛ مدینه را تحریم نمودم
 . متفق علیه. »همانطور که ابراهیم براي اهالی مکّه دعا کرد، مدینه دعا کردم

ُ عنه قال -606 يب طالب ريض ا�َّ
َ
: قال انّليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن يلعِّ بن أ

سلمٌ  .»املدينة حَرٌم ما ب� عْ� إىل ثَْور«  . رواه مُ

از علی بن ابی طالب رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه  -606
 . »حرم است )1(ثور کوه)( عیر تا کوه)( مدینه از«: وآله وسلم فرمود

 . مسلم روایت کرده است

 ورود به مکه ي هچگونگی حج و نحو -5

َ�ْن جابر بِن عبد اهللا ريض اهللا عنهما أنَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -607
َليفة

ْ
تيْنا ذا احل

َ
سماُء بنُت ُعميس فقال َحجَّ فََخرَْجنا معُه حىت إذا أ

َ
اغتس� «: فودلْت أ

حر�
َ
وص� رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يف املسجد ثم ر�ب  »واْستَثْفري بثْوٍب وأ

َهلَّ باتلوحيد
َ
يداِء أ

ْ
بَليك اللُّهمَّ بَليك بليك ال رش�ك « الَقْصَواَء حىت إذا استَوَْت به ىلع ابل

تَيْنَا ابليَْت اْستلَم الرُّ�ن  »لَك بَلَيْك إنَّ احلْمَد وانلعمَة لَك وامللَْك ال رش�ك لك
َ
حىت إذا أ

ر�عاً ثمَّ نفر إىل مقاِم إبراهيم فََص� ثمَّ رجع إىل الرُّ�ن فاستلمه ثمَّ 
َ
فرمل ثالثاً ومىش أ

 
َ
فا قََرأ فا فلّما َدنا ِمَن الصَّ ُ بهِ «  خرَج من ابلاِب إىل الصَّ  ا�َّ

َ
 بما بدأ

ُ
بدأ

َ
فا »أ ۞إِنَّ ﴿ فر� الصَّ

َفاٱ ِ ٱِمن َشَعآ�ِرِ  لَۡمۡرَوةَ ٱوَ  لصَّ ى ابَليْت فاستقبَل الِقبْلَة فَوَّحَد اهللا  ]١٥٨: ةالبقر[ ﴾�َّ
َ
حىت رأ

                                                   
 کوه کوچکی کنار کوه احد است. )1(
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ال � إال اهللا وْحَدهُ ال رش�ك هلُ هلُ الُملُْك وهل احلمُد وُهَو ىلع لُكِّ يشٍء قديٌر ال «: و�رّبُه وقال
�َز وَْعدُه ونرص عبَْدُه 

َ
ات  »وَهَزَم األحزاَب وْحَدهُ � إال اهللا وحده أ ثم داع ب� ذلك ثالث مرَّ

ثم نزل إىل املْرَوةِ حىت إذا انصّبْت قدماُه يف بطن الوادي َسىَع حىت إذا صعدتا مىش حىت أىت 
فا فذكر احلديث وفيه فلما اكن يَْوُم الرّتْو�ة توِّجُهوا : املْرَوة َ�َفَعَل ىلع املروة كما فعل ىلع الصَّ

هَر والعرص إىل م� فأ هلوا باحلج ور�ب رُسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم فََص� بها الظُّ
ىت َعَرفَة فوجد 

َ
جاَز حىت أ

َ
َفْجَر ثمَّ مكث قليًال حىت َطلََعت الّشمُس فأ

ْ
واملغرَب والِعشاَء وال

قصواِء فَرُِحلَ 
ْ
مَر بال

َ
ىت القّبة قد رُضَ�ْت هُل بنمرة ف�ل بها حىت إذا زاغت الّشمس أ

َ
ْت هلُ فأ

عرْصَ ولْم يَُصلِّ 
ْ
قاَم فَص� ال

َ
ْهَر ثمَّ أ قاَم فََص� الظُّ

َ
ذََّن ثمَّ أ

َ
َ�ْطن الوادي فََخَطَب انّلاس ثمَّ أ

َخَرات وجَعَل َحبْل  ىت املوقَف فجعَل بطَن ناقته القْصواِء إىل الصَّ
َ
بينهما شيئاً ثمَّ ر�ب حىت أ

فرة قليال الُمشاِة ب� يديِْه واستْقبَل الِقبْل ة فلم يََزْل واقفاً حىت غر�ت الّشْمُس وذهبِت الصُّ
ماَم حىت إن رأسها يلُصيُب َمْورك رَْحلِه  حىت اغَب الُقْرُص وَدَ�َع وقد َشنََق للقْصواِء الزِّ

يُّها انلّاُس الّسكينََة السكينةَ «: و�قوُل بيدهِ ايلُم�
َ
ْرىخ هلا  »�

َ
ىت َحبْال من احلبال أ

َ
لكما أ

ذان واحٍد و�قامت� ولم  قليالً 
َ
ىت املزْدِلفة فص� بها املغرَب والعشاَء بأ

َ
حىت تْصَعَد حىت أ

ذان 
َ
بُح بأ فجَر ح� تب� هُل الصُّ

ْ
�سبْح بينَُهما شيئاً ثمَّ اْضطَجَع حىت َطلََع الَفْجُر فََص� ال

ىت املْشَعر احلَراَم فاْستقبل القبْلة ف
َ
داع و�رّب وهلّل فَلَْم يزل و�قامة ثمَّ ر�َب القْصواء حىت أ

ىت َ�ْطَن ُ�رَسِّ فََحرََّك قليًال ثمَّ 
َ
ْن َ�ْطلَُع الّشمس حىت أ

َ
سفَر ِجداً فدَ�َع قبََل أ

َ
واقفاً حىت أ

ىت اجلْمرَة اليت عند الّشجرةِ 
َ
سلَك الّطر�ق الوُْسطى اليت ختُْرُج ىلع اجلمرة الكربى حىت أ

 ُ مَع لكِّ حصاٍة منها مثل حىص اخلذِف ر� مْن بطن الوادي ثمَّ فَرَماَها �َسبْع َحَصيَاٍت ي�ربِّ
فاض إىل ابليِْت 

َ
انرْصَف إىل املنْحر فنحر ثمَّ ر�َب رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم فأ

ْهرَ  الً  .فََص� بمّكة الظُّ طوَّ سلمٌ مُ  . رواهُ مُ
دا صلى اهللا علیه از جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خ -607

در ، تا به ذوالحلیفه رسیدم؛ با ایشان از مدینه خارج شدیم، وآله وسلم آهنگ حج کرد
و ، غسل کن«: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و، آنجا اسماء بنت عمیس زایمان کرد
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ذوالحلیفه) ( و رسول خدا در مسجد، »خون را ببند و احرام ببند با پارچه اي محل خروج

با کلمه توحید این چنین ، رسید)1( شترش) قصواء را سوار شد تا به بیداء( نماز خواند و

ال ، والنعمة لک وامللکن احلمد إ، لبيک اللهم لبيک لبيک ال رشيک لک لبيک«: لبیک گفت

صلى اهللا علیه وآله  پیامبر، به راهمان ادامه دادیم تا به) بیت اهللا رسیدیم( »رشيک لک

و سه دور شتابان و چهار دور آهسته زد و آنگاه به ، یمانی) را استالم کرد( رکن وسلم
، یمانی) بازگشت و آن را استالم کرد( آمد و نماز خواند و دوباره به رکن ممقام ابراهی

َفاٱ۞إِنَّ ﴿: کرد می یه را تالوتآاین ، به صفا که نزدیک شد، سپس به سوي صفا رفت  لصَّ
ِ ٱِمن َشَعآ�ِرِ  لَۡمۡرَوةَ ٱوَ   قطعاً صفا و مروه از شعائر الهی هستند) و( ]١٥٨: ةالبقر[ ﴾�َّ
؛ صفا باال رفتي  و بر تپه »کنم که خداوند شروع کرده است می از جایی شروع« ):فرمود(

کرد و خدا را به بزرگی و یگانگی یاد کرد و  رو به کعبه؛ تا جایی که بیت اهللا را دید

ال ، قدير ءوله احلمد وهو علی كل يش، له امللک، ال رشک له، وحده، ال اهللاإله إال «: فرمود

، معبود بر حقی جز اهللا نیست »ال حزاب وحدهإوهزم ، نرص عبده، انجز وعده، له اهللاإ

او بر ، حمد ستایش فقط او را سزاست، از آن اوست یپادشاه، شریکی ندارد، یکتاست
را اش  بنده، را عملی کرداش  و وعده، اهللا نیستمعبود بر حق جز ، هر چیزي تواناست

و این ذکر را  کرد می در این بین دعا. »به تنهایی تمام احزاب را شکست داد، یاري کرد
، که رسید »بطن وادي«به ، سپس از تپه صفا به طرف مروه پایین آمد. سه بار تکرار کرد

مروه رفت و اعمالی که روي کوه) ( شروع به دویدن کرد تا باال رفت آنگاه آهسته بر
ی ناصحاب به سوي م: حدیث را ادامه داد و درآن آمده، انجام داد، صفا انجام داده بود

در ، رفتی ترویه) رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم سواره به من( روز هشتم، رفتند
. به جماعت) خواند( نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح را، آنجا با مسلمانان

دید ، سپس حرکت کرد و به عرفه رفت، سپس اندکی درنگ کرد تا خورشید طلوع کرد

                                                   
 مکانی است.) نام 1(
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 آنگاه دستور داد قصواء، ل خورشید در آن مانداتا زو، اند هزداي  خیمه در نمره برایش
 هشترش) آماده کردند و به بطن وادي آمد و براي مردم سخنرانی کرد و اذان و اقام(

و بین این دو ، و نماز عصر را خواند، سپس اقامه گفتند و، و نماز ظهر را خواند، گفتند
ها  و شکم شترش را به طرف صخره، و سپس سوار شد به موقف آمد، هیچ نمازي نخواند

و مقداري از زردي ، گرفت می جلویش قرار )1( که جبل المشاةاي  گونه و به، نگه داشت
ولگام قصواء را ، نمودحرکت ؛ هنگامی که قرص آفتاب کامالً پنهان گشت، هم رفت

و با اشاره ، االنش برخورد کندپکشید که نزدیک بود سرش به جلوي  می طوري محکم
اي مردم آرامش تان را حفظ ، اي مردم آرامش تان را حفظ کنید«: فرمود می دست راست

 . »کنید
به تا اینکه ، تا باال رود، کرد می لگام شترش را شل يمقدار، رسید می به هر تپه اي که

بصورت جمع) با یک اذان و یک اقامه برگزار ( در آنجا نماز مغرب و عشاء، مزدلفه آمد
پس ، تا اینکه فجر طلوع کرد؛ سپس خوابید، نخواند ينماز چیهو بین این دو نماز ، کرد

و سپس سوار شد و به ، نماز صبح را با اذان و اقامه خواند؛ چون طلوع فجر آشکار گردید
همچنان ایستاده : اهللا گفتاالروبه قبله ایستاد و دعا کرد و تکبیر و ال اله  ؛مشعر الحرام آمد

بطن « آمد تا به؛ قبل از طلوع خورشید حرکت کرد، تا آن که هوا خوب روشن شد؛ بود
در  شود می سپس از راه میانی که از جمره کبري خارج، اندکی تندتر رفت، رسید »محسر

با ، ی جمره کردمبا هفت سنگریزه ر؛ درخت رسید مره کنارجتا به ، پیش گرفت و آمد
بطن «از ، به اندازه دانه باقالیی بودها  هر یک از سنگ ریزه، گفت می تکبیر، هر سنگ زدن

و سپس سوار شد و به بیت اهللا ، و سپس به قربانگاه آمد و قربانی کرد، کرد میر »وادي
 ... رفت و نماز را در مکه خواند

 . صورت طوالنی روایت کرده است این حدیث را مسلم به

                                                   
 ) محل اجتماع افراد پیاده.1(
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أنَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن إذا : وَ�ْن ُخَز�ْمَة بن ثابِت ريض اهللا َ�نْهُ  -608
َل اهللا رضوانه واجلنَّة واستعاَذ برمْحته مَن انّلار

َ
ْو عمرة سأ

َ
 من تلبيتِه يف حٍج أ

َ
رواهُ  .فرغ

 . الشافعيُّ بإسناد ضعيف

آله بن ثابت رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و  از خزیمه -608
 از خداوند رضوان، یافت می سلم هرگاه از تکبیر گفتن در حج و عمره فراغتو
شافعی  .برد می هنم به رحمت خداوندي پناهو از ج، طلبید می و بهشت را اش) خشنودي(

 . با اسناد ضعیف روایت کرده است

ُ عنُه قالوعن جابٍر  -609 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: ريض ا�َّ �ْرُت «: قاَل رسوُل ا�َّ
هاُهنا وم� لُكُّها َمنَْحٌر فا�روا يف رحال�م ووَ�ْفُت َهاُهنا وعرفُة لكُّها مْوقٌف َوَوَ�ْفُت َهُهنا 

سلمٌ  .»ومَجٌْع لكُّها َمْوقٌِف   . رواهُ مُ

من «: دا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمودرسول خ: گوید می جابر رضی اهللا عنه -609
ه فو تمام عر؛ ن این جا توقف کردمم، در این جا قربانی کردم و تمام منی قربانگاه است

مسلم . »موقف است مزدلفه)( »جمع« و تمام؛ و من اینجا توقف کردم، موقف است
 . روایت کرده است

نَّ انليّب ص�  وَ�ْن اع�شَة ريض اهللا عنْها -610
َ
اهللا عليه وآهل وسلم لَّما َجاَء إىل َمّكَة أ

ْسَفِلها
َ
ْعَالَها وخرَج ِمْن أ

َ
يْهِ  .َدَخلََها ِمْن أ لَ تّفقٌ عَ  . مُ

سلم به آله واز عایشه رضی اهللا عنها روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و  -610
 . یهمتفق عل .از قسمت باالي آن وارد شد و از قسمت پایین آن خارج شد، مکه آمد

نُّه اكَن ال يْقُدُم َمّكة إال باَت بذى ُطَوى حىت  -611
َ
ُ عنهما أ وعْن ابِْن ُعمر ريض ا�َّ

تفقٌ عليه .يصبَح و�ْغتَسَل و�ذُكُر ذلك عن انليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم  . مُ
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شب را ، مگر اینکه؛ آمد نمی است که به مکهاز ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت  -611
 آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گفت می و، کرد می و غسل، رساند می طوي به صبح در ذي

 . متفق علیه. سلم این کار کرده است

ََجر األسود و�َْسُجُد عليه وعن ابِن عباس ريض اهللا عنهما -612
ْ
رواهُ  .أنه اكن ُ�َقبُِّل احل

ي موقوفاً   . احلاكم مرفوعاً والبيْهفِ

زد و  می را بوسه اهللا عنهما روایت است که حجر االسوداز ابن عباس رضی  -612
و بیهقی به صورت موقوف روایت ، حاکم بصورت مرفوع. کرد می روي آن سجده

 . اند کرده

ن يْرُملُوا ثالثة : وعنُْه ريض اهللا عنه قال -613
َ
مرُهم انليّبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

َ
أ

ْر�عاً ما ب� الر
َ
ْشواٍط و�ْمُشوا أ

َ
 . متفقٌ عليه .�ن�أ

آله رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و  )ابن عباس( و از او -613
آهسته ، و چهار دور؛ کن شتابانر در بین دو، سلم به آنان دستور داد که در سه دورو

 . متفق علیه .طواف کنند

ُ َ�نُْهما -614 نُّه اكن إذا طاف  وعن ابن ُ�َمر ريض ا�َّ
َ
َل َخبَّ أ بابليِت الّطواَف األوَّ

ْر�عاً 
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا طاف يف احلج : و� رواية. ثالثاً ومىش أ يُت رسول ا�َّ

َ
رأ

ر�عةً 
َ
طواف بابليت و�ميش أ

َ
ل ما يْقُدُم فإنّه �سىع ثالثة أ وَّ

َ
و الُعْمرة أ

َ
تّفقٌ عليه .أ  . مُ

سه ، کرد خانه را طواف میابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که هر گاه  -614
 . رفت می دور را شتابان و چهار دور آهسته

رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم را دیدم که هر گاه در حج یا : و در روایتی دیگر آمده
متفق . کرد می طوافسه بار شتابان و چهار بار آهسته ، آمد می اول که، کرد می عمره طواف

 . علیه
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ر رُسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم �ستلم من : وعنْه ريض اهللا عنه قال -615
َ
لم أ

 . رواهُ مسلمٌ  .ابليت غ� الّركن� ايلماني�

من ندیدم پیامبر خدا صلى : رضی اهللا عنهما روایت است که )ابن عمر( و از او -615
مسلم روایت . جایی دیگرکعبه را استالم کند؛ رکن یمانیاهللا علیه وآله وسلم به جز دو 

 . کرده است

نك حجٌر ال ترُضُّ وال : أنُّه َ�ّبَل احلجر وقاَل : وعن ُ�َمَر ريض اهللا عنهُ  -616
َ
ْعلُم أ

َ
إ� أ

يُت رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ُ�َقبِّلَك ما قّبلْتك
َ
� رأ

َ
تّفقٌ عليه .تنْفُع ولوال أ  . مُ

 من: حجر االسود را بوسه زد و گفت: هاز عمر رضی اهللا عنه روایت است ک -616
اگر ندیده بودم که پیامبر خدا ، رسانی می نه ضرر و نه فایده، دانم که تو سنگ هستی می

 . متفق علیه. مدیبوس نمی هرگز تو را، بوسد می صلى اهللا علیه وآله وسلم تو را

َفيِْل  -617 يِب الطُّ
َ
َيِْت : قَاَل َوَ�ْن أ

ْ
يُْت رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ُطوُف بِابل

َ
َرأ

ْ�َن بِِمْحَجٍن َمَعُه َوُ�َقبُِّل الِْمْحَجنَ  لِمٌ  .َو�َْستَِلُم الرُّ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

پیامبر خدا صلی اهللا علیه و سلم را دیدم که : گوید می ابو طفیل رضی اهللا عنه -617
 و عصا را؛ کرد استالم می؛ و رکن را با عصاي که همراهش بود کرد می بیت اهللا را طواف

 . مسلم روایت کرده است. بوسید می

َمّيَة قَاَل  -618
ُ
َطاَف رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ُمْضَطِبَعاً برُِبٍْد : َوَ�ْن ُ�ْعَ� بِْن أ

ْخرَضَ 
َ
حّ  .أ صَ ائِيِّ وَ ةُ إِال النَّسَ سَ َمْ اهُ اخلْ وَ يُّ رَ ذِ مِ ْ هُ الرتِّ  . حَ

رسول خدا صلی اهللا علیه : از یعلی بن امیه رضی اهللا عنه روایت است که گفت -618

 »خمسه«. کرد طواف می)1( سلم را دیدم که با پارچه اي سبز و بصورت اضطباءآله وو 

 . و ترمذي صحیح دانسته است، استاند  بجز نسایی روایت کرده

                                                   
طوري که شانه  ) یعنی قرار دادن وسط احرام زیر بغل راست، وقرار دادن دو طرف آن بر دوش چپ،1(

 راست برهنه باشد.
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�ٍَس ريَِضَ  -619
َ
ُ ِمنَّا : اهللا َ�نْه قَاَل َوَ�ْن أ اَكَن يُِهلُّ ِمنَّا الُْمِهلُّ فَال ُ�نَْكُر َعلَيِْه َوُ�َ�ربِّ

ُ فَال ُ�نَْكُر َعلَيْهِ  يْهِ  .الُْمَكربِّ لَ قٌ عَ تَّفَ  . مُ

 )صلى اهللا علیه وآله وسلم در زمان رسول خدا(: گوید می انس رضی اهللا عنه -619
 تکبیر؛ و برخی که دوست داشتند، گفت می تهلیل اهللا خواست الاله اال می برخی از ما که

 . متفق علیه. گرفت نمی و کسی بر آنان ایراد، گفتند می

َ�َعثَِ� انلَّيِبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم يِف : َوَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ اهللا َ�نُْهَما قَاَل  -619
ٍع بِ 

َعَفِة ِمْن مَجْ ْو قَاَل يِف الضَّ
َ
يْهِ  .لَيْلاثلََّقِل أ لَ قٌ عَ تَّفَ  . مُ

رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم مرا با : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنها -620
 . متفق علیه. و زنان) شبانه از مزدلفه فرستادها  مانند بچه( افراد ضعیفبا وسایل سفر یا 

َذنَْت : َوَ�ْن اَع�َِشة ريَِضَ اهللا َ�نَْها قَالَْت  -621
َ
َسوَْدُة رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل اْستَأ

ِذَن لََها
َ
ْن تَْدَ�َع َ�بْلَُه َوَ�نَْت َ�بَْطًة َ�ْعِ� ثَِقيلًَة فَأ

َ
يْهِ  .وسلم يَلْلََة الُْمزَْدِلَفِة أ لَ قٌ عَ تَّفَ  . مُ

، شب مزدلفه؛ سنگین و) چاق بود( سوده که زنی: گوید می عایشه رضی اهللا عنها -621
 پیامبر، برود )به منی( اجازه خواست که پیش از اوصلى اهللا علیه وآله وسلم از پیامبر 

 . متفق علیه. به وي اجازه داد صلى اهللا علیه وآله وسلم

قَاَل نَلَا رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن ابِْن َ�بَّاس ريَِضَ اهللا َ�نُْهَما قَاَل  -622
َْمَرَة حَ «: وسلم

ْ
ْمُس ال تَْرُموا اجل طَاعٌ  .»ىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ قِ فِيْهِ انْ ائِيَّ وَ ةُ إِال النَّسَ سَ َمْ اهُ اخلْ وَ  . رَ

پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم خطاب : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنها -622
بجز نسایی روایت  »خمسه«. »قبل از طلوع خورشید رمی جمره نکنید«: به ما فرمود

 . آن انقطاع وجود داردو در سند ، اند کرده

مِّ : َوَ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ اهللا َ�نَْها قَالَْت  -623
ُ
رَْسَل انلَّيِبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم بِأ

َ
أ

فَاَضْت 
َ
َفْجِر ُ�مَّ َمَضْت فَأ

ْ
ََمَرَة َ�بَْل ال

ْ
هُ  .َسلََمَة يَلْلََة انلَّْحِر فََرَمِت اجل نَادُ إسْ دَ وَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ ىلَ رَ عَ

لِمٍ  سْ طِ مُ ْ  . رشَ
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از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم ام  -623
و سپس رفت ، و قبل از طلوع فجر رمی جمره کرد، فرستاد )به منی( سلمه را شب قربانی

 . که بر شرط مسلم است روایت کرده است ابو داود با اسنادي. حج) نمود( و طواف افاضه

قَاَل رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن ُعْرَوَة بِْن ُمرَضَِّس ريَِضَ اهللا َ�نُْه قَاَل  -624
َمْن َشِهَد َصالَ�نَا َهِذهِ َ�ْعِ� بِالُْمزَْدِلَفِة فَوَ�َف َمَعنَا َحىتَّ نَْدَ�َع َوقَْد َوَ�َف بَِعَرفََة َ�بَْل «: وسلم

ْو َ�َهاراً �َ 
َ
ُه َوقىََض َ�َفثَهُ َذلَِك يَلًْال أ ةَ  .»َقْد َ�مَّ َحجَّ مَ يْ زَ ابْنُ خُ يُّ وَ ذِ مِ ْ هُ الرتِّ حَ حّ صَ ةُ وَ سَ َمْ اهُ اخلْ وَ  . رَ

رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می عروة بن مضرس رضی اهللا عنه -624
 و با ما وقوف نموده، شرکت داشته باشد در مزدلفه)( نماز با ما اینکسی که «: فرمود
حجش ، و قبل از این شبی یا روزي در عرفه توقف کرده باشد، تا حرکت کنیم، باشد

وابن خزیمه صحیح ، اند روایت کرده »خمسه«. »و مناسکش را انجام داده است، کامل شده
 . اند دانسته

إّن املرش�� اكنوا ال يُفيضوَن حىت تْطلُع الّشمُس : وَ�ْن ُ�َمَر ريض عنُْه قاَل  -625
ن َ�ْطلَع : و�قولونَ 

َ
فاض قبَل أ

َ
رْشْق ثَبُ� و�نَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم خالََفهْم فأ

َ
أ

اريُّ  .الشمُس  بُخَ  . رواهُ الْ

 مشرکین تا طلوع خورشید از مزدلفه حرکت: گوید می عمر رضی اهللا عنه -625
ها  آن سلم باآله وپیامبر صلی اهللا علیه و! روشن شو )1(اي ثبیر: گفتند می کردند و نمی

 . بخاري روایت کرده است. و قبل از طلوع خورشید حرکت کرد، مخالفت کرد

سامَة بِن َز�ٍْد ريض اهللا َ�نْهْم قاال -626
ُ
لْم يزِل للّنيب ص� اهللا عليه : وعن ابِن عّباٍس وأ

بُخاريُّ  .وآهل وسلم يُليبِّ حىت ر� مجرة الَعَقبة  . رواهُ الْ

                                                   
 نام کوهی در مکه است.  )1(
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از ابن عباس و اسامه بن زید رضی اهللا عنهم روایت است که پیامبر صلی اهللا  -626
بخاري روایت کرده . عقبه را رمی نمودي  تا جمره؛ گفت می سلم همواره تلبیهآله وعلیه و 

 . است

نُّه جعل ابليَْت َ�ْن �سارهِ ومِ�ً عْن : وعْن عبد اهللا بن مسعوٍد ريض اهللا عنه -627
َ
أ

نزلت عليه سورة ابلقرةهذا َمَقا: � اجلمرة �سبع حصياٍت وقاليمينه ور
ُ
متفقٌ  .ُم اذلي أ

 . عليه

کعبه) را به سمت ( از عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه روایت است که خانه -627
ابن ( و با هفت سنگ ریزه رمی جمره کرد و، چپ و منی را به سمت راستش قرار داد

 . متفق علیه. که سوره بقره بر آن نازل شده استاین جایی کسی است : گفت )مسعود

ر� رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم اجلمرَة : وعن جابر ريض اهللا عنُه قاَل  -628
ّما بعد ذلك فإذا زالِت الشمُس 

َ
سلمٌ  .يَْوَم انّلْحر ُضىح وأ اهُ مُ  . روَ

سلم آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و  )اول( روز: گوید می جابر رضی اهللا عنه -628
. کرد می و بعد از آن پس از زوال خورشید رمی جمره، هنگام چاشت رمی جمره کرد

 . مسلم روایت کرده است

ُ : وعن ابِن ُ�َمَر ريض اهللا عنُهما -629 نْيا �سبع حصياٍت يُ�ربِّ نُّه اكن ير� اجلمرَة ادلُّ
َ
أ

مُ  حىت �ُْسهل فيقوم مْستقبَل الِقبْلِة ثم يدعو و�رفع يديه و�قوم  ىلع إثر لكِّ َحَصاٍة ثمَّ يتقدَّ
طو�ًال ثمَّ يْر� الوسطى ثم يأُخُذ ذات الشمال فيُسهُل و�قوم ُمستقبَل الِقبْلة ثم يدعو ف�فع 
يديه و�قوم طو�ًال ثمَّ ير� مجرة ذات العقبة من بطن الوادي وال يقُف عنْدها ثمَّ ينرْصُف 

 : فيقوُل 
َ
 . رواه البخاريُّ  .يُت رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ْفعلُهُ هكذا رأ

 از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که جمره اول را با هفت سنگریزه رمی -629
رفت و در زمین همواري  سپس جلوتر می: گفت می و بعد از هر سنگ ریزه تکبیر، کرد می

و سپس ، کرد می و دعانمود  می یش را بلندها ستد ایستاد و می رو به قبله لحظات طوالنی
رفت و در زمینی هموار رو به قبله  می و به سمت چپ، داد می رمی جمره میانی را انجام
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و سپس از ته دره ، کرد می و دعانمود  می یش را بلندها دست ایستاد و می لحظات طوالنی
رسول : گفت می گشت و می باز و، کرد نمی و آنجا توقف، داد می رمی جمره عقبه را انجام

 . بخاري روایت کرده است .کرد می خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم را دیدم که چنین

ا�َّ ارْحم «: وعنُْه ريض اهللا عنُْهما أنَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -630
�ن يا رسول اهللا؟قال يف اثلاثلة: قالوا »الْمحلِّق� �ن«: واملقرصِّ لَيه .»والُمقرصِّ تّفقٌ عَ  . مُ

ابن عمر) رضی اهللا عنهما روایت است خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم ( و از او -630
مورد رحمت خود قرار ؛ تراشند می حج)( کسانی را که سرهایشان را در! خداوندا «: فرمود

کسانی که ، سه بار تکرار کردند(، کنند می کسانی که کوتاه! سول خدااي ر: گفتند »بده
 . متفق علیه. »کنند می و کسانی که کوتاه«: بار سوم فرمود، )تراشند می سرشان را

ن رسول اهللا ص� اهللا عليه  -631
َ
وعْن عبد اهللا بن عُمرو بن العاص ريض اهللا عنهما أ

لونَُه فقال رُجٌل 
َ
 : وآهل وسلم وقف يف حجة الوداع فجعلوا �ْسأ

َ
ْن أ

َ
ْشعْر فحلْقت قبَل أ

َ
 ؟ْذبحلْم أ

ْر�: فجاَء آخُر فقاَل  »اذبْح وال حرج«: قاَل 
َ
ن أ

َ
ْشعْر َ�نََحْرُت قبَل أ

َ
 »اْرم وال َحَرجَ «: قال ؟لْم أ

ر إال قاَل  خِّ
ُ
َم وال أ تّفقٌ عليه .»افْعل وال حرج«: فما ُسئَل يْومئًذ عْن يشٍء قُدَّ  . مُ

علیه  خدا صلى اهللارسول : گوید می عبداهللا بن عمرو بن عاص رضی اهللا عنهما -631
مردي ، ندکرد می الؤس یشاناز امردم)( پس؛ ) ایستادیدر من( وآله وسلم در حجه الوداع

 »اشکانی ندارد، قربانی کن«: موهایم را تراشیدم فرمود، قبل از قربانی، نفهمیدم: گفت
رمی «: فرمود ؟ام کرده عقبه) ذبح( نفهمیدم و قبل از رمی جمره: مردي دیگر آمد و گفت

در آن روز از هر حکمی که با تقدیم و تا خیر انجام داده بودند و . »اشکالی ندارد، کن
 . متفق علیه. »اشکالی ندارد، انجام بده«: فرمود می، ندکرد می سوال

ََر  وعن املسور بن �َْرَمة ريض اهللا َ�نْهُ  -632
َ

أنَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم �
َمرَ 

َ
صحابَه بذلك قبْل أْن �ْلق وأ

َ
 . رواه البخاري .أ
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سلم آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و : گوید می مسور بن مخرمه رضی اهللا عنه -632
بخاري روایت . و به اصحاب نیز دستور داد که چنین کنند، ذبح کرد؛ قبل از تراشیدن سر

 . کرده است

إذا «: يه وآهل وسلمقال رسول اهللا ص� اهللا عل: وعن اع�شة ريض اهللا عنها قالت -633
رواهُ أَمحد وأَبو داود ويف إسناده  .»رَميْتُم وحلقتم َ�َقْد َحلَّ لُ�ْم الّطيب و�ُّ يشٍء إال النساءَ 

فٌ  عْ  . ضَ

: سلم فرمود آله ول خدا صلی اهللا علیه ورسو: گوید می عایشه رضی اهللا عنها -633
بجز ، زدن و هر چیز خوشبویی، و مویتان را تراشیدید، گاه رمی جمره کردیدهر«
و در اسناد آن ، اند احمد و ابو داود روایت کرده. »برایتان حالل است؛ بستري با زنانمه

 . ضعف وجود دارد

ليس «: وعن ابن عّباس ريض اهللا عنهما أنَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -634
ن ْ نٍ رواهُ أبو داود  .»ىلع النّساِء َحلٌّق و�نما يُقرصِّ سَ نَادٍ حَ  . بإسْ

بر «: پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -634
ابو داود با اسناد حسن . »فقط آنان کوتاه کنند، نیست )وعمرهدر حج ( زنان تراشیدن مو
 . روایت کرده است

ُ َ�نُْهما -635 نَّ العباس بن وعن ابن ُ�َمَر ريض ا�َّ
َ
املطلب ريض اهللا عنه  عبد أ

جل سقايته 
َ
ْن يبيَت بمّكة يلايل م� من أ

َ
استأَذَن رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

تّفقٌ عليه .فأذَن هلُ   . مُ

که کار آب دادن  عباس بن عبدالمطلب: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -635
 ،وسلم اجازه خواستوآله یه لاز رسول خدا صلی اهللا ع، حاجیان را به عهده داشت

به او  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر، در مکه باشد، هستند ییی که مردم در منها شب
 . متفق علیه. اجازه داد
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ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم  وعْن اعصم بن عدي ريض اهللا عنه -636 أن رسوَل ا�َّ
َيْتوتَِه َ�ْن مِ� يَْرمونَ 

ْ
رْخص لُراعة اإلبل يف ابل

َ
ثمَّ يَْرموَن الغَد ومن بعد الغد  ،يَوَم انلحر أ

 . حبَّان رواهُ اخلمسة وصححهُ الرتمذي وابنُ  .ثمَّ يرموَن يْوم انلّْفر، يلوَمْ� 

که رسول خدا صلی اهللا علیه : از عاصم بن عدي رضی اهللا عنه روایت است -636
بیتوته نکنند) و (، نماننددر منی شب ؛ اجازه داد )ها ساربان( سلم براي شتر چرانانو آلهو

سوم و ، در روزهاي دوم )به ترتیب( و بعد از آن، روز قربانی به رمی جمره بپردازند
مذي و ابن حبان و تر، اند روایت کرده »خمسه«. یوم النفر) رمی جمره کنند( چهارم

 . اند صحیح دانسته

يب بَْ�َرة ريض اهللا عنه قال -637
َ
ص� اهللا عليه وآهل وسلم َخَطبَنَا رسول اهللا : وعن أ

 . متّفقٌ عليه. احلديث ،يْوم انّلحر

روز قربانی رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم : گوید می ابوبکره رضی اهللا عنه -637
 . متفق علیه. الحدیث. دفرموبراي ما سخنرانی 

اَء بنت نبهان ريض اهللا عنها قالت -638  عليه َخَطبَنَا رُسول اهللا ص� اهللا: وعن رَسَّ
ؤوس فقال يَام الترّش�ق«: وآهل وسلم يْوَم الرُّ

َ
وْسط أ

َ
ليس هذا أ

َ
رواه أبو داود . احلديث »؟أ

 . بإسناد حسن

سلم آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و : گوید می سراء بنت نبهان رضی اهللا عنها -638
امروز نیمه ایام آیا «: و فرمود، دنموبراي ما خطبه ایراد  )روز دوم قربانی( ؤسدر یوم الر

 . ابوداود با اسناد حسن روایت کرده است. ...»تشریق نیست

نَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل لَها: وعن اع�شة ريض اهللا عنْها -639
َ
طوافُك «: أ

ك وعمرتك  . رواهُ مسلمٌ  .»بابليت وسعيك ب� الّصفا واملروة ي�فيك حلجِّ
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سلم خطاب به او  آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می عایشه رضی اهللا عنها -639
براي ، اي این طواف خانه را که تو انجام داده اي وسعی که بین صفا و مروه نموده«: فرمود

 . مسلم روایت کرده است. »کافی استات  حج و عمره

ُ َ�نْهما -640 لْم يْرُمل يف  أنَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم وعن ابن عّباس ريض ا�َّ
فاض فيه

َ
حهُ احلاكِمُ  .السبع اذلي أ  . رواه اخلمسة إال الرتمذيَّ وصحّ

سلم در هفت  آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -640
و ، اند بجز ترمذي روایت کرده، خمسه. کرد نمی )شتابان طواف( رمل، دور طواف افاضه

 . حاکم صحیح دانسته است

�س ريض اهللا عنهُ  -641
َ
عرَص  وعن أ

ْ
هر وال أنَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم ص� الظُّ

ب، واملغرَب والعشاءَ   . رواهُ البخاريُّ  .فطاف به، ثمَّ ر�ب إىل ابليت، ثمَّ رقََد رقَْدة باملَحصَّ

رب پیامبر صلی اهللا علیه و سلم نماز ظهر و عصر و مغ: گوید می انس رضی عنه -641
آمد و  )کعبه( و سپس اندکی در محصب خوابید و سوار شد و به بیت، و عشاء را خواند

 . بخاري روایت کرده است. طواف کرد

ي ال�ول باألبطح -: لم ت�ن تفعل ذلك انها وعْن اع�شة ريض اهللا عنْها -642
َ
 -أ

سمح خلُروجهإنّما نزهل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ألنُّه اكن : وتُقوُل 
َ
رواه  .م�ًال أ

سلمٌ   . مُ

: گفت می آمد و نمی فرود »ابطح«از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که در  -642
که براي خروج شان ؛ سلم براي آن در این جا فرود آمد آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و

 . مسلم روایت کرده است. تر بود راحت

مر انّلاس أن ي�ون آخرَ�ْهدهْم بابليت : عنهما قالوعن ابن عّباس ريض اهللا  -643
ُ
أ

َف عن احلائض نُّه ُخفِّ
َ
 أ

ّ
تّفقٌ  .إال  . عليه مُ
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به مردم دستور داده شد که آخرین : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -643
البته این حکم ، باشد )داعطواف و(، با بیت اهللا )حج شان آخرین عمل از اعمال( عهدشان

 . متفق علیه. شود نمی؛ که عادت ماهیانه هستندشامل زنان 

�ْ� ريض اهللا عنُْهما قال -644 : قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن الزُّ
لف صالةٍ فيما سواه، صالٌة يف مسجدي هذا«

َ
فضل من أ

َ
وصالٌة يف ، إال املسجد احلرام، أ

فضل من صالٍة يف مّسجدي هذا ، املسجد احلرام
َ
حهُ ابنُ  .»بمائة صالةأ دُ وصحّ رواهُ أَمحُ

 . حبّان

که رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم : از ابن زبیر رضی اهللا عنه روایت است -644
بجز مسجد ؛ از هزار نماز در دیگر مساجد )مسجد النبی( نماز در این مسجد من«: فرمود
نماز در مسجد من بیشتر از صد ، و نماز در مسجد الحرام، بیشتر فضیلت دارد، الحرام

 . »فضیلت دارد
 . ست و ابن حبان صحیح دانسته استاحمد روایت کرده ا

 شوند می رود یا با مانع رو به رو می کسانی که این عبادت از دستشان -6

ْحرص رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : عن ابن عباس ريض اهللا عنُْهما قال -645
ُ
قَْد أ

 . رواه البُخاريُّ  .حىت اعتمر اعماً قابال، و�رَهْديهُ ، وجامع �ساَءهُ ، فََحلَق رأسه، وسلم

 رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -645
و با ، لذا سرش را تراشید ،با ممانعت رو به رو شد )خواست عمره به جاي آورد که می(

بخاري . و سال آینده عمره بجاي آورد، کردرا ذبح اش  و قربانی، همسرانش همبستر شد
 . روایت کرده است

دخل انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم ىلع : وعن اع�شَة ريض اهللا عنها قالت -646
َ�ْ� بن عبد املطلب  ر�د احلج! يا رسول اهللا: فقالت، رىض اهللا عنهاضباعَة بنت الزُّ

ُ
، إ� أ
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نا شاكيةٌ 
َ
نَّ ��ِّ َحيُْث «: فقال انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم ؟وأ

َ
ُحيجِّ واشرتيط أ

تفقٌ عليه .»َحبَْست�  . مُ

سلم به خانه ضباعه آله وپیامبر صلی اهللا علیه و : گوید می عایشه رضی اهللا عنها -646
خواهم به  می من! اي رسول خدا : عرض کردضباعه ، بنت زبیر بن عبدالمطلب وارد شد

حج را به جاي آور و  )،برو(«: فرمودصلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر . بروم و مریضم حج
 همانجا از احرام بیرون )بیمارشدم( هر جا مرا بند کردي! خداوندا : وشرط کن و بگ

 . متفق علیه. »آیم می

قال رسول اهللا : وعن عكرمة عن احلجاج بن َ�ْمرو األنصاريِّ ريض اهللا عنُه قال -647
ْو َعرَج َ�َقْد َحلَّ «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم

َ
: قال ِعْكرمة» وعليه احلجُّ ِمْن قابل، َمْن ُكرس أ

با ُهر�ْرةَ عْن ذلَك فقاال
َ
لُت ابَن َ�ّباس وأ

َ
مذيُّ  .صدَق : فسأ ْ  . رواهُ اخلمسة وحسنّة الرتِّ

ل خدا کند که رسو می عکرمه از حجاج بن عمرو انصاري رضی اهللا عنه روایت -647
که نتواند مناسک ( هر کس دچار شکستکی و لنگی شود«: فرمودصلى اهللا علیه وآله وسلم 

سال ؛ و بر او الزم است، است )و از احرام بیرون آمده(، حالل شده )حج را انجام دهد
از ابن عباس و ابوهریره در این باره : گوید می هعکرم. »آینده مناسک حج را بجاي آورد

 . درست گفته است: دو گفتندهر ، ال کردمؤس
 . و ترمذي آن را حسن دانسته استاند  خمسه روایت کرده



 
 
 

 معامالت)( کتاب بیوع -7

 مالت و معامالتی که نهی شده استباب شرایط معا -1

أي : اهللا عليه وآهل وسلم سئلعن رفاعة بن رافع ريض اهللا عنه أن انليب ص�  -648
 . رواه البزار وصححه احلاكم »و� بيع مربور، عمل الرجل بيده«: قال الكسب أطيب؟

ال ؤسلم س آله واز پیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می رفاعه بن رفع رضی اهللا عنه -648
 انجامکاري که فرد با دستان خود «: تر است؟ فرمود آمدي حاللکسب و) در( چه: شد
و ، بزار روایت کرده. »باشد )و مورد تایید شریعت خدا( و هر تجارتی که پاك؛ دهد می

 . حاکم صحیح دانسته است

ريض اهللا عنهما أنه سمع رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل  وعن جابر بن عبدا� -649
، واخل��ر، وامليتة، حرم بيع اخلمر و رسوهل إن اهللا«: وهو بمكة، وسلم يقول اعم الفتح

وتدهن بها ، فإنها تط� بها السفن، أرأيت شحوم امليتة! يا رسول اهللا: فقيل »واألصنام
ثم قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل » هو حرام، ال«: و�ستصبح بها انلاس؟ فقال، اجللود

، عوهثم با، إن اهللا تعاىل لّما حّرم عليهم شحومها مجلوه، قاتل اهللا ايلهود«: وسلم عند ذلك
 . متفق عليه »فأ�لوا ثمنه

از در سال فتح مکه از جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما روایت است که او  -649
خداوند و پیامبرش خرید و «: فرماید می سلم شنید که آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و

حکم ! اي رسول خدا : گفته شد »بتان را حرام کرده است، خوك، مردار، فروش شراب
کنند و  می ها را چرب ها و پوست چیست که با آن کشتی )روغن و چربی( استفاده ازپیه

 : فرمود. کنند؟ می ها استفاده مردم از آن براي روشنایی چراغ
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خداوند یهودیان را نابود کند که خداوند «: آنگاه در این جا فرمود »حرام است، خیر«
و پولش را ، و فروختند، را ذوب کردندآن ، حیوانات را برایشان حرام کرد پی)( چربی

 . متفق علیه. »خوردند

سمعت رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن ابن مسعود ريض اهللا عنه قال -650
 .»فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتار�ن، وليس بينهما بينة، إذا اختلف املتبايعان«: يقول

 . رواه اخلمسة وصححه احلاكم

 سلمآله وشنیدم رسول اهللا صلی اهللا علیه و : گوید می مسعود رضی اهللا عنهابن  -650
، اي بین شان نبود بینه) وشاهد ( هر گاه خریدار و فروشنده اختالف کردند و«: فرماید می

و اند  خمسه روایت کرده. »و یا دست از معامله بکشند، حرف صاحب کاال معتبر است
 . حاکم صحیح دانسته است

أيب مسعود األنصاري ريض اهللا عنه أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم  وعن -651
 . متفق عليه .وحلوان الاكهن، ومهر ابليغ، ن� عن ثمن اللكب

 صلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا: گوید می ابو مسعود انصاري رضی اهللا عنه -651
 از طریق زنا بدست فاحشه)( و پولی که زنان روسپی، فروش) سگ( از خوردن پول

 . متفق علیه .منع فرمود، و درآمد کاهن، آورند می

فلحق� : فأراد أن �ُسيّبه قال، وعن جابر بن عبد اهللا أنه اكن ىلع مجل هل قد أع� -652
بعنيه «: فقال، فسار س�اً لم �رس مثله، ورض�ه، انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم فداع يل

فلما بلغت أتيته ، واشرتطت محالنه إىل أه�، فبعته بأوقية »بعنيه«: ثم قال، ال: قلت» بأوقية
أترا� ماكستك آلخذ مجلك؟ خذ «: فقال، فأرسل يف أثري، ثم رجعت، فنقد� ثمنه، باجلمل

 . وهذا السياق ملسلم، متفق عليه »فهو لك، مجلك ودراهمك

هاي  یکی از سفردر ( وایت است که اواز جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما ر -652
خواست او را  می )از شدت ناتوانی حیوان( سوار بر شتري ضعیف و الغر بود که )جهادي
خیر کرد و  يایم دعابه من رسید و برصلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر : گوید می ،رها کند
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علیه پیامبر صلى اهللا . رفت که تا بحال آنطور نرفته بود می چنان شتر با قدرت، شتر را زد

آن «: باز فرمود، خیر: گفتم »به من بفروش)1( قیهاین شتر را به یک او«: وآله وسلم فرمود

و شرط کردم که تا خانه ام با ، وآن را به دو اوقیه فروختم )قبول کردم( »رابه من بفروش
آله و پیامبر صلی اهللا علیه و، و به خانه که رسیدم شتر را بردم و تحویل دادم، آن بروم

پیامبر صلی اهللا علیه و سلم دنبالم ، آنگاه برگشتم، نیز قیمت آن را پرداخت نمودسلم 
! تا آن را بخرم؛ کنی که من بر سر قیمت شتر با تو چانه زدم می فکر«: و فرمود، فرستاد

 . متفق علیه و این لفظ مسلم است. »شتر را بگیر و پول آن هم مال تو

فداع به انليب ، ولم ي�ن هل مال غ�ه، هل عن دبرأعتق رجل مّنا عبداً : وعنه قال -653
 . متفق علیه .ص� اهللا عليه وآهل وسلم فباعه

مردي از ما تنها یک : جابر) رضی اهللا عنه روایت شده است که گفت( و از او -653
خواند و لم آن برده را فراس آله وپیامبر صلی اهللا علیه و، برده داشت و او را مدبر کرد

 متفق علیه  .فروخت

فماتت ، وعن ميمونة زوج انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم أن فأرة وقعت يف سمن -654
رواه  »ألقوها وما حوهلا و�وه«: فقال، فسئل انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم عنها، فيه

 . يف سمن جامد: وزاد أمحد والنسائي، البخاري

موشی : گوید می سلم آله واهللا علیه ومیمونه رضی اهللا عنها همسر پیامبر صلی  -654
در این باره  صلى اهللا علیه وآله وسلم از پیامبر، و در آن مرد؛ داخل ظرف روغنی افتاد

را  ها روغن و دیگر، ي اطراف را دور بریزیدها روغن موش و«: فرمود، ال شدؤس
 . »در روغن جامد« اند: احمد و نسایی افزوده، بخاري روایت کرده است. »بخورید

                                                   
 چهل درهم است.  برابر با) 1(
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إذا «: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قال -655
 »فال تقر�وه، و�ن اكن مائعا، فإن اكن جامداً فألقوها وما حوهلا، وقعت الفأرة يف السمن

 . وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، محد وأبو داودأرواه 

: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابو هریره رضی اهللا عنه -655
اگر ، ي اطرافش را بریزیدها روغن موش و؛ اگر جامد بود، هر گاه موش در روغن افتاد«

بخاري ، اند احمد و ابوداود روایت کرده. »نخورید)( روغن مایع بود به آن نزدیک نشوید
 . وهم وجود دارد در این روایت اند: وابو حاتم گفته

: فقال، سألت جابراً ريض اهللا عنه عن ثمن السّنور واللكب: وعن أيب الز�� قال -656
 . إال كلب صيد: رواه مسلم والنسائي وزاد .زجر انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم عن ذلك

درباره پول فروش سگ و گربه  از جابر رضی اهللا عنه: گوید می ابو زبیر -656
 . هللا علیه وآله وسلم بشدت از آن نهی کرده استپیامبر صلى ا: گفت ؟پرسیدم

 . »بجز سگ شکاري«: و نسایی نیز روایت کرده و در آن افزوده، مسلم روایت کرده 

إ� اكتبت أه� ىلع �سع : جاءت� بر�رة فقالت: وعن اع�شة ريض اهللا عنها قالت -657
هلم و��ون والؤك يل  إن أحب أهلك أن أعدها: فقلت، فأعيني�، يف لك اعم أوقية، أواق

ورسول اهللا ، فجاءت من عندهم، فأبوا عليها، فقالت هلم، فذهبت بر�رة إىل أهلها، فعلت
فأبوا إال أن ي�ون ، إ� قد عرضت ذلك عليهم: فقالت، ص� اهللا عليه وآهل وسلم جالس

عليه وآهل فأخربت اع�شُة انليب ص� اهللا ، فسمع انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم، الوالء هلم
ففعلت اع�شة ريض اهللا ، »فإنما الوالء ملن عتق، خذيها واشرتيط هلم الوالء«: وسلم فقال
فحمد اهللا وأث� ، ثم قام رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يف انلاس خطيباً ، تعاىل عنها

ما فما بال رجال �شرتطون رشوطاً ليست يف كتاب اهللا عزوجل؟ : أّما بعد«: ثم قال، عليه
ورشط ، قضاء اهللا أحق، و�ن اكن مائة رشط، اكن من رشط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل

، اشرت�ها« :وعند مسلم قال، واللفظ للبخاري، متفق عليه .»و�نما الوالء ملن أعتق، اهللا أوثق

 . »واشرتيط هلم الوالء، وأعتقيها
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با موالیم قرار داد  من: بریره نزد من آمد گفت: گوید می عایشه رضی اهللا عنها -657
، پس به من کمک کن، که در هر سال دو اوقیه را بپردازم، اوقیه 9کتابت بستم که برابر

بریده . و والي تو از آن من باشد، دهم می من این پول را، کند می اگر آقاي تو قبول: گفتم
کردند نپذیرفتند و شرط ها  آن و؛ گفتها  آن د آقا و صاحبش رفت و این موضوع را بهنز

و پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله ، آنگاه بریره برگشت، که باید و الء از آن خودشان باشد
بجز ، نپذیرفتندها  آن ولی؛ گفتمها  آن من پیشنهاد شما را به: بریره گفت، وسلم نشسته بود

، پیامبرصلى اهللا علیه وآله وسلم حرفهاي بریره را شنید، اینکه والء براي خودشان باشد
او «: فرمود، را در جریان گذاشت صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبررضی اهللا عنها  وعایشه

چرا که والء از آن کسی است که ، باشدها  آن را خریداري کن و شرط کن که والء از آن
سپس رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم ، پس عایشه این کار را کرد »کند می آن را آزاد

: اما بعد«: فرمود، پس از حمد و ثناي خداوند، براي ایراد سخنرانی ایستاددر میان مردم 
هر شرطی که در کتاب ، درکتاب خدا نیست که کنند می شرایطی را قید، چه شده کسانی

به ( خدا )و حکم( داوري، حتی اگر صد تا شرط باشد، خدا نباشد باطل است
 یوالء تنها از آن کس، خداوند محکم تر است )و شروط( و شرط، شایسته تر است)پیروي

این را «: در صحیح مسلم آمده، متفق علیه و این لفظ بخاري است. »کند می است که آزاد
 . »و شرط کن که والیش از آن آنان باشد، و آزاد کن، خریداري کن

ال : فقال، ن� عمر عن بيع أمهات األوالد: وعن ابن عمر ريض اهللا عنهما قال -658
، رواه البيهقي ومالك. فإذا مات ف� حرة، �ستمتع بها ما بدا هل، والتورث، وال توهب، تباع

 . رفعه بعض الرواة فوهم: وقال

منع کرد و  )1( ولد کنیزان) ام( عمر از فروش: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -658

 به ارث برده و نه، شوند می )و بخشیده( و نه هبه، شوند می نه فروختهها  آن: گفت

                                                   
 اند.  شود که براي ارباب و آقایشان بچه زاییده می به کنیزهایی گفته )1(
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موالیش) مرد ( سپس هرگاه او، تواند از آن استفاده ببرد می هر چه دلش بخواهد، شوند می
برخی راویان وهم کرده واین : و گفتهاند  بیهقی و مالک روایت کرده. کنیز) آزاد است( این

 . روایت را به صورت مرفوع نقل کرده است

وانليب ص� ، كّنا نبيع رسار�نا أمهات األوالد: وعن جابر ريض اهللا تعاىل عنه قال -659
وصححه ، رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني .ال يرى بذلك بأساً ، اهللا عليه وآهل وسلم يحٌ 

 . ابن حبان

صلى  فروختیم و پیامبر می ما کنیزان ام ولدمان را: گوید می جابر رضی اهللا عنه -659
نسایی و ابن ماجه و دارقطنی روایت . گرفت نمی ایراديو ، زنده بود اهللا علیه وآله وسلم

 . و ابن حبان صحیح دانسته است، اند کرده

ن� رسول اهللا ص� اهللا عليه : وعن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا تعاىل عنهما قال -660
 . وعن بيع رضاب اجلمل: وزاد يف رواية، رواه مسلم .عن بيع فضل املاء وآهل وسلم

پیامبر خداصلى اهللا علیه وآله وسلم از فروش آب : گوید می رضی اهللا عنهجابر  -660
و از فروش : و در روایتی دیگر افزوده. مسلم روایت کرده است. افزون بر نیاز منع فرمود

 . منع فرمود، شتر نر براي آبستن نمودن شتر ماده

هللا عليه وآهل ن� رسول اهللا ص� ا: وعن ابن عمر ريض اهللا تعاىل عنهما قال -661
 . رواه البخاري .وسلم عن عسب الفحل

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم از : گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -661
 . بخاري روایت کرده است. منع فرمود، اجاره حیوان نر براي آبستن نمودن حیوان ماده

و�ن بيعاً ، حبل احلبلة وعنه أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ن� عن بيع -662
 .ثم تنتج اليت يف بطنها، اكن الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج انلاقة، يتبايعه أهل اجلاهلية

 . واللفظ للبخاري، متفق عليه
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ابن عمر) رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر خداصلى اهللا علیه وآله ( و از او -662
و آن نوعی معامله بود که در دوران جاهلیت ، منع فرمود »حبل الحبله«وسلم از معامله 

زاییدن  )پول آن را بعد از( تا، خرید می به این صورت بود که فرد شتر را. رواج داشت
متفق علیه و . پرداخت کند)( ونیز زاییدن همان بچه شتر که هنوز در شکم مادر بود، شتر

 . این لفظ بخاري است

متفق  .ه وآهل وسلم ن� عن بيع الوالء وعن هبتهوعنه أن رسول اهللا ص� اهللا علي -663

 . عليه

رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله  )ابن عمر( و از او -663
 . متفق علیه. وسلم از فروش و هبه والء منع فرمود

 ن� رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب هر�رة ريض اهللا تعاىل عنه قال -664
 . رواه مسلم .وعن بيع الغرر، عن بيع احلصاة

پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم از معامله : گوید می ابو هریره رضی اهللا عنه -664
و از معامله اي که در ، شد می انجام )...که بوسیله انداختن سنگ ریزه بسوي کاال و( حصاه

 . استمسلم روایت کرده  .منع فرمود، آن فریب و کلک است

من اشرتى طعاماً فال يبعه «: وعنه أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -665
 . رواه مسلم »حىت ي�تاهل

: ابن عمر) روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود( و از او -665
مسلم . »نفروشد، خرید تا آن را کیل نکرده )جو، گندم، موارد خوراکی( کس طعامیهر «

 . روایت کرده است

رواه أمحد  .ن� رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم عن بيعت� يف بيعة: وعنه قال -666

من باع بيعت� يف بيعة فله أو�سهما « :وأليب داود. وصححه الرتمذي وابن حبان، والنسائي

 . »أو الر�ا
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وآله وسلم از دو  ابن عمر) روایت است که پیامبر خدا صلى اهللا علیه( از او -666
وابن حبان ، و ترمذياند  احمد و نسایی روایت کرده .در یک معامله منع فرمود، معامله

 . اند صحیح دانسته
یا باید کمترین ، هر کس دو معامله در یک معامله انجام داد«: در روایت ابو داود آمده

 . »رباست اگر چنین نکند)( یا، قیمت را بگیرد

قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : شعيب عن أبيه عن جده قالوعن عمرو بن  -667
وال بيع ما ليس ، وال ر�ح ما ال يضمن، وال رشطان يف بيع، ال �ل سلف و�يعٌ «: وسلم

، وأخرجه يف علوم احلديث. وصححه الرتمذي وابن خزيمة واحلاكم، رواه اخلمسة .»عندك

ومن هذا الوجه  .»ن� عن بيع ورشط« :بلفظ، عن عمرو املذكور، من رواية أيب حنيفة

 . وهو غريب، أخرجه الطرباين يف األوسط

کند که رسول اهللا صلى اهللا علیه  می از جدش روایت، عمرو بن شعیب از پدرش -667

و دو شرط در یک معامله اي  )1( حالل نیست؛ معامله سلف و بیع«: وآله وسلم فرمود

و هیچ تضمنی ، فایده در کاالیی که در اختیار نداردو معامله به شرط سود و ، جایز نیست
هنوز تحویل (؛ و فروش کاالیی که در اختیار فروشنده نیست، پذیرد نمی هم بر تحویل آن

 . »جایز نیست )نگرفته
این روایت را . اند ترمذي و ابن خزیمه و حاکم صحیح دانسته، اند خمسه روایت کرده 

از «: ودرآن آمده، حنیفه ازعمرو تخریج کرده استحاکم در علوم الحدیث بروایت ابو 
 . و غریب است، برانی در اوسط آوردهو ط. »منع فرمود )2(معامله بیع با شرط

                                                   
خرم  می این کاال را از تو: گوید می این معامله ممنوعه به این صورت است که فردي به کسی دیگر )1(

مشروط بر اینکه به من به ارزش صد هزار تومان کاالي دیگر بدهی و یا صد هزار تومان به من 
 .قرض بدهی

 فروشم، می این کاال را نقدي به یک دینار ونسیه به دو دینار: ه بگویدوآن به این صورت است ک )2(
 .مانند یک معامله در دو معامله جایز نیست
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ن� رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم عن بيع : وعنه ريض اهللا عنه قال -668
 . بلغني عن عمرو بن شعيب به: قال، رواه مالك .العر�ان

عبداهللا بن عمرو) و روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله ( و از او -668
این روایت از : مالک روایت کرده و گفته. بیعانه) منع فرمود( )2(وسلم از معامله عربان

 . عمرو بن شعیب به من رسیده است

فلما استوجبته ، ابتعت ز�تاً يف السوق: قال، وعن ابن عمر ريض اهللا تعاىل عنهما -669
فأخذ رجٌل من خليف ، فأردت أن أرضب ىلع يد الرجل، لقي� رجل فأعطا� به رحباً حسناً 

، حىت حتوزه إىل رحلك، ال تبعه حيث ابتعته: فقال، بذرايع فاتلفت فإذا هو ز�د بن ثابت
حىت �وزها ، فإن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ن� أن تباع السلع حيث تُبتاع

 . وصححه ابن حبان واحلاكم، واللفظ له، رواه أمحد وأبو داود .ماتلجار إىل رحاهل

، روغن زیتون ازبازار خریدم و تحویل گرفتم: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -669
و خواستم ، داد می و سود خوبی به من، در راه با مردي بر خورد کردم که خریدار آن بود

: دیدم زید بن ثابت است و گفت، گرفتکه شخصی از پشت بازویم را ، به او بفروشم
چرا که رسول ، مغازه) خودت ببري یا( تا به خانه و کاالي را در جاي که خریدي نفروش

تا اینکه از فروش کاال در همان جایی که خریداري شده  خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم
احمد و ابوداود . فرمودمنع ، یشان ببرند )ها یا انبارها یا مغازه( به خانهرا تاجران آن 
 . اند وابن حبان وحاکم صحیح دانسته، واین لفظ ابوداود است، اند روایت کرده

وآخذ ، فأبيع بادلنان�، إ� أبيع اإلبل بابلقيع! يا رسول اهللا: قلت: وعنه قال -670
عطي هذه من هذا، آخذ هذى من هذه، وآخذ ادلنان�، وأبيع بادلراهم، ادلراهم

ُ
فقال ، وأ

                                                                                                                                   
 دهد و کاال را تحویل می شود که فرد پولی را به فروشنده می ) عربون ( بیعانه ) به معامله اي گفته2(

فروشنده  ودر غیر این صورت از آن ،اگر معامله صورت گرفت که بخشی از قیمت کاالست ،گیرد می
 .خواهد بود
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ال بأس أن تأخذها �سعر يومها ما لم تتفرقا و�ينكما «: رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم
 . وصححه احلاكم، رواه اخلمسة .»يشء

 شتر، من در بقیع! اي رسول خدا : که گفتم روایت است( عمر ابن( و از او -670
 ولی دینار، فروشم می و با درهم، گیرم می ولی درهم، فروشم می آن را با دینار، فروشم می
پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم . دهم می گیرم و به آن از این می را از آن این، گیرم می

و تا زمانی که از یکدیگر جدا نشده ، همان روز باشد مشروط بر آنکه با قیمت«: فرمود
 . و حاکم صحیح دانسته استاند  روایت کرده »خمسه«. »و بین شما یک چیز باشد، اید

 . متفق عليه .ن� رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم عن انلجش: وعنه قال -671

 از نجش صلى اهللا علیه وآله وسلمابن عمر) روایت است که پیامبرخدا ( و از او -671
در حالی که خودش قصد خرید ، باال بردن قیمت تا دیگران در خرید تحریک شوند(

 . متفق علیه. ندارد) نهی فرمودند

أن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم ، وعن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا تعاىل عنهما -672
، رواه اخلمسة إال ابن ماجه .إال أن تُعلم، وعن اثلُنيا، واملخابرة، واملزابنة، ن� عن املحاقلة

 . وصححه الرتمذي

هللا علیه وآله و از جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى ا -672

 وط بر استثنايو فروش کاال مشر)3(و مخابره )2(و مزاینه )1(معامالت) محاقله( وسلم از

بجز  »خمسه«. منع فرمود، استثناء شده مشخصی باشدي  مگر آن که اندازه )معلوممقدار نا(
 . و ترمذي صحیح دانسته است، اند ابن ماجه روایت کرده

                                                   
 فروش حبوبات در خوشه. )1(
 ) فروش خرماي روي درخت در برابر خرماي چیده شده بطور تخمینی گویند.2(

 

 زمینی را به دیگري دادن تا در برابر محصول مشخصی در آن به کشت و زراعت بپردازد. )3(
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ن� رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم عن : عنه قالوعن أ�س ريض اهللا تعاىل  -673
 . رواه البخاري .واملزابنة، واملنابذة، واملالمسة، واملخارضة، املحاقلة

معامالت) ( رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم از: گوید می انس رضی اهللا عنه -673

. منع فرمود؛ و منابذه و مزابنه )ملأبا لمس کردن بدون ت( مالمسهو)1( مخاضرة، محاقله

 . بخاري روایت کرده است

قال رسول اهللا ص� اهللا : ريض اهللا تعاىل عنهما قال وعن طاوس عن ابن عباس -674
قلت البن عباس ريض اهللا  »وال يبيع حارض بلاد، ال تلقوا الر�بان«: عليه وآهل وسلم

ال ي�ون هل : يبيع حارض بلاد؟ قالما قوهل ص� اهللا عليه وآهل وسلم ال : عتعاىل عنهما
 . واللفظ للبخاري، متفق عليه .سمساراً 

از طاوس از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که رسول اهللا صلى اهللا  -674
و ، نروید )خارج از شهر( به استقبال کاروان براي خرید کاال)(«: علیه وآله وسلم فرمود
شهرنشین : به ابن عباس گفتم: گوید می طاوس »نشین را نفروشد شهرنشین کاالي صحرا

و این لفظ ، متفق علیه. برایش داللی نکند: گفت! ؟نشین نفروشد یعنی چه براي صحرا
 . بخاري است

قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن أيب هر�رة ريض اهللا تعاىل عنه قال -675
رواه  .»أىت سيده السوق فهو باخليار فإذا، فمن تُليّق فاشرتي منه، ال تلّقوا اجللب«: وسلم

 . مسلم

: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -675
رفتند و اش  پس کسی که به استقبال، نروید )تجارتی( به استقبال کاروان )بیرون از شهر(«

که کاالیش را ( اختیار دارد، بعد از آن که صاحب مال به بازار آمد، از او خریداري شد
 . مسلم روایت کرده است. »)پس بگیرد یا نگیرد

                                                   
 فروش میوه نارس )1(
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ن� رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم أن يبيع حارٌض : وعنه ريض اهللا عنه قال -676
وال �سأل ، وال �طب ىلع خطبة أخيه، وال يبيع الرجل ىلع بيع أخيه، وال تناجشوا، بلاد

 . »ال يسوم املسلم عىل سوم أخيه« :وملسلم، متفق عليه .ما يف إنائهاتلكفأ ، املرأة طالق أختها

از ، سول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلمابوهریره) روایت است که ر( و از او -676
وارد معامله کسی به «: فرمود)( منع کرد و؛ نشین را بفروشد اینکه شهرنشینی کاالي صحرا

روي  و کسی، معامله نکند شمعامله برادرو روي ؛ ن قیمت نشوددقصد باال بر
خود را در  مسلمان)( هیچ زنی طالق خواهرو، نکندخواستگاري برادرش خواستگاري 

و در روایت مسلم . علیهمتفق . »تا آنچه در ظرف اوست بخودش برسد؛ خواست نکند
 . »هیچ مسلمانی روي معامله برادرش معامله نکند«: آمده

سمعت رسول اهللا ص� اهللا : األنصاري ريض اهللا تعاىل عنه قالوعن أيب أيوب  -677
 »فّرق اهللا بينه وو�� أحبته يوم القيامة، من فّرق ب� وادلة و ودلها«: عليه وآهل وسلم يقول

 . وله شاهد، لكن يف إسناده مقال، وصححه الرتمذي واحلاكم، رواه أمحد

شنیدم رسول خدا صلى اهللا علیه وآله : گوید می ابوایوب انصاري رضی اهللا عنه -677
خداوند بین او و ، جدایی بیندازد، کسی که بین مادر و فرزندش«: فرمود می وسلم

احمد روایت کرده و ترمذي و حاکم صحیح . »اندازد می دوستانش در روز قیامت جدایی
 . نیز) دارد( و شاهدي، و لیکن در اسناد آن کالم است. دانسته است

أمر� رسول اهللا ص� اهللا عليه : بن أيب طالب ريض اهللا تعاىل عنه قال وعن يلع -678
فذكرت ذلك للنيب ىل اهللا عليه ، ففّرقت بينهما، فبعتهما، وآهل وسلم أن أبيع غالم� أخو�ن

و قد ، ورجاله ثقات، رواه أمحد .»وال تبعهما إال مجيعاَ ، أدر�هما فارجتعهما«: وآهل وسلم فقال

 . وابن اجلارود وابن حبان واحلاكم والطرباين وابن القطانصححه ابن خزيمة 

رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می علی بن ابی طالب رضی اهللا عنه -678
اما به صورت ( را فروختمها  آن، بفروشم؛ دو غالمی که برادر بودند: به من دستور داد

این موضوع را به پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم ، جداگانه و) بین شان جدایی انداختم
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را بر گردان و ها  آن و )و معامله را فسخ کن( را پیدا کنها  آن برو«: فرمود، عرض نمودم
، اند احمد روایت کرده است رجال آن ثقه. »بفروشی)( مگر اینکه با هم؛ آن دو را نفروش

 . اند آن را صحیح دانسته، ابن قطان و، و حاکم، و ابن حبان، و ابن خزیمه و ابن جارود

غال السعر يف املدينة ىلع عهد : وعن أ�س بن مالك ريض اهللا تعاىل عنه قال -679
فقال رسول اهللا ص� اهللا عليه ، فسّعر نلا، غال السعر! يا رسول اهللا: رسول اهللا فقال انلاس

ألرجو أن ألىق اهللا تعاىل وليس و�� ، إن اهللا هو املسّعر القابض ابلاسط الرازق«: وآهل وسلم
 . وصححه ابن حبان، رواه اخلمسة إال النسائي »أحد من�م يطلب� بمظلمة يف دم وال مال

در زمان رسول خدا صلى اهللا علیه : گوید می انس بن مالک رضی اهللا عنه مالک -679
رسول اي : کاالها گران شد) مردم عرض کردند( وآله وسلم قیمتها در مدینه باال رفت

خداوند همانا تعیین «: فرمود. براي ما قیمت و نرخ تعیین کن، قیمتها باال رفته است! خدا
اما من ، و گشایش دهنده و روزي دهنده است، او باز دارنده، کننده نرخ و قیمت است

در حالی مالقات کنم که کسی از شما در پی داد خواهی در مورد  که خداوند راامیدوارم 
و ابن حبان صحیح اند  بجز نسایی روایت کرده »خمسه«. »از من نباشد؛ خون یا مالی
 . دانسته است

عن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل ، وعن معمر بن عبد اهللا ريض اهللا تعاىل عنه -680
 . رواه مسلم .»ال �تكر إال خاىطءٌ «: وسلم قال

 علیه وآله وسلم روایتمعمر بن عبداهللا رضی اهللا عنه از رسول خدا صلى اهللا  -680
 . مسلم روایت کرده است. »کند نمی کسی جز گنهکار احتکار«: که فرمود، کند می

ال «: عن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال، وعن أيب هر�رة ريض اهللا تعاىل عنه -681
، إن شاء أمسكها، فهو خب� انلظر�ن بعد أن �لبها، فمن ابتاعها بعد، ترصوا اإلبل والغنم

 من تمر
َ
ويف رواية له  »فهو باخليارثالثة أيام« :وملسلم، متفق عليه .»و�ن شاء رّدها وصااع

 من طعام ال سمراء وردّ « :علقها البخاري
َ
 . والتمر أكثر: قال البخاري »معها صااع
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: از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که پیامبرصلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود -681
هر کس چنین حیوانی را خریداري کرد ، پستان شتر و گوسفند ذخیره نکنیدشیر را در «

 و یک صاع خرما، اختیار دارد که بپذیرد و یا به صاحبش برگرداند، بعد از اینکه دوشید
: در روایت مسلم آمده. متفق علیه. »به صاحبش بدهد )در برابر شیري که دوشیده است(
 . »تا سه روزاختیار دارد«

حیوان با «: ت دیگري در مسلم که بخاري آن را به صور معلق آورده استو در روای
بیشتر در ، اینکه خرما بدهد: گوید می و بخاري. »برگرداند، صاعی از طعام که گندم نباشد

 . روایت آمده است

فل�ّد ، من اشرتى شاًة �فلًة فردها: وعن ابن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه قال -682
 
ً
 . »من تمر« :،وزاد اإلسامعييل، رواه البخاري .معها صااع

کسی که گوسفندي : از ابن مسعود رضی اهللا عنه روایت است که گفت -682
تقریباً سه کیلو) به ( آن را با یک صاع، خریداري کرد که شیر در پستانش جمع شده بود

 . »از خرما«: واسماعیلی افزود، بخاري روایت کرده است. صاحبش بر گردانند

أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم مّر ، وعن أيب هر�رة ريض اهللا تعاىل عنه -683
 »!؟ما هذا يا صاحب الطعام«: فقال، فنالت يده بلالً ، فأدخل يده فيها، ىلع صربة من طعام

من غّش ! يك يراه انلاس؟، أفال جعلته فوق الطعام«: قال! أصابته السماء يا رسول اهللا : قال
 . رواه مسلم »مّ� فليس 

از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -683
، ها فرو برد دستش را در گندم، انباشته براي فروش) گذشت( گندمي  از کنار کوپه

اي : او) گفت( »چیست؟ تري)( این«: خطاب به فروشنده فرمود، انگشتانش خیس شد
هاي تر) را ظاهر  گندم( پس چرا آن«: فرمود، شده است تراران باریده و ب! رسول خدا

مسلم . »من نیست امت)( کند از )وفریبکاري( نکردي تا مردم ببینند؟ کسی که تقلب
 . روایت کرده است
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قال رسول اهللا ص� : قال، عن أبيه ريض اهللا تعاىل عنهما، وعن عبد اهللا بن بر�دة -684
فقد ، حىت يبيعه مّمن يتخذه مخراً ، من حبس العنب أيام القطاف«: وسلماهللا عليه وآهل 

 . رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن .»تقّحم انلار ىلع بص�ة

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم . کند می عبداهللا بن بریده از پدرش روایت -684
کسی بفروشد که با آن شراب  تا به، هر کسی که انگور را در فصل چیدن نگهدارد«: فرمود

طبرانی در االوسط با . »شده است )جهنم( آتش آگاهانه وارد، به تحقیق، کنند می درست
 . اسناد حسن روایت کرده است

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن اع�شة ريض اهللا تعاىل عنها قالت -685
وصححه الرتمذي وابن ، وأبو داودوضعفه البخاري ، رواه اخلمسة .»اخلراج بالضمان«

 . خزيمة وابن اجلارود وابن حبان واحلاكم وابن القطان

از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -685
. »گیرد می استفاده از مال فروخته شده در برابر ضمانت و حفاظت خریدار قرار«: فرمود

و ترمذي و ابن خزیمه و اند  و بخاري و ابوداود ضعیف دانسته، اند روایت کرده »خمسه«
 . اند و حاکم و ابن قطان آن راصحیح دانسته، جارود و ابن حبان

أن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم أعطاه ، وعن عروة ابلار� ريض اهللا تعاىل عنه -686
فأتاه �شاة ، دهما بدينارفباع إح، فاشرتى به شات�، ديناراً ليشرتي به أضحيًة أو شاةً 

، رواه اخلمسة إال النسائي .فاكن لو اشرتى تراباًرلر�ح فيه، فداع هل بالرب�ة يف بيعه، ودينار

وأورد الرتمذي له شاهداً من حديث ، ومل يسق لفظه، وقد أخرجه البخاري يف ضمن حديث

 . حكيم بن حزام

خدا صلى اهللا علیه وآله از عروه بارقی رضی اهللا عنه روایت است که رسول  -686
دینار) دو ( او با همان، یا گوسفندي خریداري کند، وسلم به او یک دینار داد که قربانی

یک دینار به خدمت  و یک گوسفند با، و یکی را به یک دینار فروخت، گوسفند خرید
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اي در حق او دع صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر. آورد صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر
. اند بجز نسایی روایت کرده »خمسه«. کرد می خرید فایده می اگر خاك، برکت نمود

و ترمذي براي آن شاهدي از ، بخاري معناي این روایت را در ضمن حدیثی آورده است
 . حدیث حکیم بن حزام ذکر کرده است

وسلم  أن انليب ص� اهللا عليه وآهل، وعن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا تعاىل عنه -687
وعن رشاء العبد وهو ، وعن بيع ما يف رضوعها، ن� عن رشاء ما يف بطون األنعام حىت تضع

 .وعن رض�ة الغائص، وعن رشاء الصدقات حىت تقبض، وعن رشاء املغانم حىت تقسم، آبٌق 
 . رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف

که پیامبر صلى اهللا علیه وآله از ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت است  -687
پستان و شیر داخل ، وسلم از خرید و فروش جنین داخل شکم حیوانات تا زاییدن آن

 به کسانی که تعلق( یه زکاتمو سه، و سهام غنیمت تا تقسیم شود، و برده فراري، حیوان
ماجه و ابن . منع فرمود، و از خرید محتویات تور ماهی گیر، گیرند) تا تحویل بگیرند می

 . اند بزار و دارقطنی با اسناد ضعیف روایت کرده

قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : قال، وعن أيب مسعود ريض اهللا تعاىل عنه -688
 . وأشار إىل أن الصواب وقفه، رواه أمحد »فإنه غرر، ال �شرتوا السمك يف املاء«: وسلم

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله از ابن مسعود رضی اهللا عنه روایت است که  -688
احمد روایت . »است فریب)( ماهی در آب را خریداري نکنید که غَرَر«: وسلم فرمود

 . نموده و اشاره کرده که موقف بودن آن درست است

ن� رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنهما قال -689
رواه الطرباين يف  .وال لنب يف رضع،  يباع صوف ىلع ظهروال، وسلم أن تباع ثمرًة حىت تطعم

وأخرجه أيضاً ، وهو الراجح، وأخرجه أبوداود يف املراسيل لعكرمة، األوسط والدارقطني

 . ورجحه البيهقي، بإسناد قويّ ، موقوفاً عىل ابن عباس
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 رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم از: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -689
و اینکه  -بفروشند منع فرمود، محصول) را قبل از آن که قابل استفاده باشد( اینکه میوه

ستان را پو شیر را در ، فروخته نشود، نشده و روي گوسفند است پشمی که هنوز چیده
و ابو داود در مراسیل از عکرمه ، اند طبرانی در االوسط و دارقطنی روایت کرده. نفروشند

و نیز ابوداود با اسناد قوي به صورت موقوف بر ، این راجح استروایت کرده است و 
 . و بیهقی موقف بودند این روایت را ترجیح داده است، ابن عباس روایت کرده است

أن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم ن� عن ، وعن أيب هر�رة ريض اهللا تعاىل عنه -690
 . إسناده ضعفٌ ويف ، رواه البزار .بيع املضام� واملالقيح

پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم از فروش : گوید می ابو هریره رضی اهللا عنه -690
بزار روایت کرده . منع فرمود؛ جنین شکم شتر و تخمک که هنوز در پشت شتر است

 . ودر اسنادش ضعف وجود دارد، است

اهللا عليه وآهل قال رسول اهللا ص� : روعن أيب هر�رة ريض اهللا تعاىل عنه قال -691
وصححه ابن ، رواه أبو داود وابن ماجه .»من أقال مسلماً بيعته أقال اهللا عرثته«: وسلم

 . حبان واحلاكم

: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابو هریره رضی اهللا عنه -691
 و گناهانش در ها لغزش خداوند از، کسی که از مسلمانی فسخ معامله را بپذیرد«

 . و حاکم صحیح دانسته استاند  ابو داود و ابن ماجه روایت کرده. »گذرد می

 داشتن حق اختیار در قبول یا رد معامله)( خیار باب -2

ُ َ�نُْهَما َ�ْن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -692 إَذا «: وَعِن ابِْن ُ�َمَر ريَض ا�َّ
َحُدُهَما اآلَخَر فإْن َ�بَاَ�َع الرَُّجالِن فَ 

َ
ُ أ ْو ُ�ْ�ِّ

َ
قَا َوَ�نا مَجيعاً أ ِياِر ما لم َ�تََفرَّ

ْ
لُكُّ َواِحٍد ِمنُْهَما باخل

ْن تَبايَعا َولَْم َ�رْتُْك 
َ
قا َ�ْعَد أ َحُدُهما اآلَخَر َ�تَباَ�َعا ىلَع ذلَِك َ�َقْد وََجَب ابليُْع َو�ْن َ�َفرَّ

َ
َخّ�َ أ

ي
ْ

َيْعُ واحٌد ِمنُْهَما ابل
ْ

يْهِ  »َع َ�َقْد وَجَب ابل لَ قٌ عَ تّفَ لمٍ ، مُ اللّفْظُ ملسْ  . وَ
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از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله  -692
هرگاه دو نفر با هم معامله کردند تا زمانی که در مجلس باشند هر دو حق «: وسلم فرمود
را  يدیگر، اگر یکی از دو طرف معامله، گردانیده باشدیا یکی دیگر را مخیر ، اختیار دارند

و هیچ یک از ، و اگر پس از معامله از هم جدا شدند، شود می معامله منعقد، مخیر گردانید
متفق علیه و لفظ مسلم . »معامله منعقد شده است، آن دو از معامله دست بر دار نشد

 . است

ّن انليّبَّ ص� اهللا َوَ�ْن َ�ْمرو بِن ُشَعيٍْب َ�ْن  -693
َ
ُ عنُْهْما أ هِ ريَض ا�َّ �ِيِه عْن َجدِّ

َ
أ

ْن تَ�وَن َصَفَقَة ِخياٍر َوال «: عليه وآهل وسلم قاَل 
َ
قَا إال أ َائُِع َوالُمبْتَاُع باخليار َحىت َ�تََفرَّ

ْ
ابل

ْن �َْستَقيلَهُ 
َ
ْن ُ�َفارقَُه َخْشيََة أ

َ
ُ أ ةُ إال ابن  .»�لُّ هلَ سَ َمْ هرواه اخلْ اجَ قُطْنيُّ وابنُ ، مَ ارَ اهُ الدَّ وَ ورَ

ود ارُ يْمةَ وابنُ اجلْ زَ ةِ . خُ ايَ يف روَ قَا َ�ْن َماكنِهَما« :وَ  . »حىّت َ�تََفرَّ

از پیامبر صلی اهللا علیه و سلم ، عمرو بن شعیب از پدرش از پدر بزرگش -693
مگر آنکه  -دارندفروشنده و خریدار تا جدا نشدند حق اختیار «: روایت است که فرمود

و براي هیچ یک از دو  -حق اختیار تا مدت معلوم باشد نپایان معامله مشروط برداشت
 . »از بیم فسخ معامله از طرف معامله جدا شود؛ طرف معامله جایز نیست

نیز و ابن خزیمه و ابن جارود  و دارقطنی، اند روایت کرده بجز ابن ماجه »خمسه«
 . »تا از جایی که هستند از همدیگر جدا شوند«: روایتی دیگر آمدهو در ، اند روایت کرده

ُ َ�نُْهَما قاَل  -694 ِ ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن ابِن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ َذَكَر رَُجٌل لِرَسوِل ا�َّ
ُيُوِع َ�َقاَل 

ْ
نُّه ُ�َدُع يف ابل

َ
لَ  .»إذا بَاَ�ْعَت َ�ُقْل ال ِخالبَةَ «: وسلم أ تّفقٌ عَ  يْهِ مُ

صلى اهللا  روایت است که از مردي در نزد پیامبررضی اللَّه عنْهما از ابن عمر  -694
خطاب به آن ، خورد می سخن به میان آمد که در خرید وفروش فریب، علیه وآله وسلم

 . متفق علیه. »مشروط بر آنکه فریبی در کار نباشد: بگو؛ هرگاه معامله کردي«: مرد فرمود

 ربا -3
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ُ َ�نُْه قاَل  -695 �ا : عْن َجابٍر ريَض ا�َّ ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم آ�َل الرِّ لَعَن رسوُل ا�َّ
ُه َو�تِبَُه وَشاِهَديِْه َوقاَل 

َ
لمٌ  .»ُهْم َسَواءٌ «: َوُموِ� سْ اهُ مُ وَ  . رَ

، از جابر رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم -695
: و منشی و دو شاهد آن را لعنت کرده و فرمود، دهد می و ربا، خورد می که ربا کسی را

و بخاري به همین معنا ازابو جحیفه روایت ، مسلم روایت کرده است »همه شان برابرند«
 . کرده است

ُ َ�نُْه َعِن انّليبِّ ص� اهللا عليه وآهل  -696 ِ بِن َمْسعوٍد ريََض ا�َّ : وسلم قاَل َوَ�ْن َ�بِْد ا�َّ
�ا ِعْرُض الرَُّجِل « ْر� الرِّ

َ
ُه َو�نَّ أ مَّ

ُ
ْن َ�نِْكَح الرَُّجُل أ

َ
َها ِمثُْل أ �رَْسُ

َ
َ�ا ثَالثٌَة وَسبُْعوَن باباً أ الرِّ

ه .»الُمْسلمِ  حَ حّ صَ هِ وَ احلاكِمُ بِتاممِ اً وَ ْتَرصَ هْ خمُ اجَ اهُ ابنُ مَ وَ  . رَ

 آله ویت است که پیامبر صلی اهللا علیه ورضی اهللا عنه روا از عبداهللا بن مسعود -696
مانند این است که فرد با مادرش ها  آن گناه کمترین، ربا هفتاد وسه باب دارد«: سلم فرمود

 ابن ماجه. »که آبرویش ریخته شود)( آبروي مسلمان است؛ و بدترین صورت ربا، زنا کند
 . مختصر و حاکم به صورت کامل روایت کرده و صحیح دانسته است

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -697 نَّ رسوُل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه أ يب َسعيٍد اخلُدريِّ ريض ا�َّ

َ
َوَ�ْن أ

هِب إال ِمثًْال بمثِل َوال �ُِشّفوا َ�ْعَضها ىلَع َ�ْعٍض وال تبيعوا الَورق «: قاَل  َهَب باذلَّ ال تبيُعوا اذلَّ
وا َ�ْعَض  يْهِ  .»َها ىلَع َ�ْعٍض َوال تَبيُعوا ِمنَْها اَغئِباً بِنَاجزٍ بالَوِرِق إال ِمثًْال بمثِْل َوال �ُِشفُّ لَ تّفقٌ عَ   .مُ

کند که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله  می ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت -697
و ، مگر آنکه مثل هم و برابر باشند و اضافه نباشند؛ طال را با طال نفروشید«: وسلم فرمود

آن را  و غایب)( مگر آنکه مثل هم و برابر واضافه نباشد و نسیه؛ نفروشیدنقره را با نقره 
 . متفق علیه. »معامله نکنید و حاضر)( با نقد

اِمِت قاَل  -698 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن ُ�بَاَدَة بِن الصَّ هُب «: قاَل رَُسوُل ا�َّ اذلَّ
رُبِّ َوالّشعُ� بالشعِ� َواتّلْمُر باتّلْمِر َوالِْملُْح بالِملِْح ِمثًْال 

ْ
رُبُّ بال

ْ
ِة َوال فضَّ

ْ
فضُة بال

ْ
َهِب َوال باذلَّ
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 .»بمثٍْل َسَواًء �َِسواٍء يَداً بيٍد فإذا اْختَلََفْت هِذهِ األْصنَاُف فَِبيُعوا َكيَْف شئْتُْم إذا اكَن يَداً بيَدٍ 
اهُ  وَ لِمٌ  رَ سْ   .مُ

از عبادة بن صامت رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله  -698
مثل هم و ، خرما به خرما، جو به جو، گندم به گندم، نقره به نقره، طال به طال«: وسلم

هر طور که ، گاه مبادله این انواع مختلف بودهر، بطور مساوي درست معامله شوند
 . مسلم روایت کرده است. »به شرطیکه دست به دست معامله شود، بفروشید؛ خواستید

ُ َ�نُْه قاَل  -699 يب ُهر�رَة ريََض ا�َّ
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ : قاَل رَُسوُل ا�َّ

ُة بالفضُة َوْزناً بوْزٍن « ِفضَّ
ْ
َهِب َوْزناً بَوْزٍن ِمثًْال بمثٍْل َوال َهُب باذلَّ و اذلَّ

َ
ِمثًال بمثٍْل َ�َمْن َزاَد أ

لمٌ  .»اْسزتاَد َ�ُهَو ر�اً  سْ اهُ مُ وَ  . رَ

: رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابو هریره رضی اهللا عنه -699
، پس کسی که افزون خواست یا افزون داد، مبادله طال به طال در وزن و نوع برابر باشد«

 . روایت کرده است مسلم. »شود می پس ربا محسوب

ُ َ�نُْه قاَل  -700 يب ُهر�رَة ريََض ا�َّ
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ : قاَل رَُسوُل ا�َّ

و «
َ
ُة بالفضُة َوْزناً بوْزٍن ِمثًال بمثٍْل َ�َمْن َزاَد أ ِفضَّ

ْ
َهِب َوْزناً بَوْزٍن ِمثًْال بمثٍْل َوال َهُب باذلَّ اذلَّ

لمٌ  .»اْسزتاَد َ�ُهَو ر�اً  سْ اهُ مُ وَ  . رَ

از ابو سعید خدري و ابو هریره رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا  -700
پیامبر صلی ، او خرماي مرغوب آورد، صلى اهللا علیه وآله وسلم مردي را بر خیبر گمارد

اي : عرض کرد »آیا همه خرماهاي خیبر این طور است؟«: سلم فرمود آله واهللا علیه و
، کنیم می ما یک صاع از این نوع را در برابر دو یا سه صاع معامله! بخدا خیر! رسول خدا 

مرغوب را به درهم بفروش و سپس خرماي مرغوب با خرماهاي نا، چنین نکن«: فرمود
 . »درهم خریداري کن

باید در وزن برابر (، شوند نیز چنین فرمود می و درباره چیزهاي که با میزان وزن 
 . متفق علیه )باشند
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 . »برابر باشند)؛ شوند می چیزهاي که وزن( همینطور میزان«: و در مسلم آمده

ِ َ�نُْهما قاَل  -701 ِ ريَض ا�َّ ن� رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن جابِر بِْن َ�بِْد ا�َّ
ِة ِمَن اتّلْمر ال ُ�ْعلُم َمِكيلُها  رْبَ َكيِْل الُمَسّ� ِمَن اتّلْمرِ وسلم َ�ْن َ�يِْع الصُّ

ْ
لِمٌ  .بال سْ اهُ مُ وَ  . رَ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما -701
در برابر خرمایی که کیل ؛ از فروش توده اي از خرما که کیل و وزن آن مشخص نیست

 . مسلم روایت کرده است. منع فرمود، مشخص است

ُ َ�نُْه قاَل وَ  -702 ِ ريََض ا�َّ ِ ص� اهللا : َ�ْن َمَعَمِر بِن َ�بِْد ا�َّ ْسَمُع رَُسوَل ا�َّ
َ
إ�ِّ ُكنُْت أ

لمٌ  .َو�َن َطَعاُمنا يْومئٍذ الّشع�َ  »الطعاُم بالّطعاِم ِمثًْال بمثٍْل «: عليه وآهل وسلم َ�ُقوُل  سْ اهُ مُ وَ  . رَ

شنیدم که رسول  می من: روایت است که گفت از معمر بن عبداهللا رضی اهللا عنه -702
از ها  آن فروش طعام به طعام برابر و همانند نوع«: فرمود می خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم

 . و طعام ما در آن زمان جو بود »نظر کیفیت باشد
 . مسلم روایت کرده است

ُ َ�نُْه قاَل  -703 رَت�ُْت يَْوَم َخيرَْب قِالَدًة باثْ� َعرَشَ اشْ : َوَ�ْن فََضالََة بِن ُ�بَيٍْد ريَض ا�َّ
�رَث ِمن اثْ� َعرَشَ ديناراً فََذَكْرُت ذلَك 

َ
لْتُها فَوََجْدُت فيها أ ديناراً ِ�يها َذَهٌب وََخَرٌز َ�َفصَّ

لمٌ  .»ال ُ�بَاُع َحىت ُ�ْفَصل«: للّنيبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َقاَل  سْ اهُ مُ وَ  . رَ

بندي به دوازده دینار  ندر روز خیبر گرد: گوید می  عنهعبید رضی اهللافضاله بن  -703
دیدم از دوازده دینار ، راجدا کردمها  طال و مهره، که ترکیبی از طال و مهره بود؛ خریدم

تا جدا «: فرمود، تعریف کردم صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر ماجرا براي پس، بیشتر است
 . مسلم روایت کرده است. »خرید و فروش نشود، نشده

نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم نَ� : َوَ�ْن َسُمَرَة بِن ُجنُْدٍب ريض اهللا عنه -704
َ
أ

َيََواِن �َسيئَةً 
ْ
َيَواِن بِاحل

ْ
ود .َ�ْن َ�يِْع احل ارُ مذيُّ وابنُ اجلْ ْ هُ الرتّ حَ حّ صَ سةُ وَ اهُ اخلمْ وَ  . رَ
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از معامله  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: گوید می سمره جندب رضی اهللا عنه -704
ترمذي و ابن  و، اند خمسه روایت کرده. منع فرمود، به صورت نسیه؛ حیوان به حیوان

 . اند جارود صحیح دانسته

ُ َ�نُْهما قاَل  -705 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وََعن ابِْن ُ�َمَر ريَض ا�َّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ََقرِ ، َ�بَاَ�ْعتُْم بالِعينةِ إذا «: يُقول ْذناَب ابلْ

َ
َخْذُ�ْم أ

َ
ْرع، وأ تُُم اجِلهادَ ، َورَضيْتْم بالزَّ

ْ
ُ ، وتر� َسلَّط ا�َّ

نْهُ  .»َعليُْ�ْم ذًال ال َ�ْ�ُِعُه يشٌء َحىت تَرْجُعوا إىل دينُ�م نْ روايةِ نافعٍ عَ اهُ أَبو داودَ مِ وَ يف ، رَ وَ

الٌ  قَ َدَ نَ ، إسنادِهِ مَ ايةِ عطَاءٍ وألمحْ نْ روَ هُ مِ وُ هُ ثِقاتٌ ، حْ الُ رجَ طّانِ ، وَ قَ هُ ابْنُ الْ حَ صحّ  . وَ

 شنیدم رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -705

به کشاورزي  و(، و دم گاوها را گرفتید، انجام دادید )1(هنگامی که معامله عینه«: فرمود می

؛ و جهاد در راه خدا را ترك کردید، و به کشت و کار دل خوش کردید )،مشغول شدید
 . »دارد نمی آن را از شما بر؛ کند که تا به دینتان بر نگردید می خداوند بر شما ذلتی چیره

واحمد مانند ، ودر اسناد آن کالم است، ابو داود از روایت نافع از او روایت کرده 
 . و ابن قطان صحیح دانسته است، ثقه استو رجال آن ، همین از عطا آورده

َماَمَة ريض اهللا َ�نُْه َعِن انّليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -706
ُ
يب أ

َ
َمْن َشَفَع «: َوَ�ْن أ

�ا بْواِب الرِّ
َ
ىت باباً عظيماً ِمْن أ

َ
ُ َهديًة فَقِبلها َ�َقْد أ

َ
ْهَدى هل

َ
أَبو .»ألِخيِه َشَفاعًة فأ دُ وَ اهُ أَمحْ وَ  رَ

الٌ  قَ نَادِهِ مَ يف إسْ اودَ وَ  . دَ

کسی «: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: گوید می ابو امامه رضی اهللا عنه -706
که براي برادر مسلمانش سفارشی کرد و او به خاطر این سفارش به او هدیه اي داد و 

 وارد شده استربا هاي  بزرگی از دروازهي  گویا بر دروازه، سفارش کننده قبول کرد
و در اسناد آن ، اند احمد و ابوداود روایت کرده. »یعنی این عملش ازانواع بزرگ رباست)(

 . مقال است

                                                   
 بصورت نسیه سپس باز خریدن از مشتري به قیمت کمتر از آن.فروختن کاال  )1(
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ُ َ�نُْهما قاَل  -707 َعاِص ريَض ا�َّ
ْ
ِ بِن َ�ْمرو بِْن ال ِ ص� : َوَ�ْن َ�بِْد ا�َّ لََعَن رَُسوُل ا�َّ

هُ  .اهللا عليه وآهل وسلم الرَّايش والُمْر�يَشَ  حَ حّ صَ مذيُّ وَ ْ الرتِّ دَ وَ اهُ أَبُو داوُ وَ  . رَ

از عبداهللا بن عمرو بن عاص رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلى  -707
ابوداود و ترمذي روایت . اهللا علیه وآله وسلم رشوه گیرنده و رشوه دهنده را لعنت کرد

 . و ترمذي آن را صحیح دانسته است، کرده

نَّ : وعنه -708
َ
َمَرُه أ

َ
َز َجيْشاً َ�نَِفَدِت اإلبُِل فَأ ْن ُ�َهِّ

َ
َمَرُه أ

َ
انلَّيبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

دقَِة قاَل  ْن يأُخَذ ىلَع قَالئِص الصَّ
َ
َدقَةِ : أ  إبِِل الصَّ

َ
َع��ِْن إىل َعَ� بابلْ اهُ  .فَُكنُْت آُخُذ ابلْ وَ رَ

اتٌ  هُ ثِقَ رجالُ قيُّ وَ بَيْهَ اكِمُ والْ  . احلْ

عبداهللا بن عمرو) روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم به او ( و از او -708
شتر در ، لذا دستور داد از مردم، شتران تمام شدند پس، دستور داد سپاهی را آماده کند

 من یک شتر به دو شتر تا آمدن شتران صدقه: گوید می ،برابر شتران زکات خریداري کن
 . و رجال آن ثقات هستند، اند بیهقی روایت کردهحاکم و . خریدم می

ُ َ�نُْهَما قاَل  -709 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : َوَ�ْن ابِْن ُ�َمَر ريََض ا�َّ نَ� رسوُل ا�َّ
ْن يَبيعَ : َعِن الُْمَزاَ�نَةِ 

َ
ًْال بِتَْمٍر َكيًْال و�ْن اكَن َكْرماً أ

َ
ْن يَِبيَع َ�َمَر حائِِطِه إْن اكَن �

َ
ُه بز�يٍب أ

ْن يَبيعُه ب�يِْل َطَعاٍم نَ� َ�ْن َذلَك لُكِّهِ 
َ
 أ
ً
يْهِ  .َكيًْال َو�ْن اكَن َزراْع لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم از : گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -709
 و آن به این صورت است که خرماي روي درخت را به خرماي، کردمعامله مزابنه منع 

و اینکه انگور را با کشمش به صورت کیلی عوض ، خشک به صورت کیلی معامله کنند
صلى اهللا علیه وآله  پیامبر، و محصول داخل کشت زار را با گندم و جو معامله کنند، کنند

 . متفق علیه. منع فرمودها  این از همه وسلم
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ُ َ�نْه قاَل  -710 يب َوّقاٍص ريَض ا�َّ
َ
ِ ص� اهللا عليه : َوَ�ْن َسْعِد بِن أ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ُل َعِن اْشرِتَاِء الرُّطِب باتّلْمر َ�َقاَل 
َ
َطُب إذا يَِبَس «: وآهل وسلم �ُْسأ َ�نُْقُص الرُّ

َ
َ�َعْم : قالوا »؟أ

بّانَ  .َ�نَ� َ�ْن َذلَك  يُّ وابنُ حِ مذِ الرتِّ هُ ابنُ املدينيِّ وَ حَ حّ صَ ةُ وَ سَ َمْ اهُ اخلْ وَ اكِمُ رَ احلْ  . وَ

شنیدم از رسول خدا صلى اهللا علیه : گوید می سعد بن ابی و قاص رضی اهللا عنه -710
 )وزن( آیا«: فرمود ؟وآله وسلم درباره معامله خرماي تازه با خرماي خشک سوال شد

خمسه . آنگاه از آن منع فرمود، آري: گفتند »؟شود می کم، خشک شد هرگاه؛ خرماي تازه
 . اند حبان و حاکم صحیح دانسته ابني وو ابن مدینی و ترمذاند  روایت کرده

نَّ انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم نَ� َ�ْن َ�يِْع : رىض اهللا عنهماَوَ�ْن ابِن ُ�َمَر  -711
َ
أ

يِْن . الاَكىلِء بالاكىلءِ  نَادٍ ضعيفٍ  .يْع� ادلْ�َن بادلَّ ارُ بإسْ بَزَّ الْ اقُ وَ حَ اهُ إسْ وَ  . رَ

ز از ابن عمر رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم ا -711

. در برابر قرض )1( منظور این است که از معامله قرض؛ معامله کالی به کالی منع فرمود

 . اند اسحاق و بزار با اسناد ضعیف روایت کرده

کهنه و  معامله خرماي تازه روي درخت با خرماي( معامله عرایا جایز است -4
 ها و همچنین فروش اصل درختان و میوه )خشک

نَّ رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم رَّخَص : َ�ْن ز�ِْد بِن ثابٍت ريََض ا�ُّ َ�نْهُ  -712
َ
أ

ْن تُباَع خَبرِْصَها َكيْالً 
َ
َعَرايا أ

ْ
يْهِ  .يف ال لَ تّفقٌ عَ  . مُ

لمٍ  ا : وملُِسْ هَ ذُ أْخُ ةِ يَ عريْ صَ يف الْ خّ طبَاً رَ َا رُ لُوهنَ ْراً يأكُ ا متَ هَ صِ رْ بَيْتِ بخَ لُ الْ  . أَهْ

رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم در : گوید می زید بن ثابت رضی اهللا عنه -712

ودر روایت مسلم . متفق علیه. به صورت تخمینی و کیلی معامله شود، اجازه داد)1( عریه
                                                   

خواهد) طلب، طلبکارش  تواند (یا نمی نمی این معامله به این صورت است که فرد بدهکار سر موعد )1(
دهم و به همین  می شش ماه بعد، این پول را با مقدار مشخص بیشتري به تو: گوید می را بدهد، لذا

 کنند. می توافق
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اجازه داد ، که نخل ندارندهایی  براي خانواده صلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا: آمده
 . و خرماي تازه بگیرند و بخورند، در معامله عریه به اندازه تخمینی خرماي خشک بدهند

 َ�نْهُ  -713
َ

ُ َ�َعاىل يب ُهَر�ْْرةَ ريَض ا�َّ
َ
َعرايا خبرِْصها : َوَ�ْن أ

ْ
ِ رَّخص يف َ�يِْع ال ّن رَُسوُل ا�َّ

َ
أ

وُْسٍق  فيما ُدوَن مَخْسةِ 
َ
ْو يف مَخْسِة أ

َ
وُْسٍق أ

َ
يْهِ  .أ لَ تّفقٌ عَ  مُ

از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  -713
 به صورت تخمینی خرید و فروش )که خرما تازه را با خرماي کهنه( معامله عریه را

 . متفق علیه. وسق باشد 5یا وسق  5مشروط بر آنکه در کمتر از ؛ اجازه داد، کنند می

 َ�نُْهَما قاَل  -714
َ

ُ َ�َعاىل ِ ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن ابِن ُ�َمَر ريََض ا�َّ ن� رَُسوُل ا�َّ
َائَِع والُْمبْتَاعَ 

ْ
يْهِ  .وسلم َ�ْن َ�يْع اثلِّمار َحىّت َ�بُْدَو َصالُحَها ن� ابل لَ تّفقٌ عَ   .مُ

ايةٍ  يف روَ  . حىت تَْذَهَب اعَهتُها: ُسئَِل َعن َصالِحَها قاَل و�َن إذا : وَ

از  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: گوید می رضی اللَّه تَعالَى عنْهماابن عمر  -714
متفق . را منع کرد هر دو؛ فروشنده و خریدار، خرید و فروش میوه قبل از رسیدن منع کرد

تا از «: میوه چیست؟ فرمود )پخته شدن( رسیدن منظور از: و در روایت دیگر آمده. علیه
 . »آفت زدگی در امان بماند

 َ�نْهُ  -715
َ

ُ َ�َعاىل �َس بن َمالٍك ريَض ا�َّ
َ
نَّ انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم نَ�  َوَ�ْن أ

َ
أ

ظُ  .»َوتَْصَفارُّ حتَْمارُّ «: قاَل  ؟َوَما زَْهُوَها: ِ�يَل . َ�ْن َ�يِْع اثلِّمار َحىت تُْزَ�  اللفْ يْهِ وَ لَ تفقٌ عَ مُ

بُخاريِّ   . للْ

سلم از  آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می انس بن مالک رضی اهللا وعنه -715
منظور از پخته شدن آن : گفته شد. منع فرمود؛ فروش میوه تا زمانی که پخته شود

 . بخاري استمتفق علیه و این لفظ . »سرخ یا زرد شود«: فرمود ؟چیست

                                                                                                                                   
 گویند.  می روي درخت با خرماي مانده از سال گذشته را عریهي  مله خرماي تازهمعا )1(
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ُ تعاىل َ�نْهُ  -716 عنِب : وعنه ريََض ا�َّ
ْ
نَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم نَ� َ�ْن َ�يِْع ال

َ
أ
اكِمُ  .حىّت �َْسوَدَّ َوَ�ْن َ�يِْع احلبِّ َحىّت �َْشتدَّ  احلْ بّانَ وَ هُ ابْنُ حِ حَ ائيَّ وصحّ سةُ إال النّسَ َمْ اهُ اخلْ وَ  . رَ

سلم از  آله وکه پیامبر صلی اهللا علیه و: اهللا عنه روایت است انس) رضی( از او -716
 سیاه هایشان منظور انگورهایی است که پس از رسیدن دانه( فروش انگور تا سیاه شدن

 »خمسه«. منع فرمود، حبوبات) تا اینکه سخت و صفت شوند( ) و از فروش دانهشود می
 . اند یح دانستهو ابن حبان و حاکم صح، اند بجز نسایی روایت کرده

 َ�نُْهَما قاَل  -717
َ

ِ ريََض اهللا َ�َعاىل ِ ص� اهللا عليه : َوَ�ْن َجابر بِن َ�بَْد ا�َّ قاَل رُسوُل ا�َّ
ْن تَأُخَذ ِمنُْه َشيْئاً بَم «: وآهل وسلم

َ
ٌَة فَال �لُّ لَك أ

ْ
َصاَ�تُْه َجاحئ

َ
ِخيك َ�ْمراً فأ

َ
لَْو بِْعَت ِمْن أ

ِخيك بَغْ� َحّق تَأُخُذ َماَل 
َ
لمٌ  .»؟أ سْ اهُ مُ وَ هُ . رَ يف روايةٍ لَ رَ : وَ أَنَّ النّبيَّ صىل اهللا عليه وآله وسلم أَمَ

َوائح عِ اجلْ  . بوضْ

رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم : گوید می جابر بن عبد اهللا رضی اهللا عنهما -717
برایت حالل نیست که از پس ، اگر میوه اي به برادرت فروختی تلف و نابود شد«: فرمود

مسلم روایت  »؟گیري ي مال برادرت را به ناحق میدر برابر چه چیز، او چیزي بگیري
همانا پیامبر صلی اهللا علیه و سلم دستور داد : و در روایت دیگردر مسلم آمده ،کرده است

 . چشم پوشی کنند؛ تلف و نابود شده است )هاي آسمانی توسط آفت( از قیمت میوه که

 َ�نُْهما َعِن انليّبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -718
َ

ُ َ�َعاىل : وََعِن ابِن ُ�َمَر ريََض ا�َّ
ْن �ْشرَتِط الُمبْتَاعُ «

َ
ْن تَُؤّ�َر َ�ثََمَرتُها ل�ي باَ�َها إال أ

َ
ًْال َ�ْعَد أ

َ
لْيهِ  .»َمِن اْ�تَاَع � قٌ عَ تّفَ  . مُ

 کسی که«: پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود :گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -718
ار شرط دمگر آنکه خری؛ مال فروشنده استاش  میوه؛ نخلی پس از باروري خرید )میوه(

 . متفق علیه. »کند

 احکام سلم قرض و رهن -5



 277 کتاب بیوع (معامالت) -7

يف  قَِدَم انليّبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم املدينَة وَُهْم �ُْسِلُفونَ : َعِن ابِن َ�ّباٍس قاَل  -719
ْسلََف يف َ�َمٍر فَلْيُْسِلْف يف َكيٍْل َمْعلُوٍم وَوْزِن َمْعلُوٍم إىل «: اثلَّماِر الّسنََة والّسنَتَْ�ٍ َ�َقاَل 

َ
َمْن أ

َجٍل َمْعلُومٍ 
َ
اريِّ  .»أ للْبُخَ يْهِ وَ لَ قٌ عَ تّفَ ْسلََف يف يشءٍ « :مُ

َ
 . »َمْن أ

سلم به مدینه  آله واهللا علیه وپیامبر صلی : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -719
 را براي مدت یک یا دو سال به صورت سلمها  که مردم میوهدر حالی ، تشریف آوردند

باید کیل و ، کند می کسی که میوه اي را معامله سلم«: فرمود، ندکرد می یا سلف) معامله(
کسی که «: و در روایت بخاري آمده. متفق علیه »وزن آن معلوم و مدت آن مشخص باشد

 ». در هر چیزي معامله سلم کرد

 َ�نُْهَما قاال -720
َ

ُ َ�َعاىل ْوَ� ريَض ا�َّ
َ
يب أ

َ
ِ بِن أ بْزى َوَ�بِْد ا�َّ

َ
: َوَ�ْن َ�بِْد الرَّمْحِن بِن أ

نْباِط 
َ
نْباٌط ِمْن أ

َ
ُكّنا نُصيُب الَْمغانَِم َمَع رُسوِل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َو�َن يأتِينا أ

�يبالشَّ  َجٍل ُمَسّ� ِ�يَل : َو� رَوايةٍ . اِم فَنُْسِلُفُهْم يف احِلنَْطِة َوالّشِع� والزَّ
َ
�ِْت إىل أ َ�اَن : والزَّ

َ
أ

ْم َ�ْن ذلَك : قاال ؟لَُهْم َزْرعٌ 
ُ
هل

َ
اريُّ  .ما ُكّنا �َْسأ بُخَ اهُ الْ وَ  . رَ

روایت است  از عبدالرحمن بن ابزي و عبدالرحمن بن ابی اوفی رضی اهللا عنهما -720
و آوردیم  می غنایم بدست)در غزوات(  علیه و سلمما با رسول خدا صلی اهللا: که گفتند

 . یمکرد می جو و کشمش، آمدند ما با آنان معامله سلف در گندم می از انباط شام )1( نبطی
آیا آنان کشت و : گفته شد، تا مدتی معین، و روغن زیتون: در روایت دیگر آمده 

 . بخاري روایت کرده است، کردیم نمی این سوالها  آن ما از: گفتند ؟داشتندزراعت 

 َ�نُْه عِن انّليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -721
َ

: َوَ�ْن أيب ُهَر�َْرَة ريَض اهللا َ�َعاىل
َخَذَها يُر«

َ
ُ َ�نُْه َوَمْن أ دَّى ا�َّ

َ
داَءَها أ

َ
ْمَواَل انّلاِس يُر�ُد أ

َ
َخَذ أ

َ
ُ َمْن أ تْلََفُه ا�َّ

َ
 .»�ُد إتالَ�َها أ

اريُّ  بُخَ اهُ الْ وَ  . رَ

                                                   
 سکونت داشتند.  گروهی از مردم شام که در سرزمین بطائح، و در وادي شام ویا کشاورز، )1(
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سلم آله واز ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و  -721
 خداوند از طرف او، و قصد اداي آن را داشته باشد، کسی که اموال مردم را بگیرد«: فرمود

تلف ، بگیرد وبخواهدبه قرض) ( مردم را کند و کسی که اموال می ادا با یاري دادنش)(
 . بخاري روایت کرده است. »کند می را تلف آنخداوند  و نپردازد)( کند

ُ َ�نْها قَالَْت  -722 ُ بَزٌّ ِمَن : قُلُْت : وَ�ْن اَع�َِشَة ريَض ا�َّ ِ إن فُالناً قَدَم هلَ يا رُسوَل ا�َّ
َخْذَت 

َ
ٍة َ�بََعَث إيَلِْه فَاْمتَنَعَ الّشاِم فَلَْو َ�َعثَْت إيَلِْه فَأ   .ِمنُْه ثَْو�َْ�ِ �َِسيئًَة إىل َميرَْسَ

اتٌ   هُ ثِقَ رجالُ يُّ وَ قِ بَيْهَ الْ هُ احلاكِمُ وَ جَ رَ  . أَخْ

براي فالنی از ! عرض کردم اي رسول خدا : گوید می عایشه رضی اهللا عنهما -722
، بصورت نسیه تا دستمان باز شودکسی بفرست و به اندازه دو لباس ، اند شام پارچه آورده

حاکم وبیهقی . که بگیرد) اما او خود داري کرد( پس کسی را فرستاد، خریداري کن
 . اند و جال آن ثقهاند  روایت کرده

يِب ُهَر�َْرَة قَاَل  -723
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ ْهُر يُْرَكُب «: قَاَل رَُسوُل ا�َّ الظَّ

ِي يَْرَكُب َو�رَْشَُب بِنََفَقِتِه 
َّ

رِّ �رُْشَُب بِنََفَقِتِه إَِذا اَكَن َمْرُهوناً وىلََعَ اذل إَِذا اَكَن َمْرُهوناً َولنََبُ ادلَّ
يُّ  .»انلََّفَقةُ  ارِ بُخَ اهُ الْ وَ  . رَ

سلم آله ورسول خداصلی اهللا علیه و ؛ از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که -723
 خرجی که بر آن در برابر؛ که به نزد کسی به رهن است سواري)( چهار پاي«: فرمود

؛ به اندازه خرجی اش، و شیر حیوانی که به رهن است، شودسوار توان بر آن می شود می
و یا از  شود می خرج حیوان رهنی به عهده کسی است که آن را سوار، شود می نوشیده

 . بخاري روایت کرده است. »کند می شیر آن استفاده

ال َ�ْغلَُق الرَّْهُن ِمْن َصاِحِبِه «: قاَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعنه قاَل  -724
ُ ُ�نُْمُه وََعلَيِه ُغْرُمهُ 

َ
فوظَ  .»اذلي رََهنَُه هل اتٌ إال أنَّ املَحْ هُ ثِقَ الُ رجَ قُطْنيُّ واحلاكِمُ وَ ارَ اهُ الدّ وَ رَ

هُ  سالُ هِ إرْ ريْ غَ نْدَ أَيب داودَ وَ  . عِ
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 آله وابوهریره) رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلی اهللا علیه و( و ازاو -724
 از مالکیت صاحبشان که به رهن داده است خارج، آنچه به رهن گذشته شده«: سلم فرمود

دارقطنی وحاکم . »و ضرر وغرامتش نیز براوست، فایده و نفع آن از آن اوست، شود نمی
و البته از نظر ابوداود و غیره مرسل بودنش محفوظ ، اند رجال آن ثقه، اند روایت کرده

 . است

يب رافٍع ريَض اهللا َ�نْهُ  -725
َ
نَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم اْستَْسلََف ِمْن : َوَ�ْن أ

َ
أ

ْن �َ 
َ
با َرافٍع أ

َ
َمر أ

َ
َدقَِة فَأ :  الرَّجَل بَْ�َرهُ َ�َقاَل ْقيضَ رَُجٍل بَْ�راً َ�َقِدَمْت َعلَيِْه إبٌل ِمْن إبِل الصَّ

ْحَسنُُهْم قََضاءً «: ال أِجُد إال ِخيَاراً َرَ�اِ�ياً َ�َقاَل 
َ
ْعِطِه إيّاُه فَإنَّ ِخّياَر انّلاِس أ

َ
لِمٌ  .»أ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

، سلم از مردي آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابو رافع رضی اهللا عنه -725
پیامبر صلی اهللا ، یک دسته از شتران زکات را آوردند آنگاه، فترشتري جوان قرض گ

: ابو رافع) گفت، (سلم به ابو رافع دستور داد که به آن مرد شتر جوانی بدهدآله وعلیه و
مردم زیرا بهترین ، همان را به او بده«: فرمود ؟بجز شتري چهار ساله است؛ یابم نمی شتري

 . مسلم روایت کرده است. »کنندض شان را به بهترین شکل ادا کسی است که قر

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن يلَعَ قاَل  -726 لُكُّ قَْرٍض َجرَّ َمنَْفَعًة «: قاَل رَُسوُل ا�َّ
اقطٌ  .»َ�ُهَو ر�اً  هُ سَ نَادُ ةَ وإسْ امَ اهُ احلارثُ بنُ أَيب أُسَ وَ  . رَ

بَيْدٍ عنْدَ  ةَ بنِ عُ الَ نْ فَضَ عيفٌ عَ اهدٌ ضَ هُ شَ لَ قِيوَ بَيْهَ المٍ ، الْ بْدِ اهللاَِّ بنِ سَ نْ عَ قُوفٌ عَ وْ رُ مَ آخَ وَ

اريِّ  نْدَ البُخَ  . عِ

سلم  آله واز علی رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -726
حارث ابن ابی اسامه روایت  »ربا است؛ هر قرضی که سودي در پی داشته باشد«: فرمود

 . اعتبار است بی کرده است و اسناد آن
که بیهقی از فضاله بن عبید رضی اهللا عنه روایت ، و این روایت شاهد ضعیفی دارد

م رضی اهللا عنه و دیگري بخاري به صورت موقوف از عبداهللا بن سال –کرده است 
 . روایت کرده است
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 جلوگیري) تصرفات( و رشکستگی) و حجر( مفلسی -6

يب بَْ�ِر بِن َ�بْد الرَّ  -727
َ
ُ َ�نُْه قاَل َ�ْن أ يب ُهَر�َْرَة ريَض ا�َّ

َ
َسِمْعُت رَُسوَل : مْحِن َ�ْن أ

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ُقوُل  َحقُّ بِه «: ا�َّ
َ
فْلََس َ�ُهَو أ

َ
ُ بَِعيْنِه ِعنَْد رَُجٍل قَْد أ

َ
ْدرََك َماهل

َ
َمْن أ

لَيْه .»ِمْن َ�ْ�ِهِ  تّفقٌ عَ الكٌ . مُ مَ اودَ وَ اهُ أَبُو دَ وَ رَ ظٍ وَ الً بِلَفْ سَ رْ نِ مُ محْ بْدِ الرَّ ر بنِ عَ ايةِ أَيب بَكْ نْ روَ  :مِ

فْلَس اذلي اْ�تَاَعُه َولَْم َ�ْقِبِض اذلي بَاَعُه ِمْن ثمنِه َشيْئاً فَوََجَد َمتَاَعُه «
َ
 فَأ

ً
َما رَُجٍل باَع َمتَااع ُّ�

َ
�

َحقُّ بِه فإْن ماَت املْشرَتي فََصاِحُب املتَا
َ
ُغَرَماءِ بَِعيِْنِه َ�ُهَو أ

ْ
ْسَوُة ال

ُ
قِي  .»ِع أ بَيْهَ هُ الْ لَ صَ وَ وَ

دَ  اوُ بَعاً أليب دَ هُ تَ فَ عّ ضَ ةَ قال. وَ لدَ رَ بْنِ خَ مَ ةِ عُ ايَ نْ روَ هْ مِ اجَ دَ وابنُ مَ اوُ واهُ أَبُو دَ رَ ريرةَ : وَ يْنا أَبا هُ تَ أَ

الَ  قَ دْ أَفلس فَ نا قَ احب لَ ولِ ا: يف صَ سُ اءِ رَ ضَ مْ بِقَ َّ فِيكُ نيَ َمْن « :هللا صىل اهللا عليه وآله وسلمألَقْضِ

َحقُّ بهِ 
َ
ْو َماَت فَوََجَد رَُجٌل َمتَاَعُه بَِعيِْنِه َ�ُهَو أ

َ
فْلَس أ

َ
دَ  .»أ اوُ هُ أَبو دَ فَ عّ ضَ اكمُ وَ هُ احلْ حَ حّ صَ وَ

تِ  ر املَوْ ةَ يف ذِكْ ادَ يَ فَ أيضاً هذهِ الزِّ عّ ضَ  . وَ

: گفت می کند می عنه روایت ابو بکر بن عبدالرحمن از ابو هریره رضی اهللا -727
کسی که مالش را نزد مردي «: فرماید می سلم آله وشنیدم رسول خدا صلی اهللا علیه و

 . متفق علیه. »سزاوارتر است مال)( از دیگران به آناو پس ، یافت که مفلس شده است
، اند این روایت را از ابو بکر عبدالرحمن به صورت مرسل روایت کرده ابوداود و مالک

، شد ور شکست)( مفلس، کسی که کاالیی را فروخت و خریدار«: لفظ آن چنین است
، و اصل کاالي خود را نزد او یافت، فروشنده هیچ چیز از کاالیش در یافت نکرده بود

مالک کاال با ؛ بمیرد شکسته)ور( واگر مشتري، سزاوارتر است صاحب اصلی کاال به آن
بصورت متصل روایت کرده و به پیروي از ابو داود  بیهقی. »طلبکاران برابر است دیگر

 . ضعیفش دانسته است
ما پیش ابوهریره : که گفت اند و ابو داود و ابن ماجه از روایت عمربن خلده آورده

ال ؤس، ور شکسته) شده بود( نمان که مفلسدوستارضی اهللا عنه رفتیم که درباره یکی از 
سلم داوري و قضاوت  آله وصلی اهللا علیه ودر بین شما به حکم پیامبر : گفت، کنیم
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، اصل کاالیش را یافت ران)ازطلبکا( کسی که مفلس شد یا وفات کرد و شخص«: میکنم
حاکم روایت کرده و صحیح دانسته است . »تر است تحقساز دیگران م کاال)( پس او به آن

 . دانسته استرا نیز ضعیف » یا وفات کرد«: و این افزوده، و ابوداود ضعیف دانسته

ِ ص� اهللا عليه وآهل  -728 ُ َ�نُْه قاَل رسوُل ا�َّ بيِه ريََض ا�َّ
َ
َوَ�ْن َ�ْمرو بِن الرّش�ِد َ�ْن أ

ُّ الَْواجِد ُ�ِلُّ ِعرَْضُه َوُ�ُقوَ�تَهُ «: وسلم هُ  .»يلَ حَ حّ صَ اريُّ وَ هُ البُخَ لَّقَ عَ ائيُّ وَ النّسَ دَ وَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ رَ

بّانَ   . ابنُ حِ

 صلى اهللا علیه وآله وسلم کند که پیامبر می عمرو بن شرید از پدرش روایت -728
و مجازاتش  شود می موجب آبروریزي، تواند قرضش بدهد می خوداري فردي که«: فرمود

وابن حبان ، بخاري بصورت معلق آوردهاند  ابوداود و نسایی روایت کرده »گردد می روا
 . صحیح دانسته است

ُ َ�نُْه قاَل  -729 ُْدريِّ ريَض ا�َّ
ْ
يب َسعيٍد اخل

َ
ِصيَب رَُجٌل يف َ�ْهِد رَُسوِل اهللا ص� : َوَ�ْن أ

ُ
أ

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : اهللا عليه وآهل وسلم يف ثَِماٍر اْ�تَاَ�َها فََكرُثَ َدْ�نُُه َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
قُوا َعلَيهِ « ق انّلاُس َعلَيْهِ  »تَصدَّ ولم َ�بْلُْغ ذلك َوفاَء َديِْنِه َ�َقاَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا  َ�تََصدَّ

لِمٌ  .»ُخُذوا َما وََجْدُ�ْم َوليَس لَُ�ْم إالَّ ذلَك «: عليه وآهل وسلم ِلُغَرمائِهِ  سْ اهُ مُ وَ  . رَ

آله در زمان رسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابو سعید خدري رضی اهللا عنه -729
اش  و بدهی، شکست شدور، خرما) زیادي خریداري کرده بود( هاي سلم مردي میوه و

مردم به او  »به او صدقه بدهید«: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم آنگاه پیامبر، زیاد شد
 به صلى اهللا علیه وآله وسلم لذا پیامبر. نبوداش  اما به اندازه بدهی، صدقه دادند

. »و چیزي جز این ندارید، بگیرید؛ یابید می او)از مال نزد ( هر چه«: طلبکارانش فرمود
 . مسلم روایت کرده است
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ُ َ�نُْهما -730 ِ ص� اهللا عليه : َوَ�ْن ابِن َكْعِب بِن َمالٍك َ�ْن أبيه ريََض ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

ُ َو�اعُه يف َديٍْن اكَن َعلَيْهِ 
َ

اهُ  .وآهل وسلم َحَجَر ىلَع ُمعاٍذ َماهل هُ احلاكِمُ روَ حَ حّ قُطْنيُّ وصَ ارَ الدَّ

هُ  الَ سَ ح إرْ جَّ رَ سالً وَ رْ هُ أَبُو داودَ مُ جَ رَ أَخْ  . وَ

کند که رسول خدا  می کعب) رضی اهللا عنه روایت( ابن کعب بن مالک ازپدرش -730
را بخاطر بدهی که داشت ها  آن سلم بر اموال معاذ حجر نمود و آله وصلی اهللا علیه و

ابو داود بصورت مرسل ، روایت کرده و حاکم صحیح دانسته است دارقطنی. فروخت
 . آورده است و مرسل بودنش را ترجیح داده است

ُ َ�نُْهَما قاَل  -731 ُعرِْضُت ىلَع انّليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : َوَ�ْن ابِْن ُ�َمَر ريََض ا�َّ
ْرَ�َع عرشَة َسنًَة فَلَمْ 

َ
نا اْ�ُن أ

َ
ُحٍد َوأ

ُ
نا ابُن مَخَْس  يَْوَم أ

َ
َنْدق وأ

ْ
ْز� وَُعرْضُت َعلَيْه يَْوَم اخل ِ�ُ

َجاَز�
َ
قِي .َعرَشةَ َسنًَة فأ يْهِ ويف روايةٍ للبيْهَ لَ قٌ عَ تّفَ تُ : مُ لَغْ ين بَ ْ يرَ ملَ ين وَ لَم جيِزْ هُ ابنُ . فَ حَ حّ صَ وَ

يمةَ  زَ  . خُ

دم به خدمت در جنگ احد چهارده ساله بو: گوید می ابن عمررضی اهللا عنهما -731
پس به من ، که در جنگ شرکت کنم)( سلم پیش شدم آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و

که در ( به خدمت ایشان پیش شدم؛ و در روز جنگ خندق پانزده ساله بودم، اجازه نداد
 . جنگ شرکت کنم) اجازه داد

ابن خزیمه . به من اجازه نداد ومرا بالغ شده ندید: در روایت بیهقی آمده، متفق علیه
 . صحیح دانسته است

 َ�نُْه قاَل  -732
َ

ُقَريِظِّ ريَض اهللا َ�َعاىل
ْ
ُعرْضنَا ىلَعَ انّليبِّ ص� اهللا عليه : َوَ�ْن َعِطّيَة ال

َ َسبيلُُه فَُكنُْت مّمْن لَْم  ْ�بََت قُِتَل َوَمْن لَْم يُنِْبْت ُخ�ِّ
َ
يُنْبْت وآهل وسلم يَْوَم قَُر�َْظَة فاكَن َمْن أ

َ َسبي�فَخُ  بّانَ واحلاكمُ وقَالَ  .�ِّ هُ ابنُ حِ حَ حّ ةُ وصَ سَ اهُ اخلَمْ وَ نيْ : رَ يْخَ طِ الشّ ْ ىل رشَ  . عَ

در جنگ بنی قریظه خدمت پیامبر صلی اهللا : گوید می عطیه قرظی رضی اهللا عنه -732
کشته ، و بالغ شده) بود( پس هر که موي زهارش در آمده؛ سلم پیش شدم آله وعلیه و
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من نیز از کسانی بودم بالغ نشده بودم و ، رهایش کردند، هر که بالغ نشده بودو ، شد
 . رهایم کردند

بر : گوید می ابن حبان وحاکم صحیح دانسته است و حاکمو، اند اربعه روایت کرده 
 . شرط شیخین صحیح است

ه ريََض اهللا َ�نْهُ  -733 �ِيِه َ�ْن َجدِّ
َ
نَّ رسول اهللا ص� َوَ�ْن َ�ْمِرو بِن ُشَعيٍْب َ�ْن أ

َ
َما أ

ٍة َعِطّيٌة إال بإْذِن َزوِْجها«: اهللا عليه وآهل وسلم قاَل 
َ
  .»ال �ُوُز المَرأ

ظٍ  فْ يف لَ ا إذا َملَك َزوُْجها ِعْصَمتََها« :وَ
َ
ِة أمر يف َماهل

َ
حابُ  .»ال �ُوُز للمْرأ أَصْ َدُ وَ اهُ أَمحْ وَ رَ

هُ  حَ حّ صَ مذيَّ وَ ْ ننِ إال الرتِّ َاكِمُ السُّ  . احلْ

اهللا صلی اهللا  لکند که رسو می عمرو بن شعیب از پدرش از پدر بزرگش روایت -733
مگر با ؛ جایز نیست از مال شوهرش)( براي هیچ زنی بخشش«: سلم فرمود آله وعلیه و

 . »اجازه شوهرش
وقتی که ؛ براي هیچ زنی در مال خود حق اختیار ندارد«: در روایتی دیگر آمده 

و . اند اصحاب سنن بجز ترمذي روایت کرده. »او صاحب شد و نکاح)( عصمتشوهرش 
 . حاکم صحیح دانسته است

قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه : َوَ�ْن قَِبيصَة بِن ُ�َارٍق اهلاليلِّ ريَض اهللا َ�نُْه قاَل  -734
لََة ال حتلُّ إال ألَحِد ثَالثةٍ «: وآهل وسلم

َ
لُة حىت رَُجٍل : إنَّ املْسأ

َ
ُ املْسأ َّمَل مَحَالًَة فََحلَّْت هلَ حتَ

لُة َحىت يُصيَب قَِواماً 
َ
ُ الَمْسأ

َ
ُ فََحلَّْت هل

َ
َصاَ�تُْه َجاحِئٌَة اْجتَاَحْت َماهل

َ
يُِصيبََها ثمَّ ُ�ْمِسَك َورَجٍل أ

َِجا ِمْن 
ْ
صاَ�تُْه فَاقٌَة حىت َ�ُقوُل ثَالثٌَة ِمْن َذوي احل

َ
َصابَْت فُالناً : قَْوِمهِ ِمْن َعيٍْش َورَُجٍل أ

َ
لََقْد أ

لَةُ 
َ
ُ املْسأ

َ
لِمٌ  .»فاقٌَة فََحلَّْت هل سْ اهُ مُ وَ  . رَ

از قبیصه بن مخارق هاللی رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا  -734
مگر ؛ جایز نیست )گدایی و یا در خواست کمک( ال کردنؤس«: سلم فرمود آله وعلیه و

در ، )و بار قرض به گردنش افتاده( مردي که ضمانت کسی را کرده -1: براي سه نفر
و کسی که  -2و سپس دست نگه دارد ، خواست کمک تا پرداخت آن برایش رواست
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در خواست کمک برایش  )هو هیچ چیزبرایش نماند، (بسبب حادثه اي مالش تلف شده
فقر و تهی دستی  و کسی که به -3. راندذرا بگاش  تا حدي که بتواند زندگی؛ رواست

تا جاي که سه شخص عاقل از بستگانش تایید کنند که او فقیر و تنگدست ؛ مبتال شده
 . مسلم روایت کرده است. »نیز جایز استکسی پس در خواست کمک براي چنین ، است

 و آشتی)( صلح -7

نَّ رَسُ  -735
َ
 َ�نُْه أ

َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل َ�ْن ُ�ْمِرو بِْن َعوٍْف الُمَز�ِّ ريََض اهللا َ�َعاىل وَل ا�َّ

َحلَّ َحَراماً َواملسلموَن «: وسلم قاَل 
َ
ْو أ

َ
َم َحالًال أ لُْح َجائٌز َ�ْ�َ الُمْسلمَ� إال ُصلْحاً َحرَّ الصُّ

َحلَّ حَراماً 
َ
ْو أ

َ
َم َحالًال أ وِطِهْم إال رَشْطاً َحرَّ  . »ىلَع رُشُ

روا  حهُ وأنْكَ حّ صَ مذيُّ وَ ْ اهُ الرتِّ وَ فٍ رَ وْ رو بْنِ عَ مْ بْدِ اهللاَِّ بْنِ عَ ثريِ بْنِ عَ يْهِ ألنه من رواية كَ لَ عَ

قِهِ  رُ ةِ طُ ثْرَ هُ بِكَ عيفٌ وكأنهُ اعتَربَ  . وهو ضَ

نْهُ  َ اهللاَُّ عَ
يضِ ة رَ يرَ ديثِ أَيب هرَ ن حَ بّانَ مِ هُ ابْنُ حِ حَ حّ  . وقَدْ صَ

خداصلی اهللا علیه از عمروبن عوف مزنی رضی اهللا عنه روایت است که رسول  -735
مگر صلحی که با آن حاللی را ؛ صلح در بین مسلمانان جایز است«: سلم فرمود آله وو

؛ کنند می باید مسلمانان شرایطی که بین خودشان تعیین، حرام ویا حرامی را حالل کند
 . »بجز شرطی که حرامی را حالل و یا حاللی را حرام کند، پایبند باشد

 . ترمذي روایت وصحیح دانسته است 

نَّ انّليبَّ  -736
َ
ُ َ�نُْه أ يب ُهَر�ْرَة ريَض ا�َّ

َ
ال يْمنَْع «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  َوَ�ْن أ

ْن َ�ْغرَز َخَشبًَة يف ِجدارهِ 
َ
بو ُهر�ْرةَ  »َجاٌر َجارَُه أ

َ
َرا�ْم َ�نَْها ُمْعرض�َ : ثمَّ يُقوُل أ

َ
واهللا  ؟َما يِل أ

�تافُِ�مْ 
َ
يْهِ  .ألْرِمَ�َّ بِها بََ� أ لَ تفقٌ عَ  . مُ

هیچ همسایه اي مانع «: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: گوید می ابوهریره -736
 . »میخی به دیوارش بکوبداش  نشود که همسایه
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سخن پیامبر) روي ( بینم ازاین می چه شده که شما را: گفت می و آنگاه ابوهریره 
 . متفق علیه )1(. کوبم می هاتان من آن میخ را بین شانه! بخدا سوگند ! گردانید 

 َ�نُْه قاَل  -737
َ

ُ َ�َعاىل اِعِديِّ ريََض ا�َّ يب مُحيٍد السَّ
َ
قاَل رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه : َوَ�ْن أ

خيه «: وآهل وسلم
َ
ْن يَأُخَذ َعَصا أ

َ
  .»بغِ� ِطيبِة َ�ْفٍس ِمنْهُ ال ِ�لُّ الْمرىٍء أ

امَ  يْهِ يحَ حِ بّانَ واحلاكمُ يف صَ واهُ ابْنُ حِ   .رَ

آله رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم : گوید می ابو حمید ساعدي رضی اهللا عنه -737
ابن . »چوبدستی برادرش بدون رضایتش بردارد؛ براي هیچ کس جایز نیست«: فرمودو

 . اند روایت کردهحبان وحاکم در کتاب صحیحشان 

 حواله وضمان -8

يب هر�رة ريض اهللا تعاىل عنه قال -738
َ
: قال رَسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�ْن أ

َحُدُ�م ىلَع م�ٍء فَلْيُتْبَعْ «
َ
تِْبَع أ

ُ
َغ�ِّ ُظلٌْم و�ذا أ

ْ
يهِ  .»َمْطُل ال لَ تّفقٌ عَ   .مُ

ايةِ ألَمحد ِحيَل « :ويف روَ
ُ
 . »فَلْيَْحتَْل َوَمْن أ

که رسول خدا صلی اهللا علیه : از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که گفت -738
و هرگاه ، پرداخت قرض توسط ثروتمند ظلم استبه تأخیر انداختن «: سلم فرمود آله وو

 . متفق علیه »ا به او مراجعه کندتنه، کسی از شما را به توانگري حواله دادند
 . »پس بپذیرد؛ وهر کس را حواله دادند«: آمدهو در روایت احمد 

 َ�نُْه قاَل  -739
َ

ُ َ�َعاىل َ رَُجٌل ِمنّا َ�َغّسلْنَاُه وََحنَّْطنَاُه َوَ�ّفنَاُه ثمَّ : َوَ�ْن جابر ريََض ا�َّ تُُو�ِّ
تَيْنا به رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ُقلْنَا

َ
َعلَيْه «: فََخطى ُخطاً ثمَّ قاَل  ؟تَُص�ِّ عليْهِ : أ

َ
أ

بُو َ�تَادة فَ : قُلْنا »؟َدْ�نٌ 
َ
بو َ�َتاَدةَ ديناَراِن فانرَْصَف َ�تََحّملُهَما أ

َ
تَيْناه فقاَل أ

َ
َ�نَاَراِن يلَعَّ َ�َقاَل : أ ادلِّ

فََصّ� ، مْ َ�عَ : قاَل  »؟َحقَّ الَغر�م َوَ�ِرىَء ِمنُْهما املّيُت «: رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم
  .َعلَيْهِ 

                                                   
 این سخن را بخاطر اهمیت حق همسایه گفت. )1(
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َاكِمُ   احلْ هُ ابْنُ حبانَ وَ حَ حّ صَ ائيُّ وَ دَ والنسَ اوُ أَبُو دَ َدُ وَ اهُ أَمحْ وَ  . رَ

، او را غسل دادیم، فوت کرد از جابر رضی اهللا عنه روایت است که مردي ازما -739
آوردیم و  صلى اهللا علیه وآله وسلم و سپس او را نزد پیامبر خوشبویی زدیم و کفن کردیم

» آیا بدهی دارد؟«: سپس فرمود، گامی به جلو گذاشت، عرض کردیم بر او نماز بخوان
نزد ، را به عهده گرفتاش  آنگاه ابو قتاده پرداخت بدهی، شتگپس بر، دو دینار: گفتیم
، شوم می آن دو دینار من عهده دار: رفتیم و ابو قتاده گفت صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر

آیا مانند بدهکار پرداخت آن بر تو الزامی «: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلمرسول خدا 
 . اردزآنگاه بر او نماز گ، آري: گفت »؟و میت از آن بري است ؟شد

 . اند و ابن حبان وحاکم صحیح دانسته، اند احمد وابوداود و نسائی روایت کرده 

740-  ُ يب ُهر�رة ريَض ا�َّ
َ
 َ�نْهُ َوَ�ْن أ

َ
نَّ رَُسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن : َ�َعاىل

َ
أ

ُل 
َ
ْ�ُن فَيَْسأ يْنِِه ِمْن قََضاءٍ «: يُؤَ� بالرَُّجِل الُمتََو�َّ َعلَيِْه ادلَّ نُّه تََرَك  »؟َهْل تََرَك دِلَ

َ
َث أ فَإْن ُحدِّ

ُ َعلَيِْه الُفتُوَح قالفَلَ  »َصلُوا ىلَع صاحبُ�مْ «: َوفاًء َصّ� َعلَيِْه و�الَّ قَاَل  أنا أو� «: ّما َ�تََح ا�َّ
َ وعليه َدْ�ٌن َ�َعَ�َّ قََضاُؤهُ  يْهِ  .»باملؤمن� من أنفسهم فمن تُُو�ِّ لَ تّفقٌ عَ اريِّ . مُ يف روايةٍ للبُخَ  :وَ

 . »فَمْن ماَت َولَْم َ�رْتُْك َوفَاءً «
، کرد و فوت می، بدهی بودبر او که کسی : گوید می ابو هریره رضی اهللا عنه -740

صلی اهللا  رسول خدا، آوردند می سلم آله ورسول خدا صلی اهللا علیه ووبراي نماز نزد 
 »مالی بجاي گذاشته است؟اش  آیا براي پرداخت بدهی«: کرد می الؤسلم سآله وعلیه و 

: فرمود می در غیر این صورت، زاردگ می مالی بجاي گذاشته بر او نماز، شد می اگر گفته
و اموال غنیمت ( را نصیب ایشان کردها  وقتی خداوند پیروي »بر دوستتان نماز بخوانید«

پس هر کسی ؛ منان از خودشان شایسته ترمؤمن نسبت به م«: فراوان بدست آورد) فرمود
 . متفق علیه. »پرداخت آن برمن الزم استپس ، و بدهی داشت، که وفات کرد

مالی بجاي اش  بدهیي  کسی که وفات کرد اندازه«: و در روایت بخاري آمده 
 . »نگذاشت
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هِ قاَل  -741 بيِه َ�ْن َجدِّ
َ
قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن َ�ْمرو بِن شَعيٍْب َ�ْن أ

قِيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ  .»ال َكفالََة يف َحدٍ «: وسلم بَيْهَ اهُ الْ وَ  رَ

که رسول خدا صلی اهللا : کند می عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت -741
 . »کفالت نیست از حدود خداوند)( درهیچ حدي«: سلم فرمود آله وعلیه و

 . بیهقی با اسناد ضعیف روایت کرده است 

 شرکت و وکالت -9

ُ َ�نُْه قاَل  -742 يب ُهَر�ْرة ريََض ا�َّ
َ
قاَل «: قاَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�ْن أ

 ُ َحُدُهَما َصاحبَُه فإذا َخاَن َخرَْجُت ِمْن بَيِْنِهَما: تعاىل ا�َّ
َ
نا ثالُث الرش�َ�ْ�ِ َما لَْم ُ�ْن أ

َ
 .»أ

َاكِمُ  هُ احلْ حَ حّ صَ دَ وَ اهُ أبو داوُ وَ  . رَ

: سلم فرمود آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -742
شریک هستم تا زمانی که یکی به دیگري خیانت  من سومین دو: فرماید می خداوند«

ابو داود . »شوم می خارجها  آن من از میان، خیانت کرد یکی از آندو)( پس هر گاه، نکرده
 . روایت کرده و حاکم صحیح دانسته است

نُّه اَكَن رش�َك انليّبِّ ص� ا -743
َ
ُ َ�نُْه أ هللا وَعن الّسائِِب بن يز�َد املْخُزوِ�ِّ ريَض ا�َّ

َفتْح َ�َقاَل 
ْ
ِْعثَِة َفَجاَء يَْوَم ال

ْ
يِخ َورش��ي«: عليه وآهل وسلم َ�بَْل ابل

َ
و  .»َمرْحبَاً بأ َدُ وأَبُ واهُ أَمحْ رَ

هْ  اجَ دَ وابنُ مَ اوُ  . دَ

بن یزید مخزومی رضی اهللا عنه پیش از بعثت شریک پیامبر صلی اهللا  سائب -743
به او) ( سلم آله وآنگاه پیامبر صلی اهللا علیه و، مکه) آمد( روز فتح، سلم بود آله وعلیه و
احمد و ابو داود و ابن ماجه روایت  .»برادرم و شریکم و درود به)( خوش آمدي«: فرمود
 . اند کرده
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 َ�نُْه قاَل  -744
َ

ُ َ�َعاىل ِ بِْن َمْسعوٍد ريَض ا�َّ نا وَعّماٌر وََسْعٌد : َوَ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
ُت أ

ْ
اشرت�

رواهُ  .فجاء سعد بأس��ن ولم أئج أنا وعمار �يشء: تمامهو .احلديَث . نُِصيُب يَْوَم بَْدرٍ فيما 

 . النّسائيُّ 

من وعمار و سعد در آنچه در جنگ : گوید می عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه -744
من و ، سعد دو اسیر آورد: گوید می ر ادامهد، با همدیگر شریک شدیم؛ آوردیمبدست بدر 

 . نسائی و غیره روایت کرده است. عمار چیزي نیاوردیم

 َ�نُْهَما قاَل  -745
َ

ُ َ�َعاىل رَْدُت اخلُروَج إىل ْخيَرَب : َوَ�ْن جابِر بِن َ�بِْد اهللا ريَِضَ ا�َّ
َ
أ

َ�يُْت انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َقاَل 
َ
َ�يَْت َوِ�ي� خَبيرَْبَ فَُخْذ ِمنُْه مَخْ «: فأ

َ
َسَة َعرَش إذا أ

هُ  .»وَْسقاً  حَ صحّ دَ وَ  . رواهُ أَبو داوُ

 نزد پیامبر، خواستم به خیبر بروم می: گوید می جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما -745
وسق  15از او ؛ وقتی پیش وکیلم در خیبر رفتی«: فرمود، رفتم صلی اهللا علیه وآله وسلم

 . دانسته استابو داود روایت کرده و صحیح . »خرما بگیرِِ

 َ�نْهُ  -746
َ

ُ َ�َعاىل ار�ِّ ريََض ا�َّ
ْ

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : َوَ�ْن ُعْرَوَة ابل نَّ رَسوُل ا�َّ
َ
أ

ْضِحيَةً 
ُ
ُ أ

َ
مَ  .احلديَث  َ�َعَث َمَعُه بديناٍر �َْشرتي هل دَّ قَ دْ تَ قَ نَاءِ حديثٍ وَ اهُ البُخاريُّ يف أَثْ وَ برقم ( رَ

686( . 

مرا با یک صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر : گوید می بارقی رضی اهللا عنهعروه  -746
واین ، بخاري در ضمن حدیثی روایت کرده است. تا برایش قربانی بخرم؛ دینار فرستاد

 . ) گذشت686شماره  به( حدیث

 َ�نُْه قاَل  -747
َ

يب ُهر�رةَ ريَِضَ اهللا َ�َعاىل
َ
اهللا عليه وآهل َ�َعَث رُسوُل اهللا ص� : َوَ�ْن أ

دقَةِ  يْهِ  .احلديَث . وسلم ُ�َمَر ىلَعَ الصَّ لَ  . متّفقٌ عَ

سلم عمر را  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابو هریره رضی اهللا عنه -747
 . متفق علیه. صدقه فرستاد آوري جمع براي
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نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه : َوَ�ْن جابر ريَض اهللا َ�نْهُ  -748
َ
ََر ثالثاً وَستَ� أ وآهل وسلم �َ

ايق
ْ

ْن يَذبََح ابل
َ
َمَر َعلّياً أ

َ
لِمٌ  .احلديَث . وأ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

 63در حجه الوداع صلى اهللا علیه وآله وسلم  پیامبر: گوید می جابر رضی اهللا عنه -748
. نی کنددستور تا با قیمانده را قربا رضی اهللا عنْه و به علی، شتر را بدست خود ذبح کرد

 . مسلم روایت کرده است

َعسيِف قَال انّليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم -749
ْ
ِة ال يب ُهر�َرة يف قِصَّ

َ
واْغُد يا «: َوَ�ْن أ

فَْت فَارمُجَْها ِة هذا فإِن اْ�رَتَ
َ
نَيُْس ىلَع اْمرأ

ُ
يْهِ  .احلديَث . »أ لَ تّفقٌ عَ  . مُ

 کند که پیامبر می العسیف) کارگر روایت( ابو هریره رضی اهللا عنه در داستان -749
او ، پس اگر اعتراف کرد؛ نزد همسر این برو، اي انیس«: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم

 . متفق علیه »را رجم کن

 اعتراف)( اقرار -10

ُ َ�نُْه قاَل  -750 يب َذَر ريََض ا�َّ
َ
احلقَّ قِل «: قاَل يل انليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�ْن أ

ديثٍ طويلٍ  .»َولَْو اكَن ُمّراً  نْ حَ بّانَ مِ هُ ابنُ حِ حَ حّ  . صَ

: سلم به من فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابوذر رضی اهللا عنه -750
 . در حدیثی طوالنی صحیح دانسته استابن حبان . »حق را بگو هر چند که تلخ باشد«

 عاریت -11

ىلَع ايلَِد َما «: قاَل رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: ُجنْدٍب قاَل َ�ْن َسُمَرةَ بِن  -751
يَهُ  َخَذْت َحىت تُؤدِّ

َ
هُ احلاكِمُ  .»أ حَ حّ صَ ةُ وَ عَ بَ َدُ واألرْ اهُ أَمحْ وَ  . رَ

آله از سمرة بن جندب رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلی اهللا علیه و -751
ضامن ؛ تا برگرداندن آن به صاحبش، گیرد می ه امانتدستی که چیزي ب«: سلم فرمود و

 . »است
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 . و حاکم صحیح دانسته استاند  و اربعه روایت کرده، احمد 

 َ�نُْه قال -752
َ

ُ َ�َعاىل يب ُهَر�َرَة ريَض ا�َّ
َ
قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن أ

دِّ األمانََة إىل َمِن اْ�تََمنََك َوال «: وسلم
َ
  .»خُتْن َمْن َخانَكأ

ازيّ  اتمِ الرَّ هُ أَبُو حَ رَ استْنكَ هُ احلاكِمُ وَ حَ حّ صَ نَهُ وَ سّ حَ ذيُّ وَ دَ والرتمِ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ هُ . رَ جَ رَ وأَخْ

ةِ  يَ ارِ لٌ لِلْعَ امِ وَ شَ هُ اظِ وَ نَ احلُفّ َاعةٌ مِ  . مجَ

سلم آله واز ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا صلی اهللا علیه و  -752
 و به کسی که به تو خیانت، امانت را به کسی که تو را امین دانسته است برگردان«: فرمود

و حاکم ، حسنآن را ترمذي و، اند ابو داود و ترمذي روایت کرده. »خیانت نکن، کند می
 . است دانستهمنکر آن را است و ابو حاتم رازيصحیح دانسته آن را 

ُ َ�نُْه قاَل  -753 ميَّة ريََض ا�َّ
ُ
: قاَل يل رسوَل ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن َ�ْع� بِْن أ

» 
ً
ْعِطِهْم ثالث� ِدراْع

َ
َ�تَْك رُُس� فَأ

َ
ْو اَعر�ٌة : قُلُْت  »إذا أ

َ
اعرَ�ٌة َمْضُمونٌة أ

َ
ِ أ اةٌ يَا رسوَل ا�َّ  ؟ُمؤَدَّ

اةٌ «: قاَل  بّانَ  .»بل اَعر�ٌة ُمؤَدَّ هُ ابْنُ حِ حَ ائيُّ وصحّ اودَ والنّسَ اهُ أَمحَدُ وأَبو دَ وَ  . رَ

سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می یعلی ابن امیه رضی اهللا عنه -753
اي : گفتم »بدهها  آن سی زره به، هرگاه نمایندگانم نزد تو آمدند«: خطاب به من فرمود

بلکه عاریتی «: فرمود ؟یا عاریت ادا کننده اي است، آیا عاریت ضمانت است! رسول خدا
 . احمد و ابوداود و نسائی روایت کرداند و ابن حبان صحیح دانست است. »ادا کننده است

نَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل  -754
َ
ُ َ�نُْه أ مّية ريَض ا�َّ

ُ
وسلم اْستََعار َوَ�ْن َصْفواَن بِْن أ

 يَْوَم ُحنَْ�ٍ َ�َقاَل 
ً
غْصٌب يا �مدُ : ِمنُْه ُدُرواع

َ
َدُ  .»بَْل اعرَ�ٌة َمْضُمونةٌ «: قاَل  ؟أ أَمحْ اودَ وَ اهُ أَبو دَ وَ رَ

هُ احلاكِمُ وَ  حَ حّ صَ بّاسٍ . النّسائيُّ وَ نِ ابْنِ عَ عيفاً عَ اهداً ضَ هُ شَ جَ لَ رَ أَخْ  . وَ

سلم آله وعنه روایت است که پیامبرصلی اهللا علیه و از صفوان بن امیه رضی اهللا  -754
 آیا غصب: پس گفت اي محمد، به عاریه گرفت در جنگ خیبر تعدادي زره از او

و اند  ابوداود ونسائی روایت کرده. »عاریت مضمون است بلکه خیر)(«: فرمود! ؟کنی می
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عنهما آورده حاکم صحیح دانسته است و نیز شاهدي ضعیف از ابن عباس رضی اهللا 
 . است

 غصب -12

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -755 نَّ رَسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه أ : َ�ْن َسعيٍد بِْن َز�ٍْد ريََض ا�َّ

قَُه اهللا إياه يَوْ « رَض�َ َمْن اقْتطَع ِشرباً ِمَن األرِْض ُظلْماً َطوَّ
َ
يْهِ  .»م القيامِة ِمْن َسبِْع أ لَ تّفقٌ عَ  . مُ

و وآله از سعید بن زید رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -755
خداوند روز ، یک وجب از زمین را تصرف کندظلم) ( هر کسی که بناحق«: سلم فرمود

 . متفق علیه. »کند می مانند طوقی در گردن او، قیامت همان زمین را تا هفت طبقه

756-  ُ �ٍَس ريَض ا�َّ
َ
نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن ِعنَْد َ�ْعِض : َ�نْهُ َوَ�ْن أ

َ
أ

َ�ْت بيِدها  مهاِت املؤمنَ� َمَع خادٍم لَها بَِقْصَعٍة فيها طعاٌم فرََضَ
ُ
رسلْت إْحدى أ

َ
�َسائِِه فأ

َقْصَعَة فََضّمَها وَجَعَل فيها الطعاَم َوقَال
ْ
حيَحَة للرَّسول وََدَ�َع الْقصعَة الّص  »لُكُوا«: فََكرَسَِت ال

 . وََحبََس املْكُسورة
زادَ   ةَ وَ ائِشَ ةَ عَ اربَ ى الضّ مّ سَ ذيُّ وَ مِ ْ الرتِّ اريُّ وَ اهُ البْخَ وَ الَ النّبيُّ صىل اهللا عليه وآله : رَ قَ فَ

هُ . »َطَعاٌم بطَعاٍم َو�نَاٌء بإنَاءٍ «: وسلم حَ حّ صَ  . وَ

در خانه یکی از  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: گوید می انس رضی اهللا عنه -756
اي با خادمش براي رسول ذمنین کاسه غؤدیگر) از امهات الم( پس یکی، همسرانش بود

پیامبرصلی اهللا ، شکست و، این همسرش بادست به کاسه زد وآن را انداخت، اهللا فرستاد
و  »بخورید«: و غذا در آن گذاشت و فرمود، سلم قطعات کاسه را وصل کرد آله وعلیه و

 . سالمی به خادم داد و کاسه شکسته را نگه داشتي  سپس کاسه
عایشه نامبرده ؛ و ترمذي آن زنی که کاسه را شکست. اند بخاري وترمذي روایت کرده 
وکاسه ، غذا در مقابل غذا«: سلم فرمود آله وآنگاه پیامبر صلی اهللا علیه و: و افزوده، است

 . »در ازاي کاسه است
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قاَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن َرافِع بِن خديٍج ريَض اهللا َ�نُْه قاَل  -757
ُ ِمَن «: وسلم

َ
رِْض قَْوٍم بغ� إْذنِِهْم فَلَيَْس هل

َ
ُ َ�َفقتُهُ َمْن َزَرَع يف أ

َ
ْرِع يشٌء َوهل دُ  .»الزَّ اهُ أَمحْ وَ رَ

مذيُّ و ْ نَهُ الرتِّ سّ حَ بعةُ إال النّسائيَّ وَ األرْ هُ وَ فَ عّ اريَّ ضَ قالُ إنَّ البُخَ  . يُ

پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم : گوید می رافع بن خدیج رضی اهللا عنه -757
در آن کاشت و زراعت هیچ ، کسی که درزمین قومی بدون اجازه شان کشت کند«: فرمود

 . »رسد می مخارجی که صرف کرده به او، حقی ندارد
و ترمذي حسن دانسته و گفته شده بخاري اند  احمد واربعه بجز نسائی روایت کرده 

 . آن را ضعیف دانسته است

ُ عنُْهما قاَل  -758 �َْ� ريَض ا�َّ صحاِب رَُسوِل اهللا ص� : َوَ�ْن ُعْرَوةَ بِْن الزُّ
َ
قاَل رُجٌل ِمْن أ

رٍْض إنَّ رَُجلَْ�ِ اْختََصَما إىل : اهللا عليه وآهل وسلم
َ
رَُسوِل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يف أ

ًْال واألرُض لآلَخر َ�َقىض رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم 
َ

َحُدهما فيها �
َ
َغَرَس أ

ْلَُه َوقَاَل 
َ

ْن ُ�ْرَج �
َ
َمَر َصاحَب انّلْخِل أ

َ
اهُ  .»لَيَْس ِلِعْرٍق ظالٍم َحقٌّ «: باألرِض لَِصاحبها وأ وَ رَ

نٌ أَبو داو سَ هُ حَ نَادُ  . دَ وإسْ

لهِ وإرسالِهِ  صْ تُلِفَ يف وَ دِ واخْ يْ يدِ بْنِ زَ نْ سعِ ةَ عَ وَ رْ نْ روايةِ عُ ابِ السنن مِ حَّ نْدَ أَصْ هُ عِ رُ وآخِ

حابيِّهِ  يني صَ  . ويف تَعْ

که مردي از اصحاب رسول اهللا ، از عروة بن زبیر رضی اهللا عنه روایت است -758
، مینی که یکی آمده بود و در زمین دیگري نخل کاشته بوددو نفري که در باره ز: گفت

 پیامبر، آمدند صلى اهللا علیه وآله وسلم براي حل اختالف) نزد پیامبر( اختالف کرده بودند
و به  به این صورت قضاوت کرد که زمین مال صاحبش است صلى اهللا علیه وآله وسلم
به تالش ظالمانه حقی «: و فرمود دستور داد نخل خود را بکند؛ کسی که نخل کاشته بود

اصحاب سنن جمله آخر . ابو داود روایت کرده و اسناد آن حسن است. »گیرد نمی تعلق
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متصل و مرسل بودنش و ي  و در بارهاند  این روایت را از عروة از سعید بن زید نقل کرده
 . اند در تعیین صحابی این روایت اختالف کرده

يب بَْ�َرةً  -759
َ
نَّ انليّبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل يف ُخْطبَِتِه : ريَض اهللا َ�نْهُ َوَ�ْن أ

َ
أ

عراَضُ�ْم َعلَيُْ�ْم َحراٌم َكُحْرَمِة يَْوِمُ�ْم «: يَْوَم انّلْحِر بِم�ً 
َ
ْمَوالَُ�ْم َوأ

َ
إنَّ دَماَءُ�ْم وأ
ُ�م هذا يْهِ  .»هذا يف َشْهرُ�ْم هذا يف بََ�ِ لَ قٌ عَ تّفّ  . مُ

 اش سلم در خطبه آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می بکره رضی اهللا عنهابو  -759
یتان و اموالتان و آبرویتان بر ها خون همانا«: ی فرمودندر حجۀ الوداع) روز قربانی درم(

 . متفق علیه. »در این شهرتاندر این ماه و ، مانند حرام بودند این روزتان، شما حرام است

 شفعه -13

ُ َ�نُْهَما قاَل َ�ْن  -760 قىض رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : جابر بن عبد اهللا ريََض ا�َّ
فَِت الطرُق فَال ُشفعةَ  وسلم بالشْفعِة يف لُكِّ ما لم يُقسْم فإذا َوَ�َعت احلُُدود يْهِ  .َورُصِّ لَ تّفقٌ عَ ، مُ

بُخاريِّ  ظُ للْ اللفْ  . وَ

لمٍ  ْو حائٍط ال يَْصلُحُ الشْفَعُة يف لُكِّ  :ويف روايةِ مسْ
َ
و َر�ٍْع أ

َ
رٍْض أ

َ
ال : و� لَْفٍظ ، رِشٍْك يف أ

 . �ل أْن يَبيَع حىت َ�ْعرَض ىلَع رش��ه

يف روايةِ الطّحاويِّ  ُ . قىض انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم بالشفعِة يف لكِّ يشء :وَ
ُ

ورجاهل

 . ثِقاٌت 
رسول خدا صلی اهللا علیه  از جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما روایت است که -760

پس ، چنین) حکم کرد که شفعه در هر چیزي است که تقسیم نشده است( سلم آله وو
و این ، متفق علیه .پس شفعه اي نیست، جدا شد ها راه حدود مشخص گردید و، هرگاه

 . لفظ بخاري است



 األحکام لةبلوغ المرام من أد   294

؛ و باغ، خانه، در زمین، کتی هستشفعه در هر چیز شرا«: و در روایت مسلم آمده
تا زمانی که به شریکش پیشنهاد ؛ حالل نیست -: و در روایتی دیگر - درست نیست

 . »نکرده آن را بفروشد
عه در هر چیز حکم آله و سلم به شفپیامبر صلی اهللا علیه و: در روایت طحاوي آمده 
 . اند رجال آن ثقه. نمود

�َِس بِْن ِمالٍك ريَض اهللا َ�نُْه قاَل رسوُل  -761
َ
ِ وَ�ْن أ :  ص� اهللا عليه وآهل وسلما�َّ

َحقُّ بادلارِ «
َ
ار أ ةٌ  .»َجاُر ادلَّ لّ هُ عِ لَ بّانَ وَ ه ابْنُ حِ حَ حّ اهُ النّسائي وصَ وَ  . رَ

سلم آله وصلی اهللا علیه و  خداپیامبر: گوید می انس بن مالک رضی اهللا عنه -761
کرده است و ابن حبان نسائی روایت . »به خانه مستحق تر است، خانهي  همسایه«: فرمود

 . صحیح دانسته است و علتی دارد

ُ َ�نُْه قاَل  -762 يب رافٍع ريَِضَ ا�َّ
َ
: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ

حُق بصَقِبهِ «
َ
ةٌ  .»اجلاُر أ رجهُ البُخاريُّ وفيهِ قِصَّ  . أَخْ

: سلم فرمود آله وصلی اهللا علیه و رسول خدا: گوید می ابو رافع رضی اهللا عنه -762
واین  بخاري روایت کرده »تر است مستحق به شفعه)( همسایه در حالی که شریک است«

 . اي دارد روایت قصه

ُ َ�نُْه قاَل  -763 َحق «: رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن جابٍر رىَض ا�َّ
َ
اجلاُر أ

 . »اكَن اغئباً إذا اكَن َطر�ُقُهَما َواحداً �ُشْفَعِة جارهِ يُنتظُر بَها و�ْن 

جاله ثقاتٌ  َدُ واألربعةُ ورَ واهُ أَمحْ  . رَ

: سلم فرمود آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می جابر رضی اهللا عنه -763
الزم ، حتی اگر همسایه حاضر نباشد، مستحق تر استاش  همسایهي  همسایه به شفعه«

احمد و . »یکی باشدها  آن در صورتی است که راه رفت آمد این، است که انتظار بکشد
 . اند و رجال آن ثقهاند  أربعه روایت کرده
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ِعَقال«: وعن ابن ُ�َمَر َعِن انليّبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -764
ْ
. »الشفعة َكَحلِّ ال

ار وزاد هْ والبَزَّ اجَ نادهُ  .»وال شفَعَة ِلغائٍِب « :رواهُ ابنُ مَ عيفٌ وإسْ  ضَ

شفعه «: پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -764
: و بزار افزوده، اند ابن ماجه و بزار روایت کرده. »مانند باز کردن بند زانوي شتر است

 . و اسناد آن ضعیف است. »حق شفعه ندارد؛ کسی که حضور ندارد«

 مضاربه)( قراض -14

نَّ انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالَ�ْن  -765
َ
ُ َ�نُْه أ ثَالٌث ِ�يهن «: صهيٍب ريَض ا�َّ

�ةُ  رَبَ
ْ
َيُْع إىل أجٍل والُمَقارَضُة وََخلُْط الرُب بالشع� للْبَيِْت ال للْبَيْعِ : ال

ْ
هْ بإسنادٍ  .»ابل اجَ اهُ ابنُ مَ وَ رَ

 ضعيفٍ 

در سه «: سلم فرمود آله واهللا علیه وپیامبر صلی : گوید می صهیب رضی اهللا عنه -765
 -3قرض دادن به یکدیگر  -2فروش تا مدت معین  معامله)( -1: چیز برکت است

ابن ماجه با اسناد ضعیف روایت . »نه براي فروش؛ مخلوط کردن گندم با جو براي خانه
 . کرده است

ُ َ�نْهُ  -766 نُّه اكَن : َ�ْن حكيِم بِن ِحزاٍم ريَض ا�َّ
َ
ْ�َطاُه َماًال أ

َ
�َْشرتُط ىلَع الرَّجِل إذا أ

ِْملَُه يف حَبْر وال َ�ْ�َل به يف َ�ْطِن َمسيل فإْن 
َ

َْعَل مايل يف َكِبٍد َرْطبٍَة َوال حت
َ

ْن ال جت
َ
ُمقارَضًة أ

قُطْنيُّ ورجالهُ ثِقاتٌ  .َ�َقْد َضِمنَْت مايل َ�َعلَْت َشيْئاً ِمْن ذلك ارَ واهُ الدَّ  . رَ

ده وقالَ مالكٌ  نْ جَ نْ أَبيهِ عَ قوبَ عَ ن بْنِ يعْ محْ بْد الرَّ نِ الْعالءِ بنِ عَ لَ يف : يف املوطأِ عَ مِ هُ عَ إِنَّ

ام يْنَهُ بْحَ بَ ىل أَنَّ الرِّ ثامنَ عَ قوفٌ صحيح. مالٍ لِعُ وْ وَ مَ هُ  . وَ

است که هرگاه مالی به عنوان  از حکیم بن حزام رضی اهللا عنه روایت شده -766
در دریا تجارت ، که حیوان زنده اي را خریداري نکن کرد می شرط، داد می قرض به کسی

اگر این کار را کردي ضمانت این کار به  –این مال را در مسیر سیالب قرار مده ، نکن
 . و رجال آن ثقه است، دار قطنی روایت کرده. توستي  عهده
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 از جدشاز عالء بن عبدالرحمن بن یعقوب از پدرش : گوید می مالک در موطا
، بر این اساس که بدست آمده، روایت است) که او با مال و سرمایه عثمان تجارت کرد(

 . موقوف و صحیح است .بطور مساوي بینشان تقسیم شود

 آبیاري و اجاره -15

ُ َ�نُْهما -767 ْهَل : َعِن ابِْن ُ�َمَر ريََض ا�َّ
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اعَمَل أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 أ
ْو َزْرٍع 

َ
يْهِ  .َخيرَب �َشطِر َما َ�ْرُج ِمنْها ِمْن َ�َمٍر أ لَ تّفق عَ  . مُ

وايةٍ هلُام ْن ي�ُفوا َ�َملََها َولَُهْم نِْصُف اثلََمِر َ�َقاَل لَُهْم  :ويف رَ
َ
ْن يقرَُّهْم بها ىلَع أ

َ
لُوه أ

َ
فََسأ

ُ�ْم بَها ىلَع ذلك«: رَسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم وا بها حىت  »ما ِشئنا نُِقرُّ َ�َقرُّ
ْجالُهْم ُ�َمر

َ
  .أ

لمٍ  رَْضها  :وملُسْ
َ
نَّ رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َدَ�َع إىل يهوِد َخيرَْبَ �َْل َخيرَْبَ وأ

َ
أ

مواهلْم َولَُهْم َشْطُر َ�َمرَها
َ
ْن َ�ْعتَِملُوها ِمْن أ

َ
  .ىلَع أ

سلم اهالی  آله ورسول اهللا صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -767
درختان خرما) یا زراعت ( آید از میوه می خیبر را در برابر نیمی از محصوالت که بدست

  . متفق علیه. ي مزروعی) به کار گماشتها زمین( در
صلى اهللا علیه وآله  اهالی خیبر از پیامبر: آمده و مسلم) بخاري( و در روایتی دیگر از 

خواستن که آنان را بر سر کارهایشان بگذارد تا در برابر نیمی از محصوالت کار  وسلم
 ما تا هر وقت خواستیم شما را بکار«: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و. کنند
 . را از آنجا بیرون کردها  آن تا زمانی که عمر؛ دآنگاه آنان بر سر کار ماندن، »گماریم می

ي خیبر را ها زمینها و  رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم نخلستان: آمدهدر روایت مسلم 
با سرمایه خودشان کشت و زراعت ، تا در برابر نیمی از محصوالت؛ را به اهالی خیبر داد

 . کنند
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ُت رافَِع ْ�َن َخديٍج َ�ْن ِكراِء : �ََ�ْن َحنَْظلََة بِْن قَيٍْس ريَض اهللا َ�نُْه قاَل  -768
ْ
ل
َ
األرِْض َسأ

ةِ  ِ ص� اهللا : َ�َقاَل  ؟باذلَهِب َوالِفضَّ ال بأَس بِِه إنّما اكَن انّلاس يُؤاِجروَن ىلَع َ�ْهِد رسوِل ا�َّ
ْرِع َ�يَْهِلُك هذا َو�َْسلَُم هذا  شياَء ِمَن الزَّ

َ
ْ�بَاِل اجلَداوِل وأ

َ
عليه وآهل وسلم ىلَع الَماِذيَانَاِت وأ

ّما يشٍء َمْعلُوٌم  َو�َْسلُم هذا وَ�هلُك هذا ولمْ 
َ
يَُ�ْن للّناِس ِكَراٌء إال هذا فَ�لَك زََجَر َ�نُْه فأ

لِمٌ  .َمْضُموٌن فَال بأَس بِهِ  سْ اهُ مُ وَ نْ كِراءِ  .رَ ي عَ نْ إطْالقِ النَهْ يْهِ مِ لَ قِ عَ ِلَ يف املتّفَ يَانٌ ملَا أُمجْ وفيهِ بَ

ض  . األرْ

اجاره زمین با ي  اهللا عنه در باره از رافع خدیج رضی: گوید می حنظله بن قیس -768
مردم در زمان پیامبر صلی اهللا ، ایرادي ندارد: گفت! ال کردم ؤپول نقد) س( طال و نقره

و مقدار مشخصی   ها ويو کنار ج هاي کنار جویبارها ینآله و سلم در برابر روییدعلیه و
رفت و آنچه کنار  می و گاهی محصول از بین، دادند می را به اجاره ها زمین، از محصول
و مردم در آن زمان به . شد می عکسماند و گاهی بر می المس، رویید می. ..جویبارها و

اما اگر مقدار آن . به همین خاطر از آن منع شد، روشی غیر ازاین زمین اجاره اي نداشتند
 . مسلم روایت کرده است. اشکالی ندارد، مشخص و تضمینی باشد

روایت مجمل متفق علیه است که در آن بطور مطلق از اجاره در این روایت بیانگر 
 . زمین منع شده است

ُ َ�نْهُ  -769 َحاِك ريض ا�َّ ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : َوَ�ْن ثابِت بِْن الضَّ نَّ رسوَل ا�َّ
َ
أ

َمَر باملؤاَجَرةِ 
َ
لِمٌ أَيْضا .ن� َعِن املَزارعِة وأ سْ اهُ مُ وَ   .رَ

سلم از  آله ورسول اهللا صلی اهللا علیه و: گوید می رضی اهللا عنهثابت بن ضحاك  -769

مسلم روایت کرده . بصورت اجاره اي قرار داد ببندند؛ و دستور داد، منع کرد )1(مزارعه

 . است

                                                   
 نیمی از محصوالت. کشت و کار در برابر: ) یعنی1(
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ْ�َطى اذلي : َوَ�ْن ابِْن َ�ّباٍس قاَل  -770
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َوأ اْحتََجَم رَُسوُل ا�َّ

ْجَرُه َولَْو اكَن َحَراماً لَْم ُ�ْعِطهِ َحَجَمُه 
َ
اري .أ بُخَ اهُ الْ وَ  . رَ

سلم  آله وصلی اهللا علیه و خداپیامبر: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -770
. کرد نمی به او پرداخت؛ بود می اگر حرام، و دستمزد حجام را پرداخت، حجامت کرد

 . بخاري روایت کرده است

ُ َ�نُْه قاَل َوَ�ْن َرافِع  -771 قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : بِن خديٍج ريض ا�َّ
لم .»َكْسُب احلّجاِم خبيٌث «: وسلم سْ اهُ مُ وَ  . رَ

سلم  آله وصلی اهللا علیه و خداپیامبر: گوید می رافع بن خدیج رضی اهللا عنه -771
 . مسلم روایت کرده است. »درآمد حجامت گر ناپاك است«: فرمود

ُ َ�نْهُ  -772 يب ُهر�رة ريض ا�َّ
َ
: ول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمقاَل رس: قاَل  َوَ�ْن أ

 : قاَل اهللا َعزَّ وََجلَّ «
َ
قيامةِ ثَالثٌَة أ

ْ
ْعطى يب ثمَّ َغَدَر َورَُجٌل بَاَع ُحراً : نَا َخْصُمُهْم يَْوَم ال

َ
رَُجٌل أ

�ل ثمنَُه َورجٌل استأَجَر أج�اً فاستو� ِمنْه وَ 
َ
ْجَرهُ فَأ

َ
لِمٌ  .»لَْم ُ�ْعِطِه أ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

: رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید مى ابوهریره رضى اهللا عنه -772 
کسی ؛ من دشمن آنهایم سه گروه هستند که در روز قیامت: خداوند متعال فرموده است«

که فرد آزادي را  و کسی، غدر کند عهد شکنی و)( یببندد و سپس يکه با نام من عهد
و دستمزد او ؛ و کسی که کار گري بگیرد و کار از او بکشد، و پول آن را بخورد؛ بفروشد
 . مسلم روایت کرده است. »را ندهد

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -773 نَّ رَسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نْهما أ : وََعِن ابِن َ�ّباٍس ريََض ا�َّ

َخْذُ�ْم «
َ
َحقَّ َما أ

َ
ْجراً ِكتاُب اهللاإنَّ أ

َ
اري .»َعلَيِْه أ بُخَ هُ الْ جَ رَ  . أَخْ

: سلم فرمود آله ورسول اهللا صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -773
 دم کردن از)( دستمزدي است که در برابر، گیرید می کههاي  همانا شایسته ترین دستمزد«

 . بخاري روایت کرده است. »گیرید می قرآن
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ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وََعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ اهللا َ�نُْهَما قاَل  -774 : قاَل رَُسوُل ا�َّ
ْن �فَّ َعَرقُهُ «

َ
ْجَرُه َ�بَْل أ

َ
عُطوا األِجَ� أ

َ
هْ  .»أ اجَ اهُ ابنُ مَ وَ  . رَ

ىلَ  عْ نْدَ أَيب يَ نْهُ عِ َ اهللاُّ عَ
يضِ رةَ رَ يْ رَ نْ أَيب هُ يف البابِ عَ لّها وَ كُ نْدَ الطّرباينِّ وَ ابرٍ عِ جَ قيِّ وَ والبَيْهَ

عافٌ   . ضِ

: سلم فرمود آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -774
  .»بدهید، دستمزد کار گر را پیش از آنکه عرقش خشک شود«

 . ابن ماجه روایت کرده است
و طبرانی اند  نقل کردهروایتی از ابوهریره رضی اهللا عنه در این مورد ابویعلی و بیهقی 

 . ضعیف استها  ي آن که همهرضی اهللا عنه از جابر 

ُ َ�نْهُ  -775 يب سعيٍد اخلْدريِّ ريَض ا�َّ
َ
نَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال: َوَ�ْن أ

َ
: أ

ج�اً «
َ
ْجَرتَهُ ؛ َمِن استَأَجَر أ

ُ
ُ أ نْ  .»فَلْيَُسمِّ هلَ يُّ مِ قِ هُ البَيْهَ لَ طاعٌ ووصَ فيهِ انقِ اق وَ زَّ بْدُ الرَّ اهُ عَ وَ رَ

نيفةَ   . طريقِ أَيب حَ

: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابو سعید خدري رضی اهللا عنه -775
 . »باید دستمزد او را تعیین کند، گیرد می کسی که کار گري«

و بیهقی از طریق ابو حنیفه ، در آن انقطاع وجود داردو ، عبدالرزاق روایت کرده است 
 . بصورت متصل روایت کرده است

 ي بایر)ها زمین آباد کردن( احیاء موات - 16

نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -776
َ
ُ عنْها أ َمْن «: َ�ْن ُعْرَوةَ َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

رْضاً لَيَْسْت ألَحدٍ 
َ
َحقُّ بَها َ�ّمَر أ

َ
اريُّ  .َوقىََض بِه ُ�َمُر يف خالفَِتهِ : قَاَل ُعْرَوةُ . »َ�ُهو أ اهُ البُخَ وَ  .رَ

آله از عروه ازعایشه رضی اهللا عنها روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و  -776
به آن پس او ؛ آباد کند، کسی که زمینی را که متعلق به کسی نباشد«: سلم فرمودو

 . بخاري روایت کرده است. »سزاوارتر است
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 . عمر در دوران خالفتش به این حکم نمود: گوید می عروه

ُ َ�نُْه َعِن انل -777 َمْن «: يب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل َوَ�ْن َسعيد بِن َز�ٍْد ريَض ا�َّ
رْضاً َميِّتًَة فَِ�َ هلُ 

َ
ْحيا أ

َ
قالَ  .»أ نَهُ الرتمذي وَ سّ حَ اهُ الثّالثةُ وَ وَ هو كام قال: رَ سالً وَ رْ وي مُ . رُ

تُلفَ يف صحابيّهِ فقيلَ  قيلَ : واخْ ابرٌ وَ قيلَ : جَ لُ : عائشة وَ اجحُ األوَّ رَ والرَّ مَ بْدُ اهللا بنُ عُ  . عَ

سلم آله واز سعید بن زید رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و  -777
 . »مال اوست؛ آباد کند اکسی که زمین بایري ر«: فرمود
بصورت مرسل روایت : و ترمذي حسن دانسته است و گوید، اند روایت کرده »ثالثه«

. ودرباره صحابی این حدیث اختالف شده است، گوید می و همانطور است که، شده است
و قول راجح همان قول ، عبداهللا بن عمر اند: و گفته، عایشه: اند وگفته، جابر اند: برخی گفته
 . اول است

عَب ْ�َن َجّثاَمةَ  -778 نَّ الصَّ
َ
نَّ انّليَب ص� اهللا عليه وآهل الليىث  وََعِن ابِن َ�ّباٍس أ

َ
خرَبَُه أ

َ
أ

اريُّ  .»ال ِح� إال هللا َولرَُسوهلِ «: وسلم قال اهُ البُخَ وَ  . رَ

از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که صعب بن جثامه لیثی رضی اهللا  -778
که ( حق تعیین چراگاه«: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه وعنه به او خبر داد که 

 . »مختص خداوند و رسول اوست استفاده از آن براي عموم آزاد نباشد)
 . بخاري روایت کرده است 

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلمقاَل رُسوُل : وعنْه ريََض اهللا َ�َعاىل َ�نُْه قاَل  -779 َر «: ا�َّ ال رَضَ
ارَ َوال  هْ  .»رِضَ اجَ َدُ وابْنُ مَ اهُ أَمحْ وَ لٌ . رَ سَ رْ أِ مُ طّ وَ يف املوَ هُ هُ وَ ثْلُ عيد مِ ديثِ أَيب سَ نْ حَ هُ مِ لَ   .وَ

: و از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود -779
 . »در اسالم ضرر رساندن بخود و دیگران جایز نیست«

و ابن ماجه حدیثی مانند این از ابو سعید روایت . اند وایت کردهاحمد وابن ماجه ر 
 . کرده است که در موطا به بصورت مرسل آمده است
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 َ�نُْه قاَل  -780
َ

ُ َ�َعاىل قاَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه : وََعن َسُمَرَة بِن ُجنَْدٍب ريَض ا�َّ
رٍْض فَ� «: وآهل وسلم

َ
حاَط َحائِطاً ىلع أ

َ
ُ َمْن أ

َ
ودِ  .»هل هُ ابنُ اجلَارُ حَ حّ صَ دَ وَ اهُ أَبُو داوُ وَ  . رَ

 آله وصلی اهللا علیه و خدااز سمره جندب رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر -780
 . »پس آن مال اوست، دیوار کرد کسی که زمین بایري را«: سلم فرمود

 . ابو داود روایت کرده و ابن جارود صحیح دانسته است

نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل َوَ�ْن  -781
َ
ٍل أ ِ بِن ُمَغفَّ َمْن َحَفَر برئاً «: َ�بِْد ا�َّ

 َ�َطناً لَماِشيَِتهِ 
ً
ر�عوَن ِذَرااع

َ
نادٍ ضعيفٍ  .»فَلَُه أ هْ بإسْ اجَ اهُ ابنُ مَ وَ  . رَ

: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می عبداهللا بن مغفل رضی اهللا عنه -781
آبشخور براي استراحت و زمین اطراف آن)( پس تا چهل ذراع، کسی که چاهی حفر کند«

 . ابن ماجه با اسناد ضعیف روایت کرده است. »از آن اوست؛ حیواناتش

بيهِ  -782
َ
رْضاً : َوَ�ْن َعلَْقَمَة بِن وائٍل َ�ْن أ

َ
ْ�َطَعُه أ

َ
نَّ انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

َ
أ

بّانَ  .حبرَضَموَْت  هُ ابنُ حِ حَ ي وصحّ مذِ دَ والرتْ اوُ اهُ أَبو دَ وَ  . رَ

کند که پیامبر صلی اهللا علیه  می علقمه بن وائل از پدرش رضی اهللا عنه روایت -782
 . یمن) به او واگذار کرد( سلم قطعه زمینی را در حضر موت آله وو

 . انسته استو ابن حبان صحیح داند  ابوداود و ترمذي روایت کرده 

ُ َ�نُْهَما -783 ْ�َطَع الزَ�ْ�ِ : وََعِن ابِْن ُ�َمَر ريََض ا�َّ
َ
نَّ انليَب ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

َ
أ

َفَرَس َحىت قاَم ُ�مَّ َرَ� �َسْوِطِه َ�َقاَل 
ْ
ْجَرى ال

َ
ْ�ُطوُه َحيُْث بَلََغ الّسْوُط «: ُحرْضَ فَرَِسِه فَأ

َ
اهُ  .»أ وَ رَ

دَ وفيه فٌ  أَبُو داوُ عْ  . ضَ

سلم به  آله واز ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و -783
، تا آن که ایستاد؛ اسب را دواند، زبیر به مسافت رفتن اسبش زمین بایري را واگذار کرد

. »تا همانجاي که شالق رسیده به او بدهید«: آنگاه فرمود، سپس شالقش را پرتاب کرد
 . روایت کرده و در آن ضعف وجود دارد، ابو داود
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ُ َ�نُْه قاَل  -784 حابِة ريَض ا�َّ َغَزوُْت َمَع انليب ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن رَُجٍل ِمَن الصَّ
�ُء يف ثالثةٍ «: وسلم فََسِمْعتُُه يُقوُل  أَبُو داودَ  .»يف الإلَك واملاِء وانّلار: انّلاس رُشَ َدُ وَ اهُ أَمحْ وَ رَ

رجالُ   . هُ ثِقاتٌ وَ

صلى اهللا علیه  با پیامبر: گفت از مردي از صحابه رضی اهللا عنه روایت است که -784
، چراگاه: مردم در سه چیز شریکند«: فرماید می پس شنیدم که؛ به جنگ رفتم وآله وسلم
 . و رجال آن ثقه استاند  احمد و ابوداود روایت کرده. »آب و آتش

 وقف -17

يب  -785
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 َ�نُْه أ

َ
ُ َ�َعاىل : ُهر�رَة ريََض ا�َّ

ٍ : إذا َماَت ابُن آدَم اْ�َقَطَع َ�نُْه َ�َملَُه إال ِمْن ثَالٍث «
َ

ْو َودل
َ
ْو ِعلٍْم يُنْتََفُع بِه أ

َ
َصَدقٍَة َجارَ�ٍة أ

 ُ
َ

لِمٌ  .»َصاِلٍح يَْدُعو هل سْ اهُ مُ وَ  . رَ

سلم  آله واز ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و -785
که علمی ، صدقه جاریه؛ مگر از سه چیز؛ شود می عملش قطع، هرگاه انسان بمیرد«: فرمود

مسلم روایت . »و فرزند نیکو کاري که برایش دعا کند، بوسیله آن به دیگران نفع برسد
 . کرده است

ىت انليَّب ص� اهللا : ابِْن ُ�َمَر قاَل وََعِن  -786
َ
ُ َ�نُْه أرضاً خَبيرَْبَ فَأ صاَب ُ�َمُر ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

صْب ماًال َ�طُّ : عليه وآهل وسلم �ْستَأِمُرُه ِ�يَها َ�َقاَل 
ُ
رْضاً خَبيرَْبَ لَْم أ

َ
َصبُْت أ

َ
ِ إِ� أ يَا رسوَل ا�َّ

ْ�َفُس ِعنْدي ِمنُْه َ�َقاَل 
َ
قَْت بهاإْن «: ُهَو أ ْصلََها َوتََصدَّ

َ
َق بها : قاَل  »ِشئَْت َحبَْسَت أ َ�تَصدَّ

قاِب : ُ�َمرُ  قْر� و� الرِّ
ْ
َق بها يف الُفَقَراِء و� ال ْصلَُها َوال يُورَُث َوال يُوَهُب َ�تََصدَّ

َ
نَُّه ال يُباُع أ

َ
�

يِْف ال ُجنَاَح ىلَع َمْن َويِلَ  ِ وابِن الّسبيِل والضَّ ْن يَأُ�ل ِمنَْها بِالَْمْعُروِف و� سبيِل ا�َّ
َ
ها أ

ل ماال لِمٍ  .وُ�ْطِعَم َصديقاً َ�ْ�َ ُمتََموِّ ظُ ملسْ لَيه واللّفْ تّفقٌ عَ  . مُ

ْصِلَها ال ُ�بَاُع َوال يوهُب ُول�ْن ُ�نَْفُق َ�َمُرهُ  :ويف روايةٍ للبُخاري
َ
َق بأ  . تََصدَّ
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زمینی به عمر ، ي خیبرها مینزما روایت است که از از ابن عمر رضی اهللا عنه -786
آمد تا با ایشان مشورت کند که آن را چکار  صلى اهللا علیه وآله وسلم لذا نزد پیامبر، رسید

تا به حال مالی به ، به من زمینی در خیبر رسیده است! اي رسول خدا : کند و عرض کرد
و محصوالت ، اصل آن را نگه دار خواهی می اگر«: فرمود. ارزش این به من نرسیده است

ن آتا اصل ، عمر رضی اهللا عنه آن را بصورت وقفی صدقه کرد: گوید »آن را صدقه کن
، پس آن را در میان فقیران. و هبه نشود، ال میراث قرار نگیردو در م، فروخته نشود

: و گفت، و در راه خدا و رهگذران و مهمان صدقه کرد، خویشاوندان و آزاد کردن بردگان
اما ، که مسئول آن از آن بخوبی و در حد معمولی بخورد و به دوستش بدهدایرادي ندارد 

 . و این لفظ مسلم است، متفق علیه. ثروت استفاده کند آوري جمع بدون اینکه از آن براي
و ، ونه هبه شود، نه فروخته شود؛ اصل آن را صدقه کرد: و در روایت بخاري آمده
 . لیکن محصول آن انفاق شود

 عنُْه قاَل  َوَ�نْ  -787
َ

ُ َ�َعاىل يب ُهر�رة ريَض ا�َّ
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل : أ َ�َعَث رَُسوُل ا�َّ

َدقِة احلديث َوفيهِ  ْ�تَاَدُه يف َسبيِل «: وسلم ُ�َمَر ىلَع الصَّ
َ
ْدَراَعُه وأ

َ
ّما َخادٌل َ�َقِد اْحتَبََس أ

َ
َوأ

 ِ يْهِ  .»ا�َّ لَ تّفقٌ عَ  . مُ

آله از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -787
؛ اما خالد«: آمده حدیث و در آن. ..اموال زکات فرستاد آوري جمع عمر را براي، سلمو

 . متفق علیه. »را در راه خدا وقف کرده استاش  اسلحه و وسایل جنگی

 تا زنده است)( همیشگی) و رقبی( عمري هبه -18

ىت بِه رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َقاَل : َعِن انلُّْعَماِن بِْن �َِش�ٍ  -788
َ
باُه أ

َ
نَّ أ

َ
: أ

َلُْت اب� هذا ُغالماً اَكَن يل َ�َقاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم
َ

َك «: إ�ِّ � ِ
َ

ُ�لَّ َودل
َ
أ

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلمَ�َقاَل ، ال: َ�َقاَل  »؟�َلْتَُه ِمثَْل هذا : و� لَْفٍظ . »فَارِْجْعهُ «: رسوُل ا�َّ
يب إىل انليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم لِيْشِهَدهُ ىلَع َصَدقيت َ�َقاَل 

َ
َ�َعلَْت هذا «: فَانْطلَق أ

َ
أ
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َك لُكِِّهمْ  ِ
َ

ْوالدُ�مْ «: ال قاَل : قَاَل  »؟بودل
َ
َدقَةَ  فَرَجعَ  »اّ�ُقوا اهللا واْعِدلُوا َ�ْ�َ أ يب فَردَّ تِلَْك الصَّ

َ
. أ

لِمٍ قالَ  .ُمّتفٌق َعلَيْهِ  ْشهْد ىلَع هذا َغ�ي« :ويف روايةٍ ملسْ
َ
ْن يَُ�ونُوا لك «: ثمَّ قاَل  »فَأ

َ
َك أ �رَُسُّ

َ
أ

رِب َسواءً 
ْ
 . »فَال إذنْ : «قاَل ، ب�: قاَل  »؟يف ال

نزد رسول اهللا از نعمان بن بشیر رضی اهللا عنما روایت است که پدرش او را  -788
. اي داشتم و به این پسرم بخشیدمبرده : سلم برد و عرض کرد آله وصلی اهللا علیه و

بچه هایت ماند این ي  آیا به همه«: سلم فرمود آله ورسول اهللا صلی اهللا علیه و
 . »برگردانآن را  پس«: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر، خیر: گفت» اي؟ بخشیده

رفت تا او را بر  صلى اهللا علیه وآله وسلم پدرم نزد پیامبر: و در روایتی دیگر آمده 
آیا این «: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر. گواه بگیرد؛ مالی که به من بخشیده بود
از خدا بترسید و در میان فرزندانتان «: فرمود، خیر: گفت »اي؟ کار با تمام فرزندانت کرده

متفق  .و بخشش) را پس گرفت( گشت و آن مالپدرم بر: گوید »بر قرار کنیدعدالت 
 . علیه

پس کسی غیر از «: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: و در روایت مسلم آمده که
 »؟برابر باشند هآیا دوست داري در نیکی کردن به تو هم«: سپس فرمود »من گواه بگیرید

 . »خیر؛ بنابراینپس «: فرمود، آري: گفت

ُ َ�نُْهما قاَل  -789 : انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل : وََعِن ابن َ�ّباٍس ريََض ا�َّ
ِب ييَِقُء ُ�مَّ يعوُد يف َ�يْئِهِ «

ْ
لَك

ْ
يْه .»العائُِد يف ِهبَتِه اكل لَ  . متفقٌ عَ

ايةٍ للبُخاريِّ  يف روَ وِْء اذلي َ�َعودُ « :وَ ِب ييَِقُء ثمَّ يَرَْجع يف  لَيَْس نَلَا َمثَُل السَّ
ْ
لَك

ْ
يف ِهبَِتِه اكل

 . »َ�يْئِهِ 
: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -789

. »خورد می کند و آن را دوباره می مانند سگی است که استفراغاش  برگشت کننده در هبه«
آن کسی که ، ما نیستي  مثال ناپسند شایستهآن «: و در روایت بخاري آمده، متفق علیه

 . »خورد می کند و آن را دوباره می گیرد مانند سگی است که استفراغ می را پساش  هبه
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ال ِ�لُّ «: وعْن ابن ُ�َمَر وابِْن َ�ّباٍس عن انليّبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -790
َعطّيَة ثم 

ْ
ْن ُ�ْعِطَي ال

َ
هُ لِرَُجٍل ُمْسِلٍم أ َ ةُ  .»يَرْجَع فيها إال الَْوادِلَ فيما ُ�ْعِطي َودلَ عَ بَ دُ واألرْ اهُ أَمحْ وَ رَ

احلاكمُ  بّانَ وَ ذي وابْنُ حِ مِ ه الرتْ حَ حّ صَ  . وَ

صلى اهللا علیه  کنند که پیامبر می ابن عمر و ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت -790
و دوباره آن را پس ؛ را ببخشدبراي فرد مسلمان روا نیست که چیزي «: فرمود وآله وسلم

 . »دهد می مگر پدر در آنچه به فرزندش، بگیرد
 . اند و حاکم صحیح دانسته ترمذي و ابن حبان، اند احمد واالربعه روایت کرده 

ُ َ�نَْها قالَْت  -791 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ْقبَُل : َوَ�ْن اع�شَة ريَِضَ ا�َّ اكَن رَُسوُل ا�َّ
اري .الَْهديَّة َوُ�ثِيُب َعلَيها بُخَ اهُ الْ وَ  . رَ

سلم هدیه را  آله وخدا صلی اهللا علیه و لرسو: گوید می عایشه رضی اهللا عنهما -791
 . بخاري روایت کرده است. داد می و عوض)( و بر آن پاداش؛ کرد می قبول

 َ�نُْهمَ  -792
َ

ُ َ�َعاىل ِ ص� اهللا : قاَل ا َوَ�ْن ابِْن َ�ّباٍس ريََض ا�َّ َوَهَب رَُجٌل لِرَُسوِل ا�َّ
، ال: قاَل  »رََضيَْت؟«: فََزاَده َ�َقاَل ، ال: قاَل  »؟رضيَت «: عليه وآهل وسلم نَاقًَة فَأثَابَُه َعلَيَْها َ�َقاَل 

هُ ابْنُ رَ  .َ�َعمْ : قَاَل  »؟رضيت«: فََزاَدُه َ�َقاَل  حَ حّ صَ َدُ وَ اهُ أَمحْ بّانَ  وَ  . حِ

شخصی به رسول خدا صلی اهللا علیه و : گوید می عباس رضی اهللا عنهماابن  -792
در عوض به او پاداش  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر، هدیه داد اي) شتر ماده( سلم ناقه

 »راضی هستی؟«: و باز فرمود، پس بیشتر داد. خیر: گفت» ؟راضی هستی«: فرمودو؛ داد
 . آري: گفت» راضی هستی؟«: فرمود، پس بیشتر داد، خیر: گفت
 . احمد روایت کرده وابن حبان صحیح دانسته است 

ُ َ�نُْه قاَل  -793 ُعْمَرى «: قاَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن جابٍر ريََض ا�َّ
ْ
ال

 ُ
َ

لَيهِ  .»لَمْن ُوِهبَْت هل تّفقٌ عَ لمٍ . مُ ُ�ْفِسُدوها فإنُّه َمْن أمسكوا َعلَيُ�ْم أمَوالَُ�ْم َوال « :وملَسْ

ْعِمَرَها َحياً َوَميْتاً َوِلَعِقِبهِ 
ُ
ْ�َمَر ُ�ْمرى فَِ�َ ل�ي أ

َ
  .»أ
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ظٍ  فْ ِ ص� ا :ويف لَ ُعْمَرى اليّت أَجازَها رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْن َ�ُقوَل إنَما ال

َ
ِ� : هللا عليه وآهل وسلم أ

ّما إذا قاَل 
َ
  .تَرْجُع إىل َصاِحبها ِ�َ لَك ما ِعْشَت فإنّها: لَك َولََعِقبك فَأ

دَ والنّسائي اوُ ْعِمَر َشيْئاً َ�ُهَو لوَرثَِتهِ « :وأليب دَ
ُ
ْو أ

َ
ْرقَِب َشيْئاً أ

ُ
  .»ال تُرقِبُوا َوال ُ�ْعِمُروا َ�َمْن أ

بخشش «: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می جابر رضی اهللا عنه -793
 . متفق علیه. »او بخشیده استبراي کسی است که به ؛ مادام العمر

چرا که ؛ را نابود نکنیدها  آن و، براي خود نگه داریدرا اموالتان «: در روایت مسلم آمده
خواه  –اند  آن متعلق به کسی است که به او بخشیده؛ هر کس چیزي مادام العمر ببخشد

 . »او متعلق به نسل اوستاز زنده یا مرده باشد و پس 
بخشش مادام العمري که رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم : و در روایتی دیگر آمده 

اما ، زمین) مال تو و وارثان توست( این: آن است که فرد هبه کننده بگوید؛ اجازه داد
 . گردد می آن به صاحبش بر، اي در اختیار توست این تا زنده: هرگاه بگوید

مادام ( و عمري ام) تا من زنده( بصورت رقبی« :و در روایت ابو داود و نسائی آمده 
 تعلقاش  ه ورثهب، کسی که مالی را رقبی یا عمري کرد، یدبه کسی چیزي نبخش العمر)

 . »گیرد می

ضاعُه َصاِحبُُه َ�َظنَنُْت أنُّه بائُِعُه : َوَ�ْن ُ�َمَر قاَل  -794
َ
ِ فَأ مَحَلُْت ىلَع فََرس يف سبيل ا�َّ

لُت 
َ
ْعطاَكُه «: رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َعن ذلك َ�َقاَل برُْخٍص فَسأ

َ
ال تَبتْعُه َو�ْن أ

يْهِ . احلديثَ  .»بِدرَْهمٍ  لَ تّفقٌ عَ  . مُ

اسب ، ر راه خدا به شخصی بخشیدماسبی را د: گوید می عمر رضی اهللا عنه -794
از ؛ فروشد می گمان کردم که آن را به قیمت ارزانی، ستش ضعیف و الغر شده بودبد

 : بخرم) فرمودآن را  توانم می آیا( پرسیدم صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر
 . متفق علیه. »به تو فروخت حتی اگر به قیمت یک درهم؛ آن را نخر« 

يب ُهر�رة  -795
َ
ُ َ�نُْه َوَ�ْن أ َ�َهاُدوا «: َعِن انّليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل ريَض ا�َّ

َابُّوا
َ

اريُّ يف  »حت بُخَ واهُ الْ دِ «رَ رَ نٍ  »األدَبِ املُفْ سَ نادٍ حَ ىل بإسْ أَبُو يَعْ  . وَ
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به «: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -795
  .»گردد می سبب دوستی، یکدیگر هدیه بدهید

 . و ابویعلی با اسناد حسن روایت کرده است، در ادب مفرد بخاري

ُ َ�نُْه قاَل  -796 �ٍَس ريَض ا�َّ
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ تهاُدوا «: قاَل رَُسوُل ا�َّ

نادٍ ضعيفٍ  .»فإنَّ الَهِديّة �َُسلُّ الّسخيمةَ  ارُ بإسْ اهُ البزَّ وَ  . رَ

سلم  آله واز انس رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -796
 . »شود می زیرا هدیه باعث از بین رفتن حقد وکینه، بدهیدهدیه «: فرمود
 . بزار با اسناد ضعیف روایت کرده است 

يب ُهر�رة قال -797
َ
يا �ساَء «: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ

ِْقرنَّ جاَرةٌ جِلاَرتها َولَْو فِرِْسَن َشاةٍ 
َ

يْهِ  .»الُمْسلماِت ال حت لَ تّفقْ عَ  . مُ

صلى اهللا علیه وآله وسلم از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا  -797
حتی اگر ، را کم نشمارداش  اي زنان مسلمان هیچ یک از شما هدیه زن همسایه«: فرمود
 . متفق علیه. »گوسفند باشدي  پاچه

ُ َ�نُْهما عِن انليبِّ ص� اهللا  -798 َمْن «: عليه وآهل وسلم قالوََعن ابِْن ُ�َمَر ريَض ا�َّ
ايةِ ابنِ  .»َوَهَب ِهبًَة َ�ُهَو أَحقُّ بها َما لم يُثْب عليْها نْ روَ فوظُ مِ هُ واملحْ حَ اهُ احلاكم وصحّ وَ رَ

هُ  رَ قولُ مَ نْ عُ رَ عَ مَ  . عُ

: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -798
به آن ، تا زمانی که دربرابرش پاداش دریافت نکرده؛ هبه کردکسی را که چیزي را «

صحیح از روایت ابن عمر آن است که این ، حاکم صحیح دانسته است. »شایسته تر است
 . قول عمر است

 یافته شده)( لقطه -19
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�ٍَس قاَل  -799
َ
لَوال «: َمرَّ انليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم بتَْمَرٍة يف الطر�ِق َ�َقاَل : َ�ْن أ

دقِة ألَ�لْتُها ْن تَ�وَن ِمَن الصَّ
َ
خاُف أ

َ
� أ

َ
يْهِ  .»أ لَ تّفق عَ  . مُ

 از راهی آله و سلمپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می انس رضی اهللا عنه -799
؛ باشد )زکات( اگر بیم آن نداشتم که از خرماي صدقه«: فرمود، مایی دیدخر، گذشت می

 . متفق علیه »خوردم می آن را

جاَء رَجٌل إىل انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم : َوَ�ْن َز�ِْد بِن خادٍل اجلَُه�ِّ قاَل  -800
ُ َعِن اللَقَطِة َ�َقاَل  هلَ

َ
فْها َسنًَة فإْن جاَء صاِحبُها و�ال «: فََسأ اْعرْف ِعفاَصَها وو�َءها ثمَّ َعرِّ

َغنمِ : قَاَل  »فََشأنََك بها
ْ
ئِْب  َ� لك«: قَاَل  ؟فََضالُّة ال ْو ل�ِّ

َ
ْو ألِخيك أ

َ
: قال ؟فََضالُّة اإلبِل : قال »أ

ا َمَعَها ِسقاُؤها وحذاؤها تَرُِد املاَء وتَأ�ُل الّشجَر حىت يَلقاَها َر�ُّها«
َ
ليْهِ  .»َما لََك َوهل تّفقٌ عَ  . مُ

آله مردي نزد پیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می زید بن خالد جهنی رضی اهللا عنه -800
ظرف و در پوش آن را به خاطر «: فرمود، ال کردؤمال یافته شده) س( سلم آمد و از لقطه و

را به صاحبش تحویل  آن( اگر صاحبش آمد، را اعالن کن بسپار و به مدت یک سال آن
گوسفند گم شده را : گفت »با آن بکن خواهی می هر کاري که، در غیر این صورتبده) 

: شتر گم شده را؟ فرمود: گفت »یا از برادرت و یا از گرگیا از توست «: فرمود ؟چه کنم
رساند  می ظرف آب و پا پوشش همراه اوست و خود را به آب؛ تو را به آن کاري نیست«

 . متفق علیه. »تا اینکه صاحبش آن را پیدا کند، خورد می و از برگ درختان

ُ َ�نُْه قاَل  -801 من آوى «: ص� اهللا عليه وآهل وسلمقاَل رسوُل اهللا : َوَ�نُْه ريََض ا�َّ
فْها لم .»ضالًّة َ�ُهو ضالٌّ ما لم يُعرِّ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

سلم  آله وزید بن خالد) روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و( و از او -801
، تا زمانی که آن را اعالن نکرده است، کسی که مال گم شده اي را نگه داري کند«: فرمود

 . مسلم روایت کرده است. »استخودش گمراه 
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 َ�نُْه قالو -802
َ

ُ َ�َعاىل ِ ص� اهللا عليه : َ�ْن ِ�ياِض بِْن مِحاٍر ريض ا�َّ قاَل رسوُل ا�َّ
َْحَفْظ ِعفاَصَها ووَ�َءَها ثمَّ ال يَْ�تُُم َوال «: وآهل وسلم

ْ
َمْن وََجَد لَُقَطًة فَلْيُْشِهْد َذَوْي َعْدٍل َويل

َحقُّ بها و�ال فُهو ماُل اهللا يؤِ�يِه َمْن �ََشاءُ ُ�َغيُِّب فإن جَ 
َ
  .»اَء َر�َُّها َ�ُهو أ

بَّان ودَ وابن حِ زيمةَ وابنُ اجلارُ ه ابْنُ خُ حَ حّ صَ مذي وَ ْ ةُ إال الرتّ عَ بَ دُ واألرْ اهُ أَمحْ وَ  . رَ

از عیاض بن حمار رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -802
و ، باید دو نفر عادل را گواه بگیرد؛ کسی که گمشده اي را یافت«: سلم فرمود آله وو

پس ؛ و اگر صاحب آن آمد، و کتمان و پنهان نکند، ظرف ودر پوش آن را به خاطر بسپارد
 به هرکس که بخواهد، در غیر این صورت مال خدا است، به آن مستحق تر استاو 
و ابن خزیمه و ابن جارود و ابن حبان صحیح اند  اربعه بجز ترمذي روایت کرده. »دهد می

 . اند دانسته

ن انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن َ�بِْد الرَّمْحن بِن ُعثماَن اتلَّيِْ�ِّ ريض اهللا َ�نْهُ  -803
َ
أ

واهُ مسلم .وسلم ن� َ�ْن لَُقطِة احلاجِّ   . رَ

است که پیامبر صلی اهللا از عبدالرحمن بن عثمان تیمی رضی اهللا عنه روایت  -803
 . مسلم روایت کرده است. گم شده حجاج منع فرمود يسلم از برداشتن اشیا آله وعلیه و

ُ َ�نُْه قاَل  -804 ِ ص� اهللا عليه : وََعِن الِمْقداِم بِن َمْعِد ي�رب ريض ا�َّ قال رسول ا�َّ
باِع َوال احلمَ «: وآهل وسلم ال ال �لُّ ُذو ناٍب ِمَن السِّ

َ
اُر األْه� َوال اللَّقَطُة ِمْن َماِل ُمعاَهٍد إال أ

واهُ أَبو داود .»أْن �َْستَْغ� َ�نْها  . رَ

از مقدام بن معدیکرب رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -804
 و گوشت االغ و؛ آگاه باشید که هیچ حیوان درنده اي حالل نیست«: سلم فرمود آله وو

ارزشی باشد که به آن  بی مگر چیزي؛ حالل نیست )1( گم شده مال فرد ذمی )برداشتن(

 . ابوداود روایت کرده است. »نیازي نداشته باشند

                                                   
 کسانی از اهل کتاب که به حکومت اسالمی پناهنده هستند.: ) یعنی1(
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 میراث)( فرائض -20

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: عن ابِْن َ�ّباٍس قاَل  -805 أحلقوا الَفرائَض «: قاَل رسوُل ا�َّ
ْهلها فَما بيَق فَهو ألْو� 

َ
لَيْه .»رَُجٍل َذَكربأ تّفقٌ عَ  . مُ

از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم  -805
به نزدیک ترین فرد ؛ هر چه باقی ماند، بدهیدها  آن ارث را به صاحبانهاي  سهمیه«: فرمود

 . متفق علیه. »بدهید از خویشاوندان میت)( ذکر

سامَة  -806
ُ
ن انليَب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل َوَ�ْن أ

َ
ُ َ�نَُه أ ال «: بِْن َز�ٍْد ريَض ا�َّ

اكفرَ 
ْ
لَيه .»َوال يرُث الاكفُِر الُمْسلمَ ، يَرُث الُمْسلُم ال قٌ عَ  . متَفّ

صلى اهللا علیه وآله وسلم از اسامه بن زید رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر  -806
 . متفق علیه. »برد می ارث؛ نه کافر از مسلمان نه مسلمان از کافر و«: فرمود

 َ�نْهُ  -807
َ

ُ َ�َعاىل قىض انليّبُّ : وأْخٍت ، و�ِنِْت ابٍن ، يف بِنٍْت ، وََعِن ابْن َمْسُعوٍد ريَض ا�َّ
ْ�ِ َوَما بىَق «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم

لالْ�نَِة انلِّْصُف والْ�نَِة االبِن الُسدُس تَْ�ِملََة اثلُّلُثَ
بُخاري .»فَلألْخِت  اهُ الْ وَ  . رَ

از ابن مسعود رضی اهللا عنه درباره میراث یک دختر و یک دختر پسر و یک  -807
سهم «: اینگونه قضاوت کرد که صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر روایت است که، خواهر

 و آنچه باقیمانده به، شود می االرث دختر نصف و دختر پسر یک ششم تا دو سوم کامل
 . بخاري روایت کرده است. »خواهر بدهند

ُ َ�نُْهما قاَل  -808 ِ بِن ُ�َمَر ريض ا�َّ ِ ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن عبِد ا�َّ قاَل رسوُل ا�َّ
ْهُل ِملََّتْ�ِ «: وسلم

َ
ةُ إال الرتمذيَّ  .»ال َ�تََوارَُث أ عَ بَ اهُ أَمحد واألرْ وَ رجهُ احلاكمُ بلفظِ ، رَ أَخْ وَ

ةَ  و النسائي حديثَ أسامةَ هبذا اللفْظ، أُسامَ  . ورَ

از عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -808
 . »برند نمی پیروان دو دین از یکدیگر ارث«: سلم فرمود آله وو



 311 کتاب بیوع (معامالت) -7

نسایی و ، و حاکم بلفظ اسامه آورده است، اند بجز ترمذي روایت کرده احمد واربعه 
 . حدیث اسامه را به همین لفظ روایت کرده است

ُ َ�نُْه قال -809 جاَء رجٌل إىل انليب ص� اهللا عليه : َوَ�ْن ِعْمَراَن بِن ُحَصٍ� ريَض ا�َّ
دُس «: َ�َقاَل  ؟إنَّ اْ�َن اب� ماَت َ�َما يل ِمْن م�اثِهِ : وآهل وسلم َ�َقاَل   َداَعهُ  »لَك السُّ

َّ
فَلَما َو�

ُدُس اآلخَر ُطْعَمةٌ «: فَلَما َو� َداعُه فقاَل  »لَك ُسدٌس آَخرُ «: فقاَل  رواه أَحمد واألربعۀُ  .»إنَّ السُّ
 . إِنَّه لَم یسمع منْه: وصححه التِّرمذي وهو منْ روایۀِ الحسن البصري عنْ عمرَانَ وقیلَ

صلى اهللا علیه وآله  مردي نزد پیامبر: گوید می ن بن حصین رضی اهللا عنهعمرا -809
 ؟رسد می از ارثیه او چقدر به من، پسر پسرم) وفات کرده است( نوه ام: آمد و گفت وسلم
یک ششم دیگر نیز «: او را صدا زد فرمود، گشت که برودبر »براي تو یک ششم«: فرمود
و ( یک ششم دیگر اضافی«: او را صدا کرد و فرمودباز  ،برگشت که برود »رسد می به تو

 . »است خوراك)
و این از روایت حسن . ترمذي صحیح دانسته است، اند احمد واربعه روایت کرده
 . او از عمران حدیث نشنیده است: اند بصري از عمران است و گفته

ُ َ�نُْهما -810 بيِه ريض ا�َّ
َ
ّن : وََعِن ابِن بُر�َدَة َ�ْن أ

َ
انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

مٌّ 
ُ
ِة الُسُدَس إذا لْم يَُ�ْن ُدوَ�َها أ ةَ  .َجَعَل للَجدَّ مَ يْ زَ هُ ابنُ خُ حَ اهُ أَبُو داودَ والنّسائيُّ وصحّ وَ رَ

ي دِ اه ابنُ عَ ودِ وقوَّ  . وابنُ اجلارُ

آله کند که پیامبر صلی اهللا علیه و  می بریده از پدرش رضی اهللا عنه روایت -810
ابو . یک ششم قرار داد؛ سلم ارثیه مادر بزرگ را در صورتی که میت مادر نداشته باشدو

و ابن عدي آن اند  و ابن خزیمه و ابن جارود صحیح دانستهاند  داود و نسائی روایت کرده
 . را قوي دانسته است
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: وآهل وسلمص� اهللا عليه  اهللا قاَل رسوُل : وََعِن املْقداِم بِن معديَ�رَب قاَل  -811
» ُ

َ
ازي  .»اخلاُل َوارُث من ال وارَث هل ةَ الرَّ عَ رْ نهُ أَبُو زُ  الرتمذيِّ وحسّ وَ ةَ سِ عَ بَ َدُ واألرْ هُ أَمحْ جَ رَ أخْ

بّانَ واحلاكم  . وصححهُ ابنُ حِ

از مقدام بن معدیکرب رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -811
 . »ارث کسی است که وارثی ندارددایی و «: سلم فرمود آله وو

وابو زرعه رازي حسن دانسته است وحاکم ، اند احمد واربعه بجز ترمذي روایت کرده 
 . اند و ابن حبان صحیح دانسته

ُ َ�نُْه قاَل  -812 َمامة بِن َسْهٍل ريََض ا�َّ
َ
يب أ

َ
ُ : وَ�ْن أ يب ُعبيَْدَة ريََض ا�َّ

َ
َكتََب ُ�َمُر إىل أ

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالَ�نُْهَما  نَّ رَسوُل ا�َّ
َ
ُ واخلاُل «: أ

َ
ُ ورسوهُل َمْو� َمْن ال مْو� هل ا�َّ

دُ واألربعةُ سو أَيب داودَ وحسنهُ الرتمذي وصححه ابنُ  .»وارُث َمْن ال وارث هلُ  واهُ أَمحُ رَ

 . حبّان

 ابوعبیده رضی اهللا عنه همراه من براياي  نامه عمر: گوید می ابو امامه بن سهل -812
خداوند «: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلمرسول خدا  اهمان، و) نوشت، فرستاد(

و دایی وارث ، نداردوسر پرست) ( ولی کسی هستند که ولی سرپرست و)، (ورسولش
و ترمذي حسن ، اند احمد واربعه بجز ابو داود روایت کرده. »کسی است که وارثی ندارد

 . ابن حبان آن را صحیح دانسته استدانسته است و 

إذا استهلَّ «: وَ�ْن جابر ريَض اهللا عنُْه َعِن انّليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -813
بّان .»الَمْولُود َورَث  هُ ابنُ حِ حَ حّ دَ وصَ  . رواهُ أَبو داوُ

: سلم فرمود آله ور صلی اهللا علیه واز جابر رضی اهللا عنه روایت است که پیامب -813
 ارثکه نشانه زنده بودنش در هنگام تولد است) ( گریه کند هنگام تولد)( هر گاه نوزاد«

 . ابوداود و ابن حبان صحیح دانسته است. »برد می
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ه قاَل  -814 بيِه َ�ْن َجدِّ
َ
قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن َ�ْمرو بِن ُشَعيٍْب َ�ْن أ

هُ  .»للَقاتِل مَن املَ�اِث يشءٌ لَيَْس «: وسلم لّ بْدِ الربِّ وأَعَ واهُ ابنُ عَ قُطْنيُّ وقَ رواهُ النسائيُّ والدارَ

رو. النسائي مْ ىل عَ هُ عَ فُ وابُ وقْ  . والصَّ

: کند عمرو بن شعیب از پدرش و از پدر بزرگش رضی اهللا عنه روایت می -814
. »ندارد مقتول)( هیچ حقی از میراث قاتل«: صلی اهللا علیه وآله و سلم فرمود خداپیامبر

و نسایی آن را معلول ، و ابن عبدالبر قوي دانسته است، اند نسائی و دارقطنی روایت کرده
 . و موقوف بودنش برعمرو درست است، قرار داده

ُ َعنُه قاَل  -815 َسِمْعُت رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن ُ�َمَر بِن اخلطاِب ريض ا�َّ
ُ َ�ُهَو ِلَعَصبَِتِه َمْن اكنَ «: وسلم يقوُل  و الَودلَ

َ
ْحَرَز الَوادِلُ أ

َ
اهُ أبُو داودَ والنسائي وابنُ  .»ما أ وَ رَ

بْدِ الرب هُ ابنُ املديني وابنُ عَ حَ هْ وصحّ  . ماجَ

شنیدم که رسول خدا صلی اهللا علیه : گوید می عمر بن خطاب رضی اهللا عنه -815
هر ، اوستي  براي عصبه؛ آورند می یا فرزند بدست هر چه پدر«: فرماید می سلم آله وو

و ابن مدینی و ابن عبدالبر ، اند روایت کردهابو داود و نسائی و ابن ماجه . »کس که باشد
 . اند صحیح دانسته

 َ�نُْهما قاَل و -816
َ

ُ َ�َعاىل ِ بِن ُ�َمر ريََض ا�َّ عليه قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا : َ�ْن عبِْد ا�َّ
َْمٌة لَكُْحَمِة النَّسِب ال يباُع َوال يُوَهُب «: وآهل وسلم

ُ
نْ طريقِ الشافعيِّ  .»الَوالُء حل واهُ احلاكِمُ مِ رَ

يّ  قِ هُ البَيْهَ لَّ بّانَ وأَعَ هُ ابنُ حِ حَ حّ صَ فَ وَ نْ أيب يُوسُ نِ عَ نْ حممدٍ بِنْ احلسَ  . عَ

صلى اهللا علیه  رسول خدا از عبداهللا بن عمررضی اهللا عنهما روایت است که -816
حاکم . »شود هبه نمی فروخته و، والء پیوندي مانند پیوند نسبی است«: فرمود وآله وسلم

و ابن حبان صحیح . حسن از ابو یوسف روایت کرده است از طریق شافعی ازمحمد بن
 . دانسته است و بیهقی آن را معلول قرارداده است
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يب قِالبََة َ�ْن  -817
َ
ُ َ�نُْه قاَل َوَ�ْن أ �ٍَس ريَض ا�َّ

َ
قاَل رَسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : أ

فْرُض�م َز�ُْد بُن ثابٍت «: وسلم
َ
هُ الرتمذي  .»أ حَ َدُ واألربعةُ سو أيب داودَ وصحّ هُ أَمحْ أَخرجَ

ال سَ لَّ باإلرْ أُعِ بّان واحلاكِمُ وَ  . وابن حِ

آله که رسول خدا صلی اهللا علیه وکند  می ابو قالبه از انس رضی اهللا عنه روایت -817
 . »زید بن ثابت از همه شما در علم میراث آگاه تر است«: سلم فرمود و

ترمذي و ابن حبان و حاکم صحیح ، اند بجز ابو داود روایت کرده »أربعه«احمد و 
 . اند و البته به مرسل بودن معلول قرار داده، دانسته است

 ها و صیت -21

نَّ رسول اَعِن ابِن  -818
َ
ُ َ�نُْهَما أ َما «: هللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالُ�َمَر ريَض ا�َّ

 .»َحقُّ امرىٍء ُمسلم هلُ يشٌء ير�د أن يُويِصَ فيِه يَبيُت يَلْلَتَْ�ِ إال َووَِصّيتُُه َمْكتُوَ�ٌة ِعنَْدهُ 
لَيْه  . متّفقٌ عَ

آله از ابن عمررضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -818
جایز نیست که دو ؛ خواهد وصیت کند می و، هر مسلمانی که چیزي دارد«: سلم فرمودو

 . متفق علیه. »مگر اینکه وصیتش را نوشته باشد؛ ردذشب بر او بگ

819-  ُ يب وقاص ريَض ا�َّ
َ
 عنه قاَل َوَ�ْن َسْعِد بِْن أ

َ
نا ذو مال : قُلُْت : َ�َعاىل

َ
يا رسوَل اهللا أ

ق بِثُليَُثْ مايل تََصدَّ
َ
فَأ

َ
ُق �ِشطره: قُلُْت  »ال«: قاَل  ؟وال يرثُ� إال ابنٌَة يل واحدةٌ أ تََصدَّ

َ
فَأ

َ
: قاَل  ؟أ

ُق بثلِثهِ : قُلُْت  »ال« تََصدَّ
َ
فَأ

َ
ْن تََذرَ ، واثلُّلُْث كث�ٌ ، اثلُّلُْث «: قاَل  ؟أ

َ
ْغنياَء خَ�ٌ ِمْن  إنَك أ

َ
ورَ�تََك أ

ْن تََذرَُهْم اعلًة َ�تََكَفُفوَن انلاَس 
َ
يْه .»أ لَ تّفقٌ عَ  . مُ

! اي رسول خدا : از سعد بن و ابی و قاص رضی اهللا عنه روایت است که گفتم -819
در ( آیا برایم جایز است که دو سوم مالم را، من ثروتمندم و وارثی به جز یک دختر ندارم

 »خیر«: فرمود: آیا نصف آن را صدقه بدهم: گفتم »خیر«: فرمود ؟خدا) صدقه کنمراه 
اگر  و بدان که)( در حالی که زیاد است، یک سوم جایز است«: فرمود ؟یک سوم: گفتم
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که دست نیاز ، بهتر از آن است که تهی دست بگذاري، نیاز بگذارید بی وارثان خود را
 . متفق علیه. »بسوي مردم دراز کنند

ىت انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َقاَل  -820
َ
ّن رَُجًال أ

َ
يَا رسوَل اهللا إن : �ََ�ْن اع�َشَة أ

ْجٌر إْن تََصدَّ 
َ
فَلََها أ

َ
قَْت أ ُظنَُّها لَْو تََ�لّّمْت تََصدَّ

َ
؟ قُْت َ�نَْهاأ� اْ�تُِلتَْت َ�ْفُسَها َولَْم تُوص َوأ

يْهِ  .»َ�َعمْ «: قاَل  لَ قٌ عَ تّفَ ظُ . مُ  . ملسلم واللّفْ

آله از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که که مردي نزد پیامبر صلی اهللا علیه و -820
و وصیتی ، مادرم ناگهانی وفات کرده است! اي رسول خدا: سلم آمد و عرض کرد و

 از مالش در راه خدا) صدقه( توانست حرف بزند می کنم اگر می گمان، نکرده است
متفق . »آري«: فرمود ؟رسد می ثواب آن به او، من از طرف او صدقه بدهمآیا اگر ، کرد می

 . علیه و این لفظ مسلم است

ُ َ�َعاىل عنه قاَل و َ -821 اه�ِّ ريض ا�َّ
ْ

مامَة ابل
ُ
يب أ

َ
َسِمْعُت رسوُل اهللا ص� اهللا : َ�ْن أ

ْعطى لُكَّ ذ«: عليه وآهل وسلم َ�ُقوُل 
َ
َ قَْد أ دُ  .»فال وصّيَة لِوارٍث  ي حَق َحّقهُ إنَّ ا�َّ اهُ أَمحْ وَ رَ

نَهُ أَمحَدُ والرتمذيُّ ، واألربعةُ إال النسائيَّ  َارود، وحسّ ابنُ اجلْ زيمةَ وَ اهُ ابنُ خُ وَّ قَ اهُ ، وَ وَ رَ وَ

َ اهللاَُّ عَ 
يضِ بّاسٍ رَ نْ حديث ابنِ عَ قُطْنيُّ مِ ارَ هِ الدَّ ادَ يف آخرِ زَ ام وَ ْن �ََشاَء الَوَرثَةُ « :نْهُ

َ
هُ . »إال أ نَادُ وإسْ

ن سَ  . حَ

شنیدم که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله : گوید می ابو امامه باهلی رضی اهللا عنه -821
لذا وصیت براي ؛ حقش داده است، همانا خداوند به هر صاحب حقی«: فرماید می وسلم

واحمد و ترمذي حسن ، اند بجز نسایی روایت کرده »أربعه«احمد و . »وارث جایز نیست
ودارقطنی از ابن عباس ، و ابن خزیمه و ابن جارود آن را قوي دانسته است، اند دانسته

 . اسناد آن حسن است. »مگر آن که ورثه بخواهد«: روایت کرده و در آخرش افزوده

ُ َ�َعاىل َ�نُْه قاَل  -822 قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن ُمَعاِذ بِن َجبٍَل ريَض ا�َّ
موالُ�ْم ِعنَْد وَ «: وسلم

َ
َق َعلَيْ�ْم بثلِث أ   .»فاتُِ�م ز�ادة يف َحَسنَاتُِ�مْ إن اهللا تََصدَّ
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داءِ  رْ ديثِ أَيب الدَّ ارُ منْ حَ دُ والبَزَّ رجهُ أَمحْ أَخْ قُطْنيَ وَ ارَ اهُ الدَّ وَ نْ حديثِ أَيب ، رَ هْ مِ اجَ وابنُ مَ

ريرةَ  عِيفةٌ ، هُ ها بَ ، وكلها ضَ ضُ ي بَعْ ضاً لكنْ قَدْ يُقوِّ لم، عْ  . واهللا أَعْ

 صلى اهللا علیه وآله وسلم از معاذ جبل رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر -822
در ( خداوند از لطف خود به شما اجازه داد که هنگام وفات یک سوم مالتان را«: فرمود

دارقطنی روایت کرده است و . »تا بر درجات شما افزوده شود، صدقه دهید راه خدا)
و ابن ماجه از حدیث ابوهریره روایت ، اند از حدیث ابو دراء روایت کردهاحمد و بزار 

. کند می بعض دیگر را تقویت، لیکن بعضی. که همه این روایات ضعیف است، استکرده 
 . واهللا اعلم

 )امانت( و دیعه -22

بيه َ�نْ  -823
َ
ُ َ�نُْهَما َعِن انليبِّ ص� اهللا  َ�ْن ُ�ْمرو بِن ُشَعيٍْب َ�ْن أ هِ ريَض ا�َّ َجدِّ

وِْدَع وَديعًة فَلَيَْس َعلَيِْه َضَمانٌ «: عليه وآهل وسلم قاَل 
ُ
هُ  .»َمْن أ نَادُ هْ وإسْ اجَ هُ ابن مَ جَ رَ أَخْ

 . ضعيف

 سلم روایت آله وعمرو بن شعیب از پدرش از جدش ازپیامبر صلی اهللا علیه و -823
ضمانتی بر او  در صورت نابودي)(؛ کسی که نزدش امانتی گذاشتند«: کند که فرمود می

 . ابن ماجه روایت کرده و اسناد آن ضعیف است. »نیست

 آخر الزكاة وباب قسم الفيء والغنيمة يأيت عقب اجلهاد إن يف تقدم وباب قسم الصدقات

 . شاء اهللا

مربوط به تقسیم اموال و باب ، تقسیم صدقات در آخر کتاب زکات ذکر شد ):تذکر( 
 . ان شاءاهللا. شود می اب جهاد ذکردر پایان کت؛ غنیمت



 
 
 

 ازدواج و بیان مسائل مربوط به آن)( کتاب نکاح -8

قاَل نَلَا رسول اهللا ص� اهللا : َ�ْن َ�بِْد اهللا بِن َمْسعوٍد ريََض اهللا َ�َعاىل َ�نُْه قاَل  -824
َغضُّ للَْبرَص ، يَا َمْعرَشَ الشّباِب َمِن اْستطاَع ِمن�م ابلاَءَة فَلْيزََتََوجْ «: عليه وآهل وسلم

َ
، فإنُّه أ

ْومِ  ْحَصُن للْفرج َوَمْن لْم �ستطْع َ�َعلَيِْه بالصَّ
َ
ُ وَِجاءٍ ، َوأ

َ
لَيْه .»فإنُّه هل تّفقٌ عَ  . مُ

سلم آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و : گوید می مسعود رضی اهللا عنهعبداهللا بن  -824
، پس ازدواج کند، ی ازدواج داردیهر کس از شما توانا! اي جوانان«: خطاب به ما فرمود

 و هر کس، چشم و حفاظت کننده شرمگاه استي  بهترین نگه دارنده، زیرا ازدواج
 . متفق علیه. »کند کنترل می او راشهوت) ( چون روزه ،روزه بگیرد؛ تواند نمی

�َس بِن َمالٍك ريَض اهللا َ�نْهُ  -825
َ
َ : َوَ�ْن أ َد ا�َّ ّن انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم مَحِ

َ
أ

ث� َعلَيِْه وقاَل 
َ
َص�ِّ «: وأ

ُ
نا أ

َ
نَامُ ، لك� أ

َ
ُصومُ ، َوأ

َ
فِْطرُ ، وأ

ُ
ُج النّساءَ ، وأ تَزوَّ

َ
َ�َمْن رَِغَب َ�ْن ، وأ

يْه .»فَلَيْس م�ُسنَّيت  لَ تّفقٌ عَ  . مُ

سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می انس بن مالک رضی اهللا عنه -825
 خوانم و  می نماز در شب)( ولی من«: فرمود، پس از حمد و ثناي خداوند

، کنم می و با زنان نیز ازدواج گیرم) نمی روزه( کنم می گیرم و افطار می و روزه، می خوابم
 . متفق علیه. »من روي بگرداند از من نیستهاي  پس کسی که از سنت

َوَ�نَْ� َعِن ، اكَن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يَأُمُرنَا بابَلاَءة: عنه قاَل و -826
نِْبيَاَء يَْوَم الِقياَمةِ فإ� ُماكثٌِر بُ�ُم ، تََزوَُّجوا الَْولُوَد الْوُدودَ «: َو�َُقوُل ، اتّلبَتُل نْهياً َشديداً 

َ
 .»األ

َدُ  اهُ أَمحْ وَ بّانَ ، رَ هُ ابنُ حِ حَ حّ صَ لِ ، وَ قِ عْ نْ حديث مَ بّانَ مِ نْدَ أَيب داودَ والنسائي وابنِ حِ دٌ عِ اهِ هُ شَ لَ وَ

  .ربنِ يسا

سلم  آله وو از انس رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -826
: فرمود می و، کرد می و مجردي) به شدت منع( و از عدم ازدواج، داد می به ازدواج دستور
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که ، ازدواج کنید؛ دارند و بسیار بچه زا هستند می با زنانی که شوهرانشان بسیار دوست«
 . »کنم می ها به کثرت شما افتخار من در روز قیامت میان امت

شاهدي نزد ابو داود و و ، و ابن حبان صحیح دانسته است، احمد روایت کرده است 
 . نسایی و ابن حبان از حدیث معقل بن یسار دارد

 َ�نُْه َعِن انليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -827
َ

ُ َ�َعاىل يب ُهر�رة ريَض ا�َّ
َ
: وََعِن أ

ةُ ألْرَ�عٍ «
َ
يِن فَاْظَفْر بذاِت ، َودلينها، وجِلََماهلا، وحِلََسبها، ملاهلا: ُ�نْكُح الَْمْرأ  .»تَر�َْت يََداكَ ، ادلِّ

ة بْعَ قيّةِ السّ عَ بَ يْهِ مَ لَ قٌ عَ تّفَ   .مُ

زن «: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابو هریره رضی اهللا عنه -827
 پس، و دینش اش، زیباي، شنسب، شمالثروت و  بخاطر: شود می بخاطر چهار چیز ازدواج

 »سبعه«با دیگر محدثین ، متفق علیه. »دار را انتخاب کندین ، یت خاك آلود بادها دست
 . روایت کرداند

 إ�ساناً  -828
َ
ّن انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن إذا َرّفأ

َ
بارَك «: قاَل ، إذا تزوجَ ، َوَ�نُْه أ

ُ لك َدُ  .»ومََجََع بَيْنَُكَما يف َخْ�ٍ ، و�ارَك َعلَيَك ، ا�َّ اهُ أَمحْ وَ ةُ رَ عَ بَ مذي وابنُ ، واألرْ هُ الرتْ حَ حّ صَ وَ

بّانَ  ةَ وابنُ حِ مَ يْ زَ  . خُ

 سلم هرگاه آله وابوهریره) روایت است که که پیامبر صلی اهللا علیه و( و از او -828
 وبرکت دهد  خدا وند بر شما«: فرمود می، گفت می ازدواجش را) تبریک( به فردي

 سرشار از خیررا  زند گی مشترکتان)( اجتماعتانو ، مبارك گرداندازدواجتان را) (
وترمذي وابن خزیمه و ابن حبان صحیح ، اند روایت کرده »أربعه«احمد و . »قراردهد

 . اند دانسته

ُ عنُه قاَل  -829 ِ بِن َمْسعوٍد ريَض ا�َّ ِ ص� اهللا عليه : وََعن عبِْد ا�َّ َعلَّمنَا رسوُل ا�َّ
َد يف ِ �ْمُده«: احلاَجةِ  وآهل وسلم التَّشهُّ َوَ�ُعوُذ باهللا ِمْن ، َو�َْستَْغِفُرهُ ، و�ستَْعِينُهُ ، إن احلْمَد �َّ

ْ�ُفِسنَا
َ
ُ ، رشور أ

َ
ُ فَال ُمِضلَّ هل ُ ، َمْن يْهِد ا�َّ

َ
ُ ، َوَمْن يُْضِلْل فَال هادَي هل ْن ال � إالَّ ا�َّ

َ
ْشهُد أ

َ
، َوأ
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نَّ ُ�َّمداً َ�بُْدُه وَ 
َ
ْشهُد أ

َ
ُ َوأ

ُ
 ثَالَث آياٍت  »رَُسوهل

ُ
مذيُّ  .َو�ََقَرأ نَهُ الرتْ سّ حَ بعةُ وَ اهُ أَمحدُ واألرْ وَ رَ

 . واحلاكم

سلم آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و : گوید می عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه -829
براستی حمد وسپاس «: یمیداد که بگو می حاجت را آموزش ي) خطبه( به ما تشهد

 طلبیم و طلب مغفرت می گوییم و از او یاري می او را سپاس، استمخصوص خداوند 
، هر کس را خداوند هدایت کند، بریم می از شرور نفسهایمان به خداوند پناه، کنیم می

تواند او  نمی هیچ کس، خداوند گمراه کندرا و هر کس ، تواند آن را گمراه کند نمی کسی
دهم که محمد بنده و  می و گواهی، اهللا نیستدهم معبودي جز  می گواهی، را هدایت کند
و ترمذي و ، اند روایت کرده »أربعه«احمد و . کرد می و سه آیه تالوت »رسول اوست

 . اند حاکم صحیح دانسته

َحُدُ�م «: قاَل رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن جابر قال -830
َ
إذا َخَطَب أ

ْن 
َ
ةَ فإِن اْستطاَع أ

َ
َدُ وأَبُو داودَ  .»َ�نُْظَر ِمنَْها إىل ما يْدعوهُ إىل ن�احِها فَلْيَْفعْل املْرأ اهُ أَمحْ وَ رَ

اتٌ  هُ ثِقَ هْ ، ورجالُ اجَ نْدَ ابنِ مَ عِ نِ املغِريةِ وَ ذيِّ والنّسائيِّ عَ مِ ْ نْدَ الرتِّ هُ شاهدٌ عِ لَ هُ احلاكِمُ وَ حَ حّ صَ وَ

ةَ  لَمَ سْ دِ بنِ مَ َمّ نْ حديثِ حمُ بّانَ مِ  . وابنِ حِ

گاه هر«: رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم فرمود: گوید می جابر رضی اهللا عنه -830
که او را ، اگر توانست قسمتی از بدن او را نگاه کند، یکی از شما زنی را خواستگاري کرد

 . »پس این کا ر را بکند؛ کند می به ازدواجش تشویق
و حاکم صحیح دانسته است و ، اند احمد وابوداود روایت کرداند و رجال آن ثقه 

و ابن ماجه و ابن حبان از . شاهدي نزد ترمذي و نسائی از حدیث مغیره بن شعبه دارد
 . اند روایت کرده هحدیث محمد بن مسلم

نَّ انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل رىض اهللا عنه  َولُِمْسِلٍم عْن أيب ُهَر�َْرةَ  -831
َ
أ

َج  ةً لِرَُجٍل تََزوَّ
َ
َ�َظْرَت إيلْها؟«: اْمَرأ

َ
  .»اذَهْب فَاْ�ُظْر إيلَْها«: ال قاَل : قاَل  »أ
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صلى اهللا علیه وآله  کند که پیامبر می مسلم از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت -831
، خیر: گفت »اي؟ آیا او را دیده«: فرمود، که قصد ازدواج با زنی را داشت يبه مرد وسلم
 . »ببینبرو او را «: فرمود

ُ َ�نُْهَما قال -831 ال «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن ابِْن ُ�َمَر ريَض ا�َّ
خيهِ 

َ
حُدُ�ْم ىلع خطبة أ

َ
اطُب َ�بْلَهُ ، �طْب أ

ْ
ُ ، َحىت َ�رْتَُك اخل

َ
ْو يأَذَن هل

َ
ظُ  .»أ يْهِ واللفْ لَ تّفقٌ عَ مُ

 . للبُخاري

سلم آله واز ابن عمر رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -832
که  تا زمانی، یکی از شما بر روي خواستگاري برادرش خواستگاري نکند«: فرمود

و این لفظ بخاري ، متفق علیه. »و یا اجازه دهد، بردار شود خواستگاري پیش از او دست
 . است

ُ َ�نُْه قاَل َوَ�ْن َسْهِل بِن  -832 ِ : َسْعٍد الّساعديِّ ريَض ا�َّ ة إىل رسوِل ا�َّ
َ
َجاَءِت اْمَرأ

َهُب لَك َ�ْفيس: ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َقالْت 
َ
ِ ِجئُْت أ َ�نََظَر إيَلَْها رَُسوُل ، يا رسوَل ا�َّ

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�هُ ، ا�َّ  رسوُل اهللا ص� اهللا عليه ثمَّ ط، فََصّعَد انّلَظر فيها وََصوَّ
َ
أطأ

نُّه لَْم َ�ْقِض ِ�يها شيئاً َجلََسْت ، وآهل وسلم رأَسهُ 
َ
ُة أ

َ
ِت املرأ

َ
صحابِه، فَلَّما َرأ

َ
، َ�َقاَم رجٌل ِمْن أ

 »؟َ�َهْل ِعنَْدَك ِمْن يشءٍ «: َ�َقاَل ، يا رَُسوَل اهللا إْن لَْم تَُ�ْن لََك بها َحاَجٌة فََزوّْجِنيها: َ�َقاَل 
ِ ، ال: اَل َ�قَ  ِ يَا رسول ا�َّ ْهِلَك «: فَقاَل ! وا�َّ

َ
فََذَهَب ثمَّ  »؟فاْ�ُظْر َهْل جتُد َشيْئاً ، اْذَهْب إىل أ

ِ : َ�َقاَل ، رََجعَ  انْظْر َولَْو «: َ�َقاَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم. ما وََجْدُت شيْئاً ، ال وا�َّ
ِ وال َخاتَماً ِمْن َحديد ول�ْن : َ�َقاَل ، فََذَهَب ثمَّ رََجعَ  »َخاتماً ِمْن حديد ِ يَا رَُسوَل ا�َّ ال وا�َّ

: َ�َقال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم، فَلََها نِْصُفهُ  )-ماهلُ رداءٌ : قاَل َسْهٌل  -( هذا إزاري
و�ْن لَِبَستُْه لْم يَُ�ْن َعلَيْك ِمنُْه ، يشءٌ  إْن لَِبْستَُه لْم يُ�ْن عليها ِمنْهُ  ؟َما تَْصنَُع بإَزاركَ «

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ، حىت إذا َطاَل َ�ِْلُسُه قَامَ ، فََجلََس الرَُّجُل ، »يشءٌ  فَرآُه رَُسوُل ا�َّ
َمَر بِِه فَُديِعَ 

َ
اً فَأ

ِّ
وَُسوَرُة ، ورُة كَذاَميِع سُ : قَاَل  »؟ماذا َمَعَك ِمَن الُقْرآن«: فَلَما َجاَء قَاَل  به ُمَويل
َدَها، َكذا اذهْب َ�َقْد َملَّْكتَُكَها بما «: قال، نعمْ : قاَل  »؟َ�ْقَرؤُهنَّ َ�ْن َظْهِر قَلِْبَك «: َ�َقاَل ، َعدَّ
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يْهِ  .»َمَعَك ِمَن الُقْرآن لَ قٌ عَ تّفَ لمٍ ، مُ ظُ ملُسْ هُ . واللّفْ اْ�َطِلْق َ�َقْد َزوَّْجتُكها « :ويف روايةٍ قَالَ لَ

م« :ويف رواية للبخاريِّ  .»َ�َعلِّْمها ِمَن الُقْرآن
َ
نْ  .»َكّناَكَها بَما َمَعَك ِمَن الُقْرآنِ لأ وأليب داودَ عَ

نْهُ قَالَ  َ اهللاَُّ عَ
يضِ ة رَ رَ يْ رَ ة والتي تليها: قَالَ  »َما حتَْفُظ؟« :أَيب هُ رَ ورةَ البَقَ َ�َعلِّْمَها ، ُ�مْ « :قَالَ ، سُ

 . »ِعرْش�َن آيَة
زنی نزد رسول اهللا صلی اهللا علیه : گوید می سهل بن سعد ساعدي رضی اهللا عنه -833

اي رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم آمده ام تا خودم را به شما : سلم آمد و گفت آله وو
از سر تا پا به اونگاهی انداخت و سرش را پایین  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر! ببخشم 
نشست آنگاه ، چیزي نفرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم که پیامبرآن زن که دید ، انداخت

اگر شما به آن نیاز نداري او را به ! اي رسول خدا : یکی از از اصحاب بلند شد و گفت
 : سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و، ازدواج من در آور

پیش «: ودبخدا قسم خیر فرم: گفت» داري؟ مالی به عنوان مهریه)( آیا چیزي« 
، چیزي پیدا نکردم ،بخدا قسم، نه: رفت و برگشت و گفت» خانوادت برو چیزي پیدا کن

رفت و  »باشدآهنی  يانگشترچه اگر ، برو بگرد«: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر
 اما همین ازارم هست، بخدا قسم حتی انگشتر آهنی هم پیدا نکردم: برگشت و گفت

 صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر، دهم می نداشت) نیمی از او را به اورداء : سعد گوید(
 او را چون کوچک است)( اگر تو روي خودت بیندازي ؟با ازار تو چکار کند«: فرمود

مرد مدت طوالنی آن : گوید »پوشاند نمی تو را، واگراو روي خود بیندازد، پوشاند نمی
رود دستور  می دید که صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر، است و رفتنشست و سپس بر خ

: گفت »؟آیا چیزي از قرآن یاد داري«: خطاب به) او فرمود( وقتی آمد، داد او را صدا زدند
را ها  آن آیا«: فرمود، که حفظ داشت برشمرد راهایی  و سوره، فالن سوره را حفظ دارم

برابر آموزش سورهایی از قرآن که برو و او را در «: فرمود! آري : گفت »ازحفظ داري؟
 . »به ازدواج تو در آوردم، حفظ داري
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پس تو چیزي از ، برو او را به ازدواج تو در آوردم«: و در یک روایت مسلم آمده 
 ». قرآن به او یاد بده

تو را مالک او گردانیدم در ازاي آنچه از قرآن یاد «: و در یک روایت بخاري آمده 
 . لفظ مسلم است متفق علیه و. »داري
سوره بقره : گفت »؟چقدر از قرآن حفظ داري«: و در روایت ابو داود ازابوهریره آمده 

 . »برخیز بیست آیه به او آموزش بده«: فرمود، و سوره بعد از آن را حفظ دارم

834-  ِ�ْ�َ ِ بِن الزُّ ُ َ�نُْهمْ ، َوَ�ْن اعمر بن َ�بِْد ا�َّ بيِه ريََض ا�َّ
َ
نَّ رَسوَل اهللا ص� : َ�ْن أ

َ
أ

ْعِلنُوا انلِّاكحَ «: اهللا عليه وآهل وسلم قاَل 
َ
هُ احلاكِم .»أ حَ حّ دُ وصَ اهُ أَمحْ وَ  . رَ

کند که رسول خدا صلی اهللا علیه  می عامر بن عبداهللا بن زبیر از پدرش روایت -834
احمد . »کنید)به طور علنی برگزار مراسم را ( ازدواج را اعالن کنید«: سلم فرمود آله وو

 . روایت کرده است و حاکم صحیح دانسته است

 َ�نُْهَما قاَل  -835
َ

ُ َ�َعاىل بيِه ريَض ا�َّ
َ
يب بُرْدَة بِن أيب موىس َ�ْن أ

َ
ِ : َوَ�ْن أ قاَل رسوُل ا�َّ

هُ ابنُ  »ال ن�اح إال بَو�َ «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم حَ حّ صَ ة وَ عَ بَ َدُ واألرْ املدينيِّ رواه أَمحْ

الِ  سَ لّهُ باإلرْ بّانَ وأَعَ مذيُّ وابنُ حِ  . والرتِّ

فُوعاً  رْ ِ مَ نيْ انِ بْنِ احلُصَ رَ نْ عمْ نِ عَ نِ احلَسَ َدُ عَ امُ أَمحْ مَ  اإلِ وَ رَ ال نَِ�اَح إِال بَِوِ�َ « :وَ

 . »وََشاِهَديْن
سلم  کند که رسول خدا صلی اهللا علیه و می ابو برده بن موسی از پدرش روایت -835

 . »نکاح بدون اجازه ولی صحیح نیست«: فرمود
، اند و ابن مدینی و ترمذي و ابن حبان صحیح دانسته. اند روایت کرده »أربعه«احمد و  

 . وبه مرسل بودن معلول قرار داد شده است
نکاح «: کند که می امام احمد از حسن از عمران بن حصین به صورت مرفوع روایت 

 . »نیست و صحیح)( شاهد جایز بدون اجازه ولی و دو
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ٍة نََ�َحْت «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن اع�شَة قالْت  -836
َ
َما امَرأ ُّ�

َ
�

فإن اْشتََجُروا ، فَإْن َدَخَل بها فَلَها الَمْهُر بما اْستََحلَّ ِمْن فَرِْجَها، بَغْ� إذِن َويِلَِّها َفِناكُحَها باطل
 ُ
َ

لَْطاُن َو�ُّ َمْن ال َو�َّ هل ةُ إال النسائيّ  .»فالسُّ عَ هُ األربَ رجَ بّانَ ، أَخْ انةَ وابنُ حِ وَ هُ أَبُو عَ حَ حّ صَ وَ

 . واحلاكِم

هر «: فرمود سلمآله ورسول خداصلی اهللا علیه و: گوید می اعایشه رضی اهللا عنه -836
اگر آن مرد با او ، است نکاح او باطل، زنی که بدون اجازه ولی خود ازدواج کند

 در تعیین ولی)( و اگر، گیرد می مهریه به او تعلق، در برابر کامجویی از او، همبستري کرد
، اند اربعه بجز نسائی روایت کرده. »حاکم ولی کسی است که ولی ندارد، اختالف کردند

 . اند ابو عوانه و ابن حبان و حاکم صحیح دانسته

يب ُهر�رَة  -837
َ
 َ�نْهُ َوَ�ْن أ

َ
ُ َ�َعاىل ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : ريِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ْكُر َحىت �ُْستَأَذنَ ، ال ُ�نَْكُح األّ�ُم حىّت �ُْستأَمرَ «: قاَل 
ْ

ِ : قالوا »وال ُ�نَْكح ابل ! يا رسوَل ا�َّ
ْن �َْسُكَت «: قاَل  ؟َوَ�يَْف إْذُ�َها

َ
لَيه .»أ قٌ عَ تّفَ  . مُ

آله از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -837
ودختر باکره تا ، به ازدواج داده نشود؛ اند زن بیوه تا با او مشورت نکرده«: سلم فرمودو

 ؟چگونه استاش  اجازه! اي رسول خدا: گفتند »به ازدواج داده نشود؛ اجازه نداده است
 . متفق علیه »کنداین که سکوت «: فرمود

ّن انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل : وَ�ْن ابِن َ�ّباٍس  -838
َ
َحقُّ بِنْفِسها «: أ

َ
اثلّيُب أ

لِمٌ  .»و�ْذنُها ُسكوُ�َها، وابِلْكُر �ُْستَأَمرُ ، ِمْن َويّلها سْ اهُ مُ وَ  . رَ

ظٍ  فْ َتيَمُة « :ويف لَ
ْ

ْمٌر وايل
َ
هُ  .»�ُْستَأَمرُ لَيْس للو� َمَع اثلّيِب أ حَ حّ دَ والنّسائيُّ وصَ اهُ أَبُو داوُ وَ رَ

بّانَ   . ابنُ حِ
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: فرمود سلم آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -838
و سکوتش ، شود می و با دوشیزه مشورت، حق دارتر استاش  زن بیوه در نکاح از ولی«

 . روایت کرده استمسلم . »استاش  اجازهي  نشانه
و ، نداردواختیار) ( درباره نکاح زن بیوه ولی هیچ گونه حق«: و در روایت دیگر آمده

وابن ، اند ابوداود ونسایی روایت کرده. »شود می مشورت که پدر ندارند)( با دختران یتیم
 . حبان صحیح دانسته است

 َ�نُْه و -839
َ

ُ َ�َعاىل يب ُهَر�ْرَة ريَض ا�َّ
َ
: قاَل رسوُل ص� اهللا عليه وآهل وسلم: قاَل َ�ْن أ

ةَ «
َ
ُة الَمْرأ

َ
ُج الَمْرأ ُة َ�ْفَسَها وال، ال تَُزوِّ

َ
ُج الَمْرأ قُطْنيُّ  .»تََزوِّ هْ والدارَ اهُ ابنُ ماجَ وَ هُ ثِقات، رَ رجالُ  . وَ

آله از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -839
تواند خودش  تواند در امر ازدواج ولی زن دیگري باشد و زن نمی نمی زن«: سلم فرمودو

 . و رجال آن ثقه استاند  ابن ماجه و دارقطنی روایت کرده. »را به نکاح کسی در بیاورد

ُ َ�نُْهَما قَاَل  -840 ِ ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن نَافٍِع َعِن ابِن ُ�َمَر ريَض ا�َّ ن� رُسوُل ا�َّ
غار وسلم ْن يَُزوَِّجُه اآلَخُر ابْنَتَهُ ، َعِن الشِّ

َ
َج الرَُّجُل ابْنَتَُه ىلَع أ ْن يَُزوِّ

َ
غاُر أ َولَيَْس بَيْنَُهَما ، َوالشِّ

يْهِ  .َصَداٌق  لَ قٌ عَ تّفَ المِ نَافع، مُ نْ كَ غار مِ ىل أنّ تَفْسريَ الشِّ رَ عَ هٍ آخَ جْ نْ وَ ا مِ قَ فَ اتّ  . وَ

که رسول خدا صلی اهللا علیه ، کند می اهللا عنهما روایتنافع از ابن عمر رضی  -840
و شغار آن است که مردي دخترش را به ازدواج . سلم از نکاح شغار منع فرمود آله وو

متفق . اي در بین نباشد و مهریه، او نیز دخترش را به نکاحش در آوردتا مردي در بیاورد 
 . شغار از کالم خود نافع است و بخاري ومسلم بر این اتفاق دارند که تفسیر، علیه

ُ َ�نُْهَما -841 تَِت انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل : وََعِن ابِن َعباٍس ريََض ا�َّ
َ
نَّ َجار�ًَة بْ�راً أ

َ
أ

بَاَها َزوََّجَها َوِ�َ اكرِهةٌ ، وسلم
َ
ْن أ

َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم، فََذَكَرْت أ  .فََخّ�ََها رُسوُل ا�َّ

اهُ  وَ هْ رَ اجَ اودَ وابنُ مَ أَبُو دَ َدُ وَ ال، أَمحْ سَ لَّ باإلرْ  . وأُعِ

دختري با کره نزد پیامبر صلی اهللا علیه : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -841 
است در حالی  کسی) در آورده( پدرش او را به ازدواج: و عرض کرد کهآمد سلم  آله وو
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بین قبول یا رد ( او رایه وآله وسلم صلى اهللا علرسول خدا  پس، که او دوست ندارد
و بخاطر ارسال گفته ، اند احمد وابوداود و ابن ماجه روایت کرده. نکاح) مخیر گذاشت

 . شده معلول است

 َ�نُْه َعِن انليّبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -842
َ

ُ َ�َعاىل وََعِن احلََسِن َ�ْن َسُمَرَة ريَض ا�َّ
ةٍ «: قاَل 

َ
َما اْمَرأ ُّ�

َ
ِل ِمنُْهَما � ةُ  .»َزوََّجَها َويِلّاِن فَِ�َ لألوَّ عَ بَ األرْ َدُ وَ اهُ أَمحْ وَ ذيّ ، رَ مِ ْ نَهُ الرتِّ سّ حَ  . وَ

هر «: کند که فرمود می سلم روایت آله وحسن از سمره از پیامبر صلی اهللا علیه و -842
احمد و اربعه . »این زن براي مرد اولی خواهد بود؛ زنی که دو ولی او را به نکاح در آورده

 . و ترمذي حسن دانسته استاند  روایت کرده

 َ�نُْه قاَل وَ  -843
َ

ُ َ�َعاىل ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�ْن َجابٍر ريََض ا�َّ : قَاَل رسوُل ا�َّ
ْهِلِه َ�ُهَو اَعهرٌ «

َ
ْو أ

َ
َما َ�بٍْد تَزوَج بَِغْ�ِ إْذِن َمَوايِلِه أ ُّ�

َ
واهُ أَمحدُ وأبو  .»� يُّ رَ ذِ مِ ْ الرتِّ اودَ وَ ، دَ

هُ  حَ حّ صَ بّان، وَ ذلكَ صححهُ ابنُ حِ كَ  . وَ

سلم  آلهصلی اهللا علیه وخدا یامبر از جابر رضی اهللا عنه روایت است که پ -843
احمد . »ازدواج کند او زنا کار استاش  دههر برده اي که بدون اجازه موال و خانوا«: فرمود

 . اند و ترمذي و نیز ابن حبان آن را صحیح دانسته، اند وابوداود و ترمذي روایت کرده

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل  -844 ْن رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه أ يب ُهَر�َْرَة ريَض ا�َّ

َ
ال «: َوَ�ْن أ

ِة َوَ�ّمِتَها
َ
ِة وََخاتَلَِها، ُ�َْمُع َ�ْ�َ الَْمْرأ

َ
لَيْه .»َوال َ�ْ�َ الَْمْرأ قٌ عَ تّفَ  . مُ

: از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود -844
 .»شود نمی در نکاح یک شخص جمع؛ و با زن و خاله اش اش، همزمان با زن و عمه«

 . متفق علیه

 َ�نُْه قاَل  -845
َ

ُ َ�َعاىل ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن ُ�ثَُماَن ريَض ا�َّ : قاَل رسوُل ا�َّ
لِمٌ  .»ال َ�نِْكُح الُْمْحرُم َوال ُ�نِْكحُ « سْ اهُ مُ وَ هُ . رَ ايةِ لَ يف روَ بّانَ  »َوال َ�ُْطُب « :وَ ادَ ابنُ حِ زَ وال « :وَ

 . »ُ�َْطُب َعلَيه
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سلم  آله واز عثمان رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -845
و در . مسلم روایت کرده است »ازدواج ندهدکسی را ، فرد محرم ازدواج نکند«: فرمود

 . »خواستگاري نشود«: افزودهحبان  وابن. »و خواستگاري نکند«: روایت دیگر آمده

 َ�نُْهَما قاَل و -846
َ

ُ َ�َعاىل َج انّليب ص� اهللا عليه وآهل : َعِن ابِْن َ�ّباٍس ريَض ا�َّ تَزوَّ
تّفقٌ  .وسلم َميُْمونَة َوُهَو ُ�ْرمٌ  يْهِ مُ لَ  . عَ

ا  نْهَ َ اهللاُّ عَ
يضِ ا رَ هَ سِ ةَ نَفْ ونَ يْمُ نْ مَ لِمٍ عَ ملُسْ وَ : وَ هُ ا وَ هَ جَ وَّ زَ أَنَّ النّبيَّ صىل اهللا عليه وآله وسلم تَ

الل  . حَ

سلم در  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -846
 . متفق علیه. با میمونه ازدواج کرد؛ حالی که محرم بود

با او ازدواج  سلمآله وپیامبر صلی اهللا علیه و: مسلم از خود میمونه آمده و در روایت 
 . حالل) بود( در حالی که از احرام در آمده؛ کرد

ُ َ�نُْه قاَل  -847 : قاَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن ُ�ْقبََة بِن اعِمر ريَض ا�َّ
» ُ َحقَّ الرشُّ

َ
ْن يَُو� بِهِ إنَّ أ

َ
ُفُروجَ ، وِط أ

ْ
يْه .»َما اْستَْحلَلْتُْم بِِه ال لَ تّفقٌ عَ  . مُ

: رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم فرمود: گوید می عقبه بن عامر رضی اهللا عنه -847
شروطی است که بوسیله آن ، شرطها عمل به آن بیشتر اهمیت دارد هشروطی که از هم«

 . »کنید می براي خود حالل نکاح)در ( هاي زنان را شرمگاه
 . متفق علیه

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اَعَم : َوَ�ْن َسلََمَة بِن األْ�َوع قاَل  -848 رَّخَص رَُسوُل ا�َّ
يّامٍ 

َ
ْوَطاٍس يف الُْمتَْعِة ثَالثَة أ

َ
لمٌ  .ثمَّ َ�َ� َ�نْها، أ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

سلم در  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می سلمه بن اکوع رضی اهللا عنه -848
مسلم . و سپس از آن نهی کرد، نکاح) متعه کند( سال اوطاس سه روز اجازه داد که

 . روایت کرده است
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 َ�نُْه قاَل  -849
َ

ُ َ�َعاىل ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َعن : َوَ�ْن يلَعَ ريض ا�َّ ن� رُسوُل ا�َّ
يْهمُ  .الُْمتَْعِة اَعَم َخيرَْبَ  لَ قٌ عَ  . تّفَ

سلم در سال  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می علی رضی اهللا عنه -849
 . متفق علیه. نکاح) متعه منع فرمود( جنگ خیبر از

نَّ رَسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َ� َ�ْن ُمتَْعِة : رىض اهللا عنه َوَ�نْهُ  -850
َ
أ

ْ�ِل ، النَِّساءِ 
َ
ةُ إال أَبا داودَ  .احلُُمر األْهِلّيِة يَْوَم َخيرَْبَ َوَ�ْن أ بْعَ هُ السّ جَ رَ  . أَخْ

سلم آله وصلی اهللا علیه و خدا علی) رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر ( از او -850
بجز ابوداود  »سبعه«. در جنگ خیبر نهی کرد؛ و از خوردن گوشت االغ، از متعه زنان
 . اند روایت کرده

ِ ص� اهللا عليه وآهل  -851 نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه أ بيِه ريَض ا�َّ

َ
َة َ�ْن أ َوَ�ْن َر�يع بِْن َسرْبَ

ذنُْت لَُ�ْم يف االْسِتْمتَاِع ِمَن النِّساءِ «: وسلم قاَل 
َ
َم ذلَك إىل يَْوِم ، إ� ُكنُْت أ َ قَْد َحرَّ َو�نَّ ا�َّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
هُ  .»وال تَأُخُذوا ما آتَيْتُُموُهنَّ َشيْئاً ، ُهنَّ يشٌء فَلْيَُخلِّ َسِبيلََهاَ�َمْن اَكَن ِعنَْدهُ ِمنْ ، ال جَ رَ أَخْ

بّان َدُ وابْنُ حِ أَمحْ هْ وَ اجَ لمٌ وأبو داودَ والنّسائيُّ وابنُ مَ سْ  . مُ

سلم  آله ورسول اهللا صلی اهللا علیه و: کند می ربیع بن سبره از پدرش روایت -851
را تا روز  و بدانید که خداوند آن، با زنان متعه کنید؛ اجازه داده بودممن به شما «: فرمود
و از آنچه به آن ، رها کند، هر کس زنی از متعه در اختیار دارد، حرام کرده است؛ قیامت

مسلم وابو داود و نسائی و ابن ماجه و احمد و ابن حبان . »چیزي پس نگیرد، داده است
 . اند روایت کرده

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : ابِن َمْسعوٍد ريَض اهللا َ�نُْه قَاَل وََعِن  -852 لََعَن رَُسوُل ا�َّ
 . الُْمَحلَِّل واملَحلََّل هل

دُ والنّسائيُّ والرتمذيُّ   اهُ أَمحْ وَ هُ ، رَ حَ يلَ ، وصحّ نْ عَ هُ األربعةُ إال ، ويف البابِ عَ جَ رَ أَخْ

ائيّ   . النّسَ
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سلم حالل  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابن مسعود رضی اهللا عنه -852
 . لعنت کرده است، شود می کننده و کسی که برایش حالله

و در همین ، و ترمذي صحیح دانسته است، اند احمد ونسائی و ترمذي روایت کرده 
 . روایت کرده است یباب حدیثی از علی رضی اهللا عنه است که اربعه بجز نسای

نْ أيب -853 عَ رةَ قالوَ يْ رَ ا� « :قَالَ رسولُ اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم:  هُ ال َ�نِْكُح الزَّ

اهُ أمحَدُ وأَبو داودَ  .»الَمْجلُوُد إال ِمثْلَهُ  وَ هُ ثُقات، رَ  . ورجالُ

سلم  آله واز ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است رسول خدا صلی اهللا علیه و -853
. »مثل خودش زنی)( مگر با، ازدواج نکند، تازیانه خورده استکاري که  مرد زنا«: فرمود

 . اند و رجال آن ثقه، اند احمد وابوداود روایت کرده

ُ َ�نَْها قالْت  -854 تَُه ثَالثاً : َوَ�ْن اَع�َِشَة ريَض ا�َّ
َ
وََّجَها رَُجٌل ، َطلَّق رُجٌل امَرأ ثمَّ ، َ�زَتَ

ْن يَْدُخَل بَها
َ
ْن يزتوََّجها، َطلَّقَها َ�بَْل أ

َ
ُل أ َراَد َزوُْجَها األوَّ

َ
ِ ص� اهللا عليه ، فَأ فسئَِل رسوُل ا�َّ

يْهِ  .»ال حىّت يَُذوَق اآلَخُر ِمْن ُعَسيْلَِتَها ما َذاَق األوُل «: وآهل وسلم َ�ْن ذلك َ�َقاَل  لَ تّفقٌ عَ ، مُ

لم  . واللّفظُ ملُسْ

آن زن با مردي ، قه داده بودمردي زنش سه طال: گوید می عایشه رضی اهللا عنها -854
شوهر اولش خواست با او ، و آن مرد پیش از همبستري او را طالق داد، دیگر ازدواج کرد

، خیر«: فرمود، ال کردؤسلم دراین باره س آله ولذا از پیامبر صلی اهللا علیه و، ازدواج کند
 . لفظ مسلم استاین . متفق علیه. »از او کامجویی کند، تا شوهر دیگرمانند شوهر اول

 هم کفو بودن و داشتن حق اختیار -1

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َعن ابِْن ُ�َمَر قاَل  -855 َعَرُب بَِعُضُهْم «: قاَل رسوُل ا�َّ
ْ
ال

ْ�َفاُء َ�ْعٍض 
َ
ْ�َفاُء َ�ْعٍض ، أ

َ
ْو َحّجاماً ، واملَوايل َ�ْعُضُهْم أ

َ
  .»إال حائِ�اً أ

يف ، رواهُ احلاكِمُ  مَّ وَ ْ يُسْ اوٍ ملَ هُ أَبُو حاتمٍ ، إسنادِهِ رَ رَ تَنْكَ اذ ، واسْ عَ نْ مُ ارِ عَ بَزَّ نْدَ الْ دٌ عِ اهِ هُ شَ لَ وَ

طع نْقَ نَدٍ مُ بَلٍ بِسَ  . بنِ جَ
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آله از ابن عمررضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -855
هم کفو  غالم وکنیز)( شده و بردگان آزاد، عربها هم کفو هم دیگرند«: سلم فرمودو

 . »بجز کسی که بافنده یا حجامت گر باشد، یکدیگر هستند
و در اسناد آن یک راوي وجود دارد که نامش ذکر نشده ، حاکم روایت کرده است

و نزد بزار شاهدي از معاذ بن جبل به ، ابو حاتم این روایت را منکر دانسته است، است
 . سند منقطع دارد

 َ�نَْهاَوَ�ْن فَ  -856
َ

ُ َ�َعاىل نَّ انّليَب ص� اهللا عليه وآهل وسلم : اِطَمَة بِنِْت قَيٍْس ريض ا�َّ
َ
أ

ا
َ
َساَمةَ «: قاَل هل

ُ
لِم .»انِْ�يِح أ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

آله از فاطمه بنت قیس رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و  -856
که برده اي آزاد شده ( با اسامه«: بود) فرمودکه عرب اصیل و قریشی ( سلم خطاب به اوو

 . مسلم روایت کرده است. »ازدواج کن )است

نَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -857
َ
 َ�نُْه أ

َ
ُ َ�َعاىل يب ُهَر�ْرة ريَض ا�َّ

َ
يا «: َوَ�ْن أ

با ِهنٍْد وأنِ�ُحوا إيلْهِ 
َ
يِّد .َو�َن َحّجاماً  »ب� َ�يَاضَة انِْ�ُحوا أ نَدٍ جَ دَ واحلاكِمُ بسَ اهُ أَبو داوُ وَ  . رَ

سلم  آله واز ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و -857
ابو هند  و. »واز او زن بگیرید، زن بدهیدیسار) ( اي بنی بیاضه به ابو هند«: فرمود

 . اند با سند جید روایت کردهبو داود و حاکم ا. حجامتگر بود

ُ َ�نْها قالَْت  -858 َْت بر�َرةُ ىلَع َزوِْجَها ح� َ�تََقْت : َوَ�ْن اَع�َشَة ريَض ا�َّ ُمّتفٌق . ُخ�ِّ
ُ َ�نَْها. َعلَيِْه يف حديٍث طو�ٍل    .أن زوجها اكن عبداً : ولُمْسلٍم عنها ريَِضَ ا�َّ

بَتُ . كان حراً  :ويف رواية عنها ثْ لُ أَ نِ ابْنِ ، واألوَّ حَّ عَ صَ نْدَ  وَ نْهُ عِ اىلَ عَ عَ َ اهللاَُّ تَ
يضِ بّاسٍ رَ عَ

اريِّ  بُخَ بْد: الْ هُ كانَ عَ   .اأَنّ

اختیار ، از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که به بریره بعد از آنکه آزاد شد -858
 . متفق علیه در حدیث طوالنی. که با شوهرش بماند و یا از او جدا شود؛ داده شد

 . شوهرش غالم بود: ه آمدهدر روایت مسلم از عایش 
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 . آزاد بود: و در روایت دیگر از عایشه آمده که 
: صحیح در بخاري از ابن عباس آمده و در روایتی، وروایت اول ثابت تر است 

 . شوهرش برده بود

يْلَِ�ِّ  -859 حاِك بِن َ�ْ�ُوَز ادلَّ ُ ، وََعِن الضَّ بيِه ريَض ا�َّ
َ
 قاَل َ�ْن أ

َ
يَا : قلُت :  َ�نُْه َ�َعاىل

 ِ ختانِ ! رُسوَل ا�َّ
ُ
ْسلَْمُت َوحتيْت أ

َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ؟إ� أ طلِّْق «: َ�َقاَل رُسوُل ا�َّ

ّ�تَُهما ِشئَْت 
َ
بعةُ إال النّسائيَّ  .»أ َدُ واألرْ اهُ أَمحْ وَ يُّ ، رَ قِ بَيْهَ الْ قُطْنيُّ وَ ارَ بّانَ والدَّ هُ ابنُ حِ حَ حّ صَ ، وَ

ار بُخَ هُ الْ  . يّ وأَعلّ

اي : ش رضی اهللا عنه روایت است که گفتاز ضحاك بن فیروز دیلمی از پدر -859
که همزمان دو خواهر در نکاح من هستند؟ ام  شده من در حالی مسلمان! رسول خدا 

 . »طالق بده خواهی می هر کدام که«: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و
صحیح ، و ابن حبان و دارقطنی و بیهقی، اند بجز نسائی روایت کرده »أربعه«احمد و  

 . وامام بخاري آن را معلول دانسته است، اند دانسته

ُ َ�نْهُ  -860 �ِيِه ريََض ا�َّ
َ
ْسلَمَ : َوَ�ْن َسالٍِم َ�ْن أ

َ
نَّ َ�يْالن ْ�َن َسلََمَة أ

َ
ُ َعرْشُ �ِْسَوةٍ ، أ

َ
، َوهل

ْسلَْمَن َمَعهُ 
َ
َمَرهُ انليّبُّ ص� اهللا، فَأ

َ
ْر�عاً  فَأ

َ
ْن َ�تََخّ�َ ِمنُْهنَّ أ

َ
دُ  .عليه وآهل وسلم أ اهُ أَمحْ وَ رَ

ذيُّ  مِ ْ بّانَ واحلَاكِمُ ، والرتِّ هُ ابْنُ حِ حَ حّ صَ اتِم، وَ ةَ وأَبُو حَ عَ رْ اريُّ وأَبُو زُ بُخَ لّهُ الْ أَعَ  . وَ

کند که غیالن بن سلمه در حالی مسلمان شد که ده تا  می سالم از پدرش روایت -860
سلم به او دستور  آله وپیامبر صلی اهللا علیه و، و همه با او مسلمان شده بودند، اشتزن د

 . و بقیه را طالق دهد)( را انتخاب کندها  آن داد که چهار تا
و امام . وابن حبان وحاکم آن را صحیح دانسته است. اند احمد و ترمذي روایت کرده 

 . اند دانستهبخاري و ابو زرعه و ابو حاتم آن را معلول 
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يب : وََعِن ابِن َ�ّباٍس قاَل  -861
َ
رَدَّ انّليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ابْنَتَُه َز�ْنََب ىلَع أ

ِل َولَْم ُ�ْدْث نِ�احاً  �ِيع َ�ْعَد ِستِّ ِسنَِ� بانلِّاكِح األوَّ َعاِص بِْن الرَّ
ْ
بَعةُ إال  .ال َدُ واألرْ اهُ أَمحْ وَ رَ

هُ ، النسائيَّ  حَ حّ صَ دُ واحلاكِمُ وَ  . أَمحْ

سلم دخترش  آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -861
 با همان نکاح اول به ابوعاص بن ربیع برگرداند و دوباره؛ زینب را پس از شش سال

و احمد وحاکم صحیح اند  بجز نسائی روایت کرده »أربعه«احمد و. عقد) نکاح نبست(
 . دانسته است

هِ  -862 بيِه عْن َجدِّ
َ
نَّ انليّب ص� اهللا عليه وآهل وسلم رَدَّ : َوَ�ْن َ�ْمرو بِن ُشَعيٍْب َ�ْن أ

َ
أ

عاص بن الر�يع بِِناكٍح َجديدٍ 
ْ
ودُ  .ابْنَتَُه َز�ْنََب ىلَع أيب ال بّاسٍ أَجْ ديثُ ابْنِ عَ يُّ حَ ذِ مِ قَالَ الرتّ

رو بْنِ شُ  مْ ىل حديثِ عَ لُ عَ مَ ناداً والعَ يْبٍ إسْ  . عَ

سلم آله واز پیامبر صلی اهللا علیه و ، عمرو بن شعیب از پدرش و از پدر بزرگش -862
 سلم دخترش زینب را با نکاحی جدید به آله وکند که پیامبر صلی اهللا علیه و می روایت

 . شوهرش) ابو العاص برگرداند(
فقها) به حدیث ( اما عمل، حدیث ابن عباس از نظر اسناد بهتر است: مذي گویدتر 

 . عمرو بن شعیب است

ُ َ�نُْهما قاَل  -863 وَِّجْت فََجاَء َزوُْجها َ�َقال: وََعِن ابِن َ�ّباٍس ريَض ا�َّ ٌة َ�زَتَ
َ
ْسلََمِت اْمَرأ

َ
: أ

 ِ ْسلَْمُت ! يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
َ�َها رسوُل اهللا ص� اهللا عليه و، وََعِلَمْت بإْسالِ� ، إِ�ِّ ُكنُْت أ آهل فَاْ�زَتَ
لِ ، وسلم ِمْن َزوِْجَها اآلَخرِ  ه .َورَدََّها إىل َزوِْجَها األوَّ اجَ اودَ وابْنُ مَ َدُ وأَبُو دَ اهُ أَمحْ وَ هُ ، رَ حَ حّ وصَ

بّانَ واحلاكِمُ   ابنُ حِ

آنگاه ، زنی مسلمان شد و ازدواج کرد: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -863
وزنم از مسلمان ، من مسلمان شده بودم! اي رسول خدا: اول) او آمد و گفت( شوهر
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و به شوهر اول ، رسول خدا آن زن را از شوهر بعدي جدا کرد. شدنم آگاه بوده است
 . برگرداند

 . و ابن حبان صحیح دانسته است، اند احمد وابو داود و ابن ماجه روایت کرده

�ِيِه قَاَل  -864
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن َز�ِْد بِن َكْعِب بِن ُعْجَرَة َ�ْن أ تََزّوَج رَسوُل ا�َّ

عايلَة ِمْن ب� ِغَفار
ْ
ى بَِ�ْشِحَها َ�يَاضاً ، َووََضَعْت ِ�يَاَ�َها، فَلَّما َدَخلَْت َعلَيهِ ، وسلم ال

َ
، َرأ

ْهِلِك «: َ�َقال انلَّيبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم
َ
يَِق بِأ

ْ
بيَِس ِ�يَابَِك َواحل

ْ
َمَر لََها بالصَّ  »ال

َ
 .َداقَوأ

تِالفاً كثرياً  هِ اخْ يْخِ يْهِ يف شَ لَ تُلِفَ عَ ولٌ واخْ ْهُ وَ جمَ هُ دٍ وَ يْ نَادِهِ مجيلُ بنُ زَ اهُ احلاكمُ ويف إسْ وَ  . رَ

صلى اهللا  رسول خدا: کند که گفت می یتزید بن کعب بن عجره از پدرش روا -864
شب زفاف که بر او ، ازدواج کردزنی به نام) عالیه از قبیله بنی غفار ( با علیه وآله وسلم

خطاب به او ، برص) در پهلویش دید( پیامبر سفیدي، و لباسش را در آورد، وارد شد
حاکم . بپردازندرا اش  و دستور داد مهریه »بروات  لباست را بپوش و پیش خانواده«: فرمود

ه شیخ او و دربار، و در اسناد آن جمیل بن یزید وجود دارد که مجهول است، روایت کرده
 . بسیار اختالف شده است

ْطاِب ريَض اهللا َ�نُْه قاَل  -865
ْ
نَّ ُ�َمَر بَن اخل

َ
َج : َوَ�ْن َسعيِد بِن الُمَسيِّب أ َما رَُجٍل تََزوَّ ُّ�

َ
�

ةً 
َ
ْو َ�ْنُونَةً ، فَوََجَدَها بَرَْصاءَ ، فََدَخَل بها، اْمَرأ

َ
ْو َ�ُذوَمةً ، أ

َ
داُق بمِسيِسِه ، أ َوُهَو ، إيّاهافَلََها الصَّ

ُه ِمنْها ُ ىلَع مْن َغرَّ
َ

هُ ثِقاتٌ  .هل الُ رجَ يْبَةَ وَ الكٌ وابنُ أَيب شَ مَ ور وَ نْصُ عيدُ بنُ مَ هُ سَ جَ رَ  . أَخْ

اد زَ هُ وَ وَ يلَ نَحْ نْ عَ  سعيدٌ أَيّضاً عَ وَ رَ ا باخليَار، أَوْ هبا قَرنٌ : وَ هَ جُ وْ زَ رُ بام ، فَ ا املَْهْ لَهَ ا فَ هَ سّ فإنْ مَ

لَّ  تَحَ ا اسْ هَ جِ رْ نْ فَ  . مِ

هر : کند که گفت می سعید بن مسیب از عمر بن خطاب رضی اهللا عنه روایت -865 
 سپس متوجه شد به بیماري برص، مردي که با زنی ازدواج کرد و با او همبستر شد

در برابر همبستري که با او ؛ یا بیماري جذام دارد، یا دیوانه است، پیسی) مبتال است(
از کسی بگیرد که او را فریب اش  و مهریه، باید به او مهریه پرداخت شود، انجام گرفته

 . داده است
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 . و رجال آن ثقه است، اند سعید بن منصور و مالک و ابن ابی شیبه روایت کرده
اگر با زنی ازدواج : و نیز سعید از علی به همین معنا حدیثی روایت کرده و افزوده 
اگر با او  )که امکان همبستري نبود( وجود داشت مانعیاش  در اندام تناسلی، کرد

 . گردد می در برابر حالل نمودن شرمگاهش زن مستحق مهریه، همبستري کرد

يضاً قَاَل  -866
َ
ْن يُؤّجَل َسنَةً : َوِمْن طر�ِق َسعيِد بِن الُْمَسّيِب أ

َ
ِعنِِّ� أ

ْ
. قىََض ُ�َمُر يف ال

ُ ثَِقاٌت 
ُ

  .ورجاهل
 سعید بن مسیب روایت است که عمر رضی اهللا عنه درباره عنیینو نیز از طریق  -866

 . اند رجال آن ثقه. چنین قضاوت کرد که یک سال به او مهلت دهد )1(

 گی زناشوییزن -2

ُ َ�نُْه قاَل  -867 يب ُهَر�َْرَة ريََض ا�َّ
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�ْن أ : قاَل رَسوُل ا�َّ

ىَت «
َ
ًة يف ُدبُرهاَملُْعوٌن َمْن أ

َ
اهُ أَبُو داودَ والنّسائيُّ  .»اْمرأ وَ هُ ، رَ ظُ لَ لفْ اتٌ ، والّ هُ ثِقَ الُ رجَ لكن ، وَ

سالِ  لَّ باإلرْ  . أُعِ

و آله از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است که که رسول اهللا صلی اهللا علیه  -867
ابوداود و  »ملعون است، همبستري کند دبر)( بکسی که با همسرش از عق«: سلم فرمود

مرسل بودن  بهلیکن ، اند و این لفظ نسائی است و رجال آن ثقه، اند نسائی روایت کرده
 . معلول قرار داد شده است

ُ َ�نُْهَما قاَل  -868 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن ابِن َ�ّباٍس ريَض ا�َّ : قاَل رسوُل ا�َّ
ىت «

َ
ُ إىل رَُجٍل أ ًة يف ُدبُرَها، رَُجالً ال َ�نُْظر ا�َّ

َ
ْو اْمَرأ

َ
بّانَ  .»أ ائي وابنُ حِ يُّ والنّسَ ذِ مِ ْ اهُ الرتّ وَ ، رَ

قْفِ  وَ لَّ بالْ أُعِ  . وَ

                                                   
 تواند با زنش همبستري کند. نمی فردي که )1(
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سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -868
همبستري  دبر)( یا با زنی از عقب، خداوند به مردي که با مرد دیگر لواط کند«: فرمود

وبه موقوف بودن معلول ، اند ترمذي و نسائی و ابن حبان روایت کرده. »کند نمی نگاه، کند
 . قرار داده شده است

يب ُهَر�َْرة ريَض اهللا َ�نُْه َعِن انليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -869
َ
َمْن اكَن «: َوَ�ْن أ

ِ وايلوِم اآلِخر فَال يُؤِذ َجارَ  و�ن ، فإنُهنَّ ُخِلْقَن ِمْن ِضلَعٍ ، َواْستَوُْصوا بالنِّساِء َخْ�اً ، هُ يُؤِمُن با�َّ
لَِع أْعالهُ  ْعوَج يشٍء يف الضِّ

َ
تَهُ ، أ ْعَوجَ ، فإْن َذَهبَْت تقيُمُه َكرَسْ

َ
تَُه لَْم يََزْل أ

ْ
فَاْستَوُْصوا ، و�ْن تَر�

اً  يْهِ  .»بالنَساِء َخْ�َ لَ قٌ عَ تّفَ اريِّ ، مُ ظُ للبُخَ اللّفْ  . وَ

لم ملسْ تَها، فإن اْستَْمتَْعَت بها اْستَْمتَْعَت بها و�ها ِعَوجٌ « :وَ ، و�ْن َذَهبَْت تُقيُمَها َكرَسْ

 . »َوَ�رْسَُها َطالُ�َها
از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم  -869

و ، را اذیت نکنداش  پس همسایه؛ کسی که به خدا وروز قیامت ایمان دارد«: فرمود
، که آنان از دندهچرا ، و با آنان به خوبی رفتار کنید، سفارش مرا درباره زنان بپذیرید

پس اگر بخواهی آن را راست ، کج ترین قسمت دنده باالي آن است و، اند آفریده شده
 زنان سفارشي  لذا شما را درباره، ماند می همچنان کج، و اگر رهایش کنی، شکنی می کنی
 . متفق علیه واین لفظ بخاري است. »کنم می بخیر

بهره بگیر در حالی که ، اگر خواستی از او بهره گیري«: و در روایت مسلم آمده است
شکنی و شکستن آن طالقش  می، و اگر بخواهی او را راست کنی، کجی در او هست

 . »است

فَلََما قَدْمنا ، وآهل وسلم يف َغْزَوةٍ ُكّنا َمَع انليّب ص� اهللا عليه : َوَ�ْن جابٍر قاَل  -870
ْمِهلُوا َحىت تَْدُخلُوا يَلْالً «: املدينََة َذَهبْنَا نِلَْدُخَل َ�َقاَل 

َ
، ِليَكْ َ�ْمتَِشَط الّشِعثَةُ  )َ�ْع� ِعَشاءً (، أ

يْهِ  .»َو�َْستَِحدَّ الُمغيبةُ  لَ تْفقٌ عَ ايةٍ للبُخاريِّ . مُ َحُدُ�ْم « :ويف روَ
َ
َطال أ

َ
َغيْبََة فَال يْطُرْق إَذا أ

ْ
ال

ْهلَُه يَلْالً 
َ
 . »أ
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 آله وبا پیامبر صلی اهللا علیه و ها جنگ دریکی از: گوید می جابر رضی اهللا عنه -870
وقت ( صبر کنید تا شب«: فرمود، خواستیم وارد مدینه شویم، سلم بودیم وقتی باز گشتیم

شانه بزنند و موهاي زائد ؛ که موهایشان غیر مرتب استهاي  تا خانم، وارد شوید عشاء)
 . متفق علیه »بدنشان را نظافت کنند

 پس، سی از شما مدت طوالنی در سفر بودهرگاه ک«: و در روایت بخاري آمده است
 . »وارد نشوداش  شبانه بر خانواده بدون اطالع قبلی)(

يب َسعيد اخلُْدريِّ ريَض اهللا َ�نُْه قَاَل  -871
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل قاَل رُسوُل : َوَ�ْن أ ا�َّ

تِهِ «: وسلم
َ
ِقيَاَمِة الرَُّجُل ُ�ْفيِض إىل اْمَرأ

ْ
َوُ�ْفيِض إيَلِْه ثمَّ ، إّن رشَّ انّلاس ِعنَْد اهللا َمْ�لًَة يَْوَم ال

َها لِمٌ  .»يَنرُْشُ رِسَّ سْ هُ مُ جَ رَ  . أَخْ

آله از ابو سعید رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -871
در روز قیامت مردي است که با زنش ، ترین مردم نزد خداونددهمانا ب«: سلم فرمودو

 . مسلم روایت کرده است. »کند می سپس رازش را فاش، کند می همبستري

بيِه  -872
َ
ُ َ�نُْه قاَل َوَ�ْن َحكيم بِن ُمَعاو�ََة َ�ْن أ ِ : قُلُْت : ريََض ا�َّ َما َحقُّ ! يَا رَُسوَل ا�َّ

َحِدنَا َعلَيْهِ 
َ
َ�لَْت «: قال ؟َزْوِج أ

َ
وال ، َوال ترَْضِِب الْوَْجهَ ، َوتَْ�ُسوَها إذا اْكتَسيَْت ، ُ�ْطِعُمها إذا أ

َيِْت ، ُ�َقبِّحْ 
ْ

أَبُو داودَ  .»َوال َ�ْهُجْر إال يف ابل َدُ وَ اهُ أَمحْ وَ هْ  رَ اجَ ابْنُ مَ ائيُّ وَ اريُّ ، والنَّسَ بُخَ لّقَ الْ عَ وَ

هُ  ضَ َاكِمُ ، بَعْ احلْ بّانَ وَ هُ ابنُ حِ حَ حّ صَ   .وَ

عرض کردم اي رسول خدا : کند که گفت می حکیم بن معاویه از پدرش روایت -872
وقتی خودت ، وقتی غذا خوردي به او نیز غذا بدهی«: فرمود ؟زنان بر ما چه حقی دارند! 

به صورت یعنی غدا و پوشاك او را فراهم کنی) ( او نیز لباس بخريبراي لباس خریدي 
بسترش را  بیه)ناتاق مخصوص خواب به قصد ت( به او ناسزا نگویی و جز در، او نزنی

و بخاري قسمتی از این ، اند احمد وابو داود ونسائی و ابن ماجه روایت کرده. »ترك نکن
 . اند و حاکم وابن حبان صحیح دانسته، علق آورده استحدیث را بصورت م
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ِ قاَل  -873 َُهوُد َ�ُقوُل : َوَ�ْن َجابر بِْن َ�بِْد ا�َّ
ْ

تَُه ِمْن ُدبُرَِها : اكنَِت ايل
َ
ىَت الرَُّجُل اْمَرأ

َ
إذا أ

لَْت  ْحَوَل َ�َ�َ
َ
ُ أ ٰ ِشۡئُتمۡ  �َِسآؤُُ�مۡ ﴿ :يف ُ�بُِلَها اكَن الَْودلَ َّ�

َ
ْ َحۡرثَُ�ۡم � تُوا

ۡ
 ﴾َحۡرٞث لَُّ�ۡم فَ�

يْهِ م ]٢٢٣: ةالبقر[ لَ قٌ عَ لِمٍ ، تّفَ ظُ ملُِسْ  . واللّفْ
هرگاه مرد از عقب : گفتند می یهودیان: گوید می جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنه -873

. چشم کج) خواهد بود( بچه حاصل از آن لوچ، در شرمگاه همسرش همبستري کند

تُواْ َحۡرثَُ�ۡم  �َِسآؤُُ�مۡ ﴿: آیه را نازل فرموداین خداوند متعال در این باره 
ۡ
َحۡرٞث لَُّ�ۡم فَ�

ٰ ِشۡئُتمۡ  َّ�
َ
هر طور که خواستید با آنان ، زنانتان کشتزارهایتان هستند ]٢٢٣: ةالبقر[ ﴾�

 . است. متفق علیه و این لفظ مسلم. همبستري کنید

ُ َ�نْهما قاَل َوَ�ْن ابِن َ�ّباٍس  -874 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: ريض ا�َّ : قاَل رسول ا�َّ
ْهلَُه قاَل «

َ
ْن يأيَت أ

َ
َراَد أ

َ
َحَدُ�ْم إذا أ

َ
نَّ أ

َ
ِ : لَْو أ وََجنِِّب الّشيْطاَن ، اللُهمَّ َجنِّبْنَا الشّيطانَ ، � ا�َّ

ٌ ، َما َرَزْ�تَنَا
َ

ْر بَيْنَُهَما َودل بَداً ، يف ذلكفَإنُّه إْن ُ�َقدَّ
َ
ُه الّشيَْطاُن أ  . متّفَقٌ علَیه .»لَْم يرَُضَّ

صلى اهللا علیه وآله  از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا -874
: بگوید؛ یکی از شما خواست با همسرش همبستري کند اگر هنگامی که«: فرمود وسلم

و شیطان را از آنچه نصیب مان کردي دور ، شیطان را از ما دور بگردان! خداوندا، بنام خدا
 گز شیطان به او زیانیهر؛ همانا اگر بوسیله آن همبستري فرزندي مقدر شده باشد، گردان

 . متفق علیه. »رساند نمی

ُ َ�نُْه َعِن انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -875 يب ُهَر�ْرَة ريََض ا�َّ
َ
إذا َداَع «: َوَ�ْن أ

تَُه إىل فَراِشهِ الرَُّجُل 
َ
ْن تيِجءَ ، امرأ

َ
بَْت أ

َ
 .»لََعنَتَْها الَمالئَِ�ُة َحىت تُْصبِحَ ، َ�بَاَت َغْضبَانَ ، فَأ
اريِّ  ظُ للبُخَ يْهِ واللّفْ لَ تّفقٌ عَ   .مُ

لِمٍ  ملُسْ  . »َحىت يَْرىض َ�نَْها، اكَن اذلي يف الّسَماِء َساِخطاً َعلَيَْها« :وَ
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: روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود از ابوهریره رضی اهللا عنه -875
و زن سر باز زد و نیامد و مرد با خشم و ، هرگاه مرد همسرش را به بستر فرا خواند«

 . متفق علیه واین لفظ بخاري است. »کنند می تا صبح مالئکه او را لعنت، ناراحتی خوابید
تا ، زن خشمگین استذاتی که در آسمان است بر آن «: در روایت مسلم آمده
 . »شوهرش از او راضی شود

ُ َ�نُْهما -876 نَّ انّليّب ص� اهللا عليه وآهل وسلم لََعَن الَْواِصلَةَ : وََعِن ابِن ُ�َمَر ريَض ا�َّ
َ
، أ

يهِ  .والُمْستَوِْشَمةَ ، والواشمةَ ، والُْمْستَوِْصلَةَ  لَ تّفقٌ عَ  . مُ

پیوند ( پیامبر صلی اهللا علیه و سلم وصل کننده: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنه -876
را ، شود می و کسی که خال کوبی، کند می و کسی را که خال کوبی، زننده) و پیوند شونده

 . متفق علیه. لعنت فرمود

ِ ص� اهللا عليه : َوَ�ْن ُجذاَمَة بِنِْت وَْهٍب ريَض اهللا َ�نَْها قَالَْت  -877 َحرَضُْت رَُسوَل ا�َّ
نَاٍس وآهل وس

ُ
ِغيلَةِ «: َوَهَو َ�ُقوُل ، لم يف أ

ْ
وِم َوفارَس ، لََقْد َهَمْمُت أْن أْ�َ� َعِن ال ، َ�نََظْرُت يف الرُّ

ْوالَدُهمْ 
َ
ْوالَدُهْم َشيْئاً ، فَإذا ُهْم يُِغيلُوَن أ

َ
َعْزلِ  »فَال يرُضُّ ذلَك أ

ْ
لُوُه َعِن ال

َ
ِ ، ثمَّ سأ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

لِمٌ  .»ذلك الَْوأُد اخليَِفُّ «: وسلمص� اهللا عليه وآهل  سْ اهُ مُ وَ   .رَ

با گروهی خدمت پیامبر صلی اهللا : گوید می جذامه بنت وهب رضی اهللا عنها -877
من تصمیم گرفته بودم که از همبستري با «: فرمود می ایشان، سلم رسیدیم آله وعلیه و

و بر ، کنند می که این کار را رومیان و فارسیان را دیدم، زنان در دوران شیر دهی منع کنم
انزال بیرون از رحم) ( سپس از ایشان درباره عزل »رسد نمی فرزندانشان هیچ ضرري

 . مسلم روایت کرده است. »آن زنده به گور کردن پوشیده است«: فرمود. سوال کردند

ُ َ�نُْه أنَّ رَُجًال قاَل  -878 ِ إنَّ يل جار�ًة يَا : َوَ�ْن أيب َسِعيد اخلْدريِّ ريض ا�َّ رُسوَل ا�َّ
نَا أْعزُل َ�نَْها

َ
ِْمَل ، وأ

َ
ر�ُد َما يُر�ُد الرَِّجاُل ، َوأْ�َرُه أْن حت

ُ
نَا أ

َ
َعْزَل ، َوأ

ْ
نَّ ال

َ
ُث أ َدَّ َُهوَد حتَ

ْ
و�نَّ ايل

ْغَرى َُهودُ «: قاَل  ؟الَْموُْءودة الصُّ
ْ

َراَد اهللا أْن َ�ْلَُقُه َما اْستََطعْ ، َكَذبَِت ايل
َ
ْن ترَْصفَهُ لَْو أ

َ
رواه  .»َت أ

اللّفْظُ لَهو داوو دأَبو دمأَح ،اويائی والطّحالنّسو ،قاتث رجالُهو . 
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من ! مردي گفت اي رسول خدا : گوید می ابو سعید خدري رضی اهللا عنه -878
 مردمو چیزي که دیگر ، و دوست ندارم حامله شود، کنم می کنیزي دارم که از او عزل

جلوگیري) زنده ( عزل: گویند می و یهودیان، خواهم می کامجویی) من نیز( خواهند می
اگر خداوند بخواهد آن را خلق ، اند یهودیان دروغ گفته«: فرمود. بگور کردن کوچک است

و این لفظ ابو داود ، اند روایت کردهاحمد وابوداود . »توانی جلوگیري کنی نمی تو، کند
 . و رجال آن ثقه است، اند روایت کردهنیز و نسائی و طحاوي ، است

ُقْرآُن : َوَ�ْن جابٍر قَاَل  -879
ْ
ُكّنا َ�ْعزُل ىلَع َ�ْهِد رَُسوِل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َوال

ُقْرآنُ ، َولَْو اكن َشيْئاً ُ�نَْ� َ�نْهُ ، َ�ْ�ُل 
ْ
يْهِ  .نَلََهانَا َ�نُْه ال لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

لِمٍ  ملُِسْ ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم فَلْم َ�نَْهنَا َ�نْهُ  :وَ  . َ�بَلََغ ذلَك نيِبَّ ا�َّ

صلى اهللا علیه وآله وسلم ما در زمان رسول اهللا : گوید می جابر رضی اهللا عنه -879
جلوگیري) از مسائل ممنوعه ( اگر عزل، شد می آن نازلردر حالی که ق؛ یمکرد می عزل
 . متفق علیه. کرد می قرآن ما را نهیقطعاً ، بود

سلم آله وبه پیامبر صلی اهللا علیه و ، یمکرد می خبر اینکه ما عزل: در روایت مسلم آمده
 . ما را منع نفرمود، رسید

ُ عنْهُ  -880 �َس بِن َمالٍك ريَض ا�َّ
َ
نَّ انليّب ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن : َوَ�ْن أ

َ
أ

اهُ  .بُِغْسٍل واِحدٍ َ�ُطوُف ىلَع �َِسائِِه  جَ رَ لِمٍ ، أَخْ ظُ ملُِسْ  . واللّفْ

ي  سلم با همه آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می انس رضی اهللا عنه -880
و این ، اند کرده بخاري و مسلم روایت. نمود می و یک غسل، کرد می همسرانش همبستري

 . لفظ مسلم است

 مهریه)( صداق -3

�ٍس ريَض  -881
َ
ُ َ�نُْه َعِن انليْب ص� اهللا عليه وآهل وسلمَ�ْن أ ْ�تََق َصِفيَّة : ا�َّ

َ
نُّه أ

َ
أ

يْهِ  .وََجَعَل ِعتَْقَها صَداَ�َها لَ تّفقٌ عَ  . مُ
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، سلم صفیه را آزاد کرد آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می انس رضی اهللا عنه -881 
 . متفق علیه. قرار داداش  را مهریهاش  و آزادي

نُّه قاَل  -882
َ
ُ َ�نُْه أ يب َسلََمَة بِن َ�بِْد الرَّمْحِن ريَض ا�َّ

َ
ُ : َوَ�ْن أ ُت اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

ْ
ل
َ
سأ

اَكَن َصَداقُُه ألْزَواِجِه : قالَْت  ؟َ�ْم اكَن َصَداُق رَُسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�نَْها
وِ�ّيةً 

ُ
تَْدري َما النّشُّ : قالَْت ، َو�َّشاً ، اثِنيْت َعرَشة أ

َ
وِ�ّيةٍ : ْت ال قالَ : قلُْت : قاَل  ؟أ

ُ
فَتِلَك ، نِْصُف أ

ُ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ألْزَواِجهِ ، مَخُْسِمائَِة ِدرَْهمٍ  لمٌ  .َ�َهذا َصداُق رَُسوِل ا�َّ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

از عایشه پرسیدم مهریه اي که رسول خدا : گوید می بن عبدالرحمن هابو سلم -882
مهریه : گفت ؟چقدر بود کرد می براي همسرانش پرداختصلى اهللا علیه وآله وسلم 

نیم : گفت. خیر: گفتم دانی النَّش چیست؟ می: و گفت، همسرانش دوازده اوقیه و نَشّاً
صلى اهللا علیه بود که رسول خدا  ي پس این مهریه، معادل پانصد درهم استها  این، اوقیه

 . مسلم روایت کرده است. داد می به همسرانش وآله وسلم

َج يلَعٌّ فَاطمةَ : وََعِن ابِن َ�ّباٍس قاَل  -883 ِ ص� اهللا عليه وآهل ، لّما تَزوَّ قاَل هُل رسوُل ا�َّ
ْعِطَها َشيْئاً «: وسلم

َ
ْ�َن ِدرُْعَك احلَُطِميَّةُ «: َما ِعنْدي يشٌء قاَل : قاَل  »أ

َ
  .»؟فَأ

ائيُّ  دَ والنّسَ اهُ أَبُو داوُ وَ هُ احلاكِمُ رَ حَ حّ صَ  . وَ

هنگامی که علی رضی اهللا عنه با فاطمه : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -883
به او چیزي بعنوان مهریه «: سلم به او فرمود آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و، ازدواج کرد

 پس آن زره«: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم من چیزي ندارم پیامبر: علی گفت »بده

 . »؟تو کجاست )1( حطمی

 . و حاکم صحیح دانسته است، اند ابو داود و نسائی روایت کرده

ُ َ�نُْهَما قاَل  -884 ه ريض ا�َّ بيِه َ�ْن َجدِّ
َ
ِ : َوَ�ْن َ�ْمرو بِن ُشَعيٍْب َ�ْن أ قاَل رسوُل ا�َّ

ّو ِعَدٍة َ�بَْل ِعْصَمِة «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم
َ
ْو ِحبَاٍء أ

َ
ةٍ نََ�َحْت ىلَع َصداٍق أ

َ
َما اْمَرأ ُّ�

َ
�

                                                   
 ساختند.  می عبدالقیس است که زرهي  اي از طایفه شاخه ،) منسوب به حطمه1(
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ْعِطيَهُ ، َوَما اكَن َ�ْعَد ِعْصَمة انّلاكح، َ�ُهَو لََها، انلِّاكِح 
ُ
ْ�رَم الرَُّجُل َعلَيِْه ، َ�ُهَو لَِمْن أ

ُ
َحقُّ َما أ

َ
َوأ

ْختُهُ 
ُ
ْو أ

َ
دُ  .»ابْنَتُُه أ اهُ أَمحْ وَ يَّ رَ ذِ مِ ةُ إال الرتْ عَ بَ  . واألرْ

کند که رسول خدا صلی  می عمرو بن شعیب از پدرش از پدر بزر گش روایت -884
وعده اي که یا هر زنی که در برابر مهریه هدیه وبخششی و «: سلم فرمود آله واهللا علیه و

و ، از آن زن است ال)م( به نکاح داده شد آن، قبل از نکاح؛ دهم می در آینده این قدر
شایسته ترین چیزي که ، دهند می اوبه مال کسی است که ، شود می آنچه پس از نکاح داده

احمد . »یا خواهرش است دخترش، شود می واقع وتکریم فرد به خاطر آن مورد احترام
 . اند بجز ترمذي روایت کرده »أربعه«و

نُّه : َوَ�ْن َعلَْقَمَة َعِن ابن َمْسُعودٍ  -885
َ
ًة َولَْم َ�ْفرْض لََها أ

َ
ج اْمَرأ ُسئَِل َ�ْن رَُجٍل تََزوَّ

َس ، لََها ِمثُْل َصداِق �َسائَها: َ�َقاَل ابُن َمْسُعودٍ  ؟َحىت َماَت ، َولَْم يَْدُخْل بَها، َصَداقاً 
ْ
َوال ، ال َو�

ةُ ، َشَطَط  ِعدَّ
ْ
ِ : َ�َقاَل ، ْشَجيِعُّ َ�َقاَم َمْعِقُل بُن ِسنَاٍن األ، َولََها الِمَ�اُث ، وََعلَيَْها ال قىََض رُسوُل ا�َّ

ٍة ِمّنا ِمثَْل َما قََضيَْت 
َ
َ�َفرَح بها ابُن ، ص� اهللا عليه وآهل وسلم يف بَْرَوَع بِنِْت َواِشٍق اْمَرأ

ةُ  .َمْسُعودٍ  عَ بَ األرْ َدُ وَ اهُ أَمحْ وَ مذيُّ ، رَ هُ الرتِّ حَ حّ صَ ةٌ ، وَ َاعَ نَهُ مجَ سّ حَ  . وَ

کند که از ابن مسعود درباره مردي  می مسعود رضی اهللا عنه روایتعلقمه از ابن  -885
، میرد می بستريو قبل از هم، ال شد که با زنی بدون تعین مهریه ازدواج کردهؤس
نه ، رسد می برایش به اندازه مهریه زنان بستگانش: ) ابن مسعود گفت؟حکمش چیست(

آنگاه معقل بن سنان اشجعی . برد یم و از آن ارث، و باید عده بگذارد، کمتر و نه بیشتر
بروع دختر واشق زنی از  هرسلم دربا آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: است و گفتبرخ

ابن  پس، که همین ماجرا برایش اتفاق افتاده بود) به همین صورت حکم کرد( طایفه ما
، و ترمذي صحیح دانسته ،اند روایت کرده »أربعه«احمد و . مسعود خوشحال شد

  .اند وجماعتی آن را حسن دانسته
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ُ َ�نُْهَما أنَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -886 : َوَ�ْن جابر بِن َ�بَْد اهللا ريَض ا�َّ
ْو َ�ْمراً َ�َقِد اْستََحلَّ «

َ
ٍة َسو�قاً أ

َ
ْ�َطى يف َصداِق اْمَرأ

َ
اودَ  .»َمن أ هُ أَبُو دَ جَ رَ يحِ ، أَخْ جِ ارَ إىل تَرْ وأَشَ

هِ  فِ قْ   .وَ

هر کسی «: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می جابررضی اهللا عنه -886
ابوداود . »یا خرما داد آن را براي خود حالل کرده است )1(که براي مهریه زنی سویق

 . و اشاره کرده که راجح این است که این روایت موقوف است، روایت کرده

ِ بِن اعمر بِن َر�يعةَ َوَ�ْن َ�بِْد  -887 ُ َ�نْهُ ، ا�َّ بيِه ريََض ا�َّ
َ
نَّ انّليبَّ ص� اهللا : َ�ْن أ

َ
أ

ٍة ىلَع َ�ْعلَْ�ِ 
َ
جاَز ن�اَح اْمَرأ

َ
يُّ  .عليه وآهل وسلم أ ذِ مِ ْ هُ الرتِّ جَ رَ هُ ، أَخْ حَ حّ صَ ولِفَ يف ، وَ خُ وَ

 . ذلكَ 

صلى اهللا علیه وآله  پیامبرکه  کند می عبداهللا بن عامر بن ربیعه از پدرش روایت -887
و درست) ( د) جایزمبه ازدواج مردي در آ( ازدواج زنی را که در برابر جفت کفش وسلم

و در تصحیح با او مخالفت شده ، و صحیح دانسته است، ترمذي روایت کرده .قرار داد
 . است

ُ َ�نُْه قاَل  -888 َج انليّب : َوَ�ْن َسْهِل بِن َسْعِد ريض ا�َّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َزوَّ
ًة خباتَم ِمْن حَديد

َ
هُ احلاكِمُ  .رُجًال اْمَرأ جَ رَ م يف أَوائِلِ ، أَخْ نَ احلديثِ الطّويلِ املتقدِّ فٌ مِ وَ طَرَ هُ وَ

 . النِّكاحِ 

زنی را  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: گوید می سهل بن سعد رضی اهللا عنهما -888
حاکم روایت کرده است واین بخشی از . اج مردي در آورددر برابرانگشتر آهنی به ازدو

 . )2( حدیث طوالنی است که دراول کتاب نکاح گذشت

                                                   
 کنند.  می گندم، یا جو و یا ذرت تهیهي  یک نوع غذایی است که با آرد سرخ کرده )1(

 )833( بشماره )2(
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ُ َ�نُْه قاَل  -889 ِة َدَراِهمَ : َوَ�ْن يلَع ريَض ا�َّ قَلَّ ِمْن َعرَشَ
َ
هُ  .ال يَُ�وُن الَمْهُر أ جَ رَ أَخْ

قُوفاً  قُطْنيُّ موْ الٌ ، الدارَ قَ هِ مَ نَدِ  . ويف سَ

دارقطنی . مهریه) نیست، (هممهریه کمتر از ده در: گوید می نهعلی رضی اهللا ع -889
 . و در سند آن مقال است، بصورت موقوف روایت کرده

ُ َ�نُْه قاَل  -890 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن ُ�ْقبََة بِن اَعِمٍر ريَض ا�َّ : قاَل رَُسوُل ا�َّ
هُ « �رَْسُ

َ
داِق أ اودَ  .»َخْ�ُ الصَّ هُ أَبُو دَ جَ رَ هُ احلاكمُ ، أَخْ حَ حّ صَ  . وَ

 آله وازعقبه بن عامر رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -890
 . »بهترین مهریه آن است که پرداخت آن آسانتر باشد«: سلم فرمود

 . و حاکم صحیح دانسته است، ابو داود روایت کرده 

ُ عنهاَوَ�ْن اع�َِشَة ريض  -891 ِ ص� اهللا : ا�َّ نَّ َ�ْمَرَة بنَْت اجلَْوِن َ�َعوََّذْت ِمْن رَُسوِل ا�َّ
َ
أ

ْدِخلَْت َعلَيْهِ 
ُ
َ�َطلَّقَها  »لََقْد ُعْذِت بمَعاذٍ «: َ�َقال )َ�ْع� لّما تََزوََّجَها(، عليه وآهل وسلم ح� أ

ثْواٍب 
َ
َساَمَة َ�َمّتَعَها بثالثِة أ

ُ
َمَر أ

َ
هُ  .َوأ جَ رَ وكٌ  أَخْ ُ رتْ اوٍ مَ نَادِهِ رَ هْ ويف إسْ اجَ ةِ يف . ابنُ مَ لُ القِصَّ وأصْ

يِّ  دِ اعِ ديثِ أيب أسيدٍ السّ نْ حَ حيحِ مِ  . الصَّ

عمره دختر جون هنگامی که رسول خدا صلی : گوید می عایشه رضی اهللا عنها -891
پیامبر ، ه برداز ایشان به خدا پنا، سلم پس از عقد ازدواج بر او وارد شد آله واهللا علیه و

و او را طالق داد و  »پناه بردي، مسلماً به پناه دهنده اي«: سلم فرمود آله وصلی اهللا علیه و
، ابن ماجه روایت کرده. و بهره) به او بدهد( عنوان هدیه سه لباس به، به اسامه دستور داد

ساعدي و اصل این قصه به روایت ابواسید ، و در سند آن یک راوي متروك وجود دارد
 . در صحیح است

 دعوت جشن عروسی)( ولیمه -4
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ى ىلع  -892
َ
ُ عنُْه أنَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم َرأ �ٍَس بِن َمالٍِك ريََض ا�َّ

َ
َ�ْن أ

ثَر ُصْفَرةٍ 
َ
ِ : قاَل  »؟ما َهذا«: َ�َقاَل ، َ�بِْد الرَّمْحن بِن َعوٍْف أ ةً ! يا رَُسوَل ا�َّ

َ
ىلَع  إ� تََزوَّْجُت اْمَرأ

ُ لَك ف«: قَاَل . وزن نََواٍة ِمْن َذَهٍب  ْولِْم َولَْو �َشاةٍ ، بَارََك ا�َّ
َ
لمٍ  .»أ ظُ ملُسْ يْهِ واللفْ لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

سلم  آله واز انس رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و -892
اي رسول : گفت »؟این چیست«: فرمود، زعفران) دید( برعبدالرحمن بن عوف آثار زردي

، به اندازه وزن هسته خرما از طال با مهریه اي؛ از انصار) ازدواج کرده ام( با زنی! خدا
. »اگر چه یک گوسفندي باشد، ولیمه بده، خداوند او را برایت مبارك گرداند«: فرمود

 . متفق علیه و این لفظ مسلم است

ُ عنهما قاَل  -893 إذا «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وََعِن ابِن ُ�َمَر ريَض ا�َّ
يْهِ  .»ُديِع أَحُدُ�ْم إىل َويِلَمٍة فَلْيَأتَها لَ تّفقٌ عَ   .مُ

لِمٍ  َخاُه فَلْيُِجْب « :وملُسْ
َ
َحُدُ�ْم أ

َ
ْوَهُ ، إذا َداَع أ

َ
ْو �

َ
  .»ُعرْساً اكَن أ

هر «: سلم فرمودرسول خدا صلی اهللا علیه و : گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -893
 . متفق علیه. »باید برود، دعوت شد دعوت عروسی)( گاه یکی از شما به غذاي ولیمه

عروسی ، اجابت کند؛ هر گاه یکی از شما برادرش او را دعوت نمود«: در مسلم آمده
 . »یا هر دعوتی که باشد

ُ عنُه قاَل  -894 رَشُّ «: اهللا عليه وآهل وسلم قاَل رُسوُل اهللا ص�: َوَ�ْن أيب ُهَر�ْرَة ريض ا�َّ
ْعَوَة َ�َقْد ، و�ُْدىَع إيلَْها َمْن يَأبَاَها، الّطعاِم َطعاُم الْويلَمِة ُ�ْمنَُعها َمْن يأتِيها ِب ادلَّ َوَمْن لَْم َ�ِ

 ُ
َ

لِمٌ  .»عىص اهللا َورَُسوهل سْ هُ مُ جَ رَ   .أَخْ

: فرمودصلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا : گوید می ابو هریره رضی اهللا عنه -894
مانع ، آیند میبخاطر نیازمندي وفقر) ( کسانی که، غذاي ولیمه است، ترین غذابد«

و هر کس ، شوند می دعوت، آیند نمی نیاز ندارند و)( و کسانی که، شوند می ورودشان
 . »خدا ورسولش را نافرمانی کرده است، دعوت را قبول نکند

 . مسلم روایت کرده است
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إذا ُديِعَ «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�نُْه ريَِضَ اهللا عنُه قاَل  -895
لِمٌ أَيْضاً  .»َو�ِْن اكَن ُمْفِطراً فَلْيَْطَعمْ ، فَلْيَُصلِّ ، فإْن اكَن صائماً ، أَحُدُ�ْم فَلْيَِجْب  سْ هُ مُ جَ رَ . أخْ

قَالَ  هُ وَ وَ نْ حديثِ جابرٍ نَحْ هُ مِ لَ  . »اَء َطِعَم َو�ْن َشاَء تََركَ إْن ش« :وَ

سلم  آله وابو هریره) روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و( و از او -895
اگر روز بود دعاي خیر ؛ باید اجابت کند، هر گاه یکی از شما را دعوت کردند«: فرمود

 . مسلم وایت کرده است. »بخورد، کند و اگر روزه نبود
و ( بگذارد، اگر خواست بخورد و اگر نخواست«: و مسلم از جابر روایت کرده است 

 . »نخورد)

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وََعِن ابِن َمّسُعوٍد قاَل  -896 َطَعاُم الَويِلَمِة «: قاَل رسوُل ا�َّ
َل يَْوٍم َحقٌّ  وَّ

َ
ُ بِهِ ، اثلّاِلِث ُسْمَعةٌ َوَطَعاُم يَْوِم ، َوَطَعاُم يَْوِم اثلّا� ُسّنةٌ ، أ َع ا�َّ َع َسمَّ اهُ  .»َوَمْن َسمَّ وَ رَ

ذيُّ  مِ ّ هُ ، الرتِّ بَ رَ تَغْ حيح، واسْ الُ الصَّ هُ رجَ الُ رجَ هْ ، وَ اجَ نْدَ ابنِ مَ نْ أَنْسٍ عِ اهدٌ عَ هُ شَ لَ  . وَ

: سلم فرمود آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابن مسعود رضی اهللا عنه -896
و کسی که ریا ، و روز سوم ریا است، روز دوم سنّت است، ولیمه روز اول الزم است«

. »دهد می خداوند سزاي ریا کارش، کاري کند تا مردم بشنوند و تعریف وتمجید کنند
روایت  هو شاهدي ب، رجال آن صحیح است، مذي روایت کرده و غریب دانسته استتر

 . انس نزد ابن ماجه دارد

ُ عنها قالَْت َوَ�ْن  -897 ْولَْم انّليبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : َصِفّيَة بِنِْت َشيْبََة ريض ا�َّ
َ
أ

يِْن ِمْن َشِع� اريُّ  .ىلَع َ�ْعِض �َِسائِِه بُِمدَّ بُخَ هُ الْ جَ رَ  . أَخْ

سلم در جشن عروسی  آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می صفیه دختر شیبه -897
 . بخاري روایت کرده است. دو مد جو بعنوان ولیمه داد؛ یکی از همسرانش

�ٍَس قاَل  -898
َ
قَاَم انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ْ�َ َخيرَْبَ واملدينة ثَالَث يَلَاٍل : َوَ�ْن أ

َ
أ

ْمٍ 
َ
َوَما اكن ِ�يها  يُبْ� َعلَيِْه بَِصِفّيَة فََدَعوُْت الُْمْسلمَ� إىل َويِلَمِتِه َ�َما اكن فيها ِمْن ُخزْب وال حل
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يِقَ َعلَيَْها اتّلْمُر واألقُِط َوالّسْمنُ 
ْ
ل
ُ
يْهِ  .إال أْن أَمَر باألنْطاِع فَبُِسَطْت فَأ لَ تّفقٌ عَ ظُ ، مُ واللَّفْ

 . للبُخاريِّ 

 سلم سه شب بین خیبر آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می انس رضی اهللا عنه -898
در آن ، دعوت کردماش  من مردم را به ولیمه، اقامت کردو مدینه بخاطر ازدواج با صفیه 

سفره چرمی پهن ؛ دستور داد صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر، ولیمه نان و گوشتی نبود
 . متفق علیه و این لفظ بخاري است. کشک و روغن چیدند، درآن خرما سپس، کنند

إذا اْجتََمَع داِ�ياِن : قاَل  آهل وسلمَوَ�ْن رَُجٍل ِمْن أْصحاٍب انليّب ص� اهللا عليه و -899
ِجِب اذلي َسبََق 

َ
َحُدُهَما فَأ

َ
قْر�هما باباً فإن َسبََق أ

َ
ِجْب أ

َ
عِيفٌ  .فَأ هُ ضَ نَدُ سَ اودَ وَ اهُ أَبُو دَ وَ  . رَ

گاه همزمان به دو هر: گوید می سلم آله ویکی از اصحاب پیامبر صلی اهللا علیه و -899
؛ نزدیک تر استات  به خانهاش  که درب خانهدعوت همان کسی ، جا دعوت شدي

؛ دعوت کسی که پیشی گرفته، به دعوت پیشی گرفتها  آن اگر یکی از، اجابت کن
 . ابوداود با سند ضعیف روایت کرده است. اجابت کن

ُ عنه قاَل  -900 يِب ُجَحيَْفَة ريض ا�َّ
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ : قاَل رُسوُل ا�َّ

 . رواه البخاري .»آُ�ُل ُمّتِكئاً  ال«
: سلم فرمود آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابو جحیفه رضی اهللا عنه -900

 . بخاري روایت کرده است. »خورم نمی من تکیه زده«

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلمقاَل يل رَُسوُل : َوَ�ْن ُ�َمَر بِن أيب َسلََمَة قاَل  -901 يَا «: ا�َّ
َ ! ُغالمُ  لَيهِ  .»وُ�ْ مّما يَِليَك ، َوُ�ْ َ�يَمِيِنَك ، َسمِّ ا�َّ تّفقٌ عَ  . مُ

سلم آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و : گوید می عمر بن ابی سلمه رضی اهللا عنه-901
. »و از جلوي خودت بخور، سم اهللا بگو و با دست راستت بخورب! اي پسر«: فرمودبه من 

 . متفق علیه
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يِتَ بَِقْصَعٍة ِمْن ثَر�دٍ  -902
ُ
ّن انلَّيبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

َ
: َ�َقاَل ، َوَ�ْن ابِن َ�ّباٍس أ

رَبَ�َة َ�ْ�ُل يف وََسِطَها، وال تأُ�لوا ِمْن وََسِطَها، لُكُوا ِمْن َجَوانِِبهَ «
ْ
 . »فإن ال

حيحٌ   هُ صَ نَدُ سَ ظُ النسائيِّ وَ فْ هذا لَ ةُ وَ عَ بَ اهُ األرْ وَ  رَ

سلم کاسه آله وبراي پیامبر صلی اهللا علیه و : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -902
آن بخورید و از وسط آن نخورید که ي  از کنارها«: فرمود، اي غذایی ثرید شده آورده ند

این لفظ نسایی است و سند آن ، اند روایت کرده اربعه. »شود می برکت در وسط آن نازل
 . صحیح است

 َ�نُْه َ�ْن انّليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -903
َ

ُ َ�َعاىل ال «: َوَ�ْن َجابٍر ريََض ا�َّ
مالِ  ماِل فإنَّ الّشيْطاَن يَأ�ُل بالشِّ لمٌ  .»تأُ�لُوا بالشِّ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

: کند که فرمود می روایت سلم آله وپیامبر صلی اهللا علیه و جابر رضی اهللا عنه از -903
 . مسلم روایت کرده است. »خورد می زیرا شیطان با دست چپ، با دست چپ نخورید«

نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -904
َ
يب َ�تَاَدَة ريَض اهللا َ�نُْه أ

َ
إذا رشَب «: َوَ�ْن أ

َحُدُ�ْم فَال يَتَنَّفْس يف 
َ
يْهِ  .»اإلناءِ أ لَ تّفقٌ عَ هُ ، مُ وَ بّاسٍ ريض اهللا عنهام نَحْ ن ابن عَ دَ عَ اوُ وأليب دَ

ادَ  زَ هُ الرتمذيُّ  .»َوَ�نُْفُخ ِ�يهِ « :وَ حَ صحّ  . وَ

هرگاه «: آله و سلم فرمودپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابو قتاده رضی اهللا عنه -904
 . متفق علیه »نکنددر ظرف آن تنفس ، نوشد می یکی از شما آب

. »نکندیا در آن فوت «: و در روایت ابو داود ازابن عباس به همین معنا و افزوده
 . ترمذي صحیح دانسته است

 رعایت عدالت در بین همسران -5

ُ َ�نَْها قالَْت  -905 اكَن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ْقِسُم : َ�ْن اَع�َِشَة ريَض ا�َّ
ْمِلُك «: وَ�قوُل ، َ�يَْعِدُل ، ِلنَِسائِهِ 

َ
ْمِلُك ، فَال تُلُْم� فيَما تْمِلُك ، اللُّهمَّ هذا قَْسِ� ِ�يما أ

َ
 .»َوال أ

هُ ابنُ حبِّانَ واحلاكِمُ  حَ حّ صَ ةُ وَ عَ بَ اهُ األرْ وَ هُ ، رَ الَ سَ يُّ إرْ ذِ مِ ْ حَ الرتِّ جّ لَكِنْ رَ  . وَ
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سلم اوقاتش را  آله و علیه ورسول خدا صلی اهللا: گوید می عایشه رضی اهللا عنها -905
این تقسیم من در چیزي ! خداوندا«: فرمود می و، کرد می همسرانش تقسیمبین ، به نوبت

، و مرا در آنچه در اختیار توست و از اختیار من خارج است، است که در اختیار دارم
، استو ابن حبان و حاکم صحیح دانسته ، اند روایت کرده »أربعه«. »مالمت وسرزنش نکن

 . ترمذي مرسل بودنش را ترجیح داده است

ُ َ�نُْه أنَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -906 يب ُهَر�َْرَة ريض ا�َّ
َ
َمْن اكنَْت «: َوَ�ْن أ

ُه مائٌل  تَاِن َ�َماَل إىل إْحداُهَما جاَء يَْوَم القياَمِة وَِشقُّ
َ
ُ اْمَرأ سَ  .»هلَ ةُ وَ بعَ َدُ واألرْ اهُ أَمحْ وَ هُ رَ نَدَ

 . صحيحٌ 

کسی «: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -906
آید که  می روز قیامت در حالی، پس به یکی توجه و رسیدگی کند، که دو زن داشته باشد

 . و سند آن ضعیف است، اند روایت کرده »أربعه«احمد و . »پهلویش کج است

ُ َ�نُْه قاَل َوَ�ْن  -907 �ٍَس ريض ا�َّ
َ
ِْكَر ىلَع اثلّيِِّب : أ

ْ
َج الرَُّجُل ابل ّنِة إذا تََزوَّ قاَم ، ِمَن السُّ

َ
أ

قَاَم ِعنَْدَها ثالثاً 
َ
َج اثلّيَِّب أ يْهِ  .ثمَّ قََسمَ ، ِعنَْدها َسبْعاً ثمَّ قََسَم و�ذا تََزوَّ لَ تّفقٌ عَ ظُ ، مُ اللفْ وَ

اري بُخَ  . للْ

سنت این است که هرگاه فرد با دوشیزه اي ازداوج : گوید می عنهانس رضی اهللا  -907
و هرگاه با ، و سپس اوقاتش را عادالنه بین آنان تقسیم کند، هفت شب پیشش بماند، کرد

وسپس بطور عادالنه اوقاتش را بین شان ، بماند نزدشسه شب ، زن بیوه اي ازدواج کرد
 . متفق علیه واین لفظ بخاري است. تقسیم کند

ُ َ�نْها أنَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم لّما تََزوََّجها -908 مِّ َسلََمَة ريض ا�َّ
ُ
قاَم ، َوَ�ْن أ

َ
أ

ْهلِك َهَوانٌ «: ِعنَْدِها ثالثاً َوقَاَل 
َ
إّن ِشئِْت َسبَّْعُت لِك و�ّن َسّبْعُت لِك ، إنَُّه ليس بِِك ىلَع أ

لمٌ  .»َسّبْعُت ِلنِسايئ سْ اهُ مُ وَ  . رَ
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آله از ام سلمه رضی اهللا عنها روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -908
 بدان که تو نزد«: و فرمود، سه شب نزدش ماند، سلم بعد از اینکه با او ازدواج کردو
و اگر ، مانم اگر بخواهی تا هفت شب پیش تو می، کم ارزش نیستیات  خانواده شوهر و)(

 . »دیگر زنانم نیز هفت شب خواهم ماندنزد ؛ هفت شب نزد تو بمانم
 . مسلم روایت کرده است

نَّ َسوَْدةَ بنْت َزْمَعَة َوَهبَْت يَْوَمَها ِلَعا�َِشةَ : َوَ�ْن اَع�َِشةَ  -909
َ
َو�َن انّليب ص� اهللا عليه ، أ

يْهِ  .وآهل وسلم َ�ْقِسُم ِلعا�َِشَة يَْوَمَها و�وَم َسوَْدةَ  لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

عایشه رضی اهللا عنها روایت است که سوده بنت زمعه نوبتش را به عایشه از  -909
روز ، لذا رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم در تقسیم روزها عالوه بر روز عایشه، بخشید

 . متفق علیه. آمد می سوده را نیز نزد عایشه

ُ َ�نُْه قاَل  - 910 ْخيت اكَن : اهللا َ�نْها قَالَْت اَع�َِشُة ريَضَ : َوَ�ْن ُعْرَوةَ ريض ا�َّ
ُ
يَا اْ�َن أ

َقْسِم ِمْن ُمْكِثِه ِعنْدنَا 
ْ
ُل َ�ْعَضنَا ىلَع َ�ْعٍض يف ال ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ال ُ�َفضِّ رسوُل ا�َّ

ٍة ِمْن َ�ْ�َ َمسيٍِس َحىت 
َ
َ�بْلَُغ و�َن قَلَّ يَْوٌم إال َوُهَو َ�ُطوُف َعلَيْنَا مجيعاً َ�يَْدنُو ِمْن لُكِّ اْمَرأ

هُ  .َ�يَِبيَت ِعنَْدَها، اليّت ُهَو يَْوُمها دَ واللّفظُ لَ اوُ أَبو دَ َدُ وَ اهُ أَمحْ وَ هُ احلاكمُ ، رَ حَ حّ صَ  . وَ

ا قالَتْ  نْهَ َ اهللاَُّ عَ
يضِ ةَ رَ ائشَ نْ عَ لِمٍ عَ ملُسْ كان رسولُ اهللاَِّ صىل اهللا عليه وآله وسلم إذا صىلَّ : وَ

ىل نِسائِه ارَ عَ َ دَ عَرصْ نَّ ، الْ نْهُ نُو مِ دْ  . احلديثَ . ثمَّ يَ

اي : به من) گفت( از عروه رضی اهللا عنه روایت است که عایشه رضی اهللا عنها -910
 و ماندن نزد هر یک از ما ها شب رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم در تقسیم! خواهر زاده

) و کمتر روزي کرد می بلکه عدالت را رعایت( داد نمی زنانش) ما را بر یکدیگر برتري(
اما ، نشست می با تک تک همسرانش هر روز)( ما سر نزندي  افتاد که به همه می اتفاق

 . ماند می آنگاه شب نزد او، رسید می کرد تا نوبتش نمی همبستري
 . و این لفظ ابو داود است و حاکم صحیح دانسته استاند  احمد وابو داود روایت کرده
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نماز هرگاه سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: در روایت مسلم از عایشه آمده 
 . نمود می همنشینیها  آن با تک تک، رفت می به خانه همسرانش، کرد می ادارا عصر 

ُ عنها -911 ُل يف : َوَ�ْن اَع�َِشَة ريََض ا�َّ
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن �َْسأ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

نا غداً «: مَرِضِه اذلي َماَت فيهِ 
َ
ْ�َن أ

َ
ْزَواُجُه يَُ�وُن َحيُْث َشاَء . »؟أ

َ
ُ أ

َ
ذَن هل

َ
يُر�ُد يَْوَم اع�شَة فَأ

ليهِ  .فاََكَن يف َ�يِْت اع�َِشةَ   . متفقٌ عَ

سلم  آله واز عایشه رضی اهللا عنها روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -911
 »فردا نوبت کدام یک از همسرانم است«: کرد می روز سوال هر، در بیماري که وفات کرد

هر ، لذا همسرانش اجازه دادند، که بداند نوبت عایشه چه روزي استو هدفش این بود 
 . متفق علیه. عایشه ماندي  به این ترتیب در خانه، خواهد بماند می جا که

ِ ص� اهللا عليه : َوَ�نَْها قَالَْت  -912 قَْرَع َ�ْ�َ اكَن رسوُل ا�َّ
َ
وآهل وسلم إَذا أَراَد َسَفراً أ

َ�تَُهنَّ َخَرَج َسْهُمَها، �َِسائِهِ 
َ
يْهِ  .َخَرَج بَها َمَعهُ ، فَأ لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

 سلم آله وهرگاه پیامبر صلی اهللا علیه و: عایشه) روایت است که( و از او -912
 بیرونقرعه هر کدام که  پس، کرد می بین همسرانش قرعه کشی؛ خواست به سفر برود می
 . متفق علیه. رفت می با او به سفر، آمد می

ُ َ�نُْه قاَل  -913 ِ بِْن َزْمَعَة ريض ا�َّ ِ ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن َ�بِْد ا�َّ قاَل رَُسوُل ا�َّ
َعبْدِ «: وسلم

ْ
َ ال تَُه َج�ْ

َ
َحُدُ�ُم اْمَرأ

َ
اريُّ  .»ال َ�ِْ�ْ أ واهُ البُخَ  . رَ

 آله واز عبداهللا زمعه رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -913
 . ایت کرده استبخاري رو .»زندنی از شما زنش را مانند برده کتک یک«: سلم فرمود

 خلع -6

ُ َ�نُْهَما -914 تَِت انّليبَّ ص� : َعِن ابِن َ�ّباٍس ريَض ا�َّ
َ
َة ثابِت بِْن قَيٍْس أ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
اهللا أ

ِ�يُب َعلَيِْه يف ُخلٍُق وال ديٍن : عليه وآهل وسلم َ�َقالَْت 
َ
ِ ثَابُِت بُن قَيٍْس َما أ يَا رسوَل ا�َّ

ُ�ْفَر يف اإلْسالِم فقاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم
ْ
ْ�َرُه ال

َ
يَن َعلَيِه «: َولك� أ تَُردِّ

َ
أ
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اْ�بَِل احلَِديَقَة َوَطلِّْقَها «: اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمفقاَل رُسوُل ، َ�َعمْ : َ�َقالَْت  »؟َحديَقتَهُ 
ا »َ�ْطِليَقةً  وَ ةٍ لهُ رَ ايَ اريُّ ويف روَ َمَرُه بَِطالقِ « :هُ البُخَ

َ
نَهُ  .»َهاوأ سّ حَ ذيِّ وَ مِ ْ الرتِّ اودَ وَ أليب دَ أَنَّ : وَ

لَ النّبي صىل ا عَ نْهُ فَجَ تْ مِ تَلَعَ يْسٍ اخْ رأَةَ ثَابتِ بْنِ قَ ةً هللا عامَ يْضَ هتا حَ دَّ  . ليه وآله وسلم عِ

هْ   اجَ نْدَ ابنِ مَ ه عِ دِّ نْ جَ يْبٍ عن أبيه عَ عَ رو بْن شُ مْ ميامً : ويف روايةِ عَ يْسٍ كانَ دَ أَنَّ ثابتَ بن قَ

هُ قالَتْ  أَتَ رَ أَنَّ امْ يلَّ : وَ لَ عَ ةُ اهللاَِّ إذا دَخَ َافَ ال خمَ هِ لَوْ هِ جْ تُ يف وَ قْ بَصَ ن . لَ َدَ مِ لِ بْنِ وألمحْ هْ يثِ سَ دِ حَ

ةَ  ثْمَ المِ : أَيب حَ لْعٍ يف اإلسْ لَ خُ انَ ذلكَ أَوَّ كَ  . وَ

زن ثابت بن قیس نزد پیامبر صلی اهللا علیه : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -914
من از اخالق و دین داري ثابت بن قیس هیچ ! اي رسول خدا: سلم آمد عرض کرد آله وو

و بیم آن دارم که اگر به زندگی با او ، (ناپسند دارم عد از اسالم رابلکه کفر ب، ایرادي ندارم
 لذا، مانند نافرمانی شوهر و یا دیگر گناهان کبیره مبتال شوم، ادامه دهم به عمل کفر آمیزي

آیا باغی که از «: سلم فرمودآله وخواهم از او جدا شوم) رسول خدا صلی اهللا علیه و  می
 آله وپیامبر صلی اهللا علیه و. آري: گفت »؟دهی می به اوپس، اي او به عنوان مهریه گرفته

 . بخاري روایت کرده است »و او را طالق بده، باغ را قبول کن«: سلم به ثابت فرمود
 . دستور داد او را طالق دهد: و در روایت دیگر بخاري آمده

و پیامبر  ،زن ثابت بن قیس از شوهرش به وسیله خلع جدا شد: در روایت دیگر آمده
 . را یک حیض قرار داداش  عدهصلى اهللا علیه وآله وسلم 

و در روایت . مذي حسن دانسته استو تراند  کرده و ابو داود و ترمذي روایت 
ثابت بن قیس صورت زیبایی : عمروبن شعیب از پدرش از جدش در ابن ماجه آمده

در صورتش ، شود می واردوقتی بر من ، اگر ترس از خدا نبود: لذا زنش گفت، نداشت
آن اولین خلع در : در روایت احمد از سهل بن ابی حثمه آمده. انداختم می آب دهان
  .اسالم بود

 احکام طالق -7
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ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َعِن ابِن ُ�َمَر ريَض اهللا َ�نُْهَما قاَل  -915 : قاَل رَُسوُل ا�َّ
ِ الّطالُق « ْ�َغُض احلالِل إىل ا�َّ

َ
حَ أبو حاتم  »أ جّ رَ هُ احلاكِمُ وَ حَ هْ وصحّ اجَ اهُ أَبو داودَ وابنُ مَ وَ رَ

هُ   . إرسالَ

آله از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -915
ابن ماجه و ابو داود . »منفور ترین حالل نزد خداوند متعال طالق است«: سلم فرمودو

 . دانسته است و ابو حاتم مرسل بودنش را ترجیح داده است حاکم صحیح، اند روایت کرده

ِ ص� اهللا عليه وآهل  -916 تَُه َوِ�َ َحائٌِض يف َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ
َ
نُّه َطلَّق اْمَرأ

َ
وََعِن ابِْن ُ�َمَر أ

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ْن ذلَك  َل ُ�َمُر رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ�اِجْعَها ثمَّ ُمْرُه فَلْ «: َ�َقاَل  ؟وسلم فسأ

ْن َ�َمسَّ 
َ
ْمَسَك َ�ْعُد َو�ْن َشاَء َطلََّق َ�بَْل أ

َ
ْكَها حىت َ�ْطُهَر ثمَّ حتيَض ثمَّ َ�ْطُهَر ثمَّ إن شاَء أ يِلرَْتُ

ْن ُ�َطلََّق لَها النساء
َ
ُ َعزَّ وَجلَّ أ َمَر ا�َّ

َ
ُة اليت أ ِعدَّ

ْ
يْهِ  .»فَِتلَْك ال لَ قٌ عَ تّفَ ةٍ ملُسْ ، مُ ايَ ُمْرُه « :لِمٍ ويف روَ

ْو َحاِمالً 
َ
اريِّ  .»فَلُْ�اِجْعها ثمَّ يلَُطلِّْقَها َطاهراً أ ر للْبُخَ ويف . »وَُحِسبَْت َ�ْطِليقةً « :ويف أُخْ

رَ  مَ لِمٍ قالَ ابْنُ عُ ِ ص� اهللا عليه  :روايةٍ ملُسْ ْو اثْنَتْ�ِ فإنَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
نَْت َطلَّقتَها واِحدًة أ

َ
ّما أ

َ
أ

ْمِهلَها َحىت َ�ْطُهَر ثمَّ  وآهل وسلم
ُ
ْخَرى ثمَّ أ

ُ
ْمِسَكَها َحىت حتيَض َحيَْضًة أ

ُ
َراِجَعَها ثمَّ أ

ُ
ْن أ

َ
َمَر� أ

َ
أ

َمَرَك بِه ِمْن َطالِق 
َ
نَْت َطلْْقتََها ثالثاً َ�َقْد َعَصيَْت َرّ�َك ِ�يما أ

َ
ّما أ

َ
َمّسَها َوأ

َ
ْن أ

َ
َطلَِّقَها قبَل أ

ُ
أ

تِك
َ
رَ ويف روايةٍ أُخْ  .اْمَرأ مَ بْدُ اهللاَِّ بنُ عُ  قالَ عَ يْئاً وقالَ : رَ ا شَ هَ رَ ْ يَ ملَ يلَّ وَ ا عَ هَ دَّ إذا َطُهَرْت « :فَرَ

ْو يلُْمِسْك 
َ
 . »فَلْيَُطلِّْق أ
در زمان رسول خدا ، زنم را در حالت حیض: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -916

 آله ورسول خدا صلی اهللا علیه وپدرم) از ( عمر، سلم طالق دادم آله وصلی اهللا علیه و
و سپس او را تا پاك ، دستور بده به زنش رجوع کند«: فرمود. سلم در این باره سوال کرد

بعد از آن ، تا دوباره عادت ماهیانه شده و سپس پاك شود؛ شدن عادت ماهیانه نگه دارد
است که  این عده اي، و اگر نخواست قبل از همبستري طالق دهد، اگر خواست نگهدارد

 ی در صحیحمتفق علیه و در روایت »دستور داده زنان را در آن طالق دهند، خداوند متعال
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در حالی که ، سپس او را طالق دهد، به او دستور بده به زنش رجوع کند«: مسلم آمده
 . »پاك یا حامله باشد

و در روایت دیگر  .»یک طالق برایش حساب شد«: ودر روایت دیگر بخاري آمده
اگر تو او را یک : اي گفت ابن عمر رضی اهللا عنهما خطاب به سوال کننده: مسلم آمده

سلم به من دستور  آله واي بدان که رسول خدا صلی اهللا علیه و طالق یا دو طالق داده
سپس به ، و سپس او را نگه دارم تا یک حیض دیگر بگذراند، داده به همسرم رجوع کنم

به یک ( اما اگر، یش از همبستري طالق دهمپسپس او را  و، مهلت دهم تا پاك شوداو 
 تور داده همسرت را طالق دهیبار سه طالق دادي) پروردگارت در آنچه به تو دس

 . مانی کردينافر
همسرم را  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر: عبداهللا بن عمر گفت: در روایت دیگر آمده

. چیزي به حساب نیاورد )وران حیض داده بودمدر د که( طالقی) را( به من برگردان و آن
 . »یا طالق دهد، نگه دارداو را) (، وقتی پاك شد«: و فرمود

ُ َ�نُْهَما قاَل  -917 ِ ص� اهللا : وََعِن ابِْن َ�ّباٍس رىََض ا�َّ اكن الّطالُق ىلَع َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ
يب بَْ�ٍر وََسنَتَِ� ِمْن ِخالفَةِ 

َ
إنَّ : ُ�َمَر َطالُق اثلالِث واِحدٌة فقاَل ُ�َمرُ  عليه وآهل وسلم وأ

نَاةٌ فلْو أْمَضيْنَاُه عَ 
َ
ْمر اكنَْت لَُهْم فيِه أ

َ
ْمَضاُه َعلَيِْهمْ انلاَس قَِد اْستَْعَجلُوا يف أ

َ
اهُ  .لَيِْهْم فَأ وَ رَ

لمٌ  سْ  . مُ

سه طالق به یکبار در : گفت می از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که -917
و ابوبکر و دو سال از خالفت عمر یکی به  صلى اهللا علیه وآله وسلم زمان رسول خدا

داده  ومهلت)( که به آنان آسانیاي  مسئله مردم در: بعد از آن عمر گفت، آمد می حساب
آن حکم را  ؟) آنگاهشود می چه( این حکم را به اجرا نماییم اگرما، شتاب کردند؛ شده بود

 . مسلم روایت کرده است. اجرا نمود ها آن بر

ُ َ�نُْه قاَل  -918 ِ ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن َ�ُْموِد بِْن بَليٍد ريَض ا�َّ خرْبَ رَُسوُل ا�َّ
ُ
أ

تَُه ثالَث َ�ْطِليقاِت مجيعاً َ�َقاَم َغْضبَاَن ثمَّ قاَل 
َ
يُلَْعُب ب�تاِب «: وسلم َ�ْن رَُجٍل َطلَّق اْمَرأ

َ
أ
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نَا َ�ْ�َ 
َ
ْظُهِرُ�مْ اهللا َوأ

َ
ْ�تُلُهُ : حىت قَاَم رَُجٌل َ�َقاَل  »أ

َ
ال أ

َ
ِ أ هُ  ؟يا رُسول ا�َّ اتُ وَ رُ اهُ النسائي وَ وَ رَ

ون ثَّقُ وَ  . مُ

صلى اهللا علیه  روایت است که به رسول خدا رضی اللَّه عنْهاز محمود بن لبید  -918
ایشان خشمگین ، کردهه طالقه که مردي یک مرتبه همسرش را س، خبر دادندوآله وسلم 

در حالی که من در میان  ،شود می آیا کتاب خدا به بازیچه گرفته«: است سپس فرمودبر خ
او را  دهی می اجازه! اي رسول خدا : است و گفتتا جایی که مردي برخ »شما هستم

 . اند و راویاینش ثقه، نسائی روایت کرده. بکشم

919-  ُ  َ�نُْهَما قاَل َوَ�ْن ابِْن َ�ّباٍس ريَض ا�َّ
َ

مَّ ُراَكنََة َ�َقاَل هُل : َ�َعاىل
ُ
بو ُراَكنََة أ

َ
َطلَّق أ

تََك «: رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم
َ
قَْد «: ؟ قاَل إ�ِّ َطلّْقتَُها ثالثاً : َ�َقاَل  »َراجع اْمَرأ

َدَ  »َعِلْمُت َراِجْعَها ظٍ ألمحْ فْ دَ ويف لَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ لّقَ أَبو : رَ دٍ ثالثاً طَ ْلِسٍ واحِ هُ يف جمَ أَتَ رَ ةَ امْ كانَ رُ

ولُ اهللاَِّ صىل اهللا عليه وآله وسلم سُ هُ رَ قالَ لَ ا فَ يْهَ لَ زنَ عَ ا ابْنُ  »فإّ�َها واِحَدةٌ « :فَحَ َ مهِ نَدِ ويف سَ

 أبُو داودَ  وَ دْ رَ قَ الٌ وَ قَ فيهِ مَ اقَ وَ حَ نْهُ إسْ سنَ مِ هٍ آخرَ أَحْ جْ نْ وَ كا: مِ ا رُ هُ أَنَّ أَبَ تَ أَ رَ لّقَ امْ نةَ طَ

الَ  قَ بَتّةَ فَ لْ ةَ أَ يْمَ هَ ةً : سُ دَ احِ دْتُ هبا إال وَ ا أَرَ يْهِ النّبي صىل اهللا عليه وآله وسلم، واهللاَِّ مَ ا إلَ هَ دَّ  . فَرَ

همسرش) ام ( ابورکانه: روایت است که گفت مارضی اللَّه عنْهاز ابن عباس  -919
به همسرت رجوع «: به او فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا، را طالق داد رکانه

ابو داود . »رجوع کن، کامال خبر دارم«: فرمودام  کرده من او را سه طالقه: گفت» کن
 . روایت کرده است

پس  ،ابورکانه همسرش را در یک مجلس سه طالقه کرد: ودر روایت احمد آمده که
این فقط یک طالق «: به او فرمود یه وآله وسلمصلى اهللا عل پیامبر، بدین خاطر غمگین شد

. مقال است ويي  و درباره، و در سند هر دو روایت ابن اسحاق است. »شود می محسوب
 . ابو داود از طریق دیگر این حدیث را روایت کرده است که از این روایت بهتر است
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کامل وقطعی) داد و ( ابورکانه همسرش سهیمه را طالق بتی: در روایت ابو داود آمده 
 صلى اهللا علیه وآله وسلم لذا پیامبر، بخدا سوگند منظورم فقط یک طالق بوده است: گفت

 . همسرش را به او برگرداند

ُ عنُه قاَل  -920 يب ُهَر�َْرةَ ريض ا�َّ
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ : قاَل رسوُل ا�َّ

ُهنَّ ِجدٌّ « ةُ إال النّسائيَّ  .»انلِّاكُح َوالّطالُق والرَّْجَعةُ : وََهْزلُُهنَّ ِجدٌّ ثَالٌث ِجدُّ عَ بَ اهُ األرْ وَ رَ

عيفٍ  رَ ضَ هٍ آخَ جْ نْ وَ يَ مِ دِ هُ احلاكمُ ويف رواية البن عَ حَ حّ صَ ِعَتاُق « :وَ
ْ
. »الّطالُق َوانلِّاكُح َوال

امِ  بَادةَ بنِ الصَّ نْ حديثِ عُ ةَ مِ ارثِ بنِ أَيب أُسامَ هُ وللْحَ فَعَ : ال َ�ُوُز اللِّعُب يف ثالٍث «: تِ رَ

هُ ضعيفٌ . »الّطالِق وانلِّاكِح َوالِعتَاِق َ�َمْن قَالَُهنَّ َ�َقْد وََجنْبَ  نَدُ سَ  . وَ

صلى اهللا علیه وآله  که رسول خدا روایت استرضی اللَّه عنه از ابو هریره  -920
است و شوخی آن نیز جدي جدي ها  آن سه چیز است که جدي بودن«: فرمود وسلم
و حاکم صحیح  ،اند بجز نسائی روایت کرده »أربعه«. »و رجوع کردن، طالق، نکاح: است

 . دانسته است
، برده)( آزاد کردن، طالق«: آمده، ن عدي از طریقی دیگر که ضعیف استدر روایت اب

 . »و نکاح
در سه چیز «: و حارث بن ابو اسامه از عبادة بن صامت به صورت مرفوع روایت کرده 
پس هر کس که به هر  برده)( نکاح و آزاد کردن، طالق؛ جایز نیست وشوخی)( بازي

 . و سند آن ضعیف است. »الزامی استاجرایش) (، صورت که بگوید

يب ُهَر�َْرَة َعِن انليّبِّ ص� اهللا  -921
َ
َاَوَز َ�ْن «: عليه وآهل وسلم قَاَل َوَ�ْن أ

َ
 جت

َ
َ َ�َعاىل إّن ا�َّ

ْو تََ�لَّمْ 
َ
ْ�ُفَسَها َما لَْم َ�ْعَمْل أ

َ
ّميت َما َحّدثَْت بِِه أ

ُ
يْهِ  .»أ لَ تّفقٌ عَ  . مُ

 صلى اهللا علیه وآله وسلم روایت است که رسول خدا رضی اللَّه عنهاز ابوهریره  -921
تا ؛ شان بخشیده است براي؛ کند می که در دل امتم خطورهایی  خداوند وسوسه«: فرمود

 . متفق علیه. »زمانی که به مرحله عمل یا گفتار در نیاید
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 َ�نُْهَما َعِن انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -922
َ

: وََعِن ابِن َ�ّباٍس ريض اهللا َ�َعاىل
 والنِّسياَن َوَما «

َ
ََطأ

ْ
ّميت اخل

ُ
هْ واحلاكِمْ وقالَ  »اْستُْكرُهوا َعلَيْهِ إن اهللا وََضَع َ�ْن أ اجَ اهُ ابنُ مَ وَ رَ

ثْبُتُ : أَبو حاتم  . ال يَ

: پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -922
خطا و کارهاي که افراد به فراموشی و تحت فشار و مجبوري  ي) ها لغزش( خداوند«

 . »بخشیده استرا ، دهند می مانجا
 . این حدیث ثابت نیست: گوید می و ابو حاتم، اند ابن ماجه وحاکم روایت کرده

تَُه لَيَْس �يشٍء َوقَاَل : وَعِن ابِن َ�ّباٍس قَاَل  -923
َ
َم الرَُّجُل اْمَرأ لََقْد اكَن لَُ�ْم يف : إذا َحرَّ

ْسَوٌة َحَسنَةٌ 
ُ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ اريُّ  .رسوِل ا�َّ اهُ البُخَ وَ  . رَ

لمٍ   بّاسٍ : وملُسْ نِ ابْنِ عَ ُرَها: عَ تَُه َ�ُهَو يمٌ� يَ�فِّ
َ
َم الرَُّجُل اْمَرأ  . إذا َحرَّ

، برخود) حرام کند( هرگاه فردي زنش را: گوید می رضی اهللا عنهما ابن عباس -923
برایتان  صلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدادر: وگفت، آید نمی طالقی) به حساب( چیزي
 . بخاري روایت کرده است. نیکوستي  اسوه

 سوگند بشمار؛ برخود) حرام نماید( هرگاه مرد همسرش را: و مسلم روایت کرده
 . باید ادا کنداش  که کفاره؛ آید می

َْوِن لَّما  -924
ْ
نَّ اْ�نََة اجل

َ
 َ�نَْها أ

َ
ُ َ�َعاىل ِ ص� َوَ�ْن اع�َِشَة ريض ا�َّ ْدِخلَْت ىلَع رَُسوِل ا�َّ

ُ
أ

ِ ِمنَْك َ�َقاَل هلا: اهللا عليه وآهل وسلم وَدنَا ِمنَْها قالْت  ُعوُذ با�َّ
َ
يَِق «: أ

ْ
لََقْد ُعْذِت بَعِظيم احل

ْهِلِك 
َ
اهُ البُخاريُّ  .»بأ وَ  . رَ

در شب ( رضی اهللا عنها روایت است که دختر جون هنگامی که از عایشه -924
صلى اهللا علیه وآله وسلم  و پیامبر؛ وآله و سلم بردند علیهرسول خدا صلی اهللا  زفاف) نزد

: پیامبر صلی اهللا علیه وآله و سلم فرمود. برم می از تو به خدا پناه: گفت، به او نزدیک شد
 . بخاري روایت کرده است .»بپیوندات  خانواده برو به، مسلماً به ذات بزرگی پناه بردي«
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ُ َ�نُْه قاَل َوَ�ْن  -925 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: جابٍر ريَض ا�َّ ال «: قاَل رُسوُل ا�َّ
  .»َطالَق إال بْعَد نِ�اح وال ِعتَْق إال َ�ْعَد ِملٍْك 

ثْلَهُ   ة مِ مَ ْرَ ر بنِ خمَ وَ ِسْ نِ املْ هْ عَ اجَ جَ ابْنُ مَ رَ أَخْ لُولٌ وَ عْ وَ مَ هُ هُ احلاكِمُ وَ حَ حّ اهُ أَبو يَعْىل وصَ وَ  رَ

لُولٌ أَيْضاً  عْ نٌ لكنّهُ مَ سَ هُ حَ نَادُ   وإسْ

: رسول خدا صلی اهللا علیه وآله و سلم فرمود: گوید می رضی اللَّه عنْه جابر -925
مگر بعد از آن که ؛ و آزاد کردن برده اعتبار ندارد، مگر بعد از ازدواج؛ طالقی نیست«

این حدیث ، صحیح دانسته استابو یعلی روایت کرده است و حاکم . »مالک برده شود
بن مخرمه مانند این روایت کرده که اسناد آن حسن  رو ابن ماجه از مسو، معلول است

 . لیکن آن نیز معلول است، است

ُ َ�نُْهَما قاَل  -926 هِ ريض ا�َّ �ِيِه َ�ْن َجدِّ
َ
قاَل رسوُل اهللا : َوَ�ْن َ�ْمرو بِْن ُشَعيٍْب َ�ْن أ

ُ ِ�يَما ال َ�ْمِلُك وال «: مص� اهللا عليه وآهل وسل
َ

ال نَْذَر البِْن آَدَم فيما ال َ�ْمِلُك َوال ِعتَْق هل
ُ فيما ال يْملُك 

َ
ا  .»َطالَق هل حُّ مَ هُ أَصَ اريِّ أَنّ بُخَ نِ الْ لَ عَ نُقِ هُ وَ حَ حّ صَ ذيُّ وَ مِ ْ الرتِّ هُ أَبُو داودَ وَ جَ رَ أَخْ

دَ فيه  . ورَ

کند که رسول خدا صلی  می بزرگش روایتعمرو بن شعیب از پدرش از پدر  -926
و نیز ، اعتبار ندارد، نذر انسان در چیزي که مالک آن نیست«: سلم فرمود آله واهللا علیه و

و طالق زنی که هنوز با ، اعتبار ندارد، آزاد کردن برده اي که در ملکیت او نیست
وترمذي صحیح اند  ابو داود وترمذي روایت کرده. »اعتبار ندارد؛ اوازدواج نکرده است

و از بخاري نقل کرده که این صحیح ترین روایتی است که در این باره آمده ، دانسته است
 . است

 َ�نَْها َعِن انلّ  -927 
َ

ُرفَع «: يب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل َوَ�ْن اع�َشَة ريض اهللا َ�َعاىل
َقلَُم َ�ْن ثَالثَةٍ 

ْ
غ� َحىت يَْ�رُبَ وََعِن المَ عِن انّلائِم حىت �َْستَيِْقَظ وَ : ال جنْوِن حىت َعِن الصَّ

ْو يُفيَق 
َ
بّانَ  .»َ�ْعِقَل أ هُ ابنُ حِ جَ رَ هُ احلاكمُ وأَخْ حَ ذيَّ وصحّ ةُ إال الرتمِ عَ بَ دُ واألرْ اهُ أَمحَ وَ  . رَ
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 قلم«: فرمود می سلم آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می رضی اهللا عنها عایشه -927
 و از بچه تا بزرگ، تا بیدار شود یدهاز فرد خواب: از سه گروه برداشته شده است تکلیف)(
 . »یا به هوش آید، و از دیوانه تا عاقل شود، گردد و بالغ)(

 . اند دانسته  وحاکم و ابن حبان صحیح، اند بجز ترمذي روایت کرده »أربعه«احمد و 

 به همسر بعد از طالق)( حکم رجوع -8

ُ َ�نْهُ َ�ْن  -928 نُّه ُسئَِل َعِن الرَُّجِل ُ�َطلُِّق ُ�مَّ يَُراِجُع َوال : ِعْمَراَن بِن ُحَصْ�ٍ ريََض ا�َّ
َ
أ

ْشِهْد ىلَع َطالقَِها وىلََع رَْجَعِتَها«: َ�َقاَل  ؟�ُْشِهدُ 
َ
هُ صحيحٌ  .»أ نَدُ سَ قُوفاً وَ وْ ا مَ ذَ دَ هكَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ رَ

قِيُّ  بَيْهَ هُ الْ جَ رَ ظوأَخْ الَ : بِلَفْ قَ دْ فَ هِ شْ ْ يُ ملَ هُ وَ أَتَ رَ عَ امْ اجَ نْ رَ مّ ئِلَ عَ ٍ سُ نيْ صَ انَ بْنَ حُ رَ مْ يف َ�ْ� « :أَنَّ عِ

ادَ  »ُسّنٍة فَلْيُْشِهْد اآلنَ  زَ ةٍ  وَ ايَ اينُّ يف روَ َ َ « :الطّربَ  »َو�َْستَْغِفر ا�َّ
 اره مردي که طالقدرب روایت است که اورضی اللَّه عنْه از عمران بن حصین  -928

بر طالق و رجوع : گفت، سوال شد؛ کند می رجوع، سپس بدون آنکه گواه بگیرد، دهد می
 . ابو داود به همین صورت موقوف آورده و سند آن صحیح است. او گواه بگیر

بدون گواه اش  از عمران بن حصین درباره کسی که به زن مطلقه: و در بیهقی آمده
بر خالف سنت رجوع کرده است و اکنون باید گواه : گفت کردند؟ال ؤس، کند می رجوع
 . بگیرد

تَُه قاَل انّليبُّ ص� اهللا عليه وآهل  -929
َ
نُّه لَّما َطلَّق اْمَرأ

َ
ُ َ�نُْهَما أ وََعِن ابِن ُ�َمَر ريََض ا�َّ

يْهِ  .»ُمْرُه فَلُْ�َاِجْعَها«: وسلم ِلُعَمرَ  لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

پیامبر ؛ روایت است که وقتی زنش را طالق داد مارضی اللَّه عنْهاز ابن عمر  -929
. »به او دستور بده تا به همسرش رجوع کند«: سلم به عمر فرمود آله وصلی اهللا علیه و

 . متفق علیه

 آن)( ظهار و کفاره، بیان مسایل ایالء -9
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ُ َ�نَْها قَالَْت  -930 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ِمْن  آىل رَُسوُل : َ�ْن اَع�َِشَة ريَض ا�َّ ا�َّ
ََراَم َحالًال وََجَعَل لِلْيمِ� َكّفاَرةً 

ْ
َم فََجَعَل احل اتٌ  .�َِسائِِه وََحرَّ هُ ثِقَ اتُ وَ رُ ذيُّ وَ مِ ْ اهُ الرتِّ وَ  . رَ

 صلى اهللا علیه وآله وسلم رضی اهللا عنها روایت است که رسول خدا از عایشه -930
 و براي سوگند، حالل کردرا حرام  آنگاه، و بر خود حرام نمود، )1(دهمسرانش را ایالء کر

 . اند ترمذي روایت کرده وراویانش ثقه. اي معین کرد ش) کفاره(

ُ َ�نُْهَما قاَل  -931 ْشُهٍر َوَ�َف الُمْو� َحىت : وََعِن ابِن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
ْرَ�َعُة أ

َ
إذا َمَضْت أ

اريُّ  .الّطالُق َحىت ُ�َطلَِّق يُطلَِّق َوال َ�َقُع َعلَيِْه  هُ البُخَ جَ رَ  . أَخْ

در ( فرد ایال کننده، هر گاه چهار ماه گذشت: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -931
طالق بر او ؛ و تا طالق ندهد، همسرش را طالق دهد تا، شود می نزد قاضی) نگه داشته

 . بخاري روایت کرده است. شود نمی واقع

ُ َ�نُْه قاَل َوَ�ْن  -932 ُت بِْضَعَة َعرَشَ رَُجًال ِمْن : ُسلَيْماَن بِن �ََساٍر ريَض ا�َّ
ْ
أْدَر�
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم لُكُُّهْم يَِقُفوَن الُمْو� ْصَحاِب رَُسوِل ا�َّ

َ
 . رواهُ الشافعِيُّ  .أ

لیه وآله صلى اهللا عبیش از ده نفر از اصحاب پیامبر : گوید می سلیمان بن یسار -932

 . شافعی روایت کرده است .)2( داشتند می را دریافتم که همه ایال کننده را نگهوسلم 

ُ َ�نْهُ  -933 اَكَن إيالُء اجلَاِهِلّيِة الّسنََة والّسنَتَْ�ِ فََوقَّت : قال ماوََعِن ابِْن َ�ّباٍس ريَض ا�َّ
قَلَّ مْن 

َ
ُ أْرَ�َعَة أْشُهر فإْن اكَن أ ْرَ�َعِة أْشُهر فَلَيْس بإيالءٍ ا�َّ

َ
قيُّ  .أ بَيْهَ هُ الْ جَ رَ  . أَخْ

مدت ایال در دوران جاهلیت یک یا دو : گوید می مارضی اللَّه عنْهابن عباس  -933
؛ پس اگر کمتر از چهار ماه بود، آنگاه خداوند زمان آن را چهار ماه محدود نمود، سال بود

 . روایت کرده استبیهقی  .آید نمی ایالء به حساب

                                                   
،ومقصود از ایالء در اینجا سوگند است، نه بر آنان وارد نشود یعنی سوگند یاد نمود که یک ماه )1(

 ایالي شرعی.

 .خواستند که یا به همسرش رجوع کند ویا طالق بدهد می یعنی از وي )2(
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ىَت انّليبَّ ص� اهللا  -934
َ
تِِه ثمَّ َوَ�َع َعلَيْها فَأ

َ
ُ َ�نُْه أنَّ رَُجًال َظاَهَر ِمَن اْمَرأ َوَ�نُْه ريََض ا�َّ

رَ : عليه وآهل وسلم َ�َقاَل  َ�فِّ
ُ
ْن أ

َ
فَال َ�ْقَر�َْها َحىت َ�ْفَعَل َما «: قَاَل  ؟؟إ�ِّ َوَ�ْعُت َعلَيَْها َ�بَْل أ

مَ 
َ
ُ بِهِ أ هٍ  .»َرَك ا�َّ جْ نْ وَ ارُ مِ بَزَّ اهُ الْ وَ رَ هُ وَ الَ سَ ائيُّ إرْ حَ النّسَ جّ رَ ي وَ ذِ مِ ْ هُ الرتِّ حَ حّ صَ ةُ وَ عَ بَ اهُ األرْ وَ رَ

ادَ فِيهِ  زَ بّاسٍ وَ نِ ابْنِ عَ رَ عَ ْر وال َ�ُعدْ « :آخَ  . »َ�فِّ

سپس با او را ظهار کرد و همسرش ابن عباس) روایت است که مردي ( و از او -934
من پیش از : سلم آمد و عرض کرد آله ولذا نزد پیامبر صلی اهللا علیه و، همبستري کرد

تا آنچه ، به او نزدیک نشو«: فرمود. را بدهم با همسرم همبستري کردم )1(آنکه کفاره ظهار
 . »خداوند به تو دستور داده انجام دهی

و نسایی مرسل بودنش را ، و ترمذي صحیح دانسته است، اند روایت کرده »أربعه«
 . ترجیح داده است

: بزار همین روایت را با سند دیگر از ابن عباس روایت کرده است و در آن افزوده
 . »و دیگر تکرار نکن، کفاره بده«

ُ َ�نُْه قاَل  -935 يت : َوَ�ْن َسلََمَة بِن َصْخٍر ريََض ا�َّ
َ
ِصيَب اْمَرأ

ُ
ْن أ

َ
َدَخَل َرَمَضاُن فَِخْفُت أ

ِ ص� اهللا �َ  َظاَهْرُت ِمنَْها فَانَْ�َشَف يل يَشٌء َعلَيَْها يَلْلًَة فََوَ�ْعُت َعلَيَْه َ�َقاَل يل رَُسوُل ا�َّ
ْر َرَ�بَةً «: عليه وآهل وسلم ْمِلُك إال َرَ�َبيت قَاَل : َ�ُقلُْت  »َحرِّ

َ
 »فَُصْم َشْهَر�ِْن ُمتَتَابَِع�ِ «: َما أ

َصبُْت اذلي : قُلُْت 
َ
ّياموَهْل أ َصبُْت إال ِمَن الصِّ

َ
 .»أْطِعْم فََرقاً ِمْن َ�ْمٍر ِستَِّ� ِمْسكيناً «: قَاَل  ؟أ

ودِ  ارُ ابْنُ اجلْ ةَ وَ مَ يْ زَ هُ ابْنُ خُ حَ حّ صَ ةُ إال النسائيَّ وَ عَ بَ َدُ واألرْ هُ أَمحْ جَ رَ  . أَخْ

 داشتم کهپس بیم آن ، رمضان فرا رسید: گوید می رضی اللَّه عنْه سلمه بن صخر -935
و در شبی قسمتی از بدن زنم ، لذا ظهار کردم، در حین روزه) با همسرم نزدیکی کنم(

برده اي آزاد «: پیامبر صلی اهللا علیه وآله و سلم به من فرمود، دیدم و با او همبستر شدم

                                                   
تو : این که شخصی به همسرش بگوید، در اصطالح شرع و ظهار،از ظهر، پشت گرفته شده،ي  کلمه )1(

 بر من مانند پشت مادرم هستی.
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مگر نه آن است که آنچه : گفتم. »دو ماه پیاپی روزه بگیر«: فرمود، ندارم: گفتم» کن
زنبیلی خرما را به شصت مسکین صدقه «: فرمود! بخاطر روزه بوده است؟ام  شده مرتکب

و ابن خزیمه و ابن جارود آن را صحیح ، اند بجز نسائی روایت کرده »أربعه«احمد و. »بده
 . اند دانسته

 لعان -10

 َ�نُْهَما قاَل  -936
َ

ُ َ�َعاىل َل فُالٌن َ�َقاَل : َعِن ابِْن ُ�َمَر ريََض ا�َّ
َ
يَْت أْن : َسأ

َ
َرأ

َ
ِ أ يَا رَُسوَل ا�َّ

تَُه ىلَع فَاِحشٍة َكيَْف يَْصنَعُ 
َ
َحُدنَا اْمَرأ

َ
ْمٍر َعظيٍم و�ْن َسَكَت  ؟لَْو وََجَد أ

َ
إْن تََ�لَّم تََ�لَّم بأ

تَاه َ�َقاَل  ؟َسَكَت ىلَع ِمثِْل ذلَِك 
َ
بُْه فَلَّما اكَن َ�ْعَد ذلَِك أ َُك �َ : فَلَْم ُ�ِ تلْ

َ
نُْه قَِد إنَّ اذلي َسأ

ُ اآلياِت يف ُسوَرةِ انلوِر َ�تَالُهنَّ َعلَيِْه َوَوَ�َظُه وََذّكَرُه وأْخرَبُْه أنَّ َعَذا نَْزَل ا�َّ
َ
َب اْ�تُِليُت بِِه فَأ

ْهَوُن ِمْن َعذاِب اآلِخَرِة قَاَل 
َ
ْ�يَا أ َقِّ َما َكَذبُْت َعلَيَْها ثمَّ َداَعَها : ادلُّ

ْ
ال واذلي َ�َعثَك باحل

َقِّ إنُّه لاََكِذٌب َ�بََدأ بالرَُّجِل فشهد أْر�ََع َشَهاداٍت : َظَها َكَذلَك قَالَْت فََو�َ 
ْ
ي َ�َعثََك باحل

ّ
ال َواذل

َق بَيْنَُهَما ِة ثمَّ فَرَّ
َ
ِ ثمَّ َ�ّ� بالَْمْرأ لِمٌ  .با�َّ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

! اي رسول خدا: ال کرد و گفتؤفالنی س: گوید می مارضی اللَّه عنْهابن عمر  -936
حرف ؛ اگر چیزي بگوید ؟چکار کند، دهد می اگر کسی دید که زنش عمل زشت انجام

سلم به او  آله وپیامبر صلی اهللا علیه و! همین طور؛ اگر سکوت کند و، بزرگی زده است
آنگاه . ال کردم به آن مبتال شدمؤاز آن چیزي که س: پس از آن آمد و گفت، پاسخی نداد

و او را نصیحت کرد و پند ، پس بر او تالوت نمود، در سوره نور نازل کرد خداوند آیاتی
سوگند به ، نه: گفت. تر استکه عذاب دنیا از عذاب آخرت آسان  وبه او خبر داد، داد

صلی اهللا علیه  سپس پیامبر، ام نبسته بر او دروغ؛ ذاتی که تو را بر حق مبعوث کرده است
گند به ذاتی که سو: زن گفت. او را نصیحت فرمودو، دآن زن را احضار نمووآله و سلم 

از  صلی اهللا علیه وآله و سلم لذا پیامبر. او دروغگو است! تو را به حق مبعوث کرده است 
 سپس از زن خواست. مرد چهار بار قسم یاد کرد و خدا را گواه گرفت، مرد شروع کرد
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مسلم روایت . از همدیگر جدا کردرا  آنگاه آن دو، گواه بگیرد) قسم یاد کند وخدا را(
 . کرده است

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل لِلُْمتَالِعنَْ�ِ  -937 ُ َ�نُْه أنَّ رَُسوَل ا�َّ : َوَ�نُْه ريَِضَ ا�َّ
» ِ َحُدُكَما اَكِذٌب ، ِحَسابُُ�َما ىلَع ا�َّ

َ
ِ : قَاَل  »ال َسِبيَل لَك َعلَيَْها، أ : َ�َقاَل  ؟َمايل! يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ�َعُد «
َ
إْن ُكنَْت َصَدقَْت َعلَيَْها َ�ُهَو بَما اْستَْحلَلَْت ِمْن فَرِْجَها و�ْن ُكنَْت َكَذبَْت َعلَيَْها فَذاَك أ

يُهِ  »لَك ِمنَْها لَ تّفقٌ عَ  . مُ

صلى اهللا علیه وآله  روایت است که رسول خدا مارضی اللَّه عنْهابن عمر) ( از او -937
یکی از شما ، حساب شما با خداست«: فرمود، لعان کرده بودند به زن ومردي که وسلم

  .»زن نداري تو اي مرد راهی براي ادامه زند گی با آن، دروغگو است
؟ شود می ام چه تکلیف مالی که به عنوان مهریه به او داده! اي رسول خدا: مرد گفت

آن مال برابر آن است که شرمگاهش را ، اگر تو در ادعاي که کردي راستگو باشی«: فرمود
. »رسد نمی و اگر بر او دروغ بسته باشی که به طریق اولی به تو، براي خود حالل کردي

 . متفق علیه

نَّ انلّ  -938
َ
ُ َ�نُْه أ �ٍَس ريَض ا�َّ

َ
وَها فإْن «: يب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل َوَ�ْن أ أبرِصُ

ْ�يََض َسِبطاً 
َ
ْ�َحل َجْعداً َ�ُهَو لّ�ي َرَماَها بِهِ َجاَءْت بِِه أ

َ
قٌ  »َ�ُهَو لَِزوِْجَها و�ْن َجاَءْت بِِه أ تّفَ مُ

يْهِ  لَ  . عَ

پس از ( روایت است که پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم رضی اللَّه عنْهاز انس  -938
هاي فرو و با مو، اگر سفید پوست؛ دقت کنید اش) پس از تولد بچه(«: اجراي لعان) فرمود

آورد که چشمانی سیاه و موهاي مجعد  بدنیا)( اي و اگر بچه، از شوهرش است؛ هشته بود
 . متفق علیه. »از همان مردي است که او را به آن متهم کرده است بچه)( پس، داشت
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939-  
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ َ�نُْهَما أ َمَر وََعِن ابِن َ�ّباٍس ريَض ا�َّ

َاِمَسِة ىلَع ِ�ِيِه َوقَاَل 
ْ
ْن يََضَع يََدُه ِعنَْد اخل

َ
النّسائي  »ُموِجبَةُ ها  آن«: رَُجًال أ د وَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ رَ

اتٌ  ه ثِقَ الُ رجَ  . وَ

صلى اهللا علیه وآله  ما روایت است که رسول خدارضی اللَّه عنْهاز ابن عباس  -939
: و فرمود، اردذدر مرتبه پنجم به مردي دستور داد که دستش را روي دهانش بگ وسلم

  .اند و رجال آن ثقه، اند و نسائی روایت کرده ابو داود» این موجب هالکت ونابودي است«

ْ�ِ قاَل  -940
ُ َ�نُْه يف قِّصِة الُْمتالِعنَ  فَلَّما فََراَغ ِمنْ : َوَ�ْن َسْهِل بِن َسْعٍد ريَض ا�َّ

ْمَسْكتَُها َ�َطلَّقَها ثَالثاً َ�بَْل أْن يَأُمَرُه رَُسوُل : تَالُعِنِهَما قَال
َ
ِ إْن أ َكَذبُْت َعلَيَْها يا رَُسوَل ا�َّ

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم يْهِ  .ا�َّ لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

 ،در روایت قصه اي زن و مردي که لعان کردندرضی اللَّه عنْه  سهل بن سعد -940
اگر او را نگه دارم ! اي رسول خدا: مرد گفت، هنگامی که از لعان فراغت یافتند: گوید می

او را سه ، دستور دهد صلى اهللا علیه وآله وسلم خدا و پیش از آنکه پیامبر، ام گفته دروغ
 . متفق علیه. طالقه کرد

إنَّ : عليه وآهل وسلم َ�َقاَل وََعِن ابِْن َ�ّباٍس أّن رَُجًال َجاَء إىل انّليبِّ ص� اهللا  -941
يت ال تَرُدُّ يََد الِمٍس قاَل 

َ
�َْها«: اْمَرأ ْن تَتْبََعَها َ�ْفيِس قاَل : قَاَل  »َغرِّ

َ
َخاُف أ

َ
اهُ  »فَاْستَمتْع بَِها«: أ وَ رَ

رَ  هٍ آخَ جْ نْ وَ هُ النّسائيُّ مِ جَ رَ أَخْ اتٌ وَ ه ثِقَ رجالُ ارُ وَ بَزَّ ي والْ ذِ مِ ْ دَ والرتِّ اوُ ظٍ أَبُو دَ بّاسٍ بِلَفْ نِ ابنِ عَ عَ

ا قَالَ : قالَ  »َطِلْقَها« :قَالَ  نْهَ ُ عَ ربِ ْمِسْكَها« :ال أَصْ
َ
 . »فَأ

 صلى اهللا علیه وآله وسلم مردي نزد پیامبر: گوید می مارضی اللَّه عنْهابن عباس  -941
 »)بدهطالقش ( از او دوري کن«: فرمود. کند نمی زنم دست لمس کننده را رد: آمد و گفت

ابو » از او بهره گیر«: فرمود )نتوانم از او دل بکنم. (بیم آن دارم دلم بدنبال وي باشد: گفت
 . اند و رجال آن ثقه، اند داود و بزار روایت کرده
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» او را طالق بده«: و نسایی از طریقی دیگر از ابن عباس به این لفظ روایت کرده 
 . »پس او را نگه دار«: فرمود. بدون اونمی توانم صبر نمایم: گفت

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ُقوُل  -942 نُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه أ يب ُهَر�َْرَة ريَِض ا�َّ

َ
َوَ�ْن أ

ْدَخلَْت ىلَع قَْوٍم َمْن لَيَْس ِمنُْهْم فَلَيَْسْت ِمن اهللا«: ِحَ� نََزلَْت آيَُة الُْمتَالِعنَْ�ِ 
َ
ٍة أ

َ
َما اْمَرأ ُّ�

َ
 يف �

ُه وَُهَو َ�نُْظُر إيَلِْه اْحتََجَب اهللا َ�نُْه  َ َما رَُجٍل َجَحَد َودلَ ُّ�
َ
يشٍء َولَْم يُْدِخلَْها اهللا َجّنتَُه َو�

ِلَ� َواآلخر�نَ  حهُ ابنُ  .»َوفََضَحُه ىلَع ُرؤوس األوَّ حّ صَ هُ وَ اجَ اودَ والنّسائي وابنُ مَ هْ أبُو دَ جَ رَ أَخْ

بّانَ   . حِ

شنیدم رسول خدا پس از نزول آیه لعان : گوید می رضی اهللا عنه ابو هریره -942
 او با، فرزندي داخل کند که از آنان نیست بوسیله زنا)( هر زنی که برطایفه اي«: فرمود

و ، کند نمی بهشت خویش وارد هرگز او رابه وخداوند، خداوند هیچ ارتباطى ندارد دین)(
در روز (، کند می بچه به او نگاه در حالی که، هر مردي که منکر فرزندش شود

و )شود می و از دیدار خداوند محروم، (کند می خداوند خود را از او حجابقیامت)
ابو داود و نسائی و ابن ماجه روایت . »کند می خداوند او را در جمع تمام خالیق رسوا

 . و ابن حبان صحیح دانسته است، اند کرده

943-  ُ ْن َ�نِْفيَهُ «: َ�نُْه قاَل َوَ�ْن ُ�َمَر ريََض ا�َّ
َ
ُ أ هِ َطْرفََة عْ�ٍ فَلَيَْس هلَ ِ

َ
قَرَّ بَِودل

َ
 »َمْن أ

قُوفٌ  وْ نٌ مَ سَ وَ حَ هُ قِيُّ وَ بَيْهَ هُ الْ جَ رَ  . أَخْ

به  لحظه) چشم برهم زدن( هر کس در یک: گوید می رضی اللَّه عنْهعمر  -943
، حسن، بیهقی روایت کرده. نفی کنددیگر حق ندارد او را از خود ؛ فرزندش اعتراف کند

 . و موقوف است

ْسوَدَ يا رسوَل اهللا : َوَ�ْن أيب ُهَر�َْرَة أنَّ رَُجًال قَاَل  -944
َ
: ؟ قاَل إن امرأيت ودلت ُغالماً أ

لَْواُ�َها«: َ�َعْم قال: قاَل  »؟َهْل لََك ِمْن إبٍِل «
َ
ْوَرَق « :مُحٌْر قَاَل : قاَل  »؟َ�َما أ

َ
: قاَل  »؟َهْل ِ�يَها ِمْن أ
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ّ� ذلَِك «: َ�َعْم قَاَل 
َ
يْهِ  .»فَلََعلَّ اْ�نََك هَذا نَزََعُه ِعْرٌق «: قَاَل . لََعلُّه نَزََعُه ِعْرٌق : قاَل  »؟فَأ لَ ، متفق عَ

لمٍ  ةِ ملُِسْ رهِ  :ويف روايَ يَهُ وقالَ يف آخِ نْفِ ضُ بأَن يَ رِّ عَ وَ يُ هُ نْهُ : وَ هُ يف االنتفاءِ مِ صْ لَ خِّ رَ ْ يُ ملَ  . وَ

همسرم نوزاد ! اي رسول خدا: مردي گفت: گوید می رضی اللَّه عنْه ابوهریره -944 
. آري: گفت. »آیا شتر داري؟«: فرمود صلی اهللا علیه وآله و سلم پیامبر! سیاهی زاییده است

شتر ها  آن آیا در میان«: فرمود. قرمز هستند: گفت »؟هایی هستند داراي چه رنگ«: فرمود
 : فرمود. بله: گفت» ؟وجود دارد خاکستري رنگ

 شاید رگی از گذشتگان دورش باشد: گفت »؟این شتر خاکستري رنگ از کجا آمد« 
شاید این فرزندت نیز رگی از «: فرمود. به یکی از اجدادش شباهت پیدا کرده است)(

 متفق علیه. »و به یکی از اجدادش شباهت پیدا کرده باشد)( گذشتگانش باشد
خواست فرزندش را از خود نفی  می آن مرد به صورت اشاره: مسلم آمدهدر روایت 

اجازه نداد که بچه را از  پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم به او: و در آخرحدیث آمده. کند
 . فی کندنخود 

 پاك نمودن رحم) و غیره( و استبراء)ترك آرایش( بیان عده وسوگ -11

نَّ ُسبَيَْعَة األْسلَِمّيَة نُِفَسْت َ�ْعَد َوفاِة َزوِْجَها بِلَيَاٍل فََجاَءْت : َ�َْرَمةَ َعِن الِْمْسَور بِن  -945
َ
أ

ِذَن لَها َ�نََكَحْت 
َ
َذَ�تُْه أْن َ�نِْكَح فَأ

َ
اريُّ  .انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم فَاْستَأ بُخَ اهُ الْ وَ رَ

حيحَ  هُ يف الصَّ لَ أَصْ ِ وَ ظٍ . نيْ فْ ر�ع� يَلْلَةً وََضَعْت َ�ْعَد َوفَ أّ�َها « :ويف لَ
َ
 . »اِة َزوِْجَها بأ

ريُّ  هْ لِمٍ قَالَ الزُّ ظٍ ملُِسْ فْ ا : ويف لَ هَ جُ وْ ا زَ هبُ رَ قْ ري أنّه ال يَ ا غَ هَ مِ يَ يف دَ هِ جَ وَ وَّ  بأساً أنْ تزَ وال أَرَ

رَ  تى تَطْهُ  . حَ

شبی پس از مسوربن مخرمه رضی اهللا عنه روایت است که سبیعه اسلمی چند  -945
واز ایشان اجازه ، آمد صلى اهللا علیه وآله وسلم نزد پیامبر، زایمان کرد، از وفات شوهرش

بخاري روایت . به او اجازه داد پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم، گرفت که ازدواج کند



 365 کتاب نکاح (ازدواج و بیان مسائل مربوط به آن) -8

چهل شب : و در روایت دیگر آمده. و اصل این روایت در صحیحین است؛ کرده است
 . زایمان کرد پس از وفات شوهرش

پس از وفات ( زنی که؛ از نظر من ایرادي ندارد: زهري گفت: در روایت مسلم آمده
البته شوهرش تا ، ازدواج کند؛ در دوران نفاس است وهنوز )؛شوهرش زایمان کرده است

 . پاك شدنش با او همبستري نکند

ُ َ�نَْها قالَْت  -946 ِمَرْت بَر�: َوَ�ْن اَع�َشَة ريَض ا�َّ
ُ
ْن َ�ْعتَدَّ بِثَالِث ِحيٍَض أ

َ
اهُ ابنُ  .َرُة أ وَ رَ

لُولٌ  عْ اتٌ لكِنّهُ مَ هُ ثِقَ اتُ روَ هْ وَ اجَ  . مَ

به بریره دستور داده شد که سه حیض عدت : گوید می عایشه رضی اهللا عنها -946
 . لیکن معلول است، اند ابن ماجه روایت کرده و راویانش ثقه. بگزارند

ُ َ�نَْها َعِن انّليب ص� اهللا عليه وآهل وََعِن الّشْعيب  -947 َ�ْن فَاِطَمَة بِنِْت قَيٍْس ريَض ا�َّ
سلِمٌ  .»لَيَْس لََها ُسْك� َوال َ�َفَقةٌ «: وسلم يف الُْمَطلَّقِة ثَالثاً  اهُ مُ وَ  . رَ

در  صلى اهللا علیه وآله وسلم کند که پیامبر می شعبی از فاطمه بنت قیس روایت -947
حق سکونت «: فرمود زنی که در سه مرحله سه طالقه شده است)( ثالثه مطلقهي  باره

 . مسلم روایت کرده است. »ونفقه برایش نیست

948-  ِ ُ َ�نَْها أنَّ رَُسوَل ا�َّ مِّ َعطّيَة ريَض ا�َّ
ُ
ال «:  ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل َوَ�ْن أ

ٌة ىلَع َميٍِّت فَْوَق ثَالٍث إال 
َ
دَّ اْمَرأ ِ

ُ
 إال حت

ً
ْشُهٍر وََعرْشاً َوال تَلْبَْس ثَْو�اً َمْصبُواغ

َ
ىلَع َزْوٍج أْرَ�َعَة أ

ْظَفارٍ 
َ
ْو أ

َ
قٌ  .»ثَوَْب َعْصٍب َوال تَْ�تَِحْل َوال َ�َمسَّ ِطيباً إال إَذا َطُهَرْت ُ�بَْذًة ِمْن قُْسٍط أ تَّفَ مُ

لِمٍ  سْ ظُ مُ فْ يْهِ وهذا لَ لَ  . عَ

ائيِّ  دَ والنّسَ اوُ أليب دَ ةِ وَ ادَ يَ نَ الزِّ ْتَِضْب « :مِ
َ

 »وال تْمتَِشْط « :وللنّسائيِّ  »َوال خت
صلى اهللا علیه وآله وسلم  رسول خدا ام عطیه رضی اهللا عنها روایت است کهاز  -948

و ترك آرایش ( بیشتر از سه روزبر میتی به سوگ بنشیند؛ هیچ زنی حق ندارد«: فرمود
با ( و در این مدت نباید لباس رنگ شده، است بجز بر شوهر که چهار ماه و ده روز، کند)
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مگر ، وخوشبویی نزند، سرمه نکشدو، )1( بجز لباس عصب، بپوشد رنگهاي روشن)

عود ( تواند مقدار کمی از قسط می در آن وقت، شود می زمانی که از عادت ماهیانه پاك

ابوداود و نسائی در ، این لفظ مسلم است، متفق علیه. »استفاده کند)2( یا از اظفار هندي)

 . »وشانه نزند«: و در روایت نسائی آمده »حنا نزند«: آمده

ُ َ�نَْها قَالَْت  -949 مِّ َسلََمَة ريََض ا�َّ
ُ
بُو : َوَ�ْن أ

َ
َ أ ْن تَو�ِّ

َ
َجَعلُْت ىلَع َ�يَْ�َّ َصرْباً َ�ْعَد أ

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َْعِليِه إال بالليِْل إنُّه �َشِ «: َسلََمَة َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

بُّ الْوَْجَه فَال جت
يِب  ْمتَِشط: قُلُْت  .»َوال باحِلّناٍء فإنُّه ِخَضاٌب  َوانْزِ�يِه بانّلَهاِر وال تْمتَِشِطي بالطِّ

َ
ي يشٍء أ

َ
 ؟بِأ

ْدر«: قاَل  نٌ  .»بالسِّ سَ هُ حَ نَادُ ائي وإسْ النسَ دَ وَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ  . رَ

 پس از وفات ابو سلمه بر چشمانم صبر: گوید می ام سلمه رضی اهللا عنها -949

 صورت را جوان صبر)( این«: فرمودصلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا ، گذاشتم)3(

و در روز آن را پاك کن و با خوشبویی ، دهد فقط در شب استفاده کن می نشان وروشن)(
: فرمود ؟شانه کنمبا چه چیزي موهایم را : عرض کردم »شانه نکن، و حنا که رنگ است

 . و اسناد آن حسن است، اند ابوداود و نسایی روایت کرده. »برگ کنار)( با سدر«

ًة قَالَْت  -950
َ
ّن اْمَرأ

َ
ُ َ�نَْها أ ِ إنَّ ابْنيَت َماَت َ�نَْها َزوُْجَها : َوَ�نَْها ريَض ا�َّ يَا رُسوَل ا�َّ

َ�نَْكَحلُها
َ
يْهِ  »ال«: قَاَل  ؟وقَِد اْشتََكْت َ�يْنُها أ لَ قٌ عَ تّفَ  مُ

همانا ! اي رسول خدا : ام سلمه) روایت است که زنی عرض کرد( واز او -950
آیا چشمانش را سرمه ، دخترم شوهرش وفات کرده است و به چشم درد مبتال شده است

 . متفق علیه» خیر«: بزنیم؟ فرمود

                                                   
 نوعی لباس یمنی خشن است. )1(

 نوعی خوشبویی است. )2(

 گیاه دارویی است. نوعی )3(
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ُ َ�نْه قَاَل  -951 ْلَها فَزََجَرَها رَُجٌل ُطلَِّقْت : َوَ�ْن َجابِر ريََض ا�َّ
َ

ُدَّ � ْن جتَ
َ
َراَدْت أ

َ
َخاليَت فَأ

تَِت انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َقاَل 
َ
ُْرَج فَأ ْن ختَ

َ
ْن «: أ

َ
ْلَِك فَإنِّك َعىس أ

َ
ي � ب� فُجدِّ

ْو َ�ْفَع� َمْعُروفاً 
َ
يِق أ دَّ لِمٌ  »تَصَّ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

در دوران عدت) رفته ( ام را طالق داده بودند خاله: گوید می جابررضی اهللا عنه -951
و او را سرزنش ، مردي مانع بیرون شدن او شد، هایش را بچیند بود که خرماي نخلستان

صلى اهللا علیه وآله  ال کرد) پیامبرؤس( آمد و صلى اهللا علیه وآله وسلم لذا نزد پیامبر، کرد
رود از آن صدقه دهی و یا با امید میزیرا ، نخل هایت را بچیني  خرما، آري«: فرمود وسلم

 . مسلم روایت کرده است .»آن کار خوبی انجام بدهی

ُ َ�َقتَلُوهُ  -952
َ

ْ�بٍُد هل
َ
نَّ َزوَْجَها َخَرَج يف َطلَِب أ

َ
لُت : قَالَْت . َوَ�ْن فَُر�َْعَة بِنِْت َمالٍِك أ

َ
فََسأ

 
َ
رجَع إىل أ

َ
ْن أ

َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ ْه� فَإنَّ َزْويِج لَْم َ�رْتُْك يل َمْسَكناً يْمِلُكُه رَُسوَل ا�َّ

اْمُكيث يف بَيِْتِك َحىت َ�بْلَُغ «: فَلَّما ُكنُْت يف احلُْجَرِة نَادا� َ�َقاَل  »َ�َعمْ «: َوال َ�َفَقًة َ�َقال
َجلَهُ 

َ
ْشُهٍر وََعرْشاً قالَْت : قالَْت  »الِكتَاُب أ

َ
ْرَ�َعَة أ

َ
 .َقىض بِِه َ�ْعَد ذلَك ُ�ثَْمانُ �َ : فَاْ�تََدْدُت ِ�يِه أ

مْ  هُ ُ ريْ غَ احلاكِمُ وَ بّانَ وَ هيلُّ وابنُ حِ الذُّ ي وَ ذِ مِ ّ حه الرتِّ ةُ وصحّ عَ بَ َدُ واألَرْ هُ أَمحْ جَ رَ  . أَخَ

بیرون  یافتن) بردهایش( شوهرش در پی از فریعه بنت مالک روایت است که -952
سوال کردم که  صلى اهللا علیه وآله وسلم از پیامبر: می گوید. پس بردها او را کشتند، رفت

، چرا که شوهرم برایم مسکنی که خودش مالک آن باشد، به نزد خانواده ام برگردم
، به خانه برگشتم آنگاه چون »می توانی بروي)( آري«: فرمود. نگذاشته است ونه خرجی
در : گوید. »بمانات  تا پایان مدت عده در خانه«: من فرمود مرا صدا زد وخطاب به

احمد . همین حکم کردبعداً عثمان بر: گوید. ه گذراندمچهارماه وده روز عد همانجا
 . اند وحاکم صحیح دانسته، ابن حبان، ذهلی، و ترمذي، اند روایت کرده »أربعه«و

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم إنَّ : قُلُْت : َوَ�ْن فاِطَمَة بِنِْت قَيٍْس قَالَْت  -953 يا رسوَل ا�َّ
ْن ُ�ْقتََحَم يلَعَّ 

َ
َخاُف أ

َ
لَْت  ؟َزْويِج َطلَّق� ثَالثاً وأ َمَرَها َ�تََحوَّ

َ
لِمٌ  .فَأ سْ اهُ مُ وَ  رَ
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شوهرم مرا سه ! اي رسول خدا: گفتم: گوید می فاطمه بنت قیس رضی اهللا عنها -953
وي را، (وبدون اجازه درآیند)( افرادي) بر سرم بریزند( طالقه کرده است و بیم آن دارم که

و در جاي ( پس پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم دستور داد از آنجا منتقل شود ):گوید
 . مسلم روایت کرده است. دیگر عده بگزراند)

ُ َ�نُْه قاَل  -954 َعاِص ريَِضَ ا�َّ
ْ
مِّ «: َوَ�ْن َ�ْمُرو بن ال

ُ
ةُ أ ال تُلِْبسوا َعلَيْنَا ُسّنَة نَِبينَا ِعدَّ

ِ إذا 
َ

ْشُهٍر وََعرْشٌ الَْودل
َ
ْرَ�َعُة أ

َ
َ َ�نَْها َسّيُدَها أ حهُ  »تَُو�ِّ حّ صَ هْ وَ اجَ ابنُ مَ دَ وَ اوُ َدُ وأَبُو دَ اهُ أَمحْ وَ رَ

طَاع ارقُطنيُّ باالنْقِ لّهُ الدَّ أَعَ  . احلَاكِمُ وَ

 سنت پیامبرمان را بر ما ملبس: گوید می عمرو بن عاص رضی اهللا عنه -954
احمد . چهار ماه و ده روز است، م ولد هرگاه سرورش بمیرداي  عده. وپوشیده)نکنید(

و حاکم آن را صحیح دانسته است و دارقطنی آن را اند  وابوداود و ابن ماجه روایت کرده
 . معلول قرار داده است، به بخاطر منقطع بودن

ُ عنَْها قالْت  -955 ة  »إّ�َما األقَْراُء األْطَهارُ «: َوَ�ْن اَع�َِشَة ريََض ا�َّ الِكٌ يف قِصَّ هُ مَ جَ رَ أَخْ

يحٍ  حِ نَدٍ صَ  . بِسَ

 »طهرها« همان »قرءها«مراد از : روایت است که گفت از عایشه رضی اهللا عنها -955
 . اند در سیاق یک داستانی با سند صحیح روایت کرده، مالک واحمد و نسائی. هستند

ُ َ�نُْهَما قاَل  -956 ُ�َها َحيَْضتَانِ «: َوَ�ْن ابِْن ُ�َمَر ريَض ا�َّ  »َطالُق األَمِة َ�ْطِليقتَان وَِعدَّ
ديثِ  نْ حَ هْ مِ اجَ ذيُّ وابنُ مَ مِ ْ دَ والرتِّ هُ أَبُو داوُ جَ رَ أَخْ هُ وَ فَ عّ ضَ فُوعاً وَ رْ هُ مَ جَ رَ أَخْ قُطْنيُّ وَ ارَ اهُ الدَّ وَ  رَ

قُ  فَ اتّ وهُ فَ فُ الَ خَ هُ احلاكِمُ وَ حَ حّ صَ ا وَ نْهَ َ اهللاَُّ عَ
يضِ ةَ رَ ائِشَ هِ عَ فِ عْ ىل ضَ  وا عَ

نیز دو تا اش  وعده، طالق کنیز دو تا است: گوید می رضی اللَّه عنْهماابن عمر  -956
وآن را ضعیف دانسته  وبه صورت مرفوع نیز آورده، روایت کرده دارقطنی. حیض است

 . است



 369 کتاب نکاح (ازدواج و بیان مسائل مربوط به آن) -8

وحاکم . اند روایت کردهرضی اللَّه عنْها و نیز ابوداود و ترمذي و ابن ماجه از عایشه 
اتفاق  و به ضعیف بودنشاند  صحیح دانسته است ولی دیگران با او مخالفت کرده

 . اند کرده

ُ َ�نُْه َعِن انّليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل  -957 ال «: َوَ�ْن ُرَو�َْفع بِن ثَابٍِت ريَض ا�َّ
ْن �َْسيِقَ م

َ
َْوم اآلِخر أ ذيُّ  »اَءهُ َزْرَع َ�ْ�ِهِ َ�ِلُّ الْمرىٍء يُؤِمُن باهللا وايلْ مِ ْ هُ أَبُو داودَ والرتِّ جَ رَ أَخْ

ارُ  بزَّ نَهُ الْ سّ حَ بّانَ وَ هُ ابنُ حِ حَ حّ صَ  وَ

روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه وآله سلم رضی اللَّه عنْه از رویفع بن ثابت  -957
: یعنی( با آبشروا نیست که ، براي فردي که به خدا و روز قیامت ایمان دارد«: فرمود

و ابن حبان اند  ابوداود و ترمذي روایت کرده. »کشتزار دیگري را آبیاري کند اش) منی
 . صحیح دانسته و بزار آن را حسن دانسته است

ٍة الَمْفُقوِد  -958
َ
ُ َ�نُْه يف اْمَرأ ْر�ََعَة «َوَ�ْن ُ�َمَر ريَض ا�َّ

َ
ْرَ�َع ِسنَِ� ُ�مَّ َ�ْعتَدُّ أ

َ
تََر�َُّص أ

 
َ
افِعِيُّ  »ْشُهٍر وََعرْشاً أ الشّ الِكٌ وَ هُ مَ جَ رَ  . أَخْ

زنی که شوهرش مفقود شده ي  که درباره؛ روایت استرضی اللَّه عنْه  از عمر -958
 . سپس چهار ماه و ده روز عده بگذراند، چهارسال صبر کند: فرمود، است

 . اند مالک وشافعی روایت کرده

ةُ «: قاَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: ُشْعبََة قالوََعِن الُْمِغ�ةِ بِن  -959
َ
اْمَرأ

َيَانُ 
ْ

تُُه َحىت يَأِ�يََها ابل
َ
عِيفٍ  .»الَمْفُقود اْمَرأ نادٍ ضَ قُطْنيُّ بإسْ ارَ هُ الدَّ جَ رَ  . أَخْ

صلى اهللا علیه وآله  روایت است که رسول خدارضی اللَّه عنْه  از مغیرة بن شعبه -959
زنده یا ( تا خبر قطعی، زن اوست؛ و گم) شده است( زن مردي که مفقود«: فرمود وسلم

 . دارقطنی با اسناد ضعیف روایت کرده است. »برسد به او )مرده بودنش

ُ َ�نُْه قاَل  -960 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن َجابر ريَض ا�َّ ال «: قَاَل رسوُل ا�َّ
ْو َذا َ�َْرمٍ يَِبينتَّ رَُجٌل ِعنَْد 

َ
ْن يَُ�وَن نَاِكحاً أ

َ
ٍة إال أ

َ
لِمٌ  .»اْمرأ سْ اهُ مُ وَ  . رَ
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هیچ «: فرمودصلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا : گوید می رضی اللَّه عنْهجابر  -960
. »آن زن) باشد( که آن مرد شوهر یا محرم مگر این؛ مردي حق ندارد نزد زنی شب بماند

 . مسلم روایت کرده است

ُ َ�نُْهَما َعِن انليَب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -961 ال «: وََعِن ابِن َ�ّباٍس ريََض ا�َّ
ٍة إال َمَع ذي َ�َْرمٍ 

َ
اريُّ  »َ�ْلَُونَّ رَُجٌل باْمَرأ بُخَ هُ الْ جَ رَ  . أَخْ

 وسلمصلى اهللا علیه وآله روایت است که پیامبر مارضی اللَّه عنْهاز ابن عباس  -961
مگر اینکه فرد محرمی وجود داشته ، هرگز مرد بیگانه اي با زنی خلوت نکند«: فرمود
 . بخاري روایت کرده است. »باشد

نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل يف َسبَايَا  -962
َ
ُ َ�نُْه أ يب َسعيٍد ريَض ا�َّ

َ
َوَ�ْن أ

ْوَطاٍس 
َ
 َحاِمٌل َحىت تََضَع «: أ

ُ
  .»َوال َ�ْ�ُ ذاِت مَحٍْل َحىت حِتيَض َحيَْضةً ال تُوَطأ

قُطْنيِّ   ارَ بّاسٍ ريض اهللا عنهام يف الدَّ نِ ابنِ عَ دٌ عَ اهِ هُ شَ لَ هُ احلاكِمُ وَ حَ حّ صَ اود وَ هُ أَبو دَ جَ رَ  . أَخْ

درباره زنان  صلى اهللا علیه وآله وسلمپیامبر: گوید می رضی اللَّه عنْه ابو سعید -962
و با زنان غیر حامله تا یک ؛ با زن حامله تا وضع حمل«: اوطاس فرمود ي) غزوه( اسیر

و ، ابوداود روایت کرده وحاکم صحیح دانسته است. ».همبستري نشود؛ حیض بگذرانند
 . ما داردرضی اللَّه عنْه دارقطنی شاهدي از ابن عباس درسنن

ُ َ�نُْه َعِن  -963 يب ُهَر�َْرةَ ريَض ا�َّ
َ
ُ «: انليّبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل َوَ�ْن أ

َ
الَْودل

ودٍ  »لِلِْفَراِش َوللَْعاِهِر احلَجرُ  عُ سْ نِ ابْنِ مَ عَ ةٍ وَ ةَ يف قِصَّ ائِشَ ديثِ عَ نْ حَ مِ ديثِهِ وَ نْ حَ يْهِ مِ لَ قٌ عَ تّفَ مُ

دَ  اوُ نْدَ أَيب دَ ثْامنَ عِ نْ عُ عَ ائيِّ وَ نْدَ النّسَ  . عِ

بچه «: پیامبر صلی اهللا علیه وآله و سلم فرمود: گوید می ه عنْهرضی اللَّابوهریره  -963
این قسمتی از . متفق علیه. »زنا کار سنگ استي  و بهره، گیرد می بستر تعلق صاحب)( به

حدیث ابوهریره است و نیز در حدیث عایشه در ضمن داستانی است و نزد نسائی از ابن 
 . است شده مسعود ونزد ابوداود از عثمان روایت
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 شیر خوارگی)( رضاع -12

ُ َ�نَْها قالَْت  -964 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�ْن اَع�َِشَة ريَض ا�َّ ال «: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
تَانِ  ُة َواملصَّ ُم املصَّ َرِّ لِمٌ  »حتُ سْ هُ مُ جَ رَ  . أَخْ

یک یا «: صلی اهللا علیه وآله و سلم فرمود پیامبر: گوید می رضی اللَّه عنْهاعایشه  -964
 . مسلم روایت کرده است. »شود نمی موجب حرمت شیر خوارگی؛ دو بار مکیدن

ُ َ�نَْها قَالَْت  -965 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�نَْها ريَض ا�َّ اْ�ُظْرَن «: قاَل رَسوُل ا�َّ
يْهِ  »املَجاَعةِ َمْن إْخَوانُُ�نَّ فَإّ�َما الرََّضاَعُة ِمَن  لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

صلى اهللا علیه وآله روایت است که رسول خدا رضی اللَّه عنْها  )عایشه( و از او -965
چرا که شیر خوارگی ؛ شما زنان دقت کنید که چه کسانی برادرتان هستند«: فرمود وسلم

 . متفق علیه. »از گرسنگی است

ُ َ�نَْها  -966 ِ إنَّ : َجاَءْت َسْهلَُة بِنُْت ُسَهيٍْل َ�َقالَْت : قالَْت َوَ�نَْها ريَض ا�َّ يَا رَُسوَل ا�َّ
يب ُحَذْ�َفَة َمَعنا يف بَيِْتنَا َوقَْد بَلََغ َما َ�بْلُُغ الرَِّجاُل 

َ
ُْر� َعلَيْهِ «: َ�َقاَل  ؟َسامِلاً َمْو� أ

َ
رْضِعيِه حت

َ
 »أ

لمٌ  سْ اهُ مُ وَ  . رَ

نزد ( سهله دختر سهیل: عنها روایت است که گفتعایشه) رضی اهللا ( و از او -966
سالم موالي ابو حذیفه در ! اي رسول خدا: آمد و گفت)صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر
 تو بر او حرام؛ او را شیر بده«: فرمود. ومرد شده است و او بالغ، کند می ما زندگیي  خانه
 . کرده استمسلم روایت . »)شود می و او نیز محرم تو( شوي می

ِذُن َعلَيَْها َ�ْعَد احِلَجاِب قَالَْت  -967
َ
ُقَعيِْس َجاَء �َْستَأ

ْ
يب ال

َ
َخا أ

َ
فْلََح أ

َ
نَّ أ

َ
َ�يُْت : َوَ�نَْها أ

َ
فَأ

ْن 
َ
َمَر� أ

َ
ي َصنَْعُت فَأ

ّ
تُُه باذل ْخرَبْ

َ
ُ فَلََما َجاَء رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

َ
ْن آَذَن هل

َ
أ

ُ يلَعَّ 
َ

ِك «:  َوقَاَل آَذَن هل يْهِ  »إنُّه َ�مُّ لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

نزول حکم) ( عایشه) روایت است که افلح برادر ابو القعیس بعد از( و از او -967
، اجازه ندادم: گوید می عایشه. تآمد و اجازه ورود خواساش  به درب خانه حجاب
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جریان کاري که کرده بودم ایشان را در ، آمد صلى اهللا علیه وآله وسلم هنگامی که پیامبر
. »او عموي توست«: و فرمود، پس به من دستور داد تا به اواجازه ورود بدهم، گذاشتم

 . متفق علیه

ُقْرآنِ «: َوَ�نَْها ريَض اهللا عنَْها قالْت  -968
ْ
نْزَل ِمَن ال

ُ
َعرْشُ رََضَعاٍت َمْعلُوَماٍت : اَكَن فيما أ

ْمَن ثمَّ �ُِسْخَن خبَْمٍس  ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم وَُهنَّ ِ�يما ُ�َرِّ َ رُسوُل ا�َّ َمْعلُوَماٍت فُتُو�ِّ
ُقرآنِ 

ْ
 ِمَن ال

ُ
لمٌ  »ُ�ْقَرأ سْ اهُ مُ وَ  رَ

ده : این بود که، عایشه) روایت است که در بین آیات قرآن که نازل شد( و از او -968
مشخص  سپس این حکم تا پنج بار، شود می بار مشخص شیر خوردن موجب تحریم

وفات کرد و آن یکی از آیاتی بود  صلى اهللا علیه وآله وسلمو رسول خدا  )1( منسوخ شد
 . مسلم روایت کرده است )2(. شد می که در قرآن خوانده

ر�َد ىلَع  -969
ُ
نَّ انليّب ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

َ
ُ َ�نُْهَما أ وََعِن ابِن َ�ّباٍس ريض ا�َّ

لُّ يل انها«: اْ�نَِة مَحَْزَة َ�َقاَل  ِ
َ

يخ ِمَن الرََّضاعة وَ�ُْرُم ِمَن الرَّضاعة َما َ�ُْرُم ها  آن ال حت
َ
ابنَُة أ

يهِ  »ِمَن النَّسِب  لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

پیشنهاد  صلى اهللا علیه وآله وسلم به پیامبر: گوید می مارضی اللَّه عنْهابن عباس  -969
چرا که او برادر زاده ، بر من حالل نیست او«: فرمود ،شد که با دختر حمزه ازدواج کند

. »گردد می با رضاعت نیز حرام؛ شود می من است و هرچه با نسب حرام شیري)( رضاعی
 . متفق علیه

ُ َ�نَْها قَالَْت  -970 مِّ َسلََمَة ريَض ا�َّ
ُ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ : قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُم ِمَن « وَ  .»الرَّضاع إال َما َ�تََق األْمَعاَء َوَ�ن َ�بَْل الِفَطامِ ال ُ�َرِّ هُ هُ حَ حّ صَ يُّ وَ ذِ مِ ْ اهُ الرتِّ وَ رَ

 . واحلاكمُ 

                                                   
 این از آیاتی است که حکم آن باقی؛ اما تالوتش منسوخ شده است. )1(

 کردند. می هنوز به آنان نرسیده بود؛ آن را تالوتاش  یعنی کسانی که حکم نسخ )2(
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: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلمخدا  پیامبر: گوید می ارضی اللَّه عنْهام سلمه  -970 
 را باز کندها   مگر آنکه روده؛ شود نمی چیزي موجب تحریم شیر خوارگی)( در رضاع«
او و حاکم صحیح ، ترمذي روایت کرده »شیر باشد وقبل از باز گرفتن از بچه سیر شود)(

 . اند دانسته

ُ َ�نُْهَما قاَل  -971 ارقُطْنيُّ  »ال رََضاَع إال يف احلَْولَ�ِ «: وََعِن ابِن َ�ّباٍس ريََض ا�َّ اهُ الدَّ وَ رَ

قوفاً  وْ مَ فوعاً وَ رْ يَ مَ دِ قوفَ وابنُ عَ ا املَوْ حَ جّ رَ  . وَ

؛ رضاعت) نیست( شیر خوارگی«: گوید می مارضی اللَّه عنْهابن عباس  -971
رت مرفوع و موقوف دارقطنی و ابن عدي بصو. »واعتباري ندارد) مگر در دو سال(

 . اند و موقوف بودن آن را ترجیح داده، اند روایت کرده

ُ َ�نُْه قَاَل وََعِن ابِْن َمْسُعوٍد ريَض  -972 ال «: قاَل رَسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: ا�َّ
ْ�بََت اللَّْحمَ 

َ
َعْظَم وأ

ْ
�زَْشَ ال

َ
دَ  »رََضاع إال َما أ اوُ هُ أَبُو دَ جَ رَ  . أَخْ

: پیامبر خدا صلی اهللا علیه وآله و سلم فرمود: گوید می رضی اللَّه عنْهابن مسعود  -972
و گوشت ، باشد که استخوان را محکم کنداي  اندازه مگر به؛ نداردشیر خوارگی اعتبار «

 . ابوداود روایت کرده است »بوجود آورد

ٌة َ�َقالَْت  -973
َ
يب إَهاٍب فََجاَءت اْمَرأ

َ
مَّ َ�ْي بِنَْت أ

ُ
َج أ نُّه تََزوَّ

َ
ارِث أ

ْ
قَْد : َوَ�ْن ُ�ْقبََة بِن احل

َل انّليب ص� اهللا عل
َ
رَْضْعتُكما فََسأ

َ
َ�َفاَرَ�َها ُ�ْقبَُة  »؟َكيَْف َوقَْد ِ�يَل «: يه وآهل وسلم َ�َقاَل أ

اريُّ  .َ�نََكَحْت َزوْجاً َ�ْ�َهُ  بُخَ هُ الْ جَ رَ  . أَخْ

او با مادر یحیی دختر ابو  روایت است کهرضی اللَّه عنْه از عقبه بن حارث  -973
پس از پیامبر صلی اهللا . اممن هر دوي شما شیر داده : زنی آمد و گفت؛ اهاب ازدواج کرد

در حالی که چنین ، می خواهی او را نگه داري)( چگونه«: فرمود، علیه و آله وسلم پرسید
بخاري روایت  .و با زنی دیگر ازدواج کرد، لذا عقبه از او جدا شد، »گفته شده است؟

 . کرده است
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ِ َصّ� «: َوَ�ْن ز�اٍد الّسْهِ� قاَل  -974 ْن �ُْسرَتَْضَع ن� رسوُل ا�َّ
َ
اهللا َعلَيِْه وََسلّم أ

بَةٌ  »احلَْمىَق  حْ ادٍ صُ تْ لزيَ يْسَ لَ سلٌ وَ رْ وَ مُ هُ اودَ وَ هُ أَبُو دَ جَ رَ  . أَخْ

از  صلى اهللا علیه وآله وسلمرسول خدا : از زیاد سهمی روایت است که گفت -974
روایت کرده و مرسل ابوداود  .این که شیر زنان احمق به فرزندانمان بدهیم منع فرمود

 . و زیاد صحابی نیست، است

 نفقه مخارج و -13

ُ َ�نَْها قالَْت  -975 يب ُسْفيَاَن ىلَع : َعن اَع�َِشَة ريَض ا�َّ
َ
ُة أ

َ
َدَخلَْت ِهنْد بِنُْت ُ�تْبََة اْمَرأ

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َقالَْت  با ُسْفيَاَن : رَُسوِل ا�َّ
َ
رَُجٌل َشحيٌح ال يَا رَُسوَل اهللا إّن أ

َّ يف  َخْذُت ِمْن َماهِلِ بَِغْ�ِ ِعلِْمِه َ�َهْل يلَعَ
َ
ُ�ْعِطي� من انّلَفَقِة َما يَْ�ِفي� و��يف بَ�َّ إال َما أ

يهِ  »ُخِذي ِمْن َماهِلِ بالَمْعُروِف َما يَْ�ِفيِك َوَ�ْ�يِف بَنِيِك «: َ�َقاَل  ؟ذلَِك ِمْن ُجنَاٍح  لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

صلى اهللا  نزد پیامبر؛ هند دختر عتبه زن ابوسفیان: گوید می رضی اللَّه عنْها عایشه -975
به اندازه کافی ، ابوسفیان مرد بخیلی است! اي رسول خدا : آمد و گفت علیه وآله وسلم
آیا اگر از اموال وي بدون اجازه بردارم ، دهد نمی من و فرزندانم را به منمخارج زندگی 
که مخارج تو و فرزندانت را کفایت اي  اندازه از اموالش به«: فرمود. ؟هستبر من گناهی 

 . متفق علیه. »به روشی پسندیده بردار؛ کند

ُ َ�نُْه قاَل  -976 ِ ص� اهللا : َوَ�ْن َطارٍق الُْمَحار�ِّ ريََض ا�َّ قَِدْمنَا الَمدينََة فإَذا رَُسوُل ا�َّ
 بَمْن َ�ُعوُل «: الِمنرْب َ�ُْطُب انّلاَس َوَ�ُقوُل عليه وآهل وسلم قَائٌِم ىلَع 

َ
ُعلْيَا َوابَْدأ

ْ
: يَُد الُْمْعِطي ال

ْدنَاكَ 
َ
ْدنَاَك فَأ

َ
َخاَك ثمَّ أ

َ
ْختََك َوأ

ُ
بَاَك َوأ

َ
ّمَك َوأ

ُ
قُطْنيُّ  »أ ارَ بّانَ والدَّ هُ ابنُ حِ حَ حّ صَ ائي وَ اهُ النّسَ  . روَ

صلى اهللا علیه  مدینه آمدیم که رسول خدادر حالی به : گوید می طارق محاربی -976
دست دهنده «: فرمود می و کرد می براي مردم سخنرانی، بود برروي منبرایستاده وآله وسلم

شروع ؛ استات  عهدهبر ها  آن کسانی که خرجی و)ات  خانواده( و در انفاق از، باالست
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خویشاوندي به تو و سپس به ترتیب هرکس در ، برادرت، خواهرت، پدرت، مادرت، کن
 . اند صحیح دانسته وابن حبان و دارقطنی آن را، نسائی روایت کرده است. »نزدیکتر است

ُ َ�نُْه قاَل  -977 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أيب ُهَر�َْرَة ريََض ا�َّ : قاَل رَُسوُل ا�َّ
َعَمِل إال َما ُ�َطيُق لِلَْمْملُوِك َطَعاُمُه َوِ�ْسَوتُُه َوال يَُ�لُّف مَن «

ْ
لمٌ  »ال سْ اهُ مُ وَ  . رَ

: فرمودصلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا : گوید می رضی اللَّه عنْه ابو هریره -977
و او را مکلف به کاري فراتر از ، حق برده این است که به او خوراك و پوشاك داده شود«

 . مسلم روایت کرده است »توانش نکنند

�ِيِه قاَل  َوَ�نْ  -978
َ
ُقَشْ�يِّ َ�ْن أ

ْ
ِ َما َحقُّ َزوَْجِة : قُلُْت : َحكيِم بِن ُمَعاو�ََة ال يَا رَُسوَل ا�َّ

َحِدنَا َعلَيْهِ 
َ
ْن ُ�ْطِعَمَها إذا َطِعْمَت َوتَْ�ُسوََها إذا اْكتََسيَْت «: قال ؟أ

َ
َديَث َوَ�َقّدَم يف  »أ

ْ
احل

ِة النَِّساءِ    .ِعرْشَ
: کند که گفت می روایترضی اللَّه عنْه  قشیري از پدرشحکیم بن معاویه  -978

هرگاه غذا خوردي «: فرمود ؟ما بر ما چه حقی دارد همسر! اي رسول خدا: عرض کردم
رتش نزنی و به او به صو، لباس پوشیدي به او لباس بپوشانیوهرگاه ، به او غذا بدهی

 . گذشتمعاشره) همزیستی با زنان ( در باباین حدیث  »..ناسزا نگویی

 َ�نُْه َعِن انّليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم يف َحديِث  -979
َ

ُ َ�َعاىل َوَ�ْن َجابِر ريَض ا�َّ
َجِّ بُطوهِلِ قَاَل يف ذْكر النَِّساءِ 

ْ
لمٌ  .»َولَُهنَّ َعلَيُْ�ْم رْزُ�ُهنَّ و�ْسوتُهنَّ باملعروِف : «احل سْ هُ مُ جَ رَ  . أَخْ

 صلى اهللا علیه وآله وسلم از پیامبر، در حدیث حج طوالنیرضی اللَّه عنْه جابر  -979
را به ها  آن حق زنان بر شما این است که خوراك وپوشاك«: کند که فرمود می روایت

 . مسلم روایت کرده است .»خوبی فراهم کنید

980-  
َ

ِ بِن ُ�َمَر ريَض اهللا َ�َعاىل ِ ص� اهللا عليه : َ�نْهَما قاَل َوَ�ْن َ�بِْد ا�َّ قاَل رَُسوُل ا�َّ
ْن يَُضيَِّع َمْن َ�ُقوُت «: وآهل وسلم

َ
ظٍ  »َكىَف بالَمرٍْء إثّماً أ لمٍ بِلَفْ سْ نْدَ مُ وَ عِ هُ ائيُّ وَ اهُ النّسَ وَ ْن « :رَ

َ
أ

 . »َ�ِْبَس َ�ّمْن يْملُك قُوتَهُ 
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صلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا : گوید می مارضی اللَّه عنْه عبداهللا بن عمر -980
 براي فرد همین گناه بس است که افراد تحت سر پرست خود را ضایع کند«: فرمود

و درصحیح مسلم به این صورت ، نسایی روایت نموده است» ندهد) وروزي آنان را(
و نفقه کسانی که به گردنش حق (، کسانی که مالکش است از آنان نگه دارد روزي«: آمده

 . »ندهد)، نفقه دارند

َاِمِل الُْمتََوّ� َ�نَْها َزوُْجَها قَاَل  -981
ْ
هُ  »ال َ�َفَقَة لََها«: َوَ�ْن جابر يَْرَ�ُعُه يف احل جَ رَ أَخْ

اتٌ لكِنْ قَالَ  هُ ثِقَ يُّ ورجالُ قِ بَيْهَ ةَ بِنَتِ : الْ ديثِ فَاطِمَ ةِ يف حَ قَ يُ النّفَ بَتَ نَفْ ثَ هُ وَ فُ قْ وظُ وَ فُ يْسِ املَْحْ قَ

لمٌ  سْ اهُ مُ وَ م رَ دّ قَ ا كام تَ نْهَ َ اهللاَُّ عَ
يضِ  . رَ

زن حامله اي که شوهرش وفات ي  بصورت مرفوع درباره رضی اللَّه عنْه جابر -981
ورجال آن ثقه ، بیهقی روایت کرده. »حق نفقه ندارد«: کند که فرمود می روایت؛ کرده است

و نداشتن حق ، که این روایت موقوف استاست  محفوظ این: لیکن بیهقی گفته، است
 . همچنانکه در روایت مسلم گذشت، ثابت است، قیسبنت طبق حدیث فاطمه ؛ نفقه

 َ�نُْه قاَل  -982
َ

ُ َ�َعاىل يب ُهَر�َْرَة ريض ا�َّ
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن أ قاَل رُسوُل ا�َّ

َِد السُّ «: وسلم ُعلْيَا َخْ�ٌ ِمَن ايلْ
ْ
َُد ال ْو ايلْ

َ
ْطِعْم� أ

َ
ةُ أ

َ
َحُدُ�ْم بمْن َ�ْعوُل َ�ُقوُل الَمْرأ

َ
 أ

ُ
ْف� َو�َبَْدأ

نٌ  .»َطلِّْق� سَ هُ حَ نَادُ إسْ قُطْنيّ وَ ارَ اهُ الدَّ وَ  . رَ

: فرمودصلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا : گوید می رضی اللَّه عنْهابو هریره  -982
این (، شروع کنداش  یک از شما باید از خانوادههر ، دست باال از دست پایین بهتر است«

دارقطنی روایت کرده است  »به من نفقه بده یا مرا طالق بده: زن گویدطور نباشد که) 
 . واسنادش حسن است

ْهِلِه قَاَل  -983
َ
ُد َما ُ�نِْفُق ىلَع أ ُق بَيْنَُهَما«: َوَ�ْن َسِعيِد بِن الُْمَسيِّب يف الرَُّجِل ال َ�ِ  »ُ�َفرَّ

نْهُ ق نَادِ عَ نْ أَيب الزِّ يَانَ عَ فْ نْ سُ ورٍ عَ نْصُ عِيدُ بنُ مَ هُ سَ جَ رَ يدٍ : الَ أَخْ عِ لْتُ لِسَ نّةٌ : قُ الَ سُ قَ نّةٌ : ؟ فَ . سُ

لٌ قَويٌّ  سَ رْ  . وهذا مُ
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در : گوید می تواند مخارج زنش را بدهد نمی مردي کهي  سعید بن مسیب درباره -983
کند که به  می بن منصور از سفیان از ابوزناد روایت سعید. شود می جدا کردهها  آن میان

واین مرسلی قوي . بله) سنت است(: گفت گویی) سنت است؟ می این که(: سعید گفتم
 . است

 َ�نْهُ  -984
َ

ُ َ�َعاىل َمَراِء األْجنَاِد يف رَجاٍل اَغبُوا َ�ْن «: َوَ�ْن ُ�َمَر ريَض ا�َّ
َ
نُّه َكتََب إىل أ

َ
أ

ن : �َِسائِِهمْ 
َ
ْو ُ�َطلُّقوا فَإن َطلُّقوا َ�َعثُوا بِنََفَقِة َما َحبَُسواأ

َ
ّن ُ�نِْفُقُوا أ

َ
ه  »يَأُخُذوُهْم بأ جَ رَ أَخْ

نٍ  سَ نَادٍ حَ يُّ بإسْ قِ بَيْهَ الْ افِعِيُّ وَ  . الشّ

مردانی که : روایت است که به فرماندهان سپاه نوشت رضی اللَّه عنْه از عمر -984
یا نفقه همسرانشان را بدهند و یا آنان راطالق  اند) به جهاد رفته( دان همسرانشان را گذاشته

شافعی و بیهقی با . بفرستند، ونبودند)( اند دهند نفقه مدتی که نپرداخته می اگر طالق، دهند
 . اند اسناد حسن روایت کرده

 َ�نُْه قَاَل  -985
َ

ُ َ�َعاىل يب ُهَر�َْرة ريَض ا�َّ
َ
انلَّيِبِّ ص� اهللا عليه وآهل َجاَء رجٌل إىل : َوَ�ْن أ

ِ ِعنِْدي دينَارٌ : وسلم َ�َقاَل  نِْفْقه ىلَع َ�ْفِسَك «: قَاَل  ؟يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
: قاَل  ؟ِعنْدي آَخرُ : قَاَل  »أ

ك« ِ
َ

نِْفْقُه ىلَع َودل
َ
ْهِلَك : «قَاَل  ؟ِعنْدي آَخرُ : قَاَل  »أ

َ
نِْفْقُه ىلَع أ

َ
نِْفْقُه «: قاَل  ؟ِعنْدي آَخرٌ : قاَل  »أ

َ
أ

ْعلَمُ «: قاَل  ؟ِعنْدي آَخرُ : قَاَل  »ىلَع َخاِدِمَك 
َ
نَْت أ

َ
هُ  .»أ ظُ لَ اودَ واللّفْ افِعِيُّ وأَبُو دَ هُ الشّ جَ رَ أَخْ

دِ  لَ وَ ىل الْ ةِ عَ جَ وْ ديم الزَّ احلَاكِمُ بِتَقْ ائيُّ وَ ه النّسَ جَ رَ أَخْ  . وَ

آمد  صلى اهللا علیه وآله وسلم امبرمردي نزد پی: گوید می رضی اللَّه عنْهابوهریره  -985
به مصرف خودت «: ؟ فرمود)آن را چکار کنم( یک دینار دارم! اي رسول خدا: وگفت
دیگري : گفت» به مصرف فرزندت برسان«: فرمود ؟دینار دیگري دارم: گفت »برسان

به مصرف «: فرمود ؟دیگري نیز دارم: گفت» برسانات  به مصرف خانواده«: فرمود ؟دارم
شافعی و . »دانی می تو خود بهتر«: دینار دیگري دارم؟ فرمود: گفت، »خدمتکارت برسان

و نسایی وحاکم با تقدیم زن بر فرزند ، و این لفظ ابوداود استاند  ابوداود روایت کرده
 . اند کرده روایت
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هِ ريَض اهللا َ�نُْهْم قَاَل  -986 �ِيِه َ�ْن َجدِّ
َ
ُ : قُلُْت : َوَ�ْن َ�ْهز بِن َحكيٍم َ�ْن أ يَا رسوُل ا�َّ

بَرُّ 
َ
َك «: قَاَل  ؟مْن أ مَّ

ُ
َك «: قاَل  ؟ثمَّ َمنْ : قُلُْت  »أ مَّ

ُ
َك «: قَاَل  ؟ثمَّ َمنْ : قلُْت  »أ مَّ

ُ
 ؟ثمَّ َمنْ : قُلُْت  »أ

بَاك ثمَّ األقَْرَب فَاألقَْرَب «: قَاَل 
َ
نَهُ  »أ سّ حَ ذيُّ وَ مِ ْ دَ والرتِّ اوُ هُ أَبُو دَ جَ رَ  . أَخْ

: کند که گفت می روایت مرضی اللَّه عنْهپدر بزرگش ، حکیم از پدرشبهز بن  -986
: ؟ فرمودسپس چه کسی: گفتم» مادرت«: فرمود ؟به چه کس نیکی کنم! اي رسول خدا

، پدرت«: ؟ فرمودگفتم بعد از او» مادرت«: فرمود ؟بعد از او چه کسی: گفتم» مادرت«
ابو داود و ترمذي روایت . »نزدیکتر استسپس به ترتیب هر کس در خویشاوندي به تو 

 . وترمذي حسن دانسته استاند  کرده

 سرپرستی و نگهداري فرزند)( حضانت -14

ُ َ�نْهُ  -987 ِ بِن َ�ْمرو ريََض ا�َّ ًة قَالَْت  ماَ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
نَّ امَرأ

َ
يَا رَُسوَل اهللا إّن ابْ� هذا : أ

ُ واَعًء َوثَْدي 
َ

ْن َ�ْ�َِعُه ِم�ِّ اَكَن َ�ْط� هل
َ
َراَد أ

َ
بَاُه َطلَّق� َوأ

َ
ُ ِحَواًء و�نَّ أ

َ
ُ ِسَقاء وَِحْجِري هل

َ
 ؟هل

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َحقُّ بِِه َما لَْم َ�نِْكيح«: َ�َقاَل لَها رَُسوُل ا�َّ
َ
أَبُو  »أنِْت أ َدُ وَ اهُ أَمحْ وَ رَ

هُ احلاكِمُ  حَ حّ صَ اود وَ  . دَ

کند که زنی گفت که اي رسول  می روایت مارضی اللَّه عنْهرو عبداهللا بن عم -987
و پستانهایم ، همانا شکمم براي این فرزندم ظرفی بوده که او را حمل کرده است! خدا

 حال، و پدرش مرا طالق داده است، براي او ماواي بوده و آغوشم، برایش ظرف نوشیدنی
تا زمانی که «: به اوفرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر! خواهد او را از من بگیرد می

و حاکم صحیح اند  احمد و ابوداود روایت کرده. »تو به او سزاوار تري اي؛ ازدواج نکرده
 . دانسته است

ًة قَالَْت  -988
َ
نَّ اْمَرأ

َ
يب ُهَر�َْرة أ

َ
ْن يَْذَهَب بابْ� : َوَ�ْن أ

َ
ِ إنَّ َزويج يُر�ُد أ َوقَْد يَا رُسوَل ا�َّ

يَا «: فََجاَء َزوُْجَها َ�َقاَل انليّبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ؟َ�َفَع� وََسَقا� ِمْن برِْئ أيب ِعنَبَةٍ 
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ِهما ِشئَت  ِّ�
َ
َك فَُخْذ �ِيَِد � مُّ

ُ
بُوَك وَهِذهِ أ

َ
ّمِه فاْ�َطلََقْت بِهِ  »ُغالُم هذا أ

ُ
َخَذ �ِيَِد أ

َ
َدُ  .فَأ اهُ أَمحَ وَ رَ

ةُ وَ  عَ بَ يُّ واألرْ ذِ مِ ْ هُ الرتِّ حَ حّ  . صَ

خواهد  می شوهرم! اي رسول خدا : زنی گفت: گوید می رضی اللَّه عنْهابوهریره  -988
آنگاه . از من بگیرد؛ کند می و به من کمک، آورد می پسرم را که از چاه ابی عنبه برایم آب

این پدر و این ! پسراي «: به آن پسر) فرمود( صلى اهللا علیه وآله وسلمپیامبر، شوهرش آمد
 . پس او دست مادرش را گرفت و رفت »بگیر خواهی می دست هر کدام که، مادرتوست
 . و ترمذي صحیح دانسته استاند  روایت کرده»أربعه«احمد و

ْن �ُْسِلَم  -989
َ
تُُه أ

َ
بَِت اْمَرأ

َ
ْسلََم َوأ

َ
نُّه أ

َ
ُ َ�نُْه أ ْ�َعَد انليّبُّ َوَ�ْن َرافِع بِن ِسنَاٍن ريَض ا�َّ

َ
فَأ

يبَّ بَيْنَهُ  ْ�َعَد الصَّ
َ
ِه َ�َقاَل ص� اهللا عليه وآهل وسلم األمَّ نَاِحيًَة َواألُب نَاِحيًَة َوأ مِّ

ُ
: َما َ�َماَل إىل أ

َخَذهُ  »اللُّهمَّ اْهِدهِ «
َ
�ِيِه فَأ

َ
هُ احلاكِمُ  .َ�َماَل إىل أ حَ حّ صَ ائيُّ وَ النْسَ دَ وَ اوُ هُ أَبُو دَ جَ رَ  . أَخْ

اما همسرش ، روایت است که او مسلمان شدرضی اللَّه عنْه از رافع بن سنان  -989
مادر را در گوشه اي و پدر را   پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم، نپذیرفت که مسلمان شود

آنگاه بچه به مادر تمایل نشان ، را بین آن دو نشاند نشاند و بچه )ازخانه( در گوشه اي
پس به طرف . »او را هدایت کن! خداوندا«: فرمود لی اهللا علیه وآله و سلمص پیامبر. داد

 . پدرش رفت و پدر او را گرفت
 . و حاکم صحیح دانسته استاند  ابوداود و نسایی روایت کرده 

ُ َ�نُْه أنَّ انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قىََض يف  -990 رَبَاِء بِن اَعزٍب ريََض ا�َّ
ْ
َوَ�ْن ال

مِّ «: اْ�نَِة مَحَْزَة خلاتَلَِها َوقاَل 
ُ
يل  »اخلالَُة بَمْ�لَِة األ ديث عَ نْ حَ َدُ مِ هُ أَمحْ جَ رَ أَخْ اريُّ وَ بُخَ هُ الْ جَ رَ أَخْ

الَ  قَ نْهُ فَ َ اهللاَُّ عَ
يضِ  . »َواجلارَ�ُة ِعنَْد َخاتَلَِها فإنَّ اخلَالََة َوادلةٌ « :رَ

پیامبر صلی اهللا علیه وآله و : روایت است کهرضی اللَّه عنْه  از براء بن عازب -990
مادر ي  خاله به منزله«: و فرمود، بدهنداش  سلم قضاوت کرد که دختر حمزه را به خاله

 . بخاري روایت کرده است. »است
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چون خاله ، باشداش  ودختر نزد خاله«: آمده رضی اللَّه عنْهدر روایت احمد از علی 
 . »مادراست

 َ�نُْه قَاَل  -991
َ

ُ َ�َعاىل يب ُهَر�َْرة ريََض ا�َّ
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن أ قاَل رَُسوُل ا�َّ

َحَدُ�ُم َخاِدُمُه بَِطَعاِمِه فَإْن لَْم ُ�ِْلْسُه َمَعُه فَلْيُنَاو«: وسلم
َ
ىت أ

َ
ْو لُْقَمتَْ�ِ إذا أ

َ
ُ لُْقَمًة أ

ْ
قٌ  .»هل تّفَ مُ

يْهِ  لَ بُخاريِّ عَ ظُ للْ  . واللّفْ

صلى اهللا علیه وآله که رسول خدا  روایت استرضی اللَّه عنْه از ابو هریره  -991
، نشاند نمی اگر او را با خود، غذایی را آورد هرگاه خدمتکار یکی از شما«: فرمودوسلم 

 . متفق علیه و این لفظ بخاري است. »پس باید یک یا دو لقمه به او بدهد

ُ َ�نْهُ  -992 بَِت : «َعِن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالماوََعِن ابِن ُ�َمر ريََض ا�َّ ُعذِّ
ٍة َسَجنَتَْها َحىت َماتَْت فََدَخلَْت انّلار ِ�يَها ٌة يف ِهرَّ

َ
ْطَعَمتَْها وََسَقتَْها إْذ َ� َحبََستَْها : اْمَرأ

َ
ال ِ�َ أ

ُ�ُل ِمنْ 
َ
يْهِ  .»َخَشاِش األرِْض  َوال ِ�َ تََرَ�تَْها تَأ لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

ما روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه وآله و سلم رضی اللَّه عنْهاز ابن عمر  -992
او ، وعذاب شد، به آتش داخل گردید؛ ردکه زندانی کرد تا مي  زنی بخاطر گربه ا«: فرمود

 . متفق علیه. »گیاهان زمین بخوردیش کرد که از ونه رها، نه خود غذا و آب به گربه داد



 
 
 

 کتاب جنایات -9

 َ�نُْه قاَل  -993
َ

ِ ص� اهللا عليه وآهل : َعِن ابِن َمْسُعوٍد ريَض اهللا َ�َعاىل قاَل رَُسوُل ا�َّ
لُّ «: وسلم ِ إالَّ بِإْحَدى ثَالٍث ال َ�ِ � رَُسوُل ا�َّ

َ
ُ َوأ  إال ا�َّ

َ
ْن ال إهل

َ
: َدُم اْمِرىٍء ُمْسلٍم �َْشَهُد أ

يِنِه الُمَفارِق للَْجَماَعةِ  ا� َوانّلْفِس بِانّلْفِس واتّلارِك دِلِ يْهِ . »اثلَّيِِّب الزَّ لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

: فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم سول خدار: گوید می رضی اللَّه عنْهابن مسعود  -993
معبود بر حقی جز اهللا وجود ندارد و من رسول ؛ دهد می کشتن فرد مسلمانی که گواهی«

، فرد متاهلی که مرتکب زنا شود: مگر در یکی از سه حالت؛ حالل نیست؛ خداهستم
جدا کسی که دینش را ترك کند و از جماعت مسلمان ، کسی که کسی دیگر را بکشد

 . متفق علیه. »شود

ُ َ�نْه -994 ال «: َ�ْن رَُسوِل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل ا َوَ�ْن اع�َِشَة ريََض ا�َّ
لُّ َ�تُْل ُمْسلٍم إال بإْحَدى ثَالِث ِخَصالٍ  داً : َ�ِ َزاٍن ُ�ََصٍن َ�ُ�َْجُم َورَُجٍل َ�ْقتُُل ُمْسِلماً ُمتََعمِّ

ْو ُ�نىَْف ِمَن األرِْض َ�يُْقتَُل َورَُجٍل 
َ
ْو يُْصلَُب أ

َ
ُ َ�يُْقتَُل أ

َ
َ َورَُسوهل  »َ�ُْرُج ِمَن اإلْسالِم َ�يَُحارُب ا�َّ

َاكِمُ  هُ احلْ حَ حّ صَ ائيُّ وَ النّسَ اودَ وَ اهُ أَبُو دَ وَ  . رَ

 صلى اهللا علیه وآله وسلم ا روایت است که رسول خدارضی اللَّه عنْهاز عایشه  -994
فردي که ازدواج : مگر در یکی از سه حالت؛ نیست شتن هیچ مسلمانی حاللک«: فرمود

پس ؛ کسی که قصداً مسلمانی را بکشد، شود می پس رجم؛ کرده و بعد مرتکب زنا شود
از دین اسالم خارج گردد و با خدا ورسولش به  مرتد شود و)( و کسی که، شود می کشته

ابوداود ونسایی . »گردد و یا تبعید می شود می بدار آویخته پس کشته یا، جنگ بپردازد
 . و حاکم صحیح دانسته استاند  روایت کره

ُ َ�نُْه قَاَل  -995 ِ بِن َمْسُعوٍد ريََض ا�َّ ِ ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن َ�بِْد ا�َّ قاَل رَُسوُل ا�َّ
ِقيَامِة يف «: وسلم

ْ
ُل َما يُقىَض َ�ْ�َ انّلاِس يَْوَم ال وَّ

َ
ماءِ أ يْهِ  .»ادلِّ لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ
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 صلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا: گوید می رضی اللَّه عنْهعبداهللا بن مسعود  -995
 ي) باره( در؛ شود می که در روز قیامت بین مردم حکماي  مسئله اولین«: فرمود
 . متفق علیه. »ستها خون

996-  
َ

ُ َ�َعاىل ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�نُْه قاَل َوَ�ْن َسُمَرَة ريََض ا�َّ : قاَل رَُسوُل ا�َّ
وَ  »َمْن َ�تََل َ�بَْدُه َ�تَلْنَاُه َوَمْن َجَدع َ�بَْدُه َجَدْ�نَاهُ « هُ يُّ وَ ذِ مِ ْ نَهُ الرتِّ سّ حَ ةُ وَ عَ بَ َدُ واألَرْ اهُ أَمحْ وَ رَ

تُلِفَ يف  دْ اخْ قَ ةَ وَ رَ مُ نْ سَ يِّ عَ بَرصْ نِ الْ ائيِّ من رواية احلَسَ اودَ والنّسَ ايةِ أيب دَ يف روَ نْهُ وَ هِ مِ عِ امَ سَ

ةِ  ادَ ةَ  »َوَمْن َخىص َ�بَْدُه َخَصيْنَاهُ « :بزيَ ادَ يَ هِ الزَّ ذِ َاكِمُ هَ حَ احلْ حّ صَ  . وَ

 صلى اهللا علیه وآله وسلم روایت است که رسول خدارضی اللَّه عنْه از سمره  -996
، را مثله کنداش  برده و کسی که، کشیم می رارا بکشد او اش  کسی که برده«: فرمود

 »کنیم اش می مثله
و این روایت از حسن . وترمذي حسن دانسته است، اند روایت کرده»أربعه«احمد و

در روایت ابو . شنیدن حسن از سمرة اختالف استي  بصري از سمرة است که درباره
 و این افزوده را. »کنیم می اختهاو را ، را اخته کنداش  کسی که برده«: داود ونسایی آمده

 . دانسته است حاکم صحیح

ُ َ�نُْه قَاَل  -997 َّطاِب ريض ا�َّ
ْ
ِ ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن ُ�َمَر بِْن اخل َسِمْعت رَُسوَل ا�َّ

هُ  »ال ُ�َقاُد الَْوادُل بالودل«: وسلم َ�ُقوُل  حَ صحّ هْ وَ اجَ ذيُّ وابنُ مَ مِ ْ الرتِّ َدُ وَ واهُ أَمحْ ودِ  رَ َارُ ابْنُ اجلْ

يُّ  ذِ مِ ْ قَالَ الرتِّ قِيُّ وَ بَيْهَ الْ طربٌ : وَ هُ مُضْ  . إنّ

صلى اهللا علیه وآله  شنیدم از رسول خدا: گوید می رضی اللَّه عنْهعمر بن خطاب  -997
احمد وترمذي وابن » شود نمی فرزند قصاص کشتن)( پدر به خاطر«: فرماید می وسلم

: و ترمذي گفته، ابن جارود وبیهقی آن را صحیح دانسته است، اند ماجه روایت کرده
 . مضطرب است
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يب ُجَحيَْفَة قاَل  -998
َ
ُقْرآنِ  َهْل ِعنَْدُ�ْم يشٌء ِمَن الَْويْح : قُلُْت ِلَع�َ : َوَ�ْن أ

ْ
: ؟ قَاَل َ�ْ�َ ال

 َ� ُ  النَّسَمَة إال َ�ْهماً ُ�ْعِطيِه ا�َّ
َ
ي فَلََق احلَّبَة َوَ�َرأ ِ

ّ
ُقرآِن َوَما يف َهِذهِ ال واذل

ْ
 رَُجًال يف ال

َ
َعاىل

ِحيفِة قُلُْت  ِحيَفةِ : الصَّ ْن ال ُ�ْقتََل ُمْسِلٌم : قَاَل  ؟َوَما يف هِذهِ الصَّ
َ
َعْقُل َوفاِكُك األِس� َوأ

ْ
ال

نْ  .بِ�افِرٍ  رَ عَ هٍ آخَ جْ نْ وَ ائي مِ دَ والنّسَ اوُ أَبُو دَ َدُ وَ هُ أَمحْ جَ رَ أَخْ بُخاريُّ وَ اهُ الْ وَ َ اهللاَُّ  رَ
يضِ يلٍ رَ عَ

قَالَ فِيهِ  نْه وَ اىلَ عَ عَ ْدناُهْم وَُهْم يٌَد ىلَع َمْن ِسَواُهْم « :تَ
َ
 ِدَماُؤُهْم َو�َْسىَع بِِذّمِتِهْم أ

ُ
املؤِمنُوَن َ�تاَكفأ

هُ احلاكِمُ  »َوال ُ�ْقتَُل ُمؤِمٌن بِ�افٍِر وال ُذو َ�ْهٍد يف َ�ْهِدهِ  حَ حّ صَ  . وَ

وحی نزد شما  آیا غیر از قرآن چیز دیگر از: به علی گفتم: گوید می ابو جحیفه -998
بجز فهمی که ؛ سو گند به ذاتی که دانه را شکافت و جان را آفرید، خیر: فرمود. ؟هست

در این صحیفه : گفتم، و آنچه در این صحیفه است ،دهد می خداوند از قرآن به کسی
اینکه مسلمانی در برابر کافري  آزاد کردن اسیر و، )و قصاص( احکام دیه: چیست؟ فرمود

 . کرده است بخاري روایت. کشته نشود
 اند: روایت کردهرضی اللَّه عنْه و نسایی از طریق دیگر از علی ، و ابوداود، احمد 
وپناه وامان دادن کمترین شان کافی است و همه ، برابرند مؤمنان در خون شان: گوید می

 و مؤمنی در برابر کافري کشته، یک دست و متحد هستندغیر مسلمان) ( در برابر دیگران
حاکم صحیح . در دوران پیمانش کشته نشود؛ و کسی که عهد و پیمانی دارد، شود  نمی

 . دانسته است

 َ�نْهُ  -999
َ

ُ َ�َعاىل �ٍْس بِن َمالٍِك ريَض ا�َّ
َ
نَّ جار�ًة وَِجَد َرأُسَها قَْد رُضَّ َ�ْ�َ : َوَ�ْن أ

َ
أ

لُوَهاَحَجَر�ِْن 
َ
ِخَذ  ؟فُالٌن فالنٌ  ؟َمْن َصنََع بِِك هَذا: فََسأ

ُ
ْت بَرأِسَها فَأ

َ
ْوَمأ

َ
َحىت َذَكُروا َ�ُهوديّاً فَأ

ْن يَُرضَّ َرأُسُه َ�ْ�َ َحَجر�ِْن 
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ َمَر رَُسوُل ا�َّ

َ
قَرَّ فَأ

َ
َُهوِديُّ فَأ

ْ
قٌ  .ايل تّفَ مُ

ظُ  اللّفْ يْهِ وَ لَ لمٍ عَ  . ملُسْ

دو  در میان کنیزکی یافتند که سرش: گوید می رضی اللَّه عنْهانس بن مالک  -999
 ؟از او سؤال کردند که چه کسی این کار را با تو کرده است، سنگ کوبیده شده بود
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 کارکه اواین ( با سرش اشاره کرد، فال نی؟ تا آن که نام یک نفر یهودي را بردند ؟فالنی
پیامبر صلی اهللا  آنگاه، اواعتراف کرد؛ ي را دستگیر کردندپس آن یهود، است)را کرده 

متفق علیه . گونه سرش بین دو سنگ کوبیده شود علیه وآله و سلم دستور داد که به همان
 . و این لفظ مسلم است

ُ َ�نْهُ  -1000 نَّ ُغالماً ألنَاٍس ُ�قَ : َوَ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ ريَِض ا�َّ
َ
ُذَن ُغالٍم أ

ُ
َراَء َ�َطَع أ

تَْوا انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم فَلَْم َ�َْعْل لَُهْم َشيْئاً 
َ
ْغِنيَاَء فَأ

َ
َدُ والثَّالثةُ  .ألنَاٍس أ اهُ أَمحْ وَ رَ

حيحٍ  نَادٍ صَ   بإسْ

گوش ، فقیر برده اي از آن مردمان: گوید می رضی اللَّه عنْهعمران بن حصین  -1000
صلی اهللا براي قضاوت و داوري) نزد پیامبر( آنگاه، ثروتمند را برید از مردمان ه ايبرد

با اسناد  »ثالثه« احمد و. اي برایشان مقدر نکرد پس هیچ دیه، آمدند علیه وآله و سلم
 . اند صحیح روایت کرده

ه ريَض اهللا َ�نُْهَما  -1001 �ِيِه َ�ْن َجدِّ
َ
نَّ رَُجًال َطَعَن رَُجًال َوَ�ْن َ�ْمرو بِْن ُشعيٍْب َ�ْن أ

َ
أ

قِْد� َ�َقاَل : بَِقْرٍن يف ُرْكبَِتِه فََجاَء إىل انليّب ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َقاَل 
َ
 «: أ

َ
ثمَّ  »َحىت َ�رْبَأ

قِْد�: َجاَء إيَلِْه َ�َقاَل 
َ
قاده، أ

َ
ِ َعرَْجُت َ�َقاَل : ثمَّ َجاَء إيَلِْه َ�َقاَل ، فَأ َ�َهيْتَك  قَدْ «: يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ َو�ََطَل َعرَُجَك  ْ�َعَدَك ا�َّ
َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم أْن  »َ�َعَصيْتَ� فأ ثمَّ َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

 َصاِحبُهُ 
َ
سالِ  .ُ�ْقتَصَّ ِمْن ُجْرٍح َحىت َ�رْبَأ ل باإلرْ أُعِ قُطْني وَ ارَ َدُ والدَّ اهُ أَمحْ وَ  . رَ

بزرگش روایت کرده است که مردي با  از عمرو بن شعیب از پدرش از پدر -1001
صلى اهللا علیه وآله  و او را زخمی کرد) او نزد پیامبر( شاخ به زانوي فردي دیگري زد

سپس دوباره » صبر کن بهبود یابی«: فرمود. از او) بگیر( قصاص مرا: آمد و گفت وسلم
پس . ا گرفتسلم قصاص او ر آله وپیامبر صلی اهللا علیه و، قصاص مرا بگیر: آمد و گفت

قصاص  زوداز ( من تو را«: فرمود. من لنگ شدم! اي رسول خدا: از مدتی آمد و گفت
و ، دور بدارد از بهبود یافتن)( خداوند تو را، منع کردم ولی تو نافرمنی کردي گرفتن)

از صلى اهللا علیه وآله وسلم سپس رسول خدا . »قصاص لنگ شدن نیز باطل شده است
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، اند احمد و دارقطنی روایت کرده. بهبودي فرد مجروح منع فرمودقصاص زخمها قبل از 
 . است و بدلیل مرسل بودن معلول قرار داده شده

يب ُهَر�َْرةَ قاَل  -1002
َ
تَاِن ِمْن ُهَذيٍْل فََرَمْت إْحداُهَما األْخَرى حبََجٍر : َوَ�ْن أ

َ
اْ�تَتَلْت اْمَرأ

ِ . َ�َقتَلَتَْها َوَما يف َ�ْطِنَها ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َقىض رَُسوُل ا�َّ فاْختََصُموا إىل رَُسوِل ا�َّ
ِة ىلَع اَعقِلَتَِها 

َ
ْو َويلَدٌة َوقىض بِِديَِة الَْمْرأ

َ
ٌة َ�بٌْد أ ص� اهللا عليه وآهل وسلم أنَّ ديََة َجِنيِنَها ُغرَّ

َها َوَمْن َمَعُهْم َ�َقاَل محل ْ�ُن ا َ ثَها َودلَ ِ َكيَف ُ�ْغَرُم َمْن ال رَشَب : نّلابغِة الُْهَذيلُّ َوَورَّ يَا رسوَل ا�َّ
َ�َل َوال َ�َطَق وال اْستََهلَّ 

َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ؟َوال أ : فَِمثُْل ذلك ُ�َطلُّ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ْجل َسْجِعِه اذلي َسَجعَ  »إّ�َما هذا ِمْن إْخَواِن الُكّهانِ «
َ
بُو َداوَُد . َعلَيْهِ  ُمّتَفٌق . ِمْن أ

َ
ْخرََجُه أ

َ
َوأ

ِ ص� اهللا عليه : والنَسايئ ِمْن َحديٍث ابِْن َ�بّاٍس  َل َمْن َشِهد قََضاَء رَُسوِل ا�َّ
َ
نَّ ُ�َمَر َسأ

َ
أ

�َْت : َ�َقاَم مَحَُل بن انّلابَِغِة َ�َقاَل : قاَل  ؟وآهل وسلم يف اجلَِن�ِ  َ�ْ�ِ فرََضَ
َ
 ُكنُْت َ�ْ�َ يَدي اْمَرأ

بّانَ واحلاكِمُ  .إْحداُهَما األْخَرى هُ ابْنُ حِ حَ حّ صَ اً وَ ْتَرصَ هُ خمُ رَ كَ  . فَذَ

که دو تا از زنان قبیله هزیل با  روایت استرضی اهللا تَعالَى عنْه از ابو هریره  -1002
در شکمش  یکی از آن دو دیگري را با سنگ زد و او را و آنچه که، یکدیگر درگیر شدند

، آمدند پس براي حل این قضیه نزد پیامبرخدا صلی اهللا علیه وآله وسلمکشت ؛ بود
اي که در شکم  که دیه بچه: این صورت قضاوت کرد به صلی اهللا علیه وآله و سلمپیامبر

پدري) ( وپرداخت دیه زن مقتول به عهده خویشاوندان، بود یک برده یا یک کنیز است
 فرزندانش و کسانی که با آنان هستند مقتول)( وارث خونبهاي زنو ، زن قاتل است

چگونه براي کسی که نخورده ! اي رسول خدا: حمل بن نابغه هزیلی گفت آنگاه. باشند می
پس چنین کسی  ؟دیه پرداخت کنیم، و نیاشامیده ونه سخن گفته ونه فریاد زده است

» کاهنان است این شخص از برادر«: صلی اهللا علیه وآله و سلم فرمود پیامبر، خونبها ندارد
 . متفق علیه. بخاطر سجع بندي که در گفتارش بکار برده بود

: سوال کردرضی اهللا تَعالَى عنْه  عمر: کهاند  ابوداود ونسایی از ابن عباس روایت کرده
 درباره جنین مقتولی صلى اهللا علیه وآله وسلم چه کسی در جلسه قضاوت رسول خدا
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است و حمل بن نابغه بر خ. ر داشته است؟بود) حضوکه در شکم مادرش کشته شده (
. حدیث را به صورت مختصر ذکر کرد )...که یکی دیگري را زد من دوزن داشتم: گفت

 . اند صحیح دانسته ابن حبان و حاکم

َ�يَِّع بِنَْت انّلرض َ�ّمتَُه َكرَسَْت ثَنِّيَة َجارَ�ٍة َ�َطلَبوا إيَلْ  -1003 نَّ الرُّ
َ
�ٍَس أ

َ
َعْفَو َوَ�ْن أ

ْ
َها ال

َمَر 
َ
ِقَصاَص فَأ

ْ
بَْوا إال ال

َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم فَأ تَْوا رَُسوَل ا�َّ

َ
بَْوا فَأ

َ
بَْوا َ�َعَرضوا األرَْش فَأ

َ
فأ

ِقصاص
ْ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم بال �َُس ْ�ُن انّلرض، رَُسوُل ا�َّ

َ
تُْ�رَسُ : َ�َقاَل أ

َ
ِ أ يَا رَُسوَل ا�َّ

َ�يِّعِ ثَنِّيُة  ي َ�َعثََك باحلَقِّ ال تُْ�رَسُ ثَنِّيتَُها َ�َقاَل رسول  ؟الرُّ ِ
ّ

ِ ص� اهللا عليه وآهل ال واذل ا�َّ
ِقَصاُص «: وسلم

ْ
ِ ال �َُس ِكتَاُب ا�َّ

َ
ِ ص� اهللا عليه  »يَا أ َقْوُم َ�َعَفْوا َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
فََريِض ال

ِ «: وآهل وسلم   إنَّ ِمْن ِعبَاِد ا�َّ
َ
هُ َمْن لَْو أ بَرَّ

َ
ِ أل اريِّ  .»قَْسَم ىلَع ا�َّ بُخَ ظُ للْ يْهِ واللّفْ لَ قٌ عَ  . متّفَ

ربیع اش  روایت است که عمه رضی اهللا تَعالَى عنْه رضی اهللا تَعالَى عنْه از انس -1003
 خویشاوندان ربیع از دختر گذشت، از انصار) را شکست( بنت نضر دندان پیشین دختري

، آنگاه به کنیز پیشنهاد پرداخت خسارت را دادند، پس آنان قبول نکردند، نمودند طلب
آنگاه رسول خدا صلی اهللا ، باید قصاص شود: ولی بستگان دختر قبول نکردند و گفتند

اي : آمد و گفت، انس بن نضر برادر ربیع پس، دادند علیه وآله وسلم دستور قصاص
مبعوث  قسم به ذاتی که تو را به حق، نه! ؟شود می تهي ربیع شکسها دندان آیا! رسول خدا
: پیامبر خدا صلی اهللا علیه وآله و سلم فرمود، شود نمی یش شکستهها دندان ؛کرده است

، و ربیع رابخشیدند، قوم رضایت دادند آنگاه. »کتاب اهللا قصاص استحکم) (! اي انس«
بند گان خدا کسانی هستند که اگر بر از میان «: وآله و سلم فرمود صلی اهللا علیه پیامبرخدا

و این لفظ بخاري ، متفق علیه »شکند نمی خداوند سوگند شان را، خدا سوگند یاد کنند
 . است

: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن ابِن َ�ّباٍس ريَض اهللا َ�نُْهَما قاَل  -1004
ّياً حبَجر « ْو ِرمِّ

َ
ّيا أ َطأِ َوَمْن قُِتَل َ�ْمداً َ�ُهَو قَوٌَد َمْن قُِتَل يف ِعمِّ

ْ
ْو َعصاً َ�َعْقلُُه َ�ْقُل اخل

َ
ْو َسْوٍط أ

َ
أ

 ِ نَادٍ قَوي »َوَمْن َحاَل ُدونَُه َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ هْ بإسْ اجَ ائي وابْنُ مَ دَ والنّسَ اوُ هُ أَبُو دَ جَ رَ  . أَخْ
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صلى اهللا علیه وآله  رسول خدا: گوید می مارضی اهللا تَعالَى عنْهابن عباس  -1004
یا با ضربه سنگ یا شالق یا مشخص) با سببی نا( سی که بطور غیر واضحک«: فرمود وسلم

پس ؛ و کسی که به صورت عمدي کشته شود، دیه خطا است اش، دیه، عصایی کشته شود
ابوداود ونسایی . »پس لعنت خدا بر او باد، شود قصاص)( مانع و کسی که، قصاص است

 . اند با اسناد قوي روایت کرده، ابن ماجهو 

ُ َ�نُْهَما َعِن انليّبِّ ص�  -1005  إذا«: اهللا عليه وآهل وسلم قاَل َوَ�ْن ابِن ُ�َمَر ريَض ا�َّ
ْمَسَك 

َ
ي أ

ّ
ْمَسَك الرَُّجُل الرَُّجَل َوَ�تَلَُه اآلَخُر ُ�ْقتَُل اذلي َ�تََل َوُ�ْبَُس اذل

َ
قُطْني  »أ ارَ اهُ الدَّ وَ رَ

هُ ابنُ  حَ حّ صَ الً وَ سَ رْ مُ والً وَ صُ وْ اتٌ  مَ قَ هُ ثَ الُ رجَ طّانِ وَ قَ لَ . الْ سَ حَ املُْرْ جّ قِيَّ رَ بّيْهَ  . إال أَنَّ الْ

ما روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه وآله و رضی اهللا تَعالَى عنْه از ابن عمر-1005
قاتل ، دیگر او را کشتو کسی ، فرد دیگري را نگه داشت، هرگاه فردي«: سلم فرمود

دارقطنی بصورت متصل  »شود می زندانی، و آن شخصی که او را نگه داشته، شود می کشته
جز . اند و رجال آن ثقه، وابن قطان آن را صحیح دانسته است، و مرسل روایت کرده است

 . بیهقی مرسل را ترجیح داده است این که

نَّ انليّبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�تََل ُمْسلماً َوَ�ْن َ�بِْد الرَّمْحن بِْن  -1006
َ
ابَليْلَما�ِّ أ

ْو� َمْن و� بِِذّمِتهِ «: بُمَعاِهٍد َوقَاَل 
َ
نَا أ

َ
ر  »أ كْ قُطني بِذِ ارَ هُ الدَّ لَ صَ وَ الً وَ سَ رْ اقِ مُ زَّ بْدُ الرَّ هُ عَ جَ رَ أَخْ

اهٍ  ولِ وَ صُ نَادُ املَوْ إسْ رَ فِيهِ وَ مَ  . ابْنِ عُ

صلى اهللا علیه وآله  عبدالرحمن بن بیلمانی روایت است که پیامبر خدا از -1006
من از هر کس دیگر به «: کافر) معاهدي کشت و فرمود( مسلمانی را در برابر فرد، وسلم

همین طور بصورت مرسل روایت ، عبدالرزاق. »تر هستم وفا کردن به عهد و پیمان شایسته
است و اسناد  را به صورت متصل آورده روایتو دارقطنی با ذکر ابن عمر این ، کرده

 . است)ارزش بی( متصل واه
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لَو اْشرَتََك ِ�يِه : قُِتَل ُغالٌم ِ�يلًَة َ�َقاَل ُ�َمرُ «: وََعِن ابِْن ُ�َمَر ريَض اهللا َ�نُْهَما قَاَل  -1007
ْهُل َصّنَعاَء لََقتَلْتُُهْم بِهِ 

َ
اري »أ بُخَ هُ الْ جَ رَ  . أَخْ

 کودکی بطور فریب: ما روایت است که گفترضی اهللا تَعالَى عنْهازابن عمر  -1007
؛ کرد اگر تمام اهل صنعا در قتل این بچه شرکت می: عمر گفت، ومخفیانه) کشته شد(

 . بخاري روایت کرده است. کشتم می قطعاً همه را

ُ َ�نُْه قَاَل  -1008 َُزايِعِّ ريَض ا�َّ
ْ
يب رُش�ٍح اخل

َ
ِ ص� اهللا عليه وآهل قَاَل : َوَ�ْن أ رُسوُل ا�َّ

ْهلُُه َ�ْ�َ ِخَ�َ�ْ�ِ «: وسلم
َ
ُ قَتيٌل َ�ْعَد َمَقاليَت هِذهِ فَأ ْو : َ�َمْن قُِتَل هلَ

َ
َعْقَل أ

ْ
ن يَأُخُذوا ال

َ
إّما أ

ةَ ب »َ�ْقتُلُوا رَ يْ رَ ديثِ أَيب هُ نْ حَ ِ مِ نيْ هُ يف الصحيحَ لُ أَصْ اودَ والنّسائي وَ هُ أَبُو دَ جَ رَ نَاهُ أَخْ  . معْ

بعد «: و سلم فرمود صلی اهللا علیه وآله پیامبر خدا: گوید می ابو شریح خزاعی -1008
یا : دو اختیار هستند بیناش  پس خانواده؛ از این سخنانم هر که کسی از آنان کشته شد

واصل این حدیث ، اند و نسایی روایت کرده، ابوداود. »و یا به قصاص بکشند ،دیه بگیرند
 . صحیحین به روایت ابوهریره استدر 

 خونبها)( دیات -1

نَّ  -1009
َ
ُ َ�نُْهْم أ هِ ريََض ا�َّ �ِيِه َ�ْن َجدِّ

َ
يب بَْ�ر بِْن �ّمَد بِْن َ�ْمرو بِْن َحْزم َ�ْن أ

َ
َ�ْن أ

َديَث َوِ�يهِ 
ْ
ََمِن فََذَكَر احل

ْ
ْهِل ايل

َ
َمْن اْ�تَبََط إنَّ «: انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َكتََب إىل أ

يََة َمائًَة ِمَن  ّويِلاُء الَمْقتُوِل َو�نَّ يف انّلْفِس ادلِّ
َ
ّن يْرىض أ

َ
ُمؤِمناً َ�تًْال َ�ْن بَيّنٍَة فإنُّه قَوٌَد إال أ

يَُة وَ� الّشفَ  يَُة َو� اللَِّسان ادلِّ يَُة َوِ� الَعيْنَْ�ِ ادلِّ وِعَب َجْدُعُه ادلِّ
ُ
تَْ�ِ اإلبِِل َو� األنِْف إذا أ

يَُة َو� الرِّْجِل الَْواِحدةِ نِْصُف ادلِّ  يَُة َو� الصلِْب ادلِّ يَُة َو� ابلَيَْضتَْ�ِ ادلِّ يَُة َو� اذّلَكر ادلِّ يَِة ادلِّ
ةَ مَن اإلبِِل و�  لَِة مَخَْس َعرْشَ يَِة َو� الُمنَقِّ يَِة َو� اجلائَِفِة ثُلُُث ادلِّ لُكِّ و� الَمأُموَمِة ثُلُُث ادلِّ

نِّ مَخٌْس ِمَن اإلبِِل و� الُموِضَحِة  َِد والرِّْجِل َعرْشٌ ِمَن اإلبِِل و� السِّ َصابع ايلْ
َ
إْصبٍَع ِمْن أ

ُف دينَار
ْ
ل
َ
َهِب أ ْهِل اذلَّ

َ
ِة وىلََع أ

َ
دَ يف  .»مَخٌْس ِمَن اإلبِِل و�نَّ الرَُّجَل ُ�ْقتَل باملْرأ اوُ هُ أَبُو دَ جَ رَ أَخْ

النس اسيلِ وَ تِهِ املَرَ حّ وا يف صِ تَلَفُ اخْ َدُ وَ أَمحْ بّانَ وَ ةَ وابُنُ اجلارودِ وابْن حِ يْمَ زَ  . ائي وابْنُ خُ
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م رضی اهللا تَعالَى عنْهابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش از جدش  -1009
حدیث را ذکر کرده و . ..کند که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم به اهل یمن نوشت می روایت
 : آمدهدر آن 

؛ مگر اولیاي دم مقتول، شود می قصاص، منی را بکشدؤم ناحق)( هرکس بدون گناه« 
دیه کامل ؛ ریدن بینی از بیخودر ب، صد شتر است، وهمانا دیه قتل نفس، رضایت دهند

؛ ودر دو لب، دیه کامل زبانبریدن) ( ودر، دو چشم دیه کامل است درآوردن)( ودر. است
 ودر، دیه کامل؛ دو بیضه قطع)( ودر، دیه کامل؛ آلت تناسلی مرد قطع)( ودر، دیه کامل

ودر ضربه مأمومه یک سوم ، نصف دیه؛ یک پا قطع)( ودر. کمر دیه کامل است شکستن)(
هر انگشت از  )قطع( ودر، ودرضربه منقله پانزده شتر، ضربه جائفه یک سوم دیه ودر، دي

ودر ضربه موضحه پنج شتر دیه ، شتر ودر هر دندان پنج، ده شتر؛ انگشتان دست و پا
 هستند نقدینه)( وبر کسانی که مالک طال. شود می و همانا مرد در برابر زن کشته، دارد

و نسایی و ابن ، ابوداود در مراسیل. »که باید پرداخت کنند)( هزار دینار است بجاي شتر)(
 . اند اختالف کرده و در صحت آن اند خزیمه وابن جارود و ابن حبان واحمد روایت کرده

مْخَاساً «: وََعِن ابِْن َمْسُعوٍد عن انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل  -1010
َ
ِ أ ََطأ

ْ
: ِديَُة اخل

وَن ِحّقًة وَِعرْشون َجَذَعًة وعرشوَن َ�نَاِت َ�َاٍض وَِعرْشوَن َ�نَاِت بَلُون وعرشوَن بَ�  ِعرْشُ
قُطَني  »بَلُونٍ  ارَ هُ الدَّ جَ رَ ظِ أَخْ ةُ بِلَفْ عَ بَ هُ األرْ جَ رَ وَن َ�نُو �َاٍض « :وأَخْ لَ  »وِعرْشُ بُونٍ « بَدَ نَادُ  »لَ وإسْ

هُ أَ  جَ رَ أَخْ فُوع وَ نَ املَرْ حُّ مِ وَ أَصَ هُ قُوفاً وَ وْ رَ مَ هٍ آخَ جْ نْ وَ يْبَةَ مِ هُ ابْنُ أَيب شَ جَ رَ أَخْ  وَ لِ أَقْوَ بُو األوَّ

رو بْ  مْ نْ طَريقِ عَ ذي مِ مِ ْ دَ والرتّ اوُ هُ دَ عَ فَ امَ رَ نْهُ َ اهللاَُّ عَ
يضِ هِ رَ دِّ نْ جَ نْ أَبيهِ عَ يْبٍ عَ عَ يَُة « :نِ شُ ادلِّ

ْوالُدَها
َ
 . »ثَالثُوَن ِحّقًة َوثَالثُوَن َجَذَعًة َوأْرَ�ُعوَن َخِلَفًة يف ُ�ُطونها أ

صلى اهللا علیه وآله  پیامبر روایت است کهرضی اهللا تَعالَى عنْه ابن مسعود  از -1010
سه سال ( حقه: باشد پنج دسته از انواع شتران میقتل خطا  خونبهاي)( دیه«: فرمود وسلم

چهار سال را تمام کرده ( جزعه، بیست تا، )سال شده است رده و وارد چهارمینرا تمام ک
ماده شتري که ( بنت لبون، بیست تا )از یک ساله تا دو ساله( بنت مخاض، بیست تا باشد)
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 شتر نري که به سال سوم وارد شده)( ابن لبون، بیست تا به سال سوم وارد شده است)
 بنو بیست تا«: بلفظ »أربعه«و همین حدیث ، دار قطنی روایت کرده است. »بیست تا
، اما اسناد روایت اول قوي تر است، اند روایت نموده »بیست تا بنی لبون« بجاي» مخاض

را ابن ابی شیبه از طریق دیگر بصورت موقوف آورده است که از روایت و همین روایت 
 . تر است مرفوع صحیح

از جدش بصورت مرفوع ، ابوداود و ترمذي از طریق عمروبن شعیب از پدرش و
؛ و چهل خلفه که آبستن باشند، سی جزعه، سی حقه، خونبها کامل)( دیه«: اند روایت کرده

 . »است

ُ َ�نُْهَما عِن انّليبوََعِن ابِن  -1011 إّن «:  ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل ُ�َمَر ريَض ا�َّ
ِ ثَالثةٌ  عىت انّلاس ىلَع ا�َّ

َ
َاِهِليّةِ : أ

ْ
ْحِل اجل ْو ذِلَ

َ
ْو َ�تََل َ�ْ�َ قَاتِِلِه أ

َ
ِ أ  »َمْن َ�تََل يف َحَرِم ا�َّ

هُ  حَ حّ ديثٍ صَ بّانَ يف حَ هُ ابْنُ حِ جَ رَ  . أَخْ

روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه وآله و  مارضی اهللا تَعالَى عنْه ابن عمراز  -1011
 : سه دسته هستند قطعاً سرکش ترین مردم در برابر اهللا«: سلم فرمود

کسی که بجاي قاتل کسی دیگر را  -2. کسی که درحرم خداوند کسی را بکشد -1
 . »جاهلیت کسی را بکشد )وعداوت( کسی که به خاطر کینه -3. بکشد

 . حدیثی روایت کرده و صحیح دانسته است ابن حبان در ضمن

ِ ص� اهللا  -1012 نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهما أ َعاِص ريَض ا�َّ

ْ
ِ بِْن َ�ْمرو بِْن ال َوَ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َعْمِد َما اَكَن «: عليه وآهل وسلم قاَل 
ْ
َعَصا ِمائٌة ِمَن اإلبِِل أال إّن ِديََة اخلََطأ وَِشبْه ال

ْ
بِالّسْوِط َوال

ْوالُدَها
َ
ْرَ�ْعوَن يف ُ�ُطونَِها أ

َ
بّانَ  .»ِمنَْها أ هُ ابنُ حِ حَ حّ صَ اجه وَ دَ والنسائي وابْنُ مَ اوُ هُ أبُو دَ جَ رَ  . أَخْ

روایت است که رسول  مارضی اهللا تَعالَى عنْه از عبداهللا بن عمرو بن عاص -1012
با  که دیه قتل خطا و شبه عمد و آنچه: هان بدانید«: فرمود ه وآله وسلمصلى اهللا علی خدا

ابوداود  »چهل تا آبستن باشدها  آن صد شتر است که از؛ شالق و عصا صورت گیرد
 . و ابن حبان صحیح دانسته استاند  ونسایی و ابن ماجه روایت کرده
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 »هِذهِ وهذه سواءٌ «: وآهل وسلم قَاَل وََعِن ابِن َ�ّباٍس َعِن انّليب ص� اهللا عليه  -1013
بُخاري .َ�ْع� اخِلنرَْصَ واإلْ�َهامَ  اهُ الْ وَ يِّ . رَ ذِ مِ ْ دَ والرتِّ اوُ أليب دَ ِديَُة األَصابُع َسَواٌء َواألْسنَاُن « :وَ

ُْس َسَواءٌ  بّانَ  .»َسَواٌء اثلّنِّيُة َوالرضِّ البْنِ حِ ديِْن َوالرِّْجلَْ�ِ « :وَ
ْ

صابع ايل
َ
ةٌ ِمَن : َسَواءٌ  ِديَُة أ َعرَشَ

 . »اإلبِِل ِللكِّ إْصبَعٍ 
: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -1013

در . بخاري روایت کرده است. »در دیه برابر است -یعنی خنصر و ابهام -؛ این واین«
ي ها دندان و دیه، برابر است ها دندان ها و دیه انگشت«: روایت ابو داود و ترمذي آمده

دیه «: در روایت ابن حبان آمده »برابرهستند )ثنیه( ها دندان و دیگر ضرس)( آسیاب
 . »هر انگشت ده شتر است، انگشتان دست پا برابراند

ُ َ�نُْهْم َرَ�َعُه  -1014 هِ ريَض ا�َّ �ِيِه َ�ْن َجدِّ
َ
َمْن «: قَاَل َوَ�ْن َ�ْمرو بِْن ُشَعيٍْب َ�ْن أ

بِّ َمْعُروفاً ، َ�َطّبَب  َصاَب َ�ْفساً َ�َما ُدوَ�َها، َولَْم يَُ�ْن بالطِّ
َ
هُ الدارقُطْني  »َ�ُهَو َضاِمنٌ ، فَأ جَ رَ أَخْ

هُ  لَ صَ  ممّنْ وَ هُ أَقْوَ لَ سَ نْ أَرْ ا إال أَنَّ مَ َ مهِ ِ ريْ غَ دَ والنسائي وَ اوُ نْدَ أيب دَ وَ عِ هُ ه احلاكِمُ وَ حَ حّ صَ  . وَ

 که: کند عمرو بن شعیب از پدرش واز پدر بزرگش بصورت مرفوع روایت می -1014
طبابت کند و در علم طب  تظاهر به)( کسی که«: فرمود )صلى اهللا علیه وآله وسلمپیامبر (

باید ( پس او ضامن است؛ و موجب قتل کسی و یا کمتر ازآن شود، شناختی نداشته باشد
و حاکم صحیح دانسته و این ، روایت کرده است دار قطنی. »او را بپردازد)ي  خونبها

البته کسی که آن را مرسل روایت کرده ، روایت نزد ابو داود و نسایی و دیگران نیزهست
 . قویتر از کسی است که متصل روایت کرده است

نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -1015
َ
ِمَن يف الَْمَواِضِح مَخٌْس مَخٌْس «: َوَ�نُْه أ

َدُ  »اإلبِِل  ادَ أَمحْ زَ ةُ وَ عَ بَ َدُ واألرْ اهُ أَمحْ وَ  .»لُكُهنَّ َعرْشٌ َعرْشٌ ِمَن اإلبِِل : َواألَصابُع َسَواءٌ « :رَ

ودِ  َارُ ابْنُ اجلْ ةَ وَ مَ يْ زَ هُ ابنُ خُ حَ حّ صَ  . وَ
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: عبداهللا بن عمرو) روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود( و از او -1015
، اند روایت کرده »اربعه«احمد و  »زخمهاي که استخوان باز شود پنج شتر دیه استدر «

 و ابن خزیمه وابن »انگشتان در دیه برابرند هر یک ده شتر است تمام«: واحمد افزوده
 . اند جارود صحیح دانسته

ُ َ�نُْه قَاَل  -1016 ْهِل «: لمقَاَل رَسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وس: َوَ�نُْه ريض ا�َّ
َ
َ�ْقُل أ

ّمِة نِْصف َ�ْقِل الُمْسِلِم�َ  دَ  .»اذلِّ اوُ ظُ أَيب دَ فْ لَ ةُ وَ عَ بَ األرْ َدُ وَ اهُ أَمحْ وَ ِديُّة الُْمَعاَهِد نِْصُف ديَِة « :رَ

ُرِّ 
ْ
ائيِّ  »احل ةِ ِمثُْل َ�ْقِل الرَُّجِل َحىت َ�بْلَُغ اثلُّلَْث ِمْن ديَِتَها« :وللنّسَ

َ
هُ ابنُ  »َعقُل الَْمْرأ حَ حّ صَ وَ

ةَ  مَ زيْ  . خُ

عبداهللا بن عمرو) رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه ( و از او -1016

 »أربعه«احمد و . »نصف دیه مسلمان است)1( ذمیاني  مقدار دیه«: سلم فرمود آله وو

روایت  در .»دیه فرد معاهد نصف دیه فرد آزاد است«: در ابوداود آمده، اند روایت کرده
ابن  »نیز برسداش  تا آنکه به یک سوم دیه، دیه زن مانند دیه مرد است«: نسایی آمده

 . خزیمه صحیح دانسته است

َعْمد ُمَغلٌّظ «: قاَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�نُْه قاَل  -1017
ْ
َ�ْقُل ِشبِْه ال

 ِ َعْمِد وال ُ�ْقتَُل صاِحبُُه وذل
ْ
َو الّشيْطاُن َ�تَُكوُن ِدَماٌء ب� انّلاِس يف غ� ِمثُْل َ�ْقِل ال ْن َ�ْ�ُ

َ
َك أ

هُ  .»َضِغينٍة َوال مَحِْل سالٍح  فَ عّ ضَ قُطْني وَ ارَ هُ الدَّ جَ رَ  . أَخْ

آله عبداهللا بن عمرو) روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و ( و از او -1017
 صد شتر است و قاتل کشته، مغلظهدیه ، خونبهاي شبه عمد مانند قتل عمد«: سلم فرمودو

و بدون دشمنی بدون اسلحه ، کند می این بخاطر آن است که شیطان و سوسه، شود نمی
 . دارقطنی روایت کرده است و ضعیف دانسته است »شود می منجر به خونریزي بین مردم

                                                   
   کنند. می از اهل کتاب که در پناه حکومت اسالمی زندگی کسانی)1(
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ُ َ�نُْهَما قَاَل  -1018 ِ ص�  َ�تََل رُجٌل رَُجالً : وََعِن ابِن َ�ّباٍس ريَض ا�َّ ىلَع َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ
فاً 

ْ
ل
َ
اهُ  .اهللا عليه وآهل وسلم فََجَعَل انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم ِدَ�تَُه اث� َعرَشَ أ وَ رَ

هُ  الَ سَ اتمٍ إرْ أَبو حَ ائي وَ حَ النّسَ جّ رَ ةُ وَ عَ بَ  . األرْ

 آله ویه ودر زمان رسول خدا صلی اهللا عل: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -1018
را دوازده هزار اش  سلم دیه آله وسلم مردي مرد دیگر را کشت پیامبر صلی اهللا علیه و

و نسایی وابو حاتم مرسل بودنش را ترجیح اند  روایت کرده »أربعه« .درهم تعیین کرد
 . اند داده

يب ِرْمثََة قاَل  -1019
َ
َ�يُْت انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : َوَ�ْن أ

َ
َمْن «: َوَميِع ابْ� َ�َقاَل أ

ْشَهُد بِِه قَاَل : َ�ُقلُْت  »؟هَذا
َ
َما إنُّه ال َ�ِْ� «: ابْ� َوأ

َ
ْ� َعلَيْهِ أ

َ
ائي  .» َعلَيَْك وال جت اهُ النّسَ وَ رَ

ودِ  َارَ ةَ وابْن اجلْ مَ يْ زَ هُ ابنُ خُ حَ حّ صَ دَ وَ اوُ أَبُو دَ  . وَ

سلم  آله وپیامبر صلی اهللا علیه وبه همراه پسرم خدمت : گوید می ابو رمثه -1019
: فرمود، دهم به اینکه پسرم است) گواهی می( پسرم و: گفتم» این کیست؟«: فرمود، آمدم

و مسئول) ( و تو نیز ضامن، تو نیستو گناهان)( جنایات و مسئول)( همانا او ضامن«
جارود صحیح و ابن خزیمه و ابن ، اند نسایی و ابو داود روایت کرده. »جنایات او نیستی

 . اند دانسته

 سوگند دادن)( خون خواهی) و قسامه( ادعاي خون -2

نَّ َ�بَْد اهللا بَن  -1020
َ
ُ َ�نُْه َ�ْن رجاٍل ِمْن ُكرباِء قَْوِمِه أ يب َحثَْمَة ريض ا�َّ

َ
َ�ْن َسْهِل بِْن أ

صابهمْ 
َ
ِ  َسْهٍل َوُ�َيَِّصَة بَن َمْسُعوٍد َخرَجا إىل َخيرَْبَ ِمْن َجْهٍد أ ّن َ�بَْد ا�َّ

َ
ْخرب أ

ُ
يِتَ ُ�َيَِّصُة فَأ

ُ
فَأ

ىت يُهوَد َ�َقاَل 
َ
ِ َ�تَلْتُُموُه قالوا: بَن َسْهٍل قَْد قُِتَل َوُطرَح يف َ�ْ�ٍ فَأ ْ�تَُم وا�َّ

َ
ِ َما َ�َتلْنَاُه : أ َوا�َّ
ُخوُه ُحَو�َِّصُة َوَ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َسْهٍل فََذهَ 

َ
ْ�بََل ُهَو وأ

َ
ِ ص� فَأ َب ُ�ِيَِّصُة يِلَتلََكّم َ�َقاَل رَسوُل ا�َّ

ْ «: اهللا عليه وآهل وسلم ْ َكربِّ نَّ َ�تلََكَّم ُحَو�َِّصُة ثمَّ تَ�لَّم ُ�َيَِّصُة َ�َقاَل رَُسوُل  »َكربِّ يُر�ُد السِّ
َذنُوا حبَ «: اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم

َ
ْن يَأ

َ
ْن يَُدوا َصاِحبَ�م َو�ّما أ

َ
فََكتََب إيَلِْهْم  »رٍب إّما أ
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ِ َما َ�تَلْنَاُه َ�َقاَل حِلَو�َِّصَة َوُ�َيَِّصَة َوَ�بِْد الرَّمْحَِن بِن َسْهٍل : يف ِذلَك فََكتَبُوا ِْلُفوَن «: إنّا وا�َّ
َ

حت
َ
أ

وَن َدَم َصاِحِبُ�مْ  ، لَيُْسوا ُمْسِلِم�َ : قَالُوا »؟َ�يَْحِلُف لَُ�ْم َ�ُهودُ «: ال قَاَل : قَالُوا »؟َو�َْستَِحقُّ
ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ِمْن ِعنَْدهِ َ�بََعَث إيلِْهْم َمائة نَاقٍَة قَاَل َسْهٌل  فَلََقْد : فَوََداُه رَُسول ا�َّ

يْهِ  .َرَ�َضتْ� ِمنَْها ناقٌَة مَحَْراءُ  لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

که عبداهللا بن  کند می سهل بن ابو حثمه از مردانی از بزرگان قریش روایت -1020
آمد و خبر داد  محیصه، سهل و محیصه بن مسعود به خاطر تنگدستی شان به خیبر رفتند

لذا محیصه نزد یهودیان رفت و ، اند اي انداخته ل کشته شده و در چشمهکه عبداهللا بن سه
 لذا او، ایم بخدا سو گند ما او نکشته: آنان گفتند. بخدا سو گند شما او را کشته اید: گفت

رفتند و  صلی اهللا علیه وآله و سلم با برادرش حویصه و عبدالرحمن بن سهل نزد پیامبر
سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و؛ خواست شروع به سخن گفتن نماید محیصه
منظور ، یعنی بگذار کسی که از تو بزرگ تر است سخن بگوید» بزرگتر بزرگتر«: فرمود

سپس محیصه صحبت . ین نخست حویصه صحبت کردبنابرا، بزرگتر از سن و سال است
 یهودیان باید خونبها رفیق شما را«: سلم فرمود آله وآنگاه پیامبر صلی اهللا علیه و، کرد
به اطالع یهودیان اي  نامه این موضوع را طی. »و یا اعالن جنگ کنند، اخت نمایندپرد

آنگاه پیامبر صلی اهللا علیه و . بخدا سو گند ما او را نکشته ایم: در پاسخ نوشتند. رساند
که یهودیان او را ( خورید می آیا سو گند«: سلم به حویصه و محیصه و عبدالرحمن فرمود

پیامبر صلی اهللا ، خیر: گفتند» تا در آن صورت مستحق خونبهاي رفیقتان شوید؟ )اند کشته
: گفتند »اند) نکشتهکه او را ( خورند می پس یهودیان برایتان سوگند«: علیه و سلم فرمود

سلم خونبهایش از نزد  آلهدر نتیجه پیامبر خدا صلی اهللا علیه و؛ آنان مسلمان نیستند
یکی از آنان که شتر قرمز : گوید می سهل، خودش پرداخت و صد شتر براي آنان فرستاد

 . متفق علیه. مرا لگد زد، رنگ بود
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نَّ رَُسوَل : َوَ�ْن رَُجٍل ِمَن األنَْصار -1021
َ
َقَساَمَة  أ

ْ
قَرَّ ال

َ
اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�ْ�َ نَاٍس ِمَن  ىلَع َما اَكنَْت َعلَيِْه يف اجلاِهِلّيِة َوقَىض بها رَُسوُل ا�َّ
َُهودِ 

ْ
َعوُْه ىلَع ايل لمٌ  .األنَْصار يف قَِتيٍل ادَّ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

سلم آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و : گوید می  عنهمردي از انصار رضی اهللا -1021
مورد تأیید قرار ؛ ت بودی که در زمان جاهلیسوگند دادن) را بر همان روش( روش قسامه

یهودیان یکی از آنان را ؛ کردند ادعا میکه انصار ، بین انصارو یهودیانهمان روش وبر، داد
 . مسلم روایت کرده است. قضاوت فرمود، اند کشته

 اهل بغی)( جنگ با سرکشان شورشی -3

ُ َ�نُْهَما قال -1022 : قَاَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َعِن ابِْن ُ�َمَر ريض ا�َّ
الَح فَلَيَْس ِمّنا« يْهِ  »َمْن مَحََل َعلَيْنَا السِّ لَ تّفقٌ عَ  . مُ

: سلم فرمود آلهعلیه وازابن عمررضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا  -1022
 . »از ما نیست؛ هر کسی که علیه ما اسلحه بکشد«

يب ُهَر�َْرة َعِن انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قَاَل  -1023
َ
َمْن َخَرَج عن الّطاَعِة «: َوَ�ْن أ

ََماَعَة َوَماَت فَِميْتَتُُه ِميتٌَة جاِهِلّيةٌ 
ْ
لمٌ  .»َوفَاَرَق اجل سْ هُ مُ جَ رَ  . أَخْ

: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و، گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -1023
و ، و از جماعت مسلمان جدا شود، بکشد متفق علیه)، حاکم( کسی که دست از اطاعت«

مسلم روایت کرده  »پس مرگش همچون مرگ در دوران جاهلیت است، در آن حال بمیرد
 . است

مِّ َسلََمَة ريَض  -1024
ُ
ُ َ�نَْها قَالَْت َوَ�ْن أ : قَاَل رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: ا�َّ

َاِ�يَةُ «
ْ

ِفئَُة ابل
ْ
سلمٌ  .»َ�ْقتُُل َ�ّماراً ال اهُ مُ وَ  . رَ

: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ام سلمه رضی اهللا عنهما -1024
 . استمسلم روایت کرده . »عمار را گروه سرکش خواهد کشت«
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ُ َ�نْهَما قال -1025 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَعِن ابِن ُ�َمَر ريَض ا�َّ : قَاَل رَُسوُل ا�َّ
مِّ َ�بٍْد َكيَْف ُحْ�ُم اهللا ِ�يَمْن َ�ىَغ ِمْن هِذهِ األّمةِ «

ُ
ُ : قَاَل  »؟َهْل تَْدري يَا اْ�َن أ

ُ
ُ ورُسوهل ا�َّ

ْعلَُم قاَل 
َ
سُ�َها وال ُ�ْطلُب َهارُ�ها َوال ُ�ْقَسُم َ�يْئَُهاال ُ�َْهُز ىلَع «: أ

َ
اهُ  .»جرِ�َها وال ُ�ْقتَُل أ وَ رَ

نْ  يلَ مِ نْ عَ حَّ عَ صَ وكٌ وَ ُ رتْ وَ مَ هُ كيمٍ وَ رَ بنَ حَ ثَ وْ نَادِهِ كَ مَ ألنَّ يف إسْ هِ وَ هُ فَ حَ حّ صَ ارُ واحلاكِمْ وَ بَزَّ الْ

هُ ابْنُ أيب جَ رَ قُوفاً أَخْ وْ هُ مَ وُ قٍ نَحْ احلاكِمُ طُرُ يْبَةَ وَ  .  شَ

از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1025
دانی که حاکم خداوند درباره کسانی که از این  می آیا! اي ابن ام عبد «: فرمود سلمآله و 

: فرمود! خدا و رسول داناترند: گفت »؟چیست، کنند می امت سرکشی و طغیان
فراریانشان را تعقیب نکنند و اموال فیئی ، نشود قتلاسیرانشان  و، کشته نشودزخمیانشان «

بزار روایت کرده است و حاکم صحیح دانسته . »تقسیم نشود؛ آید می که از آنان بدست
. و او متروك است، آن کوثر بن حکیم است چون دراسناد، ودچار وهم شده است؛ است

ابن ابی شیبه و حاکم روایت ، همیمن معنا موقوف آمدهو از علی به چند طریق به 
 . اند کرده

ِ ص� اهللا عليه : َوَ�ْن َعْرفََجَة بِن رُش�ٍح ريض اهللا َ�نُْه قَاَل  -1026 َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َق مَجَاَ�تَُ�ْم «: وآهل وسلم َ�ُقوُل  ْن ُ�َفرِّ

َ
َمُرُ�م مِجيٌع يُر�ُد أ

َ
تَاُ�ْم َوأ

َ
هُ  .»فَاْ�تُلُوهُ َمْن أ جَ رَ أَخْ

لمٌ  سْ  . مُ

شنیدم رسول خدا صلی اهللا علیه : از عرفجه بن شریح روایت است که گفت -1026
و ، هستید يدر حالی که شما جماعت متحد؛ آمدنزدتان هر کس «: سلم فرمود آله وو

 . مسلم روایت کرده است. »او را بکشید، ق کندفرمترا شما  تعاجمخواست که 

 جانی وقتل مرتدقتال  -4

ِ بِْن ُ�َمَر قاَل  -1027 ِ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�ْن َ�بِْد ا�َّ َمْن قُِتَل «: قاَل رَُسوُل ا�َّ
هُ  »ُدوَن َماهِلِ َ�ُهَو َشهيدٌ  حَ حّ صَ ذي وَ مِ ْ ائي والرتّ اودَ والنّسَ اهُ أَبُو دَ وَ  . رَ
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هر «: سلم فرمود آله وو رسول خدا صلی اهللا علیه: گوید می عبداهللا بن عمر -1027
ابوداود و نسائی و ترمذي روایت . »شهید است؛ مالش کشته شوداز کسی که در دفاع 

 . و ترمذي صحیح دانسته استاند  کرده

ُ َ�نُْه قَاَل  -1028 َمّيَة رَُجًال َ�َعضَّ : َوَ�ْن ِعْمَراَن بِن ُحَصْ�ٍ ريَض ا�َّ
ُ
قَاتََل َ�ْع� بُن أ

َصاِحبَُه فَاْ�زَتََع يََدُه ِمْن فَِمِه َ�َ�ََع ثَنِّيتَُه فَاْختََصَما إىل انلَّيِبِّ ص� اهللا عليه وآهل أَحُدُهَما 
َفْحُل «: وسلم َ�َقاَل 

ْ
َحُدُ�ْم كما َ�َعض ال

َ
ُ  ؟َ�َعض أ

َ
لِمٍ  »ال ِديََة هل ظُ ملُِسْ اللفْ يْهِ وَ لَ قٌ عَ تّفَ  . مُ

، یعلی بن امیه با مردي در گیر شد: گوید می عمران بن حصین رضی اهللا عنه -1028
 پس؛ را از دهان او کشیداش  وي دست، ویکی از آن دو دست یکی دیگر را گاز گرفت

 ،فرمود، شکایت کردند صلى اهللا علیه وآله وسلم هر دو به پیامبر، افتاد یشي جلوها دندان
متفق علیه و این لفظ  »ندارددیه اي ! گیرد؟ می آیا کسی مانند شتر نر برادرش را گاز«

 . مسلم است

ُ َ�نُْه قاَل  -1029 بُو القاسِم ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أيب ُهَر�َْرةَ ريَض ا�َّ
َ
: قاَل أ

 اّطلََع َعلَيَْك بَِغْ� إْذٍن فََحَذْ�تَُه حبَصاٍة َ�َفَقأَت َ�يْنَُه لَْم يَُ�ْن َعلَيَْك ُجنَاحٌ «
ً
نَّ اْمَرأ

َ
 .»لَْو أ

بّانَ  هُ ابن حِ حَ حّ صَ ائيِّ وَ النْسَ َدَ وَ ظٍ ألمحْ فْ يف لَ يْهِ وَ لَ قٌ عَ تّفَ ُ َوال قَِصاَص « :مُ
َ

 . »فَال ديٌَة هل

: فرمودصلى اهللا علیه وآله وسلم از ابوهریره روایت است که ابوالقاسم  -1029
را با سنگریزه اي زدي و او و تو ؛ نگاه کردتو  ي) درون خانه( هاگرشخصی بدون اجازه ب«

و در روایت احمد و نسایی که ، متفق علیه. »بر تو گناهی نیست، کرديکور را چشمش 
 . »و نه قصاص دارد، نه دیه دارد«: آمده؛ ابن حبان آن را صحیح دانسته است

ُ َ�نْه قاَل  -1030 رَبَاِء بِن اَعزٍب ريََض ا�َّ
ْ
ِ ص� : وََعِن ال اهللا عليه وآهل قىَض رَُسوُل ا�َّ

ْهِل 
َ
نَّ ِحْفَظ الَماَشيَِة باللّيِْل ىلَع أْهِلَها َوأنَّ ىلَع أ

َ
ْهِلَها َوأ

َ
وسلم أنَّ حفَظ احلوائِط بانّلَهار ىلَع أ

َصابْت َماِشيَتُُهْم باللّيِْل 
َ
  .الَماِشيَِة َما أ

بّانَ   هُ ابن حِ حَ حّ صَ ذي وَ مِ ْ ةُ إال الرتِّ عَ بَ األرْ َدُ وَ اهُ أَمحْ وَ تِالفٌ رَ  . ويف إسنَادِهِ اخْ
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سلم حکم کردند که  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می براء بن عازب -1030
به ؛ و همانا حفاظت چهارپایان در شب، حفاظت باغها در روز به عهده صاحبانش است

؛ دچهارپایان) در شب به باغ آسیبی رساندن( تو اگر حیوانا، عهده صاحبانش است
 . آن بر صاحب چهارپایان استمسئولیت 

. بجز ترمذي روایت کرده است ابن حبان آن را صحیح دانسته است »أربعه«احمد و  
 . در اسناد این روایت اختالف است

ْسلََم ثم َ�َهوَّدَ  -1031
َ
ْجِلُس َحىت ُ�ْقتََل «: َوَ�ْن ُمَعاِذ بِن َجبٍَل ريض اهللا َ�نْه يف رَُجٍل أ

َ
ال أ

ِ وَ  َمَر بِِه َ�ُقِتَل  »رَُسوهِلِ قََضاُء ا�َّ
ُ
دَ  .فَأ اوُ ةٍ أليب دَ ايَ يْهِ ويف روَ لَ قٌ عَ تّفَ َوَ�َن قَِد اْستُِتيَب َ�بَْل « :مُ

 . »ذلَك 
از معاذ بن جبل رضی اهللا عنه روایت است درباره مردي که مسلمان شده بود  -1031

حکم خدا و رسول و این ، نشینم نمی؛ کشته نشودتا او  ):گفت( و سپس یهودي شده بود
 . لذا دستور دادند او را کشتند، است

 . دادنداش  توبه؛ قبل از آنکه او را بکشند: در روایت ابو داود آمده، متفق علیه

 َ�نُْهَما قاَل  -1032
َ

ُ َ�َعاىل ِ ص� اهللا عليه وآهل : وََعِن ابِْن َ�ّباٍس ريَض ا�َّ قاَل رَُسوُل ا�َّ
َل دينهُ «: وسلم اري .»فَاْ�تُلُوهُ  َمْن بَدَّ بُخَ اهُ الْ وَ  . رَ

سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -1032
 . بخاري روایت کرده است. »اورا بکشید؛ کسی که دینش را تغیر داد«: فرمود

1033-  ٍ
َ

م َودل
ُ
ُ أ

َ
َ�َ� اَكنَْت هل

َ
نَّ أ

َ
 َ�نُْه أ

َ
�َْشتُُم انّليب ص� اهللا عليه  َوَ�نُْه ريض اهللا َ�َعاىل

 
َ
َخَذ الِمْعَوَل فََجَعلَُه يف َ�ْطِنَها واتّ�أ

َ
وآهل وسلم َوَ�َقُع ِ�يِه َ�يَنَْهاَها فَال تَنْتَ� فَلَّما اكَن يَلْلٍَة أ

 .»َها َهَدرٌ أال اْشَهُدوا فَإنَّ دمَ «: َعلَيَْها َ�َقتَلََها َ�بَلََغ ذلك انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َقاَل 
هُ ثِقاتٌ  اتُ وَ رُ دَ وَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ  . رَ

ي داشت که رسول خدا لدابن عباس) روایت است که فرد کوري ام و( و از او -1033
، آمد نمی اما او باز، کرد می وي او را منع ،گفت می صلی اهللا علیه و سلم را دشنام و ناسزا
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این خبر ، تا او را کشت؛ فشار آورد بر شکمش گذاشت و بر آن، یک شبی کلنگی براشت
در هبدانید و گواه باشید که خونش ! هان«: رسید فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم به پیامبر

 . »است
 . اند ابوداود روایت کرده است و رجال آن ثقه





 
 
 

 کتاب حدود -10

 کارحد زنا  -1

ىَت  -1034
َ
يب ُهر�رة وز�د بن خادٍل اجلَُه� ريض اهللا عنهما أنَّ رُجًال من األْعراب أ

َ
َ�ْن أ

�ُْشدَك اهللا إال قضيَت يل ب�تاب : رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم فقال
َ
يا رسول اهللا أ

فْقُه منهُ 
َ
إن : قال »قُْل «: وأَذْن يل فقالنَنَا ب�تاب اهللا نعْم فاقْض بيْ : اهللا فقاَل اآلخُر وُهَو أ

ْخربت أنَّ ىلع اب� الرَّجم فاّفتديت منه بمائِة 
ُ
ته و�� أ

َ
اب� اكن عسيفاً ىلع هذا فََز� بامرأ

نَّما ىلع اب�
َ
ُت أْهل الِعلم فأخربو� �

ْ
ل
َ
ُ مائة وتغر�ب اعم وأن ىلع امرأة : شاٍة وويلدة فََسأ َج�ْ

واذلي نفيس بيده ألقِض�َّ بينُكما «: هللا عليه وآهل وسلمفقال رسول اهللا ص� ا، هذا الرجم
نيُس إىل ، الويلدُة والغنُم ردٌّ عليك وىلع ابنك ج� مائة وتغر�ُب اعمٍ : ب�تاب اهللا

ُ
واغُد يا أ

ِة هذا
َ
تّفقٌ عليه وهذا اللفظ ملسلمٍ  .»فإن اعرتفْت فارمُْجْها؛ اْمرأ  . مُ

اعراب صحرانشینان) نزد ( نند که مردي ازک می ابوهریره و خالد جهنی روایت -1034
، تو را به خدا سوگند! اي رسول خدا : آمد و گفت صلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا

! آري : گفت؛ طرف دیگر که از او فهمیده تر بود، فقط طبق کتاب خدا برایم قضاوت کن
صلى اهللا علیه  پیامبر. بین ما به کتاب خدا قضاوت کن و به من اجازه بده که حرف بزنم

پس باز زنش زنا ، همانا پسرم خدمتکار این مرد بود: او گفت »بگو«: فرمود وآله وسلم
من در برابر آن صد گوسفند و یک ، باید پسرم سنگسار شود: اند به من گفته، کرده است

باید پسرم صد ضربه : ال کردم به من گفتندؤس علماتا رجم نشود) از ( کنیز فدیه دادم
صلى  رسول خدا، وزن این مرد باید سنگسار شود، شالق بخورد و یک سال تبعید شود

 : فرمود اهللا علیه وآله وسلم
بطور قطع بین شما طبق حکم خدا ، سوگند به ذاتی که جانم دردست اوست« 

 بهو، شود می گوسفندان و کنیزي که داده اي به خوددت بر گردانده؛ کنم می قضاوت
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تو به نزد زن ، اي انیس، دگرد می و یک سال تبعید، شود می شالق زدهپسرت صد ضربه 
 . متفق علیه و این لفظ مسلم است »!او را سنگسار کن؛ اگر به زنا اعتراف کرد؛ این برو

امت ريض اهللا عنُه قال -1035 قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعْن ُعبادة بن الصَّ
ُ مائة ونيُف سنة : جعل اهللا هلن سبيالخذوا ع� خذوا ع� فقد «: وسلم ابِلْكُر بابلكر ج�ْ

لمٌ  »واثلّيُِّب باثلّيِِّب جُ� مائٍة والرَّجمُ  سْ  . رواهُ مُ

از عبادة بن صامت رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1035
 گر بکرا، استاز من بگیرید که خداوند براي آنان راهی قرار داده «: سلم فرمودآله و

هر یک صد شالق بخورد و یک ؛ اي زنا کرد با زنی با کره فردي که ازدواج نکرده است)(
باید صد ضربه ؛ هل زنا کندأبا زن مت ازدواج کرده)( أهلتو هرگاه فرد م. سال تبعید شود

 . مسلم روایت کرده است. »شالق بخورد و سنگسار شود

يب هر�رة ريض اهللا عنُه  -1036
َ
أىت رجٌل من الُمسلم� رسول اهللا ص� اهللا : قالوعْن أ

فتنىّح ، فأعرض عنْهُ ، إ� زنيت! يا رسول اهللا: عليه وآهل وسلم وهو يف املسجد فناداه فقال
فأعرض عنُه حىت ث� ذلك عليه أر�ع مرات ، إ� زنيت! يا رسول اهللا: تلقاء وجهه فقال

أبَك «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم فقالفلما شهد ىلع نفسه أر�ع شهادات داعه رسول اهللا 
: نعم فقال انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم: قال »؟فهل أحصنت«: ال قال: قال »؟ُجنونٌ 

 . متفقٌ عليه .»اذهبوا فارمُجُوهُ «

صلى  از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که یکی از مسلمانان به نزد پیامبر -1036
اي رسول اهللا : گفت؛ ا زددص؛ مسجد بودند درایشان الی که حآمد در  اهللا علیه وآله وسلم

ي برورو در پس، از او روي برگرداند صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر! ام  کرده من زنا! 
 پیامبر، ام من زنا کرده! اي پیامبر خدا: و گفت، قرار گرفت صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر

، تا به همین صورت چهار بار تکرار شد، از او روي برگرداند صلى اهللا علیه وآله وسلم
او را صدا زد و  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر. وقتی چهار بار علیه خود گواهی داد
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آنگاه پیامبر ، آري: گفت »اي؟ آیا ازدواج کرده«: فرمود، خیر: گفت »اي؟ آیا دیوانه«: فرمود
 . متفق علیه .»را ببرید و سنگسار کنید او«: فرمودصلى اهللا علیه وآله وسلم 

� اهللا لَّما أىت ماِعُز بن مالك إىل انليب ص: وعن ابن عباس ريض اهللا عنهما قال -1037
رواه  .اهللا ال يا رسول: قال »لعلك قّبلت أو غمْزَت أو َ�َظْرت«: عليه وآهل وسلم قاَل هلُ 

 . البخاريُّ 

صلى  عزبن مالک نزد پیامبرهنگامی که ما: گوید می ماابن عباس رضی اهللا عنه -1037
بوسه  )از او( شاید«: به او فرمود صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر، آمد اهللا علیه وآله وسلم

. خیر! اي رسول خدا : گفت »!اي؟ نگاه کرده )به او( اي و یا لمس کرده )او را( یا، اي گرفته
 . بخاري روایت کرده است

إن اهللا بعَث �مداً باحلقِّ : اخلطاب ريض اهللا عنُه أنُّه خطب فقالوعن ُعمَر بِن  -1038
نزَل اهللا عليه آية الرَّجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم 

َ
نزل عليه الكتاب فاكن فيما أ

َ
وأ

رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ورمََجْنا بعده فأخىش إن طال بانّلاس زمان أن يقول 
نزهلا ا�ُّ و�ن الرَّجم حقٌّ يف كتاب ما �د الرَّ : قائٌل 

َ
جم يف كتاب اهللا فيضلُّوا برتك فر�ضة أ

 .اهللا ىلع من َزَ� إذا أْحَصَن من الرِّجال والنساء إذا قامت ابليّنة أو اكن احلبَُل أْو االعرتاُف 
 . متّفقٌ عليه

همانا خداوند : که سخنرانی کرد و گفتروایت است از عمر بن خطاب  -1038
پس در ، و بر او کتاب فرو فرستاد، را به حق مبعوث کردصلى اهللا علیه وآله وسلم مد مح

ما آن را خواندیم و حفظ ، سنگسار) بود( آیه رجم؛ بین آیاتی که خداوند بر او نازل کرد
و ما نیز ، سلم سنگسار کرد آله وبنابراین رسول خدا صلی اهللا علیه و، کردیم و فهمیدیم

پس ، اما من بیم آن دارم که زمان طوالنی بر مردم بگذرد، سنگسار کردیمبعد از ایشان 
و در نتیجه بدلیل ترك یکی از فرایض که ، یابیم نمی ما رجم را در قرآن: کسی بگوید

، هان بدانید که سنگسارفردي که مرتکب زنا شده، خداوند نازل کرده است گمراه شوند
هرگاه ، انکار ناپذیر) در کتاب خداست( حقی؛ نهرگاه ازدواج کرده باشد از مردان و زنا
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متفق . کند)( خودشان) اعتراف( حمل و جود داشته باشد و یایا ، شاهدان گواهی دهند
 . علیه

سمعت رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قال -1039
َمُة أحد�م فتب� زناها فليج�ها «: يقوُل 

َ
احلدَّ وال ُ�رَثِّب عليها ثم إن َزنَت إذا زنت أ

َ زنَاها فَلْيبْعها ولْو حببٍْل من َشَعرِ   .»فليج�ها احلد وال يرُثِّْب عليها ثمَّ إن زنِت اثلّاثلَة فتب�َّ
سلمٍ  ظُ مُ فْ ا لَ ذَ  . متفقٌ عليه وهَ

 سلمآله وشنیدم رسول خدا صلی اهللا علیه و : گوید می ابو هریره رضی اهللا عنه -1039
خودش) بر ( باید، و به اثبات رسید؛ کی از شما مرتکب زنا شدی هرگاه کنیز«: فرماید می

و اگر دوباره مرتکب زنا شد و به اثبات ، و دیگر او سرزنش نکند، او حد جاري کند
و به ؛ و اگر بار سوم مرتکب زنا شد، بر او حد جاري کند و او را سرزنش نکند، رسید

متفق علیه و این . »هر چند در برابر طنابی مویین باشد، بفروشدباید او را ، اثبات رسید
 . لفظ مسلم است

أقيموا «: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن يلع ريض اهللا عنُه قال -1040
و يف مسلمٍ موقوفٌ  .»احلُدوَد ىلَع ما ملكْت أيمانُُ�مْ   . رواه أبو داود وهُ

 صلى اهللا علیه وآله وسلم روایت است که رسول خدااز علی رضی اهللا عنه  -1040
ابوداود روایت کرده و  »حد را جاري کنید و کنیزها)ها  برده( بر زیردستانتان«: فرمود

 . درصحیح مسلم بصورت موقوف است

ًة مْن ُجهينة أتت انليب ص�  -1041
َ
وعْن عمران بن حص� ريض اهللا عنهما أنَّ امرأ

قْمه يلعَّ فداع : و� ُحبْ� من الزنا فقالتاهللا عليه وآهل وسلم 
َ
يا نيب اهللا أصبُْت حداً فأ

َ�َفَعَل  »أحسن إيلها فإذا وَضعْت فأت� بها«: رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ويلَّها فقال
مر بها فرمُجت ثمَّ ص� عليها فقال ُ�َمرُ 

َ
مر بها فَُشّكت َعليْها ثيابُها ثمَّ أ

َ
ليها يا أتَُص�ِّ ع: فأ

لَقْد تابْت تْو�ًة لَْو قُسمْت ب� سبع� مْن أهل املدينة لوسعتهْم «: فقال ؟نيب اهللا وقْد َزنَْت 
 . رواهُ مسلمٌ  .»وَهْل وجْدت أفضَل ِمْن أْن جادت بنفِسها هللا
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رضی اهللا عنهما روایت است که زنی از قبیله جهینه در  ناز عمران بن حصی -1041
اي رسول : عرض کرد، سلم آمد که از زنا حامله بود آله واهللا علیه وحالی نزد پیامبر صلی 

آله آنگاه پیامبر صلی اهللا علیه و، پس بر من حد جاري کن؛ ام من سزاوار حدي شده! خدا
هرگاه ، به این زن به خوبی رفتار کن«: سلم ولی او را خواست و خطاب به او فرمود و

بر او را یش ها لباس ،فرمان دادآنگاه ، کرد پس او این کار را »او را بیاور، وضع حمل کرد
اي : عمر گفت، سپس بر او نماز گزارد، سپس دستور داد که او را رجم کنند، ددننپیچا

به تحقیق «: فرمود! ؟خوانی در حالی که مرتکب زنا شده می آیا بر او نماز! رسول خدا 
گنجایش همه را ، نفر اهل مدینه تقسیم شودهفتاد میان چنان توبه اي کرده است که اگر 

مسلم روایت کرده » خدا تقدیم کرد و آیا بهتر از این دیده اي که جانش را براي، دارد
 . است

رجَم انليّبُّ ص� اهللا عليه وآهل : وعْن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنُهما قاَل  -1042
م اليهوديّني يف . رواهُ مسلمٌ  .وسلم رُجًال ِمْن أْسلََم ورُجًال من ايلهود وامرأةً  ةُ رجْ وقصَّ

رَ  مَ  . الصحيحني من حديث ابن عُ

سلم آله وپیامبر صلی اهللا علیه و : گوید می رضی اهللا عنهما جابر بن عبداهللا -1042
مسلم روایت کرده . مردي از قبیله اسلم و یک مرد و یک زن از یهودیان را سنگسار کرد

 . یهودي به روایت ابن عمر در صحیحین استو داستان سنگسار دو ، است

وعْن سعيد بن سعد بن ُعبادة ريض ا�ُّ عنهما قال اكَن ب� أبياتنا ُرَوْ�ل  -1043
 ص� اهللا عليه وآهل وسلم ضعيٌف فََخبَُث بأمٍة من إمائهْم فذكر ذلك سعيٌد لرسوِل اهللا

هُ « :فقال ُخذوا عثاكال فيه مائة «: أضعُف من ذلك قالإنُّه ! يا سول اهللا: فقالوا »ارض�وهُ حدَّ
ففعلوا رواهُ أمحدُ والنّسائي وابنُ ماجهْ وإسنادهُ حسنٌ لكن  .»شمراخ ثمَّ ارض�وه رض�ًة واحدةً 

له وإرساله  . اختُلِف يف وصْ

در محله ما مردي ضعیف و : گوید می سعید بن سعد بن عباده رضی اهللا عنه -1043
سعید ماجرا را به اطالع رسول خدا صلی اهللا ، زکان محله زنا کردکوتوله بود با یکی از کنی
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او ضعیف ! اي رسول خدا: گفتند »بر او حد جاري کنید«: فرمود، سلم رساند آله وعلیه و
یک ؛ بگیرید با آن، خوشه خرمایی که یک صد شاخه داشته باشد«: فرمود، تر از آن است

احمد و نسایی و ابن ماجه روایت . کردندآنان نیز همین کار را . »ضربه به او بزنید
 . لیکن در متصل و مرسل بودنش اختالف شده است، اسناد آن حسن است، اند کرده

مْن «: وعن ابن عباس ريض اهللا عنهما أنَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -1044
وجدتُموُه وَ�َع ىلع بهيمٍة وجدتموُه يْعَمُل عمَل قْوم لوٍط فاقتلوا الفاعل واملفعول به وَمن 

ثّقون إال أن فيه اختالفاً  .»فاقتلوه واقْتلوا ابلهيمة وَ بعةُ ورجاله مُ  . رواهُ أمحد واألرْ

سلم  آله واز ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است پیامبر صلی اهللا علیه و -1044
و ، را بکشید پس فاعل و مفعول، دهد می کسی که یافتید عمل قوم لوط را انجام«: فرمود

احمد و  »او و حیوان را بکشید، انجام داد کسی که یافتید با چهار پایی عمل جنسی
 . البته در آن اختالف وجود دارد، اند وراویان آن ثقه، اند روایت کرده» اربعه«

أنَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم رضب : وعن ابِن ُ�َمَر ريض اهللا عنهما -1045
نَّ ُعمر رضَب وََغرَّب وغرَّب وأّن أبا

َ
رواه الرتمذي ورجالهُ ثقاتٌ إال  .بْ�ر رضَب وغرََّب وأ

هِ ورفعه فِ هُ اختلف يف وقْ  . أنّ

سلم تازیانه زد و  آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عمررضی اهللا عنهما -1045
. تازیانه زد وتبعید کردنیز) ( وعمر، نیز) تازیانه زد و تبعید کرد( و ابوبکر، تبعید کرد

البته در موقوف یا مرسل بودنش اختالف شده ، اند رجال آن ثقه و ترمذي روایت کرده
 . است

لعن رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : عن ابن عّباس ريض اهللا عنهما قال -1046
 . رواه البخاري »أخرجوُهم مْن بيوت�م«: الُمَخنْث� من الرِّجال واملرتجالت من النساء وقال

سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -1046 
، آورند می و زنانی که خود را بشکل مردان در؛ آورند می مردانی که خود را بشکل زنان در

 . بخاري روایت کرده است» بیرون کنید هایتان آنان را از خانه«: لعنت کرده و فرمود
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: قال رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قال -1047
أخرجهُ ابنُ ماجه بإسنادٍ ضعيف وأخرجه الرتمذي  »ادفعوا احلدود ما وَجْدتم هلا مدفَعاً «

وهو ضعيفٌ  »ادرَُءوا احلدود عن املسلم� ما استطعتمْ « :واحلاكم من حديث عائشة بلفظ

لِهِ بلفظ أيضاً ورواهُ  وْ  . »ادرُءوا احلدوَد بالشبهاِت « :البيهقيُّ عنْ عيلّ منْ قَ

: سلم فرمود آله واز ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است پیامبر صلی اهللا علیه و -1047
و سند آن ضعیف ، یت کردهابن ماجه روا »حدود را دفع کنید، تا جاي که امکان دارد«

 تا«: اند عایشه رضی اهللا عنها به این لفظ آوردهو ترمذي و حاکم از حدیث . است
و بیهقی از قول . و این روایت نیز ضعیف کنید» توانید حدود را از مسلمان دفع کنید می

 . »ت دفع کنیدها شب حدود را با«: علی چنین روایت کرده

: وسلمقاَل رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل : عن ابن عمَر ريض ا�ُّ عنُهما قال -1048
اجتنبوا هذه القاذورات اليت ن� اهللا عنها فمن ألمَّ بها فليسترْت �سرت اهللا ويلْتُب إىل اهللا «

رواه احلاكمُ وهو يف املوطأ منْ مراسيل زيد بن  .»فإنُه من يُبد نلا صفحتُه نقْم عليه كتاب اهللا

لمَ   . أسْ

از «: سلم فرمود و آلهاز ابن عمر روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -1048
 پس کسی که به یکی از، اجتناب کنید، ها که خداوند متعال منع فرموده است این پلیدي

و به کسی چیزي ( پس باید به ستر و پوشش خداوند خود را بپوشید، آلوده شدها  آن
و بر او ، را آشکار کندخود  و گناه)( هر کسی که پهلوي زیرا، و باید توبه کند نگویید)

 . ودرمؤطا از مراسیل زید بن اسلم است، حاکم روایت کرده. »کنیم می جاريحد 

 تهمت)( حد قذف -2

لَّما نََزَل ُعْذري قَاَم رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه : َ�ْن اع�َشَة ريَض ا�ُّ َ�نَْها قالت -1049
مَر برجل� 

َ
 .وامرأٍة فرض�وا احلدوآهل وسلم ىلع الِمنرْب فذَكَر ذلَك وتال القرآن فَلّما نزل أ

خاريالب هۀَ وأشَار إلیعبمد واألره أحأخرج . 



 األحکام لةبلوغ المرام من أد   408

در ( گناهی من بی هنگامی که: از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که گفت -1049
و آن را تا آخر . سلم به منبر رفت آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و، آیات قرآن) نازل شد

از منبر که فرود آمد دستور داد بر دو مرد و یک ، تالوت کردو آیات قرآن را ، ذکر کرد
و بخاري نیز به اند  روایت کرده »اربعه« احمد و. به مجازات تهمت) حد جاري کنند( زن

 . این روایت اشاره کرده است

نَّ رش�ك بن : وعن أ�س بن مالك ريض اهللا عنه قال -1050
َ
ُل ِلعان اكن يف اإلسالم أ وَّ

َ
أ

ته فقال هُل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلَسْحماَء قَ 
َ
َمّيَة بامرأ

ُ
ابليّنة «: مَذفَُه هالُل بُن أ

هُ من حديث  »و�ال فََحدٌّ يف ظهرك هُ ثقاتٌ ويف البخاريِّ نحوُ ىل ورجالُ رجهُ أَبو يعْ احلديث أخْ

بّاسٍ   . ابنِ عَ

به این صورت نخستین لعان در اسالم : گوید می انس بن مالک رضی اهللا عنه -1050
. به ارتکاب عمل زشت زنا) با زنش متهم کرد( شریک بن سحماء را، بود که هالل بن امیه

یا بر پشت تو ، یا شاهد بیاور«: رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم خطاب به هالل فرمود
در بخاري ، ابویعلی روایت کرده و رجال آن ثقه است، تا آخر حدیث »شود می حد جاري

 . ا از حدیث از ابن عباس استبه همین معن

با بْ�ٍر : وعْن عبد اهللا بن اعمر بن ر�يعة ريض اهللا عنْه قاَل  -1051
َ
ُت أ

ْ
لََقْد أدر�
ر�ع�

َ
رَُهْم يرض�ون املْملوَك يف القذف إال أ

َ
رواهُ مالكٌ  .وُ�َمَر وعثمان ومْن َ�ْعَدُهْم فلْم أ

هِ  ري يف جامعِ  . والثّوْ

، عثمان، عمر، وران خالفت) ابوبکردر د( من: گوید می ربیعهعبداهللا بن عامر  -1051
بیشتر از ، پس ندیدم که بردگان را در حد تهمت، در یافتماند  کسانی که بعد از آنان بودهو

 . اند مالک و ثوري در کتاب جامعه خود روایت کرده، چهل تازیانه بزنند

: اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمقال رسول : وَ�ْن أيب ُهر�رة ريض اهللا عنه قال -1052
ن ي�ون كما قال«

َ
تّفقٌ عليهِ  .»من قذَف َمْملُو�ُه يقاُم عليِْه احلدُّ يوَم القيامِة إال أ  . مُ
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رسول خدا صلی اهللا علیه : از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که گفت -1052
در ، کند منافی عفت)به عمل ( هر کسی که برده یا کنیزي را متهم«: فرمودند و سلموآله 

 . متفق علیه »باشدراست)( گوید می مگراین که چنانکه، شود می قیامت بر او حد جاري

 حد دزدي -3

ال «: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: عن اع�شة ريض اهللا َ�نْها قالت -1053
تّفقٌ عليه واللفظ ملسلمٍ  »تقطع يُد سارٍق إال يف ُر�ع دينار فصاعداً  تقطع « :ولفظُ البخاريِّ مُ

اقطعوا يف ُرُ�ع دينار وال تقطعوا فيما « :ويف رواية ألمحد .»يَُد الّسارق يف رُ�ع دينار فصاِعداً 

 . »هو أد� من ذلك
صلى اهللا علیه  رسول خدا: از عایشه رضی اهللا عنهما روایت است که گفت -1053

متفق  »دینار و یا بیشتر مچهارمگر در یک ؛ شود نمی دست سارق قطع«: فرمود وآله وسلم
 . علیه و این لفظ مسلم است

 دست سارق در یک چهارم دینار و یا بیشتر قطع«: و در لفظ بخاري آمده است
 »شود می

 . »در کمتر از آن قطع نکنید، دینار قطع کنید در یک چهارم«: در روایت احمد آمده

نَّ  وَعن ابِن ُ�َمَر ريض ا�ُّ َ�نُْهما -1054
َ
انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َطَع يف �ن أ

 . متّفقٌ عليه .ثَمنه ثالثُة دراهم

سلم دست دزد  آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -1054
 . متفق علیه. قطع کرد؛ سه درهم بوداش  خاطر سپري که قیمت را به

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قال -1055
 . متفقٌ عليه أيضاً  .»لعن ا�ُّ السارق �رسُق ابليضة فتُقطُع يدُه و�رسُق احلبَل فتْقطع يُدهُ «
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رسول خدا صلی اهللا علیه : از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که گفت -1055
موجب قطع ؛ کند می را دزديتخم مرغی ، خداوند دزد را لعنت کند«: سلم فرمود آله وو

 . متفق علیه. »شود موجب قطع دستش می؛ کند می و طنابی را دزدي، شود می دستش

نَّ رسوَل ا -1056
َ
�ْشفع «: هللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالوعْن اع�شة ريض اهللا عنها أ

َ
أ

هلَك اذلين«: ثمَّ قام فخطب فقال »يف حَد من حدود اهللا
َ
يها انّلاُس إنما أ

َ
قبْل�م أنهم اكنوا  أ

قاموا عليه احلد
َ
عيف أ احلديث متّفقٌ  »إذا رسق فيهم الرش�ف تر�وه و�ذا رسق فيهم الضَّ

هٍ آخر عنْ عائشة قالتْ  رَ : عليه واللفظُ ملسلم ولهُ من وجْ أَمَ كانت امرأَةٌ تستعري املتاع وجتحده فَ

 . النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم بقطع يدها

آله از عایشه رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1056
سپس به منبر رفت و  »؟کنی می آیا در حدي از حدود الهی سفارش«: سلم فرمودو

بدان علت هالك شدند کسانی که پیش از شما بودند ! اي مردم«: سخنرانی نمود و فرمود
 اما؛ کردند نمی بر او حد جاري، کرد می شرافت مندي از آنان سرقت که هرگاه شخص

و این لفظ مسلم  متفق علیه. »ندکرد می بر او حد جاري، کرد می فرد ضعیفی دزدي هرگاه
زنی : که گفت، ا روایت کرده استطریق دیگر از عایشه رضی اهللا عنهو مسلم از . است

صلى  پیامبر، کرد می گرفت و سپس انکار می وسایل) به عاریتو( از مردم) کاال( بود که
 . دستش قطع کنند؛ دستور داد اهللا علیه وآله وسلم

ليس ىلع «: وعْن جابر ريض اهللا عنه عن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1057
بّان »خائن وال �تلس وال منتهٍب َ�ْطعٌ  مذيُّ وابنُ حِ حهُ الرتِّ  . رواهُ أمحدُ واألربعة وصحّ

: سلم فرمود آله وعنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه واز جابر رضی اهللا  -1057
روایت  »أربعه«احمد و. »نیستقطع ید  )حد( و غارتگر، و اختالس کننده، بر خیانت کار«

 . اند ترمذي و ابن حبان آن را صحیح دانسته، اند کرده
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وآهل سمعت رسول اهللا ص� اهللا عليه : وعن رافع بن خديج ريض اهللا عنه قال -1058
بّان »ال قطع يف ثمر وال كرَثَ «: وسلم يقوُل  حهُ أيضاً الرتمذي وابنُ حِ  . رواهُ املذكورونَ وصحّ

 سلم آله وشنیدم پیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می رافع خدیج رضی اهللا عنه -1058
 »اربعه« احمد و» حد قطع ید نیست خرما)( درختوپیه میوه  برداشتن)( در«: فرماید می

 . اند صحیح دانسته آن را ترمذي و ابن حبان ،اند روایت کرده

مّية املخزو�ِّ ريض اهللا عنُه قاَل  -1059
ُ
يت رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن أيب أ

ُ
أ

وسلم بلص قد اعرتف اعرتافاً ولم يوجْد َمَعُه َمتَاٌع فقاَل هُل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل 
ت� أو ثالثاً : قال »ما إخالك رسقت«: وسلم ، فأمر به فقطع ويجَء بهِ ، ب� فأاعد عليه مرَّ
 .ثالثاً  »اللُهمَّ تُب َعلَيه«: أستغفر اهللا وأتوُب إيله فقال: فقال »استغفر اهللا وتُب إيله«: فقاَل 

 . أخرجه أبو داود واللفظ لهُ وأمحد والنسائي ورجاله ثِقاتٌ 

ريرة فساق اذهبوا به فاقطعوه ثمَّ «: ه بمعناهُ وقال فيهوأخرجه احلاكم من حديث أيب هُ

 . ال بأس بإسناد: وأخرجهُ البزار أيضاً وقال »احسموه

صلی اهللا علیه  خدادزدي را نزد پیامبر: گوید می ابوامیه مخزومی رضی اهللا عنه -1059
که دزدي کرده بود) ( کاالیی، اما، سلم آوردند که خودش به دزدي اعتراف کرده بودآله وو

کنم که تو دزدي کرده  گمان نمی«: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و، با او نبود
دستش را ؛ آنگاه دستور داد، سه بار این را تکرار فرمودو ام) دزدي کرده( بله: گفت» باشی

از خداوند طلب «: فرمود، سلم آوردند آله وو خدمت پیامبر صلی اهللا علیه و، قطع کردند

 از خداوند طلب مغفرت. ليهإتوب أاهللا و استغفر: گفت »به سوي او توبه نمامغفرت کن و 

: سلم سه بار فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و. کنم می نمایم و به سوي او توبه می
و احمد و نسایی ، واین لفظ اوست ابوداود روایت کرده. »را قول کناش  توبه! خداوندا«

 . اند ثقهوراویانش اند  نیز روایت کرده
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و در آن آمده که ، و حاکم از ابوهریره رضی اهللا عنه به همین معنا روایت کرده است
بزار نیز روایت کرده و گفته اسناد  »سپس داغ کنید، او را ببرید و دستش را ببرید«: فرمود

 . آن ایرادي ندارد

عليه وآهل وعن عبد الرمحن بن عوف ريض اهللا عنه أنَّ رسوَل اهللا ص� اهللا  -1060
نقطعٌ وقال أبو  »ال يغرم الّسارق إذا أقيم عليه احلدُّ «: وسلم قال هُ مُ رواهُ النسائي وبني أنّ

و منكر: حاتم  . هُ

از عبدالرحمن بن عوف رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا  -1060
 غرامت مال)و ( ضمانت، دزدي که حد بر او جاري شده است«: سلم فرمود آله وعلیه و

 . وابو حاتم گفته فکر است، نسایی روایت کرده که منقطع است. »بر او نیست

وَ�ْن عبْد ا�ِّ بِن َ�ْمرو بِن العاِص ريض اهللا َ�نْهما عن رُسول ا�ِّ ص� اهللا  -1061
نُّه ُسئِل عن اتلْمر املعلق فقال

َ
صاب بِفيِه ِمْن ذي حاجة غ� م«: عليه وآهل وسلم أ

َ
تخذ ِمْن أ

ُخبْنًة فال يشَء عليه ومْن خَرَج �يشٍء منُه فعليه الغرامُة والُعقو�ُة ومْن خَرَج �يشٍء ِمنُْه 
ْن يؤو�ِه اجلر�ُن فبَلََغ ثَمَن الِمجنِّ َ�َعلَيِه الَقْطعُ 

َ
حه  .»بْعَد أ أَخرجه أبو داودَ والنّسائي وصحّ

 . احلاكم

 آله واز رسول خدا صلی اهللا علیه و ماعبداهللا بن عمرو بن عاص رضی اهللا عنه -1061
هر «: فرمود، ال کردندؤخرماي روي درخت سي  از ایشان درباره: کند که می سلم روایت

و کسی که ، بر او چیزي نیست و نبرد)( بخورد و در ظرف نریزد، نیاز مندي که از آن
 )رماخ، (از محل انبارکه پس بر او غرامت و مجازات است و کسی ، چیزي از آن ببرد

ابوداود و نسایی روایت  »باید دستش قطع گردد، ببرد و مقدار آن به قیمت سپري باشد
 . و حاکم صحیح دانسته است، کرده
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نَّ انليّب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل هُل  -1062
َ
مّيَة ريض اهللا عنْه أ

ُ
وَ�ْن َصْفوان بن أ

َمَر بقْطع اذلي رسق رداَءُه فََشَفَع فيه
َ
ْن تأتي� به«: لَّما أ

َ
أَخرجهُ أَمحدُ  »هّال اكن ذلك َ�بَْل أ

حهُ ابنُ اجلارود واحلاكمُ   . واألربعةُ وصحّ

که پیامبر صلی اهللا علیه  یهنگام، از صفوان بن امیه رضی اهللا عنه روایت است -1062
اش  دربارهاو، دزدیده بود قطع شودرا ردایش دست کسی که ؛ سلم دستور داد آله وو

دزد را بخشیدم) پیامبر صلی اهللا علیه ؛ من که صاحب مال هستم: وگفت(، رش کرداسف
احمد و  »؟چرا قبل از آن که او را نزد من بیاوري این کار را نکردي«: سلم فرمود آله وو
 . اند ابن جارود و حاکم صحیح دانسته، اند روایت کرده »أربعه«

إىل انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم يجَء �سارٍق : وَ�ْن جابر ريض اهللا عنُه قاَل  -1063
: فُقطع ثمَّ يجَء بِه اثلّانية فقال »اقطُعوهُ «: قال ؟يا رسول اهللا إنما رسق: َ�َقالوا »اقتلوه«: فقال

ثم يجء به اثلاثلة فذكر مثله ثم يجء به الرابعة كذلك ثمَّ يجَء بِه : فذكَر ِمثلهُ  »اقتُلوهُ «
 . أَبو داودَ والنسائي واستنكرهأَخرجهُ  »اقتلوهُ «: اخلامسة فقاَل 

سلم  آله ودزدي نزد پیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می جابر رضی اهللا عنه -1063
، فقط دزدي کرده است! اي رسول خدا : عرض کردند» او را بکشید«: فرمود، آوردند
، نگاه دوباره او را آوردندآ، سپس دستش را قطع کردند »دستش را قطع کنید«: فرمود
و به همین صورت بار سوم و . مانند سري قبل به ایشان گفته شد» او را بکشید«: فرمود

ابوداود و نسایی روایت کرداند و . »او را بکشید«: چهارم و پنجم او را آوردند فرمود
شافعی ذکر ، نسایی آن را از حدیث حارث بن حاطب به همین معنا روایت کرده است

 . رحله پنجم منسوخ شده استنموده که کشتن دزد در دزدي م

 حد شراب خوار و بیان انواع مسکرات -4

�س بن مالك ريض ا�ُّ عنهُ  -1064
َ
يَت برجٍل : َ�ْن أ

ُ
نَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

َ
أ

بو ب�ر: قْد رشب اخلْمر فج�هُ جبر�دت� �َو أر�ع� قال
َ
فلما اكن عمر استشار ، وفَعلَُه أ
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مر به ُعمرُ : الرَّمحن بُن عوٍْف انّلاس فقال عبُد 
َ
خفُّ احلدود ثمانون فأ

َ
 :وملسلم. متفقٌ عليه .أ

جَ� انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم أر�ع�  يف قصة الويلد بن عقبة رىض اهللا عنه عن يلع
 أنَّ رُجالً  :ويف احلديث .وجَ�َ أبو ب�ر أر�ع� وج� ُ�َمُر ثمان� و�ٌّ ُسّنٌة وهذا أحبُّ إيلَّ 

 اخلْمَر فقاَل ُ�ثْمان
ُ
نُه رآُه يتََقّيأ

َ
َها حىت رش�ها: شهَد عليِه أ

َ
 . إنُّه لم يتََقّيأ

مردي را نزد پیامبر صلی اهللا علیه : از انس بن مالک رضی اهللا عنه روایت است -1064
پس او را با دوشاخه خرما حدوداً چهل شالق ، سلم آوردند که شراب خورده بودآله وو

با ، و قتی عمر به خالغت رسید، ابوبکر نیز همین کار را کرد: گوید یم راوي، زدند
آنگاه ، ضربه است 80حدود  نکمتری: عبدالرحمن بن عوف گفت، اصحاب مشورت کرد

 . متفق علیه. عمر به همین دستور داد
کند که پیامبر صلی اهللا  می مسلم از علی رضی اهللا عنه در داستان ولید بن عقبه روایت

همه سنت ؛ تازیانه زد 80عمر  و، تازیانه زد 40، ابوبکر و، تازیانه زد 40سلم  آله وعلیه و
 . تازیانه) براي من محبوب تر است 40( و این، است

مردي بر علیه ولید گواهی داد که او را دیده که شراب : در همین حدیث آمده که
 . کند نمی استفرغ؛ تا شراب نخورده باشد: عثمان گفت، کند می غاستفرا

وعن ُمعاو�َة ريَض ا�ُّ عنُْه عن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم أنُّه قاَل يف  -1065
إذا رشب فاج�وُه ثمَّ إذا رشب اثلّانية فاْجُ�وُه ثم إذا رشَب اثلّاثلة فاج�وه «: شارب اخلْمرِ 

ظُهُ  .»ثمَّ إذا رشب الرابعة فارض�وا ُ�نُقه لُّ أخرجه أمحدُ وهذا لفْ واألربعة وذكر الرتمذي ما يدُ

وخٌ  نْسُ هريِّ . عىل أَنّهُ مَ رج ذلك أبو داود رصحياً عن الزُّ أَخْ  . وَ

سلم  آله واز معاویه رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و -1065
؛ اگر دوباره خورد، ه شراب خورد او را تازیانه بزنیدهرگا«: فرمود؛ شارب خمري  درباره

گردنش را ؛ و اگر بار چهارم نوشید، تازیانه بزنید؛ اگر بار سوم خورد، باز تازیانه بزنید
: و ترمذي، اند نیز روایت کرده »أربعه«احمد روایت کرده و این لفظ اوست و  »بزنید
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از زهري روایت  و ابوداود صریحاً. روایتی) ذکر کرد که برنسخ این روایت داللت دارد(
 . است شده)که منسوخ ( کرده

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعْن أيب هر�رة ريض اهللا عنُه قال -1066
حدُ�ْم فليتق الوْجه«

َ
 . متّفقٌ عليه »إذا رضب أ

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1066
 . »زدن به صورت اجتناب کنداز ، هرگاه یکی از شما تازیانه زد«: سلم فرمودو

: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وََعِن ابِن عّباٍس ريض اهللا عنهما قال -1067
 . رواهُ الرتمذيُّ واحلاكم »ال تقاُم احلدوُد يف املساجد«

آله از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1067
 . متفق علیه. اند ترمذي و حاکم روایت کرده »حدود در مساجد اجرا نشود«: سلم فرمودو

�س ريض اهللا عنُه قاَل  -1068
َ
نْزَل اهللا حتر�م اخلْمر وما باملدينة رشاٌب : وَ�ْن أ

َ
لََقْد أ

جهُ مُسلمٌ  .�رُشب إال ِمْن تمر رَ  . أَخْ

را نازل خداوند تحریم شراب : از انس رضی اهللا عنه روایت است که گفت -1068
مسلم روایت . شد می فقط از خرما درست، خورند می در مدینه در حالیکه شرابی که، کرد

 . کرده است

من العنب : نزل حتر�ُم اخلمر و� من مخسة: وَ�ْن ُ�َمر ريض اهللا َ�نُْه قاَل  -1069
 . متفقٌ عليه .واخلْمُر ما خامر الَعْقل. واتلمر والعسل واحلنطة والشع�

حکم تحریم خمر نازل شد و آن : عمر رضی اهللا عنه روایت است که گفتاز  -1069
و خمر آن چیزي است ، گندم و جو، از انگور و خرما و عسل: شد می از پنج چیز ساخته

 . متفق علیه .که عقل را زایل کند

نَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1070
َ
لكٌّ «: وعن ابن ُ�َمَر ريض اهللا عنهما أ

سلمٌ  »مسكر مخٌر و� مسكِر حرامٌ   . أخرجهُ مُ
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از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم  -1070
. »مست کننده اي حرام است وهر، است شراب)( خمر ت کننده ايمس چیز هر«: فرمود

 . مسلم روایت کرده است

ْسَكَر «: اهللا عليه وآهل وسلم قال وعن جابر ريض اهللا عنه أنَّ رسوَل اهللا ص� -1071
َ
َما أ

رجهُ أَمحدُ واألربعةُ وصححه ابنُ حبان »كث�ُه فقليله حرامٌ   . أَخْ

هر چه «: رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم فرمود: گوید می جابر رضی اهللا عنه -1071
 »أربعه«و ، احمد »اندك آن نیز حرام است، و نشه آور باشد)( مقدار زیاد آن مست کننده

 . و ابن حبان صحیح دانسته است، اند روایت کرده

اكَن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وَ�ْن ابن عّباس ريض اهللا عنهما قال -1072
قاء فيرش�ُه يومه والغَد و�ْعَد الغدِ  �يُب يف السِّ ُ الزَّ

َ
فإذا اكَن مساُء اثلاثلِة رش�ُه وسقاه ، يُنْبذ هل

هَراقهُ  فإْن فََضَل يشءٌ 
َ
لمٌ  .أ سْ هُ مُ  . أَخرجَ

آله براي پیامبر خدا صلی اهللا علیه و : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -1072
؛ نوشید و فردا و پس فردا از آن می، گذاشتند همان روز می سلم کشمش را در ظرف آبیو

 چیزي باقیو اگر ، نوشاند می و به دیگري، نوشید می بعد از ظهر روز سوم از آن آنگاه
 . ابن حبان صحیح دانسته است، مسلم روایت کرده .ریخت می بیرون؛ ماند می

مِّ َسلَمَة ريض اهللا َ�نْها عِن انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -1073
ُ
إن اهللا «: قالَوَ�ْن أ

م علي�م بّانَ  »لم �عْل شفاَءُ�ْم فيما حرَّ حه ابنُ حِ هُ البيْهقيُّ وصحّ جَ رَ  . أَخْ

 ر صلی اهللا علیه وآله وسلمبروایت است که پیام ام سلمه رضی اهللا عنهااز  -1073
؛ شما را در چیزهاي که بر شما حرام گردانیده هاي) بیماري( شفاي قطعا خداوند«: فرمود

 . بیهقی روایت کرده است وابن حبان صحیح دانسته است. »قرار نداده است
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ْن طارق -1074
َ
َل انليّب ص� اهللا عليه  وَ�ْن وائٍل احلرض� أ

َ
بن سو�ٍد ريض اهللا عنه سأ

أَخرجهُ مسلمٌ  .»ليست بدواٍء ولكنها داءٌ  انها«: وآهل وسلم عن اخلمر يصنُعها ل�واِء فقال

مها                                          . وأَبو داودَ وغريُ

آله صلی اهللا علیه واز وائل حضرمی روایت است که طارق بن سوید از پیامبر  -1074
: فرمود، ال کردؤس، کند می بیماري) درست( سلم درباره حکم شرابی که براي درمان و
مسلم و ابوداود و غیره روایت  »بلکه آن بیماري است؛ نیسست و دارو)( آن شراب درمان«

 . اند کرده

 دزد) حمله کننده( تعزیر و بیان حکم -5

يب بُردَة األنصاري ريض -1075
َ
اهللا عنُْه أنُْه سمع رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل  عْن أ

ْسواٍط إال يف حٍد من حدوِد اهللا«: وسلم يُقوُل 
َ
قٌ عليه .»ال ُ�ُْ� فوَق عرشة أ تّفَ  . مُ

صلى خدا پیامبر  روایت است که شنیدم انصاري رضی اهللا عنهي  از ابو برده -1075
مگر در حدي از ، شود نمی زده به کسی)( تازیانهبیشتر از ده «: اهللا علیه وآله وسلم فرمود

 . متفق علیه. »حدود الهی

قيلوا ذوي «: وعن اع�شَة ريض اهللا عنها أنَّ انليّبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -1076
َ
أ

قيُّ  .»اهليئاِت َعرثاتهْم إال احلُدودَ  ائي والبيْهَ َدُ وأَبُو داودَ والنّسَ اهُ أَمحْ وَ  . رَ

سلم  آله وعایشه رضی اهللا عنها روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه واز  -1076
به ، چشم پوشی کنید که به بدي شهرت ندارند)( یی افراد شرافتمندانها لغزش از«: فرمود

 . اند احمد و ابوداود و نسایی و بیهقی روایت کرده. »جز در حدود الهی

جد يف ما «: وَ�ْن يلع ريض ا�ُّ عنُه قاَل  -1077
َ
ا فيموَت فأ َحٍد َحدًّ

َ
قيَم ىلع أ

ُ
ُكنُْت أل

 . أخرجهُ البُخاري »نفيس إّال شارب اخلَْمر فإنُّه لَْو َماَت وديتُهُ 
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آنگاه در ؛ بر هیچ کس حد جاري نکردم که بمیرد: گوید می علی رضی اهللا عنه -1077
. کنم می پرداخترا اش  دیه؛ که اگر بمیرد؛ به جز شراب خوار، دلم احساس غم کنم

 . بخاري روایت کرده است

قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وَ�ْن سعيد بن ز�ٍْد ريض اهللا عنُه قال -1078
حه الرتمذيُّ  »من قُتَل دوَن ماهِلِ َ�ُهَو شهيدٌ «: وسلم ةُ وصحّ عَ بَ  . رواهُ األرْ

اهللا علیه و  از سعید بن زید رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی -1078
روایت کرده است  »أربعه« »شهید است، کسی که به خاطر دفاع از مالش کشته شود«: سلم

 . و ترمذي صحیح دانسته است

سمعت رسوَل اهللا : وَ�ْن عبد اهللا بن َخّباب ريض ا�ُّ عنُه قاَل سمعُت أيب يقوُل  -1079
عبَد اهللا املقتْوَل وال ت�ن  ت�وُن فنٌِت فَُ�ْن فيها«: ص� اهللا عليه وآهل وسلم يقوُل 

فُطةَ  .»القاتل رْ وه عنْ خالد بن عُ ج أَمحد نحْ  . أخرجهُ ابنُ أيب خيْثمةَ والدارقُطْنيُّ وأَخرَ

از پدرم شنیدم رسول خدا صلی اهللا : گوید می عبداهللا بن خباب رضی اهللا عنه -1079
 مقتولي  در آن وقت بنده، بر پا خواهد شدها  به زودي فتنه«: فرماید می سلم آله وعلیه و

و احمد به همین معنا از اند  ابن ابی خیثمه و دار قطنی روایت کرده. »خدا باشی نه قاتل
 . بن عرفطه روایت کرده است خالد



 
 
 

 کتاب جهاد -11

يب ُهر�رة ريض اهللا عنُه قاَل  -1080
َ
َمْن «: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�ْن أ

ْث َ�ْفسُه بِه ماَت ىلع ُشْعبٍة ِمْن نفاق  . رواهُ مسلمٌ  »ماَت ولْم َ�ْغز ولْم ُ�دِّ

سلم  آله واز ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول صلی اهللا علیه و -1080
بر شاخه اي از نفاق مرده ؛ بمیردو ، کسی که جهاد نکند و نیت جهاد نداشته باشد«: فرمود
 . مسلم روایت کرده است. »است

نَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -1081
َ
جاهدوا «: وعن أ�س ريض ا�ُّ عنُه أ

حهُ احلاكمُ  »املرْش�� بأموالُ�ْم وأنفس�م وألسنت�مْ   . رواهُ أمحد والنسائيُّ وصحّ

 بوسیله«: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می انس رضی اهللا عنه -1081
حاکم ، احمد و نسایی روایت کرده. »با مشرکان جهاد کنید؛ تان و زبانتانو جان، اموالتان

 . صحیح دانسته است

: ؟ قاَل سوَل ا�ِّ ىلع النِّساِء جهادٌ يا ر: قلُت : وعن اع�شة ريض اهللا عنها قالت -1082
لهُ يف البخاريِّ  »احلجُّ والُعْمرة: فيهَ�َعْم جهاٌد ال قتال «  . رواه ابنُ ماجهْ وأصْ

آیا بر زنان ! اي رسول خدا : از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که گفتم -1082
آن حج و عمره ، آن جنگ و کشتار نیست درکه ، جهادي، آري«: فرمود ؟جهاد است

 . و اصل آن در بخاري است، ابن ماجه روایت کرده »است

جاَء رجٌل إىل انّليب ص� اهللا عليه : وَ�ْن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهما قال -1083
يح وادلاكَ «: وآهل وسلم �ستأذنُُه يف اجلهاد َ�َقال

َ
تّفقٌ  .»فَفيهما فََجاهد«: َ�َعْم قال: قاَل  »؟أ مُ

هُ وزاد. عليه ذنا لك و�ال  ارْجْع فاستأذنهما« :وألمحدَ وأيب داودَ من حديث أَيب سعيد نحوُ
َ
فإن أ

 . »فربَُّهما
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آله مردي نزد پیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما -1083
آیا پدر و مادرت زنده «: فرمود، خواست که به جهاد برود می و از ایشان اجازه، سلم آمد و

 . متفق علیه. »کن )وجهاد( در خدمت به آن دو تالش«: فرمود. آري: گفت »هستند؟
برگرد و از آن دو « اند: و افزودهاند  احمد وابوداود از ابوسعید بمانند این روایت کرده

 . »به آن دو نیکی کن؛ و اگرنه به جهاد برو)( اگر اجازه دادند؛ اجازه بگیر

ََج�ِّ ريض اهللا عنُه قاَل  -1084 : قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعْن جر�ر ابلْ
نا بريٌء مْن لكِّ ُمسلم يُقيُم بَ� املرش��«

َ
حَ البخاري  »أ اهُ الثالثةُ وإسنادهُ صحيحٌ ورجّ وَ رَ

 . إرسالهُ 

آله رسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می جریر بن عبداهللا بجلی رضی اهللا عنه -1084
 »بیزارم؛ بین مشرکان زندگی کند )ذربدون ع( من از هر مسلمانی که«: سلم فرمود و
 . و بخاري مرسل بودنش را ترجیح داده است، اند روایت کرده »ثالثه«

: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابِن عّباٍس ريض اهللا عنهما قال -1085
فتح ول�ْن جهاٌد ونيَّةٌ «

ْ
تّفقٌ عليه »ال ِهْجَرَة َ�ْعَد ال  . مُ

رسول خدا صلی اهللا علیه : گفتاز ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که  -1085
متفق . »و نیت است، لیکن جهاد؛ هجرتی نیست )مکه( بعد از فتح«: سلم فرمود آله وو

 . علیه

قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وَ�ْن أيب ُموىس األْشعريِّ ريض اهللا عنُه قال -1086
 . متّفقٌ عليه »اهللا َمْن قَاتل تلكون لكمة اهللا � الُعليَا َ�ُهو يف سبيل«: وسلم

رسول خدا صلی اهللا : از ابوموسی اشعري رضی اهللا عنه روایت است که گفت -1086
 پس او در راه خدا، تا کلمه خدا بلند باشد؛ کسی که جهاد کند«: سلم فرمود آله وعلیه و

 . متفق علیه »است جهاد کرده)(
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قاَل رُسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه : قالوعن عبد اهللا بن الّسْعديِّ ريض ا�ُّ َ�نُْه  -1087
بّان .»ال تنقطُع اهلجَرُة ما قوتَل الَعدوُّ «: وآهل وسلم  . رواهُ النسائيُّ وصححه ابن حِ

رسول خدا صلی اهللا : از عبداهللا بن سعدي رضی اهللا عنه روایت است که گفت -1087
 و تمام)( هجرت قطع، شود می تا زمانی که با دشمنان جنگ«: سلم فرمود آله وعلیه و

 . نسایی روایت کرده و ابن حبان صحیح دانسته است »شود نمی

اغر رُسول ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ىلع ب� : وعن نافع ريض اهللا عنُه قاَل  -1088
َ
أ

تّفقٌ  .َحّدث� بذلك عبد اهللا بُن ُ�َمرَ . الُمْصَطلق وُهْم اغّرون َ�َقتَل مقاتلتهْم وَسىب ذرار�هم مُ

صاب يومئٍذ جو�ْر�ة« :عليه وفيه
َ
 . »وأ

سلم بر بنی مصطلق که غافل  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می نافع -1088
عبداهللا . و زن وفرزندانشان را اسیر کرد، و جنگجویانشان را کشت، شبیه خون زد؛ بودند

 . آن روز جویریه اسیر شدو در : ودر آن آمده، متفق علیه. براي من گفتاین را بن عمر 

بيه ريض اهللا عنُْهما قال -1089
َ
اكَن رسول اهللا ص� اهللا : وعْن ُسليماَن بِن بر�دَة َ�ْن أ

ِته بتقوى اهللا و�من َمَعُه  وَْصاه يف خاصَّ
َ
م�اً ىلع جيش أْو رس�ة أ

َ
َر أ مَّ

َ
عليه وآهل وسلم إذا أ

 سبيل اهللا قاتلوا من �فر باهللا اغُزوا وال اْغزوا باسم اهللا يف«: من املسلم� خ�اً ثمَّ قاَل 
ْدُ�ُهْم إىل 

َ
َ�ُغلُّوا وال َ�ْغُدوا وال ُ�َمثِّلوا وال تقتلوا ويلداً و�ذا لقيت عدّوَك من املرش�� فأ

ّ�تُُهنَّ أجابوَك إيلْها َفاقْبْل ِمنُْهْم وُ�فَّ َ�نُْهم
َ
جابوك : ثالث خصال فأ

َ
اْدُ�ُهْم إىل اإلسالم فإن أ

ّ�ُهم  فاقبْل 
َ
خربُهْم أ

َ
بوا فأ

َ
ل ِمْن َدارِِهْم إىل دار الُمهاجر�َن فإْن أ منهم ثمَّ اْدُ�ُهْم إىل اتّلَحوُّ

عراِب الُمسلمَ� وال يُ�وُن لُهْم يف الغنيمة واليفِء يشٌء إال أْن �اهدوا مَع 
َ
ي�ونون كأ

جابوك فاقبل 
َ
لُهُم اجلز�َة فإن ُهْم أ

َ
بوا فاْسأ

َ
بْوا فاستعن باهللا املسلم� فإن ُهْم أ

َ
منهم فإن ُهْم أ

ْن جتْعَل لَُهْم ذّمَة اهللا وذّمَة نبيِّه فال تْفَعْل 
َ
رادوَك أ

َ
ْهَل حصن فأ

َ
وقاتلْهم و�ذا حارْصت أ

ِْفروا ذّمة ا�ِّ و�ن 
ُ

ْهَوُن مْن أْن خت
َ
ت�ْم أ ِْفروا ذمَّ

ُ
ول�ن اْجعْل لُهْم ذّمتك فإن�ْم إن خت

ْن ت�هلْم ىلع حُ 
َ
رادوَك أ

َ
تصيُب فيهم أ

َ
ْ�م اهللا فالتْفَعْل بل ىلع ُحكِمَك فإنّك ال تَدري أ

ْم ال
َ
سلمٌ  »؟ُحْ�َم اهللا أ هُ مُ  . أَخرجْ
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آله صلی اهللا علیه و خدا پیامبر: کند می بریده از پدرش روایت سلیمان بن -1089
 او را به طور اختصاصی به رعایت؛ کرد می سلم هرگاه امیري بر سپاه یا سریه اي تعیینو

: فرمود می سپس، کرد می و همراهان او را نیز به تقوا سفارش کرد می تقواي خدا سفارش
پیمان شکنی ، با کسی که به خدا کفر ورزید جهاد کنید، در راه خدا جهاد کنید، بنام خدا«

هرگاه با دشمنی مشرك روبه رو شدي آنان ، بچه اي نکشید، مثله نکنید، و خیانت نکنید
از آنان قبول کن و دست ؛ پس اگر اجابت کردند، سه چیز دعوت کن را بپذیرش یکی از

سپس ، از آنان قبول کن، آنان را به اسالم دعوت کن پس اگر پذیرفتند، از قتالشان بردار
اگر ، هاجران بیایندماز دیار وسرزمین خود هجرت کنند و به دیار  کن تا آنان را دعوت

هیچ حقی در اموال ، تندصحرانشینان مسلمان هسنپذیرفتند به آنان خبر بده که همانند 
؛ زدند بازاگر سر، مگر زمانی که در جنگ با مسلمانان شرکت داشته باشند؛ رندغنیمت ندا

از خداوند علیه ؛ اگر نپذیرفتند، قبول کن؛ پس اگر اجابت کردند، از آنان جزیه طلب کن
اگر از تو خواستند آنان ؛ هرگاه دژي محاصره کردي، و با آنان جهاد کن، یرگشان کمک ب

خودت ي  ذمهوفقط آنان در پناه ؛ قبول نکن، و رسول قرار دهی خداي  را در پناه و ذمه
 اپیمان خدکه کمتر از آن است  گناهش، دنشکنبخودتان را  ذمه)( چرا که اگر عهد، بپذیر

اما بر ، قبول نکن، حکم خدا از دژ فرود آیندبر و هرگاه از تو خواستند که ، را بشکنند
کنی  ن اجرا میشاخدا را در میانحکم دانی به درستی  نمی چرا که تو، بپذیر؛ حکم خودت

 . مسلم روایت کرده است. »یا خیر

أنَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن إذا : وَ�ْن كعب بن مالك ريض اهللا َ�نْهُ  -1090
 . متفقٌ عليه .أَراَد َغْزوًة َورَّى بَغْ�ها

سلم هرگاه  آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می کعب بن مالک رضی اهللا عنه -1090
 . متفق علیه. که هدفی دیگر دارد کرد می و چنان وا نمود کرد می توریه؛ اراده جنگی داشت
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ن ريض اهللا عنُه قاَل  -1091 نَّ انلُّْعمان بَن ُمَقرِّ
َ
شهدُت رسوَل اهللا ص� : وَ�ْن َمْعِقٍل أ

�اُح  اهللا عليه ّخر الِقتال حىت تزوَل الّشْمُس وتهبَّ الرِّ
َ
ّوَل انّلهار أ

َ
وآهل وسلم إذا لْم يُقاتْل أ

لُهُ يف البخاري .و�ْ�َل انّلرْصُ  حهُ احلاكم وأَصْ َدُ والثّالثةُ وصحّ  . رواهُ أَمحْ

با رسول خدا صلی اهللا : که نعمان بن مقرن رضی اهللا عنه گفت: گوید می معقل -1091
 صبر؛ کرد نمی هرگاه اول روز جنگ را آغاز، شرکت داشتم ها جنگ سلم در آله وعلیه و

و نسیم وزیدن گیرد و نصرت و یاري خداوند متعال نازل ، تا خورشید زوال کند کرد می
و حاکم صحیح دانسته است و اصل آن در بخاري اند  روایت کرده »ثالثه«احمد و. شود
 . است

ْعِب بن  -1092 ُسئَِل رسول ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل : َجثَّامَة ريض اهللا َ�نُْه قالوعن الصَّ
ُهْم «: فقاَل  ؟فيُصيبُون مْن �سائهْم وذرار�همْ ، من املرش�� يُبَّيتُون اهل ادلاروسلم عن 

تّفقٌ عليه .»منُهمْ   . مُ

از رسول خدا صلی : از صعب بن جثامه رضی اهللا عنه روایت است که گفت -1092
 کودکانزنان و و، شود می زدهخون شبی ن که بر آنانمشرکیي  سلم درباره آله وعلیه واهللا 
 . متفق علیه »نیز از مشرکان هستندها  آن«: فرمود، ال کردندؤس، شوند می کشته شان

نَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل لِرُجٍل تَبَِعُه  -1093
َ
وَ�ْن اع�شة ريض اهللا عنها أ

ْستعَ� بُمرْشكٍ «: يَْوَم بَْدر
َ
لمٌ  »ارْجُع فَلَْن أ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

سلم به  آله وا روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه واز عایشه رضی اهللا عنه -1093
: فرمود، براي شرکت در جنگ) رفت( مرد مشرکی که در جنگ بدر به دنبال ایشان

 . است مسلم روایت کرده. »هرگز از مشرك کمک نخواهم گرفت، برگرد«

ًة  -1094
َ
ى اْمَرأ

َ
نَّ انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َرأ

َ
وَعِن ابن ُ�َمَر ريض اهللا عنُهما أ

بْيان نَ�َر َ�تَْل النِّساِء والصِّ
َ
 . متفقٌ عليه .َمْقتُولًة يف َ�ْعض مغاز�ِه فَأ
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پیامبر صلی اهللا علیه  ها جنگ در یکی از: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -1094
متفق . را منع فرمودها  پس کشتن زنان و بچه، سلم زنی را دید که کشته شده استآله وو

 . علیه

اْ�تُلُوا «: ول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمقال رس: وعن سمرة ريض اهللا عنه قال -1095
حهُ  »شيوخ املرشِ�َ� واْستَبُْقوا رشَْخُهم  . الرتمذيُّ رواهُ أبو داودَ وصحّ

: سلم فرمود آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می سمره رضی اهللا عنه -1095
ابوداود روایت کرده و ترمذي  »را نگه دارید هایشان پیرمردان مشرك را بکشید و بچه«

 . صحیح دانسته است

واهُ  .أّ�ُهْم تبارزوا يَْوَم بْدر: وعْن يلّع ريض اهللا عنه -1096 البخاريُّ وأخرجه أبو داودَ رَ

الً  طوَّ  . مُ

تن به تن ؛ آنان در جنگ بدر با کفار: از علی رضی اهللا عنه روایت است که -1096
 . و ابوداود بصورت طوالنی روایت کرده است، بخاري روایت نموده. مبارزه کردند

يُّوَب ريض اهللا عنُْه قال -1097
َ
يب �

َ
معرَش األنصار إنّما نزلت هذه اآلية فينا : وعن أ

يِۡديُ�ۡم إَِ� ﴿ :يع� قوهل تعاىل
َ
ن�ر  ]١٩٥: ةالبقر[ ﴾�َّۡهلَُكةِ ٱَوَ� تُۡلُقواْ بِ�

َ
قاهُل رَدًّا ىلع من أ

وم حىّت دَخَل فيهمْ  حهُ الرتمذي وابن حبان  .ىلع مْن محل ىلع صفِّ الرُّ رواه الثالثةُ وصحّ

 . واحلاكم
يِۡديُ�ۡم إَِ� ﴿: این آیه: گوید می ابو ایوب رضی اهللا عنه -1097

َ
 ﴾�َّۡهلَُكةِ ٱَوَ� تُلُۡقواْ بِ�

، ما انصار نازل شدي  درباره، »به هالکت نیندازید ا دست خویشب خود را« ]١٩٥: ةالبقر[
ابو ایوب این سخن را در رد کسی گفت که حمله و نفوذ یکی از مجاهدان به صفوف 

 . اند و ترمذي و ابن حبان صحیح دانستهاند  روایت کرده »ثالثه«. رومیان را ناپسند دانست

ق رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن ابن ُ�َمَر ريَض ا�ُّ عنُْهما قاَل  -1098 َحرَّ
 . متّفقٌ عليه .�َل ب� انّلض� َوَ�ّطعَ 
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نضیر هاي بنی  ابن عمر رضی اهللا عنهما رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم نخل -1098
 . متفق علیه. را سوزاند و قطع کرد

امت ريض اهللا َ�نُْه قاَل  -1099 قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن ُعبادَة بن الصَّ
صحابه يف ادلنيا واآلخرة«: وسلم

َ
رواهُ أَمحدُ والنّسائيُّ  .»ال َ�ُغلُّوا فإن الُغلُوَل ناٌر واعٌر ىلع أ

حهُ ابن حبّان  . وصحّ

سلم آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و : گوید می بادة بن صامت رضی اهللا عنهع -1099
و براي خیانتکاران در دنیا و آخرت  استجهنم)( خیانت نکنید که خیانت آتش«: فرمود

 . احمد و نسایی روایت کرده ابن حبان صحیح دانسته است »ننگ است

انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قىض أن : َوَ�ْن َعوْف بن مالك ريض اهللا َ�نْهُ  -1100
لم .بالّسلب للقاتل سْ هُ عند مُ لُ  . رواهُ أَبو داود وأَصْ

سلم دستور  آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می عوف بن مالک رضی اهللا عنه -1100
ابوداود روایت کرده و اصل . از آن قاتل است )وسایل و ساز برگ جنگی( داد که سلب

 . است آن درصحیح مسلم

يب َجْهٍل قال -1101
َ
فابتدراُه : وعن عبد الرمحن بن َعوٍْف ريض اهللا عنُه يف قصة َ�تْل أ

: �سيفيِْهما حىت َ�تَالُه ثمَّ انرصفا إىل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم فأخرباهُ فقال
يُُّ�ما َ�تَلَهُ «

َ
 »الككما َ�تَلهُ «: فيهما فقالَ�نََظَر : ال قال: قاال »؟َهْل َمَسْحتما َسيفيُْكما ؟�

 . متفقٌ عليه .فَقىض ص� اهللا عليه وآهل وسلم �َسلَِبه ملعاذ بِن عمرو بن اجلموح

آن دو : گوید می داستان قتل ابوجهلدر عبدالرحمن بن عوف رضی اهللا عنه  -1101

سپس نزد پیامبر صلی ، با شمشیرهایشان به وي حمله کردند و او را کشتند )1( نوجوان

 آله وپیامبر صلی اهللا علیه و، ایشان را در جریان گذاشتند و، گشتندسلم برآله واهللا علیه و
 »کشته است؟ آیا شمشیرهایتان را پاك کرده اید؟ کدام یک از شما او را«: سلم فرمود

                                                   
 معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفرا بودند. )1(
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هر «: هایشان نگاه کرد وفرمودآله و سلم به شمشیرپیامبر صلی اهللا علیه و. خیر: گفتند
را اش  سلم ساز و برگ جنگی آله وآنگاه پیامبر صلی اهللا علیه و »کشته اید دوي شما او را

 . متفق علیه )1. (عمر بن جموح دادبن به معاذ 

وعن مكحول ريض اهللا عنه أن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم نَصَب املنجنيق  -1102
ْهل الطائف

َ
قييلُّ بإسنادٍ ضعيف أَخرجهُ أَبو داود يف املراسيل ورجاله ثقاتٌ  .ىلع أ ووصله العُ

نْ عيل  . عَ

، در جنگ) بر اهالی طایف( سلم آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می مکحول -1102
عقیلی با اسناد ، اند و رجال آن ثقه، راسیل روایت کردهابوداود در م. منجنیق نصب کرد

 . بصورت متصل از علی روایت کرده است، ضعیف

نَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم دخل َمّكَة وىلع  وعن أ�س ريض -1103
َ
اهللا عنُه أ

ستار الكْعبة فقاَل : َرأِسِه املْغَفُر فلّما نزعُه جاَءهُ رجٌل فقاَل 
َ
 »اقتلوهُ «: ابُن َخَطٍل ُمتعلٌِّق بأ

 . متّفقٌ عليه

 حالیسلم در  آله واز انس رضی اهللا عنه روایت است پیامبر صلی اهللا علیه و -1103
مردي به نزد ، همین که آن را از سر برداشت، وارد مکه شد که کاله خود بر سر داشت

متفق . »او را بکشید«: فرمود، کعبه آویزان استي  به پرده )2(ابن خطل: ایشان آمد و گفت

 . علیه

وعْن سعيد بن جب� ريض اهللا عنُه أنَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�تََل  -1104
هُ ثقاتٌ  .بْدر ثَالثة َصرْباً يوَم   . أَخرجه أَبو داود يف املراسيل ورجالُ

                                                   
 .عفرا در همین معرکه شهید شده بودچون که معاذ بن  )1(
 .پس از فتح مکه خونش را هدر اعالم فرموده بودصلى اهللا علیه وآله وسلم از افرادي بود که پیامبر  )2(
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آله از سعید بن جیبررضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و  -1104
ابوداود در مراسیل روایت کرده و . دست) بسته کشت( سلم در جنگ بدر سه نفر راو

 . اند رجال آن ثقه

نَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : حص� ريض اهللا َ�نْهماوعْن ِعْمَران بن  -1105
َ
أ

هُ  .وسلم فدى رُجل� مَن الُمسلم� برجٍل من املرْش�� لُ جهُ الرتمذي وصححه وأَصْ رَ أَخْ

 . عند مسلمٍ 

از عمران بن حصین رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -1105
ترمذي . یک اسیر مشرك را در برابر دو مسلمان آزاد نموددر مبادله اسیران) ( سلم آله وو

 . روایت کرده و صحیح دانسته است و اصل آن نزد مسلم است

إنَّ «: يب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالوعن صْخر بن الَعيْلَِة ريض اهللا عنه أن انل -1106
مواهلمْ 

َ
حرُزوا دماَءهم وأ

َ
ْسلموا أ

َ
وثّقونأَخرجهُ أَبو  »الَقْوَم إذا أ  . داودَ ورجالهُ مُ

همانا «: سلم فرمود آله وصخر بن عیله رضی اهللا عنه پیامبر صلی اهللا علیه و -1106
ابوداود روایت کرده  »اندمالشان را در امان قرارداده ون وخ؛ ندومشرکان هرگاه مسلمان ش

 . و رجال آن ثقه است

انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال يف وَ�ْن ُجب� بن ُمْطِعم ريض اهللا َ�نُْه أنَّ  -1107
سارى بَْدر

ُ
تُُهْم هلُ «: أ

ْ
رواهُ  »لْو اكن املطعُم بن عدّي َحّياً ثمَّ لكم� يف هُؤالِء انلّت� لرَت�

 . البخاريُّ 

آله پیامبر صلی اهللا علیه و: از جبیر بن مطعم رضی اهللا عنه روایت است که -1107
این افراد ي  درباره و، بود می عم بن عدي زندهاگر مط«: اسیران بدر فرمودي  سلم دربارهو

 . بخاري روایت کرده است »مکرد می را به خاطر او رهاها  آن کرد می پلید سفارش
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يب سعيد اخلدري ريض اهللا عنُه قال -1108
َ
زواجٌ : وعْن أ

َ
ْوطاس لُهنَّ أ

َ
َصبْنا سبايا يَْوم أ

َ
؛ أ

نزل اهللا تعاىل
َ
يَۡ�ٰنُُ�مۡ  لنَِّسآءِ ٱِمَن  لُۡمۡحَصَ�ُٰت ٱ۞وَ ﴿ :َ�تَحرَّجوا فأ

َ
 ﴾إِ�َّ َما َملََكۡت �

سلمٌ  ]24:النساء[ هُ مُ  . أَخرجَ
در جنگ اوطاس زنان اسیري به : گوید می ابو سعید خدري رضی اهللا عنه -1108

آنگاه خداوند ، لذا اصحاب با حرج و مشکل روبرو شدند، دست ما افتاد که شوهر داشتند

يَۡ�ُٰنُ�مۡ  لنَِّسآءِ ٱِمَن  لُۡمۡحَصَ�ُٰت ٱ۞وَ ﴿: فرمودآیه نازل 
َ
و  ]24: النساء[ ﴾إِ�َّ َما َملََكۡت �

. گیرید می به عنوان کنیز) در ملکیت( انی کهبه جز آن؛ زنان شوهر دار بر شما حرام است
 . مسلم روایت کرده است

اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم بعَث رسوُل : وعْن ابِن ُ�َمَر ريض ا�ُّ َ�نْهما قال -1109
لوا بع�اً  نا فيهم قِبََل �ْد فَغنُموا إبًال كث�ًة فاكنت ُسْهماُ�ُهم اث� عرش بع�اً وُ�فِّ

َ
رسّ�ًة وأ

 . متفقٌ علیه .بع�اً 
سریه  سلم آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عمررضی اهللا عنهما -1109

به غنیمت  ینوشتران فراآنگاه ، من نیز در میانشان بودمنجد اعزام کرد که  سوي اي به
 . متفق علیه. دادندنیزیک شتر اضافه  کدامبه هر و، شدشتر  12هر فرد پس سهم ، گرفتند

قََسَم رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يْوَم َخيرْب : وعنُْه ريض اهللا عنُه قال -1110
تّفقٌ عليه واللفظ للبخاريِّ وأليب داود .للَفَرس سهم� وللراِجِل سهماً  ْسَهَم لرجٍل ولفرسه  :مُ

َ
أ

ْسُهمٍ 
َ
 . سْهَمْ�ِ لَفرِسِه وسهماً هلُ : ثالثَة أ

ابن عمر) رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه ( و از او -1110
متفق . دوبه پیاده یک سهم دادن، دو سهم يسلم در جنگ خیبر به هر اسب سوار آله وو

؛ براي هر رزمنده و اسبش سه سهم: در روایت ابوداوود. علیه و این لفظ بخاري است
 . دوسهم براي اسبش ویک سهم براي خودش، دادند
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سمعُت رسوَل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل : وعْن مَعِن بن يز�د ريض اهللا عنُْه قاَل  -1111
حهُ الطحاويُّ  رواهُ  »ال َ�َفَل إال بعَد اخلُُمس«: وسلم يقوُل   . أمحد وأَبو داود وصحّ

 آله وشنیدم رسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می بن یزید رضی اهللا عنه معن -1111
از جدا کردن خمس  بعدمگر ؛ شود نمی داده مال غنیمت)( اضافه از سهم«: فرماید می سلم

 . و طحاوي صحیح دانسته است، اند احمد و ابوداود روایت کرده »آن

َشهْدُت رسوَل اهللا ص� اهللا عليه : وعْن حبيب بن مْسلََمَة ريض ا�ُّ عنُه قال -1112
ة واثللَث يف الرَّْجعةِ 

َ
�ع يف ابلدأ ودِ وابنُ  .وآهل وسلم َ�ّفل الرُّ حهُ ابنُ اجلارُ رواهُ أَبو داودَ وصحّ

بّان واحلاكمُ   . حِ

آله ا صلی اهللا علیه و با رسول خد: گوید می جبیب بن مسلم رضی اهللا عنه -1112
یک ؛ بعد از خمس) یک چهارم و در هنگام باز گشت( ابتداي تقسیم غنایمدر، سلم بودمو

 . اند ابوداود روایت کرده و ابن حبان و حاکم صحیح دانسته. سوم را تقسیم کرد

اكَن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : ابن ُ�َمَر ريض اهللا عنهما قال وعنْ  -1113
ُل بعض مْن يبعث من رسايا ألنُفس ة سوى قسمِة اعّمة اجليشينفِّ تّفقٌ عليه .هم خاصَّ  . مُ

سلم برخی  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عمررضی اهللا عنهما -1113
 به برخی از آنان سهم اضافه ویژه، عالوه بر سهم عمومی سپاه؛ فرستاد می را کههاي  سریه

 . علیهمتفق . داد می

ُكّنا نصيب يف مغاز�نا العسَل والِعنََب فنأُ�لُُه وال : وَ�نُْه ريض اهللا عنُه قاَل  -1114
حهُ ابنُ حبّان .»فَلَْم يُؤخْذ منهُم اخلمس«: رواهُ البخاريُّ وأليب داودَ  .نْرفعهُ   . وصحّ

، کردیم یی که شرکت میها جنگ در: ت که گفتابن عمر) روایت اس( اوو از  -1114
. داشتیم و براي بردن بر نمی، خوریم می راها  آن پس؛ آوریم می و انگور بدست، عسل

 گرفته )یک پنجم( خمسها  آن و از: ابوداود روایت کرده. بخاري روایت کرده است
 . ابن حبان صحیح دانسته است. شد نمی
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صبْنا طعاماً : وعْن عبد اهللا بن أيب أو� ريض اهللا عنهما قاَل  -1115
َ
يْوَم َخيرَْبَ فاكن أ

حه ابنُ  .الرجُل ييجُء فيأُخُذ منُه مقداَر ما ي�فيه ثمَّ ينرصُف  أَخرجهُ أَبو داودَ وصحّ

 . اجلارود واحلاكم

مواد ( امدر جنگ خیبر طع: گوید می وفی رضی اهللا عنهعبداهللا بن ابی ا -1115
؛ داشت نیاز بر میي  آمد و به اندازه می هر یک از مسلمانانو، خوراکی) بدست آوردیم

 . اند ابن جارود و حاکم صحیح دانستهو، ابوداود روایت کرده. رفت می آنگاه

قاَل رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل : وعْن ُرَو�ْفع بن ثابت ريض اهللا عنُه قال -1116
 «: وسلم

َ
ْعَجَفها من اكَن يُؤمُن باهللا وايلْوم اآلخر فال يَْركْب دابًة من يفء املسلم� حىت إذا أ

ُه فيه ْخلََقُه رَدَّ
َ
أَخرجهُ أَبو داودَ  »رَدَّها فيه وال يلبس ثْو�اً من يَفء املسلمَ� حىت إذا أ

 . والدارميُّ ورجالهُ ال بأس هبمْ 

از رویفع بن ثابت رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -1116
اسب یا ( کبیپس هرگز مر، ایمان دارد وز قیامتکسی که به خدا و ر«: سلم فرمود آله وو

آنگاه . تا هنگامی که ضعیف و الغر شود، از اموال غنیمت مسلمانان را سوار نشود شتري)
از  پسبیت المال بر گرداند و نه لباسی از اموال غنیمت مسلمانان بپوشد که  دوباره به

و رجال آن ، اند روایت کردهابوداود و دارمی . »آن را به بیت المال بر گرداند؛ کهنه کردنش
 . ایرادي ندارد

يب ُعبيدة بن اجلراح ريض اهللا عنُه قاَل  -1117
َ
سمعُت رسول اهللا ص� اهللا عليه : وَ�ْن أ

يْبة و أَمحدُ ويف إسناده ضعفٌ  »�ُ� ىلع املسلم� بعُضُهم«: وآهل وسلم يقوُل  رجهُ ابنُ أَيب شَ . أَخْ

يسِّ من حديث عمرو بن العا
دناُهمْ « :ص قالوللطيالِ

َ
حيحني  .»�ُ� ىلَع الُمسلم� أ ويف الصَّ

دناُهمْ « :عنْ عيل قال
َ
و�� « :زادَ ابنُ ماجهْ منْ وجهٍ آخر »ذّمُة املسلم� واحدة �سىع بها أ

قَصاُهمْ 
َ
َجْرِت « :ويف الصحيحني منْ حديث أُمِّ هانىءٍ  .»عليهْم أ

َ
َجْرنَا َمْن أ

َ
 . »قْد أ
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شنیدم رسول خدا : بن جراح رضی اهللا عنه روایت است که گفتاز ابو عبیده  -1117
به نمایندگی از ( توانند می برخی از مسلمانان«: فرماید می سلم آله وصلی اهللا علیه و

و در اسناد آن ضعف و جود ، اند ابن ابی شیبه و احمد روایت کرده. »پناه دهنددیگران) 
از نظر ( فرد مسلمانکمترین «: آمدهدر روایت طیالسی از حدیث عمرو بن عاص  .دارد

در پناه «: در صحیحین از علی روایت است »دپناه ده؛ دنتوا می شهرت)وپست و مقام 
در . »د در آن تالش کندتوان می کمترین شان؛ انددن همه مسلمانان در یک سطح معتبردا

 . »داديکسی را که تو پناه ما نیز پناه دادیم «: ین از حدیث ام هانی آمدهیحصح

: وعْن ُ�َمَر ريض ا�ُّ عنه أنُّه سمع رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يقوُل  -1118
 . رواه مسلم .»ألخرجنَّ ايلهود وانّلصارى من جز�رة العرب حىت ال أَدَع إال مسلماً «

آله از عمر رضی اهللا عنه روایت است که او شنید رسول خدا صلی اهللا علیه و -1118

تا جز ، العرب بیرون خواهم کرد ةبطور قطع یهود و نصار را از جزیر«: فرماید یم سلم و

 . مسلم روایت کرده است. »مسلمانان کسی باقی نماند

فاَء ا�ُّ ىلع رسوهل مّما لْم : وعنُه ريض اهللا عنُه قال -1119
َ
موال ب� انّلض� ما أ

َ
اكنت أ

ًة فاكن يوجف عليه املسلمون خبيٍل وال ر�ب فاكنْت  للنيب ص� اهللا عليه وآهل وسلم خاصَّ
ًة يف سبيل اهللا َعزَّ وجلَّ  الح ُعدَّ ْهِلِه َ�َفَقَة سنٍة وَما بيق �َعلُُه يف الُكراع والسِّ

َ
 .ُ�نْفُق ىلع أ
تّفقٌ عليهِ   . مُ

خداوند اموال بنی نضیر را بدون آن که : عمر) روایت است که گفت( و از او -1119
صلى اهللا زحمتی متحمل شوند و جهاد کنند) به پیامبر ( شتري بدوانندمسلمانان اسب و 

، بود سلم آله ولذا مختص به رسول خدا صلی اهللا علیه و، عنایت فرمود علیه وآله وسلم
خرید  براي؛ ماند وآنچه باقی می، نمود می را پرداختاش  بنابراین مخارج یک سال خانواده

 . متفق علیه. داد میقرارجهاد در راه خدا براي آمادگی واسب و اسلحه 
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غزونْا َمَع رُسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعْن ُمعاذ بِن َجبٍَل ريض ا�ُّ َ�نُْه قال -1120
صبْنا فيها غنماً فقسَم فينا رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم طائفًة وجعل 

َ
وسلم َخيرَْب فأ

 . اودَ ورجاله ال بأس هبمْ رواهُ أَبو د .بقيَّتها يف املغنم

سلم به  آله وبا پیامبر صلی اهللا علیه و: از معاذ بن جبل روایت است که گفت -1120
 راها  آن قسمتی از صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر، جنگ خیبر رفتیم و گوسفندان آوردیم

رجال آن ایرادي ابوداود و . و باقی را در میان اموال غنیمت قرار داد، ن ما تقسیم کردیب
 . ندارد

يب رافع ريض اهللا َ�نُْه قاَل  -1121
َ
إ� «: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن أ

حبُس الرُُّسَل 
َ
خيس بالعهِد وال أ

َ
بّانَ  »ال أ حهُ ابنُ حِ  . رواهُ أَبو داودَ والنسائيُّ وصحّ

آله از ابو رافع رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1121
. »کنم نمی سفیران را زندانی نمایندگان و)( شکنم و نمی من هیچ پیمانی را«: سلم فرمودو

 . ابن حبان صحیح دانسته است، اند ابو داود و نسایی روایت کرده

نَّ رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالوَ�ْن أيب ُهر�رة ريض اهللا عنُه  -1122
َ
: أ

يُّما قَْر�ٍة َعَصت اهللا ورسوهلُ فإن مخسها «
َ
َ�ْمتْم فيها فسْهُمُ�ْم فيها َو�

َ
تَيْتُُموها فأ

َ
يُّما قَْر�ٍة أ

َ
�

سلمٌ  »هللا ورسوهل ثمَّ � لَُ�م  . رواهُ مُ

هللا علیه و سلم از ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی ا -1122
شما در  و روزي)( سهم؛ ن اقامت کردیدآو در  به هر دیاري که رفتید«: فرمود

وبا زور ( نافرمانی وسرکشی کند شو هر دیاري که دربرابر خدا و رسول، همانجاست
 »آن هم از آن شماست ازکه ب، استخمس آن متعلق به خدا ورسولش  جنگ فتح شود)

 . مسلم روایت کرده است

 حکم) جزیه و صلح( بیان -1



 433 کتاب جهاد -11

نَّ انليّبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم  َ�ْن َ�بْد الرَّمحن بِن َعوْف ريض ا�ُّ عنهُ  -1123
َ
أ

خَذها يع� اجلْز�َة ِمْن َ�ُوس َهَجرَ 
َ
 . رواهُ البخاريُّ ولهُ طريقٌ يف املوطأ فيها انقطاعٌ  .أ

سلم از  آله واهللا علیه و از عبدالرحمن بن عوف روایت است که پیامبر صلی -1123
اما ، بخاري روایت کرده است و طریق دیگر در موطا دارد. مجوسیان هجر جزیه گرفت
 . در سند آن انقطاع وجود دارد

يب ُسلَيْماَن ريض ا�ُّ َ�نُْهمْ  -1124
َ
�ٍس وُعثماَن بن أ

َ
نَّ انليّب  وَ�ْن اعصم بن ُ�َمَر عْن أ

َ
أ

توا بِه فََحَقن هُل ص� اهللا عليه وآهل وسلم بعَث خ
َ
َخذوُه فَأ

َ
َ�يْدر ُدوَمة فأ

ُ
ادل بَن الويلد إىل أ

 . رواهُ أبو داود .َدَمُه وَصاحلُه ىلع اجلْز�ة

روایت  ماز عاصم بن عمر از انس و از عثمان بن ابو سلیمان رضی اهللا عنه -1124
سلم خالد بن ولید را بسوي اکیدر دومۀ الجندل  آله وکه پیامبر صلی اهللا علیه و، است

 پس، آورد صلى اهللا علیه وآله وسلم او را نزد پیامبر آنگاه، پس او را دستگیر کرد، فرستاد
ابوداود . خونش را محفوظ داشت و با او بر پرداخت جزیه صلح نموداو را نکشت و)(

 . روایت کرده است

بعث� انليّبُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم إىل : عنُه قالوعْن ُمعاذ بن جبٍل ريض ا�ُّ  -1125
 َمَعافرّ�اً 

َ
ْو َعْدهل

َ
مر� أن آُخَذ مْن لكِّ حالم ديناراً أ

َ
حهُ ابنُ  .ايلمن فأ أَخرجه الثّالثة وصحّ

بّان واحلاكم  . حِ

آله پیامبر صلی اهللا علیه و: از معاذ بن جبل رضی اهللا عنه روایت است که گفت -1125
سلم مرا به یمن فرستاد و به من دستور داد که از هر فرد بالغی یک دینار یا معادل آن  و

 . اند ابن حبان و حاکم صحیح دانسته، اند روایت کرده »ثالثه«. معافري) بگیرم( پارچه

وعْن اعئذ بِن عمرو الُْمز�ِّ ريض ا�ُّ عنُه عن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -1126
 . أخرجه الدارقطنيُّ  »اإلسالُم َ�ْعلو وال ُ�ْع�«: قال
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کند که  می سلم روایت آله وعائذ بن عمرو مزنی از پیامبر صلی اهللا علیه و -1126
نخواهد  و غلبه)( بر آن برتري ی)هیچ دین( یابد و می و غلبه)( اسالم برتري«: فرمود
 . دارقطنی روایت کرده است. »یافت

ال «: ُهر�َرةَ ريض اهللا عنُه عن انليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالوَ�ْن أيب  -1127
ْضيَِقهِ 

َ
وه إىل أ رواهُ  »َ�بَْدُءوا ايلهوَد وانّلصارى بالّسالم و�ذا لَِقيتُم أحَدُهْم يف طر�ٍق فاْضَطرُّ

سلمٌ   . مُ

صلى اهللا علیه وآله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا  -1127
یکی از آنان روبرو با و هرگاه در راه ؛ یهود و نصاري آغاز به سالم نکنیدبه «: فرمودوسلم 
 . مسلم روایت کرده است. »او را به رفتن سمت تنگ ترین راه مجبور سازید؛ شدید

ليه وآهل وعِن املْسور بِن َ�ْرَمَة ومروان ريض اهللا َ�نُْهما أنَّ انليب ص� اهللا ع -1128
هذا ما صالح عليه �مُد بُن عبد «: وسلم خرَج اعَم احلديْبيِة فذَكر احلديث بطوهِلِ وفيه

ُسهيَل بَن َ�ْمرو ىلع وضع احلرب عرَش سن� يأَمُن فيها انّلاُس و�ُ�فُّ بعُضُهْم عْن ، اهللا
لُهُ يف البُخاريِّ  »بْعٍض  هُ أبُو داودُ وأَصْ جْ  . أَخرَ

لمٌ  سْ جَ مُ رَ ضهُ منْ حديثِ أنس وفيهوأَخْ ُه علي�م ومن « :بَعْ أّن َمْن جاَءنا ِمنْ�ْم لْم نَُردَّ

تَْ�تُُب هذا يا رسوَل ا�ِّ : فقالوا »جاَء�م مّنا رََدْدُ�ُموُه علينا
َ
َ�َعْم إنُّه َمْن َذَهَب ِمّنا «: قال ؟أ

بعَدُه ا�ُّ وَمْن َجاَءنَا ِمنُْهْم فسيْجعُل ا�ُّ هلُ فَ 
َ
 . »رَجاً وَ�ْرجاً إيلهْم فأ

سلم آله وو مروان روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و  از مسور بن مخرمه -1128
این آن چیزي «: و در آن آورده، در سال حدیبیه خارج شد و حدیث را طوالنی ذکر کرد

آنان  که تا ده سال بین، است که محمد بن عبداهللا با سهیل بن عمرو صلح کرده است
ابوداود  »نباشد و مردم امنیت داشته باشند و ازکشتن یکدیگر خودداري کنندجنگی 

 . روایت کرده و اصل آن در بخاري است
 کسی از شما«: و در آن آمده، مسلم قسمتی از این حدیث را به روایت انس آورده

باید شما ؛ آمداما هر کس از ما که نزد شما ؛ گردانیم نمی او را بر، مسلمانان) نزد ما آمد(
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: فرمود. آیا این را هم بنویسیم! اي رسول خدا: آنگاه صحابه گفتند »او را به ما برگردانید
 و کسی که ازآنان! خداوند او را دور بدارد ، چرا کسی که از ما نزد آنان برود، آري«
 . »بزودي خداوند برایش گشایش و راه قرار خواهد داد، و نزد ما بیاید مسلمان شود)(

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل  -1129 ُ َ�نُْهَما َ�ْن انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ ِ بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ : َوَ�ْن َ�بِْد ا�َّ
ْرَ�ِعَ� اَعًما«

َ
َنَِّة َو�ِنَّ ِر�ََها يَلُوَجُد ِمْن َمِسَ�ةِ أ

ْ
هُ  »َمْن َ�تََل ُمَعاَهًدا لَْم يََرْح َراحِئََة اجل جَ رَ أَخْ

ارِ  بُخَ  . يُّ الْ
از عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم  -1129

هر ، رسد نمی بوي بهشت به مشامش، را بکشد اي) پناهنده( کسی که معاهدي«: فرمود
 . بخاري روایت کرده است »رسد می مبه مشا )راه( چند بوي آن از فاصله چهل سال

 تیر اندازياسب دوانی) و ( مسابقه -2

سابَق انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم باخليل : عْن ابِن ُ�َمَر ريض ا�ُّ عنُْهما قال -1130
ر من  َمُدها ثَنِّيَة الوداع وسابق َ�ْ�َ اخليل اليت لْم تَُضمَّ

َ
اليت قْد ُضمِّرت ِمَن احلْفياِء و�َن أ

فيانُ  .سابَق اثلّنية إىل مسجد ب� ُزر�ٍق و�ن ابُن ُ�َمَر فيَمْن  يْهِ وزادَ البُخاريُّ قال سُ تّفقٌ علَ : مُ

ْو سّتٌة ومْن اثلّنّية إىل َمْسِجِد ب� ُزر�ٍق ميٌل 
َ
ميال أ

َ
 . من احلفيْاِء إىل ثَنِّيِة الوداِع مخسة أ

 آله وروایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و مااز عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنه -1130

 و میان، الوداع بود ةثنياي ترتیب داد که از حفیا تا  مسابقه؛ شده ي آمادهها اسب سلم بین

از و عبداهللا بن عمر ، مسابقه گذاشت قریز بنی آماده از ثنیۀ الوداع تا مسجد ي غیرها اسب
از : سفیان گفت: بخاري افزوده، متفق علیه. سانی بود که در مسابقه شرکت داشتکجمله 

. میل است و از ثنیه تا مسجد بنی زریق یک میل استحفیا تا ثنیۀ الوداع پنچ یا شش 
 . و ابن حبان صحیح دانسته است، اند روایت کرده »ثالثه«احمد و 

َل : َوَ�نُْه ريض ا�ُّ عنْهُ  -1131 أنَّ انلَّيبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َسّبَق َ�ْ�َ اخليِْل وفضَّ
حهُ ابنُ حبّانَ رواهُ أَمحد وأَبو داود  .الُقّرح يف الغاية  . وصحّ
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ابن عمر) رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه وآله ( او واز -1131
احمد . برتري دادهاي جوان را در غایت  اسب مسابقه گذاشت و ها اسب وسلم بین

 . وابن حبان صحیح دانسته است، اند روایت کرده »ثالثه«و

يب ُهر�رة ريض اهللا -1132
َ
ال «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: عنُْه قال َوَ�ْن أ

ْو حافرٍ 
َ
ْو نَْصٍل أ

َ
حه ابنُ  رواهُ  »سبَق إال يف خَف أ بّان أَمحدُ والثّالثَةُ وصحّ  . حِ

روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه وآله  رضی اهللا عنه واز ابو هریره -1132
ویا تیر  سواري)( یا اسب سواري)( مگر در شتر؛ نیست اي) هجایزو( مسابقه«: وسلم فرمود

 . وابن حبان صحیح دانسته است، اند روایت کرده»ثالثه«احمد و. »اندازي

دخَل فرساً «: وعنُه ريض ا�ُّ عنُْه عن انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1133
َ
مْن أ

ِمَن 
َ
 ،أَبُو داودَ  أَمحَد و رواهُ  »َ�ُهَو قمارٌ ب� فرس� وهو ال يأمُن أْن �ُْسبق فال بأس بِه و�ْن أ

هُ ضعيفٌ  نَادُ  . وإسْ

: سلم فرمود آله وکه پیامبر صلی اهللا علیه وروایت است ابوهریره) ( و از او -1133
 اطمیناندر حالی که در برنده شدن آن ، هر کسی که اسبی را بین دو اسب وارد کند«

و ابوداود روایت ، احمد »قمار است؛ داشته باشد اطمیاناگر و، ایرادي ندارد، نداشته باشد
 . و اسناد آن ضعیف استاند  کرده

َسِمْعُت رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وَ�ْن ُ�ْقبََة بِن اعمر ريض ا�ُّ عنُه قاَل  -1134

 
ُ
ْ ﴿ :وسلم َوُهَو ىلع املنرب يقرأ وا ِعدُّ

َ
ا  َوأ �ٖ َوِمن ّرَِ�اِط  ۡسَتَطۡعُتمٱلَُهم مَّ  ]60:األنفال[ ﴾ۡ�َۡيلِ ٱّمِن قُوَّ

 �ْ َة الرَّ ال إنَّ الُقوَّ
َ
ُ� أ ةَ الرَّ ال إنَّ الُقوَّ

َ
ُ� أ َة الرَّ  . رواهُ مسلمٌ  »أال إنَّ القوَّ

 آله وشنیدم رسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می عقبه بن عامر رضی اهللا عنه -1134

ْ ﴿: سلم روي منبر پس از تالوت آیه وا ِعدُّ
َ
ا  َوأ �ٖ َوِمن ّرَِ�اِط  ۡستََطۡعُتمٱلَُهم مَّ  ﴾ۡ�َۡيلِ ٱّمِن قُوَّ

، مبارز با) آنان از قوه و اسبان سواري آماده کنید( توانید براي می هر چه ]60: األنفال[
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را سه بار تکرار این جمله » هان بدانید که منظور از قوت تیراندازي است«: فرماید می
 . مسلم روایت کرده است. فرمود
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يب ُهَر�ْرَة ريض ا�ُّ عنُه عن انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1135
َ
لكُّ ذي «: َ�ْن أ

ْ�لُُه 
َ
وأخرجه من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام . رواهُ مسلمٌ  .»َحَرامٌ ناب ِمَن السبِّاع فَأ

ْ�ِ « :وزادَ  .»َ�َ� « :بلفظ  . »و�ِّ ِذي ِ�ْلٍَب ِمَن الطَّ

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1135
مسلم روایت کرده  »خوردنش حرام است، ازدرنده گاني  هر نیش دار«: سلم فرمودو

و هر چنگال «: و افزوده، روایت کرده است، نهی فرمود: بلفظ، و مسلم از ابن عباس. است
 . ...»ندگانرداري از پ

ن� رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يَْوَم : وعن جابر ريض اهللا عنه قال -1136
ُوِم احلُُمِر األهِليَّ 

ُ
ِذَن يف َخيرَْبَ َ�ْن حل

َ
ُوِم اخلَيِْل ِة وأ

ُ
 :ويف لفظ للبخاري، متفق عليه .حل

ص«  . »ورخَّ
روز ( سلم در آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می جابر رضی اهللا عنه -1136

. که گوشت اسب را بخورند، و اجازه داد، جنگ) خیبر از خوردن گوشت االغ منع فرمود
 . و رخصت داد: آمد متفق علیه و در لفظ بخاري

ْو� ريض ا�ُّ َ�نُْهما قال -1137
َ
يب أ

َ
َغَزْونَا َمَع رسوِل ا�ِّ ص� اهللا عليه : وَ�ْن ابِن أ

يْهِ  .وآهل وسلم َسبَْع غزواٍت نأُ�ُل اجلرادَ  لَ تفقٌ عَ  . مُ

با رسول خدا صلی اهللا : از ابن أبی اوفی رضی اهللا عنه روایت است که گفت -1137
 . متفق علیه. خوردیم می شرکت کردیم و ملخسلم در هفت غزوه  آله وعلیه و

ِة األرنَِب قال -1138 �س ريض ا�ُّ عنه يف قِصَّ
َ
فَذحبها فبعث بَِورِ�َها إىل رسول : َوَ�ْن أ

تّفقٌ عليهِ  .ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم فقِبلَهُ   . مُ
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و ران ، آن را ذبح کرد: گوید می انس رضی اهللا عنه در روایت داستان خرگوش -1138
 . متفق علیه. پس آن را قبول کرد، آن را براي رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم فرستاد

ن� رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعِن ابن َ�ّباٍس ريض ا�ُّ َ�نُْهما قال -1139
وابِّ  َدِ : َ�ْن َ�تِْل أر�ِع ِمَن ادلَّ حهُ  .انّلْملَِة وانّلْحلة والُهْدُهِد والرصُّ َدُ وأَبُو داودَ وصحّ رواهُ أَمحْ

بّانَ   . ابنُ حِ

پیامبر خدا صلی اهللا علیه و سلم کشتن : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -1139
 سبز قبا)( د) شانه به سر و کرکسههد، (زنبورعسل، مورچه: منع فرمودچهار جنبنده را 

 . دانسته استو ابن حبان صحیح ، اند احمد و ابوداود روایت کرده. )1(

بُُع صيٌد ُهوَ : قُلُْت جلابر: وعن ابن أيب َ�ّمار ريض ا�ُّ عنُه قاَل  -1140 . َ�َعمْ : قاَل  ؟الضَّ
ُ رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: قُلُْت  حهُ  .َ�َعمْ : قال ؟قَاهلَ ةُ وصحّ َدُ واألربعَ رواهُ أَمحْ

بّانَ   . البخاري وابنُ حِ

. هبل: حالل) است؟ گفت( آیا کفتار شکار: به جابر گفتم: گوید می ابن ابی عمار -1140
 . آري: گفت ؟سلم فرموده استآله وصلی اهللا علیه و خدااین را پیامبر: گفتم
 . اند و بخاري و ابن حبان صحیح دانستهاند  روایت کرده »أربعه«احمد و  

نّه ُسئِل عِن  -1141
َ
ِجُد ِ� َمآ  قُل﴿ :القنُْفذ فقالوعْن ابن ُ�َمر ريض ا�ُّ عنُهما أ

َ
ٓ أ َّ�

ٰ َطاِعٖ� َ�ۡطَعُمهُ  ًما َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
سِمْعُت أبا ُهر�رةَ : فقال َشيٌْخ ِعنَْدهُ  ]145: األنعام[ ﴾أ

: َ�َقاَل ابُن ُ�َمرَ  »خبيثٌة من اخلبائِث «: ذكر ِعنَْد انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�َقال: يُقوُل 
رجهُ أَمحدُ و أَبو داودَ  .َ�ُهَو كما قال، اكَن رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل هذا إنْ  ، أخْ

هُ ضعيفٌ   . وإسنادُ

                                                   
اي است بزگتر از گنجشگ، شکمش سفید وپشتش سبز، داراي سر ومنقاري بزرگ است که  پرنده )1(

 کند. معموال حشرات وگنجشک را شکار می
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جوجه تیغی سوال ي  از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که از او درباره -1141

وِ�َ إَِ�َّ  قُل﴿: این آیه را تالوت کرد، شد
ُ
ٓ أ ِجُد ِ� َما

َ
ٓ أ ٰ َطاِعٖ� َ�ۡطَعُمهُ �َّ ًما َ�َ  ﴾ ُ�َرَّ

هیچ ، خورد می در آنچه به من وحی شده است بر خورنده اي که آن را ]145: األنعام[
در : گوید می اهللا عنه شنیدم ابوهریره رضی: پیر مردي نزد او بود گفت. یابم نمی حرامی را

آن پلیدي «: فرمود، سلم سخن از جوجه تیغی به میان آمد آله ونزد پیامبر صلی اهللا علیه و
؛ اگر رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم این را فرموده باشد: ابن عمر گفت »هاستاز پلیدی

و اسناد آن ضعیف اند  احمد و ابوداود روایت کرده. پس همان است که فرموده است
 . است

ن� رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن ابِن ُعمر ريض ا�ُّ عنهما قاَل  -1142
بلانها

َ
ذيُّ  .عن اجلاللة وأ نَهُ الرتمِ  . أخرجهُ األربعةُ إالّ النسائيَّ وحسّ

 آله واز ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -1142
به ، »أربعه«. = نجاست خوار) و شیر آن را منع فرمود( سلم خوردن گوشت حیوان جالله

 . و ترمذي حسن دانسته استاند  جز نسایی روایت کرده

ِة احلمار الوَْحيش -1143 يب َ�تَادة ريض اهللا عنه يف قِصَّ
َ
�َل منُه انليّب ص� اهللا : وَ�ْن أ

َ
فَأ

لَيه .عليه وآهل وسلم قٌ عَ تَّفَ  . مُ

پیامبر صلی اهللا : گوید می شکار) گور خر( ابو قتاده رضی اهللا عنه در داستان -1143
 . متفق علیه. سلم از آن خورد آله وعلیه و

يب بْ�ر ريض ا�ُّ عنُْهما قالْت  -1144
َ
ْسماَء بنت أ

َ
�رنا ىلع عهد رسول ا�ِّ : وَ�ْن أ

َ�لْنَاهُ 
َ
تّفقٌ عليه .ص� اهللا عليه وآهل وسلم فرساً فأ  . مُ

در زمان رسول : گفت از اسماء دختر ابوبکر رضی اهللا عنهما روایت است که -1144
 . متفق علیه. و گوشت آن را خوردیم؛ سلم اسبی را ذبح کردیم آله وخدا صلی اهللا علیه و
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بُّ ىلع مائدة رسول اهللا ص� اهللا : وعن ابن عّباس ريض اهللا عنهما قال -1145 �ل الضَّ
ُ
أ

 . متفقٌ عليه .عليه وآهل وسلم

آله رسول خدا صلی اهللا علیه وي  سفرهبر : گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -1145
 . متفق علیه. خورده شدسوسمار سلم  و

ل رسوَل اهللا : وَ�ْن عبِد الرَّمحن بن عثمان الُقريش ريض اهللا عنه -1146
َ
نَّ طبيباً سأ

َ
أ

فدع جِبَْعلُها يف دواءِ  دُ  .فن� عْن قتلها، ص� اهللا عليه وآهل وسلم عن الضِّ هُ أَمحْ رجَ أَخْ

حهُ   . احلاكم وأَخرجهُ أبو داود والنسائيُّ وصحّ

همانا طبیبی از رسول : گوید می عبدالرحمن بن عثمان قریشی رضی اهللا عنه -1146
که آن . (ال کردؤس یقورباغه براي استفاده دارویي  سلم درباره آله وخدا صلی اهللا علیه و

احمد . از کشتن آن منع فرمود صلی اهللا علیه وآله و سلم گذارد) پس پیامبر می را در دارو
 . روایت کرده و حاکم صحیح دانسته است

 مسایل شکار و ذبائح -1

من «: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�ْن أيب ُهر�رة ريض ا�ُّ عنُه قال -1147
ْو زرٍع اْ�تُقَص 

َ
ْو َصيٍْد أ

َ
ب ماشيٍة أ

ْ
َذ لَكباً إال لَك

ْ
ْجرهِ لكَّ يوْ  اخت

َ
يهِ  .»ٍم ق�اٌط ِمْن أ لَ تّفقٌ عَ  . مُ

 آله وروایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه ورضی اللّه عنه از ابوهریره  -1147
 نگهبان)( بجز سگ نگهبان حیوانات یا سگ شکاري و یا؛ کسی که سگی«: سلم فرمود

 . متفق علیه »شود اش کم میاعمال)( هر روز یک قراط از ثواب؛ نگهداري کند، مزارع

قال يل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن َعديِّ بن حاتم ريض ا�ُّ عنُْه قاَل  -1148
تَُه َحّياً فاْذحبُه و�ْن «: وسلم

ْ
ْدَر�

َ
بك فاذكر اسَم ا�ِّ عليه فإْن أْمَسَك عليَك فأ

ْ
رَْسلْت لَك

َ
إذا أ

ُه و�ْن وجْدَت َمعَ 
ْ
تُه قد َ�تََل ولم يأ�ْل ِمنُْه فلَُك

ْ
ْدَر�

َ
باً َ�ْ�ُه َوقَد َ�تََل فال تأُ�ْل فإنك  أ

ْ
بك لَك

ْ
لَك

ُ�ُهما َ�تَلَُه و�ْن َرَميَْت سهمك فاْذكر اسم اهللا فإن اغب عنك يْوماً فَلْم جتْد فيه إال 
َ
ال تدري أ

 . متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلم .»أثََر سهمك فلُك إن شئت و�ن وََجدتَُه غر�قاً يف املاِء فال تأ�ْل 
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سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: بن حاتم رضی اهللا عنه گویدعدي  -1148
اگر شکار ، بسم اهللا بگو، گاه سگ خود را براي شکار فرستاديهر«: خطاب به من فرمود

اگر هنگام رسیدن تو شکار مرده ، آن را ذبح کن، را برایت زنده نگه داشت و تو رسیدي
سگ دیگري را دیدي و ، اگر با سگ خود و، آن را بخور، بود و سگ از آن نخورده بود

و هرگاه ، کشته استآن را  دانی کدام یک نمی چرا که تو، پس نخور، شکار مرده بود
سپس پیدا شد) ( یک روز از تو ناپدید گردید شکار)( بسم اهللا بگو اگر آن، تیرت انداختی

، رق شده استاما اگر دیدي در آب غ، اگر خواستی بخور، و در آن فقط اثر تیر تو بود
 . متفق علیه. »پس نخور

لت رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم عْن : وعن َعدَي ريض اهللا عنه قاَل  -1149
َ
سأ

هِ فلَُكْ و�ذا أَصبَْت بعرِضِه فقتل فإنُّه وقيٌذ فال تأُ�ْل «: َصيِْد املعراض فقال  .»إذا أصبَت حبَدِّ
 . رواهُ البُخاريّ 

آله از عدي رضی اهللا عنه روایت است که از رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1149
هرگاه «: فرمود. ال کردمؤس؛ شود می سلم درباره شکاري که با چوب یا پهناي تیر شکارو

، است )1(هذآن موقو؛ و هرگاه با عرض آن زدي و مرد، شکار را با نوك تیز آن زدي بخور
 . است بخاري روایت کرده. »لذا نخور

إذا «: وَ�ْن أيب َ�ْعلبَة ريض اهللا عنُه عن انّليبِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1150
ُه ما لم يُننت

ْ
تَُه فلُك

ْ
در�

َ
سلمٌ  »َرَميَْت �سهِمَك فَغاَب عنْك فأ  . أخرجهُ مُ

کند که  سلم روایت می آله وابو ثعلبه رضی اهللا عنه از پیامبر صلی اهللا علیه و -1150
تا زمانی که بد بو  )یافتیآن را  سپس( ز توپنهان شدهرگاه تیر را انداختی شکار ا«: فرمود
 . مسلم روایت کرده است »بخورآن را ، نشده

                                                   
 شود. کشته می حیوانی که بوسیله سنگ یا چوبی )1(
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إنَّ : ا للنيب ص� اهللا عليه وآهل وسلموَ�ْن اع�شَة ريض اهللا عنها أنَّ قْوماً قالو -1151
ُذِكَر اسُم اهللا 

َ
وه«: َ�َقاَل  ؟َعلَيْه أْم القْوماً يأتوننا باللحم الندري أ

ُ
وا اهللا عليِه أنتم وُ�  »سمُّ

 . رواهُ البُخاريّ 

آله ا روایت است که عده اي به پیامبر صلی اهللا علیه واز عایشه رضی اهللا عنه -1151
هنگام ذبح نام خدا بر ؛ دانیم نمی آورند که می همانا افرادي براي ما گوشت: سلم گفتند و

بخاري  »شما خودتان نام خدا را بر آن ذکر کنید و بخورید«: فرمودآن ذکر شده یا خیر؟ 
 . روایت کرده است

وعن عبد اهللا بن ُمَغّفٍل الُمز� ريض اهللا عنُه أنَّ رسوَل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل  -1152
ا، ال تصيُد صيداً ها  آن«: ذف وقالوسلم ن� عِن اخل  عدوًّ

ُ
نَّ ، وال تنْكأ  ولكنها ت�رُس السِّ

 الع�
ُ
 . متفقٌ عليه واللفظ ملسلم »وتْفقأ

 آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می عبداهللا بن مغفل مزنی رضی اهللا عنه -1152
تواند شکار کند و نه  کسی می نه ریزهبا سنگ«: سلم از پرتاب سنگ ریزه منع کرد و فرمود

 کوررا  چشمییا) ( شکند و می کسی را)( و لیکن با آن دندان، رساند می به دشمن آسیبی
 . متفق علیه و این لفظ بخاري است. »کند می

ال «: يب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالبن عّباس ريض ا�ُّ عنهما أنَّ انلا وعن -1153
وُح غرضاً  لم »تّتخُذوا شيئاً فيِه الرُّ سْ اهُ مُ وَ  . رَ

سلم  آله واهللا علیه و پیامبر خدا صلی: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -1153
 . مسلم روایت کرده است» قرار ندهید تیر اندازي)( هیچ موجود جانداري را نشانه«: فرمود

ًة ذحبْت شاًة حبجر فُسئَل انليب ص� : وَ�ْن َكْعِب بن مالك ريض ا�ُّ عنْهُ  -1154
َ
نَّ امّرأ

َ
أ

�لها
َ
َمَر بأ

َ
 . البُخاريُّ رواه  .اهللا عليه وآهل وسلم عن ذلك فَأ
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پس در ، همانا زنی گوسفندي با سنگ ذبح کرده بود: گوید می کعب بن مالک -1154
پس ایشان بخوردن آن دستور ، ال کردؤسلم س آله واین باره از پیامبر صلی اهللا علیه و

 . مسلم روایت کرده است. دادند

َما «: عليه وآهل وسلم قالوَ�ْن رافع بِن خديج ريض ا�ُّ َ�نُْه عن انليب ص� اهللا  -1155
ُفَر َ�ُمدى  ّما الظُّ

َ
نُّ َ�َعْظٌم وأ ّما السِّ

َ
ُفَر أ نَّ والظُّ م وذكر اسم اهللا عليه فلُكْ لَيْس السِّ نهر ادلَّ

َ
أ

تّفقٌ عليه »احلبشة  . مُ

: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می رافع بن خدیج رضی اهللا عنه -1155
بشرطی که ، بخور، گفته شود ذبح)( و نام خدا بر آن، خون جاري سازدهر وسیله اي که «

 »چون دندان استخوان است و ناخون چاقوي اهالی حبشه است، دندان و ناخون نباشد
 . متفق علیه

ن� رسول ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل : وعْن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا َ�نُْهما قال -1156
ْن ُ�ْقتَل يشٌء 

َ
اهُ مُسلم .مَن ادلوابِّ صرْباً وسلم أ وَ  . رَ

سلم آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و : گوید می جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنه -1156
مسلم روایت کرده . دست پا بسته منع فرمود، با شکنجه)( از کشتن چیزي از حیوانات

 . است

وس ريض ا�ُّ عنُه قال -1157
َ
اد بن أ ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل قاَل رسوُل : وَ�ْن شدَّ

حسنوا الِقتْلَة و�ذا ذحبتُْم فأحِسنوا «: وسلم
َ
إنَّ اهللا كتب اإلحساَن ىلع لك يشٍء فإذا َ�تَلْتُْم فأ

ُ�ْح ذبيحتَهُ 
ْ
حُدُ�ْم َشْفَرتَُه ول

َ
ُِحدَّ أ

ْ
لم .»اذلِّحبة ويل سْ  . رواهُ مُ

رسول خدا صلی اهللا : از شداد بن اوس رضی اهللا عنه روایت است که گفت -1157
لذا ، همانا خداوند خوبی کردن را بر هر چیز فرض کرده است«: سلم فرمود آله وعلیه و

و ، و هرگاه ذبح کردید به بهترین روش ذبح کنید، هرگاه کشتید به بهترین روش بکشید
را راحت اش  و ذبیحه)( و حیوان، ش را تیز کنددکار قبل از ذبح)( باید یکی از شما

 . مسلم روایت کرده است. »بگرداند
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قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنُه قال -1158
ّمه«: وسلم

ُ
بّان »ذاكة اجلن� ذاكُة أ دُ وصححه ابنُ حِ  . رواهُ أَمحْ

از ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -1158
و ابن ، احمد روایت کرده. »ذبح مادرش است همان)( ذبح جنین«: سلم فرمود آله وو

 . حبان صحیح دانسته است

ّن انل -1159
َ
: يب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالوعن ابن عّباس ريض ا�ُّ عنهما أ

ْن �سّ� ح� يَْذبح فَلْيُسمِّ ثمَّ يلأ�ْل «
َ
الدارقطني أَخرجهُ  »املسلم ي�فيه اسمُه فإن �يس أ

زاق بأسنادٍ  ويف إسناده و صدوقٌ ضعيف احلفظ وأَخرجهُ عبدُ الرَّ نان وهُ دُ بنُ يزيد بن سِ َمّ حمُ

نْدَ أَيب داودَ يف مراسيله بلفظ هُ شاهدٌ عِ بّاسٍ موقوفاً عليه ولَ ذبيحُة الُمسلم « :صحيح إىل ابن عَ

م لْم يذكر
َ
 . موثقونورجالهُ  »َحالل ُذكَر اسُم اهللا َعلَيْها أ

صلی اهللا علیه و سلم  از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است پیامبرخدا -1159
، فراموش کردبسم اهللا را اگر هنگام ذبح  پس، کافی استنامش مسلمان  براي)(«: فرمود

و در سند آن یک راوي ، دارقطنی روایت کرده است» سپس بخورد؛ بعداً بسم اهللا بگوید
است و نیزدر اسناد آن محمد بن یزید سنان است که او است که در حفظش ضعف 

و عبدالرزاق با اسناد صحیح تا ابن عباس به صورت ، ضعیف الحفظ است، صدوق
ذبیحه مسلمان «: با این الفاظ، موقوف روایت کرده است وشاهدي در مراسیل ابوداود دارد

 . دان و رجال آن ثقه» چه بسم اهللا بر آن بگوید یا نگوید حالل است

 احکام) قربانی( بیان -2

�س بِن مالٍك ريض اهللا عنهع -1160
َ
نَّ انليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكَن يضيح  ْن أ

َ
أ

قرن� و�ُسّ� و��ربِّ و�ضُع رْجله ىلع صفاحِهما
َ
ملح� أ

َ
ذحبهما «: و� لَْفظ. ب�بش� أ

ني  »ثمينني« وأليب عوانةَ يف صحيحه .»سمين�« :متفقٌ عليهِ ويف لفظ »بيده باملثلثةِ بدل السِّ

لمٍ ويقول فْظ ملسْ  . »�سم اهللا واهللا أ�رب« :ويف لَ
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له منْ حديث عائشة نْظرُ : اريض اهللاُّ عنه وَ يَ أَمر بكبش أقرنَ يَطأُ يف سوادِ ويربكُ يف سوادٍ وَ

ي بهِ فقالَ هلَا، يف سوادٍ  حِّ  »اشحذيها حبَجر«: ثمَّ قالَ  »يا اع�شُة َهلُ�ِّ الُمْديَةَ «: فأُيت بهِ لِيُضَ

هُ فأَضجعهُ ثمَّ قَالَ  ذَ لَتْ ثمَّ أَخذها وأَخَ عَ فَ �سم اهللا اللُهمَّ تقّبْل ِمْن �ّمد وآل �ّمٍد وِمْن «: فَ

ّمِة �مدٍ 
ُ
حى به »أ  . ثم ضَ

آله از انس بن مالک رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و  -1160
و ، گفت و بسم اهللا و تکبیر می؛ کرد می شاخ دار سفید مایل به سیاهی قربانی چسلم دوقوو

متفق . »هر دو چاق بود«: و در روایت دیگر آمده، گذاشت می پایش روي گردن حیوان
 . علیه
گران قیمت) آورده ( »ثمینین«، »چاق)( سمینین«ابو عوانه در صحیح خود بجاي و

 . »كربأبسم اهللا واهللا «: می فرمودو، و در مسلم آمده، است

آله و سلم ا آمده پیامبر صلی اهللا علیه ووایت مسلم از عایشه رضی اهللا عنهو در ر
بیاورند تا) ( قوچ شاخ داري که پاها و شکم و اطراف چشمانش سیاه بود؛ دستور داد
 با سنگ آن را تیز«: سپس فرمود» کارد را بیاور«: خطاب به عایشه) فرمود( و، قربانی کند

 خداوند از! بنام خدا «: سپس آن را گرفت و به پهلو خواباند و ذبح کرد و فرمود »کن
 . سپس آن را قربانی کرد »محمد وآل محمد و امت محمد قبول کن طرف)(

يب ُهر�رة ريض اهللا َعنُه قاَل  -1161
َ
: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ

ُ َسَعٌة «
َ

حه احلاكمُ لكن  »ولَْم يضحِّ فال يقر�نَّ ُمَصّالناَمْن اَكَن هل رواهُ أَمحَدُ وابنُ ماجه وصحّ

ه فَ هُ وقْ ريْ حَ األئمةُ غَ  . رجّ

: سلم فرمود آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -1161
احمد و ابن ماجه  »گاه ما نزدیک نشودبه عید، اناي دارد و قربانی نکندکسی که تو«

اما دیگر ائمه موقوف بودن آن را ترجیح ، و حاکم صحیح دانسته استاند  روایت کرده
 . اند داده
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ل اهللا ص� شهدت األضىح مع رسو: وعن جندب بن سفيان ريض اهللا عنه قال -1162
من اكن ذبح : فقال، ته بانلاس نظر إىل غنم قد ذحبتفلما قىض صال، اهللا عليه وآهل وسلم

 . متفق عليه .م ي�ن ذبح فليذبح ىلع اسم اهللاومن ل، قبل الصالة فليذبح شاة ماكنها

آله و با رسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می جندب بن سفیان رضی اهللا عنه -1162
چشمش به ؛ بعد از آنکه با مردم نماز خواند، حاضر بودم سلم در روز عید قربان

باید ، کسی که قبل از نماز ذبح کرده است«: فرمود، گوسفندي افتاد که ذبح کرده بودند
متفق . »پس بنام خدا ذبح کند، ذبح نکرده استو کسی که ، گوسفندي بجاي آن ذبح کند

 . علیه

قام فينا رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : عِن الرباِء بن اعزٍب ريض ا�ُّ عنُه قاَل و -1163
ْر�ٌع ال جتوُز يف «: وسلم فقال

َ
حاياأ ُ مرُضها : الضَّ ُ َعَورُها واملر�ضُة ابل�ِّ ِّ�َ العوراُء ابلْ

ُ َظلَُعها والكب�ُة اليت ال ُ�نيْق حهُ الرتمذي وابن  .»والعرجاُء ابل�ِّ اهُ أَمحد واألربعةُ وصحّ وَ رَ

بّان  . حِ

در صلى اهللا علیه وآله وسلم  خداپیامبر: گوید می براء بن عازب رضی اهللا عنه -1163
؛ چهار نوع حیوان براي قربانی جایز نیست«: براي ایراد سخنرانی) ایستاد و فرمود( میان ما

ولنگی که لنگ ، وبیماري که بیماري آن آشکار است، کوري که کور بودن آن واضح است
احمد و » یش مغز نمانده باشدها استخوان و گوسفند پیري که در، بودنش روشن است

 . اند ترمذي و ابن حبان صحیح دانسته، اند روایت کرده »أربعه«

ال «: هللا عليه وآهل وسلمقاَل رسوُل ا�ِّ ص� ا: وعْن جابر ريض ا�ُّ عنُه قاَل  -1164
أنِ  سلم »تذحبُوا إال ُمِسّنًة إال أن َ�ْعرس علي�م َ�تَْذحبوا َجَذعًة مَن الضَّ  . رواهُ مُ

: سلم فرمود آله و علیه ول خدا صلی اهللارسو: گوید می جابر رضی اهللا عنه -1164
مگر در صورتی که کمتر از یک سال نباشد) ( مگر گوسفند دو دندان دار؛ قربانی نکنید«
مسلم روایت کرده . »شش ماهه را ذبح کنیدي  توانید بره می پس؛ باشد ه برایتان دشوارک

 . است
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ْن أمَرنا رسوُل اهللا ص� اهللا عليه : وعن يلع ريض اهللا عنُه قاَل  -1165
َ
وآهل وسلم أ

َ بعوراَء وال ُمقابَلة وال مدابرٍة وال خْرقاَء وال ثرماءَ   .�َسترْشَف العَ� واألذَن وال نُضيحِّ
ةُ وصححه الرتمذيُّ وابن حبّان واحلاكم دُ واألربعَ هُ أَمحْ رجَ  . أخْ

سلم به  آله واز علی رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -1165
حیوان کور و حیوانی ، قربانی) را خوب برسی کنیم( چشم و گوش حیوان؛ تور دادما دس

نی که گوشش او حیو، که از قسمت گوشش چه از جلو و چه از سمت عقب بریده باشد
، اند احمد و اربعه روایت کرده. قربانی نکنیم؛ یا دندانش افتاده باشد، به دو نیم کرده باشند

 . اند صحیح دانستهترمذي و ابن حبان و حاکم 

مر� رَُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وَ�ْن يلعِّ بن أيب طالٍب ريض اهللا َ�نُْه قاَل  -1166
َ
أ

ْعطي يف 
ُ
قِْسَم حلوَمها وُجلُوَدها وجاللَها ىلع املساك� وال أ

َ
ن أ

َ
قوَم ىلع بُْدنِِه وأ

َ
ْن أ

َ
وسلم أ

 . متفقٌ عليْه .جزارتها شيئاً منْها

آله یامبر خدا صلی اهللا علیه و پ: گوید می ابی طالب رضی اهللا عنه علی بن -1166
االن آن پگوشت وپوست و ، مننظارت کاش  سلم به من دستور فرمود که شتران قربانیو

متفق  .را بین افراد مسکین تقسیم کنم و چیزي از آن را بعنوان دستمزد به قصاب ندهم
 . علیه

�ْرنا مَع رسوِل اهللا ص� اهللا عليه : اهللا َ�نْهما قاَل وعن جابر بن عبد اهللا ريض  -1167
سلم .وآهل وسلم اعَم احلديبيِة ابَلَدنََة عن سبعة وابلقَرَة عْن سبْعةٍ   . رواهُ مُ

ما در سال حدیبیه به همراهی رسول : گوید می جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنه -1167
گاو را از طرف هفت نفر  ونفر  را از طرف هفتشتر  صلى اهللا علیه وآله وسلمخدا 

 . مسلم روایت کرده است. قربانی کردیم

 عقیقه -3
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نَّ انّليبَّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم َ�قَّ عن  عن ابن عباس ريض ا�ُّ َ�نُْهما -1168
َ
أ

زيمة وابنُ اجلارود وعبدُ احلقِّ  .احلسن واحلس� كبشاً كبشاً  حهُ ابنُ خُ رواهُ أَبو داود وصحّ

 . رجح أبو حاتم إرسالهلكن 

سلم از طرف حسن  آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می عبد اهللا بن عباس - 1168
ابن خزیمه و ، ابوداود روایت کرده است. عقیقه کردیک قوچ ، وحسین هر کدام یک قوچ

 البته ابو حاتم مرسل بودنش را ترجیح داده، اند ابن جارود و عبدالحق آن را صحیح دانسته
 . و ابن حبان به همین معنا از انس روایت کرده است. است

ن : وعْن اع�شة ريض اهللا عنها -1169
َ
مرهْم أ

َ
أنَّ رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

حه .ُ�َعقَّ عن الغالم شاتان ماكفئتان وعن اجلار�ة شاةٌ  جَ أَمحدُ . رواهُ الرتمذيُّ وصحّ رَ وأَخْ

ز  رْ هواألربعةُ عنْ أمِّ كُ وَ بيّة نحْ عْ  . الكَ

سلم آله وصلی اهللا علیه و خدا ا روایت است که پیامبر از عایشه رضی اهللا عنه -1169
یک ؛ تولد) دختر( و از، تولد) پسر دو گوسفند در یک سطح( براي دستور داد که انبه آن

ترمذي روایت کرده و صحیح دانسته است و احمد و اربعه از ام کرز . گوسفند عقیقه کنند
 . اند کعبیه به همین معنا روایت کرده

نَّ رسول ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1170
َ
لُكُّ «: وعن سمرة ريض ا�ُّ عنُه أ

حه  »غالٍم ُمْرتهٌن بعقيقته يذبُح َ�نُْه يوَم سابعِه و�لَُق و�ُسّ�  رواهُ أَمحدُ واألربعة وصحّ

 . الرتمذيّ 

سلم آله واز سمره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1170
و ، در روز هفتم از طرف او ذبح شودکه ، استاش  هر نوزادي در گروه عقیقه«: فرمود

 . »را بتراشند و نام گذاري کنند موي سرش
 . و ترمذي صحیح دانسته استاند  احمد و اربعه روایت کرده
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درَك  -1171
َ
نُّه أ

َ
عن ابن ُعمَر ريض اهللا عنهما عْن رسوِل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

بيه فناداهم رسول ا�ِّ ص�
َ
ٍب وُعمُر �لُف بأ

ْ
: اهللا عليه وآهل وسلم ُ�َمَر بَن اخلطاب يف َر�

ْو يلصمْت «
َ
ْن حتِلُفوا بآبائ�ْم فمْن اكن حالفاً فلْيحلف باهللا أ

َ
ال إن اهللا ينها�ْم أ

َ
متّفقٌ  »أ

ال حتِلفوا بآبائ�ْم وال « :ويف رواية أليب داودَ والنسائيِّ عنْ أَيب هريرة مرفوعاً . عليه

مهاتُ�ْم وال باألنْداِد وال حتلفوا إال باهللا وال 
ُ
نتْم صادقونَ بأ

َ
 . »حتلفوا باهللا إال وأ

صلى اهللا علیه وآله از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا  -1171
 بن خطا ب رسید که در میان کاروانی به پدرش قسم در حالی به عمروسلم 

ن بدانید که ها«: سلم آنان را صدا زد که آله وصلی اهللا علیه و خدا پس پیامبر، می خورد
، خورد می گندکه سو پس کسی؛ کند می پدرانتان منعبه گند خوردن خداوند شما را از سو

 . متفق علیه. »یا سکوت کند، سوگند بخورد باید به خداوند
به نیاکانتان و «: و در روایت ابوداود و نسایی از ابوهریره به صورت مرفوع آمده 

 . »مگر آنکه راست گو باشید؛ نخورید و به خدا سوگند؛ ا سوگند نخوریدهتبو به  تانمادران

يب هر�رة ريض ا�ُّ َ�نُْه قاَل  -1172
َ
: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعْن أ

قك به صاحبك« أَخرجهام  .»ىلع نّيِة املْستحلف ايلم�«: و� رواية. »يمينك ىلع ما يصدِّ

 . مسلمٌ 

: سلم فرمود آله وخدا صلی اهللا علیه ورسول : گوید می ابوهریره رضی اهللا عنه -1172
مسلم روایت کرده . »کند می را تصدیق سوگند تو بر همان اساسی است که دوستت تو«

 . است
مسلم  »است معتبر)( سوگند براساس نیت و سوگند دهنده«: و در روایت دیگر آمده

 . روایت کرده است
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قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه : وَ�ْن عبد الرمحن بن سمرَة ريض اهللا عنُه قال -1173
يَْت غ�ها خْ�اً منها فَ�ّفر َ�ْن يمينك وائِت اذلي «: وآهل وسلم

َ
و�ذا َحلَفَت ىلع يم� فَرأ

فْظٍ للبخاري »ُهو خ�ٌ  تّفقٌ عليه ويف لَ ويف رواية  »فائت اذلي ُهَو َخْ�ٌ وَ�ّفر عْن يمينك« مُ

ر عْن يمينك ثمَّ ائِت اذلي« :أليب داود  . وإسنادها صحيحٌ  »هو خ�ٌ  ف�فِّ

صلى اهللا علیه وآله رسول خدا : گوید می عبدالرحمن بن سمره رضی اهللا عنه -1173
کفار آن ، سپس متوجه شدي غیر آن بهتر است؛ هرگاه سوگند یاد کردي«: فرمودوسلم 

و در روایت بخاري ، تفق علیهم »و همان کاري را انجام بده که بهتر است، سوگند را بده
: و در روایت ابو داود آمده »را ادا کن تهمان کار بهتر انجام بده و کفاره سوگند«: آمده

و اسناد آن  »سپس کاري را که بهتر است انجام بده، کفاره سوگندت را ادا کن )نخست(«
 . صحیح است

نَّ رسوَل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1174
َ
: وعن ابن عمر ريض ا�ُّ َ�نُْهما أ

حهُ ابنُ  »إن شاء اهللا فال ِحنَْث َعلَيْه: َمْن َحلََف ىلع يم� فقال« دُ واألربعةُ وصحّ واهُ أَمحْ رَ

بّانَ   . حِ

سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -1174 
را خود اگر سوگند ( پس، إن شاء اهللا: گفت آنگاه، کسی که سوگندي یاد کرد«: فرمود

وابن حبان صحیح دانسته ، اند روایت کرده »أربعه«احمد و . »کفاره اي بر او نیست بشکند)
 . است

ال «: اكنْت يم� انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�نُْه ريض ا�ُّ عنُه قال -1175
 . رواهُ البُخاريُّ  »ومقلّب الُقلوب

صلى اهللا علیه وآله  پیامبرسوگند : که گفت ابن عمر) روایت است( و از او -1175
بخاري روایت کرده  »سوگند به مقلب القلوب، نه«: فرمود می بر این صورت بود که وسلم
 . است
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جاَء أعرايبٌّ إىل انليّب ص� اهللا : وعْن عبد اهللا بن عمرو ريض ا�ُّ َ�نُْهما قال -1176
وفيه  »ايلمُ� الَغُموُس «: احلديث وفيهفذكر  ؟يا رسول ا�ِّ ما الكبائرُ : عليه وآهل وسلم فقال

أَخرجهُ  »اليت ُ�ْقتطُع بها ماُل امرىٍء ُمسلم ُهَو فيها اكذٌب «: قاَل  ؟وما ايلمُ� الَغموس: قلت

 . البخاريُّ 

صحرا نشینی نزد : روایت است که گفت مااز عبداهللا بن عمرو رضی اهللا عنه -1176
ها  گناهان کبیره کدام! اي رسول خدا : سلم آمد و گفت آله وپیامبر صلی اهللا علیه و

: مگفت، و در آن آمده »سوگند غموس«: و در آن آمده، حدیث را تا آخر ذکر کرد ؟هستند
در ، گیرد می آن سوگندي است که با آن مال مسلمانی را«: سوگند غموس چیست؟ فرمود

 . »حالی که او در سوگندش کامالً دروغگو است

ُ ٱيَُؤاِخُذُ�ُم  �َّ ﴿ :وَ�ْن اع�شة ريض اهللا َ�نْها يف قوهل تعاىل -1177 َّ�  ِ ِ�ٓ  للَّۡغوِ ٱب
يَۡ�ٰنُِ�مۡ 

َ
هُ البخاريُّ ورواهُ  .هو قْوُل الرَّجل ال واهللا و�َ� وا�ِّ : قالْت  ]٢٢٥: ةالبقر[ ﴾� جَ أَخرْ

فوعاً   . أَبو داودَ مرْ
ُ ٱيَُؤاِخُذُ�ُم  �َّ ﴿ در تفسیر آیها روایت است که از عایشه رضی اهللا عنه -1177 َّ� 

 ِ يَۡ�ٰنُِ�مۡ  للَّۡغوِ ٱب
َ
 خداوند شما را به خاطر سوگندهاي لغوتان مؤاخذه ( ]٢٢٥: ةالبقر[ ﴾ِ�ٓ �

، نه به خدا. گوید می بدون هدف خاصی)( ست که فرد نایسوگند لغو : نمی کند) گفت
 . بصورت مرفوع روایت کرده است بخاري روایت کرده است و ابوداود آن را. بله به خدا

يب ُهر�رة ريض ا�ُّ عنُه قال -1178
َ
: قال رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن أ

ْحصاها دخل اجلّنة«
َ
بّان  »إن هللا �سعة و�سع� اْسماً من أ ليه وساق الرتمذي وابنُ حِ تّفقٌ عَ مُ

دَها إدراجٌ منْ بعض ، األسامء واةوالتحقيق أنَّ رسْ  . الرُّ

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1178
وارد ، بشمارد و) و ذکر کند حفظ( راها  آن کسی که؛ نام دارد 99خداوند «: سلم فرمودو

 . متفق علیه. »شود می بهشت
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 تحقیق چنین ثابتاز بعد اما ، اند ها را ذکر کرده اسم ي) همه( و ترمذي و ابن حبان
 . افزوده شده استادراج و) ( از طرف راویان در حدیثها  که ذکر نام شود می

سامَة بن ز�د ريض اهللا عنهما قاَل  -1179
ُ
قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعْن أ

بلَغ يف اثلن جزاَك ا�ُّ : َمْن ُصنَع إيلِْه معروٌف فقاَل لفاعلهِ «: وسلم
َ
أَخرجهُ  »اءخْ�اً َ�َقْد أ

بّان حهُ ابنِ حِ  . الرتمذي وصحّ

سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می اسامه بن زید رضی اهللا عنه -1179
جزا ك : کار بگویدي  کننده هو در مقابل ب؛ دنکن و خوبی)( کسی که برایش نیکی«: فرمود

ترمذي  »را کرده استبه راستی نهایت تشکر ، خداوند به تو جزاي خیر دهد، اهللا خیرا
 . و ابن حبان صحیح دانسته است، روایت کرده

نّه ن� عِن  -1180
َ
وعن ابِن ُعمر ريض ا�ُّ عنهما عن انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

تّفقٌ عليهِ  »إنُّه ال يأيت خب� و�نّما �ُْستْخَرُج بِه ِمَن ابلخيِل «: انّلذر وقال  . مُ

پیامبر صلی اهللا علیه و سلم از نذر منع : گوید می عنهماابن عمر رضی اهللا  -1180
» شود می تنها چیزي است که از مال بخیل خارج، آورد نمی نذر خیري را«: و فرمود، نمود

 . متفق علیه

قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعْن ُ�ْقبَة بن اعمر ريض اهللا عنُه قال -1181
. وصححهُ  »إذا لْم �ُسمَّ « :رواه مسلمٌ وزاد الرتمذي فيهِ  »يم�َكّفارة انّلْذر كفارة «: وسلم

فوعاً  رْ من نََذَر نْذراً لْم �َُسّمِه فَكّفارتُه كفارُة يم� وَمْن « :وأليب داودَ منْ حديث ابنِ عبّاس مَ

اَرتُهُ   »كّفارُة يم� نََذَر نْذراً يف مْعصية فكّفارتُه كّفاَرُة يم� وَمْن نََذَر نْذراً ال يطيُقُه فَكفَّ
هُ  فَ وا وقْ حُ جّ اظَ رَ هُ صحيحٌ إال أَنَّ احلفّ نادُ  . وإسْ

نْ حديث عائشة ْن َ�ْعيَص ا�َّ فال َ�ْعِصهِ « :وللبخاريِّ مِ
َ
 . »وَمْن نََذَر أ

 . »ال وفاَء نِلذر يف َمْعصيةٍ « :وملُسلم من حديث عمران
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سلم آله واهللا علیه و رسول خدا صلی : گوید می عقبه بن عامر رضی اهللا عنه -1181
: مسلم روایت کرده است و ترمذي افزوده »کفاره سوگند استهمان) ( نذر، کفاره«: فرمود

ودر روایت ، و آن را صحیح دانسته است. »در صورتی که نذرش مشخص نکرده باشد«
، کسی که نذري کرد و آن را مشخص نکرد«: ابوداود از ابن عباس به صورت مرفوع آمده

همان اش  ارهفک، گناهی انجام دهد؛ کسی که نذر کرد، قسم استي  کفاره ناهماش  کفاره
همان اش  کفاره؛ کرد که توان انجام آن را نداشت يقسم است و کسی که نذري  کفاره

را اش  و اسناد آن صحیح است مگر اینکه حافظان حدیث موقوف بودن »کفاره قسم است
 . اند ترجیح داده

کسی که نذر کرد خدا را نافرمانی «: ا آمدهعایشه رضی اهللا عنهاري به روایت در بخ
 »نافرمانی نکند، کند

 و وفا)( عمل؛ به نذر معصیت و گناه«: در مسلم به روایت عمران رضی اهللا عنه آمد
 . »الزم نیست

ْن تْميَش إىل بيت اهللا : وعْن ُ�ْقبة بن اعمر ريض ا�ُّ عنُه قال -1182
َ
ْخيت أ

ُ
نَذرَْت أ

ستفيت لَها رسوَل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم فاْستَْفتَيْتُُه فقاَل انّليب حاف
َ
ْن أ

َ
َمرت� أ

َ
ية فأ

تفقٌ عليهِ  »تِلَْمِش ولرتَ�ْب «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم لمٍ ، مُ دَ واألربعةِ . واللفظُ ملسْ وألمحْ

خِتَك شيئاً ُمْرهاً « :فقال
ُ
يّامإِنَّ اهللا ال يصنُع �شقاِء أ

َ
 . »فلتختِمْر ولرت�ب وتلصْم ثالثَة أ

خواهرم نذر کرده بود که پاي برهنه به : گوید می عقبه بن عامر رضی اهللا عنه -1182
؛ اء کنمتسلم استفآله وخدا صلی اهللا علیه وذا از من خواست برایش از پیامبر ل؛ حج برود

متفق علیه و این » برود به حج)( پیاده و نیزسوار«: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و
همانا خداوند هیچ عملی را با «: فرمود: آمده »أربعه«در روایت احمد و . لفظ مسلم است

و سواره به ، به او دستور بده چادر بپوشد، فرماید نمی خواهرت مقرر رنج)( بدبختی و
 . »و سه روز روزه بگیرد، حج برود
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استْفىت سْعُد بُن ُعبادَة رسوَل اهللا ص� : قالوعن ابن عباس ريض اهللا عنُهما  -1183
ْن تْقضيَُه فقال

َ
ه توفِّيت قبَل أ مِّ

ُ
تّفقٌ  »اقضِه عنها«: اهللا عليه وآهل وسلم يف نَْذر اكَن ىلع أ مُ

ليه  . عَ

صلی اهللا علیه  خدا سعد بن عبادة از پیامبر: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -1183
ال کرد؟ ؤاز اداي آن وفات کرده بود سوپیش که بر مادرش بوده  يسلم درباره نذر آله وو

 . متفق علیه »از طرف او ادا کن«: فرمود

ّحاك ريض ا�ُّ عنُه قاَل  -1184 نََذَر رجٌل ىلع َ�ْهد رسول اهللا ص� : وعن ثابت بن الضَّ
ىَت رسوَل ا�ِّ ص� 

َ
ْن َ�نَْحر إبًال ببُوانَة فأ

َ
هل اهللا عليه وآهل وسلم أ

َ
اهللا عليه وآهل وسلم فََسأ

ال : فقال »؟فهْل اكن فيها عيٌد من أعيادهم«: ال قاَل : قاَل  »؟هْل اكَن فيها وثٌن ُ�ْعبدُ «: فقال
أوِف بنذرَك فإنُّه ال وفاَء نِلَذر يف معصيِة اهللا وال يف قطيعة رَِحٍم وال فيما ال يملُك «: فقال

واهُ أَبو داودَ  »ابُن آدمَ  مٍ رَ دَ رْ نْ حديث كَ وَ صحيح اإلسنادِ ولهُ شاهدٌ مِ هُ والطرباينُّ واللفظُ له وَ

دَ  نْدَ أَمحْ  . عَ

صلى اهللا علیه وآله خدا  لمردي در زمان رسو: گوید می ثابت بن ضحاك -1184
سلم آله ولذا نزد پیامبر صلی اهللا علیه و ؛ نذر کرده بود که شتري در بوانه ذبح کند وسلم

 آیا در آنجا بتی عبادت«: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و، ردال کؤآمد و س
 »؟شود می ارزهاي مشرکان آنجا برگ از جشن یآیا جشن«: فرمود، خیر: گفت »؟شود می

و قطع پیوند ، چرا که نذر نافرمانی خدا، به نذرت وفا کن«: فرمود، خیر: گفت
 »کردرا نباید ادا  )خارج توان استو( که انسان مالک آن نیست خویشاوندي و آنچه

و این لفظ اوست و اسناد آن صحیح است و شاهدي به ، اند ابوداود و طبرانی روایت کرده
 . اسم راوي) در مسند احمد دارد( کَرْدمروایت 
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فتح -1185
ْ
يا رسول ا�ِّ إ� نذرت إْن : وعْن جابر ريض ا�ُّ عنُه أنَّ رَُجًال قال يوَم ال

ص� يف بيِت املْقدسَ�تََح 
ُ
ْن أ

َ
هُل فقال »ُهناها صلِّ «: فقاَل  ؟اهللا َعليك مّكة أ

َ
 »ُهناها صلِّ «: فسأ

 . رواهُ أَمحدُ وأَبو داود وصححهُ احلاكمُ  .»فشأنَك إذنْ «: فسأهُل فقال

اي رسول : عرض کردمکه) ( مردي روز فتح: گوید می جابر رضی اهللا عنه -1185
در بیت المقدس نماز ، اگر خدا مکه را برایت فتح کند که؛ من نذر کرده بودم! خدا

همین جا «: فرمود، الش را تکرار کردؤدوباره س »همین جا نماز بخوان«: فرمود، بخوانم
احمد و  »دانی تو خود می، پس حال که چنین است«: فرمود، پرسیدسوم  رپس با »بخوان

 . و حاکم صحیح دانسته است، اند ابوداود روایت کرده

يب سعيد اخلدري ريض ا�ُّ َ�نُْه عِن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1186
َ
: وَ�ْن أ

 »َمْسجد احلرام وَمْسجد األقىص ومسجدي هذا: ال �ُشدُّ الرِّحال إال إىل ثالثة مساجد«
لَيهِ واللفظ للبخاريِّ  تّفقٌ عَ  . مُ

سلم  آله واهللا علیه وپیامبر صلی : گوید می ابو سعید خدري رضی اهللا عنه -1186
، مسجد الحرام؛ مگر به سوي سه مسجد، بسته نشود به قصد عبادت)( سفر رخت«: فرمود

 . متفق علیه و این لفظ بخاري است »و این مسجد من، قصیمسجد األ

ْن : قُلُْت : وَ�ْن ُ�َمَر ريض ا�ُّ َ�نُْه قاَل  -1187
َ
يا رسوَل اهللا إ� نذرُت يف اجلاهلية أ

عتكف 
َ
وْف بنذرك«: قال ؟يَلْلًة يف املسجد احلرامأ

َ
 :متفقٌ عليه وزادَ البُخاريُّ يف روايةٍ  »فأ

 . »فاعتكْف يَلْلةً «
من در زمان ! اي رسول خدا: عرض کردم: گوید می عمر رضی اهللا عنه -1187

به نذرت «: فرمود! ؟بودم که یک شب در مسجد الحرام اعتکاف بنشینم هجاهلیت نذر کرد
 . »پس یک شب به اعتکاف بنشین«: بخاري آمدهدر روایت . متفق علیه. »وفا کن





 
 
 

 کتاب قضاوت -14

القضاة «: قال رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�ْن بر�دةَ ريض اهللا عنُه قال -1188
رجٌل َعَرَف احلقَّ فقىض بِه فهَو يف اجلّنِة ورجٌل عرف : اثنان يف انّلار وواحد يف اجلّنةِ : ثالثةٌ 

احلقَّ فلم يقِض بِه وجاَر يف احل�م فُهَو يف انّلار ورجٌل لْم يْعرف احلقَّ فقىض للناس ىلع 
حهُ احلاكمُ  »َجْهل َ�ُهَو يف انّلار  . رواهُ األربعةُ وصحّ

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1188
و یک دسته در ، دو دسته ایشان در آتش جهنم، قضات به سه دسته هستند«: سلم فرمودو

اما مردي که ، در بهشت است؛ کند می داند وبه آن قضاوت می مردي که حق را؛ اند بهشت
در جهنم است و ؛ کند می کند و حکم ظالمانه صادر نمی داند و به حق قضاوت می حق را

در آتش جهنم ؛ کند می نیز مردي که بدون آگاهی از حق با جهالت و نادانی حکم صادر
 . استو حاکم صحیح دانسته اند  ایت کردهرو »أربعه«». است

يب ُهر�رة ريض اهللا عنُه قاَل  -1189
َ
: وسلم قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل: وعن أ

بّان »من و� القضاء فقد ذبح بغ� سك�« حهُ ابنُ خزيمةَ وابن حِ  . رواهُ أَمحدُ واألربعةُ وصحّ

سلم  آله واز ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و -1189
احمد  »گویا بدون چاقو ذبح شده است، کسی که به منصب قضاوت منصوب شد«: فرمود

 . اند ابن خزیمه و ابن حبان صحیح دانسته، اند روایت کرده »أربعه«و

إنّ�م «: قاَل رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�نُْه ريض اهللا عنُه قال -1190
رواهُ  »ستحرُصون ىلع اإلمارة وستكوُن ندامة يْوَم القيامة فَِنْعَم املرضعة و�ئسِت الفاطمةُ 

 . البخاريُّ 

: سلم فرمود آله وریره) روایت است رسول خدا صلی اهللا علیه وابوه( و از -1190
بزودي  لیو، کنید می با حرص تالش؛ تریاسوهمانا شما براي رسیدن به فرمانروایی «
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 نده بديرخوبی است و چه بازدا هچه شیر دهند، موجب پشیمانی خواهد شد، روز قیامت
 . استبخاري روایت کرد ه . »است)که جدا شدن از آن چه بد(

إذا «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم يقول وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول اهللا -1191
جران و�ذا َح�َ 

َ
 فلُه أجرَحَ�َم احلَاِ�ُم فاْجتََهَد ثمَّ أَصاَب فلَُه أ

َ
متَّفق  »َم فاجتهَد ثمَّ أخطأ

 . عليه

ی اهللا پیامبر خدا صل ضی اهللا عنه روایت است که شنیداز عمرو بن عاص ر -1191
و حکمی صادر نماید که مطابق ؛ هرگاه حاکم اجتهاد کند«: فرماید می سلم آله وعلیه و

اما اگر اجتهاد کند و حکمی صادر نماید که دچار ، رسد می به او دو پاداش، حق باشد
 . متفق علیه »رسد می یک پاداش به او، اشتباه شود

رسوَل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم سمعُت : وعْن أيب ب�رة ريض اهللا عنُه قاَل  -1192
َحٌد َ�ْ�َ اثنَْ�ِ وُهو َغْضبانُ «: َ�ُقوُل 

َ
تّفق عليه »ال �ُْ�ْم أ  . مُ

 سلم آله وشنیدم پیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابوبکره رضی اهللا عنه -1192
 . متفق علیه »میان دو نفر قضاوت نکند؛ هیچ گاه یکی از شما در حالت خشم«: فرماید می

إذا «: ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل رسوُل : وعْن يلَع ريض ا�ُّ عنُه قاَل  -1193
ل حىت �سمَع الكم اآلخر فََسوَْف تْدري َكيَْف تْقيض  »تقاىض إيلَك رجالن فال تقض لألوَّ

ُت قاضياً بْعدُ : قاَل يلعٌّ 
ْ
دُ وأَبو داودَ والرتمذيُّ  .فما زل نَهُ ابنُ املدينيِّ وصححهُ رواهُ أَمحْ وحسّ

بّانَ   . ابنُ حِ

سلم  آله وصلی اهللا علیه وخدا  از علی رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر -1193
گز به نفع نفر اول هر، که بین شان قضاوت کنید، ستندهرگاه دو نفر از تو خوا«: فرمود

 علی »ت کنیچگونه قضاویابی که  می آنگاه در، تا سخن نفر دوم را بشنوي؛ قضاوت نکن
و اند  ي روایت کردهمذو احمد و ابوداود و تر. پس از آن همیشه قاضی بودم: گوید می
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و ابن حبان صحیح دانسته است و شاهدي از اند  ي و ابن مدینی آن را قوي دانستهمذتر
 . حدیث ابن عباس در مستدرك حاکم دارد

مِّ َسلَمة ريض ا�ُّ عنها قالت -1194
ُ
: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعْن أ

حلَن حبُّجِتِه مْن بعض فأقيض هل ىلع �و «
َ
إن�ْم ختتصُمون إيلَّ ولعلَّ بعض�ْم أْن ي�وَن أ

خيه شيئاً ف
َ
ْسمع ِمنُْه َ�َمْن َ�َطْعت هُل مْن حق أ

َ
قطُع هُل قطعًة من انّلارما أ

َ
تّفقٌ عليه »إنما أ  . مُ

آله ا روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  عنهاز ام سلمه رضی اهللا -1194
 دو طرف شاکی)( کنید و چه بسا که یکی از شما می شما به من شکایت«: سلم فرمودو

او به نفع  )دهم می و تشخیص( شنوم می در نتیجه من طبق آنچه که، سخنورتر باشد
اي از آتش  که قطعه بداند، ز حق برادرش دادملذا براي کسی که چیزي ا؛ کنم می قضاوت

 . متفق علیه. »ام داده

سمعت رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعْن جابر ريض اهللا عنُه قال -1195
ّمٌة ال يؤخُذ مْن شديدهم لضعيفهم«: يقوُل 

ُ
هُ شاهدٌ منْ ، رواهُ ابنُ حبّانَ  »َكيْف تُقّدُس أ ولَ

ار  . سعيد عن ابن ماجهوآخر من حديث أَيب . حديثِ بريدةَ عنْدَ البزَّ

 آله واز جابر رضی اهللا عنه روایت است که شنید رسول خدا صلی اهللا علیه و -1195
؛ در حالی که از افراد قوي شان، شود می چگونه امتی پاك و مقدس«: فرماید می سلم

و شاهدي از حدیث بریده ، ابن حبان روایت کرده. »شود نمی حقوق افراد ضعیف گرفته
 . دارد و شاهد دیگري از حدیث ابو سعید نزد ابن ماجه داردنزد بزار 

سمعُت رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وَ�ْن اع�شَة ريض ا�ُّ عنْها قالْت  -1196
يدىع بالقايض العادل يوَم القيامة فيلىق ِمْن شدِة احلساب ما يتم� أنُّه لْم يقِض ب� «: يقوُل 

فظهُ رواهُ ابنُ  »اثن� يف عمره بّان وأَخرجهُ البيهقي ولَ  . »يف َ�ْمرةٍ «: حِ

شنیدم رسول خدا صلی اهللا : از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که گفت -1196
آنچنان ، شود می در روز قیامت قاضی عادل فرا خوانده«: فرماید می سلم آله وعلیه و

کند که اي کاش در تمام عمرش بین دو  می که آرزو شود می حساب سختی ااز او گرفته
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در «: و بیهقی نیز روایت کرده و در آن آمده، ابن حبان روایت کرده. »کرد نمی نفر قضاوت
 . »خرماییي  دانه

يب ب�رة ريض ا�ُّ عنُه عن انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1197
َ
لن «: وعْن أ

ة
َ
 . البخاريُّ رواهُ  »ُ�ْفلَح قْوٌم ولوا أمرهم امرأ

: سلم فرمود آلهاز ابوبکره رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و -1197
بخاري روایت . »شود هرگز رستگار نمی؛ قومی که سرپرستی خود را به زنی واگذار کند«

 . کرده است

يب مر�م األزديِّ ريض اهللا عنه عِن انّليب ص� اهللا عليه وآهل  -1198
َ
: وسلم قالوعْن أ

مر املسلم� فاحتجب دون حاجتهم وفق�هْم احتجب اهللا دوَن «
َ
مْن واله اهللا شيئاً من أ

 . أخرجه أبو داودَ والرتمذيُّ  »حاجتهِ 

: سلم فرمود آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابو مریم ازدي رضی اهللا عنه -1198
و او خود را از آنان ، او سپرد کسی که خداوند بخشی از سرپرستی امور مسلمانان به«

خداوند متعال حاجت و . هاي مسلمانان را بر آورده نکرد و نیازها و حاجت، پنهان نمود
 . اند ابوداود و ترمذي روایت کرده» کند نمی نیازش را بر آورده

لعن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : أيب ُهر�رة ريض اهللا عنُه قال وعن -1199
بّان .واملر�يش يف احل�مالرَّايش  حه ابنُ حِ نهُ الرتمذي وصحّ ولهُّ ، رواهُ أَمحد واألربعة وحسّ

نْدَ األربعةِ إال النسائي  . شاهدٌ منْ حديث عبد اهللا بن عمرو عِ

 آله وکه رسول خدا صلی اهللا علیه و، از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است -1199
، اند روایت کرده »أربعه«احمد و. و رشوه گیرنده در قضاوت لعنت کرد هرشوه دهند سلم

و ابن حبان صحیح دانسته است و شاهدي به روایت عبداهللا ، ترمذي حسن دانسته است
 . بجز نسایی دارد »أربعه«بن عمرو نزد 
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ه قىض رسوُل اهللا ص� اهللا علي: وعْن عبد اهللا بن الّز�� ريض ا�ُّ عنُهما قال -1200
نَّ اخلصم� َ�ْقعدان ب� يدي احلا�م

َ
حهُ احلاكم .وآهل وسلم أ دَ وصحّ  رواه أبو داوُ

از عبداهللا بن زبیر رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -1200
ابوداود روایت . سلم دستور داد که دو طرف دعوا روبروي حاکم و قاضی بنشینند آله وو

 . دانسته استکرده و حاکم صحیح 

 گواهی -1

: عن ز�د بن خادل اجله�ِّ ريض ا�ُّ َ�نُْه أنَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1201
خرب�م خب� الشهداء؟«

ُ
هلااذلي أال أ

َ
 . رواه مسلمٌ  .»يأيت بالشهادة قبْل أْن �ُسأ

: سلم فرمودآله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می زید بن خالد رضی اهللا عنه -1201
؛ ال شودؤآیا شما را از بهترین گواهان آگاه نسازم؟ همان کسی که قبل از آنکه از او س«

 . مسلم روایت کرده است »دهد می گواهی

قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وَعن عمران بن حص� ريض ا�ُّ عنهما قال -1202
اذلين يلونهم ثمَّ ي�ون قوٌم �شهدون وال  إنَّ خ�ُ�م قَْر� ثمَّ اذلين يلونهْم ثم«: وسلم

 . متفقٌ عليه »�ستشهدون و�ُونون وال يؤتَمنُوَن و�نذُروَن وال يُوفُون و�ْظَهُر فيهم الّسمنُ 

 آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می بن حصین رضی اهللا عنه عمران -1202
 سپس آنانی که بعد از، هستندبهترین شما کسانی هستند که در دوران من «: سلم فرمود

کنند  می دهند و خیانت می سپس کسانی خواهند آمد که نا خواسته گواهی، آیند می ها این
چاقی در بین شان و، کنند کنند و به نذر شان وفا نمی می کنند و نذر نمی و امانت داري

 . متفق علیه. »گردد می آشکار

قال رسول اهللا ص� اهللا عليه : َ�نُْهما قال وَ�ْن عبد اهللا بن َ�ْمرو ريض ا�ُّ  -1203
خيه وال جتوز شهادة القانع «: وآهل وسلم

َ
ال جتوز شهادة خائن وال خائنة وال ذي َغمر ىلع أ

دُ وأَبو داودُ  »ألهل ابليت  . رواهُ أَمحْ
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از عبداهللا بن عمرو رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -1203
نسبت به  فرد کینه توز گواهی)( و، زن ومرد خیانت کارگواهی «: ودسلم فرم آله وو

احمد وابوداود روایت  »جایز نیست براي اهل خانهوگواهی خدمتکار ، برادرش روا نیست
 . اند کرده

وعْن أيب هر�رة ريض اهللا عنُه أنُّه سمع رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -1204
اجه »بََدوي ىلع صاحب قَر�ةٍ ال جتوُز شهادة «: يقول اهُ أبُو داودَ وابنُ مَ وَ  . رَ

 آله وابو هریره رضی اهللا عنه عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -1204
ابوداود و ابن ماجه روایت  »گواهی صحرا نشین بر آبادي نشین جایز نیست«: سلم فرمود

 . اند کرده

ناساً اكنوا يؤخذون : اهللا عنُْه أنُّه خطَب فقالوعن ُ�َمر بِن اخلطاب ريض  -1205
ُ
إنَّ أ

بالويْحِ يف عهد رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم و�نَّ الَويْح قد انْقطع و�نما نؤاخُذ�ُم 
عمال�م

َ
 . رواهُ البُخاريُّ  .اآلن بما ظهر نَلَا ِمْن أ

در : رد و گفتاز عمر بن خطاب رضی اهللا عنه روایت است که او سخنرانی ک -1205
؛ شدند می سلم مردم از طریق و حی مؤاخذه آله ودوران رسول خدا صلی اهللا علیه و

؛ شود می ما شما را طبق اعمالتان که براي ما آشکار، اکنون که وحی قطع شده است
 . بخاري روایت کرده است. کنیم می مؤاخذه

يب ب�رَة ريض ا�ُّ َ�نْهُ  -1206
َ
نّه َعدَّ عن انليب ص�  َوَ�ْن أ

َ
اهللا عليه وآهل وسلم أ

ور مْن أ�رب الكبائر ليْهِ يف حديثٍ طويلٍ  .شهادة الزُّ تّفقٌ عَ  . مُ

: کند که سلم روایت می آله وابوبکره رضی اهللا عنه از پیامبر صلی اهللا علیه و -1206
گواهی به دروغ را از بزرگترین گناهان شهادت زور)( سلم آله وپیامبر صلی اهللا علیه و

 متفق علیه. بیره برشمردک
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: وعن ابِن َ�ّباس ريض ا�ُّ عنُهما أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال لرجٍل  -1207
بإسناد ضعيفٍ  أخرجهُ ابنُ عدي »ىلع مثْلها فشاهد أْو َدعْ «: نعم قال: قال »؟ترى الّشمس«

أَ  طَ  . وصححه احلاكمُ فأَخْ

سلم خطاب  آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -1207
 خورشید)( برهمانند این«: فرمود، آري: گفت »بینی؟ می خورشید را«: به مردي فرمود

ابن عدي با اسناد ضعیف روایت کرده . »دست بردار )از گواهی دادن( یا؛ گواهی بده
 . و حاکم صحیح دانسته است و اشتباه کرده است، است

أنَّ رسوَل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قىض  ابن عباس ريض اهللا عنْهما وَعن -1208
سلمٌ وأبو داودَ والنسائيُّ وقال .بيمٍ� وشاهدٍ  هُ مُ جَ يِّدٌ : أخرَ  . إسناده جَ

سلم با  آله وکه رسول خدا صلی اهللا علیه و، ابن عباس) روایت است( از او و -1208
اسناد : ونسایی گفته، اند ابوداود و نسایی روایت کردهمسلم و . قسم و شاهد قضاوت کرد

 . آن جید است

حهُ ابنُ  .وَ�ْن أيب ُهر�رةَ ريض ا�ُّ َ�نُْه ُمثْلهُ  -1209 هُ أبو داود والرتمذي وصحّ أخرجَ

بّان  . حِ

ابوداود و ترمذي روایت . و از ابو هریره رضی اهللا عنه همانند این روایت است -1209
 . حبان صحیح دانسته است و ابن، اند کرده

 ها هها و بینّ دادخواست -2

لو «: عن ابن عباس ريض ا�ُّ عنُهما أنَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1210
ىع عليه مواهلم ول�ن ايلمُ� ىلع املدَّ

َ
 »يُعطى انّلاُس بَدْعواهم الدَّىع ناٌس دماَء رجاٍل وأ

ليَهِ وللبيهقي بإسناد  تّفقٌ عَ نَ�رَ « :صحيحمُ
َ
يِع وايلم� ىلع َمْن أ  . »ابليِّنُة ىلع املدَّ
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سلم  آله واز ابن عباس رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و -1210
 قطعاً کسانی ادعاي خون و مال دیگران را، اگر به مردم با ادعایشان داده شود«: فرمود

 . متفق علیه. »لیکن بر مدعی علیه سوگند است، ندکرد می
مدعی و سوگند عهده) ( ه بهآوردن شاهد و بینّ«: در روایت بیهقی با اسناد صحیح آمده

 . »کند می کسی است که انکار عهده)( به

وَ�ْن أيب ُهر�رَة ريض اهللا عنُه أنَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم َعَرض ىلع  -1211
مر أْن �ُسْهَم بَيْنه

َ
رسعوا فأ

َ
 . رواهُ البخاريُّ  .م يف ايلم� �يُّهْم �لفقْوم ايلم� فأ

به  صلى اهللا علیه وآله وسلم از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر -1211
لذا ، قسم خوردن شدند زود آمادهها  آن پس، گروهی پیشنهاد سوگند یاد کردن را داد

کشی کنند که کدام سوگند قرعه ها  آن دستور داد میان صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر
 . بخاري روایت کرده است. بخورد

مامَة احلار� ريض اهللا عنُْه أنَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -1212
ُ
وعْن أيب أ

َم عليه اجلّنة«: قاَل  ُ انلار وحرَّ
َ

وْجب اهللا هل
َ
فقاَل هلُ  »من اقتطَع َحقَّ اْمرىٍء ُمسلٍم بيمينه فَقْد أ

؟ قال و�ن اكن: رجٌل  سلمٌ  .»و�ن اكن قضيباً من أراك«: شيئاً �س�اً يا رسول ا�ِّ  . رواه مُ

کسی «: سلم فرمود آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می حارثی ابو امامه -1212
و ، گرداند می او واجب ايخداوند جهنم را بر، که حق مسلمانی را با سوگند تصرف کند

حتی اگر چیز اندکی ! اي رسول خدا : مردي به ایشان گفت. »کند می بهشت را بر او حرام
 . مسلم روایت کرده است »حتی اگر تکه چوبی از درخت اراك باشد«: فرمود ؟باشد

وعن األَشعِث بن قيٍس ريض اهللا عنُه أنَّ رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -1213
ُمسلٍم ُهو فيها فاجٌر ليَق اهللا وهو عليِه  َمْن َحلَف ىلع يم� َ�ْقتطُع بها ماَل امرىءٍ «: قال

 . متفقٌ عليه »َغْضبان
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سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و گوید می رضی اهللا عنهاشعث بن قیس  -1213
و در سوگندش ، تا با آن مال مسلمانی را تصرف کند؛ کسی که سوگند بخورد«: فرمود

 . متفق علیه. »که بر او خشمگین استکند  می در حالی خدا را مالقات، دروغگو باشد

يب ُموىس األْشَعري ريض ا�ُّ َ�نْهُ  -1214
َ
نَّ رجل� اختصما إىل رسول اهللا ص�  َوَ�ْن أ

َ
أ

رواهُ أَمحد  .اهللا عليه وآهل وسلم يف دابّة لَيْس لواحٍد ِمنُْهما بيّنٌَة فقىض بها بيْنَُهما نصف�

ظُهُ وقا هُ جيّدٌ : لَ وأَبو داود والنسائي وهذا لفْ نادُ  . إسْ

دو نفر درباره چهارپایی اختالف داشتند و : گوید می ابو موسی رضی اهللا عنه -1214
اینگونه حکم  صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر؛ و دلیلی) نداشتند( هیچ کدامشان هم بینه

 . فرمود که آن را به مساوي تقسیم کنند
اسناد آن : و گفته، نسایی است و این لفظاند  ابوداود و نسایی روایت کرده احمد و 

 . جید است

نَّ رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1215
َ
َمْن «: َوَ�ْن جابٍر ريض ا�ُّ عنُْه أ

 مقعده من انلار
َ
رواهُ أمحدُ وأبو داودَ والنسائي  »حلَف ىلع منرْبي هذا بيم� آثمة تبوَّأ

بّان حهُ ابنُ حِ  . وصحّ

سلم  آله وصلی اهللا علیه وخدا از جابر رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر  -1215
احمد و  »جایگاهش در آتش آماده است؛ منبرم سوگند دروغ بخورد رکسی که ب«: فرمود

 . و ابن حبان صحیح دانسته است، اند ابوداود و نسایی روایت کرده

يب هر�رة ريض اهللا عنُه قال -1216
َ
: رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمقال : وعن أ

يلمٌ «
َ
رُجٌل ىلع : ثالث ال يُ�لمهم ا�ُّ يوم القيامة وال ينظر إيلهم وال يز�يهْم وهلْم عذاٌب أ

فَْضل ماٍء بالفالِة يْمنَُعُه من ابن الّسبيل َورَُجٌل بايَع رَُجًال �سلعٍة بْعد العرص فَحلف باهللا 
ُهَو ىلع غ� ذلَك ورُجٌل بايَع إماماً ال يُبايُعُه إال ل�نيا فإن ألخَذها ب�ذا و�ذا فََصدقَُه وَ 

ْعطاه منها وّ� و�ن لْم ُ�ْعِطِه ِمنْها لْم يَِف 
َ
تّفقٌ عليهِ  »أ  . مُ
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از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم  -1216
و به ، گوید هستند که در روز قیامت خداوند با آنان سخن نمی وافراد)( سه دسته«: فرموده

ی آب اضاف، مردي که در صحراي: ب دردناکی استشان عذا و براي، کند نمی آنان نگاه
کاالیی را بعد از عصر معامله  مردي که با مردي دیگر، ان ندهدداشتند باشد و به مسافر

قیمت خریده است و مشتري او  و فالن نالفکنند و به خدا سوگند یاد کنند که آن را به 
مسلمانان  )وحاکم( و مردي که با امام، فته استدر حالی که او دروغ گ، کند می را تصدیق

د هد وفا دار باشد و اگر به او ندهاگر به او بد؛ ادي بیعت کندطر منافع مفقط به خا
 . متفق علیه. »وفاداري نکند

ن رُُجلَ� اختصما يف نَاقٍة فقاَل لٌك منهما: وَ�ْن جابر ريض ا�ُّ َ�نْهُ  -1217
َ
نُِتجْت : أ

قاما بَيّنًَة َ�َقىض بها رُسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم ملْن ِ�َ يف يدهِ 
َ
  .عندي وأ
هر ، دو نفر در خصوص شتري اختالف کردند: گوید می جابر رضی اهللا عنه -1217

، تولید مثل کرده است و هر یک گواه خود آورد) و زاییده( گفت این شتر نزد من می یک
دارقطنی . دستش بود در سلم آن را به کسی داد که شتر آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و

 . روایت کرده است

نَّ انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم ردَّ ايلم� ىلع  -1218
َ
وعِن ابن ُ�َمر ريض ا�ُّ َ�نُْهماأ

فٌ روامها الدارق .طالب احلقِّ  عْ  . طني يف إسنادمها ضَ

 آله واز ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -1218
 . و مدعی) بود( سلم سوگند را به عهده کسی گذاشت که طالب حق

 . و در اسناد هر دو حدیث ضعف و جود دارد، دارقطنی روایت کرده 

دخل يلعَّ رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : قالْت وعْن اع�َشَة ريض ا�ُّ عنْها  -1219
سار�ُر وْجِهِه فقال

َ
ز الُمْدليجِّ «: ذاَت يْوم مرسوراً ترُبُق أ لْم تََرْي إىل ُ�َزِّ

َ
نظَر آنفاً إىل َز�ْد بِن : أ

سامَة بِن َز�ٍْد فقال
ُ
تّفقٌ عليه .»هِذهِ األقْداُم َ�ْعُضها من َ�ْعض: حارثََة وأ  . مُ
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 صلى اهللا علیه وآله وسلمروزي پیامبرخدا : گوید می اعایشه رضی اهللا عنه -1219
دانی  می آیا«: فرمود، دیدرخش می از خوشحالیاش  شادمان به خانه آمد و در حالیکه چهره

این : پس گفت، به زید بن حارثه و اسامه بن زید نگاه کرد اندکی پیش یمجزِّز مدلجکه 
 . متفق علیه. »نداز یکدیگر نظر قیافه شناسی)از( پاها





 
 
 

 برده و کنیز)( کتاب آزاد کردن -15

يب ُهر�رَة ريض اهللا َ�نُْه قاَل  -1220
َ
: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�ْن أ

 ُمْسلماً «
ً
عتَق أمرأ

َ
يُّما اْمرىٍء ُمْسلٍم أ

َ
 »استنَقَذ ا�ُّ بُ�لِّ ُعْضٍو ِمنُْه ُعْضواً ِمنُْه ِمَن انّلار�

لَيهِ  قٌ عَ تّفَ  . مُ

ةَ  امَ نْ أَيب أُمَ حهُ عَ مذيِّ وصحّ ْ�تََق اْمرأتِ� ُمْسلمت� اكنتا « :وللرتّ
َ
يُّما امرىٍء ُمْسلٍم أ

َ
و�

ةَ  .»فاكَكُه من انلار رَّ عْب بنِ مُ يُّما امْ « :وأليب داودَ من حديث كَ
َ
ًة و�

َ
ْ�تََقْت اْمرأ

َ
ٍة ُمْسلمة أ

َ
رأ

 . »ُمسلمًة اكنْت فاكَكها من انلار
صلى اهللا علیه وآله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا  -1220

خداوند در برابر هر عضو او ، مسلمانی را آزاد کندي  هر مسلمانی که برده«: فرمود وسلم
 . متفق علیه. »کند می آزاد جهنم)( عضوي از اعضایش را از آتش

هر مسلمانی که دو کنیز «: آمده در روایت ترمذي که صحیح دانسته از ابو امامه
در سنن ابوداود به روایت  »شود می پس موجب آزادي او از آتش مسلمان را آزاد نماید

شود که از  موجب می، هر زن مسلمانی که کنیز مسلمان را آزاد کند«: کعب بن مرة آمده
 . »آزاد شود جهنم)( آتش

يب ذَر ريض اهللا عنُه قاَل  -1221
َ
يُّ : وَ�ْن أ

َ
لُت انليّب ص� اهللا عليه وآهل وسلم أ

َ
سأ

فضُل 
َ
فضُل : قُلُْت » إيماٌن باهللا وجهاٌد يف سبيله«: قال ؟الَعَمِل أ

َ
قاِب أ يُّ الرِّ

َ
ْغالها «: قاَل  ؟َفأ

َ
أ

هلها
َ
نفُسها ِعنَْد أ

َ
تّفقٌ  »ثمناً وأ يْهِ مُ لَ  . عَ

صلی اهللا علیه وآله وسلم  پیامبر از رضی اهللا عنه روایت است که از ابو ذر -1221
: گفتم »ایمان به خدا وجهاد در راه خدا«: چه عملی بیشترفضیلت دارد؟ فرمود: پرسیدم

ونزد ، ده اي که قیمتش بیشتر باشدبر«: آزاد کردن چه برده اي بیشتر فضیلت دارد؟ فرمود
 . متفق علیه. »ارزشتر باشدصاحبش با 
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: قاَل رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن ُ�َمر ريَض ا�ُّ َ�نُْهما قال -1222
عطَي «

ُ
م عليه قيمة عْدٍل فَأ ُ َماٌل َ�بْلُغ ثمَن العبِْد قوِّ  هُل يف َ�بٍْد فاكَن هلَ

ً
اك ْعتَق رِشْ

َ
َمْن أ

يهِ  »و�ال َ�َقْد َ�تََق ِمنُْه ما عتقرش�ُؤُه حصصُهْم وعتَق عليِه العبُد  لَ  . متفقٌ عَ

ريرةَ  نْ أيب هُ ُام عَ َم عليه واستُْسيِعَ غ� مشُقوق عليه« :وهلَ ةَ : وقيلَ  »و�ال قُوِّ عايَ إنَّ السِّ

درجةٌ يف اخلربَ   . مُ

 آله واز ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -1222
آزاد کند و به اندازه ، رك استتمش هکسی که سهم خود را از برده اي ک«: سلم فرمود

سهمیه از مالش)( و، کنند می غالم را عادالنه قیمت گذاري؛ قیمت غالم مال داشته باشد
 خودش آزادوگرنه همان سهمیه ، گردد می وغالم آزاد، شود می پرداختهاش  شریکان

 . متفق علیه »شود می
در غیر این صورت قیمت « ابوهریره رضی اهللا عنه روایت استدر بخاري و مسلم از 

تالش  )کار و( خواهند که از او می، بدون آنکه به غالم سخت گیري شود؛ شود می گذاري
 . غالم مدرج است و از حدیث نیست مسئله تالش: و گفته شده. »کند و قیمتش را بپردازد

ال «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن أيب ُهر�رة ريض ا�ُّ عنُه قال -1223
 فيشرت�ه فيَْعتقهُ 

ً
ٌ َوادَلُه إال أْن �َدُه ملو�

َ
 . رواهُ مسلمٌ  »َ�ْزي َودل

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1223
پس  ،اینکه او را برده بیابدمگر ؛ تواند حق پدرش را ادا کند نمی هیچ پسري«: سلم فرمودو

 . مسلم روایت کرده است »آنگاه آزادش نماید، اورا خریداري کند

: وَ�ْن َسُمَرة بِن ُجنُْدب ريض ا�ُّ عنه أنَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1224
ْعٌ من  »َمْن َملَك ذا رحٍم َ�َْرم َ�ُهو ُحرٌّ « حَ مجَ جّ  . احلفاظ أنّه موقوفٌ رواهُ أمحدُ واألربعة ورَ

 آله واز سمرة بن جندب رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و -1224
 . »پس او آزاد است، کسی که مالک خویشاوند محرم خود شد«: سلم فرمود
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 . که موقوف استاند  جمعی از حافظان ترجیح داده، اند روایت کرده »أربعه«احمد و

أنَّ رُجًال أعتَق ِسّتَة ملُو�َ� هُل ِعنَْد : حص� ريض ا�ُّ عنُهما وَ�ْن عمران بن -1225
ُهم أثالثاً 

َ
أ ُ ماٌل غ�ُهْم فداع بهْم رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم فَجزَّ

َ
َمْوتِِه لْم يُ�ْن هل

ْر�عًة وقال هُل قوًال شديداً 
َ
ْعتَق اثْن� وأَرقَّ أ

َ
سل .ثمَّ أقْرع بينهْم فأ  . مٌ رواهُ مُ

روایت است که مردي شش نفر از بردگاش  بن حصین رضی اهللا عنه از عمران -1225
پس پیامبر خدا صلی اهللا علیه ، نداشتها  آن مال دیگري غیر از، را هنگام مرگش آزاد کرد

و سپس بین شان قرعه کشی ، را خواست و به سه گروه تقسیم فرمودها  سلم برده آله وو
و به آن مرد ، قید قرعه آزاد کرد و چهارتاي دیگر را برده نگه داشتدو نفر را به ، نمود

 . مسلم روایت کرده است. حرفها تندي زد

 ألمِّ َسلَمَة فقالت: وَ�ْن سفينَة ريض ا�ُّ عنه قال -1226
ً
أعتقك وأشرتُط : كنُت ملو�

وأبو داودَ  رواهُ أمحدُ  .� اهللا عليه وآهل وسلم ما ِعْشتعليك أْن ختدَم رسول اهللا ص

 . والنسائي واحلاكمُ 

به من ، ام سلمه رضی اهللا عنها بودم من برده: گوید می سفینه رضی اهللا عنه -1226
صلی اهللا علیه  خدامشروط بر اینکه تا زنده اي در خدمت پیامبر؛ کنم می تو را آزاد: گفت

 . اند احمد و ابوداود و نسایی و حاکم روایت کرده. سلم باشی آله وو

إنّما «: وآهل وسلم قالَوَ�ْن اع�ِشَة ريَض ا�ُّ عنْها أنَّ رَُسوَل ا�ِّ ص� اهللا عليه  -1227
يل »الوالُء ملن أعتق يثٍ طَوِ دِ تفقٌ عليهِ يف حَ  . مُ

سلم آله واز عایشه رضی اهللا عنها روایت است که رسول اهللا صلی اهللا علیه و  -1227
 . متفق علیه در حدیثی طوالنی »کند می کسی است که آزاد از آن والء فقط«: فرمود

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابِن ُ�َمَر ريض ا�ُّ عنُهما قاَل  -1228
َْمِة لكحمة النسِب ال يباع وال يوهُب «

ُ
افعيُّ وصححه ابنُ حبّان واحلاكم  »الوالُء حل رواهُ الشّ

ظِ  وأصله يف الصحيحني بغري هذا  . اللّفْ
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 آله واز ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -1228
 هبه)و( ه بخشیدهنو  شود می نه فروخته، والء پیوندي مانند پیوند نسب است«: سلم فرمود

و اصل این ، اند و ابن حبان و حاکم صحیح دانسته، شافعی روایت کرده است »شود می
 . دیگر در صحیحین است حدیث با الفاظ

 مکاتب و ام ولد، احکام مدبر -1

َ�ْن جابر ريض ا�ُّ َ�نُْه أنَّ رجًال من األنصار أعتق ُغالماً هل عْن ُدبُر لْم يُ�ْن  -1229
فاشرتاُه  »من �شرت�ه م�؟«: هُل ماٌل َ�ْ�ُُه َ�بَلََغ ذلك انليّب ص� اهللا عليه وآهل وسلم فقال

تّفقٌ عليه ويف لفظ للبخاري .نُعيُم بُن عبد ا�ِّ بثمانمائة درهم ويف روايةِ . »فاحتاج« :مُ

بَاعهُ بثامنامئة درهم فأَعطاهُ وقال: النّسائي  . »اقِض َدْ�نَك« :وكانَ عليه دينٌ فَ

از جابر رضی اهللا عنهما روایت است که مردي از انصار غالمی را بصورت  -1229
سلم  آله واین خبر به پیامبر صلی اهللا علیه و، و مالی غیر از آن نداشت، آزاد کرد مدبر

پس نعیم بن عبداهللا آن را به هشتصد  »خرد می چه کسی آن برده را«: رسید آنگاه فرمود
 . پس خودش نیازمند شد: متفق علیه و در روایت بخاري آمده. درهم خریداري کرد

آن را به  صلى اهللا علیه وآله وسلما پیامبر لذر بود بدهکا: در روایت نسایی آمده 
 ». بدهکاري خود را ادا کن«: و فرمود، سپس به آن مرد داد، هشتصد درهم فروخت

هِ ريض ا�ُّ َ�نْهم عن انّليب ص� اهللا  -1230 بيه عْن َجدِّ
َ
وعْن عمرو بن ُشعيب عن أ

أَخرجهُ أَبو داودَ بإسنادٍ  »َعلَيِه ِمْن ماكتبِتِه درَْهمٌ املاكتَُب َ�بٌْد ما بيق «: عليه وآهل وسلم قاَل 

حهُ احلاكمُ  لُهُ عند أَمحد والثالثة وصحّ نٍ وأَصْ  . حسَ

از پدر بزرگش روایت است که پیامبر خدا ، از عمرو بن شعیب از پدرش -1230
 تتابمکاتب تا زمانی که یک درهم از پول مقرره در ک«: سلم فرمود آله وصلی اهللا علیه و

ابوداود با اسناد حسن روایت کرده است و اصل آن در مسند احمد » براو مانده بده است
 . و ثالثه است و حاکم صحیح دانسته است
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مِّ سلمة ريض اهللا عنْها قالْت  -1231
ُ
: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن أ

د واألربعة  »فَلْتَْحتَِجْب ِمنْهُ ، يؤدِّين َ�نَْدهُ ما إذا اكَن إلْحداُ�نَّ ُماكتٌَب و�« رواهُ أَمحْ

حهُ الرتمذيُّ   . وصحّ

از ام سلمه رضی اهللا عنهما روایت است رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم  -1231
مکاتبی داشت که به اندازه پرداخت مال تعین ي  برده زنان)( از شما یکی هرگاه«: فرمود

و ترمذي ، اند روایت کرده »أربعه«احمد و . »باید از او حجاب بگیرد پس، شده داشت
 . صحیح دانسته است

نَّ انليبَّ  -1232
َ
يودى «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال وعن ابِن َ�ّباس ريض ا�ُّ عنهما أ

رواهُ أَمحدُ وأَبو داودَ  »الُماكتَُب بَِقْدر ما َ�تََق َمنُْه ديَة احلُرِّ و�قدر ما َرقَّ َمنُْه ديَّة العبدِ 

 . والنسائي

سلم آله واز ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و  -1232
دیه فرد آزاد ؛ دیه اش، آزاد شده استپرداخت کرده و) ( کهاي  اندازه مکاتب به«: فرمود
احمد و  »دیه برده است و از مال الکتابه باقی مانده)( که برده استاي  اندازه و به، است

 . اند ابوداود و نسایی روایت کرده

مِّ املؤمن� ريض اهللا َ�نُْه قاَل  -1233
ُ
يخ ُجَو�ْرَ�َة أ

َ
ما ترَك : وَ�ْن عمرو بن احلارِث أ

َمًة وال شيئاً 
َ
رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم ِعنَْد موتِه درْهماً وال ديناراً وال َ�بْداً وال أ

رضاً َجَعلََها َصَدقَةً إال َ�ْغلَ 
َ
اهُ البُخاريُّ  تَُه ابليضاَء وسالَحُه وأ وَ  . رَ

از عمرو بن حارث برادر ام المومنین جویره رضی اهللا عنهما روایت است که  -1233
برده و کنیز هیچ چیزي ، دینار، همدر؛ سلم هنگام وفات آله وپیامبر صلی اهللا علیه و: گفت

بخاري . و زمینی که آن را صدقه قرار داداش  سفید و اسلحهبه جز قاطر ، را باقی نگذاشت
 . روایت کرده است
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: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعْن ابن عّباس ريض اهللا َ�نُْهما قال -1234
ٌة َ�ْعد َمْوته« َمٍة ودلْت مْن َسيِّدها فَِ�َ ُحرَّ

َ
يُّما أ

َ
�«.  

هُ و  رَ  حلاكمُ بإسناداأَخرجهُ ابنُ ماجَ مَ ىل عُ هُ عَ فَ قْ ح مجاعةٌ وَ  . ضعيفٍ ورجّ

 آله واز ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -1234
آزاد اش  آقاي)( پس او بعد از مرگ؛ زایدهر کنیزي که از آقایش فرزندي ب«: سلم فرمود

موقوف بودن آن بر  و گروهی، اند ابن ماجه و حاکم با اسناد ضعیف روایت کرده» است
 . اند عمر رضی اهللا عنه ترجیح داده

ّن رسوَل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -1235
َ
وَ�ْن َسْهل بِن ُحنيٍف ريض اهللا عنُه أ

ْو اغرماً يف ُعرسته أْو ماكتَباً يف رقبتِه أَظلُّه ا�ُّ يوَم ال «: قاَل 
َ
اعَن �اهداً يف سبيل اهللا أ

َ
َمْن أ
حهُ احلاكمُ  .»هظلَّ إال ظلُّ   . رواهُ أمحدُ وصحّ

سلم آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و : گوید می سهل بن حنیف رضی اهللا عنه -1235
 بر طرف کردن)( یا بدهکار را در، کسی که مجاهد در راه خدا را کمک کند«: فرمود

در  خداوند او را، و یا مکاتبی را براي آزاد شدنش کمک کند، یاري دهداش  گرفتاري
احمد . »دهد می زیر سایه خود جاي، نیست او تعالی اي جزسایه روزي که هیچ سایه

 . وحاکم صحیح دانسته است، روایت کرده
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يب ُهر�رة ريض اهللا عنُْه  -1236
َ
: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: قاَل َ�ْن أ

ِجبُْه و�ذا اْستنصحك : حقُّ املسلم ىلع الُمسلِم ِستٌّ «
َ
إذا لَقيتَُه فسلِّْم عليه و�ذا داعَك فَأ

تُْه و�ذا مرض َ�ُعْده و�ذا ماَت فاتّبْعهُ  سلمٌ  »فانصحُه و�ذا عَطس فحمد اهللا فََشمِّ واهُ مُ  . رَ

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1236
بر او سالم ، هرگاه او را مالقات کردي، مسلمان بر مسلمان شش حق دارد«: سلم فرمودو

و هرگاه ، یحت کرد بپذیررا نصو و هرگاه ت، پس اجابت کن؛ هرگاه تو را دعوت کرد، کن
و ، به عیادتش برو؛ و هرگاه بیمار گردید، حمک اهللایر بگو، فتالحمداهللا گ، عطسه زد

 . مسلم روایت کرده است »را تشییع کناش  جنازه؛ هرگاه وفات کرد

يب ُهر�رة ريض ا�ُّ َ�نُْه قاَل  -1237
َ
: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن أ

ْسفَل ِمنُْ�ْم وال تنظُروا إىل «
َ
ْن ال تزدروا انُظُروا إىل َمْن ُهَو أ

َ
ْجدُر أ

َ
َمْن ُهَو فَْوقَُ�م فُهَو أ

يْهِ  »نعمَة اهللا علي�م لَ تّفقٌ عَ  . مُ

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1237
نگاه ، شما پایین تر استاز  دارائی و ثروت)از نظر( همیشه به کسی که«: سلم فرمودو

را این امر شایسته ترین راهی است زی، کنیدنو به کسی که از شما باالتر است نگاه ، کنید
 . متفق علیه». کم نشماریدبر خود تهاي خدا را مکه نع

ُت رسول اهللا ص� اهللا عليه : وَ�ْن انّلواس بن َسْمعاَن ريض ا�ُّ َ�نُْه قاَل  -1238
ْ
ل
َ
سأ

ُحْسُن اخلُلُق واإلْ�ُم ما حاَك يف َصْدرِك و�ِرْهَت أْن الربُّ «: وآهل وسلم عن الربِّ واإلثم فقال
ِلَع عليِه انلاُس  لمٌ  »َ�طَّ سْ  . أخرجه مُ



 األحکام لةبلوغ المرام من أد   478

آله از رسول خدا صلی اهللا علیه و  گوید می ان رضی اهللا عنهعنواس بن سم -1238
نیکی خوش اخالقی است و گناه آن است در دلت «: فرمود، ال کردمؤسلم از نیکی سو

مسلم روایت کرده . »پسند بدانی که مردم از آن با خبر شوندو نا، کنداضطراب ایجاد 
 . است

: قاَل رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعِن ابِن َمْسعوٍد ريض اهللا َ�نُْه قال -1239
نَّ ذلك �زنهُ «

َ
ْجل أ

َ
 .»إذا ُكنتم ثالثًة فال يتناىج اثناِن دوَن اآلخر حىت ختتْلطوا بانلاس ِمْن أ

تفقٌ عليه واللفظ ملسلم  . مُ

آله که رسول خدا صلی اهللا علیه و، از ابن مسعود رضی اهللا عنه روایت است -1239
در گوشی حرف نزنند تا زمانی که در  دو نفر با هم، هر گاه سه نفر بودید«: سلم فرمودو

متفق علیه و . »کند ناراحت میرا شخص سوم  چرا که این عمل؛ جمع مردم قرار گیرند
 . مسلم است این لفظ

: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَعن ابن ُ�َمَر ريض ا�ُّ عنهما قاَل  -1240
ليهِ  .»�لس فيه ول�ن تفّسُحوا وتوّسعواال يُقيُم الرَّجُل الرَّجل مْن �لسِه ثمَّ « تّفقٌ عَ   .مْ

 آله واهللا علیه و از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی -1240
؛ تا خود در جایش بنشیند، شخص دیگري را از جایش بلند نکند هیچ کس«: سلم فرمود

 . »وسیع تر کنیدز کنید و مجلستان را ولی براي دیگران جا با
 . متفق علیه

: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابِن عّباس ريض اهللا عنهما قال -1241
ْو يُلعقها إذا أ�ل أحد�م«

َ
تّفقٌ عليه »طعاماً فال يمسح يََدُه حىت يلعَقَها أ  . مُ

از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1241 
 خود)( تا اینکه؛ پس دست خود را پاك نکند؛ هرگاه یکی از شما غذا خورد«: سلم فرمود

 . متفق علیه »آن را بلیسد یا خدمتکار)مانند همسر ( آن را بلیسد و یا کسی دیگري
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: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب ُهر�رة ريض اهللا عنُه قال -1242
تّفقٌ عليه ويف رواية  »ليسلِّم الصغ� ىلع الكب� واملارُّ ىلع القاعِد والقليُل ىلع الكث�« مُ

اكب ىلع املايش« :ملسلم  . »والرَّ

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1242
رود به کسی که نشسته است و  می و کسی که پیاده، باید کوچک به بزرگ«: سلم فرمودو

متفق علیه  »سالم کنند؛ گروهی که تعدادشان کم است به گروهی که تعدادشان زیاد است
 . »بر پیاده سالم کندسواره «: و در روایت مسلم آمده

�زىُء «: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�ْن يلَع ريض اهللا عنُه قاَل و -1243
حدهْم و�زىءُ 

َ
ن �ُسلَم أ

َ
وا أ ن يَرُدَّ أحدهم عن اجلماعة إذا َمرُّ

َ
رواهُ أَمحدُ  .»َعن اجلماعة أ

 . والبيهقيّ 

سلم  آله وخدا صلی اهللا علیه و از علی رضی اهللا عنه روایت است که رسول -1243
کافی است که یکی از آنان سالم کند و ؛ هرگاه گروهی از جاي عبور کردند«: فرمود

 . اند احمد و بیهقی روایت کرده. »به نمایندگی از جمع کافی استیکی جواب 

ال «: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعْن أيب ُهر�رة ريض اهللا َ�نُْه قال -1244
أَخرجهُ  »تبدُءوا ايلهوَد وانلصارى بالّسالم و�ذا لقيتموهْم يف طر�ق فاضطروهْم إىل أضيقه

 . مسلمٌ 

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1244
و هرگاه در مسیر ، در بر خورد با یهود و نصارا در سالم پیش دستی نکنید«: سلم فرمودو

مسلم روایت  »آنان را به راه سمت تنگ مجبور کنید؛ آمد با آنان روبرو شدید رفت و
 . کرده است
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إذا عطس «: وعنُه ريض اهللا عنُه عن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1245
َحُد�م فليقل

َ
ُخوهُ : أ

َ
: يرمحك ا�ُّ فإذا قاَل هُل يرمحك ا�ُّ فليقُل : احلمد هللا ويلْقْل هلُ أ

 . أَخرجه البُخاريّ  »اهللا و�صلح بالَُ�م يهدي�م

: سلم فرمود آله ویامبر صلی اهللا علیه وابوهریره) روایت است که پ( و از او -1245
پس هرگاه ، یرحمک اهللا: الحمداهللا و برادرش بگوید: هرگاه یکی از شما عطسه زد بگوید«

خداوند شما را هدایت کند و . مکالبیهدیکم اهللا و یصلح : بگوید، به او یرحمک اهللا گفت
 . بخاري روایت کرده است »حالتان را نیک و اصالح گرداند

ال �رَش�نَّ «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�نُْه ريض ا�ُّ عنُه قال -1246
َحٌد ِمنْ�ُم قائماً 

َ
هُ مُسلم »أ  . أَخرجَ

صلى اهللا علیه که رسول خدا  ستاروایت رضی اهللا عنه ابوهریره) ( و از او -1246
 . مسلم روایت کرده است»هرگز یکی از شما ایستاده آب ننوشد«: فرمود وآله وسلم

إذا انتعَل «: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعنُْه ريض ا�ُّ َ�نُْه قال -1247
�ن ايلُم� 

ْ
مال َوتل حُد�م فليبدأ بايلم� و�ذا نزع فليبدأ بالشِّ

َ
لَُهما ُ�نَْعُل وآخرُهما أ أوَّ

تفقٌ عليه »ت�ع  . مُ

سلم  آله وابوهریره) روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و( و از او -1247
خواهد  می و هرگاه؛ پوشد از راست شروع کند می هنگامی که یکی از شما کفش«: فرمود

اول و در بیرون آوردن باید پاي راست در پوشیدن ، از پاي چپ بیرون آورد، بیرون آورد
 . متفق علیه »آخر باشد

ال يْمش «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�نُْه ريض ا�ُّ َ�نُْه قاَل  -1248
 . متفقٌ عليه »أحد�م يف نعٍل واحدٍة ويلُنعلهما مجيعاً أو يلخلعُهما مجيعاً 
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سلم  آله واهللا علیه وابوهریره) روایت است که رسول خدا صلی ( و از او -1248
. »و یا هر دو را بپوشید و یا هر دو را بیرون آورید، نروید هبا یک لنگه کفش را«: فرمود

 . متفق علیه

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن ُعمر ريض ا�ُّ عنهما قاَل  -1249
» 

َ
تّفقٌ  »ال ينُظُر ا�ُّ إىل َمْن جرَّ ثْو�ُه خيأل ليْهمُ  . عَ

 آله واز ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -1249 

هایش  از قوزك( کهلباس را به قدري بلند کرد  )1( کسی که از روي تکبر«: سلم فرمود

 . متفق علیه. »کند نمی خداوند به او نگاه؛ به زمین برسد )و تر باشد نیپای

إذا أَ�ل «: ا�ُّ َ�نُْه أنَّ رُسوَل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالوَ�نُْه ريض  -1250
أحُد�م فَلْيَأُ�ْل بيمينِه و�ذا رشب فليرَشْب بيمينِه فإّن الشيطان يأ�ُل �شماهِلِ و�رشُب 

هُ مُسلم »�شماهِلِ   . أَخرجَ

سلم  آله وابن عمر) روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و( و از او -1250
و هرگاه آب ، پس با دست راستش غذا بخورد هر گاه یکی از شما غذا خورد«: فرمود
خورد و با دست چپش  می زیرا که شیطان با دست چپش، با دست راستش بنوشد، نوشید

 . مسلم روایت کرده است »نوشد می نیز

ه ريض اهللا عنهم قاَل و -1251 بيِه َ�ْن َجدِّ
َ
قاَل رسول ا�ِّ : َ�ْن عمرو بن ُشعيٍب َ�ْن أ

بَس وتَصدَّ «: ص� اهللا عليه وآهل وسلم
ْ
أَخرجهُ  »ْق يف غ� رَسٍَف وال َ�ِيلةٍ لُكْ وارشب وال

 . أَبو داود وأَمحد وعلّقهُ البُخاريّ 

                                                   
تـر از شـتالنگ باشـد؛ در     آنچه از ازار(وشلوار) که پایین« : در حدیث دیگربصورت مطلق آمده است )1(

 .»آتش است
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کند که رسول خدا صلی  می عمرو بن شعیب از پدرش از پدر بزرگش روایت -1251
 »اما اسراف و فخر فروشی نکن؛ بنوش و صدقه بده و، بخور«: سلم فرمود آله واهللا علیه و

 . است و بخاري بصورت معلق آورده. اند ابوداود و احمد روایت کرده

 وند خویشاونديینیکی کردن) و رعایت پ( بر -2

َمْن «: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: عْن أيب ُهر�رة ريض ا�ُّ عنُه قال -1252
ن يُبَْسَط 

َ
َحبَّ أ

َ
ثره فَلْيصْل رمَِحَهُ  أ

َ
ْن يُنَْسأ يف أ

َ
 . أَخرجه البُخاري »هُل يف رزقِه وأ

آله صلی اهللا علیه و خدا از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول  -1252
 )و مفید( عمرش طوالنیو، روزیش فراخ و زیاد، ه دوست داردکسی ک«: سلم فرمودو

 . بخاري روایت کرده است »پیوند خویشاوندي را رعایت کند؛ باشد

قال رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل : وََعن ُجب� بن مطعم ريض ا�ُّ عنُه قال -1253
يْه .يْع� قاطع رحم »ال يدخُل اجلّنَة قاطعٌ «: وسلم لَ تفقٌ عَ  . مُ

آله صلی اهللا علیه وخدا روایت است که پیامبر رضی اهللا عنه  از جبیر بن مطعم -1253
 . »شود نمی وند خویشاوندي وارد بهشتقطع کننده پی«: سلم فرمود و

 . متفق علیه 

وعن الُمغ�ة بِن ُشْعبَة ريض ا�ُّ عنُه أنَّ رسول ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم  -1254
َم َعلَيْ�م ُ�ُقوق األمهات وَوأَد ابلنات َوَمنْعاً َوَهات و�رَه لُ�ْم «: قاَل  قيَل وقاَل إنَّ ا�َّ َحرَّ

ؤال و�ضاعَة املالِ  ليه »و�رثَة السُّ تّفقٌ عَ  . مُ

سلم  آله ویت است که رسول خدا صلی اهللا علیه وااز مغیره بن شعبه رو -1254
به کسی  )و قرض( و مال، زنده به گور کردن دختران و، خداوند نافرمانی مادران«: فرمود
و به  نو جارو جنجال کرد، استبر شما حرام کرده از دیگران) ( طلب کردن و ندادن

پسند قرار داده تان نا اينابود کردن اموال را برجا کردن و اسراف و  بی الهايؤکثرت س
 . متفق علیه »است
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وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنُهما عن انلَّيب ص� اهللا عليه  -1255
أخرجه  .»اهللا يف َسْخِط الوادلينرىِض اهللا يف رىِض الوادِلين وَسْخُط «: وآهل وسلم قال

حه ابنُ حبان واحلاكم  . الرتمذي وصحَّ

 آله واز عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و -1255
و نارضایتی) ( خشنودي خداوند در خشنودي پدر و مادر است و خشم«: سلم فرمود

ابن حبان و  و، ترمذي روایت کرده »استو مادر  پدر و خشم)( خداوند در نارضایتی
 . اند حاکم صحیح دانسته

�ٍس ريض ا�ُّ عنُه عِن انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1256
َ
واذلي «: وَ�ْن أ

و ألخيه ما �بُّ نِلفِسهِ 
َ
لَيه »نفيس بيدهِ ال يؤمُن َ�بٌْد حىت �بَّ جلارهِ أ تّفقٌ عَ  . مُ

سلم  آله و علیه وروایت است که رسول خدا صلی اهللاز انس رضی اهللا عنه  -1256
تا براي ؛ سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست هیچ بنده اي ایمان ندارد«: رمودف

 . متفق علیه. »پسندد می آنچه براي خود دپسندبه یا برادرش یهمسا

عليه وآهل سألُت رسول اهللا ص� اهللا : وَ�ْن ابِن َمْسعوٍد ريض اهللا عنُه قال -1257
ْعظمُ : وسلم

َ
نِب أ ي اذلَّ

َ
ْن جتَعل هللا نداً وهَو َخلََقك«: قاَل  ؟أ

َ
يٌّ : قُلُْت  »أ

َ
ن تقتل «: قال ؟ثمَّ أ

َ
أ

يٌّ : قُلُْت  »ودلك خشية أن يأُ�َل َمَعك
َ
ن تُزا� حبليلة جارك«: قاَل  ؟ثمَّ أ

َ
تفق عليه »أ  . مُ

 آله وپیامبر صلی اهللا علیه واز رسول خدا : گوید می ابن مسعود رضی اهللا عنه -1257
در حالی ، آن که براي خدا شریکی قرار دهی«: رسیم کدام گناه بزرگتر است؟ فرمودپسلم 

فرزندت از بیم آن که با تو غذا «: فرمود ؟سپس کدام: گفتم »که او تو را آفریده است
 . متفق علیه. »زنا کنیات  با زن همسایهاین که «: گفتم بعد از آن؟ فرمود »بکشی؛ بخورد

وَ�ْن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ريض ا�ُّ عنهما أنَّ رسول اهللا ص� اهللا  -1258
: قال ؟َوَهْل �ُسبُّ الرجل وادليهِ : قيل »ِمَن الكبائر َشتُم الرَّجل وادليهِ «: عليه وآهل وسلم قال

» 
ُ
ّمُه فيسبُّ أ

ُ
باُه َو�سبُّ أ

َ
با الرَُّجِل فَيَُسبُّ أ

َ
لَيه »ّمهُ نعْم �ُسبُّ أ تّفقٌ عَ  . مُ
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و بن عاص رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی از عبداهللا بن عمر -1258
از گناهان کبیره آن است که فرد پدر و مادرش را دشنام «: سلم فرمود آله واهللا علیه و

 پدر کسی را دشنام«: فرمود دهد؟ می را دشنامآیا کسی پدر و مادرش : گفتند »دهد
او نیز مادرش را ، دهد می دشنامرا مادر کسی ، دهد می او نیز پدرش را دشنام، دهد می

 . متفق علیه »دهد می دشنام

نَّ رَُسوَل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1259
َ
يُّوَب ريض ا�ُّ عنه أ

َ
يب �

َ
ال «: َوَ�ْن أ

خاُه فوَق ثالث يلاٍل يلتقيان فيُعرُض هذا 
َ
ْن يْهُجر أ

َ
و�عرُض هذا وخ�ُهما اذلي �ل ملسلم أ

 بالّسالم
ُ
تّفقٌ عليه »يبدأ  . مُ

: سلم فرمود آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابو ایوب رضی اهللا عنه -1259
 ادرش قهرباشد که هر یک یکدیگر راربراي مسلمانی روا نیست که بیشتر از سه شب با ب«

و بهترین شان کسی است که آغاز به ، گرداند می صورتش را بر یسوی هبیند هر یک ب می
 . متفق علیه. »کند می سالم

لكُّ «: ُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمقاَل رسو: َوَ�ْن جابر ريض ا�ُّ َ�نُْه قال -1260
 . أَخرجه البُخاري »معروف صدقةٌ 

سلم  آله واز جابر رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -1260
 . بخاري روایت کرده است »شود می هر کار نیک صدقه محسوب«: فرمود

يب ذّر ريض ا�ُّ عنُه قال -1261
َ
ال «: قاَل رسوُل ا�ُّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أ

خاك بوْجٍه طلْق
َ
  .»حتقرن من املعروف ولو أْن تَلىْق أ

هیچ کار نیکی را «: فرموداز ابوذر رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا  -1261
 . مسلم روایت کرده است. »یخندان مالقات کني  حتی اگر برادرت را با چهره، کم نشمار

إذا طبخت «: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�نُْه ريض ا�ُّ عنُه قال -1262
�رِثْ ماَءها وتعاهد ج�انك

َ
لم »مرقًة فأ سْ ام مُ  . أَخرجهُ
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: سلم فرمود آله وابوذر) روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و( اوو از  -1262
. »ت بفرستیهاو براي همسایه ؛ آب آن را بیشتر کن، پختی آبگوشت)( هرگاه خورشت«

 . مسلم روایت کرده است

يب ُهر�رة ريض اهللا عنُه قال -1263
َ
: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن أ

َ�ْن ُمْسلم ُكر�ًة من كرب ادلنيا نفَّس ا�ُّ َ�نُْه ُكْر�ًة مْن كرب يوِم القيامة وَمْن َمْن َ�ّفس «
�رّس ىلع ُمْعرس �رَْس ا�ُّ عليه يف ادلنيا واآلخرة َوَمْن سرت ُمْسلماً سرته ا�ُّ يف ادلنيا واآلخرة 

خيه
َ
لم »واهللا يف َعْون العبِْد ما اكن العبُد يف عون أ سْ هُ مُ  . أَخرجْ

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1263
خداوند ؛ کسی که مشکلی از مشکالت مسلمانی را در دنیا بر طرف کند«: سلم فرمودو

تنگ دستی آسان  بر و کسی که، کند می امت بر طرفیمشکلی از مشکالتش را در روز ق
، و کسی که عیب مسلمانی را بپوشد، گیرد می دنیا و آخرت بر او آسان درخداوند ، بگیرد

که بنده ، کند می یاريرا مانی بنده ز پوشد و خداوند تا می خداوند او را در دنیا و آخرت
 . مسلم روایت کرده است» در یاري و کمک برادرش باشد

: ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلمقال رسوُل : وَ�ْن ابن َمْسُعود ريض ا�ُّ عنُْه قال -1264
ْجر فاعله«

َ
لم »َمْن َدلَّ ىلع خ� فلَُه ِمثُْل أ سْ هُ مُ جَ  . أَخرَ

آله از ابن مسعود رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -1264
او نیز همانند انجام پس براي ؛ راهنماي کند کسی که به کار خیري«: سلم فرمود و

 . مسلم روایت کرده است »و پاداش است ثواب آني  دهنده

َمن «: َوَ�ْن ابن ُعمَر ريض اهللا َ�نُْهما عن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قاَل  -1265
ىت إيل�م مْعروفاً فاكفئُوُه فإْن 

َ
عطوُه وَمْن أ

َ
عيذوه وَمْن سأل�ْم باهللا فأ

َ
اْستعاذ�ْم باهللا فأ
رجهُ  »لم جتدوا فادعوا هل يّ أَخْ قِ  . البيْهَ

صلى اهللا علیه وآله وسلم رسول خدا : گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -1265
و کسی که به خاطر  ،او را پناه دهید؛ کسی که به خاطر خدا از شما پناه خواست«: فرمود
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شما ؛ و کسی که به شما نیکی کرد، پس کمکش کنید؛ خواست کمک کردخدا از شما در
 ي خیر)( برایش دعااگر نتوانستید  پسو متقابالً به او نیکی کنید)( بدهیدنیز پاداش او را 

 . بیهقی روایت کرده است. »کنید

 باب زهد و پرهیز گاري -3

سمعُت رُسوَل ا�ِّ ص� اهللا عليه : ن انلُّْعمان بن �ش� ريض ا�ُّ َ�نْهما قالع -1266
ذنيه -: وآهل وسلم يقوُل 

ُ
ْهوى انلُّعمان بإصبعيه إىل أ

َ
ٌ « - وأ ٌ و�نَّ احلَراَم ب�ِّ إنَّ احلالل ب�ِّ

 دلينِه وعرِْضِه 
َ
بُهات فقد استربأ و�ينَُهما ُمْشتَِبهاٌت ال يعلمُهنَّ كثٌ� من انّلاس فَمن اتىّق الشُّ

ايع يْرىَع حْوَل احل� يوشِ  بهاِت وقَع يف احلَرام اكلرَّ ُك أْن يقَع فيه أال و�نَّ ومْن وقَع يف الشُّ
للكِّ ملٍك ح� إال و�نَّ ح� اهللا �ارمُه أال و�نَّ يف اجلسِد ُمْضَغٌة إذا َصلَحْت صلَح اجلسُد 

تّفقٌ عليه »لُكُُّه و�ذا فسدْت فََسَد اجلسُد لكُُّه أال و� القلُب   . مُ

هایش  از نعمان بن بشیر رضی اهللا عنه روایت است در حالی که به گوش -1266
همانا «: مایدفر سلم می آله وشنیده ام رسول خدا صلی اهللا علیه و: گفت کرد می اشاره

حالل و ( و در بین این دو، مشخص و آشکار است نیز)( حالل آشکار است و همانا حرام
 پس کسی که از، دانند نمی راها  آن امور مشتبهی و جود دارد که بسیاري از مردم حرام)
ت واقع ها شب درو کسی که ، دین و آبرویش را حفظ کرده است؛ کندت پرهیز ها شب
وپانی که گوسفند انش را همانند چ، حرام واقع شده استدر قطعاً  پرهیز نکند)و(، شود

. شوندب وارد چراگاهگوسفندان) ( چراند که نزدیک است می چراگاه حریم)( در اطراف
محرمات او  در زمین)( که حریم خداوند! بدانید ، آگاه باشید که هر پادشاهی حریمی دارد

تمام ، وجود دارد که هرگاه اصالح شود عضوي)و( و بدانید در بدن تکه گوشتی، هستند
که آن ! هان بدانید؛ گردد می تمام بدن فاسد، و هرگاه فاسد گردد، شود می بدن اصالح
 . متفق علیه »قلب است
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: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: قالوعن أيب ُهَر�َْرة ريَِضَ اهللا َ�نُْه  -1267
ْعِطي ريَِضَ و�ِْن لَْم ُ�ْعَط لَْم يَْرَض «

ُ
رَهِم والَقِطيَفة إِْن أ يناِر وادلِّ أخرجه  .»تَِعَس َ�بُْد ادلِّ

 . البخاري

 آله وکه رسول خدا صلی اهللا علیه و، از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است -1267
گران قیمت هالك و نابود باد که اگر به او هاي  پارچهو دینار و درهم ي  بنده«: سلم

 . بخاري روایت کرده است »ناراض و ناخشنود است، و اگر ندهند، شود می راضی؛ بدهند

خَذ رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم : وعن ابن ُ�َمر ريض اهللا َ�نُْهما قال -1268
َ
أ

ْو اعبر سبيلُ�ْن يف ادلني«: بمنْكيبَّ فقال
َ
نّك غر�ٌب أ

َ
إذا أْمسيَت : و�ن ابن عمَر يقوُل  »ا كأ

باح و�ذا أْصبحَت فال تنتظر املساَء وُخْذ مْن صحتك لَسقمك وِمْن حيَاتك  فال تنتظر الصَّ
رجه البُخاريّ  .ملوتِك  . أخْ

که رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم  از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است -1268
. »رهگذر زندگی کن یادر دنیا مانند مسافر و«: هایم را گرفت و خطاب به من فرمودشانه 

، می که صبح شدو هنگا پس منتظر صبح نباش، می که شب شدهنگا: گفت می و ابن عمر
ات  زندگی ازو، گیرببهره ؛ ات براي زمان بیماريات  و از سالمتی پس منتظر شب نباش

 . بگیرآمادگی ؛ ات مرگ )پس از( براي
 . بخاري روایت کرده است 

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن عمر ريض اهللا عنهما قال -1269
حه ابنُ حبَّان »َمْن �ََشبََّه بَِقْوٍم َ�ُهَو ِمنُْهمْ « هُ أبو داود وصحَّ جَ رَ  . أَخْ

 آله وعلیه واز ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا  -1269
ابوداود روایت  »پس او از همانهاست، کسی که خود را با ملتی مشابهت کند«: سلم فرمود

 . کرده ابن حبان صحیح دانسته است
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: ُكنُْت َخلَُف انلَّيِب ص� اهللا عليه وآهل وسلم يوماً فقال: وعن ابن عباس قال -1270
َاَهك و�ذا سألت فاسأِل ا�َّ و�ذا اْستََعنَْت يا ُغالم اْحَفِظ اهللا َ�َْفْظَك اْحَفِظ اهللا «

ُ
ْدُه جت ِ

َ
جت

 . حسن صحيح: رواه الرتمذي وقال .»فاْستَِعْن با�َّ 

از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است که روزي که پشت سر پیامبر صلی  -1270
خداوند ، خدا را رعایت کن احکام)(! اي پسر «: فرمود، سوار) بودم( سلم آله واهللا علیه و

هرگاه چیزي خواستی ، یابی می او را در برابر خود، خدا را یاد کن، کند می تو را حفظ
 »فقط از خداوند طلب یاري کن؛ فقط از خدا بخواه و هرگاه طلب یاري و کمک خواستی

 . حسن صحیح است: ترمذي روایت کرده و گفته

رُجٌل إىل انليّب ص� اهللا عليه وآهل جاَء : وعْن سْهل بن َسْعٍد ريض ا�َّ عنُه قاَل  -1271
حّب� انّلاس؟ فقال: وسلم فقال

َ
ازهد «: يا رسوَل ا�ِّ دلّ� ىلع عمٍل إذا عملْتُُه أحّب� ا�ُّ وأ

هُ  »يف ادلنيا �ّبَك اهللا وازهْد فيما عنْد انّلاس �ّبَك انّلاُس  هُ وسنَدُ رواهُ ابنُ ماجهُ وغريُ

 . حسن

سلم  آله وروایت است که مردي نزد پیامبر صلی اهللا علیه واز سهل بن سعد  -1271
؛ مرا به عملی راهنمایی کن که هرگاه آن را انجام دهم! اي رسول خدا : عرض کردآمد و 

در دنیا پارسا و «: فرمود ؟نیز) مرا دوست داشته باشند( و مردم، خداوند مرا دوست بدارد
؛ توجه باش بی؛ نسبت به آنچه نزد مردم استو ، دارد می خداوند تو را دوست، زاهد باش

 . ابن ماجه و غیره روایت کرده است و سند آن حسن است »دارند می مردم تو را دوست

يب وقّاص ريض ا�ُّ عنُه قال -1272
َ
سمعُت رسوَل ا�ِّ ص� اهللا عليه : وعْن سْعد بن أ

 . أَخرجهُ مُسلم »اخليفَّ إن اهللا �بُّ العبَد اتّليقَّ الغ�َّ «: وآهل وسلم يقوُل 

از سعد بن ابی و قاص رضی اهللا عنه روایت است که شنیدم رسول خدا صلی  -1272
 که دلش( نیاز گمنام بی گارپرهیزي  قطعاً خداوند بنده«: فرماید می سلم آله واهللا علیه و

 . مسلم روایت کرده است »دارد می دوسترا  نیاز است) بی
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يب ُهر�رة  -1273
َ
: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: ريض ا�ُّ عنُه قالوعْن أ

 . حسن: رواهُ الرتمذيُّ وقال »من ُحْسن إسالم املرِْء تْرُكُه ما ال َ�ْعنيه«

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1273
 »که امور بیهوده را ترك کندشخص است اسالم نیکوي هاي  نهاز نشا«: سلم فرمودو

 . حسن است: ترمذي روایت کرده و گفته

قال رسول اهللا ص� اهللا عليه : وعن املقدام بن َمْعِد ي�رَب ريض ا�ُّ عنُْه قاَل  -1274
نهُ  »ما مأل ابن آدَم واعًء رشاً مْن َ�ْطٍن «: وآهل وسلم هُ الرتمذيُّ وحسّ  . أَخرجَ

اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا  از مقدام بن معدیکرب رضی -1274
ترمذي  »شکمش است، کند می ترین ظرفی که انسان پربد«: سلم فرمود آله وعلیه و

 . حسن دانسته است، روایت کرده

�س ريض ا�ُّ عنُه قاَل  -1275
َ
لكُّ ب� «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعْن أ

هُ قوي »اخلطائ� اتّلوابُوناٌء وَخْ�ُ آدم خّط  مذيُّ وابنُ ماجهْ وسندُ هُ الرتّ رجَ  . أَخْ

سلم آله وکه رسول خدا صلی اهللا علیه و ، از انس رضی اهللا عنه روایت است - 1275
ترمذي  »و بهترین گناهکاران توبه کنندگان هستند؛ کنند می تمام فرزندان آدم گناه«: فرمود

 . سند آن قوي استو اند  و ابن ماجه روایت کرده

�س ريض ا�ُّ عنُه قال -1276
َ
: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعْن أ

ْمُت حكمٌة وقليٌل فاعلُهُ « هُ موقوفٌ  .»الصَّ أَخرجهُ البيهقيُّ يف الشعبِ بسندٍ ضعيفٍ وصحح أَنّ

امنَ  قْ ل لُ الماحلكيم من قوْ  . عليه السّ

سلم  آله وروایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه واز انس رضی اهللا عنه  -1276
ایمان با بیهقی در شعب  »کم هستند، و آنانی که چنین کنند، سکوت دانش است«: فرمود

 . دانسته است صحیح اینکه از قول لقمان حکیم است، سند ضعیف روایت کرده

 وناپسند بد و پرهیز) از اخالق و عادات( ترس -4
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يب  -1277
َ
: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: ُهر�رة ريض ا�ُّ عنُه قالَ�ْن أ

، أَخرجهُ أَبو داود »إيّاُ�م واحلسد فإن احلَسد يأُ�ُل احلَسنات كما تأُ�ُل انلاُر احلطَب «

ه هْ من حديث أَنَس نحوُ  . والبن ماجَ

آله و  از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه -1277
برد که آتش هیزم را  می ها را چنان از بین که حسد نیکی یداز حسد بپرهیز: سلم فرمودو

ابوداود روایت کرده است و ابن ماجه مانند این از حدیث انس روایت  »برد می از بین
 . کرده است

ليس «: وسلمقاَل رَُسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�نُْه ريََض ا�ُّ َ�نُْه قاَل  -1278
غَضِب 

ْ
عِة و�نما الّشديد اذلي يملُك َ�ْفسُه عند ال  . متفقٌ عليه »الّشديد بالرصُّ

سلم  آله وابوهریره) روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و( و از او -1278
بلکه قهرمان کسی است که ، قهرمان کسی نیست که در کشتی بر دیگران غلبه کند«: فرمود

 . متفق علیه »خودش را کنترل کنددر هنگام خشم 

: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن ُ�َمَر ريض اهللا عنهما قال -1279
لُْم ُظلُماٌت يْوَم القيامة«  . متفق عليه .»الظُّ

 آله واز ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -1279
 . متفق علیه »استروز قیامت هاي  تاریکی موجب)(؛ ستم« سلم

اّ�ُقوا «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعْن جابر ريض ا�ُّ عنُه قاَل  -1280
حَّ  لم فإن الظلم ُظلُمات يوم القيامة واّ�ُقوا الشُّ هلَك َمْن اكَن قبلَ�م الظُّ

َ
أَخرجهُ  »فإنه أ

سلم  . مُ

: روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم فرموداز جابررضی اهللا عنه  -1280
و از بخل بپرهیزید که ، شود می از ظلم بپرهیزید که ظلم موجب تاریکیها در روز قیامت«

 . مسلم روایت کرده است. »هالك نموده است؛ اند مردمانی که قبل از شما بوده
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رَُسوُل ا�َّ ص� اهللا عليه وآهل قال : وعن �مود بِن بَلِيد ريَِضَ اهللا َ�نُْه قال -1281
َك األْصِغرُ «: وسلم َ�اءُ : إنَّ أخوََف ما أَخاُف َعلَيُْ�ْم الرشِّ  . أخرجه أمحد بإسناد حسن .»الرِّ

از محمود بن لبید رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -1281
 که همانا ریاء، شرك اصغر؛ دارمخطرناکترین چیزهایی که بر شما بیم «: سلم فرمود آله وو

 . احمد با اسناد حسن روایت کرده است. »است

يب ُهر�رة ريض اهللا عنُْه قاَل  -1282
َ
: قاَل رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعْن أ

خلَف و�ذا اؤتُِمَن خانَ «
َ
َث َكَذَب و�ذا وَعَد أ ليه وهلام  »آيُة املنافِق ثالٌث إذا َحدَّ تّفقٌ عَ منْ مُ

رو مْ  . »و�ذا خاصَم فََجر« :حديث عبد اهللا بن عَ

: سلم فرمود آله وروایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و از ابوهریره -1282
؛ دهد می هرگاه وعده، گوید می دروغ؛ هرگاه سخن بگوید: نشانه منافق سه چیز است«

ري و در بخا. متفق علیه. »کند می خیانت؛ و هرگاه او را امین بدارند، کند می خالف وعده
 ناسزا و بد؛ هرگاه دعوا کند«: رضی اهللا عنه آمده و مسلم بروایت عبداهللا بن عمرو

 . »گوید می

: قال رَُسوُل ا�َّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن مسعود ريَض ا�َّ َ�نُْه قال -1283
ُ ُ�فرٌ «

ُ
 . متفق عليه .»ِسباُب الُمْسِلِم فُسوٌق وقِتاهل

 آله وروایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و از ابن مسعود رضی اهللا عنه -1283
 . متفق علیه »دشنام دادن به مسلمان فسق است و کشتن او کفراست«: سلم فرمود

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قال -1284
نَّ « نِّ فإنَّ الظَّ قٌ عليه .»أْ�َذُب احلَِديِث  إيَّاُ�ْم والظَّ تَّفَ  . مْ

آله وسلم از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1284
 . متفق علیه. »دروغ ترین سخنان است )بد( چرا گمان، گمان بپرهیزید از«: فرمود
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ص� اهللا عليه وآهل سمعُت رسوَل اهللا : وَ�ْن َمْعقل بن �سار ريض ا�ُّ عنُه قاَل  -1285
َم اهللا «: وسلم يقوُل  ما ِمْن َ�بٍْد �سرتعيه اهللا رعيًّة يموُت يوَم يُموُت وُهَو اغشٌّ لِرَعيَّتِه إال حرَّ
تّفقٌ عليه »عليه اجلنَّةَ   . مُ

 آله وشنیدم رسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می معقل بن یسار رضی اهللا عنه -1285
و او در حالی ؛ که خداوند سرپرستی ملتی را به او بسپاردهربنده اي «: فرماید می سلم

خداوند بهشت را ؛ است و عدالت نکرده)( میمیرد که نسبت به رعیتش خیانت روا داشته
 . متفق علیه. »گرداند می بر او حرام

: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن اع�شَة ريض اهللا عنْها قالت -1286
ّميت شيئاً فََشقَّ عليهْم فاْشقْق عليْهِ «

ُ
ْمر أ

َ
لم »اللُّهمَّ َمْن وَ� ِمْن أ سْ  . أَخرجهُ مُ

سلم آله واز عایشه رضی اهللا عنها روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1286
ت به گیرد و نسب امتم را بر عهده می و مسئولیت)( کسی که سرپرستی! خداوندا «: فرمود

 . مسلم روایت کرده است »سخت بگیر بر او؛ کند می گیريآنان سخت 

يب ُهر�رَة ريض ا�ُّ َ�نُْه قاَل  -1287
َ
: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن أ

حدُ�ْم فَلْيَْجتَنب الوْجهَ «
َ
يْه »إذا قاتَل أ لَ  . متّفقٌ عَ

سلم  آله وعلیه و رسول خدا صلی اهللاهریره رضی اهللا عنه روایت که از ابو -1287
پس از زدن به صورت  و دعوا کردید)( هرگاه یکی از شما درگیر شدید«: فرمود

 . متفق علیه. »بپرهیزید

نَّ رجًال قاَل  -1288
َ
وِْصي� قال: وَ�نُْه ريض ا�ُّ عنُه أ

َ
َد  »ال تغضب«: يا رسوَل ا�ِّ أ فردَّ

اريّ  »ال َ�ْغضْب «: قاَل ، مراراً  بُخَ  . أَخرجه الْ

مرا سفارش ! اي رسول خدا : ابوهریره) روایت است که مردي گفت( و از او -1288
بخاري  »خشمگین نشو«: فرمود، پس چند بار تکرار کرد »خشمگین نشو«: کن فرمود

 . روایت کرده است
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قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعْن َخْولََة األنصار�ة ريض اهللا َ�نْها قالْت  -1289
 . أَخرجه البُخاريّ  »إّن رجاًال يتخوَّضوَن يف مال اهللا بغ� حَق فَلَهم انلاُر يوَم القيامة«: وسلم

از خوله انصاري رضی اهللا عنها روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -1289
قیامت  روزپس ؛ کنند می به ناحق در مال خدا تصرف، برخی از مردم«: سلم فرمود آله وو

 . بخاري روایت کرده است »آتش جهنم نصبشان خواهد شد

يب ذَر ريض ا�ُّ عنُْه عن انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم فيما يرو�ه عْن  -1290
َ
وعْن أ

ماً فال تظاملوا«: َرّ�ه قال مُت الظلَْم ىلع نفيس وجعلتُُه بين�ْم �رَّ  .»يا عبادي إ� حرَّ
سلم  . أَخرجهُ مُ

سلم و ایشان از پروردگار  آله وپیامبر صلی اهللا علیه واز ابوذر رضی اهللا عنه  -1290
من ظلم را بر خود حرام کردم و آن را در ! اي بندگان «: د که فرمودنکن می خود روایت

 . مسلم روایت کرده است »پس به یکدیگر ظلم نکنید، ام میان شما نیز حرام قرار داده

يب  -1291
َ
: هر�رة ريض اهللا عنُه أنَّ رسول ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالوعن أ

تَْدروَن ما الِغيبَةُ «
َ
ْعلُم قال: قالوا »؟أ

َ
يْت إْن : قيَل  »ذكُرك أخاك بما يْ�رهُ «: اهللا ورسوهُل أ

َ
فرأ

َ
أ

يخ ما أقوُل 
َ
 »هُ إْن اكَن فيه ما تقوُل فقد اْغتبتُه و�ْن لم ي�ن فيه فقد بهتّ «: قال ؟اكن يف أ

لم سْ هُ مُ  . أَخرجَ

از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم  -1291
: فرمود. داند می خدا ورسولش بهتر: گفتند ؟دانید که غیبت چیست می آیا«: فرمود

 »شود می ناراحت که اگر جلوش بگویی)( چیزي بگویی پشت سرش)( برادرتي  درباره«
 اگر آنچه«: فرمود ؟) در برادرم وجود داشته باشدو حق باشد( آنچه بگویماگر : یکی گفت

 »و اگر در او نباشد به او تهمت زده اي؛ غیبت او را کردي، گوي در برادرت باشد می
 . مسلم روایت کرده است

ال حتَاَسدوا «: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعنُْه ريض اهللا عنه قال -1292
وال تناَجُشوا وال تباَغُضوا وال تدابَُروا وال يَبُع َ�ْعُضُ�م ىلع بيْع بعض و�ونوا عباد اهللا 
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ُ وال �قُرهُ اتّلقوى
ُ

ُخو املسلم ال يْظلُمُه وال �ُذهل
َ
و�شُ� إىل َصْدرهِ  »هناها  إخواناً املْسلُم أ

ْن �ِقر «: ثالَث مرَّات
َ
خاه املسلمَ حبْسب امرىٍء من الرشِّ أ

َ
: لُكُّ املسلم ىلع املسلم حرامٌ . أ

هُ مُسلم »دُمُه وماهُل وعرُضهُ  رجَ  . أَخُ

سلم  آله وابوهریره) روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و( و از او -1292
قیمت کاال را بیشتر  به قصد فریب مشتري)( نسبت به یکدیگر حسد نورزید و«: فرمود
برخی از شما بر معامله ، ننمایید پشتبه یکدیگر و؛ دشمنی نکنیدیکدیگر  اب و؛ نکنید

بر ؛ در مسلمان استمسلمان برا، دیار باشر ودبندگان خدا و برا ،ر معامله نکندبرخی دیگ
 و او را تحقیر، نمی کند)رها( خوارو) یاور ذلیل بی( راو او، دارد نمی او ظلم و ستم روا

براي گنهکار شدن «: و فرمود، اشاره کرداش  بار به سینهو سه . »تقوا اینجا است، کند نمی
همه چیز مسلمان برمسلمان حرام ؛ شخص همین بس که برادر مسلمانش را تحقیر کند

 . مسلم روایت کرده است »خونش و مالش و آبرویش: است

اكن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َوَ�ْن قُطبة بن مالك ريض اهللا عنُْه قال -1293
أَخرجهُ الرتمذيُّ  »اللُهمَّ َجنِّب� ُمنْكراِت األخالق واألعمال واألهواِء واألدواءِ «: وسلم يقوُل 

حهُ احلاكم واللفظ له  . وصحَ

سلم آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و : گوید می قطبه بن مالک رضی اهللا عنه -1293
، یماریهابخواهشات و هواها و  و، اعمالو، اخالقهاي  مرا از ناپسندي! خداوندا «: فرمود

 . ترمذي روایت کرده و حاکم صحیح دانسته واین لفظ اوست. »دور بدار )و محفوظ(

: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن عباس ريض اهللا عنهما قال -1294
خاَك وال تمازحُه وال تَِعْدُه موعداً َ�تُْخلفهُ «

َ
 . بسندٍ ضعيف أَخرجهُ الرتمذي »ال تمار أ

سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -1294
و به او ، نکنجا)  بی شوخیو( مزاح و با او، خود جدال نکن مسلمان)( با برادر«: فرمود

 . ترمذي با سند ضعیف روایت کرده است »وعده اي مده که خالف و عده کنی
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يب سعيد  -1295
َ
قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : اخلُْدريِّ ريض اهللا عنُه قالوعن أ

أَخرجهُ الرتمذي ويف سنده  »ابُلْخُل وُسوُء اخلُلُق: خْصلتان ال �تمعان يف ُمؤمٍن «: وسلم

ف  . ضعْ

از ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -1295
ترمذي  »بخل و بد اخالقی؛ شود نمی من جمعؤخصلت در مدو «: سلم فرمود آله وو

 . روایت کرده در سند آن ضعیف وجود دارد

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قال -1296
 . أخرجه مسلم .»الُمْستَّباِن َما قَاال فَعَ� ابَلاِديِء َما لَْم َ�ْعتَِد الَمْظلُومُ «

رسول خدا صلی اهللا علیه : از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که گفت -1296
گناه آن بگردن کسی است ؛ دهند می از دو نفري که یکدیگر را دشنام«: سلم فرمود آله وو

 »مشروط بر آن که فرد مظلوم از حد تجاوز نکند؛ که اول دشنام را شروع کرده است
 . مسلم روایت کرده است

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن أيب رصمة ريض اهللا عنه قال -1297
أخرجه أبو داود والرتمذي  .»من ضارَّ مسلماً ضارَُّه ا�َّ ومن شاقَّ مسلماً شقَّ ا�َّ علَيه«

 . وحسنه

رسول خدا صلی اهللا علیه : از ابو صرمه رضی اهللا عنه روایت است که گفت -1297
خداوند بر او ضرر وارد خواهد ، کسی که به مسلمانی ضرر وارد کند«: سلم فرمود آله وو

ابوداود » ندازدا می خداوند او را به مشقت، و کسی که مسلمانی را به مشقت بیندازد، نمود
 . و حسن دانسته استاند  و ترمذي روایت کرده

: اهللا عليه وآهل وسلمقال رسول اهللا ص� : وعن أيب ادلرداء ريض اهللا عنه قال -1298
 . أخرجه الرتمذي وصححه .»إنَّ ا�َّ ُ�بِْغُض الفاِحَش ابلَِذيءَ «
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رسول خدا صلی اهللا علیه و : از ابو درداء رضی اهللا عنه روایت است که گفت -1298
ترمذي روایت کرده » فرد دشنام دهنده بد زبان را مبغوض دارد، خداوند: سلم فرمود

 . وصحیح دانسته است

عاِن وال «: وهل من حديث ابن مسعود ريض اهللا عنه رفعه -1299 ليَس الُمؤِمُن بالطَّ
 . وحسنه وصححه احلاكم ورجح الدارقطني وقفه .»اللَّعاِن وال الفاِحِش وال ابَلِذيءِ 

مؤمن «: کند و ترمذي از ابن مسعود رضی اهللا عنه بصورت مرفوع روایت می -1299
و . »بد زبان است لعنت کننده نیست و نه دشنام دهنده بسیار طعنه زن نیست و بسیار

ولی دارقطنی موقوف بودنش را ترجیح . حسن دانسته و حاکم آن را صحیح دانسته است
 . داده است

ال «: قاَل رسوُل اِهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن اع�شَة ريَض اُهللا عنها قالْت  -1300
ُموا�ُسبُّوا األْمَواَت فإنَّهم قد أفَْض   . أخرجه البخاري .»وا إىل ما قدَّ

آله رسول خدا صلی اهللا علیه و: از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که گفت -1300
» اند رسیده؛ اند هچرا که آنان به آنچه پیش فرستاد؛ مردگان را دشنام ندهید«: سلم فرمود و

 . بخاري روایت کرده است

ال «:  ص� اهللا عليه وآهل وسلمقال رسول اهللا: وعن حذيفة ريض اهللا عنه قال -1301
 متفق عليه .»يدُخُل اجلنَّة قتَّات

آله رسول خدا صلی اهللا علیه و: از حذیفه رضی اهللا عنه روایت است که گفت -1301
 . متفق علیه» شود نمی سخن چین وارد بهشت«: سلم فرمود و

َمْن «: اهللا عليه وآهل وسلمقال رسول اهللا ص� : وعن أ�س ريض اهللا عنه قال -1302
 . أخرجه الطرباين يف األوسط .»كفَّ َغَضبَُه َكّف ا�َّ عنُْه َعَذابَهُ 

 . وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أيب الدنيا
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 آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: رضی اهللا عنه روایت است که گفت از انس -1302
» دارد می خداوند عذاب خود را از او نگه؛ کندکسی که خشم خود را کنترل «: سلم فرمود

 . و شاهدي از حدیث ابن عمر نزد ابن ابی الدنیا دارد، طبرانی در اوسط روایت کرده

ديق ريض ا�ُّ َ�نُْه قال -1303 قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وَ�ْن أيب ب�ر الصِّ
ءُ «: وسلم قَهُ حديثني ويف  »امللَكة ال يدخُل اجلّنة َخبٌّ وال خبيٌل وال يَسِّ هُ الرتمذيُّ وفرَّ أَخرجَ

ف عْ  . إسناده ضَ

آله از ابوبکرصدیق رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و -1303
 وارد بهشت بداخالق)( و بخیل و بد طینت کاله بردار)( حیله گر«: سلم فرمود و

و در اسنادش ضعف  ،ترمذي روایت کرده و به صورت دو حدیث آورده است »شود نمی
 . وجود دارد

: قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعْن ابن َ�ّباس ريض اهللا عنهما قال -1304
ذنيِْه اآلنُُك يَوَم القيامة«

ُ
 .يع� الرَّصاص »َمْن �ََسّمع حديث قوٍم وهم هُل اكرهون ُصبَّ يف أ

 . ه البخاريّ أخرج

سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابن عباس رضی اهللا عنهما -1304
سخنانشان را ( کسی که به سخنان گروهی گوش فرا دهد که آنان دوست ندارند«: فرمود

بخاري روایت کرده . »شود می یش سرب ذوب شده ریختهها گوش روز قیامت در بشنود)
 . است

طو� «: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: ريض اهللا عنه قالوعن أ�َس  -1305
ارُ بإسنادٍ حسن »لَِمْن َشَغلَُه َ�يْبُُه عْن عيوب انّلاس  . أَخرجهُ البزَّ

: سلم فرمود آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می انس رضی اهللا عنه -1305
بزار  »به عیوب مردم مشغول بدارد خوشا به حال کسی که عیب خودش او را از پرداختن«

 . با اسناد حسن روایت کرده است
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: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن عمر ريض اهللا عنهما قال -1306
أَخرجهُ احلاكمُ ورجالهُ  »َمْن تعاظم يف نفسِه واْختال يف مْشيتِه ليق اهللا وُهَو عليه َغْضبان«

 . ثقات

سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می مارضی اهللا عنهابن عمر  -1306
 در حالی خدا را مالقات، و با تکبر راه رود، بپنداردگ کسی که خودش را بزر«: فرمود

 . و رجال آن ثقه است، حاکم روایت کرده »که از او خشمگین است، کند می

: ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال رسوُل اهللا: وعْن سهل بن سعد ريض اهللا عنه قال -1307
َعَجلَُة مَن الّشيطان«

ْ
مذي وقالَ  »ال هُ الرتِّ ن: أَخرجَ سَ  . حَ

رسول خدا صلی اهللا : از سهل بن سعد رضی اهللا عنه روایت است که گفت -1307 
و آن را حسن گفته ، ترمذي روایت کرده »عجله از شیطان است«: سلم فرمود آله وعلیه و
 . است

: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: اع�شة ريض اهللا عنها قالْت َوَ�ْن  -1308
عْف »الشْؤُم سوُء اخلُلُق« هُ أَمحدُ ويف سندهِ ضَ  . أَخرجَ

سلم آله واز عایشه رضی اهللا عنها روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1308
و در اسناد آن ضعف ، احمد روایت کرده. »مصیبت و بد بختی است، بد اخالقی«: فرمود

 . وجود دارد

يب ادلرداِء ريض اهللا عنُه قاَل  -1309
َ
: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َوَ�ْن أ

لم »إنَّ اللَّعان� ال ي�ونوَن ُشَفَعاَء وال شهداَء يَْوَم القيامةِ « سْ هُ مُ جَ رَ  . أَخْ

رسول خدا صلی اهللا علیه و : روایت است که گفترضی اهللا عنه  از ابو دراء -1309
گواهی  نهنه شفاعت کنند گان هستند و، لعنت کنندگان؛ روزقیامت«: سلم فرمود

 . مسلم روایت کرده است. »دهندگان
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: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعْن ُمعاذ بن َجبٍَل ريض ا�ُّ عنُْه قاَل  -1310
خاه بذنب لم يمْت حىت «

َ
نقطع »َ�ْعَملَهُ َمْن عّ� أ نَهُ وسندهُ مُ مذيُّ وحسّ هُ الرتِّ رجَ  . أَخْ

سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می معاذ بن جبل رضی اهللا عنه -1310
 تا مرتکب آن نشود و طعنه زند)( کسی که برادرش را به گناه عیبجوي کرد«: فرمود

 . سند آن منقطع استترمذي روایت کرده و حسن دانسته است ولی . »میرد نمی

ه ريض ا�ُّ عنهْم قاَل وَ  -1311 قاَل رسوُل اهللا ص� : َ�ْن بهْز بن حكيم عْن أبيِه َ�ْن جدِّ
 .»َو�ٌْل ل�ي �دث فيْكذُب يِلُْضحك به القوَم و�ٌل هُل ثمَّ و�ٌْل هلُ «: اهللا عليه وآهل وسلم

هُ قَويّ  نادُ  . أَخرجهُ الثالثةُ وإسْ

: کند که گفت می از پدرش از پدر بزرگش رضی اهللا عنه روایتبهز بن حکیم  -1311
 واي بر آن کسی که سخنان دروغ را بیان«: سلم فرمود آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و

اسناد آن ، اند روایت کرده »ثالثه«. »باز واي بر او! واي بر او ، تا مردم را بخنداند؛ کند می
 . قوي است

�َس ريض  -1312
َ
كفارُة من «: ا�ُّ عنُه عن انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالَوَ�ْن أ

ْن �ستْغفَر هلُ 
َ
ناد ضعيف .»اغتبتُه أ  . رواهُ احلارثُ بنُ أَيب أُسامة بإسْ

: سلم فرمود آله واز انس رضی اهللا عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و -1312
 . »برایش طلب مغفرت کنیکسی که غیبتش کرده اي این است که ي  کفاره«

 . اسناد ضعیف روایت کرده است حارث بن ابی اسامه با 

: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن اع�شة ريض ا�ُّ َ�نَْها قالْت  -1313
ْ�َغُض الرِّجال إىل اهللا األدُل اخلصمُ «

َ
لم »أ سْ هُ مُ جَ رَ  . أَخْ

سلم آله وا روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و از عایشه رضی اهللا عنه -1313
. )»کند نمی که حق را قبول( لجوج سر سختی است، منفور ترین افراد نزد خداوند«: فرمود

 . وایت کرده استمسلم ر
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: وآهل وسلمقال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه : عن ابِن مْسُعوٍد ريض اهللا عنُه قال -1314
دَق يهدي إىل الربِّ و�نَّ الربَّ يهدي إىل اجلّنِة َوَما يَزاُل الرَّجُل « دق فإنَّ الصِّ علي�ْم بالصِّ

يقاً و�ياُ�ْم والكذَب فإن الكذب  دَق حىت ي�تب عنْد اهللا صدِّ يَْصُدُق و�تحرَّى الصِّ
يْ�ذُب و�تحرَّى الكذب  يهدي إىل الفُجور و�نَّ الُفجوَر يهدي إىل انلار وما يزال الرَّجُل 

لَيهِ  »حىت ي�تَب عنْد اهللا كذاباً  تّفقٌ عَ  . مُ

رسول خدا صلی اهللا علیه : از ابن مسعود رضی اهللا عنه روایت است که گفت -1314
چرا که راستگوي ، بر شماست که صداقت و راستگوي پیشه کنید«: سلم فرمود آله وو

 مودبهشت رهنبه  انسان را)( همانا نیکیو ، کند می انسان را به سوي نیکی راهنمایی
نزد اینکه تا ، کند راست بگوید می و تالش، گوید می و شخص همواره راست، شود می

چرا که ، و بر شماست که از دروغگویی دوري کنید، شود می نوشتهخداوند راستگو 
به  )انسان را( و فسق و فجور، دهد می به سوي فسق و فجور سوق )انسان را( دروغگویی

اینکه تا ؛ دیکند که دروغ بگو می و تالش گوید می کشاند و شخص پیوسته دروغ می جهنم
 . »شود می نزد خداوند دروغگو نوشته

 . متفق علیه

: وعن أيب هر�رة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم قال -1315
ن أْ�َذب احلديث« ن فإن الظَّ  . عليهمتفق  »إيَّاُ�ْم والظَّ

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1315
. »دروغ ترین نوع سخن است، چرا که گمان بد، از گمان بد دوري کنید«: سلم فرمودو

 . متفق علیه

يب سعيد اخلدريِّ ريض ا�ُّ عنُْه قال -1316
َ
قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعْن أ

ُرقات«: وسلم يا رسوَل اهللا َما نَلا بُدٌّ ِمْن �الِسنا نتحدُث فيها : قالوا »إيّاُ�ْم واجللوَس بالطُّ
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عطوا الطر�ق حّقهُ «: قال
َ
بيتُْم فأ

َ
ّما إذا أ

َ
هُ : قالوا »فأ غضُّ ابلرص و�فُّ األذى «: قال ؟وما حقُّ

تّفقٌ  »ورد السالم واألْمُر باملعروف وانّلُ� عن املنكر  . عليهمُ

از ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -1316
عرض » مد مردم خوداري کنیدآي رفت و ها راه بر سراز نشستن «: سلم فرمود آله وو

 باهم حرف  جادر آن، مجالس ماست؛ اي رسول خدا مجبور هستیم: کردند
حق : عرض کردند» پس حق راه را ادا کنید، بنشینیداگر اصرار دارید که «: فرمود، می زنیم

و جواب سالم ، به کسی آزارندادن، چشم و حفظ کردن)( فرو بستن«: راه چیست؟ فرمود
 . متفق علیه. »و امر به معروف و نهی از منکر کردن، را دادن

َمْن «: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�ْن ُمعاو�ة ريض اهللا عنُه قالو -1317
ين ْهُه يف ادلِّ  . متفقٌ عليه »يُرد اهللا بِه خ�اً ُ�َفقِّ

سلم آله واز معاویه رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1317
متفق . »گرداند او را در دین فقیه می، خیر بنمایدي  کسی که خداوند به او اراده«: فرمود
 . علیه

يب ادلرداءِ  -1318
َ
: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: ريض اهللا عنُه قال وَ�ْن أ

ثقل من ُحسِن اخللق«
َ
حه »ما مْن يشٍء يف امل�ان أ مذي وصحّ هُ أَبو داودَ والرتِّ  . أَخرجَ

سلم آله واز ابودراء رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1318
ابوداود و ترمذي  »از اخالق نیکو سنگین تر نیست اعمال)( هیچ چیز در ترازوي«: فرمود

 . و ترمذي صحیح دانسته استاند  روایت کرده

: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن ابن ُ�َمر ريض ا�ُّ عنُهما قاَل  -1319
تفقٌ عليه »احلياُء من اإليمان«  . مُ

سلم  آله وخدا صلی اهللا علیه و رسول: گوید می ابن عمر رضی اهللا عنهما -1319
 . متفق علیه. »از ایمان است شرم)و( حیا«: فرمود
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: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن ابن َمْسعوٍد ريض ا�ُّ عنُه قال -1320
ِة األو�« درَك انّلاُس مْن الكم انلُّبُوَّ

َ
 . البخاريأَخرجهُ  »إذا لْم �َْستح فاصنع ما شئَت : إنَّ مّما أ

 آله وول خدا صلی اهللا علیه وسکه ر، مسعود رضی اهللا عنه روایت استن از اب -1320
 این است، شین به مردم رسیده استالم پیامبران پیکه از ک ییکی از سخنان«: سلم فرمود

 . بخاري روایت کرده است. »بکن خواهی می هر چه؛ حیا ندارياگر: که

يب ُهر�رة ريض  -1321
َ
: قال رسول ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: ا�ُّ عنُه قالوَ�ْن أ

عيف و� لُكَ خٌ� اْحرص ىلع ما ينفعك « حبُّ إىل اهللا من املؤمِن الضَّ
َ
املؤمُن القويُّ خٌ� وأ

� فعلُت 
َ
صابَك يشٌء فال تُقْل لَْو أ

َ
اكن كذا و�ذا  )كذا( واستعّن با�ِّ وال َ�ْعجْز و�ّن أ

َر اهللا وما شاَء َ�َعَل فإ لم »نَّ لْو تْفتَُح َ�َمَل الّشيطانول�ْن قُْل قدَّ سْ هُ مُ  . أَخرجَ

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1321
 مؤمن قوي نزد خداوند بهتر و محبوبتر از مؤمن ضعیف است و در همه«: سلم فرمودو
؛ بر آنچه برایت مفید وسودمند است، خیر است افراد مومن خواه ضعیف یا قوي باشد)(

اگر به ، نا توان نباش )خدادر یاري خواستن از ( و از خداوند یاري بخواه و، حریص باش
شد لیکن  می فالن و فالن، مکرد می نگو اگر من چنان، مصیبت و مشکلی گرفتاري شدي

عمل ، اگر ي) همکل( چرا که، کند می و هر چه بخواهدخداوند مقدر کرده است : بگو
 . مسلم روایت کرده است. »کند می باز شیطان را

قاَل رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعْن ِ�ياض بن مِحَار ريض ا�ُّ عنُه قاَل  -1322
حٌد ىلع أحٍد وال «: وسلم

َ
ْن تواَضُعوا حىت ال َ�بيْغ أ

َ
وىح إيلَّ أ

َ
حدً إنَّ ا�َّ أ

َ
حٌد ىلع أ

َ
 »َ�ْفخر أ

سلم هُ مُ  . أَخرجَ

از عیاض بن حمار رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -1322
تا زمانی که کسی ، خداوند به من وحی کرده است که فروتنی کنید«: سلم فرمود آله وو

روایت مسلم . »و کسی بر کسی فخر فروشی نکند، بر کسی دیگر طغیان و سرکشی نکند
 . کرده است
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رْداِء ريض ا�ُّ عنُه عن انلّ  -1323 يب ادلَّ
َ
َمْن رَدَّ «: يب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالوَ�ْن أ

خيه بالغيِْب ردَّ ا�ُّ َ�ْن وجهِه انّلار يْوم القيامة
َ
نهُ  .»عْن ِعْرض أ رجهُ الرتمذيُّ وحسّ  . أَخْ

سلم  آله وپیامبر صلی اهللا علیه واز ابودراء رضی اهللا عنه روایت است که  -1323
، برادر مسلمانش از آبرو او دفاع کند) حضورعدم و( یابهر کسی که در غ«: فرمود

ترمذي روایت کرده و حسن » کند می دوراش  چهره ازخداوند در روز قیامت آتش را 
 . دانسته است و احمد به همین معنا از اسماء بنت یزید روایت کرده است

يب ُهر�رة ريض ا�ُّ عنُه قاَل وعن  -1324
َ
ما «: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: أ

حٌد هللا إال َرفَعهُ 
َ
 »نقَصْت َصَدقٌَة مْن ماٍل وَما زاد ا�ُّ َ�بْداً بَِعْفٍو إال ِعّزاً وما تواضع أ

سلم هُ مُ  . أَخرجَ

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1324
خداوند به خاطر گذشت بنده بر ، کند نمی صدقه هیچ چیزي از مال را کم«: سلم فرمودو

گر آن که خداوند او م؛ کند نمی هیچ کس بخاطر خدا تواضع و فروتنی، افزاید می تشعز
 . کرده استمسلم روایت . »برد می را باال

قاَل رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل : وَ�ْن عبد اهللا بن َسالم ريض ا�ُّ عنُه قاَل  -1325
طعموا الّطعاَم وَصلُّوا بالليِل وانّلاُس «: وسلم

َ
فُْشو الّسالم وِصلُوا األرحاَم وأ

َ
يها انّلاُس أ

َ
يا أ

حه .»نياٌم تَدُخلُوا اجلنة �سالمٍ  هُ الرتمذي وصحّ  . أَخرجَ

سلم آله ول خدا صلی اهللا علیه و رسو: گوید می عبداهللا بن سالم رضی اهللا عنه -1325
و پیوند خویشاوندي را ، سالم را در میان خود پخش و همگانی کنید، اي مردم«: فرمود

شب در حالی که مردم هاي  و نیمه، طعام دهید )گرسنگان و نیازمندان را( و، رعایت کنید
ترمذي روایت کرده و . »شوید با سالمتی وارد بهشت می، بخوانیدنماز ؛ خواب هستند

 . صحیح دانسته است
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: قاَل رسوُل ا�ِّ ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن تميم ادلاريِّ ريَض ا�ُّ عنْه قاَل  -1326
يُن انلّصيحةُ « ِة الُمْسلم� هللا ولكتابه ولرسوهل «: قال ؟ملْن يا رسوَل ا�ِّ : ثالثاً قُلْنا »ادلِّ وألئِمَّ

تِهمْ  لم »واعمَّ سْ هُ مُ رجَ  . أَخْ

رسول خدا صلی اهللا  که، داري رضی اهللا عنه روایت است )بن اوس( از تمیم -1326
اي : عرض کردیم» دین خیر خواهی و نصیحت است«: سلم سه بار فرمود آله وعلیه و

پیشوایان مسلمان و عموم براي خدا و رسولش و «: براي چه کسی؟ فرمود! رسول خدا
 . مسلم روایت کرده است. »انمسلمان

يب هر�رة ريض ا�ُّ عنُْه قاَل  -1327
َ
: ُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمقاَل رسو: وَ�ْن أ

حهُ احلاكم »اجلّنَة تقوى اهللا وُحْسُن اخللقأ�رث ما يُدِخُل « هُ الرتمذيُّ وصحّ  . أَخرجَ

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1327
رعایت تقواي خدا و ، شود می بیشترین اسبابی که موجب ورود به بهشت«: سلم فرمودو

 . و حاکم صحیح دانسته است، ترمذي روایت کرده »اخالق نیکوست

إن�ْم ال «: ص� اهللا عليه وآهل وسلمقال رسوُل اهللا : َ�نُْه ريض ا�ُّ عنُْه قالو -1328
موالُ�م ول�ن ليسْعُهم منُ�ْم 

َ
هُ أَبو  »�َْسُط الْوَْجِه وُحْسُن اخللُق�ََسعوَن انّلاس بأ أَخرجَ

حهُ احلاكم ىل وصحّ عْ  . يَ

: سلم فرمود آله وابوهریره) روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و( از او -1328
 لیکن با چهره باز و اخالق خوش، دیاموالتان در دل مردم جاي بگیرتوانید با  نمی شما«

 . ابویعلی روایت کرده و حاکم صحیح دانسته است. »توانید در دلشان جاي بگیرید می

املؤمُن ِمْرآةُ «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعنه ريض اهللا عنُه قاَل  -1329
نادٍ حسنأَخرجهُ أَبو  »املْؤمنأخيه   . داودَ بإسْ

سلم  آله وکه رسول خدا صلی اهللا علیه و، ابوهریره) روایت است( و از او -1329
 . ابوداود با اسناد حسن روایت کرده است. »استاش  مؤمن آینه برادر مؤمن«: فرمود
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: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعِن ابن ُعمر ريض اهللا َ�نُْهما قال -1330
ذاُهم خٌ� من املؤمن اذلي ال �الُط انّلاس وال «

َ
املؤمُن اذلي �الُط انّلاس و�ْصرُب ىلع أ

ذاُهمْ 
َ
حايبّ  »يْصرُب ىلع أ هْ بإسناد حسن وهو عند الرتمذي إال أنه ملْ يُسمِّ الصَّ هُ ابن ماجَ  . أَخرجَ

و سلم از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -1330
، می کندست دارد و بر اذیت و آزارشان صبرامؤمنی که با مردم نشست و برخ«: فرمود

نمی وبر اذیت وآزارشان صبر، بهتر از آن کسی است که با مردم نشست وبرخاست ندارد
ولی صحابی ، است روایت کرده و ترمذي نیز، ابن ماجه با اسناد حسن روایت کرده »کند

 . برده استنآن نام 

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن ابن َمْسعوٍد ريض اهللا عنُْه قال -1331
ْن ُخليُق« بّان »ا�َّ كما َحّسنَْت َخليْق فََحسِّ حهُ ابنُ حِ  . رواهُ أمحدُ وصحّ

سلم  آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می ابن مسعود رضی اهللا عنه -1331
 . »پس اخالقم را نیک گردان؛ همانطور که مرا نیکو آفریدي! خداوند «: فرمود
 و ابن حبان صحیح دانسته است، احمد روایت کرده 

 ذکر و دعا -6

: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: عن أيب هر�رة ريض اهللا عنه قال -1332
ْكْت يب : يقوُل ا�َّ تعاىل« َرَّ أخرجه ابن ماجه وصححه  .»َشَفتَاهُ أنا َمَع َ�بِْدَي ما َذَكَرِ� وحتَ

 . يقالابن حبان وذكره البخاري تع

آله از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1332
هایش با ذکرمن  کند و لب می ام مرا یاد تا بنده: فرماید می خداوند متعال«: سلم فرمودو

و . ابن ماجه روایت کرده و ابن حبان صحیح دانسته است »با او هستم؛ خورد می تکان
 . بخاري به صورت معلق ذکر کرده است
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: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وعن معاذ بن جبل ريض اهللا عنه قال -1333
ُ من عذاِب اهللا ِمْن ِذكِر اهللا«

َ
والطرباين  أخرجه ابن أيب شيبة .»ما َعِمِل ابُن آَدَم َ�َمًال أنىَْج هل

 . بإسناد حسن

آله ل خدا صلی اهللا علیه وروایت است که رسورضی اهللا عنه از معاذ بن جبل  -1333
که به اندازه ذکر خدا موجب نجات ، دهد نمی فرزند آدم هیچ عملی انجام«: سلم فرمود و

 . اند ابن ابی شیبه و طبرانی با اسناد حسن روایت کرده. »شود عذاب الهیاو از 

يب ُهر�رة ريض اهللا عنه قال -1334
َ
: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن أ

ما جلس قْوٌم َ�ْلساً يذكرون اهللا فيه إال َحْفتُْهُم املالئ�ُة وغشيتُهُم الرَّمْحُة وذكرهم ا�ُّ «
لم .»فيَمْن عندهُ  سْ هُ مُ رجَ  . أَخْ

 آله وکه رسول خدا صلی اهللا علیه و ،از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است -1334
؛ کنند می ن خدا را ذکرآد که در نهیچ گروهی نیست که در مجلسی بنشین«: سلم فرمود

و ، گیرد آنان را فرا می خداوند)( و رحمت، کند می را احاطه اننآمگر آنکه مالئکه 
 . کرده است مسلم روایت. »کند می یاد، خداوند آنان را در میان کسانی که نزد او هستند

ما قعَد قَْوٌم «: قاَل رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: َ�نُْه ريض ا�ُّ َ�نُْه قاَل وَ  -1335
مقعداً لْم يذكروا اهللا فيه ولْم يُصلُّوا ىلع انليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم إال اكن عليهْم 

ن: أَخرجهُ الرتمذي وقال »حرسًة يْوَم القيامة سَ  . حَ

سلم  آله وابوهریره) روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و( و از او -1335
د و در آن خدا را ذکر نکنند و بر پیامبر ناي بنشین هیچ قومی نیست که در جلسه«: فرمود

شان  برايدرروز قیامت مگر آنکه آن نشست ، دنسلم درود نفرست آله وصلی اهللا علیه و
 . است حسن: روایت کرده ومی گویدترمذي  »خواهد شد افسوس حسرت و

يب أيوَب األنصاري ريض اهللا عنه قال -1336
َ
قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : َ�ْن أ

 ي�، بيده اخل� ، امللك وهل احلمدهل، ال � إال اهللا وحده ال رش�ك هلُ : َمْن قاَل «: وسلم
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ْعتق، وهو ىلع لك يشء قدير ،و�ميت
َ
نفس من ودل  عرش مرات اكن كمْن أ

َ
ر�عة أ

َ
أ

 . عليه متفقٌ  »إسماعيل

خدا صلی اهللا علیه انصاري رضی اهللا عنه روایت است که رسول از ابو ایوب  -1336

ه امللك وله ل، ال إله إال اهللا وحده ال رشيك لهُ : بار بگوید کسی که ده«: وآله وسلم فرمود

مانند کسی است که چهار برده از  ،وهو عىل كل يشء قدير ،ي ويميتيحي، بيده اخلري ،احلمد

 . متفق علیه. »فرزندان اسماعیل را آزاد کرده است

يب هر�رة ريض اهللا عنُْه قاَل  -1337
َ
: قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن أ

ة ُحّطت َ�نُْه خطاياُه و�ن اكنت مثل ز�د ابلْحر: َمْن قال«  »ُسبحان اهللا وحبمده مائَة مرَّ
  .عليهمتّفقٌ 

سلم آله وروایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  ابو هریره رضی اهللا عنه -1337
حتی ، شود می گناهانش بخشیده، سبحان اهللا و بحمده: بار بگوید کسی که صد«: فرمود

 . متفق علیه. »کف دریا باشدي  اگر به اندازه

قال يل رسوُل اهللا ص� اهللا : قالَْت وَ�ْن ُجو�ْرَ�َة بنْت احلارث ريض اهللا عنها  -1338
ْر�ع لكمات لَْو وزنَْت بَما قُلِت ُمنُْذ ايلْوم لوزَ�تُْهنَّ «: عليه وآهل وسلم

َ
: لَقْد قُلُْت بْعدِك أ

لم »سبحان اهللا وحبمده عدد َخلِْقِه ورضاَء َ�ْفسه وزنَة عرْشه ومداد لكماته سْ هُ مُ  . أخرجَ

رسول خدا صلی : اهللا عنها روایت است که گفتاز جویریه بنت حارث رضی  -1338
که اگر با  تی که بعد از تو چهار کلمات گفتمبه راس«: سلم به من فرمود آله واهللا علیه و

بحمده عدد خلقه ورضا ، سبحان اهللا: کند می يبرابر، آنچه امروز تا کنون گفتی وزن شود

 . مسلم روایت کرده است. »نفسه وزنة عرشه ومداد كلامته

يب سعيد اخلُدريِّ ريض ا�ُّ عنُه قال -1339
َ
قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وَ�ْن أ

احلات«: وسلم ْ�رُب واحلمُد هللا وال َحْوَل وال : ابلاقيات الصَّ
َ
ال � إال ا�ُّ وُسبحاَن اهللا واهللا أ

حه ابنُ حبّان واحلاكم »قوَة إال باهللا ه النسائي وصحّ رجَ  . أخْ
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از ابو سعید خدري رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -1339

؛ قوة باهللا وال حول وال، كربأواحلمداهللا واهللا ، ال اهللا وسبحان اهللاإله إال «: سلم فرمود آله وو

ابن ، نسایی روایت کرده. »است اعمال نیکی که همیشه خواهد ماند)( قیات صالحاتبا
 . اند دانستهحبان و حاکم صحیح 

قال رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وَ�ْن َسُمرة بن ُجندب ريض اهللا عنُه قال -1340
ر�ٌع ال يرضَك بأيهنَّ بدأت ُسبحاَن اهللا واحلمد هللا وال � إال «: وسلم

َ
حبُّ الالكم إىل اهللا أ

َ
أ

�ربُ 
َ
لم »اهللا واهللا أ سْ  . أَخرجهُ مُ

عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه از سمرة بن جندب رضی اهللا  -1340
و ایرادي ندارد ، ترین کلمات نزد خداوند متعال چهارتا است محبوب«: سلم فرمود آله وو

مسلم روایت » ال اهللا و اهللا اکبرإهللا و ال اله  سبحان اهللا و الحمد: ک شروع کنیبا کدام ی
 . کرده است

يب موىس األْشعري ريض  -1341
َ
قاَل يل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه : ا�ُّ عنُه قاَل وَ�ْن أ

ُدلَُّك ىلع كْ� من كنوز اجلنة«: وآهل وسلم
َ
ةَ إال  ؟يا عبْد اهللا بن قَيْس أال أ ال حول وال قوَّ

ليه زاد النسائي »باهللا تّفقٌ عَ  . »وال ملْجأ من اهللا إال إيلْه« :مُ

صلى اهللا رسول خدا : است که گفتاز ابو موسی اشعري رضی اهللا عنه روایت  -1341
آیا تو را به گنجی از گنجهاي ! اي عبداهللا بن قیس«: خطاب به من فرمود علیه وآله وسلم

و در نسایی ، متفق علیه. »است، الحول و القوة اال باهللا آن گفتن)( بهشت راهنمایی کنم؟

 . »خود اوبه سوي مگر ؛ گایی از خداوند نیستهیچ پناه«: افزوده

: عن انلُّعمان بن �ش� ريض ا�ُّ َ�نُْهما عن انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم قالو -1342
مذيّ  »إن ادلاعَء ُهَو العبادةُ « حهُ الرتِّ  :ولهُ من حديث أَنس مرفوعاً بلفظ. رواهُ األربعةُ وصحّ

ريرة ريض اهللا عنه رفعهُ . »ادلاعُء ُمخُّ العبادة« ْ�رَم ىلع اهللا  لَيس« :ولهُ منْ حديث أيب هُ
َ
يشٌء أ

حهُ ابنُ حبّانَ واحلاكم »من ادلاعء  . وصحّ
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: سلم فرمود آله واز نعمان بن بشیر روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه و -1342
 . و ترمذي صحیح دانسته است، اند روایت کرده »أربعه«» دعا عبادت است«

دعا «: مرفوع آمدهو در سنن ترمذي از حدیث انس رضی اهللا عنه به صورت 
هیچ «: بصورت مرفوع روایت کردهي از ابوهریره رضی اهللا عنه وترمذ. »عبادت استمغز

 . اند ابن حبان و حاکم صحیح دانسته »چیز نزد خداوند از دعا با ارزشتر نیست

�َس ريض اهللا َ�نُْه قاَل  -1343
َ
اَعُء «: قاَل رُسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن أ ادلُّ

حهُ ابنُ حبان وغريه »َ�ْ� األذان واإلقامة ال يَُردُّ  رجهُ النسائي وغريهُ وصحّ  . أَخْ

سلم  آله وصلی اهللا علیه و رسول خدا از انس رضی اهللا عنه روایت است که -1343
نسایی روایت کرده وابن حبان و غیره صحیح  »شود نمی دعا بین اذان و اقامه رد«: فرمود

 . دانسته است

إنَّ «: قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم: وَ�ْن َسلْمان ريض ا�ُّ عنُْه قاَل  -1344
ُهما صْفراً َرّ�ُ�ْم َحيٌّ كر�ٌم �َْستيَح من عبده إذا رفَع إيَلْ  ْن يرُدَّ

َ
هُ األربعةُ إال  .»ه يَديْه أ أَخرجَ

حهُ احلاكم  . النسائي وصحّ

سلم آله واز سلمان رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1344
یش را به سوي ها دست وقتی بنده، قطعاً پروردگار شما بسیار با حیا و کریم است«: فرمود

، اند بجز نسایی روایت کرده »أربعه«. »خالی برگرداندآن را  کند که می حیا، او بلند کند
 . وحاکم صحیح دانسته است

اكن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا مدَّ : ْن ُ�َمَر ريض اهللا َ�نُْه قاَل و�َ  -1345
اعِء لْم يرّدُهما حىت يمَسَح بهما وَْجَههُ  هُ شواهدُ منْها حديثُ  .يديه يف ادلُّ هُ الرتمذيُّ ولَ رجَ أَخْ

ها يقيض بأنهُ حديثٌ حسنابن عباس عنْد   . أَيب داود وغريه وجمموعُ

 سلم هرگاه آله ورسول خدا صلی اهللا علیه و: گوید می عمر رضی اهللا عنه -1345
ترمذي  .گرداند نمی بر؛ کشید نمی تا به صورتش، کرد می یش را براي دعا بلندها دست
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که مجموع این ، داردبوداود وغیره اروایت کرده و شاهدي به روایت ابن عباس نزد 
 . کند که حدیث حسن باشد می روایات ایجاب

: ُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلمقاَل رسو: وعن ابن َمْسعود ريض ا�ُّ َ�نُْه قاَل  -1346
 انّلاس يب «

َ
ْو�

َ
حهُ ابنُ حبّان »يْوم القيامة أ�رثهم يلعَّ صالةً إن أ  . أَخرجهُ الرتمذيُّ وصحّ

 آله ومسعود رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه واز ابن  -1346
من کسانی هستند  )شفاعت و نزدیک( در روز قیامت شایسته ترین افراد به«: سلم فرمود

ترمذي روایت کرده وابن حبان صحیح دانسته . »فرستند می که بیشتر از همه بر من درود
 . است

وس ريض  -1347
َ
اد بن أ قاَل رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : ا�ُّ عنُْه قاَل وعن شدَّ

ن يقول العبْدُ «: وسلم
َ
نا : َسّيد االستغفار أ

َ
نا عبُدَك وأ

َ
نَْت ر� ال �َ إال أنَت َخلَْقت� وأ

َ
ا�َّ أ

بوُء 
َ
بوُء لك بنعمتك يلعَّ وأ

َ
عوُذ بَك مْن رشِّ ما صنَْعُت أ

َ
ىلع َ�ْهِدَك َووَْعِدك ما استطعت أ

 . أَخرجهُ البخاري »ذنيب فاغفْر يل فإنُّه ال يغفُر اذلنوَب إال أنتب

آله از شداد بن اوس رضی اهللا عنه روایت که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1347
معبود بر ، تو پروردگارمنی! اخداوند: دبگوی بندهسید استغفار آن است که «: سلم فرمودو

که با تو  یپیمانومرا آفریده اي و من بنده توام و در حد توانم به عهد ، حق جز تو نیست
به ، برم می و از شر آنچه انجام داده ام به تو پناه، یقین دارمات  وعده بهبندم وپایبسته ام 

به نزد تو ام  شده با گناهانی که مرتکب، کنم می نعمتی که به من عنایت کردي اعتراف
 مغفرترا  که کسی غیر ازتو گناهان چرا، پس مرا مغفرت کن، کنم می و توبه)( اعتراف

 . بخاري روایت کرده است. »کند نمی

لم يُ�ْن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وعن ابن ُعمَر ريض اهللا َ�نُْهما قال -1348
لَك الَعافيَة يف دي� «: وسلم يََدُع هؤالِء اللكمات ح� يميس وحَ� يُْصبحُ 

َ
سأ

َ
اللُهمَّ إ� أ

ْه� ومايل ا�َّ اْسرْت عْورايت وآِمْن َرواْعيت واْحفظ� مْن ب� يديَّ ومن َخليْف 
َ
ودنياي وأ
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يْت
َ

غتاَل مْن حت
ُ
عوُذ بعظمتك أن أ

َ
أَخرجهُ النسائيُّ  .»وعن يمي� وعن شمايل ومْن فْو� َوأ

حهُ احلاكم هْ وصحّ اجَ  . وابنُ مَ

رسول خدا صلی اهللا علیه : گفت، از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است -1348
عافیت ! خداوندا«: کرد نمی دعاي زیر) را ترك( سلم هیچ صبح و شامی این کلمات آله وو

هایم را  عیوب من را بپوشان و پریشانی! خداوندا، خواهم می خانواده و مالم، دنیا، در دین
از جلوي رویم وپشت سرم و از سمت راستم و سمت چپم و به امنیت تبدیل کن و مرا 

 »برم که ناگهان از زیر پایم کشته شوم می و به عظمت تو پناه، از باالي سرم حفظ کن
 . و حاکم صحیح دانسته استاند  نسایی و ابن ماجه روایت کرده

يه وآهل وسلم اكَن رسوُل اهللا ص� اهللا عل: وعْن ابن ُ�َمر ريض اهللا َ�نُْهما قاَل  -1349
ل اعفيتك وفجأة نقمتَك ومجيع سخطك«: يقوُل  عوُذ بَك مْن زوال نعمتك وحتوُّ

َ
 .»اللُهمَّ إ� أ

سلمٌ   . أَخرجهُ مُ

رسول خدا صلی اهللا علیه وآله و : گوید می رضی اهللا عنهما عبد اهللا بن عمر -1349
 وعذاب ناگهانی، عافیتت ودگرگونی)( وتغییر، از زوال نعمتت! خداوندا«: فرمود می سلم
 . مسلم روایت کرده است. »برم می به تو پناه شود می وتمام آنچه موجب خشم تو، ات

اكَن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه : وَ�ْن عبد اهللا بن َ�ْمرو ريض اهللا عنهما قاَل  -1350
عوُذ بك مْن َغلَبة ادلين وَغلَبة الَعدوِّ «: وآهل وسلم يقوُل 

َ
رواهُ  .»وشماتة األعداءِ  ا�َّ إ�ِّ أ

حهُ احلاكم  . النسائي وصحّ

از عبداهللا بن عمرو رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه  -1350
و غلبه دشمن و شماتت دشمنان ، ها من از غلبه کردن بدهی! خداوندا «: سلم فرمود آله وو

 . دانسته استو حاکم صحیح ، نسایی روایت کرده. »برم می به تو پناه

سمع رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم رجًال : وعن بر�دةَ ريض اهللا عنُْه قاَل  -1351
مُد اذلي لْم ي� ولْم : يقوُل  نَت األحُد الصَّ

َ
نت اهللا ال � إال أ

َ
نَك أ

َ
شهُد أ

َ
� أ

َ
لك بأ

َ
سأ

َ
ا�َّ إ� أ
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َحٌد فقال
َ
َل اهللا «: )اهللا عليه وآهل وسلم رسول اهللا ص�( يودل ولْم يُ�ْن هُل ُكُفواً أ

َ
لََقْد سأ

جاب
َ
حه ابنُ حبّان »باسمه اذلي إذا سئل به أعطى و�ذا ُديع به أ جهُ األربعةُ وصحّ رَ  . أَخْ

 آله وصلی اهللا علیه و خداپیامبر: که گفت، از بریده رضی اهللا عنه روایت است -1351
که ، خواهم آن میي  به وسیلهاز تو ! اخداوند: گوید می سلم شنید مردي را در دعایش

ه نیازي هستی که ن بی، یکتاي، معبود بر حقی جز تو نیست، دهم تو معبودي می گواهی
بدون تردید «: ) فرمودصلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبر، (و زاده نشده و همتایی ندارد، زاده

دهد و هرگاه  می، ال شودؤکرد که هرگاه بوسیله آن س دعا)( الؤس، به وسیله همان نامش
و ابن حبان صحیح دانسته ، اند اربعه روایت کرده. »ندک می اجابت، آن دعا کنندي  بوسیله
 . است

يب ُهر�رة ريض اهللا عنُه قال -1352
َ
اكَن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم إذا : وَ�ْن أ

صبَح يقوُل 
َ
مسينا و�ك �يا و�ك نموُت «: أ

َ
صبْحنا و�ك أ

َ
و�ذا  »و�يلك النشورُ ا�َّ بك أ

مىس قاَل مثَْل ذلك إال أنُّه قال
َ
 . أَخرجه األربعةُ  »و�يلك املص�ُ «: أ

شد رسول خدا  می از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که هرگاه صبح -1352
به فرمان تو و، به فرمان تو صبح کردیم! خداوندا «: فرمود می سلم آله وصلی اهللا علیه و

و بر انگیخته ، میریم شویم و به فرمان تو می می و به فرمان توزنده، رساندیمروز را به شام 
: فرمود می جز در آخر، نمود شد همین گونه دعا می می وچون شب»شدن بسوي توست

 . اند روایت کرده »اربعه« »وبازگشت بسوي توست«

�س ريض اهللا َ�نُْه قاَل  -1353
َ
�رُث داعِء رسول اهللا : وَ�ْن أ

َ
ص� اهللا عليه وآهل اكَن أ

لَيه »رّ�نا آتنا يف ادلنيا َحَسنًة و� اآلخرة حَسنًَة وقنا عذاب انّلار«: وسلم تّفقٌ عَ  . مُ

سلم  آله وکه رسول خدا صلی اهللا علیه و، از انس رضی اهللا عنه روایت است -1353
ما را از در دنیا و آخرت به ما نیکی بده و ! خداوندا«: کرد می این دعا را به کثرت دعا

 . متفق علیه. »عذاب آتش نجات بده



 513 کتاب جامع -16

اكن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآهل : وَ�ْن أيب موىس األشعري ريض اهللا َ�نُْه قاَل  -1354
ْعلُم به م� اللُّهمَّ «: وسلم يَْدُعو

َ
نت أ

َ
ا�َّ اغفر يل خطيئيت وَجْه� و�رسايف يف أمري وَما أ

ي وهْز� وخطيئ َو�َ  ّخرُْت اْغفْر يل ِجدِّ
َ
ْمُت وَما أ ْمدي و�ُّ ذلك عندي اللُّهمَّ اغفر يل ما قدَّ

نت ىلع لك يشٍء 
َ
ُر وأ نت املؤَخِّ

َ
ُم وأ نَْت الُمقدِّ

َ
ْعلُم به م� أ

َ
وما أرَسرُْت وما أعلنُت وما أنت أ

تّفقٌ عليه .»قديرٌ   . مُ

علیه از ابو موسی اشعري رضی اهللا عنه روایت است که پیامبرخدا صلی اهللا  -1354
و تجاوز و اسراف در ، ام نادانیوگناهانم ! خداوندا «: فرمود می چنین) دعا( سلم آله وو

آنچه به جدي یا شوخی به ! خداوندا ، برایم ببخش؛ و آنچه که تو خود داناتري، کارهایم
آنچه از ! خداوندا . برایم ببخش؛ نزد من استها  این هو هم، ام خطا یا عمد مرتکب شده

و آنچه بطور پنهانی و یا آشکارا ، شوم می یا بعداً مرتکبام  شده قبالً مرتکبگناهان 
اي و بعداً  تو پیش از این بوده، برایم ببخش، و آنچه تو خود داناتريام  شده مرتکب

 . متفق علیه. »و تو بر هر چیز توانایی، خواهی بود

يب ُهر�رة ريض اهللا عنُْه قاَل  -1355
َ
اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم اكن رُسوُل : وعْن أ

ْمري وأصلح يل ُدنياي اليت فيها معايش «: َ�ُقوُل 
َ
ْصلْح يل دي� اذلي هو عْصَمُة أ

َ
اللُهمَّ أ

وأصلح يل آخر� اليت إيلْها َمَعادي واْجعل احلياَة ز�ادةً يل يف لكِّ َخْ� واْجعل املوَت راحًة يل 
لمٌ  .»مْن لكِّ رشَ  سْ  . أَخرجهُ مُ

 آله وز ابو هریره رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه وا -1355
برایم اصالح ؛ است کارهایمپاکی)و( يدینم که سبب نگه دار! خداوندا «: دوفرم می سلم
برایم ، است مگشتبازآن  سوي آخرتم که بهکنم و  می دنیایم که در آن زندگیو ، فرما

برایم و مرگ را ، افزون در تمام انواع خیر بگردان زندگی را برایم! خداوندا، اصالح کن
 . مسلم روایت کرده است. »قرار بده و گناه)( استراحت از هر شر

�س ريض ا�ُّ عنُه قاَل  -1356
َ
: اكَن رسوُل اهللا ص� اهللا عليه وآهل وسلم يقوُل : وَ�ْن أ

. رواهُ النسائيُّ واحلاكمُ  .»علْماً َ�نَْفُع�اللُهمَّ انفع� بما َعلّْمت� وعلْم� ما ينْفع� وارزق� «
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هُ وقالَ يف آخره وزد� علماً احلمد هللا ىلع لُكِّ حال «: وللرتمذيِّ منْ حديث أَيب هريرة نحوُ

عوُذ باهللا مْن حال أْهل انّلار
َ
نٌ  »وأ سَ  . وإسنادهُ حَ

آله یه واز انس بن مالک رضی اهللا عنه روایت است که رسول خدا صلی اهللا عل -1356
و به ما آنچه سودمند ، بگردان دمرا با آنچه مرا آموختی سودمن! خداوندا «: سلم فرمود و

نسایی و حاکم  »برایم نافع و سودمند باشدکه و به من علمی عنایت کن ، بیاموز؛ است
ترمذي از ابوهریره رضی اهللا عنه به همین معنا روایت کرده است و آخر . اند روایت کرده

 و از حال دوزخیان به خدا پناه، سپاس خداي را در هر حال، بر علم من بیافزا«: آن آمده
 . و اسناد آن حسن است. »برم می

نَّ انّليب ص� اهللا عليه وآهل وسلم َعلّمها هذا  -1357
َ
وَ�ْن اع�شَة ريض ا�ُّ عنها أ

لَك من اخل� لكِّه اعجله وآجله ما علمُت «: ادلاعءَ 
َ
سأ

َ
علْم وأعوُذ بَك ا�َّ إ� أ

َ
منُه وما لم أ

لَك 
َ
لَك مْن خ� ما سأ

َ
ْسأ

َ
علْم ا�َّ إ� أ

َ
من الرشِّ لُكِّه اعجله وآجله ما َعلْمُت منُه وما لم أ

لَك اجلّنَة وما قرََّب 
َ
سأ

َ
عوُذ بَك مْن رشِّ ما اعَذ به َ�بُْدَك ونبّيَك اللُهمَّ إ� أ

َ
َ�بْدَك ونبّيَك وأ

و ع
َ
ْن جتْعَل إيلها مْن قَْول أ

َ
لَك أ

َ
ْسأ

َ
و عمل وأ

َ
عوُذ بك من انّلار وما قرََّب إيلها مْن قول أ

َ
مل وأ
ححهُ ابنُ حبّان واحلاكمُ  »لُكَّ قضاٍء قضيتَُه يل خْ�اً  هْ وصّ هُ ابنُ ماجَ جَ  . أَخرَ

سلم آله واز عایشه رضی اهللا عنها روایت است که رسول خدا صلی اهللا علیه و  -1357
خیرها زود هنگام و ، خواهم می از تو تمام خیرها را، خداوندا«: آموختدعا را به او این 

چه ، دانم و از تمام شرها چه زود هنگام نمی دانم و آنچه که می آینده را و خیرهایی که
از تو خیري ! خداوندا ، برم می به تو پناه، دانم نمی دانم و آنچه که می آنچه که، دیر هنگام

و از شر آنچه بنده و پیامبرت به تو ، پیامبرت از تو خواسته استخواهم که بنده و  می را
از تو بهشت و هر گفتار وکرداري که مرا به ! خداوندا ، برم می به تو پناه؛ پناه برده است
 خواهم و از جهنم و هر گفتار وکرداري که مرا به آن نزدیک می، کند می بهشت نزدیک

. »خیر بگردانی اي؛ خواهم هر چه برایم مقدر کرده یم و از تو، برم می به تو پناه؛ کند می
 . اند ابن ماجه روایت کرده وابن حبان وحاکم صحیح دانسته
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يب ُهر�رة ريض اهللا عنُْه قاَل  -1358
َ
خرَج الّشيْخان عن أ

َ
قال رسوُل اهللا ص� اهللا : وأ

: يف امل�انلكمتان حبيبتان إىل الرمحن خفيفتان ىلع اللسان ثقيلتان «: عليه وآهل وسلم
 . »ُسبْحان اهللا العظيم، ُسبحان اهللا وحبمده

که رسول خدا صلی اند  روایت کرده، بخاري و مسلم از ابوهریره رضی اهللا عنه -1358
بر زبان سبک ، دو کلمه است که نزد خداوند رحمان محبوب«: سلم فرمود آله واهللا علیه و

 . »سبحان اهللا العظيم، وبحمدهسبحان اهللا : اعمال) سنگین است( و در ترازوي
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